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مۇقەددىمە
ۈبھىسىزكى ،بارلىق ھشمدۇ-ساەاالر ﷲقا خاستۇر! ئۇ ىزتتىن
ياردەم

اە

مشغپىرەت

تىلشيمىز،

ەشپسىمىزەىڭ

شررىدىن

اە

ئشمشللىرىمىزەىڭ ياماەلىقىدىن ﷲقا سېغىنىپ پاەاھ تىلشيمىز.
ﷲھىدزيشت قىلغان كىشىنى ھېچكىم ئاىدۇرزلمايدۇ اە ﷲئاىدۇرغان
كىشىنى ھېچكىم ھىدزيشت قىاللمايدۇ .گۇازھلىق بىرىمشەكى ،بىر
ﷲتىن با قا ھېچبىر ھشق ئىالھ يوقتۇر ،ئۇ يشككش-يېگاەىدۇر،
ئۇەىڭ ھېچ

ېرىكى يوقتۇر .يشەش گۇازھلىق بىرىمشەكى ،مۇھشممشد

ﷺ ﷲەىڭ بشەدىسى اە ئشلچىسىدۇر.

آم ُّنوا اتَقُّوا اللَ َه َح َق تُّقَا ِت ِه َولَا تَمُّوتُّ َن إلَا َوأَن ْ ُّت ْم ُّم ْس ِلمُّ َ
ين َ
﴿يَا أَيُّ َها ال َ ِذ َ
ون﴾ «ئى مۇئمىنلشر!
ِ

ﷲقا اليىق رەاىشتش تشقۋزدزرلىق قىلىڭالر ،پشقشت مۇسۇلماەلىق
ھالىتىڭالر بىلشەال ازپات بولۇڭالر»①.

َ ْ
َ َ ُّ َ َ ُّ َ ُّ َ َ ُّ ُّ َ َ َ َ ُّ ْ ْ َ ْ
ََ ْ َ
س َوا ِح َد ٍة َوخل َق ِمن َها ز ْو َج َها َوبَث ِمن ُّهمَا رِ َجالًا
﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم ال ِذي خلقكم ِمن نف ٍ
َ
ام إ َن اللَ َه ك َ َ
َ ً َ َ ً َ ُّ َ َ َ َ َ َ ُّ َ َ ْ َ ْ َ َ
ان َع َل ْي ُّك ْم َرقِ ً
يبا﴾ «ئى ئىنساەالر!
ك ِثيرا ونِساء واتقوا الله ال ِذي تساءلون ِب ِه والأرح ِ

سىلشرەى بىر ئىنساەدىن (يشەى ئادەم ئشلشيھىسساالمدىن) يارزتقان،
ۇ ئىنساەدىن (يشەى ئۆى جىنسىدىن) ئۇەىڭ جۈپتىنى (يشەى ھشاازەى)
يارزتقان اە ئۇالردىن (يشەى ئادەم بىلشن ھشاازدىن) ەۇرغۇن ئشر-
ئايالالرەى يارزتقان رەببىڭالردىن قورقۇڭالر ،بىر-بىرىڭالردىن ەشرسش
سورىغاەدز ەامى بىلشن سورزيدىغان ﷲتىن قورقۇڭالر ،سىلش-
رەھىمنى ئۈىۈپ قويۇ تىن ساقلىنىڭالر .ﷲ ھشقىقشتشن سىلشرەى
(يشەى پۈتۈن ئشھۋزلىڭالرەى) كۆىىتىپ تۇرغۇچىدۇر»②.
①

سۈرە ئال ئىمرزن  -102ئايشت.

②

سۈرە ەىسا  -1ئايشت.
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ْ َ ُّ َ َ ُّ َ ْ َ ُّ ُّ ُّ ُّ
آم ُّنوا اتَقُّوا اللَ َه َو ُّقولُّوا َقوْلًا َسد ً
ين َ
﴿يَا أَيُّ َها ال َ ِذ َ
يدا۞ يُّ ْص ِلح لك ْم أ ْعمَالك ْم َويغ ِف ْر لك ْم ذنوبَك ْم َو َم ْن
ِ
يُّ ِطع اللَ َه َو َر ُّسول َ ُّه َفقَ ْد َف َاز َفوْ ًزا َع ِظ ً
يما۞﴾ «ئى مۇئمىنلشر! ﷲتىن قورقۇڭالر ،توغرز
ِ
سۆىەى قىلىڭالر [ .]70ﷲ سىلشرەىڭ ئشمشللىرىڭالرەى تۈىەيدۇ (يشەى
سىلشرەى ياخشى ئشمشللشرگش مۇاەپپشق قىلىدۇ) ،گۇەاھلىرىڭالرەى
مشغپىرەت قىلىدۇ .كىمكى ﷲ قا اە ئۇەىڭ پشيغشمبىرىگش ئىتائشت
قىلسا ىور مۇاەپپشقىيشت قاىزەغان بولىدۇ [.①»]71
مشقسشتكش

كشلسشك،

قشدىرلىك

قېرىندىشىم!

ىجائشت

پشىىلشتلشرەىڭ تۈارۈكىدۇر ،ئۇ قارزملىق بىلشن قورقۇەچاقلىقنىڭ
ئوتتۇرىسىدىكى بىر گۈىەل ئشخالق بولۇپ ،ﷲقا ياخشى گۇمان
قىلىش اە تشاەككۈل قىلىشنىڭ ئىپادىسىدۇر چۈەكى
ئشسلىنى ﷲقا بولغان ئىمان اە سشار كۈچشيتىدۇ.

ىجائشتنىڭ
ۇەىڭ ئۈچۈن،

ىجائشت ،باتۇرلۇق ،قشھرىماەلىق اە مشردلىك پشىىلشتلشرەىڭ ئشسلى
ھېسابلىنىدۇ .ئادەم بالىلىرىنىڭ دىن اە دۇەيا جشھشتتش ياخشى
بولۇ ى پشقشت ىجائشت اە سېخىيلىق بىلشن مۇكشممشللش كشەلىكى
ئۈچۈن ،جىھادەى تشرك ئىتىش ئارقىلىق ﷲ تائاالدىن يۈى ئۆرۈگشن
كىشىلشرەىڭ ئورەىغا ﷲ تائاال ئۆىىنىڭ يولىدز جىھاد قىلىدىغان
با قا قشامنى ئالما تۇرۇپ قويىدىغاەلىقىنى بايان قىلد  .ﷲ تائاال

ِيما َويَ ْس َت ْبد ْل َقوْ ًما َغي ْ َرك ُّ ْم َولَا تَ ُّض ُّر ُّ
بۇ ھشقتش مۇەدزق دەيدۇ﴿ :إلَا تَ ْن ِف ُّروا يُّ َع ِذبْ ُّك ْم َع َذ ًابا أَل ً
وه
ِ
ِ
َ ً َ َ ُّ َ َ
ش ْيئا َوالل ُّه َعلى ك ِل ش ْي ٍء ق ِدير ﴾ «ئشگشر سىلشر جىھادقا چىقمىساڭالر ،ﷲ
سىلشرگش قاتتىق ئاىزب قىلىدۇ( .سىلشرەى ھاالك قىلىپ) ئورەۇڭالرغا
سىلشردىن با قا قشامنى كشلتۈرىدۇ ،سىلشر ﷲقا قىلچش ىىيان
يشتكۈىەلمشيسىلشر ،ﷲ ھشر ەشرسىگش قادىردۇر»②.
①

سۈرە ئشھززب -70اە  -71ئايشتلشر.

②

سۈرە تشابش  -39ئايشت.
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ۇەىڭدەك ،خشير-ئېھساەنى تشرك ئىتىش ئارقىلىق ﷲ
تائاالدىن يۈى ئۆرۈگشن كىشىلشرەىڭ ئورەىغىمۇ ﷲ تائاال ئۆى يولىدز
خشير-ئېھسان

قىلىدىغان

با قا

بىر

قشامنى

ئالما تۇرۇپ

قويىدىغاەلىقىنى بايان قىلد  .ﷲ تائاال بۇ ھشقتش مۇەدزق دەيدۇ:

َ َ َ
َ
َ َ ْ ُّ
َ
َ
َْ
َ َ ْ ُّ ْ َ ُّ َ ُّ ْ َ ْ َ ُّ ْ ُّ َ
يل الل ِه ف ِمنك ْم َم ْن يَ ْبخ ُّل َو َم ْن يَ ْبخ ْل ف ِإنمَا يَ ْبخ ُّل َع ْن نف ِس ِه َوالل ُّه
﴿ها أنتم هؤلا ِء تدعون ل ِتن ِفقوا فِي س ِب ِ
ْ َ ُّ َ َ ْ ُّ ُّ ْ ُّ َ َ ُّ َ َ
َ َ ْ ُّ ُّ َ َ ُّ ُّ َ َ َ ُّ
اء َو ِإ ْن ت َتوَلوْا يَ ْس َت ْب ِد ْل قوْ ًما غي َرك ْم ثم لا يَكونوا أ ْمثالك ْم﴾ «سىلشر ۇەدزق
الغنِي وأنتم الفقر
كىشىلشرسىلشركى ،ﷲەىڭ يولىدز (پۇل-مال) سشرپ قىلىشقا
چاقىرىلساڭالر ،سىلشرەىڭ ئارزڭالردز بېخىللىق قىلىدىغاەالر بار،
كىمكى بېخىللىق قىلىدىكشن ،ئۇ ئۆىىنىڭ ىىيىنى ئۈچۈن
بېخىللىق

قىلىدۇ.

(سىلشرەىڭ

ﷲ

مال-مۈلكۈڭالردىن)

بىھاجشتتۇر ،سىلشر بولساڭالر (ﷲقا) موھتاجسىلشر ،ئشگشر سىلشر
(ﷲەىڭ تائىتىدىن) يۈى ئۆرۈسشڭالر ،ﷲ سىلشرەىڭ ئورەۇڭالرغا با قا
بىر قشامنى ئالما تۇرىدۇ ،ئۇالر سىلشرگش ئوخشاش بولمايدۇ (بشلكى
ﷲقا ئىتائشت قىلىدۇ)»①.
ىجائشت اە سېخىيلىق بىلشن

ﷲ تائاال ئۆىىنىڭ يولىدز

ياخشىلىققا ئىلگىرىلشپ كشتكۈچىلشرەىڭ دەرىجىسىنى ئۈستۈن

َ َ
َ َ َ ُّ ْ َ َ ُّ ْ ُّ َ
يل الل ِه َولِل ِه
قىلد  .ﷲ تائاال بۇ ھشقتش مۇەدزق دەيدۇ﴿ :وما لكم ألا تن ِفقوا فِي س ِب ِ
ْ ُّ
َ ُّ
َ َ ُّ َ َ َ
ً
َ َْ
ََْ
اث َ
او ِ َ ْ َ ْ
السمَ َ
ض لَا يَ ْس َت ِوي ِمنك ْم َم ْن أنف َق ِم ْن ق ْب ِل الف ْت ِح َوقات َل أول َ ِئك أ ْعظ ُّم َد َر َجة ِم َن
ِمير
ات والأر ِ
َ
َ
َ
َ
ً
َ َ ْ َ ُّ ْ َ ْ ُّ َ َ َ ُّ َ ُّ َ َ َ ُّ ْ ُّ ْ َ َ ُّ َ ْ َ ُّ َ َ
ون خ ِبير ﴾ «سىلشر ەېمىشقا
ال ِذين أنفقوا ِمن بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله ِبما تعمل
ﷲەىڭ يولىدز (پۇل-مال) سشرپ قىلمايسىلشر ،ئاسماەالرەىڭ اە
ىېمىننىڭ

مىرزسى

قىلىنىشتىن ئىلگىر

①

ﷲقا

خاستۇر.

سىلشردىن

مشككش

فشتىھ

پۇل-مال سشرپ قىلغاەالر بىلشن (رەسۇلۇلالھ

سۈرە مۇھشممشد  -38ئايشت.
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بىلشن بىرلىكتش تۇرۇپ دۈ مشەلشر بىلشن) ئۇرۇ قاەالر (مشككش فشتىھ
قىلىنغاەدىن كېيىن پۇل-مال) ەشپىقش قىلغاەالر اە ئۇرۇ قاەالر
(بىر-بىر

بىلشن) بارزاەر ئشمشس ،ئشەش

ۇالرەىڭ دەرىجىسى (مشككش

فشتىھ قىلىنغاەدىن) كېيىن ەشپىقش قىلغان اە ئۇرۇ قاەالرەىڭ
(دەرىجىسىدىن) چوڭدۇر( ،ئۇالرەىڭ) ھشر بىرىگش ﷲ جشەنشتنى اەدە
قىلد  .ﷲ سىلشرەىڭ قىلىۋزتقان ئىشىڭالردىن خشاەردزردۇر»①.
كېلىڭالر! رەسۇلۇلالھ ﷺ ەىڭ باتۇرلۇق سشھىپىلىر

بىلشن

بىرگش يا ايلى .ئۈمىدكى ،ﷲ تائاال بىزلشرگش پشيغشمبشر ﷺ ەىڭ
ئشخالق اە سۈپشتلىرىنى رىزىق قىلىپ بىرىپ ،بىزلشرەى قىيامشت
كۈەى ئۇەىڭ جامائىتى قاتارىدىن قىلسا ئشجشب ئشمشس.
ﷲ تائاال پشيغشمبىرىمىز مۇھشممشد ﷺ گش ،ئۇ ىزتنىڭ ئائىلش-
تاازبىئاتلىرىغا ،ساھابىلىرىگش رەھمشت اە تىنىچ ئاماەلىق ئاتا
قىلسۇن.

شىجائەت پەزىلەتلەرنىڭ تۈۋرۈكىدۇر
ئشبششيھى

مۇەدزق

(رەھىمشھۇلالھ)

دەيدۇ:

«بىلگىنكى،

ىجائشت پشىىلشتلشرەىڭ تۈارۈكىدۇر» .قاەدزق بىر كىشى بۇ
پشىىلشتتىن مشھرۇم قالسا ،ئۇەىڭدز سشار اە روھىي قۇااەتتىن
ئىبارەت پشىىلشت مۇكشممشل بولمايدۇ.دزەىشمشەلشرمۇەدزق دېگشن:
«بارلىق ياخشىلىقالرەىڭ ئشسلىسى قشلبنىڭ مۇستشھكشم تۇرۇ ىغا
باغلىقتۇر»② .ئشمما

ىجائشت ،سشار اە سېخىيلىق ئوتتۇرىسىدىكى

پشرققش كشلسشك ،بۇ سۈپشتلشر بشى
①
②

چاغالردز (بىر كىشىدە) جشم بولىدۇ،

سۈرە ھشدىد  -10ئايشت.

«املستطرف»

 -1توم  -310بشت.
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قۇۋۋەت ۋە شىجائەت
يشەش بشى

چاغالردز

ارزئىت سشاەبىدىن ئايرىم ھالشتتش مشاجۇد بولۇپ

تۇرىدۇ.
كشفشا

مۇەدزق دەيدۇ« :سېخىيلىق ئشگشر مال بىلشن بولسا

مشردلىك دېيىلىدۇ ،ئشگشر قۇدرىتى يىتىپ تۇرۇپ ىىيان سېلىشتىن
قولىنى تارتىش بىلشن بولسا ،بۇ ئشپۇچاەلىق دېيىلىدۇ؛ ئشگشر
جاەدىن كېچىش ئارقىلىق بولغان بولسا ،ئۇ ىجائشت دېيىلىدۇ»...
اە يشەش مۇەدزق دېگشن« :جشڭدە سشارچان بولۇش
ەشرسىلشردىن ئۆىىنى تارتىش بولسا قاەائشتتۇر».

ىجائشتتۇر ،بىھۇدە

①

رەسۇلۇلالھ ﷺ ئىنسانالرنىڭ ئەڭ شىجائەتلىكىدۇر
ئشەشس رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ مۇەدزق دېگشن« :كان النبي ﷺ أحسن الناس
وأشجع الناس وأجود الناس ولقد فزع أهل املدينة فكان النبي ﷺ سبقهم عىل فرس...
وقال< :وجدناه بحرا>» «پشيغشمبشر ﷺ كىشىلشرەىڭ ئشڭ ياخشىسى ،ئشڭ
باتۇر

اە ئشڭ سېخىيسى ئىد  .بىر كۈەى مشدىنش ئشھلى

(قورقۇەچلۇق بىر ئاازىدىن) چۆچۈپ كشتتى .پشيغشمبشر ﷺ (ئاازى
چىققان تشرەپكش) كىشىلشردىن بۇرۇن ئات چاپتۇرۇپ بېرىپ ،قايتىپ
كشلد

اە <بۇ ئات بشك تېز چاپىدىكشن> دېد ».

②

بشرز ئىبنى ئاىىب رەىىيشلالھۇ ئشەھۇدىن ەشقىل قىلىنىدۇكى،
بىر كىشى ئۇەىڭدىن« :ئى ئشبۇ ئۇمارە! ھۇەشين غاىىتىدز ھشممىڭالر
قاچقاەمىدىڭالر؟» دەپ سورىغاەىد  ،ئۇ« :مشن پشيغشمبشر ﷺ ەىڭ
قاچمىغاەلىقىغا گۇازھلىق بىرىمشن .مۇسۇلماەالر سېپىدىن يۈكى
يشڭگىل اە سااۇت-دۇبۇلغىسىز كىشىلشر ھشازىىن قو ۇەىنىڭ بىر
①
②

كشفشاىنىڭ «الكليات» ەاملىق كىتابى  -65بشت.
بۇخار

اە مۇسلىم توپلىغان.

8

قۇۋۋەت ۋە شىجائەت
قاەىتىغا قارزپ ئالدىرزپ ئىلگىرىلش كش با لىد  .ھالبۇكى،
دۈ مشەنىڭ ئۇ قاەىتىغا ئوقياچىالر ئورۇەال تۇرۇلغان ئىد  .دۈ مشن
ئوقچىلىر

خۇدد

چېكشتكش توپىدەك ھۇجۇم قىلىپ مۇسۇلماەالرغا

ئوق ياغدۇرۇاەتتى ،ۇەىڭ بىلشن مۇسۇلماەالر سېپى بۆلۈەۈپ كشتتى.
(بۇەى پۇرسشت بىلگشن) دۈ مشەلشر پشيغشمبشر ﷺ تشرەپكش ھۇجۇم
قىلىشقا با لىد  .ئشبۇ سۇفيان ئىبنى ھارىس پشيغشمبشر ﷺ ەىڭ
قېچىرىنىڭ چۇلۋۇرىنى مشھكشم تۇتۇازلغان ئىد  .پشيغشمبشر ﷺ يشرگش
چۈ ۈپ دۇئا قىلد

اە ﷲتىن ەۇسرەت تىلشپ مۇەدزق دېد :
«مشن ﷲەىڭ رەسۇلى،
ئابدۇلمۇتشللىب پۇ تىمشن.
بىزگش ياردەم بشر ﷲ،
سشەدىن غشلبش تىلشيمشن».

بشرز رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ يشەش مۇەدزق دەيدۇ« :ﷲەىڭ ەامى بىلشن
قشسشمكى ،ئۇرۇش بشك قاتتىق بولغاەدز بىز پشيغشمبشر ﷺ بىلشن
قوغدىناتتۇق .ئارىمىزدىكى ئشڭ ىجائشتلىكلشرال پشيغشمبشر ﷺ بىلشن
بىرگش تۇرۇپ جشڭ قىالاليتتى».

①

رەسۇلۇلالھ ﷺ دە  4مىڭ ئەرنىڭ قۇۋۋىتى بار
ئشەشس رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ مۇەدزق دېگشن« :كان النبي ﷺ يطوف عىل
نسائه ،يف ليلة واحدة وله تسع نسوة» «پشيغشمبشر ﷺ توققۇى ئايالىنى بىر
كېچىدە ئايلىنىپ چىقاتتى».

