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 مۇقەددىمە
قا خاستۇر! ئۇ ىزتتىن هللاساەاالر -بارلىق ھشمدۇ ، ۈبھىسىزكى

ياردەم اە مشغپىرەت تىلشيمىز، ەشپسىمىزەىڭ  شررىدىن اە 
قا سېغىنىپ پاەاھ تىلشيمىز. هللائشمشللىرىمىزەىڭ ياماەلىقىدىن 

ئاىدۇرغان هللاھىدزيشت قىلغان كىشىنى ھېچكىم ئاىدۇرزلمايدۇ اە هللا
ىر رىمشەكى، بىھىدزيشت قىاللمايدۇ. گۇازھلىق ب كىشىنى ھېچكىم

يېگاەىدۇر، -ئىالھ يوقتۇر، ئۇ يشككش بىر ھشقتىن با قا ھېچهللا
رىمشەكى، مۇھشممشد ى ېرىكى يوقتۇر. يشەش گۇازھلىق ب ئۇەىڭ ھېچ

 ۇر.ەىڭ بشەدىسى اە ئشلچىسىدهللا ملسو هيلع هللا ىلص

ْسِلمُّوَن ﴿ ْم مُّ تُّ
ْ
ن
َ
ا َوأ

َ  
 إِل
َ ن 
ُّ
مُّوت

َ
اِتِه َولَا ت

َ
ق
ُّ
 ت

َ  
َه َحق

َ  
وا الل

ُّ
ق
َ  
وا ات

ُّ
ِذيَن آَمن

َ  
َها ال

ُّ ي 
َ
ر! ئى مۇئمىنلش» ﴾يَا أ

 مۇسۇلماەلىق پشقشت قىلىڭالر، تشقۋزدزرلىق رەاىشتش اليىق قاهللا
 .①«ربولۇڭال ازپات بىلشەال ھالىتىڭالر

اسُّ ﴿
َ 
َها الن

ُّ ي 
َ
مَا رَِجالًا يَا أ هُّ

ْ
 ِمن

َ  
ْوَجَها َوبَث

َ
َها ز

ْ
َق ِمن

َ
ل
َ
ٍس َواِحَدٍة َوخ

ْ
ف
َ
ْم ِمْن ن

ُّ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ِذي خ

َ 
مُّ ال

ُّ
ك
َ وا َرب 

ُّ
ق
َ  
ات

ْم َرقِيًبا
ُّ
ْيك

َ
اَن َعل

َ
َه ك

َ  
 الل

َ ْرَحاَم إِن 
َ
أ
ْ
وَن ِبِه َوال

ُّ
َساَءل

َ
ِذي ت

َ 
َه ال

َ  
وا الل

ُّ
ق
َ  
ِثيًرا َونَِساًء َوات

َ
ر! ئى ئىنساەال» ﴾ك

بىر ئىنساەدىن )يشەى ئادەم ئشلشيھىسساالمدىن( يارزتقان،  سىلشرەى
 ۇ ئىنساەدىن )يشەى ئۆى جىنسىدىن( ئۇەىڭ جۈپتىنى )يشەى ھشاازەى( 

-ادەم بىلشن ھشاازدىن( ەۇرغۇن ئشريارزتقان اە ئۇالردىن )يشەى ئ
رسش بىرىڭالردىن ەش-ڭالردىن قورقۇڭالر، بىررەببىئايالالرەى يارزتقان 

-سىلش قورقۇڭالر، تىنهللاى بىلشن سورزيدىغان سورىغاەدز ەام
 سىلشرەى ھشقىقشتشن هللارەھىمنى ئۈىۈپ قويۇ تىن ساقلىنىڭالر. 

 .②«تۇرغۇچىدۇر كۆىىتىپ( ئشھۋزلىڭالرەى پۈتۈن يشەى)
                                                           

 ئايشت. -102سۈرە ئال ئىمرزن  ①
 ئايشت. -1سۈرە ەىسا  ②
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﴿ 
َ  
وا الل

ُّ
ق
َ  
وا ات

ُّ
ِذيَن آَمن

َ  
َها ال

ُّ ي 
َ
وْلًا َسِديًدايَا أ

َ
وا ق

ُّ
ول
ُّ
ْم َوَمْن  ۞َه َوق

ُّ
وبَك

ُّ
ن
ُّ
ْم ذ

ُّ
ك
َ
ِفْر ل

ْ
غ
َ
ْم َوي

ُّ
ك
َ
ْعمَال

َ
ْم أ

ُّ
ك
َ
 ل
ْ
يُّْصِلح

ا َعِظيًما
ً
وْز

َ
 ف
َ
از
َ
ْد ف

َ
ق
َ
هُّ ف

َ
ول َه َوَرسُّ

َ  
 رزتوغ قورقۇڭالر، تىنهللائى مۇئمىنلشر! » ﴾۞يُِّطِع الل
 يشەى) تۈىەيدۇ ئشمشللىرىڭالرەى سىلشرەىڭ هللا[. 70] قىلىڭالر سۆىەى

 گۇەاھلىرىڭالرەى ،(قىلىدۇ مۇاەپپشق ئشمشللشرگش ياخشى سىلشرەى
 ئىتائشت پشيغشمبىرىگش ئۇەىڭ اە قا هللا كىمكى قىلىدۇ. مشغپىرەت

 .①«[17] بولىدۇ قاىزەغان مۇاەپپشقىيشت ىور قىلسا
 ىجائشت  !قشدىرلىك قېرىندىشىم ،مشقسشتكش كشلسشك
، ئۇ قارزملىق بىلشن قورقۇەچاقلىقنىڭ دۇرپشىىلشتلشرەىڭ تۈارۈكى

قا ياخشى گۇمان هللا ،لۇپوگۈىەل ئشخالق ببىر ئوتتۇرىسىدىكى 
 چۈەكى  ىجائشتنىڭ ىشنىڭ ئىپادىسىدۇرقىلىش اە تشاەككۈل قىل

 ،قا بولغان ئىمان اە سشار كۈچشيتىدۇ.  ۇەىڭ ئۈچۈنهللائشسلىنى 
لى ىڭ ئشسپشىىلشتلشرە شھرىماەلىق اە مشردلىكباتۇرلۇق، ق ، ىجائشت

دىن اە دۇەيا جشھشتتش ياخشى  ادەم بالىلىرىنىڭھېسابلىنىدۇ. ئ
لىكى كشە شبولۇ ى پشقشت  ىجائشت اە سېخىيلىق بىلشن مۇكشممشلل

 گشنتائاالدىن يۈى ئۆرۈ هللاتىش ئارقىلىق ىجىھادەى تشرك ئئۈچۈن، 
ئۆىىنىڭ يولىدز جىھاد قىلىدىغان  تائاالهللا كىشىلشرەىڭ ئورەىغا 

تائاال   هللا د .ۇرۇپ قويىدىغاەلىقىنى بايان قىلئالما تبا قا قشامنى 

وهُّ ﴿ مۇەدزق دەيدۇ:ھشقتش  بۇ
ر ُّ
ُّ
ض
َ
ْم َولَا ت

ُّ
َرك
ْ
ي
َ
وًْما غ

َ
لِيًما َويَْسَتْبِدْل ق

َ
اًبا أ

َ
ْم َعذ

ُّ
بْك ِ

 
َعذ

ُّ
وا ي ِفرُّ

ْ
ن
َ
ا ت

َ  
إِل

هُّ 
َ  
ا َوالل

ً
ْيئ

َ
ِدير   ش

َ
ْيٍء ق

َ
ِ ش

ل 
ُّ
ى ك

َ
 هللائشگشر سىلشر جىھادقا چىقمىساڭالر، » ﴾ َعل
 الرغائورەۇڭ( قىلىپ ھاالك سىلشرەى. )قىلىدۇ ئاىزب قاتتىق سىلشرگش
 ىىيان قىلچش قاهللا سىلشر كشلتۈرىدۇ، قشامنى با قا سىلشردىن

 .②«قادىردۇر ەشرسىگش ھشر هللا يشتكۈىەلمشيسىلشر،

                                                           
 .لشرئايشت -71 اە-70سۈرە ئشھززب  ①
 ئايشت. -39سۈرە تشابش  ②



 
 قۇۋۋەت ۋە شىجائەت  

6 
 

 هللاتىش ئارقىلىق ىئېھساەنى تشرك ئ-خشير ، ۇەىڭدەك 
يولىدز ئۆى تائاال  هللائورەىغىمۇ  گشن كىشىلشرەىڭۈيۈى ئۆرتائاالدىن 

ۇرۇپ ئېھسان قىلىدىغان با قا بىر قشامنى ئالما ت-خشير
: مۇەدزق دەيدۇبۇ ھشقتش  تائاال هللا د .قويىدىغاەلىقىنى بايان قىل

﴿ 
َ
مَا يَْبخ

َ  
ِإن
َ
ْل ف

َ
لُّ َوَمْن يَْبخ

َ
ْم َمْن يَْبخ

ُّ
ك
ْ
ِمن

َ
ِه ف

َ  
وا فِي َسِبيِل الل

ُّ
ِفق

ْ
ْدَعوَْن لِتُّن

ُّ
لَاِء ت

ُّ
ْم َهؤ تُّ

ْ
ن
َ
 َها أ

ْ
ف
َ
هُّ لُّ َعْن ن

َ  
ِسِه َوالل

 
َ م 
ُّ
ْم ث

ُّ
َرك
ْ
ي
َ
وًْما غ

َ
وْا يَْسَتْبِدْل ق

َ  
َتوَل

َ
 َوإِْن ت

َراءُّ
َ
ق
ُّ
ف
ْ
مُّ ال تُّ

ْ
ن
َ
ُّ َوأ نِي 

َ
غ
ْ
 ال

ُّ
ون

ُّ
مْ لَا يَك

ُّ
ك
َ
ال
َ
ْمث

َ
ەدزق سىلشر  ۇ» ﴾وا أ

 قىلىشقا سشرپ( مال-پۇل) يولىدز ەىڭهللالشركى، ىكىشىلشرس
 ار،ب قىلىدىغاەالر بېخىللىق ئارزڭالردز سىلشرەىڭ چاقىرىلساڭالر،

 ئۈچۈن ىىيىنى ئۆىىنىڭ ئۇ قىلىدىكشن، بېخىللىق كىمكى
ردىن( مۈلكۈڭال-مال سىلشرەىڭ) هللا قىلىدۇ. بېخىللىق

 سىلشر ئشگشر موھتاجسىلشر،( قاهللاسىلشر بولساڭالر )بىھاجشتتۇر، 
  قابا ئورەۇڭالرغا سىلشرەىڭ هللا ئۆرۈسشڭالر، يۈى( تائىتىدىن ەىڭهللا)

 بشلكى) بولمايدۇ ئوخشاش سىلشرگش ئۇالر ئالما تۇرىدۇ، قشامنى بىر
 .①(«قىلىدۇ ئىتائشت قاهللا

 ىجائشت اە سېخىيلىق بىلشن  زولىديئۆىىنىڭ  تائاال هللا
لشپ كشتكۈچىلشرەىڭ دەرىجىسىنى ئۈستۈن ىياخشىلىققا ئىلگىر

ِه  مۇەدزق دەيدۇ: ھشقتش بۇ تائاال هللاقىلد . 
َ  
ِه َولِل

َ  
وا فِي َسِبيِل الل

ُّ
ِفق

ْ
ن
ُّ
ا ت

َ  
ل
َ
ْم أ

ُّ
ك
َ
﴿َوَما ل

َق ِم 
َ
ف
ْ
ن
َ
ْم َمْن أ

ُّ
ك
ْ
ْرِض لَا يَْسَتِوي ِمن

َ
أ
ْ
مَاَواِت َوال

َ  الس 
ُّ
 ِمَن ِميَراث

ً
مُّ َدَرَجة

َ
ْعظ

َ
 أ
َ
ِئك

َ
ول
ُّ
َل أ

َ
ات

َ
ْتِح َوق

َ
ف
ْ
ْبِل ال

َ
ْن ق

هُّ 
َ  
ى َوالل

َ
ْسن حُّ

ْ
هُّ ال

َ  
ا َوَعَد الل

ً  
ل
ُّ
وا َوك

ُّ
ل
َ
ات
َ
ْعدُّ َوق

َ
وا ِمْن ب

ُّ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
ِذيَن أ

َ  
ِبير   ال

َ
وَن خ

ُّ
ْعمَل

َ
 ېمىشقاەسىلشر » ﴾ِبمَا ت

 اە ئاسماەالرەىڭ قىلمايسىلشر، سشرپ( مال-پۇل) يولىدز ەىڭهللا
 فشتىھ مشككش سىلشردىن خاستۇر. قاهللا مىرزسى ىېمىننىڭ

لۇلالھ )رەسۇ بىلشنمال سشرپ قىلغاەالر -  پۇلئىلگىر قىلىنىشتىن

                                                           
 ئايشت. -38سۈرە مۇھشممشد  ①
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 شتىھفر بىلشن( ئۇرۇ قاەالر )مشككش بىلشن بىرلىكتش تۇرۇپ دۈ مشەلش
قىلغاەالر اە ئۇرۇ قاەالر مال( ەشپىقش -نغاەدىن كېيىن پۇلىقىل
ش  ۇالرەىڭ دەرىجىسى )مشككش ئشمشس، ئشەبىر  بىلشن( بارزاەر -)بىر

غان اە ئۇرۇ قاەالرەىڭ قىلىنغاەدىن( كېيىن ەشپىقش قىلفشتىھ 
 اەدە جشەنشتنى هللا)دەرىجىسىدىن( چوڭدۇر، )ئۇالرەىڭ( ھشر بىرىگش 

 .①«خشاەردزردۇر ئىشىڭالردىن قىلىۋزتقان سىلشرەىڭ هللا. قىلد 
ەىڭ باتۇرلۇق سشھىپىلىر  بىلشن  ملسو هيلع هللا ىلصكېلىڭالر! رەسۇلۇلالھ 

ەىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصتائاال بىزلشرگش پشيغشمبشر  هللا ىدكى،رگش يا ايلى. ئۈمبى
 ەى قىيامشتلشر، بىزبىرىپ ئشخالق اە سۈپشتلىرىنى رىزىق قىلىپ

 .ئشمشس ئشجشبىلسا قاتارىدىن ق جامائىتىكۈەى ئۇەىڭ 
-ئۇ ىزتنىڭ ئائىلش گش، ملسو هيلع هللا ىلص تائاال پشيغشمبىرىمىز مۇھشممشد هللا

رەھمشت اە تىنىچ ئاماەلىق ئاتا  ساھابىلىرىگش تاازبىئاتلىرىغا،
 قىلسۇن.
 

 دۇرشىجائەت پەزىلەتلەرنىڭ تۈۋرۈكى

 بىلگىنكى،»ەدزق دەيدۇ: مۇ (رەھىمشھۇلالھ) ئشبششيھى
بىر كىشى بۇ  قاەدزق. « ىجائشت پشىىلشتلشرەىڭ تۈارۈكىدۇر

قۇااەتتىن  يھىورۇم قالسا، ئۇەىڭدز سشار اە رپشىىلشتتىن مشھ
مۇەدزق دېگشن: دزەىشمشەلشر.ئىبارەت پشىىلشت مۇكشممشل بولمايدۇ

رۇ ىغا تۇبنىڭ مۇستشھكشم بارلىق ياخشىلىقالرەىڭ ئشسلىسى قشل»
ئشمما  ىجائشت، سشار اە سېخىيلىق ئوتتۇرىسىدىكى  .②«باغلىقتۇر

پشرققش كشلسشك، بۇ سۈپشتلشر بشى  چاغالردز )بىر كىشىدە( جشم بولىدۇ، 

                                                           
 ئايشت. -10سۈرە ھشدىد  ①
 بشت. -310توم  -1 «املستطرف» ②
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 بولۇپ دتتش مشاجۇيشەش بشى  چاغالردز  ارزئىت سشاەبىدىن ئايرىم ھالش
 تۇرىدۇ.

ىيلىق ئشگشر مال بىلشن بولسا سېخ»كشفشا  مۇەدزق دەيدۇ: 
رۇپ ىىيان سېلىشتىن تىپ تۇىئشگشر قۇدرىتى ي ،لىك دېيىلىدۇدمشر

 ئشگشر ؛بۇ ئشپۇچاەلىق دېيىلىدۇ ىش بىلشن بولسا،قولىنى تارت
 «ائشت دېيىلىدۇ...ئۇ  ىج ،جاەدىن كېچىش ئارقىلىق بولغان بولسا

جشڭدە سشارچان بولۇش  ىجائشتتۇر، بىھۇدە : »ېگشند مۇەدزق اە يشەش
  ①«.ائشتتۇرەشرسىلشردىن ئۆىىنى تارتىش بولسا قاە

 
 دۇرئىنسانالرنىڭ ئەڭ شىجائەتلىكى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

أحسن الناس  ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي » :ئشەشس رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ مۇەدزق دېگشن 
س... سبقهم عىل فر ملسو هيلع هللا ىلص ة فكان النبي ولقد فزع أهل املدينوأشجع الناس وأجود الناس 

كىشىلشرەىڭ ئشڭ ياخشىسى، ئشڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپشيغشمبشر » «<وجدناه بحرا>وقال: 
باتۇر  اە ئشڭ سېخىيسى ئىد . بىر كۈەى مشدىنش ئشھلى 

)ئاازى  ملسو هيلع هللا ىلص)قورقۇەچلۇق بىر ئاازىدىن( چۆچۈپ كشتتى. پشيغشمبشر 
پتۇرۇپ بېرىپ، قايتىپ ئات چا كىشىلشردىن بۇرۇن چىققان تشرەپكش(

  ②.«دېد  <بۇ ئات بشك تېز چاپىدىكشن>كشلد  اە 
 ،كىنىدۇىقىل ەشقىلبشرز ئىبنى ئاىىب رەىىيشلالھۇ ئشەھۇدىن 

تىدز ھشممىڭالر ئى ئشبۇ ئۇمارە! ھۇەشين غاىى» :بىر كىشى ئۇەىڭدىن
ەىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصمشن پشيغشمبشر » :ئۇدەپ سورىغاەىد ،  «قاچقاەمىدىڭالر؟
ر سېپىدىن يۈكى رىمشن. مۇسۇلماەالىا گۇازھلىق بقاچمىغاەلىقىغ

دۇبۇلغىسىز كىشىلشر ھشازىىن قو ۇەىنىڭ بىر -يشڭگىل اە سااۇت

                                                           
 .بشت -65 ەاملىق كىتابى «الكليات»كشفشاىنىڭ  ①
 توپلىغان.بۇخار  اە مۇسلىم  ②
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قاەىتىغا قارزپ ئالدىرزپ ئىلگىرىلش كش با لىد . ھالبۇكى، 
 . دۈ مشند ئورۇەال تۇرۇلغان ئىچىالر ياىتىغا ئوقدۈ مشەنىڭ ئۇ قاە
مۇسۇلماەالرغا ھۇجۇم قىلىپ چېكشتكش توپىدەك   ئوقچىلىر  خۇدد 

تتى. كش پبۆلۈەۈسېپى  الرمۇسۇلماە ەىڭ بىلشن ۇ ،اەتتىۇئوق ياغدۇر
ھۇجۇم  تشرەپكش ملسو هيلع هللا ىلصپشيغشمبشر  لشردۈ مشە)بۇەى پۇرسشت بىلگشن( 

ىڭ ە ملسو هيلع هللا ىلصقىلىشقا با لىد . ئشبۇ سۇفيان ئىبنى ھارىس پشيغشمبشر 
گش يشر ملسو هيلع هللا ىلصىد . پشيغشمبشر ئ قېچىرىنىڭ چۇلۋۇرىنى مشھكشم تۇتۇازلغان

 تىن ەۇسرەت تىلشپ مۇەدزق دېد :هللاە  ۈپ دۇئا قىلد چۈ 
 ەىڭ رەسۇلى،هللامشن »

 ئابدۇلمۇتشللىب پۇ تىمشن.
 ،هللابىزگش ياردەم بشر 

 .«سشەدىن غشلبش تىلشيمشن
ەىڭ ەامى بىلشن هللا»مۇەدزق دەيدۇ:  رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ يشەش بشرز

