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كىرىش سۆز 

ئىمان ئېيتقانالرنىڭ، ھىجرەت »ساناالر ئۆز كىتابىدا: -جىمى ھەمدۇ
 جىھاد يولىدا نىڭهللاقىلغانالرنىڭ ۋە ماللىرى ھەم جانلىرى بىلەن 

ئەنە شۇالر )ساۋاب  .كاتتىدۇرنىڭ دەرگاھىدا ئەڭ هللا دەرىجىسى قىلغانالرنىڭ
[. پەرۋەردىگارى ئۇالرغا 24تېپىش بىلەن( مەقسىتىگە ئېرىشكۈچىلەردۇر ]

رىدۇ، ئۇالر ىۋە جەننەتلىرى بىلەن خۇشخەۋەر ب ئۆزىنىڭ رەھمىتى، رازىلىقى
دە مەڭگۈ [. ئۇالر جەننەتلەر21مەتكە ئېرىشىدۇ ]ئجەننەتلەردە مەڭگۈلۈك نې

①«[22] ھىدا )ئۇالرغا( كاتتا ساۋاب باردەرگا نىڭهللاقالىدۇ. شۈبھىسىزكى، 

دېگەن ئايەتنى ئۆز يولىدىكى باھادىر ئەزىمەتلەرگە ئىنئام قىلغان، چەكسىز 
مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك، مۇئمىنلەرگە ئىززەتنى ئېھسان قىلىپ، كاپىرالرنى 
خارلىق ئازگىلىغا بەند قىلغۇچى، پادىشاھالرنىڭ پادىشاھى بولغان رەببىمىز 

ۇبھانەھۇ ۋە تائاالغا بولسۇن. دۇرۇت ۋە ساالمالر ھەمدە جەننەتلەرنىڭ ئەڭ س هللا
يولىدىكى  هللابىر كىشىنىڭ »ئالىي ماقامى ئۆزىنىڭ سەھىھ ھەدىسىدە: 

دېگەن  ②«يىللىق ئىبادەتتىن ئەۋزەلدۇر 64جىھاد سېپىدە بىر سائەت تۇرۇشى 
 رەسۇلۇلالھقا بولسۇن.مۇجاھىدالر ئىمامى، رەھبىرىمىز ۋە قوماندانىمىز 

-نىڭ ئائىلە ملسو هيلع هللا ىلصنىڭ چەكسىز رەھمىتى ۋە مەغپىرىتى رەسۇلۇلالھ هللا
 تاۋابىئاتلىرىغا ۋە بارچە ساھابىلىرىگە بولسۇن.

قۇربانلىق يولىدىكى ساپ بۇالقتىن روھى سۇغۇرۇلغان دىن شۈبھىسىزكى، 
پىدائىيلىرىنىڭ خۇشھىد قانلىرى بىلەن پاكالنغان ھەربىر زېمىن شۇنىڭغا 

بۇ دىن تارىختىن بۇيان دىن دۈشمەنلىرى ھەق يولىدىن قايتۇرۇش گۇۋاھكى، 
ئۈچۈن ئوڭ قولىغا قۇياشنى، سول قولىغا ئاينى ۋەدە قىلسىمۇ، تاكى ئىسالم 

ەنمەي ئىمانىدا مۇستەھكەم الىب بولغىچە ياكى بۇ يولدا ئۆلتۈرۈلگىچە تەۋرغ
دىن يولىدىكى قۇربانلىققا پۈتۈن كۈچى بىلەن ئاتلىنىپ،  تۇرغان؛

ئاخىرەتتىكى كۆزى كۆرۈپ باقمىغان، قۇلىقى ئاڭالپ باقمىغان، كۆڭلىگە 
 پتۇرغان؛ەر ماكانىغا قاراپ ئات چامەتلئنې-ېچىپمۇ باقمىغان مەڭگۈلۈك نازۇك

 ئايەتكىچە. -22ئايەتتىن  -24تەۋبە سۈرە  ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى بەيھەقى ۋە خەتىب توپلىغان،  ②
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شۇنداقال تاللىغان يولى قانچىلىك تىكەنلىك ياكى مۇدھىش بولۇشىدىن 
ىگە قا ھېچنەرسرەببىنىڭ رازىلىقىدىن باش قەتئىينەزەر كەينىگە داجىمىغان؛

ۆيگەن ۋە ئۇنىڭ لەززىتىنى ئىچىدىن س-ئەھمىيەت بەرمىگەن؛ بۇ يولنى ئىچ
رگەن كىشىلىرىدىن ۆشۇ ئالىي مەنزىل ئۈچۈن ئۆزىنىڭ ئەڭ ياخشى ك ئالغان؛

تاققا قىس-لىش، يۇرتىدىن قوغلىنىش، قىيىنبىساتىدىن ئايرى-ۋە بارچە مال
ئاجىزلىشىپ، ئىككىلىنىپ ئېلىنىش، تۈرمىلەرگە قامىلىش بىلەن 

دىدا مەيۈسلىنىپ، بوشاپ ۋاقىتلىق مەغلۇبىيەت ۋە مۇسىبەت ئال قالمىغان؛
قۇرئان،  ـــئەخالقى  منى كۈلۈپ تۇرۇپ قارشى ئااللىغان؛ئۆلۈ قالمىغان؛
شۇئارى:  جىھاد، ـــئىمان، ئىززىتى  ـــ، قورغىنى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ـــئۈلگىسى 

ا قىلغان مېنىڭ نامىزىم، قۇربانلىقىم، ھاياتىم ۋە ماماتىم )دۇنياد»
 هللائىبادەتلىرىم( ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى -ياخشىلىقلىرىم ۋە تائەت

ئۈچۈن  هللائۈچۈن خۇشال بولىدىغان،  هللا بولغان؛« ئۈچۈندۇر
نارازى  هللارازى بولىدىغان پېقىرلىقنى بايلىق،  هللاغەزەبلىنىدىغان؛ 

رازى بولىدىغان خارلىقنى  هللابولىدىغان بايلىقنى پېقىرلىق سانايدىغان؛ 
رازى  هللانارازى بولىدىغان ئىززەتنى خارلىق سانايدىغان ھەمدە  هللائىززەت، 

مۇسىبەت رازى بولىدىغان بەختنى نا هللابولىدىغان مۇسىبەتنى بەخت، 
ئومۇمەن قىلىپ ئېيتقاندا، يەر يۈزىدىن كۇفرىنى تازىالپ، ئىسالم  سانايدىغان؛

ھىدلىرى بىلەن تولدۇرۇش ۋە شەرىئەتنى ئالىي قىلىش يولىدا ئۆزىنىڭ 
بارلىقىنى قۇربان قىالاليدىغان ھەمدە ئىمانىدا تەۋرەنمەي، رەببىنىڭ 

رسىگە ئەھمىيەت بەرمەيدىغان بىر تۈركۈم رازىلىقىنىڭ سىرتىدا ھېچنە
جاسارەتلىك ئوغالنالر ۋە ھەقىقەتپەرۋەر ئالىمالر بىلەن بەرپا بولغان ئىدى، 

 شۈبھىسىزكى، يەنە داۋاملىق شۇ قانۇنىيەت ئاساسىدا بەرپا بولىدۇ.
 باتۇرالرچە بۈسۈپ كىرىپ لەرگىمۇشىددەتلىك جەڭ بىلەن بولغان كاپىرالر

نۇسرەت ۋە زەپەر بىلەن  تائاال ئۇالرنىهللا بۇ جەڭلەردە  مدەقىلىچ ئويناتقان ھە
باھادىر ئوغالنالرنى سۇغارغان  ئەنە شۇ قۇدرەت ساھىبلىرى ۋە نرىزىقالندۇرغا

 ، خۇنۈكلىشىپئاتا ئىتىپ ساپ بۇالقتىن زامانىمىزدىكى ئىزباسارلىرىغا ھەم
قالغان نۇرانە تارىخىمىزنى قايتىدىن نۇرالندۇرۇش ئۈچۈن ئاتالنغان 
مۇجاھىدالرغا ئازراق بولسىمۇ قۇۋۋەت بەخش ئىتىش ئۈمىدىدە قولىڭىزدىكى 
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 ئۇشبۇ كىتابنى سىز قېرىندىشىمغا سۇندۇم.
ئۇشبۇ كىتاب جىھاد مەيدانىغا نۇر بولۇپ چېچىلىپ، ھەربىر نېئمەت 

 ىدىكىجىھاد توغرىس ەلبلىرىگە لەززەت ئاتا قىلىپ كېلىۋاتقانئىگىلىرىنىڭ ق
ئىالھىي ۋەھىيلەرنى رەتلەپ توپالش ئاساسىدا تۈزۈلگەن بولۇپ، ھەدىسلەرنى 

 توپلىغاندا تۆۋەندىكىدەك بىرنەچچە تەرەپكە ئاالھىدە ئېتىبارىمنى ئاغدۇردۇم:
م. بىرىنچىدىن، ئىنشائالالھ پەقەت سەھىھ ھەدىسلەرنىال كىرگۈزدۈ

دىن باشقا ھەدىس توپالملىرىدىكى «سەھىھ مۇسلىم»ۋە « سەھىھ بۇخارى»
ھەدىسلەرنىڭ سەھىھلىك دەرىجىسىنىڭ تېخىمۇ ئىشەنچلىك بولۇشى ئۈچۈن، 
ھەدىس تەتقىقاتى ۋە تەكشۈرۈپ باھاالش بىلەن شۇغۇلالنغان ئىبنى ھەجەر، 

ھ ئۇالرنى ئۆز ئەرنەئۇت، ئەلبانى، ھەيسەمى، نەۋەۋى، سۇيۇتى، زەھەبى... )ئالال
رەھمىتىگە ئالسۇن!( قاتارلىق مۇھەددىسلەرنىڭ مەزكۇر ھەدىسكە بولغان 

ۋە « سەھىھ بۇخارى»باھاسىنى ئىزدىنىش ئارقىلىپ يېزىپ قويدۇم. ئەمما، 
 پدە« سەھىھ» دۇنياسىداھەدىسلىرى پۈتۈن ئىسالم نىڭ «سەھىھ مۇسلىم»

ويۇش بىلەنال نىڭ مەنبەسىنى كەلتۈرۈپ ققوبۇل قىلىنغاچقا، ئۇالر
 كۇپايىلەندىم. 

ئىككىنچىدىن، كەلتۈرۈلگەن ھەدىسلەرنىڭ ئەسلى لەۋزى بولۇشىغا 
بۇ كىتابالردا نەقىل قىلىنغان لەۋزىنى -ئەھمىيەت بىرىپ، ھەدىسلەرنىڭ ئۇ

 ئەمەس بەلكى ئەسلى توپالنغان ھەدىس كىتابلىرىدىكى تېكىستىنى ئالدىم.
-لەت مەزمۇنىدىكى ئايەتئۈچىنچىدىن، پەقەت قىزىقتۇرۇش ۋە پەزى

ھەدىسلەرنى كەلتۈرۈپ، فىقھى ھۆكۈمگە ئاالقىدارلىرىنى ئالمىدىم چۈنكى 
فىقھى ھۆكۈملەر كەڭ دائىرىلىك دەلىللەرنى تەلەپ قىلغاچقا، بىرنەچچە 

ھەدىسلەر بىلەن ئالىمالرنىڭ ئىختىالپلىرى ئارىسىدىكى مەلۇم بىر -ئايەت
 م.ھۆكۈمنى كۈچلەندۈرۈپ قويۇشنى خالىمىدى

مۇ پەزىلىتى تېخى ئالىمالرنىڭ بەرگەن شەرھىسى ئارقىلىقتۆتىنچىدىن، 
كۈچلەندۈرۈلگەن ياكى ئىزاھات بىرىپ قويۇشقا تېگىشلىك دەپ قارىغان 
قىسمەن ھەدىسلەرگە قارىتا، بەت ئاستىغا نوپۇزلۇق كىتابالردىن شەرھى 

 كەلتۈرۈپ قويدۇم.
ۋە جىھاد نۇسرىتىگە ئاخىرىدا، ئۇشبۇ كىتابنىڭ مۇجاھىدالر قۇۋۋىتى 
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تائاالنىڭ ھەربىر مۇسۇلمانالر  هللاسەۋەب بولۇپ قېلىشىنى ئۈمىد قىلىپ، 
ئۈچۈن مەنپەئەتلىك قىلىپ بىرىشىگە ئوقۇرمەنلەرنىڭ سالىھ دۇئا قىلىپ 

 قويۇشىنى تۆۋەنچىلىك بىلەن سورايمەن.
 

 توپلىغۇچىدىنــــ                                                    
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 باب -1

 نىيەتنىڭ خالىس بولۇشى ھەققىدە جىھادتا

يُن الَْخالُّص﴾ مۇنداق دەيدۇ: تائاال هللا ّ الَدّ بىلىڭالركى، )شېرىكتىن ۋە» ﴿أَََل لِّلََ
①.«قا خاستۇرهللارىيادىن( ساپ دىن 

َ ُمْخلّّصنَي لَُه  مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا يَن ُحَنَفاَء﴾﴿َوَما أُّمُروا إََّلَ لَّيْعُبُدوا الَِلَ  الَدّ
قا خالىس قىلغان، ھەق دىنغا ئېتىقاد قىلغان هللائۇالر پەقەت ئىبادەتنى »

②.«ىال ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇلدىقهللاھالدا )يالغۇز( 

ّ﴾ مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا مۇئمىنلەر» ﴿الََّذيَن آَمُنوا ُيَقاتّلُوَن ِّف َسّبيّل الَِلَ
③.«يولىدا جىھاد قىلىدۇ هللا

يُد  مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا لَْنا لَُه ّفيَها َما َنَشاُء لَّمْن ُنّر يُد الَْعاّجلََة َعَجَ ﴿َمْن كَاَن ُيّر
َن ْؤّمٌن فَأُولَّئَك كَاُثَمَ َجَعلَْنا لَُه َجَهَنََم َيْصََلَها َمْذُموًما َمْدُحوًرا ۞ َوَمْن أََراَد اْْلّخَرةَ َوَسََع لََها َسْعَيَها َوُهَو مُ 

ْ َمْشُكوًرا بىز دۇنيانى كۆزلىگەنلەر ئىچىدىن خالىغان ئادەمگە )ئۇنىڭ»۞﴾  َسْعهُُيُ
رىمىز، ئاندىن ئۇنى ىى ئەمەس( بىزنىڭ خالىغىنىمىزنى بخالىغىنىن

 ڭنى)هللاجەھەننەمگە ئۇ خارالنغان،  .)ئاخىرەتتە( جەھەننەم بىلەن جازااليمىز
كىمكى ئاخىرەتنى كۆزلەيدىكەن  .[18] كىرىدۇ ھالدا قوغالنغان( رەھمىتىدىن

ەرنى قىلىدىكەن، مۇنداق ئاخىرەتكە اليىق ئەمەللۋە مۇئمىن بولۇپ 
④«.[91]بولىدۇ  قوبۇل( دەرگاھىدا ڭنى)هللالى ىئادەملەرنىڭ قىلغان ئەم

إمنا األعامل »يقول: ملسو هيلع هللا ىلص  هللاسمعت رسول  :عنه قال هللاعن عمر ابن الخطاب ريض . 1

ورسوله،  هللاورسوله فهجرته إىل  هللابالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إىل 

 .«ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه

پەيغەمبەر مەن : ەيدۇد مۇنداق بنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇىئۆمەر ئ. 1
پەقەت نىيەتكە  ربارلىق ئەمەللە» :لىكىنى ئاڭلىغانگەنېمۇنداق د نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص

 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -3زۇمەر سۈرە  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -2بەييىنە  سۈرە ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -76نىسا  سۈرە ③
 .ئايەتلەر -19، -18سۈرە ئىسرا  ④
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 سىگەنسان پەقەت ئۆزى نىيەت قىلغان نەرسىىئ قانداقباغلىقتۇر، ھەر
ن ۈچۈئ دىنىغا ياردەم بىرىشنىڭ رەسۇلىنىڭ هللاۋە  هللاكىمكى  رىشىدۇ.ئې

ادا كىمكى بۇ دۇني ؛ھىجرەت قىلغان بولسا، ئۇ ھىجرىتىدىن شۇنىڭغا ئېرىشىدۇ
ېرىشىش ياكى بىرەر خوتۇن ئېلىش ئۈچۈن ھىجرەت قىلغان بولسا، مالغا ئ-پۇل

①.«ئۇنىڭ ھىجرىتى نىيەت قىلغان نەرسىسى ئۈچۈن بولىدۇ

، أخربين عن هللايا رسول  :عنهام أنه قال هللاريض بن عمرو بن العاص  هللاعبد  عن. 2

صابرا  هللابن عمرو إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك  هللايا عبد : »ملسو هيلع هللا ىلص الجهاد والغزو، فقال

بن عمرو، عىل أي حال  هللامرائيا مكاثرا، يا عبد  هللامحتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا، بعثك 

 .«عىل تلك الحال هللاقاتلت أو قتلت، بعثك 

ۇ ئقىلىنىدۇكى،  نەقىلدىن ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 2
 «ەرسەڭخەۋەر ب تىنئى رەسۇلۇلالھ! ماڭا جىھاد ۋە غازات: »گە ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 ەۋر قىلغانئەگەر سەن سئى ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر! : »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  دېگەنىدى،

ر ۋسېنى سە هللا جەڭ قىلساڭ،د قىلغان ھالەتتە ىئەجىر ئۈمتىن هللا ۋە
تىرىلدۈرىدۇ؛ ئەگەر  تىڭدەىد قىلغۇچى ھالىىن ئەجىر ئۈمتهللا ۋە قىلغۇچى
 هللا جەڭ قىلساڭ،كۆپەيتىش ئۈچۈن  دۇنيالىرىڭنى-مال قىلىش ۋە سەن رىيا
ئى  .دۇنيالىرىنى كۆپەيتكۈچى ھالىتىڭدە تىرىلدۈرىدۇ-مال ياكار ۋەسېنى رى

ۇ سېنى ش هللاياكى ئۆلتۈرۈلسەڭ، قىلساڭ  جەڭئىبنى ئەمر! قايسى ھالەتتە 
②دېدى.« ھالەتتە تىرىلدۈرىدۇ

رجالً غزا  فقال: أرأيتملسو هيلع هللا ىلص جاء رجل إىل النبيِّ  :عنه قال هللاعن أيب أمامة ريض . 3

ثم  ،«ال يشء له»فأعادها ثالث مرار يقول:  ،«ال يشء له»يلتمس األجر والذكر، ماله؟ فقال: 

.«تعاىل ال يقبل من العمل إال ما كان له خالًصا، وابتغي به وجهه هللاإن »قال: 

 ملسو هيلع هللا ىلص ئۇمامە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: بىر كىشى رەسۇلۇلالھ ۇئەب. 3
ئاتاقنى كۆزلەپ -ھەم ساۋاب ئۈمىد قىلىپ، ھەم نام»: غا كېلىپىنىڭ قېش

ئۇ ئاخىرەتتە نېمىگە  ەڭ،غازات قىلغان كىشىنىڭ ئەھۋالىنى ئېيتىپ بەرس
ئۇنىڭغا ئاخىرەتتە ھېچنەرسە : »ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر غانىدى،دەپ سورى «ئېرىشىدۇ؟

، غانىدىئۇ ئادەم بۇ سوئالنى ئۈچ قېتىم تەكرارلىدەپ جاۋاب بەردى.  «يوق

 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 ئەبۇ داۋۇد، بەيھەقى ۋە ھاكىم توپلىغان. ②
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 ۋە دېدى« ئاخىرەتتە ھېچنەرسە يوق»ھەر قېتىم ئۇنىڭغا:  ملسو هيلع هللا ىلص ەرپەيغەمب
قىلىنغان ۋە  خالىسئۆزى ئۈچۈن تائاال پەقەت  هللاشۈبھىسىزكى، »ئاندىن: 

ئۆزىنىڭ رازىلىقى كۆزلەنگەن ئەمەلدىن باشقا ھېچقانداق ئەمەلنى قوبۇل 
 ①دېدى.« قىلمايدۇ
عز وجل: أنا أغنى الرشكاء عن  هللاقال »قال: ملسو هيلع هللا ىلص  هللاعن أيب هريرة، أن رسول . 4

 «.الرشك، فمن عمل يل عمال أرشك فيه غريي، فأنا منه بريء، وهو للذي أرشك

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ قىلىنىدۇكى،  نەقىلدىن ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 4
شېرىكلىكىگە مەن شېرىكلەرنىڭ >مۇنداق دەيدۇ: تائاال  »هللامۇنداق دېگەن: 

. كىمكى بىر ئەمەلنى مەن ئۈچۈن چۈشمەيدىغان زاتتۇرمەنقەتئىي ھاجىتى 
 سا )يەنى باشقىالرنى كۆرسۇنشېرىك قىل ەندىن باشقىنىم غائۇنىڭ ،قىلىپ

جۇدامەن، ئۇ ئەمەل -مەن ئۇنىڭدىن ئادا دەپ رىيا قىلسا(ياكى ئاڭلىسۇن 
 ②.«بولىدۇ ئۈچۈن قىلىنغۇچىشېرىك 
إذا جمع »يقول: ملسو هيلع هللا ىلص  هللاسمعت رسول  عن أيب سعيد بن أيب فضالة األنصاري قال:. 5

 هاألولني واآلخرين يوم القيامة ليوم ال ريب فيه نادى مناد: من كان أرشك يف عمله لل   هللا

 «.أغنى الرشكاء عن الرشك هللاأحدا فليطلب ثوابه من عنده فإن 

ئەبۇ سەئىد ئىبنى ئەبۇ فۇزالە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: مەن . 2
 ىنخااليىقبارلىق »هللا نىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ئۆزكىمكى : ›جاكارچىبىر  توپلىغاندا،قىيامەت كۈنى  شەكسىز بولىدىغان
ڭدىن شۇنىشېرىك قىلغان بولسا، ساۋابىنى  ىنىبىرتىن باشقا هللائەمىلىدە 

لەرنىڭ شېرىكچىلىكىگە قەتئىي ھاجىتى شېرىك هللاچۈنكى تەلەپ قىلسۇن! 
 ③.«دەيدۇ <چۈشمەيدىغان زاتتۇر

بالغزو وأنا شيخ ملسو هيلع هللا ىلص  هللابن الديلمي أن يعىل بن منية قال: أذن رسول  هللاعن عبد . 6

كبري ليس يل خادم، فالتمست أجريا يكفيني وأجري له سهمه، فوجدت رجال، فلام دنا 

الرحيل أتاين، فقال: ما أدري ما السهامن، وما يبلغ سهمي؟ فسم يل شيئا كان السهم أو مل 

، يكن، فسميت له ثالثة دنانري، فلام حرضت غنيمة أردت أن أجري له سهمه، فذكرت الدنانري

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد ۋە نەسائى توپلىغان، ئەلبانى  ①
 دېگەن.« سەھىھ»ت ، ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇتوپلىغانۋە بەيھەقى  ئىبنى ماجە ②
 دېگەن.« ھەسەن» ئەرنەئۇت، ئەلبانى ۋە شۇئەيب توپلىغانۋە ئەھمەد  ئىبنى ماجەتىرمىزى،  ③
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ما أجد له يف غزوته هذه يف الدنيا واآلخرة إال دنانريه »فذكرت له أمره، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص فجئت النبي 

 .«التي سمي

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ يەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: رەزى ييەھيەئال ئىبنى مۇنە. 6

قا ئۇقتۇرۇش قىلدى، ۋەھالەنكى مەن ياشىنىپ قالغان كىشى غازاتقا چىقىش
ياخشى خىزمەت قىالاليدىغان ماڭا  شۇڭا ،ئىدى ھەم يوقخىزمەتچىم . ئىدىم

 ۈشىنىمەتتىن ئۈليغەنى ھېسابىدائىش ھەققى ئۇنىڭ  ئىزدىدىم.خىزمەتچى 
يولغا چىقىشقا بىر كىشىنى تاپتىم. ئاخىرى مەن  بەرمەكچى بولدۇم.