②

قشتادە رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ مۇەدزق دەيدۇ :ئشەشس ئىبنى مالىك
①
②

مۇسلىم توپلىغان.
بۇخار

توپلىغان.
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قۇۋۋەت ۋە شىجائەت
رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ« :پشيغشمبشر ﷺ بىر كېچىدە  11ئايالىنى ئايلىنىپ
چىقاتتى» دېگشەىد  ،مشن ئۇەىڭدىن« :پشيغشمبشر ﷺ
دەپ

بوالالمتى؟»

سورىسام ،ئشەشس

ۇەىڭغا قادىر

رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ:

«بىز:

<پشيغشمبشر ﷺ دە  30كىشىنىڭ قۇااىتى بار> دېيىششتتۇق» دېد .
يشەش بىر ەشقىلدە 40« :كىشىنىڭ قۇااىتى بار دېيىششتتۇق»
دېيىلگشن.

①

ھافىز ئىبنى ھشجشر «الفتح» ەاملىق كىتابىدز مۇەدزق دېگشن:
«ئشبۇ

ەۇئشيمنىڭ

<جشەنشتنىڭ

سۈپىتى>

ەاملىق

كىتابىدز

مۇجاھىدتىن يۇقىرىقىدەك ەشقىل قىلىنغان بولۇپ ئشمما <جشەنشت
ئشھلىنىڭ ئشرلىرىدىن> دېگشن سۆى ىىيادە كشلگشن.
ئۇەىڭدىن با قا ،ىەيد ئىبنى ئشرقشم رەىىيشلالھۇ ئشەھۇدىن ەشقىل

قىلىنغان ھشدىستش< :إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة رجل يف األكل
والرشب والجامع والشهوة> <جشەنشت ئشھلىدىن بولغان بىر ئشر كىشىگش
يىيىش ،ئىچىش ،جىما اە

شھۋەت ئۈچۈن يۈى ئادەمنىڭ قۇااىتى

بىرىلىدۇ> دەپ كشلگشن .دېمشك ،پشيغشمبشر ﷺ ەىڭ قۇااىتى  4مىڭ
ئشرەىڭ قۇااىتىگش بارزاەردۇر».

②

(پالتا ئۆتمىگىدەك دەرىجىدىكى) قاتتىق يەرنى
رەسۇلۇلالھ ﷺ نىڭ بىر ئۇرۇپ پارچىلىۋېتىشى
جابىر رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ مۇەدزق دەيدۇ« :إنا يوم الخندق نحفر،
فعرضت كدية شديدة ،فجاءوا النبي ﷺ فقالوا :هذه كدية عرضت يف الخندق ،فقال:
<أنا نازل>  .ثم قام وبطنه معصوب بحجر ،ولبثنا ثالثة أيام ال نذوق ذواقا ،فأخذ النبي
①

بۇخار

توپلىغان.

② «فتح البارى»

 -1توم  -450بشت.
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قۇۋۋەت ۋە شىجائەت
ﷺ املعول فرضب ،فعاد كثيبا أهيل ،أو أهيم» «بىز خشەدەك غاىىتى كۈەى
خشەدەك كوالاېتىپ( ،مېتىن ئۆتمىگىدەك دەرىجىدىكى) قاتتىق
يشرگش دۇچ كېلىپ قالدۇق اە پشيغشمبشر ﷺ گش بۇ ئشھۋزلنى ئېيتتۇق.
پشيغشمبشر ﷺ< :مشن چۈ شي> دەپ ئورەىدىن تۇرد  .پشيغشمبشر ﷺ
قورسىقىغا تاش تېڭىۋزلغان ئىد  .بىز ئۈچ كۈەدىن بېر

ھېچنشرسش

يىمىگشن ئىدۇق .پشيغشمبشر ﷺ مېتىن (يشەى جوتۇ)ەى ئېلىپ
چاپقاەىد  ،ھېلىقى قاتتىق يشر پشيغشمبشر ﷺ ەىڭ چېپىشى بىلشن
قۇمدەك يۇمشاپ كشتتى».

①

ھافىز ئىبنى ھشجشر مۇەدزق دېگشن[ :ئشھمشد اە ەشسائى ھشسشن
ئىسناد بىلشن توپلىغان ھشدىستش بۇ قىسسش ىىيادە بايان قىلىنغان

بولۇپ ،بشرز ئىبنى ئاىىب رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ مۇەدزق دېگشن« :ملا كان
حني أمرنا رسول الله ﷺ بحفر الخندق عرضت لنا صخرة ال تأخذ فيها املعاول،
فاشتكيت ذلك للنبى ﷺ فجاء فأخذ املعول فقال < :بسم الله> ،فرضب رضبة فكرس
ثلثها وقال < :الله أكرب ،أعطيت مفاتيح الشام ،والله إىن ألبرص قصورها الحمر
الساعة> ،ثم رضب الثانية فقطع الثلث اآلخر فقال < :الله أكرب أعطيت مفاتيح فارس
فأرسل والله إىن ألبرص قرص املدائن أبيض> ،ثم رضب الثالثة وقال< :بسم الله> فقطع
بقية الحجر فقال< :الله أكرب أعطيت مفاتيح اليمن والله إىن ألبرص أبواب صنعاء من
مكاىن هذا الساعة>» «رەسۇلۇلالھ ﷺ بىزەى خشەدەك كوال قا بۇيرۇغان
چاغدز ،مېتىن (يشەى جوتۇ)مۇ كار قىلمايدىغان چوڭ بىر قورزم تاش
خشەدەك ئىچىدە ئالدىمىزەى توستى .بىز بۇەى رەسۇلۇلالھ ﷺ گش خشاەر
قىلغاەىدۇق ،رەسۇلۇلالھ ﷺ كېلىپ قولىغا مېتىننى ئالد -دە،
<بىسمىلالھ> دەپ قاتتىق بىر ئۇرغاەىد  ،ئۇەىڭ ئۈچتىن بىر
ئاجرىد  .رەسۇلۇلالھ ﷺ< :ئالالھۇ ئشكبشر! ماڭا
①

بۇخار

توپلىغان.
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ام ىېمىنلىرىنىڭ

قۇۋۋەت ۋە شىجائەت
ئاچقۇچلىر

بىرىلد  .ﷲ بىلشن قشسشمكى ،مشن

ۇ تاپتا

امنىڭ

قىزىل سارزيلىرىنى كۆرۈپ تۇرۇازتىمشن> دېد  .ئاەدىن رەسۇلۇلالھ
ﷺ مېتىننى كۆتۈرۈپ يشەش بىر ئۇرغاەىد  ،يشەش ئۈچتىن بىر
ئاجرىد  .رەسۇلۇلالھ ﷺ يشەش< :ئالالھۇ ئشكبشر! ماڭا پارىس
ىېمىنلىرىنىڭ ئاچقۇچلىر

بىرىلد  .ﷲ بىلشن قشسشمكى ،مشن

ۇ تاپتا پارىس خان ئوردىسىنىڭ ئاق سارزيلىرىنى كۆرگشەدەك
بولۇازتىمشن> دېد  .ئاەدىن يشەش <بىسمىلالھ> دەپ ئۈچىنچى
قېتىم ئۇرغاەىد  ،تا نىڭ قالغان قىسمى ئاجرزپ چىقتى.
رەسۇلۇلالھ ﷺ بۇ چاغدز< :ئالالھۇ ئشكبشر! ماڭا يشمشن ىېمىنلىرىنىڭ
ئاچقۇچلىر

بىرىلد  .ﷲ بىلشن قشسشمكى ،مشن ھاىىر مۇ ۇ
شھشر دەرازىىلىرىنى كۆرگشەدەك

خشەدەك ئىچىدە تۇرۇپ سشەئا
بولۇازتىمشن> دېد ].

رەسۇلۇلالھ ﷺ نىڭ ساھابىلىرىنىڭ شىجائىتى
رەسۇلۇلالھ ﷺ ەىڭ ساھابىلىر

ىجائشت ئشخالقلىرىنى

سۆيۈملۈك پشيغشمبىرىمىز ﷺ دىن تشلىم ئالغان بولۇپ ،ئۇالر
ئىنساەالرەىڭ ئشڭ

ىجائشتلىكلىر

ئىد .

ئەبۇبەكرى سىددىق رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇنىڭ شىجائىتى
ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمشر رەىىيشلالھۇ ئشەھۇما مۇەدزق دېگشن« :بينام
رسول الله ﷺ يصيل بفناء الكعبة ،إذ أقبل عقبة بن أيب معيط فأخذ مبنكب رسول الله
ﷺ ،فلف ثوبه يف عنقه فخنقه خنقا شديدا ،فأقبل أبو بكر حتى أخذ مبنكبه ودفعه
ُّ
َ َ ْ ُّ ُّ َ َ ُّ ً َ ْ َ ُّ َ َ َ َ ُّ َ َ ْ َ َ ُّ ْ َ
ات ِم ْن َر ِبك ْم ﴾»
عن رسول الله ﷺ ،وقال﴿ :أتقتلون رجلا أن يقول ربِي الله وقد ج
اءك ْم ِبال َب ِين ِ
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قۇۋۋەت ۋە شىجائەت
[رەسۇلۇلالھ ﷺ كشئبىنىڭ ئالدىدز ەاماى ئوقۇازتقاەدز تۇيۇقسىز ئۇقبش
ئىبنى ئشبۇ مۇئىيت كېلىپ ،رەسۇلۇلالھ ﷺ ەىڭ كىيىمىنى بوينىغا
يۆگشپ ،رەسۇلالھ ﷺ ەى قاتتىق بوغد  .ئشبۇبشكر

رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ

كېلىپ ،ئۇقبشەىڭ مۈرىسىدىن تۇتۇپ ،رەسۇلۇلالھ ﷺ دىن ئۇەى
ئىتتىرىۋەتتى اە مۇەدزق دېد « :سىلشر <رەببىم ﷲ> دېگشن
كىشىنى

ئۆلتۈرەمسىلشر؟

ھشقىقشتشن

ھالبۇكى،

ئۇ

سىلشرگش

رەببىڭالرەىڭ دەرگاھىدىن رو شن دەلىللشرەى ئېلىپ كشلگشن
تۇرسا؟!»①].

②

ىجائشتلىك كىشىنىڭ كىم

ئشلى رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ« :ئشڭ

ئىكشەلىكىنى ئېيتىپ بېقىڭالر؟» دېگشەىد  ،كىشىلشر« :سشن ئى
ئشمىرۇلمۇئمىنىن» دېد  .ئشلى رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ« :مشن يشكمۇ-
يشك

ئېلىشقاەدز

كىشىلشرەىڭ ئشڭ

ھشرقاەدزق

يشڭگشەمشن

كىشىنى

لېكىن

ىجائشتلىكىنى ئېيتىپ بېقىڭالر؟» دېگشەىد ،

ئۇالر« :بىلمشيمىز ئى ئشمىرۇلمۇئمىنىن! ئۇ كىم؟» دەپ سورىد .
ئشلى رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ« :ئۇ بولسا ئشبۇبشكر
بشدر

كۈەى

رەسۇلۇلالھ

ﷺ

گش

بىر

رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ،بىز

كشپش

ياسىدۇق

ھشمدە:

<مۇ رىكالردىن بىرەرسى رەسۇلۇلالھ ﷺ گش ىىيان-ىەخمشت يشتكۈىۈپ
قويماسلىقى ئۈچۈن كىم ئۇەىڭ بىلشن بىرگش تۇرىدۇ؟> دېيىشتۇق.
ﷲ بىلشن قشسشمكى ،پشقشت ئشبۇبشكر

رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ قىلىچىنى

يالىڭاچالپ رەسۇلۇلالھ ﷺ گش يېقىن تۇرد  .ئشگشر رەسۇلۇلالھ ﷺ گش
بىرەرسى ھۇجۇم قىلىپ قالسا ،ئشبۇبشكر
ئۆتشتتى .ماەا بۇ ئشبۇبشكر

كىشىلشرەىڭ ئشڭ

دېد .
①
②

سۈرە غافىر  -28ئايشتنىڭ بىر قىسمى.
بۇخار

ئۇەىڭغا قار ى ھۇجۇمغا

توپلىغان.
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ىجائشتلىكىدۇر»

قۇۋۋەت ۋە شىجائەت
ئىبنى قشييىم (رەھىمشھۇلالھ) مۇەدزق دېگشن« :ئۇھۇد كۈەى
ئشبۇبشكر

رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ رەسۇلۇلالھ ﷺ ەى قوغدزپ ئۇەىڭ يېنىدز

تاغدەك مۇستشھكشم تۇرغاەىد .
رەىىيشلالھۇ

ھىجرىيىنىڭ  -7يىلى رەسۇلۇلالھ ﷺ ئشبۇبشكر

ئشەھۇەى قوماەدزن قىلىپ بشەى فشىزرە قشبىلىسىگش قو ۇن ئشاەتتى.
بۇ قو ۇن بىر سۇ بويىغا چۈ ۈپ ،ئولجا-غشەىيمشتلشرەى ئېلىپ
ساق-ساالمشت قايتىپ كشلد .
تشبۇك غاىىتىنىڭ قىيىنچىلىق سائشتلىرىدە مۇسۇلماەالرەىڭ
بايرىقى ئشبۇبشكر

رەىىيشلالھۇ ئشەھۇەىڭ قولىدز ئىد .

ھۇەشين غاىىتى كۈەى مۇسۇلماەالر ئۆى ساەىنىڭ كۆپلۈكى بىلشن
پشخىرلىنىپ قالد  ،ئۇالرەىڭ كۆپلۈكى ھېچنىمىگش ئشسقاتمىد .
مۇسۇلماەالر

ﷲەىڭ

دۈ مشەلىرىنىڭ

ازد

ئىچىگش

قۇرغان

پىستىرمىسىغا چۈ ۈپ قىلىپ ئارقىغا قېچىشقا با لىد ،

ۇ

ازقىتتا پشيغشمبشر ﷺ ەىڭ ئشترزپىدز مۇستشھكشم تۇرغاەالرەىڭ
تۇەجىسى ئشبۇبشكر

سىددىق رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئىد ».

①

ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇنىڭ شىجائىتى
ئۆمشر رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ رەسۇلۇلالھ ﷺ ەىڭ ئارقىسىدىن ھىجرەت
قىلماقچى بولغاەدز مۇ رىكالرەىڭ ھشيۋىسىنى يشرگش ئۇرۇپ ،ئۇالرەىڭ
ئاجىزلىقىنى ئا كارىالپ ،قشلبلىرىگش قورقۇەچ سالغان ئىد .
ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئشلى ئىبنى ئشبۇ
تالىب رەىىيشلالھۇ ئشەھۇەىڭ مۇەدزق دېگشەلىكىنى ەشقىل قىلىدۇ:
① «زاد املعاد»  -3توم  -489بشت.
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قۇۋۋەت ۋە شىجائەت
«مشن مۇھاجىرالردىن بىرەر كىشىنىڭ ئۆمشر ئىبنى خشتتابتشك
ئا كارز ھالشتتش ھىجرەت قىلغاەلىقىنى بىلمشيمشن .ئۆمشر ھىجرەت
قىلماقچى بولغاەدز قىلىچىنى ئېسىپ ،ياچىقىنى اە ئوقيالىرىنى
قولىدز تۇتۇپ ،ەشيزىسىنى قولتۇقىغا قىستۇرۇپ ،كشئبىنىڭ ئالدىغا
كشئبىنىڭ ئشترزپىدز ئىد .

كشلد  .قۇرەيىشنىڭ كاتتىۋز لىر

ئۆمشر بشيتۇلالھنى يشتتش قېتىم تشمكىن ھالشتتش تاازپ قىلد ،
ماقامى ئىبرزھىمغا كېلىپ ئىككى رەكئشت ەاماى ئوقۇد  ،ئاەدىن
ھشربىر توپ كىشىلشرەىڭ يېنىغا كېلىپ< :ﷲ تائاال يۈىلىرىڭالرەى
خار قىلىۋەتسۇن ،بۇرەۇڭالرەى توپىغا مىلىۋەتسۇن! كىمكى ئاەىسىنى
يىغلىتىشنى ،بالىسىنى يېتىم قالدۇرۇ نى اە ئايالىنى تۇل
قالدۇرۇ نى خالىسا ،مۇ ۇ جىلغىنىڭ ئارقىسىدز مىنى ساقلىسۇن>
دېد  .ئۆمشر ئىبنى خشتتابقا پشقشت ﷲ تائاال توغرز يولنى كۆرسشتكشن
ئاجىز بىر تۈركۈم كىشىلشردىن با قا ھېچكىم ئشگش مىد  ،ئۆمشر
يولىنى دزازمال تۇرۇپ كېتىۋەرد ».

①

ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالىب رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇنىڭ شىجائىتى
ئشلى ئىبنى ئشبۇ تالىب رەىىيشلالھۇ ئشەھۇەىڭ
كشلسشك،

پشيغشمبشر

ﷺ

ھىجرەت

قىلىدىغان

ىجائىتىگش

ئاخشىمى

ئۇ

مۇ رىكالرەىڭ رەسۇلۇلالھ ﷺ ەى ئۆلتۈرمشكچى بولغاەلىقىنى بىلىپ
تۇرۇپ پشيغشمبشر ﷺ ەىڭ ئورەىدز يېتىشى ئۇەىڭ

ىجائىتى

ھشققىدىكى باياەىمىزغا يېتشرلىكتۇر .ئۇەىڭدىن با قا ،ئۇەىڭ
ىجائىتى خشەدەك غاىىتىدز قۇرەيىش چشاەەدزى
①

«أسد الغابة»

 -4توم  -145بشت.
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ئشمىر ئىبنى

قۇۋۋەت ۋە شىجائەت
ئابدۇاۇد بىلشن كۈچ سىنىشىشتا ھشم ئىپادىلشەگشن.
ئىبنى ئىسھاق مۇەدزق دېگشن« :ئشمىر ئىبنى ئابدۇاۇد
<قو ۇەنىڭ قوچقىر > دەپ ئاتىالتتى .بشدر كۈەىدىكى جشڭدە ئۇ
ئېغىر يارىالەغاەلىقتىن ئۇھۇد جېڭىگش قاتنا مىغان ئىد ،

ۇڭا

خشەدەك كۈەى ئۇ ئۆىىنى كۆرسىتىپ قويۇش ئۈچۈن مشيدزەغا چۈ ۈپ:
<كىم مشن بىلشن دوئىلغا چۈ ىدۇ؟> دېد  .ئۇەىڭغا ئشلى ئىبنى
ئشبۇ تالىب رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ چىقتى».
بشيھشقىنىڭ «دالئل النبوة» ەاملىق كىتابىدز بۇ اەقشلىكنىڭ
تشپسىالتى

مۇەدزق

بايان

قىلىنغان:

ئشمىر

ئىبنى

ئابدۇاۇد

دۇبۇلغىسىنى كىيىپ« :كىم مشن بىلشن دوئىلغا چۈ ىدۇ؟» دەپ
ازرقىرىد  ،ئشلى ئىبنى ئشبۇ تالىب رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئورەىدىن تۇرۇپ:
«ئى رەسۇلۇلالھ! ئۇەىڭغا مشن تېتاي» دېد  .رەسۇلۇلالھ ﷺ« :ھشي،
ئۇ دېگشن ئشمىر ،سشن ئولتۇر» دېد  .ئشمىر يشەش« :مشن بىلشن
دوئىلغا چۈ ىدىغان ئشركشك بارمۇ؟ قېنى< ،ئۆلتۈرۈلسشك جشەنشتكش
كىرىمىز> دەپ دەاز قىالتتىڭالرغۇ؟! ماڭا بىرەر ئشركشكنى دوئىلغا
چۈ ۈرمشمسىلشر؟!» دەپ مۇسۇلماەالرەى مشسخىرە قىلىشقا با لىد .
ئشلى رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ« :ئى رەسۇلۇلالھ! مشن چىقاي» دېد .
رەسۇلۇلالھ ﷺ يشەش« :ئولتۇر ئى ئشلى!» دېد  .ئشمىر ئۈچىنچى قېتىم
يشەش توالىد  .ئشلى رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ« :ئى رەسۇلۇلالھ! مشن چىقاي»
دېد  .رەسۇلۇلالھ ﷺ ئشلى رەىىيشلالھۇ ئشەھۇغا يشەش« :ھشي ،ئۇ دېگشن
ئشمىر» دېد  .ئشلى رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ« :ئشمىر بولسىمۇ مشيلى»
دېگشەىد  ،رەسۇلۇلالھ ﷺ ئۇەىڭغا رۇخسشت قىلد  .ئشلى رەىىيشلالھۇ
ئشەھۇ ئشمىرەىڭ قېشىغا مېڭىپ بېرىپ« :ئى ئشمىر! سشن< :بىرەرسى
مېنى ئۈچ ئىشنىڭ بىرىگش چاقىرسا ،مشن ئۇەى قوبۇل قىلىمشن>
دېگشەمىتىڭ؟» دەپ سورىغاەىد  ،ئشمىر« :ھشئش،
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ۇەدزق» دېد .

