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 كىرىش سۆز

! ئۇ زاتتىن ياردەم ۋە خاستۇر قاهللاساناالر -شۈبھىسىزكى، بارلىق ھەمدۇ
مەغپىرەت تىلەيمىز، نەپسىمىزنىڭ شەررىدىن ۋە ئەمەللىرىمىزنىڭ يامانلىقىدىن 

 ھېچكىم كىشىنى قىلغان ھىدايەت هللا. تىلەيمىز پاناھ سېغىنىپ قاهللا
. گۇۋاھلىق قىاللمايدۇ ھىدايەت ھېچكىم كىشىنى ئازدۇرغان هللا ۋە ئازدۇرالمايدۇ

نىڭ يېگانىدۇر، ئۇ-تىن باشقا ھېچ ھەق ئىالھ يوقتۇر، ئۇ يەككەهللابېرىمەنكى، بىر 
 نىڭ بەندىسىهللا ملسو هيلع هللا ىلصھېچ شېرىكى يوقتۇر. يەنە گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، مۇھەممەد 

 ۋە ئەلچىسىدۇر.
 هللائىسالمنىڭ قۇۋۋىتى، تەۋھىدنىڭ قورغانى، ئۈممەتنىڭ سائادىتى بولغان 

يولىدىكى جىھادنى تەرك ئەتكەنلىكى سەۋەبلىك قۇرئانلىرى كۆيدۈرۈلگەن، 
نومۇسلىرى دەپسەندە بولغان، غورۇرى -پەيغەمبىرى مەسخىرە قىلىنغان، ئىپپەت

سۇنغان، زېمىنلىرى تاجاۋۇز قىلىنغان بۈگۈنكى بۇ مەزلۇم ئىسالم ئۈممىتى ئەنە 
 لىرى بىلەن يازغان، ئادالەتشۇ تارىخنىڭ نۇرانە بەتلىرىنى ئۆزىنىڭ ئىسسىق قان

-نىڭ زېمىنلىرىدا مەردانە لەپىلدىشى ئۈچۈن دىن يولىدىكى جاپاهللاتۇغىنىڭ 
يولىدىكى شەھىدلىكنى غەلىبە سانىغان قەيسەر چەۋەنداز  هللامۇشەققەتنى لەززەت، 

ئەجدادلىرى ئويناتقان قىلىچنى قايتا قولىغا ئېلىپ، جەڭگاھقا قاراپ ئات 
رۇقىنى كۇفۇر زۇلۇمى ئاستىدا ئېچىنىشلىق ئىڭراۋاتقان چاپتۇرۇشقا، سائادەت ئۇ

 ھە!؟-ھەربىر زەر تۇپراققا چېچىشقا نەقەدەر موھتاج
 ملسو هيلع هللا ىلصزۇلمەت قاراڭغۇلىقىدا گاڭگىراپ قالغان بۇ ئىسالم ئۈممىتىگە رەسۇلۇلالھ 

ئەگەر سىلەر جازانە تىجارەتلىرىگە بېرىلىپ، »يول كۆرسىتىپ مۇنداق دەيدۇ: 
كالىنىڭ قۇيرۇقلىرىغا ئېسىلىپ، تېرىقچىلىق بىلەن مەشغۇل بولۇپ جىھادنى 

سىلەرگە خارلىقنى يۈكلەپ قويىدۇ. تاكى سىلەر دىنىڭالرغا  هللاتاشالپ قويساڭالر، 
 ①«.ئۇ خارلىقنى سىلەرنىڭ ئۈستۈڭالردىن كۆتۈرۈۋەتمەيدۇ هللاقايتمىغۇچە 

 هللابۇ خارلىقنىڭ سەۋەبى )»ە شەۋكانى رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: ئەلالم
يولىدىكى جىھادنى تاشالپ قويغانلىقى بولۇپ،  هللاياخشى بىلگۈچىدۇر!( ئۇالر ئەڭ 

ىدى بىسى ئىئىسالمنىڭ ئىززىتى ۋە باشقا دىنالر ئۈستىدىن بولغان غەل —جىھاد 
ئەمما ئۇالر ئىززەتكە سەۋەب بولىدىغان  ئۇالرنى خارلىقتىن قۇتقۇزسۇن!( تائاال هللا)

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغانئەبۇ داۋۇد  ①
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نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصئات مىنىشنىڭ ئورنىغا كاال پادىلىرى بىلەن مەشغۇل بولۇشتى. پەيغەمبەر 
>دىنىڭالرغا قايتمىغۇچە< دېگەن سۆزىدە يېتەرلىك ئاگاھالندۇرۇش بار بولۇپ، 

 ①«.ۋاھالەنكى جىھادنى تەرك ئېتىش دىندىن يىراقالشقانلىق بوالتتى
ى قەييىم ھەم جىھادنىڭ مەنپەئىتىنى قىسمەن بايان قىلىپ ئەلالمە ئىبن

ھەربىر ۋىجدانلىق ئادەمگە شى ۈنى كەتكۈزالرقايغۇ-جىھادنىڭ غەم»مۇنداق دەيدۇ: 
 بچۈنكى ئىنسان قاچانىكى باتىل تاجاۋۇزچىنىڭ زۇلۇمى ۋە تاجاۋۇزىغا جاۋا مەلۇم

ە ىسى كۈچىيىشكمۇشەققىتى ۋە ئەندىش-قايغۇسى، جاپا-قايتۇرمىسا، ئۇنىڭ غەم
غا قايغۇالرنىڭ ئورنى-ئۇ غەم تائاال هللاباشاليدۇ؛ ئەگەر ئۇنىڭغا قارشى جىھاد قىلسا، 

 ،شۇنىڭ ئۈچۈن. بېرىدۇقۇۋۋەتنى ئالماشتۇرۇپ -ۋە كۈچ جاسارەتخۇشاللىق، 
 .②«قايغۇنى كەتكۈزۈشتە جىھادتنىمۇ ياخشى ئەمەل يوق-قەلب ئاجىزلىقى ۋە غەم
مۇسۇلمانالر ئىززىتىنىڭ جىھادسىز بەرپا بولمايدىغانلىقىغا ئىسالم قۇۋۋىتى ۋە 

ئۆز قەلىمى ۋە قىلىچى بىلەن دەۋەت قىلغان ئىمام، ئالىم، مۇجاھىد، شەھىد 
نامى بىلەن  نەھھاس)ئىبنى رەھىمەھۇلالھ دەمەشقىي  ھمەد ئىبنى ئىبراھىمئە

 ③نى«مشارع األشواق إىل مصارع العشاق»مەشھۇر( ئۇشبۇ قىممەتلىك كىتاب 
مۇڭغۇلالر ۋە ئەھلى سەلب قوشۇنىغا قارشى جىھادتىن ئولتۇرۇۋالغان 
مۇسۇلمانالرنى جىھادقا چاقىرىش ۋە ئۇالرنىڭ جىھادتىكى ھىممىتىنى ئاشۇرۇش 

يىلى يېزىپ چىققان بولۇپ، شەيخنىڭ بۇ كىتابنى ئۆز  -812ئۈچۈن، ھىجرىيە 
ۈچى ە قۇۋۋەت ۋە تەسىر ككىتابقا ئۆزگىچ ى ۋە قېنى بەدىلىگە پۈتكەنلىكى بۇقەلىم

 بېغىشلىغان.
ھاياتىنى ئىلىم، جىھاد ۋە دەۋەت بىلەن ئۆتكۈزگەن ئالىم، مۇجاھىد، ئۆز 
 -1 ۋەكېيىنكى يېرىمى  نىڭئەسىر -8ھىجرىيە  نەھھاسئىبنى  مۇرابىت

رنىڭ باشلىرىدا ياشىغان بولۇپ، شۇ دەۋرنىڭ كۆزگە كۆرۈنگەن، مەشھۇر ئەسى
دىس ۋە فىقھىدا ئالىم، جىھاد ۋە رىباتتا سابىت، ئالىملىرىدىن ئىدى. ئۇ ھە

سۈننەتپەرۋەر، ياخشىلىققا ئالدىرىغۇچى، ئىلىم ئۆگىنىش ۋە ئۆگىتىش، 

                                                            
 بەت. -258توم  -0 كىتابىناملىق « نيل األوطار»شەۋكانىنىڭ  ①
 بەت. -180توم  -5 «زاد املعاد» ②

ان يدىغئىشتىياق قوزغا نغاجەننەت ئاشىقلىرى يىقىلىدىغان مەيدا — مشارع األشواق إىل مصارع العشاق ③
دەپ « جەننەت ئاشىقلىرى يىقىلغان مەيدان». بىز تىلغا يەڭگىل بولۇشى ئۈچۈن قىسقارتىپ ئەمەللەر

 ناملىدۇق.
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كىشىلەرگە نەسىھەت قىلىش ۋە جىھادقا دەۋەت قىلىشقا ھېرىسمەن، كەمتەر، 
شۆھرەتتىن ئۆزىنى قاچۇرىدىغان، نامسىز ياشاشقا -كىبىردىن يىراق، نام

 شى ئىدى. تىرىشىدىغان كى
دىميات رىباتلىرى  نەھھاسئىبنى »ئۇ ھەققىدە ئىبنى ھەجەر مۇنداق دېگەن: 

 «.ۋە جىھادلىرىنى ئۆزىگە الزىم تۇتقان كاتتا پەزىلەتلىك كىشى ئىدى
ئۇ شەيخ، ئىمام، ئەلالمە، نەمۇنە ۋە : »دېگەنئىبنى ئەمماد ھەنبەلى مۇنداق 

 «.ئۈلگە ئىدى
مىراس ئىلىمىگە  نەھھاسئىبنى : »دېگەنتارىخشۇناس سەخخاۋى مۇنداق 

پىششىق، ماتېماتىكا ئىلىمىدە كامالەتكە يەتكەن، گىئومېتىرىيە ئىلىمىدە 
شۆھرەتتىن يىراق -ئىقتىدارلىق، دىندا فەقىھ، ياخشىلىققا ئالدىرىغۇچى، نام

ئىدى. كىبىردىن ئۆزىنى شۇنچىلىك قاچۇراتتىكى، ئۇنى تونۇمايدىغان كىشى 
انغا تاكى شەھىد قىلىنغ دەپ ئويالپ قاالتتى. دەتتىكى بىر كىشىئا كىشىلەر ئۇنى

 «.قەدەر رىبات ۋە جىھادنى الزىم تۇتقان ئىدى
ى شەھىدلىكنتائاالدىن ئۇنىڭغا  هللاشاھادەتنى تولىمۇ ئارزۇ قىالتتى ۋە  شەيخ

 رىزىق قىلىپ بېرىشىنى سورايتتى.  
ېرىشكەن، ھەممەيلەننىڭ رازىلىقىغا ئئۇ : »زەركەلى مۇنداق دېگەن

پەزىلەتلىك، مۇجاھىد، شافىئىي مەزھىبىنىڭ فەقىھلىرىدىن ئىدى. ئەھلى 
سەلب قوشۇنى بىلەن بولغان >تاينە< دېگەن جەڭدە پەقەت ئالغا ئىلگىرىلىگەن، 

 «.كەينىنى قىلمىغان ھالدا ئۇرۇشۇپ شەھىد قىلىنغان ئىدى
ا ئۇ دىميات ئەھلىنىڭ سەلىبىيلەرگە قارشى ئېلىپ بارغان جىھادىد

« تاينە»يىلى، دىمياتقا يېقىن جايدا يۈز بەرگەن  -815. قوماندانلىق قىلغان
تائاال ئۇ كىشىنىڭ جىھادىي ھاياتىنى شەھىدلىك بىلەن  هللادېگەن جەڭدە 

تائاال ئۇ كىشىنىڭ  هللا ئاخىرالشتۇرۇپ، ئۆزىگە شاھادەت بىلەن ئۇچراشتۇرغان.
 شاھادىتىنى قوبۇل قىلسۇن!

شەيخنىڭ شەھىد بولۇشتىن بۇرۇن يېزىپ پۈتتۈرگەن بۇ كىتابىنىڭ ئۈممەت 
ئىچىدە كەڭ ئالقىشقا ۋە ياخشى باھاغا ئېرىشىشىگە ھەمدە ئىسالم ئۈممىتىنىڭ 

تائاال نېسىپ قىلدى. ئۆلىماالر بۇ كىتابنىڭ  هللائۇنىڭدىن مەنپەئەتلىنىشىگە 
ئەڭ ئەۋزەل كىتاب  تارىختىن بۇيانقى جىھاد ھەققىدىكى كىتابالر ئىچىدىكى

ئىكەنلىكىگە بىرلىككە كەلگەن ھەمدە جىھاد ھەققىدە تۈزۈلگەن كىتابالر ئىچىدە 
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ئەڭ ياخشى جەملەنگەن، مەنپەئەتلىرى ناھايىتى مول بولغان كىتاب دەپ يۇقىرى 
  باھا بەرگەن.
ئەسلى كىتابتا ھەدىس ۋە ئەسەرلەرنىڭ راۋىيلىرى ۋە تەتقىقات  ،لېكىن

لخالىدىي دوكتۇر سىالھ ئابدۇلفەتتاھ ئەولغانلىقى ئۈچۈن، مەزمۇنلىرى كۆپ ب
كىتابنىڭ ئەسلىدىكى نۇسخىسى ۋە باشقا ئالىمالرنىڭ تەكشۈرۈپ چىققان 

ىزمۇ ب قايتىدىن تەھرىرلەپ ۋە رەتلەپ چىققان. ، بۇ كىتابنىسەننۇسخىلىرىغا ئاسا
ى ھەم ئوقۇرمەن قېرىنداشلىرىمىزغا يەڭگىل بولۇشى ئۈچۈن، مۇشۇ نۇسخىن

تەرجىمە قىلدۇق. شۇنداقال قېرىنداشلىرىمىزغا بولغان مەنپەئىتىنىڭ تېخىمۇ 
كۆپ بولۇشى ۋە كىتاب تەرجىمىسىنىڭ قىممىتىنىڭ تېخىمۇ يۇقىرى بولۇشى 

پ ماڭدۇق ھەمدە بۇخارى ۋە ئۈچۈن، ئەسلى كىتابقا تەڭ مۇراجىئەت قىلى
نى ە نىسبەتەن ئىبمۇسلىمدىن باشقا ھەدىس توپالملىرىدىكى ھەدىس ۋە ئەسەرلەرگ

ۋە باشقا مۇھەددىسلەرنىڭ  ھەيسەمى ئەلبانى، ،، شۇئەيب ئەرنەئۇۋتھەجەر
باھاسىنى گەرچە ئەسلى ئەرەبچە كىتابتا بولمىسىمۇ ئىزدىنىش ئارقىلىق يېزىپ 
قويدۇق. ئەمما بۇ مۇھەددىسلەر تەكشۈرۈش ئېلىپ بارمىغان، پەقەت رىۋايەت 

خاتىرىلەنگەن ھەدىس ۋە ئەسەرلەر بولۇپ  قىلغۇچىالرنىڭ ھەدىس توپالملىرىدىال
قالسا، كىمنىڭ رىۋايەت قىلغانلىقى ۋە كىمنىڭ توپلىغانلىقىنى يېزىپ قويۇش 

 بىلەنال كۇپايىلەندۇق.
دىن پەقەت ئۆزىنىڭ رازىلىقى ئۈچۈنال قىلغان بۇ تائاال هللائاخىرىدا، 

مىز ىخىزمىتىمىزنى قوبۇل قىلىشىنى، ئۇشبۇ كىتابنى ئوقۇرمەن قېرىنداشلىر
ئۈچۈن مەنپەئەتلىك قىلىپ بېرىشىنى، مۇجاھىدلىرىمىزنىڭ جىھادقا بولغان 
ئىخالسى، ھىممىتى، رىغبىتى ۋە ھېرىسمەنلىكىنىڭ تېخىمۇ زىيادە بولۇشى، 
جىھادتىن ئولتۇرۇپ قالغان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ جىھاد كارۋىنىغا 

 يىتىشىۋېلىشىغا سەۋەب قىلىپ بېرىشىنى تىلەيمىز، ئامىن!
                                  

 شرىياتتىننە —                                      

 

※  ※  ※ 
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 باب -1

ۋە ھەققىدە كەلگەن بۇيرۇق جىھاد قىلىش  غا قارشىكاپىرالر
 قارىتا گەئۇنى تەرك قىلغان كىشى ھەمدە ۋاجىبلىقى ئۇنىڭ

 تلەرتەھدىكەلگەن 

﴿ُكِتَب عَلَْيُكُم الِْقَتاُل َوُهَو ُكْرهٌ لَُكْم َوَعََس أَْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخْْيٌ  مۇنداق دەيدۇ: تائاال هللا
ُ َيْعلَُم َوأَْنُتْم ََل َتْعلَُموَن﴾لَُكْم  سىلەرگە جىھاد پەرز » َوَعََس أَْن ُتِحَبُوا َشْيًئا َوُهَو َشَرٌ لَُكْم َواّلَلَ

سىلەر بىرەر نەرسىنى  .قىلىندى، ھالبۇكى سىلەر ئۇنى ياقتۇرمايسىلەر
سىلەر بىرەر  ،ياقتۇرماسلىقىڭالر مۇمكىن ئەمما ئۇ سىلەر ئۈچۈن پايدىلىقتۇر

سىنى ياقتۇرۇشۇڭالر مۇمكىن ئەمما ئۇ سىلەر ئۈچۈن زىيانلىقتۇر. )سىلەرگە نەر
ۇنىڭ )ش ،بىلىدۇ، سىلەر بىلمەيسىلەر هللانېمىنىڭ پايدىلىق ئىكەنلىكىنى( 

 ①«.ئالدىراڭالر( بۇيرۇغانغا هللا ئۈچۈن
َ  مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا نىڭ هللا» َسِميٌع عَلِيٌم﴾﴿َوقَاتِلُواْ ِِف َسِبيِل اهلل َواعْلَُمواْ أََنَ اّلَلَ

ھەقىقەتەن )سۆزۈڭالرنى( ئاڭالپ  هللايولىدا جىھاد قىلىڭالر، بىلىڭالركى، 
 ②«.تۇرغۇچىدۇر، )نىيىتىڭالرنى، ئەھۋالىڭالرنى( بىلىپ تۇرغۇچىدۇر

َ  مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا ِ الَنَاَس َبْعَضُهْم بَِبْعٍض لَََفَسَدِت األَْرُض َولَِكَنَ اّلَلَ ﴿َولَْوَلَ َدفُْع اّلَلَ
ئىنسانالرنىڭ بەزىسىنى بەزىسى بىلەن مۇداپىئە قىلىپ  هللا»ُذو فَْضٍل عَََل الَْعالَِمنَي﴾ 

تۇرمىسا )يەنى كۈچلۈك تاجاۋۇزچىغا ئۇنىڭدىنمۇ كۈچلۈك بولغان بىرسىنى ئاپىرىدە 
قىلمىسا( ئىدى، يەر يۈزى ئەلۋەتتە پاساتقا ئايلىناتتى )يەنى خارابلىققا 

لەن( ى)يامانلىقنى ئۈستۈنلۈككە ئىگە قىلماسلىق ب هللايۈزلىنەتتى(، لېكىن 
 ③«.پۈتۈن جاھان ئەھلىگە مەرھەمەت قىلغۇچىدۇر

﴿فَاقُْتلُواْ الُْمْشِرِكنَي َحْيُث َوَجدَتُُموُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم  مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا
ْ لَُهْم كَُلَ َمْرَصٍد﴾ مۇشرىكالرنى قەيەردە ئۇچراتساڭالر شۇ يەردە ئۆلتۈرۈڭالر، » َواقُْعُدوا

 ④.«ئەسىرگە ئېلىڭالر، قورشاڭالر، ئۇالرنىڭ ئۆتىدىغان يوللىرىنى كۆزىتىپ تۇرۇڭالر

                                                            
 ئايەت. -215سۈرە بەقەرە  ①
 ئايەت. -255سۈرە بەقەرە  ②
 .مىىنىڭ بىر قىسئايەت -201سۈرە بەقەرە  ③
 مى.ىئايەتنىڭ بىر قىس -0سۈرە تەۋبە  ④



 توغرىسىدا(ىھاد ۋە ئۇنىڭ پەزىلەتلىرى )ج            جەننەت ئاشىقلىرى يىقىلغان مەيدان

11 

ُموَن  مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا ِ َوََل بِالَْيْوِم اْْلِخِر َوََل ُيَحَرِ ا مَ ﴿قَاتِلُوا الََِذيَن ََل ُيْؤِمُنوَن بِاّلَلَ
ُ َوَرُسولُُه َوََل َيِديُنوَن ِديَن الَْحَقِ ِمَن الََِذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب َحَّتَ ُيْعُطوا الِْجْزَيَة َعْن  َم اّلَلَ ُروَن﴾ َحَرَ ِِ  َيٍد َوُهْم َصا

قا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىشەنمەيدىغانالر )يەھۇدىيالر هللاسىلەر ئەھلى كىتابتىن »
نىڭ ئوغلى دەپ ئېتىقاد هللانىڭ ئوغلى، ناساراالر ئىسانى هللازەيرىنى ۇئ

ا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئېتىقاد قىلىمىز دېگەن ق هللاقىلغانلىقلىرى ئۈچۈن، ئۇالر 
)ئۆزىنىڭ كىتابىدا( ۋە  هللابىلەنمۇ ئېتىقاد قىلمىغاننىڭ ئورنىدىدۇر( بىلەن، 

ر ۋە مەيدىغانالئۇنىڭ پەيغەمبىرى )سۈننىتىدە( ھارام قىلغان نەرسىلەرنى ھارام بىل
ھەق دىن )يەنى ئىسالم دىنى(غا ئېتىقاد قىلمايدىغانالر بىلەن تاكى ئۇالر سىلەرگە 

 ①«.بويسۇنۇپ خار ھالدا جىزىيە تۆلىگەنگە قەدەر ئۇرۇش قىلىڭالر
َمْت َصَواِمعُ  مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا ِ الَنَاَس بَْعَضُهْم بَِبْعٍض لَُهَدِ َوبَِيٌع  ﴿َولَْوََل َدفُْع اّلَلَ

َ لََقِوَيٌ  ُ َمْن َيْنُصُرهُ إَِنَ اّلَلَ ِ َكِثًْيا َولََيْنُصَرَنَ اّلَلَ  هللائەگەر »  َعِزيٌز﴾َوَصلََواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَكُر ِفيَها اْسُم اّلَلَ
بىرىگە قارشىلىق كۆرسەتكۈزمىگەن بولسا، راھىبالرنىڭ -ئىنسانالرنى بىر

نىڭ نامى هللالرنىڭ ئىبادەتخانىلىرى ۋە ئىبادەتخانىلىرى، چېركاۋالر، يەھۇدىي
نىغا نىڭ دىهللاكىمكى  .كۆپ يادلىنىدىغان مەسجىدلەر ئەلۋەتتە ۋەيران قىلىناتتى

ئەلۋەتتە كۈچلۈكتۇر،  هللا .ئۇنىڭغا ياردەم بېرىدۇ هللاياردەم بېرىدىكەن، ئەلۋەتتە 
 ②«.غالىبتۇر

ۇ كىتابىدا بناملىق « شعب اإلميان»ئۆزىنىڭ  يمىيئىمام ئەبۇ ئابدۇلالھ ھەلى
شۇنى بايان  ائاالت هللا»مۇنداق دېگەن:  توختىلىپ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە

ئىسالمنى مۇشرىكالردىن قوغداش، ئۇالرنىڭ  ائاالت هللائەگەر  ،قىلىپ بەردىكى
مۇئمىنلەر سۇندۇرۇش ۋە ئۇالرنىڭ بىرلىكىنى پارچىالش ئۈچۈن  شەۋكىتىنى

 ھۆكۈمرانئارقىلىق مۇشرىكلەرنى چېكىندۈرمىگەن ۋە مۇئمىنلەرنى مۇشرىكالرغا 
قىلمىغان بولسا ئىدى، چوقۇم زېمىننى شېرىك قاپلىغان ۋە ھەق دىن زېمىندىن 

 ئىسالم ئەھلىنىڭ ۋەدىننىڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشى كۆتۈرۈلۈپ كەتكەن بوالتتى. 
مەك، جىھاد مانا شۇنداق ئۇلۇغ مەرتىۋىدە دېئەركىنلىكى جىھاد بىلەن بولىدۇ. 

بولسا بولغاچقا، جىھاد ئىبادىتى ئىمان تۈۋرۈكلىرىدىن بولۇشقا، مۇئمىنلەر 
ئىنسانالر ئىچىدە ئۇنىڭغا ئەڭ يۇقىرى چەكتە ھېرىسمەن بولۇشقا ھەقلىق 

                                                            
 ئايەت.  -21تەۋبە  سۈرە ①
 مى.ىئايەتنىڭ بىر قىس -55سۈرە ھەج  ②
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قَاِب﴾ ﴿فَِإَذا لَِقيُتُم الََِذيَن َكَفُروا فََضْرَب  تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا .ئىبادەتتۇر جەڭ >) الَرِ
 ②.<«①ئۇچراشقان چېغىڭالردا ئۇالرنى ئۆلتۈرۈڭالرا سىلەر كاپىرالرغ )مەيدانىدا

 شقا بۇيرۇيولىدا جەڭ قىلىش هللامۇشرىكالرغا ۋە دىن دۈشمەنلىرىگە قارشى 
 تى كۆپتۈر.ىتوغرىسىدا كەلگەن ئايەتلەر ناھاي

 
 :ھەدىسلەر ھەققىدە كەلگەنجىھاد 

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. ئەبۇ ھۇرەيرە 1
ن باشقا ھېچ ئىالھ يوق< تى هللامەن تاكى كىشىلەر >بىر : »مۇنداق دېگەن

قەدەر ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرۇلدۇم. ئەگەر ئۇالر ئۇ سۆزنى  ېگەنگەد
ەت پەقئەمما ئۆزلىرىنىڭ قانلىرى ۋە ماللىرىنى مەندىن ساقالپ قالىدۇ  ،ئېيتسا

ا ئۇالرنىڭ )ئىچكى سىرلىرىنىڭ( . ③ئىسالمنىڭ ھەققى بۇنىڭدىن مۇستەسن
 ④«.ئالىدۇ هللاھېسابىنى 

مۇنداق دەيدۇ: مەن  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇيە ير ئىبنى خەساسىي. بەشى2
نىڭ قېشىغا ئىسالمغا بەيئەت قىلىش ئۈچۈن كەلدىم. ئۇ ماڭا:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

نىڭ بەندىسى ۋە هللا ملسو هيلع هللا ىلصقىغا ۋە مۇھەممەد ۇيوقلىن باشقا ھېچ ئىالھ تهللابىر »
ئەلچىسى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بەرگەيسەن، بەش ۋاق ناماز ئوقۇغايسەن، 

 هللارامىزان روزىسى تۇتقايسەن، زاكاتنى ئادا قىلغايسەن، ھەج قىلغايسەن ۋە 
ئى رەسۇلۇلالھ! ئىككى »دەپ شەرت قويدى. مەن: « يولىدا جىھاد قىلغايسەن

بىرى، زاكات. چۈنكى مېنىڭ ئون تۆگەم بار، ئۇالردىن  ،يەتمەيدۇ شەرتكە تاقىتىم
يەنە بىرى، جىھاد.  ؛تاق ئارتىپ پايدىلىنىدۇ-ئائىلەم سۈتىنى سېغىپ، يۈك

نىڭ غەزىپىگە دۇچار هللائۇالر: >كىمكى جىھادتىن يۈز ئۆرۈپ قاچسا، ئۇ چوقۇم 
 ،ن كۆرۈپبولىدۇ< دېيىشىدۇ، ئەگەر مەن جەڭگە كىرىپ قالسام ئۆلۈمنى ياما

تى قولۇمنى تۇت ملسو هيلع هللا ىلصدېدىم. رەسۇلۇلالھ  «جېنىمنى ئېلىپ قېچىشىمدىن قورقىمەن
 ، قانداقسەدىقىمۇ بەرمەي، جىھادمۇ قىلماي»: ماڭائاندىن . ردىۈۋە ھەرىكەتلەند

دېدىم.  «مەن بەيئەت قىالي !ئى رەسۇلۇلالھ» :دېدى. مەن «جەننەتكە كىرىسەن؟

                                                            
 مى.ىئايەتنىڭ بىر قىس -5سۈرە مۇھەممەد  ①
 بەت. -555توم  -2 «كتاب املنهاج يف شعب اإلميان» ②
ھۆرمىتى بىلەن ئۇنىڭغا -ر قىلغان بولسا، ئىسالمنىڭ ھەققىيەنى قان تۆكۈشكە ئوخشاش گۇناھ سادى ③

 قىلىنىۋېرىدۇ. بېرىلىدىغان جازا ئىجرا
 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ④
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 ①.ئالدى بەيئەت ئاساسەن شەرتلەرگە يۇقىرىقى مەندىن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
مۇنداق دەيدۇ: مەن رەسۇلۇلالھ  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇفەيل ۇ. سەلەمە ئىبنى ن3

 !ئى رەسۇلۇلالھ»شۇ چاغدا بىر كىشى كىرىپ كەلدى ۋە:  .ئولتۇراتتىم بىلەن ملسو هيلع هللا ىلص
جەڭ تۈگىدى، ئۇرۇش قورالالر تاشالپ قويۇلدى، كىشىلەر: > ،تىلدىېتەرك ئ الرئات

ئۇالر يالغان »: ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. رەسۇلۇلالھ « يۈكى ئاخىرالشتى!< دېيىشىۋاتىدۇ
 هللا. مېنىڭ ئۈممىتىمدىن بىر تائىپە ھەمىشە باشالندىئېيتىپتۇ! جەڭ ئەمدى 

يولىدا ئۇرۇش قىلىدۇ، ئۇالرغا قارشىلىق قىلغانالر ئۇالرغا زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ. 
 يەنى غەنىيمەت ئاتا قىلىش ئۈچۈن(ئۇالرنى رىزىقالندۇرۇش ئۈچۈن ) تائاال هللا

ئۇالردىن باشقا بەزى قەۋملەرنىڭ قەلبىنى بۇرىۋېتىدۇ. ئۇالر تاكى قىيامەت بولغانغا 
ئاتنىڭ پېشانىسىگە قىيامەتكىچىلىك ياخشىلىق قەدەر ئۇرۇش قىلىدۇ. 

 ②دېدى.« ى قويىدۇجەڭ ئۆزىنىڭ يۈكىن ققانداىمەئجۇج چ-. يەئجۇجچېكىلگەندۇر
 نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. ئەنەس ئىبنى مالىك 5

 ىلەنب تىللىرىڭالر ۋە جانلىرىڭالر ماللىرىڭالر،: »ېگەندمۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
  ③«!قىلىڭالر جىھاد قارشى مۇشرىكالرغا

ئۇالر ئاڭالشنى يامان  — قارشى تىل بىلەن قىلىنغان جىھاد كاپىرالرغا
كۆرىدىغان، ئاڭلىسا ئاچچىقى كېلىدىغان قوپال سۆزلەرنى قىلىش، ھەجۋى قىلىش 

 ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش ئىشالرنى كۆرسىتىدۇ.
 نەقىل قىلىنىدۇكى، رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىننى ا. ھۇزەيفە ئىبنى يەم0

كەلتۈرۈش بىر ئىسالم سەككىز ئۈلۈشتۇر: ئىسالم : »ېگەند مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 ،جىھاد بىر ئۈلۈش ،ھەج بىر ئۈلۈش ،زاكات بىر ئۈلۈش ،ناماز بىر ئۈلۈش ،ئۈلۈش

ش يامانلىقتىن توسۇ ،ياخشىلىققا بۇيرۇش بىر ئۈلۈش ،رامىزان روزىسى بىر ئۈلۈش
بىر ئۈلۈش. كىمنىڭ ئۇنىڭدىن بىرەر ئۈلۈشى بولمىسا، ئۇ چوقۇم زىيان 

 ④«.تارتىدۇ
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەشئەرىي ھارىس  .5

يەھيا ئىبنى زەكەرىيا ئەلەيھىسساالم بەنى ئىسرائىلغا يەتكۈزگەن نەرسىنى بايان 
 غان بەش ئىشقاۇنى بۇيرېم هللامەن سىلەرنى »قىلغاندىن كېيىن مۇنداق دېدى: 

                                                            
 دېگەن. « سەھىھ»، ھاكىم توپلىغان ھاكىمئەھمەد، تەبرانى ۋە  ①
 .توپلىغانۋە ئەھمەد  ، تەبرانىنەسائى ②
 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغانئەبۇ داۋۇد، نەسائى ۋە ھاكىم  ③
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى بەززار توپلىغان،  ④
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جامائەت بولۇش. كىمكى  ھىجرەت ۋە ،جىھاد ىش،ئىتائەت قىل ،ئاڭالش :مەنۇيبۇير
 جامائەتكە يەنە قايتىپ كەلمىگۈچە، تاكى چ ئايرىلساىجامائەتتىن بىر غېر

 ①.«ۇدىۋەتكەن بولىبوينىدىن چىقىرنىڭ ئارغامچىسىنى )ھالقىسىنى( سالمىئ
 نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس 1

فەتىھ بولغاندىن كېيىن ھىجرەت قىلىش مەككە »: ېگەند مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
لېكىن جىھاد ۋە جىھادقا نىيەت قىلىش بار، ئەگەر سىلەر جىھادقا   ②يوق.

 ③دېگەن.« چاقىرىلساڭالر، چىقىڭالر
، جىھاد بۇ ھەدىس، ئەگەر ئىمام خاس بىر كىشىنى جىھادقا بۇيرۇغان بولسا

ر ئەگەملسو هيلع هللا ىلص: »لۇلالھ ئۇ كىشىگە پەرز ئەين بولىدىغانلىقىغا دەلىلدۇر چۈنكى رەسۇ
 دېدى. «سىلەر جىھادقا چاقىرىلساڭالر، چىقىڭالر

ە خۇتب ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ »مۇنداق دەيدۇ:  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. ئەبۇ قەتادە ئەنسارى 8
 پەرز نامازدىن باشقا ھېچقانداق بىر ئەمەلنىئۇ  ،لدىئا تىلغاجىھادنى  سۆزلەپ

 ④«.سانىمىدىجىھادتىن ئەۋزەل 
 

 ھەرىكەتلىرى:-تابىئىنالرنىڭ جىھاد ھەققىدىكى سۆز-ساھابە
مىقداد  نىڭ چەۋەندازىملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ ئەبۇ راشىد ھۇبرانى مۇنداق دېگەن: مەن 

شەھىرىدە ئۇچراشقاندا، ئۇنىڭ زەرگەرنىڭ  ئىبنى ئەسۋەد بىلەن ھۇمۇس
 ىساندۇقلىرى ئۈستىدە ئولتۇرغانلىقىنى كۆردۈم. ئۇنىڭ سېمىزلىكىدىن گۆشلىر

غازات قىلماقچى بولۇپ  ساندۇقتىن ساڭگىالپ قالغانىدى. شۇ پەيتتە ھەم ئۇ
تائاال ساڭا ئوخشاشالرنىڭ ئۆزرىسىنى قوبۇل  هللا»مەن ئۇنىڭغا:  تۇرغاندا

 «سۈرە تەۋبە مېنىڭ بۇنداق قىلىشىمغا يول قويمايدۇ»دېسەم، ئۇ: « قىلغانغۇ؟

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغانتىرمىزى ۋە ئەھمەد  ①
مەككىدىن مەدىنىگە ھىجرەت قىلىپ  مەككە فەتىھ بولغاندىن كېيىنئەينى چاغدا ئىزاھات: بۇ ھەدىس  ②

مەككىدىن مەدىنىگە ھىجرەت قىلىش »بۇنىڭ مەنىسى:  ئېيتىلغان بولۇپ،قارىتا  كەلگەن كىشىلەرگە
مەككىنىڭ فەتىھ قىلىنىشى بىلەن ئاخىرالشتى، مەككە فەتىھ قىلىنىپ ئىسالمىي زېمىن بولۇپ بولغاندىن 

ەۋبە ت: »ملسو هيلع هللا ىلصدېگەنلىكتۇر. چۈنكى رەسۇلۇلالھ « كېيىن مەككىدىن مەدىنىگە ھىجرەت قىلسا ئەجىر بولمايدۇ
ھىجرەت قىلىش توختاپ قالمايدۇ، كۈن غەربتىن چىقمىغۇچە تەۋبە قىلىش قىلىش توختاپ قالمىغۇچە 

 تەرجىماندىن. —دېگەن( « سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغاندېگەن. )ئەبۇ داۋۇد « توختاپ قالمايدۇ
 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ③
ىڭ كىتابىنناملىق  «املطالب العالية»بنى ھەجەر ىدېگەن، ئ« سەھىھ»بەيھەقى ۋە دارىمى رىۋايەت قىلىپ  ④
 بېتىدە نەقىل قىلغان. -00توم  -5
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ْنِفُروا تائاالنىڭ بۇ ئايىتىنى ئوقىدى:  هللادەپ،  ِخَفافًا َوثَِقاًَل َوَجاِهُدوا بِأَْمَوالُِكْم َوأَْنُفِسُكْم ﴿ا
ِ َذلُِكْم َخْْيٌ لَُكْم إِْن ُكْنُتْم َتْعلَُموَن﴾ ك نىېجامائەسى!( سىلەر ي ئى مۇئمىنلەر») ِِف َسِبيِل اّلَلَ

قېرى، پىيادە، ئۇالغلىق -بولغان ياكى ئېغىر بولغان ھالەتتە )يەنى مەيلى ياش
ئىختىيارىي ۋە ئىختىيارسىز  ؛ۇشلۇق ۋە قىيىن شارائىتتا بولۇڭالرئوڭ ؛بولۇڭالر

نىڭ يولىدا مېلىڭالر بىلەن،  هللابولۇڭالر ھەممە ئەھۋالدا( جىھادقا چىقىڭالر، 
جېنىڭالر بىلەن جىھاد قىلىڭالر، ئەگەر بىلسەڭالر مۇنداق قىلىش سىلەر ئۈچۈن 

 ②.«①ياخشىدۇر

 ۇئەب ئىبنىئەتىييە  داناملىق كىتابى «اجلهاد»ئىبنى مۇبارەك ئابدۇلالھ 
ۇ رەزىيەلالھمەكتۇم  ۇئۇ ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇمم :دىن مۇنداق رىۋايەت قىلغانيەئەتىي

 ۇئابدۇلالھ ئىبنى ئۇمم كۈنلىرىدىن بىرسىدە كۆرۈپ قالدى.قادىسىيە ئەنھۇنى 
ئۇنىڭ ئۆزرىسىنى  تائاالهللا كۆزى ئەما كىشى بولۇپ،  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمەكتۇم 

قادىسىيە جېڭىگە قاتناشتى.  لېكىن ئۇ جىھادقا چىقىپ ان ئىدىقوبۇل قىلغ
 ③جەڭدە ئۇ بايراق كۆتۈردى ۋە مۇشۇ جەڭدە شاھادەتكە ئېرىشتى.

يەت قىلىپ مۇنداق ادىن رىۋرەزىيەلالھۇ ئەنھۇئىبنى مۇبارەك ئەنەس ئابدۇلالھ 
ْنِفُروا ِخَفافًا َوثَِقاًَل﴾رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ دەيدۇ: ئەبۇ تەلھە   نىك بولغان ياكىېسىلەر ي» ﴿ا

 هللا»دى. ئاندىن ئۇ: ۇدېگەن ئايەتنى ئوق« ئېغىر بولغان ھالەتتە جىھادقا چىقىڭالر
 ،جىھادقا چىقىشقا بۇيرۇدى ياش بولۇشىمىزدىن قەتئىينەزەر-بىزنى قېرىتائاال 

ساڭا رەھىم  هللا»دېدى. ئوغۇللىرى ئۇنىڭغا:  «مېنى جىھادقا تەييارالپ قويۇڭالر!
نىڭ ۋە ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماالر ىبەكرئەبۇ ،ملسو هيلع هللا ىلصقىلسۇن! سەن رەسۇلۇلالھ 

ئەبۇ تەلھە  دېدى. «ئورنۇڭدا بىز چىقايلى ڭىدە غازات قىلدىڭ، سېنىلىردەۋر
ئۇالرنىڭ سۆزىگە قۇالق سالمىدى ھەمدە جىھادقا چىقىپ، دېڭىز  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

الر ئۇنى دەپنە قىلىش دغازىتىغا قاتناشتى ۋە كېمە ئۈستىدە ۋاپات بولدى. مۇجاھى
ئۈچۈن ھېچقانداق قۇرۇقلۇق تاپالماي، پەقەت بىر ھەپتىدىن كېيىنال ئاندىن 

 ④ئۆزگەرمىگەن ئىدى. قانداقلىقتا ئۇنىڭ جىسمى ھېچىتاپتى. شۇ ئار
                                                            

 ئايەت. -51سۈرە تەۋبە  ①
 بەت. -011توم  -5 «تفسري ابن كثري» ،بەت -85توم  -15 «تفسري الطربي» .ھاكىم ۋە تەبرانى توپلىغان ②

 بەت. -111توم  -1كىتابى  ناملىق «اجلهاد»ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەكنىڭ  ③
ئىسنادى » شۇئەيب ئەرنەئۇۋتبەت،  -115توم  -1كىتابى  ناملىق «اجلهاد»ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەكنىڭ  ④

 سەھىھ ئىسناد بىلەن نەقىل قىلغان. ھەم دېگەن، ئىبنى ھەجەر « سەھىھ
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ب يەسەئىد ئىبنى مۇسەي نەقىل قىلىنىدۇكى،ھاب زۇھرىدىن ىئىبنى ش
 «سەن ئۆزرىلىك كىشى» :ئۇنىڭغا .غازاتقا چىقتى، ئۇنىڭ بىر كۆزى ئەما ئىدى

 سۇنبول ىك ھالىتىمىزدەنېئېغىر ياكى يتائاال  هللا»ئۇ مۇنداق دېدى:  لگەندە،دېيى
جىھادقا چىقىشقا ئەمىر قىلدى. ئەگەر جەڭ قىلىشقا ئىمكانىيىتىم يار بەرمىسە 

تاقىلىرىنى ساقالپ -يۈك ،مۇسۇلمانالرنىڭ سانىنى ۋە قارىسىنى كۆپەيتىمەن
 ①«.بېرىمەن

افاا اْنِفُروا ِخف  » ھەسەن بەسرى: ۇرىر مۇنداق دەيدەشەيبە ۋە ئىبنى ج ۇئىبنى ئەب
مەنسۇر  ؛دەپ تەپسىر قىلغان« ھالىتىڭالرداياش ۋە قېرى »دېگەن ئايەتنى  «و ثِق الا 

 ۋە بىكار چېغىڭالردا بىرەر ئىش بىلەن مەشغۇل بولۇۋاتقان» زازان ىىبنئ
نى شۇئېغىر دېگەن، تاشالپ قوي» ئىبنى زەيد؛ دەپ تەپسىر قىلغان« ۋاقتىڭالردا

سىسى ربولۇپ كېتىدىغان نەنىك دېگەن، زايە ېخالىمايدىغان زېمىنى بار كىشى؛ ي
ئېغىر  ،نىك دېگەن شىجائەتلىكېي» باشقىالر دەپ تەپسىر قىلغان. «يوق كىشى

  ②دەپ تەپسىر قىلغان.« قورقۇنچاق دېگەن
شۇكى،  را مەنەئەڭ توغ كە نىسبەتەنئايەت»ئىمام قۇرتۇبى مۇنداق دەيدۇ: 

 تائاال هللا نىك كەلسۇن ياكى ئېغىر كەلسۇن،ېكىشىلەرگە ھەرىكەت قىلىش ي
 ③«.ھەممە كىشىلەرنى جىھادقا چىقىشقا بۇيرۇدى

 بەزى مۇجاھىدالر شام :ئىبنى جەرىر تەبەرى ئۆز تەپسىرىدە مۇنداق دەيدۇ
 تىنقالغانلىقئۇ قېرىپ  ،ئۇچراتتىبىر مۇجاھىد كىشىنى  ىھسىدەزېمىنىنىڭ فەت

مۇجاھىدالردىن بىرى ئۇنىڭغا:  ئىككى قېشى كۆزلىرىگە ساڭگىالپ قالغان ئىدى.
 :ئۇ كىشى دېگەنىدى،« سىزنىڭ ئۆزرىڭىزنى قوبۇل قىلغان تائاال هللائى تاغا! »
نىك ھالىتىمىزدە ېي-بىزنى ئېغىر تائاال هللا !منىڭ ئوغلىىئى قېرىندىش»

 ④دېدى. «بۇيرۇدىجىھادقا چىقىشقا 
: ئۇ قىبلىگە ىپ مۇنداق دېگەنق مەكھۇلدىن رىۋايەت قىلزائىمام ئابدۇراز

                                                            
 بەت. -131توم  -8 «تفسري القرطيب» ،بەت -18توم  -15 «تفسري الطربي» ①
ھىھ ئىسناد بىلەن رىۋايەت بېتىدە سە -355توم  -0كىتابىنىڭ ناملىق  «صن امل» ەشەيب ۇئىبنى ئەب ②

 لەر.بەت -233، -232توم  -5 «تفسري الطربي» ،قىلغان
 بەت. -105توم  -8 «تفسري القرطيب» ③
 بەت. -18توم  -15 «تفسري الطربي» ④
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سىلەرگە  !ئى مۇسۇلمانالر»ئالدىنى قىلىپ تۇرۇپ ئون قېتىم قەسەم قىلىپ: 
 تېخىمۇ كۆپجىھاد قىلىش ھەقىقەتەن ۋاجىب. ئەگەر خالىساڭالر سىلەرگە يەنە 

 ①دېدى. «قەسەم قىلىپ بېرىمەن
ئەگەر سىلەر يەنە قەسەم قىلىپ بېرىشىمنى ، سىىئۇنىڭ سۆزىنىڭ مەن

يەنە ئاشۇرۇپ قەسەم قىلىپ  ۈڭالرنىڭ خاتىرجەم بولۇشى ئۈچۈنلكۆڭ ،خالىساڭالر
 دېگەنلىكتۇر. بېرىمەن
 

 جىھاد پەرز كۇپايىمۇ ياكى پەرز ئەينمۇ؟
پاقى بىلەن كاپىرالرنىڭ يۇرتلىرىغا تىبىردەك ئىت ئالىمالرنىڭ ،بىلگىنكى

ئەمما ئىبنى مۇسەييەب ۋە  ،ى جىھاد قىلىش پەرز كۇپايىدۇربېرىپ، ئۇالرغا قارش
 مە پەرز ئەين ئىكەنلىكىنى بايان قىلدى.ىشىبر ىئىبن

ئەگەر مۇسۇلمانالردىن يېتەرلىك بىر تۈركۈم كىشىلەر  ،پەرز كۇپايىنىڭ مەنىسى
لەردىن گۇناھ ساقىت بولىدۇ؛ ئەگەر ىباشقا قىلمىغان كىش ،بۇ پەرزنى ئادا قىلسا

ھەممە مۇسۇلمانالر تەڭ گۇناھكار  ،قىلمىسا مۇسۇلمانالردىن ھېچكىم ئۇ پەرزنى ئادا
ئۆزرىسىنى  تائاال هللائۇنىڭدىن باشقا يەنە ئەڭ كۈچلۈك قاراش بويىچە،  بولىدۇ.

 قوبۇل قىلغان ئۆزرە ئىگىلىرى گۇناھكار بولمايدۇ. 
ئەڭ ئاز بولغاندا يىلدا بىر قېتىم جىھاد قىلىش پەرز كۇپايىدۇر، ئەگەر 

مانالر مۇسۇل ۋزەللىكىدە ھېچ ئىختىالپ يوق. ئەگەربۇنىڭ ئە ،بۇنىڭدىن كۆپ بولسا
مۇسۇلمانالر دۈشمەنلەرگە قارشى ئۇرۇش قىلىپ ھالەتتە  ئاجىز، دۈشمەن كۆپ

ئۈچۈن  ياكى ئۇرۇشۋە مۇسۇلمانالرنى پۈتۈنلەي يوقىتىۋېتىش خەۋپى  ،قالسا
تۈلۈكىنىڭ كەم بولۇشى -ئىچمەك ۋە ئۇالغالرنىڭ ئوزۇق-تەييارلىق، يېمەك

تتا جىھادتىن بىر يىل خالىي قېلىش ىقاتارلىق زۆرۈر بولغان ئۆزرىلەردىن باشقا ۋاق
دۇرۇس بولمايدۇ. ھېچقانداق زۆرۈرىيەتسىز ۋە ئۆزرىسىز غازاتنى بىر يىل 

 ۋە ئۇنىڭ ئىيكېچىكتۈرۈشنىڭ دۇرۇس بولمايدىغانلىقى توغرىسىدا ئىمام شافى
 كەلتۈردى. ئوچۇق پەتىۋا ئەگەشكۈچىلىرى

ھەرەمنىڭ ئىمامى جۇۋەينى رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: ئىككى 
جىھاد بويسۇندۇرۇش ئاساسىدا قىلىنىدىغان >مۇنداق دەيدۇ:  سۇلشۇناسالرئۇ»

                                                            
 -355توم  -0كىتابى ناملىق  «صن امل»شەيبەنىڭ  ۇئىبنى ئەب ،بەت -115توم  -0 «الرزاق عبد صن م» ①

 بەت.
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لەر ىدەۋەتتۇر. زېمىن يۈزىدە پەقەت مۇسۇلمان ياكى مۇسۇلمانغا تەسلىم بولغان كىش
ىلدا ي جىب.ە جىھادنى بەرپا قىلىش ۋاقالغانغا قەدەر ئىمكانىيەتنىڭ يېتىشىچ

ن بىر قېتىمدى ،ىلىنىش شەرت ئەمەسقىلىش بىلەنال كۇپايبىر قېتىم جىھاد 
 .<جىھاد ئەمەلدىن قالدۇرۇلمايدۇ ،ئاشۇرۇپ قىلىشقا ئىمكانىيەت بولسا

رنىڭ >يىلدا بىر قېتىم< دەپ تىلغا ئېلىشىنىڭ سەۋەبى، فىقھىشۇناس ئالىمال
چۈنكى جىھاد ئۈچۈن مال ۋە قوشۇن ئۇالر كۆپ يۈز بېرىدىغان ئادەتكە ئاساسالنغان 

 ①«.تەييارالش ئىشلىرى كۆپىنچە ئەھۋالدا يىلدا بىر قېتىم ئېلىپ بېرىلىدۇ
ئۆزرە بولمىسىال ھەر يىلدا ئاز بولغاندا بىر »ئىبنى قۇدامە مۇنداق دەيدۇ: 

قېتىم جىھاد قىلىنىدۇ. ئەگەر بىر يىلدا بىر قېتىمدىن كۆپرەك جەڭ قىلىشقا 
ڭ قىلىش ۋاجىب بولىدۇ چۈنكى پەرز كۇپايىنى قىلىش جە ،ھاجەت چۈشسە

 ②.«ئۇنى قىلىش ۋاجىب بولىدۇ ،ھتاجلىققا ئايالنساوم
مۇئمىنلەرنىڭ يەنى ) نىڭئىمام»بى ئۆز تەپسىرىدە مۇنداق دەيدۇ: ۇئىمام قۇرت

ئەمىرى بولغان خەلىپىنىڭ( دۈشمەنگە قارشى غازات قىلىشقا ھەر يىلدا بىر قېتىم 
غازاتقا چىقىدۇ. ئەگەر  پەرز ھەمدە ئۇ ئۆزى كىشىلەر بىلەن بىللەقوشۇن ئەۋەتىشى 

ىك ئۆزىگە ئىشەنچل ،بىللە چىقىشى مۇمكىن بولمىسا بىلەن كىشىلەر ئىمامنىڭ
دۈشمەن ئىسالم دىنىغا تاكى  بولغان كىشىنى ئۇالر بىلەن بىللە چىقىرىدۇ.

 ،مغا چاقىرىدۇىسالياكى خار ھالدا جىزىيە تۆلىگەنگە قەدەر ئۇالرنى ئ ەنكىرگ
 ③.«قىلىدۇ ئالىينىڭ دىنىنى هللا ۋە زىيەتلىرىنى توسىدۇئۇالرنىڭ ئە

باالغەتكە يەتمىگەن بالىغا، مەجنۇنغا، ئايالغا »مۇنداق دەيدۇ:  ئىبنى قۇدامە
ئۇرۇش قىلىشتىن توسىدىغان ئېغىر كېسەلگە گىرىپتار بولغان كىشىگە جىھاد  ۋە

ئەمما بىر كۆزى كور، بېشى ئاغرىيدىغان، چىشى  جىب بولمايدۇقىلىش ۋا
 ④.«ئاقساق كىشىگە جىھاد قىلىش ۋاجىبئاغرىيدىغان، يېنىك قىزىتما ۋە 

نىڭ رۇخسىتىسىز ىئان-پەرز كۇپايە جىھادقا ئاتا»ئۇ يەنە مۇنداق دەيدۇ: 
سى ئانى-ئاتائەگەر بىرلىككە كەلدى.  ئالىمالر بولمايدىغانلىقىغا دۇرۇسچىقىش 
 .نىڭ ئورنىدىدۇرئانىسى-چوڭ ئانىسى ئاتا ۋە چوڭ دادا ،بولمىسا

                                                            
 بەت. -251توم  -15كىتابى  ناملىق «روضة الطالبني»ئىمام نەۋەۋىنىڭ  ①
 بەت. -358توم  -8كىتابى ناملىق  «املغين»نىڭ ىئىبنى قۇدام ②
 بەت. -102 توم -8 «تفسري القرطيب» ③
 .لەربەت -358 ،-351توم  -8كىتابى ناملىق  «املغين»نىڭ ىئىبنى قۇدام ④
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ئۇ ئاندىن  ،ېرىپغلىغا جىھاد قىلىشقا رۇخسەت بئانا ئو-ئەگەر ئاتا
رۇن بەرگەن رۇخسىتىدىن ۇجىھادقا ھازىر بولۇشتىن ب لىئوغ ەرىئىككىسىنىڭ بىر

 نىڭ يېنىغا قايتىشى ۋاجىبسىئانى-باال جىھادتىن يېنىشى ۋە ئاتا ،يېنىۋالسا
لېكىن قايتىپ بېرىشىدا ئۇنىڭ جېنىغا، مېلىغا ۋە مۇسۇلمانالرغا خەۋپ بولغان 

 بۇنىڭدىن مۇستەسنا.بولۇپ قالسا ھالەت 
ئانىسى بەرگەن -ئاتا ىپ بولغاندىن كېيىنئەگەر ئوغۇل جەڭگە كىر

ۇش مەيدانىدىن چىقىپ كېتىش بۇ ھالەتتە بالىغا ئۇر ،رۇخسىتىدىن يېنىۋالسا
 ①.«دۇرھارام

 
 ىدىكىھەقققەرزدارنىڭ جىھادقا چىقىشى 

 نىڭ ئىختىالپلىرىئالىمالر
ڭ جىھادقا شكە تاقىتى يەتمىگەن كىشىنىىتىقەرزىنى تۈگ ئىمام مالىك

 ئىمام ئەۋزائى قەرز بەرگۈچىنىڭ رۇخسىتىسىز؛ ②چىقىشىغا رۇخسەت قىلدى
بۇ  يئىمام شافىئىئەمما  .ىدىسان دۇرۇسەرزدارنىڭ جىھادقا چىقىشىنى ق

ى مەيلى مۇسۇلمان ياكى قەرز ئىگىس»ئۇ:  ،شىغا قوشۇلمىدىىئىككىسىنىڭ قار
دقا قەرزدارنىڭ جىھا زەر، قەرز بەرگۈچىنىڭ رۇخسىتىسىزنەيشىدىن قەتئىۇكاپىر بول

 .③دەپ قارىدى« چىقىشى توغرا ئەمەس
ئوھۇد  نىڭ قەرزى بار تۇرۇپرەزىيەلالھۇ ئەنھۇھەرام ئەنسارى  ىىبنئئابدۇلالھ  

 ملسو هيلع هللا ىلصقەرزدارنىڭ جىھادقا چىقىشىغا دەلىلدۇر. پەيغەمبەر  —غازىتىغا چىققانلىقى 
 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇھەرام  ىىبنئئابدۇلالھ توسمىغان ئىدى.  بىلىپ تۇرۇپبۇنى 

ئۇنىڭدىن  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئۇنىڭ قەرزىنى ئوغلى جابىر  ،ئوھۇدتا شەھىد بولغان
 ④.ۋەتكەنكېيىن تۆلى

ئۆزىدىن كېيىن قەرزىنى تۈگىتەلەيدىغان  ققانداىقەرزدار جىھادقا چلېكىن، 
 بىر نەرسىنى )جابىرنىڭ دادىسىغا ئوخشاش( قالدۇرۇپ كېتىشى كېرەك.

ۇپ تىدىغان نەرسىنى قالدۇرىقەرزىنى تۈگ قەرزدار ئۆزىنىڭ ئىمام ئەھمەد
                                                            

 .بەتكىچە -355بەتتىن  -308توم  -8كىتابى ناملىق  «املغين»نىڭ ىئىبنى قۇدام ①
 بەت. -10توم  -2 «وحاشية العدوي» ②

 .بەت -153 توم -5 كىتابىناملىق  «األم»ئىمام شافىئىينىڭ  ③
 ھەدىسكە قاراڭ. -2310 «صحيح البخاري»قىسسىنىڭ تەپسىالتى ئۈچۈن  ④
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ابدۇلالھ ئ ىغائۇ قەرز بەرگۈچىنىڭ رۇخسىتىسىز غازاتقا چىقسا بولىدىغانلىق ،قويسا
 ①نىڭ قىسسىسىنى دەلىل كەلتۈردى.رەزىيەلالھۇ ئەنھۇھەرام  ىىبنئ

، قەرزدار ئۈچۈن رۇخسىتىئانىسىنىڭ -كۇپايە جىھادتا ئوغۇل ئۈچۈن ئاتاپەرز 
 شەرت قىلىنىدۇ.  رۇخسىتىبەرگۈچىنىڭ قەرز 

رىگە كاپىرالر باستۇرۇپ كىرسە ياكى يىراقتىن ئۇ ىشەھ ەرمۇسۇلمانالرنىڭ بىر
كاپىرالرنىڭ سانى مۇسۇلمان شەھەر ئەھلىنىڭ سانىدىن  شەھەرگە كۆز تىكسە،

-دىكى شەرت ئەمەلدىن قالىدۇىئىككى ھەسسە كۆپ بولسۇن ياكى ئاز بولسۇن يۇقىر
بۇ ۇ. پەرز ئەينگە ئايلىنىدھەربىر مۇسۇلمان ئەر ۋە مۇسۇلمان ئايالغا دە، جىھاد 

ايال ئۆز ئېرىنىڭ رۇخسىتىسىز ۋاقىتتا قۇل ئۆز خوجايىنىنىڭ رۇخسىتىسىز، ئ
)ئىككى قاراشنىڭ سەھىھراقى، ئەگەر ئايالدا ئۆزىنى قوغدىغۇدەك قۇۋۋەت بولسا(، 

ئانىسىنىڭ رۇخسىتىسىز، قەرزدار قەرز ئىگىسىنىڭ رۇخسىتىسىز جىھادقا -باال ئاتا
 ئىمام مالىك، ئەبۇ ھەنىفە ۋە ئەھمەد ئىبنى ھەنبەلنىڭ كۆز ،بۇ چىقىدۇ.

 ②شى.ىقار
ا، لىۋالسىئۇنى ئىگ رىگە ھۇجۇم قىلىپىئەگەر كاپىرالر مۇسۇلمانالرنىڭ شەھ

 ۆرۈشكبىلەن ئۇرۇشۇشقا تەييارلىق  مۇسۇلمانالرغا ئۇ يەردە ئۇيۇشۇش ياكى كاپىرالر
ئۆز ئالدىغا دۈشمەن بىلەن ئۇرۇشۇشى  ىڭمۇمكىن بولمىسا، ھەربىر مۇسۇلمانن

 ۋاجىب.
ئۆزىنىڭ كاپىرالر تەرىپىدىن ئەگەر مۇسۇلمان كىشى تەسلىم بولسا 

ئۆز  لىشى ۋەدىغانلىقىنى بىلسە، ئىمكانىيەتنىڭ بارىچە ھەرىكەت قىۈلىئۆلتۈر
 جەڭ قىلىشىتاكى ئۆلتۈرۈلگەنگە قەدەر ئۇالر بىلەن  جېنىنى قوغداش ئۈچۈن

دۇ. بۇنىڭدا ھۆر بىلەن قۇل، ئەر بىلەن ئايال، قارىغۇ، توكۇر ۋە كېسەل ىۋاجىب بول
ئەگەر تەسلىم بولسا ئۇنى ئۆلتۈرمەي ئەسىر ؛ يوقپەرق ئارىسىدا ھېچ 

نىڭغا تەسلىم بولۇش جائىز لېكىن كاپىرالرغا تەسلىم ئۇ ،قىلىدىغانلىقىنى بىلسە
رۈلسە شەھىدلەر قاتارىدا ئەگەر ئۆلتۈ ،ئۇالر بىلەن ئۇرۇشۇش ئەۋزەل تىن كۆرەبولۇش

 بولىدۇ.
مۇسىغا تاجاۋۇز ون ۆزىنىڭنىڭ ئكاپىرالر ئەگەر مۇسۇلمان ئايال تەسلىم بولسا

                                                            
 .لەربەت -351 ،-355توم  -8كىتابى ناملىق  «املغين»نىڭ ىئىبنى قۇدام ①
ناملىق  «املغين» قۇدامەنىڭ ئىبنى بەت، -215 توم -15 كىتابىناملىق  «روضة الطالبني»ئىمام نەۋەۋىنىڭ  ②

 .بەت -355 توم -8 كىتابى
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لىش بىلەن ئۇرۇش قى قىلىدىغانلىقىنى بىلسە، ئۆزىنى قوغداپ ئۆلتۈرۈلگىچە ئۇالر
 تەسلىم بولۇش غائۆزىنى ئۆلۈمدىن قۇتۇلدۇرۇپ قېلىش ئۈچۈن زىنا الزىم چۈنكى

 ئۇ ئايالغا جائىز بولمايدۇ.
باشقا  ،كىرسە باستۇرۇپ مۇسۇلمان زېمىنلىرىدىن بىرەر زېمىنغا دۈشمەن

رايۇنالردىكى مۇسۇلمانالرنىڭ بۇ زېمىندىكى مۇسۇلمانالرغا ياردەم بېرىشى ۋاجىب. 
ناماز قەسىر قىلىنىدىغان  ەر دۈشمەن بىر كىشىنىڭ زېمىنىدىنئەگ

كىلومېتىرغا   80ھازىرقى ئەسىردەبۇ لىققا چۈشسە )يەنى ىمۇساپىگىچىلىك ئار
ئۇنىڭ ئۈستىگە ھەم جىھاد  ،شۇ زېمىن ئەھلىگە جىھاد پەرز بولغىنىدەك ،تەڭ(

 پەرز بولىدۇ.
ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشنىڭ  ئىمام ماۋەردى بۇ خىل ھالەتتە

دۈشمەن  ،چۈنكى بۇ»ايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ۋاجىبلىقىنىڭ سەۋەبىنى ب
ئىسالم زېمىنلىرىنى بەلكى  يۈرۈش قىلىنغان جىھاد بولماستىن نىغاىزېم

 ئۇرۇش تاقىتى يەتكەن ،بۇ شۇڭا ،قوغدىنىش جىھادىدىن قوغدايدىغان كاپىرالر
 .«دۇرھەرقانداق كىشىنىڭ ئۈستىگە پەرز

ىر قەس ، نامازرىگە كاپىرالر باستۇرۇپ كىرگەندەىمۇسۇلمانالرنىڭ بىرەر شەھ
ەنى يشۇ شەھەر ئەھلىگە ) كى بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭقىلىنىدىغان مۇساپە ئىچىدى

ئەگەر ئۇالر دۈشمەنگە ئاجىز  .تۇرياردەم بېرىش ۋاجىبسۇلمانالرغا( شۇ شەھەردىكى مۇ
 .بولىدۇ سۇلمانالرغا جىھادقا چىقىش ۋاجىبئۇالردىن يىراق بارلىق مۇ ،كەلسە

دىن ەرلىباشقا كىش ،لەر جىھادقا چىقساىتەرلىك كىشېئەگەر كاپىرالرغا قارشى ي
 قۇرۇق ئۇالر كاتتا ئەجىر ۋە مىسلىسىز ساۋابتىن لېكىن ۇناھ ساقىت بولىدۇگ

 قالغان بولىدۇ.
كاپىرالر بىرەر شەھەرگە بېسىپ كىرگەن »شىدا: ىالرنىڭ قارمئالىبىر قىسىم 

ئاندىن ئۇالرغا يېقىن بولغان ۋاقىتتا، شەھەر ئەھلىگە ئەڭ يېقىن مۇسۇلمانالرغا، 
رنىڭ بۇ شەھە ،بۇ شەھەردىن چىقىرىلىپ انالرغا، تاكى كاپىرالرراپىدىكى مۇسۇلمئەت
ئۇالرنى قۇتقۇزۇش ۋە ئۇالرغا ياردەم  تىلگەنلىك خەۋىرى يەتكەنگە قەدەرئې دئازا

 دەپ قەيت قىلىنغان.  «بېرىش ھېچقانداق شەرتسىز ۋاجىب بولىدۇ
لەر ياشىمايدىغان ىئەگەر كاپىرالر شەھەر ۋە تۇرالغۇ رايۇنالردىن يىراق، كىش

اننى السا، بۇ ماكلىۋىياكى بىرەر ماكاننى ئىگتۈزلەڭلىك ، ئىسالم دىيارىدىكى تاغ
 قىلىش ئۈچۈن مۇسۇلمانالرنىڭ ئومۇميۈزلۈك چىقىشى ۋاجىب. دئازا
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 (چېكىندۈرۈشكە مۇمكىنچىلىك بار تۇرۇپ)»ئىمام نەۋەۋى مۇنداق دەيدۇ: 
 ەتئىي دۇرۇسان بېرىش قكاپىرالرنىڭ ئىسالم  دىيارىنى بېسىۋېلىشىغا ئىمك

 ①.«ئەڭ ياخشى بىلگۈچىدۇر هللا بولمايدۇ،
 پئىسالم دىيارىغا يېقىنلىشىپ كېلىر اپىرالئەگەر ك»بى مۇنداق دەيدۇ: ۇقۇرت

قىلىش ھەمدە نىڭ دىنىنى ئالىي هللا مۇسۇلمانالرگەرچە كىرمىگەن بولسىمۇ، 
رغا ئۇال مەركەزلىرىنى ھىمايە قىلىش ئۈچۈنگرالىرى ۋە ېئىسالم شەھەرلىرى، چ

 ②.«قارشى جىھادقا چىقىشى الزىم
 ،ئىسالم دىيارىغا باستۇرۇپ كىرسەكاپىرالر »ئىمام بەغەۋى مۇنداق دەيدۇ: 

پايە كى كىشىلەرگە پەرز كۇيېقىن ئەتراپتىكى كىشىلەرگە جىھاد پەرز ئەين، يىراقتى
 ③.«بولىدۇ

م ىشىغا ئاالقىدار بىر قىسۇپەرز ئەين ياكى پەرز كۇپايە بول جىھادنىڭ بۇالر
 دۇر.لەرىتارماق مەسىل

 
بىر  يۈز ئۆرۈگەن كىشى ھەققىدە كەلگەنجىھادتىن 

 قىسىم تەھدىتلەر

ُنُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشَْيُتُكْم ﴿ مۇنداق دەيدۇ: تائاال هللا قُْل إِْن كَاَن آَباُؤُكْم َوأَْبَناُؤُكْم َوإِْخَوا
ِكُن  فُْتُموَها َوتَِجاَرةٌ َتْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَسا ِ َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد ِِف َسِبيلِِه َوأَْمَواٌل اقََْتَ َتْرَضْوَنَها أََحَبَ إِلَْيُكْم ِمَن اّلَلَ

ُ ََل َيْهِدي الَْقْوَم الَْفاِسِقنَي  ُ بِأَْمِرهِ َواّلَلَ بََُصوا َحَّتَ َيأِِْتَ اّلَلَ ىڭ >ئەگەر سىلەرن :ئېيتقىنكى» ﴾فَََتَ
ڭالر تۇغقانلىرى-خوتۇنلىرىڭالر ، ئۇرۇقدىشىڭالر، ئاتاڭالر، ئوغۇللىرىڭالر، قېرىن

ورققان قماللىرىڭالر، ئاقماي قېلىشىدىن -ئۇالردىن باشقىالر(، تاپقان پۇل )ھەمدە
نىڭ هللاتىن، هللادىغان ئۆيلىرىڭالر سىلەر ئۈچۈن ىتىجارىتىڭالر، ياخشى كۆر

ى شۇالر ا )يەننىڭ يولىدا جىھاد قىلىشتىنمۇ سۆيۈملۈك بولسهللاپەيغەمبىرىدىن ۋە 
نىڭ پەيغەمبىرىگە ياردەم بەرمىسەڭالر(، ئۇ ھالدا سىلەر هللا بولۇپ كېتىپ بىلەن
 پاسىق هللاكەلگۈچە كۈتۈڭالر،  (نىڭ جازاسى ۋە ئازابىهللا)يەنى نىڭ ئەمر هللاتاكى 

كەتكۈچىلەرنى( چېگرىسىدىن چىقىپ -نىڭ دىنىنىڭ چەكهللاقەۋمنى )يەنى 

                                                            
 .بەت-215 توم -15 كىتابىناملىق  «روضة الطالبني»ئىمام نەۋەۋىنىڭ  ①
 .لەربەت -102 ،-101 توم-8 «تفسري القرطيب» ②
 .بەت -315 توم-15 كىتابىناملىق  «شرح السنة»بەغەۋىينىڭ  ③
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 ①.«ھىدايەت قىلمايدۇ<
ۈك نەرسىنىڭ قاتارلىق سەككىز تۈرلئەۋالد -مۈلۈك ۋە ئەھلى-مال تەبۇ ئايەت

ك يېتەرلىلەرگە ىجىھادتىن يۈز ئۆرۈپ تەرك ئەتكەن كىش ،مۇھەببىتىگە بېرىلىپ
بۇنىڭدىن  ئى ئەقىل ئىگىلىرى! قورقۇتۇشالر بار.تەھدىت، ئاگاھالندۇرۇش ۋە 
َيا أََيَُها الََِذيَن آَمُنوا َما لَُكْم إَِذا ِقيَل ﴿ مۇنداق دەيدۇ: تائاال هللائۆزۈڭالرغا ئىبرەت ئېلىڭالر. 

ْنَيا ِمَن اْْلِخَرِة فََما  َثَاقَلُْتْم إََِل اأْلَْرِض أََرِضيُتْم بِالَْحَياِة الَدُ ِ ا ْنِفُروا ِِف َسِبيِل اّلَلَ ْنَيالَُكُم ا ِِف اْْلِخَرِة  َمَتاعُ الَْحَياِة الَدُ
ُ عَََل كَُلِ َشْيٍء قَ إََِلَ َتْنِفرُ  إََِلَ قَلِيٌل ۞ وهُ َشْيًئا َواّلَلَ ُكْم َوََل َتُضَرُ َيْسَتْبِدْل قَْوًما غَْْيَ ًبا أَلِيًما َو ْبُكْم عََذا  ﴾۞ يرٌ دِ وا ُيَعَذِ

 جىھاد قىلىشقا چىقىڭالر دېيىلسە نىڭ يولىداهللامىنلەر! سىلەرگە ۇئئى م»
نېمىشقا يۇرتۇڭالردىن ئايرىلغىڭالر كەلمەيدۇ؟ دۇنيا ھاياتىنى ئاخىرەتتىكى )بەخت( 
بىلەن تېگىشىشكە رازى بولدۇڭالرمۇ؟ دۇنيا ھاياتىدىن بەھرىمەن بولۇش 

. ئەگەر [38] ئەرزىمەس نەرسىدۇر مەتلىرى بىلەن سېلىشتۇرغاندائئاخىرەتنىڭ نې
تىق ئازاب قىلىدۇ. )سىلەرنى ھاالك سىلەرگە قات هللاسىلەر جىھادقا چىقمىساڭالر، 

ىيان قا قىلچە زهللاقىلىپ( ئورنۇڭالرغا سىلەردىن باشقا قەۋمنى كەلتۈرىدۇ، سىلەر 
 ②.«[31] ھەر نەرسىگە قادىردۇر هللايەتكۈزەلمەيسىلەر، 

جىھادنى  —بۇ ئايەت »ئىمام قۇرتۇبى بۇ ئايەتنى شەرھلەپ مۇنداق دەيدۇ: 
لغان ۋە جىھادقا چىقىشقا ئالدىرىمىغان تەرك ئەتكەن، جىھادتىن ئولتۇرۇپ قا

َ  تەرىپىدىن بولغان ئەيىبلەش ۋە كايىشتۇر. تائاال هللاكىشىلەرگە  ثََاقَلُْتْم إََِل األ  ْرِض﴾﴿ا
زېمىننىڭ >يەنى بۇنىڭ مەنىسى:  ڭالردىن ئايرىلغىڭالر كەلمەيدۇ؟<يۇرتۇ>
 <مەتلىرىگە ياكى بۇ يەردە يەرلىشىپ قېلىشقا رازى بولدۇڭالرمۇ؟ئنې

مۇئمىنلەر ئەمىرى( ئۇالرنى بىرەر قەۋمگە قارشى جىھاد قىلىشقا يەنى ئىمام )
 بولمايدۇ چۈنكى دۇرۇسئۇالرنىڭ جىھادقا سۇسلۇق قىلىشى  ،ئەمىر قىلسا

الرنىڭ ئۈستىگە پەرز ئەين ئىمامنىڭ ئۇالرنى جىھادقا چاقىرىشى بىلەن جىھاد ئۇ
 ③.«بولىدۇ

ِ َوَكِرُهوا أَْن ُيَجاِهُدوا  مۇنداق دەيدۇ: تائاال هللا ﴿فَِرَح الُْمَخلََُفوَن بَِمْقَعِدِهْم ِخََلَف َرُسوِل اّلَلَ
ا  ِ َوقَالُوا ََل َتْنِفُروا ِِف الَْحَرِ قُْل َناُر َجَهَنََم أََشَدُ َحَرً ا ُكولَْو كَاُنوا َيْفَقُهوَن ۞ فَلَْيْضَح بِأَْمَوالِِهْم َوأَْنُفِسِهْم ِِف َسِبيِل اّلَلَ

ْ فَاْسَتأْ  ُ إََِل َطائَِفٍة ِمهْْنُ ِج فَُقْل لَ قَلِيًَل َولَْيْبُكوا َكِثًْيا َجَزاًء بَِما كَاُنوا َيْكِسُبوَن ۞ فَِإْن َرَجَعَك اّلَلَ ْن َذُنوَك لِلُْخُرو
                                                            

 ئايەت. -25سۈرە تەۋبە  ①
 .لەرئايەت -31 ،-38سۈرە تەۋبە  ②
 .لەربەت -152ۋە  -155 توم-8 «تفسري القرطيب» ③
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ٍة فَاقُْعُدوا َمَع الَْخالِِفنَي ۞َتْخُرُجوا َمِعَي أََبًدا َولَْن ُتَقاتِلُوا َمِعَي عَُدَوًا إَِنَُكْم َرِضيُتْم بِالُْقُعوِد أَوََ   َوََل ُتَصَلِ عَََل  َل َمَرَ
ِ َوَرُسولِِه َوَماُتوا َوُهْم فَاِسُقوَن  ْ َماَت أََبًدا َوََل َتُقْم عَََل قَْْبِهِ إَِنَُهْم َكَفُروا بِاّلَلَ ەسۇلۇلالھقا ر»  ۞﴾أََحٍد ِمهْْنُ

( الغانالر )يەنى مۇناپىقالرك غازىتىغا چىقماي( قېلىپ قۇخىالپلىق قىلىپ )تەب
 نىڭهللائۆيلىرىدە بەخىرامان ئولتۇرغانلىقلىرى بىلەن خۇشال بولۇشتى، ئۇالر 

-راقتۇرمىدى، ئۇالر )بىيولىدا ماللىرى بىلەن، جانلىرى بىلەن جىھاد قىلىشنى ي
 :ى)ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا( ئېيتقىنكدېيىشتى.  <رئىسسىقتا چىقماڭال>بىرىگە(: 

ەتتە )ئەلۋ ،. ئەگەر ئۇالر چۈشىنىدىغان بولساوتى تېخىمۇ قىزىقتۇرجەھەننەمنىڭ ئ>
. ئۇالر قىلمىش [81] <رەسۇلۇلالھ بىلەن بىرگە چىقاتتى(ئىسسىقتا 

 هللا. ئەگەر [82]ۈن ئاز كۈلسۇن، كۆپ يىغلىسۇن )گۇناھ(لىرىنىڭ جازاسى ئۈچ
ىر مۇناپىقالردىن( بك غازىتىدىن( قايتۇرۇپ )ئۆزرىسىز قېلىپ قالغان ۇ)تەبسېنى 

تۈركۈمنىڭ يېنىغا ئېلىپ بارسا، ئۇالر )ئىككىنچى بىر غازاتقا( چىقىشقا سەندىن 
سىلەر مەن بىلەن بىللە مەڭگۈ )غازاتقا( > :زنى سورىسا، )ئۇالرغا( ئېيتقىنكىئى

چىقماڭالر، ھەرگىز مەن بىلەن بىللە چىقىپ ئۇرۇش قىلماڭالر. شۈبھىسىزكى، 
دا )چىقماي، ئۆيۈڭالردا بەخىرامان( ئولتۇرۇشقا رازى سىلەر دەسلەپكى قېتىم

 ىكبولدۇڭالر، ئەمدى )غازاتقا چىقماي( قېلىپ قالغۇچىالر )يەنى ئايالالر، كىچ
. )ئى مۇھەممەد!( سەن ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن [83] <بالىالر( بىلەن ئولتۇرۇڭالر

 ارەت ياكىئۆلگەن ھېچبىر ئادەمنىڭ نامىزىنى چۈشۈرمىگىن، )دەپنە قىلىش، زىي
 نىڭهللانى ۋە هللائۇالر  برىسى ئۈستىدىمۇ تۇرمىغىن! چۈنكىدۇئا ئۈچۈن( ئۇنىڭ قە

 ①.«[85]ئۇالر پاسىق ھالىتى بىلەن ئۆلدى پەيغەمبىرىنى ئىنكار قىلدى. 
سىزگە رەھمەت قىلسۇن! بۇ ئايەتتىكى جىھادتىن ئارقىدا قالغان،  هللا

مال سەرپ قىلىشنى يامان كۆرگەن -ۋالغان ۋە جىھاد ئۈچۈن پۇلۇچىقماي ئولتۇر
 قورقۇنچلۇق ۋەدە، كاتتا شەرمەندىلىك ۋە ئېچىنىشلىق قىلىنغانكىشىلەرگە 

رى ھەققىدە مۇناپىقالردىن مۇئەييەن بىر تۈركۈملى ئەھۋالغا قاراڭ! گەرچە بۇ ئايەت
شۇالرغا ئوخشاش ئىشالرنى قىلغان ۋە  نازىل بولغان بولسىمۇ لېكىن بۇ ئايەتتە

 تغان جىھادتىن ئولتۇرۇپ قالغان كىشىلەر ئۈچۈن قورقۇتۇش ۋە تەھدىۋاجىب بول
ك گىشلىك ۋە شەرمەندىلىې. بۇالرنىڭ قىلمىشىنىڭ نەقەدەر يامان، ئازابقا تدۇربار

 !ل حول ول قوة إل ابهلل ،لىكىنى بىلىشىڭىز سىزگە يېتەرلىكبىر ئىش ئىكەن

                                                            
 ئايەتكىچە. -85 ئايەتتىن -81سۈرە تەۋبە  ①
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 ىسلەر:جىھادتىن ئولتۇرۇپ قېلىشتىن توسىدىغان سەھىھ ھەد

 نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: مەن  ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 1
ئەگەر سىلەر جازانە تىجارەتلىرىگە بېرىلىپ، : »مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان

كالىنىڭ قۇيرۇقلىرىغا ئېسىلىپ، تېرىقچىلىق بىلەن مەشغۇل بولۇپ جىھادنى 
الرغا تاكى سىلەر دىنىڭ .سىلەرگە خارلىقنى يۈكلەپ قويىدۇ هللا ،تاشالپ قويساڭالر

 ①«.ئۇ خارلىقنى سىلەرنىڭ ئۈستۈڭالردىن كۆتۈرۈۋەتمەيدۇ تائاال هللاقايتمىغۇچە 
كىشىلەر جىھادنى تەرك ئېتىپ، تىجارەت، دېھقانچىلىق  ،سىىھەدىسنىڭ مەن

مەنپەئەتلەرگە بېرىلىپ جىھادقا تەييارلىق  يۋە چارۋىچىلىق قاتارلىق دۇنياۋى
ئۆزلىرى مەشغۇل بولۇۋاتقان دۇنيالىق ئىشلىرىغا رازى  ۋە قىلمىغانلىقى

 التائا هللا چۈنكى نىڭ ئۈستىگە ھۆكۈمران بولىدۇئۇالردۈشمەن  ،بولغانلىقى ئۈچۈن
 هللاتاكى ئۇالر زەبۇنلۇققا تاشالپ قويىدۇ؛ -ئۇالرنى ئازابالش ئۈچۈن، ئۇالرنى خار

ۋاجىب قىلىپ بېكىتكەن كاپىرالرغا قارشى جىھاد قىلىش، دىننى  تائاال
تۇرغۇزۇش، ئىسالم ۋە ئۇنىڭ ئەھلىگە ياردەم بېرىشتىن ئىبارەت مەجبۇرىيەتلىرىنى 

 .ئۇالر بۇ خارلىقتىن قۇتۇاللمايدۇ ،ئادا قىلمىغۇچە
سۆزى دېگەن « قايتمىغۇچەتاكى سىلەر دىنىڭالرغا » نىڭ: ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

، دىندىن پېتىپ قېلىشيۈز ئۆرۈش، دۇنياغا جىھادنى تەرك ئېتىش، ئۇنىڭدىن 
ىپ قېلىش دېگەنلىككە دااللەت قىلىدۇ، ئايرىلئۆز دىنىدىن  ۋە چىقىپ كېتىش

شۇنداقال جىھادنى تەرك ئەتكەنلىكى ئۇ كىشىنىڭ ئوپئوچۇق گۇناھ قىلغانلىقىغا 
 يېتەرلىكتۇر.

 انامراتلىقق ئۇالرنى جازاالش ئۈچۈن التائا هللا ،كىشىلەر جىھادنى تەرك قىلسا
ا دۇنياغ-مالبەلكى  بولماستىن نامراتلىق ددىيما رىپتار قىلىدۇ. يەنى بۇگى

مۇشۇ  ەكىمد. نامراتلىقتۇر مەنىۋىيئاچكۆزلۈكتىن ئىبارەت ھېرىس بولۇش ۋە 
گەرچە ئۇ كۆپ مالدار كىشى بولغان تەقدىردىمۇ يەنىال  ،سۈپەتلەر تېپىلسا

 كەمبەغەلدۇر ۋە پېقىردۇر.
 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. ئەبۇ ھۇرەيرە 15
نىڭ نەپسى بەلكى مالنىڭ كۆپ بولۇشى ئەمەس ھەقىقىي بايلىق: »دېگەن مۇنداق

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى  ،ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد توپلىغان ①
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 ①«بايلىقى
قىي ىەقھ —ھەقىقىي بايلىق، قەلبنىڭ پېقىرلىقى  —قەلبنىڭ بايلىقى 
لەر ئارىسىدىن شۇنداق كىشىلەرنى ئۇچرىتىمىزكى، ئۇالر ىپېقىرلىقتۇر. بىز كىش

 ،ھ ۋە ھارام كەسىپلەرگە يۈزلىنىدۇجىھادتىن يۈز ئۆرۈگەن ۋاقىتتا ھەرخىل مۇبا
دۇنياغا بولغان كۈچلۈك –ئۇالرنىڭ قەلبىگە پېقىرلىق، مال تائاال هللا شۇنداقال

ئۇالر ئۆزىگە  دە،-پ قويىدۇھۆكۈمران قىلى ئاچكۆزلۈكنىزىيادە  ۋەھېرىسمەنلىك 
ە ۋ سېلىق–پىنچىسىنى تەرك قىلىدۇ ھەمدە باجۋاجىب بولغان ھەقلەرنىڭ كۆ

 ،ڭدىن باشقا ھارام ئىشالرنىڭ كۆپىنچىسىنى قىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرگەىئۇن
 كۆپ ۋە بۈيۈك ئۇالرنىڭ نەزىدە تولىمۇ ماتالىرى ئازغىنە، دۇنيانىڭ ئەرزىمەس

 .پ قالىدۇنەرسىگە ئايلىنى
مۈلۈككە بولغان ھېرىسمەنلىك ۋە تەمەخورلۇق ئۇالرنى خار -دۇنيا ۋە مال

كۆپىنچە ھالدا ئۇالرنىڭ ھەربىرىنىڭ خارلىق ئاستىدا قىلىۋەتتى. سەن 
-اچكۆزلۈك ۋە مالدۇنياغا بولغان ئ-مال چۈنكى. قالغانلىقىنى كۆرىسەن

دۇنيالىرىدىن ئايرىلىپ قېلىشتىن ئەنسىرەشلەر ئۇالرنى قۇل قىلىۋالغان بولغاچقا، 
ئەگەر ئۇ نەپسى ۋە قەلبىدە باي بولغان  .ئۇالر شۇ نەپ يەتكۈزۈۋاتقانالرغا خار بولىدۇ

بايلىقنىڭ ئىگىسى ۋە چوقۇم ھۆر بولغان بوالتتى. گەرچە ئۇ كاتتا  ،ئىدى بولسا
 خارلىق ،دەرھەقىقەت ئۇ پېقىر ۋە خاردۇر ،شى ئىززەتلىك كۆرۈنسىمۇۈكۆرۈنتاشقى 

 ئۇ شۇ خارلىقتا ھايات كەچۈرىدۇ. لىۋالغان،ىئۇنىڭ قەلبىنى ئىگ
مۇجاھىدالر ھەقىقەتەن ھېچقانداق پېقىرلىق ۋە خارلىقنى سەزمىگەن ھالدا 

 چۈنكى للىرى ئارقىلىق رىزىقالندۇرۇلىدۇمەت يويغەنىئۆز قىلىچلىرى بىلەن 
ە دىن باشقا ھېچبىر كىشىگتائاال هللائۇالرنىڭ رىزقى قىلىچ بىلەن ئېلىنغاندۇر. 

مەت ساپ ۋە يغەنى ،سىزكىىرىزىق ئۈچۈن مىننەتدارلىق بىلدۈرۈش يوق. شۈبھ
 ەۋ بېخىللىق، ئاچكۆزلۈكئۇ قەلبكە نۇر بېغىشاليدۇ ھەمدە  ،دۇرۋىھاالل نېسى

غەنىيمەتتىن  يوقىتىدۇ.قەلبتىن شنى بولۇ مەنھېرىسدۇنياغا -مال
ن لېكى پېقىر بولسىمۇ ۋە قولى قىسقا گەرچە رىزىقلىنىۋاتقان مۇجاھىدنىڭ

 بشۇئارى ئىززەت ۋە ئۇلۇغلۇقتۇر. گەرچە ئۇ غېرى كۆكسى كەڭدۇر، ئۇنىڭ-كۆڭلى
نازىل بولغان  ھەققىدەنىڭ مۇئمىنلەر تائاال هللائەمما ئۇنىڭغا  ۋە خار كۆرۈنسىمۇ

ٍة عَََل ىقلىنىدۇ: تبمۇنۇ سۆزى تە ُيِحَبُوَنُه أَِذلٍََة عَََل الُْمْؤِمِننَي أَِعَزَ ْ َو ُ ﴿فََسْوَف َيأِِْت اهلل بَِقْوٍم ُيِحَُّبُ
                                                            

 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ①
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يَن ُيَجاِهُدوَن ِِف َسِبيِل اهلل َوَلَ َيَخافُوَن لَْوَمَة ْلئٍِم﴾  ت ئۇالرنى دوس هللا)ئۇنىڭ ئورنىغا(  هللا»الْكَاِفِر
تۇتىدىغان، مۇئمىنلەرگە كۆيۈنىدىغان، كاپىرالرغا  نى دوست هللاتۇتىدىغان، ئۇالرمۇ 

نىڭ يولىدا جىھاد قىلىدىغان ۋە ماالمەت قىلغۇچىنىڭ هللاشەپقەتسىز، 
 ①«.ماالمىتىدىن قورقمايدىغان بىر قەۋمنى كەلتۈرىدۇ

رلىقىغا خا كەن ۋە باشقىالردىن تەمە قىلىشئەمما، شۈبھىلىك رىزىقالرغا ئېرىش
مۇپتىال بولغانالر قارىماققا ئەزىز كۆرۈنسىمۇ، ئۇالرنىڭ قەلبلىرى بەرىبىر ھەر تۈرلۈك 

كۆرۈنۈشتە گەرچە باي بىلەن  ى؛ توپلىغان نەرسىلىرخارلىقالرغا تولغان بولىدۇ
تويمىغۇرلۇق ۋە تەمەخورلۇقى سەۋەبلىك  نىئەمما ئىچكى دۇنياسى كۆرۈنسىمۇ

كەسىپلەر ئۇنىڭ ئىگىلىرىگە پەقەت ناچار  يدۇنياۋىپېقىرلىق بېسىپ كەتكەن. 
ُ َيْهِدي َمْن َيَشاُء إََِل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم﴾ ئەخالقالرنى قالدۇردى. خالىغان كىشىنى  هللا» ﴿َواّلَلَ

 ②«.توغرا يولغا باشاليدۇ
نىڭ مۇنۇ سۆزلىرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبۇ مەنىنى ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالىب 

 .جەننەت ئىشىكلىرىدىن بىر ئىشىكتۇر — يولىدىكى جىھاد هللا» :ندۈرىدۇەكۈچل
نى ئۇنىڭغا خارلىق كىيىمى تائاال هللا ،كىمكى جىھادنى تەرك قىلىدىكەن

ارلىق ۋە ئازابقا دۇچار مۇسىبەت ئورۇۋالىدۇ، خ-كىيدۈرۈپ قويىدۇ، ئۇنى بااليى
 .«قىلىنىدۇ

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. ئەبۇ ھۇرەيرە 11
مەي پۈك ىمۇشنى كۆڭلىگىقىل غازات ياكى قىلماي غازاتكىمكى »: ېگەنمۇنداق د

 ③.«مۇناپىقلىقنىڭ سۈپەتلىرىدىن بىر سۈپەت بىلەن ئۆلگەن بولىدۇئۆلۈپ كەتسە، 
 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ . ئەبۇ ئۇمامە12
 اپ قويمىسقىلمىسا ياكى غازات قىلغۇچىنى جابدۇكىمكى غازات : »دېگەنمۇنداق 
 ا،خەۋەر ئالمىسياخشىلىق بىلەن  دىنبىرەر غازات قىلغۇچىنىڭ ئائىلىسىۋە ياكى 

 ④.«بىلەن ئازاباليدۇ چوڭ بىر مۇسىبەتتائاال ئۇنى قىيامەت كۈنىدىن بۇرۇن  هللا
 

 جىھادتىن ئولتۇرۇپ قالغۇچىالرنىڭ باتىل ئۆزرىلىرى
يۈز يەت ۋە توغرا يولدىن ، ھىدانى تەرك ئەتكۈچىپەرز قىلىنغان جىھاد ئى

                                                            
 .نىڭ بىر قىسىمىئايەت -05سۈرە مائىدە  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -213سۈرە بەقەرە  ②
 .توپلىغانمۇسىلم  ③
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى  ،بۇ داۋۇد ۋە ئىبنى ماجە توپلىغانئە ④
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راق يى قوغلىنىش ۋەنىڭ رەھمىتىدىن هللا ، سەنشۇنى بىلگىنكى ئۆرۈگۈچى!
ختكە ەب بىلەنيېتىش  مەقسەتلىرىڭگە-بولۇشقا دۇچار بولۇپ قالدىڭ ھەمدە مۇراد

 سېنىڭ جىھادتىن ئولتۇرۇپ قالغانلىقىڭنىڭ بۇ ئېرىشىشتىن مەھرۇم قالدىڭ،
بۆسۈپ  مەيدانىغا، قەھرىمانالر دىنجەڭ ئەجىبا سېنىڭسەۋەبىدىن بولدى. 

 ئولتۇرۇپ قېلىشىڭنىڭئاتاشتىن  يولىدا جان ۋە ماللىرىڭنى هللاكىرىشتىن، 
 لۇشى، ئەجەل يېتىشىدىننىڭ ئۇزۇن بوەت ئارزۇلىرىڭسەۋەبى نېمە؟ سەۋەبى پەق

لىرىڭ، قېرىندىشىڭ، خىزمەتچى دۇنيالىرىڭ،-بالىلىرىڭ، مال-ئەھلىقورقۇش، 
 ەدىناسلىرىڭدىن ئايرىلىپ كېتىشتىن قورقۇش،ق يېقىنلىرىڭ، دوستلىرىڭ ۋە

دىن ئەنسىرەش، ساھىبجامال «زىيادە بولۇپ قېلىشى» ياخشى ئەمەللەرنىڭ
ساراي، راھەت -ئابرۇي، ئېسىل مەنسەپ، قەسىر-ئايالىڭنىڭ مۇھەببىتى، يۈز

زىلىك تائامالرنى ياخشى كۆرۈشتۇر. سېنى كېچەك ۋە ياكى مەز-گۈزەل كىيىم ە،ساي
ئالەملەرنىڭ مۇشۇ سەۋەبلەردىن باشقىسى جىھادتىن ئولتۇرغۇزۇپ قويمايدۇ ۋە 

بىلەن قەسەمكى، سېنىڭ بۇ  هللارەببىسىدىن يىراق بولۇشىڭغا سەۋەب بولمايدۇ. 
 هللا قۇالق سالمامسەن؟!سۆزىگە  بۇتائاالنىڭ  هللاسەن  .پوزىتسىيەڭ ناچاردۇر

َثَاقَلُْتْم إََِل اأْلَْرِض  مۇنداق دەيدۇ: تائاال ِ ا ْنِفُروا ِِف َسِبيِل اّلَلَ ﴿َيا أَيََُها الََِذيَن َآَمُنوا َما لَُكْم إَِذا ِقيَل لَُكُم ا
ْنَيا ِِف اْْلَِخَرةِ إََِلَ قَلِيٌل﴾  ْنَيا ِمَن اْْلَِخَرةِ فََما َمَتاعُ الَْحَياةِ الَدُ لەرگە ر! سىئى مۇئمىنلە»أََرِضيُتْم بِالَْحَياةِ الَدُ

نېمىشقا يۇرتۇڭالردىن  جىھاد قىلىشقا چىقىڭالر دېيىلسە نىڭ يولىداهللا
ئايرىلغىڭالر كەلمەيدۇ؟ دۇنيا ھاياتىنى ئاخىرەتتىكى )بەخت( بىلەن تېگىشىشكە 

مەتلىرى ئرازى بولدۇڭالرمۇ؟ دۇنيا ھاياتىدىن بەھرىمەن بولۇش ئاخىرەتنىڭ نې
 ①.«بىلەن سېلىشتۇرغاندا ئەرزىمەس نەرسىدۇر

غان ئۆتكۈر پاكىتالرغا كەسكىن ھۆججەتلەرگە ۋە ساڭا تاشالن ساڭا ئېيتىلغان
ئاندىن سېنى جىھادتىن ئولتۇرغۇزۇپ قويغانلىق سەۋەبلىك نۇرغۇن  !قۇالق سال

ياخشلىقالردىن مەھرۇم قويغان نەرسىنىڭ پەقەت نەپسىڭ ۋە شەيتان ئىكەنلىكىنى 
 بىلىپ يېتىسەن.

 
 .باتىللىقىبىرىنچى ئۆزرىنىڭ 

كېلىشىدىن قورقۇشۇڭ،  ئەجەلنىڭئارمانغا پېتىپ قېلىشىڭ، -سېنىڭ ئارزۇ
ھەزەر ئەيلىشىڭ ۋە چوقۇم بېسىپ ئارقىغا قايتۇرغىلى بولمايدىغان ئۆلۈمدىن 

                                                            
 ئايەت. -38سۈرە تەۋبە  ①



 توغرىسىدا(ىھاد ۋە ئۇنىڭ پەزىلەتلىرى )ج            جەننەت ئاشىقلىرى يىقىلغان مەيدان

29 

خاتادۇر ھەمدە بۇنىڭغا قارىتا  ۇڭئۆتۈش كېرەك بولغان يولدىن ئۆزۈڭنى قاچۇرۇش
 كەلتۈرگەن ھۆججەتلىرىڭ باتىل ۋە ئېتىبارغا ئېلىنمايدۇ.

يدۇ. شۇنىڭدەك، ئارقىغا كىشىنىڭ ئۆمرىنى قىسقارتالما ئالغا ئىلگىرىلەش
مۇنداق بۇ ھەقتە  تائاال هللا نىڭ ئۆمرىنى ئۇزارتالمايدۇ.ىكىش ھەمچېكىنىش 

ٍة أََجٌل  دەيدۇ: ھەر ئۈممەتنىڭ » فَِإَذا َجاَء أََجلُُهْم ََل َيْسَتأِْخُروَن َساَعًة َوََل َيْسَتْقِدُموَن﴾﴿َولِكَُلِ أَُمَ
ممۇ ئۇالر بىردە شۇ ۋاقىت يېتىپ كەلگەندە ،ۇ)ھاالك بولىدىغان( مەلۇم ۋاقتى بولىد

 ①.«دۇ، بىردەممۇ ئىلگىرى سۈرۈلمەيدۇكېچىكتۈرۈلمەي
ُ َخِبٌْي بَِما َتْعَملُوَن﴾﴿َولَْن  مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا ُ َنْفًسا إَِذا َجاَء أََجلَُها َواّلَلَ َر اّلَلَ  ُيَؤَخِ

قىلىۋاتقان هللا ھېچ ئادەمنى ئەجىلى كەلگەندە ھەرگىز كېچىكتۈرمەيدۇ، »هللا 
 ②.«ئىشىڭالردىن تولۇق خەۋەرداردۇر

ھەربىر جاندار » إِلَْيَنا ُتْرَجُعوَن﴾﴿كَُلُ َنْفٍس َذائَِقُة الَْمْوِت ُثَمَ  مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا
ئۆلۈمنىڭ تەمىنى تېتىغۇچىدۇر، ئاندىن بىزنىڭ دەرگاھىمىزغا 

 ③.«قايتۇرۇلىسىلەر
)بەندە(! )بىلگىنكى،( ئۆلۈمنىڭ  غۇچىقىلىن )ھەمىشە( ئىمتىھانئى 

الىھ سقەبرىدە  ئاخىرى ئىنتايىن ۋەھىمىلىكتۇر.-بولۇپ، ئۇنىڭ باش ى بارسەكرات
 ىسوراق قىلغۇچھەمدە قۇتۇاللمايدىغان ئازاب كىشىلەردىن باشقىلىرى ئۇنىڭدىن 

ُ مۇنداق دەيدۇ: ئەززە ۋە جەللە  هللا .دۇربار ىنىڭ سورىقىئىككى پەرىشت ﴿ُيَثَبُِت اّلَلَ
َيْفعَ  الِِمنَي َو ُ الَظَ ُيِضَلُ اّلَلَ ْنَيا َوِِف اْْلَِخَرِة َو ُ َما َيَشاُء﴾ الََِذيَن َآَمُنوا بِالَْقْوِل الثََابِِت ِِف الَْحَياِة الَدُ هللا »ُل اّلَلَ

مىنلەرنى مۇستەھكەم ئىمان بىلەن دۇنيادا ۋە ئاخىرەتتە مەھكەم تۇرغۇزىدۇ. ۇئم
 ④.«خالىغىنىنى قىلىدۇهللا راھ قىلىدۇ، ى گۇمنرزالىمالهللا 

تلىك كىشىلەردىن ئىنسان ياكى بەخئاخىرەتتىكى خەتەر تېخىمۇ يامان! 
، ىن بولۇپياكى بەخىتسىز ئىنسانالرد ؛بولۇپ، نېئمەتلىك جەننەتلەردە بولىدۇ

يامان ئاقىۋەتلەرنىڭ ھەممىسىدىن ئەمىن  بۇمانا  شەھىد جەھەننەمگە تاشلىنىدۇ.
ۇ ئەندىشە قىلمايدۇ. بولغۇچى بولۇپ، بۇ ھاالكەتلەرنىڭ ھېچبىرىدىن ئازراقم

شەھىدكە ھېچقانداق ئاغرىق ئازابى ئېلىپ كەلمەيدۇ، ئۇ ئۆلۈمنىڭ  ئۆلتۈرۈلۈش

                                                            
 ئايەت. -35سۈرە ئەئراف  ①
 ئايەت. -11سۈرە مۇنافىقۇن  ②
 ئايەت. -01سۈرە ئەنكەبۇت  ③
 ئايەت. -21سۈرە ئىبراھىم  ④
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 ئاغرىقىنى پەقەت چۈمۈلە چاققانچىلىكال سىزىدۇ. 
 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن نھۇرەزىيەلالھۇ ئە. ئەبۇ ھۇرەيرە 13
شەھىد ئۆلتۈرۈلگەن ۋاقىتتا، بىرىڭالرنى چۈمۈلە چاققانچىلىكال »: دېگەن مۇنداق

 ①.«ئاغرىق ھېس قىلىدۇ
 مۇشۇنداق پۇرسەتتىن سېنى نېمە ئولتۇرغۇزۇپ قويىدۇ؟! !ئى قېرىندىشىم
شى ا ياخدەرگاھىدنىڭ تائاال هللاقەبرە ئازابىدىن ساقلىنىسەن،  ئاندىن كېيىن

سوراقنىڭ پىتنىسىدىن، دەھشىتىدىن ۋە -مەنزىلگە يېتىسەن، سوئال
  ىسەن.قورقۇنچلىرىدىن ئەمىن بول

 ؛لىدۇۇقالندۇرىنىڭ دەرگاھىدا ھايات بولۇپ، ئۇالر رىزتائاال هللا —شەھىدلەر 
ئۆز پەزلىدىن ئاتا قىلغان  تائاال هللائۇالر  ؛قايغۇ بولمايدۇ-ئۇالرغا قورقۇنچ ۋە غەم

ت ەش بېشارۇەرسىلىرىگە خۇرسەن بولۇپ، كەينىدە قالغان قېرىنداشلىرىغا خن
ئۇالرنىڭ روھلىرى يېشىل قۇشالرنىڭ پوكانلىرىدا بولۇپ،  دۇ؛بېرىشنى ئۈمىد قىلى

لۈش بىلەن ۈبۇنداق ئېسىل ھالەتتە ئۆلتۈر ئورۇنالردا سەيلە قىلىدۇ. يئالى
ى بۇ ئىككىس ،قەسەمكى بىلەن هللا ؟سىدا قانچىلىك پەرق بارىئەلەملىك ئۆلۈم ئار

كىمكى شۇنداق ئۆلۈمگە مۇۋەپپەق  .دۇربەك چوڭھەقىقەتەن سىدىكى پەرق ىئار
 بەختلىك ئادەمدۇر!ھەقىقەتەن  ، ئۇبولسا
 

 .ئىككىنچى ئۆزرىنىڭ باتىللىقى
چاقىلىرىم توسۇپ  -لىم ۋە باال ېمېنى جىھادتىن ئەھلىم، م»ئەگەر سەن: 

 باتىل ئۆزرىدۇر.ئۇ  بەلكى ئېتىبارغا ئېلىنمايدۇدېسەڭ، بۇ ئۆزرەڭمۇ  «قويدى
ئوچۇق ھالدا بايان قىلىپ مۇنداق ئىنتايىن روشەن ۋە  تائاال هللا چۈنكى

لَ دى: دې ُبُكْم ِعنَدَنا ُزلََْف إََِلَ َمْن آَمَن َوَعِمَل َصالًِحا فَأُْو َجَزاء ِئَك لَُهْم ﴿َوَما أَْمَوالُُكْم َوََل أَْوََلُدُكم بِالََِِت ُتَقَرِ
ْعِف بَِما َعِملُوا َوُهْم ِِف الُْغُرفَاِت آِمُنوَن﴾ ماللىرىڭالر ۋە بالىلىرىڭالر سىلەرنى بىزگە » الَضِ

يېقىنالشتۇرالمايدۇ، پەقەت ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەل قىلغانالرغا قىلغان 
ئەمەللىرى ئۈچۈن ھەسسىلەپ ساۋاب بېرىلىدۇ، ئۇالر )جەننەتنىڭ( ئېسىل 

 ②«.ە )ھەرقانداق كۆڭۈلسىزلىكتىن( ئەمىن بولغان ھالدا تۇرىدۇئۆيلىرىد
َهَواِت ِمَن الَنَِساء َوالَْبِننَي َوالَْقَناِطِْي يەنە مۇنداق دەيدۇ:  تائاال هللا ﴿ُزَيَِن لِلَنَاِس ُحَبُ الَشَ

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ» ئەلبانى ،ئى توپلىغاننەسا ۋە تىرمىزى ①
 ئايەت.  -31سۈرە سەبەئ  ②
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َمِة َواألَْنَعاِم َوالَْحْرِث َذلَِك َمَتاعُ الَْحَياِة الَدُ  ِة َوالَْخْيِل الُْمَسَوَ َهِب َوالِْفَضَ ُ ْنَيا الُْمَقنَطَرِة ِمَن الَذَ ِعنَدهُ ُحْسُن  َواّلَلَ
كۈمۈشتىن توپالنغان كۆپ مالالر، ئارغىماقالر، -، ئوغۇلالر، ئالتۇنئايالالر» الَْمآِب﴾

نلەردىن ئىبارەت كۆڭۈل تارتىدىغان نەرسىلەرنىڭ مۇھەببىتى چارۋىالر ۋە ئېكى
ئۇالر دۇنيا تىرىكچىلىكىدە  .ئىنسانالرغا چىرايلىق كۆرسىتىلدى

 بولسا دەرگاھىدا نىڭهللا ،ىدىغان )باقاسى يوق( شەيئىلەردۇرمەنپەئەتلىن
 ئەمەس، باشقىغا ئۈچۈن شۇنىڭ) باردۇر( جەننەت يەنى) جاي گۈزەل قايتىدىغان

 ①.«(كېرەك قىزىقىش جەننەتكە
ُثٌر ﴿ :يەنە مۇنداق دەيدۇ تائاال هللا ْنَيا لَِعٌب َولَْهٌو َوِزيَنٌة َوَتَفاُخٌر بَْيَنُكْم َوَتكَا اعْلَُموا أََنََما الَْحَياةُ الَدُ

ْيٍث أَْعَجَب الُْكَفَاَر َنَباُتُه ُثَمَ َيِهيُج  َِ ا ُثَمَ َيُكوُن ُحَطاًما َوِِف اْْلِخَرِة عََذاٌب ِِف اأْلَْمَواِل َواأْلَْوََلِد َكَمثَِل  اهُ ُمْصَفَرً فَََتَ
ْنَيا إََِلَ َمَتاعُ الُْغُرورِ  ِ َوِرْضَواٌن َوَما الَْحَياةُ الَدُ بىلىڭالركى، دۇنيا » ﴾َشِديٌد َوَمْغِفَرةٌ ِمَن اّلَلَ

قالدۇرىدىغان( تىرىكچىلىكى ئويۇندىن، )كىشىنى ئاخىرەتتە غەپلەتتە 
مال، پەرزەنت -پەخىرلىنىشتىن، پۇلزىننەتتىن، ئۆزئارا -ۇالتتىن، زىبۇمەشغ

)بىرەر يېغىش بىلەن ئۆستۈرگەن(  .پەيتىپ پەخىرلىنىشتىن ئىبارەتتۇركۆ
كى دېھقانالرنى خۇرسەن قىلغان يامغۇرغا ئوخشايدۇ، ئاندىن ئۇ ئۆسۈملۈك ۈئۆسۈمل

ەن لگەئاندىن ئۇ يەنچقۇرۇپ قالىدۇ، ئۇنىڭ سارغىيىپ قالغانلىقىنى كۆرىسەن، 
بار، )ياخشى بەندىلەر چۆپكە ئايلىنىدۇ. ئاخىرەتتە )كۇففارالر ئۈچۈن( قاتتىق ئازاب 

نىڭ مەغپىرىتى ۋە رازىلىقى بار. دۇنيا تىرىكچىلىكى پەقەت )غاپىل هللائۈچۈن( 
 ②.«ئالدىنىدىغان بەھرىمەن بولۇشتۇر ئادەم(

 تى روشەن.ىھايبۇ ھەقتىكى ئايەتلەر ناھايىتى كۆپ، ھۆججەتلەر نا
 نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. سەھل ئىبنى سەئد 15

نىڭ نەزىرىدە پاشىنىڭ هللائەگەر دۇنيا »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
پىرغا بىر تامچە سۇمۇ كاهللا قانىتىچىلىك نەرسىگە ئەرزىگەن بولسا ئىدى، 

 ③.«التتىوبەرمىگەن ب
 نەقىل قىلىنىدۇكى، دىنرەزىيەلالھۇ ئەنھۇسائىدى  . سەھل ئىبنى سەئد10

قامچە  بىر تالىڭ جەننەتتىكى سىلەرنىڭ بىرىڭالرن»: دېگەن مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
دۇر. ڭدىكى بارلىق نەرسىلەردىن ئەۋزەلدۇنيا ۋە ئۇنى ئورنى مىقدارىچىلىك

                                                            
 ئايەت. -15ئال ئىمران  ①
 ئايەت. -25سۈرە ھەدىد  ②
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى  ،لىغانتىرمىزى ۋە بەيھەقى توپ ③
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كى ىيولىدهللا بىرىڭالرنىڭ ئەتىگىنى ياكى كەچلىكى بىر قېتىم  سىلەرنىڭ
ئەۋزەلدۇر. سىلەرنىڭ دۇنيا ۋە ئۇنىڭدىكى بارچە نەرسىلەردىن  مېڭىشىجىھادقا 

ڭدىكى دۇنيا ۋە ئۇنى كنىڭ بېشىدىكى ياغلىقىىجەننەتتىكى كېنىزبىرىڭالرنىڭ 
 ①.«دۇربارلىق نەرسىلەردىن ئەۋزەل

قوڭغۇزالر يەپ چىرىپ كېتىدىغان -ا ئۆلۈم ئۇالرنى تاپىدىغان، قۇرتپات يېقىند
ئەھلىلىرىڭ سېنى قانداقمۇ  دىغانمۇسىبەتلەر ئاراڭالرنى ئايرىيۋە ھەرخىل 

ئۆچمەنلىك ۋە  پ قالىدۇ!؟ۇق كاتتا پادىشاھلىقتىن توسجەننەتتىكى بۇندا
دۈشمەنلىكلىرى ئاشكارا بولۇپ تۇرۇۋاتقان، يامان ئەخالقلىرى سادىر بولۇپ 

ە ئاداۋەتتدىن ساڭا ىۋىلىرى سەۋەبىتۇرۇۋاتقان، سېنىڭ ۋە كېتىپ قالغان نېس
گە ىشى، پۇلۇڭ قالمىغاندا تاشالپ كېتىدىغان، ئەھۋالالرنىڭ ئۆزگىرىدىغانبول

مۇھەببىتى ھەم ئۆزگىرىپ تۇرىدىغان ئەھلىڭ -ساڭا بولغان مېھىر ئەگىشىپ
 ىيامەتق ،يىدۇ!؟ تېخىمۇ يامىنىواقمۇ بۇ نېئمەتتىن ئولتۇرغۇزۇپ قسېنى قاند

 ىر يۈكلىرىئېغ بالىلىرىڭمەيدانىدا سوراق -سوئال ،كۈنى ئۇالر سەندىن قاچىدۇ
ئۇالرنىڭ ھەربىرى گۇناھ ۋە ئېغىرچىلىقالرنى  ،ھەققىدە سەن بىلەن ھېسابلىشىدۇ

ياكى قولدىن ۋە دۇ شىئۆزى قۇتۇلۇپ قېلىشنى ئارزۇ قىلى ،ساڭا ئارتىپ قويۇپ
دۇنيا سېنى قانداقمۇ جىھادتىن توسۇپ -ىپ قالىدىغان ۋە يوقىلىدىغان مالكېت

 قالىدۇ!؟
ئەگەر ئۇ بولمىسا دوستلىرىڭ سەندىن قاچىدۇ،  ،دۇنيا شۇنداق نەرسىكى–مال

ىڭ نىلىرئاغى« كۆرمىسە چىدىيالمايدىغان» ئاياللىرىڭ ئايرىلىپ كېتىدۇ،-ئەھلى
 سېنى تاشالپ كېتىدۇ. 

ماللىرىڭنى -پۇل — قىيامەت كۈنى گىنىدەك،خەۋەر بەر ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 ،اننىدىغىقىلغانلىقىڭ ھەققىدە سوراق قىلقەيەردىن تېپىپ، قەيەرگە سەرپ 

تلىك قورقۇنچ، ئېغىر ، دەھشەپ كېتىدىغانبالىالرنىڭ چاچلىرى ئاقىرى
قان ىڭ ئېمىتىۋاتقاتتىق بولىدىغان، ئانا ھەتتا ئۆزىن خۇسۇمەتلەر ،قىستاڭچىلىق
ال دىن ھەربىر ئېغىر بوي ئايسىپ قالىدىغان، بۇ كۈننىڭ قورقۇنچىۇبالىسىنى ئۇنت

نىڭ ئاالمەتلىرى بىلەن تونۇلۇپ، ىئۆزلىر گۇناھكارالربويىدىن ئاجراپ كېتىدىغان، 
 رىماللى كۆپ-ئازئېسىل، -بايالر ئەرزانسى ۋە پۇتلىرىدىن ئىلىنىدىغان، ىكۇكۇل

رۇن جەننەتكە ۇيىل ب 055كەمبەغەللەر بايالردىن دىغان، ىھەققىدە ھېساب قىلىن

                                                            
 .توپلىغانبۇخارى  ①
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 كىرىدىغان كۈندۇر!
 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. ئەبۇ ھۇرەيرە 15

نەتكە رۇن جەنۇپېقىرلىرى بايالردىن يېرىم كۈن بمۇسۇلمانالرنىڭ »مۇنداق دېگەن: 
  ①.«دۇريىل 055كىرىدۇ، بۇ يېرىم كۈن بولسا 

بولغان مېھرىڭنى ۋە ئاتاڭنىڭ  الرغالىرىڭنى، ئۇىئەگەر سەن سۆيۈملۈك بال
إَِنََما ﴿ :قارا سۆزىگە بۇ نىڭتائاال هللا ،ساڭا بولغان مېھرىبانلىقىنى ئەسكە ئالساڭ

ُ ِعْنَدهُ أَْجٌر َعِظيٌم  سىلەرنىڭ ماللىرىڭالر، بالىلىرىڭالر » ﴾أَْمَوالُُكْم َوأَْوََلُدُكْم ِفْتَنٌة َواّلَلَ
نىڭ دەرگاھىدا كاتتا ساۋاب هللا تەرىپىدىن( بىر تۈرلۈك سىناقتۇر،  هللا)سىلەرگە 

 ②.«بار
بالىغا ئۇنىڭ ئاتىسىدىن،  ھەقىقەتەن تائاال هللابىلەن قەسەمكى،  هللا

ئانىسىدىن، قېرىندىشىدىن ۋە تاغىلىرىدىنمۇ بەكرەك مېھرىبان، ئەجىبا شۇنداق 
قورساقنىڭ گىرى ئۇ بالىنى ئۇالردىن ئىل تائاال هللا ؟! ئەجىبائەمەسمۇ

ىڭ ئانىسىنئۇنى لىمىدىمۇ؟ ىئۆز مېھرىبانلىقى بىلەن تەربىي قاراڭغۇلۇقلىرىدا
رەھمىدە، ئاتىسىنىڭ پۇشتىدا ئۆزىنىڭ رەھمەت قولى بىلەن ئۆرۈپ تۇرمىدىمۇ؟ 

ڭدىن توسۇپ ۇشۇولقا يېقىن بهللاباالڭ سېنى قانداقمۇ نېئمەت دىيارلىرىدا 
ڭ ئۈچۈن غەمكىنسەن؛ چوڭ بولسىمۇ، ئۇنى ،قالىدۇ؟! ئەگەر باالڭ كىچىك بولسا

ئۈنىڭ ئۈچۈن غەمكىنسەن. ئەگەر ئۇ ساالمەت بولسا، ئۇنىڭ ئۈچۈن ئەندىشە 
ەر ئېچىشىدۇ. ئەگقىلىسەن؛ ئەگەر ئۇ كېسەل بولسا، قەلبىڭ ئۇنىڭ ئاجىزلىقىغا 

ئاداۋەت  ۇ، غەزەپلىنىدۇ؛ نەسىھەت قىلساڭئۇ ئاچچىقلىنىد ئۇنى ئەدەپلىسەڭ
 ئانىسىنى قاقشىتىدۇ. -بالىالر ئاتاقىلىدۇ. كۆپىنچە 

كاتتا نېئمەتنى تاشالمسەن؟! گەرچە  سەۋەبلىك باالڭسەن  ،شۇنداق تۇرۇقلۇق
سەن شىجائەتلىك بولساڭمۇ، ئۇ سېنى قورقۇنچاق قىلىپ قويىدۇ؛ گەرچە سەن 

بولساڭمۇ، ئۇ سېنى بېخىل قىلىپ قويىدۇ؛ گەرچە سەن  يكەڭ قورساق، سېخى
ىتنىسى پنى قىزىقتۇرىدۇ. دېمەك، بالىنىڭ دۇنيانى تەرك ئەتسەڭمۇ، ئۇ سې

مۇسىبىتى -ئۇنىڭ باالئەمما سەن بۇنى ئېھسان دەپ بىلىسەن؛  تى چوڭناھايى
 ئۆزۈڭ غەم چەكسەڭمۇ، گەرچە دەپ قارايسەن؛ سەن بۇنى نېئمەت كۆپ بولىدۇ ئەمما

؛ ئۆزۈڭ ھەسرەتكە قېلىش بەدىلىگە ئۇنىڭ خۇرسەن بولۇشىنى ياخشى كۆرىسەن

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»؛ ئەلبانى توپلىغانتىرمىزى، ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد  ①
 ئايەت. -10سۈرە تەغابۇن  ②
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 ،ىنىشىئۇنىڭ پايدا تېپ دىلىگەئۆزۈڭ زىيان تارتىش بە ،شىنىۇشال بولۇئۇنىڭ خ
-بەدىلىگە ئۇنىڭ دىنار ىڭنىڭ يېنىكلەپ قېلىشاتاراز بسېنىڭ ساۋا

ر ىدىن ئۆزۈڭ قادىئۇنىڭ سەۋەب .شىنى ياخشى كۆرىسەنۇنىڭ زىيادە بوللىرىدەرھەم
ئۇنىڭ سەۋەبىدىن ھەرقانداق تارچىلىققا  ،مايدىغان يۈكنى ئۈستۈڭگە ئالىسەنبوالل

 كىرىشكە رازى بولىسەن! 
 ! سېنىڭدىن كېيىنتاپشۇرغىن غاتائاال هللائوغلۇڭنى سېنى ۋە ئۇنى ياراتقان 

غىن! قىلل ۈرىزىق بېرىپ تۇرغان زاتقا تەۋەككئوغلۇڭنىڭ رىزقىدا ساڭا ۋە ئۇنىڭغا 
ەسلىم قا تهللا دىن كېيىن، بۇ باالڭنى ئىرادە قىلىش ئىشىداىنىڭسەن ۋاپات بولغ
لىق ۋە ئىگىلىك ھوقۇقىدىكى تەدبىرلىرىگە ھنىڭ پادىشاهللا ،بواللمايۋاتساڭ

ىمۇ كۆپ بولس-قانداقمۇ تەسلىم بولىسەن!؟ سېنىڭ باالڭنى ئىرادە قىلىشتا ئاز
 ئىمتىيازىڭ بارمۇ؟

 هللانىڭ ئارىسىدىكى بارچە نەرسىلەرنىڭ پادىشاھلىقى ۋە ئۇالر نزېمى-ئاسمان
باالڭغا نىڭ دەرگاھىدۇر. سەن تائاال هللاقايتىپ بارىدىغان جاي  ،خاستۇرا غتائاال

ئۆلتۈرۈش،  ،كۈزۈش ۋە بىرەر زىياننى قايتۇرۇشياكى ئۆزۈڭگە بىرەر پايدا يەت
تىرىلدۈرۈش ۋە ھاياتلىق بېغىشالشقا قادىر بواللمايسەن؛ سەن ئۇنىڭ ئۆمرىنى 

 ئۇزارتىشقا ۋە رىزقىنى كىچىككىنە بولسىمۇ زىيادە قىلىشقا قادىر ئەمەسسەن.
ئەمىلىڭ بىلەن ئەسىر بولغان ھالدا  ،اليدۇۋڭ سېنى تۇيدۇرماستىن ئوۈمۈئۆل

سېنىڭ  ،ېتىم بولىدۇئەزىز باالڭ سەندىن كېيىن ي ،قەبرىڭگە تېز يىتىپ بارىسەن
ىڭ بولسۇن لىرناتۇغق-ئۇرۇقياكى  بولسۇن ۋە دۈشمىنىڭ ياكى ماللىرىڭ

ت! شەھىدلەر بىلەن بىرگە ىھەي ئىس»سەن:  ۋارىسلىرىڭغا قالىدۇ. شۇ ۋاقىتتا
ساڭا ئېيتىلىدۇكى:  .دەيسەن «بولغان بولسام زور پايدىغا ئېرىشكەن بوالر ئىدىم

 ،شتىكەتكەن نەرسە كەتتى، ھەسرەت ئېغىرال !نىڭغا ئەمدى پۇرسەت يوقبۇ»
 .«امان بولسۇن ھەممىسى ئۆتۈپ كەتتىئەمەللىرىڭ ياخشى بولسۇن ياكى ي

 رەسەن ئۆز تائاال هللا زاتىرەت قىلغۇچى پھەممىدىن غالىب ۋە بەكمۇ مەغ
ان ئېيتقئاگاھالندۇرۇپ سېنى قىلىۋاتقان ئىشلىرىڭ بىلەن مەغرۇرلىنىشتىن 

تََُقوا َربََُكْم َواْخَشْوا َيْوًما ََل َيْجِزي َوالٌِد َعْن َولَِدهِ َوََل َمْولُوٌد ُهَو ﴿ :سۆزگە قۇالق سالغىن َيا أََيَُها الَنَاُس ا
ْنَيا َوََل  َنَُكُم الَْحَياةُ الَدُ ِ َحَقٌ فَََل َتُغَرَ ِ الَْغُرورُ َجاٍز َعْن َوالِِدهِ َشْيًئا إَِنَ َوعَْد اّلَلَ َنَُكْم بِاّلَلَ  ئى ئىنسانالر!» ﴾َيُغَرَ

پەرۋەردىگارىڭالرغا )بۇيرۇقلىرىنى ئورۇنالش، مەنئى قىلغان ئىشالردىن چەكلىنىش 
شۇنداق بىر كۈندىن قورقۇڭالركى، )ئۇ كۈندە( ئاتا  .بىلەن( تەقۋادارلىق قىلىڭالر
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ن ىڭ ۋەدىسى ھەقىقەتەنهللابالىسىغا ئەسقاتمايدۇ، بالىمۇ ئاتىسىغا ئەسقاتمايدۇ. 
ھەقتۇر. سىلەرنى ھەرگىز دۇنيا تىرىكچىلىكى مەغرۇر قىلمىسۇن، شەيتاننىڭ 

 ①.«نىڭ ئەپۇسىنىڭ كەڭلىكى بىلەن مەغرۇر قىلىشىغا يول قويماڭالرهللاسىلەرنى 
سەن ئۇنىڭ بىلەن جەننەتتە جەم  ،ئەگەر باالڭ بەختلىكلەر قاتارىدىن بولسا

دىن باشالپ جەھەننەم ئەھلى رارىدىن بولسا، ھازىبولىسەن؛ ئەگەر بەختسىزلەر قات
 بىلەن جەننەت ئەھلى، ياخشىالر بىلەن يامانالر بىرلەشمەيدۇ.

 ،ئۇنىڭغا شاپائەت قىالرسەن سىپ قىلىپنې شاھادەتنى ساڭا تائاال هللا بەلكىم
ئۇنىڭ نىجاتلىققا ئېرىشىشىگە ياردىمى بولۇپ قاالر. سەن  نىڭسېنىڭ ئايرىلىشىڭ
امەت قىي .سۇسلۇق قىلما ،ھېرىسمەن بولغىنكىتۇلدۇرۇشقا ۇئۆزۈڭنى ئازابتىن ق

كىشى ئۆز قېرىندىشىدىن، ئانىسىدىن، ئاتىسىدىن، دوستىدىن ۋە  كۈنىدە
الر باشقى بالىسىدىن قاچىدۇ. بۇ كۈندە ھەربىر ئادەم ئۆزىنىڭ ئەھۋالىنى ئوياليدۇ،

 بىلەن كارى بولمايدۇ. 
 ەنھەقىقەت تائاال هللائەقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن يېتەرلىكتۇر!  يۇقىرىقى بايان

 ئۆزىنىڭ توغرا يولىغا باشاليدۇ. خالىغان كىشىنى ئۆزى
 

 .نىڭ باتىللىقىىئۈچىنچى ئۆزر
تۇغقان، قېرىنداشالر، -جىھادقا چىقالمايمەن، ئۇرۇقمەن »ئەگەر سەن: 

 ،بۇ سۆزۈڭ باتىل ،دېسەڭ «يارەنلەردىن ئايرىلىش ماڭا ئېغىر كېلىدۇ-دوست
 بۇل قىلىنمايدۇ.ودەلىلىڭ ق

ە گقىيامەت پۈتۈن كىشىلەرنىڭ ئۈستى ،قىيامەت كۈنىنى ئەسلىگىنكى
 پەقەت تەقۋادارالرال ،بىرىگە دۈشمەندۇر-جىگەر دوستالر بۇ كۈندە بىر-چۈشىدۇ. جان

ۇنالردا رئو يئالى ،ئۈچۈن بولغان بولسا هللاۇقۇڭالر ئەگەر دوستل .بۇنىڭدىن مۇستەسنا
؛ ئەگەر دوستلۇقۇڭالر ياشايسىلەرمەت ئىچىدە مەڭگۈلۈك نېئبىرگە بولىسىلەر، 

اخشى ئارا يبولسا، يۈز بېرىدىغىنى جۇدالىق! ئۆزبولغان دىن غەيرى ئۈچۈن هللا
نىشانى بىر بولغانلىقى ئۈچۈن، ئۇالر ئاخىرەتتە –كۆرۈشكەن كىشىلەرنىڭ مەقسەت

 ەتكۈزەلەيدۇ؛مەنپەئەت ي دوستلىرىغا ،تەقۋا بولسا ئۇ دوستىئەگەر بىرگە بولىدۇ. 
 زىيان سالىدۇ ۋە ھاالك قىلىدۇ. قېرىنداشلىرىغا ،بولسا بەدبەختئەگەر 

 هللادۇنيادىمۇ ھەم قوپاللىق،  رت، ئۇ يامان دوستلىرىڭنىڭئۇنىڭدىن سى
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ئىككى  ،سەمىمىيەتسىزلىك ،خىيانەت يولىدىن توسۇش، ۋاپاسىزلىق،
دا ۋاقتىلمىغان ڭ قاۇئابرۇي-يۈز ،يامانلىق قىلىش، رەڭۋازلىق ،يۈزلىمىچىلىك
ئۆچمەنلىك ۋە ئاداۋەتلەردىن  دىكى يوشۇرۇنقەلبلىرى ئېتىش ھەمدەسېنى تەرك 
 ئاپەتلىرى بار.-ئىبارەت بااليى

 ،ئۇالر سېنى تاشاليدۇ؛ ئەگەر خاتاالشساڭ ،قالساڭئەگەر سەن ئېغىرچىلىقتا 
. ۇردياخشىلىقتا دوست، قىيىنچىلىقتا دۈشمەن جۇدا بولىدۇ؛ ئۇالر-ەندىن ئاداس

ر ئەگە ھەمراھلىقى مۇشەققەت بىلەن تولغان. ،دوستلۇقى بايلىققا باغالنغان
 ،سەندىن يۈز ئۆرۈيدۇ؛ ئەگەر ئەھۋالىڭ ناچارالشسا ،مېلىڭ ئاز بولسا

ئەگەر سەن بۇ سۆزلەردىن شەك  نداشلىرىڭمۇ قېرىنداشلىقتىن قول ئۈزىدۇ.قېرى
قىلساڭ، ئىشەنچ ھاسىل قىلىش ئۈچۈن سىناپ باققىن! ئەگەر سەن ئۇالردىن 

 ۋاپادار دوست ەرخالىس دوستالرنى تۇتماقچى بولساڭ، ئۇنداقالر قەيەردە؟ ياكى بىر
 قىيامەت كۈنىدىكى ئەھۋالىڭېنىڭ ەن. سسيئۇنداقالرنى كۆرمە تۇتماقچى بولساڭ

م ﴿َوَنَزْعَنا َما ِِف ُصُدوِرهِ راستچىلالرنىڭ ئەڭ راستچىلى بولغان زات ئېيتقاندەك بولىدۇ: 
َتَقابِلنَِي﴾  ًنا عَََل ُسُرٍر َمُ دىللىرىدىكى دۈشمەنلىكنى چىقىرىپ  ئۇالرنىڭ»َمِْن غَِلٍ إِْخَوا

بىرىگە -تەختلەر ئۈستىدە بىر تاشاليمىز، ئۇالر ئۆزئارا قېرىنداش بولغان ھالدا
 ①.«شىپ ئولتۇرىدۇىقار

 دۇرۇسسېنى يېقىنالرنىڭ ۋە دوستالرنىڭ جىھادتىن ئولتۇرغۇزۇپ قويۇشى 
. بۇ چاغدا ئۆلۈم كېلىشتىن بۇرۇن ئايرىلىپ كېتىسىلەر سىلەر بەزىدەئەمەس. 

يوقاتقان نەرسىگە نادامەت قىلىش پايدا  دە،-لىسەنسەن كاتتا ئەجىردىن مەھرۇم قا
 بەرمەيدىغان ۋاقىتتا نادامەت قىلىسەن.

  نەقىل قىلىنىدۇكى، دىنرەزىيەلالھۇ ئەنھۇسائدى  . سەھل ئىبنى سەئد11
جىبرىئىل مېنىڭ قېشىمغا كېلىپ مۇنداق »: مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

خالىغانچە ياشىغىن، بەرىبىر ۋاپات بولىسەن؛ خالىغان  ئى مۇھەممەد!دېدى: >
كىشىنى ياخشى كۆرگىن، بەرىبىر ئۇنىڭدىن ئايرىلىسەن؛ خالىغىنىڭنى قىلغىن، 

 بىلگىنكى، مۇئمىننىڭ شەرىپى .بولىدۇڭغا قاراپ بەرىبىر شۇنىئېرىشكەن ئەجرىڭ 
 ②.«<كىشىلەردىن بىھاجەت بولۇشتۇر ئىززىتى ،تۇرۇشكېچىدە قىيامدا تۇر

، ياخشى كۆرگەن كىشىلەردىن ئايرىلىش، ئەمەلگە قاراپ نى ئەسلەشئۆلۈم
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 كىدىبۇ قىسقىغىنە كەلىمىلەرئەجىر ئېلىش قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 
بۇنىڭدا  ۇ ئېغىر ئاگاھالندۇرۇش بوالمدۇ؟!غا نەزەر سالغىن! بۇنىڭدىنمرمەزمۇنال

 بار!گىلىرى ئۈچۈن ئىبرەتلەر ىھەقىقەتەن ئەقىل ئ
 

 .نىڭ باتىللىقىىتۆتىنچى ئۆزر
شەرىپىمدىن –يۇم ۋە ئىززەتۇئابر–مەنسىپىم، ئالىي يۈز مەن»ئەگەر سەن: 

بۇ دەلىلىڭ رەت  ۋە بۇ سۆزۈڭ باتىل ،دېسەڭ« جىھادقا چىقالمايمەن ۋاز كېچىپ
 قىلىنىدۇ.

چە قانچىلىغان ياخشى كۆرگۈچىلەر ۇسىپ بولغېساڭا ن ەپھەي ئىست! بۇ مەنس
قانچىلىغان ئۇ بۇ ساڭا ئۆز سايىسىنى تاشلىغۇچە،  ؟ئايرىلغان! ئۇنىڭدىن

غا كىلەردىن ئايرىلغانىسەندىن ئىلگىربۇ  ؟ھېرىسمەنلەردىن ئۆز سايىسىنى ئالغان!
 ىيېقىندا ئايرىلىدۇ. سەن بۇنىڭ بىلەن خۇددھەم سەندىنمۇ  ئوخشاش
 دىنغا قايتىپ قالىسەن. ئەگەر سەن بۇنىڭىھال لەرنىڭكىىئىلگىر

قايغۇ -ڭ غەمىكىقەلبىڭ ھەسەت بىلەن تولىدۇ، يۈر ،ئايرىلغانلىقىڭغا يىغلىساڭ
 سەنھەمراھ ئەمەس.  مەڭگۈمەنسىپىڭ ساڭا -سېنىڭ ئەمەل .بىلەن پۈتىدۇ

 تەلەپ قىلغان نەرسەڭگە ئېرىشەلمەيسەن.
كەينىدە جەننەتكە جەھەننەمدىن چىقىپ، ئەڭ  مۇۋەھھىدلەرنىڭ ئىچىدە

گە باراۋەر سىھەسسى 15دۇنيا پادىشاھلىقىنىڭ  تائاال هللا كىرىدىغانالرغا
پەيغەمبەرلەر، سىددىقالر، سالىھالر ۋە  تا،پادىشاھلىقنى ئاتا قىلىدۇ. ئۇنداق

بىرگە بولىدىغانالر  غۇچىالر بىلەنشەھىدلەردىن بولغان، ئىماندا ئىلگىرى بول
 ئوياليسەن؟! قانداق ھەققىدە
ى شۇيامان بول ئاخىرەتلىكنىڭش، چارچا-ىپمەنسەپتە ھېر نىڭدىن سىرت،ئۇ

ۋە نىڭ ڭدۈشمەنلىرى قىلغان ئىشلىرىڭدا ،بىلەن بىرگەھەم بار. شۇنىڭ 
توشۇپ  گەئاداۋەتلەر-گىنە نىڭ؛ بۇالرنىڭ ئىچىنىكىۈھەسەتخورالرنىڭ كۆپل

 بىلەن خۇرسەن؛ ھەشەمىتىڭ، خىزمىتىڭ ۋە قەدىمىڭنى سۆيۈش لىكىنىكەتكەن
ان غمەنسىپىڭدىن مەھرۇم قېلىپ غەمكىن بول بولسا نىڭبولىدىغان كىشىلەر

( مەسخىرە قىلىپ بۇ ھالىڭغا قاراپگەنلىكىنى ۋە )ۈيۈز ئۆر سەندىن ۋاقتىڭدا
  گەنلىكىنى كۆرىسەن.كۈل

نىڭ تائاال هللا جەننەت ۋە ئۇنىڭ نېئمەتلىرىنى تەلەپ قىلغىن! ،شۇڭا
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ِ ُشَركَاَء قُْل َسَمُوُهْم ﴿تۆۋەندىكى سۆزىگە قۇالق سال:  أَفََمْن ُهَو قَائٌِم عَََل كَُلِ َنْفٍس بَِما َكَسَبْت َوَجَعلُوا ّلِلََ
ُئوَنُه بَِما ََل َيْعلَُم ِِف اأْلَْرِض أَْم بَِظاِهٍر ِمَن الَْقْوِل َبْل ُزَيَِن لِلََِذيَن َكَفُروا َمْكُرُهْم  ِبيِل وَ أَْم ُتَنَبِ وا َعِن الَسَ ْن مَ  َوُصَدُ

ُ فََما لَُه ِمْن َهاٍد ۞ ِ ِمْن َواٍق ۞ ُيْضلِِل اّلَلَ ْنَيا َولََعَذاُب اْْلِخَرِة أََشَقُ َوَما لَُهْم ِمَن اّلَلَ  ﴾لَُهْم عََذاٌب ِِف الَْحَياِة الَدُ
)بۇتالرغا ئوخشامدۇ؟(  هللالىنى كۆزىتىپ تۇرغۇچى ىھەربىر كىشىنىڭ قىلغان ئەم»

، بۇتالرنىڭ ناملىرىنى ئاتاپ بېقىڭالر>ا شېرىك قىلدى. ئۇالرغا: قهللائۇالر بۇتالرنى 
ا ئېيتىپ قهللاسىلەر ئۇالرنى  بىلمەيدىغان نەرسىلەر باردەك هللايەر يۈزىدە 

نىڭ شېرىكلىرى هللابېرەمسىلەر؟ ياكى قۇرۇق گۇمان بىلەن )ئۇالرنى 
دېگىن. بەلكى كاپىرالرغا ئۇالرنىڭ كۇفرى چىرايلىق  <دەۋاتامسىلەر؟(

گۇمراھ قىلغان ئادەمگە  هللاكۆرسىتىلدى، ئۇالر توغرا يولدىن مەنئى قىلىندى. 
. ئۇالر بۇ دۇنيادا ئازابقا دۇچار بولىدۇ، [33] ھېچقانداق ھىدايەت قىلغۇچى بولمايدۇ

 بىدىن ساقلىغۇچىىڭ ئازانهللائاخىرەتنىڭ ئازابى تېخىمۇ قاتتىق بولىدۇ. ئۇالرنى 
 ①.«[35] بولمايدۇ
ئەمەل قىلغۇچىالر  ،كۆزلەر خۇرسەن بولىدىغان ،بۇ ،بىلەن قەسەمكى هللا

 .دۇرنەرسىلەرغان ىدىئۇنىڭ ئۈچۈن ئەمەل قىلىشى ۋاجىب بول
 

 .للىقىىنىڭ باتىبەشىنچى ئۆزر
قەسىرىم ۋە ئۇنىڭ خۇش ھۇزۇرلۇق سايىسى، مۇستەھكەم »ئەگەر سەن: 

، خىزمەتچىلەر ھەمدە ئۇ ەت، ئۇنىڭدىكى ھەشەمبەلەنلىكىقۇرۇلۇشى، ئورنىنىڭ 
 «ئمەتلەردىن ئايرىلىش ماڭا ئېغىر كېلىدۇېن–ۈك نازۇيەردىكى تەختلىرىم ۋە تۈرل

 يدۇ.دېسەڭ، بۇ سۆزۈڭ باتىل، دەلىلىڭ رەت قىلىنىدۇ ۋە ئېتىبارغا ئېلىنما
رىڭ ىسەن سۆزلەۋاتقان، سېنى جىھادتىن ئولتۇرغۇزۇپ قويغان قەس

قانچىلىك؟ ئۇ پەقەت الي، تاش، تۇپا، كېسەك، ياغاچ ۋە تۆمۈرلەردىن ياسالغان بىر 
ئەخلەتلەر بېسىپ كېتىدۇ؛ چىراغ  ،ئۆي خاالس. ئەگەر ئۇ سۈپۈرۈلۈپ تۇرمىسا

مۇھاپىزەت قىلىپ تۇرمىساڭ، لمىسا، قاراڭغۇلۇق ئىچىدە قالىدۇ؛ ئەگەر ۇياندۇر
ن ھاما ھاپىزەت قىلىپ تۇرغان تەقدىردىمۇتېزال ئۆرۈلۈپ كېتىدۇ؛ گەرچە مۇ

پىغا ئايلىنىدۇ، ئىچىدىكى وۋاقىتتىن كېيىن ت ەخارابىلىققا ئايلىنىدۇ؛ ئازغىن
كىشىلەر بۇنىڭدىن ئايرىلىدۇ، ئىزى ئۆچىدۇ، مەلۇماتلىرى كۆمۈلىدۇ، تۈزۈملىرى 

 مى يوقىلىدۇ.سۈپۈرۈلىدۇ ۋە نا
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، يبۇ تېز يوقىلىدىغان قەسىرىڭنى مەڭگۈلۈك، ئالى ەنئى تەكەببۇر نادان! س
نۇرلىرى چاقناپ تۇرىدىغان، ئۆستەڭلىرى ئېقىپ تۇرىدىغان، مېۋىلىرى ساڭگىالپ 

 قەسىرلەرگە ئالماشتۇرغىن!  خۇشاللىقى ئەبەدىي ئۈزۈلمەيدىغانتۇرىدىغان، 
شى بىر خى ورىساڭ، بىر خىشى ئالتۇن،ئەگەر سەن جەننەتنىڭ بىنالىرىدىن س

كۈمۈشتۇر. بۇ يەردە چارچىمايسەن، ھارمايسەن؛ ئەگەر تۇپرىقىدىن سورىساڭ، ئىپار 
مارجاندۇر. ئەگەر -تاشلىرىدىن سورىساڭ، ئۈنچە ۋە ئەنبەردۇر؛ ئەگەر ئۇنىڭ ئۇششاق

ئۇنىڭ ئۆستەڭلىرىدىن سورىساڭ، بىر ئۆستەڭ سۈت، يەنە بىر ئۆستەڭ ھەسەل ۋە 
 ئىچى ەنە بىر ئۆستەڭ ھەۋزى كەۋسەردۇر؛ ئەگەر ئۇنىڭ قەسىرلىرىدىن سورىساڭ،ي

مىل چاقناپ تۇرغان يېشىل نۇرلۇق يېشىل  15كى ۈكاۋاك مەرۋايىتتۇر؛ بۈيۈكل
ۇر. ئۇ قەسىرنىڭ ھەربىر زۇمرەت ياكى قۇرۇلۇشى ئېگىز بولغان قىزىل ياقۇتت

كېنىزەكلەر ۋە غىلمانالر  نەھلىنىڭ خىزمىتىگە تەييار تۇرغاجەننەت ئ تەرىپىدە
سەن  ئەگەر .بەزىسىنى كۆرەلمەيدۇ ۇالرنىڭ بەزىسىئنىڭ كەڭلىكىدىن بار. قەسىر

اقتا، بۇنىڭ دۇردۇنالردۇر. ئۇند-سورىساڭ، ئەستەرلىرى تاۋار كۆرپىلىرىدىنئۇنىڭ 
 55 ئارىسىدىكى ئېگىزلىك كۆرپىنىڭئىككى ھە؟! -تېشى قانچىلىك گۈزەل

پ بىرىگە بېقىشى–ەت ئەھلى بۇنىڭغا يۆلەنگەن ھالدا بىرجەنن. يىللىق مۇساپە
 مۇڭدىشىدۇ، بۇنىڭ ئۈستىدە مۈگدەپ قالمايدۇ ياكى ئۇخالپ قالمايدۇ.

ئەگەر سەن ئۇنىڭ تائاملىرىدىن سورىساڭ، داستىخانلىرى ئۈستىدە تائاملىرى 
مەيدۇ ياكى چەكلىنىپ ىتۈگمېۋىلىرى ئۈزۈلمەيدۇ. زېمىننىڭ كەڭلىكىدىن 

كۆڭلۈڭ تارتقان قۇشالرنىڭ گۆشلىرى  ۋە يار قىلغان مېۋىلەرتىسەن ئىخ ،قالمايدۇ
ك ئىچىملىكلەر بىلەن شېرىن تەملى ئەھلى ئاغزى پېچەتلەنگەن بار. جەننەت
. قىزىققۇچىالر ئەنە شۇنىڭغا قىززىقسۇن! ، ئۇنىڭ پېچىتى ئىپاردۇرسۇغۇرۇلىدۇ

 تېرىلىرىدىن ىرىىلگەن نەرسېلمايدۇ. يكىچىك تاھارەت قى-ئەھلى چوڭجەننەت 
 كىدەكىقورساق ئىچى يەنە ئىلگىر ،پۇرىقىدا تەر بولۇپ چىقىپ كېتىدۇئەنبەر 

 بولۇپ قالىدۇ.
 بۇالر ھەققىدە تائاال هللا ،ننەتنىڭ خىزمەتچىلىرىدىن سورىساڭئەگەر سەن جە

ْ ﴿مۇنداق دەيدۇ:  ْ ِولَْداٌن ُمَخلََُدوَن إَِذا َرأَْيهََتُ َيُطوُف عَلهَْْيِ ْ لُْؤلًُؤا َمْنثُوًراَو َوإَِذا َرأَْيَت َثَمَ َرأَْيَت  ۞ َحِسْبهََتُ
ًبا َطُهوًرا۞  َنِعيًما َوُملْكًا َكِبًْيا ٍة َوَسَقاُهْم َربَُُهْم َشَرا ٌق َوُحلَُوا أََساِوَر ِمْن ِفَضَ ْ ثَِياُب ُسْنُدٍس ُخْضٌر َوإِْسَتْْبَ إَِنَ  ۞ عَالهَِْيُ

ھەمىشە ياش تۇرىدىغان غىلمانالر  قېرىماي» ۞﴾ َوكَاَن َسْعُيُكْم َمْشُكوًرا َهَذا كَاَن لَُكْم َجَزاءً 
نۆۋەت بىلەن ئۇالرنىڭ خىزمىتىنى قىلىپ تۇرىدۇ، ئۇالرنى كۆرگەن چېغىڭدا 
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)ئۇالرنىڭ گۈزەللىكى، سۈزۈكلىكى ۋە نۇرلۇقلىقىغا قاراپ( ئۇالرنى تېرىلىپ كەتكەن 
قاچانىكى سەن قارايدىغان بولساڭ، بۇ يەردە . [11] مەرۋايىتمىكىن دەپ قالىسەن

 )تەسۋىرلەپ تۈگەتكىلى بولمايدىغان( نېئمەتلەرنى ۋە كاتتا پادىشاھلىقنى كۆرىسەن
. ئۇالرنىڭ ئۇچىسىدا يۇپقا يىپەك ۋە قېلىن يىپەكتىن )تەييارالنغان( يېشىل [25]

ئۇالرنى پاك كىيىملەر بولىدۇ، )ئۇالر( كۈمۈش ئۈزۈكلەرنى تاقايدۇ، پەرۋەردىگارى 
. شۈبھىسىزكى، بۇ سىلەرگە بېرىلگەن مۇكاپاتتۇر، [21] شاراب بىلەن سۇغىرىدۇ

 ①«.[22] سىلەرنىڭ مېھنىتىڭالر قوبۇل بولدى
خەۋەر  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ڭا سۆزلەپ ئۆتكەنلەرنىڭ ھەممىسىيۇقىرىدا مەن سا
لغا جەننەتتە كۆز كۆرمىگەن، قۇالق ئاڭلىمىغان، خىيا بەرگەن مەلۇماتالردۇر.

ئەگەر سەن جەننەت ئەھلىنىڭ بۇ كاتتا  باقمىغان نەرسىلەر باردۇر. ېچىپك
ئېسىل ئورۇنالردا قانچىلىك تۇرىدىغانلىقىنى سورىساڭ، ئۇالر بۇ يەردە  ،نېئمەتتە

ئۇالر ھەمىشە ھايات بولۇپ، مەڭگۈ ئۆلمەيدۇ؛ ھەمىشە ياش بولۇپ،  ؛مەڭگۈ قالىدۇ
شاللىق ئىچىدە ۇبولمايدۇ؛ ھەمىشە خەل قېرىمايدۇ؛ ھەمىشە ساق بولۇپ، كېس

قايغۇ يەتمەيدۇ؛ ھەمىشە رازىمەنلىك ئىچىدە بولۇپ، خاپىلىق -بولۇپ، غەم
يەتمەيدۇ. بۇالر نېئمەتلەرنىڭ ئۈزۈلۈپ قېلىشى ۋە قولدىن كېتىشىدىن مەڭگۈ 

)ئى  «سبحانك اللهم» :ننەت ئەھلىنىڭ جەننەتتىكى دۇئاسىخاتىرجەمدۇر. جە

( ۋە دۇئالىرىنىڭ ۇڭالر!ئامان بول) «سالم» :سالىمى ،ۇرسەن(سەن پاكت !هللا

سانا ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى -)جىمى ھەمدۇ «أن احلمد هلل رب العاملني» :ئاخىرى
 قا خاستۇر( دېگەندىن ئىبارەتتۇر.هللا

 تەلمەيدىغان كاتتاېي ئىنسان تەسەۋۋۇر قىلىپ ەقلىڭنى ئىشلىتىپ،سەن ئ
بولىدىغان، قىممىتى يوق قەسىرىڭنىڭ  رابخا پادىشاھلىق بىلەن ئۆزۈڭنىڭ تېزال

ئارىسىدىكى پەرقنى قىياس قىلىپ كۆرگىن. ئەجىبا، سەن ئۆزۈڭ تۇرغان 
 قەيەردە ئورنۇڭ ئېرىشسەڭ شاھادەتكە يولىدا تائاال هللاقەسىردىن ۋاز كېچىپ، 

ىدۇر. قالدۇرىدىغان نەرس ؟ بىلگىنكى، سېنىڭ بۇ قەسىرىڭ پەقەت غەپلەتتەبولىدۇ
 بېرەلمەيدۇ.خەۋەر دەك تائاال هللا ھەممىدىن خەۋەردار زات ساڭ ھېچكىم

 
 .ئالتىنچى ئۆزرىنىڭ باتىللىقى

                                                            
 .ئايەتكىچە -22ئايەتتىن  -11سۈرە ئىنسان  ①
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 ئەمەللىرىمنى ئىسالھ قىلىش ئۈچۈنمەن ئۇزۇنراق ئۆمۈر كۆرۈپ »ئەگەر سەن: 
دېسەڭ، سېنىڭ بۇ سۆزۈڭ باتىل ۋە دەلىلىڭ رەت « جىھادتىن قېلىپ قالدىم

 قىلىنىدۇ.
بىلەن  هللاخاالس.  ئۆزۈڭنى ئۆزۈڭ ئالداشپەقەت سېنىڭ بۇ سۆزۈڭ 

 هللاجەلنى كېچىكتۈرۈش مۇمكىن ئەمەس. قەسەمكى، تەقدىر قىلىنغان ئە
ِ الْ ﴿ :مۇنداق دەيدۇ تائاال َنَُكْم بِاّلَلَ ْنَيا َوََل َيُغَرَ نََُكُم الَْحَياةُ الَدُ ِ َحَقٌ فَََل َتُغَرَ َغُروُر َيا أَيََُها الَنَاُس إَِنَ َوعَْد اّلَلَ

ِعِْي ۞ ۞ ْيَطاَن لَُكْم عَُدَوٌ فَاَتَِخُذوهُ عَُدَوًا إَِنََما َيْدُعو ِحْزَبُه لَِيُكوُنوا ِمْن أَْصَحاِب الَسَ ئى ئىنسانالر! » ﴾إَِنَ الَشَ
نىڭ ۋەدىسى ھەقىقەتەن ھەقتۇر، سىلەرنى ھەرگىز دۇنيا تىرىكچىلىكى مەغرۇر هللا

لىكى بىلەن مەغرۇر نىڭ ئەپۇسىنىڭ كەڭهللا قىلمىسۇن. شەيتاننىڭ سىلەرنى
. شەيتان ھەقىقەتەن سىلەرگە دۈشمەندۇر، ئۇنى [0] قىلىشىغا يول قويماڭالر

 ھلى دوزاختىن بولۇشقا چاقىرىدۇدۈشمەن تۇتۇڭالر، شەيتان ئۆزىنىڭ تەۋەلىرىنى ئە
[5]».① 

-اقلىرىدىن بولۇپ، ھەرگىز ئەۋلىيابۇ سۆزۈڭ پەقەت شەيتاننىڭ قىلتسېنىڭ 
 ئۇيغۇن كەلمەيدۇ. ئەگەر سەن راستچىل كىشى بولساڭ مەقسىتىگەسالىھالرنىڭ 

جاۋاب بەرگىن، ساھابە ۋە تابىئىنالرنىڭ كاتتىلىرى سەندىن بەكرەك بۇنىڭغا 
ئىنتىلمەسمىدى؟! ئەگەر ساھابە ۋە تابىئىنالر ئەجەلنى كېچىكتۈرۈشكە مايىل 

ئەگەر  ؛بوالتتىمىغان ل قىلۈىڭ يولىدا چوڭ خەتەرلەرگە تەۋەككنهللابولغان بولسا، 
 غانىارشى جىھاد قىلمكاپىرالرغا ق-ىڭغا ھېرىس بولغان بولسا، مۇشرىكشۇنئۇالر 

 . ىغان بوالتتىيۇرتالرنى فەتىھ قىلم-ۋە شەھەر
نىڭ بۇ سۆزىگە قۇالق تائاال هللائى دۇنيا نېئمەتلىرىگە مەپتۇن بولغۇچى! 

ْنِفُروا ِخَفافًا َوثَِقاًَل َوَجاِهُدوا ﴿سالمامسەن؟!  ِ َذلُِكْم َخْْيٌ لَُكْم إِْن ُكْنُتْم ا بِأَْمَوالُِكْم َوأَْنُفِسُكْم ِِف َسِبيِل اّلَلَ
)ئى مۇئمىنلەر جامائەسى!( سىلەر يېنىك بولغان ياكى ئېغىر بولغان » ﴾َتْعلَُموَن 

ئوڭۇشلۇق ۋە  ؛قېرى، پىيادە، ئۇالغلىق بولۇڭالر-ھالەتتە )يەنى مەيلى ياش
ا( ھەممە ئەھۋالد تىيارىي ۋە ئىختىيارسىز بولۇڭالرئىخ ؛بولۇڭالرقىيىن شارائىتتا 

، جېنىڭالر بىلەن جىھاد نىڭ يولىدا مېلىڭالر بىلەنهللاجىھادقا چىقىڭالر، 
 ②.«نداق قىلىش سىلەر ئۈچۈن ياخشىدۇرئەگەر بىلسەڭالر مۇ .قىلىڭالر

نىڭ بۇ سۆزى ھەققىدە تەپەككۇر تائاال هللاگىسى بولساڭ، ىئەگەر سەن ئەقىل ئ

                                                            
 .لەرئايەت -5، -0سۈرە فاتىر  ①
 ئايەت. -51سۈرە تەۋبە  ②
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ِ ﴿قىلىپ باقمامسەن؟!  َرِر َوالُْمَجاِهُدوَن ِِف َسِبيِل اّلَلَ ََل َيْسَتِوي الَْقاعُِدوَن ِمَن الُْمْؤِمِننَي غَْْيُ أُوِِل الَضَ
ُ الُْمَجاِهِديَن بِأَْمَوالِِهْم َوأَْنُفِسِهْم عَََل  َل اّلَلَ َل بِأَْمَوالِِهْم َوأَْنُفِسِهْم فََضَ ََ َوفََضَ ُ الُْحْس  الَْقاعِِديَن َدَرَجًة َوكََُلً َوعََد اّلَلَ

ُ الُْمَجاِهِديَن عَََل الَْقاعِِديَن أَْجًرا َعِظيًما مۇئمىنلەردىن ئۆزرىسىز )ئەما، توكۇر، كېسەلگە » ﴾اّلَلَ
ا يولىد هللائوخشاش ئۆزرىسى بارالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا( جىھادقا چىقمىغانالر، 

 هللاماللىرىنى، جانلىرىنى تىكىپ جىھاد قىلغۇچىالر بىلەن باراۋەر بولمايدۇ. 
ماللىرىنى، جانلىرىنى تىكىپ جىھاد قىلغۇچىالرنى جىھادقا چىقمىغانالردىن بىر 
دەرىجە ئۈستۈن قىلدى. بۇ ئىككى خىل كىشىلەر )يەنى ئۆزرىسى بولۇپ جىھادقا 

ۋەدە  جەننەتنى هللا(نىڭ ھەممىسىگە چىقالمىغانالر ۋە جىھادقا چىققۇچىالر
ر ئاتا قىلىپ، ئۇالرنى )ئۆزرىسىز ىجىھاد قىلغۇچىالرغا بۈيۈك ئەج هللاقىلدى. 

  ①.«تۇرۇپ جىھادقا چىقمىغانالردىن ئارتۇق( قىلدى
 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. ئەبۇ ھۇرەيرە 18

دە ئۆز ئۆيى جىھاد قىلىشى،يولىدا هللا نىڭ رڭالىسىلەرنىڭ بىر» مۇنداق دېگەن:
 ②.«رئەۋزەلدۇ ناماز ئوقۇغاندىنيەتمىش يىل 

كېچىسى قىيامدا تۇرغاندىن  ! بىلگىنكى، مۇجاھىدنىڭ ئۇيقۇسىئى ئەخمەق
ى قېن . ئەگەر سەن راستچىل كىشى بولساڭدۇرۋە ئۈزۈلدۈرمەي روزا تۇتقاندىن ئەۋزەل

بۇل بولماسلىقنىڭ وبولۇش بىلەن قىلىڭ ئەجىبا قوبۇل جاۋاب بەرگىن، ئەم
نچلۇق ۋە قورقۇسېنىڭ ئالدىڭدا ئارىسىدا تەۋرىنىپ تۇرمامدۇ!؟ ئەجىبا 

 ،بىلەن قەسەمكى هللا؟! يوقمۇكۈنى ۋەھىمىلىك قىيامەت  ،چۈچىتىدىغان نەرسىلەر
قىلغان ئەمىلىڭ سېنى قۇتۇلدۇراالمدۇ ياكى ھاالك قىالمدۇ سەن بۇنى بىلمەيسەن. 

سىلەرنىڭ يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا قىلغانلىرىڭالرنى بىلىپ  تائاال هللاشۈبھىسىزكى، 
 اغنىڭ دەرگاھىتائاال هللائەلۋەتتە تۇرىدۇ. ئەگەر ئۆلسەڭالر ياكى ئۆلتۈرۈلسەڭالر 

 توپلىنىسىلەر!
 

 .يەتتىنچى ئۆزرىنىڭ باتىللىقى
مەن ئايالىمنىڭ پىراقىغا تاقەت قىاللمايمەن، ئۇنىڭ جامالىغا »ئەگەر سەن: 

تلىنىمەن، ئۇنىڭ ۋىسالى بىلەن ، ئۇنىڭ يېقىنلىقىدىن ئۈلپەمەنتۇنپمە
دېسەڭ، سېنىڭ بۇ سۆزۈڭ باتىل، دەلىلىڭ رەت قىلىنىدۇ ۋە « لىنىمەندشا

                                                            
 ئايەت. -10سۈرە نىسا  ①
 دېگەن.« ھەسەن»ئەلبانى  ،ۋە ھاكىم توپلىغان تىرمىزى ②
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 ئېتىبارغا ئېلىنمايدۇ. 
گەرچە سېنىڭ ئايالىڭ ئايالالرنىڭ ئەڭ ياخشىسى، شۇ زاماننىڭ 

، چىققان بىر تامچە سۇساھىبجامالى بولغان تەقدىردىمۇ، ئۇنىڭ ئەۋۋىلى ئېتىلىپ 
سۈيدۈكلەرنى -ورسىقىدا گەندەئاخىرى چىرىگەن جەسەت ۋە بۇالرنىڭ ئارىسىدا ق

)مەنپەئەتلىنىشتىن( سېنى ئۇنىڭدىن  يۈرگۈچى ئەمەسمۇ؟! ئۇنىڭ ھەيزى ئېلىپ
 .تۇرجاپاسى كۆپ-ساڭا قىلغان ياخشىلىقىدىن جەبىر ،ويىدۇيېرىم ئۆمۈر چەكلەپ ق

ەگەر ؛ ئسەتلىشىدۇىسە، مىسا، چاپاق باسىدۇ؛ زىننەتلەنمئەگەر كۆزىگە سۈرمە تارت
دۇ؛ ئەگەر مايالنمىسا، نۇرى ئۆچىدۇ؛ ئەگەر ىچېچىنى تارىمىسا، پاخپىي

ۇ؛ رىكىپ قالىدېز زې؛ كۆپ كېسەل بولىدۇ، تپۇرايدۇا، پ پاكالنمىسىخۇشبۇيلىن
 ئەگەر ئاجىزلىشىپ قالسا، قېرىيدۇ؛ئەگەر يېشى چوڭايسا، مەيۈسلىنىدۇ؛ 

 ياخشىلىق قىلساڭمۇ، غەزەپلەنگەندە بۇنى ئىنكار قىلىدۇ.
 ئايال كىشى نەقىل قىلىنىدۇكى،. ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن 11

مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلص ئېرىنىڭ ياخشىلىقلىرىنى ئىنكار قىلىدىغانلىقى ھەققىدە پەيغەمبەر
ن ا سەندىئەگەر ئۇالردىن بىرىگە ئۆمۈر بويى ياخشىلىق قىلساڭمۇ، ناۋاد»دېگەن: 

  ①.«دەيدۇ <مەن سەندىن ھېچ ياخشىلىق كۆرمىدىم> :بىرەر يامانلىق كۆرسە
پ سەن ئايالىڭنىڭ ئەڭ مەينەت جايىنى ئارزۇ قىلىسەن، ئۇنىڭ ئايرىلى

ىن غەم قىلىسەن. ئۇنىڭ ۋۇپ قېلىشىدوقورقىسەن ۋە سەندىن س كېتىشىدىن
باشقا يامانلىقالرغا ئېلىپ  ۋەسېنى ھېرىش، چارچاش، بەختسىزلىك  مۇھەببىتى

ئۆزىنىڭ ئاددى بىر ھاجىتىنى راۋا قىلىش  .شاليدۇبارىدۇ ھەمدە سېنى ھاالكەتكە تا
 ئۇنىڭ سېنى ياخشى كۆرۈشى .مايدۇئۈچۈن، سېنىڭ ھاالك بولۇشىڭغا پەرۋا قىل

ندىن يۈز سە ئەگەر ئادا قىاللمىسا ،ھاجىتىنى راۋا قىلىۋېلىشى ئۈچۈن سەندىن
سەندىن بىزار بولۇپ، سېنى  ،سەندىن باشقىنى ئىزدەيدۇ ،نى تاشالپئۆرۈيدۇ ۋە سې

اليدۇ. ئەگەر ئۇ سىرتىغا ئاشكارا قىلمىسىمۇ، ىيامان كۆرۈدىغانلىقىنى ئاشكار
ماڭا خىراجەت قىلىپ تۇرغىن ياكى مېنى تاالق »قەلبىدە شۇنداق دەيدۇ: 

قىسقىچە قىلىپ ئېيتقاندا، سەن ئۇنىڭدىن پەقەت ئەگرى پېتى . «غىنقىل
بەھرىمان بولىسەن. ئۇنىڭ بىلەن بولغان سۆھبەتلىرىڭ پەقەت قىيىنچىلىق ۋە 

 سىقىلىش ئىچىدە داۋام قىلىدۇ. 
راملىق ۇخ–ڭ مۇھەببىتى سېنى نېمە ئۈچۈن شادقىزىق ئىش...! ئۇنى

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
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الر بىلەن بىرگە ئۆسكەن، نۇردىن غىلمان-ۇنىدا، قەسىرلەرنىڭ سايىسىدا، ھۆرماكا
ىلەن ب هللاتىشتىن توسۇپ قالىدۇ؟! ېان مەستۇرە قىزالرنىڭ ۋىسالىغا ييارىتىلغ

ىڭ ئۇن ،ئەيىنلەر بىلەن ئۇچرىشىدۇ مكى، شەھىدنىڭ قېنى قاتماي تۇرۇپ ھۆرقەسە
 كۆزى ھۆرنىڭ نۇرلىرىنى كۆرۈش بىلەن راھەتلىنىدۇ.

 ىلمىغان باكىرە قىزدۇر. ئۇ ئاقلىقتاجامال ۋە توي قھىبشەھال كۆزلۈك، سا ئۇ
بىرەر ئىنسان ياكى جىن ئۇنىڭغا يېقىنچىلىق  خۇددى ياقۇتتۇر. سەندىن ئىلگىرى

قامىتى ئاجايىپ كېلىشكەن، –باقمىغان، سۆزلىرى شېرىن، قەددى قىلىپ
جامالى -، ھۆسنمەپتۇن قىالرلىققاپاقلىرى ، كاتتاقەدرى چاچلىرى سۇمبۇل، 

نۇرلۇق، يېقىملىق، شېرىن سۆزلۈك، تەبىئىي سۈرمە تارتىلغان شۇقەدەر گۈزەل ۋە 
يالتىراپ زىننەتلىرى چاقناپ، -لقى تولىمۇ چىرايلىق، زىبۇئاھۇ كۆزلۈك، خۇ

رىكىپ قالمايدىغان، سەندىن باشقىغا كۆز قىرىنى ېتۇرغان، مۇھەببەتلىك، ز
 انباغلىغ ىڭ بىلەن ساڭا مۇھەببەتسالمايدىغان، سېنىڭ بارلىق ھەۋەسلىر

 ؛ن ئاينىڭ نۇرى ئۆچىدۇنازىنىندۇر. ئەگەر ئۇنىڭ تىرنىقى ئاشكارا بولسا، تولۇ
ئالەمدە قاراڭغۇلۇق قالمايدۇ؛ ئەگەر  ا،ئاشكارا بولس ىئەگەر بىلەيزۈكى كېچىلىر

ن زېمى-ىشىلەرنى مەھلىيا قىلىدۇ؛ ئاسمانبېغىشى ئاشكارا بولسا، بارلىق ك
ھىد بىلەن تولدۇرۇۋېتىدۇ؛ تۇزلۇق بىر ئارىسىغا بىر قارىسا، ئارىسىنى خۇشبۇي 

دېڭىزغا تۈكۈرسە، تەمىنى شېرىن قىلىۋېتىدۇ؛ ئۇنىڭغا ھەربىر نەزەر سالساڭ، 
ە ۇرساڭ، ھۆسنۈڭگگۈزەللىشىپ بارىدۇ. ئۇنىڭ بىلەن قانچىلىك مۇڭدىشىپ ئولت

 ھۆسۈن قوشۇلىدۇ.
ا غيەنە ھۆرلەرنىڭ ۋىسالى ىگىسىنىڭ بۇنى ئاڭلىغاندىن كېيىنبىر ئەقىل ئ

ى بولسۇن؟! ئەگەر بۇ كىش يىتىشتىن ئولتۇرۇپ قېلىشى قانداقمۇ ئەقىلگە ئۇيغۇن
 جەننەتتە بۇنداق ھۆرلەردىن تېخىمۇ كۆپ بولسىچۇ؟! ئۈچۈن

بىلگىنكى، ئايالىڭدىن ئايرىلىش ئازغىنە مۇددەتلىك بىر ئىش بولۇپ، ھامان 
ۇش ردا بىرگە بولياجەننەتتە يەنە بىرگە بولىسىلەر. ئۇ دى خالىسا هللائايرىلىسەن. 

لەن ئۇنىڭ ۋىسالى ىھە! ئەگەر ئۇ سالىھە ئايال بولسا، سەن ب-نەقەدەر ئېسىل
 ئۆلۈم. ئاخىرەتتە ئۇ ئېنىق بىر ۋاقتى بار، ئۇ بولسىمۇئارىسىدىكى ئايرىلىشنىڭ 

ىن باشقا ھېچكىم بىلمەيدىغان ھالەتتە تهللاھۆر ئەينلەرنىڭ گۈزىلى بولۇپ، ئۇنى 
ان، لغنىڭدىن بارچە يامانلىق ۋە كۆرۈمسىز ھالەتلەر يوقاتاپىسەن. ئۇ ۋاقىتتا، ئۇ

جامالى مۇكەممەللەشكەن، سۈرمە كۆز، پورەكلەپ -ئەخالقى گۈزەللەشكەن، ھۆسن
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اسالردىن پاك، ياخشىلىقنىڭ ھەممىسى پنى-ئېچىلغان گۈل كەبى مەستۇرە، ھەيز
، ااتتك قەدرىشادلىقى زىيادە، يۈزلىرى نۇرانە،  ،نۇقسانسىز-ئەيىبجەملەنگەن، 

بۇ  ردىن ئەۋزەل، خۇددى ئۇ ھۆرلەرنىڭئەيىنلە جامالىنىڭ نۇرى باشقا ھۆر–ھۆسن
 دۇنيادىكى ئايالىڭدىن ئەۋزەللىكىگە ئوخشاش.

 هللايولىدىكى جىھاد سەۋەبلىك بۈگۈن ئايالىڭدىن ئايرىلساڭ،  هللائەگەر سەن 
ە ەتتئەگەر ئۇ ئاخىر .مۇ ياخشىسىنى ئالماشتۇرۇپ بېرىدۇيېقىندا ساڭا ئۇنىڭدىن
 لسا، ئۇ سەن بىلەن بىرگە بولىدۇ.جەننەت ئەھلىدىن بو

سېنى مەڭگۈلۈك ھايات  زىننەتلىرى بىلەن مەشغۇل بولۇش بۇ دۇنيانىڭ
بىلەن قەسەمكى، بۇ دۇنيا ياشايدىغان  هللابولغان ئاخىرەتتىن بوشاشتۇرمىسۇن! 

يكى، بۈگۈن ماكان ئەمەس ۋە قوشۇلۇش ماكانىمۇ ئەمەس. دۇنيا شۇنداق بىر جا
 دۇ. ئۆلۈمى كېلى تەدۇ؛ بۈگۈن سېنى شادالندۇرسا، ئەيىغلىتى ەسېنى كۈلدۈرسە، ئەت

ئەگەر بۇ دۇنيادا نېئمەتلىرىڭ كاتتا بولسىمۇ، بۇنىڭ كەينىدىن ھاالكەت 
ئەگىشىپ كېلىدۇ؛ ئەگەر دۇنيا بوستانلىق بولسا، قاقشاللىشىدۇ؛ جەم قىلغان 

بولسا، يەنىمۇ ئازاليدۇ؛ ئەگەر باي  دۇ؛ بىرلەشسە، جۇدا قىلىدۇ؛ ئازيبولسا، ئايرى
قىلسا، قاتتىقچىلىق ھەم ئەگىشىپ كېلىدۇ؛ كۆپ بولسا، ھاالك قىلىدۇ؛ ئاۋات 
قىلسا، كەينىدىن خاراب قىلىدۇ؛ ئاشكارا بولسا، يەنە يۈز ئۆرۈيدۇ؛ قىيىنچىلىق 

ىقى يېقىنل ،ئۇئارقىدىن ئۇلىشىپ كېلىدۇ. ، جۇدالىقى ڭبىلەن ۋىسالىغا يەتسە
 —شېرىنلىكى  ،سەرابخۇددى  —قوغالنغان، شارابى  —يىراق، مەھبۇبلىرى  —

 ،ئۇنىڭدا يېقىنالر ئايرىلغان، بەختسىزلىكقايغۇ ماكانى؛ -ئازاب بولغان غەم
چارچاش بىلەن تولغان؛ ئۇنىڭ  ۋەقايغۇ، مۇشەققەت -بەت، غەمىجۇدالىق، مۇس

، پەس —ستۈنلىرى پېقىر، ئۈ —خار، بايلىرى  —لىرى ىزئاز، ئەز —كى ۈلكۆپ
ۋاپاسىز، ئەھدىسىگە  —ئۇ ئازدۇر؛ سۈزۈكلۈكى ئاپەت ۋە ھەسرەتلىرى كۆپ، 

ئىشەنگىلى بولماس، ۋەدىسىگە ۋاپا قىلماس، مەھبۇبلىرى چارچىغان، ئاشىقلىرى 
، ەلگەنيۆگ ىئەيىبلىرئۈمىدسىزلەنگەن، ئىشەنگەنلەر خىجىل بولغان، 

غان، باتىللىرى بىلەن نمەخپىي قىلىلىرى ىدىسا، ھيوشۇرۇنغان مۇسىبەتلىرى
 ،قاپقانلىرى تەييارالنغان، مەغرۇرالنغانخورلۇقلىرى بىلەن ىئېزىقتۇرغان، پار

 رىقىرغىنچلىقلى، ىلىچلىرى يالىڭاچالنغانقيالغانلىرىنى پارقىرىتىۋالغان، 
 . كۆرۈمسىزلىكى يوشۇرۇنغان بىر نەرسىدۇررىدىغان، داۋاملىشىپ تۇ

، كىم بۇنىڭ ۋىسالىغا ىدۇدەپ توۋالپ يۈر« ىغا يېتىڭالر!ۋىسالئى ئەرلەر، »ئۇ: 
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ئالدىرىسا توزىقىغا چۈشىدۇ، يامان ئەھۋالغا دۇچار بولىدۇ، چوڭ زىيانغا قالىدۇ، 
شۇنداقال ئۇنىڭ يامانلىقىنى سەزمەستىن ئۇنىڭغا ئەسىر بولۇپ قالىدۇ؛ ئۇنى ھېس 

امەت بىلەن بارمىقىنى قىلماي تۇرۇپ ئۇنىڭ يامانلىقىغا چۈشۈپ قالىدۇ، ناد
چىشلەيدۇ ۋە كۆزىدىن ياش ئەمەس قان ئاقىدۇ. بۇ تەلەپ قىلغان نەرسە ئۇنى يامان 

يۇ، لېكىن ئۇنىڭغا ئىمكان -دۇ. ئۇ قېچىشقا تىرىشىدۇارىبىر ئەھۋالغا ئېلىپ ب
 بولمايدۇ.

قىلىش  د! ئۆزۈڭنى ئازاھوشۇڭنى تاپى ھاالك بولۇشۇڭدىن ئىلگىر
ق ۋە ! تەۋپىئەسىرلىكتىن ئۆزۈڭنى قۇتۇلدۇرئىلگىرى ىپ كېتىشتىن قىيىنلىش
ا مەقبۇل ئۆز پەزلى بىلەن ساڭ تائاالهللا ! ئۈمىدكى، تەرەپكە ئىلگىرىلەسائادەت 

بۇ ئەجىردىن سېنى ھېچقانداق بىر سەۋەب مەھرۇم  سۇن.شاھادەتنى نېسىپ ئەت
 قىلىپ قويمىسۇن. 

سادىق، يۇقىرى غايىسىغا  بولسا جىھادتىن نېسىۋىسى بولغان كىشى
ا سوي. كىمنى ھۇرۇنلۇق ئولتۇرغۇزۇپ قدۇرھىممەتلىك، ئۆتكۈر پىكىرلىك كىشى

ىلىدۇ ۋە نادامەت پايدا يقەدىمى ھەق يولدىن تې ئارزۇلىرى ئالدىساۋە قۇرۇق 
رلەردە كۆرگەن چاغدا ىقەس يشەھىدلەرنى ئالى ،ەرمەيدىغان كۈندە نادامەت چېكىدۇب

 قويغانلىقىغا چىشىنى چىشلەيدۇ.ئۆزىنىڭ سەل قاراپ كەتكۈزۈپ 
ئۇ بىزگە كۇپايە،  ،تەكلىگۈچىدۇرھەقنى سۆزلىگۈچىدۇر ۋە توغرا يولغا يې هللا

 !ھامىيئۇ نېمىدېگەن ياخشى 

 

※  ※  ※ 
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 باب  -2

يولىدىكى مۇجاھىدالرنىڭ  هللاجىھادنىڭ ۋە 
 پەزىلىتى

َرِر َوالُْمَجاِهُدوَن ِِف ﴿ََل َيْسَتِوي الَْقاعُِدوَن ِمَن  مۇنداق دەيدۇ: تائاال هللا الُْمْؤِمِننَي غَْْيُ أُوِِل الَضَ
ُ الُْمَجاِهِديَن بِأَْمَوالِِهْم َوأَْنُفِسِهْم عَََل الَْقاعِدِ  َل اّلَلَ ِ بِأَْمَوالِِهْم َوأَْنُفِسِهْم فََضَ ُ َسِبيِل اّلَلَ يَن َدَرَجًة َوكََُلً َوعََد اّلَلَ

ُ الْ  َل اّلَلَ ََ َوفََضَ ُفوًرا َرِحيمً الُْحْس َِ  ُ  اُمَجاِهِديَن عَََل الَْقاعِِديَن أَْجًرا َعِظيًما ۞ َدَرَجاٍت ِمْنُه َوَمْغِفَرةً َوَرْحَمًة َوكَاَن اّلَلَ
مۇئمىنلەردىن ئۆزرىسىز )ئەما، توكۇر، كېسەلگە ئوخشاش ئۆزرىسى بارالر » ۞﴾

 جانلىرىنى ماللىرىنى، يولىدا هللابۇنىڭدىن مۇستەسنا( جىھادقا چىقمىغانالر 
 جانلىرىنى ماللىرىنى، هللا. بولمايدۇ باراۋەر بىلەن قىلغۇچىالر جىھاد تىكىپ
. ىلدىق ئۈستۈن دەرىجە بىر چىقمىغانالردىن جىھادقا قىلغۇچىالرنى جىھاد تىكىپ

ھادقا ە جىۋ چىقالمىغانالر جىھادقا بولۇپ ئۆزرىسى يەنى) كىشىلەر خىل ئىككى بۇ
 رغاقىلغۇچىال جىھاد هللا. قىلدى ۋەدە جەننەتنى هللاچىققۇچىالر(نىڭ ھەممىسىگە 

 چىقمىغانالردىن جىھادقا تۇرۇپ ئۆزرىسىز) ئۇالرنى قىلىپ، ئاتا ئەجىر بۈيۈك
 ئاتا رەھمەت ۋە مەغپىرەت مەرتىۋىلەر، بەلەن( ئۇالرغا) هللا[. 10] قىلدى( ئارتۇق

 ①«.[15ىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر ]ق مەغپىرەت هللا قىلدى،
ْنَيا بِاْْلِخَرِة  مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا ِ الََِذيَن َيْشُروَن الَْحَياةَ الَدُ ﴿فَلُْيَقاتِْل ِِف َسِبيِل اّلَلَ

ِ فَُيْقَتْل أَْو َيْغلِْب فََسْوَف ُنْؤتِيِه أَْجًرا َعِظيًما﴾ دۇنيا تىرىكچىلىكىنى » َوَمْن ُيَقاتِْل ِِف َسِبيِل اّلَلَ
يولىدا )جېنىنى، پۇل ـ مېلىنى پىدا قىلىپ(  هللائاخىرەتكە تېگىشىدىغانالر 

يولىدا جىھاد قىلىپ ئۆلتۈرۈلسە ياكى غەلىبە قىلسا،  هللاكىمكى  .جىھاد قىلسۇن
 ②«.بىز ئۇنىڭغا كاتتا ئەجىر ئاتا قىلىمىز

ِ بِأَْمَوالِِهْم  مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا ﴿الََِذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِِف َسِبيِل اّلَلَ
ُرُهْم َربَُُهْم بَِرْحَمٍة ِمْنُه وَ  ِ َوأُولَِئَك ُهُم الَْفائُِزوَن ۞ ُيَبَشِ ِرْضَواٍن َوَجَنَاٍت لَُهْم ِفيَها َوأَْنُفِسِهْم أَْعَظُم َدَرَجًة ِعْنَد اّلَلَ

َ ِعْنَدهُ أَْجٌر َعِظيٌم ۞﴾  َنِعيٌم ُمِقيٌم ۞ ئىمان ئېيتقانالرنىڭ، ھىجرەت »َخالِِديَن ِفيَها أََبًدا إَِنَ اّلَلَ
 رنىڭقىلغانال جىھاد يولىدا نىڭهللاقىلغانالرنىڭ ۋە ماللىرى ھەم جانلىرى بىلەن 

( بىلەن تېپىش ساۋاب) شۇالر ئەنە كاتتىدۇر، ئەڭ دەرگاھىدا نىڭهللا دەرىجىسى
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[. پەرۋەردىگارى ئۇالرغا ئۆزىنىڭ رەھمىتى، 25چىلەردۇر ]ېرىشكۈئ مەقسىتىگە
رازىلىقى ۋە جەننەتلىرى بىلەن خۇشخەۋەر بېرىدۇ، ئۇالر جەننەتلەردە مەڭگۈلۈك 

 نىڭهللا[. ئۇالر جەننەتلەردە مەڭگۈ قالىدۇ. شۈبھىسىزكى، 21مەتكە ئېرىشىدۇ ]ئنې
 ①[«.22] بار ساۋاب كاتتا( ئۇالرغا) دەرگاھىدا
ى ِمَن الُْمْؤِمِننَي أَْنُفَسُهْم َوأَْمَوالَُهْم بِأََنَ لَُهُم الَْجَنََة : مۇنداق دەيدۇيەنە  تائاال هللا َ اْشََتَ ﴿إَِنَ اّلَلَ

ُيْقَتلُوَن َوعًْدا عَلَْيِه َحَقًا ِِف الَتَْوَراِة َواْْلِْنِجيِل َوالُْقرْ  ِ فََيْقُتلُوَن َو َ ُيَقاتِلُوَن ِِف َسِبيِل اّلَلَ ِ ْوََف بِعَ آِن َوَمْن أ ْهِدهِ ِمَن اّلَلَ
ن مۇئمىنلەردى هللاشۈبھىسىزكى، » فَاْسَتْبِشُروا بَِبْيِعُكُم الََِذي َباَيْعُتْم بِِه َوَذلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم﴾

 نىڭهللائۇالر  ،ئۇالرنىڭ جانلىرىنى، ماللىرىنى ئۇالرغا جەننەتنى بېرىپ سېتىۋالدى
 دۈشمەنلەر يەنى) ئۆلتۈرۈلىدۇ ۋە ئۆلتۈرىدۇ( دۈشمەنلەرنى) قىلىپ ئۇرۇش يولىدا
)جىھاد قىلغۇچىالرغا جەننەتنى ۋەدە  .شەھىد بولىدۇ( قىلىپ جىھاد بىلەن

 راست( نىڭهللاقىلىش( تەۋراتتا، ئىنجىلدا ۋە قۇرئاندا زىكرى قىلىنغان )
 اپادارۋ تىنمۇهللا يەنى) بار؟ كىم قىلغۇچى ۋاپا بەك تىنمۇهللا ۋەدىسىگە ۋەدىسىدۇر،

 ②.«ن بۇ سوداڭالردىن خۇشال بولۇڭالر، بۇ زور مۇۋەپپەقىيەتتۇرقىلغا( يوق. ئەھەدى
ُيَثَبِْت أَقَْداَمُكْم﴾  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:هللا  َ َيْنُصْرُكْم َو ﴿َيا أََيَُها الََِذيَن آَمُنوا إِْن َتْنُصُروا اّلَلَ

 رگەسىلە هللابەرسەڭالر،  ياردەم( دىنىغا نىڭهللا يەنى) قاهللائى مۇئمىنلەر! سىلەر »
( ياردەم بېرىدۇ، قەدىمىڭالرنى )ئۇرۇش مەيدانلىرىدا( بەرقارار قارشى دۈشمىنىڭالرغا)

 ③«.قىلىدۇ
ِ َوَرُسولِِه ُثَمَ لَْم َيْرَتاُبوا َوَجاَهُدوا  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:هللا  ﴿إَِنََما الُْمْؤِمُنوَن الََِذيَن آَمُنوا بِاّلَلَ

اِدقُوَن﴾بِأَْمَوالِِهْم  ِ أُولَِئَك ُهُم الَصَ نلەر مىۇئي( مىشۈبھىسىزكى، )ھەقىق» َوأَْنُفِسِهْم ِِف َسِبيِل اّلَلَ
قا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىمان كەلتۈرگەن، ئاندىن )ئىمانىدا( شەك هللا

نىڭ يولىدا جىھاد هللاكەلتۈرمىگەن، ماللىرى بىلەن، جانلىرى بىلەن 
 ④.«ەۋاسىدا( راستچىلالردۇرقىلغانالردۇر، ئەنە شۇالر )ئىمان د

َيا أََيَُها الََِذيَن َآَمُنوا َهْل أَُدلَُُكْم عَََل تَِجاَرٍة ُتنِجيُكم َمِْن عََذاٍب ﴿ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:هللا 
ِ َوَرُسولِِه ۞  أَلِيٍم  ِ بِأَْمَوالُِكْم َوأَنُفِسُكْم َذلُِكْم َخْْيٌ لََُكْم إِن ُكنُتْم َتْعلَُموَن ُتْؤِمُنوَن بِاّلَلَ  ۞ َوُتَجاِهُدوَن ِِف َسِبيِل اّلَلَ

َبًة ِِف  ِكَن َطَيِ ُيْدِخلُْكْم َجَنَاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر َوَمَسا   َجَنَاِت عَْدٍن َذلَِك الَْفْوُز الَْعِظيُم َيْغِفْر لَُكْم ُذُنوَبُكْم َو
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ِر الُْمْؤِمِننَي ۞  يٌب َوبََشِ ِ َوفَْتٌح قَِر ِ َكَما قَاَل  ۞ َوأُْخَرى ُتِحَبُوَنَها َنْصٌر َمَِن اّلَلَ َيا أََيَُها الََِذيَن آَمُنوا ُكوُنوا أَْنَصاَر اّلَلَ
َيَم  ْبُن َمْر ِ فَآَمَنْت َطائَِفٌة ِمْن َبِن  عِيََس ا ِرَيُوَن َنْحُن أَْنَصاُر اّلَلَ ِ قَاَل الَْحَوا ِرَيِنَي َمْن أَْنَصاِري إََِل اّلَلَ إِْسَرائِيَل  لِلَْحَوا

يَن ۞﴾ لەرگە ئى مۇئمىنلەر! سى» َوَكَفَرْت َطائَِفٌة فَأََيَْدَنا الََِذيَن آَمُنوا عَََل عَُدَوِِهْم فَأَْصَبُحوا َظاِهِر
سىلەرنى قاتتىق ئازابتىن قۇتۇلدۇرىدىغان بىر تىجارەتنى كۆرسىتىپ قويايمۇ؟ 

 دايولى نىڭهللا ئېيتقايسىلەر، ئىمان( چىن) پەيغەمبىرىگە ئۇنىڭ ۋە قاهللا .[15]
اد قىلغايسىلەر، ئەگەر بىلسەڭالر سىلەر جىھ بىلەن جېنىڭالر بىلەن، مېلىڭالر

 گۇناھلىرىڭالرنى سىلەرنىڭ هللا[. )شۇنداق قىلساڭالر( 11ئۈچۈن بۇ ياخشىدۇر ]
ەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە ئۆست ئاستىدىن سىلەرنى قىلىدۇ، مەغپىرەت

 ،كىرگۈزىدۇ، دائىمىي تۇرالغۇ بولغان جەننەتلەردىكى گۈزەل سارايالردا )تۇرغۇزىدۇ(
[. سىلەرگە )مەرھەمەت قىلىنىدىغان( سىلەر ياخشى 12بۇ چوڭ مۇۋەپپەقىيەتتۇر ]

 بەغەلى يېقىن ۋە نۇسرەت كېلىدىغان تىنهللاكۆرىدىغان ئىككىنچى بىر نېئمەت 
)يەنى مەككىنىڭ فەتىھ قىلىنىشى( دۇر، )ئى مۇھەممەد!( مۇئمىنلەرگە )بۇ روشەن 

ىنلەر! ھەۋارىيۇنالر )يەنى ئىسا ۇئممئى . [13مەرھەمەت بىلەن( خۇشخەۋەر بەرگىن ]
نىڭ هللاىن قەۋم(دەك ۇئمئەلەيھىسساالمغا دەسلەپتە ئىمان ئېيتقان م

نىڭ هللا)>مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسا ھەۋارىيۇنالرغا:  .لۇڭالروياردەمچىلىرى ب
دېدى،  <قا كىملەر ياردەمچىلىرىم بولىدۇ؟هللادەۋىتىنى تەبلىغ قىلىشتا( 

ئىسرائىل ئەۋالدىدىن بىر  .دېدى <مچىلىرىمىزنىڭ ياردەهللابىز >ھەۋارىيۇنالر: 
مىنلەرگە ئۇالرنىڭ ئۆز ۇئم .تائىپە ئىمان ئېيتتى، يەنە بىر تائىپە كاپىر بولدى

ەر مىنلۇئيۆلەكتە بولدۇق، شۇنىڭ بىلەن م-دۈشمەنلىرىگە قارشى تۇرۇشىدا يار
 ①[«.15غالىب بولدى ]

ساناپ تۈگىتىپ  ، ئۇالرنىلىتى ھەققىدىكى ئايەتلەر كۆپىجىھادنىڭ پەز
 بولغىلى بولمايدۇ، تۆۋەندە بىز پەقەت ئەڭ مۇھىملىرىنى سۆزلەپ ئۆتىمىز.

 
 دۇرئەمەللەرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى — جىھاد

رەسۇلۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: مەن  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد . 25
ئۆز ۋاقتىدا : »ملسو هيلع هللا ىلصدەپ سورىسام، رەسۇلۇلالھ « ئەڭ ئەۋزەل؟قايسى ئەمەل »دىن:  ملسو هيلع هللا ىلص

-ئاتا: »ملسو هيلع هللا ىلصدېسەم، رەسۇلۇلالھ « ئاندىن قالسىچۇ؟»دېدى. مەن: « ئوقۇلغان ناماز
دېسەم، رەسۇلۇلالھ « ئاندىن قالسىچۇ؟»دېدى. مەن: « ئانىغا ياخشىلىق قىلىش
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 ①دەپ جاۋاب بەردى.« يولىدا جىھاد قىلىش هللا: »ملسو هيلع هللا ىلص
 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ »مۇنداق دەيدۇ:  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ قەتادە ئەنسارى  .21

پەرز نامازدىن باشقا ھېچقانداق بىر ئۇ  ،لدىئا تىلغاجىھادنى  خۇتبە سۆزلەپ
 ②«.سانىمىدىجىھادتىن ئەۋزەل  ئەمەلنى

ل ەئەڭ ئەۋز كىپەرز نامازدىن كېيىن» :رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبنى ئۆمەر ئىئابدۇلالھ 
 ③دەپ قارايتتى. «يولىدا جىھاد قىلىش هللا — ئەمەل
 

ئەڭ ئەۋزەل  كېيىنكىقا ئىمان ئېيتىشتىن هللا
 تۇرجىھاد —ئەمەل 

قايسى »دىن:  ملسو هيلع هللا ىلصئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: رەسۇلۇلالھ  .22
ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىغا  هللا: »ملسو هيلع هللا ىلصدەپ سورالدى، رەسۇلۇلالھ « ئەمەل ئەڭ ئەۋزەل؟

 هللا: »ملسو هيلع هللا ىلصدەپ سورالدى، رەسۇلۇلالھ « ئاندىن قايسى؟»دېدى. « ئىمان كەلتۈرۈش
: ملسو هيلع هللا ىلصدەپ سورالدى، رەسۇلۇلالھ « ئاندىن قايسى؟»دېدى. « يولىدا جىھاد قىلىش

 ④بەردى. بدەپ جاۋا« قىلىنغان ھەج توغرا رەۋىشتە»
 چىقىشىغا رۇخسەتجىھادقا  ئانىسى-اتائانىسى يوق ياكى ئ-بۇ ھەدىس ئاتا

ىھاد چۈنكى ج قارىتىلغان ياكى جىھاد قىلىش پەرز ئەين بولغان كىشىگە ۋەبەرگەن 
 نىدۇ.قىلى تىن ئالدىنقى ئورۇندائانىغا ياخشىلىق قىلىش-پەرز ئەين بولغاندا ئاتا

دىن:  ملسو هيلع هللا ىلصمۇنداق دەيدۇ: مەن رەسۇلۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ غىفارىزەر ئەبۇ  .23
قا ئىمان ئېيتىش هللا»ئۇ:  سام،دەپ سورى «ى ئەڭ ئەۋزەل؟ىسقايسئەمەللەرنىڭ »

ئەڭ  قايسى قۇلنى ئازاد قىلىش»دېدى. مەن:  «يولىدا جىھاد قىلىش هللاۋە 
ئېسىل، باھاسىمۇ ئەڭ ىگىسىنىڭ نەزىرىدە ئۆز ئ»ئۇ:  سام،دەپ سورى «ئەۋزەل؟

 ⑤دېدى. «قىممەت بولغىنىئەڭ 
 (بىلەرگەساھا) ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  مۇنداق دەيدۇ:رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ قەتادە  .25

قا ئىمان كەلتۈرۈشنىڭ ئەمەللەرنىڭ هللايولىدىكى جىھاد بىلەن  هللاخۇتبە ئوقۇپ، 
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 بېتىدە نەقىل قىلغان. -00توم  -5
 توپلىغان. بەيھەقى ③
 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ④
 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ⑤
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ئى »ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىنى بايان قىلىۋېدى، بىر ئادەم ئورنىدىن تۇرۇپ: 
گۇناھلىرىم مەغپىرەت بارلىق يولىدا ئۆلتۈرۈلسەم  هللانىڭ ئەلچىسى! مەن هللا

ئۇ كىشىگە:  ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. رەسۇلۇلالھ « قىلىنامدۇ؟ بۇ ھەقتە ماڭا ئېيتىپ بەرگىن
يولىدا  هللاھەئە، سەۋر قىلىپ، ساۋاب ئۈمىد قىلغان ھالدا كەينىڭگە قاچماي »

« قانداق دېدىڭ؟: »ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. ئاندىن رەسۇلۇلالھ « ئۇرۇش قىلىپ ئۆلتۈرۈلسەڭ
يولىدا ئۆلتۈرۈلسەم  هللامەن »رارالپ(: دېدى. ھېلىقى كىشى )سۆزىنى تەك

دېۋىدى، « گۇناھلىرىم مەغپىرەت قىلىنامدۇ؟ بۇ ھەقتە ماڭا ئېيتىپ بەرگىن
ھەئە، سەۋر قىلىپ، ساۋاب ئۈمىد قىلغان ھالدا »دېدى:  مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

يولىدا ئۇرۇش قىلىپ ئۆلتۈرۈلسەڭ قەرزىڭدىن باشقا  هللاكەينىڭگە قاچماي 
ت قىلىنىدۇ. جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم ھازىر ماڭا شۇنداق گۇناھلىرىڭ مەغپىرە

 ①«.دېدى
 

 ئەۋزەلدۇرئاۋات قىلىشتىن  ھەرەم مەسجىدىنى —جىھاد 
نۇئمان ئىبنى بەشىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: مەن رەسۇلۇلالھ  .20

 نىڭ مۇنبىرىنىڭ يېنىدا ئىدىم. بىر كىشى: ملسو هيلع هللا ىلص
ئىسالم دىنىغا كىرگەندىن كېيىن، ھاجىالرنى سۇ بىلەن تەمىنلەشتىن  —

 دېدى. يەنە بىر كىشى: —باشقا ئىش قىلمىساممۇ بولۇۋېرىدۇ، 
ئىسالم دىنىغا كىرگەندىن كېيىن، بەيتۇلھەرەمنى ئاۋات قىلىشتىن باشقا  —

 دېدى. ئۈچىنچى كىشى: —ئىش قىلمىساممۇ بولۇۋېرىدۇ، 
 دېدى. —نىڭ ھەممىسىدىن جىھاد قىلىش ئەۋزەل، سىلەر دېگەن ئىشالر —

 ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇالرغا كايىپ:
نىڭ مۇنبىرىنىڭ ئەتراپىدا ئاۋازىڭالرنى يۇقىرى كۆتۈرمەڭالر!  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  —

دىن سىلەر  ملسو هيلع هللا ىلصبۈگۈن جۈمە كۈنى، جۈمە نامىزىنى ئوقۇپ بولۇپ مەن رەسۇلۇلالھ 
 هللادېدى. شۇ ۋاقىتتا  —ئىختىالپ قىلىشقان مەسىلە ھەققىدە سوراپ بېرەي، 

ِ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى:  ﴿أََجَعلُْتْم ِسَقاَيَة الَْحاَجِ َوِعَماَرةَ الَْمْسِجِد الَْحَراِم َكَمْن آَمَن بِاّلَلَ
ِ ََل يَ  الِِمنَي﴾ َوالَْيْوِم اْْلِخِر َوَجاَهَد ِِف َسِبيِل اّلَلَ ُ ََل َيْهِدي الَْقْوَم الَظَ ِ َواّلَلَ رنى سىلەر ھاجىال»ْسَتُووَن ِعْنَد اّلَلَ

 ئاخىرەت قا،هللاسۇ بىلەن تەمىنلەشنى، مەسجىدى ھەرەمنى ئاۋات قىلىشنى 
ولىدا جىھاد قىلغانالرنىڭ )ئىمانىغا( ئوخشاش ي نىڭهللا ۋە ئېيتقان ئىمان كۈنىگە

                                                            
 .توپلىغانمۇسلىم  ①
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 قەۋمنى زالىم هللا. ئەمەس ئوخشاش ئۇالر نەزىرىدە نىڭهللاھېسابالمسىلەر؟ 
 ②«.①قىلمايدۇ ھىدايەت

 
 شۈبھىسىزكى، جىھاد بارچە ئەمەللەردىن ئەۋزەلدۇر

: بىر كىشى مۇنداق دەيدۇرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ سۇلەمى ەسەئەمر ئىبنى ئەب .25
دەپ سورىۋېدى،  «ئىسالم دېگەن نېمە؟»لىپ: ېك قېشىغانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ڭ نىېمۇسۇلمانالر س ھەمدە شىۇقا تەسلىم بولهللاقەلبىڭنىڭ »: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

ئىسالمنىڭ قايسىسى ». ئۇ كىشى: دېدى «شىۇتىلىڭ ۋە قولۇڭدىن ئامان بول
ئۇ كىشى: دەپ جاۋاب بەردى. « ئىمان»: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ۋېدى،دەپ سورى «؟ئەۋزەل

نىڭ هللا قا،هللا: »ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ۋېدى،دەپ سورى «ئىمان دېگەن نېمە؟»
كە ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىش ۋە ، كىتابلىرىغا، پەيغەمبەرلىرىگەپەرىشتىلىرىگە

دەپ « ئەۋزەل؟ سىئىماننىڭ قايسى»دېدى. ئۇ كىشى:  «ۈڭشۈرۈئىمان كەلت
جاۋاب بەردى. ئۇ كىشى:  دەپ «ھىجرەت قىلىش»: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  سورىۋېدى،

يامانلىقتىن »: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ۋېدى،دەپ سورى «ھىجرەت قىلىش دېگەن نېمە؟»
دەپ « ئەۋزەل؟ سىھىجرەتنىڭ قايسى»: ىئۇ كىشدېدى.  «ق بولۇشۇڭيىرا

جىھاد دېگەن »ئۇ كىشى:  دەپ جاۋاب بەردى.« جىھاد»: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  سورىۋېدى،
ش ۇچېغىڭدا ئۇر نكاپىرالرغا ئۇچراشقا»: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دەپ سورىۋېدى،« نېمە؟

 دەپ سورىۋېدى،« ئەۋزەل؟جىھادنىڭ قايسىسى »ئۇ كىشى: دېدى.  «قىلىشىڭ
 ③.دېدى «قانلىرى تۆكۈلگەن كىشىئۆزىنىڭ لىپ، ىئېتى چېپ»: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ئىسالمدىكى ئەڭ جىھادنى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ا!قار ن،ساڭا رەھمەت قىلسۇ هللا

دېمەك، جىھاد بارچە ئەمەللەردىن . ئەۋزەل ئەمەل قىلىپ خۇالسىلەپ بەردى
 ئەۋزەلدۇر.

ى قىلىشنجىھاد بىز ! نىڭ پەيغەمبىرىهللائى »ئەنھا:  ۇئائىشە رەزىيەلالھ .21
جىھاد  مۇبىز ئايالالرئۇنداقتا،  ەڭ ئەۋزىلى دەپ قارايمىز.ئەمەللەرنىڭ ئ
جىھادنىڭ ئەۋزىلى توغرا  (سىلەر ئۈچۈن)»: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ۋىدى،دې «قىلمايمىزمۇ؟

 ④دېدى. «رەۋىشتە قىلىنغان ھەجدۇر

                                                            
 ئايەت. -11سۈرە تەۋبە  ①
 .توپلىغانمۇسلىم  ②
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! نىڭ پەيغەمبىرىهللائى ›مەن: »ئائىشە رەزىيەلالھ ئەنھا مۇنداق دەيدۇ:  .28
ئايالالر ئۈچۈن ئۇرۇشسىز »: ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ سەم،دې ‹ئايالالرمۇ جىھادقا چىقىمىزمۇ؟

 ①دېدى. «جىھاد بار، ئۇ بولسىمۇ ھەج ۋە ئۆمرىدۇر
ىم قىسبىر دەيدۇ:  مۇنداق ىپقىل رىۋايەتدادىسىدىن  فەزالە ئىبنىمۇفەززەل 

 كىرىشكە قېشىغائابدۇلمەلىك ئىبنى مەرۋاننىڭ  كىشىلەر ئەمىرۇلمۇئمىنىين
ئۇ قاتتىق كېسەل ئىدى. ئۇالر ئۇنىڭ يېنىغا بۇ ۋاقىتتا  ،سورىدى رۇخسەت

لىق ھاياتىمنى تۈگىتىپ، دۇنيابۇ سىلەر مېنىڭ يېنىمغا مەن : »ئۇ ،كىرگەندە
نىجات )ئاخىرەتتە ر. مەن ۋاقتىمدا كىردىڭالەتلىك ھاياتىمنى باشالش ئاخىر

غازات  ىكىيولىد هللائۇ ئەمەلنىڭ  ،تېپىشىمغا( ئەڭ اليىق ئەمەلنى ئەسلەپ
 . سىلەر بۇ نىجىس، لېكىن مەن بۇنىڭدىن مەھرۇم قالدىمئىكەنلىكىنى تاپتىم

 ②دېدى.« يىراق بولۇڭالر دىنئىشىكلىرىمىز
غا بوسۇغىسى پادىشاھالرنىڭىك ئىبنى مەرۋان ئۇالرنى ئابدۇلمەل ،يەنى

. ئۇ مۇئمىنلەرنىڭ ئەمىرى بولۇشتىن ئىلگىرى يېقىنلىشىشتىن چەكلەيتتى
ڭىزدا دې قا قاتنىشىپ،ئۇ رۇمغا قارشى جىھاد بولۇپ،لىرىدىن ئالىمابىئىنالرنىڭ ت

 غازات قىلغان ئىدى.

 ۇزەيلمۇھەممەد ئىبنى فناملىق كىتابىدا  «اتريخ بغداد»خەتىب باغدادىي 
مۇنداق دەيدۇ: مەن ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەكنى  پئىيازدىن نەقىل قىلى ئىبنى

دەپ « ؟ەل تاپتىڭسەن قايسى ئەمەلنى ئەڭ ئەۋز»ئۇنىڭدىن:  ،چۈشۈمدە كۆرۈپ
رىبات ۋە »دېدى. مەن ئۇنىڭغا: « ئۆزۈم قىلغان ئەمەللەرنى»ئۇ:  سام،سورى

 قانداق مۇئامىلەساڭا  تائاال هللا»دېدى. مەن:  «شۇنداق»ئۇ:  سەم،دې« جىھادمۇ؟
 «مېنىڭ بارلىق گۇناھلىرىمنى مەغپىرەت قىلدى»ئۇ:  سورىسام،پ ەد« قىلدى؟
 ③دېدى.