رىدىغان ئۈلۈشنىڭ قانچىلىك ماڭا بى»ئۇ يېنىمغا كېلىپ: تەمشەلگەندە 
غەنىيمەتتىكى ئۈلۈشتىن بوالمدۇ ياكى  شۇڭا بىلمەيمەن بولىدىغانلىقىنى

دېدى.  «بېرىدىغان ھەقنى ئېنىق بەلگىلەپ بەرگىنماڭا باشقا پۇلدىن بوالمدۇ 
 مەتيغەنى م.مەن ئۇنىڭغا ئۈچ دىنار ئىش ھەققى بېكىتتىشۇنىڭ بىلەن، 

 نىدىنارالر تۇرۇپال يۇ،-ەرمەكچى بولدۇمئۈلۈشىنى ب غائۇنىڭ مەن كەلگەن چاغدا
نىڭ يېنىغا كېلىپ ئۇنىڭغا بۇنى سۆزلەپ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دە،-ئەسلەپ قالدىم

ۆزى دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە پەقەت ئ ئۇ بۇ غازاتتىن»: ملسو هيلع هللا ىلصبەردىم. رەسۇلۇلالھ 
 ①دېدى. «ئېيتقان دىنارالرنىال ئالىدۇ، خاالس

إن أول الناس يقىض »يقول: ملسو هيلع هللا ىلص  هللاعنه قال: سمعت رسول  هللاعن أيب هريرة ريض . 7

فعرفها، قال: فام عملت فيها؟ قال:  نعمهيوم القيامة عليه رجل استشهد، فأيت به فعرفه 

قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ألن يقال: جريء! فقد قيل، ثم أمر به 

 .«فسحب عىل وجهه حتى ألقي يف النار

 نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرمەن : ەيدۇد مۇنداق ۇرەزىيەلالھۇ ئەنھ ئەبۇ ھۇرەيرە. 7
قىيامەت كۈنى تۇنجى بولۇپ ئۈستىدىن » :لىكىنى ئاڭلىغانگەنېمۇنداق د

ئۇ ئادەمنى  هللاكىشى >شەھىد< بولغان ئادەمدۇر.  چىقىرىلىدىغانھۆكۈم 
 هللائېلىپ كېلىپ ئۇنىڭغا ئۆز نېئمەتلىرىنى تونۇتىدۇ، ئۇ ئادەم تونۇيدۇ. 

سەن ئۇ نېئمەتلەر بىلەن نېمە ئەمەللەرنى قىلدىڭ؟< دەپ ئۇنىڭدىن: >
سورايدۇ. ئۇ ئادەم: >سېنىڭ يولۇڭدا ئۇرۇش قىلىپ شەھىد بولدۇم< دەيدۇ. 

ئۇنىڭغا: >يالغان ئېيتتىڭ، بەلكى سەن قەھرىمان دەپ ئاتىلىش ئۈچۈن  هللا
ئۇرۇش قىلدىڭ ۋە بۇ سۆزلەر ساڭا دېيىلىپ بولدى< دەيدۇ، ئاندىن ئۇ دوزاخقا 

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد، بەيھەقى ۋە ھاكىم توپلىغان؛ ئەلبانى  ①
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 ①«.ۇيرۇلىدۇ ۋە يۈزىچە سۆرىتىلىپ دوزاخقا تاشلىنىدۇب
عنه: أن عمرو بن أقيش كان له ربا يف الجاهلية، فكره أن  هللاوعن أبو هريرة ريض . 8

يسلم حتى يأخذه، فجاء يوم أحد، فقال: أين بنو عمي؟ قالوا: بأحد، قال: أين فالن، قالوا: 

بأحد، فلبس ألمته، وركب فرسه، وتوجه قبلهم، فلام رآه املسلمون قالوا: إليك عنا يا عمرو، 

فحمل إىل أهله جريحا، فجاءه سعد بن معاذ، فقال قال: إين قد آمنت، فقاتل حتى جرح، 

 لل  هه تبارك وتعاىل؟ قال: بل غضبا ألخته: سليه أحمية لقومك، أم غضبا لهم، أم غضبا لل   

 تبارك وتعاىل صالة. لل  هولرسوله، فامت فدخل الجنة، وما صىل 

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: ئەمر ئىبنى ئۇقەيش . 8
اھىلىيەت دەۋرىدە جازانە ئاالتتى. ئۇ ئالىدىغان جازانىلىرىنىڭ ھەممىسىنى ج

چە ئىسالم دىنىغا كىرىشنى خاالپ كەتمىدى. ئۇھۇد ئۇرۇشى ۇئېلىپ بولغ
 كۈنى ئۇ:بولغان 
 كىشىلەر: غانىدى،دەپ سورى — تاغامنىڭ ئوغۇللىرى قېنى؟ —
 دەپ جاۋاب بەردى. ئۇ: — ئۇالر ئۇھۇدتا، —
 . ئۇالر:ەپ سورىغانىدىد — قېنى؟پاالنى  —
 :يەنە دېدى. ئۇ — ئۇمۇ ئۇھۇدتا، —
 ئۇالر: ەپ سورىغانىدى،د — قېنى؟ ۇكۇنىپ —
ئۇ ساۋۇت ۋە دۇبۇلغىلىرىنى  ،دېدى. شۇنىڭ بىلەن — ئۇمۇ ئۇھۇدتا، —

 كىيىپ ئېتىغا مىندى ۋە ئۇھۇدقا قاراپ ئاتالندى. مۇسۇلمانالر ئۇنى كۆرۈپ:
 دېيىشتى. ئۇ: —، يىراق تۇرغىنئى ئەمر! بىزدىن  —
يارىالندى. كېيىن  جەڭگە كىرىپ ۋە دېدى — ،كەلتۈردۈممەن ئىمان  —

ۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھئىبنى مۇئاز  سەئىدئۇ يارىدار ھالەتتە ئائىلىسىگە ئاپىرىلدى. 
 ئۇنىڭ ئۆيىگە كېلىپ، ئۇنىڭ ھەمشىرىسىگە:

 ئۇرۇشۇپتىمۇئۇ بۇ قېتىم قەۋمى ئۈچۈن  اققىن،ئۇنىڭدىن سوراپ ب —
نىڭ هللاۋە  هللاياكى  ۋە ئاچچىقى كەلگەنلىكى ئۈچۈن ئۇرۇشۇپتىمۇ ياكى

ھەمشىرىسى )دېدى.  —ئۇرۇشۇپتىمۇ،  لىنىپئۈچۈن غەزەپ پەيغەمبىرى
  :ئۇ (ئۇنىڭدىن بۇ سوئالنى سورىغاندا،

دېدى  —ئۇرۇشتۇم،  لىنىپپئۈچۈن غەزەۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى  هللا —

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①
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رازىلىقى ئۈچۈن بىر  هللائۇ  ،نەتىجىدە ئۈزدى.ۋە شۇ جاراھىتى سەۋەبلىك جان 
 ①.رەكئەت ناماز ئوقۇماستىن جەننەتكە كىرىپ كەتتى

، رجل يريد الجهاد يف سبيل هللاعنه، أن رجال قال: يا رسول  هللاريض  عن أيب هريرة. 9

فأعظم ذلك الناس، «. ال أجر لهملسو هيلع هللا ىلص: » هللا، وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال رسول هللا

، رجل يريد الجهاد يف هللافلعلك مل تفهمه، فقال: يا رسول ملسو هيلع هللا ىلص  هللاوقالوا للرجل: عد لرسول 

فقالوا: للرجل عد لرسول «. ال أجر له»، وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال: هللاسبيل 

 .«ال أجر له»، فقال له: الثالثة. فقال له: ملسو هيلع هللا ىلص هللا

ئى »: بىر كىشى: مۇنداق دەيدۇ زىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە رە. 9
يولىدا جىھادقا  هللادۇنيانى مەقسەت قىلىپ تۇرۇپ  ئادەمرەسۇلۇلالھ! بىر 

ا ئۇنىڭغ»: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ەپ سورىغانىدى،د« قانداق بولىدۇ؟ چىققان بولسا
 ئېغىر تۇيۇلۇپ ھېلىقى كىشىگە: گەپ باشقىالرغا دېدى. بۇ «بىرىلمەيدۇئەجىر 

بەلكىم سوئالىڭنى  دىن قايتا سوراپ باققىن، ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ »
ئى رەسۇلۇلالھ! »دېدى. ئاندىن ئۇ كىشى:  «چۈشەندۈرەلمىگەن بولساڭ كېرەك

 يولىدا جىھادقا چىققان بولسا هللائادەم دۇنيانى مەقسەت قىلىپ تۇرۇپ بىر 
ئۇنىڭغا ئەجىر »: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ دەپ سورىغانىدى، « قانداق بولىدۇ؟

 دىن يەنە بىر قېتىم سوراپ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ئۇالر ئۇ كىشىگە دېدى. «بىرىلمەيدۇ
 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ئۈچىنچى قېتىم سورىدى.ئۇ كىشى بېقىشنى ئېيتقانىدى، 

 ②.دېدى «بىرىلمەيدۇئۇنىڭغا ئەجىر » يەنىال:
من غزا يف سبيل »ملسو هيلع هللا ىلص:  هللاقال: قال رسول عنه  هللاريض عن عبادة بن الصامت . 11

 «.ومل ينو إال عقاال فله ما نوى هللا

 قىلىنىدۇكى، نەقىلئۇبادە ئىبنى سامىت رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 14
يولىدا ئارغامچا چاغلىق نەرسىگە  هللاكىمكى »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

ال نىيەت قىلغان نەرسىسىگىپەقەت ئېرىشىشنى نىيەت قىلىپ ئۇرۇش قىلسا، 
 ③«.ئېرىشىدۇ
الغزو غزوان: فأما »أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلص  هللاعن رسول  ،عنه هللاعن عن معاذ بن جبل ريض . 11

                                                            
 دېگەن.« ھەسەن» ئەرنەئۇتئەبۇ داۋۇد ۋە ھاكىم توپلىغان، ئەلبانى ۋە شۇئەيب  ①

 دېگەن.« ھەسەن» ئەرنەئۇتئەبۇ داۋۇد، ھاكىم ۋە ئىبنى ھىببان توپلىغان؛ ئەلبانى ۋە  ②
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد، نەسائى ۋە ھاكىم توپلىغان؛ ئىبنى ھەجەر ۋە ئەلبانى  ③
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، وأطاع اإلمام، وأنفق الكرمية، ويارس الرشيك، واجتنب الفساد، فإن نومه هللامن ابتغى وجه 

ونبهه أجر كله. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة، وعىص اإلمام، وأفسد يف األرض، فإنه مل 

 «.يرجع بالكفاف

 قىلىنىدۇكى، نەقىلرەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇئاز ئىبنى جەبەل . 11
 ىى، بىر كىشبىر: دۇىغازات ئىككى تۈرلۈك بول»ېگەن: د مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

ى ياخش ،ئىتائەت قىلسا قوماندانىغا رازىلىقىنى كۆزلەپ غازاتقا چىقسا، هللا
 اليلىقيولىدا سەرپ قىلسا، سەپداشلىرىغا قۇ هللانەرسىلىرىنى كۆرگەن 

ۋە ئويغاق  خلىغانئۇنىڭ ئۇ ،قتىن ساقالنساىبۇزۇقچىل يارىتىپ بەرسە ۋە
 ،، ئەگەر بىر كىشى پەخىرلىنىشبىرىە يەن؛ ھەممىسى ئەجىردۇرنىڭ تىىھال

مەقسىتىدە غازاتقا چىقىپ،  باشقىالرغا كۆرسىتىپ قويۇش ۋە ئاڭلىتىش
ىشى اق كقىلسا، بۇنددا بۇزۇقچىلىق نىمېز قوماندانىغا ئاسىيلىق قىلسا ۋە

 ①.«ىدۇقۇرۇق قول قايتئەجىرسىز 
 

 باب -2

 يولىدىكى جىھادنىڭ غايىسى هللا

ّ﴾ :مۇنداق دەيدۇ تائاال هللا يُن كُلَُُه لِّلََ نە پىت» ﴿َوقَاتّلُوُهْم َحَّتَ ََل َتُكوَن ّفْتَنٌة َوَيُكوَن الَدّ
 ②.«ئۇرۇشۇڭالر بىلەن ئۇالر قەدەر بولغانغا ئۈچۈنهللا تۈگىگەن، دىن پۈتۈنلەي 

ّ َوََل بّالَْيْوّم اْْلّخّر َوََل  :مۇنداق دەيدۇيەنە  تائاال هللا ﴿قَاتّلُوا الََّذيَن ََل ُيْؤّمُنوَن بّالَِلَ
ُ َوَرُسولُُه َوََل َيّديُنوَن ّديَن الَْحَقّ ّمَن الََّذيَن أُوُتوا الّْكَتاَب َحَّتَ ُيْعُطو َم الَِلَ ُموَن َما َحَرَ ا الّْجْزَيَة َعْن َيٍد ُيَحَرّ

قا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە هللاسىلەر ئەھلى كىتابتىن »ُهْم َصاّغُروَن﴾ وَ 
، ناساراالر ئىسانى <نىڭ ئوغلىهللا>نى زەيرۇئىشەنمەيدىغانالر )يەھۇدىيالر ئ

ا ۋە قهللا>دەپ ئېتىقاد قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن، ئۇالر  <نىڭ ئوغلىهللا>
دېگەن بىلەنمۇ ئېتىقاد قىلمىغاننىڭ  <ئاخىرەت كۈنىگە ئېتىقاد قىلىمىز

)ئۆزىنىڭ كىتابىدا( ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى  هللائورنىدىدۇر( بىلەن، 
)سۈننىتىدە( ھارام قىلغان نەرسىلەرنى ھارام بىلمەيدىغانالر ۋە ھەق دىن )يەنى 

                                                            
 دېگەن.« ھەسەن»ئەبۇ داۋۇد ۋە نەسائى توپلىغان، ئەلبانى  ①
 نىڭ بىر قىسمى.ئايەت -39سۈرە ئەنفال  ②
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ئىسالم دىنى(غا ئېتىقاد قىلمايدىغانالر بىلەن تاكى ئۇالر سىلەرگە بويسۇنۇپ 
 ①«.ە تۆلىگەنگە قەدەر ئۇرۇش قىلىڭالرخار ھالدا جىزىي

، الرجل هللافقال: يا رسول ملسو هيلع هللا ىلص عنه: أن أعرابيا أىت النبي  هللاريض  عن أيب موىس. 12

قال ؟ فهللافمن يف سبيل  ،يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل لريى مكانه

 «.هللاهي العليا، فهو يف سبيل  هللامن قاتل لتكون كلمة : »ملسو هيلع هللا ىلص هللارسول 

ئەئرابى قىلىنىدۇكى، بىر  نەقىل مۇسا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىنئەبۇ . 12
مەت يبىر ئادەم غەنى !ئى رەسۇلۇلالھ»نىڭ قېشىغا كېلىپ:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

رىشىش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىدۇ، ېئاتاققا ئ-ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىدۇ، بىر ئادەم نام
 بۇالرنىڭ قايسىسى ،ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىدۇ ئۆزىنى كۆرسىتىپ قويۇشبىر ئادەم 

 ىكىمك: »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  دى،ەپ سورىغانىد «يولىدا ئۇرۇش قىلغان بولىدۇ؟ هللا
ىدا يول هللا ، ئەنە شۇسائۇرۇش قىل ئالىي قىلىش ئۈچۈننىڭ كەلىمىسىنى هللا

 ②.دېدى« ئۇرۇش قىلغان بولىدۇ
عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل ملسو هيلع هللا ىلص  هللاقال: سئل رسول  وعنه. 13

هي العليا، فهو  هللامن قاتل لتكون كلمة : »ملسو هيلع هللا ىلص هللا؟ فقال رسول هللارياء، أي ذلك يف سبيل 

 .«هللايف سبيل 

دىن:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  مۇنداق دەيدۇ: ئەبۇ مۇسا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 13
باتۇرلۇقىنى كۆرسىتىش، گۇرۇھۋازلىق قىلىش ۋە رىيا قىلىش ئۈچۈن ئۇرۇش »

دەپ  «يولىدا ئۇرۇش قىلغان بولىدۇ؟ هللابۇالرنىڭ قايسىسى قىلىدىغانالر بار؛ 
 ئالىي قىلىشنىڭ كەلىمىسىنى هللا كىمكى»: ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ سورالغانىدى،

 ③.دېدى« لىدۇيولىدا ئۇرۇش قىلغان بو هللا ، ئەنە شۇسائۇرۇش قىل ئۈچۈن
فقال: إن الرجل ملسو هيلع هللا ىلص  هللاعنه: أن أعرابيا جاء إىل رسول  هللاريض  موىس عن أيبو . 14

من »ملسو هيلع هللا ىلص:  هللايقاتل للذكر، ويقاتل ليحمد، ويقاتل ليغنم، ويقاتل لريى مكانه، فقال رسول 

 «.عز وجل هللاهي أعىل فهو يف سبيل  هللاقاتل حتى تكون كلمة 

 ملسو هيلع هللا ىلص: بىر ئەئرابى رەسۇلۇلالھ مۇنداق دەيدۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ائەبۇ مۇس. 14

ە ۋمەت ي، غەنىماختىنىشرىشىش، ېئاتاققا ئ-نام»نىڭ قېشىغا كېلىپ: 

                                                            
 ئايەت.  -29سۈرە تەۋبە  ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ③
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، گەنىدىدې «ۇش قىلىدىغانالر بارئۈچۈن ئۇر ئۆزىنى كۆرسىتىپ قويۇش
ئۇرۇش  ئالىي قىلىش ئۈچۈننىڭ كەلىمىسىنى هللا كىمكى»: ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

 ①.دېدى« قىلغان بولىدۇيولىدا ئۇرۇش  هللا ، ئەنە شۇساقىل
أمرت أن أقاتل الناس حتى »قال: ملسو هيلع هللا ىلص  هللاأن رسول  ،عنه هللاعن ابن عمر ريض . 15

، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك هللا، وأن محمدا رسول هللايشهدوا أن ال إله إال 

 «.هللاعصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحق اإلسالم، وحسابهم عىل 

 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر قىلىنىدۇكى،  نەقىلئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 12
الھ ئى بىر ھەقتىن باشقا ھېچهللاكىشىلەر: >بىر تاكى مەن » مۇنداق دېگەن:

 ،گە< دەپ گۇۋاھلىق بەرگەنبەرھەق پەيغەمبىرىدۇرنىڭ هللايوقتۇر، مۇھەممەد 
 .ۇمبۇيرۇلد لىشقاقى ئۇرۇشئۇالر بىلەن ۋە زاكات بەرگەنگە قەدەر  غاناماز ئوقۇغان

ۇ مەندىن ساقالپ قاالاليد مۈلكىنى-ۋە مال قانلىرىقىلسا،  شۇنداقئۇالر ئەگەر 
ئىچكى )، ئۇالرنىڭ ②بۇنىڭدىن مۇستەسنا ئىسالمنىڭ ھەققىپەقەت ئەمما 

 ③«.ئالىدۇهللا ھېسابىنى  (سىرلىرىنىڭ
إذا أمر أمريا ملسو هيلع هللا ىلص  هللاقال: كان رسول  عنه هللاعن سليامن بن بريدة عن أبيه ريض . 16

ومن معه من املسلمني خريا ثم قال:  هللاعىل جيش أو رسية أوصاه يف خاصته بتقوى 

اغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال  لل  ه، قاتلوا من كفر باهللايف سبيل  هللاغزوا باسم »

تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من املرشكني فادعهم إىل ثالث خصال )أو خالل( فأيتهن ما 

أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إىل اإلسالم فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، 

ربهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما ثم ادعهم إىل التحول من دارهم إىل دار املهاجرين وأخ

فأخربهم أنهم يكونون للمهاجرين وعليهم ما عىل املهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها 

الذي يجري عىل املؤمنني، وال يكون لهم يف  هللاكأعراب املسلمني، يجري عليهم حكم 

ة، فإن هم فإن هم أبوا فسلهم الجزيالغنيمة والفيء يشء، إال أن يجاهدوا مع املسلمني، 

 «.وقاتلهم لل  هأجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن با

بىرەر قوشۇنغا  ملسو هيلع هللا ىلصبۇرەيدە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: رەسۇلۇلالھ . 16

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ» ئەرنەئۇتئەبۇ داۋۇد توپلىغان، ئەلبانى ۋە شۇئەيب  ①
غا ھۆرمىتى بىلەن ئۇنىڭ-يەنى قان تۆكۈشكە ئوخشاش گۇناھ سادىر قىلغان بولسا، ئىسالمنىڭ ھەققى ②

 جازا ئىجرا قىلىنىۋېرىدۇ. بىرىلىدىغان
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ③
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قا ا تەقۋادار بولۇشتائاالغ هللا ئۇ كىشىگەە ئەمىر بېكىتسە، ياكى بىرەر جامائەتك
قوماندانلىقى ئاستىدىكى مۇسۇلمانالرغا ياخشى مۇئامىلە قىلىشقا تەۋسىيە  ۋە

 بىلەن غازات نامىنىڭ هللايولىدا »هللا قىالتتى. ئاندىن مۇنداق دەيتتى: 
 ،الرقىلىڭ غازات .نالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىڭالربولغا كاپىر قاهللا ،ڭالرقىلى

ئەزالىرىنى  رنىڭەجەسەتل خىيانەت قىلماڭالر، چەكتىن ئاشۇرۇۋەتمەڭالر،
 كىچىك بالىالرنى ئۆلتۈرمەڭالر.  ،كەسمەڭالر

ئەگەر مۇشرىكالردىن بولغان دۈشمىنىڭگە ئۇچراشساڭ ئۇالرنى ئۈچ شەرتكە 
چاقىرغىن. ئەگەر ئۇالر قايسى بىرىگە كۆنسە، ئۇالردىن قوبۇل قىلغىن ۋە 

 ئۇرۇشتىن قولۇڭنى يىغقىن.
ئۇالر كۆنسە ئۇالردىن  ئالدى بىلەن ئۇالرنى ئىسالمغا چاقىرغىن، ئەگەر

ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇالرنى  .ۋە ئۇرۇشتىن قولۇڭنى يىغقىن قوبۇل قىلغىن
يۇرتلىرىدىن مۇھاجىرالرنىڭ يۇرتلىرىغا ھىجرەت قىلىشقا چاقىرغىن ۋە ئۇالرغا 

كەلگەن ئورۇندىسا مۇھاجىرالرغا شۇنى خەۋەر قىلىپ قويغىنكى، ئەگەر ئۇالر 
نىڭ زىيىنىغا بولغان ۋە مۇھاجىرالرمان بولىدۇ مەنپەئەتتىن ئۇالرمۇ تەڭ بەھرى

 ،؛ ئەگەر ھىجرەت قىلىشنى رەت قىلسائىشالر ئۇالرنىڭمۇ زىيىنىغا بولىدۇ
ئۇالرغا سەھرالىق مۇسۇلمانالرغا ئوخشاش مۇئامىلە قىلىنىدىغانلىقىنى 

تائاالنىڭ مۇئمىنلەرگە ئىجرا بولۇۋاتقان ھۆكۈمى ئۇالرغىمۇ  هللا. جاكارلىغىن
ئوخشاش ئىجرا قىلىنىدۇ. ئۇالر ئەگەر مۇسۇلمانالر بىلەن بىللە جەڭ 

 قىلمىسا، غەنىيمەت ۋە ئولجىدىن نېسىۋىسى بولمايدۇ.
 ،ئۇالرنى جىزىيە تۆلەشكە بۇيرۇغىنئەگەر ئۇالر بۇ شەرتلەرنى رەت قىلسا 

ن قوبۇل قىلىپ، ئۇرۇشتىن قولۇڭنى يىغقىن؛ ئەگەر ئۇالر ماقۇل كۆرسە ئۇالردى
 ①.«ئۇالرغا قارشى جەڭ قىلغىن تائاالدىن ياردەم تىلەپهللا بۇنىمۇ رەت قىلسا، 

بعثت بني يدي الساعة ملسو هيلع هللا ىلص: » هللاعنه قال: قال رسول  هللابن عمر ريض  هللاعن عبد . 17

وحده ال رشيك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة  هللابالسيف، حتى يعبد 

 «.والصغار عىل من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم

قىلىنىدۇكى،  نەقىلدىن ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 17
قا ئىبادەت هللا ۋە شېرىكسىز يېگانە-يەككە»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①
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قىيامەتتىن ئىلگىرى قىلىچ بىلەن ئەۋەتىلدىم.  ، مەنقىلىنىشى ئۈچۈن
مېنىڭ رىزقىم نەيزەمنىڭ سايىسى ئاستىدا قىلىندى. خارلىق ۋە بىچارىلىك 
مېنىڭ بۇيرۇقۇمغا خىالپلىق قىلغان كىشىگە بولىدۇ. كىمكى قايسى بىر 

 ①«.قەۋمگە ئوخشىۋالسا ئۇ شۇالرنىڭ قاتارىدىن ھېسابلىنىدۇ
 

 باب -3

 نلىكى ھەققىدەجىھادنىڭ پەرز ئىكە

﴿ُكّتَب عَلَْيُكُم الّْقَتاُل َوُهَو ُكْرهٌ لَُكْم َوَعََس أَْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو  تائاال مۇنداق دەيدۇ:هللا 
ُ َيْعلَُم َوأَْنُتْم ََل َتْعلَُموَن﴾ ەرز پسىلەرگە جىھاد » َخْْيٌ لَُكْم َوَعََس أَْن ُتّحَبُوا َشْيًئا َوُهَو َشَرٌ لَُكْم َوالَِلَ

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

نەرسىنى ياقتۇرۇشۇڭالر مۇمكىن ئەمما ئۇ سىلەر ئۈچۈن زىيانلىقتۇر. )سىلەرگە 
)شۇنىڭ  ،ر بىلمەيسىلەربىلىدۇ، سىلە هللانېمىنىڭ پايدىلىق ئىكەنلىكىنى( 