قۇۋۋەت ۋە شىجائەت
ئشلى رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئۇەىڭغا« :مشن سېنى <ﷲتىن با قا ھېچ
ئىالھ يوقتۇر ،مۇھشممشد ﷺ ﷲەىڭ ئشلچىسى> دەپ گۇازھلىق
بىرىشكش اە ئالشملشرەىڭ رەببىگش تشسلىم بولۇ قا چاقىرىمشن» دېد .
ئشمىر« :ئى قېرىندىشىمنىڭ ئوغلى! ھاىىرچش مشەدىن بۇەى كۈتمش»
دېد  .ئشلى رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ« :يشەش بىر  ،سشن يۇرتۇڭغا قايتىپ
كشت .ئشگشر مۇھشممشد ﷺ رزستچىل بولسا ،سشن ئىنساەالرەىڭ ئشڭ
بشختلىكى بولۇپ قالىسشن؛ ئشگشر يالغاەچى بولسا ،سېنىڭ
خالىغىنىڭ بولىدۇ» دېگشەىد  ،ئشمىر« :بۇەدزق سۆىەى قۇرەيشنىڭ
ئاياللىرىمۇ قىلمايدۇ ،مشن ئۆىۈم اەدە قىلغان ئىشنى قىاللىشىمغا
تاقىتىم

يىتىدىغان

تۇرسا،

ەېمش

ئۈچۈن

كېتىمشن؟

قېنى

ئۈچىنچىسىنى ئېيت» دېد  .ئشلى رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ« :مشيدزەغا
چۈ كىن» دېد  .قۇرەيش چشاەەدزى

ئشمىر كۈلۈپ كشتتى .ئشمىر

يېشى  80دىن ھالقىغان ،ئۇىۇن ئۆمۈر كۆرگشن مش ھۇر چشاەەدزىالردىن
ئىد  .ئۇ ئشلى رەىىيشلالھۇ ئشەھۇغا« :ئشرەبلشردىن بىرەرسى مېنى
مۇەدزق چۆچۈتشلشيدۇ دەپ ئويلىمىغان ئىدىم،

سشن

كىم؟»

دېگشەىد  ،ئشلى رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئۇەىڭغا« :مشن ئشلى» دەپ جاازب
بشرد  .ئشمىر« :سشن ئابدۇمشەاپنىڭ ئوغلى ئشلىمۇ؟» دەپ سورىۋېد ،
ئشلى رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ« :ياق ،مشن ئشلى ئىبنى ئشبۇ تالىب» دېد .
ئشمىر« :ئى قېرىندىشىمنىڭ ئوغلى! تاغىلىرىڭدىن ياش جشھشتتش
چوڭرزقى چىقسۇن .ﷲ بىلشن قشسشمكى ،مشن سېنى ئۆلتۈرۈ نى
خالىمايمشن» دېگشەىد  ،ئشلى رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ« :ﷲ بىلشن
قشسشمكى ،مشن سېنى ئۆلتۈرۈ نى ياخشى كۆرىمشن» دېد  .ئشمىر
قاتتىق غشىەپلىنىپ ،قىلىچىنى

ىددەت بىلشن سۇغۇرد -دە،

ئاتتىن چۈ ۈپ ئشلى رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ تشرەپكش قاتتىق غشىەپ بىلشن
كېلىپ ،ئشلى رەىىيشلالھۇ ئشەھۇەىڭ قالقىنىغا قىلىچ ئۇرغاەىد ،
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قۇۋۋەت ۋە شىجائەت
قىلىچ قالقاەدىن ئۆتۈپ ئشلى رەىىيشلالھۇ ئشەھۇەىڭ بېشىنى
يېرىۋەتتى ئشمما ئشمىرەىڭ قىلىچى ئشلى رەىىيشلالھۇ ئشەھۇەىڭ
قالقىنىغا پېتىپ تۇرۇپ قالد .

ۇەىڭ بىلشن ،ئشلى رەىىيشلالھۇ

ئشەھۇ ئشمىرەىڭ مۈرىسىگش قىلىچ ئۇرۇپ ئۇەى يىقىتتى .تشكبىر
ئاازى

كۆتۈرۈلد  ،رەسۇلۇلالھ ﷺ تشكبىر ئاازىىنى ئاڭلىد  ،خااليىقمۇ

ھشم ئشلى رەىىيشلالھۇ ئشەھۇەىڭ ئشمىرەى ئۆلتۈرۈاەتكشەلىكىنى
بىلد .
خشيبشر فشتھىسىدىكى جشڭدە ئشلى رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ بىلشن
يشھۇدىيالر چشاەەدزى

مشرھشب ئوتتۇرىسىدز جشڭ بولد « .سشھىھ

مۇسلىم»دز سشلشمش ئىبنى ئشكۋەئ رەىىيشلالھۇ ئشەھۇدىن ەشقىل
قىلىنغان ھشدىستش مۇەدزق كشلگشن :سشلشمش ئىبنى ئشكۋەئ
رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ مۇەدزق دەيدۇ« :ئشلىنىڭ كۆى

ئاغرىپ قالغان

ئىد  ،پشيغشمبشر ﷺ مېنى ئشلىنى چاقىرىپ كېلىشكش ئشاەتتى اە:
<مشن بايرزقنى ﷲ اە ﷲەىڭ رەسۇلىنى ياخشى كۆرىدىغان ھشمدە
ﷲ اە ﷲەىڭ رەسۇلىمۇ ئۇەى ياخشى كۆرىدىغان بىر كىشىگش
بىرىمشن> دېد  .مشن ئشلىنىڭ يېنىغا بېرىپ ،ئۇەى پشيغشمبشر ﷺ
ەىڭ ئالدىغا با الپ كشلدىم .پشيغشمبشر ﷺ ئۇەىڭ ئىككى كۆىىگش
مۇبارەك تۈكۈرۈكىنى سۈرتۈپ قويغاەىد  ،ئۇەىڭ كۆىلىر
ساقىيىپ كشتتى.

دەرھال

ۇەىڭ بىلشن ،پشيغشمبشر ﷺ بايرزقنى ئۇەىڭغا

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

اھىدۇرمشن.

قايسى پالۋزن ئالسا مشيدزن پشرازيىم يوق،
قىلىچىمنى ئوينىتىپ يشر چىشلىتۇرمشن.
ئشلىمۇ ئۇەىڭغا جاازب بىرىپ:
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قۇۋۋەت ۋە شىجائەت
ئاەام مېنىڭ ەامىمنى ئاتاپتۇ ھشيدەر①،
ياا مشن بىلشن ئېلىشسا يولۋزس ئىكشن دەر.
گشر دۈ مشەگش ئۇچرز سام قىلماسمشن

شپقشت،

ئىت جېنىڭغا بىر قىلىچ...ئالالھۇ ئشكبشر!
دېگىنىچش بىر قىلىچ ئۇرۇپال مشرھشبنىڭ كاللىسىنى تېنىدىن جۇدز
قىلد .

ۇەدزق قىلىپ ،خشيبشر ئۇەىڭ قولىدز فشتىھ بولد .

تەلھە ئىبنى ئۇبەيدۇلالھ رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇنىڭ شىجائىتى
ئۇھۇد غاىىتىدز ئوقياچىالر رەسۇلۇلالھ ﷺ ەىڭ بۇيرۇقىغا
ئىتائشتسىزلىك قىلىپ ،تاغ چوققىسىدىن چۈ ۈپ كشتكشەدە،
مۇ رىكالر رەسۇلۇلالھ ﷺ ەىڭ ساھابىلىرىگش ھۇجۇم قىلىپ ئۇالردىن
70ىنى

شھىد قىلغاەدىن كېيىن رەسۇلۇلالھ ﷺ ەى ئۆلتۈرۈ نى

مشقسشت قىلىپ ئۇ تشرەپكش كشلد  .بىر قىسىم ساھابىلشر رەسۇلۇلالھ
ﷺ ەى قوغدزش ئۈچۈن ئۇەىڭ ئشترزپىغا يىغىلد ،

ۇ يىغىلغان

كىشىلشرەىڭ ئالدىدز تشلھش ئىبنى ئۇبشيدۇلالھ رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ بار
ئىد .

جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ مۇەدزق دەيدۇ« :ملا كان
يوم أحد ووىل الناس كان رسول ﷲ ﷺ يف ناحية يف اثني عرش رجال من األنصار
وفيهم طلحة بن عبيد ﷲ فأدركه املرشكون ،فالتفت رسول ﷲ ﷺ فقال< :من للقوم؟>
فقال طلحة :أنا ،قال رسول ﷲ ﷺ< :كام أنت> فقال رجل من األنصار :أنا يا رسول
ﷲ ،فقال< :أنت> فقاتل حتى قتل ثم التفت فإذا باملرشكني قال< :من للقوم؟> قال
طلحة :أنا ،قال< :كام أنت> ،فقال رجل من األنصار :أنا ،فقال< :أنت> ،فقاتل حتى
①

ھشيدەر ـــ ئشرەبچش سۆى بولۇپ « ،ىر» دېگشن مشەىدە.
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قتل ثم مل يزل يقول ذلك ويخرج إليهم رجل من األنصار فيقاتل قتال من قبله حتى
يقتل حتى بقي رسول ﷲ ﷺ وطلحة بن عبيد ﷲ ،فقال رسول ﷲ ﷺ< :من للقوم؟>
فقال طلحة :أنا ،فقاتل طلحة قتال األحد عرش حتى رضبت يده فقطعت أصابعه فقال:
حس فقال رسول ﷲ ﷺ< :لو قلت :بسم ﷲ لرفعتك املالئكة والناس ينظرون> ثم
رد ﷲ املرشكني» «ئۇھۇد غاىىتى كۈەى كىشىلشر پاتپارزق بولۇپ قېچىشقا
با لىد  .پشيغشمبشر ﷺ ەىڭ يېنىدز ئشەسارىالردىن  12كىشى قالد .
بۇالرەىڭ ئىچىدە تشلھش ئىبنى ئۇبشيدۇلالھمۇ بار ئىد  .مۇ رىكالر
ئۇالرغا يوپۇرۇلۇپ كشلد  .پشيغشمبشر ﷺ بېشىنى بۇرزپ:
ـــ بۇالرغا كىم تاقابىل تۇرىدۇ؟ ـــ دەپ سورىغاەىد  ،تشلھش:
ـــ مشن ،ـــ دېد  .پشيغشمبشر ﷺ:
ـــ سشن تۇرۇپ تۇر! ـــ دېد  ،ئشەسارىالردىن بىر :
ـــ ئى رەسۇلۇلالھ! مشن چىقاي ،ـــ دېگشەىد  ،پشيغشمبشر ﷺ:
ـــ ھش ،سشن چىق! ـــ دېد  ،ئۇ تاكى

شھىد قىلىنغاەغا قشدەر

باتۇرلۇق بىلشن ئۇرۇ تى .پشيغشمبشر ﷺ

مۇ رىكالرەىڭ

يشەش

كېلىۋزتقاەلىقىنى كۆرۈپ:
ـــ بۇالرغا كىم تاقابىل تۇرىدۇ؟ ـــ دەپ سورىغاەىد  ،تشلھش:
ـــ مشن ،ـــ دېد  .پشيغشمبشر ﷺ:
ـــ سشن تۇرۇپ تۇر! ـــ دېد  .ئشەسارىالردىن بىر :
ـــ مشن چىقاي ،ـــ دېگشەىد  .پشيغشمبشر ﷺ:
ـــ ھش ،سشن چىق ،ـــ دېد  .ئۇمۇ ھشمرزھىدەك تاكى
قىلىنغاەغا قشدەر باتۇرلۇق بىلشن ئۇرۇ تى.
ئىش

تشكرزرلىنىۋەرد ،

ئىلگىرىكىلشردەك تاكى
ئۇرۇ تى .ئاخىر

ئشەسارىالر

شھىد

ۇەدزق قىلىپ ،بۇ

بىر-بىرلشپ

چىقىپ

شھىد قىلىنغاەغا قشدەر باتۇرلۇق بىلشن

پشيغشمبشر ﷺ بىلشن تشلھش ئىككىسىال قالد .

پشيغشمبشر ﷺ:
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ـــ بۇالرغا كىم تاقابىل تۇرىدۇ؟ ـــ دېگشەىد  ،تشلھش:
ـــ مشن ،ـــ دېد
ئاخىر

اە ئىلگىرىكى  11كىشىدەك قاتتىق ئۇرۇ تى.

قولىغا قىلىچ چېپىلىپ ،بارماقلىر

كېسىلىپ< :ازيجان!>

دەاەتتى .بۇەى ئاڭلىغان پشيغشمبشر ﷺ:
ـــ بىسمىلالھ دېگشن بولساڭ پشرىشتىلشر سېنى كىشىلشرەىڭ
كۆى ئالدىدىال كۆتۈرگشن بوالتتى ،ـــ دېد  .كېيىن ،ﷲ تائاال
مۇ رىكالرەى چېكىندۈرد .
تشبرزەىنىڭ

①

ەشقىلىدە

مۇەدزق

كشلگشن:

«ئشگشر

سشن

<بىسمىلالھ> دېگشن بولساڭ ،پشرىشتىلشر سېنى ئېلىپ ئۇچقان اە
خااليىقالر ساڭا قارىشىپ قالغان بوالتتى».
ەشسائى اە بشيھشقىنىڭ ەشقىلىدە مۇەدزق كشلگشن« :ھشتتاكى
پشرىشتىلشر سېنى ئېلىپ ئاسماەنىڭ ئىچىگش ئشكىرىپ كېتشتتى».

②

ئشھمشدەىڭ ەشقىلىدە مۇەدزق كشلگشن :رەسۇلۇلالھ ﷺ ئۇەىڭغا:
«ئشگشر سشن <بىسمىلالھ> دېگشن بولساڭ ،بارماقلىرىڭ سشاەبلىك
ساڭا جشەنشتتش بىر ئۆي بىنا قىلىنغاەلىقىنى دۇەيادز ھايات تۇرۇپ
كۆرگشن بوالتتىڭ» دېگشن.
قشيس ئىبنى ھاىىم مۇەدزق دەيدۇ« :مشن تشلھشەىڭ قولىنىڭ
ئىككى بارمىقى چوالق ئىكشەلىكىنى كۆردۈم ،تشلھش ئۇ بارماقلىر
بىلشن ئۇھۇدتا رەسۇلۇلالھ ﷺ ەى مۇدزپىئش قىلغان ئىد ،
ئۇەىڭ  35ياكى  39يېر

ۇ جشڭدە

يارىالەغان ،كۆرسشتكۈچ اە ئوتتۇرز بارمىقى
ۇ كۈەى تشلھش ئىبنى ئۇبشيدۇلالھ

كېسىلگشن ئىد  .رەسۇلۇلالھ ﷺ

ھشققىدە< :من أحب أن ينظر إىل شهيد مييش عىل وجه األرض فلينظر إىل طلحة بن
عبيد الله> <كىمكى ىېمىن يۈىىدە تىرىك مېڭىپ يۈرگشن
①

ەشسائى توپلىغان ،ئىبنى ھشجشر «ئىسناد

②

ئشلباەى «سشھىھ» دېگشن.

شھىدكش

ياخشى» دېگشن ،ئشلباەى «ھشسشن» دېگشن.
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قارزپ ئۆىىنى سۆيۈەدۈرمشكچى بولسا تشلھش ئىبنى ئۇبشيدۇلالھقا
قارىسۇن> دېگشن ئىد ».

①

ئائىشش رەىىيشلالھۇ ئشەھا مۇەدزق دەيدۇ :ھشر قېتىم ئۇھۇد كۈەى
تىلغا ئېلىنسا ،ئشبۇبشكر

رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ« :ئۇ كۈەنىڭ ھشممىسى

تشلھش ئىبنى ئۇبشيدۇلالھقا مشەسۇپ» دەيتتى.

②

زۇبەير ئىبنى ئەۋۋام رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇنىڭ شىجائىتى
ئشمىر ئىبنى ئاس رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ مىسىرەى فشتىھ قىلىش
ئۈچۈن يۈرۈش قىلماقچى بولغاەدز ئشسكىرىنىڭ ساەى  3500ئىد ،
ۇڭا ئۇ ياردەمچى قو ۇن ئشاەتىشنى تشلشپ قىلىپ ئۆمشر ئىبنى
خشتتاب رەىىيشلالھۇ ئشەھۇغا خشت ياىد  .ئۆمشر رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ
خشتنى تاپشۇرۇپ ئېلىپ ئۇەىڭغا  4000ئادەم ئشاەتتى .ساھابىلشرەىڭ
چوڭلىرىدىن ىۇبشير ئىبنى ئشاازم ،مىقدزد ئىبنى ئشسۋەد ،ئۇبادە
ئىبنى سامىت اە مشسلشمش ئىبنى مۇخلىدالرەى

ۇ قو ۇەغا باش

قىلىپ ئشاەتىش بىلشن بىرگش ئشمىر ئىبنى ئاس رەىىيشلالھۇ ئشەھۇغا
مۇەدزق دەپ خشت ياىد « :ھشر بىر

 1000ئادەمگش ،يشەى

ىجائىتى

اە باتۇرلۇقى  1000چشاەەدزىغا بارزاەر كېلىدىغان تۆت كىشىنى ئشمىر
قىلىپ  4000كىشىلىك ياردەمچى قو ۇن ئشاەتتىم» دېد  .ئشەش
ۇالرەىڭ ئالدىنقى سېپىدە ىۇبشير رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ بار ئىد .
ىۇبشير رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ جشڭ مشيدزەىغا يىتىپ كشلگشن ازقىتتا
ئشمىر ئىبنى ئاس رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ بابىلۇن قشلئشسىنى مۇھاسىرىگش
اە ھاكىم توپلىغان ،ئشلباەى «سشھىھ» دېگشن.