 بىلشن ملسو هيلع هللا ىلصپشيغشمبشر بشك قاتتىق بولغاەدز بىز قشسشمكى، ئۇرۇش 
ىلشن ب ملسو هيلع هللا ىلص رپشيغشمبش ال ىجائشتلىكلشرئشڭ  ئارىمىزدىكى .قوغدىناتتۇق
 ①.«جشڭ قىالاليتتى بىرگش تۇرۇپ

 
 بار ىتىقۇۋۋ نىڭمىڭ ئەر 4 دە ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

يطوف عىل  ملسو هيلع هللا ىلصنبي ال كان» :ېگشنس رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ مۇەدزق دئشەش
ىر ب نىىئايال توققۇى ملسو هيلع هللا ىلصپشيغشمبشر »« وله تسع نسوة نسائه، يف ليلة واحدة
 ②.«چىقاتتى كېچىدە ئايلىنىپ

 بنى مالىكىئ ئشەشس :ەيدۇئشەھۇ مۇەدزق دقشتادە رەىىيشلالھۇ  

                                                           
 مۇسلىم توپلىغان. ①
 بۇخار  توپلىغان. ②
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نى ئايلىنىپ ىئايال 11 ىدەبىر كېچ ملسو هيلع هللا ىلصپشيغشمبشر » :رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ
  ۇەىڭغا قادىر ملسو هيلع هللا ىلصپشيغشمبشر : »مشن ئۇەىڭدىن دېگشەىد ، «چىقاتتى
: بىز: »رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ، ئشەشسەپ سورىسامد« بوالالمتى؟

 دېد .« < دېيىششتتۇققۇااىتى بار كىشىنىڭ 30دە  ملسو هيلع هللا ىلصپشيغشمبشر >
« كىشىنىڭ قۇااىتى بار دېيىششتتۇق 40» ەشقىلدە:يشەش بىر 
  ①.دېيىلگشن

 :ېگشنمۇەدزق د بىدزكىتا ەاملىق «الفتح» ھافىز ئىبنى ھشجشر
كىتابىدز  ەاملىق <نىڭ >جشەنشتنىڭ سۈپىتىئشبۇ ەۇئشيم»

 >جشەنشت ئشمما بولۇپ يۇقىرىقىدەك ەشقىل قىلىنغانمۇجاھىدتىن 
 .ىىيادە كشلگشن ېگشن سۆىئشھلىنىڭ ئشرلىرىدىن< د

 ىلەشقدىن رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ىەيد ئىبنى ئشرقشمئۇەىڭدىن با قا، 
إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة رجل يف األكل >قىلىنغان ھشدىستش: 
شھلىدىن بولغان بىر ئشر كىشىگش جشەنشت ئ> <والرشب والجامع والشهوة

يۈى ئادەمنىڭ قۇااىتى  ئۈچۈن جىما اە  شھۋەتيىش، ئىچىش، ىي
مىڭ  4ەىڭ قۇااىتى  ملسو هيلع هللا ىلصپشيغشمبشر دەپ كشلگشن. دېمشك،  <رىلىدۇىب

  ②.«دۇرقۇااىتىگش بارزاەر ئشرەىڭ
  

 يەرنى قاتتىق (دەرىجىدىكى ئۆتمىگىدەك )پالتا 
 شىئۇرۇپ پارچىلىۋېتى ىربنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

إنا يوم الخندق نحفر، » دەيدۇ: مۇەدزق جابىر رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ
فقالوا: هذه كدية عرضت يف الخندق، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصفعرضت كدية شديدة، فجاءوا النبي 

. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا ثالثة أيام ال نذوق ذواقا، فأخذ النبي <أنا نازل>
                                                           

   بۇخار  توپلىغان. ①
 .بشت -450توم  -1 «فتح البارى» ②
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 كۈەى خشەدەك غاىىتى بىز» «املعول فرضب، فعاد كثيبا أهيل، أو أهيم ملسو هيلع هللا ىلص
 قاتتىق (دەرىجىدىكى ئۆتمىگىدەك مېتىن) كوالاېتىپ، خشەدەك
 بۇ ئشھۋزلنى ئېيتتۇق. گش ملسو هيلع هللا ىلص قالدۇق اە پشيغشمبشر كېلىپ دۇچ يشرگش

ملسو هيلع هللا ىلص  پشيغشمبشر. تۇرد  ئورەىدىن دەپ <چۈ شي مشن>: ملسو هيلع هللا ىلص پشيغشمبشر

 سشھېچنشر كۈەدىن بېر  ئۈچ بىز. قورسىقىغا تاش تېڭىۋزلغان ئىد 
 ئېلىپ جوتۇ(ەىيشەى مېتىن ) ملسو هيلع هللا ىلص پشيغشمبشر. ئىدۇق مىگشنيى

 ىلشنب چېپىشى ەىڭملسو هيلع هللا ىلص  پشيغشمبشر يشر قاتتىق ھېلىقى چاپقاەىد ،
 ①.«كشتتى يۇمشاپ قۇمدەك
ھشسشن ھمشد اە ەشسائى ئش]: مۇەدزق دېگشن ئىبنى ھشجشر ىزھاف

 غاننىبايان قىل ىىيادە بۇ قىسسش ھشدىستش توپلىغانئىسناد بىلشن 
 ملا كان»: رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ مۇەدزق دېگشن ئىبنى ئاىىب بشرز ،بولۇپ

 ،ت لنا صخرة ال تأخذ فيها املعاولبحفر الخندق عرض ملسو هيلع هللا ىلصه حني أمرنا رسول الل  
ة فكرس فرضب رضب ،<الل هبسم > فجاء فأخذ املعول فقال :ملسو هيلع هللا ىلص فاشتكيت ذلك للنبى 

مر ها الحإىن ألبرص قصور  ، والل ه، أعطيت مفاتيح الشامالل ه أكرب>ثلثها وقال : 
فارس  الل ه أكرب أعطيت مفاتيح>ثانية فقطع الثلث اآلخر فقال : ، ثم رضب ال<الساعة

فقطع  <لل هابسم >، ثم رضب الثالثة وقال: <فأرسل والل ه إىن ألبرص قرص املدائن أبيض
صنعاء من  بوابإىن ألبرص أ  من والل هأكرب أعطيت مفاتيح الي الل ه>بقية الحجر فقال: 
غان كوال قا بۇيرۇبىزەى خشەدەك  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ»<« مكاىن هذا الساعة

مۇ كار قىلمايدىغان چوڭ بىر قورزم تاش جوتۇ(يشەى مېتىن )چاغدز، 
 شاەرخ گش ملسو هيلع هللا ىلص ۇەى رەسۇلۇلالھئالدىمىزەى توستى. بىز بخشەدەك ئىچىدە 

 ،دە-نى ئالد مېتىنلىپ قولىغا كې ملسو هيلع هللا ىلص ، رەسۇلۇلالھقىلغاەىدۇق
دەپ قاتتىق بىر ئۇرغاەىد ، ئۇەىڭ ئۈچتىن بىر   <بىسمىلالھ>
مىنلىرىنىڭ ماڭا  ام ىې >ئالالھۇ ئشكبشر! :ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ جرىد .ئا

                                                           
 بۇخار  توپلىغان. ①
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مشن  ۇ تاپتا  امنىڭ  ،بىلشن قشسشمكى هللا ئاچقۇچلىر  بىرىلد .
 رەسۇلۇلالھ ئاەدىن دېد . <ل سارزيلىرىنى كۆرۈپ تۇرۇازتىمشنقىزى

اەىد ، يشەش ئۈچتىن بىر  نى كۆتۈرۈپ يشەش بىر ئۇرغمېتىن ملسو هيلع هللا ىلص
 پارىسماڭا >ئالالھۇ ئشكبشر!  :يشەش ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ ئاجرىد .

 مشن ،بىلشن قشسشمكى هللا ىېمىنلىرىنىڭ ئاچقۇچلىر  بىرىلد .
رزيلىرىنى كۆرگشەدەك خان ئوردىسىنىڭ ئاق سا پارىس ۇ تاپتا 

دەپ ئۈچىنچى  <بىسمىلالھ>ئاەدىن يشەش  دېد . <ازتىمشنبولۇ
 ا نىڭ قالغان قىسمى ئاجرزپ چىقتى.ئۇرغاەىد ، تتىم قې

ئشكبشر! ماڭا يشمشن ىېمىنلىرىنىڭ  ئالالھۇ> :بۇ چاغدز ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
مشن ھاىىر مۇ ۇ  ،بىلشن قشسشمكى هللا ئاچقۇچلىر  بىرىلد .

كۆرگشەدەك  نىخشەدەك ئىچىدە تۇرۇپ سشەئا  شھشر دەرازىىلىرى
 .[دېد  <ازتىمشنبولۇ

 
 نىڭ ساھابىلىرىنىڭ شىجائىتى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ئشخالقلىرىنىەىڭ ساھابىلىر   ىجائشت  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 دىن تشلىم ئالغان بولۇپ، ئۇالر ملسو هيلع هللا ىلص سۆيۈملۈك پشيغشمبىرىمىز

 ەىڭ ئشڭ  ىجائشتلىكلىر  ئىد .ئىنساەالر
 

رەزىيەلالھۇ  ىقەبۇبەكرى سىددئ
 نىڭ شىجائىتىئەنھۇ

 امبين»: ېگشنمۇەدزق د مارەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئۆمشرئابدۇلالھ ئىبنى 
 هيصيل بفناء الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أيب معيط فأخذ مبنكب رسول الل   ملسو هيلع هللا ىلصه رسول الل  

 هكبه ودفعأخذ مبنحتى ثوبه يف عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر  فلف، ملسو هيلع هللا ىلص
ْم ﴿، وقال: ملسو هيلع هللا ىلصه عن رسول الل  
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بش ئۇق قۇازتقاەدز تۇيۇقسىزوئ كشئبىنىڭ ئالدىدز ەاماى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ]
ەىڭ كىيىمىنى بوينىغا  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ ،لىپئىبنى ئشبۇ مۇئىيت كې

ئشبۇبشكر  رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ  .بوغد ەى قاتتىق  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلالھ ،يۆگشپ
ىن ئۇەى د ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ ،رىسىدىن تۇتۇپمۈئۇقبشەىڭ  ،لىپكې

دېگشن  <هللا رەببىم>سىلشر » :مۇەدزق دېد  اە ۋەتتىىئىتتىر
ئۇ سىلشرگش ھشقىقشتشن ئۆلتۈرەمسىلشر؟ ھالبۇكى،  كىشىنى
گشن دىن رو شن دەلىللشرەى ئېلىپ كشلەىڭ دەرگاھىرەببىڭالر
 ②[.①«تۇرسا؟!

كىشىنىڭ كىم  شتلىك ىجائئشڭ : »رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئشلى
شن ئى س»گشەىد ، كىشىلشر: دې «؟ئېيتىپ بېقىڭالرئىكشەلىكىنى 

-يشكمۇن مش: »رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئشلى .دېد « ئشمىرۇلمۇئمىنىن
لېكىن  مشنھشرقاەدزق كىشىنى يشڭگشە دزئېلىشقاە كيش

  شەىد ،گدې« ؟ئېيتىپ بېقىڭالركىشىلشرەىڭ ئشڭ   ىجائشتلىكىنى 
. ەپ سورىد د« ئۇ كىم؟ ئشمىرۇلمۇئمىنىن!بىلمشيمىز ئى »ئۇالر: 
ىز ب، رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئشبۇبشكر  ئۇ بولسا: »رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئشلى
: گش بىر كشپش ياسىدۇق ھشمدە ملسو هيلع هللا ىلصر كۈەى رەسۇلۇلالھ بشد

يشتكۈىۈپ ىەخمشت -گش ىىيان ملسو هيلع هللا ىلصسى رەسۇلۇلالھ ر>مۇ رىكالردىن بىرە
. يىشتۇقې< د؟قويماسلىقى ئۈچۈن كىم ئۇەىڭ بىلشن بىرگش تۇرىدۇ

 نىقىلىچى رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ بىلشن قشسشمكى، پشقشت ئشبۇبشكر  هللا
 گش ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ئشگشر  .تۇرد  گش يېقىن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ يالىڭاچالپ 

بۇبشكر  ئۇەىڭغا قار ى ھۇجۇمغا ئش ،بىرەرسى ھۇجۇم قىلىپ قالسا
 «دۇركىشىلشرەىڭ ئشڭ  ىجائشتلىكىئشبۇبشكر   ماەا بۇ تشتتى.ۆئ

 دېد .
                                                           

 ئايشتنىڭ بىر قىسمى. -28غافىر سۈرە  ①
 بۇخار  توپلىغان. ②



 
 قۇۋۋەت ۋە شىجائەت  

14 
 

ئۇھۇد كۈەى : »ېگشنمۇەدزق د (رەھىمشھۇلالھ)ئىبنى قشييىم 
 ئۇەىڭ يېنىدز ەى قوغدزپ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئشبۇبشكر 
 .ىد تۇرغاە مۇستشھكشمتاغدەك 

رەىىيشلالھۇ  ئشبۇبشكر  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  يىلى -7نىڭ ىھىجرىي
بشەى فشىزرە قشبىلىسىگش قو ۇن ئشاەتتى.  قىلىپ ەى قوماەدزنئشەھۇ

 ەى ئېلىپلشرغشەىيمشت-ائولج، بويىغا چۈ ۈپ بىر سۇبۇ قو ۇن 
 ساالمشت قايتىپ كشلد .-ساق

ىدە مۇسۇلماەالرەىڭ تشبۇك غاىىتىنىڭ قىيىنچىلىق سائشتلىر
 ەىڭ قولىدز ئىد . رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ بشكر بايرىقى ئشبۇ

 كۆپلۈكى بىلشن ساەىنىڭ كۈەى مۇسۇلماەالر ئۆىغاىىتى ن يەشۇھ
پشخىرلىنىپ قالد ، ئۇالرەىڭ كۆپلۈكى ھېچنىمىگش ئشسقاتمىد . 

 قۇرغان ئىچىگشازد  نىڭ ەىڭ دۈ مشەلىرىهللامۇسۇلماەالر 
ا با لىد ،  ۇ ئارقىغا قېچىشققىلىپ غا چۈ ۈپ سىپىستىرمى
شھكشم تۇرغاەالرەىڭ ەىڭ ئشترزپىدز مۇست ملسو هيلع هللا ىلصپشيغشمبشر  ازقىتتا

  ①.«ئىد  رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ بشكر  سىددىقتۇەجىسى ئشبۇ

 
رەزىيەلالھۇ  ابئۆمەر ئىبنى خەتت

 نىڭ شىجائىتىئەنھۇ

 ھىجرەت ەىڭ ئارقىسىدىن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ۆمشرئ
رەىڭ ئۇال ،يشرگش ئۇرۇپمۇ رىكالرەىڭ ھشيۋىسىنى  دزماقچى بولغاەقىل

 . غان ئىد قشلبلىرىگش قورقۇەچ سال پ،ئاجىزلىقىنى ئا كارىال
لى ئىبنى ئشبۇ ئش رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئىبنى ئابباسئابدۇلالھ 

 ىدۇ:قىل ەشقىلگشەلىكىنى ېمۇەدزق د ەىڭرەىىيشلالھۇ ئشەھۇ بتالى

                                                           
 .بشت -489توم  -3« املعاد زاد» ①
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 تشكئۆمشر ئىبنى خشتتاب ڭالردىن بىرەر كىشىنىمۇھاجىرمشن »
ھىجرەت  ئۆمشر. قىنى بىلمشيمشنئا كارز ھالشتتش ھىجرەت قىلغاەلى

نى ىريالىئوق اە ز قىلىچىنى ئېسىپ، ياچىقىنىقىلماقچى بولغاەد
 غاكشئبىنىڭ ئالدىزىسىنى قولتۇقىغا قىستۇرۇپ، قولىدز تۇتۇپ، ەشي

ئىد .  ئشترزپىدز ر  كشئبىنىڭز لىۋكشلد . قۇرەيىشنىڭ كاتتى
 ،قىلد  پيشتتش قېتىم تشمكىن ھالشتتش تاازئۆمشر بشيتۇلالھنى 

ىن كېلىپ ئىككى رەكئشت ەاماى ئوقۇد ، ئاەد ھىمغازبرىئ ىماقام
 ىەتائاال يۈىلىرىڭالر هللا> كېلىپ: يېنىغابىر توپ كىشىلشرەىڭ ھشر

خار قىلىۋەتسۇن، بۇرەۇڭالرەى توپىغا مىلىۋەتسۇن! كىمكى ئاەىسىنى 
يىغلىتىشنى، بالىسىنى يېتىم قالدۇرۇ نى اە ئايالىنى تۇل 

 <ىنى ساقلىسۇنىلغىنىڭ ئارقىسىدز مقالدۇرۇ نى خالىسا، مۇ ۇ ج
تائاال توغرز يولنى كۆرسشتكشن  هللائۆمشر ئىبنى خشتتابقا پشقشت  دېد .

ئاجىز بىر تۈركۈم كىشىلشردىن با قا ھېچكىم ئشگش مىد ، ئۆمشر 
 ①.«يولىنى دزازمال تۇرۇپ كېتىۋەرد 

 
رەزىيەلالھۇ  بىئەلى ئىبنى ئەبۇ تال

 نىڭ شىجائىتىئەنھۇ

 گشەىڭ  ىجائىتىرەىىيشلالھۇ ئشەھۇ بئشلى ئىبنى ئشبۇ تالى
ئۇ  ھىجرەت قىلىدىغان ئاخشىمى ملسو هيلع هللا ىلصپشيغشمبشر  ،كشلسشك

رمشكچى بولغاەلىقىنى بىلىپ ەى ئۆلتۈ ملسو هيلع هللا ىلصمۇ رىكالرەىڭ رەسۇلۇلالھ 
ئۇەىڭ  ىجائىتى  يېتىشى ئورەىدزەىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپشيغشمبشر  تۇرۇپ

 ، ئۇەىڭبا قائۇەىڭدىن  يېتشرلىكتۇر. ھشققىدىكى باياەىمىزغا
قۇرەيىش چشاەەدزى  ئشمىر ئىبنى  غاىىتىدز خشەدەك  ىجائىتى

                                                           
 .بشت -145توم  -4 «أسد الغابة» ①
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 كۈچ سىنىشىشتا ھشم ئىپادىلشەگشن. بىلشن ئابدۇاۇد 
اۇد ئشمىر ئىبنى ئابدۇ» :ېگشندسھاق مۇەدزق ىئىبنى ئ

ر كۈەىدىكى جشڭدە ئۇ تىالتتى. بشددەپ ئا <ڭ قوچقىر قو ۇەنى>
نا مىغان ئىد ،  ۇڭا ھۇد جېڭىگش قاتئۇەغاەلىقتىن الىئېغىر يار

 :ۈ ۈپچمشيدزەغا ئۇ ئۆىىنى كۆرسىتىپ قويۇش ئۈچۈن  خشەدەك كۈەى
 . ئۇەىڭغا ئشلى ئىبنى دېد <كىم مشن بىلشن دوئىلغا چۈ ىدۇ؟>

 .«چىقتى رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ بئشبۇ تالى
ەاملىق كىتابىدز بۇ اەقشلىكنىڭ  «دالئل النبوة»بشيھشقىنىڭ 

ئشمىر ئىبنى ئابدۇاۇد  :تشپسىالتى مۇەدزق بايان قىلىنغان
دەپ « دوئىلغا چۈ ىدۇ؟ كىم مشن بىلشن» بۇلغىسىنى كىيىپ:ۇد

 :ئورەىدىن تۇرۇپ ب رەىىيشلالھۇ ئشەھۇئشلى ئىبنى ئشبۇ تالى ،ازرقىرىد 
 ھشي،» :ملسو هيلع هللا ىلصدېد . رەسۇلۇلالھ « ئۇەىڭغا مشن تېتاي !ئى رەسۇلۇلالھ»

مشن بىلشن » دېد . ئشمىر يشەش:« گشن ئشمىر، سشن ئولتۇرېئۇ د
ئۆلتۈرۈلسشك جشەنشتكش > ،ئشركشك بارمۇ؟ قېنىدوئىلغا چۈ ىدىغان 

ماڭا بىرەر ئشركشكنى دوئىلغا  !از قىالتتىڭالرغۇ؟ەدەپ د <كىرىمىز
دەپ مۇسۇلماەالرەى مشسخىرە قىلىشقا با لىد . « چۈ ۈرمشمسىلشر؟!