 ②«.ئالدىراڭالر( بۇيرۇغانغا هللا ئۈچۈن
ْ ِّف َسّبيّل  مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا ّ ﴿َوقَاتّلُوا َ َسّميٌع عَلّيٌم﴾ الَِلَ ْ أََنَ الَِلَ  َواعْلَُموا

 ھەقىقەتەن )سۆزۈڭالرنى( هللانىڭ يولىدا جىھاد قىلىڭالر، بىلىڭالركى، هللا»
 ③«.ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، )نىيىتىڭالرنى، ئەھۋالىڭالرنى( بىلىپ تۇرغۇچىدۇر

ْنّفُروا ّخَفافًا َوثَّقاًَل َوَجاّهُدوا بّأَْمَوالُّكْم َوأَْنُفّسُكْم ِّف  مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا ﴿ا
ّ َذلُّكْم َخْْيٌ لَُكْم إّْن ُكْنُتْم  ىك نېئى مۇئمىنلەر جامائەسى!( سىلەر ي») َتْعلَُموَن﴾َسّبيّل الَِلَ

قېرى، پىيادە، -بولغان ياكى ئېغىر بولغان ھالەتتە )يەنى مەيلى ياش
ە ئىختىيارىي ۋ ؛ئوڭۇشلۇق ۋە قىيىن شارائىتتا بولۇڭالر ؛ئۇالغلىق بولۇڭالر

نىڭ يولىدا  هللائىختىيارسىز بولۇڭالر ھەممە ئەھۋالدا( جىھادقا چىقىڭالر، 
ىڭالر بىلەن، جېنىڭالر بىلەن جىھاد قىلىڭالر، ئەگەر بىلسەڭالر مۇنداق مېل

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد توپلىغان، ئەلبانى  ①
 ئايەت. -216سۈرە بەقەرە  ②
 ئايەت. -244سۈرە بەقەرە  ③
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 .①«قىلىش سىلەر ئۈچۈن ياخشىدۇر
ّ الََّذيَن ُيَقاتّلُوَنُكْم﴾  مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا رگە سىلە»﴿َوقَاتّلُوا ِّف َسّبيّل الَِلَ

 ②«.يولىدا جىھاد قىلىڭالرهللا ئۇرۇش ئاچقان ئادەملەرگە قارشى 
ْ الُْمْشّرّكنَي َحْيُث َوَجدَتُُموُهْم َوُخُذوُهْم  مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا ﴿فَاقُْتلُوا

ْ لَُهْم كَُلَ َمْرَصٍد﴾ مۇشرىكالرنى قەيەردە ئۇچراتساڭالر شۇ يەردە » َواْحُصُروُهْم َواقُْعُدوا
ئۆلتۈرۈڭالر، ئەسىرگە ئېلىڭالر، قورشاڭالر، ئۇالرنىڭ ئۆتىدىغان يوللىرىنى 

 ③«.كۆزىتىپ تۇرۇڭالر
أمرت أن أقاتل الناس حتى : »ملسو هيلع هللا ىلص هللاعنه قال: قال رسول  هللا. عن أيب هريرة ريض 18

، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم، وأموالهم إال بحقها وحسابهم عىل هللا: ال إله إال يقولوا

 . «عز وجل هللا

قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ  نەقىلئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 18
ئىالھ  ھەق بىرتىن باشقا ھېچ>هللامەن تاكى كىشىلەر »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص
قەدەر ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرۇلدۇم. ئەگەر ئۇالر ئۇ  ېگەنگە< دتۇريوق

سۆزنى ئېيتسا، ئۆزلىرىنىڭ قانلىرى ۋە ماللىرىنى مەندىن ساقالپ قالىدۇ 
رنىڭ )ئىچكى . ئۇال④ئەمما پەقەت ئىسالمنىڭ ھەققى بۇنىڭدىن مۇستەسنا

 ⑤«.ئالىدۇهللا سىرلىرىنىڭ( ھېسابىنى 
ألبايعه عىل ملسو هيلع هللا ىلص  هللاأتيت رسول  قال:عنه  هللاريض عن بشري بن الخصاصية . 19

وأن محمدا عبده ورسوله، وتصيل الخمس،  هللاتشهد أن ال إله إال »اإلسالم، فاشرتط عيل 

، هللاقال: قلت: يا رسول « هللاوتصوم رمضان، وتؤدي الزكاة، وتحج البيت، وتجاهد يف سبيل 

أما اثنتان فال أطيقهام، أما الزكاة فاميل إال عرش ذود، هن رسل أهيل وحمولتهم وأما الجهاد 

، فأخاف إذا حرضين قتال كرهت املوت، هللافيزعمون أنه من وىل، فقد باء بغضب من 

ال صدقة وال جهاد فبم »يده ثم حركها ثم قال:  ملسو هيلع هللا ىلص هللاوخشعت نفيس، قال: فقبض رسول 

 .، أبايعك فبايعني عليهن كلهنهللاقال: ثم قلت: يا رسول « تدخل الجنة؟

                                                            
 ئايەت. -41سۈرە تەۋبە  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -194سۈرە بەقەرە  ②
 مى.ىئايەتنىڭ بىر قىس -2سۈرە تەۋبە  ③
غا ھۆرمىتى بىلەن ئۇنىڭ-يەنى قان تۆكۈشكە ئوخشاش گۇناھ سادىر قىلغان بولسا، ئىسالمنىڭ ھەققى ④

 جازا ئىجرا قىلىنىۋېرىدۇ. بىرىلىدىغان
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ⑤
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بەشىر ئىبنى خەساسىيە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: مەن . 19
نىڭ قېشىغا ئىسالمغا بەيئەت قىلىش ئۈچۈن كەلدىم. ئۇ ماڭا:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

نىڭ هللا قىغا ۋە مۇھەممەدۇيوقل نىڭئىالھ بىر ھەقىن باشقا ھېچت»هللا
بەندىسى ۋە ئەلچىسى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بەرگەيسەن، بەش ۋاق ناماز 
ئوقۇغايسەن، رامىزان روزىسى تۇتقايسەن، زاكاتنى ئادا قىلغايسەن، ھەج 

ئى »دەپ شەرت قويدى. مەن: « يولىدا جىھاد قىلغايسەنهللا قىلغايسەن ۋە 
ڭ مېنى بىرى، زاكات. چۈنكى :رەسۇلۇلالھ! ئىككى شەرتكە تاقىتىم يەتمەيدۇ

تاق ئارتىپ -ئون تۆگەم بار، ئۇالردىن ئائىلەم سۈتىنى سېغىپ، يۈك
: >كىمكى جىھادتىن يۈز ئۆرۈپ كىشىلەريەنە بىرى، جىھاد.  .يدىلىنىدۇپا

نىڭ غەزىپىگە دۇچار بولىدۇ< دېيىشىدۇ، ئەگەر مەن هللاقاچسا، ئۇ چوقۇم 
جېنىمنى ئېلىپ قېچىشىمدىن  ،جەڭگە كىرىپ قالسام ئۆلۈمنى يامان كۆرۈپ

ن ردى. ئاندىۈقولۇمنى تۇتتى ۋە ھەرىكەتلەند ملسو هيلع هللا ىلصدېدىم. رەسۇلۇلالھ « قورقىمەن
« سەدىقىمۇ بەرمەي، جىھادمۇ قىلماي، قانداق جەننەتكە كىرىسەن؟»ماڭا: 

 ملسو هيلع هللا ىلصدېدىم. رەسۇلۇلالھ « ئى رەسۇلۇلالھ! مەن بەيئەت قىالي»دېدى. مەن: 
 ①.ئالدى بەيئەت ئاساسەن رگەشەرتلە ھەممە يۇقىرىقى مەندىن
فقال رجل: يا رسول ملسو هيلع هللا ىلص كنت جالسا عند النبي : قال عن سلمة بن نفيل الكندي. 21

أذال الناس الخيل، ووضعوا السالح، وقالوا: ال جهاد، وقد وضعت الحرب أوزارها فأقبل  هللا

يزال من أمتي أمة يقاتلون عىل الحق ويزيغ  كذبوا، اآلن جاء القتال، وال»بوجهه، قال: ملسو هيلع هللا ىلص 

 .«لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة هللا

مە ئىبنى نۇفەيل كىندى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: مەن ەسەل. 24
 !رەسۇلۇلالھئى »نىڭ قېشىدا ئولتۇراتتىم. بىر ئادەم كېلىپ:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

ى چۈنك يوقجىھاد  >ئەمدىۋە:  تاشلىدى، قورالالرنى خارالپكىشىلەر ئاتالرنى 
 «دېيىشىۋاتىدۇ <تۈگىدى( جەڭ)يەنى  تاشلىدىڭ ئېغىر يۈكىنى ئۆزىنى جەڭ

جەڭ  ،پتۇخاتالىشىئۇالر » تۇرۇپ: قاراپغا نىڭئۇ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دېگەنىدى،
مېنىڭ ئۈممىتىمدىن بىر تۈركۈم جامائەت كەلدى. ئەمدى دەۋرى  قىلىشنىڭ

ئۇالرغا مەلۇم قەۋملەرنىڭ  هللاھەمىشە ھەق ئۈستىدە ئۇرۇش قىلىدۇ. 
ۋە شۇالرنى ۋاسىتە قىلىش ئارقىلىق ئۇالرغا  بىرىدۇدىللىرىنى مايىل قىلىپ 

                                                            
 دېگەن. « سەھىھ»ۋە ھاكىم توپلىغان، ھاكىم ئەھمەد، تەبرانى  ①
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 «قىيامەت كۈنىگىچە مۇشۇنداق داۋام قىلىدۇ ھەتتارىزىق بېرىپ تۇرىدۇ. 
 ①.دېدى

جاهدوا املرشكني : »ملسو هيلع هللا ىلص هللاعنه قال: قال رسول  هللاريض بن مالك عن أنس . 21

 «.وأنفسكم وألسنتكم بأموالكم

قىلىنىدۇكى،  نەقىلئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 21
 ىلەنب تىللىرىڭالر ۋە جانلىرىڭالر ماللىرىڭالر،»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 ②«!قىلىڭالر جىھاد قارشى مۇشرىكالرغا

اإلسالم سهم  :اإلسالم مثانية أسهم» :قالملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  ،عنه هللاعن حذيفة ريض . 22

والصالة سهم والزكاة سهم والصوم سهم وحج البيت سهم واألمر باملعروف سهم والنهي عن 

 «.سهم وقد خاب من ال سهم له هللاملنكر سهم والجهاد يف سبيل 

قىلىنىدۇكى،  نەقىلھۇزەيفە ئىبنى يەمانى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 22
ئىسالم سەككىز ئۈلۈشتۇر: ئىسالم كەلتۈرۈش : »ېگەند مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 ،رامىزان روزىسى بىر ئۈلۈش ،زاكات بىر ئۈلۈش ،ناماز بىر ئۈلۈش ،بىر ئۈلۈش

يامانلىقتىن توسۇش بىر  ،ياخشىلىققا بۇيرۇش بىر ئۈلۈش ،ھەج بىر ئۈلۈش
كىمنىڭ ئۇنىڭدىن بىرەر  .ئۈلۈشبىر قىلىش جىھاد يولىدا هللا  ،لۈشئۈ

 ③«.ئۈلۈشى بولمىسا، ئۇ چوقۇم زىيان تارتىدۇ
ال هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ملسو هيلع هللا ىلص: »عنها قالت: قال النبي  هللاوعن عائشة ريض . 23

 «.ونية، وإذا استنفرتم فانفروا

 ملسو هيلع هللا ىلصقىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ  نەقىلدىن ارەزىيەلالھۇ ئەنھئائىشە . 23
 ④فەتىھ بولغاندىن كېيىن ھىجرەت قىلىش يوق. (مەككە)»دېگەن:  مۇنداق

                                                            
 دېگەن. « سەھىھ» نەسائى توپلىغان، ئەلبانى ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد، نەسائى ۋە ھاكىم توپلىغان، ئەلبانى  ②
 دېگەن.« ھەسەن»بەززار توپلىغان، ئەلبانى  ③
مەككىدىن مەدىنىگە ھىجرەت  مەككە فەتىھ بولغاندىن كېيىنئەينى چاغدا ئىزاھات: بۇ ھەدىس  ④

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

دېگەنلىكتۇر چۈنكى « بولۇپ بولغاندىن كېيىن مەككىدىن مەدىنىگە ھىجرەت قىلسا ئەجىر بولمايدۇ
لىش توختاپ قالمىغۇچە ھىجرەت قىلىش توختاپ قالمايدۇ، كۈن غەربتىن تەۋبە قى: »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 — دېگەن(« سەھىھ»دېگەن )ئەبۇ داۋۇد توپلىغان، ئەلبانى « چىقمىغۇچە تەۋبە قىلىش توختاپ قالمايدۇ
 تەرجىماندىن.
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لېكىن جىھاد ۋە جىھادقا نىيەت قىلىش بار، ئەگەر سىلەر جىھادقا 
 ①دېگەن.« چاقىرىلساڭالر، چىقىڭالر

أنا وأخي فقلت: بايعنا عىل الهجرة. ملسو هيلع هللا ىلص قال: أتيت النبي  عنه هللاعن مجاشع ريض . 24

 .«عىل اإلسالم والجهاد»قلت: عالم تبايعنا؟ قال:  «مضت الهجرة ألهلها»فقال: 

مۇجاشىئ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: قېرىندىشىم ئىككىمىز . 24
 نىڭ قېشىغا كەلدۇق. مەن ئۇنىڭغا:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

پەيغەمبەر دېسەم،  —بىزدىن ھىجرەت قىلىش ئۈچۈن بەيئەت ئالساڭ،  —
 : ملسو هيلع هللا ىلص

جرەت قىلغانالر بىلەن ۋاقتىدا ھىھىجرەت قىلىشنىڭ زامانى ئۆز  —
 دېدى. مەن: —ئاخىرالشتى، 

ەر پەيغەمبدەپ سورىسام،  —ئۇنداقتا بىزدىن نېمىگە بەيئەت ئالىسەن؟  —
 : ملسو هيلع هللا ىلص

 ②دەپ جاۋاب بەردى. —ئىسالم ۋە جىھادقا،  —
 

 باب -4

 پەزىلىتى يولىدىكى جىھاد ۋە مۇجاھىدالرنىڭ هللا

َرّر َوالُْمَجاّهُدوَن ﴿ََل َيْسَتّوي  دەيدۇ: مۇنداق تائاال هللا الَْقاعُّدوَن ّمَن الُْمْؤّمّننَي غَْْيُ أُوِّل الَضَ
ُ الُْمَجاّهّديَن بّأَْمَوالّّهْم َوأَْنُفّسّهْم عَََل الْقَ  َل الَِلَ ّ بّأَْمَوالّّهْم َوأَْنُفّسّهْم فََضَ  َوعََد اعّّديَن َدَرَجًة َوكََُلً ِّف َسّبيّل الَِلَ

ُ الُْحْسََن وَ  ُ الَِلَ ُ الُْمَجاّهّديَن عَََل الَْقاعّّديَن أَْجًرا َعّظيًما ۞ َدَرَجاٍت ّمْنُه َوَمْغّفَرةً َوَرْحَمًة َوكَاَن الَِلَ َل الَِلَ  َغُفوًرا فََضَ
مۇئمىنلەردىن ئۆزرىسىز )ئەما، توكۇر، كېسەلگە ئوخشاش ئۆزرىسى » َرّحيًما ۞﴾

 ماللىرىنى، يولىدا هللابارالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا( جىھادقا چىقمىغانالر 
 نى،ماللىرى. هللا بولمايدۇ باراۋەر بىلەن قىلغۇچىالر جىھاد تىكىپ جانلىرىنى
ئالىي( ) بىر چىقمىغانالردىن جىھادقا قىلغۇچىالرنى جىھاد تىكىپ جانلىرىنى

 بولۇپ ئۆزرىسى يەنى) كىشىلەر خىل ئىككى بۇ. قىلدى ئۈستۈن دەرىجە
 ەتنىجەننهللا ە جىھادقا چىققۇچىالر(نىڭ ھەممىسىگە ۋ چىقالمىغانالر جىھادقا

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
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 ئۇالرنى قىلىپ، ئاتا ئەجىر بۈيۈك قىلغۇچىالرغا جىھاد. هللا قىلدى ۋەدە
( ئۇالرغا[. هللا )92] قىلدى( ئارتۇق چىقمىغانالردىن جىھادقا تۇرۇپ ئۆزرىسىز)

 مەغپىرەتهللا  قىلدى، ئاتا رەھمەت ۋە مەغپىرەت مەرتىۋىلەر، بەلەن
 ①[«.96ھايىتى مېھرىباندۇر ]ىلغۇچىدۇر، ناق

ْنَيا  مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا ّ الََّذيَن َيْشُروَن الَْحَياةَ الَدُ ﴿فَلُْيَقاتّْل ِّف َسّبيّل الَِلَ
ّ فَُيْقَتْل أَْو َيْغلّْب فََسْوَف ُنْؤتّيّه أَْجًرا َعّظيًما﴾ دۇنيا » بّاْْلّخَرّة َوَمْن ُيَقاتّْل ِّف َسّبيّل الَِلَ

-يولىدا )جېنىنى، پۇل هللاتىرىكچىلىكىنى ئاخىرەتكە تېگىشىدىغانالر 
يولىدا جىھاد قىلىپ هللا كىمكى  .مېلىنى پىدا قىلىپ( جىھاد قىلسۇن

 ②.«ئۆلتۈرۈلسە ياكى غەلىبە قىلسا، بىز ئۇنىڭغا كاتتا ئەجىر ئاتا قىلىمىز
ّ بّأَْمَوالّّهْم ﴿الََّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُرو مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا ا َوَجاَهُدوا ِّف َسّبيّل الَِلَ

ُرُهْم َربَُُهْم بَّرْحَمٍة ّمْنُه وَ  ّ َوأُولَّئَك ُهُم الَْفائُّزوَن ۞ ُيَبَشّ ّرْضَواٍن َوَجَنَاٍت لَُهْم َوأَْنُفّسّهْم أَْعَظُم َدَرَجًة ّعْنَد الَِلَ
َ ّعْنَدهُ أَْجٌر َعّظيٌم ۞﴾ّفيَها َنّعيٌم ُمّقيٌم ۞ َخالّّديَن ّفيَها أََبًدا إّ  ئىمان ئېيتقانالرنىڭ، » َنَ الَِلَ

 ھادجى يولىدا نىڭهللاھىجرەت قىلغانالرنىڭ ۋە ماللىرى ھەم جانلىرى بىلەن 
 بساۋا) شۇالر ئەنە كاتتىدۇر، ئەڭ دەرگاھىدا نىڭهللا دەرىجىسى قىلغانالرنىڭ

[. پەرۋەردىگارى ئۇالرغا 24ېرىشكۈچىلەردۇر ]ئ مەقسىتىگە( بىلەن تېپىش
، ئۇالر بىرىدۇئۆزىنىڭ رەھمىتى، رازىلىقى ۋە جەننەتلىرى بىلەن خۇشخەۋەر 

[. ئۇالر جەننەتلەردە مەڭگۈ 21مەتكە ئېرىشىدۇ ]ئجەننەتلەردە مەڭگۈلۈك نې
 ③[«.22] بار ساۋاب كاتتا( ئۇالرغا) دەرگاھىدا نىڭهللاقالىدۇ. شۈبھىسىزكى، 

ى ّمَن الُْمْؤّمّننَي أَْنُفَسُهْم َوأَْمَوالَُهْم بّأََنَ لَُهُم  :مۇنداق دەيدۇيەنە  تائاال هللا َ اْشََتَ ﴿إَّنَ الَِلَ
ُيْقَتلُوَن َوعًْدا عَلَْيّه َحَقًا ِّف الَتَْوَراّة َواْْلّْنّجي  ّ فََيْقُتلُوَن َو أَْوََف  ْن ّل َوالُْقْرآّن َومَ الَْجَنََة ُيَقاتّلُوَن ِّف َسّبيّل الَِلَ

ّ فَاْسَتْبّشُروا بَّبْيّعُكُم الََّذي َباَيْعُتْم بّّه َوَذلَّك ُهَو الَْفْوُز الَْعّظيُم﴾  هللاشۈبھىسىزكى، » بَّعْهّدهّ ّمَن الَِلَ
رىپ ىى، ماللىرىنى ئۇالرغا جەننەتنى بمۇئمىنلەردىن ئۇالرنىڭ جانلىرىن

 ەۋ ئۆلتۈرىدۇ( دۈشمەنلەرنى) قىلىپ ئۇرۇش يولىدا نىڭهللائۇالر  ،سېتىۋالدى
)جىھاد  .شەھىد بولىدۇ( قىلىپ جىھاد بىلەن دۈشمەنلەر يەنى) ئۆلتۈرۈلىدۇ

 رىاتتا، ئىنجىلدا ۋە قۇرئاندا زىكقىلغۇچىالرغا جەننەتنى ۋەدە قىلىش( تەۋر
                                                            

 ئايەتلەر. -96، -92سۈرە نىسا  ①
 .ئايەت -74نىسا سۈرە  ②
 ئايەتكىچە. -22ئايەتتىن  -24سۈرە تەۋبە  ③
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 ىقىلغۇچ ۋاپا بەك تىنمۇهللا ۋەدىسىگە ۋەدىسىدۇر، راست( نىڭ)هللاقىلىنغان 
ن بۇ سوداڭالردىن خۇشال قىلغا( يوق. ئەھەدى ۋاپادار تىنمۇهللا يەنى) بار؟ كىم

 ①.«بولۇڭالر، بۇ زور مۇۋەپپەقىيەتتۇر
ُيَثَبّْت  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:هللا  َ َيْنُصْرُكْم َو ﴿َيا أََيَُها الََّذيَن آَمُنوا إّْن َتْنُصُروا الَِلَ

 بەرسەڭالر، دەميار( دىنىغا نىڭهللا يەنى) قاهللائى مۇئمىنلەر! سىلەر »أَقَْداَمُكْم﴾ 
رىدۇ، قەدىمىڭالرنى )ئۇرۇش ىدەم ب( يارقارشى دۈشمىنىڭالرغا) سىلەرگە هللا

 ②«.مەيدانلىرىدا( بەرقارار قىلىدۇ

ّ َوَرُسولّّه ُثَمَ لَْم َيْرَتاُبوا  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:هللا  ﴿إَّنََما الُْمْؤّمُنوَن الََّذيَن آَمُنوا بّالَِلَ
اّدقُوَن﴾َوَجاَهُدوا  ّ أُولَّئَك ُهُم الَصَ ي( ىشۈبھىسىزكى، )ھەقىق» بّأَْمَوالّّهْم َوأَْنُفّسّهْم ِّف َسّبيّل الَِلَ

قا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىمان كەلتۈرگەن، ئاندىن )ئىمانىدا( هللامىنلەر ۇئم
نىڭ يولىدا جىھاد هللاشەك كەلتۈرمىگەن، ماللىرى بىلەن، جانلىرى بىلەن 

 ③.«ە شۇالر )ئىمان دەۋاسىدا( راستچىلالردۇرقىلغانالردۇر، ئەن
َيا أََيَُها الََّذيَن َآَمُنوا َهْل أَُدلَُُكْم عَََل تَّجاَرٍة ُتنّجيُكم َمّْن ﴿ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:هللا 

ّ َورَ ۞  عََذاٍب أَلّيٍم  ّ بّأَْمَوالُّكْم َوأَنُفّسُكْم َذلُّكْم َخْْيٌ لََُكْم إّن ُكنُتْم ُتْؤّمُنوَن بّالَِلَ ُسولّّه َوُتَجاّهُدوَن ِّف َسّبيّل الَِلَ
ّكَن َطيَّ ۞  َتْعلَُموَن  َبًة ِّف َجَنَاّت عَْدٍن َيْغّفْر لَُكْم ُذُنوَبُكْم َوُيْدّخلُْكْم َجَنَاٍت َتْجّري ّمن َتْحّتَها اْْلَْنَهاُر َوَمَسا

ّر الُْمْؤّمّننَي ۞  َذلَّك الَْفْوُز الَْعّظيُم  يٌب َوَبَشّ ّ َوفَْتٌح قَّر ۞ َيا أََيَُها الََّذيَن آَمُنوا  َوأُْخَرى ُتّحَبُوَنَها َنْصٌر َمَّن الَِلَ
ّرَيُ  ّ قَاَل الَْحَوا ّرينََّي َمْن أَْنَصاّري إََّل الَِلَ َيَم لّلَْحَوا ْبُن َمْر ّ َكَما قَاَل عّيََس ا ّ وَن َنْحُن أَْنَصاُكوُنوا أَْنَصاَر الَِلَ ُر الَِلَ