①

تىرمىز

②

ئشبۇ دزاۇد توپلىغان.
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ئېلىپ تۇرۇازتاتتى ،ىۇبشير رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ قو ۇەنىڭ يېنىغا
كېلىپال ئېتىغا مىنگشن ھالدز قشلئشەى قور اپ تۇرغان خشەدەكلشرەى
كۆرۈپ چىقتى اە قو ۇەنى خشەدەك ئشترزپىغا تارقاقال تۇرد .
مۇھاسىرە ھشتتا يشتتش ئايغا سوىۇلۇپ كشتتى .كېيىن ىۇبشير
رەىىيشلالھۇ ئشەھۇغا «قشلئشدە ازبا كېسىلى تارقىلىپتۇ» دېگشن خشاەر
يىتىپ كشلد  ،ىۇبشير رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ« :بىز ۇەدزق مۇسىبشتلشرگش
سشار قىلىش ئۈچۈن كشلگشن» دەپ جاازب بشرد .
ئشمىر ئىبنى ئاس رەىىيشلالھۇ ئشەھۇغا ەىسبشتشن بۇ قېتىملىق
فشتىھ بشك كېچىكىپ كشتكشەدەك بىلىند ،
ئشەھۇ« :مشن ئۆىۈمنى ﷲقا ئاتايمشن اە

ۇڭا ىۇبشير رەىىيشلالھۇ

ۇ ئارقىلىق ﷲ تائاالەىڭ

مۇسۇلماەالرغا فشتىھ ئاتا قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمشن» دېد -دە،
تشرەپتىكى قورغاەنىڭ تېمىغا چىقتى

وتا قويۇپ ھشممام باىىر

ھشمدە ئۆىىنىڭ تشكبىر ئاازى

ئاڭالەسا ،قو ۇەنىڭ كشينىدىن

چىقىشىغا بۇيرۇق قىلد .
ىۇبشير رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ قورغاەنىڭ ئۈستىگش چىقىپ بولد ،
ھشتتا ئۇالر بۇەى سشىمشيال قېلىشتى ،ئۇ قىلىچ تۇتقان ھالشتتش تشكبىر
توالىد  .قو ۇن تشكبىر ئاازىىنى ئاڭالپال
با لىد

وتا تشرەپكش يۈگۈرۈ كش

ئشمما ئشمىر ئىبنى ئاس رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ
ئشەسىرەپ

كېتىشىدىن
مۇسۇلماەالرەىڭ
چېكىنىشكش

ئۇالرەى

سېپىلنى

با لىد ،

توسۇپ

ئىگىلشپ
ۇەىڭ

بىلشن

وتىنىڭ سۇەۇپ

قويد .
بولغاەلىقىنى
قشلئشەىڭ

رۇملۇقالر
كۆرۈپ
ئىشىكى

مۇسۇلماەالرغا ئېچىلد  .بابىلۇن قشلئشسى اە مىسىرەىڭ فشتھىسى
ئۈچۈن بولغان كشسكىن جشڭلشرمۇ ئاخىرال تى.
مۇسۇلماەالرەىڭ مۇقااقىس ئۈستىدىن غشلىبش قىلىشىغا ىۇبشير
ئىبنى ئشاازم رەىىيشلالھۇ ئشەھۇەىڭ كشمدىن-كشم تېپىلىدىغان
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ىجائىتى سشاەب بولغان ئىد .

سەئىد ئىبنى ئەبۇ ۋەققاس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇنىڭ شىجائىتى
قادىسىيش جېڭىدە سشئىد ئىبنى ئشبۇ اەققاس رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ
پارس

قو ۇەىنىڭ

ئۆتۈازتقاەلىقىنى

دىجلش

ئشمما

دەرياسىدىن

مۇسۇلماەالرەىڭ

كېمىلشر
بىرىنىڭمۇ

بىلشن
كېمىسى

يوقلۇقىنى كۆرۈپ ،دەرياغا ئات بىلشەال كىرىپ كشتتى ،مۇسۇلماەالرمۇ
ئۇەىڭ ئارقىسىدىن ئاتلىرىنى دەرياغا سالد
ئۆتتى .مۇسۇلماەالر دەريادز خۇدد

اە دەرياەى كېسىپ

قۇرۇقلۇقتا سۆىلش كشەدەك

سۆىلش مشكتش ئىد  .ئۇەىڭ تشسشااۇردىن ھالقىغان بۇ

ىجائىتىگش

قارزڭ!

سەئىد ئىبنى مۇئاز رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۋە ئۇنىڭ بەدر
كۈنىدىكى تارىخىي جاسارىتى
ماەا بۇ ـــ سشئىد ئىبنى مۇئاى رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ

دىننىڭ

ەۇسرىتى ئۈچۈن ئۆىىنىڭ ئىماەى ،ئشقىدىسى ھشمدە دوستلۇق اە
دۈ مشەلىكىنى ئوچۇق ئا كارىلىغان ئاجايىپ كاتتا تارىخىي
مىنۇتالر...
بشدر كۈەى قۇرەيىشلشرەىڭ كاراىنىنى قولغا چۈ ۈرۈش ئىشى
ئويلىمىغان يشردىن ئىككى تشرەپنىڭ ئوتتۇرىسىنى جشڭگش ئۆىگشرتىپ
قويد  .رەسۇلۇلالھ ﷺ بۇ قېتىملىق جشڭگش كىرىشتىن ئىلگىر
ساھابىلشرەىڭ پىكىرىنى ئالماقچى بولۇپ ،ساھابىلشرگش مشسلىھشت
سېلىپ:

«ماڭا

مشسلىھشت

كۆرسىتىڭالر»
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دېد .

ئشبۇبشكر
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رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ بۇ جشڭنى قىلىشنىڭ ياخشى ئىكشەلىكىنى
ئېيتتى ،ئۆمشر اە مىقدزد ئىبنى ئشمىر رەىىيشلالھۇ ئشەھۇماالرمۇ

ۇ

مشسلىھشتنى بشرد  ،بۇ ئۈچشيلشن مۇھاجىرالردىن بولغان ئۈچ
ئشسكىرىي قوماەدزن ئىد

لېكىن مۇھاجىرالر قو ۇەنىڭ ئاى
ۇڭا رەسۇلۇلالھ ﷺ ئشەسارىالر

قىسمىنى تش كىل قىالتتى،

قوماەدزەلىرىنىڭ كۆى-قارىشىنى بىلمشكچى بولد

چۈەكى ئۇالر

قو ۇەنىڭ كۆپ سالمىقىنى ئىگىلشيتتى ،يشەش كېلىپ جشڭنىڭ
ئېغىر

يۈكلىر

ئۇالرەىڭ

يشلكىلىرىدە

ئىد

ھشمدە

ئشقشبش

بشيئىتىنىڭ مشىمۇەىمۇ ئۇالرغا مشدىنش سىرتىدىكى جشڭلشرەى
يۈكلىيشلمشيتتى.

ۇڭا رەسۇلۇلالھ ﷺ مۇھاجىرالردىن بولغان ئۈچ

قوماەدزەنىڭ سۆىلىرىنى ئاڭالپ بولغاەدىن كېيىن ئشەسارىالرەى
مشقسشت قىلغان ھالدز« :ماڭا مشسلىھشت بىرىڭالر» دېد  .ئشەسارىالر
رەھبىر

اە ئۇالرەىڭ بايرزقدزر

بولغان سشئىد ئىبنى مۇئاى

رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ رەسۇلۇلالھ ﷺ ەىڭ مشقسىتىنى چۈ ىنىپ« :ئى
رەسۇلۇلالھ! سشن بىزەىڭ بىرەر ەشرسش دېيىشىمىزەى خاالازتقاەدەك
قىلىسشن» دېگشەىد  ،رەسۇلۇلالھ ﷺ« :ھشئش» دېد  .سشئىد ئىبنى
مۇئاى رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ« :بىز ساڭا ئىمان كشلتۈردۇق ،سېنى
تشستىقلىدۇق ،سشن ئېلىپ كشلگشن دىننىڭ ھشق ئىكشەلىكىگش
گۇازھلىق بشردۇق .ۇەىڭغا ئاساسشن بىز سېنىڭ سۆىۈڭنى ئاڭال قا
اە ئىتائشت قىلىشقا ئشھدۇ-پشيمان بشردۇق .ئى رەسۇلۇلالھ! ئىرزدەڭ
بويىچش ئىش قىلغىن ،بىز سشن بىلشن بىللش .سېنى ھشق دىن
بىلشن ئشاەتكشن ﷲ بىلشن قشسشمكى ،ئشگشر سشن بىزەى با الپ بۇ
(قىزىل) دېڭىزغا كىرسشڭ ،بىزدىن ھېچكىم باش تارتماي سشن
بىلشن بىللش ئۇەىڭغا كىرىمىز .ئشتش دۈ مشەگش ئۇچرىشىشنى
ھېچقايسىمىز يامان كۆرمشيمىز .بىز جشڭدە چىدزملىق ،سادىق
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كىشىلشرمىز .بشلكىم ﷲ تائاال ساڭا بىزدىن كۆىۈڭ خۇرسشن
بولىدىغان ئىشنى كۆرسىتىشى مۇمكىن .بىزەى ﷲ تائاالەىڭ
بشرىكىتىگش با الپ ماڭغىن!» دېد .
يشەش بىر

ەشقىلدە ،سشئىد ئىبنى مۇئاى رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ

رەسۇلۇلالھ ﷺ گش« :ئى رەسۇلۇلالھ! ئېھتىمال سشن <ئشەسارىالر ماڭا
ياردەم بىرىش اە مېنى قوغدز نى پشقشت مشدىنش ئىچىدىال مشجبۇرىيشت
بىلىدۇ>

دەپ

دەپ

ئشەسىرەازتقان

بولۇ ۇڭ

مۇمكىن.

مشن

ئشەسارىالرغا ازكالىتشن سۆى قىالي ھشم جاازب بىرەي .سشن بىزەى
خالىغان يشرگش با الپ بارغىن ،خالىغان كىشى بىلشن ئشھد -ئاالقش
ئورەاتقىن ،خالىغان كىشىدىن ئاالقش-رىشتىڭنى ئۈىگىن ،مال-
دۇەيالىرىمىزدىن ئۆىۈڭ خاالپ ئالغىن ،ئۆىۈڭ خاالپ قويۇپ قويغىن،
سېنىڭ ئالغىنىڭ بىز ئۈچۈن قويۇپ قويغىنىڭدىن سۆيۈملۈكرزقتۇر.
ھشربىر ئىشىمىزدز سېنىڭ بۇيرۇقۇڭغا ئشگىشىمىز .ﷲ بىلشن
قشسشمكى ،ئشگشر سشن غشمدزەنىڭ ‹بشرىكش› دېگشن يېرىگش يول
ئالساڭ ،بىزمۇ چوقۇم سشن بىلشن بىرگش ئاتلىنىمىز اە قشسشم
قىلىمشەكى ،ئشگشر بىزەى مۇ ۇ دېڭىزغا كىرىشكش بۇيرۇساڭ
ئىككىلشەمشستىن كىرىمىز» دېگشن.
سشئىد رەىىيشلالھۇ ئشەھۇەىڭ سۆى
بولد

رەسۇلۇلالھ ﷺ گش ىور ئىلھام

اە ئۇەىڭدىن ەاھايىتى مشمنۇن بولۇپ« :ئالغا ئىلگىرىلشڭالر،

ئۈمىدازر بولۇڭالر! ﷲ ماڭا ئىككى گۇرۇھنىڭ بىرىنى اەدە قىلد .
ﷲ بىلشن قشسشمكى ،گويا مشن

ۇ تاپتا مۇ رىكالرەىڭ ئۆلىدىغان

جايلىرىنى كۆرگشەدەك بولۇازتىمشن» دېد .

①

①

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

دېگشن.
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ئەبۇ تەلھە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ شىجائىتى
رەسۇلۇلالھ ﷺ مۇەدزق دېگشن« :لصوت أيب طلحة يف الجيش خري من ألف
رجل» «قو ۇەدز ئشبۇ تشلھشەىڭ ئاازى

مىڭ كىشىدىن ياخشى» ①.ﷲ

بىلشن قشسشمكى ،ئشگشر ئشبۇ تشلھش رەىىيشلالھۇ ئشەھۇەىڭ ئاازى
مۇەدزق بولسا ،ئۇەىڭ بىلىكى ،ئوقياسى ،قىلىچى اە ەشيزىسى
قاەدزقتۇ-ھش!؟
ئشبۇ تشلھش رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ بشدر غاىىتىغا قاتنا قان ھشمدە ئۇ
غاىزتتا چوڭ تۆھپش قو قاەالرەىڭ قاتارىدىن ئىد  ،ئۇھۇد غاىىتى
كۈەى ھشم رەسۇلۇلالھ ﷺ بىلشن سابىت تۇرغان باھادىرالرەىڭ
قاتارىدىن بولغان اە رەسۇلۇلالھ ﷺ ەى پۈتۈن ئىمكاەىيىتى بىلشن
قوغدىغان ئىد .
ئشەشس رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ مۇەدزق دېگشن« :ئۇھۇد غاىىتى كۈەى
ئشبۇ تشلھش رەسۇلۇلالھ ﷺ ەىڭ ئالدىدز تۇرۇپ ئوق ئاتاتتى .ئشبۇ تشلھش
ەاھايىتى مشرگشن كىشى بولۇپ ،ئۇ ئوق ئاتسا رەسۇلۇلالھ ﷺ ئوقنىڭ
ەشگش تشگكشەلىكىنى كۆرۈش ئۈچۈن بېشىنى كۆتۈرۈپ قارزيتتى .ئشبۇ
تشلھش رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ بولسا رەسۇلۇلالھ ﷺ ەىڭ كۆكرىكىنى ئۆى قولى
بىلشن توسۇپ< :يا رەسۇلۇلالھ! ساڭا ئوق تېگىپ كشتمىسۇن>
دەيتتى».

②

ئشبۇ تشلھش رەسۇلۇلالھ ﷺ بىلشن بىرەر يشردە بىرگش بولۇپ قالسا،
رەسۇلۇلالھ ﷺ ەىڭ ئالدىدز تىزلىنىپ ئولتۇرۇپ« :جېنىم سشن ئۈچۈن
پىدز ،يۈىۈم سېنىڭ يۈىۈڭ ئۈچۈن قالقان» دەيتتى.
①
②

ھاكىم توپلىغان ،ئشلباەى «سشھىھ» دېگشن.
ئشھمشد توپلىغان ،ئشرەشئۇت «ئىسناد

سشھىھ» دېگشن.
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ئشەشس رەىىيشلالھۇ ئشەھۇدىن ەشقىل قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ ﷺ
ھۇەشين غاىىتى كۈەى« :من قتل قتيال فله سلبه» «كىمكى بىرەر مۇ رىكنى
ئۆلتۈرسش ،ئۇ مۇ رىكنىڭ ەشرسش–كېرەكلىر
مشەسۇپ» دېگشن .ئشبۇ تشلھش

ئۆلتۈرگشن كىشىگش

ۇ كۈەى  20مۇ رىكنى ئۆلتۈرۈپ،

ۇالرەىڭ ەشرسىلىرىگش ئىگش بولغان ئىد .

①

ﷲنىڭ يولۋىسى ھەمزە ئىبنى ئابدۇلمۇتتەلىب
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ شىجائىتى
ماەا بۇ ـــ ﷲ اە ﷲەىڭ رەسۇلىنىڭ يولۋىسىنىڭ تارىخ
بشتلىرىگش ەۇرلۇق قۇرالر بىلشن يېزىپ قالدۇرغان سشھىپىلىرىدۇر.
مۇسۇلماەالر بىلشن مۇ رىكالر بشدىر جېڭىدە يۈىمۇ-يۈى تۇرغان
ازقتىدز ،جشڭ پىلىكىگش تۇەجى قېتىم ئوت ياققان كىشى
مۇ رىكالردىن ئشسۋەد ئىبنى ئابدۇلئشسشد مشخزۇمى ئىد  .ئۇ
ەاھايىتى يااۇى اە بشتقىلىق كىشى ئىد  .ئۇ« :ﷲقا ئشھدە
بى رىمشەكى ،چوقۇم ئۇالرەىڭ كۆلىدىن سۇ ئىچىمشن ياكى ئۇەى
بۇلغايمشن اە ياكى

ۇەىڭ ئۈچۈن ئۆلىمشن» دەپ مشيدزەغا چۈ تى.

مۇسۇلماەالر تشرەپتىن ھشمزە ئىبنى ئابدۇلمۇتتشلىب ئۇەىڭ ئالدىغا
چىقتى اە ئۇ مۇ رىك كۆلگش بارماستىنال ھشمزە رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ
قىلىچ ئۇرۇپ ئۇەىڭ بىر پاچىقىنى ئۈىۈاەتتى .ئشسۋەد ئوڭدىسىغا
يىقىلىپ چۈ تى ،ئۇەىڭ كېسىلگشن پۇتىدىن قان چاچرىماقتا ئىد .
كېيىن ئۇ ئۆىىنىڭ قشسىمىنى ئورۇەدزش ئۈچۈن كۆل تشرەپكش
ئۆمىلشپ كېلىپ ئۆىىنى كۆلگش ئاتتى لېكىن ھشمزە رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ
ئۇەى قوغالپ كېلىپ ،كۆلنىڭ ئىچىدىال ئۆلتۈرۈاەتتى.
①

ئشبۇ دزاۇد اە ھاكىم توپلىغان ،ھاكىم «سشھىھ» دېگشن.
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ئۇھۇد غاىىتى كۈەى ئىككى تشرەپ ئۇچرىشىپ ،جشڭ قىزىغاەدز
ﷲەىڭ يولۋىسى ھشمزە رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ جشڭ مشيدزەىدز ئايلىنىپ
يۈرۈپ ،سشپلشرەى يېرىپ ،مۇ رىكالرەى قاتتىق ھالسىرزتتى .ئۇ
كۈەى ،ئۇ باتۇرلۇق ئالىمىدىكى ئاجايىپ كۆركشم اە باتۇرلۇق
ساھشسىدىكى ەاھايىتى يۇقىر

بولغان ماھارىتىنى ەامايشەدە قىلغان

ئىد  .ئۇ يولۋزس كشبى ،مۇ رىكالر قو ۇەىنىڭ جان تومۇرىغا ھۇجۇم
قىلىپ ،ئۇالرەىڭ بىرلىكىنى پارچىلىغان ئىد  .ئۇەىڭ كۆىلشرەى
ھشيرزن قالدۇرغۇدەك باھادىرلىقى ئالدىدز مۇ رىكالرەىڭ باتۇر-
چشاەەدزىلىرىمۇ خۇدد

كۈى يوپۇرماقلىر

قاتتىق

امالدز ئۇچقاەدەك

ئۇەىڭ ئالدىدز ئۇچۇپ يۈرەتتى.
ئۇ خۇدد

ئواغا ئېتىلغان يولۋزس كشبى جشڭ قىالتتى .ئۇ بشەى

ئابدۇددزر جشمشتىنىڭ بايرزق كۆتۈرگۈچىلىرىنىڭ ئالدىنى توسۇپ،
ئۇالرەىڭ جاەلىرىنى تېنىدىن بىر–بىرلشپ جۇدز قىالتتى.
سشئىد ئىبنى ئشبۇ اەققاس رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ مۇەدزق دەيدۇ:
«ھشمزە ئۇھۇد غاىىتى كۈەى رەسۇلۇلالھ ﷺ ەىڭ ئالدىدز <مشن ﷲەىڭ
يولۋىسى> دەپ تواالپ تۇرۇپ ئىككى قىلىچى بىلشن جشڭ قىلغان
ئىد ».

①

جەئفەر ئىبنى ئەبۇ تالىب رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇنىڭ شىجائىتى
مۇئتش غاىىتى كۈەى جشئفشر رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ بايرزقنى ئوڭ قولى
بىلشن تۇتتى ،ئوڭ قولى كېسىلگشەىد  ،سول قولى بىلشن تۇتتى،
سول قولىمۇ كېسىلگشەىد  ،تاكى ئۆلتۈرۈلگشەگش قشدەر بايرزقنى
①

ئىبنى سشئىد اە ھاكىم خاتىرىلىگشن ،ھاكىم «سشھىھ» دېگشن.
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يۇقىر

بىلىكى اە كۆكرىكىگش تىرەپ تۇتتى .ئۇ

ۇ چاغدز  33يا تا

ئىد  .كېسىلگشن ئىككى قولنىڭ ئورەىغا ﷲ تائاال جشەنشتتش
ئۇەىڭغا خالىغان جايغا ئۇچااليدىغان ئىككى قاەات ئاتا قىلد .
ئابدۇلالھ

ئىبنى

رەىىيشلالھۇ

ئابباس

ئشەھۇدىن

ەشقىل

قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ ﷺ مۇەدزق دېگشن« :دخلت الجنة البارحة فنظرت
فيها فإذا جعفر يطري مع املالئكة و إذا حمزة متكئ عىل رسير» «مشن تۈەۈگۈن
كېچش جشەنشتكش كىرگشن ئىدىم ،جشەنشتتش جشئفشرەىڭ پشرىشتىلشر
بىلشن ئۇچۇپ يۈرگشەلىكىنى ،ھشمزىنىڭ بولسا كاراىتىغا يۆلىنىپ
ئولتۇرغاەلىقىنى كۆردۈم».
ئشبۇ

ھۇرەيرە

①

رەىىيشلالھۇ

ئشەھۇدىن

ەشقىل

قىلىنىدۇكى،

پشيغشمبشر ﷺ مۇەدزق دېگشن« :رأيت جعفر بن أيب طالب ملكاً يطرييف الجنة مع
املالئكة بجناحني» «مشن جشئفشر ئىبنى ئشبۇ تالىبنىڭ جشەنشتتش
پشرىشتىلشر بىلشن ئىككى قاەىتىدز ئۇچۇپ يۈرگشەلىكىنى كۆردۈم».