تىلغا ئېلىنىۋېدى، ئۇ يىغالپ  جىھاد نىڭ ئالدىدائىمام ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل
جىھادتىن ئەۋزەل ئەمەل  ياخشى ئەمەللەرنىڭ ئىچىدە»ۋە مۇنداق دېدى:  كەتتى

 ەر كەلمەيدۇ. جەڭگەۋبارا ھېچقانداق ئەمەلۇچرىشىشقا دۈشمەن بىلەن ئ. يوق
مۇجاھىدالر  ،ۋەھالەنكى .قاتنىشىش ئەمەللەرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى ۋاسىتە ئۆزىبى

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغانئەھمەد ۋە ئىبنى ماجە  ①
 بەت. -025توم  -5ناملىق كىتابى  «الكامل ىف التاريخ»ئىبنى ئەسىرنىڭ  ②
 بەت. -158توم  -1 «اتريخ بغداد» ③
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ئابرۇيىنى -دۈشمەن بىلەن ئۇرۇشۇپ ئىسالمنى، مۇسۇلمانالرنى ۋە ئۇالرنىڭ يۈز
ەم اتىرجخ كىشىلەرقايسى ئەمەل بۇنىڭدىن ئەۋزەل بولسۇن!؟  ىغان تۇرسا،قوغدايد

نەرسىسى بولغان مۇجاھىدالر قورقۇنچ ئىچىدە ئۆزىنىڭ ئەڭ قىممەت  ،ياشاۋاتقاندا
 ①«.ىدۇيولىدا تەقدىم قىل هللاجېنىنى 

 
 قا ئەڭ سۆيۈملۈك بولغان ئەمەلدۇرهللا — جىھاد

 ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئابدۇلالھ ئىبنى ساالم  .21
قا ئەڭ هللاقايسى ئەمەلنىڭ »: ئۆزئارا ئولتۇرۇپبىرنەچچە ساھابىلىرى نىڭ 

كەن دېيىش« غان بوالتتۇقنى قىلشۇ گەن بولساقيۈملۈك ئىكەنلىكىنى بىلۆس
َماَواِت َوَما ِِف اأْلَْرِض َوُهَو الَْعِزيُز : تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى هللا، ئىدۇق ِ َما ِِف الَسَ ﴿َسَبََح ّلِلََ

ِ أَْن َتُقولُوا َما ََل َتْفَعلُوَن ۞ إِ الَْحِكيُم ۞ َيا أََيَُها  َ َنَ الََِذيَن آَمُنوا لَِم َتُقولُوَن َما ََل َتْفَعلُوَن ۞ َكُْبَ َمْقًتا ِعْنَد اّلَلَ  اّلَلَ
ئاسمانالردىكى نەرسىلەر )يەنى » ُيِحَبُ الََِذيَن ُيَقاتِلُوَن ِِف َسِبيلِِه َصَفًا كَأََنَُهْم ُبْنَياٌن َمْرُصوٌص ۞﴾

رىشتىلەر( ۋە زېمىندىكى نەرسىلەر )يەنى ئىنسانالر، ئۆسۈملۈكلەر، جانسىز پە
غالىبتۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش  هللا .قا تەسبىھ ئېيتتىهللاشەيئىلەر( 

[. ئى مۇئمىنلەر! سىلەر نېمە ئۈچۈن قىلمايدىغان ئىشنى قىلىمىز 1قىلغۇچىدۇر ]
نېمە ئۈچۈن  دەيسىلەر؟ )يەنى ئەمەلدە سىلەر قىلمايدىغان ياخشى ئىشالرنى

[ سىلەرنىڭ قىلمايدىغان ئىشنى )قىلىمىز( 2ئاغزىڭالردا قىلىمىز دەيسىلەر؟( ]
[. 3نىڭ دەرگاھىدا ئەڭ ئۆچ )كۆرۈلىدىغان نەرسىدۇر( ]هللادېيىشىڭالر 

ئۆزىنىڭ يولىدا مۇستەھكەم بىنادەك سەپ بولۇپ جىھاد  هللاشۈبھىسىزكى، 
ۇچراشقان چاغدا مەۋقەسىدە قىلغانالرنى )يەنى ئۇرۇش مەيدانىدا دۈشمەنلەرگە ئ

 ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ ئاندىن .«[5ساباتلىق تۇرۇپ غازات قىلغانالرنى( دوست تۇتىدۇ ]
 ②.ئوقۇپ بەردىبۇ ئايەتلەرنى بىزگە 
: دۇمۇنداق دەي رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئابدۇلالھ ئىبنى ساالم . يەنە بىر رىۋايەتتە، 35

 نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصبىز رەسۇلۇلالھ »نىڭ ساھابىلىرىدىن بەزى كىشىلەر:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
ا قهللاقايسى ئەمەلنىڭ  دىن ملسو هيلع هللا ىلص ئۇ رەسۇلۇلالھقېشىغا بىر كىشىنى ئەۋەتسەك، 

، تۇق لېكىن ئۇيىلىپدېيىش «ۈك ئىكەنلىكىنى سوراپ بەرگەن بولسائەڭ سۆيۈمل
ن بىردى-بىزنى بىردىن ملسو هيلع هللا ىلصھ رەسۇلۇلالھېچكىم بېرىپ بۇنى سورىمىدى. ئاندىن 

                                                            
 بەتلەر.  -351، -358توم  -8 ناملىق كىتابى «املغين»ئىبنى قۇدامىنىڭ  ①
 دېگەن.« ئىسنادى سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغانتىرمىزى ۋە ھاكىم  ②
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ىل بولغان سۈرە سەپنىڭ ھەممىسىنى ئوقۇپ ناز ھەققىدە بىز چاقىرىپ توپالپ،
 ①بەردى.
 

  دۇركىشىلەرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى نەزىرىدەنىڭ هللا —الر مۇجاھىد

ُ الُْمَجاِهِديَن بِأَْمَوالِِهْم َوأَْنُفِسِهْم عَََل الَْقاعِِديَن َدَرَجًة َوكََُلً  مۇنداق دەيدۇ: تائاال هللا َل اّلَلَ ﴿فََضَ
 ََ ُ الُْحْس ُ َوعََد اّلَلَ ُ الُْمَجاِهِديَن عَََل الَْقاعِِديَن أَْجًرا َعِظيًما ۞ َدَرَجاٍت ِمْنُه َوَمْغِفَرةً َوَرْحَمًة َوكَاَن اّلَلَ َل اّلَلَ َِ َوفََضَ ُفوًرا  

 جىھادقا قىلغۇچىالرنى جىھاد تىكىپ جانلىرىنى ماللىرىنى، »هللا َرِحيًما ۞﴾
 يەنى) كىشىلەر خىل ئىككى بۇ. قىلدى ئۈستۈن دەرىجە بىر چىقمىغانالردىن

ە جىھادقا چىققۇچىالر(نىڭ ھەممىسىگە ۋ چىقالمىغانالر جىھادقا بولۇپ ئۆزرىسى
 قىلىپ، ئاتا ئەجىر بۈيۈك قىلغۇچىالرغا جىھاد هللا. قىلدى ۋەدە جەننەتنى هللا

 هللا[. 10] قىلدى( ئارتۇق چىقمىغانالردىن جىھادقا تۇرۇپ ئۆزرىسىز) ئۇالرنى
 مەغپىرەت هللا قىلدى، ئاتا رەھمەت ۋە مەغپىرەت مەرتىۋىلەر، بەلەن( ئۇالرغا)
 ②«.[15ىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر ]ق

نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  :د خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇىئەبۇ سەئ .31
 دەپ سورىۋېدى،« كىشىلەرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى كىم؟» :قېشىغا بىر كىشى كېلىپ

ەپ د« يولىدا ئۆز جېنى ۋە مېلى بىلەن جىھاد قىلغان كىشى هللا: »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 :ملسو هيلع هللا ىلصدەپ سورىۋېدى، رەسۇلۇلالھ « ئۇنىڭدىن قالسىچۇ؟»جاۋاب بەردى. ئۇ كىشى: 

 قا ئىبادەتهللاباشقىالرغا زىيىنىم يەتمىسۇن دەپ تاغ جىلغىلىرىدىن بىرىدە »
 ③دەپ جاۋاب بەردى.« قىلغان مۇئمىن كىشى

ئۆزى خاس نىڭ ىجىلغىن مەقسەت، ھەدىست»: ئىمام نەۋەۋى مۇنداق دەيدۇ
پ ۋە ئايرىلى پئۆز ئۆيىدە بولسىمۇ يالغۇز ياشا گەرچە بولۇشى شەرت ئەمەس،

 ىڭئۇن ىشىبايان قىلىندەپ  <جىلغا>ھەدىستە  كۆرسىتىدۇ. ئىبادەت قىلىشنى
 ④«.ي بولغانلىقىدىندۇركۆپىنچە كىشىلەردىن خالى

ىپ ياشاشتىن ۋە ئايرىلكىشىلەردىن تەنھا ئىبادەت ئۈچۈن  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
نىڭ تائاال هللا بۇنىڭغا. ئەۋزەل ئىكەنلىكىنى ئوچۇق بايان قىلىپ بەردى جىھادنىڭ

                                                            
 بەت. -155توم  -8 «تفسري ابن كثري»، توپلىغان بەيھەقى ①
 .ئايەت -15 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى ۋە -10سۈرە نىسا  ②
 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ③
 بەت. -35توم  -13ناملىق كىتابى  «شرح صحيح مسلم»نەۋەۋىنىڭ  ④
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َرِر َوالُْمَجاِهُدوَن ِِف : ھەم دەلىل بوالاليدۇ ئايىتى بۇ ﴿ََل َيْسَتِوي الَْقاعُِدوَن ِمَن الُْمْؤِمِننَي غَْْيُ أُوِِل الَضَ
 ِ مۇئمىنلەردىن ئۆزرىسىز )ئەما، توكۇر، كېسەلگە ئوخشاش » بِأَْمَوالِِهْم َوأَْنُفِسِهْم﴾َسِبيِل اّلَلَ

 نى،ماللىرى يولىدا هللائۆزرىسى بارالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا( جىھادقا چىقمىغانالر 
 ①.«بولمايدۇ باراۋەر بىلەن قىلغۇچىالر جىھاد تىكىپ جانلىرىنى

 
 الاليدىغان ھېچبىر ئەمەل يوقجىھادقا باراۋەر بو)پەزىلەتتە( 

 هللا»گە:  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھمۇنداق دەيدۇ:  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە  .32
 دېيىلىۋېدى، رەسۇلۇلالھ« تائاال يولىدىكى جىھادقا قايسى ئەمەل باراۋەر بوالاليدۇ؟

قى يۇقىرى سورىغۇچى دەپ جاۋاب بەردى.« ئۇنى قىلىشقا تاقىتىڭالر يەتمەيدۇ: »ملسو هيلع هللا ىلص
ھەر قېتىمدا:  ملسو هيلع هللا ىلصسوئالنى ئىككى ياكى ئۈچ قېتىم تەكرارلىۋېدى، رەسۇلۇلالھ 

ڭ يولىدىكى مۇجاھىدنى هللا»دېدى، ئاندىن: « ئۇنى قىلىشقا تاقىتىڭالر يەتمەيدۇ»
مىسالى كۈندۈزى ئۈزۈلدۈرمەي روزا تۇتقان، كېچىسى ئۇخلىماي قىيامدا تۇرغان، 

يولىدا جىھادقا چىقىپ كەتكەن شۇ  هللانىڭ ئايەتلىرىنى ئوقۇغان، هللاھەمىشە 
مۇجاھىد قايتىپ كەلگەنگە قەدەر روزا تۇتۇشتىن ۋە ناماز ئوقۇشتىن قىلچە 

 ②دېدى.« سۇسلىشىپ قالمىغان كىشىگە ئوخشايدۇ
نىڭ قېشىغا  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ ھۇرەيرە  .33

لىدىغان بىرەر ئەمەلگە باشالپ مېنى جىھادقا باراۋەر كې»بىر كىشى كېلىپ: 
 بىر ئەگەر. بىلمەيمەن ئەمەلنى ئۇنداق مەن»: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  .دېدى« قويغىن

 قىيامدا چارچىماستىن كىرىپ مەسجىدكە سەن كەتسە، چىقىپ جەڭگە مۇجاھىد
دەپ سورىۋېدى، ئۇ كىشى: « وزا تۇتۇشقا قادىر بوالالمسەن؟ر ئۈزۈلدۈرمەي تۇرۇشقا،

 ③دېدى.« بواللىسۇن؟كىممۇ قادىر »

 ،كىروھلۇق، پاك قەلبل ئالىيممەتلىك، ىھ ھەتتا يۇقىرى لەرىساھاب
 نىڭكامالەت ،ئەجىرلىرى زىيادە بولغان ھەمراھ بولۇشى بىلەنگە  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
يۈكسەك جىھاد باسقۇچلىرىدا بارلىق  كە ئالدىرىغۇچى،تىشىي چوققىلىرىغا

لەتتە جىھادقا باراۋەر ىپەزبولغان تۇرۇپمۇ، جەملىگۈچى كىشىلەر  ماقامالرنى ئۆزىدە
 قانداقمۇتۇرۇپ  تەرك ئېتىپ نىبىز جىھاد ،كېلىدىغان ئەمەلنى تاپالمايۋاتسا

                                                            
  ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -10سۈرە نىسا  ①
 .توپلىغانمۇسلىم بۇخارى ۋە  ②
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بىلەن مەشغۇل بولۇپ قىلغان ئازغىنە  دۇنيا غەملىرى پەس؟! ياشىيااليمىز خۇشال
ئۇنىڭ ئۈستىگە، ئەمەللىرىمىزگە قانداق تەسكىن تاپىدۇ؟!  كۆڭلىمىزئەمەللەرگە 

نىجاتلىققا ئېرىشىشتىن توسقۇچى ۋە  تىن يىراقئىخالس ئارىالشقان،رىيا 
 ! بىزلەرنى بۇ غەپلەتهللا ئى ھاالكەتلىك ئەمەللەر ھەم قوشۇلۇپ قېلىۋاتسا؟!

 بۇرۇندۇنيا ھاياتىدىن ئاخىرەتكە سەپەر قىلىشتىن  ،ىن ئويغاتقىنئۇيقۇسىد
سەندىن بارچە ياخشىلىقنى  سىپ قىلغىن،نې قالىشسېنىڭ يولۇڭدا جىھاد قى

 !حول ول قوة إل ابهلل ل تىلەيمىز،
مۇنداق دەيدۇ: مەن  قىلىپدىن نەقىل ينىەزۇئىبنى ئەساكىر ئەبۇ غادىيە م

مۇنبەردە خۇتبە سۆزلەۋاتقاندا مۇنداق  نىڭرەزىيەلالھۇ ئەنھۇىبنى ئەففان ئئوسمان 
يولىدىكى جىھادتىن ئۆز  هللائى مەدىنە ئەھلى! سىلەر »: لىغاندېگەنلىكىنى ئاڭ

 ەۋ سىلەر شام ئەھلىدىن، مىسىر ئەھلىدىن ؟ ئەجىبانېسىۋەڭالرنى ئالمامسىلەر
 ؟ئىراق ئەھلىدىن بولغان )جىھاد قىلىۋاتقان( قېرىنداشلىرىڭالرغا قارىمامسىلەر!

، ىشىليولىدا بىر كۈن جىھاد قى هللا بىرىڭالرنىڭ دىنبىلەن قەسەمكى، سىلەر هللا
كۈندۈز( قىيامدا -زا تۇتۇپ، بوشاشماي )كېچەوئۈزۈلدۈرمەي رئۆز ئۆيىدە ئۇنىڭ 

 .«دىن ياخشىدۇرىتۇرغان مىڭ كۈن
 

ۋە  تەنھا ياشاشئىبادەت ئۈچۈن  — جىھاد
 دۇركىشىلەردىن ئايرىلىشتىن ئەۋزەل

نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  :د خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇىئەبۇ سەئ
 دەپ سورىۋېدى،« كىشىلەرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى كىم؟» :كىشى كېلىپقېشىغا بىر 
ەپ د« يولىدا ئۆز جېنى ۋە مېلى بىلەن جىھاد قىلغان كىشى هللا: »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 :ملسو هيلع هللا ىلصدەپ سورىۋېدى، رەسۇلۇلالھ « ئۇنىڭدىن قالسىچۇ؟»جاۋاب بەردى. ئۇ كىشى: 
ەت ئىباد قاهللاباشقىالرغا زىيىنىم يەتمىسۇن دەپ تاغ جىلغىلىرىدىن بىرىدە »

 ①دەپ جاۋاب بەردى.« قىلغان مۇئمىن كىشى
نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصمۇنداق دەيدۇ: رەسۇلۇلالھ  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە  .35

ساھابىلىرىدىن بىر كىشى تاتلىق سۇ ئېقىپ تۇرغان بۇالق بار بىر جىلغىدىن 
ئۆتۈۋاتقاندا، بۇالق سۈيىنىڭ سۈزۈكلۈكى ئۇ كىشىنى جەلپ قىلدى. ئۇ كىشى 

                                                            
 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ①
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مەن كىشىلەردىن ئايرىلىپ مۇشۇ جىلغىدا تۇرۇپ )ئىبادەت قىلسام( »كۆڭلىدە: 
نىڭ رۇخسىتىسىز ھەرگىز  ملسو هيلع هللا ىلصقانداق بوالر؟! لېكىن شۇنداقتىمۇ رەسۇلۇلالھ 

گە ئېيتتى.  ملسو هيلع هللا ىلصدەپ ئويالپ، بۇ مەقسىتىنى رەسۇلۇلالھ « ئۇنداق قىلمايمەن
يولىدا جىھاد  هللا ئۇنداق قىلمىغىن، سىلەرنىڭ بىرىڭالرنىڭ: »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

نىڭ هللاقىلىشى ئۆز ئۆيىدە يەتمىش يىل ناماز ئوقۇغاندىن ئەۋزەلدۇر. ئەجىبا 
 هللاگۇناھىڭالرنى مەغپىرەت قىلىپ، جەننەتكە كىرگۈزۈشىنى خالىمامسىلەر؟ 

يولىدا ئۇرۇش قىلىڭالر. كىمكى تۆگە سۈتى يېلىنىغا يىغىلغانچىلىك )قىسقا 
« يولىدا ئۇرۇش قىلسا، ئۇنىڭغا جەننەت ۋاجىب بولىدۇ هللاۋاقىت( بولسىمۇ 

 ①دېدى.

دېگەن سۆز ئىككى قېتىم سېغىشنىڭ ئارىسىدىكى  «فواق الناقه»ھەدىستىكى 
سۈت يىغىلىشى ئۈچۈن ئاندىن  پ،ۋاقىتنى كۆرسىتىدۇ چۈنكى تۆگە بىر سېغىلى

ە ىش ۋئۇرۇشقا تەرغىب قىل ،يەنە سېغىلىدۇ. بۇ ئاندىن قى ئەمگۈزۈلۈپ،ىبوتىل
 ملىسىدىندۇر. ۈزىقتۇرۇشنىڭ جىزىيادە ق

 ىپئايرىلكىشىلەردىن يولىدىكى جىھادنىڭ ئىبادەت ئۈچۈن  هللا ،بۇ ھەدىس
ىق، لدكىممۇ زاھى ا!بېرىدۇ. قار روشەن ئىپادىلەپئەۋزەل ئىكەنلىكىنى  ياشاشتىن
بوالاليدۇ؟ شۇنداق ە بىلەن باراۋەر ئۇ ساھاب ھاالل رىزىق تېپىشتا ۋەئىبادەت 
جىھادقا دېدى ۋە « ئۇنداق قىلمىغىن»بۇ ساھابىگە:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،تۇرۇقلۇق

 يېتەكلەپ قويدى.
ئەمەللىرىمىز ھەم ئاز، ھەم ئىشەنچىسىز، خاتالىرى كۆپ؛ ئەزالىرىمىز 

مەئسىيەتكە ئالدىرىغان؛ نەپسىلىرىمىزنى چەكلەنگەن ئىشالردىن توسقىلى -گۇناھ
ھاراملىقى پەقەت رىزىق بەرگۈچىگىال -يېمەكلىكلىرىمىزنىڭ ھااللبولمىغان؛ 

ياراتقۇچىمىزال بىلىدىغان نۇرغۇن يامان خىيالالر بىلەن مەشغۇل ؛ مەلۇم
؛ نىيەتلىرىمىزدە ئىخالسنى روياپقا چىقىرىپ بواللمايۋاتقان؛ ئاالھىدە لۇۋاتقانبو

كۆڭۈل بۆلمىسەك قۇتۇلۇش ئۈمىدى بولمىغان نۇرغۇن مەسئۇلىيەتلىرىمىز بار 
يەنە نېمە ئۈچۈن جىھادنى تەرك ئېتىمىز!؟ مۇشۇ خىل ھالەتتە  تۇرۇقلۇق

 ئەمەللىرىمىزنىڭ ئاقىۋىتىگە قاراش نەقەدەر خەتەرلىك ۋە قورقۇنچلۇق!
تائاال ئۇنى جىھادقا مۇيەسسەر قىلغان  هللاھەقىقىي بەختلىك كىشى دېگەن 

 نەبېرىشىگە ئېرىشكقۇاليالشتۇرۇپ ئۇنىڭغا  جىھاد ئىبادىتىنى نىڭتائاال هللاۋە 
                                                            

 دېگەن.« ھەسەن»، ئەلبانى توپلىغانتىرمىزى ۋە ھاكىم  ①
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كىشىدۇر. بەختسىز كىشى دېگەن جىھادتىن قورقۇپ، ئۆزىنى ئالداپ زىيان تارتقان 
! جىھادنى بىزگە ئاسانالشتۇرۇپ بەرگىن ۋە جىھادقا بىزنى هللائى  كىشىدۇر.

مۇيەسسەر قىلغىن. بىزنى ئۆز پەزلىڭ بىلەن بىر مەقسەتنى كۆزلەپ، ئۇنىڭغا 
-ئەھۋاللىرىمىز ۋە ئىشئېرىشكەن كىشىلەر قاتارىدىن قىلغىن. 

پائالىيەتلىرىمىزدە تەۋپىق ئاتا قىلغىن. شۈبھىسىزكى، سەن بىزلەرگە تولىمۇ 
 يېقىن، دۇئالىرىمىزنى ئىجابەت قىلغۇچى زاتتۇرسەن.

نى قوغداپ ىرىغازاتقا ۋە ئىسالم مەركەزل ،ى مۇبارەك جىھادقانئابدۇلالھ ئىب
 ؛ئۇنىڭغا قىزىقتۇراتتىم ھەكىشىلەرنى  ،رىباتتا تۇرۇشقا ھېرىس كىشى ئىدى

نى لەران كىشىئىبادەت ئۈچۈن ئېتىكاپتا ئولتۇرغ ۋە جىھادتىن ئولتۇرۇپ قالغان
 يامان كۆرەتتى.

كىينە مۇنداق دەيدۇ: مەن ئابدۇلالھ ەس ۇبنى ئەبئىبنى ئىبراھىم ئىمۇھەممەد 
بىرگە تەرسۇستا چېگرا ساقالپ رىباتتا تۇراتتىم. كېيىن بنى مۇبارەك بىلەن ئى

ھەرەم فۇزەيل ئىبنى ئىياز بۇ ۋاقىتتا،  .مەن ھەجگە بېرىشنى ئىرادە قىلدىم
 شۇنىڭ ئىبادەت قىلىپ، ئېتىكاپتا ئولتۇراتتى.كەئبىنىڭ يېنىدا مەسجىدىدە 

 يازدى: ېئىرئىبنى ئىيازغا مۇنداق شفۇزەيل ئىبنى مۇبارەك ئابدۇلالھ بىلەن، 
 ،ئىككى ھەرەم يبىزنى ئەگەر ئەي ئابىدىكۆرگىنىڭدە 

 بىلسەڭ ئۆزۈڭ ئىبادەتتە ئويناپ يۈرگەن سەبىي شۇ دەم.
 

 ھېرىپ،-رسە بىراۋنىڭ ئاتلىرى باتىل ئىچرە چارچاپۈي
 تاڭ ھەردەم.-چاڭقىماقتا ئاتلىرىمىز ھەملە ياساپ كەچ

 
 بىلەن يۇيۇلغاندۇر، كۆز ياشكىملەرنىڭدۇ چاناقلىرى 

 ردا ھەم.يۇيۇلماقتا بوغۇز، مەيدە جىھاد ئىچرە قانال
 

 غۇبارالر،-چاڭ خوپراقسىزگە بولسۇن، بىزگە  ىدالرخۇشبۇي ھ
 بەر، بىزگە مەلھەم.نالر بىزگە ئەزانتو-چاچرىغان چاڭ، بۇس

 
 بىزگە كەلگەن ئۇشبۇ سۆزلەر ئەلچىسىدىن رەببىمىزنىڭ،

 لھەم.ېكى يالغىنى يوق، ھېكمەت بولۇپ تۇرار ھەكەلىم
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 دىماغىدا،نى ھېچ بىرلەشمىگەي ۈتۈجەھەننەمنىڭ ت

 ئۈچۈن باسقان قەدەم. هللابىراۋنىڭ چاڭى بىلەن -بىر
 

 ئارىمىزدا رەببىمىزنىڭ كىتابى بار سۆزلەر ھەقنى،
 دەپ يوقتۇر خەۋپ، يوقتۇر ھېچ غەم. «شەھىد ھەرگىز ئۆلمەيدۇ»

 بىلەن ئۇچراشقان نىڭ قېشىدىكى فۇزەيل ئىبنى ئىيازىكەئب»ئاندىن ئۇ: 
دېدى. فۇزەيل ئىبنى ئىياز ئۇ خەتنى  «گىن!بەرنى ئۇنىڭغا ەتخبۇ چېغىڭدا 

راست  ئەبۇ ئابدۇراھمان»ئوقۇغان چېغىدا ئىككى كۆزىدىن ياش قۇيۇلدى ۋە: 
 ①دېدى. «ماڭا نەسىھەت قىپتۇ تىپتۇ ۋەئېي

 
كىشىلەرنىڭ ئەڭ  نەزىرىدەنىڭ هللا — مۇجاھىد

 راقىدۇرىۋە ھۆرمەتلىك راقىياخشى
يىغىلىشپ مۇنداق دەيدۇ: بىز  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئىبنى ئابباس  .30

 مەرتىۋەمەن سىلەرگە »قىپ: ىغا چىمىزقېش ملسو هيلع هللا ىلص، رەسۇلۇلالھ ئولتۇرغان ئىدۇق
ئى »دېدى. بىز:  «؟ئېيتىپ بېرەيمۇكىشىلەرنىڭ ئەڭ ياخشىسىنى  ەجەھەتت

ۋاپات بولغىچە ياكى ئۆلتۈرۈلگىچە »دېدۇق. ئۇ:  «غىنشۇنداق قىل !رەسۇلۇلالھ
دىن بۇنىڭ»دېدى. ئاندىن:  «تۇرغان كىشى يولىدا ئېتىنىڭ يۈگىنىنى تۇتۇپ هللا

ئى »دېدى. بىز:  «بىر دەرىجە تۆۋەن تۇرىدىغان كىشىنى ئېيتىپ بېرەيمۇ؟
 بىرەر كىشىلەردىن ئايرىلىپ»ئۇ:  ېگەنىدۇق،د «غىنشۇنداق قىلرەسۇلۇلالھ! 

ىڭ يامانلىقىدىن ناماز ئوقۇغان، زاكات بەرگەن ۋە كىشىلەرن جىلغىغا چىقىپ
 ②دېدى. «كىشى ساقالنغان

 
مۇجاھىدنىڭ ئۇيقۇسى باشقىالرنىڭ كېچىسى قىيامدا تۇرۇپ، 

 دۇركۈندۈزى روزا تۇتقىنىدىن ئەۋزەل
اي بولسا بوشاشم السىلەرنىڭ بىرىڭالر ھايات: »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ ھۇرەيرە

ىلەر كىش ۋېدى،دەپ سورى« ؟قادىر بوالالمدۇ ۋە ئۈزۈلدۈرمەي روزا تۇتۇشقا شقاناماز ئوقۇ

                                                            
 بەت،  -512توم  -8ناملىق كىتابى « سري أعالم النبالء»زەھەبىنىڭ  ①
 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغانتىرمىزى، نەسائى ۋە ھاكىم  ②
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 دى. ئەبۇيىلدې« ؟كىممۇ قادىر بوالاليدۇ! بۇنىڭغا !ئى ئەبۇ ھۇرەيرە»تەرىپىدىن: 
يولىدىكى  هللا نەپسىم قولىدا بولغان زات بىلەن قەسەمكى،»ھۇرەيرە: 

 ①دېدى.« نىڭ ئۇيقۇسى ئۇنىڭدىن ئەۋزەلدمۇجاھى
نىڭ ئۇيقۇسىنىڭ دئەگەر مۇجاھى !ئەزىز قىلسۇن سىلەرنى هللا قېرىنداشالر،

 انداقق پەزىلىتىقىيامدا تۇرغىنىنىڭ  ئۇنداقتابولسا،  يۇقىرىمۇشۇنداق  پەزىلىتى
ئەمەل  ،بولسا يۇقىرى مۇشۇنداقئۇالرنىڭ غاپىللىرىنىڭ مەرتىۋىسى  !بوالر؟

ڭ نىئۇالرنىڭ كىچىك ئەمەللىرى !بوالر؟ ققاندا مەرتىۋىسىقىلغۇچىلىرىنىڭ 
قانداق  نىڭ ساۋابىچوڭ ئەمەللىرىئۇنداقتا بولسا،  يۇقىرى شۇنداقساۋابى مۇ

 ! بوالر؟
 امانا شۇنىڭغىغۇچىالر ىرلەتتۇر، پەزىلەتكە ئالدىپەز ھەقىقەتەن ئوپئوچۇقبۇ 

ھاياتىنى  !ياش تۆكسۇن كېچىكتۈرگەنلەرئاجىزلىق قىلىپ  !ئالدىرىسۇن
ئۆمرىگە  ۆتكەنئەنلەر ، بىھۇدە ئۆتكۈزۈۋەتكزايە قىلىپ بىلەن جىھادنىڭ غەيرى

ى ئۇن ھەمدە ! نىجاتلىقنىڭ سەۋەبلىرىنى بىزگە كۆرسەتكىنهللا ئى قايغۇرسۇن!
 ،قارىغىنياردىمىڭ ۋە رەھمىتىڭ بىلەن بىزگە . ىپ بەرگىنبىزلەرگە ئاسان قىل

 سەن ھەقىقەتەن ھەرنەرسىگە قادىرسەن. ئۆتۈپ كەتتى، مىز بىھۇدەئۆمرى
 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن ئەنھۇرەزىيەلالھۇ ئەبۇ ھۇرەيرە  .35

ئۆز يولىدا جىھاد  هللا — نىڭ مىسالى،يولىدىكى مۇجاھىد هللا»مۇنداق دېگەن: 
روزا تۇتقۇچى،  ،قىيامدا تۇرغۇچى —! ئەڭ ياخشى بىلگۈچىدۇر ىقىلغان كىشىن

 ②«.رۇكۇ قىلغۇچى ۋە سەجدە قىلغۇچىدۇر قا بويسۇنغۇچى،هللا
 نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەنسارى  رىبنى بەشىئنوئمان  .31

مۇجاھىد  نىڭ مىسالى،يولىدىكى مۇجاھىد هللا»: ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
كىشىگە  ان، كېچىسى قىيامدا تۇرغا تۇتۇپقايتىپ كەلگۈچە كۈندۈزى روز

 ③.«ئوخشايدۇ
 

 دەرىجە يۇقىرى كۆتۈرگەن 111مۇجاھىدالرنى جەننەتتە هللا 

َرِر َوالُْمَجاِهُدوَن ِِف  مۇنداق دەيدۇ: تائاال هللا ﴿ََل َيْسَتِوي الَْقاعُِدوَن ِمَن الُْمْؤِمِننَي غَْْيُ أُوِِل الَضَ

                                                            
 بەت. -10توم  -1ناملىق كىتابى  «اجلهاد»ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەكنىڭ  ①
 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغاننەسائى  ②
 دېگەن.« سەھىھ» ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇۋت ، ئەلبانىتوپلىغانئەھمەد ۋە تەبرانى  ③
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ُ الُْمَجاِهِديَن بِأَْمَوالِِهْم َوأَْنُفِسِهْم عَََل الَْقاعِدِ  َل اّلَلَ ِ بِأَْمَوالِِهْم َوأَْنُفِسِهْم فََضَ ُ  يَن َدَرَجًة َوكََُلً َسِبيِل اّلَلَ  َوعََد اّلَلَ
ُ الُْمَجاِهِديَن عَََل الَْقاعِِديَن أَْجًرا َعِظيًما ۞ َدَرَجاٍت ِمْنُه َوَمْغِفَرةً َوَرْحَمًة  َل اّلَلَ ََ َوفََضَ ُفوًرا َرِحيًما الُْحْس َِ  ُ َوكَاَن اّلَلَ

مۇئمىنلەردىن ئۆزرىسىز )ئەما، توكۇر، كېسەلگە ئوخشاش ئۆزرىسى بارالر » ۞﴾
 جانلىرىنى ماللىرىنى، يولىدا هللاستەسنا( جىھادقا چىقمىغانالر بۇنىڭدىن مۇ

 جانلىرىنى ماللىرىنى، هللا. بولمايدۇ باراۋەر بىلەن قىلغۇچىالر جىھاد تىكىپ
. ىلدىق ئۈستۈن دەرىجە بىر چىقمىغانالردىن جىھادقا قىلغۇچىالرنى جىھاد تىكىپ

ھادقا ە جىۋ چىقالمىغانالر جىھادقا بولۇپ ئۆزرىسى يەنى) كىشىلەر خىل ئىككى بۇ
 رغاقىلغۇچىال جىھاد هللا. قىلدى ۋەدە جەننەتنى هللانىڭ ھەممىسىگە چىققۇچىالر(

 چىقمىغانالردىن جىھادقا تۇرۇپ ئۆزرىسىز) ئۇالرنى قىلىپ، ئاتا ئەجىر بۈيۈك
 ئاتا رەھمەت ۋە مەغپىرەت مەرتىۋىلەر، بەلەن( ئۇالرغا) هللا[. 10] قىلدى( ئارتۇق

 ①«.[15ىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر ]ق مەغپىرەت هللا قىلدى،
 كىمكى»: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ ھۇرەيرە .38

زاكاتنى بەرسە ۋە  سا،، نامازنى ئادا قىلساقا ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىغا ئىمان ئېيتهللا
غۇلغان ۇيولىدا ھىجرەت قىلسۇن ياكى ت هللا ئۇمەيلى رامىزان روزىسىنى تۇتسا، 

نىڭ ئۈستىگە ھەق )ۋاجىب( هللا يۇرتىدا ياشىسۇن ئۇنى جەننەتكە كىرگۈزۈش
 «؟ۇقىلمايلىمبۇنى كىشىلەرگە خەۋەر ئى رەسۇلۇلالھ! »: ساھابىلەردېدى.  «بولىدۇ

ئۇنى هللا  بار، دەرىجە 155 ھەقىقەتەن جەننەتتە»: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ەپ سورىۋېدى،د
ى، ئىككى دەرىجىنىڭ ئارىلىقى الرغا تەييارلىددئۆز يولىدا جىھاد قىلغان مۇجاھى

نى ىتىىن سورىساڭالر فىردەۋىس جەننتهللا ئەگەرزېمىندەك كېلىدۇ. -گويا ئاسمان
، ئۇنىڭدىن ۈستىدۇرئوتتۇرىسى ۋە ئەڭ ئئەڭ نىڭ لەرجەننەت سوراڭالر! چۈنكى ئۇ

جەننەتنىڭ ئۆستەڭلىرى ئېتىلىپ چىقىدۇ، ئۇنىڭ ئۈستىدە رەھمان تائاالنىڭ 
 ②دېدى. «ئەرشى بار
ھ رەسۇلۇلال نەقىل قىلىنىدۇكى،ئەبۇ سەئىد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 31

 دىن ئىسالمنىڭ ئىكەنلىكىگە، رەب نىڭهللائى ئەبۇ سەئىد! كىمكى : »ملسو هيلع هللا ىلص
ئىكەنلىكىگە رازى بولسا، ئۇنىڭغا جەننەت  پەيغەمبەر مۇھەممەدنىڭ ئىكەنلىكىگە،
! ئۇنى قايتا رەسۇلۇلالھئى »دېدى. ئەبۇ سەئىد ھەيران بولۇپ: « ۋاجىب بولىدۇ

ېيىن ك ئۇنىڭدىن»: ئاندىن. بەردى تەكرارالپ قايتا ملسو هيلع هللا ىلصدېگەندە، رەسۇلۇلالھ « دېگىن

                                                            
 ئايەتلەر. -15، -10سۈرە نىسا  ①
 .توپلىغانبۇخارى  ②
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يەنە بىر ئەمەل بار، ئۇ ئارقىلىق بەندە يۈز دەرىجە كۆتۈرۈلىدۇ، ھەر ئىككى 
ئى »دېدى. ئەبۇ سەئىد: « زېمىندەك كېلىدۇ-دەرىجىنىڭ پەرقى ئاسمان

 يولىدىكى هللا»: ملسو هيلع هللا ىلص، رەسۇلۇلالھ ۋېدىدەپ سورى« ەل؟ئۇ قايسى ئەم رەسۇلۇلالھ!
 ①دېدى. «جىھاد يولىدىكى  هللا جىھاد،
 

 تۇربۇ ئۈممەتنىڭ ساياھىتى جىھاد
هللا  ئۈچۈن ساتقان مۇئمىنلەرنىڭ بايانىدا هللائۆز جېنى ۋە مېلىنى 

ائُِحوَن : مۇنداق دەيدۇ تائاال اِجُدوَن﴾﴿الَتَائُِبوَن الَْعابُِدوَن الَْحاِمُدوَن الَسَ ِكُعوَن الَسَ ا ۇ ب  ②.الَرَ

ائُِحوَن »ئايەتتىكى   ەتساياھ، مۇجاھىدالرنى كۆرسىتىدۇ )ساياھەت قىلغۇچىالر( «الَسَ
 .كۆرسىتىدۇ نىجىھاد بولسا

ئى رەسۇلۇلالھ! »ئەبۇ ئۇمامە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: بىر كىشى:  .55
 مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلصدېۋىدى، رەسۇلۇلالھ « مېنىڭ ساياھەت قىلىشىمغا رۇخسەت قىلغىن

 ③«.تائاالنىڭ يولىدا جىھاد قىلىشتۇر هللائۈممىتىمنىڭ ساياھىتى »دېدى: 
-ارەئاس، زېمىندا سەير قىلىش ۋە باشقىالردىن ئايرىلىپدېگەندە،  «ساياھەت»

 كۆزى بىلەن قاراش دەپ چۈشىنىلىدىغانلىقى ھەممىگە ئايان ئەتىقىلەرگە ئىبرەت
چۈنكى  ئاتىدى، دەپ يولىدىكى جىھادهللا نى «ساياھەت» ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ لېكىن 

 نىڭهللائىمانىنى بارچە نەرسىلەرنىڭ ئالدىغا قويغان ۋە  بولغان قاهللا — جىھاد
ادەت ئىب ھەقىقىي ئاللىقتىنېكۆز ئالدىدىكى ر تەستىقلىغان ھالداۋەدىلىرىنى 

، پئۆز نەپسىگە ئىنساپ كۆزى بىلەن قارائۇ، . ئاتلىنىشتۇر قىلىنغۇچى تەرەپكە
 «دارخېرى»جېنىنى بۈيۈك ئۆز ئىختىالپالر بىلەن تولغان بۇ دۇنيانى تەرك ئېتىپ 

سىنى نەپ ۆزى بىلەن ئكىش پ ماڭغانئۆز نەپسىنى پاكال ەسلىم قىلىشتۇر.ت قاهللا
مۇجاھىد  .ئارىسىدا كاتتا پەرق بار شىۋاتقان كىشىتىرى ئۈچۈن ھاالك قىلىش

ئۆز نەپسىنى ئەڭ بۈيۈك پايدىغا  قىلغۇچىدۇر ۋە ساياھەت ئىشەنچ بىلەنھەقىقەتەن 
 سېتىش بىلەن كاتتا نىجاتلىققا ئېرىشكۈچىدۇر.

 
 دۇرئىسالمنىڭ چوققىسى —جىھاد 

                                                            
 .توپلىغانمۇسلىم  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -112سۈرە تەۋبە  ②
 دېگەن.« ھەسەن»، ئەلبانى توپلىغان ، بەيھەقى ۋە ھاكىمئەبۇ داۋۇد ③
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 ملسو هيلع هللا ىلصمۇنداق دەيدۇ: بىز پەيغەمبەر  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمۇئاز ئىبنى جەبەل  .51

مەن ساڭا ئىشنىڭ بېشى، »: ملسو هيلع هللا ىلص تەبۇك غازىتىدا بىرگە ئىدۇق، پەيغەمبەربىلەن 
بولىدۇ ئى »دېۋىدى، مەن: « تۈۋرۈكى ۋە چوققىسىنى ئېيتىپ بېرەيمۇ؟

ۇر تۈۋرۈكى نامازد ئىشنىڭ بېشى ئىسالمدۇر،: »ملسو هيلع هللا ىلصدېدىم. رەسۇلۇلالھ « رەسۇلۇلالھ!
 ①دېدى.«. ۋە چوققىسى جىھادتۇر

ھەرقانداق  نىڭچۈنكى مۇسۇلمان دۇرئىسالم ھەقىقەتەن ئىشنىڭ بېشى
شىغا ۇشى پەقەت ئۇنىڭ ئىسالمىنىڭ بولۇدۇرۇس ۋە قوبۇل بول ىلىنىڭئەم

پ اجەسەتكە ئوخشئۆلۈك ئەمەللەر خۇددى باشسىز  ،. ئەگەر باش يوقالساتۇرباغلىق
ئىسالمى بولمىغان كىشىلەرنىڭ ئەمەللىرى ھەم قىيامەت كۈنى  قالغىنىدەك،

 ن كەبى بىكار بولۇپ كېتىدۇ.زاوت-چاڭ
 ،دىرنىڭ تۈۋرۈكىگە ئوخشايدۇېھەقىقەتەن چئۇ  دۇر.دىننىڭ تۈۋرۈكىناماز 

قىيامەت كۈنى  تىكلىۋالغىنىمىزدەك،دىردىن ئاۋۋال ئۇنىڭ تۈۋرۈكىنى ېچخۇددى 
 نامازدۇر.  مەلئەبولۇپ ھېساب ئېلىنىدىغان  دىن بىرىنچىبەندى

تۆگىنىڭ لوكىسى  . چۈنكىچىغا ئوخشىتىلدىۇلوكىسىنىڭ ئ ەجىھاد تۆگ
 ىرى ئۇنىڭغائۇنىڭ ئەڭ ئۈستۈن ئەزاسى بولغانلىقى ئۈچۈن باشقا ئەزال

جىھادقا باراۋەر ھەم  ىبىرھېچردىن ەئەمەلل دىكىئىسالملمىگىنىدەك، تەڭلىشە
يولىدىكى جىھادقا باراۋەر كېلىدىغان  هللا دىن ملسو هيلع هللا ىلصھ رەسۇلۇلالېلەلمەيدۇ. ك

  دەپ جاۋاب بەرگەن. «بىلمەيمەنمەن ئۇنداق ئەمەلنى »ئەمەلدىن سورالغاندا: 
گە تۆ ،نىڭ ئىسالمنى تۆگىگە ئوخشىتىشى شۇنىڭ ئۈچۈنكى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ئىسالممۇ دۇنيا  ،. شۇنىڭدەكئاپىرىدۇ يەرگەخالىغان  نىئۇ مىندۈرۈپ،ئىنساننى 
جەننەتكە يەتكۈزىدۇ.  بولغان سەپىرىدىكى مۇسۇلماننى ئۇنىڭ ئاۋۋالقى ۋەتىنى

ىنىڭ چۈنكى تۆگ ،ئىسالم كەلىمىسىنى تۆگىنىڭ بېشىغا ئوخشاتتى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 شاھادەت كەلىمىسىنى، ئىككى مۇمكىن بولغىنىدەكسىالش ۋە كۆرۈش  نىبېشى

 ەىشىگە مۇمكىن بولىدۇ. جىھاد تۆگك قانداقھەر كىرىشئىسالمغا  ئېيتىپ
تۆگىنى سېتىۋېلىش ئۈچۈن پۇلى لوكىسىنىڭ ئەڭ ئۈستىگە ئوخشىتىلدى چۈنكى 

 ،دەك. شۇنىڭكىشى ئاندىن تۆگىنىڭ ئۈستىگە يېتەلەيدۇ ئېگىزبولغان كىشى ۋە 
لىرىنى سەرپ ۋە مال ىمۇ ھەم مۇئمىنلەرنىڭ ئىچىدىكى ئالدىدا ماڭغۇچىالرجىھادق
 ئەۋزەللىرى يېتەلەيدۇ.ئەڭ  ىكىقىلىشت

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى ، توپلىغانتىرمىزى ۋە ئەھمەد  ①
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نىڭ جىھادنى تۆگىنىڭ لوكىسىنىڭ ئەڭ ئۈستىگە  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
كىشى ئۇنىڭ ھەممە  ېتەلىگەننىڭ ئۈستىگە يسىلوكىتۆگە  دا،ئوخشىتىشى

ئولتۇرۇپ تۆگىنى  تۆگىنىڭ لوكىسىدائۇ  گەن بولىدۇ ھەمدەئەزاسىنى ئىگەللى
ىپ بەرگەن جىھادنى رىزىق قىلتائاال  هللا دەك،باشقۇرىدۇ. شۇنىڭ

. ئېرىشكەن بولىدۇئىسالمدىكى بارلىق پەزىلەتلىك ئەمەللەرگە  كىشى
، ھارغۇنلىقى، قىيىنچىلىقى، سەدىقىسىنىڭ ئۇيقۇسى، سەپىرى، دمۇجاھى

 ھەرىكىتىدە ئەجىر باردۇر. لىقى ۋە ھەربىرئاچ ى،ئۇسسۇزلۇق
 

نىڭ هللاچە ياكى شەھىد بولغىچە ۇقايتق ،مۇجاھىد ئۆز ئۆيىدىن چىقىپ
 كاپالىتى، ياردىمى ۋە ھىدايىتىدە بولىدۇ

َ لََمَع الُْمْحِسِننَي﴾ مۇنداق دەيدۇ: تائاال هللا ْ ُسُبلََنا َوإَِنَ اّلَلَ ُ  ﴿َوالََِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لََنْهِدَيهَْنَ
ەن ھەقىقەت هللابىز ئۈچۈن كۈرەش قىلغانالرنى ئەلۋەتتە يولىمىزغا يېتەكلەيمىز، »

 ①«.ياخشى ئىش قىلغۇچىالر بىلەن بىللىدۇر
كىشىلەرنىڭ  قاچانىكىسەن ئەگەر »ۇفيان ئىبنى ئۇيەينە مۇنداق دەيدۇ: س

ئىسالم چېگرالىرىنى قوغداپ تۇرغۇچى ئىختىالپالشقانلىقىنى كۆرسەڭ مۇجاھىد ۋە 
ْ ُسُبلََنا﴾﴿لََنْهدِ ئۇالر ھەققىدە: تائاال  هللا الرنى الزىم تۇتقىن چۈنكى(مۇرابىت) ُ  َيهَْنَ
 ②.«دېگەن <ئەلۋەتتە يولىمىزغا يېتەكلەيمىز>

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ ھۇرەيرە .52
كىشىنىڭ ئۆيدىن چىققاندىكى نىيىتى قىلغان يولىدا جىھاد هللا »: دېگەن مۇنداق
ىغان لسۆزلىرىنى تەستىقنىڭ هللائۇ  بولسا ھەمدەيولىدا جىھاد قىلىش  هللا پەقەت
كە ئېرىشكەن مەتيياكى ئەجىر ياكى غەنىۋە  ئۇنى جەننەتكە كىرگۈزۈشكە بولسا،

 ③.«كېپىل بولدى هللاقايتۇرۇشقا  ھالدا ئۆيگە
 ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال نەقىل قىلىنىدۇكى، رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىنئەبۇ ھۇرەيرە  .53
قىنى لىدىغانلىل بوىپېدا جىھادقا چىققان كىشىگە كىئۆز يول هللا»دېگەن:  مۇنداق

كەلتۈرگەن ھالدا پەقەت مېنىڭ رازىلىقىمنى ى ماڭا ئىمان ككىم> :بىلدۈرۈپ
جەننەتكە  نىمەن ئۇ كۆزلەپ جىھادقا چىقىپ ئۆلتۈرۈلسە ياكى ئۆزى ۋاپات تاپسا،

                                                            
 ئايەت. -51سۈرە ئەنكەبۇت  ①
 بەت. -350توم  -13« تفسري القرطيب»، بەت -255توم  -0 «تفسري البغوي» ②
 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ③
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ا قايتۇرۇشقئۆيىگە شكەن ھالدا ىرېمەتكە ئىيغەنياكى ياكى ئەجىر ۋە كىرگۈزۈشكە 
 هللا>»سىدە مۇنداق دەيدۇ: ىنەۋەۋى ھەدىسنىڭ شەرھ ئىمام ①«.< دېدىلمەنىپېك

 ەمىكەر-ئۆز پەزلى قابۇ مۇجاھىدتائاال هللا  ،مەنىسى دېگەننىڭ <كېپىل بولدى
 ②.«دېگەنلىكتۇر بىلەن جەننەتنى ۋاجىب قىلدى

كە ئېرىشكەن مەتيئەجىر ياكى غەنى»نىڭ:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  بەزى كىشىلەر
مەت ئالسا ئەجىردىن يئەگەر كىشى غەنى» نى خاتا چۈشىنىپ:دېگەن سۆزى« ھالدا

دەپ  «بىرىگە زىت كېلىدۇ-بىرمەت يغەنىبىلەن چۈنكى ئەجىر  قالىدۇمەھرۇم 
ئۇ تائاال هللا  يمەت ئالمىسائەگەر ئۇ كىشى غەنى ،ئۇنداق ئەمەس .ئويالپ قالىدۇ

گە تەڭ مەت ۋە ئەجىريغەنىئۇنى ياكى  ىگە تولۇق ئەجىر ئاتا قىلىدۇ ۋەكىش
 ئەجىر ستەيەنە بىر ھەدى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  .دېگەنلىكتۇر قايتۇرىدۇ ھالەتتەئېرىشكەن 

 .ئېيتقان ولىدىغانلىقىنىب نىڭ بىرگەمەتيغەنى بىلەن
 نەقىل قىلىنىدۇكى،رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن  بنى ئەمرئىئابدۇلالھ  .55

 ،قانداق بىر غازاتچى قوشۇن غازات قىلىپ: »ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 ىنئېلىپ ساالمەت قايتىدىكەن، ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئەجرىنىڭ ئۈچتمەت يغەنى

 ③.«مىنى ئېلىپ بولغان بولىدۇىئىككى قىس
 نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبنى ئۆمەر ئىئابدۇلالھ  .50

مۇنداق دەيدۇ: هللا : »ېگەنقىلىپ مۇنداق دتائاالدىن رىۋايەت هللا ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
جىھادقا يولۇمدا رازىلىقىمنى تىلىگەن ھالدا مېنىڭ مېنىڭ  دەمبەن>قايسى 
ئەگەر  ؛بىلەن قايتۇرۇشقا مەتيئەجىر ۋە غەنى ،ئەگەر ئۇنى ئۆيىگە قايتۇرسامچىقسا، 

 ④.«مەغپىرەت قىلىشقا كېپىلمەن ئۇنى ،ئۇنى قەبزى روھ قىلسام
 نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بنى جەبەلئىمۇئاز  .55

غا ئۇنىڭ هللا، يولىدا جىھاد قىلىدىكەن هللا كىمكى»: دېگەن مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 ؛ىئۇنىڭغا كېپىل بولدهللا  ،كېسەلنى يوقاليدىكەن ەركىمكى بىر ؛كېپىل بولدى

ئۇنىڭغا كېپىل  هللا ،ئاخشامدا مەسجىدكە يول ئالىدىكەن-كىمكى ئەتىگەن
 ؛ئۇنىڭغا كېپىل بولدى هللا ياردەم بېرىدىكەن، ئەمىرگەكىمكى بىرەر  ؛بولدى

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغاننەسائى  ①
 بەت. -25توم  -13ناملىق كىتابى  «شرح صحيح مسلم»نەۋەۋىنىڭ  ②

 .توپلىغانمۇسلىم  ③
 دېگەن.« سەھىھ»دېگەن، شۇئەيب ئەرنەئۇۋت « راۋىيلىرى ئىشەنچلىك»، ئىبنى ھەجەر توپلىغاننەسائى  ④
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 ①«.ئۇنىڭغا كېپىل بولدى هللا، كىمكى غەيۋەت قىلماي ئۆز ئۆيىدە ئولتۇرىدىكەن
 ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال نەقىل قىلىنىدۇكى،رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ئەبۇ ھۇرەيرە  .51

 ئۆز ئۈستىگە ئالدى: هللائۈچ تۈرلۈك كىشىگە ياردەم بېرىشنى »مۇنداق دېگەن: 
. مەلۇم مىقدار پۇل بەدىلىگە ئازاد قىلىنماقچى 2يولىدىكى مۇجاھىد؛  هللا. 1

 ②«.. ئىپپەتلىك بولۇش ئۈچۈن توي قىلغان كىشى3بولغان قۇل؛ 
تائاالنىڭ  هللانىڭ قىسسىسى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇۋام ۋزۇبەير ئىبنى ئە

ماماتىدىن كېيىنمۇ ياخشىلىقنى بەرىكەتلىك  ۋە دائۇنىڭ ھاياتى مۇجاھىدقا
  .غا دەلىلدۇرقىلىپ بېرىدىغانلىقى

زۇبەير  ئاتام مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير . 58
ئۇرۇشى بولغان كۈنى مېنى چاقىردى. مەن ئۇنىڭ يېنىغا بېرىپ تۇردۇم.  جەمەل

 ئۇ:
لۇم ئۆلتۈرۈلىدۇ، مەن بۈگۈن ناھەق ئى ئوغلۇم! بۈگۈن يا زالىم ياكى مەز —

ئۆلتۈرۈلۈپ كېتىدىغاندەك ھېس قىلىۋاتىمەن، مېنىڭ ئەڭ چوڭ غېمىم 
 دېدى، ئاندىن:  —رمۇ؟! مۈلك قەرزگە يېتىپ ئاشا-قەرزىمدۇر، مەندىن قالغان مال

دېدى. ئۇ  — تۆلىگىن، قەرزىمنى سېتىپ مۈلكىمىزنى-مال! ئوغلۇم ئى —
ۋەسىيەت قالدۇردى.  بالىلىرىغا قەرزدىن ئاشقان مېلىنىڭ ئۈچتىن بىرىنى

ۋەسىيەت قالدۇرغان ئاشۇ ئۈچتىن بىر قىسىم مېلىنىڭ يەنە ئۈچتىن بىرىنى 
مېنىڭ )يەنى ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ( ئوغۇللىرىمغا 

 ئاندىن مۇنداق دېدى: ،ۋەسىيەت قالدۇرۇپ
مۈلكىمىزدىن بىر نەرسە -بولغاندىن كېيىن مال تۆلەپئەگەر قەرزىمىزنى  —

ئاشسا، ۋەسىيەت قالدۇرۇلغان ئاشۇ ئۈچتىن بىر قىسىم مالنىڭ يەنە ئۈچتىن 
 بىرىنى سېنىڭ بالىلىرىڭغا بېرىشنى ۋەسىيەت قىلىمەن.

ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما سۆزىنى داۋام قىلىپ مۇنداق 
 زۇبەير قەرزىنى ئۆتىشىمنى ۋەسىيەت قىلىپ: ئاتامدۇ: دەي

ئى ئوغلۇم! قەرزىمنى ئۆتەشتە بىرەر قىيىنچىلىققا دۇچ كەلسەڭ،  —
نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، مەن هللادېدى.  — ،خوجايىنىمىزدىن ياردەم سورىغىن

 نى مەقسەت قىلغانلىقىنى بىلەلمەي:كىمدېگەن سۆزىدىن  «خوجايىنىمىز»ئۇنىڭ 

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغانئىبنى ھىببان، نەسائى ۋە ھاكىم  ①
 دېگەن.« ھەسەن»، ئەلبانى توپلىغانتىرمىزى، ئەھمەد ۋە نەسائى  ②
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 دەپ سورىسام، ئۇ: —! خوجايىنىمىز كىم؟ ئاتائى  —
نىڭ نامى بىلەن هللادەپ جاۋاب بەردى.  —تۇر،  هللاخوجايىنىمىز  —

قەسەمكى، مەن شۇنىڭدىن كېيىن ئۇنىڭ قەرزىنى ئۆتەشتە بىرەر قىيىنچىلىققا 
 دۇچ كەلسەمال:

 —، ئادا قىلىپ بەرگىننىڭ قەرزىنى زۇبەير! هللا ئى زۇبەيرنىڭ خوجايىنى —
 ىنى ئادا قىلىپ بېرەتتى.ئۇنىڭ قەرز هللاشۇنىڭ بىلەن،  ،دەپ دۇئا قىالتتىم

پەقەت  كۈمۈش قالدۇرماي،-ئاتام ئالتۇن دېگەندەك، ئاتام ئۆلتۈرۈلدى.
مەدىنە زېمىندىن -شۇ يەر دۇرغان ئىدى.زېمىن قال-بىرقانچە جايدا يەر

ى. يەنە مەدىنىدە ئىد زېمىن بار دەپ ئاتىلىدىغان مەشھۇر بىر «غابە»ئەتراپىدىكى 
 قورۇ، بەسرەدە ئىككى قورۇ، كۇفەدە بىر قورۇ، مىسىردا بىر قورۇ جاي قالغانىدى. 11

زۇبەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ قەرز بولۇپ قېلىش سەۋەبى مۇنداق ئىدى: ئاتام 
 اتامنىڭ قېشىغا ئامانەت قويغىلى ئېلىپ كەلسە، ئاتام:نى ئلىرىمال كىشىلەر
زايە قىلىۋېتىشتىن قورقىمەن، لېكىن بۇ ماڭا قەرز  ياق، مەن ئامانەتنى —

دەيتتى. شۇنىڭ بىلەن قەرزلەر كۆپىيىپ كەتتى. دادام  —ھېسابىدا بولسۇن، 
ھەرگىزمۇ سېلىق، خىراجەت ۋە باشقا نەرسىلەرنى يىغىشقا قويۇلغان ئەمەس ئىدى، 

 بىلەن مالرئەبۇبەكرى، ئۆمەر ۋە ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھەمدە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  پەقەت
 ئۇالر بىلەن ھەمسۆھبەتتە بىللە بولۇپ ئۆتكەن كىشى ئىدى.غازاتالرغا چىقىپ، 

مىڭ  255ئىككى مىليون  يمەن دادامنىڭ قەرزىنى ھېسابلىسام، جەمئى
 چىقتى. كېيىن ھەكىم ئىبنى ھىزام ماڭا ئۇچراپ:

ى! قېرىندىشىمنىڭ قانچىلىك قەرزى بار ئى قېرىندىشىمنىڭ ئوغل —
 دەپ سورىغانىدى، مەن ھەقىقىي ساننى يوشۇرۇپ: —ئىكەن؟ 
 دەپ قويدۇم. بىراق ئۇ: —مىڭ ئىكەن،  155 —
نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، سىلەرنىڭ ماللىرىڭالر بۇنىڭغا هللا —

 دېدى. مەن: —، يەتمەسمىكىن
 دېسەم، ئۇ: —؟ ايسەنقانداق قار مىڭ بولسا 255ئەگەر ئىككى مىليون  —
بۇنىڭغا بەرداشلىق بېرەلمەيسىلەر، ئەگەر قەرز قايتۇرۇشقا ئاجىز كەلسەڭالر  —

 «غابە»زۇبەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھېلىقى  ئاتامدېدى.  —مەندىن ياردەم سوراڭالر، 
مىڭغا  555مىڭغا سېتىۋالغان ئىكەن. مەن ئۇنى بىر مىليون  115دېگەن جاينى 

 ساتتىم، ئاندىن:
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ىمىزغا غابە دېگەن زېمىن نىڭمدا ئېلىشى بولسا، بىزئاتاكىمنىڭ  —
دەپ ئېالن قىلدىم. يېنىمغا ئابدۇلالھ ئىبنى جەئفەر كەلدى. ئۇنىڭ  —! كەلسۇن
 مىڭ ئېلىشى بار ئىكەن. ئۇ ياخشىلىق قىلىش نىيىتىدە: 555 ئاتامدا

 دېدى. مەن: —ئەگەر خالىساڭالر ئۇ مېلىمنى سىلەرگە قالدۇراي،  —
 دېدىم. ئۇ: —ياق،  —
 —مېنىڭ ئېلىشىمنى ئەڭ ئاخىرىدا بېرىڭالر! خالىساڭالر  ،تائۇنداق —

 دېدى. مەن:
 دېدىم. ئۇ: —ياق،  —
 دېدى. مەن: —ئۇنداقتا، ماڭا زېمىندىن بىر پارچە بۆلۈپ بېرىڭالر،  —
دەپ بۆلۈپ بەردىم. شۇنداق  —بۇ يەردىن بۇ يەرگىچە سېنىڭ بولسۇن،  —

پ، مىنى سېتىىجايلىرىنىڭ بىر قىس-زېمىن ۋە قورۇ-نىڭ يەراتامئقىلىپ، مەن 
دېگەن زېمىنىنىڭ ئومۇمىي يەر  «غابە»ئۇنىڭ قەرزىنى تولۇق ئادا قىلدىم. ئۇنىڭ 

كۆلىمىدىن يەنە تۆت يېرىم ھەسسە زېمىن ئېشىپ قالدى. كېيىن مەن 
 ۋە ئىبنىئەمر ئىبنى ئوسمان، مۇنزىز ئىبنى زۇبەير سەم مۇئاۋىيەنىڭ قېشىغا كەل

 زەمئە قاتارلىقالر ئۇنىڭ بىلەن بىللە ئىكەن. مۇئاۋىيە:
 دەپ سورىدى، مەن: —غابەدىكى زېمىنغا قانچىلىك باھا قويۇلدى؟  —
 دېدىم. ئۇ: —مىڭ،  155ھەربىر ھەسسىگە  —
 دېدى. مەن: —ئۇنىڭدىن قانچىلىك قالدى؟  —
 دېدىم. مۇنزىر ئىبنى زۇبەير: —تۆت يېرىم ھەسسە،  —
 دېدى. ئەمر ئىبنى ئوسمان: —مىڭغا مەن ئاالي،  155بىر ھەسسىنى  —
 دېدى. ئىبنى زەمئە: —مىڭغا مەن ئاالي،  155بىر ھەسسىنى  —
 دېدى. مۇئاۋىيە: —مىڭغا مەن ئاالي،  155بىر ھەسسىنى  —
 دېدى. مەن: —ئەمدى قانچىلىك قالدى؟  —
 دېدىم. ئۇ: —بىر يېرىم ھەسسە،  —
دېدى. كېيىن ئابدۇلالھ ئىبنى  —مىڭغا مەن ئاالي،  105ئۇنداقتا، ئۇنى  —

مەن  شۇنداق قىلىپ،مىڭغا ساتتى.  555جەئفەر ئۆز نېسىۋىسىنى مۇئاۋىيەگە 
 نىڭ باشقا بالىلىرى:ئاتامنىڭ قەرزلىرىنى ئادا قىلىپ بولغاندا، ئاتام

 دېيىشتى. مەن: —ئەمدى بىزگە مىراسىمىزنى تەقسىم قىلىپ بەرگىن!  —
قەرزى  ئاتامدا»مىدە: ۇامى بىلەن قەسەمكى، ھەر يىلى ھەج مەۋسنىڭ نهللا —
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 چە مىراسنىۇدەپ ئۇدا تۆت يىل جاكارلىمىغ «بارالر كەلسۇن، بىز ئۇنى قايتۇرىمىز
دېدىم. شۇنىڭ بىلەن، ھەر يىلى ھەج  —ئاراڭالردا تەقسىم قىلمايمەن، 

غا مقېرىنداشلىرى تۆت يىل ئۆتكەندىن كېيىنپ، مىدە شۇنداق جاكارالۇمەۋس
دادامنىڭ تۆت ئايالى بولۇپ، ھەربىر  مالنىڭ ئۈچتىن بىرىنى بۆلۈپ بەردىم.

 05مېلى  يمىڭدىن مىراس تەگدى. دادامنىڭ ئومۇمى 255ئايالىغا بىر مىليون 
 ①مىڭ بولۇپ چىقتى. 255مىليون 

 
ئۇنىڭغا ئۆز  تاشالپ قويمايدۇ،مۇجاھىدنى تائاال هللا 

 رەھمىتى بىلەن ئىگە بولىدۇ ۋە مېھرىبانلىقى
 ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبنى ئابدۇلالھ ئىجابىر  .51

 انى توسۇشقكارۋىنىسودا قۇرەيشنىڭ ىنىڭ قوماندانلىقىدا ەبۇ ئۇبەيدبىزنى ئ
بىر خالتا خورما تەييارالپ ئۈچۈن بىزگە ئوزۇق باشقا نەرسە تاپالمىغاچقا ئەۋەتتى. 

 .ئىدىگەن بەر
 :جابىردىن. بىر تالدىن بېرەتتى-خورمىنى بىزگە بىر تالدىنئەبۇ ئۇبەيدە 

نى بىز ئۇ»ئۇ: الغاندا، دەپ سور «؟قانداق قىالتتىڭالر ىنىخورمتال سىلەر ئۇ بىر »
ئاندىن ئۇنىڭ ئۈستىگە سۇ ئىچەتتۇق. شۇنىڭ  ،كىچىك باال شۈمگەندەك شۈمەتتۇق

يە قىالتتى. بىز ھاسىمىز بىلەن پاىزگە كۇكۈندۈزىم-ئۇ بىزنىڭ بىر كېچە ،بىلەن
 دېدى.  «نى قېقىپ سۇ بىلەن نەمدەپ يەيتتۇقالرقايوپۇرم قۇرۇق

. دېڭىز ساھىلىدا بېرىپ قالدۇقبىز دېڭىز ساھىلىغا شۇنداق قىلىپ، 
. بىز ئۇنىڭ ڭگە ئوخشاش بىر نەرسە دومبىيىپ چىقىپ قالغانىدىدۆ لۇققۇم

: ئەبۇ ئۇبەيدە لىدىغان بىر جانىۋار ئىكەن.دېيى« كىت»ېلىپ قارىساق يېنىغا ك
نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصياق، بىز رەسۇلۇلالھ »دېدى. ئاندىن ئۇ:  «ئۆلۈككەنبۇ كىت »

ۇنىڭ ش يېيىشكە مەجبۇر بولۇپ قالدىڭالر،سىلەر  ،يولىدىمىز هللا ئەلچىلىرىمىز ۋە
 دېدى.  «ئۈچۈن يەۋېرىڭالر!

نى بىز ئۇ ھەتتا، كىشى ئىدۇق 355بىز ئۇنىڭ قېشىدا بىر ئاي تۇردۇق، بىز 
 چانىقىدىكى ياغنىھايۋاننىڭ كۆزىنىڭ بەزىلىرىمىز ئۇ  يەپ سەمىرىپ كەتتۇق.

چوڭلۇقتىكى ئۆكۈزدەك -ئۆكۈزدەك قاچا بىلەن سۈزۈۋاالتتۇق. ئۇنىڭ گۆشىدىن
 كىتنىڭ كۆز كىشىنى 13كېسىپ ئاالتتۇق. ئەبۇ ئۇبەيدە بىزدىن  گۆشلەرنى

                                                            
 .توپلىغانبۇخارى  ①



 توغرىسىدا(ىھاد ۋە ئۇنىڭ پەزىلەتلىرى )ج            جەننەت ئاشىقلىرى يىقىلغان مەيدان

71 

يەرگە ۋۇرغىنى ودىن بىر قىۇرغىلىرئۇنىڭ قوۋ ۇپ باقتى.ئولتۇرغۇز چانىقىدا
ئۇ  ۈپمۇ باقتۇق.ئۇنىڭ ئاستىدىن ئۆت دىن بىرىگە مىنىپچوڭ تۆگى تىكلەپ،

 ئوزۇقلۇق ئۈچۈن قاقالپ ئېلىۋالدۇق.گۆشىدىن  جانىۋارنىڭ
سۆزلەپ  گە ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  بۇ ئەھۋالنى قايتىپ كەلگەندەمەدىنىگە 

قتۇر، سىلەردە ئۇنىڭ ىسىلەرگە چىقىرىپ بەرگەن رىز هللا ،ئۇ»ئۇ:  بەرگەنىدۇق،
 ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. بىز رەسۇلۇلالھ  «ئېغىزالندۇرمامسىلەر!؟ مۇبىزنى يەنە بولساگۆشىدىن 

 ①.دىېي ڭدىنئۇ ئۇنىىپ بەرگەنىدۇق، گە ئۇنىڭدىن ئەۋەت
جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ ئىمام بۇخارى بۇ ھەدىسنى مۇنداق بايان قىلىدۇ:  .05

 ىبنى جەرراھئ ەئۇبەيد ئەبۇ ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ»مۇنداق دەيدۇ:  ئەنھۇرەزىيەلالھۇ 
 ئەۋەتتى. بويى تەرەپكە دېڭىز قوشۇننى بىر لىككىشى 355قوماندانلىقىدىكى 

( بىز يولغا چىقىپ ت. —ھەم ئۇالرنىڭ ئىچىدە بار ئىدى  )جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
 ىرىنىئەسكەرل مىدا ئوزۇق تۈگەپ كەتتى. ئەبۇ ئۇبەيدەىيولنىڭ بىر قىس

ىككى ئ ر پەقەتئوزۇقال يىغىلغان .يىغىلدى ئوزۇقالر ،ئوزۇقلىرىنى يىغىشقا بۇيرۇدى
ئازدىن تەقسىم قىلىنىپ -كۈندە ئاز ئۇ خورمىالر كىشىلەرگەخورما ئىدى. تۇلۇم 

خورمىالر تۈگەشكە باشلىغاندا ھەربىرىمىزگە كۈنىگە بىر تالدىنال  بېرىلەتتى.
ەبۇ ئ ېسەم،د ‹خورما نېمىگە يېتەتتى؟تال بىر >ن: . مەبېرىلىشكە باشلىدى

 دېدى.  ‹بۇ خورمىمۇ تۈگىسە ئوزۇقىمىز پۈتۈنلەي تۈگەيدۇ›: ئۇبەيدە
قۇملۇق دۆڭگە بىز دېڭىزغىچە يېتىپ كەلدۇق، ئۇ يەردە شۇنداق قىلىپ، 

 .دىېكۈن ي 18 قوشۇن ئۇنىڭ گۆشىدىنكىت تۇراتتى. )ئۆلۈك( بىر  ئوخشاش
اندىن ئ ۋەۋۇرغىنى تىكلەشكە وۋۇرغىلىرىدىن ئىككى قوئاندىن ئەبۇ ئۇبەيدە ئۇنىڭ ق

 ئاستىدىنئۇنىڭ  تۆگە ،دىۇبۇير پ بېقىشقائۆتكۈزۈتۆگىنى ئۇنىڭ ئاستىدىن 
 ②.«ئۆتۈپ كەتتى تاقاشماي ناھايىتى ئاسانال
 ،. شۇنىڭ ئۈچۈنىكى جىھادقا چىققان ئىدىيولىد هللا بۇ مۇجاھىد ساھابىلەر

 بەلكى ئۇالرغا ئۆز مېھرىقا تاشالپ قويماستىن ئۇالرنى ھاالكەت ۋە خارلىق تائاال هللا
بىلەن ئىگە بولدى. ئۇالرغا دېڭىز كىتىنى تاماق ئورنىدا دېڭىز قىرغىقىغا 

 .ىنى ھەل قىلىپ بەردىۋە ئاچارچىلىقنىڭ قىيىنچىلىق ئۇالرپ، چىقىرىپ قويۇ
دۇئاسىنى  ۇالرنىڭئ ەزىزلەپ،نى ئئۇالرهللا  قا دۇئا قىلسا،هللا ئەگەر مۇجاھىد

                                                            
 .توپلىغانمۇسلىم  ①
 .توپلىغانبۇخارى  ②
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 ئۇالرغا ئادەتتىن تاشقىرى كارامەت بىلەن ياردەم قىلىدۇ چۈنكى ،ئىجابەت قىلىپ
 كېپىلدۇر. ئۇالرغا هللا

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە  .01

قىلغۇچى.  ەئۆمر اجى ۋەۇر: غازى، ھتئۈچ مېھمانلىرى نىڭهللا»: دېگەن مۇنداق
ىرەت تەلەپ پمەغ ؛نى ئىجابەت قىلىدۇىئۇالرنىڭ دۇئاسهللا  ،ئەگەر ئۇالر دۇئا قىلسا

 ①.«ىرەت قىلىدۇپمەغئۇالرنى  هللاقىلسا، 
الھ رەسۇلۇل نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبنى ئامىر ئىئوقبە  .02

مۇساپىر ۋە ئانا، -: ئاتائىجابەتتۇر ىدۇئاسنىڭ كىشى ئۈچ»: دېگەن مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص
 ②.«زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچى

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە  .03

-ئاتا ، ئۇالر:دۇئا بار تۈرلۈك ئۈچ بولىدىغان ئىجابەت شەكسىز»: دېگەن مۇنداق
 ③.«دۇرئانىنىڭ دۇئاسى، مەزلۇمنىڭ دۇئاسى ۋە مۇساپىرنىڭ دۇئاسى

 ىدىغانئىجابەت قىلمىسۇن دۇئاسىنى ئۇ قەيەردە بولمۇساپىرنىڭ  تائاالهللا 
ۋە ئەڭ كاتتا ئەجىر  ئەزىزىئەڭ مۇساپىرنىڭ مۇجاھىد بولسا  تۇرسا، ئۇنداقتا
 ئىجابەت قىلمىسۇن؟!قانداقمۇ ئۇنىڭ دۇئاسىنى  تائاالهللا  ئالغۇچى تۇرسا،

ئابدۇراھمان ىدا، ناملىق كىتاب «جمايب الدعوة» ئۆزىنىڭدۇنيا  ۇئىبنى ئەب
 ەرتۈركۈم كىشىلمۇنداق دەيدۇ: بىر  پدىن نەقىل قىلىەئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەم

 . ئۇالر يولدا كېتىۋاتقاندامۇھەممەد ئىبنى مۇنكەدىر بىلەن بىرگە غازاتقا چىقتى
 دېدى.« ھە!-يېڭى پىشالق بولغان بولسا» ەيلەن:بىر نىڭ ئىچىدىنئۇالر

، ئۇ ھەقىقەتەن بېرىدۇسەڭالر تىلى تىنهللا»مۇھەممەد ئىبنى مۇنكەدىر ئۇالرغا: 
ئاندىن ئازراق ماڭغاندىن  .دۇئا قىلدى ئۇالردېدى.  «زاتتۇر ھەر نەرسىگە قادىر

 .ئۇچراتتى، ئېچىپ قارىسا ھەقىقەتەن يېڭى پىشالق ئىدىكېيىن بىر خورجۇن 
دېدى.  «ھە!-ھەسەلمۇ ھەم بولغان بولسا»بەزى كىشىلەر:  ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى

بىلەن  پىشالقسىلەرنى بۇ جايدا »مۇھەممەد ئىبنى مۇنكەدىر ئۇالرغا: 
تىن هللادۇر، قادىر ھەم ھەسەل بىلەن غىزاالندۇرۇشقائەلۋەتتە  هللا غىزاالندۇرغان

 الئۇالر ئازراق مېڭىپ ىۋېدى،دۇئا قىل ، كىشلەردېدى. شۇنىڭ بىلەن «سوراڭالر!

                                                            
 .توپلىغاننەسائى ۋە ئىبنى ماجە  ①
 دېگەن.« ھەسەن»، ئەلبانى توپلىغانئەھمەد ۋە تەبرانى  ②
 دېگەن.« ھەسەن»، ئەلبانى توپلىغانئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى ۋە ئەھمەد  ③
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بىلەن ھەسەلنى يەپ،  پىشالقر يول ئۈستىدە بىر تاۋاق ھەسەل ئۇچراتتى. ئۇال
 ①غازاتقا ئۆز سەپەرلىرىنى داۋامالشتۇردى.

 
 ىرىپەزىلەتل نىڭجىھاد ۋە مۇجاھىدالر

 نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن زالە ئىبنى ئۇبەيد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇۇف .05
 ھىجرەت ۋە كەلتۈرگەن ئىسالم ئېيتقان، ئىمان»: دېگەن مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 بىر ئوتتۇرىسىدىن جەننەتنىڭ ئۆي ۋە بىر تۆۋىنىدىن جەننەتنىڭ كىشىگە قىلغان
 هللائىسالم كەلتۈرگەن ۋە  ،ماڭا ئىمان ئېيتقان ؛ن كېپىلمە ئۆي بېرىلىشىگە

ىن بىر د، ئوتتۇرىسىىن بىر ئۆيجەننەتنىڭ تۆۋىنىد گەيولىدا جىھاد قىلغان كىشى
مەن  ىگەېرىلىشبىر ئۆي ب دىنۋە جەننەت ھۇجرىلىرىنىڭ ئەڭ ئالىيسى ئۆي

شىدىن ۈرۈئۇنى قانداق جايدا ئۆلت هللا سا،قىل ئەمەللەرنى كىمكى بۇ ؛كېپىل
ھاجەت  ى ئۈچۈنيامانلىقتىن قېچىش ياخشىلىقنى تەلەپ قىلىشى ۋە ،قەتئىينەزەر

 ②.«قالمىغان بولىدۇ
مۇنداق دەيدۇ:  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئوغلى ئەبۇبەكرىمۇسا ئەشئەرى  ۇئەب .00

مەن ئاتامنىڭ دۈشمەن بىلەن ئۇچرىشىشتىن بۇرۇن مۇنداق دېگەنلىكىنى 
: >شۈبھىسىزكى، جەننەتنىڭ ئىشىكلىرى قىلىچالرنىڭ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ »ئاڭلىغان: 

كۆرۈمسىز بىر ئادەم ئورنىدىن كىيىملىرى ئاندىن «. سايىسى ئاستىدىدۇر< دېگەن
نىڭ مۇشۇنداق دېگەنلىكىنى راست  ملسو هيلع هللا ىلص ئى ئەبۇ مۇسا! سەن رەسۇلۇلالھ»تۇرۇپ: 

بەردى.  بدەپ جاۋا« ھەئە»دەپ سورىۋېدى، ئاتام )ئەبۇ مۇسا(: « ئاڭلىغانمىدىڭ؟
ئۇ كىشى ھەمراھلىرىنىڭ قېشىغا قايتىپ بېرىپ، ئۇالرغا ساالم قىلدى ۋە 
قىلىچىنىڭ غىلىپىنى سۇندۇرۇپ تاشلىۋەتتى. ئاندىن قىلىچىنى ئېلىپ 

 ③ەتتى ۋە ئۆلتۈرۈلگەنگە قەدەر ئۇرۇش قىلدى.دۈشمەنگە قاراپ يۈرۈپ ك

 ىنديىئىمران جۇۋەن ۇئەب ناملىق كىتابىدا «اجلهاد»ئىبنى مۇبارەك  ھئابدۇلال
 فەتھىسى ھانئەسبە شەھىرىدىكى يۇقىرىقى ۋەقە پارىس رىۋايەت قىلىشىچە،

ھاندىكى پارىسالر بىلەن جىھاد ەمۇسۇلمانالر ئەسبيۈز بەرگەن.  ئەسناسىدا
يۇقىرىقى ھەدىسنى  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەشئەرى ا ئەبۇ مۇس ،قىلىۋاتقان چاغدا

                                                            
 بەتلەر. -12، -11 «جمايب الدعوة» ①
 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغاننەسائى، ھاكىم ۋە ئىبنى ھىببان  ②
 .توپلىغانمۇسلىم  ③
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جەڭ قىلىشقا نىسبەتەن شىجائىتىنى  غان ۋەئۇالرنى جىھادقا قىزىقتۇرسۆزلەپ 
 ①.ئۇرغۇتقان

جەننەتنىڭ ئىشىكلىرى قىلىچالرنىڭ سايىسى »نىڭ:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
قىلىچ  دايولىدا قولى هللا ، بىر كىشىدېگەن سۆزىنىڭ مەنىسى« ىدۇرئاستىد

ا ئۇنىڭغ كاپىر تىنيولىدا جىھاد قىلغانلىقهللا  ياكى ئۇ كۆتۈرۈپ جىھاد قىلسا
. ىدۇۈشچ ىسىسايقىلىچنىڭ ئىككى ھالەتتە ئۇنىڭغا ، ھەر قارشى قىلىچ كۆتۈرسە

ۇشۇ مچۈنكى ئۇ  ىدۇئۇ جەننەتنىڭ ئىشىكلىرىگە يەتكەندەك بول ،شۇنىڭ بىلەن
ياكى كېچىكتۈرۈلۈپ كارۋىتىدا ۋاپات  ۋە جەننەتكە كىرىدۇشەھىد بولۇپ جەڭدە 
ننەت جەسا ئۇنىڭغا يولىدا جەڭ قىل هللاكىمكى كېيىن جەننەتكە كىرىدۇ.  ،بولۇپ

جەننەتنىڭ ئىشىكلىرى قىلىچالرنىڭ سايىسى ئاستىدا چۈنكى  ىدۇۋاجىب بول
 تۇر.ئىكەنلىكى ھەقىقەت

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ىدۇكى،نەقىل قىلىن ئەۋفادىن ۇئابدۇلالھ ئىبنى ئەب .05
 ②.«ىدۇربىلىڭالركى، جەننەت قىلىچالرنىڭ سايىسى ئاستىد: »دېگەنمۇنداق 
 ملسو هيلع هللا ىلصمۇنداق دەيدۇ: رەسۇلۇلالھ  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ربنى ئەمئىئابدۇلالھ  .01
كىم  ڭكىرىدىغان كىشىلەرنى بولۇپ جەننەتكەنجى ۇمېنىڭ ئۈممىتىمدىن ت»ماڭا: 

ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى ئەڭ ياخشى هللا »مەن:  دېدى. «بىلەمسەن؟ئىكەنلىكىنى 
مۇجاھىدالردۇر، ئۇالر قىيامەت كۈنى ئۇالر : »ملسو هيلع هللا ىلصدېدىم. رەسۇلۇلالھ « گۈچىدۇربىل

 لىغۇچىساقجەننەتنى جەننەتنىڭ ئىشىكىگە كېلىپ ئېچىلىشنى تەلەپ قىلىدۇ. 
دەيدۇ. ئۇالر:  <سىلەردىن ھېساب ئېلىنىپ بولدىمۇ؟>: پەرىشتىلەر ئۇالرغا

تۇرسا، بىز ئېسىقلىق رىلىرىمىزدە ۈيولىدا م هللاھەر دائىم  قىلىچلىرىمىز>
ئۇالرغا جەننەتنىڭ ئىشىكى  ،دەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن <؟نېمىدىن ھېساب بېرىمىز

 جەننەتتە كىرىپ يىل ئىلگىرى ئۇالر 55ئېچىلىدۇ. كىشىلەر جەننەتكە كىرىشتىن 
 ③.«الىدۇئارام ئ

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن ۇرەزىيەلالھۇ ئەنھ ئەبۇ ھۇرەيرە .08

جەننەتكە  مەغپىرەت قىلىپ، ىڭالرنىنىڭ گۇناھهللائەجىبا »مۇنداق دېگەن: 
 ④.«يولىدا غازات قىلىڭالر! هللا خالىمامسىلەر؟كىرگۈزۈشىنى 

                                                            
 بەت. -188توم  -2ناملىق كىتابى  «اجلهاد»ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەكنىڭ  ①
 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ②
 .توپلىغانئەھمەد ۋە ھاكىم  ③
 دېگەن.« ھەسەن»، ئەلبانى توپلىغانتىرمىزى  ④



 توغرىسىدا(ىھاد ۋە ئۇنىڭ پەزىلەتلىرى )ج            جەننەت ئاشىقلىرى يىقىلغان مەيدان

75 

 نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئۇبادە ئىبنى سامىت  .01
تائاال يولىدىكى  هللا ،ڭالرىجىھاد قىليولىدا هللا »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

اال ئۇ تائ هللابولۇپ،  بىر ئىشىك لغانن بوىكلىرىدىجەننەت ئىشھەقىقەتەن جىھاد 
 ①«.نى كەتكۈزىدۇالرقايغۇ-غەمئارقىلىق 

مۇھ ەمۇنداق دەيدۇ: ئەمر ئىبنى ج رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ قەتادە ئەنسارى  .55
ئۇ توكۇر ئىدى.  ،ياشانغان كىشى بولۇپئەنسارىالردىن بىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 

مېنى غازاتقا ئېلىپ »: ئوغلىغا ئۆز ئەمىر چىققاندا غازىتىغا بەدىر ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
گە  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  وغۇللىرى ئاتىسىنىڭ توكۇر ئىكەنلىكىنىدېدى. ئ «چىقىڭالر!

 رۇخسەت ىسا بولىدىغانلىقىغاچىقم جىھادقائۇنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ئېيتىۋېدى،
 يەنە: لىرىغالۇئۇ ئوغ جەڭگە مېڭىۋاتقاندا،كىشىلەر  غازىتى كۈنىبەردى. ئوھۇد 

سېنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ »دېدى. ئوغۇللىرى:  «مېنى غازاتقا ئېلىپ چىقىڭالر!»
ى غازىت رىسىلەر مېنى بەد»ئۇ ئۇالرغا:  دى،دې «رۇخسەت قىلغان چىقماسلىقىڭغا

 ەۋ دېدى «توسامسىلەر؟ غازىتىدىنمۇ ، ئوھۇدقان ئىدىڭالرجەننەتتىن توس كۈنى
ئەمر ئىبنى جەمۇھ چىقتى. كىشىلەر مەيداندا ئۇچراشقاندا  د غازىتىغائوھۇ

ئى رەسۇلۇلالھ! ئەگەر مەن ئۆلتۈرۈلسەم بۇ توكۇر پۇتۇم بىلەن »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: 
هللا »دېدى. ئۇ:  «ھەئە» :ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ۋېدى،دەپ سورى «جەننەتكە دەسسەمدىمەن؟

دېدى. ئەمر  «بۈگۈن دەسسەيمەنچوقۇم خالىسا جەننەتكە  هللاقەسەمكى،  بىلەن
دېدى.  «قايتقىن! ۆيۈڭگەسەن ئ»ئۆزىنىڭ سەلىم ئىسىملىك خىزمەتكارىغا: 

 شسەمىبىرگە ئېربىلەن  سەن مەنمۇبۈگۈنكى بۇ ياخشىلىققا »خىزمەتكارى ئۇنىڭغا: 
 ئۇنداقتا»: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇەپ سورىۋېدى، ئەمر ئىبنى جەمۇھ د «؟قانداق دەيسەن

ەتتا ھ ئىلگىرىلەپھەر ئىككىلىسى ھېلىقى قۇل ئەمر بىلەن دېدى. ئاندىن  «!يۈر
 ②.ئۇ ئىككىسىدىن رازى بولسۇن هللا جەڭ قىلدى.ئۆلتۈرۈلگىچە 

 نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بنى جەبەلئىمۇئاز  .51
 لغانچىلىكىنىغا يىغىسۈتى يېلكىمكى تۆگە »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

 بىڭغا جەننەت ۋاجىۇنقىلسا، ئ ئۇرۇشدا ىيول هللامۇ ىبولس (ۋاقىت )قىسقا
 ③«.بولىدۇ

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى ، توپلىغانئەھمەد ۋە تەبرانى  ①
ناملىق  «اجلهاد» ئۆزىنىڭ ئەھمەد ھەسەن ئىسناد بىلەن رىۋايەت قىلغان، ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەكئىمام  ②

 دە ھەم نەقىل قىلىنغان.ىرىبەتل -155، -11توم  -1كىتابى 
 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغانئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى  ③
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 ۋە ملسو هيلع هللا ىلصمۇنداق دەيدۇ: رەسۇلۇلالھ  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبنى مالىك ىئەنەس ئ. 52
رگە مۇشرىكالردىن بۇرۇن يېتىپ كەلدى. كېيىن ىساھابىلەر يولغا چىقىپ، بەد

مەن بۇيرۇق بەرمىگۈچە ھېچقايسىڭالر : »ملسو هيلع هللا ىلصمۇشرىكالرمۇ كېلىشتى. رەسۇلۇلالھ 
: ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. مۇشرىكالرمۇ يېقىن كېلىپ قالدى. رەسۇلۇلالھ « قوزغالماڭالر!

 «كەڭلىكى ئاسمان بىلەن زېمىندەك كېلىدىغان جەننەت ئۈچۈن ئاتلىنىڭالر!»
ئى »ارىالردىن بولغان ئۇمەير ئىبنى ھۇمام رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: دېدى. ئەنس

دەپ « رەسۇلۇلالھ! كەڭلىكى ئاسمان بىلەن زېمىندەك كېلىدىغان جەننەتمۇ؟
« پاھ!-پاھ»دېدى. ئۇمەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: « ھەئە: »ملسو هيلع هللا ىلصسورىۋېدى، رەسۇلۇلالھ 
 ئۇمەير رەزىيەلالھۇ دېۋىدى،« پاھ دەپ كەتتىڭغۇ؟-پاھ: »ملسو هيلع هللا ىلصدەپ كەتتى. رەسۇلۇلالھ 

بىلەن قەسەمكى، مەن پەقەت شۇ جەننەت ئەھلىدىن  هللائى رەسۇلۇلالھ! »ئەنھۇ: 
سەن ھەقىقەتەن : »ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. رەسۇلۇلالھ « بولۇشنى ئۈمىد قىلىپ شۇنداق دېدىم

دېدى. ئۇمەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئوقدىنىدىن بىر قانچە تال « جەننەت ئەھلىدىن
مەن بۇ خورمىالرنى يەپ بولغۇچە »اشلىدى. ئاندىن: خورمىنى چىقىرىپ يېيىشكە ب

دە، خورمىالرنى تاشلىۋېتىپ، -دېدى« ياشىسام بەكال ئۇزۇن ھايات بولۇپ كەتكۈدەك
 ①مۇشرىكالر بىلەن ئۇرۇش قىلىپ شەھىد قىلىندى.

 نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇسەبۇرە ئىبنى ئەبۇ فاكىھە . 53
ھەقىقەتەن شەيتان ئادەم بالىسىنىڭ يوللىرىدا »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ئولتۇرۇپ )ۋەسۋەسە قىلىدۇ(. شەيتان ئادەم بالىسىنىڭ مۇسۇلمان بولۇش يولىدا 
بوۋىلىرىڭنىڭ دىنىنى تاشالپ مۇسۇلمان -ئولتۇرۇپ: >سەن ئۆزۈڭنىڭ ۋە ئاتا

. دۇۇسۇلمان بولىبوالمسەن؟< دەيدۇ. ئۇ كىشى شەيتاننىڭ سۆزىگە قۇالق سالماي م
شەيتان ئادەم بالىسىنىڭ ھىجرەت يولىدا ئولتۇرۇپ: >سەن ئۆز ۋەتىنىڭنى ۋە 
يۇرتۇڭنى تاشالپ ھىجرەت قىالمسەن؟ مۇھاجىرنىڭ مىسالى خۇددى باغالقتىكى 
ئاتقا ئوخشايدۇ )يەنى باغالقتىكى ئات بىر يەرگە باغلىنىپ قالغىنىدەك، 

ۇ ئەتىنىگە باغالنغان بولىدۇ(< دەيدۇ. مۇھاجىرنىڭ قەلب رىشتىسىمۇ ئۆز ئانا ۋ
ادەم ئ شەيتان. ئاندىن كىشى شەيتاننىڭ سۆزىگە قۇالق سالماي ھىجرەت قىلىدۇ

بالىسىنىڭ جىھاد يولىدا ئولتۇرۇپ: >سەن جىھاد قىالمسەن؟ جىھاد دېگەن جان 
ۋە مالنى سەرپ قىلىشتۇر. ئۇرۇش قىلساڭ ئۆلتۈرۈلىسەن، ئاندىن ئايالىڭ باشقا 

ىشى ئۇ كىكاھلىنىدۇ ۋە ماللىرىڭ باشقىالرغا تەقسىم قىلىنىدۇ< دەيدۇ. ئەرگە ن

                                                            
 .توپلىغانمۇسلىم  ①
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نە يە ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ئاندىن «. شەيتاننىڭ سۆزىگە قۇالق سالماي جىھاد قىلىدۇ
ۇ سۇبھانەھ هللاكىمكى شۇنداق قىلسا، ئۇنى جەننەتكە كىرگۈزۈش »مۇنداق دېدى: 

د قىلىنسا، ئۇنى ۋە تائاالنىڭ ئۈستىدىكى ھەق بولىدۇ؛ كىمكى جەڭدە شەھى
سۇبھانەھۇ ۋە تائاالنىڭ ئۈستىدىكى ھەق بولىدۇ؛ ئەگەر  هللاجەننەتكە كىرگۈزۈش 

سۇبھانەھۇ ۋە  هللائۇ سۇدا غەرق بولۇپ كەتسىمۇ، ئۇنى جەننەتكە كىرگۈزۈش 
تائاالنىڭ ئۈستىدىكى ھەق بولىدۇ؛ ئەگەر ئۇ ئۇلىغىدىن يىقىلىپ چۈشۈپ ئۆلۈپ 

سۇبھانەھۇ ۋە تائاالنىڭ ئۈستىدىكى ھەق  هللاكەتسىمۇ، ئۇنى جەننەتكە كىرگۈزۈش 
 ①«.بولىدۇ

 نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئابدۇلالھ ئىبنى سەئدى  .55
كاپىرالر بىلەن بولغان ئۇرۇش مەۋجۇتال بولىدىكەن »دېگەن:  مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ②«.ھىجرەت ئۈزۈلۈپ قالمايدۇ
بەلكى جىھادنىڭ ۋاجىبلىقىغا بۇ ھەدىس ھىجرەتنىڭ ۋاجىبلىقىغا ئەمەس 

ەن كاپىرالر بىل. ھەدىسنىڭ مەنىسى: ھەرقانداق كىشى ئىمان ئېيتسا ۋە دۇردەلىل
ئۇ ئۆز شەھىرىدىن ھىجرەت قىلمىغان بولسىمۇ پەزىلەتتە  گەرچە جىھاد قىلسا،

 .ئوخشاشتۇربىلەن  ھاجىرالرمۇ
 رىۋايەت قىلىپدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ نى خەتتاببشەيبە ئۆمەر ئى ۇئىبنى ئەب 

ياكى پىشانەمنى )ناماز ئوقۇش  ېڭىشىميولىدا م هللا ېنىڭئەگەر م»: ەيدۇمۇنداق د
 نى ئىلغاپ ئالغاندەكياكى خورمىنىڭ ياخشىلىرىۋە  ۇشۇمئۈچۈن( تۇپراققا قوي

بىلەن بىر مەجلىستە  كىشىلەرئالىدىغان تالالپ ياخشىسىنى  مۇسۆزلەرنىڭ
ەن كۆرگ ىياخش قا ئۇچرىشىشنىهللان چوقۇم ، مەۇشۇم بولمىغان بولسا ئىدىتۇرئول

 ③.«بوالتتىم
ان غىمەن ياخشى كۆرىد»رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن: بنى ۋەلىد ىخالىد ئ

ياكى ئۇنىڭدىن پەرزەنت خۇشخەۋىرى ئالغان  ھەدىيە قىلىنغانماڭا  نىڭقىز
ئەتىسى ئەتىگىنى  تا يول يۈرۈپ،ق سوغۇقىقاتتھېچبىر كېچە مەن ئۈچۈن 

، شۇڭا سىلەر جىھادنى دۈشمەنلەرگە ھۇجۇم قىلغان كېچىدىن سۆيۈملۈك ئەمەستۇر

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغاننەسائى ۋە ئىبنى ھەببان  ①
 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغانئەھمەد ۋە نەسائى  ②
 بەت. -311توم  -0ناملىق كىتابى  «املصن »ئىبنى ئەبۇ شەيبەنىڭ  ③
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 ①.«الزىم تۇتۇڭالر
يولىدا جىھاد قىلىش مېنى هللا : »ېگەنخالىد ئىبنى ۋەلىد يەنە مۇنداق د

 ②.«كۆپ قۇرئان ئوقۇشتىن توسۇپ قويدى

 

※  ※  ※ 
  

                                                            
قىلىپ، رىۋايەت ھەم ئەبۇ يەئال  .بەت -311توم  -0ناملىق كىتابى  «املصن »شەيبەنىڭ  ئىبنى ئەبۇ ①

 راۋىيلىرى ئىشەنچلىك دېگەن.
 دېگەن.« سەھىھ» ئىبنى ھەجەر، توپلىغانئەبۇ يەئال ۋە ھەيسەمى  ②
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 باب -3

 جىھاد ھەجدىن ئەۋزەلدۇر

قايسى »دىن:  ملسو هيلع هللا ىلصئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: رەسۇلۇلالھ 
ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىغا  هللا: »ملسو هيلع هللا ىلصدەپ سورالدى، رەسۇلۇلالھ « ئەمەل ئەڭ ئەۋزەل؟

 هللا: »ملسو هيلع هللا ىلصدەپ سورالدى، رەسۇلۇلالھ « ئاندىن قايسى؟»دېدى. « ئىمان كەلتۈرۈش
: ملسو هيلع هللا ىلصدەپ سورالدى، رەسۇلۇلالھ « ئاندىن قايسى؟»دېدى. « يولىدا جىھاد قىلىش

 ①بەردى. بدەپ جاۋا« ھەج توغرا رەۋىشتە قىلىنغان»
يولىدىكى بىر هللا : »دۇمۇنداق دەي رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبنى ئەمر ئىئابدۇلالھ 

 ②.«ئەۋزەلدۇر قېتىملىق ھەجدىن 05سەپەر قېتىملىق 
سىلەر ھەجنى الزىم : »دۇمۇنداق دەي رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبنى خەتتاب ئىئۆمەر 

 ③.«ئەۋزەل مۇجىھاد ئۇنىڭدىن دۇر ئەمماغان ياخشى ئەمەلۇبۇير هللائۇ  ،تۇتۇڭالر
 مۇنداقۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھ ئابدۇراھمان ئىبنى غەنەم ئەشئەرى

 ئەمما ئون غازاتتىن ياخشىدۇر جھەقىلىنغان غازاتتىن ئىلگىرى »:دەيدۇ
 ④.«دۇرھەجدىن ياخشى 85غازات قىلىنغان ھەجدىن كېيىن 

ىپ ھەج قىلپەرز »:مۇنداق دېگەنبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىئەنەس 
 ⑤.«راقتۇريولىدا غازات قىلىش ئون ھەجدىن ياخشىهللا كىشى ئۈچۈن  بولغان

 قىلىشنى ئۇزۇن تۇرۇپ ھەج مەيدانىدائىبنى ئەمىر مۇنداق دەيدۇ: جىھاد  رزىرا
ئىرادە قىلىپ  ئىبادەت قىلىشنى ھەرەم مەسجىدىدەدە، -كۆڭلۈم تارتىپ قالدى

 ۋالۋائ الشماقچى بولۇپھەجگە تەييارالندىم. ئاندىن قېرىنداشلىرىم بىلەن خوش
قەيەرگە »فەرۋەنىڭ قېشىغا كەلدىم. ئۇ:  ۇىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى ئەبئئىسھاق 

 «ھەج قىاليمىكىن دەيمەن»دېدى. مەن:  «؟ئى زىرار اڭماقچى بولۇۋاتىسەنم
نېمە سەۋەب سېنى جىھاد قىلىش نىيىتىڭدىن سۇسالشتۇرۇپ »ئۇ:  گەنىدىم،دې

                                                            
 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ①
 بەت. -553توم  -0ناملىق كىتابى  «املصن »ئىبنى ئەبۇ شەيبەنىڭ  ②

 بەت. -315توم  -0ناملىق كىتابى  «املصن »ئىبنى ئەبۇ شەيبەنىڭ  ③

بېتىدا سەھىھ ئىسناد بىلەن رىۋايەت  -118توم  -2ناملىق كىتابى  «اجلهاد» ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەك ④
 قىلغان.

 بەت. -553توم  -0ناملىق كىتابى  «املصن »ئىبنى ئەبۇ شەيبەنىڭ  ⑤
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 ۇپتىمەنئۇزۇن مۇددەت تۇر مەيدانىداھېچنەرسە، جىھاد »دېدى. مەن:  «؟قويدى
ىپ لئىرادە قىھەرەم مەسجىدىدە تۇرۇپ ئىبادەت قىلىشنى ۋە  نىھەج قىلىش شۇڭا

 ئەمەس بەلكى نىرار! سەن ئۆزۈڭ ياخشى كۆرگەن نەرسىئى زى»دېدىم. ئۇ:  «قالدىم
نىڭ هللائەجىبا  ىبنى ئەمر!ئ ئى زىرار ىلغىن.ق نىياخشى كۆرگەن نەرسى هللا

بىر قېتىم پەقەت ئۆمرىدە  نىڭ ھەجنى بولسا ملسو هيلع هللا ىلصئەلچىسى رەسۇلۇلالھ 
مۇجاھىد ۋە غازى بولۇپ  قا مۇالقات بولغانغا قەدەرهللا ئەمماقىلغانلىقىنى 

ئى زىرار ئىبنى ئەمر! ئەگەر سەن ھەج قىلساڭ  ياشىغانلىقىنى بىلمەمسەن؟!
ساڭ تۇر ①نىڭ ئەجرىنى ئالىسەن لېكىن رىباتتارىھەج ۋە ئۆم قىلغان پەقەت ئۆزۈڭ

ھەج ۋە ئۆمرىنىڭ قىلغان  ىغان كىشىلەريۈز مىڭل نەچچە جىھاد قىلساڭۋە 
ۈر س تاكى باشالپ ئەلەيھىسساالم يارىتىلغاندىن ەمئاد، ھەتتا ئەجرىنى ئالىسەن

سانىنىڭ ئەجرى  لەرنىڭئايال مۇئمىن-ھەربىر ئەر ان ۋاقىتقىچە بولغانچېلىنغ
 ەرگەن كىشىگەياردەم ب نىڭ ئاخىرقىسىغاچۈنكى مۇئمىنلەر ھەم يېزىلىدۇساڭا 

 ھەم ئوخشاشئەجرى  كىشىنىڭ ياردەم بەرگەن ئەۋۋىلى ۋە ئاخىرىغائۇالرنىڭ 
، ئادەم اسبىلەن جىھاد قىل نىڭ ئاخىرقىسىكىمكى مۇشرىكالر يېزىلىدۇ، شۇنداقال

 ان ۋاقىتقىچە بولغانسۈر چېلىنغباشالپ تاكى يارىتىلغاندىن  ئەلەيھىسساالم
ئەۋۋىلى ۋە مۇشرىكالرنىڭ نى، ئەجرى بىلەن جىھاد قىلغاننىڭھەربىر مۇشرىك 

نازىل هللا ئۇ يەنە  م ئالىدۇ.ىنىڭ ئەجرىنى ھەبىلەن جىھاد قىلغان كىش ئاخىرى
قىلغان تەۋرات، ئىنجىل، زەبۇر ۋە قۇرئاندىكى ھەربىر ھەرپ سانىنىڭ ئەجرىنى 

نىڭ نۇرىنىڭ ئۆچۈرۈلمەسلىكى ئۈچۈن جىھاد قىلىدۇ. ئى هللائالىدۇ. چۈنكى ئۇ 
دەرىجە جەھەتتە پەيغەمبەرلىك دەرىجىسىگە ئەڭ ئەجىبا سەن زىرار ئىبنى ئەمر! 

 «!؟بىلمەمسەنئىكەنلىكىنى الر ۋە مۇجاھىدالر الىمئقەت كىشىلەرنىڭ پەيېقىن 
دەپ  «؟نېمە ئۈچۈن شۇنداق بولىدۇقىلسۇن!  رەھمەتساڭا هللا »دېدى. مەن: 

چۈشۈرگەن  زېمىنغانىڭ ئۆز بەندىلىرىگە ۋە هللا الرمالىئچۈنكى »ئۇ:  ۋېدىم،سورى
بۇيرۇقلىرىنى مۇستەھكەملەشتىن ئىبارەت پەيغەمبەرلەر ئېلىپ كەلگەن 

 ؛دۇقىلى دەۋەتقا )ئىبادەت قىلىشقا(  هللا ۋە كىشىلەرنى تىكلەيدۇھەقىقەتنى 
تائاال تەرەپتىن ئېلىپ كەلگەن تەۋھىدتىن  هللا پەيغەمبەرلەر بولسا مۇجاھىدالر

 تۈنئۈس نىڭنىڭ كەلىمىسىهللا ،ھەقىقەتنىڭ نۇرىنىڭ ئۆچۈرۈلمەسلىكىئىبارەت 
دا ۇش يولىئۇنى تۇرغۇز خار بولۇشى ئۈچۈن نىڭكەلىمىسىبولۇشى ۋە كاپىرالرنىڭ 

                                                            
 جەڭنى كۈتۈپ تەييار تۇرۇش. —رىبات  ①
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 .دېدى «كۈرەش قىلىدۇ
 قىلىشمەن ھەج  شۇنىڭ بىلەن»دەيدۇ:  مۇنداق زىرار ئىبنى ئەمر

 «.تۇردۇم مەيدانىدا جىھاد ،يېنىپ نىيىتىمدىن

 

※  ※  ※ 
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 باب -4

 ھەققىدەجىھادقا قىزىقتۇرۇش 

ُ أََشَدُ َبأًْسا  مۇنداق دەيدۇ:تائاال  هللا ُ أَْن َيُكَفَ َبأَْس الََِذيَن َكَفُروا َواّلَلَ ِض الُْمْؤِمِننَي َعََس اّلَلَ ﴿َوَحَرِ
نىڭ كاپىرالر كۈچىنى هللا .مۇئمىنلەرنى )جىھادقا( قىزىقتۇرغىن» َوأََشَدُ َتْنِكيًَل﴾

نىڭ جازاسى ئەڭ هللا ،ئەڭ زوردۇرنىڭ كۈچى هللاتوسىدىغانلىقىمۇ ھەقىقەتتۇر، 
 ①«.قاتتىقتۇر
ِض الُْمْؤِمِننَي عَََل الِْقَتاِل إِْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن  مۇنداق دەيدۇ:تائاال يەنە  هللا ﴿َيا أََيَُها الَنَِبَُ َحَرِ

 ئى» الََِذيَن َكَفُروا بِأََنَُهْم قَْوٌم ََل َيْفَقُهوَن﴾َصابُِروَن َيْغلُِبوا ِماَئَتنْيِ َوإِْن َيُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة َيْغلُِبوا أَلًْفا ِمَن 
 .( ئۇرۇش قىلىشقا رىغبەتلەندۈرگىنپەيغەمبەر! مۇئمىنلەرنى )مۇشرىكالر بىلەن

نى  255ئەگەر سىلەردە چىداملىق يىگىرمە ئادەم بولىدىغان بولسا، )دۈشمەندىن( 
غان بولسا، كاپىرالردىن ئادەم بولىدى 155يېڭەلەيدۇ؛ ئەگەر سىلەردە )چىداملىق( 

 (ھېكمىتىنى نىڭهللانى يېڭەلەيدۇ. چۈنكى ئۇالر )جاھىل( قەۋم بولۇپ، ) 1555
 ②«.يدۇچۈشەنمە
َيا أََيَُها الََِذيَن َآَمُنوا َهْل أَُدلَُُكْم عَََل تَِجاَرٍة ُتنِجيُكم َمِْن عََذاٍب ﴿ مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا

ِ بِأَْمَوالُِكْم َوأَنُفِسُكْم َذلُِكْم َخْْيٌ لََُكْم إِ ۞  أَلِيٍم  ِ َوَرُسولِِه َوُتَجاِهُدوَن ِِف َسِبيِل اّلَلَ  ۞﴾ ُموَن ن ُكنُتْم َتْعلَ ُتْؤِمُنوَن ِباّلَلَ
ارەتنى تىجئى مۇئمىنلەر! سىلەرگە سىلەرنى قاتتىق ئازابتىن قۇتۇلدۇرىدىغان بىر »

 ئىمان( چىن) پەيغەمبىرىگە ئۇنىڭ ۋە قاهللا .[15كۆرسىتىپ قويايمۇ؟ ]
اد جىھ بىلەن جېنىڭالر بىلەن، مېلىڭالر يولىدا نىڭهللا ئېيتقايسىلەر،

 ③.«[11قىلغايسىلەر، ئەگەر بىلسەڭالر سىلەر ئۈچۈن بۇ ياخشىدۇر ]
-ئۆز بەندىلىرىنى جىھادقا قىزىقتۇرغان ۋە ئۆز دەرگاھىدىكى ئەجىرتائاال هللا 

نىڭ جىھادقا تائاال هللا، بولۇپساۋابقا رىغبەتلەندۈرگەن ئايەتلەر ناھايىتى كۆپ 
 قۇرئان بۇ ھەقتىكىيولى ئۆزگەرمەستۇر.  قتۇرۇش ۋە تەرغىب قىلىشتىكىىقىز

دە نىڭ سۈننەتلىرى ملسو هيلع هللا ىلصبۇ ھەقتە پەيغەمبەر . ھېچ كىشىگە مەخپىي ئەمەسئايەتلىرى 
ھەم يېتەرلىك دەلىللەر بار بولۇپ، بۇ كىتاب ھەم جىھادقا قىزىقتۇرۇش ھەققىدىكى 

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -85سۈرە نىسا  ①
 ئايەت. -50سۈرە ئەنفال  ②
 ئايەتلەر. -11، -15سۈرە سەپ  ③
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ساھابىالر، تابىئىنالر ۋە ئۇالرغا  كۆپلىگەن مەزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان.
جىھادقا قىزىقتۇرۇشنى ھەمىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالر  سالىھ ئەگەشكەن سەلەف

 .ەنۇپ كەلگداۋامالشتۇر
كىمكى »مۇنداق دەيدۇ:  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇتالىب  ۇئەلى ئىبنى ئەب

شۇ كىشىنىڭ ئەجرىنىڭ ھەم ئۇ كىشىگە سا، قېرىندىشىنى جىھادقا قىزىقتۇر
 .ۇبوالاليد دەلىلھەم  نىڭ ھەدىسى ملسو هيلع هللا ىلصبۇنىڭغا پەيغەمبەر . «بېرىلىدۇئوخشىشى 

 قىلىنىدۇكى،نەقىل دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ مەسئۇد ئەنسارى  .50
 ا،باشالپ قويسياخشىلىققا  بىر كىشىنى كىمكى: »ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 ①«.ڭغا شۇ ياخشىلىقنى قىلغۇچىنىڭ ئەجرىگە ئوخشاش ئەجىر بېرىلىدۇئۇنى
ئۇنىڭ تۆت شائىر خەنسا بىنتى ئەمر ئۆز ئوغۇللىرىنى جىھادقا قىزىقتۇردى. 

 ،پئۇرۇشقا رىغبەتلەندۈرۈ وغۇللىرىنىئۇ ئبولغاندا  جېڭىقادىسىيە ئوغلى بار بولۇپ، 
 جەڭ شىجائەت بىلەنئۇالرنى شاھادەتكە ئۈندىدى. ئۇالر  ۋە جەننەتكە قىزىقتۇردى

 شاھادەتكە ئېرىشتى. ئاخىرى قىلىپ
 

 :جىھادقا قىزىقتۇرۇپ كەلگەن قىسسىلەر
جەۋزىدىن  ىسەبتى ئىبن رەپپئەبۇ مۇزە ،ھەبىزەئىسالم تارىخچىسى ھافىز 

 -551سەبتى ئىبنى جەۋزى ھىجرىيىنىڭ  رەپپئەبۇ مۇزەمۇنداق ھېكايە قىلىدۇ. 
بۇزۇقچىلىق مەسجىدتە كىشىلەرنى زېمىن يۈزىدە  دەمەشىقتىكى بىر يىلى

ئىبنى جەۋزىنىڭ . دىتاتارالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشقا قىزىقتۇر قىلىۋاتقان
ھەممە ئۇ دەمەشىقتە  قاتناشقان،مىڭ كىشى  35 دەۋىتىگەئۇنىڭ  ئېيتىشىچە،

قا جىھاد دى،ېتۇرىۋجىھادقا قىزىق ى كىشىلەرنىبىر كۈن كىشى يىغىلىدىغان
ئايالالر چاچلىرىنى  چىققۇچىالر ئىنتايىن كۆپىيىپ كەتتى ھەتتا نۇرغۇنلىغان

ئۈچۈن ھەدىيە قىلىشتى.  ۇشىمۇجاھىدالرنىڭ ئاتلىرىغا يۈگەن بولكېسىپ، 
 يۈگەن ياسىدى. 355 اتلىرىغائئايالالرنىڭ چېچىدىن  مۇجاھىدالر

 نى نىشانالپ،ئۇالر كىسۋە تەرەپ .كىشىلەر دەمەشىقتىن جىھادقا ئاتالندى
ا جايالردىن جىھادقزەمەلكا ۋە ئۇنىڭدىن باشقا  ،كىسۋەتەرەپكە قاراپ ماڭدى. جەنۇب 

 ۋالنۇقوشۇلدى. مىڭلىغان مۇجاھىدالر ج ئۇالرغا چىقىش ئۈچۈن نۇرغۇن كىشىلەر
چۈشتى،  ۋادىسىغا ئوردۇن كى ئۇفەيق داۋىنىدىنۋالندىۇج ۋە يۈزلەندىتەرەپكە 

                                                            
 .توپلىغانمۇسلىم  ①
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تا سۇيۈزلەندى. بىز نابلقاراپ س شەھىرىگە ۇنابل ،كېسىپ ئۆتۈپ ۋادىنىئاندىن 
 كاتتا بىر پادىشاھ بىلەن بىرگە بولدۇق، ئۇ بىزنى مۇبارەكلىدى.

 .دىمكىشىلەرنى جىھادقا تەرغىب قىل مەسجىدىدە تىكى جامەسۇمەن نابل
فىرانسۇزالر  الر بىزگە قوشۇلۇپمىڭلىغان مۇجاھىدھەم س شەھىرىدىن ۇنابل
 ۈپئۆلتۈر ڭ نۇرغۇنلىرىنىمۇجاھىدالر ئۇالرنى ،دىلىۋالغان رايۇنغا ھۇجۇم قىلىئىگ
 .ەلدىساالمەت قايتىپ ك ،ئەسىر ئېلىپ ۋە

 «تنبيه ذوي األقدار على مسالك األبرار»ئەبۇ جەئفەر ئەھمەد ئىبنى جەئفەرنىڭ 
ھاشىمىينىڭ  ىمابىد ئايال ئۇممۇ ئىبراھناملىق كىتابىدا خاتىرىلەنگەن ئ

سسىنى بولۇپ، بۇ قى نىڭ قاتارىدىنرەقىسسىل يتەسىرلىك جىھادىھەم قىسسىسى 
 ئىمام، ئالىم، مۇجاھىد ئابدۇلۋاھىد ئىبنى زەيد بەسرى رىۋايەت قىلغان.

ىڭ شۇنپ كىردى. تۇيۇقسىز باستۇرۇ ىگەكاپىرالر ئىسالم مەركەزلىرىدىن بىر
بە ۇتبنى زەيد خئىگە توپالندى. ئابدۇلۋاھىد ەكىشىلەر جىھاد ئۈچۈن بەسربىلەن، 
ۋە ئۇالرنى تاجاۋۇزچىالرغا قارشى  دەۋەت قىلدىمۇسۇلمانالرنى جىھادقا  سۆزلەپ

 لەرئەين ھۆر ،دەلىللەرنى كەلتۈردى لەردىنھەدىس-ئايەت دەپئۇرۇش قىلىشقا ئۈن
  .ىئۇالرنى جىھادقا ۋە شاھادەتكە قىزىقتۇرد ئوقۇپ،شېئىرالرنى  ەنگەنسۈپەتل

بار ھەم  ىيھاشىم مئۇممۇ ئىبراھى ئاڭلىغانالرنىڭ ئىچىدە دەۋىتىنى ئۇنىڭ
ئىبنى ئۇ  دى.تەسىر قىلئۇنىڭغا ئاالھىدە سۈپەتلىرى  لەرنىڭئەين رۆھ بولۇپ،

 ەەسرب ئوغلىى، زەيدنىڭ يېنىغا كېلىپ ئوغلى ئىبراھىمنىڭ توي قىلمىغانلىقىن
غا ، كىشىلەر ئۆز قىزلىرىنى ئۇنىڭئىچىدە ھۆرمەتكە سازاۋەر بولغاچقائەھلى 

ى زەيدتىن ئوغلىنى ئىبن ئەمما قىلىدىغانلىقىنىنىكاھالپ قويۇشنى ئارزۇ 
 . ئېيتتى ى بارلىقىنىئەينگە ئۆيلەش ئىرادىس سۈپىتىنى ئاڭلىغان ھۆر

ئابدۇلۋاھىد  ئۇممۇ ئىبراھىمئايال ئىدى.  ەئۇممۇ ئىبراھىم باي، سالىھ
 ېرىپمىڭ دىنار ب 15 ئۈچۈن ئەيننىڭ مەھرى ھۆر سۈپەتلەپ بەرگەن ئىبنى زەيد

قا ئېلىۋېلىشىنى ئىلتىماس ئوغلى ئىبراھىمنى ئۇنىڭ بىلەن جىھادقا چىقىش
 ھۆر ئاتا قىلىپ،شاھادەت  ڭغانىۇئ تائاالنىڭ هللائىبراھىم  ممۇ. ئۇقىلدى

-قىيامەت كۈنى ئۆز ئاتاشاھادەتكە ئېرىشىپ ۋە لەرگە ئۆيلەپ قويۇشىنى ئەين
ئەگەر »ئىبنى زەيد ئۇنىڭغا:  د قىالتتى.ىئۈم قىلىۋېلىشىنىشاپائەت  نىئانىسى

كاتتا نىجاتلىققا  يولدىشىڭىزۋە  ئوغلىڭىز ،سىز ،شۇنداق قىلسىڭىز
 دېدى. «ئېرىشىسىلەر
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مەسجىدىدىكى مىڭلىغان  ەئوغلى بەسر ،ئۇممۇ ئىبراھىم ئوغلىنى چاقىردى
ۇممۇ دېدى. ئ «لەببەي ئى ئانا!»: دەرھال ئورنىدىن تۇرۇپكىشىلەر ئارىسىدىن 

 قا،شيولىدا پىدا قىلى هللا جېنىڭنىسەن جىھادقا چىقىپ »ئۇنىڭغا:  ئىبراھىم
. دەپ سورىدى «؟مۇسەنبىلەن توي قىلىشقا رازى ئەينلەر شەھىد بولۇپ ئەنە شۇ ھۆر

 دېدى. ئۇممۇ ئىبراھىم ئەتراپىدىكى كىشىلەرگە «ھەئە، رازىمەن»: وغلىئ
ڭ گۇناھالرنى تەرك ئېتىشى ۋە جېنىنى ! مەن ئوغلۇمنىهللا ئى»: ئاڭلىتىپ تۇرۇپ

ېنى س ئەينلەرگە نىكاھالپ قويۇشۇمغا بەدىلىگە ھۆر شىسېنىڭ يولۇڭدا پىدا قىلى
، ئەمىلىمنى قوبۇل قىلغىن، سەن ئەڭ رەھىم قىلغۇچى گۇۋاھ قىلدىم

 دەپ دۇئا قىلدى.« زاتتۇرسەن
مىڭ دىنارنى ئېلىپ كەلدى ۋە ئۇنىڭ بىلەن  15ئۇممۇ ئىبراھىم 

ئات ۋە  ى ئۈچۈنجىھاد نىڭئوغلى ،تەلەپ قىلدىقويۇشنى  جابدۇپمۇجاھىدالرنى 
ئۇممۇ ن بۇرۇن مېڭىشتىياراقالرنى سېتىۋالدى. مۇجاھىدالر جىھادقا -قورال

 پەن ۋەېئۇنىڭغا بىر ك ھەمدە ۋالماقچى بولدىئىبراھىم ئوغلى بىلەن خوشلىشى
ەن پېسەن دۈشمەنگە ئۇچرىشىدىغان ۋاقىتتا بۇ ك»سۇنۇپ تۇرۇپ:  خۇشپۇراق ئەتىر

سېنى جىھادتا ئاجىزلىق  هللاەتىرنى سۈركىۋالغىن ۋە بۇ ئ ،پەنلەنگىنېبىلەن ك
دېدى. ئاندىن ئوغلىنى باغرىغا  «كۆرۈشتىن ساقالنغىن! قىلغان ھالىتىڭدا

ئىككىمىزنى قىيامەت كۈنى كىشىلەر  تائاالدىن هللا ئى ئوغلۇم!»بېسىپ تۇرۇپ: 
 ىڭنۋە ئوغلى دەپ دۇئا قىلدى «سورايمەن بىرگە قىلىشىنىتوپلىنىدىغان ئورۇندا 

 سۆيۈپ قويدى. پېشانىسىگە
 بنىئىئابدۇلۋاھىد  ،يۈرۈپ كەتتى مۇجاھىدالر كاپىرالر بىلەن ئۇرۇشۇش ئۈچۈن

 نى. ئىبنى زەيد ئىبراھىمجەڭ قىزىپ كەتتىئالدىدا ئىدى. قوشۇننىڭ زەيد 
 ئايلىنىپ يۈرۈپ گە قاراپ ئېتىلىپ،دۈشمەن سەپنىڭ ئالدىداتۇراتتى. ئۇ كۈزىتىپ 

پ ىشىنى ئۆلتۈردى. ئاندىن كاپىرالر ئۇنىڭ ئەتراپىغا ئولىكاپىرالردىن نۇرغۇنلىر
ىدە تىقا شەھىدلىك ھالهللا ئۇ ،. شۇنىڭ بىلەنشەھىد قىلىۋەتتىكېلىپ ئۇنى 

 . ئۇچراشتى
ۋېلىش ئۈچۈن ۈكۈت مۇجاھىدالرنىكىشىلەر  ،گە قايتتىەمۇجاھىدالر بەسر

ئى »ئىبنى زەيدنى كۆرۈپ ئۇنىڭدىن:  ئۇممۇ ئىبراھىم. تىئالدىغا چىقئۇالرنىڭ 
وبۇل قياكى غان بولسا خۇش بىشارەت ئااليمۇ قوبۇل قىلىن ھەدىيەرىمئەبۇ ئۇبەيدە! 

ئىبنى زەيد ئۇنىڭغا:  ىۋېدى،دەپ سور «قىلىنماي قايتۇرۇلغان بولسا قايغۇرايمۇ؟
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، ۇرتئوغلىڭىز ھازىر ھايات .بىلەن قەسەمكى، ھەدىيەرىڭىز قوبۇل قىلىندىهللا »
 قىلغان ۈرقا شۈكهللا ئۇممۇ ئىبراھىمدېدى.  «شەھىدلەر بىلەن رىزىقلىنىۋاتىدۇ

دىمنى يەردە قويمىغان ۋە ىسانا مېنىڭ ئۈم-جىمى ھەمدۇ»الدا سەجدە قىلىپ: ھ
 دەپ دۇئا قىلدى. «قا بولسۇن! هللا ئىبادىتىمنى قوبۇل قىلغان

ئەسساالمۇ »: كەئىبنى زەيدمەسجىدكە كېلىپ ئەتىسى ئۇممۇ ئىبراھىم 
 گەسىز»دېدى. ئىبنى زەيد ئۇنىڭغا:  «خۇشخەۋەر! ،ئى ئىبنى زەيد ئەلەيكۇم
دېدى. ئۇممۇ  «؟يەنە قانداق خۇشخەۋەر بار، ىۋاتىدۇبېرىلخۇشخەۋەرلەر  ھەمىشە

مەن كېچىدە چۈشۈمدە ئوغلۇم ئىبراھىمنى جەننەتنىڭ گۈزەل بىر »ئىبراھىم: 
تىدە ۋات ئۈسىياقۇتتىن ياسالغان كار ،يېشىل بىر گۈمبەز ئىچىدە-ياپ ،باغچىسىدا

ش بېشارەت ۇئى ئانا! خ»ئۇ ماڭا:  دېدى. «تاج بار ئىكەن ئۇنىڭ بېشىدا ،كۆردۈم
 دېدى. «مەھر قوبۇل بولدى، كېلىنچەكمۇ يۆتكەپ كېلىندى ،ئېلىڭ

 

※  ※  ※ 
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 باب -5

 جىھادتا ئالدىدا بولۇش ۋە ئۇنىڭغا ئالدىراش

بُِقوا إََِل َمْغِفَرٍة ِمْن َربَُِكْم َوَجَنٍَة َعْرُضَها َكَعْرِض تائاال مۇنداق دەيدۇ:  هللا َماِء َواأْلَْرِض﴾﴿َسا  الَسَ
زېمىندەك كېلىدىغان -پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ مەغپىرىتىنى، كەڭلىكى ئاسمان»

 ①«.جەننەتنى قولغا كەلتۈرۈڭالر
َتََبُعوُهْم مۇنداق دەيدۇ: يەنە تائاال  هللا يَن َواأْلَْنَصاِر َوالََِذيَن ا لُوَن ِمَن الُْمَهاِجِر بُِقوَن اأْلََوَ ا ﴿َوالَسَ
ْ َوَرُضوا َعْنُه َوأَعََدَ لَُهْم َجَنَاٍت َتْجِري َتْحَتَها اأْلَْنَهاُر َخالِِديَن ِفيَها أََبًدا َذلِ بِِإْحَساٍن رَ  ُ َعهْْنُ َك الَْفْوُز ِضَي اّلَلَ

ھەممىدىن ئىلگىرى ئىمان ئېيتقان مۇھاجىرالر ۋە ئەنسارالردىن، » الَْعِظيُم﴾
ى تابىئىنالر ۋە قىيامەتكىچە ياخشىلىق قىلىش بىلەن ئۇالرغا ئەگەشكەنلەر )يەن

تىن مەمنۇن بولدى. هللارازى بولدى، ئۇالرمۇ  هللائۇالرنىڭ يولىدا ماڭغانالر(دىن 
ئۇالرغا ئاستىدىن ئۆستەڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرنى تەييارلىدى، ئۇالر  هللا

 ②.«جەننەتتە مەڭگۈ قالىدۇ، بۇ چوڭ بەختتۇر
ُبوَن ۞ ِِف َجَنَاِت الَنَِعيِم  مۇنداق دەيدۇ:يەنە تائاال  هللا بُِقوَن ۞ أُولَِئَك الُْمَقَرَ ا بُِقوَن الَسَ ا ﴿َوالَسَ

)ئۈچىنچى پىرقە ياخشى ئىشالرنى( ئەڭ ئالدىدا قىلغۇچىالر بولۇپ، )ئۇالر » ۞﴾
مەتلىك جەننەتلەردە ئنې-[. ئۇالر نازۇ15جەننەتكە( ئەڭ ئالدىدا كىرگۈچىلەردۇر ]

 ③«.[12-11]قا يېقىن بولغۇچىالردۇر هللا
يىتىپ كەلگىنى شۇكى، مۇنداق دەيدۇ: بىزگە ۇ سەۋدە بنى ئەبئىئوسمان 

بُِقوَن﴾ ا بُِقوَن الَسَ ا )ئۈچىنچى پىرقە ياخشى ئىشالرنى( ئەڭ ئالدىدا قىلغۇچىالر » ﴿َوالَسَ
 بۇ ئايەتتىكى كىشىلەردېگەن  «بولۇپ، )ئۇالر جەننەتكە( ئەڭ ئالدىدا كىرگۈچىلەردۇر

 ④ۇر.دۋە نامازغا ئالدىدا چىققۇچىالر ماڭغۇچىالريولىدىكى جىھادقا ئالدىدا  هللا بولسا
تابىئىنالرنىڭ ئالدىنقى قاتارىدىكىلىرىدىن بولۇپ، ۇ سەۋدە ئەب ىبنىئئوسمان 

ىز س»بىر يىلى ئۇنىڭغا:  دىن ئىدى.ىرىئىمامل الردا تابىئىنالرنىڭجىھاد ۋە غازات
مىڭ دىنار  155ماڭا »ئۇ:  ،گەنىدىدېيىل «جىھادقا چىقامسىز؟ھەم بۇ يىلمۇ 

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -21سۈرە ھەدىد  ①
 ئايەت. -155سۈرە تەۋبە  ②
 ئايەتكىچە. -12ئايەتتىن  -15سۈرە ۋاقىئە  ③
ېتىدە سەھىھ ئىسناد بىلەن رىۋايەت ب -211توم  -0 نىڭناملىق كىتابى «املصن » ئىبنى ئەبۇ شەيبە ④

 قىلغان.
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 ①.دىدې «خالىمايمەنتەرك ئېتىشنى  مۇيىل ىرجىھادنى ببېرىلسە ھەم 

 

※  ※  ※ 
 

 

  

                                                            
 بەت. -115توم  -2 «هتذيب الكمال» ①
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 باب -6

 يولىدا جىھادقا چىقىشنىڭ پەزىلىتىهللا ئاخشامدا -ئەتىگەن

َيْقَطُعوَن َواِدًيا إََِلَ ُكِتَب لَُهْم ﴿َوََل ُيْنِفُقوَن َنَفَقًة َصِغَْيةً َوََل َكِبَْيةً َوََل تائاال مۇنداق دەيدۇ:  هللا
ُ أَْحَسَن َما كَاُنوا َيْعَملُوَن﴾ نىڭ يولىدا( مەيلى كىچىك بولسۇن هللائۇالرنىڭ )» لَِيْجِزَيُهُم اّلَلَ

ياكى چوڭ بولسۇن سەرپ قىلغان نەرسىسى ۋە جىھاد ئۈچۈن باسقان ھەربىر 
كاپات بېرىش يۈزىسىدىن مۇساپىسى ئۇالرنىڭ قىلغان ئەمەللىرىگە ئەڭ ياخشى مۇ

 ①«.ئۇالرغا يېزىلىدۇ
 نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بنى مالىكئىئەنەس  .55

بىر قېتىم كەچتە  ياكىيولىدا ئەتىگەن  هللا: »دېگەنمۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
سىلەرنىڭ  ،لەردىن ياخشىدۇرىدۇنيا ۋە ئۇنىڭدىكى نەرس جىھادقا مېڭىش

ۇنيا ۋە ئورنى د ىچىلىكبىر ياچاق ياكى بىر قامچا مىقدار تىكىبىرىڭالرنىڭ جەننەت
نىڭ ئاياللىرىدىن ئەگەر جەننەت ئەھلى دۇر.نەرسىلەردىن ياخشى چەئۇنىڭدىكى بار

زېمىن  ۋە ەتكەنۋۇتۇزېمىننى يور-ئۇ ئاسمان يەر يۈزىگە چىقىرىلسا ئىدى، بىرى
 بېشىدىكى نىڭئاياللىرى. جەننەت ەتكەن بوالتتىۋۇيۈزىنى خۇشپۇراققا تولدۇر

 ②.«دۇرنەرسىلەردىن ياخشى چەرومىلى دۇنيا ۋە ئۇنىڭدىكى بار
ۋە  مۇجاھىدنىڭ ئەتىگەن ،ھەدىسنىڭ مەنىسى»ئىمام نەۋەۋى مۇنداق دەيدۇ: 

 چەدۇنيا ۋە ئۇنىڭدىكى بار ىكاتتا ساۋابجىھادقا مېڭىپ ئېرىشكەن  كەچتە
رىدە ىاھىدقا ئۆز شەھبۇ كاتتا ساۋاب مۇج ،لىيەتتەە. ئەمدۇرنەرسىلەردىن ياخشى

ئۇ قايسى  بەلكى ھاسىل بولمايدۇمېڭىپ قويۇش بىلەن ئاخشامدا -ئەتىگەن
ئاخشامدا جىھادقا ئاتلىنىش بىلەن -ئەتىگەن نەزەر،شىدىن قەتئىيۇماكاندا بول

قا ماڭغاننىڭ يولىدا جىھاد هللا ئاخشامدا-يەنى ئەتىگەن ھاسىل بولىدۇ.
 نەرسىلەردىن ئەۋزەل بولۇشىنىڭ سەۋەبى،ئەجرىنىڭ دۇنيا ۋە ئۇنىڭدىكى بارچە 

ن ائۇنىڭدىن بەھرىم ،كىشى دۇنيادىكى بارلىق نەرسىگە ئىگە بولۇپ گەرچە بىر
مىتى ئدۇنيا نېئمەتلىرىنىڭ ھەممىسى تۈگەيدۇ، ئاخىرەت نې لېكىن بولسىمۇ

                                                            
 ئايەت. -121سۈرە تەۋبە  ①
 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ②
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 ①.«باقىيدۇر ۈمەڭگبولسا 
 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە  .51

بىر قېتىم جىھادقا مېڭىش، كەچتە  ياكىيولىدا ئەتىگەن »هللا : دېگەنمۇنداق 
 ىدۇر.ياخش نەرسىلەردىن )يەنى پۈتۈن دۇنيادىن(ۋە پاتقان  ۈشكەنچ قۇياش ئۈستىگە

ان ۋە پاتق ۈشكەنچ قۇياش ئۈستىگە مىقدارىچىلىك ئورۇنجەننەتتىكى بىر ياچاق 
 ②«.ياخشىدۇرنەرسىلەردىن 

 ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال نەقىل قىلىنىدۇكى، رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىنئەبۇ ھۇرەيرە  .58
قىنى لىدىغانلىل بوىپېدا جىھادقا چىققان كىشىگە كىئۆز يول هللا»دېگەن:  مۇنداق

منى ئەلچىلىرىڭ ىنېمكەلتۈرگەن ۋە ى ماڭا ئىمان ككىم> :بىلدۈرۈپ
مەن  ىقىدىكەن،تىقلىغان ھالدا پەقەت مېنىڭ رازىلىقىمنى كۆزلەپ جىھادقا چتەس
مەتكە ىيغەنۋە ياكى نۇرغۇن ئەجىر نۇرغۇن جەننەتكە كىرگۈزۈشكە ياكى  نىئۇ
نى ېنىڭ جدھەممەۇ. م< دېدىلمەنىپېقايتۇرۇشقا كئۆيىگە شكەن ھالدا ىرېئ

ى كىشى قىيامەت كۈن يارىالنغاندا ىيول هللا كى،ئىلكىدە بولغان زات بىلەن قەسەم
 دۇ.ىلېقىدا كىپۇرىقى ئىپارنىڭ پۇر ،رەڭگى قاننىڭ رەڭگىدە ،ھالىتىدە يارىالنغان

مۇسۇلمانالرغا  ،نى ئىلكىدە بولغان زات بىلەن قەسەمكىېھەممەدنىڭ جۇم
 ئۇرۇش قىلىشقا ماڭغان ھەرقانداقدا ىيول هللا ى،قالمىسا ئىد بولۇپقەت ەقمۇش
 دەكۈرگىمىند ىمەن ئۇالرن م.ىلىپ قالمىغان بوالتتىھەرگىزمۇ ئايرقوشۇندىن بىر 

 ئۇالرغا ، )مەن جىھادقا چىقىپ كەتسەم،(ئۇالرمۇ ھەم تاپالمايدۇ ،ئۇالغ تاپالمايمەن
نى ئىلكىدە ېنىڭ جدھەممەۇدۇ. مىلېغىر كېئتېخىمۇ ش ىلېمەندىن ئايرىلىپ ق

قا چىقسام ۋە ئۆلتۈرۈلسەم، دا ئۇرۇشىيول هللامەن  كى،بولغان زات بىلەن قەسەم
ئۇرۇشقا چىقسام ۋە ئۆلتۈرۈلسەم، ئاندىن يەنە ئاندىن يەنە )تىرىلدۈرۈلۈپ( 

 ③«.)تىرىلدۈرۈلۈپ( ئۇرۇشقا چىقسام ۋە ئۆلتۈرۈلسەم دەپ ئارزۇ قىلىمەن
 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇۋەققاس  ۇسەئىد ئىبنى ئەب .51

 كىرگەندىنبىزگە ناماز ئوقۇپ بېرىۋاتقاندا بىر كىشى نامازغا كەلدى. ئۇ سەپكە 
سالىھ بەندىلىرىڭگە ئاتا قىلغان ئەڭ ئەۋزەل ئىبادەتنى ماڭا ! هللا ئى»كېيىن: 

ھازىر سۆز »: ئوقۇپ بولۇپنامازنى  ملسو هيلع هللا ىلصدەپ دۇئا قىلدى. پەيغەمبەر  «ئاتا قىلغىن

                                                            
 بەتلەر. -21، -25توم  -13ناملىق كىتابى  «شرح صحيح مسلم»نەۋەۋىنىڭ  ①

 .توپلىغانبۇخارى  ②
 مىنى بۇخارىمۇ رىۋايەت قىلغان. ى. بۇ ھەدىسنىڭ بەزى قىستوپلىغانمۇسلىم  ③
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: ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ ېدى.د «مەن»ھېلىقى كىشى:  ەپ سورىۋېدى،د «؟قىلغان كىم
 ①دېدى. «يولىدا شەھىد قىلىنغايسەن هللا ىپ، ئۆزۈڭئېتىڭ چېپىل»

پ دىن نەقىل قىلىيز جۇمەھىىيئىبنى ئەساكىر ئابدۇلالھ ئىبنى مۇھەير
بىر قوشۇن  تەشكىللەنگەن: ئابدۇلالھ دەمەشىقتىن رۇمغا قارشى مۇنداق دەيدۇ

ئۇنىڭغا  )ئۇ ساھابە ئىدى( يز جۇمەھىيىمۇھەير ئاتىسىقتى، بىلەن بىرگە چى
  ئۆزىنىڭ قاتتىق كېسەل بولۇپ قالغانلىقىنى ئېيتقانىدى.مەكتۇپ يولالپ 

ئى ئوغلۇم! مېنى كۆتۈرۈپ »ئوغلى ئابدۇلالھقا:  . مۇھەيرىيزقوشۇن ئاتالندى
كۆتۈرۈپ  ئاتامنىمەن »دېدى. ئابدۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:  «ئاپارغىنرۇم زېمىنىغا 

دەيتتى.  <تېزراق ماڭغىن! ،ئوغلۇم› :توختىماي رۇم زېمىنىغا قاراپ ماڭدىم. ئۇ
، تېزراق ماڭغىنئى ئوغلۇم! ›ئۇ:  ،سەمدې <تۇرساڭ ئى ئاتا! سەن كېسەل>مەن: 

دېدى. مەن توختىماي  ‹شىنى ياخشى كۆرىمەنۇمەن ئەجىلىمنىڭ رۇم زېمىنىدا بول
 ②.«تىپ كەلگەندە ئۇ ۋاپات بولدىىيقا ۇمۇسھ ېڭىپم

ر : مۇسۇلمانالمۇنداق دەيدۇپ ىن نەقىل قىلىتندۇبۇىبنى جئسەين ۈزەھەبى ھ
قوشۇن ئۇ يەردىن  .نىيىگە غازات قىلدىىقوشۇنى مۇئاۋىيە زامانىدا قۇستانت

كېيىن مەن مىسىرغا كەلدىم. قوشۇندىكى بەزى مۇجاھىدالر  ىپ كەلگەندىنقايت
 .ۋەقەلىكنى سۆزلەپ بەردى نداق بىرماڭا مۇ

ەييۇب ئەنسارى ئەبۇ ئ ،چاغداىگە ئالغان نىيىدە رۇمنى مۇھاسىرىقۇستانت
ئەگەر ». ئۇ ئەتراپىدىكى كىشىلەرگە: ىدىغانپ قالۈشۈچ تقاسەكرا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

مېنى ئاتقا ئارتىپ دۈشمەنگە ئۇچراشقانغا قەدەر يۈرۈڭالر. دۈشمەن  تاپسام مەن ۋاپات
پ مۈۆكوالپ ك قەبرەيەرگە  مېنى شۇ ،قوشۇنىنىڭ ئەڭ يېقىن جايىغا بارغاندا

 «بىلمەسلىكى ئۈچۈن قەبرەمنى تۈزلىۋېتىڭالر! منىڭئاندىن ھېچكى قويۇڭالر،
 ③.گەندې

 ىپ مۇنداق دەيدۇ:ئىبنى ئەساكىر سەئىد ئىبنى ئابدۇلئەزىزدىن نەقىل قىل
ئەبۇ مۇسلىم ئەلخەۋالنى مۇجاھىدالر بىلەن بىللە  ،ەت مەزگىلىدەپنىڭ خىالەمۇئاۋىي

 يئەسكىرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ تائىبنى ئەر ىسرۇببۇ چاغدا دا ئىدى. ىرۇم زېمىن
 قوماندان ئىدى.

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»دېگەن، شۇئەيب ئەرنەئۇۋت « ھەسەن»نەسائى توپلىغان، ئىبنى ھەجەر  ①
 بەت. -55توم  -30كىتابى  قناملى «اتريخ مدينة دمشق»ئىبنى ئەساكىرنىڭ  ②
 بەت. -512توم  -2ناملىق كىتابى  «سري أعالم انبالء» ئىمام زەھەبىنىڭ ③
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 ئۆلۈمى يېقىنلىشىپ قالدى. قېلىپ، ئەبۇ مۇسلىم ئەلخەۋالنى كېسەل بولۇپ
ئەگەر مەن ۋاپات »غا: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ تائىبنى ئەر ىسرۇئۇ ئۆلۈشتىن ئىلگىرى ب

كىشىلەرگە مېنى ئەمىر  تاپقان جەڭدە سەن بىلەن بىللە تۇرۇپ ۋاپات تاپسام،
قەبرەمنى دۈشمەنگە ئەڭ  ن ۋەمېنى ئۇالرنىڭ بايرىقىغا ۋەكىل قىلغى، قىلغىن
ارزۇ ئ تۇرۇشۇمنىقىلغىن. قىيامەت كۈنى ئۇالرنىڭ بايرىقى ئاستىدا جايغا يېقىن 

 ①دېدى. «قىلىمەن

 

※  ※  ※ 
 

  

                                                            
 بەت. -235توم  -21 ناملىق كىتابى «اتريخ مدينة دمشق»ئىبنى ئەساكىرنىڭ  ①
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 باب -7

توزاننىڭ -يولىدىكى چاڭهللا يولىدا مېڭىش ۋە هللا 
 پەزىلىتى 

: مەن مۇنداق دەيدۇۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھ رىجەبئىبنى ئابدۇراھمان  .15
 هللا ىنئىككى پۇتىكىمكى »ئاڭلىغان: مۇنداق دېگەنلىكىنى  نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ①«.دىدوزاخنى ھارام قىلئۇنىڭغا  هللا توپا قىلسا،يولىدا 
يولىدا  هللا»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص، رەسۇلۇلالھ نەقىلىدەھەدىسنىڭ يەنە بىر 

 ②«.ئىككى پۇتى توپىغا مىلەنگەن كىشىگە دوزاخ ئوتى تەگمەيدۇ
 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  نەقىل قىلىنىدۇكى،ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن  .11
بولۇنغان سۈت  سېغىلىپ خۇددى ئادەم يىغلىغان قورقۇپ تىنهللا»: دېگەن مۇنداق

 يولىدا توزىغان هللامدە يېلىنغا قايتىپ كىرمىگەندەك دوزاخقا ھەرگىز كىرمەيدۇ ھە
يولىدا جىھاد  هللاتوزان بىلەن جەھەننەمنىڭ تۈتۈنى بىرلەشمەيدۇ )يەنى -چاڭ

  ③«.قىلغان كىشى دوزاخقا كىرمەيدۇ(

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  نەقىل قىلىنىدۇكى،ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن  .12
 ادوزاخت ئىككى كىشىبىرى يەنە بىرىگە زەرەر يەتكۈزىدىغان »: دېگەن مۇنداق
مەيدۇ: بىر مۇسۇلمان بىر كاپىرنى ئۆلتۈرسە، ئاندىن ئۇ مۇسۇلمان سابىت نجەملە
 توزان-يولىدىكى چاڭهللا  ، بۇ ئىككىسى دوزاختا جەملەنمەيدۇ؛تاپساۋاپات  تۇرۇپ
جەھەننەم تۈتۈنىدىن ئىبارەت ئىككى نەرسە بەندىنىڭ قورسىقىدا  بىلەن

بېخىللىقتىن ئىبارەت ئىككى نەرسە بەندىنىڭ  بىلەنئىمان  ؛جەملەنمەيدۇ
 ④.«جەملەنمەيدۇ قەلبىدە

چۈشىدە  ەيلەنبىر نىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بنى مۇبارەكئىئابدۇلالھ  زاتمەشھۇر 
: ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەك ،غاندەپ سورى «ساڭا نېمىلەرنى بەردى؟هللا »كۆرۈپ: 

. ئۇ كىشى گەندې «ڭ بارلىق گۇناھلىرىمنى مەغپىرەت قىلدىمېنى هللا»
 ،غاندەپ سورى «بىلەنمۇ؟ تارقاتقان ئىلىمىڭكىشىلەر ئارىسىدا »ئۇنىڭدىن: 

                                                            
 .توپلىغانبۇخارى  ①
 .توپلىغانبۇخارى  ②
 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغانتىرمىزى ۋە نەسائى  ③
 .توپلىغانمۇسلىم  ④
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 نتوزا-بۇرنۇمغا كىرگەن چاڭ ايولىد هللا ياق،»: ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەك
 .ەپ جاۋاب بەرگەند «سەۋەبلىك

ىبنى ئابدۇلالھ ئبىز مالىك  مۇنداق دەيدۇ: يھ مۇقرائىبەبەئەبۇ مۇس .13
ۇم ر بىلەنمۇجاھىدالردىن بىر گۇرۇھ كىشىلەر نىڭ قوماندانلىقىدا يخەسئەمىئەل

ساھابە جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ  بۈيۈك ،شۇ چاغدا .كېتىپ باراتتۇق قاراپ زېمىنىغا
رنى ئۇ قېچى ۈپ قالدى،نىڭ يېنىدىن ئۆتمالىك ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

 اغئابدۇلالھ! قېچىرىڭ ۇئى ئەب»ھەيدەپ پىيادە كېتىپ باراتتى. مالىك ئۇنىڭغا: 
مەن ئۇلىغىمنى »دېدى. ئۇ:  «ساڭا ئۇنى مىنىش ئۈچۈن ياراتتىهللا  ،ىنىۋالغمىن

 مەنشۇنداقال كىشىلەرنىڭ ماڭا ياردەم قىلىشىمۇ ھاجەتسىز. ئارام ئالدۇرىمەن، 
ىڭغا ئۇن هللا توپا قىلسا،يولىدا  هللا نىئىككى پۇتى>كىمكى : نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 دېدى.  «دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم <قىلدىدوزاخنى ھارام 
 جابىرنىڭ جاۋابىنى ئاڭالپ ھەيران قالدى ۋە ئۇنىڭ ئەلخەسئەمىيمالىك 

 ىجابىرنىڭ سۆزىنى ئاڭالپ ئۇنىڭغا ئەگىشىش نىڭ. مۇجاھىدالركەينىدىن ماڭدى
مالىك جابىرنىڭ ئاۋازىنى ئەتراپىدىكىلەرمۇ ئاڭاليدىغان ئورۇنغا  قوماندانئۈچۈن، 

 ،ىنىۋالغمىن غائابدۇلالھ! قېچىرىڭ ۇئى ئەب»ئاۋازدا:  يۇقىرىئاندىن  ىشىپ،راقليى
 ىنىتجابىر ئۇنىڭ مەقسى دەپ توۋلىدى. «ساڭا ئۇنى مىنىش ئۈچۈن ياراتتىهللا 

شۇنداقال كىشىلەرنىڭ ماڭا مەن ئۇلىغىمنى ئارام ئالدۇرىمەن، »ئۇنىڭغا:  ،بىلىپ
 ىنئىككى پۇتى>كىمكى : نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصمەن رەسۇلۇلالھ ياردەم قىلىشىمۇ ھاجەتسىز. 

 دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان <دوزاخنى ھارام قىلدىئۇنىڭغا  هللا توپا قىلسا،يولىدا  هللا
لىرىدىن چۈشۈپ غمۇجاھىدالر جابىرنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭالپ ئۇال دېدى. «ئىدىم

كۆپ بولغان جىھادنى  ە ماڭغانالرۇ كۈندىكىدەك پىيادئمەن  .مېڭىشتىپىيادە 
  ①.ىگەن ئىدىمكۆرم

 هللا لىرىدا،جىھادقا چىققان ۋاقىت رەزىيەلالھۇ ئەنھۇجابىر ئىبنى ئابدۇلالھ 
پىيادە  پئىككى قەدىمىنى توپا قىلى يولىدا كاتتا ئەجىرگە ئېرىشىش ئۈچۈن

 .ماڭاتتى
روزىدارنىڭ زاۋالدىن كېيىن مىسۋاك ئىشلىتىشنىڭ ئالىمالر  ،شۇنىڭ ئۈچۈن

 چاڭ كىرىپ-توپا مۇجاھىدالرنىڭيولىدىكى هللا  ىپ،مەكرۇھلىقىغا قىياس قىل

                                                            
-81توم  -1ناملىق كىتابىنىڭ  «اجلهاد»، ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەك توپلىغانئىبنى ھىببان ۋە بەيھەقى  ①
 دېگەن.« سەھىھ»بەتلىرىدە ھەم نەقىل قىلغان، ئەلبانى  -88، 
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ى چۈنك ھېسابلىدىۋېلىشىنى مەكرۇھ ىبۇرنىنى ئېت-ېغىزكەتمەسلىك ئۈچۈن ئ
 دىكى پۇراقروزىدارنىڭ ئاغزى ،مىسۋاك روزىدارنىڭ ئاغزىدىكى پۇراقنى يوقىتىدۇ

-جىھادتا توپا). ۇرتئەنبەرنىڭ پۇرىقىدىنمۇ خۇشپۇراق-مىسىك نەزىرىدەنىڭ هللا
بۇرنىنى ئورىۋېلىش ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش -ېغىزئچاڭ كىرىپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن( 

نىڭ كىرىشىنى نتوزا-بۇرنىغا چاڭ-ېغىزۇر چۈنكى ئورىۋېلىش ئتئىشالر مەكرۇھ
-خۇددى جىھادتا توپا باسقان ئىككى قەدەمگە ئوخشاش، چاڭ توسۇپ قالىدۇ.

كىمكى » شىغا سەۋەب بولىدۇ.ۇدوزاخقا ھارام بول ڭنىدمۇجاھى مۇكىرىشى توزاننىڭ
 «.دوزاخنى ھارام قىلدىئۇنىڭغا  هللا توپا قىلسا،يولىدا  هللا نىئىككى پۇتى

 ر كۈنىىمۇنداق دەيدۇ: بىز بەد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبنى مەسئۇد ئىئابدۇلالھ  .15
رەزىيەلالھۇ ئەلى  ،ملسو هيلع هللا ىلص. رەسۇلۇلالھ دۇقھەر ئۈچ ئادەم بىر تۆگىگە ئالمىشىپ مىن

گە  ملسو هيلع هللا ىلصبىر تۆگىدە ئىدى. رەسۇلۇلالھ  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەنسارى ەۋە ئەبۇ لۇباب ئەنھۇ
ئى رەسۇلۇلالھ! سېنىڭ ئورنۇڭدا بىز »ئۇالر:  ،مېڭىش نۆۋىتى كەلگەندەپىيادە 
مەن ئىككىڭالردىن »ئۇ ئىككىسىگە:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ېگەنىدى،د «ماڭايلىپىيادە 

 ①دېدى. «مەن ئەجىرگە سىلەردىن بەكرەك موھتاجمەن كۈچلۈكراق، يەنە كېلىپ

 

※  ※  ※ 
  

                                                            
 دېگەن.« ھەسەن»، ئەلبانى توپلىغانھاكىم ۋە ئىبنى ھىببان  ①
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 باب -8

 دېڭىز جىھادى قۇرۇقلۇق جىھادىدىن ئەۋزەل

 ملسو هيلع هللا ىلص: رەسۇلۇلالھ مۇنداق دەيدۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەنەس ئىبنى مالىك  .10

نى تاماق  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  مۇقېشىغا كىرەتتى، ئۇ بىنتى مىلھاننىڭ ئۇممۇ ھەرام
 ئىبنى سامىتنىڭ ئايالى ئىدى.  ەئۇممۇ ھەرام ئۇباد .كۈتۈۋاالتتىبىلەن 

 ئادىتى بويىچە ئۇ گەنىدى،ئۇنىڭ قېشىغا كىر ملسو هيلع هللا ىلصبىر كۈنى رەسۇلۇلالھ 
 نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص ئاندىن ئولتۇرۇپ رەسۇلۇلالھ تاماق بىلەن كۈتۈۋالدى.نى  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ئويغاندى.  كۈلگەن پېتى ۋە ئۇخالپ قالدى ملسو هيلع هللا ىلصبېشىنى تاراۋاتاتتى، رەسۇلۇلالھ 
 دەپ سورىۋېدى، «نېمە ئۈچۈن كۈلۈپ كەتتىڭ؟ئى رەسۇلۇلالھ! »ئۇممۇ ھەرام: 

يولىدا غازات  هللاچۈشۈمدە( ئۈممىتىمدىن بىر تۈركۈم كىشىلەر »): ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
كېمە بىلەن دېڭىزدا خۇددى تەخت ئۈستىدىكى شاھالردەك قىلىش ئۈچۈن 

 شۇالرنىڭ مۇنىڭ مېنىهللالالھ! ئى رەسۇلۇ»: ممۇ ھەرامدېدى. ئۇ «كېتىۋاتقۇدەك
 .ئۇنىڭغا دۇئا قىلدى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،دېدى «ساڭقاتارىدىن قىلىشىغا دۇئا قىل

ئويغاندى. ئۇممۇ ھەرام: پېتى  ۋە يەنە كۈلگەن ئاندىن بېشىنى قويۇپ ئۇخالپ قالدى
 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ۋېدى،دەپ سورى« نېمە ئۈچۈن كۈلۈپ كەتتىڭ؟ئى رەسۇلۇلالھ! »

ئى رەسۇلۇلالھ! ». ئۇممۇ ھەرام: چۈش كۆرگەنلىكىنى ئېيتتىيۇقىرىقىدەك 
 گەنىدى،دې «ساڭقاتارىدىن قىلىشىغا دۇئا قىل شۇالرنىڭ مۇنىڭ مېنىهللا

 دېدى.  «ىزدىن ئورۇن ئالدىڭقېتىمقىالر قاتارى ىلقاۋۋائ ىزس: »ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
ى قارش دېڭىز سەپىرىگە قاتناشتى ۋە دەۋرىدەنىڭ ەئۇممۇ ھەرام مۇئاۋىيدەرۋەقە، 

 ①.ىدىن يىقىلىپ چۈشۈپ ۋاپات بولدىغئۇلى تەرەپكە ئۆتۈپ بولغاندىن كېيىن
ئۇممۇ ھەرام بىنتى مىلھان رەزىيەلالھۇ ئەنھا ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ 

مۇنداق دەيدۇ:  مۇسلىمنىڭ شەرھىسىدە ئىمام نەۋەۋىئەنھۇنىڭ ھاممىسى ئىدى. 
 ەگم ئىكەنلىكىەگە مەھر ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  نىڭرەزىيەلالھۇ ئەنھا ئۇممۇ ھەرام الىمالرئ»

ممۇ ئۇ ،ئۇنىڭ قېشىغا كىرەتتى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،بىرلىككە كەلدى. شۇنىڭ ئۈچۈن
 چېچىنى تاراپۋە ئۇنىڭ  تاماق بىلەن كۈتۈۋاالتتىئۇنى رەزىيەلالھۇ ئەنھا ھەرام 

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ گە مەھرەم بولغانلىقى ئۈچۈن،  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ھەمدە ئۇ  قوياتتى

                                                            
 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ①
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ئۇممۇ ھەرام رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ  الىمالربىر قىسىم ئ. ۇنىڭ قېشىدا ئۇخاليتتىئ
بىرى ئىكەنلىكىنى بايان  ئېمىلداش ھاممىلىرىدىننىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ①.«قىلدى
نىڭ:  ملسو هيلع هللا ىلصمىلھان مۇنداق دەيدۇ: مەن رەسۇلۇلالھ بىنتى ئۇممۇ ھەرام  .15

قوشۇنغا )جەننەت( ۋاجىب  تۇنجىئۈممىتىمدىن دېڭىزدا غازات قىلىدىغان »
ەپ د «ئى رەسۇلۇلالھ! مەن ئۇالرنىڭ قاتارىدىنمۇ؟»دېگەنلىكىنى ئاڭالپ:  «بولدى

دېدى. ئاندىن:  «سىز ئۇالرنىڭ قاتارىدىن» :ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ىسام،سور
 ىنىڭ گۇناھلىرقوشۇنئۈممىتىمدىن قەيسەر شەھىرىگە غازات قىلىدىغان تۇنجى »

 «ئى رەسۇلۇلالھ! مەن ئۇالرنىڭ قاتارىدىنمۇ؟»دېدى. مەن:  «ىرەت قىلىنىدۇپمەغ
 ②دېدى. «قاتارىدىنلقىالر اۋۋاسىز ئ ،ياق»ئۇ:  سام،دەپ سورى

ئوسمان ئىبنى ئەففان  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇسۇفيان  ۇىبنى ئەبئمۇئاۋىيە 
ۋالى بولغان بولۇپ، ئۇ دېڭىزدا غازات  شامغا ەت دەۋرىدەپنىڭ خىالرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

ازات لىرى قۇبرۇسقا غىقىلغان كىشىلەرنىڭ تۇنجىسى ئىدى. مۇسۇلمانالرنىڭ كېم
ان الر بىلەن بىللە چىققدمۇجاھى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ىبنى سامىتئ ادەبباشلىغاندا ئۇ

 ۇبرۇس. مۇسۇلمانالر قار ئىدىبھەم ئايالى ئۇممۇ ھەرام  بىللەئۇنىڭ بىلەن  ،ئىدى
 غئۇممۇ ھەرامنىڭ مىنىشى ئۈچۈن بىر ئۇال ،قىلغاندىن كېيىن ىھئارىلىنى فەت
ئۇنىڭ گەدىنىگە قاتتىق ، تىپېئۇنى ئۈستىدىن تاشلىۋ غئۇال ئەمما كەلتۈرۈلدى

ئۇ  هللاقۇبرۇسقا دەپنە قىلىندى،  تېپىپئۇ ۋاپات  ،دەسسىۋەتتى. شۇنىڭ بىلەن
 ئايالدىن رازى بولسۇن!

مۇجاھىدالر رۇمنىڭ  ،ەت دەۋرىدەپئابدۇلمەلكنىڭ خىالسۇاليمان ئىبنى 
ش يۈرۈگە غازات قىلىش ئۈچۈن قۇرۇقلۇق ۋە دېڭىزدىن ىيىپايتەختى قۇستانتىن

 بولۇپ،لىرى مىڭ ئەتراپىدا ىت ۋە كېمو. ئۇالرنىڭ دېڭىزدىكى پاراخقىلدى
ا بولسىبنى ئابدۇلمەلك ئ مەەقۇرۇقلۇق قوشۇنى يۈز مىڭدىن ئارتۇق ئىدى. مەسل

 ئەمىر ئىدى.  يئەسكىرى
ئايدىن كۆپرەك  35نى قۇرۇقلۇق ۋە دېڭىزدىن ىيىمۇسۇلمانالر قۇستانتىن

قاتتىق قىيىنچىلىق، ئاچارچىلىق، ئۇسسۇزلۇق ۋە  تۇرغاچقا،قورشاپ 
، بولغاندىن كېيىن ەلىپە. ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىز خمۇشەققەتلەرنى تارتتى

                                                            
 بەت. -08توم  -13ناملىق كىتابى  «شرح صحيح مسلم»نەۋەۋىنىڭ  ①

 .توپلىغانبۇخارى  ②
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نىڭ قايتىپ كېلىشىگە بۇيرۇق قۇرۇقلۇق ۋە دېڭىز ئارمىيىسىنىڭ ھەممىسى
 ①چۈشۈردى.
ئاس  ىبنئى بنى ئەمرئىمۇنداق دەيدۇ: بىز ئابدۇلالھ ى مۇئافىر ىھەيي

قا غازاتبىلەن ئىسكەندىرىيە مۇنارىنىڭ قېشىدا ئولتۇراتتۇق.  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
 )يەلكەنلىرى( كۆتۈرۈلدى. ىنىڭكېمىلىر-تومۇسۇلمانالرنىڭ پاراخماڭغان 

بۇ » :كەدەلەلىبنى مۇخئمەسلەمە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر 
خاتالىقلىرى » مە:مەسلە گەنىدى،دې «مۇجاھىدالرنىڭ گۇناھلىرى قەيەردە؟

ھەرگىز »: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بنى ئەمرئىئابدۇلالھ  دېدى. «ئۇالرنىڭ گەدەنلىرىدە
بىلەن قەسەمكى، ئۇالر  هللائۇنداق ئەمەس، جېنىم قولىدا بولغان زات 

ەن مدېڭىزدا غازات قىلىش » دېدى ۋە: «خاتالىقلىرىنى ئارقىلىرىغا قويۇپ كەتتى
 ②دېدى. «كتۇرۈسۆيۈمل بايلىقالردىنقوبۇل قىلىنغان ئۈچۈن 

س دېگەن جايىدا قېشىمىزدا ئاسىم ۇلۇخەيسەمە مۇنداق دەيدۇ: شامنىڭ تەراب
 غاندېڭىزدا بول قىسىمى ئۇنىڭ جىھادىنىڭ كۆپ ،ئىسىملىك بىر كىشى بار ئىدى

قانداق ساڭا  هللا»مەن ئۇنى چۈشۈمدە كۆردۈم. ئۇنىڭدىن:  ،. ئۇ ۋاپات بولغاندائىدى
 دېڭىزدا كۆپ جىھاد قىلغانلىقىم»ئۇ ماڭا:  سام،دەپ سورى «؟مۇئامىلە قىلدى

 ③دېدى. «مۇئامىلە قىلدىتى بىلەن ىتى كەڭ رەھمىماڭا ناھاي هللا ئۈچۈن
ھەممە نىڭ هللا پەقەت كىمكى»ئەرەبى مۇنداق دەيدۇ:  ىبنئى ىرئەبۇبەكقازى 

سەۋەبلەرنىڭ زەئىپ ئىكەنلىكىگە  يماددىبارچە  ئىشقا قادىر ئىكەنلىكى ۋە
نى ىرىئىشل ۋە ل قىلىشۈتەۋەكك ىالقهللاپەقەت  ، شۇنداقالئىشەنمەكچى بولسا

ئەمەلىيلەشتۈرمەكچى بولسا، ئۇ دېڭىزدا ئۆزىدە تاپشۇرۇشنى كامىل ھالەتتە ئۇنىڭغا 
 ④«!جىھاد قىلسۇن

دېڭىزدا غازات »مۇنداق دەيدۇ:  ناملىق كىتابىدا «املغين»ئىبنى قۇدامە 
قىلىش قۇرۇقلۇقتا غازات قىلىشتىن ئەۋزەلدۇر چۈنكى دېڭىزدا غازات قىلىش 

 اجىھادىد مۇجاھىد دېڭىز يكى،قەتلىكتۇر. تەبىئىقتى خەتەرلىك ۋە مۇشەىناھاي
                                                            

 بەتكىچە. -213بەتتىن  -211توم  -0ناملىق كىتابى  «اتريخ األمم وامللوك»تەبەرىنىڭ  ①
، ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەكنىڭ بەت -153توم  -0ناملىق كىتابى  «املصن »ىبنى ئەبۇ شەيبەنىڭ ئ  ②

 بەت. -115توم  -2 ناملىق كىتابى «اجلهاد»

 .توپلىغانئىبنى ئەساكىر  ③
 .بەت -55توم  -5ناملىق كىتابى  «أحكام القرآن»ئىبنى ئەرەبىنىڭ  ④
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دۈشمەننىڭ خەتىرى ۋە غەرق بولۇپ كېتىش خەتىرىدىن ئىبارەت ئىككى خەتەرنىڭ 
ئارىسىدا بولىدۇ. مۇجاھىدالر دېڭىزدا قېچىش توغرا كەلگەن تەقدىردىمۇ پەقەت 
ھەمرالىرى بىلەنال قاچااليدۇ. جىھاد ۋە ھەج ئۈچۈن دېڭىزدا سەپەر قىلىش ساالمەت 

شى ىبولىدۇ ئەمما دېڭىزنىڭ چايقىل دۇرۇس لغاندائېھتىماللىقى يۇقىرى بويۈرۈش 
ياكى دولقۇنى كۆتۈرۈلگەن خەتەرلىك ھالەتتە دېڭىزدا سەپەر قىلىش  ،كۈچەيگەن

  ①.«ئەمەس دۇرۇس
 رىۋايەت قىلىپدىن ينىەۋئىمران ج ۇئەھمەد ۋە سەئىد ئىبنى مەنسۇر ئەب .11

ر ئىبنى ئابدۇلالھ رىمىز زۇھەيىبىز پارىستا ئىدۇق، بىزنىڭ ئەم :ەيدۇمۇنداق د
ياكى ئۆگزىدىكى بىر كىشىنى كۆرسەتتى،  ىكىئىدى. ئۇ بىزگە ئۆينىڭ ئۈستىد

نەرسە  ەربىر تەبۇ ھەق»ئۇنىڭ ئەتراپىدا ھېچنەرسە يوق ئىدى. ئۇ ماڭا: 
ماڭا بىر كىشى »دېدىم. ئۇ ماڭا:  «ياق»مەن:  گەنىدى،دې «ىغانمىدىڭ؟ئاڭل

ىدە گزۆكىمكى ئ>: مۇنداق دېگەنلىكىنى ئېيتىپ بەرگەنىدى نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
 ،ئۇخلىسا ھېچنەرسە يوق ئۆينىڭ ئۈستىدەقويغۇدەك ياكى ئەتراپىدا پۇتىنى ۋە 

 ىكىمكى دېڭىز دولقۇن ساقىت بولدى )يەنى ئۇۋالى ئۆزىگە(؛ئۇنىڭدىن كېپىللىك 
 ②«.<بولدىساقىت ئۇنىڭدىن كېپىللىك  ۈچەيگەندە دېڭىز سەپىرىگە چىقسا،ك

 
 مۇجاھىدالر تەكبىرىنىڭ پەزىلىتى

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەنەس ئىبنى مالىك  .18
لىرى ئورغاقلىرىنى ئېلىپ ي، خەيبەر يەھۇدىخەيبەرگە سەھەردە يۈرۈش قىلدى

نىڭ )قوشۇن بىلەن( قورغان تەرەپكە  ملسو هيلع هللا ىلصچىققان ئىدى. ئۇالر رەسۇلۇلالھ 
. ىەپ ۋارقىرىدد «پتۇ!مۇھەممەد ئەسكەرلىرى بىلەن كە»كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ: 

دەپ تەكبىر  «أكرب!هللا أكرب! هللا أكرب! هللا »: كۆتۈرۈپبېشىنى  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
چۈشسەك  جايىغابىرەر قەۋمنىڭ  ز! بىدىبول ھاالكخەيبەر »: تى ۋەئېيت

 ③دېدى.« نېمىدېگەن يامان!ئاگاھالندۇرۇلغۇچىالرنىڭ ئەتىگىنى 
 جەڭدە تەكبىر ئېيتىشنىڭ دۇرۇس ئىكەنلىكىگە بۇ سەھىھ ھەدىس ئاساس

ئالىمالر بۇ ھەدىسنى جەڭدە تەكبىر ئېيتىشنىڭ  بولغانلىقى ئۈچۈن،

                                                            
 .بەت -305توم  -8« املغين» ①

 دېگەن.« ھەسەن»، ئەلبانى توپلىغانئەھمەد ۋە بەيھەقى  ②
 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ③
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 مۇستەھەبلىكىگە دەلىل قىلىدۇ.
رىباتتا »ئىمام مالىكتىن:  مەن ئەشھەب ئىبنى ئابدۇلئەزىز مۇنداق دەيدۇ:

توۋالش رى كۆتۈرۈپ تەكبىر ىدۈشمەن كەلسۇن ياكى كەلمىسۇن ئاۋازىنى يۇق
دۈشمەن »ئۇ:  ،دەپ سورىسام« ؟پەقەت ئۆزى ئاڭلىغۇدەك ئېيتامدۇياكى مەكرۇھمۇ 

ەمما ئ ياخشىدۇر بەلكى ھېچقىسى يوقبولسۇن ياكى بولمىسۇن تەكبىر توۋلىسا 
باشقىالرغا ئازار بېرىش ياكى مۇسۇلمانالرنى  تەكبىر توۋالشپ نى كۆتۈرۈىئاۋاز

 .دېدى «ياخشى ئەمەس قا سەۋەب بولساشتەشۋىشكە سېلى
بۇندىن بۇرۇنقى مۇجاھىدالر جەڭدە »لەيس ئىبنى سەئىد مۇنداق دەيدۇ: 

غاندا تەكبىر كېچىسى بىدار بول تۇرغاندا ۋە  ①تاھارىسئۇالر  تەكبىر ئېيتاتتى.
 .«كىشى ئەيىبلىمىگەن ئىدى ھېچبىر، بۇنى ھاسىل قىالتتى ئارقىلىق قۇۋۋەت

 

※  ※  ※ 
 

  

                                                            
 پوستتا تۇرۇش. .ۋە مۇسۇلمانالرنى قوغداپ كۈزەتچىلىكتە تۇرۇش مىنىنىېئىسالم ز —ھارىس  ①



 توغرىسىدا(ىھاد ۋە ئۇنىڭ پەزىلەتلىرى )ج            جەننەت ئاشىقلىرى يىقىلغان مەيدان

101 

 
 باب-9

 يولىدا مال سەرپ قىلىشنىڭ پەزىلىتىهللا 

ُ  :مۇنداق دەيدۇ تائاالهللا  َ قَْرًضا َحَسًنا فَُيَضاِعَفُه لَُه أَْضَعافًا َكِثَْيةً َواّلَلَ ﴿َمْن َذا الََِذي ُيْقِرُض اّلَلَ
َيْبُسُط  ىڭ نهللاقا قەرزىي ھەسەنە بېرىدىكەن )يەنى هللاكىمكى » َوإِلَْيِه ُتْرَجُعوَن﴾َيْقِبُض َو
ئۇنىڭغا نەچچە  هللامېلىنى خۇشاللىق بىلەن سەرپ قىلىدىكەن(، -يولىدا پۇل

 هللاھەسسە )يەنى ئون ھەسسىدىن يەتتە يۈز ھەسسىگىچە( كۆپ قايتۇرىدۇ. 
ىشىلەرنىڭ )سىناش ئۈچۈن بەزى كىشىلەرنىڭ رىزقىنى( تار قىلىدۇ، )بەزى ك

 ①.«نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەرهللارىزقىنى( كەڭ قىلىدۇ، )قىيامەت كۈنى( 
ِ َكَمثَِل َحَبٍَة أَْنَبَتْت يەنە مۇنداق دەيدۇ: تائاال  هللا ﴿َمثَُل الََِذيَن ُيْنِفُقوَن أَْمَوالَُهْم ِِف َسِبيِل اّلَلَ

ُ َواِسٌع عَلِيٌم﴾َسْبَع َسَنابَِل ِِف كَُلِ ُسْنُبلٍَة ِماَئُة َحَبٍَة  ُ ُيَضاِعُف لَِمْن َيَشاُء َواّلَلَ -لنىڭ يولىدا پۇهللا» َواّلَلَ
مېلىنى سەرپ قىلغانالرنىڭ )سەرپ قىلغان نەرسىسى يەرگە تېرىلىپ( يەتتە باشاق 

خالىغان  هللا. ②دان تۇتقان بىر دانغا ئوخشايدۇ 155چىقارغان، ھەر باشىقىدا 
ىڭ مەرھەمىتى )چەكلىك ئەمەس( نهللا ،بەندىسىگە ھەسسىلەپ ساۋاب بېرىدۇ

 ③.«مال سەرپ قىلغۇچىنىڭ نىيىتىنى بىلگۈچىدۇر( هللاكەڭدۇر )
 نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇي اتىك ئەسەدىفىبنى ئم ەيرۇخ .11

 ئۇ ا،سقىل قېتىم چىقىميولىدا بىر  هللاكىمكى : »ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 ④.«كۆپەيتىپ بېرىلىدۇ ىگىچەھەسس 155 كىشىگە ئۇنىڭ ئەجرى

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ )مۇنداق دەيدۇ: بىر كىشى  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ مەسئۇد . 85
ولىغا ي هللابۇنى »چۈلۈك سېلىنغان بىر تۆگىنى ئېلىپ كېلىپ:  (نىڭ قېشىغا

بۇ بىر تۆگىنىڭ بەدىلىگە قىيامەت »ئۇنىڭغا:  ملسو هيلع هللا ىلصدېۋىدى، رەسۇلۇلالھ « ئاتىدىم
 ⑤دېدى.« تۆگە بېرىلىدۇ 155كۈنى ساڭا چۈلۈك سېلىنغان 

: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە  .81
 :ئۇ كىشى جەننەتنىڭ ئىشىكلىرىدىن، قوشالپ سەرپ قىلسايولىدا هللا  كىمكى»

                                                            
 ئايەت. -250سۈرە بەقەرە  ①
 مالنىڭ ساۋابىنىڭ ھەسسىلەپ كۆپ بولىدىغانلىقىغا مىسال. -ئۈچۈن سەرپ قىلىنغان پۇل هللابۇ،  ②
 ئايەت. -251سۈرە بەقەرە  ③
 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغانتىرمىزى ۋە نەسائى  ④
 .توپلىغانمۇسلىم  ⑤
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كىمكى ناماز ئەھلى  .دەپ چاقىرىلىدۇ <بۇ ئىشىك ياخشى نىڭ بەندىسى!هللائى >
 سەدىقە ئەھلى ن،جىھاد ئەھلى بولسا جىھاد ئىشىكىدى ن،بولسا ناماز ئىشىكىدى

ىن تئىشىكدېگەن ان يرەي بولسا روزا ئەھلى ،سەدىقە ئىشىكىدىن بولسا
ىر بئى رەسۇلۇلالھ! »: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ . ئەبۇبەكرى سىددىقدېدى« چاقىرىلىدۇ

كىشىنىڭ بىرال ئىشىكتىن چاقىرىلىشى شەرتمۇ، ئەجىبا بىر كىشى ئۇ 
: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ەپ سورىۋېدى،د «؟مامدۇئىشىكلەرنىڭ ھەممىسىدىن چاقىرىل

 ①.دىدې «الرنىڭ قاتارىدىن بولۇشۇڭنى ئۈمىد قىلىمەنشۇسېنىڭ مەن شۇنداق، »
: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە  .82

ى ئ>جەننەتنىڭ ھەربىر خادىملىرى:  سەرپ قىلسا، قوشالپيولىدا هللا كىمكى »
ئى »: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبەكرى ئەبۇ دېدى.« دەپ چاقىرىدۇ بۇياققا كەل<پاالنى! 

 دى،گەنىدې «زىيانسىز چىقىمكەن كەتمەيدىغان ۋە ەزايھەقىقەتەن رەسۇلۇلالھ! بۇ 
 «ڭنى ئۈمىد قىلىمەنۇبولۇش ىنقاتارىد شۇالرنىڭمەن سېنىڭ »: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ②دېدى.
ىبنى ئنىڭ تاغىسى سەئسەئ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەھنەف ئىبنى قەيس .83
نى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇى مۇنداق دەيدۇ: مەن ئەبۇ زەر غىفاررەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇئاۋىيە
-ەھلىياكى ئ ىگەن. ئاندىن ئۇ تۆگىنى يېتىلبارسام ئۆيىدە يوق ئىكەنئىزدەپ 

ئۇچراپ مغا دا ئالدىھالسۇغىرىدىغان بىر تۇلۇمنى تۆگىگە ئارتقان  بالىلىرىنى
كىشىلەر مېنى »ئۇ:  سام،دەپ سورى «؟ەنئەبۇ زەر بوالمس سەن». مەن: قالدى

 ىنتدىن ئاڭلىغان ھەدىس ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ »دېدى. مەن ئۇنىڭغا: « شۇنداق ئاتىشىدۇ
ئۇنىڭ بىلەن مېنى  تائاال هللا ىنى سۆزلەپ بەرسەڭ، ئۈمىدكى،بىرەر

هللا كىمكى >نىڭ:  ملسو هيلع هللا ىلصمەن رەسۇلۇلالھ »دېدىم. ئۇ:  «پ قالسامەنپەئەتلەندۈرۈ
 <ئېچىلىدۇئۇنىڭغا جەننەت پەردىلىرى  قوشالپ مال سەرپ قىلسايولىدا 

>قوشالپ مال< دېگەننىڭ مەنىسى : »مەن دېدى.« غانىدىمدېگەنلىكىنى ئاڭلى
ەپ د «نىياكى تۆگىدىن ئىككى نىئىككى ئاتتىن»ئۇ:  سورىسام،دەپ « ؟نېمە

 ③ى.جاۋاب بەرد
داق مۇن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇسەۋبان  .85

لىرىدىن ئەجرى ئەڭ يۇقىرى كىشىنىڭ سەرپ قىلغان دىناربىر »دېگەن: 
                                                            

 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ①
 .توپلىغانمۇسلىم  ②
 نەسائى ۋە ھاكىم سەھىھ ئىسناد بىلەن رىۋايەت قىلغان. ③
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يولىدا ئىشلىتىش ئۈچۈن ئاتاپ هللا  سەرپ قىلغىنى، ئۆز ئائىلىسىگە بولىدىغىنى
سەرپ قېرىنداشلىرىغا يولىدىكى  هللا ۋە قويغان ئۇالغقا سەرپ قىلغىنى

 ①.«ىنىدۇرقىلغ
رگە ىبەدرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  فھرى مۇنداق دەيدۇ: ئابدۇراھمان ئىبنى ئەۋۇز

 دىندىنار 155نىڭ ھەربىرىگە لىرىقاتناشقان كىشىلەردىن ھايات قالغان
نى ۋەسىيەت قىلدى. ۋەسىيەت قىلىنغۇچىالر بۇ پۇلالرنى ئالدى، ئۇالر ىشلىبېرى
سىمۇ ئۆز بولە پخەلىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھەم گەرچە ئىدى. ئوسمان كىشى  155

رەزىيەلالھۇ  ئىبنى ئەۋفئابدۇراخمان دىنارنى ئالدى چۈنكى  155 نېسىۋىسى
 ②كەتلىك ئىدى.ىنىڭ مېلى ھاالل ۋە بەرئەنھۇ

 ،قوبۇل قىلىدۇ تەقدىردىمۇ ھەم ئاز بولغان بەندىنىڭ نەپىقىسىتائاال  هللا
 بولمايدۇ. دۇرۇسىقىسىنى ئاز ۋە تۆۋەن سانىشى پىقە قىلغۇچىنىڭ ئۆز نەپنە

رەسۇلۇلالھ  نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ زەر غىفارى .80
ھەتتاكى ھەرقانداق ياخشى ئەمەلنى كىچىك سانىما، : »ېگەنمۇنداق دملسو هيلع هللا ىلص 

مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىڭغا ئوچۇق چىراي بىلەن ئۇچرىشىشىڭمۇ ياخشى ئەمەل 
 ③.«ھېسابلىنىدۇ

ھېچنەرسىنى كىچىك مۇسۇلمان ئۆزىدىكى ياخشىلىقتىن  ،بۇنىڭ مەنىسى
ىڭ ئۇنتائاال  هللا ىمۇبولس كىچىكياكى  يئۇ ياخشىلىق ئاددى سانىمىسۇن، گەرچە

 ىدۇ.كۆپەيتىپ بېر سەۋەبلىكسالىھ نىيىتى 
 ھەرقانداقيولىدىكى  هللا فەھرى ىبنى نافىئئ مۇجاھىدالر ئەمىرى ئۇقبە

ىن تقوبۇل قىالتتى. ئەگەر بىرەر ئايال كىچىك ئورام يىپ ئاز بولسىمۇ ىنىىقپنە
رەر ئەگەر بى ،قوبۇل قىالتتى ھەم جىھاد ئۈچۈن ئېلىپ كەلسە ىكىيولىد هللا بىرنى
 ەئېلىپ كەلس جىھاد ئۈچۈنىكى يولىدهللا بىر دىنارنىڭ ئۈچتەن بىرىنى  كىشى

دىن ەرلئاز نەرسى نچىلىكسېنى بۇهللا »ئۇنىڭغا: بىر قېتىم قوبۇل قىالتتى.  ھەم
ۇ ئمەن »ئۇ:  گەنىدى،دېيىل «ئالىسەن؟ئۇنى  بىھاجەت قىلغان تۇرسا، نېمە ئۈچۈن

 اندىنئ ئالىمەن. ۈمىد قىلىپئ نىئۇنىڭغا ئەجىر بېرىشى نىڭهللا سەۋەبلىك نەپىقە
 «بىزگە ھەم ئەجىر بېرىدۇ هللا دە،-يېنىمىزدىن بېرىمىز ئۆزبىز ئۇ سەدىقىنى 

  دېدى.
                                                            

 .توپلىغانمۇسلىم  ①
 .توپلىغانئىبنى ئەساكىر  ②
 .توپلىغانمۇسلىم  ③
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 ھەقىقەتەن هللا ۇر.تئۇنىڭغا رەھمەت قىلسۇن! ئۇنىڭ ئېيتقان سۆزى راست هللا
زەررىچىلىك زۇلۇم قىلمايدۇ. ئەگەر سەن ياخشىلىق قىلغان بولساڭ، ئۇنى 

 ئۆز دەرگاھىدىن كاتتا ئەجىر ئاتا قىلىدۇ. ،كۆپەيتىپ بېرىدۇ
ئۆز  يولدىشى ۋە قىسسىلىرىدىن بىرى،يولىدا مال سەرپ قىلغۇچىالرنىڭ هللا 
يولىدا سەرپ  هللا ئۆز ماللىرىنى، لىككە ئاتىغانيولىدا شەھىد هللا نىئوغۇللىرى

يولىدا سەدىقە قىلغان ئايالنىڭ  هللا چېچىنى كېسىپ، ئۇنى ھەتتا قىلغان

 وس وأنسسوق العر »دۇر. بۇ قىسسىنى ئەھمەد ئىبنى جەۋزى ئۆزىنىڭ قىسسىسى
ناملىق كىتابىدا ئەبۇ قۇدامە شامىيدىن نەقىل قىلىپ تەپسىلىي بايان  «النفوس

 قىلغان. قىسسىنىڭ قىسقارتىلمىسى تۆۋەندىكىدەك:
ئۆز يولىدىكى جىھادنى سۆيۈملۈك  ئۇنىڭغا هللا — يئەبۇ قۇدامە شامى

قاتناشقان ئىدى.  الرغاجىھاد نۇرغۇنكۆرسەتكەن كىشى بولۇپ، ئۇ رۇمغا قارشى 
نىڭ مەسجىدىدە ئۆزىنىڭ بىر قىسىم غازاتلىرىدىن  ملسو هيلع هللا ىلصبىر كۈنى ئۇ رەسۇلۇلالھ 

 ىالر ئىچىدىكجىھادئۇ قاتناشقان ئۇنىڭدىن  سورۇندىكىلەر ،سۆزلەپ بېرىۋاتاتتى
 ،ئەڭ تەسىرلىك بىرەر قىسسىنى سۆزلەپ بېرىشنى تەلەپ قىلدى. شۇنىڭ بىلەن

شكە ئاجايىپ بىر قىسسىنى سۆزلەىي يۈز بەرگەن ۆز جىھادى داۋامىدا ئەمەلئ ئۇ
 . باشلىدى

 كېرەكلىك تۆگە قاجىھاد ئاتالنغان كۈنلەرنىڭ بىرىدە،ئۇ رۇمغا قارشى جەڭگە 
. گە كىردىئۈچۈن فۇرات دەرياسى تەرەپكە جايالشقان رىققە شەھىرى ېلىشسېتىۋ

ئۈچۈن سەدىقە  چېچىنى جىھاد ، ئۆزردە ئۇنىڭ ئالدىغا بىر ئايال كېلىپەمەزكۇر شەھ
ۇ لىدى. ئاندىن ئەبىچېچىنى كېسىپ توپىغا م ،دە-ردىقىلىش ئىرادىسىنى بىلدۈ

قوبۇل شى ئۈچۈن ۇبول ئارغامچا تلىرىغادىن بۇ چاچنى مۇجاھىدالرنىڭ ئاىقۇدام
 قىپجىھادقا چى يولدىشى ۋە بالىلىرىنىڭئۇ ئايال ئۆز  تەلەپ قىلدى. قىلىشىنى

 قا كىرگەنياش 10 يېنىدا پەقەتئۇنىڭ  ئۇچراشقانلىقىنى،قا شەھىدلىك بىلەن هللا
ۇ دائىم ئ ئەمما ئۇنىڭ يېشى كىچىك بولسىمۇگەرچە بىر ئوغلىنىڭ قالغانلىقىنى، 

ياخشى چەۋەنداز  نامازغا تۇرىدىغان، قۇرئان يادلىغان قارى ۋە لىرىكېچى ،روزىدار
ىسى ياخشۋە  ەنئەڭ كېلىشكئىچىدە ياش يىگىتلەرنىڭ  ، شۇنداقالئىكەنلىكىنى

شەھەردىن يىراق بىر يەرگە چىقىپ  ھازىر . ئوغلىنىڭئېيتتىئىكەنلىكىنى 
 هللا ئۇنىڭ بىلەن جىھادقا ئەۋەتىپ،كەتكەنلىكىنى، قايتىپ كەلگەن ھامان 

نى ىشاھادەت ئاتا قىلىشھەم نىڭ ئوغلىغا هللا بېغىشاليدىغانلىقىنى ھەمدە يولىغا
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 ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. 
كەلمىدى. شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئۆز يىگىت ئۇ  ،بولسىمۇ ساقلىغانئەبۇ قۇدامە 

دىن يولغا چىقتى. ىئۈچۈن رىقق جەڭ قىلىشھەمراھلىرى بىلەن رۇمغا قارشى 
كۈن يول يۈرگەندىن كېيىن ھېلىقى مۇجاھىد يىگىت ئۇالرغا قانچە ئۇالر بىر 

ۇشتۇرۇپ ئۆزىنىڭ ئاتلىق يېتىشىۋالدى. ئۇ يىگىت ئەبۇ قۇدامىگە ئۆزىنى تون
قا هللا ھېلىقى ئايالنىڭ ئوغلى ئىكەنلىكىنى، ئۇنىڭ ئاتىسى ۋە قېرىنداشلىرى

شەھىد ئۇالرغا ئوخشاش ھەم ، ئۆزىنىڭمۇ ئۇچراشقانلىقىنى شەھىدلىك بىلەن
بارلىقىنى ئېيتتى. ئەبۇ قۇدامە يىگىتنىڭ يېشىنىڭ  بولۇش ئارزۇسىنىڭ

تىرىشقان ۋېتىشكە ۇقايتۇر ئۇنى ،ئۇنىڭدىن ئەنسىرەپ گە قاراپكىچىكلىكى
قا بىللە ئېلىپ چىقىشىنى ئەبۇ قۇدامىدىن لېكىن ئۇ يىگىت جىھاد بولسىمۇ

مەرگەن، قۇرئان  ، ئۇستائۆزىنىڭ ئاتلىق ماھىر چەۋەنداز ئۆتۈنۈپ سورىدى ۋە
ڭ ھەمدە دادىسىنى سۈننىتىگە ئالىم ئىكەنلىكىنى ملسو هيلع هللا ىلصلىغان قارى، رەسۇلۇلالھ ديا

ە يەن. يىگىت ئېيتتى بارلىقىنى ارزۇسىنىڭۇش ئشەھىد بول ئىزىنى بېسىپ
 ،نىشىئۇنىڭ شەھىدلىككە ھېرىس بولۇ بىلەن خوشالشقاندائۇنىڭ  نىڭئانىسى
ئۈچۈن پىدا  هللا جېنىنىئۆز  ،نىىقاچماسلىقغا ئارقىسىنى قىلىپ كاپىرالر

 ئۆز ئاتىسى ۋە قېرىنداشلىرىئۇنىڭدىن شاھادەتكە ئېرىشىپ ھەمدە  قىلىشىنى
 . ئېيتىپ بەردىئەبۇ قۇدامىگە  لغانلىقىنىتەلەپ قى بىلەن بىللە بولۇشىنى

 ناھايىتى تەسىرلەندى نىڭ سۆزىنى ئاڭالپئەبۇ قۇدامە بۇ ياش چەۋەنداز يىگىت
 اغداچبازىسىغا يېقىنالشقان  يئۇالر رۇمنىڭ ئەسكىرى ۋە ئۇنى بىللە ئېلىپ ماڭدى.

بۇ ياش يىگىت  ،روزىدار بولۇپ . مۇجاھىدالرغان ئىدىكۈن پېتىش ۋاقتى بول
 . ىتىنى قىلدىخىزم ۇپ، ئۇالرنىڭشۇرۇتار تامىقىنى پپئۇالرنىڭ ئى

ئۇخالۋېتىپ ئۇ  ،دىېۋئەبۇ قۇدامە ئۇنىڭغا قارى ئۇيقۇغا كەتكەندەيىگىت 
: چاقىرىپھەمراھلىرىنى ەندى ۋە لبكۈلدى. ئەبۇ قۇدامە بۇنىڭدىن ئەجەتۇيۇقسىز 

ئەبۇ قۇدامە ھەمراھلىرى بىلەن  ،يىگىت ئويغانغاندا. دېدى« قاراڭالر! غائۇنىڭ»
يىگىت ئۆزىنى  ۋېدى،ئۇخالۋېتىپ كۈلگەنلىكىنىڭ سەۋەبىنى سورى دىنئۇنىڭ

  ئۇالرغا سۆزلەپ بەردى. نىىكۈلدۈرگەن چۈش
ىدا سىئۇ چۈشىدە ئۆزىنى ياپيېشىل بىر باغدا كۆرگەنلىكىنى، ئۇنىڭ ئوتتۇر

نىڭ ئۇنىڭ پەردىلىرى ،نى ئۇچراتقانلىقىنىمۈشتىن ياسالغان بىر قەسىرۈك-ئالتۇن
 ڭتۇرغانلىقىنى، قەسىردە يۈزلىرى خۇددى ئايدەك قىزالرنى يەڭگىل يەلپۈنۈپ
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ئۇنى كۈتۈۋېلىش ئۈچۈن ئۇنىڭ قېشىغا  ،كۆرۈپ بۇ يىگىتنى، ئۇالر بارلىقىنى
! اڭمىئالدىر»بىرىگە قولىنى سوزغاندا، ئۇالر:  دىنئۇالر يىگىت ،چۈشكەنلىكىنى

 شۇ ئۇئاندىن  ،گەنلىكىنىدې «قەسىردەئاۋۇ ، ئۇ ھازىر ىزمەرزىيەنىڭ ئېرىس سىز
خۇددى قۇياشتەك بىر قىزنى كۆرگەنلىكىنى، ئۇنىڭ گۈزەللىكى  كىرىپقەسىرگە 

ئۇ قىزچاق ئۇنىڭ كەلگەنلىكىنى  ىدىغان بولۇپ،كۆزنى قاماشتۇر
 نى،ىكىدېگەنل« سىز مېنىڭ، مەن سىزنىڭ» غا:ئۇنىڭ ۋە گەنلىكىنىتەبرىكلى
، ماڭىئالدىر»قىزچاق ئۇنىڭغا:  ا قولىنى شۇنداق سۇنغان چاغدا،ئۇنىڭغيىگىت 

 «خۇش بېشارەت ئېلىڭ! ئۇچرىشىمىز، ئەتە پېشىن نامىزى ۋاقتىدا ئىككىمىز
 دى.بايان قىل لگەنلىكىنىكۈ بۇنىڭدىن خۇشال بولۇپ يىگىت ،گەنلىكىنىدې

ناھايىتى  جەڭبازىسىغا يېتىپ باردى.  يسەھەردە ئۇالر رۇمنىڭ ئەسكىرى
چەۋەنداز  غاندا،شىددەتلىك باشالندى. رۇم قوشۇنلىرى مۇجاھىدالرغا ھۇجۇم قىل

يىگىت مۇجاھىد قېرىنداشلىرى بىلەن ئۇالر تەرەپكە شىددەت بىلەن ئېتىلىپ 
ئۇزۇن داۋامالشتى، جەڭ ناھايىتى  ئۇالردىن نۇرغۇنلىرىنى ئۆلتۈردى. ،بېرىپ

مۇسۇلمانالرنىڭ  لېكىن جەڭ پتىن نۇرغۇن كىشىلەر ئۆلتۈرۈلدىئىككى تەرە
ئۇنىڭ  ،بىسى بىلەن ئاخىرالشتى. ئەبۇ قۇدامە چەۋەنداز يىگىتنى ئىزدەپىغەل

 چاڭ-توپا بېشى-جىسمىدىن قان تېمىپ تۇرغان ھالدا ئۇچراتتى. ئۇنىڭ ئۈستى
راست ھەقىقەتەن ئىدى. ئۇ ئەبۇ قۇدامىگە ئۆزىنىڭ كۆرگەن چۈشىنىڭ 

ئۈستىدە ئۇنىڭ روھىنىڭ  ھازىر بېشىھۆرنىڭ  گەنىكەنلىكىنى، چۈشىدە كۆرئ
نى ئانىسىنىڭ ۋەسىيىتىئۆزىنىڭ چىقىشىنى كۈتۈپ تۇرغانلىقىنى ئېيتتى ھەمدە 

ىغا ئانىسمىنى ىئۇنىڭ قانغا بويالغان كىي ،ئورۇنلىغانلىقىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن
 دىن ئۇ ئىككى شاھادەتتەلەپ قىلدى. ئانئەبۇ قۇدامىدىن يەتكۈزۈپ بېرىشنى 

قا شاھادەت بىلەن تاپشۇردى. مۇجاھىدالر ئۇنى هللا روھىنى ،ئېيتىپ كەلىمىسىنى
 كېپەنلەپ، ئۆز ئورنىغا دەپنە قىلدى.  بىلەن مىىئۆز كىي

يىگىتنىڭ خەۋىرىنى ئانىسىغا  ،گە قايتىپە شەھىرىئەبۇ قۇدامە رىقق
 نقايتىۋاتقانالردى جەڭدىن ،ۈۋاتقاندائۆت ئالدىدىنئۆيىنىڭ يەتكۈزۈش ئۈچۈن ئۇنىڭ 

بىر كىچىك ئاكىسىنى سۈرۈشتۈرۈۋاتقان ئىشىك ئالدىدىكى ئۆزىنىڭ مۇجاھىد 
رۇخسەت  كۆرۈشۈشكەئانىسى بىلەن  قىزچاقتىنقىزنى كۆردى. ئەبۇ قۇدامە 

ئى ئەبۇ قۇدامە! تەزىيە »ئۇنىڭغا:  دى ۋەسورىدى. ئانىسى چىقىپ ئەبۇ قۇدامىنى كۆر
ئەبۇ قۇدامە ئۇ  گەنىدى،دې «؟ئېلىپ كەلدىڭمۇ خەۋەرشۇياكى خ ىڭمۇبىلدۈرۈپ كەلد
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ئەگەر »دېدى. ئۇ ئايال:  «خۇشخەۋەر دېگەن نېمە؟ دېگەن نېمە،تەزىيە » ئايالغا:
دۈرۈپ تەزىيە بىلسەن كەلگەن بولسا، قايتىپ ئوغلۇم سىلەر بىلەن ساالمەت 

خۇش  سەن ،يولىدا شەھىد بولغان بولسا هللا ئەگەر ئوغلۇم كەلگەن بولىسەن؛
 هللا خۇشخەۋەر،»دېدى. ئەبۇ قۇدامە ئۇ ئايالغا: « ئېلىپ كەلگەن بولىسەنبېشارەت 

نىڭ ھۇزۇرىغا هللا شەھىد بولغان ھالدا يەرىڭىزنى قوبۇل قىلدى. ئوغلىڭىزىھەد
ئوغلۇمنى قىيامەت كۈنى مەن ئۈچۈن »خۇش بولۇپ:  ئۇ ئايالدېدى.  «كەتتى

ساناالر -قا ھەمدۇهللا قىلىپ بەرگەن (شاپائەتچىئەسقاتىدىغان بايلىق )يەنى 
 .دېدى «بولسۇن!

 

※  ※  ※ 
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 باب -11

يولىدا مال سەرپ قىلىشقا بېخىللىق هللا 
 قىلىشتىن ساقلىنىش ھەققىدە

ِ َوََل ُتلُْقوا بِأَْيِديُكْم إََِل الَتَْهلَُكِة َوأَْحِسُنوا إَِنَ  مۇنداق دەيدۇ: تائاالهللا  َ ا﴿َوأَْنِفُقوا ِِف َسِبيِل اّلَلَ ّلَلَ
مال( سەرپ قىلىڭالر، ئۆزۈڭالرنى ھاالكەتكە -نىڭ يولىدا )پۇلهللا» ُيِحَبُ الُْمْحِسِننَي﴾

ھەقىقەتەن دوست  هللاتاشلىماڭالر، ئېھسان قىلىڭالر، ئېھسان قىلغۇچىالرنى 
 ①«.تۇتىدۇ

 «رئۆزۈڭالرنى ھاالكەتكە تاشلىماڭال» رەزىيەلالھۇ ئەنھۇىبنى يەمانى ئھۇزەيفە 
 دەپ تەپسىر« يولىدا مال سەرپ قىلىشنى تەرك ئېتىشهللا »دېگەن ئايەتنى 

 ②.قىلغان
كە ئىبنى ئابباس، <ھاالكەتئايەتتىكى >»ھاتەم مۇنداق دەيدۇ:  بۇئىبنى ئە

سالىھ، زەھھاك،  ۇ، ئەتا، سەئىد ئىبنى جۇبەير، ئەبمە، ھەسەن، مۇجاھىدىئىكر
يەمانى ئىبنى ھۇزەيفە  قاتارلىقالرمۇ سۇدى، مۇقاتىل ئىبنى ھەييان ۋە قەتادە

 ③.«ەردىسىرنى بپبەرگەن تەرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 
، ئىبنى ئابباس ،ىبنى يەمانىئھۇزەيفە »سىرىدە مۇنداق دەيدۇ: پقۇرتۇبى ئۆز تە

ِ َوََل ُتلُْقوا بِأَْيِديُكْم إََِل  ئالىمالرمە، مۇجاھىد ۋە جۇمھۇر ىئىكرئەتا،  ﴿َوأَْنِفُقوا ِِف َسِبيِل اّلَلَ
مال( سەرپ قىلىڭالر، ئۆزۈڭالرنى ھاالكەتكە -نىڭ يولىدا )پۇلهللا> الَتَْهلَُكِة﴾

 قۇپتىن قورلۇقنامراتلىق ۋە يوقسۇزنى >دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى< تاشلىماڭالر
 ④.«دەپ شەرھلىگەن <يولىدا مال سەرپ قىلىشنى تەرك قىلىش هللا

ْهَباِن لََيأْكُلُوَن أَْمَواَل ﴿َيا أََيَُها الََِذيَن آَمُنوا : مۇنداق دەيدۇ تائاالهللا  إَِنَ َكِثًْيا ِمَن اأْلَْحَباِر َوالَرُ
َة َوََل ُيْنِفُقوَنَها ِِف  َهَب َوالِْفَضَ وَن الَذَ ِ َوالََِذيَن َيْكِِنُ وَن َعْن َسِبيِل اّلَلَ َيُصَدُ ِ فََبَشِ الَنَاِس بِالَْباِطِل َو ْرُهْم  َسِبيِل اّلَلَ

ُتْم أِلَْنُفِس  بَِعَذاٍب أَلِيٍم ۞ َيْوَم  ْم كُ ُيْحََم عَلَْيَها ِِف َناِر َجَهَنََم فَُتْكَوى بَِها ِجَباُهُهْم َوُجُنوُبُهْم َوُظُهوُرُهْم َهَذا َما َكَِنْ
ردىن )يەھۇدىي ۋە ناسارا ئى مۇئمىنلەر! ھىبرىلەر ۋە راھىبال» فَُذوقُوا َما ُكْنُتْم َتْكِِنُوَن ۞﴾

                                                            
 ئايەت. -110سۈرە بەقەرە  ①
 بۇخارى توپلىغان. ②
 بەت. -128توم  -1 «تفسري ابن أيب حامت» ③
 بەت. -352توم  -2 «تفسري القرطيب» ④
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ماللىرىنى ھەقىقەتەن ھارام يەيدۇ، -ىلەرنىڭ پۇلئۆلىمالىرىدىن( نۇرغۇنلىرى كىش
كۈمۈش يىغىپ، ئۇنى -ئالتۇن .نىڭ دىنىغا كىرىشتىن توسىدۇهللا)كىشىلەرنى( 

نىڭ يولىدا سەرپ قىلمايدىغانالرغا )دوزاختا بولىدىغان( قاتتىق ئازاب بىلەن هللا
كۈمۈشلەر -[. ئۇ كۈندە )يەنى قىيامەت كۈنىدە( ئۇ ئالتۇن35بېشارەت بەرگىن ]

جەھەننەمنىڭ ئوتىدا قىزىتىلىپ، ئۇنىڭ بىلەن ئۇالرنىڭ پېشانىلىرى، يانلىرى 
-بۇ سىلەرنىڭ ئۆزۈڭالر ئۈچۈن يىغقان ئالتۇن>ۋە دۈمبىلىرى داغلىنىدۇ. ئۇالرغا: 

نىڭ ھەققىنى ئادا قىلمىدىڭالر(. هللاكۈمۈشۈڭالر )سىلەر بۇ دۇنيايىڭالردىكى 
 ①.«[30دېيىلىدۇ ] <لىنى تېتىڭالركۈمۈشۈڭالرنىڭ ۋابا-يىغقان ئالتۇن

ِ فَِمْنُكْم َمْن َيْبَخُل يەنە مۇنداق دەيدۇ:  تائاالهللا  ﴿َها أَْنُتْم َهُؤََلِء ُتْدَعْوَن لُِتْنِفُقوا ِِف َسِبيِل اّلَلَ
ُ الَْغِنَُ َوأَْنُتُم الُْفَقَراُء َوإِْن  ُكْم ُثَمَ ََل َيُكوُنوا َوَمْن َيْبَخْل فَِإَنََما َيْبَخُل َعْن َنْفِسِه َواّلَلَ َتَتَولََْوا َيْسَتْبِدْل قَْوًما غَْْيَ

مال( سەرپ -نىڭ يولىدا )پۇلهللاسىلەر شۇنداق كىشىلەرسلەركى، » أَْمثَالَُكْم﴾
كىمكى  .قىلىشقا چاقىرىلساڭالر، سىلەرنىڭ ئاراڭالردا بېخىللىق قىلىدىغانالر بار

 هللا .بېخىللىق قىلىدۇىڭ زىيىنى ئۈچۈن بېخىللىق قىلىدىكەن، ئۇ ئۆزىن
قا( هللامۈلكۈڭالردىن( بىھاجەتتۇر، سىلەر بولساڭالر )-)سىلەرنىڭ مال

سىلەرنىڭ  هللانىڭ تائىتىدىن( يۈز ئۆرۈسەڭالر، هللائەگەر سىلەر ) .موھتاجسىلەر
ئورنۇڭالرغا باشقا بىر قەۋمنى ئالماشتۇرىدۇ، ئۇالر سىلەرگە ئوخشاش بولمايدۇ 

 ②«.قا ئىتائەت قىلىدۇ(هللا)بەلكى 
َماَواِت َواأْلَْرِض﴾: يەنە مۇنداق دەيدۇ تائاالهللا  ِ ِمَْياُث الَسَ ِ َوّلِلََ  ﴿َوَما لَُكْم أَََلَ ُتْنِفُقوا ِِف َسِبيِل اّلَلَ

ۋە  ئاسمانالرنىڭ ؟ىلمايسىلەرمال( سەرپ ق-نىڭ يولىدا )پۇلهللا سىلەر نېمىشقا»
 ③.«قا خاستۇرهللازېمىننىڭ مىراسى 

لۈپ ئۆبەرىبىر سىلەر »مۇنداق دەيدۇ: بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە قۇرتۇبى 
ھۇزۇرىغا نىڭ هللا يەنىال مېلىڭالر ئارقاڭالردا قېلىپ ىدىغان تۇرساڭالر،كېت

يولىدا مال سەرپ قىلىشتىن هللا  قايسى نەرسەسىلەرنى يەنە  ،تۇرسا قايتىدىغان
 توسۇۋاتىدۇ؟

ۇ ب غان بولۇپ،غانالرغا كايىيولىدا پۇل سەرپ قىلمى هللا تەئايەتبۇ  تائاالهللا 
 ،ئىكەنلىكىنىڭ هللا دىكى بارچە مىراسالر )مۈلۈكلەر(نىڭزېمىن-ئاسمانئايەت، 

                                                            
 ئايەتلەر. -30، -35سۈرە تەۋبە  ①
 ئايەت. -38سۈرە مۇھەممەد  ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -15سۈرە ھەدىد  ③



 توغرىسىدا(ىھاد ۋە ئۇنىڭ پەزىلەتلىرى )ج            جەننەت ئاشىقلىرى يىقىلغان مەيدان

110 

نەرسىلەر بارچە زېمىندىكى -ئاسمان ،قايتقاندەك ەق ئىگىسىگەمىراس ھخۇددى 
ىغانلىقىدىن ئىبارەت مەزمۇننى ئۆز ئىچىگە قا قايتىدهللا نىش بىلەنىھەم قەرز قىل

 ①«.ئالغان
: مەن مۇنداق دەيدۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئابدۇلالھ ئىبنى سامىت غىفارى  .85

 رگەبىلەن بى ئۇنىڭ نىڭ ھەدىيىسى كەلگەن چاغدارەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ زەر غىفارى
. ئۇنىڭ يېنىدا بىر دېدىكى بار ئىدى. دېدەك ئەبۇ زەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئىدىم

بولغاندىن كېيىن يەنە يەتتە دەرھەم ئېشىپ كېرەكلىك نەرسىلىرىنى سېتىۋېلىپ 
كىچىك پۇلالرغا  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇ دېدەكنى دەرھەملەرنى قالدى. ئەبۇ زەر

ېھمانلىرىڭ سەن ئۇنى ھاجىتىڭ ئۈچۈن ياكى م» ئالماشتۇرۇشقا بۇيرۇدى. مەن:
مەن ئەڭ ياخشى كۆرىدىغان »دېسەم، ئۇ: « !؟ئۈچۈن قالدۇرۇپ قويساڭ بولمامدۇ

 نى: >ھەرقانداق ئالتۇن ياكى كۈمۈش قاچىالنغان ھەميانملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ كىشى 
 ②دېدى.« چىقىم قىلمىغۇچە ئىگىسىگە چوغدۇر< دېگەنىدى يولىدا هللائىگىسى 

 تۆۋەندىكىدىن نەقىل قىلغان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇمامە باھىلى ۇئەبۇ داۋۇد ئەب
: ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصھەدىس ئىلگىرى ھەم بايان قىلىنغان ئىدى: رەسۇلۇلالھ 

رەر بىۋە ياكى  پ قويمىساكىمكى غازات قىلمىسا ياكى غازات قىلغۇچىنى جابدۇ»
تائاال  هللا خەۋەر ئالمىسا،ياخشىلىق بىلەن  دىنغازات قىلغۇچىنىڭ ئائىلىسى
 ③.«بىلەن ئازاباليدۇ چوڭ بىر مۇسىبەتئۇنى قىيامەت كۈنىدىن بۇرۇن 

ات قىلىش ئۈچۈن مەدىنىدىن ئەبۇ ئىمران مۇنداق دەيدۇ: بىز غاز ئەسلەم
جامائىتىمىزنىڭ ئەمىرى ئابدۇراھمان  قۇستانتىنىيەگە قاراپ يولغا چىقتۇق.