دېد . « مشن چىقاي !ئى رەسۇلۇلالھ» :رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئشلى
دېد . ئشمىر ئۈچىنچى قېتىم « !ئولتۇر ئى ئشلى» يشەش: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 «مشن چىقاي !ئى رەسۇلۇلالھ» :رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ يشەش توالىد . ئشلى
 گشنېھشي، ئۇ د» غا يشەش:رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئشلى ملسو هيلع هللا ىلصدېد . رەسۇلۇلالھ 

« ىمۇ مشيلىئشمىر بولس» :رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ دېد . ئشلى« ئشمىر
ۇ رەىىيشلالھ ئۇەىڭغا رۇخسشت قىلد . ئشلى ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ ،شەىد ېگد

ى بىرەرس> :سشن !ئى ئشمىر» ئشمىرەىڭ قېشىغا مېڭىپ بېرىپ: ئشەھۇ
 <قوبۇل قىلىمشن ئۇەى رىگش چاقىرسا، مشنمېنى ئۈچ ئىشنىڭ بى

دېد . « ھشئش،  ۇەدزق» ئشمىر: د ،غاەىدەپ سورى« ؟ىتىڭگشەمېد
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تىن با قا ھېچ هللا>مشن سېنى » :ىڭغائۇە رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئشلى
دەپ گۇازھلىق  <ئشلچىسى ەىڭهللا ملسو هيلع هللا ىلصئىالھ يوقتۇر، مۇھشممشد 

دېد .  «ەببىگش تشسلىم بولۇ قا چاقىرىمشنئالشملشرەىڭ ر كش اەرىشىب
 «ھاىىرچش مشەدىن بۇەى كۈتمش !ئى قېرىندىشىمنىڭ ئوغلى» ئشمىر:

سشن يۇرتۇڭغا قايتىپ  ،يشەش بىر » :رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ دېد . ئشلى
ئشڭ  ئىنساەالرەىڭرزستچىل بولسا، سشن  ملسو هيلع هللا ىلصئشگشر مۇھشممشد  .كشت

ا، سېنىڭ ئشگشر يالغاەچى بولس ؛بشختلىكى بولۇپ قالىسشن
ڭ شنىبۇەدزق سۆىەى قۇرەي» ئشمىر: گشەىد ،دې« خالىغىنىڭ بولىدۇ

غان ئىشنى قىاللىشىمغا ئاياللىرىمۇ قىلمايدۇ، مشن ئۆىۈم اەدە قىل
قېنى تىدىغان تۇرسا، ەېمش ئۈچۈن كېتىمشن؟ ىتاقىتىم ي

مشيدزەغا » :رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ دېد . ئشلى« ئۈچىنچىسىنى ئېيت
ش چشاەەدزى  ئشمىر كۈلۈپ كشتتى. ئشمىر دېد . قۇرەي« كىنچۈ 
دىن ھالقىغان، ئۇىۇن ئۆمۈر كۆرگشن مش ھۇر چشاەەدزىالردىن  80 يېشى

لشردىن بىرەرسى مېنى بئشرە» :غارەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئشلى ئۇئىد . 
« ويلىمىغان ئىدىم، سشن كىم؟تشلشيدۇ دەپ ئۈچۆمۇەدزق چ

ب دەپ جااز« مشن ئشلى» ئۇەىڭغا: رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئشلى گشەىد ،دې
 ،د ېدەپ سورىۋ« ەاپنىڭ ئوغلى ئشلىمۇ؟سشن ئابدۇمش» بشرد . ئشمىر:

دېد . « بياق، مشن ئشلى ئىبنى ئشبۇ تالى» :رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئشلى
ڭدىن ياش جشھشتتش تاغىلىرى !ئوغلىئى قېرىندىشىمنىڭ » ئشمىر:

سېنى ئۆلتۈرۈ نى بىلشن قشسشمكى، مشن  هللا .چوڭرزقى چىقسۇن
بىلشن  هللا» :رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئشلى ،گشەىد دې« خالىمايمشن

ئشمىر  .د دې« تۈرۈ نى ياخشى كۆرىمشنقشسشمكى، مشن سېنى ئۆل
 دە،-د  ىددەت بىلشن سۇغۇر لىچىنىقاتتىق غشىەپلىنىپ، قى

شن بىل رەپكش قاتتىق غشىەپتشرەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئاتتىن چۈ ۈپ ئشلى 
، غاەىد لىچ ئۇرەىڭ قالقىنىغا قىرەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئشلى كېلىپ،
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بېشىنى  رەىىيشلالھۇ ئشەھۇەىڭ ئشلى قىلىچ قالقاەدىن ئۆتۈپ
ەىڭ ئشەھۇرەىىيشلالھۇ  ئشلىئشمما ئشمىرەىڭ قىلىچى  يېرىۋەتتى

ۇ رەىىيشلالھ ئشلى ،لشن ۇەىڭ بى .غا پېتىپ تۇرۇپ قالد ىنىقالق
تشكبىر  .يىقىتتى لىچ ئۇرۇپ ئۇەىقىىگش مۈرىس ئشمىرەىڭ ئشەھۇ

ۇ خااليىقم ،تشكبىر ئاازىىنى ئاڭلىد  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  د ،لئاازى  كۆتۈرۈ
اەتكشەلىكىنى ۈەىڭ ئشمىرەى ئۆلتۈررەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئشلىھشم 
 بىلد .

بىلشن  رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئشلى ىكى جشڭدەخشيبشر فشتھىسىد
سشھىھ » .مشرھشب ئوتتۇرىسىدز جشڭ بولد الر چشاەەدزى  ييشھۇدى
ەشقىل  ئ رەىىيشلالھۇ ئشەھۇدىنمش ئىبنى ئشكۋەشسشل زد«مۇسلىم

ئ مش ئىبنى ئشكۋەش: سشلھشدىستش مۇەدزق كشلگشن قىلىنغان
كۆى  ئاغرىپ قالغان ئشلىنىڭ » مۇەدزق دەيدۇ: رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ

 :اە ېنى ئشلىنى چاقىرىپ كېلىشكش ئشاەتتىم ملسو هيلع هللا ىلصپشيغشمبشر ، ئىد 
 ھشمدەەىڭ رەسۇلىنى ياخشى كۆرىدىغان هللاە  هللامشن بايرزقنى >

ياخشى كۆرىدىغان بىر كىشىگش ئۇەى  مۇەىڭ رەسۇلىهللاە  هللا
 ملسو هيلع هللا ىلصەى پشيغشمبشر ۇئبېرىپ،  يېنىغامشن ئشلىنىڭ  < دېد .بىرىمشن
ئۇەىڭ ئىككى كۆىىگش  ملسو هيلع هللا ىلصپشيغشمبشر  .ئالدىغا با الپ كشلدىمەىڭ 

 ئۇەىڭ كۆىلىر  دەرھال مۇبارەك تۈكۈرۈكىنى سۈرتۈپ قويغاەىد ،
ا ئۇەىڭغبايرزقنى  ملسو هيلع هللا ىلص ۇەىڭ بىلشن، پشيغشمبشر  .ساقىيىپ كشتتى

 :مۇەدزق دېد مشرھشب مشيدزەغا چىقىپ ، تۇتقۇىد 
 خشيبشر ئارز ەامىم مش ھۇر پشھلىۋزەمشن،

 ىم مشرھشب، ئۆىۈم خشيبشر  اھىدۇرمشن.ئىسم
 قايسى پالۋزن ئالسا مشيدزن پشرازيىم يوق،
 قىلىچىمنى ئوينىتىپ يشر چىشلىتۇرمشن.

 رىپ:ىئشلىمۇ ئۇەىڭغا جاازب ب
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 ،①ھشيدەرئاتاپتۇ ەامىمنى ئاەام مېنىڭ 
 ياا مشن بىلشن ئېلىشسا يولۋزس ئىكشن دەر.

  شپقشت،گشر دۈ مشەگش ئۇچرز سام قىلماسمشن 
 ئشكبشر! ئالالھۇئىت جېنىڭغا بىر قىلىچ...

مشرھشبنىڭ كاللىسىنى تېنىدىن جۇدز  دېگىنىچش بىر قىلىچ ئۇرۇپال
 .بولد  ىھفشت دزخشيبشر ئۇەىڭ قولى .  ۇەدزق قىلىپ،قىلد 

 
رەزىيەلالھۇ  ھتەلھە ئىبنى ئۇبەيدۇلال

 نىڭ شىجائىتىئەنھۇ

 بۇيرۇقىغاەىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصھۇد غاىىتىدز ئوقياچىالر رەسۇلۇلالھ ۇئ
 ۈپ كشتكشەدە، ئىتائشتسىزلىك قىلىپ، تاغ چوققىسىدىن چۈ

ردىن ئۇالگش ھۇجۇم قىلىپ ىرىساھابىلەىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصر رەسۇلۇلالھ مۇ رىكال
ەى ئۆلتۈرۈ نى  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  كېيىن  شھىد قىلغاەدىن ىنى70

. بىر قىسىم ساھابىلشر رەسۇلۇلالھ لىپ ئۇ تشرەپكش كشلد قى مشقسشت
 ۇ يىغىلغان  ،يىغىلد ئۇەىڭ ئشترزپىغا ەى قوغدزش ئۈچۈن  ملسو هيلع هللا ىلص

ار برەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ھ تشلھش ئىبنى ئۇبشيدۇلال لدىدزئاكىشىلشرەىڭ 
 ئىد . 

ملا كان » :رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ مۇەدزق دەيدۇ جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ
 يف ناحية يف اثني عرش رجال من األنصارهللا ملسو هيلع هللا ىلص يوم أحد ووىل الناس كان رسول 

 <ن للقوم؟م>فقال: هللا ملسو هيلع هللا ىلص ملرشكون، فالتفت رسول فأدركه اهللا وفيهم طلحة بن عبيد 
فقال رجل من األنصار: أنا يا رسول  <كام أنت>هللا ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول  ،فقال طلحة: أنا

قال  <؟من للقوم>فقاتل حتى قتل ثم التفت فإذا باملرشكني قال:  <أنت>فقال:  ،هللا
، فقاتل حتى <أنت>فقال:  ،من األنصار: أنافقال رجل  ،<كام أنت>قال:  ،طلحة: أنا

                                                           
 دېگشن مشەىدە.«  ىر»ئشرەبچش سۆى بولۇپ،  ـــھشيدەر  ①
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قتل ثم مل يزل يقول ذلك ويخرج إليهم رجل من األنصار فيقاتل قتال من قبله حتى 
 <قوم؟من لل>هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ، فقال رسول هللاوطلحة بن عبيد هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقتل حتى بقي رسول 

فقال طلحة: أنا، فقاتل طلحة قتال األحد عرش حتى رضبت يده فقطعت أصابعه فقال: 
ثم  <لرفعتك املالئكة والناس ينظرونهللا لو قلت: بسم >هللا ملسو هيلع هللا ىلص: فقال رسول  حس
ىشقا چكۈەى كىشىلشر پاتپارزق بولۇپ قېغاىىتى ئۇھۇد »« املرشكنيهللا رد 

 لد .كىشى قا 12الردىن ىئشەسار ەىڭ يېنىدز ملسو هيلع هللا ىلصبا لىد . پشيغشمبشر 
مۇ رىكالر  .بۇالرەىڭ ئىچىدە تشلھش ئىبنى ئۇبشيدۇلالھمۇ بار ئىد 

 :بېشىنى بۇرزپ ملسو هيلع هللا ىلصپشيغشمبشر  يوپۇرۇلۇپ كشلد . غائۇالر
 ، تشلھش:ىغاەىد دەپ سور ـــۇ؟ تاقابىل تۇرىدبۇالرغا كىم ـــ 
 :ملسو هيلع هللا ىلصپشيغشمبشر  .دېد ـــ مشن، ـــ 

 الردىن بىر :ىدېد ، ئشەسار ـــ سشن تۇرۇپ تۇر! ـــ
 :ملسو هيلع هللا ىلصپشيغشمبشر  ،د گشەىدې ـــ ئى رەسۇلۇلالھ! مشن چىقاي، ـــ

تاكى  شھىد قىلىنغاەغا قشدەر دېد ، ئۇ  چىق! ـــ سشن ،ھشـــ 
يشەش  ەىڭمۇ رىكالر ملسو هيلع هللا ىلصپشيغشمبشر  .ئۇرۇ تىباتۇرلۇق بىلشن 

 :قاەلىقىنى كۆرۈپتزكېلىۋ
 د ، تشلھش:غاەىدەپ سورىـــ ؟ تاقابىل تۇرىدۇبۇالرغا كىم ـــ 
 :ملسو هيلع هللا ىلصپشيغشمبشر  .دېد ـــ مشن، ـــ 

 ئشەسارىالردىن بىر : دېد .ـــ سشن تۇرۇپ تۇر! ـــ 
 :ملسو هيلع هللا ىلصېگشەىد . پشيغشمبشر دـــ ، ـــ مشن چىقاي

تاكى  شھىد ھشمرزھىدەك  مۇئۇ .دېد ـــ ، چىق سشن ،ھشـــ 
ۇ ب ، ۇەدزق قىلىپ .ئۇرۇ تىقىلىنغاەغا قشدەر باتۇرلۇق بىلشن 

بىرلشپ چىقىپ -ئشەسارىالر بىر ئىش تشكرزرلىنىۋەرد ،
تاكى  شھىد قىلىنغاەغا قشدەر باتۇرلۇق بىلشن ئىلگىرىكىلشردەك 

 .قالد  ئىككىسىالبىلشن تشلھش  ملسو هيلع هللا ىلصپشيغشمبشر ئاخىر  . ئۇرۇ تى
 :ملسو هيلع هللا ىلصپشيغشمبشر 
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 ، تشلھش:گشەىد دېـــ ؟ تاقابىل تۇرىدۇبۇالرغا كىم ـــ 
ـ  ـ مشن، ــ  .كىشىدەك قاتتىق ئۇرۇ تى 11دېد  اە ئىلگىرىكى ــ

 !<انازيج> :كېسىلىپماقلىر  بار ،لىچ چېپىلىپىئاخىر  قولىغا ق
 :ملسو هيلع هللا ىلصەى ئاڭلىغان پشيغشمبشر بۇ دەاەتتى.
ەىڭ كىشىلشر بىسمىلالھ دېگشن بولساڭ پشرىشتىلشر سېنى ـــ

تائاال هللا  ،كېيىن .دېد ـــ بوالتتى،  گشنكۆتۈركۆى ئالدىدىال 
 ①چېكىندۈرد .رەى مۇ رىكال

ئشگشر سشن » دە مۇەدزق كشلگشن:ەشقىلى نىڭتشبرزەى
 ەانى ئېلىپ ئۇچقان ېدېگشن بولساڭ، پشرىشتىلشر س <ھبىسمىلال>

  .«غان بوالتتىقالخااليىقالر ساڭا قارىشىپ 
ھشتتاكى » مۇەدزق كشلگشن: ەشقىلىدەى اە بشيھشقىنىڭ ئەشسا

 ②.«تشتتىئشكىرىپ كېئاسماەنىڭ ئىچىگش  پشرىشتىلشر سېنى ئېلىپ
 ئۇەىڭغا: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  :ە مۇەدزق كشلگشنەشقىلىدئشھمشدەىڭ 

 ىكلبولساڭ، بارماقلىرىڭ سشاەب دېگشن <ھبىسمىلال>ئشگشر سشن »
ۇپ ھايات تۇر دۇەيادز بىنا قىلىنغاەلىقىنىجشەنشتتش بىر ئۆي ساڭا 

  .دېگشن «كۆرگشن بوالتتىڭ
مشن تشلھشەىڭ قولىنىڭ » دەيدۇ: مۇەدزق س ئىبنى ھاىىمقشي

تشلھش ئۇ بارماقلىر   ،چوالق ئىكشەلىكىنى كۆردۈم ىقىئىككى بارم
 ۇ جشڭدە  ،ەى مۇدزپىئش قىلغان ئىد   ملسو هيلع هللا ىلصھۇدتا رەسۇلۇلالھ ۇبىلشن ئ
بارمىقى رز اە ئوتتۇرسشتكۈچ كۆ ،الەغانىيېر  يار 39ياكى  35 ئۇەىڭ

 ھبنى ئۇبشيدۇلالى ۇ كۈەى تشلھش ئ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  كېسىلگشن ئىد .
 األرض فلينظر إىل طلحة بنمن أحب أن ينظر إىل شهيد مييش عىل وجه > ھشققىدە:
 ڭىپ يۈرگشن  شھىدكشمې تىرىك مىن يۈىىدەىې كىمكى> <هعبيد الل  

                                                           
 دېگشن.« ھشسشن»دېگشن، ئشلباەى « ئىسناد  ياخشى»توپلىغان، ئىبنى ھشجشر  ەشسائى ①
 دېگشن.« سشھىھ»ئشلباەى  ②
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تشلھش ئىبنى ئۇبشيدۇلالھقا  يۈەدۈرمشكچى بولساقارزپ ئۆىىنى سۆ
  ①.«دېگشن ئىد  <قارىسۇن

ھۇد كۈەى ۇئ ھشر قېتىم مۇەدزق دەيدۇ: ارەىىيشلالھۇ ئشەھ ئائىشش
ى ڭ ھشممىسكۈەنى ئۇ» :رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ بشكر تىلغا ئېلىنسا، ئشبۇ

 ②.دەيتتى« مشەسۇپ ئىبنى ئۇبشيدۇلالھقا تشلھش
 

رەزىيەلالھۇ  مئىبنى ئەۋۋا زۇبەير
 نىڭ شىجائىتىئەنھۇ

قىلىش  ىھمىسىرەى فشت رەىىيشلالھۇ ئشەھۇئشمىر ئىبنى ئاس 
 ،ئىد  3500ساەى  ىنىڭئشسكىر قىلماقچى بولغاەدز ئۈچۈن يۈرۈش

ئۆمشر ئىبنى ياردەمچى قو ۇن ئشاەتىشنى تشلشپ قىلىپ  ۇڭا ئۇ 
 رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ت ياىد . ئۆمشرا خشغرەىىيشلالھۇ ئشەھۇ بخشتتا

ساھابىلشرەىڭ  .ئادەم ئشاەتتى 4000 ئۇەىڭغاخشتنى تاپشۇرۇپ ئېلىپ 
د ئىبنى ئشسۋەد، ئۇبادە ئىبنى ئشاازم، مىقدز ىۇبشيرچوڭلىرىدىن 

ئىبنى مۇخلىدالرەى  ۇ قو ۇەغا باش مش شىت اە مشسلمئىبنى سا
ا غرەىىيشلالھۇ ئشەھۇ مىر ئىبنى ئاسئش ىش بىلشن بىرگشەتقىلىپ ئشا
 ىجائىتى  ىيشە ،ئادەمگش 1000  ھشر بىر»: د خشت ياى دەپ مۇەدزق
ئشمىر  لىدىغان تۆت كىشىنىكې چشاەەدزىغا بارزاەر 1000قى ۇاە باتۇرل
ئشەش . دېد « كىشىلىك ياردەمچى قو ۇن ئشاەتتىم 4000قىلىپ 
  .بار ئىد رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ىۇبشير سېپىدەى ئالدىنق ۇالرەىڭ 
 تاازقىت كشلگشن جشڭ مشيدزەىغا يىتىپ رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ىۇبشير

ش نى مۇھاسىرىگبابىلۇن قشلئشسى رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئىبنى ئاس ئشمىر

                                                           
 .گشنېد «سشھىھ»، ئشلباەى توپلىغانتىرمىز  اە ھاكىم  ①
 توپلىغان. ئشبۇ دزاۇد ②
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 يېنىغاقو ۇەنىڭ  رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ىۇبشير ،ازتاتتىۇئېلىپ تۇر
 رەىلشز قشلئشەى قور اپ تۇرغان خشەدەككېلىپال ئېتىغا مىنگشن ھالد

ئشترزپىغا تارقاقال تۇرد . كۆرۈپ چىقتى اە قو ۇەنى خشەدەك 
 ىۇبشيريىن ېك .ھشتتا يشتتش ئايغا سوىۇلۇپ كشتتى مۇھاسىرە