يَن ۞﴾فَآَمَنْت َطائَّفٌة ّمْن َبِّن إّْسَرائّيَل َوَكَفَرْت َطائَّفٌة فَ   أََيَْدَنا الََّذيَن آَمُنوا عَََل عَُدَوّّهْم فَأَْصَبُحوا َظاّهّر
ئى مۇئمىنلەر! سىلەرگە سىلەرنى قاتتىق ئازابتىن قۇتۇلدۇرىدىغان بىر »

( چىن) پەيغەمبىرىگە ئۇنىڭ ۋە قاهللا .[14تىجارەتنى كۆرسىتىپ قويايمۇ؟ ]
اد جىھ بىلەن ېنىڭالرج بىلەن، مېلىڭالر يولىدا نىڭهللا ئېيتقايسىلەر، ئىمان

[. )شۇنداق 11سىلەر ئۈچۈن ياخشىدۇر ]بۇ قىلغايسىلەر، ئەگەر بىلسەڭالر 
 سىلەرنى قىلىدۇ، مەغپىرەت گۇناھلىرىڭالرنى سىلەرنىڭهللا قىلساڭالر( 

ەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرگۈزىدۇ، دائىمىي ئۆست ئاستىدىن
الردا )تۇرغۇزىدۇ(، بۇ چوڭ تۇرالغۇ بولغان جەننەتلەردىكى گۈزەل ساراي

                                                            
 ئايەت. -111سۈرە تەۋبە  ①
 ئايەت. -7سۈرە مۇھەممەد  ②
  ئايەت. -12سۈرە ھۇجۇرات  ③
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[. سىلەرگە )مەرھەمەت قىلىنىدىغان( سىلەر ياخشى 12مۇۋەپپەقىيەتتۇر ]
 يېقىن ۋە نۇسرەت كېلىدىغان تىنهللاكۆرىدىغان ئىككىنچى بىر نېئمەت 

)يەنى مەككىنىڭ فەتىھ قىلىنىشى( دۇر، )ئى مۇھەممەد!( مۇئمىنلەرگە  غەلىبە
ىنلەر! ۇئمئى م. [13)بۇ روشەن مەرھەمەت بىلەن( خۇشخەۋەر بەرگىن ]

ن ىۇئمھەۋارىيۇنالر )يەنى ئىسا ئەلەيھىسساالمغا دەسلەپتە ئىمان ئېيتقان م
مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسا  .لۇڭالرونىڭ ياردەمچىلىرى بهللاقەۋم(دەك 

قا كىملەر هللانىڭ دەۋىتىنى تەبلىغ قىلىشتا( )هللا>ۋارىيۇنالرغا: ھە
 <نىڭ ياردەمچىلىرىمىزهللابىز >دېدى، ھەۋارىيۇنالر:  <ياردەمچىلىرىم بولىدۇ؟

ئىسرائىل ئەۋالدىدىن بىر تائىپە ئىمان ئېيتتى، يەنە بىر تائىپە كاپىر  .دېدى
تە يۆلەك-ىدا يارمىنلەرگە ئۇالرنىڭ ئۆز دۈشمەنلىرىگە قارشى تۇرۇشۇئم .بولدى

 ①[«.14مىنلەر غالىب بولدى ]ۇئبولدۇق، شۇنىڭ بىلەن م
ّ  :تائاال مۇنداق دەيدۇ هللا ﴿أََجَعلُْتْم ّسَقاَيَة الَْحاَجّ َوّعَماَرةَ الَْمْسّجّد الَْحَراّم َكَمْن آَمَن بّالَِلَ

ّ ََل َيْسَتُووَن ّعْنَد ا الّّمنَي ۞ الََّذيَن آَمُنوا َوالَْيْوّم اْْلّخّر َوَجاَهَد ِّف َسّبيّل الَِلَ ُ ََل َيْهّدي الَْقْوَم الَظَ ّ َوالَِلَ لَِلَ
لَّئَك ُهُم  ّ َوأُو ّ بّأَْمَوالّّهْم َوأَْنُفّسّهْم أَْعَظُم َدَرَجًة ّعْنَد الَِلَ الَْفائُّزوَن ۞ َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِّف َسّبيّل الَِلَ

ُرُهْم َربَُُهْم بَّرْحَمٍة ّمْنُه  َ ّعْنَدهُ أَْجٌر ُيَبَشّ َوّرْضَواٍن َوَجَنَاٍت لَُهْم فّيَها َنّعيٌم ُمّقيٌم ۞ َخالّّديَن ّفيَها أَبًَدا إَّنَ الَِلَ
سىلەر ھاجىالرنى سۇ بىلەن تەمىنلەشنى، مەسجىدى ھەرەمنى ئاۋات » َعّظيٌم ۞﴾

 جىھاد يولىدا نىڭهللائىمان ئېيتقان ۋە  كۈنىگە ئاخىرەت قا،هللاقىلىشنى 
 رئۇال نەزىرىدە نىڭهللا !ھېسابالمسىلەر؟ ئوخشاش( ئىمانىغا) قىلغانالرنىڭ

 ئىمان[. 19] قىلمايدۇ ھىدايەت قەۋمنى زالىم . هللائەمەس ئوخشاش
 بىلەن جانلىرى ھەم ماللىرى ۋە قىلغانالرنىڭ ھىجرەت ئېيتقانالرنىڭ،

 ئەڭ دەرگاھىدا نىڭهللاقىلغانالرنىڭ دەرىجىسى  جىھاد يولىدا نىڭهللا
 ئېرىشكۈچىلەردۇر مەقسىتىگە( بىلەن تېپىش ساۋاب) شۇالر ئەنە كاتتىدۇر؛

 نبىلە جەننەتلىرى ۋە رازىلىقى رەھمىتى، ئۆزىنىڭ ئۇالرغا پەرۋەردىگارى[. 24]
الر ئۇ[. 21] رىشىدۇئې مەتكەئنې مەڭگۈلۈك جەننەتلەردە ئۇالر رىدۇ،بى خۇشخەۋەر

 اكاتت( ئۇالرغا) دەرگاھىدا نىڭهللاجەننەتلەردە مەڭگۈ قالىدۇ. شۈبھىسىزكى، 
 ②.«[22] بار ساۋاب

                                                            
 ئايەتكىچە. -41ئايەتتىن  -14 پسۈرە سە ①
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، فقال رجل: ما أبايل أن ال أعمل ملسو هيلع هللا ىلصعن النعامن بن بشري قال: كنت عند منرب النبي  .25

عمال بعد اإلسالم إال أن أسقي الحاج وقال آخر: ما أبايل أن ال أعمل عمال بعد اإلسالم إال أن 

أفضل مام قلتم، فزجرهم عمر وقال:  هللاأعمر املسجد الحرام، وقال آخر: الجهاد يف سبيل 

وهو يوم جمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت ملسو هيلع هللا ىلص  هللاواتكم عند منرب رسول ال ترفعوا أص

﴿أََجَعلُْتْم ّسَقاَيَة الَْحاَجّ َوّعَماَرةَ الَْمْسّجّد الَْحَراّم َكَمْن آَمَن فاستفتيته فيام اختلفتم فيه، فنزل: 
 [ إىل آخرها.19]التوبة:  بّاهلل﴾

نۇئمان ئىبنى بەشىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: مەن . 22
 نىڭ مۇنبىرىنىڭ يېنىدا ئىدىم. بىر كىشى: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ئىسالم دىنىغا كىرگەندىن كېيىن، ھاجىالرنى سۇ بىلەن  —
 ى:دېدى. يەنە بىر كىش —تەمىنلەشتىن باشقا ئىش قىلمىساممۇ بولۇۋېرىدۇ، 

ىن، بەيتۇلھەرەمنى ئاۋات قىلىشتىن ئىسالم دىنىغا كىرگەندىن كېي —
 دېدى. ئۈچىنچى كىشى: —باشقا ئىش قىلمىساممۇ بولۇۋېرىدۇ، 

 —سىلەر دېگەن ئىشالرنىڭ ھەممىسىدىن جىھاد قىلىش ئەۋزەل،  —
 :نى چەكلەپرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇالر دېدى. ئۆمەر

نىڭ مۇنبىرىنىڭ ئەتراپىدا ئاۋازىڭالرنى يۇقىرى  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  —
مەڭالر! بۈگۈن جۈمە كۈنى، جۈمە نامىزىنى ئوقۇپ بولۇپ مەن رەسۇلۇلالھ كۆتۈر

ېدى. د —، بىرەيدىن سىلەر ئىختىالپ قىلىشقان مەسىلە ھەققىدە سوراپ  ملسو هيلع هللا ىلص
﴿أََجَعلُْتْم ّسَقاَيَة الَْحاَجّ َوّعَماَرةَ الَْمْسّجّد تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى: هللا شۇ ۋاقىتتا 

ُ ََل َيْهّدي الَْقْوَم  الَْحَراّم َكَمْن آَمَن  ّ َوالَِلَ ّ ََل َيْسَتُووَن ّعْنَد الَِلَ ّ َوالَْيْوّم اْْلّخّر َوَجاَهَد ِّف َسّبيّل الَِلَ بّالَِلَ
الّّمنَي﴾ سىلەر ھاجىالرنى سۇ بىلەن تەمىنلەشنى، مەسجىدى ھەرەمنى ئاۋات » الَظَ

ولىدا جىھاد ي نىڭهللا ۋە ئېيتقان ئىمان كۈنىگە ئاخىرەت قا،هللاقىلىشنى 
 رئۇال نەزىرىدە نىڭهللا !قىلغانالرنىڭ )ئىمانىغا( ئوخشاش ھېسابالمسىلەر؟

 ②«.①قىلمايدۇ ھىدايەت قەۋمنى زالىم. هللا ئەمەس ئوخشاش
اإلميان »، أي األعامل أفضل؟ قال: هللاعنه قال: قلت: يا رسول هللا عن أيب ذر ريض . 26

أنفسها عند أهلها، وأكرثها »قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ هللا« بالل  ه، والجهاد يف سبيل 

 «.مثنا
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 ملسو هيلع هللا ىلصمۇنداق دەيدۇ: مەن رەسۇلۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ غىفارىزەر ئەبۇ . 26
قا ئىمان هللا»ئۇ:  سام،دەپ سورى «ى ئەڭ ئەۋزەل؟ىسئەمەللەرنىڭ قايس»دىن: 

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

 ①دېدى. «قىممەت بولغىنىئېسىل، باھاسىمۇ ئەڭ 
أي األعامل أفضل؟ قال: ملسو هيلع هللا ىلص  هللاعنه قال: سألت رسول  هللاعن ابن مسعود ريض . 27

الجهاد يف سبيل »قلت: ثم أي؟ قال: « بر الوالدين»قلت: ثم أي؟ قال: « الصالة عىل وقتها»

 .«هللا

ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: مەن . 27
دەپ سورىسام، رەسۇلۇلالھ « ئەڭ ئەۋزەل؟قايسى ئەمەل »دىن:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

دېسەم، « ئاندىن قالسىچۇ؟»دېدى. مەن: « ئۆز ۋاقتىدا ئوقۇلغان ناماز: »ملسو هيلع هللا ىلص
 ئاندىن»دېدى. مەن: « ئانىغا ياخشىلىق قىلىش-ئاتا: »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

دەپ جاۋاب « يولىدا جىھاد قىلىش: »هللا ملسو هيلع هللا ىلصدېسەم، رەسۇلۇلالھ « قالسىچۇ؟
 ②بەردى.
إميان »أي العمل أفضل؟ قال: ملسو هيلع هللا ىلص قال: سئل النبي عنه  هللا. عن أيب هريرة ريض 28

 «.حج مربور»قيل: ثم ماذا؟ قال: « هللالجهاد يف سبيل »قيل: ثم ماذا؟ قال: « ه ورسولهبالل  

دىن:  ملسو هيلع هللا ىلصئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: رەسۇلۇلالھ . 28
ۋە  هللا: »ملسو هيلع هللا ىلص، رەسۇلۇلالھ لغانىدىدەپ سورا« قايسى ئەمەل ئەڭ ئەۋزەل؟»

دەپ « ئاندىن قايسى؟»دېدى. « ئۇنىڭ رەسۇلىغا ئىمان كەلتۈرۈش
ئاندىن »دېدى. « يولىدا جىھاد قىلىش هللا: »ملسو هيلع هللا ىلص، رەسۇلۇلالھ لغانىدىسورا

 «قىلىنغان ھەج توغرا رەۋىشتە: »ملسو هيلع هللا ىلص، رەسۇلۇلالھ لغانىدىەپ سوراد« قايسى؟
 ③بەردى. بدەپ جاۋا
فقال: دلني عىل ملسو هيلع هللا ىلص  هللاعنه قال: جاء رجل إىل رسول  هللاوعن أيب هريرة ريض . 29

هل تستطيع إذا خرج املجاهد أن تدخل » ملسو هيلع هللا ىلص: . قال«ال أجده» عمل يعدل الجهاد، قال:

 !؟قال: ومن يستطيع ذلك «تفطر؟مسجدك، فتقوم وال تفرت، وتصوم وال 

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
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نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ ھۇرەيرە . 29
مېنى جىھادقا باراۋەر كېلىدىغان بىرەر ئەمەلگە »قېشىغا بىر كىشى كېلىپ: 

مەن ئۇنداق ئەمەلنى : »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  گەنىدى،دې« باشالپ قويغىن
جەڭگە چىقىپ كەتسە، سەن مەسجىدكە بىلمەيمەن. ئەگەر بىر مۇجاھىد 

قادىر  كىرىپ چارچىماستىن قىيامدا تۇرۇشقا، ئۈزۈلدۈرمەي روزا تۇتۇشقا
« ؟!كىممۇ قادىر بواللىسۇن»، ئۇ كىشى: غانىدىدەپ سورى« بوالالمسەن؟

 ①دېدى.
، نرى الجهاد أفضل العمل، أفال هللاعنها قالت: قلت: يا رسول  هللاعن عائشة ريض . 31

 «.لكن أفضل الجهاد: حج مربور: »ملسو هيلع هللا ىلص نجاهد؟ فقال

نىڭ هللائى »مەن:  ئەنھا مۇنداق دەيدۇ: ۇئائىشە رەزىيەلالھ. 34
 ەڭ ئەۋزىلى دەپ قارايمىز.ئەمەللەرنىڭ ئقىلىشنى جىھاد بىز ! پەيغەمبىرى

لەر سى)»: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،سەمدې «جىھاد قىلمايمىزمۇ؟ مۇبىز ئايالالرئۇنداقتا، 
 ②دېدى. «قىلىنغان ھەجدۇر جىھادنىڭ ئەۋزىلى توغرا رەۋىشتە ئۈچۈن(
، ما يعدل الجهاد يف سبيل هللاقيل: يا رسول  عنه قال: هللاوعن أيب هريرة ريض . 31

ال : »ملسو هيلع هللا ىلص فأعادوا عليه مرتني أو ثالثا كل ذلك يقول« ال تستطيعونه: »ملسو هيلع هللا ىلص؟ قال هللا

 هللاكمثل الصائم القائم القانت بآيات  هللامثل املجاهد يف سبيل ملسو هيلع هللا ىلص: »ثم قال  ،«تستطيعونه

 «.هللال يفرت من صيام، وال صالة، حتى يرجع املجاهد يف سبيل 

 هللا»گە:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە . 31
 ،گەنىدىدېيىل« تائاال يولىدىكى جىھادقا قايسى ئەمەل باراۋەر بوالاليدۇ؟

 دەپ جاۋاب بەردى.« تاقىتىڭالر يەتمەيدۇ ئۇنى قىلىشقا: »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
، غانىدىيۇقىرىقى سوئالنى ئىككى ياكى ئۈچ قېتىم تەكرارلى سورىغۇچى

، دېدى« ئۇنى قىلىشقا تاقىتىڭالر يەتمەيدۇ»ھەر قېتىمدا:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
يولىدىكى مۇجاھىدنىڭ مىسالى كۈندۈزى ئۈزۈلدۈرمەي روزا  هللا»ئاندىن: 

نىڭ ئايەتلىرىنى هللاقىيامدا تۇرغان، ھەمىشە تۇتقان، كېچىسى ئۇخلىماي 
يولىدا جىھادقا چىقىپ كەتكەن شۇ مۇجاھىد قايتىپ كەلگەنگە  هللائوقۇغان، 

قەدەر روزا تۇتۇشتىن ۋە ناماز ئوقۇشتىن قىلچە سۇسلىشىپ قالمىغان كىشىگە 
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 ①دېدى.« ئوخشايدۇ
ربا،  لل  همن ريض با»قال: ملسو هيلع هللا ىلص  هللاعنه: أن رسول  هللاعن أيب سعيد الخدري ريض . 32

، فعجب لها أبو سعيد، فقال: أعدها عيل يا «وباإلسالم دينا، ومبحمد رسوال، وجبت له الجنة

بها العبد مائة درجة يف الجنة، ما بني  هللاوأخرى يرفع »، فأعادها عليه، ثم قال: هللارسول 

الجهاد يف سبيل »؟ قال: هللاقال: وما هي يا رسول « كل درجتني كام بني السامء واألرض

 «.هللالجهاد يف سبيل ، هللا

قىلىنىدۇكى،  نەقىلئەبۇ سەئىد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 32
 ئىكەنلىكىگە، رەب نىڭهللائى ئەبۇ سەئىد! كىمكى : »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
ئىكەنلىكىگە رازى  پەيغەمبەر مۇھەممەدنىڭ ئىكەنلىكىگە، دىن ئىسالمنىڭ

دېدى. ئەبۇ سەئىد ھەيران بولۇپ: « بولسا، ئۇنىڭغا جەننەت ۋاجىب بولىدۇ
 پتەكرارال قايتا ملسو هيلع هللا ىلصدېگەندە، رەسۇلۇلالھ « ئۇنى قايتا دېگىن !رەسۇلۇلالھئى »

ېيىن يەنە بىر ئەمەل بار، ئۇ ئارقىلىق بەندە يۈز ك ئۇنىڭدىن»: ئاندىن. بەردى
 «زېمىندەك كېلىدۇ-دەرىجە كۆتۈرۈلىدۇ، ھەر ئىككى دەرىجىنىڭ پەرقى ئاسمان

، غانىدىدەپ سورى« ئۇ قايسى ئەمەل؟ رەسۇلۇلالھ!ئى »دېدى. ئەبۇ سەئىد: 
 ②دېدى. «جىھاد يولىدىكى  هللا جىھاد، يولىدىكى هللا»: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

رأس األمر اإلسالم، وعموده »: ملسو هيلع هللا ىلص هللاقال رسول  عنه قال: هللاعن معاذ ريض . 33

 .«الصالة، وذروة سنامه الجهاد

 قىلىنىدۇكى، نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمۇئاز ئىبنى جەبەل . 33
ئىشنىڭ بېشى ئىسالمدۇر، تۈۋرۈكى نامازدۇر »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ③دېدى.«. ۋە چوققىسى جىھادتۇر
بشعب فيه ملسو هيلع هللا ىلص  هللاعنه قال: مر رجل من أصحاب رسول  هللاعن أيب هريرة ريض . 34

عيينة من ماء عذبة، فأعجبته، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت يف هذا الشعب، ولن أفعل 

ال تفعل؛ فإن مقام أحدكم يف »فقال: ملسو هيلع هللا ىلص  هللافذكر ذلك لرسول ملسو هيلع هللا ىلص  هللاحتى أستأذن رسول 

لكم، ويدخلكم  هللاأفضل من صالته يف بيته سبعني عاما، أال تحبون أن يغفر  هللاسبيل 

 .«فواق ناقة وجبت له الجنة هللا، من قاتل يف سبيل هللالجنة؟ أغزوا يف سبيل 
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نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصمۇنداق دەيدۇ: رەسۇلۇلالھ  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە . 34
ق بار بۇالكىچىك بىر ساھابىلىرىدىن بىر كىشى تاتلىق سۇ ئېقىپ تۇرغان 

بىر جىلغىدىن ئۆتۈۋاتقاندا، بۇالق سۈيىنىڭ سۈزۈكلۈكى ئۇ كىشىنى جەلپ 
مەن كىشىلەردىن ئايرىلىپ مۇشۇ جىلغىدا »قىلدى. ئۇ كىشى كۆڭلىدە: 

 ملسو هيلع هللا ىلصتۇرۇپ )ئىبادەت قىلسام( قانداق بوالر؟! لېكىن شۇنداقتىمۇ رەسۇلۇلالھ 
دەپ ئويالپ، بۇ مەقسىتىنى « نىڭ رۇخسىتىسىز ھەرگىز ئۇنداق قىلمايمەن

ئۇنداق قىلمىغىن، سىلەرنىڭ : »ملسو هيلع هللا ىلصگە ئېيتتى. رەسۇلۇلالھ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
يىل ناماز ئوقۇغاندىن  74يولىدا جىھاد قىلىشى ئۆز ئۆيىدە  هللابىرىڭالرنىڭ 

نىڭ گۇناھىڭالرنى مەغپىرەت قىلىپ، جەننەتكە هللائەۋزەلدۇر. ئەجىبا 
يولىدا ئۇرۇش قىلىڭالر. كىمكى تۆگە  هللا؟ !كىرگۈزۈشىنى خالىمامسىلەر

ۇرۇش يولىدا ئ هللاسۈتى يېلىنىغا يىغىلغانچىلىك )قىسقا ۋاقىت( بولسىمۇ 
 ①دېدى.« قىلسا، ئۇنىڭغا جەننەت ۋاجىب بولىدۇ

جاهدوا يف سبيل هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »قال رسول  :عنه قالهللا عن عبادة بن الصامت ريض . 35

 .«به من الهم والغم هللاجي باب من أبواب الجنة ينهللا ، فإن الجهاد يف سبيل هللا

كى، نىدۇىقىل نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئۇبادە ئىبنى سامىت . 32
تائاال  هللا ،ڭالرىيولىدا جىھاد قىلهللا »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

 بىر ئىشىك لغانن بوىكلىرىدىجەننەت ئىشھەقىقەتەن جىھاد يولىدىكى 
 ②«.كەتكۈزىدۇنى الرقايغۇ-غەمتائاال ئۇ ئارقىلىق  هللابولۇپ، 
، ائذن يل يف السياحة! هللاأن رجال قال: يا رسول  ،عنه هللاوعن أيب أمامة ريض . 36

 .«عز وجل هللاإن سياحة أمتي الجهاد يف سبيل ملسو هيلع هللا ىلص: »فقال النبي 

ئى »ئەبۇ ئۇمامە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: بىر كىشى: . 36
، گەنىدىدې« رەسۇلۇلالھ! مېنىڭ ساياھەت قىلىشىمغا رۇخسەت قىلغىن

تائاالنىڭ يولىدا جىھاد  هللائۈممىتىمنىڭ ساياھىتى : »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 ③.دېدى «قىلىشتۇر
بن قيس عن أبيه قال سمعت أيب وهو بحرضة العدو يقول:  هللاعن أيب بكر بن عبد . 37
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فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا  «.إن أبواب الجنة تحت ظالل السيوف»: ملسو هيلع هللا ىلص هللاقال رسول 

يقول هذا؟ قال: نعم، قال فرجع إىل أصحابه فقال أقرأ ملسو هيلع هللا ىلص  هللاموىس أنت سمعت رسول 

 .عليكم السالم، ثم كرس جفن سيفه فألقاه ثم مىش بسيفه إىل العدو فرضب به حتى قتل

ئابدۇلالھ ئىبنى قەيس مۇنداق دەيدۇ: مەن  ئەبۇبەكرى ئىبنى. 37
ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن!( دۈشمەن بىلەن ئۇچرىشىشتىن بۇرۇن  هللائاتامنىڭ )

: >شۈبھىسىزكى، جەننەتنىڭ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ »مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان: 
 تۇرقىئاندىن «. ئىشىكلىرى قىلىچالرنىڭ سايىسى ئاستىدىدۇر< دېگەن

نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصئى ئەبۇ مۇسا! سەن رەسۇلۇلالھ »كۆرۈمسىز بىر ئادەم ئورنىدىن تۇرۇپ: 
دەپ سورىۋېدى، ئاتام )ئەبۇ « ۇشۇنداق دېگەنلىكىنى راست ئاڭلىغانمىدىڭ؟م

دەپ جاۋاب بەردى. ئۇ كىشى ھەمراھلىرىنىڭ قېشىغا قايتىپ « ھەئە»مۇسا(: 
بېرىپ ئۇالرغا ساالم قىلدى ۋە قىلىچىنىڭ غىلىپىنى سۇندۇرۇپ تاشلىۋەتتى. 

ەر ۆلتۈرۈلگەنگە قەدئاندىن قىلىچىنى ئېلىپ دۈشمەنگە قاراپ يۈرۈپ كەتتى ۋە ئ
 ①ئۇرۇش قىلدى.