ئىبنى خالىد ئىبنى ۋەلىد ئىدى. رۇملۇقالر ئۆزىنىڭ ئارقىسىنى شەھەر تېمىغا 
قىلىپ تۇرۇۋالدى. توساتتىن بىر كىشى يالغۇز دۈشمەن سېپىگە ھۇجۇم قىلىپ 

... ئۇ ئۆزىنى ل إله إل هللا ...، توختاتوختا»لەر: بۆسۈپ كىرىپ كەتتى، كىشى
دېيىشتى. بۇ ۋاقىتتا ئەبۇ ئەييۇب ئەنسارى مۇنداق دېدى: « ھاالكەتكە تاشلىدى

تائاال پەيغەمبىرىگە نۇسرەت  هللابۇ ئايەت بىز ئەنسارىالر ھەققىدە نازىل بولغان. »
پەرۋىش  مۈلكىمىزنى-بېرىپ ئىسالمنى غالىب قىلىۋېدى، بىز: >ئەمدى مال

ۇ تائاال شۇ چاغدا ب هللائەھۋالىمىزنى ياخشىلىۋااليلى< دېيىشتۇق، -قىلىپ، ھال

                                                            
 بەت. -231توم  -11 «تفسري القرطيب» ①

 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغانئەھمەد ۋە تەبرانى  ②
 دېگەن.« ھەسەن»، ئەلبانى توپلىغانئەبۇ داۋۇد ۋە ئىبنى ماجە  ③



 توغرىسىدا(ىھاد ۋە ئۇنىڭ پەزىلەتلىرى )ج            جەننەت ئاشىقلىرى يىقىلغان مەيدان

111 

َ ُيِحَبُ ئايەتنى نازىل قىلدى:  ِ َوََل ُتلُْقوا بِأَْيِديُكْم إََِل الَتَْهلَُكِة َوأَْحِسُنوا إَِنَ اّلَلَ ﴿َوأَْنِفُقوا ِِف َسِبيِل اّلَلَ
 ھاالكەتكە ئۆزۈڭالرنى قىلىڭالر، سەرپ( مال-پۇل) يولىدا نىڭهللا> الُْمْحِسِننَي﴾

 تدوس ھەقىقەتەن هللا قىلغۇچىالرنى ئېھسان قىلىڭالر، ئېھسان تاشلىماڭالر،
.تۇتىدۇ دۇنيانى -دېمەك، >ئۆزىنى ھاالكەتكە تاشالش< بىزنىڭ مال  ①<

 «.كۆپەيتىشكە بېرىلىپ جىھادنى تەرك ئەتكەنلىكىمىز ئىدى
ئەبۇ ئەييۇب ئەنسارى ھاياتىنىڭ ئاخىرقى »ئىمران مۇنداق دەيدۇ: ئەبۇ 

 ②«.مىنۇتلىرىغىچە جىھاد قىلىپ ھەتتا قۇستانتىنىيەگە دەپنە قىلىندى

ى ئىبنناملىق كىتابىدا مۇنداق دەيدۇ:  «السنن الكربى»ئۆزىنىڭ  بەيھەقى

ِ﴾﴿َوأَْنِفُقوا ِِف َسِبيِل : نىڭتائاال هللارەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئابباس  -لنىڭ يولىدا )پۇهللا» اّلَلَ
 دىنسىلەر» دېگەن ئايىتى ھەققىدە مۇنداق دېگەن: «مال( سەرپ قىلىڭالر

ەت پەق ،دېمىسۇن <نەرسە تاپالمايمەن سەرپ قىلغۇدەك يولىغا هللا مەن>بىرىڭالر: 
 !دىكى مۇجاھىدقا بەرسۇنيولىهللا  تاپالىغان تەقدىردىمۇ، ئۇنى ئوقيانىڭ ئۇچىنى
 ③«.ھاالكەتكە تاشلىماڭالرسىلەر ئۆزۈڭالرنى 

 
يولىدا هللا  — ئەڭ ئەۋزىلى قا بولغان ئىتائەتنىڭهللا

 تۇرقىلىش خىراجەت
يۇقىرى ئەڭ  قا بولغان ئىتائەتنىڭهللابولسا  قىلىش خىراجەتيولىدا هللا 
قا يېقىنالشتۇرىدىغان ئەڭ كاتتا ۋە ئەڭ بۈيۈك سەدىقىدۇر. هللا بولۇپ، دەرىجىسى
ۋە باشقا مۇجاھىدالرغا سەرپ قىلىدۇ.  غلىرىغائۆزىگە، ئۇال ماللىرىنىمۇجاھىد 

ئۇالغ )ياكى جىھادقا كېرەكلىك قاتناش -ئات ياراق،-قورال خىراجىتىئۇنىڭ 
مۇجاھىدالرنىڭ  جىھادقا كەتكەنياكى  ۋە لىش ئۈچۈنېسېتىۋ ۋاسىتىلىرى(
ئەجرىنىڭ  نىڭيولىدا بېرىلگەن مال هللا . شەيتانئىشلىتىلىدۇئائىلىسىگە 

يولىدا خىراجەت  هللا نىڭ چەكسىزلىكىنى، ئۇنىىاۋابكاتتىلىقىنى، س
ئۇنىڭدا بېخىللىق  ۋە دەرىجىلەرگە يېتىدىغانلىقىنى يۈكسەك ۇچىنىڭقىلغ

يولىدا  هللا ،قىلغانالرنىڭ قاتتىق گۇناھكار بولىدىغانلىقىنى بىلگەنلىكى ئۈچۈن
مال سەرپ قىلغۇچىدىن بەكرەك توسۇشقا  قامال سەرپ قىلغۇچىنى باشقا ئىش
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ەرپ مال س ،نىڭ بېخىللىقىىنەپس نىڭ بۇ ئىشىغا ئىنسانشەيتان ۇ.تىرىشىد
 چەكسىز مال سەرپ قىلىشتىن كېلىدىغان ۋە قىلىشقا ئادەتلەنمەسلىك

خىراجەت يولىدا هللا  پەزىلەتتىن مەھرۇم قىلىش قاتارلىقالر ھەمكارلىشىدۇ.
 ، كىشىلەرنى پېقىرلىقتىنسەرپ قىلماقچى بولغاندا ەبىرەر نەرس ئۈچۈن قىلىش

ۋە  بھەممىدىن غالىقارشى يامان ئىشقا بۇيرۇيدىغان مەلئۇن شەيتانغا  ،قورقۇتۇپ
ئادا قىلغىلى ئۇنى  ڭ،نىڭ ياردىمى بىلەن تاقابىل تۇرمىساهللازات  كۈچلۈك

َيْقِدُر لَهُ تائاال مۇنداق دەيدۇ:  هللابولمايدۇ.  َوَما  ﴿قُْل إَِنَ َرَّبِ َيْبُسُط الَرِْزَق لَِمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ َو
اِزقنَِي﴾ ھەقىقەتەن پەرۋەردىگارىم > :ئېيتقىنكى» أَْنَفْقُتْم ِمْن َشْيٍء فَُهَو ُيْخلُِفُه َوُهَو َخْْيُ الَرَ

قايسى بەندىسىنىڭ رىزقىنى كەڭ قىلىشنى خالىسا ئۇنى كەڭ قىلىدۇ، )قايسى 
ولىدا( نىڭ ي هللا) .بەندىسىنىڭ رىزقىنى تار قىلىشنى خالىسا ئۇنى( تار قىلىدۇ

تولدۇرۇپ بېرىدۇ، ئۇ رىزىق بەرگۈچىلەرنىڭ  هللابەرگەن نەرسەڭالرنىڭ ئورنىنى 
 ①.«ياخشىسىدۇر

 ،يۇ-يدۇبوالال غالىبشەيتانغا  تايولىدىكى جىھادقا چىقىش هللا ،مۇجاھىد
 .ئاجىز كېلىپ قالىدۇئۇنىڭغا  قا كەلگەندەيولىدا مال سەرپ قىلىش هللا لېكىن

يولىدا مال سەرپ قىلماسلىقى  هللا ۇجاھىدنىڭيولىدا جىھادقا چىققان م هللا
 تىن قايتقان ۋاقتىڭدا پۇلجىھاد»ئۈچۈن شەيتان ئۇنى ۋەسۋەسە قىلىپ: 

بولغان ھالەتتە ياكى كېسەل  جاراھەتلەنگەنۋاھالەنكى سەن  تاپالمايسەن.
لىرىڭ مال-پۇل ،قايتىسەن ھالەتتەپېقىر  ،ھېچ نەرسەڭ يوق قايتىدىغان تۇرساڭ!؟

قايتىپ  قالدۇرۇپ قويۇپ كەتسەڭ، ماللىرىڭنى-، پۇلشۇنىڭ ئۈچۈن. تۈگەيدۇ
ولىدا ي هللا دۇنياغا قايتىشنى ياخشى كۆرۈپ، قەلبىدە دەيدۇ. «كەلگەندە ئەسقاتىدۇ

ەگەر ئ قى ۋەسۋەسىنى قوبۇل قىلىدۇ.ىرىيۇق گەن مۇجاھىدئۆلتۈرۈلۈشنى يامان كۆر
ئۇ  ئىدى، بولسا ىلغانبىلەن ئارزۇ قكەسكىن ئىرادە ۋە  سەمىمىي نىئۇ شاھادەت
پ ھەرگىزمۇ ئويال ئىشالرنىقايتىشى ۋە قايتقاندىن كېيىنكى جەڭدىن ئۆزىنىڭ 

سالىھالر دۈشمەنگە  كى سەلەفىئىلگىر ،شۇنىڭ ئۈچۈن .يۈرمىگەن بوالتتى
ئۇالرنىڭ  چۈنكى يولۇققاندا قىلىچلىرىنىڭ غىالپلىرىنى سۇندۇرۇپ تاشلىۋېتەتتى

ئورناپ كەتكەن. ئۇالرنىڭ قەلبى شاھادەت  ىرادىسىئقايتماسلىق تىرىك  پىكىرىگە
ە بەختككاتتا  پيولىدا ئۆلتۈرۈلۈهللا ۋە  ئىشتىياقىش ىشىقا ئۇچرهللا سۆيگۈسى،
 .ئارزۇسى بىلەن تولغان ئىدى ئېرىشىش
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مەن مۇجاھىدالر بىلەن جىھادقا »: دەيدۇبەزىلىرى مۇنداق  ئىلگىرىكىلەردىن
غا مشەيتان يېنى ،سەپلەر ئايرىلغان چاغدا، دۈشمەن بىلەن روبىرو تۇرۇپ. مچىقتى

 ئەسلەتتى، مۇھەببىتىنى ۋە جامالىنى-نسۆنى، ئۇنىڭ ھمكېلىپ ئايالى
-ۋە پۇل نىمۇباياشات تۇرمۇش ،ەتتىئۇنىڭدىن ئايرىلىپ قېلىشنى يامان كۆرس

دۈشمەنگە  ئاقىۋەت، مەن. خىيالىمغا كەلتۈردىكىنى ۈكۆپل ماللىرىمنىڭ
جەڭ مەيدانىدىن قېچىش نىيىتىگە كەلگىلى تاس  ،شتىن قورقۇپىشىچرۇئ

 دە،-تەرىپىدىن ناھايىتى كۈچلۈك ياردەم كەلدى هللا ڭاما ،شۇ پەيتتە. مقالدى
ئايالىم  مجەڭ مەيدانىدىن قاچسا مەن! ئەگەر ىمسپئى نە›گە: مئاندىن ئۆز نەپسى

 دۇنيالىرىم-مالئىگىدارچىلىقىمدىكى بارچە  ئازات ۋەدېدەكلىرىم -تاالق، قۇل
ە ۋ دۇنيالىرىم-مال! بارچە ىم. ئى نەپسسۇنمىسكىنلەرگە سەدىقە بول-پېقىر

. مدېدىئايالىمدىن ئايرىلغاندىكى ھاياتنىڭ يەنە تارتىشقۇدەك نېمىسى بار؟< 
مەن  گەنىدى،دې خالىمايمەن<مەن قايتىشنى ئەمدى ›: سىم ماڭانەپشۇندىال 
 . «مدېدى ‹!ماڭ ئۇنداقتا جىھادقا›: نەپسىمگە

سەن چوقۇم ئۆلتۈرۈلىسەن، »ۋەسۋەسە قىلىپ:  قاگاھىدا مۇجاھىدشەيتان 
ا دۇچار قھتاجلىقو، ئائىلەڭ ملىقتا قالىدۇنىڭدىن كېيىن پېقىرېبالىلىرىڭ س

ئۇالرغا قويۇپ قويغىن.  ،قىلماي خىراجەتمېلىڭنى  ،. شۇنىڭ ئۈچۈنبولىدۇ
 دەيدۇ. «دۇمۇسىبىتىگە بۇ تەسەللى بولى ەندىن ئايرىلىپ قالغاندىكىئۇالرنىڭ س
 بەندىنىڭ رىزقىنىڭ ؛بولمىغان سىئىشەنچى يقا ھەقىقىهللا نىىبۇ ۋەسۋەس

ۇپ ئۆزى ئورۇنالشتۇرنىڭ ئۇالرنىڭ ئىشلىرىنى هللا نىڭ كاپالىتىدە ئىكەنلىكى،هللا
 دا شەك بار كىشى قوبۇل قىلىدۇ. مۇئمىن مۇجاھىد ئۆزىنىىئىمان بېرىدىغانلىقىغا

ئۇالرغا رىزىق يەتكۈزۈپ بېرىشتىكى  سىداىئوتتۇر بالىلىرى-بىلەن ئۆز ئەھلى هللا
ئۇ ئۇالرغا ۋە ئۆزىگە زەررىچىلىك ئىگە  .ىشى زۆرۈردۇردەپ ئېتىقاد قىلتە ىۋاس

 كېيىن ئۆلۈمىدىنۋە  غائۇ نېمە ئۈچۈن ئۆزىنىڭ ھاياتى شۇنداق تۇرۇپ،بواللمايدۇ. 
 ؟!ەم يەيدۇغ غابولىدىغان ئۇالرنىڭ رىزقى

لىغا: ئايا گە چىقىشتىن بۇرۇنئۇ سەپەر ،رىۋايەت قىلىنىشىچەدىن م ئەسەمەھات
سەپەرگە چىقىشىمدىن بۇرۇن سىز ۋە بالىالر ئۈچۈن قانچىلىك نەرسە قويۇپ »

بىلەن  هللا م!ەئى ھات»ئۇنىڭ مۇئمىنە ئايالى:  گەنىدى،دې« قويسام يېتىدۇ؟
مەن سىزنى رىزىق بەرگۈچى ئەمەس بەلكى رىزىق يېگۈچى دەپ  ،قەسەمكى

 «رىڭ!ېخالىغان سەپىرىڭىزگە چىقىۋ ،ۇرتهللا پەقەت بىلىمەن. رىزىق بەرگۈچى
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 دېدى.
 يولىدا كۆپ چىقىم قىالتتى ۋە ئۇنىڭدا مۇسابىقىلىشەتتى. هللاسەلەفلەر 

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئۆمەر ئىبنى خەتتاب  .81
ئۇ كۈنلەردە قول ئىلكىمدە خېلى دى. ۇيولىدا مال سەرپ قىلىشقا بۇيرهللا  بىزنى

بۈگۈن ئەبۇبەكرىدىن ئۆتۈپ كېتىشنىڭ بىردىنبىر »كۆپ مال بار ئىدى. ئىچىمدە: 
 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ دە، مېلىمنىڭ يېرىمىنى ئېلىپ كەلدىم. -دېدىم« پۇرسىتى

مەن: دەپ سورىغانىدى، « قالدۇردىڭمۇ؟ مەر! ئائىلەڭگە بىرەر نەرسەئى ئۆ»: ەندىنم
ىق ئۆزىدىكى بارلبولسا سىددىق  دېدىم. ئەبۇبەكرى «يەنە مۇشۇنچىلىك قالدۇردۇم»

ئائىلەڭگە بىرەر نەرسە »: ئۇنىڭدىن ملسو هيلع هللا ىلصنەرسىنى ئېلىپ كەلدى. رەسۇلۇلالھ 
دېدى.  «ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىنى قالدۇردۇم هللا»ئۇ:  ەپ سورىغانىدى،د« قالدۇردىڭمۇ؟

 ①دېدىم. «سەندىن ئېشىپ كېتىشىم مۇمكىن ئەمەسكەن»مەن: 
مۇئمىنلەرنىڭ ئانىسى ئەبۇبەكرى  ئەنھۇرەزىيەلالھۇ بىر قېتىم مۇئاۋىيە 

 ئەۋەتكەندە، لالھۇ ئەنھاغا ناھايىتى كۆپ مەبلەغەسىددىقنىڭ قىزى ئائىشە رەزىي
 هللا ھەممىسىنى ،لالھۇ ئەنھا ئۇنىڭدىن بىر دەرھەممۇ ئېلىپ قالمايەئائىشە رەزىي

دەرھەمنى  ەرئەگەر بىزگە بىر»قىلىۋېتىدۇ. خىزمەتكارى ئۇنىڭغا:  سەرپيولىدا 
شە ئائى گەندە،دې «ويۇپ قويغان بولسىڭىز ئۇنىڭغا گۆش سېتىۋالغان بوالتتۇقق

وقۇم چ باياتىن ئەسلەتكەن بولساڭالرئۇنتۇپ قاپتىمەن، ئەگەر »لالھۇ ئەنھا: ەرەزىي
 ②.ەيدۇد «غان بوالتتىمشۇنداق قىل

نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص: مەن رەسۇلۇلالھ مۇنداق دەيدۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ فارىىئەبۇ زەر غ. 88
ئۇ كەئبىنىڭ سايىسىدا ئولتۇرغان ئىكەن. ئۇ مېنى كۆرۈپ:  بارسامقېشىغا 

 دېدى. مەن «دۇرزىيان تارتقۇچىالر ئەڭ ئۇالر ،بىلەن قەسەمكى رەببىكەئبىنىڭ »
ئى »: ئورنۇمدىن تۇرۇپ ئاندىن دە،-ئولتۇردۇم غا كېلىپ بىرئازئۇنىڭ يېنى
 ۋېدىم،ىدەپ سور «ئۇالر كىملەر؟ ،پىدا بولسۇن ساڭائانام -ئاتا !رەسۇلۇلالھ

كەينى، -. لېكىن ئالدىدۇنيا توپلىغانالردۇر-كۆپ مالئۇالر »: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 ناىڭدىن مۇستەسسەدىقە بەرگەن كىشىلەر بۇن)سېخىيلىق بىلەن( سولدىن -ئوڭ

 ③دېدى. «نداق كىشىلەرنىڭ سانى بەك ئازبۇ ئەمما

                                                            
 دېگەن.« ھەسەن»، ئەلبانى توپلىغانئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى  ①
 دېگەن.« سەھىھ»ناملىق كىتابىدا رىۋايەت قىلىپ  «سري أعالم النبالء»زەھەبىمۇ  .توپلىغانھاكىم  ②
 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ③
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 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ فارىىئەبۇ زەر غ. 81
 ۈمكۈمۈش-ئوھۇد تېغىدەك ئالتۇن مېنىڭ گەرچەئى ئەبۇ زەر! : »ېگەنمۇنداق د

 ۋاپات بولغان قىلغان بوالتتىم، ھەتتايولىدا سەرپ هللا  ئۇنى غان تەقدىردىمۇلبو
 ①.«خالىمايمەن ساقالشنى ھەم ئۇنىڭدىن بىر قىرات كۈنىمدە

 تەۋەككۈل كۈچلۈكقا هللا ،يولىدا سەرپ قىلغان چاغدا هللا مۇئمىن مېلىنى
ئىگە  لىرىغائۇنىڭ ئەۋالدنىڭ هللا ۋاپات تاپقاندىن كېيىنئۇ  قىلىشى،
خىل بۇ . ىشى الزىمئىشەنچ قىلنلىقىغا ۋە ئۇالرنى رىزىقالندۇرىدىغا لىقىبولىدىغان
ھاياتىدا نىڭ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇن ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىز يلمۇئمىنىۇئەمىرئەھۋال 

نىڭ ۋاپاتى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىز يۈز بەرگەن ئىدى
بىر ئوغلى بار ئىدى. ئۇ  . ئۇنىڭ ئونچاقىردىئۇ ئوغۇللىرىنى  ،يېقىنالشقاندا

قالغىنىنى ئوغۇللىرىغا بۆلۈپ بېرىشكە  پ،ئايالىغا مىراستىن نېسىۋىسىنى بېرى
دىن ھەربىرىگە بىر دىنار بالىلىرىنىڭ ىغاندا،بۇيرۇدى. ئۇالر قالغان پۇلنى ھېسابل

ن! ئۇالرنىڭ يلمۇئمىنىۇئى ئەمىر»ىبنى ئابدۇلمەلك: ئكەن ئىدى. مەسلەمە گتە
 ،دىدېگەنى« نېمە پايدىسى بار؟ئۇالرغا ، ئۇ بىر دىنارنىڭ تاپشۇرغىنئىشىنى ماڭا 

 مېنىڭ ئوغۇللىرىم چوقۇم ئىككى خىل ھالەتنىڭ»: ئىبنى ئابدۇلئەزىز ئۆمەر
 سالىھ بولمىسا، مەن ؛گە بولىدۇىسالىھالرغا ئ هللا بىرىدە بولىدۇ: سالىھ بولسا،

 دېدى. «لىق قىلىشىغا ياردەم قىلمايمەن!يقا ئاسىهللا ئۇالرنىڭ
 ىبىر دىنباي قىلدى. ئۇالر ىرىنىسالىھل بالىلىرىدىنئۇنىڭ ھەقىقەتەن هللا 

 .دۇدىيۈز ئات بىلەن جاب نىچەۋەنداز 155يولىدا  هللا
ئۇنىڭغا تەۋەككۈل  سە،ئىشەنشەكسىز نىڭ ۋەدىسىگە هللا ،ئېيتقاندايىغىپ 

ئۇنىڭغا  نىڭهللالىرىنىڭ ئورنىنى ئۈچۈن سەرپ قىلغان نەرسى هللا سا ۋەقىل
يولىدا مېلىنىڭ ھەممىسىنى هللا  دىغانلىقىغا شەك قىلمىسا،تولدۇرۇپ بېرى

 .ھېچقانداق زىيان يەتكۈزمەيدۇسەرپ قىلىشمۇ ئۇنىڭغا 
ئۆز مېلىنىڭ ھەممىسىنى سەرپ  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ سەييىدىمىز ئەبۇبەكرى

 ەرنەقەدساۋابى -ئەجىر نەقەدەر كاتتا،نىڭ دەرگاھىدا هللابۇ ئەمەل  ،قىلغان ۋاقىتتا
ھە! لېكىن بۇنىڭغا پەقەت كاتتا نېسىۋە ئىگىسىال ئېرىشەلەيدۇ. -بولدىچەكسىز 

دۇنياسىنىڭ -مال كىشىئاجىز، ئىشەنچىسى بوش  ۈلىتەۋەككبولغان  قاهللا
مىنى ئائىلىسى ىبىر قىس ىۋەتمەي بەلكىيولىدا سەرپ قىل هللاھەممىسىنى 

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغانبەززار  ①
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نىڭ بەزى ساھابىلىرىگە قىلغان  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ بۇنىڭغا  ۇپ قويىدۇ.ئۈچۈن قالدۇر
 سۆزلىرى دەلىلدۇر.

نىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇتائاال  هللا .15
ئۈچۈن بارلىق ئى رەسۇلۇلالھ! تەۋبەمنىڭ قوبۇل بولغانلىقى »ئۇ:  قىلغاندا،

 گەندە،دې« ئۈچۈن سەدىقە قىلىۋېتەي ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى هللا نەرسىلىرىمنى
 «ياخشى ۇپ قويغىنىڭئۆزۈڭگە قالدۇر ىمېلىڭنبىر قىسىم : »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ①.ېگەند
 لىنىدۇكى،نەقىل قىدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۋەققاس ۇسەئىد ئىبنى ئەب .11

نى ئۇالر ھالەتتە قالدۇرۇشۇڭ،مىراسخورلىرىڭنى باي : »مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 ②.«الدۇرۇشۇڭدىن ياخشىدۇرقھالەتتە نامرات  موھتاج قىلىپشىلەرگە ىك

كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر »قانداقتۇر  بۇنىڭ مەنىسى
لى ۋە ۈۋەققاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ تەۋەكك ۇياكى سەئىد ئىبنى ئەب

 نىڭلىرىشۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالرنى مال ،ئىشەنچىسىنىڭ ئاجىز ئىكەنلىكىنى سەزگەن
 بولمايدۇ چۈنكى ساھابىالر لىكدېگەن «نى سەدىقە قىلىشتىن توسقانسىھەممى

 نىڭ ئۇالرنى ملسو هيلع هللا ىلص ئەمەس. رەسۇلۇلالھ دۇرۇسقىلىشىمىز  گۇمانھەققىدە بۇنداق 
ن ئۇالردى نىڭ سەۋەبى،شىۇبۇيربىر قىسىمىنى قالدۇرۇپ قويۇشقا  ماللىرىدىن

الھ رەسۇلۇل شى ئۈچۈندۇر.ئۇالرغا ئەگىشى مۇسۇلمانالرنىڭ لى ئاجىزۈكېيىن تەۋەكك
 ،پلچىلىرىگە ئەگىشىۈرنىڭ كۈچلۈك تەۋەككەساھابىل كېيىنكى كىشىلەرنىڭ ملسو هيلع هللا ىلص

ڭ نىىئەجىرلىر ،لىپىق نقىلىپ بولغاندىن كېيىن پۇشايما خىراجەتمېلىنى 
 نىڭ ساھابىلىرى خۇددى نۇرانە ملسو هيلع هللا ىلص . رەسۇلۇلالھئەنسىرىگەنكېتىشىدىن  كېمىيىپ

 ئەگەشسە ھىدايەت تاپىدۇ. ۇسۇلمانالر ئۇالرنىڭ قايسىبىرىگە، ميۇلتۇزغا ئوخشاش
كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ بولسا،  ئاجىز ىۋە تەۋەككۈل ىئىشەنچكىمنىڭ 

ۋەققاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ئەگىشىپ مېلىنىڭ بىر  ۇئىبنى ئەبئەنھۇ ۋە سەئىد 
قىلسۇن! كىمنىڭ  يولىغا سەرپ هللامىنى ىبىر قىس ،مىنى قالدۇرۇپىقىس

 .نۇخالىسا شۇنداق سەرپ قىلس ققاندا سا،كۈچلۈك بول ىۋە تەۋەككۈل ىئىشەنچ
غا يولى هللامېلىنىڭ ھەممىسىنى  ،ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ئەگىشىپئەگەر 

 .ىدۇكاتتا ئەجىرگە ئېرىش اسەرپ قىلس

                                                            
 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ①
 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ②
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يولىدا مال سەرپ قىلىشقا قۇدرىتى يېتىدىغان تۇرۇپ ئۇنى تەرك  هللا ،ئەمما
داق . مۇسۇلمانغا بۇنھېسابلىنىدۇئۆزىنى ھاالكەتكە تاشلىغانلىق  بولسائېتىش 
هللا  يوق. بۇنداق قىلىشقا ھەم ھېچقانداق رۇخسەت ،ئەمەس دۇرۇسقىلىش 

 ۇ ۋە توغرا يولغا يېتەكلەيدۇ.ھەقنى ئېيتىد

 

※  ※  ※ 
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 باب -11

مۇجاھىدالرنى جابدۇش )تەييارالش( ۋە ئۇالرنىڭ 
 ئائىلىسىدىن ياخشى خەۋەر ئېلىش

 ھۇزەيل ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇسەئىد خۇدرى  ۇئەب .12
شىدىن كىھەر ئىككى : »ىپقوشۇن ئەۋەت قەبىلىسىگە بەنى لىھيان قەبىلىسىدىن

 ①دېگەن. «بولىدۇ ئورتاق ئىككىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئەجىر ئۇ بىرسى بارسۇن،
ايە جىھادقا پبۇ ھەدىس پەرز كۇ»مۇنزىر مۇنداق دەيدۇ:  ئىبنىئىمام ئەبۇبەكرى 

 ئادا قىلسا،كىشىلەر  ىر تۈركۈمجىھادنى ب پەرز كۇپايە قارىتا ئېيتلغان بولۇپ،
 «.باشقىالردىن ساقىت بولىدۇ

 نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇزەيد ئىبنى خالىد جۇھەنى  .13
جابدۇپ  غازات قىلغۇچىنىيولىدا  هللا كىكىم»: مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

يولىدا  هللا كىكىم ئۆزىمۇ غازات قىلغۇچىغا ئوخشاش ساۋابقا ئېرىشىدۇ؛ ،قويسا
 ،ولساب خەۋەر ئېلىشقا قالغانياخشىلىق بىلەن  ئائىلىسىدىنزات قىلغۇچىنىڭ غا

 ②.«ئۇمۇ غازات قىلغۇچىغا ئوخشاش ساۋابقا ئېرىشىدۇ
 نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇزەيد ئىبنى خالىد  .15

ۇ ئ روزا تۇتقۇچىغا ئىپتارلىق بەرسە،كىمكى بىر : »ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
ىڭ ، بۇنبېرىلىدۇ ساۋابئوخشاش  تۇتقۇچىغا بېرىلگەن ساۋابقاكىشىگە شۇ روزا 

 هللا كىمكى بىلەن ئۇ روزىدارنىڭ ساۋابىدىن ھەم ھېچقانداق كېمىيىپ قالمايدۇ؛
دۇ، ىبېرىل ساۋابئوخشاش  غاغازىئۇ كىشىگە شۇ ، غازىنى جابدۇپ قويسابىر ا يولىد

 ③«.قالمايدۇبۇنىڭ بىلەن ئۇ غازىنىڭ ساۋابىدىن ھەم ھېچقانداق كېمىيىپ 
ۇلالھ رەسۇل نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ زەيد ئىبنى سابىت .10

ىنى جابدۇپ قويسا، شۇ غازىغا بىر غازا يولىد هللا كىمكى: »ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلص
 خەۋەرياخشى  ئائىلىسىدىن ىنىڭكىمكى بىر غاز ئوخشاش ئەجىرگە ئېرىشىدۇ؛

شۇ غازىغا ئوخشاش ئەجىرگە مال سەرپ قىلسا،  ائىلىسىگەھەمدە ئۇنىڭ ئ ئالسا

                                                            
 .توپلىغانمۇسلىم  ①
 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ②
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى  ،توپلىغانتىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە  ③
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 ①.«ئېرىشىدۇ
رە ئۆز تەييارالنغان كىشى كېسەللىك ياكى ئۇنىڭدىن باشقا بىرەرغازاتقا 

دا يولى هللا كىكىم» :نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص ، رەسۇلۇلالھالمىغان بولساغازاتقا چىق سەۋەبلىك
ساۋابقا ئۆزىمۇ غازات قىلغۇچىغا ئوخشاش  ،جابدۇپ قويسا غازات قىلغۇچىنى

تەييارلىغان نەرسىنى باشقىالرنىڭ  گەئۆزى ئاساسەنزىگە دېگەن سۆ« ئېرىشىدۇ
 بولىدۇ. ەرسەغازاتقا چىقىشى ئۈچۈن ب

ئەسلەم  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:بنى مالىك ىئەنەس ئ .15
سەم ېد ئۇرۇشقا قاتنىشايمەن  رەسۇلۇلالھ!ئى » :دىن بىر يىگىتىقەبىلىس

ىڭ نىپاالنى كىش»: ملسو هيلع هللا ىلص ھدى. رەسۇلۇلالېد «بىرەر نەرسە تاپالمىدىمجابدۇنغىدەك 
 يىگىتئۇ دى. ېد «ئۇرۇشقا جابدۇنغان ئىدى ئەمما ئاغرىپ قاپتۇئۇ  غىن،شىغا بارېق
ان ۋە ئۇرۇشقا تەييارلىغ ئېيتتى ساالم ساڭا ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال»بېرىپ: غا ىشېق نىڭئۇ

رۇشقا مەن ئۇ»كىشى ئايالىغا: ئۇ دى. ېد« نەرسىلىرىڭنى ماڭا بېرىشىڭنى ئېيتتى
تەييارلىغان نەرسىلەردىن ھېچنىمىنى ئېلىپ قالماي ھەممىسىنى بۇ يىگىتكە 

ە بىزگ هللاشۇندىال  !پ قالماىلېنى ئىچنەرسېھ كى،بىلەن قەسەم هللا بەرگىن!
 ②دى.ېد «بەرىكەت ئاتا قىلىدۇ

 داقمۇن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  نەقىل قىلىنىدۇكى،بۇرەيدە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 11
مۇجاھىدالرنىڭ ئاياللىرى جىھادقا چىقمىغانالرغا نىسبەتەن ئۆز ئانىلىرى »دېگەن: 
. ھەرقانداق بىر جىھادقا چىقمىغان كىشى، ھارام بولغىنىدەك ھارامدۇرئۇالرغا 

مۇجاھىدنىڭ ئورنىدا ئۇنىڭ ئائىلىسىدىن خەۋەر ئېلىش ئۈچۈن قويۇلۇپ، ئاندىن 
انەت قىلغان بولسا، خىيانەت قىلغۇچى ئۇ كىشى مۇجاھىدنىڭ ئەھلىگە خىي

قىيامەت كۈنى مۇجاھىد ئۈچۈن تۇرغۇزۇپ بېرىلىدۇ ۋە مۇجاھىد ئۇ خائىننىڭ 
ياخشى ئەمەللىرىدىن خالىغانچە ئېلىۋالىدۇ. سىلەرچە خائىننىڭ ھالى نېمە بولۇپ 

 ③«كېتەر؟!
 ئېغىرنەقەدەر بۇ ھەدىستە مۇجاھىدنىڭ ئائىلىسىگە خىيانەت قىلىشنىڭ 

قا ئىكەنلىكى ۋە مۇجاھىدالرنىڭ ئاياللىرىنىڭ ھۆرمىتى جىھاد گۇناھ
 خۇددى ئانىلىرىنىڭ ھۆرمىتىگە ئوخشاش ئىكەنلىكىچىقمىغانالرغا نىسبەتەن 

 هللانىڭ سەۋەبى، )بۇ»مۇنداق دەيدۇ:  يمىيئەبۇ ئابدۇلالھ ھەلىبايان قىلىنغان. 
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 ئۈستىدىكىئولتۇرۇپ قالغۇچى دۇر!( مۇجاھىدنىڭ جىھادتىن ياخشى بىلگۈچى ئەڭ
نىسبەتەن چۈنكى مۇجاھىد ئولتۇرۇپ قالغۇچىغا  دىندۇرھەققىنىڭ كاتتىلىقى

چىقىشى بىلەن پەرز جىھاد  جىھادقا ، مۇجاھىدنىڭئۇنىڭ نائىبى ھېسابلىنىدۇ
 .ھىمايە قىلىدۇمۇجاھىد ئۆز جېنى بىلەن ئۇنى  ىدۇ ۋەئۇنىڭدىن ساقىت بول

ىشى قانداقمۇ خىيانەت قىل گەسىىىدنىڭ ئائىلمۇجاھ نىڭئۇ شۇنداق تۇرۇپ،
 ۆزئ بولسا ئۇنىڭ مۇجاھىدنىڭ ئائىلىسىگە قىلغان خىيانىتى !؟مۇمكىن بولسۇن

 ①«.كاتتىدۇر دىنقوشنىسىنىڭ ئەھلىگە قىلغان خىيانىتى

 

※  ※  ※ 
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 باب -12

مۇجاھىدالر بىلەن ھەمكارلىشىش، ئۇالرنىڭ خىزمىتىدە 
 قىلىشنىڭ پەزىلىتىبولۇش ۋە ئۇالرغا ياردەم 

 نەقىل قىلىنىدۇكى، دىنرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ىبنى ھەنىفئسەھل  .18
يولىدىكى بىر مۇجاھىد ياكى بىر هللا  كىمكى: »دېگەنمۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

ازاد ئ مەلۇم مىقدار پۇل بەدىلىگە ۋە ياكى ياردەم بەرسە غاقىيىنچىلىقى نىڭغازى
ئۇنى ئۆز هللا  ھېچبىر سايە يوق كۈندە ،ياردەم بەرسە دەقەرزى نىڭبولىدىغان قۇل

 ①.«سايىسىدا سايىدىتىدۇ
 ،شۇنىڭ ئۈچۈن»مۇنداق دەيدۇ:  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد

پەرز  ەن ئۈچۈنم الپ بېرىشىمبىر قامچىنى تەييارىكى مۇجاھىدقا يولىدهللا 
 ②.«رۇسۆيۈملۈكت دىنھەج)نەفلە( قىلىنغان  ھەجدىن كېيىن

الھ رەسۇلۇل نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ئۇمامە باھىلى  .11
يولىدا تىككەن  هللاسەدىقىلەرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى بولسا، »: دېگەنق امۇند ملسو هيلع هللا ىلص

يولىدىكى مۇجاھىدقا قىلغان خىزمەت ياكى قورامىغا  هللاچېدىرنىڭ سايىسى، 
 ③«.يولىدا سەرپ قىلىشتۇر هللايەتكەن بىر تۆگىنى 

 ،غان بولۇپقىل بكىشىلەرنى مۇجاھىدالرغا ياردەم بېرىشكە تەرغىھەدىس بۇ 
يولىدىكى مۇجاھىدقا قىلغان  هللا تىكىپ بېرىش، دىرېسايە چۈشىدىغان چ

 بېرىش تەييارالپئۈچ ياشتىن ئاشقان ئەركەك تۆگىنى مۇجاھىدقا ياكى خىزمەت 
 .ھېسابلىنىدۇ سەدىقىلەرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى ھۇزۇرىدانىڭ هللا بولسا

 ملسو هيلع هللا ىلص: رەسۇلۇلالھ مۇنداق دەيدۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇىبنى ئابدۇلالھ ئجابىر  .155
ئىچىڭالردا الر! سىلەرنىڭ ىئى مۇھاجىر ۋە ئەنسار»: تقا چىقماقچى بولۇپغازا

تۇغقانلىرى يوق. -مۈلكى، نە ئۇرۇق-شۇنداق كىشىلەر باركى، ئۇالرنىڭ نە مال
ېدى. د «ۋالسۇنۇقوشئۆزىگە ى ئىككى ياكى ئۈچ كىشىن ئۇالردىن بىرىڭالر ھەرشۇڭا 

ھېچكىم ئۇلىغىغا يالغۇز مىنەلمەيتتى، بىر نەچچەيلەن بىر ئۇالغقا نۆۋەتلىشىپ 
ئۆز  قوشۇۋالغان ئىدىم،ئىككى ياكى ئۈچ كىشىنى  مىنەتتى. مەنمۇ ئۆزۈمگە

                                                            
 .ئەھمەد ۋە ھاكىم توپلىغان ①
 .توپلىغانتەبرانى  ②
 دېگەن.« ھەسەن»، ئەلبانى توپلىغانتىرمىزى  ③
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 ①نۆۋىتىم كەلگەندىال مىنەلەيتتىم.غا ئوخشاش مىنىش ئۇالر تۆگەمگە پەقەت
ئالالھ يولىدا ماڭغان »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: موئاز ئىبنى جەبەل 

جابدۇقلىرىنى تۈزەشتۈرۈپ -ھەمراھلىرىمنى ئۇزىتىپ چىقىشىم، ئۇالرنىڭ ئېگەر
ئۇالغلىرىنى تەييارالپ بېرىشىم مەن ئۈچۈن ئون قېتىم -قويۇشۇم ۋە ئۇالرنىڭ ئات

 «.نەفلە ھەج قىلغاندىنمۇ سۆيۈملۈكراقتۇر
ئامىر ئىبنى ئابدۇقەيسنى رۇم زېمىنىدا »بىالل ئىبنى سەئىد مۇنداق دەيدۇ: 

قېچىر ئۈستىدە جىھاد قىلىۋاتقان ھالىتىدە كۆرگەن كىشىلەرنى كۆرگەن ئىدىم. 
ئۇ قېچىرغا ئۆزىنىڭ نۆۋىتى كەلگەندە مىنەتتى ۋە ھەمراھلىرىنىمۇ نۆۋەتلىشىپ 

جىھادتا بىرگە ئۆزىگە  داىققانئامىر ئىبنى ئابدۇقەيس غازاتقا چمىندۈرەتتى. 
ئۇالرغا:  ،ھەمراھالرنى كۆرسە ۋاپىقمۇ قاچانىكىئىزدەيتتى.  ھبولىدىغان ھەمرا

مەن سىلەر بىلەن جىھادقا چىقىمەن لېكىن مېنىڭ ئۈچ شەرتىم  ئى خااليىق!>
دەيتتى. ئۇالر  ر مەن سىلەر بىلەن جىھاد قىلىمەن<بار، شۇنىڭغا كۆنسەڭال

مەن سىلەرنىڭ  ،بىرىنچى>ئۇ:  ەپ سورىسا،د شەرت؟< نېمە>: دىنئۇنىڭ
 الشمايدۇ؛مەندىن خىزمەتكارلىقنى تا ، ھېچكىمخىزمەتكارىڭالر بولىمەن

 ھېچكىم ئەزان توۋالشنى ،مەن سىلەرنىڭ مۇئەززىنىڭالر بولىمەن ،ئىككىنچى
 انئېھس-خەيرچە سىلەرگە ىتىشىي تاقىتىمنىڭ؛ ئۈچىنچى، تاالشمايدۇمەندىن 
 .②«ەيتتىد <قىلىمەن

خىسلەتلىرى مانا شۇنداق ئىدى. الرنىڭ سالىھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇم سەلەف
 تاقىتىنىڭھەمراھلىرىنىڭ خىزمەتكارى بولۇشقا،  ،جىھادقا چىقسا ئۇالر

 ئېھسان-لىرىنى خەيرش قىلىشقا، تاپقان نەرسىۇخكۆڭلىنى  ڭتىشىچە ئۇالرنىىي
تەسىرلەندۈرۈشكە  ار ئۇالرنىئامال ب غان تەقدىردىمۇقىلىشقا، ئەگەر تاپالمى

 ىنىۋە رازىلىق ئەجىر ئۈمىد قىلىپ تىنهللا تىرىشاتتى. ئۇالرنىڭ بۇنداق قىلىشى
ۈچۈن ئ ھېرىسمەن بولغانلىقىساۋابىغا  ئەمەللەرنىڭ تەلەپ قىلغانلىقى ھەمدە ئۇ

 ئىدى.
ۋى مۇنداق دەيدۇ: مەن يەرمۇك كۈنى تاغامنىڭ ەئەبۇ جەھم ئىبنى ھۇزەيفە ئەد

، مەندە بىر سۇ تۇلۇمى بار ئىدى. مەن: )جەڭ مەيدانىغا( كىردىمئوغلىنى ئىزدەپ 

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغانئەبۇ داۋۇد ۋە ھاكىم  ①
 -111، -118توم  -2 ناملىق كىتابى «اجلهاد»ئىبنى مۇبارەكنىڭ  ئابدۇلالھ، توپلىغانئىبنى ئەساكىر  ②

 بەتلەر.
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 يۈزىنى )ئۇنى تېپىپ( دېدىم. «ىڭغا ئىچكۈزىمەنئۇنيارىالنغان بولسا  ئەگەر ئۇ»
رەت دەپ ئىشا «ھەئە» ئۇ: سەم،دې «سۇ ئىچەمسەن؟»ئاندىن ئۇنىڭغا:  ،سىلىدىم

تاغامنىڭ ئوغلى  ،ئاۋازى ئاڭالندى ئىڭرىغاننىڭ قىلدى. تۇيۇقسىز بىر كىشى
رەزىيەلالھۇ ىبنى ئاس ئ ئىشارەت قىلدى. ئۇ ئەمر غائۇنىڭ قېشىغا بېرىشىم

. مەن ئۇنىڭ كەنئى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ نىڭ قېرىندىشى ھىشام ئىبنى ئاسئەنھۇ
، ئاھ»سۆزۈمنى يەنە بىرسى ئاڭالپ:  سەم،دې «سۇ ئىچەمسەن؟»قېشىغا كېلىپ: 

ئىشارەت قىلدى. مەن ئۇنىڭ  غائۇنىڭ قېشىغا بېرىشىممېنى دېدى. ھىشام  !«ئاھ
ئاندىن ھىشامنىڭ قېشىغا  جان ئۈزدى؛ئۇ ئۇشتۇمتۇت  ېلىشىمگەقېشىغا ك

جان ئۇمۇ  بارسام،ئاندىن تاغامنىڭ ئوغلىنىڭ يېنىغا  جان ئۈزۈپتۇ؛ئۇمۇ  ،بارسام
 ①قىلسۇن! ھمەتئۇالرغا رە هللا .ئۈزۈپتۇ

ىق ماماتل-شۇنداق ھاياتئەنە ئۇالرغا بىر نەزەر تاشلىغىن! ئۇالر  ،ىشىمقېرىند
ئۆزى  كۆرەتتى،تىدىن ئارتۇق ىتىنى ئۆز مەنپەئىباشقىالرنىڭ مەنپەئ دەقىقىلەردىمۇ

 ئۆزىنىڭ ھاياتىنى ۋە كەڭ قورساقلىق نچىلىك تەشنا بولۇپ تۇرغاندىمۇسۇغا شۇ
سۇنى باشقا قېرىنداشلىرىغا ئۆتۈنۈپ بەردى. ئۇالر ئەنە  بەدىلىگەش تەقدىم قىلى

ىزنىمۇ ! بهللا . )ئىبولغانىدى رازىلىقىغا اليىق هللا شۇنداق قۇربانلىقلىرى بىلەن
 (.سىپ قىلغىنېشۇالرغا ئەگەشكىلى ن

 
 ش ۋە ئۇالر بىلەن خوشلىشىشزىتىپ قويۇمۇجاھىدالرنى ئۇ

بىر  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئىبنى ئابباس  .151
 بىرگە ماڭدى. دېگەن يەرگىچە ەديئۇلغەرقىئۇالر بىلەن بەق ،قوشۇننى تەييارالپ

! هللا ئى .مېڭىڭالر)بىسمىلالھ دەپ( نىڭ ئىسمى بىلەن هللا»ئاندىن ئۇالرغا: 
 ②دېدى. «ۇالرغا ياردەم بەرگىنب

ان سۇفي ۇيەزىد ئىبنى ئەب ،شامغا قوشۇن ئەۋەتىپ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇبەكرى 
يا »ا: غرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىلەن بىرگە ماڭدى. يەزىد ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

ۇ رەزىيەلالھئەبۇبەكرى  گەنىدى،دې «ئاتقا مىنىۋالغىن، ياكى مەن چۈشۈپ ماڭىمەن
هللا مەن  .مىنمەي اتقامەنمۇ ئ ،چۈشمىگىن ئاتتىنسەن »ئۇنىڭغا:  ئەنھۇ

                                                            
 -28توم  -18 «تفسري القرطيب»بەت،  -132توم  -1 ناملىق كىتابى «اجلهاد»ئىبنى مۇبارەكنىڭ  ئابدۇلالھ ①

 بەت.
 دېگەن.« ئىسنادى ھەسەن»، ئىبنى ھەجەر توپلىغان ھاكىمتەبرانى ۋە ، ئەھمەد ②
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 ①دېدى. «ئەجىر ئۈمىد قىلىمەن بىلەن قەدىمىميولىدىكى بۇ 
 چىققان ۋاقىتتامەن غازاتقا بىر قېتىم مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ:  .152

 خوشلىشىدىغان قويدى. پبىزنى ئۇزىتى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر
ڭ: نى ملسو هيلع هللا ىلصنەرسە يوق لېكىن مەن رەسۇلۇلالھ  ەرگۈدەكمەندە سىلەرگە ب»: ئۇ ۋاقىتتا

نى دېگەنلىكى پ بېرىدۇ<ئۇنى ساقال هللا ،نەرسە ئامانەت قويۇلسا ەربىرقا هللائەگەر ›
ئەمىلىڭالرنىڭ  ۋەئاڭلىغان ئىدىم. مەن سىلەرنىڭ دىنىڭالر، ئامانىتىڭالر 

 ②دېدى. «ىپ تاپشۇردۇمقا ئامانەت قىلهللا تۈگەنچىسىنى
بىر كىشى ئۆز ھەمراھىغا: »ق دەيدۇ: امۇند رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە 

 بۇ سۆزنى›: تائاال هللا دېسە،‹ پ قويىمىزنى ئۇزىتىاالنى غازىپ ماڭ!بىز بىلەن >
  ③.«دەيدۇ‹ بولسۇن! ش مۇبارەكۇئېيتقۇچى ۋە ئېيتىلغۇچىغا خ

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ »مۇنداق دەيدۇ:  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ب ئىبنى يەزىدىسائ .153

 ەنكىچىك بالىالر بىل يتقىنىدا، بىز ئۇنى كۈتۈۋېلىش ئۈچۈنتەبۇك غازىتىدىن قا
 ④.«باردۇق دېگەن يەرگە ئسەنىيەتۇلۋەدا بىللە

 

※  ※  ※ 
 

  

                                                            
بېتىدە ھەم نەقىل  -551توم  -2ناملىق كىتابىنىڭ  «املوطأ»ئىمام مالىك  .ئەساكىر توپلىغانئىبنى  ①

 قىلغان.
 .توپلىغاننەسائى ۋە بەيھەقى  ②
 .توپلىغانبەيھەقى  ③
 .توپلىغانبۇخارى  ④
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 باب -13

ئاتنىڭ پەزىلىتى، ئۇنى جىھاد نىيىتى بىلەن بېقىش ۋە ئۇنىڭ 
 ئۈچۈن خىراجەت قىلىش ھەققىدە

وا لَُهْم َما : تائاال مۇنداق دەيدۇ هللا ٍة َوِمْن ِرَباِط الَْخْيِل ُتْرِهُبوَن بِِه عَُدَوَ ﴿َوأَعَِدُ اْسَتَطْعُتْم ِمْن قَُوَ
ُ َيْعلَُمُهْم َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء ِِف َسبِ  يَن ِمْن ُدونِِهْم ََل َتْعلَُموَنُهُم اّلَلَ ِ َوعَُدَوَُكْم َوآَخِر ِ ُيَوَفَ إِلَْيُكْم َوأَنْ اّلَلَ ُتْم يِل اّلَلَ

دۈشمەنلىرىڭالر )بىلەن ئۇرۇش قىلىش( ئۈچۈن قولۇڭالردىن كېلىشىچە » وَن﴾ََل ُتْظلَمُ 
 دۈشمىنىنى، نىڭهللابۇنىڭ بىلەن  .قورال كۈچى، جەڭ ئېتى تەييارالڭالر

ئۇالرنى  .نىڭ دۈشمىنىڭالرنى ۋە ئۇالردىن باشقا دۈشمەنلەرنى قورقۇتىسىلەرئۆزۈڭالر
 ەيلىم قىلغىنىڭالر سەرپ دايولى هللاسىلەرنىڭ  تونۇيدۇ. هللاسىلەر تونۇمايسىلەر، 

 ۇمزۇل سىلەرگە بېرىلىدۇ، تولۇق ساۋابى ئۇنىڭ سىلەرگە بولسۇن، بولسا نېمە
 ①.«ھېچنەرسە كېمەيتىلمەيدۇ( ساۋابتىن بۇ يەنى) قىلىنمايدۇ

لُْمِغَْياِت ُصْبًحا ﴿َوالَْعاِدَياِت َضْبًحا ۞ مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا لُْموِرَياِت قَْدًحا ۞ فَا ۞  فَا
)غازىالرنىڭ دۈشمەنگە ھۇجۇم قىلىشىدا( ھاسىراپ » فَأََثْرَن بِِه َنْقًعا ۞ فََوَسْطَن بِِه َجْمًعا ۞﴾

يۈگۈرگۈچى، )قاتتىق يۈگۈرگەنلىكتىن( تۇۋاقلىرىدىن ئوت چىقارغۇچى، ئەتىگەندە 
چاڭ -)دۈشمەن ئۈستىگە( باستۇرۇپ كىرگۈچى، )قاتتىق چاپقانلىقتىن( توپا

چاڭ بىلەن دۈشمەن توپى ئىچىگە كىرىپ كەتكۈچى ئاتالر -وپاچىقارغۇچى، شۇ ت
 ②.[«0ـ1بىلەن قەسەمكى ]

ەم قەسئايەتتە  ئىبنى ئابباس، مۇجاھىد، ئىكرەمە، قەتادە ۋە ئۇالردىن باشقىالر
 مۇجاھىدالربولسا،  نىڭ«)ئاتالر( ھاسىراپ يۈگۈرگۈچى» ﴿َوالَْعاِدَياِت َضْبًحا﴾نغان قىلى

نى الرقىلىپ، دۈشمەن ئۈستىگە باستۇرۇپ كىرىدىغان ئات غازاتئۇنىڭ ئۈستىدە 
 بىرلىككە كەلگەن.  كۆرسىتىدىغانلىقىغا

 جىھادقا تەييارالنغان ئاتنىڭ ناھايىتى كاتتا پەزىلەتلىرى باردۇر. ،بىلگىنكى
 ،قلۇقىوجىھاد نىيىتى بىلەن باقسا، ئۇنىڭ ت غنىكىمكى بىرەر ئۇال (1)

 ۋە ئىچكىنى-يېگەن ،زىكىېئۇسسۇزلۇقى، سۈيدۈكى، ت، ېنىشىئاچلىقى، سۇغا ق
 كۈنى ياخشلىق تارازىسىدا تارتىلىدۇ.قەدەملىرى قىيامەت باسقان 

                                                            
 ئايەت. -55سۈرە ئەنفال  ①
 ئايەتكىچە. -0ئايەتتىن  -1سۈرە ئادىيات  ②
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 ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇھۇرەيرە  ۇئەب .155
ئىشەنگەن  ىگەۋەدىس ئۇنىڭ قان ۋەقا ئىمان ئېيت هللاكىمكى »مۇنداق دېگەن: 

ئىچكىنى، -يەپنىڭ ئات ئات باقسا، ئۇئاتاپ  ا )يەنى جىھادقا(غيولى هللا ھالدا
لىق ىنىڭ ياخشىقىيامەت كۈنى ئۇ كىش ىيگەنلىرىدىن تارتىپس ەكلىگىنى ۋەزېت

 ①«.غا سېلىپ تارتىلىدۇتارازىسى
 ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە  .150
 ،ئۇ بەزىلەر ئۈچۈن گۇناھ ئېلىپ كېلىدۇ ،بولىدۇئات ئۈچ تۈرلۈك : »ېگەنمۇنداق د

 بەزىلەر ئۈچۈن دوزاخقا پەردە بولىدۇ، يەنە بەزىلەرگە ساۋاب ئېلىپ كېلىدۇ.
ئاتنى رىيا، كىشى ، ئۇ ئىگىسىگە گۇناھ ئېلىپ كېلىدىغان ئات بولسا

مۇسۇلمانالرغا دۈشمەنلىك قىلىش ئۈچۈن بېقىلغان  ۋەش قىلى مەنمەنچىلىك
جىھادتىن باشقا ياخشى ئىشالر ئۈچۈن ، خقا پەردە بولىدىغان ئات بولسادوزا. ئاتتۇر

ى نىڭ ھەققىنهللا گەدىنىدىكى ئۆز ئۇ ئاتنىڭ ئۈستىدىكى ۋە بېقىلغان، ئىگىسى
الم ئىسئەھلى  ئىگىسىگە ساۋاب ئېلىپ كېلىدىغان ئات بولسا،. ىغان ئاتتۇرئۇنتۇم
 ڭنى. ئۇئاتتۇر پ قويۇلغانغاليولىدا بىرەر يايالق ياكى بىرەر باغقا با هللا ئۈچۈن

يېگەن ئوتلىرى ياكى تېزەكلىگەن تېزەكلىرى ۋە ياكى يايالق ياكى باغدىن 
سىيگەن سۈيدۈكلىرى مىقدارىدا نۇرغۇن ساۋاب بېرىلىدۇ. ئارغامچىسىنى 

ھەربىر قەدىمى ۋە  نبۇياققا يۈگۈرگەن ۋاقىتتا دەسسىگە-ئۈزۈۋېلىپ ئۇياق
نۇرغۇن ساۋابالرنى يازىدۇ. ئىگىسى ئۇنى  هللاتېزەكلىگەن ھەربىر تېزىكىگىمۇ 

مىنىپ ئېرىقتىن ئۆتكەندە، گەرچە ئىگىسىنىڭ ئۇنى سۇغۇرۇش نىيىتى بولمىغان 
نۇرغۇن ساۋاب  هللاھالەتتە ئۇ ئېرىقتىن ئۆزى ئىچىۋالغان ھەربىر يۇتۇم سۇ ئۈچۈنمۇ 

 ②«.يازىدۇ
ئىگىسى ئۇنى مىنىپ ئېرىقتىن ئۆتكەندە، گەرچە »نىڭ: ملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ

ئىگىسىنىڭ ئۇنى سۇغۇرۇش نىيىتى بولمىغان ھالەتتە ئۇ ئېرىقتىن ئۆزى 
ئاتنى سۇغۇرۇشنى ئاتنىڭ ئىگىسى  ،دېگەن سۆزى« ھەربىر يۇتۇم سۇ ئىچىۋالغان

ا ساۋابق-ئەجىر نىڭئىگىسى ئىچكىنى ئۈچۈن-يېگەن ىغان ھالەتتەنىيەت قىلم
يەت نى ساۋابنىنىڭ دەرگاھىدىكى هللا تا،. ئۇنداقبىلدۈرىدۇنى ئېرىشىدىغانلىقى

 سۇغارغان كىشىنىڭ ئەجرى قانچىلىك كاتتا بوالر؟! ىپقىل

                                                            
 .توپلىغانبۇخارى  ①
 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ②
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ئىگىسى ئۈچۈن قىيامەت كۈنى ئات ، باقسايولىدا بىر ئات  هللا كىمكى (2)
 پەردە بولىدۇ. خقادوزا

يوشۇرۇن ۋە  ئاشكارا ،كۈندۈز-ئۇ كېچە قسا،يولىدا بىر ئات با هللا كىمكى (3)
ە دەرگاھىدا ئەجىرگ رەببىنىڭ. ئۇالر باراۋەر بولىدۇ ى بىلەنكىش سەرپ قىلغانمال 

 ئېرىشىدۇ.
يۇمۇۋالماي  قىلىشتىنقولىنى سەدىقە  ،مال سەرپ قىلغۇچى ئۈچۈن ئات (5)

ئېھسان قىلىپ تۇرغان كىشىگە -)بېخىللىق قىلماي(، ھەر ۋاقىت خەير
 ئوخشايدۇ.
 قىلىنىدۇكى،نەقىل دىن ۇرەزىيەلالھۇ ئەنھ ئەنمارى ەئەبۇ كەبش .155

 ،پۈتۈلگەندۇرياخشىلىق  ال چېچىغائاتنىڭ كۇكۇ: »ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
ئۇنىڭغا مال سەرپ نىڭ ياردىمىگە( ئېرىشىدۇ. هللائىگىسى بۇ ئات سەۋەبلىك )

ئېھسان -توختىماي خەيريەنى )قولىنى ئېچىۋەتكەن  ئۈچۈنقىلغۇچى سەدىقە 
 ①.«يدۇكىشىگە ئوخشاقىلىپ تۇرىدىغان( 

 ،نئۈچۈ غانلىقىۋە ئۇنىڭ خىزمىتىنى قىل غانلىقىئاتقا مال سەرپ قىل (0)
 .بېرىدۇياردەم  نىڭ ئىگىسىگەئات هللا

 نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ .151
قىيامەت كۈنىگىچە   چېچىغائاتنىڭ كۇكۇال: »ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ن(تىهللا)الڭالر، ي. ئۇنىڭ كۇكۇلىسىنى سىپۈتۈلگەنمەت يياخشىلىق ۋە غەنى
 ②!«تىلەڭالركەت ىئۇنىڭغا بەر

 ئاخىرەتنىڭ ياخشىلىقىۋە  ئاتنىڭ كۇكۇلىسىغا قىيامەت كۈنىگىچە دۇنيا (5)
بولغانلىقى ئۈچۈن، ئەرەبلەر ئاتنى  نۇرغۇن ياخشى خىسلەتئاتتا  .پۈتۈلگەندۇر

 دەپ ئاتىدى.« ياخشىلىق»
 رەسۇلۇلالھمەن مۇنداق دەيدۇ:  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇجەرىر ئىبنى ئابدۇلالھ  .158

ئاتنىڭ »: سىيالپ تۇرۇپبارماقلىرى بىلەن ئېتىنىڭ كۇكۇلىسىنى نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص
مەتتىن ئىبارەت ياخشىلىق يكۇكۇلىسىغا قىيامەت كۈنىگىچە ئەجىر ۋە غەنى

 ③دېگەنلىكىنى كۆرگەنىدىم.« پۈتۈلگەندۇر
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ يقىرىرۋە باۇئ .151

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغانتەبرانى، ئىبنى ھىببان ۋە ھاكىم  ① 
 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغانئەھمەد  ② 
 .توپلىغانمۇسلىم  ③
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ن مەتتىيئاتنىڭ كۇكۇلىسىغا قىيامەت كۈنىگىچە ئەجىر ۋە غەنى»: ېگەنمۇنداق د
 ①.«پۈتۈلگەندۇرئىبارەت ياخشىلىق 

 بيىشەب رىۋايەت قىلغان نىھەدىسئۇشبۇ دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ يقىرىرۋە باۇئ
نىڭ ھويلىسىدا جىھاد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمەن ئۇرۋە »ىبنى غەرقەد مۇنداق دەيدۇ: ئ

 ②.«ئاتنى كۆردۈم 15ئۈچۈن تەييارالنغان 
دىن نۇرغۇن ساھابىلەر رىۋايەت قىلغان  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھيۇقىرىقى ھەدىسنى 

بولۇپ، ئۇالر: جەرىر بەجەلىي، ئۇرۋە بارىقىي، ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر، ئەلى ئىبنى 
ئەبۇ تالىپ، ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد، ئەبۇ زەر غىفارى، ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر 
ئىبنى ئاس، ئەبۇ سەئىد خۇدرى، ئەنەس ئىبنى مالىك، بەرائ ئىبنى ئازىپ، ئەبۇ 

ى رابىئ، سەلەمە ئىبنى ئۇمامە باھىلى، مۇغىيرە ئىبنى شۇئبە، سەۋادە ئىبن
 ھۇ ئەنھۇمالردۇر.سەلەمى رەزىيەلال ۇبدنۇفەيل، ئوتبە ئىبنى ئا

 .ۇرە ئاتتئاياللىرىدىن كېيىنكى ئەڭ سۆيۈملۈك نەرس ئۈچۈن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  (1)
 ملسو هيلع هللا ىلصمۇنداق دەيدۇ: رەسۇلۇلالھ  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئىبنى يەسار  ۇئەققەلم .115

 ③.ئىدىيوق نەرسە  رەكسۆيۈملۈك مۇئايالالردىن قالسا ئاتتىن ئۈچۈن
ېتى ئئۆزىنىڭ ئېتى بولسۇن ياكى باشقىالرنىڭ  نىڭ مەيلىھەربىر مۇسۇلمان

 ئۇنى ياخشى كۆرۈش سۈننەتتۇر. ىشىش ئۈچۈنگە ئەگ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،بولسۇن
بۇ  .دۇئا قىلىدۇ ۈشى ئۈچۈنئۆزىنى ياخشى كۆرئۆز ئىگىسىنىڭ ئات  (8)

بىلەن دۇئا  بولغان ھالەتخاس  گەقا ئۆزىهللا ئۇ ئەجەبلىنەرلىك ئەمەس چۈنكى
ئىدراكىنىڭ -ئەقىلىدىن باشقا مىنىلىدىغان ھايۋانالردىن قىلىدۇ. ئات ئۆز

 تۇرىدۇ. ئۆتكۈرلۈكى ۋە تەربىيىنى تېز قوبۇل قىلىشى بىلەن پەرقلىنىپ
 رەسۇلۇلالھ نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ زەر غىفارى  .111

سەھەر ۋاقتىدا مۇنداق  ئۈچۈن ھەر ھەرقانداق ئەرەب ئېتى»: ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلص
! مېنى مۇشۇ ئادەم بالىسىنىڭ هللائى  :گەنئىككى دۇئا قىلىشقا ئىجازەت بېرىل

مۈلكىنىڭ ئەڭ سۆيۈملۈكى -ئائىلىسى ۋە مال شۇڭا مېنى ئۇنىڭ ،قىلدىڭ مۈلكى
 ④«.قىلغىن

تبە وىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ئەمر ئىبنى ئدىن نەقىل قيئىبنى مۇبارەك سۇدى
                                                            

 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ①
 .بەت -532توم  -5ناملىق كىتابى  «فتح الباري»ئىبنى ھەجەرنىڭ بەت؛  -35توم  -8 «تفسري القرطيب» ②
 دېگەن.« سەھىھ»، شۇئەيب ئەرنەئۇت نەسائى توپلىغان ③
 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغاننەسائى، ئەھمەد ۋە ھاكىم  ④



 توغرىسىدا(ىھاد ۋە ئۇنىڭ پەزىلەتلىرى )ج            جەننەت ئاشىقلىرى يىقىلغان مەيدان

129 

كىشىلەر  دى.تۆتمىڭ دىنارغا بىر ئات سېتىۋالقا ماڭغاندا ئىبنى فۇرقەد جىھاد
ڭ ئاتنى›ئۇ ئۇالرغا: لغانىدى، ئۇنىڭغا ماالمەت قىئاتنىڭ باھاسىنى قىممەت كۆرۈپ 

دىناردىن  5555 قاراپ باسقان ھەربىر قەدىمى مەن ئۈچۈندۈشمەن تەرەپكە 
  ①.«دېدى <سۆيۈملۈك

 اھىدمۇج ،ابىئىنالرنىڭ كاتتىلىرىدىنتبە كۇفە شەھىرىدىكى توئەمر ئىبنى ئ
 قېتىملىق جىھادتا بىرئۇ  زاھىد كىشى ئىدى. بولۇپ، دىنىرشەھىدلىۋە 

ھەمراھلىرىنىڭ خىزمەتچىسى  قاندا،شاھادەتكە ئېرىشكەن ئىدى. ئۇ غازاتقا چىق
 بولۇشنى شەرت قىالتتى.

ن: تبە ئىبنى فۇرقەد مۇنداق دېگەوئەمىر ئىبنى ئ»ئەئمەش مۇنداق دەيدۇ: 
مېنى زاھىد  ،سورىغانىدىمنى ىدىن مېنى دۇنيادا زاھىد قىلىشتائاال هللا مەن>

 هللا ؛دۇنيا ماڭا ئالدىنى قىلسۇن ياكى ئارقىسىنى قىلسۇن پەرۋايىم يوق ،قىلدى
ماڭا قۇۋۋەت ئاتا ، سورىغانىدىم ۋەت بېرىشىنىقۇۋئۈچۈن ناماز ماڭا دىن تائاال

 «.<ىۋاتىمەنم، ئۇنى ئارزۇ قىلىدىئۇنىڭدىن شاھادەتنى سوريەنە مەن  قىلدى؛
جىھادقا چىقتۇق، قوشۇن بىلەن ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد مۇنداق دەيدۇ: بىز 

بىر يېڭى ئاق تون ئۇچىسىغا ئۇ  .بىز بىلەن بىللە ئىدى ھەم تبەوئەمر ئىبنى ئ
قان بولسا نەقەدەر ياخشى بۇ توننىڭ ئۈستىگە قان ئاق»: كىيىۋالغان بولۇپ، ئۇ

ئېتىلغان  ەپتىندۈشمەن تەر جەڭنىڭ كەسكىن پەيتىدە،دېدى.  «؟!ھە-بوالتتى
غا ىبېشىدىن ئاققان قان ئۇنىڭ تون ،بىر تاش ئۇنىڭغا تېگىپ بېشىنى يېرىۋەتتى

 شاھادەت بىلەن ئۇچراشتى.تائاالغا  هللا ئۇ ۋە تۆكۈلدى
ۋە ئۇنىڭ  هللا چۈنكى ئۇ ىدۇئەجىرگە ئېرىش قان كىشىقيولىدا ئات با هللا (1)

 .بويسۇنغان بولىدۇنىڭ بۇيرۇقىغا  ملسو هيلع هللا ىلص ئەلچىسى
ٍة َوِمْن ِرَباِط الَْخْيِل ُتْرِهُبوَن بِِه عَُدَوَ : تائاال مۇنداق دەيدۇ هللا وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قَُوَ ﴿َوأَعَِدُ

ِ َوعَُدَوَُكْم﴾ دۈشمەنلىرىڭالر )بىلەن ئۇرۇش قىلىش( ئۈچۈن قولۇڭالردىن » اّلَلَ
نىڭ هللابۇنىڭ بىلەن  جەڭ ئېتى تەييارالڭالر.كېلىشىچە قورال كۈچى، 

 ②«.دۈشمىنىنى ۋە ئۆزۈڭالرنىڭ دۈشمىنىڭالرنى قورقۇتىسىلەر

 نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ شەمىۋەھەب جۇ ۇئەب .112

                                                            
 بەتلەر. -130، -135توم  -2 ناملىق كىتابى «اجلهاد»ئىبنى مۇبارەكنىڭ  ئابدۇلالھ ①

 
 نىڭ بىر قىسىمى.ئايەت -55سۈرە ئەنفال  ②
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شانىسىنى ۋە ساغرىسىنى ېپ ،بېقىڭالر ئات»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 ①«ئاسماڭالر! تارا ئەمماسىالڭالر، بوينىغا بىر نەرسە ئېسىپ قويۇڭالر 

رىغا تارىالرنى ئېسىپ، ئۇنى >كۆز ىئەرەبلەر ئاتل»ئىمام مالىك مۇنداق دەيدۇ: 
 ملسو هيلع هللا ىلصشۇڭا رەسۇلۇلالھ  ،تېگىشتىن ساقاليدىغان تۇمار< دەپ ئېتىقاد قىالتتى

 ②«.ئېسىشتىن توسقانىدى ئاتالرنىڭ بوينىغا تارىالرنى
 

 نىڭ ئاتلىرىنىڭ ئىسىملىرى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
ئۆز رەڭگىدە  . سەكب )يورغا(. بۇ ئاتنىڭ ئۈچ پۇتى قاشقىلىق، بىر پۇتى1

تۇنجى ئىگە بولغان ئات بولۇپ، بىر  ملسو هيلع هللا ىلصرۇق ئىدى. بۇ، رەسۇلۇلالھ وتبولۇپ، چىالن
 ملسو هيلع هللا ىلصدەرھەمگە( سېتىۋالغان ئىدى. رەسۇلۇلالھ  125قىيىگە )يەنى ابىدىن ئون ئۇئەئر

 بۇ ئات بىلەن تۇنجى بولۇپ ئوھۇد غازىتىغا قاتناشقان.
. ئەلمۇرتەجىز )شېئىر دېكالماتسىيە قىلغۇچى(. بۇ ئات خۇددى شېئىر 2

 دېكالماتسىيە قىلغاندەك گۈزەل كىشنىگەنلىكى ئۈچۈن شۇنداق ئاتالغان.
. ئەللەھىيب )يۆگىگۈچى(. بۇ ئاتنىڭ قۇيرۇقى توم بولغانلىقى ئۈچۈن 3

مى جۇزا گە فەرۋە ئىبنى ئەمر ملسو هيلع هللا ىلصدەپ ئاتالغان. بۇ ئاتنى رەسۇلۇلالھ « يۆگىگۈچى»
 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھەدىيە قىلغان.

. لەززاز )چاپالشقۇچى(. بۇ ئات نىشانغا تېز يىتىپ بارغانلىقى ئۈچۈن 5
گە مۇقەۋقىس ھەدىيە  ملسو هيلع هللا ىلصتالغان. بۇ ئاتنى رەسۇلۇلالھ دەپ ئا« چاپالشقۇچى»

  قىلغان.
ەدىنى مۇستەھكەم بولغانلىقى ارب )بەستلىك(. ئۇ ئات كۈچتۈڭگۈر ۋە ب. ئەزز0
 ۇ ئاتنى ھەم. بدەپ ئاتالغان« لىكبەست»ىز ۋە چوڭ بولغانلىقى ئۈچۈن سېم ياكى

 ھەدىيە قىلغان. رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ جۇزەمى فەرۋە ئىبنى ئەمر
ن سېرىق ئوتتۇرىسىدا رۇق بىلە(. بۇ ئاتنىڭ رەڭگى قىزىل تو. ئەلۋەرد )گۈل5

ۆمەر ئ بولۇپ، بۇ ئاتنى تەمىم دارى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھەدىيە قىلغان بولۇپ، ئۇنىڭغا
 ىدى.ھەدىيە قىلغانرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى خەتتاب 

سۆزىدىن  دېگەن« رەك ئاتيۈگۈ»ئەرەبلەرنىڭ  ،)يۈگۈرەك(. بۇ . سەبەھە1
گۈزەل تولىمۇ  ات چاپقاندا ئالدى ئىككى پۇتىنىبۇ ئ ئېلىنغان بولۇپ،

                                                            
 دېگەن.« ھەسەن»، ئەلبانى توپلىغانئەبۇ داۋۇد ۋە نەسائى  ①
 بەت. -131توم  -2ناملىق كىتابى  «املوطأ»ئىمام مالىكنىڭ  ②
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 ھەرىكەتلەندۈرەتتى. 
، اققا كەلگەن بولۇپئالىمالر ئىتتىپ يۇقىرىقى يەتتە ئاتنىڭ مەلۇماتلىرىغا

 «بسەك»كۆپ مىنىدىغىنى بىرىنچى ئات ئەڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ئۇالرنىڭ ئىچىدە
 ئىدى. 

 ئوتتۇرىسىدا ئىختىالپ ىن باشقىسى ھەققىدە ئالىمالريەتتە ئاتت يۇقىرىقى
ىڭدىن ئۇن ىر ئاال ئېتى بار ئىدى دېيىلگەن.نىڭ ب ملسو هيلع هللا ىلص . بىر رىۋايەتتە، رەسۇلۇلالھبار

، راۋىھ، ئەسسەرھان، ئەليەئسۇبزۇلئۇقال، زۇللەممە، ئەلمۇرتەجىل، ئەلمۇباشقا، 
بار ئىدى. بۇ ئاتالر جىب دېگەن ئاتلىرى ، ئەننەئەليەئبۇب، ئەلمەندۇب، ئەلبەھر

اتقا ، ئالر ئىختىالپالشقان. بۇ بابتىن چىقىدىغان خۇالسە شۇكىئالىم ھەققىدە
 ئەگىشىشتۇر.  گە ملسو هيلع هللا ىلص ئىسىم قويۇشتا رەسۇلۇلالھ

ئىسىملىك شەھبائ ا ۋە فىدد نىڭ دۇلدۇل، ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھئۇنىڭدىن باشقا، 
ە ئەيل گە ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ قېچىرلىرى بار بولۇپ، شەھبائ ئىسىملىك قېچىرىنى
چى بىر تۆتىنيەنە نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص قەبىلىسىنىڭ ئاقساقىلى ھەدىيە قىلغان. رەسۇلۇلالھ

قېچىرى بار بولۇپ، بۇنى دەۋمەتۇل جەندەل دېگەن ئورۇننىڭ ئاقساقىلى ھەدىيە 
 قىلغان. 

 

※  ※  ※ 
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 باب -14

 ئاتقا خىزمەت قىلىش ۋە ئۇنى ھۆرمەتلەشنىڭ پەزىلىتى

بەيتۇلمۇقەددەسكە ئەمىر ئىدى.  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇتەمىم ئىبنى ئەۋس دارى 
بالىلىرى ۋە -ئەھلى نىڭئۇ ەلگەندە،ھ ئىبنى زىنبائ ئۇنى زىيارەت قىلىپ كەۋر

ئۆز  ڭئۇنىبۇ  ئۈچۈن ئارپا تازىالۋاتقىنىنى كۆردى. ئېتى خىزمەتچىسى بىلەن بىللە
 ئىدى.  ىگەنلىكى ئۈچۈنئېتىنى ھۆرمەتل

ئاتنىڭ كۇكۇال چېچىغا ياخشىلىق ۋە بەرىكەت پۈتۈلگەنلىكى ئۈچۈن، تەمىم 
 يامان نىتىشېكېسىۋ  چېچىنىئاتنىڭ كۇكۇالئىبنى ئەۋس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 

 كۆرەتتى.
 نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەنەس ئىبنى مالىك  .113

 ①.«اكۇكۇلىسىدبەرىكەت ئاتنىڭ »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
بىر كىشى  نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ قەتادە .115

ئى رەسۇلۇلالھ! مەن ئات سېتىۋالماقچى ئىدىم، قانداق ئاتنى »گە:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
ئۆزى قارا، ئۈستى كالپۇكىدا » :ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ۋېدى،دەپ سورى «سېتىۋالسام بوالر؟

ئاقلىق بار، ئاق قاشقىلىق ۋە ئالدى ئوڭ پۇتىدا ئاقلىق يوق ئاتنى سېتىۋالغىن 
 ەۋمەت ئالىسەن يغەنىياكى مۇشۇ ئاالمەتتىكى قىزىل تورۇق ئاتنى سېتىۋالغىن، 

 ②دېدى. «ساالمەت بولىسەن
ھ ۇلۇلالرەس نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى ئابباس .110

 ③.«چىالنتورۇقتۇرئاتنىڭ ياخشىسى : »ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلص
رەڭگى  ملسو هيلع هللا ىلصمۇنداق دەيدۇ: رەسۇلۇلالھ  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە  .115

چاپراس ئاتالرنى ياخشى كۆرمەيتتى. چاپراس دېگەندە، ئوڭ ئارقا پۇتى بىلەن سول 
بولغان ئاتالرنى ئالدى پۇتى ياكى ئوڭ ئالدى پۇتى بىلەن سول ئارقا پۇتى ئاق 

 ④كۆرسىتىدۇ.

※  ※  ※ 

                                                            
 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ①
 دېگەن.« ھەسەن»، ھەيسەمى توپلىغاندارىمى  ②
 دېگەن.« ھەسەن»، ئەلبانى توپلىغانئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى  ③
 .توپلىغانمۇسلىم  ④
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 باب -15

 روزا ۋە نامازلىرىنىڭ پەزىلىتى ①مۇجاھىد ۋە مۇرابىتنىڭ

 نەقىل قىلىنىدۇكى، دىنرەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ سەئىد خۇدرى  .111
شۇ بىر  ،يولىدا بىر كۈن روزا تۇتسا هللا كىكىم»: ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 راقىي لىقختىن يەتمىش يىلوزانى دىيۈز نىڭئۇ هللاكۈننىڭ سەۋەبى بىلەن 
 ②«.دۇىقىل

نىڭ هللا . ئۇالرنچىسى جىھادتا روزا تۇتاتتىىسالىھالرنىڭ كۆپ سەلەف
نىڭ رازىلىقىنى تىلەپ ھەمدە ئۇنىڭ هللادەرگاھىدىن ئەجىر ئۈمىد قىلىپ، 

 . تۆۋەندە ئۇالردىنساۋابىغا قىزىقىپ روزىسىنى بۇزماي ئۇرۇش قىالتتى بىھېساب
 بەزىلىرىنى مىسال كەلتۈرۈپ ئۆتىمىز.

 .رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. ساھابە ئابدۇلالھ ئىبنى مەخرەمە 1
 يەمامە جېڭىدا مۇنداق دەيدۇ: مەن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر
 لەبىل ئەبۇ ھۇزەيفىنىڭ ئازاد گەردىسى سالىم بىلەن ۋە ئابدۇلالھ ئىبنى مەخرەمە
جەڭ ، ۇقتتكۆزەتچىلىك قىال دىنبىر كۈن ەيلەنبىر ربولدۇم. ئىچىمىزدىن ھە

مەن  ،ئىدى. شۇنىڭ بىلەن كەلگەن انۆۋىتى ماڭكۈنى كۆزەتچىلىك قىلىش  بولغان
 ىتىدەھال ئېغىر يارىالنغان نىەئابدۇلالھ ئىبنى مەخرەم ېلىپغا كىجەڭ مەيدان

تا شۇ ۋاقىتئۇ  غا كېلىپ قالغان بولۇپ،ئۇنىڭ ھاياتى ئاخىرقى مىنۇتلىرىكۆردۈم. 
 ياق»دېدى. مەن:  «؟ۋاقتى بولدىمۇئىپتار »: پۈروزىدار ئىدى. ئۇ مېنى كۆر

تار پكۈن پاتقان چاغدا ئى ،ماڭا بۇ قاچىدا سۇ ئېلىپ كەلگىن» ئۇ: سەم،دې «تېخى
 اقايت غا سۇ بېرىپ، بىرئازدىن كېيىن قېشىغادېدى. مەن ئۇنىڭ «مەنىقىل

 ③بولۇپتۇ.جان ئۈزۈپ ئاللىبۇرۇن ئۇ  ،كەلسەم
 .ياش مۇجاھىد يىگىت ھۆر بىلەن مۇڭداشقان ئىسىملىك« ئەينائ». 2

ياشلىقىدا نۇرغۇن جەڭلەرگە  ،زاماندا مەلۇم بىرسابىت بۇنانى مۇنداق دەيدۇ: 
شەھىدلىكنى شۇنچىلىك ئارزۇ قىلغان بولسىمۇ لېكىن  بىر يىگىتقاتناشقان 

                                                            
 يولىدا رىباتتا تۇرغۇچى.هللا ئىسالم زېمىنلىرىنى قوغداپ  — مۇرابىت ①
 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ②
 بەت. -153توم  -0ناملىق كىتابى  «صن امل»ئىبنى ئەبۇ شەيبەنىڭ  ③
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مەن »: گەئۆزى-ۆزئۇ ئجەڭدىن دائىم ساالمەت چىقاتتى. شۇنىڭ بىلەن، 
بۇ ، ئەگەر ەھىدلىكنى شۇنچىلىك ئارزۇ قىلغان بولساممۇ نېسىپ بولمىدىش

 دېدى.  «مەنىنىئۆيگە قايتسام چوقۇم ئۆيلقېتىم 
ۋاقتىدا ئۇ يىگىت بىر چېدىردا ئۇخالۋاتاتتى.  چۈشلۈك ئارام ئېلىش

كەتتى. پ يىغالپ ىنىئۇ ئويغ ھەمراھلىرى ئۇنى پېشىن نامىزىغا ئويغاتقانىدى،
ئۇنىڭغا  ئوخشايدۇ دەپ ئەنسىرەپ، ھەمراھلىرى ئۇنىڭغا بىرەر مۇسىبەت يەتكەن

چۈشۈمدە  ئىش بولمىدى، ماڭا ھېچ». يىگىت ئۇالرغا: ئىچ ئاغرىتىشقا باشلىدى
دېدى. مەن  ‹يۈرنىڭ قېشىغا " ئئەينا"ئايالىڭ › بىر كىشى كېلىپ، ماڭا:

 تىپىبىر باغقا ي ماڭدۇق ۋەپاكىز زېمىندا  پئاق ۋەبىر ئا بىز .تۇردۇمئورنۇمدىن 
. ئۇ باغدا ھېچبىر كۆرۈپ باقمىغان ئىدىمگۈزەل باغنى  ئۇنىڭدەكمەن  ،كەلدۇق

م. ئىدى ۈپ باقمىغانكۆر ئەسال نىالرگۈزەل قىز ئۇالردەكمەن  بار بولۇپ،قىزچاق  15
ڭالر سىسىلەرنىڭ قاي› شىنى ئارزۇ قىلىپ:ۇبول "ئئەينا"ىنىڭ ەربىر دىنمەن ئۇالر

بىز ئۇنىڭ  ،ئۇ بىزنىڭ ئالدىمىزدا›ئۇالر:  رىسام،دەپ سو <بولىسىلەر؟ "ئەينائ"
ېڭىپ، يەنە بىر باغقا . مەن ھەمراھىم بىلەن مەپ جاۋاب بەردىد ‹خىزمەتچىلىرى

 15ئىلگىرىكى باغدا  بۇكىدىنمۇ گۈزەل ئىدى. ىئىلگىر كېلىپ قالدۇق. بۇ باغ
 "ئئەينا"ىنىڭ ھۆر ەربىر دىنمەن ئۇالر .ئۇچراتتىمقىزچاقنى  25قىزدىنمۇ گۈزەل 

ئۇ ›ر: ئۇال ىسام،دەپ سور ‹بولىسىلەر؟ "ئەينائ"قايسىڭالر ›بولۇشىنى ئارزۇ قىلىپ: 
 قىزچاق 35 مەن يەنەدېدى.  ‹بىز ئۇنىڭ خىزمەتچىلىرى ،بىزنىڭ ئالدىمىزدا

 دىندېيىشكەنبىلەن دېيىشكەن گەپلەرنى  بىلەن ئۇچرىشىپ، ئالدىدىكى قىزالر
پ تىىئىچى كاۋاك بىر قەسىرگە ي ،، ئاندىن قىزىل ياقۇتتىن ياسالغانكېيىن

 <كىرگىن>يورۇتۇپ تۇراتتى. ھەمراھىم ماڭا:  نىكەلدىم، ئۇنىڭ نۇرى ئەتراپ
ىپ قارىسام، ئىچىدە شۇنچىلىك بىر گۈزەل قىز بار كىرقەسىرگە مەن  ،دېدى

 خىرەلىشىپ قاالتتى. ئىككىمىز ۇرىنىڭ نقەسىرئالدىدا نۇرى  ئىدىكى، ئۇنىڭ
 ماڭ،›. ئاندىن ھەمراھىم: بىرىمىز بىلەن بىر سائەتچە مۇڭداشتۇق-بىر

تۇردۇم.  گېپىگە قارشى چىقالماي ئورنۇمدىن دېدى. مەن ئۇنىڭ ‹قايتىمىز
ئىپتار  مېنىڭ قېشىمداكەچتە ›: مېنىڭ پېشىمدىن تۇتۇپ تۇرۇپقىزچاق 

دېدى. سىلەر مېنى ئويغاتقاندىن كېيىن مەن ئۇنىڭ چۈش ئىكەنلىكىنى  ‹قىلىڭ!
 دېدى.  «بىلىپ يىغالپ كەتتىم

. . جەڭ قىزىپ كەتتىئاتقا مىنىش نىداسى چاقىرىلدى ،ئۇزۇن ئۆتمەي
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پتار ئى، پېتىپ. كۈن جەڭ قىلدىكۈن پاتقىچە تاكى مۇجاھىدالر دۈشمەنلەر بىلەن 
قا هللاشەھىد بولغان ھالدا  اھىد يىگىتھېلىقى روزىدار مۇجۋاقتى بولدى؛ 

 ① ئۇچراشتى.
 ىتى،قۇرئان تىالۋ ،ناماز ،يولىدىكى مۇجاھىدنىڭ ئىبادىتى مەيلى روزاهللا 

 ئىستىغپار-قا تەۋبەهللا قا تەسبىھ ئېيتىش ۋە ياكىهللا زىكىر قىلىش،نى هللا
كۆپ ئەجىر ھەسسىگىچە ھەتتا ئۇنىڭدىنمۇ  155غا ئۇنىڭ ،بولسۇن ئېيتىش
 .بېرىلىدۇ

 

※  ※  ※ 
 
 

  

                                                            
 بەتلەر. -150، -155توم  -2 ناملىق كىتابى «اجلهاد»ئىبنى مۇبارەكنىڭ  ئابدۇلالھ ①
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 باب -16

 لىتىپەزى ①يولىدىكى رىباتنىڭ هللا

ْ الُْمْشِرِكنَي َحْيُث َوَجدَتُُموُهْم : دەيدۇ مۇنداق تائاال هللا نَسلََخ األَْشُهُر الُْحُرُم فَاقُْتلُوا ﴿فَِإَذا ا
قىلىنغان ئايالر ئۆتۈپ  ئۇرۇش قىلىش( ھارام») َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواقُْعُدواْ لَُهْم كَُلَ َمْرَصٍد﴾

مۇشرىكالرنى قەيەردە ئۇچراتساڭالر، شۇ يەردە ئۆلتۈرۈڭالر، ئەسىرگە  كەتكەندە
 .②«للىرىنى كۆزىتىپ تۇرۇڭالرئېلىڭالر، قورشاڭالر، ئۇالرنىڭ ئۆتىدىغان يو

ْ  الََِذيَن  أََيَُها ا﴿يَ : دەيدۇ مۇنداق يەنە تائاال هللا ْ  آَمُنوا وا ْ  اْصِْبُ ْ  َوَصابُِروا بُِطوا ْ  َوَرا َتَُقوا  لََعلََُكْم هلل  َوا
 نئىبادەتنىڭ مۇشەققەتلىرىگە ۋە سىلەرگە يەتكە-تائەت)ئى مۇئمىنلەر! » ُتْفلُِحوَن﴾

زىيادە چىداملىق بولۇڭالر،  (دۈشمەنلەرگە) ،سەۋر قىلىڭالر (ئېغىرچىلىقالرغا
ئۈچۈن  تىشگرالىرىڭالرنى ساقالپ( جىھادقا تەييار تۇرۇڭالر، مەقسىتىڭالرغا يېې)چ
 .③«(قىلماڭالر مۇخالىپەتچىلىك ئەمرىگە ئۇنىڭ يەنى) قورقۇڭالر تىنهللا

 قمۇندا ىپرىۋايەت قىل دىنەرى ئۆز تەپسىرىدە ھەسەن بەسرىئىبنى جەرىر تەب
ْ ﴿ا: »دەيدۇ وا ئىبادەتنىڭ مۇشەققەتلىرىگە ۋە -تائەت)>ئى مۇئمىنلەر!  َوَصابُِرواْ﴾ ْصِْبُ

 زىيادە (دۈشمەنلەرگە)سەۋر قىلىڭالر،  (ئېغىرچىلىقالرغاسىلەرگە يەتكەن 
ە ئۆز دىنلىرىدىن زېرىككەنگىرالر تاكى پكا ،بۇ ئايەتتەدېگەن  چىداملىق بولۇڭالر<

 .④«ۇالر بىلەن بەسلىشىشكە بۇيرۇلدىچىدامچانلىقتا ئمۇسۇلمانالر  قەدەر
ىڭ ۋە مېن»قۇرەزى بۇ ئايەتنى مۇنداق شەرھلىدى:  مۇھەممەد ئىبنى كەئب

ا غسىلەرنىڭ دىنىڭالر ېتىپئۆز دىنىنى تەرك ئسىلەرنىڭ دۈشمىنىڭالر تاكى 
 .⑤«ئۇالر بىلەن ئۇرۇشۇشنى داۋامالشتۇرۇڭالر! كىرگەنگە قەدەر

 :نىڭتائاال هللا» كىتابىدا مۇنداق دەيدۇ: ناملىق« هتذيب اللغة»ئەزھەرىي 

بُِطوا﴾﴿وَ  كى دېگەن سۆزى ئىكر< ساقالپ( جىھادقا تەييار تۇرۇڭال گرالىرىڭالرنىېچ>) َرا
 :ئۆز ئىچىگە ئالغان خىل بۇيرۇقنى

                                                            
 تۇرۇش. تەييارجەڭنى كۈتۈپ  —رىبات  ①
 نىڭ بىر قىسىمى.ئايەت -0سۈرە تەۋبە  ②
 ئايەت. -255ئال ئىمران سۈرە  ③
 بەت. -052توم  -1 «تفسري الطربي» ④
 بەت. -052توم  -1 «الطربي تفسري» ⑤
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ش بىلەن . سىلەر دۈشمىنىڭالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىش ۋە ئات تەييارال1
 .جىھادنى بەرپا قىلىڭالر

. سالىھ ئەمەللەرنى قىلىڭالر ۋە ئۇنى داۋامالشتۇرۇشتا مۇستەھكەم 2
 «.بولۇڭالر

: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  نەقىل قىلىنىدۇكى،ۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ئەبۇ ھ. 158
 دەرىجەڭالرنى ئۆچۈرۈپ، خاتالىقىڭالرنى ئارقىلىق ئۇ تائاال هللا سىلەرنى مەن»

: ساھابىلەر ،گەنىدىدې «قويايمۇ؟ باشالپ ئەمەلگە بىر كۆتۈرىدىغان يۇقىرى
 ئەھۋالدىمۇ مۈشكۈل»: ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. رەسۇلۇلالھ « ، ئى رەسۇلۇلالھ!غىنقىل شۇنداق»

 بىر يەنە كېيىن نامازدىن بىر ۋە بېرىش كۆپ مەسجىدكە ئېلىش، كامىل تاھارەتنى
رەسۇلۇلالھ  ①.دېدى «يولىدىكى رىباتقا ئوخشاشتۇر هللا الربۇ مانا. نامازنى كۈتۈش

 لىشقى جىھاد بىلەن دۈشمەنلىرى نىڭتائاال هللائەمەللەرنى،  سالىھ يۇقىرىقى ملسو هيلع هللا ىلص
 .ئالدى تىلغا دەپ ئوخشاش مۇرابىتالرغا تۇرغان تەييارالپ ئات ئۈچۈن

مۇنداق دەيدۇ:  رىۋايەت قىلىپ دىنئىبنى ئەتىييە ەسسىرپئىمام قۇرتۇبى مۇ
ييار تۇرۇشتۇر، تە جەڭگە يولىدا تائاال هللارىبات دېگىنىمىز  ،سۆزنىڭ توغرىسى»

داپ تۇرغان گرالىرىنى قوغېئات باغالشتۇر. مۇسۇلمانالرنىڭ چ ئاساسىئۇنىڭ 
مۇرابىت )يەنى رىباتتا تۇرغۇچى(  ئاتلىق ياكى پىيادە بولسۇن ىھەربىر كىشى مەيل

 .②«دەپ ئاتىلىدۇ
ھەمكارلىشىشنى  رىباتتا تۇرۇش ئۆزئارا»ئىبنى قۇتەيبە مۇنداق دەيدۇ: 

ئارا ھەمكارلىشىپ، ئاتلىرىنى باغالپ، ىدىغان بولۇپ، مۇسۇلمانالر ئۆزبىلدۈر
، ئارا ھەمكارلىشىپىباتتا تۇرىدۇ؛ كاپىرالرمۇ ئۆزكۆرۈپ ردۈشمەنگە قارشى تەييارلىق 

 .«ئاتلىرىنى باغالپ، دۈشمىنىگە قارشى تەييارلىق كۆرۈپ جەڭگە تەييار تۇرىدۇ
 دەپ ئاتالدى.« رىبات»شۇنىڭ ئۈچۈن چېگرىدا تۇرۇش 

ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر  ناملىق كىتابىدا «املقدمات»ئىبنى رۇشد ئۆزىنىڭ 
 جىھادنى تائاال هللا»ھۇدىن رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەن
 رنىڭمۇسۇلمانال بولسا رىباتنى قىلدى، پەرز ئۈچۈن تۆكۈش قېنىنى مۇشرىكالرنىڭ

 مەن قوغداش قېنىنى مۇسۇلمانالرنىڭ قىلدى، پەرز ئۈچۈن قوغداش قېنىنى

                                                            
 .توپلىغانمۇسلىم  ①
 بەت. -323توم  -5 «تفسري القرطيب» ②
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 .①«شرىكالرنىڭ قېنىنى تۆكۈشتىن سۆيۈملۈكتۇرمۇ ئۈچۈن
 نىڭتائاال هللا ھەمدە ئىماننىڭ بىر تارمىقىدۇر —بىلگىنكى، رىبات 

 غاتائاال هللا ئېرىشتۈرىدىغان ئەمەللەرنىڭ قاتارىدىندۇر. ىرىتىگەمەغپ
 :بار لەرپەزىلەت كاتتا تېپىلمايدىغان ئەمەللەردىن باشقا رىباتتا يېقىنلىشىشتا،
 دۇنيا ۋە ئۇنىڭدىكى بولسا ۈن جىھادنى كۈتۈپ رىباتتا تۇرۇشبىر ك بىرىنچى،

 بارچە نەرسىلەردىن ياخشىدۇر. 
 نەقىل قىلىنىدۇكى،ەنھۇدىن د رەزىيەلالھۇ ئىسەھل ئىبنى سەئ. 111

 ۋە دۇنيا تۇرۇش رىباتتا كۈن بىر يولىدا هللا»: دەيدۇ مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
بىرىڭالرنىڭ جەننەتتىكى بىر تال قامچا  ،ياخشىدۇر نەرسىلەردىن بارچە ئۇنىڭدىكى

 ②«.دۇرمىقدارىچىلىك ئورنى دۇنيا ۋە ئۇنىڭدىكى بارچە نەرسىلەردىن ياخشى
ىڭ بۇن» دۇر.دېمەك، بۇ ئىبادەت دۇنيا ۋە ئۇنىڭدىكى بارچە نەرسىلەردىن ياخشى

 نۇپ، ئاندىرلىق نەرسىلەرگە ئىگە بولئەگەر بىر مۇسۇلمان دۇنيادىكى با ،ىمەنىس
ى  رىباتنىڭ ساۋابمىلىدىن يەنىالئە ئۇ تەقدىردىمۇ، قىلغان سەرپ يولىدا هللائۇنى 

 لېكىن ئۇ كىشىنىڭ ئۇنداق قىاللىشى مۇمكىن ئەمەس. يۇقىرى بولىدۇ
 .③«كۈچلەندۈرگەن قاراشنىالرنىڭ كۆپىنچىسى مۇشۇ الىمئ

بىر ئاي روزا تۇتۇش ۋە  — كۈندۈز رىباتتا تۇرۇش-بىر كېچە ئىككىنچى،
 ەيبىر ئۆمۈر ئۈزۈلدۈرم بولسابىر ئاي رىباتتا تۇرۇش  ،قىيامدا تۇرۇشتىن ياخشى

 .دۇرروزا تۇتقاندىن ياخشى
 ھرەسۇلۇلال نەقىل قىلىنىدۇكى،ەلالھۇ ئەنھۇدىن سەلمان فارىس رەزىي. 125

 روزا تۇتۇش)كۈندۈزى( كۈندۈز رىباتتا تۇرۇش بىر ئاي -بىر كېچە»: دېگەن مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص
. ئەگەر ئۇ رىباتتا ۋاپات تاپسا، ئۇنىڭغا دۇرقىيامدا تۇرۇشتىن ياخشى)كېچىسى( ۋە 

قىلىپ كېلىۋاتقان ياخشى ئەمەللىرىنىڭ ساۋابى داۋاملىق يېزىلىپ تۇرىدۇ، 
ن)جەننەتتىن( رىزقى يېتىپ تۇرىدۇ ھەمدە قەبر خاتىرجەم   ④ە پىتنىسىدى

 ⑤.«بولىدۇ
                                                            

 بەت. -210توم  -1 «املقدمات» ①
 .توپلىغان ۋە مۇسلىم بۇخارى ②
 .لەربەت -21، -25توم  -13كىتابى  ناملىق «شرح صحيح مسلم»ئىمام نەۋەۋىنىڭ  ③
ەققىدە پەيغەمبىرى ھ نەكىرنىڭ قەبرىدىكى بەندىدىن رەببى، دىنى ۋە-قەبرە پىتنىسى دېگىنىمىز، مۇنكىر ④

 تەرجىماندىن. — سورىشىدۇر
 .توپلىغانمۇسلىم  ⑤
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 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ىدۇكى،نەقىل قىلىندەردائ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن  ۇئەب. 121
 دۇر.روزا تۇتۇشتىن ياخشى بىر ئۆمۈر تۇرۇش رىباتتا ئاي بىر»: دېگەن مۇنداق

 چوڭقىيامەت كۈنىدىكى  تاپسا، ۋاپات تۇرۇپ رىباتتا يولىدا هللاكىمكى 
ى تاك ؛قى يىتىپ تۇرىدۇرىز جەننەتتىن ئۇنىڭغا بولىدۇ؛ خاتىرجەمتىن قورقۇنچ

 ئۇنىڭغا ئەجرى تۇرغۇچىنىڭ رىباتتا قەدەر، تىرىلدۈرگەنگە قايتا ئۇنىتائاال  هللا
 ①.«يېزىلىپ تۇرىدۇ داۋاملىق

ئۇنىڭ ئەمىلى  رىباتتا تۇرغۇچىدىن باشقا كىشىلەر ۋاپات بولسا، ئۈچىنچى،
ئەمما رىباتتا تۇرغۇچى رىبات مەيدانىدا ۋاپات بولسا، ئۇنىڭغا رىبات  توختاپ قالىدۇ

ۋە ئۇنىڭدىن باشقا سالىھ ئەمەللىرىنىڭ ئەجرى تا قىيامەت كۈنىگىچە توختىماي 
 يېزىلىپ تۇرىدۇ.

 نەقىل قىلىنىدۇكى،فۇزالە ئىبنى ئۇبەيد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 122
كىشى ئۆلگەندە ئۇنىڭغا بېرىلىدىغان  ھەرقانداق»: دېگەن مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ،تۇرغۇچى بۇنىڭدىن مۇستەسنا رىباتتا يولىدا هللا توختىتىپ قويۇلىدۇ ئەمما ئەجىر
قەبرە ھەمدە  ىدۇبار ئۆسۈپقىيامەت كۈنىگىچە  كىتا ساۋابىئۇنىڭ ئەمىلىنىڭ 

  ②«.بولىدۇپىتنىسىدىن خاتىرجەم 
مىيىتنىڭ ساۋابى مەڭگۈلۈك  — ھەدىسبۇ » ئىمام قۇرتۇبى مۇنداق دەيدۇ:

 .ۇردرىبات ئىكەنلىكىگە دەلىل ىدىغان ئەمەللەرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلىداۋاملىشىپ تۇر
ساۋابى  مۇئىگىسى ئۆلگەندىن كېيىنيەنە  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،بۇنىڭدىن باشقا

 .بەرگەن خەۋەر ئەمەللەردىنداۋاملىشىپ تۇرىدىغان 
 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  قىلىنىدۇكى، نەقىلئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 123
ئەمىلىدىن باشقا  خىل ئۈچ بولسا ۋاپات ئىنسان ئەگەر: >دېگەن مۇنداق

، سەدىقە ساۋابى ئۈزۈلمەي يىتىپ تۇرىدىغان رى ئۈزۈلۈپ قالىدۇ:ئەمىلىنىڭ ئەج
ئىلىم ۋە ئۆزىگە دۇئا قىلىپ تۇرىدىغان سالىھ پەرزەنتنى تەربىيىلەپ  مەنپەئەتلىك

 .③قويۇش<
تۈگىشى، ئىلىمنىڭ كېتىپ  ىنىڭسەدىق ئۈزۈلمەي يىتىپ تۇرىدىغانساۋابى 

ەمەلنىڭ ساۋابىمۇ قېلىشى ۋە پەرزەنتنىڭ ۋاپات بولۇشى بىلەن ئۇ ئۈچ خىل ئ

                                                            
 دېگەن . « سەھىھ»ئەلبانى ،  توپلىغانتەبرانى  ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى  ،ھاكىم توپلىغان ۋە ئىبنى ھىببان ،ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى ②
 .توپلىغانمۇسلىم  ③
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 ىدۇبار ھەسسىلىنىپمەت كۈنىگىچە قىيا ئۈزۈلۈپ قالىدۇ ئەمما رىباتنىڭ ساۋابى
ېگەن < دىدۇبار ئۆسۈپقىيامەت كۈنىگىچە ە ئېيتىلغان >قىرىقى ھەدىستيۇچۈنكى 

ۇ ب لەۋزىدىكى >ئۆسۈپ بارىدۇ< دېگەن سۆز >ھەسسىلىنىدۇ< دېگەندىن ئىبارەت،
 — بۇيەردىكى >ھەسسىلىنىش< رىباتتا بىرەر سەۋەب بىلەن ئۈزۈلۈپ قالمايدۇ. 

. ەتتۇرپەزىل داۋاملىشىپ تۇرىدىغان بولغان تەرىپىدىنتائاال  هللاقىيامەت كۈنىگىچە 
 بولۇپ، ساالمەت دۈشمەندىن ئۈچۈن قىلىش ئەمەلنى ياخشى ھەرقانداق ئىنسان
ىنى ئۇالردىن ھىمايە قىلىپ ۋە ئىسالم شەرىئىتىنى ئاساسلىر دىننىڭ

تىكلىيەلىگەندىال، ئاندىن يېتەرلىك ئىمكانىيەتكە ئېرىشەلەيدۇ. بۇ خىل 
 ①«.ئىمكانىيەت پەقەت رىبات ۋە جىھاد بىلەنال ئەمەلگە ئاشىدۇ

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  نەقىل قىلىنىدۇكى،ئەبۇ ئۇمامە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 125
 ئەجىرلىرى ئۇالرغا داۋاملىق يىتىپ مۇۋاپات بولغاندىن كېيىن: »دېگەن مۇنداق

 كېيىن ۋاپاتىدىن تۇرغۇچى، رىباتتا يولىدا هللا: تۇرىدىغان تۆت كىشى بار، ئۇالر
 كىشى، قىلغان ئەمەلنى تۇرىدىغان مەنپەئەتلىنىپ داۋاملىق مۇسۇلمانالر ھەم

كىشى ۋە ئۆزىگە دۇئا سەدىقىنى قىلغان  ساۋابى ئۈزۈلمەي يىتىپ تۇرىدىغان
 ②«.لەپ قويغان كىشىىقىلىدىغان سالىھ پەرزەنتنى تەربىي

ن رىباتتا تۇرغۇچىدى»ئۇبادە ئىبنى سامىت رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: 
ى ىنىڭ ئاخىرەتتىكلىشتىن ئىلگىرى ئۆزجان تەسلىم قى باشقا ھەرقانداق كىشى

ىم قىلىشتىن ئىلگىرى رىباتتا جان تەسلئەگەر . مۇرابىت ئورنىنى كۆرىدۇ
ئۇنىڭ ئەجرى ئۇ ۋاپات تاپقاندىن كېيىنمۇ داۋاملىشىپ  ۋاتقان بولسىالۇتۇر

 ③«.تۇرىدۇ
ئاخىرقى نەپسى  ئۇبادەنىڭ سۆزى توغرا چۈنكى ئۆلۈكنىڭ ئەمىلى ھاياتىنىڭ

مما ئە ئىكەنلىكىنى كۆرىدۇ تارنىنىڭ جەننەت ياكى دوزاخئۆز ئو دە،-بىلەن تۈگەيدۇ
 ئۇنىڭ چۈنكى كۆرمەيدۇ ئورنىنى ئۆزىنىڭ دەرگاھىدىكى نىڭهللارىباتتا تۇرغۇچى 

 ئەجرى ئۇنىڭ تۈگىمەيدۇ، بىلەن ئاخىرلىشىشى ھاياتىنىڭ ئۇنىڭ ئەمىلى
ەجرى ئپ بارىدۇ. رىباتتا تۇرغۇچىنىڭ ىيىكۆپ ھەسسىلىنىپ كۈنىگىچە قىيامەت

ئاخىرەتتىكى دەرىجىسىنىڭ قانچىلىك ۋە  نېمە بىلەن ئاخىرلىشىدىغانلىقى

                                                            
 بەت. -320توم  -5 «تفسري القرطيب» ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى  ،توپلىغانۋە تەبرانى ئەھمەد  ②
 بەت. -155توم  -2 ناملىق كىتابى «اجلهاد»ئىبنى مۇبارەكنىڭ  ئابدۇلالھ ③
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 رىباتتا تۇرغۇچى جان .بىلمەيدۇ ھېچكىم باشقا دىنتائاال هللا بولىدىغانلىقىنى
، قىيامەت دەرىجىسىنى يۇقىرى. ئۇ ئۆز چىلىكنى كۆرىدۇخۇرسەن كاتتائۈزگەندە 

 ىدۇ.ئېگىزلىكتە كۆر يەتكىلى بولمايدىغان دەرىجىدىكىچېكىگە ىڭ ئۇنكۈنىگىچە 
 قىيامەت ئۇنى تائاال هللاجان ئۈزسە،  رىباتتا تۇرغۇچى ئۆز رىباتىدا تۆتىنچى،

 .تىرىلدۈرىدۇ ھالەتتە خاتىرجەم قورقۇنچتىن چوڭ كۈنىدىكى
 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  نەقىل قىلىنىدۇكى،ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 120
 ۋاقتىدا ھايات ،تاپسا ۋاپات تۇرۇپ رىباتتا يولىدا هللا كىمكى»: دېگەن مۇنداق
 (ىجەننەتتىك) تۇرىدۇ، داۋاملىشىپ ئەجرى ئەمىلىنىڭ سالىھ كېلىۋاتقان قىلىپ
 تائاال هللا شۇنداقال بولىدۇ خاتىرجەم ①)قەبرە( پىتنىسىدىن ۋە تۇرىدۇ يىتىپ رىزقى
 ②.«تىرىلدۈرىدۇ ھالەتتە خاتىرجەم قورقۇنچتىن چوڭ كۈنىدىكى قىيامەت ئۇنى

 ىكۈن قىيامەت تائاال هللارىباتتا تۇرغۇچى ئۆز رىباتىدا جان ئۈزسە،  بەشىنچى،
 .تىرىلدۈرىدۇ ھالىتىدە شەھىدلىك ئۇنى

 ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ نەقىل قىلىنىدۇكى،ىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ئەبۇ ھۇرەيرە رەز. 125
شەھىدلىك ھالىتىدە ۋاپات  كىمكى رىباتتا تۇرۇپ ۋاپات تاپسا: »ېگەنداق دمۇن
ن ئاخشامدا جەننەتتى-لىدۇ، ئۇنىڭغا ئەتىگەنۇقۇتۇلدۇر پىتنىسىدىن ەقەبر ىدۇ،تاپ

ئۇنىڭغا رىزقى يەتكۈزۈلىدۇ ۋە ھايات ۋاقتىدىكى قىلغان ئەمەللىرىنىڭ ئەجرى 
 ③.«ىدۇيىتىپ تۇر داۋاملىشپ
 شەھىدلىك تائاال هللاقىيامەت كۈنى  مەيدانىدا جان ئۈزگەن مۇرابىتنى رىبات

ڭغا ئۇ شاھادەتنى تەلەپ قىلىپ، ئۇنى ،شىنىڭ سەۋەبىۈھالىتىدە تىرىلدۈر
لېكىن ئۇنىڭغا دۇنيادا شەھىدلىك ھالىتىدە ۋاپات  سادىقلىق ھالىتىدە يۈزلەنگەن
قىيامەت كۈنى ئۇنى  تائاال هللا ،شۇنىڭ ئۈچۈن. بولۇش تەقدىر قىلىنمىغان

 ۇتقانت بەندىلىرىگە سالىھ نىڭتائاال هللا ،شەھىدلىك ھالىتىدە تىرىلدۈرىدۇ. بۇ
 سادىقلىقتائەتكە  ۋە ئەمەل يېقىنالشتۇرىدىغان تائاالغا هللا كىمكى. يولىدۇر
 نىيىتى ۋە ھېرىسمەن ئىنتايىن قىلىشقا ئەمەلنى ئۇ دەھەم يۈزلەنسە بىلەن
شتىن توسۇپ تەقدىر ئۇنى مەزكۇر ئەمەلنى قىلى يئەمما ئىالھى مىي بولساسەمى

ى ياخشى، نىيىتى خالىس ۋە ئىرادىسى سادىق تمەقسىقالسىمۇ، ئۇنىڭ 
                                                            

ىرى قەبرىدىكى بەندىدىن رەببى، دىنى ۋە پەيغەمبنىڭ پەرىشتىلەر نەكىر-ىردېگىنىمىز، مۇنك پىتنىسىقەبرە  ①
 ھەققىدە سورىشىدۇر.

 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى  ،توپلىغانئىبنى ماجە  ②
 رىۋايەت قىلغان.ەھىھ ئىسناد بىلەن ئىبنى ماجە ۋە ئابدۇراززاق س ③
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 ىقياخشىلت ۋە شەپقە رەھمەت، بولغان تەرىپىدىن ئۆز تائاال هللابولغانلىقى ئۈچۈن، 
 ئاتا قىلىدۇ.تولۇق ئۇنىڭغا قىيامەت كۈنى شۇ ئەمەلنىڭ ئەجرىنى  يۈزىسىدىن

دا يول چىقىپ شۇنىڭدەك، كىمكى ئۆيىدىن جىھاد قىلىش ئىرادىسى بىلەن
، ئۇ شەھىدلىك ھالىتىدە ۋاپات قىلغان بولىدۇ؛ كىمكى ھەج قىلىشقا بولساۋاپات 

ئىھرام باغالپ، ھەجنى ئادا قىلىشتىن ئىلگىرى ۋاپات بولىدىكەن، ئۇنىڭغا 
 ۇد نامىزىغا تۇرۇشنى نىيەت قىلىپھەجنىڭ ئەجرى يېزىلىدۇ؛ كىمكى تەھەجج

ىيەت قىلغان تەھەججۇدنىڭ ئەجرى ئەمما ئۇيقۇسى غالىب كېلىپ ئۇخالپ قالسا، ن
تەرىپىدىن سەدىقە بولىدۇ؛ كىمكى غا رەببى ڭغا يېزىلىدۇ ۋە ئۇيقۇسى ئۇنىڭئۇنى

راستچىللىق بىلەن جامائەت نامىزىغا مېڭىپ ئەمما كىشىلەرنى ناماز ئوقۇپ 
 كىشىنىڭ ئوقۇغان ناماز بىلەن جامائەت ئۇنىڭغا تائاال هللا، تاپسابولغان ھالەتتە 

رىباتتا تۇرغۇچى شەھىدلىككە ھېرىس بولۇپ، ئۇنى تەلەپ  .قىلىدۇ تائا ئەجرىنى
ڭ جەئەمما ئۇ  ش ئۈچۈن ئۆز جېنىنى پىدا قىلسىمۇقىلىپ، شەھىدلىككە ئېرىشى

كۈنى شەھىدلىك ئۇنى قىيامەت  تائاالنىڭ هللاشەھىد بولمىسا،  مەيدانىدا
 شەھىدلەرنىڭ ئۇنىڭغا تائاال هللا ،يوق شەكشىدە ھېچ ۈھالىتىدە تىرىلدۈر

 .قىلىدۇ ئاتا ئەجرىنى
 بارلىق ئارقىسىدىكى ئۇنىڭ غاتۇرغۇچى رىباتتا يولىدا هللا ئالتىنچى،

 .تۇرىدۇ يېزىلىپ ئوخشاش ئەجرى ئەمەللىرىنىڭ ياخشى كىشىلەرنىڭ
 ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:  .121

مۇسۇلمانالرنى : »ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھدىن رىباتنىڭ ئەجرى ھەققىدە سورالغانىدى، 
قوغداپ كېچىدە رىباتتا تۇرغان كىشىگە ئۇنىڭ كەينىدىكى ناماز ئوقۇپ، روزا تۇتقان 

 .①«ئادەملەرنىڭ ئەجرى ھەم يېزىلىدۇ
سۇفيان  مەن يەمەندىن كېلىپ»ئىبراھىم ئەليەمانى مۇنداق دەيدۇ: 

ئەبۇ ئابدۇلالھ! مەن جىددىگە ئى ›ئۇنىڭغا:  ىپ،كىرسەۋرىنىڭ قېشىغا 
ھەر ئايدا ئۆمرە، ھەر يىلى ھەج قىلىشنى  ھەمدە ئولتۇراقلىشىپ شۇ يەردە تۇرۇشنى

سېنىڭچە مۇشۇنداق قىلىشىم  ؛ىلەن بىللە تۇرۇشنى قارار قىلدىمۋە ئەھلىم ب
ئى يەمەنلىك ›ۇ ماڭا: ئ گەنىدىم،دې‹ مۇ ياكى شامغا بېرىشىممۇ؟ياخشى

ىنى شام قىرغاقلىر ،رغاقلىرىنى ئۆزۈڭگە الزىم تۇتقىنسەن شام قى ،قېرىندىشىم

                                                            
سەمى: دېگەن، ھەي« تەبرانى ياخشى ئىسناد بىلەن رىۋايەت قىلغان»تەبرانى توپلىغان، تىرمىزى:   ①
 دېگەن.« راۋىيلىرى ئىشەنچلىك»
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ئۈچ يۈزمىڭدىن -لالھ )كەئبە(نى ھەر يىلى ئىككىئۆزۈڭگە الزىم تۇتقىن! بەيتۇ
ئۇالرنىڭ قىلغان ھەج،  ؛قىلىدۇ تاۋاپ-ھەج بىلەن ئىزنى نىڭهللائارتۇق كىشى 

 ①«.دېدى بېرىلىدۇ< ئۆمرە ۋە قۇربانلىقلىرىنىڭ ئەجرى ساڭىمۇ ئوخشاش
نھۇ رەزىيەلالھۇ ئە بىز ئەبۇ ھۇرەيرە»سەۋدە مۇنداق دەيدۇ:  ۇئوسمان ئىبنى ئەب

ۇردۇق. رىباتتا تيەردە دېگەن ‹ يافا›غىقىغا يېقىن بىلەن پەلەستىننىڭ دېڭىز قىر
مەن ئۈچۈن  تۇرۇشۇم تابۇ يەردە بىر كېچە رىبات: ›رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ ھۇرەيرە

 ②«.دېدى‹ قەدىر كېچىسىنى بەيتۇلمۇقەددەستە ئۆتكۈزگىنىمدىن سۆيۈملۈكتۈر
 ڭمى ئورۇنالردىكى باشقا —تۇرۇش  رىباتتا كۈن بىر يولىدا هللا ،يەتتىنچى

 .ياخشىدۇر كۈندىن
 نەقىل قىلىنىدۇكى،ئوسمان ئىبنى ئەففان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 128

 ئۇنىڭدىن — تۇرۇش رىباتتا كۈن بىر يولىدا هللا»: دېگەن مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
 ③.«دۇرئەۋزەل كۈندىن مىڭ ئورۇنالردىكى باشقا

سا بول تۇرۇش گرانى قوغداپ رىبات مەيدانىدا بىر كۈن رىباتتاېچ — بۇ ھەدىس
مۇقەددەس ۋە ياكى ئۇنىڭدىن باشقا ئورۇنالردا مىڭ ھەتتا مەككە، مەدىنە، بەيتۇل

ساھابىلەر ۋە  ،شۇنىڭ ئۈچۈنن ئەۋزەل ئىكەنلىكىگە دەلىلدۇر. كۈن تۇرۇشتى
 دايولى هللا، تىن ۋاز كېچىپتابىئىنالر مۇقەددەس ئىككى ھەرەمگە يېقىن ياشاش

 قاهللا ياكى بولغان ۋاپات يەردە شۇ ۋە چۈشكەن قىرغاقلىرىغا شام چىقىپ جىھادقا
 ئىدى. تۇرغان رىباتتا قەدەر ئۇچراشقانغا ھالىتىدە شەھىدلىك

ھارىس ئىبنى ھىشام رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ جەھلنىڭ قېرىندىشى بولۇپ، 
. ئۇ شام دىيارىدا رىباتتا تۇرۇش ۋە ئىدى مەككە فەتھىسى كۈنى ئىسالمغا كىرگەن

جىھاد قىلىش ئۈچۈن مەككىدىن يولغا چىقتى. مەككىنىڭ ئۈستۈن تەرىپىدىكى 
چىققان مەككە ئەھلى بىلەن پ ىتىجايغا كەلگەندە، ئۇ ئۆزىنى ئۇزدېگەن « بەتھائ»

 ،قەسەمكى بىلەن هللائى خااليىق! : »ېدىالىشىش ئۈچۈن توختاپ مۇنداق دۋىد
ۋە سىلەرنىڭ بۇ شەھىرىڭالردىن باشقا بىر  ئۆرۈگەنلىكىم يۈز سىلەردىن مەن

 تائاال هللا .بۇيرۇقتۇر بۇ شەھەرنى تاللىغانلىقىم ئۈچۈن چىقمىدىم لېكىن
لەر ئۇنىڭ بىلەن مۇسۇلمان بولدى، كىشى بەردى، قىلىپ دىن بىزگە ئىسالمنى

                                                            
 .تەكشۈرگەن ئەلمۇنەججىد ساالھىددىن. د.  بەت -120 توم -2 كىتاب ناملىق «دمشق ةاتريخ مدين» ①
 ئابدۇراززاق نەقىل قىلغان. ②
 .دېگەن« ھەسەن» ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇۋت ئەلبانى توپلىغان؛ ئىبنى ھىببان ۋەنەسائى  ،ىرمىزىت ③
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 رئۇال بىلەن شۇنىڭ ،قىلدى جىھاد ۋە ھىجرەت بىلەن ملسو هيلع هللا ىلصئاندىن ئۇالر رەسۇلۇلالھ 
 بىلەن هللاجەھەتتە ئىلگىرىلەپ كەتتى.  بئەمەللىرى بىلەن بىزدىن ساۋا شۇ

 قىلساقمۇ سەرپ يولىدا هللا ئۇنى بولۇپ، ئالتۇن تاغلىرى مەككە ئەگەر قەسەمكى،
 ى،قەسەمك بىلەن هللاڭ كۈنلىرىدىن بىر كۈننىڭ ئەجرىگە يېتەلمەيمىز. ئۇالرنى
ئەمما  ۇالر بىلەن باراۋەر بواللمىساقمۇىر جەھەتتە ئئەج دۇنيادا بۇ بىز گەرچە

ڭ شۇنىشىمىز الزىم. ۇم ئۇالر بىلەن ئەجىردە شېرىك بولئاخىرەتتە بولسىمۇ چوقۇ
پىگە ھىجرەت تەرى تائاال هللا بىزنىڭ ئالدىمىزدا جىھاد، رىبات ۋەئۈچۈن، 

دېدى. ئاندىن ھارىس ئىبنى ھىشام رەزىيەلالھۇ « قىلىشتىن باشقا يول يوق!
ئەنھۇ شام تەرەپكە قاراپ يول ئالدى ھەمدە ئۇ يەردە رىباتتا تۇرۇپ، يەرمۇك جېڭى 

 ①.قىلدى جىھاد يولىدا هللاكۈنى شەھىد بولغانغا قەدەر 
، ولساب زېمىنىدا رىباتتا تۇرۇشى ئىمام ئىبنى تەيمىيە بىر كىشىنىڭ رىبات

مۇقەددەستە تۇرۇشىدىن ئەۋزەل ئىكەنلىكىگە ئۇنىڭ مەككە، مەدىنە ۋە بەيتۇل
 ②ئۆلىماالرنىڭ ئىجماسىنى رىۋايەت قىلغان.

 مەككىدەسىز ئۈچۈن »: ىنترەھىمەھۇلالھئىمام ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل 
 سورالغانىدى، دەپ «ۇ؟تۇرۇشم رىباتتا گرالىرىداچې ئىسالم ياكى ئەۋزەلمۇ تۇرۇش

بىزنىڭ »امالشتۇرۇپ: دېدى ۋە سۆزىنى داۋ« مەن ئۈچۈن رىباتتا تۇرۇش ئەۋزەل»ئۇ: 
 ەمەلئ سالىھ بىرەر كېلىدىغان باراۋەر رىباتقا ۋە غازات يولىدىكى هللا قارىشىمىزدا

 ③.دېدى «يوق
 مۇنەۋۋەردە مەدىنە مېنىڭ»: ىنرەھىمەھۇلالھتبىر كىشى ئىمام مالىك 

 ئىمام مالىك غانىدى،دەپ سورى« دىرىيەدىمۇ؟ئىسكەن ياكى ئەۋزەلمۇ تۇرۇشۇم
 ④بەردى. بدەپ جاۋا« نىدا تۇرغىن!وگرا رايېئىسكەندىرىيەنىڭ چ: »رەھىمەھۇلالھ

رىباتتا تۇرغۇچىنىڭ بىر كۈنى باشقا ماكاندىكىلەرنىڭ مىڭ كۈنىدىن 
 ىبادىتى ئۇنىڭدىنقىلغان بىر ئ تا تۇرۇپرىبات مۇرابىتنىڭ ،ئەۋزەلدۇر. شۇنىڭدەك

                                                            
ئىبنى  ،بەت -21توم  -1كىتابى ناملىق  «اجلهاد»ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەكنىڭ ھاكىم توپلىغان.   ①

ناملىق  «أسد الغابة»بەت، ئىبنى ئەسىرنىڭ -511 توم -11 كىتابىناملىق  «دمشق ةاتريخ مدين»ئەساكىرنىڭ 
 تە ھەم نەقىل قىلىنغان.بەت -521توم  -1كىتابى 

 بەت. -28توم  -0كىتابى ناملىق  «الفتاوىجمموع »ئىبنى تەيمىيەنىڭ  ②
 بەت. -351توم  -8 «املغين» ③
 بەت. -301توم  -8 «املغين» ④
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نىدىكى چۈنكى رىبات كۈ دۇرمىڭ ھەسسە ئىبادەتتىن ئەۋزەلىكى باشقا ماكاند
رىبات كۈنىدىن باشقا كۈندىكى ئەمەلنىڭ ئەجرىدىن  ھەرقانداق ئەمەلنىڭ ئەجرى

 تتا تۇرغۇچىنىڭ نامىزىنىڭ ساۋابىرىبا ،مىڭ ھەسسە ئەۋزەلدۇر. شۇنىڭ ئۈچۈن
ئۇنىڭ روزىسى، زىكرى، قۇرئان  ھەمدەن كاتتا نىڭ نامىزىنىڭ ساۋابىدىباشقىالر

تىالۋىتى، قىلغان سەدىقىلىرى ۋە ئۇ تەرىپىدىن سادىر بولغان ھەرقانداق ياخشى 
 ئەمەللىرىنىڭ ساۋابى باشقىالرنىڭكىدىن كاتتىدۇر.

تۇرغۇچىنىڭ  رىباتتا»مۇئاز ئىبنى جەبەل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: 
 هللا .رلىق ياخشىلىقىغا باراۋەر كېلىدۇئابىدالرنىڭ باھەرقانداق بىر ياخشىلىقى 

نىڭ ئۈممىتىنىڭ يامىنىنى سۇلتانلىققا تاللىغاندەك،  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ تائاال
 .«شىسىنى رىباتتا تۇرۇشقا تاللىغاننىڭ ئۈممىتىنىڭ ياخ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 يولىدا هللادىنارنى  155شام دىيارىدا رىباتتا تۇرغۇچىالردىن بىر كىشى 
ى ئەففان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ىبنئ ئوسمان قىلدى ۋە ۋەسىيەت ئىشلىتىشكە

 :دىنئۇنىڭئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  ىدى.سور قىلىشنىنى قەيەرگە سەرپ پۇل
دېدى. ئوسمان « شامدا»ئۇ كىشى:  ەپ سورىغانىدى،د« قەيەردە ياشايسەن؟»

رىڭغا ۋە ئەتراپىڭدىكى ئۇنى ئۆزۈڭگە، ئەھلىڭگە، قوشنىلى»رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: 
ئەھلىگە ھاجەت ئىگىلىرىگە سەرپ قىلغىن! شام ئەھلىدىن بىر كىشىنىڭ ئۆز 

  ①دېدى.« رھەمنىڭ ئورنىدا بولىدۇەد 155لىشى ېرھەملىك گۆش سېتىۋەبىر د
ا گرېچ اقلىرىدىكىدېڭىز قىرغ رىبات زېمىنى، ئۇنىڭ ئەۋزىلى بولساشام 

 ئەمەللەرنىڭ ئەڭ كاتتىسىدۇر. بولسا تۇرۇش، ئۇ يەردە رىباتتا دۇرنلىرىوراي
باتتا تۇراتتى، ئۇ مۇنداق دىيارىدا رى ئەسقەالنبولسا مۇھەممەد ئىبنى كەئب 

ئىچىش ۋە توي قىلىش ئۇنىڭدىن باشقا دىياردىكىدىن -ەپالندا يەئەسق: »ىدىدېگەن
 ②.«دۇرئەۋزەل

تەرتۇس، ئىسكەندەرىيە، دىميات، ئوككا، سەييىدا، بىيرۇت، ترابلۇس، 
ئانتاكىيا، قەزۋەين، ئەندەلۇس قاتارلىق جايالر بولسا چېگرا ئېتىبارى بىلەن رىبات 

 تۇرۇش ياخشى كۆرۈلىدىغان رايونالر ھېسابلىنىدۇ.
 

 رىباتنىڭ مەنىسى ۋە مۇددىتى
                                                            

 .لەربەت -230، -235توم  -1بى كىتاناملىق  «دمشق ةاتريخ مدين»ئىبنى ئەساكىرنىڭ  ①
 بەت. -281توم  -0ناملىق كىتابى  «املصن »ئىبنى ئەبۇ شەيبەنىڭ  ②
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 باتتارى ياخشىسىدۇر، ئەڭ كىشىلەرنىڭ مۇرابىتالر تۇرغۇچى رىباتتا يولىدا هللا
 ئەمەللەرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلىدۇر. قىلىش جىھاد ۋە تۇرۇش

 ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال نەقىل قىلىنىدۇكى،رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ئەبۇ ھۇرەيرە . 121
بىر كىشى ئۆز  ئىچىدە ئەڭ ياخشى ھايات شۇكى، ئىنسانالرنىڭ»مۇنداق دېگەن: 

شەپىسى ياكى يولىدا تۇتۇپ تۇرىدۇ، قاچانىكى ئۇرۇش  هللائېتىنىڭ چۇلۋۇرىنى 
يولىدا شەھىد بولۇشنى ئارزۇ  هللاش ياكى ۈئۆلتۈردۈشمەننى  ئەنسىزلىكنى ئاڭلىسا

مۇنداق بىر كىشى بولۇپ، قويى بىلەن مۇشۇ تاغ  ياكى؛ دۇىئات چاپتۇر قىلىپ
 قۇچەئەجىلى توش دا تۇرۇپچوققىلىرىدىن بىر چوققا ياكى جىلغىالردىن بىر جىلغى

 ەرگە ياخشىلىق، ئۆز رەببىگە ئىبادەت قىلىدۇ ۋە كىشىلرىپېزاكات ب ،ناماز ئوقۇپ
 ①.«قىلىدۇ

دىن مۇنداق رىۋايەت ھ ئىبنى ھارىس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئىبنى مۇبارەك ئابدۇلال
 ىرب قىلغان، كەچ ھالەتتە تۇرغان تۇتۇپ بېشىنى ئېتىنىڭ يولىدا هللا»قىلىدۇ: 

 خۇش بىلەن جەننەت كىشىگە قىلغان ئىپتار بىلەن سۇ سوغۇق ۋە نان بۇردا
 ②«مۇبارەك بولسۇن!

قىرغىقىدا  دېڭىز»ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: ئەبۇ 
ياكى  ھەرەم مەسجىدى —بىر كېچە رىباتتا تۇرۇش  مۇسۇلمانالرنى قوغداپ

سۆيۈملۈكتۇر.  ئۆتكۈزۈشۈمدىن كېچىسىنى قەدىر مەسجىدىدە نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 ③«.كۈندۇر 55لۇق رىبات وت .بىر يىلغا باراۋەر —ئۈچ كۈن رىباتتا تۇرۇش 
 ④«.كۈندۇر 55رىباتنىڭ تولۇقى »ئەتا مۇنداق دەيدۇ: 

 ئەنسارىالردىن بىر كىشى ئۆمەر»ھەبىيب مۇنداق دەيدۇ:  ۇيەزىد ئىبنى ئەب
ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  نىڭ قېشىغا كەلدى،ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

دېدى. ئۆمەر ‹ اتتارىب›ئۇ كىشى:  ەپ سورىغانىدى،د‹ قەيەردە بولدۇڭ؟: ›دىنئۇنىڭ
 35›ئۇ كىشى:  ەپ سورىۋېدى،د‹ رىباتتا قانچىلىك تۇردۇڭ؟›رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: 

 ⑤«.دېدى‹ !كۈننى تاماملىمىدىڭمۇ؟ 40›دېدى. ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: ‹ كۈن

                                                            
 .توپلىغانمۇسلىم  ①
 بەت. -151توم  -2كىتابى  ناملىق «اجلهاد»ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەكنىڭ  ②
 بەت. -513توم  -8 «املغين» ③
 .بەت -285 توم -0 «الرزاق عبد صن م» ناملىق كىتابى، «وس األ»ئىبنى مۇنزىرنىڭ  ④
 .بەت -285 توم -0 «الرزاق عبد صن م» ⑤
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 تۇرۇپكۈن رىباتتا  35نىڭ ئوغلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر
 15سەن چوقۇم يەنە قايتىپ بېرىپ »دادىسى ئۇنىڭغا:  كېيىن ىپ كەلگەندىنقايت

 ①دېدى.« كۈننى تاماملىغىن! 55كۈن رىباتتا تۇرۇشنى ئىرادە قىل ھەمدە 
 تائاال هللائۇنىڭغا يېتەرلىك ھەمدە ئۇ  كۈن رىباتتا تۇرىدىكەن 3كىمكى 

 .ئېرىشىدۇ پەزىلەتكە چەكسىز تەرىپىدىن
قاچانىكى سەن ئۈچ كۈن رىباتتا »ەيدۇ: ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق د

تۇرساڭ، ئىبادەت قىلغۇچىالر قانچىلىك ئىبادەت قىلسىمۇ بۇنىڭ ئەجرىگە 
 ②«.يېتەلمەيدۇ

كىمكى مۇسۇلمانالرنىڭ دېڭىز »رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇنداق دەيدۇ:  ئۇممۇ دەردا
اتتا رىب قىرغاقلىرىدىن بىرەر ئورۇندا ئۈچ كۈن رىباتتا تۇرسا، ئۇ كىشىگە بىر يىل

  ③«.ر بېرىلىدۇىتۇرغاندەك ئەج
ز بېرىدىغان دۈشمەننىڭ ھۇجۇمى يۈ ،تەلەپ قىلىنغان رىباتتىن مەقسەت

ۋە ياكى مۇسۇلمانالرنىڭ سانىنى  ④ئورۇندا جىھاد قىلىش ياكى ھارىستا تۇرۇش
رىبات ئورنى مەيلى دېڭىز  .تۇرىبارەت مەقسەتتە مۇستەھكەم تۇرۇشكۆپەيتىشتىن ئ

نچىلىك قا ۇشىدىن قەتئىينەزەرئۇنىڭدىن باشقا ئورۇن بول ياكى قىرغىقى
ىز شۇنچە چەكسئۇنىڭ پەزىلىتى شۇنچە كاتتا، ساۋابى  قورقۇنچلۇق ئورۇندا بولسا
 ئاجىز تۇرۇشنى رىباتتاشەھىرىدە  جىددە رەھىمەھۇلالھبولىدۇ. ئىمام مالىك 

 .ئىدى قېتىمال ھۇجۇم قىلغان بىر پەقەت يەرگە ئۇ دۈشمەن چۈنكى سانىدى ئەمەل
ەن بالىلىرى بىل-را ۋە دېڭىز قىرغاقلىرىدا ئەھلىگېئىمام مالىكتىن چ

)يەنى  ئۇالر مۇرابىت»بېرىپ:  بئۇ جاۋا غانىدى،سورال رىسىداياشىغۇچىالر توغ
دېگەن ئۆز دىيارىدىن قورقۇنچلۇق ئورۇنغا  ۇرغۇچى( ھېسابالنمايدۇ، مۇرابىترىباتتا ت

 دېدى.« ت قىلىپ چىققان كىشىلەردۇررىباتنى مەقسە
 كىشى سىدا ياشىغۇچىىگرېئىسالم زېمىنىنىڭ ھەرقانداق چ ،توغرىسى

ھەمدە رۇشنى مەقسەت قىلىپ ياشىغان جىھادقا قاتنىشىش ياكى ھارىستا تۇ

                                                            
 .بەت -328 توم -0 «الرزاق عبد صن م» ①
ھىھ ئىسناد بىلەن رىۋايەت سە بېتىدە -218توم  -5كىتابىنىڭ ناملىق  «صن امل» ەشەيب ۇئەبئىبنى  ②

 .قىلغان
 ئەھمەد ۋە ھەيسەمى توپلىغان. ③
 قاراۋۇللۇقتا تۇرۇش. .مىنىنى قوغداپ پوستتا تۇرۇشېئىسالم ز —ھارىستا تۇرۇش  ④
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مۇشەققەت بولمىسا، ئۇ ئۇنىڭغا ئەھلى ۋە ئەۋالدىنى كۆچۈرۈپ ئاپىرىپ ياشاشتا 
 دۇ ۋەبىللە ياشىسىمۇ مۇرابىت ھېسابلىنىبالىلىرى بىلەن -كىشى ئەھلى

ا ئۆز دىگرېسەلەف سالىھالر ۋە تابىئىنالر چ رىباتنىڭ ئەجرىگە ئېرىشىدۇ چۈنكى
ئىمام  ،ئېھتىمالئەۋالدى بىلەن رىباتنى نىيەت قىلىپ ياشايتتى. -ئەھلى

ئۇ ھەمدە نىدا تۇغۇلۇپ، شۇ يەردە ئۆسۈپ چوڭ بولغان وگرا رايېمالىكنىڭ سۆزى چ
بەلكى پەقەتال ئۆز ئەھلىلىرىنىڭ  تۇرۇشى رىبات مەقسىتى بىلەن ئەمەسيەردە 

 بولغان تىنىنى ياخشى كۆرگەنلىكى ئۈچۈنبولغانلىقى ۋە تۇغۇلۇپ ئۆسكەن ۋە
ا جىھاد دىنوگرا رايېبىر كىشى چ .ۇشى مۇمكىنيتىلغان بولكىشىلەر توغرىسىدا ئې

نمايدۇ ۋە رىباتنىڭ ھېسابال« مۇرابىت» رىباتنى مەقسەت قىلماستىن تۇرسا ۋە
 ياكى باشقا ۇزۇپ قويغانتۇرغ باشلىقىئۇ كىشى خۇددى ئۆز  ،ئەجرىنىمۇ ئااللمايدۇ

رايونىدا ياشىغان  چېگرا گرادا تۇرغان كىشىگە ئوخشايدۇ.ېبىرەر سەۋەب بىلەن چ
 غا قارشىگەندە ئۇالردۈشمەن ھۇجۇم قىلىپ كەل ئەگەرئۇ كىشىلەرنىڭ نىيىتى 

زەررە مىسقالچىلىك ياخشىلىق  قىلىش بولسا ساۋابقا ئېرىشىدۇ چۈنكى جىھاد
 قىلغان كىشى ئۇنىڭ ئەجرىنى كۆرىدۇ.

 چىققان رىباتقا بىلەن ئەھلى ئۆز»: دەيدۇ مۇنداق رەھىمەھۇلالھئىمام مالىك 
ئۆز »سەھنۇن بۇنىڭغا قوشۇمچە قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: . «ە ماالمەت يوقكىشىگ

قان، ئىسكەندىرىيە ۋە تۇنىسقا ئوخشاش ئائىلىلىكلەر كۆپ ئورۇنالشئەھلىنى 
 .«ئېلىپ چىقىش دۇرۇسبىخەتەر ئورۇنغا 

را گېدا ئەھلى بىلەن تۇرۇشتىن توساتتى چۈنكى چنىوگرا رايېئىمام ئەھمەد چ
-بولۇپ، بۇنداق يەرلەردە ئەھلى نلىرى ئەھلىگە بىخەتەر بولمىغان يەرلەروراي

الرنىڭ ئۆلتۈرۈش ياكى ئەسىر ئېلىش مۇمكىنچىلىكى بولۇپ ئەۋالدلىرىنى مۇشرىك
 قاالتتى.

 

※  ※  ※ 
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 باب -17

 پەزىلىتى ①يولىدا ھارىستا تۇرۇشنىڭهللا 

﴾: دەيدۇ مۇنداق تائاالهللا  ْ ْ ِحْذَرُهْم َوأَْسلَِحهََتُ دۈشمەنلىرىدىن( ») ﴿َولَْيأُْخُذوا
بىلەن ئۇرۇشۇشقا تەييار ئېھتىياتچانلىق بىلەن ھوشيار تۇرسۇن. )دۈشمەنلىرى 

  .②«تۇرۇش يۈزىسىدىن( قوراللىرىنى يېنىدا تۇتسۇن
﴿َوََل َيَطُئوَن َمْوِطًئا َيِغيُظ الُْكَفَاَر َوََل َيَنالُوَن ِمْن عَُدَوٍ َنْيًَل إََِلَ ُكِتَب : دەيدۇ مۇنداق تائاال يەنەهللا 

ئۇالرنىڭ كاپىرالرنى خاپىلىققا سالىدىغان » ﴾ْحِسِننَي ََل ُيِضيُع أَْجَر الْمُ هلل لَُهْم بِِه َعَمٌل َصالٌِح إَِنَ 
ھەربىر قەدىمى، دۈشمەنلەر ئۈستىدىن ئېرىشكەن )ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش، ئەسىر 

نىڭ دەرگاھىدا( )هللائېلىش، مەغلۇپ قىلىش قاتارلىق( ھەربىر نەرسىسى ئۈچۈن 
ئەلۋەتتە ياخشى ئىش  هللا .يېزىلىدۇ ئۇالرغا ياخشىلىق )يەنى ساۋاب(

 .③«قىلغۇچىالرنىڭ ئەجرىنى بىكار قىلىۋەتمەيدۇ
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  نەقىل قىلىنىدۇكى،ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 135
رھەم ۋە كەشتىلەنگەن رەڭلىك كىيىمنىڭ بەندىلىرى ەدىنار، د»: ېگەند مۇنداق

االك ھ .ئاچچىقاليدۇ بېرىلمىسە ،! ئەگەر ئۇالرغا بېرىلسە رازى بولىدۇسۇنھاالك بول
 ئۇنىڭغا تىكەن كىرسە بولسۇن، كېسەل ۋە خارلىقتىن قۇتۇاللمىسۇن!

 هللاھالەتتە چىقىرىلمىسۇن! چېچى چۇۋۇق، ئىككى قەدىمى توپىغا مىلەنگەن 
ئەگەر  كى،كىشىگە خۇش مۇبارەك بولسۇن تۇرغان تۇتۇپ يۈگىنىنى ئېتىنىڭ يولىدا

تۇرۇشقا قويسا، ھارىستا تۇرىدۇ؛ ئارقا سەپتە قويسا، ئارقا سەپتە  ئۇنى ھارىستا
بېرىلمەيدۇ؛ شاپائەت قىلماقچى بولسا،  رۇخسەتسورىسا،  رۇخسەتبولىدۇ؛ 

 ④«.بۇل قىلىنمايدۇوشاپائىتى ق
مېنىڭ قورقۇنچ »ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: 

ەدىقە س گىنىتۆ 155 ئۆتكۈزۈشۈم ىستاھار كېچىنى بىر يولىدا هللائىچىدە 
 ⑤«.قىلىشىمدىن سۆيۈملۈكرەكتۇر

                                                            
 قاراۋۇللۇقتا تۇرۇش. .مىنىنى قوغداپ پوستتا تۇرۇشېئىسالم ز —ھارىستا تۇرۇش  ①
 .نىڭ بىر قىسمىئايەت -152ۈرە نىسا س ②
 نىڭ بىر قىسىمى.ئايەت -125سۈرە تەۋبە  ③
 .توپلىغانبۇخارى  ④
 بەت. -815توم  -2كىتابى  ناملىق «اجلهاد»ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەكنىڭ  ⑤
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 يېقىنلىشىشتىكى تائاالغاهللا  — تۇرۇش ھارىستا يولىداهللا بىلگىنكى، 
 تۈرلىرىنىڭ رىبات سى ۋەئالىي ئەڭ تائەتلەرنىڭ لەرنىڭ ئەڭ كاتتىسى،ئەمەل

 يېتىدىغان خېيىمخەتەر ئۆزلىرىگە تەرىپىدىن دۈشمەن. دۇرئەۋزىلى ئەڭئىچىدىكى 
. مۇرابىتتۇر — كىشى ھەرقانداق تۇرغان ھارىستا قوغداپ مۇسۇلمانالرنى ئورۇندا

 ەن پەزىلەتلىرى بار بولۇپ، ئۇالرنىڭ قاتارىدىن:كۆپلىگ تۇرۇشنىڭ ھارىستا
 .ۇتەگمەيد ئوتى دوزاخ كۆزىگە كىشىنىڭ تۇرغان ھارىستا يولىدا هللا بىرىنچى،

مەن  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:بنى ئابباس ىئئابدۇلالھ  .131
ئىككى كۆزگە دوزاخ ئوتى »: ئاڭلىغاننى ىكىگەنلېنىڭ مۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال
ا ھارىستلىدا وي هللا ،يەنە بىرى كۆز؛ قورقۇپ يىغلىغان تىنهللا ى،بىر :تەگمەيدۇ

 ①«.كۆز تۇرغان
 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ئەبۇ رەيھانە ئەزدى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: بىز. 132

 يەردە ئۇ كېلىپ ئېگىزلىككە بىر بىز كۈنى بىر. ئىدۇق غازاتتا بىر بىلەن
ھەتتا بەزى كىشىلەرنىڭ يەرنى كوالپ  ىبولد سوغۇق قاتتىق كېچە ئۇ. كەچلىدۇق

 ملسو هيلع هللا ىلصكىرىۋېلىپ، ئۈستىگە قالقان بىلەن يېپىۋالغانلىقىنى كۆردۈم. رەسۇلۇلالھ 
 اھارىست كىم بىزگە كېچە بۇ»: كېيىن كۆرگەندىن ئەھۋالىنى بۇ كىشىلەرنىڭ

: شىكى بىر ئەنسارىالردىن. دېدى «قىلىمەن دۇئا پەزىلەتلىك ئۇنىڭغا مەن تۇرىدۇ؟
 ئۇ دېدى، «كەل يېقىن» :ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. رەسۇلۇلالھ  «ۇرايت مەنئى رەسۇلۇلالھ! »

 ئۇ ئەنسارى ئىسمىنى دەپ سورىۋېدى،« كىم؟ سەن»: ئۇنىڭدىن. كەلدى يېقىن
 نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص. مەن رەسۇلۇلالھ كۆپ دۇئا قىلدى ئۇنىڭغا ملسو هيلع هللا ىلص. رەسۇلۇلالھ بەردىدەپ 

: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  سەم،دې «مەنمۇ بىللە تۇراي»پ: ئاڭال دۇئاسىنىئۇنىڭغا قىلغان 
 «كىم؟ سەن»: مەندىن ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ.  باردىم يېقىن مەن ،دېدى «كەل يېقىن»

 غادۇئا قىلغان ئەنسارىغا ماڭا ئۇ. دېدىم «رەيھانە ئەبۇ»: مەن دەپ سورىغانىدى،
ش يا ياكى يىغلىغان قورقۇپ تىن»هللا: ئاندىن قىلدى، دۇئا ئازراق قارىغاندا

 «قىلىندى ھارام ئوتى دوزاخ كۆزگە بولغان بىدار يولىدا هللاتۆككەن كۆزگە ۋە 
  ②.ىدېد

 ئەھلى جەننەت كىشىنىڭ تۇرغان ھارىستا يولىدا هللا ئىككىنچى،
 .بېرىشى گۇۋاھلىق نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ ئىكەنلىكىگە

                                                            
 .دېگەن «سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغانرمىزى ىت ①
 دېگەن.« ھەسەن»؛ ئەلبانى توپلىغان ۋە ھاكىم نەسائى ،ئەھمەد ②
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ئۇالر ھۇنەين مۇنداق دەيدۇ:  سەھل ئىبنى ھەنزەلىييە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 133
بىلەن بىرگە چىقتى. كەچ كىرىپ ھەتتا خۇپتەن ۋاقتى  ملسو هيلع هللا ىلصكۈنى رەسۇلۇلالھ 

ى ئ»نىڭ قېشىغا بىر ئاتلىق كىشى كېلىپ:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ناماز ۋاقتىدا بولدى. 
ىڭالردا پاالنى تاغقا چىقتىم. مەن ئۇشتۇمتۇت رەسۇلۇلالھ! مەن سىلەرنىڭ ئالد

قويلىرىنى -ئۇالرنىڭ ئائىلىلىرى ۋە چارۋا ھەۋازىن قەبىلىسىنىڭ ئادەملىرى،
: ىلىپق تەبەسسۇم ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. رەسۇلۇلالھ  «ىپتۇ، ئۇالر ھۇنەينگە يىغىلۈپ قالدىمكۆر
بۇ »ئاندىن:  ،دېدى «مىتى بولىدۇيبۇالر ئەتە مۇسۇلمانالرنىڭ غەنى خالىسا هللا»

 غەنەۋى مەرسەدئەبۇ دېدى. ئەنەس ئىبنى  «كېچە بىزگە كىم ھارىستا تۇرىدۇ؟
: ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. رەسۇلۇلالھ  «ئى رەسۇلۇلالھ! مەن ھارىستا تۇراي»: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

نىڭ يېنىغا  ملسو هيلع هللا ىلصمىنىپ رەسۇلۇلالھ  غادېدى. ئۇ ئېتى «مىنگىن! ڭغائېتىئۇنداقتا »
ئۇنىڭ ئەڭ ئۈستىگە  مېڭىپبۇ ۋادىغا قاراپ »: ئۇنىڭغا ملسو هيلع هللا ىلصكەلدى. رەسۇلۇلالھ 

 دېدى.  «بۇ كېچە بىز سەن تۇرغان تەرەپتىن خاتىرجەم بواليلى ،چىققىن
ئىككى رەكئەت  چىقىپ جايغا ئوقۇيدىغان ناماز ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  داتاڭ ئاتقان
ئى »دېدى. ئۇالر:  «؟خەۋەر بارمۇسىلەرنىڭ چەۋەندازىڭالردىن » :ناماز ئوقۇدى ۋە

 ئوقۇشقا ناماز تۇرۇپ ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. رەسۇلۇلالھ  «ھېچبىر خەۋەر يوق ھ!رەسۇلۇلال
 ملسو هيلع هللا ىلص. رەسۇلۇلالھ قارايتتى تەرەپكە ۋادى بەرگىچە ساالم ئوقۇپ نامازنى. باشلىدى

 قايتىپخۇشخەۋەر! چەۋەندازىڭالر » نامىزىنى تامامالپ ساالم بەرگەندىن كېيىن:
راستىنال ئۇ  ىساقدېدى. بىز ۋادىدىكى دەرەخلەر ئارىسىدىن ئۇنىڭغا قار «كەلدى

مەن بۇ ۋادىنىڭ »نىڭ ئالدىغا كېلىپ:  ملسو هيلع هللا ىلصىدى. ئۇ رەسۇلۇلالھ كەلگەن قايتىپ
ئىككى  داغان ئورۇنغىچە ماڭدىم. تاڭ ئاتقانبۇيرۇ ملسو هيلع هللا ىلصئۈستىدىكى رەسۇلۇلالھ 

 دېدى. «كۆرمىدىمبىرەر كىشىنىمۇ  نىڭ ھەر ئىككىلىسىگە چىقىپ قاراپۋادى
ياق، پەقەت »ئۇ:  ەپ سورىۋېدى،د «كېچىدە چۈشتۈڭمۇ؟»: ئۇنىڭدىن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

دېدى. رەسۇلۇلالھ  «ناماز ئوقۇش ياكى ھاجىتىمنى ئادا قىلىش ئۈچۈن چۈشتۈم
ئۆزۈڭگە جەننەتنى ۋاجىب سەن بۇ كېچىدە ھارىستا تۇرغانلىق سەۋەبلىك »: ملسو هيلع هللا ىلص

 ①.ىدېد «بۇنىڭدىن كېيىن ھېچبىر ئەمەل قىلمىساڭمۇ ساڭا زەرەر يوق ،قىلدىڭ
خەتەر بولغان ئورۇندا بىر كېچە ھارىستا تۇرۇش قەدر جېنىغا خېيىم ئۈچىنچى،

 كېچىسىدىن ئەۋزەلدۇر.
 نەقىل قىلىنىدۇكى،ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن  .135

                                                            
 . دېگەن« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد، بەيھەقى، نەسائى ۋە ھاكىم سەھىھ ئىسناد بىلەن رىۋايەت قىلغان، ئەلبانى  ①
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 گەسىلەر كېچىنى بىر ئەۋزەل كېچىسىدىنمۇ قەدر»: دېگەن مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
ئۇ بولسىمۇ ئۆز ئائىلىسىگە قايتىپ كېلىش مۇمكىنچىلىكى  قىاليمۇ؟ خەۋەر

 ①.«تۇرتۇرۇش ھارىستا زېمىندا بىرەر خەتەرلىكبولمىغان 
، كۈندۈزى پكېچىسى قىيامدا تۇرۇ —بىر كېچە ھارىستا تۇرۇش  تۆتىنچى،

 مىڭ كۈندىن ئەۋزەلدۇر. پ ئۆتكۈزۈلگەنروزا تۇتۇ
ئەرتا ئىبنى مۇنزىردىن ئىبنى ئەساكىر مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ: ئۆمەر ئىبنى 

ەرنىڭ ىشىلقايسى ك: »دىنئۆزى بىلەن بىللە ئولتۇرغانالر خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
نى دېيىشتى ۋە «ناماز»ۋە « روزا». ئۇالر ەپ سورىدىد« ئەجرى ئەڭ كاتتا؟

دېدى. ئۆمەر رەزىيەلالھۇ « پاالنى كىشىلەر-ن كېيىن پاالنىئەمىرۇلمۇئمىنىندى»
مەن سىلەرگە سىلەر سۆزلەپ ئۆتكەن كىشىلەر ۋە ئەمىرۇلمۇئمىنىندىنمۇ »ئەنھۇ: 

ۇالر: ئ گەنىدى،دې« ەيمۇ؟ئەجىر جەھەتتە ئەڭ كاتتا بولغان كىشىلەرنى ئېيتىپ بېر
ېمىنىدا ئېتىنىڭ شام ز»دېدى. ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: « سىالشۇنداق قىل»

مۇھاپىزەت قىلىدىغان  سۇلمانالرنىڭ دىيارلىرىنى قوغداپيۈگىنىنى تۇتۇپ، مۇ
تەمدۇ، يىالن ېپ، ئۇنى يىرتقۇچ ھايۋانالر تالىۋئادەتتىكى بىر كىشى بولۇ

چېقىۋاالمدۇ ياكى دۈشمەن ھۇجۇم قىالمدۇ بۇنى بىلمەيدىغان كىشىدۇر. بۇ 
 ىننىڭشىلەر ۋە ئەمىرۇل مۇئمىنكىشىنىڭ ئەجرى سىلەر زىكىر قىلغان كى

 ②دېدى. «ئەجرىدىن ھەم كاتتىدۇر
 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:  جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 130

. دېدى «؟تۇرىدۇ ھارىستا كىم بىزگە كېچىدە بۇ»: ئاندىن چۈشتى، مەنزىلگە بىر
! ئى رەسۇلۇلالھ»ردىن بىر كىشى چىقىپ: ئەنسارىال ۋە كىشى بىر مۇھاجىرالردىن

 .دېدى «تۇرۇڭالر ئېغىزىدا ۋادىنىڭ سىلەر»: ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. رەسۇلۇلالھ « بىز تۇرايلى
 :مۇھاجىرغا ئەنسارى بارغاندا ئېغىزىغا جىلغىنىڭ چۈشۈپ، جىلغىغا ۋادىدىن ئۇالر

 «ئاخىرىدىمۇ؟ ياكى خاالمسەن تۇرۇشۇمنى ئەۋۋىلىدە كېچىنىڭ مېنىڭ سەن»
دېدى. ئاندىن مۇھاجىر يانچە يېتىپ « ئەۋۋىلىدە تۇرغىن»دى. مۇھاجىر: دې

دى. مۇشرىكالردىن بىر كىشى ئۇخالپ قالدى. ئەنسارى تۇرۇپ ناماز ئوقۇشقا باشلى
ئۇنى كۆرۈپ قالدى ۋە ئۇنىڭ مۇسۇلمانالر ئەۋەتكەن مۇھاپىزەتچى  كېلىپ

نى . ئەنسارى ئوقتەگدىئىكەنلىكىنى بىلىپ، ئۇنىڭغا ئوقيانى بەتلەپ ئاتتى، ئوق 

                                                            
 دېگەن. « سەھىھ»ۋە بەيھەقى رىۋايەت قىلغان؛ ئەلبانى  ، ھاكىمنەسائى ①
 .بەت -283 توم -1 كىتابىناملىق  «اتريخ مدينة دمشق»ئىبنى ئەساكىرنىڭ  ②
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نامىزىنى داۋامالشتۇرۇۋەردى. ئاندىن ئۇ مۇشرىك ئىككىنچى  يۇلۇپ ئېلىۋىتىپ
مالشتۇردى. نامىزىنى داۋا تىپېئەنسارى ئۇنىمۇ ئېلىۋ ،كۈزدىئوقنى ئېتىپ تەگ

 قېرىندىشىنى ئويغاتتىئاندىن بېرىپ  ئۈچىنچى ئوق تەگكەندە ئۇنىمۇ ئېلىۋېتىپ
دېدى. مۇشرىك ئۇ ئىككىسىنى كۆرۈپ، « ەن كەلدىمتۇرغىن، م»ۋە ئۇنىڭغا: 

لىنىپ قېلىشىدىن قورقۇپ ىئۆزىنىڭ ئاشكار ۇالرنىڭ كىشىلەرنى ئاگاھالندۇرۇپئ
 اڭاس! سۇبھانەلالھ»قېچىپ كەتتى. مۇھاجىر ئەنسارىدىن چىققان قاننى كۆرۈپ: 

: ئەنسارى دېگەنىدى، «ئويغاتمىدىڭ؟ مېنى نېمىشقا تەگكەندىال ئوق بىرىنچى
شنى ياخشى ر سۈرىنى ئوقۇۋاتاتتىم، ئۇنى تۈگەتمەي تۇرۇپ ئۈزۈپ قويۇبى مەن»

ئاندىن سېنى  ن ئېتىلغاندىن كېيىن رۇكۇ قىلىپئارقىدى-كۆرمىدىم، ئوق ئارقا
 ساقالش گرانىېچ نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ مەن ئەگەر قەسەمكى، بىلەن هللاچاقىردىم. 
 ولسام، ئۇ سۈرىنى ئۈزۈپب قورقمىغان چىقالماسلىقتىن ھۆددىسىدىن بۇيرۇقىنىڭ

  ①دېدى.« قويۇشتىن ئىلگىرى جېنىم چىققان ياكى ئۇنى تۈگەتكەن بوالتتىم

 

※  ※  ※ 
 

  

                                                            
 دېگەن. « ھەسەن»، ئەلبانى توپلىغانبەيھەقى  ۋە ئەبۇ داۋۇد ①
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 باب -18

 پەزىلىتى قورقۇنچنىڭ جىھادتىكىيولىدا هللا 

نەقىل دىن مائابدۇلالھ ئىبنى ئەمر ئىبنى ئاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 135
قانداق بىر غازاتچى قوشۇن غازات »: ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  قىلىنىدۇكى،
مەت ئېلىپ ساالمەت قايتىدىكەن، ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئەجرىنىڭ يقىلىپ غەنى

ق بىر غازاتچى قوشۇن ئىككى قىسمىنى ئېلىپ بولغان بولىدۇ. قاندا ىنئۈچت
مەت ئالماستىن مۇسىبەتكە ئۇچرايدىكەن، تولۇق ئەجىرگە يغەنى غازات قىلىپ

 ①.«ئېرىشىدۇ
 ملسو هيلع هللا ىلصمۇنداق دەيدۇ: رەسۇلۇلالھ  امالىك بەھزىييە رەزىيەلالھۇ ئەنھ ئۇممۇ .131

قىنلىشىپ قالغانلىقىنى بايان قىلدى. مەن: ېئۇنىڭ ي لەپ،پىتنە ھەققىدە سۆز
دەپ  «ئى رەسۇلۇلالھ! ئۇ چاغدا ئىنسانالرنىڭ ئەڭ ياخشىسى كىم بولىدۇ؟»

زاكاتنىڭ چارۋىلىرى بىلەن مەشغۇل بولۇپ، -مال»: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ىسام،سور
 ئىبادەت قىلغان ھەمدە ئېتىنىڭ بېشىنى تۇتۇپ رەببىگە ھەققىنى ئادا قىلىپ،

 ى قورقىتىدىغان، دۈشمەنمۇ ھەمدۈشمەنن )يەنى دۈشمەنگە قارشى تەييار تۇرۇپ(
 ②دېدى. «دۇرئۇنى قورقىتىدىغان كىشى

اق دقىلىپ مۇن شەيبە نەقىلئەبۇ سى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ئىبنى سەلمان فار
ڭ ا، ئۇنىقەلبى بىرەر خەتەردىن قورقس يولىدا بولۇپ هللائەگەر بىر كىشى »دەيدۇ: 

 ③.«پۇرمىقى تۆكۈلگەندەك تۆكۈلىدۇوخاتالىقلىرى خورمىنىڭ ي

 

※  ※  ※ 
 

  

                                                            
 .توپلىغانمۇسلىم  ①
 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغانتىرمىزى  ②
 بەت. -285توم  -0ناملىق كىتابى  «املصن »ئىبنى ئەبۇ شەيبەنىڭ  ③



 توغرىسىدا(ىھاد ۋە ئۇنىڭ پەزىلەتلىرى )ج            جەننەت ئاشىقلىرى يىقىلغان مەيدان

155 

 
 باب -19

 يولىدىكى سەپنىڭ ۋە ئۇنىڭدا تۇرۇشنىڭ پەزىلىتى هللا

َ ُيِحَبُ الََِذيَن : دەيدۇ مۇنداق تائاالهللا   ﴾ُيَقاتِلُوَن ِِف َسِبيلِِه َصَفًا كَأََنَُهْم ُبْنَياٌن َمْرُصوٌص ﴿إَِنَ اّلَلَ
 جىھاد بولۇپ سەپ بىنادەك مۇستەھكەم يولىدا ئۆزىنىڭ هللاشۈبھىسىزكى، »

)يەنى ئۇرۇش مەيدانىدا دۈشمەنلەرگە ئۇچراشقان چاغدا مەۋقەسىدە  قىلغانالرنى
 .①«ساباتلىق تۇرۇپ غازات قىلغانالرنى( دوست تۇتىدۇ

بۇ ئايەت ئەنسارىالردىن بىر توپ كىشىلەر ھەققىدە »مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ: 
ۇ مئىبنى رەۋاھە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ نازىل بولغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ قاتارىدا ئابدۇلالھ

ك ۈقا قايسى ئەمەلنىڭ ئەڭ سۆيۈملهللائەگەر بىز >بار ئىدى. ئۇالر بىر مەجلىستە: 
تى. ىشدېي <چە شۇ ئەمەلنى قىالتتۇقۇبولغ ۋاپات ،بولساق گەنئىكەنلىكىنى بىل

>مەن : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۋاھەەر ئابدۇلالھ ئىبنىئايەت نازىل بولغاندىن كېيىن 
دېدى.  <يولىدىكى سەپتە مۇستەھكەم تۇرىمەنهللا ۋاپات بولغانغا قەدەر تاكى 

 ②.«ۇ شەھىدلىك ھالىتىدە ئۆلتۈرۈلدىئاندىن ئ
 ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئابدۇلالھ ئىبنى ساالم  .138

قا ئەڭ هللاقايسى ئەمەلنىڭ »: ئۆزئارا بىرنەچچە ساھابىلىرى ئولتۇرۇپنىڭ 
كەن دېيىش« غان بوالتتۇقنى قىلشۇ گەن بولساقيۈملۈك ئىكەنلىكىنى بىلۆس

َماَواِت َوَما ِِف اأْلَْرِض َوُهَو الَْعِزيُز : تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى هللا، ئىدۇق ِ َما ِِف الَسَ ﴿َسَبََح ّلِلََ
ِ أَْن َتُقولُو َ الَْحِكيُم ۞ َيا أََيَُها الََِذيَن آَمُنوا لَِم َتُقولُوَن َما ََل َتْفَعلُوَن ۞ َكُْبَ َمْقًتا ِعْنَد اّلَلَ  ا َما ََل َتْفَعلُوَن ۞ إَِنَ اّلَلَ

ئاسمانالردىكى نەرسىلەر )يەنى »ُيَقاتِلُوَن ِِف َسِبيلِِه َصَفًا كَأََنَُهْم ُبْنَياٌن َمْرُصوٌص ۞﴾  ُيِحَبُ الََِذيَن 
پەرىشتىلەر( ۋە زېمىندىكى نەرسىلەر )يەنى ئىنسانالر، ئۆسۈملۈكلەر، جانسىز 

غالىبتۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش  هللا .قا تەسبىھ ئېيتتىهللاشەيئىلەر( 
ەر! سىلەر نېمە ئۈچۈن قىلمايدىغان ئىشنى قىلىمىز [. ئى مۇئمىنل1قىلغۇچىدۇر ]

دەيسىلەر؟ )يەنى ئەمەلدە سىلەر قىلمايدىغان ياخشى ئىشالرنى نېمە ئۈچۈن 
[ سىلەرنىڭ قىلمايدىغان ئىشنى )قىلىمىز( 2ئاغزىڭالردا قىلىمىز دەيسىلەر؟( ]

                                                            
 ئايەت. -5سۈرە سەپ  ①
 -11توم  -18« تفسري القرطيب»، بەت -151توم  -8 «تفسري ابن كثري» ،بەت -152توم  -23 «تفسري الطربي» ②

 بەت. -00توم  -1 ناملىق كىتابى «اجلهاد»بەت، ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەكنىڭ 
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[. 3نىڭ دەرگاھىدا ئەڭ ئۆچ )كۆرۈلىدىغان نەرسىدۇر( ]هللادېيىشىڭالر 
ئۆزىنىڭ يولىدا مۇستەھكەم بىنادەك سەپ بولۇپ جىھاد  هللازكى، شۈبھىسى

قىلغانالرنى )يەنى ئۇرۇش مەيدانىدا دۈشمەنلەرگە ئۇچراشقان چاغدا مەۋقەسىدە 
 ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ ئاندىن .①«[5ساباتلىق تۇرۇپ غازات قىلغانالرنى( دوست تۇتىدۇ ]

 ②.ئوقۇپ بەردىبۇ ئايەتلەرنى بىزگە 
 نەقىل قىلىنىدۇكى، دىنرەزىيەلالھۇ ئەنھۇسائىدى  سەھل ئىبنى سەئد .131

ئاسماننىڭ ئىشىكلىرى ئېچىلىدىغان ئىككى »: دېگەن مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
 :كەم رەت قىلىنىدۇ-كەمدىن چىنىڭ دۇئاسىدۇئا قىلغۇ كى، بۇ ۋاقىتتاۋاقىت بار

 ③.«يولىدا سەپ تۈزۈشكەن ۋاقىتهللا ۋە  ئەزان توۋالنغان
 نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبنى ھۈسەين ىئىمران ئ .155
 يولىدىكى جىھاد سېپىدە هللانىڭ ىبىر كىش»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال
 ④«.دۇرنىدىن ئەۋزەلىئاتمىش يىل ئىبادەت قىلغ نىڭ نەزىرىدەهللاتۇرۇشى 

اد يولىدىكى جىھ هللانىڭ ىبىر كىش: »بەيھەقى توپلىغان يەنە بىر ھەدىستە
 ⑤دېيىلگەن.« دۇرئەۋزەل تىنئىبادەت لىقئاتمىش يىل سائەت تۇرۇشىبىر  سېپىدە

ەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن: ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر ر ،شۇنىڭ ئۈچۈن
دۈشمەنگە يۈزلىنىپ يولىدا  هللا  ئاتماي ئوقيا ۋە تىقماي ەقىلىچ چاپماي، نەيز»

 .«ئەۋزەلدۇريىل ئىبادەت قىلغىنىمدىن  55 گۇناھ قىلماي ئورنۇم بولساتۇرغان 
قىلغان سۆزىگە  ئىبنى شەجەرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ يەزىدمۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ: 

خۇتبە سۆزلەپ مۇنداق  بىزگە ئۇ بىر كۈنى ،كىشىلەردىن بولۇپ ئەمەل قىلىدىغان
ڭ نىهللا .ئەسلەڭالرنىڭ بەرگەن نېئمىتىنى هللائى خااليىق! » :دېدى

-گەن ياخشىېنېمىدنېئمەتلىرىنى ھەممە يەردە ۋە ھەرخىل ئورۇندا كۆرۈشۈڭالر 
 دېدى.« ھە!

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ سەپ تۈزۈشكەندە يەزىد ئىبنى شەجەرە  جەڭگەمۇجاھىدالر 
 ھۆر ؛ئىشىكلىرى ئېچىلدىدوزاخنىڭ ۋە  جەننەت ،ئاسمان»مۇنداق دەيتتى: 

 ،دۈشمەنگە ئالدىنى قىلىپ ماڭساقاچانىكى ئەينلەر زىننەتلىنىپ چىقتى. كىشى 
                                                            

 ئايەتكىچە. -5ئايەتتىن  -1سۈرە سەپ  ①
 دېگەن.« ئىسنادى سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغانتىرمىزى ۋە ھاكىم  ②
 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغانئەبۇ داۋۇد ۋە ھاكىم  ③
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى  ؛توپلىغانتەبرانى، بەيھەقى ۋە ھاكىم  ④
 دېگەن.« سەھىھ»ناملىق كىتابىدا  «صحيح اجلامع»ئەلبانى  ⑤
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غا قاچسا ئۇ ئارقىئەگەر  ؛دەيدۇ‹ ئۇنىڭغا ياردەم بەرگىنهللا! ئى ›ئەينلەر:  ھۆر
دۈشمەنگە قاراپ  دەيدۇ. مەغپىرەت قىلغىن<! ئۇنى هللائى : ›يۈزىنى ئېتىپ

الر! ڭخىجىل قىلما لەرنىئەين ھۆر ،ئانام سىلەرگە پىدا بولسۇنكى-اتائئاتلىنىڭالر! 
سىلەرنىڭ بارلىق گۇناھلىرىڭالرنى  هللاتۆكۈلۈشى بىلەن قاننىڭ تامچە  ۇنجىت

 ەھەققىدجەننەتنىڭ ئاچقۇچلىرى ئىكەنلىكى  —قىلىچالر . قىلىدۇ مەغپىرەت
 ①«.ماڭا خەۋەر بېرىلدى

 قىيامەتئۈچ كىشىگە »مۇنداق دەيدۇ:  ئەبۇ سەئىد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
سەپكە  ئۈچۈن ناماز ،ئوقۇش ئۈچۈن تۇرغان كىشىە ناماز : كېچىدكۈلىدۇ هللاكۈنى 

سەپكە تىزىلغان ئۈچۈن رۇش قىلىش دۈشمەن بىلەن ئۇ كىشىلەر ۋەتىزىلغان 
 ②.«كىشىلەر

مۇنداق دەيدۇ: ما ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر ئىبنى ئاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
ئەززە ۋەجەللەنىڭ دەرگاھىدا ئورۇن جەھەتتە ئەڭ پەزىلەتلىك  هللاقىيامەت كۈنى »

-؟ سەپتە دۈشمەنگە ئۇچراشقان چاغدا ئوڭئېيتىپ بېرەيمۇشەھىدنى سىلەرگە 
بۇندىن بۇرۇنقى ! هللائى >: قويۇپ يەلكىسىگەسولغا قاراپ قويماي قىلىچىنى 

ۈن ۈچەن ئس جېنىمنىبۈگۈن مەن  گۇناھلىرىم سەۋەبلىك خالىي كۈنلەردە قىلغان
 ③.«دۇرۋە شۇ مەيداندا ئۆلتۈرۈلگەن كىشىدېگەن  ‹ئاتىدىم

 

※  ※  ※ 
 

  

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى ۋە ھەيسەمى توپلىغانتەبرانى  ①
 بەت. -281توم  -0ناملىق كىتابى  «املصن »ئىبنى ئەبۇ شەيبەنىڭ . توپلىغانئەھمەد ۋە ئەبۇ يەئال  ②

 بەت. -85توم  -1كىتابى  ناملىق «اجلهاد»ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەكنىڭ  ③ 
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ئۇنى ئۆگىنىپ  ھەمدەيولىدا ئوق ئېتىشنىڭ پەزىلىتى هللا 
 ىتەرك ئېتىشنىڭ گۇناھ

يولىدا جىھاد قىلىش نىيىتى بىلەن ئوق ئېتىشنى  هللا ،بىلگىنكى
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  بولسامۇسابىقىلىشىش ئۆزئارا ئۇنىڭدا  ش ۋەئۆگىتى ،ئۆگىنىش

ن نىڭ نۇرغۇنلىغاقاتارىدىندۇر. ئوق ئېتىش نىڭئۈندىگەن ۋە قىزىقتۇرغان ئەمەللەر
 :پەزىلەتلىرى بار
ۈچۈن ئ ىىق قىلىشقا تەييارلجىھاد ىكىيولىد هللا كىشىلەرنىڭ بىرىنچى،

 .بۇيرۇدىئوق ئېتىشقا  تائاال هللا
وا لَُهْم َما : دەيدۇ مۇنداق تائاالهللا  ةٍ ﴿َوأَعَِدُ دۈشمەنلىرىڭالر )بىلەن » ﴾اْسَتَطْعُتْم ِمْن قَُوَ

 .①«كۈچ تەييارالڭالر ئۇرۇش قىلىش( ئۈچۈن قولۇڭالردىن كېلىشىچە
 ىيۇقىرىقبىر قىسىم ئالىمالر ئوق ئېتىشنى ئۆگىنىشنىڭ ۋاجىبلىقىغا 

بولسا ئوق ئېتىشنى « كۈچ»چۈنكى ئايەتتىكى  ئايەتنى دەلىل كەلتۈردى
 كۆرسىتىدۇ.

 مەن رەسۇلۇلالھ»رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: بنى ئامىر ىئۇقبە ئ .151
دۈشمەنلىرىڭالر )بىلەن ئۇرۇش قىلىش( ئۈچۈن >دە تۇرۇپ: نىڭ مۇنبەر ملسو هيلع هللا ىلص

دېگەن ئايەتنى ئوقۇغاندىن كېيىن:  ②<كۈچ تەييارالڭالر قولۇڭالردىن كېلىشىچە
، بىلىپ قويۇڭالركىبىلىپ قويۇڭالركى، كۈچ تەييارالش دېگەن ئوق ئېتىشتۇر! >

ن چ تەييارالش دېگەكۈچ تەييارالش دېگەن ئوق ئېتىشتۇر! بىلىپ قويۇڭالركى، كۈ
 ③.«دېگەنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم ئوق ئېتىشتۇر!<
 :جەننەتكە كىرگۈزىدۇئۈچ كىشىنى سەۋەبلىك  بىر ئوق تائاال هللا ئىككىنچى،

 .ىغا يەتكۈزۈپ بەرگۈچىئاتقۇچى ۋە ئاتقۇچ ياسىغۇچى، ئوقنى
ئىدىم،  مەرگەنمەن  مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ خالىد ئىبنى زەيد .152

ئوق ئاتقىلى ئى خالىد! »يېنىمدىن ئۆتۈۋېتىپ: ئىبنى ئامىر مېنىڭ  ئوقبە

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -55سۈرە ئەنفال  ①
 مى.ىئايەتنىڭ بىر قىس -55سۈرە ئەنفال  ②
 .توپلىغانمۇسلىم  ③
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: ڭاما ئۇئوق ئېتىشقا چىقىش خۇشياقمىغانىدى، بىر كۈنى . دەيتتى« چىقايلى
نېمە دېگەنلىكىنى بۇ ھەقتە نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ! يۈر، مەن ساڭائى خالىد»

ئۈچ كىشىنى  سەۋەبلىكتائاال بىر پاي ئوق  هللا: ›ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  .بېرەي ئېيتىپ
ە ۋ ئاتقۇچى، ۇچىياسىغقىلىپ  ئۈمىدياخشىلىقنى  ، ئۇالر:جەننەتكە كىرگۈزىدۇ

شنى مەشىق نىىئات م ش ۋەئېتى ئوق ،شۇڭا ئاتقۇچىغا يەتكۈزۈپ بەرگۈچى.
ئوق ئېتىپ مەشىق قىلغىنىڭالر ئات مىنىپ مەشىق نىسبەتەن ماڭا ! قىلىڭالر

غا ىتاماش-ئۈچ تۈرلۈك ئىش بىھۇدە ئويۇنمۇنداق . قىلغىنىڭالردىنمۇ سۆيۈملۈكتۇر
 شى، ئايالى بىلەن ئوينىشىشىۇق قىلدۇرىئەر كىشىنىڭ ئېتىنى مەش: كىرمەيدۇ

ە، تاشلىۋەتس گىنىپ بولۇپۆكىمكى ئوق ئېتىشنى ئ ۋە )يا بىلەن( ئوق ئېتىشى.
 ①دېدى. «< دېگەننېئمەتنى تاشلىۋەتكەن بولىدۇ

ئۇنىڭ يەتمىش نەچچە  ۋاپات بولغاندا ئىبنى ئامىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئوقبە
 ڭئۇ ئۇالرنىھەربىر كاماننىڭ ئوقى ۋە ئوقدىنى تولۇق ئىدى. قالغان بولۇپ،  كامانى

 ②.ىدىيەت قىلغانىنى ۋەسىشلىيولىدا ئىشلىتىهللا 
 ئاتاتتى. ساھابىالر ئارىسىدا ئوق ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ئۈچىنچى،

ئوق  ملسو هيلع هللا ىلصمۇنداق دەيدۇ: پەيغەمبەر  ئىبنى ئەكۋەئ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ سەلەمە .153
ئى » :ۈپ كېتىۋېتىپيېنىدىن ئۆتكىشىلەرنىڭ ئېتىشنى مەشىق قىلىۋاتقان 

 .ئىدى ھەم مەرگەنسىلەرنىڭ ئاتاڭالر  !ئېتىڭالر ،ئىسمائىلنىڭ ئوغۇللىرى
 تىنرۇھۇئىككى گشۇنىڭ بىلەن دېدى.  «مەن پاالنى جەمەت تەرەپتەڭالر! ئېتى
سىلەرگە نېمە » ئۇالردىن: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  توختاپ قالدى.ئوق ئېتىشتىن  بىرى

رەسۇلۇلالھ! سەن ئۇالر  ئى» :دەپ سورىغانىدى، ئۇالر« بولدى، ئاتمايسىلەرغۇ؟
ئېتىڭالر! مەن »: ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. رەسۇلۇلالھ  !«تۇرساڭ قانداق ئاتىمىز؟ تەرەپتە

 ③دېدى.« تەرەپتەھەممىڭالر 
ياخشىلىقنى مەقسەت  يۈزىسىدىنئەگىشىش  گە ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،بۇ ھەدىس

 ،قەلبىنى كۈچلەندۈرۈش، روھىنى ئاشۇرۇش مەرگەنلەرنىڭ شەرتى بىلەن شقىلى
 ئۈچۈن مەرگەنلەر تەرەپتە تۇرۇشنىڭ قىزىقتۇرۇش ۋە ئوق ئېتىشقا تەرغىب قىلىش

-ئاداۋەت تۇغۇلىدىغان، ھاۋايى-گىنەئەمما،  دۇر.ئىكەنلىكىگە دەلىل بمۇستەھە

                                                            
 دېگەن.« ھەسەن»؛ شۇئەيب ئەرنەئۇۋت توپلىغان، ئىبنى ماجە ۋە نەسائى ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى ①
 دېگەن.« ھەسەن»، شۇئەيب ئەرنەئۇۋت توپلىغان بەيھەقىئەھمەد ۋە  ②
 .توپلىغانبۇخارى  ③



 توغرىسىدا(ىھاد ۋە ئۇنىڭ پەزىلەتلىرى )ج            جەننەت ئاشىقلىرى يىقىلغان مەيدان

160 

 شەيتانپەرەسلىك قىلىپ مەرگەنلەر تەرەپدارى بولۇش، ئۈستىگە قۇرۇلغان ھەۋەس
 بۇزغۇنچىلىقئۇنىڭدىن  بولۇپ، ھارام تەرەپبازلىقاق بۇند دۇرۇس ئەمەستۇر.
 كېلىپ چىقىدۇ.
وق ئ —باشقا جەڭ قوراللىرىنى مەشىق قىلىش كالتەك ۋە -قىلىچ، نەيزە

 ئېتىشقا قىياس قىلىنىدۇ.
 ئويۇن بولۇپ، تەرغىب قىلىنغان ۋە ماختالغان بولسا ئوق ئېتىش تۆتىنچى،

 .ئەيىبلەنگەن ئىش قاتارىدىن ھېسابالنمايدۇ
 نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن ئوقبە ئىبنى ئامىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ .155

 ھىزېمىنالر فەت نۇرغۇنلىغان گەسىلەرپات ئارىدا : »دېگەنمۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
رىڭالر بى دىنسىلەرياردەم بېرىدۇ، شۇ ۋاقىتتا سىلەرگە هللا قىلىنىپ بېرىلىدۇ. 

 ①.«بوشاپ قالمىسۇن دە مەرگەنلىكنى يېتىلدۈرۈشتىنئۆزى
ئەتا ئىبنى ئەبۇ رەباھ مۇنداق دەيدۇ: مەن جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ  .150
ئەنسارى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئوق  ئەنھۇ ۋە جابىر ئىبنى ئۆمەيرھۇ رەزىيەلال

 ئىچى پۇشۇپن ئۇ ئىككىسىنىڭ بىرى ئېتىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم. ئاندى
ھ مەن رەسۇلۇلال !ھورۇنلۇق قىلىۋاتامسەن؟»ئۇنىڭغا:  ى، يەنە بىرغانىدىئولتۇرۇۋال

قا ىن باشنى زىكىر قىلىشتهللا: ›مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص
نىڭدىن بۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسى بىھۇدە ئىش ياكى خاتالىقتۇر لېكىن تۆت خىسلەت

ئۆز  ،نى مەشىق قىلدۇرۇش، ئېتىئوتتۇرىسىدا مېڭىش ئىككى نىشان مۇستەسنا:
 ②دېدى.« <ينىشىش ۋە سۇ ئۈزۈشنى ئۆگىنىشبىلەن ئو ئايالى

قەغەز ياكى تېرىدىن قىلىنغان نىشان  بۇ يەردە مەقسەت كۆرسىتىلگىنى
تاختىسى بولۇپ، ئوق ئاتقۇچىنىڭ نىشان تاختىسىغا تەگكۈزۈپ ئېتىشى مەقسەت 

 قىلىنغاندۇر.
جىھاد مەيدانىدا ئەسكەرلەرنى ئوق  ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

 ئېتىشقا ھەمدە ئۇنى داۋامالشتۇرۇشقا تەۋسىيە قىالتتى.
 ملسو هيلع هللا ىلص بىز رەسۇلۇلالھەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: ر بەسەئەمر ئىبنى ئە .155

 هللاكىمكى »نىڭ:  ملسو هيلع هللا ىلص مەن رەسۇلۇلالھ مۇھاسىرىگە ئالدۇق.تائىفنى بىللە بىلەن 
 نىڭ ساۋابى بېرىلىدۇ؛قىلغان دبىر قۇل ئازائۇنىڭغا  ،يولىدا بىر پاي ئوق ئاتسا

                                                            
 .توپلىغانمۇسلىم  ①
 دېگەن.« سەھىھ»؛ ئەلبانى توپلىغانتەبرانى، نەسائى ۋە بەيھەقى  ②
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سەۋەبلىك ئۇنىڭ شۇ ئوق ، كۈزسەگتە ئوقبىر پاي دۈشمەنگە يولىدا  هللاكىمكى 
دېگەنلىكىنى  «ۈلىدۇمەرتىۋىسى بىر دەرىجە يۇقىرى كۆتۈر ىكىجەننەتت

 ①كۈزدۈم.گتە تال ئوقنى دۈشمەنگە 15كۈنى  ۇشئاڭلىغانىدىم ھەمدە 
 ملسو هيلع هللا ىلص مۇنداق دەيدۇ: مەن رەسۇلۇلالھ ۇرەزىيەلالھۇ ئەنھ كەئب ئىبنى مۇررە .151

ئۇنىڭ  هللا (قىيامەت كۈنى)كۈزسە، گكىمكى دۈشمەنگە بىر تال ئوق تە»نىڭ: 
ئاندىن  ئاڭلىدىم. دېگەنلىكىنى «دەرىجىسىنى بىر دەرىجە يۇقىرى كۆتۈرىدۇ

بىر دەرىجە بىلەن يەنە ئى رەسۇلۇلالھ! »ئابدۇلالھ ئىبنى نەھام رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: 
ئۇ »: ملسو هيلع هللا ىلص ، رەسۇلۇلالھىدىدەپ سورىغان« ؟قانچىلىك ىدەرىجىنىڭ ئارىلىقبىر 

قى ارىلىبوسۇغىسىچىلىك ئارىلىق ئەمەس بەلكى ئىككى دەرىجىنىڭ ئئۆيۈڭنىڭ 
 ②دېدى.« ىدۇريىللىق مۇساپ 155

ۇ مۇكاپاتاليد ئاساسەنشۇنىڭغا  هللاكۈزەلمىسىمۇ، گھەتتا دۈشمەنگە ئوقنى تە
 ۋە ئۇنىڭ ئەجرىنى ھەسسىلەپ بېرىدۇ.

 ملسو هيلع هللا ىلصمۇنداق دەيدۇ: مەن رەسۇلۇلالھ  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى ئەبەسە ئەمر .158

نۇر كىشى ئۈچۈن  كۈنى ئۇقىيامەت  ساقال-ئىسالم ئۈچۈن ئاقارغان چاچ»نىڭ: 
ياكى گسۇن دۈشمەنگە تە ئوق ئۇ ،ئاتسا يولىدا بىر پاي ئوقهللا بولىدۇ؛ كىمكى 

ۇ ب ھەمدە قىلغاننىڭ ئەجرى بېرىلىدۇ دئۇنىڭغا بىر مۇئمىن قۇلنى ئازاگمىسۇن تە
 ③.«تىن پەردە بولىدۇاخدوز ئۈچۈن ئۇنىڭ
  

 ۋە ئۇنىڭغا ئادەتلىنىش ھەققىدە مەشىق قىلىشنى ئوق ئېتىش
مۇنداق دەيدۇ:  قىلىپ ئاتىسىدىن رىۋايەت يتەيمى دئىبراھىم ئىبنى يەزى

 يوق ھالەتتە ئۇزۇن ئىشتىنىنىڭ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ يەمانى مەن ھۇزەيفە ئىبنى»
 ④«.كۆرگەن ئىدىم مېڭىۋاتقانلىقىنىىدا مەيداندا ئىككى نىشان ئارىس

مەن ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ »مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ: 
>ماڭا نېمە بولغاندۇ، : كۆردۈم، ئۇمېڭىۋاتقانلىقىنى  ئىككى نىشان ئارىسىدا

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»؛ ئەلبانى توپلىغان تىرمىزى ۋە نەسائىئەبۇ داۋۇد،  ①
 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغانئەھمەد ۋە نەسائى  ②
 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغانتىرمىزى ۋە نەسائى  ③
 «املصن »ئىبنى ئەبۇ شەيبەنىڭ بەت،  -185توم  -2ناملىق كىتابى  «سنن»ئىبنى مەنسۇرنىڭ  سەئىد ④

 بەت. -555توم  -5ناملىق كىتابى  «التلخيص»ئىبنى ھەجەرنىڭ ، بەت -23توم  -1ناملىق كىتابى 
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 ①«.يتتىدە تەگمەيدىغاندۇ؟<نىشانغا  نېمىشقا
نى مەشىق قىالتتى الر ئوق ئېتىشمارەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھۇزەيفە ۋە ئىبنى ئۆمەر

ۇ رەزىيەلالھھۇزەيفە  .ەك ماڭمايتتىئادەتتە ماڭغاند بۇياققا يۈگرەيتتى،-ئۇياق ۋە
كالتا كىيىملەر بىلەن  بەدەن چېنىقتۇرۇش ئۈچۈن ۋەئەنھۇ قۇاليلىق بولۇشى 

 تتى. يرەۈيۈگ
نەقەدەر ئەھمىيەت الرنىڭ ئوق ئېتىشقا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇم ساھابە — بۇ

، ت قۇياشىھىدايە ئۇالرھېرىسمەن ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ.  ە ۋبەرگەنلىكىنى 
الھ ئىس سۇلتانلىرى ئىدى شۇنداقالئاخىرەتنىڭ -ۇنياد ۋە زىۇلتۇي چىلەرۈەگەشكئ

نىڭ ئۇالرنى هللائۈستىدە ئىدى.  توغرا پىكىر ا ۋەقىلغۇچى ھىدايەت يولىد
 ئۇالرنى سۈپەتلەپ مۇنداق تائاال هللا تۇر!ەرلىكسۈپەتلىشى ۋە ماختىشى سىزگە يېت

ًدا يَ  دەيدۇ: ْ َتَراُهْم ُرَكًَعا ُسَجَ اُء عَََل الُْكَفَاِر ُرَحَماُء َبْيهَْنُ ِ َوالََِذيَن َمَعُه أَِشَدَ ْبَتُغوَن فَْضًَل ِمَن ﴿ُمَحَمٌَد َرُسوُل اّلَلَ
 َ ًنا ِسيَماُهْم ِِف ُوُجوِهِهْم ِمْن أ ِ َوِرْضَوا ُجودِ اّلَلَ نىڭ رەسۇلىدۇر، ئۇنىڭ هللامۇھەممەد » ﴾َثِر الَسُ

رنى ئۇال ؛بىلەن بىرگە بولغان مۇئمىنلەر كۇففارالرغا قاتتىقتۇر، ئۆزئارا كۆيۈمچاندۇر
نىڭ پەزلىنى ۋە رازىلىقىنى هللائۇالر  ؛رۇكۇ قىلغان، سەجدە قىلغان ھالدا كۆرىسەن

  ②.«نىشانالر بارتىلەيدۇ، ئۇالرنىڭ يۈزلىرىدە سەجدىنىڭ ئەسىرىدىن 
 ئاتقۇچىالر ئېتىش جەريانىدا تارتىنچاقلىق، كۆنۈپ كەتكەن باشلىقلىق ئوق

ائىم ىنداشلىرىغا دنى بىر تەرەپكە قايرىپ قويۇپ، ئوق ئېتىش مەشىقىدە قېرئادىتى
قا يېقىنچىلىق ھاسىل قىلىش، بۈيۈك ئەجىرگە هللائۇنى  كەمتەر بولۇشى؛

 ىبۇ ئەمىل الزىم. ئەگەر كەلتۈرۈش دەپ ئويلىشىرىشىش، مول مۇكاپاتنى قولغا ئې
نىڭ هللاساۋابنى ئۈمىد قىلسا ۋە ئۇنىڭغا ھېرىسمەن بولسا، كاتتا  ئارقىلىق

بىھۇدە چاقچاق ۋە -ئويۇن ا يۇقىرى دەرىجىلەرگە ئېرىشىدۇ. ئەمما بۇنىرگاھىددە
ئەت تاۇغ ۋە ئۇل ىسىئىبادەتنىڭ كاتتبەلكى قارىماسلىقى  ئىشالرنىڭ قاتارىدىن دەپ

 ئىمكانىيەت ئاتا قىلغان؛ قۇۋۋەت ۋە ئاتقاندا، ئۆزىگەئوق  بىلىشى الزىم.دەپ 
، ئۆزىگە ئوق ئېتىشنى دىن يىراق قىلىپئويۇنالر ھەرخىل بلىنىدىغانئەيى

ھەر ئىشقا تائاال  هللا چۈنكى قا ھەمدە ئېيتىشى الزىم.هللاسۆيۈملۈك كۆرسەتكەن 
 يوقتۇر. پەرۋەردىگارھېچبىر مۇۋەپپەق قىلغۇچىدۇر، ئۇنىڭدىن باشقا 

                                                            
 «املصن »ئىبنى ئەبۇ شەيبەنىڭ بەت،  -180توم  -2ناملىق كىتابى  «سنن»ئىبنى مەنسۇرنىڭ  سەئىد ①

 ،بەت -052توم  -12ناملىق كىتابى 

 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -21فەتىھ سۈرە  ②
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قېرىنداشلىرى بىلەن چاقچاقلىشىپ، كۈلۈشسە ھېچقىسى  ئېتىشقاندائوق 
سۆز بولۇپ -ىكەت ۋە گەپھەر-چۈنكى يامان ئىشبتۇر بۇ مۇستەھە بەلكى يوق

لى كە بولغان مۇھەببەتنى كۈچەيتكىئىبادەتبۇ  چاقچاقلىشىش ئارقىلىق قالمىسىال
 كەيپىياتنى ئاشۇرغىلى بولىدۇ. ۋە

مەن ئىككى نۇقتىنىڭ »مۇنداق دەيدۇ: رەھىمەھۇلالھ د ىالل ئىبنى سەئبى
ەتتى، ۈشبىرىگە قاراپ كۈل-ر بىر، ئۇاليۈگۈرۈۋاتقان كىشىلەرنى ئۇچراتتىمئارىسىدا 

تابىئىنالرنىڭ ئۆلىمالىرى ۋە  ①«.ئۇالر كېچىنى ھەم ئىبادەت بىلەن ئۆتكۈزەتتى
  ىن ئىدى.الرنىڭ قاتارىدشۇھەم د ىبىالل ئىبنى سەئ ولغانبىدلىرىدىن بئا

ئاتقان كىشىدىن باشقا بىرەر  ئوق»مۇنداق دەيدۇ:  يئەبۇ ئابدۇلالھ ھەلىيمى
 —ىكى لئانىسىنى جەملەپ پىدالىقىنى بىلدۈرمىگەن-ئاتا ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھكىشىگە 

 .②«نەقەدەر ئۈستۈن ئىكەنلىكىگە دەلىلدۇرئوق ئېتىشنىڭ قەدرىنىڭ 
رەسۇلۇلالھ »مۇنداق دەيدۇ:  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ تالىپۇ ئەلى ئىبنى ئەب .151

م ئانا-ئاتا ،ئاتقىن›ۋەققاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا:  ۇد ئىبنى ئەبىكۈنى سەئ ئۇھۇد ملسو هيلع هللا ىلص
 ③.«دېدى !‹ساڭا پىدا بولسۇن
ئۇلۇغ سەييىدىمىز ئىبراھىم ئىبنى »جانى مۇنداق دەيدۇ: ۇرج ئەبۇ ئابدۇلالھ

چى ىئۇ ئ بىر كېچىسىئىدۇق.  بىللە ىتىداغاز دېڭىزبىلەن رەھىمەھۇلالھ ئەدھەم 
 ، ھەر قېتىمداتەرەت قىلغانىدىقېتىم  20ئۇ كېچىسى شۇ  سۈرۈپ ۋاپات بولدى.

ماڭا >: قا چۈشۈپ قالغان ۋاقىتتايېڭىاليتتى. ئۇ سەكرات تاھارەت ناماز ئۈچۈن
ۇنى ئ . هللالدىئدېدى ۋە ئۇنى قولىغا  ئەكىلىپ بېرىڭالر<بىلەن ئوقيا  كامانىمنى

ئىبنى ئەدھەم بۇنى  . ئىبراھىمجېنىنى ئالدىئۇنىڭ قولىدىكى ھالەتتە  كامان
ۈمىد نى ئىتۇتقان ھالىتىدە تىرىلدۈرۈش كامانقىيامەت كۈنى ئۆزىنى  تائاالنىڭ هللا

ۋاپات بولغان ھالىتىدە  ئىنسان قىيامەت كۈنى قىلىپ قىلغان ئىدى چۈنكى
 .«لىدۇۈتىرىلدۈر

 سابول ۇسابىقىلىشىشم داۋە ئۇنىڭ ئۆگىنىشنى ئات مىنىش»ئىمام مالىك 
دېگەن  «دۇرئېتىشنى ئۆگىنىش ۋە ئۇنىڭدا مۇسابىقىلىشىشتىن ئەۋزەل ئوق

                                                            
ناملىق « شرح السنة»، بەغەۋىينىڭ بەت -351توم  -1ناملىق كىتابى  «البداية والنهاية»ئىبنى كەسىرنىڭ  ①

 بەت. -25توم  -1ناملىق كىتابى  «الزهد» ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەكنىڭبەت،  -318توم  -12كىتابى 
 بەت. -518توم  -2ناملىق كىتابى  «شعب اإلميان»ئەبۇ ئابدۇلالھ ھەلىيمىينىڭ  ②
 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ③
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ى ۋە ئېتىش  ئوق» ئالىمالركۆپچىلىك ئەمما   ①قاراشنى ئوتتۇرىغا قويد
مۇسابىقىلىشىشتىن  دائات مىنىش ۋە ئۇنىڭ بولسا ئۆگىنىش زىۋازلىقنىنەي

 وقئ: »نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص بۇنىڭغا رەسۇلۇلالھ ھەمدە وتتۇرىغا قويدىدېگەن قاراشنى ئ «ئەۋزەل
نىسبەتەن ئوق ئېتىپ مەشىق ماڭا ! شنى مەشىق قىلىڭالرنىىئات م ش ۋەئېتى

دېگەن   ②«قىلغىنىڭالر ئات مىنىپ مەشىق قىلغىنىڭالردىنمۇ سۆيۈملۈكتۇر
 ھەربىر الىمالر بولسابىر قىسىم ئ يەنەكەلتۈردى.  قىلىپ ھەدىسىنى دەلىل

ى ھەر ئىككىلىس، گەھەر ئىككىلىسىنى ئۆگىنىشى زۆرۈر ئىكەنلىكىكىشىنىڭ 
ە بىرلىكك جەملەنگەندىال ئاندىن مۇكەممەل چەۋەنداز بولغىلى بولىدىغانلىقىغا

 سەپلەرئوق ئېتىش ئەڭ ياخشىدۇر،  دۈشمەن يىراق بولغاندا چۈنكى كېلىشتى
تە ئات مىنىش ە چېكىنىشىش ۋدۈشمەنگە ھۇجۇم قىل كىرىشىپ كەتكەن چاغدا
ئەمما ئۇ ئىككىسىدىنمۇ ئەۋزەلراق بولغىنى دۈشمەنگە  ئەڭ مەنپەئەتلىك بولىدۇ.

 ئەڭ بەك زەربە بېرەلەيدىغان ۋە قوشۇنغا ئەڭ مەنپەئەتلىك بولغىنى بولۇپ، بۇ،
 شى ۋە ھالەتنىڭ تەقەززاسى بىلەن ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ.ۇشەخىسلەرنىڭ ئۆزگىرىپ تۇر

 ئۇالرنىڭ بولۇپ، بار تال كامانىبەش ئوق ئاتىدىغان نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 سالىدىغان ئوق كەتۇم ئىدى. ۋە زۇۋرائبەيزائ، ، سەفرائ، ئئىسىملىرى: رەۋھا

 ايتتى.دەپ ئات «فۇرەك» نىئوقدىنى
 

 ئات چاپتۇرۇش ۋە ئوق ئېتىشتا مۇسابىقىلىشىش
ئېتىشتا مۇسابىقىلىشىشنىڭ  ۋە ئوق چاپتۇرۇشىسالم ئۈممىتى ئات ئ

 گە(،)بەي رىھان — ئات بىلەن مۇسابىقىلىشىش .كەلدى بىرلىككە دۇرۇسلىقىغا
 نىيىتى ؛دەپ ئاتىلىدۇ )مەرگەنلىك( مۇنازەلە — مۇسابىقىلىشىش ئېتىپ ئوق

 — ئۇ ئىككىسىنى قىلغۇچىئاساسىدا  جىھاد ئۈچۈن تەييارلىق قىلىش شەرتى
 نى قىلغان بولىدۇ.ساۋابقا ئېرىشىدىغان سۈننەت-رتەرىپىدىن ئەجىتائاال  هللا

 شەرتلىرى تۆۋەندىكىچە: بەيگىگە چۈشۈشنىڭ
دە يەڭگۈچىگە مۇكاپات قىلىپ بېرىلمەكچى بولغان مال مۇسابىقى (1)

مەخسۇس جەڭگە تەييارالنغان ئۇالغ بولۇشى كېرەك. مەسىلەن، ئات، تۆگە... 
 دېگەندەك.

                                                            
 بەت. -321توم  -2 «تفسري ابن كثري» ①

 دېگەن.« ھەسەن»؛ شۇئەيب ئەرنەئۇۋت ، ئىبنى ماجە ۋە نەسائى توپلىغانئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى ②
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 ،بەلگىلەنگەن نۇقتىسىخىرلىشىش ۋە ئا لىنىشباش ،ئېنىق نىشانى (2)
ەن گبېكىتىلمى الرشى الزىم. ئەگەر بۇۇبولتۇرغان مۇسابىقىلەشكۈچىلەر باراۋەر 

 بولمايدۇ. دۇرۇسمۇسابىقە  بولسا
 ( مۇسابىقىدە ئۇتۇپ چىققۇچى مالنىڭ ھەممىسىگە ياكى كۆپىنچىسىگە3)

 ئېرىشىشى الزىم.
ئەگەر مۇسابىقىگە ئۈچىنچى بىر كىشى قاتنىشىپ، مال ئىككى تەرەپتىن  (5)

چىقىرىلغان بولسا ھەمدە ئۈچىنچى كىشى ئۇ ئىككىسىنى ئۇتۇۋالغان بولسا، 
ئىككىسى شەرت قىلغان مالنى ئالىدۇ؛ ئەگەر ئۇ ئىككىسى ئۇ ئادەمنى ئۇتۇپ 

ن ئۇ ئىككىسىدى چىققان بولسا، ئۇ كىشى ئۇ ئىككىسىگە ھېچنىمە بەرمەيدۇ ئەمما
ئۆزىنىڭ ۋە ھەمراھىنىڭ ئۇتقان بىرى ئۇتۇپ چىققان بولسا، ئۇتۇپ چىققۇچى 

 .ئېرىشىدۇ مېلىغا
 ئىككىسىنىڭ ھەربىرىنىڭ ئۇتۇپ چىقىش ئىمكانىيىتى بولۇشى كېرەك. (0)
 بېكىتىش كېرەك.ئېنىق مۇسابىقىگە قاتنىشىدىغان ئىككى ئۇالغنى  (5)
ئىككى ئۇالغقا مىنگەن ئىككى كىشى ئەسلى كېلىشكەن شۇ ئىككىسى  (1)

 كېرەك )يەنى ئورنىغا ئادەم سەپلەشكە بولمايدۇ(.بولۇشى 
مۇسابىقىگە قاتناشقۇچى ئىككى ئاتنىڭ ھېرىپ توختاپ قالماي  (8)

 مۇساپىنى بېسىپ ئۆتۈش ئىمكانىيىتى بولۇشى كېرەك.
مەشىق  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر»نداق دەيدۇ: مۇ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما. 105

 ۋەدا داۋىنىنىڭ ئارىلىقىدا، ئاتالرنى ھەفيا بىلەن قىلدۇرۇلۇپ ئورۇقلىتىلغان
ئاتالرنى ۋەدا داۋىنى بىلەن بەنى زۇرەيق  قىلدۇرۇلماي سەمىرىپ كەتكەنمەشىق 

يان فۇس .«شۇ بەيگىلەردە مەنمۇ بار ئىدىم مەسجىدى ئارىسىدا بەيگىگە ساالتتى.
ۋەدا  ئالتە مىل،-ن ۋەدا داۋىنىنىڭ ئارىلىقى بەشھەفيا بىلە» :دەيدۇمۇنداق 

 1155)تەخمىنەن داۋىنى بىلەن بەنى زۇرەيق مەسجىدىنىڭ ئارىلىقى بىر مىل 
 ①«.كېلەتتىمېتىر( 

 شەرت قىلىنغان مال ئېنىق بولۇشى كېرەك. (1)
 بۇزۇق شەرتتىن ساقالنغان بولۇشى كېرەك (15)

 تۆۋەندىكىچە: مۇسابىقىسىنىڭئوق ئېتىش 
ئەگەر مال شەرت قىلىنغان بولسا، مۇسابىقىگە قاتناشقۇچىالرنىڭ  (1)

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
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 ھەربىرىگە مالنى نەقلەشتۈرۈپ بەرگۈچى بولۇشى كېرەك.
مۇسابىقە تۈرى بىرخىل بولۇشى كېرەك چۈنكى تۈر ئوخشىمىسا  (2)

گە مۇسابىقى مەسىلەن، نەيزە بىلەن ئوقيانى مۇسابىقىلىشىش دۇرۇس بولمايدۇ.
 سېلىش دۇرۇس ئەمەس چۈنكى ئىككىسىنىڭ تۈرى ئوخشىمايدۇ.

شەرت قىلىنغان تەگكۈزۈش نىشانى مۇمكىن بولىدىغان نەرسە بولۇشى  (3)
جەزمىي تەگكۈزىدىغان  ياكىكېرەك شۇنداقال تەگكۈزۈش مۇمكىنچىلىكى يوق 

 بولماسلىقى كېرەك.
، ئوق ئاتىدىغان ۈش سانىتەگكۈز ت قىلىنغان مال، مۇساپە نىشانى،شەر (5)

ئېنىق بولۇشى  دائىرە، ئاتىدىغان ئوقنىڭ سانى ۋە كىمنىڭ باشاليدىغانلىقى
 كېرەك.

ئاتقۇچىالرنى بېكىتىش كېرەك چۈنكى كېلىشىم پەقەت تەيىنلەنگەن  (0)
 ئاتقۇچىالرغىال دۇرۇس بولىدۇ.

ەر ۋمەيدان بېكىتىلگەن بولۇشى، مۇسابىقىگە چۈشكۈچىلەر مەيداندا بارا (5)
 بولۇشى كېرەك.