اەر دېگشن خش «كېسىلى تارقىلىپتۇ قشلئشدە ازبا» غارەىىيشلالھۇ ئشەھۇ
ش ەدزق مۇسىبشتلشرگبىز  ۇ» :رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ىۇبشير تىپ كشلد ،يى

 بشرد .  بجاازدەپ « ئۈچۈن كشلگشن قىلىش سشار
 بۇ قېتىملىق ەىسبشتشن غارەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئشمىر ئىبنى ئاس

 الھۇرەىىيشل ىۇبشير ۇڭا  ،ھ بشك كېچىكىپ كشتكشەدەك بىلىند فشتى
تائاالەىڭ  هللاقا ئاتايمشن اە  ۇ ئارقىلىق هللامشن ئۆىۈمنى » :ئشەھۇ

 دە،-دېد « ا قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمشنمۇسۇلماەالرغا فشتىھ ئات
 تىتشرەپتىكى قورغاەنىڭ تېمىغا چىقھشممام باىىر    وتا قويۇپ

 ۇەنىڭ كشينىدىن ، قوەسائۆىىنىڭ تشكبىر ئاازى  ئاڭال ھشمدە
  بۇيرۇق قىلد . ىغاچىقىش

قورغاەنىڭ ئۈستىگش چىقىپ بولد ،  رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ىۇبشير
تشكبىر  ھالشتتش قىلىچ تۇتقانئۇ  ،بۇەى سشىمشيال قېلىشتى ئۇالرھشتتا 

ش كش يۈگۈرۈ ك وتا تشرەپ التشكبىر ئاازىىنى ئاڭالپ توالىد . قو ۇن
ۇپ ە وتىنىڭ سۇ رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئشمما ئشمىر ئىبنى ئاس با لىد 

 قالرۇملۇر. توسۇپ قويد  ئۇالرەى كېتىشىدىن ئشەسىرەپ
 سېپىلنى ئىگىلشپ بولغاەلىقىنى كۆرۈپمۇسۇلماەالرەىڭ 

ئىشىكى  ەىڭقشلئش بىلشنىڭ ۇە  ىنىشكش با لىد ،چېك
سى شتھىمىسىرەىڭ ف اەېچىلد . بابىلۇن قشلئشسى ئ غامۇسۇلماەالر

 ئاخىرال تى. لشرمۇئۈچۈن بولغان كشسكىن جشڭ
 ۇبشيرى غابش قىلىشىىمۇقااقىس ئۈستىدىن غشلمۇسۇلماەالرەىڭ 

كشم تېپىلىدىغان -ەىڭ كشمدىنرەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئىبنى ئشاازم



 
 قۇۋۋەت ۋە شىجائەت  

24 
 

 . غان ئىد بول بجائىتى سشاە ى
 

رەزىيەلالھۇ  سۋەققا سەئىد ئىبنى ئەبۇ
 نىڭ شىجائىتىئەنھۇ

 رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ قادىسىيش جېڭىدە سشئىد ئىبنى ئشبۇ اەققاس
جلش دەرياسىدىن كېمىلشر بىلشن ىپارس قو ۇەىنىڭ د

مۇ كېمىسى ىنىڭئشمما مۇسۇلماەالرەىڭ بىر ازتقاەلىقىنىۈئۆت
 كشتتى، مۇسۇلماەالرمۇكىرىپ  بىلشەال وقلۇقىنى كۆرۈپ، دەرياغا ئاتي

 ىپسدەرياەى كې ئاتلىرىنى دەرياغا سالد  اە ئارقىسىدىنئۇەىڭ 
قۇرۇقلۇقتا سۆىلش كشەدەك  دەريادز خۇدد ئۆتتى. مۇسۇلماەالر 
ھالقىغان بۇ  ىجائىتىگش  تشسشااۇردىنئۇەىڭ  .سۆىلش مشكتش ئىد 

 !قارزڭ
 

ر ىڭ بەدۋە ئۇن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ سەئىد ئىبنى مۇئاز
 جاسارىتى ىيكۈنىدىكى تارىخ

ڭ دىننى  رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئىبنى مۇئاى سشئىد ـــ ماەا بۇ
دوستلۇق اە  ھشمدە ىئشقىدىسەۇسرىتى ئۈچۈن ئۆىىنىڭ ئىماەى، 

 يئا كارىلىغان ئاجايىپ كاتتا تارىخىچۇق ئو كىنىدۈ مشەلى
 مىنۇتالر...

 ئىشى چۈ ۈرۈششلشرەىڭ كاراىنىنى قولغا ر كۈەى قۇرەيىبشد
تىپ شرجشڭگش ئۆىگنى ئوتتۇرىسى ئويلىمىغان يشردىن ئىككى تشرەپنىڭ

جشڭگش كىرىشتىن ئىلگىر   بۇ قېتىملىق ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  .قويد 
رىنى ئالماقچى بولۇپ، ساھابىلشرگش مشسلىھشت ىساھابىلشرەىڭ پىك

بشكر  ۇدېد . ئشب« ماڭا مشسلىھشت كۆرسىتىڭالر» لىپ:ېس
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لىشنىڭ ياخشى ئىكشەلىكىنى بۇ جشڭنى قى رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ
 ۇ  ماالرمۇرەىىيشلالھۇ ئشەھۇ بنى ئشمىرمىقدزد ئى اە ئۆمشر ،ئېيتتى
ولغان ئۈچ دىن بربۇ ئۈچشيلشن مۇھاجىرال ،ىھشتنى بشرد مشسل

ەنىڭ ئاى قو ۇ لېكىن مۇھاجىرالر قوماەدزن ئىد  يئشسكىرى
الر ىئشەسار ملسو هيلع هللا ىلص ۇڭا رەسۇلۇلالھ  ،تش كىل قىالتتى نىقىسمى

چۈەكى ئۇالر  قارىشىنى بىلمشكچى بولد -نىڭ كۆىقوماەدزەلىرى
يشەش كېلىپ جشڭنىڭ  ،ئىگىلشيتتى المىقىنىىڭ كۆپ سقو ۇەن

شمدە ئشقشبش ئۇالرەىڭ يشلكىلىرىدە ئىد  ھ ئېغىر يۈكلىر 
ئۇالرغا مشدىنش سىرتىدىكى جشڭلشرەى  مۇبشيئىتىنىڭ مشىمۇەى

مۇھاجىرالردىن بولغان ئۈچ  ملسو هيلع هللا ىلص يۈكلىيشلمشيتتى.  ۇڭا رەسۇلۇلالھ
 ئشەسارىالرەى يىنېبولغاەدىن كقوماەدزەنىڭ سۆىلىرىنى ئاڭالپ 

ر دېد . ئشەسارىال« رىڭالرىماڭا مشسلىھشت ب» قىلغان ھالدز:مشقسشت 
 سشئىد ئىبنى مۇئاىبولغان رەھبىر  اە ئۇالرەىڭ بايرزقدزر  

ى ئ» :ىنى چۈ ىنىپتمشقسىەىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ
بىزەىڭ بىرەر ەشرسش دېيىشىمىزەى خاالازتقاەدەك رەسۇلۇلالھ! سشن 

 ىبنىئ دېد . سشئىد« ھشئش: »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  گشەىد ،دې «قىلىسشن
، سېنى كشلتۈردۇقبىز ساڭا ئىمان : »رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ مۇئاى

 سشن ئېلىپ كشلگشن دىننىڭ ھشق ئىكشەلىكىگشتشستىقلىدۇق، 
 قا ئاڭال بىز سېنىڭ سۆىۈڭنى .  ۇەىڭغا ئاساسشنلىق بشردۇقگۇازھ

ەڭ ئىرزد !ۇلۇلالھ. ئى رەسپشيمان بشردۇق-ئشھدۇاە ئىتائشت قىلىشقا 
 دىنسېنى ھشق  .بىز سشن بىلشن بىللش بويىچش ئىش قىلغىن،

ۇ ببا الپ بىزەى سشن بىلشن قشسشمكى، ئشگشر  هللابىلشن ئشاەتكشن 
سشن  ھېچكىم باش تارتمايدېڭىزغا كىرسشڭ، بىزدىن  (قىزىل)

شەگش ئۇچرىشىشنى . ئشتش دۈ مكىرىمىزبىلشن بىللش ئۇەىڭغا 
سادىق بىز جشڭدە چىدزملىق،  .يامان كۆرمشيمىز ھېچقايسىمىز
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خۇرسشن كۆىۈڭ بىزدىن تائاال ساڭا  هللا بشلكىم .كىشىلشرمىز
ەىڭ تائاال هللا ئىشنى كۆرسىتىشى مۇمكىن. بىزەىبولىدىغان 

 دېد .!« گش با الپ ماڭغىنكىتىىبشر
 رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئاىۇد ئىبنى مىسشئ ەشقىلدە، شەش بىر ي

ا ماڭالر ىئشەسار>ئى رەسۇلۇلالھ! ئېھتىمال سشن : »گش ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
 ئىچىدىال مشجبۇرىيشت مشدىنشپشقشت رىش اە مېنى قوغدز نى ىياردەم ب

بولۇ ۇڭ مۇمكىن. مشن  ئشەسىرەازتقاندەپ  <دەپ بىلىدۇ
سشن بىزەى  .رەيىالي ھشم جاازب بالرغا ازكالىتشن سۆى قىىئشەسار

قش ئاال-خالىغان يشرگش با الپ بارغىن، خالىغان كىشى بىلشن ئشھد 
-رىشتىڭنى ئۈىگىن، مال-ئورەاتقىن، خالىغان كىشىدىن ئاالقش

 لغىن، ئۆىۈڭ خاالپ قويۇپ قويغىن،دۇەيالىرىمىزدىن ئۆىۈڭ خاالپ ئا
 .تۇرزقركسۆيۈملۈبىز ئۈچۈن قويۇپ قويغىنىڭدىن  الغىنىڭ سېنىڭ ئ
بىلشن  هللا. ئىشىمىزدز سېنىڭ بۇيرۇقۇڭغا ئشگىشىمىزھشربىر 

دېگشن يېرىگش يول ‹ بشرىكش›قشسشمكى، ئشگشر سشن غشمدزەنىڭ 
ئالساڭ، بىزمۇ چوقۇم سشن بىلشن بىرگش ئاتلىنىمىز اە قشسشم 

 ساڭۇبىزەى مۇ ۇ دېڭىزغا كىرىشكش بۇيرقىلىمشەكى، ئشگشر 
 دېگشن. « ئىككىلشەمشستىن كىرىمىز

ىور ئىلھام  گش ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ ەىڭ سۆى رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ دىسشئ
، رلشڭالىئالغا ئىلگىر: »لۇپەاھايىتى مشمنۇن بو اە ئۇەىڭدىن بولد 

  .بىرىنى اەدە قىلد  گۇرۇھنىڭماڭا ئىككى  هللا !ۇڭالرئۈمىدازر بول
 ئۆلىدىغانگويا مشن  ۇ تاپتا مۇ رىكالرەىڭ  ى،كمقشسشبىلشن هللا 

 ①.دېد  «بولۇازتىمشنكۆرگشەدەك جايلىرىنى 

                                                           
« ئىسناد  ھشسشن»بشت، تشبشرزەى  -73توم  -6ەاملىق كىتابى  «املجمع»ھشيسشمىنىڭ  ①

 .دېگشن



 
 قۇۋۋەت ۋە شىجائەت  

27 
 

 
 ئەنھۇنىڭ شىجائىتىرەزىيەلالھۇ  ئەبۇ تەلھە

لصوت أيب طلحة يف الجيش خري من ألف »: مۇەدزق دېگشن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 هللا ①.«ەىڭ ئاازى  مىڭ كىشىدىن ياخشىشقو ۇەدز ئشبۇ تشلھ» «رجل

ەىڭ ئاازى  رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ بىلشن قشسشمكى، ئشگشر ئشبۇ تشلھش
ئۇەىڭ بىلىكى، ئوقياسى، قىلىچى اە ەشيزىسى مۇەدزق بولسا، 

 ؟ھش!-قاەدزقتۇ
ۇ ئھشمدە  قاتنا قان غاىىتىغا بشدررەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئشبۇ تشلھش 

غاىىتى ھۇد ۇئ ،ئىد  دىنچوڭ تۆھپش قو قاەالرەىڭ قاتارى غاىزتتا
 بىلشن سابىت تۇرغان باھادىرالرەىڭ ملسو هيلع هللا ىلص كۈەى ھشم رەسۇلۇلالھ

ەى پۈتۈن ئىمكاەىيىتى بىلشن  ملسو هيلع هللا ىلص قاتارىدىن بولغان اە رەسۇلۇلالھ
 قوغدىغان ئىد . 

كۈەى غاىىتى ھۇد ۇئ» مۇەدزق دېگشن: رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئشەشس
ش ئشبۇ تشلھ .ئوق ئاتاتتىتۇرۇپ ئالدىدز ەىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ئشبۇ تشلھش 

 ئوقنىڭ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ئوق ئاتسائۇ تى مشرگشن كىشى بولۇپ، ەاھايى
كۆرۈش ئۈچۈن بېشىنى كۆتۈرۈپ قارزيتتى. ئشبۇ  شگكشەلىكىنىەشگش ت
ولى كۆكرىكىنى ئۆى قەىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصالھ ۇلبولسا رەسۇل رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ تشلھش

 <ساڭا ئوق تېگىپ كشتمىسۇن !يا رەسۇلۇلالھ> بىلشن توسۇپ:
 ②.«دەيتتى

سا، قالە بىرگش بولۇپ بىلشن بىرەر يشرد ملسو هيلع هللا ىلصئشبۇ تشلھش رەسۇلۇلالھ 
جېنىم سشن ئۈچۈن » :ئولتۇرۇپ ئالدىدز تىزلىنىپ ەىڭ ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

 دەيتتى. « يۈىۈم سېنىڭ يۈىۈڭ ئۈچۈن قالقان پىدز،

                                                           
 .دېگشن «سشھىھ»، ئشلباەى توپلىغانھاكىم  ①
 دېگشن.« سشھىھئىسناد  »ئشھمشد توپلىغان، ئشرەشئۇت  ②
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 ملسو هيلع هللا ىلصدۇكى، رەسۇلۇلالھ ىقىلىن ەشقىلرەىىيشلالھۇ ئشەھۇدىن  ئشەشس
 نىرىكمۇ بىرەر كىمكى »  «من قتل قتيال فله سلبه»: كۈەىغاىىتى ن ەشيۇھ

گش ئۆلتۈرگشن كىشىكېرەكلىر  –ئۆلتۈرسش، ئۇ مۇ رىكنىڭ ەشرسش
پ، مۇ رىكنى ئۆلتۈرۈ 20گشن. ئشبۇ تشلھش  ۇ كۈەى ېد« مشەسۇپ

 ①.ئىد  ىگش بولغان ۇالرەىڭ ەشرسىلىرىگش ئ
 

 بتەلىتئىبنى ئابدۇلمۇ نىڭ يولۋىسى ھەمزەهللا
 ئەنھۇنىڭ شىجائىتى رەزىيەلالھۇ

تارىخ  نىڭيولۋىسىەىڭ رەسۇلىنىڭ هللاە  هللاـــ  ماەا بۇ
   دۇر.ىرىبشتلىرىگش ەۇرلۇق قۇرالر بىلشن يېزىپ قالدۇرغان سشھىپىل

يۈى تۇرغان -ن مۇ رىكالر بشدىر جېڭىدە يۈىمۇمۇسۇلماەالر بىلش
ازقتىدز، جشڭ پىلىكىگش تۇەجى قېتىم ئوت ياققان كىشى 
مۇ رىكالردىن ئشسۋەد ئىبنى ئابدۇلئشسشد مشخزۇمى ئىد . ئۇ 

قا ئشھدە هللا» يااۇى اە بشتقىلىق كىشى ئىد . ئۇ:ەاھايىتى 
رىمشەكى، چوقۇم ئۇالرەىڭ كۆلىدىن سۇ ئىچىمشن ياكى ئۇەى ىب

غا چۈ تى. دەپ مشيدزە« بۇلغايمشن اە ياكى  ۇەىڭ ئۈچۈن ئۆلىمشن
ئۇەىڭ ئالدىغا  بشلىتھشمزە ئىبنى ئابدۇلمۇت مۇسۇلماەالر تشرەپتىن

ھشمزە رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ  مۇ رىك كۆلگش بارماستىنالئۇ  تى اەچىق
د ئوڭدىسىغا ئشسۋە .اەتتىۈپاچىقىنى ئۈى ئۇەىڭ بىر لىچ ئۇرۇپقى

پۇتىدىن قان چاچرىماقتا ئىد .  ئۇەىڭ كېسىلگشن ،يىقىلىپ چۈ تى
يىن ئۇ ئۆىىنىڭ قشسىمىنى ئورۇەدزش ئۈچۈن كۆل تشرەپكش ېك

 رەىىيشلالھۇ ئشەھۇىن ھشمزە لېك كۆلگش ئاتتىئۆىىنى ئۆمىلشپ كېلىپ 
 اەتتى. ۈئۇەى قوغالپ كېلىپ، كۆلنىڭ ئىچىدىال ئۆلتۈر

                                                           
 دېگشن.« سشھىھ»ئشبۇ دزاۇد اە ھاكىم توپلىغان، ھاكىم  ①
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 دزىزىغاە، جشڭ قىشىپكۈەى ئىككى تشرەپ ئۇچرغاىىتى ھۇد ۇئ
 جشڭ مشيدزەىدز ئايلىنىپ رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ھشمزەەىڭ يولۋىسى هللا

 ئۇمۇ رىكالرەى قاتتىق ھالسىرزتتى. ، سشپلشرەى يېرىپ، يۈرۈپ
م اە باتۇرلۇق ئالىمىدىكى ئاجايىپ كۆركش باتۇرلۇقئۇ كۈەى، 

لغان دە قىەامايشە ماھارىتىنىيۇقىر  بولغان  ەاھايىتى ساھشسىدىكى
قو ۇەىنىڭ جان تومۇرىغا ھۇجۇم  ، مۇ رىكالرئىد . ئۇ يولۋزس كشبى

. ئۇەىڭ كۆىلشرەى ىغان ئىد ، ئۇالرەىڭ بىرلىكىنى پارچىلقىلىپ
-دز مۇ رىكالرەىڭ باتۇرھشيرزن قالدۇرغۇدەك باھادىرلىقى ئالدى

خۇدد  كۈى يوپۇرماقلىر  قاتتىق  امالدز ئۇچقاەدەك چشاەەدزىلىرىمۇ 
 . ئالدىدز ئۇچۇپ يۈرەتتى ئۇەىڭ

كشبى جشڭ قىالتتى. ئۇ بشەى ئۇ خۇدد  ئواغا ئېتىلغان يولۋزس 
زر جشمشتىنىڭ بايرزق كۆتۈرگۈچىلىرىنىڭ ئالدىنى توسۇپ، ددئابدۇ

 بىرلشپ جۇدز قىالتتى. –تېنىدىن بىرۇالرەىڭ جاەلىرىنى ئ
 مۇەدزق دەيدۇ: رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ققاسەسشئىد ئىبنى ئشبۇ ا

 ەىڭهللامشن >ئالدىدز   ەىڭ ملسو هيلع هللا ىلصكۈەى رەسۇلۇلالھ غاىىتى ھۇد ۇھشمزە ئ»
 ئىككى قىلىچى بىلشن جشڭ قىلغان دەپ تواالپ تۇرۇپ <يولۋىسى
  ①.«ئىد 

 
رەزىيەلالھۇ  بىجەئفەر ئىبنى ئەبۇ تال

 ئەنھۇنىڭ شىجائىتى

بايرزقنى ئوڭ قولى رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ مۇئتش غاىىتى كۈەى جشئفشر 
 ،سول قولى بىلشن تۇتتى ،لگشەىد ئوڭ قولى كېسى تى،تبىلشن تۇ

 بايرزقنىتاكى ئۆلتۈرۈلگشەگش قشدەر ، لگشەىد كېسىسول قولىمۇ 

                                                           
 دېگشن.« سشھىھ»ھاكىم  خاتىرىلىگشن،ئىبنى سشئىد اە ھاكىم  ①
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يا تا  33ئۇ  ۇ چاغدز  .تىرەپ تۇتتىلىكى اە كۆكرىكىگش ىيۇقىر  ب
تائاال جشەنشتتش  هللائىد . كېسىلگشن ئىككى قولنىڭ ئورەىغا 