أن يسلم قلبك، »ما اإلسالم؟ قال:  هللاقال: قال رجل: يا رسول  عن عمرو بن عبسة. 38

، قال: وما «اإلميان»، قال: فأى اإلسالم أفضل؟ قال: «وأن يسلم املسلمون من لسانك ويدك

، قال: فأى اإلميان «ومالئكته، وكتبه ورسله، والبعث بعد املوت لل  هتؤمن با»اإلميان؟ قال: 

، قال: فأى الهجرة أفضل؟ قال: «تهجر السوء»، قال: فام الهجرة؟ قال: «الهجرة»أفضل؟ قال: 

، قال: فأى الجهاد أفضل؟ قال: «أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم»، قال: وما الجهاد؟ قال: «الجهاد»

 «.همن عقر جواده وأهريق دم»

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: بىر كىشى  ەسەئەمىر ئىبنى ئەب. 38
 : دىن( ملسو هيلع هللا ىلص )رەسۇلۇلالھ

 دەپ سورىۋېدى، رەسۇلۇلالھ — ىسالم دېگەن نېمە؟ئى رەسۇلۇلالھ! ئ —
 : ملسو هيلع هللا ىلص

لىڭ نىڭ تىېمۇسۇلمانالر س ھەمدە شىۇقا تەسلىم بولهللاقەلبىڭنىڭ  —
 كىشى:. ئۇ دېدى —، شىۇۋە قولۇڭدىن ئامان بول

 : ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ۋېدى،دەپ سورى —؟ ئىسالمنىڭ قايسىسى ئەۋزەل —
 ئۇ كىشى: دەپ جاۋاب بەردى.  —ئىمان،  —
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 : ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ۋېدى،دەپ سورى —ئىمان دېگەن نېمە؟  —
 ەۋ ، كىتابلىرىغا، پەيغەمبەرلىرىگەپەرىشتىلىرىگەنىڭ هللا قا،هللا —

 دېدى. ئۇ كىشى:  —، ۈڭشۈرۈئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىشكە ئىمان كەلت
 : ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دەپ سورىۋېدى، — ئەۋزەل؟ سىئىماننىڭ قايسى —
 جاۋاب بەردى. ئۇ كىشى:  دەپ —، ھىجرەت قىلىش —
 : ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ۋېدى،دەپ سورى — ھىجرەت قىلىش دېگەن نېمە؟ —
 : ىئۇ كىشدېدى.  —ق بولۇشۇڭ، يامانلىقتىن يىرا —
 : ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دەپ سورىۋېدى، — ئەۋزەل؟ سىھىجرەتنىڭ قايسى —
 ئۇ كىشى:  دەپ جاۋاب بەردى. —، جىھاد —
 : ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دەپ سورىۋېدى، — جىھاد دېگەن نېمە؟ —
ئۇ دېدى.  —، ش قىلىشىڭۇچېغىڭدا ئۇر نكاپىرالرغا ئۇچراشقا —
 كىشى: 
 : ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دەپ سورىۋېدى، — جىھادنىڭ قايسىسى ئەۋزەل؟ —
 ①.دېدى —، قانلىرى تۆكۈلگەن كىشىئۆزىنىڭ لىپ، ىئېتى چېپ —
قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول  عنه هللاعن أيب سعيد الخدري ريض . 39

ثم رجل معتزل يف »قال: ثم من؟ قال: « هللامؤمن مجاهد بنفسه وماله يف سبيل »؟ قال: هللا

 «.ويدع الناس من رشه شعب من الشعاب يعبد ربه

بىر كىشى  :رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇد خۇدرى ىئەبۇ سەئ. 39
، غانىدىدەپ سورى« ڭ ئەڭ ئەۋزىلى كىم؟كىشىلەرنى» :دىن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 «يولىدا ئۆز جېنى ۋە مېلى بىلەن جىھاد قىلغان كىشى هللا: »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

دى، رىغانىدەپ سو« ئۇنىڭدىن قالسىچۇ؟»ى: دەپ جاۋاب بەردى. ئۇ كىش
غا زىيىنىم يەتمىسۇن دەپ تاغ جىلغىلىرىدىن بىرىدە باشقىالر: »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ②دەپ جاۋاب بەردى.« قا ئىبادەت قىلغان مۇئمىن كىشىهللا
أال أخربكم بخري الناس » :قالملسو هيلع هللا ىلص  هللاأن رسول  ،عنهام هللاوعن ابن عباس ريض . 41

 .حتى ميوت أو يقتل هللارجل أخذ برأس فرسه يف سبيل » :قال ،هللابىل يا رسول  :قلنا «منزال

امرؤ معتزل يف شعب يقيم الصالة ويؤيت » :قال ،هللابىل يا رسول  :قلنا ؟أال أخربكم بالذي يليه

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»توپلىغان، شۇئەيب ئەرنەئۇت ئەھمەد ۋە تەبرانى سەھىھ ئىسناد بىلەن  ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
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 «.الزكاة ويعتزل رشور الناس

لالھ رەسۇلۇ قىلىنىدۇكى، نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئىبنى ئابباس . 44
 ئېيتىپكىشىلەرنىڭ ئەڭ ياخشىسىنى  ەجەھەتت مەرتىۋەمەن سىلەرگە »: ملسو هيلع هللا ىلص

ات ۋاپ»ئۇ:  سەك،دې «غىنشۇنداق قىل !ئى رەسۇلۇلالھ»دېدى. بىز:  «؟مۇبىرەي
ن تۇرغا يولىدا ئېتىنىڭ يۈگىنىنى تۇتۇپ هللابولغىچە ياكى ئۆلتۈرۈلگىچە 

بۇنىڭدىن بىر دەرىجە تۆۋەن تۇرىدىغان كىشىنى »دېدى. ئاندىن:  «كىشى
 «غىنشۇنداق قىلئى رەسۇلۇلالھ! »دېدى. بىز:  «مۇ؟بىرەيئېيتىپ 

ناماز  بىرەر جىلغىغا چىقىپ كىشىلەردىن ئايرىلىپ»ئۇ:  ۇق،ېگەنىدد
 «كىشى ساقالنغانئوقۇغان، زاكات بەرگەن ۋە كىشىلەرنىڭ يامانلىقىدىن 

 ①دېدى.
مثل املجاهد يف » :يقولملسو هيلع هللا ىلص  هللاسمعت رسول  :قال عنه هللاريض  عن أيب هريرة. 41

 .«الخاشع الراكع الساجدكمثل الصائم القائم  – أعلم مبن يجاهد يف سبيله هللاو – هللاسبيل 

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ مەن  مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە . 41
 ،نىڭ مىسالىيولىدىكى مۇجاھىد هللا»: لىكىنى ئاڭلىغانمۇنداق دېگەننىڭ 

روزا  —! ئەڭ ياخشى بىلگۈچىدۇر ىئۆز يولىدا جىھاد قىلغان كىشىن هللا —
رۇكۇ قىلغۇچى ۋە سەجدە  بويسۇنغۇچى،قا هللا ،قىيامدا تۇرغۇچىتۇتقۇچى، 

 ②«.قىلغۇچىدۇر
مثل املجاهد يف » :ملسو هيلع هللا ىلص هللاعنهام قال: قال رسول  هللاعن النعامن بن بشري ريض . 42

 «.كمثل الصائم نهاره القائم ليله حتى يرجع متى يرجع هللاسبيل 

 نەقىلدىن مارەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەنسارى  رىبنى بەشىئنوئمان . 42
نىڭ يولىدىكى مۇجاھىد هللا»: ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  قىلىنىدۇكى،

، كېچىسى قىيامدا ا تۇتۇپمۇجاھىد قايتىپ كەلگۈچە كۈندۈزى روز مىسالى،
 ③.«كىشىگە ئوخشايدۇ انتۇرغ

هللا مثل املجاهد يف سبيل »قال:  هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه، أن رسول هللا عن أيب هريرة ريض . 43

إىل أهله مبا يرجعه هللا كمثل القانت الصائم الذي ال يفرت صالة وال صياما، حتى يرجعه 

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»تىرمىزى، نەسائى ۋە ھاكىم توپلىغان، ئەلبانى  ①
 دېگەن.« سەھىھ»نەسائى توپلىغان، ئەلبانى  ②
 دېگەن.« سەھىھ» ئەرنەئۇتۋە شۇئەيب ئەھمەد ۋە تەبرانى توپلىغان، ئەلبانى  ③
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 .«إليهم من غنيمة أو أجر أو يتوفاه فيدخله الجنة

 ھقىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلال نەقىلئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 43
ئۇنى هللا يولىدىكى مۇجاھىدنىڭ مىسالى خۇددى »هللا مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص

غەنىيمەت ياكى ئەجىر بىلەن ئۆز ئەھلىگە قايتۇرغۇچە ياكى ئۇنى ۋاپات 
تاپتۇرۇپ جەننەتكە كىرگۈزگىچە ناماز ۋە روزىدىن بوشىشىپ قالماي قىيامدا 

  ①«.تۇرۇپ، روزا تۇتقان كىشىگە ئوخشايدۇ
ورسوله، وأقام  لل  همن آمن با»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي عنه هللاريض  عن أيب هريرة. 44

، أو جلس يف هللاأن يدخله الجنة، هاجر يف سبيل  هللالصالة، وصام رمضان، كان حقا عىل 

إن يف الجنة مائة »، أفال ننبئ الناس بذلك؟ قال: هللا، قالوا: يا رسول «أرضه التي ولد فيها

ما بينهام كام بني السامء واألرض، فإذا للمجاهدين يف سبيله، كل درجتني  هللادرجة، أعدها 

فسلوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة، وأعىل الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه  هللاسألتم 

 .«تفجر أنهار الجنة

 كىمكى»: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ ھۇرەيرە. 44
زاكاتنى بەرسە ۋە  سا،، نامازنى ئادا قىلساقا ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىغا ئىمان ئېيتهللا

يولىدا ھىجرەت قىلسۇن ياكى  هللا ئۇمەيلى رامىزان روزىسىنى تۇتسا، 
ئۈستىگە  ئۆز هللا نىئۇنى جەننەتكە كىرگۈزۈش ،غۇلغان يۇرتىدا ياشىسۇنۇت

بۇنى كىشىلەرگە خەۋەر ئى رەسۇلۇلالھ! »: ساھابىلەردېدى.  «ئالىدۇ
 144 ھەقىقەتەن جەننەتتە»: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ەپ سورىۋېدى،د «؟قىلمايلىمۇ

ھەر الرغا تەييارلىدى، دئۇنى ئۆز يولىدا جىھاد قىلغان مۇجاھىهللا  بار، دەرىجە
ن ىتهللا ئەگەرزېمىندەك كېلىدۇ. -ئىككى دەرىجىنىڭ ئارىلىقى گويا ئاسمان

 ئەڭنىڭ لەرجەننەت نى سوراڭالر! چۈنكى ئۇىتىسورىساڭالر فىردەۋىس جەنن
 .ئۇنىڭ ئۈستىدە رەھمان تائاالنىڭ ئەرشى بار، ۈستىدۇرئوتتۇرىسى ۋە ئەڭ ئ

 ②دېدى. «ئۇنىڭدىن جەننەتنىڭ ئۆستەڭلىرى ئېتىلىپ چىقىدۇ
أنا زعيم ملن آمن » يقول:ملسو هيلع هللا ىلص  هللاعنه قال: سمعت رسول  هللافضالة بن عبيد ريض . 45

يب وأسلم وهاجر ببيت يف ربض الجنة وببيت يف وسط الجنة، وأنا زعيم ملن آمن يب وأسلم 

ببيت يف ربض الجنة وببيت يف وسط الجنة وببيت يف أعىل غرف  هللابيل وجاهد يف س

                                                            
 دېگەن.« ھەسەن» ئەرنەئۇت دېگەن، شۇئەيب« سەھىھ»ئىبنى ھىببان توپلىغان، ئەلبانى  ①
 بۇخارى توپلىغان. ②
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 .«الجنة، من فعل ذلك فلم يدع للخري مطلبا وال من الرش مهربا ميوت حيث شاء أن ميوت

ەن م قىلىنىدۇكى، نەقىلدىن زالە ئىبنى ئۇبەيد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇۇف. 42
 ئېيتقان، ىمانماڭا ئ»: لىكىنى ئاڭلىغاندېگەن مۇنداقنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ىرب تۆۋىنىدىن جەننەتنىڭ كىشىگە قىلغان ھىجرەت ۋە كەلتۈرگەن ئىسالم
ا ماڭ ؛ن كېپىلمە ىشىگەبىرىلئۆي  بىر ئوتتۇرىسىدىن جەننەتنىڭ ئۆي ۋە

 گەيولىدا جىھاد قىلغان كىشى هللائىسالم كەلتۈرگەن ۋە  ،ئىمان ئېيتقان
ۋە جەننەت  بىر ئۆيدىن ، ئوتتۇرىسىىن بىر ئۆيجەننەتنىڭ تۆۋىنىد

مكى كى ؛مەن كېپىل رىلىشىگەىبىر ئۆي ب دىنھۇجرىلىرىنىڭ ئەڭ ئالىيسى
 ،قەتئىينەزەر نى قەيەردە ۋاپات تاپقۇزۇشىدىنئۇ هللا سا،قىل ئەمەللەرنى بۇ

ى ئۈچۈن ھاجەت يامانلىقتىن قېچىش ياخشىلىقنى تەلەپ قىلىشى ۋە
 ①.«قالمىغان بولىدۇ

أتعلم أول زمرة » :ملسو هيلع هللا ىلص هللا: قال يل رسول عنه قال هللابن عمرو ريض  هللاد عن عب. 46

؛ يأتون يوم القيامة إىل املهاجرون»: ورسوله أعلم. فقال هللاقلت:  «تدخل الجنة من أمتي؟

 !لجنة ويستفتحون فيقول لهم الخزنة: أو قد حوسبتم؟ فيقولون: بأي يشء نحاسب؟باب ا

يلون : فيفتح لهم فيقحتى متنا عىل ذلك. قال هللايف سبيل  وإمنا كانت أسيافنا عىل عواتقنا

 «.فيه أربعني عاما قبل أن يدخلها الناس

 ملسو هيلع هللا ىلصمۇنداق دەيدۇ: رەسۇلۇلالھ  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ربنى ئەمئىئابدۇلالھ . 46
 ڭكىرىدىغان كىشىلەرنى بولۇپ جەننەتكەنجى ۇمېنىڭ ئۈممىتىمدىن ت»ماڭا: 

ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى ئەڭ هللا »مەن:  دېدى. «بىلەمسەن؟كىم ئىكەنلىكىنى 
الردۇر، ئۇالر ھاجىرمۇئۇالر : »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  سەم،دې« گۈچىدۇرياخشى بىل

 ساقلىغۇچىجەننەتنى  ە كېلىپننەتنىڭ ئىشىكىگقىيامەت كۈنى جە
دىن سىلەر>: ئۇالرغاپەرىشتىلەر . پەرىشتىلەرگە: >ئىشىكنى ئېچىڭالر< دەيدۇ

 هللاھەر دائىم  قىلىچلىرىمىز>دەيدۇ. ئۇالر:  <ھېساب ئېلىنىپ بولدىمۇ؟
ىز ب غان ھالەتتە ۋاپات تاپقان تۇرساق،تۇرئېسىقلىق رىلىرىمىزدە ۈيولىدا م

ئۇالرغا جەننەتنىڭ  ،دەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن <؟نېمىدىن ھېساب بېرىمىز
 يىل ئىلگىرى ئۇالر 44ئىشىكى ئېچىلىدۇ. كىشىلەر جەننەتكە كىرىشتىن 

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»نەسائى، ھاكىم ۋە ئىبنى ھىببان توپلىغان، ئەلبانى  ①
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 ①.«الىدۇم ئئارا جەننەتتە كىرىپ
إن »يقول: ملسو هيلع هللا ىلص  هللاعنه قال: سمعت رسول  هللاوعن سربة بن أيب فاكه ريض . 47

الشيطان قعد البن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق اإلسالم، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك 

وآباء أبيك، فعصاه فأسلم، ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتدع أرضك وسامءك، 

كمثل الفرس يف الطول، فعصاه فهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال:  وإمنا مثل املهاجر

 ،«تجاهد فهو جهد النفس واملال، فتقاتل فتقتل، فتنكح املرأة، ويقسم املال، فعصاه فجاهد

عز وجل أن يدخله الجنة، ومن قتل  هللافمن فعل ذلك كان حقا عىل ملسو هيلع هللا ىلص: » هللافقال رسول 

أن يدخله الجنة، أو  هللا، وإن غرق كان حقا عىل عز وجل أن يدخله الجنة هللاكان حقا عىل 

 .«أن يدخله الجنة هللاوقصته دابته كان حقا عىل 

مەن  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:فاكىھە  ۇبنى ئەبىرە ئۇسەب. 47
ھەقىقەتەن شەيتان »: نى ئاڭلىغانىكىگەنلېنىڭ مۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

)ۋەسۋەسە قىلىدۇ(. شەيتان ئادەم ئادەم بالىسىنىڭ يوللىرىدا ئولتۇرۇپ 
-بالىسىنىڭ مۇسۇلمان بولۇش يولىدا ئولتۇرۇپ: >سەن ئۆزۈڭنىڭ ۋە ئاتا

بوۋىلىرىڭنىڭ دىنىنى تاشالپ مۇسۇلمان بوالمسەن؟< دەيدۇ. ئۇ كىشى 
. شەيتان ئادەم شەيتاننىڭ سۆزىگە قۇالق سالماي مۇسۇلمان بولىدۇ

ئۆز ۋەتىنىڭنى ۋە يۇرتۇڭنى بالىسىنىڭ ھىجرەت يولىدا ئولتۇرۇپ: >سەن 
ا ئاتق تاشالپ ھىجرەت قىالمسەن؟ مۇھاجىرنىڭ مىسالى خۇددى باغالقتىكى

(< دەيدۇ. ئازادە ياشىيالمايسەن-ئۆز ۋەتىنىڭدىكىدەك ئەركىنئوخشايدۇ )يەنى 
 يتانشە. ئاندىن ئۇ كىشى شەيتاننىڭ سۆزىگە قۇالق سالماي ھىجرەت قىلىدۇ

ا ئولتۇرۇپ: >سەن جىھاد قىالمسەن؟ جىھاد ئادەم بالىسىنىڭ جىھاد يولىد
دېگەن جان ۋە مالنى سەرپ قىلىشتۇر. ئۇرۇش قىلساڭ ئۆلتۈرۈلىسەن، ئاندىن 
ئايالىڭ باشقا ئەرگە نىكاھلىنىدۇ ۋە ماللىرىڭ باشقىالرغا تەقسىم قىلىنىدۇ< 

ن ئاندى«. ئۇ كىشى شەيتاننىڭ سۆزىگە قۇالق سالماي جىھاد قىلىدۇدەيدۇ. 
كىمكى شۇنداق قىلسا، ئۇنى جەننەتكە »يەنە مۇنداق دېدى:  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

سۇبھانەھۇ ۋە تائاالنىڭ ئۈستىدىكى ھەق بولىدۇ؛ كىمكى  هللاكىرگۈزۈش 
سۇبھانەھۇ ۋە تائاالنىڭ  هللاجەڭدە شەھىد قىلىنسا، ئۇنى جەننەتكە كىرگۈزۈش 

 ئۈستىدىكى ھەق بولىدۇ؛ ئەگەر ئۇ سۇدا غەرق بولۇپ كەتسىمۇ، ئۇنى جەننەتكە

                                                            
 ئەھمەد ۋە ھاكىم توپلىغان. ①
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سۇبھانەھۇ ۋە تائاالنىڭ ئۈستىدىكى ھەق بولىدۇ؛ ئەگەر ئۇ  هللاكىرگۈزۈش 
 هللائۇلىغىدىن يىقىلىپ چۈشۈپ ئۆلۈپ كەتسىمۇ، ئۇنى جەننەتكە كىرگۈزۈش 

 ①«.سۇبھانەھۇ ۋە تائاالنىڭ ئۈستىدىكى ھەق بولىدۇ
 

 باب -5

يولىدا جىھادقا  هللائاخشامدا -ئەتىگەن
 چىقىشنىڭ پەزىلىتى

﴿َما كَاَن ّْلَْهّل الَْمّديَنّة َوَمْن َحْولَُهْم ّمَن اْْلَْعَراّب أَْن َيَتَخلََُفوا َعْن تائاال مۇنداق دەيدۇ:  هللا
ْ َظَمأٌ َوََل َنَصٌب َوََل مَ  ّ َوََل َيْرَغُبوا بّأَْنُفّسّهْم َعْن َنْفّسّه َذلَّك بّأَنََُهْم ََل ُيّصيهُُبُ ّ ي ْخَمَصٌة ِّف َسبّ َرُسوّل الَِلَ ّل الَِلَ

َ ََل ُيّضيُع أَْجرَ َوََل َيَطُئوَن َمْوّطًئا َيّغيُظ الُْكَفَاَر َوََل َيَنالُوَن ّمْن عَُدَوٍ َنْيًَل إََّلَ ُكّتَب لَُهْم بّّه َعَمٌل َصالٌّح   إَّنَ الَِلَ
ُ أَْحَسَن َما  الُْمْحّسّننَي ۞ َوََل ُيْنّفُقوَن َنَفَقًة َصّغَْيةً َوََل َكّبَْيةً َوََل َيْقَطُعوَن  َواّدًيا إََّلَ ُكّتَب لَُهْم لَّيْجّزَيُهُم الَِلَ

مەدىنە ئاھالىسى ۋە ئۇالرنىڭ ئەتراپىدىكى ئەئرابىالرنىڭ » كَاُنوا َيْعَملُوَن ۞﴾
رەسۇلۇلالھ بىلەن جىھادقا بىللە چىقماي قېلىپ قېلىشى، ئۆزلىرىنىڭ ئارامى 

 ىللە بولماسلىقى توغرا ئەمەس ئىدى.بىلەنال بولۇپ، جاپادا رەسۇلۇلالھ بىلەن ب
بۇ )يەنى ئۇالرنى جىھادقا چىقماي قېلىپ قېلىشتىن مەنئى قىلىش( شۇنىڭ 

مۇشەققەت -چرىغان ئۇسسۇزلۇق، تارتقان جاپائۇ يولىدا نىڭهللائۈچۈنكى، ئۇالر 
ۋە ئاچلىق، ئۇالرنىڭ كاپىرالرنى خاپىلىققا سالىدىغان ھەربىر قەدىمى، 

 مەغلۇبرىشكەن )ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش، ئەسىر ئېلىش، دۈشمەنلەر ئۈستىدىن ئې
 ئۇالرغا( دەرگاھىدا نىڭهللاقىلىش قاتارلىق( ھەربىر نەرسىسى ئۈچۈن )

 ىڭقىلغۇچىالرن ئىش ياخشى ئەلۋەتتە هللا يېزىلىدۇ،( ساۋاب يەنى) ياخشىلىق
 كىچىك مەيلى( يولىدا نىڭهللاڭ )ئۇالرنى[. 124] قىلىۋەتمەيدۇ بىكار ئەجرىنى
رسىسى ۋە جىھاد ئۈچۈن باسقان نە قىلغان سەرپ بولسۇن، چوڭ ياكى بولسۇن

ىش رىگە ئەڭ ياخشى مۇكاپات بھەربىر مۇساپىسى ئۇالرنىڭ قىلغان ئەمەللىرى
 ②[«.121يۈزىسىدىن ئۇالرغا يېزىلىدۇ ]

، أو هللالغدوة يف سبيل »قال: ملسو هيلع هللا ىلص  هللاعنه، أن رسول  هللاعن أنس بن مالك ريض . 48

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى  ؛ببان توپلىغانىۋە ئىبنى ھ ، ئەھمەدنەسائى ①
 ئايەتلەر. -121، -124سۈرە تەۋبە  ②
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 –يعني سوطه  –ولقاب قوس أحدكم من الجنة، أو موضع قيد روحة خري من الدنيا وما فيها. 