 
ئوق ئېتىشنى ئۆگىنىپ تەرك قىلغۇچى ھەققىدە كەلگەن 

 قاتتىق ئاگاھالندۇرۇش
تەرك قىلغۇچى ھەققىدە قاتتىق ئاندىن ئوق ئېتىشنى ئۆگىنىپ 

 الر كەلگەن.ئاگاھالندۇرۇش
ئىبنى ئامىر رەزىيەلالھۇ  ئوقبە )ئىسىملىك بىرى( فۇقەيم لەخمىي .101
 ۈشرئوق ئېتىپ يۈئارىسىدا ۇ ئىككى نىشان ب ۇپمۇقالغان تۇرياشىنىپ »ئەنھۇغا: 

ئەگەر »ئىبنى ئامىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:  ئوقبەگەنىدى، دې« ساڭا ئېغىر كەلمەمدۇ؟
 بۇنچىۋاال قىلمىغان بىر سۆزىنى ئاڭلىمىغان بولسام نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصمەن رەسۇلۇلالھ 

ئۇ : »شىماسەدىنھارىس )راۋىي( مۇنداق دەيدۇ: مەن ئىبنى دېدى.  «بوالتتىم
كىمكى ئوق : ›ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ »ماسە: ىئىبنى شدەپ سورىسام،  «؟كەنقايسى سۆز

گە بىز>ياكى  <بىزدىن ئەمەس ەتسەئاندىن ئۇنى تەرك ئ بولۇپ ئېتىشنى ئۆگىنىپ
 ①دېدى.« ىكەندېگەن غان بولىدۇ<ئاسىي بول

 بولسا تەرك ئېتىش ئاندىن ئۇنى بولۇپ ئوق ئېتىشنى ئۆگىنىپ»: ئالىمالر

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①
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 «بىزدىن ئەمەس» نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دەپ قارىدى چۈنكى «چوڭ گۇناھالر قاتارىدىن
وڭ چ لەرنىڭئەمەل دېگەنلىكى بولسا بۇنداق «غان بولىدۇماڭا ئاسىي بول»ياكى 
 قاتارىدىن ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ.گۇناھ 

ئوق ئېتىشنى تەرك »ھەدىسنىڭ شەرھىسىدە: يۇقىرىقى ئىمام نەۋەۋى 
 ②دېگەن.« ①مەكرۇھ تەھرىمىيدۇر — ئېتىش

ئوق ئېتىشنى تەرك بەك ياشىنىپ قالمىغانال بولسا  يىغىپ ئېيتقاندا،
 .نى قىلغان بولىدۇچوڭ گۇناھداۋاملىشىۋەرسە  ئۇنتۇپ قېلىشئېتىش ياكى 
بۇ ۋبە قىلىشقا ئالدىراش ھەمدە تە ،بۇنىڭدىن ئاگاھ بولۇش ،شۇنىڭ ئۈچۈن

 گۇناھتىن دەرھال قۇتۇلۇش كېرەك.

 

※  ※  ※ 
  

                                                            
 ھارامغا ئېھتىماللىقى كۈچلۈك بولغان ياقتۇرۇلمايدىغان ئىش. —مەكرۇھ تەھرىمىي  ①
 بەت. -50توم  -13ناملىق كىتابى  «شرح صحيح مسلم» نەۋەۋىنىڭ ②
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 باب -21

نەيزىسىنىڭ ۋە تەييارلىق -مۇجاھىدالرنىڭ قىلىچ
 نىڭ پەزىلىتىقىلىشى

﴾مۇنداق دەيدۇ: تائاال  هللا ْ قوراللىرىنى )ئېھتىيات » ﴿َولَْيأُْخُذوا أَْسلَِحهََتُ
 .①«يۈزىسىدىن( يېنىدا تۇتسۇن

وا لَُهْم َما يەنە مۇنداق دەيدۇ: تائاال هللا  ةٍ ﴿َوأَعَِدُ دۈشمەنلىرىڭالر » ﴾اْسَتَطْعُتْم ِمْن قَُوَ
 .②«كۈچ تەييارالڭالر )بىلەن ئۇرۇش قىلىش( ئۈچۈن قولۇڭالردىن كېلىشىچە

ياراق -قورال بولسا قۇۋۋەت»مۇنداق دەيدۇ:  ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
 ③.«ۋە ئوقيادۇر

ُ بَِشْيٍء ِمَن ﴿َيا أََيَُها  مۇنداق دەيدۇ:تائاال نەيزە ھەققىدە  هللا الََِذيَن آَمُنوا لََيْبلَُوَنَُكُم اّلَلَ
ْيِد َتَنالُُه أَْيِديُكْم َوِرَماُحُكْم  ئى مۇئمىنلەر! قولۇڭالر ۋە نەيزەڭالر بىلەن » ﴾الَصَ

 .④«سىنايدۇ چوقۇم سىلەرنى هللائوۋلىنىدىغان بىر ئاز ئوۋ بىلەن 
ەر ئەگيە بولۇپ، اپكۇ ئۆگىتىش پەرز ياراق ئىشلىتىشنى ئۆگىنىش ۋە-قورال

ىك يېتەرل ۋە بۇنى قىالاليدىغانالر سابول موھتاجقاتتىق  بۇنىڭغا مۇسۇلمانالر
 ⑤پەرز ئەينگە ئايلىنىدۇ. نىڭ ھۆكۈمىبۇ ولمىسا،ب

 :دەلىللەربەزى قىلىچ ۋە نەيزىنىڭ پەزىلىتى ھەققىدە كەلگەن 
 قىلىنىدۇكى،نەقىل دىن ھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئابدۇلال .102

قا ئىبادەت قىلىنىشى ئۈچۈن هللامەن يېگانە »: مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
قىيامەتتىن ئىلگىرى قىلىچ بىلەن ئەۋەتىلدىم. مېنىڭ رىزقىم نەيزەمنىڭ 
سايىسى ئاستىدا قىلىندى. خارلىق ۋە بىچارىلىك مېنىڭ بۇيرۇقۇمغا خىالپلىق 

 ئۇ شۇالرنىڭ قەۋمگە ئوخشىۋالسامكى قايسى بىر قىلغان كىشىگە بولىدۇ. كى

                                                            
 .نىڭ بىر قىسىمىئايەت -152ۈرە نىسا س ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -55سۈرە ئەنفال  ②
 بەت. -313توم  -0 «تفسري القرطيب» ③

 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -15مائىدە  سۈرە ④
 بەت. -35توم  -8 «تفسري القرطيب» ⑤
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 ①«.قاتارىدىن ھېسابلىنىدۇ

ئىمام »دا مۇنداق دەيدۇ: ىكىتاب ناملىق «الفروسية»م ىئىمام ئىبنى قەيي
ىگە ئوخشاش جەڭ ھتاج ئورۇنالردا نەيزوجىھاد قىلىشقا م نىڭ قارىشىدا،ئەھمەد

جىھادقا  . ②«دۇرزەللە نامازدىن ئەۋفنە قوراللىرى بىلەن مەشغۇل بولۇش بولسا
ھەم  نىڭ ھۆكۈمىقوراللىرىجەڭ كېرەكلىك ھەرقانداق كونا ۋە ھازىرقى زامان 

 قىياس قىلىنىدۇ.  نەيزىگە
 ىندسايىسى ئاستىدا ئىكەنلىكى الرجەننەتنىڭ قىلىچبىزگە  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 بەرگەن.خەۋەر 
مۇنداق  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئوغلى ئەبۇبەكرىمۇسا ئەشئەرى  ۇئەب. 103

ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن!( دۈشمەن بىلەن ئۇچرىشىشتىن  هللادەيدۇ: مەن ئاتامنىڭ )
: >شۈبھىسىزكى، ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ »بۇرۇن مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان: 

ن ئاندى«. جەننەتنىڭ ئىشىكلىرى قىلىچالرنىڭ سايىسى ئاستىدىدۇر< دېگەن
ئەبۇ مۇسا! سەن رەسۇلۇلالھ  ئى»كۆرۈمسىز بىر ئادەم ئورنىدىن تۇرۇپ: كىيىملىرى 

 امدەپ سورىۋېدى، ئات« نىڭ مۇشۇنداق دېگەنلىكىنى راست ئاڭلىغانمىدىڭ؟ ملسو هيلع هللا ىلص
بەردى. ئۇ كىشى ھەمراھلىرىنىڭ قېشىغا قايتىپ  بدەپ جاۋا« ھەئە»)ئەبۇ مۇسا(: 

 ،ئۇالرغا ساالم قىلدى ۋە قىلىچىنىڭ غىلىپىنى سۇندۇرۇپ تاشلىۋەتتى بېرىپ
ىپ دۈشمەنگە قاراپ يۈرۈپ كەتتى ۋە ئۆلتۈرۈلگەنگە قەدەر ئاندىن قىلىچىنى ئېل

 ③ئۇرۇش قىلدى.
ئابدۇلالھ ئىبنى ئەبۇ ئەۋفا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: پەيغەمبەر  .105

 كۈن تاكى دۈشمەننى بىرىدە كۈنلەرنىڭ قىلغان ئۇرۇش بىلەن دۈشمەنلەر ملسو هيلع هللا ىلص
 بىلەن دۈشمەنلەر! ئىنسانالر ئى»: تۇرۇپ ئورنىدىن ئاندىن ،كۈتتى قايرىلغۇچە

ن خاتىرجەملىكنى سوراڭالر. ئەگەر دۈشمەن ىتهللائارزۇ قىلماڭالر،  ئۇچرىشىشنى
بىلىڭالركى، جەننەت قىلىچالرنىڭ  .بىلەن ئۇچراشساڭالر چىداملىق بولۇڭالر

 ④دېدى.« سايىسى ئاستىدا
 —قىلىچالر »مۇنداق دەيتتى:  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ يەزىد ئىبنى شەجەرە

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغانئەھمەد  ①
 بەت. -18 «الفروسية» ②
 .توپلىغانمۇسلىم  ③
 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ④
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ىچ قىل چۈنكى ماڭا خەۋەر بېرىلدى ھەققىدەجەننەتنىڭ ئاچقۇچلىرى ئىكەنلىكى 
دۈشمەننى قىلىچ   ①«.نىڭ سەۋەبىدۇرئىشىكلىرىنىڭ ئېچىلىشى جەننەت —

كە ۋە ئىززەت ئالىي مەرتىۋىگە ئېرىشىش، جەننەتكە كىرىش بولسا بىلەن چېپىش
ئېرىشىدۇ ۋە ا نىڭ رازىلىقىغهللا ئارقىلىق مۇجاھىد ئۇ دۇر؛يېتىشنىڭ سەۋەبى

تەييارالنغان ئۈچۈن  قىلىچلىرى جىھاد ساھابىلەرنىڭ. دوزاختىن ساقلىنىدۇ
 ئىدى. زىننەتلىمىگەنئالتۇن بىلەن  قىلىچلىرىنىئۇالر  بولغاچقا،
نى قولغا ەتىھلەرف نۇرغۇن»ئەبۇ ئۇمامە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:  .100

ئالتۇن، نە كۈمۈش بىلەن بېزەلگەن قىلىچلىرى نە كەلتۈرگەن كىشىلەرنىڭ 
 نقاپالنغاۋە تۆمۈر بىلەن  قوغۇشۇن، تاسماپى ىدەستى ۋە غىل ئىدى بەلكى ئەمەس
 ②.«ئىدى

زېمىنىدا  دۈشمەن»مۇنداق دەيدۇ:  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۆمەر ئىبنى خەتتاب
 ③.«قورالدۇر مۇ بىرۋېتىڭالر! ئۇۇقوي ىقىڭالرنىتىرن

مۇجاھىد دۈشمەن زېمىنىدا »ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل مۇنداق دەيدۇ: 
ئەگەر ئۇنىڭ تىرناقلىرى بولمىسا ئارغامچا ياكى بىرەر  ،ھتاج بولىدۇوتىرناقلىرىغا م

  ④.«يېشىش تەس بولىدۇ ىنىنەرس
ئىبنى ئەۋۋام رەزىيەلالھۇ  زۇبەير — يولىدا تۈنجى سۇغۇرۇلغان قىلىچ هللا

ەن يۈز بەرگ دەسلەپكى مەزگىلىدەئىسالمنىڭ  ۋەقەبۇ  بولۇپ،ئەنھۇنىڭ قىلىچى 
 شقا كىرگەن ۋاقىتلىرىيا 12 نىڭرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ زۇبەير ئىبنى ئەۋۋام .ئىدى

دېگەن سۆز تارقالدى، « تۇتۇۋېلىندى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ »ئىدى. بىر كۈنى مەككىدە 
 ئىزدەپ نى ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ ۇرۇپ،قىلىچىنى سۇغشۇئان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  زۇبەير

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ شۇنىڭ بىلەن، ساالمەت ئىكەنلىكىنى ئۇچراتتى.  ۋە ئۇنىڭ ماڭدى
 ئۇنىڭغا ۋە قىلىچىغا دۇئا قىلدى. 

كۈچلۈك ساھابە بولۇپ،  ۋە زۇبەير ئىبنى ئەۋۋام رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ شىجائەتلىك
 ىڭ دۈشمەنگە قىلىچ بىلەن بەرگەن زەربىلىرىئۇن ىدى،ئ قىلىچۋازلىققا ماھىر

 ئىدى. مەشھۇرتارىخىدا ئىسالم 

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى ۋە ھەيسەمى توپلىغانتەبرانى  ①
 .توپلىغانبۇخارى  ②
 بەت. -033توم  -8كىتابى ناملىق  «املغين»نىڭ ىئىبنى قۇدام ③
 بەت. -033توم  -8كىتابى ناملىق  «املغين»نىڭ ىئىبنى قۇدام ④
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 قىلىچلىرى بار بولۇپ، ئۇالر:  نەچچەنىڭ بىر ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
، بولۇپ دادىسىدىن مىراس قالغان گە ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھبۇ قىلىچ  .مەئسۇر( 1)

 كەلگەن. ئېلىپمەدىنىگە ئۇنى  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
رەزىيەلالھۇ ەدد ئىبنى ئۇباىسەئجېڭى كۈنى  بەدربۇ قىلىچنى  .ئەزب( 2)
 قىلغان. گە سوۋغا ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ئەنھۇ 
 انمەت ئالغيكۈنى غەنىجېڭى  بەدر بۇ قىلىچنى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  .زۇلپىقار( 3)
 ئېلىپ چىقاتتى. دەكۈ، ھەممە جەڭلەردە دېگبولۇپ
زۇبەيدى رەزىيەلالھۇ  ئەمر ئىبنى مەئدى كەرىببۇ قىلىچنى  .سىمسام( 5)
 غا قىلغان. ۋگە سو ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ئەنھۇ

 قەزىيب قاتارلىق ۋە قەلئىي، بەتتار، ھەتف، رەسۇب، مىخزەم ئۇنىڭدىن باشقا،
 .قىلىچلىرى ھەم بار ئىدى

.. .: بەتئە، بەيزائ، ئىنزەنەيزىسى بار بولۇپ، ئۇالرتال نىڭ بەش  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
ولىدا ق ھېيت كۈنلىرى ىپ ماڭاتتى.تايىن ەگەئىنز ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ . دۇرقاتارلىقالر

 . قوياتتىقىلىپ  ①سۈترەئالدىغا  نامازغا تۇرغاندا، تۇتۇپ تۇراتتى
ى لغىسۇبۇمۈر دۆت ناملىق« مۇشىج»ۋە ساۋۇتى تال نىڭ يەتتە  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ۇ ب بار بولۇپ،دۇبۇلغىسى  ناملىق يەنە بىر« سەبۇغ»بار ئىدى. ئۇنىڭدىن باشقا، 
 بېشىدا بار ئىدى. نىڭ مۇبارەك ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ سى كۈنى مەككە فەتھىدۇبۇلغا 

بۇ قالقانغا قالقىنىمۇ بار بولۇپ، ناملىق « زەلۇق»نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
يەنە ئىككى  ئۇنىڭدىن باشقا ئۇرۇلغان قورالالر ئۆتمەي، تېيىلىپ كېتەتتى.

 بار ئىدى.ھەم قالقىنى 

 

※  ※  ※ 
  

                                                            
 ناماز ئوقۇۋاتقان كىشىلەرنىڭ ئالدىدىن ئۆتكۈچىلەرگە قارشى توساقتۇر. —سۈترە  ①
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 باب -22

بەزى پەزىلىتى ۋە  يارىلىنىشنىڭيولىدا  هللا
 بايانى  يارىدارالرنىڭ

 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ .105
ئۆزىنىڭ يولىدا يارىالنغان  هللا —يارىالنسا، يولىدا  هللا كىمكى: »دېگەنمۇنداق 

يارىسىدىن قان ئاققان قىيامەت كۈنى  — دۇر،بىلگۈچى ياخشىكىشىنى ئەڭ 
ارنىڭ پۇرىقى ئىپ قېنىنىڭدە، نىڭ رەڭگىنرەڭگى قاھالەتتە كېلىدۇ، يارىسىنىڭ 

 ①.«پۇرىقىدا بولىدۇ
: نېگەمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ توپلىغان يەنە بىر ھەدىستە  بۇخارى ۋە مۇسلىم

قىيامەت كۈنى نەيزە سانجىلغان مۇسۇلمان  يارىالنغان ھەرقانداقيولىدا  هللا»
 يارىسىنىڭ ئېقىپ تۇرغان ھالەتتە كېلىدۇ؛ئوخشاش قان  ھالەتكەچاغدىكى 
 «.پۇرىقىدا بولىدۇپۇرىقى ئىپارنىڭ  دە، قېنىنىڭنىڭ رەڭگىنرەڭگى قا

قىيامەت كۈنى ئۇنىڭ »ئىيد رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:  ئىبنى دەقىيق
ئۆزىنى  — قان ئاققان ھالەتتە كېلىشىدىكى ھېكمەت يارىسىدىن

 يارىسىدىكىگۇۋاھچى بولۇش ھەمدە  ھەققىدە اراھەتلەندۈرگەن زالىم دۈشمەنج
شىگە ئۆز شەرىپىنى قىيامەت مەيدانىدا تۇرغان ھەربىر كى ئارقىلىقىپار پۇرىقى ئ

 .②«تۇرقىلىش نامايەن
 نەقىل قىلىنىدۇكى،مۇئاز ئىبنى جەبەل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن  .101

 لغانچىلىكىنىغا يىغىكىمكى تۆگە سۈتى يېل: »ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 بىڭغا جەننەت ۋاجىۇنقىلسا، ئ ئۇرۇشدا ىيول هللامۇ ىبولس (ۋاقىت )قىسقا
ئەمما ئۆز ئۆلۈمىدە تىلىسە  ىيولىدا ئۆلۈشنهللا كىمكى چىن كۆڭلىدىن  ؛بولىدۇ

يولىدا  هللاكىمكى ئۇ شەھىدنىڭ ئەجرىگە ئېرىشىدۇ؛  ئۆلسە ياكى ئۆلتۈرۈلسە،
اننىڭ ىرسىدىن رەڭگى زەپىقىيامەت كۈنى ئۇنىڭ يار يارىالنسا،ياكى  جاراھەتلەنسە

 ؛خۇشپۇراق قان بۇلدۇقالپ تۇرغان ھالدا كېلىدۇ پاردەكىپۇرىقى ئ ۋەرەڭگىدە 
نىڭ لەردھىەيولىدا بىرەر نەرسە چىقىپ قالسا، ئۇنىڭغا شهللا كىمنىڭ بەدىنىگە 

                                                            
 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ①
 بەت. -010توم  -5كىتابى ناملىق  «شرح عمدة األحكام» دەقىيقنىڭئىبنى  ②
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 ①.«تامغىسى ئۇرۇلىدۇ
 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  نەقىل قىلىنىدۇكى،ئەبۇ ئۇمامە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن  .108

سۆيۈملۈك نەرسە يوق.  مۇئىككى تامچە ۋە ئىككى ئىزدىن قاهللا»: ېگەنمۇنداق د
يولىدا  هللا ۋە تىن قورقۇپ ئاققۇزغان ياش تامچىسىهللائۇ ئىككى تامچە بولسا، 
 داۋامىداجىھاد قىلىش  يولىدا هللابولسا،  ئىككى ئىز ؛تۆكۈلگەن قان تامچىسى

قالدۇرغان  يولىدانى ئادا قىلىش ىنىڭ پەرزلىرىدىن بىرهللا ۋە قالدۇرغان ئىز
 ②«.ئىز

ئۈچۈن ئەڭ سۆيۈملۈك  هللا»ھەسەن بەسرى رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: 
ى غەزىپ بىر بەندىنىڭ . ئىككى يۇتۇم بولسا:ئىككى يۇتۇم بار ئىككى تامچە ۋە

ۈن ئۈچ هللاكەلگەندە  ۋە مۇسىبەت غەزىپىنى يۇتۇشى ئۈچۈن رازىلىقى هللا كەلگەندە
 ايولىد هللا ئىككى تامچە بولسا: مۇسىبەت ئەلىمىنى يۇتۇشىدۇر؛ قىلىپ ۋرسە

كېچىنىڭ ئوتتۇرىسىدا  ەسەجدە قىلغۇچى بەندقان تامچىسى ياكى  تۆكۈلگەن
ياش قورقۇپ( تۆككەن  ىنتهللا) ا ھېچكىم كۆرمىگەن جايداىن باشقتهللا

 ③«.ۇرتامچىسىد
كۈنى تىلغا ھۇد ۇئ نەقىل قىلىنىدۇكى،ن ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادى

 گەەتەلھھەممىسى  نىڭئۇ كۈن: »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇى سىددىق ئەبۇبەكرئېلىنسىال 
ۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھى ئەبۇبەكردەيتتى. « مەنسۇپ( قائىبنى ئۇبەيدۇلالھ )يەنى تەلھە

ۇ ش. غانىدىمنىڭ يېنىغا تۇنجى بولۇپ بار ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر مەن »يەنە مۇنداق دەيدۇ: 
دا ئۇرۇشۇۋاتقان بىر كىشىنى ئۇنىڭ ئالدى بىرگەبىلەن  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  پەيتتە،

 مىشيەتكېيىن  مەن نېرىراق يۆتكەلدىم.دېدىم.  ‹غىيتتىڭتەلھە بول: ›دە-دۈمكۆر
ىڭ ۇق ۋە ئۇنتەلھەنى ئۇچراتت يارىالنغانۋە قىلىچ بىلەن  يانەچچە يېرى نەيزە، ئوق

 ④.«داۋالىدۇق يارىسىنى
ھۇد كۈنى تەلھەنىڭ ۇئمەن »ھازىم مۇنداق دەيدۇ:  بۇقەيس ئىبنى ئە

 يارىلىنىپ تۇتماس بولۇپقولىنىڭ قوغداش ئۈچۈن نى  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
                                                            

 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى ؛ ئىبنى ھەجەر ۋە توپلىغانئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى، نەسائى ۋە ئىبنى ماجە  ①
 دېگەن.« ھەسەن»، ئەلبانى توپلىغانتىرمىزى  ②
 .توپلىغانبەيھەقى ۋە ئىبنى ئەساكىر  ③
ئىبنى  ئابدۇلالھلەر، تبە-35ۋە  -33توم  -5ناملىق كىتابى  «البداية والنهاية»كەسىرنىڭ  ئىبنى  ④

ناملىق  «اتريخ اإلسالم»بەتلەر، زەھەبىنىڭ  -151ۋە  -155توم  -1 ناملىق كىتابى «اجلهاد»مۇبارەكنىڭ 
 بەتلەر. -111ۋە  -115توم  -2كىتابى 



 توغرىسىدا(ىھاد ۋە ئۇنىڭ پەزىلەتلىرى )ج            جەننەت ئاشىقلىرى يىقىلغان مەيدان

174 

 ①.«قالغانلىقىنى كۆردۈم
زۇبەيرنىڭ بەدىنىدە »ئىبنى زۇبەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:  ئۇرۋە

 ەگنىگەدى ەدر كۈنى(ئىككىسى )بئۇالرنىڭ  .ئىز بار ئىدىتال قىلىچ چېپىلغان ئۈچ 
رىمنى ئۇ بارماقلى)كىچىك چاغلىرىمدا( مەن  بولۇپ، )ئۇرۇلغان زەربىنىڭ ئىزى(

زەربىنىڭ ئىزى  بىرى يەرمۇك كۈنى چېپىلغانئوينايتتىم؛ يەنە يەرگە كىرگۈزۈپ 
 ②.«ئىدى

ئەبۇ دۇجانە رەزىيەلالھۇ »ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: 
پۇتى  ئېتىپئىچىگە  باغنىڭ)دۈشمەن يوشۇرۇنغان( ئەنھۇ يەمامە كۈنى ئۆزىنى 

 ③.«ئۇرۇش قىلدى شەھىد بولغۇچە ەتتە تاكىئۇ پۇتى سۇنۇق ھال ،سۇنۇپ كەتتى
كۈنى ئەبۇ  جېڭى بەدر»جەمۇھ مۇنداق دەيدۇ:  مۇئاز ئىبنى ئەمر ئىبنى

ىش ئىمكانىيىتى لنى ئۆلتۈرۈشنى كۆڭلۈمگە پۈكتۈم. ئۇنىڭغا ھۇجۇم قىلىجەھ
ئۈزۈپ تاشلىدىم.  دىنالپاچىقىنىڭ يېرىمى قىلىچ ئۇرۇپ ئۇنىڭ بىر تۇغۇلغاندا

ئازغىنە  ،دە، قولۇم ئۈزۈلۈپ-مۆرەمگە چاپتىمە ىشۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭ ئوغلى ئىكر
ۇنىڭ جەڭ ماڭا ئئېسىلىپ قالدى. قىسمىنى بېقىنىمنىڭ ئازراق تېرىسىال تۇتۇپ 

ئاغرىقىنى ئۇنتۇلدۇردى. ئاندىن مەن ئېسىلىپ قالغان قولۇمنى ئارقامغا تاشالپ 
مۇشەققەت بولۇپ قالغانلىقى لىپ( قىلدىم. )قولۇم ساڭگىلىۋېكۈن بويى جەڭ 

 ④.«كۈچەپ تارتىپ ئۈزۈپ تاشلىدىم دەسسەپ تۇرۇپ ئۇ قولۇمنىڭ ئۈستىگە ئۈچۈن،
يەمامە كۈنى ئەبۇ »ئەسلەم مۇنداق دەيدۇ: جەئفەر ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى 

شمەن تەرىپىدىن( ئوقيا ۈقان كىشىلەرنىڭ ئەۋۋىلى ئىدى. )دئۇقەيل جەڭگە چىق
ى نئارىسىغا تەگدى، ئاندىن ئۇ ئوق ئۇنىڭ دولىسى بىلەن كۆكرىكىنىڭ ئېتىلىپ

ەر كىشىل ىدى،نتەرىپى ھەرىكەتتىن ئاجىزالپ كەتكە ئۇنىڭ سولچىقىرىۋەتتى. 
ر مۇسۇلمانال ئەمما . جەڭ قىزىغىلى تۇردىدان سىرتىغا ئېلىپ چىقىشتىمەيئۇنى 

 ئەبۇ ئۇقەيل مەئن ئىبنى ئەدىشۇئان مەغلۇپ بولۇشقا باشلىدى. بارا -بارا
الرنى ىئەنسار دەپ <ھۇجۇم! ەنگەدۈشم !هللا، هللا>رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ: 

                                                            
 .توپلىغانبۇخارى  ①
 بەت. -02توم  -1ناملىق كىتابى  «سري أعالم النبالء»زەھەبىنىڭ  ②

 بەت. -255توم  -1ناملىق كىتابى  «سري أعالم النبالء»زەھەبىنىڭ  ③

ناملىق  «اتريخ الطربي» ، تەبەرىنىڭتبە-301توم  -3ناملىق كىتابى  «البداية والنهاية»كەسىرنىڭ  ئىبنى ④

 بەتلەر. -201ۋە  -205توم  -1ناملىق كىتابى  «سري أعالم النبالء»، زەھەبىنىڭ تبە-105توم  -2كىتابى 
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ا مرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر «چاقىرىۋاتقان ئاۋازىنى ئاڭالپ قالدى
ئەبۇ ئۇقەيل ئورنىدىن تۇردى، »مۇنداق دەيدۇ:  قىسسىنىڭ داۋامىنى بايان قىلىپ

توۋالۋاتقان كىشى مېنىڭ ›ئۇ:  سەم،دې‹ ؟ە قىلماقچىسەننېم›ىڭغا: مەن ئۇن
‹ چاقىرىمىدىكىشىنى  يارىالنغانئۇ ›مەن:  .دېدى‹ ئىسمىمنى چاقىرىۋاتىدۇ

چوقۇم  قائۆمىلەپ بولسىمۇ ئۇ چاقىرىق گەرچە ،مەنمەن ئەنسارى›ئۇ:  سەم،دې
قىلىچىنى  قىينىلىپ ئورنىدىن تۇردى ۋەئاندىن ئۇ  .دېدى‹ ئىجابەت قىلىمەن

 توۋالشقادەپ  !‹ھۇجۇمن كۈنىگە ئوخشاش الر! ھۇنەيىئى ئەنسار: ›قولغا ئېلىپ
قولى مۈرىسىدىن يارىالنغان ئۇنىڭ  ...كىرىشىپ كەتتىقىلىچالر . باشلىدى

 ،بەي...لەب: ›تىترەك ئاۋازدا، ئۇ سەمدې ‹ئى ئەبۇ ئۇقەيل!›. مەن: كەتتى ۈپئۈزۈل
 ەنلىرىنىڭ دۈشمهللا خۇشخەۋەر،›، مەن: ەپ سورىغانىدىدكىم مەغلۇپ بولدى؟< 

قا ھەمدە هللا ،انغا كۆتۈرۈپئۇ بارمىقىنى ئاسمشۇنىڭ بىلەن  .دېدىم‹ ئۆلتۈرۈلدى
 .«جان ئۈزدىئېيتقان ھالدا 

رەزىيەلالھۇ  ئۆمەردادام مەن »مۇنداق دەيدۇ:  ۇ ئەنھۇرەزىيەلالھ ئىبنى ئۆمەر
تاكى شۇ قىلسۇن! ئۇ  مەتئۇنىڭغا رەھ هللا›، ئۇ: سامئەنھۇغا بۇنى خەۋەر قىل

 ①.«نى سورايتتى< دېدىشەھىدلىكدەمگىچە داۋاملىق 
رەزىيەلالھۇ ئەبۇ ھۇزەيفە : »مۇنداق دەيدۇ سۇفيان ۇنى ئەبئىب ھەنزەلە

ايراق تۇتۇشنى تەلەپ قىلدى، سالىم يەمامە كۈنى ب ھامىيلىقىدىكىنىڭ ئەنھۇ
شىمىزدىن قورقىمىز، بايراقنى ۇسەن تەرەپتىن مەغلۇپ بول›ئۇنىڭغا:  باشقىالر

 ئەڭ قۇرئان يادلىغۇچىالرنىڭمەن  ئۇنداقتا›ئۇ: باشقىالرغا بەرگىن< دېگەنىدى، 
 ەندەكۆتۈرۈپ جەڭگە كىرگئۇ بايراقنى  .دېدى‹ !؟يامىنى بولۇپ قالمامدىمەن

 ،ئوڭ قولى ئۈزۈپ تاشالندى)دۈشمەن تەرەپتىن ئۇرۇلغان بىر قىلىچ بىلەن( ئۇنىڭ 
سول قولى ئۈزۈپ تاشالندى.  قانىدىيراقنى سول قولى بىلەن تۇتئۇ بائاندىن 

ئۈزۈلگەن قوللىرى ئارىسىغا قىسىپ مەيدىسىگە باستى ئۇ بايراقنى شۇنىڭ بىلەن 
ْنَقلَْبُتْم عَََل أَْعَقابُِكْم﴾﴿َوَما ُمَحَمٌَد إََِلَ  :ھەمدە ُسُل أَفَِإْن َماَت أَْو قُِتَل ا  َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن قَْبلِِه الَرُ

مۇھەممەد پەقەت بىر پەيغەمبەردۇر، ئۇنىڭدىن بۇرۇن كۆپ پەيغەمبەرلەر ئۆتتى >
)ئۇالرنىڭ بەزىلىرى ئۆز ئەجىلى بىلەن ئۆلگەن، بەزىلىرى باشقىالر تەرىپىدىن 

يەنى ) !ۈلگەن(؛ ئۇ ۋاپات بولسا ياكى ئۆلتۈرۈلسە ئارقاڭالرغا يېنىۋاالمسىلەر؟ئۆلتۈر

                                                            
 ناملىق كىتابىدىن. «مرآة الزمان»ئىبنى جەۋزىنىڭ  ①



 توغرىسىدا(ىھاد ۋە ئۇنىڭ پەزىلەتلىرى )ج            جەننەت ئاشىقلىرى يىقىلغان مەيدان

176 

﴿َوكَأََيِْن ِمْن َنِبٍَ قَاَتَل َمَعُه ِربََِيُوَن َكِثٌْي فََما َوَهُنوا  :ۋە ①<(!ئىماندىن يېنىپ مۇرتەد بوالمسىلەر؟
ِ َوَما َضُعُفوا َوَما  ابِِريَن﴾لَِما أََصاَبُهْم ِِف َسِبيِل اّلَلَ ُ ُيِحَبُ الَصَ نۇرغۇن پەيغەمبەرلەر بىلەن > اْسَتكَاُنوا َواّلَلَ

يولىدا يەتكەن  هللاكۆپلىگەن خۇداگۇي ئۆلىماالر بىرلىكتە جەڭ قىلدى. ئۇالر 
ئۆزىنىڭ يولىدا ) هللا .كۈلپەتلەردىن روھسىزالنمىدى، بوشاشمىدى، باش ئەگمىدى

دېگەن  ②<لەرنى دوست تۇتىدۇچىداشلىق بەرگۈچى (دۇچ كەلگەن قىيىنچىلىقالرغا
 ئايەتلەرنى ئوقۇدى.

ەپ د‹ ؟قانداقراقبنى ئۇتبە ئەبۇ ھۇزەيفە ئى›ىغا: يىقىلغاندا ھەمراھلىرسالىم 
، دەپ سورىۋېدى ‹؟چۇپاالنى: ›سالىم .دېدى‹ شەھىد بولدىئۇ ›، ئۇالر: سورىۋېدى

سىنىڭ ئوتتۇرىسىغا مېنى ئۇ ئىككى: ›. سالىمدېدى‹ مۇ شەھىد بولدىئۇ›ئۇالر: 
 ③.«دېدى!‹ قويۇڭالر

ھۇد ۇئ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ » يەزىد ئىبنى سەكەن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:
 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ دۈشمەنلەرنىڭ ئارىسىدا قالدى. بۇ كۈن  جەڭگە كىرگەندەكۈنى 

ساۋۇت ئىككى قات  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ئۈچۈن ئېغىر بىر كۈن بولغان ئىدى. 
  يېقىنلىشىپ كەلدى. لەر ئۇ كىشىگەدۈشمەن كىيىۋالغانىدى. 

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ تاكى شەھىد بولغۇچە مۇسئەب ئىبنى ئۆمەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 
 ئېغىر يارىالنغانغا قەدەرئەبۇ دۇجانە سىماك ئىبنى خەرەشە ھەم  ،نى ھىمايە قىلدى

چىشى  ئېزىق، يۈزى يارىالندىنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص نى قوغدىدى. رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
قا هللابىز ئۈچۈن : ›ملسو هيلع هللا ىلص. رەسۇلۇلالھ يېرىلدىمەڭزى ۋە كالپۇكى  ،كەتتى سۇنۇپ

دەرھال الردىن بەش يىگىت ىئەنسار دېگەنىدى، ‹كىم بار؟ جېنىنى ساتىدىغان
، ئۇالرنىڭ ئىچىدە زىياد ئىبنى سەكەنمۇ بار ئىدى. زىياد ئىبنى سەكەندىن كەلدى

. ئاندىن ئۇ جەڭ قىلدىرۇپ مۇستەھكەم تۇ مۇ، ئۇشەھىد بولدىباشقا ھەممەيلەن 
نى  ملسو هيلع هللا ىلص، رەسۇلۇلالھ كېلىپ ۈگۈرۈپردىن بىر تۈركۈم كىشىلەر يتەرەپكە مۇسۇلمانال

چېكىنىشكە دۈشمەننى ھاردۇرۇپ، دۈشمەننىڭ ئىسكەنجىسىدىن چىقاردى ۋە 

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -155سۈرە ئال ئىمران  ①
 .ئايەت -515سۈرە ئال ئىمران  ②
 «أسد الغابة»ئەسىرنىڭ  ئىبنىبەت،  -123توم  -1 ناملىق كىتابى «اجلهاد»ئىبنى مۇبارەكنىڭ  ئابدۇلالھ ③

 .بەت -515توم  -1ناملىق كىتابى 
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 ①.«مەجبۇر قىلدى
كۈنى رەسۇلۇلالھ  ئۇھۇدد ئىبنى سابىت رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: زەي

ئەگەر »: د ئىبنى رەبىيئ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى ئىزدەشكە ئەۋەتتى ۋەىسەئمېنى  ملسو هيلع هللا ىلص
سەندىن >ئەھۋالىڭ  رەسۇلۇلالھ ھەمدەمەندىن ساالم ئېيتقىن  ئۇنى كۆرسەڭ

دىن ئىزدەپ يۈرۈپ ئارىسى جەسەدلەر. مەن دېدى «دېگىن < دەپ سورايدۇ؟قانداقراق
يېرى  15ئۇنىڭ  ،تاپتىم ئۇنى ئاخىرقى نەپەسكە چۈشۈپ قالغان ھالىتىدە

ۋە  ساڭا ساالم ئېيتتى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ »مەن ئۇنىڭغا:  جاراھەتلەنگەنىكەن.
! ئۇنىڭغا ساالم بولسۇنىمۇ گ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ »: ئۇ دېدىم.« ئەھۋالىڭنى سورىدى
بېرىدىغان  ئارقىلىق پەيغەمبەرگە ئۆز ئۈممىتىتائاال هللا > :يەتكۈزۈپ قويغىنكى

ىلسۇن! مەن ھەقىقەتەن ئاتا قساڭا بىز تەرەپتىن  سىنىئەڭ ياخشى نىڭمۇكاپات
الرغا مېنىڭ ساالمىمنى ىقەۋمىم ئەنسار ئاندىن .<ىنى پۇراۋاتىمەنھىدجەننەتنىڭ 
 نىڭ كۆزۈڭالر مىلدىرالپال تۇرىدىكەنسىلەر> :ئۇالرغا ئېيتقىنكى ۋە يەتكۈزگىن
رگاھىدا نىڭ دەهللابىرەر پېشكەللىككە يولۇقۇپ قالسا قىيامەت كۈنى  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ②دە، جان ئۈزدى.-دېدى« ڭالر قالمايدۇ<ئۆزرە ئۆزۈڭالرنى ئاقالشقا ھېچبىر
د شەھى لەركىشى نۇرغۇنمۇسۇلمانالردىن جېڭىدە  ئىراق دىيارىدىكى جىسىر

وماندانى ق نىڭمۇسۇلمانالر جەڭدەۇ ببولۇپ،  مىڭالرچە كىشىلەر يارىالنغانبولغان ۋە 
ى مۇسۇلمانالرنىڭ سان بولۇپ،سەقەفى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  ئىبنى مەسئۇد ەئەبۇ ئۇبەيد

ى ئىبن ەن جازەۋەيھ ئەبۇ ئۇبەيدابەھم دى. پارىسالرنىڭ قوماندانىىئەتراپىدا ئ 5555
ڭ ىبىز سىلەرن بىز تەرەپكە كېلىسىلەر،ياكى سىلەر »ا: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغ مەسئۇد

ۇق ىشىمىزغا توسقۇنلبىزنىڭ بېرياكى  كېلىشىڭالرغا توسقۇنلۇق قىلمايمىز؛
 بىزدىنئۇالر ئۆلۈمگە : »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ دەپ خەت يازدى. ئەبۇ ئۇبەيدە« قىلماڭالر

 دېدى.  «بارايلى بىز ئەمەس،جۈرئەتلىك 
يىن بولغان بىر ئورۇندىن پارىسالرغا ىمۇسۇلمانالر قېچىش ۋە چېكىنىش ق

دە( . )جەڭمالشتىداۋاتاكى كەچ كىرگىچە جەڭ قاتتىق باشلىنىپ ھۇجۇم قىلدى، 
، مۇسۇلمانالرنىڭ ئاتلىرى پىلغا ھۇجۇم قىاللمىدى. نىڭ پىلى بار بولۇپپارىسالر

                                                            
 «اجلهاد»ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەكنىڭ بەت،  -122توم  -8ناملىق كىتابى  «التاريخ الكبري»بۇخارىنىڭ  ①

 بەت. -111توم  -1كىتابى  ناملىق
ناملىق كىتابىدا نەقىل قىلىپ  «التلخيص»دېگەن، زەھەبى « ئىسنادى سەھىھ»ھاكىم رىۋايەت قىلىپ  ②
 دېگەن.« سەھىھ»
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دە، -مۇسۇلمانالرنى پىلغا ھۇجۇم قىلىشقا چاقىردى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ ئۇبەيدە
ئۇنىڭ خارتۇمىنى كېسىۋەتتى.  چوڭ ئاق پىل تەرەپكە ئىلگىرىلەپ ئۆزى ئەڭ

شەھىد  قاتتىق بىر ئۇرۇپئۇنى  گە ھۇجۇم قىلىپلېكىن پىل ئەبۇ ئۇبەيدى
ىدا پىل ئاست . مۇسۇلمانالر ئۆز ئەمىرىنىڭدىئۇنى ئاستىغا بېسىۋال ىۋەتتى ۋەقىل

ۇ بجىسىرگە قايتىشتى.  ۋەمەغلۇپ بولدى  چۈشكۈنلىشىپتۇرغانلىقىنى كۆرۈپ 
ساالمەت كىشى  2555، پەقەت ۇپكىشى شەھىد بول 5555مۇسۇلمانالردىن  جەڭدە

 قالغان ئىدى.
جىسىرغا ئۆمىلەپ  نىڭبىرى ىالردىنلمانالردىن بىر كىشى ئەنسارمۇسۇ

ئۇنىڭ ئىككى قولى ۋە ئىككى پۇتى  ھالبۇكى، .ېتىۋاتقانلىقىنى كۆردىك
يِقنَي َوالَشُ  :ئۇ .گەن ئىدىكېسىل َدِ ْ ِمَن الَنَِبَيِنَي َوالَصِ ُ عَلهَْْيِ َهَداِء ﴿فَأُولَِئَك َمَع الََِذيَن أَْنَعَم اّلَلَ

الِِحنَي َوَحُسَن أُولَِئَك َرفِيًقا مىتىگە ئېرىشكەن ئنىڭ نېهللائۇالر )ئاخىرەتتە( » ﴾َوالَصَ
ئۇالر  ؛ۋە ياخشىالر بىلەن بىللە بولىدۇشەھىدلەر  ،دىقالرپەيغەمبەرلەر، سىد

اھادەتكە ش دى ۋەدېگەن ئايەتنى تىالۋەت قىل ①!«نېمىدېگەن ياخشى ھەمراھالر
 ② ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن! هللا .ئېرىشتى

 ئاغرىق ىالر تارتقاندىن باشقئۇنىڭ يولىدا يارىالنغۇچىهللا  ،بىلگىنكى
چۈمۈلە چاققانچىلىكال پەقەت  يولىدا ئۆلتۈرۈلگۈچى هللا ھېس قىلمايدۇ. ئازابىنى
پەقەت چۈمۈلە چاققانچىلىكال  گەن كىشىيولىدا ئۆلتۈرۈل هللاسېزىدۇ. ئەگەر  ئاغرىق

ۇ ب !؟يارىالنغان كىشى قانچىلىك ئاغرىق سېزەر ئۇنداقتائاغرىق ھېس قىلسا، 
 ئۆز بېشىدىن ئۆتكۈزۈپ باقمىغانئۇنى پەقەت  ئەمما ھەقىقەتەن مۇقەررەر بىر ئىشتۇر

 ىڭنچۈنكى ئىنسانبۇ ئەلۋەتتە ئەقىلگە ھەم مۇۋاپىقتۇر كىشىال ئىنكار قىلىدۇ. 
شىددەت،  بولمىغانئىلگىرى ئۆزىدە  ،ەقاتتىق كۈچەيگەند ھىممىتىۋە  ىپىغەز

، سەۋر، مۇشەققەتكە پەرۋا قىلماسلىق ۋە ئاغرىقنى سەزمەسلىك پەيدا قۇۋۋەت
 بولىدۇ.

ئېغىر  كىشى ئۆزئارا ئۇرۇشۇپ قالسا، ئۆزىگە يەتكەنگاھىدا ئىككى 
نىڭ ئاغرىقىنى پەقەت جېدەل تۈگىگەندىن كېيىن ئاندىن ھېس يارىلىنىشالر

ەر ئىككىلىسى ئۆزىنىڭ ئۆلۈپ كېتىشىدىن چۈنكى ئۇالر ئۇرۇشۇۋاتقاندا ھ قىلىدۇ
 ،ېمەكد قورققانلىقى ئۈچۈن ئۆزىنى قوغداشقا ۋە رەقىبىگە زەربە بېرىشكە تىرىشقان.

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -51سۈرە نىسا  ①
 بەت. -133توم  -2ناملىق كىتابى  «اجلهاد»ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەكنىڭ  ②
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نىڭ دەرگاھىدىكى هللا جېنىنى ئاتىغان؛قا ئۆز هللا غەزەپلەنگەن؛ئۈچۈن  هللا
پەزلىدىن تەييارلىغان نېئمەتلەرنى تائاال ئۆز هللا  ۋە شاھادەتنى ئارزۇ قىلغان

 ئۆز يولىدا جەڭ قىلىپ يارىالنغان مۇجاھىدالرغاۋە نىڭ شەھىدلەرگە هللابىلىپ، 
ۆزى ئۆز ك ،شاھىد بولۇپ يھەقىقىنۇرى بىلەن  ئىمان رەھمىتىگە-بېرىدىغان پەزلى

ى س ئىبنئەنەبۇنىڭ ئىسپاتى  قانداق بوالر؟! ئەھۋالىبىلەن كۆرگەن كىشىنىڭ 
 !رىقىۇجەننەتنىڭ پ ،اھپ: »دۇركۈنى ئېيتقان سۆزى ئۇھۇدنىڭ نەزىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

ئاندىن ئۇ مۇشرىكالر  .«پۇراۋاتىمەن ھىدىنىتەرەپتىن جەننەتنىڭ  ئۇھۇدمەن 
 جەڭ قىلدى. شەھىد بولغۇچە تاكى كىرىپ ئىچىگە بۆسۈپ

ىر ئايالنىڭ پۇتى قايرىلىپ كېتىپ تىرنىقى قىلىنغاندا، ب ىھمۇۋسىل فەت 
كۈلۈمسىرەپ تۇراتتى. ئۇنىڭغا: يەنىال ئۇ ئايال  لېكىن چىقىپ كەتتى

 ئەجىرنىڭ»يال: ، ئۇ ئادېيىلگەندە «تىرنىقىڭىز چىقىپ كەتسىمۇ كۈلەمسىز؟»
 دېدى. «غرىقنىڭ ئاچچىقىنى كەتكۈزۈۋەتتىمەندىن ئا لەززىتى

يرىنىڭ پۇتى يەرمۇك ەشۇاش ئىبنى قەيس قييھە رىۋايەت قىلىنىشىچە،
 نۇرغۇنپۇتى كېسىلگەن ھالەتتە ئۇ جەڭدە  كېسىلىپ كەتتى لېكىن جېڭىدە

ئۆزىنىڭ پۇتىنىڭ كېسىلگەنلىكىنى جەڭ  ئۇ ھالبۇكى، رۇملۇقالرنى ئۆلتۈردى.
 ئاندىن ھېس قىلدى. تۈگىگەندىن كېيىن

 

※  ※  ※ 
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 باب -23

 ئۆلتۈرگەن كىشىنىڭ پەزىلىتى يولىدا كاپىر هللا

ِ تائاال مۇنداق دەيدۇ:  هللا  فَُيْقَتْل أَْو َيْغلِْب فََسْوَف ُنْؤتِيِه أَْجًرا َعِظيًما﴾ ﴿َوَمْن ُيَقاتِْل ِِف َسِبيِل اّلَلَ
يولىدا جىھاد قىلىپ ئۆلتۈرۈلسە ياكى غەلىبە قىلسا، بىز ئۇنىڭغا  هللاكىمكى »

 ①«.كاتتا ئەجىر ئاتا قىلىمىز
قَاِب﴾ يەنە مۇنداق دەيدۇ:تائاال  هللا سىلەر » ﴿فَإَِذا لَِقيُتُم الََِذيَن َكَفُروا فََضْرَب الَرِ

 ②«.كۇففارالرغا )جەڭ مەيدانىدا( ئۇچراشقان چېغىڭالردا ئۇالرنى ئۆلتۈرۈڭالر
 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە  .101
 ③«.كاپىر بىلەن ئۇنى ئۆلتۈرگۈچى دوزاختا مەڭگۈ جەملەنمەيدۇ»دېگەن:  مۇنداق

مۇشۇ مەن »باھىلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:  سەلمان ئىبنى رەبىئە
ىن باشقىغا تهللاۋە دۇبۇلغا كىيگەن، ھەممىسى  ساۋۇتتۆمۈر قىلىچىم بىلەن 

 ھېچبىرىنى ئەسىر ئېلىپكىشىنى ئۆلتۈردۈم، ئۇالردىن  155ئىبادەت قىلىدىغان 
 ④.«ئۆلتۈرمىدىم

 باھىلى سەلمان ئىبنى رەبىئە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۆمەر ئىبنى خەتتاب
بنى ئوسمان ئى كېيىننى كۇفەنىڭ قازىسى قىلىپ تەيىنلىدى. ۇرەزىيەلالھۇ ئەنھ

تا ئۇ شۇ غازات ،غازىتىغا باش قىلىپ ئەۋەتتى ىنەئۇنى ئەرم رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەففان
 شەھىد قىلىندى.

 ھۇ ئەنھۇرەزىيەلال مالىكئىبنى  مەد ئىبنى سىيرىن مۇنداق دەيدۇ: بەرامۇھەم
: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەنەس .يېتىپ قالدىپ ۈشۈئارقىسىغا يىقىلىپ چ

تۇرۇپ: ئولرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  ، بەراگەنىدىدې!« غىننى زىكىر قىلهللا ،قېرىندىشىم»
سەن بىلەن كۆرپەمنىڭ ئۈستىدە ئۆلمەيمەن.  امنىڭ ئوغلى ئەنەس! مەنئى ئات»

ىپ ئېلىشبىرگە جەڭگە كىرگەندە ئۆلتۈرگەن مۇشرىكالردىن سىرت يەنە يەكمۇيەك 
 ⑤دېدى.« ئۆلتۈرگەنمەن مۇشرىكنى 155

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -15سۈرە نىسا  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -5سۈرە مۇھەممەد  ②
 .مۇسلىم توپلىغان ③
 .بەت -253توم  -0ناملىق كىتابى  «املصن »ىبنى ئەبۇ شەيبەنىڭ ئ ④

 دېگەن.« ئىشەنچلىكراۋىيلىرى »، ھەيسەمى توپلىغانتەبرانى ۋە ئابدۇراززاق  ⑤
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 ەراب»لالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: رەزىيە يەنە بىر رىۋايەتتە ئەنەس ئىبنى مالىك
 !قېرىندىشىمئى ›ەن ئۇنىڭغا: ، مغانىدىئىبنى مالىك بىر مىسرا شېئىر ئوقۇ

ەن م›، ئۇ: سەمدې سېنىڭ ئاخىرقى سۆزۈڭ بولۇپ قالمىسۇن< ئوقۇغان بۇ شېئىرىڭ
كىشىنى  155پىقالردىن مەن مۇشرىك ۋە مۇنا .ئۈستىدە ئۆلمەيمەنكۆرپەمنىڭ 

 ①.«دېدى‹ گەنئۆلتۈر
)بەرا  ئۇ: »غانىدىخەت يازبىر ىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەز

ىڭ قەيسەرلىكى تۈپەيلى قوشۇنلىرىنىڭ ھاالك بولۇپ كەتمەسلىكى نئىبنى مالىك(
 ②«شۇنىغا ئۇنى قوماندان قىلماڭالر!ئۈچۈن، مۇسۇلمانالر قو

نى قالقانغا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى مالىك بەرامۇجاھىدالر  جېڭىدەيەمامە 
. ۈپ )دۈشمەننىڭ سېپىلى ئىچىگە تاشلىدى(نەيزە بىلەن كۆتۈر ،ئولتۇرغۇزۇپ

 ،رلىرىگە ھۇجۇم قىلىپئۇ سېپىلدىكى مۇسەيلىمەنىڭ ئەسكەشۇنىڭ بىلەن 
 يارىالنغانرى ېنەچچە ي 85بۇ چاغدا ئۇنىڭ  ئېچىۋەتتى؛ئىشىكنى  ،ئۇرۇشۇپ
  ③ئىدى.

 الىكئىبنى م بەراشەھىرىدە پارىسالر بىلەن جەڭ قىلغاندا  تەرسمۇسۇلمانالر تۇ
 ئۇ دۇئا چۈنكى تەلەپ قىلدى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ئۆزلىرىگە دۇئا قىلىشنى

! بىمرەبئى »دۇئا قىلىپ:  قاهللارەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  . بەراقىلسىال ئىجابەت بوالتتى
 ىمېن ئۇالرنى مەغلۇبىيەتكە يۈزلەندۈرگىن، ،بىزگە ياردەم بەرگىنالرغا قارشى ئۇ

بىلەن بىللە بولغان  نىڭئۇ ۋە ئۇئاندىن دېدى.  «ھەمراھ قىلغىنپەيغەمبىرىڭگە 
ۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھ . بەراقىلدىمەغلۇپ  قىلىپ ئۇالرنىكىشىلەر پارىسالرغا ھۇجۇم 

 .مۇشۇ كۈنى شاھادەتكە ئېرىشتى
ئىدى،  مەنھېرىستولىمۇ ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ جىھادقا  بەرا

 نھۇرەزىيەلالھۇ ئە ئەنەس ئىبنى مالىك نسەپ تۇتۇشتىن ئۆزىنى قاچۇراتتى.مە
 ئەۋەتىلگەندە بەرا)ۋالى قىلىنىپ( گە ەئەرى بەسىرئەش ائەبۇ مۇس»مۇنداق دەيدۇ: 
مۇسانىڭ ئەبۇ ئىبنى مالىك  ئىدى. بەرا بىرگەەن ئۇنىڭ بىلھەم ئىبنى مالىك 

                                                            
 .بەت -123توم  -0ناملىق كىتابى  «املصن »ىبنى ئەبۇ شەيبەنىڭ ئ ①

ئەسىرنىڭ  ئىبنى، بەت -153 توم -1ناملىق كىتابى  «اإلصابة»ئىبنى ھەجەرنىڭ ھاكىم توپلىغان.  ②

 -555توم  -1ناملىق كىتابى  «اتريخ اإلسالم»، زەھەبىنىڭ بەت -158توم  -1ناملىق كىتابى  «أسد الغابة»
 بەت.

 ،بەت -153 توم -1ناملىق كىتابى  «اإلصابة»ھەجەرنىڭ  ئىبنى ③
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!‹ مەندىن خالىغان ئەمەلنى تالالپ ئالغىن›ئىدى. ئەبۇ مۇسا بەراغا:  ىۋەزىر
ماڭا ئوقيا،  لېكىن مائاش سورىمايمەن مەن سەندىن ئەمەل ۋە: ›، بەراگەنىدىدې

 ①.«دېدى‹ بەرگىنيولىدىكى جىھادنى  هللاقالقان ۋە  ،نەيزە، قىلىچ
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  :ەيدۇك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دئەنەس ئىبنى مالى .155

 «كېرەكلىرىگە ئېرىشىدۇ-نىڭ نەرسەكاپىرنى ئۆلتۈرگەن كىشى ئۇ»نەين كۈنى: ۈھ
كالردىن يىگىرمە كىشىنى مۇشرى كۈنى ئەبۇ تەلھە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ شۇدېدى. 
 ②.كېرەكلىرىنى ئالدى-ۇالرنىڭ نەرسەئ ،ئۆلتۈرۈپ

مەن رۇم دىيارىدا مۇجاھىدالردىن بىر »ئەلى ئىبنى بەككار مۇنداق دەيدۇ: 
ۈستىگە رنىڭ ئەئۈچىيى ئېگ)قورسىقى يېرىلىپ( كىشىنى كۆردۈم، ئۇنىڭ 

، ئاندىن سەللىسى ۈپ. ئۇ ئۈچىيىنى قورسىقىغا كىرگۈزئىدىساڭگىالپ قالغان 
 كرەكۆپ ئوندىندىن بىلەن قورسىقىنى چىگدى ۋە ئۇرۇش قىلىپ رۇم كاپىرلىرى

 .«كىشىنى ئۆلتۈردى

 

※  ※  ※ 
 

  

                                                            
 بەت. -231توم  -0ناملىق كىتابى  «املصن »ئىبنى ئەبۇ شەيبەنىڭ  ①
 دېگەن.« سەھىھ»؛ ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇۋت توپلىغانئەبۇ داۋۇد، ھاكىم ۋە ئەھمەد  ②



 توغرىسىدا(ىھاد ۋە ئۇنىڭ پەزىلەتلىرى )ج            جەننەت ئاشىقلىرى يىقىلغان مەيدان

183 

 
 باب -24

بىر جامائەت شاھادەتكە  كىچىكشىجائەتلىك بىر كىشى ياكى 
ۋە دۈشمەنگە شىكەستە يەتكۈزۈش ئۈچۈن كۆپ  پقىزىقى

 كىرىشىنىڭ پەزىلىتى بۆسۈپئىچىگە  دۈشمەن

يَن﴾ مۇنداق دەيدۇ:تائاال  هللا ابِِر ُ َمَع الَصَ ِ َواّلَلَ  ﴿َكْم ِمْن ِفَئٍة قَلِيلٍَة غَلََبْت ِفَئًة َكِثَْيةً بِِإْذِن اّلَلَ
 هللا. ئۈستىدىن غەلىبە قىلىدۇپ جامائە نىڭ ئىرادىسى بىلەن ئاز جامائە كۆهللا»

 ①«.چىداملىق كۆرسەتكۈچىلەر بىلەن بىللىدۇر
ُ َرُءوٌف  مۇنداق دەيدۇ:تائاال يەنە  هللا ِ َواّلَلَ ْبِتَغاَء َمْرَضاِت اّلَلَ ﴿َوِمَن الَنَاِس َمْن َيْشِري َنْفَسُه ا

زاسى ئۈچۈن جېنىنى پىدا قىلىدۇ ىنىڭ رهللابەزى كىشىلەر باركى، ئۇالر » بِالِْعَباِد﴾
گە بەندىلىرى هللانىڭ رازىلىقىنىال تىلەيدۇ(. هللا)قىلغان ئەمەلى بىلەن پەقەت 

 ②«.تولىمۇ مەرھەمەتلىكتۇر
رۇمى  سىنان بۇ ئايەت سۇھەيب ئىبنى ،لىمالرنىڭ قارىشىداائ كۆپچىلىك

ىدە مەكك رۇمى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھەققىدە نازىل بولغان. سۇھەيب
ر مۇ مۇسۇلمانالبولۇپ، مۇسۇلمانالر مەدىنىگە ھىجرەت قىلغاندا ئۇ مۇسۇلمان بولغان

مۇشرىكالر ئۇنىڭغا بىر تۈركۈم  ھىجرەت قىلغان ئىدى ئەمما بىلەن بىللە
 ېتىدىن چۈشۈپ،ئئۇ  ،. شۇنىڭ بىلەنتىئۇنى ھىجرەتتىن توس ،يېتىشىۋېلىپ
 سىلەر مېنىڭ سىلەردىن»ۇالرغا: ھەمدە ئ مانىنى قولىغا ئالدىكائوقدىنىنى ۋە 

ئوقدىنىمدىكى  ،بىلەن قەسەمكى هللائىكەنلىكىمنى بىلىسىلەر. مەرگەنرەك 
سىلەر ماڭا يېقىن كېلەلمەيسىلەر.  بولغۇچەنىڭ ھەممىسىنى سىلەرگە ئېتىپ ئوق

ن ئاندىسىلەرنى چاپىمەن،  قىلىچىمنى ئېلىپ تاكى ھېرىپ قالغۇچەئاندىن مەن 
 لەتتەيېنىمىزدىن باي ھا»دى. ئۇالر: دې «خالىغىنىڭالرنى قىلىڭالر!سىلەر 

دىڭ. ئى كەلگەندە كەمبەغەلسەن قېشىمىزغا  چۈنكى كېتىشىڭگە يول قويمايمىز
 ئاندىن ىڭنى بىزگە كۆرسىتپ قويساڭلىركۈمۈل-سەن پەقەت مەككىدىكى مال

ئۇالرنىڭ دېگىنىدەك ھۇ رەزىيەلالھۇ ئەندېدى. سۇھەيب « ۋېتىمىزۇسېنى قوي
﴿َوِمَن الَنَاِس َمْن َيْشِري تائاال:  هللا نىڭ قېشىغا كەلگەندە ملسو هيلع هللا ىلصقىلدى. ئۇ رەسۇلۇلالھ 

                                                            
 .ئايەتنىڭ بىر قىسىمى -251بەقەرە سۈرە  ①
 ئايەت. -251بەقەرە سۈرە  ②
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ُ َرُءوٌف بِالِْعَباِد﴾ ِ َواّلَلَ ْبِتَغاَء َمْرَضاِت اّلَلَ ى زاسىنىڭ رهللابەزى كىشىلەر باركى، ئۇالر » َنْفَسُه ا
 نىڭ رازىلىقىنىالهللائۈچۈن جېنىنى پىدا قىلىدۇ )قىلغان ئەمەلى بىلەن پەقەت 

نازىل  ەتنىدېگەن ئاي  ①«بەندىلىرىگە تولىمۇ مەرھەمەتلىكتۇر هللاتىلەيدۇ(. 
 دېدى ۋە «ئالدىئەبۇ يەھيا تىجارەتتە پايدا »ئۇنىڭغا:  ملسو هيلع هللا ىلصقىلدى. رەسۇلۇلالھ 

 ②قى ئايەتنى تىالۋەت قىلىپ بەردى.يۇقىرى
 ھۇ ھەققىدە نازىل بولغان بولسىمۇسۇھەيب رەزىيەلالھۇ ئەنگەرچە بۇ ئايەت 

ئۆز  رەھىمەھۇلالھئەمەس. ھافىز ئىبنى كەسىر  غىال خاسپەقەت ئۇنىڭ ئەمما
ئۈچۈن  هللا جېنىنىبۇ ئايەت ئۆز > ئالىمالر نۇرغۇن»سىرىدە مۇنداق دەيدۇ: پتە

دېگەن  <ازىل بولغانيولىدا جىھاد قىلغان مۇجاھىد ھەققىدە ن هللاساتقان ۋە 
ى ِمَن : بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دەيدۇ تائاال هللا قويدى.نى ئوتتۇرىغا قاراش َ اْشََتَ ﴿إَِنَ اّلَلَ

مۇئمىنلەردىن ئۇالرنىڭ  هللاشۈبھىسىزكى، >الُْمْؤِمِننَي أَْنُفَسُهْم َوأَْمَوالَُهْم بِأََنَ لَُهُم الَْجَنََة﴾ 
 ④.«<③بېرىپ سېتىۋالدىجانلىرىنى، ماللىرىنى ئۇالرغا جەننەتنى 

ِ﴾ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  ْبِتَغاَء َمْرَضاِت اّلَلَ ەزى ب» ﴿َوِمَن الَنَاِس َمْن َيْشِري َنْفَسُه ا
زاسى ئۈچۈن جېنىنى پىدا قىلىدۇ )قىلغان ئەمەلى ىنىڭ رهللاكىشىلەر باركى، ئۇالر 

ۇ: ھەققىدە مۇنداق دەيددېگەن ئايەت  «نىڭ رازىلىقىنىال تىلەيدۇ(هللابىلەن پەقەت 
ئادا قىلىش نىڭ ھەققىنى هللاش ۋە يولىدا جىھاد قىلى هللا —مۇجاھىدالر »

قان قا ساتهللا جانلىرىنىئۆز  انغا قەدەرقا ئۇچراشقهللاتاكى شەھىد بولۇپ  ئارقىلىق
 ⑤«.كىشىلەردۇر

قا ساتقان ھالدا دۈشمەنلەرگە ھۇجۇم قىالتتى. هللا جانلىرىنىساھابىالر ئۆز 
 كاپىرالرنىڭ سېپىگە ئۆزى يالغۇزرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  ئەنسارى شام ئىبنى ئامىرىھ

 ىغانىدى،قىلغىنىنى توغرا تاپمر ئۇنىڭ . بەزىلەىپ كىرىپ كەتتىھۇجۇم قىل
ۋە باشقىالر  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ، ئەبۇ ھۇرەيرە

ْبِتَغاَء  :بۇ ئايەتنى تىالۋەت قىلدى ىيە قايتۇرۇپدئۇالرغا رەد ﴿َوِمَن الَنَاِس َمْن َيْشِري َنْفَسُه ا
﴾ِ زاسى ئۈچۈن جېنىنى پىدا ىنىڭ رهللابەزى كىشىلەر باركى، ئۇالر » َمْرَضاِت اّلَلَ

                                                            
 ئايەت. -251بەقەرە سۈرە  ①
 بەت. -25توم  -3 «تفسري القرطيب» ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -111تەۋبە سۈرە  ③
 بەت. -215توم  -1 «تفسري ابن كثري» ④

 بەت. -351توم  -2 «تفسري ابن أىب حامت» ⑤
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  ①«.نىڭ رازىلىقىنىال تىلەيدۇ(هللاقىلىدۇ )قىلغان ئەمەلى بىلەن پەقەت 
ئەنھۇنىڭ ۇ: مەن ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەھمەسى مۇنداق دەيد مۇدرىك ئىبنى ئەۋف

ئۇنىڭ قېشىغا نوئمان ئىبنى مۇقەررىن رەزىيەلالھۇ  شۇ چاغدا ،يېنىدا ئىدىم
ىدا توغرىسئۇنىڭدىن كىشىلەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  نىڭ ئەلچىسى كەلدى. ئۆمەرۇئەنھ

 «باشقىالرنى بىلمەيمەن ،االنى، پاالنى مۇسىبەتكە ئۇچرىدىپ»، ئۇ: سورىغاندا
ئاندىن  .دېدى «ئۇالرنى ئوبدان بىلىدۇ هللا: »ئەنھۇرەزىيەلالھۇ  ئۆمەر ېگەنىدى،د

 شۇنىڭدېدى.  «ساتتى قاهللا جېنىنىئى ئەمىرۇلمۇئمىنىين! بىر كىشى ئۆز »ئۇ: 
: ئۇنى ۇ مېنىڭ تاغام بولىدۇ، كىشىلەرئى ئەمىرۇلمۇئمىنىين! ئ»بىلەن مەن: 

: ۇنھرەزىيەلالھۇ ئە ئۆمەر سەم،دې «< دېيىشىۋاتىدۇئۇ ئۆزىنى ھاالكەتكە تاشلىدى>
 «رەتنى سېتىۋالغان كىشىدۇردۇنيا بەدىلىگە ئاخى ئۇ بەلكى ئۇالر يالغان ئېيتىپتۇ»

 ②.دېدى

مەشرىق »مۇنداق دەيدۇ:  داناملىق كىتابى «املصن »ئىبنى ئەبۇ شەيبە 
ا ردىن بىر كىشى ئۇالرغالىئەنسار گەنىدى،كەل ىبىر قوشۇن كاپىرالرنىڭتەرەپتىن 

پ قايتىئاندىن  نى يېرىپ كىرىپ كەتتى،سېپى شمەنۈۋە د ئۆتتى غاھۇجۇم قارشى
ى سەئىد ئىبن .قىلدىشۇنداق ئۈچ قېتىم -ئىككى ۋە كىرىپ كەتتىيەنە  چىقىپ

ئەبۇ ھۇرەيرە  ئېيتقانىدى،ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا  نىشام ئەنسارى بۇىھ
ْبِتَغاَء مَ  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: ِ﴾ ﴿َوِمَن الَنَاِس َمْن َيْشِري َنْفَسُه ا بەزى كىشىلەر باركى، >ْرَضاِت اّلَلَ

زاسى ئۈچۈن جېنىنى پىدا قىلىدۇ )قىلغان ئەمەلى بىلەن پەقەت ىنىڭ رهللائۇالر 
 .③«< دېگەن ئايەتنى تىالۋەت قىلدىنىڭ رازىلىقىنىال تىلەيدۇ(هللا

ىن رىۋايەت ئەبۇ ئىسھاق سەبىئىيد ناملىق كىتابىدا «املستدرك»ھاكىم 
ئى »ئىبنى ئازىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن:  بەرابىر كىشى قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: 

 ④<زۈڭالرنى ھاالكەتكە تاشلىماڭالرئۆ> ﴾﴿َوََل ُتلُْقوا بِأَْيِديُكْم إََِل الَتَْهلَُكةِ ئەبۇ ئەممارە! 
لگىچە ئۇرۇشقان كىشى ئۆلتۈرۈتاكى  اشقاندادېگەن بۇ ئايەت دۈشمەنگە ئۇچر

                                                            
 بەت. -251توم  -1 «تفسري ابن كثري» ①

ېتىدە سەھىھ ئىسناد بىلەن رىۋايەت ب -533توم  -0 نىڭناملىق كىتابى «املصن » ئىبنى ئەبۇ شەيبە ②
 قىلغان.

 بەت. -223توم  -0ناملىق كىتابى  «املصن »ئىبنى ئەبۇ شەيبەنىڭ  ③
 .نىڭ بىر قىسىمىئايەت -110سۈرە بەقەرە  ④
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بۇ ياق، : »ب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئىبنى ئازى بەرا، غانىدىدەپ سورى« ھەققىدىمۇ؟
دەپ نائۈمىد بولغان  <مېنى كەچۈرمەيدۇ هللائاندىن > گۇناھ قىلىپ بولسا، ئايەت
 ①دېدى.« ھەققىدە كىشى

ەر ئەگ»ئىبنى ئازىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا:  بەرابىر كىشى ، يەنە بىر رىۋايەتتە
منى ۈۋەتسە، مەن ئۆزۈمەن دۈشمەنگە يالغۇز ھۇجۇم قىلىپ ئۇالر مېنى ئۆلتۈر

اق، ي»: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بەرا غانىدى،دەپ سورى «ھاالكەتكە تاشلىغان بوالمدىمەن؟
ِ ََل ُتكَلََُف إََِلَ َنْفَسَك﴾گە:  ملسو هيلع هللا ىلصتائاال رەسۇلۇلالھ  هللا )ئى مۇھەممەد!( > ﴿فََقاتِْل ِِف َسِبيِل اّلَلَ
ا جىھاد قىلغىن، ساڭنىڭ يولىدا جىھاد قىلغىن )يەنى ئۆزۈڭ يالغۇز بولساڭمۇ هللا

مۇناپىقالرنىڭ جىھادتىن قېلىپ قالغانلىقىغا ئەھمىيەت  ،غەلىبە ۋەدە قىلىنغان
دېگەن دەپ بۇيرۇغان، سەن  ②<سەنجاۋابكارسەن پەقەت ئۆزۈڭگىال  ،بېرىپ كەتمە(

ولىدا ي هللادېگەن ئايەت بولسا(  <زۈڭالرنى ھاالكەتكە تاشلىماڭالرئۆ>)يەنى ئۇ ئايەت 
 ③دېدى.« ھەققىدە قىلىشتىن بېخىللىق قىلغان كىشىخىراجەت 

ر بى»ئىبنى ئازىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن:  بەرابىرەيلەن  ،رىۋايەتتەيەنە بىر 
ۇ ئۆزىنى ئ ى قىلىچ بىلەن ھۇجۇم قىلسا،كىشى مىڭ كىشىلىك قوشۇنغا قولىدىك

ىر بياق، » :رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بەرا غانىدى،دەپ سورى «ھاالكەتكە تاشلىغان بوالمدۇ؟
كە زىنى ھاالكەتدېسە ئۆ قىلساممۇ بەرىبىر<تەۋبە ئاندىن: > كىشى گۇناھ قىلىپ

 ④دېدى. «تاشلىغان بولىدۇ
دەيدۇ: بىز رۇم  ىي )يەنى ئەبۇ ئىمران( مۇنداقبئەسلەم ئىبنى يەزىد تەجەي

چىقاردى. مۇسۇلمانالردىن  چوڭ بىر قوشۇنشەھىرىدە ئىدۇق، رۇملۇقالر بىزگە 
پرەك كىشى چىقتى. ياكى ئۇنىڭدىنمۇ كۆ نىڭ سانىنىڭ باراۋىرىدەجەڭگە ئۇالر

ئىبنى  ، جامائەتكە فۇزالەرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئوقبە ئىبنى ئامىر مىسىر ئەھلىگە
 ۇلمانالردىن بىر كىشى رۇم سېپىگەمۇسمەسئۇل بولدى.  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇبەيد

كىشىلەر توۋلىشىپ:  ۇالرنىڭ سېپىنى يېرىپ كىرىپ كەتتى.ھۇجۇم قىلىپ، ئ
ئەبۇ ئەييۇب ئەنسارى  دېگەنىدى، «تاشلىدى ھاالكەتكە ئۆزىنى ئۇ ەلالھ!نۇبھاس»

ۇ ب. خاتا ئىزاھالۋاتىسىلەر نى)ئايەت( ئى خااليىق! سىلەر بۇ»: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
                                                            

 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى  ①
 بىر قىسىمى.ئايەتنىڭ  -85نىسا سۈرە  ②
دېگەن. ئىبنى كەسىر « بۇخارى ۋە مۇسلىمنىڭ سەھىھ ھەدىس شەرتىگە چۈشىدۇ»ھاكىم رىۋايەت قىلىپ  ③

 .ېتىدە ھەم نەقىل قىلغانب -021توم  -1ناملىق كىتابى  «تفسري ابن كثري»ئۆزىنىڭ 

 .توپلىغانئىبنى ئەساكىر  ④
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ئىسالمغا ئىززەت ئاتا تائاال  هللا. بولغانئەنسارىالر ھەققىدە نازىل ئايەت بىز 
 ملسو هيلع هللا ىلصھ رەسۇلۇلال شۇنىڭ بىلەن بەزىلەرقىلغاندا ئۇنىڭغا ياردەم بەرگۈچىلەر كۆپەيدى، 

ئۇنىڭغا ياردەم بەرگۈچىلەر كۆپەيدى،  ،بولۇپئىسالم ئەزىز مانا : ›شۇرۇن ھالدادىن يو
-ئەمدى مال، بولدىماللىرىمىز سەرپ -بۇ جەرياندا بىزنىڭ نۇرغۇن پۇل

 <ئەھۋالىمىزنى ياخشىلىۋااليلى-پەرۋىش قىلىپ، ھالمۈلكىمىزنى 
َسِبيِل  ﴿َوأَْنِفُقوا ِِف  :گە ملسو هيلع هللا ىلص غەمبەردىيە قايتۇرۇپ پەيدرە بۇنىڭغا تائاال هللاكەنىدى، دېيىش

َ ُيِحَبُ الُْمْحِسِننَي﴾ ِ َوََل ُتلُْقوا بِأَْيِديُكْم إََِل الَتَْهلَُكِة َوأَْحِسُنوا إَِنَ اّلَلَ ( مال-پۇل) يولىدا نىڭهللا> اّلَلَ
 سانئېھ قىلىڭالر، ئېھسان تاشلىماڭالر، ھاالكەتكە ئۆزۈڭالرنى قىلىڭالر، سەرپ

 ى.دېگەن ئايەتنى نازىل قىلد  ①<تۇتىدۇ دوست ھەقىقەتەن هللا قىلغۇچىالرنى
لىپ بېرىدۇنيانى كۆپەيتىشكە -بىزنىڭ مال <ئۆزىنى ھاالكەتكە تاشالش> دېمەك،

 دېدى. «جىھادنى تەرك ئەتكەنلىكىمىز ئىدى
 ②ئەبۇ ئەييۇب دائىم جىھادقا چىقاتتى، ھەتتا ئۇ رىم زېمىنىغا دەپنە قىلىندى.

كۈچلۈك بولغان تەقدىردىمۇ گەرچە ئۆلتۈرۈلۈش خەۋپى : »ئۆز كىتابىدابەيھەقى 
بىر پ، چوڭ يالغۇز غازات قىلى زېمىنىغابىرقانچە كىشىنىڭ دۈشمەن  بىر ۋە

ئېچىپ،  ③بىر بابدەپ « قوشۇنغا قارشى ھۇجۇم قىلىشىنىڭ دۇرۇسلۇقى ھەققىدە
ئابدۇلالھ ئىبنى  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ » مۇجاھىدتىن نەقىل قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:

ى دىھيە ئىبن گۇرۇپپا،نھۇ ۋە خەبباب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى بىر مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئە
ىغا( )دۈشمەن زېمىنقىلىپ  گۇرۇپپالغۇز بىر نى يارەزىيەلالھۇ ئەنھۇ خەلىفە كەلبىي

 .④«ئەۋەتتى
 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ »يەنە مۇنداق دەيدۇ:  قىلىپبەيھەقى مۇجاھىددىن نەقىل 

الردىن بىر كىشىنى بىر ىبىلەن ئەنساررەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەمىر ئىبنى ئۇمەييە 
پ قىلى گۇرۇپپايالغۇز بىر نى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ سەئابدۇلالھ ئىبنى ئەن گۇرۇپپا،

 .⑤«ئەۋەتتى)دۈشمەن زېمىنىغا( 
ەيدە مۇنداق دەيدۇ: مەن سەلەمە ئىبنى ئەكۋەئ يەزىد ئىبنى ئەبۇ ئۇب .151

                                                            
 ئايەت. -110سۈرە بەقەرە  ①
 دېگەن.« سەھىھ»شۇئەيب ئەرنەئۇۋت ؛ ئەلبانى ۋە توپلىغانئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى ۋە ئىبنى ھىببان  ②
 بەت. -11توم  -1ناملىق كىتابى  «السنن الكربى» بەيھەقىنىڭ ③
 بەت. -155توم  -1ناملىق كىتابى  «السنن الكربى» بەيھەقىنىڭ ④
 بەت. -155توم  -1ناملىق كىتابى  «السنن الكربى» بەيھەقىنىڭ ⑤
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گە قايسى نەرسىگە بەيئەت  ملسو هيلع هللا ىلصسىلەر رەسۇلۇلالھ »: دىنرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
 ①.دېدى «ئۆلۈمگە»ئۇ:  دەپ سورىسام، «قىلدىڭالر؟
مۇنداق دەيدۇ: تاغام ئەنەس  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەنەس ئىبنى مالىك  .152

 ملسو هيلع هللا ىلصر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بەدر ئۇرۇشىغا قاتنىشالمىغانىدى. ئۇ پەيغەمبەر ىئىبنى نەز
ئى رەسۇلۇلالھ! سەن مۇشرىكالرغا قارشى قىلغان تۇنجى جەڭگە مەن »گە: 

مېنى مۇشرىكالر بىلەن ئۇرۇش قىلىشقا نېسىپ هللا قاتنىشالماي قالدىم. ئەگەر 
 دېدى. « ىلسا، مېنىڭ قانداق قىلىدىغانلىقىمنى ئەلۋەتتە بىلىدۇق

ئەنەس  الپەتكە ئۇچراپ پىتىراپ كەتكەندەئۇرۇشى كۈنى مۇسۇلمانالر تا ئۇھۇد
مەن ھەمراھلىرىمنىڭ قاچقانلىقىدىن هللا! ئى »ئىبنى نەزر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: 

دەپ كاپىرالر « جۇدامەن-ساڭا ئۆزرە ئېيتىمەن ۋە مۇشرىكالرنىڭ ئىشىدىن ئادا
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  تەرەپكە ئىلگىرىلەپ ماڭدى. ئاندىن ئالدىغا سەئىد ئىبنى مۇئاز

ئى سەئىد ئىبنى »، ئەنەس ئىبنى نەزىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇنىڭغا: غانىدىئۇچرى
 رنىڭ رەببى بىلەن قەسەمكى،ىمۇئاز! مەن جەننەتنى ئارزۇ قىلىۋاتىمەن. دادام نەز

دېدى. سەئىد ئىبنى مۇئاز: « تەرەپتىن جەننەتنىڭ ھىدىنى پۇراۋاتىمەن مەن ئۇھۇد
 دېدى. « ئى رەسۇلۇلالھ! مەن ئۇنىڭدەك قىلىشقا جۈرئەت قىاللمىدىم»

ئەنەس ئىبنى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: بىز ئەنەس ئىبنى مالىك 
ە ئوقيا ۋ رنىڭ جەسىتىدىن قىلىچ بىلەن چېپىلغان، نەيزە بىلەن سانجىلغانىنەز

بىلەن ئېتىلغان بولۇپ سەكسەن نەچچە يېرىنىڭ يارىالنغانلىقىنى كۆردۇق. 
ەتكەن ۋبۇرۇنلىرىنى كېسىپ، يۈزىنى بۇزۇ-الر ئۇنى ئۆلتۈرۈپ، ئاندىن قۇالقمۇشرىك
ھېچكىم ئۇنى تونۇيالمىدى. ئۇنى پەقەت ھەمشىرىسىال بارمىقىدىن  بولغاچقا

ْ َمْن َيْنَتِظُر  ﴿ِمَن الُْمْؤِمِننَي  تونۇيالىدى. بىز ْ َمْن قَََض َنْحَبُه َوِمهْْنُ َ عَلَْيِه فَِمهْْنُ ِرَجاٌل َصَدقُوا َما عَاَهُدوا اّلَلَ
لُوا َتْبِديًَل﴾ مۇئمىنلەرنىڭ ئىچىدە )رەسۇلۇلالھ بىلەن غازاتقا چىققاندا » َوَما َبَدَ

ۇلۇق( رساباتلىق بولۇپ، شەھىد بولغانغا قەدەر دادىللىق بىلەن جەڭ قىلىش توغ
ەزىسى ب ئۇالرنىڭ. بار كىشىلەر نۇرغۇن ئاشۇرغان ئىشقا ئەھدىنى بەرگەن قاهللا

)ئەھدىگە ۋاپا قىلىپ( شەھىد بولدى، بەزىسى )شەھىد بولۇشنى( كۈتمەكتە، ئۇالر 
دېگەن بۇ ئايەتنى  ②«)پەرۋەردىگارىغا بەرگەن ئەھدىسىنى( ھەرگىز ئۆزگەرتكىنى يوق

ئەنەس ئىبنى نەزر ۋە ئۇنىڭغا ئوخشاش كىشىلەر ھەققىدە نازىل بولدى دەپ 

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 ئايەت. -23سۈرە ئەھزاب  ②
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 ①ئوياليمىز.
بەندىنىڭ قايسى ئى رەسۇلۇلالھ! »مۇئاز ئىبنى ئۇفرائ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: . 153

قالقانسىز »: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ىدى،دەپ سورىغان «؟ئەمىلى رەببىنى كۈلدۈرىدۇ
بۇنى ئاڭلىغان مۇئاز ئىبنى  دېدى. «ئىچىگە شۇڭغۇپ كىرىشىدۈشمەن  ھالەتتە

ەنگە ئۆلتۈرۈلگ تاكى تاشالپ ساۋۇتىنى يېشىپئۈستىدىكى  ئۇفرائ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
 ②قەدەر جەڭ قىلدى.

 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ .155
: )خۇرسەن بولىدۇ( لىنىدۇبئەجەكىشىدىن ئىككى  رەببىمىز: »ېگەنمۇنداق د

 سۇغۇرۇلۇپ ۋە ئۆزى ياخشى كۆرگەن ئايالىنىڭ يېنىدىن بىرى، كۆرپىسىدىن
بەندەمگە : ›)پەرىشتىلەرگە( للەئەززە ۋە جە هللانامازغا تۇرغان كىشى.  چىقىپ
 ،ئازابىمدىن قورقۇپ مۇكاپاتنى ئۈمىد قىلىپ ۋە ئۇ مېنىڭ دەرگاھىمدىكى ر!قاراڭال

 غاناماز چىقىپ سۇغۇرۇلۇپ ياخشى كۆرگەن ئايالىنىڭ يېنىدىن ئۆزىكۆرپىسى ۋە 
بولسا مەغلۇپ ھەمراھلىرى  يولىدا غازات قىلغان، هللادەيدۇ؛ يەنە بىرى،  ‹تۇردى

گەن ۋە بىلكىنى ىليوق ئىكەن ىئۆزىنىڭمۇ ئۆلۈمدىن باشقا يول، بولۇپ چېكىنگەن
 هللا كىشى. قىلغانىپ بېرىپ تاكى قېنى تۆكۈلگىچە جەڭ دۈشمەن تەرەپكە قايت

 ئۈمىد مۇكاپاتنىبەندەمگە قاراڭالر! ئۇ مېنىڭ دەرگاھىمدىكى : ›)پەرىشتىلەرگە(
قېنى تۆكۈلگىچە  ئازابىمدىن قورقۇپ دۈشمەن تەرەپكە قايتىپ تاكى ۋە قىلىپ

 ③«.جەڭ قىلدى< دەيدۇ
نىڭ ئۆزى يالغۇز كەلگەن مۇشۇ سەھىھ ھەدىسپەقەت  ئەگەر مەزكۇر بابتا

 ىشنىڭ پەزىلىتىكىر نىڭ ئىچىگە يالغۇز ھالەتتە بۆسۈپدۈشمەنكۆپ  بولسىمۇ،
ئ سەلەمە ئىبنى ئەكۋەئۇنىڭدىن باشقا،  .كۇپايە قىلغان بوالتتىبارىسىدا بىزگە 

دۈشمەن يالغۇز ھالەتتە مۇجاھىدنىڭ  ھەم رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ قىسسىسى
 ۇر.مىسالالرنىڭ ئەڭ نەمۇنىلىكىد ھەققىدىكى شۇنىغا شۇڭغۇپ كىرىشىقو

 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر سەلەمە ئىبنى ئەكۋەئ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:  .150
رەباھ مەنمۇ شۇ چاغدا  رەباھتىن يايالققا ئەۋەتتى.خىزمەتچىسى  تۆگىلىرىنى

تەلھەنىڭ ئېتىنى تۆگە بىلەن بىللە ئوتلىتىشقا ئېلىپ  بىلەن بىللە بولۇپ،

                                                            
 .توپلىغانبۇخارى  ①
 ئىبنى ئەبۇ شەيبە ۋە بەيھەقى توپلىغان. ②
 دېگەن.« سەھىھ» شۇئەيب ئەرنەئۇۋت؛ ئەلبانى ۋە توپلىغانئەھمەد، تەبرانى، ھاكىم  ③
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باستۇرۇپ كېلىپ، ئابدۇراھمان فەزارى  ئەتىسى تاڭ سەھەردە چىققان ئىدىم.
ەيدەپ ھ بۇالپ ڭ ھەممىسىنىتۆگىلىرىنىپادىچىسىنى ئۆلتۈرۈپ، نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 باھقا:ەمەن ر كەتتى.
ر ۋە لھە ئىبنى ئۇبەيدۇلالھقا يەتكۈزۈپ بەەباھ! بۇ ئاتنى ئېلىپ تەئى ر —

ر دۆڭگە چىقىپ بى ېدىم. ئاندىند —گە ئەھۋالالرنى خەۋەر قىلغىن،  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 :قاراپمەدىنىگە 

 دىم ۋە:دەپ ئۈچ قېتىم توۋلى —دۈشمەن ھۇجۇم قىلدى!  —
 مەنكى ئەكۋەئ ئوغلىمەن،
 دىن ئىسالمنىڭ قالقىنى.
 بۈگۈن دۈشمەن تېتىيدۇ،
 ھاالكەتنىڭ تەمىنى.

ئۇالردىن بىرىگە  ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن ئىز قوغالپ ماڭدىم. دەپ بېيىت ئوقۇغاچ
 مەن: .ئوق ئۇنىڭ تارغىقىغا تەگدى ئاتقانىدىم، ئوقيېتىشىۋېلىپ 

مەن ئەكۋەئنىڭ ئوغلىمەن، بۈگۈن سەن پەسكەشلەرنىڭ ھاالكەت  !مانا ئالە —
 دېدىم. —كۈنىدۇر، 
ئۇالرغا توختىماي ئوق ئېتىپ، ئاتلىرىنى  ،بىلەن قەسەمكى هللا

 ،كەلسەناۋادا ئاتلىق بىرەرسى ئارقىغا بۇرۇلۇپ ماڭا ھۇجۇم قىلىپ  ئۆلتۈرۈۋەردىم.
 ئېتىنى ئۆلتۈرۈۋېتەتتىم.ئېتىپ  ئولتۇرۇپ، ئوققىلىپ  ى دالدادەرەخندەرھال 

ەندە تاغنىڭ ئۈستىگە چىقىپ گرغا كىرتاغ يولى تارىيىپ چىغىر يولال اندىنئ
ۈم. ددىن قوغالپ يۈرسىشۇ تەرىقىدە ئۇالرنىڭ ئارقى ئەنە دۇمىالتتىم.ئۇالرغا تاش 

رىنى تاشالپ قاچقىلى تۇردى، مەنمۇ ىلنىڭ تۆگى ملسو هيلع هللا ىلصئۇالر ئاخىرى پەيغەمبەر 
تۆگىلەرنى ئارقامدا قالدۇرۇپ، داۋاملىق ئوق ئاتقان ھالدا ئۇالرنىڭ كەينىدىن 

 نغا يېقىقۇر ش ئۈچۈن ئوتتۇزىتىيېنىكليۈكىنى ئۇالر  قوغالپ مېڭىۋەردىم.
الپ تاشئۇالر . تاشالپ ماڭدى ىلىرىنىغا يېقىن نەيزتال ئوتتۇزكېچەك ۋە -كىيىم

 ەرنىڭ بىلىۋېلىشى ئۈچۈنۋە ساھابىل ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  نەرسىلەرنىڭ ھەممىسگەماڭغان 
بىر چاغدا تاغ قاپتىلىغا كېلىپ  ئۇالرھەتتا  تاش بىلەن بەلگە قويۇپ ماڭدىم.

ئۇالر ئولتۇرۇپ چۈشلۈك  .كەلدى نىڭ ئوغلىمۇئۇالرنىڭ قېشىغا بەدر فەزارىقالدى، 
تۆپىلىككە چىقىپ ئولتۇردۇم.  مەنمۇ بىرگەچ پاراڭلىشىشقا باشلىدى. تاماق يې

 :دىنەزارى ئۇالرف
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 دى، ئۇالر:ېدەپ سورىۋ —؟ سىلەرگە نېمە بولدى —
تاڭ يورىغاندىن باشالپ بىزدىن نېرى  ئادەم بېشىمىزغا باال بولدى. بۇ —

 —قولىمىزدىكى ھەممە نەرسىنى ئېلىۋالدى،  قوغالۋاتىدۇ،كەتمەي ئوق ئېتىپ 
 فەزارى: دېيىشتى.

ۇنىڭ ش .دېدى —پىلىككە چىقىپ ئۇنىڭغا بىر نېمە دېسۇن، تۆت كىشى تۆ —
ىنالپ ئۇالر يېق تۆپىلىككە ياماشقىلى تۇردى.ئۇالردىن تۆت كىشى مەن بار بىلەن، 

 :گېپىمنى ئاڭلىغۇدەك يەرگە كەلگەندە، مەن
 ، ئۇالر:ەپ سورىدىمد —مېنى تونۇمسىلەر؟  —
 :دېيىشتى، مەن —؟ سەنياق، كىم —
يۈزىنى ھۆرمەتلىك نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصمۇھەممەد  بولىمەن. كۋەئەسەلەمە ئىبنى ئ —

ئۇ ھەرگىزمۇ  بىلەن قەسەمكى، قايسىڭالرنى قوغلىسام نىڭ نامىقىلغان زات
ھېچقايسىڭالر  ماقچى بولساڭالرمېنى تۇت قېچىپ قۇتۇاللمايدۇ ئەمما

 دېدىم، ئۇالردىن بىرى: —يېتىشەلمەيسىلەر، 
 دېدى. —، ھەقىقەتەن شۇنداقكەن —

. مەن جايىمدا مىدىرلىماي ئۇالر قايتىپ چۈشۈپ كەتتى ،ەنشۇنىڭ بىل
 زارلىقنىڭدەرەخ ڭنىڭ ئاتلىق قوشۇنلىرىنى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  شۇ ئارىدا، تۇردۇم.

 ندىىسئەخرەم ئەسەدى، ئۇنىڭ ئارقى ئەڭ باشتا دۈم.كۆر ئارىسىدا كېلىۋاتقانلىقىنى
 دى.ەلگەنىكىندى ك دىن مىقداد ئىبنى ئەسۋەدسىئەبۇ قەتادە ئەنسارى، ئۇنىڭ ئارقى

 ئېتىنىڭ مەن ئەخرەمنىڭ .شۇنىڭ بىلەن دۈشمەنلەر قېچىپ كېتىشتى
 :ۇپ تۇرۇپچۇلۋۇرىدىن تۇت

 ۋە ساھابىلەر يېتىپ كەلگۈچە ئۇالر ملسو هيلع هللا ىلصئى ئەخرەم! دىققەت قىل، پەيغەمبەر  —
 دېسەم، ئۇ: —ۋېتىپ قالمىسۇن، ۈسېنى ئۆلتۈر

ۋە  ، جەننەتسەڭۈرقا ۋە ئاخىرەتكە ئىمان كەلتهللائى سەلەمە! سەن  —
 دېدى، —مىغىن! توس ىد بولۇشتىنھەاخنى ھەق دەپ بىلسەڭ، مېنى شزدو

ىپ ئۇ بېرىپ ئابدۇراھمان بىلەن ئېلىش .ۋەتتىمۇمەن ئۇنى قوي شۇنىڭ بىلەن
 سانجىپ شەھىد قىلىۋەتتى.نەيزە  ڭغائابدۇراھمان ئۇنى لېكىن ئېتىنى ئۆلتۈردى

 چەۋەندازى نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  بولغانىدى،مىنىپ قاچماقچى نىڭ ئېتىغا ئۇئاندىن 
  .ىۋەتتۈئۆلتۈربىلەن پ نەيزە ۋېلىيېتىشى ۇنىڭغائرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ قەتادە 

بىلەن قەسەمكى،  نىڭ نامىيۈزىنى ھۆرمەتلىك قىلغان زاتنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصمۇھەممەد 
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)مەن بەك ئىلگىرىلەپ كەتكەن  .مدۈيۈگۈر ئارقىسىدىن پىيادەمەن دۈشمەننىڭ 
ا( ئارقامدىن كېلىۋاتقان ساھابىلەرنىڭ بىرىنىمۇ، ھەتتا ئۇالرنىڭ بولغاچق

كۈن ئولتۇراي دەپ قالغان ۋاقىتتا،  .كۆرمىدىم ننىمۇتوزا-چاڭئايىغىدىن چىققان 
دۈشمەن زىقەرەد دەپ ئاتىلىدىغان سۇلۇق جىلغىغا يېتىپ باردى ۋە قاتتىق 

مېنىڭ  لېكىن چاڭقاپ كەتكەنلىكى ئۈچۈن سۇ ئىچمەكچى بولۇشقانىدى
رۈپ بىر تامچىمۇ سۇ ئىچمەلمەي يەنە ئارقىسىدىن يۈگۈرۈپ كېلىۋاتقانلىقىمنى كۆ

ىپ مەن يۈگۈرۈپ بېر قاچتى ۋە ئېگىز بىر تۆپىلىككە قاراپ يامىشىشقا باشلىدى.
 :مۈرىسىنى چەنلەپ تۇرۇپ ئوق ئاتتىم ۋە بىرسىگە يېتىشىۋېلىپ

مەن ئەكۋەئنىڭ ئوغلىمەن، بۈگۈن سەن پەسكەشلەرنىڭ ھاالكەت  !مانا ئالە —
 دېدىم، ئۇ: —كۈنىدۇر، 
، ېگەنىدىد —؟ ئەتىگەنكى ئەكۋەئمۇسەنۋۇي ئانىسى ئۆلگۈر، يەنە شۇ  —

 مەن:
 —ئەتىگەنكى ئەكۋەئىڭمەن،  !دۈشمىنى جېنىڭنىڭ ئى ئۆز شۇنداق، —
 دېدىم.

 مەن ئاتنى تاشالپ قاچتى.تاغ يولىدا ئىككى تۇياق ئۇالر شۇنداق قىلىپ، 
شۇ  ئالدىغا قاراپ قايتىپ ماڭدىم.نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئېلىپ ئۇ ئىككى ئاتنى 

 اتۇلۇمدبىر  ، يەنەسۈت تۇلۇمدابىر ىپ كەلدى. ئۇ ئامىر ماڭا يېتىشئارىدا، تاغام 
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئاندىن  سۈتنى ئىچىپ، سۇدا تاھارەت ئالدىم. .سۇ ئەكەلگەن ئىكەن

 زىقەرەدتىكى سۇلۇق جىلغىدا تۇرۇۋاتقانىكەن؛ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر دىم. قېشىغا كەلنىڭ 
كېچەكلەرنىڭ -نەيزە ۋە كىيىم قارىسام، مەن مۇشرىكالردىن تارتىۋالغان تۆگە،

پ، غۇزالوتۆگىدىن بىرنى بمەن قايتۇرۇۋالغان بىالل  ھەممىسىنى يىغىپ كەپتۇ.
شۇرۇپ ۇپقىلىپ كاۋاپ  گە ملسو هيلع هللا ىلصئۇنىڭ جىگىرى بىلەن لوكىسىنى پەيغەمبەر 

 مەن: بېرىۋېتىپتۇ.
ساھابىلەردىن يۈز ئادەمنى تالالپ،  گىن،ئى رەسۇلۇلالھ! ماڭا ئىجازەت بەر —

دېسەم،  —قويماي قىرىپ تۈگىتىۋېتەي، ئۇالرنى قوغالپ بېرىپ بىرىنىمۇ 
كۈلۈپ كەتتى. ھەتتا ئۇنىڭ چىشلىرى ئوت يورۇقىدا كۆرۈنۈپ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 :قالغانىدى. ئۇ
 ، مەن:دېگەنىدى — شۇنداق قىالمتىڭ؟راستىنال ئى سەلەمە!  —
كى، راستىنال ھۆرمەتلىك قىلغان زات بىلەن قەسەم-ھەئە، سېنى ئىززەت —
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 :ملسو هيلع هللا ىلص. پەيغەمبەر دېدىم —، شۇنداق قىلىمەن
 دېدى. —ىدۇ، فان زېمىنىدا مېھمان قىلىنىۋاتەتئۇالر ھازىر غ —

 ېيتىشىچە، بىرەيلەنشۇ ئارىدا، غەتفان تەرەپتىن بىر ئادەم كەلدى. ئۇنىڭ ئ
رۈلگەن كۆتۈيىراقتىن ئۇالر ئۈچۈن تۆگە بوغۇزالپ، تېرىسىنى چىقىرىۋاتقان ۋاقىتتا 

« ي! مەدىنىلىكلەر ئارقىمىزدىن قوغالپ كەپتۇھو» ننى كۆرۈپ:توزا–چاڭ
 پتۇ.ىدېيىشىپ قېچىپ كېت
 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ئەتىسى سەھەردە

 ىلىكئەڭ ياخشىسى ئەبۇ قەتادە، پىياد چەۋەندازلىرىمىزنىڭ كىبۈگۈن —
 ①دېدى. —دۇر، مىزنىڭ ئەڭ ياخشىسى سەلەمەئەسكەرلىرى

بىر كىشىنىڭ يالغۇز ھالەتتە كۆپ سانلىق دۈشمەنگە ھۇجۇم قىلىشىنىڭ 
ۆز ئدۇرۇس ئىكەنلىكىگە يۇقىرىقى سەھىھ ھەدىس كۈچلۈك دەلىل بوالاليدۇ، گەرچە 

 نىڭئۇ كىشىتەقدىردىمۇ  چلۈك بولغانۈش ئېھتىماللىقى كۈگۇمانىدا ئۆلتۈرۈل
رەزىيەلالھۇ  ئەخرەم ئەسەدى ،ھۇجۇم قىلىشى دۇرۇستۇرپ شاھادەتنى تەلەپ قىلى

داق مۇ ئۇننىساھابىالر ،مىدىار قىلئىنك ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  نىڭ ئىشىنىئەنھۇ
 زەلۋە ئەۋ بستەھەبۇ ئىشنىڭ مۇ ھەدىس يۇقىرىقى بەلكىقىلىشتىن توسمىدى 

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما  ئەبۇ قۇدامە ۋە سەلەمە يەنە كېلىپ، .دۇرىكىگە دەلىلئىكەنل
 ئۆزى يالغۇز ستىنشىنى كۈتۈپ تۇرماۇمۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزىگە قوشۇل ئىككىسى

 ماختىغان. ملسو هيلع هللا ىلصدۈشمەنگە ھۇجۇم قىلغانلىقىنى پەيغەمبەر 
ماقچى بولغان ئۆزى يالغۇز ھۇجۇم قىلدۈشمەنگە  يەنە ھەدىستە يۇقىرىقى

 دۇرۇسىڭ نىئۇنى توسۇش مېھرىبانلىق قىلىپ ياكى باشقا كىشىلەر ئەمىر كىشىگە
 ،نىيىتى راستچىل ئەگەر ئۇنىڭئۇنىڭدىن باشقا،  ؛گە ھەم دەلىل بارئىكەنلىكى
ئىكەنلىكىنى  خالىس شەھىدلىككە بولغان ئارزۇسىنىڭ سەمىمىي ۋەئىرادىسى 

ئۆز نى ئۇ ماي،توسۇپ قويبىلەن ئۇ كىشىنىڭ ئارىسىنى نىڭ ئىرادىسى ئۆزى ،بىلسە
 ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ والاليدۇ چۈنكىدەلىل ب دۇرۇسلىقىغىمۇتىشنىڭ ېۋۇقوي مەيلىگە
نى ئەسەدى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەخرەم نىڭرەزىيەلالھۇ ئەنھۇئىبنى ئەكۋەئ  سەلەمە

سەلەمە . لىمىگەنبئەيى توسقانلىقىنىمۇ، كېيىن ئۆز مەيلىگە قويۇۋەتكەنلىكىنىمۇ
ئىبنى ئەكۋەئ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ كەينىدىن قوغلىغان كاپىرالرنىڭ سانى ئىنتايىن 

 دىن ملسو هيلع هللا ىلصكۆپ ئىدى چۈنكى ئۇ دۈشمەنلەرگە قايتا ھۇجۇم قىلىش ئۈچۈن رەسۇلۇلالھ 

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①
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ئەگەر كاپىرالر كۆپ بولمىغان بولسا، ئۇ  سورىدى. ئۆزىگە يۈز ئادەمنى بېرىشىنى
تتى ئەمما شۇنداقتىمۇ ئۇ دۈشمەنلەرگە ئۆزى يالغۇز ئۇنچىلىك ئادەم سورىمىغان بوال

 ھۇجۇم قىلىپ باردى.

نى ئۇقبە ئىب ناملىق كىتابىدا «اتريخ مدينة دمشق»ئۆزىنىڭ ئىبنى ئەساكىر 
ۈنى يەرمۇك ك: ىدۇقەيس كىالبىدىن نەقىل قىلىپ مۇنداق بىر ۋەقەنى بايان قىل

 مەن»رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا: ھ انالردىن بىر كىشى ئەبۇ ئۇبەيدە ئىبنى جەررامۇسۇلم
رەر ىگە دەيدىغان ب ملسو هيلع هللا ىلص ەر، پەيغەمبلماقچىمەنھۇجۇم قىقاتتىق قارشى  دۈشمەنلەرگە

 :رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ ئۇبەيدە دېگەنىدى،« ؟سۆزۈڭالر بولسا )يەتكۈزۈپ قويايمۇ(
ۋەدە قىلغان نەرسىنى ھەق بىزگە  رەببىمىز ھەمدە ئېيتقىنئۇنىڭغا ساالم »
 ①دېدى. «قانلىقىمىزنى يەتكۈزۈپ قويغىنتاپ

نغان ۋغا ئېلىۋە دەمەشىقنىڭ قورشا ىھ قىلىنغانئىبنى ئەساكىر شامنىڭ فەت
: مۇنداق دەيدۇمەد ئىبنى ئىسھاقتىن نەقىل قىلىپ مۇھەمۋاقىتلىرىنى 

 ،شەھىرىنىڭ تۆۋىنىدىكى ۇمۇسھقا مىنگەن ھالدا انالردىن بىر كىشى ئاتمۇسۇلم»
 .دىۇرۇشقا باشلىئېتىنى سۇغ ېلىپدەرياغىچە ك ڭ يېنىدىكىمىسھەل چىركاۋىنى
 ،كۆرۈپئۇنىڭ يالغۇز ئىكەنلىكىنى  ىكىش 35ىرالردىن كاپ شۇئاندا ھۇمۇسلۇق
 نى كۆرۈپئۇ كىشى ئۇالركەلدى.  ۇنىڭغا قاراپئۈچۈن ئ ۇشئۇنىڭ بىلەن ئۇرۇش

-كەينى لىپ،پكە ئۆتتى ۋە ئۇالرغا ھۇجۇم قىئۇالر تەرە)دەريادىن( ئېتى بىلەن 
ۇ ئ، ېچىشقا باشلىدىئۇالر ق نىڭ ئۈچ ئادىمىنى ئۆلتۈرگەنىدى،ئۇالر كەينىدىن

 11ۇپ چە ئۇالر بىلەن ئۇرۇشىيېتىپ بارغچىركاۋىغا  ئۇالرغا ئەگىشىپ مىسھەل
 ئۇالر چىركاۋنىڭ ئىچىگە كىرىۋالغاندا كەينىدىن كىرىپ ھەتتا كىشىنى ئۆلتۈردى

اش ت چىركاۋغا يوشۇرۇنۇۋالغان كاپىرالر ئۇنىڭغا شۇ ۋاقىتتائۇالر بىلەن ئۇرۇشتى. 
 «.شەھىد قىلىۋەتتىئېتىپ ئۇنى 

 رىۋايەت قىلىپھەزرەمىيدىن  فيانۇسمىززى ئەال ئىبنى  ھافىز ئەبۇ ھەججاج
قىلىنغان مغا قارشى ۇر ئىبنى ئەرتاھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رىسۇب»مۇنداق دەيدۇ: 

ەت تاالپئۇالرغا  ،پىستىرما قويۇپ رغاالرىكلىرى مۇجاھىدېرۇم چ .قا قاتناشتىغازات
 گەزىئۆاھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ر ئىبنى ئەرتۇسىببۇنى كۆرگەن . ۈشكە باشلىدىيەتكۈز

 ستىرمىلىرىنى تەكشۈرۈشكە ماڭدى.رۇملۇقالرنىڭ پى ئېلىپ نىھەمراھ يۈز

                                                            
 بەت. -151توم  -5 «اتريخ مدينة دمشق» ①
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دىدا بىر ۋا كۆزىتىۋېتىپ ئۆزى يالغۇز رۇمنىڭ بەزى جىلغىلىرىنىبىر كۈنى ئۇ 
ئاتالرنىڭ . بۇ تنى ئۇچراتتىباغالغلىق ئا تۇياق 35 ۋە ئۇنىڭ يېنىدا چىركاۋ

غان ىدىىستىرما قوي، ئۇالر مۇسۇلمانالرغا پئىچىدە بولۇپ چىركاۋ ئىگىلىرى
 ئۇكەلدى ۋە ئېتىنى  ى ئەرتاھ چىركاۋ تەرەپكەر ئىبنىسۇب كىشىلەر ئىدى.
پ ىكلەرنىڭ چىقىرېچ ئۆزى ۋە باغلىدى. ئاندىن چىركاۋغا كىرىپ ئاتالرنىڭ يېنىغا

رىكلىرى ې. رۇم چچىركاۋنىڭ ئىشىكىنى تاقىۋەتتى كەتمەسلىكى ئۈچۈن
ھەيران قېلىپ، قوراللىرىنى قولىغا ئېلىپ بولغۇچە كنىڭ تاقالغانلىقىدىن ئىشى

ە ۋ يەر چىشلەتتىئۈچ كىشىنى  غا ھۇجۇم قىلىپئۇالربۇسىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 
 . جەڭ قىلىشقا باشلىدىئۇالر بىلەن 

ڭ ىيوق ئىكەنلىكىنى كۆرگەن ئۇن ھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭبۇسىر ئىبنى ئەرتا
 ىكىچىركاۋ ئىچىدھەمدە ھەمراھلىرى ئۇنى ئىزدەپ كېلىپ ئۇنىڭ ئېتىنى تونۇدى 

ۇپ قارىسا چىركاۋ ئىچىگە كىرمەكچى بول پچۇرۇڭ ۋە قورال ئاۋازىنى ئاڭال-ۋاراڭ
ر ئۆگزىنىڭ بىر قىسمىنى ئۇالشۇنىڭ بىلەن،  ئىشىك ئىچىدىن تاقاق ئىدى.

 ر ئىبنى ئەرتاھۇسىبئۆز قوماندانى  ۋە نىڭ ئىچىگە چۈشتىچىركاۋ، بۇزۇپ ئېچىپ
 ائوڭ قولىدۇپ تۇرۇپ، ولى بىلەن ئۈچەيلىرىنى تۇتسول ق رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ

اندىن ئقىلىچ بىلەن بىر توپ كىشىلەرگە قارشى جەڭ قىلىۋاتقانلىقىنى كۆردى. 
 رىرىكلىېچ يىقىلدى. مۇسۇلمانالر رۇم لىنىپھۇشسىز ئەنھۇ بۇسىر رەزىيەلالھۇ

بەزىسىنى ئەسىر  ،ئۇالرنىڭ بەزىسىنى ئۆلتۈرۈپ بىلەن داۋاملىق جەڭ قىلىپ
لغۇز ھۇجۇم يا ەسەمكى، بىزگەبىلەن ق هللا›رۇم ئەسىرلىرى مۇسۇلمانالرغا: ئالدى. 

الر: دېدى. ئۇ ‹ئەرتاھر ئىبنى ىسۇبۇ ب›ئۇالر:  سورىغانىدى،‹ قىلغان بۇ كىشى كىم؟
‹ بىرىنى تېخى تۇغۇپ باقمىدىبۇنىڭدەك  ئايالالر، ەسەمكىبىلەن ق هللا›

 دېيىشتى.
ئۇنىڭ ئۈچىيىنىڭ ھەمراھالر ئۇنىڭ ئۈچەيلىرىنى ئىچىگە قايتۇرۇپ سالدى، 

قورسىقىنى سەللىلىرى بىلەن  ئۇالر ئۇنىڭ ئىدى. زەخمىلەنمىگەن ھېچبىر يېرى
 .نى داۋامالشتۇردىىساقىيىپ كەتتى ۋە جىھاد قتولۇئۇ كېيىن  .ېڭىپ قويدىت

 !«ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن هللا

ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ يەمامە  بەرا نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن بەيھەقى
 باغچىغا مۇسۇلمانالر بىلەن يوشۇرۇنۇۋالغانمۇسەيلىمە كاززاپ  ،قاتنىشىپ جېڭىگە

)باغچىنىڭ  قىلدى.بىرگە ھۇجۇم قىلدى. جەڭ باغچا ئەتراپىدا شىددەتلىك داۋام 
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تاملىرى ئېگىز قوپۇرۇلغان بولۇپ، دۈشمەنلەر باغچا ئىچىدىن مۇسۇلمانالرغا 
ى قالقانن غا قويۇپ،قانھەمراھلىرىدىن ئۆزىنى قال بەراقارىتىپ ئوق ياغدۇراتتى.( 

ئۈستىگە ئېتىشنى تەلەپ قىلدى.  دۈشمەن دىن ئاشۇرۇپتام كۆتۈرۈپ، نەيزە بىلەن
لغۇز ئۇ ئۆزى يا . شۇنىڭ بىلەنباغچىغا تاشلىدى دىن ئاشۇرۇپئۇالر ئۇنى تام

ئۇالردىن ئون كىشىنى ئۆلتۈردى ۋە  جەڭ قىلىپشىددەتلىك بىلەن كاپىرالر 
چە ن نەچئۇنىڭ سەكسەبۇ قېتىملىق جەڭدە . ۋەتتىئېچى نىىئىشىكباغچىنىڭ 

ئۇنىڭ قىلغىنىغا قارشى  بولۇپ، ساھابىالردىن ھېچبىر كىشى يارىالنغانيېرى 
 ۇالرنىڭ ھەممىسىدىن رازى بولسۇن!ئ هللا ئىدى. چىقمىغان

داق دەيدۇ: مۇن ئىبنى ئەساكىر ۋەلىد ئىبنى مۇسلىمدىن رىۋايەت قىلىپ
روم  ]ھۇمۇستىكىماڭا مۇنداق بىر ۋەقەنى سۆزلەپ بەردى:  بوۋايبىر  ھۇمۇسلۇق

شقا نېمىئۇنىڭ »ماڭا:  ئىدى.غۇ ىقار ئۇ ،رىكلىرىدىن بىرىنى ئۇچرىتىپ قالدىمېچ
 انىدىم،غمەن ئۇنىڭدىن سورى دېيىلدى. «باققىنسوراپ  قارىغۇ بولۇپ قالغانلىقىنى

)ئۇرۇند(  يئاسى ىلىپتەرەپكە يۈرۈش ق ۇمۇسمۇسۇلمانالر ھ»: مۇنداق دېدى ئۇ
كىشى  35ئاتلىق  ماڭار كۆل بويىغا چۈشتى. ئاندىن ىب يېنىدىكىدەرياسىنىڭ 

نالردىن مۇسۇلما قارارگاھىغا يېقىنلىشىپ،الر مۇسۇلماندەريانىڭ يېنىدىكى  بىلەن
تىڭتىڭالپ كېلىش ھەققىدە بۇيرۇق  بىرەرىنى ئەسىر ئېلىپ كېلىش ياكى خەۋەر

  چۈشتى.
مۇسۇلمانالرنىڭ  قاراپ ماڭدۇق.چىقىپ دەريانىڭ قىرغىقىغا  بىز يولغا

ا ئېتىنى انىڭ يەنە بىر قىرغىقىددەري ،يېقىنالشقىنىمىزدا قارارگاھىغا
ى يېنىدا ئىدى. ئۇ بىزنى كۆرۈپ ئۇنىڭ نەيزىس .بىر كىشىنى كۆردۈق سۇغۇرۇۋاتقان

وقۇم چ >ئۇ :نەيزىسىنى قولىغا ئالدى. بىز غا مىنىپئېتى دە،-ئېتىنى ئېگەرلىدى
 ئۇىلغانىدۇق ئەمما دەپ گۇمان قكېتىدۇ< رەپكە بىزدىن قېچىپ مۇسۇلمانالر تە

ن ئېتى بىلەن دەريادىئۇنىڭ  ئېتى بىلەن دەرياغا كېچىپ بىز تەرەپكە قاراپ كەلدى.
 .نى كۆرۈپ تەمتىرەپ قالدۇقجۈرئىتىكېچىپ ئۆتۈپ بىز تەرەپكە كېلىۋاتقانلىق 

تىپ يېېنىمىزدىكى دۆڭگە ئاندىن ي ىپدە، سىلكىن-ى دەريادىن چىقاردىئېتى ئۇن
 ەنەيزىسىگدە، -ئۇ ئېگىرىدىن تۇردىشۇنىڭ بىلەن، . چىقالماي قالدى كەلگەندە

مۇ چاقىردى، ئات ېتىنىدۆڭنىڭ ئۈستىگە چۈشتى ۋە ئ ەپسەكربىر تايىنىپ 
 بىزگەدە، -مىندى ېتىغا. ئاندىن ئۇ ئسەكرەپ چىقىپ ئۇنىڭ قېشىغا كەلدى

ۋە بىزدىن بىر  تىقىلىپ كېلىپ سېپىمىزنى بۆلۈۋەت بىلەن ھۇجۇم شىددەت
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 ئۇ بىزگە لېكىن غان ئىدۇقبىز يەنە بىر يەرگە يىغىلىۋالكىشىنى ئۆلتۈردى. 
ۋە بىزدىن يەنە بىر  بۆلۈۋەتتىيەنە سېپىمىزنى شىددەتلىك ھۇجۇم قىلىپ 

بىز  . بۇ ئەھۋال بىرنەچچە قېتىم يۈز بەرگەندىن كېيىنكىشىنى ئۆلتۈردى
 ايېتىشىۋالس پ كىمگەئۇ بىزنى قوغال .تەرەپكە قاراپ قاچتۇقشەھەر چېكىنىپ 

كىشىدىن مەندىن  35كىشىنى ئۆلتۈرۈپ بولدى،  21ھەتتا بىزدىن  ۈپنى ئۆلتۈرشۇ
مەن قېچىپ ھۇمۇسنىڭ دەرۋازىسىغا يېقىنلىشىپ قالمىدى.  ھېچكىمباشقا 

ر ئۇنىڭ ئۈستىدىكى قاراۋۇلال دەرۋازا قالغاندا ئۇ ھېلىھەم مېنى قوغالۋاتاتتى.
ن چىقاردى. ئۇنى ئۆلتۈرۈشكە ئاتلىق قوشۇ ،كۆرۈپ اتقانلىقىنىپ كېلىۋقوغال

ئەمدى قېچىپ ئۇ > :ىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپتكې ەپكەئاتلىق قوشۇننىڭ ئۇ تەر
مگە كەينىبىلىش ئۈچۈن  قانداق قىلىدىغانلىقىنىئۇنىڭ  پ،دەپ ئويال كېتىدۇ<

. ۇۋەتتىكۆزۈمنى ئۇي سانجىپ، كۆزۈمگە نىىسىنىڭ ئۇچىنەيز ئۇ ئۆرۈلۈشۈمگىال
لىق ئات الرنىڭ. مۇسۇلمانۈۋەتتىاتلىق قوشۇن ئۇنى قورشاپ ئۆلتۈرئ نۇرغۇنكېيىن 

 .شەھەرگە كىرىۋالدۇق كەينىدىن يېتىپ كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپقوشۇنلىرى 
 «[.ۈپ قويدىكۆتۈرۈپ ئاپىرىپ كۆم جەسىدىنى ئېلىپ، ڭئۇنى ئۇالر

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: ر ببەرا ئىبنى ئازى .155
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماالرغا قوشۇپ  ئەتىك ۋە ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇتبەئابدۇلالھ ئىبنى 

ئۇالر  .ئەۋەتتىيەھۇدىي ئەبۇ رافىئنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن  نىرەساھابىلنەچچە بىر
ۇ ئەنھۇ رەزىيەلالھئابدۇلالھ ئىبنى ئەتىك كەلگەندە  قورغانغا يېقىن ىپمېڭ

 دېدى. «تۇرۇپ تۇرۇڭالر! اقاي، سىلەرمەن بېرىپ قاراپ ب»: باشقىالرغا
ىش ئۈچۈن مەن قورغانغا كىر»مۇنداق دەيدۇ:  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى ئەتىك
دەپ ئۇنى ئىز يۈتتۈرۈپ قويغان بىرنەچچە كىشىلەرئېشىكىنى  پايالپ تۇرغانىدىم،

 ەۋ چىقتى. مەن بىلىنىپ قېلىشىمدىن ئەنسىرەپ بېشىمنى ئورىۋالدىم سىرتقا
غانالر دىكىرى>: دەرۋازىۋەن .ۇۋالدىمئولتۇر ەت قىلىۋاتقان قىياپەتكە كىرىۋېلىپھاج

دە، قورغان -ۋالدىمدېدى. مەن كىرى تاقايمەن!< دەرۋازىنى دەرھال كىرىۋالسۇن،
ئەبۇ  بىرنەچچەيلەنكۈنۈۋالدىم. ۆم ئېغىلىغايېنىدىكى ئېشەك  دەرۋازىسى

 پاراڭلىشىپ ئولتۇرۇپ گىچەكېچىخېلى  ،رافىئنىڭ قېشىدا كەچلىك غىزا يەپ
ئاندىن  مەن ئەتراپ جىمجىتلىققا چۆمگەندەئاندىن ئۆيلىرىگە قايتىشتى. 

تۈڭلۈككە  قورغان ئاچقۇچىنى دەرۋازا قېشىدىكى دەرۋازىۋەننىڭچىقتىم. 
قورغاننىڭ دەرۋازىسىنى  ،ېلىپەن ئاچقۇچنى ئدىم. مىقويغانلىقىنى كۆرگەن ئ
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ئىشىكلىرىنى سىرتىدىن بولغاندا ئۇالر ئۆيلىرىگە قايتىپ  دە،-ئاچتىم
 قىتتابۇ ۋا. چىقتىم نىڭ ياتاق ئۆيىگەئئەبۇ رافى ا بىلەن. ئاندىن شوتۋەتتىمتاقى

ئۇنىڭ قەيەردە  مەنقاراڭغۇ ئىدى. ئۆي ئىچى بولۇپ،  چۈرۈلگەنئۆينىڭ چىرىقى ئۆ
، مەن گەنىدى: >ئى ئەبۇ رافىئ!< دېدىم. ئۇ: >كىم؟< دېەلمەيئىكەنلىكىنى بىل

  جايىغا تەگكۈزەلمىدىم. غانىدىم ئەممان تەرەپنى مۆلچەرلەپ قىلىچ ئۇرئاۋاز چىققا
خۇددى دىن كېيىن( ئازبىر كېتىپئۇنىڭ ھۇجرىسىدىن چىقىپ )ئاندىن مەن 
ى ئەبۇ رافىئ! ى ئۆزگەرتىپ: >ئبولۇپ كىرىپ ئاۋازىمن كىشىدەك ياردەمگە كىرگەن

 ىىرب باياتىن؟ نېمە بولدى دەيسەنغۇ! !ئۆلگۈر ۋۇيدېدىم. ئۇ: > ساڭا نېمە بولدى؟<
يەنە بىر قىلىچ تۇرۇپ دېدى. مەن مۆلچەرلەپ  كىرىپ ماڭا قىلىچ ئۇردى<

ئايالىمۇ ھەم ، رقىراشقا باشلىدىئۇمۇ تەگمەي ئەبۇ رافىئ ۋا غانىدىم ئەمماۇرئ
 . ۇپ كەتتىئورنىدىن تۇر

بۇ . بولۇپ كىردىم گە كىرگەن كىشىاۋازىمنى ئۆزگەرتىپ ياردەمئيەنە مەن 
ئۇنىڭ  ڭ ئۇچىنىقىلىچىمنىمەن  ،ئىكەن يېتىۋالغانئۇ ئوڭدىسىغا  ۋاقىتتا

قىلىچنىڭ  لىرى غىرىسالپ كەتكىچەڭەكۈستاكى ئۇنىڭ  ،قورسىقىغا قويۇپ
 . ئۈستىدىن ئۆزۈمنىڭ ئېغىرلىقىنى چۈشۈرۈپ باستىم

 چۈشۈۋاتقاندا يىقىلىپ پەسكە دە،-ەلدىميېنىغا ك وتىنىڭشئالدىراپ ئاندىن 
ھەمراھلىرىمنىڭ قېشىغا ئاقساپ  ېڭىپتپۇتۇمنى قىپ كەتتى. پۇتۇم چى كېتىپ

 ايتمايمەن<ققەتئىي چە ۇزارىنى ئاڭلىمىغ->يىغاھەمراھلىرىمغا:  ئاندىنكەلدىم. 
 <ئۆلدى : >ئەبۇ رافىئىر جاكارچىب ۈپ،زارە كۆتۈرۈل-ئېتىش بىلەن يىغا تاڭ .دېدىم

 دەپ توۋلىدى.
 نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  منىڭ قېشىغا بېرىپ، ئاندىن بىرلىكتەمەن ھەمراھلىرى

ئەبۇ رافىئنىڭ ئۆلتۈرۈلگەنلىكىنى ئۇنىڭغا خەۋەر قىلدۇق.  قايتتۇق ۋەقېشىغا 
: ملسو هيلع هللا ىلص، رەسۇلۇلالھ پۇتۇمنىڭ سۇنغانلىقىنى كۆرسەتكەنىدىم گە ملسو هيلع هللا ىلص مەن رەسۇلۇلالھ

الپ يپۇتۇمنى سى ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال پۇتۇمنى سۇندۇم،مەن  .< دېدىسۇنغىنپۇتۇڭنى >
 ①.«ساقىيىپ كەتتى ولمىغاندەكالب خۇددى ھېچنىمە، پۇتۇم ۇۋېدىقوي

 ئەبۇ ھەدرەد ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ »ئىبنى ھىشام رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: 
مەدىنىنىڭ ئەتراپىدا  ئىككى ساھابىنى بىلەن زىيەلالھۇ ئەنھۇئەسلەمى رە

ر ئۇال ،چوڭ گازارمىسىغا ئەۋەتتى مەشىق قىلىدىغان مۇشرىكالرنىڭ  يئەسكىرى

                                                            
 .توپلىغان بۇخارى ①
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رەزىيەلالھۇ ئەسلەمى  ئەبۇ ھەدرەدمەدىنىگە تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلماقچى ئىدى. 
 تائاال هللا كە مۇۋەپپەق بولدى،ئۆلتۈرۈش كاتتىۋاشلىرىنىمۇشرىكالرنىڭ ئەنھۇ 

رەزىيەلالھۇ ئەسلەمى  ئەبۇ ھەدرەد ،مەغلۇپ قىلدى ىمۇشرىكالرنىڭ ئەسكەرلىرىن
 ①.«ېرىشتىئ لەرگەمەتيغەنى نۇرغۇنلىغانمۇشرىكالردىن ئەنھۇ 

 ەجەڭدبىرى ئىدى. بۇ  دىنجەڭلەر شىددەتلىكئىراقتىكى  جېڭىقادىسىيە 
 ۋەققاس ۇبولۇپ، ئۇالرغا سەئىد ئىبنى ئەب كۆپرەك دىن 1555 نىڭ سانىمۇسۇلمانالر

مىڭدىن كۆپرەك بولۇپ، ئۇالرغا  55قوماندان ئىدى. كاپىرالر بولسا  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
 پارىسالرنىڭ چوڭى رۇستەم قوماندانلىق قىلغان ئىدى.

ر ۋەقەنى زىكىبىر كىتابىدا مۇنداق  ناملىق «سراج امللوك»تەرتۇشى ئۆزىنىڭ 
شۈپ ئۆز چۈ ئەمىر ئىبنى مەئدى كەرىب قادىسىيە كۈنى دەرياغاقىلىدۇ: 

ىمەن. ئەگەر سىلەر بىر تۆگە رۈكنىڭ ئۇ تەرىپىگە ئۆتۆۋمەن ك»ھەمراھلىرىغا: 
 اكى ئۇالرت ەتتەقىلىچ تۇتقان ھالقولۇمدا  بارساڭالر، يېتىپ ۋاقىتتاچىلىك ۇسويغ

. ئەگەر كېچىكىپ بىلەن ئۇرۇشۇۋاتقىنىمنى كۆرۈسىلەر چە ئۇالرۈمېنى ئۆلتۈرگ
ى. دېد« تاپىسىلەر ىتىمدەئارىسىدا ئۆلتۈرۈلگەن ھالرنىڭ مېنى ئۇال ،قالساڭالر

 . ىپ بۆسۈپ كىرىپ كەتتىقىلپارىسالرغا ھۇجۇم  ،رۈكتىن ئۆتۈپۆۋئاندىن ئۇ ك
نېمە ئۈچۈن ئۇنى مەيلىگە قويۇپ ئى بەنى زۇبەيد! »بىرىگە: -مۇسۇلمانالر بىر

ھالىتىدە ھايات ئەمدى ئۇنى  سىلەر ،بىلەن قەسەمكى هللا  ؟بەردىڭالر
ھۇجۇم قىلىپ ئۇنىڭ قېشىغا  مۇسۇلمانالرمۇدېيىشتى. ئاندىن « ايسىلەرتاپالم

ىنىڭ ئېت ىنىڭئەجەملەردىن بىر ،ئۇ ئېتىدىن يىقىلغان  بولۇپ غىنىدا،يېتىپ بار
 دۇرۇشدى. ئاتلىق ئەجەم ئېتىنى ماڭۋالغان ئىۇتۇتمەھكەم ئىككى پۇتىنى 

 كەتھەرى ېتىئباققان بولسىمۇ، ئۇ بەك مەھكەم تۇتۇۋالغاچقا ئۇرۇپ  ئۈچۈن
 .قىاللمايۋاتاتتى

ئات  ېتىشتى،يەردىن تارقاپ ك مۇسۇلمانالر يېتىپ كەلگەندە پارىسالر ئۇ
-ىندىى مەئدى كەرىب ئۇ ئاتقا مقېچىپ كەتتى. ئاندىن ئەمىر ئىبن مۇئىگىسى

ەندىن سىلەر م ،ەمكىبىلەن قەس هللا ئەبۇ سەۋرمەن! مەن»دە، مۇسۇلمانالرغا: 
 دېدى.« تاس قالدىڭالر ئايرىلىپ قالغىلى

تەرتۇشى مەزكۇر كىتابىدا يەنە مۇنداق بايان قىلىدۇ: تارىق ئىبنى زىياد 

                                                            
 .بەت -235توم  -2 «الروض األن » ①
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نىڭ پادىشاھى لەزرىقنىڭ ى بىلەن كىرگەن بولۇپ، بۇ يەركىش 1155ئەندەلۇسقا 
ەڭ مۇسۇلمانالرغا ت مۇئىدى. ئىسپانالر ئۈچ كۈن ئۇرۇشۇپ تەزفىير نائىبى

نداق گە شۇىزب: »مۇنداق خەت يازدىر لەزرىققا يتەزفىشۇنىڭ بىلەن، . كېلەلمىدى
 يەردىن ئۈندىمۇياكى  چۈشتىمۇ ئۇالر ئاسماندىن كى،كەلدى بىر تۈركۈم كىشىلەر

كۈچىمىز  ھېچ لېكىنشۇنچە ئۇرۇشقان بولساقمۇ  . بىز ئۇالر بىلەنىدىمبىلم
 . «ڭنى توغرا تاپتۇقنىڭ كېلىشىسې ىدى شۇڭايەتم

 مۇسۇلمانالر بىلەن بىلەن كېلىپ كىشىلىك ئاتلىق قوشۇنمىڭ  15لەزرىق 
ناق سىبىر جەڭ مۇسۇلمانالر ئۈچۈن قاتتىق قېتىملىق ئۈچ كۈن جەڭ قىلدى. بۇ 

اناھ پباشقا  تىنهللا گەسىلەر»تارىق مۇسۇلمانالرغا خىتاب قىلىپ: بولغان ئىدى. 
مىز قۇتۇلۇش يولى جەڭ قىلىشتىن باشقا جاسارەت بىلەنيوقتۇر.  بەرگۈچى
ېڭىز دئارقاڭالردىن بولسا ، ائوتتۇرىسىد زېمىنىنىڭ ئۇالرنىڭھازىر . سىلەر قالمىدى

 ىزنىڭ ئالدىمىزدا غەلىبە قازىنىشب !؟االيسىلەربار ىمۇقەيەرگيەنە ، ۇپتۇقورشاپ تۇر
ۇم زرىققا ھۇجياكى ئۆلۈمدىن باشقا يول يوق. مەن ھازىر ئۇالرنىڭ باتىل ئىالھى لە

ۇالرغا قارشى ھۇجۇمغا مەن ھۇجۇمغا ئاتالنغان ھامان سىلەرمۇ ئ ،قىلىمەن
 دېدى.  «ئۆتۈڭالر!

 ئىسپان ،تارىق لەزرىقنى ئۆلتۈردى .مۇسۇلمانالر شۇنداق قىلدى
 .دىكاپىرالرنى مەغلۇپ قىل هللا ،ئۆلتۈرۈلدى نۇرغۇن كىشىلەرئەسكەرلىرىدىن 

، مۇسۇلمانالردىن پەقەت قىلىۋەتتى تىرىپىرەنگىچە مۇسۇلمانالر ئۇالرنى ئۈچ كۈن
 شەھىد بولدى.كىشىلەرال  غىنەزئا

 نىڭمۇشرىكالرئاز سانلىق مۇسۇلمانالر كۆپ سانلىق  — مۇالزكورد جېڭى
 قاتارىدىن بولۇپ، ئىسالم تارىخشۇناسلىرىدىن بۆسۈپ كىرگەن جەڭلەرنىڭئىچىگە 

 مۇنداق بايان قىلغان:ناملىق كىتابىدا بۇ ھەقتە  «سراج امللوك»رتۇشى ەت
ئۇ رۇم  بولۇپ، ئارسالن لىپمۇسۇلمانالرنىڭ قوماندانى ئا جېڭىدە مۇالزكورد

تەييارلىق  ەئاالھىد جەڭگە. رۇم پادىشاھى بۇ جەڭ قىلدىپادىشاھىغا قارشى 
مىڭدىن  555تەييارالنغان قوراللىق  دەرىجىدە تەسۋىرلىگۈسىز بولۇپ، كۆرگەن

رۇملۇقالر ئۆزىنىڭ غەلىبە قىلىدىغانلىقىغا . ىدىئچىققان  ئارتۇق رۇم قوشۇنى
ھەتتا مۇسۇلمانالرنىڭ دىيارلىرى ۋە شۇنچىلىك دەرىجىدە ئىشەنگەن ئىدىكى، 

 ىھەرقايسھەربىر مەنسەپدارلىرىغا ، ئۆزىنىڭ تەقسىم قىلىپئۆزئارا رايۇنلىرىنى 
 ئىدى.  ۋىاليەتلەرنى بۆلۈپ بېرىدىغانلىقىغا كېلىشىپ بولغان
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ئىراق ۋە ئەجەملەرنىڭ سۇلتانى ئىدى. ئۇ  يئارسالن تۈركى پئالىپادىشاھ 
ۆز ئ ئاڭلىغاندىن كېيىن كۈچلۈك قوشۇن بولۇپ توپالنغانلىقىنىنىڭ لۇقالررۇم

ا ئالىپ ئارسالنغر ئىشنى ئۇال .يىغدىشەھەر ئاھالىسىنى مەسلىھەتلىشىش ئۈچۈن 
نىڭ قوشۇنى بەك سەن نېمە دېسەڭ شۇنىڭغا قوشۇلىمىز ئەمما ئۇالر: »تاپشۇرۇپ

ئۇنداقتا قېچىپ نەگە »ئۇ:  گەنىدى،دې« كۈچلۈككەن، تەڭ كەلگىلى بوالرمۇ؟
سىلەر ئۈچۈن  شئىززەت بىلەن ئۆلۈ ا يول قالمىدى.ئۆلۈمدىن باشقبارىسىلەر؟! 

ئەتراپىدىكى جەڭگە تەييار مۇجاھىدالرنى توپالپ،  مىڭ 25ۋە  دېدى« ياخشىدۇرئەڭ 
 ېقىن جايغا قارارگاھ تىكلىدى.رۇملۇقالر بىلەن ئۇرۇشۇشقا ي

ىدىن كېتىپ ئەقل ئىككى تەرەپ سەپ تارتقاندا، بۇنى كۆرگەن كىشىنىڭ
نىڭ سانى مۇسۇلمانالر چۈنكى قېلىشى ھەم ھەيران قاالرلىق ئەمەس ئىدى

 قارا ئۆكۈزدىكى ئاق تۈككە ئوخشاش تۇراتتى.  رۇملۇقالرغا نىسبەتەن خۇددى
 تبىسىۇجۈمە خكۈن قايرىلغاندىن كېيىن مەن ئۇالر بىلەن : »النئارس ىپئال
ەپ د« نېمە ئۈچۈن؟»دېدى. كۆپچىلىك: « توغرا تاپتىم جەڭ قىلىشنى ۋاقتىدا

ىڭ بىزن لەرمۇنبەرىكى بارلىق چۈنكى بۇ ۋاقىتتا زېمىن يۈزىد»ئۇ:  سورىغانىدى،
 دېدى.  «غەلىبە قىلىشىمىزغا دۇئا قىلىدۇ

 ھەربىر كىشى»ئۇ ئەسكەرلەرگە:  ىلىپ پېشىن ناماز ۋاقتى بولغانداكۈن قاير
ن مە ىشىۋالسۇن ۋە ۋەسىيەتلىرىنى قالدۇرۇۋالسۇن!لەن ۋىدالى بىلىرئۆز ھەمراھ

مەن بىلەن  مۇەررۇمغا قارشى ھۇجۇم قىلىشقا كەسكىن ئىرادىگە كەلدىم، سىل
 دېدى.  «ھۇجۇمغا ئۆتۈڭالر!

 ىدىنكۈئۇالرنىڭ سانىنىڭ كۆپل قاتار بولۇپ تىزىلدى، 25رۇم قوشۇنلىرى 
الن ئەسكەرلىرىنىڭ ئارس پئالىكۆرگىلى بولمايتتى.  چېتىنى سەپنىڭ ھەتتا

ھۇجۇمغا ئۆتتى.  مۇجاھىدالر رۇمغا قارشى بىراقال ئومۇميۈزلۈك ئالدىغا چىقتى ۋە
ىرىنى پلسە ڭئۇالرنىڭ ھۇجۇمى شۇنچىلىك ئۇشتۇمتۇت بولدىكى، رۇم قوشۇنلىرىنى

رۇم پادىشاھى رۇم پادىشاھىنىڭ قارارگاھىغىچە يېتىپ باردى.  ھەتتايېرىپ 
ىچە يېتىپ كېلەلەيدىغانلىقىنى ھەتتا خىيالىغىمۇ يەرگ بۇ ڭمۇسۇلمانالرنى

ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى  ،ھۇجۇم قىلىپ قا. مۇسۇلمانالر قارارگاھكەلتۈرمىگەن ئىدى
ە گنەيزى بىرىنىڭ بېشىنى كېسىپ دىنچىلىرىنى ئۆلتۈردى ھەمدە ئۇالرقورۇق

. رۇم قوشۇنلىرى توۋلىدىدەپ  «پادىشاھ ئۆلتۈرۈلدى!»كۆتۈرۈپ:  ئېگىز سانجىپ
 كەينىگە قارىماي-ئالدى لىقىنى بىلىپمەغلۇپ بولغانئۆزىنىڭ  بۇنى ئاڭالپ
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 . ېچىشقا باشلىدىق
ىلىچ ق .ئاتا قىلدى كاتتا غەلىبەمۇسۇلمانالرغا تائاال بۇ قېتىملىق جەڭدە  هللا

 . مۇسۇلمانالر رۇملۇقالردىنرنەچچە كۈن ھۆكۈم سۈردىدە بىرۇم ئەسكەرلىرى ئىچى
 اغبوينى مۇرۇم پادىشاھىالدى. رگە ئئەسى قالغانلىرىنى ،نۇرغۇنلىرىنى ئۆلتۈرۈپ

ىپ ئالننىڭ قېشىغا ئېلىپ كېلىندى. الئارس پئالى سېلىنغان ھالەتتەئارغامچا 
اق قاند بولساڭ مېنىڭ ئۈستۈمدىن غەلىبە قىلغانئەگەر سەن »الن ئۇنىڭغا: ئارس

 شۈمدىنئۇ چاغدا سېنى ئۆلتۈرۈ»ئۇ:  گەنىدى،دې« قىلغان بوالتتىڭ؟
 «ئۆلتۈرۈشۈمگە ئەرزىمەيسەنسەن مېنىڭ »الن: دېدى. ئارس« شەكلىنەرمىدىڭ؟

ا ڭ بوينىغا ئارغامچدېدى. ئۇالر ئۇنى «ئۇنى سېتىۋېتىڭالر»سكەرلىرىگە: دېدى ۋە ئە
 چەنەچبىر ھەتتا ئۇنىڭغا .دىايالندۇرۇپ يۈرئەسكەرلەر ئىچىدە ئ سېلىنغان ھالەتتە

ر ئۇنىڭ بىرنەچچە دەرھەمگىمۇ مۇسۇلمانالباھا قويۇلغان بولسىمۇ،  دەرھەم
ئاخىرىدا مۇجاھىدالردىن سېتىۋالمىدى.  ھېچكىم يارىمايدىغانلىقىنى بىلىپ

ر دېدى. ئۇال «يساتساڭالر ئۇنى سېتىۋاال قابۇ ئىتئەگەر سىلەر ئۇنى : »بىرەيلەن
بولغان ئىشالرنى  ئېلىپ كەلدى ۋەئارسالننىڭ قېشىغا  پئىتنى ئالىۋە  ئۇنى

 يلەنبىرە پەقەت ھېچكىم چىقمىدى،لىشقا ېئۇنى سېتىۋ»ۇنىڭغا خەۋەر قىلىپ: ئ
 مۇئىت: »النئارس پئالى گەنىدى،دې« قا سېتىۋالىدىغانلىقىنى ئېيتتىبىر ئىتئۇنى 

ېمە نۇنىڭ ئلېكىن  بولىدۇپايدىالنغىلى چۈنكى ئىتتىن  راقئۇنىڭدىن ياخشى
 دېدى.« پايدىسى تېگىدۇ!؟

ۇنى ئ ،ۋېتىشنى بۇيرۇپۇھىنى قويالن رۇم پادىشائارس پئالىشۇنىڭ بىلەن، 
نى تەيىنلىدى. ئۇ يېتىپ بارغاندا رۇملۇقالر يەتكۈزۈپ قويۇشقا بىر كىشى يېرىگەئۆز 
 ڭ ئەمىلىنى ئېلىپ تاشالپ، ئورنىغا باشقا پادىشاھ تەيىنلەشتى.ئۇنى

نەقىل قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: زۇبەير ئىبنى بەككاردىن ئىبنى ئەساكىر 
ئۆزىنىڭ ئابرۇيلۇق كىشى ئىدى. ئۇ  دۇنيالىرى كۆپ،-مالئابدۇلئەزىز ئىبنى زۇرارە 

! ئابدۇلئەزىز گۇۋاھلىق هللائى : »دۇنيالىرىغا قاراپ-ھېسابسىز مال-ھەددى
 «يولىدا ئاتىدى هللا مۈلكىنى، جېنىنى ۋە ئەھلىنى-لما ئۆزىنىڭ ئۇ ،بېرىدۇكى

قانداق  قارارىمغائى ئاتا! مېنىڭ »كېلىپ: دېدى. ئاندىن ئۇ ئاتىسىنىڭ ئالدىغا 
)ھەق ئۈستىدە بولساڭال( ئى ئابدۇلئەزىز! »ئاتىسى:  گەنىدى،دې« ؟سەنقاراي

نىم، مېلىم ۋە ېمەن ج»دېدى. ئۇ: « خۇرسەن بولغان ھالدا يولۇڭنى داۋامالشتۇر
ئى  ئۇنداقتا ئاتالنغىن»ئاتىسى:  گەنىدى،دې« ىمغا ئاتىديولى هللائەھلىمنى 
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 دېدى.« ەت بەرسۇنبەرىك ساڭا هللا ئەزىز!لئابدۇ
ۇ ئ گە يولغا چىقتى. ھالبۇكىىستانتىنىيئۇ مۇجاھىدالر بىلەن بىرگە قۇ

 . شاھادەت ئارزۇسىدا مېڭىۋاتاتتى
ناھايىتى شىددەتلىك داۋام  جەڭ، بولۇپجەڭ  گىرەلەشمەرۇم بىلەن بىر كۈن 

 ئۆزى ئارزۇ قىلغان ،كىرىپ بۆسۈپرۇم قوشۇنلىرىنىڭ ئىچىگە  ئابدۇلئەزىز قىلدى.
 .چە جەڭ قىلدىۈھادەتكە ئېرىشكشا

ئىبنى بوخت ئابدۇلۋاھھاب مۇھەممەد ئىبنى جەرىر تەبەرى مۇنداق دەيدۇ: 
 لمانالر رۇمغا قارشى. مۇسۇغازاتقا چىقتى بىلەن ئەبۇ مۇھەممەد بەتتال رۇمغا قارشى

 جەڭ مەيدانىغائوڭۇشسىزلىققا ئۇچرىدى. ئابدۇلۋاھھاب ئېتىنى مغا ئۆتكەندە ھۇجۇ
. ئەگەر سېنىڭ قېنىڭنى گەنمەنقۇنچاق ئاتنى كۆرمىسېنىڭدەك قور»قايتۇرۇپ: 
 كى دۇبۇلغىنىبېشىدى ۋە دېدى« تۆكسۇن! مېنىڭ قېنىمنى هللا ،تۆكمىسەم

جەننەتتىن ئەجىبا مەن، سىلەر ئىبنى بوخت مەن ئابدۇلۋاھھاب: »پئېلىپ تاشال
بۇ  لىدى.ىدېدى ۋە دۈشمەن تەرەپكە ھۇجۇم قىلىپ ئىلگىر «؟قېچىۋاتامسىلەر

 .ۋاتقان ئىدىدەپ توۋال« سۇ! ۋاي»كىشى:  اپ كەتكەن بىرڭقچا ئۇسساپۋاقىتتا 
 پبۆسۈئىچىگە  دۈشمەندېدى ۋە « جەننەت ئالدىڭدا تۇرسا!؟»ئۇنىڭغا:  ئىبنى بوخت

 ①ئۇنىڭ ئېتى شۇ يەردە ئۆلتۈرۈلدى.جەڭ قىلدى. ئاقىۋەت، ئۇ ۋە قاتتىق كىرىپ 
-گۇناھ ھاياتىنىئەلى ئىبنى ئەسەد : رىۋايەت قىلىدۇتەبەرى يەنە مۇنداق 

پ، نۇرغۇن چوڭ گۇناھالرنى ئادەم ئۆلتۈرۈھەتتا ئۆتكۈزگەن،  مەئسىيەت ئىچىدە
ا ﴿قُْل يَ ۇت: ئۇشتۇمت ۋېتىپىر كېچىسى ئۇ كۇفەدە كېتىكىشى ئىدى. ب قىلغان

﴾ِ ممەد! مېنىڭ تىلىمدىن( )ئى مۇھە» ِعَباِدَي الََِذيَن أَْسَرفُوا عَََل أَْنُفِسِهْم ََل َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اّلَلَ
)گۇناھالرنى قىلىۋېرىپ( ئۆزلىرىگە جىنايەت قىلغان بەندىلىرىم! > :ئېيتقىنكى

«رەھمىتىدىن ئۈمىدسىزلەنمەڭالر نىڭهللا تقان بىر ئوقۇۋا يەتنىدېگەن ئا  ②<
ايتا ق»مەزكۇر ئايەتنى ئوقۇغۇچىغا: ئەلى ئىبنى ئەسەد  كىشىنىڭ يېنىدىن ئۆتتى.

، ئۇ گەنىدىدې !«قايتا ئوقۇغىن»يەنە: ئەلى  دى، ئۇ قايتا ئوقۇدى؛دې!« ئوقۇغىن
 .قايتا ئوقۇدىۇ يەنە ، ئگەنىدىدې!« قايتا ئوقۇغىن»يەنە: ئەلى  يەنە قايتا ئوقۇدى؛

دىن ئان كىيىملىرىنى پاكلىدى. ۋە غۇسل قىلدىقايتىپ ئەلى ئىبنى ئەسەد 
 ،ماي ئاجىزالپ كەتتىۇئىبادەتكە شۇنداق كىرىشتىكى، ئىككى كۆزى ياشتىن قۇر

                                                            
 .بەت -131توم  -5 «اتريخ الطربي» ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -03 زۇمەرسۈرە  ②
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 .ئىشىپ كەتتىزىدەك ېتۆگىنىڭ تھەم زى ېئىككى ت
 .ىتىغا قاتناشتىغاز دېڭىزقىلىنغان  كېيىن رۇم قوشۇنلىرىغا قارشى

م رۇئەلى ئىبنى ئەسەد  قاندامىسى دۈشمەن كېمىسىگە يېقىنالشئۇالرنىڭ كې
قىلىچ ئۇراتتى،  دۈشمەنگەئۇ ىپ ئۇالرنى چېكىندۈردى. كېمىسىگە ھۇجۇم قىل

 رئۇال. شۇنداق قىلىپ قىلىچ ئۇراتتى، ئۇالر چېكىنەتتىئۇ  ؛ئۇالر چېكىنەتتى
كېمە دۈم  شۇنىڭ بىلەن. قېلىشتىېمىنىڭ بىر بۇلۇڭىغا قىستىلىپ ك
سۇغا غەرق بولۇپ شەھىد بولدى، شۇ ، ئەلى ئىبنى ئەسەد كېتىپ ۆمتۈرۈلۈپك

 ساۋۇت بار ئىدى.ر ستىدە تۆمۈۈئۋاقىتتا ئۇنىڭ 
ۇ ئەنھۇ يەرمۇك كۈنى ئاتتىن مە ئىبنى ئەبۇ جەھىل رەزىيەلالھىئىكر

قىلما، ئۇنداق ». خالىد ئىبنى ۋەلىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇنىڭغا: ۈۋالدىچۈش
 مەىئىكر گەنىدى،دې« مۇسۇلمانالرغا ئېغىر كېلىدۇ لۈشۈڭئۆلتۈرۈسېنىڭ 

 ىرگەببىلەن  ملسو هيلع هللا ىلصسەن رەسۇلۇلالھ  .ئى خالىد! مېنى توسمىغىن: »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
ھ رەسۇلۇلالدادام بىلەن ئىككىمىز  ئەمما نۇرغۇن ياخشى ئىشالرنى قىلدىڭبولۇپ 

 بۆسۈپ كىرىپ دۈشمەن ئىچىگە ۋە دېدى «ئەشەددىي يامانلىقالرنى قىلغانگە  ملسو هيلع هللا ىلص
  ①.جەڭ قىلدى بولغۇچە شەھىد

جىھاد  يۇقىرىدا بىز بايان قىلىپ ئۆتكەنلەرنىڭ ھەممىسى مۇجاھىدالر
شىجائەتلىك  دەەقەلەرمەزكۇر ۋمەيدانىدا بېشىدىن ئۆتكۈزگەن ئەمەلىي ۋەقەلەردۇر. 

ياكى ئاز سانلىق مۇئمىنلەر جامائىتىنىڭ شاھادەتنى كۆزلەپ كۆپ  بىر كىشى
 شۇنداقالدۈشمەن ئىچىگە بۆسۈپ كىرىپ كەتكەنلىكى بايان قىلىنغان 

 ئالقىشالشقا تېگىشلىك كاتتا جىھادتۇر. بۇ ئەمەللىرىمۇجاھىدالرنىڭ 
 

بىر كىشىنىڭ كۆپ دۈشمەنگە يالغۇز ھۇجۇم قىلىشى ھەققىدە 
 مىغان كۆزقاراشلىرىىئالىمالرنىڭ ئوخش

ئۇالرنىڭ  ،الەتتە كۆپ دۈشمەنگە ھۇجۇم قىلىپبىر كىشىنىڭ يالغۇز ھ
ئۇالردىن رازى بولسۇن!(  هللا)ئالىمالر  ھەققىدە كىرىشى بۆسۈپئىچىگە 

 قاراشالرنى ئوتتۇرىغا قويدى.ئوخشىمىغان كۆز

                                                            
 -88توم  -1 نىڭناملىق كىتابى «اجلهاد»ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەك ئىبنى ئەساكىر ۋە بەيھەقى توپلىغان،  ①

 بېتىدا ھەم كەلتۈرگەن.
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ياخشىلىققا  ناملىق كىتابىدا «إحياء علوم الدين»غەززالى  ئىمام ئەبۇ ھامىد
بىر » يامانلىقتىن توسۇش ھەققىدە قىلغان سۆزىدە مۇنداق دەيدۇ: ،بۇيرۇپ

گەرچە ئۆزىنىڭ ئۆلتۈرۈلىدىغانلىقىنى ئېنىق بىلسىمۇ يالغۇز  مۇسۇلمان كىشى
سېپىگە ھۇجۇم قىلىشىنىڭ دۇرۇس ئىكەنلىكىدە ئىختىالپ يوق. كاپىرالر ھالەتتە 

ىل شۇ خبولغىنىدەك،  ى دۇرۇسەڭ قىلىشكاپىرالر بىلەن ئۆلتۈرۈلگىچە ج ئۇنىڭ
ئەگەر ئۇ  س.دۇرۇھەم  ىيامانلىقتىن توسۇش ،ياخشىلىققا بۇيرۇپھالەتتە 

شمەن تەرەپتىن ئۆلتۈرۈلمەيدىغانلىقىنى بايقىسا ۈد بولغان ئارىلىقتا ئۆلتۈرۈلگىچە
ئۇنىڭغا  ،ياكى بۇ سەۋەبلىك كاپىرالرنىڭ دىللىرىنى سۇندۇرۇشنى بىلسە

ھەيۋىسى سۇنىدۇ  پبولىدۇ. كاپىرالر ئۇنىڭ جۈرئىتىنى كۆرۈ دۇرۇسئىلگىرىلەش 
يولىدا شاھادەتكە ئېرىشىشكە  هللائۇالر ›چۈنكى كاپىرالر مۇسۇلمانالر ھەققىدە: 

دەپ ئەقىدە ‹ ۇشتىن قورقمايدۈلۈيولىدىكى ئۆلتۈر هللاھېرىسمەن، جىھادتىن ۋە 
 ①.«قىلىشىدۇ

 ركاپىرالھالەتتە يالغۇز  لىپئىنتىمۇجاھىدنىڭ شاھادەتكە بىر ئىمام نەۋەۋى 
بۆسۈپ كىرىپ كېتىشىنىڭ شەكسىز دۇرۇس ئىكەنلىكىگە ھەمدە بۇنىڭ  قوشۇنىغا

مەكرۇھ بولمايدىغانلىقىغا ئالىمالرنىڭ بىرلىككە كەلگەنلىكىنى نەقىل 
 ②كەلتۈرگەن.

 :بىر ۋەقەنى دەلىل كەلتۈردى مۇنداق ي بۇنىڭ دۇرۇسلىقىغائىمام شافىئى
ى. ھالدا ھۇجۇم قىلد قالقانسىزكۈنى ئەنسارىالردىن بىر كىشى مۇشرىكالرغا  بەدر»

 ③«.ياخشىلىق بارلىقىنى بىلدۈردى بۇ ئەمىلىدەئۇنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
ئالىمالر بىر كىشىنىڭ يالغۇز ھالەتتە »قۇرتۇبى ئۆز تەپسىرىدە مۇنداق دەيدۇ: 

اشالرنى ئوتتۇرىغا كۆپ سانلىق دۈشمەنگە ھۇجۇم قىلىشى ھەققىدە ھەرخىل قار
  قويدى.

مۇنداق  ئالىمالر قاسىم ئىبنى مۇھەممەد ۋە باشقا ،قاسىم ئىبنى مۇخەيمەرە
ئۆزى  ،خالىس نىيەت بولساقا بولغان هللاقۇۋۋەت ۋە دە بىر كىشىئەگەر >دەيدۇ: 
ئەگەر قۇۋۋىتى ھېچ ۋەقەسى يوق؛  ساھۇجۇم قىلكاتتا قوشۇنغا ھالەتتە يالغۇز 
  .ھاالكەتكە تاشالشتۇر<ئۆزىنى بۇ  ،بولمىسا

                                                            
 بەت. -25توم  -1 «إحياء علوم الدين» ①
 بەت. -55توم  -13كىتابى  ناملىق «شرح صحيح مسلم»ئىمام نەۋەۋىنىڭ  ②
 بەيھەقى توپلىغان. ③
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 ۋەخالىس  ىتىنىي نىڭئەگەر ئۇ كىشىيەنە بەزىلەر مۇنداق دەيدۇ: >
 قىلىشىدۈشمەنگە ھۇجۇم ئۆزى يالغۇز ھالەتتە  ەھىدلىكنى كۆزلىگەن بولسا،ش

ِ  :مۇنداق دەيدۇ تائاال هللا ھەقتە بۇدۇرۇس.  ْبِتَغاَء َمْرَضاِت اّلَلَ ﴿َوِمَن الَنَاِس َمْن َيْشِري َنْفَسُه ا
ُ َرُءوٌف بِالِْعَباِد﴾  زاسى ئۈچۈن جېنىنى پىدا ىنىڭ رهللابەزى كىشىلەر باركى، ئۇالر >َواّلَلَ

 هللانىڭ رازىلىقىنىال تىلەيدۇ(. هللاقىلىدۇ )قىلغان ئەمەلى بىلەن پەقەت 
 ①.<بەندىلىرىگە تولىمۇ مەرھەمەتلىكتۇر

كىشىگە ياكى بىرەر  155بىر كىشى >نداد مۇنداق دەيدۇ: ىئىبنى خۇۋەيز م
ۆزىگە ھۇجۇم ىن ئئاند ىپ،ھۇجۇم قىل قوشۇنغاۋە ياكى بىر توپ  گۇرۇھىغا ىالررئوغ

ۇنىڭ ئ، دا مۇمكىن بولساگۇمانى ۆزئ پ كېتەلىشىئۆلتۈرۈپ قۇتۇلۇ قىلغانالرنى ھەم
پ ىىغانلىقىنى بىلىدئۆلتۈرۈل ىڭزىنياخشىدۇر؛ ئەگەر ئۇ ئۆ ىقىلىش شۇنداق
مۇسۇلمانالرغا شۇ ئارقىلىق ياكى  بېرەلىسە زەربەلېكىن دۈشمەنگە  تۇرسىمۇ

 دۇرۇستۇر<.ھەم  مۇنىڭ شۇنداق قىلىشى، ئۇمەنپەئەت ھاسىل قىاللىسا
دۈشمەن قولىدىن  ئەگەر بىر كىشى>مۇھەممەد ئىبنى ھەسەن مۇنداق دەيدۇ: 

ئۆزى يالغۇز ھالەتتە قۇتۇلۇپ كېتىش ياكى ئۇالرغا زەربە بېرىش ئۈچۈن 
ئۇنداق ە يوق. ئەگەر مۇشرىكالردىن مىڭ كىشىگە ھۇجۇم قىلسا ھېچ مەسىل

 ،ھېچبىر مەنپەئەتى يوق بولۇپمۇسۇلمانالرغا  بۇنىڭ چۈنكى تۇرمەكرۇھ بولمىسا
. ئەگەر ئۇنىڭ مەقسىتى ابلىنىدۇاشلىغانلىق ھېسز جېنىنى ھاالكەتكە تبۇ ئۆ

بولغان جاسارىتىنى ئاشۇرۇش ھەمدە ئۆزىنىڭ  كاپىرالرغا مۇسۇلمانالرنىڭ
ەۋەب گە سقەيسەرلىكىنى كۆرگەن مۇسۇلمانالرنىڭمۇ ھەم جاسارىتىنىڭ تىرىلىشى

ۇنىڭدا مۇسۇلمانالرغا مەنپەئەت ب چۈنكى ولسا، بۇ چەكلەنمەيدۇب بولۇشىنى كۆزلەش
( نىسبەتەندىندا مۇسۇلمانالرنىڭ )كاپىرالرغا  ئۇنىڭ مەقسىتى ،بار. شۇنىڭدەك

مۇ ھەم بۇ ،ۈش ئۈچۈن ئۇالرنى قورقۇتۇش بولسابىلدۈر ئىكەنلىكىنى قاتتىق
ۋە كاپىرالرنىڭ ئاجىزلىشى ئۈچۈن ئەزىز بولۇشى نىڭ دىنىنىڭ هللا دۇرۇستۇر.
رئان قۇتائاال  هللا كى،مەرتىۋىدۇركاتتا شەرەپلىك  قۇربان قىلىش بولساجېنىنى 

 :مۇنداق دەيدۇ كەرىمدە مۇسۇلمانالرنىڭ ئىچىدىكى بۇ خىل كىشىلەرنى ماختاپ
ى ِمَن الُْمْؤِمِننَي أَْنُفَسُهْم َوأَْمَوالَُهْم بِأََنَ لَُهُم الَْجَنََة﴾ َ اْشََتَ  هللاشۈبھىسىزكى، > ﴿إَِنَ اّلَلَ

مۇئمىنلەردىن ئۇالرنىڭ جانلىرىنى، ماللىرىنى ئۇالرغا جەننەتنى بېرىپ 

                                                            
 ئايەت. -251بەقەرە سۈرە  ①
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 ②«.①<سېتىۋالدى
 

 (جەڭ قىلىشمۇبارىزە )يەكمۇيەك 
بولۇپ، ئەگەر كاپىر  كەلگەنبىرلىككە  ئالىمالر مۇبارىزىنىڭ دۇرۇسلۇقىغا

مۇ بمۇستەھەبولسا ئۇنى باشالش  بتۇر ئەمماچىقىش مۇستەھە مۇبارىزىگە چاقىرسا
ڭ كىشىنى ىنىڭ غالىب كېلىدىغانلىقىغا ئىشەنگەنەمەس، مەكرۇھمۇ ئەمەس. ئۆزئ

ئۆزىگە ئىشەنچ قىاللمايدىغان، ئاجىز  دۇر ئەمماياخشىمۇبارىزىگە چاقىرىشى 
 كۈچلۈكئالىمالرنىڭ . تۇرمەكرۇھ ىگە چاقىرىشىمۇبارىز نىڭ كاپىرالرنىكىشى

 ىگە چۈشۈشمۇبارىز رۇخسىتىسىزياكى  رۇخسىتىئەمىرنىڭ ىشى بويىچە، قار
 .دۇرۇستۇر

تۇرۇپ: ئىككى سەپ ئارىسىدا مەيدانىدا ىن جەڭ تئىمام مالىك رەھىمەھۇلالھ
بۇ ئۇنىڭ »ئۇ:  لغاندا،دېگەن كىشى ھەققىدە سورا« كىم مۇبارىزىگە چۈشىدۇ؟»

 ،رازىلىقىنى كۆزلىگەن بولسا هللابۇ ئارقىلىق نىيىتىگە قارىتا بولىدۇ. ئەگەر ئۇ 
 ③.گەندې« نى ئۈمىد قىلىمەنىشىشىئېرئۇنىڭ ئەجىرگە 

 ④ دېگەن.« مۇبارىزە چەكلەنمەيدۇ»ئىمام شافىئىي: 
 چۈشۈشبىلەن مۇبارىزىگە  رۇخسىتىنىڭ ئىمام»ئىبنى مۇنزىر مۇنداق دەيدۇ: 

 ۇگۇناھ بولمايد ىمۇ ھەممۇبارىزىگە چۈشكەن كىشىگ رۇخسىتىسىزياخشى. ئۇنىڭ 
چەكلىنىدىغانلىقى ھەققىدە بىرەر بۇنىڭ بۇ مەكرۇھمۇ ئەمەس چۈنكى مەن  ھەمدە

 ⑤«.دەلىلنى كۆرۈپ باقمىدىم
 ئىجابەت قىلىش گەمۇبارىزىگە چاقىرغان كىشى چۈشۈش ۋەجەڭدە مۇبارىزىگە 

جاھىلىيەت دەۋرىدە ھەم، ئىسالمدا ھەم  ؛تۇتقان يولى باھادىر ئەزىمەتلەرنىڭ —
 نىڭ دەۋرىدە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ۋە پەخرى بولۇپ كەلمەكتە. شىجائەتلىكلەرنىڭ شۇئارى

 ،. شۇنىڭدەكەتتىساھابىالر ئۇنىڭ بۇيرۇقى بىلەن مۇبارىزىگە چۈش
مەزگىللەردىمۇ كىشىلەر بۇنى  كىۋە ئۇالردىن كېيىنخۇالفائىرراشىدىنالر دەۋرى 

                                                            
 .نىڭ بىر قىسىمىئايەت -111سۈرە تەۋبە  ①
 .لەربەت -355، -353توم  -2 «تفسري القرطيب» ②
 بەت. -208توم  -3 «تفسري القرطيب» ③
 بەت. -215توم  -8 «خمتصر املزين» ④
 بەت. -208توم  -3 «تفسري القرطيب» ⑤
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 داۋامالشتۇرۇپ كەلگەن.
نىڭ بەرا ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىلگىرىكى بايانلىرىمىزدابىز 

غان ئۆلتۈرگەنلىكىنى بايان قىلمۇشرىكنى  155دە يەكمۇيەك قىلغان جېڭى
  ئىدۇق.

 نىڭتالىپ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۇنى ئەبئەلى ئىبئىبنى ئىسھاق ۋە باشقىالر 
كۈنى ئەمىر ئىبنى ئابدۇۋۇد بىلەن مۇبارىزىگە چۈشكەنلىكىنى غازىتى خەندەك 

 : مەيدانغا چۈشۈپر ئىبنى ئابدۇۋۇد ئەمبايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: 
 ساۋۇت. تۆمۈر توۋالشقا باشلىدىدەپ  — ؟شەلەيدۇچۈيەكمۇيەك كىم  —

 كىيگەن ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئورنىدىن تۇرۇپ: 
 : ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  گەنىدى،دې —، ئى رەسۇلۇلالھ! مەن چۈشەي —
 : غامۇسۇلمانالريەنە دېدى. ئەمر  —، ئۇ دېگەن ئەمر! سەن ئولتۇر —
چۈشەلەيدىغان ئەركەك بارمۇ؟ قېنى، ئۆلتۈرۈلسەك مەن بىلەن يەكمۇيەك  —

 ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: دېدى.  — جەننەتكە كىرىمىز دەپ دەۋا قىالتتىڭالرغۇ؟!
 : ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  دېگەنىدى، —، ئى رەسۇلۇلالھ! ئۇنىڭغا مەن تېتاي —
 مەسخىرە قىلىپ:دېدى. ئەمر ئۈچىنچى قېتىم  — ئولتۇر! —

 مەن چاقىردىم نەچچە رەت، چۈشۈش ئۈچۈن يەكمۇيەك
 ققاندا باتۇرالر تۇرماقتىمەن بەھەيۋەت.قور

 جەڭدىن بۇرۇن ئاتلىنىش بولغان ماڭا خاس ئادەت،
 ، شىجائەت.ئەجدادىمدىن مىراستۇر بۇ سېخىيلىق

 : يەنە ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدەپ شېئىر ئوقۇدى. 
 : ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  دى،دې —، ئۇنىڭغا مەن تېتاي الھ!ئى رەسۇلۇل —
 ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:  گەنىدى،دې —دېگەن ئەمر! ئۇ  —
ئۇنىڭغا  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  شۇنىڭ بىلەندېدى.  — !مەيلى ر بولسىمۇئەم —

 مەيدانغا چۈشۈپ: ۇرەزىيەلالھۇ ئەنھ رۇخسەت بەردى. ئەلى

 سۆزلىرىڭگە جاۋابەن، ئالدىرمىغىن مەن كەلدىم
 ،سادىق، باتۇر يىگىتمەنئەقىللىق، پاراسەتلىك، 

 جىنازاڭغا توپلىنار ئاجىزەلەر كۆزى نەم
 داستان بولۇر تىلالردا باتۇرالر ھۆرمەت بىلەن.
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 ر: . ئەمدەپ شېئىر ئوقۇدى
 : ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ دەپ سورىۋېدى، — سەن كىم؟ —
 دېدى. ئەمىر:  —! تالىپ ۇمەن ئەلى ئىبنى ئەب —
دىن ىچوڭراق يېشى ئىچىدىكى نىڭتاغىلىرىڭئوغلى!  قېرىندىشىمنىڭئى  —

 ەلىئ دېگەنىدى، —، ېنىڭ قېنىڭنى تۆكۈشنى خالىمايمەنمەن س بىرى چىقسۇن،
 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: 

 —خااليمەن، مەن سېنىڭ قېنىڭنى تۆكۈشنى  ،ەسەمكىبىلەن ق هللا —
نىڭ شولىسىدەك پارقىراپ ئوتلەندى ۋە ئاتتىن چۈشۈپ پغەزەئەمر قاتتىق دېدى. 
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ تەرەپكە غەزەپ بىلەن  ئەلى دە،-قىلىچىنى سۇغاردىتۇرغان 
 رئەم ئۇنىڭغا روبىرو تۇردى.قالقىنىنى كۆتۈرۈپ . ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ماڭدى

ا ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ بېشىغ ىن ئۆتۈپلىچ قالقاندقى رغانىدى،قىلىچ ئۇبىر 
ڭ ئەمرنىكېلىشتۈرۈپ  مۇئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبۇ ۋاقىتتا ەتتى. يېرىۋ تېگىپ

چۇقانالر كۆتۈرۈلدى. -قىيقاس ئەمر يىقىلدى. قانىدى،چاپ بويۇن تومۇرىغىال
ئەمرنى  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئەلى تەكبىر ئاۋازىنى ئاڭالپ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ئۆلتۈرگەنلىكىنى بىلدى.
 پالۋانلىرىدىن بولۇپ،اناقلىق ر ئىبنى ئابدۇۋۇد قۇرەيشنىڭ سئەم

 ①ياشقا كىرگەن ئىدى. 15ئۆلتۈرۈلگەندە 
بىر كىشى چىقىپ ئىككى سەپ سېپىدىن  مۇسۇلمانالر جېڭىدەيەرمۇك 
بەدىنى ئۇنىڭغا  رۇملۇقالر. لۇقالرنى مۇبارىزىگە چاقىردىرۇم رۇپ،ئارىسىدا تۇ

مۇسۇلمان ئۇنى تۆگىدەك يوغان، تۆمۈر ساۋۇت كىيگەن بىرىنى چىقارغانىدى، 
 بايراقدارىنى ئۆزىنىڭئېلغا چاقىردى. ئۇالر ويەنە دئاندىن ئۇ چېپىپ ئۆلتۈردى. 

يەنە دوئېلغا ئاندىن  .ۈۋەتتىبىر چېپىپ ئۆلتۈر مۇمۇسۇلمان ئۇنى ارغانىدى،چىق
! ئۇ سەن بىلەن ئېيتشەيتانغا : »نىڭ ئىچى ئېچىشىپرۇملۇقالرچاقىرغانىدى، 

  .خاالسدېيەلىدى  «شسۇنۈئېلغا چود
ياردەم  باشقىالرنىڭ مۇسۇلمانغا شۈۋاتقانچۈ مۇبارىزىگەكاپىرالر بىلەن 

غان. بەزىلەر بۇنى الر ھەرخىل كۆزقاراشنى ئوتتۇرىغا قويالىمئ ھەققىدە قىلىشى
 ۋە ئىمام ئەھمەد يئىمام شافىئىچەكلىسە، يەنە بەزىلەر بۇنىڭغا رۇخسەت قىلغان. 

قۇرەيش بىلەن  جېڭىدا بەدرئۇنىڭغا رۇخسەت قىلغانالر قاتارىدىن بولۇپ، ئۇالر 

                                                            
 ئىبنى ئەساكىر، ھاكىم ۋە بەيھەقى توپلىغان. ①
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بىرىگە ياردەم قىلغانلىقىنى دەلىل -چۈشكەن ساھابىالرنىڭ بىر مۇبارىزىگە
 كەلتۈرىدۇ.
ئۇتبە ئىبنى تالىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:  ۇئەلى ئىبنى ئەب .151

ىمۇ ئۇنىڭغا ئەگىشىپ بىللە دى، ئوغلى بىلەن قېرىندىشېچىقىۋرەبىئە مەيدانغا 
 ئۇ: .چىقتى
 الردىنىدى، ئەنسارېوۋلىۋدەپ ت —يەك ئېلىشىدۇ؟ يەكمۇمەن بىلەن كىم  —

 ئۇ: .ىت يۈگۈرۈپ چىقتىگبىرقانچە يى
ئۇالر كىملىكىنى ئېيتىپ  .دەپ سورىدى —سىلەر كىم بولىسىلەر؟  —
 ئۇ: ىدى،بەرگەن

يوق، بىز بىر نەۋرە تۇغقانلىرىمىز  مىزتىھاجى ئۇرۇشۇشقاسىلەر بىلەن  —
 :ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  دېدى. —بىلەن چۈشىمىز، 

دەپ  —! تۇر ،ئى ئۇبەيدە ئىبنى ھارىس !تۇر ،ئى ئەلى !تۇر ،ئى ھەمزە —
بىلەن  مەن شەيبە ،ئۇنى ئۆلتۈردى ە بىلەن ئېلىشىپئۇتبھەمزە  .دىۇبۇير

ىچ لىق بىرىگە-ئۇبەيدە بىلەن ۋەلىد ئىككىسى بىر ،ئۇنى ئۆلتۈردۈم ئېلىشىپ
ۋەلىدنى  قىلىپبىرال ھۇجۇم  ھەمزە ئىككىمىز .ئۇرۇپ ئىككىلىسى يارىالندى

 ①.كەتتۇق)مەيداندىن چىقىپ( نى كۆتۈرۈپ ىئۇبەيد ،ۋېتىپۈئۆلتۈر
 بىلەن كاپىر مۇبارىزىگە چۈشكەندەمۇسۇلمان  شۇكى، كۈچلۈك قاراش

شەرت قىلسا، شەرتكە ۋاپا قىلىش ۋاجىب  ەرمەسلىكىنىياردەم ب باشقىالرنىڭ
 كاپىرنىئۇ  نىڭمۇسۇلمانالرباشقا  ،مۇسۇلماننى ئۆلتۈرسەبولىدۇ. ئەگەر كاپىر 

بولىدۇ. ئەگەر كاپىر مۇبارىزىگە چۈشۈشنى تەلەپ قىلىپ  ى دۇرۇسئۆلتۈرۈش
مۇشرىك  چۈنكى دۇرۇس ۋېتىشئۇنىڭغا ئوقيا ئېتىپ ئۆلتۈرۈ ،چىقسامەيدانغا 

 ئۈچۈن ئەھدە ۋە ئامانلىق يوقتۇر، ئۈنى ئۆلتۈرۈش مۇباھتۇر.

 

※  ※  ※ 
  

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»شۇئەيب ئەرنەئۇۋت ئەبۇ داۋۇد توپلىغان، ئەلبانى ۋە  ①
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 باب  -25

قاچقان كىشىنىڭ  جەڭدىنئىككى قوشۇن ئۇچراشقاندا 
 ھەققىدەگۇناھىنىڭ ئېغىرلىقى 

ُتَولَُوُهُم اأْلَْدبَاَر ﴿َيا أََيَُها الََِذيَن آَمُنوا إَِذا لَِقيُتُم الََِذيَن َكَفُروا َزْحًفا فَََل  مۇنداق دەيدۇ:تائاال  هللا
ًزا إََِل ِفَئٍة فََقْد َباَء بَِغَضٍب مِ  فًا لِِقَتاٍل أَْو ُمَتَحَيِ َْْس ۞ َوَمْن ُيَولَِِهْم َيْوَمِئٍذ ُدُبَرهُ إََِلَ ُمَتَحَرِ ِ َوَمأَْواهُ َجَهَنَُم َوبِ َن اّلَلَ

ېغىڭالردا ئۇالرغا ئى مۇئمىنلەر! كاپىرالرنىڭ ھۇجۇمىغا دۇچ كەلگەن چ» الَْمِصُْي ۞﴾
[. كىمكى قايتا ئۇرۇشۇش ياكى )ياردەم 10ئارقاڭالرنى قىلماڭالر )يەنى قاچماڭالر( ]

بىر تەرەپكە  تىلەش( ئۈچۈن مۇسۇلمانالر جامائەسىگە قوشۇلۇش مەقسىتىدە
بەلكى دۈشمەنگە ئارقىسىنى قىلىدىكەن )يەنى  يۆتكىلىش قىلماستىن

. بولىدۇ دوزاخ جايى ئۇنىڭ ئۇچرايدۇ، غەزىپىگە نىڭهللاقاچىدىكەن(، ئۇ ھەقىقەتەن 
 ①[«.15! ]جاي يامان نېمىدېگەن دوزاخ

دۇرۇس ئەمەس؛ بۇ ش جەڭدىن قېچىدۈشمەن بىلەن ئۇچراشقاندا  ،بىلگىنكى
گۇناھالرنىڭ ئەڭ كاتتىلىرى قاتارىدىن  نىڭ دەرگاھىداهللا —

ىڭ نهللائۇنى قىلغۇچى  ھېسابلىنىدىغانلىقىغا ئالىمالر ئىتتىپاققا كەلگەن.
دىن ئۇنىڭ شۇنىڭ ئۈچۈن، ۋە قاتتىق ئازابىغا اليىق بولىدۇ.يامان كۆرۈشى غەزىپى، 

 ن.ھەدىسلەر كەلگەنۇرغۇن ھەققىدە  ساقلىنىشۇش ۋە ئۇنى قىلىشتىن ئاگاھالندۇر
: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە . 158

ئى »دېدى. ساھابىلەر: « ھاالك قىلغۇچى يەتتە تۈرلۈك گۇناھتىن ساقلىنىڭالر»
قا شېرىك هللا: »ملسو هيلع هللا ىلصدەپ سورىۋېدى، رەسۇلۇلالھ « ! ئۇالر قايسىالر؟رەسۇلۇلالھ

ى نىرگەرلىك قىلىش، ناھەق ئادەم ئۆلتۈرۈش، يېتىمنىڭ مېلىكەلتۈرۈش، سېھ
چىش ۋە ئىپپەتلىك، پاك يەۋېلىش، جازانە )ئۆسۈم( يېيىش، جەڭ مەيدانىدىن قې

 ②.دېدى «مۇئمىن ئايالالرغا تۆھمەت چاپالش
نەقىل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن  مەير ئىبنى قەتادەئۇبەيد ئىبنى ئۆ .151

ناماز »ىدە مۇنداق دېگەن: ۋىدالىشىش ھەج ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  قىلىنىدۇكى،
 ،ئادا قىلغان ن بەش ۋاق نامازنىپەرز قىلغا هللا .دۇرنىڭ دوستلىرىهللائوقۇغۇچىالر 
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قان، زاكاتنى چىن كۆڭلىدىن ئادا تۇتئەجىر ئۈمىد قىلىپ رامىزان روزىسىنى 
نىڭ هللاساقالنغان كىشىلەر چەكلىگەن چوڭ گۇناھالردىن  هللا قىلغان،

ەسۇلۇلالھ! چوڭ ئى ر»دىن بىر كىشى: رەساھابىلدېگەنىدى،  «دوستلىرىدۇر
قا شېرىك هللائۇالر:  توققۇز.: »ملسو هيلع هللا ىلص دەپ سورىدى. رەسۇلۇلالھ «گۇناھالر قانچە؟

تۆھمەت كەلتۈرۈش، مۇئمىننى ناھەق ئۆلتۈرۈش، جەڭدىن قېچىش، پاك ئايالغا 
، يېتىمنىڭ مېلىنى يەۋىلىش، جازانە يېيىش، قىلىش ، سېھىرگەرلىكقىلىش

چەكلەنگەن نەرسىنى ھاالل ھەرەمدە شىتىش، بەيتۇل قنى قاسىئانى-مۇسۇلمان ئاتا
 ①دېدى. «ساناش
 

 ئۇچراشقاندا جىھاد پەرز ئەين بولىدۇى سەپ كئىك
ى ئۇ كىش ىمۇ لېكىنايە بولسپجىھاد مۇسۇلمانغا پەرز كۇ گەرچە ،ىلگىنكىب

 .ئۆزگىرىدۇجىھاد ئۇ كىشىگە پەرز ئەين بولۇپ  ،قاتناشسا جەڭگەسەپكە كېلىپ 
 المىسىئىككى ھەسسىدىن كۆپ بول سانىنىڭ مۇسۇلمانالر نىڭ سانىكاپىرالر

دۇرۇس بولىدۇ. قايتا  قايتا ئۇرۇشۇش ئۈچۈن يۆتكەلسەەگەر قېچىش ھارامدۇر. ئ
پىستىرما  ئۇرۇشۇش ئۈچۈن يۆتكىلىش ھەرخىل بولىدۇ، مەسىلەن، كاپىرالرغا

دۈشمەننى  قالغان بولساياكى ئۆزلىرى تار ئورۇندا بولۇپ  ؛ھۇجۇم قىلىش قويۇپ
، ياكى قۇياش ؛ق كەڭ ئورۇنغا ئېلىپ چىقىشئۇرۇشقا قواليلى ئۆزىگە ئەگەشتۈرۈپ

بىرەر پىالن ئۈچۈن سەپتىن  ياكى شۇنىڭدەك ؛ارىتا يۆتكىلىششامالغا ق
 قايتىشتۇر. 

نى ۆزىئ ئاز ياكى كۆپ بولسۇن، يېقىن ياكى يىراق بولسۇن مەيلى ،شۇنىڭدەك
 دۇرۇسقوشۇلۇش مەقسىتىدە قېچىش  مۇسۇلمان جامائىتىگە االيدىغانقۇتۇلدۇر

دىن ئايرىلىپ ىياكى قورال ۇشتىن ئاجىز كەلسەنى داۋامالشتۇرجەڭبولىدۇ. ئەگەر 
 مەيداندىن ئۇ كىشىنىڭ ،اش ئېتىش ئىمكانىيىتىمۇ بولمىسات ھەتتا قالسا

جەڭ قىلىش ئىمكانىيىتى  پ بولسىمۇتاش ئېتى ى دۇرۇس بولىدۇ ئەمماچىقىش
ە سەۋەبلىك . بىرەر ئۆزردۇرھارام ىچىقىپ كېتىش مەيداندىن ئۇنىڭ بولسا،

قايتا ئۇرۇشۇش ياكى )ياردەم تىلەش ئايەتتە ئېيتىلغىنىدەك ىش، مەيداندىن چېكىن

بولسا يۆتكىلىش  ىكىقوشۇلۇش مەقسىتىد (ئۈچۈن مۇسۇلمانالر جامائەسىگە
 سۈننەتتۇر.
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ادە ئۇرۇش قىلىشقا قادىر ئاتسىز پىي ۋەئەگەر ئېتى ئۆلسە ئۇنىڭدىن باشقا، 
شەھىد دۇرۇس. ئەگەر ئۇ مۇستەھكەم تۇرسا چېكىنسە  غان ئەھۋالدابواللمى

 دۇرۇس ىئۇنىڭ سەپتىن چىقىپ كېتىش ،غا غالىب كەلسەىگۇمان قىلىنىشى
ۆپ كئىككى ھەسسىدىن  نىڭرالرنىڭ سانى مۇسۇلمانالر سانىكاپى بولمايدۇ. ئەگەر

 255 مۇسۇلماننىڭ 155 دۇرۇس ئەمما ىچېكىنىش الرنىڭمۇسۇلمان بولسا،
 . دۇرھارام ىچېكىنىش كاپىردىن

: ۇدىرافىئنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى نەقىل قىلئىمام نەۋەۋى ئەبۇ قاسىم 
ھەسسىسىدىن كۆپ بولۇپ، مۇسۇلمانالر ئاجىز كېلىپ  2مۇسۇلمانالرنىڭ كاپىرالر »
 . ئەگەر مۇستەھكەم تۇرساتەپسىلىي قارايمىز اچسا دۇرۇس بولىدىغان ئەھۋالغاق

ئەگەر  ى ئەۋزەلدۇر.مۇستەھكەم تۇرۇش ا كۆزى يەتسەغەلىبە قىلىدىغانلىقىغ
 دىغانلىقىغا گۇمانى غالىب كەلسەھاالك بولۇپ كېتى ىمۇمۇستەھكەم تۇرس

قاچماي جەڭ قىلىشى ئۆلتۈرۈلۈش ئېھتىماللىقى بولسىمۇ  ى دۇرۇس ئەمماقېچىش
 .«دۇرئەۋزەل

بۇ خىل ھالەتكە دۇچ كەلگەندە ئەڭ توغرا »ئىمام نەۋەۋى يەنە مۇنداق دەيدۇ: 
 ①.«بتۇرقېچىش ۋاجىب ئەمەس بەلكى مۇستەھە —ش قارا

نىڭ سانى ئەگەر دۈشمەنبويىچە، قارىشى ئەھمەد ئىبنى ھەنبەلنىڭ كۆز
 كۈچلۈكبولسا، )مۇسۇلمانالرنىڭ كۆپ  مۇسۇلمانالرنىڭ ئىككى ھەسسىسىدىن

قۇتۇلۇپ  ىۋە چېكىنىش ۇشقاھاالك بول ىمۇستەھكەم تۇرۇشگۇمانى بويىچە( 
ەھىدلىكنى ئارزۇ شدۇر ئەمما ئەۋزەل ىچېكىنىش بولسا، ئۇنداقتاقا سەۋەب قېلىش
 ②.مۇ دۇرۇستۇرمۇستەھكەم تۇرسا بۇ قىلىپ

ەيدىغان تەسىر يەتكۈزەلمھېچبىر دۈشمەنگە  شۇكى، ئەڭ كۈچلۈك قاراش
 بۇ گۇناھ نى ئېلىپ كەلسە، ئۇنداقتاالكەتھا پەقەت ئورۇندا مۇستەھكەم تۇرۇش

 . بۇۇىدشلىغان بولئۆزىنى ھاالكەتكە تا ئۇ كىشى . بۇ خىل ھالەتتەھېسابلىنىدۇ
ان دىغغۇ كىشىنىڭ مىسالىغا ئوخشايىقورالسىز يۈزلەنگەن قار گەدۈشمەن خۇددى

  خاالس. ۋېتىدۇۈبولۇپ، دۈشمەن ئۇنى ئۆلتۈر
قىلىپ ئالغا  ئارزۇ ن شەھىدلىكنىمۇسۇلمان خالىس نىيەت بىلە ،ئەمما

ن ەقورال بىل قولىدىكىھەمدە  تۇرساشىجائەت بىلەن سابىت ۋە  ئىلگىرىلىسە
                                                            

 بەت. -251توم  -15ناملىق كىتابى  «روضة الطالبني» نەۋەۋىنىڭ ①
 .لەربەت -585 ،-580توم  -8كىتابى ناملىق  «املغين»نىڭ ىئىبنى قۇدام ②
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غا ئۇنىڭ دۈشمەنلەر ئاندىن تەسىر قوزغىيالىسا، ،دۈشمەنلەرگە مۇسىبەت يەتكۈزۈپ
 ىدۇ.ساۋابقا ئېرىش-كىشى ئەجىرخالىسا بۇ  هللائۆلتۈرسە،  ھۇجۇم قىلىپ

زىيان ئېغىر ئۇنىڭغا  كاپىرالر ،مۇسۇلمان ئىككى كاپىرغا يولۇقۇپ ئەگەر
مۇستەھكەم تۇرۇپ ئۇرۇشسا  دۇرۇس ئەمما قېچىشى كاپىرالردىنئۇنىڭ  يەتكۈزسە،
گە باراۋەر بولغان ئىككى ھەسسىسىىنىڭ ۇئمىنلەرنى ئۆزتائاال م هللا ئەۋزەل.
﴿َيا أََيَُها الَنَِبَُ  مۇنداق دەيدۇ:تائاال  هللا دى.ۇئالدىدا مۇستەھكەم تۇرۇشقا بۇير دۈشمەن

ِض الُْمْؤِمِننَي عَََل الِْقَتاِل إِ  ْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصابُِروَن َيْغلُِبوا ِماَئَتنْيِ َوإِْن َيُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة َيْغلُِبوا أَلًْفا َحَرِ
ُ َعْنُكْم َوعَلَِم أََنَ ِفيُكْم َضْعًفا فَِإْن َيُكْن  ِمَن الََِذيَن َكَفُروا بِأََنَُهْم قَْوٌم ََل َيْفَقُهوَن ۞ ِمْنُكْم ِماَئٌة اْْلَن َخَفََف اّلَلَ

ابِ  ُ َمَع الَصَ ِ َواّلَلَ يَن ۞﴾َصابَِرةٌ َيْغلُِبوا ِماَئَتنْيِ َوإِْن َيُكْن ِمْنُكْم أَلٌْف َيْغلُِبوا أَلَْفنْيِ بِِإْذِن اّلَلَ ەمبەر! ئى پەيغ» ِر
لەردە ئەگەر سى .مۇئمىنلەرنى )مۇشرىكالر بىلەن( ئۇرۇش قىلىشقا رىغبەتلەندۈرگىن

نى يېڭەلەيدۇ؛ ئەگەر  255ەم بولىدىغان بولسا، )دۈشمەندىن( ئاد 25چىداملىق 
نى يېڭەلەيدۇ  1555ئادەم بولىدىغان بولسا، كاپىرالردىن  155سىلەردە )چىداملىق( 

 هللا[. 50نىڭ ھېكمىتىنى( چۈشەنمەيدۇ ]هللاچۈنكى ئۇالر )جاھىل( قەۋم بولۇپ، )
 .لدىقىڭالرنى بىسىلەرنىڭ ئاجىزلى ئەمدى سىلەرنىڭ )يۈكۈڭالرنى( يىنىكلەتتى،

مەن( نى )دۈش 255ئادەم بولىدىغان بولسا،  155ئەگەر سىلەردە چىداملىق 
نىڭ هللائادەم بولىدىغان بولسا،  1555ئەگەر سىلەردە )چىداملىق(  ؛يېڭەلەيدۇ

چىداملىقالر بىلەن بىللىدۇر  هللا)دۈشمەن( نى يېڭەلەيدۇ.  2555ئىزنى بىلەن 
[55.»]① 

مۇسۇلمان ئۈچ بىر  ئەگەر»ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ 
كى ئىك دۇرۇستۇر ئەمما ئۇنىڭغا قاچقان ھېسابالنمايدۇ ھەمدە بۇئۇ  ،قاچسا اپىردىنك
 ②.«ئەمەسغا دۇرۇس بۇ ئۇنىڭ قاچقان ھېسابلىنىدۇ،ئۇ  ،قاچسا اپىردىنك

مۇسۇلمانالر  نىڭ سانىئەگەر كاپىرالر ئەسكىرى»قۇرتۇبى مۇنداق دەيدۇ: 
ۇرۇس د ىقېچىش مۇسۇلمانالرنىڭ سادىن كۆپ بولسىئەسكىرىنىڭ ئىككى ھەسسى

 ر قىلىش ياخشى ۋە ئەۋزەلدۇر.ۋسەئۇالر بىلەن ئۇرۇشۇشقا  ئەمما
ى رۇم ئەتراپىدىكمىڭ  355كىشى  3555مۇئتە غازىتى كۈنى مۇسۇلمانالردىن 

تارىق ئىبنى زىياد  ئەندەلۇس فەتھىسىدە ىغا قارشى تۇرغان ئىدى.قوشۇن
 ئىسپانالرغا قارشى تۇرغانمىڭ  51 كىشى 5511مۇسۇلمانالردىن باشچىلىقىدىكى 
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.ئىدى مۇسۇلمانالر سانىنىڭ ئىككى  الرنىڭ سانىكاپىر، ھالبۇكى  ①«
 مۇسۇلمانالرنىڭ چېكىنىشى دۇرۇس ئىدى.ھەسسىسىدىن كۆپ بولسا 

 مۇسۇلمانالر)جەڭدە( ئەگەر كاپىرالرنىڭ سانى »ئىبنى قاسىم مۇنداق دەيدۇ: 
 ۇسۇلمانالرنىڭ ئىمامى ۋەم گە توغرا كەلسە، گەرچەسانىنىڭ ئىككى ھەسسىسى

 ۇرۇسدنىڭ قېچىشى مۇسۇلمانالر قوشۇنى كەن تەقدىردىمۇپ كەتقوماندانى قېچى
سانىنىڭ ئىككى ھەسسىسىدىن كۆپ  نىڭ سانى مۇسۇلمانالركاپىرالر ئەمما بولمايدۇ

  .«بولىدۇ دۇرۇس ىسا قېچىشبول
ھەسسىسىدىن  نىڭ ئىككىمۇسۇلمانالر نىڭ سانىكاپىرالر»بەزى ئالىمالر: 

، ئەگەر ى دۇرۇسقېچىش غا يەتمىسەمىڭ 12مۇسۇلمانالرنىڭ سانى  ئەمما كۆپ بولسا
دەپ، بۇنىڭغا « قېچىشى دۇرۇس ئەمەس مىڭ بولسا 12سانى  مۇسۇلمانالرنىڭ

 ھەدىسىنى دەلىل كەلتۈردى. نىڭ تۆۋەندىكىملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ 
مىڭ كىشىلىك قوشۇن ھەرگىزمۇ  12» دېگەن:نداق مۇ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  .115

 ②«.سانىنىڭ ئازلىقىدىن مەغلۇپ بولمايدۇ
مۇستەھكەم تۇرۇشىنى ۋاجىب  ئالدىدا كاپىرالرئىككى ھەسسىگە باراۋەر بولغان 

ەت بەرگەن ئىجاز قېچىشقا كۆپ بولغان چاغدا ئىككى ھەسسىدىنەمدە قىلغان ھ
تنىڭ ئومۇمىي لەۋزىدىن يۇقىرىقى ھەدىسنى خاس قىلىپ چىقىرىۋالدى ۋە: ئايە
گەرچە كاپىرالرنىڭ سانى ئىككى  ،مىڭ بولسا 12مۇسۇلمانالرنىڭ سانى »

 دېدى.« بولمايدۇ دۇرۇس ىقېچىش مۇسۇلمانالرنىڭ كۆپ بولسىمۇھەسسىدىن 
 

نىڭ مۇجاھىدالرغا نۇسرەت ۋە كۈچلەندۈرۈش بىلەن هللا
 ھەققىدەبىرگە بولىدىغانلىقى 

شى ئىككى تۈرلۈك ۇڭ ئۆز بەندىلىرى بىلەن بىرگە بولنىهللابىلگىنكى، 
 بولىدۇ:

ۋە  شقورشائۆز بەندىلىرىنى(  ڭنىهللا . )بۇ،بىرگە بولۇش يئومۇمى ،بىرىنچى
 ۇشبىرگە بولخىل . بۇ كۆرسىتىدۇىنى بىلەن بىرگە بولۇش )مۇكەممەل( بىلىشى

ىرىنىڭ بەندىلتائاال ئۆز  هللائۆز ئىچىگە ئالىدۇ.  ھەممىسىنىكاپىر  ،مۇسۇلمان
ۋە ئۇالرنى كونترول قىلىپ تۇرغۇچىدۇر،  رغۇچىدۇرقىلمىشلىرىنى بىلىپ تۇ

                                                            
 بەت. -381توم  -1 «تفسري القرطيب» ①
 دېگەن.« سەھىھ» ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇۋت ئەلبانى ؛توپلىغانئەھمەد، ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى  ②
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 بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:تائاال  هللا قالمايدۇ. يقا مەخپىهللائۇالردىن بىرەر نەرسە 
َماَواِت َواأْلَْرَض ِِف ِسَتَِة أََيَاٍم ُثَمَ اْسَتَوى عَََل الَْعْرِش َيْعلَُم َما َيلُِج ِِف اأْلَْرِض َوَما  ﴿ُهَو الََِذي ا َوَما َيْخُرُج ِمْنهَ َخلََق الَسَ

ُ بَِما َتْعَملُ  َماِء َوَما َيْعُرُج ِفيَها َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكْنُتْم َواّلَلَ  ئاسمانالرنى ۋە هللا» وَن بَِصٌْي﴾َيِْنُِل ِمَن الَسَ
ۋىشتە( ئەرش ئۈستىدە قارار زېمىننى ئالتە كۈندە ياراتتى، )ئاندىن ئۆزىگە اليىق رە

زېمىنغا كىرىپ كېتىدىغان نەرسىلەرنى، زېمىندىن چىقىدىغان  هللا .ئالدى
ەرنى نەرسىلنەرسىلەرنى، ئاسماندىن چۈشىدىغان نەرسىلەرنى، ئاسمانغا ئۆرلەيدىغان 

ىۋاتقان قىل هللاسىلەر بىلەن بىرگە،  هللاسىلەر قەيەردە بولساڭالر،  .ۇرىدۇبىلىپ ت
 ①«.ئىشىڭالرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر

َماَواِت َوَما ِِف اأْلَْرِض َما َيُكوُن ِمْن  مۇنداق دەيدۇ: يەنەتائاال  هللا َ َيْعلَُم َما ِِف الَسَ ﴿أَلَْم َتَر أََنَ اّلَلَ
َ َنْجَوى َثََلَثٍة إََِلَ ُهَو  بُِعُهْم َوََل َخْمَسٍة إََِلَ ُهَو َساِدُسُهْم َوََل أَْدََن ِمْن َذلَِك َوََل أَْكثََر إََِلَ ُهَو َمَعُهْم أَْيَن َما ك  اُنوا﴾َرا

نىڭ ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نەرسىلەرنى بىلىپ تۇرىدىغانلىقىنى هللا»
بەش  ؛سىدۇرئۇالرنىڭ تۆتىنچى هللا ؟ ئۈچ ئادەم پىچىرلىشىدىكەن!بىلمەمسەن

مەيلى ئۇنىڭدىن ئاز ياكى  ؛ىدۇرئۇالرنىڭ ئالتىنچىس هللا ئادەم پىچىرلىشىدىكەن
ھامان ئۇالر بىلەن  هللاكۆپ ئادەم پىچىرالشسۇن، ئۇالر قەيەردە بولمىسۇن، 

 ②«.بىللىدۇر
 ئىنايەت، نۇسرەت،( تائاالنىڭ هللا)خاس بىرگە بولۇش. بۇ  ،ئىككىنچى
 القىهللابۇ پەقەت بولۇپ،  ىبىلەن بىرگە بولۇش ىمايە قىلىشھكۈچلەندۈرۈش، 

 بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:تائاال  هللا لغۇچى سالىھ مۇئمىنلەرگە خاستۇر.ئىبادەت قى
َ َمَعَنا﴾  هللاغەم قىلمىغىن، >)رەسۇلۇلالھ( ھەمراھىغا: » ﴿إِْذ َيُقوُل لَِصاِحِبِه ََل َتْحَزْن إَِنَ اّلَلَ

﴿إفَََل َتِهُنوا تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:  هللا ③«.دەيتتى <ھەقىقەتەن بىز بىلەن بىللە
ُكْم أَْعَمالَُكْم﴾ ُ َمَعُكْم َولَْن َيَِتَ لِْم َوأَْنُتُم اأْلَعْلَْوَن َواّلَلَ )كاپىرالر بىلەن جەڭ قىلغان » َوَتْدُعوا إََِل الَسَ

لەر ھالبۇكى، سى .)كاپىرالرنى( سۈلھكە چاقىرماڭالرچېغىڭالردا( بوشاپ قالماڭالر، 
ھەرگىز ئەمەلىڭالرنىڭ  هللاسىلەر بىلەن بىرگىدۇر،  هللاتۇرسىلەر، بغالى

 ④«.)ساۋابىنى( كېمەيتىۋەتمەيدۇ
ئىبادەت ھالەتتە ساپ  بۇلغىنىشالردىنھەرخىل  —س بىرگە بولۇش بۇ خا

                                                            
 ئايەت. -5ھەدىد سۈرە  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -1مۇجادەلە سۈرە  ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -55تەۋبە سۈرە  ③
 ئايەت. -30سۈرە مۇھەممەد  ④
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م ئۇنى ھېچكى قا ھەقىقىي قۇلچىلىق قىلسا،هللا كىمكى .دۇرقىلىشقا باغالنغان
 ۇردئۇنىڭغا ياردەم بەرگۈچى رگىدۇر،ئۇنىڭ بىلەن بى هللاچۈنكى  مەغلۇپ قىاللمايدۇ

َ َمْوََل الََِذيَن آَمُنوا َوأََنَ  مۇنداق دەيدۇ:تائاال  هللاۋە ئۇنى كۈچلەندۈرگۈچىدۇر.  ﴿َذلَِك بِأََنَ اّلَلَ
يَن ََل َمْوََل لَُهْم﴾ مۇئمىنلەرنىڭ مەدەتكارىدۇر،  هللابۇ شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى، » الْكَاِفِر

 ①«.كاپىرالرغا مەدەتكار يوقتۇر
 مۇئمىنلىك ھالىتىدىنسۈپىتىدىن ياكى  قاچانىكى قۇللۇقمۇجاھىد 

 ىقارشىلىق قىلغۇچىالرنىڭ ھەرىكەتلىرىدىن بىرەر( قاهللا)ۋە ياكى  ئايرىلسا
دۈشمەن  ۋە گە مەلۇم جەھەتتىن ئوخشاپ قالىدۇئۇ  دۈشمەنلەر ،ئۇنىڭدا تېپىلسا

دە، بۇ ئۇنى گۇمراھلىققا، دىلىنىڭ -ۇئۇنىڭغا ئارىلىشىپ قالىد سۈپەتلىرى
قا مۇپتىال زەبۇنلۇق-ىق، خارۋەھىمە، قورقۇنچاقل ھەمدەقارىيىپ كېتىشىگە 

ەن مۇنيادا ياشاشقا ۋە ھاياتقا ھېرىسئۇ د بولۇشقا ئېلىپ بارىدۇ. شۇنىڭ بىلەن،
ئىمانغا زىت . بارىدۇى ئېشىپ دە، جەڭدىن قېچىشقا رىغبىت-بولۇپ قالىدۇ
ۇ مناچار سۈپەتلەر يۇقىرىقى ىغا ئاساسەنكىچىك بولۇش مىقدار-چوڭئەمەللەرنىڭ 
بىگە يېتەلمەسلىكىگە سەۋەب بولىدۇ. ىئۇنىڭ نۇسرەت ۋە غەل دە،-ئېشىپ بارىدۇ

بۈگۈن »ىرى: ب دىنمۇسۇلمانالر ؟!ھۇنەين قىسسىسىنى ئويالپ كۆرمەمسىلەر
مىڭ  12نىڭ سانى مۇسۇلمانالر .دېدى!« مەغلۇپ بولمايمىز بىزنىڭ سانىمىز كۆپ،

 هللا پەقەت ۋە ياردەمنىڭ مەغرۇرالنغانلىقىكى بىلەن ۈئىدى. ئۇالر ئۆزىنىڭ كۆپل
ى ددۈريۈزلەن كەمەغلۇبىيەت ئۇالرنى هللا كېلىدىغانلىقى ئۈچۈن،تائاال تەرەپتىن 

ى سۈپەت ئۇ ئىكك ئىدى؛ ۈپەت كاپىرالرنىڭ سۈپەتلىرىدىنبۇ ئىككى س چۈنكى
نىڭ قەلبىدە قورقۇنچ پەيدا بۇ ئۇالر دا تېپىلىپ قالغانلىقى ئۈچۈن،مۇسۇلمانالر

﴿لََقْد  مۇنداق دەيدۇ:تائاال  هللاجەڭدىن قېچىش يۈز بەردى. بۇ ھەقتە  ،قىلىپ
َيْوَم ُحَننْيٍ إِْذ أَْعَجَبْتُكْم َكثَْرُتُكْم فَلَْم  ُ ِِف َمَواِطَن َكِثَْيٍة َو ُتْغِن َعْنُكْم َشْيًئا َوَضاقَْت عَلَْيُكُم اأْلَْرُض َنَصَرُكُم اّلَلَ

يَن﴾ سىلەرگە نۇرغۇن جەڭ مەيدانلىرىدا ۋە ھۈنەين  هللا» بَِما َرُحَبْت ُثَمَ َولََْيُتْم ُمْدبِِر
كۈنىدە )يەنى جېڭىدە( ھەقىقەتەن ياردەم بەردى. ئەينى ۋاقىتتا سانىڭالرنىڭ 

ەغلۇپ كۆپ، م ۈگۈن بىزنىڭ سانىمىزكۆپلۈكىدىن خۇشاللىنىپ كەتتىڭالر )يەنى ب
دۈشمىنىڭالرنىڭ سانى  مىڭ، 12بۇ چاغدا سىلەرنىڭ سانىڭالر  .بولمايمىز دېدىڭالر

)قاتتىق  ،ۆپلۈكى سىلەرگە قىلچە ئەسقاتمىدىسانىڭالرنىڭ ك .ئىدى( 5555

                                                            
 ئايەت. -11سۈرە مۇھەممەد  ①
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 ئاندىن )مەغلۇپ بولۇپ ،ر تۇيۇلدىقورققىنىڭالردىن( كەڭ زېمىن سىلەرگە تا
 ①.«مۇئمىنلەر بىلەن تاشالپ( ئارقاڭالرغا قاراپ قاچتىڭالر ەئازغىننى رەسۇلۇلالھ

﴿إَِنَ الََِذيَن تائاال مۇنداق دەيدۇ:  هللائۇھۇد كۈنى سادىر بولغان ۋەقە ھەققىدە 
ْيَطاُن بَِبْعِض َما َكَسُبوا﴾  قوشۇن )يەنىئىككى » َتَولََْوا ِمْنُكْم َيْوَم الَْتََق الَْجْمَعاِن إَِنََما اْسَتَزلََُهُم الَشَ

كى ئىچىڭالردى بىرى بىلەن ئۇچراشقان كۈندە-ۇلمانالر بىلەن مۇشرىكالر( بىرمۇس
بەزى قىلمىشلىرى )يەنى  ھەقىقەتەن يۈز ئۆرۈگەن كىشىلەرنى)جەڭدىن( 

تۈپەيلىدىن شەيتان پەيغەمبەرنىڭ ئەمرىگە مۇخالىپەتچىلىك قىلغانلىقى( 
 ②«.رۇندىۇتېيىلدۇرۇشقا ئ

ئۈچۈن جەڭدىن  نىڭ ئورنى شەرەپلىك بولغانلىقى ملسو هيلع هللا ىلصسەييىدىمىز مۇھەممەد 
ۈم بىر تۈركبىرگە بولغان ئۇنى ۋە ئۇنىڭ بىلەن  تائاال هللا قېچىشتىن پاك ئىدى،

رۈپ چۈشۈۋە قەلبلىرىگە خاتىرجەملىك  قېچىشتىن ساقالپ قالدى ساھابىلەرنى
 ئۇالرغا نۇسرەت هللا ،تاپالمىدىئۇالرغا قارشى يول  لەردۈشمەن بەردى، شۇنىڭ بىلەن

 هللابۇ سۆزىمىزنى . قىلىپ بەردىمەغلۇپ  ەنلىرىنىدۈشم دى ۋەئاتا قىل
﴿َيا أََيَُها الََِذيَن آَمُنوا قَاتِلُوا الََِذيَن َيلُوَنُكْم ِمَن الُْكَفَاِر  :ئايىتى كۈچلەندۈرىدۇ مۇنۇ نىڭتائاال

َ َمَع الُْمَتَِقنَي﴾َولَْيِجُدوا ِفيُكْم غِلَْظًة َواعْلَُموا أََنَ  ئى مۇئمىنلەر! سىلەر ئۆزۈڭالرغا يېقىن » اّلَلَ
جايدىكى كاپىرالر بىلەن ئۇرۇش قىلىڭالر )يەنى سىلەرگە خەتەر بولماسلىق ئۈچۈن 

تتىق قائالدى بىلەن ئەتراپىڭالردىكى كۇففارالرنى ئۇجۇقتۇرۇڭالر(، سىلەرنى ئۇالر 
ر لۇڭالر، ئۇالرغا ئىچىڭالوقاتتىق قول بھېس قىلسۇن )يەنى ئۇرۇش ئۈستىدە ئۇالرغا 

الرغا تەقۋادار هللاتەقۋادارالر بىلەن بىللىدۇر )يەنى  هللابىلىڭالركى،  .ئاغرىمىسۇن(
 ③«.مەدەتكاردۇر(

ە ۋ نۇسرەت ئەقىل ئىگىلىرى يۇقىرىقى ئايەتتىن شۇنى بىلىۋاالاليدۇكى،
﴿َواْصِْبْ َوَما يەنە مۇنداق دەيدۇ:  تائاال هللاتۇر. تەقۋادارالرغا خاسپەقەت  كۈچلەندۈرۈش

َ َمَع الََِذيَن ا ْ َوََل َتُك ِِف َضْيٍق ِمَمَا َيْمُكُروَن ۞ إَِنَ اّلَلَ ِ َوََل َتْحَزْن عَلهَْْيِ َك إََِلَ بِاّلَلَ  َتََقْوا َوالََِذيَن ُهْم ُمْحِسُنوَن ۞﴾َصْْبُ
( سەۋر قىلغىن، زىيەتلەرگەنىڭ يولىدا ساڭا يەتكەن ئەهللا)ئى مۇھەممەد!( )»

ئۇالرنىڭ )ئىمان نىڭ ياردىمى بىلەنال قولغا كېلىدۇ. هللاسەۋرەڭ پەقەت 
مىكرىسىدىن يۈرىكىڭ -ا قايغۇرمىغىن. ئۇالرنىڭ ھىيلەغئېيتمىغانلىقى(

                                                            
 .ئايەت -20تەۋبە سۈرە  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -100ئال ئىمران  سۈرە ②
 ئايەت. -123تەۋبە  سۈرە ③
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ھەقىقەتەن تەقۋادارلىق قىلغۇچىالر ۋە ياخشى ئىش  هللا[. 121سىقىلمىسۇن ]
 ①«.[128قىلغۇچىالر بىلەن بىللىدۇر ]

 ئۆز ئۈممىتىگە ئۆگىتىشكە ھېرىس بولغان ئىشتۇر. ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  — بۇ
بىر كۈنى  دىن مۇنداق دەيدۇ:ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما .111

! مەن ساڭا لۇمئى ئوغ»ئۇ:  ،مىنگىشىۋالغانىدىم ئۇلىغىغانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
اد يسېنى  مۇهللا، ى ياد ئېتىپ تۇرغىنكىنهللا اي.بىرقانچە كەلىمە ئۆگىتىپ قوي

ە نەرسبىر . تاپىسەن ىالنى كۆز ئالدىڭدهللا، ھەمىشە ياد ئەتسەڭ نىهللا ئېتىدۇ؛
 التىنهللا مەكچى بولساڭياردەم تىلى ،سورىغىن التىنهللا ماقچى بولساڭسورى

ىر بساڭا پايدا يەتكۈزۈش ئۈچۈن  بارلىق كىشىلەرتىلىگىن. بىلىپ قويغىنكى، 
 ؛دۇپايدا يەتكۈزەلمەي ھېچقانداقدىن باشقا ساڭا پۈتۈۋەتكەن هللا، ىمۇيىغىلسيەرگە 
ساڭا  هللا، ىمۇساڭا زىيان يەتكۈزۈش ئۈچۈن يىغىلس كىشىلەر بارلىقئەگەر 

زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ. قەلەملەر كۆتۈرۈلدى، بەتلەر  قانداقپۈتۈۋەتكەندىن باشقا ھېچ
 ②.«قۇرۇدى

ئۇالر  ئەيلەيتتى چۈنكى مەئسىيەتتىن ھەزەر-ئىلگىرىكى مۇجاھىدالر گۇناھ
مەغلۇبىيەتكە  ھەتتا كۆرسىتىشىنى يامان تەسىر گەنىڭ جەڭمەئسىيەت-گۇناھ

 سەۋەب بولۇشىنى ياخشى بىلەتتى.