 .يدىغان ئىككى قاەات ئاتا قىلد ئۇەىڭغا خالىغان جايغا ئۇچاال
ەشقىل دىن رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئابباس ئىبنىئابدۇلالھ 

 دخلت الجنة البارحة فنظرت» :مۇەدزق دېگشن ملسو هيلع هللا ىلصدۇكى، رەسۇلۇلالھ ىقىلىن
ۈن ەۈگتۈمشن » «مع املالئكة و إذا حمزة متكئ عىل رسيرفيها فإذا جعفر يطري 

جشئفشرەىڭ پشرىشتىلشر  گشن ئىدىم، جشەنشتتشجشەنشتكش كىر كېچش
ىپ يۆلىن ىتىغاھشمزىنىڭ بولسا كارا ،ىىنبىلشن ئۇچۇپ يۈرگشەلىك
 ①.«ئولتۇرغاەلىقىنى كۆردۈم

 ،نىدۇكىىدىن ەشقىل قىلرەىىيشلالھۇ ئشەھۇ رەيرەۇئشبۇ ھ
مع  جنةيف الرأيت جعفر بن أيب طالب ملكاً يطري »مۇەدزق دېگشن:  ملسو هيلع هللا ىلص پشيغشمبشر

نىڭ جشەنشتتش بمشن جشئفشر ئىبنى ئشبۇ تالى» «املالئكة بجناحني
 ②.«ئۇچۇپ يۈرگشەلىكىنى كۆردۈم دزئىككى قاەىتىپشرىشتىلشر بىلشن 

 
رەزىيەلالھۇ  ھەۋاەئىبنى ر ھئابدۇلال

 ئەنھۇنىڭ شىجائىتى
ڭ ساەى ىە، كاپىرالرمىڭ 3ماەالرەىڭ ساەى مۇئتش غاىىتىدز مۇسۇل

 :دەساەىنى بىلگشە كاپىرالرەىڭ ساھابىلشرئىد . مىڭ  200
 ،ىنى خشاەر قىلىپ خشت ياىزيلىساە شەنىڭگش دۈ م ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ »

ىرەر ب قو ۇن ئشاەتىپ قاالر ياكى بىزەى بىزگش ياردەمچى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 ، كشەىديىشېد«  ۇ بويىچش ئىش قىالرمىز ،ئىشقا بۇيرۇپ قاالر
 كىشىلشرەى رىغبشتلشەدۈرۈپ:رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ازھش ەئابدۇلالھ ئىبنى ر

                                                           
 دېگشن.« سشھىھ»تشبشرزەى توپلىغان، ئشلباەى  ①
 دېگشن.« سشھىھ»تىرمىز  اە ھاكىم توپلىغان، ئشلباەى  ②
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بىلشن قشسشمكى، سىلشر ھاىىر ياقتۇرمايۋزتقان  هللا !خااليىقئى »
دىن بۇرۇن ئۇەى تشلشپ قىلىپ ىڭەشرسش ئشمشلىيشتتش دەل سىلشر بۇە
اكى ي ساەىمىز ياكى كۈچىمىز اە غاچىققان  اھادەتتۇر. بىز كاپىرالر

 لشەدۈرگشن شرەپبىزەى  هللا بشلكى مىزگش تايىنىپ ئشمشس،ىكۆپلۈك
نىڭ كۈچى بىلشن تاقابىل تۇرىمىز.  ۇەىڭ ئۈچۈن دىنئۇلۇغ مۇ ۇ 

لىكتىن ياكى  شھىد بشىغشل پشقشتىز ب ،ئاتلىنىڭالرقورقماي 
 دېد . «رىشىمىزگش ئېىككى ياخشىلىقنىڭ بىرىئ ئىبارەت

 
 ئەبۇ دۇجانەئورىغان ئۆلۈم سەللىسى 

  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
أخذ سيفا ملسو هيلع هللا ىلص ه أن رسول الل  »: دەيدۇ مۇەدزق ئشەشس رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ

. ..فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا أنا <ي هذامن يأخذ من> يوم أحد، فقال:
 ه عنه: أنا آخذهالل  فأحجم القوم فقال أبو دجانة ريض ل: اق <فمن يأخذه بحقه>قال: 
ھ كۈەى رەسۇلۇلال غاىىتى ئۇھۇد»« ففلق به هام املرشكني فأخذهل: اق،...بحقه

 <بۇەى مشەدىن كىم ئالىدۇ؟>قولىغا بىر قىلىچنى ئېلىپ:  ملسو هيلع هللا ىلص
 مشن،>ساھابىلشرەىڭ ھشممىسى قوللىرىنى ئۇىىتىپ:  دېگشەىد ،

 دزئا ھشققىنى ئېلىپ كىم بۇەى>: ملسو هيلع هللا ىلصدېيىشتى. رەسۇلۇلالھ  <مشن
 دۇجاەش ئشبۇ. كشتتى جىمىپ ھشممشيلشن ،دېگشەىد  <قىالاليدۇ؟

 <نى ئادز قىالاليمشنھشققى ئېلىپ ئۇەى مشن>: رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ
 ①.«مۇ رىكالرەىڭ با لىرىنى چاپتى لىپنى ئېدېد  اە قىلىچ

 
ئەنھۇنىڭ رەزىيەلالھۇ  الىكئىبنى م بەرا

                                                           
 مۇسلىم توپلىغان. ①



 
 قۇۋۋەت ۋە شىجائەت  

32 
 

 شىجائىتى
من أشعث أغرب ذي طمرين ال يؤبه كم » :مۇەدزق دېگشن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 ،چاچلىر  چۇاۇق» «ه ألبره منهم الرباء بن مالكله لو أقسم عىل الل  
جۇل بولۇپ كشتكشچكش، -، كىيىملىر  جۇلاسقانچىرزيلىرىنى توپا ب

كىشىلشر بار. ئشگشر  قاەچىلىغان ھىچكىمنىڭ ەشىىر  چۈ مشيدىغان
 دۇ،رىىئۇالرەىڭ قشسىمىنى ئورۇەدزپ ب هللاقا قشسشم قىلسا، هللائۇالر 

 ①.«ەىڭ جۈملىسىدىندۇربشرز ئىبنى مالىك  ۇالر
 ئۈلگىلىك ىجائشتتش  رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئىبنى مالىك بشرز

ەىڭ  ىجائىتى اە ئۆلۈمگش بولغان قاتتىق ۇئ كىشىلشردىن ئىد .
ۇەى ئ رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ بىن  ئۆمشر ئىبنى خشتتائا ىقلىقى تۈپشيلىد

ئىبنى  تى. ئۆمشرتقىلىشتىن ئشەسىرەي قوماەدزنبىرەر قو ۇەغا 
مۇەدزق دەپ خشت  غاىرىقوماەدزەلقو ۇن  ىىيشلالھۇ ئشەھۇرە بخشتتا
 نىقىلماڭالر، چۈەكى ئۇ قو ۇە قوماەدزنەى قو ۇەغا بشرز» ياىغان:
  .«قارزم كىشىدۇر كش سۆرەپ بارىدىغانھاالكشت

 ئىبنى مالىك بشرز (رەھىمشھۇلالھ)ھافىز ئىبنى ئابدۇلبشر 
 تىىەاھاي بشرز» ەىڭ تشرجىمھالىدز مۇەدزق دېگشن:رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ

ن ئۆلتۈرگشبا قىالر بىلشن بىرگش جشڭلشردە  ئۇ ،لۇپوب ىباتۇر كىش
 100يشكمۇيشك ئېلىشىشنىڭ ئۆىىدىال ، مۇ رىكالردىن سىرت
 .«مۇ رىكنى ئۆلتۈرگشن

 يشەش مۇەدزق دېگشن: (رەھىمشھۇلالھ)ھافىز ئىبنى ئابدۇلبشر 
 نىڭكاىىزب شمۇسۇلماەالر باغ ئىچىدىكى مۇسشيلىم جېڭىدەيشمامش »

 مۇسشيلىمشئۇالرەىڭ ئىچىدە  ،ئشسكشرلىرىنى مۇھاسىرىگش ئالد 
رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئىبنى مالىك  بشرز .بار ئىد  كاىىزبمۇ

                                                           
 دېگشن.« سشھىھ»توپلىغان، ئشلباەى تىرمىز   ①
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ئۈستىگش تا ال نى  دۈ مشەلشرەىڭ كۆتۈرۈپمۇسۇلماەالردىن ئۆىىنى 
ەىڭ )تامدىن ئا ۇرۇپ( دۈ مشەلشرتشلشپ قىلد . مۇسۇلماەالر ئۇەى 

ئۇ تامنىڭ ئارقىسىدىكى  ۇەىڭ بىلشن، ئۈستىگش تا لىد . 
 اغمۇسۇلماەالرئىشىكنى بىلشن ئۇرۇ تى اە  ۇازتقاەالرشدە تۇرئمۇدزپى

ۇ رەىىيشلالھز بشر مۇسۇلماەالر د .مۇسۇلماەالر باغقا كىرېچىۋەتتى، ئ
ەشيزە ئۇرۇلغاەلىقىنى كۆرۈپ، -ەشچچش يېرىگش قىلىچ 80 ئشەھۇەىڭ

  ① .«لىپ بارد ش ئۈچۈن ئۇەى ياتىقىغا ئېدزازال
جېڭىدە مۇسۇلماەالر قىيىنچىلىقتا قېلىپ، يۈرەكلىر  ستشر ۇت
بىر قىسىم  سشاەبتىن رىغا كشپلىشىپ قالد .  ۇبوغۇىلى

 ساڭا: ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ !ئى بشرز» غا:رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ مۇسۇلماەالر بشرز
ه ألبرك فاقسم عىل ربك فقال : أقسمت عليك يا رب ملا منحتنا إنك لو أقسمت عىل الل  >

تائاال سېنىڭ  هللاقا قشسشم قىلساڭ، هللائشگشر سشن > <أكتافهم
دۈ مشەلشرەىڭ مشغلۇب  <رىدۇىشسىمىڭنى اۇجۇدقا چىقىرىپ بق

ھۇ رەىىيشلال ېد . بشرزد «!ان بولساڭقا قشسشم قىلغهللا ى ئۈچۈن بولۇ
قىلىپ دۈ مشەلشرەىڭ ئارقىسىنى بىزگش ! ئى رەببىم» :ئشەھۇ

 دېد . « قشسشم قىلىمشن ساڭا ئۈچۈن رىشىڭىب
 قاەدزارۈكىدە مۇ رىكالر بىلشن ئۇچرز ئۇالر سۇس كۆ كېيىن 

!  زئى بشر» مۇ رىكالر مۇسۇلماەالرغا تاالپشت يشتكۈىد . مۇسۇلماەالر:
 !ىمئى رەبب»رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ:  دېد . بشرز« غىنقشسشم قىل گشرەببىڭ

ىشىڭنى ھشمدە مېنى رىقىلىپ ب ئارقىسىنى بىزگش دۈ مشەلشرەىڭ
م قشسش قىلىپ ساڭا نى ئۈمىدقو ۇ ۇڭيېنىغا  منىڭپشيغشمبىرى
نى قىلىپ شر ئارقىسىدېد .  ۇەىڭ بىلشن دۈ مشەل« قىلىمشن
   ②. شھىد قىلىند رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ  بشرز اە قاچتى

                                                           
 بشت. -139توم  -1ەاملىق كىتابى  «االستيعاب»ئىبنى ئابدۇلبشرەىڭ  ①
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ئىبنى خالىد  نىڭ سۇغۇرۇلغان قىلىچىهللا

 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۋەلىد

لغاەدىن مۇسۇلمان بو رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ خالىد مۇئتش غاىىتى
ىر ئشم ەغا ۇوق ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ .جشڭ ئىد تۇەجى قاتنا قان  كېيىن
 ئۈچ قوماەدزن  شھىد قىلىنغاەدىن كېيىن تشيىنلىگشنىپ قىل

بايرزقنى قولىغا ئېلىپ، رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ خالىد ئىبنى اەلىد 
 ەىڭ ئىزەى بىلشن قو ۇەنى چوڭ ھاالكشتتىن قۇتقۇىۇپ قالد . هللا

ەىڭ رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئىمام ىەھشبى خالىد ئىبنى اەلىد
 ەىڭهللارەىىيشلالھۇ ئشەھۇ خالىد » ىدز مۇەدزق دەيدۇ:تشرجىمھال

مۇجاھىدالرەىڭ ئشڭ چوڭ  ،قىلىچى، ئىسالمنىڭ چشاەەدزى 
كۈەى غاىىتى مۇئتش ئۇ  .ئىد ھبىر  رەكۆىگش كۆرۈەگشن اە  قوماەدزەى

 باشئۆى  ۇلماەالرغا مۇسيىن ې شھىد بولغاەدىن كقوماەدزن  ئۈچ
ىد . ئ گشنىەربش بشرقاتتىق دۈ مشەگش  ېلىپبايرزقنى قولىغا ئ ،ۇپبول
 ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ ھشمدە ىلشەگشنبش يۈىمۇسۇلماەالرغا غشل سشاەبلىك   ۇ

 سىگش،دەپ ئاتىغان ئىد . ئۇ مشككش فشتھى <ەىڭ قىلىچىهللا>ئۇەى 
 ،جشڭلشرگش قا قار ىباىىز، مۇرتشدلشر اە مۇسشيلىمش كن غاىىتىغاەشيۇھ
 نىدتىەىڭ جشسى. ئۇقاتنا قان ئىد  جىھادالرغااە  امدىكى رزق ىئ

 ①.«رىچ يشرمۇ قالماي  شھىدلىك تامغىلىر  بېسىلغان ئىد ېبىر غ
الىد خ لىئاىزد قىلىۋەتكشن قۇ ئائىلىسىنىڭ خالىد ئىبنى اەلىد

لىكىنى ەشقىل ەشگېەدزق دۇم ەىڭۇەھشئ ۇلالھشىىيەلىد راەئىبنى 
م مشلۇھشدىيش قىلىنغان غان قىز ماڭا ىمشن ياخشى كۆرىد: »قىلىدۇ
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ق ىتقات ئشتىسى ئشتىگىنىبىر قو ۇن ئىچىدە بولۇپ،  مشن كېچش بىر
ھۇجۇم قىلغان كېچىدىن سۆيۈملۈك تا دۈ مشەلشرگش سوغۇق

  ①«.ئشمشستۇر
ئۇ  كشلگشەدەئۆلۈم  ۇغاەھشئ ۇلالھشىىيەر لىدخالىد ئىبنى اە

تشلشپ  جشڭ مشيدزەىدىنمشن  شھىدلىكنى » :دېگشنمۇەدزق 
 .تىدە ئۆلۈش تشقدىر قىلىنىپتۇلېكىن ماڭا كۆرپشم ئۈس قىلغاەىدىم

لىك ئۈمىد تىن قالسا ئشڭ ۈەشىىرىمدە ئىمان كشلتۈر نىڭېم
 ېچىدە قالقىنىمنى تۇتقان ھالشتتشيامغۇرلۇق ك ـــئشمىلىم 

تاڭ ئېتىشنى كۈتۈپ  ،تشييار تۇرۇپ دۈ مشەگش ھۇجۇم قىلىش ئۈچۈن
  «.ىدۇركېچئۆتكۈىگشن 

 
ۋە  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھجەن سەقەفىىەبۇ مئ

 جېڭىقادىسىيە 
 ھشققىدىكى ھجشن سشقشفىىئى سۆيۈملۈك بۇرزدەرلشر! ئشبۇ م

دزى بۇ  ىجائشتلىك چشاەە .الرگش قۇالق سېلىڭرىسالى يخىئاىغىنش تارى
نى ەامايشن ىقۇھشقىقىي ئشركشك اە باتۇرل ئشگشر مشيدزەغا چۈ سش
ا ئا ىقلىقى بىلشن ھارزققسىز ئۇەىڭ قىالتتى. لېكىن 

 قانقاتنا  گشقادىسىيش جېڭى خۇيى بىلشن ،  ۇلىقىنىسىنالغاە
 مۇجاھىد ئىكشەلىكىنى كۆرىسىز. 

ھارزق ئىچىپ  لىرىدزباتۇرلۇق اە ئالىي ھىممشت مشيدزەئۇ 
 اسىبنى ئشبۇ اەقققو ۇن قوماەدزەى سشئىد ئ ،سشاەبىدىن قويغاەلىقى

ئېلىپ كېلىند . سشئىد ئىبنى ئشبۇ  يېنىغا ەىڭرەىىيشلالھۇ ئشەھۇ

                                                           
تش كشلتۈرگشن. ئشبۇ يشئال بشت -350توم  -9 ەاملىق كىتابى «املجمع»ئۆىىنىڭ  ھشيسشمى ①
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ەى جشڭ ئشەھۇرەىىيشلالھۇ  جشنھىرەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئشبۇ ماەققاس 
 ىغاقاتنا ماسلىق گشجشڭ ڭئۇەى قويۇپ، شەلشپىشك تۈگىگشەگش قشدەر 
 ئىجرز جاىزلىر  چۈەكى جشڭ مشيدزەلىرىدز ھشد بۇيرۇق قىلد 

د . لقويۇ شەلشپىشكرەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ھجشن ىقىلىنمايتتى. ئشبۇ م
-چقىلى لۈپ،ۇرالرەىڭ ئاازى  كۆككش كۆتۈرۈبات ،جشڭ با الەد 

ڭ كىشنىگشن ئاازىلىر  ئاتالرەى ۇ قا،بىرىگش ئۇرۇل–بىرەشيزىلشر 
  ① با لىد . جشەنشت ئىشىكلىر  ئېچىلد . كۈچىيىشكش
 كېيىنكشچ كىرگشەدىن رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ھجشن ىئشبۇ م

ازتقان سشئىد ئىبنى ئشبۇ ەىڭ ئۈستى تشرىپىدىن كۆىىتىپ تۇرقشسىر
ئشپۇ  نى، ئۆىىچىقىپ يېنىغاەىڭ رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ اەققاس

پ ىتىو ب نىباغالق ھشمدە نىىولۇپ كېتىشرزى  ب ،قىلىۋېتىشىنى
نى ئۆتۈەد . سشئىد ئىبنى ئشبۇ ىقا رۇخسشت قىلىششجشڭگش قاتنىشى

سوالقخاەىغا  قايتا قو ۇلماي، ئۇەىرەىىيشلالھۇ ئشەھۇ  اەققاس
 چۈ ۈپ كشتتى. رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ھجشنىاەتتى. ئشبۇ مۇقايتۇر
ىڭ ەىڭ ئايالىنرەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئىبنى ئشبۇ اەققاس سشئىدئۇ  كېيىن
شى ياخ !نىڭ قىز ىئى  خشسپش ئائىلىس ،ئى سشلما» كېلىپ: يېنىغا

قاەدزق » :ارەىىيشلالھۇ ئشەھ دېد . سشلما« ئىش قىلغۇڭ بارمۇ؟
مېنى » :رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ھجشنىئشبۇ م گشەىد ،دې« ئىش؟

مشن  .رىپ تۇرىسشنىبشلقاەى ب، سشئىدەىڭ ئېتى پىتىبو  باغالقتىن
سا، ئۆىۈم مېنى ساالمشت قىل هللارىمشەكى، ئشگشر ىقا ئشھدە بهللا

. دېد « سالىمشن ئۆىۈمنىڭ پۇتىغا ئۆىۈم كىششەنى قايتىپ كېلىپ
 «ئىشنى قىاللمايمشن مشن بۇ» ەىڭ ئايالى:رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ سشئىد
ئارقىغا پ  ېئىر ئوقۇ ىگشن ھالدزسۆر كىششەنى ھجشنئشبۇ مىدېد . 
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 .قايتتى
 
 قولدز كىششن،-تۇرىمشن باغالقتا پۇت

 ئۇالغ ىەربىدىن يىقىالر  ۇدەم.-ئات
 ،يغۇرماي تۇرزرمۇ بۇ ھالنى كۆرگشنقا

 ينايدۇ كىششن.ىسشم گشر قېتۇرزي دەس د
 

 قۇالقالر گاس ئىد  ئىشىك تاقىلدزپ،
 بىسات قايناق.-يارەن كۆپ ئىد ، مال-دوست

 يىرزقالپ،ئاھ بۈگۈن ھشممىسى كشتتى 
 ينىد  كىششن.ىيادزڭغۇ جىسمىمنى ق
 

 يۈرىمشن قۇتۇلماق بوپ ئامال ئىزدەپ،
 چىقمايدۇ ئۇ بۇ كۈن يادىمدىن پشقشت.