 «.خري من الدنيا وما فيها

، قىلىنىدۇكى نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بنى مالىكئىئەنەس . 48
بىر قېتىم كەچتە  ياكىيولىدا ئەتىگەن  هللا: »دېگەنمۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ،لەردىن ياخشىدۇرىنەرسبارلىق دۇنيا ۋە ئۇنىڭدىكى  — جىھادقا مېڭىش
 ىچىلىكمىقدارقامچا بىر ياچاق ياكى بىر  تىكىسىلەرنىڭ بىرىڭالرنىڭ جەننەت

 ①«.دۇرنەرسىلەردىن ياخشى چەدۇنيا ۋە ئۇنىڭدىكى بار — ئورنى
، أو روحة هللاغدوة يف سبيل ملسو هيلع هللا ىلص: » هللاعنه يقول: قال رسول  هللاعن أيب أيوب ريض . 49

 .«خري مام طلعت عليه الشمس وغربت

 رەسۇلۇلالھ قىلىنىدۇكى، نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەييۇبئەبۇ . 49
بىر قېتىم جىھادقا كەچتە  ياكىيولىدا ئەتىگەن »هللا : دېگەنمۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلص

 نەرسىلەردىن )يەنى پۈتۈنۋە پاتقان  ۈشكەنچنۇرى  قۇياش ئۈستىگە —مېڭىش 
 ②«.ياخشىدۇر دۇنيادىن(
 .«قفلة كغزوة»قال: ملسو هيلع هللا ىلص عنهام، عن النبي  هللابن عمرو ريض  هللاعن عبد . 51

 قىلىنىدۇكى، نەقىلرەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر . 24
غازاتتىن قايتقانغىمۇ غازات قىلغاننىڭ ئەجرى »دېگەن:  مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

  ③«.بىرىلىدۇ
 

 باب -6

 يولىدىكى جىھاد سېپىدە تۇرۇشنىڭ پەزىلىتى هللا

َ ُيّحَبُ الََّذيَن ُيَقاتّلُوَن ِّف َسّبيلّّه َصَفًا كَأََنَُهْم ُبْنَياٌن : دەيدۇ مۇنداق تائاالهللا  ﴿إَّنَ الَِلَ
لىدا مۇستەھكەم بىنادەك سەپ بولۇپ يو ئۆزىنىڭ هللاشۈبھىسىزكى، » ﴾َمْرُصوٌص 

جىھاد قىلغانالرنى )يەنى ئۇرۇش مەيدانىدا دۈشمەنلەرگە ئۇچراشقان چاغدا 

                                                            
 توپلىغان.ۋە مۇسلىم بۇخارى  ①
 توپلىغان.مۇسلىم  ②
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد توپلىغان، ئەلبانى  ③
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 .①«پ غازات قىلغانالرنى( دوست تۇتىدۇمەۋقەسىدە ساباتلىق تۇرۇ
ملسو هيلع هللا ىلص  هللاعنه قال: قعدنا نفر من أصحاب رسول  هللاريض  بن سالم هللاعن عبد . 51

ّ َما ِّف  :تعاىل هللالعملناه، فأنزل  هللافتذاكرنا، فقلنا: لو نعلم أي األعامل أحب إىل  ﴿َسَبََح لِّلََ
َماَواّت َوَما ِّف اْْلَْرّض َوُهَو الَْعّزيُز الَْحّكيُم ۞ ا َكُُبَ َمْقتً  َيا أَيََُها الََّذيَن آَمُنوا لَّم َتُقولُوَن َما ََل َتْفَعلُوَن ۞ الَسَ

ّ أَْن َتُقولُوا َما ََل َتْفَعلُوَن ۞ َ ُيّحَبُ الََّذيَن  ّعْنَد الَِلَ ، ﴾ُيَقاتّلُوَن ِّف َسّبيلّّه َصَفًا كَأََنَُهْم بُْنَياٌن َمْرُصوٌص ۞ إَّنَ الَِلَ
 .ملسو هيلع هللا ىلص هللابن سالم: فقرأها علينا رسول  هللاقال عبد 

 مۇنداق دەيدۇ: رەسۇلۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئابدۇلالھ ئىبنى ساالم . 21

قا ئەڭ هللاقايسى ئەمەلنىڭ »: نىڭ بىرنەچچە ساھابىلىرى ئولتۇرۇپ ئۆزئارا ملسو هيلع هللا ىلص
يىشكەن دې« غان بوالتتۇقنى قىلشۇ گەن بولساقيۈملۈك ئىكەنلىكىنى بىلۆس

َماَواّت َوَما ِّف اْْلَْرّض َوُهَو  :تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى هللا، ئىدۇق ّ َما ِّف الَسَ ﴿َسَبََح لِّلََ
ّ أَْن َتُقولُوا َما ََل َتْفَعلُوَن الَْعّزيُز الَْحّكيُم ۞ َيا أََيَُها الََّذيَن آَمُنوا لَّم َتُقولُوَن َما ََل َتْفَعلُ  وَن ۞ َكُُبَ َمْقًتا ّعْنَد الَِلَ

َ ُيّحَبُ الََّذيَن ُيَقاتّلُوَن ِّف َسّبيلّّه َصَفًا كَأََنَُهْم ُبْنَياٌن َمْرُصوٌص ۞﴾ ىلەر ئاسمانالردىكى نەرس» ۞ إَّنَ الَِلَ
، ئۆسۈملۈكلەر)يەنى پەرىشتىلەر( ۋە زېمىندىكى نەرسىلەر )يەنى ئىنسانالر، 

غالىبتۇر، ھېكمەت بىلەن  هللا .قا تەسبىھ ئېيتتىهللاجانسىز شەيئىلەر( 
[. ئى مۇئمىنلەر! سىلەر نېمە ئۈچۈن قىلمايدىغان ئىشنى 1ئىش قىلغۇچىدۇر ]

قىلىمىز دەيسىلەر؟ )يەنى ئەمەلدە سىلەر قىلمايدىغان ياخشى ئىشالرنى نېمە 
لەرنىڭ قىلمايدىغان ئىشنى [ سى2ئۈچۈن ئاغزىڭالردا قىلىمىز دەيسىلەر؟( ]

نىڭ دەرگاھىدا ئەڭ ئۆچ )كۆرۈلىدىغان نەرسىدۇر( هللا)قىلىمىز( دېيىشىڭالر 
ئۆزىنىڭ يولىدا مۇستەھكەم بىنادەك سەپ بولۇپ  هللا[. شۈبھىسىزكى، 3]

جىھاد قىلغانالرنى )يەنى ئۇرۇش مەيدانىدا دۈشمەنلەرگە ئۇچراشقان چاغدا 
 ئاندىن .②«[4غانالرنى( دوست تۇتىدۇ ]مەۋقەسىدە ساباتلىق تۇرۇپ غازات قىل

 ③.ئوقۇپ بەردىبۇ ئايەتلەرنى بىزگە  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
مقام الرجل يف الصف » قال:ملسو هيلع هللا ىلص  هللاأن رسول  ،عنه هللاعن عمران بن حصني رىض . 52

 «.من عبادة رجل ستني سنة هللاأفضل عند  هللايف سبيل 

قىلىنىدۇكى،  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئىمران ئىبنى ھۈسەين . 22

                                                            
 ئايەت. -4سۈرە سەپ  ①
 .كىچەئايەت -4 ئايەتتىن -1 سۈرە سەپ ②
 دېگەن.« ئىسنادى سەھىھ»تىرمىزى ۋە ھاكىم توپلىغان، ئەلبانى  ③
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يولىدىكى جىھاد سېپىدە  هللابىر كىشىنىڭ »دېگەن:  مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 ①«.يىل ئىبادەت قىلغىنىدىن ئەۋزەلدۇر 64نىڭ نەزىرىدە هللاتۇرۇشى 
لقيام رجل يف سبيل » قال:ملسو هيلع هللا ىلص  هللاأن رسول  ،عنه هللارىض  عن عمران بن حصنيو . 53

 «.ساعة أفضل من عبادة ستني سنة هللا

قىلىنىدۇكى،  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇسەين ۇئىمران ئىبنى ھ. 23
يولىدىكى جىھاد سېپىدە  هللابىر كىشىنىڭ »دېگەن:  مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ②.«يىللىق ئىبادەتتىن ئەۋزەلدۇر 64بىر سائەت تۇرۇشى 
 

 باب -7

 بولۇشنىڭ پەزىلىتى توزان-چاڭ يولىدا هللا

ما اغربت قدما عبد »قال: ملسو هيلع هللا ىلص  هللاعنه، أن رسول  هللاعن عبد الرحمن بن جرب ريض . 54

 «.فتمسه النار هللايف سبيل 

ئابدۇراھمان ئىبنى جەبىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، . 24
يولىدا ئىككى پۇتى توپىغا مىلەنگەن  هللا»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ③«.كىشىگە دوزاخ ئوتى تەگمەيدۇ
 هللاحرمه  هللا سبيل قدماه يفمن اغربت »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص هللارسول . وعنه قال: سمعت 55

 .«عىل النار

: مەن مۇنداق دەيدۇۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھ رىجەبئىبنى ئابدۇراھمان . 22
 قانداق بىر كىشىنىڭ»ئاڭلىغان: مۇنداق دېگەنلىكىنى  نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

دوزاخنى ھارام ئۇنىڭغا  هللا ،توزانغا مىلەنسە-چاڭيولىدا  هللا قەدىمىئىككى 
 ④«.)يەنى ئۇ دوزاخقا كىرمەيدۇ( دىقىل

من اغربت قدماه يف سبيل » يقول:ملسو هيلع هللا ىلص  هللاقال: سمعت رسول  هللاعن جابر بن عبد . 56

 «.ساعة من نهار، فهام حرام عىل النار هللا

                                                            
ەن، دېگ« ھەدىس شەرتىگە چۈشىدۇبۇخارىنىڭ سەھىھ »تەبرانى، بەيھەقى ۋە ھاكىم توپلىغان. ھاكىم  ①

 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى 
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى بەيھەقى ۋە خەتىب توپلىغان،  ②
 بۇخارى توپلىغان. ③
 بۇخارى توپلىغان. ④
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: مەن مۇنداق دەيدۇۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھجابىر ئىبنى ئابدۇلالھ . 26
 ڭبىر كىشىنىقانداق »ئاڭلىغان: مۇنداق دېگەنلىكىنى  نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ئۇتوزانغا مىلەنسە، -چاڭ يولىدا هللاكۈندۈزدىن بىر سائەت  ئىككى قەدىمى
 ①.«)يەنى دوزاخ ئوتى تەگمەيدۇ( ئىككى پۇتقا دوزاخ ئوتى ھارام قىلىنىدۇ

ال يلج النار رجل بىك من ملسو هيلع هللا ىلص: » هللاعنه قال: قال رسول  هللاعن أيب هريرة ريض . 57

 «.ودخان جهنم هللاحتى يعود اللنب يف الرضع، وال يجتمع غبار يف سبيل  هللاخشية 

قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە . 27
ن قورقۇپ يىغلىغان ئادەم خۇددى سېغىلىپ تىهللا»دېگەن:  مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص

بولۇنغان سۈت يېلىنغا قايتىپ كىرمىگەندەك دوزاخقا ھەرگىز كىرمەيدۇ ھەمدە 
توزان بىلەن جەھەننەمنىڭ تۈتۈنى بىرلەشمەيدۇ -يولىدا توزىغان چاڭ هللا

 ②«.يولىدا جىھاد قىلغان كىشى دوزاخقا كىرمەيدۇ( هللا)يەنى 
ال يجتمعان يف النار اجتامعا »، قال: ملسو هيلع هللا ىلص هللاعنه، أن رسول  هللاريض  عن أيب هريرة. 58

يرض أحدهام: مسلم قتل كافرا ثم سدد املسلم وقارب، وال يجتمعان يف جوف عبد: غبار يف 

 «.وال يجتمعان يف قلب عبد: اإلميان، والشح .، ودخان جهنمهللاسبيل 

ھ لالقىلىنىدۇكى، رەسۇلۇ نەقىلئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 28
 اوزاختد ئىككى كىشىبىرى يەنە بىرىگە زەرەر يەتكۈزىدىغان »: دېگەن مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص

مەيدۇ: بىر مۇسۇلمان بىر كاپىرنى ئۆلتۈرسە، ئاندىن ئۇ مۇسۇلمان نجەملە
 يولىدىكىهللا  ، بۇ ئىككىسى دوزاختا جەملەنمەيدۇ.تاپساۋاپات  تۇرۇپسابىت 

جەھەننەم تۈتۈنىدىن ئىبارەت ئىككى نەرسە بەندىنىڭ  بىلەن توزان-چاڭ
بېخىللىقتىن ئىبارەت ئىككى نەرسە  بىلەنئىمان  ،جەملەنمەيدۇقورسىقىدا 

 ③.«جەملەنمەيدۇ بەندىنىڭ قەلبىدە
طوىب لعبد آخذ بعنان فرسه يف »قال: ملسو هيلع هللا ىلص عنه، عن النبي  هللاعن أيب هريرة ريض . 59

 «.أشعث رأسه مغربة قدماه ،هللاسبيل 

 ملسو هيلع هللا ىلصقىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  نەقىلئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 29
 هللاچېچى چۇۋۇق، ئىككى قەدىمى توپىغا مىلەنگەن ھالەتتە »دەيدۇ:  مۇنداق

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ» ئەرنەئۇتئەھمەد، تەبرانى ۋە ئىبنى ھىببان توپلىغان؛ ئەلبانى ۋە شۇئەيب  ①

 دېگەن.« سەھىھ»توپلىغان، ئەلبانى تىرمىزى ۋە نەسائى  ②
 دېگەن.« سەھىھ» ئەرنەئۇتدېگەن، شۇئەيب « ھەسەن»ئەھمەد، نەسائى ۋە ھاكىم توپلىغان؛ ئەلبانى  ③
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 ①.«كىشىگە خۇش مۇبارەك بولسۇن تۇرغان تۇتۇپ يۈگىنىنى ئېتىنىڭ يولىدا
فقالت له: ما أنت بداخل عيل وعن عائشة أن مكاتبا لها دخل عليها ببقية مكاتبته . 61

ما خالط »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص هللافإين سمعت رسول  هللا غري مرتك هذه، فعليك بالجهاد يف سبيل

 .«عليه النار هللاإال حرم  هللا قلب امرئ مسلم رهج يف سبيل

ىرەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇكاتئائىشە . 64 پۈتۈشكەن پۇلىنىڭ   ②ىب
 ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئېلىپ ئۇنىڭ قېشىغا كىردى.كەملەپ قالغان قىسمىنى 

يولىدىكى  هللا ۇندىن كېيىن مېنىڭ قېشىمغا كىرمە،ب»ئەنھا ئۇنىڭغا: 
نىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى  ملسو هيلع هللا ىلصچۈنكى مەن رەسۇلۇلالھ  !جىھادنى الزىم تۇت

 توزان-يولىدىكى چاڭ هللانىڭ قەلبىگە قايسى بىر مۇسۇلمانئاڭلىغان: >
 ③«.ئۇنىڭغا دوزاخنى ھارام قىلىدۇ< هللا، الشسىالىئار

 
 باب -8

يولىدا  هللائۇرۇش قىلغۇچى كاپىرنى 
 ئۆلتۈرۈشنىڭ پەزىلىتى

ّ فَُيْقَتْل أَْو َيْغلّْب فََسْوَف ُنْؤتّيّه أَْجًرا تائاال مۇنداق دەيدۇ:  هللا ﴿َوَمْن ُيَقاتّْل ِّف َسّبيّل الَِلَ
يولىدا جىھاد قىلىپ ئۆلتۈرۈلسە ياكى غەلىبە قىلسا، بىز  هللاكىمكى » َعّظيًما﴾

 ④«.ئۇنىڭغا كاتتا ئەجىر ئاتا قىلىمىز
ال يجتمع كافر وقاتله يف النار »قال: هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه، أن رسول هللا عن أيب هريرة ريض . 61

 «.أبدا

قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھۇرەيرەئەبۇ . 61
كاپىر بىلەن ئۇنى ئۆلتۈرگۈچى دوزاختا مەڭگۈ »دېگەن:  مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص

 ⑤«.جەملەنمەيدۇ
 

                                                            
 بۇخارى توپلىغان. ①

 مەلۇم مىقداردىكى پۇلنى تۆلەپ ئازاد بولۇش ئۈچۈن خوجايىنى بىلەن توختام تۈزۈشكەن قۇل. ②
 دېگەن.« ھەسەن» ئەرنەئۇتدېگەن، شۇئەيب « سەھىھ»ئەھمەد، تەبرانى توپلىغان؛ ئەلبانى  ③

 مى.ئايەتنىڭ بىر قىس -74سۈرە نىسا  ④
 مۇسلىم توپلىغان. ⑤
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 باب -9

، ېپىللىكىكمەغپىرىتى،  نىڭهللا —مۇجاھىد 
 ياردىمى ۋە ھىدايىتىدە بولىدۇ

بىزنىڭ قوشۇنىمىز » ﴿َوإَّنَ ُجْنَدَنا لَُهُم الَْغالُّبوَن﴾ مۇنداق دەيدۇ:تائاال  هللا
 ①«.چوقۇم غەلىبە قىلغۇچىالردۇر

ُ َمَع  مۇنداق دەيدۇ:يەنە تائاال  هللا ّ َوالَِلَ ﴿َكْم ّمْن ّفَئٍة قَلّيلٍَة غَلََبْت ّفَئًة َكّثَْيةً بّّإْذّن الَِلَ
يَن﴾  ابّّر پ جامائە ئۈستىدىن غەلىبە كۆ جامائە ئاز بىلەن ئىرادىسى نىڭهللا»الَصَ
 ②«.دۇربىللى بىلەن كۆرسەتكۈچىلەر چىداملىق هللاقىلىدۇ. 
يَن﴾ مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا  ﴿فَأََيَْدَنا الََّذيَن آَمُنوا عَََل عَُدَوّّهْم فَأَْصَبُحوا َظاّهّر

يۆلەكتە -مىنلەرگە ئۇالرنىڭ ئۆز دۈشمەنلىرىگە قارشى تۇرۇشىدا يارۇئم»
 ③«.مىنلەر غالىب بولدىۇئبولدۇق، شۇنىڭ بىلەن م

َ لََمَع ﴿َوالََّذيَن َجاَهُدوا  مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا ْ ُسُبلََنا َوإَّنَ الَِلَ ُ ّفيَنا لََنْهّدَيََّنَ
مىزغا رىىلبىز ئۈچۈن كۈرەش قىلغانالرنى ئەلۋەتتە يول» الُْمْحّسّننَي﴾

 ④.«ھەقىقەتەن ياخشى ئىش قىلغۇچىالر بىلەن بىللىدۇر هللايېتەكلەيمىز، 
َ لََهاّد الََّذيَن ﴿ مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا  هللا» ﴾آَمُنوا إََّل ّصَراٍط ُمْسَتّقيٍم َوإَّنَ الَِلَ

 ⑤«.مۇئمىنلەرنى ھەقىقەتەن توغرا يولغا باشلىغۇچىدۇر
مۇئمىنلەرگە » ﴿َوكَاَن َحَقًا عَلَْيَنا َنْصُر الُْمْؤّمّننَي﴾ مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا

 ⑥«.ياردەم قىلىش بىزگە تېگىشلىك بولدى
َ ُيَداّفُع َعّن الََّذيَن آَمُنوا﴾﴿إَّنَ  مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا مۇئمىنلەرنى  هللا» الَِلَ

 ⑦«.چوقۇم قوغدايدۇ

                                                            
 ئايەت. -173ساففات سۈرە  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -249سۈرە بەقەرە  ②
 .نىڭ بىر قىسمىئايەت -41 پسۈرە سە ③
 ئايەت. -69سۈرە ئەنكەبۇت  ④
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -24ھەج سۈرە  ⑤
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -47رۇم سۈرە  ⑥
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -38ھەج سۈرە  ⑦
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هللا سبيل  املجاهد يف: »قالملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  ،عنههللا عن أيب سعيد الخدرى ريض . 62

 «.إما أن يكفته إىل مغفرته ورحمته وإما أن يرجعه بأجر وغنيمةهللا مضمون عىل 
قىلىنىدۇكى،  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇخۇدرى  سەئىد ۇئەب. 62

تائاال ئۆز يولىدىكى مۇجاھىدنى مەغپىرىتى  هللا»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 غەنىيمەت بىلەن قايتۇرۇشقا ۋەۋە رەھمىتىگە ئېلىشقا ۋە ياكى ئۇنى ئەجىر 

 ①«.كېپىل بولدى
ملن جاهد يف سبيله، هللا تكفل » قال:هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول  ،عنههللا عن أيب هريرة ريض . 63

من بيته إال الجهاد يف سبيله، وتصديق كلامته، أن يدخله الجنة أو يرده إىل مسكنه ال يخرجه 

 «.مبا نال من أجر أو غنيمة

رەسۇلۇلالھ  قىلىنىدۇكى، نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ ھۇرەيرە. 63
كىشىنىڭ ئۆيدىن چىققاندىكى قىلغان يولىدا جىھاد هللا »: دېگەن مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص

نىڭ سۆزلىرىنى هللا ھەمدە يولىدا جىھاد قىلىش هللا نىيىتى پەقەت
ياكى ئەجىر ياكى ۋە  ئۇنى جەننەتكە كىرگۈزۈشكە بولسا، الشتەستىق

 ②.«كېپىل بولدى هللاقايتۇرۇشقا  كە ئېرىشكەن ھالدا ئۆيگەمەتيغەنى
ملن هللا انتدب »يقول: هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: سمعت رسول هللا عن أيب هريرة ريض . 64

اإلميان يب، والجهاد يف سبييل أنه ضامن حتى أدخله الجنة، يخرج يف سبيله ال يخرجه إال 

بأيها كان، إما بقتل، أو وفاة، أو أرده إىل مسكنه الذي يخرج منه، نال ما نال من أجر أو 

 .«غنيمة

نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: مەن  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ ھۇرەيرە. 64
دا جىھادقا چىققان كىشىگە ىئۆز يول هللا»: مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان

كەلتۈرگەن ھالدا ى ماڭا ئىمان ككىم> :لىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپل بوىپېك
پەقەت مېنىڭ رازىلىقىمنى كۆزلەپ جىھادقا چىقىپ ئۆلتۈرۈلسە ياكى ئۆزى 

كە مەتىيغەنياكى ياكى ئەجىر ۋە جەننەتكە كىرگۈزۈشكە  نىمەن ئۇ ۋاپات تاپسا،
 ③«.< دېدىلمەنىپېۇرۇشقا كقايتئۆيىگە شكەن ھالدا ىرېئ

خمس من فعل واحدة » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه قال: قال رسول هللا عن معاذ بن جبل ريض . 65

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئىبنى ماجە ۋە ئىبنى ئەساكىر توپلىغان، ئەلبانى  ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
 دېگەن.« سەھىھ»نەسائى توپلىغان، ئەلبانى  ③
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من عاد مريضا، أو خرج مع جنازة، أو خرج غازيا، أو دخل عىل هللا: منهن كان ضامنا عىل 

 .«إمامه يريد تعزيزه وتوقريه، أو قعد يف بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس

مۇئاز ئىبنى جەبەل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، . 62
نىڭدىن كىمكى ئۇ كى،ئىش بارتۈرلۈك بەش »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 اازجىن ش،سەل يوقالېك :پىل بولىدۇېتائاال ئۇ ئادەمگە ك هللا ،بىرنى قىلسا
شىغا ئۇنى ئىززەتلەش ېنىڭ قىئەمىر ىش،غازاتقا چىق ىش،بىلەن بىرگە چىق

گە زىيىنى كىشىلەر ىش ھەمدەە ھۆرمەت قىلىش نىيىتى بىلەن كىرۋ
يەتمەسلىكى ۋە باشقىالرمۇ ئۇنىڭغا زىيان سالماسلىقى ئۈچۈن ئۆيىدە 

 ①«.ئولتۇرۇش
عونهم: هللا ثالثة حق عىل »هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عنه قال: قال رسول هللا عن أيب هريرة ريض . 66

 «.الذي يريد العفاف، واملكاتب الذي يريد األداء، والناكح هللاملجاهد يف سبيل 

 ھرەسۇلۇلال كى،نىدۇىقىل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىلئەبۇ ھۇرەيرە . 66
ئۆز ئۈستىگە  هللارىشنى ەم بىئۈچ تۈرلۈك كىشىگە يارد»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص

 نى ئادا قىلىشپۇل دىكى. مەلۇم مىقدار2يولىدىكى مۇجاھىد؛  هللا. 1 ئالدى:
. ئىپپەتلىك بولۇش ئۈچۈن توي 3بەدىلىگە ئازاد قىلىنماقچى بولغان قۇل؛ 

 ②«.قىلغان كىشى
ملا وقف الزبري يوم الجمل دعاين فقمت إىل جنبه،  بن الزبري قال: لل  هعن عبد ا. 67

فقال: يا بني، إنه ال يقتل اليوم إال ظامل أو مظلوم، وإين ال أراين إال سأقتل اليوم مظلوما، وإن 

من أكرب همي لديني أفرتى ديننا يبقي من مالنا شيئا، ثم قال: يا بني، بع مالنا، واقض ديني، 

 . لل  هوأوىص بالثلث وثلثه لبنيه، يعني: لبني عبد ا

ما  لل  هفجعل يوصيني بدينه، ويقول: إن عجزت عن يشء منه فاستعن مبوالي، فوا

ما وقعت يف كربة من دينه إال  لل  ه، فوال  هلدريت ما أراد، حتى قلت: يا أبت من موالك؟ قال: ا

قلت: يا موىل الزبري اقض دينه، فيقضيه فقتل الزبري، ومل يدع دينارا وال درهام إال أرضني 

منها الغابة، وأحد عرش دارا باملدينة، ودارين بالبرصة، ودارا بالكوفة، ودارا مبرص، وإمنا كان 

ن هو لكباملال فيستودعه إياه، فيقول الزبري: ال و دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه 

  .سلف إين أخىش عليه الضيعة

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»تەبرانى، ئەھمەد ۋە ئىبنى ئەبۇ ئاسىم توپلىغان، سۇيۇتى ۋە ئەلبانى  ①
 دېگەن.« ھەسەن»تىرمىزى، ئەھمەد ۋە نەسائى توپلىغان، ئەلبانى  ②
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أو  ملسو هيلع هللا ىلصوما ويل إمارة قط وال جباية وال خراجا وال شيئا، إال أن يكون يف غزو مع النبي 

مع أيب بكر وعمر وعثامن، فحسبت ما كان عليه من الدين، فوجدته ألفي ألف ومائتي ألف 

ال: يا ابن أخي كم عىل أخي من الدين؟ فكتمته، وقلت: مائة ألف، فلقيني حكيم بن حزام، فق

أرأيتك إن كان ألفي ألف ومائتي ألف، قال: ما  لل  ه ما أرى أموالكم تسع هذا فقلت:فقال: وا

  .ذا، فإن عجزتم عن يشء فاستعينوينأراكم تطيقون ه

بألفي ألف وست  هلل   وكان الزبري قد اشرتى الغابة بسبعني ومائة ألف، فباعها عبد ا

كان بن جعفر و  لل  همائة ألف، فقال: من كان له عىل الزبري يشء فليوافنا بالغابة، فأتاه عبد ا

: ال، قال: وإن شئتم لل  هله عىل الزبري أربع مائة ألف، فقال: إن شئتم تركتها لكم، قال عبد ا

: هلل   فاقطعوا يل قطعة، فقال عبد ا: ال، قال: لل  هجعلتموها فيام تؤخرون إن أخرتم، فقال عبد ا

منها فقىض دينه وأوفاه، وبقي معه أربعة أسهم ونصف،  لل  هلك من هاهنا إىل هاهنا فباع عبد ا

فقدم عىل معاوية وعنده عمرو بن عثامن واملنذر بن الزبري، وابن زمعة )فقال( معاوية: كم 

قال: أربعة أسهم ونصف، فقال قومت الغابة، قال: كل سهم مائة ألف. قال: كم بقي منها 

املنذر: قد أخذت سهام مبائة ألف، وقال عمرو بن عثامن: قد أخذت سهام مبائة ألف، وقال 

 ابن زمعة: قد أخذت سهام مبائة ألف. فقال معاوية: كم بقي قال سهم ونصف.