 ىرسۇلتان زاھ»: ق دەيدۇمۇنداناملىق كىتابىدا  «اتريخ»ھافىز ئىبنى كەسىر 
نىڭ . ئۇجەڭ قىالتتىئاتلىق غازى بولۇپ  دىن بىرىرمۇسۇلمانال زامانىدابىيبەرس 
 ئالدىدا ئۇرۇش قاينىمىغا چېپىپ، ئۇچقاندەكجەڭ مەيدانىغا  — ئادىتىئېتىنىڭ 

ئالدىغا رىدە ئۇ ئېتىنى يورغا ئات ئىدى. كۈنلەرنىڭ بىكىرىدىغان  بۆسۈپ
ئۈچۈن  ىشىلگىرىلدۈشمەنگە ئى ڭئېتىنى ق ئارقىدا قالدى،بىرا چاپتۇرسىمۇ

 سەۋەبى بلىنىپ،. ئۇ بۇنىڭدىن ئەجەيەنىال ئارقىدا قالدىھەرقانچە ئۇرسىمۇ 
لەپ دەرھەمگە ئېتىغا ھەھارام يولدىن كەلگەن  ئويلىنىپ، ھەققىدە

ارام يەنى ئۇ ئېتىنى ھ سەۋەبلىك بولغانلىقىنى تونۇپ يەتتى؛ سېتىۋالغانلىقى
بۇ ئۇنىڭ ئېتىغا تەسىر قىلغان  وزۇقالندۇرغان ئىدى. شۇنىڭ ئۈچۈنھەلەپ بىلەن ئ

 «.ارتقان ئىدىتتىن ئۆزىنى بولۇپ، ئات جىھادقا مېڭىش
ڭ بىر بىر تۈركۈم مۇسۇلمان ئەسكەرلەر كاپىرالرنى رىۋايەت قىلىنىشىچە،

                                                            
 ئايەتلەر. -128، -121نەھل  سۈرە ①
 دېگەن.« سەھىھ»تىرمىزى ۋە ئەھمەد توپلىغان، ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇۋت  ②
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قىلىش تەسلەشكەن.  فەتىھ لېكىن ىگە ئالغان بولسىمۇقورغىنىنى مۇھاسىر
ىڭ كېتىشىنبىنىڭ كېچىكىپ ىسىلەرگە غەل» ئۇالرنىڭ ئەمىرى: نىڭ بىلەنشۇ

بىرەر ياكى  سادىر بولۇۋاتامدۇ ئىچىڭالردا بىرەر بىدئەت چوقۇم بىر سەۋەبى بار.
ئۆزلىرىنىڭ مىسۋاك  دېدى. ئاندىن ئۇالر قاراپ!« سۈننەت تەرك ئېتىلدىمۇ قاراڭالر

 سۈننىتىگە سەل قارىغانلىقىنى تونۇپ يەتتى. 
ھارامغا  شۇنداقال گە قارىغىنىتەسىر بىر سۈننەتنىڭ تەرك ئېتىلگەنلىكىنىڭ

ئىچمەكتە -يېمەك ۋە تاجاۋۇز قىلىش نىڭ چەكلىمىلىرىگەهللاچۈشۈپ قېلىش، 
ۇندىال ! شغىنقىلق گۇناھالرنى ئۇنىڭغا قىياس ھارامنى ئىستىمال قىلىش قاتارلى

 رغاناچۇجەڭدىن ق، نۇسرەتنىڭ چۈشۈشىگە توسقۇنلۇق قىلغانشەيتاننىڭ  ەنس
قويغانلىقى ھەمدە شۇ سەۋەبلىك مەغلۇبىيەت  ۈرۈپچۈش گۇناھقاۋە 

 اليسەن.بىلىۋاال يۈزلەنگەنلىكىنى
گە زىت نەرسە پەيدا بولۇپ نىڭ شەرىئىتىهللادە ئى مۇجاھىد! قەلبىڭ

 بغالى گەتىڭىۋە نىي ەڭئىرادئۇنىڭ  ھىممىتىڭنى ئاجىزالشتۇرۇۋېتىشى ھەمدە
ل ۈئىشەنچ ۋە تەۋەكك گەئۇنىڭ ۋەسۋەسىلىرى زۇلمىتى ،كېلىشىدىن ھەزەر ئەيلە

اغ ت دىغاندەك قەدەم ئالغىن،كېلى گەرقانداق ھالەتتە ئۆلۈمھە اققىن.ىنى يغچىرى
ىڭ لمايدۇ. كىشىلەرنتوسۇپ قاال دىنئېگىزلىكلەرگە قېچىش ئۆلۈمۋە  چوققىلىرى

 :مۇنداق دەيدۇتائاال  هللائالدىدا مەغلۇپ بولىدۇ. ئۇنىڭ بەرىبىر ھىيلە قىلىشى 
ٍج ُمَشَيََدٍة﴾ قەيەردە بولماڭالر )ئەجەل كەلگەندە( » ﴿أَْيَنَما َتُكوُنوا ُيْدِرْكُكُم الَْمْوُت َولَْو ُكْنُتْم ِِف بُُرو

 ①«.ئۆلۈم سىلەرنى تاپىدۇ، سىلەر مۇستەھكەم قەلئەلەردە بولغان تەقدىردىمۇ
 ھەرگىز ئۇنىڭدىن قېچىپ قۇتۇاللمايدۇ.غان كىشى لئۆلۈمنى تەقدىر قى هللا

َز  ۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:تائاال ب هللا ُ الَْقْتُل إََِل ﴿قُْل لَْو ُكْنُتْم ِِف ُبُيوتُِكْم لََْبَ الََِذيَن ُكِتَب عَلهَْْيِ
ئەگەر سىلەر ئۆيلىرىڭالردا بولغان > :)ئى مۇھەممەد!( ئېيتقىنكى» َمَضاِجِعِهْم﴾

تەقدىردىمۇ )ئاراڭالردىكى( ئۆلتۈرۈلۈشى پۈتۈۋېتىلگەن كىشىلەر چوقۇم ئۆزلىرىنىڭ 
 نىڭ قازاسىدىن قېچىپ قۇتۇلغىلىهللائۆلىدىغان جايلىرىغا بېرىشىدۇ )

 ②«.<بولمايدۇ(
َ لََقِوَيٌ َعِزيٌز﴾ مۇنداق دەيدۇ:تائاال يەنە  هللا ُ َمْن َيْنُصُرهُ إَِنَ اّلَلَ كىمكى » ﴿َولََيْنُصَرَنَ اّلَلَ

ەتتە ئەلۋ هللا؛ ئۇنىڭغا ياردەم بېرىدۇ هللانىڭ دىنىغا ياردەم بېرىدىكەن، ئەلۋەتتە هللا
                                                            

 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -18نىسا  سۈرە ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -105ئال ئىمران  سۈرە ②
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 ①«.كۈچلۈكتۇر، غالىبتۇر
كىشى! )بىلگىنكى،( جەڭدىن جەڭ مەيدانىدىن قاچماقچى بولغان ئى 
ر ھېچبى قىسقارتمايدۇ.سابىت تۇرۇش ئۆمۈرنى ئۆمۈرنى زىيادە قىلمايدۇ،  قېچىش
 ەنس ،بىلگىنكى كېيىن بولمايدۇ.-ئىلگىرىھەرگىز گىسىنىڭ ئەجىلى ىجان ئ

 قالدىڭ ۋەنىڭ غەزىپىگە زات بولدۇڭ، جاببار يقا ئاسىهللا جەڭدىن قېچىپ
. ڭدىمۇس كىيىمىنى كىيون-ئارىسىدا خارلىق ۋە ئارىرالر مۇسۇلمانالر بىلەن كاپ

ئاخىرەتتە زىيان  ،ىتنىگە ئۇچراپپدىنىڭدا  ،سەن ئەسىر ئېلىنىپئەجىبا 
خارلىققا  ۋە قىستاق-يىنىياكى سەن ھەرتۈرلۈك ق مامسەن؟!تارتىشتىن قورق

ىڭ ئۇن ،ىشىداھەربىر ئەقىل ئىگىسىنىڭ قار ىسەن.ئۆلتۈرۈلچىدىغان ھالىتىڭدە 
ئۇنىڭغا ئارقىسىنى قىلىشتىن  — ئالدىنى قىلىش ۆلۈمگەۋاقتى توشقان چاغدا ئ

 ياخشىدۇر.
 ھە!-شائىرنىڭ تۆۋەندىكى مىسرالىرى نېمىدېگەن گۈزەل ※

 قېچىش بىلەن ھېچ كىشى ئۆلۈمدىن بولماس ئامان،
 قورقۇپ ئۆلۈش شۇ سەۋەب ئاجىزلىق، خارلىق ھامان.

 
 يەزىد ئىبنى ھەكەم ئىبنى ئەبۇ ئاس مۇنداق دەيدۇ: ※

 ياشاش كېرەك شاھالردەك ياكى ئەردەك ئۆلگۈلۈك،
 ئۆلگۈچى ھېسابلىنار ئۆزرىلىك.  قىلىچ تۇتۇپ

 
 بەزى باھادىرالر مۇنداق مىسراالرنى قالدۇرغان ئىدى: ※

 جانالر ئۇچقان مەيداندا، دېگۈم كېلەر جېنىمغا
  ىچىلىك بىر پەرۋا.ن ساڭا ھېچ زەررقىلمىسامكە

 ئارتۇق ياشاش ئەجەلدىن قۇرۇق ئارزۇدۇر پەقەت،
 ھلەت. ئەجەل مۇقىم پۈتۈلگەن بېرىلمەيدۇ ھېچ مۆ

 ،ئۆلۈمگە، سەۋر گۈزەل بىر ئەدەبسەۋر قىلغىن 
 مۇمكىن بولماس ھېچ جانغا ئۆلمەي ياشاش تائەبەت. 

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -55ھەج  سۈرە ①
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 خارلىق كىيىمىدۇر ھامان،  —باقىيلىقنىڭ كىيىمى 
 قۇتۇاللماس خارلىقتىن ئۇنى كىيگەن ھەر ئىنسان. 

 چاقىرغۇچى ئۆلۈمنى ئورتاق زېمىن ئەھلىگە،
 چېكىت قويار ھەم ئۆلۈم كەلسە ھايات پەسلىگە.

 ھايات بولسا ئەرزىمەس قىممىتى يوق بىر ماتا، 
 ئۆلۈم ئەۋزەل ھاياتتىن شۇ چاغ، شۇنداق زاماندا. 

 
 ئەرەب باتۇرلىرىدىن بىرى بولغان بەھلۇل ئىبنى بەشار مۇنداق دېگەن: ※

 ئۇچرىشىشنى ئۆلۈمگە يامان كۆرسە بىر كىشى، 
 ھەسەلدىنمۇ شېرىندۇر ماڭا ئۇنىڭ ئۆلۈمى. 

 ەڭگاھالرغا ئات سېلىش، چاقىرالماس ئۆلۈمنى ج
 چىش.ى توسۇپ قااللماس ئېھتىياتالر ۋە قېياك

 
 ئىكەن: چاق دەستىسىگە ئۇيۇلغانتۆۋەندىكى مىسراالر پى ※

 مۇس بەلگىسى، قەھرىمانلىق شەرەپتۇر، قورقۇش نو
 . ①قاچار بىرى جەڭگاھتىن لېكىن تەقدىر كەلگۈسى

 
 تۆۋەندىكى مىسراالر دۇبۇلغىغا ئۇيۇلغان ئىكەن: ※

 كىرگىنىڭدە جەڭلەرگە چىقمىغىن ھېچ زەپەرسىز، 
 ئۆلۈم كەلمەس ئەجەلسىز.  سەۋر قىلغىن قورقۇشقا

 
 بەزىلەر مۇنداق دېگەن: ※

 ھېرىس بولما رىزىققا، رىزىق كېلەر قىسمەتتىن، 
 كۈنى، ساقالن بېخىل نىيەتتىن. مېلىڭ مىراس بىر

 كەچسەڭ ئەزىز ھاياتتىن.  رەب ساۋابى چەكسىزدۇر
 ھامان ئۆلۈم، ئۆل شۇڭا رەب يولىدا شەرەپتىن. 

                                                            
 دېگەن مەنىدە. « كېلىدۇ»بولسا « كەلگۈسى»بۇ يەردىكى  ①
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پ قولدىن بېرىبولۇپ، ئۇ ى ئۆلۈم سەپەرلىرىدىن بىر — قېچىش ،بىلگىنكى

نەرسىگە ھېرىس بولۇشتۇر. ھاياتلىقنىڭ سەۋەبى گاھىدا  قويۇشتىن قورقمايدىغان
لىنىش بولسا، ئۆلۈمنىڭ سەۋەبى گاھىدا ھاياتلىقنىڭ ئۇزىراپ رىئۆلۈمگە توغ

جەڭچى ئۈچۈن ھاالكەتتىن قۇتۇلىدىغان  كمەي تۇرۇپكېتىشىدۇر. ئەجەل كېچى
 ئۇنىڭ سا،يولىدا ئۆلۈمگە ئالدىنى قىل هللا اچانىكىئىنسان ق .بولمايدۇقورغان 

جەڭدىن قاچقۇچى ئۆز  ھاياتلىق بېرىلىدۇ. ى ئۈچۈنياخشى ئەمەللەرنى قىلىش
ئۇنىڭدىن ئۆزىنى قوغدايدۇ.  جەڭ  قىلغۇچى بولسائەسىرگە تاپشۇرىدۇ،  جېنىنى

ئى جەڭدىن  ،ىقتىن ئايرىلماي چارە يوق. ئەمماھاياتل ئەجەل ۋاقتى توشقاندا
ئەھلىدىن دوزاخ  دىن قورقۇپ )جەڭدىن قاچساڭ(ئۆلۈم ئەگەر سەن قاچقۇچى!

ى ىكئاخىرەتت اڭ،دىن قورقۇپ دۈشمەندىن يۈز ئۆرۈپ قاچسىئوق تېگىش سەن؛بولى
 ماكانىڭ ھاالكەت يۇرتى بولۇپ قالىدۇ.
 ، نۇرغۇنلىرىشەھۋەتكە چۆمۈپ كەن ياكىجەڭدىن قېچىپ ئەسىرگە چۈش

كايىلىرىنى ئەبۇ قاسىم ېھ ئۆز دىنىدىن يېنىپ كەتكەنلەرنىڭ پ،ناسارا بولۇ

 ناملىق كىتابىدا مەنسۇر ئىبنى خەلەف «الرسالة القشريية»قۇشەيرى ئۆزىنىڭ 
ئىرادىسى ئوخشاش بولغان ئىككى  ىپ مۇنداق دەيدۇ:دىن نەقىل قىليمەغرىبى

ۈنلەرنىڭ ك. تەربىيىدە بىللە بولغان ئىدى-تەلىمجىھاد ۋە  دوست بولۇپ، ئۇالر
ھەمراھى بىلەن خوشلىشىپ سەپەرگە چىقتى ئەمما قېلىپ  ئۇالرنىڭ بىرىبىرىدە، 

 نى ئااللمىدى.ھەمراھىنىڭ خەۋىرىقالغىنى 
)ھەمراھىنىڭ خەۋىرىنى ئااللمىغان( سالىھ كىشى رۇمغا  كۈنلەرنىڭ بىرىدە

ا دقوشۇنلىرى بىلەن ئۇرۇشۇش ئالدىرۇم  ،ى جىھادقا چىقتى. سەپلەر تۈزۈلۈپقارش
 ،م كىيگەن بىر كىشى چىقىپتۆمۈر كىيى ىچىدىنرۇم ئەسكەرلىرىنىڭ ئ

ىدىن ىرئادەم تەلەپ قىلدى. مۇسۇلمان پەلۋانل يەكمۇيەك چۈشۈشكە دىنمۇسۇلمانالر
دىن . ئانشەھىد قىلىۋەتتىئۇ مۇسۇلماننى  يۇ، ئەمما-بىر كىشى ئوتتۇرىغا چىقتى

اندىن . ئشەھىد قىلىۋەتتى ئۇنىمۇقانىدى، غا يەنە بىر مۇسۇلمان كىشى چىقئۇنىڭ
پ ئۇنى قوغال مۇسۇلمان ۇرىغا چىقتى.ئۇنىڭغا قارشى ھېلىقى سالىھ كىشى ئوتت

 چۈشۈرۈۋەتتى. سالىھ كىشى نىىدىن دۇبۇلغىسىۋە رۇملۇقنىڭ بېش يۈرۈپ ئۇرۇشتى
يىل  نەچچە لەردەجىھاد ۋە ئىبادەت ئۇرۇشىۋاتقان بۇ كىشىئۆزى بىلەن  قارىسا،

بۇنى كۆرگەن مۇجاھىد ئۆز كۆزىگە . ئىدىھېلىقى ھەمراھى  ئۆتكەن ىرگەب
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تۇرۇپ ئۇ ئۆز دوستىنىڭ رۇملۇقالرنىڭ سېپىدە ئىشەنمەي قالدى چۈنكى 
 پمۇ باقمىغان ئىدى. ئويالقىلىشىنى  الرغا قارشى ئۇرۇشمۇسۇلمان

بۇ ھالغا چۈشۈپ  بولۇپقانداق  دىنسالىھ كىشى ئۇنىڭ ،شۇنىڭ بىلەن
 ،ناسارا بولغانلىقىنى دىنىدىن قايتىپ. ئۇ ئۆزىنىڭ سورىدىقالغانلىقىنى 

 ۇرغۇننۋە  لۇقالرغا قوشۇلۇپ، شۇالردىن ئۆيلىنىپ پەرزەنتلىك بولغانلىقىنىرۇم
ەن س: »ئۇنىڭدىن سالىھ كىشى .ئېيتىپ بەردى لىقىنىبولغان ىقدۇنيال-مال

دەپ « قەيەردە قالدى؟ ئەمدى ئۇالر ڭ،ئۇنى چۈشىنەتتى ،قۇرئان ئوقۇيتتىڭ
بىر  ، ھازىر ھەتتائۇنتۇپ كەتتىمپۈتۈنلەي مەن قۇرئاننى »ئۇ:  غانىدى،سورى
ئىسالمغا قايتقىن! »دېدى. سالىھ كىشى ئۇنىڭغا:  «يەلمەيمەنپنىمۇ ئەسلىھەر
-پۇلئۇنداق قىلسام  ،ياق»ئۇ:  گەنىدى،دې« قوبۇل قىلىدۇتەۋبەڭنى  هللا

دېدى. ئاندىن ئۇ ئىككىسى « لىپ قالىمەنلىرىمدىن ئايرىۋە ئەۋالد ماللىرىم
ۋە  مۇرتەد دۇنيامۇرتەد ناسارانى ئۆلتۈردى. بۇ  ئۇمۇجاھىد سالىھ كىشى  ،ئۇرۇشۇپ
 ①ئوچۇق زىياندۇر. يبۇ ھەقىقىمانا زىياندا قالدى،  لىكئاخىرەت

ر بىبىز مۇنداق دەيدۇ:  ەت قىلىپئابدۇرەھىمدىن رىۋايئىبنى  بدەبەيھەقى ئە
 تبىر ياش يىگى نىڭ ئىچىمىزدەبىز غا قاراپ ئاتالندۇق.رۇم زېمىنىئەترەت بولۇپ 

يوق ئىدى. ئۇ قارىراق ۋە ئالىمراق بىرەر كىشى  مۇئارىمىزدا ئۇنىڭدىن بار بولۇپ،
 ى قىيامدا تۇرۇپ ناماز ئوقۇيتتى.كېچىس ،كۈندۈزى روزا تۇتۇپ

ېشىدا ق بىز رۇم قورغانلىرىدىن بىرىنىڭ يېنىدىن ئۆتتۇق. بىز ئۇ قورغاننىڭ
 يىگىت قورغان تەرەپكەھېلىقى ياش قارى  لېكىن تۇرماسلىققا بۇيرۇلغان ئىدۇق

پ قىلىش ئۈچۈن توختىدى دەپ ئويال. بىز ئۇنى كىچىك تەرەت ۇپ قالدىمايىل بول
ە ىزگس»رۇم تىلىدا:  قېلىپ، ئاشىق بولۇپ ئايالنى كۆرۈپ ناسارا ئۇ قاپتىمىز ئەمما

بۇ ئاسان، ناسارا »غا: ئۇ ئايال ئۇنىڭ .دېدى« ؟سام ئېرىشەلەيمەنقانداق قىل
« پ بولىمەنۇمەنس اڭامەن س دە،-ئىشىكىمىزنى ئاچىمىز اڭابىز س ساڭالبول

 ىكىنارا بولدى. ئۇالر ئۇنىڭغا ئىشىئۇ ياش يىگىت ناس ،دېدى. شۇنىڭ بىلەن
 ئۇ قورغانغا كىرىپ كەتتى.  ،چىپ بەردىېئ

ىگە پ كەتكەنلىكشنىڭ ناسارا بولۇمەن بۇ يا .بىز سەپىرىمىزگە يۈرۈپ كەتتۇق
ئىدى. بىز  ال بولۇپ قالغاندەكمىزنىڭ ئوغلىگويا ئۇ بىز ،قاتتىق قايغۇردۇم

 ئۇ يىگىت قورغان چاغدا رغاننىڭ يېنىدىن ئۆتتۇق. شۇبۇ قو قايتقاندا جىھادتىن
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ئى : »ىندڭئىستىھكامىدا باشقا ناساراالر بىلەن قاراۋۇللۇق قىلىۋاتاتتى. بىز ئۇنى
دەپ « ىلىرىڭ قېنى!؟روز ۋە نامىزىڭ ،ئىلىمىڭ ،پاالنى! سېنىڭ قۇرئانىڭ

مۇشۇ پەقەت  تۇپ كەتتىم،ن قۇرئاننىڭ ھەممىسىنى ئۇنمە»ئۇ:  غانىدۇق،سورى
دەپ بۇ ئىككى ئايەتنى تىالۋەت  «باشقىسىنى ئەسلىيەلمەيمەن ئىككى ئايەتتىن
ُيلِْهِهُم اأْلََمُل فََسْوَف  ﴿ُرَبَما َيَوَدُ الََِذيَن َكَفُروا لَوْ  قىلىپ بەردى: َيَتَمَتَُعوا َو كَاُنوا ُمْسلِِمنَي ۞ َذْرُهْم َيأْكُلُوا َو

دا( مىزكاپىرالر )قىيامەتنىڭ دەھشىتىنى كۆرگەندە، دۇنيادىكى چېغى» َيْعلَُموَن ۞﴾
[. )ئى مۇھەممەد!( ئۇالرنى )يەنى 2دەپ ئارمان قىلىدۇ ] مۇسۇلمان بولغان بولساقچۇ

ۇدە ئۇالر بىھ ؛كۈلۈپ يۈرسۇن-ئىچىپ، ئويناپ-ارالرنى مەيلىگە( قويۇۋەت، يەپكۇفف
سۇن، ئۇالر ئۇزاققا قالماي )ئۆز قىلمىشلىرىنىڭ يامانلىقىنى( ۋەرۇئارزۇالر بىلەن بول

 .①«[3بىلىدۇ ]
شمەن قولىغا ئەسىرگە چۈشۈپ دۈ كىشى ئۆز جىھادىدا سادىق بولۇپ،مۇئمىن 

ايدۇ، قوغد ئۇنى هللا ىلماقچى بولسىمۇزىيانكەشلىك ق دىنىغا ئۇالر ئۇنىڭ ،قالسا
بۇنىڭغا دىنىغا زىيان يىتىپ قېلىشىدىن ساقاليدۇ. مايە قىلىدۇ ھەمدە ھى

ھابىسى ئابدۇلالھ ئىبنى ھۇزافە سەھمى رەزىيەلالھۇ نىڭ سا ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 دۇر:تىپىك مىسالئەنھۇنىڭ كەچۈرمىشى 

 رىۋايەت قىلىدۇ: ئەنھۇدىن مۇنداقئىبنى ئەسىر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ 
. ر ئالدىسەھمى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى ئەسى ۇنلىرى ئابدۇلالھ ئىبنى ھۇزافەرۇم قوش

ئابدۇلالھ  بولۇشقا دەۋەت قىلدى لېكىن خرىستىئان ئۇالرنىڭ پادىشاھى ئۇنى
 رۇمتۇردى.  ۇستەھكەمئۇنىماي ئۆز دىنىدا مئىبنى ھۇزافە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 

قايناۋاتقان مايغا  ۇشقا ئۇنىمىسابول خرىستىئان ئۇنىڭغا ئەگەر پادىشاھى
تاشاليدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ تەھدىت سالدى ھەمدە مۇسۇلمان ئەسىرلىرىدىن 

. الدىقسۆڭەكلىرى يالىڭاچلىنىپ  غانىدى،لتۈرۈپ قىزىق مايغا تاشلىبىرىنى كە
ئەگەر : »ئەنھۇغاە رەزىيەلالھۇ ئىبنى ھۇزافئابدۇلالھ پادىشاھ  ،شۇنىڭ بىلەن

 .يەنىال ئۇنىمىدىئۇ  ئەمما دېدى« بولمىساڭ سېنى بۇ مايغا تاشاليمەن خرىستىئان
الھۇ رەزىيەلئابدۇلالھ ئىبنى ھۇزافە  ،ۇنى مايغا تاشالشقا بۇيرۇق قىلدىپادىشاھ ئ

 دېدى. ئۇنى «يىغلىدى قورقۇپئۇ »اھقا: رىكلەر پادىشېچ .ەتتىيىغالپ كئەنھۇ 
مېنى مايغا تاشلىنىشتىن سەن »ئۇ پادىشاھقا:  ،ۇرۇپ كەلگەندەماي ئالدىدىن قايت

پەقەت )ياغقا چۈشىدىغان( جېنىمنىڭ مەن  قورقۇپ يىغلىدى دەپ ئويالپ قالما!
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ىلەن ب ياغقا تاشلىنىشيىغلىدىم. ر بولۇپ قالغانلىقىدىن ئەپسۇسلىنىپ بى
 كچېچىمنىڭ سانىچىلى مېنىڭئەگەر يولىدا )شەھىد( قىلىنىدۇ.  هللانىم ېج

 يولىدا شەھىد هللا شۇالرنىڭ ھەممىسى مۇشۇ قازانغا تاشلىنىپ، ،جېنىم بولسا
ىڭ نە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئىبنى ھۇزافئابدۇلالھ دېدى. « قىلىنىشىنى ئارزۇ قىلىمەن

ېلىشىنى ئۈمىد بولۇپ ق خرىستىئان ڭئۇنى پادىشاھ نگەنجاۋابىدىن ئەجەبلە
 مەن،ىقىزىمنى ساڭا بېرخرىستىئان بولساڭ »لدىماقچى بولۇپ ئۇنىڭغا: ئا قىلىپ

ى ئىبنئابدۇلالھ دېدى.  «نىمۇ ساڭا بۆلۈپ بېرىمەنىپادىشاھلىقىمنىڭ يېرىم
دېدى. پادىشاھ: « بولمايمەن خرىستىئانھەرگىز : »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھۇزافە

مەن » ئۇ: گەنىدى،دې« پېشانەمگە سۆيۈپ قويساڭ سېنى قويۇپ بېرىمەن ،ئۇنداقتا»
 دېدى.« ى قويۇپ بەرسەڭ )شۇنداق قىالي(!مۇسۇلمان ئەسىرلەرنبارلىق  بىلەن

نىسىگە شاېپادىشاھنىڭ پرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى ھۇزافە ئابدۇلالھ  ،شۇنىڭ بىلەن
 سۆيۈپ قويدى. پادىشاھ ئۇنى ۋە مۇسۇلمان ئەسىرلەرنى قويۇپ بەردى. 

ئىبنى خەتتاب  ئۆمەرمەدىنىدىكى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى ھۇزافە ئابدۇلالھ 
سىلەرنىڭ ھەر »نىڭ قېشىغا قايتتى. ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

!« ى بارمەجبۇرىيىت شانىسىگە سۆيۈشېئىبنى ھۇزافىنىڭ پئابدۇلالھ بىرىڭالرنىڭ 
 ①ھەم سۆيدى.باشقىالرمۇ  ،شانىسىگە سۆيدىېئۇنىڭ پدە، -دېدى

ۇ. س بولمايدۇرۇۇپ ئۇرۇشتىن قېچىشى دشتىن قورقۈمۇسۇلمانالرنىڭ ئۆلتۈرۈل
ن تېپىشتى اتىدىن نىجاتلىقئۆلۈم سەكر ا ئۆلتۈرۈلۈش ئارقىلىقيولىد هللائەگەر 

ىب ۋاج جەڭدە مۇستەھكەم تۇرۇشنىباشقىسى بولمىغان تەقدىردىمۇ، شۇنىڭ ئۆزى 
مەتلىك نېئ يولىدا ئۆلتۈرۈلگەندىن كېيىن هللائۇنداقتا  غان بوالتتى.قىل

 بەخت قانداقمۇ سابىت تۇرۇشنى ۋاجىب قىلمىسۇن!؟جەننەتلەردىكى كاتتا 
 قىزىقتۇرۇپ يولىدىكى جەڭگە هللا تالىپ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۇئەلى ئىبنى ئەب

جېنىم قولىدا  غۇ!؟ئۆلىسىلەر جەڭ قىلمىساڭالرمۇ بەرىبىرئەگەر : »مۇنداق دەيدۇ
پە كۆر ڭ قېتىم چېپىلىشقىلىچ بىلەن مىبىلەن قەسەمكى،  هللابولغان زات 

 .«ئاساندۇر كۆپ لۇشتىنئۈستىدە ۋاپات بو
ئۈچۈن  مۇئمىن كۆرپىدە ئۆلۈش»شەدداد ئىبنى ئەۋس مۇنداق دەيدۇ: 

ەن قايچىالر بىلش، ھەرىلەر بىلەن تىلىنىدەھشەتلىك بىر قورقۇنچتۇر. ھەتتا ئۇ 
 .«قورقۇنچلۇقتۇرالردا قورىلىشتىنمۇ قازان تىتىلىش ۋە
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يولىدا  هللاقايسى يولنى تاللىغانلىقىڭ ھەققىدە ئويلىنىپ باق. ئى دوستۇم! 
 غانكۆرپە ئۈستىدە ۋاپات بول !؟مۇقېچىشياكى جەڭدىن  ياخشىمۇ ئۆلتۈرۈلۈش

نىڭ ىر. ئۆلگەندىن كېيىن قەبۋە ئۇنىڭ ئازابىنى تېتىيدۇ كراتىكىشى ئۆلۈم سە
-وئالسۋە  ىنىڭ ئىمتىھانىلىق، ئىككى پەرىشتبغېرى ۋە ئۇنىڭدىكى سىقىشى
قاتتىق سۈر ئاۋازى، ئۆلگەندىن كېيىنكى قايتا تىرىلىش، ئۆز ھاياتىدىن  ،سورىقى

ئەمەل دەپتەرلىرىنىڭ ئۇچۇپ كېلىشى،  شۇنداقال اب بېرىش ئۈچۈن توپلىنىشھېس
، ياخشىلىق ۋە ئېغىرچىلىقرۈكىدىن ئۆتۈش، ھېساب بەرگەندىكى ۋرات كۆىس

، ىتىقاباھ دەھشىتى،ىڭ يامانلىقنىڭ ئۆلچىنىشىدىن ئىبارەت قىيامەتن
قىيىنچىلىق ھالەتنى بۇ تائاال  هللاىسىغا دۇچ كېلىسەن. قورقۇنچ سى ۋەۋەھىمى

اَعِة َشْيٌء َعِظيٌم ۞ َيْوَم َتَرْوَنَها مۇنداق دەيدۇ:  سۈپەتلەپ َتَُقوا َربََُكْم إَِنَ َزلَْزلََة الَسَ ﴿َياأََيَُها الَنَاُس ا
ِ َتْذَهُل كَُلُ ُمْرِضَعٍة َعَمَا  َرى َولَِكَنَ عََذاَب اّلَلَ َرى َوَما ُهْم بُِسكَا أَْرَضَعْت َوَتَضُع كَُلُ َذاِت َحْمٍل َحْملََها َوَتَرى الَنَاَس ُسكَا

ئى ئىنسانالر! پەرۋەردىگارىڭالردىن )يەنى ئازابىدىن( قورقۇڭالر، » َشِديٌد ۞﴾
بىر سۈت [. ئۇ كۈندە ھەر1قىيامەتنىڭ زىلزىلىسى ھەقىقەتەن چوڭ ئىشتۇر ]

ۋاتقان مىئېمىتىۋاتقان ئايال )قاتتىق قورقۇنچتىن تېڭىرقاپ قېلىش بىلەن( ئې
 .ئايالنىڭ بويىدىن ئاجراپ كېتىدۇ بىر ھامىلىداربوۋىقىنى ئۇنتۇيدۇ، ھەر

ت ئەمەس )دېمەك، ئىنسانالرنى مەست كۆرۈسەن، ھالبۇكى، ئۇالر )ھەقىقەتتە( مەس
 نىڭهللالېكىن  ن كەتكۈزۈۋەتكەن(ھوشىدى-شىتى ئۇالرنى ئەسھقىيامەتنىڭ دە

 ①«.[2ئازابى قاتتىقتۇر ]
مۇنداق دەيدۇ:  دەرگاھىدىكى شەھىدلەردىن خەۋەر بېرىپ ئۆز بىزگە تائاال هللا

ًتا َبْل أَْحَياٌء ِعْنَد َربَِِهْم ُيْرَزقُوَن ۞ فَِرِحنَي  ِ أَْمَوا ُ ِمْن فَ بَِما ﴿َوََل َتْحَسَبََ الََِذيَن قُِتلُوا ِِف َسِبيِل اّلَلَ َتاُهُم اّلَلَ ْضلِِه آ
ْ َوََل ُهْم َيْحَزُنوَن ۞﴾ َيْسَتْبِشُروَن بِالََِذيَن لَْم َيلَْحُقوا بِِهْم ِمْن َخلِْفِهْم أَََلَ َخْوٌف عَلهَْْيِ نىڭ يولىدا هللا» َو

بولغانالرنى ئۆلۈك دەپ گۇمان قىلمىغىن، بەلكى ئۇالر تىرىك بولۇپ،  ەھىدش
رىزىقتىن بەھرىمەن قىلىنىدۇ )يەنى جەننەتنىڭ نىڭ دەرگاھىدىكى هللا
[. ئۇالر 151ئاخشامدا مەڭگۈلۈك رىزىقالندۇرۇپ تۇرۇلىدۇ( ]-مەتلىرىدىن ئەتىگەنئنې

 تېخى نىڭ ئۆزلىرىگە بەرگەن پەزلىدىن خۇرسەندۇر، ئۆزلىرىنىڭ ئارقىسىدىنهللا
بولماي تىرىك قالغان( قېرىنداشلىرىغا  ەھىديېتىپ كەلمىگەن )يەنى ش

ەن ە قايغۇ يوق ئىكەنلىكى بىلىرەتتە( نە قورقۇنچ، )دۇنيادىن ئايرىلغانلىقىغا( ن)ئاخ
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 ①«.[115خەۋەر بېرىشنى تىلەيدۇ ]خۇش
ۋە  قىيامەتتىكى دەھشەتلىك ئازابيولىدا ئۆلتۈرۈلگەن بۇ شەھىدلەر  هللا

 ەلگۈزەننەتتىكى ئەڭ ج ئالىيئەڭ  بولدى ھەمدەيىنچىلىقلىرىدىن خاتىرجەم ىق
چىدۇ، ھەرخىل ئېسىل كىيىملەرنى جامدىكى سوغۇق شەربەتلەردىن ئى ئورۇندا

شەھال كۆزلۈك تەڭتۈش ھۆر قىزالر بىلەن  س جەننەتلەردەيىدۇ، فىردەۋىك
 روھلىرى يېشىل ئۇالر جەننەتكە كىرىشتىن ئىلگىرىمەڭگۈلۈك ھايات كەچۈرىدۇ. 

 ھمانەدە رئىچىپ راھەتلىنىدۇ ھەم-يەپ ،نىدا جەننەتتە ئايلىنىپىشنىڭ پوكقۇ
 هللاقايتىپ كېلىدۇ. ئۇالر  ونداقالرغاتائاالنىڭ ئەرشىنىڭ ئاستىدىكى ئېسىلغان ق

تا قاي-يولىدا قايتا هللا ۇپمۇ،مۇكاپاتلىرىدىن بەھرىمەن بول تائاالنىڭ تۈگىمەس
مەت غەنىيئارزۇ قىلىدۇ. بۇ پۇرسەتلەرنى شى ئۈچۈن بۇ دۇنياغا قايتىشنى ۈئۆلتۈرۈل

 ھە!-ھاماقەتلىك دەرەقەئاجىز كېلىش ن بىلىشتىن
ش جىھاد قىلى قايغۇالردىن-غەم)ئۆلگەندىن كېيىنكى(  دا سۆزلەنگەنيۇقىرى
نىڭ هللاھە! بۈگۈن -ىدېگەن كاتتا مۇۋەپپەقىيەتساقلىنىش نېم ئارقىلىق

 هللا قا ئۇچرىشىدۇ!؟هللابىلەن  ۈزدۈشمەنلىرىدىن قاچقان كىشى ئەتە قايسى ي
ئۆز بەرگەندىن كېيىن جەڭدىن قېچىپ  ەئەھد قاسېتىش جېنىنىتائاالغا ئۆز 

ئۇنى  هللا سا، ئۇ كىشىنىڭ ئاقىۋىتى قانداق بولماقچى!؟كاپىرالرغا تاپشۇر جېنىنى
ئۇچرىشىشتىن ئۆزىنى  ، رەببىگەئۇ جەڭدىن قېچىپ ئەمما جەننەتكە چاقىردى

 گەنۈيولىدىن يۈز ئۆر هللا ەن ئۇ كىشىرۇقىنى كېچىكتۈرگنىڭ بۇيهللا. دىقاچۇر
 قايسىيەنە رەببى ئالدىدا  ۋاز كەچكەن تۇرسا، ا بەختتىنقىزىقتۇرۇلغان كاتت ۋە

 ؟ !باھانە بىلەن ئۆزرە ئېيتىدۇ
ھەق ئۈستىدە  ڭ! قەلبىمىزنىهللائىدارە قىلىپ تۇرغۇچى  ئى قەلبلەرنى

! هللا. ئى غەيىبلەرنى بىلگۈچى سەندىنال تىلەيمىز بولۇشىنىمۇستەھكەم 
ڭىال شىدا ساۇا، نىيەتلىرىمىزنىڭ خالىس بولشىدۇمەقسەتلىرىمىزنىڭ توغرا بول

 رەھمىتىڭنى ئۈمىد قىلىپ،-پەزلى. ۋە سەندىنال ئۈمىد قىلىمىز يۆلىنىمىز
سەن رازى بولغان شەھىدلىك بىلەن بىزنى ساڭىال قول سۇنۇپ، 

ىرىمىزنىڭ سابىت قەدەمل ۈشكەلتۈرۈلسېنىڭ يولۇڭدا ئۆ ،رىزىقالندۇرۇشىڭنى
ئاخىرەتتە سەن تەرەپكە قايتىمىز ۋە سورايمىز.  تۇرۇشىغا نېسىپ قىلىشىڭنى

 ەن!سەن ھەر نەرسىگە قادىرس ،بىر ياخشىلىقتا ساڭىال يۆلىنىمىزھەر جايلىشىمىز.
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 باب  -26

ېرىشكىلى جىھادنىڭ ئەجرىگە پەقەت خالىس نىيەت بىلەنال ئ
 ھەققىدەبولىدىغانلىقى 

يُن  :مۇنداق دەيدۇ تائاال هللا ِ الَدِ بىلىڭالركى، )شېرىكتىن ۋە » الَْخالُِص﴾﴿أَََل ّلِلََ
 ①.«قا خاستۇرهللارىيادىن( ساپ دىن 

ُيِقيُموا  :مۇنداق دەيدۇيەنە  تائاال هللا يَن ُحَنَفاَء َو َ ُمْخلِِصنَي لَُه الَدِ ﴿َوَما أُِمُروا إََِلَ لَِيْعُبُدوا اّلَلَ
كَاةَ َوَذلَِك ِديُن الَْقَيَِمِة﴾ ُيْؤُتوا الَزَ ََلةَ َو قا خالىس قىلغان، ھەق هللائۇالر پەقەت ئىبادەتنى » الَصَ

ىال ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇلدى. نامازنى ق هللادىنغا ئېتىقاد قىلغان ھالدا )يالغۇز( 
ئادا قىلىشقا، زاكاتنى بېرىشكە )بۇيرۇلدى(، ئەنە شۇالر )يەنى ئىبادەت، ئىخالس 

 ②.«ناماز، زاكاتالر( توغرا دىندۇر
پەيغەمبەر مەن : ەيدۇد مۇنداق رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبنى خەتتاب ىئۆمەر ئ. 112

پەقەت نىيەتكە  ربارلىق ئەمەللە» :لىكىنى ئاڭلىغانگەنېمۇنداق د نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص
 ىدۇ.رىشئې سىگەنسان پەقەت ئۆزى نىيەت قىلغان نەرسىىئ قانداقباغلىقتۇر، ھەر

ئۇ ن ھىجرەت قىلغان بولسا، ۈچۈنىڭ رەسۇلىنىڭ رازىلىقى ئهللاۋە  هللاكىمكى 
مالغا ئېرىشىش ياكى -كىمكى بۇ دۇنيادا پۇل ؛دىن شۇنىڭغا ئېرىشىدۇھىجرىتى

بىرەر خوتۇن ئېلىش ئۈچۈن ھىجرەت قىلغان بولسا، ئۇنىڭ ھىجرىتى نىيەت 
 ③.«قىلغان نەرسىسى ئۈچۈن بولىدۇ

 ھبىز رەسۇلۇلالدەيدۇ: مۇنداق رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بنى ئابدۇلالھ ىجابىر ئ .113
مەدىنىدە »مۇنداق دېدى:  ملسو هيلع هللا ىلص ھ. رەسۇلۇلالقان ئىدۇقچىق غازاتقا بىرگە بىلەن ملسو هيلع هللا ىلص

كېسەل سەۋەبىدىن قېلىپ قالغان نۇرغۇن كىشىلەر بار. سىلەر قەيەرگە ماڭساڭالر 
ۋە ھەرقانداق جىلغىدىن كېسىپ ئۆتسەڭالر، ئۇالر خۇددى سىلەر بىلەن بىللە 

 ④«.بولغاندەك ھېسابلىنىدۇ
تەبۇك غازىتىدىن  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ يدۇ: مۇنداق دە ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ .115
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 قېلىپ قالغان نۇرغۇن كىشىلەر بار.مەدىنىدە »قايتىپ مەدىنىگە يېقىن قالغاندا: 
ى ئۇالر خۇدد قانداق جىلغىدىن كېسىپ ئۆتسەڭالرسىلەر قەيەرگە ماڭساڭالر ۋە ھەر

 لالھ!ۇئى رەسۇل»دېدى. ساھابىالر:  «سىلەر بىلەن بىللە بولغاندەك ھېسابلىنىدۇ
نى ئۇالرشۇنداق چۈنكى »: ملسو هيلع هللا ىلص، رەسۇلۇلالھ غانىدىدەپ سورى «ئۇالر مەدىنىدە تۇرۇپمۇ؟

 ①دېدى. «ويدىئۆزرە توختىتىپ ق
ازىنىڭ ساۋابى بۇ ھەدىس ئۆزرە ئېگىلىرىگە غ»قۇرتۇبى مۇنداق دەيدۇ: 

ىڭ نهللا. ئىكەنلىكىگە دەلىلدۇرباراۋەر  غازى بىلەنئۇنىڭ قى ۋە بېرىلىدىغانلى
ئۆز بەندىسىگە بەرگەن ساۋابى بولسا بەندىنىڭ ئۇنىڭغا  نىڭهللا، پەزلى كەڭدۇر

 هللانىڭ بەندىگە ئاتا قىلغان پەزلىدۇر. هللاھەقلىق ئىكەنلىكىدىن ئەمەس بەلكى 
 ②«.ئاساسەن بېرىدۇ ىتىگەنىي بەندىنىڭساۋابنى  بەرمىگەنگە لەرئەمەل بەزىتائاال 

ئەئرابى بىر  نەقىل قىلىنىدۇكى، ئەبۇ مۇسا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن .110
مەت ئۈچۈن يبىر ئادەم غەنى !ئى رەسۇلۇلالھ»نىڭ قېشىغا كېلىپ:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

رىشىش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىدۇ، بىر ئادەم ېئاتاققا ئ-ئۇرۇش قىلىدۇ، بىر ئادەم نام
دا يولى هللابۇالرنىڭ قايسىسى  ،ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىدۇ ئۆزىنى كۆرسىتىپ قويۇش
نىڭ هللا كىمكى: »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  سورىۋېدى،ەپ د «ئۇرۇش قىلغان بولىدۇ؟

يولىدا ئۇرۇش  هللا ، ئەنە شۇسائۇرۇش قىل ئالىي قىلىش ئۈچۈنكەلىمىسىنى 
 ③.دېدى« قىلغان بولىدۇ

ق مۇندايەنە بىر ھەدىستە دىن رىۋايەت قىلىنغان ئەبۇ مۇسا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
باتۇرلۇقىنى كۆرسىتىش، گۇرۇھۋازلىق قىلىش »دىن:  ملسو هيلع هللا ىلص: رەسۇلۇلالھ دېيىلگەن

دا يولى هللابۇالرنىڭ قايسىسى ۋە رىيا قىلىش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىدىغانالر بار؛ 
نىڭ هللا كىمكى»: ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ سورالغانىدى،دەپ  «ئۇرۇش قىلغان بولىدۇ؟

يولىدا ئۇرۇش  هللا ، ئەنە شۇسائۇرۇش قىل ئالىي قىلىش ئۈچۈنكەلىمىسىنى 
 ④.دېدى« بولىدۇقىلغان 
بىر ئەئرابى : مۇنداق دەيدۇ ئەشئەرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ائەبۇ مۇس .115

، ماختىنىش، رىشىشېئاتاققا ئ-نام»نىڭ قېشىغا كېلىپ:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
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، دىگەنىدې «ۇش قىلىدىغانالر بارئۈچۈن ئۇر ئۆزىنى كۆرسىتىپ قويۇشۋە مەت يغەنى
ئۇرۇش  ئالىي قىلىش ئۈچۈننىڭ كەلىمىسىنى هللا كىمكى»: ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

 ①.دېدى« يولىدا ئۇرۇش قىلغان بولىدۇ هللا ، ئەنە شۇساقىل
ئۇ  نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ .111

 «ەرسەڭخەۋەر ب تىنڭا جىھاد ۋە غازاتئى رەسۇلۇلالھ! ما: »گە ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 ەۋر قىلغان ۋەئەگەر سەن سئى ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر! : »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  دېگەنىدى،

 ر قىلغۇچىۋسېنى سە هللا جەڭ قىلساڭ،د قىلغان ھالەتتە ىئەجىر ئۈمتىن هللا
قىلىش  دۇ؛ ئەگەر سەن رىيادۈرىد قىلغۇچى ھالەتتە تىرىلىىن ئەجىر ئۈمتهللا ۋە
 ياكار ۋەسېنى رى هللا جەڭ قىلساڭ،كۆپەيتىش ئۈچۈن  دۇنيالىرىڭنى-مال ۋە

. ئى ئىبنى ئەمر! قايسى يالىرىنى كۆپەيتكۈچى ھالىتىڭدە تىرىلدۈرىدۇدۇن-مال
 «سېنى شۇ ھالەتتە تىرىلدۈرىدۇ هللاياكى ئۆلتۈرۈلسەڭ، قىلساڭ  جەڭھالەتتە 

 ②دېدى.
ئى »بىر كىشى: : مۇنداق دەيدۇ ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ .118

 «دۇنيا ئۈچۈن جىھاد قىلماقچى بولسا قانداق بولىدۇ؟-مال ئادەمرەسۇلۇلالھ! بىر 
گەپ  دېدى. بۇ «ئۇنىڭغا ئەجىر بېرىلمەيدۇ»: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ەپ سورىغانىدى،د

 دىن قايتا سوراپ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ »ئېغىر تۇيۇلۇپ ھېلىقى كىشىگە:  باشقىالرغا
ن ئۇ ندىدېدى. ئا «بەلكىم سوئالىڭنى چۈشەندۈرەلمىگەن بولساڭ كېرەك باققىن،
دۇنيا ئۈچۈن جىھاد قىلماقچى بولسا -مال ئادەمئى رەسۇلۇلالھ! بىر »كىشى: 

 «ئۇنىڭغا ئەجىر بېرىلمەيدۇ»: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ دەپ سورىغانىدى، « قانداق بولىدۇ؟
يەنە شۇنداق جاۋاب  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ئۇ كىشى يەنە قايتىالپ سورىغانىدى،  دېدى.
 ③بەردى.

ھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئابدۇلالئۆمەر ئىبنى ئۇبەيدۇلالھ 
-مالئۈچۈن  رازىلىقى هللا! مەن ساڭا ياخشىلىق ئاتا قىلسۇن هللا»دىن: ئەنھۇ
ئۈچۈن جەڭگە ھەم  رازىلىقى هللا شۇنداقال ىپ غازاتقا چىقسامسەرپ قىل دۇنيا

جەسۇرلۇقۇمنى باشقىالرغا كۆرسىتىپ ۋە  ىجائىتىمجەڭ پەيتىدە ش كىرسەم ئەمما
 ④دېدى. «بۇ رىيادۇر»، ئۇ: غانىدىدەپ سورى «قانداق بولىدۇ؟ قويۇشنى كۆزلىسەم

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد توپلىغان، ئەلبانى  ①
 ئەبۇ داۋۇد، بەيھەقى ۋە ھاكىم توپلىغان. ②
 دېگەن.« ھەسەن»ئەرنەئۇۋت ئەبۇ داۋۇد، ھاكىم ۋە ئىبنى ھىببان توپلىغان؛ ئەلبانى ۋە  ③
 سەئىد ئىبنى مەنسۇر توپلىغان. ④
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قېشىدا بىر تۈركۈم رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد كىشىلەر 
 دېگەنىدى، ئابدۇلالھ« يولىدا شەھىد بولدى هللائۇالرنىڭ ھەممىسى »كىشىلەرنى 

ئەمەس. ئىككى  ئويلىغاندەكەر سىلئىش »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:  ئىبنى مەسئۇد
مۇجاھىدالرنىڭ ئەھۋالىنى يېزىش ئۈچۈن پەرىشتىلەر  قوشۇن ئۇچراشقان چاغدا

ئاتاققا -نامپاالنى  ،پاالنى پادىشاھلىق ئۈچۈن، پاالنى دىنار ئۈچۈنچۈشۈپ: >
 هللائۇرۇش قىلىۋاتىدۇ. كىمكى رازىلىقى ئۈچۈن  هللاپاالنى  ،ئۈچۈن ئېرىشىش

 «دەيدۇ‹ كىرىدۇئەنە شۇ جەننەتكە  ئۆلتۈرۈلسە،جەڭ قىلىپ  ازىلىقى ئۈچۈنر
 ①دېدى.

گە نىڭ مەسجىدى ملسو هيلع هللا ىلصئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رەسۇلۇلالھ 
توغرىسىدا  «قوشۇنھاالكەت يەتكەن بىر چىقىپ  غايولى هللا» كىرگەندە

نىڭ هللائۇالر »كىشىلەر:  تۈركۈم. ئۇالردىن بىر قان كىشىلەرنى كۆردىشىۋاتسۆزلى
ئۇالرغا ئەجىر بېرىش ەتكە ئۇچرىغانلىقى ئۈچۈن يولىدا ھاالك هللا، ئۇالر ئەسكەرلىرى

 ياخشى بىلگۈچىدۇر،ئەڭ  هللا»دېسە، يەنە بەزىلىرى:  «زىممىسىدە بولىدۇنىڭ هللا
. ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ەيتتىد« نىيىتىگە ئاساسەن ئەجىرگە ئېرىشىدۇ ئۇالر
قى ھېلى»، ئۇالر: دەپ سورىغانىدى «سۆزلىشىۋاتىسىلەر؟ھەققىدە نېمە : »دىنئۇالر

 «بەزىلەر ئۇنداق دېدى، ېدىمۇنداق دسۆزلىشىۋاتىمىز، بەزىلەر قوشۇن توغرىسىدا 
 دۇنيا-مالبەزى كىشىلەر  ،بىلەن قەسەمكى هللا: »ۇزىيەلالھۇ ئەنھرە دېدى. ئۆمەر

ن ىتىش ئۈچۈۋە ئاڭل كۆرسىتىشباشقىالرغا بەزى كىشىلەر  ،ئۇرۇش قىلىدۇ ئۈچۈن
پەقەت ئۇرۇش قىلىدۇ, ئۈچۈن  رازىلىقى هللابەزى كىشىلەر  ، يەنەئۇرۇش قىلىدۇ

 ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىپ ئۆلتۈرۈلگەن كىشىلەرال( ھەقىقىي رازىلىقى هللا)
قايسى خىل نىيەتتە ئۆلسە، شۇ خىل ھالەتتە شەھىدلەردۇر. ھەرقانداق كىشى 

 ②دېدى. «دۇلىۈتىرىلدۈر
رەزىيەلالھۇ  خەتتاب دەيدۇ: مەن ئۆمەر ئىبنىلەمى مۇنداق ەئەبۇ ئەجفا س

 ىنر جىھادتا ئۆلتۈرۈلگەن كىشىسىلە: »مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم ىڭنئەنھۇ
 ۋاتىسىلەر.دە‹ ئۇ شەھىد ،ئۆلدى ۇكۇنىپاالنى ئۆلتۈرۈلدى، ئۇ شەھىد ياكى پ›

 كۈمۈشكە توشقۇزغان-غىنى ئالتۇنئۇلى قىلماقچى بولۇپ تىجارەتئۇ ئېھتىمال 

                                                            
 بەت. -32توم  -1كىتابى  ناملىق «اجلهاد»ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەكنىڭ  ①
 توم -1كىتابى  ناملىق «اجلهاد»ھەم  ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەكدېگەن، « سەھىھ»ھاكىم رىۋايەت قىلىپ  ②

 قىلغان.تە سەھىھ ئىسناد بىلەن رىۋايەت بەت -33



 توغرىسىدا(ىھاد ۋە ئۇنىڭ پەزىلەتلىرى )ج            جەننەت ئاشىقلىرى يىقىلغان مەيدان

233 

 هللاكىمكى ›دېگەندەك:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ئۇنداق دېمەي بەلكى. لۇشى مۇمكىنبو
 ①.«دەڭالر‹ ئۇ جەننەتتە بولىدۇ تاپسا،ياكى ۋاپات  ئۆلتۈرۈلسەيولىدا 

مەن رەسۇلۇلالھ  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: ييەھيەئال ئىبنى مۇنە .111
مەن ياشىنىپ »ھەمدە )كىشىلەرگە(:  سورىدىم رۇخسەتدىن غازاتقا چىقىشقا  ملسو هيلع هللا ىلص

ياخشى خىزمەت قىالاليدىغان ماڭا  ھەم يوق شۇڭاخىزمەتچىم  كىشىمەن، قالغان
 «ۈشىنى بېرىمەنمەتتىن ئۈليغەنى ھېسابىدائىش ھەققى . خىزمەتچى ئىزدەيمەن

ېنىمغا ئۇ ييولغا چىقىشقا تەمشەلگەندە اپتىم. دېدىم. ئاخىرى مەن بىر كىشىنى ت
 شۇڭا ەنبىلمەيم ماڭا بېرىدىغان ئۈلۈشنىڭ قانچىلىك بولىدىغانلىقىنى»كېلىپ: 

 بېرىدىغاناڭا مغەنىيمەتتىكى ئۈلۈشتىن بوالمدۇ ياكى باشقا پۇلدىن بوالمدۇ 
ار ئۈچ دىنمەن ئۇنىڭغا شۇنىڭ بىلەن، دېدى.  «ھەقنى ئېنىق بەلگىلەپ بەرگىن

ئۈلۈشىنى  غاڭئۇنى مەن مەت كەلگەن چاغدايغەنى م.ئىش ھەققى بېكىتتى
 نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دە،-ئەسلەپ قالدىم دىنارالرنى تۇرۇپال يۇ،-ەرمەكچى بولدۇمب

ۇنيا د ئۇ بۇ غازاتتىن»: ملسو هيلع هللا ىلصئۇنىڭغا بۇنى سۆزلەپ بەردىم. رەسۇلۇلالھ  يېنىغا كېلىپ
 ②دېدى. «ۆزى ئېيتقان دىنارالرنىال ئالىدۇ، خاالسئ ۋە ئاخىرەتتە پەقەت

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: ئەمر ئىبنى ئۇقەيش ئەبۇ ھۇرەيرە  .185
انىلىرىنىڭ ھەممىسىنى جاھىلىيەت دەۋرىدە جازانە ئاالتتى. ئۇ ئالىدىغان جاز

 بولغانچە ئىسالم دىنىغا كىرىشنى خاالپ كەتمىدى. ئۇھۇد ئۇرۇشى ۇئېلىپ بولغ
 كۈنى ئۇ:
 كىشىلەر: غانىدى،دەپ سورى — تاغامنىڭ ئوغۇللىرى قېنى؟ —
 دەپ جاۋاب بەردى. ئۇ: — ئۇالر ئۇھۇدتا، —
 . ئۇالر:ەپ سورىغانىدىد — پاالنى قېنى؟ —
 :يەنە دېدى. ئۇ — ئۇمۇ ئۇھۇدتا، —
 ئۇالر: ەپ سورىغانىدى،د — قېنى؟ ۇكۇنىپ —
ئۇ ساۋۇت ۋە دۇبۇلغىلىرىنى  ،دېدى. شۇنىڭ بىلەن — ئۇمۇ ئۇھۇدتا، —
 ئېتىغا مىندى ۋە ئۇھۇدقا قاراپ ئاتالندى. مۇسۇلمانالر ئۇنى كۆرۈپ: كىيىپ
 دېيىشتى. ئۇ: — ،ئى ئەمر! بىزدىن يىراق تۇرغىن —
يارىالندى. كېيىن ئۇ  جەڭگە كىرىپ ۋە دېدى — مەن ئىمان ئېيتتىم، —

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەرنەئۇۋت شۇئەيب ئەلبانى ۋە ماجە، نەسائى ۋە ھاكىم توپلىغان؛ ئەبۇ داۋۇد، ئىبنى  ①

 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى  بەيھەقى ۋە ھاكىم توپلىغان؛ئەبۇ داۋۇد،  ②
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ڭ ئۇنىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ يارىدار ھالەتتە ئائىلىسىگە ئاپىرىلدى. سەئد ئىبنى مۇئاز 
 يىگە كېلىپ، ئۇنىڭ ھەمشىرىسىگە:ئۆ

 ياكى ئۇ بۇ قېتىم قەۋمى ئۈچۈن ئۇرۇشۇپتىمۇ اققىن،ئۇنىڭدىن سوراپ ب —
 ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى هللاياكى  ۋە ئاچچىقى كەلگەنلىكى ئۈچۈن ئۇرۇشۇپتىمۇ

ھەمشىرىسى ئۇنىڭدىن بۇ سوئالنى )دېدى.  — ئۇرۇشۇپتىمۇ، ئۈچۈن غەزەبلىنىپ
  :ئۇ (سورىغاندا،

دېدى ۋە شۇ  —ئۇرۇشتۇم،  ئۈچۈن غەزەبلىنىپ ئۇنىڭ پەيغەمبىرى ۋە هللا —
رازىلىقى ئۈچۈن بىر رەكئەت  هللائۇ  ،نەتىجىدە جاراھىتى سەۋەبلىك جان ئۈزدى.

 ①.ناماز ئوقۇماستىن جەننەتكە كىرىپ كەتتى
 نەقىل قىلىنىدۇكى،رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇئاز ئىبنى جەبەل  .181
 ى، بىر كىشىبىر: دۇىغازات ئىككى تۈرلۈك بول» ېگەن:د مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

رگەن ياخشى كۆ ،ئىتائەت قىلسا قوماندانىغا رازىلىقىنى كۆزلەپ غازاتقا چىقسا، هللا
 يولىدا سەرپ قىلسا، سەبداشلىرىغا قواليلىق يارىتىپ بەرسە ۋە هللانەرسىلىرىنى 

ھەممىسى نىڭ تىىۋە ئويغاق ھال خلىغانئۇنىڭ ئۇ ،قتىن ساقالنساىبۇزۇقچىل
، باشقىالرغا كۆرسىتىپ ئەگەر بىر كىشى پەخىرلىنىش، بىرىە يەن ؛ئەجىردۇر

 مەقسىتىدە غازاتقا چىقىپ، قوماندانىغا ئاسىيلىق قىلسا ۋە قويۇش ۋە ئاڭلىتىش
 ②.«ىدۇقۇرۇق قول قايتقىلسا، بۇنداق كىشى ئەجىرسىز نىدا بۇزۇقچىلىق ىمېز

 نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر مەن : ەيدۇد مۇنداق رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ ھۇرەيرە .182
قىيامەت كۈنى تۇنجى بولۇپ ئۈستىدىن ھۆكۈم » :لىكىنى ئاڭلىغانگەنېمۇنداق د

 ئۇ ئادەمنى ئېلىپ كېلىپ هللاكىشى >شەھىد< بولغان ئادەمدۇر.  چىقىرىلىدىغان
ئۇنىڭدىن: >سەن ئۇ  هللائۇ ئادەم تونۇيدۇ.  ئمەتلىرىنى تونۇتىدۇ،ئۇنىڭغا ئۆز نې

ئۇ ئادەم: >سېنىڭ  .بىلەن نېمە ئەمەللەرنى قىلدىڭ؟< دەپ سورايدۇ مەتلەرئنې
ئۇنىڭغا: >يالغان ئېيتتىڭ،  هللا ئۇرۇش قىلىپ شەھىد بولدۇم< دەيدۇ.يولۇڭدا 

بەلكى سەن قەھرىمان دەپ ئاتىلىش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلدىڭ ۋە بۇ سۆزلەر ساڭا 
چە سۆرىتىلىپ دوزاخقا دېيىلىپ بولدى< دەيدۇ، ئاندىن ئۇ دوزاخقا بۇيرۇلىدۇ ۋە يۈزى

 تاشلىنىدۇ. 
ئاندىن ئىلىم ئۆگەنگەن ۋە ئۆگەتكەن شۇنداقال قۇرئان ئوقۇغان كىشى ھازىر 

                                                            
 دېگەن.« ھەسەن»ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇۋت ئەلبانى ئەبۇ داۋۇد ۋە ھاكىم توپلىغان،  ①

 دېگەن.« ھەسەن»، ئەلبانى توپلىغانئەبۇ داۋۇد ۋە نەسائى  ②
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 هللامەتلىرىنى تونۇتىدۇ، ئۇ ئادەم تونۇيدۇ. ئئۇنىڭغا ئۆز نې هللاقىلىنىدۇ. 
 < دەپ سورايدۇ.مەتلەر بىلەن نېمە ئەمەللەرنى قىلدىڭ؟ئئۇنىڭدىن: >سەن ئۇ نې

قىڭ ئۈچۈن قۇرئان م ئۆگەندىم ۋە ئۆگەتتىم، سېنىڭ رازىلىئۇ ئادەم: >ئىلى
ئۇنىڭغا: >يالغان ئېيتتىڭ، بەلكى سەن ئالىم دەپ ئاتىلىش  هللا ئوقۇدۇم< دەيدۇ.

ئۈچۈن ئۆگەندىڭ، قۇرئاننى قارى دەپ ئاتىلىش ئۈچۈن ئوقۇدۇڭ، بۇ سۆزلەر ساڭا 
دەيدۇ، ئاندىن ئۇ دوزاخقا بۇيرۇلىدۇ ۋە يۈزىچە سۆرىتىلىپ دوزاخقا  دېيىلىپ بولدى<

 تاشلىنىدۇ. 
دۇنياالرنى بېرىپ كەڭچىلىك ئاتا قىلغان كىشى -تۈرلۈك مالهللا ئاندىن 

 هللامەتلىرىنى تونۇتىدۇ، ئۇ ئادەم تونۇيدۇ. ئئۇنىڭغا ئۆز نې هللاھازىر قىلىنىدۇ. 
 < دەپ سورايدۇ.لەرنى قىلدىڭ؟مەتلەر بىلەن نېمە ئەمەلئئۇنىڭدىن: >سەن ئۇ نې

مال سەرپ قىلىنىشنى ياخشى -سېنىڭ رازىلىقىڭ ئۈچۈن سەن پۇلئۇ ئادەم: >
ئۇنىڭغا:  هللا < دەيدۇ.كۆرىدىغان يولالردىن بىرىنىمۇ قالدۇرماي سەرپ قىلدىم

>يالغان ئېيتتىڭ، بەلكى سەن سېخىي دەپ ئاتىلىش ئۈچۈن پۇل سەرپ قىلدىڭ، 
ولدى< دەيدۇ، ئاندىن ئۇ دوزاخقا بۇيرۇلىدۇ ۋە يۈزىچە بۇ سۆزلەر ساڭا دېيىلىپ ب

 ①.«سۆرىتىلىپ دوزاخقا تاشلىنىدۇ
 

 جىھادتىكى نىيەتنىڭ تۈرلىرى
مۇجاھىدنىڭ  هللا ئۈچۈن خالىس نىيەتتە بولۇش ۋاجىب چۈنكى هللاجىھادتا 

اق شۇند .خالىس بولغاندىال قوبۇل قىلىدۇ ئۈچۈن هللاپەقەت نىيىتى جىھادىنى 
 تامۇجاھىد جىھاد الزىم چۈنكى بولۇشىئۈچۈن سەمىمىي  هللانىيەت  بولغاچقا،
، ئۇ ئۆتكۈزۈۋەتكەن ىسائەگەر ئۇنىڭ ئەمىلىدە ئىخالس بولم ۈشى مۇمكىن،ئۆلتۈرۈل
  قايتىپ كەلمەيدۇ.  پۇرسەت

ن ھەر تۈرلۈك ئاساسە گەئۇالرنىڭ مەقسەتلىرى مۇجاھىدالرنىڭ نىيەتلىرى
 لۈك بولۇپ، ھەربىر تۈرىنىڭ ئۆزىگەنىڭ نىيىتى بىرقانچە تۈربولىدۇ. مۇجاھىدالر

 باردۇر. ىخاس ھۆكۈم
رازىلىقىنى  هللاپەقەت جىھادى بىلەن  قىلغان بەزى مۇجاھىدالر ،بىرىنچى

ۇ ئ شۇڭا تائاالدۇر هللابۇنىڭغا اليىق بولغان زات پەقەت  . چۈنكىقىلىدۇمەقسەت 
ۇ ب ىرىنىڭبەندىل هللا. قىلغان پەرز ۋە ئۇنى جىھادقا بۇيرۇغانزات بەندىلىرىنى 
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 ۈچۈن،شۇنىڭ ئقىلغانالرنى مۇكاپاتاليدۇ.  ىدۇ ۋەاخشى كۆرنى يىئىبادەتنى قىلىش
بۇ مىسلىسىز ئۇلۇغ  مانامۇجاھىد جىھادقا مۇشۇ نىيەت بىلەن ئالدىرىشى كېرەك. 

 ۋە ئاخىرەتتىكى ساۋاب نىال كۆزلەيدۇ ھەمدەرازىلىقى هللامۇجاھىد  ئۈچۈن نىيەت
ئۇالر  ،ىلەر ئاز بولۇپكىش ل تۈردىكىخىبۇ الرنى ساناپ يۈرمەيدۇ. مۇكاپات

 لىرىدۇر.بمەۋجۇداتنىڭ غالى
 كەلىمىسىنىنىڭ هللا، نى قوغداپئىسالم بەزى مۇجاھىدالر ،ئىككىنچى

قسىتىدە مەخار قىلىش  باتىللىرىنىكاپىرالرنى ۋە ئۇالرنىڭ ئالىي ۋە ئەزىز قىلىش، 
 .جىھادقا چىقىدۇ

نىڭ دەرگاھىدا ئۇ هللاتوغرىلىقىدا ۋە  يۇقىرىقى ئىككى تۈرلۈك نىيەتنىڭ
 ئىككى خىل نىيەت سەۋەبلىك بەختكە ئېرىشىدىغانلىقىدا ھېچ شەك يوق.

ئۇ ئىككى تۈرلۈك مۇجاھىدنىڭ ئىخالسىغا دااللەت قىلىدىغان ئىشالر: 
ادىر ، ئۆزىدىن سمەخپىي قىلىشقا تىرىشىشىلغان ئەمىلى ۋە جىھادىنى ئۆزىنىڭ ق

ىمۇ نىڭ بىرەرسىننمەسلىك، ئۆز ئەمىلى ۋە جىھادىخىرلەبولغان ئارتۇقچىلىقتىن پە
 ەتالر بىلەن پەق، بۇتىلغا ئېلىنماسلىقىنى ئارزۇ قىلىش باشقىالر تەرىپىدىن

 ئۈمىد قىلىش.  ئەجىرنى نىڭ دەرگاھىدىكىهللا
 ئۇنىڭدىكى كە،جەننەت جىھادى سەۋەبلىك قىلغانمۇجاھىدالر بەزى  ،ئۈچىنچى

ڭ ئازابىدىن نىجات ۋە ئۇنى تىندوزاخ شۇنداقالكە ئېرىشىشنى ۋاب ۋە نېئمەتسا
نىڭ ۇالربولۇپ، ئ نىڭ نىيىتىمۇجاھىدالركۆپچىلىك بۇ ۇ. قىلىد مەقسەتتېپىشنى 
 بولىدۇ. تىن نىجات تېپىشۋە دوزاخ ە ئېرىشىشكجەننەتمەقسىتى 

ىك يېتەرل ئېرىشىشكەمەرتىۋىسىگە  ەھىدلىكشبۇ مەقسەت »بەزى ئالىمالر: 
قسىتىدە ئەجىر ئېلىش مە بۇ مەقسەتتە ۋە ،توغرىسى لېكىن دېگەن «بولمايدۇ

شكە يېتەرلىك بولىدۇ. ئېرىشى بولسا شەھىدلىك مەرتىۋىسىگە جىھاد قىلىش
 . ئىزلىرى دەلىلدۇر-ھەدىس ۋە ساھابىلەرنىڭ ئىش-ئايەتبۇنىڭغا 
مۇجاھىدالرنى جەننەتكە ۋە ئۇنىڭ نېئمەتلىرىگە قىزىقتۇرۇپ مۇنداق  تائاال هللا

ى ِمَن الُْمْؤِمِننَي أَْنُفَسُهْم َوأَْمَوالَُهْم بِأََنَ لَُهُم الَْجَنََة﴾ دەيدۇ: َ اْشََتَ  هللاشۈبھىسىزكى، » ﴿إَِنَ اّلَلَ
بېرىپ مۇئمىنلەردىن ئۇالرنىڭ جانلىرىنى، ماللىرىنى ئۇالرغا جەننەتنى 

 .①«سېتىۋالدى
چى پايدىلىق قۇزغۇدوزاختىن نىجات تاپ ر ئۈچۈنمۇئمىنلەجىھادنىڭ  تائاال هللا
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َيا أََيَُها الََِذيَن َآَمُنوا َهْل أَُدلَُُكْم عَََل تَِجاَرٍة ﴿كۆرسىتىپ مۇنداق دەيدۇ:  ئىكەنلىكىنى تىجارەت
ِ َوَرُسولِِه َوُتَجا۞  ُتنِجيُكم َمِْن عََذاٍب أَلِيٍم  ِ بِأَْمَوالُِكْم َوأَنُفِسُكْم َذلُِكْم َخْْيٌ لََُكْم ُتْؤِمُنوَن بِاّلَلَ ِهُدوَن ِِف َسِبيِل اّلَلَ

َبًة ِِف َجنََ ۞  إِن ُكنُتْم َتْعلَُموَن  ِكَن َطَيِ ُيْدِخلُْكْم َجَنَاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر َوَمَسا  اِت َيْغِفْر لَُكْم ُذُنوَبُكْم َو
ئى مۇئمىنلەر! سىلەرگە سىلەرنى قاتتىق ئازابتىن » ۞﴾ عَْدٍن َذلَِك الَْفْوُز الَْعِظيُم 

 ئۇنىڭ ۋە قاهللا .[15قۇتۇلدۇرىدىغان بىر تىجارەتنى كۆرسىتىپ قويايمۇ؟ ]
 بىلەن، مېلىڭالر يولىدا نىڭهللا ئېيتقايسىلەر، ئىمان( چىن) پەيغەمبىرىگە

اد قىلغايسىلەر، ئەگەر بىلسەڭالر سىلەر ئۈچۈن بۇ ياخشىدۇر جىھ بىلەن جېنىڭالر
 ۇ،قىلىد مەغپىرەت گۇناھلىرىڭالرنى سىلەرنىڭ هللا[. )شۇنداق قىلساڭالر( 11]

ەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرگۈزىدۇ، دائىمىي ئۆست ئاستىدىن سىلەرنى
، بۇ چوڭ ۇ(تۇرالغۇ بولغان جەننەتلەردىكى گۈزەل سارايالردا )تۇرغۇزىد

 ①«.[12مۇۋەپپەقىيەتتۇر ]
 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  مۇنداق دەيدۇ:ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  .183

كەڭلىكى ئاسمان بىلەن زېمىندەك كېلىدىغان جەننەت ئۈچۈن » بەدر كۈنى:
ئى رەسۇلۇلالھ! »دېدى. ئۇمەير ئىبنى ھۇمام رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: « ئاتلىنىڭالر!

دەپ سورىۋېدى، « كەڭلىكى ئاسمان بىلەن زېمىندەك كېلىدىغان جەننەتمۇ؟
دەپ كەتتى. « پاھ!-پاھ»دېدى. ئۇمەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: « ھەئە: »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
، ئۇمەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: گەنىدىدې« پاھ دەپ كەتتىڭغۇ؟-پاھ: »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

بىلەن قەسەمكى، مەن پەقەت شۇ جەننەت ئەھلىدىن بولۇشنى  هللائى رەسۇلۇلالھ! »
سەن ھەقىقەتەن جەننەت : »ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. رەسۇلۇلالھ « ئۈمىد قىلىپ شۇنداق دېدىم

ھۇ ئەنھۇ ئوقدىنىدىن بىر قانچە تال خورمىنى دېدى. ئۇمەير رەزىيەلال« ئەھلىدىن
مەن بۇ خورمىالرنى يەپ بولغۇچە ياشىسام »چىقىرىپ يېيىشكە باشلىدى. ئاندىن: 
دە، خورمىالرنى تاشلىۋېتىپ، -دېدى« بەكال ئۇزۇن ھايات بولۇپ كەتكۈدەك

 ②مۇشرىكالر بىلەن ئۇرۇش قىلىپ شەھىد قىلىندى.
ئەئرابىالردىن بىر  شەدداد ئىبنى ھاد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: .185

ڭغا ئاندىن ئۇنى ،نىڭ قېشىغا كېلىپ ئۇنىڭغا ئىمان كەلتۈردى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  كىشى
 ئىزچىل ئەگەشتى. كېيىن ئۇ:

ئۇنى  ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. پەيغەمبەر  — سەن بىلەن ھىجرەت قىلىمەن، —
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 ساھابىلىرىدىن بىرىگە تاپشۇردى. 
 ۋە ئۇنى مەت ئالدىيغەنى انۇرغۇن ئولج ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  بەر( غازىتى كۈنى)خەي

مۇجاھىدالرغا تەقسىم قىلىپ بەردى. ھېلىقى ئادەمگىمۇ بىر كىشىلىك ئايرىپ، 
ڭ چۈنكى ئۇ ئۇالرنى ىلەرنى ئۇنىڭ ھەمراھلىرىغا بەردىئۇنىڭغا تەقسىم بولغان نەرس

 ۇ:بەردى. ئ ئۇنىڭ ھەسسىسىنى ئۇالر ىنى باقاتتى. ئۇ قايتىپ كەلگەندەئۇالغلىر
 ھەمراھلىرى: غانىدى،دەپ سورى — بۇ نېمە؟ —
دەپ  — مەتتىن ساڭا ئايرىپ بەرگەن ھەسسەڭ،يغەنى ملسو هيلع هللا ىلصبۇ، پەيغەمبەر  —

نەرسىلەرنى ئۆزىگە تەقسىم قىلىنغان  ئادەم ئۇ ،شۇنىڭ بىلەنجاۋاب بەردى. 
 نىڭ ئالدىغا كەلدى ۋە: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ئېلىپ
 :ملسو هيلع هللا ىلصدەپ سورىدى. پەيغەمبەر  — بۇ نېمە؟ —
 دېدى. ئۇ: —، مەتتىن بۆلۈپ بەرگەن ھەسسەڭيمەن ساڭا غەنى ،بۇ —
ى گېلىنپەقەت بۇ يېرىمگە ) بەلكى مەن ساڭا بۇنىڭ ئۈچۈن ئەگەشمىدىم —

جەننەتكە كىرىشىم ئۈچۈن  شۇ ئارقىلىق( ئوق تېگىپ ئۆلۈش ئۈچۈن، كۆرسەتتى
 :ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. پەيغەمبەر  — ئەگەشتىم،

اڭا سادىق بولىدۇ )يەنى سېنى س هللابولساڭ، قا سادىق هللائەگەر سەن  —
دېدى. ساھابىالر بىرئاز تۇرغاندىن كېيىن دۈشمەنگە  —، مەقسىتىڭگە يەتكۈزىدۇ(

قارشى جەڭگە كىرىپ كەتتى. ھېلىقى ئادەم قەھرىمانالرچە جەڭ قىلدى ۋە 
مبەر ئۇنى پەيغەساھابىالر ھىد بولدى. ەتېگىپ ش ئوق)گېلىغا( كۆرسەتكەن يېرىگە 

 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  گەنىدى،نىڭ ئالدىغا ئېلىپ كەل ملسو هيلع هللا ىلص
 ئۇالر: غانىدى،دەپ سورى — بۇ ھېلىقى ئادەممۇ؟ —
 :ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. پەيغەمبەر  — ھەئە، —
سادىق بوپتۇ )ئۇنى  ڭغائۇنى هللا ،سادىق بولغانلىقى ئۈچۈن قاهللائۇ  —

ىڭ ن ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. ئاندىن ئۇنى ئۆز تونى )يەنى پەيغەمبەر  —، (مەقسىتىگە يەتكۈزۈپتۇ
 نامىزىنى چۈشۈردى. ئۇ نامىزىدا: ئالدىغا قويۇپ ۋە تونى( بىلەن كېپەنلىدى

ھىد ەش چىقىپ! بۇ قۇلۇڭ سېنىڭ يولۇڭدا ھىجرەت قىلىپ هللائى  —
 ①.دېدى —، بولىمەن بولدى. مەن بۇنىڭغا گۇۋاھ

شەھىد ئۇنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،ساڭا رەھمەت قىلسۇن ئى دوستۇم! قارىغىن هللا
ەر ئەگبولغانلىقىغا گۇۋاھ بولدى چۈنكى ئۇ پەقەت جەننەتنى ئارزۇ قىلغان ئىدى. 
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 ڭغا باشقا يول كۆرسەتكەنئۇنى ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر ،غان بولساىتوغرا بولم ىتىنىي ئۇنىڭ
 بوالتتى.

نىڭ ساۋابىنى هللامۇجاھىد ئەگەر »ئېيد مۇنداق دەيدۇ:  ىمام ئىبنى دەقىقئ
يولىدىكى  هللاۇ ئ قىلسا،تىلەپ ئۇرۇش  مەڭگۈلۈك جەننەتتىكى نېئمەتلەرنىۋە 

دااللەت قىلىدۇ. ئىزلىرى بۇنىڭغا -رنىڭ ئىشساھابىال مۇجاھىد ھېسابلىنىدۇ.
 ۇدەپ قارايدىھ ئەمەللەرنى توغرا سال بولغان جەننەت ئۈچۈنئىسالم شەرىئىتى 

 كىشىلەرنى ياخشى ئەمەللەرگە قىزىقتۇرۇش ئۈچۈن جەننەتنىڭتائاال  هللا چۈنكى
غان. قىل ئەمەل قىلغۇچىالرغا تەييارالنغان مۇكاپاتالرنى بايانسالىھ  ۋەسۈپىتى 

ن يەتكۈزىدىغا كەجەننەتبەندىلەرنى  تائاال نېمە ئۈچۈن هللا ،ئەگەر بۇ توغرا بولمىسا
 ①«؟!قىزىقتۇرىدۇ ساۋابىغا گە ۋە ئۇنىڭەرئەمەلل

 اغمەڭگۈلۈك دىياريەنى  ،ئۈچ خىل نىيەت مەقسەتكە يېتىشكە يۇقىرىقى
لېكىن ئۈچىنچى تۈرنىڭ مەرتىۋىسى ئالدىنقى ئىككى  شىشكە يېتەرلىكتۇرئېرى

 تۈرگە قارىغاندا سەل تۆۋەنراق.
دۇشمەن باستۇرۇپ كەلگەندە ئۇالرغا يۈزلىنىپ مۇجاھىدالر بەزى  ،تۆتىنچى
اشقا نىيىتى ئۇنىڭ ئۆزىنى قوغداشتىن ب ىدۇ ۋەىلماي ئۇرۇشئارقىسىنى ق

 بولمايدۇ.
سىمۇ گە يەتمىكىشىلەر تۈرلۈكئۈچ  قىيۇقىرىنىڭ مەرتىۋىسى گەرچە بۇ كىشى

ۇ مۇشگە يېقىندۇر. ئەگەر بۇ مۇجاھىد ئۈچىنچى تۈرلۈك كىشىنىڭ نىيىتىئەمما 
چىلىرىدىن ئۆزىنى ول قاراقي جىھادتا ئۆلتۈرۈلسە شەھىد بولىدۇ چۈنكى خىلدىكى

دۈشمەنلەرنىڭ  ،ۈرۈلگەن كىشى شەھىد بولغان يەردەئۇالر تەرىپىدىن ئۆلت قوغداپ
 ؟!قوراللىرىدا ئۆلتۈرۈلگەن كىشى قانداقمۇ شەھىد بولمىسۇن

 ،قېچىپ يدانىدىنقېچىش ھارام بولغان چاغدا جەڭ مە ئەگەر مۇجاھىد
ەھىدلەرنىڭ ئۇ دۇنيادا ش، گەرچە سەسىنى قىلغان ھالدا ئۆلتۈرۈلدۈشمەنگە ئارقى

 شەھىد بولغان بولمايدۇ. ئەمما ھۆكمىدە سۈپەتلەنسىمۇ
 (ەبىلەرگساھا) ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:ئەبۇ قەتادە  .180

قا ئىمان كەلتۈرۈشنىڭ ئەمەللەرنىڭ هللا ۋەيولىدىكى جىھاد  هللاخۇتبە ئوقۇپ، 
ئى »، بىر ئادەم ئورنىدىن تۇرۇپ: غانىدىۋزىلى ئىكەنلىكىنى بايان قىلئەڭ ئە

گۇناھلىرىم مەغپىرەت بارلىق يولىدا ئۆلتۈرۈلسەم  هللانىڭ ئەلچىسى! مەن هللا
                                                            

 بەت. -258توم  -5ناملىق كىتابى « شرح عمدة األحكام» ئىبنى دەقىقنىڭ ①
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ئۇ كىشىگە:  ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. رەسۇلۇلالھ « قىلىنامدۇ؟ بۇ ھەقتە ماڭا ئېيتىپ بەرگىن
يولىدا  هللاھەئە، سەۋر قىلىپ، ساۋاب ئۈمىد قىلغان ھالدا كەينىڭگە قاچماي »

« قانداق دېدىڭ؟: »ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. ئاندىن رەسۇلۇلالھ « لسەڭئۇرۇش قىلىپ ئۆلتۈرۈ
يولىدا ئۆلتۈرۈلسەم  هللامەن »دېدى. ھېلىقى كىشى )سۆزىنى تەكرارالپ(: 

 ،گەنىدىدې« ھەقتە ماڭا ئېيتىپ بەرگىنگۇناھلىرىم مەغپىرەت قىلىنامدۇ؟ بۇ 
ھەئە، سەۋر قىلىپ، ساۋاب ئۈمىد قىلغان ھالدا »دېدى:  مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

يولىدا ئۇرۇش قىلىپ ئۆلتۈرۈلسەڭ قەرزىڭدىن باشقا  هللانىڭگە قاچماي كەي
گۇناھلىرىڭ مەغپىرەت قىلىنىدۇ. جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم ھازىر ماڭا شۇنداق 

 ①«.دېدى
دۈشمەنگە ئارقىسىنى  بولمايدىغان چاغدا دۇرۇسبۇ ھەدىس جەڭدىن قېچىش 

ۇ ئ ، ھەتتائەمەسلىكىگەۈلگەن كىشىنىڭ شەھىد ئۆلتۈرقاچقان ۋاقىتتا قىلىپ 
تائاال  هللابۇ ھەقتە گە ئۇچرايدىغانلىقىغا دەلىلدۇر. نىڭ غەزىپى ۋە قەھرىهللا

ًزا إََِل ِفَئٍة فََقْد َباَء بَِغَضٍب مِ ۇنداق دەيدۇ: م فًا لِِقَتاٍل أَْو ُمَتَحَيِ ِ ﴿َوَمْن ُيَولَِِهْم َيْوَمِئٍذ ُدُبَرهُ إََِلَ ُمَتَحَرِ  َوَمأَْواُه َن اّلَلَ
َْْس الَْمِصُْي﴾جَ  كىمكى قايتا ئۇرۇشۇش ياكى )ياردەم تىلەش( ئۈچۈن » َهَنَُم َوبِ

مۇسۇلمانالر جامائەسىگە قوشۇلۇش مەقسىتىدە بىر تەرەپكە يۆتكىلىش 
قىلماستىن، بەلكى دۈشمەنگە ئارقىسىنى قىلىدىكەن )يەنى قاچىدىكەن(، ئۇ 

ىدۇ. دوزاخ بول دوزاخ جايى ئۇنىڭ ئۇچرايدۇ، غەزىپىگە نىڭهللاھەقىقەتەن 
 ②«.نېمىدېگەن يامان جاي!

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن يۇسرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۇئەب .185

ِبيِلك  ُمْدِبراا»دۇئاسىدا: ئۆز  يولۇڭدا  سېنىڭ!( هللا)ئى »« و أ ُعوُذ ِبك  أ ْن أ ُموت  يف س 
سېغىنىپ پاناھ  ساڭا ئۆلتۈرۈلۈشىمدىن قىلغان ھالدادۈشمەنگە ئارقامنى 

 ③دەيتتى. «تىلەيمەن
تىلغا ئېلىپ  ئىمام نەۋەۋى شەھىدلەرنىڭ ئۈچ قىسىم بولىدىغانلىقىنى

ۋە دۇنيا كىشى بولۇپ،  يولىدا ئۆلتۈرۈلگەن هللا بىرىنچى،»مۇنداق دەيدۇ: 
قورساق ئاغرىقى، ۋابا كېسىلى، سۇغا غەرق  ئىككىنچى، ىدتۇر؛ئاخىرەتتە شەھ
 دا شەھىدلىك ھۆكۈمىدۇنيابولۇپ،  بىلەن ۋاپات تاپقانالرتارلىقالر بولۇش.... قا

                                                            
 .توپلىغانمۇسلىم  ①
 ئايەت. -15ئەنفال سۈرە  ②
 دېگەن.« سەھىھ»نەسائى توپلىغان، ئەلبانى  ③
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مەتكە خىيانەت يئۇ غەنى ئۈچىنچى، ؛تۇردئاخىرەتتە شەھى بېرىلمەيدۇ لېكىن
ئاخىرەتتە بولۇپ،  ارقىسىنى قىلىپ ئۆلتۈرۈلگەن كىشىجەڭدە ئ ياكى قىلغان

 .①«لىنىدۇەھىد ھېسابدۇنيادا ش شەھىدلىك مەرتىۋىسى بېرىلمەيدۇ ئەمما
ى كۆپەيتىش نىڭ قارىسىنمۇجاھىدالر مۇجاھىدالرنىڭ ئىچىدە ،شىنچىبە

يولىدا  هللانىيىتى كاپىرالرنى ئۆلتۈرۈش ياكى  ئەمما ئۈچۈن جىھادقا چىققان
بۇ كىشى ئۆلتۈرۈلسە شەھىد بولىدۇ ئەگەر . بولمىغان كىشىلەر بارئۆلتۈرۈلۈش 

 شۇالرنىڭ قاتارىدىن سانىلىدۇ. نى كۆپەيتكەن كىشىقەۋمنىڭ قارىسى چۈنكى
قىلىش  جىھادكۆزلەپ رازىلىقىنى  هللا مۇجاھىدالرنىڭ ئىچىدە ،ئالتىنچى

ەنى يمەقسەت قىلىدىغان كىشىلەر بار،  ئېرىشىشنى ھەممەتكە يغەنى بىلەن بىرگە
ەم ھ رازىلىقىنى هللا ۇنيانى ئىرادە قىلىش بىلەن بىرگەدنىيىتىدە  بۇ كىشى
 كۆزلىدى.

قاراشالرنى قارىتا ھەرخىل كۆز بۇنىڭغا ئوخشاش نىيەتلەرگەئالىمالر بۇ ۋە 
بۇ خىل نىيەت بىلەن  ،بۇ بۇزۇق نىيەتتۇر»بىر قىسىملىرى: غا قويدى. ىئوتتۇر

 چۈنكى ىغا دۇچار بولىدۇئازاب هللا ئەجىرگە ئېرىشەلمەيدۇ بەلكى جىھاد قىلغۇچى
 كۆپچىلىك دەيدۇ. «ئاخىرەت ئەمىلىگە ئارىالشتۇردى مەقسىتىنى ۋىيئۇ دۇنيا

ڭ نىهللا بۇ خىل نىيەت بىلەن جىھاد قىلغۇچى ،بۇ خىل نىيەت توغرا»الر: الىمئ
دېدى. مانا بۇ توغرا قاراش چۈنكى بۇ  «ساۋابقا ئېرىشىدۇ-رگاھىدا ئەجىردە

 نىڭ ساھابىلىرىنىڭ ئەمەللىرىگە مۇۋاپىق كېلىدۇ. ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 نىڭ ئەبۇ سوفيان ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر »ئىمام قۇرتۇبى مۇنداق دەيدۇ: 

 — توسۇش ئۈچۈن چىققانلىقى اننىشامدىن كېلىۋاتقان كارۋ باشچىلىقىدىكى
 .«چۈنكى بۇ ھاالل كەسىپتۇر دۇردەلىل دۇرۇسلىقىغامەت ئۈچۈن چىقىشنىڭ يغەنى

« دۇنيا ئۈچۈن قىلىنغان ئۇرۇشتۇر-مال —ئۇ » نىڭئىمام مالىكقۇرتۇبى يەنە 
غەنىيمەت ئۈچۈن ئەمەس بەلكى  كىمكى»>دېگەن سۆزىگە رەددىيە قايتۇرۇپ: 

يولىدا  هللا ، ئەنە شۇسائۇرۇش قىل ئالىي قىلىش ئۈچۈننىڭ كەلىمىسىنى هللا
كە ەتميغەنى پەقەتئۇنىڭ مەقسىتى  < دېگەننىڭ مەنىسى،ئۇرۇش قىلغان بولىدۇ

  دەيدۇ. ②«دېگەنلىكتۇر ئېرىشەلمەيدۇ ئەجىرگەئۇ  ئېرىشىش ئۈچۈنال بولسا،
 ملسو هيلع هللا ىلصھ رەسۇلۇلال ،شۇنىڭدەك رگەن.ۈناھايىتى ياخشى كەلتقۇرتۇبى بۇ دەلىلنى 

                                                            
 بەت. -53توم  -13ناملىق كىتابى  «شرح صحيح مسلم»نەۋەۋىنىڭ  ①

 بەت. -1812توم  -5 «تفسري القرطيب» ②



 توغرىسىدا(ىھاد ۋە ئۇنىڭ پەزىلەتلىرى )ج            جەننەت ئاشىقلىرى يىقىلغان مەيدان

242 

نى قۇرەيش كارۋىنىنى توسۇشقا ئەۋەتتى، ئۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ زەيد ئىبنى ھارىسە
 نۇرغۇن يەنە بولۇپ،باشقا قۇرەيشلىكلەر بار  ۋەكارۋاندا سەفۋان ئىبنى ئۇمەييە 

ۋە باشقا نەرسىلەر بار ئىدى. زەيد ئىبنى  قۇچىالر-امۈلۈك، كۈمۈش قاچ-مال
مۇجاھىد نەجدە زېمىنىنىڭ قەرەدە ئايمىقىدا ھارىسە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىلەن يۈز 

 .قېچىپ كەتتىبولسا مۇشرىكلەر  ،ئۇالرنى قولغا چۈشۈردى ،كارۋانغا ھۇجۇم قىلىپ
 ①ئېلىپ كەلدى.نىڭ ئالدىغا  ملسو هيلع هللا ىلص كارۋاننى رەسۇلۇلالھ ساھابىلەر
 ئايىتى بولساقتۇرغان مەتكە قىزىينىڭ مۇئمىن مۇجاھىدالرنى غەنىتائاال هللا

ڭ ېرىشىشنىئۋە شۇ نىيەت بىلەن شاھادەتكە توغرا ئىكەنلىكىگە بۇ نىيەتنىڭ 
ُ  ۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:تائاال ب هللا. مۇمكىن ئىكەنلىكىگە دەلىلدۇر ﴿َوعََدُكُم اّلَلَ

َل  نَِم َكِثَْيةً َتأُْخُذوَنَها فََعَجَ سىلەر ئالىدىغان نۇرغۇن  هللا» لَُكْم َهِذهِ َوَكَفَ أَْيِدَي الَنَاِس َعْنُكْم﴾َمَغا
مىتىنى( يمەتلەرنى سىلەرگە ۋەدە قىلدى، بۇنى )يەنى خەيبەرنىڭ غەنىيغەنى

ەنلەرنىڭ قول سېلىشىدىن ھەممىدىن بۇرۇن ئاتا قىلدى، سىلەرنى دۈشم
 ②.«ساقلىدى
تائاال بەندىلىرىنى غەنىيمەتكە قىزىقتۇرۇپ، ئۇالرغا غەنىيمەتنى ۋەدە  هللا

قىلىپ ۋە غەنىيمەتنى ئېھسان قىلىپ تۇرۇپ ئاندىن ئۇالرنىڭ غەنىيمەتكە 
يېتىشى، غەنىيمەتنى مەقسەت قىلىشى ۋە تەلەپ قىلىشىنى چەكلىشى ئەقىلگە 

ڭ ىڭ مۇشرىكالرنىن ملسو هيلع هللا ىلصبۇ نىيەتنىڭ توغرىلىقىغا يەنە رەسۇلۇلالھ ئۇيغۇن ئەمەس. 
ئۈچۈن قوشۇن  ھۇجۇم قىلىش ئەۋالدلىرىغا ماللىرى ۋە-پۇلچارۋىلىرى، 

ئۆز ماللىرىنى قوغداش ئۈچۈن مۇشرىكالر ئەگەر ئەۋەتكەنلىكى دەلىل بولىدۇ. 
 مۇسۇلمانالر ،مۇسۇلمانالر غەنىيمەت ئالغان ماللىرىنىڭ كەينىدىن قوغلىسا

ىتتا بۇ ۋاق. تتىئۇالر بىلەن جەڭ قىال ئۈچۈنقىلىش  الىينىڭ كەلىمىسىنى ئهللا
ەتتا ھ. تتىغەلىبە قىال مۇشرىكالر، گاھىدا تتىگاھىدا مۇسۇلمانالر غەلىبە قىال

اھابىلەر ئەگەر س التتى.بوردىن بەزى كىشىلەر شەھىد ەساھابىل بەزىدە
 مەتلەرنى ئېلىپيغەنى پەقەت سەيېتىشەلمى وغالپق نىڭ كەينىدىنمۇشرىكالر
 .كېتەتتىقايتىپ 

تۆۋەندىكى ھەدىسى ھەم دەلىل نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  بۇ نىيەتنىڭ توغرىلىقىغا
 بوالاليدۇ.

                                                            
 بەت. -35توم  -2 ناملىق كىتابى «طبقات»ئىبنى سەئىدنىڭ  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -25فەتىھ سۈرە  ②
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 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ۇنداق دەيدۇ: ئابدۇلالھ ئىبنى ھەۋالە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ م. 181
ەت ميغەنىھېچقانداق بىز  .ئۈچۈن ئەۋەتتى پ كېلىشىمىزمەت ئېلىيبىزنى غەنى

 ،چىرايىمىزدىكى ھارغىنلىقنى كۆرۈپئااللماي قايتىپ كەلدۇق. ئۇ بىزنىڭ 
 مەن ئاجىز تاشالپ قويمىغىن،! ئۇالرنى ماڭا هللائى »بىزنىڭ ئىچىمىزدە تۇرۇپ: 

پ ئۇالر ئاجىز كېلى ،قويمىغىن تاشالپئۇالرنى ئۆزلىرىگە  ؛قالىمەن كېلىپ
 ئۇالردىنئۆزلىرىنى  ىلەركىش ،قويمىغىن تاشالپئۇالرنى كىشىلەرگە  قالىدۇ؛

 ①دەپ دۇئا قىلدى. «ۈپ قالىدۇئۈستۈن كۆر
ىپ مەت ئېليبىزنى غەنى»نىڭ: ئىبنى ھەۋالە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئابدۇلالھ 

بىلەن غەنىيمەت ساۋاب  — دېگەن سۆزى« ئۈچۈن ئەۋەتتى كېلىشىمىز
 روشەن ئىككىلىسىنى تەڭ مەقسەت قىلىپ غازاتقا چىقىشنىڭ دۇرۇسلۇقىغا

 دەلىلدۇر.
بارغان  ساھىلىغانىڭ دېڭىز ئەبۇ ئۇبەيدە ئىبنى جەرراھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

غان نىرىۋايەت قىل دىنھۇجابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەن ەقوشۇنى ھەققىد
 رەسۇلۇلالھ» :رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇنىڭدا جابىر ،②ئىلگىرى سۆزلەنگەن ئىدىھەدىس 

 قانى توسۇشكارۋىنىسودا قۇرەيشنىڭ ىنىڭ قوماندانلىقىدا ەبۇ ئۇبەيدبىزنى ئ ملسو هيلع هللا ىلص
 دېگەن. «ئەۋەتتى

مۇجاھىدنىڭ جىھاد بىلەن غەنىيمەتنى بىرگە نىيەت قىلىشى توغرا بولغان 
نىيەت قىلغان كىشى بىلەن  الجىھادنى اي پەقەتتەقدىردىمۇ، غەنىيمەتكە قارىم

ھەر ئىككىلىسىنى نىيەت قىلغان كىشىنىڭ ئېرىشكەن ساۋابى باراۋەر بولمايدۇ 
چۈنكى جىھادتا غەنىيمەتكە ئېرىشىش مۇجاھىدنىڭ ئېرىشكەن ساۋابىنى 

 ئوچۇق بايان قىلغان. ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ كېمەيتىپ قويىدۇ. بۇنى 
نەقىل دىن ھۇ ئەنھۇرەزىيەلال ئاسئىبنى  ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر .188

قانداق بىر غازاتچى قوشۇن غازات » مۇنداق دېگەن:ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ  قىلىنىدۇكى،
تولۇق ئەجىرگە  ىسامۇسىبەتكە ئۇچر ي، خەۋپ ۋەمەت ئالمايقىلىپ، غەنى

 ③«.ئېرىشىدۇ
قا نىڭ يولىدا غازاتهللا» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ يەنە بىر رىۋايەتتە، 

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد توپلىغان، ئەلبانى  ①
 ھەدىسى. -51مۇشۇ كىتابنىڭ  ②
 .توپلىغانمۇسلىم  ③
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ئاخىرەتتىكى ە، سرىشېمەتكە ئيبىرەر غەنى قوشۇنچىققان ھەرقانداق بىر 
 ،ئېلىپ بولغان بولىدۇ )مۇشۇ دۇنيادىال( ئىككى قىسمىنى ۈچتىنئەجرىنىڭ ئ

شمىسە تولۇق ىرېمەتكە ئيبىر قىسمى قالىدۇ. ئەگەر غەنى ۈچتىنئ اخىرەتكەئ
 ①.«ېرىشىدۇئەجىرگە ئ

ئېلىش بىلەن  مەتيجىھادتا غەنىنىڭ كۆپچىلىكى ئىلگىرىكى مۇجاھىدالر
جرىنىڭ كېمىيىپ ئە دىغانلىقىنى بىلگەنلىكى ئۈچۈن،كېمىيىپ كېتى رىئەج

 ېتىشىدىن ئەنسىرەپ غەنىيمەت ئېلىشتىن ساقلىناتتى.ك
ئالمايتتى. مۇجاھىدالر  ىيمەتغەن چىققاندا جىھادقائىبراھىم ئىبنى ئەدھەم 

ۇ: ، ئىغانىدىدەپ سور« تنىڭ ھاالللىقىدا شەك قىالمسەن؟مەيغەنى: »دىنئۇنىڭ
ئۇنىڭ ھاالللىقىدا شەك قىلمايمەن چۈنكى زاھىدلىق ھاالل نەرسىلەردە بولىدۇ »

 دېدى. «)يەنى ھاالل نەرسىلەردىكى زاھىدلىق تېخىمۇ ئەۋزەلدۇر(
باشقا  ئۇنىڭدىن ۋاز كېچىپ ېلىشنى خالىمىسا،مەتنى ئيمۇجاھىد غەنى

ت ئىچىدە قالدۇرسا مەيغەنى ئالمايئۇنى  ؛قېرىنداشلىرىغا ئۆتۈنۈپ بېرىشى ئەۋزەل
يولىنى ئۈزۈپ تاشالش ئۈچۈن ئىنتىلىش ئەگەر نەپسىنىڭ دۇر. ئۇمۇ ياخشى

تولىمۇ ياخشىدۇر چۈنكى ئىنسان نەپسى غەنىيمەتكە بۇ  ،مەتنى تەرك ئەتسەيغەنى
 ئېرىشىشكە ئىنتىلگەن چاغدا قەلبتىكى ئىخالس كېمىيىدۇ.

جىھاد  جىھادى سەۋەبلىك مۇجاھىدالرنىڭ ئىچىدە يەنە ،يەتتىنچى
 تىنمەقسەت قىلماس يېقىنلىشىشنى قاهللا ئىبادىتىنىڭ ئەجرىگە ئېرىشىشنى ۋە

ماتالىرىدىن بىرىنى قولغا كەلتۈرۈشنى مەقسەت قىلىدىغان كىشىلەر دۇنيا  بەلكى
كاپىرالردىن غەنىيمەت  بىلەن غازات قىلىش توغرا كەلگەندە، كاپىرالر بار. ئەگەر

ن مەتتىيغەنى .ىدۇتوختاپ قال نداق كىشىلەر جىھادتىنبۇچۈشمەيدىغان بولسا 
كىشى غازات جەريانىدا . ئەگەر بۇ غازاتتىن قېلىپ قالىدۇسە ھەم چەكلەن

ىد شەھ ئەمەلىيەتتەبولسىمۇ،  ھۆكۈمىدە« شەھىد»تاشقى كۆرۈنۈشتە  ،ئۆلتۈرۈلسە
 .ھەم بېرىلمەيدۇغانلىقتىن ئۇنىڭغا ئەجىر نىيىتى ساپ بولمى ،بولمايدۇ

كىشىلەرگە كۆرسىتىش، ئاڭلىتىش ۋە  مۇجاھىدالرنىڭ ئىچىدە ،سەككىزىنچى
 دېيىشى ئۈچۈن «شىجائەتلىك»، «غازى»كىشىلەرنىڭ  ھەمدە پەخىرلىنىش بىلەن

 ەرلرازىلىقىنى كۆزلىمەيدىغان كىشىهللا جىھادىداقىلغان  ئەمما جىھاد قىلىدىغان
 ەھەمد شەھىد بولمايدۇ ئۆلتۈرۈلسەدۈشمەنلەر تەرىپىدىن بۇنداق كىشى ھەم بار. 

                                                            
 .توپلىغانمۇسلىم  ①



 توغرىسىدا(ىھاد ۋە ئۇنىڭ پەزىلەتلىرى )ج            جەننەت ئاشىقلىرى يىقىلغان مەيدان

245 

ان كاتتا زىي ئېرىشەلمەيدۇ. ئۇ بۇ نىيىتى سەۋەبلىك گىمۇئەجىر دەرگاھىدانىڭ هللا
ئۇنىڭدىن  هللا، ولۇپ قالىدۇزەبۇنلۇققا الياقەتلىك ب-ئاخىرەتتە خار ۋە ىدۇتارت

 ساقلىسۇن!
 ، بۇ تۈردىكى كىشىلەرئۆتكەندەك ھەدىس(تە -185) ئىلگىرىكى ھەدىس
. ئۇ بولىدۇ قاتارىدىن تاشلىنىدىغانالرنىڭنجى ۇت اققىيامەت كۈنى دوزاخ

ن ئۆزىگە تەرىپىدىهللا بۇ كاتتا ئازابنى  )نىيىتىنىڭ توغرا بولمىغانلىقى سەۋەبلىك(
 بۇ ،ئۇ ەسرەتلىك ئازابقا تېگىشلىك بولدى چۈنكىھشۇ  ىۋالدى ۋەۋاجىب قىل

نى هللا ولغانبۇ ئىبادەتكە ھەقىقىي اليىق بئىبادەت بىلەن ئۇنى يولغا قويغان ۋە 
 ى. بولدرىياكار قا شېرىك كەلتۈرگەن هللا رازىلىقىنى كۆزلەپ، قويۇپ، مەئبۇدنىڭ

نى كۆزلەش ئەجىر ۋە ساۋاب جىھادىداقالسا،  پئەگەر ئۇ مۇشۇ نىيەتكە كىرى
 ىلىگەندەلىنىش، ئالغا ئىلگىرىمەدھىي ئاتاققا ئېرىشىش،-نام بىلەن بىرگە
قاتارلىقالر دەپ سۈپەتلىشىنى ئارزۇ قىلىش « لىكشىجائەت» باشقىالرنىڭ

 مىدەۈھۆك «شەھىد»شى ۈبولسا، گەرچە ئۇنىڭ تاشقى كۆرۈنئارىلىشىپ كەتكەن 
ھەدىسلەر -ئايەت نىڭ ئەجرىنى ئااللمايدۇ.لىكياكى شەھىد جىھاد ئەمما بولسىمۇ

ا ۇنىڭغئ ،نىيىتى شۇنداقال بولىدىغان بولسائۇنىڭ شۇنىڭغا دااللەت قىلىدۇكى، 
ئۇنىڭ ئەمىلى ۋە  ئېرىشەلمەيدۇ شۇنداقال جەننەتكە ھەم بېرىلمەيدۇ،ساۋابمۇ 

 ە،بىلەن بىرگ ساۋابىنىڭ قولدىن كېتىشى-ئەجىر ،شىۇلجىھادىنىڭ بىكار بو
زىيان  غان تۇرۇپمۇ يەنەىز جېنىنى پىدا قىلئۆزىنىڭ ئەڭ قىممەتلىك، ئەڭ ئەز

جىھاد ۋە ئۇ . تۇررلىكئۇنىڭغا يېتە ىدىن ئىبارەت يامان ئاقىۋەتتارتىش
يولىدا هللا نى تارتىش بىلەن بىرگە، ئۇنىڭ ئەلىمى ئۆلتۈرۈلۈشنىڭ ئەلەملىرى

مۇخلىس كىشىلەرنىڭ ئەلەملىرى يېنىكلىتىلگەندەك  لگەنئۆلتۈرۈ
 يېنىكلىتىلمەيدۇ.

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ .181
شېرىكلىكىگە مەن شېرىكلەرنىڭ >مۇنداق دەيدۇ: تائاال  هللا»مۇنداق دېگەن: 

مەن ئۈچۈن  كىمكى بىر ئەمەلنى. قەتئىي ھاجىتى چۈشمەيدىغان زاتتۇرمەن
 سا )يەنى باشقىالرنى كۆرسۇن دەپشېرىك قىل ەندىن باشقىنىم غائۇنىڭ ،قىلىپ

ەل شېرىك كەلتۈرگەن كىشى جۇدامەن، ئۇ ئەم-مەن ئۇنىڭدىن ئادا رىيا قىلسا(
 ①.«بولىدۇ ئۈچۈن
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ئەبۇ سەئىد ئىبنى ئەبۇ فۇزالە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: مەن  .115
 ىخااليىقنبارلىق  هللا»نىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

لىدە ئەمى ئۆزكىمكى : ›جاكارچىبىر  توپلىغاندا، قىيامەت كۈنى شەكسىز بولىدىغان
ىلسۇن! تەلەپ قشۇنىڭدىن شېرىك قىلغان بولسا، ساۋابىنى  ىنىبىرتىن باشقا هللا
 ①.«دەيدۇ <ۇرەتتبىھاجدىن قىلىنغان ئەمەلكەلتۈرۈپ تۇرۇپ شېرىك ئۆزىگە  هللا

نىڭ هللاقا يېقىنلىشىشنى ۋە هللا مۇجاھىدالرنىڭ ئىچىدە ،توققۇزىنچى
، ئەلەملىك ئاجىزلىقتىن كەلىمىسىنى ئالىي قىلىشنى ئارزۇ قىلماستىن بەلكى

 لگەن، بېشىغا كەپېقىرلىقتىنقۇتۇاللمىغان قايتۇرۇشقا تېگىشلىك قەرزدىن، 
ىھاد ئۈچۈن ج لەردىن بىراقال قۇتۇلۇپ كېتىشۋە چۈشكەن مۇسىبەت الردىنيامانلىق

 ۋە غازات قىلىدىغان كىشى بار. 
بۇ كىشى  ،بار: بىرى لىقبۇ خىل كىشى ھەققىدە ئىككى خىل ئېھتىمال

 نىڭهللاىشىش ۋە قا يېقىنلهللانىڭ دەرگاھىدا شەھىد ئەمەس چۈنكى ئۇ هللا
 يەنە بىرى، ئۇ شەھىد چۈنكىالىي قىلىشنى مەقسەت قىلمىغان؛ ئ كەلىمىسىنى

ى نرىغبىتىئۆز  دى،سەرپ قىل قاجىھاد باشقا جەڭگە ئەمەس بەلكىئۇ ئۆز جېنىنى 
خىل ئىككىنچى بۇنىڭدا  .جىھادقا قاراتتى باشقا جەڭگە ئەمەس بەلكى

 شىبۇ خىل كىلېكىن  توغرىغا يېقىنراققارىغاندا  گەبىرىنچىسى ئېھتىماللىق
مۇخلىسالر دەرىجىسىگە  سادىققا يېقىنلىشىدىغان هللاقىلغان جىھادى بىلەن 

 يېتەلمەيدۇ.
 

 قىلغان غازىتىغا ھەق ئالغان كىشى ھەققىدە
 ئىختىالپالشتى،مالر ھەققىدە ئالى قىلغان جىھادىغا ھەق ئالغان كىشى

 بەزىلىرى رۇخسەت قىلدى.يەنە  چەكلىدى، بەزىلىرى
رشى دەپ قارايدىغانالرغا قا دۇرۇسا ھەق ئېلىشنى ىغادجىھقىلغان 

 قا چىقمايدىغان بولسا،جىھاد ئەگەر ئۇ ھەق ئالمىسا»پىكىردىكىلەر مۇنداق دەيدۇ: 
ئۆلتۈرۈلسە شەھىد  قا ئېرىشەلمەيدۇ؛ساۋاب-ئەجىر بىلەن ئۇ قىلغان جىھادى

 .«بولمايدۇ
 هللاكېيىنچە  دۇنيا ئۈچۈن كېلىپ،-مال بۇ مۇجاھىد جىھاد مەيدانىغا

 ،ۇ ئۆلتۈرۈلگىچە دۈشمەندىن قاچمايئاندىن ئ ئاتا قىلسا،خالىس نىيەت  ڭغائۇنى
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شى ۇئۇنىڭ شەھىد بول ،ئۇرۇشقان بولسا دۈشمەنگە ئالدىنى قىلغان ھالدا
ئاخشامدا -ئەتىگەن ەلگۈچەىس نىيەتكە كخالتاكى ئۇ  ئۈمىدلىكتۇر لېكىن

وزان، ت-چاڭ جەريانىدىكى يول مۇشەققەتلىرى،دۈشمەنگە يۈرۈش قىلىش 
ھەق  نىڭغاچۈنكى ئۇ ساۋاب بېرىلمەيدۇقاتارلىق جاپالىرىغا  خېيىمخەتەر
 ۇىغۇدەكمى. ئەگەر ئۇ كىشى جىھادتا ئۆزىنى قامدجىھادقا چىقماس ئىد بېرىلمىسە

 تەييارلىنىش ئۈچۈنالجىھادقا  ،كەمبەغەل بولۇپ دەرىجىدەىغۇدەك نەرسە تاپالم
 ىدۇ ۋە ھەق ئېلىشىن جىھادىدا ئەجىرگە ئېرىشھەق ئالسا، بۇ كىشى قىلغا

 يەتكۈزمەيدۇ. نۇقسان ساۋابىغاقىلغان جىھادىدىكى 
 نەقىل قىلىنىدۇكى،ەلالھۇ ئەنھۇدىن ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمىر رەزىي .111

غازىنى جابدۇپ،  ؛ئۆز ئەجرىگە ئېرىشىدۇغازى : »نېگەمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
نى غازىنىڭ ئەجرى ۋە جابدۇپ قويغان ئۆزىنىڭ ئەجرىنىبولسا ئۇرۇشقا ئەۋەتكۈچى 

 ①.«تەڭ ئالىدۇ
بىر كىشى غازاتقا چىقىشتىن بۇرۇن بىر خىزمەتكار يالالپ، ئۇنىڭ غازاتقا 
چىقىشى ئۈچۈن ئەمەس بەلكى پەقەت ئۆزىنىڭ خىزمىتىنى قىلىش ئۈچۈن 
ياللىغان بولسىمۇ لېكىن ئۇ خىزمەتچى ھەم خالىس نىيەت بىلەن جەڭگە 

ۋە  تىجارەتچى ،شۇنىڭدەكقاتناشسا، ئۇنىڭغىمۇ ئۇرۇشنىڭ ئەجرى بېرىلىدۇ. 
 تائاالنىڭ هللاقىلسا، ئۇالر  جەڭنىيەت بىلەن  سادىقئۈچۈن  هللاسانائەتچىلەرمۇ 

 شەھىد بولىدۇ. يولىدا ئۆلتۈرۈلسەهللا ئەگەر  ساۋابقا ئېرىشىدۇ،دەرگاھىدا 
 

سەمىمىيلىك بىلەن جىھادقا چىققاندىن كېيىن 
 شى ھەققىدەۇرىيانىڭ پەيدا بول

 ،چىقىپ قاغازات ىكىىديولهللا خالىس نىيەت بىلەن  ۋە راستچىلتۆۋەندە، 
 ەققىدەھ مەسىلىسى پ قېلىشنىڭگە رىيا كېلىىقەلب كېيىن ەڭگە كىرگەندىنج

 تەپسىلى توختىلىمىز. 
ق ىيېقىنچىل قا بويسۇنۇش ۋەهللادە ىقەلب رىيا پەيدا بولۇشتىن ئىلگىرى

رىياسىز ) نىڭئۇغا ساۋابى بېرىلىدۇ؛ يەنى ئۇنىڭ سا،ھاسىل قىلىش ئىستىكى بول
يولىدا پۇل سەرپ قىلىش، مۇجاھىدالرنى جىھادقا تەييارالندۇرۇش،  هللاقىلغان( 

ە ئەجىرگ ىرىدەقاتارلىق ئەمەلل ھارىستا تۇرۇشۋە  ىجىھادنى كۈتۈپ رىباتتا تۇرۇش
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بىكار  ىرىنىلرىياكارلىق ئۇنىڭدىن كېيىن سادىر بولغان ئەمەل .ئېرىشىدۇ
 ىلگىرى قىلغانئۇنىڭ قەلبىدە رىيا سادىر بولۇشتىن ئ لېكىن ەتسىمۇقىلىۋ

 . قىلىۋەتمەيدۇ بىكار نىئەمەللىرى
نىڭ رەھمىتىنىڭ كەڭلىكى ھەمدە ئۆز بەندىلىرىگە هللاكىشى مۇئمىن 

 ئەگەر بىر ئارزۇ قىلىدۇ.نى ىمۇئامىلە قىلىش ياخشلىق بىلەنلىق ۋە يسېخى
 ساۋابلىق ئىش قىلمىغان بولسا، مۇئىلگىرىقەلبىگە رىيا كېچىشتىن  كىشى

-ندا بىردىنال قەلبىگە رىيا كەچسە ئۇنىڭغا ئەجىر بولمايدۇئاندىن جىھادقا چىققا
 . ئەگەربىكار بولۇپ كېتىدۇ ڭ ھەممىسىئەمەللىرىنى دە، جىھاد مەيدانىدىكى

ئۇرۇشۇش ئۈچۈن سەپ ئىككى قوشۇن  قا چىقىپ،جىھاد خالىس نىيەت بىلەن
 ۋە رىيا ھەمدە مىسەخالىس نىيىتى ئۆزگىرىپ كەتتۈزۈشكەندىمۇ ئۇنىڭ 

-ۇە قىلىدايپنىيىتى كۇ دەسلەپكىئۇنىڭغا  قەلبىدە شەكىللەنمىسە، پەخىرلىنىش
ىڭ نهللائەجىرگە ئېرىشىدۇ. كىمكى  يولىدا جىھادقا چىققانلىقى ئۈچۈن هللائۇ  دە،

 ئۇرۇش قىلغان يولىدا هللا، ئۇ ساالىي قىلىش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلئ كەلىمىسىنى
يىتىنى باتىل قىلىدىغان ئىشالر يۈز ئۇنىڭ قەلبىدە دەسلەپكى نىبولىدۇ. 

ىر ھەربۋە  قەدىمىجىھادنىڭ ھەربىر نىيەتنى  بەرمىسىال شۇ كۇپايە، دەسلەپكى
كى تىدجىھاپەقەت  ،شەرت قىلىنمايدۇ كۆز ئالدىغا كەلتۈرۈپ تۇرۇش ۋاقتىدا

ولىدا يهللا . ئەگەر ئۇنىڭ جىھادى ايەپكۇ ىالنىيەتنى بۇزىدىغان ئامىلالر يۈز بەرمەس
ئابرۇيىغا تەسىر يېتىپ قېلىشتىن قورقۇش يۈزىسىدىن بولسا -يۈز بەلكى ايبولم

ئۈچۈن بولمىغانلىقى هللا نىيىتى ئۇنىڭ ، ساجەڭدىن قاچئېغىر پەيتتە  ھەمدە
 قىلغان جىھادىدا ئەجىرگە ئېرىشەلمەيدۇ.  سەۋەبلىك

جىھادىدا( ماختاپ  مۇجاھىد رىيا ۋە پەخىرلىنىش، كىشىلەردىن )قىلغان
)قىاللمىغان ئىشلىرىدا( ئۇالرنىڭ سۆكۈشى ۋە ھەرخىل  ،اما قىلىششىنى تۇئۇچۇر
 ۋە قەلبىدىن يىراق خىيالىىدىن قورقۇش قاتارلىقالرنى ئۆز چۆچەك قىلىش-سۆز

ى ەرلىك ئامىلالرنۇ خەتبپ تاشاليدىغان ىنى بىكار قىلىقىلىشى كېرەك. جىھاد
 غانال بولچۈنئۈ هللاپەقەت . كېرەك پ يوقىتىشىتىرىشچانلىق كۆرسىتى ئاالھىدە
ارچە دا بسۇ ئۆركەشلەپ ئاققان ئېقىن، خۇددى ئاشۇرۇشتائەمەلگە  نىيىتىنىخالىس 

 ئىلتىجا قىلىشى قاهللا ۇۋاتقان كىشىدەكبول غەرقئىمكانىيىتىدىن ئايرىلىپ 
نى ئېتىبارغا ئېلىپ، ئۇنىڭ ئاجىزلىقى ۋە ئامالسىزلىقى هللا ،كىدكېرەك. ئۈمى

 نى ئىلھام قىلسا، شۇ سەۋەبلىكئىخالس ئۇنىڭغا ھاياتىنىڭ ئاخىرىدا بولسىمۇ
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ئادەت خەزىنىسى سا قۇتۇلۇپ،تىن «نامراتلىق» بەختىگە ئېرىشىپ،شاھادەت 
 كىشىنى خاتالىقتىن ساقالپخالىغان تائاال  . هللاېپىشى مۇمكىنبىلەن زەپەر ت

 ىگۈچىدۇر.توغرا يولغا يېتەكل
 

غازات ۋە جىھادقا قاتناشقانلىقىنى ئېالن قىلغان 
 مىۈشىنىڭ ھۆككى

سەمىمىي نىيىتى جەڭ ۋە خالىس  پ،ئۈچۈن خالىس جىھاد قىلى هللا
 ۋە غازاتتىن جەڭ غان مۇجاھىد بەزىدەساقلىنىپ قال ن كېيىنمۇتۈگىگەندى

بىلمەيدىغان  ىتىنىغاز نئۆزىنىڭ قىلغا ساالمەت قايتىپ كەلگەندىن كېيىن
بىلەن سابات -ۋرسە ۋە شىجائىتى جەڭدىكى بىلدۈرۈش ياكى گەكىشىلەر

ازىتى ئۆزىنىڭ غ باشقىالرغا سۆزلەپ بېرىش ئىشتىياقى قوزغىلىپ، تۇرغانلىقىنى
يدۇ. قا باشالىلىشبايان ق يۋە جىھادىدىكى بىر قىسىم ھادىسىلەرنى تەپسىلى

لغان بۇ ۋە قى ەللىرىنىڭ بىكار بولىدىغانلىقىئەم داق كىشىنىڭ ئىلگىرىكىبۇن
ا يوقق مۇەن قىلغان جىھادىنىئىلگىرىكى سەمىمىيلىك بىل بىلەن سۆزلىرى

 كەلگەن. دەلىل ۋە ئالىمالرنىڭ سۆزلىرىھەققىدە نۇرغۇن چىقىرىدىغانلىقى 
ئۆمەر رەزىيەلالھۇ  :مۇنداق دەيدۇ ئەبۇ قەتادە ئەنسارى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ .112

زا تۇتقان بويى ئۈزۈلدۈرمەي رو يىل ئى رەسۇلۇلالھ!: »دىن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ئەنھۇ
ئۇ روزا : »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ەپ سورىغانىدى،د «روزىسى قانداق بولىدۇ؟كىشىنىڭ 

تۇتقانمۇ بولمايدۇ، روزا تۇتمىغانمۇ بولمايدۇ )يەنى ئۇ سۈننەتكە مۇۋاپىق روزا 
 ①دېگەن. «ئەمەس(

رە تۈنۈگۈن سۈ مەن» بىر كىشىنىڭ ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
مۇشۇ سۆزى بىلەن ئۆز نېسىۋىسىنى  ئۇ»دېگەنلىكىنى ئاڭالپ: « بەقەرەنى ئوقۇدۇم

 .گەندې« ئېلىپ بولدى
ھەرقانداق كىشى قىلغان ئەمەللىرىنىڭ بىكار بولۇپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن، 

ەپ ىلەرگە سۆزلقىلغان جىھادى ۋە باشقا ياخشى ئەمەللىرىنى مۇناسىۋەتسىز كىش
 ،ر ئۆز جىھادىنى سۆزلەشتە بىرەر پايدىلىق مەنپەئەت بولسائەگە زىم.بەرمەسلىكى ال

 ،سۆزلىسە ھېچقىسى يوق ،لۇپ، ئۆزىنى رىيادىن ساقلىيالىسانىيىتى خالىس بو
ىڭ نبۇ باشقىالرچۈنكى  ىلىۋەتمەيدۇقبۇنداق قىلىش ئۇنىڭ ئەمىلىنى بىكار 

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①
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ەتنى ۋقۇۋ ىجائەت ۋەجۈرئەت، ش دەئاڭلىغۇچىالرنىڭ قەلبلىرى ياكىئىبرەت ئېلىشى 
ھەم ئاڭلىغۇچى  شۇ سەۋەبلىك، .ئۇرغۇتۇشنى مەقسەت قىلىش ھېسابلىنىدۇ

ق ايولىدا قاندهللا  انلىقى، قانداق ئۇرۇشقانلىقى،ئۇنىڭ قانداق مۇستەھكەم تۇرغ
 ؛قەلبى كۈچلىنىدۇ ،دەرس بېرىپ ەئۆز نەپسىگ غا ئاساسەنمال سەرپ قىلغانلىقى

ە ىدىن قورقۇنچاقلىق ۋقەلب لىدۇ؛پىدا قىسېخىيلىق بىلەن مېلى ۋە جېنىنى 
ەتلىشىش رىقابىنىڭ تەبىئىتى نەپسئىنسان  لمىتى يوقىلىدۇ چۈنكىۇبېخىللىق ز
 . ھېرىسمەن بولىدۇىغا ئوخشاش بولۇشقا ۋە يېقىنلىر
 الرۇ. ئلەپ بېرەتتىسۆزئەنە شۇ مەقسەتتە ئۆز ئەمەللىرىنى  سالىھالر-سەلەف
يات رىيا بولۇپ قېلىشتىن ئېھتى ،قسىتىدەمە ياخشىلىققا يېتەكلەشكىشىلەرنى 

سۆزلىگەندە ئۆزى قىلغان ئەمەلنى ھەم ئۆزىگە نىسبەت  جىھاد توغرۇلۇققىلىپ، 
 مەن مۇنداق ئىش»ياكى  «بەزى مۇجاھىدالر مۇنداق ئىشالرنى قىلغان»بەرمەي: 

 «مەن مۇنداق قىلغان بىرىنى تونۇيمەن»ياكى  ۋە« غان بىر كىشىنى كۆردۈمقىل
 بۇنىڭ بىلەن قارشى تەرەپ مەزكۇر ئەمەلنى چۈنكى ەتتىئارقىلىق يەتكۈز دېيىش

ە باشقا ۋ يېتەكلەش شۇنداقال بىلمەيدۇ ئىكەنلىكىنىسۆزلىگۈچى  قىلغۇچىنىڭ
 ھاسىل بولىدۇ.  ھەم مەقسەتلەر
ى قىلىۋېلىشئۈلگە باشقىالرنىڭ گەرچە  نۇرغۇنلىرىسالىھالرنىڭ ف سەلە

ۈنكى رىشاتتى چىيوشۇرۇشقا تئۆز ئەمەللىرىنى  يەنىالسۆزلىمەكچى بولسىمۇ  ئۈچۈن
 .اتتىئۇالر رىيا بولۇپ قېلىشتىن قورق

 نەقىل قىلىنىدۇكى، ۇمادىنھ ئىبنى ئەمر رەزىيەلالھۇ ئەنھئابدۇلال .113
هللا  ،باشقىالرنىڭ ئاڭلىشىنى ئارزۇ قىلساكىمكى : »دېگەنمۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

ئاڭلىتىپ قويىدۇ ھەمدە ئۇنى بىچارە ۋە پەس بارلىق ئاڭلىغۇچى كىشىلەرگە ئۇنى 
 ①.«ھالەتكە چۈشۈرۈپ قويىدۇ

 نەقىل قىلىنىدۇكى، ۇمادىنھ ئىبنى ئەمر رەزىيەلالھۇ ئەنھئابدۇلال. 115
كىمكى باشقىالرغا ئاڭلىتىش )مەقسىتىدە بىرەر » :دېگەنمۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

)ئۇنىڭ بۇزۇق نىيىتىنى قىيامەت كۈنى خااليىقالرغا(  هللائەمەلنى قىلسا(، 
 ②«.ئاڭلىتىپ )ئاشكارىالپ رەسۋا قىلىدۇ(

نى سۆزلەش ۋە ئۇنى ەتلىرىئىباد-تائەت ىنىڭئۆزسەلەف سالىھالر 

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ» شۇئەيب ئەرنەئۇۋت ۋە تەبرانى بەيھەقى توپلىغان،ۋە  تەبرانىئەھمەد،  ①
 توپلىغان.بۇخارى ۋە مۇسلىم  ②
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 ڭ ئىنتايىن خەتەرلىك بىر ئىش ئىكەنلىكىنى بىلەتتى ھەمدە ئۆزئاشكارىالشنى
چىك كى ىپ ھەتتالىقىنى بىلساقلىنالمايدىغان ىرىدىنۋەسۋەسىل نىڭنەپسى

 تى ۋەۇشقا تىرىشاتئۇنى يوشۇر ئەنسىرەپبولۇپ كېتىشىدىن  ئەمەللىرىنىڭمۇ بىكار
 ،چۈنكى كۇپايىلىنەتتى.شى ۋە بىلىشى بىلەن ۇخەۋەردار بول النىڭهللاپەقەت 

 ۇر.ت هللا ئەمەللىرىنى مۇكاپاتلىغۇچى پەقەت
 تۇرقىلغان جىھادىنى يوشۇرۇش — دەتلەرنىڭ ئەڭ مۇھىمى ۋە ئەۋزىلىئىبا

مەڭگۈلۈك سائادەتنىڭ  —ال قىلىنغان جىھاد ئۈچۈن هللاخالىس  چۈنكى
مەڭگۈلۈك بەختسىزلىككە  ىۋەتسەگەر ئۇنى رىيا بىلەن بىكار قىلئە ،مەنبەسىدۇر

 سەۋەب بولىدۇ.
تىرىشقانلىقىغا تۆۋەندىكى ئۆز جىھادىنى يوشۇرۇشقا سەلەف سالىھالرنىڭ 

 .مىسالالر دەلىلدۇر
 لالھئابدۇ قىلىدۇكى،ئىبنى ئەساكىر ئابدۇلالھ ئىبنى سىناندىن نەقىل 

رەك ۋە مۇئتەمىر ئىبنى مەن ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبائىبنى سىنان مۇنداق دەيدۇ: 
 جەڭگە چىقىدىغانالر، جەڭگە» :ئىدىم. كىشىلەرتەرتۇستا بىلەن بىللە  سۇاليمان

 ۇئتەمىر ۋە باشقىالرمۇ چىقتى. ئىبنى مۇبارەك، م دەپ توۋلىدى.« چىقىدىغانالر!
لۇقالر ئارىسىدىن بىر كىشى رۇم الر بىلەن دۈشمەن سەپ تۈزۈشكەندەمۇسۇلمان

بىر مۇسۇلمان  غانىڭئۇ .ئادەم تەلەپ قىلدى يەكمۇيەك ئېلىشىقاچىقىپ 
ىڭغا . ئۇنشەھىد قىلىۋەتتىمۇسۇلماننى  قاتتىق ئېلىشىپرۇملۇق  قانىدى،چىق

اكى ت شەھىد قىلىۋەتتى،رۇملۇق ئۇنىمۇ  قانىدى،چىقىر مۇسۇلمان قارشى يەنە ب
. ھېلىقى رۇملۇق ئىككى شەھىد بولدىلمانالردىن ئالتە كىشى مۇبارىزىدە مۇسۇ

سەپ ئارىسىدا مۇبارىزە تەلەپ قىلىپ ماڭاتتى، ئۇنىڭغا قارشى مۇسۇلمانالردىن 
 بىرەر كىشى چىقمىدى. 

ئەگەر ماڭا >اپ: ك ماڭا قارئىبنى مۇبارەئابدۇلالھ »مۇئتەمىر مۇنداق دەيدۇ: 
ئاندىن  دەپ ۋەسىيەت قالدۇرۇپ،‹ قىلغىن! مۇنداق-ن مۇنداقئۆلۈم يەتسە سە

ى. شتۈمۇبارىزىگە چرۇملۇق بىلەن  چاپتۇرۇپئېتىنى )يۈزىنى ئورىۋالغان ھالەتتە( 
ئاندىن ئۇ مۇبارىزە  ،يىن ئىبنى مۇبارەك ئۇنى ئۆلتۈردىكې ئېلىشقاندىن بىرئاز

 ئۇ قانىدى،چىق ۇنىڭغا قارشى رۇمنىڭ يەنە بىر كۈچتۈڭگۈرىئ .تەلەپ قىلدى
رىكلىرىدىن ئالتىنى ېرۇم چ شۇ تەرىقىدەىمۇ ئۆلتۈردى. ئىبنى مۇبارەك ئۇن

ىرەرسى ب ىدىنقورققانلىق ئۇالرغانىدى، ن ئۇ يەنە مۇبارىزە تەلەپ قىلئۆلتۈردى. ئاندى
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 ئۇنىڭغا قارشى چىقالمىدى. 
بولدى ۋە  بئىككى سەپ ئارىسىدا غايى رۇپچاپتۇئۇ ئېتىنى  ،شۇنىڭ بىلەن

>باياتىنقى ماڭا:  ېلىپئورنىغا قايتىپ ك مېنىڭ يېنىمدىكى تۇرغان ئۆز
 <ىن!سۆزلىمىگئىشالرنىڭ مېنىڭ قىلغانلىقىمنى مەن ھايات ۋاقتىدا ھېچكىمگە 

اندىن كېيىنال ئاندىن دېدى. مەن ئۇنىڭ قىلغىنىنى پەقەت ئۇ ۋاپات بولغ
 .«سۆزلىدىم
مۇنداق دەيدۇ:  ىپىن نەقىل قىلئىبنى ئەساكىر ئەسمەئىد بىر مىسال،يەنە 
ىگە ئالدى ئىبنى ئابدۇلمەلىك رۇم دىيارىدىكى بىر قورغاننى مۇھاسىر مەسلەمە
ھەرقانچە قىلىپمۇ باستۇرۇپ  كەنلىكى ئۈچۈنئۇالرغا ھارغىنلىق يەت لېكىن

پ كىشى كېلىبىر  شۇ پەيتتە. فەتىھ قىلىشقا ئامال قىاللمىدىكىرىشكە ۋە 
 ئۇ كىشى سەۋەبلىك هللاۋە  كىردى ئىچىگە قورغاننىڭ سۇ تونىلىدىن قورغان

ن بىسى بىلەىغەل نىڭمۇسۇلمانالر جەڭبىگە ئېرىشتۈردى. ىمۇسۇلمانالرنى غەل
لدىن تونى»چىسى: ئىبنى ئابدۇلمەلىكنىڭ جاكار ئاخىرالشقاندىن كېيىن مەسلەمە

قايتۇرمىدى. كېيىن  بۋاجا كىمېچھ توۋلىغانىدى،دەپ « ؟قەيەردەكىرگەن كىشى 
 ىمكھېچيەنىال  توۋلىغان بولسىمۇچى ۋە تۆتىنچى قېتىم ئۇ ئىككىنچى، ئۈچىن

 قايتۇرمىدى.  بجاۋا
 تونىلدىن»بىرى مەسلەمەنىڭ يېنىغا كىرىپ:  كېيىن مۇجاھىدالردىن

، ھېچقانداق بىر ئورۇنغا يازدۇرماسلىقىڭنىكىرگەن كىشى ئۇنىڭ ئىسمىنى 
غا بىرەر ڭۋە ئۇنى ىڭنىبېرىشكە بۇيرۇماسلىق تمال ياكى مۇكاپاھېچقانداق ئۇنىڭغا 

مەنسەپ بەرمەسلىكىڭنى شەرت قىلىدۇ، ئەگەر مۇشۇالرغا قوشۇلساڭ ئۆزىنى -ئەمەل
 غاۇ ئۇنىڭ شەرتى بولسا بىز ئۇنىڭبئەگەر »دېدى. مەسلەمە:  «ئاشكارىاليدۇ
 چىقىپ كېتىپۋە  دېدى «بولىمەن شۇ كىشىمەن »دېدى. ئۇ:  «قوشۇلىمىز

مەسلەمە ھەر  ن ئېتىبارەنشۇنىڭدى مەسلەمەگە قايتا ھېچيەردە كۆرۈنمىدى.
 بىللەشۇ كىشى بىلەن  تونىلدىن كىرگەن ! مېنىهللائى »نامازنىڭ ئاخىرىدا: 

 دەپ دۇئا قىلىدىغان بولدى. «غىنقىل

 

※  ※  ※ 
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 باب  -27

 نىڭكىشىئۆلگەن جىھاد ئۈچۈن چىقىپ ئۇرۇشسىز 
  بولىدىغانلىقى ھەققىدە شەھىد

ِ َوَرْحَمٌة َخْْيٌ ِمَمَا تائاال مۇنداق دەيدۇ:  هللا ِ أَْو ُمَتُْم لََمْغِفَرةٌ ِمَن اّلَلَ ﴿َولَِئْن قُِتلُْتْم ِِف َسِبيِل اّلَلَ
ِ ُتْحَشُروَن  لىدا يو هللاشۈبھىسىزكى، ئەگەر سىلەر » ۞﴾ َيْجَمُعوَن ۞ َولَِئْن ُمَتُْم أَْو قُِتلُْتْم َْلََِل اّلَلَ

)يەنى غازاتتا( ئۆلتۈرۈلسەڭالر ياكى )غازاتقا كېتىپ بېرىپ ئۆز ئەجىلىڭالر بىلەن( 
 ان مەغپىرەت ۋە رەھمەت، ئەلۋەتتەتەرىپىدىن بولغ هللائۆلسەڭالر، سىلەرگە 

[. ئەگەر سىلەر )ئۆز ئەجىلىڭالر 101ئۇالرنىڭ توپاليدىغان دۇنياسىدىن ئارتۇقتۇر ]
مەيدانىدا( ئۆلتۈرۈلسەڭالر، )ئاخىرەتتە( چوقۇم  بىلەن( ئۆلسەڭالر ياكى )جەڭ

لىڭالرغا قاراپ مۇكاپاتاليدۇ( ىئەم سىلەرنى هللانىڭ دەرگاھىغا توپلىنىسىلەر )هللا
[108].»① 

ًما َكِثًْيا َوَسَعًة مۇنداق دەيدۇ: يەنە تائاال  هللا َِ ِ َيِجْد ِِف اأْلَْرِض ُمَرا ﴿َوَمْن ُيَهاِجْر ِِف َسِبيِل اّلَلَ
ِ َوكَاَن َوَمْن َيْخرُ  ِ َوَرُسولِِه ُثَمَ ُيْدِرْكُه الَْمْوُت فََقْد َوقََع أَْجُرهُ عَََل اّلَلَ ُفوًرا َرِحيًما﴾ ْج ِمْن َبْيِتِه ُمَهاِجًرا إََِل اّلَلَ َِ  ُ  اّلَلَ

ا چىقىش يولى ۋە كەڭچىلىك يولىدا ھىجرەت قىلىدىكەن، ئۇ زېمىند هللاكىمكى »
نىڭ ۋە پەيغەمبەرنىڭ تەرىپىگە ھىجرەت قىلىپ هللاكىمكى ئۆيىدىن  دۇ؛تاپى

ناھايىتى  هللابېرىدۇ.  هللاچىقسا، ئاندىن يولدا ئۆلسە، ئۇنىڭ ئەجرىنى چوقۇم 
 ②«.مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ۋە ناھايىتى مېھرىباندۇر

ِ ُثَمَ قُِتلُوا أَْو َماُتوا مۇنداق دەيدۇ: يەنە تائاال  هللا ُ ﴿َوالََِذيَن َهاَجُروا ِِف َسِبيِل اّلَلَ ُ اّلَلَ ُ ُزقهََْنَ  لََْيْ
َ لََعلِ  ْ ُمْدَخًَل َيْرَضْوَنُه َوإَِنَ اّلَلَ ُ اِزِقنَي ۞ لَُيْدِخلهََْنَ َ لَُهَو َخْْيُ الَرَ نىڭ هللا» يٌم َحلِيٌم ۞﴾ِرْزقًا َحَسًنا َوإَِنَ اّلَلَ

يولىدا ھىجرەت قىلغانالرغا، ئاندىن )جىھاد قىلىپ( ئۆلتۈرۈلگەنلەرگە ياكى 
چوقۇم ياخشى رىزىق )يەنى جەننەتنىڭ مەڭگۈلۈك  هللائۆلگەنلەرگە )كېسەل بىلەن( 

مەتلىرىنى( ئاتا قىلىدۇ. رىزىق بەرگۈچىلەرنىڭ ئەڭ ياخشىسى ھەقىقەتەن نېئ
ئۇالرنى ئەلۋەتتە ئۇالر مەمنۇن بولىدىغان جايغا )يەنى  هللا [.08ۇر ]تهللايالغۇز 

ھەقىقەتەن )ئۇالرنى مەمنۇن قىلىدىغان نەرسىلەرنى(  هللاجەننەتكە( كىرگۈزىدۇ، 
بىلگۈچىدۇر، ھەلىمدۇر )يەنى ئۇالرنىڭ دۈشمەنلىرىنى جازاالشقا ئالدىراپ كەتمەيدۇ( 

                                                            
 ئايەتلەر. -108، -101ئال ئىمران سۈرە  ①
 ئايەت. -155نىسا سۈرە  ②
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[01].»① 
 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ .110
مەت يئۇنى غەنى هللا خۇددى نىڭ مىسالىيولىدىكى مۇجاھىد هللا: »ېگەنمۇنداق د

ات تاپتۇرۇپ جەننەتكە ياكى ئۇنى ۋاپ چەۇئەجىر بىلەن ئۆز ئەھلىگە قايتۇرغياكى 
قالماي قىيامدا تۇرۇپ، روزا تۇتقان كىشىگە ناماز ۋە روزىدىن بوشىشىپ  كىرگۈزگىچە

 ②.«ئوخشايدۇ
: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 115

، دىدەپ سورىغانى «دەپ ھېساباليسىلەر؟شەھىد  نىقانداق كىشىلەر نئىچىڭالردى»
. دېدى «تۇرشەھىد سە شۇيولىدا ئۆلتۈرۈل هللائى رەسۇلۇلالھ! كىمكى »ساھابىالر: 
. دېدى «مامدۇ؟!ئۈممىتىمنىڭ شەھىدلىرى ئاز بولۇپ قال ئۇنداقتا: »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
ھ رەسۇلۇلال دەپ سورىغانىدى، «ئۇالر كىملەر؟ئۇنداقتا ئى رەسۇلۇلالھ! »ساھابىالر: 

 ۋابا ،تۇردشەھى سەيولىدا ئۆل هللا ،تۇردشەھى سەيولىدا ئۆلتۈرۈل هللاكىمكى : »ملسو هيلع هللا ىلص
ەرق غ سۇدا ،تۇردشەھى ئۆلسەقورساق ئاغرىقىدا  ،تۇردشەھى ئۆلسە كېسىلى بىلەن

 ③دېدى.« تۇردشەھى سەبولۇپ ئۆل
 نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئىبنى ئامىر  ئۇقبە .111

بىلەن ردىن بىرسى بەش ئىش بار، كىمكى ئۇال: »ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 هللا، ساغەرق بولسۇغا يولىدا  هللا، لسەيولىدا ئۆلتۈرۈ هللا :تۇردشەھى ۋاپات تاپسا
 ەلسە ۋقورساق ئاغرىقى بىلەن ئۆيولىدا  هللا، سەبىلەن ئۆلكېسىلى يولىدا ۋابا 

 ④.«سابوللىدا تۇغۇتتا ۋاپات يو هللا
قىلىنىدۇكى،  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبنى ئۆمەر ئىئابدۇلالھ  .118

ېنىڭ م دەمبەنقايسى »: تائاالنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئېيتىدۇ هللا ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ئەگەر ئۇنى ئۆيىگە جىھادقا چىقسا، يولۇمدا رازىلىقىمنى تىلىگەن ھالدا مېنىڭ 

 ،ئەگەر ئۇنى قەبزى روھ قىلسام ؛قايتۇرۇشقابىلەن  مەتيئەجىر ۋە غەنى ،قايتۇرسام
 ⑤.«مەغپىرەت قىلىشقا كېپىلمەن ئۇنى

مەن  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:فاكىھە  ۇبنى ئەبىرە ئۇسەب .111
                                                            

 ئايەتلەر. -01، -08ھەج سۈرە  ①
 دېگەن.« ھەسەن»دېگەن، ئەرنەئۇۋت « سەھىھ»ئىبنى ھىببان توپلىغان، ئەلبانى  ②
 .توپلىغانمۇسلىم  ③
 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغاننەسائى  ④
 دېگەن.« سەھىھ»دېگەن، شۇئەيب ئەرنەئۇۋت « راۋىيلىرى ئىشەنچلىك»ئىبنى ھەجەر ، توپلىغاننەسائى  ⑤
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ھەقىقەتەن شەيتان ئادەم »: نى ئاڭلىغانىكىگەنلېنىڭ مۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال
قىلىدۇ(. شەيتان ئادەم بالىسىنىڭ بالىسىنىڭ يوللىرىدا ئولتۇرۇپ )ۋەسۋەسە 

بوۋىلىرىڭنىڭ -مۇسۇلمان بولۇش يولىدا ئولتۇرۇپ: >سەن ئۆزۈڭنىڭ ۋە ئاتا
دىنىنى تاشالپ مۇسۇلمان بوالمسەن؟< دەيدۇ. ئۇ كىشى شەيتاننىڭ سۆزىگە قۇالق 

. شەيتان ئادەم بالىسىنىڭ ھىجرەت يولىدا ئولتۇرۇپ: سالماي مۇسۇلمان بولىدۇ
ىڭنى ۋە يۇرتۇڭنى تاشالپ ھىجرەت قىالمسەن؟ مۇھاجىرنىڭ >سەن ئۆز ۋەتىن

مىسالى خۇددى باغالقتىكى ئاتقا ئوخشايدۇ )يەنى باغالقتىكى ئات بىر يەرگە 
باغلىنىپ قالغىنىدەك، مۇھاجىرنىڭ قەلب رىشتىسىمۇ ئۆز ئانا ۋەتىنىگە 

 تئۇ كىشى شەيتاننىڭ سۆزىگە قۇالق سالماي ھىجرەباغالنغان بولىدۇ(< دەيدۇ. 
ئادەم بالىسىنىڭ جىھاد يولىدا ئولتۇرۇپ: >سەن جىھاد  شەيتان. ئاندىن قىلىدۇ

قىالمسەن؟ جىھاد دېگەن جان ۋە مالنى سەرپ قىلىشتۇر. ئۇرۇش قىلساڭ 
ئۆلتۈرۈلىسەن، ئاندىن ئايالىڭ باشقا ئەرگە نىكاھلىنىدۇ ۋە ماللىرىڭ باشقىالرغا 

ۆزىگە قۇالق سالماي جىھاد ئۇ كىشى شەيتاننىڭ ستەقسىم قىلىنىدۇ< دەيدۇ. 
كىمكى شۇنداق قىلسا، »يەنە مۇنداق دېدى:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ئاندىن «. قىلىدۇ

سۇبھانەھۇ ۋە تائاالنىڭ ئۈستىدىكى ھەق بولىدۇ؛  هللائۇنى جەننەتكە كىرگۈزۈش 
سۇبھانەھۇ ۋە  هللاكىمكى جەڭدە شەھىد قىلىنسا، ئۇنى جەننەتكە كىرگۈزۈش 

دۇ؛ ئەگەر ئۇ سۇدا غەرق بولۇپ كەتسىمۇ، ئۇنى تائاالنىڭ ئۈستىدىكى ھەق بولى
سۇبھانەھۇ ۋە تائاالنىڭ ئۈستىدىكى ھەق بولىدۇ؛ ئەگەر  هللاجەننەتكە كىرگۈزۈش 

 هللائۇ ئۇلىغىدىن يىقىلىپ چۈشۈپ ئۆلۈپ كەتسىمۇ، ئۇنى جەننەتكە كىرگۈزۈش 
 ①«.سۇبھانەھۇ ۋە تائاالنىڭ ئۈستىدىكى ھەق بولىدۇ

نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ :مۇنداق دەيدۇ ھۇمەيرىھۇمەيد ئىبنى ئابدۇراھمان  .255
 ىكەلىپىلىر كىشى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ خساھابىلىرىدىن ھەمەمە دېگەن ب

! ھەمەمە ساڭا ئۇچرىشىشنى هللائى »دەۋرىدە جىھاد ئۈچۈن ئەسبىھانغا بېرىپ: 
 ،سابول سادىقگەن سۆزىدە . ئەگەر ئۇ دېدەۋا قىلىۋاتىدۇياخشى كۆرىدىغانلىقىنى 

)ساڭا گەرچە  ،ئەگەر ئۇ يالغانچى بولسا ئۇنى شۇ دەۋاسىدا سابىت قىلغىن؛
! هللائى  ئۇنىڭ دەۋاسىنى روياپقا چىقىرىپ بەرگىن.ى( يامان كۆرسىمۇ ئۇچرىشىشن
قىلدى. كېيىن ئۇ قورسىقى  دەپ دۇئا «بۇ سەپىرىدىن قايتۇرمىغىنھەمەمەنى 

ئى »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: ى ئەشئەر ائەبۇ مۇسغاندا، بولات ئەسبىھاندا ۋاپ ئاغرىپ

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى  ؛ۋە ئىبنى ھەببان توپلىغان ، ئەھمەدنەسائى ①
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لىغان ۋە بىزگە بىز پەيغەمبىرىڭالردىن ئاڭ ،بىلەن قەسەمكى هللاخااليىق! 
ەقىقەتەن ھەمەمە ھ ىگە )ئاساسەن شۇنداق ئېيتىمىزكى(،يەتكۈزگەن ئىلىم

 ①دېدى. «لىك ھالىتىدە جان ئۈزدىشەھىد
 ەڭج جىھاد ئۈچۈن چىقىپشۇنداقال  تۇردشەھى گەن كىشىيولىدا ئۆلتۈرۈل هللا

ەزى تۇر. بدشەھى مۇ ھەمئۇ ەيولىدا ئۆلس هللا مەيدانىغا كېلىشتىن ئىلگىرى
تا ەجىر ۋە ساۋاب، ئشەھىدلىك مەرتىۋىسىدەبۇ ئىككى تۈرلۈك كىشىلەرنى  ئالىمالر
 هللائۇ ئىككىسى باراۋەر بولمايدۇ.  ،توغرىسىئەمما  دەپ قارىدى بولىدۇباراۋەر 

 ۆلگەن كىشىنىڭ ئارىسىدا پەرق باريولىدا ئ هللايولىدا ئۆلتۈرۈلگەن كىشى بىلەن 
ئەۋزەل ئىكەنلىكىدە يولىدا ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ  هللايولىدا ئۆلگۈچىدىن  هللا بولۇپ،

يولىدا ئۆلتۈرۈلگۈچىگە  هللا لەردىن بىرى،سى ئارىسىدىكى پەرقشەك يوق. ئىككى
يولىدا ئۆلگۈچىدىن  هللائۇ  ،چۈنشتىن ئىبارەت مۇسىبەت يەتكەنلىكى ئۈلۈئۆلتۈرۈ

 .لىك ۋە ئارتۇقتۇرزىلەتپە
بىر كىشى جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 251

دەپ  «ىڭ قايسىسى ئەۋزەل؟جىھادنئى رەسۇلۇلالھ! » دىن: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 ②دېدى.« تۆكۈلگىنى ڭقېنى ،چېپىلىپ ڭئېتى: »ملسو هيلع هللا ىلص، رەسۇلۇلالھ سورىغانىدى

 ۇرەۋزەلديولىدا ئۆلگەن كىشىدىن ئ هللا بولسا ن كىشىئۆلتۈرۈلگەيولىدا  هللا
نىيەت  ،كىشى گە ئاشۇرغانقىلغان ۋە ئۇنى ئەمەلبىر ئەمەلنى نىيەت  چۈنكى
. ەۋزەلدۇركىشىدىن ئئېرىشەلمىگەن قىلىش ئىمكانىيىتىگە  ئەمما قىلىپ

ت بولغان ۋاپا ئەمەلگە ئاشۇردى ئەممائۆلتۈرۈلگەن كىشى نىيەت قىلغىنىنى 
رچە كىشى گە ۋاپات بولغان .ئەمەلگە ئاشۇرۇش مۇمكىن بولمىدى كىشىگە

ئۆلۈك دېيىلىدۇ ئەمما ئۆلتۈرۈلگەن كىشى ئۆلۈك  شەھىدنىڭ ئەجرىگە ئېرىشسىمۇ
 تىندەپ ئاتاش «ئۆلۈك»شەھىدلەرنى تائاال  هللائەمەس بەلكى شەھىد دېيىلىدۇ. 

ِ أَْمَواٌت َبْل أَْحَياٌء َولَِكْن ََل َتْشُعُروَن﴾﴿َوََل َتُقولُوا : ەيدۇچەكلەپ مۇنداق د  لَِمْن ُيْقَتُل ِِف َسِبيِل اّلَلَ
لەرنى( ئۆلۈك دېمەڭالر، بەلكى ئۇالر ەھىدنىڭ يولىدا ئۆلتۈرۈلگەنلەرنى )يەنى ش»هللا

 ③.«تىرىكتۇر لېكىن سىلەر بۇنى سەزمەيسىلەر
دۇ. ئېرىشىھەم  ساۋابىغا جاراھىتىنىڭ يەتكەنيولىدا ئۆلتۈرۈلگەن كىشى  هللا

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد، ھەيسەمى ۋە بەيھەقى توپلىغان؛ شۇئەيب ئەرنەئۇۋت  ①
 دېگەن.« سەھىھ»شۇئەيب ئەرنەئۇۋت ئەھمەد ۋە ئىبنى ھىببان توپلىغان، ئەلبانى ۋە  ②
  ئايەت. -105بەقەرە سۈرە  ③
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قان  ن، يارىسىدىپۇرىقىدا ئىپارنىڭقىيامەت كۈنى قېنى قاننىڭ رەڭگىدە، پۇرىقى 
مەرتىۋىگە ۋاپات بولغان كىشى بۇ ئەمما، تېمىپ تۇرغان ھالدا كېلىدۇ. 

يولىدا ئۆلتۈرۈلگەن كىشى ئۆلتۈرۈلۈشنىڭ ساۋابىنى  هللا. ئېرىشەلمەيدۇ
كىنچى قېتىم ئۆلتۈرۈلۈش ئۈچۈن دۇنياغا يولىدا ئىك هللا ،كۆرگەنلىكى ئۈچۈن

 يولىدا ئۆلگەن كىشى بۇنى ئۈمىد قىلمايدۇ. هللا ئەمما ئارزۇ قىلىدۇقايتىشنى 
 نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ .252

ياخشىلىققا نىڭ دەرگاھىدا هللاۋاپات بولۇپ : »دېگەنمۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
ئىچىدىن ھېچبىر كىشى گەرچە دۇنيا ۋە ئۇنىڭدىكى بارچە نىڭ ئېرىشكەنلەر

 نى ئارزۇ قىلمايدۇ لېكىندۇنياغا قايتىش نەرسىلەر ئۇنىڭغا بېرىلگەن تەقدىردىمۇ
 ،كۆرگەنلىكى ئۈچۈن پەزىلىتىنىئۇ شەھىدلىكنىڭ  شەھىد ئۇنداق ئەمەس،

 ①.«ئۆلتۈرۈلۈشنى ئارزۇ قىلىدۇ (يولىدا هللايەنە ) دۇنياغا قايتىپ
دا يولى هللا ئەمما نى يوققا چىقىرىدۇالرگۇناھ بارلىقئۆلتۈرۈلۈش دا يولى هللا
 انازجى ئۆلگەن كىشىگەيولىدا  هللا نى يوققا چىقارمايدۇ.الرگۇناھ بارلىق ئۆلۈش

 ائۇنىڭغا جىناز ھەمدەدا ئۆلتۈرۈلگۈچى يۇيۇلمايدۇ يولى هللائەمما  نامىزى ئوقۇلىدۇ
ڭ گۇناھلىرىنىمېيىتنىڭ  ىنتهللا ىزى بولسانامجىنازا  نامىزى ئوقۇلمايدۇ چۈنكى

ى شۈيولىدا ئۆلتۈرۈل هللانى تىلەشتۇر. شەھىدنىڭ گۇناھلىرى شىۇىرەت بولپمەغ
يولىدا  هللا شۇڭا ئۇنىڭغا ناماز ئوقۇلمايدۇ. ىرەت قىلىنىدۇپبىلەنال مەغ

 هللا ائەمم بولىدۇئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ روھى جەننەتتىكى يېشىل قۇشنىڭ پوكىنىدا 
يولىدا ئۆلتۈرۈلگەن كىشى  هللاتكە ئېرىشەلمەيدۇ، پەزىلە كىشى بۇ ئۆلگەنيولىدا 

بۇنداق  ئۆلگەن كىشى يولىدا هللا ئەمما پىتنىسىدىن ئامان بولىدۇ قەبرىنىڭ
 هللا اليدۇ ئەممان كىشى باشقىالرغا شاپائەت قىاليولىدا ئۆلتۈرۈلگە هللا، بولمايدۇ

ئۆلتۈرۈلگەن كىشى قېنى  يولىدا هللا، بۇنداق قىاللمايدۇ ئۆلگەن كىشى يولىدا
 كىشى بۇنداق ئۆلگەنيولىدا  هللا لېكىن ھۆر ئەيننى كۆرىدۇقۇرۇشتىن ئىلگىرى 

 ۋابا كېسىلى، قورساقيولىدا  هللائۆلتۈرۈلگەن كىشى بولسا يولىدا  هللا بولمايدۇ.
باشقا ھەدىسلەردە ئېيتىلغان كۆيۈپ كېتىش ۋە  غەرق بولۇش،سۇدا ئاغرىقى، 

دىن پەزىلەت جەھەتتە ئارتۇق بولىدۇ. ان كىشىلەرولغسەۋەبلەر ئارقىلىق ۋاپات ب
-، چاڭدۈشمەنگە ئاتلىنىشى ئاخشامدا-، ئەتىگەنىيولىدا جىھادقا چىقىش هللا

 غايولى هللائېھسان قىلىش ھەمدە -خەيرى ،يېتىش، سەدىقە قىلىش وزانت

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد توپلىغان، شۇئەيب ئەرنەئۇۋت  ①
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ىكى يولىد هللاساۋابلىرى ھەسسىلىنىپ بېرىلىدۇ شۇنداقال  لىقى سەۋەبلىكچىققان
ياكى ئۆز جىسمىدىكى بىرەر كېسەللىك سەۋەبلىك  اش ئاغرىقىب مۇجاھىدقا

 ىرەت قىلىنىدۇ.پ، ئۇنىڭ ئىلگىرىكى گۇناھلىرى مەغبىئاراملىق يەتسە

 

※  ※  ※ 
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 باب  -28

سوراش، ئۇنىڭغا ھېرىس بولۇش ۋە شاھادەتنى 
كىشىنىڭ مەقسىتىگە  ۇنىڭغا تىرىشقانئ

 ھەققىدەيېتىدىغانلىقى 

ھەربىر نامازدا، نېئمەت قىلىپ بېرىلگەن مۇسۇلمانالرغا تائاال  هللا
اشنى نى سورىت قىلىشھىدايە كىشىلەرنىڭ يولى بولغان توغرا يولغا ئۆزىنىمۇ ھەم

ْ مۇنداق دەيدۇ:  تائاال هللاپەرز قىلدى.  َراَط الُْمْسَتِقيَم ۞ ِصَراَط الََِذيَن أَْنَعْمَت عَلهَْْيِ ﴿اْهِدَنا الَصِ
النََِي ۞﴾غَْْيِ  ْ َوََل الَضَ [. غەزىپىڭگە 5بىزنى توغرا يولغا باشلىغىن ]» الَْمْغُضوِب عَلهَْْيِ

يولۇققانالرنىڭ ۋە ئازغانالرنىڭ يولىغا ئەمەس، سەن ئىنئام قىلغانالرنىڭ يولىغا 
 .①«[1)باشلىغىن( ]

اق مۇند تەرىپلەپكىشىلەرنى  نېئمەت قىلىپ بەرگەن توغرا يولنى تائاال هللا
يِقنَي : دەيدۇ َدِ ْ ِمَن الَنَِبَيِنَي َوالَصِ ُ عَلهَْْيِ ُسوَل فَأُولَِئَك َمَع الََِذيَن أَْنَعَم اّلَلَ َ َوالَرَ َهَداءِ ﴿َوَمْن ُيِطِع اّلَلَ   َوالَشُ

الِِحنَي َوَحُسَن أُولَِئَك َرِفيًقا﴾ قا ۋە پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىدىكەن، هللاكىملەركى » َوالَصَ
دىقالر، مىتىگە ئېرىشكەن پەيغەمبەرلەر، سىدئنىڭ نېهللائۇالر )ئاخىرەتتە( 

 .②«لەر ۋە ياخشىالر بىلەن بىللە بولىدۇ، ئۇالر نېمىدېگەن ياخشى ھەمراھالرەھىدش
 نەقىل قىلىنىدۇكى،سەھل ئىبنى ھۇنەيف رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن  .253
 راستچىللىقتائاالدىن شەھىدلىكنى  هللاكىمكى »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

نى تائاال ئۇ هللا، گەرچە ئۇ كىشى كۆرپىسى ئۈستىدە ئۆلۈپ كەتسىمۇ، ىساسور بىلەن
 ③.«شەھىدلەرنىڭ مەرتىۋىلىرىگە يەتكۈزىدۇ

 نەقىل قىلىنىدۇكى،رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن بنى مالىك ىئەنەس ئ .255
چىللىق بىلەن شەھىدلىكنى تراس كىكىم»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

 ④.«شەھىد قىلىنمىسىمۇ شەھىدلىكنىڭ دەرىجىسى بېرىلىدۇىلىسە، گەرچە ئۇ ت
 نەقىل قىلىنىدۇكى،مۇئاز ئىبنى جەبەل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن  .250

                                                            
 ئايەتلەر. -1، -5فاتىھە سۈرە  ①
 ئايەت. -51نىسا سۈرە  ②
 .توپلىغانمۇسلىم  ③
 .توپلىغانمۇسلىم  ④
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 لغانچىلىكىنىغا يىغىكىمكى تۆگە سۈتى يېل: »ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 بىڭغا جەننەت ۋاجىۇنقىلسا، ئ ئۇرۇشدا ىيول هللامۇ ىبولس (ۋاقىت )قىسقا
ئەمما ئۆز ئۆلۈمىدە تىلىسە  ىيولىدا ئۆلۈشنهللا كىمكى چىن كۆڭلىدىن  ؛بولىدۇ

 ①«.ئۇ شەھىدنىڭ ئەجرىگە ئېرىشىدۇ ئۆلسە ياكى ئۆلتۈرۈلسە،
 ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال نەقىل قىلىنىدۇكى، رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىنئەبۇ ھۇرەيرە  .255
قىنى لىدىغانلىل بوىپېدا جىھادقا چىققان كىشىگە كىئۆز يول هللا»دېگەن:  مۇنداق

منى ئەلچىلىرىڭ ىنېمكەلتۈرگەن ۋە ى ماڭا ئىمان ككىم> :بىلدۈرۈپ
ەن م تىقلىغان ھالدا پەقەت مېنىڭ رازىلىقىمنى كۆزلەپ جىھادقا چىقىدىكەن،تەس
مەتكە ىيغەنۋە ياكى نۇرغۇن ئەجىر نۇرغۇن جەننەتكە كىرگۈزۈشكە ياكى  نىئۇ
نى ېنىڭ جدھەممەۇ. م< دېدىلمەنىپېقايتۇرۇشقا كئۆيىگە شكەن ھالدا ىرېئ

ى كىشى قىيامەت كۈن يارىالنغاندا ىيول هللا كى،ئىلكىدە بولغان زات بىلەن قەسەم
 دۇ.ىلېقىدا كىپۇرىقى ئىپارنىڭ پۇر ،رەڭگى قاننىڭ رەڭگىدە ،ھالىتىدە يارىالنغان

مۇسۇلمانالرغا  ،نى ئىلكىدە بولغان زات بىلەن قەسەمكىېھەممەدنىڭ جۇم
 ئۇرۇش قىلىشقا ماڭغان ھەرقانداقدا ىيول هللا ى،قالمىسا ئىد بولۇپقەت ەقمۇش
 دەكۈرگىمىند ىمەن ئۇالرن م.ىلىپ قالمىغان بوالتتىھەرگىزمۇ ئايرقوشۇندىن بىر 

 ئۇالرغا ، )مەن جىھادقا چىقىپ كەتسەم،(ئۇالرمۇ ھەم تاپالمايدۇ ،ئۇالغ تاپالمايمەن
نى ئىلكىدە ېنىڭ جدمەھەمۇدۇ. مىلېغىر كېئتېخىمۇ ش ىلېمەندىن ئايرىلىپ ق

قا چىقسام ۋە ئۆلتۈرۈلسەم، دا ئۇرۇشىيول هللامەن  كى،بولغان زات بىلەن قەسەم
ئاندىن يەنە )تىرىلدۈرۈلۈپ( ئۇرۇشقا چىقسام ۋە ئۆلتۈرۈلسەم، ئاندىن يەنە 

 ②«.)تىرىلدۈرۈلۈپ( ئۇرۇشقا چىقسام ۋە ئۆلتۈرۈلسەم دەپ ئارزۇ قىلىمەن
 نەقىل قىلىنىدۇكى،ئەنھۇدىن  ۋەققاس رەزىيەلالھۇ ۇسەئىد ئىبنى ئەب

ا قهللا كەلگىن،»ھۇد كۈنى ئۇنىڭغا: ۇئىبنى جەھش رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئ ئابدۇلالھ
تە دۈشمەنگە ئۇچراشقان ئەئى رەببىم! : »دۇئا قىلىپدېدى. سەئىد  «دۇئا قىاليلى!

ېنىڭ س غىن.يولۇقتۇر بىرىنى غەزىپى تاشقان ڭا ناھايىتى كۈچلۈك،ما غىمىزداېچ
چە ماڭا ئۇنى ئۆلتۈرگىتاكى ئاندىن  يولۇڭدا ئۇنىڭ بىلەن جەڭ قىالي.

 . ېدىد« رىزىق قىلىپ بەرگىن! ئۈستۈنلۈكنى
، ئاچچىقى يامان ! ماڭاهللائى »ئابدۇلالھ ئىبنى جەھش رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: 

                                                            
 دېگەن. « سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى ۋە نەسائى توپلىغان؛ ئىبنى ھەجەر ۋە ئەلبانى  ①
 مىنى بۇخارىمۇ رىۋايەت قىلغان. ىبۇ ھەدىسنىڭ بەزى قىس ،مۇسلىم توپلىغان ②
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 گىن )يەنى ئۇچراشتۇرغىن(.ۈك بىر كىشىنى رىزىق قىلىپ بەرناھايىتى كۈچل
. ۇنۇمۇ مەن بىلەن ئۇرۇشسئ اي،ئۇنىڭ بىلەن ئۇرۇش ازىلىقىڭ ئۈچۈنرسېنىڭ 
 سەن بىلەنئەتە  ىۋالسۇن.كېس قلىرىمنىقۇال-بۇرۇن ئۆلتۈرۈپ،مېنى ئۇ ئاندىن 

 قلىرىڭ نېمە ئۈچۈنقۇال-بۇرۇنئى ئابدۇلالھ! ›سەن ماڭا:  چېغىمدا ئۇچراشقان
 ‹پ تاشالندىئۈچۈن كېسى ڭسەن ۋە رەسۇلۇ›دېسەڭ، مەن: ‹ كېسىپ تاشالندى؟

دەپ دۇئا  «ەيسەند‹ راست ئېيتتىڭ›سەن ماڭا:  دەپ جاۋاب بېرەي. ئاندىن
 قىلدى. 

شەھىد بولدى. سەئىد  شۇ جەڭدەئابدۇلالھ ئىبنى جەھش رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 
ئى ئوغلۇم! ئۇنىڭ دۇئاسى مېنىڭ دۇئايىمدىن خەيرىلىك »ئۇنىڭ ئوغلى ئىسھاققا: 

 لگەن ھالەتتەكېسى قۇالقلىرىبۇرۇن ۋە كەچ تەرەپتە ئۇنى شۇ كۈنى بولدى، مەن 
 ①.دېدى« ئۇچراتتىم

 لىاتقىئۇز كىشىلەر ئۇالرنى ۇئتە غازىتىغا ماڭغان چاغدامۇسۇلمانالر قوشۇنى م
 .تىپ كەتيىغالۋىداالشقان چاغدا  چىقتى. ئابدۇلالھ ئىبنى راۋاھە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

مەن » :ئۇ ەپ سورىغانىدى،د «؟يىغاليسەن نېمىگەئى ئىبنى راۋاھە! »كىشىلەر: 
 ڭدىن ئايرىلىشقا كۆزۈم قىيمىغانلىقتىنكۆرگەنلىكىم ياكى ئۇنى دۇنيانى ياخشى

ايەتنى ئقىلىنغان مۇنۇ  ىردوزاخ زىكقۇرئاندا نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  بەلكى يىغلىمىدىم
ِرُدَها كَاَن  ىدىم:ئاڭلىغان ئوقۇغانلىقىنى ي الََِذيَن ﴿َوإِْن ِمْنُكْم إََِلَ َوا عَََل َربََِك َحْتًما َمْقِضَيًا ۞ ُثَمَ ُنَنَجِ

الِِمنَي ِفيَها ِجِثَيًا ۞﴾ َتََقْوا َوَنَذُر الَظَ سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىن دوزاخقا بارمايدىغان بىرەر > ا
[. ئاندىن ئەڭ 11كىشىمۇ قالمايدۇ، بۇ پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئۆزگەرمەس ھۆكمىدۇر ]

)جەھەننەمدىن( قۇتقۇزىمىز، زالىمالرنى جەھەننەمدە تىزلىنىپ تەقۋادارالرنى 
ندىن كېيىن قانداق كىرگە . دوزاخقا②<[12ئولتۇرغان ھالدا قويىمىز ]

 ەۋ سىلەرگە ھەمراھ بولسۇن هللا»مۇسۇلمانالر:  .دېدى« چىقىشىمنى بىلمەيمەن
دەپ  «قايتۇرۇپ بەرسۇن! ساالمەت-اقسىلەرنى بىزگە س ھىمايە قىلسۇن،

 شقانىدى(، ئابدۇلالھ ئىبنى راۋاھە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ جاۋابەن مۇنداق دېدى:)خوشال
 تامان يۈزلىنىپ، هللالېكىن مەن ھەم تىلەيمەن 

 قاتتىق قوللۇق بولۇشنى ياۋ پۇشتىغا ئەتلىنىپ.

                                                            
راۋىيلىرى سەھىھ ھەدىسنىڭ »دېگەن، تەبرانى رىۋايەت قىلىپ « سەھىھ»ھاكىم رىۋايەت قىلىپ   ①

  دېگەن.« راۋىيلىرىدۇر
 ئايەتلەر. -12، -11مەريەم سۈرە  ②
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 نەيزە ئۇرسام مەردانە مەرگەن كەبى چەن بىلەن،
 تۆمۈر شاخلىق پور كۆتەك يەرگە چۈشكەي مىخلىنىپ.

 باشى كەلگەنلەر شەھىد بولسام دېگەيلەر:قەبرەم 
 ، ئەل قەلبىدە ئەسلىنىپ.«رازى غازى سەن هللا»

مۇسۇلمانالر مۇئتەدە رۇملۇقالر بىلەن جەڭ قىلدى. ئابدۇلالھ ئىبنى راۋاھە 
ىبنى ئۈچىنچى قوماندان ئىدى. ئۇنىڭدىن ئىلگىرى زەيد ئرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 

ڭ نىە قوماندانلىق قىلغان ئىدى. ئۇالرتالىپ جەڭگ ۇھارىسە ۋە جەئفەر ئىبنى ئەب
 ①ئۇالردىن رازى بولسۇن! هللا. ئۇچراشتىقا هللاھالەتتە بولغان شەھىد  ئۈچىلىسى

 ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمۇنداق دەيدۇ:  زەيد ئىبنى ئەسلەمە
سەندىن سېنىڭ يولۇڭدا شاھادەتكە  مەنهللا! ئى : »مۇنداق دۇئا قىالتتى

 هللا. «سورايمەن تېپىشنىنىڭ يۇرتىدا ۋاپات  ملسو هيلع هللا ىلصئېرىشىشنى ۋە رەسۇلۇڭ 
ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلدى ۋە مەدىنىدە شاھادەت بىلەن ھەقىقەتەن 

  ②رىزىقالندۇردى.
ەرراھ ئىبنى ئابدۇلالھ مەن جلەيم ئىبنى ئامىر مۇنداق دەيدۇ: سۇ

پ ۈقوللىرىنى دۇئاغا كۆتۈر قوماندانلىرى ۋە ئۇنىڭئۇ  سەمرھەكەمىينىڭ قېشىغا كى
ول نېمىگە ق نىڭئى ئەبۇ يەھيا! بىز»: ماڭا جەرراھ تۇرغان ئىكەن.

ڭ دۇئادىكى سىلەرنى»دېدى. مەن:  «كۆتۈرگەنلىكىمىزنى بىلەمسەن؟
ى ىن بىزنت»هللائۇ:  سەم،دې« ۈمكۆتۈرد دۇئاغا مەنمۇ قولۇمنىرىغبىتىڭالرنى كۆرۈپ 

 دېدى.« اۋاتىمىزنى سورىبىلەن رىزىقالندۇرۇش شاھادەت
غازاتتا  بىلەن قەسەمكى، شۇ هللا»ئىبنى ئامىر يەنە مۇنداق دەيدۇ: سۇلەيم 

 ③«.شەھىد بولۇپ كەتتى رنىڭ ھەممىسىئۇال
 م جىھادقا چىقىپۇلسۇئىبنى ك ئەسۋەد»ھۇمەيد ئىبنى ھىالل مۇنداق دەيدۇ: 

ۇ ، ئغا تەشنارازىلىقىڭسېنىڭ  جېنىمبۇ مېنىڭ هللا! ئى >: مۇنداق دۇئا قىلدى
 ىشنىسېنى ھەقىقەتەن ياخشى كۆرىدۇ. ئەگەر ئۇ راستچىل بولسا، ساڭا ئۇچرىش

گەن ۋە يامان كۆربولسا ئەگەر ئۇ يالغانچى  ؛ئۇنىڭغا رىزىق قىلىپ بەرگىن
سەر مۇيەسۇڭدا ئۆلتۈرۈلۈشنى سېنىڭ يول ۋە ئۇنىڭغا بۇنى يۈكلىگىن تەقدىردىمۇ

                                                            
 . توپلىغانئىبنى ئىسھاق  ①
 بەت. -552توم  -2ناملىق كىتابى  «املوطأ»ئىمام مالىكنىڭ  ②
 بەت. -115توم  -0ناملىق كىتابى  «سري أعالم انبالء» ئىمام زەھەبىنىڭ ③
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 <!تائام قىلىپ بەرگىنايۋان ۋە ئۇچار قۇشالرغا گۆشۈمنى يىرتقۇچ ھ قىلغىن!
تاكى شەھىد بولغانغا قەدەر دۈشمەنلەر بىلەن ئەسۋەد جىھادقا يول ئالدى ۋە 

 ①جەڭ قىلدى.
قېرىندىشىم ھىشام  مەن»ئەمىر ئىبنى ئاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: 

نى شاھادەت بىلەن بىزىن تهللا ېچەقاتناشتىم. ك جېڭىگەبىلەن يەرمۇك 
ئۇنى شاھادەت بىلەن  هللا، ئەتىسى سورىغانىدۇقدۇئا قىلىپ  ىنىرىزىقالندۇرۇش

 ②.«مەھرۇم قويدى بولسامېنى  ردى،رىزىقالندۇ
 ۋە ملسو هيلع هللا ىلصمۇنداق دەيدۇ: رەسۇلۇلالھ  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبنى مالىك ىئەنەس ئ .251

ساھابىلەر يولغا چىقىپ، بەدرگە مۇشرىكالردىن بۇرۇن يېتىپ كەلدى. كېيىن 
 : ملسو هيلع هللا ىلصمۇشرىكالرمۇ كېلىشتى. رەسۇلۇلالھ 

دېدى.  — گۈچە ھېچقايسىڭالر قوزغالماڭالر!مەن بۇيرۇق بەرمى —
 :ملسو هيلع هللا ىلصمۇشرىكالرمۇ يېقىن كېلىپ قالدى. رەسۇلۇلالھ 

ۈن ئۈچ كەڭلىكى ئاسمان بىلەن زېمىندەك كېلىدىغان جەننەت —
ئىبنى ھۇمام رەزىيەلالھۇ دېدى. ئەنسارىالردىن بولغان ئۇمەير  — ئاتلىنىڭالر!

 ئەنھۇ: 
 ەن زېمىندەك كېلىدىغان جەننەتمۇ؟ئى رەسۇلۇلالھ! كەڭلىكى ئاسمان بىل —

 : ملسو هيلع هللا ىلصدەپ سورىۋېدى، رەسۇلۇلالھ  —
 ېدى. ئۇمەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: د —، ھەئە —
 : ملسو هيلع هللا ىلصۇلۇلالھ دەپ كەتتى. رەس — پاھ!-پاھ —
 ، ئۇمەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: ەپ سورىغانىدىد — پاھ دەپ كەتتىڭغۇ؟-پاھ —
بىلەن قەسەمكى، مەن پەقەت شۇ جەننەت ئەھلىدىن  هللائى رەسۇلۇلالھ!  —

 : ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. رەسۇلۇلالھ  —، ولۇشنى ئۈمىد قىلىپ شۇنداق دېدىمب
دېدى. ئۇمەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  —، سەن ھەقىقەتەن جەننەت ئەھلىدىن —

 قىرىپ يېيىشكە باشلىدى. ئاندىن: ئوقدىنىدىن بىر قانچە تال خورمىنى چى
ەكال ئۇزۇن ھايات بولۇپ مەن بۇ خورمىالرنى يەپ بولغۇچە ياشىسام ب —

دە، خورمىالرنى تاشلىۋېتىپ، مۇشرىكالر بىلەن ئۇرۇش -دېدى —، كەتكۈدەك

                                                            
 «احللية»بەت، ئەبۇ نۇئەيىمنىڭ  -128توم  -1 ناملىق كىتابى «اجلهاد»ئىبنى مۇبارەكنىڭ  ئابدۇلالھ ①

 بەت. -205توم  -2ناملىق كىتابى 
 بەت. -11توم  -3ناملىق كىتابى  «سري أعالم انبالء» ئىمام زەھەبىنىڭ ②
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 ①قىلىپ شەھىد قىلىندى.
يەمامە كۈنى مەن »ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:  ئەنەس

ن نىڭ يېنىدىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۋاتقان سابىت ئىبنى قەيسۈخۇشبۇي سۈرتئۆزىگە 
 نىڭ قايسى ئەھۋالدا قالغىنىنىئى تاغا! مۇسۇلمانالر›ىڭغا: ئۇن قالدىم ۋە ئۆتۈپ

‹ تۇرىسەن؟)خۇشبۇي ئىشلىتىپ( سەن بۇ يەردە  شۇنداق تۇرۇپكۆرمىدىڭمۇ؟ 
قورالىنى دە، -دېدى ‹مانا ھازىر قېرىندىشىم!: ›ىپ، ئۇ تەبەسسۇم قىلسەمدې

تاكى شەھىد بولغانغا ۋە  كىرىپ كەتتىنىپ ئۇرۇش سېپىگە ىئېتىغا م ئېلىپ،
 ②«ئۇنىڭغا رەھمەت قىلسۇن!هللا جەڭ قىلدى.  قەدەر

يىتكە ئىشلىتىدىغان مې شەھىدلىككە تەييارالنغاندايولىدا  هللا ساھابىلەر
 .ەتتىخۇشبۇينى ئۆزىگە سۈرت

 نەقىل قىلىنىدۇكى،س ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ئەنە .258
بىر كىشى كەلتۈرۈلۈپ،  جەننەت ئەھلىدىن بولغان: »ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ببىم! ئى رە›دەيدۇ، ئۇ:  ‹؟ئورنۇڭ قانداقراق ئىكەن! بالىسىئى ئادەم ›ئۇنىڭغا: هللا 
 ‹ئارزۇ قىلغىن! مەندىن سورىغىن ۋە›هللا: دەيدۇ.  ‹ئورنۇم بەك ياخشى ئىكەن

سېنىڭ يولۇڭدا ئون قېتىمالپ  ۋە ڭنىۇمېنى دۇنياغا قايتۇرۇش›ئۇ كىشى: دەيدۇ، 
نى تىلىىنىڭ پەزشاھادەت ئۇنىڭ بۇمانا دەيدۇ.  ‹نى سورايمەن!ۈمئۆلتۈرۈلۈش

 ③.«كۆرگەنلىكى ئۈچۈندۇر
رگەن ۋە مەڭگۈلۈك نېئمەتكە نى قولغا كەلتۈجەننەت ئەھلى كاتتا بەخت

 شەھىدلىكنى ئارزۇ قىلغان يەردە، ئۆزى ھازىر ئىمتىھان ۋە تۇرۇقلۇق ئېرىشكەن
ارزۇ ئ ۋە نېمە ئۈچۈن شەھىدلىكنى سورىمايدۇۋاتقان كىشى تۇرۇ زېمىنىدا يامانلىق

 !يدۇ؟قىلما
ھۇد ۇئ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:  د ئىبنى لەبىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمەھمۇ

يەمانىنىڭ دادىسى(  ھۇسەيل ئىبنى جابىر )ئۇ ھۇزەيفە ئىبنى غازىتىغا چىققاندا
ئايالالر ۋە كىچىك  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ئىككىيلەن بىلەن سابىت ئىبنى ۋەقىش

انغان )ئىككىلىسى ياش يەنە بىرىگەبىرى  دىنبالىالر بىلەن قورغاندا تۇراتتى. ئۇالر
 پەقەتبىزنىڭ  ،بىلەن قەسەمكى هللا !ېمىنى كۈتۈپ تۇرىمىز؟ن»كىشى ئىدى(: 

                                                            
 .توپلىغانمۇسلىم  ①
 بەت، -155توم  -1 ناملىق كىتابى «اجلهاد»ئىبنى مۇبارەكنىڭ  ئابدۇلالھ ②
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇۋت ئەھمەد ۋە نەسائى توپلىغان،  ③
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ئۆلۈپ بەرىبىر ياكى ئەتە  . بىز بۈگۈنئۆمرىمىز قالدىئېشەك سۇ ئىچكىدەكال 
 ،كىدگە قوشۇاليلى! ئۈمى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ېلىپكېتىمىز شۇڭا قىلىچلىرىمىزنى ئ

 «رەبىلەن بىرگە شەھىدلىكنى رىزىق قىلىپ بېر ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ھەم بىزگە  هللا
 دېدى.

قىلىچلىرىنى ئېلىپ كىشىلەر ئارىسىغا كىردى، ئۇ  ۇالرئشۇنىڭ بىلەن، 
ئىككىسىنى مۇسۇلمانالر تونىمىدى. سابىت ئىبنى ۋەقىش رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى 

ل ئىبنى جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى بولسا . ھۇسەيۈۋەتتىىكالر ئۆلتۈرمۇشر
. پ قويدىبىرى دەپ گۇمان قىلىپ ئۆلتۈرۈ دىنمۇشرىكالر مايۇمۇسۇلمانالر تون

لەن بىهللا »ۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ: ۈەلالھۇ ئەنھۇ دادىسىنىڭ ئۆلتۈرۈلھۇزەيفە رەزىي
بىز ئۇنى  ،سەمكىبىلەن قە هللا»دەپ توۋلىدى. ئۇالر:  «ئۇ دادام! كى،قەسەم

دېيىشتى.  «بىرى ئوخشايدۇ دەپ گۇمان قىلىپ قاپتۇق دىنماي مۇشرىكالرۇتون
ئۇ ئەڭ مېھرىبان  ،قىلسۇنىرەت پسىلەرنى مەغهللا : »لالھۇ ئەنھۇەەزىيە رھۇزەيف
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ خاتا ئۆلتۈرۈلۈپ ھۇسەيل ئىبنى جابىر  .دېدى« !زاتتۇر

 غانىدى،بوليىتىنى تۆلىمەكچى ىئۇنىڭ د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ كەتكەنلىكى ئۈچۈن 
مۇسۇلمانالرغا سەدىقە قىلىۋەتتى.  يىتىنىىھۇزەيفە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇنىڭ د

بولغان ھۆرمىتىنى نىڭ ئۇنىڭغا  ملسو هيلع هللا ىلصئۇنىڭ بۇ ئىشى رەسۇلۇلالھ شۇنىڭ بىلەن، 
 ①ىلىۋەتتى.زىيادە ق تېخىمۇ

كۈنى غازىتى ھۇد ۇئ مۇنداق دەيدۇ: ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
غا: يەلالھۇ ئەنھۇېرىندىشى زەيد رەزىئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ق

مۇ مەن»: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدى، زەيد گەنىدې «ساۋۇتۇمنى كىيىۋالقېرىندىشىم! »
دېدى. زەيد ئىبنى خەتتاب  «بولۇشنى ئارزۇ قىلىمەن شەھىد خۇددى ساڭا ئوخشاش

شەھىد بولدى، ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ  جېڭىدەيەلالھۇ ئەنھۇ يەمامە رەزى
 ②ى بولسۇن!ئۇ ئىككىسىدىن راز هللا ،مېھرابتا شەھىد بولدىبولسا ئەنھۇ 

بەدر غازىتىغا ۋەققاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:  ۇسەئىد ئىبنى ئەب
ن بۇرۇن، شتىبىزنى كۆزدىن كەچۈرۈ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ىشقا تەييارلىق قىلىۋاتقانداچىق

ۋالغانلىقىنى ۋەققاسنىڭ سەپنىڭ ئارقىسىغا ئۆتۈ ۇمەير ئىبنى ئەبۇئ مەن ئۇكام
« ؟يوشۇرۇنۇۋالدىڭ ە ئۈچۈن! ساڭا نېمە بولدى؟ نېمۇكامئ»دۈم. مەن ئۇنىڭغا: كۆر

                                                            
 .بەتلەر -35، -33توم  -3 «ة ابن هشامسري » ①
 بەت. -351توم  -1ناملىق كىتابى  «احللية»ئەبۇ نۇئەيىمنىڭ  ②
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قايتۇرۇۋېتىشىدىن  كىچىك كۆرۈپنىڭ مېنى  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ »، ئۇ: سەمدې
 «ياخشى كۆرىمەن)شەھىد بولۇشنى( قا ئۇچرىشىشنى هللا، مەن ئەنسىرەۋاتىمەن

 دېدى.« قايتقىن!سەن : »ئۇنى كىچىك كۆرۈپ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ دېگەندەك، دېدى. 
ۇ ئئۇنىڭغا ئىجازەت بەردى.  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  پ كەتكەنىدى،يىغال ئۇشۇنىڭ بىلەن، 

ەدر . ئۇ بئاسىدىغان يېرىنى باغالپ بەردىم قىلىچ ۇنىڭئتېخى كىچىك بولغاچقا 
ئىبنى ئابدۇۋۇد ئۆلتۈرگەن  ر، ئۇنى ئەمشەھىد بولدىيېشىدا  15ئۇرۇشى كۈنى 

 ①ىدى.ئ

ناملىق كىتابىدا رىۋايەت  «اجلهاد»ئۆزىنىڭ  ئىبنى مۇبارەكئابدۇلالھ 
ان بولغنىڭ قەۋمىدىن سىلە ئىبنى ئەشيەم ئەدەۋى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇقىلىشىچە، 
 ،ەل ھەرە ئۇۋىسىئى ئەبۇ سەھبائ! مەن چۈشۈمدە ماڭا بىر ھەس» ئۇنىڭغا:بىر كىشى 

 ، سىلەگەنىدىدې« بېرىلگەنلىكىنى كۆردۈمھەسەل ھەرە ئۇۋىسى ئىككى ساڭا 
 هللا سەنپات ئارىدا  .ياخشىلىقنى كۆرۈپسەن: »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى ئەشيەم

 دى.دې «ەھىد بولىدىكەنمەن، مەنمۇ ئوغلۇم بىلەن شەھىد بولىدىكەنسەنيولىدا ش
ۇ ش جىھادقا چىقتى، ئۇئوغلى بىلەن  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى ئەشيەم سىلە

 دېگەن يەردە سىجىستانئافغانىستاندىكى مۇسۇلمانالر . ياش ئىدى 135 اۋاقىتت
غلۇم! ئاناڭنىڭ ئو»قىزىغاندا ئۇ ئوغلىغا:  جەڭ. جەڭ قىلدىتۈركلەر بىلەن 

ارزۇ ئئاتا! ئۆزۈڭگە ياخشىلىقنى »دى، ئوغلى ئۇنىڭغا: گەنىدې «قېشىغا قايتقىن!
، ئانام ئۈچۈن قەسەمكىبىلەن هللا  !مېنى ئۆيگە قايتىشقا بۇيرۇمسەن؟ قىلىپ،

سى ئاتىشۇنىڭ بىلەن،  .دېدى« سېنىڭ قايتىشىڭ ماڭا قارىغاندا ياخشىراقتۇر
لى جەڭگە كىرىپ تاكى شەھىد دېدى. ئوغ!« جەڭگە يۈر ئۇنداق بولسا»ۇنىڭغا: ئ

ئىلگىرىلەپ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمۇ ئىبنى ئەشيەم  . ئاندىن سىلەبولغۇچە ئۇرۇشتى
 ئۇرۇشتى.  شەھىد بولغۇچە

ئايالى مۇئازەگە  لىك خەۋىرىسىلە ئىبنى ئەشيەم ۋە ئوغلىنىڭ شەھىد
بىلەن  شىۇئەگەر سىلەر ئۇ ئىككىسىنىڭ شەھىد بول: »يەتكەندە، ئۇ باشقا ئايالالرغا

 ،ەبرىكلەش ئۈچۈن كەلگەن بولساڭالرقىلغانلىقىنى ت بىزنى مۇكەررەمهللا 

                                                            
 .بەت -211توم  -5ناملىق كىتابى  «أسد الغابة»ئەسىرنىڭ  ئىبنى ①
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 ①ى.دېد« ئۇنداق بولمىسا قايتىپ كېتىڭالر!ئەگەر مەرھەمەت! 
كۈنى  جېڭى قادىسىيە ىشىلەرك مۇنداق دەيدۇ: سەئىد ئىبنى ئىبراھىم

 انغا مىلىنىپ ياتقان ھالەتتەق ىئۆز ،ككى قولى ۋە ئىككى پۇتى ئۈزۈلگەنئى
 أَْنَعَم ﴿فَأُولَِئَك َمَع الََِذيَن ئايەتنى ئوقۇۋاتقان بىر كىشىنىڭ يېنىدىن ئۆتتى:  تۆۋەندىكى

ْ ِمَن  ُ عَلهَْْيِ الِِحنَي َوَحُسَن أُولَِئَك َرِفيًقا﴾اّلَلَ َهَداِء َوالَصَ يِقنَي َوالَشُ َدِ ئۇالر )ئاخىرەتتە( » الَنَِبَيِنَي َوالَصِ
ر ۋە ياخشىالشەھىدلەر  ،مىتىگە ئېرىشكەن پەيغەمبەرلەر، سىددىقالرئنىڭ نېهللا

ئى : »دىنئۇالر ئۇنىڭ. ②«بىلەن بىللە بولىدۇ، ئۇالر نېمىدېگەن ياخشى ھەمراھالر
مەن ئەنسارىالردىن » ، ئۇ:دەپ سورىغانىدى «نىڭ بەندىسى! سەن كىم؟هللا

 ③دېدى.« بىرىمەن

 

※  ※  ※ 
  

                                                            
سري أعالم » ئىمام زەھەبىنىڭبەت،  -125توم  -1 ناملىق كىتابى «اجلهاد»ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەكنىڭ  ①

 دېگەن.« سەھىھ»، شۇئەيب ئەرنەئۇۋت بەت -511توم  -3ناملىق كىتابى  «انبالء
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -51نىسا سۈرە  ②
 «اجلهاد»، ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەكنىڭ بەت -355توم  -0ناملىق كىتابى  «املصن »ئىبنى ئەبۇ شەيبەنىڭ  ③

 بەت. -151توم  -1 ناملىق كىتابى
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 باب -29

 لگەن شەھىدنىڭ پەزىلىتىيولىدا ئۆلتۈرۈهللا 

ا ئۇنىڭغا كاتت دەرىجىدۇر.ا مەرتىۋە ھەمدە ئالىي شەھىدلىك كاتت ،بىلگىنكى
ن تەقدىرى ئىلگىرى قىلىنغا بەختكەمەڭگۈلۈك ۋە  ېرىشەلەيدۇئ النېسىۋە ئىگىسى

 هللاشەھىدلەر جەننەتتە پەيغەمبەرلەر بىلەن بىللە بولىدۇ.  كىشىال يېتەلەيدۇ.
ْ ِمَن  بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: تائاال ُ عَلهَْْيِ لَِئَك َمَع الََِذيَن أَْنَعَم اّلَلَ ُسوَل فَأُو َ َوالَرَ ﴿َوَمْن ُيِطِع اّلَلَ

يِقنَي  َدِ لَِئَك َرِفيًقا﴾ الَنَِبَيِنَي َوالَصِ الِِحنَي َوَحُسَن أُو َهَداِء َوالَصَ قا ۋە هللاكىملەركى » َوالَشُ
مىتىگە ئېرىشكەن ئنىڭ نېهللاپەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىدىكەن، ئۇالر )ئاخىرەتتە( 

لەر ۋە ياخشىالر بىلەن بىللە بولىدۇ، ئۇالر ەھىددىقالر، شپەيغەمبەرلەر، سىد
 .①«نېمىدېگەن ياخشى ھەمراھالر

بولماسلىق ھەققىدە -قا بولۇشدەپ ئاتاش «شەھىد»شەھىدنى  مالرئالى
شەھىد دەپ ئاتىلىشنىڭ »): ىرىشالرنى ئوتتۇرىغا قويدى. بەزىلھەرخىل كۆز قارا

يەنە  ؛دېسە «سەۋەبى،( ئۇالر شەھىد بولۇشتىن بۇرۇن جەننەت كۆرسىتىلىدۇ
كە )جەننەت(ئەمىن جاي ننەتنى كۆرگەنلىكى، ئۇالرنىڭ روھلىرى جە»بەزىلىرى: 

ەنە ي دەيدۇ. «تىرىك بولغانلىقى ئۈچۈندۇرھوزۇرىدا  رەببىنىڭھازىر بولغانلىقى ۋە 
دېگەن مەنىدە  )ھازىر بولغۇچى، گۇۋاھ بولغۇچى(< شاھىد> — شەھىد»بەزىلىرى: 

 مانا مۇشۇ توغرا»قۇرتۇبى:  دەيدۇ.« دېگەنلىكتۇر جەننەتتە ھازىر بولغۇچى بولۇپ،
 ②.دەيدۇ« قاراشتۇر

 هللا» ناملىق كىتابىدا مۇنداق دەيدۇ: «مقاييس اللغة»ئۆزىنىڭ نى فارىس ئىب
ا شتىلەر ئۇنىڭغپەرى < دەپ ئاتىلىدۇ. سەۋەبى،شەھىد> كىشى يولىدا ئۆلتۈرۈلگەن

ى ِمَن  :ئىشارەت قىلغانتائاال ئۇنىڭغا  هللائۇ ياكى ۋە  گۇۋاھچى بولىدۇ َ اْشََتَ ﴿إَِنَ اّلَلَ
ُيْقَتلُوَن﴾الُْمْؤِمِننَي أَْنُفَسُهْم  ِ فََيْقُتلُوَن َو سىزكى، شۈبھى> َوأَْمَوالَُهْم بِأََنَ لَُهُم الَْجَنََة ُيَقاتِلُوَن ِِف َسِبيِل اّلَلَ

مۇئمىنلەردىن ئۇالرنىڭ جانلىرىنى، ماللىرىنى ئۇالرغا جەننەتنى بېرىپ  هللا
 ۋە ئۆلتۈرىدۇ( دۈشمەنلەرنى) قىلىپ ئۇرۇش يولىدا نىڭهللائۇالر  ،سېتىۋالدى

                                                            
 ئايەت. -51نىسا سۈرە  ①
 بەت. -255توم  -1 ناملىق كىتابى «التذكرة»قۇرتۇبىنىڭ  ②
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دېگەن   ①<شەھىد بولىدۇ( قىلىپ جىھاد بىلەن دۈشمەنلەر يەنى) ئۆلتۈرۈلىدۇ
ئەززە ۋە جەللە ئۈچۈن ئۆز نەپسىگە  هللا تۇتۇپ،ئۆزىگە الزىم ۋاپا قىلىشنى بەيئەتكە 
ھەقىقىي شەھىدنىڭ شاھادىتى بەندىنىڭ گۇۋاھلىقىغا . تۇردىقارشى 

 .②«ىغاندەپ ئات <شەھىد>ئۇنى هللا  لىقى ئۈچۈن،مۇناسىۋەتلىك بولغان
ئەھلىدىن جەننەت  ئۇنىڭ ۋە پەرىشتىلەرهللا »ئەنبارى مۇنداق دەيدۇ:  ىئىبن

 ئۇنىڭ>: بەزىلەر دەپ ئاتالدى. <شەھىد> نگۇۋاھ بولغانلىقى ئۈچۈ ئىكەنلىكىگە
 رامەتلەرنى كۆرگەنلىكى ئۈچۈنتەييارلىغان ساۋاب ۋە كا هللا روھى چىققان چاغدا

انلىقىغا گۇۋاھ قان ئۇنىڭ شەھىد بولغيەنە بەزىلەر: > .< دەيدۇشۇنداق ئاتالدى
 .③«دەيدۇ <بولغانلىقى ئۈچۈن شۇنداق ئاتالدى

ئۇالرغا پەقەت  ھەمدە ھسان قىلدىئېلەرنى شەھىدلەرگە كاتتا نېئمەت هللا
. بۇ بەردى قىلىپ بېرىلىدىغان ئۇلۇغ نېئمەتلەرنى خاس ىالشەھىدلەرگ

 ،بولۇپتىرىك  ھوزۇرىدا هللا ئۇالربولسا، ئەڭ كاتتىسى ۋە ئەۋزىلى نېئمەتلەرنىڭ 
 مۇنداقبۇ ھەقتە  تائاال هللائۇالرنى جەننەتتىن خالىغىنىچە رىزىقالندۇرىدۇ.  هللا

ِ أَْمَواٌت َبْل أَْحَياٌء َولَِكْن ََل َتْشُعُروَن﴾ دەيدۇ: نىڭ يولىدا »هللا ﴿َوََل َتُقولُوا لَِمْن ُيْقَتُل ِِف َسِبيِل اّلَلَ
لەرنى( ئۆلۈك دېمەڭالر، بەلكى ئۇالر تىرىكتۇر لېكىن ەھىد)يەنى شئۆلتۈرۈلگەنلەرنى 

﴿َوََل َتْحَسَبََ الََِذيَن قُِتلُوا ِِف يەنە مۇنداق دەيدۇ:  تائاال هللا ④.«سىلەر بۇنى سەزمەيسىلەر
ًتا َبْل أَْحَياٌء ِعْنَد َربَِِهْم ُيْرَزقُوَن ۞ فَِرِحنَي بَِما  ِ أَْمَوا ُ ِمْن فَْضلِِه َوَيْسَتْبِشُروَن بِالََِذيَن لَْم َسِبيِل اّلَلَ َتاُهُم اّلَلَ آ

ِ وَ  ْ َوََل ُهْم َيْحَزُنوَن ۞ َيْسَتْبِشُروَن بِِنْعَمٍة ِمَن اّلَلَ َ ََل ُيِضيعُ َيلَْحُقوا بِِهْم ِمْن َخلِْفِهْم أَََلَ َخْوٌف عَلهَْْيِ  فَْضٍل َوأََنَ اّلَلَ
بولغانالرنى ئۆلۈك دەپ گۇمان قىلمىغىن،  ەھىدڭ يولىدا شنىهللا» أَْجَر الُْمْؤِمِننَي ۞﴾

نىڭ دەرگاھىدىكى رىزىقتىن بەھرىمەن قىلىنىدۇ هللابەلكى ئۇالر تىرىك بولۇپ، 
ئاخشامدا مەڭگۈلۈك رىزىقالندۇرۇپ -مەتلىرىدىن ئەتىگەنئ)يەنى جەننەتنىڭ نې

ئۆزلىرىنىڭ  نىڭ ئۆزلىرىگە بەرگەن پەزلىدىن خۇرسەندۇر،هللا[. ئۇالر 151تۇرۇلىدۇ( ]
بولماي تىرىك قالغان(  ەھىدتېخى يېتىپ كەلمىگەن )يەنى ش ئارقىسىدىن

ۇ يوق ە قايغقېرىنداشلىرىغا )ئاخىرەتتە( نە قورقۇنچ، )دۇنيادىن ئايرىلغانلىقىغا( ن
تەرىپىدىن  هللائۇالر . [115خەۋەر بېرىشنى تىلەيدۇ ]ئىكەنلىكى بىلەن خۇش

                                                            
 نىڭ بىر قىسمى.ئايەت -111سۈرە تەۋبە  ①
 بەت. -221توم  -3 «مقاييس اللغة» ②
 بەت. -158توم  -2 «ترتيب القاموس احملي  للفائدة» ③
  ئايەت. -105بەقەرە سۈرە  ④
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ر نىڭ بىكاهللارنىڭ ئەجرىنى مەت ۋە پەزلنى، مۇئمىنلەئبېرىلگەن نې
 ①«.[111خەۋەر بېرىشنى تىلەيدۇ ]قىلىۋەتمەيدىغانلىقى بىلەن خۇش

دىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە، ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ .251
شەھىدلەر جەننەتلەرنىڭ دەرۋازىلىرى يېنىدىكى »: مۇنداق دەيدۇ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

گۈمبەزلەردە بولىدۇ. ئۇالرنىڭ رىزىقلىرى ئۆستەڭلەرنىڭ بويىغا جايالشقان يېشىل 
 ②«.ئەتىگەن ۋە كەچلەردە جەننەتتىن كېلىپ تۇرىدۇ

 ملسو هيلع هللا ىلص: پەيغەمبەر دەيدۇجابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق  .215
 مېنى كۆرۈپ:

 مەن: .دەپ سورىدى —ەمكىن كۆرۈنىسەنغۇ؟ غئى جابىر،  —
ماڭا )ئۇنىڭدىن( بىر قانچە باال ۋە  شەھىد بولۇپ،ئى رەسۇلۇلالھ! دادام  —

  :ملسو هيلع هللا ىلصدېگەنىدىم، پەيغەمبەر  —قەرز قېلىپ قالدى، 
 دېدى. —ېيتىپ بېرەيمۇ؟ ئ دەرىجىسىنى ھۇزۇرىدىكى هللاساڭا داداڭنىڭ  —
 مەن: 

  مۇنداق دېدى: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .دېدىم —ھەئە،  —
ئارىدا پەردە بولماي تۇرۇپ گەپ قىلىپ باقمىغانىدى  ھېچكىشىگە هللا —

ئى بەندەم! »ئەمما داداڭنى تىرىلدۈرگەندىن كېيىن ئۇنىڭغا يۈز تۇرانە تۇرۇپ: 
ئى رەببىم! مېنى قايتا »داداڭ:  دېدى. «مەندىن نېمە تىلىسەڭ شۇنى بېرىمەن
ڭ ىمېن»: هللا ،گەنىدىدې« ھىد بولسامەتىرىلدۈرسەڭ، سېنىڭ يولۇڭدا قايتا ش

« ىم بېكىتىلىپ بولدۈمۈ)ئىنسانالرنى( قايتا تىرىلدۈرمەسلىك )ھەققىدىكى( ھۆك
 ③.دېدى

 ھەرخىل قاراشتا بولدى:شەھىدلەرنىڭ ھايات ئىكەنلىكى ھەققىدە ئالىمالر 
تائاال خەۋەر بەرگىنىدەك،  هللا>: كۆپچىلىك ئالىمالر»: دەيدۇقۇرتۇبى مۇنداق 

ېگەن. د <جەننەتتە رىزىقلىنىپ تۇرىدۇئۇالر شەھىدلەرنىڭ ھاياتلىقى ھەقىقەتتۇر، 
 ەتتلېكىن ئۇالر جەننە كەتكەن بولسىمۇبۇ دۇنيادىن گەرچە شەھىدلەر يەنە بەزىلەر: >

ل ەۋزەباشقا كىشىلەردىن ئ مەڭگۈ ھايات ئاتا قىلىنغاندەكھەتتا  لىنىپ،رىزىق
لىرىدە رىقەبشەھىدلەرنىڭ روھلىرى >: الىمالربىر قىسىم ئقىلىنغان< دەيدۇ. يەنە 

                                                            
 ئايەتكىچە. -111ئايەتتىن  -151ئال ئىمران سۈرە  ①
 دېگەن.« ھەسەن»؛ ئەلبانى ۋە ئەرنەئۇۋت توپلىغانئەھمەد، تەبەرى، تەبرانى، ئىبنى ھەببان ۋە ھاكىم  ②
 دېگەن.« ھەسەن»ئەلبانى ۋە ئەرنەئۇۋت ، توپلىغانتىرمىزى، ئەھمەد ۋە ئىبنى ماجە  ③
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پ ۇبول ئۇالر قەبرىدە نېئمەتلەردىن بەھرىمەن ،قايتۇرۇلۇپ جەسەدلىرىگە ئۇالرنىڭ
 جەننەتتە بولمىسىمۇگەرچە شەھىدلەر >مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ:  دېدى. تۇرىدۇ<

ئەڭ  .خۇشبۇي ھىدىنى پۇرايدۇ<، پۋىلىرىدىن رىزىقلىنىېجەننەتنىڭ م ئەمما
نىدا بولىدۇ، ئۇالر ىل قۇشنىڭ پوكلەرنىڭ روھلىرى يېشىشەھىد ،توغرىسى

-ئىچىدۇ. ئىلگىرىكى ئايەت-جەننەتتە رىزىقلىنىدۇ، نېئمەتلىنىدۇ ۋە يەپ
 .①«دۇرھەدىسلەر بۇنىڭغا دەلىل

 نىڭئۇالر ىكى دەرىجىسى بىرخىل بولمايدۇ،نىڭ دەرگاھىدهللا نىڭشەھىدلەر
 ڭشەھىدلەرنىبەزى  بولىدۇ. پەرقلىقبويىچە ئىخالسىنىڭ دەرىجىسى دەرىجىسى 

 ،ھوزۇرلىنىپلۇپ، جەننەتتە خالىغانچە روھلىرى يېشىل قۇشنىڭ پوكىنىدا بو
شەھىدلەردىن  ؛ورۇنلىشىدۇئ ونداقالرغانىڭ سايىسىگە ئېسىلغان قئاندىن ئەرش

ئۇالرنىڭ  ،بولىدىغانلىرى بار ئۆستەڭلەرنىڭ يېنىداجەننەت ئىشىكىنىڭ ئالدىدىكى 

شەھىدلەر ئارىسىدا  ؛تۇرىدۇ كېلىپىگەن ۋە كەچلەردە جەننەتتىن رىزىقلىرى ئەت
 ؛بار ۇپ يۈرىدىغانلىرىجەننەتتە خالىغانچە ئۇچبىلەن بىللە پەرىشتىلەر 

 ئىلىسىدە بولىدىغانلىرى ھەم بار.شەھىدلەرنىڭ ئىچىدە يەنە جەننەتتىكى ئا
 مەيدۇ.ېزېمىن شەھىدلەرنىڭ جەسەدلىرىنى ي ،شۈبھىسىزكى

سەئسەئەدىن رىۋايەت  ۇئابدۇراھمان ئەبئىككىسى ك ۋە ئىبنى سەئىد مالىئىمام 
ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمىر  بىلەنمۇھ ەجئەمىر ئىبنى »قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: 

ئۇ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،ولۇپھۇد كۈنى شەھىد بۇئرەزىيەلالھۇ ئەنھۇماالر ئەنسارى 
ھۇ فيان رەزىيەلالۇس ۇ. مۇئاۋىيە ئىبنى ئەبئىدى ئىككىسىنى بىر قەبرىگە قويغان

ىر نىڭ قەبرىسىنىڭ بۇ ئىككىسىئكېلىپ  كەلكۈندەۋرىدە  ەلىپىلىكخ نىڭئەنھۇ
سىنىڭ ئورنىنى يۆتكەش ئۈچۈن كەتتى. ئۇ ئىككى ېقىتىپقىسمىنى ئ

داق ېچقانھ گۈن ۋاپات بولغاندەكتۈنۈخۇددى  ىغانىدۇق، قارىساقكول ىلىرىنىقەبر
ىنى جاراھەتلەنگەن ئورۇنغا قويغان يلەننىڭ بىرى قولى. ئىككئىدى ئۆزگەرمىگەن

 ، كېيىنيۆتكەپ قويساقۇنىڭ قولىنى ئ كۆمگەندە، جان ئۈزگەن بولۇپھالىتىدە 
ان دەپنە قىلىنغ ەتكە قايتىپ قالغان ئىدى ۋە شۇ ھالەتتەئەسلىدىكىدەك ھاليەنە 
يىل ئۆتكەن  55ت ئارىسىدا ھۇد كۈنى بىلەن قەبرە كوالنغان ۋاقىۇ. ئئىدى
 ②.«ئىدى

                                                            
 .لەربەت -215، -251توم  -5 «تفسري القرطيب» ①
 بەت. -515توم  -2ناملىق كىتابى  «املوطأ»ئىمام مالىكنىڭ  ②
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: مۇئاۋىيە رەزىيەلالھۇ مۇنداق دەيدۇجابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 
بۇ يەردە شەھىد قىلىنغان كىمنىڭ : »ۇپبول قازماقچى ىسۇ قۇدۇق اھۇدتۇئەنھۇ ئ

 ئۇالرنى كىشىلەردېدى.  «ئادەملىرى بولسا كېلىپ باشقا يەرگە يۆتكىۋالسۇن
 ئۇالردىنھەتتا . تىھالدا چىق ۇمشاق، يتمىغانبەدىنى قاكولىغاندا، ئۇالر تېخى 

 ①قان ئېتىلىپ چىقتى. ەتكەنىدى،ەننىڭ پۇتىغا كەتمەن تېگىپ كبىرەيل
تەلھە ئىبنى ئۇبەيدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ھازىم مۇنداق دەيدۇ:  ۇقەيس ئىبنى ئەب

ىلەر س»تەلھە ئۇنىڭغا:  .نى كۆردىبىرەيلەن چۈشىدە تەلھە ائىلىسىدىنئەنھۇنىڭ ئ
يەتكۈزدى، مېنى ئۇ يەردىن ئەزىيەت ماڭا سۇ  ايدىكىجمېنى كۆمگەن 

 جەسىدىنىڭئۇنىڭ  غاندا. ئۇالر ئۇنى قەبرىسىدىن چىقاردېدى «تىڭالر!ېيۆتكىۋ
 ②ئۆزگەرمىگەن ئىدى. ھېچبىر يېرىساقىلىدىن باشقا 

نىڭ قىزى رىۋايەت س رەزىيەلالھۇ ئەنھۇسابىت ئىبنى قەيس ئىبنى شەمما
مۇجاھىدالر بىلەن  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى قەيس سابىت»قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: 

 ىتىدەھال لىكقا شەھىدهللا ە جېڭىگە قاتناشتى. ئۇ جەڭ قىلىپيەمام
بولۇپ، ئۇ شەھىد بولغاندىن  جەڭدە ئۇ ئېسىل بىر ساۋۇت كىيىۋالغانئۇچراشتى. 