 دوستلىرىم كشلمىد  پشقشت، ،ئائىلشم
 مدز كىششن.ىچشكلشەدىم جشڭگاھتىن جىسم

 
 چشكلشەدىم جشڭگاھتىن جشڭ دزازم ئشتكشن،
 ن.با قىالر دىن ئۈچۈن ھىممشت كۆرسشتكش
 ئالالھقا بۇىماسقا ئشھدە بىرىمشن،

 قىلسا كىششن.ېچ يمشنقاازققا بارما
ئىستىخارە  قاهللامشن » تشسىرلىنىپ:ا رەىىيشلالھۇ ئشەھسشلما 

ئۇەى ، دە-دېد « سېنىڭ ئشھدەڭدىن مشمنۇن بولدۇم الدىم اەس
رىپ ىئارىيشت بئاتنى مشن  لېكىن»دىن بو ىتىۋەتتى. كىششە

 ھجشنىئۆيىگش كىرىپ كشتتى. ئشبۇ م ېگشن پېتىد« تۇرزلمايمشن
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ەىڭ ئېتىنى يېتىلشپ رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ سشئىد رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ
ا ئاتق الشىكىدىن چىقىپقشسىرەىڭ خشەدەك تشرىپىدىكى ئارقا ئى

شكبىر ت بېرىپ شرەپكشت (بشەى سشقىف) قشبىلىسىئۆىىنىڭ   د  اەمىن
 ،سول قاەىتىغا ھۇجۇم قىلىپ پارس قو ۇەىنىڭ توالىغان ھالشتتش

ا قىلىچىنى ئوينىتىشق-شپنىڭ ئوتتۇرىسىدز ئۆىىنىڭ ەشيزەئىككى س
 سول ا تشرىپىدىنمۇسۇلماەالرەىڭ ئارق قايتىپ ئاەدىنبا لىد . 

ئوڭ قاەىتىغا  پارس قو ۇەىنىڭ ،تواالپتشرەپكش بۇرۇلۇپ تشكبىر 
-ئىككى سشپنىڭ ئوتتۇرىسىدز ئۆىىنىڭ ەشيزە ،ھۇجۇم قىلىپ

يشەش قايتىپ ئاەدىن ىلىچىنى ئوينىتىشقا با لىد . ق
 ىپئوتتۇرىنى يېرپارس قو ۇەىنىڭ  ىدىنپىرتش اماەالرەىڭ ئارقمۇسۇل
-سشپ ئوتتۇرىسىدز ئۆىىنىڭ ەشيزە ئىككى د  اەھۇجۇم قىل سالرغاپار

غا الريمشجۇسى ئۇبۇ كېچش قىلىچلىرىنى ئوينىتىشقا با لىد . 
ئۇ بىرەر ئادەمگش ھۇجۇم قىلىپ قالسا  .قاتتىق تاالپشت يشتكۈىد 

 تى. كىشىلشرشتتېۈرۈپ، ئۇمۇرتقىسىنى ئۇەدەك قىلىۋئۇەى ئۆلت
 ل يۈىىنىئېھتىمائۇ  .توەۇيالماي قالد ئۇەى ىق ھشيرزەلىقتا قاتت

ئۇەىڭ يۈى  ئوچۇق بولغان بولسا  ئشگشر ،يۆگىۋزلغان بولسا كېرەك
كۆرۈپ ئۇەى ھېچكىم كۈەدۈىدە  ئشمما كىشىلشر ئۇەى توەۇازالتتى

 .باقمىغان ئىد 
ى ەاھايىتكۆى  ەىڭ رەىىيشلالھۇ ئشەھۇئىبنى ئشبۇ اەققاس  سشئىد
 پشسكشقشسىر ئۈستىدىن  ىمۇزڭغۇلىقىدكېچش قارئۇ  ،بولۇپئۆتكۈر 
 ى ۈكىم؟ بۇ ئاتنىڭ پۇتىنى كۆتۈر كىشى ئااۇ ئاتلىق» تىپ:ېقارزا

ش ىەرب بۇ ئاتلىقنىڭ !؟ئوخشا قۇ ىگش ۈئېتىم بشلقاەىڭ پۇتىنى كۆتۈر
 شرىشىگىىەربش بقىلىچ بىلشن –ەشيزە ھجشەنىڭىرىشى ئشبۇ مىب

بىلشن  هللا .تۇرسا كىششەدە باغالقلىقھجشن ى؟ ئشبۇ م!ئوخشا قۇ
، بۇ ئىد  ابولمىس كىششەلشەگشن ھجشنىگشر ئشبۇ مقشسشمكى، ئش
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بولسا ئېتىم بشلقا  ئاتنى ،ېگشن بوالتتىمھجشن دىئشبۇ م نىئاتلىق
تش ىزسپشرىشتىلشر بىۋ» كىشىلشرەىڭ بشىىسى: .دېد « ېگشن بوالتتىمد

پشرىشتىلشر بىزەى سابىت قشدەم >، بولسا ئىد  ىشىدىغانقاتنجشڭگش 
 . كىشىلشر ئشبۇيىشتىدې« التتۇقودېگشن ب <كشپتۇرغۇىغىلى تۇ
 ئېسىگىمۇ كشلتۈرمىد  قويمىد  اە ئۇەى ھجشەنى تىلغا ئېلىپىم

 ئۇالر ئۇەى سوالقتا دەپ بىلشتتى.  چۈەكى
قورغاەلىرىغا كىرىۋزلد ،  پارسالر كېچش يېرىم بولغاەدز

 رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ھجشنىمۇ قايتىپ كېلىشتى. ئشبۇ ممۇسۇلماەالر
 غائاتنى جايى ،تېزلىكتش قايتىپ كېلىپ رىگشېيچىققان  ئۆىىنىڭ
 نىىششەك غاپۇتىئىككى  ،كىرىپ ەىغاخاسوالق مۇ ھشم، ئۆىىقويۇپ
 . سالد 

ەىڭ رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ شئىدئشتىسى سشلما رەىىيشلالھۇ ئشەھا س
 بولۇپ رىسىدزئوتتۇھجشەنىڭ ىئشبۇ م بىلشن ، ئۆى رىپىك يېنىغا

رەىىيشلالھۇ  سشئىد ۇەىڭ بىلشن خشاەر قىلد .  شالرەىىئۆتكشن ئ
 كىششەنىى چاقىرىپ ئۇەى كشچۈرۈپ ھجشەنىئشەھۇمۇ ئشبۇ م
  ①بو ىتىۋەتتى.

 
مۇسۇلمانالرنىڭ بايرىقىنى قۇچاقلىغان ھالدا 

 ئىبنى ئۇممۇ مەكتۇم ھگەن ئابدۇلالئۆلتۈرۈل
  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

ئۇەىڭ  ستىدىنتائاال يشتتش قات ئاسمان ئۈ هللاـــ  ماەا بۇ
 پقىلى رۇخسشتجىھادقا چىقماسلىققا  ئۆىرىسىنى قوبۇل قىلىپ

ھادقا چىقماسلىققا جى دىكىيولى هللالېكىن  اىىل قىلغانئايشت ە
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ىز ئاج نى قىلىشتىنمۇەاسىپ ئىش ىگشئۆىجىھادتا  ،مايىئۇەكۆڭلى 
 مشكتۇمئۇممۇ ئىبنى  ھگىسى ئابدۇلالىكشلمىگشن يۇقىر  ھىممشت ئ

ئىككى بايرزقنى ماڭا تۇتقۇىۇپ » :غاىزتالردز ئۇ. دۇررەىىيشلالھۇ ئشەھۇ
 ۇڭا كۆرمشيدۇ،  كۆىۈمقويۇڭالر،  ىڭ ئوتتۇرىسىدز تۇرغۇىۇپسشپن

   ①دەيتتى.« قېچىپمۇ كېتشلمشيمشن
 رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ يىلى ئۆمشر ئىبنى خشتتاب -14نىڭ رىيىھىج

 ھشمدەتا الش  ئاغدۇرۇپسشلتشەىتىنى  اە رسالرەىڭ دۆلىتىپا
نى رزازەال تۇرىدىغان ھشل قىلغۇچ ىيوللىر ۇەلىرىنىڭقو  مۇسۇلمان

ەىيشتكش كېلىپ، ئۆىىنىڭ جشڭنى قىلىش ئۈچۈن كشسكىن 
ر  بار بىرمۇ ئادەمنى ىياكى دزەا پىك رزلى، ئېتىوق» لىرىغا:يازلى

ڭا ما زلىك بىلشنەاھايىتى تې قالدۇرماي، ئۇالرەى سۈرۈ تۈرۈپ
 دەپ خشت ئشاەتتى. « رىڭالرىئشاەتىپ ب

ڭ چاقىرىقىغا ئاازى رەىىيشلالھۇ ئشەھۇەى ئىبنى خشتتاب ئۆمشر 
ھشر تشرەپتىن سشلدەك  تۈركۈملشپ مشدىنىگشقان مۇسۇلماەالر قو 
 ئىبنى ھئىچىدە تۇغما ئشما ئابدۇلال ئۇالرەىڭىشكش با لىد . كېل

فارۇق بۇ چوڭ  مۇ بار ئىد . ئۆمشررەىىيشلالھۇ ئشەھۇ مشكتۇم ئۇممۇ
ەى قوماەدزن رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ قو ۇەغا سشئىد ئىبنى ئشبۇ اەققاس

  .جشڭگش ئۇىزتتى تلشر بىلشنەۇرغۇن اەسىيش ئۇەى ،ىنلشپقىلىپ تشي
 مشكتۇمئۇممۇ ئىبنى  ھقو ۇن قادىسىيشگش كشلگشەدە، ئابدۇلال

رزللىنىپ، وسااۇتالرەى كىيىپ، تولۇق قمۈر تۆ رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ
ىنى ىش ياكى  ۇ يولدز  شھىد بولۇ قا ئۆقوغدزر بايرىقىنى مۇسۇلماەال
 . غا چىقتىئاتاپ مشيدزە

مىسلى كۆرۈلمىگشن  گىچشكۈەئىككى قو ۇن ئۇچرىشىپ ئۈچ 
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 ىددەت بىلشن جشڭ قىلد . ئىككى  اە ەاھايىتى كشسكىن دەرىجىدە
ئىسالمنىڭ فشتىھ  ۇەدزق كشسكىن جشڭ قىلدىكى، تشرەپ 

 .جشڭلشرەىڭ ئوخشىشىنى كۆرۈپ باقمىغان ئىد  بۇەدزق تارىخلىر 
 ، ئشڭىمى چۈ ۈپكۈچلۈك يارد ەىڭهللا ۇسۇلماەالرغام ئۈچىنچى كۈەى

 بېسىپ ياتقان دۇەيا خاەدزەلىقلىرىنى ئاغدۇرۇلۇپ،رىيش ېچوڭ ئىمپ
تشاھىد  دۆلىتىدە رەىڭالتسددىبۇ د ،قىلىن رىيش يوقېئىمپ بۇ

 د . شھىد بولمۇجاھىدالر يۈىلىگشن بۇ جشرياەدز  .د ىدلشپىلبايرىقى 
 شاھىد بايرىقىنىتمۇ رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇممۇ مشكتۇم

ئشەش  ۇ  شھىدلشر ىنىپ ياتقان ھالىتىدە قاەغا مىل اە قۇچاقلىغان
  ①.تېپىلد  ىنئىچىد

بنى ئابدۇلالھ ئى» :مۇەدزق دېگشن رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئشەشس
ەاھايىتى مۇستشھكشم سااۇت كىيىپ  ئۇممۇ مشكتۇم قادىسىيش كۈەى

  ②.«جشڭگش قاتنا قان ئىد 
ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇممۇ  كىشىلشر» :ېگشنىەھشبى مۇەدزق د

ەپ سىيش كۈەى  شھىد بولغان دقادى ەىرەىىيشلالھۇ ئشەھۇ مشكتۇم
 ③.«قارزيتتى

    
ئۆلۈمگە  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىكرىمە

 بەيئەت ئالىدۇ
اە قائقائ  ئىبنى ئشبۇ جشھىل ئىكرىمشكۈەى غاىىتى يشرمۇك 

ئىبنى اەلىد  خالىد ىشى ئۈچۈننى با لجشڭئىبنى ئشمىرەىڭ 
                                                           

ش كىرگۈىۈلۈپ ەشقىل بشتلشردىن ئاىرزق ئۆىگشرتى – 157 ،-156«  صور من حياة الصحابة» ①
 قىلىند .
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يلشن ىئىككئۇ ، ئاەدىن كشلد  يېنىغائۇالرەىڭ  رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ
، قشھرىماەالر د تشلشپ قىل ئادەم دوئىلغائالدىرزپ   ۇغاچ ېئىر ئوق
ئىكرىمش  جشڭ قاتتىق ئشاجىگش چىققاەدز ئارز تۇتۇ تى،چۈ ۈپ ئۆى

ھشممش ( ئىلگىر )مشن »خىتاب قىلىپ:  رۇمغا رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ
، بۈگۈن سىلشردىن غاەىدىمئۇرۇش قىلقار ى گش  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  يشردە

« ئشمشسمۇمكىن  مۇھشرگىزبۇ  ،بىلشن قشسشمكى هللا !؟قاچامدىم
 400 ،ىد گشەدې« ش بشيئشت قىلىدۇ؟ئۆلۈمگماڭا كىم »ئاەدىن:  ،د دې

 .د ئۇەىڭغا بشيئشت قىل باھادىر
 ھارىسىسى ئۇەىڭ تاغ لشرەىڭ ئارىسىدزبشيئشت قىلغان كىشى

بار ئىد . ئۇالر  مۇئىبنى ئشىاەر قاتارلىقالر ىرزرئىبنى ھىشام اە ى
ز قاتتىق دىر  ئالدىدېچ ەىڭرەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئىبنى اەلىد خالىد

دزر بولۇپ ىھشممىسى يار ھشتتا ،لد  ىددەت بىلشن جشڭ قى
 دزر ھالشتتش خالىدىيار رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئىكرىمشيىقىلد . 

 ۇرەىىيشلالھ خالىد ،لىند ېئېلىپ ك يېنىغا ەىڭرەىىيشلالھۇ ئشەھۇ
ىبنى ئ اە ئشمر يوتىسىغا ڭ بېشىنىىەرەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئىكرىمش ئشەھۇ

ەىڭ بېشىنى پاچىقىغا قويۇپ رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئىكرىمش
نىڭ يلشەىاە ئۇ ئىكك سىنىڭ يۈىلىرىنى سىال قا با لىد ئىككى

 . تتىسۇ  تېمى ئېغىزىغا
 ئىبنى كشسىر .رزى  بولسۇن هللامشدىن ىيشرمۇك  شھىد  ئىكر

مۇسۇلمان  رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئىكرىمش» ئۇ ھشققىدە: )رەھىمشھۇلالھ(
« يىلگشندې ئۆتكۈىۈپ باقمىغان ئىد  گۇەاھ كېيىنبولغاەدىن 

   ①گشن.دې
 رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئىكرىمش» :)رەھىمشھۇلالھ( ئىمام  افىئىي
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 هللا كىشى ئىد ،شدھىيىلش كش اليىق م باتۇرلۇقىدىكى ئىسالم
 . گشنېد« ئۇەىڭدىن رزى  بولسۇن

رەىىيشلالھۇ  ئىكرىمش» :)رەھىمشھۇلالھ( ئىئشبۇ ئىسھاق سشبىي
ىد  شھ جشڭ قىلىپ  ىجائشت بىلشن قاتتىق ىشرمۇك كۈەي ئشەھۇ

 70 الەدۇرغانىيار ئوقياالر ،قىلىچ-بولد . ئۇەىڭ بشدىنىدە ەشيزە
 ①دېگشن.« ەشچچش جارزھشت ئېغىز  بار ئىد 

ڭ ىمۇسۇلمان ئۆى  قولىدىن كشتكۈىۈپ قويغان ەشرسىسىنھشربىر 
ەىڭ تشاھىد كشلىمىسىنى ئۈستۈن هللا نى تولدۇرۇ ى اەئورەى

كارلىق، ، قۇرباەلىق، پىدزقا بولغان ئىتائشتهللا ،ئۈچۈن ىقىلىش
 .تۇربازجىھاىىرلىشى  ئۆىىدە  سشھىپىنى ھساەدىن ئىبارەتېئ-رخشي

قاەلىر  ئاققان، مشيدزەلىرىدز  اە ئۇرۇش ردزمىنالېى لىك  شرەپ 
ەىڭ رەسۇلىغا بولغان مۇھشببشتكش بىرلش كشن هللاە  هللاقاەلىر  
ىغان ئىشتىياق باغل شەىڭ دىنىنىڭ ەۇسرىتىگهللاقاەلىر    ۇەدزقال
  !رزى  بولسۇن هللادىن ئىكرىمش

 
تۇلەيھە ئىبنى مىڭ چەۋەندازغا تېتىيدىغان 

 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇخۇۋەيلىد ئەسەدى 

چشاەەدزىغا بارزاەر  1000قى ۇەىڭ  ىجائىتى اە باتۇرلۇئ
 . ئۇەىڭدىنمۇ ئېشىپ چۈ شتتى ھشتتا ،كېلشتتى
مۇرتشد بولۇپ  كېيىن ،ولغانۇلۇغ ساھابش بۇرۇن مۇسۇلمان ببۇ ئ

قايتىدىن  يشەش كېيىن .ازسى قىلغانەددىدە پشيغشمبشرلىك ەشج
اە قادىسىيش  ئۇ .دز مۇستشھكشم تۇرغانۇلمان بولۇپ ئىسالممۇس

رەىىيشلالھۇ  شتتاب. ئۆمشر ئىبنى خەشھااەەد جشڭلىرىگش قاتنا قان
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تۇلشيھشگش » :غارەىىيشلالھۇ ئشەھۇ سشئىد ئىبنى ئشبۇ اەققاس ئشەھۇ
ئشمما ئۇەى بىر ئىشقا مشسئۇل  مشسلىھشت سال دزشلىرىجشڭ ئى
 . د ئى دەپ خشت ياىغان« قىلما

رەىىيشلالھۇ  تۇلشيھش» :مۇەدزق دەيدۇ مۇھشممشد ئىبنى سشئىد
مىڭ  بىلشنئۆىىنىڭ  ىجائىتى اە ئاالھىدە ئىقتىدزر   ئشەھۇ

 . ېتىيااليتتىچشاەەدزىغا ت
د  شھى ەاھايىتى باتۇرلۇق كۆرسىتىپ كۈەى غاىىتى ەشھااەەدئۇ 

 ①.!«ئۇەىڭدىن رزى  بولسۇن هللاقىلىند ، 
 

 قورقمايدىغان ئەركەكئۆلۈمدىن 

 قادىسىيش كۈەلىرىدىن بىر  بولغان رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ تۇلشيھش
ئۇ   ىجائشت كۆرسشتتى. ئىنتايىن كۈچلۈككۈەىدە  غاىىتى ئشماس

ئۇ يالغۇى  ،ھشممىنىڭ ئالدىدز ماڭاتتى قورقمىغان ھالدز ئۆلۈمدىن
 س قو ۇەى تشرەپكشپار يالغۇىئۆى   ئۇ .تىيتتىچشاەەدزىغا تې 1000
قىنىڭ كشينى تشرىپىدىن تشرەپتىكى ئشتىيكى كۆارۈمشردۇم  ،ئۆتۈپ

ئۈچ قېتىم تشكبىر  ۈپقا تشرىپىگش ئۆتس قو ۇەىنىڭ ئاركېلىپ پار
 ،چۈپۆس قو ۇەى قاتتىق چپاربۇەى ئاڭلىغان . ىد توال
 «ئارقا تشرەپتىن باستۇرۇپ كشلگشن ئوخشايدۇقو ۇەى  مۇسۇلماەالر»

پ ېلىشىھشيرزن قبۇەىڭدىن الرمۇ مۇسۇلماەھشتتا . قېلىشتىدەپ 
 .بىرىنى جشڭدىن چشكلشپمۇ قويد -ھشتتا بىر