بن جعفر نصيبه من معاوية بست  لل  هقال: قد أخذته بخمسني ومائة ألف، وباع عبد ا

 ل  هلألف، فلام فرغ ابن الزبري من قضاء دينه، قال بنو الزبري: اقسم بيننا مرياثنا، قال: وا مائة

ال أقسم بينكم حتى أنادي باملوسم أربع سنني، أال من كان له عىل الزبري دين فليأتنا 

)فلنقضه( فجعل كل سنة ينادي يف املوسم فلام )مىض( أربع سنني قسم بينهم، ورفع الثلث 

زبري أربع نسوة فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف فجميع ماله خمسون ألف ألف وكان لل

 .ومائتا ألف

زۇبەير  ئاتام مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير . 67
ئۇرۇشى بولغان كۈنى مېنى چاقىردى. مەن ئۇنىڭ يېنىغا بېرىپ  جەمەل

 تۇردۇم. ئۇ:
زالىم ياكى مەزلۇم ئۆلتۈرۈلىدۇ، مەن بۈگۈن ئى ئوغلۇم! بۈگۈن يا  —

ناھەق ئۆلتۈرۈلۈپ كېتىدىغاندەك ھېس قىلىۋاتىمەن، مېنىڭ ئەڭ چوڭ 
 —رمۇ؟! ئاشا يىتىپمۈلك قەرزگە -غېمىم قەرزىمدۇر، مەندىن قالغان مال

 دېدى، ئاندىن: 
 دېدى. — تۆلىگىن، قەرزىمنى سېتىپ مۈلكىمىزنى-مال! ئوغلۇم ئى —
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 ۋەسىيەت قالدۇردى. بالىلىرىغا قان مېلىنىڭ ئۈچتىن بىرىنىئۇ قەرزدىن ئاش
ۋەسىيەت قالدۇرغان ئاشۇ ئۈچتىن بىر قىسىم مېلىنىڭ يەنە ئۈچتىن بىرىنى 

ڭ( ئوغۇللىرىمغا مېنىڭ )يەنى ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانى
 دى.ۋەسىيەت قالدۇر

ۆزىنى داۋام قىلىپ مۇنداق ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما س
 ۋەسىيەت قىلىپ: ئادا قىلىشىمنىزۇبەير قەرزىنى  ئاتامدەيدۇ: 
 نچىلىققا دۇچ كەلسەڭ،بىرەر قىيى ادا قىلىشتائى ئوغلۇم! قەرزىمنى ئ —

نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، هللادېدى.  — ،دىن ياردەم سورىغىنخوجايىنىم
مەقسەت قىلغانلىقىنى نى كىمدېگەن سۆزىدىن  «خوجايىنىم»مەن ئۇنىڭ 

 بىلەلمەي:
 دەپ سورىسام، ئۇ: —كىم؟  ڭ! خوجايىنىئاتائى  —
نىڭ نامى بىلەن هللادەپ جاۋاب بەردى.  —تۇر، هللا خوجايىنىم —

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

ئادا قىلىپ بەرگىن، نىڭ قەرزىنى زۇبەير! هللا ئى زۇبەيرنىڭ خوجايىنى —
ىنى ئادا قىلىپ ئۇنىڭ قەرز هللاشۇنىڭ بىلەن،  ،دەپ دۇئا قىالتتىم —

 بېرەتتى.
پەقەت  كۈمۈش قالدۇرماي،-ئاتام ئالتۇن دېگەندەك، ئاتام ئۆلتۈرۈلدى.

مەدىنە زېمىندىن -شۇ يەر دۇرغان ئىدى.زېمىن قال-بىرقانچە جايدا يەر
ئىدى. يەنە  زېمىن بار ۇر بىردەپ ئاتىلىدىغان مەشھ «غابە»ئەتراپىدىكى 

قورۇ، بەسرەدە ئىككى قورۇ، كۇفەدە بىر قورۇ، مىسىردا بىر قورۇ  11مەدىنىدە 
 جاي قالغانىدى.

زۇبەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ قەرز بولۇپ قېلىش سەۋەبى مۇنداق ئاتام 
اتامنىڭ قېشىغا ئامانەت قويغىلى ئېلىپ كەلسە، نى ئلىرىمال كىشىلەرئىدى: 
 ئاتام:

ياق، مەن ئامانەتنى زايە قىلىۋېتىشتىن قورقىمەن، لېكىن بۇ ماڭا  —
دەيتتى. شۇنىڭ بىلەن قەرزلەر كۆپىيىپ كەتتى.  —قەرز ھېسابىدا بولسۇن، 

دادام ھەرگىزمۇ سېلىق، خىراجەت ۋە باشقا نەرسىلەرنى يىغىشقا قويۇلغان 
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ئەبۇبەكرى، ئۆمەر ۋە ئوسمان  ھەمدە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ئەمەس ئىدى، پەقەت
 ۇالر بىلەن ھەمسۆھبەتتەئبىلەن غازاتالرغا چىقىپ،  مالررەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

 بولۇپ ئۆتكەن كىشى ئىدى.
مىڭ  244ئىككى مىليون  يجەمئى مەن دادامنىڭ قەرزىنى ھېسابلىسام

 چىقتى. كېيىن ھەكىم ئىبنى ھىزام ماڭا ئۇچراپ:
ندىشىمنىڭ قانچىلىك قەرزى بار ئى قېرىندىشىمنىڭ ئوغلى! قېرى —
 دەپ سورىغانىدى، مەن ھەقىقىي ساننى يوشۇرۇپ: —ئىكەن؟ 
 دەپ قويدۇم. بىراق ئۇ: —مىڭ ئىكەن،  144 —
نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، سىلەرنىڭ ماللىرىڭالر بۇنىڭغا هللا —

 دېدى. مەن: —، يەتمەسمىكىن
دېسەم،  —؟ قانداق قارايسەن مىڭ بولسا 244ئەگەر ئىككى مىليون  —

 ئۇ:
بۇنىڭغا بەرداشلىق بېرەلمەيسىلەر، ئەگەر قەرز قايتۇرۇشقا ئاجىز  —

زۇبەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  ئاتامدېدى.  —كەلسەڭالر مەندىن ياردەم سوراڭالر، 
مىڭغا سېتىۋالغان ئىكەن. مەن ئۇنى بىر  174دېگەن جاينى  «غابە»ھېلىقى 
 مىڭغا ساتتىم، ئاندىن: 644مىليون 
ىمىزغا غابە دېگەن زېمىن نىڭمدا ئېلىشى بولسا، بىزئاتاكىمنىڭ  —
دەپ ئېالن قىلدىم. يېنىمغا ئابدۇلالھ ئىبنى جەئفەر كەلدى.  —! كەلسۇن
 مىڭ ئېلىشى بار ئىكەن. ئۇ ياخشىلىق قىلىش نىيىتىدە: 444 ئاتامدائۇنىڭ 
 دېدى. مەن: —ئەگەر خالىساڭالر ئۇ مېلىمنى سىلەرگە قالدۇراي،  —
 دېدىم. ئۇ: —ياق،  —
 —رىڭالر! ىمېنىڭ ئېلىشىمنى ئەڭ ئاخىرىدا بخالىساڭالر  ،تائۇنداق —

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

مىنى ىجايلىرىنىڭ بىر قىس-زېمىن ۋە قورۇ-نىڭ يەرئاتامقىلىپ، مەن 
ڭ دېگەن زېمىنىنى «غابە»سېتىپ، ئۇنىڭ قەرزىنى تولۇق ئادا قىلدىم. ئۇنىڭ 
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ئومۇمىي يەر كۆلىمىدىن يەنە تۆت يېرىم ھەسسە زېمىن ئېشىپ قالدى. 
ئەمر ئىبنى ئوسمان، مۇنزىز ئىبنى سەم كېيىن مەن مۇئاۋىيەنىڭ قېشىغا كەل

 ۋە ئىبنى زەمئە قاتارلىقالر ئۇنىڭ بىلەن بىللە ئىكەن. مۇئاۋىيە: زۇبەير
 دەپ سورىدى، مەن: —غابەدىكى زېمىنغا قانچىلىك باھا قويۇلدى؟  —
 دېدىم. ئۇ: —مىڭ،  144ھەربىر ھەسسىگە  —
 دېدى. مەن: —ئۇنىڭدىن قانچىلىك قالدى؟  —
 دېدىم. مۇنزىر ئىبنى زۇبەير: —تۆت يېرىم ھەسسە،  —
 دېدى. ئەمر ئىبنى ئوسمان: —مىڭغا مەن ئاالي،  144ر ھەسسىنى بى —
 دېدى. ئىبنى زەمئە: —مىڭغا مەن ئاالي،  144بىر ھەسسىنى  —
 دېدى. مۇئاۋىيە: —مىڭغا مەن ئاالي،  144بىر ھەسسىنى  —
 دېدى. مەن: —ئەمدى قانچىلىك قالدى؟  —
 دېدىم. ئۇ: —بىر يېرىم ھەسسە،  —
دېدى. كېيىن ئابدۇلالھ  —مىڭغا مەن ئاالي،  124ئۇنداقتا، ئۇنى  —

شۇنداق مىڭغا ساتتى.  644ئىبنى جەئفەر ئۆز نېسىۋىسىنى مۇئاۋىيەگە 
نىڭ باشقا ئاتامنىڭ قەرزلىرىنى ئادا قىلىپ بولغاندا، ئاتاممەن  قىلىپ،

 بالىلىرى:
. ىدېيىشت —ئەمدى بىزگە مىراسىمىزنى تەقسىم قىلىپ بەرگىن!  —

 مەن:
 ئاتامدا»مىدە: ۇنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، ھەر يىلى ھەج مەۋسهللا —

چە ۇدەپ ئۇدا تۆت يىل جاكارلىمىغ «قەرزى بارالر كەلسۇن، بىز ئۇنى قايتۇرىمىز
دېدىم. شۇنىڭ بىلەن، ھەر يىلى  —مىراسنى ئاراڭالردا تەقسىم قىلمايمەن، 

 ن كېيىنتۆت يىل ئۆتكەندىپ، مىدە شۇنداق جاكارالۇھەج مەۋس
ى دادامنىڭ تۆت ئايال قېرىنداشلىرىمغا مالنىڭ ئۈچتىن بىرىنى بۆلۈپ بەردىم.

مىڭدىن مىراس تەگدى. دادامنىڭ  244بولۇپ، ھەربىر ئايالىغا بىر مىليون 
 ①مىڭ بولۇپ چىقتى. 244مىليون  24مېلى  يئومۇمى
وأمر علينا أبا ملسو هيلع هللا ىلص  الل  هقال: بعثنا رسول  جابر بن عبد الل  ه ريض الل  ه عنهام عن. 68

نتلقى عريا لقريش، وزودنا جرابا من متر مل يجد لنا غريه، فكان أبو  عبيدة ريض الل  ه عنه

                                                            
 بۇخارى توپلىغان. ①
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عبيدة يعطينا مترة مترة، فقيل: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: منصها كام ميص الصبي، ثم 

ه باملاء نبلنرشب عليها من املاء، فتكفينا يومنا إىل الليل، وكنا نرضب بعصينا الخبط، ثم 

 فنأكله. 

قال: وانطلقنا عىل ساحل البحر، فرفع لنا عىل ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، 

، فقال أبو عبيدة: ميتة، ثم قال: ال، بل نحن رسل رسول ناه فإذا هي دابة تدعى العنربفأتي

  .الل  ه وقد اضطررتم فكلواويف سبيل ملسو هيلع هللا ىلص  الل  ه

تى سمنا، ولقد رأيتنا نغرتف من وقب عينه بالقالل فأقمنا عليه شهرا، ونحن ثالمثئة ح

الدهن ونقطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور، ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثالثة عرش رجال 

فأقعدهم يف وقب عينه وأخذ ضلعا من أضالعه فأقامها ثم رحل أعظم بعري معنا فمر من 

فذكرنا ذلك له، فقال:  الل  هينا رسول تحتها وتزودنا من لحمه وشائق، فلام قدمنا املدينة أت

ملسو هيلع هللا ىلص  الل  هفأرسلنا إىل رسول « لكم، فهل معكم من لحمه يشء فتطعمونا؟ الل  ههو رزق أخرجه »

 .منه فأكله

 مۇنداق دەيدۇ: رەسۇلۇلالھ مارەزىيەلالھۇ ئەنھۇبنى ئابدۇلالھ ئىجابىر . 68
 وسۇشقانى تكارۋىنىسودا قۇرەيشنىڭ ىنىڭ قوماندانلىقىدا ەبۇ ئۇبەيدبىزنى ئ ملسو هيلع هللا ىلص

بىر خالتا خورما ئۈچۈن بىزگە ئوزۇق باشقا نەرسە تاپالمىغاچقا ئەۋەتتى. 
 .گەن ئىدىتەييارالپ بەر

: ىنجابىرد. رەتتىبىر تالدىن بى-ى بىزگە بىر تالدىنخورمىنئەبۇ ئۇبەيدە 
ىز ب»ئۇ: الغاندا، دەپ سور «؟قانداق قىالتتىڭالر ىنىخورمتال سىلەر ئۇ بىر »

ئاندىن ئۇنىڭ ئۈستىگە سۇ  ،ئۇنى كىچىك باال شۈمگەندەك شۈمەتتۇق
يە پاكۈندۈزىمىزگە كۇ-ئۇ بىزنىڭ بىر كېچە ،ئىچەتتۇق. شۇنىڭ بىلەن

 نى قېقىپ سۇ بىلەن نەمدەپالرقايوپۇرم قۇرۇققىالتتى. بىز ھاسىمىز بىلەن 
 دېدى.  «يەيتتۇق

دا ڭىز ساھىلى. دېبېرىپ قالدۇقبىز دېڭىز ساھىلىغا شۇنداق قىلىپ، 
 . بىز ئۇنىڭڭگە ئوخشاش بىر نەرسە دومبىيىپ چىقىپ قالغانىدىدۆ لۇققۇم

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

مەجبۇر بولۇپ يىشكە يىسىلەر  ،يولىدىمىز هللا نىڭ ئەلچىلىرىمىز ۋە
 دېدى.  «شۇنىڭ ئۈچۈن يەۋېرىڭالر! قالدىڭالر،
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بىز  ، ھەتتاكىشى ئىدۇق 344بىز ئۇنىڭ قېشىدا بىر ئاي تۇردۇق، بىز 
ىكى چانىقىدھايۋاننىڭ كۆزىنىڭ بەزىلىرىمىز ئۇ  نى يەپ سەمىرىپ كەتتۇق.ئۇ

ئۆكۈزدەك -ئۆكۈزدەك قاچا بىلەن سۈزۈۋاالتتۇق. ئۇنىڭ گۆشىدىن ياغنى
 كىشىنى 13كېسىپ ئاالتتۇق. ئەبۇ ئۇبەيدە بىزدىن  قتىكى گۆشلەرنىچوڭلۇ

دىن بىر ىئۇنىڭ قوۋۇرغىلىر ۇپ باقتى.ئولتۇرغۇز چانىقىدا كىتنىڭ كۆز
ئۇنىڭ ئاستىدىن  دىن بىرىگە مىنىپچوڭ تۆگى يەرگە تىكلەپ،ۋۇرغىنى وق

ئوزۇقلۇق ئۈچۈن قاقالپ گۆشىدىن  ئۇ جانىۋارنىڭ ۈپمۇ باقتۇق.ئۆت
 ئېلىۋالدۇق.

سۆزلەپ  گە ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  قايتىپ كەلگەندە بۇ ئەھۋالنىمەدىنىگە 
قتۇر، سىلەردە ئۇنىڭ ىسىلەرگە چىقىرىپ بەرگەن رىز هللا ،ئۇ»ئۇ:  بەرگەنىدۇق،
 دېدى. بىز رەسۇلۇلالھ «ئېغىزالندۇرمامسىلەر!؟ مۇبىزنى يەنە بولساگۆشىدىن 

 ①.دىىي ڭدىنئۇ ئۇنىىپ بەرگەنىدۇق، گە ئۇنىڭدىن ئەۋەت ملسو هيلع هللا ىلص
 

 باب -11

 تۇرخارلىق ۋە ھاالكەتئىززەتتۇر، ئۇنى تاشالش  جىھاد

ُكْم َوََل  مۇنداق دەيدۇ: تائاال هللا َيْسَتْبّدْل قَْوًما غَْْيَ ًبا أَلّيًما َو ْبُكْم عََذا ﴿إََّلَ َتْنّفُروا ُيَعَذّ
ُ عَََل كَُلّ َشْيٍء قَّديٌر﴾ وهُ َشْيًئا َوالَِلَ ىلەرگە س هللائەگەر سىلەر جىھادقا چىقمىساڭالر، » َتُضَرُ

قاتتىق ئازاب قىلىدۇ. )سىلەرنى ھاالك قىلىپ( ئورنۇڭالرغا سىلەردىن باشقا 
ھەر  هللاقا قىلچە زىيان يەتكۈزەلمەيسىلەر، هللاقەۋمنى كەلتۈرىدۇ، سىلەر 

 ②.«نەرسىگە قادىردۇر
ُنُكْم َوأَْزَواُجُكْم  مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا ﴿قُْل إّْن كَاَن آَباُؤُكْم َوأَْبَناُؤُكْم َوإّْخَوا

ّكُن َتْرَضْوَنَها أََحَبَ إّلَْيُكْم  فُْتُموَها َوتَّجاَرةٌ َتْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَسا ّ َوَرُسولّّه َوَعّشَْيُتُكْم َوأَْمَواٌل اقََْتَ ّمَن الَِلَ
ُ ََل َيْهّدي الَْقْوَم الَْفاّسّقنَي﴾ َوّجَهاٍد ِّف َسّبيلّّه فَََتَ  ُ بّأَْمّرهّ َوالَِلَ >ئەگەر  :ئېيتقىنكى»بََُصوا َحَّتَ َيأِّْتَ الَِلَ

-سىلەرنىڭ ئاتاڭالر، ئوغۇللىرىڭالر، قېرىندىشىڭالر، خوتۇنلىرىڭالر، ئۇرۇق
 ماللىرىڭالر، ئاقماي-تۇغقانلىرىڭالر )ھەمدە ئۇالردىن باشقىالر(، تاپقان پۇل

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①
 ئايەت. -39سۈرە تەۋبە  ②
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چۈن دىغان ئۆيلىرىڭالر سىلەر ئۈىقېلىشىدىن قورققان تىجارىتىڭالر، ياخشى كۆر
نىڭ يولىدا جىھاد قىلىشتىنمۇ هللانىڭ پەيغەمبىرىدىن ۋە هللاتىن، هللا

اردەم نىڭ پەيغەمبىرىگە يهللاسۆيۈملۈك بولسا )يەنى شۇالر بىلەن بولۇپ كېتىپ 
زاسى ۋە نىڭ جاهللانىڭ ئەمر )يەنى هللابەرمىسەڭالر(، ئۇ ھالدا سىلەر تاكى 

-نىڭ دىنىنىڭ چەكهللاپاسىق قەۋمنى )يەنى  هللا( كەلگۈچە كۈتۈڭالر، ئازابى
 ①.«چېگرىسىدىن چىقىپ كەتكۈچىلەرنى( ھىدايەت قىلمايدۇ<

ّ الَنَاَس بَْعَضُهْم بَّبْعٍض لَََفَسَدّت اْلَْرُض  مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا ﴿َولَْوَلَ َدفُْع الَِلَ
َ ُذو فَْضٍل  ئىنسانالرنىڭ بەزىسىنى بەزىسى بىلەن  هللا» عَََل الَْعالَّمنَي﴾ َولَّكَنَ الَِلَ

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

)يامانلىقنى  هللائايلىناتتى )يەنى خارابلىققا يۈزلىنەتتى(، لېكىن 
ۈنلۈككە ئىگە قىلماسلىق بىلەن( پۈتۈن جاھان ئەھلىگە مەرھەمەت ئۈست

 . ②«قىلغۇچىدۇر
َمْت َصَواّمُع َوبَّيٌع  مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا ّ الَنَاَس بَْعَضُهْم بَّبْعٍض لَُهَدّ ﴿َولَْوََل َدفُْع الَِلَ

ّ َكّثًْيا﴾ بىرىگە -ئىنسانالرنى بىر هللائەگەر » َوَصلََواٌت َوَمَساّجُد ُيْذَكُر ّفيَها اْسُم الَِلَ
قارشىلىق كۆرسەتكۈزمىگەن بولسا، راھىبالرنىڭ ئىبادەتخانىلىرى، چېركاۋالر، 

نىڭ نامى كۆپ يادلىنىدىغان هللايەھۇدىيالرنىڭ ئىبادەتخانىلىرى ۋە 
 .③«مەسجىدلەر ئەلۋەتتە ۋەيران قىلىناتتى

َجاّل  ﴿َوَما لَُكْم ََل ُتَقاتّلُوَن تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا  ّ َوالُْمْسَتْضَعّفنَي ّمَن الَرّ ِّف َسّبيّل الَِلَ
الّّم أَْهلَُها َواْجَعْل  َيّة الَظَ لََنا ّمْن لَُدْنَك َولَّيًا َوالَنَّساّء َوالّْولَْداّن الََّذيَن َيُقولُوَن َربَََنا أَْخّرْجَنا ّمْن َهّذهّ الَْقْر

 ڭنىهللامۇئمىنلەر!( سىلەرگە نېمە بولدىكى،  ئى») َواْجَعْل لََنا ّمْن لَُدْنَك َنّصًْيا﴾
 بۇ! پەرۋەردىگارىمىز >ئى(: قىلىپ دۇئا) ۋە قىلمايسىلەر جىھاد يولىدا

بىزنى چىقارغىن، ئۆز دەرگاھىڭدىن بىزگە بىر  شەھەردىن زالىم ئاھالىسى
ئىگىدارچىلىق قىلغۇچىنى مۇيەسسەر قىل، ئۆز دەرگاھىڭدىن بىزگە بىر 

دەيدىغان ئاجىز ئەرلەر، ئاجىز ئايالالر ۋە بالىالرنى  <ىلمەدەتكارنى مۇيەسسەر ق

                                                            
 ئايەت. -24سۈرە تەۋبە  ①
 .مىىنىڭ بىر قىسئايەت -221سۈرە بەقەرە  ②
 مى.ىئايەتنىڭ بىر قىس -44سۈرە ھەج  ③
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  ①«.قۇتقۇزۇش ئۈچۈن جىھاد قىلمايسىلەر
ُ  :تائاال مۇنداق دەيدۇ هللا يًبا َوَسَفًرا قَاّصًدا ََلَتََبُعوَك َولَّكْن َبُعَدْت عَلهَُْيّ ﴿لَْو كَاَن َعَرًضا قَّر