 ئېلىۋالدى.  ساۋۇتىنىئۆتۈۋېتىپ، ئۇنىڭ  بىر كىشى ئۇنىڭ يېنىدىن كېيىن
دىن بىر كىشى چۈشىدە سابىتنى كۆردى. سابىت ئۇنىڭ قېشىغا مۇسۇلمانالر

، بۇ ۋەسىيەتنى چۈش قالدۇرىمەن مەن ساڭا بىر ۋەسىيەت›ق دېدى: كېلىپ مۇندا
 ن بىر كىشىمۇسۇلمانالردى ەۋەتمىگىن! مەن تۈنۈگۈن ئۆلتۈرۈلگەندىقىل ەدەپ زاي

ورنى ئئېلىۋالدى. ئۇنىڭ  ساۋۇتۇمنى كېتىۋېتىپ مېنىڭ يېنىمدىن ئۆتۈپ
ان غا باغالنغئارغامچى ۇزۇندىرىنىڭ قېشىدا ئېئۇنىڭ چ .تىدەېكىشىلەرنىڭ ئەڭ چ

ئۇنىڭ ئۈستىگە  ،دۈم كۆمتۈرۈپ قويۇپقازاننى  ساۋۇتقا ،. ئۇۋاتىدۇئوتال ئات
 لىد ئىبنى ۋەلىدنىڭ يېنىغا بېرىپمىنى قويۇپ قويدى. سەن خاۇتۆگىنىڭ توق

مەدىنىگە  قايتۇرۇپ كەلسۇن. ئاندىن ادەم ئەۋەتىپ ساۋۇتنىئ ئەھۋالنى ئېيتقىن،
-قائۇنىڭغا مېنىڭ شۇندبىلەن كۆرۈشۈپ  نىڭ خەلىپىسى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  بېرىپ

 .ات قىلىنغانلىقىنى ئېيتقىنپاالنى قۇلۇمنىڭ ئاز ۋەشۇنداق قەرزىم بارلىقىنى 
 !‹بىپەرۋالىق قىلمىغىنئېيتقانلىرىمنى چۈش دەپ 

                                                            
ناملىق  «مصن »ئابدۇراززاقنىڭ  بەت. -85توم  -1 ناملىق كىتابى «اجلهاد»ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەكنىڭ  ①

 .بەت -211توم  -0كىتابى 
 .بەت -211توم  -0كىتابى ناملىق  «مصن »ئابدۇراززاقنىڭ  ②
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ا نىڭ قېشىغرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ لىد ئىبنى ۋەلىدئەتىسى ھېلىقى كىشى خا
ادەم ئ ساۋۇتقا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ خالىد .چۈشىدە كۆرگەنلىرىنى خەۋەر قىلدى بېرىپ

غا ئۇنىڭ ئاندىن ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ،ئەۋەتىپ ئۇنى ئەكەلدۈردى
ى نىتىى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ توغرا كۆرۈپ ۋەسىيبەكر. ئەبۇيەتكۈزدىتىنى ىۋەسىي

 . ئىجرا قىلدى
دالغان ۇنكېيىن ۋەسىيىتى ئور ۋاپاتىدىنبىز سابىت ئىبنى قەيستىن باشقا 

 ①.«بىرەر كىشىنى بىلمەيمىز
 ئۇنىڭتىرىكلەرگە ئوخشاش  ى ئۈچۈن،ھۆكۈمدە ھايات ھېسابالنغانلىقشەھىد 

ان ئىختىالپالشق الرالىم. شەھىدلەرنى يۇيۇش مەسىلىسىدە ئچۈشۈرۈلمەيدۇ ىزىامن
ەھىدلەر ش»لەر: ي، ئەبۇ ھەنىفە ۋە سەۋرىيئىمام مالىك، ئىمام شافىئى بولۇپ،

 .دەپ قارىدى« يۇيۇلمايدۇ
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر » جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:. 211

زى ، ئۇالرنىڭ نامىدىۇانلىرى بىلەن دەپنە قىلىشقا بۇيرئۆز ق نىىرىشەھىدلئۇھۇد 
 ②.«يۇلمىدىيۇ چۈشۈرۈلمىدى،
ەڭگى ر ئۇالرنىڭ قانلىرى قىيامەت كۈنى ،لماسلىقىدىكى سەۋەبۇيۇئۇالرنىڭ ي

 كېلىدۇ.پۇرىقىدا   ئىپارنىڭقاننىڭ رەڭگىدە، پۇرىقى 
ئەڭ لېكىن  دەيدۇ «شەھىدلەر يۇيۇلىدۇ»مۇسەييەب:  ىھەسەن ۋە ئىبن

ىدلەر شەھ» ەلقىبىرلىككە كەلگەن ئەۋۋ كۆپچىلىك ئالىمالر ۈك قاراش بولسا،كۈچل
 دېگەن قاراشتۇر. «نە قىلىنىدۇپلمايدۇ بەلكى قانلىرى بىلەن دەۇيۇي

ھەم مەسىلىسىدە  ىزىنى چۈشۈرۈشنام نىڭشەھىدلەرالىمالر ئ
ۋە ئىمام ئەھمەدلەر  يئىمام مالىك، ئىمام شافىئىئىختىالپالشقان بولۇپ، 

 رى جابىق توغرىسىدىكھۇد شەھىدلىرىگە ناماز ئوقۇمىغانلىۇنىڭ ئ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 «ۇوقۇلمايدشەھىدلەرگە ناماز ئ» :ھەدىسىنى دەلىل كەلتۈرۈپ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ

 ىزىنى چۈشۈرۈشنىنام نىڭئۇالر الىملىرى بولساكۇفە، بەسرە ۋە شام ئ دەپ قارىدى.
يۇيۇلمايدۇ، پەقەت  شەھىدلەر بولۇپ، ئەۋۋەلقى قاراش كۈچلۈك توغرا كۆردى.

 . ىزى چۈشۈرۈلمەيدۇنام ،پەنلىنىدۇېقان كىيىملىرى بىلەن ك ىنىڭئۆز
ەمما جەڭ ئ بولۇپ ئۆلتۈرۈلگەن كىشى ھەققىدە دەھۆكۈم جەڭ يۇقىرىقى

                                                            
 ھەيسەمى توپلىغان. ھاكىم ۋە ①
 بۇخارى توپلىغان. ②
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الىغان ھەمدە ئۇ ئۇنى باشقا ئورۇنغا كۆتۈرۈپ ئاپىرىپ داۋ ،مەيدانىدا جاراھەتلىنىپ
ۇيۇلىدۇ، ۇ جاراھەت سەۋەبلىك ئۆلگەن بولسا يكېيىن ئاش ۇپ،ئىچكەن بول-يەپ
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ خەنجەر سانجىلغان  ملسو هيلع هللا ىلص. ئۆمەر ئىبنى خەتتاب ىزى چۈشۈرۈلىدۇنام

ى ىزىنىالر ئۇنى يۇغان ۋە نامساھاب ،بولغان بولسىمۇ شەھىدسەۋەبلىك كېيىن 
 .چۈشۈرگەن

 
 شەھىدلەرنىڭ پەزىلىتى

 ملسو هيلع هللا ىلصنىڭ دەرگاھىدا نۇرغۇن پەزىلەتلەر بار، رەسۇلۇلالھ هللاشەھىدلەر ئۈچۈن 
 خەۋەر بەرگەن. ھەقتەبۇ بىزگە 

ئۇنىڭغا  گەرچە رگەندىن كېيىن،جەننەتكە كى ھەرقانداق كىشى ،بىرىنچى
ەيدۇ مەننەتتىن چىقىشنى ياخشى كۆرج ادىكى بارلىق نەرسىلەر بېرىلسىمۇدۇني

لىتى ۋە ئۇ شاھادەتنىڭ پەزى چۈنكىئۇنداق ئەمەس  دپەقەت شەھى ئەمما
لۇپ، يەنە بىرنەچچە دۇنياغا قايتۇرۇ ۆزىنىڭرگەنلىكى ئۈچۈن، ئكارامىتىنى كۆ

 ئارزۇ قىلىدۇ. ىنىيولىدا ئۆلتۈرۈلۈشهللا قېتىم 
 نەقىل قىلىنىدۇكى،ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن  .212

جەننەتكە كىرگەن ھەرقانداق  شەھىدتىن باشقا»: دېگەنمۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
دۇنيادىكى بارلىق نەرسىلەر ئۇنىڭ ئىلكىدە بولغان تەقدىردىمۇ بۇ دۇنياغا  كىشى

قايتىشنى خالىمايدۇ. پەقەت شەھىدال ئۆزىگە قىلىنغان مەرھەمەتنى كۆرگەنلىكى 
 ①«.ئۈچۈن دۇنياغا قايتىپ يەنە ئون قېتىم ئۆلتۈرۈلۈشنى ئارزۇ قىلىدۇ

ىڭ پەزىلىتىنى شەھىدلىكن»: م توپلىغان يەنە بىر ھەدىستەئىمام مۇسلى
 دېيىلگەن. «كۆرگەنلىكى ئۈچۈن

 نەقىل قىلىنىدۇكى،س ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ئەنە .213
بىر كىشى كەلتۈرۈلۈپ،  جەننەت ئەھلىدىن بولغان: »ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ببىم! ئى رە›دەيدۇ، ئۇ:  ‹؟ئورنۇڭ قانداقراق ئىكەن! بالىسىئى ئادەم ›ئۇنىڭغا: هللا 
 ‹ئارزۇ قىلغىن! مەندىن سورىغىن ۋە›هللا: دەيدۇ.  ‹ئورنۇم بەك ياخشى ئىكەن

سېنىڭ يولۇڭدا ئون قېتىمالپ  ۋە ڭنىۇمېنى دۇنياغا قايتۇرۇش›ئۇ كىشى: دەيدۇ، 
نى تىلىىنىڭ پەزشاھادەت ئۇنىڭ بۇمانا دەيدۇ.  ‹نى سورايمەن!ۈمئۆلتۈرۈلۈش

                                                            
 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ①
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 ①.«كۆرگەنلىكى ئۈچۈندۇر
 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  نەقىل قىلىنىدۇكى،ىن درەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ ھۇرەيرە .215
 مەن كى،نى ئىلكىدە بولغان زات بىلەن قەسەمېنىڭ جدھەممەۇم: »ېگەنمۇنداق د

قا چىقسام ۋە ئۆلتۈرۈلسەم، ئاندىن يەنە )تىرىلدۈرۈلۈپ( ئۇرۇشقا دا ئۇرۇشىيول هللا
)تىرىلدۈرۈلۈپ( ئۇرۇشقا چىقسام ۋە چىقسام ۋە ئۆلتۈرۈلسەم، ئاندىن يەنە 

 ②«.ئۆلتۈرۈلسەم دەپ ئارزۇ قىلىمەن
 نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۇمەيرەئ ۇئىبنى ئەب .210

ن دىروھ قىلغانقەبزى  ، رەببىتىن باشقادشەھى: »ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 سىلەر تەرەپكە بېرىلسىمۇ لېكىن نەرسىلەربارچە دۇنيا ۋە ئۇنىڭدىكى كېيىن 

 ③.«يوق دىغان ھېچقانداق بىر مۇسۇلمانىپ كېلىشنى ياخشى كۆرىقايت
ۈشۈم مەن ئۈچۈن پۈتكۈل يولىدا ئۆلتۈرۈل هللا: »دېگەنمۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ④.«شىدىنمۇ سۆيۈملۈكتۈرۇئەھلىنىڭ مېنىڭ بول يېزا-شەھەرۋە  جەزىرە-چۆل
ئارىسىدىكى  ەندەببىلەن هللا  — ەھىدلىكش ىكىيولىدهللا  ،ئىككىنچى

 گۇناھالرنى يوققا چىقىرىدۇ.
 (ەبىلەرگساھا) ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:ئەبۇ قەتادە  .215

قا ئىمان كەلتۈرۈشنىڭ ئەمەللەرنىڭ هللايولىدىكى جىھاد بىلەن  هللاخۇتبە ئوقۇپ، 
ئى »، بىر ئادەم ئورنىدىن تۇرۇپ: غانىدىۋزىلى ئىكەنلىكىنى بايان قىلئەڭ ئە

گۇناھلىرىم مەغپىرەت بارلىق يولىدا ئۆلتۈرۈلسەم  هللانىڭ ئەلچىسى! مەن هللا
ئۇ كىشىگە:  ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. رەسۇلۇلالھ « قىلىنامدۇ؟ بۇ ھەقتە ماڭا ئېيتىپ بەرگىن

يولىدا  هللاھەئە، سەۋر قىلىپ، ساۋاب ئۈمىد قىلغان ھالدا كەينىڭگە قاچماي »
« قانداق دېدىڭ؟» :ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. ئاندىن رەسۇلۇلالھ « ئۇرۇش قىلىپ ئۆلتۈرۈلسەڭ

يولىدا ئۆلتۈرۈلسەم  هللامەن »دېدى. ھېلىقى كىشى )سۆزىنى تەكرارالپ(: 
 ،گەنىدىدې« ھەقتە ماڭا ئېيتىپ بەرگىنگۇناھلىرىم مەغپىرەت قىلىنامدۇ؟ بۇ 

ھەئە، سەۋر قىلىپ، ساۋاب ئۈمىد قىلغان ھالدا »دېدى:  مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
پ ئۆلتۈرۈلسەڭ قەرزىڭدىن باشقا يولىدا ئۇرۇش قىلى هللاكەينىڭگە قاچماي 

گۇناھلىرىڭ مەغپىرەت قىلىنىدۇ. جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم ھازىر ماڭا شۇنداق 
                                                            

 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد ۋە نەسائى توپلىغان، ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇۋت  ①
  بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد ۋە نەسائى توپلىغان، ئەلبانى  ③
 دېگەن.« سەھىھ»نەسائى توپلىغان، ئەلبانى  ④
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 ①«.دېدى
 الش، كىشىلەرنىڭ ماللىرىنىىرئوغ بولسا« قەرز» تە ئېيتىلغانبۇ ھەدىس
 ندۈرۈش، غەيۋەت قىلىش، گەپ توشۇشلىش، ئۆلتۈرۈش، جاراھەتلەېناھەق ئېلىۋ

 ئىنسانالر ئارىسىدىكى بارلىق ھەقلەرنىقاتارلىق  ...قىلىشخىرە مەس ۋە
 .رسىتىدۇكۆ

نەقىل مىر ئىبنى ئاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ئابدۇلالھ ئىبنى ئە .211
ىق بارلقەرزدىن باشقا  نىڭشەھىد: »ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  قىلىنىدۇكى،

 ②.«ىرەت قىلىنىدۇپمەغ گۇناھلىرى
 هللا: »ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ھەدىستەمۇسلىم توپلىغان يەنە بىر 

 .«گۇناھالرنى ئۆچۈرۈۋېتىدۇيولىدا ئۆلتۈرۈلۈش قەرزدىن باشقا بارلىق 
ەرزدارنى جەننەتتىن توسۇپ قەرز ق»سىرىدە مۇنداق دەيدۇ: پتەئۆز قۇرتۇبى 

شەھىد بولۇشتىن ئىلگىرى پۇلى  ئەڭ ياخشى بىلگۈچىدۇر. يەنى ئۇ هللا ،قويىدۇ
 ە بېرىشنى ۋەسىيەت قىلمىغان ياكى قايتۇرۇشقا قادىر تۇرۇقلۇقبار تۇرۇپ ئىگىسىگ

يوللىرىغا ۋە ئىسراپخورلۇق  مەئسىيەت-گۇناھياكى بەرمەي كەينىگە سوزغان ۋە 
ان غتەلەپ قىلىپ ئالغان قەرزنى ئىگىسىگە قايتۇرۇشقا ۋاپا قىلمى سەرپ قىلىپ،

 قەرزلەرنى كۆرسىتىدۇ.
زۆرۈرىيەت  يكەمبەغەللىك ۋە قىيىنچىلىققا ئوخشاش ھەقىقى ،ئەمما

قولى قىسقا بولغانلىقتىن ئۇنى قايتۇرۇشقا كۈچى  ېلىپ، ئاندىنقەرز ئ تۈپەيلىدىن
 شەھىد بولسا،ھالدا كەلگەن ئۇنى قايتۇرۇشتىن ئاجىز  يەتمىسە شۇنداقال

 ننەتتىنئۇنى جەهللا  لىك ھالىتىدە جان ئۈزگەن بولىدۇ،ئۇ شەھىد ،شۈبھىسىزكى
 ③.«توسۇپ قويمايدۇ

سۇلتان نىڭ قەرزىنى قەرزدار قەرزنى قايتۇرۇشتىن ئاجىز كەلگەن ،ئەسلىدە
 قايتۇرىدۇ. ④ەيئى مالدىنپياكى  ۋە ياكى قەرزدارنىڭ نېسىۋىسىدىن ىلەردىنسەدىق

 نىڭ مۇنۇ ھەدىسى دەلىلدۇر: ملسو هيلع هللا ىلصبۇنىڭغا رەسۇلۇلالھ 
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن ەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە رەزىي .218

                                                            
 .توپلىغانمۇسلىم  ①
 .توپلىغانمۇسلىم  ②
 بەت. -215توم  -5 «تفسري القرطيب» ③
 كاپىرالر ئۇرۇش قىلماستىن تاشالپ كەتكەن مال. —پەيئى مال  ④
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مەن مۇئمىنگە دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئىگىدارچىلىق قىلىشتا : »ېگەنمۇنداق د
 ﴿الَنَِبَُ أَْوََل  تائاالنىڭ: هللا ئەگەر خالىساڭالر بارلىق ئىنسانالردىن ھەقىلىقمەن.

 ①<نەپسىلىرىدىنمۇ چارىدۇرنىڭ ئۆز پەيغەمبەر مۇئمىنلەرگە ئۇالر> بِالُْمْؤِمِننَي ِمْن أَْنُفِسِهْم﴾
ڭ ئۇنى سە،مال قالدۇرۇپ كەت-پۇل مۇئمىنبىر قايسى. دېگەن ئايىتىنى ئوقۇڭالر

ىمكى ك تۇغقانلىرىدىن )مىراسخور بولۇشقا تېگىشلىك( كىشىلەر ئالسۇن؛-ئۇرۇق
ۇالرغا ئمەن  ،كەتسە، مېنىڭ قېشىمغا كەلسۇن يېسىر قالدۇرۇپ-يېتىم ياكى قەرز
 ②«.ەندارچىلىق قىلىمئىگى

 ئۆزىهللا دەۋا قىلغۇچىنى ئۇنىڭ قەرزىنى ئادا قىلمىسا،  ھەمئەگەر سۇلتان 
 رازى قىلىدۇ.

 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ .211
كىمكى كىشىلەرنىڭ مېلىنى قايتۇرۇپ بېرىش نىيىتى بىلەن : »ېگەنمۇنداق د

ڭ كىمكى ئۇالرنى ؛قايتۇرۇشىنى مۇيەسسەر قىلىدۇنى قەرز غائۇنىڭ هللاقەرز ئالسا، 
ئۇنىڭ ئۆزىنى زىيانغا  هللامېلىنى زىيانغا ئۇچرىتىش نىيىتى بىلەن قەرز ئالسا، 

 ③.«ئۇچرىتىدۇ
 نىڭ)يەنى جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئابدۇلالھ ئىبنى ھەرام

اجىب ۋ تۆلەش — ەھىد بولغانلىقى ھەققىدىكى ھەدىسكۈنى ش ئۇھۇددادىسى(نىڭ 
 غامايدىغانلىقىيجەننەتتىن توسۇپ قو هللا قەرزدار بولغان شەھىدنى گەقەرزبولغان 

شەھىد  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ قەرزدار ھالىتىدەئابدۇلالھ ئىبنى ھەرام  .دۇردەلىل
دادىسىنىڭ قەرزى  ڭنىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇنىڭ ئوغلى جابىر ملسو هيلع هللا ىلصبولدى. پەيغەمبەر 

ز يۈئۇنىڭ دادىسىغا يۈزمۇ تائاال هللا لغانلىقىنى كۆرۈپ،كىن بولۇپ قائۈچۈن غەم
ئەگەر ئۇ جەننەت ئىشىكىنىڭ ئالدىدا  سۆز قىلغانلىقىنى خەۋەر قىلدى.

توختىتىلىپ قويۇلغان بولسا، بۇ بۈيۈك مەرتىۋىگە ھەرگىزمۇ ئېرىشەلمىگەن 
 بوالتتى.

 تاشاليدۇ.پەرىشتىلەر شەھىدگە ئۆز قاناتلىرى بىلەن سايە  ،ئۈچىنچى
غازىتى  ئۇھۇد)ەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ ر .225

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -5ئەھزاب سۈرە  ①
 بۇخارى توپلىغان. ②
 بۇخارى توپلىغان. ③
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 قىلىۋېتىلگەن ①ئۇ مۇسلى ،كەلتۈرۈلدىئالدىغا  نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر دادام كۈنى( 
ۇ شنى توسۇۋالدى. ېم كىشىلەرسام ماڭ ئۈچۈنچىش ېئيۈزىنى  ئۇنىڭ مەن. ئىدى

ئۇنى كىشىلەر  الندى،ئاۋازى ئاڭ رۇپ )يىغلىغان(ئاھ ئۇ ىنىڭبىر ۋاقىتتا
ىگە نېم»ئۇنىڭغا:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  گەنىدى،دې «ياكى سىڭلىسى ئەمىرنىڭ قىزى»

رى قاناتلى تېخىچە ئۇنىڭغاپەرىشتىلەر  < دېدى(يىغلىماڭ!>ياكى )يىغاليسىز؟ 
 ②دېدى. «ۇۋاتىدۇبىلەن سايە تاشالپ تۇر

جەننەتكە كىرىشنى  — خالىس شاھادەتئېرىشكەن يولىدا  هللا ،تۆتىنچى
 ۋاجىب قىلىدۇ. يقەتئى

ى ِمَن الُْمْؤِمِننَي أَْنُفَسُهْم َوأَْمَوالَُهْم بِأََنَ لَُهُم الَْجَنََة﴾ مۇنداق دەيدۇ:  تائاال هللا َ اْشََتَ ﴿إَِنَ اّلَلَ
مۇئمىنلەردىن ئۇالرنىڭ جانلىرىنى، ماللىرىنى ئۇالرغا  هللاشۈبھىسىزكى، »

 .③«بېرىپ سېتىۋالدىجەننەتنى 
ِ فَََلْ ُيِضَلَ أَْعَمالَُهْم ۞ َسَيْهِديِهْم مۇنداق دەيدۇ: يەنە  تائاال هللا ﴿َوالََِذيَن قُِتلُوا ِِف َسِبيِل اّلَلَ

فََها لَُهْم ۞﴾ ُيْدِخلُُهُم الَْجَنََة َعَرَ ُيْصلُِح َبالَُهْم ۞ َو نىڭ يولىدا ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭ )يەنى هللا» َو
ئۇالرنى ھىدايەت [. هللا 5بىكار قىلىۋەتمەيدۇ ]هللا لەرنىڭ( ئەمەللىرىنى شەھىد

ئۇنى هللا الرنى جەننەتكە كىرگۈزىدۇ، ۇئ [. هللا0قىلىدۇ ۋە ھالىنى ياخشىاليدۇ ]
ئۇالرغا تونۇتتى )يەنى جەننەتكە كىرگەن ئادەم ئۆزىنىڭ ئۇ يەردىكى جايىنى 

 .④«[5ئىلگىرى كۆرگەندەكال بىلىدۇ( ]
 نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن نھۇب رەزىيەلالھۇ ئەئىبنى جۇندۇ سەمۇرە .221
ئۇ ، ككى ئادەمنى كۆردۈمىئ ېچىدەمەن ك» دېگەن: مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

ئاندىن تولىمۇ  كە ئۆرلەتتى،نى دەرەخېلىپ مېشىمغا كېڭ قىنېم يلەنككىىئ
ئۇنىڭدەك گۈزەل ۋە  گۈزەل ۋە ھەشەمەتلىك بىر ھويلىغا ئېلىپ كىردى، مەن

 باقمىغان ئىدىم. ئۇ ئىككىيلەن ماڭا: >بۇھەشەمەتلىك ھويلىنى پەقەتال كۆرۈپ 
 ⑤.«دىېد ى<دلەرنىڭ ھويلىسىشەھ

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 222

                                                            
بۇرۇن، قۇالق ۋە بېشىنى كېسىش قاتارلىق ئىشالر ئارقىلىق جەسەتلىرىنى ئەسلىدىكى  —مۇسلى قىلىش  ①

 ھالىتىدىن ئۆزگەرتىۋېتىشتۇر.
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -111تەۋبە سۈرە  ③
 ئايەتلەر. -5، -0ئايەتنىڭ بىر قىسمى ۋە  -5مۇھەممەد سۈرە  ④
 .توپلىغانبۇخارى  ⑤
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بىرى يەنە بىرىنى ئۆلتۈرگەن بولسىمۇ، ھەر ئىككىلىسى » :ېگەنمۇنداق د
نىڭ هللائى »ساھابىالر:  .دېدى «كۈلىدۇ هللا گەجەننەتكە كىرگەن ئىككى ئادەم

: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ىغانىدى،دەپ سور «پەيغەمبىرى! قانداقسىگە شۇنداق بولىدۇ؟
 ىپ،قىلقاتىلغا تەۋبە ئاتا  هللاجەننەتكە كىرىدۇ، ئاندىن  گىنىلئۆلتۈرۈئۇالردىن »

قىلىپ شەھىد جىھاد يولىدا  هللائۇمۇ دە، -ئۇنى ئىسالمغا ھىدايەت قىلىدۇ
 ①دېدى. «بولىدۇ

ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: ھارىسە ئىبنى  .223
نىڭ قېشىغا كېلىپ:  ملسو هيلع هللا ىلصسۇراقىنىڭ ئانىسى )ئۇممۇ رەبىئ بىنتى بەرائ( پەيغەمبەر 

نىڭ پەيغەمبىرى! ئوغلۇم ھارىسەنىڭ ئەھۋالىنى ئېيتىپ بەرگەن بولساڭ، هللائى »
ئۇ بەدر كۈنى غايىبتىن تەگكەن ئوق سەۋەبىدىن ئۆلتۈرۈلگەن ئىدى. ئەگەر ئۇ 

ېدى. د« جەننەتتە بولسا سەۋر قىلىمەن، ئەگەر ئۇنداق بولمىسا قاتتىق يىغاليمەن
رىجىلىرى تنىڭ ھەرخىل دەئى ئۇممۇ ھارىسە! ھەقىقەتەن جەننە: »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

جەننەتلەرنىڭ ئەڭ ئالىيسى بولغان فىردەۋس  ىڭىزبار. شۈبھىسىزكى، ئوغل
 ②.دېدى «جەننىتىگە ئېرىشتى

 ،ئەقلىڭىزنى يوقاتتىڭىزمۇ: »مۇنداق كەلگەن نەقىلىدەھەدىسنىڭ يەنە بىر 
 ③.«ئالىي فىردەۋستەجەننەت كۆپتۇر، ھارىسە  ،؟ شۈبھىسىزكى!جەننەت بىرمۇ
 روھلىرىنى ئۇالرنىڭهللا  يولىدا ئۆلتۈرۈلگەندە هللاشەھىدلەر  ،بەشىنچى

 نىدا قىلىدۇ.ىجەننەتتىكى يېشىل قۇشالرنىڭ پوك
رەزىيەلالھۇ مۇنداق دەيدۇ: بىز ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد  مەسرۇق. 225

ًتا َبْل دىن: ئەنھۇ ِ أَْمَوا  نىڭهللا» أَْحَياٌء ِعْنَد َربَِِهْم ُيْرَزقُوَن﴾﴿َوََل َتْحَسَبََ الََِذيَن قُِتلُوا ِِف َسِبيِل اّلَلَ
ىن، بەلكى ئۇالر تىرىك بولۇپ، يولىدا شەھىد بولغانالرنى ئۆلۈك دەپ گۇمان قىلمىغ

جەننەتنىڭ  يەنى) قىلىنىدۇ بەھرىمەن رىزىقتىن دەرگاھىدىكى نىڭهللا
دېگەن   ④«ئاخشامدا مەڭگۈلۈك رىزىقالندۇرۇپ تۇرۇلىدۇ(-نېمەتلىرىدىن ئەتىگەن

ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە سورىغانىدۇق، ئۇ مۇنداق دېدى: بىزمۇ بۇ ئايەت 
( مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصدىن( سورىغانىدۇق، )رەسۇلۇلالھ  ملسو هيلع هللا ىلصھەققىدە )رەسۇلۇلالھ 

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①
 .توپلىغانبۇخارى  ②
 .توپلىغانبۇخارى  ③
 ئايەت. -151سۈرە ئال ئىمران  ④
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قۇشالرنىڭ  ئۇالرنىڭ جانلىرى يېشىل قۇشالرنىڭ پوكانلىرىدا بولىدۇ، ئۇ»
لىغان يەرلەرگە ئۇچۇپ بېرىپ، قونداقلىرى ئەرشكە ئېسىلغاندۇر. ئۇ جەننەتتە خا

يەنە شۇ قونداقالرغا قايتىپ كېلىدۇ. ئاندىن شەھىدلەرنىڭ رەببى ئۇالرغا قاراپ: 
>بىرەر نەرسىنى ئارزۇ قىالمسىلەر؟< دەيدۇ. شەھىدلەر: >بىز جەننەتتىن خالىغان 

تائاال بۇ  هللاجايغا بارااليدىغان تۇرساق، يەنە نېمىنى ئارزۇ قىالتتۇق!؟< دەيدۇ. 
النى ئۈچ قېتىم سورايدۇ. ئۇالر )بىرەر نەرسە( سورىمىسا بولمايدىغانلىقىنى سوئ

چۈشىنىپ: >ئى رەببىمىز! جانلىرىمىزنى تەنلىرىمىزگە قايتۇرساڭ، سېنىڭ 
تائاال ئۇالرنىڭ ھېچقانداق  هللايولۇڭدا يەنە بىر قېتىم ئۆلتۈرۈلسەك< دەيدۇ. 

 ①«.بېرىدۇ ھاجىتى يوقلۇقىنى كۆرۈپ، ئۇالرنى ئۆز ھالىغا قويۇپ
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  نەقىل قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن  .220

تائاال  هللاشەھىد بولغان قېرىنداشلىرىڭالرنىڭ جانلىرىنى »مۇنداق دېگەن: 
يېشىل قۇشالرنىڭ پوكانلىرىغا ئورۇنالشتۇردى. بۇ قۇشالر جەننەت ئۆستەڭلىرىنىڭ 

ئەرشنىڭ سايىسىگە ئېسىلغان  ۋە ەيدۇبويىغا بېرىپ جەننەتنىڭ مېۋىلىرىدىن ي
. ئۇ شەھىدلەر ئەڭ مېزىلىك يېمەكلىكلەرنى تىدۇئالتۇن قونداقالردىن جاي تۇ

پ، ئەڭ گۈزەل جايالردا دەم ئالغاندىن يەپ، ئەڭ تاتلىق ئىچىملىكلەرنى ئىچى
بىزنىڭ جەننەتتە تىرىك ئىكەنلىكىمىزنى، رىزىقالندۇرۇلۇپ >كېيىن: 

ۋاتقانلىقىمىزنى بىزدىن كېيىنكى قېرىنداشلىرىمىزغا كىم يەتكۈزىدۇ؟ ۇتۇر
ئۇرۇشتىن چېكىنمەس  ۋە جىھادتىن قاچماس (كاشكى ئۇالر بۇنى بىلسە ئىدى)

مەن  گە ۋاكالىتەنتائاال: >بۇنى سىلەر هللالەن ئىدى< دېيىشتى. شۇنىڭ بى
ًتا َبْل أَْحَياٌء ِعْنَد َربَِِهْم ُيْرَزقُوَن﴾ ۋە: دېدى يەتكۈزەي<  ِ أَْمَوا ﴿َوََل َتْحَسَبََ الََِذيَن قُِتلُوا ِِف َسِبيِل اّلَلَ

ھىد بولغانالرنى ئۆلۈك دەپ گۇمان قىلمىغىن، بەلكى ئۇالر ەنىڭ يولىدا شهللا>
نىڭ دەرگاھىدىكى رىزىقتىن بەھرىمەن قىلىنىدۇ )يەنى هللا تىرىك بولۇپ،

ئاخشامدا مەڭگۈلۈك رىزىقالندۇرۇپ -مەتلىرىدىن ئەتىگەنئجەننەتنىڭ نې
    ③«.دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى ②<(تۇرۇلىدۇ

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنغان  ملسو هيلع هللا ىلصكەئب ئىبنى مالىك  .225
 يېشىل قۇشنىڭ نىڭ جانلىرىشەھىدلەر»مۇنداق دەيدۇ:  ملسو هيلع هللا ىلصھەدىستە، رەسۇلۇلالھ 

                                                            
 .توپلىغانمۇسلىم  ①
 ـ ئايەت.151سۈرە ئال ئىمران  ②

 دېگەن.« ھەسەن»، ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇۋت توپلىغانئەھمەد ئەبۇ داۋۇد ۋە  ③
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 ①«.جەننەت مېۋىلىرىدىن يەيدۇپوكانلىرىدا 
 ۇشنىڭيېشىل قشەھىدلەرنىڭ روھلىرىنى  تائاال هللابىزگە  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

شەھىدلەرنىڭ روھلىرى يېشىل . بەردىخەۋەر  ئورۇنالشتۇرغانلىقىدىنپوكانلىرىغا 
 بۇيرۇقىنى ئىجرا قىلىشنىڭ هللا ئۇالر ،بولسا ھېكمىتى قا ئورۇنلىشىشنىڭقۇش

قىلغانلىقى، ئەرزىمەس يولىدا جىھاد  هللا ئۈچۈن تىلەشۋە ئۇنىڭ رازىلىقىنى 
پىدا ئۈچۈن  نىڭ مۇھەببىتىهللا كەچكەنلىكى ۋەئۈچۈن هللا  جانلىرىدىن
 ئاتىغانلىقى ھەمدەە لەرگمۇشەققەت-ئېغىر جاپاسىالق ۋە -ئاغرىق ،قىلغانلىقى
 هللا شۇنىڭ ئۈچۈنشى مۇمكىن. ۇتەييار تۇرغانلىقى ئۈچۈن بولشقا قۇربان قىلى

مەڭگۈلۈك نېئمەت  ،ئالماشتۇرۇپ ئېسىل بەدەنلەرگە جەسەدلىرىنىئۇالرنىڭ 
ساياھەت قىلىدىغان -ەەيلئىچىدىغان ۋە جەننەتتە خالىغانچە س-دىيارىدا يەپ

 .نېئمەتلەرگە ئېرىشتۈردى
ىسىدا ئېسىلغان شنىڭ سايۋە ئەر گە تاللىنىشىقۇشنىڭ يېشىل رەڭ

 يېشىل چىرايلىقىرەڭلەرنىڭ ئەڭ  بولسا، شىدىكى ھېكمەتۇبول ونداقالرداق
 ،ئەينەكتۇر. شۇنىڭ ئۈچۈن چىرايلىقىقاتتىق جىسىمالرنىڭ ئەڭ  ۈزۈكس ،رەڭدۇر

 ەۋ قۇشنىڭ جىسمىدا قىلدى ئەڭ ئېسىل تەنلىكىدلەرنىڭ روھلىرىنى شەھ هللا
يېشىل قۇشنى يېشىل رەڭنى تاللىدى. بۇ رەڭ بولغان ئۇنىڭغا ئەڭ كۆركەم 

خۇرسەن قىالرلىق  ۋە نۇرانە بولغان چىرايلىقىجىسىمالرنىڭ ئەڭ  قاتتىق
 ڭرەببىنىكەرەملىك  بولسا، ئورۇنلىشىشىقونداقالرغا ئەرشنىڭ سايىسىدىكى 

بولۇشى ئۈچۈندۇر. بۇ پەزىلەت  مۇكەممەل الرغائۇ نىڭلەززىتى ھۇزۇرىدىكى نېئمەتلەر
ھەم  ەمۇئمىنلەرگبارچە سالىھ  بولماستىن بەلكى ىال خاسىدلەرگشەھپەقەت 

 بېرىلىدۇ.
 نەقىل قىلىنىدۇكى،ەنھۇدىن رەزىيەلالھۇ ئ ملسو هيلع هللا ىلصكەئب ئىبنى مالىك  .221

تائاال قىيامەت كۈنى  هللامۇئمىننىڭ جېنى تاكى : »ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 ②.«يۈرىدىغان قۇشتۇرئۇنى جەسىتىگە قايتۇرغۇچە جەننەتنىڭ دەرىخىگە قونۇپ 

شەھىدنىڭ روھى بىلەن شەھىد بولمىغان مۇئمىننىڭ روھى  دېمەك،
اكى نىدا گويىيېشىل قۇشنىڭ پوك — شەھىدنىڭ روھىبولسا، ئارىسىدىكى پەرق 

گويا ئۆزى ئۇچۇپ بولسا  مۇئمىننىڭ روھىئەمما  بولىدۇ ئۇچقاندەكنىپ ىقۇشنى م

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»تىرمىزى توپلىغان، ئەلبانى  ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد، نەسائى ۋە توپلىغان، ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇۋت  ②
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 كېتىۋاتقان قۇشنىڭ شەكلىدە بولىدۇ.
ۈر چېلىنغاندا سھەمدە  ئۇچرىمايدۇ ①قەبرە پىتنىسىگەشەھىدلەر  ،ئالتىنچى
 ە پىتنىسىگەىھادنى كۈتۈپ رىباتتا تۇرغۇچى قەبريولىدا ج هللا. ئۆلتۈرۈلمەيدۇ

شەھىد قىدە ئېنىق دەلىل كەلگەن، شۇنىڭ ئۈچۈن ھەق ئۇچرىمايدىغانلىقى
 ىسىگە ئۇچرىمايدۇە پىتنىد قەبرشەھ دۇر.ئەۋزەل پەزىلەت جەھەتتە مۇرابىتتىن

 .يېتەرلىكتۇر قەبرە ئازابىغائۇنىڭ بېشىدا قىلىچالرنىڭ چاقنىشى  چۈنكى
 نىسادىقلىقى بىلەننىڭ ھەقىقىي ئىمانى پەقەت ئىنسان ە پىتنىسىقەبر

، قىلىچالرنى لىۋاتقان پارقىراقچېپى جەڭگە چىقىپسىناش ئۈچۈندۇر. كىمكى 
ى، نالرئۆتۈپ كېتىۋاتقان ئوقيائېتىلىۋاتقان ۋە تېشىپ تۆكۈلگەن چىشالرنى، 

جاراھەتتە  ،پارە بولغان جەسەدلەرنى-پارەباشالرنى، ئېقىۋاتقان قانالرنى،  كېسىلگەن
جەڭدىن قاچماي  گەندىن كېيىنمۇكىشىلەرنى كۆر جان تالىشىپ ئىڭراپ ياتقان

-جەننەت ىنىش ۋەقا ئىشهللابۇ ئۇنىڭ ۋە چېكىنمەي مۇستەھكەم تۇرسا، 
ۇنداق ب شتىكى سادىقلىقىنىڭ ھەقىقىي ئىپادىسى بولۇپ،دوزاخلىرىنى تەستىقال

مانا شۇنىڭ . قىلىشىدا ھېچ شەك يوق پىدائۈچۈن هللا  جېنىنىئۆز  كىشىنىڭ
 ۈنكىچ ىدۇرپىتنىگە كۇپاي ۋە تەكشۈرۈشكە ،ئۇ كىشىنىڭ ئىمانىنى سىناشقا ئۆزى

 گۇمانشەك ياكى جازاغا نىسبەتەن -مۇكاپاتنىڭ دەرگاھىدىكى هللائۇنىڭدا ئەگەر 
دۈشمەنگە ئارقىسىنى قىلىپ قاچقان ھەمدە مۇستەھكەم تۇرۇشتىن  بولسا بولغان

ىد مانا بۇالر شەھئىشتىن غەپلەتتە قالغان بوالتتى. ئىبارەت ئۆزىگە ۋاجىب بولغان 
 يېتەرلىكتۇر. ىغائۈچۈن ئىككى پەرىشتىنىڭ سوئال

 سۇر چېلىنغاندا شەھىد ئۆلمەيدۇ.
جىبرىئىل  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  مۇنداق دەيدۇ:نھۇ ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئە .228

﴾ ئەلەيھىسساالمدىن: ُ َماَواِت َوَمْن ِِف اأْلَْرِض إََِلَ َمْن َشاَء اّلَلَ وِر فََصِعَق َمْن ِِف الَسَ سۇر » ﴿َوُنِفَخ ِِف الَصُ
خالىغاندىن باشقا مەخلۇقاتالرنىڭ  هللاچېلىنغاندا ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى 

ۆلۈشىنى خالىمىغان ئ»هللا ەت ھەققىدە سوراپ: دېگەن ئاي ②«ھەممىسى ئۆلىدۇ
د نىڭ شەھىهللائۇالر : »ئەلەيھىسساالم جىبرىئىل دېگەنىدى، «؟كىشىلەر كىملەر

 ③دېدى.« بەندىلىرى
                                                            

ەققىدە پەيغەمبىرى ھ نەكىرنىڭ قەبرىدىكى بەندىدىن رەببى، دىنى ۋە-قەبرە پىتنىسى دېگىنىمىز، مۇنكىر ①
 تەرجىماندىن. — سورىشىدۇر

 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -58سۈرە زۇمەر  ②
 دېگەن.« سەھىھ»توپلىغان، ئىبنى ھەجەر ۋە ئەلبانى ھاكىم  ③
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 شاپائەت قىلىدۇ، گەكىشى 15 تۇغقانلىرىدىن-ئۇرۇقشەھىد ئۆز  ،يەتتىنچى
ى نجى قېنۇخاتىرجەم بولىدۇ، تچوڭ قورقۇنچتىن قىيامەت كۈنىدىكى ئەڭ 

 قىلىنىدۇ. بارلىق گۇناھلىرى مەغپىرەتتۆكۈلۈش بىلەن 
لىك ۋاقىتلىرىمىزدا نىمران ئىبنى ئۇتبە مۇنداق دەيدۇ: بىز يېتىم .221
 مەن )ئى بالىالر(!خۇش بېشارەت »، ئۇ: گەنىدۇقدەردانىڭ قېشىغا كىرئۇممۇ 

شاپائەت كىشىگە  15تۇغقانلىرىدىن -ئۇرۇقشەھىد ئۆز ›نىڭ:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 ①دېدى. «غانىدىمدېگەنلىكىنى ئاڭلى قىلىدۇ<
 نەقىل قىلىنىدۇكى،ەنھۇدىن رەزىيەلالھۇ ئ ملسو هيلع هللا ىلصئىبنى سامىت  ئۇبادە .235

يەتتە خىسلەت ھۇزۇرىدا نىڭ هللادلەر ئۈچۈن ىشەھ»: ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
ىكى تجەننەت؛ دۇىنىىرەت قىلپگۇناھلىرى مەغۈشى بىلەن نى تۆكۈلېتۇنجى ق :بار

قىيامەت  ؛قۇتۇلىدۇ نئازابىدى رەقەب ىيدۈرۈلىدۇ؛ك ئىمان تونى ؛ئورنىنى كۆرىدۇ
تاجى  بۈيۈكلۈكشىغا ېب ؛ۇنچتىن ئەمىن بولىدۇقچوڭ قورئەڭ كۈنىدىكى 

 نەرسىدىنبارلىق دۇنيا ۋە دۇنيادىكى  ىياقۇت نىڭ بىر تالئۇ تاج، لىدۇۈيدۈرىك
-ئۇرۇق بېرىلىدۇ؛جۈپ قىلىپ  12 شەھال كۆزلۈك ھۆرلەردىن ؛ياخشىدۇر

 ②«.لىدۇىرېب قىلىش ھوقۇقىگە شاپائەت ئادەم 15قانلىرىدىن ۇغت
 نەقىل قىلىنىدۇكى،سەھل ئىبنى ھەنىيف رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن  .231

 تۇنجى تامچە قېنى تۆكۈلۈشى بىلەنشەھىدنىڭ : »دېگەنمۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 ③.«ىرەت قىلىنىدۇپگۇناھلىرى مەغ)بارلىق( ئۇنىڭ 

غا خۇتبە ھەمراھلىرى رەھاۋى يەزىد ئىبنى شەجەرەمۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ: 
دۇنيادىكى بارچە نەرسىلەر يۈزلىنىپ سىلەرگە ھازىر : »سۆزلەپ مۇنداق دېدى

سمان ئا ئۇچراشقان چېغىڭالردا غا ئىلگىرىلەپ دۈشمەنگە. سىلەر ئالتۇرۇپتۇ
ئەينلەر زىننەتلىنىپ  ھۆر ،ئېچىلىدۇ ۋە دوزاخ ئىشىكلىرى تئىشىكلىرى، جەننە

 ئى›ئەينلەر:  ھۆر ،دۈشمەنگە ئالدىنى قىلىپ ماڭساقاچانىكى . كىشى ىدۇچىق
ئى : ›غا قاچسا يۈزىنى ئېتىپئۇ ئارقىئەگەر  ؛دەيدۇ‹ ئۇنىڭغا ياردەم بەرگىنهللا! 

ئانام -اتائدۈشمەنگە قاراپ ئاتلىنىڭالر!  دەيدۇ. مەغپىرەت قىلغىن<! ئۇنى هللا
ننىڭ قاتامچە  تۇنجىڭالر! خىجىل قىلما لەرنىئەين ھۆر ،سىلەرگە پىدا بولسۇنكى

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد ۋە بەيھەقى توپلىغان، ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇۋت  ①
 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغانئەھمەد ۋە تەبرانى  ②
 بەيھەقى توپلىغان. ③
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. قىلىدۇ سىلەرنىڭ بارلىق گۇناھلىرىڭالرنى مەغپىرەت هللاتۆكۈلۈشى بىلەن 
 ،پۈرتۈن توپىالرنى سئۇنىڭ يۈزىدى ۈشۈپھال كۆزلۈك ھۆردىن ئىككىسى چشە

! لدىڭالرخۇش كە›دەيدۇ، شەھىدمۇ: ‹ بىز سىزنىڭخۇش كەلدىڭىز! ›ئۇنىڭغا: 
 ①«.دەيدۇ‹ نىڭسىلەر مەنمۇ

بىر »ئاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:  ئىبنىئابدۇلالھ ئىبنى ئەمىر 
تۇنجى تامچە قېنى تۆكۈلۈشى بىلەن ئۇنىڭ زېمىنغا  ،يولىدا ئۆلتۈرۈلسەهللا بەندە 
 ②.«ىرەت قىلىدۇپگۇناھلىرىنى مەغ بارلىقئۇنىڭ هللا 

نۇسرەت قازىنىپ جەڭدىن  — شەھىد بولغان كىشىيولىدا  هللا ،سەككىزىنچى
 قايتقان كىشىدىن ئەۋزەلدۇر. ساالمەت

بىر كىشى جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:  .232
دەپ  «ىڭ قايسىسى ئەۋزەل؟جىھادنئى رەسۇلۇلالھ! » دىن: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 ③دېدى.« تۆكۈلگىنى ڭقېنى ،چېپىلىپ ڭئېتى: »ملسو هيلع هللا ىلص، رەسۇلۇلالھ سورىغانىدى

 مۇنداق دەيدۇ: ەنھۇخەسئەمى رەزىيەلالھۇ ئ ۇبشىئابدۇلالھ ئىبنى ھ .233
 : دىن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 : ملسو هيلع هللا ىلص، رەسۇلۇلالھ غانىدىدەپ سورال — ؟قايسى ئەمەل ئەڭ ئەۋزەل —
دەپ  — ھەج! قوبۇل قىلىنغانجىھاد ۋە  سىزئىمان، خىيانەت كسىزشە —

 جاۋاب بەردى. 
 : ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،دىغانىدەپ سورال — ئەۋزەل؟ئەڭ  ەسەدىققايسى  —
 دېدى. —تۇرمۇشى ناچار ئادەمنىڭ سەدىقسى،  —
 : ملسو هيلع هللا ىلصدى، رەسۇلۇلالھ غانىدەپ سورال — ئەۋزەل؟ قايسى ھىجرەت ئەڭ —
 دېدى. —نى تەرك ئېتىش، ھارام قىلغان نەرسىهللا  —
 :ملسو هيلع هللا ىلصدى، رەسۇلۇلالھ غانىدەپ سورال — ئەۋزەل؟ قايسى جىھاد ئەڭ —
 دېدى.  —، قىلىنغان جىھادنى بىلەن ېە جلى ۋمې رغامۇشرىكال —
 : ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ دەپ سورالغانىدى،  — ؟قايسى ئۆلۈم ئەڭ شەرەپلىك —
 ④دېدى. —تۆكۈلۈپ، ئېتى چېپىلغان كىشىنىڭ ئۆلۈمى، قېنى  —

                                                            
 .لەربەت -213، -212توم  -0ناملىق كىتابى  «املصن »ئىبنى ئەبۇ شەيبەنىڭ  ①
 دېگەن.« سەھىھ»تەبرانى ۋە ھەيسەمى توپلىغان، تەبرانى  ②
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد ۋە ئىبنى ھىببان توپلىغان، ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇۋت  ③
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد ۋە نەسائى توپلىغان، ئىبنى ھەجەر ۋە ئەلبانى ئەبۇ داۋۇد،  ④
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 بىر كىشىمۇنداق دەيدۇ:  سۇلەمى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ەسەئەمىر ئىبنى ئەب .235
 : دىن( ملسو هيلع هللا ىلص )رەسۇلۇلالھ

  :ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھدەپ سورىۋېدى،  — ىسالم دېگەن نېمە؟ئى رەسۇلۇلالھ! ئ —
ۋە  نىڭ تىلىڭېمۇسۇلمانالر س ھەمدە شىۇقا تەسلىم بولهللاقەلبىڭنىڭ  —

 . ئۇ كىشى:دېدى —، شىۇقولۇڭدىن ئامان بول
 : ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ۋېدى،دەپ سورى —؟ ئىسالمنىڭ قايسىسى ئەۋزەل —
 ئۇ كىشى: دەپ جاۋاب بەردى.  —ئىمان،  —
 : ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ۋېدى،دەپ سورى —ئىمان دېگەن نېمە؟  —
 ۋە ، كىتابلىرىغا، پەيغەمبەرلىرىگەپەرىشتىلىرىگەنىڭ هللا قا،هللا —

 دېدى. ئۇ كىشى:  —، ۈڭشۈرۈئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىشكە ئىمان كەلت
 : ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دەپ سورىۋېدى، — ئەۋزەل؟ سىئىماننىڭ قايسى —
 جاۋاب بەردى. ئۇ كىشى:  دەپ —، ھىجرەت قىلىش —
 : ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ۋېدى،دەپ سورى — ھىجرەت قىلىش دېگەن نېمە؟ —
 : ىئۇ كىشدېدى.  —ق بولۇشۇڭ، يامانلىقتىن يىرا —
 : ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دەپ سورىۋېدى، — ئەۋزەل؟ سىھىجرەتنىڭ قايسى —
 ئۇ كىشى:  دەپ جاۋاب بەردى. —، جىھاد —
 : ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دەپ سورىۋېدى، — جىھاد دېگەن نېمە؟ —
 ئۇ كىشى: دېدى.  —، ش قىلىشىڭۇچېغىڭدا ئۇر نكاپىرالرغا ئۇچراشقا —
 : ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دەپ سورىۋېدى، — جىھادنىڭ قايسىسى ئەۋزەل؟ —
 ①.دېدى —، قانلىرى تۆكۈلگەن كىشىئۆزىنىڭ لىپ، ىئېتى چېپ —

 نۇسرەت قازىنىپئۆلتۈرۈلگەن مۇجاھىدقا قارىغاندا شەھىد بولۇپ »بۇ ھەدىستە 
دېگەن كىشىلەرنىڭ سۆزىنىڭ باتىللىقىغا « مۇجاھىد ئەۋزەل غەلىبە قىلغان

 ئوچۇق دەلىل بار.
مەيردىن نەقىل قىلىپ ۇئ ئىبنى مۇبارەك ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەيد ئىبنى

 غىلىقىل بكەئبىنى تاۋارەزىيەلالھۇ ئەنھۇ س مۇنداق دەيدۇ: ئەمىر ئىبنى ئا
كۆرۈپ:  چۆرىدەپ ئولتۇرۇشقان قۇرەيشلىكلەرنى كۆردى. ئۇالر ئۇنى ەلگەندەك
« ياكى ئۇنىڭ قېرىندىشى ئەمىرمۇ؟ ئاس ئەۋزەلمۇ ئىچىڭالردا ھىشام ئىبنى»

غا ئۇالرنىڭ قېشى ىن كېيىنگەتكەندئاس ئۆز تاۋابىنى تۈ دېيىشتى. ئەمىر ئىبنى

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»، شۇئەيب ئەرنەئۇۋت ئەھمەد ۋە تەبرانى سەھىھ ئىسناد بىلەن رىۋايەت قىلغان ①
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ڭالردا بىرنەرسە دېگەنلىكىڭالرنى سىلەرنىڭ مېنى كۆرگەن چىغىمەن »كېلىپ: 
ھىشامنى  ەن بىلەنبىز س»ئۇالر:  ەپ سورىغانىدى،د« نېمە دېدىڭالر؟ ،بىلدىم
 ئىبنى دېدى. ئەمىر «يىشتۇقدې دىن قايسى ئەۋزەل<ئىككىسى> ئېلىپ: تىلغا

 ەجېڭىگىككىمىز يەرمۇك ئ ،بېرەي ئېيتىپمەن سىلەرگە : »ئاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
ڭدە( . ئەتىسى )جەاپ ئۇخلىدۇقسور ەھىدلىكنىشتىن هللادىن ئان .قاتناشتۇق

 ىنقالدۇرۇلدۇم. شۇنىڭد، مەن مەھرۇم ەھىدلىك نېئمىتىگە ئېرىشتىئۇ ش
  دېدى.« ئايان بولىدۇ ئەۋزەل ئىكەنلىكىسىلەرگە ئۇنىڭ مەندىن 

 شەھىدنىڭ سۆزلىرىيۇقىرىقى نىڭ ئەمىر ئىبنى ئاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
 .بىلدۈرىدۇئىكەنلىكىنى ئەۋزەل  كەلگەن كىشىدىنپ ساالمەت قايتى

چۈمۈلە چاققانچىلىكال ئاغرىق ھېس  شەھىد ئۆلتۈرۈلگەندە پەقەت ،توققۇزىنچى
 .قىلىدۇ

 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە  .230
بىرىڭالرنى چۈمۈلە چاققانچىلىكال  شەھىد ئۆلتۈرۈلگەن ۋاقىتتا»: دېگەن مۇنداق

 ①.«ئاغرىق ھېس قىلىدۇ
دەرۋازىسىدىن كىرىپ  شەھىدلەرگە پەرىشتىلەر جەننەتنىڭ ھەممە ،ئونىنچى

 ساالم قىلىدۇ.
پەيغەمبەر  ەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: مەنئابدۇلالھ ئىبنى ئەمىر رەزىيەلالھۇ ئ .235

جەننەتكە كىرىدىغانالر ۇنجى بولۇپ ت»: ېگەنلىكىنى ئاڭلىغانمۇنداق دنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص
مۇشەققەتلەرنى يەڭگىلى بولىدۇ. ئۇالر -جاپا ئارقىلىق . ئۇالرردۇرمۇھاجىرال ېقىرپ

قا پادىشاھنىڭ دىن بىرىئۇالر گەرچە ىدۇ.ۋە ئىتائەت قىل يدۇە بۇيرۇلسا ئاڭالقھەق
الەتتە ھ نالنماي كۆڭلىدە ساقلىنىپ قالغانئورۇ ىتىھاج ھاجىتى بولسىمۇ لېكىن

تائاال قىيامەت كۈنى جەننەتنى چاقىرىدۇ، جەننەت  هللاكېتىدۇ. ئاندىن  ئۆلۈپ
 ائاالت هللابىلەن يېتىپ كېلىدۇ. بۇ ۋاقىتتا زىننەتلىرى -زىبۇئۆزىنىڭ ئېسىل 
نىڭ يولۇمدا ئۇرۇش قىلىپ ئۆلتۈرگەن ۋە ئۆلتۈرۈلگەن، ېم>خىتاب قىلىپ: 

ە جەننەتك قەيەردە؟ جىھاد قىلغان بەندىلىرىم ۋە نىڭ يولۇمدا ئەزىيەت چەككەنېم
دۇ. تىېرىپ كىسابسىز ۋە ئازابسىز كېئاندىن ئۇالر جەننەتكە ھ .دەيدۇ <كىرىڭالر!

-چەكې ساڭابىز  رەببىمىز!ئى >: قا سەجدە قىلىپ ئاندىنهللا پەرىشتىلەر كېلىپ
قاد تىېنۇقسانالردىن پاك دەپ ئ-بىنى بارچە ئەيېيتىمىز ۋە سېكۈندۈز تەسبىھ ئ

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ» ئەلبانى ،ئى توپلىغاننەسا ۋە تىرمىزى ①
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دەپ  <بىزدىن ئارتۇق كۆرۈپ ھۆرمەتلىگەن ئاۋۇ كىشىلەر كىم؟ ەنقىلىمىز. س
نىڭ يولۇمدا ئۇرۇش قىلىپ ېبولسا م ئۇالر>تائاال جاۋابەن:  هللا سورايدۇ.

ر پەرىشتىلە ،دەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن <ئۆلتۈرۈلگەن ۋە ئەزىيەت چەككەن كىشىلەردۇر
 :ئۇالرغاۋە دۇ ئۇالرنى )مۇبارەكلەش ئۈچۈن جەننەتنىڭ( ھەربىر دەرۋازىسىدىن كىرى

رنى دوست تۇتقانلىقىڭالر ئۈچۈن سىلەرگە ئامانلىق بولسۇن! ۋئۇ دۇنيادا سە>
 ②.«دەيدۇ ①<گەن ئوبدان!ېئاخىرەتلىكنىڭ ياخشى بولۇشى نېمىد

شەھىدتىن كېيىن غەزەبلەنمەيدىغان دەرىجىدە رازى  هللا ،ئون بىرىنچى
 بولىدۇ.

ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: بىر تۈركۈم  .235
دىغان ئۆگىتى سۈننەت-قۇرئانبىزگە »كېلىپ:  نىڭ قېشىغا ملسو هيلع هللا ىلصكىشىلەر پەيغەمبەر 

« رقارىال» ملسو هيلع هللا ىلصدېدى، رەسۇلۇلالھ  «!قوشۇپ قويساڭكىشىلەرنى بىز بىلەن بىرگە 
. ئۇالرنىڭ ىرگە ئەۋەتتىئۇالر بىلەن بكىشىنى  15ئەنسارىالردىن دەپ ئاتىلىدىغان 

 ،بار ئىدى. ئۇالر كېچىسى قۇرئان ئوقۇيتتى مۇئىچىدە ھەرام ئىبنى مەلھان
ن ئوتۇ توشۇيتتى،ۈندۈزى مەسجىدكە سۇ ئۇنىڭدىن دەرس ئاالتتى ۋە ئۆگىنەتتى. ك

پېقىرالرغا تاماق  ئەھلى سۇففە ۋەئۇنىڭ پۇلىغا  ،سېتىپ كېلىپ كېسىپ
ەنزىلگە م شۇالرنى ئۇالر بىلەن بىرگە يولغا سالدى. مانا ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر سېتىۋاالتتى. 

تە، )يەنە بىر رىۋايەت ۋەتتىۈقارىالرنى ئۆلتۈر ئۇ كىشىلەريېتىپ بېرىشتىن بۇرۇن 
! هللائى ». ئۇالر: قارىنى ئۆلتۈرۈۋەتكەنلەر بولسا باشقا مۇشرىكالر دەپ كەلگەن( 15

سەندىن رازى  نىڭبىز پەيغەمبىرىمىزگە بىزنىڭ ساڭا ئۇچراشقانلىقىمىزنى،
دېدى.  «لىقىڭنى يەتكۈزۈپ قويساڭنابىزدىن رازى بولغ مۇ، سەنبولغانلىقىمىزنى

ئۇالردىن بىرى تاغام ھەرامنىڭ كەينىدىن كېلىپ نەيزە تىقىپ، ئالدىدىن 
 «قازاندىم غەلىبە ،بىلەن قەسەمكى رەببىكەئبىنىڭ »ھەرام: چىقىرىۋېتىپتۇ. 

 . ەپتۇد
)شەھىد بولدى(  ئۆلتۈرۈلدى اشلىرىڭالرقېرىند»: مۇنداق دېدى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ڭنىبىز پەيغەمبىرىمىزگە بىزنىڭ ساڭا ئۇچراشقانلىقىمىزنى،! هللائى >: ھەمدە
لىقىڭنى يەتكۈزۈپ نابىزدىن رازى بولغ مۇ، سەنبولغانلىقىمىزنىسەندىن رازى 

                                                            
 ئايەت. -25سۈرە رەئد  ①
 دېگەن.« سەھىھ»؛ ئەلبانى توپلىغانھاكىم، ئەھمەد ۋە بەيھەقى  ②
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 ①«.قويساڭ< دېدى
ڭ ياخشى ئەمەللەرنىككە ئۇنىڭدىن ئىلگىرى شەھىدلى ،ئون ئىككىنچى

 شەرت ئىلگىرى بولۇشى ڭئىرادە ۋە ئىختىيارنى بەلكىبولۇشى شەرت ئەمەس 
 .قىلىندۇ
نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلالمۇنداق دەيدۇ:  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ببەرا ئىبنى ئازى .231

ئۇرۇش ئاۋۋال  !رەسۇلۇلالھئى » :لىپېيگەن بىر كىشى كىشىغا ساۋۇت كېق
 ل مۇسۇلماناۋئاۋ» :ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال گەنىدى،ېد «؟قىاليمۇ ياكى مۇسۇلمان بواليمۇ

 دى ۋەمۇسۇلمان بول شۇنىڭ بىلەن، ئۇ كىشىدى. ېد «ئاندىن ئۇرۇش قىل بول،
گە ئاز ئەمەل قىلىپ كۆپ ئەجىر ئۇ» :ملسو هيلع هللا ىلص ھئۆلتۈرۈلدى. رەسۇلۇلالقىلىپ ئۇرۇش 

 ②دى.ېد« ئېرىشتى
جەڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: ر ببەرائ ئىبنى ئازى .238

 ئۇنىڭ يېنىغا كېلىپ: كىشى  بىرقىلىۋاتقان ۋاقىتتا 
رەسۇلۇلالھ  ەپ سورىدى.د — ياخشىمۇ؟ مۇسۇلمان بولۇشۇم مەن ئۈچۈن —

 : ملسو هيلع هللا ىلص
 دېدى. ھېلىقى كىشى:  —ھەئە،  —
 ، سەنتۇريوق ئىالھ ھەقتىن باشقا ھېچ هللابىر  ،ھلىق بېرىمەنكىگۇۋا —

 : نئاندى ،دېدى —دۇرسەن، نىڭ ئەلچىسىهللاھەقىقەتەن 
ەپ د — ياخشىمۇ؟مەن ئۈچۈن قىلىشىم  جەڭئۆلتۈرۈلگىچە  تاكى —
 : ملسو هيلع هللا ىلص، رەسۇلۇلالھ سورىدى
 دېدى. ھېلىقى كىشى:  —ھەئە،  —
دەپ  — شۇنداقمۇ؟ ىغان بولساممۇناماز ئوقۇپ باقم ھېچقانداقئۈچۈن هللا  —

 : ملسو هيلع هللا ىلص، رەسۇلۇلالھ سورىغانىدى
ۇجۇم قىلىپ مۇشرىكالرغا ھ شۇنىڭ بىلەن ئۇ كىشىدېدى.  —ھەئە،  —

ئۇنى ئۆلتۈردى.  ئۇنىڭغا قارشى بىرلىشىپ مۇمۇشرىكالر ،تىئۇالر بىلەن ئۇرۇش
 : ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ③دېدى. —، گە ئېرىشتىئاز ئەمەل قىلىپ كۆپ ئەجىر ئۇ —

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①

 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ②
 سەئىد ئىبنى مەنسۇر توپلىغان. ③
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مەلۇم  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ئەشئەرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: ائەبۇ مۇس .255
كە بىلەن يەك ىمۇسۇلمانالردىن بىر ىبىر غازاتتا ئىدى. مۇشرىكالردىن بىر

ىڭ ئۇن ى. ئاندىن مۇسۇلمانالردىن يەنە بىرۈۋەتتىئېلىشىشقا چۈشۈپ ئۇنى ئۆلتۈر
پەيغەمبەر ئۇ . ئاندىن ئۆلتۈرۈۋەتتىمۇشرىك ئۇنىمۇ  كەنىدى،بىلەن مەيدانغا چۈش

ەپ د «نېمىگە ئاساسەن ئۇرۇش قىلىسىلەر؟سىلەر : »ۋە ەلدىنىڭ ئالدىغا ك ملسو هيلع هللا ىلص
چ تىن باشقا ھېهللابىر > تاكى ئىنسانالر بىزنى دىنىمىز» :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر دى. سورى

دەپ گۇۋاھلىق  <، مۇھەممەد ئۇنىڭ بەندىسى ۋە ئەلچىسىدۇرتۇرئىالھ يوقھەق 
قىلىشقا بۇيرۇغانلىقى ئۈچۈن ئۇرۇش  ئۇالرغا قارشى ئۇرۇشقەدەر بەرگەنگە 
ى ىز ئۇالرغا قارشب قىلسىمۇنىڭ بىرەر ھەققىنى ئىنكار هللا. ھەتتا ئۇالر قىلىمىز

بىلەن قەسەمكى، بۇ  نىڭ نامىهللا» :مۇشرىك دېدى. ئۇ« ئۇرۇش قىلىمىز
كەلتۈردۈم. گۇۋاھلىق ، مەن بۇ دىنغا ئىمان دىن ئىكەن ياخشى ھەقىقەتەن

 ىيھەقىق، مۇھەممەد ئۇنىڭ تۇرئىالھ يوقھەق تىن باشقا ھېچ هللابىر بېرىمەنكى، 
مۇسۇلمانالر تەرەپكە ئۆتۈپ، مۇشرىكالرغا ھۇجۇم ئۇ ئاندىن  دېدى. «پەيغەمبىرىدۇر

ەن ەتكۋۈئۆزى ئۆلتۈر ىن ئۇېيقىلدى ۋە ئۆلتۈرۈلگەنگە قەدەر ئۇالر بىلەن ئۇرۇشتى. ك
ئۇالر جەننەت » :ملسو هيلع هللا ىلصدەپنە قىلىندى. ئاندىن پەيغەمبەر  ھەمراھى بىرگەئىككى 

 ①.دېدى« بىرىنى ئەڭ ياخشى كۆرىدىغانالردۇر-بىر ەلى ئىچىدھئە
 كتۇرىنتايىن كۈچلۈئ ىتىمۇھەبب بىرىگە بولغان-ۇالرنىڭ بىرئ تتەجەننە ،يەنى

ئۆزىنىڭ ئۇلۇغ »ئۆلتۈرگۈچىنى  بولسا ئۆزىنى ئۆلتۈرۈلگۈچىيولىدا(  هللا) چۈنكى
 دەپ قارايدۇ.« بولغاننېئمەتكە ئېرىشىشىگە سەۋەبچى 

پەيغەمبەرلەر شەھىدلەردىن پەقەت پەيغەمبەرلىك دەرىجىسى  ،ئون ئۈچىنچى
 نال ئارتۇق بولىدۇ.بىلە

 نەقىل قىلىنىدۇكى، رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن يئوتبە ئىبنى ئابدۇسۇلەمى .251
 :دۇىئۈچ تۈرلۈك بول ئۆلتۈرۈلۈش (يولىدا هللا)»دېگەن:  مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

يولىدا جىھاد قىلغان مۇئمىن بولۇپ، دۈشمەنگە  هللاجېنى ۋە مېلى بىلەن  ،بىرى
ئۇچراشقاندا تاكى ئۆلتۈرۈلگۈچە ئۇرۇش قىلىدۇ. ئەنە شۇ سىناقتىن ئۆتكەن ۋە 

مۇ پەيغەمبەرلەر، دتۇرىشەھ جەننەتتە بولىدىغاننىڭ ئەرشى ئاستىدىكى هللا
  بوالاليدۇ.پەقەت پەيغەمبەرلىك دەرىجىسى بىلەن ئارتۇق  ئۇنىڭدىن

                                                            
ن ئۇدىيدىمەسنى مۇبارەكنىڭ بۇ ھەدىسنى ئىب»تەبرانى ۋە ھەيسەمى توپلىغان. ھەيسەمى مۇنداق دېگەن:  ①

 «راۋىيلىرى ئىشەنچلىكتۇر ،خالىسا سەھىھتۇر هللا، بۇ ھەدىس دېمەكلىغانلىقى سەھىھتۇر. ئاڭ
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 يامان ئەمەللەرنى ئارىالشتۇرۇپ قىلىدىغان ئەمما(-خشى)يا ،يەنە بىرى
 غانجىھاد قىليولىدا  هللالى بىلەن ېنى ۋە مېج ،قورققان لىرىدىنقىخاتال-گۇناھ

ئۇرۇش قىلىدۇ.  ۈچەئۆلتۈرۈلگتاكى  داشمەنگە ئۇچراشقانۈد بولۇپ، ( كىشىمۇئمىن)
چ چۈنكى قىلى يوققا چىقىرىلىدۇ قلىرىىخاتال شۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭ گۇناھ ۋە

ىن كلىرىدىجەننەتنىڭ قايسى ئىش كىشىئۇ نەتىجىدە، دۇ. ىخاتالىقالرنى ئۆچۈر
 ۋە كىىجەننەتنىڭ سەككىز ئىش شۈبھىسىزكى،. شۇ ئىشىكىدىن كىرىدۇ خالىسا

 باردۇر.كى ىجەھەننەمنىڭ يەتتە ئىش
ىق مۇناپ جىھاد قىلغانيولىدا  هللالى بىلەن ېنى ۋە مېڭ جىئۆزىن ،بىرى يەنە
ا وزاخقبىراق ئۇ د تاكى ئۆلتۈرۈلگۈچە ئۇرۇش قىلىدۇ دۈشمەنگە ئۇچراشقاندا بولۇپ،
 ①.«قنى ئۆچۈرەلمەيدۇىلىقناپۇچۈنكى قىلىچ م كىرىدۇ

لەن ىسۇ ب بولسا ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ گۇناھلىرىنى يولىدا ئۆلتۈرۈلۈشهللا  ،يەنى
 .يۇيۇلغان قاچىدەك پاك قىلىدۇ

 
 مۇئمىنلەر ئۈچۈن تەييارلىغان تائاال هللا

 شەھال كۆزلۈك ھۆرلەر 
. شەھىدلەرگە لەرگە جۈپلەپ قويىدۇنى جەننەتتە ھۆر ئەينمۇئمىنلەر تائاال هللا

 . قىلىپ بېرىدۇنى خاس لەركاتتا پەزىلەت تېخىمۇبولسا 
ئىچىنى  ۋەتەن خەۋىرى كىشىگە تىنىدىن ئايرىلىپ غېرىب بولغانئۆز ۋە
كۆرگەن ئادىمىنىڭ ئەھۋالىنى تەشنا بولۇپ تۇرغان كىشىگە ياخشى  ،پۇشۇرمايدۇ

 ىنىىسالغا يېتىش دەقىقىلىرۋ ؛ ئەكسىچە،ك تۇيۇلمايدۇزېرىكىشلى سۆزلەپ بېرىش
نى قوزغىتىدۇ، ئۇچرىشىش مەنزىلىنى قەلبنىڭ چوڭقۇر قاتالملىرى ئەسلەش
 نېئمەتلىرى،جەننەتنىڭ سۈپىتى، ئىشتىياق ئوتىنى ياندۇرىدۇ.  ئەسلەش

دا بايان الرئورۇن نۇرغۇنقۇرئان كەرىمدە  ققىدەئەينلىرى ھە ھۆر ۋە قەسىرلىرى
 قىلىنغان.

گاھىدا مۇجاھىد . پ قويىدۇشەھىدلەرنى شەھال كۆزلۈك ھۆر بىلەن جۈپلە هللا
ين ھۆر ئە ئۇنىڭ روھى چىقىشتىن بۇرۇن ،زەخمىلىنىپ بىھۇش بولۇپ يىقىلغاندا

ا غقوبۇل قىلغانلىقى نىڭ ئۇنى شەھىدلىككەهللا — مانا بۇ ؛ئۇنىڭغا كۆرۈنىدۇ

                                                            
لەن بى ىببان باشقىچە لەۋزىدېگەن. تەبرانى ۋە ئىبنى ھ« ەسەنھ»، ئەلبانى توپلىغانبەيھەقى ئەھمەد ۋە  ①

 دېگەن.« سەھىھ»رىۋايەت قىلىپ 
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ئۇ  — بۇ چۈشىگە كىرىدۇ، نىڭھۆر ئەين گاھىدا مۇجاھىد بېشارەتتۇر.
 ئەڭتىكى ىقىنى تېخىمۇ زىيادە قىلىشنىڭ جىھادتىكى تىرىشچانلمۇجاھىد
 . دەۋەت بولۇپ قالىدۇياخشى 

مۇجاھىد ۋە شەھىدلەر ئۈچۈن  ، بولۇپمۇسالىھ مۇئمىنلەرجەننەتتە تائاال هللا 

 (ھۆر ئەين) «احلور العني» ئاتىلىدۇ.  «ھۆر ئەين»قۇرئاندا  ياراتقان ئايالالرخاس 

 «ااحلور » دۇر.(ھەۋرائۇل ئەينائ) «العيناء ااحلور »كۆپلۈكى  ،بىرلىك ئاتالغۇ بولۇپ
نىڭ قاپقارا ئىكەنلىكىنى كۆز قارچۇغى ،كۆز ئېقىنىڭ ئاپئاق — )ھەۋرا(

 ئىكەنلىكىنى يوغانكۆزى شەھال ۋە ئىككى بولسا  (ئەينا) «العيناء» ئىپادىلەيدۇ.

 ئىپادىلەيدۇ.
﴿َوُحوٌر عنٌِي ۞ كَأَْمثَاِل اللَُْؤلُِؤ الَْمْكُنوِن سۈپەتلەپ مۇنداق دەيدۇ:  ھۆر ئەينلەرنى تائاال هللا 

ئۇالرغا سەدەپنىڭ ئىچىدىكى گۆھەرگە ئوخشايدىغان شەھال كۆزلۈك ھۆرلەر »۞﴾ 
 ①«.بېرىلىدۇ
گويا ئۇالر )سۈزۈكلۈكتە( » الَْياقُوُت َوالَْمْرَجاُن﴾﴿كَأََنَُهَنَ مۇنداق دەيدۇ:  يەنە تائاال هللا

 ②«.ياقۇتتۇر، )ئاقلىقتا( مەرۋايىتتۇر
ْرِف عنٌِي ۞ كَأََنَُهَنَ َبْيٌض َمْكُنوٌن ۞﴾مۇنداق دەيدۇ:  يەنە تائاال هللا  ﴿َوِعْنَدُهْم قَاِصَراُت الَطَ

( كۆزلۈك )جۈپتىلەرئۇالرنىڭ يېنىدا ئەرلىرىدىن غەيرىگە كۆز سالمايدىغان شەھال »
[. ئۇالر )ئاقلىقتا( گويا قول تەگمەي ساقالنغان تۆگىقۇشنىڭ 58] بولىدۇ

 ③«.[51] تۇخۇملىرىغا ئوخشايدۇ
ەن كەلگنۇرغۇن ھەدىسلەر دىن  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  جەننەتتىكى ھۆر ئەينلەر ھەققىدە

قەلب كۆزى بىلەن  ،تاڭ قالدۇرىدۇ-قىلغۇچىالرنى ھاڭ پىكىر ،بولۇپ
 قىلىدۇ.جەلپ قارىغۇچىالرنىڭ ۋۇجۇدىنى ئۆزىگە 

دىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە، ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ .252
نىڭ كىشىلەركىرىدىغان  ئەڭ ئاۋۋال جەننەتكە»مۇنداق دەيدۇ:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ىن يېكئۇندىن  بولۇپ كېتىدۇ. لۇن ئايدەكوچىدىكى تېك ڭيۈزلىرى ئايدى
 .ۇپ كېتىدۇدەك بولالريۇلتۇز ئەڭ نۇرلۇقيۈزلىرى ئاسماندىكى كىرىدىغانالرنىڭ 

                                                            
 ئايەتلەر. -23، -22ۋاقىئە سۈرە  ①
 ئايەت. -08رەھمان سۈرە  ②
 ئايەتلەر. -51، -58ساففات سۈرە  ③
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 .كىچىك تاھارەت قىلمايدۇ، تۈكۈرمەيدۇ ۋە مىشقىرمايدۇ-چوڭجەننەتتە ئۇالر 
 ئۇد، ئىسرىقدانلىرى ئىپاردەك خۇشبۇيتاغاقلىرى ئالتۇن، تەرلىرى ئۇالرنىڭ 

ئۇالرنىڭ ھەممىسىنىڭ ئېگىزلىكى  بولىدۇ. ئاياللىرى ھۆرلەردىن ،ياغىچىدىن
 ①.«سۈرىتىگە ئوخشايدۇ ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ سىئاتىگەز بولۇپ،  55ئوخشاش 
دىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە، س ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەنە .253

ى ئاياللىرىدىن بىر نىڭئەگەر جەننەت ئەھلى»مۇنداق دەيدۇ:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
دۇنيا ۋە ئۇنىڭ ئىچىدىكى بارلىق نەرسىلەرنى پۈتۈن  ايدىغان بولسا،قار زېمىنغا

لىقى ياغ ارتىۋالغانشىغا ئېئۇنىڭ ب .تىدۇېۋۇنۇرالندۇر ۋە ۋېتىدۇۇرۇخۇشپۇراققا تولد
 ②.«دۇردۇنيا ۋە ئۇنىڭ ئىچىدىكى بارلىق نەرسىلەردىن ياخشى

كىشىلەر  تا قىيامەتكىچە يارالغان اتقاندىن تارتىپمەخلۇقاتنى يار هللا
 هللا قى كىشىگەئاخىرئەڭ دوزاختىن چىققان ۋە جەننەتكە كىرگەن  ،ئىچىدىن

 جەننەتنىڭ ئەڭ تۆۋەننلىقى ھەقىقەتتۇر. دۇنيانىڭ ئون ھەسسىسىنى بېرىدىغا
ات تەييارلىغان مۇكاپ هللا يۇقىرى مەرتىۋىلىرىدىكىلەرگە، دەرىجىسى بۇنداق بولسا

 مەرتىۋىدىكىلەرنىڭ ئورنىەڭ تۆۋەن ئەگەر بۇ جەننەتتىكى ئ !؟قانچىلىك كاتتىدۇ
-ھەر ئىككى دەرىجىنىڭ ئارىسى ئاسمان ،مۇجاھىد ئۈچۈن تەييارلىغان هللابولسا، 

دەرىجە  155كۆتۈرىدىغان مۇجاھىدنىڭ دەرىجىسىنى  هللازېمىندەك كېلىدىغان، 
 نىڭهللالىق ئىگىسى بولغان يئۇلۇغلۇق ۋە سېخى ،شۇنداقال !؟چىلىكتۇقان

تەييارلىغان  الشەھىد ئۈچۈنپەقەت ېئمەتلىرىدىن چەكسىز پەزلى ۋە گۈزەل ن
نىڭ هللابىلەن قەسەمكى،  هللا ؟!نى قانداق سۈپەتلەش مۇمكىنئىنئاملىرى

 ،ئىنساننىڭ كاللىسى تەسەۋۋۇر قىاللمايدۇ مۇكاپاتالرنىدەرگاھىدىكى تەييارالنغان 
 مەيدۇ. يېتەل لەرە شەكىللەندۈرەلمەيدۇ، ئەقىلئۇنى قەلبت لەرپىكىر-ئوي

نىڭ االتائ هللاشەھىدلەرنىڭ مەرتىۋىسىدىن باشقا سالىھ مۇسۇلمانالر ھەققىدە 
ِة أَعنُْيٍ مۇنداق دەيدۇ: تائاال  هللائەسلىگىن!  ئايىتىنى ﴿فَََل َتْعلَُم َنْفٌس َما أُْخِفَي لَُهْم ِمْن قَُرَ

ڭ نىهللان ئۇالرنىڭ قىلغان ئەمەللىرىگە مۇكاپات يۈزىسىدى» َجَزاًء بَِما كَاُنوا َيْعَملُوَن﴾
مەتنى ھېچكىم ئھۇزۇرىدا ساقالنغان ۋە ئۇالرنى خۇشال قىلىدىغان كاتتا نې

 ③«.بىلمەيدۇ

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 بۇخارى توپلىغان. ②
 ئايەت. -11سەجدە سۈرە  ③
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 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  نەقىل قىلىنىدۇكى،ئەنھۇدىن ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ  .255
 مەن سالىھ بەندىلەر ئۈچۈن»رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:  ئۆز رەببىدىن

كۆز كۆرمىگەن، قۇالق ئاڭلىمىغان ۋە ئىنسان قەلبىگە كېچىپ  )جەننەتتە(
 ①.«باقمىغان نەرسىلەرنى تەييارلىدىم

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ .250
جەننەت » ئەززە ۋە جەللەدىن:هللا ئەلەيھىسساالم ئۆز رەببى مۇسا ]: ېگەنمۇنداق د

 ،دىغانىدەپ سورى« كىم؟ ىنىدەرىجىسى ئەڭ تۆۋەن بولغ نىڭ ئىچىدەئەھلى
 يىنېجەننەت ئەھلى جەننەتكە كىرىپ بولغاندىن ك»پەرۋەردىگارى مۇنداق دېدى: 

ى ئ>دېيىلىدۇ. ئۇ: !< سەنمۇ جەننەتكە كىرگىن> :ئۇنىڭغا .بىر كىشى كېلىدۇ
. دەيدۇ <لەپ بوپتۇىگىكىرىپ جاي ئئادەم رەببىم! قانداق كىرىمەن؟ ھەممە 

ئىگىدارچىلىقىدەك نەرسىلەر نىڭ ىسەن دۇنيا پادىشاھلىرىدىن بىر>ئۇنىڭغا: 
: هللادەيدۇ. ىمەن< ئى رەببىم! رازى بول>دېيىلىدۇ. ئۇ:  <؟بېرىلسە رازى بوالمسەن

.. .يەنە شۇنچىلىك، يەنە شۇنچىلىك يەنە شۇنچىلىك، نىڭدىن باشقاساڭا ئۇ>
بۇ ۋە >هللا: دەيدۇ.  <رازى بولدۇمئى رەببىم! > :بەشىنچىسىدە بولسۇن< دەيدۇ.

نىڭ نەرسىلەرچۈشكەن ڭ ۈكۆڭلۈڭ خالىغان ۋە كۆز ھەمدە ھەسسىسىئون  بۇنىڭ
. مۇسا «دەيدۇ <ئى رەببىم! رازى بولدۇمئۇ: >دەيدۇ.  <سېنىڭدۇر ھەممىسى

دەرىجىسى ئەڭ يۇقىرى جەننەت ئەھلىنىڭ ئىچىدە ئى رەببىم! » :ئەلەيھىسساالم
ئۇالر شۇنداق » ېدى:مۇنداق دتائاال هللا  غانىدى،دەپ سورى «كىم؟ ىنىبولغ

 ئۇالرنى مەن خالىدىم، ھۆرمەت دەرىخىنى ئۆز قولۇم بىلەن تىكتىم. ،كىشىلەركى
كۆڭلىگە كېچىپمۇ ئۇالر ئۈچۈن كۆز كۆرمىگەن، قۇالق ئاڭلىمىغان ۋە ئىنسان 

 ②«[.مەتلەر بارېئباقمىغان ن

 

※  ※  ※ 
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قىلىشنىڭ ھاراملىقى ۋە ئۇنىڭ مەتكە خىيانەت يغەنى
 گۇناھىنىڭ ئېغىرلىقى ھەققىدە 

 رمۇجاھىدال ىسىدا تەقسىم قىلىنىشتىن ئىلگىرىئار مۇجاھىدالرمەت يغەنى
ردىن بىرەرسىنىڭ ئۆز نەپسى ئۈچۈن ئۇنىڭدىن ئېلىۋالغان ئەمىرى ياكى مۇجاھىدال

كىشىگە ئېلىپ كەلمىگەن  مەسئۇلتەقسىم قىلىشقا  گەئىگىلىرى ىۋە ئۇن
رسە ان نەمەتكە خىيانەت قىلىش بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ئۇ ئالغيغەنى — قىلمىش

 ئوغرىلىق ۋە خىيانەتتۇر. ۇنكۆپ بولس ياكى مەيلى ئاز بولسۇن

دىن ئىككى قول ئۇنىڭ ىشىنىڭ سەۋەبى،دەپ ئاتال )باغلىنىش( «ُغُلول» بۇنىڭ
 ئىشلىتىشتىن چەكلەنگەندۇر.ىش ۋە باغالنغان بولۇپ، ئۇنى ئېل

﴿َوَما كَاَن لَِنِبٍَ أَْن َيُغَلَ َوَمْن َيْغلُْل َيأِْت بَِما غََلَ َيْوَم الِْقَياَمِة ُثَمَ ُتَوََفَ كَُلُ  مۇنداق دەيدۇ: تائاال هللا
ھېچقانداق بىر پەيغەمبەر غەنىيمەتكە خىيانەت » َنْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم ََل ُيْظلَُموَن﴾

قىلمايدۇ )يەنى بۇنى تەسەۋۋۇر قىلغىلى بولمايدۇ(. كىمكى غەنىيمەتكە خىيانەت 
قىلىدىكەن، قىيامەت كۈنى ئۇ خىيانەت قىلغان نەرسىسى بىلەن )يەنى خىيانەت 

ان ڭ قىلغقىلغان نەرسىسى گەجگىسىگە ئارتىلغان ھالدا( كېلىدۇ. ھەر كىشنى
لىدۇ، ئۇالرغا )ياخشىالرنىڭ )ياكى( تولۇق جازا بېرى ئەمەلىگە تولۇق مۇكاپات

ساۋابىنى كېمەيتىۋېتىپ، ئاسىيالرنىڭ جازاسىنى ئاشۇرۇۋېتىپ( زۇلۇم 
 ①«.قىلىنمايدۇ

گۇناھ، چوڭ ئاسىيلىق ۋە كىشىنى  ئېغىر — ت قىلىشمەتكە خىيانەيغەنى
مەتكە خىيانەت ي. غەنىنىڭ قاتارىدىندۇرگۇناھالرئېغىر ھاالك قىلغۇچى 
ق قاتتىنى ىن ئىلگىرى ئالغان كىشىۋە ئۇنى تەقسىماتت پقىلىشتىن چەكلە

 نۇرغۇن ھەدىسلەر كەلگەن. ئاگاھالندۇرۇپ
خەتتاب ئۆمەر ئىبنى  ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ: .255

ر بىكۈنى غازىتى بولغان خەيبەر ] ماڭا مۇنداق سۆزلەپ بەرگەن:رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 
شەھىد  پوكۇنى-پاالنى»قېشىغا كېلىپ: نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص ھلۇلالرەسۇتۈركۈم ساھابىلەر 
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ىد شەھ پاالنىمۇ»دېيىشىپ، ھەتتا يەنە بىر كىشىنىمۇ تىلغا ئېلىپ:  «بولدى
ئۇنداق ئەمەس، مەن ئۇنىڭ غەنىيمەتتىن بىر »: ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلالدېگەندە،  «بولدى

 «ۆردۈمكختا تۇرغانلىقىنى تون ياكى بىر كىيىمگە خىيانەت قىلغانلىقى ئۈچۈن دوزا
جەننەتكە > :لەرگەىرىپ كىشېب !ئى خەتتابنىڭ ئوغلى»ئاندىن:  دېدى.

 ①.[دىېد «الن قىلغىنېدەپ ئ ۇئمىنالردىن باشقىالر كىرمەيدۇ<م
قىلغان كىشىنىڭ ئۇنى دوزاختا  خىيانەتغەنىيمەتتىن كىيىمگە  بۇ ھەدىس
يانىدىغانلىقىغا دەلىل ئۇنىڭ ئۈستىدە ئوت بولۇپ ئۇ كىيىم ۋە  كىيىدىغانلىقى

 بولىدۇ.
بىلەن  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  بىزەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: ئەبۇ ھۇرەيرە ر .251

كۈمۈش  ياكىچارۋا  ئەمما ىبە ئاتا قىلدىبىزگە غەل هللاخەيبەرگە چىقتۇق، 
كېچەكلەرنى -تۈلۈك، كىيىم-تاق، ئوزۇق-پەقەتال يۈك ايمەت ئالميغەنى
دۇق. رەسۇلۇلالھ ماڭقاراپ  بىز ۋادىلقۇرا دېگەن جايغا ئاندىنمەت ئالدۇق. يغەنى

ئىبنى زەيد دەپ چاقىرىلىدىغان جۇزام قەبىلىسىدىن بىر  رىفائەبىرگە بىلەن  ملسو هيلع هللا ىلص
 ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال ئۇ چۈشكەندەئىدى. بىز ۋادىغا ھەم بار  قۇلشى بەرگەن بىر كى

لۈپ گىپ ئۆېئوق تتوساتتىن ئۇنىڭغا بىر  ،تتىتاۋاۈنى چۈشۈرلىرىتاقى-نىڭ يۈك
دېسەك، « بارەك بولسۇنۇئۇنىڭ شەھىدلىكىگە مئى رەسۇلۇلالھ! » :. بىزقالدى

كىدە بولغان زات بىلەن ىئىل مۇھەممەدنىڭ جېنى ياق،: »ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال
 ىشتىن بۇرۇننىتەقسىم قىللىرى مەتيغەنى غازىتىنىڭخەيبەر ئۇ  ،قەسەمكى

بۇ گەپنى لەر ىدى. كىشېد «ئۇنى الۋۇلداپ كۆيدۈرۈۋاتىدۇتون  تىقىۋالغان بىر
تال( ى ككىياكى ئ) تال بىر كىشىبىر ئاڭالپ قورقۇپ كېتىشتى. شۇنىڭ بىلەن، 

غان ۋالىلېكۈنى ئغازىتى مەن بۇنى خەيبەر  رەسۇلۇلالھ!ئى » :نى ئەكىلىپقۇچغوب
قۇچمۇ غوب تال( ككىىياكى ئتال )بىر » :ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال، دېگەنىدى «ئىدىم

 ②دى.ېد« جەھەننەم ئوتىدىندۇر
 ئىدى. بۇ قارا قۇلنىڭ ئىسمى مىدئەم

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ: ئىبنى ئاس مر ەبنى ئىئابدۇلالھ ئ .258
ار ب كىشىملىك بىر ىسىئ ىركىرەك قارايدىغان ىتىگەمينىڭ غەنى ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال
 شۇنىڭ بىلەن،دى. ېد «وزاختائۇ د: »ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال ۋاپات تاپقاندا، كىشىئىدى. ئۇ 
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غەنىيمەتتىن بىر تونغا خىيانەت ئۇنىڭ كىشىنىڭ قېشىغا بېرىپ، ساھابىلەر ئۇ 
 ①كۆردى. قىلغانلىقىنى

 ىقىيامەت كۈنى ئۇن ،مەتتىن ئېلىۋالسايئەگەر كىيىلمەيدىغان نەرسىنى غەنى
ْغلُْل ﴿َوَمْن يَ  :تائاالنىڭ مۇنۇ ئايىتى دەلىلدۇر هللا غانىگە يۈدۈپ كېلىدۇ. بۇنىڭدىگە

كىمكى غەنىيمەتكە خىيانەت قىلىدىكەن، قىيامەت كۈنى ئۇ »َيأِْت بَِما غََلَ َيْوَم الِْقَياَمِة﴾ 

خىيانەت قىلغان نەرسىسى بىلەن )يەنى خىيانەت قىلغان نەرسىسى گەجگىسىگە 

 ②«.ئارتىلغان ھالدا( كېلىدۇ
 ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلالرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: بىر كۈنى رەيرە ۇھ ۇئەب .251

قىلىشنىڭ ئېغىر گۇناھ ئىكەنلىكىنى ۋە ئاقىۋىتىنىڭ خىيانەت غەنىيمەتكە 
ەن م»ئىنتايىن ئېچىنىشلىق بولىدىغانلىقىنى تىلغا ئېلىپ مۇنداق دېدى: 

لغان ئارتىتۆگە  ىگە بوقۇراپ تۇرغاننىگەد دەلەرنىڭ بىرىڭالرنى قىيامەت كۈنىىس
ئۇ ماڭا: >ئى رەسۇلۇلالھ! ماڭا ياردەم قىلغىن< دەيدۇ.  ھالەتتە ئۇچرىتىپ قالماي.

ئاللىبۇرۇن ساڭا  مەن ئۇنىڭغا: >بۈگۈن ساڭا ھېچقانداق ياردەم قىاللمايمەن،
 دەيمەن.  يەتكۈزگەن ئىدىم<

ت ائ كىشنەپ تۇرغان ىگەنىگەد دەلەرنىڭ بىرىڭالرنى قىيامەت كۈنىىمەن س
. ئۇ ماڭا: >ئى رەسۇلۇلالھ! ماڭا ياردەم قالماي رىتىپالەتتە ئۇچھ ئارتىلغان

اڭا س قىلغىن< دەيدۇ. مەن ئۇنىڭغا: >بۈگۈن ساڭا ھېچقانداق ياردەم قىاللمايمەن،
 .دەيمەن ئاللىبۇرۇن يەتكۈزگەن ئىدىم<

قوي مەرەپ تۇرغان  ىگەنىگەد دەلەرنىڭ بىرىڭالرنى قىيامەت كۈنىىمەن س
. ئۇ ماڭا: >ئى رەسۇلۇلالھ! ماڭا ياردەم قالماي رىتىپھالەتتە ئۇچ ئارتىلغان

اڭا س قىلغىن< دەيدۇ. مەن ئۇنىڭغا: >بۈگۈن ساڭا ھېچقانداق ياردەم قىاللمايمەن،
  .دەيمەن ئاللىبۇرۇن يەتكۈزگەن ئىدىم<

 توۋالۋاتقان بىر جان ەىگنىگەد دەلەرنىڭ بىرىڭالرنى قىيامەت كۈنىىمەن س
. ئۇ ماڭا: >ئى رەسۇلۇلالھ! ماڭا ياردەم قالماي رىتىپەتتە ئۇچھال ئارتىلغان

اڭا س قىلغىن< دەيدۇ. مەن ئۇنىڭغا: >بۈگۈن ساڭا ھېچقانداق ياردەم قىاللمايمەن،
  .دەيمەن ئاللىبۇرۇن يەتكۈزگەن ئىدىم<

لەپىلدەپ تۇرغان  ىگەنىگەد دەلەرنىڭ بىرىڭالرنى قىيامەت كۈنىىمەن س
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. ئۇ ماڭا: قالماي رىتىپھالەتتە ئۇچ ئارتىلغانقەغەزلەر  ھوقۇقالر يېزىلغان-ھەق
>ئى رەسۇلۇلالھ! ماڭا ياردەم قىلغىن< دەيدۇ. مەن ئۇنىڭغا: >بۈگۈن ساڭا 

  .دەيمەن ئاللىبۇرۇن يەتكۈزگەن ئىدىم<ساڭا  ھېچقانداق ياردەم قىاللمايمەن،
ش ۈمۈك-ئالتۇن ىگەنىگەد دەلەرنىڭ بىرىڭالرنى قىيامەت كۈنىىمەن س

. ئۇ ماڭا: >ئى رەسۇلۇلالھ! ماڭا ياردەم قالماي رىتىپھالەتتە ئۇچ ئارتىلغان
اڭا س قىلغىن< دەيدۇ. مەن ئۇنىڭغا: >بۈگۈن ساڭا ھېچقانداق ياردەم قىاللمايمەن،

 ①.«دەيمەن ئاللىبۇرۇن يەتكۈزگەن ئىدىم<
ھايۋانالرنىڭ  شى ۋەۇتۇر لەپىلدەپھوقۇقالر يېزىلغان قەغەزلەرنىڭ -ھەق

خىيانەت قىلغان ھەرقانداق  گەيولىدا بىرەر نەرسىهللا  بولسا، ئاۋازىدىكى ھېكمەت
 ئۇ خىيانەت قىلىپ ئېلىۋالغان نەرسەقىيامەت كۈنى گەدىنىگە كىشىنىڭ 

ئۇنىڭ  چىالر ئالدىدا رەسۋا قىلىش ئۈچۈنگۇۋاھ ۋە ئۇنى قورقۇتۇش ،ئارتىلىپ
ر كۈنىنىڭ توۋاليدۇ. ئۇ كىشى مەھشە ىپچىقىرئۆز تىلى بىلەن ئاۋاز  گەدىنىدە

ە ش ۋلۈقىستاڭچىلىق، تۇمشۇقىغىچە تەرگە چۆمۈ ددىيقاتتىقچىلىقىدا ئەشە
ئۆز ا ئارىسىد كىشىلەر بارلىق ،بىلەن بىرگە ئېغىر قىيىنچىلىققا دۇچار بولۇش

 پ، خارلىق ۋە ئاھانەتكە دۇچار بولىدۇ.الئاشكارى نىخىيانىتى
يولدا  ىىغئۇل قاندابىر كىشى جىھادقا چىقۇ: ئىبنى ئەساكىر مۇنداق دەيد

نىڭ يېنىغا يخەسئەمى ئۇ مالىك ئىبنى ئابدۇلالھ ،ئۆلۈپ قالدى. شۇنىڭ بىلەن
ئى »قېچىرنى مىنىشنى سوراپ: مەتتىن بولغان بىر يغەنى دىكىئۇنىڭ ەلدى ۋەك

ئۇنى كۆتۈرۈشكە  مەن»ر: دى، ئەمىگەنىدې« ئەمىر! بۇ قېچىرغا مېنى مىندۈرسەڭ
مەن سەندىن ئۇنى كۆتۈرۈشنى تەلەپ »دېدى. ھېلىقى كىشى:  «م يەتمەيدۇكۈچۈ

 «سوراۋاتىمەننىڭغا مېنى مىندۈرۈپ قويۇشىڭنى قىلغىنىم يوق، پەقەتال ئۇ
دىن. ئەگەر مەن ئۇنى ساڭا مەتنىڭ قاتارىيبۇ قېچىر غەنى»ر: ، ئەمىگەنىدىدې

 :دۇەيبۇ ھەقتە مۇنداق د تائاال هللا .مەتكە خىيانەت قىلغان بولىمەنيغەنى بەرسەم
كىمكى غەنىيمەتكە خىيانەت قىلىدىكەن، قىيامەت > ﴿َوَمْن َيْغلُْل َيأِْت بَِما غََلَ َيْوَم الِْقَياَمِة﴾

كۈنى ئۇ خىيانەت قىلغان نەرسىسى بىلەن )يەنى خىيانەت قىلغان نەرسىسى 

قىيامەت كۈنى ئۇنى كۆتۈرۈشكە  ،ھالبۇكى .②<گەجگىسىگە ئارتىلغان ھالدا( كېلىدۇ
 دېدى.« تاقىتىم يەتمەيدۇمېنىڭ 
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رەسۇلۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:  زەيد ئىبنى خالىد جۇھەنى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 205
خەيبەر غازىتىدا ۋاپات بولغان ئىدى، ساھابىالر بۇنى  ىنىڭ ساھابىلىرىدىن بىر ملسو هيلع هللا ىلص

ھەمراھىڭالرنىڭ نامىزىنى » :ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ دى.يەتكۈز گە ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
 ىرىپ كەتتى.بۇنى ئاڭلىغان كىشىلەرنىڭ چىرايلىرى ئۆزگ دى.دې !«چۈشۈرۈڭالر
ر ھەمراھىڭال» كۆرۈپ(: )ئۇالرنىڭ چىرايىنىڭ ئۆزگىرىپ كەتكىنىنى ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

بىز شۇنىڭ بىلەن،  دى.دې «غەنىيمەتكە خىيانەت قىلدىيولىدا چۈشكەن  هللا
 دەرھەمگىمۇيەھۇدىيالرنىڭ ئىككى  غان ئىدۇق،ئاختۇركېرەكلىرىنى -ئۇنىڭ نەرسە

 ①.جىنى چىقتىريارىمايدىغان بىر تال ما
ۇرۇپ تياكى ئۇنى بىلىپ  مەتكە خىيانەت قىلغۇچىنى كۆرسەيكىمكى بىر غەنى

 خىيانەت بولىدۇ. اش گۇناھئوخشقىلغۇچىغا  گۇناھنى ھەم شۇئۇنىڭغا  ،يوشۇرسا
 بولسۇن ئەرزانياكى  ەتقىمم ،ئاز ياكى كۆپ بولسۇن مەيلى قىلىنغان غەنىيمەت

 .ھېسابلىنىدۇ ئاالنىڭ دەرگاھىدا كاتتا گۇناھتا هللا
 هللا ملسو هيلع هللا ىلصمۇنداق دەيدۇ: رەسۇلۇلالھ ئىرباز ئىبنى سارىيە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  .201

 اڭام: »مۇنداق دېدى يۇڭىنى ئېلىپ ەتۆگتال مەتتىن بىر ييولىدىكى غەنى
ۇ ۇشۇنچىلىك نەرسىمم سىرت كەلگەندىنگە ئوخشاش نېسىۋە ەرسىلغەنىيمەتتىن 

ئۇ  ،( بەشتىن بىرى بۇنىڭدىن مۇستەسنامەتنىڭي)غەنى تەگمەيدۇ لېكىن ئارتۇق
كىچىك  ئۇنىڭدىن ۋە يىڭنە-يىپ ،شۇنىڭ ئۈچۈن .قايتۇرۇلىدۇ گەسىلەرھەم 

 ،كىننەت قىلىشتىن ساقلىنىڭالر! چۈمەتكە خىيايغەنى ،تاپشۇرۇڭالر مۇنەرسىلەرنى
مۇس، ئوت ون-قىيامەت كۈنى ئار ئۇ كىشى ئۈچۈن خىيانەت قىلىنغان غەنىيمەت

 ②.«رەسۋاچىلىق بولىدۇۋە 
رىۋايەت قىلىپ  ئىبنى شۇئەيب دادىسىدىن، دادىسى بوۋىسىدىن ئەمىر .202

بىر  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ ،ئۆمىكىنىڭ قىسسىسىدەئەلچىلەر ۋازىن ەمۇنداق دەيدۇ: ھ
ۇ ! بئى خااليىق: »دە-ئالدى ئۇنىڭ لوكىسىدىن يۇڭ نىڭ قېشىغا كېلىپتۆگى
ىرى ب بەشتىن مېنىڭ ئەمەس، ھېچنەرسەمەتنىڭ بەشتىن بىرىدىن باشقا يغەنى

. بىر دېدى« يىڭنىنىمۇ يوشۇرۇپ قالماڭالر-يىپھەتتا شۇڭا  سىلەرگە قايتۇرۇلىدۇ
 مەن بۇنى توقۇمىمنى: »كېلىپكۆتۈرۈپ يۇڭ بىر چاڭگال  كىشى قولىدا

ماڭا ۋە : »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  گەنىدى،دې« ېلىش ئۈچۈن ئالغان ئىدىمئوڭشىۋ

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد، ئەھمەد ۋە نەسائى توپلىغان؛ شۇئەيب ئەرنەئۇۋت ۋە ھاكىم  ①
 دېگەن.« ھەسەن»ئەھمەد، تەبرانى ۋە بەززار توپلىغان؛ ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇۋت  ②
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دى. ھېلىقى كىشى: دې «جەمەتىگە تەۋە نەرسە سېنىڭ بولسۇن! پئابدۇلمۇتتەلى
دېدى ۋە « مېنىڭ ئۇنىڭغا ھاجىتىم يوق سۆزۈڭنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ئەمدى»

 ①ئۇنى تاشلىۋەتتى.
 ىشىدىنبىر ك قەبىلىسىدىن بولغانەلقىين ابدۇلالھ ئىبنى شەقىيق بئ .203

نىڭ قېشىغا كەلسەم ئۇ مەككە  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ مەن  نەقىل قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:
مەت يئى رەسۇلۇلالھ! غەنى»جىلغىلىرىدىن بىرىدە ئات چاپتۇرۇۋاتقان ئىكەن. مەن: 

مەتنىڭ بەشتىن يغەنى: »ملسو هيلع هللا ىلص، رەسۇلۇلالھ ەپ سورىسامد« ھەققىدە نېمە دەيسەن؟
 ەنىيمەت بىرغ»دېدى. مەن: « دۇرن، بەشتىن تۆتى قوشۇن ئۈچۈنئۈچۈ هللابىرى 
، ياق: »ملسو هيلع هللا ىلص، رەسۇلۇلالھ سەمدې« ؟راق بېرىلمەمدۇبىر كىشىدىن ئارتۇق گەكىشى

غەنىيمەت دېگەن سەن يېنىڭدىن چىقىرىدىغان مال ئەمەس، سېنىڭ يەنە بىر 
 «قومۇسۇلمان قېرىندىشىڭدىن ئارتۇق غەنىيمەت ئېلىشقا ھېچقانداق ھەققىڭ ي

 ②دېدى.
 

 مەتكە خىيانەت قىلغۇچىنىڭ جازاسىيغەنى
ڭغا ، ئۇنىساخىيانەت قىليولىدىكى بىرەر نەرسىگە  هللا كىمكى ،ىلگىنكىب

تىكى ئازاب ھەققىدىكى ئاخىرەت ۋاجىب بولىدۇ. ئازابىدۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ 
مەتتىن بىرەر نەرسىگە يكىمكى غەنى ،. دېمەكھەدىسلەر يۇقىرىدا كەلتۈرۈلدى

خىيانەت قىلغان  ھەمدە ئۇنى دوزاخقا كىرگۈزىدۇهللا قىلىدىكەن،  خىيانەت
 ىلغان نەرسىسىنى. خىيانەت قئاساسەن ئوتمۇ شۇنچە كۈچلۈك بولىدۇ سىگەنەرسى

خىيانەت ئۇ نەرسە گۇۋاھچىالر ئالدىدا دىنىگە ئارتىپ كېلىدۇ، قىيامەت كۈنى گە
تكە )غەنىيمەىراپ تۇرىدۇ. ئۇنىڭغا قارشى چىق ئۈچۈن شەرمەندە قىلىش قىلغۇچىنى

دىن شاپائەت ۋە ياردەم سورىغان  ملسو هيلع هللا ىلصقىيامەت كۈنى رەسۇلۇلالھ خىيانەت قىلىپ( 
ساڭا  بۈگۈن ساڭا ھېچقانداق ياردەم قىاللمايمەن،: »ملسو هيلع هللا ىلصكىشىگە رەسۇلۇلالھ 

مەتكە خىيانەت قىلغۇچى ئاخىرەتتە يدەيدۇ. غەنى «ئاللىبۇرۇن يەتكۈزگەن ئىدىم
 .واللمايدۇلەر قاتارىدىن بشەھىد

ئاخىرەتتىكى  يمەتكە خىيانەت قىلغۇچىنىڭغەنى يۇقىرىقى بايانالر

                                                            
 دېگەن.« ھەسەن»يب ئەرنەئۇۋت ئەھمەد ۋە نەسائى توپلىغان؛ ئەلبانى ۋە شۇئەئەبۇ داۋۇد،  ①
تە بۇ بەت -311توم  -2ناملىق تەپسىرى  «تفسري ابن كثري»، ئىبنى كەسىر ئۆزىنىڭ بەيھەقى توپلىغان ②

 دېگەن.« سەھىھ»ھەدىسنى 
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 قاتتىق خىيانەت قىلغۇچىالرغانىڭ هللا ئۇالربىر قىسمى بولۇپ،  ئازابلىرىدىن
 .تۇرقىلىدىغانلىقىنى بىلىشىڭگە يېتەرلىك بغەزە

ِ  نىڭ:تائاال هللازەھھاك ئىبنى مۇزاھىم  َتََبَع ِرْضَواَن اّلَلَ ِ﴾﴿أَفََمِن ا  َكَمْن َباَء بَِسَخٍط ِمَن اّلَلَ
 ېگىشلىكنىڭ غەزىپىگە ئۇچراشقا تهللانىڭ رازىلىقىنى ئىزدىگەن كىشى »هللا

نىڭ هللا» دېگەن ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ:  ①«بولغان كىشىگە ئوخشامدۇ؟
 دۇر،كىشى خىيانەت قىلمىغانمەتكە يغەنى —رازىلىقىنى ئىزدىگەن كىشى 

ىيانەت خمەتكە يغەنى بولسا  ئۇچراشقا تېگىشلىك بولغان كىشى نىڭ غەزىپىگەهللا
  ②«.دۇركىشى قىلغان

 پەيدا قىلىدۇيامان تەسىر  دا قوشۇنغاەت قىلغۇچى دۇنيامەتكە خىيانيغەنى
ىگە ەلبئۇالرنىڭ ق هللا كۆرۈلسە،ىيانەت قىلىش مەتكە خيبىر قەۋمدە غەنى چۈنكى

 ۈۋېتىدۇ.بىنى كېچىكتۈرىئۇالردىن غەل ۋە پەقەت قورقۇنچنى تاشاليدۇ
ئىچىدە  بىرەر قەۋم»ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: 

ىنى قورقۇنچ ئۇالرنىڭ قەلبىگە پەقەت هللا، كۆرۈلسەەتكە خىيانەت قىلىش ميغەنى
پەقەت ئۆلۈم كۆپىيىدۇ؛ ، ئۇالر ئىچىدە كۆپەيسەئىچىدە زىنا  بىرەر قەۋمتاشاليدۇ؛ 
دۇ؛ ۋېتىۈئۇالرنىڭ رىزقىنى ئۈزهللا ، پ بەرسەرازىنى كېمەيتىۆلچەم ۋە تائ بىرەر قەۋم

 قاتىللىقئۇالرنىڭ ئىچىدە  ىش يۈز بەرسە،ق ھۆكۈم قىلناھەئىچىدە بىرەر قەۋم 
ۇالرغا دۈشمەننى ئ هللا، ۇش يۈز بەرسەئەھدىنى بۇزئىچىدە ؛ بىرەر قەۋم تارقىلىدۇ

  ③.«ھۆكۈمران قىلىدۇ

 رەسۇلۇلالھ نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن ئەنھۇئەبۇ زەر غىفارى رەزىيەلالھۇ . 205
ش ىخىيانەت قىلئىچىدە غەنىيمەتكە  ئۈممىتىمئەگەر مېنىڭ »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص

 ④.«ئۇالرغا ھەرگىز قارشى تۇرالمايدۇدۈشمەن  بولمىسىال،
ھەبىب ئىبنى مەسلەمە  غىفارى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ شۇنىڭ ئۈچۈن ئەبۇ زەر

مۇستەھكەم  مۇددەت اغقۇچىلىكشى بىر قوي سىلەرگە قاردۈشمەن س: »دىنفىھرى
ئەبۇ زەر: دېدى.  «ھەئە»ەسلەمە: ب ئىبنى م، ھەبىەپ سورىغانىدىد« تۇراالمدۇ؟

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -152ئال ئىمران  سۈرە ①
 بەت. -350توم  -1 «تفسري الطربي» ②
 بەت. -555توم  -2ناملىق كىتابى  «املوطأ»ئىمام مالىكنىڭ  ③
بەتتە ھەم نەقىل  -555توم  -0ناملىق كىتابى  «املطالب العالية»تەبرانى توپلىغان، ئىبنى ھەجەر ئۆزىنىڭ  ④

 دېگەن.« راۋىيلىرى ئىشەنچلىك»قىلغان، ھەيسەمى 
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مەتكە خىيانەت يغەنى نىڭ ئىچىدەبىلەن قەسەمكى، سىلەر رەببىكەئبىنىڭ »
  ①دېدى. «ىدىغانالر باركەنقىل

: دىنكىشىلەرئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئالدىغا كەلگەن 
، ئۇالر: پ سورىغانىدىدە« مۇستەھكەم تۇراالمدۇ؟سىلەرنىڭ ئالدىڭالردا دۈشمەن »
چوقۇم غەنىيمەتكە خىيانەت سىلەر ». ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: ېدىد« ھەئە»

   ②.دېدى« قىلىپسىلەر
قىلغۇچىنىڭ دۇنيادىكى جازاسى توغرۇلۇق  مەتكە خىيانەتيغەنى الىمالرئ

مەتكە خىيانەت يالر غەنىالىمئ كۆپچىلىكراشالرنى ئوتتۇرىغا قويدى. ھەرخىل قا
ۋېتىشكە بىرلىككە ۈۇش ۋە ئالغان نەرسىلىرىنى كۆيدۈرئۇر )تەزىر( قىلغۇچىالرنى

 كەلدى.
بىز ۋەلىد ئىبنى ھىشام بىلەن »سالىھ ئىبنى مۇھەممەد مۇنداق دەيدۇ: 

بىرگە جەڭگە چىققانىدۇ. سالىم ئىبنى ئابدۇلالھ ۋە ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىز ھەم 
كېرەككە خىيانەت قىلغانىدى، ۋەلىد -بىز بىلەن بىرگە ئىدى. بىر كىشى نەرسە

ۇ ئ ە بۇيرۇدى. شۇنىڭ بىلەن،كېرەكلىرىنى كۆيدۈرۈۋېتىشك -ئۇ كىشىنىڭ نەرسە
نى سازايى قىلدى ۋە ئۇنىڭ كېرەكلەر كۆيدۈرۈۋېتىلدى. ئاندىن ئۇ-نەرسە

 .③«نېسىۋىسىنى بەرمىدى
، غىىئۇلمىنىدىغان مەتكە خىيانەت قىلغۇچىنىڭ يالر غەنىلىمائ كۆپچىلىك

باشقا  قىلغان شۇ نەرسىسىدىنقۇرئانى ۋە خىيانەت كىيىمى، قورالى، 
ەرسە ن خىيانەت قىلىنغانبىرلىككە كەلدى. ئەگەر  شىگەۈلۈنەرسىلىرىنىڭ كۆيدۈر

 ۇ. بەيتۇلمالغا قېتىلىدنى تۆلەيدۇ ۋە ئۇنىڭ پۇلى بولسا، ئۇ ۇنغانبولپ ىتىئىشل
 ماتالىرىنىڭ-نىڭ مالمەتكە خىيانەت قىلغۇچىيالر غەنىالىمبەزى ئ

 جازاالنمايدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى. پەيتتەۋە شۇ  يدىغانلىقىنىكۆيدۈرۈلمە
ە بىرەر نەرس مەتتىنيبىر كىشى غەنى»سىرىدە مۇنداق دەيدۇ: پتە ئۆز قۇرتۇبى

ۋە ئەبۇ ھەنىفىنىڭ  يشافىئىئىمام مالىك، ئىمام  ئوغرىالپ بايقىلىپ قالسا،
لىنىدۇ ۋە بئەدە ،ان نەرسە قايتۇرۇپ ئېلىنىدۇالنغىرئۇنىڭدىن ئوغ داقارىشى

                                                            
 دېگەن.« راۋىيلىرى ئىشەنچلىك»ھەيسەمى  تەبرانى توپلىغان، ①
 توپلىغان.ئىبنى ئەساكىر  ②
 ئەبۇ داۋۇد توپلىغان. ③
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 .①«جازالىنىدۇ

مەتكە خىيانەت يغەنى»مۇسلىمنىڭ شەرھىسىدە ئىمام نەۋەۋى مۇنداق دەيدۇ: 
ۇ ئەب :ئالىمالر ھەرخىل قاراشنى ئوتتۇرىغا قويغان ى ھەققىدەنىڭ جازاسقىلغۇچى
ى >قايسمالر: لىائئىمام مالىك ۋە ئىمام شافىئىي قاتارلىق كۆپچىلىك  ھەنىفە،

رى تاقىلى-نىڭ يۈكئۇ خىل تەزىر بېرىش ئىمامنىڭ ئىختىيارلىقىدا بولىدۇ ئەمما
 .②«دەيدۇ <كۆيدۈرۈلمەيدۇ

 الىمالركۆپچىلىك ئ»مۇنداق دەيدۇ: نزىر بەكرى ئىبنى مۇئىمام ئەبۇ
كۇفۇر دىيارىغا كىرگەندە دۈشمەنلەرنىڭ تامىقىنى يېيىش ۋە  مۇجاھىدالر

 ،دېمەك .ولىدىغانلىقىغا بىرلىككە كەلدىلىرىغا ھەلەپ قىلىپ بېرىشىگە بغئۇال
ا، . ئەممغاندۇررۇخسەت قىلىنئايرىم باشقا نەرسىلەر ئارىسىدىن ۋە ھەلەپكە تاماق 

اللىرىدىن دۈشمەن م ،ئۈچۈن ھەلەپتىن باشقا غۈن تاماق، ئۇاليىش ئۈچېي
 .«ھېچقانداق كىشىگە دۇرۇس بولمايدۇ ھەرقانداق نەرسىگە چېقىلىش

ئارتۇق  مېۋىلەرنى كۆتۈرۈپ ئېلىپ كەتمەستىن ۋە تىكىمۇجاھىد دەرەخ
 نىڭ ئېھتىياجىغادەرماندىن پەقەت ئۆزى-دورا ،گەپ يوق ھېچ سەېئېلىۋالماستىن ي

ئېلىشى  ھېچبىر نەرسىنىىالردىن تاق-مال ۋە يۈك-پۇلئەمما  ئالىدۇ چۇشلۇق
 تكە خىيانەت قىلغان بولىدۇمەيغەنى ئېلىپ سالغان بولسائەگەر  ،بولمايدۇ دۇرۇس

 ۇ. ەيدى تۆلىنپۇل ۋە
ئىچمىكى -ۋە يېمەك ىتۈلۈك-ئوزۇقتە مۇجاھىدالر جىھادقا ئاتالنغان پەيت

تۈلۈك -ئىچمەكتىن ئوزۇق-بولمىسا، دۈشمەن زېمىنىدىن ئېلىنغان يېمەك
ئىچمەك بولسا، دۈشمەننىڭ -مەكېتۈلۈك ۋە ي-ئۇالردا ئوزۇق ،تەييارلىنىدۇ. ئەمما

 بولمايدۇ. دۇرۇسائەت ۋە مېۋىلىرىدىن ئېلىشى تاماق، زىر
 

※  ※  ※ 
 

  

                                                            
 بەت. -255توم  -5 «تفسري القرطيب» ①
 .لەربەت -218، -211توم  -12ناملىق كىتابى  «شرح صحيح مسلم»نەۋەۋىنىڭ  ②
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 باب  -31

فىدىيە قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن مۇسۇلمان ئەسىرلەرنى 
 ھەققىدە ىش ياكى جەڭ قىلىشبېر

َجاِل َوالَنَِساِء  مۇنداق دەيدۇ: تائاال هللا ِ َوالُْمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الَرِ ﴿َوَما لَُكْم ََل ُتَقاتِلُوَن ِِف َسِبيِل اّلَلَ
الِِم أَْهلَُها َواْجَعْل لََنا ِمْن لَُدْنَك َولَِيًا َواْجَعْل لََنا ِمْن َوالِْولَْداِن الََِذيَن َيُقولُوَن َربَََنا أَْخِرْجَنا ِمْن َهِذهِ  َيِة الَظَ الَْقْر

نىڭ يولىدا جىھاد هللا)ئى مۇئمىنلەر!( سىلەرگە نېمە بولدىكى، » لَُدْنَك َنِصًْيا﴾
ئى پەرۋەردىگارىمىز! بۇ ئاھالىسى زالىم شەھەردىن >قىلمايسىلەر ۋە )دۇئا قىلىپ(: 

چىقارغىن، ئۆز دەرگاھىڭدىن بىزگە بىر ئىگىدارچىلىق قىلغۇچىنى بىزنى 
غان دەيدى <زگە بىر مەدەتكارنى مۇيەسسەر قىلمۇيەسسەر قىل، ئۆز دەرگاھىڭدىن بى

 ①.«ئاجىز ئەرلەر، ئاجىز ئايالالر ۋە بالىالرنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن جىھاد قىلمايسىلەر
جىھاد گەرچە »مۇنداق دەيدۇ: بۇ ئايەتنىڭ تەپسىرى ھەققىدە قۇرتۇبى ئىمام 

، ۇشىبول يئالى ڭكەلىمىسىنىتائاال ئۆز  هللا ئۈچۈن جانالر قۇربان قىلىنسىمۇ ئەمما
 ۇشىقۇتۇل بەندىلىرىنىڭ )زۇلۇمدىن( ئاجىز مۇئمىنۋە  بولۇشى غالىب نىڭدىن

 مۇسۇلمان ئەسىرلەرنى قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن جەڭۋاجىب قىلدى.  جىھادنى ئۈچۈن
 ۋاجىبتۇر.مۇسۇلمانالر جامائىتىگە  رپ قىلىشسەقىلىش ياكى مال 

قىلىش ئارقىلىق قۇتۇلدۇرۇشقا قارىغاندا  جەڭـــ ئەسىرلەرنى قۇتۇلدۇرۇشتا 
مالنى فىدىيە بېرىپ قۇتۇلدۇرۇش بەكرەك ۋاجىبتۇر چۈنكى بۇنىڭدا جان چىقىم 

 تۇرىدۇ.تىن مۇھىم ئورۇندا بولمايدۇ، جاننى ساقالش مالنى ساقالش
 سەرپ قىلىپئۆز ماللىرىنىڭ ھەممىسىنى >ئىمام مالىك مۇنداق دەيدۇ: 

 پ مۇسۇلمان ئەسىرلەرنى قۇتۇلدۇرۇشنىڭ مۇسۇلمانالرغابولسىمۇ فىدىيە تۆلە
. فىدىيە بەرگەندىن سىرت يەنە، ئىختىالپ يوقھېچبىر  ئىكەنلىكىدە ۋاجىب

تىگە )مۇسۇلمان( ئەسىرلەرگە غەمخورلۇق قىلىش ھەم مۇسۇلمانالر ئۈس
 .②«ۋاجىبتۇر
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ىدۇكى، قىلىن نەقىل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىنئەبۇ مۇسا  .200

ئەسىرلەرنى قۇتۇلدۇرۇڭالر، ئاچ قالغانالرغا تائام بېرىڭالر، »مۇنداق دېگەن: 

                                                            
 ئايەت. -10نىسا سۈرە  ①
 بەت. -211 توم -0 «تفسري القرطيب» ②
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 ①«.!رنى يوقالڭالرللەكېسە
يە ىفىد لەرنى )قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن(ئەسىر ،شىداىنىڭ قاريشافىئىئىمام 

 ەھمەد ئىبنى ھەنبەلنىڭ قارىشىدائئىمام ئىمام مالىك ۋە ؛ مۇستەھەببېرىش 
 ②ۋاجىبتۇر.

 ئەسىرنىڭ فىدىيەسىنى ئۇنىڭ رۇخسىتىبىر كىشى »الر: لىمائپچىلىك كۆ
ئەسىرلىكتىن ئۇ ئەسىر  ىدىيە بىلەنشۇ ف بېرىپ، ئاندىنبىلەن دۈشمەنگە 

 ىپ بېرىشقايتۇرۇ چىقىمىنى نىڭچىۈفىدىيە بەرگ غان بولسا، ئۇ ئەسىر،قۇتۇل
بىر قىسىم  ،بولسا ولمىغانب ن. ئەگەر ئۇنىڭ رۇخسىتى بىلەدەيدۇ «ۋاجىب
الر: مئالىيەنە بىر قىسىم  ،سەېد «ۋاجىب قايتۇرۇشى چىقىمىنىئۇنىڭ »الر: ئالىم

 .ىغاندەپ قار «ئەمەسۋاجىب قايتۇرۇشى »
مۇسۇلمان ئەسىر ئەگەر »ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىز مۇنداق دەيدۇ: 

مۇشرىكالرنىڭ قويۇپ بېرىشى بەدىلىگە فىدىيە تۆلەشنى ۋەدە قىلىپ چىققان 
نىڭ مۇسۇلمانالر بولسا، ئۇنىڭ فىدىيىسىنى تۆلەش مۇسۇلمانالرغا ۋاجىب بولىدۇ.

مۇنداق  تائاال هللا بۇ ھەقتەئەمەس.  بېرىشى دۇرۇس پۇنى مۇشرىكلەرگە قايتۇرۇئ
َرى ُتَفا: دەيدۇ ٌم عَلَْيُكْم إِْخَراُجُهْم﴾﴿َوإِْن َيأُْتوُكْم أَُسا  ئۇالر ئەسىر چۈشۈپ كەلسە،> ُدوُهْم َوُهَو ُمَحَرَ

ھالبۇكى، ئۇالرنى يۇرتلىرىدىن ھەيدەپ چىقىرىش  ؛فىدىيە بېرىپ قۇتقۇزۇۋالىسىلەر
بىرىڭالرنى ئۆلتۈرۈش ۋە يۇرتىدىن -ھارام قىلىنغان ئىدى )يەنى بىرسىلەرگە 

ئۇالرنىڭ ئەسىرگە چۈشۈپ ، ەيدەپ چىقىرىشنى راۋا كۆرۈسىلەرۇھ
 «.③<دۈشمەنلىرىڭالرنىڭ قولىدا بولۇپ قېلىشىنى راۋا كۆرمەيسىلەر(

ْ ِميثَاٌق﴾ ۇرتۇبىئىمام ق يِن فََعلَْيُكُم الَنَْصُر إََِلَ عَََل قَْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيهَْنُ  ﴿َوإِِن اْسَتْنَصُروُكْم ِِف الَدِ
لەپ قىلسا، ئۇالرنىڭ دۈشمىنى بىلەن ئەگەر دىن ئىشىدا ئۇالر سىلەردىن ياردەم تە»

 ④«ئۇالرغا ياردەم بېرىشىڭالر كېرەك ىڭ ئاراڭالردا كېلىشىم بولمىسىالسىلەرن
دۈشمەن زېمىنىدىن ھىجرەت ]داق دەيدۇ: قىلىپ مۇن تەپسىر دېگەن ئايەتنى

مال -پۇلياكى  مۇسۇلمانالرنىڭ ئەسكەر چىقىرىپ ئەگەر قىلمىغان مۇئمىنلەر
 ىېرىشياردەم ب غائۇالر تەلەپ قىلسا، مۇسۇلمانالر ۋېلىشىنىتۇلدۇرۇىنى قۇبىلەن ئۆز

                                                            
 .توپلىغانبۇخارى  ①
 بەت. -550توم  -8كىتابى ناملىق  «املغين»نىڭ ىئىبنى قۇدام ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -80بەقەرە سۈرە  ③
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -12ئەنفال سۈرە  ④
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 ۇدۇرۇس بولمايد ىئۇالرنى ياردەمسىز تاشالپ قويۇشۋاجىب،  ىئۇالرنى قۇتۇلدۇرۇش ۋە
ۇالرغا لەتتە ئبۇ ھا بولسا،ئارىسىدا كېلىشىم  مۇسۇلمانالربىلەن  دۈشمەنلەرئەمما ئۇ 

بوزەك قىلىنغان  ۋە ئاجىز ئمىنلەربولمايدۇ لېكىن ئۇ مۇ دۇرۇسياردەم بېرىش 
 . تۇرش ۋە ياردەم بېرىش ۋاجىبىگىدارچىلىق قىلىبولسا، ئۇالرغا ئ

دىن يولىدا   كەن،تۇرىدى المىدىرالپ مىزكۆزى»مۇنداق دەيدۇ:  ئەرەبى ىئىبن
ەر بىزنىڭ سانىمىز ئەگئېزىلگەنلەرگە ئىگە بولۇپ ياردەم بېرىشىمىز ۋاجىبتۇر. 

ۇ دىنارم بارچە مېلىمىزنى سەرپ قىلىپ يېنىمىزدا بىريېتەرلىك بولسا ياكى 
 «.تۇرۋاجىب قالمىسا ھەم ئۇالرنى قۇتۇلدۇرۇشىمىز

-قوللىرىدا مال» مۇنداق دەيدۇ: بارلىق ئالىمالر مالىك ۋەئىمام  ،شۇنىڭدەك
 تۇرۇپتولۇق ھەم ىتى ۋقۇۋ-ۋە كۈچ ىتاقىتى، سان ،ئەھۋالى-ھال بار تۇرۇپ؛دۇنيا 

ڭ كىشىلەرنىىرلىكىدە تاشالپ قويغان ئۆز قېرىنداشلىرىنى دۈشمەنلەرنىڭ ئەس
ِ َوإَِنَا إِلَْيِه َراِجُعوَن >: قارىتا مۇسىبەتكە ئۈستىگە چۈشكەن ىڭ نهللابىز ئەلۋەتتە › <إَِنَا ّلِلََ

 ①[.«دەيمىز ‹نىڭ دەرگاھىغا قايتىمىزهللاگىدارچىلىقىدىمىز، چوقۇم ىئ
ر ئىبنى ئابدۇلئەزىز ئۆمە دىن نەقىل قىلىنىدۇكى،ئەساكىرئىبنى 
مەقسەتكە : »غانلمان ئەسىرلەرگە مۇنداق خەت يازەدىكى مۇسۇقوستانتىنىي

 ساقلىسۇن! بەلكى هللا كەلسەك، سىلەر ئۆزۈڭالرنى ئەسىر دەپ ساناۋاتىسىلەر،
ىم سبىرەر نەرسىنى تەق ققەخەل ،بىلىڭالركىمەھبۇس بولغانالر.  يولىدا هللاسىلەر 

ئايرىپ ىن كۆپ ۋە ياخشىلىرىنى ئۇنىڭد ائىلەڭلەرگەىلەرنىڭ ئس ىلسامال،ق
ۇم ر، ئەگەر بەش دىنار ئەۋەتتىم ۇكۇنىدىن سىلەرگەپاالنىنىڭ ئوغلى پ. ئەۋەتتىم

ىلەرگە س غان بولسام،ئەندىشە قىلمىتاغۇتلىرىنىڭ ئۇ پۇلنى تۇتۇپ قېلىشىدىن 
غان سورىىڭدىن باشقا يەنە، )دۈشمەن( ئۇن نىڭدىنمۇ كۆپرەك ئەۋەتكەن بوالتتىم.ئۇ

نى قۇلالر-، ھۆرئايال-ئەر كىچىك،-سىلەردىن چوڭ پبېرى يىنىفىدى
خۇش بېشارەت  ،ئەۋەتتىم ۇكۇنىنىپاالنىنىڭ ئوغلى پ)قۇتۇلدۇرۇش( ئۈچۈن 

 ②«ئېلىڭالر!
بىر  نىڭدۈشمەنلەركۈچلۈك قاراش بويىچە، »: دەيدۇئىمام نەۋەۋى مۇنداق 

اۋۇز تاجئىسالم دىيارىغا  ئۇالرنىڭ —غانلىقى ئەسىر ئال مۇسۇلماننىياكى ئىككى 
نىڭ دىيارىمۇسۇلماننىڭ ھۆرمىتى ئىسالم بىر  چۈنكى قىلغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ

                                                            
 بەت. -01 توم -8 «تفسري القرطيب» ①
 بەيھەقى ھەم نەقىل قىلغان. ②
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. شۇڭا بىر ياكى ئىككى ئەسىرنى قۇتۇلدۇرۇشقا ھەرىكەت ھۆرمىتىدىنمۇ كاتتىدۇر
 . ①«قىلىش ۋاجىب بولىدۇ
ۇر بىرى بولغان مەنس مەشھۇر پادىشاھلىرىدىنسۇلمانالرنىڭ ئەندەلۇستىكى مۇ

 دۇر: ىمىسال تىپىك ر بولغان مۇنۇ ۋەقە بۇنىڭئىبنى ئەبۇ ئامىردىن سادى
 منۇرغۇن قېتىلەن ئۇالر بى ،جىھادقا چىقىپ قارشى ياۋرۇپالىق ناساراالرغا ،ئۇ

 ئىالجىسىزلىقتىن ئۇنىڭ ناساراالرۇالر ئۈستىدىن غەلىبە قازاندى. جەڭ قىلدى ۋە ئ
مەنسۇر ئۇالردىن  . شۇنىڭ بىلەن،تەلەپ قىلدى تۈزۈشنىكېلىشىم  بىلەن

 مۈلۈك،-مالھەمدە نۇرغۇن ىنى ئۆزىگە خوتۇنلۇققا بېرىشنى پادىشاھنىڭ قىز
ئۇ  .ماقۇل بولدى ڭغابۇنىھەم  مۇئۇالر ېرىشنى تەلەپ قىلدى.ب زىننەتلەرنى-زىبۇ

ىتىشتىن بۇرۇن ئۇزقىزنى  ناساراالر ئۇ ئەقىللىق ئىدى.ۋە قىز ناھايىتى گۈزەل 
ىچىلىك رول تىياخشى بىر ۋاس لىرى ئوتتۇرىسىدائۆز بىلەن مەنسۇر ئۇنىڭدىن
ئايالالرنىڭ يوتىسى  شەرەپ دېگەن-شان: »قىز ئۇ قىلغانىدى،تەلەپ  ئويناشنى
 «تەلەپ قىلىنىدۇ ئارقىلىقرى نەيزىلى كەكلەرنىڭبەلكى ئەر ئەمەس ئارقىلىق

 دېدى.
بىر مۇسۇلمان ئايال  قىنىدائاخىرالشتۇرۇپ پايتەختكە قايتمەنسۇر جەڭنى 

ا ۇۋاتىسىلەر ئەممشال بولۇخ سەن ۋە خااليىق ھەممىڭالر» ئۇنىڭ قېشىغا كېلىپ:
ەپ د« نېمە ئۈچۈن؟»دېدى. مەنسۇر: « يىغالۋاتىمەن گە پېتىپمەن غەم

 «قاپتۇ قولىغا ئەسىر چۈشۈپ ئوغلۇم غەربلىكلەرنىڭ»ئۇ ئايال:  سورىغانىدى،
، يولغا سالدىئەسكەرلەرنى دەرھال  الئاڭلىغان مەنسۇر قەسىرگە بارماي بۇنىدى. دې

جەڭ بىلەن  ناساراالر انغا قەدەرئايالنىڭ ئوغلىنى قۇتۇلدۇرغ ئاندىن تاكى ئۇ
اد ئوغلىنى ئاز ايالنىڭئ . شۇنىڭ بىلەن، مۇجاھىدالر ئۇبۇيرۇق چۈشۈردى قىلىشقا

نى ئىززەتكە ئىسالمبىلەن ياشاپ  ممەتىھ يالىقىلىپ قايتۇرۇپ كەلدى. ئ
ھەمدە جەننەتلەردە  مەت قىلسۇنرەھ هللائۈممەتكە ئىلگىرىكى شۇ  ەن ئېرىشتۈرگ
 تولۇق رازىلىقىنى مۇكاپات قىلىپ بەرسۇن! ئۆزىنىڭ 

ئالغان بىر ئەسىر  ۇملۇق بىر كاپىر ئومۇرىيە دىيارىدىنريەنە بىر مىسال: 
دەپ « ئى مۇئتەسىم!»مۇسۇلمان ئايال:  . ھېلىقىنى كاچاتاليدۇمۇسۇلمان ئايال

ئتەسىمگە پەرياد قىلىدۇ. مۇئتەسىم ئۇنىڭ پەريادىنى ۇم خەلىپىسى يەئابباسى
 ۋە قاراپ يولغا چىقىدۇئومۇرىيە تەرەپكە  ەپتەشكىلل قوشۇنكاتتا بىر  پئاڭال

                                                            
 بەت. -215توم  -15ناملىق كىتابى  «روضة الطالبني» نەۋەۋىنىڭ ①
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. دۇىن ئايالنى ئەسىرلىكتىن قۇتۇلدۇرۇسۇلما، ئۇ مرۇملۇقالر بىلەن جەڭ قىلىپ
شى ۇشۇنداق بولھەم ئەنە نىڭ ئىماملىرى مۇسۇلمانالر ،بۇ دىننىڭ ئىززىتىدۇرمانا 

ئۇ  ،نىڭ ئەجرىدىن مەھرۇم قويمىغىنىتىممىھ خەلىپىنى ! ئۇهللالزىم. ئى 
 بۈيۈك خەلىپىگە سەۋەبلىك ئۇ مۇسۇلمان ئايالنى غەمدىن خاالس قىلغانلىقى

 ئاتا قىلغىن! ئەجىر
بولۇپ، ئۇالر رۇم بار  رەمۇسۇلمان ئەسىرل بىر تۈركۈمنتاكىيە شەھىرىدە ائ

ى دقىل ىھدى. مۇسۇلمانالر غازات قىلىپ ئۇ يەرنى فەتھۆكۈمرانلىقى ئاستىدا ئى
ى نمۇسۇلمان ئەسىرلەر ھۆكۈمرانلىقىغا بويسۇندۇردى،سۇلمانالر مۇ ۋە ئۇ زېمىننى

  ھەم ئازاد قىلدى.
 ېلىپ،ئەسىر ئ نىكىشى 055بىيلەر مۇسۇلمانالردىن ىسەل، ئۇنىڭدىن باشقا

سۇلتان  بۇنى ئاڭلىغان. ىغان ئىدىەھىرىدە زىندانغا تاشلشئۇالرنى رەھا 
نۇسرەت ئاتا تائاالنىڭ  هللا دى ۋەزەنكى رەھا شەھىرىگە غازات قىلدىن ۇدئىماد
ن مۇسۇلمانالرنى ئەسىرلىكتى ىشى بىلەن ناساراالر ئۈستىدىن غەلىبە قىلىپ،قىل

 قۇتۇلدۇردى.
ن ىتىتددىن ئەييۇبى ھىسۇلتان ساالھكاتىب ئىمادنىڭ نەقىل قىلىشىچە، 

 رەك مۇسۇلمانمىڭدىن كۆپ 25 ئۈستىدىن غەلىبە قىلىپ، راالرناسا جېڭىدە
 .غانئەسىر ئال ناسارانى مىڭ 155 ھەمدە غانقۇتۇلدۇر لەرنىئەسىر

ن مائۇالر مۇسۇل ،ر ئەنە شۇنداق كىشىلەر ئىدىمۇسۇلمان مۇجاھىد سۇلتانال
تى تدۈشمەنلەرگە قارشى جەڭ قىالۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن قئەسىرلىكتىن ئەسىرلەرنى 

بۇ كاپىر ئەسىرلەرنىڭ بەزىلىرى ئىسالمغا كىرىپ . تتىئەسىر ئاال ۋە دۈشمەنلەرنى
 ۇالرب .مۇسۇلمان بولغان ۋاقىتتا ھۆرلۈككە ئېرىشىپ ئەركىنلىككە چىققان ئىدى

 .گە دىققەت قىلىڭھەدىسى تۆۋەندىكى نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھھەققىدە ئېيتىلغان 
نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصمۇنداق دەيدۇ: مەن رەسۇلۇلالھ  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە  .205

بويۇنلىرىغا تاقاق سېلىنىپ )يەنى ئەسىر : »ىغانمۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭل
تائاال  هللائېلىنىپ ئاندىن مۇسۇلمان بولۇپ( جەننەتكە كىرگەن كىشىلەردىن 

ئەسىرگە چۈشۈپ بولۇپ،  كاپىر دەيەنى بۇ كىشىلەر ئەسلى  ①.«مەمنۇن بولىدۇ
 ئۇالر كېيىنكېلىنىدۇ.  ە باغالنغان ھالەتتە ئېلىپكىشەنلەردقالغاندىن كېيىن 

-كويزا غا سېلىنغاندە، ئۇالر-ەر قاتارىدىن بولىدۇئەھلى جەننەتل ىپئىمان ئېيت

                                                            
 بۇخارى توپلىغان. ①
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 كىشەنلەر يېشىپ تاشلىنىدۇ.

 

※  ※  ※ 
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 باب  -32

ئەۋەتكەن قوشۇنلىرى  ،نىڭ غازاتلىرى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
كى مۇسۇلمانالرنىڭ ن كېيىندى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ۋە

 جەڭلىرىئەڭ مەشھۇر 

 ناملىق «شعب اإلميان»ئۆزىنىڭ مى رەھىمەھۇلالھ يھەلى ىمام ئەبۇ ئابدۇلالھئ
ەن بىل ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  جىھاد پەرز قىلىنىشتىن ئىلگىرى]مۇنداق دەيدۇ:  ىداكىتاب

ۇنجى ت ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت بىرنەچچە باسقۇچنى بېسىپ ئۆتكەن.مۇشرىكالر 
اقَْرأْ بِاْسِم َربََِك الََِذي ﴿: گە مانا بۇ ئايەتنى ۋەھىي قىلدى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر تائاال  هللا بولۇپ

 .①«ردىگارىڭنىڭ ئىسمى بىلەن ئوقۇغىنياراتقان پەرۋە»  ﴾َخلََق 
َثُِر ۞ قُْم ﴿مۇنداق دېدى: بۇيرۇپ  يەتكۈزۈشكەئۇنى تائاال  هللائاندىن  َيا أََيَُها الُْمَدَ

ئى )ۋەھيى نازىل بولغان چاغدا( كىيىمگە چۈمكىلىۋالغۇچى )پەيغەمبەر!( » ﴾فَأَْنِذْر ۞
 .②«[2ڭ ئازابىدىن ئاگاھالندۇر ]نىهللا[ تۇر! )ئىنسانالرنى( 1]

يالغانغا چىقارغان نى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر يەتكۈزۈپ، ئۇالر ئۇالرغا  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر گەرچە 
َواْصِْبْ عَََل َما َيُقولُوَن َواْهُجْرُهْم ﴿ :مۇنداق دېدى ر قىلىشقا بۇيرۇپۋئۇنى سە هللا ۋاقىتتا،

ئۇالرنىڭ )يەنى مەككە كۇففارلىرىنىڭ( )سېنى سېھىرگەر، شائىر، » ﴾َهْجًرا َجِميًَل 
 .③«ىنمەجنۇن دېگەن( سۆزلىرىگە سەۋر قىلغىن، ئۇالرنى چىرايلىقچە تەرك ئەتك

 ۇپە بۇيرئۇالردىن يۈز ئۆرۈشكنى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر تائاال  هللا ىڭ بىلەن بىرگە،شۇن
ْ ﴿ :مۇنداق دېدى   ﴾َحَّتَ َيُخوُضوا ِِف َحِديٍث غَْْيِهِ  َوإَِذا َرأَْيَت الََِذيَن َيُخوُضوَن ِِف آَياتَِنا فَأَْعِرْض َعهْْنُ

قىلىپ( پاراڭ سېلىشىۋاتقان بىزنىڭ ئايەتلىرىمىز توغرىسىدا )تەنە ۋە مەسخىرە »
كىشىلەرنى كۆرگىنىڭدە، ئۇالر بۇنىڭدىن باشقا پاراڭغا چۈشمىگۈچە ئۇالر بىلەن 

 .④«بىللە ئولتۇرمىغىن
مۇسۇلمان بولغاندىن  الرىئەنسار ،غا ئېچىپ بىرىپدىنىنى ئىسالممە هللا

: دىېجرەت قىلىشقا بۇيرۇپ مۇنداق دكېيىن مۇئمىنلەرنى مەككىدىن مەدىنىگە ھى

                                                            
 ئايەت. -1ئەلەق سۈرە  ①
 ئايەتلەر. -2، -1مۇددەسسىر سۈرە  ②
 ئايەت. -15مۇززەممىل سۈرە  ③
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -58ئەنئام سۈرە  ④
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ًما َكِثًْيا َوَسَعةً ﴿ َِ ِ َيِجْد ِِف اأْلَْرِض ُمَرا يولىدا ھىجرەت  هللاكىمكى » ﴾َوَمْن ُيَهاِجْر ِِف َسِبيِل اّلَلَ
 .①«دۇا چىقىش يولى ۋە كەڭچىلىك تاپىزېمىند قىلىدىكەن،

ىڭ نمۇسۇلمانالر تائاالهللا ن مەدىنىگە ھىجرەت قىلغاندىن كېيى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
َ ﴿: ېدىمۇنداق د بېرىپرۇخسەت  جەڭ قىلىشىغا أُِذَن لِلََِذيَن ُيَقاَتلُوَن بِأََنَُهْم ُظلُِموا َوإَِنَ اّلَلَ
 ، زۇلۇمغا ئۇچرىغانلىقلىرى ئۈچۈنھۇجۇم قىلىنغۇچىالرغا» ﴾عَََل َنْصِرِهْم لََقِديرٌ 

ئۇالرغا ياردەم بېرىشكە ئەلۋەتتە  هللادى، ەت قىلىن)قارشىلىق كۆرسىتىشكە( رۇخس
 .②«قادىر

 جەڭكىشىلەرگە قارشى  گە ھۇجۇم قىلغانمۇسۇلمانالرنى ئۆزلىرى تائاال هللا
َ ََل ُيِحَبُ ﴿: ېدىبۇيرۇپ مۇنداق د قىلىشقا ِ الََِذيَن ُيَقاتِلُوَنُكْم َوََل َتْعَتُدوا إَِنَ اّلَلَ َوقَاتِلُوا ِِف َسِبيِل اّلَلَ

يولىدا جىھاد قىلىڭالر،  هللاسىلەرگە ئۇرۇش ئاچقان ئادەملەرگە قارشى » ﴾الُْمْعَتِديَن 
 .③«ھەقىقەتەن دوست تۇتمايدۇ هللاتاجاۋۇز قىلماڭالر، تاجاۋۇز قىلغۇچىالرنى 

مۇسۇلمانالرنى ئۆز ئەتراپىدىكى كاپىرالرنى ئۇجۇقتۇرۇشقا  تائاال هللائاندىن 
 ﴾الُْكَفَاِر َولَْيِجُدوا ِفيُكْم غِلَْظةً َيا أََيَُها الََِذيَن آَمُنوا قَاتِلُوا الََِذيَن َيلُوَنُكْم ِمَن ﴿دېدى: بۇيرۇپ مۇنداق 

ئى مۇئمىنلەر! سىلەر ئۆزۈڭالرغا يېقىن جايدىكى كاپىرالر بىلەن ئۇرۇش قىلىڭالر »
)يەنى سىلەرگە خەتەر بولماسلىق ئۈچۈن، ئالدى بىلەن ئەتراپىڭالردىكى كۇففارالرنى 

رغا ئۈستىدە ئۇالۇش ھېس قىلسۇن )يەنى ئۇرقاتتىق ئۇجۇقتۇرۇڭالر(، سىلەرنى ئۇالر 
 .④«، ئۇالرغا ئىچىڭالر ئاغرىمىسۇن(لۇڭالروقاتتىق قول ب
ۋاجىب قىلىشنى مۇئمىنلەرگە  جەڭتائاال )ئۆزىنىڭ يولىدا(  هللائاندىن 

 َوَعََس  ﴿ُكِتَب عَلَْيُكُم الِْقَتاُل َوُهَو ُكْرهٌ لَُكْم َوَعََس أَْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخْْيٌ لَُكْم : ېدىقىلىپ مۇنداق د
ُ َيْعلَُم َوأَْنُتْم ََل َتْعلَُموَن﴾ سىلەرگە جىھاد پەرز قىلىندى، » أَْن ُتِحَبُوا َشْيًئا َوُهَو َشَرٌ لَُكْم َواّلَلَ

سىلەر بىرەر نەرسىنى ياقتۇرماسلىقىڭالر  .ھالبۇكى سىلەر ئۇنى ياقتۇرمايسىلەر
رسىنى ياقتۇرۇشۇڭالر سىلەر بىرەر نە ،مۇمكىن ئەمما ئۇ سىلەر ئۈچۈن پايدىلىقتۇر

مۇمكىن ئەمما ئۇ سىلەر ئۈچۈن زىيانلىقتۇر. )سىلەرگە نېمىنىڭ پايدىلىق 
 غابۇيرۇغان هللا )شۇنىڭ ئۈچۈن ،بىلىدۇ، سىلەر بىلمەيسىلەر هللائىكەنلىكىنى( 

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -155نىسا سۈرە  ①
 ئايەت. -31ھەج سۈرە  ②
 ئايەت. -115بەقەرە سۈرە  ③
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -123تەۋبە سۈرە  ④
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 ①«.ئالدىراڭالر(
 هللا جەڭ قىلىشى بولسا (يولىدا هللا)شۇنىڭ بىلەن بىرگە، مۇئمىنلەرنىڭ 

قىلىپ مۇنداق  بايانىلەن بولغان تىجارەت ئىكەنلىكىنى تائاال ب سۇبھانەھۇ ۋە
ى ِمَن الُْمْؤِمِننَي أَْنُفَسُهْم َوأَْمَوالَُهْم بِأََنَ لَُهُم الَْجَنََة ُيَقاتِلُوَن ِِف َسِبيِل ا: ېدىد َ اْشََتَ ِ فََيْقتُ ﴿إَِنَ اّلَلَ لُوَن ّلَلَ

ُيْقَتلُوَن َوعًْدا عَلَْيِه َحَقًا ِِف الَتَْوَراةِ  ِ فَاْسَتْبِشُروا بَِبْيِعُكُم الََِذي  َو َواْْلِْنِجيِل َوالُْقْرآِن َوَمْن أَْوََف بَِعْهِدهِ ِمَن اّلَلَ
مۇئمىنلەردىن ئۇالرنىڭ  هللاشۈبھىسىزكى، » َباَيْعُتْم بِِه َوَذلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم﴾

 ولىداي نىڭهللائۇالر  ؛جانلىرىنى، ماللىرىنى ئۇالرغا جەننەتنى بېرىپ سېتىۋالدى
 بىلەن دۈشمەنلەر يەنى) ئۆلتۈرۈلىدۇ ۋە ئۆلتۈرىدۇ( دۈشمەنلەرنى) قىلىپ ئۇرۇش
)جىھاد قىلغۇچىالرغا جەننەتنى ۋەدە قىلىش(  .شەھىد بولىدۇ( قىلىپ جىھاد

 ۋەدىسىدۇر، راست( نىڭهللاتەۋراتتا، ئىنجىلدا ۋە قۇرئاندا زىكرى قىلىنغان )
 ئەھەدى ۋاپادار تىنمۇهللا يەنى) ؟!بار كىم لغۇچىقى ۋاپا بەك تىنمۇهللا ۋەدىسىگە

 ②.«ن بۇ سوداڭالردىن خۇشال بولۇڭالر، بۇ زور مۇۋەپپەقىيەتتۇرقىلغا( يوق.
ئۆزىگە  ئۇنى قوبۇل قىلىش، جىھادنى پەرز قىلغاندىن كېيىن هللادېمەك، 

ىڭ ندىن بولۇپ قالدى. جىھادئىماننىڭ جۈملىسى — قىلىش ئاداالزىم تۇتۇش ۋە 
 لگەن كىشىئۆلتۈرۈيولىدا  هللاۋە  گەنئۆلتۈر نىپىريولىدا كا هللا بولساشەرتى 

ۇ ئ ئۈچۈن پىدا قىلغان بولسا هللائۆزىنىڭ جېنىنى . كىمكى دۇجەننەتكە ئېرىشى
تىجارەتنىڭ ئەمەلىي يۇقىرىدا ئېيتىلغان  —بولىدۇ. مانا بۇ  ھازىرلىغان نىشەرت

 هللاى بولسا سېتىۋالغۇچ، مۇجاھىد —بولۇپ، ئۇ تىجارەتتىكى ساتقۇچى  كۆرۈنۈشى
ان پۇلغا ساتق بىرەر نەرسىنى مەلۇم مىقداردىكى كىشىئادەتتە ھەرقانداق . تائاالدۇر

. قىلىدۇتەلەپ  نىنەرسىنى تاپشۇرۇش بولسا، سېتىۋالغۇچى ئۇنىڭدىن شۇ
شۇنىڭدەك، مۇجاھىدتىنمۇ ساتقان ئۇ نەرسىنى تاپشۇرۇش تەلەپ قىلىنىدۇ، 

 .③[قا بېغىشالشتۇرهللائېرىشىشى ئۈچۈن جېنىنى ساتقان نەرسە بولسا جەننەتكە 
 بىلىنىدۇ: تەرەپتىنئۈچ  قىممىتى-سېتىلىدىغان نەرسىلەرنىڭ قەدر

نى نەرسىلەرناچار  بۈيۈك كىشىلەر . چۈنكىبۈيۈكلۈكىسېتىۋالغۇچىنىڭ  .1
 سېتىۋالمايدۇ.

ناچار نەرسىلەرگە  مەشھۇر ۋاسىتىچىلەر. چۈنكى ھۆرمىتى ۋاسىتىچىنىڭ .2

                                                            
 ئايەت. -215سۈرە بەقەرە  ①
 ئايەت. -111سۈرە تەۋبە  ②
 بەتلەر. -50، -55توم  -1 «كتاب املنهاج يف شعب اإلميان» ③
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 قىلمايدۇ. بىدىكچىلىك
ۇل مىقداردا پناچار نەرسىلەرگە كاتتا  كىباھاسىنىڭ يۇقىرى بولۇشى. چۈن .3

سۇبھانەھۇ ۋەتەئاال ئۆزى  هللابېرىلمەيدۇ. شەھىدلەر ۋە مۇجاھىدالرنىڭ جانلىرىنى 
نى  ملسو هيلع هللا ىلصمۇھەممەد  ئەڭ شەرەپلىك كىشى بولغانشۇنداقال ! قاراڭسېتىۋالغانلىقىغا 

لىپ قى اھىدىكى جەننەتئۆز دەرگ تىجارەتكە ئەلچى قىلىپ، باھاسىنىبۇ تائاال  هللا
 مۇجاھىد ۋە پەزىلەتكە شەرەپ-شان بۇ! نەزەر سېلىڭبېكىتكەنلىكىگە 

 ەيدۇ.ئېرىشەلم رردىن باشقىالەمۇئمىنل
 ھېچ اتىدىغانس ئىگىسىگە قۇل ،نىڭ قۇلىدۇر، ھالبۇكىهللا ـــ مۇئمىن
 ۇئ ىال ئاندىنقىلىۋەتكەند دئازا گە بواللمايدۇ. خوجىسى ئۇنىىنەرسىگە ئ
 نىڭ جانلىرىنىمۇئمىن بەندىلىرى نىڭ ئۆزهللائۇلۇغ نى ساتااليدۇ. نەرسىلىرى

تائاالنىڭ ئۇالرنى ئاللىبۇرۇن ئازاد قىلىۋەتكەنلىكىگە هللا  بولسا الغانلىقىسېتىۋ
 شەھىد بولۇش ياكى جىھاد قىلىش خالىس نىيەت ئۈستىدە كىمكىئىشارەتتۇر. 

 شقا مۇۋەپپەق بولغانا تاپشۇرۇقهللا ئۆز جېنىنى ئارقىلىق تا تۇرۇشياكى ھارىس ۋە
 دئازائۇنى ئۆز پەزلى بىلەن  تائاال هللادېمەك، ئۇنىڭ سودىسى پۈتتى ۋە  بولسا،

 .دىقىل
 ايانب سېتىۋېلىشنىماللىرىنى  ۋە جانلىرىئۇالرنىڭ مۇئمىنلەردىن تائاال  هللا

« ؟چەقان سىباھا نىڭئى رەببىمىز! بۇ سودى»گويا:  لەرىنمۇئم ،قىلغاندىن كېيىن
 پۇلىنىڭدەپ، « ئۇالرغا جەننەت باردۇر» ﴿بِأََنَ لَُهُم الَْجَنََة﴾: تائاال هللا، پ سورىغاندەكدە

 .ىدۇئىكەنلىكىنى خەۋەر قىلجەننەت 
)جانلىرىمىز ۋە  گەن تاۋارنىئى رەببىمىز! سودىدا كېلىشىل» گويا: مۇئمىنلەر
ِ : تائاال هللا، پ سورىغاندەكدە« ؟بېرىمىزقانداق  ماللىرىمىزنى(  ﴿ُيَقاتِلُوَن ِِف َسِبيِل اّلَلَ

ُيْقَتلُوَن   ەۋ ئۆلتۈرىدۇ( دۈشمەنلەرنى) قىلىپ ئۇرۇش يولىدا نىڭهللائۇالر » ﴾فََيْقُتلُوَن َو
دەپ جاۋاب « شەھىد بولىدۇ( قىلىپ جىھاد بىلەن دۈشمەنلەر يەنى) ئۆلتۈرۈلىدۇ

 ەرگەنبتاۋارنى  سەمىمىي بولۇپ سودىدابۇ  قىلساڭالر شۇنداقمانا »يەنى بېرىدۇ. 
 دەيدۇ.« ۋاجىب بولىدۇسىلەرگە جەننەت  ئارزۇ قىلغان دە،-بولىسىلەر

ئى رەببىمىز! بەندىلىرىڭگە بەرگەن نېئمەتلىرىڭگە : »مۇئمىنلەر گويا
ھچى كىم گۇۋايەنە بۇ سودىغا  ىڭ گۇۋاھ ئىكەنلىكى ھەقىقەتتۇر.رىڭنپەرىشتىلى

اِة َواْْلِْنِجيِل ﴿َوعًْدا عَلَْيِه َحَقًا ِِف الَتَْورَ : تائاال هللا، پ سورىغاندەكدە« ؟چۇ؟ توختاماليدۇبوال
جىھاد قىلغۇچىالرغا جەننەتنى ۋەدە قىلىش( تەۋراتتا، ئىنجىلدا ۋە ») ﴾َوالُْقْرآِن 
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يەنى  دەپ جاۋاب بېرىدۇ.« ۋەدىسىدۇر راست( نىڭهللاقۇرئاندا زىكرى قىلىنغان )
ل تەۋرات، ئىنجى توختامنى خالىساڭالر، مانا بۇ ەرىربەندىلىرىم! ئەگەر سىلەر ب ئى»

ئەگەر سىلەر بىر ياكى ئىككى  ؛توختامدۇرئۈچ دانە  بولسا ئارىمىزدىكى رئانۋە قۇ
ئۈچ  لمانالردىن ئىبارەت چوڭگۇۋاھچىنى خالىساڭالر، يەھۇدى، ناسارا ۋە مۇسۇ

 دەيدۇ.  «ئۈممەتنى گۇۋاھچى قىلدىم
 خالىغان ۈپ،! سەن خالىغان نەرسىنى ئۆچۈرئى رەببىمىز» :مۇئمىنلەر گويا

سوراق -انلىرىڭدىن سوئالغقىلسېنىڭ  نەرسىنى ئۇنىڭ ئورنىغا قويااليسەن ھەمدە
ِ  :تائاال هللا، پ سورىغاندەكدە« قىلىنمايدۇ  ۋەدىسىگە» ﴾﴿َوَمْن أَْوََف بَِعْهِدهِ ِمَن اّلَلَ

 پدە «(يوق ئەھەدى ۋاپادار تىنمۇهللا يەنى) ؟!بار كىم قىلغۇچى ۋاپا بەك تىنمۇهللا
 . جاۋاب بېرىدۇ

ۇشايمان ئېلىپ پ تۇغدۇرۇپئىگىسىگە زىيان  ىچىدەسېتىق ئ-سودا
ە شاللىق ۋو، خئېلىپ كېلىپ ئامەت ۋە ۋاپا ،شادلىق پايدا، ؛كېلىدىغانلىرى بار

بۇ بىلەن قىلىنغان تائاال  هللا بار. چىلىك ئاتا قىلىدىغانلىرى ھەمەنخۇرس
ۋە خۇرسەن  شالۇمۇئمىنلەرنى ختائاال  هللا ،سودىنىڭ پايدىسى ئەڭ چوڭ بولغاچقا

 ﴿فَاْسَتْبِشُروا بَِبْيِعُكُم الََِذي َباَيْعُتْم بِِه َوَذلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم﴾: مۇنداق دېدى پبولۇشقا چاقىرى
 .«ن بۇ سوداڭالردىن خۇشال بولۇڭالر، بۇ زور مۇۋەپپەقىيەتتۇرقىلغا»

ى ِمَن الُْمْؤِمِننَي أَْنُفَسُهْم َوأَْمَوالَ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  َ اْشََتَ  ﴾ُهْم بِأََنَ لَُهُم الَْجَنَةَ ﴿إَِنَ اّلَلَ
مۇئمىنلەردىن ئۇالرنىڭ جانلىرىنى، ماللىرىنى ئۇالرغا  هللاشۈبھىسىزكى، »

ئۇنىڭ ئەئرابى بىر ئوقۇۋاتقاندا دېگەن ئايەتنى  «جەننەتنى بېرىپ سېتىۋالدى
بىلەن  هللا. ودىكەنسپايدىلىق تولىمۇ بۇ » :ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ يېنىدىن
ۋە قايتىشنىمۇ تەلەپ  سودامدىن قايتمايمەنئەمدى بۇ  مەن ،قەسەمكى

 .قىلدى جەڭ انغا قەدەرشەھىد بولغ ىپ تاكىدە، جىھادقا چىق-دېدى« قىلمايمەن
 

 نىڭ غازاتلىرى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
رغا مۇسۇلمانال ئۆزى قاتناشقان ۋە كاپىرالر بىلەن بولغان جەڭدە ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

نى رقاراشالمىغان ىئوخشئالىمالر رنىڭ سانى ھەققىدە قوماندانلىق قىلغان غازاتال
 غا قويدى.ىئوتتۇر

غازاتقا  21 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ » :ۇرەزىيەلالھۇ ئەنھجابىر ئىبنى ئابدۇلالھ  .201
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 ①.دېگەن «قاتناشقان
 «قاتناشقان قاغازات 11 ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ: »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇزەيد ئىبنى ئەرقەم 

 ②دېگەن.
لىقىنى بايان غازاتقا قاتناشقان 27نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ئىبنى ئىسھاق

 قىلغان.
 :ردۇرئەڭ مەشھۇر غازاتالقاتناشقان  ملسو هيلع هللا ىلصتۆۋەندىكىلەر رەسۇلۇلالھ 

  ئەبۋائ غازىتى ،بىرىنچى
بىرىنچى يىلى سەفەر  ىيىنىڭۇ ھىجرب. دەپمۇ ئاتىلىدۇ ۋۇددان غازىتى —ۇ ب

ئۇچراشماي قايتىپ  بۇ جەڭدە دۈشمەنگە ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  بولۇپ، ئېيىدا بولغان
 كەلگەن.

  بۇۋات غازىتى ،ئىككىنچى
 يىدا بولغان.ېئۇل ئەۋۋەل ئينىڭ ئىككىنچى يىلى رەبىىيىھىجر — بۇ

  غازىتى ۇشەيرەئ ى،ئۈچىنچ
 ئېيىدا بولغان. ەۋۋەلل ئىجۇماد يىلىنىڭ ئىككىنچى ىيىھىجر —بۇ 

  ر غازىتىئەۋۋەلقى بەد ،تۆتىنچى
نىڭ ىيىھىجر ئۆتمەي-بىر نەچچە كۈن ئۆتەغازىتىدىن  رەۇشەيئمۇ بۇ

شۇ چاغدا بۇنىڭ سەۋەبى  .ئېيىدا بولغان ل ئەۋۋەلجۇمادى يىلىئىككىنچى 
 ئىزدەش ئۈچۈن ئىدى.مەدىنىنىڭ ئەتراپىغا ھۇجۇم قىلغان كەرز ئىبنى جابىرنى 

 چوڭ بەدر غازىتى  ،بەشىنچى
 نىڭكۇفۇر زەتكە ئېرىشتۈرگەن ۋەئىسالمنى ئىزتائاال بۇ جەڭ ئارقىلىق  هللا

نىڭ ىيىھىجرجەڭ بۇ  چوڭ زەربە بولۇپ، شلىرىنى ھاالك قىلغانىۋاكاتت
غازاتقا قاتناشقان  كۈنى سەھەردە بولغان. -11ننىڭ زائىككىنچى يىلى رامى

 ئون نەچچە ئىدى. 355ساھابىالرنىڭ سانى 
 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەربىز »مۇنداق دەيدۇ:  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبەرا ئىبنى ئازىب  .208

ىلەن سانىنىڭ تالۇت بالرنىڭ بەدر ئۇرۇشىغا قاتناشقانساھابىلىرىنىڭ ئىچىدە نىڭ 
دەريادىن ئۆتكەنلەرنىڭ سانى بىلەن ئوخشاش ئىكەنلىكى ھەققىدە ئۆزئارا 
پاراڭلىشاتتۇق. ئۇنىڭ بىلەن دەريادىن پەقەت مۇئمىنلەرال ئۆتكەن بولۇپ، سانى 

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①
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 ①«.نەچچە كىشى ئىدى 315
ر غازىتى بەد»مۇنداق دەيدۇ:  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئۆمەر ئىبنى خەتتاب  .201

، بولۇپ كىشى 1555ئۇالر  رنىڭ سانىنى ئىگىلىدى،مۇشرىكال ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  كۈنى
 ②.«كىشى ئىدى 311 ساھابىلەر ئاران

نىڭ ئۆز لەرقۇرەيش ساھابىلىرىنى باشالپ يولغا چىققاندا ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
ھ رەسۇلۇلالقوغداش ئۈچۈن يولغا چىققانلىقى ھەققىدىكى خەۋىرى كارۋانلىرىنى 

قۇرەيشلەرنىڭ چىققانلىق  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ گە يىتىپ كەلدى. شۇنىڭ بىلەن،  ملسو هيلع هللا ىلص
 ھۇرەزىيەلالھۇ ئەنئەبۇبەكرى  ھەت سالغانىدى،ېيتىپ مەسلىئ كىشىلەرگەخەۋىرىنى 

ۇ مرەزىيەلالھۇ ئەنھۇئۆمەر ئىبنى خەتتاب ئورنىدىن تۇرۇپ ناھايىتى دانا سۆز قىلدى، 
ئورنىدىن  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمىقداد ئىبنى ئەمىر ئاندىن . ياخشى پىكىر بەردى

بىز سەن بىلەن  نىڭ بۇيرۇغىنى بويىچە قىلغىن،هللائى رەسۇلۇلالھ! »تۇرۇپ: 
ئەلەيھىسساالمغا  بىلەن قەسەمكى، بىز ساڭا بەنى ئىسرائىل مۇسا هللابىللە. 

سەن پەرۋەردىگارىڭ بىلەن بىللە > ﴾﴿فَاْذَهْب أَْنَت َوَربََُك فََقاتََِل إَِنَا َهاُهَنا قَاعُِدوَن : دېگەندەك
ى: ، بەلكدېمەيمىز <بېرىپ ئىككىڭالر ئۇرۇشۇڭالر، بىز بۇ يەردە ئولتۇرۇپ تۇرايلى

لەر ھەم سىسەن پەرۋەردىگارىڭ بىلەن بىللە بېرىپ ئىككىڭالر ئۇرۇشۇڭالر، بىز ›
سېنى ھەق دىن بىلەن ئەۋەتكەن . قىلىمىز< دەيمىز ئۇرۇشبىلەن بىللە تۇرۇپ 

پ باشال قا )ھەبەش شەھىرى( مادىغۇلئەگەر سەن بىزنى بەرك ،بىلەن قەسەمكى هللا
 .دېدى« رغىچە ھەرگىز توختىمايمىزۇ يەرگە يېتىپ باتاكى ش ،ماڭساڭمۇ
 دۇئا قىلدى. خەيرىلىكقىلدى ۋە  سۆز ياخشى ئۇنىڭغا ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

 دىئسە دى.دې« ئى خااليىق! ماڭا مەسلىھەت بېرىڭالر!: »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ئاندىن 
بىزنىڭ بىرەر نەرسە ئى رەسۇلۇلالھ! سەن : »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇىبنى مۇئاز ئ

ېدى. د« ھەئە: »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  گەنىدى،دې «دېيىشىمىزنى خاالۋاتقاندەك قىلىسەن
، سېنى كەلتۈردۇقبىز ساڭا ئىمان : »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇىبنى مۇئاز ئ سەئىد

لىق گۇۋاھ دىننىڭ ھەق ئىكەنلىكىگەسەن ئېلىپ كەلگەن تەستىقلىدۇق، 
ئاڭالشقا ۋە ئىتائەت قىلىشقا  بىز سېنىڭ سۆزۈڭنى . شۇنىڭغا ئاساسەنبەردۇق

بىز سەن  ەڭ بويىچە ئىش قىلغىن،ئىراد !ئى رەسۇلۇلالھ .ئەھدۇپەيمان بەردۇق
ەن سئەگەر  ،بىلەن قەسەمكى هللابىلەن ئەۋەتكەن دىن سېنى ھەق  .بىلەن بىللە
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ەن س ھېچكىم باش تارتمايبىزدىن  ،دېڭىزغا كىرسەڭ (قىزىل)بۇ باشالپ بىزنى 
امان ي ھېچقايسىمىز ەنگە ئۇچرىشىشنى. ئەتە دۈشمكىرىمىزبىلەن بىللە ئۇنىڭغا 

تائاال ساڭا  هللا بەلكىم .سادىق كىشىلەرمىزبىز جەڭدە چىداملىق،  .كۆرمەيمىز
 هللا ئىشنى كۆرسىتىشى مۇمكىن. بىزنىخۇرسەن بولىدىغان كۆزۈڭ بىزدىن 

ھۇ رەزىيەلال سەئىد ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. رەسۇلۇلالھ !« گە باشالپ ماڭغىنكىتىىنىڭ بەرتائاال
 ى،كشارەت ئېلىڭالرىئاتلىنىڭالر! خۇش ب»دە: -بولدى خۇرسەننىڭ سۆزىدىن ئەنھۇ
 ،بىلەن قەسەمكى هللاۋەدە قىلدى. ماڭا ھەقىقەتەن ئىككى گۇرۇھنىڭ بىرىنى  هللا

« جايلىرىنى كۆرۈۋاتقاندەك بولۇۋاتىمەنئۆلىدىغان  مۇشرىكالرنىڭمەن گويا 
 ①دېدى.

ا بەدردىكى سۇنىڭ يېنىغ)ساھابىلەرنى باشالپ( مېڭىپ  ملسو هيلع هللا ىلصئاندىن رەسۇلۇلالھ 
! ئى رەسۇلۇلالھ: »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى مۇنزىر ھۇباب بۇ چاغدا .چۈشتىكېلىپ 

غان ىلساڭا ق نىڭهللا بۇ ئورۇنغا چۈشىشىمىز بىز خىالپلىق قىلىشقا بولمايدىغان
 .دەپ سورىدى «؟بۇ ئۆز رايىڭ بويىچە بولغان جەڭ تاكتىكىسىمۇياكى ۋەھىيسىمۇ 
 ھۇباب دېگەنىدى، «ئۆز رايىم بويىچە بولغان جەڭ تاكتىكىسى: »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

قوشۇننى  يەرگە چۈشۈش مۇۋاپىق ئەمەس.بۇ  !ئى رەسۇلۇلالھ: »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
بولغان يېرىگە ئورۇنلىشىپ بىر مۇشرىكالرغا يېقىنراق سۇنىڭ  ئېلىپ ماڭغىن،

 لەرنىقۇدۇق ۋە كۆلئاندىن باشقا  .ۋااليلىۇئۇنىڭغا سۇ توشتۇر ،ياساپ كۆل
« بىز سۇ ئىچەلەيمىز، ئۇالر ئىچەلمەيدۇ ،شۇنىڭ بىلەن ۇۋېتەيلى.تىندۇر

نىڭ شۇدېدى. « ھەقىقەتەن ياخشى مەسلىھەت بەردىڭ: »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  گەنىدى،دې
 غارمۇشرىكالقوزغىلىپ سۇنىڭ  ئورنىدىن ساھابىلەربىلەن  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ىلەن، ب

قۇدۇقالرنى  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ئاندىن  .كېلىپ چۈشتى بولغان يېرىگەيېقىنراق 
 ②.دىۋالئۆزلىرى چۈشكەن ئورۇنغا كۆل ياسى ۋە دىۇتىندۇرۇشقا بۇير

ئىبنى  دئەسۋەمۇشرىكالرنىڭ ئىچىدىن( ») ئىبنى ئىسھاق مۇنداق دەيدۇ:
 :مەيدانغا چۈشۈپكىشى ناچار ۋە ياۋۇز ئەخالقى  ئىسىملىكمەخزۇمى د ئابدۇلئەسۋە

 ياكى ئۇ مەنئۇالرنىڭ كۆلىدىن سۇ ئىچى بېرىمەنكى، مەن چوقۇمقا ئەھدە هللا>
 زەھەم قارشى ئۇنىڭغا .دېدى شۇنىڭ ئۈچۈن ئۆلىمەن<ياكى ۋە  بۇزۇۋېتىمەن كۆلنى

ئىككىسى  .مەيدانغا چۈشتى ئەنھۇرەزىيەلالھۇ ىبنى ئابدۇلمۇتتەلىب ئ
                                                            

 بەت. -188توم  -2 «ابن هشام سرية» ①
 بەت. -112توم  -2 «ابن هشام سرية» ②



 توغرىسىدا(ىھاد ۋە ئۇنىڭ پەزىلەتلىرى )ج            جەننەت ئاشىقلىرى يىقىلغان مەيدان

317 

پاچىقىنىڭ  ،قىلىچ ئۇرۇپبىر ئۇنىڭغا  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھەمزە رۇشۇۋاتقاندائۇ
ئوڭدىسىغا  ىپپۇتىدىن قان ئېتىلىپ چىق ئەسۋەدنىڭ .ۋەتتىۈئۈز نىيېرىمى

كۆلگە  ئىچكىلىسۇ )ئەھدىسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن(  دئەسۋە .يىقىلدى
 .ۈۋەتتىئۇنى كۆلدە ئۆلتۈررەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھەمزە  ئىدى، لەپ ماڭغانقاراپ ئۆم

  ۇپ قالدى.بول ەن تۇنجى مۇشرىكبەدردە ئۆلتۈرۈلگ شۇنىڭ بىلەن، ئەسۋەد
ىبنى رەبىئە ۋە ئوغلى ۋەلىد ئ ئۇتبە قېرىندىشى ،ىبنى رەبىئەئ ئاندىن شەيبە

ئېلىشىشقا  مۇسۇلمانالرنى يەكمۇيەك مەيدانغا چۈشۈپ لەرئىبنى ئۇتبە
مۇشرىكالر تەرىپىدىن  .چىقتىمەيدانغا الردىن ئۈچ يىگىت ى، ئەنسارغانىدىچاقىر

 : چۈشكەنلەر
 ، ئۇالر: ىغانىدىدەپ سور —؟ كىمسىلەر  —
 مۇشرىكالر:  .دېدى —، الرىبىز ئەنسار —
قەۋمىمىزدىن ئۆز بىزگە  !ئى مۇھەممەد .سىلەرگە ھاجىتىمىز يوق —

 : ملسو هيلع هللا ىلص، رەسۇلۇلالھ گەنىدىدې — چىقارغىن! )قۇرەيشتىن(
 .دېدى — تۇر! ،تۇر! ئى ئەلى ،تۇر! ئى ھەمزە ،ھارىس ئىبنى بەيدەئى ئۇ —

ئەلى  ،شەيبە بىلەنرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇتبە بىلەن، ھەمزە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  بەيدەئۇ
 چۈشتى. ①ۋەلىد بىلەن مۇبارىزىگەرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىردەمدىال ئۆز ە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىلەن ئەلى ھەمز
كىسى ە ئىكئۇتب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىلەنئۇبەيدە  رەقىبلىرىنى يەر چىشلەتتى ئەمما

ھەمزە شۇنىڭ بىلەن،  بىرىنى ئېغىر يارىالندۇردى.-بىر قاتتىق ئېلىشىپ
 پھۇجۇم قىلىئۇتبەگە ئىككىسى  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەلى  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىلەن

يارىالنغان ھالىتىدە نى ە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئۇبەيد ھىھەمرا ۋەۆلتۈردى ئۇنى ئ
 ②.«كەلدى قايتۇرۇپمۇسۇلمانالر سېپىگە كۆتۈرۈپ 

ەن بىل يا ئوقىقولىدىكى  ملسو هيلع هللا ىلصئۇرۇشقا تەييارالندى، رەسۇلۇلالھ  تەرەپئىككى 
سەپنىڭ ئالدىغا  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ساھابىلەرنىڭ سېپىنى تۈزلەشكە باشلىدى.

ۈپ نىڭ يېنىدىن ئۆترەزىيەلالھۇ ئەنھۇسەۋاد ئىبنى غەزىيە چىقىپ قالغان 
پ نوقۇبىلەن  يا ئوقىقورسىقىغا  دەپ ئۇنىڭ «تۇر تۈز !ى سەۋادئ»كېتىۋېتىپ: 

ئى رەسۇلۇلالھ! قورسىقىمنى » :رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ سەۋاد قويغانىدى،
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ېچىپ قورسىقىنى ئ ملسو هيلع هللا ىلصلۇلالھ رەسۇ .دېدى« ئالىمەن تىۋەتتىڭ، قىساسىرئاغ
 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ سەۋاد گەنىدى،دې« ڭنى ئالغىنىقىساس !ئى سەۋاد: »بېرىپ

نېمە  بۇ !ئى سەۋاد: »ملسو هيلع هللا ىلصنىڭ قورسىقىنى سۆيدى. رەسۇلۇلالھ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
ە جەڭگئى رەسۇلۇلالھ! : »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ، سەۋاددەپ سورىغانىدى «؟قىلغىنىڭ

ھاياتىمنىڭ ئاخىرقى سائەتلىرىدە بولسىمۇ ، تۇرۇپتىمەنكىرىش ئالدىدا 
 .دېدى« ئارزۇ قىلدىم گىشىنىتىگە نىڭتېنىمنىڭ سېنىڭ تې

ئەبۇبەكرى  رەتكە سېلىپ بولغاندىن كېيىنسەپلەرنى  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
ەدە ۋتائاال ئۇنىڭغا  هللا  ھەمدە كىردى قايتىپكەپىسىگە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىلەن 

! ئەگەر بۇ جامائەتنى هللائى : »تىلەپ دۇئا قىلدى ۋە نىنۇسرەت-غەلىبەقىلغان 
. ېدىد« ساڭا ئىبادەت قىلىدىغان ھېچكىم قالمايدۇزېمىن يۈزىدە  ،ھاالك قىلساڭ

رەببىڭگە قىلغان ئى رەسۇلۇلالھ! : »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇبەكرى بۇنى ئاڭلىغان 
ئەمەلگە  نى چوقۇمغەلىبىسىساڭا ۋەدە قىلغان  ئۇ دۇئايىڭ يېتەرلىك بولدى،

 دېدى.« ۇپ بېرىدۇئاشۇر
بىرئاز ئۇخلىدى، ئاندىن خوشال ھالدا ئويغاندى كۆزىنى يۇمۇپ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

جىبرىئىل  مانا بۇ .نىڭ نۇسرىتى كەلدىهللا !ئى ئەبۇبەكرىخۇشخەۋەر »ۋە: 
 ①دېدى.« توزانالرنى ئۆرلىتىپ كېلىۋاتىدۇ-چاپتۇرۇپ، چاڭ ئېتىنى
تىلەرنى شمۇسۇلمانالرغا مەدەت بېرىش ئۈچۈن پەرىتائاال بەدر غازىتىدا  هللا

تەلىم بېرىپ مۇنداق ھەققىدە قانداق ئۆلتۈرۈش نى چۈشۈردى ھەمدە مۇشرىكالر
ْعَب ﴿إِذْ ُيوِحي َربََُك إََِل الَْمََلئَِكِة أََّنِ َمَعُكْم فَثََبُِتوا الََِذيَن آَمُنوا َسأُلِْقي ِِف قُلُوِب الََِذيَن َكَفرُ دېدى:   فَاْضِرُبوا وا الَرُ

ْ كَُلَ َبَناٍن﴾  مەن >ئۆز ۋاقتىدا پەرۋەردىگارىڭ پەرىشتىلەرگە: »فَْوَق اأْلَْعَناِق َواْضِرُبوا ِمهْْنُ
ەر بىلەن بىللە، مۇئمىنلەرنى )ئۇرۇش مەيدانىدا( ساباتلىق قىلىڭالر، سىل

دەپ ۋەھيى قىلدى. )قىلىچ بىلەن  <كاپىرالرنىڭ دىللىرىغا قورقۇنچ سالىمەن
كاپىرالرنىڭ( گەدەنلىرىگە چېپىڭالر )يەنى باشلىرىنى كېسىڭالر(، ئۇالرنىڭ 

 .②«چېپىڭالر (بارماقلىرىغا )ھەممە ئەزاسىغا
مىڭ پەرىشتە  0لىقىدا جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم قوماندانە ڭىدېبەدر ج

مۇشرىكالرغا قارشى جەڭ قىلدى.  كەن بولۇپ، ئۇالرمۇ ھەمياردەمگە چۈش
ئۈچۈن بىرال پەرىشتە چۈشكەن  مەغلۇپ قىلىش ۋە يوق قىلىش مۇشرىكالرنى
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 ؟تىپەرىشتىنى ئەۋەت مىڭ 0نېمە ئۈچۈن تائاال  هللا بولسىمۇ كۇپايە قىالتتى ئەمما
نى ھۆرمەتلىگەن  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ بۇ ئارقىلىق  تائاال هللاىتى شۇكى، ھېكم نىڭبۇ

 ئاتا قىلغان. خاتىرجەملىك  گەۋە مۇئمىنلەرنىڭ قەلبلىرى
نىڭ ياردىمى پەقەت بەدر جېڭىگە قاتناشقان كىشىلەرگىال خاس ئەمەس هللا
تائاال ھەر ۋاقىت، ھەر ماكاندا ئۆزىنىڭ يولىدا دۈشمەنلەرگە قارشى  هللابەلكى 

ھەسەن بەسرى مۇنداق جىھاد قىلىشتا سادىق بولغان مۇئمىنلەرگە ياردەم بېرىدۇ. 
 0 ېرىش ئۈچۈن چۈشۈرگەنمۇئمىنلەرگە مەدەت بتائاال بەدر جېڭىدە  هللا»دەيدۇ: 

 .«مەدەتتۇر مۇئمىنلەرگەبولغان بارلىق چە ىقىيامەتك مىڭ پەرىشتە
ئىل ىمۇنداق دەيدۇ: جىبر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇىبنى رافىئ ئ رىفائە. 255

ەدر ئىچىڭالردىكى ب»: دىننىڭ يېنىغا كېلىپ ئۇنىڭ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
 :ملسو هيلع هللا ىلص، پەيغەمبەر ەپ سورىغانىدىد «؟قارايسىلەرقانداق غازىتىغا قاتناشقانالرغا 

 دېدى. جىبرىئىل «قارايمىزئۇالرنى مۇسۇلمانالرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى دەپ »
 ①.دېدى «شۇنداق پەرىشتىلەرمۇ ھەم قاتناشقان غازىتىغا بەدر»: ئەلەيھىسساالم

 شۇ كۈنى»مۇنداق دەيدۇ:  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئىبنى ئابباس  .251
 ۋېتىپ،كېتى كنى قوغالپمۇشرىبىر ئالدىدىكى  ىنىڭمۇسۇلمانالردىن بىر كىشى ئۆز

 ‹!الغائ ،ھەيزۇم›: ئۈستى تەرەپتە ئاتلىق بىرىنىڭ قامچىسىنى قارسىلداتقان ھالدا
 ئۇ ئالدىغا شۇنداق قارىغۇدەك بولسا، ئۇ مۇشرىك .ىغاندېگەن ئاۋازىنى ئاڭل

 ى.ئىديۈزى يېرىلغان لىپ، بۇرنى كېسى ىپ چۈشكەن بولۇپ،ئوڭدىسىغا يىقىل
دى، گەنىگە كېلىپ سۆزلەپ بەر ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ۋەقەنىئەنسارى بۇنى كۆرگەن 

 ‹نىڭ مەدەتچىلىرىدىنئاسمان  ②ئۈچىنچى ۇراست ئېيتتىڭ، ئ›: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 ③«.دېدى

بىر سىقىم  الردىنتاش شېغىلئۇششاق  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ بەدر جېڭى كۈنى 
« !يۈزلىرىڭ خار بولۇپ كەتسۇن»ىگە ئاتتى ۋە: لىرنىڭ يۈزكاپىرلىرى ئېلىپ قۇرەيش

 .قا بۇيرۇدىھۇجۇم قىلىش كاپىرلىرىغا قۇرەيش نىساھابىلىرى . ئاندىندېدى

                                                            
 .توپلىغانبۇخارى  ①
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 هللا. جۇمغا ئۆتتىھۇ تلىكشىددەقۇرەيش كاپىرلىرىغا ساھابىالر شۇنىڭ بىلەن، 
 15 ۈپ،كىشىنى ئۆلتۈر 15ردىن ئۇالر مۇشرىكال ئاتا قىلدى. ئۇالرغا نۇسرەتتائاال 

 ①كىشىنى ئەسىر ئالدى.
مەن كىشىلەرنىڭ: >ئەبۇلھەكەمگە »مۇئاز ئىبنى ئەمىر مۇنداق دەيدۇ: 

)ئەبۇجەھىلگە( ھېچكىم يېقىن بارالمايدۇ< دېگىنىنى ئاڭالپ ئۇنى نىشان 
ڭ قىلىچ ئۇرۇپ ئۇنى بىر ئۇنىڭغا ھۇجۇم قىلىش ئىمكانىيىتى تۇغۇلغانداقىلدىم. 

مە ىڭ ئوغلى ئىكرئۈزۈپ تاشلىدىم. شۇنىڭ بىلەن ئۇنى دىنالپاچىقىنىڭ يېرىمى
ئازغىنە قىسمىنى بېقىنىمنىڭ ئازراق  ،دە، قولۇم ئۈزۈلۈپ-رەمگە چاپتىۈم

جەڭ ماڭا ئۇنىڭ ئاغرىقىنى ئۇنتۇلدۇردى. ئېسىلىپ قالدى. تېرىسىال تۇتۇپ 
كۈن بويى جەڭ قىلدىم. ئاندىن مەن ئېسىلىپ قالغان قولۇمنى ئارقامغا تاشالپ 

ئۇ قولۇمنىڭ  بولۇپ قالغانلىقى ئۈچۈن،مۇشەققەت )قولۇم ساڭگىلىۋېلىپ( 
 ②.«كۈچەپ تارتىپ ئۈزۈپ تاشلىدىم دەسسەپ تۇرۇپ ئۈستىگە
ئاتا قىلغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇسۇلمانالرغا نۇسرەت تائاال  هللا غازىتىدا بەدر

َ لَ  :مۇنداق دەيدۇ ُ بَِبْدٍر َوأَْنُتْم أَِذلٌََة فَاَتَُقوا اّلَلَ سىلەرگە  هللا»َعلََُكْم َتْشُكُروَن﴾ ﴿َولََقْد َنَصَرُكُم اّلَلَ
بەدردە نۇسرەت ئاتا قىلدى، ھالبۇكى، سىلەر كۈچسىز ئىدىڭالر )سانىڭالر ۋە 

 نىڭ سىلەرگە بەرگەن نۇسرىتىگە شۈكۈر قىلىشهللاقورالىڭالر ئاز ئىدى(. 
 .③«تىن قورقۇڭالرهللايۈزىسىدىن 

 سۇلەيم غازىتى ۇبەن ،ئالتىنچى
قايتىپ ردىن مەدىنىگە بەد ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ » ئىبنى ئىسھاق مۇنداق دەيدۇ:

رى ۈن ساھابىلىمگە غازات قىلىش ئۈچسۇلەي ىتۇردى، ئاندىن بەن كۈنكېلىپ يەتتە 
 ۈنۈچ كئ يېرىگە كېلىپ ئورۇنلىشىپنىڭ سۈيى بار بەنى سۇلەيمبىلەن چىقتى ۋە 

 .④«بۇ جەرياندا جەڭ بولمىدى لېكىن تۇردى
  قەينۇقا غازىتى ىبەن ،يەتتىنچى

دا شەنبە نىڭ يېرىمىئېيى ۋۋالەشيەنى  ،ئاي ئۆتۈپ 25 ىيىنىڭھىجر —بۇ 
نىڭ تۇنجى قېتىم خىيانەت قىلغان الريىيەھۇدبولسا قا ۇقەين ىكۈنى بولغان. بەن
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غا رغانلىرىوئۆز ق، ئۇالر ىگە ئالدىئۇالرنى مۇھاسىر ملسو هيلع هللا ىلص. رەسۇلۇلالھ قەبىلىسى ئىدى
ىگە قورقۇنچ لىرئۇالرنىڭ قەلبتائاال  هللا ئاندىن .مۇداپىئەلەندى كىرىۋېلىپ

 . شۇ ۋاقىتتاچۈشتى ئۈچۈن لىشىشەھدىنىڭ ئالدىغا ئ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  دە،-سالدى
دىن ئۇالرنى  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي ىۋېشىمۇناپىقالر كاتت

-المئۇالرنىڭ  ىپ،ئۇالرنى سۈرگۈن قىل ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ شۇنىڭ بىلەن،  تىلىۋالدى.
 ①تەقسىملەپ بەردى.مۇسۇلمانالرغا  لىرىنىزېمىنمۈلۈك ۋە 

  غازىتى )يەنى تالقان( سەۋىق ،سەككىزىنچى
 نىڭ بەشىنچى كۈنىە ئېيىئىككىنچى يىلى زۇلھەجج نىڭرىيىھىج —بۇ 

)يېرىم كېچىدە مەدىنىگە ئادەم ئەۋەتىپ مۇشرىكالردىن ئەبۇ سۇفيان بولغان بولۇپ، 
ۋارانالرنى كۆيدۈرۈپ، ئەنسارىالردىن بىر كىشىنى ئۆلتۈرۈپ قېچىپ -باغ

 )ساھابىلىرىنى ئەگەشتۈرۈپ( ئەبۇ سۇفيان ۋە ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ كەتكەنلىكى ئۈچۈن،( 
ڭدىن خەۋەر يان بۇنىفمەدىنىدىن چىقتى. ئەبۇ سۇ قوغالپئۇنىڭ ھەمراھلىرىنى 

تالقان )قاچىالنغان  تېز قېچىش ئۈچۈن يەڭگىللىتىپيۈكلىرىنى  تېپىپ،
تى يەنى تالقان( غازىسەۋىق ) بۇ غازات سەۋەبلىك شۇ اچتى،تاشالپ ق تۇلۇملىرىنى(

 ②.دىدەپ ئاتال
  غەتفان غازىتى ،توققۇزىنچى
ىدۇ. ئۇ دەپمۇ ئاتىل «زىئەمىر غازىتى»ۋە  «ئەنمار غازىتى»يەنە بۇ غازات 

ئۇل ئەۋۋەل ئېيىدا نەجدە زېمىنىدا بولغان. يىلى رەبى -3نىڭ ىھىجرىي
ئۈچۈن ئۇرۇشسىز  ىتالمىغانلىقىكىشى دۈشمەننى ئۇچر 505بىلەن  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ③قايتىپ كەلگەن.
  م غازىتىسۇلەي ۇئىككىنچى بەن ،ئونىنچى

ئۇل يرەبى ۋە دېگەن جايغا قاراپ يولغا چىقتى ھىجازدىكى فەرئ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 ئۇچراشمىغانلىقتىندۈشمەنگە  ايلىرىدا شۇ يەردە تۇرۇپئ ىل ئەۋۋەلجۇمادئاخىر ۋە 

                                                            
 بەت. -21توم  -2 ناملىق كىتابى «طبقات»ئىبنى سەئىدنىڭ  ①
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 بەت. -181توم  -1ناملىق كىتابى  «املغازي»ۋاقىدىنىڭ 
 -5توم  -3 «ابن هشام سرية»لەر، بەت -30، -35توم  -2 ناملىق كىتابى «طبقات»ئىبنى سەئىدنىڭ  ③

 بەتلەر. -115، -113توم  -1ناملىق كىتابى  «املغازي»بەت، ۋاقىدىنىڭ 
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 ①.دىبولمى جەڭئۇ يەردە 
 ھۇد غازىتىۇئ ،ئون بىرىنچى

بۇ غازاتتا  .غانيىلى شەۋۋال ئېيىدا بول -3نىڭ ىيىھىجر —بۇ 
ئىدى، ئىككى قوشۇن  155ىڭ سانى ، مۇسۇلمانالرن3555مۇشرىكالرنىڭ سانى 

تەلھە  ۇىبنى ئەبئ تەلھە اقدارىمۇشرىكالرنىڭ باير .ھۇدتا ئۇچراشتىۇئ
تالىپ  ۇئەلى ئىبنى ئەبقارشى ، ئۇنىڭغا چاقىردىمۇبارىزىگە  مۇسۇلمانالرنى

اندىن بايراقنى ئوسمان ئ ؛ئۇنى ئۆلتۈردى ،مۇبارىزىگە چۈشۈپ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
ئاندىن  ؛ئۆلتۈردى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇھەمزە  ، ئۇنىردىتەلھە كۆتۈ ۇئىبنى ئەب

ۋەققاس  ۇسەئىد ئىبنى ئەبئۇنى ، دىتەلھە كۆتۈر ۇبايراقنى سەئىد ئىبنى ئەب
 ئىبنى تەلھە ۇسافىئئاندىن بايراقنى م .ئوقيا ئېتىپ ئۆلتۈردى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

 .ئوقيا ئېتىپ ئۆلتۈردى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇنى ئاسىم ئىبنى سابىت ،كۆتۈردى
ئاسىم ئىبنى سابىت  مۇلھە كۆتۈردى، ئۇنىئاندىن بايراقنى ھارىس ئىبنى تە

ئاندىن بايراقنى كىالب ئىبنى تەلھە  ؛ئوقيا ئېتىپ ئۆلتۈردىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 
ئاندىن بايراقنى  ؛ئۆلتۈردىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ كۆتۈردى، ئۇنى زۇبەير ئىبنى ئاۋۋام 

 ۇھۇ ئەنھرەزىيەلالىبنى ئۇبەيدۇلالھ ئ ئۇنى تەلھەجەلالس ئىبنى تەلھە كۆتۈردى، 
ىبنى ئل كۆتۈردى، ئۇنى ئەلى ىبەھرۇبنى شئى ائاندىن بايراقنى ئەرت ؛ئۆلتۈردى

 ②.ئۆلتۈردى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇتالىپ  ۇئەب
 ىنكەينىد-كەينىلھەنىڭ ئائىلىسىدىن تە ۇھۇد كۈنى ئەبۇئ ،شۇنداق قىلىپ

مۇشرىك  ئىسىملىك )بىر بىنتى ئەلقەمە ۇمرەئتاكى  .يەتتە كىشى ئۆلتۈرۈلدى
 يەردە توپىغا مىلىنىپمۇشرىكالرنىڭ بايرىقى  كۆتۈرگەنگە قەدەربايراقنى ئايال( 

  .ياتقانىدى
 ئۆرۈلۈپغا كېيىن مۇشرىكالر ئارقىسى بايراق ئىگىلىرى ئۆلتۈرۈلگەندىن

نىڭ كەينىدىن قوغلىدى. مۇسۇلمانالر ئۇالر ،قاچتىھېچنەرسىگە قارىماي 
 تاشالپ قاچقانىدى، شۇنىڭ بىلەن ساھابىلەرلىرىنىمۇ قورالھەتتا  مۇشرىكالر

قانداق ئەھۋال بولۇشىدىن  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ) مەت يىغىشقا كىرىشىپ كەتتى.يغەنى
قەتئىينەزەر تاغدىن چۈشمەسلىككە بۇيرۇپ( تاغقا ئورۇنالشتۇرغان ئوقياچىالرمۇ 

ت غەنىيمەكۆپچىلىكى ئۇالرنىڭ  . ئاقىۋەت،لىشىپ قالدىئىختىالپ بۇنى كۆرۈپ
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خالىد ئىبنى ۋەلىد ۋە بۇنى كۆرگەن . ئۈچۈن تاغدىن چۈشۈپ كەتتى يىغىش
ئوقياچىالرغا قايتۇرما ئازغىنە قالغان  جەھىل تاغ ئۈستىدە ۇىبنى ئەبئ مەىئىكر

مۇھەممەد » ئىبلىس: پەيت. شۇ شەھىد قىلدىئۇالرنى  ھۇجۇم قىلىپ
نى قانداق قىلىشۇسۇلمانالر مبۇنى ئاڭلىغان  .توۋلىدىدەپ « ئۆلتۈرۈلدى

نۇرغۇن  مۇشرىكالر .تەرتىپسىز جەڭ قىلىشقا باشلىدى ،بىلەلمەي قېلىپ
پ قارامۇسۇلمانالرنىڭ زىيىنىغا جەڭ ۋەزىيىتى  ،مۇسۇلمانالرنى شەھىد قىلدى

ئۆزى بىلەن قالغان ساناقلىق ساھابىلەر  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ شۇنداقتىمۇ  .يۈزلەندى
تائاال بۇ جەڭدە بىر تۈركۈم  هللا .مۇستەھكەم تۇردى بىلەن ئاخىرىغىچە

يەنە بىر تۈركۈم  يۇقىرى كۆتۈردى،شاھادەت بىلەن  نىڭ دەرىجىسىنىمۇسۇلمانالر
كۈنى مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ئېغىر ئىمتىھان غازىتى ھۇد ۇئ .يارىالندى مۇسۇلمانالر

 كۈنى بولدى.
  ئەسەد غازىتىھەمرائۇل ،ئون ئىككىنچى

نىڭ ئېيى يىلى شەۋۋال -3نىڭ ىيىھىجر ،ھۇد غازىتىدىن كېيىنۇئ —بۇ 
بولدى. ھەمرائۇلئەسەد مەدىنىگە يېقىن بىر جاي ئىدى.  يەكشەنبە كۈنى -15

)مەدىنىگە قايتىپ كەلگەندىن كېيىن( قۇرەيشنىڭ كاتتىۋېشى  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 قۇۋۋىتىنى نامايەن قىلىش ۋە-كۈچ نىڭمۇسۇلمانالر بولغان ئەبۇ سۇفيانغا

 ۇشپ قويكۆرسىتى مىغانلىقىنىالتىئۇالرنى ئاجىزلمۇسىبەتلەرنىڭ  ىكىھۇدتۇئ
سۇفيان  . ئەبۇئۇھۇد غازىتىغا قاتناشقانالرنىڭال چىقىشىنى بۇيرۇدى ئۈچۈن

يىتىپ كەلگەنلىكىنى بىلىپ مەككىگە قاراپ كە ئەسەدۇلنىڭ ھەمرائ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 ①.تىكىۋەتتى

 ر غازىتىىنەز ىبەن ،نچىىئون ئۈچ
 يىلى رەبىئۇل -5نىڭ ىيىھىجر ،بەش ئاي ئۆتۈپ غازىتىدىن ھۇدۇئ —بۇ 

بىلەن بولغان  ملسو هيلع هللا ىلصنەزىر يەھۇدىيلىرى رەسۇلۇلالھ  ى. بەنغانيىدا بولېئەۋۋەل ئ
چىقتى ۋە ئۇالرنى قاراپ ئۇالر تەرەپكە  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،ئەھدىنى بۇزغانلىقى ئۈچۈن

ۇنچ قورق قەلبلىرىگەيەھۇدىيالرنىڭ ئۇ  تائاال هللامۇھاسىرىگە ئالدى.  ەزگىلبىر م
 ملسو هيلع هللا ىلصھ رەسۇلۇلال)ئاندىن  .گە تەسلىم بولدى ملسو هيلع هللا ىلصئۇالر رەسۇلۇلالھ  ،سېلىپ قويغانىدى

شى ۋېمۇناپىقالر كاتتىلېكىن  ئۇالرنى مەدىنىدىن چىقىپ كېتىشكە بۇيرۇدى(
  ئوتتۇرىغا چۈشۈپ ئۇالرنى تىلىۋالماقچى بولدى.ئىبنى ئۇبەي ئابدۇلالھ 
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 ،ىرىنى قالدۇرۇپمۈلۈك ۋە قورالل-مالئامالسىز  يەھۇدىيالرشۇنىڭ بىلەن، 
تاقىنى ئېلىپ خەيبەر ۋە باشقا جايالرغا -دەك يۈكۈكۆتۈرەلىگ ئۇالغلىرىپەقەت 

لىپ قى ئولجا دىيارلىرىنى مۇسۇلمانالرغا ئۇالرنىڭ زېمىنلىرى ۋە هللا. ېتىشتىك
 ر نازىل بولدى.ىلىرى ھەققىدە سۈرە ھەشينەزىر يەھۇدى ىبەن ①بەردى.