: ەىڭ كشينىدىناە ئۇالر چۈتكشنۆچ سالرەىپارتواالپ تشكبىر 
 «ەى بىئارزم قىلىدىغان ئىش تېخى تۈگشپ قالغىنى يوق!سىلشر»

تائاالغا  هللاەغا چىقارغان قىاللىغان بۇ ئشركشكنى مشيدز بتادەپ خى
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 !بولسۇنالر ساەا-ھشمدۇ
  

خىيالالرنىمۇ  ،كەم كۆرۈلىدىغان شىجائەت-مدىنكە
 ھەس قالدۇرىدىغان قىسسە-ھەيرانۇ

 رەىىيشلالھۇ ئىبنى خۇاەيلىد تۇلشيھشتىيدىغان قو ۇەغا تې ىور
 مش قىلغاەلىقىغا قارزڭ!بۇرۇن ەې جېڭىدىنقادىسىيش  ئشەھۇەىڭ

ىر بدۈ مشەلشردىن رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ  اەققاس ۇسشئىد ئىبنى ئشب
تۇلشيھش  ئۈچۈن ڭدىن خشاەر ئېلىپ كېلىشئادەمنى تۇتۇپ، ئۇەى

 شيداە كشرۇبش ىۇبئىبنى مشئد   ئشمر ،ئىبنى خۇاەيلىد ئشسشد 
خۇدد   كۈچ بشرمشي يھېچقاەدزق ئشسكىرى رەىالرەىىيشلالھۇ ئشەھۇم
ھۇ رەىىيشلال تۇلشيھش  ۇەدزقال ولغا سالد دەكال يىتشكشۈرۈش ئشترىت

 ئىبنى مشئد  ئشمر ،بارگاھىغا يتشمنىڭ ئشسكىرىيالغۇى رۇس ەىئشەھۇ
 يكىرىئشسنوسنىڭ ىەى بولسا بشش كىشى بىلشن جالرەىىيشلالھۇ ئشەھۇ

 بارگاھىغا ئشاەتتى.
 قادىسىيش رەىىيشلالھۇ ئشەھۇماالر  ئىبنى مشئد تۇلشيھش اە ئشمر

 الئۆتمشي ئشترزپىدز(تىر ېكىلوم 7) كۆارۈكىدىن بىر پشرسشخ
 للىق ھالشتتش ئىرزقرزوق الرەىڭيۇسىمشج ئاتلىق ەۇرغۇەلىغان

ھالشتتش  توپال قانش كئېگىزلىك زىلىرىدىكى بىريې
ىڭ رەئشمى» :لىر بشىى دىنلىنىۋزتقاەلىقىنى كۆرد . ئۇالرھشرىكشت
 بئۇ دۈ مشەنى ەشجش ،تىدۇېاۈەى كشچۈربىزئۇ  قايتايلى، يېنىغا

 قېلىپ ئويالپدەپ  دەرزق ئېگىزلىكىنىڭ ئارقا تشرىپى(ىئ)
 يشەش ېد ؛د «ەىڭغا بۇ ئىشالرەى خشاەر قىاليلى ۇڭا ئۇ ،ئشاەتكشن

 «قايتايلى رۈپ قېلىشتىن بۇرۇنۆى كدۈ مشن بىزە» :لىر بشىى
دېد . تۇلشيھش « ئېيتتىڭالر توغرز» :ئىبنى مشئد  ئشمر ،ېگشەىد د
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سىلشر دۈ مشەنىڭ ھشرىكشتلشەگشن  ،ياق» بولسا: رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ
 ، بشلكىئۈچۈن ئشمشس ياكى ھشرىكشتلشەمىگشەلىكىنى بىلىش

 دېد . ئۇالر:« ئشاەتىلدىڭالر ئۈچۈن بېرىشئېلىپ  ئۇالرەىڭ خشارىنى
شن م: »رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ تۇلشيھش گشەىد ،دې« شكچى؟ەېمش دېم سشن»

ارزر ق ئۆلتۈرۈلۈ نى ۇ يولدز ياكى نىمنى تىكىشنى گش جېدۈ مشە
ازتىدۇ، ۈلۈرۆىياەشت ئاالمشتلىر  كسشەدە خ» دېد . ئۇالر:« قىلدىم

 مۇاەپپشقىيشت كېيىنئۆلتۈرۈلگشەدىن  نھسشىئۇكا ش ئىبنى م
 ئۇ ئۇالرەىڭئشمما  . دېد« لشن قايتىپ كشتنالمايسشن، بىز بىىقاى
 ىجائشت بىلشن رۇستشمنىڭ ھشربىي تى ىەاھاي رەت قىلىپپىنى ېگ

  ①ئۇالردىن ئايرىلد . ىنى كۆىلشپالگېر
مىڭ  80 رۇستشمنىڭ ئشسكىرىنىڭ رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ تۇلشيھش

 ۇەىڭ يشەش كىشىلىك قو ۇن ئىكشەلىكىنى، ئۇالردىن با قا 
پ لىمۇ بارلىقىنى بىرىدە خىزمشتچى اە خاس قوغدىغۇچىلىرىېبارزا

ھالدز ئۆى  يالغۇى  ن ئايرىلىپدىىدئىبنى مشئ ئشمر تۇرۇپ،
ش كىرىشك باىىسىنىڭ ئىچكى تشرەپلىرىگش يئشسكىرى رۇستشمنىڭ

ماەا بۇ ئۇەىڭ قشھرىماەلىقى،  ىجائىتى اە جۈرئىتىنىڭ  .د با لى
 ئۆستشڭلشردە ئېقىۋزتقان رەىىيشلالھۇ ئشەھۇتۇلشيھش  ەامايشەدىسىدۇر.

  ا كىردرۇستشمنىڭ قارزرگاھىغچىدە سۇغا قار ى مېڭىپ، ئايدىڭ كې
ئاتخۇمارەىڭ ئاتقا  ئاتنى خۇدد  ئۇ.ش پايالپ تۇرد ىچكېچ ئۇ يشردە اە 

رۇستشمنىڭ ئاتلىر   ئۇياخشى كۆرەتتى. ئا ىق بولغىنىدەك 
ر ئاجايىپ بىاە  سورتلۇق بىر ئاتنى ئالىيپىلىدىغان ئىچىدە كشم تې

ئاتنىڭ سۇغۇرۇپ،  نىقىلىچى ئۇ ئاەدىن  ،كۆرد  دىرەىئاق چې
 دە،-د باغلى يۈگىنىگشئۆىىنىڭ ئېتىنىڭ  ېسىپ،ئارغامچىسىنى ك
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 .چاپتۇرد  پ ئاترزمۇسۇلماەالر تشرەپكش قا
قوغلىد .  ڭ كشينىدىنئۇەى سالر بۇەى سېزىپ قېلىپپار

 اەىد ،غىۋزليېتىش تۇلشيھش رەىىيشلالھۇ ئشەھۇغا ئۇالردىن ئاتلىق بىر 
اە  ساەجىپ ئۆلتۈرۈاەتتىەشيزە  ڭغائۇەىرەىىيشلالھۇ ئشەھۇ تۇلشيھش 

يشەش بىر ئاتلىق ئاەدىن ھشيدەپ ماڭد .  مۇئۇەىڭ ئېتىنى
 مۇ قو ۇپئۇەىڭ ئېتىنى ،ئۇەىمۇ ئۆلتۈرۈپ ىۋزلغاەىد ،يېتىش

، ىۋزلغاەىد ئۈچىنچى ئاتلىق يېتىشكېيىن ھشيدەپ ماڭد . 
ئۇەى  قايتۇرما ھۇجۇمغا ئۆتۈپ ائۇەىڭغ تۇلشيھش رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ

. كۆەد ، ئۇ غاەىد چاقىر بولۇ قا قىلد  اە ئۇەى ئشسىرمشغلۇپ 
 ۇد ئىبنى ئشبىسشئ ،ئۇەى ئشسىر ئېلىپرەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ش تۇلشيھ
  ماڭد . ئېلىپ رەىىيشلالھۇ ئشەھۇەىڭ ئالدىغا اەققاس

 يبۇ ازقىتتا مۇسۇلماەالرەىڭ ئشسكىرى رەىىيشلالھۇ ئشەھۇتۇلشيھش 
ۆى  ئ رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ بارگاھىغىمۇ يېقىنالپ قالغان ئىد . تۇلشيھش

 غانىدز يۈگۈرۈپ مېڭىشقا بۇيرۇق قىلئات ئۈستىدە تۇرۇپ ئۇەى ئالد
ەىڭ ئالدىدز رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئۇ بۇيرۇققا بويسۇەۇپ تۇلشيھش ئىد ،

ئۇەىڭ  ەشيزە بىلشن رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ يۈگۈرۈپ ماڭد . تۇلشيھش
س قو ۇەى ئۇالرەىڭ ئىزىدىن پار. ئارقىسىدىن ھشيدەپ مېڭىۋزتاتتى

لگشەلىكىنى، ىڭ ئۆلتۈرۈكېلىپ، ئىككى چشاەەدزىە قوغالپ
ئالدىدز تشسلىم بولۇپ ئۇەىڭ  گششئۈچىنچىسىنىڭ تۇلشيھ

 يازتقاەلىقىنى، يشەش كېلىپ مۇسۇلماەالرەىڭ ئشسكىرىۈيۈگۈر
، نلىشىپ قالغاەلىقىنى كۆرۈپيېقى بشك البارگاھىغا خېلى

 شتتى.ككشلگشن يولى بويىچش قايتىپ با لىرىنى ساڭگىالتقىنىچش 
 الرەىمشت ئالغان ئاتيڭ ئارقىسىدز غشەىتۇلشيھش ئۆىىنىڭ ئېتىنى

 ييېتىلشپ، ئشسىرەى ئالدىدز يۈگۈرتۈپ مۇسۇلماەالرەىڭ ئشسكىرى
ئۇ  .كىرگۈىد  ئۇەى توەۇپمۇسۇلماەالر ، كشلد  تىپىي بارگاھىغا
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كىرىپ كشلد ، سشئىد  ەىڭ يېنىغارەىىيشلالھۇ ئشەھۇ سشئىد
 گشەىد ،دې« ھشي، ئارقاڭدىكى ەېمش؟» ەىڭغا:ئۇ رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ

 يئۇالرەىڭ ئشسكىرىبېر   ىدىنكېچ» :رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ تۇلشيھش
ئېتىنىڭ ئشڭ ئېسىل بشلگش  تىڭالپ،-رگاھىغا كىرىپ تىڭقارز

ى كياسېلىنغىنىنى ئېلىپ چىقتىم. مشن ئۆىۈمنىڭ توغرز قىلغان 
 ېد . د« ماەا مۇ ۇ بولغان ئىشالر ،خاتا قىلغاەلىقىمنى بىلشلمىدىم

 
ۋە كۆرۈپ  مەن بۇنىڭدەك باتۇرنى ئاڭالپ

 باقمىغان ئىدىم

 سىرئش لىقپارس رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ سشئىد ئىبنى ئشبۇ اەققاس
 سىدز تشرجىماەلىق قىلىش ئۈچۈن تشرجىمانىئوتتۇر ىىنىڭۆبىلشن ئ
 رزست گشپ» :د . ھېلىقى پارس ئشسىرۇبۇير ئادەم كېلىشكش تېپىپ

 ئىدسش گشەىد ،دې« قېنىمغا ئشمىنلىك بىرەمسشن؟نىڭ ېقىلسام م
رزستچىللىق مشن ئۈچۈن  ھشئش، ئۇرۇ تىكى» :رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ

 دېد . ھېلىقى پارسلىق ئشسىر:« تۇريالغاەچىلىقتىن سۆيۈملۈك
 رىشتىن ئىلگىر ىگش بىز تشرەپتىكىلشردىن خشاەر بسىلشر»

دېد   «لشپ بىرەيھشققىدە سۆىتۇلشيھش( )يشەى الر ۇڭسىلشرەىڭ بۇ باتۇر
 قاتنا تىم،ھاياتىمدز ەۇرغۇن جشڭلشرگش مشن »سۆىىنى با الپ:  اە

مشن  دىم اە ئۇالر بىلشن ئېلىشتىم ئشمماەى ئاڭلىالرپالۋزەەۇرغۇن 
 .الپ باقمىغاناە ئاڭ ۈپ باقمىغانكۆر يقشتئى نىكىشى ەىڭدەكبۇ
مىڭ  70 ئون كىشىنىڭ ئىشىنى قىلىدىغان-ھشر بىر  بشش ،ئۇ

جۈرئشت  كىرىشكش مۇلۋزەالراپەى -ەى ىر  بولغان،ئشسكدزەش 
تاجااۇى قىلىپ كىرد  ھشمدە  گاىزرمىغا يقىاللمايدىغان ئشسكىرى

ھشيدەپ ماڭمىغۇچش بولد  قوماەدزەىنىڭ ئېتىنى  تاكى پارىس
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ى تىشتۇق، بىرىنچىقوغالپ يكشينىدىن بىز ئۇەى ئاەدىن . قىلمىد 
ئۇ ئارىمىزدز مىڭ ئاتلىققا  ئۇرۇ تى، ئۇەىڭ بىلشنكىشى ئاتلىق 
ئاەدىن  ئۇەى ئۆلتۈرد . تۇلشيھش ېلىدىغان چشاەەدزى ئىد ،ك بارزاەر

 ەىڭئۇبىلشن ئۇرۇ تى،  ئۇەىڭكىشى ئىككىنچى ئاتلىق 
ۇەىمۇ ئ تۇلشيھش لېكىن ىتىمۇ بىرىنچىسىدىن قېلىشمايتتى ىجائ

س پار> ىئۆىۈمن ، مشنھۇجۇم قىلدىم ئۇەىڭغامشن  كېيىنئۆلتۈرد . 
 <ھېچكىم ماڭا تشڭ كېلشلمشيدۇ  ىجائشتتش ئشسكشرلىرىنىڭ ئىچىدە

 اغىڭ قولىدز ئۆلۈپ كېتىدىغاەلىقىممشن ئۇە لېكىن يتتىمدەپ ئويال
 . دېد «دە، ئۇەىڭغا ئشسىرلىككش چۈ ۈ كش رزى  بولدۇم-كۆىۈم يشتتى
مىڭ كىشىلىك  120 الرەىڭپارس رەىىيشلالھۇ ئشەھۇغا سشئىدئاەدىن ئۇ 

خىزمشتچىلشر رىدە ېبارزا ئىكشەلىكىنى اە يشەش  ۇەىڭبار  ىقو ۇە
 ئۆىىنىڭ خالىشىبارلىقىنى خشاەر قىلد  اە ئىسالمغا قىزىقىپ 

بىلشن مۇسۇلمان بولد . سشئىد ئۇەىڭغا مۇسلىم دەپ ئىسىم قويۇپ 
 قويد .
ئشڭ ئېغىر سىنالغاەالر  لشردەجشڭاە با قا جېڭى ىيش قادىس ۇئ

 1000اە  مىنىنى ياخشى بىلىدىغانېارس ىقاتارىدىن ئىد . ئۇەىڭ پ
تى اھايىەمۇسۇلماەالر  تۇقچىلىقىدىنرااليدىغان ئاچشاەەدزىغا تېتىي

 ①د .ىياخشى پايدىالرغا ئېرىشكشن ئ
 

ال ئوق بىر ت رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ غادىيە
 ئەسكىرىنى ئۆلتۈرىدۇ رۇم 300بىلەن 

پارالق سشھىپىلشرەى تارىخ بشتلىرىگش ەۇرزەش رەڭلشر  ـــبۇ ماەا  
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 .رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ بىلشن ياىغان ئشبۇ غادىيش
ئۇ ] ئۇ ھشققىدە مۇەدزق دېگشن:)رەھىمشھۇلالھ( ئىمام ىەھشبى  
م ئشھلىنىڭ اە  ا لىقلىرىدىنلشرەىڭ ئشڭ يارزمبئشرە

قاتنا قان  ھشمدەيبىيش سۈلھىسىگش ۇھ بولۇپ،چشاەەدزىلىرىدىن 
رۇم ئشسكىرىنى   300ئوق بىلشن  بىر تالتۆاەەدە ئۇەىڭ . يىلشتتىېد

  :اەقشگش قۇالق سېلىڭ ئۆلتۈرگشن
 ئوسمان ئىبنى ئشبۇ ئاتىكش بۇ اەقشلىكنى مۇەدزق بايان قىلىدۇ:

ئېتىشقا  (مايكۆيدۈرىدىغان يشەى ) مايدۈ مشەلشر مۇسۇلماەالرغا »
قىلغان بولسا  ئۇالر قاەدزق> :رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ مۇئااىيش با لىد .

گش بىرى–بىر ئۇالر دېد ،  ۇەىڭ بىلشن <قىلىڭالر سىلشرمۇ  ۇەى
 . ئېتىشىپ كشتتى مايكۆيدۈرىدىغان 

ازتقان ۇتۇر رەىىيشلالھۇ ئشەھۇۇ غادىيش ئشببىر رۇم ئشسكىر  
 ئشبۇ غادىيش ،ز ماي ئېتىشقا تشييارالەغان ئىد قاىزەد مىس كېمىگش

 .اەتتىۈئوق ئېتىپ ئۇەى ئۆلتۈرئۇەىڭغا بىر پاي  رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ
 رۇم ئشسكشرلىرىنىڭقاىزن  مىسئىچىدە ماي بار ئۇ  ، ۇەىڭ بىلشن

كېمىدىكىلشر  اەتتى.ۈدە ئۆرۈلۈپ كېمىدىكىلشرەى كۆيدۈركېمىسى
ئشبۇ غادىيش بىر پاي ئوق بىلشن > ۇەىڭ بىلشن  ئادەم ئىد . 300
   ①.«[ېيىلد د <ئۆلتۈرگشنئادەمنى  300

 
دوئىلدا  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مەجزەئە ئىبنى سەۋر

 ئادەمنى ئۆلتۈردى 100

 مۇەدزق دەيدۇ: شبشر تھشققىدە  مۇھاسىرىسى سىستشر قشلئشۇت
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 هللاتاكى با الەغاەدىن با الپ  مۇھاسىرەيىلى  -17ھىجرىيىنىڭ »
رز بشەر قىلىپ بشرگشەگش قشد ھىفشت تۇستشرەى مۇسۇلماەالرغا تائاال

 سرتكاپىرالردىن  ئۆلتۈرگشنجشڭدە  رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئىبنى مالىك
 مشجزەئشئۆلتۈرگشن ئىد .  يشك ئېلىشىشتا-يشكمۇەى كاپىر 100يشەش 

 100 يشك ئېلىشىشتا-يشكمۇمۇ رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئىبنى سشار
ىغا  ۇبول ھىستشر  شھىرىنىڭ فشتۇت تائاال  هللا ،ئۆلتۈرگشن ەىكاپىر

 لشردىكىستشر  شھىرىۇقىلغان باتۇرالردىن ئىد . ت بئاساسلىق سشاە
ھۇ رەىىيشلال مۇسۇلماەالرغا قاتتىق قار ىلىق كۆرسشتتى. ئشبۇ مۇسا

قشلئشسىگش ھۇجۇم ستشر ۇ شھشر ئىچىگش كىرىش ئۈچۈن ت ئشەھۇ
رىدىن مۆتىۋەرلى ەىڭسالرپار. ئشەش  ۇ پشيتلشردە، قىلىشنى ئوياليتتى

ەىڭ يېنىغا كېلىپ: رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئش ئشر  ائشبۇ مۇسبىر  
 يمشخپىكىرىدىغان ئشگشر سشن ماڭا ئاماەلىق بشرسشڭ  شھشرگش »

رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ دېد . ئشبۇ مۇسا « ئېغىزەى كۆرسىتىپ قويىمشن
 بنىىمشجزەئش ئرەىىيشلالھۇ ئشەھۇ . ئشبۇ مۇسا ئۇەىڭغا ئاماەلىق بشرد 

ۇ س ۇ  بىللش بېرىپ، بىلشن كىشىەى ئۇ ئشەھۇرەىىيشلالھۇ  سشار
 رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئشبۇ مۇسا بۇيرۇد  ھشمدە كشنى كۆرۈپ كېلىشىيول

كش ماھىر سۇ ئۈىۈ  اە چىدزملىقباتۇر،  دىنەىۇ وق مۇسۇلماەالر
ەى رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ بنى سشارىمشجزەئش ئ ،تالالپ ەى 300 ئادەمدىن
ئۇىىتىپ قويد   شتلشر بىلشنھەشسىكۆپلىگشن  ىپشمىر قىلئئۇالرغا 

ىڭ نىكىرىش بېسىپ گش شھشر ەىڭمۇسۇلماەالر تشكبىر ئاازىىنى اە
 بشلگىسى قىلد . 