②

ئابدۇلالھ ئىبنى رەۋاھە رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇنىڭ شىجائىتى
مۇئتش غاىىتىدز مۇسۇلماەالرەىڭ ساەى  3مىڭ ،كاپىرالرەىڭ ساەى
 200مىڭ ئىد  .ساھابىلشر كاپىرالرەىڭ ساەىنى بىلگشەدە:
«رەسۇلۇلالھ ﷺ گش دۈ مشەنىڭ ساەىنى خشاەر قىلىپ خشت ياىزيلى،
رەسۇلۇلالھ ﷺ بىزگش ياردەمچى قو ۇن ئشاەتىپ قاالر ياكى بىزەى بىرەر
ئىشقا بۇيرۇپ قاالر،

ۇ بويىچش ئىش قىالرمىز» دېيىشكشەىد ،

ئابدۇلالھ ئىبنى رەازھش رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ كىشىلشرەى رىغبشتلشەدۈرۈپ:
①
②

تشبشرزەى توپلىغان ،ئشلباەى «سشھىھ» دېگشن.
تىرمىز

اە ھاكىم توپلىغان ،ئشلباەى «سشھىھ» دېگشن.
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«ئى خااليىق! ﷲ بىلشن قشسشمكى ،سىلشر ھاىىر ياقتۇرمايۋزتقان
ەشرسش ئشمشلىيشتتش دەل سىلشر بۇەىڭدىن بۇرۇن ئۇەى تشلشپ قىلىپ
چىققان

اھادەتتۇر .بىز كاپىرالرغا ساەىمىز ياكى كۈچىمىز اە ياكى

كۆپلۈكىمىزگش تايىنىپ ئشمشس ،بشلكى ﷲ بىزەى

شرەپلشەدۈرگشن

مۇ ۇ ئۇلۇغ دىننىڭ كۈچى بىلشن تاقابىل تۇرىمىز.

ۇەىڭ ئۈچۈن

قورقماي ئاتلىنىڭالر ،بىز پشقشت غشلىبش ياكى

شھىدلىكتىن

ئىبارەت ئىككى ياخشىلىقنىڭ بىرىگش ئېرىشىمىز» دېد .

ئۆلۈم سەللىسى ئورىغان ئەبۇ دۇجانە
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
ئشەشس رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ مۇەدزق دەيدۇ« :أن رسول الله ﷺ أخذ سيفا
يوم أحد ،فقال< :من يأخذ مني هذا> فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول :أنا أنا...
قال< :فمن يأخذه بحقه> قال :فأحجم القوم فقال أبو دجانة ريض الله عنه :أنا آخذه
بحقه،...قال :فأخذه ففلق به هام املرشكني» «ئۇھۇد غاىىتى كۈەى رەسۇلۇلالھ
ﷺ قولىغا بىر قىلىچنى ئېلىپ< :بۇەى مشەدىن كىم ئالىدۇ؟>
دېگشەىد  ،ساھابىلشرەىڭ ھشممىسى قوللىرىنى ئۇىىتىپ< :مشن،
مشن> دېيىشتى .رەسۇلۇلالھ ﷺ< :بۇەى كىم ئېلىپ ھشققىنى ئادز
قىالاليدۇ؟> دېگشەىد  ،ھشممشيلشن جىمىپ كشتتى .ئشبۇ دۇجاەش
رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ< :مشن ئۇەى ئېلىپ ھشققىنى ئادز قىالاليمشن>
دېد

اە قىلىچنى ئېلىپ مۇ رىكالرەىڭ با

لىرىنى چاپتى».

بەرا ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ
①

مۇسلىم توپلىغان.
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شىجائىتى
رەسۇلۇلالھ ﷺ مۇەدزق دېگشن« :كم من أشعث أغرب ذي طمرين ال يؤبه
له لو أقسم عىل الله ألبره منهم الرباء بن مالك» «چاچلىر
چىرزيلىرىنى توپا باسقان ،كىيىملىر
ھىچكىمنىڭ ەشىىر

چۇاۇق،

جۇل-جۇل بولۇپ كشتكشچكش،

چۈ مشيدىغان قاەچىلىغان كىشىلشر بار .ئشگشر

ئۇالر ﷲقا قشسشم قىلسا ،ﷲ ئۇالرەىڭ قشسىمىنى ئورۇەدزپ بىرىدۇ،
بشرز ئىبنى مالىك

ۇالرەىڭ جۈملىسىدىندۇر».

بشرز ئىبنى مالىك رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ
كىشىلشردىن ئىد  .ئۇەىڭ

①

ىجائشتتش ئۈلگىلىك

ىجائىتى اە ئۆلۈمگش بولغان قاتتىق

ئا ىقلىقى تۈپشيلىدىن ئۆمشر ئىبنى خشتتاب رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئۇەى
بىرەر قو ۇەغا قوماەدزن قىلىشتىن ئشەسىرەيتتى .ئۆمشر ئىبنى
خشتتاب رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ قو ۇن قوماەدزەلىرىغا مۇەدزق دەپ خشت
ياىغان« :بشرزەى قو ۇەغا قوماەدزن قىلماڭالر ،چۈەكى ئۇ قو ۇەنى
ھاالكشتكش سۆرەپ بارىدىغان قارزم كىشىدۇر».
ھافىز ئىبنى ئابدۇلبشر (رەھىمشھۇلالھ) بشرز ئىبنى مالىك
رەىىيشلالھۇ ئشەھۇەىڭ تشرجىمھالىدز مۇەدزق دېگشن« :بشرز ەاھايىتى
باتۇر كىشى بولۇپ ،ئۇ جشڭلشردە با قىالر بىلشن بىرگش ئۆلتۈرگشن
مۇ رىكالردىن

سىرت،

يشكمۇيشك

ئېلىشىشنىڭ

ئۆىىدىال

100

مۇ رىكنى ئۆلتۈرگشن».
ھافىز ئىبنى ئابدۇلبشر (رەھىمشھۇلالھ) يشەش مۇەدزق دېگشن:
«يشمامش جېڭىدە مۇسۇلماەالر باغ ئىچىدىكى مۇسشيلىمش كاىىزبنىڭ
ئشسكشرلىرىنى مۇھاسىرىگش ئالد  ،ئۇالرەىڭ ئىچىدە مۇسشيلىمش
كاىىزبمۇ
①

تىرمىز

بار

ئىد .

بشرز

ئىبنى

توپلىغان ،ئشلباەى «سشھىھ» دېگشن.
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ئشەھۇ
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مۇسۇلماەالردىن ئۆىىنى كۆتۈرۈپ دۈ مشەلشرەىڭ ئۈستىگش تا ال نى
تشلشپ قىلد  .مۇسۇلماەالر ئۇەى (تامدىن ئا ۇرۇپ) دۈ مشەلشرەىڭ
ۇەىڭ بىلشن ،ئۇ تامنىڭ ئارقىسىدىكى

ئۈستىگش تا لىد .

مۇدزپىئشدە تۇرۇازتقاەالر بىلشن ئۇرۇ تى اە ئىشىكنى مۇسۇلماەالرغا
ئېچىۋەتتى ،مۇسۇلماەالر باغقا كىرد  .مۇسۇلماەالر بشرز رەىىيشلالھۇ
ئشەھۇەىڭ  80ەشچچش يېرىگش قىلىچ-ەشيزە ئۇرۇلغاەلىقىنى كۆرۈپ،
دزازالش ئۈچۈن ئۇەى ياتىقىغا ئېلىپ بارد ».

①

تۇستشر جېڭىدە مۇسۇلماەالر قىيىنچىلىقتا قېلىپ ،يۈرەكلىر
بوغۇىلىرىغا

كشپلىشىپ

قالد .

ۇ

سشاەبتىن

بىر

قىسىم

مۇسۇلماەالر بشرز رەىىيشلالھۇ ئشەھۇغا« :ئى بشرز! رەسۇلۇلالھ ﷺ ساڭا:

<إنك لو أقسمت عىل الله ألبرك فاقسم عىل ربك فقال  :أقسمت عليك يا رب ملا منحتنا
أكتافهم> <ئشگشر سشن ﷲقا قشسشم قىلساڭ ،ﷲ تائاال سېنىڭ
قشسىمىڭنى اۇجۇدقا چىقىرىپ بىرىدۇ> دۈ مشەلشرەىڭ مشغلۇب
بولۇ ى ئۈچۈن ﷲقا قشسشم قىلغان بولساڭ!» دېد  .بشرز رەىىيشلالھۇ
ئشەھۇ« :ئى رەببىم! بىزگش دۈ مشەلشرەىڭ ئارقىسىنى قىلىپ
بىرىشىڭ ئۈچۈن ساڭا قشسشم قىلىمشن» دېد .
كېيىن ئۇالر سۇس كۆارۈكىدە مۇ رىكالر بىلشن ئۇچرز قاەدز
مۇ رىكالر مۇسۇلماەالرغا تاالپشت يشتكۈىد  .مۇسۇلماەالر« :ئى بشرز!
رەببىڭگش قشسشم قىلغىن» دېد  .بشرز رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ« :ئى رەببىم!
بىزگش دۈ مشەلشرەىڭ ئارقىسىنى قىلىپ بىرىشىڭنى ھشمدە مېنى
پشيغشمبىرىمنىڭ يېنىغا قو ۇ ۇڭنى ئۈمىد قىلىپ ساڭا قشسشم
قىلىمشن» دېد .

ۇەىڭ بىلشن دۈ مشەلشر ئارقىسىنى قىلىپ

قاچتى اە بشرز رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ

شھىد قىلىند

.

②

①

ئىبنى ئابدۇلبشرەىڭ «االستيعاب» ەاملىق كىتابى  -1توم  -139بشت.

②

ھاكىم توپلىغان اە «سشھىھ» دېگشن.
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ﷲنىڭ سۇغۇرۇلغان قىلىچى خالىد ئىبنى
ۋەلىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
مۇئتش غاىىتى خالىد رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ مۇسۇلمان بولغاەدىن
كېيىن قاتنا قان تۇەجى جشڭ ئىد  .رەسۇلۇلالھ ﷺ قو ۇەغا ئشمىر
قىلىپ تشيىنلىگشن ئۈچ قوماەدزن

شھىد قىلىنغاەدىن كېيىن

خالىد ئىبنى اەلىد رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ بايرزقنى قولىغا ئېلىپ،
ﷲەىڭ ئىزەى بىلشن قو ۇەنى چوڭ ھاالكشتتىن قۇتقۇىۇپ قالد .
ئىمام ىەھشبى خالىد ئىبنى اەلىد رەىىيشلالھۇ ئشەھۇەىڭ
تشرجىمھالىدز مۇەدزق دەيدۇ« :خالىد رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ﷲەىڭ
قىلىچى،

ئىسالمنىڭ

چشاەەدزى ،

قوماەدزەى اە كۆىگش كۆرۈەگشن رەھبىر
ئۈچ قوماەدزن

مۇجاھىدالرەىڭ

ئشڭ

چوڭ

ئىد  .ئۇ مۇئتش غاىىتى كۈەى

شھىد بولغاەدىن كېيىن مۇسۇلماەالرغا ئۆى

باش

بولۇپ ،بايرزقنى قولىغا ئېلىپ دۈ مشەگش قاتتىق ىەربش بشرگشن ئىد .
ۇ سشاەبلىك مۇسۇلماەالرغا غشلىبش يۈىلشەگشن ھشمدە رەسۇلۇلالھ ﷺ
ئۇەى <ﷲەىڭ قىلىچى> دەپ ئاتىغان ئىد  .ئۇ مشككش فشتھىسىگش،
ھۇەشين غاىىتىغا ،مۇرتشدلشر اە مۇسشيلىمش كاىىزبقا قار ى جشڭلشرگش،
ئىرزق اە

امدىكى جىھادالرغا قاتنا قان ئىد  .ئۇەىڭ جشسىتىدىن

بىر غېرىچ يشرمۇ قالماي

شھىدلىك تامغىلىر

بېسىلغان ئىد ».

①

خالىد ئىبنى اەلىد ئائىلىسىنىڭ ئاىزد قىلىۋەتكشن قۇلى خالىد
ئىبنى اەلىد رەىىيشلالھۇ ئشەھۇەىڭ مۇەدزق دېگشەلىكىنى ەشقىل
قىلىدۇ« :مشن ياخشى كۆرىدىغان قىز ماڭا ھشدىيش قىلىنغان مشلۇم

①

«سري أعالم النبالء» -1توم  -384بشت.
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بىر كېچش مشن بىر قو ۇن ئىچىدە بولۇپ ،ئشتىسى ئشتىگىنى قاتتىق
دۈ مشەلشرگش

سوغۇقتا

ئشمشستۇر».

قىلغان

ھۇجۇم

كېچىدىن

سۆيۈملۈك

①

خالىد ئىبنى اەلىد رەىىيشلالھۇ ئشەھۇغا ئۆلۈم كشلگشەدە ئۇ
شھىدلىكنى جشڭ مشيدزەىدىن تشلشپ

مۇەدزق دېگشن« :مشن

قىلغاەىدىم لېكىن ماڭا كۆرپشم ئۈستىدە ئۆلۈش تشقدىر قىلىنىپتۇ.
مېنىڭ ەشىىرىمدە ئىمان كشلتۈرۈ تىن قالسا ئشڭ ئۈمىدلىك
ئشمىلىم ـــ يامغۇرلۇق كېچىدە قالقىنىمنى تۇتقان ھالشتتش
دۈ مشەگش ھۇجۇم قىلىش ئۈچۈن تشييار تۇرۇپ ،تاڭ ئېتىشنى كۈتۈپ
ئۆتكۈىگشن كېچىدۇر».

ئەبۇ مىھجەن سەقەفى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۋە
قادىسىيە جېڭى
ئى سۆيۈملۈك بۇرزدەرلشر! ئشبۇ مىھجشن سشقشفى ھشققىدىكى
ئاىغىنش تارىخىي رىسالىگش قۇالق سېلىڭالر .بۇ

ىجائشتلىك چشاەەدزى

ئشگشر مشيدزەغا چۈ سش ھشقىقىي ئشركشك اە باتۇرلۇقىنى ەامايشن
قىالتتى.

لېكىن

سىنالغاەلىقىنى،

سىز

ئۇەىڭ

ھارزققا

ئا ىقلىقى

بىلشن

ۇ خۇيى بىلشن قادىسىيش جېڭىگش قاتنا قان

مۇجاھىد ئىكشەلىكىنى كۆرىسىز.
ئۇ باتۇرلۇق اە ئالىي ھىممشت مشيدزەلىرىدز ھارزق ئىچىپ
قويغاەلىقى سشاەبىدىن ،قو ۇن قوماەدزەى سشئىد ئىبنى ئشبۇ اەققاس
رەىىيشلالھۇ ئشەھۇەىڭ يېنىغا ئېلىپ كېلىند  .سشئىد ئىبنى ئشبۇ
①

ھشيسشمى ئۆىىنىڭ «املجمع» ەاملىق كىتابى  -9توم  -350بشتتش كشلتۈرگشن .ئشبۇ يشئال

ھشم توپلىغان بولۇپ «رزاىيلىر

ئىششەچلىك» دېگشن.

35

قۇۋۋەت ۋە شىجائەت
اەققاس رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئشبۇ مىھجشن رەىىيشلالھۇ ئشەھۇەى جشڭ
تۈگىگشەگش قشدەر كىششەلشپ قويۇپ ،ئۇەىڭ جشڭگش قاتنا ماسلىقىغا
بۇيرۇق قىلد

ئىجرز

چۈەكى جشڭ مشيدزەلىرىدز ھشد جاىزلىر

قىلىنمايتتى .ئشبۇ مىھجشن رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ كىششەلشپ قويۇلد .
جشڭ با الەد  ،باتۇرالرەىڭ ئاازى

كۆككش كۆتۈرۈلۈپ ،قىلىچ-

ەشيزىلشر بىر–بىرىگش ئۇرۇلۇ قا ،ئاتالرەىڭ كىشنىگشن ئاازىلىر
كۈچىيىشكش با لىد  .جشەنشت ئىشىكلىر

ئېچىلد .

①

ئشبۇ مىھجشن رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ كشچ كىرگشەدىن كېيىن
قشسىرەىڭ ئۈستى تشرىپىدىن كۆىىتىپ تۇرازتقان سشئىد ئىبنى ئشبۇ
اەققاس

رەىىيشلالھۇ

قىلىۋېتىشىنى ،رزى

ئشەھۇەىڭ

يېنىغا

چىقىپ،

ئۆىىنى

ئشپۇ

بولۇپ كېتىشىنى ھشمدە باغالقنى بو ىتىپ

جشڭگش قاتنىشىشقا رۇخسشت قىلىشىنى ئۆتۈەد  .سشئىد ئىبنى ئشبۇ
اەققاس رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ قو ۇلماي ،ئۇەى قايتا سوالقخاەىغا
قايتۇرۇاەتتى .ئشبۇ مىھجشن رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ چۈ ۈپ كشتتى.
كېيىن ئۇ سشئىد ئىبنى ئشبۇ اەققاس رەىىيشلالھۇ ئشەھۇەىڭ ئايالىنىڭ
يېنىغا كېلىپ« :ئى سشلما ،ئى خشسپش ئائىلىسىنىڭ قىز ! ياخشى
ئىش قىلغۇڭ بارمۇ؟» دېد  .سشلما رەىىيشلالھۇ ئشەھا« :قاەدزق
ئىش؟»

دېگشەىد  ،ئشبۇ

مىھجشن

رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ:

«مېنى

باغالقتىن بو ىتىپ ،سشئىدەىڭ ئېتى بشلقاەى بىرىپ تۇرىسشن .مشن
ﷲقا ئشھدە بىرىمشەكى ،ئشگشر ﷲ مېنى ساالمشت قىلسا ،ئۆىۈم
قايتىپ كېلىپ كىششەنى ئۆىۈمنىڭ پۇتىغا ئۆىۈم سالىمشن» دېد .
سشئىد رەىىيشلالھۇ ئشەھۇەىڭ ئايالى« :مشن بۇ ئىشنى قىاللمايمشن»
دېد  .ئشبۇ مىھجشن كىششەنى سۆرىگشن ھالدز
①

ېئىر ئوقۇپ ئارقىغا

مۇھشممشد ھشسساەنىڭ «ماذا قدمت لدين ﷲ» ەاملىق كىتابى – 29بشت.
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قايتتى.
تۇرىمشن باغالقتا پۇت-قولدز كىششن،
ئات-ئۇالغ ىەربىدىن يىقىالر

ۇدەم.

قايغۇرماي تۇرزرمۇ بۇ ھالنى كۆرگشن،
تۇرزي دەس دېسشم گشر قىينايدۇ كىششن.
قۇالقالر گاس ئىد

ئىشىك تاقىلدزپ،

دوست-يارەن كۆپ ئىد  ،مال-بىسات قايناق.
ئاھ بۈگۈن ھشممىسى كشتتى يىرزقالپ،
يادزڭغۇ جىسمىمنى قىينىد

كىششن.