 غازىتى زاتۇر رىقائ ،ئون تۆتىنچى
بولغان. بۇ غازاتتا  ئېيىدا ل ئەۋۋەليىلى جۇمادى -4نىڭ ىيىھىجر —بۇ 

، پۇتلىرى قاناپ كەتكەنلىكى ئۈچۈن ىپمۇسۇلمانالرنىڭ ئاياقلىرى يىرتىل
زاتۇر رىقائ )التا  غازات بۇ ،شۇنىڭ ئۈچۈن غان ئىدى.ۋالۇئور اپۇتلىرىغا الت

 ئاتالغان.ۋالغۇچىالر( غازىتى دەپ ۇئور
ەتفان غ ىسەئلەبە ۋە بەن ىبەن ى مۇھارىبە،بەننەجدە زېمىنىدىكى  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ەردە ئۇ ي ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ىش ئۈچۈن چىققان بولۇپ،بىلەن ئۇرۇش قىلقەبىلىلىرى 
 ەرەپئىككى ت .يولۇقتىبولغان زور بىر تۈركۈم كىشىلەرگە غەتفان قەبىلىسىدىن 

 ملسو هيلع هللا ىلصئۇ يەردە ئۇرۇش بولمىدى. رەسۇلۇلالھ  غاچقاتۇرغان بول ۇپبىرىدىن قورق-بىر
 ②دى.ۇنامىزى ئوق خەۋپيەردە  شۇنجى قېتىم ۇت

  ر غازىتىكىچىك بەد ،ئون بەشىنچى
 ملسو هيلع هللا ىلص. رەسۇلۇلالھ بولغانيىدا ېيىلى شەئبان ئ -5نىڭ ىيىھىجربۇ 

قىلىنغان ۋەدىسىگە سۇفيان بىلەن  ئەبۇ نى ئېلىپكىشى 1055ساھابىلىرىدىن 
ىلەن ب ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  مۇئەبۇ سۇفيانقان. قاراپ يولغا چىقبەدرگە قىلىش ئۈچۈن ۋاپا 

مۇسۇلمانالر بىلەن ئۇرۇش  قان لېكىنچىق نى ئېلىپشجەڭ قىلىش ئۈچۈن قۇرەي
مۇ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ شۇنىڭ بىلەن، . پ كەتكەنمەككىگە قايتى تىنقىلماس
 ③.گەنلىرى بىلەن مەدىنىگە قايتىپ كەلساھابى

  دۇمەتۇلجەندەل غازىتى ،ئالتىنچى ئون
بولغان.  ئېيىدا يىلى رەبىيئۇل ئەۋۋەل -0 نىڭىيىھىجر — بۇ
 كىنەجدىنىڭ ئارىسىدىراق ۋە ىشام، ئجەندەل شام تەرەپتە بولۇپ، دۇمەتۇل

 شەھەر ئىدى.بىر مۇستەھكەم قورغانلىق 
كاپىرالر مەدىنىدىكى مۇسۇلمانالر بىلەن ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن 
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ىڭ شۇنتىپ كەلدى. ىگە ي ملسو هيلع هللا ىلصخەۋىرى رەسۇلۇلالھ  توپالنغانلىقگە دۇمەتۇلجەندەل
 ۈنتۇرۇش ئۈچ ئۇالرغا قارشى توپالپلىك قوشۇن مىڭ كىشى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ بىلەن، 

رەسۇلۇلالھ  ماڭدى.يول  سىكېچى نۇپ،شۇرۇوكۈندۈزى ي ھەمدە سەپەرگە ئاتالندى
مۇشرىكالر  قاراپ كېلىۋاتقانلىقىنى ئاڭلىغانزلىرى تەرەپكە نىڭ ئۆ ملسو هيلع هللا ىلص

دە كەلگەن دۇمەتۇلجەندەلگە ملسو هيلع هللا ىلص. رەسۇلۇلالھ ېتىشتىتارقىلىپ ك قىنىدىنقورق
ئۇالرنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  شۇنىڭ بىلەن، .دۈشمەنلەردىن ھېچكىم يوق ئىدى

 ،قېچىپ ئۇالرنىڭ بەزىلىرى .ھۇجۇم قىلدى ماللىرىغا-اچارۋپادىچىلىرى ۋە 
ۋە ئەتراپقا چچە كۈن تۇردى يەردە بىرنە ئۇ ملسو هيلع هللا ىلصتۇتۇلدى. رەسۇلۇلالھ بەزىلىرى 

 ①.چارلىغۇچىالرنى ئەۋەتىپمۇ ھېچكىمنى ئۇچرىتالمىدى
 خەندەك غازىتى ،ئون يەتتىنچى

 ىڭنىيى. بۇ غازات ھىجرىلىدۇئاتمۇ دەپ« ئەھزاب غازىتى»يەنە خەندەك غازىتى 
ئەبۇ قەبىلىسى  قۇرەيشمۇشرىكالردىن  .يىلى شەۋۋال ئېيىدا بولغان -0

 ؛ىدانىڭ باشچىلىقنىسىىبنى ھئ ئۇيەينە ، بەنى فۇزارەباشچىلىقىدانىڭ سۇفيان
غەتفان ۋە  ،ئۇنىڭدىن باشقا ؛نىڭ باشچىلىقىداھارىس ئىبنى ئەۋف ەبەنى مۇرر

بولۇپ، غەتفان ۋە ئەشجەئ قەبلىلىرىدىن باشقا چىققان  ھەم لىرىىئەشجەئ قەبىل
ئۇالرنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصلالھ . رەسۇلۇئىدى  0555بىرلەشمە قوشۇنلىرىنىڭ ئومۇمىي سانى 

 انىدى،غمانالرغا مەسلىھەت سالمۇسۇل الپچىققانلىقىنى ئاڭئۆزلىرىگە قارشى يولغا 
دىنىنىڭ ئەتراپىغا خەندەك كوالش مە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇفارىسى  سەلمان
نەچچە  15 كىشى 3555دىن مۇسۇلمانالر ،شۇنىڭ بىلەن .بەردى ەتىنىمەسلىھ
 خەندەك كولىدى.كېچە 

 .دۇچ كەلدى مەدىنىگە يېتىپ كېلىپ ئۇشتۇمتۇت خەندەككەمۇشرىكالر 
 قەبىلىسى غەتفان  چۈشتى، سەل سۇلىرى يىغىلىدىغان جايغاقۇرەيش قەبىلىسى 

نىڭ ئالدىغا مۇسۇلمانالر بىلەن خەندەك ملسو هيلع هللا ىلصھۇد تەرەپكە چۈشتى. رەسۇلۇلالھ ۇئ
ار قوشۇنى بمە مۇشرىكالر بىرلەش ئالدىدا، تېغى ىسەلئئۇالرنىڭ كەينىدە  كەلدى.
 ئىدى.

رەزىيەلالھۇ  پتالى ۇئەلى ئىبنى ئەب .نەچچە كۈن تۇردى 25شۇ ھالەتتە ئۇالر 
 ندىنئا. ۇد بىلەن مۇبارىزىگە چۈشۈپ ئۇنى ئۆلتۈردىۋئەمىر ئىبنى ئابدۇ ئەنھۇ
ىبنى ئ مەيمۇھاسىرە پەيتىدە نۇئ ۇپ تۇردى.ى گۇرۇھ ئارىسىدا ئوق ئېتىش بولئىكك
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گە  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ مۇسۇلمان بولدى ۋە  ھېچكىشىگە بىلدۈرمەي ئەشجەئى مەسئۇد
ۇلۇلالھ رەس ېيتتى.ئ ئىرادىسىنىڭ بارلىقىنى بىرەر ئىشقا ياردەم قىلىشئۆزىنىڭ 

دۈشمەننى بىزدىن ، ھازىر بىزنىڭ سېپىمىزدىكى بىر كىشىسەن »ئۇنىڭغا:  ملسو هيلع هللا ىلص
« بولىدۇدېگەن ھىيلە بىلەن جەڭ  چېكىندۈرۈش ئۈچۈن بىرەر ئامال قىلغىن،

  .دېدى
ا غلىرىنىڭ قېشىيبەنى قۇرەيزە يەھۇدى سئۇدم ئىبنى مەيەئۇنشۇنىڭ بىلەن، 

 .ئىدى لۇق مۇناسىۋىتى باردوستئۇالر بىلەن  دەۋرىدەجاھىلىيەت  نىڭكەلدى، ئۇ
مۇشرىكالرنىڭ  بولغان ئەھدىسىنى بۇزۇپ،بىلەن  ملسو هيلع هللا ىلصقۇرەيزە رەسۇلۇلالھ بەنى 
 ىم ئىبنى مەسئۇد بەنيەئۇن .ۈۋالغان ئىدىقوشۇنى بىلەن ئىتتىپاق تۈز مەبىرلەش

ان بىلەن بولغ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  نىڭ، ئۇالرئاقساقاللىرى بىلەن كۆرۈشۈپ قۇرەيزىنىڭ
ئۆز مۇشرىكالرنىڭ ئۇزۇن قالماي  ۇپ خاتا قىلغانلىقىنى،نى بۇزسىئەھدى

، نىاشالپ قويىدىغانلىقىيالغۇز تگە  ملسو هيلع هللا ىلصئۆزلىرىنى رەسۇلۇلالھ  ماكانلىرىغا قايتىپ
 اۈۋېتىدىغانلىقىنى شۇڭالشقئۇالرنى ئۆلتۈر ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ شۇنىڭ بىلەن 

نىڭ نوپۇزلۇق كىشىلىرىنى گۆرۈگە ئېلىپ تۇرۇپ ئاندىن ئۇالرغا ياردەم مۇشرىكالر
ۆزلىرىنى تاشالپ كېتەلمەيدىغانلىقىنى ئېيتقانىدى، ئ شۇندىال ئۇالرنىڭ ،بېرىشنى

 .ە قوشۇلدىگرىىئۇالر ئۇنىڭ پىك
، دە-نىڭ قېشىدىن چىقتىىلىريقۇرەيزە يەھۇدى ۇم ئىبنى مەسئۇد بەنيەئۇن

ەن كۆيۈنگ رغائۇال ،قوشۇننىڭ چوڭلىرى بىلەن كۆرۈشۈپ مەئەبۇ سۇفيان ۋە بىرلەش
ئەھدىسىنى  بىلەن بولغان ملسو هيلع هللا ىلصبەنى قۇرەيزىنىڭ رەسۇلۇلالھ تۇرۇپ،  قىياپەتتە

قوشۇننىڭ  مەبىرلەش ھەمدە شايمان قىلغانلىقىنىبۇزغانلىقىغا پۇ
 ىئۆلتۈرۈشنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ گۆرۈگە ئېلىپ  نەچچىنىشلىرىدىن بىر ۋاىكاتت

قۇرەيزە  ىئەگەر بەن» :ۋە ئېيتتى كېلىشكەنلىكىنىتۇپ بېرىشكە ئۈچۈن تۇ
سىلەرنى سىلەردىن گۆرۈگە ئادەم تەلەپ قىلسا ئۇالرغا بەرمەڭالر! چۈنكى ئۇالر 

 دېدى. «تاپشۇرۇپ بېرىدۇ ىگەۈشئۆلتۈر نىڭمۇسۇلمانالر
 ئەۋەتىپ، لىرىغا ئادەميقۇرەيزە يەھۇدى ىئەبۇ سۇفيان بەن شەنبە كۈنى كەچتە

 ئۆزلىرىنىڭمۇ بۇ ۋاقىتتا تەڭنى، ىمۇسۇلمانالرغا ھۇجۇم قىلىش تاڭ ئېتىشىغا
نى نىڭ دېگىئىبنى مەسئۇدنۇئەيم الر ييەھۇدى .ئېيتتىھۇجۇم قىلىدىغانلىقىنى 

 شۇنىڭ بىلەن،تەلەپ قىلدى.  قويۇشقا ئادەمۆزلىرىگە گۆرۈگە ئ بويىچە، ئۇالردىن
تەلەپ گۆرۈگە ئادەم  نىڭ قوماندانلىرى يەھۇدىيالرنىڭمۇشرىكالر قوشۇنى
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ىگە ېسىشكنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصئۆزلىرىنىڭ كاللىسىنى رەسۇلۇلالھ ھەقىقەتەن  — قىلغانلىقى
بنى ەيم ئىتەرەپ نۇئ ھەر ئىككىتاپشۇرۇش ئىكەنلىكىگە ئىشەندى. شۇنىڭ بىلەن، 

كەن دەپ ئويلىدى. مۇشرىكالر ۋە يەھۇدىيالرنىڭ سۆزى نى راستىسۆز نىڭمەسئۇد
 ،يېقىپ قويۇۋېدىئىختىالپ ئوتى  ئۇالرنىڭ ئارىسىغا هللا بىر يەردىن چىقمىدى.

 ئارا سۆكۈشكە باشلىدى.نارازىلىشىپ، ئۆز ىدىنبىر-ئۇالر بىر
 بازىسىغا قاتتىق سوغۇق يئەسكىرى تائاال كېچىدە مۇشرىكالر قوشۇنىنىڭ هللا

قازانلىرىنى دۈم  ،قۇچىلىرىنى ئۆرۈپ-ئۇالرنىڭ قاچا بورانئەۋەتتى،  بوران
 .بۇزۇۋەتتىدىرلىرىنى ېمتۈرۈپ، چۆك

مۇشرىكالر بىلەن يەھۇدىيالرنىڭ ئارىسىدىكى ئىختىالپتىن خەۋەر تاپقان 
 مۇشرىكالر قوشۇنىنىڭ نىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇىبنى يەمانى ئ ھۇزەيفە ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 .دىۇبۇير ھەرگىز چاتاق چىقارماسلىققائەۋەتتى ۋە  كەخەۋىرىنى ئېلىپ كېلىش
كېچىدە بۇ  قاتتىق سوغۇقھەم  ،قاراڭغۇھەم  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇھۇزەيفە 

ز ئۆئەبۇ سۇفيان بۇ چاغدا  .ئولتۇرۇۋالدى ىغا بېرىپسئارىمۇشرىكالرنىڭ  مېڭىپ
نى غا كەلگەنلىكىچېكىنىش قارارى ئولتۇرۇپ، ئۆزىنىڭئادەملىرى بىلەن يىغىلىپ 

تۇرۇۋاتقان بۇ جاي ھازىر ئى قۇرەيش جامائەسى! سىلەر : »ئېيتىپ مۇنداق دېدى
 ،ستىگەۈئۇنىڭ ئ بولدى. لەر ۋەيرانتۈلۈك-تاقا ۋە ئوزۇق-، يۈكخاتىرجەم ئەمەس

ى نلىرىمىزقومۇچ-قازانچېدىرلىرىمىزنى بۇزۇپ،  پ تۇرۇۋاتقان بۇ بورانسىلەر كۆرۈ
ھەم مەنمۇ  قايتىپ كېتىڭالر، ىمىزمۇ تۇتاشمايۋاتىدۇ شۇڭالىرئوت ،ئۆرۈۋەتتى
پ قايتى ەگىشىپغا ئئۇنىڭ باشقىالرمۇمىندى.  گەدېدى ۋە تۆگىسى« قايتىمەن

تفان غەقۇرەيش مۇشرىكلىرىنىڭ قايتىپ ماڭغانلىقىنى ئاڭلىغان  .كەتتى
 ①دى.چېكىن قەبىلىسىمۇ ھەم

يامانلىقىدىن مۇشرىكالر بىرلەشمە قوشۇنىنىڭ  مۇسۇلمانالرنىتائاال  هللا
ُ الََِذيَن َكَفُروا ﴿: ەيدۇۇنداق درغانلىقىنى ئۆز ئايىتىدە بايان قىلىپ مقۇتۇلدۇ َوَرَدَ اّلَلَ

َيًا َعزِ  ُ قَِو ُ الُْمْؤِمِننَي الِْقَتاَل َوكَاَن اّلَلَ ا َوَكََف اّلَلَ كاپىرالر )يەنى  هللا» ﴾يًزابَِغْيِظِهْم لَْم َيَنالُوا َخْْيً
نى خاپا قايتۇردى، ئۇالر مەقسىتىگە ھۇجۇم قىلغان ئىتتىپاقداش قوشۇن(مەدىنىگە 

ى ن)دۈشمەنگە بوران ۋە پەرىشتىلەرنى ئاپىرىدە قىلىپ( مۇئمىنلەر هللايېتەلمىدى، 
 .②«كۈچلۈكتۇر، غالىبتۇر هللا .ئۇرۇشسىز غەلىبىگە ئېرىشتۈردى
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  قۇرەيزە غازىتى ىبەن ،ئون سەككىزىنچى
 مۇ، مۇسۇلمانالرچېكىندىمەدىنىدىن كېچىدە تېزلىك بىلەن  رمۇشرىكال

ئەلەيھىسساالم جىبرىئىل  داچۈش بولغان ىپ كەلدى.سەھەردە ئۆز ئۆيلىرىگە قايت
سەن قورالنى قويدۇڭمۇ؟ پەرىشتىلەر »كېلىپ، ئۇنىڭغا:  نىڭ يېنىغا ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

، دىۇقۇرەيزىگە ئاتلىنىشقا بۇير ىبەننى ېس هللاتېخى قورالنى قويغىنى يوق، 
 شۇنىڭ بىلەن، دېدى.« ئۇالرنى قورقۇتۇش ئۈچۈن ئۇالر تەرەپكە ئاتالنماقچىمەن

كۈنىگە ئىمان  قا ۋە ئاخىرەتهللاكىمكى »چىسى: رنىڭ جاكا ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 .دېدى« گە بېرىپ ئوقۇسۇنقۇرەيزى ىبەن ىزىنىنامئەسىر  ،بولسا كەلتۈرگەن
 3555 ىدەكۈن يەتتە ە ئېيىنىڭ ئاخىرىقىەئديىلى زۇلق -0نىڭ ىيىھىجر

 ۈنك 20بەنى قۇرەيزىنى  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  .ئاتالندىقاراپ مۇسۇلمان بەنى قۇرەيزىگە 
ۋاقىتنىڭ ئۇزىرىشى بىلەن مۇسۇلمانالرغا ھاردۇق يەتكەن مۇھاسىرىگە ئالدى. 

-الدىسقورقۇنچ  قەلبىگە تائاال بەنى قۇرەيزە يەھۇدىيلىرىنىڭ هللا بولسىمۇ ئەمما
ھۇ رەزىيەلالسەئىد ئىبنى مۇئاز  گە تەسلىم بولۇپ چىقىپ( ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ دە، ئۇالر )

 رىبەنى قۇرەيزە يەھۇدىيلى. رازى بولىدىغانلىقىنى ئېيتىشتىمىگە ۈنىڭ ھۆكئەنھۇ
سەئىد ئىبنى مۇئاز  ،بىلەن بولغان ئەھدىسىنى بۇزغانلىقى ئۈچۈن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 بالىلىرىنى ئەسىر ئېلىشقا-، ئايالپۈئۆلتۈر ئەرلىرىنىئۇالرنىڭ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 
قات سەن ھەقىقەتەن يەتتە » )مەمنۇن بولۇپ(: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  غانىدى،ھۆكۈم قىل

 دېدى. «ھۆكۈم قىلدىڭ بويىچەمى ۈنىڭ ھۆكهللا كىئاسماننىڭ ئۈستىدى
نىڭ رئۇال ،تۇتۇپ كەلدىلىرىنىڭ ئەرلىرىنى يقۇرەيزە يەھۇدى ىسۇلمانالر بەنمۇ

مەدىنىنىڭ بازىرىغا  ملسو هيلع هللا ىلصئىدى. رەسۇلۇلالھ ا ئارىلىقىد نىڭ155بىلەن  855 سانى
ئارقىدىن -ئارقا ،ھەيدەپ ئاپىرىپشۇ يەرگە بىر خەندەك كوالتقۇزۇپ، ئۇالرنى 

 شى كەئبېۋاتتىقۇرەيزىنىڭ ك ىدى. ئۇالرنىڭ ئىچىدە بەنۇكاللىسىنى ئېلىشقا بۇير
ار بھەم ھۇيەي ئىبنى ئەختەب  باشلىقىالرنىڭ يىبنى ئەسەد ۋە بارلىق يەھۇدىئ

 دە،لگەنۈكاللىسىنى ئېلىش ئۈچۈن كەلتۈرنىڭ ئىدى. ھۇيەي ئىبنى ئەختەب
 ئۇ پەيغەمبەر ئىككى قولى گەجگىسىگە ئارغامچا بىلەن باغالنغان ھالەتتە ئىدى.

 كىنىمگە ھەرگىز پۇشايمان قىلمايمەندۈشمەنلەش ەن بىلەنمەن س»گە:  ملسو هيلع هللا ىلص
 دېدى. ئاندىن« چوقۇم مەغلۇپ بولىدىكەنان كىشى ياردەمسىز قالدۇرغ هللالېكىن 

 ①ئۇنىڭ كاللىسى ئېلىندى.
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 .ىجرا قىلىندىئ ھۆكۈم يلىرىغا بولغانقۇرەيزە يەھۇدى ىبەنشۇنداق قىلىپ، 
 مۈلۈكلىرىگە ۋارىس بولدى.-مۇسۇلمانالر ئۇالرنىڭ زېمىنلىرى، دىيارلىرى ۋە مال

  ن غازىتىھياىل ىبەن ،ققۇزىنچىوئون ت
ھيان ىل ىبەن .بولدى ئېيىدا ئۇل ئەۋۋەليىلى رەبى -5نىڭ ىيىھىجر —بۇ 

الھۇ ە رەزىيەلاھابسىڭ بىلەن بىرگە بولغان خۇبەيب ئىبنى ئەدى ۋە ئۇنقەبىلىسى 
 ۈۋەتكەنئۆلتۈر سۇ بويىدائۇالرنى رەجىيئ دېگەن  ،خىيانەت قىلىپ ئەنھۇمالرغا

 رنىڭ قىساسىنى ئېلىش ئۈچۈنەابىلساھ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ شۇنىڭ بىلەن، ئىدى. 
نىڭ ئۆزلىرى تەرەپكە  ملسو هيلع هللا ىلصئۇالر رەسۇلۇلالھ  ئەمما يولغا چىقتىقاراپ ئۇالر تەرەپكە 

 ①ئۇرۇش بولمىدى. كەنلىكى ئۈچۈنقېچىپ كەت ئاڭالپ كېلىۋاتقانلىقىنىقاراپ 
  د غازىتىۇلقەرز ،يىگىرمىنچى

بولۇپ،  جايلۇق سۇ نە بىلەن خەيبەر ئارىسىدىكى بىرمەدى —د ۇلقەرز
ىدىن ھيان غازىتىل ىبەن ملسو هيلع هللا ىلصمەدىنىدىن ئىككى كېچە يىراقلىقتا ئىدى. رەسۇلۇلالھ 

غەتفان  ېلىپ بىرنەچچە كۈن تۇردى، بۇ جەرياندامەدىنىگە قايتىپ ك كېيىن
 نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصفەزارى رەسۇلۇلالھ  ىسىنىبنى ھئ ئاتلىق كەلگەن ئۇيەينە قەبىلىسىدىن

 قىلدى.ھۇجۇم  سېغىن تۆگىلىرىگە
نى يىلىنىڭ يېرىمىدا بولغانلىقى -5جرىيە ھى ىڭغازاتن ئىسھاق بۇ ئىبنى

ھۇدەيبىيە مەزكۇر غازاتنىڭ باشــــقىالر  بۇخارى، مۇســــلىم ۋە  ②.قەيـت قىلـدى
يىلىنىڭ بېشىدا  -1 ىيەھىجر بۇرۇن،خەيبەر غازىتىدىن  ،سـۈلھىسىدىن كېيىن

ەئ ىبنى ئەكۋئ سەلەمە قەھرىمانىمۇشۇ غازاتنىڭ  .ئىلگىرى سۈردىبولغانلىقىنى 
 ،بۇ غازاتنىڭ مۇشۇ ۋاقىتتا يۈز بەرگەنلىكىنى ئېيتقان بولۇپ مۇرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

 ③ەن.گتوغرىلىقىنى كۈچلەندۈر ڭبۇنىئۆزىنىڭ تارىخ كىتابىدا  ھەمئىبنى كەسىر 
ىز ب»زۇلقەرد غازىتىنى سۆزلەپ: سەلەمە ئىبنى ئەكۋەئ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  .252

دېدى ۋە سۆزىنى « بىلەن بىرگە ھۇدەيبىيەگە چىقتۇق ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر كىشى  1555
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئاندىن بىز مەدىنىگە كەلدۇق، »داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: 

رەباھ مەنمۇ شۇ چاغدا  رەباھتىن يايالققا ئەۋەتتى.خىزمەتچىسى  تۆگىلىرىنى
تەلھەنىڭ ئېتىنى تۆگە بىلەن بىللە ئوتلىتىشقا ئېلىپ  بىلەن بىللە بولۇپ،
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باستۇرۇپ كېلىپ، ئابدۇراھمان فەزارى  ئەتىسى تاڭ سەھەردە ققان ئىدىم.چى
ەيدەپ ھ بۇالپ ڭ ھەممىسىنىتۆگىلىرىنىپادىچىسىنى ئۆلتۈرۈپ، نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 باھقا:ەمەن ر كەتتى.
ر ۋە لھە ئىبنى ئۇبەيدۇلالھقا يەتكۈزۈپ بەەباھ! بۇ ئاتنى ئېلىپ تەئى ر —

بىر دۆڭگە چىقىپ  ېدىم. ئاندىند —گە ئەھۋالالرنى خەۋەر قىلغىن،  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 :قاراپمەدىنىگە 

 دىم ۋە:دەپ ئۈچ قېتىم توۋلى —دۈشمەن ھۇجۇم قىلدى!  —
 مەنكى ئەكۋەئ ئوغلىمەن،
 دىن ئىسالمنىڭ قالقىنى.
 بۈگۈن دۈشمەن تېتىيدۇ،
 ھاالكەتنىڭ تەمىنى.

ئۇالردىن بىرىگە  ئىز قوغالپ ماڭدىم.ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن  دەپ بېيىت ئوقۇغاچ
 مەن: .ئوق ئۇنىڭ تارغىقىغا تەگدى ئوق ئاتقانىدىم،يېتىشىۋېلىپ 

مەن ئەكۋەئنىڭ ئوغلىمەن، بۈگۈن سەن پەسكەشلەرنىڭ ھاالكەت  !مانا ئالە —
 دېدىم. —كۈنىدۇر، 
ئۇالرغا توختىماي ئوق ئېتىپ، ئاتلىرىنى  ،بىلەن قەسەمكى هللا

 ناۋادا ئاتلىق بىرەرسى ئارقىغا بۇرۇلۇپ ماڭا ھۇجۇم قىلىپ كەلسە، ئۆلتۈرۈۋەردىم.
 ئېتىنى ئۆلتۈرۈۋېتەتتىم.ئېتىپ  ئولتۇرۇپ، ئوققىلىپ  ى دالدادەرەخندەرھال 

ەندە تاغنىڭ ئۈستىگە چىقىپ گرغا كىرتاغ يولى تارىيىپ چىغىر يولال اندىنئ
ۈم. ددىن قوغالپ يۈرسىىشۇ تەرىقىدە ئۇالرنىڭ ئارق ئەنە دۇمىالتتىم.ئۇالرغا تاش 

رىنى تاشالپ قاچقىلى تۇردى، مەنمۇ ىلنىڭ تۆگى ملسو هيلع هللا ىلصئۇالر ئاخىرى پەيغەمبەر 
ئاتقان ھالدا ئۇالرنىڭ كەينىدىن  تاشتۆگىلەرنى ئارقامدا قالدۇرۇپ، داۋاملىق 

 نغا يېقىقۇر ش ئۈچۈن ئوتتۇزىتىيېنىكليۈكىنى ئۇالر  قوغالپ مېڭىۋەردىم.
الپ تاشئۇالر . تاشالپ ماڭدى ىلىرىنىغا يېقىن نەيزتال ئوتتۇزكېچەك ۋە -كىيىم

 ەرنىڭ بىلىۋېلىشى ئۈچۈنۋە ساھابىل ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ماڭغان نەرسىلەرنىڭ ھەممىسگە
بىر چاغدا تاغ قاپتىلىغا كېلىپ  ئۇالرھەتتا  تاش بىلەن بەلگە قويۇپ ماڭدىم.

 .دىكەل ئوغلىمۇنىڭ ئۇالرنىڭ قېشىغا بەدر فەزارىمەن تاغ ئۈستىدە ئىدىم، قالدى، 
 ئۇالرنىڭمەنمۇ گەچ پاراڭلىشىشقا باشلىدى. ئۇالر ئولتۇرۇپ چۈشلۈك تاماق يې

 مېنى كۆرۈپ قېلىپ ەزارىتۆپىلىككە چىقىپ ئولتۇردۇم. فبىر ئۈستىدىكى 
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 :دىنئۇالر
 دى، ئۇالر:ېدەپ سورىۋ —؟ بۇ نېمە ئادەم —
بىزدىن نېرى تاڭ يورىغاندىن باشالپ  ئادەم بېشىمىزغا باال بولدى. بۇ —

 —قولىمىزدىكى ھەممە نەرسىنى ئېلىۋالدى،  قوغالۋاتىدۇ،كەتمەي ئوق ئېتىپ 
 فەزارى: دېيىشتى.

ۇنىڭ ش .دېدى —تۆت كىشى تۆپىلىككە چىقىپ ئۇنىڭغا بىر نېمە دېسۇن،  —
ىنالپ ئۇالر يېق تۆپىلىككە ياماشقىلى تۇردى.ئۇالردىن تۆت كىشى مەن بار بىلەن، 

 :يەرگە كەلگەندە، مەن گېپىمنى ئاڭلىغۇدەك
 ، ئۇالر:ەپ سورىدىمد —مېنى تونۇمسىلەر؟  —
 :دېيىشتى، مەن —؟ سەنياق، كىم —
يۈزىنى ھۆرمەتلىك نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصمۇھەممەد  بولىمەن. كۋەئەسەلەمە ئىبنى ئ —

ئۇ ھەرگىزمۇ  بىلەن قەسەمكى، قايسىڭالرنى قوغلىسام نىڭ نامىقىلغان زات
ھېچقايسىڭالر  ماقچى بولساڭالرمېنى تۇت قېچىپ قۇتۇاللمايدۇ ئەمما

 دىم، ئۇالردىن بىرى:گەنىدې —يېتىشەلمەيسىلەر، 
 دېدى. —، ھەقىقەتەن شۇنداقكەن —

. مەن جايىمدا مىدىرلىماي ئۇالر قايتىپ چۈشۈپ كەتتى ،شۇنىڭ بىلەن
 زارلىقنىڭدەرەخ ڭنىڭ ئاتلىق قوشۇنلىرىنى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  شۇ ئارىدا، تۇردۇم.

 ندىىسئەخرەم ئەسەدى، ئۇنىڭ ئارقى ئەڭ باشتا دۈم.كۆر كېلىۋاتقانلىقىنىئارىسىدا 
 دى.ەلگەنىدىن مىقداد ئىبنى ئەسۋەد كىندى كسىئەبۇ قەتادە ئەنسارى، ئۇنىڭ ئارقى

 ئېتىنىڭ مەن ئەخرەمنىڭ .شۇنىڭ بىلەن دۈشمەنلەر قېچىپ كېتىشتى
 :ۇپ تۇرۇپچۇلۋۇرىدىن تۇت

 ۋە ساھابىلەر يېتىپ كەلگۈچە ئۇالر ملسو هيلع هللا ىلصبەر ئى ئەخرەم! دىققەت قىل، پەيغەم —
 دېسەم، ئۇ: —ۋېتىپ قالمىسۇن، ۈسېنى ئۆلتۈر

ۋە  ، جەننەتسەڭقا ۋە ئاخىرەتكە ئىمان كەلتۈرهللائى سەلەمە! سەن  —
 دېدى، —مىغىن! توس ىد بولۇشتىنھەاخنى ھەق دەپ بىلسەڭ، مېنى شزدو

ىپ بىلەن ئېلىش ئۇ بېرىپ ئابدۇراھمان .ۋەتتىمۇمەن ئۇنى قوي شۇنىڭ بىلەن
 سانجىپ شەھىد قىلىۋەتتى.نەيزە  ڭغائابدۇراھمان ئۇنى لېكىن ئېتىنى ئۆلتۈردى

 چەۋەندازى نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  مىنىپ قاچماقچى بولغانىدى،نىڭ ئېتىغا ئۇئاندىن 
 .ىۋەتتۈئۆلتۈربىلەن پ نەيزە ۋېلىيېتىشى ۇنىڭغائرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ قەتادە 
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 .مۈديۈگۈر پىيادە دۈشمەن قېچىپ كەتكەنىدى، مەن ئۇالرنىڭ كەينىدىن ئەگىشىپ
ئارقامدىن كېلىۋاتقان  بەك ئىلگىرىلەپ كەتكەن بولغاچقا، دىن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  بىز

 ننىمۇتوزا-چاڭساھابىلەرنىڭ بىرىنىمۇ، ھەتتا ئۇالرنىڭ ئايىغىدىن چىققان 
دەپ ئاتىلىدىغان  ۇلقەرددۈشمەن ز كۈن ئولتۇراي دەپ قالغان ۋاقىتتا، .كۆرمىدىم

سۇلۇق جىلغىغا يېتىپ باردى ۋە قاتتىق چاڭقاپ كەتكەنلىكى ئۈچۈن سۇ 
مېنىڭ ئارقىسىدىن يۈگۈرۈپ كېلىۋاتقانلىقىمنى لېكىن  ئىچمەكچى بولۇشقانىدى

رۈپ بىر تامچىمۇ سۇ ئىچمەلمەي يەنە قاچتى ۋە ئېگىز بىر تۆپىلىككە قاراپ كۆ
ىنى مۈرىس ەن يۈگۈرۈپ بېرىپ بىرسىگە يېتىشىۋېلىپم يامىشىشقا باشلىدى.

 :چەنلەپ تۇرۇپ ئوق ئاتتىم ۋە
مەن ئەكۋەئنىڭ ئوغلىمەن، بۈگۈن سەن پەسكەشلەرنىڭ ھاالكەت  !مانا ئالە —

 دېدىم، ئۇ: —كۈنىدۇر، 
، ېگەنىدىد —؟ ئەتىگەنكى ئەكۋەئمۇسەنۋۇي ئانىسى ئۆلگۈر، يەنە شۇ  —

 مەن:
 —ئەتىگەنكى ئەكۋەئىڭمەن،  !دۈشمىنى جېنىڭنىڭ ئى ئۆز شۇنداق —
 دېدىم.

 مەن تاغ يولىدا ئىككى تۇياق ئاتنى تاشالپ قاچتى.ئۇالر شۇنداق قىلىپ، 
شۇ ) ئالدىغا قاراپ قايتىپ ماڭدىم.نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئېلىپ ئۇ ئىككى ئاتنى 

 اتۇلۇمدبىر  ، يەنەسۈت تۇلۇمدابىر ىپ كەلدى. ئۇ تىشىئامىر ماڭا يئارىدا، تاغام 
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئاندىن  سۈتنى ئىچىپ، سۇدا تاھارەت ئالدىم. (.سۇ ئەكەلگەن ئىكەن

ۇلۇق سمەن دۈشمەننى قوغلىۋەتكەن ھېلىقى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر قېشىغا كەلدىم. نىڭ 
ە ۋە نەيز قارىسام، مەن مۇشرىكالردىن تارتىۋالغان تۆگە، جىلغىدا تۇرۇۋاتقانىكەن؛

مەن قايتۇرۇۋالغان بىالل  ىنى يىغىپ كەپتۇ.كېچەكلەرنىڭ ھەممىس-كىيىم
كاۋاپ  ەگ ملسو هيلع هللا ىلصغۇزالپ، ئۇنىڭ جىگىرى بىلەن لوكىسىنى پەيغەمبەر وتۆگىدىن بىرنى ب

 مەن: شۇرۇپ بېرىۋېتىپتۇ.ۇپقىلىپ 
ساھابىلەردىن يۈز ئادەمنى تالالپ،  گىن،ئى رەسۇلۇلالھ! ماڭا ئىجازەت بەر —

دېسەم،  —رىپ تۈگىتىۋېتەي، قويماي قىئۇالرنى قوغالپ بېرىپ بىرىنىمۇ 
كۈلۈپ كەتتى. ھەتتا ئۇنىڭ چىشلىرى ئوت يورۇقىدا كۆرۈنۈپ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 :قالغانىدى. ئۇ
 ، مەن:دېگەنىدى — ؟سەنشۇنداق قىالمراستىنال ئى سەلەمە!  —
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كى، راستىنال ھۆرمەتلىك قىلغان زات بىلەن قەسەم-ھەئە، سېنى ئىززەت —
 :ملسو هيلع هللا ىلص. پەيغەمبەر دېدىم —، شۇنداق قىلىمەن

 دېدى. —ىدۇ، فان زېمىنىدا مېھمان قىلىنىۋاتەتئۇالر ھازىر غ —
 شۇ ئارىدا، غەتفان تەرەپتىن بىر ئادەم كەلدى. ئۇنىڭ ئېيتىشىچە، بىرەيلەن

رۈلگەن كۆتۈيىراقتىن ئۇالر ئۈچۈن تۆگە بوغۇزالپ، تېرىسىنى چىقىرىۋاتقان ۋاقىتتا 
 <ەر ئارقىمىزدىن قوغالپ كەپتۇي! مەدىنىلىكلھو> ننى كۆرۈپ:توزا–چاڭ

 پتۇ.ىدېيىشىپ قېچىپ كېت
 ئەڭ ياخشىسى چەۋەندازلىرىمىزنىڭ كىبۈگۈن> :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ئەتىسى سەھەردە

 دېدى. دۇر<مىزنىڭ ئەڭ ياخشىسى سەلەمەئەسكەرلىرى ىلىكئەبۇ قەتادە، پىياد
مۇجاھىدنىڭ  ىلىكبىر پىياد ۋەولجىدىن بىر ئاتلىق مۇجاھىد ئاندىن ماڭا ئ

نېسىۋىسىنى جەملەپ، ئىككى كىشىلىك نېسىۋە بەردى. ئاندىن مەدىنىگە قاراپ 
مېنى ئەزبائ دېگەن تۆگىسىنىڭ ئارقىسىغا  ملسو هيلع هللا ىلصيولغا چىقتۇق، پەيغەمبەر 

 ئەنسارىالردىن بىرى: ۋالدى. شۇ ئارىداۈمىنگەشتۈر
 ەچمەدىنىگىكىم مەن بىلەن مۇسابىقىلىشىدىغانالر بارمۇ؟ مەن بىلەن  —

 ئارقىدىن توۋلىغىلى تۇردى، مەن ئۇنىڭغا:-دەپ ئارقا —ابىقىلىشەلەيدۇ؟ مۇس
يلۇق كىشىدىن تەپ ۇئابر-ھۆرمىتىنى قىلمامسەن، يۈزنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  —

 دېسەم، ئۇ: —تارتمامسەن؟ 
 مەن: .دېدى —، بۇنىڭدىن مۇستەسنا ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ياق،  —
بۇ ئادەم ن. رۇخسەت قىلساڭ، ئانام ساڭا پىدا بولسۇ-ئى رەسۇلۇلالھ! ئاتا —

 :ملسو هيلع هللا ىلصمبەر پەيغە دېسەم، —بىلەن مۇسابىقىلەشسەم، 
 مەن ئۇنىڭغا:شۇنىڭ بىلەن دېدى.  —! مەيلى ئىختىيارىڭ —
ن سەكرەپ چۈشتۈم. ئۆزۈمنى دېدىم ۋە تۆگىدى —! قېنى ئەمىسە، باشال —
ئاندىن  ،دەم ئالدىمئازراق  ئىككى دۆڭدىن ئۆتۈپ-ۋەتمەسلىك ئۈچۈن بىرۇھاردۇر

دىم. ئاندىن سۈرئىتىمنى يەنە دەم ئېلىۋال ئىككى دۆڭدىن ئۆتۈپ-يەنە يۈگۈرۈپ بىر
 دە، مۈرىسىگە بىرنى ئۇرۇپ:-تېزلىتىپ ئۇنىڭغا يېتىشىۋالدىم

 دېدىم، ئۇ: —ىلەن قەسەمكى، ئارقامدا قالدىڭ، نىڭ نامى بهللا —
 مەدىنىگە ئۇنىڭدىن بۇرۇن دېدى. شۇنداق قىلىپ —شۇنداق بولدى،  —

 ①.«يېتىپ باردىم

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①
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  ق غازىتىلەبەنى مۇستە ،يىگىرمە بىرىنچى
. غا قويدىىۋاقتى توغرىسىدا تۈرلۈك قاراشالرنى ئوتتۇر الر بۇ غازاتنىڭالىمئ
 -0نىڭ ىيىھىجر»: ەردېسە، بەزىل ①«غانيىلىدا بول -5نىڭ ىيىھىجر»: ەربەزىل

: ەردېسە، يەنە بەزىل  ②«خەندەك غازىتىدىن ئىلگىرى بولغان ،يىلى شەئباندا
ئىبنى  قاراشنىئاخىرقى ەيدۇ. د  ③«يىلى شەئباندا بولغان -5 ىيىنىڭھىجر»

 . ئوتتۇرىغا قويغانئىسھاق 

ۇ غازات ب ،ئۈچۈن ق قەبىلىسى بىلەن ئۇرۇشقانلىقىەبەنى مۇستەل ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ە مەدىن —ق قەبىلىسى ەبەنى مۇستەلدەپ ئاتالغان.  «ق غازىتىەبەنى مۇستەل»

 «سىئ غازىتىەيمۇر»يەنە  بۇ غازات تتى.بىلەن دېڭىز ئارىسىدىكى ساھىلدا ياشاي
 ئىسمى لۇق يەرنىڭسۇ جايالشقانرايونىغا قۇدەيد  —سىئ ەيمۇر ىلىدۇ.دەپمۇ ئات

 رنىڭ قوماندانى ھارىس ئىبنىئەتراپىدا ياشايتتى. ئۇال قەبىلە مۇشۇ رايون ئۇ ،بولۇپ
 زىرار ئىدى. ۇئەب

ئۈچۈن ئادەم  گە ھۇجۇم قىلىشمەدىنى قەبىلىسىنىڭبەنى مۇستەلەق 
ۈركۈم بىر ت ملسو هيلع هللا ىلصگە يېتىپ كەلدى. رەسۇلۇلالھ  ملسو هيلع هللا ىلصتوپالۋاتقانلىق خەۋىرى رەسۇلۇلالھ 

ئۇالرغا قارشى ئاتالندى. ئۇالر بىر سائەت ئوقيا ئېتىشتى،  ئېلىپ ساھابىلىرىنى
ۇالردىن ئ ؛مۇسۇلمانالر ئۇالرغا ھۇجۇم قىلىپ ئۇالرنى مەغلۇپ قىلدىئاندىن 

 اۋرقوي قاتارلىق نۇرغۇن چا-ئەسىر ئالدى، تۆگەبەزىلىرىنى ئۆلتۈرۈپ، بەزىلىرىنى 
 ۇالرنىڭ پادىشاھى ھارىس ئىبنى ئەبئۇ ملسو هيلع هللا ىلصمەت ئالدى. رەسۇلۇلالھ يغەنىمالالرنى 

 ④ئالدى. ئۆز نىكاھىغانىڭ قىزى جۇۋەيرىيەنى رزىرا
  ھۇدەيبىيە غازىتى ،يىگىرمە ئىككىنچى

  ملسو هيلع هللا ىلص . رەسۇلۇلالھيۈز بەرگەنئېيىدا  ەيىلى زۇلقەئد -5 نىڭىيىھىجر —بۇ 
 قىلىش ئۆمرە ھەج لىپ،زىيارەت قى ھەرەم مەسجىدىنى بىلەن بىللەكىشى 1400
مۇشرىكلىرى . قۇرەيش ماڭدىتۆگىنى ھەيدەپ  15 يەنە ، ئۆزى بىلەن بىرگەئۈچۈن

 ئاڭالپ، ئۇنى مەككىگە ماڭغانلىقىنىئۈچۈن ھەج قىلىش نىڭ ئۆمرە  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
گە قارارگاھ قۇردى ۋە ىھۇدەيبىي ملسو هيلع هللا ىلصكىرىشتىن توسۇش ئۈچۈن چىقتى. رەسۇلۇلالھ 

                                                            
 بەت. -11 توم -2 «عيون األثر» ①
 بەت. -53توم  -2 ناملىق كىتابى «طبقات»ئىبنى سەئىدنىڭ  ②
 بەت. -182توم  -3 «ابن هشام سرية» ③
 بەت. -182توم  -3 «ابن هشام سرية» ④
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ئۆز مەقسىتىنى خەۋەر نى مەككە ئەھلىگە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئوسمان ئىبنى ئاففان 
. الدىدېگەن خەۋەر تارق «ئوسمان ئۆلتۈرۈلدى». كېيىن تىئەۋەتقىلىش ئۈچۈن 

 رەلساھابىشۇنىڭ بىلەن،  دەرەخ ئاستىدا بەيئەتكە چاقىردى. ئۇالرنى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
، بەردىقاچماسلىققا بەيئەت  ۋە كەينىگەدەرەخ ئاستىدا ئۆلۈمگە گە  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 .دىدەپ ئاتال« رىزۋان بەيئىتى» بۇ بەيئەت
ن ىسىدا مۇزاكىرە بولغاندىۇرتئوت مۇشرىكلىرى بىلەن قۇرەيش ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

بىلەن سۇھەيل ئىبنى ئەمىر  ملسو هيلع هللا ىلص. رەسۇلۇلالھ سۈلھىلەشتىكېيىن ئىككى تەرەپ 
 ①ھۇدەيبىيە سۈلھىسىنى ئىمزالىدى.

  خەيبەر غازىتى ،نچىىيىگىرمە ئۈچ
ا ئېيىدزۇلھەججە كەلگەندىن كېيىن  ىپھۇدەيبىيەدىن قايت ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 -1نىڭ ىيىھىجرتۇردى. مەدىنىدە  ئېيىدىن بىرنەچچە كۈنى ۋە مۇھەررەمتولۇق 
شەھىرىدە  خەيبەرگە ئاتالندى. خەيبەر ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ئېيىدا يىلى مۇھەررەم

 ياشايتتى.الر يئۇ يەردە يەھۇدى بولۇپ،قورغان بار  بىرنەچچە
كاپىرالرنى ھەجۋى قىلىدىغان شائىر  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئامىر ئىبنى ئەكۋەئ 

 ۇپ،گەن بولئىر ئوقۇپ بەرېش ئۇىرىدە لمانالرنىڭ خەيبەرگە قىلغان سەپۇمۇس ئىدى.
. گەنىدىدې« ىرەت قىلسۇن!پساڭا مەغ هللا»ئۇنىڭغا:  الپۇنى ئاڭب ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
اھادەت ش ئۇنى هللا، سىالىرەت تەلەپ قىلپمەغ تىنهللابىرەر كىشىگە  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ئۈچۈن  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مىرانىڭ ئ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  بىلەن رىزىقالندۇراتتى.
 !ئى رەسۇلۇلالھ: »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئۆمەر  ىغانتىلىگەنلىكىنى ئاڭلىرەت پمەغ

ى بىزن )سېنىڭ دۇئايىڭ بىلەن ئۇ شەھىدلىككە ئېرىشىدىغان بولدى،( كاشكى،
 دېدى.  «ئۇنىڭ بىلەن بىر مەزگىل بىللە بولغىلى قويغان بولساڭ!

ى مەرھەب ھالر پادىشاييەھۇدى ەمۇسۇلمانالر خەيبەرگە يېتىپ كەلگەند
ى. ئۇنىڭغا ئامىر ئىبنى ئەكۋەئ دتەلەپ قىل ىگە ئادەممۇبارىزمۇسۇلمانالردىن 
چى مەرھەبنىڭ قىلى ،ۇشتىئۇر ىگە قىلىچبىر-چىقتى. ئۇالر بىررەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 

ئۇنىڭغا ئاستىدىن ھۇجۇم قىلماقچى . ئامىر تەگدى غائامىرنىڭ قالقىنى
مۇرىنى جان تۇ يېنىپ كېتىپۆزىگە ئ)قىسقا بولغانلىقتىن( قىلىچى  بولغانىدى،

 . جان بەردى شۇ يەردە ئۈزۈۋەتتى ۋە
 سەلەمە نىڭ ئوغلىنىڭ قېرىندىشىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بنى ئەكۋەئئامىر ئى

                                                            
 بەت. -115توم  -3 «ابن هشام سرية» ①
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 قىسىممەن بىر »مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى ئەكۋەئ  ئىبنى ئەمىر
 ‹ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالدىئۇ  بولۇپ كەتتى،بىكار  ەللىرىئامىرنىڭ ئەم›ساھابىالرنىڭ: 

لىپ: كې يېنىغا نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصدە، يىغلىغان ھالدا رەسۇلۇلالھ -دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم
 دەپ سورىدىم. ‹بىكار بولۇپ كەتتىمۇ؟ ەللىرىئى رەسۇلۇلالھ! ئامىرنىڭ ئەم›

ىن بىر ساھابىلىرىڭد›مەن:  ،دېدى ‹؟كىم شۇنداق دەيدۇ›: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 نىڭغائۇ ئەكسىچە، ىپتۇتييالغان ئې ئۇالر›: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  < دېسەم،نەچچىسى

 ①.«دېدى‹ بېرىلىدۇئىككى ھەسسە ئەجىر 
ۇبارىزىگە م»: ئوتتۇرىغا چىقىپيەنە پادىشاھى مەرھەب  يالريەھۇدى

كىم غا بۇنىڭ: »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  دەپ مەيدانغا چاقىردى. «چۈشىدىغانالر بارمۇ؟
ئى : »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ، مۇھەممەد ئىبنى مەسلەمەگەنىدىدې« چىقىدۇ؟

نىپ ى يېقىساس ئوتقەلبىمدىكى  ،بىلەن قەسەمكى هللا .مەن چىقايرەسۇلۇلالھ! 
دېدى،  «رۈۋەتكەنقېرىندىشىم مەھمۇدنى ئۆلتۈ نۈگۈنۆتبۇ يەھۇدىي ، تۇرۇپتۇ

 دېدى.« ئۇنىڭغا ياردەم بەرگىن !هللائى  ئۇنداقتا سەن چىققىن.: »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 اەن ئۇچراشقاندپادىشاھى مەرھەب بىل الرييەھۇدىمۇھەممەد ئىبنى مەسلەمە 

شۇ دەرەخنى دالدا ئىككىلىسى ھەر  بار بولۇپ،بىر دەرەخ  داارىسىئىككىسىنىڭ ئ
لىرى شاخ دەرەخنىڭ پۇتاق ۋە سالغىنىدا قىلىچھەربىر  قىلىپ تۇرۇپ ئېلىشاتتى.

پ بولدى. ئاندىن لىكېسى دەرەخنىڭ شاخلىرى شۇ تەرىقىدەتتى، ھەتتا ىلەكېس
قىلىچ  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ى مەسلەمەمۇھەممەد ئىبنبار كۈچى بىلەن مەرھەب 

، دە-توسۇۋالدىبىلەن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ قالقىنى ئىبنى مەسلەمە  غانىدى،ئۇر
بنى ئى الماي تۇرغاندا،ىقىرچ قىلىچىنىمەرھەب  قالقانغا پېتىپ قالدى.قىلىچ 

ەنە ئاندىن ي يىقىتتى. يەرگە قىلىچ ئۇرۇپۇنىڭغا بىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئمەسلەمە 
تتى ۋە ئۇنى شۇ ھالىتىدە ۋەۈزۈئ نىقىلىچ ئۇرۇپ مەرھەبنىڭ ئىككى پۇتىبىر 

ئىبنى مەسلەمە  دېگەنىدى،« بولدى مېنى ئۆلتۈرۈۋەت!: ». مەرھەبتاشالپ قويدى
ۇد قېرىندىشىم مەھم. نى ھەرگىز ئۆلتۈرمەيمەنېياق، س: »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
پ ئازابىنى تېتى ئۆلۈمسەنمۇ ھەم  ،سېنىڭ قولۇڭدا قىينالغاندەكئىبنى مەسلەمە 

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مەرھەبنىڭ قېشىغا تالىپ  ۇئەلى ئىبنى ئەب ئاندىندېدى. !« باق
شۇنداق  .جېنىنى تېنىدىن جۇدا قىلدى دە، ئۇنىڭغا قىلىچ ئۇرۇپ-كەلدى

ئىبنى مەسلەمە يارىالندۇرۇپ،  ممەديەھۇدىيالر پادىشاھى مەرھەبنى مۇھەقىلىپ، 

                                                            
 .مۇسلىم توپلىغان ①
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 ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالىپ ئۆلتۈرۈۋەتتى.
گە ىمۇبارىز قىپىچ مەرھەب ئۆلتۈرۈلگەندىن كېيىن ئۇنىڭ قېرىندىشى ياسىر

)زۇبەير چىقتى.  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ، ئۇنىڭغا زۇبەير ئىبنى ئەۋۋام چاقىردى
 ارەزىيەلالھۇ ئەنھ ئابدۇلمۇتتەلىبسەفىيە بىنتى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئانىسى( 

: ملسو هيلع هللا ىلص، رەسۇلۇلالھ گەنىدىدې« ئۇ ئوغلۇمنى ئۆلتۈرۈۋېتەرمۇ؟» گە: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
ئىككىسى دېگەندەك، دېدى.  «ئوغلىڭىز ئۇنى ئۆلتۈرىدۇا خالىس هللاياق، »

 .ۈۋەتتىياسىرنى ئۆلتۈررەزىيەلالھۇ ئەنھۇ زۇبەير  مۇبارىزىگە چۈشۈپ
 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ »مۇنداق دەيدۇ:  ەزىيەلالھۇ ئەنھۇرئەنەس ئىبنى مالىك  .253

ئوقۇدى. ئاندىن:  تاڭ يورۇشى بىلەنالىن جايدا نامىزىنى خەيبەرگە يېق بامدات
قانداق بىر دۈشمەننىڭ تەۋەلىكىگە بىز  ھاالك بولدى.خەيبەر  !>ئالالھ ئەكبەر
 ①.«دېدى ‹ئاگاھالندۇرۇش بېرىلگەنلەرنىڭ ئەھۋالى يامان بولىدۇ كىرىدىكەنمىز،

، پۈئۆلتۈر ئۇرۇشقانالرنى ،ىلىپق ىھفەت قەلئەلىرىنىخەيبەر  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 ②.ردىۈشۈقولغا چمەتلەرنى يئالدى ۋە غەنى ئەسىرگەچاقىالرنى -باال

  غازىتى زاال قەتۇمرۆئ ،يىگىرمە تۆتىنچى
قاتناشقان غازاتالرنىڭ قاتارىدىن  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  بەزى ئالىمالر بۇ غازاتنى

التە ئ ىپ كەلگەندىن كېيىن مەدىنىدەبەردىن قايتخەي ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ سانىمىغان. 
 . دىقوشۇن ئەۋەتىپ تۇربۇ جەرياندا ھەرقايسى جايالرغا ئاي تۇردى ۋە 

 لەر بىلەن توختامالشقان بويىچەقۇرەيشھۇدەيبىيە سۈلھىسىدە  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
نىڭ قازاسىنى ئورۇنالش ئۈچۈن رە ھەجئۆمزۇلقەئدە ئېيىدا  يىلى -1ھىجرىيىنىڭ 
ئادا قىلىشتىن يىلى  ئالدىنقى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ مەزكۇر ئۆمرە  يولغا چىقتى.

دەپ  «ازاقل ەتۇئۆمر»قازاسى بولغانلىقى ئۈچۈن  رە ھەجىنىڭئۆم ۇلغانتوس
 ئاتالغان.

قۇرەيش بىلەن ە ئادا قىلدى ۋ رە ھەجنىساھابىلىرى بىلەن ئۆم ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
مەككىدە ئۈچ كۈن تۇردى. تۆتىنچى كۈنى سەھەردە رەسۇلۇلالھ  دېيىشكىنى بويىچە

مەدىنىگە قايتىدىغانلىقىنى جاكارلىدى ۋە كۆپچىلىك چىسى رجاكانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص
 ③.مەدىنىگە قايتىپ كەتتى

                                                            
 .بۇخارى توپلىغان ①
 بەتلەر. -215. -210توم  -3 «ابن هشام سرية» ②
 بەت. -3توم  -5 «ابن هشام سرية» ③
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 غازىتى ش قىلى ىھمەككىنى فەت ،يىگىرمە بەشىنچى
سۈلھىسىنى  بىلەن تۈزگەن ھۇدەيبىيە ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ قەبىلىسى قۇرەيش 

مىڭ 12  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ رامىزان ئېيىدا  يىلى -8نىڭ ىيىھىجر ،بۇزغانلىقى ئۈچۈن
مەككە  ئۇالرغا نۇسرەت بېرىپتائاال  هللاقاراپ ئاتالندى،  بىلەن مەككىگە ەساھاب

 ①دى.ا ئايالنئىسالم دىيارىغ
  ھۇنەين غازىتى ،يىگىرمە ئالتىنچى

 بۇ غازات مەككە فەتھىسىدىن كېيىن دەپمۇ ئاتىلىدۇ. غازىتىۋازىن ەھ —بۇ 
ھەۋازىن قەبىلىسىنىڭ  بولغان. ئېيىدا يىلى شەۋۋال -8 ىيىنىڭھىجر

ىھ تفە ىنىڭ مۇسۇلمانالر تەرىپىدىنمەككمالىك ئىبنى ئەۋف نەزرى  ئاقساقىلى
 رۋە سەئىد ئىبنى بەكۇسەم ۋازىن، نەزىر، جەسەقىف، ھقىلىنغانلىقىنى ئاڭالپ 

  توپلىدى. مۇسۇلمانالرغا قارشى ئادەمقەبىلىلىرىدىن 
چىقتى. مۇسۇلمانالر يولغا ئۇالر بىلەن ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ن قويغان جايدىئۇالرغا پىستىرما لىسى ۋازىن قەبىەھ ،دەھۇنەين ۋادىسىغا كەلگەن
)بۇ تۇيۇقسىز ھۇجۇمدىن مۇسۇلمانالر قوشۇنى . ھۇجۇم قىلدىتۇيۇقسىز 

ىر بساھابىلىرىدىن ئاز ھەتتا ، ېچىشقا باشلىدىمۇسۇلمانالر قپارچىلىنىپ( 
اغىسى ت ملسو هيلع هللا ىلصمۇستەھكەم تۇردى. رەسۇلۇلالھ  نبىلە ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  قىسىم كىشىلەرال

بەيئىتىگە ۇرۇھى! ئى رىزۋان الر گىئى ئەنسار»نى: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئابباس
ق سادى بەيئىتىگە قاتناشقاندى. رىزۋان ۇبۇير ىشقادەپ چاقىر!« قاتناشقانالر

ئۇالرنى  ۋە بىلەن جەڭ قىلدىقەبىلىسى ۋازىن ەھ ېلىپقايتىپ ك كىشىلەر
نىڭ ئالدىغا ياالپ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  دە،-ئالدىئەسىرگە  قىلىپ مەغلۇپ بىردەمدىال
 .ەلدىئېلىپ ك

 ەۋ ۋازىنەھ نۇسرەت ئاتا قىلىشى،رگە نىڭ مۇئمىنلەتائاال هللا نەتىجىدە، جەڭ
 جەڭدە . بۇ قېتىملىقشتىخىرالبىلەن ئا پ بولۇشىسەقىف قەبىلىلىرىنىڭ مەغلۇ

كۈمۈش  ②يەىقۇمىڭ ئ 5وي ۋە ق تۇياق مىڭ 55تۆگە، تۇياق مىڭ  25مۇسۇلمانالر 
 ③.غەنىيمەت ئالدى

  تائىف غازىتى ،يىگىرمە يەتتىنچى

                                                            
 بەت. -0توم  -5 «ابن هشام سرية» ①
 .گرام 125.8 —بىر ئۇقىيە  ②
 بەتكىچە. -52بەتتىن  -55توم  -5 «ابن هشام سرية» ③
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قەبىلىسى سەقىف  .دا بولغانئېيى يىلى شەۋۋال -8نىڭ ىيىھىجر —بۇ 
 دەرۋازىلىرىنىقەلئە  قا كىرىپفتائى مەغلۇپ بولغاندىن كېيىن جېڭىدە ھۇنەين

غا قەلئەگە يېقىن ئورۇن ،ئاتلىنىپقاراپ قا فتائى ملسو هيلع هللا ىلصتاقىۋالدى. رەسۇلۇلالھ 
ف سەقى .نى قاتتىق مۇھاسىرىگە ئالدىفتائىھەمدە  ئەسكىرىي بازىسىنى قۇردى

ىنىڭ چېكەتك ئوق مۇسۇلمانالرغا، قاتتىق ئوققا تۇتتى نىمۇسۇلمانالر قەبىلىسى
شەھىد كىشى  12 ن نۇرغۇنلىرى يارىالندى ۋە. مۇسۇلمانالردىپۇتىدەك يېغىۋاتاتتى

 . بولدى
ئالغانلىقى ھەققىدە  قانچە كۈن مۇھاسىرىگە  ئۇالرنىنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

، ېسەد« كۈن 10»: ەر، بەزىلقويغان بولۇپئوتتۇرىغا  قاراشالرنىھەرخىل تارىخچىالر 
 55»دېسە، يەنە بەزىلەر:  «ېچەنەچچە ك 25» :ەرلبەزىدەيدۇ؛ « نكۈ 18» :ەربەزىل
 .ەيدۇد «كۈن

ئۈزۈمزارلىقىنى كېسىشكە  نىڭقەبىلىسى فسەقى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ئاندىن 
نىڭ هللا» :قەبىلىسى ف، سەقىباشلىغانىدىئۇنى كېسىشكە  . ساھابىلەربۇيرۇدى

 «بولساڭھۆرمىتى ئۈچۈن ئۇنى كەسمىگەن -تۇغقانچىلىقنىڭ ھەققى-ۋە ئۇرۇق
-ئۇرۇقۋە  نىڭهللائۇنى  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ شۇنىڭ بىلەن،  ۆتۈنۈپ تۇرۇۋالدى.دەپ ئ

نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ئاندىن  .دىئۈچۈن قالدۇر نىڭ ھۆرمىتىقانچىلىقغتۇ
چۈشكەنلەر تەسلىم بولۇپ قورغاندىن : »قەبىلىسىگە سەقىف چىسىرجاكا

نۇفەيىئ ئىبنى ئۇالردىن ئەبۇ بۇكرە ) غانىدى،لىردەپ جاكا «ئامانلىققا ئېرىشىدۇ
 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ( قاتارلىق ئون نەچچە كىشى مۇسۇلمانالر تەرەپكە چۈشتى. ھارىس

 الرنى ئازاد قىلىۋەتتى.ئۇ
ىبنى ئ نەۋفەل ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  كېيىن يىنالشقاندىنىقتائىفنىڭ فەتھىسى 

مەسىلىھەتىڭ قانداق : »غا مەسلىھەت سېلىپرەزىيەلالھۇ ئەنھۇدەيلى  مۇئاۋىيە
بۇالر ھازىر ئۇۋىسىغا كىرىۋالغان : »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ، نەۋفەلگەنىدىدې« ؟بار

ئەگەر  قاماپ تۇرۇۋەرسەڭ ھامان تۇتۇۋالىسەن، نى، ئەگەر ئۇتۈلكىگە ئوخشايدۇ
ئۆمەر  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ئاندىن دېدى.  «مەيدۇەلساڭا زىيان يەتكۈز كەتسەڭتاشالپ 

كىشىلەرنى قايتۇرۇپ كېتىشنى ئېالن قىلىشقا غا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئىبنى خەتتاب 
 ①بۇيرۇدى.

  ك غازىتىۇتەب ،يىگىرمە سەككىزىنچى
                                                            

 .بەتلەر -101، -108توم  -2 ناملىق كىتابى «طبقات»ئىبنى سەئىدنىڭ  ①
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 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،غان بولۇپب ئېيىدا بوليىلى رەجە -1نىڭ ىيىھىجر —بۇ 
 . ھېسابلىنىدۇ ئاخىرقى غازاتقىلغان ئەڭ 

 ىييارلىنىۋاتقانلىقرۇمنىڭ مەدىنىگە ھۇجۇم قىلىش ئۈچۈن تە ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 تەييارالندى.غازات قىلىش ئۈچۈن قارشى رۇمغا  ەرنى ئاڭالپخەۋ ھەققىدىكى

غىر ئې قىيىنچىلىق ۋە قۇرغاقچىلىق غازىتىغا چىققان ۋاقتى ئۇالرنىڭ تەبۇك
 تۇرمۇشى ياخشىۋە بايالرنى  ملسو هيلع هللا ىلصتوغرا كەلدى. رەسۇلۇلالھ  بولغان مەزگىلگە

سەرپ  ۋە مال ىنىشىغا ياردەم قىلىشقاتەييارل ڭ جەڭگەكىشىلەرنى مۇسۇلمانالرنى
ڭ ئاۋاز قوشتى، ئۇالرنىتەرەپتىن -تەرەپ. ئۇالر بۇنىڭغا دەۋەت قىلغانىدىقىلىشقا 
 دى. بول رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئوسمان ئىبنى ئەففان  ئەڭ كۆپ چىقىم قىلغىنىئىچىدە 

ئۇالرنىڭ سۈرە تەۋبىدە تائاال  هللابۇ جەڭگە چىقمىغان بولۇپ، مۇناپىقالر 
  .رەسۋا قىلدىئېچىپ بەشىرىسىنى -ھەقىقىي ئەپتى
ساھابىلەرنىڭ ئىچىدە مىڭ مۇجاھىد بىللە چىقتى.  35بىلەن  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

جىھادقا چىقىشنى ئارزۇ قىلغان ئەمما كەمبەغەللىكىدىن مىنىدىغانغا ئۇالغ 
ىڭ ن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ھالدا غانىىغالمسىرھەم بار ئىدى، ئۇالر يتاپالمىغان كىشىلەر 

 ىگە مىندىغانغا ئۇالغ تېپىپ بېرىشىنى ئېيتىپ كەلگەنىدى،ۆزلىرقېشىغا ئ
 تېپىپ بېرەلمەيدىغانلىقىنى ئېيتتى. شۇنىڭ بىلەنۇالغ ئ ئۇالرغا ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 .ەتتىىپ كقايتھالەتتە  غەمكىن ئامالسىز لىرى ياشلىنىپ،كۆز نىڭئۇالر
 رۇم نۇرغۇنمىس شەھىرىدە ىسۈرىيەنىڭ ھ ىلھىرەق رۇم پادىشاھى

زام ۋە جۇ غەسسان، لەخنھەمدە مەدىنىگە ھۇجۇم قىلىشقا  توپلىدى لىرىنىئەسكەر
 قاتارلىق ئەرەب قەبىلىلىرىنى ھەم ياردەمگە چاقىردى.

شتىن جەڭ قىلى نىڭ تەبۇكقا چىققانلىقىنى ئاڭالپ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ لۇقالر رۇم
 غان بولسىمۇ يەنىالتەبۇكتا ئون نەچچە كۈن تۇر ملسو هيلع هللا ىلصتوختاپ قالدى. رەسۇلۇلالھ 

رنى الكىچىك قوشۇن قېتىمبىر قانچە بۇ جەرياندا ئەتراپقا ئۇرۇش بولمىدى. 
ندىن ئا .ن ۋەكىللەر كەلدىدىالررايون نىڭ ئالدىغا بەزى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  كەنىدى،ئەۋەت

 ①قايتىپ كەتتى.مەدىنىگە  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
يىل  15مەدىنىدە تۇرغان  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  غازات 28 يۇقىرىدا ئېيتىلغان

ق قوماندانلىتە ىبىۋاس ەرگەقىلغان ۋە مۇجاھىد ساھابىل ئىشتىراكئۆزى  جەريانىدا
ۇ ب. لىرىمۇ باربولمىغان جەڭ بۇالرنىڭ ئىچىدە ئەمەلىي بولۇپ، الرقىلغان غازات
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 تىن توغرا كېلىدىغان بولۇپ،ئۈچتەخمىنەن  ىغايىلغازاتالر ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 
 !نەمۇنىلىك ساندۇر تولىمۇ بۇ

 
 ئەۋەتكەن قوشۇنالر ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

خىل ھەرئالىمالر  الرنىڭ سانى ھەققىدەقوشۇنكىچىك ئەۋەتكەن  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
مۇئتە  نىڭ ئىچىدىكى ئەڭ چوڭ قوشۇننىڭ. ئۇالريغانغا قوىنى ئوتتۇرالرقاراش

 بىز ەبىرلىككە كەلدى. تۆۋەندئالىمالر ئىكەنلىكىگە  قوشۇن ئەۋەتىلگەنغا غازىتى
نى بايان قىلىپ ئەڭ مۇھىملىرى الرنىڭقوشۇنكىچىك ئەۋەتكەن  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ئۆتىمىز.
  مۇئتە غازىتىبىرىنچى، 

رەسۇلۇلالھ  بولغان. ئېيىدا ەۋۋەلل ئىيىلى جۇماد -8نىڭ ىيىبۇ غازات ھىجر
ڭ نىە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇزەيد ئىبنى ھارىس نىكىشى 3555مۇسۇلمانالردىن  ملسو هيلع هللا ىلص

 ولساشەھىد ب زەيد: »ۋە تىبەلقائ دېگەن جايغا ئەۋەت تەرەپتىكىشام  قوماندانلىقىدا
ئابدۇلالھ  مۇ شەھىد بولساجەئفەر ،سۇنقوماندان بول پتالى ۇجەئفەر ئىبنى ئەب

 . ېدىد «سۇنۋاھە قوماندان بولەئىبنى ر
ئۇالر ئۇ يەردە  كەلدى.رىگە ىشەھ مەئان ىكىدشاممېڭىپ مۇسۇلمانالر 

ۋە  قوشۇنى رۇمكىشىلىك مىڭ  155 ، ئۇنىڭائغا كەلگەنلىكىنىەلقھىرەقىلنىڭ ب
بارلىقىدىن  قوشۇنى بئەرەكىشىلىك مىڭ  155 غا ھەمكارلىشىدىغان يەنەئۇالر

قانداق قىلىش توغرىسىدا مۇسۇلمانالر خەۋەر تاپتى. شۇنىڭ بىلەن، 
لىرىگە ياردەمچى ئۆز ىپ،خەت يېزگە  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  بەزىلەر مەسلىھەتلەشتى.

ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمما  بەردى نىرىىپىك مەسىلەھەت سوراش ياكى ئەۋەتىش قوشۇن
! سىلەر خااليىق ئى: »رۈپمۇسۇلمانالرنى شىجائەتلەندۈ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇرەۋاھە 

ڭدىن ئۇنى ئەمدى، چىققان تۇرۇقلۇق يولىدىكى شەھىدلىكنى ئارزۇ قىلىپ هللا
گە ىكۆپلۈكسانىمىزنىڭ ۋە  قۇۋۋەت-كۈچ، ياراغ-قورالبىز  قېچىۋاتامسىلەر؟!

 ۇشۇمقىلغان  ئەزىز بىزنى هللابەلكى  بىلەن ئۇرۇشمايمىز دۈشمەن بىلەن تايىنىپ
بىزنى پەقەت دۈشمەنگە قاراپ ئاتلىنىڭالر!  ،شۇڭا .ىمىزبىلەن ئۇرۇش ئىسالم

 «كۈتۈپ تۇرۇپتۇياخشىلىقنىڭ بىرى  ئىككىغەلىبە ياكى شاھادەتتىن ئىبارەت 
ئابدۇلالھ ئىبنى رەۋاھە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇسۇلمانالر شۇنىڭ بىلەن دېدى. 

مۇسۇلمانالر مۇئتەدە سۆزىنى تەستىقالپ شىجائەت بىلەن جەڭگە ئاتالندى. 
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 255 مۇسۇلمان 3555 ،تەييارالندى قىلىشقا بىلەن ئۇچراشتى ۋە جەڭ لۇقالررۇم
 . راتتىمىڭ دۈشمەننىڭ ئالدىدا تۇ

مۇنداق دەيدۇ:  ۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبمۇئتە غازىتىغا قاتناشقان 
 لىرىنى كۆرۈپغيارا-ئۇالرنىڭ قورال ىشىپ كەلگەندەۇشرىكالر بىزگە يېقىنلم»

مدىن ئوت چىقىپ كەتتى، بىز ھەتتا >ئۇالرغا تەڭ كېلەلمىگۈدەكمىز< دەپ كۆزۈ
ئى ئەبۇ ›سابىت ئىبنى ئەرقەم رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:  لدۇق. شۇ چاغدائويالپ قا
دېدى.  ‹؟سەن دۈشمەنلەرنىڭ قانچىلىك كۆپ ئىكەنلىكىنى كۆردۈڭمۇھۇرەيرە! 

بىز ئۇ جەڭدە  .بەدرگە قاتناشمىغانبىز بىلەن سەن ›ئۇ:  سەم،دې ‹ھەئە›مەن: 
  .«دېدى ‹سانىمىزنىڭ كۆپلۈكى بىلەن غەلىبە قىلغان ئەمەس

باشلىنىپ جەڭ شىددەتلىك  ىكىارىسىدمۇسۇلمانالر بىلەن مۇشرىكالر ئ
نى نىڭ بايرىقى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. زەيد ئىبنى ھارىسە كەتتى

اندىن بايراقنى جەئفەر ئۇرۇش قىلدى. ئ تاكى شەھىد بولغانغا قەدەر كۆتۈرگەن ھالدا
 پقىزى جەڭقىلدى. ئېلىپ ئۇرۇش  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پتالى ۇئىبنى ئەب

ئېتىنى  قىزىل قاشقىلىقجەئفەر ئۆزىنىڭ  ،پەيتكە كەلگەندەشىددەتلىك 
 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ جەڭدەجەئفەر  يۈرۈپ جەڭ قىلدى.دە، پىيادە -بوغۇزلىدى

 نجى كىشى بولۇپ قالدى. ۇئېتىنى بوغۇزلىغان ت
كېسىپ ئوڭ قولى  تۇتقان ايراقرەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ بجەئفەر جەڭدە 

مۇ كېسىپ سول قولىكېيىن بايراقنى سول قولىدا كۆتۈردى.  تاشالنغانىدى،
تاشالنغانىدى، بايراقنى كېسىلگەن ئىككى قولى بىلەن مەيدىسى ئارىسىغا قىسىپ 

 ئابدۇلالھ ،شۇنىڭ بىلەنتاكى شەھىد بولغانغا قەدەر مۇستەھكەم تۇتۇپ تۇردى. 
 دە،-لىدىىئاتلىق ئالغا ئىلگىر پبايراقنى كۆتۈرۈرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى رەۋاھە 

ئۆزىنى -ئازراق ئىككىلىنىپ تۇرۇپ قالدى، ئاندىن ئۆز كۆڭلىنى توختىتىپ، ئۆز
 ېيىت ئوقۇدى:شىجائەتلەندۈرۈپ مۇنداق ب

 قەسەم قىلدىم، ئابدۇلالھ! ئېتىل دۈشمەن تامانغا،
 خالىما چۈشكىن چوقۇم مەيدانغا.-مەيلى خاال

 سېلىپ جاھانغا، چوقانياۋالر تۇرسا ئالدىڭدا 
 شەھىد بولۇپ كىرمەمسەن جەننەت دېگەن بوستانغا.

 خاتىرجەملىك ئاز بولغان بۇ دۇنيادا سەن جانغا،
 بەدەن ئىچرە گويا سەن سوالنغانتىڭ زىندانغا.
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 ئۆلمەسلىككە ئىالج يوق بۇ دۇنيادا ھېچ جانغا، 
 تۇرار ئۆلۈم ۋەھىمى ھەيۋە سېلىپ ھەر يانغا.

 بولدى يېتەر بولدۇڭ ئارمانغا،كەنلىرىڭ تەل كۈت
 ئىككىلىنىپ تۇرامسەن گۈزەل جەننەت رىزۋانغا.

 ،قارا جەئفەر ئۈلگەڭدۇر سەنمۇ ئات سال مەيدانغا
 .خار بولۇرسەن قاچساڭ گەر ئالدانساڭال شەيتانغا

شۇ ئەسنادا  ىپ كەتتى.كىر قاينىمىغا شۇڭغۇپجەڭ شۇنىڭ بىلەن، ئۇمۇ 
 گۆشنى يەپ بۇ»گۆشنى ئېلىپ كېلىپ:  پارچەاغىسىنىڭ ئوغلى بىر ت ئۇنىڭغا

« نەچچە كۈندىن بېرى جەڭ قىلىپ كۆپ چارچىدىڭ! ئازراق ماغدۇر تولۇقلىۋال
بىر چىشلەم  گۆشنى ئېلىپ ئابدۇلالھ ئىبنى رەۋاھە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدېدى. 

 دە،-دېدى «؟ۋاتامسەنسەن تېخىچە ھايات يۈرۈ»ز نەپسىگە: چىشلىدى، ئاندىن ئۆ
 تاكى شەھىد بولغانغا قەدەر جەڭ دۈشمەنگە قاراپ ئېتىلىپ، شلىۋېتىپگۆشنى تا
نى ھارىسە، تەيىنلەپ بەرگەن زەيد ئىب ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  شۇنداق قىلىپ،قىلدى. 

 قاتارلىق رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمھە ەۋائابدۇلالھ ئىبنى ر ۋە پتالى ۇجەئفەر ئىبنى ئەب
 بايراقنى سابىت ئىبنى ئەقرەمىن شەھىد بولدى. ئاندنىڭ ھەممىسى ئۈچ قوماندان

ئىچىڭالردىن بىرەر مۇسۇلمانالر! ئى : »قولىغا ئېلىپئەنسارى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 
 «يىقالئەڭ سەن »، ئۇالر ئۇنىڭغا: گەنىدىدې« كىشىنى قوماندان قىلىپ سايالڭالر

ا كىشىنى مەندىن باشق ھۆددىسىدىن چىقالمايمەن.مەن ياق، »دېدى. ئۇ: 
رەزىيەلالھۇ  خالىد ئىبنى ۋەلىد شۇنىڭ بىلەن، ساھابىلەر. دېدى «سايالڭالر

نى قوماندان قىلدى. خالىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ )قوشۇننى قايتا تەرتىپكە ئەنھۇ
 .ىيىراقالشت ئاستا چېكىنىپ دۈشمەندىن-سېلىپ( مۇداپىئەنى كۈچەيتىپ، ئاستا

 )بۇنى كۆرگەن(. ندۈرگەن ئىدىىن مەقسەتلىك چېكىمەيداند نىمۇسۇلمانالر ،ئۇ
 ①مۇ ئارقىسىغا ياندى.قوشۇنى رۇم

 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەنەس ئىبنى مالىك  .255
خەۋىرى )شەھىدلىك( ۋاھە قاتارلىقالرنىڭ ەئىبنى رئابدۇلالھ زەيد، جەئفەر ۋە 
 ،دىشەھىد بول ئېلىپزەيد  تۇغنى»ئۇنى كىشىلەرگە يەتكۈزۈپ:  كېلىشتىن بۇرۇن

مۇ ئۇ ېلىپۋاھە ئەئىبنى ر اندىنئ .شەھىد بولدى ئېلىپئۇنىڭدىن كېيىن جەئفەر 
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 )خالىد ئىبنى ۋەلىد ىنىڭ قىلىچلىرىدىن بىرهللا . تۇغنى ئاخىرىشەھىد بولدى
 نۇسرەت ئاتا–غەلىبەتائاال ئۇالرغا  هللا دە،-ئالدى نى دېمەكچى(رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

 ①.دېدى« قىلدى
 كېيىن شەھىد بولغاندىن چەيلەنئۈ]اق مۇنداق دەيدۇ: ئىبنى ئىسھ

ى ەيد ئىبنز: »ىرىنى ساھابىالرغا يەتكۈزۈپئۇالرنىڭ شەھىدلىك خەۋ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
ئاندىن ئۇنى  بولغانغا قەدەر جەڭ قىلدى.شەھىد  تاكى نى ئېلىپتۇغھارىسە 

دىن ئان .دېدى «انغا قەدەر جەڭ قىلدىشەھىد بولغتاكى  ، ئۇمۇجەئفەر ئېلىپ
 ئەنسىرەپ چىرايى الرىئەنسار گەن ئىدى،مۆسۈكۈتكە چبىردەم  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 يامان گۇمان كۆڭلىگە ھەققىدەئابدۇلالھ ئىبنى رەۋاھە ۋە  ىرىپ كەتتىئۆزگ
 ئابدۇلالھ ئىبنى تۇغنى ئۇ كېيىن»: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ئاندىن .كېلىشكە باشلىدى

ئۇالر ماڭا : »ۋە دېدى «قىلدىغانغا قەدەر جەڭ شەھىد بولتاكى ۋاھە ئېلىپ ەر
ئىككى  تەختىگەئۆز ۋاھەنىڭ ەمەن ئابدۇلالھ ئىبنى ر جەننەتتە كۆرسىتىلدى.

 ،ەپ سورىسامد <بۇ نېمە ئىش؟>: پكۆرۈ كەلگەنلىكىنى راقىپھەمراھىدىن كېچىك
ئابدۇلالھ  )دۈشمەنگە( قەتئىي ئىرادە بىلەن ئاتالنغان ئەممائىككىسى >ماڭا: 

« دېيىلدى ىنىپ قېلىپ ئاندىن ئالغا چاپقان<ئىبنى رەۋاھە بىرئاز ئىككىل
 ②.دېدى[

مەن ئاشۇ »مۇنداق دەيدۇ:  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئىبنى ئۆمەر  لالھئابدۇ .250
ى ، ئۇنەپئفەر ئىبنى ئەبۇ تالىبنى ئىزدبىز جە .زاتتا ئۇالرنىڭ ئىچىدە بار ئىدىمغا

 15 نىڭ ئالدى تەرەپتىنجەسىتىقارىساق،  تاپتۇق. ئىچىدەغانالرنىڭ شەھىد بول
 ③«.تەگكەن ئىكەن يايزە سانجىلغان ۋە ئوقيېرىگە نە نەچچە

 ئىككى قولىنىڭ ئورنىغا ېسىلگەنيولىدا ك هللا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ جەئفەر
ئابدۇلالھ شۇنىڭ ئۈچۈن،  .ككى قانات بەرگەنئۇچىدىغان ئىتائاال جەننەتتە  هللا

: بەرسە نىڭ ئوغلىغا ساالمئەنھۇ جەئفەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رەزىيەلالھۇ ئىبنى ئۆمەر
 ④تتى.يدە «ئوغلى! تلىقنىڭقانا قوشئى  ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم»

غلۇپ ياكى مە لىقىرۇمغا قارشى غەلىبە قىلغان نىڭمۇسۇلمانالردا غازىتى مۇئتە
 قويغان:لىقى ھەققىدە ئالىمالر ھەرخىل قاراشالرنى ئوتتۇرىغا بولغان
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 3555 چۈنكى ۇپ بولدىمۇسۇلمانالر رۇملۇقالرغا مەغلبۇ غازاتتا »: بەزىلەر (1
بۇنىڭغا ئۇالر  .دەيدۇ« قا قارشى جەڭ قىلغان ئىدىمىڭ رۇملۇق 255 مۇسۇلمان

مۇنۇ ھەدىسىنى  دىن نەقىل قىلىنغانرەزىيەلالھۇ ئەنھۇئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر 
 ىر قوشۇن قىلىپ )مۇئتە غازىتىغا(بىزنى ب ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ : »دەلىل كەلتۈرىدۇ

مەدىنىگە كېچىدە دۇق. بول پەغلۇبىلەن جەڭ قىلىپ م بىز دۈشمەن .ئەۋەتتى
 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ›: نۇۋالدۇق ۋەيوشۇرۇ گەنىدۇق، )خىجىل بولغانلىقىمىزدىن(كەل

 :ئاندىن ئۇنىڭ قېشىغا بېرىپ يىشتۇق.دې ‹ايلىئېيت ەئۆزر بارغاندانىڭ قېشىغا 
: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ، گەنىدۇقدې ‹دىن بولدۇققاچقۇچىالرجەڭدە سۇلۇلالھ! بىز ئى رە›
 ①.«دېدى ‹!سىلەر چېكىنىپ قايتا ھۇجۇمغا ئۆتكۈچىلەر بەلكىئۇنداق ئەمەس. ›

 پتۇر.ھەدىس زەئى بۇلېكىن 
 پمۇغلۇەمقىلمىغان، غەلىبىمۇ مۇسۇلمانالر بۇ غازاتتا »: بەزىلەريەنە  )2

: دەيدۇئۇ مۇنداق  ھەم مۇشۇ قاراشتا بولۇپ،. ئىبنى ئىسھاق ەيدۇد «بولمىغان
لغاندىن كېيىن مۇسۇلمانالر ئا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبايراقنى خالىد ئىبنى ۋەلىد »

 ②.«چېكىندى ھەم كەينىگە لۇقالرمۇرۇمبۇنى كۆرگەن چېكىندى، 
مۇسۇلمانالرغا تائاالنىڭ  هللاغازىتىدا مۇئتە  ( بەزى تەتقىقاتچى ئالىمالر3

ئۈستىدىن غەلىبە قىلغانلىقىنى ئوتتۇرىغا  لۇقالررۇمنۇسرەت ئاتا قىلىپ، ئۇالرنىڭ 
ك ۈۋاقىدى، بەيھەقى ۋە ئىبنى كەسىر قاتارلىقالر مۇشۇ قاراشنى ئەڭ كۈچل .قويدى

 دەپ ھېسابلىدى.
يراقنى بارەزىيەلالھۇ ئەنھۇ خالىد ئىبنى ۋەلىد »ۋاقىدى مۇنداق دەيدۇ: 

ى ، ئالدىدىكىلەرنقوشۇننى قايتا تەرتىپكە سېلىپ نتاپشۇرۇپ ئالغاندىن كېيى
ئارقىغا، ئارقىدىكىلەرنى ئالدىغا، ئوڭ تەرەپتىكىلەرنى سول تەرەپكە، سول 

ئۆزگىرىشنى كۆرۈپ ھەيران بۇ  لۇقالرتەرەپتىكىلەرنى ئوڭ تەرەپكە يۆتكىدى. رۇم
شتى چۈقەلبلىرىگە قورقۇنچ  ىپ،دېيىش <مۇسۇلمانالرغا ياردەم كەپتۇ>ۋە:  قالدى

شۇنىڭ بىلەن . ىپ، كەينىگە قاراپ چېكىندىبەشىرىسى ئېچىل-ئەپتى ۋە
 ③.«بەزىلىرىنى ئۆلتۈردى نىڭ ئارقىسىدىن قوغالپ،مۇسۇلمانالر ئۇالر
نىڭ هللا تۇغنى ئاخىرى»نىڭ:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  توپلىغانبۇخارى 
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 بەت. -35توم  -5 «ابن هشام سرية» ②
 بەت. -155توم  -2ناملىق كىتابى  «املغازي»ۋاقىدىنىڭ  ③
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-دىئال نى دېمەكچى(رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ )خالىد ئىبنى ۋەلىد ىقىلىچلىرىدىن بىر
 مۇئتەھەم  دېگەن ھەدىسى« قىلدى نۇسرەت ئاتا–غەلىبەتائاال ئۇالرغا  هللا دە،

بۇ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ غا دەلىلدۇر چۈنكى سۇلمانالرنىڭ غەلىبە قىلغانلىقىمۇ غازىتىدا
-تائاالنىڭ ئۇالرغا ئاتا قىلغان غەلىبە هللا ھەدىستە مۇئتە غازىتىنىڭ نەتىجىسىنى

 نۇسرىتى دەپ بايان قىلدى.
ۇ رەزىيەلالھئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر بۇنىڭدىن باشقا، بۇخارى نەقىل قىلغان 

ئفەر ئىبنى ئەبۇ تالىبنى بىز جە»: نىڭغا دەلىلدۇرشۇ مۇنۇ سۆزىمۇنىڭ ئەنھۇ
ى نىڭ ئالدجەسىتىقارىساق،  تاپتۇق. غانالرنىڭ ئىچىدە، ئۇنى شەھىد بولەپئىزد

 «. تەگكەن ئىكەن يائوقيزە سانجىلغان ۋە يېرىگە نە نەچچە 15 تەرەپتىن
 ى ھەمدەتېپىشئىزدەپ ئۆلتۈرۈلگەنلەرنى  ئەگەر ئۇالر مەغلۇپ بولغان بولسا

ىز ھەرگ ىشىسان لەر تەگكەن ئورۇنالرنىنەيزى ۋە قىلىچ نىڭ جەسىتىدىكىئۇالر
-بۇ ھەدىس مۇئتە غازىتىدا مۇشرىكالرنىڭ ئەپتىدېمەك،  مۇمكىن بولمايتتى.

نىڭ ئۆز مۇسۇلمانالر بولغاندىن كېيىنئېچىلىپ، مەغلۇپ بەشىرىسى 
 ئۆزلىرىدىن ئايرىلغانارغانلىقى ۋە يېنىغا ب ھەمراھلىرىنىڭ جەسەدلىرىنىڭ

 ھۇرەزىيەلالھۇ ئەن رىدۇ. ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەرۈكىشىلەرگە قارىغانلىقىنى چۈشەند
 نى كۆرگەنلەرنىڭىتنىڭ جەسىپ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇتالى ۇئەب جەئفەر ئىبنىبولسا 

جاراھەتلەرنى  جەئفەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ جەسىتىدىكىئۇ بولۇپ،  چىدە بارئى
 سانىغانىدى.

قەيس ئىبنى ئەبۇ ھازم مۇنداق دەيدۇ: مەن خالىد ئىبنى ۋەلىد  .255
ېنىڭ م مۇئتە غازىتى كۈنى»نى ئاڭلىغان: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى

پەقەت يەمەندە سوقۇلغان بىر دانە  ئاخىرىدا توققۇز دانە قىلىچ سۇنۇپ،قولۇمدا 
 ①«.قىلىچ قالغان

 ئىبنى ۋەلىد رەزىيەلالھۇخالىد  بولسا،يېڭىلگەن  بۇ جەڭدەئەگەر مۇسۇلمانالر 
 ىگەن بوالتتى.ئېرىشەلمتوققۇز قىلىچنى سۇندۇرۇش ئىمكانىيىتىگە ئەنھۇ 

ۇ: مەن زەيد مۇنداق دەيد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەشجەئى  ئەۋف ئىبنى مالىك .251
يەمەندىن كەلگەن ، قانىدىمچىق غائىبنى ھارىسە بىلەن بىرگە مۇئتە غازىتى
. ئۇنىڭ قىلىچىدىن باشقا نەرسىسى ياردەمچى غازىالردىن بىرى ماڭا ھەمراھ بولدى

 .(قوشۇنغا مەدەت بېرىش ئۈچۈن چىققان ئىدى) بولۇپيوق 

                                                            
 .توپلىغانبۇخارى  ①
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دۈشمەننىڭ سېپىدە  يۈرۈپ رۇملۇقالرنىڭ قوشۇنى بىلەن ئۇچراشتۇق.بىز 
ۇن ھەل چىالنتورۇق ئايغىرغا مىنگەن بىرى بار بولۇپ، ئىگەر ۋە قورالىغا ئالت

ىن قىالتتى. مۇسۇلمانالرنى ۋەھشىيانە قىرغ ئادەمۇملۇق بېرىلگەنىدى. بۇ ر
ىدا ام تاشنىڭ ئارقىسروىڭ يېقىن كېلىشىنى پايالپ، بىر قھەمراھىم ئۇن ياردەمچى

 يېنىدىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقاندا ئورنىدىن ئېتىلىپ چىقىپۇنىڭ ق ئۇملۇئولتۇردى. ر
م ھەمراھى كەنىدى،ئاتتىن دۇمىالپ چۈش ۇملۇقېتىنىڭ تومۇرىنى كېسىۋەتتى. رئ

ۋەتتى ۋە ئۇنىڭ ئېتى بىلەن قورالىنى ئولجا ۈئۇنى ئاستىغا بېسىۋېلىپ ئۆلتۈر
 ئالدى.

خالىد ئىبنى ۋەلىد  رغا نۇسرەت ئاتا قىلغاندىن كېيىنتائاال مۇسۇلمانال هللا
ئولجىسىنى ئېلىۋالدى. مەن ئۇنىڭ  ئۇنى ئالدىغا چاقىرتىپرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 

 ئالدىغا بېرىپ:
ئۆلتۈرگەن كىشى ئۇنىڭ  دۈشمەننى»نىڭ:  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر سەن! خالىد ئى —

 — بىلمەمسەن؟ قىلغانلىقىنى ھۆكۈم دەپ «ئالىدۇ ئولجا مۈلكىنى-پۈتۈن مال
 :ئۇ دېسەم،
. دېدى — ،ئويلىدىم دەپ كېتىدۇ جىق ئۇنىڭغا ئولجا بۇ بىراق بىلىمەن، —

 :مەن
 گە بۇ ئىشنى ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر بولمىسا ياكى ،بېرىسەن قايتۇرۇپ ئۇنى كىيا —

 .قىلدى رەت قايتۇرۇشنى ئۇ دېسەممۇ، —دېمەي قويمايمەن، 
 ياردەمچى ،قايتقىنىمىزدا قېشىغانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص)غازاتتىن قايتىپ( پەيغەمبەر 

گە  ملسو هيلع هللا ىلصھەمراھىمنىڭ ۋەقەلىكىنى ۋە خالىدنىڭ ئۇنىڭغا قىلغانلىرىنى پەيغەمبەر 
 :ملسو هيلع هللا ىلص لەپ بەرگەن ئىدىم، پەيغەمبەرزسۆ

 :خالىد سورىدى. دەپ — قىلدىڭ؟ شۇنداق نېمىشقا! خالىد ئى —
 ،ئويلىغانىدىم دەپ كېتىدۇ جىق ئۇنىڭغا ئولجىنى ئۇ مەن! رەسۇلۇلالھ ئى —

 :ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر. دېدى —
 ①.دېدى —! بەرگىن قايتۇرۇپ ئولجىسىنى ئۇنىڭغا —

نىڭ غەلىبە قازانغانلىقىنى مۇسۇلمانالر دامۇئتە غازىتىبۇ ھەدىس ھەم 
 گە ئېرىشكەن ئىدى شۇنداقالمەتلەريغەنى-ئولجابۇ جەڭدە چۈنكى ئۇالر  بىلدۈرىدۇ

ئاتا  نىڭ مۇسۇلمانالرغا نۇسرەتتائاال هللارەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەۋف ئىبنى مالىك 

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①
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 .ئېنىق بايان قىلدى قىلغانلىقىنى
 نىڭ ئەۋەتكەن قوشۇنلىرىدۇر: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ھەم تۆۋەندىكىلەر 

رابىغقا ئەۋەتىلگەن ئۇبەيدە ئىبنى ھارىس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  .2
 .قوشۇن تەشكىللەنگەن دىنمۇھاجىر 55باشچىلىقىدىكى 

ۇ رەزىيەلالھۋەققاس  ۇئەۋەتىلگەن سەئىد ئىبنى ئەب بۇرۇنئەبۋائ غازىتىدىن  .3
 .قوشۇنباشچىلىقىدىكى  ئەنھۇ

ئەۋەتىلگەن ئابدۇلالھ ئىبنى جەھش  نجى بەدر غازىتىدىن كېيىنۇت .5
 .قوشۇنباشچىلىقىدىكى  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

 .قوشۇنباشچىلىقىدىكى  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەمىر ئىبنى ئەدى  .0
 .قوشۇنباشچىلىقىدىكى  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمەير ۆسالىم ئىبنى ئ .5
 .قوشۇن ئۆلتۈرۈشكە ئەۋەتىلگەن كەئب ئىبنى ئەشرەفنى .1
 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇزەيد ئىبنى ھارىسە  بۇرۇنھۇد غازىتىدىن ۇئ .8

 .قوشۇن ىلگەنقەردەگە ئەۋەتباشچىلىقىدىكى 
رەزىيەلالھۇ  سەلەمە ۇئەب ئەۋەتىلگەن ھەمرائۇل ئەسەد غازىتىدىن كېيىن .1
 .باشچىلىقىدىكى قوشۇن ئەنھۇ

 .قوشۇنباشچىلىقىدىكى  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئابدۇلالھ ئىبنى ئۇنەيس  .15
 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمۇھەممەد ئىبنى مەسلەمە  خەندەك غازىتىدىن كېيىن .11

 .قوشۇنۋازىندىن قىرزائغا ئەۋەتىلگەن ەھ باشچىلىقىدىكى
ن ئابدۇلالھ ئىبنى ئۈچۈن ئەۋەتىلگە شۈئۆلتۈر رافىئنى ۇئەبيەھۇدىي  .12
 .قوشۇنباشچىلىقىدىكى  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەتىيك 
 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئۇرەنىينگە ئەۋەتىلگەن سەئىد ئىبنى زەيد  .13

 .قوشۇنباشچىلىقىدىكى 
 ەئەۋەتىلگەن ئۇكاش گەغەمربولغان  يېرى سۇلۇقى ئەسەد ئايمىقىنىڭ نبە .15
 .قوشۇنباشچىلىقىدىكى  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇن ەھسىئىبنى م
ئەۋەتىلگەن مۇھەممەد ئىبنى  ىگەسسىزىلقجايدىكى مەدىنىگە يېقىن  .10

 .قوشۇنباشچىلىقىدىكى  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمەسلەمە 
 جەرراھ ىبنىئ ئەۋەتىلگەن ئەبۇ ئۇبەيدە ىگەسسىزىلقبىر قېتىم يەنە  .15

 .قوشۇن باشچىلىقىدىكى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
گە ئەۋەتىلگەن زەيد ئىبنى ھارىسە قەبىلىسى جۇمۇمدىكى بەنى سۇلەيم .11
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 .قوشۇن باشچىلىقىدىكى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
يسكە ئەۋەتىلگەن زەيد ئىبنى ھارىسە ىئجايدىكى مەدىنىگە يېقىن  .18

 .قوشۇن باشچىلىقىدىكى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
مەدىنىگە يېقىن تەرەپكە ئەۋەتىلگەن زەيد ئىبنى ھارىسە بىر قېتىم يەنە  .11

 .قوشۇن باشچىلىقىدىكى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
قۇرانىڭ ئارقىسىدىكى ھىسمىغا ئەۋەتىلگەن زەيد ئىبنى ھارىسە ۋادىل .25

 .قوشۇن باشچىلىقىدىكى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
 ھۇرەزىيەلالھۇ ئەنقۇراغا ئەۋەتىلگەن زەيد ئىبنى ھارىسە ۋادىل .21

 .قوشۇن باشچىلىقىدىكى
 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇجەندەلگە ئەۋەتىلگەن ئابدۇراھمان ئىبنى ئەۋف لۇدۇمەت .22

 .قوشۇن باشچىلىقىدىكى
 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمەديەنگە ئەۋەتىلگەن زەيد ئىبنى ھارىسە  .23

 .قوشۇن باشچىلىقىدىكى
نى ئىب گە ئەۋەتىلگەن ئەلىقەبىلىسى ىكى سەئىد ئىبنى بەكرىتفەدەك .25

 .قوشۇن باشچىلىقىدىكى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بتالى ۇئەب
ۇ رەزىيەلالھھارىسە  قۇرادىكى ئۇممۇ قىرفەگە ئەۋەتىلگەن زەيد ئىبنىلۋادى .20

 .قوشۇن باشچىلىقىدىكى ئەنھۇ
ئەۋەتىلگەن ئابدۇلالھ ئىبنى رەۋاھە  غائەشبەر ئىبنى رەزاميەھۇدىي  .25

 .قوشۇن باشچىلىقىدىكى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
 .قوشۇن باشچىلىقىدىكى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇزەمرى  ئەمىر ئىبنى ئۇمەييە .21
ە ئەۋەتىلگەن ئۆمەر ئىبنى خەتتاب گرەبەۇت نىڭ يېنىدىكىمەككى .28

 .قوشۇن باشچىلىقىدىكى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
الھۇ رەزىيەل ئەۋەتىلگەن ئەبۇبەكرى قەبىلىسىگە نەجدىدىكى بەنى كىالب .21

 .قوشۇن باشچىلىقىدىكى ئەنھۇ
 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەنسارى  ر ئىبنى سەئىدفەدەككە ئەۋەتىلگەن بەشى .35

 .قوشۇن باشچىلىقىدىكى
 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇلەيسى  ۋەتىلگەن غالىب ئىبنى ئابدۇلالھگە ئەئەمەيفە .31

 .قوشۇن باشچىلىقىدىكى
رەزىيەلالھۇ رى ئەنسا سەئىديەمەن ۋە جۇبارغا ئەۋەتىلگەن بەشىر ئىبنى  .32
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 .قوشۇن باشچىلىقىدىكى ئەنھۇ
 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەۋجائ  ۇى سۇلەيمگە ئەۋەتىلگەن ئىبنى ئەببەن .33

 .قوشۇن باشچىلىقىدىكى
 ئابدۇلالھ لەيس ىكى بەنى مەلۇھقا ئەۋەتىلگەن غالىب ئىبنىتكەدىد .35

 .قوشۇن باشچىلىقىدىكى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
ىب غال ئەۋەتىلگەن نىڭ شېرىكلىرىگەئىبنى سەئىدىكى بەشىر تفەدەك .30

 .قوشۇن باشچىلىقىدىكى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى ئابدۇلالھ لەيس
 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەسەدى  قا ئەۋەتىلگەن شۇجائ ئىبنى ۋەھببەنى غالىب .35

 .قوشۇن باشچىلىقىدىكى
 ئىبنى ئۇمەيرا ئەۋەتىلگەن كەئب ئەتالھق ىزات كەينىدىكىقۇرانىڭ لۋادى .31
 .قوشۇن باشچىلىقىدىكى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغىفارى 
 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ئەۋەتىلگەن ئەمىر ئىبنى ئاس لسەالسى ۇزات .38

 .قوشۇن باشچىلىقىدىكى
 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇجەرراھ  ىبنىئ ئەۋەتىلگەن ئەبۇ ئۇبەيدە سەيفۇلبەھرىگە .31

 دەپمۇ ئاتىلىدۇ.« شۇنىخەبەت قو»بۇ قوشۇن  .قوشۇن باشچىلىقىدىكى
رەزىيەلالھۇ ئەنسارى  ەنەجدىدىكى ئۇرۇش زېمىنىغا ئەۋەتىلگەن ئەبۇ قەتاد .55

 .قوشۇن باشچىلىقىدىكى ئەنھۇ
 ەئەۋەتىلگەن ئەبۇ قەتاد دېگەن جايغا ئىزەم نىدىكىيې نىڭمەدىنى .51

 .قوشۇن باشچىلىقىدىكى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەنسارى 
ئەسلەمى  ەدئەۋەتىلگەن ئەبۇ ھەدرجايدىكى غابەگە مەدىنىگە يېقىن  .52

 .قوشۇن باشچىلىقىدىكى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
ئۈچۈن ئەۋەتىلگەن خالىد  چېقىش دېگەن بۇتنى« ئۇززا»نەخلىدىكى  .53

 .قوشۇن باشچىلىقىدىكى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئىبنى ۋەلىد 
ئەشئەرى  قا ئەۋەتىلگەن ئەبۇ ئامىرئەۋتاس زېمىنىدىكىۋازىن ەھ .55

 .قوشۇن باشچىلىقىدىكى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
ئۈچۈن ئەۋەتىلگەن ئەمىر  چېقىشدېگەن بۇتنى  «سۇۋائ»نەخلىدىكى  .50

 .قوشۇن باشچىلىقىدىكى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئىبنى ئاس 
ئۈچۈن ئەۋەتىلگەن سەئىد ئىبنى زەيد  چېقىشبۇتنى  «دېگەن» مەنات .55

 .قوشۇن باشچىلىقىدىكى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
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رەزىيەلالھۇ دىن بەنى جۇزەيمىگە ئەۋەتىلگەن خالىد ئىبنى ۋەلىد ەكەنان .51
 .قوشۇن باشچىلىقىدىكى ئەنھۇ

 تۇفەيل ئىبنىئۈچۈن ئەۋەتىلگەن  چېقىشدېگەن بۇتنى  «كەففەينلۇز» .58
 .قوشۇن باشچىلىقىدىكى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇسى ەۋد ئەمر

فەزارى  ھىسىنىبنى ئ ئۇيەينەگە ئەۋەتىلگەن قەبىلىسى بەنى تەمىم .51
 .قوشۇن باشچىلىقىدىكى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇىبنى ئامىر ئ گە ئەۋەتىلگەن قۇتبەخەسئەم .05
 .قوشۇن باشچىلىقىدىكى

 ەنھۇرەزىيەلالھۇ ئكىالبى  ئەۋەتىلگەن زەھھاك ئىبنى سۇفيانبەنى كىالبقا  .01
 .قوشۇن باشچىلىقىدىكى

 ۇرەزىيەلالھۇ ئەنھ ىبنى مۇجەززىزئ ھەبەشكە ئەۋەتىلگەن ئەلقەمە .02
 .قوشۇن باشچىلىقىدىكى

ئۈچۈن ئەۋەتىلگەن ئەلى  چېقىشبۇتنى  دېگەن« فۇلۇس»تەيئىدىكى  .03
 .قوشۇن باشچىلىقىدىكى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بتالى ۇئىبنى ئەب

ن ەھسىئىبنى م ەشاكدىكى ھۇبابقا ئەۋەتىلگەن ئۇىزەرە زېمىنۇئ .05
 .قوشۇن باشچىلىقىدىكى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

ئەۋەتىلگەن خالىد ئىبنى  دېگەن يېرىگە ئۇكەيدىرجەندەلنىڭ لۇدۇمەت .00
 .قوشۇن باشچىلىقىدىكى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇۋەلىد 

 دۇر.كىچىك قوشۇن 00ۆز ھاياتىدا ئەۋەتكەن ئ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ بولسا  يۇقىرىقىالر
 

 لىرىىھۋە فەت ىرىغازاتلبەزى  مۇسۇلمانالرنىڭ
 ملسو هيلع هللا ىلصھ رەسۇلۇلال دىنلىرىىھۋە فەت لىرىغازات بەزى مۇسۇلمانالرنىڭيۇقىرىدا بىز 

سايالپ ئەۋەتكەن  قوماندانردىن ەرى ۋە ساھابىللىنىڭ ئۆزى قوماندانلىق قىلغان
ە گ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر پەقەت جىھاد ئىبادىتى  .ۇقئۆتت ەپسۆزل ىسىداقوشۇنلىرى توغر

مۇسۇلمانالرغا تائاال  هللا — ئۇبەلكى  سخاس ئەمە ساھابىلىرىگەۋە ئۇنىڭ 
جىھاد پەقەت » ماكاندا ۋاجىب قىلغان ئىبادەتتۇر.ھەرقانداق ۋە قانداق ۋاقىت ھەر

بىلەن نى ئۆز نۇسرىتى  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر تائاال هللاتۇر چۈنكى گە خاس ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 تنىدەۋە ئۇنىڭغاھەمدە  مەدەت بەرگەن پەرىشتىلىرى ئارقىلىق ۋە كۈچلەندۈرگەن

تىن ، شۇ سەۋەبۋەزىپىسىنى تاپشۇرغان ۋە كاپىرالر بىلەن جىھاد قىلىش يەتكۈزۈش
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 ەباھانا ىغدەپ ئۆزىنىڭ جىھادتىن ئولتۇرۇپ قېلىش «جىھاد قىلغان ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
جىھاد » شۇنداقال ئەمەسدۇرۇس  كىشىگە ۋە ئۆزىنى ئاقلىشى ھېچ كۆرسىتىشى

بىلەن بىللە بولۇش  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر ساھابىالر تۇر چۈنكىاسخ پەقەت ساھابىالرغا
، شۇ سەۋەبتىن ئۇالر جىھاد كىشىلەردۇر ئىززىتى كۆتۈرۈلگەن ۋە بەختىگە ئېرىشكەن

  ئەمەس. دۇرۇسنى ئاقلىشى ىىن ئولتۇرۇپ قېلىشتدەپ ئۆزىنىڭ جىھاد «قىلغان
مۇسۇلمانالر رەسۇلۇلالھ  ىقئىسالمنىڭ روھىدۇر، ساد —جىھاد شۈبھىسىزكى، 

پ ىجىھادتىكى مەجبۇرىيەتلىرىنى ئادا قىلئۆزىنىڭ نمۇ ىكېي ەردىنۋە ساھابىل ملسو هيلع هللا ىلص
باتۇرالرچە بۈسۈپ  لەرگەشىددەتلىك جەڭ بىلەن بولغان كاپىرالر ئۇالر. كەلگەن
زەپەر نۇسرەت ۋە  تائاال ئۇالرنى هللابۇ جەڭلەردە  قىلىچ ئويناتقان ھەمدە كىرىپ

ئابدۇلالھ مۇھەممەد  ۇددىن ئەبۇى شەمستارىخچبىز تۆۋەندە  .نبىلەن رىزىقالندۇرغا

دا ناملىق كىتابى« اتريخ اإلسالم»ئىبنى زەھەبىنىڭ  ئىبنى ئوسمان دئىبنى ئەھمە
ن ئەنە اھەق بىلەن باتىلنى ئايرىغبايان قىلغىنىنى نەقىل قىلىش ئارقىلىق، 

 رىمىز.ۈكەلت مىسال لەردىنجەڭئۈلگىلىك  شۇ
دەرھال  ئەنھۇ رەزىيەلالھۇبەكرى نىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن ئەبۇ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 ىڭنلەربشۇ چاغدا ئەرە ىنىپ كەتتى.ھاد باشلىج دە،-تەيىنلەندىخەلىپىلىككە 

 ۇرەزىيەلالھۇ ئەنھبەكرى . ئەبۇغان ئىدىمۇرتەد بول چىقىپكۆپىنچىسى ئىسالمدىن 
 دخالىد ئىبنى ۋەلى ، مۇسۇلمانالر قوشۇنىغائۇالر بىلەن ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن

ىبنى ئ ھەەيتۇل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇخالىد  .نى ئەمىر قىلدىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
ى. قىلد گە قارشى جەڭللە بولغان مۇرتەدلەرئەسەدى ۋە ئۇنىڭ بىلەن بى خۇۋەيلىد

 ھەيەتۇل ،مۇرتەدلەرنى مەغلۇپ قىلدى ىپمۇسۇلمانالرغا غەلىبە ئاتا قىلتائاال  هللا
 ①.ۇلمان بولدىمۇسد ىىبنى خۇۋەيلئ

 سىدەۋا يىلى يەمامىدە پەيغەمبەرلىك -12 ىيەھىجررەزىيەلالھۇ ئەنھۇ خالىد 
 جەڭ ئىنتايىنقىلىشقا ئاتالندى.  بىلەن ئۇرۇش بززااك ىمەقىلغان مۇسەيل

كىشىلەر شۇ يەردە  نۇرغۇن ۋە مۇسۇلمانالردىن ەرشىددەتلىك بولدى، ساھابىل
ەڭ جئۆلتۈرۈلدى.  ىزور كۆپچىلىك مۇئەسكەرلىرىدىننىڭ ەمۇسەيلىم ،شەھىد بولدى

بىسى، كاپىرالرنىڭ مەغلۇبىيىتى ۋە مۇسەيلىمە ىمۇسۇلمانالرنىڭ غەلئاخىرى 
 الشتى.غبىلەن ئايا شىۈلۈكاززابنىڭ ئۆلتۈر

                                                            
 بەت. -302توم  -3ناملىق كىتابى  «اتريخ اإلسالم»زەھەبىنىڭ  ①
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ىش قىل تىھشام دىيارىنى فە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبەكرى يىلى ئەبۇ -13 ىيەھىجر
ى پەلەستىنگە يۈرۈش نرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. ئەمىر ئىبنى ئاس تىئۈچۈن ئەسكەر ئەۋەت

ىبنى جەرراھ، يەزىد ئىبنى ئەبۇ سۇفيان ۋە ئ ئەبۇ ئۇبەيدە بۇيرۇدى، قىلىشقا
قا شامغا يۈرۈش قىلىشقاتارلىقالرنى  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇم ەھئىبنى ھەسەن ىلشۇرەھب

ن يبرىىتۇ جيبىلەن بە لە: پەلەستىندىكى رەمجەڭلەريۈز بەرگەن بۇيرۇدى. بۇ يىلى 
ۇ مەرجبولغان دەمەشىق بىلەن جەۋالن ئارىسىدا  جېڭى، نىئەجناد ا بولغانئارىسىد

ېڭى ج فەھل تەبەقەبولغان بىلەن پەلەستىن ئارىسىدا  ىئوردانىيەئ جېڭى ۋە فەرسۇ
 قاتارلىقالر بولۇپ، بۇالرنىڭ ھەممىسى رۇمغا قارشى قىلىنغان.

ئۆمەر ئىبنى  ،ۋاپات بولۇپرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بەكرى يىلى ئەبۇ -13ھىجرىيە 
 پە بولدى.خەلىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ خەتتاب 

ئەبۇ ئۇبەيدە  بولدى. شۇ چاغدا ىھيىلى دەمەشىق فەت -15 ھىجرىيە
ى خالىد ئىبن غان بولۇپ،ئاتالن ەدەمەشىققرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ قاتارلىق ساھابىلەر 

 اھانب لۇقالر بىرلىشىپرۇم ئىدى. دانىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ قوشۇننىڭ قومان ۋەلىد
ھۇ رەزىيەلالھۇ ئەن. ئۆمەر پ سايلىۋالغانىدىباش قىلىئۆزىگە نى بىر كىشى گەندې

ە بەيدۇئورنىغا ئەبۇ ئ ،پىتىنى قوماندانلىقتىن بوشرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ خالىد
 . غان ئىدىنى قوماندان قىلرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

ى ۋە ئىككى تەرەپ بىلەن ئۇچراشت لۇقالررۇممۇسۇلمانالر دەمەشىق ئەتراپىدا 
 دى. شۇنىڭ بىلەننى مەغلۇپ قىللۇقالررۇم تائاال هللاقىلدى.  جەڭشىددەتلىك 

قورغانلىرىنىڭ ئىشىكلىرىنى مەھكەم ئېتىۋالدى.  ېلىپ،ئۇالر دەمەشىققە كىرىۋ
كۈندۈز مۇھاسىرىگە ئالدى ۋە قورغانغا مەنچاناق -مۇسۇلمانالر دەمەشىقنى كېچە

 ئاتتى. 
 باشلىقىشىق دەمە بولۇپ،اھاننىڭ تۇغۇلغان كۈنى كەلگەن بشۇ ۋاقىتتا 

ئىچمەك بىلەن -يېمەك، پ بەرمەكچى بولۇپئۇنىڭغا زىياپەت تەييارال رۇمان
ىگە نىڭ ئۈستسېپىلرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ خالىد ئىبنى ۋەلىد  .ۇپ كەتتىمەشغۇل بول

 رقەئقائ ئىبنى ئەمىر ۋە مەزئۇ يارلىدى ھەمدەتەي شوتائارغامچىدىن  چىقىش ئۈچۈن
 شۇنىڭ بىلەن،ئارغامچىنى تامغا ئورناتتى.  بېرىپ بىرگەبىلەن يلەر ئىبنى ئەدى

بۇنى ئاڭلىغان تتى. يتى ۋە تەكبىر ئېتامغا چىق ا بىلەنمۇجاھىدالر ئارغامچ
ازىنى دەرۋرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ خالىد  .بىلەلمەي قېلىشتىرۇملۇقالر نېمە قىالرىنى 

ىبنى ۋەلىد ئمۇسۇلمانالر خالىد بىر تۈركۈم قاراۋۇلالرنى ئۆلتۈردى.  ئېچىپ،
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ۇرۇپ كۈچ بىلەن باست نىڭ بىر تەرىپىدىندەمەشىقرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ باشچىلىقىدا 
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ باشچىلىقىدا  ئەبۇ ئۇبەيدە يەنە بىر تۈركۈم مۇسۇلمانالر ،كىردى

 ۆزئارائكىردى ۋە بۇ ئىككى قوشۇن  بىلەنسۈلھى  دەمەشىقنىڭ يەنە بىر تەرىپىدىن
 ھىيېرىمى سۈلھى بىلەن فەت ،دەمەشىقنىڭ يېرىمى كۈچ بىلەن دېمەك، تى.شائۇچر

 ①قىلىندى.
لۇقالرنىڭ رۇمبۇ جەڭدە بولدى.  جېڭىيەرمۇك مەشھۇر يىلى  -10 ھىجرىيە

 بولۇپ، مۇسۇلمانالرنىڭ قوماندانىمىڭ  35 نىڭ بولسامىڭ، مۇسۇلمانالر 355 سانى
رلىرىنىڭ ئۆز ئەسكە لۇقالرئىدى. رۇمرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ىبنى جەرراھ ئ ئەبۇ ئۇبەيدە

 هللا الپ قويغان ئىدى ئەمماىلەن باغزەنجىر ب ئۆزئاراقېچىپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن 
سى بولدى. بىرەر مۇ سەۋەبزەنجىرلەر ىشىغا ئاشۇمەغلۇپ قىل لۇقالرنىرۇمتائاالنىڭ 

ڭ ىئەسكەرلەر ئۇنى تارتاتتى. شۇنباشقا غالغلىق اقاچسا، ئۇنىڭ بىلەن زەنجىردە ب
ۋادى بولۇپ، بۇ ۋادىغا رۇم بىر ئارقىسىدا چوڭقۇر  نىڭبىلەن بىرگە، يەرمۇك

 ②.نى تاپاتتىمىڭلىغان كىشىلەر چۈشۈپ كېتىپ ئۆز ئەجىلى 15 دىنقوشۇنلىرى
 يەزىدنىڭ ئوغلى غازىتىدا يەرمۇك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇيان ئىبنى ھەرب فئەبۇ سۇ

رۇھى! ۇئى مۇسۇلمانالر گ»ئۇ:  .بايرىقى ئاستىدا تۇرۇپ مۇسۇلمانالرغا دەۋەت قىالتتى
زەل سىناقالر بىلەن گۈ دە سىلەرىكۈنلىرىدىن بىرئۇلۇغ نىڭ هللابۈگۈنكىدەك 
دەپ دۇئا  «! تېزراق كەلگىننىڭ ياردىمىهللائى »دەيتتى ۋە:  «سىنالدىڭالر

 ③قىالتتى.
بۇ جەڭدە  .بولدى جېڭىيىلى ئىراقتا قادىسىيە  -10 ھىجرىيە

 ۇسەئىد ئىبنى ئەب قوماندانىمىڭ بولۇپ، ئۇالرنىڭ  8انى مۇسۇلمانالرنىڭ س
 ئۇالرنىڭ بولۇپ،مىڭ  55 بولسا پارىسالرنىڭ سانى ؛ئىدى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇۋەققاس 

انالرغا كاتتا نۇسرەت مۇسۇلم جېڭىدا قادىسىيەتائاال  هللارۇستەم ئىدى.  قوماندانى
ردىن پارىسال ھەمدە ئېچىنىشلىق ھالەتتە مەغلۇپ قىلدىپارىسالرنى  ىپ،ئاتا قىل

                                                            
الكامل »ئىبنى ئەسىرنىڭ بەتكىچە،  -5بەتتىن  -2توم  -2ناملىق كىتابى  «اتريخ اإلسالم»زەھەبىنىڭ  ①

ق ناملى «البداية والنهاية»ئىبنى كەسىرنىڭ بەتكىچە،  -210تىن بەت -213توم  -2ناملىق كىتابى  «ىف التاريخ

 -538توم  -3ناملىق كىتابى  «اتريخ الطربي» بەتكىچە، تەبەرىنىڭ -21تىن بەت -11توم  -1كىتابى 
 بەتكىچە. -551بەتتىن 

 بەتكىچە. -1تىن بەت -5توم  -1ناملىق كىتابى  «البداية والنهاية»ئىبنى كەسىرنىڭ  ②

 بەت. -11، -15توم  -2ناملىق كىتابى  «اتريخ اإلسالم»زەھەبىنىڭ  ③
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الردىن نۇرغۇنلىغان رۇستەم ۋە مىڭالپ كىشىلەر ئۆلتۈرۈلدى. مۇسۇلمانالر پارىس
نىڭ ارىس دىيارلىرىپ جېڭىدىسىيە قائۇنىڭدىن باشقا، . يمەتلەرگە ئېرىشتىغەنى
 نىشى ئۈچۈن ئاچقۇچلۇق رول ئوينىدى.ىقىل ىھفەت

يىلى  -15 ھىجرىيە بويىدادەرياسى  ئجەلۇۋال جلە دەرياسىغا قۇيۇلىدىغانىد
 .پارىسالرنى مەغلۇپ قىلدىتائاال  هللا ①بولدى. جېڭى ئقارشى جەلۇۋال غاپارىسالر

نۇرغۇنلىغان  ۈپ،ئۆلتۈر كىشىنىمىڭ  155 پارىسالردىن تەخمىنەنمۇسۇلمانالر 
 ②مەتلەرنى ئالدى.يغەنى

ئۈچ يىل ئىچىدە  بولغان يىلىغىچە -15يىلىدىن  -13ھىجرىيە  
، ئالتۇن قولغا ئېلىپ،ر مەملىكىتىنىڭ تەختىنى سرا ۋە قەيسەىمۇسۇلمانالر ك

سارايالردىن بولۇپ، قۇالق ئاڭالپ -قەسىرزىلما بايلىق ۋە ېگۆھەر، يىپەك، ئۇن، ق
پ ىقىلغۇچى، ھەممىنى بىل ىھ. فەتگە ئېرىشتىمەتلەريمىسلىسىز غەنىباقمىغان 
 .تۇرنۇقسانالردىن پاك-بارچە ئەيىب هللابولغان ئۇلۇغ  ئالىي ۋە، تۇرغۇچى

يۈرۈش شامغا  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇيىلى ئۆمەر ئىبنى خەتتاب  -15 ھىجرىيە
 ③قىلدى. ىھفەت بىلەنسۈلھى  نىبەيتۇلمۇقەددەس قىلىپ،

شۇ يىلى  ④قىلىندى. ىھىلى مىسىر كۈچ ۋە جەڭ بىلەن فەتي -25 ھىجرىيە
نىڭ قوماندانلىقىدا بىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەشئەرى  امۇسۇلمانالر ئەبۇ مۇس يەنە،

 بۇ جەڭدە بولدى. ىھفەت شەھىرى تۇستەر ئالغان ىگەكۆپرەك مۇھاسىر يىلدىن
 نىڭمۇسۇلمانالر كىرىۋالغان ئىدى. ىنىغاقورغ شەھەرزان ۇرمۇارىس قوماندانى ھپ

ەبۇ بىرى ئ دىنپارىسالر ،ىراپ كەتكەن بىر پەيتتەئۇزمۇددىتى  گە ئېلىشمۇھاسىرى
ئەھلىمگە  ،ئەگەر سەن ماڭا: »ېلىپنىڭ يېنىغا كرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەشئەرى امۇس

 نى كۆرسىتىپئېغىز يمەخپىكىرىدىغان ۋە مېلىمغا ئامانلىق بەرسەڭ شەھەرگە 
 ،سۇ ئۈزۈشكە ماھىر»ئۇ:  .ەبۇ مۇسا ئۇنىڭغا ئامانلىق بەردىدېدى. ئ« قويىمەن

دېدى.  «ايپ قويىتىكۆرس ماڭسا، ئۇنىڭغائەقىللىق بىر كىشى مەن بىلەن 
 سەدۇسى رەزىيەلالھۇىبنى سەۋر ئ جزەەمرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ مۇسا شۇنىڭ بىلەن، 

سېپىل  مەجزە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ .ئەنھۇنى ئۇنىڭ بىلەن بىرگە يولغا سالدى
                                                            

 بەتكىچە. -15تىن بەت -51توم  -1ناملىق كىتابى  «والنهايةالبداية »ئىبنى كەسىرنىڭ  ①

 بەت. -25، -11توم  -2ناملىق كىتابى  «اتريخ اإلسالم»زەھەبىنىڭ  ②

 بەت. -00توم  -1ناملىق كىتابى  «البداية والنهاية»ئىبنى كەسىرنىڭ  ③

 بەت. -11توم  -1ناملىق كىتابى  «البداية والنهاية»ئىبنى كەسىرنىڭ  ④
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، گاھىدا تونىلدىن كىرىپ يمەخپى ىن شەھەر ئىچىگە سۇ ماڭىدىغانئاستىد
 ئۇ گاھىدا سۇ ئۈزۈپ ئاخىرى شەھەر ئىچىگە كىردى ۋە پ،قورساقچە يېتىپ ئۆمىلە

زاننى ۇئۇنىڭغا پادىشاھ ھورمكىشى ارىسلىق پھېلىقى يولنى بىلىۋالدى. 
زاننى ئۆلتۈرۈشنى نىيەت ۇرمۇھ ىتىپ قويدى. مەجزە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇكۆرس

نىيىتىدىن ىنىڭ پاش بولۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن ئۆز ئىش لېكىن ،يۇ-قىلدى
 . ياندى

نىڭ يېنىغا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ مۇسا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ىبنى سەۋرئ مەجزە
 دىنتونىلئېلىپ سېپىل ئاستىدىكى مۇجاھىدنى  30بىلەن بىللە  قايتتى ۋە ئۆزى

قا هللا دى ھەمدە ئۇجەڭ قىلشەھەرگە كىردى ۋە پارىسالر بىلەن  ئۈزۈپ سۇ
جەڭ شىددەتلىك داۋامالشقانلىقى ئۈچۈن  .لىك ھالىتىدە ئۇچراشتىشەھىد

 دى.ۇقازا قىلىپ ئوق كۈن چۈش بولغاندا، ۇيالمايئوق بامدات نامىزىنى مۇسۇلمانالر
)مۇسۇلمانالر ئاخىرى مۇشرىكالرنى مەغلۇپ قىلىپ، مۇشرىكالر قوماندانى( 

ڭ ھۆكۈمىگە تاپشۇرۇلۇپ، نىئەنھۇرەزىيەلالھۇ  رمۇزان ئۆمەر ئىبنى خەتتابۇھ
 ئۆز شەھىرىگە قايتىپ كەتتى. مۇسۇلمان بولۇپ، كېيىن

رىيەنى ەئىسكەند رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئاس  ئەمىر ئىبنىيىلى  -21ھىجرىيە 
 ئىدى. قىلغانمەغلۇپ  الرنىبتىىرۇم ۋە ق ئۇنىڭدىن ئىلگىرى ①قىلدى. ىھفەت

 ۇ يەرنىڭئ ىنىپ،رىيەگە ئاتلەئسكەندرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئاس  ىبنىئئەمىر 
ەك بىر بۆلمۇسۇلمانالردىن  نى مەغلۇپ قىلغاندىن كېيىن،مۇقەۋقىس ىھپادىشا

ەمما قانىدى ئقا قايتستاتفۇكىشىلەرنى شۇ يەرنى ھىمايە قىلىشقا قويۇپ ئۆزى 
 تەشكىللەپ بېرىپقۇستانتىن ئىبنى ھىرەقل رۇمدىن دېڭىز قوشۇنى 

. شۇنىڭ يەردىكى مۇسۇلمانالرنى ئۆلتۈردى ۋە ئۇ ىلىۋالدىرىيەنى ئىگەئىسكەند
غا ھۇجۇمقايتا  بىلەنىڭ كىشى م 10رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەمىر ئىبنى ئاس  بىلەن،
 قىلدى. ىھفەت يەنە بىر قېتىمكەندەرىيەنى ئىس ئۆتۈپ،

بۇ جەڭ  ②.يۈز بەردى جېڭى نەھاۋەند قارشى غايىلى پارىسالر -21ھىجرىيە 
نى زلىرىپارىسالر قاچماسلىق ئۈچۈن ئۆ ،قانلىق بولدىئىنتايىن شىددەتلىك ۋە 

 لەن شىددەتلىكپارىسالر بى مۇمۇسۇلمانالر ۋالغان ئىدى.زەنجىرلەر بىلەن باغلى
مۇسۇلمانالر قوماندانى ، ھەتتا پ ئاقتىبولۇ ئېرىق الرقان يەردىكىجەڭ قىلدى. 

                                                            
 بەت. -11توم  -1ناملىق كىتابى  «البداية والنهاية»ئىبنى كەسىرنىڭ  ①

 بەت. -150توم  -1ناملىق كىتابى  «البداية والنهاية»ئىبنى كەسىرنىڭ  ②
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قانغا تېيىلىپ يىقىلىپ نىڭ ئېتى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇن ىرەرنوئمان ئىبنى مۇق
 .ماقامىغا نائىل بولدىئۇنىڭغا ئوقيا تېگىپ، شەھىدلىك شۇ ئەسنادا ۋە  كەتتى

 هللاتاپشۇرۇۋالدى.  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇيەمانى  ىبنىئ قوماندانلىقنى ھۇزەيفەاندىن ئ
، ىبولد مەغلۇپ رچەەرمەندىلەش پارىسالر ىپ،مۇسۇلمانالرغا نۇسرەت ئاتا قىلتائاال 

 ①رىك ئۆلتۈرۈلدى.ېمىڭدىن ئارتۇق چ 155ئۇالردىن 
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇبادە  ئىبنى ئەبۇ سۇفيان يىلى مۇئاۋىيە -21ھىجرىيە 

 پ،ىقىل يۈرۈش ئارىلىغا قىبرىسئىبنى سامىت رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىلەن بىرگە 

②سۈلھى بىلەن كىردى.
 

دى ىلق يۈرۈشسەرھ ئافرىقىغا  بۇئىبنى ئەيىلى ئابدۇلالھ ئىبنى سەئد  يەنە شۇ
دۇلالھ ئاب ③.قىلدى ىھفەتئافرىقىنى  ىپ،كاپىرالر بىلەن جەڭ قىل ىكىيەرد ئۇ ۋە

اال تائ هللا رجىرنى ئۆلتۈردى.ەئۇالرنىڭ پادىشاھى ج رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى زۇبەير
 رمۇسۇلمانال ھەمدەئاتا قىلدى ۇپ قىلىپ، مۇسۇلمانالرغا نۇسرەت كاپىرالرنى مەغل

 .يمەتلەرگە ئېرىشتىنۇرغۇن غەنى

ى شىمالدىك يشەرقىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مىر ايىلى ئابدۇلالھ ئىبنى ئ يەنە شۇ
پارىسالر بىلەن  ④قىلدى. ىھفەت قوراللىق باستۇرۇپ كېلىپر شەھىرىنى ەئىستەخ

كاپىرالردىن نۇرغۇنلىرى ئۆلۈپ ئاخىرى مەغلۇپ  قىلىنغان بۇ شىددەتلىك جەڭدە
 بولدى ۋە مۇسۇلمانالر غەلىبە قىلدى.
بادغىس، ھىرات ۋە  يىلى -31 ھىجرىيە ئابدۇلالھ ئىبنى خازىم سۇلەمى

 مەغلۇپ قىلدى. نى، كاپىرالرىپقىل ىھنى فەتستاندىكى مەرۋۇرۇزتۈركى
يۈرۈش زېمىنىغا ى ھىندى رھىف يىلى ھەرس ئىبنى مۇررە -31 ھىجرىيە

 ⑤.تىدىن ئۆتاغلىرىت مىكران ۋە قەيقان اندىكىلۇجىستەب قىلىپ،
غا غازات ستانفرە ھىندىۇس ۇبنى ئەبەب ئىلەليىلى مۇھ -55 ھىجرىيە

                                                            
 بەتكىچە. -51بەتتىن  -31توم  -2ناملىق كىتابى  «اتريخ اإلسالم»زەھەبىنىڭ  ①

ناملىق  «اتريخ اإلسالم»بەت، زەھەبىنىڭ  -208توم  -5ناملىق كىتابى  «اتريخ األمم وامللوك»تەبەرىنىڭ  ②
 بەت. -18توم  -2كىتابى 

 بەت. -203توم  -5ناملىق كىتابى  «اتريخ األمم وامللوك»تەبەرىنىڭ  ③
 «الكامل ىف التاريخ»ئىبنى ئەسىرنىڭ بەت،  -250توم  -5ناملىق كىتابى  «اتريخ األمم وامللوك»تەبەرىنىڭ  ④

 بەت. -151توم  -3ناملىق كىتابى 
 بەت. -381توم  -3ناملىق كىتابى  «الكامل ىف التاريخ»ئىبنى ئەسىرنىڭ  ⑤
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 ①قىلدى.
 ،يۈرۈش قىلىپھرى ئافرىقىغا ىىبنى نافىئ فئ يىلى ئۇقبە -53ھىجرىيە 

ئۇرۇش قىلدى. ئۇقبە بىر قىسىم  گە قارشىبەربەرەنىڭ پادىشاھى كۇسەيلە
زۇھەير  ئۇنىڭ ئەمىرلىكىنى تاپشۇرۇپ ئالغانھەمراھلىرى بىلەن شەھىد بولدى. 

 نىەرەبلەنى ئۆلتۈردى ۋە بەرەيسۇك ئېلىپ ىنىقىساس ئىبنى قەيس بەلەۋى ئۇنىڭ

②قىلدى. فەتىھ
 

 قىلدى. ىھر ئەندەلۇسنى فەتيەسۇبنى نا ئىيىلى مۇس -85 ھىجرىيە
يۈرۈش قىلىپ، ئۇ يەرنى غا ىبنى مۇسلىم بۇخارائ قۇتەيبەيىلى  -81 ىيەھىجر

 .فەتىھ قىلدى
 ،قىلىپ يۈرۈش غائابدۇلمەلىك رۇم ىئىبن مەەسلەيىلى م -88 ىيەھىجر

ۈرۈش يتۈرك دىيارىغا  ھەم ىبنى مۇسلىمئ قۇتەيبە .نۇرغۇن جەڭلەردە غەلىبە قىلدى
 ③لدى.قىمەغلۇپ مۇڭغۇلالرنى ك ۋە ، تۈرقىلىپ

 ④قىلدى. ىھنى فەتتالقانىبنى مۇسلىم ئ يىلى قۇتەيبە -15 ىيەھىجر
ۇ ئىبنى مۇسلىم سەمەرقەندگە يۈرۈش قىلدى. ئ يىلى قۇتەيبە -13 ىيەرھىج

 ،ۋە ئۇالرنى مەغلۇپ قىلىپ جەڭ قىلدىشىددەتلىك  گە قارشىتۈركلەر يەردە
 قىلدى. ىھفەت نىسەمەرقەند ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى جايالر

ە ۋ نى كامىل فەتىھ قىلدىر ئەندەلۇسيەسۇبنى نا ئىيىلى مۇس -10 رىيەھىج
 .چۈشۈردى قولغامەتلەرنى يغەنى ھېسابسىز-ھەددى

 اغتەبەرىستانسۇفرە  ۇئىبنى ئەب يىلى يەزىد ئىبنى مۇھەللەب -18 ىيەھىجر
ى نمەتلەريغەنى نۇرغۇنمەغلۇپ قىلدى ۋە  پ، ئۇ يەردىكى كاپىرالرنىقىلى يۈرۈش

 .قولغا چۈشۈردى
 ھىى فەتيەنان ئىبنى ئابدۇلمەلك قۇستانتىنىيىلى سۇاليم -18 ىيەھىجر

ىبنى ئ مەەمەسل چوڭ بىر قوشۇن تەشكىللەپ،قىلىش ئۈچۈن مۇسۇلمانالردىن 

                                                            
 بەت. -215توم  -2ناملىق كىتابى  «اتريخ اإلسالم»زەھەبىنىڭ  ①

الكامل ىف »ئىبنى ئەسىرنىڭ بەتلەر؛  -305، -303توم  -2ناملىق كىتابى  «اتريخ اإلسالم»زەھەبىنىڭ  ②
 بەتلەر. -151، -150توم  -5ناملىق كىتابى  «التاريخ

 بەت. -231توم  -3ناملىق كىتابى  «اتريخ اإلسالم»زەھەبىنىڭ  ③

 بەتلەر. -251، -255توم  -3ناملىق كىتابى  «اتريخ اإلسالم»زەھەبىنىڭ  ④
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 35. مۇسۇلمانالر قۇستانتىنىيەنى سالدىقوماندان قىلىپ يولغا ئابدۇلمەلكنى 
كۆپلەپ مۇسۇلمانالرغا  مۇھاسىرە ۋاقتى ئۇزىراپ كەتكەچكە ىگە ئالدى.ئاي مۇھاسىر

قا ىلىشق ىھفەت قۇستانتىنىيەنى ەتتى لېكىنھارغىنلىق، ئاچلىق ۋە مۇشەققەت ي
بولغاندا  پە. ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىز خەلىبولمىدى ئىمكانىيەت يەنىال
 .پ كېلىشكە بۇيرۇدىيتىقا ئەسكەرلەرنىتىنىيەدىكى قۇستان

ھەر يەرلەردە  لەرىھفەتجىھاد ۋە زامانىدا خەلىپىلىك الرنىڭ ىيئابباس
 دا، شىمالخىتايغىچەۋە  ستانىھىند تەشەرق داۋاملىشىپ تۇردى. مۇجاھىدالر

 .قىچە بېرىپ جەڭ قىلدىادىكى ئەندەلۇسوپياۋر تە، غەربغىچەرۇم
ى ئۇالرغا قارش مۇسۇلمانالر غاندا،شام دىيارىغا ھۇجۇم قىلبىيلەر ىسەلكېيىن 

ىرى بدىن لىرىقوماندان شۇ مۇجاھىدالرنىڭ مەشھۇر. نۇرغۇن جەڭلەرنى ئېلىپ باردى
ن قولىدى نىڭلەريبىىسەلنۇرغۇن دىيارالرنى ئۇ  ،بولۇپسۇلتان نۇرۇددىن زەنكى 

ھەم  ن ئەييۇبىددىىمۇجاھىد ساالھ ،سۇلتانئۇنىڭدىن باشقا،  .ئازاد قىلغان
 دزادەسنى ئاەدقۇمقىلغان بولۇپ، بەيتۇل نۇرغۇن جەڭلەرنىقارشى  سەلىبىيلەرگە

 شۇالرنىڭ قاتارىدىندۇر.ئەنە  جېڭى تىنتىھ مەشھۇر قىلغان
 ىغىچە باستۇرۇپشام دىيار ىپموڭغۇلالر ھۇجۇم قىل زېمىنلىرىغا مۇسۇلمانالر

ە غەلىبكۆپ قېتىم  ئاتلىنىپ،جەڭلەرگە مۇسۇلمانالر ئۇالرغا قارشى  ،كەلگەندە
  جېڭى ئەنە شۇالرنىڭ قاتارىدىندۇر. جالۇت ىئەين قازاندى.

جىھاد ئىشىكى ھەمىشە ئوچۇق بولۇپ، ئىسالم تۈگمىنى ئايلىنىپال 
تۇرىدىكەن )يەنى ئىسالم مەۋجۇت بولۇپال تۇرىدىكەن(، كاپىرالرغا قارشى جىھاد 

 قىلىش داۋاملىشىپ تۇرىدۇ. 

 

※  ※  ※ 
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 باب  -33

قورقۇنچاقلىق ۋە ەدھىيىلەش، ۋە شىجائەتنى م قۇۋۋەت
 ئاجىزلىقنى سۆكۈش ھەققىدە

 كۈچلۈك مۇئمىننى ياخشى كۆرەتتى. ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 ملسو هيلع هللا ىلص، رەسۇلۇلالھ ىدۇكىقىلىن نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە  .258

 قاهللا ئاجىز مۇئمىندىن ياخشىراق ھەممىن ۇئكۈچلۈك م: »ېگەنمۇنداق د
ىق ىلسەن ئۆزۈڭگە پايد. بىر مۇئمىندە ياخشىلىق بارھەر سۆيۈملۈكراقتۇر لېكىن

 ①.«ئاجىزلىق قىلما تىلىگىن،تىن ياردەم هللا نەرسىلەرگە ھېرىسمەن بولغىن،
، دىن نەقىل قىلىنىدۇكىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەنەس ئىبنى مالىك  .251

ِز و الك  اللَُّهمَّ إيّنِ »: دەپ دۇئا قىالتتىمۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ْْ ، س لِ  أ ُعوُذ ِبك  ِمن  الع 
اِب الق رْبِ والُبْخلِ  واهل ر مِ  و اجُلْبِ  غىنىپ ساڭا سې !هللائى »« ، وأُعوُذ ِبك  ِمْن ع ذ 

ئاجىزلىقتىن، ھورۇنلۇقتىن، قورقۇنچاقلىقتىن، بەك قېرىپ كېتىشتىن، 
 ②.«پاناھ تىلەيمەن بېخىللىقتىن ۋە قەبرە ئازابىدىن

ۇئا مۇنداق دنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ھەدىستە،  ريەنە بى توپلىغان بۇخارى

ِز و اْلك س ِل، اللَُّهمَّ ِإيّنِ أ ُعوُذ ِبك  ِمن  اهْل مِّ و احلْ ز ِن، و اْلع  »: قىلغانلىقى نەقىل قىلىنغان ْْ
ْيِن و غ ل ب ِة الّرِج الِ  ْبِ، و ض ل ِع الدَّ قايغۇدىن، -ەمغنىپ ساڭا سېغى! هللائى »« و اْلُبْخِل و اجلُْ

رۇنلۇقتىن، بېخىللىقتىن، قورقۇنچاقلىقتىن، قەرزدارلىقتىن ۋە وئاجىزلىقتىن، ھ
 «.پاناھ تىلەيمەن نىڭ قەھرىدىنكىشىلەر

نىڭ ھەر ئىككىلىسىنى بىر يەردە قايغۇ-غەمئۆز دۇئاسىدا  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر قاراڭ! 
ئىنسان دۇچ كېلىش  — غەم ،چۈنكى تىلغا ئېلىپ تۇرۇپ پاناھ تىلىدى.

ەن قايغۇ دېگەن قولدىن كەتك يامانلىقتىن ئەنسىرەش بولسا، ئىمكانىيىتى بولغان
 نەرسىلەرگە ئەپسۇسلىنىشتۇر. 

ئاجىزلىق بىلەن ھورۇنلۇقنى بىر يەردە تىلغا ئالدى. چۈنكى،  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ئاجىز كېلىش چىقىرىشتىن  رسىگە تاقىتىنىئىرادە قىلغان نە —ئاجىزلىق 

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
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نى ەرلمەجبۇرىيەت بولغانۋاجىب  نىڭ قىلىشىبەندىلەر ـــدېگەن ، ھورۇنلۇق سابول
 . ئاجىزلىق قىلىشىدۇر قاىلىشئادا ق

 نى بىر يەردە تىلغا ئالدى.ۇنچاقلىققورق بىلەن بېخىللىق ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
لىق يسېخى چىقىم قىلىشتامال )ياخشىلىق يوللىرىغا(  —بېخىللىق چۈنكى، 
دا گە جېنىنى پىجەڭ( يولىدىكى هللادېگەن )قورقۇنچاقلىق  ىق بولسا،قىلماسل

 . قىاللماسلىقتۇر
ى بىر نىلەر ئالدىدىكى تىل قىسىنچىلىقكىشبىلەن دارلىق قەرز ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

ىم بېس ئېغىردۇنياسىغا  روھىيبەندىنىڭ  دارلىققەرز يەردە تىلغا ئالدى. چۈنكى،
 بەندىنىرېئاللىقتا باشقىالرنىڭ بۇ  —نىڭ قەھرى ىلەركىش، قىلساپەيدا 

 .بويسۇندۇرۇۋېلىشىغا سەۋەب بولىدۇ
جەملەپ دۇئا  الرنىبۇ ىڭن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ بۈيۈك ھېكمەتلەر ساھىبى بولغان 

 قىلىشى ھېچ ھەم ئەجەبلىنەرلىك ئەمەس.
مۇنداق  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇۋەققاس  ۇد ئىبنى ئەبىىبنى سەئئ مۇسئەب .215
تتى رۇيبۇيبىزنى بەش ئىشقا ئىبنى ئەبۇ ۋاققاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ د ىسەئ»دەيدۇ: 

ك  ِمن  اللَُّهمَّ ِإيّنِ أ ُعوُذ بِ >: نىڭ بۇيرۇغانلىقىنى ئېيتاتتى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  غاۇالرب ۋە
، و أ ُعوُذ ِبك   اْلُبْخِل، و أ ُعوُذ ِبك  ِمن   ْبِ نْني ا، أ ْن أُر دَّ ِإىل  أ ْرذ ِل اْلُعُمِر، و أ ُعوذُ  اجلُْ ن ِة الدن  ِبك  ِمْن ِفتنْ

اِب اْلق رْبِ و أ    ،اناھ تىلەيمەنپ بېخىللىقتىنساڭا سېغىنىپ ! هللائى >< ُعوذُ ِبك  ِمْن ع ذ 
دۇنيا  ،ك قېرىپ كېتىشتىن پاناھ تىلەيمەنبە ،پاناھ تىلەيمەن قورقۇنچاقلىقتىن

 ①.<«پاناھ تىلەيمەن قەبرە ئازابىدىن ۋە ھ تىلەيمەندىن پاناپىتنىسى
)بىر مەن سىلەرگە »مۇنداق دەيدۇ:  ئەنھۇرەزىيەلالھۇ زەيد ئىبنى ئەرقەم  .211

أ ُعوُذ  اللَُّهمَّ إيّنِ >: ئېيتىپ بەرگەن بويىچە بەئەينى دەپ بېرەي ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  دۇئانى(
ِز و الك س ِل،  ْْ ْبِ ِبك  ِمن  الع  ! مەن ساڭا هللاى ئ>< والُبْخِل واهل ر ِم، و ع ذاِب الق رْبِ  و اجلُْ

بەك  ،قورقۇنچاقلىقتىن، بېخىللىقتىن رۇنلۇقتىن،وئاجىزلىقتىن، ھسېغىنىپ 
 ②.«<قەبرە ئازابىدىن پاناھ تىلەيمەن ۋە قېرىپ كېتىشتىن

 
 چارىسىشنىڭ قورقۇنچاقلىقنى يوقىتىقەلبتىن 

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
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 شىجائەت دېگەنئەكسىدۇر. بىلگىنكى، قورقۇنچاقلىق دېگەن شىجائەتنىڭ 
تەۋرەنمەي  ئىشىدا ئىنتىلگەن ۋە ئىرادە قىلغان غان،قىل نىيەتقەلبنىڭ  ـــ

ھەرقانداق كامالەتنى قولغا كەلتۈرۈش ۋە ھەربىر  —قەلب تۇرۇشىدۇر. مۇستەھكەم 
ۋە  ئەقىل —قەلبنىڭ مۇستەھكەم تۇرۇشى . يېتىشنىڭ ئاساسىدۇر ماقامغا يئالى

ھالىتىنىڭ ياخشى -ساغالم بولۇشىغا ھەمدە روھىيخاراكتېرىنىڭ -مىجەز
 بولۇشىغا باغلىقتۇر.

ىن چەكت نىڭ يېتەرسىزلىكى ياكىەتۋقۇۋ — ئاجىزلىق ىدىكىقەلبئىنسان 
قۇۋۋىتى يېتەرسىز بولۇپ سەۋەبلىك بولىدۇ. ئەگەر قەلب  ئېشىپ كەتكەنلىكى

 ،ىپئېشچەكتىن  ۋىتىئەگەر قەلب قۇۋ ئۇ قورقۇنچاقلىققا سەۋەب بولىدۇ؛قالسا، 
ق ۋە قورقۇنچاقلىقاراملىق قىلىشقا ئاپىرىدۇ. بۇ  ،كەتسە ھالقىپنورماللىقتىن 

شۇنىڭ ئۈچۈن، تەلەپ  .قاراملىق قىلىشنىڭ ھەر ئىككىلىسى توغرا ئەمەستۇر
ڭ نىشچەكتىن ئېشى قەلبنىڭ سۇسلۇق قىلىش بىلەن —قىلىنىدىغىنى 

ئوتتۇراھال بولۇشىدۇر. ئەنە شۇ ئوتتۇراھاللىق شىجائەتكە سەۋەب ئوتتۇرىسىدا 
 بولىدۇ.

ىقنى يوقىتىشنىڭ چارىسىنى نچاقلقورقۇقورقۇنچاق كىشىلەر ئۆزىدىكى بۇ 
سەۋەبىنى  ۋە تۇر. بۇنىڭ چارىسى بولسا قورقۇنچاقلىقنىڭ يىلتىزىۋاجىب قىلىشى

ەبىدىن سەۋ ئىلىمسىزلىك بەزىدەش بىلەن ئەمەلگە ئاشىدۇ. قورقۇنچاقلىق ىتىيوق
، پۇبولسەۋەبىدىن ئاجىزلىق  ؛ بەزىدەلىدۇىيوق ئارقىلىقتەجرىبە ـــ بۇ  ۇپ،بول
 ئارقىلىققىلىش  بىرنەچچە قېتىم تەكرارقورقۇۋاتقان ئىشنى ۆزى ئ ـــ بۇ

 قالىدۇ.  ىتىگە ئايلىنىپئاد يتەبىئى ۇ ئىش ئۇنىڭئلىدۇ، ھەتتا ىيوق
ەۋەت د ، خۇتبە ئوقۇش،يېتەكچىلىك قىلىش ،لىشىشىمۇنازىربەزىدە ئۆزئارا بىز 

ڭ باشلىغۇچىالرنى يېڭى ئىشالردا ھالر ئالدىدا تۇرۇش قاتارلىقپادىشا قىلىش ۋە
 لىقىنىەۋاتقاننىڭ كېكەچلىۋە تىل قىاللمايۋاتقانلىقىنى، ۋاتقانلىقىنىقورقۇ
بۇندىن بۇرۇن قىلىپ باقمىغان ئىشقا دۇچ نىڭ ۇ كىشىتىمىز. بۇ پەقەت ئىئۇچر

نى شۇ ئىئۇ كىشى بئەگەر  .كەلگەنلىكى سەۋەبىدىندۇر قەلبىنىڭ ئاجىزكەلگەندە 
ۇ ئ دە، ئاندىن-يوقايدۇئاجىزلىق  قەلبىدىكى ڭئۇنى بىرقانچە قېتىم قىلسا،

ي تۇرۇپ قىالاليدىغان ھالەت ۋە قورقما رىمەيھېچقانداق تەمتىئىشنى 
 . شەكىللىنىدۇ
مەسىلەن، يىالن  .قا كۆنەلەيدۇش ۋە ئالمىشىشىرىئۆزگ ىئەخالقئىنسان 
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مۇ ھېچ نىيىالن تۇتۇشقا كۆنۈپ كەتكەن كىچىك بالىنىڭ شۇنچە قورقۇنچلۇق چوڭ
يىالن  كىچىك بالىنىڭئۇ  قورقماستىن، بىماالل تۇتۇۋاتقانلىقى بۇنىڭغا دەلىلدۇر.

ۈپ تۇتۇشقا كۆن ڭ يىالنئۇنى نىڭ سەۋەبى بولساتۇتۇشتىن قورقماسلىقى
يىالندىن قېچىش ۋە قورقۇش دېگەن ئاڭ  شۇ سەۋەبلىك،دۇر. دىنىكىكەتكەنل

كىشى بەزىدە ھەتتا  تلەنمىگەنئادەئەمما، . ئۇنىڭدىن ئاللىبۇرۇن يوقالغان
 قورقىدۇ.  پاقىدىنمۇ

نىمۇ مەشىق قىلدۇرۇش ۋە ۋە يىرتقۇچ ھايۋانالر يىدا ۋەھشىئىنسان گاھ
دىغان ھالەتنى مىلە قىلىسىلىق مۇئا كۆندۈرۈش ئارقىلىق، ئۇالرنى ئۆزىگە

ئۇ ھايۋان ھەتتا  يوقىتااليدۇ؛ىنى كلىيۋە ئۇالرنىڭ ۋەھشى شەكىللەندۈرەلەيدۇ
بىلەن قوي، بۆرە ھەتتا گاھىدا  .پ قالىدۇھايۋانغا كۆنۈئۇ ان ئىنسانغا، ئىنس

 خشاش ئۆزئارا دۈشمەن ھايۋانالرئىت بىلەن مۈشۈككە ئو ،مۈشۈك بىلەن چاشقان
لپەتچىلىك ۈئ ئارىسىدىمۇ ئۇزۇن مەزگىل بىرگە تۇرغانلىقى سەۋەبلىك ئۆزئارا

 ق ئۆزگەرتكىلىئارقىلى تەربىيە-تەلىم تەبىئىتىنى . ھايۋانالرۇپ قالىدۇتۇغۇل
ەزىل ربۇ قورقۇنچاقلىق ۋە بېخىللىقتىن ئىبارەت الردىكى ئىنسان بولغان يەردە،

 ئارقىلىقۋە مەشىق قىلىش  تەكرارالش ئەتنى ئەلۋەتتەئەخالق ۋە يامان تەبى
 . بولىدۇ ەرتكىلىئۆزگ

 —غەلىبىگە بولغان مۇستەھكەم ئىرادە ۋە  قەلب قۇۋۋىتى ،بىلگىنكى
رەزىيەلالھۇ تالىپ  ۇئەبئەلى ئىبنى  .سەۋەبىدۇرقازىنىشنىڭ  مۇۋەپپەقىيەت

 مەن»، ئۇ: غاندادەپ سورال« ؟ىسەنباتۇرالر بىلەن قانداق ئېلىشسەن »دىن: ئەنھۇ
دۈشمەن بىلەن مەيدانغا چۈشكەندە ئۇنى چوقۇم ئۆلتۈرەلەيدىغانلىقىمغا ئىشەنچ 

 .ئىشىنىپ قالىدۇ مېنىڭ ئۇنى ئۆلتۈرەلەيدىغانلىقىمغائۇمۇ كېيىن ، قىلىمەن
 .دېگەن« شۇنىڭ بىلەن بۇ ئىشەنچ ماڭا ياردەم بېرىدۇ

جەڭدە قەلبىڭالرغا »نداق ۋەسىيەت قىلغان: مەيدانىدا مۇ جەڭبەزى كىشىلەر 
 .«زەپەر ۋە نۇسرەتنىڭ سەۋەبىدۇرن ھەقىقەتەجۈرئەت تۇيغۇسىنى پەيدا قىلىڭالر، ئۇ 

دۈشمىنىنىڭ قەلبىگە قورقۇنچ »: كىشىلەر مۇنداق دېگەنىدى قەدىمقى
ئەگەر  .«ئۆزىگە بىر ياردەمچى قوشۇن تەييارالپ قويغان بولىدۇ —سااللىغان كىشى 

 سەۋەبلىكئۆز مەغلۇبىيىتى  تەپسىلىي كۆزىتىپ باقىدىغان بولساق،بىز 
دىن رلەكىشى كە ئۇچرىغانمۇسىبەت ىلەپئالغا ئىلگىر ،ڭنىلەرئۆلتۈرۈلگەن كىشى

لەش ىئىلگىرئالغا قەتئىي نىيەت بىلەن دېمەك، چرىتىمىز. ئۇئىكەنلىكىنى كۆپ 
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لەرگە ھەرقانداق مەقسەتبولسا ۋە ۋەھىمىلەر ئىسكەنجىسىدىن قۇتۇلۇش 
 شائىر مۇنداق دەيدۇ: .سەۋەبىدۇر يېتىشنىڭ

 نەزەر سالساڭ جەڭگاھقا تاپارسەن شۇ ھەقىقەت،
 توخۇ يۈرەكلەر ئۆلۈپ، جەسۇر تاپقاندۇر لەززەت.

مەغلۇپ  ،ئوزۇقئۈچۈن  بولۇپ، دۈشمەن ئەلچىسىئۆلۈم بىر مەغلۇبىيەت 
پەقەت شىجائەت بىلەنال  ۇنچاق كىشىقورق بىرەر. ھۇرتبولغۇچى ئۈچۈن خارلىق

  .غا قارشى تۇرااليدۇئۇنىڭ
-اسسەدىقە قىلماقچى بولياخشىلىق يوللىرىغا  دىنئۆز مېلىئەگەر كىشى بىر 

ئىرادىسىنى  ئاجىزلىق ئۇنىڭ بۇ، كەلسەئىمانى بۇنىڭغا ئاجىز  يۇ، لېكىن
ەيتان ئۇنى ش. شۇنىڭ بىلەن، قەلبىنى ئاجىزالشتۇرىدۇبوشىتىپ، 

قا بېخىللىقئۇنىڭغا ئۆز ھاجەتلىرىنى ئەسلىتىپ، ، ۇتۇپقورق كەمبەغەللىكتىن
َيأُْمُرُكْم بِالَْفْحَشاءِ ﴿مۇنداق دەيدۇ:  تائاال هللا. ئۈندەيدۇ ْيَطاُن َيِعُدُكُم الَْفْقَر َو شەيتان » ﴾الَشَ

سىلەرنى پېقىرلىقتىن قورقىتىدۇ، يامان ئىشالرغا )يەنى بېخىللىققا، زاكات 
 .①«بەرمەسلىككە( بۇيرۇيدۇ

 بۇ. دۇىنىئۇ كۈچل بەرگەن سەدىقىسىنى باشقىالردىن مەخپىي تۇتسا،كىمكى 
ئەمەس بەلكى قەلبنىڭ  لىنىشىىڭ كۈچبەدەنن «كۈچلىنىش»يەردە ئېيتىلغان 

 (ۋە رەسۇلىنىڭ هللا) —كۈچلىنىشى ئۇنىڭ قەلبىنىڭ  شىدۇر.چلىنىكۈ
ئۆزىنى چەتكە ئېلىش بىلەن  گۇناھ ئىشالردىننى ئىجرا قىلىش ۋە ىرىبۇيرۇقل

 نبولغاندىال ئاندىيدىغان كۈچلۈك ئىرادە باشال دا شىجائەتكەئىنسانئىپادىلىنىدۇ. 
 الاليدۇ.خارلىقتىن قۇتۇ ەلەيدۇ ۋەھۆرمەتكە ئېرىش

 مۇنداق ناملىق كىتابىدا «سراج امللوك»ئۆزىنىڭ رتۇشى ات ئەبۇبەكرىئىمام 
 دىنىرىچەكلىمىل ۋە نى ئىجرا قىلىشىرىبۇيرۇقل( ۋە رەسۇلىنىڭ هللا»)دەيدۇ: 
غا پەزىلەتلىك ئەمەللەرنى قول قەلب قۇۋۋىتى ئارقىلىق روياپقا چىقىدۇ؛ — يېنىش

 يرەزىللىكلەردىن خالى ،شىتىتۈگخاھىشىغا ئەگىشىشنى -نەپسى ،كەلتۈرۈش
 ناچار مۇئامىلىلىرىگە دوستلىرىنىڭ ئەزىيەتلىرىگە ۋەھلىرىنىڭ ھەمرا ،بولۇش

دىن ساقلىنىش، لەرسەتچىلىك ،ر قىلىش، سىرالرنى يوشۇرۇشۋسە
ش ۋە ۆتۈرۈك مۇشەققەتلەرنى ، نەپسىگە ياقمايدىغانچىلىقالرنى يېڭىشقىيىن

 ىتىۋقەلب قۇۋ سەۋر قىلىش قاتارلىقالر پەيلىلىرىگە-يامان خۇيكىشىلەرنىڭ 
                                                            

 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -258بەقەرە سۈرە  ①



 توغرىسىدا(ىھاد ۋە ئۇنىڭ پەزىلەتلىرى )ج            جەننەت ئاشىقلىرى يىقىلغان مەيدان

365 

ھەرقانداق ئىرادىنى ئىجرا  قارار قىلغانشۇنداقال ئەقىل  تاكامۇللىشىدۇئارقىلىق 
توشۇپ كەتكەن  نەپرەت ۋە ئۆچمەنلىك بىلەن-قەلبلىرى غەزەپ ،قىلىش

 ەلبقبىرىگە ئىللىق چىراي بىلەن مۇئامىلە قىلىشى ـــ -كىشىلەرنىڭمۇ بىر
 ئارقىلىق ئەمەلگە ئاشىدۇ. ىتىۋقۇۋ

قەۋمنىڭ يۈزلىرىگە  بەزىبىز >مۇنداق دەيدۇ:  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ دەردا 
 <.قەلبلىرىمىز ئۇالرغا لەنەت ئوقۇيدۇ پ قارايمىز ئەمماكۈلۈمسىرە

بېشىنى بىز >مۇنداق دەيدۇ:  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇتالىب  ۇئەلى ئىبنى ئەب
 ىپلىشقول ئېئۆزئارا ئۈزۈشنى توغرا كۆرىدىغان بەزى كىشىلەر بىلەن 

 ①.«<كۆرۈشىمىز
خىل ئۈچ بىلگىنكى، شىجائەتلىك كىشى »مۇنداق دەيدۇ: يەنە تارتۇشى 

>مەن بىلەن  ئىككى قوشۇن سەپ تارتىپ تۇرغاندا ئوتتۇرىغا چۈشۈپ: .1بولىدۇ: 
 رىقابەتكە چاقىرغان كىشى؛  دەپ توۋالپ يەكمۇيەك ئېلىشااليدىغان ئادەم بارمۇ؟<

ھەممەيلەننىڭ قەلبىنى ، ئىككى قوشۇن گىرەلەشكەن، قىزىپ جەڭ .2
كۆڭلىنى توختىتىپ، قەلبى خاتىرجەم ھالەتتە  پەيتتە قورقۇنچ چىرمىۋالغان

 ئۆزىنى كونترول قىلىپ جەڭ قىلغان كىشى. سالماق تۇرۇپ ۋە
ۇپ چېكىنگەندە دەرھال ئوتتۇرىغا چۈشۈپ، ھەمراھلىرى مەغلۇپ بول .3

يۈزمۇيۈز دۈشمەن بىلەن ارىسىدا جەۋالن قىلىپ،  ھەمراھلىرى بىلەن دۈشمەن ئ
نى رئاجىزال ھەمراھلىرىنىڭ قەلبىنى كۈچلەندۈرۈپ، تۇرۇپ جەڭ قىلغان ھەمدە

ىش ئارقىلىق بىلەن مەدەت بېر لەرسۆز ياخشى ،ۈپئۈمىدلەندۈر
ھەمراھلىرىدىن  ئۈمىدىنى ئۈزگەنگە قەدەر دۈشمەنتاكى  ؛شىجائەتلەندۈرىدىغان

اتقا ئ تىن يىقىلغانالرنى، ئاتتوختاپ قالغاننى جەڭگە ئۈندەپ، غاننى يۈلەپيىقىل
 كىشى. غەمدىن خاالس قىلىدىغان مىندۈرۈپ ھەمراھلىرىنى

 ىتى مەدھىيىلىنىشكە اليىق بولغانشىجائبولسا بۇ ئۈچ تۈرلۈك كىشى مانا 
 ئەڭ جاسارەتلىك كىشىلەردۇر. 

تۇرۇپ جەڭ  قاچقۇچىالرنىڭ ئارقىسىدا>كىلەر مۇنداق دېگەن: ىئىلگىر
 <.ىستىغفار ئېيتقۇچىغا ئوخشاشتۇرئارقىسىدا ئ نىڭغاپىلالر —قىلغۇچى 

ئالىيجانابالرنىڭ ـــ نومۇسىنى قوغداش -ئىززەتمۇنداق دېيىلگەن: >
 سۈپىتىدۇر<.
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يەنە مۇنداق دېيىلگەن: >ھەربىر كىشىنىڭ )ئۆلۈم تەقدىر قىلىنمىغان ۋە 
كۈننىڭ بىرىدە ئۆلۈم ھەرگىز قىلىنغان( ئىككى كۈنى بولىدۇ. ئۇ ئىككى 

كەلمەيدۇ، يەنە بىرىدە ئۆلۈم ھەرگىز ئۆتۈپ كەتمەيدۇ. شۇنداق تۇرۇقلۇق، قورققانالر 
 .①«ۋە قاچقانالر نېمىگىمۇ ئېرىشەر؟!<

نىڭ ئەڭ يۇقىرى شىجائەتباتۇر كىشىلەر شۇنداق قارايدۇكى،  ،بىلگىنكى
تائاال ئۆزى ئاتا قىلغان ئاالھىدە بىر قابىلىيەت بولۇپ، بۇ  هللا —پەللىسى 

نەپسىنى بويسۇندۇرۇشقا قادىر بوالاليدۇ. ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ياۋۇز دۈشمىنى بولغان 
ئارقىغا قايتىش، جەڭ قىلىش  ياكىبولۇپ؛ ھۇجۇم قىلىش كىمكى نەپسىگە ئىگە 

 شالردائى قاتارلىق ئارقىغا چېكىنىش ياكىياكى قىلماسلىق، ئالغا ئىلگىرىلەش 
نەپسىنى شەرىئەتنىڭ تەلىپى بويىچە باشقۇرالىسا، ئەنە شۇ شىجائەتلىك كىشىدۇر 

خاھىشى بويىچە -ەتتىن ئۆزگەرمەي، نەپسئەمما ئاجىزلىقى داۋاملىق ناچار ھال
شۇ سەۋەبلىك ، چىڭ تۇرۇۋېلىپ مەقسىتىدە ئۆزىنىڭ )ناتوغرا(، ئىش قىلىپ

ن ئەلەملەرگە چىداشلىق بەرگە-رگە ۋە دەرتمۇشەققەتلە-جاپاكېلىپ چىققان 
ان باي ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ـــ چۈنكى بۇ كىشى ـــ شىجائەتلىك كىشى ھېسابالنمايدۇ

 قىلغان بۇرۇنقى جاھىلىيەتنىڭ ئەخالقلىرىدىندۇر.
 ملسو هيلع هللا ىلص، رەسۇلۇلالھ نەقىل قىلىنىدۇكىدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە  .212
ئەمەس، ئاچچىقى كەلگەندە ئۆزىنى  راتۇبچېلىشقاندا يەڭگەن »: نېگەمۇنداق د

 ②.«بېسىۋالغان ئادەم ھەقىقىي باتۇردۇر
 كىشىنىڭ تەقۋالىقى»ۇنداق دەيدۇ: م رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئۆمەر ئىبنى خەتتاب 

 جەسۇرلۇق ئەخالقىدۇر. — لىكىمەردشەرىپىدۇر، -شان —دىنى  دۇر،ھۆرمىتى —
زى ئۆئۇنى  هللا خاراكتېرى بولۇپ،-مىجەز بولسا ئىنساننىڭ قورقۇنچاقلىق ياكى
 رۇەسج نىمۇ تاشالپ قاچسا،ئانىسى-ئۆز ئاتا . قورقۇنچاقكىشىگە سالىدۇغان ىخال

ى بىلەن ئاالقىسى بولمىغان مۇسۇلمانالرنى ھەم ھىمايە قىلىپ جەڭ ئۆزكىشى 
يولىدا ئۇنى  هللابىر تۈرى بولسىمۇ ئەمما ئۆلۈمنىڭ  ئۆلتۈرۈلۈشگەرچە  قىلىدۇ.

 ③.«تىلەپ ئېرىشكەن كىشى بولسا شەھىدتۇر
 شائىر بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:
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 قورقۇنچاق قۇتقۇزماس ھەتتا ئانىسنى،
 ھەر كىشىن ھىمايە قىالر جەسۇرالر.
 بىلگىنكى، قورقۇنچاق ياكى جەسۇرغا

 نىڭ تەقدىرگە پۈتكىنى بوالر.هللا
 

 قورقۇنچاق نىشانى ئاشماس ئەمەلگە،
 ھەردائىم بەخىتسىز ياشار.بەلكى ئۇ 

 ھەتتاكى دۈشمەنگە بولۇپ ياردەمچى،
 ئاقىۋەت دوزاختا ئوت بولۇپ يانار.

شىجائەت ـــ »: بىر سۆزنى قىلغانئەرەبلەر مۇنداق  ،شۇنىڭ ئۈچۈن
 بولسا قورقۇنچاقلىق ھۆرمىتىنى ساقلىغۇچىدۇر،-ئىنساننىڭ ئىززەت

 «.تۇركىشىلەردىكى ئەڭ ناچار سۈپەت بولۇپ، ئۇ ھاالكەت
 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ نەقىل قىلىنىدۇكى، دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە  .213

 چېكىدىن ئاشقان بېخىللىق ۋە ھەددىدىن زىيادە قورقۇنچاقلىق: »ېگەناق دمۇند
 ①.«ئىنساندىكى ئەڭ يامان ئىللەتتۇر —

ۋە  يسېخى سىلەر»ى ئۆز ۋەسىيىتىدە مۇنداق دېگەن: بىر داناالردىن
قا ياخشى گۇمان هللائۇالر  نكىچۈلىك كىشىلەر بىلەن بىرگە بولۇڭالر شىجائەت

 .«قىلىدىغانالردۇر
ئۆزىگە بۇرۇن ياكى كېيىن كېلىپ ئەجەلنىڭ بەلگىلىگەن(  هللا)كىمكى 

دۈككىگە چۈشۈپ -دەككە)ئۆلۈمدىن( ئىشەنچ قىلسا، ئۇنىڭ قالمايدىغانلىقىغا 
 وق.ي ىغانلىقىدا ھېچ شەكنىدىن قاچمايدۋە جەڭ مەيدا مايدىغانلىقىۇپ قالقورق
ئۇالرنىڭ » ﴾فَِإَذا َجاَء أََجلُُهْم ََل َيْسَتأِْخُروَن َساَعًة َوََل َيْسَتْقِدُموَن ﴿ :مۇنداق دەيدۇ تائاال هللا

)ھاالك بولۇش( ۋاقتى كەلگەندە قىلچە ۋاقىتمۇ كېچىكتۈرۈلمەيدۇ، )ۋاقتى 
ئۆز ھەدىسىدە  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ . ②«كەلمىسە( قىلچە ۋاقىتمۇ ئىلگىرى سۈرۈلمەيدۇ

 .ھالپ بەرگەنئىزابۇنى بىزگە 
بىر كۈنى پەيغەمبەر  مۇنداق دەيدۇ: ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما .215

! مەن ساڭا بىرقانچە كەلىمە لۇمئى ئوغ»ئۇ:  ،مىنگىشىۋالغانىدىم ئۇلىغىغانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد توپلىغان، ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -51نەھل سۈرە  ②
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 نىهللا ئېتىدۇ؛ياد سېنى  مۇهللا، ى ياد ئېتىپ تۇرغىنكىنهللا اي.ئۆگىتىپ قوي
 ساڭماقچى بولنەرسە سورىبىر . تاپىسەن ىالنى كۆز ئالدىڭدهللا، ھەمىشە ياد ئەتسەڭ

تىلىگىن. بىلىپ  التىنهللا مەكچى بولساڭياردەم تىلى ،سورىغىن التىنهللا
، مۇىيىغىلسبىر يەرگە ساڭا پايدا يەتكۈزۈش ئۈچۈن  بارلىق كىشىلەرقويغىنكى، 

 بارلىقئەگەر  ؛پايدا يەتكۈزەلمەيدۇ دىن باشقا ھېچقانداقساڭا پۈتۈۋەتكەن هللا
ا ساڭا پۈتۈۋەتكەندىن باشق هللا، ىمۇساڭا زىيان يەتكۈزۈش ئۈچۈن يىغىلس كىشىلەر

 ①.«زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ. قەلەملەر كۆتۈرۈلدى، بەتلەر قۇرۇدى قانداقھېچ
 

 نىڭ جاسارىتى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 ئەڭ ئىچىدىكىئىنسانالر  ملسو هيلع هللا ىلصسەييىدىمىز ۋە پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد 

 ئىدى.ۋە قەلبى سابىت كىشى  يۈرەكلىك ك،شىجائەتلى
 ۋە قىيىنچىلىق پەيتلىرىدەمەشھۇر خېلى باتۇرالرمۇ تاشالپ قاچقان -خېلى
ھكەم مۇستە استىنستىن، دۈشمەنگە ئارقىسىنى قىلمقاچما يقەتئى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 تۇراتتى.
 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ »مۇنداق دەيدۇ:  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەنەس ئىبنى مالىك  .210

 ئەڭ شىجائەتلىك كىشى ۋە ي، ئەڭ سېخىكىشىلەر ئىچىدىكى ئەڭ كېلىشكەن
ساراسىمگە خەلقى قورقۇنچلۇق بىر ئاۋازدىن كېچىسى مەدىنە كۈنى ئىدى. بىر 

بىلەن  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ئاتالنغانىدى، يولدائاۋاز چىققان تەرەپكە قاراپ ، چۈشۈپ
 تەرەپكەچىققان ئاۋاز ئۇالردىن بۇرۇن  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  كى،ئۇچرىشىپ قالدى. ھالبۇ

مىنگەن ۋە  توقۇمسىزال-ىغا ئېگەرئەبۇ تەلھەنىڭ ئېت بېرىپ بولغان بولۇپ،
 ②.«دەپ كېلىۋاتاتتى ‹ئەنسىرىمەڭالر، ئەنسىرىمەڭالر!›: قىلىچىنى ئاسقان ھالەتتە

دەيدۇ: مۇنداق  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەنەس  يەنە بىر ھەدىستە، توپلىغان بۇخارى
ەنىڭ قەتفە ئەبۇ تەلھ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،ۈپ قالغانىدىكىشىلەر ساراسىمگە چۈش»

دە، ئۆزى -ز چاپىدىغان ئات( دېگەن ئېتىغا مىندىېت ،)قەدەمنى كىچىك ئېلىپ
 ئارقىسىدىن ئات نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  مۇكىشىلەرچاپتۇرۇپ كەتتى. ئاندىن  يالغۇز

ئەنسىرىمەڭالر! بۇ ئات › )قايتىپ كېلىپ(: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،قان ئىدىچاپتۇرۇپ چىق
 .«بەك تېز چاپىدىكەن< دېدى

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»تىرمىزى ۋە ئەھمەد توپلىغان، ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت  ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
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ئۇرۇش » مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بتالى ۇئەلى ئىبنى ئەب .215
 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  كۆزلىرىمىز )دەھشەتتىن( قىزىرىپ كەتكەن ۋاقىتتا، چىيىپكۈ

ئەڭ يېقىن تۇرۇپ جەڭ دۈشمەنگە  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ناتتۇق.ىقوغد ئارقىلىق
ئارقىلىق  ملسو هيلع هللا ىلصيغەمبەر ئۆزىمىزنىڭ پەكۈنى غازىتى ر . بەدقىالتتى

ئۇ كۈنى دۈشمەنگە ئەڭ يېقىن جايدا  ملسو هيلع هللا ىلصيغەمبەر قوغدىنىۋاتقانلىقىمىزنى كۆردۈم. پە
 ①.«تۇرۇپ ناھايىتى قەھرىمانلىق كۆرسەتتى

 بئىبنى ئازىئى مۇنداق دەيدۇ: بىر كىشى بەرا يىسەب ئىسھاقئەبۇ  .211
نى تاشالپ  ملسو هيلع هللا ىلصسىلەر رەسۇلۇلالھ ھۇنەين غازىتى كۈنى »دىن: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  لېكىن: »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بەرا ،دىغانىدەپ سورى «قاچتىڭالرمۇ؟
 ز ئۇالرغا ھۇجۇم. بىئاتاتتى ئوقياقەبىلىسىدىكىلەر ۋازىن ەھ ىۇ كۈنئقاچمىدى. 
 مەتيبىز غەنىشۇنىڭ بىلەن، . ىلىرىغا قاراپ قاچتىكېيىن ئۇالر ئارق قىلغاندىن

 ىزگەبدۈشمەنلەر )بۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ(  يىغىشقا بېرىلىپ كەتكەنىدۇق،
نى ئۆزىنىڭ ئاق قېچىرى ئۈستىدە  ملسو هيلع هللا ىلصمەن رەسۇلۇلالھ شۇ ۋاقىتتا ياغدۇردى.  ئوق

تۇتۇۋالغان  ىدىنگىنيۈقېچىرىنىڭ سۇفيان ئىبنى ھارىس ئۇنىڭ ۇ ئەبكۆردۈم، 
 :ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ شۇندا  ئىدى.

 نىڭ،هللامەن پەيغەمبەر 
 پەقەت راستنى سۆزلەيمەن.
 ھەمدە پاكتۇر نەسەبىم،

 ئابدۇلمۇتتەلىب پۇشتىمەن.
 ②«.دېدى

 دىكىكۈنى ھۇنەيننىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئابباس  .218
ئۆزئارا لەن كاپىرالر مۇسۇلمانالر بى»مۇنداق دەيدۇ:  نى بايان قىلىپشىجائىتى
 ملسو هيلع هللا ىلصھ رەسۇلۇلال ئارقىغا ئۆرۈلۈپ قېچىشقا باشلىدى لېكىنمۇسۇلمانالر  تۇتۇشقاندا

ېلىپ نى ئ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  قېچىرنىڭ مەن ئۇ دېۋىتتى. تەرەپكە كاپىرالر نىقېچىرى
 ولسابھارىس  ئەبۇ سۇفيان ئىبنى ۇۋالدىم،يۈگىنىنى تۇتقېچىشىدىن ئەنسىرەپ 

ەمۇرە ئى ئابباس! س› ماڭا: ملسو هيلع هللا ىلصتۇتۇۋالغان ئىدى. رەسۇلۇلالھ  ئۈزەڭگىسىنى
 دەرىخىنىڭ ئاستىدا بەيئەت قىلغانالرنى )يەنى رىزۋان بەيئىتىگە قاتناشقانالرنى(

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد ۋە ھاكىم توپلىغان، شۇئەيب ئەرنەئۇت ۋە ھاكىم  ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
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 ①.«دېدى ‹چاقىرغىن
 غاتۇردى. ئۇبەي ئىبنى خەلەف ئېتى مۇستەھكەم ملسو هيلع هللا ىلصھۇد كۈنى رەسۇلۇلالھ ۇئ

ردىن بىر تۈركۈم . مۇسۇلمانالماڭدىنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن  ملسو هيلع هللا ىلصمىندى ۋە پەيغەمبەر 
پ، نېرى تۇرۇشقا بۇيرۇ ئۇالرنى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،توسماقچى بولغانىدى ىكىشىلەر ئۇن

گەدىنىگە تېگىپ ئۇنى ئات  نىڭئاتتى. نەيزە ئۇ ەنەيزئۇبەي ئىبنى خەلەفكە 
ى ئىنتايىن قورقۇپ كەتت فىبنى خەلەئ. ئۇبەي ىۋەتتىئوڭدىسىغا يىقىت ئۈستىدىن

 ى. قەۋمېدىد« ئۆلتۈردىمېنى مۇھەممەد »لىكلەرنىڭ قېشىغا قايتىپ: قۇرەيشۋە 
 «اڭا بىرەر ئىش بولغاننى كۆرمىدۇقس ىغۇ!؟ساڭا ھېچ ئىش بولماپت»ئۇنىڭغا: 

ھەرگىز  دېدى. ئۇ <ئۆلتۈرىمەن ئۇ: >مەن سېنى»دېگەنىدى، ئۇبەي ئىبنى خەلەف: 
مېنى  ئەگەر ئۇ ماڭا تۈكۈرسىمۇ ،بىلەن قەسەمكى هللا قىلمايدۇ. يالغان گەپ

 ئۇبەي پ مېڭىۋاتقانداھۇدتىن مەككىگە قايتىۇدېدى. قۇرەيش ئ« دۇ!ۈۋېتىۈرئۆلت
 يولدا ئۆلدى.  فىبنى خەلەئ

 شىجائىتىئۇنىڭ  شىجائىتى ھەممىگە مەشھۇردۇر.نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
ە ۋ ھاياتىئۇنىڭ  بولماقچى بولغان ئادەممەلۇماتقا ئىگە  يتوغرىسىدا تەپسىلى

 قارىسۇن! بايان قىلىنغان ئەسەرلەرگە غازاتلىرى
 

 ئەڭ جەسۇرلىرىئۈممەتنىڭ  بۇ
ئۇالرنى ساناپ  جەسۇرلىرىنىڭ كۆپلۈكىدىن نىڭئۈممىتى ملسو هيلع هللا ىلصمۇھەممەد 

 جەسۇرلىرىئەڭ توختاتقىلى بولمايدۇ. ئۇالرنىڭ  تۈگەتكىلى ۋە مەلۇم چەككە
اپ ماخت كەرىمدە ئۇالرنى قۇرئانتائاال  هللا بولۇپ، الررەزىيەلالھۇ ئەنھۇمساھابە كىرام 

ْ ﴿مۇنداق دەيدۇ:  اُء عَََل الُْكَفَاِر ُرَحَماُء َبْيهَْنُ ِ َوالََِذيَن َمَعُه أَِشَدَ نىڭ هللامۇھەممەد » ﴾ُمَحَمٌَد َرُسوُل اّلَلَ
قاتتىقتۇر، ئۆزئارا رەسۇلىدۇر، ئۇنىڭ بىلەن بىرگە بولغان مۇئمىنلەر كۇففارالرغا 

 .②«كۆيۈمچاندۇر
 ئۈممەتنىڭ ئەڭ جەسۇرلىرىنىڭ قاتارىدىن:بۇ 
ى كېيىنك دىن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ۋە  خەلىپىسىبىرىنچى نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  (1

 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبەكرى سىددىق ئەبۇ ـــ كىشىلەرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى
ئىكەنلىكىگە ئەلى سۇرى كىشىلەرنىڭ ئەڭ جە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبەكرى ئەبۇ

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -21فەتىھ سۈرە  ②
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ب تالى ۇ: ئەلى ئىبنى ئەبگەنگۇۋاھلىق بەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بتالى ۇئىبنى ئەب
 ەسۇرىئەڭ ج كىشىلەرنىڭ: »بولغان ۋاقىتتا باشقىالردىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ خەلىپە

 ئەلى گەنىدى،دې« ن!يمۇئمىنىلۇئى ئەمىرسەن »كىشىلەر:  ەپ سورىدى.د« كىم؟
يەكمۇيەك ئېلىشقان ھەرقانداق كىشىنى يەڭگەنمەن  مەن»: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

 ملسو هيلع هللا ىلص بىز رەسۇلۇلالھ ئەبۇبەكرى. بەدر كۈنىكىشىلەرنىڭ ئەڭ جەسۇرى بولسا  لېكىن
-گە زىيان ملسو هيلع هللا ىلص رپەيغەمبە سىمۇشرىكالردىن بىرەر>ياسىدۇق ھەمدە:  كەپەگە بىر 

 <؟رگە تۇرىدۇبىلەن بىئۇنىڭ  كىم ئۈچۈن زەخمەت يەتكۈزۈپ قويماسلىقى
ھېچكىم بۇنىڭغا ئەبۇبەكرىدىن باشقا  ،بىلەن قەسەمكى هللادېيىشتۇق. 
 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ قىلىچىنى سۇغۇرۇپ بەكرى . ئەبۇپېتىنالمىدى

 ئۇنىڭغا قوغدىغۇچى بولدى. يېنىغا بېرىپنىڭ 
ىرى ب ھەمدە گە قارشى يىغىلدى ملسو هيلع هللا ىلصمۇشرىكالر مەككىنىڭ ئىچىدە رەسۇلۇلالھ 

 نۇرغۇن>بوينىدىن تارتىپ: ئۇنىڭ  دىن تارتسا، يەنى بىرىئۇنىڭ كىيىمى
شۇ چاغدا بىلەن قەسەمكى،  هللا. ېدىد <؟لغان سەنمۇئىالھالرنى بىر ئىالھ قى

رنى ئۇال ئەبۇبەكرى. بارالمىدۇق يېقىن ھېچقايسىمىز ئۇالرغائەبۇبەكرىدىن باشقا 
ىشىنى دېگەن ك هللا رەببىم! ۇ شورى قۇرۇغۇرالرۋ>ئۇرۇپ، تارتىپ، سىلكىپ: 

 دېدى.  «ېگەنىدىد ‹؟مەكچىمۇسىلەرئۆلتۈر
فىرئەۋن  ن،سورايمە نىڭ نامى بىلەنهللا: »ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ يەنە

م جىكىشىلەر  دېگەنىدى، «ىكى مۇئمىن ياخشىمۇ ياكى ئەبۇبەكرىمۇ؟ئائىلىسىد
بىلەن  هللاجاۋاب بەرمەمسىلەر؟! : »ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. تۇرۇپ قالدى

ۋن دەك فىرئەۇھاياتى زېمىن تولغ ەتلىكئەبۇبەكرىنىڭ بىر سائ ،قەسەمكى
 ئىمانىنىئۆز دىكى مۇئمىن ىفىرئەۋن ئائىلىس .ئائىلىسىدىكى مۇئمىندىن ياخشى

 دېدى. «ئېالن قىلغانئاشكارا ئىمانىنى ئۆز بەكرى ئەبۇ ئىدى ئەممايوشۇرغان 
ەڭ ئ دىن كېيىنكى كىشىلەرنىڭ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبەكرى ئەبۇ

ئەڭ يۈرەكلىك ۋە  بى ئەڭ مۇستەھكەمقەلئىچىدە  مۇسۇلمانالرنىڭ ى،شىجائەتلىك
 ئى: »گە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  كىشى ئىدى. ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ بەدر كۈنى

ساڭا ۋەدە قىلغان  ئۇ رەببىڭگە قىلغان دۇئايىڭ يېتەرلىك بولدى،رەسۇلۇلالھ! 
ڭ قەلبىنىڭ گەنلىكى ئۇنىدې «ۇپ بېرىدۇئەمەلگە ئاشۇر چوقۇمغەلىبىسىنى 

ۇد، ھۇئنەقەدەر مۇستەھكەم ئىكەنلىكىگە يېتەرلىك دەلىلدۇر. ئۇنىڭدىن باشقا، 
 نىڭ قەلبىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇبەكرى ئەبۇ مۇىلىرخەندەك، ھۇدەيبىيە ۋە ھۇنەين كۈن
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 ئىزچىل مۇستەھكەم تۇرغان ئىدى.
كىشىلەرنىڭ دىللىرى  نۇرغۇننىڭ ۋاپاتى سەۋەبلىك  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 بەزىلەر ئولتۇرۇۋالسا، يەنە بەزىلەر ئىمانلىرى تەۋرىنىپ؛ ىشىپ،غۇۋال
وڭ چقەلبى  ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ نۇتالردائىككىلىنىپ قالغان شۇ مى

مۇسۇلمانالرنى  تۇرۇپ مۇستەھكەمتەۋرەنمەي ھادىسىلەر ۋە كاتتا ئىشالردا ھېچ 
ا . پۈتۈن دۇنيدۇريېتەرلىك دەلىل قىغاۇئۇنىڭ جەسۇرل ـــ رگەنلىكىۈشىجائەتلەند

بىلەن ئەگەر ئۇنىڭ قەلبى  ئېغىر پەيتتە،شۇ قالغان  ئىككىلىنىپخەلقى 
بېسىپ كەتكەن  ىڭ قەلبىئۇنئەلۋەتتە ، نى تارازىغا سالساقىئۈممەتنىڭ قەلب

 .بوالتتى
ەل قىلىشقا ب مۇرتەدلەر بىلەن ئۇرۇش خەلىپىلىككە سايالنغاندىن كېيىن ئۇ
ا نىڭ دىللىرىغرقورقۇنچاقال پۈتۈن يەر يۈزىدىكى ى ئەگەرئىرادىس غاندىكىباغلى

ىۋېتىشكە يەتكەن شىجائەتلىك قىل ڭ ھەممىسىنىئۇالرنى غان بولسا،چېچىل
پ ۇدىنىغا قايتۇرئىسالم  يەنەئۇالرنى  ،پجەڭ قىلىمۇرتەدلەر بىلەن  ،ئۇ. بوالتتى
ھەم ئۇنىڭ ئالدىدا ئۈممەت چەۋەندازلىرى  ئۇ شۇنداق بىر شىجائەتكى، .كەلدى

ئۈممەتنىڭ ئەڭ ھىممەتلىك  ئاجىز كەلگەن؛ ئۇ شۇنداق بىر ھىممەتكى،
 .قايىلدۇر غائۇنىڭكىشىلىرى ھەم 

 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇىنىين ئۆمەر ئىبنى خەتتاب ممۇئسەييىدىمىز ئەمىرۇل (2
ئۆمەر  ـــماڭغان يولدىن قېچىشى  ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇشەيتاننىڭ 
 نىڭ جەسۇرلۇقىغا دەلىلدۇر.رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

 ،نەقىل قىلىنىدۇكىۋەققاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن  ۇسەئىد ئىبنى ئەب .211
ئى خەتتابنىڭ ئوغلى! : »ېگەنغا مۇنداق درەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رئۆمە ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

لدا يو ەربىر ەن بىلەنبىلەن قەسەمكى، شەيتان س هللابولغان زات  قولىدا جېنىم
 ①.«ماڭىدۇ ولداباشقا ي ەن ماڭغان يولنى قويۇپس ىشىپ قالسا،ئۇچر

تائاال ئۇ سەۋەبلىك  هللائۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىن 
 ئىسالم ۋە مۇسۇلمانالرنى ئەزىز قىلدى.

مۇسۇلمان  ئۆمەر»ەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: رەزىيئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد 
ئۇ  .پېتىنالمايتتۇق ناماز ئوقۇشقائاشكارا كەئبىنىڭ يېنىدا بولغانغا قەدەر بىز 
ىدا كەئبىنىڭ يېنقۇرەيش كاپىرلىرى بىلەن ئۇرۇشۇپ  كېيىن مۇسۇلمان بولغاندىن

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
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 ①.«ئوقۇدۇقئۆمەر بىلەن بىللە ناماز  مۇ ھەمبىز . شۇنىڭ بىلەنۇدىئوق ناماز
 ئۆمەر: »يەنە مۇنداق دەيدۇبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىئابدۇلالھ 

 ②«.مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىن بىز كۈچلىنىپ كەتتۇق
الر نۇرغۇن مىسال جەسۇرلۇقىغا يەنەنىڭ ۇرەزىيەلالھۇ ئەنھئۆمەر بۇالردىن سىرت، 

 بار.
 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بتالى ۇن ئەلى ئىبنى ئەبينىىمۇئملۇسەييىدىمىز ئەمىر (3

تىرىپىرەن  سېپىنىمۇشرىكالر  شىرى، ئىسالم قۇۋۋىتى، ممەتۈئـــ ئۇ 
ئۆز ھاياتىدا ئىنسان ئەقلىنى ھەيران قالدۇرغۇدەك شىجائەتلەرنى  ىۋەتكۈچى ۋەقىل

 ملسو هيلع هللا ىلصھ رەسۇلۇلالبارلىق جەڭلەردە باشقا  غازىتىدىنتەبۇك كۆرسەتكەن كىشى بولۇپ، 
 بىللە بولغان.ن بىلە

 قىلىپ قويدى باسارۈنى مەدىنىگە ئەلىنى ئورۇنتەبۇك ك ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  .285
مۇسا ئۈچۈن ھارۇننىڭ ئورنى قانداق بولسا، مەن ئۈچۈن سېنىڭ »ۋە ئۇنىڭغا: 

 ③دېدى.« لېكىن مەندىن كېيىن پەيغەمبەر يوقئورنۇڭمۇ شۇنداق 
دىن ئەنھۇمائ رەزىيەلالھۇ ىبنى ئەكۋەئ سەلەمە ۋە سەھل ئىبنى سەئىد .281

 ىڭۇنۋە ئ هللا بايراقنى بۇمەن : »ملسو هيلع هللا ىلصخەيبەر كۈنى پەيغەمبەر  ىنىدۇكى،قىل نەقىل
ئۇنى ياخشى  پەيغەمبىرىمۇۋە ئۇنىڭ  هللادىغان، ىياخشى كۆر پەيغەمبىرىنى

ر قىلىدىغان بى ىھئۇنىڭ قولى بىلەن فەت هللا، يدىغانكۆرىدىغان، جەڭدىن قاچما
ئۇنىڭ كۆزى  .نى چاقىردىھۇ ئەنھۇ()رەزىيەلال ئەلى ۋە دېدى« كىشىگە بېرىمەن
ۈكۈرۈپ ئۇنىڭ كۆزىگە ت ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ شۇنىڭ بىلەن،  .ئىدىئاغرىپ قالغان 

 ئۇنىڭغا بايراقنى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ئاندىن . پۈتۈنلەي ساقىيىپ كەتتى قويغانىدى،
 مۇسۇلمانالرغا فەتىھ ئاتا قولى بىلەن ئەلى )رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ(نىڭ هللا .بەردى

 ④قىلدى.
 ئەلى كۈنى ئەبۇ رافىئ خەيبەرئازاد قىلىۋەتكەن قۇلى  نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ : »ەتنى سۆزلەپ مۇنداق دەيدۇشىجائ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ كۆرسەتكەن
مۇ چاغدا بىزئەۋەتكەن  نى ئەلى )رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ(غا بېرىپ )خەيبەرگە(بايراق

                                                            
 -188ناملىق كىتابى « صحيح السرية النبوية»بەت، ئەلبانى ھەم ئۆزىنىڭ  -215توم  -1 «ابن هشام سرية» ①

 بېتىدە ھەم نەقىل قىلغان.
 بۇخارى توپلىغان. ②
 مۇسلىم توپلىغان. ③
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ④
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 ئۇنىڭ ئىچىدىكى ايېقىنالشقاندقورغانغا . قانىدۇقچىق گەبىلەن بىر ئۇنىڭ
ھۇ )رەزىيەلال ، ئەلىئەلى )رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ(غا قارشى قورغاندىن چىقتىالر ييەھۇدى
 ،ئۇنىڭغا قىلىچ ئۇرۇپ بۇ جەرياندا بىر يەھۇدىيئۇالر بىلەن ئۇرۇشتى.  ئەنھۇ(

)رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ( ئاندىن ئەلى  چۈشۈرۈۋەتتى.قالقاننى ئۇنىڭ قولىدىن 
ڭغا ئۇنىتائاال  هللا نى چىقىرىپ ئۆزىگە قالقان قىلدى، تاكىقورغاننىڭ ئىشىكى

ۇنى كېيىن ئ ۋە قىلدى قالقان قىلىپ تۇرۇپ جەڭئۇنى  انغا قەدەرئاتا قىلغ ىھفەت
 ۋەتتى. ۈچۆر

ىكنى ئىش شۇئا قىلغان قالقان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەلى يەتتە كىشى بولۇپ،  بىز
 ①.«يۆتكە بېقىشقا ئۇرۇندۇق

 ھوشيارئەلى جەڭدە : »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇبنى زۇبەير سئەب ئىمۇ
ھۇجۇم  دۈشمەنگەبىر تەرەپتىن  بىلەن ئېلىشقاندا چەبدەس ئىدى. رەقىبى ۋە ئۆز

ىلىپ ق ھۇجۇم ھەر تەرەپلىمە مۇداپىئە قىالتتى. ئۆزىنىقىلىپ، يەنە بىر تەرەپتىن 
-تىكۈچەيتەتتېخىمۇ  مۇداپىئەسىنى گە بولغاندۈشمەنبولغاندىن كېيىن ئۆزىنىڭ 

 پەقەت ئالدى تەرىپىدىال زەربە بېرىشكە ئىمكان تاپالمايتتى.ئۇنىڭغا ھېچكىم  دە،
ئەجىبا ›: دىنئۇنىڭباشقىالر  ئىدى. ساۋۇت بار بولۇپ، ئارقا تەرىپى ئوچۇق

ئۇ:  ەپ سورىسا،د ‹قورقمامسەن؟ ىدىنئارقا تەرىپىڭدىن كېلىشدۈشمەننىڭ 
ىتىگە ئېرىشىپ تۇرۇپمۇ مېنى ئۆلتۈرەلمىگەن ئىمكانىيجۇم قىلىش ھۇئارقامدىن ›

 ②.«ەيتتىد ‹الدۇرمىسۇنھايات قھەرگىز  هللا ئۇنداق دۈشمەننى
 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بەيدۇلالھۇئ ىتەلھە ئىبن (5

بۇ  ،رەت بېرىلگەن ئون كىشىنىڭ بىرىبېشاخۇش جەننەت بىلەن ـــ ئۇ 
ە جەڭچىلەر ئاتلىق ۋە پىياد شۇنداقال ئوغالنى باتۇر ۋە ۈممەتنىڭ شىجائەتلىكئ

 .كىشىلەردىن بىرى ساناقلىق ئىچىدىكى
ن كۆرسەتكە كۈنى ھۇدۇئ ـــجەسۇرلۇقى ھەققىدىكى مىسالالردىن بىرى  ئۇنىڭ

نى ھىمايە قىلدى ۋە  ملسو هيلع هللا ىلصئۇ پەيغەمبەر  ئاجايىپ شىجائىتىدۇر. ئۇھۇد كۈنى
 جاراھەتلەندى. يېرىتىن كۆپرەك 15بەدىنىنىڭ 

رى بەكئەبۇ تىلغا ئېلىنساھۇد كۈنى ۇئ]ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇنداق دەيدۇ: 
 . مەن رەسۇلۇلالھنىڭ بولغان ئىدىۈننىڭ ھەممىسى تەلھەئۇ ك»رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: 

                                                            
 بەت، -215توم  -3 «ابن هشام سرية» ①
 ئىبنى ئەساكىر توپلىغان. ②
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 بىلەن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ئىدىم. شۇ چاغدا قايتقان نىڭ قېشىغا تۇنجى بولۇپ  ملسو هيلع هللا ىلص
بەيدۇلالھ ۇىبنى ئئ تەلھە›بىللە ئۇرۇش قىلىۋاتقان بىر كىشىنى كۆرۈپ: 

 ،)نەيزە( سانجىلغان يېرىگەنەچچە  15نىڭ قارىسام ئۇ ۋە دېدىم ‹بولغىيتتىڭ
. ئاندىن ئىكەنئۈزۈلگەن ھەم قولى  بولۇپ،چ( ئۇرۇلغان ى( ئېتىلغان، )قىليا)ئوق

 ①[.«داۋالىدۇقئاپىرىپ بىز ئۇنى 
رنىڭ ھەرىكىتىنى كۆزەتمەكچى بولغاندا، ھۇد كۈنى مۇشرىكالۇئ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ئانام ساڭا پىدا -رى! ئاتانىڭ پەيغەمبىهللائى »ئۇنىڭغا: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ تەلھە 
بېشىڭنى كۆتۈرمىگىن، دۈشمەننىڭ ئوقى تېگىپ كەتمىسۇن. مېنىڭ  .بولسۇن

ساڭا تەگكەندىن كۆرە ماڭا بوغۇزۇم سېنىڭ بوغۇزۇڭغا دالدا بولسۇن )يەنى ئوق 
 ②دەيتتى.« تەگسۇن(

تەلھەنىڭ قولىنىڭ ئۇھۇد كۈنى مەن »ھازىم مۇنداق دەيدۇ:  ۇىبنى ئەبئ قەيس
ن نى قوغدىغا ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ، ئۇ قولى بىلەنكۆردۈم ۇپ قالغانلىقىنىبول چوالق
 ③.«ئىدى
 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەۋۋام  زۇبەير ئىبنى (0

جەننەت بىلەن ساھابە بولۇپ، باتۇر يۇقىرى ھىممەتلىك ۋە  ـــ شىر يۈرەك،ئۇ 
 ىنى تۇنجىچىئۇ ئىسالمدا قىل .رەت بېرىلگەن ئون كىشىنىڭ بىرىبېشاخۇش 

دەسلەپكى ئىسالمنىڭ ئىش ـــ بۇ  ،سۇغارغان كىشى بولۇپ بولۇپ قىنىدىن
 غان.بول ە سادىرمەككىد ۋاقىتلىرىدا

 تارقالدى. گەپ مۇشرىكالرنىڭ تۇتۇۋالغانلىقى ھەققىدە نى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
نى  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  دە،-ئالدى بۇنى ئاڭالپ قىلىچىنىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  زۇبەير

بىلەن  ملسو هيلع هللا ىلص كەلگەندە رەسۇلۇلالھ گەتەرىپى يۇقىرى. مەككىنىڭ ماڭدىئىزدەپ 
 «بولدى؟ئى زۇبەير! ساڭا نېمە »ئۇنىڭغا:  ملسو هيلع هللا ىلص. رەسۇلۇلالھ ئۇچرىشىپ قالدى

ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش >تۇتۇپ قاماپ قويۇپتۇ< دەپ ئاڭالپ  سېنى»، ئۇ: گەنىدىدې
 دۇئا قىلدى. ئۇنىڭ ھەققىگە  ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. رەسۇلۇلالھ  «ئۈچۈن چىقتىم!