بۇ  قول ئاستىدىكى رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ بنى سشارىمشجزەئش ئ
ى شرەكېچشكل-كىيىم  ى ئۈچۈنۇادەملشرگش سۇ ئۈىۈ تش يشڭگىل بولئ

 ،ۇيرۇپب ئالماسلىققا رزلوق ىچىدىن با قاقىل، يشڭگىل كىيىشكش
 يولغا چىقتى.   ئشل ياتقۇ ازقىت بىلشن
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اە ئۇەىڭ ئشسكشرلىر  رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ  سشار مشجزەئش ئىبنى
يول  ىپلىشېئىككى سائشتتىن ئارتۇق ئ ىل بىلشنتوەخشتشرلىك 

بشىىدە ئۇالر سۇ  ،كشلسش ب، بشىىدە سۇ ئۇالر ئۈستىدىن غالىيۈرد 
 گش تۇتىشىدىغان توەىلغا شھشر. ئۇالر ىلشتتىك بستىدىن غالىئۈ

ئۆى  رەىىيشلالھۇ ئشەھۇئىبنى سشار  مشجزەئش يىتىپ كشلگشەدە
ئادەمنىڭ  80پشقشتال  پ كېتىپ،ۇۇ يۇتس ئادەمنى 220 ئادەملىرىدىن

 قېلىپ قالغاەلىقىنى بىلد . 
ىڭ اە ئۇە رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ مشجزەئش ئىبنى سشار

 رئۇال دەسسىمشيال-دەسسشمىنىغا ېھشمرزھلىرىنىڭ تاپىنى  شھشر ى
سىنى سېپىل دەرازىى، قىنىدىن سۇغۇرۇپ ئېلىپ قىلىچلىرىنى

ۇم قىلد ، ئاەدىن دەرازىىنى جگش ھۇشرقوغدزازتقان مۇھاپىزەتچىل
ڭ تشكبىر  سىرتتىكىلشرەىڭ ئۇالرەى تشكبىر ئېيتقان ھالدز ئاچتى،

 زدقتىاز اىمۇسۇلماەالر بامدزت ەام ،دە-تىتشكبىر  بىلشن بىرلش 
ەىڭ دۈ مشەلىر  هللائۇالر بىلشن   شھشرگش بۆسۈپ كىرد .

 جشڭ ئوتتۇرىسىدز جشڭ تۈگمىنى  ىددەت بىلشن ئايالەماقتا ئىد .
ئۆلگشەلشرەىڭ ساەى  ىددىتى اە > بۇ جشڭگش تارىخشۇەاسلىر 

 .  دەپ باھا بىرىشكشن <جشھشتتىن تارىختا بۇەدزق جشڭ بولمىغان
رەىىيشلالھۇ  بنى سشارىمشجزەئش ئ لۇازتقاەدزو ىددەتلىك جشڭ ب  
د . بىرزق لئۇەىڭغا قارزپ ئېتى دە،-قالد كۆرۈپ ىزەنى ۇھورم ئشەھۇ

ئاى  بىر ،دە-ھورمۇىزەنى يۇتۇپ كشتتى تۇيۇقسىزالى جشڭ قاينىم
-رئۇالر بى يلشن قاتتىق ئېلىشتى.ىئىكك ئۆتۈپ يشەش پشيدز بولد .

 ئىبنى سشارمشجزەئش  لىچ ئۇرغان ئىد ،ىبىرىگش قارىتىپ ق
 ىچىڭ قىلەنىىزۇەىڭ قېلىچى قېيىپ كېتىپ ھورمرەىىيشلالھۇ ئشەھۇ

 .ىگش چېپىلد ەىڭ ئۈسترەىىيشلالھۇ ئشەھۇ مشجزەئش ئىبنى سشار
 هللا رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ مشجزەئش ئىبنى سشارقشيسشر  اە باتۇر
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ئاتا  بشىغشل ەالرغامامۇسۇل تائاالەىڭ ئۇەىڭ قولى ئارقىلىق
  .لدجشڭ مشيدزەىدز يىقى ەدىتىھال بولغان خۇرسشن لىقىغاقىلغاە

باتۇرلۇق بىلشن جشڭنى دزازم قىلىپ،  بولسا مۇسۇلماەالر قو ۇەى
 ①ھورمۇىزەنى ئشسىرگش ئالد . اە بىنى قولغا كشلتۈرد ىئاخىر  غشل

 
ئايالالر ئۇنىڭ ئوخشىشىنى تۇغۇپ 

 ھر ئىبنى ئەرتاىبۇس ـــ باقمىغان
  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

مۇەدزق دەيدۇ:  قىلىپ ەشقىلفيان ھشىرەمىي ۇئىبنى سئشال 
قىلىنغان مغا قار ى ۇر رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ر ئىبنى ئشرتاھىسۇب»

 ،پىستىرما قويۇپ الرغارىكلىر  مۇجاھىدې. رۇم چقا قاتنا تىغاىزت
 ر ئىبنىۇسىببۇەى كۆرگشن . ۈ كش با لىد ئۇالرغا تاالپشت يشتكۈى

ئېلىپ رۇملۇقالرەىڭ  نىىھشمرزھ يۈى رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئشرتاھ
 پىستىرمىلىرىنى تشكشۈرۈ كش ماڭد .

 ئۆى  يالغۇى رۇمنىڭ بشى  جىلغىلىرىنىبىر كۈەى ئۇ 
 تۇياق 30 اە ئۇەىڭ يېنىدز چېركاابىر ازدىدز  كۆىىتىۋېتىپ
دە ئىچى چېركاا ئىگىلىر ئاتالرەىڭ . بۇ تنى ئۇچرزتتىباغالغلىق ئا

 غان كىشىلشر ئىد .ىدىىستىرما قوي، ئۇالر مۇسۇلماەالرغا پبولۇپ
كشلد  اە  تشرەپكش چېركاارەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ى ئشرتاھ ر ئىبنىسۇب

ۆى  ئ غا كىرىپچېركااباغلىد . ئاەدىن  ئاتالرەىڭ يېنىغا ئۇئېتىنى 
ەىڭ چېركاا ىكلشرەىڭ چىقىپ كشتمشسلىكى ئۈچۈنرېاە چ

قىدىن ىكنىڭ تاقالغاەلرىكلىر  ئىشىې. رۇم چئىشىكىنى تاقىۋەتتى

                                                           
 شتكىچش.ب-166 بشتتىن-164 «صور من حياة الصحابة» ①



 
 قۇۋۋەت ۋە شىجائەت  

54 
 

 ھشيرزن قېلىپ، قورزللىرىنى قولىغا ئېلىپ بولغۇچش بۇسىر
 يشر چىشلشتتىئۈچ كىشىنى  غا ھۇجۇم قىلىپئۇالر رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ

 . جشڭ قىلىشقا با لىد بىلشن  قالغاەالراە 
يوق ئىكشەلىكىنى  ەىڭرەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ھبۇسىر ئىبنى ئشرتا

ىڭ ھشمرزھلىر  ئۇەى ئىزدەپ كېلىپ ئۇەىڭ ئېتىنى كۆرگشن ئۇە
چۇرۇڭ اە قورزل ئاازىىنى -ازرزڭ ىكىئىچىد چېركااھشمدە توەۇد  
ئىشىك ئىچىدىن ۇپ قارىسا ئىچىگش كىرمشكچى بول چېركاا پئاڭال

پ بۇىۇر ئۆگزىنىڭ بىر قىسمىنى ئۇال ۇەىڭ بىلشن،  تاقاق ئىد .
 ر ئىبنىۇسىبئۆى قوماەدزەى  اە ەىڭ ئىچىگش چۈ تىچېركاا، ئېچىپ
پ ۇولى بىلشن ئۈچشيلىرىنى تۇتسول ق ەىڭرەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئشرتاھ

قىلىچ بىلشن بىر توپ كىشىلشرگش قار ى جشڭ  زئوڭ قولىدتۇرۇپ، 
 رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئاەدىن بۇسىرقىلىۋزتقاەلىقىنى كۆرد . 

بىلشن  رىكلىر ېچ يىقىلد . مۇسۇلماەالر رۇم لىنىپھۇ سىز
بشىىسىنى  ،ئۇالرەىڭ بشىىسىنى ئۆلتۈرۈپ زملىق جشڭ قىلىپدزا

شسشمكى، بىلشن ق هللا›رۇم ئشسىرلىر  مۇسۇلماەالرغا: ئشسىر ئالد . 
ر: ئۇال سورىغاەىد ، دەپ‹لغۇى ھۇجۇم قىلغان بۇ كىشى كىم؟يا بىزگش

 الرئايال، شسشمكىبىلشن ق هللا›دېد . ئۇالر:  ‹ر ئىبنى ئشرتاھىسۇبۇ ب›
 دېيىشتى.‹ تېخى تۇغۇپ باقمىد بىرىنى بۇەىڭدەك 

ئۇەىڭ ھشمرزھالر ئۇەىڭ ئۈچشيلىرىنى ئىچىگش قايتۇرۇپ سالد ، 
 ئۇالر ئۇەىڭ ئىد . ىەخمىلشەمىگشن ئۈچىيىنىڭ ھېچبىر يېر 

 ئۇەى كۆتۈرۈپ ئشكشلد ، ،ېڭىپقورسىقىنى سشللىلىر  بىلشن ت
 تولۇقئۇ كېيىن  .ئاەدىن ئۇەىڭ قورسىقىنى تىكىپ قويد 

ئۇەىڭدىن رزى   هللا .نى دزازمال تۇرد ىساقىيىپ كشتتى اە جىھاد
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 ①!«بولسۇن
 

 مۇسۇلمان ئايال بولغان ئىدى بىر شۇنداق

 ىتىسۈپ اللىرىنىڭساھابىئشر  ەىڭ ملسو هيلع هللا ىلص ىجائشت پشقشت پشيغشمبشر 
 د .رەىڭمۇ سۈپىتى ئىىلشھابسا ئايال ەۇرغۇەلىغان بولماستىن، بشلكى

قشلبلشرەى لشرىىگش سالىدىغان بىرال بۇ ھشقتش رگش لشىبىز ستۆاەەدە 
 . مىسالنى كشلتۈرۈش بىلشن كۇپايىلىنىمىز

ئابدۇلالھ  ئىككى ئوغلى اەئېر   ،رەىىيشلالھۇ ئشەھا ئۇممۇ ئشممارە
 يولىدىكى هللا ش كىشىلىر مۇئمىن ئائىلدىن ئىبارەت لشراە ھۇبشيىب

  .ئىد  جىھادقا چىققان
 دزرالرەىى، ياربولسا سۇ تو ۇش رەىىيشلالھۇ ئشەھا ئۇممۇ ئشممارە

ى ئۇەجشڭ  ارزئىتى لېكىن  تېڭىش ئىشلىر  بىلشن بولۇازتاتتى
ەى قوغدزپ  ملسو هيلع هللا ىلص اە رەسۇلۇلالھ رۇ قاۇمۇ رىكالر بىلشن روبىرو ت

 قويد . چۈەكىالپ چش قورقماي جشڭ قىلىشقا مشجبۇرالرباتۇر
ى ئېغىرچىلىق تۈپشيلىدىن تارزپ كېتىشكشن ۇ كۈەدىكئكىشىلشر 

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ۇ ئشەھارەىىيشلالھ بۇەى كۆرگشن ئۇممۇ ئشممارە . ئىد
  ②.ئالد لىچ اە قالقان قولىغا قى پ،قوغدز نى بىلشنئۆى جې ەى

جشڭگش قاتنا تى، ئۇ بىر تۈركۈم  رەىىيشلالھۇ ئشەھا ئۇممۇ ئشممارە
نى . ئىبتىسۇلماەالر بىلشن بىرگش ئىبنى قشمئشەىڭ ئالدىغا چىقمۇ
ئېچىپ  ئېغىز  ئۇرۇپ جارزھشت لىچىق بىر مۈرىسىگش ئش ئۇەىڭقشم

ڭغا بىر ەشچچش قىلىچ ئۇەى مۇرەىىيشلالھۇ ئشەھا ئۇممۇ ئشممارەقويد . 
ئشەىڭ ئۈستىدە ئىككى قات سااۇت بولغاچقا ئىبنى قشم ئۇرد  بىرزق

                                                           
 بشت.-541توم  -1« مشارع األشواق» ①
 بشت. -65 «نساء مبرشات بالجنة» ②



 
 قۇۋۋەت ۋە شىجائەت  

56 
 

 ۇ ھالشتتش ھشم  رەىىيشلالھۇ ئشەھا ئۇممۇ ئشممارەئۇ قۇتۇلۇپ قالد ، 
 ①الەد .ىيېر  يار 12 ۇپجشڭنى دزازمال تۇر

 
ىز ئىبنى ئەفرائ ۋۋەمۇئاز ئىبنى ئەمىر ۋە مۇئ

 نىڭ شىجائىتىالرمائەنھۇ رەزىيەلالھۇ

بولۇپ قالماستىن،  ىجائشت پشقشت چوڭالردىال ساھابىلشردىكى 
 مۇ ئورۇن ئالغان ئىد .نبشلكى كىچىك يا الرەىڭ قشلبىدى

إين » مۇەدزق دەيدۇ: رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئابدۇرزھمان ئىبنى ئشاف
لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن مييني وعن يساري فتيان حديثا السن فكأين مل 
آمن مبكانهام إذ قال يل أحدهام رسا من صاحبه يا عم أرين أبا جهل فقلت يا ابن أخي 

 ، والذي نفيس بيده، لنئ رأيته ال يفارقهللا ملسو هيلع هللا ىلصأخربت أنه يسب رسول  وما تصنع به ؟
غمزين اآلخر، فقال يل و  قالاده حتى ميوت األعجل منا، فتعجبت لذلك،سوادي سو 

ن هذا إ تريان؟ قلت: أال فمثلها، فلم أنشب أن نظرت إىل أيب جهل يجول يف الناس، 
صاحبكام الذي سألتامين، فابتدراه بسيفيهام، فرضباه حتى قتاله، ثم انرصفا إىل رسول 

 هل»قال: حد منهام: أنا قتلته، كل واقال ف، «أيكام قتله؟»فقال:  فأخرباه،هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ذ اسلبه ملعقىض و كالكام قتله، »قاال: ال، فنظر يف السيفني، فقال: ف، «مسحتام سيفيكام؟

 مشن» «ذ بن عمرو بن الجموحاذ ابن عفراء، ومعو ، وكانا مع«بن عمرو بن الجموح
ئىككى يېنىمغا  تۇرۇپ بولغاەدىن كېيىن،ش كبشدر غاىىتىدز سشپ

ۇەى بتۇرۇپ قاپتىمشن. كىچىك ئىككى ئشەسار  يىگىتنىڭ قارىسام 
كا كى، بۇالردىن قااۇلرزق كىشىلشرەىڭ يېنىدز تۇرغان >كۆرۈپ: 
ئۇالرەىڭ  . دەل  ۇ پشيتتش،دەپ ئارىۇ قىلىپ قالدىم چۇ؟!<بولسام

  :تۇرۇپ بىر  مېنى ەوقۇپ
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  دەپ سورىد . مشن:ـــ  ؟ىزئى تاغا، ئشبۇ جشھلنى توەۇمس ـــ
دېدىم.  ؟ ـــئۇەىڭدز ەېمش ئىشىڭ بار ئىد  .ش، توەۇيمشنھشئ ـــ

  ئۇ يىگىت:
ھاقارەت -گش ەۇرغۇن تىلملسو هيلع هللا ىلص مشن ئۇەىڭ پشيغشمبشر  ـــ

بىلشن قشسشمكى، ئشگشر ئۇەىڭ . هللا غانقىلغاەلىقىنى ئاڭلى
قارىسىنى كۆرۈپ قالىدىغان بولسام، ئىككىمىزدىن بىرىمىزەىڭ 

دېد . مشن ئۇەىڭ ، ـــ ئشجىلى تو مىغۇچش ئۇەى قويۇاەتمشيمشن
اش ئوخشيشەش بىرىمۇ مېنى ەوقۇپ  بولۇپ تۇرسام،جاسارىتىگش ھشيرزن 

 . گشپ قىلد 
ئارىدىن ئۇىۇن ئۆتمشي ئشبۇ جشھلنىڭ كىشىلشر ئارىسىدز 

  ئايلىنىپ يۈرگشەلىكىنى كۆرۈپ، ئۇالرغا:
دەپ كۆرسىتىپ قويدۇم.  ئادەم ئا ۇ  ۇ، ـــسىلشر سورىغان  ـــ

ئۇەىڭغا ھۇجۇم قىلىپ  ،قىلىچلىرىنى يالىڭاچالپ ئۇالر دەرھال
ەىڭ ئالدىغا بېرىپ، ئشبۇ جشھلنى  ملسو هيلع هللا ىلصئۆلتۈرد . ئاەدىن پشيغشمبشر 

  :ملسو هيلع هللا ىلصئۆلتۈرۈاەتكشەلىكىنى خشاەر قىلىشتى. پشيغشمبشر 
 ئىككىلىسى:  دەپ سورىغاەىد ، ؟ ـــقايسىڭالر ئۆلتۈردۈڭالر ـــ
  :ملسو هيلع هللا ىلصدېيىشتى. پشيغشمبشر ، ـــ مشن ئۆلتۈردۈم ـــ
ـــ دەپ  سۈرتۈاەتتىڭالرمۇ؟ىڭ قېنىنى قىلىچىڭالرە ـــ

  ، ئۇالر:سورىغاەىد 
 ئۇالرەىڭ قىلىچلىرىغا قارزپ: ملسو هيلع هللا ىلصدېد . پشيغشمبشر ، ـــ ياق ـــ
-ئۇەىڭ ەشرسشئشمما  .ئىككىڭالر ئۆلتۈرۈپسىلشرھشر ئۇەى ـــ 

دېد .  ! ـــكېرەكلىر  مۇئاى ئىبنى ئشمر ئىبنى جشمۇھنىڭ بولسۇن
بۇ ئىككى يىگىتنىڭ بىر  مۇئاى ئىبنى ئشفرزئ، يشەش بىر  مۇئاى 
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 ①.«ئىبنى ئشمر ئىبنى جشمۇھ ئىد 
الر ئوتتۇرىسىدز جشڭ تۈگمىنى يبىز بىلشن يشھۇدى  ۇەىڭدەك،
ھاد اە جى مۇسۇلماەالرەىڭ ئىزىەتپشيتتش بۈگۈەكىدەك ئايلىنىۋزتقان 

ۇ ىك بولۇ ى تولىم ىجائشتلمشيدزەلىرىنى تا الپ قېچىپ كشتمشي 
 .دۇرىۆرۈر

، ئاتىغانقا )جىھاد( يولىدىكى تىجارەتەىڭ هللا ھاياتىنىئۆى 
ازتقان تۇرۇمۇستشھكشم رەكلشر ئالدىدز تا الر بىلشن ىەمبى-تاەكا
ى نستىن يا لىر  اە كىچىك بالىالرەىڭ ەۇرلۇق كۆرۈەۈ لىرىپشلش
 ازتىمىز. ۈكۆر

ئشىىە اەجشللىدىن مۇسۇلماەالرەى ئۆىىنىڭ  شرىئىتىگش اە  هللا
 ، ۈبھىسىزكى .نى سورزيمىزىئۆى رەسۇلىنىڭ سۈەنىتىگش قايتۇرۇ 

 بىزلشرەىڭ ئىگىمىز اە ھشممىگش قادىر ىزتتۇر! هللا
-ئۇ ىزتنىڭ ئائىلش گش، ملسو هيلع هللا ىلص تائاال پشيغشمبىرىمىز مۇھشممشد هللا

تىنىچ ئاماەلىق ئاتا رەھمشت اە  ساھابىلىرىگش تاازبىئاتلىرىغا،
 !قىلسۇن
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