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

پشقشت،

چشكلشەدىم جشڭگاھتىن جىسمىمدز كىششن.
چشكلشەدىم جشڭگاھتىن جشڭ دزازم ئشتكشن،
با قىالر دىن ئۈچۈن ھىممشت كۆرسشتكشن.
ئالالھقا بۇىماسقا ئشھدە بىرىمشن،
قاازققا بارمايمشن چېقىلسا كىششن.
سشلما رەىىيشلالھۇ ئشەھا تشسىرلىنىپ« :مشن ﷲقا ئىستىخارە
سالدىم اە سېنىڭ ئشھدەڭدىن مشمنۇن بولدۇم» دېد -دە ،ئۇەى
كىششەدىن بو ىتىۋەتتى« .لېكىن مشن ئاتنى ئارىيشت بىرىپ
تۇرزلمايمشن» دېگشن پېتى ئۆيىگش كىرىپ كشتتى .ئشبۇ مىھجشن
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رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ سشئىد رەىىيشلالھۇ ئشەھۇەىڭ ئېتىنى يېتىلشپ
قشسىرەىڭ خشەدەك تشرىپىدىكى ئارقا ئىشىكىدىن چىقىپال ئاتقا
مىند

اە ئۆىىنىڭ قشبىلىسى (بشەى سشقىف) تشرەپكش بېرىپ تشكبىر

توالىغان ھالشتتش پارس قو ۇەىنىڭ سول قاەىتىغا ھۇجۇم قىلىپ،
ئىككى سشپنىڭ ئوتتۇرىسىدز ئۆىىنىڭ ەشيزە-قىلىچىنى ئوينىتىشقا
با لىد  .ئاەدىن قايتىپ مۇسۇلماەالرەىڭ ئارقا تشرىپىدىن سول
تشرەپكش بۇرۇلۇپ تشكبىر تواالپ ،پارس قو ۇەىنىڭ ئوڭ قاەىتىغا
ھۇجۇم قىلىپ ،ئىككى سشپنىڭ ئوتتۇرىسىدز ئۆىىنىڭ ەشيزە-
قىلىچىنى

ئوينىتىشقا

با لىد .

ئاەدىن

يشەش

قايتىپ

مۇسۇلماەالرەىڭ ئارقا تشرىپىدىن پارس قو ۇەىنىڭ ئوتتۇرىنى يېرىپ
پارسالرغا ھۇجۇم قىلد

اە ئىككى سشپ ئوتتۇرىسىدز ئۆىىنىڭ ەشيزە-

قىلىچلىرىنى ئوينىتىشقا با لىد  .بۇ كېچش ئۇ مشجۇسىيالرغا
قاتتىق تاالپشت يشتكۈىد  .ئۇ بىرەر ئادەمگش ھۇجۇم قىلىپ قالسا
ئۇەى ئۆلتۈرۈپ ،ئۇمۇرتقىسىنى ئۇەدەك قىلىۋېتشتتى .كىشىلشر
قاتتىق ھشيرزەلىقتا ئۇەى توەۇيالماي قالد  .ئۇ ئېھتىمال يۈىىنى
يۆگىۋزلغان بولسا كېرەك ،ئشگشر ئۇەىڭ يۈى

ئوچۇق بولغان بولسا

كىشىلشر ئۇەى توەۇازالتتى ئشمما ئۇەى ھېچكىم كۈەدۈىدە كۆرۈپ
باقمىغان ئىد .
سشئىد ئىبنى ئشبۇ اەققاس رەىىيشلالھۇ ئشەھۇەىڭ كۆى

ەاھايىتى

ئۆتكۈر بولۇپ ،ئۇ كېچش قارزڭغۇلىقىدىمۇ قشسىر ئۈستىدىن پشسكش
قارزاېتىپ« :ئااۇ ئاتلىق كىشى كىم؟ بۇ ئاتنىڭ پۇتىنى كۆتۈرۈ ى
ئېتىم بشلقاەىڭ پۇتىنى كۆتۈرۈ ىگش ئوخشا قۇ!؟ بۇ ئاتلىقنىڭ ىەربش
بىرىشى ئشبۇ مىھجشەنىڭ ەشيزە–قىلىچ بىلشن ىەربش بىرىشىگش
ئوخشا قۇ!؟ ئشبۇ مىھجشن كىششەدە باغالقلىق تۇرسا .ﷲ بىلشن
قشسشمكى ،ئشگشر ئشبۇ مىھجشن كىششەلشەگشن بولمىسا ئىد  ،بۇ
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ئاتلىقنى ئشبۇ مىھجشن دېگشن بوالتتىم ،ئاتنى بولسا ئېتىم بشلقا
دېگشن بوالتتىم» دېد  .كىشىلشرەىڭ بشىىسى« :پشرىشتىلشر بىۋزسىتش
جشڭگش قاتنىشىدىغان بولسا ئىد < ،پشرىشتىلشر بىزەى سابىت قشدەم
تۇرغۇىغىلى كشپتۇ> دېگشن بوالتتۇق» دېيىشتى .كىشىلشر ئشبۇ
مىھجشەنى تىلغا ئېلىپ قويمىد

اە ئۇەى ئېسىگىمۇ كشلتۈرمىد

چۈەكى ئۇالر ئۇەى سوالقتا دەپ بىلشتتى.
كېچش

يېرىم

بولغاەدز

پارسالر

قورغاەلىرىغا

كىرىۋزلد ،

مۇسۇلماەالرمۇ قايتىپ كېلىشتى .ئشبۇ مىھجشن رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ
ئۆىىنىڭ چىققان يېرىگش تېزلىكتش قايتىپ كېلىپ ،ئاتنى جايىغا
قويۇپ ،ئۆىىمۇ ھشم سوالقخاەىغا كىرىپ ،ئىككى پۇتىغا كىششەنى
سالد .
ئشتىسى سشلما رەىىيشلالھۇ ئشەھا سشئىد رەىىيشلالھۇ ئشەھۇەىڭ
يېنىغا كىرىپ ،ئۆى

بىلشن ئشبۇ مىھجشەنىڭ ئوتتۇرىسىدز بولۇپ

ئۆتكشن ئىشالرەى خشاەر قىلد .
ئشەھۇمۇ

ئشبۇ

بو ىتىۋەتتى.

مىھجشەنى

ۇەىڭ بىلشن سشئىد رەىىيشلالھۇ

چاقىرىپ

ئۇەى

كشچۈرۈپ

كىششەنى

①

مۇسۇلمانالرنىڭ بايرىقىنى قۇچاقلىغان ھالدا
ئۆلتۈرۈلگەن ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇممۇ مەكتۇم
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
ماەا بۇ ـــ ﷲ تائاال يشتتش قات ئاسمان ئۈستىدىن ئۇەىڭ
ئۆىرىسىنى قوبۇل قىلىپ جىھادقا چىقماسلىققا رۇخسشت قىلىپ
ئايشت ەاىىل قىلغان لېكىن ﷲ يولىدىكى جىھادقا چىقماسلىققا
①

ئشھمشد ئادىل كامالنىڭ «القادسية» ەاملىق كىتابى  -159اە  -160بشتلشر.
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كۆڭلى ئۇەىماي ،جىھادتا ئۆىىگش مۇەاسىپ ئىشنى قىلىشتىن ئاجىز
كشلمىگشن يۇقىر

ھىممشت ئىگىسى ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇممۇ مشكتۇم

رەىىيشلالھۇ ئشەھۇدۇر .ئۇ غاىزتالردز« :بايرزقنى ماڭا تۇتقۇىۇپ ئىككى
سشپنىڭ ئوتتۇرىسىدز تۇرغۇىۇپ قويۇڭالر ،كۆىۈم كۆرمشيدۇ،
قېچىپمۇ كېتشلمشيمشن» دەيتتى.

ۇڭا

①

ھىجرىيىنىڭ  -14يىلى ئۆمشر ئىبنى خشتتاب رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ
پارسالرەىڭ دۆلىتى اە سشلتشەىتىنى ئاغدۇرۇپ تا الش ھشمدە
مۇسۇلمان قو ۇەلىرىنىڭ يوللىرىنى رزازەال تۇرىدىغان ھشل قىلغۇچ
جشڭنى قىلىش ئۈچۈن كشسكىن ەىيشتكش كېلىپ ،ئۆىىنىڭ
ازلىيلىرىغا« :قورزلى ،ئېتى ياكى دزەا پىكىر

بار بىرمۇ ئادەمنى

قالدۇرماي ،ئۇالرەى سۈرۈ تۈرۈپ ەاھايىتى تېزلىك بىلشن ماڭا
ئشاەتىپ بىرىڭالر» دەپ خشت ئشاەتتى.
ئۆمشر ئىبنى خشتتاب رەىىيشلالھۇ ئشەھۇەىڭ چاقىرىقىغا ئاازى
قو قان مۇسۇلماەالر مشدىنىگش تۈركۈملشپ ھشر تشرەپتىن سشلدەك
كېلىشكش با لىد  .ئۇالرەىڭ ئىچىدە تۇغما ئشما ئابدۇلالھ ئىبنى
ئۇممۇ مشكتۇم رەىىيشلالھۇ ئشەھۇمۇ بار ئىد  .ئۆمشر فارۇق بۇ چوڭ
قو ۇەغا سشئىد ئىبنى ئشبۇ اەققاس رەىىيشلالھۇ ئشەھۇەى قوماەدزن
قىلىپ تشيىنلشپ ،ئۇەى ەۇرغۇن اەسىيشتلشر بىلشن جشڭگش ئۇىزتتى.
قو ۇن قادىسىيشگش كشلگشەدە ،ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇممۇ مشكتۇم
رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ تۆمۈر سااۇتالرەى كىيىپ ،تولۇق قورزللىنىپ،
مۇسۇلماەالر بايرىقىنى قوغدزش ياكى ۇ يولدز شھىد بولۇ قا ئۆىىنى
ئاتاپ مشيدزەغا چىقتى.
ئىككى قو ۇن ئۇچرىشىپ ئۈچ كۈەگىچش مىسلى كۆرۈلمىگشن

①

ئىبنى سشئىد خاتىرىلىگشن -4 ،توم  -1باب  -154بشت.
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دەرىجىدە ەاھايىتى كشسكىن اە ىددەت بىلشن جشڭ قىلد  .ئىككى
تشرەپ

ۇەدزق كشسكىن جشڭ قىلدىكى ،ئىسالمنىڭ فشتىھ

تارىخلىر

بۇەدزق جشڭلشرەىڭ ئوخشىشىنى كۆرۈپ باقمىغان ئىد .

ئۈچىنچى كۈەى مۇسۇلماەالرغا ﷲەىڭ كۈچلۈك ياردىمى چۈ ۈپ ،ئشڭ
چوڭ ئىمپېرىيش ئاغدۇرۇلۇپ ،دۇەيا خاەدزەلىقلىرىنى بېسىپ ياتقان
بۇ ئىمپېرىيش يوق قىلىند  ،بۇددىستالرەىڭ دۆلىتىدە تشاھىد
بايرىقى لشپىلدىد  .بۇ جشرياەدز يۈىلىگشن مۇجاھىدالر شھىد بولد .
ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇممۇ مشكتۇم رەىىيشلالھۇ ئشەھۇمۇ تشاھىد بايرىقىنى
قۇچاقلىغان اە قاەغا مىلىنىپ ياتقان ھالىتىدە ئشەش
ئىچىدىن تېپىلد .

ۇ

شھىدلشر

①

ئشەشس رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ مۇەدزق دېگشن« :ئابدۇلالھ ئىبنى
ئۇممۇ مشكتۇم قادىسىيش كۈەى ەاھايىتى مۇستشھكشم سااۇت كىيىپ
جشڭگش قاتنا قان ئىد ».

②

ىەھشبى مۇەدزق دېگشن« :كىشىلشر ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇممۇ
مشكتۇم رەىىيشلالھۇ ئشەھۇەى قادىسىيش كۈەى
قارزيتتى».

شھىد بولغان دەپ

③

ئىكرىمە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۆلۈمگە
بەيئەت ئالىدۇ
يشرمۇك غاىىتى كۈەى ئىكرىمش ئىبنى ئشبۇ جشھىل اە قائقائ
ئىبنى ئشمىرەىڭ جشڭنى با لىشى ئۈچۈن خالىد ئىبنى اەلىد
① «صور من حياة الصحابة»  – 157 ،-156بشتلشردىن ئاىرزق ئۆىگشرتىش كىرگۈىۈلۈپ ەشقىل
قىلىند .
② ئىبنى سشئىد خاتىرىلىگشن -4 ،توم  -1باب  -154بشت.
③

ىەھشبىنىڭ «سري أعالم النبالء» ەاملىق كىتابى  -1توم  -365بشت.

41

قۇۋۋەت ۋە شىجائەت
رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئۇالرەىڭ يېنىغا كشلد  ،ئاەدىن ئۇ ئىككىيلشن
ېئىر ئوقۇغاچ ئالدىرزپ دوئىلغا ئادەم تشلشپ قىلد  ،قشھرىماەالر
چۈ ۈپ ئۆىئارز تۇتۇ تى ،جشڭ قاتتىق ئشاجىگش چىققاەدز ئىكرىمش
رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ رۇمغا خىتاب قىلىپ« :مشن (ئىلگىر ) ھشممش
يشردە رەسۇلۇلالھ ﷺ گش قار ى ئۇرۇش قىلغاەىدىم ،بۈگۈن سىلشردىن
قاچامدىم!؟ ﷲ بىلشن قشسشمكى ،بۇ ھشرگىزمۇ مۇمكىن ئشمشس»
دېد  ،ئاەدىن« :كىم ماڭا ئۆلۈمگش بشيئشت قىلىدۇ؟» دېگشەىد 400 ،
باھادىر ئۇەىڭغا بشيئشت قىلد .
بشيئشت قىلغان كىشىلشرەىڭ ئارىسىدز ئۇەىڭ تاغىسى ھارىس
ئىبنى ھىشام اە ىىرزر ئىبنى ئشىاەر قاتارلىقالرمۇ بار ئىد  .ئۇالر
خالىد ئىبنى اەلىد رەىىيشلالھۇ ئشەھۇەىڭ چېدىر

ئالدىدز قاتتىق

ىددەت بىلشن جشڭ قىلد  ،ھشتتا ھشممىسى يارىدزر بولۇپ
ئىكرىمش

يىقىلد .

رەىىيشلالھۇ

ئشەھۇ

يارىدزر

ھالشتتش

خالىد

رەىىيشلالھۇ ئشەھۇەىڭ يېنىغا ئېلىپ كېلىند  ،خالىد رەىىيشلالھۇ
ئشەھۇ ئىكرىمش رەىىيشلالھۇ ئشەھۇەىڭ بېشىنى يوتىسىغا اە ئشمر ئىبنى
ئىكرىمش

ئشەھۇەىڭ

رەىىيشلالھۇ

بېشىنى

ئىككىسىنىڭ يۈىلىرىنى سىال قا با لىد

پاچىقىغا

قويۇپ

اە ئۇ ئىككىيلشەنىڭ

ئېغىزىغا سۇ تېمىتتى.
يشرمۇك

شھىد

ئىكرىمشدىن ﷲ رزى

بولسۇن .ئىبنى كشسىر

(رەھىمشھۇلالھ) ئۇ ھشققىدە« :ئىكرىمش رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ مۇسۇلمان
بولغاەدىن كېيىن گۇەاھ ئۆتكۈىۈپ باقمىغان ئىد
دېگشن.

①

ئىمام

①

دېيىلگشن»

افىئىي (رەھىمشھۇلالھ)« :ئىكرىمش رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ

«البداية والنهاية» -7توم  -11اە  -35بشتلشر« ،تاريخ الطربى»  -3توم  -401بشت.
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ئىسالمدىكى باتۇرلۇقى مشدھىيىلش كش اليىق كىشى ئىد  ،ﷲ
بولسۇن» دېگشن.

ئۇەىڭدىن رزى

ئشبۇ ئىسھاق سشبىيئى (رەھىمشھۇلالھ)« :ئىكرىمش رەىىيشلالھۇ
ىجائشت بىلشن جشڭ قىلىپ

ئشەھۇ يشرمۇك كۈەى قاتتىق

شھىد

بولد  .ئۇەىڭ بشدىنىدە ەشيزە-قىلىچ ،ئوقياالر يارىالەدۇرغان 70
ەشچچش جارزھشت ئېغىز

بار ئىد » دېگشن.

ھشربىر مۇسۇلمان ئۆى

①

قولىدىن كشتكۈىۈپ قويغان ەشرسىسىنىڭ

ئورەىنى تولدۇرۇ ى اە ﷲەىڭ تشاھىد كشلىمىسىنى ئۈستۈن
قىلىشى ئۈچۈن ،ﷲقا بولغان ئىتائشت ،قۇرباەلىق ،پىدزكارلىق،
خشير-ئېھساەدىن ئىبارەت سشھىپىنى ئۆىىدە ھاىىرلىشى ازجىبتۇر.
شرەپلىك ىېمىنالردز اە ئۇرۇش مشيدزەلىرىدز قاەلىر
قاەلىر

ئاققان،

ﷲ اە ﷲەىڭ رەسۇلىغا بولغان مۇھشببشتكش بىرلش كشن

ۇەدزقال قاەلىر

ﷲەىڭ دىنىنىڭ ەۇسرىتىگش ئىشتىياق باغلىغان

ئىكرىمشدىن ﷲ رزى

بولسۇن!

مىڭ چەۋەندازغا تېتىيدىغان تۇلەيھە ئىبنى
خۇۋەيلىد ئەسەدى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
ئۇەىڭ

ىجائىتى اە باتۇرلۇقى  1000چشاەەدزىغا بارزاەر

كېلشتتى ،ھشتتا ئۇەىڭدىنمۇ ئېشىپ چۈ شتتى.
بۇ ئۇلۇغ ساھابش بۇرۇن مۇسۇلمان بولغان ،كېيىن مۇرتشد بولۇپ
ەشجدىدە پشيغشمبشرلىك دەازسى قىلغان .كېيىن يشەش قايتىدىن
مۇسۇلمان بولۇپ ئىسالمدز مۇستشھكشم تۇرغان .ئۇ قادىسىيش اە
ەشھااەەد جشڭلىرىگش قاتنا قان .ئۆمشر ئىبنى خشتتاب رەىىيشلالھۇ
①

ىەھشبىنىڭ «سري أعالم النبالء» ەاملىق كىتابى  -1توم  -324بشت.
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ئشەھۇ سشئىد ئىبنى ئشبۇ اەققاس رەىىيشلالھۇ ئشەھۇغا« :تۇلشيھشگش
جشڭ ئىشلىرىدز مشسلىھشت سال ئشمما ئۇەى بىر ئىشقا مشسئۇل
قىلما» دەپ خشت ياىغان ئىد .
مۇھشممشد ئىبنى سشئىد مۇەدزق دەيدۇ« :تۇلشيھش رەىىيشلالھۇ
ئشەھۇ ئۆىىنىڭ

ىجائىتى اە ئاالھىدە ئىقتىدزر

بىلشن مىڭ

چشاەەدزىغا تېتىيااليتتى.
ئۇ ەشھااەەد غاىىتى كۈەى ەاھايىتى باتۇرلۇق كۆرسىتىپ
قىلىند  ،ﷲ ئۇەىڭدىن رزى

بولسۇن!».

شھىد

①

ئۆلۈمدىن قورقمايدىغان ئەركەك
تۇلشيھش رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ قادىسىيش كۈەلىرىدىن بىر
ئشماس غاىىتى كۈەىدە ئىنتايىن كۈچلۈك

بولغان

ىجائشت كۆرسشتتى .ئۇ

ئۆلۈمدىن قورقمىغان ھالدز ھشممىنىڭ ئالدىدز ماڭاتتى ،ئۇ يالغۇى
 1000چشاەەدزىغا تېتىيتتى .ئۇ ئۆى

يالغۇى پارس قو ۇەى تشرەپكش

ئۆتۈپ ،مشردۇم كۆارۈكى تشرەپتىكى ئشتىيقىنىڭ كشينى تشرىپىدىن
كېلىپ پارس قو ۇەىنىڭ ئارقا تشرىپىگش ئۆتۈپ ئۈچ قېتىم تشكبىر
توالىد .

بۇەى

ئاڭلىغان

پارس

قو ۇەى

قاتتىق

چۆچۈپ،

«مۇسۇلماەالر قو ۇەى ئارقا تشرەپتىن باستۇرۇپ كشلگشن ئوخشايدۇ»
دەپ قېلىشتى .ھشتتا مۇسۇلماەالرمۇ بۇەىڭدىن ھشيرزن قېلىشىپ
ھشتتا بىر-بىرىنى جشڭدىن چشكلشپمۇ قويد .
تشكبىر تواالپ پارسالرەى چۆچۈتكشن اە ئۇالرەىڭ كشينىدىن:
«سىلشرەى بىئارزم قىلىدىغان ئىش تېخى تۈگشپ قالغىنى يوق!»
دەپ خىتاب قىاللىغان بۇ ئشركشكنى مشيدزەغا چىقارغان ﷲ تائاالغا
①

ىەھشبىنىڭ «سري أعالم النبالء» ەاملىق كىتابى  -316اە  -317بشتلشر.
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ھشمدۇ-ساەاالر بولسۇن!