ئالدىدا ماڭىدىغان كىشى  ۋە دە شىجائەتلىكلەرجەڭرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ زۇبەير 

                                                            
ارەك ئۆزىنىڭ ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبدېگەن؛ « سەھىھ»ئەبۇ نۇئەيم، ھاكىم ۋە ھەيسەمى توپلىغان، ھاكىم  ①

توم  -3 ناملىق كىتابى «طبقات» ئۆزىنىڭ ئىبنى سەئىدبېتىدە،  -11توم  -1 ناملىق كىتابى «اجلهاد»
 .ېتىدە ھەم نەقىل قىلىپ كەلتۈرگەنب -218

 بۇخارى توپلىغان. ②
 بۇخارى توپلىغان. ③
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 ئىدى.
ئىبنى  ەبەيدۇئ مەن بەدر كۈنى»زۇبەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:  .282

يدىغان مەنت ئىككى كۆزىدىن باشقا يېرى كۆرۈسەئىد ئىبنى ئاسقا يولۇقتۇم. ئۇ پەقە
 مەن›، شۇڭا ئۇ: < بولۇپكەرشۇلزات> نىڭ كۇنىيەسىكىيىۋالغان ئىدى. ئۇ ساۋۇت

ا نەيزە بىلەن مەن ئۇنىڭغا قىسق ئاندىن دېدى. ‹شنىڭ دادىسىدۇرمەن!لكەرۇزات
 ①.«ئۇ ئۆلدى ىۋەتكەنىدىم،نەيزىنى تىقكۆزىگە  ھۇجۇم قىلىپ

زۇبەير دادام( )مۇنداق دەيدۇ:  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئىبنى زۇبەير  ئۇرۋە .283
لدىدا سەن ئا»ا: نىڭ ساھابىلىرى ئۇنىڭغ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  قاتناشقاندا جېڭىگە يەرمۇك

زۇبەير  دېگەنىدى، !«ئارقاڭدىن ھۇجۇمغا ئۆتسەكھۇجۇم باشلىساڭ، بىزمۇ 
ئۇنىڭ گەدىنىگە  . جەڭدە دۈشمەنلەرشمەنگە ھۇجۇمغا ئۆتتىۈد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

زەربىسىنىڭ ئىككى قىلىچ بەدر كۈنى ھەم دەل شۇ  ،ۇۋەتتىئىككى قىلىچ ئۇر
كىچىك چاغلىرىمدا شۇ زەربىنىڭ ئىزىغا مەن ئۇرۇلغانىدى.  ئوتتۇرىغا بىر قىلىچ

 ②.«ئوينايتتىمرىمنى كىرگۈزۈپ بارماقلى
 بولۇپ،زۇبەير ئېگىز بويلۇق كىشى : »مۇنداق دەيدۇ وغرىسىدات ئۇرۋە دادىسى

پ، بولۇ ئىنتايىن چاچلىق ئۇ. يەرگە تىگىپ قاالتتىئىككى پۇتى  سەئاتقا مىن
 ③.«تارتاتتىمۇنىڭ دولىسىدىكى چېچىنى بالىلىق چېغىمدا گاھىدا ئ

ئىسىملىك  جەرمۇز جەمەل ۋەقەسىدە ئەمىر ئىبنىزۇبەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى 
رەزىيەلالھۇ  بتالى ۇئەلى ئىبنى ئەب نىئۇنىڭ قىلىچى ۋە ئۆلتۈردىبىر مۇجرىم 

رغۇن نۇبۇ قىلىچ »ۇنى كۆرۈپ: ئرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەلى  ەلگەنىدى،ئېلىپ ك ئەنھۇغا
ئىبنى  ۋە دېدى« كۆتۈرگەن لىرىنىقىيىنچىلىق نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  قېتىم

 ەندى. غەزەپلرەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى ئۆلتۈرگەنلىكىگە جەرمۇزنىڭ زۇبەير 
 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇۋەققاس  ۇىبنى ئەبئ دىسەئ (5

 رى، ئىسالمىبن كىشىنىڭ وبېشارەت بېرىلگەن ئخۇش جەننەت بىلەن ـــ ئۇ 
جېڭىدىكى ھۇد ۇئھەمدە  يولىدا ئوقيا ئاتقان كىشى هللاتۇنجى بولۇپ  ،چەۋەندازى

-ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۆز ئاتا ملسو هيلع هللا ىلصھەتتا رەسۇلۇلالھ  كىشىلەرنىڭ ئەڭ جەسۇرى بولۇپ،
  (.پىدا قىلغان) تۇرۇپ تەڭ تىلغا ئېلىپئانىسىنى 

                                                            
 بۇخارى توپلىغان. ①
 بۇخارى توپلىغان. ②
 بەت. -252توم  -2ناملىق كىتابى  «النضرة يف مناقب العشرةالرايض »مۇھىببۇددىن تەبەرىنىڭ  ③
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 ملسو هيلع هللا ىلصمەن رەسۇلۇلالھ »مۇنداق دەيدۇ:  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇتالىب  ۇئەلى ئىبنى ئەب
تەڭ تىلغا ئېلىپ تۇرۇپ )پىدا ئانىسىنى -ئاتا ا كىشىگەىن باشقتدىنىڭ سەئ

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ مەن ئۇھۇد جېڭى بولغان كۈنى ئاڭالپ باقمىدىم.  قىلغانلىقىنى(
دېگەنلىكىنى  <ئاتقىن !دىسەئئى ئانام ساڭا پىدا بولسۇن -ئاتا> نىڭ سەئىدكە:

 ①«.غانىئاڭل
، پ بەرگىنئوقىنى توغرىال! ئۇنىڭ هللائى : »ھەققىدە ئۇ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ى كىشئۇ شۇنداق  دەرھەقىقەت دەپ دۇئا قىلغانىدى،« ەت قىلغىنبدۇئاسىنى ئىجا
 .بولدى

 ىن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  سەئىد ئىبنى ئەبۇ ۋەققاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ غازاتالردا
نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص. رەسۇلۇلالھ جاسارەت بىلەن قوغدايدىغان چەۋەندازالردىن بىرى ئىدى

دە ڭىجېەمىر قىلدى، قادىسىيە بولغان جەڭگە ئ پارىسالر بىلەنئۇنى  خەلىپىسى
 بېسىپتى مەدائىنغا پارىسالرنىڭ پايتەخھەتتا  .باتۇرلۇق كۆرسەتتىئۇ كاتتا 

ۇفە ە ۋە كبەسر ھەمدە قىلدى ىھفەت ىم زېمىنىنىنىڭ كۆپ قىسالرپارىس ىپ،كىر
 .قىلدىبەرپا  دېگەن ئىككى شەھەرنى

ئۇ  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ئەجەل يېقىنالشقانداد ىسەئ»ھرى مۇنداق دەيدۇ: ۇز
نى ر كۈكېپەنلەڭالر. مەن بەدبىلەن  نىڭمېنى بۇ>: ۈپبىر يۇڭ جۇۋىنى ئەكەلدۈر
مۇشۇ تاكى . مەن ئۇنى بىلەن جەڭ قىلغان مۇشرىكالرمۇشۇنى كىيىپ تۇرۇپ 

 ②.«دېدى م<كۈنگىچە ساقالپ كەلدى
 ئەنھۇرەزىيەلالھۇ ىبنى جەرراھ ئ ئەبۇ ئۇبەيدە (1

جەننەت بىلەن  بولۇپ،  جەرراھ ئابدۇلالھ ئىبنىئىبنى ئۇنىڭ ئىسمى ئامىر 
ۇ ئۈممەتنىڭ ئىشەنچلىك برى ۋە ىرىلگەن ئون ساھابىنىڭ ببېشارەت بېخۇش 

 . ئادىمىدۇر
ـ ئۇ   دەجېڭىھۇد ۇغازاتالرغا ھازىر بولغان. ئبارلىق قاتناشقان  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ــ

ئۇ )چىشى بىلەن(  كەتكەن ئىككى ھالقىنى نىڭ يۈزىگە پېتىپ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
ىرىۋاتقاندا ئىككى چىشى چۈشۈپ كەتكەن بولۇپ، ئۇ ھالقىالر تارتىپ چىق
شۇنىڭدىن كېيىن  ھالقىلىرى ئىدى ئەممانىڭ ىدۇبۇلغكىيگەن  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ئەبۇ »ئېيتىلدىكى:  ئۇنىڭ ئاغزى تېخىمۇ چىرايلىق بولۇپ كەتكەنىدى.
                                                            

 بەت، -210توم  -2ناملىق كىتابى  «الرايض النضرة يف مناقب العشرة»مۇھىببۇددىن تەبەرىنىڭ  ①
 بەت. -351توم -1 ناملىق كىتابى «صفوة الصفوة»ئىبنى جەۋزىنىڭ  ②
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. يەنە مۇنداق «چىرايلىق ئېغىز كۆرۈلۈپ باقمىدىئېغىزىدىنمۇ ۇبەيدىنىڭ ئ
قۇرەيشنىڭ ئىككى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماالر بەكرى ۋە ئەبۇ ئۇبەيدە ئەبۇ»دېيىلگەن: 

 .«يلىرىدۇرداھى
ئۇ  فەتھىسىگە ئەمىر قىلىپ ئەۋەتكەن. شامئۇنى  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئۆمەر 

ئەبۇ ئۇبەيدە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  نىڭ قوماندانى بولغان.مۇسۇلمانالر جېڭىدەيەرمۇك 
 غان.ۋاپات بول سەۋەبلىك ۋابا كېسىلى اشامد

 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىلەتھەمزە ئىبنى ئابدۇلمۇت (8
ئۇنىڭ شىجائىتى تىلالردىن  دۇر.ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىنىڭ يولۋىسى هللاـــ ئۇ 

ڭىدە جېبەدر ئۇ  .تىلالرغا كۆچۈپ، باتۇرلۇقى تارىخ بەتلىرىدە يادلىنىپ كەلمەكتە
 .گەن ئىدىنى ئۆلتۈرالرنۇرغۇن مۇشرىك كاتتا قەھرىمانلىق كۆرسىتىپ،

ئابدۇراھمان  نى خەلەف ئەسىرگە چۈشكەندىن كېيىبنئى ئۇمەييە جېڭىدەبەدر 
نى يىېنىڭ پتۆگە قۇش ا مەيدىسىگەدئاراڭالر: »دىنرەزىيەلالھۇ ئەنھۇئىبنى ئەۋف 

 ھەمزە: »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئابدۇراھمان ەپ سورىدى.د« ؟تاقىۋالغان كىشى كىم
بىزنى  مەغلۇبىيەتكە »ئۇمەييە:  گەنىدى،دې« ئابدۇلمۇتتەلىب ىئىبن

 ①دېدى.« يۈزلەندۈرگىنى دەل ئاشۇ
جېڭىدە ھەم كاتتا باتۇرلۇق كۆرسىتىپ، مۇشرىكالرغا قارشى ھۇد ۇئۇ ئ

بە نتى ئۇتبىھىندى  ئەبۇ سۇفياننىڭ ئايالى ئىدى. شىجائەت بىلەن جەڭ قىلغان
سەڭ ھەمزىنى ئۆلتۈر جېڭىدەھۇد ۇئئەگەر » مەككىدە ۋەھشى ئىسىملىك قۇلىغا:

ۈنى ۋەھشى ھۇد كۇ. ئېلىشتىك دەپ، شۇنداق« ھۆرلۈككە ئېرىشىسەن
ھەمزە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى كۆزەتتى ۋە  يۈرۈپ سېپى ئىچىدە مېڭىپمۇشرىكالرنىڭ 

ىد شەھ ىسىنى ئېتىپنەيز ئۇنىڭ مۇشرىكالر بىلەن ئۇرۇشۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ
 ھىندى بىنتى ئۇتبەگەئۇنىڭ كۆكسىنى يېرىپ، جىگىرىنى  ئاندىن. قىلىۋەتتى

ە ھەمز ملسو هيلع هللا ىلصئاندىن تۈكۈرۈۋەتتى. رەسۇلۇلالھ  اپ. ھىندى ئۇنى چاينئاپىرىپ بەردى
ىنى ىۋېتىلگەنلىكۋە مۇسلە قىل شەھىد قىلىنغانلىقىنىنىڭ ھۇ ئەنھۇرەزىيەلال

 قگە قاتتى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ۇچۈنكى ب مەيۈسلىنىپ كۆزىدىن ياش ئاقتى ۈپكۆر
 ئىدى. ئېغىر كەلگەن

 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇب تالىۇ جەئفەر ئىبنى ئەب (1
رەزىيەلالھۇ  ئەلى ئىنىسى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇب تالى ۇجەئفەر ئىبنى ئەب

                                                            
 ئىسھاق نەقىل قىلغان.ئىبنى  ①
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مۇئتە ئۇ  شەھىد بولغان.دىن ئون ياش چوڭ ئىدى. ئۇ مۇئتە غازىتى كۈنى ئەنھۇ
 كېيىن شەھىد بولغاندىن ئىبنى ھارىسە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ كۈنى زەيدغازىتى 

 ادئوڭ قولىبايراقنى رۇمغا قارشى ئۇرۇش قىلدى. ئۇ  اقنى تاپشۇرۇپ ئېلىپباير
 ،بايراقنى سول قولى بىلەن تۇتتى ىۋېدى،سىلئۇنىڭ ئوڭ قولى كې تۇتقان ئىدى،

 مەيدىسى بىلەن تىرەپ،بايراقنى شۇنىڭ بىلەن ئۇ  كېسىلدى،ئۇ قولىمۇ  ندىنئا
 ئالغا ئىلگىرىلىگەن ۋە كەينىگە چېكىنمىگەن ھالدا شەھىد بولدى.

ساھابىلەر ئۇنىڭ جەسىدىنىڭ ئالدى تەرىپىدىن قىلىچ چېپىلغان، ئوقيا 
 نەچچىنى كۆردى. 15سانجىلغان ئىزالردىن ئېتىلغان ۋە نەيزە 

 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇجەمۇھ مۇئاز ئىبنى ئەمىر ئىبنى  (15
ئەبۇ  جېڭىدەر بەد بولۇپ،ساھابە باتۇر  ۋە كۈچتۈڭگۈر، شىجائەتلىكـــ ئۇ 

لنى ىكۈنى ئەبۇ جەھ جېڭى بەدر»ئۇ مۇنداق دەيدۇ:  جەھىلنى ئۆلتۈرگەن.
. ئۇنىڭغا ھۇجۇم قىلىش ئىمكانىيىتى ئۆزۈمگە ۋەزىپە قىلدىمئۆلتۈرۈشنى 

ئۈزۈپ تاشلىدىم.  دىنالپاچىقىنىڭ يېرىمى قىلىچ ئۇرۇپ ئۇنىڭ بىر تۇغۇلغاندا
ئازغىنە  ،دە، قولۇم ئۈزۈلۈپ-رەمگە چاپتىۈممە ىشۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭ ئوغلى ئىكر

ۇنىڭ جەڭ ماڭا ئئېسىلىپ قالدى. قىسمىنى بېقىنىمنىڭ ئازراق تېرىسىال تۇتۇپ 
ئاغرىقىنى ئۇنتۇلدۇردى. ئاندىن مەن ئېسىلىپ قالغان قولۇمنى ئارقامغا تاشالپ 

مۇشەققەت بولۇپ قالغانلىقى لىپ( قىلدىم. )قولۇم ساڭگىلىۋېكۈن بويى جەڭ 
 ①.«كۈچەپ تارتىپ ئۈزۈپ تاشلىدىم دەسسەپ تۇرۇپ ئۇ قولۇمنىڭ ئۈستىگە ئۈچۈن،
 ھۇ ئەنھۇرەزىيەلالئىبنى مالىك  بەرا (11

 بولۇپ، چەۋەندازلىق مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ قېرىندىشىئۇ ئەنەس ئىبنى 
كەم ئۇچرايدىغان قەھرىمانالردىن -قىلىنىدىغان، كەمدىن ئۈلگە ۋە باتۇرلۇقتا

 بىرىدۇر.
 جەڭلەردە ئۆلتۈرگەن مۇشرىكالردىن سىرت، بەرا ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

 مۇشرىكنى ئۆلتۈرگەن. 155ئۆزىدىال يەكمۇيەك ئېلىشىشنىڭ 
نىڭ كاززاب ەمۇسۇلمانالر باغ ئىچىدىكى مۇسەيلىم جېڭىدەيەمامە 

 ،پبولۇ )ئىنتايىن مۇستەھكەم(مى ېتئەسكەرلىرىنى مۇھاسىرىگە ئالدى. باغنىڭ 
ئىبنى مالىك  مۇمكىن بولمىدى. بەرا غاتامدىن باستۇرۇپ كىرىش مۇسۇلمانالر

                                                            
ناملىق  «اتريخ الطربي» ، تەبەرىنىڭتبە-301توم  -3ناملىق كىتابى  «البداية والنهاية»كەسىرنىڭ  ئىبنى ①

 بەتلەر. -201ۋە  -205توم  -1ناملىق كىتابى  «سري أعالم النبالء»، زەھەبىنىڭ تبە-105توم  -2كىتابى 



 توغرىسىدا(ىھاد ۋە ئۇنىڭ پەزىلەتلىرى )ج            جەننەت ئاشىقلىرى يىقىلغان مەيدان

380 

ن قالقاننى( نەيزە بىلە غا قويۇپ،قانقال)مۇسۇلمانالردىن ئۆزىنى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 
ئۈستىگە تاشالشنى تەلەپ قىلدى. مۇسۇلمانالر ئۇنى  دۈشمەنلەرنىڭ كۆتۈرۈپ

 ئۇ تامنىڭشۇنىڭ بىلەن، نىڭ ئۈستىگە تاشلىدى. )تامدىن ئاشۇرۇپ( دۈشمەنلەر
 غامۇسۇلمانالرىكنى ئىشبىلەن ئۇرۇشتى ۋە  ۇۋاتقانالرەدە تۇرئئارقىسىدىكى مۇداپى

ىن دكاپىرالر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بەرا ىپ بولغۇچەمۇسۇلمانالر باغقا كىر ېچىۋەتتى.ئ
 85 ا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭبەر مۇسۇلمانالردى. گەنىئۆلتۈر لەرنىكىشى ۈركۈمبىر ت

  نەيزە ئۇرۇلغانلىقىنى كۆرۈپ، ئۇنى داۋاالپ ساقايتتى.-نەچچە يېرىگە قىلىچ
اشقان قاتن ىھ قىلىش جېڭىگىمۇفەت زېمىنىنىپارىس  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بەرا
كاتتا قەھرىمانلىق  ۇستەر جېڭىدە ئۇتبولغان شىددەتلىك  ئىنتايىنبولۇپ، 

مۇسۇلمانالر  بولۇپ،. ئۇ دۇئاسى ئىجابەت قىلىنغۇچى كىشى كۆرسەتكەنىدى
! هللائى » :ئۇ غانىدى،دۇئا قىلىشنى تەلەپ قىلسوراپ نۇسرەت  تىنهللائۇنىڭدىن 

شاھادەت بىلەن  مېنى ئۆز يولۇڭدا ،ۇسۇلمانالرغا نۇسرەت ئاتا قىلغىنم
 ،نۇسرەت ئاتا قىلدىمۇسۇلمانالرغا تائاال  هللا دەپ دۇئا قىلدى. «رىزىقالندۇرغىن

 .نىڭ ھۇزۇرىغا كەتتىهللاشاھادەتكە ئېرىشىپ  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بولسا ەراب
 ئەنھۇرەزىيەلالھۇ  ەشەخەر ك ئىبنىسەمما (12
ھۇد ۇدۇر. ئە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ دۇجان نامى مەشھۇر بولغان ـــ شىجائەتتەئۇ 
قىلىچنى قولىغا ھۇد كۈنى ۇئ ملسو هيلع هللا ىلص. پەيغەمبەر كاتتا شەرەپكە ئېرىشكەن كۈنى ئۇ
ەن بىر نەچچەيل ېدى.د« ؟نى ئادا قىلىدۇھەققىئېلىپ بۇ قىلىچنى كىم : »ئېلىپ

 ئەبۇ دۇجانە الرغا بەرمىدى.ئۇ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،ئېلىش ئۈچۈن ئالدىغا چىققانىدى
، دەپ سورىغانىدى« ئۇ قىلىچنىڭ ھەققى نېمە؟ئى رەسۇلۇلالھ! »: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

« تاكى دۈشمەن مەغلۇپ بولغانغا قەدەر ئۇالر بىلەن ئۇرۇشۇش: »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 )ھەققىنى ېلىپئۇنى مەن ئئى رەسۇلۇلالھ! »: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ دۇجانەدېدى. 

 نى ئۇنىڭغا بەردى. قىلىچ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  دېگەنىدى، «ئادا قىالي(
زۇبەير ئىبنى  ئىدى. تاكتىكىسىغا ماھىر جەڭ ك ۋەشىجائەتلىتولىمۇ ئۇ 

ماڭا  نىڭ قىلىچنى ملسو هيلع هللا ىلصمەن رەسۇلۇلالھ »ۋۋام رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: ەئ
كى، بىلەن قەسەم هللا>: بولۇپ كۆڭلۈم يېرىمبەرگەنلىكىدىن ە ئەبۇ دۇجانىگ بەرمەي

غا ئۇنىڭ دە،-دېدىم نى كۆرمەي قويمايمەن<ۇ دۇجانىنىڭ نېمە قىلىدىغانلىقىئەب
ن . بۇنى كۆرگەچىگدى چىقىرىپ بېشىغا رەختنىقىزىل  يېنىدىنئۇ  .ئەگەشتىم

ئەنسارىالر: >ئەبۇ دۇجانە ئۆلۈم التىسىنى چىگدى )يەنى ئۆزىنى شەھىدلىككە 
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رىغانال ئۇچ ىپ،مۇشرىكالرغا ھۇجۇم قىلئەبۇ دۇجانە  .تەييارلىدى(< دېيىشتى
 ئۆلتۈردى. مۇشرىكنى 

ئەبۇ دۇجانە  جېڭىدەيەمامە  قا قارشى ئېلىپ بېرىلغانبمۇسەيلىمە كاززا
ە تتى. ئۇ شۇ ھالىتىدپۇتى سۇنۇپ كە قانداباغ ئىچىگە ئاتئۆزىنى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 

 .ھۇزۇرىغا كەتتىتائاالنىڭ  هللا شەھىدلىك ھالىتىدە جەڭ قىلىپ
 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەنسارى  ئەبۇ تەلھە (13

نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصدۇر. ئۇ رەسۇلۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئۇ زەيد ئىبنى سەھل ئەنسارى 
 انقالقيۈزۈم يۈزۈڭگە : »يېيىپ تۇرۇپ نىياچاق ئوقلىرى نغان ھالدا،ئالدىدا تىزال

 .ېگەنىدىد« جېنىم جېنىڭغا پىدا بولسۇن ،بولسۇن
مۇشرىكنى ئۆلتۈرۈپ،  25 جېڭىدەھۇنەين ئەبۇ تەلھە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 

 .ئىدى ئالغانمەت يغەنىئۇالرنىڭ نەرسىلىرىنى 
 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇخالىد ئىبنى ۋەلىد  (15
، جاھىلىيەت ۋە ئىسالمدىكى بولۇپ قىلىچى سۇغۇرۇلغاننىڭ هللاـــ ئۇ 

ۋە  جەڭلەرگە قاتناشقان ر. ئۇ نۇرغۇنشىجائەتلىك باتۇرالرنىڭ سەركەردىسىدۇ
ى ئۇن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىنبولۇپ، قوماندانلىق قىلغان 

 غان.قوماندان قىلئاتلىق قوشۇنغا 
 بولغان جەڭدە ئۇنى ئەمىربىلەن  رمۇرتەدلە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇبەكرى 

-ئىش ئۈلگىلىك بولغان جەڭلەردە ھەمپارىس ۋە رۇم بىلەن ئۇنىڭ . غانقىل
 .ارئىزلىرى ب

 ھتىياتېئەجەملەردىن ئ>خالىدقا: »ھازىم مۇنداق دەيدۇ:  ۇقەيس ئىبنى ئەب
گەندە زەھەر كەلتۈرۈل كېيىندېيىلدى.  <قىلغىن! سېنى زەھەرلەپ قويمىسۇن

 ِبْسِم اّللَِّ >دېدى. خالىد:  <بۇ زەھەر>ئۇالر:  ەپ سورىغانىدى،د <بۇ نېمە؟>: خالىد
اءِ الَِّذي ل  ي ُضرن  ِه ش ْيٌء يف اأْل ْرِض و ل  يف الّسم  كىشىگە  اتىغانئنامىنى >< م ع  اْسِْ

نامى بىلەن  نىڭهللائاسمان ۋە زېمىندا ھېچنەرسە زىيان يەتكۈزەلمەيدىغان 
تەسىر ھېچقانداق زەھەر ئۇنىڭغا  لېكىن ئۇنى ئىچىۋەتتى دە،-دېدى ئىچىمەن<

 . «يەتكۈزمىدى
 :ا مۇنداق دېگەننالشقاندۋاپاتى يېقى ئەنھۇ خالىد ئىبنى ۋەلىد رەزىيەلالھۇ

 نىڭكۆرپەم ىگە ئوخشاشتۆگ ھازىرمانا  ،جەڭگە قاتناشتىم ئارتۇقدىن  155مەن »
جان بېرىۋاتىمەن، قورقۇنچاقالرنىڭ كۆزلىرىگە )قورققانلىقتىن( ئۇيقۇ ئۈستىدە 
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 ①«.كەلمىسۇن
قىلىچ  بەدىنىدەۋاپات بولدى. ئۇنىڭ كۆرپىسى ئۈستىدە يېشىدا  55 ئۇ
ھېچبىر ئورۇن يوق  ياكى ئوقيا كىرمىگەن سانجىلمىغان ، نەيزەغانمىچېپىل
 .ىك ئاالمەتلىرى ھەم كۆرۈلگەن ئىدىشەھىدل ۋاپات بولغاندا . ئۇئىدى

 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇىبنى ئەكۋەئ ئ سەلەمە (10
ھ رەسۇلۇلالئۇنىڭ  بىرى. شىجائەتلىك مەرگەنلىرىدىنمۇسۇلمانالرنىڭ ـــ ئۇ 

ئاتالرنى  تۆگە ۋە استۇرۇپ كەلگەن مۇشرىكالرغا يېتىشىۋېلىپ،نىڭ تۆگىلىرىگە ب ملسو هيلع هللا ىلص
ەن بەرگئىپادىلەپ  شىجائىتىنىئۇنىڭ ھەققىدىكى  ۇالردىن قايتۇرۇۋالغانلىقىئ

ىتىدا قەرد غازۇلۋەقەلىك ز. بۇ قىسسىنى )بىز ئىلگىرىكى بابالردا بايان قىلغان(
 ىلىكپىيادبۈگۈنكى »دا ئۇنى ماختاپ: شۇ چاغ ملسو هيلع هللا ىلصئىدى. رەسۇلۇلالھ  يۈز بەرگەن
 .ېگەند« ئىبنى ئەكۋەئدۇر مىزنىڭ ئەڭ ياخشىسى سەلەمەئەسكەرلىرى

 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئاس ھىشام ئىبنى (15
شىجائەتلىك  مەشھۇر اسنىڭ قېرىندىشى بولۇپ، تىلالردائ ىئۇ ئەمىر ئىبن

مەن قېرىندىشىم »دەيدۇ: . ئەمىر ئىبنى ئاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دۇرەۋەندازچ
تىن بىزنى شاھادەت بىلەن هللاھىشام بىلەن يەرمۇك جېڭىگە قاتناشتىم. كېچە 

ئۇنى شاھادەت بىلەن هللا رىزىقالندۇرۇشىنى دۇئا قىلىپ سورىغانىدۇق، ئەتىسى 
 ②«.رىزىقالندۇردى، مېنى بولسا مەھرۇم قويدى

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئاس  ھىشام ئىبنى»شۇنداق نەقىل قىلىندىكى: يەنە 
تاكى شەھىد بولغانغا قەدەر ئۇالردىن  قىلىپ ھۇجۇم لۇقالرغارۇم يەرمۇك كۈنى

ى سۆڭەكلىرىن-گۆشبىرنەچچىنى ئۆلتۈردى. دۈشمەنلەرنىڭ ئاتلىرى ئۇنى يانجىپ 
-پارە قىلىۋەتكەنىدى، قېرىندىشى ئەمىر ئىبنى ئاس ئۇنىڭ گۆش-پارە

 . «سۆڭەكلىرىنى جەملەپ ئوراپ قويدى
خەۋىرى  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ئۇنىڭ شەھىد بولغانلىق مەر ئىبنى خەتتابئۆ

ى ياخش ەقەدەرن نىڭئۇ ئىسالم ،ئۇنىڭغا رەھمەت قىلسۇن هللا: »يەتكەندە
 گەن.دې «ھىمايىچىسى بولغان ئىدى!

 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇن ەىبنى مىھسە ئئۇكاش (11
ڭ بار ۋە ئۇنىەبكۈنى ئەمىر ئىبنى ئ غابە غازىتى شىجائەتلىك ساھابە بولۇپ،ئۇ 
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 ە نەيزە ئۇرۇپگى، ئۇ ئىككىسىگە مىنىۋالغانلىقىنى كۆرۈپبىر تۆگ ڭدادىسىنى
ۈۋەتكەن ۋە ئۇ ئىككىسى ئېلىۋالغان تۆگىلەردىن بىر نەچچىنى ئۆلتۈر

 قايتۇرۇۋالغان.
 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەنسارى خەۋۋات ئىبنى جۇبەير (18

. تاغ ئۈستىدىكى غانقىل ناھايىتى ياخشى ئۇرۇش جېڭىدەھۇد ۇئۇ ئ
ئابدۇلالھ ئىبنى جۇبەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇنىڭ چىالرنىڭ ئەمىرى يائوق

 .تائاالنىڭ ھۇزۇرىغا كەتكەن ئىدى هللا لىك ھالىتىدەشەھىد بولۇپ،قېرىندىشى 
ھېچكىم مەن »مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ خەۋۋات ئىبنى جۇبەير 

 ىمېچكھ ،كۈلدۈم كۈلمەيدىغان ئورۇندا كىمئۈچ ئىشنى قىلدىم: ھېچ قىلمايدىغان
 غانايدىئۇخلىم كىمھېچ ۋە ئورۇندا بېخىللىق قىلدىم ايدىغانبېخىللىق قىلم

 م. ىدىئورۇندا ئۇخل
)ئابدۇلالھ ئىبنى جۇبەيرنىڭ( قېشىغا كۈنى قېرىندىشىم  غازىتى ھۇدۇئ

ئۈچەيلىرى چىقىپ  ،قورسىقى يېرىلىپ كېلىپ قارىسام ئۇ شەھىد بولۇپ،
بۇ ۋاقىتتا  ،قۇبىر ھەمراھىمنى ياردەمگە چاقىرىپ ئۇنى كۆتۈرد. مەن ېتىپتۇك

چەيلىرىنى ۈمەن ئۇنىڭ ئ مېڭىپ يۈرەتتى.مۇشرىكالرنىڭ ئاتلىرى ئەتراپىمىزدا 
ئۇنى  ئىككىمىزدە، ھەمراھىم -ەللەم بىلەن تاڭدىم، سسېلىپقورسىقىغا 

 تەۋرىگەن ئاۋازىدىن نىڭچەيلىرىۈئۇنىڭ قورسىقىدىكى ئ ناداشۇ ئەس. ۇقدركۆتۈ
 كەتتىم. كۈلۈپ ئۇنى تاشلىۋېتىپ مەن، كەتتىىم چۈچۈپ ھەمراھ

 ئېگىكئوقيارىمنىڭ  دە، مەن-ئۇنى كۆتۈرۈپ بىر جايغا كەلدۇق بىزئاندىن 
تارىسى بار ئىدى، قېرىندىشىمغا قەبرە  رىمنىڭئوقيا م.ىدىتەرىپى بىلەن قەبرە كول

بېخىللىق  ەتمىسۇن دەپئۈزۈلۈپ ك مەن شۇ يىپنىجەريانىدا كوالپ كۆمۈش 
ھېچكىم مېنىڭ ـــ بۇ قېرىندىشىمنى كۆمۈپ قويۇپ ماڭدۇق. مانا قىلدىم. 

 . قىلغانلىقىمدۇر بېخىللىقبېخىللىق قىلمايدىغان ئورۇندا 
نى ىسىبولۇپ، نەيزئۆلتۈرمەكچى مېنى ى كىش بىر ئاتلىق مېڭىۋاتقىنىمدا
ۇ مانا ب ئۇخالپ قاپتىمەن. مېنى مۈگدەك بېسىپ بۇ چاغدا. ماڭا تەڭلەپ تۇراتتى

 ①.«مېنىڭ ھېچكىم ئۇخلىمايدىغان ئورۇندا ئۇخلىغانلىقىمدۇرـــ 
 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىئەمىر ئىبنى مەئدى كەر (11
ارىسالرغا قارشى پ بولۇپ، چەۋەنداز ماھىريولۋاس، پالۋان ۋە باھادىر بىر ئۇ 
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 جېڭىدەئۇ قادىسىيە  قىلىنغان جەڭدە ئۇ كاتتا قەھرىمانلىق كۆرسەتكەن.
 . گەنئۇالردىن نۇرغۇنلىرىنى ئۆلتۈر ،دانىغا ھۇجۇم قىلىپسالرنىڭ قومانىپار

بىلەن بىللە  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇتالىب  ۇيېشىدا ئەلى ئىبنى ئەب 105ئۇ 
 قاتناشقان.ين جېڭىگە ىسىفف

 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇجەھىل  ۇىبنى ئەبئ ىمەئىكر (25
ەردىسى بولۇپ، كشىجائەتلىكلەرنىڭ سەر دەۋرىدىمۇ ىلىيەتتىكىئۇ جاھ

 كۇگۈزەل بولغان. ئۇ يەرمتولىمۇ ئىسالمى  ئۇنىڭ يىنكې مۇسۇلمان بولغاندىن
ى ئۆزۈڭن»ر ئۇنىڭغا: مۇسۇلمانال بولۇپ، غانئۇرۇش قىلدە ئىنتايىن كۈچلۈك جېڭى

( الت، ئۇززا ئۈچۈن پۈتۈن كۈچۈم بىلەن ئىلگىرىمەن ): »ۇئ گەندە،دې «ئاسرىغىن
جېنىمنى ئۈچۈن ئۇرۇش قىلغاندا  هللائەمدىلىكتە  غان ئىدىم.ئۇرۇش قىل

ئۈچۈن جېنىمنى پىدا  پەيغەمبىرىۋە ئۇنىڭ  هللائەجىبا  ئاسرايمەنمۇ؟!
ھەممە ( ئىلگىرى)ەن م». ئاندىن رۇمغا خىتاب قىلىپ: گەندې« !؟يمەنمۇقىلما
 ؟!، بۈگۈن سىلەردىن قاچامدىمغانىدىمئۇرۇش قىلقارشى گە  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  يەردە
ماڭا كىم »ئاندىن:  گەن،دې« ئەمەسمۇمكىن  مۇھەرگىزبۇ  ،بىلەن قەسەمكى هللا

ر ەئىبنى ھىشام ۋە زىرار ئىبنى ئەزۋھارىس  گەندە،دې« ە بەيئەت قىلىدۇ؟ئۆلۈمگ
 .غانئۇنىڭغا بەيئەت قىل باتۇر كىشى 555قاتارلىق 
نىڭ هللاشەھىدلىك بىلەن  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇجەھىل  ۇمە ئىبنى ئەبىئىكر

 انغئېتىل يا، ئوقچېپىلغانقىلىچ  بەدىنىدە ڭ. مۇسۇلمانالر ئۇنىھۇزۇرىغا كەتتى
 .دىكى جاراھەتنى كۆردىنەچچە ئورۇن 15 نەيزە سانجىلغان ۋە

 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەسەدى ىبنى خۇۋەيلىدئ ھەەيتۇل (21
 ىىتنىڭ شىجائۇئ ھلىۋان ساھابە بولۇپ،پەۋە مەشھۇر شىجائەتلىك نامى ئۇ 

جېڭىدە كاتتا  قادىسىيە. ئۇ چەۋەندازغا باراۋەر كېلەتتى 1555قى ۇۋە باتۇرل
 . قەھرىمانلىق كۆرسەتكەنىدى

رەزىيەلالھۇ  ۋەققاس ۇسەئىد ئىبنى ئەبرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۆمەر ئىبنى خەتتاب 
رەزىيەلالھۇ  بنى خۇۋەيلىدئى لەيھەۇئەمىر ئىبنى مەئدى كەرب بىلەن ت ئەنھۇغا

 بىلەن تۇلەيھە باڭا ئەمىر ئىبنى مەئدى كەرسمەن : »قوشۇپ بېرىپ ئەنھۇماالرنى
گە كىشى 2555 ئۇ ئىككىسى ياردەمچى قوشۇن قىلىپ بەردىم،نى ئىبنى خۇۋەيلىد

ىپ قوشۇنغا باش قىل لېكىن مەسلىھەتلەشكىنۇ ئىككىسى بىلەن جەڭدە ئ باراۋەر.



 توغرىسىدا(ىھاد ۋە ئۇنىڭ پەزىلەتلىرى )ج            جەننەت ئاشىقلىرى يىقىلغان مەيدان

385 

 ①.گەندې «تەيىنلىمە
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  ئىبنى خۇۋەيلىد تۇلەيھە ئالدىنسەل  جېڭىدىنقادىسىيە 

 :كاتتا پەزىلەت كۆرسەتكەنىدى
نى بقەيس ئى ئەمىر ئىبنى مەئدى كەرب ۋە ،تۇلەيھە ئىبنى خۇۋەيلىد

ئۈچۈن چىقتى.  تىڭتىڭالش نىگازارمىسى يپارىسالرنىڭ ھەربى الرمەكشۇھ
قەيس بىلەن ئەمىر  ،ئۈچۈن ئىگىلىشىرنىڭ پارىسالردىن مەلۇمات مۇسۇلمانال
ۇ رەزىيەلالھېلىپ كەلدى. ئەمما تۇلەيھە ئئەسىر پارىسالرنى  بىرنەچچەئىككىسى 

يوشۇرۇنۇپ ردە تاكى كېچە بولغۇچە ئۇ يە ىچە بېرىپ،رۇستەمنىڭ قارارگاھىغ ئەنھۇ
غا سىىدىرلىرىنىڭ ئوتتۇرېچ بىرقانچەئەسكەرلەرنىڭ مېڭىپ دىن ئان پايالپ تۇردى.

ئۇ قومانداننىڭ شۇ پەيت . دىدىرىغا كەلېگازارما قوماندانىنىڭ چ جايالشقان
 ئۇ ئاتنىڭ ۋە سورتلۇق بىر ئاتنى كۆردى ئالىي قلىق تۇرغاندىرى ئالدىدا باغالېچ

ر مۇسۇلمانال دە،-دىباغلى يۈگىنىگەئۆزىنىڭ ئېتىنىڭ  ېسىپ،ئارغامچىسىنى ك
 .پ ئاتنى چاپتۇردىراتەرەپكە قا

 ئۇالردىن ئاتلىققوغلىدى.  ڭ كەينىدىنئۇنى پارىسالر بۇنى سېزىپ قېلىپ
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ تۇلەيھە  غانىدى،ىۋاليېتىش تۇلەيھە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا بىرى
ئاندىن  ھەيدەپ ماڭدى. مۇۋە ئۇنىڭ ئېتىنى سانجىپ ئۆلتۈرۈۋەتتىنەيزە  ڭغائۇنى

 مۇ قوشۇپئۇنىڭ ئېتىنى ،ئۇنىمۇ ئۆلتۈرۈپ ىۋالغانىدى،يەنە بىر ئاتلىق يېتىش
تۇلەيھە رەزىيەلالھۇ ، ىۋالغانىدىئۈچىنچى ئاتلىق يېتىشكېيىن ھەيدەپ ماڭدى. 

 ابولۇشق قىلدى ۋە ئۇنى ئەسىرئۇنى مەغلۇپ  قايتۇرما ھۇجۇمغا ئۆتۈپ ائۇنىڭغ ئەنھۇ
د ىسەئ ،ئۇنى ئەسىر ئېلىپرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ . تۇلەيھە كۆندى، ئۇ غانىدىچاقىر

 ئېلىپ كەلدى. رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئالدىغا ۋەققاس ۇئىبنى ئەب
 ئۈچۈن ئەسىرگە چۈشكەن پارىس قوماندانىنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭالش

 «سۆزلە: »، سەئىد رەزىيەلالھۇ ئۇنىڭغاىرى يىغىلدىمۇسۇلمانالرنىڭ قوماندانل
ھاياتىمدا نۇرغۇن جەڭلەرگە مەن »سۆزىنى باشالپ: اندانى ارىس قومپ .دېدى

 مەن دىم ۋە ئۇالر بىلەن ئېلىشتىم ئەممانى ئاڭلىالرپالۋاننۇرغۇن  قاتناشتىم،
مىڭ  15 ،. ئۇالپ باقمىغانۋە ئاڭ ۈپ باقمىغانكۆر يقەتئى نىكىشى نىڭدەكبۇ

 يجۈرئەت قىاللمايدىغان ئەسكىرى كىرىشكە مۇلۋانالراپنى -نى ىرى بولغان،ئەسك
ەپ ھەيدقوماندانىنىڭ ئېتىنى  تاكى پارىستاجاۋۇز قىلىپ كىردى ھەمدە  گازارمىغا
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قوغالپ يېتىشتۇق، كەينىدىن بىز ئۇنى ئاندىن . ماڭمىغۇچە بولدى قىلمىدى
 اراۋەربئۇ ئارىمىزدا مىڭ ئاتلىققا  ئۇنىڭ بىلەن ئۇرۇشتى،كىشى بىرىنچى ئاتلىق 

ئىككىنچى ئاتلىق ئاندىن  ئۇنى ئۆلتۈردى. تۇلەيھە چەۋەنداز ئىدى، ېلىدىغانك
 ىتىمۇ بىرىنچىسىدىن كەم ئەمەسشىجائ نىڭئۇبىلەن ئۇرۇشتى،  ئۇنىڭكىشى 

ن ، مەھۇجۇم قىلدىم ئۇنىڭغامەن  كېيىنئۇنىمۇ ئۆلتۈردى.  تۇلەيھە لېكىن ئىدى
 دەپ ‹ھېچكىم ماڭا تەڭ كېلەلمەيدۇ شىجائەتتە پارىس ئەسكەرلىرىنىڭ ئىچىدە›

دە، -كۆزۈم يەتتى غاىڭ قولىدا ئۆلۈپ كېتىدىغانلىقىممەن ئۇن لېكىن يتتىمئويال
 .«ئۇنىڭغا ئەسىرلىككە چۈشۈشكە رازى بولدۇم

مىڭ  125سانىنىڭ  ەرپارىس ئەسكەرلگازارمىدىكى پارىس قوماندانى ئاندىن 
 دەباراۋىرى شۇنىڭانىنىڭ ھەم سئىكەنلىكىنى، ياردەمچى ۋە خىزمەتچىلىرىنىڭ 

ېپىدە س مۇسۇلمانالر ردى ۋەئىسالم كەلتۈ ئۇ كېيىن .ئېيتىپ بەردىئىكەنلىكىنى 
 .كۈچ چىقاردى )ئىسالم ئۈچۈن(

 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير  (22
شىجائەت ۋە  بولۇپ، ، باتۇرنىڭ باتۇر ئوغلىپالۋان ئوغلى پالۋاننىڭـــ ئۇ 
نۇرغۇن ىسىر ۋە ئافرىقىدىكى ئىدى. ئۇ م ئۈلگىلىك ساھابىلەردىن ئىبادەتتە

 پادىشاھى جىرجىرنى ئۆلتۈرگەن. لىرىگە قاتناشقان ۋە ئافرىقىنىڭىھئىسالم فەت
 ىڭنئىبنى زۇبەير كېيىن ندىنبولغا يەزىد ئىبنى مۇئاۋىيە دەمەشىقتە ۋاپات

ئىسالم  ،مەككىدە بولۇپئۇ  بۇ چاغداتەلەپ قىلىندى.  ە بولۇشىخەلىپ
يە دەمەشىقتە بەنى ئۇمەي ىڭ كۆپىنچىسى ئۇنىڭغا بويسۇناتتى لېكىندىيارلىرىن

ۇ مپىدىن مەرۋان ئىبنى ھەكەمگە بەيئەت قىلىندى، ئۇنىڭ ئىگىدارچىلىقىىتەر
ۇلمەلىك ئىبنى مەرۋاننىڭ كېڭىيىشكە باشلىدى. ئۇنىڭ ئوغلى ئابد بارا-بارا

جەڭ قارشى  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا زۇبەيرئىبنى ئابدۇلالھ ئۇ  دەۋرىگە كەلگەندە،
ف ۇسۇھەججاج ئىبنى يئەسكەر تەييارلىدى ھەمدە بۇ جەڭگە ئۈچۈن قىلىش 

ى ئىبن ئابدۇلالھمەككىدە ئىبنى يۇسۇف  . ھەججاجقىلدى قوماندان نىيىقەفسە
نى مۇھاسىرىگە ئالدى ۋە كەئبىنى مەنچاناق بىلەن ئوققا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ زۇبەير

 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى مەغلۇپ قىلىپ ئىبنى زۇبەيرئابدۇلالھ ىجىدە، ئۇ تۇتتى. نەت
 ئۇنى ئۆلتۈردى. 

بنى زۇبەير كەئبىنىڭ ئىئابدۇلالھ »مۇنداق دەيدۇ:  يكىكمە ئەمىر ئىبنى دىنار
وققا ئھەججاجنىڭ ئەسكەرلىرى مەنچاناق بىلەن كەئبىنى  تقانداقۇۋاناماز ئو قېشىدا



 توغرىسىدا(ىھاد ۋە ئۇنىڭ پەزىلەتلىرى )ج            جەننەت ئاشىقلىرى يىقىلغان مەيدان

387 

ھېچ ، ئۇ ملىرىگە تەگسىمۇئۇنىڭ كىيى كېلىپالر چاچراپ تاش تاتتى.تۇ
 «.قورقمايتتى ۋە قاچمايتتى

ناتىقلىقتىن ۋە  شىجائەت، ئىبادەت»تەلھە مۇنداق دەيدۇ:  ۇئوسمان ئىبنى ئەب
 «.گە تەڭ كېلەلمەيتتىيرئىبنى زۇبەھېچكىم ئابدۇلالھ  تائۈچ ئىش ئىبارەت
 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ تەلىبمۇتلدۇلالھ ئىبنى زۇبەير ئىبنى ئابدۇئاب (23
ھ الرەسۇلۇل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ تەلىبمۇتلدۇلالھ ئىبنى زۇبەير ئىبنى ئابدۇئاب

بىلەن مۇستەھكەم  ملسو هيلع هللا ىلصنىڭ تاغىسىنىڭ ئوغلى بولۇپ، ھۇنەين كۈنى پەيغەمبەر  ملسو هيلع هللا ىلص
 شۇ چاغدا بولۇپ، شەھىد بولغان جېڭىدەلەستىندىكى ئەجنادەين پە ئۇ تۇرغان.

ملۇقالرنىڭ بىر قوماندانى يەكمۇيەك ئېلىشىشقا رۇشۇ جەڭدە  ئىدى.ياش  35
 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ تەلىبمۇتلدۇلالھ ئىبنى زۇبەير ئىبنى ئابدۇئابچاقىرغانىدى، 

مۇ ئۇنى ئاندىن يەنە بىر قوماندانى چۈشكەنىدى، ؛چۈشتى ۋە ئۇنى ئۆلتۈردى مەيدانغا
ئاندىن  ،تۈردىنىمۇ ئۆلئۇ قانىدى،چىق ىقوماندانبىر نچى ىئاندىن ئۈچ ؛ئۆلتۈردى

ۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇشئىبنى زۇبەير ئابدۇلالھ . گىرەلەشمە جەڭ باشلىنىپ كەتتى
 نىڭ ھۇزۇرىغا كەتتى.هللاجەڭدە شەھىدلىك نېئمىتىگە ئېرىشىپ 

كاپىرالرنىڭ مەغلۇبىيىتى بىلەن  ،بىسىىمۇسۇلمانالرنىڭ غەل بۇ جەڭ
ەن ئۆلتۈرۈلگنى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئاخىرالشتى. مۇسۇلمانالر ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير 

شەھىد تاپتى، ئۇ  ىتىدەھال شەھىدلىكرىكىنىڭ ئارىسىدا ېرۇم چدانە ئون 
 ۇنىڭ قىلىچى قولىدائشۇ ۋاقىتتا ئىلگىرى ئۇالرنى ئۆلتۈرگەن ئىدى.  بولۇشتىن
 جاراھەت بار ئىدى. يېرىدە 35 نىڭ تەخمىنەنبولۇپ، يۈزى

 لالھۇ ئەنھۇرەزىيە ئابدۇلالھ ئىبنى ھەنزەلە (25
دەپ نام ئالغان  «يۇيۇلغان ھەنزەلە»ھەنزەلە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ نىڭ دادىسى ۇئ

 بولۇپ، سەۋەبى ئۇ شەھىد بولغاندىن كېيىن پەرىشتىلەر ئۇنى يۇيۇپ قويغان ئىدى.
 نىدا قىلىنغان چاغدا ئۇ جۇنۇپ ھالەتتە بولۇپ،ىقىشقا چ جېڭىگە ھۇدۇئ

ا تاكى شەھىد بولغانغئۇ ماڭغان ئىدى. ئاندىن  غۇسل قىلىشقا ئۈلگۈرمەيال جىھادقا
ساھابىلەرگە  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ جەڭ قىلدى. كېيىن مۇشرىكالر بىلەن قەدەر 

 يۇپ قويغانلىقىنى ئېيتىپ بەردى.ڭ ئۇنى يۇنىپەرىشتىلەر
ۇر، مۇسۇلمانالرنىڭ جەسرەزىيەلالھۇ ئەنھۇمۇ ھەم ئابدۇلالھ ئۇنىڭ ئوغلى 

مەدىنە ئەھلى بىلەن يەزىد ئىبنى مۇئاۋىيە  بولۇپ، ئۇپالۋان ۋە ئابىدلىرىدىن 
 .غانۋەقەسىدە شەھىد بولئارىسىدا يۈز بەرگەن ھەررە 
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 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئىبنى ئەۋف زەھھاك ئىبنى سۇفيان (20
 ىنارىدقات ساھابىلەرنىڭ شىجائەتلىك، باتۇر ىكىنىڭ زامانىد ملسو هيلع هللا ىلصئۇ رەسۇلۇلالھ 

ى. ئۇ تۇراتت قوغداپ ئاسقان ھالەتتە قىلىچىنى يېنىدانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  بولۇپ،
فەتھىسى ئۈچۈن  ەمەكك ملسو هيلع هللا ىلصتوغرا كېلەتتى. رەسۇلۇلالھ  چەۋەندازغا 155( باتۇرلۇقتا)

 .غان ئىدىئۇنى بەنى سۇلەيمگە ئەمىر قىل چىققاندا
 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇزىرار ئىبنى ئەزۋەر  (25

بۇ جەڭدە ۋە  قانقاتناشجېڭىگە يەمامە  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇزىرار ئىبنى ئەزۋەر 
 «غانشەھىد بول جېڭىدەيەمامە »نى ئۇ بەزىلەركاتتا قەھرىمانلىق كۆرسەتكەن. 

 جېڭىگەيەرمۇك ھەمدە لىرىگە ىھفەتۋە دەمەشىق ئۇ شام »: بەزىلەر، يەنە دېسە
 .ەيدۇد «قالدۇرغان رنىئىزال-، ئاجايىپ ئىشقاتنىشىپ

 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇفەھرى  ىرار ئىبنى خەتتاب ئىبنى مەرداسز (21
ھۇد غازىتىدا ۇئ فەتىھ قىلىنغان كۈنى مۇسۇلمان بولغان.ئۇ مەككە 

ئۇالردىن بىرقانچە كىشىلەرنى  ،جەڭ قىلىپتۇرۇپ مۇسۇلمانالرنىڭ قارشىسىدا 
 .ئىدى ئۆلتۈرگەن

بەكرى سىددىق بىر كۈنى ئەبۇرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ زىرار ئىبنى خەتتاب 
ياخشىراق مۇئامىلە  سىلەردىنلىكلەرگە بىز قۇرەيش»غا: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
نى دوزاخقا الر، سىلەر ئۇدۇقرگۈزبىز ئۇالرنى جەننەتكە كى قىلغانمىز چۈنكى

 ڭئۇالرنى مۇسۇلمانالرنى ئۆلتۈرۈپ)قۇرەيشلىك( بىز »يەنى دېدى.  «ڭالر!ۈكىرگۈزد
 ۆلتۈرۈپئمۇشرىكالرنى )قۇرەيشلىك( سىلەر  ىشىگە سەۋەبچى بولدۇق،تكە كىرجەننە
 ېمەكچى.د «ىشىگە سەۋەبچى بولدۇڭالردوزاخقا كىر ڭئۇالرنى

كىشىنى  11سىلەردىن مەن  غازىتىداھۇد ۇئ»غا چاقچاق قىلىپ: الرىئۇ ئەنسار
 ①.ەيتتىد« ئۆيلەپ قويغان لەرگەئەين ھۆر

 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەنسارى  بجۇلەيبى (28
 ۇئ .شىجائەتلىكلىرىدىن ئىدىالرنىڭ ىئەنساررەزىيەلالھۇ ئەنھۇ جۇلەيبىب 

ە ۋ كاتتا قەھرىمانلىق كۆرسەتتى چىقىپبىر غازاتقا بىللە بىلەن  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 جەڭ. نىڭ ھۇزۇرىغا كەتتىهللامۇشۇ جەڭدە شەھىدلىك نېئمىتىگە ئېرىشىپ 

 بىسى بىلەن ئاخىرالشتى.ىرنىڭ غەلمۇسۇلمانال
« ؟قويمىدىڭالرمۇىتىپ بىرەر كىشىنى يوق»ابىلىرىگە: ساھ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
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نى بىمەن جۇلەيب لېكىن: »ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. رەسۇلۇلالھ  «ياق»ئۇالر:  گەنىدى،دې
يەتتە ئۇنى  نى ئىزدەپبىلەيبۇدېدى. ساھابىالر ج« ، ئۇنى ئىزدەڭالر!كۆرمىدىم
دىن دۈشمەن: »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  نىڭ ئۆلۈكى ئارىسىدا ياتقان ھالىتىدە تاپتى.مۇشرىك

ەن م ،مەندىن جۇلەيبىب ر تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈلۈپتۇ.يەتتىنى ئۆلتۈرۈپ، ئۆزىمۇ ئۇال
بىلەكلىرى ئارىسىغا  جۇلەيبىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى ۋە دېدى« جۇلەيبىبتىن

دى. شۇ ئارىدا ئۇنىڭغا يەرلىك كولىنىپ دەپنە قىلىندى لېكىن كۆتۈر ئېلىپ
 ①جەسىدى يۇيۇلمىدى.

 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ سەرىھ ۇد ئىبنى ئەبىئابدۇلالھ ئىبنى سەئ (21
 ھىئافرىقىنى فەت ېھنى ئۆتكۈر كىشى ئىدى. ئۇز ۋە شىجائەتلىك، باتۇرـــ ئۇ 

 ۇرغۇننمۇسۇلمانالر ئافرىقا فەتىھ بولغاندا ئۇ يەردە ئىسالمنى تارقاتقان.  ىپ،قىل
 ئىدى.  گە ئېرىشكەنمەتلەريغەنى

 قارشى زاتۇتۇنجى قېتىم دېڭىز غازىتىغا چىقىپ رۇملۇقالرغا مۇسۇلمانالر 
 . ئىدى قوماندانى بولغان نىڭمۇسۇلمانالر سەۋارى جىھادىغا ئاتالنغان چاغدا ئۇ

 پ،بولۇ قىلغان يئۇنى مىسىرغا ۋالىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئوسمان ئىبنى ئەففان 
زامانىدا نىڭ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئوسمان  .ئىدى تۇرغان بىرنەچچە يىلئۇ مىسىردا 

ىتنىدىن يىراق رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پد ىئابدۇلالھ ئىبنى سەئ يۈز بەرگەندە ەىتنپ
تاكى ۋاپات تاپقانغا قەدەر لىقنى تاشالپ، يھاكىم ۋە ۋالى ۇش ئۈچۈنتۇر

 ھاياتىنى ئۆتكۈزدى.رىدە ىلە شەھپەلەستىندىكى رەم
نى ىئاخىرالشتۇرۇش ئۈستىدە ناماز نەپسىنىدىن ئۆزىنىڭ ئاخىرقى تائاال هللا ئۇ

 ېرىپ،منى ببىرىنچى ساال نامىزىنى ئوقۇپ بامداتئۇ ، دەرۋەقە. ايتتىسور
 ۋاپات بولدى. نى بەرمەستىنالئىككىنچى ساالم

 يمىتەمى رىقەئقائ ئىبنى ئەم (35
قىلىش  ىھفەت نىئۇ مۇسۇلمانالرنىڭ شىجائەتلىك پالۋانلىرىدىن بولۇپ، پارىس

 مۇقىۇباتۇرلجېڭىدىكى . ئۇنىڭ قادىسىيە جېڭىدە كۆرۈنەرلىك رول ئوينىغان
 ھەممىگە مەشھۇر.

قوشۇن قەئقائنىڭ : »غرىسىداھۇ ئەنھۇ ئۇ توبەكرى سىددىق رەزىيەلالئەبۇ
 دېگەن.« ئەۋزەلدۇرئاۋازى مىڭ كىشىدىن ئىچىدىكى 

قەئقائ ۋە ئۇنىڭ  پارىسالرنىڭ پىلىدىن قۇتۇلۇشتا جېڭىدەقادىسىيە 
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 الھۇ ئەنھۇرەزىيەل. ئۇ ئوسمان كاتتا كۈچ چىقارغانقېرىندىشى ئاسىم ئىككىسى 
 .يىراق تۇرغانىتنىدىن پدىكى ىزامان الرنىڭرەزىيەلالھۇ ئەنھۇۋە ئەلى 
 ئەبدى ەھەكىم ئىبنى جەبەل (31
نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص رپەيغەمبە ئۇ جەسۇر كىشى ئىدى. مەن ۋەئىتائەتدىندار،  ـــئۇ 

 ىندس. ئوسمان ئىبنى ئەففان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇنى سۆھبىتىگە نائىل بواللمىغان
اتتا بۇ جەڭدە ئۇ ك كەن بولۇپ،نىڭ فەتھىسىگە ئەۋەت)پاكىستاننىڭ بىر ئۆلكىسى(

 قەھرىمانلىق كۆرسەتكەن ئىدى.
 جەئفى سۇۋەيد ئىبنى غەفەلە (32

ۇلغان بولۇپ، جاھىلىيەتتە سۇۋەيد ئىبنى غەفەلە پىل ۋەقەسى يىلى تۇغ
 بولغان بولسىمۇمۇسۇلمان غىدا ېنىڭ ھايات چ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ئۇ گەرچە . ئۆسكەن
ساھابىالرنىڭ قاتارىدا  ۈپ باقمىغانلىقى ئۈچۈنكۆر نى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  لېكىن

 125ئۇ . قەھرىمانلىق كۆرسەتكەنكاتتا  جېڭىدەئۇ قادىسىيە  .ھېسابالنمىغان
 توي قىلغان. ېشىداي

 سۇفيان ۇيەزىد ئىبنى مۇئاۋىيە ئىبنى ئەب (33
 قاتارىدىندۇر.ئۇ كۆزگە كۆرۈنگەن قەھرىمانالرنىڭ 

 ئابدۇلالھ بەتتال (35
 .ھېسابلىنىدۇتابىئىنالرنىڭ باتۇرلىرىدىن  بولۇپ، ئەبۇ مۇھەممەد بەتتال ئۇ
اتتا ك دەجەڭقارشى قىلىنغان  غارۇم مەشھۇردۇر، بولۇپمۇتىلالردا  شىجائىتىئۇنىڭ 

 .پەزىلەت كۆرسەتكەن
 غادىيە ئەبۇ (30

مەشھۇر مۇسۇلمانالرنىڭ ىكى ئۇ مۇئاۋىيە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ زامانىسىد
 .دۇردىنىرىپالۋانل

 جەزرى ىئىبن (35
مۇسۇلمانالرنىڭ باتۇرلىرىدىن  دەۋرىدىكىرۇن رەشىدنىڭ خەلىپىلىك ئۇ ھا

 كۆپ كۈچ چىقارغان. قىلىنغان جەڭلەردەرۇمغا قارشى  بولۇپ،بىرى 
 بنى نەسرا ئىمۇس (31

 دۇر.كاتتا ئىمامتىترەتكەن  ياۋرۇپانى لغان ۋەقى ىھئۇ ئەندەلۇسنى فەت
 سۇفرە ۇمۇھەللەب ئىبنى ئەب (38
ـ ئۇ   جىھادالردىكى-ۋان كىشى بولۇپ، ئۇنىڭ جەڭپال ۋە شىجائەتلىك، زېرەكــ
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 مەشھۇردۇر. ئىزلىرى ئىنتايىن-ئىش
 د ئىبنى فەتھۇنئەبۇ ۋەلى (31

سراج » بولۇپ، قەھرىمانلىرىدىن بىرى باتۇرلۇستىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ئۇ ئەندە
 . دۇرىئانىسىنىڭ تاغىسنىڭ تەرتۇشىئەبۇبەكرى كىتابنىڭ ئاپتۇرى  ناملىق «امللوك

 نىين مۇئتەسىم ئىبنى رەشىدىمۇئملۇئەمىر (55
ەلىپىسى بولۇپ، خدىن كېيىنكى نمەئمۇئابباسىيالر خەلىپىلىكىنىڭ ئۇ 

ئۇ رۇمغا قارشى قىلىنغان بىرقانچە ئىدى. كىشى تۈڭگۈر چكۈ ۋە شىجائەتلىك
 دۇر. نىڭ قاتارىدىنالرشۇ جېڭى ئەنە مۇرىيەۇئاتناشقان بولۇپ، قېتىملىق جەڭگە ق

قىلچە ئۇ  غاندا،سېلىپ خەت ياز تتەھدى ۋە ۇتۇپرۇم پادىشاھى ئۇنى قورق
 كۆزۈڭسەن ئوقۇيدىغان ئەمەس بەلكى  ب ـــجاۋا: »قورقماستىن خەتنىڭ كەينىگە

ىنى بولىدىغانلىق گە مەنسۇپكىم نىڭرالر ئاقىۋەت. كاپىئىشتۇركۆرىدىغان بىلەن 
ارالپ تەييۋە كاتتا قوشۇن دى دەپ يېزىشقا بۇيرۇق قىل «پ قالىدۇبىلى پات ئارىدا

 .دىبىلەن جەڭ قىل لۇقالررۇم
 ھادىلمۇئمىنىين ۇئەمىر (51

ھارۇن رەشىدتىن  ئۇ ئۇ مۇسا ھادى بولۇپ، ھارۇن رەشىدنىڭ قېرىندىشىدۇر.
 تولىمۇ پالۋان كىشى ئىدى.مۇئمىنىين بولغان بولۇپ، ئىلگىرى ئەمىرۇل

 نلمۇئمىنىين ئەمىۇئەمىر (52
 خەلىپىدۇر. كىڭ ئوغلى بولۇپ، دادىسىدىن كېيىنئۇ ھارۇن رەشىدنى

 بۇخارى سەرمارى ئەھمەد ئىبنى ئىسھاق (53
 ۋە چەۋەندازمەشھۇر مۇجاھىد،  ،ئىمام دزاھىئىمام بۇخارىنىڭ ئۇستازى، ئۇ 

 تىلالردا مەشھۇردۇر.ىتى ئۇنىڭ شىجائ شىجائەتلىك ئالىم بولۇپ،
بولسۇن ياكى  ىكىلەردىنجاھىلىيەتت»: ېگەنبۇخارى ئۇ توغرىسىدا مۇنداق د

 «.دەك كىشىنى ئاڭالپ باقمىدىمبولسۇن ئۇنىڭ ىكىلەردىنئىسالمد
ئىسھاق  مەن ئەھمەد ئىبنى»ماس مۇنداق دەيدۇ: مئىبراھىم ئىبنى شە

ئەگەر >ۇ ماڭا: ئبىر قېتىم خېتىدە  .مارى بىلەن خەت يېزىشىپ تۇراتتىمسەر
 ئۇرۇش بولۇۋاتقان شەھەرلەرگە بارغۇدەك بولساڭ، ۈچۈنلىش ئېئەسىرلەرنى سېتىۋ

مەن ئۇنىڭغا بىز  ېگەنىدى، كېيىند <!ېزىپ خەۋەرلەندۈرۈپ قويغىنماڭا خەت ي
ئاندىن بىز بىللە  ،يازدىم. ئۇ سەمەرقەندكە كەلدى ئۈچۈن خەت مېڭىشىبىلەن 
 تۈركۈمبىر سەمەرقەند ھاكىمى بىزنىڭ كەلگەنلىكىمىزنى بىلگەن . ماڭدۇق
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ىش لېئەسىرلەرنى سېتىۋتاكى بىزنى قارشى ئالدى. بىلەن چىقىپ ئەسكەرلىرى 
 ئۇنىڭ قېشىدا تۇردۇق. ئىشىمىز تۈگىگىچە 

 ىۇق، ئۇنىڭ پالۋانلىرىدىن بىرزۇرىدا ئىدۇكىمنىڭ ھبىر كۈنى بىز ئۇ ھا
 .ھۆرمىتىنى قىلىپ كەتتىكاتتا  ڭئۇنىشۇئان يېنىمىزغا كىرىپ كەلدى. ھاكىم 

يەكمۇيەك بۇ >ھاكىم:  كىم ئىكەنلىكىنى سورىغانىدى،ئەھمەد سەرمارى ئۇنىڭ 
 مەن( ئۇنداقتا)>دېدى. سەرمارى:  <تېتىيدىغان پالۋانمىڭ كىشىگە ئېلىشىپ 

 دېدى. <يەكمۇيەك ئېلىشايئۇنىڭ بىلەن 
ئۇنى ئۆلتۈردى.  يەكمۇيەك ئېلىشىپئۇنىڭ بىلەن  سەرمارى سەھەردە ئەتىسى

-ئۇالر بىلەن بىر دەتۆمۈرلوم يېنىدىكى  كەلگەنىدى،ئاتلىق  05 يەنەئاندىن 
قاداق  35ئۇ لوم تۆمۈرنىڭ ئېغىرلىقى  ئۆلتۈردى. ھەمئۇالرنى  ىپ،بىرلەپ ئېلىش

الغان ۋاقىتتا ئۇنى كىلوگرام( بولۇپ، سەرمارى ياشىنىپ ق 15)يەنى تەخمىنەن 
مەن بۇ >: كىلوگرامغا( يېنىكلەتكەن ئىدى. ئاندىن ئۇ 11قاداققا )تەخمىنەن  25

ئۆمۈر بەرسە  هللار ەن. ئەگەدىن مىڭنى ئۆلتۈرگەنمكاپىر تۈرك قىلىچىم بىلەن
 .«دېدى <مەنىبىلەن يەنە مىڭ كاپىرنى ئۆلتۈر بۇنىڭ

ئۆز  ئۇنى هللايىلى كۆرپىسى ئۈستىدە ۋاپات بولغان.  -251 ھىجرىيەئۇ 
 ڭدىن رازى بولسۇن!رەھمىتىگە ئالسۇن ۋە ئۇنى

 

※  ※  ※ 
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 كىتابنىڭ خاتىمىسى
 

 جىھادقا ئاالقىدار مەسىلىلەر ۋە ئەھكامالر 

يدۇ. توختاپ قالما ئىزدار بى ۋەقەلەر-ئىشبولۇپ،  كۆپ ئىلىم ،بىلگىنكى
 ېمىسىتئۆزىگە اليىق ھەم ھەربىر پەننىڭ  مۇقىم قېلىپى يوق،نادىر ھۆكۈملەرنىڭ 

باشلىنىش نۇقتىسى بولغان مەسىلىلەرنى بىلمەسلىككە ھېچبىر  ،بار. لېكىن
 يئاساسى مىسە بولمايدىغانبىل ئۆزى كىشىگە ئۆزرە بىرىلمەيدۇ. ھەربىر كىشى

 دە بولسا ئۇنىڭتارماق مەسىلىلەر دۇر؛زۆرۈر بىلىۋېلىشىمەسىلىلەرنى 
 نى بىلگۈچىلەرگەشۇ ھەققىدە ۇنىڭ ھۆكۈملىرىئئاندىن ، ايدۇ( قارتەپسىالتىغا)

 دۇ.مۇراجىئەت قىلى
ئۇ ئۆز  چۈنكى تۇربۋاجى ئۆگىنىشىنى لەرزۆرۈر ئىلىم نغا نىسبەتەنمۇسۇلما
 .لەرگە ئاساسەن توغرىاليدۇ ۋە مۇستەھكەم تۇرىدۇئىلىمشۇ  ئەمەللىرىنى

 بىز ،ئۈچۈن ئادا قىلىشىئىشەنچلىك  ۋە توغراجىھادىنى ئۆز  نىڭمۇجاھىدالر
تۈركۈم  بولغان بىر الزىممۇالھىزە قىلىشى  ۋەبىلىشى  ،شىىنىنىڭ ئۆگئۇالرتۆۋەندە 
 .بايان قىلىمىزلەر ۋە ھۆكۈملەرنى مەسىلى
 

مۇجاھىدالرنىڭ بىلىۋېلىشى زۆرۈر بولغان قىسمەن 
 ھۆكۈملەر

(1) 
ئورۇنباسارىنىڭ رۇخسىتىسىز جىھاد خەلىپە ۋە ئۇنىڭ )پەرز كۇپايە جىھادتا( 

 ۇقمەكرۇھل دەتۆۋەندىكى ھالەتلەر تۇر لېكىنھارام ئەمەس بولۇپ، قىلىش مەكرۇھ
 : ھەم كۆتۈرۈلۈپ كېتىدۇ

 سوراش سەۋەبىدىن رۇخسەت جامائەت جىھادقابىرەر ياكى  بىر كىشى ،بىرىنچى
 مەيدۇۈلكېچىكتۈرجىھاد  ،غۇدەك بولساقالتىپ ې( مەقسەتلەر قولدىن ككۆزلىگەن)

جىددىي مۇئامىلە قىلىنىدىغان بىر  ـــ چۈنكى جىھاد لمايدۇسورا رۇخسەتۋە 
 ئىبادەتتۇر.

ەرك خەلىپە جىھادنى تخۇددى ھازىرقى دەۋرىمىزدىكىدەك،  ،ئىككىنچى
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، خەلىپە جىھادنى تەرك بېرىلىپ كەتسە غادۇنيا-مالئەسكەرلىرى بىلەن  ئېتىپ،
سىتىسىز جىھاد قىلغانالر مەكرۇھ ئىشنى قىلغان ئەتكەنلىكى ئۈچۈن، ئۇنىڭ رۇخ

 بولماستىن بەلكى تەرك ئېتىلگەن پەرزنى ئادا قىلغان بولىدۇ.
ت رۇخسە )خەلىپىدىن( ىشنى ئىرادە قىلىپجىھاد قىلبىر كىشى  ،ئۈچىنچى

سوراشقا قادىر بواللمىسا ۋە رۇخسەت سورىغان تەقدىردىمۇ رۇخسەت 
يدىغانلىقىنى كۈچلۈك گۇمان قىلسا )ھەمدە خەلىپىنىڭ يىلدا بىر قېتىم بېرىلمە

پەرز كۇپايە جىھادنى ئۆزرىسىز تەرك ئەتكەنلىكى ئىشەنچلىك ئالىمالر تەرىپىدىن 
 ①ئۇنىڭ جىھاد قىلىشى مەكرۇھ ئەمەس. تەرجىماندىن( —ئىسپاتالنغان بولسا 

جىھاد  دىمۇغان تەقدىربولمى ەمىرئ»: ەيدۇئىبنى قۇدامە مۇنداق د
 تا قولغا كېلىدىغان مەنپەئەتلەر قولدىنجىھاد بولمىسا ،چىكتۈرۈلمەيدۇېك

 ②«.كېتىدۇ
ئالغىنىغا  نىڭ ساھابىلەردىن بەيئەت ملسو هيلع هللا ىلصھۇدەيبىيە يىلى رەسۇلۇلالھ  ※

 قاچماسلىققا مۇجاھىدالر قوشۇنىنىڭ ئەمىرگە جەڭدىنياكى  مۇجاھىدالر ئوخشاش،
 .تۇرسۈننەت بېرىشى بەيئەت
دۈشمەنلەردىن مەلۇمات توپالش ئۈچۈن  ا كىشىلەرنىپئەمىرنىڭ بىر گۇرۇپ ※

 ىشىئەۋەت سەھەر پەيتلىرىدەپەيشەنبە كۈنى  تەسكە چۈشمىسە بولۇپمۇئەۋەتىشى، 
 . تۇرسۈننەت
دۈشمەننى ، نى تونۇماي ئۇرۇشۇپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشبىرى-بىر ※

 تىكلەش،ئۈچۈن بايراق  ىياردەم تەلەپ قىلىش نىڭئاجىزالر ۋە قورقۇتۇش
مەخپىي  گۇرۇھالرھەربىر  غا توپالش ۋەبايراق ئاستى ھەرقايسى گۇرۇھالرنى بىر

 سۈننەتتۇر. ئىشلىتىش ياكى مەخپىي سۆزلەرنى بەلگە
مۇجاھىدالرنى جىھادقا،  ؛دۇئا قىلىش دۈشمەن بىلەن سەپ تارتىشقاندا ※

شامال  ياكى كۈن قايرىلغۇچە ؛مۇستەھكەم تۇرۇشقا قىزىقتۇرۇش ۋە رگەۋسە
بەك چەكتىن  جەڭنى كېچىكتۈرۈپ تۇرۇش؛ ياردەم كەلگۈچە ۋە ياكى چىققۇچە

 ③سۈننەتتۇر. توۋالشئاۋازدا تەكبىر  ئاشۇرۇۋەتمەستىن يۇقىرى
َ َكِثْيً  تائاالنىڭ: هللا ْثُبُتوا َواْذُكُروا اّلَلَ  ا لََعلََُكْم ُتْفلُِحوَن﴾﴿َيا أََيَُها الََِذيَن آَمُنوا إَِذا لَِقيُتْم ِفَئًة فَا

                                                            
  بەت. -225توم  -5 «مغين احملتاج» ①

 بەت. -315توم  -15كىتابى ناملىق  «املغين»نىڭ ىئىبنى قۇدام ②
  بەت. -225توم  -5 «مغين احملتاج» ③
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مىنلەر! )مۇشرىكالردىن( بىر جامائەگە )يەنى دۈشمەن قوشۇنىغا( ئۇچراشقان ۇئئى م»
 كۆپ نىهللاچېغىڭالردا ساباتلىق كۆرسىتىڭالر، مۇۋەپپەقىيەت قازىنىشىڭالر ئۈچۈن 

 ۇب»تەپسىرىدە مۇنداق دەيدۇ:  ىتى ھەققىدە قۇرتۇبى ئۆزدېگەن ئاي ①«ئېتىڭالر ياد
 جەڭ مەيدانىداچۈنكى  ىدىغانلىقىغا دەلىلدۇربول يزىكىرنىڭ مەخپىئايەت ـــ 

 اسسادىر بول كىشىدەبىر پەقەت بۇ  ئەگەرياخشى ئەمەس.  يۇقىرى ئاۋازدا توۋالش
چۈنكى  ئەۋزەلبۇ  كۆپچىلىك مۇجاھىدالرنىڭ ھەممىسى توۋلىسائەمما  تۇرمەكرۇھ
نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ەم بېرىدۇ. ىنىشىغا ياردپارچىلڭ كۈچىنى دۈشمەن بۇ ـــ

 .②«يامان كۆرەتتى يۇقىرى ئاۋازدا توۋالشنى جەڭ ۋاقتىداساھابىلىرى 
 

(2) 
 ۇرۇشئ غابىلمەيدىغان كاپىرالر ئىسالمنى ىتىپ بارمىغان،ي ىتىدەۋ ئىسالم

مما ئىلگىرى ئە ③تۇربۋاجىئىسالمغا دەۋەت قىلىش ئۇالرنى  ىشتىن ئىلگىرىقىل
قېتىم  يەنە بىر ۇرۇشتىن ئىلگىرى ئۇالرغابولسا، ئ بارغانىتىپ ئۇالرغا دەۋەت ي

 ىشدەۋەت قىل ئەمەس. شۇنداقتىمۇ يەنە بىر قېتىمدەۋەت قىلىش ۋاجىب 
ئۆزلىرىنى ئۇرۇش  ،ئىسالم كەلتۈرۈپ بۇ دەۋەت سەۋەبلىك ئۇالر چۈنكى ④دۇرياخشى

 .ساقالپ قېلىشى مۇمكىنزاختىن وۋە د
غا دەۋەت قىلمايال ئۇالر بولسا، باشلىغان دۈشمەنلەر ھۇجۇم ۋە ئۇرۇشنىئەگەر 

بۇنداق ۋاقىتتا بىزدىن تەلەپ قىلىنىدىغىنى ـــ ئۇالرنىڭ چۈنكى  جەڭ قىلىنىدۇ
  ھۇجۇمىنى چېكىندۈرۈشتۇر.

ۇ ئىبنى ئەب شۇنى ئىپادىلەيدۇكى، نىڭ زاھىرىىتىسۈنننىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
ھۇقەيق ۋە كەئب ئىبنى ئەشرەفنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن تەشكىللەنگەن كىچىك 

 مۇئەييەن نىشان ،ىنىپدىن تەشكىللمۇجاھىدالرقوشۇنغا ئوخشاش، بىرنەچچە 
 ⑤.قوشۇننىڭ دۈشمەنگە دەۋەت قىلىشى شەرت ئەمەسئۈچۈن ئاتالنغان كىچىك 

 
                                                            

 .ئايەت -50سۈرە ئەنفال  ①
 بەت. -25 توم -8 «تفسري القرطيب» ②
 بەت، -223توم  -5 «مغين احملتاج»، بەت -380 توم -15 «املغين»بەت،  -121توم  -5 «حاشية ابن عابدين» ③

 -55توم  -8 «احملتاج هناية»، بەت -55 توم -3 «كشاف القناع»بەت،  -121توم  -5 «حاشية ابن عابدين» ④
 بەت،

 بەت. -553توم  -1 «بداية اجملتهد»، بەت -380 توم -10 «املغين»بەت،  -223توم  -5 «مغين احملتاج» ⑤
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(3) 
 قوبۇل قىلىنىدۇ، جىزىيە دىنالراراالردىن ئىبارەت ئەھلى كىتابناس-ييەھۇدى

 ،شۇنىڭدەكسا بولىدۇ. ندىن كېيىن ئۆز دىنلىرىدا قالئۇالر جىزىيە تاپشۇرغا
ردىن ەئىكەنلىكىدە شەك قىلىنغان كىشىل بالردىن ئىبارەت ئەھلى كىتايمەجۇسى

مۇئامىلە  ئوخشاش غاناساراالر-ييەھۇدى ىمۇئۇالرغ ،ھەم جىزىيە قوبۇل قىلىنىدۇ
ھەيكەللەرگە -الردىن باشقا، بۇتي، ناسارا ۋە مەجۇسىييەھۇدى ئەمما قىلىنىدۇ

 ①قوبۇل قىلىنمايدۇ. ئەجەملەردىن جىزىيە ب ۋەئەرە ھەرقانداق چوقۇنغۇچى
بالىالر ۋە -ئايالھەتتا ئىچىدە ئەگەر زۆرۈرىيەت بولۇپ قالسا، دۈشمەنلەرنىڭ 

 ②دۇرۇس.ئۇالرغا كېچىدە ھۇجۇم قىلىش مۇسۇلمانالر بولغان تەقدىردىمۇ 
انى س مۇسۇلمانالرنىڭ گەندە،رايونلىرىغا دۈشمەنلەر باستۇرۇپ كەل الرمۇسۇلمان

دۈشمەنلەرنىڭ سانىدىن كۆپ تۇرۇپمۇ يەنىال ئۇالرغا قارشى جىھادقا چىقىشتىن 
قىلغانلىق ۋە دۈشمەنگە ئارقىسىنى  اچقانلىققجەڭدىن ئولتۇرۇۋېلىشى ـــ 

 اھكارگۇنز بولسا دۈشمەنلەرنىڭ سانىدىن ئاسانى ئەمما مۇسۇلمانالر  ھېسابلىنىدۇ
پ پ مۇداپىئەلىنىقېرىنداشلىرىنىڭ ياردىمىنى كۈتۈبۇ چاغدا مۇسۇلمان  ،بولمايدۇ

 ③.تۇرۇشى دۇرۇس
چىقىشنى  اقجىھادبولغان ايە پبىر كىشى ياكى جامائەتتىن پەرز كۇ ەمىر،ئ

ئىتائەت  رگەەمىئچۈنكى  غدا جىھاد پەرز ئەينگە ئۆزگىرىدۇبۇ چا ،قىلساتەلەپ 
 ④تۇر.ئىجرا قىلىش ۋاجىب بۇيرۇقىنىۋە ئۇنىڭ  قىلىش

. ھاراق ئەمەسجىھادنى تەرك ئېتىش دۇرۇس سەۋەبلىك ئەمىرنىڭ زۇلۇمى 
ە قوماندان بىلەن بىرگباشقا گۇناھالرنى قىلغانلىقى ئېنىق بولغان ۋە  چىشئى
 ئۆزىگە بولىدۇ ئەمما زىيىنى گۇناھىنىڭچۈنكى ئۇنىڭ  دۇرۇستۇرىھاد قىلىش ج

 ⑤.پەرزدۇرى ئۇرۇش قىلىش دۈشمەنلەرگە قارش
 

(5) 

                                                            
 بەت، -255توم  -5 «مغين احملتاج»، بەت -381 توم -15 «املغين»بەت،  -118توم  -5 «حاشية ابن عابدين» ①

 .بەت -51 توم -3 «كشاف القناع» ②

 بەت. -211توم  -5 «مغين احملتاج» ③

 .بەت -355 توم -15 «املغين» ④

 .بەت -311 توم -15 «املغين» ⑤
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قارشى جەڭگە  مۇسۇلمانالرغا ربالىالالر ۋە گۈدەك ئايال)كاپىرالر ئىچىدىكى( 
جەڭگە قاتناشقان ئەگەر ئۇالر  دۇر؛ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش ھارام قاتناشمىغان بولسا،

 ①دۇرۇستۇر. لتۈرۈشئۆئۇالرنى قىلىش ۋە  ئۇالرغا قارشى جەڭ بولسا،
تى پۇ-غۇ، پالەچ ۋە قولىھاياتى ئاخىرلىشىپ قالغان قېرى، ئاجىز، قار

-ەپىكىر، چار كاپىرالرغاياكى  جەڭگە قاتناشسا غا قارشىئۈزۈلگەنلەر مۇسۇلمانالر
شنىڭ دۇرۇس ئۇالرنى ئۆلتۈرۈ جەھەتتىن ياردەم بەرسەمىكىر -لەيھى ۋە تەدبىر

 ②.ەلگەنبىرلىككە ك ئىكەنلىكىگە بارلىق ئالىمالر
ىر مىك-لەيھى ۋە ىرپىك-ئويكاپىرالرغا  ياكى جەڭگە قاتناشمىسائەگەر ئۇالر 

رنى ئۆلتۈرمەسلىككە ئۇالجەھەتتىنمۇ ياردەم بەرمىسە، كۆپچىلىك ئالىمالر 
راھىبالر، ئىبادەتخانا ۋە چىركاۋالردا »كۆپچىلىك ئالىمالر  .ئىتتىپاققا كەلگەن

 دەپ قارىدى.« ئىبادەت قىلىۋاتقانالر ئۆلتۈرۈلمەيدۇ
 ەن ۋە ئىشلەمچىلەرگە ئوخشاشنەرۋۈتىجارەتچى، ھ)كاپىرالر ئىچىدىكى( 

قا قاتناشمىغان بولسا، ئۇالرنى ئۆلتۈرۈشنىڭ ئۇرۇش كىشىلەر مۇسۇلمانالرغا قارشى
 ③.لىككە كەلگەنبىرالر لىمائ كۆپچىلىك لىكىگەدۇرۇس ئەمەس

)ياكى ھازىرقى زاماندىكى تانكا، ھاۋۇن ۋە اپىرالرغا قارشى مەنچاناق ك
 (، ئوت )كۆيدۈرگۈچى بومبا( ئېتىشتاش )ئوق ،زەمبىرەك قاتارلىق توپ قورالالر(

گەرچە ئۇالرنىڭ ئىچىدە  ـــ نى قىلىشرىش قاتارلىق ئىشالرېيۇپ بوسۇ ق ياكى
غا ئوق الرشۇ مۇسۇلمان ئەمما) غان تەقدىردىمۇ  دۇرۇستۇرمۇسۇلمان ئەسىرلەر بول

شۇ جەڭنى قىلمىسا كۈچلۈك زەرەر كېلىپ چىقىش ئېتىشنى قەست قىلماسلىق، 
شۇنداقال جەڭدىن بۇرۇن شۇ يەردىكى مۇسۇلمانالرنى شۇ يەرنى تاشالپ چىقىپ 

قويسا چوڭ زەرەرنىڭ كېلىپ كېتىشكە ئاگاھالندۇرۇپ قويۇش ياكى ئاگاھالندۇرۇپ 
 —چىقىشى سەۋەبىدىن ئاگاھالندۇرماسلىق شەرتى ئاستىدا بولۇشى كېرەك 

 ④دۇ.سابلىنىېھقاتارىدىن  نىڭرىيەتلىرىۈجەڭنىڭ زۆر ـــ چۈنكى بۇ (تەرجىماندىن
 

(0) 
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نى كېسىشنىڭ دەرەخلىرى-ىدىكى كاپىرالرنىڭ زىرائەت ۋە دەلرايونئۇرۇش 
 :ھۆكۈمى ئۈچ خىل بولىدۇ

دۇرۇس  كە مۇھتاج بولۇپ قالسامۇسۇلمانالر ئۇنى كېسىشئەگەر  ،بىرىنچى
  ئىكەنلىكىدە شەك يوق.

 بولۇپ قالسا ياكىكاپىرالرنىڭ قورغانلىرىغا يېقىن  رەدەرەخل-زىرائەت ۋە دەل
 يولنىياكى ۋە  قىلساجەڭ قىلىشىغا توسقۇنلۇق  ڭمۇسۇلمانالرنى

نىڭ دەرەخلىرىنى مۇسۇلمانالر باشقا، كاپىرالر ىڭدىنئۇن تارالشتۇرۇۋەتسە؛
نىمۇ كېسىش ىرىدەرەخل-دەل ،زىرائەت ەسكەنلىكى سەۋەبلىك، ئۇالرنىڭك

 .دۇرۇستۇر
 ،مەسىلەن ئېلىپ كەلسە،زىيان  غامۇسۇلمانالر سىشئۇنى كې ،ئىككىنچى

 ېمەكلىرىدە شۇ زىرائەتۈلۈكى ۋە ھايۋانلىرىنىڭ يت-ئۆزلىرىنىڭ ئوزۇقمۇسۇلمانالر 
ئۇنى كېسىش مۇسۇلمانالرغا زىيان  دەرەخلەرگە مۇھتاج بولۇپ قالسا،-ۋە دەل

 ئېلىپ كەلگەنلىكى ئۈچۈن ھارامدۇر.
ئۇنى مۇسۇلمانالرنىڭ ئۇنىڭغا ھاجىتى چۈشمىسە ھەمدە  ،ئۈچىنچى

لۇش ۋە بوبولمىسا، كاپىرالرغا قاتتىق قول  مۇمۇسۇلمانالرغا زىيان تەكېسىۋېتىش
 ①.دۇرۇستۇر يۈزىسىدىن كېسىش ئۇالرغا زىيان يەتكۈزۈش

 
(5) 

دېگەندەك « رغا كۈچىمىز يەتمەيدۇ...كۆپ، ئاتلىرىمىز ئاجىز، ئۇال ەندۈشم»
 ەمىرئ سالشتۇرىدىغان ئادەمنى،سۇۇتۇپ، روھىنى سۆزلەرنى قىلىپ كىشىلەرنى قورق

ئۆزى ئەگەر ئۇ  ماسلىقى؛ئېلىپ چىقجەڭگە ىللە بىلەن ب باشقا مۇجاھىدالر
نىڭ مۇسۇلمانالرباشقا . ۇۋېتىشى كېرەكئەمىر ئۇنى قايتۇر تەقدىردىمۇچىقىۋالغان 

گە جەڭ، ئەگەر ئۇ يۈزىسىدىن نىڭ جازاسىسۇسالشتۇرغانلىقى ئىرادىسىنىجىھاد 
ئۇنىڭ  ئۆلتۈرگەن بولسا، ئەگەر كاپىربېرىلمەيدۇ؛  مەتيغەنى كىرگەن بولسا

 .نەرسىلىرىگە ئىگە بواللمايدۇ
ى ئۇنداق ھەيۋەت بىلەن كېلىۋاتىدۇ، ئۇالرغا دۈشمەن قوشۇن»يەنە بىرى، 

 ياۋىداق سۆزلەرنى تارقىتىپ-يالغان دېگەندەك« مۇنداق ياردەم كېلىۋاتىدۇ...
بۇنداق  )ئەمىر مۇجاھىدالرنىڭ ئىرادىسىنى سۇندۇرىدىغان ئادەم بولۇپ،

                                                            
 بەت. -225توم  -5 «مغين احملتاج»، بەت -51 توم -3 «كشاف القناع» ①
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 ①ماسلىقى كېرەك.(ئېلىپ چىقجەڭگە  كىشىلەرنىمۇ
ئالىمالر  ىشنىڭ ھۆكۈمى ھەققىدەچىقىر قاغازاتھەق بېرىپ باشقىالرنى 

 «ھەق بېرىش»يەنى، بۇ يەردە ئېيتىلغان نى ئوتتۇرىغا قويدى. الرھەرخىل قاراش
 بولۇپ قالغانلىقى مەشغۇلبىرەر ئىش بىلەن ياكى  ىقورققانلىقجىھادتىن  ـــ

ان كىشى باشقىالرغا ھەق بېرىش ئارقىلىق لىك جىھادتىن ئولتۇرۇپ قالغبسەۋە
 بۇ الرئالىمبەزى جىھادقا چىقىشقا تەلەپ قىلىشنى كۆرسىتىدۇ.  ئۆزىنىڭ ئورنىغا

ا شقبا لېكىن قىالتتى داقمەدىنە ئەھلى مۇشۇن دەپ قارىدى چۈنكى دۇرۇس ئىشنى
 .ڭدىن چەكلىدىبۇنى ئالىمالر

قىلغان جىھادىغا باشقىالردىن ھەق ئېلىش »مۇنداق دەيدۇ:  يشافىئىئىمام 
نى ئىگىسىگە ھەق سالغان بولسا،شۇنداق قىلىپ ئەگەر  دۇرۇس ئەمەس.

 .②«دۇرۇستۇرەقەت سۇلتاندىن ھەق ئېلىش پ ئەمما قايتۇرۇۋېتىشى الزىم
 غا پۇل بېرىپخەلىپە ياكى باشقىالرنىڭ بىر مۇسۇلمان ا قاراش شۇكى،توغر

جىھادقا چىققۇچى شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە  چۈنكى ئەمەسدۇرۇس  جىھادقا سېلىشى
جەڭگە  ز ئەين بولمىغان تەقدىردىمۇ لېكىنپەرھاد جى ئۇ كىشىگە نىسبەتەن

ەرز رز ئەينگە ئايلىنىدۇ. پپە غا نىسبەتەنئۇنىڭجىھاد  جەڭ باشالنغاندا، قاتنىشىپ
 ③بولمايدۇ. دۇرۇسھەق ئېلىش  ئىبادەتكە ئەين

 جىھادقا چىققان ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن»نەۋەۋى مۇنداق دەيدۇ: ئىمام 
ـ ئۇنىڭ جىھادقا چىققانلىقىغا بېرىلگەن  ④ەيئى مالپكىشىلەرگە بېرىلگەن   قھەــ
غا نىسبەتەن پەرز ئەينگە ئايالنغان. جىھاد ئۇالركۇپايە( )پەرز  ھېسابالنمايدۇ چۈنكى

 .⑤«)پەرز ئەين ئىبادەتكە ھەق ئېلىش دۇرۇس ئەمەس(
ئۈچۈن بىرەر نەرسە بېرىلگەن  پايدىلىنىش جەڭ جەريانىدا»ئىمام ئەھمەد: 

زىم ال قويماسلىقىقالدۇرۇپ  بىرىنى ئۆز ئائىلىسىگەھېچ نەرسىلەردىن كىشى ئۇ
تىپ بارغاندىن كېيىنال ئۇنىڭغا ئىگىدارچىلىق ېي جەڭگەچۈنكى ئۇ پەقەت 

شۇنىڭ ئۈچۈن جەڭگە يېتىپ بارغاندىن كېيىن، ئاندىن ئۇ نەرسىلەردىن قىالاليدۇ. 
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 ①يدۇ.دەپ قارا «ئۆز ئائىلىسىگە ئەۋەتىپ بېرىش ھوقۇقى بولىدۇ
 

(1) 
كېچەك، -، كىيىمتۇرمۇش خىراجىتى بولغان تەقدىردىمۇباي  گەرچەمۇجاھىد 

ت ، ئا، بىرەر يەردە تۇرۇپ قالغانلىق سەۋەبلىك كەتكەن خىراجەتكېلىش-بېرىپ
ھتىياجىغا ئاساسەن ېئ كېتىدىغان چىقىمالرنى ئۆزغا قاتارلىقالر ياراق-ۋە قورال

ئۇنىڭ ئىگىدارچىلىقىدا  ئالغان بۇ مالالرزاكاتتىن بولىدۇ.  ئالسازاكاتتىن 
 ②.ەلەيدۇبېر ائىلىسىگىمۇئۆز ئ ىغان بولۇپ، ئۇنىڭدىنبولىد

)زاكات بېرىلىدىغان كىشىلەر بايان قىلىنغان »قۇرتۇبى مۇنداق دەيدۇ: ئىمام 
دېگەن كەلىمە بولسا، مەيلى باي  غا<يولى نىڭهللائايەتتىكى( > -55سۈرە تەۋبە 

ا جىھادنى كۈتۈپ رىباتت يولىدا غازات قىلغۇچى ۋە هللا بولسۇنياكى پېقىر بولسۇن 
 غا كەتكەن چىقىم زاكاتتىنغازاتلىرىنى كۆرسىتىدىغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ تۇرغۇچىالر
ئىسالمغا، جەڭ >زاكات مېلى ىبنى ئابدۇلھەكىم مۇنداق دەيدۇ: ئ بېرىلىدۇ.
ە تا تۇرغان كىشىلەرگگە قارشى رىباتا دۈشمەندىيارىد الرۋە مۇسۇلمان غاسايمانلىرى
 .③«بېرىلىدۇ<

 
(8) 

 قالقانكاپىرالر پەرزەنتلىرىنى ئۇالرنىڭ ۋە جەڭدە مۇسۇلمان ئەسىرلەر ئەگەر 
 :قارايمىز قىلىۋالسا، ئەھۋالغا

 يۈزىسىدىنمۇسۇلمانالرنى قوغداش  بولمىسا، ئوق ئېتىش زۆرۈركاپىرالرغا 
جەڭ باشلىنىپ كېتىپ كاپىرالرغا ئوق ئېتىش زۆرۈر بولۇپ . ئۇالرغا ئوق ئاتمايمىز

 اپىرالرك اتمىساقئوق ئ كاپىرالرغاياكى  ،مۇسۇلمانالرنى قالقان قىلىۋالساقالغاندا 
 سالغانئۇالرنىڭ شىددىتى ۋە شۇ سەۋەبلىك ياكى  مەغلۇپ قىلىۋەتسە، بىزنى

رە ۆزئئوخشاش  قاياكى ئۇالرنىڭ قەلئەسىنى ئېلىش ۋە بولۇپ كەتسە كۆپزىيىنى 
دۇرۇس. مۇسۇلمانالر كاپىرالرغا ئوق ئاتقاندا ئىمكانقەدەر ئوق ئېتىش  بولۇپ قالسا

مۇسۇلمان ئەسىرلەردىن ساقلىنىشى، ئۇالرنى ساقالپ قېلىشى ۋە ئۇالردىن يىراق 
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 تۇرۇشقا تىرىشىشى الزىم.
 بىلەنقوراللىرى  الر دۈشمەنلەرگە مەنچاناق، ئوقيا ۋە باشقا جەڭالىمبەزى ئ

-زىيانئىمكانقەدەر  گەنىڭ يېنىدىكى مۇسۇلمان ئەسىرلەرئۇالر ـــ ئوق ئېتىشنى
 ①.رىدىدەپ قا دۇرۇسشەرتى بىلەن مۇتلەق  زەخمەت يەتكۈزمەسلىك

ەتسە، مۇسۇلمانالر ۋۇىگە ئوت قويكېمىس نىڭمۇسۇلمانالر لەرئەگەر دۈشمەن
ئۆزلىرى ئۈچۈن  ەمەسىلىسىد سەكرەشياكى سۇغا  ۈشكېمىدە قېلىپ ئوتنى ئۆچۈر

 ②يولنى تۇتسا بولىدۇ. ياخشى بولغانئەڭ 
 

(1) 
ۆپ ك ھەسسىدىن سانىنىڭ ئىككى كاپىرالرنىڭ سانى مۇسۇلمانالر جەڭدە ئەگەر

)ئىككى ھەسسىگە باراۋەر ياكى( ئەگەر  دۇرۇس، ىقېچىشمۇسۇلمانالرنىڭ بولسا 
 ③.دۇرۇس ئەمەسقېچىش  ئۇنىڭدىن ئاز بولسا

ھۆكۈمى ھەققىدە ئالىمالر اردەم تەلەپ قىلىشنىڭ ي دىنمۇشرىكالر جەڭدە
ن ىشىدىئۇالرنىڭ خىيانەت قىل»: ەربەزىلبىرقانچە قاراشنى ئوتتۇرىغا قويغان. 

 ئۇالردىن»: ەريەنە بەزىلدېگەن؛  «دۇرۇستۇرياردەم تەلەپ قىلىش  خاتىرجەم بولسا
ەنە يېگەن؛ د «شالردىال ياردەم تەلەپ قىلىنىدۇئى ئادەتتىكى ياكىپەقەت خىزمەت 

 ④.ېگەند «ئەمەس دۇرۇسئۇالردىن ياردەم تەلەپ قىلىش مۇتلەق »بەزىلەر: 
 

(15) 
مەسىلىسىدە  ئىگە بولۇش مۈلۈكلىرىگە-مالگەن كاپىرنىڭ رئۆزى ئۆلتۈ

 الر ھەرخىل قاراشالرنى بايان قىلدى.الىمئ
مۇجاھىد بىر قانچە شەرت  مۈلۈكلىرىگە-مال گەن كاپىرنىڭئۆلتۈرۈل»: بەزىلەر

ۇرۇش ئ، ۇشبول ڭگە قاتناشقانجە ەن كاپىرئۆلتۈرۈلگ يەنى ئىگە بوالاليدۇ. ئاستىدا
ىدە مۈياكى ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ھۆك لگەنئۆلتۈرۈ ،شۇبول قۇۋۋىتى-قىلىشقا كۈچ
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ۆز ئئۇنى مۇبارىزىدە ئۆلتۈرۈش ياكى  ،غان بولۇشالنىقاتتىق يار بولغۇدەك دەرىجىدە
شۇڭغۇپ كىرىپ  ئىچىگەدۈشمەن جېنىدا خەتەرگە تەۋەككۈل قىلىپ تۇرۇپ 

 دېدى.« قاتارلىقالر ئۆلتۈرۈش
قانداق بىر كىشى كاپىرنى ئۆلتۈرگەن بولسا، ئۇنىڭدىن ئولجا »يەنە بەزىلەر: 

ئالغان نەرسىگە ئىگە بولىدۇ، مەيلى ئۇ كاپىر ئۇ كىشىگە قاراپ كېلىۋاتقان 
ولسۇن ياكى ئۇ كىشىگە كەينىنى قىلىپ قېچىۋاتقان ھالىتىدە ئۆلتۈرگەن ب

 ئەسەلەمە ئىبنى ئەكۋ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ھالىتىدە ئۆلتۈرگەن بولسۇن. بۇنىڭ دەلىلى
 ②دېدى.« ①شۇنداق بەرگەنغا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
ە سركىمكى بىرەر دۈشمەننى ئۆلتۈ>ياكى قوماندان:  ەمىرئئەگەر »: يەنە بەزىلەر

ئەگەر ئۇنداق  دۇرۇس؛ئېلىش  ،ېسەد <بولىدۇ ىگەئ مۈلۈكلىرىگە-ئۇنىڭ مال
ەزىلەر بلېكىن  دەپ شەرت قويدى «ئىگە بواللمايدۇ مۈلۈكلىرىگە-مالدېمىسە 

داق سۆزنى قىلمىغان بۇنئەمىر ياكى قوماندان  گەرچە» بۇنداق شەرت قويماي:
 ③.دېدى« مۈلۈكلىرى مۇجاھىدقا تەۋە بولىدۇ-ئۆلتۈرۈلگەن كاپىرنىڭ مال بولسىمۇ

 مۈلۈكلەر-ئۇ مال بۇرۇن مەتنى بەشكە بۆلۈشتىنيغەنى»: يەنە بەزىلەر
نە سە، يەدې «ئۆلتۈرگۈچىگە بېرىلىدۇشۇ كاپىرنى  ئايرىۋېلىنىپمەتتىن يغەنى

 ④دېدى.« ئالدى بىلەن غەنىيمەت بەشكە بۆلۈنۈپ ئاندىن بېرىلىدۇ»بەزىلەر: 
تا ھەت ئېلىپ نىبارلىق نەرسىلىرىرۈلگەن كاپىرنىڭ ئۆلتۈ» :بەزى ئالىمالر

ئەۋرىتى »باشقا ئالىمالر:  دېدى ئەمما« اھمۇب ئۇنى يالىڭاچ تاشالپ قويۇش
 ⑤دېدى.« ئېچىلىپ قالسا چەكلىنىدۇ

 
(11) 

ستىدىكى ۈئ لگەن كاپىرنىڭئۆلتۈرۈ مۈلۈكلەر ـــ-يۇقىرىدا ئېيتىلغان مال
جەڭ ئۇالغقا ئوخشاش -ئات ۋە قالقان، دۇبۇلغا، قورال ئاياغ؛ ،كېچەك-كىيىم
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ۈك، زەنجىر، بىلەيز ؛ كاپىر تاقىۋالغانيۈگەنئىگەر،  ئۇنىڭدىن باشقا، ؛ئەسۋابلىرى
 ئۇالغقا ئارتىپ قويغان-ئات نەرسىلەر ھەمدە ەمەر، ئۈزۈك، ھەميان قاتارلىقك

مالالرنى كۆرسىتىدۇ لېكىن بەزى ئالىمالر ۋە  پۇچەك-پۇل، اتاق-يۈك
 اپىردىن ئىگە بولۇشقا تېگىشلىكيۇقىرىقىالرنىڭ بەزىلىرىنى ئۆزى ئۆلتۈرگەن ك

 ①مۈلۈك قاتارىدىن ھېسابلىمىدى.-مال
مۈلكىنى ئېلىشتىن ۋاز -ئەگەر بىر كىشى ئۆزى ئۆلتۈرگەن كاپىرنىڭ مال

كەچكەن تەقدىردىمۇ )يەنى باشقىالرغا ئۆتۈنۈپ بەرگەن تەقدىردىمۇ(، ئۇنىڭ ھەققى 
 ②.بەلگىلەنگەن ھەقتۇرشۇ كىشىگە ـــ ساقىت بولۇپ كەتمەيدۇ چۈنكى ئۇ 

ئۇ مۇجاھىد راستىنال شۇ كاپىرنى ئۆلتۈرگەنلىكىگە »الىمالر: ئ كۆپچىلىك
دېدى  «مۈلۈكلىرىگە ئىگە بوالاليدۇ-ئىسپات كۆرسىتەلىگەندىال ئاندىن ئۇنىڭ مال

 ③دېدى.« ئىسپات كۆرسىتىشى ھاجەتسىز» ئەمما بىر قىسىم ئالىمالر:
مۈلۈكلىرىگە -ئۆلتۈرگەن كاپىرنىڭ مالمۇجاھىد ئۆزى »كۆپچىلىك ئالىمالر: 

دېگەن قاراشنى ئوتتۇرىغا « پەقەت ئەمىرنىڭ ئىجازىتى بىلەنال ئىگە بوالاليدۇ
 ④قويدى.
 

(12) 
شۇنىڭ  ان نەرسىسىئالغ ئولجا ئالسا،نەرسىنى  ەركىمكى بىر: »ئەمىرئەگەر 

دۇرۇس ياكى دۇرۇس )ئەمىرنىڭ شۇنداق قىلىشى( ، دېگەن بولسا «بولىدۇ
 مالرئالى . بەزىئوتتۇرىغا قويدىپىكىرلەرنى  ھەرخىلئالىمالر ئەمەسلىكى ھەققىدە 

دۇرۇس ئەمەس دېدى. دۇرۇس ئەمەس  ئالىمالر يەنە بەزى دېسە،دۇرۇس ئۇنى 
ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى خەلىپىلەر ئاۋۋال  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ »دېگۈچىلەر: 

 ئىمام غەنىيمەتنىڭ قىلغانلىقى ئۈچۈن،غەنىيمەتلەرنى توپالپ ئاندىن تەقسىم 
ارتۇق ئ بەشتىن بىرىنى ئايرىشتىن بۇرۇن ئۇ ئولجىدىن بىرەر نەرسىنى باشقىالرغا

بۇ ئىش ئەمىرنىڭ »دەپ قارىدى. دۇرۇس دېگۈچىلەر: « بىرىشى دۇرۇس ئەمەس
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ئىختىيارلىقىدا بولىدۇ، خالىسا غەنىيمەتنىڭ بەشتىن بىرىنى ئايرىشتىن بۇرۇن 
مەلۇم مۇجاھىدالرغا ئارتۇق بىر نەرسە بىرىدۇ، خالىسا غەنىيمەتكە قوشۇۋېتىپ 

 ①دەپ قارىدى.« ىن كېيىن بىرىدۇغەنىيمەتنىڭ بەشتىن بىرىنى ئايرىۋالغاند
 

(13) 
 ەۋ ئايرىۋېلىنىدۇ ەش چىقىمىش ۋە يۆتكساقالتۇنجى بولۇپ مەتتىن يغەنى

 بەشكە بۆلۈنىدۇ. ان قىسمىقالغ
غا تۆت ئۈلۈشى مۇجاھىدالربۆلۈنۈپ، ئۇنىڭ  ۈلۈشكەغەنىيمەت بەش ئ

 : ئۇالررىلىدۇ. ىبەش ئورۇنغا بئۈلۈشى  بىر تەقسىملەپ بېرىلىدۇ، قالغان
ـ رىبات ئورۇنلىرىغا ھەمدە. بۇ بولىدۇ ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى ئۈچۈن هللا ،بىرىنچى  ــ
ۇلمانالرنىڭ مەسجىد قاتارلىقالرنى ياساشقا ئوخشاش مۇس ۋە كرۈۋقورغان، كۆ

 ئىشلىتىلىدۇ. مەنپەئەتى ئۈچۈن
ىڭ ن ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھمەيلى باي بولسۇن ياكى كەمبەغەل بولسۇن،  ،ئىككىنچى

گە ھەمدە ئۇالرنىڭ جەمەتى بىەلتمۇتھاشىم جەمەتى ۋە ئابدۇل ى بولغانقانلىرغتۇ
 رىغا بېرىلىدۇ.ىئايالل

 .پېقىر يېتىملەرگە بېرىلىدۇ ،ئۈچىنچى
 مىسكىنلەرگە بېرىلىدۇ. ،تۆتىنچى
 يوق ياكى تۈگەپ كەتكەن مېلى-)پۇل ىللەرگەئىبنى سەب ،بەشىنچى

 مۇساپىرالر(غا بېرىلىدۇ.
 امۇجاھىدالرغمالالر ەيئى بىلەن ئۇرۇش قىلماستىنال ئېرىشكەن پ كاپىرالر

مالر يەنە بىر قىسىم ئالى قالدۇرۇلىدۇ. غابەيتۇلمالتەقسىم قىلىنماستىن بەلكى 
-يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان غەنىيمەتلەرنى تەقسىم قىلىش توغرىسىدا كۆز

 قاراشالرغا نىسبەتەن ھەرخىل پىكىرلەرنى ئوتتۇرىغا قويدى.
 گە توشقان ۋەتىبولۇش شەركىشى ئەر  ۋە سۇلمان، ھۆر، باالغەتكە يەتكەنمۇ

 سىمۇىغان بولقىلم جەڭگەرچە  كىشى قاتناشقان جەڭگەجىھاد قىلىش نىيىتىدە 
جىھادتا  .گەنبېرىلىدىغانلىقىغا ئالىمالر بىرلىككە كەلنېسىۋىسى مەتتىن يغەنى
ئەگەر جىھاد  ،بېرىلگەندەك يارىدارالرغا غەنىيمەت بولۇپ قالغان توكۇر ۋە غۇىقار
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 مەتيغا ھەم غەنىالربىمارۇپ قالغان بول كېسەل بولسا لىكمەنپەئەتئۈچۈن 
 ①بېرىلىدۇ.

ئالىمالرنىڭ ھەرخىل ئىختىالپىي قاراشلىرى ئىچىدىكى كۈچلۈك قاراش 
، شبىر ئۈلۈ ئۈچۈن ئۆزى كىشىنىڭ ئاتلىق ىنغاندامەت تەقسىم قىليغەنىشۇكى، 

 ۈچ ئۈلۈش بېرىلىدۇ ئەممائۈچۈن ئىككى ئۈلۈش بولۇپ، جەمئىي ئ ئېتى
.ۈبىر ئ ەقەتپ كەپىيادىلىك يەنە بىر قىسىم ئالىمالر مۇشۇ   ②لۈش بېرىلىدۇ

 تەقسىماتقا نىسبەتەنمۇ ھەرخىل قاراشالرنى ئوتتۇرىغا قويدى.
ايۋىنى ھباشقا شالغۇتالشتۇرۇلغان ياكى  قېچىر ،غانالربىردىن كۆپ ئېتى بول

 لەرگەغازات قىلغان كىشى گە مىنىپگىۆت ،شەكېئ ،چىرېقياكى ۋە  بولغانالر
 .ھەرخىل قاراشالردا بولدى ىمات توغرىسىدا ئالىمالررىلىدىغان تەقسېب

 ەمىدېك ،ئۈلۈش بېرىلگەندەكغەنىيمەتتىن  ئۈچۈن ئات ىكىقۇرۇقلۇقت
 ئۈلۈش بېرىلىدۇ.نىڭ ئېتى ئۈچۈن ھەم ۇجاھىدالرمماڭغان 
بېرىلىدىغان  گەكىشى تۈرۈلگەنئۆلئېتى  ،غازات قىلىپ قا مىنىپئات

 :بەزى ئالىمالر ئالىمالر ئىختىالپالشقان بولۇپ،ھەققىدە  غەنىيمەت ئۈلۈشى
 ىڭئاتنئۇنىڭغا ») :سە، يەنە بەزى ئالىمالرېد «رىلىدۇېلۈشى بۈئۇنىڭغا ئاتنىڭ ئ»

 .دېدى« غەنىيمەت بېرىلىدۇپىيادە جەڭ قىلغانالر قاتارىدا  مەي(ئۈلۈشى بېرىل
ئىجارىگە ياكى ئارىيەتكە ئات بىر كىشى مۇجاھىدنىڭ جەڭ قىلىشى ئۈچۈن 

 تەقسىم قىلىپ بېرىلىدۇ. بەرسە، ئۇ مۇجاھىدقا ۋە ئاتقا غەنىيمەتتىن ئېلىپ
ئاتنىڭ ئۈلۈشىنى كىم ئېلىش  جەڭ قىلغان بولسا، ئۇبۇالپ بىر كىشى ئات 

جەڭ  ئۇ ئاتنىڭ ئۈلۈشى»: ئالىمالر . بەزىتىئالىمالر ئىختىالپالشتوغرىسىدا 
 گەئاتنىڭ ئەسلى ئىگىسى»: ئالىمالر يەنە بەزى ،دېسە «قىلغۇچىغا تەئەللۇق

 .دىدې «تەئەللۇق
غا ئۇنىڭ» توغرىسىدا زات قىلغان قۇلغا مىنىپ غائېتى وجايىنىنىڭئۆز خ

 «؟قوشۇپ بېرىلەمدۇ ياكى ئاتنىڭ ئۈلۈشىمۇ ئۈلۈشى بېرىلەمدۇئۆزىنىڭ  پەقەت
 .ئىختىالپالشتىلىدە ئالىمالر ىدېگەن مەس

ن تەقسىم قىلىنغا نىڭكىشى ئارىيەت بېرىپ تۇرغانئۆز ئېتىنى باشقىالرغا 
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 ئۈلۈش ئاالاليدىغانلىقى ياكى ئااللمايدىغانلىقى ھەققىدە رىميېمەتلەردىن يغەنى
 الر ھەرخىل قاراشالرنى ئوتتۇرىغا قويدى.الىمئ

تېگىشلىك غەنىيمەت ئۇنىڭ ۋارىسلىرىغا  گەئەسناسىدا ئۆلگەن كىشى جەڭ»
تەقسىم  نىپ،مەتلەر توپلىيغەنى»دېگەن مەسىلىدە ۋە  «يوق؟-بېرىلەمدۇ

لىرىغا ئۇنىڭ ۋارىسمەت يغەنىكىشىگە تېگىشلىك  قىلىنىشتىن ئىلگىرى ئۆلگەن
 .ۇرىغا قويدىھەرخىل قاراشالرنى ئوتتالر الىمئدېگەن مەسىلىدە  «يوق؟-بېرىلەمدۇ

مەيدانغا يېتىپ كەلگەن ياردەمچىلەر  جەڭ ئاخىرالشقاندىن كېيىن»
 الردائالىمالر ھەرخىل قاراش ىدەدېگەن مەسىل «ئالمامدۇ؟-ت ئاالمدۇمەيغەنى

 بولدى.
مەت يغەنى پاگۇرۇپ ھۇجۇم قىلغاندۈشمەنلەرگە  رۇخسىتىسىزنىڭ ەمىرئ»
 مەتلەر بەش ئۈلۈشيغەنى ياكى بېرىلەمدۇمەتنىڭ ھەممىسى يغەنىئۇالرغا  ،ئالسا

قاراشالردا ئالىمالر ھەرخىل دېگەن مەسىلىدىمۇ  «بويىچە تەقسىم قىلىنامدۇ؟
 بولدى.
مەت يغەنى جىھاد قىلىپكاپىرالرغا قارشى مۇجاھىدالر  ەمىر يوق ھالەتتەئ
 ى دۇرۇس.ەرنى ئۆزئارا تەقسىم قىلىشمەتليغەنى نىڭئۇالر ،ئالسا

 تاقىالرنى-يۈك )ئەمىرنىڭ بۇيرۇقى بىلەن( بىلەن چىقىپئۇرۇش نىيىتى 
 ياكى خىزمىتىنى قىلىش بىلەن مەشغۇل بولغان مۇجاھىدالرنىڭ ۋەساقالش 
ش وخشامۇ باشقا مۇجاھىدالرغا ئلەرىكىشبازىالردا تىجارەت قىلىدىغان  يئەسكىرى

 ئالىدۇ. يمەتتىن ئۆز ئۈلۈشىنىغەنى
نىڭ دۇرۇس ياكى مەتلەرنى تەقسىم قىلىشيدا غەنىالررايونجەڭ بولۇۋاتقان 

 لەربەزى نى ئوتتۇرىغا قويغان،ھەرخىل قاراشالردۇرۇس ئەمەسلىكى ھەققىدە ئالىمالر 
 .يەنە بەزىلەر دۇرۇس ئەمەس دېگەن، دۇرۇس دېسە ئۇنى

 
(15) 

دىن مەتلەر ئۇالريتەقسىم قىلىنىدىغان غەنى گە قاتناشقانالرغىالجەڭ
 مەتنىڭ بەشتىن تۆتيغەنى»بەزى ئالىمالر مۇنداق دەيدۇ: بېرىلمەيدۇ.  باشقىالرغا

ۈشكە بەش ئۈليەنە بەشتىن بىرى قالغان ، جەڭگە قاتناشقانالرغا بېرىلىپ ئۈلۈشى
 «.ۈپ، باشقىالرغا شۇ ئۈلۈشتىن بېرىلىدۇبۆلۈن

ە گنەرسىلەر گىلى بولمايدىغانئوخشاش يۆتكى غاجايالر-زېمىن ۋە قورۇ ،ئەمما
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مەت ئالغۇچىالر ئارىسىدا تەقسىم قىلىنىدۇ ياكى يغەنى ركەلسەك، ئۇ نەرسىلە
 ①.يەر بېجى ئېلىنىدۇجىزىيە ۋە  دىنئۇالر لىرىگە قالدۇرۇلۇپ،ئىگىئەسلى 
 

(10) 
مالر ئالى ىسىداتوغر نى قانداق بىرتەرەپ قىلىشئەسىرلەر ئىچىدىكى ھۆر ئەرلەر

غا لىقىئىختىيارەمىرنىڭ ئ بۇ ـــ كۈچلۈك قاراش شۇكى،قاراشالردا بولدى.  ھەرخىل
 بولغان بىرەر ئۇسۇلپايدىلىق  ئۈچۈن مۇسۇلمانالريەنى ئەمىر ئۇالرنى  تاپشۇرۇلىدۇ.

الرغا ياكى ئۇ ،دۇىچېپىپ ئۆلتۈر دىنىگەگە ڭياكى ئۇالرنى بىلەن بىرتەرەپ قىلىدۇ،
بىلەن  مۇسۇلمان ئەسىرلەرياكى  ،ياخشىلىق قىلىپ بەدەلسىز قويۇۋېتىدۇ

 ②ۋە ياكى ئۇالرنى قۇل قىلىدۇ. غا تېگىشىدۇمال-پۇل ياكى ئالماشتۇرىدۇ،
ئېلىش ياكى جىزىيە  ، ئۇالردىنن بولسائەگەر ئەسىرلەر ئەھلى كىتابتى ※

 ، بولمامدۇ؟بوالمدۇ ئالماسلىقتا ئەمىرنىڭ ئىختىيارلىقى
ئەمما  ③دەپ قارىدى. «ئەمىرنىڭ ئىختىيارلىقى بولىدۇ: »ئالىمالر كۆپچىلىك

 ④قىلىنىدۇ. قۇللىككە چۈشۈشى بىلەنال بالىلىرى ئەسىر-ئايالكاپىرالرنىڭ 
دۇرۇس ياكى دۇرۇس بۇتقا چوقۇنىدىغان ئەرەب كاپىرلىرىنى قۇل قىلىشنىڭ 

 ⑤.ئىختىالپالشتىئالىمالر  ئەمەسلىكى ھەققىدە
ر زىئتە رۈۋەتسەئەسىرنى ئۆلتۈ رۇخسىتىسىزئەمىرنىڭ بىرى  دىنمۇسۇلمانالر

 ⑥بېرىلىدۇ.
 

(15) 
ر بى ئەسىرگە چۈشكەن بولسا، گەئايالى بىلەن بىر الردىن بىرىكاپىرئەگەر 

م يەنە بىر قىسى دەيدۇ،« ى بۇزۇلمايدۇھئىككىسىنىڭ نىكابۇ » :قىسىم ئالىمالر
                                                            

ناملىق كىتابى  «املغين»بەت، ئىبنى قۇدامىنىڭ  -152توم  -18ناملىق كىتابى  «اجملموع» نەۋەۋىنىڭ ①
 بەت. -552 توم -15

ناملىق كىتابى  «املغين»بەت، ئىبنى قۇدامىنىڭ  -152توم  -18ناملىق كىتابى  «اجملموع» نەۋەۋىنىڭ ②
 بەت. -555 توم -15

 بەت. -228توم  -5 «مغين احملتاج» ③

 بەت. -553 توم -15ناملىق كىتابى  «املغين»ئىبنى قۇدامىنىڭ  ④
 بەتكىچە. -552بەتتىن  -555 توم -15ناملىق كىتابى  «املغين»ئىبنى قۇدامىنىڭ  ⑤
 بەت. -551 توم -15 «املغين»بەت،  -150توم  -18 «اجملموع» ⑥
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 كىشى ئايالئەگەر يالغۇز  .دەيدۇ« بۇزۇلىدۇبۇ ئىككىسىنىڭ نىكاھى »ر: ئالىمال
ە ەسىرگئەر كىشى ئيالغۇز  ئەمما بۇزۇلىدۇئۇنىڭ نىكاھى  ئەسىرگە چۈشكەن بولسا،

م دېسە، يەنە بىر قىسى« زۇلىدۇنىكاھى بۇ»ىر قىسىم ئالىمالر: ب چۈشكەن بولسا،
 ①دەيدۇ.« بۇزۇلمايدۇنىكاھى »ئالىمالر: 

 
(11) 

مۇسۇلمان  مەغلۇپ بولۇشتىن بۇرۇن ھۆر كاپىر ھوشى جايىدا بولغان-ئەقلى
ياكى قورقۇنچ  بولغان بولسۇنمۇسۇلمان ئۇ مەيلى خاتىرجەم ھالىتىدە  بولسا،

 ىغا تېگىش چەكلىنىدۇ،مېل ۋە ىڭ قېنىئۇن مۇسۇلمان بولغان بولسۇن،ئىچىدە 
ئايال كاپىرغا ئورتاق -ئەسىرگە ئېلىنمايدۇ. بۇ ھۆكۈم ئەر ىرىەنتلپەرز گۈدەك

 ②.قىلمايدۇ بۇنىڭدا ئىختىالپ بولۇپ، ھېچبىر ئالىم
ى ئۇن ەمىرىئ كىن مۇسۇلمانالرمۇسۇلمانالر بىر كاپىرنى ئەسىرگە ئېلىپ لې

بۇرۇن مۇسۇلمان بولغان  چىقىرىشتىن ھۆكۈمقانداق بىرتەرەپ قىلىش ھەققىدە 
 ،ئۇنىڭ ئىسالمى قوبۇل قىلىنىدۇكۆپچىلىك ئالىمالرنىڭ قارىشى بويىچە  بولسا،

 مۇسۇلمان بولۇشى بىلەنال ھەمدە چېقىلىش چەكلىنىدۇ غاجېنى ۋە مېلى
 ③قۇللۇقتىن قۇتۇلىدۇ.

 
(18) 

ن ەسىرگە چۈشكەانىسى بىلەن بىللە ئئ-ئاتا كىچىك پەرزەنتلىرىكاپىرنىڭ 
توغرىسىدا ئالىمالر ھەرخىل  نىڭ ھۆكۈمىرەتلنپەرزە ەسىرگە چۈشكەنئ بولسا،
ا ئانىسىنىڭ دىنىغ-ئاتا ئۇالر» كۆپچىلىك ئالىمالر:الرنى ئوتتۇرىغا قويدى. قاراش
كۆپچىلىك  ئەسىرگە چۈشكەن بولسا، . ئەگەر پەقەت ئاتىسى بىلەندېدى «تەۋە

ئاتىسىنىڭ دىنىغا ئاساسەن نىڭ دىنى ئۇ ئالىمالرنىڭ كۈچلۈك قارىشى بويىچە،
كۆپچىلىك ئالىمالرنىڭ  ەسىرگە چۈشكەن بولسا،ەگەر ئانىسى بىلەن ئئ ؛بولىدۇ

ز ئەگەر يالغۇ ؛ئانىسىنىڭ دىنىغا ئاساسەن بولىدۇ نىڭ دىنىقارىشى بويىچە، ئۇ

                                                            
 بەتلەر. -515، -513 توم -15 «املغين» ①
 بەت. -510 توم -15 «املغين» ②
 بەت. -552 توم -15 «املغين» ③
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 ①ئۆزىنىڭ دىنى بويىچە بولىدۇ.ئۇ  ،بولسا ەنەسىرگە چۈشكئ
ئانا، -ئاتاكۆپچىلىك ئالىمالرنىڭ كۈچلۈك قارىشى بويىچە، ئەسىرگە چۈشكەن 

نى ئايرىۋېتىشكە پەرزەنت، قېرىنداش، ھەمشىرە، تاغا ۋە ھەدىلەرنىڭ ئارىسى
  ②.بولمايدۇ

 الرنىئۇ ماللىرى ئولجا ئېلىنغان بولسا،-چارۋا كاپىرنىڭ ئۇالغلىرى ۋە
قاتارىدا بىرتەرەپ مەتلەر ي. ئۇ غەنىدۇرۇس ئەمەسئۆلتۈرۈش ياكى كۆيدۈرۈش 

ىڭدىن بۇن لمىساقادىر بوال مېڭىشقاالرنى ئېلىپ مۇسۇلمانالر ئۇئەگەر . قىلىنىدۇ
 ③.نىڭ ھۆكۈمىمۇ ھەم شۇنداققالرايار-مۇستەسنا. قورال

 
(11) 

 كۆپچىلىك بولسا،الرمۇ قاتناشقان ۋە ئايال ىالربال كىچىك جەڭگەئەگەر 
مۇجاھىدالرنىڭ غەنىيمەتتىكى ئۈلۈشىدىن ئۇالرغا  بويىچە، ئالىمالرنىڭ قارىشى

  .ئازراق بولغان ئايرىم نېسىۋە بېرىلىدۇ
غان داۋالى يارىدارالرنىشى ئايال كى ياكى قۇل جەڭگە قاتناشسا،باال  كىچىك

ئازراق  .رىلىدۇغەنىيمەتتىن ئازراق بولغان ئايرىم نېسىۋە بې ئۇالرغىمۇ ،بولسا
بەزى ئالىمالرنىڭ قارىشىدا غەنىيمەتنىڭ ئەسلىدىن بېرىلىدۇ،  نېسىۋە بېرىش ـــ

يەنە بىر قىسىم ئالىمالرنىڭ قارىشىدا غەنىيمەتنىڭ بەشتىن بىرىنى 
ئايرىۋالغاندىن كېيىن، بەشتىن تۆتىدىن بېرىلىدۇ. ئۈچىنچى خىل قاراشتىكى 

تىن بىرىنى بەشكە تەقسىم قىلىپ، شۇ ئالىمالرنىڭ قارىشىدا غەنىيمەتنىڭ بەش
 ④تەقسىم قىلىنغان بەشتىن بىرىدىن بېرىلىدۇ.

تىن غەنىيمەت» يۇقىرىدا ئېيتىلغان كۆپچىلىك ئالىمالرنىڭ قارىشى بويىچە،
ئالغان  مۇجاھىدنىڭ مىقدارى پىيادىلىك «ئازراق بولغان ئايرىم نېسىۋە

رەك جەڭ الردىن كۆپىباشقبەزى مۇجاھىدالر ئەگەر   ⑤.غەنىيمەتتىن ئاز بولىدۇ
ئۇنىڭ ئالدىدا ئىلگىرىلەپ ماڭغانلىقى ۋە ئاالھىدە شىجائىتى سەۋەبلىك،  قىلسا،

                                                            
 بەت،  -125توم  -18 «اجملموع»بەت،  -512 توم -15 «املغين» ①
 بەتلەر.  -125، -120توم  -18 «اجملموع»بەت،  -551 توم -15 «املغين» ②
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 .بېرىلگەن غەنىيمەتكە قوشۇپ يەنە ئايرىم نېسىۋە بەرسە بولىدۇئۇنىڭغا ئەمىر 
 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئ ەئەكۋ ىبنىئ غازىتىدا سەلەمە دۇلقەرزبۇنىڭغا دەلىل ـــ 

ۈشىدىن لۈنىڭ ئكئۇنىڭغا ئاتلىق ۋە پىيادىلى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ تۇرۇقلۇق،  كپىيادىلى
 ①ئىبارەت ئىككى ئۈلۈشنى بەرگەن.

 
(25) 

كۆرسەتكەن  خىزمەت ياكى باتۇرلۇق ئاالھىدەجەڭدە ـــ  )تارتۇق( نەفەل
مۇكاپات مال بولۇپ، بۇ ـــ  ەمىر ئۇنىڭغا ئايرىم بېرىدىغانمۇجاھىد ئۈچۈن ئ

كىم »ئەگەر ئەمىر:  ②.سىرت قوشۇپ بېرىلىدۇمەت ئۈلۈشىدىن يغەنى قامۇجاھىد
ئاندىن ئۇنى قىلغان  جاكارالپ،دەپ « نداق نەرسىگە ئېرىشىدۇمۇ شۇنداق قىلسا،

داق قىلىشنى بەزى ئالىمالر بۇن دۇرۇس ئەممامەلۇم شەخىسكە بېرىشى ھەم نا
 ③.چەكلىگەن

تۇرۇپ بېرىلەمدۇ مەي ەشكە بۆلۈنغەنىيمەت تېخى ب )تارتۇق( بولسا نەفەل»
ەن دېگ «ياكى بەشتىن بىرىدىنمۇ؟ ۋە بەشتىن تۆتىدىنمۇ ياكى غەنىيمەتنىڭ

 ④.ئالىمالر ھەرخىل قاراشالرنى ئوتتۇرىغا قويدىمەسىلىدە 
بىر  دىغانرايونىغا كىرىجەڭ قوشۇن ھۇجۇمغا ئۆتۈشتىن بۇرۇن يۈرۈپ  ەمىر،ئ

دەۋر مۇجاھىدلىرى ئىچىدىكى بولسا )يەنى ھازىرقى ئەۋەتكەن تەشكىللەپ ئەترەتنى 
ئۇ  گە ئوخشاش(،«... ئىنغىماسچى ـــ بۆسۈپ ھۇجۇم قىلىپ كىرگۈچىلەر»

 ⑤نى ئايرىم تارتۇقالش دۇرۇس.ئەترەتنىڭ ئەزالىرى
 

(21 ) 
پىرالر كائېرىشكەن مالدۇر، يەنى  قىلماستىنال ئۇرۇش بىلەن كاپىرالر پەيئى ـــ

نالر ر مۇسۇلماياكى كاپىرال مالالرەن كەتكتاشالپ  ېچىپقۇپ قرمۇسۇلمانالردىن قو
ۋە ياكى كاپىرالرغا بېكىتىلگەن  مالالر دىغانىئۇالرغا تاپشۇر بىلەن سۈلھى تۈزۈپ

                                                            
 بەت. -511 توم -15 «املغين» ①
 بەتلەر. -311، -315توم  -5ناملىق كىتابى  «روضة الطالبني» نەۋەۋىنىڭ ②
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 ①.مالالردۇراش جىزىيەگە ئوخش
ى نوغرىسىدا ھەرخىل قاراشالرتمالنى قانداق بىرتەرەپ قىلىش  پەيئىئالىمالر 

 «بەش ئۈلۈشكە بۆلۈنىدۇمەتكە ئوخشاش يغەنى»: بەزى ئالىمالر. ئوتتۇرىغا قويدى
 ئۇنى پەقەت مۇسۇلمانالرنىڭئەمىر  ،بەشكە بۆلۈنمەيدۇ: »ئالىمالر كۆپچىلىك دېسە،

 ②.دەيدۇ« سەرپ قىلىدۇ رغائورۇنالبولغان ئەڭ پايدىلىق  ئۈچۈن ۋە ئۇالر ىمەنپەئەت
 

(22) 
 نىڭالرئۇچىش ئىمكانىيىتى بولسا، ېق غا ئەسىر چۈشۈپ قالغانالرنىڭكاپىرالر

پ ىلېياكى مال ئ ئولجا ېچىش جەريانىدا كاپىرالردىن. ئەگەر قتۇربۋاجى ىچىشېق
ۇنداق شبولسا،  يەتئىمكانى كەشۈرۈياكى كاپىرالرنىڭ بەزىسىنى ئۆلت قېچىشقا ۋە

 ③قىلىشى دۇرۇستۇر.
مەلۇم شەرت )شەرىئەتكە مۇۋاپىق( ى ئەسىرن ەر مۇسۇلمانئەگەر كاپىرالر بىر

زىيان كاپىرالرنىڭ لمان ئەسىرلەرگە قالغان مۇسۇ سە،بىلەن قويۇپ بەر
تۆھمەتكە  دېگەن «قىلمايدۇمۇسۇلمانالر ئەھدىگە ۋاپا »ۋە  كۈزمەسلىكىيەت

شكەن ۇالر بىلەن كېلىئ كۆپچىلىك ئالىمالرنىڭ قارىشى بويىچە، قالماسلىقى ئۈچۈن
 ④.تۇربشەرتكە ۋاپا قىلىش ۋاجى

 
(23) 

غان الىپ قكىر يۇرتىغا مۇسۇلمانالرنىڭ قېلىپ كاپىرالر يولدىن ئېزىپ ھەربىي
شۇنداقال  ەيئى بولىدۇپشەھەر ئەھلىگە  ەزكۇرئۇالر ۋە ئۇالرنىڭ ماللىرى م بولسا،

ا غڭ يۇرتىدېڭىز ئاقتۇرۇپ مۇسۇلمانالرنىياكى بوران ئۇچۇرۇپ ئۇالرنىڭ ماللىرىنى 
 ⑤ەيئى بولىدۇ.پمۇسۇلمانالر ئۈچۈن  مۇبۇ ،ئەكىلىپ قويغان بولسا

دىيارىغا ئىسالم ئەمىنلىك بېرىلمىگەن ھالەتتە  الرئەگەر ھەربىي كاپىر
لىك ئۇالرغا ئەمىنكۆپچىلىك ئالىمالرنىڭ كۈچلۈك قارىشى بويىچە،  كىرگەن بولسا،

                                                            
 بەت.  -185توم  -18 «اجملموع» ①
 بەتكىچە.  -152بەتتىن  -155توم  -18 «اجملموع»بەتكىچە،  -005بەتتىن  -051 توم -15 «املغين» ②
 بەت. -058 توم -15 «املغين» ③
 بەت. -113 «الشرعيةقوانني األحكام » ④
 بەتلەر. -050، -055 توم -15 «املغين» ⑤
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 ۋەش ۈرۈئۆلتئۇالرنى  ،ئۇالر بىلەن ئۇرۇش قىلىشبېرىلمىگەنلىكى ئۈچۈن 
 ①دۇرۇس.لىش ېلىۋېنەرسىلىرىنى ئ

 ەمىنلىك بېرىلگەن ھالەتتە كىرىپمۇسۇلمان دىيارلىرىغا ئھەربىي كاپىرالر 
 ىغاىقئامانل نىڭتىم قىلسا، ئۇالرېس-لىمېئ مۇسۇلمانالر بىلەن ،قىلىپ تىجارەت

 ②.ئەمەسدۇرۇس ئۇالرغا تاجاۋۇز قىلىش  تۇر،مۇسۇلمانالرغا ۋاجىبچېقىلماسلىق 
 

(25) 
ماللىرىدىن بىرەر  مۇسۇلمانالرنىڭكاپىرالر جەڭدە ياكى باشقا ۋاقىتالردا 

ھەرخىل قاراشالرنى ئوتتۇرىغا بۇ توغرىسىدا ئالىمالر ئېلىۋالغان بولسا، نەرسىنى 
 قويدى. 
، ۇ مالالرغا ئىگە بواللمايدۇئ كاپىرالر بويىچە، شىىئالىمالرنىڭ قار چىلىككۆپ

الر مالغا تەۋە بولىدۇ. ئۇ مۇسۇلمانالرمەزكۇر مالالر يەنىال ئەسلى ئىگىسى بولغان 
 ③.لىدۇۇتاپشۇرئىگىلىرىگە  ئەسلى ئىلكىگە ئۆتسە، مۇسۇلمانالرچانىكى قا

بىرەر مۇسۇلمان  داۋاتقانمەتلەرنى تەقسىم قىلىيىمۇجاھىدالرغا غەن ئەمىر
 ئالىمالرنىڭ قارىشى چىلىكلىنى تونۇۋالسا، كۆپېكاپىر ئېلىۋالغان مئۆزىنىڭ 

 ④ۇر.دلكىمۇسۇلماننىڭ مۈشۇ  ـــ ئۇ نكىۈچ لىدۇۇۇرمال ئۆز ئېگىسىگە قايت بويىچە
 

(20) 
الر مۇسۇلمان بىر كاپىر مۇسۇلمانالر بىلەن ئۇرۇش قىلماسلىققا ئەھدە بەرگەن

 ەنىڭ سېپىگكاپىرالر ھەربىيئاندىن  ولۇپ،رازى ببولۇپ ياشاشقا  ⑤يزىممىدىيارىدا 
ە شى ۋۇتوس نداق قىلىشتىنبولسا، مۇسۇلمانالر ئۇنى بۇ ۇپ كەتمەكچىقوشۇل
 ۇپ كەتسە، ئۇالرنىڭكاپىرالرغا قوشۇل ،چۈنكى ئۇۇشى الزىمدۇر ئۇرۇشغا قارشى ئۇنىڭ

 ⑥مۇسۇلمانالرغا قارشى جەڭ قىلىشىغا ياردەمچى بولۇپ قالىدۇ.

                                                            
 بەت. -285توم  -15 «روضة الطالبني»بەت،  -551 توم -15 «املغين» ①
 بەت. -352توم  -3 «التاج واإلكليل ملختصر خليل» ②
 بەت. -155توم  -5 «حاشية ابن عابدين» ③

 بەتلەر. -215، -213توم  -15 «روضة الطالبني» ④
 مۇسۇلمانالر دىيارىدا مۇسۇلمانالرنىڭ ھىمايىسىدە ياشايدىغان كاپىرالر. ـــزىممىي  ⑤

 بەت. -511توم  -1 «الكايف يف الفقه» ⑥
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(25) 
 ىڭنئۇنى مۇسۇلمانالر ياكى مۇشرىكالر پ،مۇشرىكالرنىڭ كاللىسىنى كېسى

الرنى ئوتتۇرغا ئالىمالر ھەرخىل قاراش ۈمى ھەققىدەھۆك نىڭقېشىغا ئاپىرىش
 قويدى.
 دورىغانلىق رنىئۇالۋە  ىئوخشاپ قالغانلىق كاپىرالرنىڭ قىلمىشىغا ـــ بۇ
داق قىلىشنى چەكلىگەن لېكىن بەزى ئالىمالر بۇن ،ىقى ئۈچۈنقالغانل بولۇپ

ەزى ھەمدە ببولسا ۈزىسىدىن ۋە ئۇالرنى قورقۇتۇش ي بولۇشكاپىرالرغا قاتتىق قول 
 ①.دۇرۇس دېگەن ى ئالىمالر بۇنىبەز ئۈچۈن، ىقىلغانلىق مۇشۇنداقساھابىلەر 

 
(21) 

مۇسۇلمانالردىن بىرىگە بىرەر نەرسىنى ھەدىيە قىلغان ھەربىي كاپىر بىر  ئەگەر
ىلەن مىكىر ب-)كاپىرالرنىڭ مۇسۇلمانالرنى ھىيلە ـــ، بۇ ھەدىيەنى ئېلىش بولسا

ئالداپ ئۆزىگە ئىتائەت قىلدۇرۇش خەۋپىدىن خاتىرجەم بولغان شەرت ئاستىدا( ئۇ 
قوبۇل  ھەدىيىسىنى ڭمۇقەۋقىسنى ملسو هيلع هللا ىلصچۈنكى پەيغەمبەر  تۇردۇرۇس مۇسۇلمانغا

ئۇ نەرسە ھەدىيە قىلىنغان شۇ مۇسۇلماننىڭ خاس مۈلكىگە »ئەمما  قىلغان
ئۈلۈشكە  مىدە بولۇپ بەشۈمەتنىڭ ھۆكيىياكى غەنىنىپ كېتەمدۇ ئايل
الرنى ئوتتۇرىغا قويدى. ھەرخىل قاراش ئالىمالر ىدەدېگەن مەسىل «؟نەمدۇۈبۆل
 بولۇۋاتقان ۋاقىتتاۋە ئۇرۇش  پەيتىدەجەڭ  ھەدىيەئەگەر  شۇكى، ك قاراشۈچلۈك

 ،سايىن بولېتۈگىگەندىن ك جەڭئەگەر  ؛بولىدۇ ھۆكۈمىدەمەتنىڭ يكەلسە، ئۇ غەنى
 ②لكى بولىدۇ.ۈم ـــ شۇ مۇسۇلماننىڭ خاسئۇ 

 
(28) 

ىڭ نبېرىشى ەمىنلىكئ غاياكى كۆپ كاپىرالر كاپىربىر مۇسۇلماننىڭ بىر 
 ئالىمالرنىڭ قارىشى كۆپچىلىك .ئىختىالپالشتىئالىمالر  ھۆكۈمى ھەققىدە

نلىك ئەمى چەكتىكى كاپىرالرغاا ياكى مەلۇم غكاپىرمۇسۇلماننىڭ بىر  بىربويىچە، 
ى نى قىلماسلىق شەرتربولسا )بېرىلگەن ئامانلىقنى بۇزىدىغان ئىشالبېرىشى 

                                                            
 بەتلەر. -055، -050 توم -15 «املغين» ①
 بەت.  -328توم  -18 «اجملموع»بەت،  -055 توم -15 «املغين» ②
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 ①رىئايە قىلىشى الزىم. ەمىنلىككەبۇ ئ مۇباشقا مۇسۇلمانالر بىلەن( دۇرۇستۇر،
ئالىمالر ھەرخىل توغرىسىدا كاپىرغا ئەمىنلىك بېرىشى مۇسۇلمان قۇلنىڭ 

 ئۇنىڭخوجايىنى ئەگەر  قاراش شۇكى، كۈچلۈ. ئەڭ كقويدى نى ئوتتۇرىغاقاراشالر
 ②.ىجازەت بەرگەن بولسا، ئۇنىڭ بەرگەن ئەمىنلىكى دۇرۇستۇرئچىقىشىغا جەڭگە 

كاپىرغا بەرگەن ئەمىنلىكىنىڭ دۇرۇس ئىكەنلىكىگە مۇسۇلمان ئايالنىڭ 
 ③بارلىق ئالىمالر بىرلىككە كەلگەن.

غرىسىدا توبەرگەن ئەمىنلىكى بالىنىڭ كىچىك ئەقىل يېشىغا يەتكەن 
توغرا قاراش شۇكى، ئۇ كۈچكە ئىگە . الرنى ئوتتۇرىغا قويدىئالىمالر ھەرخىل قاراش

 ④ئەمەس.
 

(21) 
 ىكبېرىلگەن ئەمىنلئىشارەت بىلەن قارىشى بويىچە،  ڭكۆپچىلىك ئالىمالرنى

ۇ شياكى دىكى سۆزلەر ھەرقانداق ئوچۇق تەلەپپۇزشۇنىڭدەك،  .ئېتىبارغا ئېلىنىدۇ
شۇنىڭ بىلەن ئەمىنلىك ھاسىل ۋە  لەر ئېتىبارغا ئېلىنىدۇسۆز دارىتما مەنىدىكى

 .بولىدۇ
ـ ئوچۇق تەلەپپۇز اڭا س»، «سېنى ھىمايە قىلىمەن»دىكى سۆزلەر دېگىنىمىز ــ

دېگەندەك سۆزلەر؛ دارىتما سۆزلەر «... سەن ئەمىن بولدۇڭ»، «ئەمىنلىك بەردىم
، «ىنى ياخشى كۆرسەڭ شۇنداق بولسۇنسەن قانداق بولۇش»دېگىنىمىز ـــ 

 دېگەندەك سۆزلەرنى كۆرسىتىدۇ.«... سېنىڭ خالىغىنىڭچە بولسۇن»
 چىگىلىدۇ. ئەمىنلىكئىشارەت بىلەن  چۈشىنىشلىك خەت، رىسالە ۋە

 ۋە ئېيتىپ قويۇش ەمىنلىكنىئمەزكۇر رىلگەن كاپىرغا ېب ئەمىنلىك
 ەربىركاپىرغا ئەمىنلىك بېرىلىشتىن بۇرۇن الزىم. ئەگەر  پ قويۇشۈرۈشەندۈچ

 ⑤زەرەر كەلمەيدۇ.چ ېبۇ مۇسۇلمانغا ھ ئۆلتۈرۈپ قويغان بولسا،مۇسۇلمان ئۇنى 
 

                                                            
 بەت. -552توم  -0« القديرشرح فتح »، بەت -155 توم -3 «كشاف القناع» ①

 بەت. -311توم  -15 «روضة الطالبني» ②
 بەت. -532 توم -15 «املغين» ③
 بەت. -311توم  -15 «روضة الطالبني» ④
 بەتلەر. -385، -311توم  -15 «روضة الطالبني» ⑤
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(35) 
ى ياك «توختا!»مۇسۇلمان ئۇنىڭغا:  بىلەن ئۇچراشقان كاپىر ھەربىيبىر  ئەگەر

نى بۇكاپىر  ئۇ ۈنكىچ ەمىنلىكتۇرئئۇنىڭغا بەرگەن سە بۇ ېد «قورالىڭنى قوي!»
 ①.ەمىنلىك دەپ بىلىدۇئئۆزىگە بېرىلگەن 

ەمىن ئكاپىرغا بېرىلگەن ئەمىنلىك كۈچكە ئىگە بولۇشى بىلەن ئۇنىڭ جېنى 
 ەمىنلىكقىلىنمايدۇ ئەمما كاپىر جاسۇسقا ئ قۇللمەيدۇ ۋە ۈرۈئۇ ئۆلت دە،-بولىدۇ

ەلگەن ك خائىنلىق قىلىش ئۈچۈن غامۇسۇلمانالرچۈنكى ئۇ  ئەمەس دۇرۇسرىش ېب
 تىجارەت شۇنداقال مۇسۇلمانالرنىڭ قېشىغا .كېرەكتۇرشى ۈلۈرۈئۆلتئۇ ، بولۇپ

 كېيىن كەلگەن بىر كاپىرغا مۇسۇلمانالر ئەمىنلىك بەرگەن بولسا ئەممائۈچۈن 
غا ئۇنىڭ ،ساالنئۇنىڭ جاسۇس ۋە كاپىرالرنىڭ رازۋېدكىچىسى ئىكەنلىكى ئېنىق

 ②.دۇرۇس بولىدۇش ۈرۈئۇنى ئۆلت ۋە بىكار بولىدۇ بېرىلگەن ئەمىنلىك
 

(31) 
كۇفۇر دىيارىدا بوزەك قىلىنىپ، ئۆز دىنىنى ئاشكارا قىلىشقا كىشى مۇسۇلمان 

ارىغا ئىسالم دىي بولۇپ، ئۇنىڭ ھارام ىدىيارىدا تۇرۇشئۇنىڭ كۇفۇر قادىر بواللمىسا، 
ىر مىسا، تاكى قادئەگەر ھىجرەت قىلىشقا قادىر بوالل. ى ۋاجىبتۇرھىجرەت قىلىش

 .ھېسابلىنىدۇ ا قەدەر ئۇ ئۆزرىلىكبولغانغ
ۇفۇر ككۈچلۈك بولۇپ،  زېمىنىنى كاپىرالر بېسىۋالغان مۇسۇلمان كىشى ئەگەر

 ، )قارشىلىققا ئۇچرىماستىنسالىدىنىنى ئاشكارا قىلىشقا قادىر بوال ئۆزدىيارىدا 
نىڭ دىنىغا ئوچۇق دەۋەت هللائىسالمنىڭ ھۆكۈملىرىنى تولۇق ئىجرا قىاللىسا ۋە 

  ب ئەمەس.ۋاجى ىھىجرەت قىلىش دۇرۇس، ى، ئۇنىڭ شۇ يەردە تۇرۇش(③قىاللىسا
 نىتۇرۇپ ئىسالممۇسۇلمان كىشى ئەگەر كاپىرالر بېسىۋالغان ئۆز زېمىنىدا 

 ەنىتى بىلئىسالم دەۋ شۇ يەردە تۇرۇپئۇنىڭ  ،قىاللىشىنى ئۈمىد قىلسائاشكارا 
رەھىمەھۇلالھ ئېيتقاندەك: دۇر )چۈنكى ئىبنى تەيمىيە ئەۋزەلشۇغۇللىنىشى 

ھەق دىننىڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشى ئۈچۈن توغرا يولغا باشاليدىغان كىتاب ۋە »

                                                            
 بەت. -008 توم -15 «املغين» ①
 بەتكىچە. -15بەتتىن  -8 توم -8 كىتابى ناملىق «نيل األوطار»شەۋكانىنىڭ  ②
ى ناملىق كىتاب «شرح رايض الصاحلني»تىرناق ئىچىدىكى تولۇقالنغان مەزمۇن ـــ ئىبنى ئۇسەيمىننىڭ  ③

 بەتتىن ئېلىندى. -15
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  ①.ـــ تەرجىماندىن(« ىمنۇسرەتكە سەۋەب بولىدىغان قىلىچ بولۇشى الز
م دىيارىغا ھىجرەت كۇفۇر دىيارىدا تۇرۇشتىن توسقان ۋە ئىسال ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

 غان.ۇقىلىشقا بۇير
دۇرۇس نىڭ ىنىكاھلىنىش اپىرالرغا ئەسىرگە چۈشۈپ قالغان كىشىنىڭك

 ئەسىرلىك ھالىتىدەئۇ . گەنئالىمالر بىرلىككە كەل ئەمەسلىكىگە كۆپچىلىك
ئۇنىڭ پەرزەنتى  چۈنكى قىلىشى ھەم دۇرۇس ئەمەسكىتاب بىلەن توي ئەھلى 

اقال ۇندش لۇپ كېتىشى مۇمكىنكاپىر بو ئەھلى كىتاب بولغان ئانىسىغا ئوخشاش
كاپىرالر ئۇنىڭغا،  ئەمەس چۈنكى ھەم دۇرۇس ىنىكاھلىنىش ابىر مۇسۇلمانغۇنىڭ ئ

اكى تئۇ  زىيانكەشلىك قىلىش خەۋپى بار شۇڭا لىرىگەغا ۋە پەرزەنتىئايالئۇنىڭ 
 ②ىشى الزىم.ر قىلۋسە انغا قەدەرئىسالم دىيارىغا قايتق

 
(32) 

بېرىشىنىڭ ھۆكۈمى زېمىنىغا  كاپىرالرەت ئۈچۈن تىجارنىڭ كىشى مۇسۇلمان
ى ئالىمالر بۇن كۆپچىلىك الرنى ئوتتۇرىغا قويدى.ئالىمالر ھەرخىل قاراشھەققىدە 

اسىق پكىشىنى  ئۇ ۋە نى پاسىقلىقىبۇ قىلمىش كىشىنىڭ ئۇ يامان كۆردى ھەمدە
 ارغا ئالدى.بتىېدەپ ئ

 ③قىلغانالر جازالىنىدۇ. داقتىش ھارام بولۇپ، بۇنېكاپىرالرغا قورال س
 

(33) 
 ھۆكۈمى توغرىسىدابولۇۋاتقان رايونالردا ھەد جازاسى ئىجرا قىلىشنىڭ جەڭ 

ھەد ئۇرۇلغان كىشىنىڭ »بەزى ئالىمالر:  ھەرخىل قاراشتا بولدى. ئالىمالر
جەڭ رايونلىرىدا ھەد ئىجرا قىلىش  كاپىرالرغا قوشۇلۇپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن،

ھەد جازاسى خۇددى ئىسالم دىيارلىرىدا »يەنە بەزى ئالىمالر: دېسە، « چەكلىنىدۇ
دەپ « ئىجرا قىلىنغىنىدەك، جەڭ بولۇپ تۇرغان رايونالردىمۇ ئىجرا قىلىنىدۇ

 ④قاراپ، جەڭ بولۇۋاتقان رايونالردا ھەد ئىجرا قىلىشنى دۇرۇس سانىدى.
                                                            

 بەت. -282توم  -15 «روضة الطالبني» ①
 بەتلەر. -012، -011 توم -15 «املغين» ②
 بەتكىچە. -015بەتتىن  -012 كىتابى ناملىق «اإلسالميآاثر احلرب يف الفقه » ۋەھبە زۇھەيلىنىڭ ③
 بەت. -031 توم -15 «املغين» ④
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(35) 

 زەخمەت-زىيان نومۇسىغا-ىپپەتان ئايالالرنىڭ دىنى ۋە ئمۇسۇلم
س ىشنىڭ دۇرۇدۈشمەن زېمىنىغا سەپەرگە چىق يەتمەسلىكى ئۈچۈن، ئۇالرنى ئېلىپ

 ۇالر خاتىرجەم بوالاليدىغانئ ئەمما الر بىرلىككە كەلدىئالىم ئەمەسلىكىگە بارلىق
 .ۋاقىتتا دۇرۇسبۇ  ،بولسا نىڭ ھىمايىسىداكاتتا مۇسۇلمان قوشۇن

ئەھۋالدا مۇسۇلمان ئايالالر شۇنىڭدەك، چېگرا بويلىرى خاتىرجەم بولمىغان 
 ①چېگرا بويلىرىغا ئورۇنالشتۇرۇلمايدۇ.

مۇسۇلمان كىشى قۇرئاننىڭ كاپىرالر قولىغا چۈشۈپ كەتمەسلىكىگە خاتىرجەم 
بوالاليدىغان بىر قوشۇننىڭ ئىچىدە بولمىسا، ئۇنى ئېلىپ دۈشمەن زېمىنىغا سەپەر 

 دى.قىلىشىنىڭ دۇرۇس ئەمەسلىكىگە ئالىمالر بىرلىككە كەل
ئۇنى ئېلىپ  ،ر قولىغا چۈشۈپ قالماسلىقى ئۈچۈنقۇرئاننىڭ دۈشمەنلە

 ②.چەكلىدىمۇتلەق بەزى ئالىمالر سەپەر قىلىشنى  دۈشمەن زېمىنىغا
ە ەسىلىلەر ۋبىر قىسىم م جىھادقا ئاالقىداريۇقىرىدا بايان قىلىنغانلىرى 

ت غا مۇراجىئەھەرخىل فىقھى كىتابالربولۇپ، تەپسىالتى ئۈچۈن ملەر ۈفىقھى ھۆك
 .سا بولىدۇقىلىن

 
قائىدىلىرى -بئەدە ۋە لىرىتاكتىكى-ھىيلەجەڭنىڭ 

 ھەققىدە قىسقىچە بايان

 نۇرغۇنھەققىدە  تاكتىكىلىرىمىكىر ۋە -ھىيلەھەرخىل جەڭنىڭ ئالىمالر 
ئىچىدىن  الرنىڭشۇبىز  ەتۆۋەند غان بولۇپ،قالدۇريېزىپ كىتابالرنى 

 قىسقىچە بايان قىلىمىز. لىرىنىىم بولغانالز ىمىزلىشېبىلىۋ
 

(1) 
قائىدىلىرىنى -جەڭنىڭ ئەدەب تائاال هللا»بەزى دانا كىشىلەر مۇنداق دەيدۇ: 

َ َكِثًْيا : مۇنداق دەيدۇجەملەپ كاالمىدا ئۆز  ْثُبُتوا َواْذُكُروا اّلَلَ ﴿َيا أََيَُها الََِذيَن آَمُنوا إَِذا لَِقيُتْم ِفَئًة فَا

                                                            
 بەتلەر. -385، -311 توم -15 «املغين» ①
 بەت. -211توم  -2 «الشرح الصغري للدردير» ②
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ابِرِ  ۞ لََعلََُكْم ُتْفلُِحوَن  َ َمَع الَصَ وا إَِنَ اّلَلَ َ َوَرُسولَُه َوََل َتَناَزُعوا فََتْفَشلُوا َوَتْذَهَب ِريُحُكْم َواْصِْبُ َن ۞﴾ ي َوأَِطيُعوا اّلَلَ
مىنلەر! )مۇشرىكالردىن( بىر جامائەگە )يەنى دۈشمەن قوشۇنىغا( ئۇچراشقان ۇئئى م>

 كۆپ نىهللاقازىنىشىڭالر ئۈچۈن  چېغىڭالردا ساباتلىق كۆرسىتىڭالر، مۇۋەپپەقىيەت
 پەيغەمبىرىگە ئۇنىڭ ۋە قاهللاھەرىكەتلىرىڭالردا( -سۆز پۈتۈن[. )50] ئېتىڭالر ياد

، ئىختىالپ قىلىشماڭالر، بولمىسا )دۈشمەن بىلەن قىلىڭالر ئىتائەت
ر سەۋ .قۇۋۋىتىڭالر كېتىپ قالىدۇ-ىشىشتىن( قورقۇپ قالىسىلەر، كۈچئۇچر

 ①.«<[55] بىللىدۇر بىلەن قىلغۇچىالر سەۋر ھەقىقەتەن هللاقىلىڭالر، 
 هللا .سۆزلىگۈچىدۇر ھەقىقەتەن راست سۆزنى ئېيتقۇچى زاتبۇ شۈبھىسىزكى، 

 ايسىسۈپەت ق بۇ بەشدى. ۇبەش ئىشقا بۇير تائاال يۇقىرىقى ئايىتىدە مۇجاھىدالرنى
ى ىنىڭ سانشمىنۈئۇالرنىڭ سانى ئاز ۋە دگەرچە ، ساجەملىنىپال قال تتەبىر جامائە

 رىشىدۇ. ېئ غەلىبىگەكۆپ بولغان تەقدىردىمۇ ئۇالر 
ۋە  هللا ،تىشېئنى كۆپ ياد هللا ،مۇستەھكەم تۇرۇشجەڭدە  سۈپەت:بۇ بەش 

-مەغلۇبىيەتكە سەۋەب بولىدىغان تاالش ،ئىتائەت قىلىشئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە 
 .تۇرسەۋر قىلىش ۋە تارتىشتىن ساقلىنىش

اغالم ئوقيادەك بىرلەشسە، بىر بقاچانىكى مەلۇمكى، مۇجاھىدالر 
چىلىپ كەتسە، ېچ قاچانىكى ؛چى يەتمەيدۇۈئۇنى سۇندۇرۇشقا ك دۈشمەنلەرنىڭ
 . ۇشى ناھايىتى ئاسانغا توختايدۇبىردىن سۇندۇر-بىردىندۈشمەنلەرنىڭ 

ەن دېگجەڭ  ىدالر جەڭدە ھۇشيار بولۇشى الزىم چۈنكىمۇجاھئۇنىڭدىن باشقا، 
 ھىيلە بىلەن بولىدۇ.

 ،ىدۇكىنەقىل قىلىندىن ماالررەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە ۋە جابىر  .285
 ②.«دېگەن ھىيلە بىلەن بولىدۇجەڭ : »ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ـ « دېگەن ھىيلە بىلەن بولىدۇ جەڭ»  لۇممە جەڭ دېگەندېگەننىڭ مەنىسى ــ
 .لىشىدۇ دېگەنلىكتۇرھىيلە بىلەن ئاخىر بىر

ىنمۇ بىر قەبىلىدبەزىدە بىر ھىيلە  جەڭدىكى»: دېيىلگەنشۇنداق  ماقالدابىر 
 .«ياردىمىدىنمۇ( مەنپەئەتلىكتۇر نىڭبىر قەبىلى)يەنى 

بىلەن كۈچ سىناشماقچى  نىڭىئەگەر دۈشم»: مۇنداق دەيدۇ دانىشمەنلەر
ىلەن ب بىلگەنگە قەدەر ئۇنىڭ ئىكەنلىكىنى ئاجىز ئۇنىڭ سەندىنتاكى  ،اڭبولس

                                                            
 ئايەتلەر. -55، -50سۈرە ئەنفال  ①
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان ②
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ەرچە گتاپساڭ،  ردە سىناشماقچىمىكى-ھىيلە ۇنىڭ بىلەنئەگەر ئ ئېلىشمىغىن؛
 «.قورقۇپ كەتمە تەقدىردىمۇ ك بولغانۈچلۈك ئۇ

بىلەن ۋۇد ۇىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەمىر ئىبنى ئابدتالىب رەز ۇئەلى ئىبنى ئەب
شى ئىككى كىمەيدانغا مەن »ە ئىشلىتىپ: چۈشكەندە ھىيل يەكمۇيەك ئېلىشىشقا

يەنە بىرەيلەن ۋۇد ۇدى. ئەمىر ئىبنى ئابدېد «ئۈچۈن چۈشمىدىم ۇشبىلەن ئۇرۇش
 ئۇنىڭغا ئۇشتۇمتۇترەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەلى  بار ئوخشايدۇ دەپ كەينىگە قارىشىغىال

 «ئالدىدىڭ! سەن مېنى»: ئىبنى ئابدۇۋۇد قىلىچ ئۇردى. ئەمىربېرىپ  تىلىپېئ
 دېدى. «بىلەن بولىدۇدېگەن ھىيلە جەڭ : »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەلى گەنىدى،دې

 
(2) 

، بۇنداق بولۇپ نىڭ قاتارىدىنقىلىش سۈننەت يمەخپى پىالنىنى جەڭ
ىلىپ ئاشكارا ب مەقسەتلىرىنى-پىالنيېقىندىكىلەر ئەمىرنىڭ -يىراق بولمىغاندا

  قۇلىقىغا يېتىپ بېرىشى مۇمكىن. دۈشمەنتارقاپ  دە، بۇ خەۋەر-قالىدۇ
 .تۇتاتتى جەڭ يۆنىلىشىنى مەخپىي ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ »مۇنداق دەيدۇ:  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇكەئب ئىبنى مالىك  .280
، ۇپشەپە بېرىپ قوي تىنباشقا بىر ئۇرۇش قا ماڭماقچى بولسا،غازاتقاچانىكى بىرەر 

 ①(«.تۇتاتتى يقىلماقچى بولغان ئۇرۇشنى مەخپى)
ئېنىق جاكارلىغان بولۇپ،  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ئەمما تەبۇك غازىتىغا ماڭغاندا 

سەۋەبى بۇ غازاتنىڭ سەپىرى يىراق ۋە رۇمغا قارشى قىلىنغانلىقى ئۈچۈن، 
 مۇسۇلمانالر بۇنىڭغا ياخشى تەييارلىق قىلىۋېلىشى الزىم ئىدى.

 
(3) 

نامايەن  ھەيۋىتىنىئەلچى ئۆزىنى ئەۋەتكۈچىنىڭ دۈشمەنگە ئەۋەتىلگەن 
 ىتى ۋەئەۋەتكۈچىنىڭ شىجائنى ـــ ئۆزى ۈنكى ئۇ ئەلچىچ ېرىدۇب قىلىپ

 نى نامايەن قىلىپ بەرگۈچىپاراسىتى-ئەقلى ۋە پەم ،دااللەت قىلغۇچى جاسارىتىگە
 ىنى كۆرسىتىپ بەرگۈچىدۇر.پەتلىرۈس ۋە

 ،تلىكى، ئاجىزلىقى، قورقۇنچاقلىقىھاماقە ۆزىنىڭئ لەرئەلچىبەزى 
ئۆزىنى تىكى تەدبىرسىزلىكى تۈپەيلى ۋە ئىش ئورۇنالشتۇرۇش ساددىلىقى

                                                            
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان ①
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 لەرىئەلچ ۋېتىدۇ؛ يەنە بەزىقەلبىدىن يوقىتىۈشمەن د ڭ ھەيۋىتىنىئەۋەتكۈچىنى
 نىڭقەلبى ،قىۇ، تەۋرەنمەس باتۇرلجاسارىتىقامىتى، -لىشكەن قەددىېئۆزىنىڭ ك

بىلەن دۈشمەن قەلبىگە قورقۇنچ  لىقىۋە تىلىنىڭ راۋان كۈچلۈكلىكى
 يدۇ. ىياالتاشل

تاللىغان ئەلچىنى ياخشى تاللىشى، چوقۇم  قوماندانشۇنىڭ ئۈچۈن، 
ن دۈشمەئەلچى بىلەن  شى الزىم.ۇپاراسەتلىك بول-پەم ۋە ئالدىن كۆرەرئەلچىسى 

ەزىدە ھەتتا ب، ېلىپبولۇپ ق پەيدا يېقىنچىلىقياكى  چىلىكلپەتۈئئوتتۇرىسىدا 
دوستلۇق مۇناسىۋەت شەكىللىنىپ قېلىپ، ئاخىرىدا دۈشمەنگە مەخپىي خىزمەت 

دۈشمەنگە بىر قانچە قېتىم قىلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، بىر ئەلچىنى 
 نىڭ سەۋەبى ـــپىشىېئەۋەتمەسلىك كېرەك. قانچىلىغان دۆلەتلەرنىڭ زاۋال ت

ۆزلىرىنىڭ پايدىسىغا دۈشمەنلەر ئۇنى ئخىيانەت قىلىپ،  ىئەلچىس
 بولغان.  ىدىنئىشلەتكەنلىك

 
(5) 

جىھاد ئۈچۈن مەخسۇس ئەترەتلەرنى تەشكىللەش ئەڭ مۇھىم ئىشالرنىڭ 
 قاتارىدىندۇر.

 رەسۇلۇلالھنەقىل قىلىنىدۇكى، دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئىبنى ئابباس  .285
 555ئەڭ ياخشى ئەترەت  ،كىشىدىن ھەمراھ تۆتئەڭ ياخشى : »ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلص

مىڭ  12 كىشىدىن تەركىب تاپقىنىدۇر. 5555، ئەڭ ياخشى قوشۇن كىشىدىن
 ①.«مەغلۇپ بولمايدۇ ىدىنئازلىقكىشىلىك قوشۇن سانىنىڭ 

ى كىشبىلىدىغان  ياخشى ىلىرىنىتاكتىك-ھىيلەئەترەت ئەمىرى جەڭنىڭ 
 ،سەزگۈر قۇالقئاتتىنمۇ بەكرەك  رىگە قارىتائۆز دۈشمەنلى شى شۇنداقالۇبول

، يىلپىزدىنمۇ ھۇشيار رەكبەك سېغىزخاندىنمۇ، ئۆتكۈر كۆز رەكتىنمۇ بەكبۈركۈت
ر ئەسكەرلەسەپەر ۋە ئارام ئېلىشالردا رەك قورقماس؛ نمۇ بەكشىردى چاققان، رەكبەك

ىڭ ن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ تۇر. ۋاجىب كەبى بولۇشى مۇستەھكەم بىنا ۋە تەنبىلەن بىر 
 ،بىلەن شۇنچىلىك يېقىن تۇراتتىكى بىرى-چۈشسە بىر يەرگەساھابىلىرى بىرەر 

 .غا بىر تال يېپىنچا بېرىلسە، ئۇ ھەممەيلەننىڭ يېپىنىشىغا يېتەتتىھەتتا ئۇالر
 

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»داۋۇد، تىرمىزى ۋە ئەھمەد توپلىغان؛ شۇئەيب ئەرنەئۇت ۋە ئەلبانى  ئەبۇ ①
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(0) 
 ەتلىرى سۆزلەنگەنجىھادنىڭ پەزىل يىغىلىشلىرىدائەمىرى ئۆز  قوشۇن

 بىلىرى، جەڭىنىڭ غەلمۇسۇلمانالر شۇنداقالھەدىسلىرى  نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
جەڭدىكى شىجائەتلىكلەرنىڭ  ؛پەزىلەتلىرىۇقنىڭ باتۇرل ،كتىكىلىرىتا

كۆپ دۈشمەن  ۋە ىر قىلغانلىقۋسە قانچىلىكجەڭدە ئۇالرنىڭ  قىسسىلىرى،
يېزىلغان غازات كىتابلىرىنى مۇجاھىدالرغا  بۈسۈپ كىرىشتىكى جاسارىتىئىچىگە 

، پەلبلىرىنى كۈچلەندۈرۈـــ ئىمان ئىگىلىرىنىڭ قكۆپ ئوقۇپ بېرىشى الزىم. بۇ 
ڭ لەرنىشىجائەتلىك ھەمدە ىتىدۇرنىڭ قەلبىدىن ئاجىزلىقنى يوققورقۇنچاقال

چۈنكى ئىنسان  قىلىدۇتېخىمۇ زىيادە ، غەيۇرالرنىڭ غەيرىتىنى شىجائىتىنى
ىق مەدھىيىلىنىشكە اليباشقىالرنىڭ قارىشىدا  ۋە رىقابەتلىشىشكە ئىتىتەبى

مايىل قىلىپ  تۇتۇشقائۆزىگە ئۈلگە  كىشىلەرنىبولغان ئىشالرنى قىلغان 
 يارىتىلغان.

 ئىزلىرىنى ئوقۇپ-ئەگەر ئەمىرنىڭ يۇقىرىقى جاسارەتلىك كىشىلەرنىڭ ئىش
بېرىشىگە شۇ سۈپەتلەنگەن مۇجاھىدالرنى شەرىئەتنىڭ مەدھىيىلىگەنلىكى، 
شۇنىڭغا قىزىقتۇرغانلىقى، شۇ سۈپەتتىكى كىشىلەرگە ياخشى مۇكاپاتنى ۋەدە 
قىلغانلىقى، ئەمىرنىڭ شۇ سۈپەت ئىگىلىرىنى ياخشى كۆرۈدىغانلىقى ۋە شۇ سۈپەت 
ئىگىلىرىگە پەرقلىق مۇئامىلە قىلىدىغانلىقى قوشۇلسا، مۇجاھىدالرنىڭ 

 رىغبىتىنى تېخىمۇ ئاشۇرىدۇ.
 

(5) 
ەڭ ئقوماندان سايالش ۋە شۇنىڭغا  ـــ جەڭ تاكتىكىلىرىدىكى ئەسلى قائىدە

 تالالپ چىقىشتۇر.اليىق كىشىلەرنى 
الرغا ئوخشاش )مەسئۇلىيەت ۋە شۇ قدارالربايرا ،ئەمىر ،قوماندانى قوشۇن
 ،، پىداكارلىكشىجائەت، لىكجۈرئەت مۇستەھكەم تۇرىدىغان، دىندا ئىگىلىرى(
كۆپ جەڭلەرگە بىسى مول، ىتەجر جەڭكەسكىن، ، مۇستەھكەم، قەلبى يۈرەكلىك

سوغۇقالر -بېشىدىن كۆپ ئىسسىق ،يەر چىشلەتكەنقاتناشقان، باتۇرالرنى 
ىن دسۇنماس كىشىلەرئىرادىسى  ۋەشىددەتلىك جەڭلەرگە بۈسۈپ كىرگەن  ،ئۆتكەن

، ۈكقەلبى كۈچل ھەم نىڭمۇئەسكەرلىرىئەگەر شۇنداق بواللىسا، . تۇرشى ۋاجىبۇبول
 قارىتا ئىشەنچىسى كۈچلۈك بولىدۇبىگە ىغەل ۋە تەۋرەنمەسئىرادىسى قورقماس، 
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قوشۇنلىرى ئىچىدىكى ئورنى قەلبنىڭ بەدەندىكى ئورنىغا  قومانداننىڭ چۈنكى ئۇ
مۇستەھكەم ئۇالر  ؛بۇزۇلىدۇھەم مۇ ئەسكەرلىرى ،بۇزۇلسا الرئۇ ئوخشاشتۇر، ئەگەر

 مۇستەھكەم تۇرىدۇ.  ئەسكەرلىرىمۇ ھەم ،تۇرسا
مىڭ تۈلكىگە بىر يولۋاسنىڭ »: ېگەنەم دانالىرىدىن بىرى مۇنداق دئەج

ق قىلىشى ـــ مىڭ يولۋاسقا بىر تۈلكىنىڭ قوماندانلىق قىلىشىدىن قوماندانلى
 .«ياخشىدۇر

 داقوماندانى مۇجاھىدالر»: ېگەنرمارى مۇنداق دەس باتۇرمۇجاھىد مەشھۇر 
 شى الزىم: ۇخىسلەت بولخىل ئون تۆۋەندىكىدەك 

 س بولۇش؛قورقما ۋە يۈرەكلىك كەبى شىر .1
ئۆزىنى چوڭ تۇتىدىغان كىبىرلىك ئالدىدا يولۋاس كەبى  ردۈشمەنلە .2

 بولۇش؛
ى نبارچە ئەزالىرىدۈشمەنلىرىنى ئۆلتۈرۈشتە ئېيىقنىڭ شىجائىتى كەبى  .3
 ساالاليدىغان بولۇش؛ئىشقا 
 بولۇش؛ مايدىغانغا قاچئارقىقىلىشتا تۇڭگۇز كەبى  ھۇجۇم .5
باشقا يولدىن باستۇرۇپ  ،بىر يولدىن نائۈمىد بولساھۇجۇم قىلىشتا  .0

 ؛بولۇش ە كەبىبۆر االيدىغانبار
 ئېغىرراقلىرىنى ۋەزنىدىنز ئۆچۈمۈلە كەبى قورال كۆتۈرۈشتە  .5

 ؛بولۇش دىغانەلەيرۈكۆت
 ؛بولۇش كەبى تاش سابىت تۇرۇشتا .1
 ؛بولۇش كەبى ئېشەك چىدامچان بولۇشتا .8
وۋ ئىتى كەبى دىغان ئەلەيرىئارقىسىدىن ك ئوتقا كىرسە لجىسىئەگەر ئو .1

 بولۇش؛
 «. پۇرسەتپەرەس بولۇش كەبى پۇرسەت تېپىشتا خوراز .15
 

(1) 
-پىالنلىرى ۋە ھىيلە-دۈشمەننىڭ ئەھۋالىنى ئىگىلەپ، ئۇالرنىڭ مەقسەت

تاكتىكىلىرىغا قارشى تۇرۇش ئۈچۈن، جەڭدىن بۇرۇن قوشۇن قوماندانى ئىشەنچلىك 
ۋە  نىپايالقچىالرنى دۈشمەننىڭ گازارمىسىغا ئەۋەتىپ دۈشمەننىڭ خەۋەرلىرى، سا

ياراقلىرىدىن خەۋەر تېپىپ، ئۇالرنىڭ كۈچىنى ئىگىلىشى، ئۇالرنىڭ -قورال
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قوماندانلىرى ۋە باتۇرلىرىنىڭ ناملىرىنى بىلىشى، ھەمدە دۈشمەن قوشۇنىنىڭ 
خىيال قىلدۇرىدىغان، ئۇالرنى -قوماندانلىرىغا يالغان ۋەھىمىلەرنى بىرىپ خام
ان كىشىلەرنى ئەۋەتىشى الزىم. دۈشمەنلەر توپىدىن ۋاز كېچىشكە كۈشكۈرتىدىغ

ا پەيد ۋەقەلەرنىيالغان  دىننىڭ تىلىىرىقوماندانل ئۇنىڭدىن باشقا، دۈشمەن
، شى ئۈچۈنۇسابىت بول نىڭقەلبى مۇجاھىد قېرىنداشلىرىنىڭقىلىشى ھەمدە 
-جەڭگىش، ۈنۈبۆلئىچىدە  ىرىدۈشمەن سەپل ؛لىشىىئاشكار ئۇنى ئۆز ئىچىدە

 تارقىتىشقا ئارىسىدا ھەم ئۇالرنىڭ تارتىش يۈز بېرىشى ئۈچۈن-ۋە تاالش جېدەل
 تۇرجەڭدە دۇرۇسلەر بىلەن بولغان دۈشمەنبۇنداق قىلىش الزىم.  كەت قىلىشىىھەر

 .ن بولىدۇە بىلەھىيلدېگەن جەڭ  چۈنكى
 

(8) 
ۋە  ئىقتىساد ئاجرىتىشى رەككۆپ ئەمىر قادىن مەلۇمات توپالشلەردۈشمەن

كىرگۈزۈشى، بۇنىڭغا كەتكەن چىقىمالرغا  نىڭ ئىچىگەجاسۇسالرنى ئۇالر-پايالقچى
سەرپ  ا،لسبە قىىستىدىن غەلۈئۇ دۈشمەن ئ چۈنكى الزىم بېخىللىق قىلماسلىقى

ئۈستىدىن غەلىبە  ئەگەر دۈشمەن ئۇنىڭقىلغان مەبلەغلىرى زايە كەتمەيدۇ؛ 
 .پايدا بەرمەيدۇئۇنىڭغا  تىجەپ قالغان مەبلەغلىرى ،قىلسا

جانالرنى قۇربان  ـــ يوللىرىغا مال سەرپ قىلىش مىكىر-ھىيلەجەڭدە 
 ياخشىدۇر.  قىلىش ۋە قاتتىقچىلىققا دۇچار بولۇشتىن

مىكىر ئىشلىتەلىشى -ئىلھام بېرىپ كىشىلەرنىڭ جەڭدە ھىيلە تائاال هللا
مىكىر ئىشلىتەلمەي ئەكسىچە -ھىيلە ياردەمدۇر، يئىالھىبولسا ئۇالرغا بېرىلگەن 

 نادامەتتۇر.-شۇنىڭغا دۇچار بولۇش بولسا ھەسرەتئۆزى 
 

(1) 
ئەھمىيەت بېرىشكە تېگىشلىك ئەڭ  گە پىستىرما قويۇش ـــدۈشمەن دەەڭج

 تاقورقۇنچ سېلىشمۇھىم ئىشالرنىڭ قاتارىدىن بولۇپ، دۈشمەن قەلبىگە 
 لىكىنىدۈشمەن پىستىرمىغا چۈشكەنپىستىرمىنىڭ رولى ئىنتايىن چوڭدۇر. 

دۈشمەننىڭ ئارقا تەرىپىدىن ھۇجۇم قوشۇن ، ئەگەر پىستىرما ئاالقزادە بولىدۇ بىلسە
 ئاجىزلىشىدۇ. تېخىمۇ تىىئەسكەرلىرىنىڭ مەنىۋىي قىلسا

ەپ ئالدىغا ئىلگىرىلئاندىن  لىغاندىالخاتىرجەم بوال ئەسكەرلەر كەينى تەرەپتىن
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ز تۇيۇقسى دۈشمەننىڭ ئارقىسىدىن شۇنىڭ ئۈچۈن، پىستىرما قوشۇن. ماڭااليدۇ
ھۇجۇم قىلىشنى بىلەلمەي  ياكى مۇداپىئە قىلىش دۈشمەنلەرسا، ھۇجۇم قىل

قى ىجۇشقۇنل ئالغا ئىلگىرىلەش پ،ممىتى پارچىلىنىىھ دە،-گاڭگىراپ قالىدۇ
كە خەۋپسىرەش قەلبىھۇجۇمدىن  ش مۇمكىنچىلىكى بولغانيۈز بېرى پ،ئاجىزلىشى

 ىڭنكىشى ەربىرقوشۇن يەنە كەينىدىن  مۇشۇنداق ھالەتتە تۇرۇۋاتقان .باشاليدۇ
يەنە ئالغا ئىلگىرىلەپ مېڭىشقا  ،ئاڭلىسا چوقان ئاۋازالرنى-قىقاسياكى  ىنىازۋئا

 قانداقمۇ جۈرئەت قىاللىسۇن!؟
 

(15) 
تىنى ۋۋى، دۈشمەننىڭ قۇندەسەپ تۈزۈشكە قوشۇن جەڭ ئۈچۈنئىككى 

زىگە شامال ۈۋە ي كۆزىگە كۈن چۈشىدىغاندۈشمەننىڭ  ئاجىزلىتىش ئۈچۈن
ئۆز ئۇرىدىغان تەرەپتە بولۇشىغا قوشۇن قوماندانى ئەھمىيەت بېرىشى ھەمدە 

 ىشىئۇرۇش قىلىشىغا مۇناسىپ ئورۇننى تالل ھالەتتە ئەڭ ياخشى نىڭئەسكەرلىرى
 .الزىم

 ىنىپپگۇرۇ ، ھەربىرئورۇنالشتۇرۇشىدان ئەسكەرلىرىنى ياخشى قومان يئەسكىرى
، جەڭنىڭ مەركىزىگەشىجائەتلىك باتۇرالرنى  مۇناسىپ ئورۇنغا قويۇشى ھەمدە

ەركىزى مقويۇشى الزىم چۈنكى قوشۇننىڭ  غايان ئىككى قاناتلىرىباشقىالرنى بولسا 
 سىمۇ لېكىنئىككى قانات مەغلۇپ بول بولۇپ، گەرچە ئەڭ مۇھىم ئورۇن جەڭدىكى
 .شى مۇمكىنىرىبىگە ئۆزگىمۇستەھكەم تۇرسا، مەغلۇبىيەت غەل مەركىزى

 ەمدەھبىلىشى  ئورۇنالشتۇرۇلۇشىنىقوماندان دۈشمەن قوشۇنىنىڭ  يئەسكىرى
 ش ئۈچۈنۇئۆز ئەسكەرلىرىدىن شىجائەتلىك قوماندانالرنى دۈشمەن ئالدىغا قوي
 ۇنداقالش زۆرۈردۈشمەن ئەسكەرلىرىنىڭ شىجائەتلىكلىرىنىڭ ئورنىنى ھەم بىلىشى 

الزىم، بولمىسا  قوماندان ئۆزىنىڭ قوشۇن ئىچىدىكى ئورنىنى مەخپىي تۇتۇشى
 بىلەن ھۇجۇم قىلىشى مۇمكىن.چى ۈن كۈتۈش ئۈچۈن پىتىئۇنى يوق دۈشمەن
 

(11) 
ۇنىڭغا بولسا، ئ ئىگىلىمەكچىئەمىر دۈشمەنلەرنىڭ بىرەر شەھىرىنى ئەگەر 

نى قىشالقالر-زاېئەتراپىدىكى يئالدى بىلەن شەھەر  يېتىش ئاسان بولسۇن ئۈچۈن
 الزىم.  ىلىشىئىگ
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 يرىئەسكى بولغىنىدا لىمەكچىىشەھىرىنى ئىگ يەيلىىلسىقرۇم پادىشاھى 
لەمنى ىئۇالرنىڭ ئالدىغا چوڭ بىر گباقماقچى بولۇپ،  پبىر سىناىرىنى قوماندانل

سىلەردىن »ئۇالرغا: ئاندىن  ،بىر دىنارنى تاشالپسىغا ىئۇنىڭ ئوتتۇر ۋە ىقويد
 جەڭگە قېتىملىقشۇ كىشى بۇ ، نى ئااللىسادىنار لەمگە دەسسىمەستىنىكىمكى گ
 ،شۇنىڭ بىلەن دىن ھېچكىم ئۇنى ئااللمىدى.ئۇالر ئەمما دېدى« بولىدۇ قوماندان

 ەنى ئالدى ۋئۇ دىنار دىنشۇ ئورۇن قاتالپ تۇرۇپلەمنىڭ بىر تەرىپىنى ىپادىشاھ گ
ۋۋال ئا ىگىلىمەكچى بولساڭالر،رىنى ئىيە شەھيلىىلئەگەر سىلەر سىق»ئۇالرغا: 

، ئاندىن ئۇنى ئاسانال قولغا لەڭالرىگىقەلئەلەرنى ئ-قورغانئۇنىڭ ئەتراپىدىكى 
 دى.ېد «ئاالاليسىلەر

 
(12) 

ئانىسى  بولۇپ، بىرىلەرنىڭ ئەڭ جەسۇرلىرىدىن بئەرە ئەبەسىييە زىيال
 ەقۇۋۋىتىڭگ-كۈچ گەرچەۇم! ئى ئوغل: »ىدىېگەنئۇنىڭغا ۋەسىيەت قىلىپ مۇنداق د

 پتەييارالپ قويماي تۇرۇنىش يولىنى جەڭدىن چېكى ىڭ بولغان تەقدىردىمۇئىشەنچ
 ادىنىيولىنى تاپق تەدبىرنىڭ-لەھىيئىنسان نەپسى  ياقمىغىن.جەڭگە ئوت 

تەدبىرى ئاجىز كەلگەندە ئىنتايىن -ئىنتايىن كۈچىيىپ كېتىدۇ ئەمما ھىيلە
تەدبىر باشقۇرۇپ تۇرغاندىال -جەڭدىكى قۇۋۋەتنى ھىيلە. زەئىپلىشىپ كېتىدۇ

 ئۇرۇشماقچىبىلەن  دۈشمىنىڭسەن ئاندىن ھەقىقىي شىجائەت مەيدانغا چىقىدۇ. 
 چۈنكى ئۇنىڭدىن قاغىدەك قاچقىن ،تەييار تۇرغىن دەكبۆرىبولغاندا خۇددى 
نىڭ لۇقجەسۇر ـــ بىپەرۋالىق ،شىجائەتنىڭ تۇتقۇسى سەزگۈرلۈك ـــ

 .«دۇردۈشمىنى
 غان بولىدۇ،كىمكى دۈشمەننى ئاجىز سانىسا ئالدان»مۇنداق دەيدۇ:  لەربەزى

شۇڭا جەڭدە يۈرىكىڭالر چوڭ  كېلىدۇ بىشىگە دۈشمىنى چوقۇم غالىئالدانغان ك
( )دۈشمەن بىلەن بولغان. غەلىبە قازىنىشىڭالرغا سەۋەب بولىدۇبولسۇن چۈنكى ئۇ 

دەيدۇ. ئىتائەتنى الزىم ئالغا ئۈنسىلەرنى ئۇ  ئاداۋەتلەرنى ئەسلەڭالر چۈنكى-گىن
ىر ب ھىيلەبىر جەڭدىكى ئۇ جەڭچىلەرنىڭ قورغىنىدۇر. گاھىدا  چۈنكى تۇتۇڭالر
ى مەغلۇپ قوشۇننبىر سۆز ئېغىز گاھىدا بىر  .ئۈنۈملۈكرەكتۇرنمۇ پىداكاردى

 جەڭ دۈشمىنىڭ بىلەن دۇر.بىنىڭ سەۋەبىىغەلـــ  قىلىدۇ. چىداملىق بولۇش
)يەنى ئالدى بىلەن دۈشمەننى مەغلۇپ  بولسۇن.ئاخىرقى ھىيلەڭ ىڭ سېن قىلىش
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تەدبىرلەرنى قولالنغىن، ئەگەر بۇالر پايدا بەرمىسە ئاندىن -قىلىدىغان بارلىق چارە
 ، تاجاۋۇزرگىدۇرتەدبىر بىلەن بى-چارە ـــ بەىغەلقوراللىق جەڭ قىلغىن.( 

قلىق نچاقورقۇ ىنىڭالردابىلەن زەپەر قولدىن كېتىدۇ. دۈشمەنگە ئۇچراشق قىلىش
 ،ڭالركىنمەېچ ( كۈچۈڭالر يېتىدىغان تۇرۇپدۈشمەننى يېڭىشكە، )قىلماڭالر

مەت ئالغاندا يغەنى ،لىگەندە پۇرسەتنى قولدىن بەرمەڭالرىكنى ئىگۈنلۈستۈئ
-نىڭ ئەرزىمەس مالدۇنيا نىىڭالرجىھادقىلىۋاتقان  ،خىيانەت قىلماڭالر

ماتالىرىنى دەپ -دۇنيانىڭ ئەرزىمەس مالماتالىرىدىن پاكالڭالر )يەنى 
 .«جىھادىڭالرنى بۇلغىماڭالر(

 
(13) 

 ۋەدۈشمەنگە ئۇچرىشىشنى ئارزۇ قىلىشتىن توستى  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 دى.ۇلمانالرنى چىداملىق بولۇشقا بۇيرمۇسۇ

قىلىنىدۇكى،  دىن نەقىلرەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەۋفا  ۇئابدۇلالھ ئىبنى ئەب .281
ن ىتهللا ،ئارزۇ قىلماڭالر ە ئۇچرىشىشنىدۈشمەنگ: »ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

چىداملىق ئەگەر دۈشمەنلەرگە ئۇچرىشىپ قالساڭالر  .سوراڭالر نىخاتىرجەملىك
 ①«بولۇڭالر!

 
(15) 

ئوت بىلەن كۆيدۈرۈش، ئۇالرنى  قىلىش، ②ىدۈشمەنلەرنى مۇسل ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
ئەھدىنى ھەمدە  قاتارلىقالردىن توستىدىنى بۇزۇش ئەھ ۋە ۋەدىسىدە تۇرماسلىق

 نى ئېيتتى.ئىكەنلىكى دىنىىتمۇناپىقالرنىڭ سۈپ ش بولسابۇزۇ
دىن رىۋايەت قىلىنغان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئابدۇلالھ ئىبنى ئەمىر  .288

كىمدە بۇ تۆت خىل سۈپەت بار بولۇپ، »ېگەن: مۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصھەدىستە، رەسۇلۇلالھ 
 كىمدە شۇ سۈپەتلەرنىڭ بىرەرسى ؛مۇناپىقتۇر رەسمىيئۇ  تۆت خىل سۈپەت تېپىلسا

تېپىلسا، تاكى شۇنى تاشلىمىغۇچە ئۇ كىشىدە مۇناپىقلىقنىڭ بىر خىسلىتى 
. 3. سۆزلىسە يالغان سۆزلەش؛ 2. ئامانەتكە خىيانەت قىلىش؛ 1بولغان بولىدۇ: 

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
بۇرۇن، قۇالق ۋە بېشىنى كېسىش قاتارلىق ئىشالر ئارقىلىق جەسەتلىرىنى ئەسلىدىكى  —مۇسلى قىلىش  ②

 ھالىتىدىن ئۆزگەرتىۋېتىشتۇر.
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 ①«.ئاغزىنى بۇزۇپ تىلالش جىدەللىشىپ قالسا. 5ۋەدىسىگە ۋاپا قىلماسلىق؛ 
 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ دىن نەقىل قىلىنىدۇكى، رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە  .281
تائاال مۇنداق دەيدۇ(: >قىيامەت كۈنى ئۈچ تۈرلۈك كىشى  هللا): »ېگەنمۇنداق د

مېنىڭ نامىم بىلەن ۋەدە بېرىپ، ئاندىن خىالپلىق . 1بىلەن ئۆزۈم دەۋالىشىمەن: 
بىر . 3 پۇلىنى يېگەن كىشى؛ئادەمنى سېتىپ، ئۇنىڭ ھۆر . 2 قىلغان كىشى؛

 ②«.ئاندىن ئۇنىڭ ھەققىنى بەرمىگەن كىشى<ئىشلىتىپ، تولۇق مەدىكارنى 
. ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، 215

 هللاكېيىن ئۆتكەن بارلىق كىشىلەرنى -ئىلگىرى» :ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
ۋەدىسىدە تۇرمىغان ھەربىر كىشىگە بىر بايراق  قىيامەت كۈنى جەملىگەندە،تائاال 

 ③«.تىكلىنىدۇ ۋە: >بۇ پاالنچىنىڭ ۋاپاسىزلىقى< دېيىلىدۇ

قىلىنىدۇكى،  دىن نەقىلرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پتالى ۇئەلى ئىبنى ئەب. 211
 )يەنى بىردۇر سىمۇسۇلمانالرنىڭ ئەھدىبارلىق : »ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

بارلىق مۇسۇلمانالر بىرەر كاپىرغا پاناھلىق بېرىشتە باراۋەر ھوقۇقلۇق بولۇپ، بۇ 
ئەھدە كۆپ ساندىكى كىشىلەردىن ياكى ئاز ساندىكى كىشىلەردىن، يۇقىرى 
تەبىقىدىكى كىشىلەردىن ياكى تۆۋەن تەبىقىدىكى كىشىلەردىن سادىر بولغان 

نىڭ كىمكى بىر مۇسۇلمان ،اشۇڭ بولسۇن، ھەممە بۇنى ئېتىراپ قىلىدۇ(.
 لەرنىڭىبارلىق كىش پەرىشتىلەرنىڭ ۋە ،نىڭهللائۇنىڭغا  ،نى بۇزساسىدىئەھ

 تەۋبىسىنى ۋە بەرگەن تۆلىمىنى ئۇنىڭنى ۈقىيامەت كتائاال  هللا سۇن!لەنىتى بول
 ④«.دۇقوبۇل قىلماي

ۋەدىسىگە خىالپلىق قىلىش ، ئەسكەرلەر ئەمىرى ۋە باشقىالر شۇنىڭ ئۈچۈن
 ئەڭ ىنىشى الزىم. بۇ قىلمىشالر ئەركەكلەر ئۈچۈننى بۇزۇشتىن ساقلئەھدىۋە 

 نىبئازا ىرگە،كاتتا گۇناھ بولۇش بىلەن ب لەردىن بىرى بولۇپ،قەبىھ سۈپەت
 سۈپەتتۇر. غۇچىقىل رگە گىرىپتاقاباھەتلىك مۇسىبەتلەر ەتكۈچى ۋەلتېز

  
 خاتىمە

 نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇجابىر ئىبنى ئابدۇلالھ  .212
                                                            

 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 بۇخارى توپلىغان. ②
 مۇسلىم توپلىغان. ③
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ④
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بىر نەرسە ئاتا قىلىنغان كىشى بىرەر نەرسە : »ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
غا كىشى ئۇنىڭ مەدھىيىلىگەن مەدھىيىلىسۇن. تاپالمىسا تاپالىسا قايتۇرسۇن،

)رەھمەت ئېيتمىسا(  قىلىنغان ياخشىلىقنى( يوشۇرۇپ)ئېيتقان بولىدۇ.  رەھمەت
 ①.«ىدۇئۇنىڭغا تۇزكورلۇق قىلغان بول

سىلەرگە ياخشىلىق قىلغان »مۇنداق دېيىلگەن:  لەۋزىدەھەدىسنىڭ يەنە بىر 
ئەگەر ياخشىلىقىغا ياخشىلىق  !اخشىلىق بىلەن جاۋاب قايتۇرۇڭالري كىشىگە

بىلەن جاۋاب قايتۇرۇشتىن ئاجىز كەلسەڭالر، ئۆز كۆڭلۈڭالردا اليىق بولدى دەپ 
 ۇھەقىقەتەن شۈكۈر قىلغۇچىالرنى مۇكاپاتاليدهللا  قىلىڭالر.قانائەتلەنگۈدەك دۇئا 

 .②«ىدۇئۇالرنى ياخشى كۆر ۋە
شۇنىڭ ئۈچۈن، ئۆزىدىكى نېئمەت ۋە بايلىقالرنى ھېس قىلىش، ئۇ 
نېئمەتلەرگە ئېرىشىشكە سەۋەب بولغان كىشىلەرگە رەھمەت ئېيتىش، ئۆزىگە 

 هللالۇپ ئوخشىغان ئاجىز بىر كىشىنىڭ بۇ نېئمەتلەرگە يېتىشىگە سەۋەب بو
يولىدا جېنىنى تەقدىم قىلغان كىشىگە دۇئاالرنى ئايىماسلىق، ئۆز مېلىنى ۋە 
جېنىنى تەقدىم قىلىش يولىدا ئۇالرغا ئەگىشىشتىن ئاجىز كەلگەن تەرەپلىرىنى 

ئىرادىسىنى كۈچەيتىش ـــ ھەربىر مۇسۇلماننىڭ -تولۇق ھازىرالش ۋە ھىممەت
 مەجبۇرىيىتىدۇر.

شى كېرەككى، رۇم ۋە پارىس پادىشاھلىرىنى مۇسۇلمان شۇنى ئېنىق بىلى
تەختتىن چۈشۈرگەن، ئۇالرنىڭ تەۋەلىكىگە ئىسالم ھاكىمىيىتىنى تىكلىگەن؛ 
ئۇالرنىڭ نىجىس تەنلىرىدىن شۆھرەت تونلىرىنى سالدۇرۇپ، باشلىرىدىن شاھلىق 

ئوقيالىرىنى ئۇالرنىڭ قېنىدىن سۇغۇرۇشنى -تاجىلىرىنى تارتىپ ئالغان؛ نەيزە
ن، قىلغابىلگەن، ئۇالرنىڭ كاتتىۋاشلىرىنىڭ بېشىنى تىنىدىن جۇدا لەززەت 

سانى قانچە بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، ھەتتا ئۇالرنىڭ  ؛خار قىلغان مەشھۇرلىرىنى
نەچچە مىليون بولسىمۇ ئەمما ئەرزىمەس ھالەتكە چۈشۈرۈپ قويغان؛ ئۆزىنى چوڭ 

نا ى توي قىلىپ تۇرۇپمۇ زىتۇتقان تەكەببۇرالرنىڭ بۇرنىنى توپىغا مىلىگەن؛ خۇدد
-بوران قىلغاندەك، دۈشمەنلەرنىڭ شەھەر-قىلغان كىشىنى شەرئىي تاش

ھازىرقى زاماندىكى تانكا، ھاۋۇن ۋە زەمبىرەك قاتارلىق سېپىللىرىنى مەنچاناقالر )
( بىلەن توپقا تۇتقان، ھەتتا چەكلەنگەن ھۆكۈمدىكى توپ قورالالرغا ئوخشاش

                                                            
 دېگەن.« ھەسەن»ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى توپلىغان، شۇئەيب ئەرنەئۇت ۋە ئەلبانى  ①
 تەبرانى توپلىغان. ②
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ن قىلىش ۋاجىب بولغان ئىشقا ئايالنغان؛ ئۆزئارا ئىشالرمۇ ئۇالرغا نىسبەتە
ھەمكارلىشىپ ھەيۋەتلىك زور قوشۇنالرنى تەشكىللىگەن؛ قولىدىكى بارچە 
ئىمكانىيەتنى سەرپ قىلىپ زوراۋان زومىگەرلەرنى چېكىندۈرگەن؛ ياۋۇز 
ئەسكەرلەرنىڭ ھەيۋىسىنى يەرگە ئۇرۇپ، ئىسالم دىنىدىن چىقىپ مۇرتەد بولۇپ 

ئىسالمغا قايتۇرۇپ كەلگەن؛ شەرق ۋە غەربنى فەتىھ قىلغان دىننىڭ  كەتكەنلەرنى
ياردەمچىلىرى، ھىمايە قىلغۇچىلىرى ۋە ئىسالمنىڭ باتۇر ئەزىمەتلىرى بولغان 

-ساھابە، تابىئىن ۋە ئۇالرنىڭ يولىغا ئەگەشكەن كىشىلەردىن ئىبارەت مۇجاھىد
تائاال ئوتتۇرىغا چىقارمىغان بولسا، بىز ئۇالرنىڭ قالدۇق  هللاجەڭچىلەرنى 

نېئمەتلىرى ئىچىدىن ئورۇن ئااللمىغان ۋە ئۇالرنىڭ ھىممەت سايىسى ئىچىدىكى 
خاتىرجەم ھاياتتا ياشىمىغان بوالتتۇق. بىز ئۇالرنىڭ تىرىشچانلىقى ئارقىلىق 

قىلغان مەنپەئەتنىڭ قەدرىگە يەتمىدۇق، گەدەنكەشلىك -ئېرىشكەن پايدا
كىشىلەرگە زەربە بېرىشكە ۋە قارشى چىقىشقا سەل قارىدۇق، دىن دۈشمەنلىرىنىڭ 

ن قىلىچالر بىلە-مەنپەئەتلىرىگە ئالدىنىپ ئۇالرغا نەيزە-بىزگە يەتكۈزگەن پايدا
 ئۆلۈم شارابىنى ئىچۈرۈشتىن باش تارتتۇق.

لدۇق. بۇرادەرلەرگە رازى بو-ماكان ۋە دوست-زاۋاللىققا يۈز تۇتىدىغان ئۆي
 يول ئالغان كەبىتەرەپكە  )ئېزىتقۇ( دۇنياغا خۇددى ئۇسسىز قالغان كىشى ئالۋۇن

بېرىلدۇق. بۇ ھاياتقا خۇددى دۇنيادىن ئايرىلمايدىغان ۋە )رەببىمىزنىڭ ھۇزۇرىغا( 
 قايتمايدىغان كىشىدەك مايىل بولدۇق. 

، جىھادتىن شۇنچىلىك يۈز ئۆرىدۇقكى، ئارىمىزدا جىھادنى ئەسلىتىدىغان
جىھادقا قىزىقتۇرىدىغان بىرەر كىشى، بىرەر پىرقە ياكى )كىتابلىرىمىزدا( بىرەر 
ئابزاسمۇ تېپىلمىدى. جەڭگىۋارلىقنىڭ ئەڭ يۇقىرى پەللىسىدىن ھورۇنلۇقنىڭ 

 ئەڭ چوڭقۇر ھاڭلىرىغا چۈشۈپ قالدۇق.
بۇ يېڭى ئەۋالد يېپيېڭى ۋە « دوست تۇتقان»خاتىرجەملىكنى ئۆزىگە 

تونىنى كونا كىيىملەرنى چۆرۈپ تاشلىغاندەك تاشلىۋەتتى.  چىرايلىق جىھاد
ھەۋەس ۋە خارلىق -گۈزەل ۋە كۆركەم بۇ جىھاد نوتىسى )كۆچىتى( ھاۋايى

سەۋەبىدىن قۇرۇپ كەتتى. چاقناپ ۋە پارالپ تۇرغان جىھاد يۇلتۇزى ئىززەت 
خۇددى ئەزەلدىن مەۋجۇد بولۇپ باقمىغان ئاسمىنىدىن ئۆچۈپ كەتتى. جىھاد 

ئىلگىرى كۈچلۈك  ئۆچۈرۈلدى. شۇ سەۋەبلىك، شەكلى ۋە نامى ادەتتەك، ئۇنىڭئىب
بولغان دىن مانا ئەمدى ئاجىزلىدى؛ ھالبۇكى، ئۇ دىن ـــ مۇسۇلمانالر تەرىپىدىن 
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مۇسۇلمانالرنىڭ يۆلەنچۈكى  كۈچلەندۈرۈلگەندىن كېيىنھىمايە قىلىنىدىغان ۋە 
ا دۈشمەنلەر تەرىپىدىن تۇتقۇن شۇڭالشقا قۇرۇقلۇق ۋە دېڭىزالرد ئىدىبولغان 

 رىۋالغىنىدەك تىرىپىكۆرمىگەن دانالرنى ت-قىلىنساق، ئۇچارلىقالرنىڭ كۆرگەن
توپ -يەككە ياكى توپ-يېزىالردا ۋە چەت ياقىالردا يەككە-ئېلىنساق، شەھەر

ھالەتتە تۇتۇلۇپ كېتىلسەكمۇ، يەنىال ئۇالرنىڭ قىلغىنى توغرا، بىزنىڭ خاتادەك 
 چىشمايدىغان ھالەتكە كېلىپ قالدۇق. قەلبلىرىمىز ئې

ئى بۇرادەر! ئەھۋالىمىزنىڭ بۇزۇلغانلىقىنى ۋە دىنىمىزنىڭ كامالەتكە 
يەتكەندىن كېيىن يەنە نۇقسانلىققا قاراپ يۈزلىنىۋاتقانلىقىنى ئىنكار قىلمىغىن 
چۈنكى بىز دىندىكى دىننىڭ ئەڭ ئۇلۇغ شۇئارلىرىدىن ھېسابلىنىدىغان جىھاد 

-ەرك قىلىپ مۇشرىكالرغا ئۇرۇش قىلىشقا سەل قارىدۇق. ئۆيئىبادىتىنى ت
ئىمارەت سېلىشقا يۈزلىنىپ كەتتۇق، دۇنيادا چەكلەنگەن ھەرقانداق يامان ئىشنى 
قىلىشقا ئۇرۇندۇق، شۇ سەۋەبلىك خىيالىمىزغا جىھاد ئەسال كىرىپ باقمىدى ۋە 

مال توپالشتىن يەنە پۈتۈن ۋۇجۇدىمىز بىلەن قۇرۇق ئارزۇالرنى داۋام قىلىش ۋە 
)باشقا ساھەگە( ۋاقتىمىز يوق دەپ ئويلىدۇق. بىزنىڭ بۇ ھالىمىزنى داتلىغاندىن 

ھىدايەت قىلغان كىشىال ھەقىقىي  هللاكۆرە، ئىچىگە يۇتقان كىشى ياخشىراق. 
تىن باشقا ئىگە بولغۇچى هللائازدۇرۇۋەتكەن كىشىگە  هللاھىدايەت تاپقۇچىدۇر، 

 يوقتۇر.
! بىز ساڭا خارلىق، تۆۋەنچىلىك، ئاجىزلىق ۋە مۇھتاجلىقىمىزنى هللائى 

ئېھسانىڭغا پېقىرچىلىق ۋە ئامالسىزلىق -بىلدۈردۇق؛ سېنىڭ پەزلى
ى ! سەن قەلبتىكهللاقوللىرىمىزنى تەڭلىدۇق. سېنىڭ ئالدىڭدا تۇرۇپتىمىز، ئى 

نىيەت ۋە سىرالرنى بىلگۈچىدۇرسەن. ئى رەببىمىز! سېنىڭ رەھمىتىڭدىن 
ىنىشقا ۋە ۋەيران بولۇشقا سەۋەب بولىدىغان ئىشنى )دۇنياغا يۈزلىنىپ، قوغل

جىھادنى تەرك قىلىشنى( ئەمدى بىزگە قايتا يۈكلىمىگىن. بىز يازغان بۇ 
كىتابالرنى قىيامەت كۈنى زىيىنىمىزغا گۇۋاھچى قىلمىغىن. دەرگاھىڭدىكى 

گە مەرتىۋىلەرنىڭ ئەڭ ئالىيسى بولغان، ساڭا يېقىنلىق مەرتىۋىسى
ئېرىشتۈرىدىغان شاھادەتنى بىزگە نېسىپ قىلغىن. سېنىڭ ئالدىڭدا قانچىلىغان 
يۈزلەر قارىداپ، قانچىلىغان يۈزلەر نۇرلىنىپ كېتىدىغان كۈندە يۈزىمىزنى نۇرلۇق 

ەت قۇۋۋ-ئېھسان ئىگىسىدۇرسەن. پۈتۈن كۈچ-! سەن كاتتا پەزلىهللاقىلغىن. ئى 
 سېنىڭ ئىلكىڭدىدۇر.
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ىدا ئوت ئۇچقۇنلىرى چاقناپ تۇرسىال، قوشۇنالر ئارا جەڭ تۇمانلىرى ئارىس
توقۇنۇشالردا جەڭ ئاتلىرى جەۋالن قىلىپ تۇرسىال، ئۆز تىرىشچانلىقى بىلەن 
شېرىك زۇلمىتىنى يوقاتقان، ئۆز جىھادى ۋە جەڭگىۋارلىقى بىلەن تۆھمەتخور 

-گە، ئۇنىڭ ئۇلۇغ ئائىلە ملسو هيلع هللا ىلصمىللەتنى قورقۇتقان سەييىدىمىز مۇھەممەد 
-بىئاتلىرىغا، باتۇر ۋە قەھرىمان ساھابىلىرىغا ئەڭ ئەۋزەل ۋە ئەڭ مول رەھىمتاۋا

 شەپقىتىڭ بىلەن مەرھەمەت قىلغىن؛ ئۇالرنى دائىم ۋە ئەبەدىي ساالمەت قىلغىن.

 !احلمد هلل رب العاملنيو 
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