كەمدىن-كەم كۆرۈلىدىغان شىجائەت ،خىيالالرنىمۇ
ھەيرانۇ-ھەس قالدۇرىدىغان قىسسە
ىور قو ۇەغا تېتىيدىغان تۇلشيھش ئىبنى خۇاەيلىد رەىىيشلالھۇ
ئشەھۇەىڭ قادىسىيش جېڭىدىن بۇرۇن ەېمش قىلغاەلىقىغا قارزڭ!
سشئىد ئىبنى ئشبۇ اەققاس رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ دۈ مشەلشردىن بىر
ئادەمنى تۇتۇپ ،ئۇەىڭدىن خشاەر ئېلىپ كېلىش ئۈچۈن تۇلشيھش
ئىبنى خۇاەيلىد ئشسشد  ،ئشمر ئىبنى مشئد

اە كشرۇبش ىۇبشيد

رەىىيشلالھۇ ئشەھۇمالرەى ھېچقاەدزق ئشسكىرىي كۈچ بشرمشي خۇدد
ۇەدزقال تۇلشيھش رەىىيشلالھۇ

تشكشۈرۈش ئشترىتىدەكال يولغا سالد

ئشەھۇەى يالغۇى رۇستشمنىڭ ئشسكىرىي بارگاھىغا ،ئشمر ئىبنى مشئد
رەىىيشلالھۇ ئشەھۇەى بولسا بشش كىشى بىلشن جالىنوسنىڭ ئشسكىرىي
بارگاھىغا ئشاەتتى.
تۇلشيھش اە ئشمر ئىبنى مشئد
بىر

كۆارۈكىدىن

پشرسشخ

(7

رەىىيشلالھۇ ئشەھۇماالر قادىسىيش
كىلومېتىر

ئشترزپىدز)

ئۆتمشيال

ەۇرغۇەلىغان ئاتلىق مشجۇسىيالرەىڭ قورزللىق ھالشتتش ئىرزق
يېزىلىرىدىكى

بىر

ئېگىزلىككش

توپال قان

ھالشتتش

ھشرىكشتلىنىۋزتقاەلىقىنى كۆرد  .ئۇالردىن بشىىلىر « :ئشمىرەىڭ
يېنىغا قايتايلى ،ئۇ بىزەى كشچۈرۈاېتىدۇ ،ئۇ دۈ مشەنى ەشجشب
(ئىرزق ئېگىزلىكىنىڭ ئارقا تشرىپى)دە
ئشاەتكشن،

دەپ ئويالپ قېلىپ

ۇڭا ئۇەىڭغا بۇ ئىشالرەى خشاەر قىاليلى» دېد ؛ يشەش

بشىىلىر « :دۈ مشن بىزەى كۆرۈپ قېلىشتىن بۇرۇن قايتايلى»
دېگشەىد  ،ئشمر ئىبنى مشئد « :توغرز ئېيتتىڭالر» دېد  .تۇلشيھش
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رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ بولسا« :ياق ،سىلشر دۈ مشەنىڭ ھشرىكشتلشەگشن
ياكى ھشرىكشتلشەمىگشەلىكىنى بىلىش ئۈچۈن ئشمشس ،بشلكى
ئۇالرەىڭ خشارىنى ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن ئشاەتىلدىڭالر» دېد  .ئۇالر:
«سشن ەېمش دېمشكچى؟» دېگشەىد  ،تۇلشيھش رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ« :مشن
ۇ يولدز ئۆلتۈرۈلۈ نى قارزر

دۈ مشەگش جېنىمنى تىكىشنى ياكى

قىلدىم» دېد  .ئۇالر« :سشەدە خىياەشت ئاالمشتلىر

كۆرۈلۈازتىدۇ،

ئۇكا ش ئىبنى مىھسشن ئۆلتۈرۈلگشەدىن كېيىن مۇاەپپشقىيشت
قاىىنالمايسشن ،بىز بىلشن قايتىپ كشت» دېد  .ئشمما ئۇ ئۇالرەىڭ
گېپىنى رەت قىلىپ ەاھايىتى

ىجائشت بىلشن رۇستشمنىڭ ھشربىي

الگېرىنى كۆىلشپ ئۇالردىن ئايرىلد .

①

تۇلشيھش رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ رۇستشمنىڭ ئشسكىرىنىڭ  80مىڭ
كىشىلىك قو ۇن ئىكشەلىكىنى ،ئۇالردىن با قا يشەش

ۇەىڭ

بارزاېرىدە خىزمشتچى اە خاس قوغدىغۇچىلىرىمۇ بارلىقىنى بىلىپ
تۇرۇپ ،ئشمر ئىبنى مشئدىدىن ئايرىلىپ ئۆى

يالغۇى ھالدز

رۇستشمنىڭ ئشسكىرىي باىىسىنىڭ ئىچكى تشرەپلىرىگش كىرىشكش
با لىد  .ماەا بۇ ئۇەىڭ قشھرىماەلىقى،

ىجائىتى اە جۈرئىتىنىڭ

ەامايشەدىسىدۇر .تۇلشيھش رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئۆستشڭلشردە ئېقىۋزتقان
سۇغا قار ى مېڭىپ ،ئايدىڭ كېچىدە رۇستشمنىڭ قارزرگاھىغا كىرد
اە ئۇ يشردە كېچىچش پايالپ تۇرد .ئۇ ئاتنى خۇدد

ئاتخۇمارەىڭ ئاتقا

ئا ىق بولغىنىدەك ياخشى كۆرەتتى .ئۇ رۇستشمنىڭ ئاتلىر
ئىچىدە كشم تېپىلىدىغان ئالىي سورتلۇق بىر ئاتنى اە ئاجايىپ بىر
ئاق چېدىرەى كۆرد  ،ئاەدىن ئۇ

قىلىچىنى سۇغۇرۇپ ،ئاتنىڭ

ئارغامچىسىنى كېسىپ ،ئۆىىنىڭ ئېتىنىڭ يۈگىنىگش باغلىد -دە،
①

«تاريخ الطربى»  -3توم  -512اە  -513بشتلشر.
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مۇسۇلماەالر تشرەپكش قارزپ ئات چاپتۇرد .
پارسالر بۇەى سېزىپ قېلىپ ئۇەىڭ كشينىدىن قوغلىد .
ئۇالردىن ئاتلىق بىر

تۇلشيھش رەىىيشلالھۇ ئشەھۇغا يېتىشىۋزلغاەىد ،

تۇلشيھش رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئۇەىڭغا ەشيزە ساەجىپ ئۆلتۈرۈاەتتى اە
ئۇەىڭ ئېتىنىمۇ ھشيدەپ ماڭد  .ئاەدىن يشەش بىر ئاتلىق
يېتىشىۋزلغاەىد  ،ئۇەىمۇ ئۆلتۈرۈپ ،ئۇەىڭ ئېتىنىمۇ قو ۇپ
ھشيدەپ ماڭد  .كېيىن ئۈچىنچى ئاتلىق يېتىشىۋزلغاەىد ،
تۇلشيھش رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئۇەىڭغا قايتۇرما ھۇجۇمغا ئۆتۈپ ئۇەى
مشغلۇپ قىلد

اە ئۇەى ئشسىر بولۇ قا چاقىرغاەىد  ،ئۇ كۆەد .

تۇلشيھش رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئۇەى ئشسىر ئېلىپ ،سشئىد ئىبنى ئشبۇ
اەققاس رەىىيشلالھۇ ئشەھۇەىڭ ئالدىغا ئېلىپ ماڭد .
تۇلشيھش رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ بۇ ازقىتتا مۇسۇلماەالرەىڭ ئشسكىرىي
بارگاھىغىمۇ يېقىنالپ قالغان ئىد  .تۇلشيھش رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئۆى
ئات ئۈستىدە تۇرۇپ ئۇەى ئالدىدز يۈگۈرۈپ مېڭىشقا بۇيرۇق قىلغان
ئىد  ،ئۇ بۇيرۇققا بويسۇەۇپ تۇلشيھش رەىىيشلالھۇ ئشەھۇەىڭ ئالدىدز
يۈگۈرۈپ ماڭد  .تۇلشيھش رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ەشيزە بىلشن ئۇەىڭ
ئارقىسىدىن ھشيدەپ مېڭىۋزتاتتى .پارس قو ۇەى ئۇالرەىڭ ئىزىدىن
قوغالپ

كېلىپ،

ئۈچىنچىسىنىڭ

ئىككى
تۇلشيھشگش

يۈگۈرۈازتقاەلىقىنى،
بارگاھىغا

خېلىال

يشەش
بشك

چشاەەدزىەىڭ
تشسلىم
كېلىپ

ئۆلتۈرۈلگشەلىكىنى،

بولۇپ

ئۇەىڭ

مۇسۇلماەالرەىڭ

يېقىنلىشىپ

قالغاەلىقىنى

ئالدىدز
ئشسكىرىي
كۆرۈپ،

با لىرىنى ساڭگىالتقىنىچش كشلگشن يولى بويىچش قايتىپ كشتتى.
تۇلشيھش ئۆىىنىڭ ئېتىنىڭ ئارقىسىدز غشەىيمشت ئالغان ئاتالرەى
يېتىلشپ ،ئشسىرەى ئالدىدز يۈگۈرتۈپ مۇسۇلماەالرەىڭ ئشسكىرىي
بارگاھىغا يىتىپ كشلد  ،مۇسۇلماەالر ئۇەى توەۇپ كىرگۈىد  .ئۇ
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سشئىد

رەىىيشلالھۇ

ئشەھۇەىڭ

يېنىغا

كىرىپ

كشلد ،

سشئىد

رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئۇەىڭغا« :ھشي ،ئارقاڭدىكى ەېمش؟» دېگشەىد ،
ئۇالرەىڭ ئشسكىرىي

تۇلشيھش رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ« :كېچىدىن بېر

قارزرگاھىغا كىرىپ تىڭ-تىڭالپ ،ئېتىنىڭ ئشڭ ئېسىل بشلگش
سېلىنغىنىنى ئېلىپ چىقتىم .مشن ئۆىۈمنىڭ توغرز قىلغان ياكى
خاتا قىلغاەلىقىمنى بىلشلمىدىم ،بولغان ئىشالر ماەا مۇ ۇ» دېد .

مەن بۇنىڭدەك باتۇرنى ئاڭالپ ۋە كۆرۈپ
باقمىغان ئىدىم
سشئىد ئىبنى ئشبۇ اەققاس رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ پارسلىق ئشسىر
بىلشن ئۆىىنىڭ ئوتتۇرىسىدز تشرجىماەلىق قىلىش ئۈچۈن تشرجىمان
تېپىپ كېلىشكش ئادەم بۇيرۇد  .ھېلىقى پارس ئشسىر« :رزست گشپ
قىلسام مېنىڭ قېنىمغا ئشمىنلىك بىرەمسشن؟» دېگشەىد  ،سشئىد
رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ« :ھشئش ،ئۇرۇ تىكى رزستچىللىق مشن ئۈچۈن
يالغاەچىلىقتىن سۆيۈملۈكتۇر» دېد  .ھېلىقى پارسلىق ئشسىر:
«سىلشرگش

بىز

تشرەپتىكىلشردىن

خشاەر

بىرىشتىن

ئىلگىر

سىلشرەىڭ بۇ باتۇرۇڭالر (يشەى تۇلشيھش) ھشققىدە سۆىلشپ بىرەي» دېد
اە سۆىىنى با الپ« :مشن ھاياتىمدز ەۇرغۇن جشڭلشرگش قاتنا تىم،
ەۇرغۇن پالۋزەالرەى ئاڭلىدىم اە ئۇالر بىلشن ئېلىشتىم ئشمما مشن
بۇەىڭدەك كىشىنى قشتئىي كۆرۈپ باقمىغان اە ئاڭالپ باقمىغان.
ئۇ ،ھشر بىر
دزەش

ئشسكىر

بشش-ئون كىشىنىڭ ئىشىنى قىلىدىغان  70مىڭ
كىرىشكش

جۈرئشت

بولغان،

ەى-ەى

پالۋزەالرمۇ

قىاللمايدىغان ئشسكىرىي گاىزرمىغا تاجااۇى قىلىپ كىرد

ھشمدە

تاكى پارىس قوماەدزەىنىڭ ئېتىنى ھشيدەپ ماڭمىغۇچش بولد
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قىلمىد  .ئاەدىن بىز ئۇەى كشينىدىن قوغالپ يىتىشتۇق ،بىرىنچى
ئاتلىق كىشى ئۇەىڭ بىلشن ئۇرۇ تى ،ئۇ ئارىمىزدز مىڭ ئاتلىققا
بارزاەر كېلىدىغان چشاەەدزى ئىد  ،تۇلشيھش ئۇەى ئۆلتۈرد  .ئاەدىن
ئىككىنچى

ئاتلىق

كىشى

ئۇەىڭ

بىلشن

ئۇرۇ تى،

ئۇەىڭ

ىجائىتىمۇ بىرىنچىسىدىن قېلىشمايتتى لېكىن تۇلشيھش ئۇەىمۇ
ئۆلتۈرد  .كېيىن مشن ئۇەىڭغا ھۇجۇم قىلدىم ،مشن ئۆىۈمنى <پارس
ئشسكشرلىرىنىڭ ئىچىدە

ىجائشتتش ھېچكىم ماڭا تشڭ كېلشلمشيدۇ>

دەپ ئوياليتتىم لېكىن مشن ئۇەىڭ قولىدز ئۆلۈپ كېتىدىغاەلىقىمغا
كۆىۈم يشتتى-دە ،ئۇەىڭغا ئشسىرلىككش چۈ ۈ كش رزى

بولدۇم» دېد .

ئاەدىن ئۇ سشئىد رەىىيشلالھۇ ئشەھۇغا پارسالرەىڭ  120مىڭ كىشىلىك
قو ۇەى بار ئىكشەلىكىنى اە يشەش
بارلىقىنى خشاەر قىلد

ۇەىڭ بارزاېرىدە خىزمشتچىلشر

اە ئىسالمغا قىزىقىپ ئۆىىنىڭ خالىشى

بىلشن مۇسۇلمان بولد  .سشئىد ئۇەىڭغا مۇسلىم دەپ ئىسىم قويۇپ
قويد .
ئۇ قادىسىيش جېڭى اە با قا جشڭلشردە ئشڭ ئېغىر سىنالغاەالر
قاتارىدىن ئىد  .ئۇەىڭ پارس ىېمىنىنى ياخشى بىلىدىغان اە 1000
چشاەەدزىغا تېتىيااليدىغان ئارتۇقچىلىقىدىن مۇسۇلماەالر ەاھايىتى
ياخشى پايدىالرغا ئېرىشكشن ئىد .

①

ئەبۇ غادىيە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىر تال ئوق
بىلەن  300رۇم ئەسكىرىنى ئۆلتۈرىدۇ
ماەا بۇ ـــ پارالق سشھىپىلشرەى تارىخ بشتلىرىگش ەۇرزەش رەڭلشر

①

«القادسية لبشاميل»  -562اە  -563بشتلشر.
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بىلشن ياىغان ئشبۇ غادىيش رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ.
ئىمام ىەھشبى (رەھىمشھۇلالھ) ئۇ ھشققىدە مۇەدزق دېگشن[ :ئۇ
ئشرەبلشرەىڭ

يارزملىقلىرىدىن

ئشڭ

اە

ام

ئشھلىنىڭ

چشاەەدزىلىرىدىن بولۇپ ،ھۇدەيبىيش سۈلھىسىگش ھشم قاتنا قان
دېيىلشتتى .تۆاەەدە ئۇەىڭ بىر تال ئوق بىلشن  300رۇم ئشسكىرىنى
ئۆلتۈرگشن اەقشگش قۇالق سېلىڭ:
ئوسمان ئىبنى ئشبۇ ئاتىكش بۇ اەقشلىكنى مۇەدزق بايان قىلىدۇ:
«دۈ مشەلشر مۇسۇلماەالرغا ماي (يشەى كۆيدۈرىدىغان ماي) ئېتىشقا
با لىد  .مۇئااىيش رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ< :ئۇالر قاەدزق قىلغان بولسا
سىلشرمۇ

ۇەى قىلىڭالر> دېد ،

ۇەىڭ بىلشن ئۇالر بىر–بىرىگش

كۆيدۈرىدىغان ماي ئېتىشىپ كشتتى.
بىر رۇم ئشسكىر

ئشبۇ غادىيش رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ تۇرۇازتقان

كېمىگش مىس قاىزەدز ماي ئېتىشقا تشييارالەغان ئىد  ،ئشبۇ غادىيش
رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئۇەىڭغا بىر پاي ئوق ئېتىپ ئۇەى ئۆلتۈرۈاەتتى.
ۇەىڭ بىلشن ،ئىچىدە ماي بار ئۇ مىس قاىزن رۇم ئشسكشرلىرىنىڭ
كېمىسىدە ئۆرۈلۈپ كېمىدىكىلشرەى كۆيدۈرۈاەتتى .كېمىدىكىلشر
 300ئادەم ئىد .

ۇەىڭ بىلشن <ئشبۇ غادىيش بىر پاي ئوق بىلشن

 300ئادەمنى ئۆلتۈرگشن> دېيىلد »].

①

مەجزەئە ئىبنى سەۋر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ دوئىلدا
 100ئادەمنى ئۆلتۈردى
تۇستشر قشلئشسى مۇھاسىرىسى ھشققىدە تشبشر

①

«سري أعالم النبالء»  -2توم  -545بشت.

50

مۇەدزق دەيدۇ:

قۇۋۋەت ۋە شىجائەت
«ھىجرىيىنىڭ  -17يىلى مۇھاسىرە با الەغاەدىن با الپ تاكى ﷲ
تائاال مۇسۇلماەالرغا تۇستشرەى فشتىھ قىلىپ بشرگشەگش قشدەر بشرز
ئىبنى مالىك رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ جشڭدە ئۆلتۈرگشن كاپىرالردىن سرت
يشەش  100كاپىرەى يشكمۇ-يشك ئېلىشىشتا ئۆلتۈرگشن ئىد  .مشجزەئش
ئىبنى سشار رەىىيشلالھۇ ئشەھۇمۇ يشكمۇ-يشك ئېلىشىشتا 100
شھىرىنىڭ فشتىھ بولۇ ىغا

كاپىرەى ئۆلتۈرگشن ،ﷲ تائاال تۇستشر

ئاساسلىق سشاەب قىلغان باتۇرالردىن ئىد  .تۇستشر

شھىرىدىكىلشر

مۇسۇلماەالرغا قاتتىق قار ىلىق كۆرسشتتى .ئشبۇ مۇسا رەىىيشلالھۇ
ئشەھۇ

شھشر ئىچىگش كىرىش ئۈچۈن تۇستشر قشلئشسىگش ھۇجۇم

قىلىشنى ئوياليتتى .ئشەش
بىر

ئشبۇ مۇسا ئش ئشر

ۇ پشيتلشردە ،پارسالرەىڭ مۆتىۋەرلىرىدىن
رەىىيشلالھۇ ئشەھۇەىڭ يېنىغا كېلىپ:
شھشرگش كىرىدىغان مشخپىي

«ئشگشر سشن ماڭا ئاماەلىق بشرسشڭ

ئېغىزەى كۆرسىتىپ قويىمشن» دېد  .ئشبۇ مۇسا رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ
ئۇەىڭغا ئاماەلىق بشرد  .ئشبۇ مۇسا رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ مشجزەئش ئىبنى
سشار رەىىيشلالھۇ ئشەھۇەى ئۇ كىشى بىلشن بىللش بېرىپ،
يولىنى كۆرۈپ كېلىشكش بۇيرۇد

ۇ سۇ

ھشمدە ئشبۇ مۇسا رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ

مۇسۇلماەالر قو ۇەىدىن باتۇر ،چىدزملىق اە سۇ ئۈىۈ كش ماھىر
ئادەمدىن  300ەى تالالپ ،مشجزەئش ئىبنى سشار رەىىيشلالھۇ ئشەھۇەى
ئۇالرغا ئشمىر قىلىپ كۆپلىگشن ەشسىھشتلشر بىلشن ئۇىىتىپ قويد
اە تشكبىر ئاازىىنى مۇسۇلماەالرەىڭ

شھشرگش بېسىپ كىرىشىنىڭ

بشلگىسى قىلد .
مشجزەئش ئىبنى سشار رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ قول ئاستىدىكى بۇ
ئادەملشرگش سۇ ئۈىۈ تش يشڭگىل بولۇ ى ئۈچۈن كىيىم-كېچشكلشرەى
يشڭگىل كىيىشكش ،قىلىچىدىن با قا قورزل ئالماسلىققا بۇيرۇپ،
ئشل ياتقۇ ازقىت بىلشن يولغا چىقتى.
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مشجزەئش ئىبنى سشار رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ اە ئۇەىڭ ئشسكشرلىر
خشتشرلىك توەىل بىلشن ئىككى سائشتتىن ئارتۇق ئېلىشىپ يول
يۈرد  ،بشىىدە سۇ ئۇالر ئۈستىدىن غالىب كشلسش ،بشىىدە ئۇالر سۇ
ئۈستىدىن غالىب كىلشتتى .ئۇالر

شھشرگش تۇتىشىدىغان توەىلغا

يىتىپ كشلگشەدە مشجزەئش ئىبنى سشار رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئۆى
ئادەملىرىدىن  220ئادەمنى سۇ يۇتۇپ كېتىپ ،پشقشتال  80ئادەمنىڭ
قېلىپ قالغاەلىقىنى بىلد .
مشجزەئش

ئىبنى

ھشمرزھلىرىنىڭ تاپىنى

سشار

ئشەھۇ

رەىىيشلالھۇ

اە

ئۇەىڭ

شھشر ىېمىنىغا دەسسش-دەسسىمشيال ئۇالر

قىلىچلىرىنى قىنىدىن سۇغۇرۇپ ئېلىپ ،سېپىل دەرازىىسىنى
قوغدزازتقان مۇھاپىزەتچىلشرگش ھۇجۇم قىلد  ،ئاەدىن دەرازىىنى
تشكبىر ئېيتقان ھالدز ئاچتى ،ئۇالرەىڭ تشكبىر
تشكبىر

سىرتتىكىلشرەىڭ

بىلشن بىرلش تى-دە ،مۇسۇلماەالر بامدزت ەاماى ازقتىدز

شھشرگش

بۆسۈپ

كىرد .

ئوتتۇرىسىدز جشڭ تۈگمىنى
تارىخشۇەاسلىر

ئۇالر

بىلشن

ﷲەىڭ

دۈ مشەلىر

ىددەت بىلشن ئايالەماقتا ئىد  .جشڭ

بۇ جشڭگش < ىددىتى اە ئۆلگشەلشرەىڭ ساەى

جشھشتتىن تارىختا بۇەدزق جشڭ بولمىغان> دەپ باھا بىرىشكشن.
ىددەتلىك جشڭ بولۇازتقاەدز مشجزەئش ئىبنى سشار رەىىيشلالھۇ
ئشەھۇ ھورمۇىزەنى كۆرۈپ قالد -دە ،ئۇەىڭغا قارزپ ئېتىلد  .بىرزق
جشڭ قاينىمى تۇيۇقسىزال ھورمۇىزەنى يۇتۇپ كشتتى-دە ،بىر ئاى
ئۆتۈپ يشەش پشيدز بولد  .ئىككىيلشن قاتتىق ئېلىشتى .ئۇالر بىر-
بىرىگش قارىتىپ قىلىچ ئۇرغان ئىد  ،مشجزەئش ئىبنى سشار
رەىىيشلالھۇ ئشەھۇەىڭ قېلىچى قېيىپ كېتىپ ھورمۇىزەنىڭ قىلىچى
مشجزەئش ئىبنى سشار رەىىيشلالھۇ ئشەھۇەىڭ ئۈستىگش چېپىلد .
باتۇر اە قشيسشر مشجزەئش ئىبنى سشار رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ﷲ
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تائاالەىڭ

ئۇەىڭ

قولى

ئارقىلىق

مۇسۇلماەالرغا

ئاتا

غشلىبش

قىلغاەلىقىغا خۇرسشن بولغان ھالىتىدە جشڭ مشيدزەىدز يىقىلد .
مۇسۇلماەالر قو ۇەى بولسا باتۇرلۇق بىلشن جشڭنى دزازم قىلىپ،
ئاخىر

غشلىبىنى قولغا كشلتۈرد

اە ھورمۇىزەنى ئشسىرگش ئالد .

①

ئايالالر ئۇنىڭ ئوخشىشىنى تۇغۇپ
باقمىغان ـــ بۇسىر ئىبنى ئەرتاھ
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
ئشال ئىبنى سۇفيان ھشىرەمىي ەشقىل قىلىپ مۇەدزق دەيدۇ:
«بۇسىر ئىبنى ئشرتاھ رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ رۇمغا قار ى قىلىنغان
غاىزتقا قاتنا تى .رۇم چېرىكلىر

مۇجاھىدالرغا پىستىرما قويۇپ،

ئۇالرغا تاالپشت يشتكۈىۈ كش با لىد  .بۇەى كۆرگشن بۇسىر ئىبنى
ئشرتاھ رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ يۈى ھشمرزھىنى ئېلىپ رۇملۇقالرەىڭ
پىستىرمىلىرىنى تشكشۈرۈ كش ماڭد .
بىر كۈەى ئۇ رۇمنىڭ بشى

جىلغىلىرىنى ئۆى

يالغۇى

كۆىىتىۋېتىپ بىر ازدىدز چېركاا اە ئۇەىڭ يېنىدز  30تۇياق
باغالغلىق ئاتنى ئۇچرزتتى .بۇ ئاتالرەىڭ ئىگىلىر

چېركاا ئىچىدە

بولۇپ ،ئۇالر مۇسۇلماەالرغا پىستىرما قويىدىغان كىشىلشر ئىد .
بۇسىر ئىبنى ئشرتاھ رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ چېركاا تشرەپكش كشلد

اە

ئېتىنى ئۇ ئاتالرەىڭ يېنىغا باغلىد  .ئاەدىن چېركااغا كىرىپ ئۆى
اە

چېرىكلشرەىڭ

چىقىپ

كشتمشسلىكى

ئىشىكىنى تاقىۋەتتى .رۇم چېرىكلىر
①

ئىشىكنىڭ تاقالغاەلىقىدىن

«صور من حياة الصحابة» -164بشتتىن -166بشتكىچش.
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ئۈچۈن

چېركااەىڭ

قۇۋۋەت ۋە شىجائەت
ھشيرزن قېلىپ ،قورزللىرىنى قولىغا ئېلىپ بولغۇچش بۇسىر
رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ ئۇالرغا ھۇجۇم قىلىپ ئۈچ كىشىنى يشر چىشلشتتى
اە قالغاەالر بىلشن جشڭ قىلىشقا با لىد .
بۇسىر ئىبنى ئشرتاھ رەىىيشلالھۇ ئشەھۇەىڭ يوق ئىكشەلىكىنى
كۆرگشن ئۇەىڭ ھشمرزھلىر
توەۇد

ئۇەى ئىزدەپ كېلىپ ئۇەىڭ ئېتىنى

ھشمدە چېركاا ئىچىدىكى ازرزڭ-چۇرۇڭ اە قورزل ئاازىىنى

ئاڭالپ چېركاا ئىچىگش كىرمشكچى بولۇپ قارىسا ئىشىك ئىچىدىن
تاقاق ئىد .

ۇەىڭ بىلشن ،ئۇالر ئۆگزىنىڭ بىر قىسمىنى بۇىۇپ

ئېچىپ ،چېركااەىڭ ئىچىگش چۈ تى اە ئۆى قوماەدزەى بۇسىر ئىبنى
ئشرتاھ رەىىيشلالھۇ ئشەھۇەىڭ سول قولى بىلشن ئۈچشيلىرىنى تۇتۇپ
تۇرۇپ ،ئوڭ قولىدز قىلىچ بىلشن بىر توپ كىشىلشرگش قار ى جشڭ
قىلىۋزتقاەلىقىنى

كۆرد .

ئاەدىن

بۇسىر

رەىىيشلالھۇ

ھۇ سىزلىنىپ يىقىلد  .مۇسۇلماەالر رۇم چېرىكلىر

ئشەھۇ
بىلشن

دزازملىق جشڭ قىلىپ ئۇالرەىڭ بشىىسىنى ئۆلتۈرۈپ ،بشىىسىنى
ئشسىر ئالد  .رۇم ئشسىرلىر

مۇسۇلماەالرغا‹ :ﷲ بىلشن قشسشمكى،

بىزگش يالغۇى ھۇجۇم قىلغان بۇ كىشى كىم؟›دەپ سورىغاەىد  ،ئۇالر:
‹بۇ بۇسىر ئىبنى ئشرتاھ› دېد  .ئۇالر‹ :ﷲ بىلشن قشسشمكى ،ئايالالر
بۇەىڭدەك بىرىنى تېخى تۇغۇپ باقمىد › دېيىشتى.
ھشمرزھالر ئۇەىڭ ئۈچشيلىرىنى ئىچىگش قايتۇرۇپ سالد  ،ئۇەىڭ
ئۈچىيىنىڭ ھېچبىر يېر
قورسىقىنى سشللىلىر

ىەخمىلشەمىگشن ئىد  .ئۇالر ئۇەىڭ

بىلشن تېڭىپ ،ئۇەى كۆتۈرۈپ ئشكشلد ،

ئاەدىن ئۇەىڭ قورسىقىنى تىكىپ قويد  .كېيىن ئۇ تولۇق
ساقىيىپ كشتتى اە جىھادىنى دزازمال تۇرد  .ﷲ ئۇەىڭدىن رزى
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بولسۇن!»

①

شۇنداق بىر مۇسۇلمان ئايال بولغان ئىدى
ىجائشت پشقشت پشيغشمبشر ﷺ ەىڭ ئشر ساھابىلىرىنىڭال سۈپىتى
بولماستىن ،بشلكى ەۇرغۇەلىغان ئايال ساھابىلشرەىڭمۇ سۈپىتى ئىد .
تۆاەەدە بىز سىلشرگش بۇ ھشقتش قشلبلشرەى لشرىىگش سالىدىغان بىرال
مىسالنى كشلتۈرۈش بىلشن كۇپايىلىنىمىز.
ئۇممۇ ئشممارە رەىىيشلالھۇ ئشەھا ،ئېر

اە ئىككى ئوغلى ئابدۇلالھ

اە ھۇبشيىبلشردىن ئىبارەت مۇئمىن ئائىلش كىشىلىر

ﷲ يولىدىكى

جىھادقا چىققان ئىد .
ئۇممۇ ئشممارە رەىىيشلالھۇ ئشەھا بولسا سۇ تو ۇش ،يارىدزرالرەى
تېڭىش ئىشلىر

بىلشن بولۇازتاتتى لېكىن جشڭ

ارزئىتى ئۇەى

مۇ رىكالر بىلشن روبىرو تۇرۇ قا اە رەسۇلۇلالھ ﷺ ەى قوغدزپ
باتۇرالرچش قورقماي جشڭ قىلىشقا مشجبۇرالپ قويد  .چۈەكى
كىشىلشر ئۇ كۈەدىكى ئېغىرچىلىق تۈپشيلىدىن تارزپ كېتىشكشن
ئىد  .بۇەى كۆرگشن ئۇممۇ ئشممارە رەىىيشلالھۇ ئشەھا رەسۇلۇلالھ ﷺ
ەى ئۆى جېنى بىلشن قوغدزپ ،قولىغا قىلىچ اە قالقان ئالد .

②

ئۇممۇ ئشممارە رەىىيشلالھۇ ئشەھا جشڭگش قاتنا تى ،ئۇ بىر تۈركۈم
مۇسۇلماەالر بىلشن بىرگش ئىبنى قشمئشەىڭ ئالدىغا چىقتى .ئىبنى
قشمئش ئۇەىڭ مۈرىسىگش بىر قىلىچ ئۇرۇپ جارزھشت ئېغىز

ئېچىپ

قويد  .ئۇممۇ ئشممارە رەىىيشلالھۇ ئشەھامۇ ئۇەىڭغا بىر ەشچچش قىلىچ
ئۇرد

بىرزق ئىبنى قشمئشەىڭ ئۈستىدە ئىككى قات سااۇت بولغاچقا

① «مشارع األشواق»  -1توم -541بشت.
②

«نساء مبرشات بالجنة»  -65بشت.
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ئۇ قۇتۇلۇپ قالد  ،ئۇممۇ ئشممارە رەىىيشلالھۇ ئشەھا
جشڭنى دزازمال تۇرۇپ  12يېر

يارىالەد .

ۇ ھالشتتش ھشم

①

مۇئاز ئىبنى ئەمىر ۋە مۇئەۋۋىز ئىبنى ئەفرائ
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماالرنىڭ شىجائىتى
ساھابىلشردىكى

ىجائشت پشقشت چوڭالردىال بولۇپ قالماستىن،

بشلكى كىچىك يا الرەىڭ قشلبىدىنمۇ ئورۇن ئالغان ئىد .

ئابدۇرزھمان ئىبنى ئشاف رەىىيشلالھۇ ئشەھۇ مۇەدزق دەيدۇ« :إين
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
وما تصنع به ؟ أخربت أنه يسب رسول ﷲ ﷺ ،والذي نفيس بيده ،لنئ رأيته ال يفارق
سوادي سواده حتى ميوت األعجل منا ،فتعجبت لذلك،قال وغمزين اآلخر ،فقال يل
مثلها ،فلم أنشب أن نظرت إىل أيب جهل يجول يف الناس ،فقلت :أال تريان؟ إن هذا
صاحبكام الذي سألتامين ،فابتدراه بسيفيهام ،فرضباه حتى قتاله ،ثم انرصفا إىل رسول
ﷲ ﷺ،فأخرباه فقال« :أيكام قتله؟» ،فقال كل واحد منهام :أنا قتلته ،قال« :هل
مسحتام سيفيكام؟» ،فقاال :ال ،فنظر يف السيفني ،فقال« :كالكام قتله ،وقىض سلبه ملعاذ
بن عمرو بن الجموح» ،وكانا معوذ ابن عفراء ،ومعاذ بن عمرو بن الجموح» «مشن
بشدر غاىىتىدز سشپكش تۇرۇپ بولغاەدىن كېيىن ،ئىككى يېنىمغا
قارىسام كىچىك ئىككى ئشەسار

يىگىتنىڭ تۇرۇپ قاپتىمشن .بۇەى

كۆرۈپ< :كا كى ،بۇالردىن قااۇلرزق كىشىلشرەىڭ يېنىدز تۇرغان
بولسامچۇ؟!> دەپ ئارىۇ قىلىپ قالدىم .دەل
بىر

①

مېنى ەوقۇپ تۇرۇپ:

«البداية والنهاية» -4توم  -38بشت.
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ۇ پشيتتش ،ئۇالرەىڭ

قۇۋۋەت ۋە شىجائەت
ـــ ئى تاغا ،ئشبۇ جشھلنى توەۇمسىز؟ ـــ دەپ سورىد  .مشن:
ـــ ھشئش ،توەۇيمشن .ئۇەىڭدز ەېمش ئىشىڭ بار ئىد ؟ ـــ دېدىم.
ئۇ يىگىت:
ـــ مشن ئۇەىڭ پشيغشمبشر ﷺ گش ەۇرغۇن تىل-ھاقارەت
قىلغاەلىقىنى ئاڭلىغان .ﷲ بىلشن قشسشمكى ،ئشگشر ئۇەىڭ
قارىسىنى كۆرۈپ قالىدىغان بولسام ،ئىككىمىزدىن بىرىمىزەىڭ
ئشجىلى تو مىغۇچش ئۇەى قويۇاەتمشيمشن ،ـــ دېد  .مشن ئۇەىڭ
جاسارىتىگش ھشيرزن بولۇپ تۇرسام ،يشەش بىرىمۇ مېنى ەوقۇپ ئوخشاش
گشپ قىلد .
ئارىدىن ئۇىۇن ئۆتمشي ئشبۇ جشھلنىڭ كىشىلشر ئارىسىدز
ئايلىنىپ يۈرگشەلىكىنى كۆرۈپ ،ئۇالرغا:
ـــ سىلشر سورىغان ئادەم ئا ۇ

ۇ ،ـــ دەپ كۆرسىتىپ قويدۇم.

ئۇالر دەرھال قىلىچلىرىنى يالىڭاچالپ ،ئۇەىڭغا ھۇجۇم قىلىپ
ئۆلتۈرد  .ئاەدىن پشيغشمبشر ﷺ ەىڭ ئالدىغا بېرىپ ،ئشبۇ جشھلنى
ئۆلتۈرۈاەتكشەلىكىنى خشاەر قىلىشتى .پشيغشمبشر ﷺ:
ـــ قايسىڭالر ئۆلتۈردۈڭالر؟ ـــ دەپ سورىغاەىد  ،ئىككىلىسى:
ـــ مشن ئۆلتۈردۈم ،ـــ دېيىشتى .پشيغشمبشر ﷺ:
ـــ

قىلىچىڭالرەىڭ

قېنىنى

سۈرتۈاەتتىڭالرمۇ؟

ـــ

دەپ

سورىغاەىد  ،ئۇالر:
ـــ ياق ،ـــ دېد  .پشيغشمبشر ﷺ ئۇالرەىڭ قىلىچلىرىغا قارزپ:
ـــ ئۇەى ھشر ئىككىڭالر ئۆلتۈرۈپسىلشر .ئشمما ئۇەىڭ ەشرسش-
كېرەكلىر

مۇئاى ئىبنى ئشمر ئىبنى جشمۇھنىڭ بولسۇن! ـــ دېد .

بۇ ئىككى يىگىتنىڭ بىر

مۇئاى ئىبنى ئشفرزئ ،يشەش بىر
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مۇئاى

قۇۋۋەت ۋە شىجائەت
ئىبنى ئشمر ئىبنى جشمۇھ ئىد ».

①

ۇەىڭدەك ،بىز بىلشن يشھۇدىيالر ئوتتۇرىسىدز جشڭ تۈگمىنى
ئايلىنىۋزتقان بۈگۈەكىدەك پشيتتش مۇسۇلماەالرەىڭ ئىزىەت اە جىھاد
مشيدزەلىرىنى تا الپ قېچىپ كشتمشي

ىجائشتلىك بولۇ ى تولىمۇ

ىۆرۈردۇر.
ئۆى ھاياتىنى ﷲەىڭ يولىدىكى تىجارەت (جىھاد)قا ئاتىغان،
تاەكا-ىەمبىرەكلشر ئالدىدز تا الر بىلشن مۇستشھكشم تۇرۇازتقان
پشلشستىن يا لىر

اە كىچىك بالىالرەىڭ ەۇرلۇق كۆرۈەۈ لىرىنى

كۆرۈازتىمىز.
ﷲ ئشىىە اەجشللىدىن مۇسۇلماەالرەى ئۆىىنىڭ

شرىئىتىگش اە

ئۆى رەسۇلىنىڭ سۈەنىتىگش قايتۇرۇ ىنى سورزيمىز.

ۈبھىسىزكى،

ﷲ بىزلشرەىڭ ئىگىمىز اە ھشممىگش قادىر ىزتتۇر!
ﷲ تائاال پشيغشمبىرىمىز مۇھشممشد ﷺ گش ،ئۇ ىزتنىڭ ئائىلش-
تاازبىئاتلىرىغا ،ساھابىلىرىگش رەھمشت اە تىنىچ ئاماەلىق ئاتا
قىلسۇن!

①

بۇخار

اە مۇسلىم توپلىغان.
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