ّ لَّو  َقَُة َوَسَيْحلُّفوَن بّالَِلَ ُ َيْعلَُم إَّنَُهْم لَكَاّذُبوَن﴾الَشُ ئەگەر » اْسَتَطْعَنا لََخَرْجَنا َمَعُكْم ُيْهلُّكوَن أَْنُفَسُهْم َوالَِلَ
)ئۇالرنىڭ دەۋەت قىلىنغىنى( ئاسان قولغا كېلىدىغان غەنىيمەت ۋە )يىراق 
ئەمەس( ئوتتۇراھال سەپەر بولىدىغان بولسا، ئۇالر چوقۇم ساڭا ئەگىشىپ 

ىش مەقسىتىدە( چىقاتتى. لېكىن بۇ ئارىلىق ئۇالرغا يىراق )غەنىيمەت ئېل
بىلەن قەسەم ئىچىپ: >ئەگەر چىقىشقا قادىر بواللىغان  هللابىلىندى. ئۇالر 

بولساق ئەلۋەتتە سىلەر بىلەن بىللە چىقاتتۇق< دەيدۇ، ئۇالر )يالغان 
، بىلىدۇكى هللاقەسەملىرى تۈپەيلىدىن( ئۆزلىرىنى ئۆزلىرى ھاالك قىلىدۇ، 

 ②«.شۈبھىسىز يالغانچىالردۇر-ر شەكئۇال
إذا تبايعتم بالعينة، »يقول: ملسو هيلع هللا ىلص  هللاسمعت رسول  :عنه قال هللاعن ابن عمر ريض . 69

عليكم ذال ال ينزعه حتى  هللاوأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط 

 «.ترجعوا إىل دينكم

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: مەن  ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 69
 رىگەئەگەر سىلەر جازانە تىجارەتلى: »نىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان

رىلىپ، كالىنىڭ قۇيرۇقلىرىغا ئېسىلىپ، تېرىقچىلىق بىلەن مەشغۇل ىب
 ۈكلەپي شۇنداق بىر خارلىقنى سىلەرگەهللا بولۇپ جىھادنى تاشالپ قويساڭالر، 

 خارلىقنى ئۇ تائاال هللا قايتمىغۇچە دىنىڭالرغا سىلەر تاكى قويىدۇكى،
 ④.«③كۆتۈرۈۋەتمەيدۇ ئۈستۈڭالردىن سىلەرنىڭ
ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال : عنه قالهللا عن أيب أمامة الباهيل ريض . 71

                                                            
 .ئايەت -72 سۈرە نىسا ①
 ئايەت. -42سۈرە تەۋبە  ②
كىشىلەر جىھادنى تەرك  ـــ ھەدىسنىڭ مەنىسى»ىبنى نەھھاس )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دەيدۇ: ئ ③

ا رىلىپ جىھادقىمەنپەئەتلەرگە ب يئېتىپ، تىجارەت، دېھقانچىلىق ۋە چارۋىچىلىق قاتارلىق دۇنياۋى
تەييارلىق قىلمىغانلىقى ۋە ئۆزلىرى مەشغۇل بولۇۋاتقان دۇنيالىق ئىشلىرىغا رازى بولغانلىقى ئۈچۈن، 

-ئۇالرنى ئازابالش ئۈچۈن، ئۇالرنى خار تائاال هللانىڭ ئۈستىگە ھۆكۈمران بولىدۇ چۈنكى ئۇالردۈشمەن 
ۋاجىب قىلىپ بېكىتكەن كاپىرالرغا قارشى جىھاد  تائاال هللاتاكى ئۇالر زەبۇنلۇققا تاشالپ قويىدۇ؛ 

قىلىش، دىننى تۇرغۇزۇش، ئىسالم ۋە ئۇنىڭ ئەھلىگە ياردەم بېرىشتىن ئىبارەت مەجبۇرىيەتلىرىنى ئادا 

 .(بەت -29 «مشارع األشواق إىل مصارع العشاق»)« قۇتۇاللمايدۇ ئۇالر بۇ خارلىقتىن قىلمىغۇچە،
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد توپلىغان، ئەلبانى  ④
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 «.الذل هللال يدخل هذا بيت قوم إال أدخله : »يقولملسو هيلع هللا ىلص سمعت النبي 

ۋە تېرىقچىلىق  )ساپان( سوقائەنھۇ ئەبۇ ئۇمامە باھىلى رەزىيەلالھۇ . 74
نىڭ مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصمەن پەيغەمبەر »سايمانلىرىنى كۆرۈپ مۇنداق دېگەن: 

 ھەر قانداقئۆيلىرىگە بۇ نەرسىلەر كىرگەن > دېگەنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم:
 ①«.<خارلىققا مۇپتىال قىلىدۇچوقۇم  هللاقەۋمنى 
عن أسلم أيب عمران قال: غزونا من املدينة نريد القسطنطينية وعىل الجامعة . 71

عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم ملصقو ظهورهم بحائط املدينة فحمل رجل عىل 

، يلقي بيديه إىل التهلكة، فقال أبو أيوب: إمنا أنزلت هللالعدو، وقال الناس: مه، مه، ال إله إال 

وأظهر اإلسالم، قلنا نقيم يف أموالنا ملسو هيلع هللا ىلص نبيه  هللا األنصار ملا نرص هذه اآلية فينا معرش

ّ َوََل ُتلُْقوا بّأَْيّديُكْم إََّل الَتَْهلَُكّة﴾ هللاونصلحها، فأنزل  إىل  واإللقاء باأليدي ﴿َوأَْنّفُقوا ِّف َسّبيّل الَِلَ

بو أيوب يجاهد التهلكة أن نقيم يف أموالنا ونصلحها وندع الجهاد، قال أبو عمران فلم يزل أ 

 حتى دفن بالقسطنطينية. هللايف سبيل 

ئەبۇ ئىمران مۇنداق دەيدۇ: بىز غازات قىلىش ئۈچۈن  ئەسلەم. 71
جامائىتىمىزنىڭ ئەمىرى  مەدىنىدىن قۇستانتىنىيەگە قاراپ يولغا چىقتۇق.

ئابدۇراھمان ئىبنى خالىد ئىبنى ۋەلىد ئىدى. رۇملۇقالر ئۆزىنىڭ ئارقىسىنى 
شەھەر تېمىغا قىلىپ تۇرۇۋالدى. توساتتىن بىر كىشى يالغۇز دۈشمەن 

 ...توختا، توختا»سېپىگە ھۇجۇم قىلىپ بۆسۈپ كىرىپ كەتتى، كىشىلەر: 
دېيىشتى. بۇ ۋاقىتتا ئەبۇ ئەييۇب « اشلىدىئۇ ئۆزىنى ھاالكەتكە ت... هللال إله إال 

 هللابۇ ئايەت بىز ئەنسارىالر ھەققىدە نازىل بولغان. »ئەنسارى مۇنداق دېدى: 
رىپ ئىسالمنى غالىب قىلىۋېدى، بىز: >ئەمدى ىتائاال پەيغەمبىرىگە نۇسرەت ب

ئەھۋالىمىزنى ياخشىلىۋااليلى< -مۈلكىمىزنى پەرۋىش قىلىپ، ھال-مال
ّ تائاال شۇ چاغدا بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى:  هللادېيىشتۇق،   َوََل ﴿َوأَْنّفُقوا ِّف َسّبيّل الَِلَ

َ ُيّحَبُ الُْمْحّسّننَي﴾  ( لما-پۇل) يولىدا نىڭهللا>ُتلُْقوا بّأَْيّديُكْم إََّل الَتَْهلَُكّة َوأَْحّسُنوا إَّنَ الَِلَ
 ېھسانئ قىلىڭالر، ئېھسان تاشلىماڭالر، الكەتكەھا ئۆزۈڭالرنى قىلىڭالر، سەرپ

دېمەك، >ئۆزىنى ھاالكەتكە  ②<.تۇتىدۇ دوست ھەقىقەتەن هللا قىلغۇچىالرنى
رىلىپ جىھادنى تەرك ىدۇنيانى كۆپەيتىشكە ب-تاشالش< بىزنىڭ مال

                                                            
 بۇخارى توپلىغان. ①
 ئايەت. -192سۈرە بەقەرە  ②
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 «.ئەتكەنلىكىمىز ئىدى
ئەبۇ ئەييۇب ئەنسارى ھاياتىنىڭ ئاخىرقى »ئەبۇ ئىمران مۇنداق دەيدۇ: 

 ①.«مىنۇتلىرىغىچە جىھاد قىلىپ ھەتتا قۇستانتىنىيەگە دەپنە قىلىندى
من مل يغز، أو يجهز غازيا، أو »قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  ،عنه هللاوعن أيب أمامة ريض . 72

 «.بقارعة قبل يوم القيامة هللايخلف غازيا يف أهله بخري، أصابه 

 ملسو هيلع هللا ىلصقىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئۇمامە  ۇئەب. 72
كىمكى غازات قىلمىسا ياكى غازات قىلغۇچىنى جابدۇپ »مۇنداق دېگەن: 

 ەنلىق بىلقويمىسا ۋە ياكى بىرەر غازات قىلغۇچىنىڭ ئائىلىسىدىن ياخشى
تائاال ئۇنى قىيامەت كۈنىدىن بۇرۇن چوڭ بىر مۇسىبەت هللا خەۋەر ئالمىسا، 
 ②«.بىلەن ئازاباليدۇ

يوشك األمم أن تداعى عليكم ملسو هيلع هللا ىلص: » هللاعنه قال: قال رسول  هللايض وعن ثوبان ر . 73

بل أنتم يومئذ »، فقال قائل: من قلة نحن يومئذ؟ فقال: «كام تداعى األكلة إىل قصعتها

من صدور عدوكم املهابة منكم، وليقذفن يف  هللاكثريون، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن 

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

 «.حبكم الدنيا، وكراهيتكم القتال»ويف رواية ألحمد: 

: ملسو هيلع هللا ىلص قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ نەقىلسەۋبان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 73
يېقىندا سىلەرگە بارلىق مىللەتلەر خۇددى ئاچ قالغان كىشىلەر بىر لوقما »

شۇ كۈنلەردە »ېدى. ساھابىلەر: د« تائامغا ئوالشقاندەك يوپۇرۇلۇپ كېلىدۇ
 دەپ سورىغانىدى،« ئازالپ كەتكەنلىكىدىن شۇنداق بوالمدۇ؟سانىمىزنىڭ 

كۈندە سىلەرنىڭ سانىڭالر كۆپ بىراق سەلدىكى  ئۇياق، »: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
دۈشمىنىڭالرنىڭ قەلبىدىن سىلەرگە هللا كۆپۈككە ئوخشاش بولۇپ قالىسىلەر. 
 «قەلبىڭالرغا ۋەھەننى تاشالپ قويىدۇهللا نىسبەتەن قورقۇنچنى كۆتۈرۈۋېتىدۇ. 

، ەپ سورىغانىدىد« ئى رەسۇلۇلالھ! ۋەھەن دېگەن نېمە؟»دېدى. ساھابىلەر: 
 ③دېدى.« دۇنيانى ياخشى كۆرۈش ۋە ئۆلۈمنى يامان كۆرۈش» :ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

سىلەرنىڭ دۇنيانى : »نەقىل كەلتۈرگەن يەنە بىر ھەدىستە ئىمام ئەھمەد

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى ئەبۇ داۋۇد توپلىغان،  ①

 دېگەن.« ھەسەن»ئەبۇ داۋۇد ۋە ئىبنى ماجە توپلىغان، ئەلبانى  ②
 دېگەن.« سەھىھ»توپلىغان، ئەلبانى ۋە ئەھمەد ئەبۇ داۋۇد  ③
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« يولىدا جەڭ قىلىشنى يامان كۆرۈشۈڭالر هللاياخشى كۆرۈشۈڭالر ۋە 
 ①دېيىلگەن.

إال عمهم  ما ترك قوم الجهاد»ملسو هيلع هللا ىلص:  هللا قال رسولقال:  عنه هللاريض  وعن أيب بكر. 74

 .«بالعذاب هللا

 ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھقىلىنىدۇكى،  نەقىلئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 74
ئومۇميۈزلۈك ئازاب )يەنى  هللاجىھادنى تەرك ئەتكەن قەۋمگە » مۇنداق دېگەن:

 ②«.خارلىق ۋە بىچارىلىك( چۈشۈرىدۇ
 

 باب -11

 جىھادنى تەرك ئېتىش مۇناپىقلىقنىڭ سۈپىتىدىندۇر

ّ َوَكّرُهوا أَْن ُيَجاّهُدوا  مۇنداق دەيدۇ: تائاال هللا ﴿فَّرَح الُْمَخلََُفوَن بَّمْقَعّدّهْم ّخََلَف َرُسوّل الَِلَ
ا  ّ َوقَالُوا ََل َتْنّفُروا ِّف الَْحَرّ قُْل َناُر َجَهَنََم أََشَدُ َحَرً  لَْو كَاُنوا َيْفَقُهوَن ۞بّأَْمَوالّّهْم َوأَْنُفّسّهْم ِّف َسّبيّل الَِلَ

 ْ ُ إََّل َطائَّفٍة ّمَّْنُ أَْذُنوَك  فَاْستَ فَلَْيْضَحُكوا قَلّيًَل َولَْيْبُكوا َكّثًْيا َجَزاًء بَّما كَاُنوا َيْكّسُبوَن ۞ فَّإْن َرَجَعَك الَِلَ
ّج فَُقْل لَْن َتْخُرُجوا َمّعَي أَبًَدا َولَْن ُتَقاتّلُوا َمّعَي عَُدَوًا إَّنَُكْم َرّضيُتْم بّ  ٍة فَاقُْعُدوا َمَع لّلُْخُرو َل َمَرَ الُْقُعوّد أََوَ

ّ َوَرُسولّّه َوَماتُ  الَْخالّّفنَي ۞ ْ َماَت أََبًدا َوََل َتُقْم عَََل قَُْبّهّ إَّنَُهْم َكَفُروا بّالَِلَ وا َوُهْم َوََل ُتَصَلّ عَََل أََحٍد ّمَّْنُ
ىپ ىقماي( قېلك غازىتىغا چۇرەسۇلۇلالھقا خىالپلىق قىلىپ )تەب» فَاّسُقوَن ۞﴾

قالغانالر )يەنى مۇناپىقالر( ئۆيلىرىدە بەخىرامان ئولتۇرغانلىقلىرى بىلەن 
نىڭ يولىدا ماللىرى بىلەن، جانلىرى بىلەن جىھاد هللاخۇشال بولۇشتى، ئۇالر 

 <ئىسسىقتا چىقماڭالر>بىرىگە(: -قىلىشنى ياقتۇرمىدى، ئۇالر )بىر
جەھەننەمنىڭ ئوتى تېخىمۇ > ى:دېيىشتى. )ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا( ئېيتقىنك
)ئەلۋەتتە ئىسسىقتا رەسۇلۇلالھ  ،قىزىقتۇر. ئەگەر ئۇالر چۈشىنىدىغان بولسا

. ئۇالر قىلمىش )گۇناھ(لىرىنىڭ جازاسى ئۈچۈن [81] <بىلەن بىرگە چىقاتتى(
ك غازىتىدىن( ۇسېنى )تەب هللا. ئەگەر [82]ئاز كۈلسۇن، كۆپ يىغلىسۇن 

ان مۇناپىقالردىن( بىر تۈركۈمنىڭ يېنىغا قايتۇرۇپ )ئۆزرىسىز قېلىپ قالغ

                                                            
« ئىسنادى ياخشى»، ھەيسەمى: دېگەن« ھەسەن» ئەرنەئۇتشۇئەيب توپلىغان، ئەھمەد ۋە تەبرانى  ①

 دېگەن.
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى توپلىغان، تەبرانى  ②
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ئېلىپ بارسا، ئۇالر )ئىككىنچى بىر غازاتقا( چىقىشقا سەندىن ئىزنى سورىسا، 
سىلەر مەن بىلەن بىللە مەڭگۈ )غازاتقا( چىقماڭالر، > :)ئۇالرغا( ئېيتقىنكى

ھەرگىز مەن بىلەن بىللە چىقىپ ئۇرۇش قىلماڭالر. شۈبھىسىزكى، سىلەر 
تىمدا )چىقماي، ئۆيۈڭالردا بەخىرامان( ئولتۇرۇشقا رازى بولدۇڭالر، دەسلەپكى قې

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

زىيارەت ياكى دۇئا ھېچبىر ئادەمنىڭ نامىزىنى چۈشۈرمىگىن، )دەپنە قىلىش، 
 نىڭهللانى ۋە هللائۈچۈن( ئۇنىڭ قەبرىسى ئۈستىدىمۇ تۇرمىغىن! چۈنكى ئۇالر 

 ①.«[84]پەيغەمبىرىنى ئىنكار قىلدى. ئۇالر پاسىق ھالىتى بىلەن ئۆلدى 
ْ  :مۇنداق دەيدۇيەنە تائاال  هللا ُ ِ إَِنَُهْم لَِمْنُكْم َوَما ُهْم ِمْنُكْم َولَِكَّنَ  قَْوم   ﴿َوَيْحلُِفوَن بِاّلَلَ

َخًًل لََولََْوا إِلَْيِه َوُهْم َيْجَمُحوَن ۞﴾ ئۇالر: >بىز چوقۇم » َيْفَرقُوَن ۞ لَْو َيِجُدوَن َملَْجأً أَْو َمَغاَراٍت أَْو ُمَدَ
 قەسەم بىلەن هللاسىلەر )يەنى سىلەرگە ئوخشاش مۇسۇلمانالر(دىن< دەپ 

ە ئۇچراشتىن زەخمەتك-ردىن ئەمەس لېكىن ئۇالر )زىيانسىلە ئۇالر. ئىچىدۇ
[. ئەگەر ئۇالر بىرەر 26قورقۇپ ئاغزىدا مۇسۇلمان بولغان( قورقۇنچاق قەۋمدۇر ]

ياكى گەمىنى تاپسا ئىدى، شۇ تەرەپكە قاراپ ئەلۋەتتە  قورغان ياكى غار ۋە
 ②«.[27يۈگۈرۈشكەن بوالتتى ]

ُ لَِيَذَر الُْمْؤِمِننَي عَََل َما أَْنُتْم عَلَْيِه َحَّتَ َيِميَز  مۇنداق دەيدۇ:يەنە تائاال هللا  ﴿َما كَاَن اّلَلَ
َيِِب﴾  ( نمۇئمىندى يەنى) ياخشىدىن( مۇناپىقنى يەنى) ياماننى»هللا الَْخِبيَث ِمَن الَطَ

 ③.«قويمايدۇ پېتىڭالرچە ھازىرقى( سىلەرنى يەنى) مۇئمىنلەرنى ئايرىمىغۇچە
من مات ومل يغز ومل يحدث »ملسو هيلع هللا ىلص:  هللاقال: قال رسول عنه  هللاريض عن أيب هريرة . 75

بن املبارك: فرنى أن ذلك كان عىل عهد  هللاقال عبد  .«سه بغزو مات عىل شعبة من نفاقنف

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللارسول 

قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ  نەقىلرەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن  ئەبۇ ھۇرەيرە. 72
كىمكى جىھاد قىلماي ياكى جىھاد قىلىشنى كۆڭلىگىمۇ »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص

پۈكمەي ئۆلۈپ كەتسە، مۇناپىقلىقنىڭ سۈپەتلىرىدىن بىر سۈپەت بىلەن ئۆلگەن 

                                                            
 ئايەتكىچە. -84 ئايەتتىن -81سۈرە تەۋبە  ①
 ئايەتلەر. -27، -26تەۋبە سۈرە  ②
 نىڭ بىر قىسمى.ئايەت-179سۈرە ئال ئىمران  ③
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 «.بولىدۇ
 ملسو هيلع هللا ىلص بىز بۇ ھۆكۈمنى پەيغەمبەر»ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەك مۇنداق دەيدۇ: 

ىلەر ئىكەنلىكىنى نىڭ زامانىدا )جىھادقا چىقمىغانالرنىڭ قانداق كىش
 ①«.بەلگىلەشتە( قوللىنىلغان ئۆلچەم بولۇشى مۇمكىن دەپ ئوياليمىز

 
 باب -12

جىھادقا چىقىشنى سەمىمىي ئارزۇ قىلىپ ئەمما 
 چىقالمىغان ئۆزرىلىك كىشىلەرنىڭ ئەجرى

َعَفاِء َوََل عَََل الَْمْرََض َوََل عَََل  مۇنداق دەيدۇ: تائاال هللا الََِذيَن ََل َيِجُدوَن َما ﴿لَْيَس عَََل الَضُ
ُ َغُفور  َرِحيم  ۞ َوََل  ِ َوَرُسولِِه َما عَََل الُْمْحِسِننَي ِمْن َسِبيٍل َواّلَلَ  إِذَا َما عَََل الََِذيَن  ُيْنِفُقوَن َحَرج  إَِذا َنَصُحوا ّلِلََ

ْمِع َحَزًنا أَََلَ َيِجُدوا َما ُيْنِفُقوَن أََتْوَك لَِتْحِملَُهْم قُلَْت ََل أَِجُد َما أَْحِملُُكْم عَلَْيِه َتَولََوْ  ْ َتِفيُض ِمَن الَدَ ا َوأَعُْيُّنُ
ئاجىزالر )يەنى ياشانغان بوۋايالر(، كېسەللەر، )جىھادقا چىقىشقا( » ۞﴾

 اادقبولسىال، جىھ سادىق پەيغەمبىرىگە نىڭهللا ۋە قاهللاخىراجەت تاپالمىغانالر 
چىقمىسا گۇناھ بولمايدۇ، ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنى ئەيىبلەشكە يول يوقتۇر، 

 مۇنداق يەنە[. 91] مېھرىباندۇر ناھايىتى قىلغۇچىدۇر، مەغپىرەت هللا
 (ئۈچۈن چىقىش جىھادقا) ئۇالر يوقتۇركى، يول ئەيىبلەشكە كىشىلەرنىمۇ

 مېنىڭ سىلەرنى>( :غ سوراپ كەلگەندە، )ئۇالرغا سەنئۇال سەندىن
ئۇالر )جىھادقا چىقىشقا( سەرپ  .دېدىڭ <تەمىنلەيدىغان ئۇالغلىرىم يوق

قىلىدىغان نەرسە تاپالمىغانلىقلىرى ئۈچۈن غەمكىن، كۆزلىرىدىن ياش 
 .②«[92تۆككەن ھالدا قايتىشتى ]

َرِر ﴿ََل َيْسَتِوي الَْقاعُِدوَن ِمَن الُْمْؤِمِننَي غَْْيُ أُوِِل الَضَ  مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا
ُ الُْمَجاِهِديَن بِأَْمَوالِِهْم َوأَْنفُ  َل اّلَلَ ِ بِأَْمَوالِِهْم َوأَْنُفِسِهْم فََضَ َن ِسِهْم عَََل الَْقاعِِدي َوالُْمَجاِهُدوَن ِِف َسِبيِل اّلَلَ

ُ الُْمَجاِهِديَن عَََل الَْقاعِِديَن  َل اّلَلَ ُ الُْحْسََن َوفََضَ مۇئمىنلەردىن » أَْجًرا َعِظيًما﴾َدَرَجًة َوكًَُلً َوعََد اّلَلَ
ا( ن مۇستەسنئۆزرىسىز )ئەما، توكۇر، كېسەلگە ئوخشاش ئۆزرىسى بارالر بۇنىڭدى

يولىدا ماللىرىنى، جانلىرىنى تىكىپ جىھاد  هللا — جىھادقا چىقمىغانالر
                                                            

 .مۇسلىم توپلىغان ①
 ئايەتلەر. -92، -91سۈرە تەۋبە  ②
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ماللىرىنى، جانلىرىنى تىكىپ جىھاد  هللاقىلغۇچىالر بىلەن باراۋەر بولمايدۇ. 
قىلغۇچىالرنى جىھادقا چىقمىغانالردىن بىر دەرىجە ئۈستۈن قىلدى. بۇ ئىككى 
خىل كىشىلەر )يەنى ئۆزرىسى بولۇپ جىھادقا چىقالمىغانالر ۋە جىھادقا 

جىھاد  هللاجەننەتنى ۋەدە قىلدى.  هللاچىققۇچىالر(نىڭ ھەممىسىگە 
ىلىپ، ئۇالرنى )ئۆزرىسىز تۇرۇپ جىھادقا ر ئاتا قىقىلغۇچىالرغا بۈيۈك ئەج

 .①«چىقمىغانالردىن ئارتۇق( قىلدى
﴿ََل َيْسَتِوي الَْقاعُِدوَن أمىل عليه هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: أن رسول هللا عن زيد بن ثابت ريض . 76

﴾ِ قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو ميلها عيل فقال: يا رسول  .ِمَن الُْمْؤِمِننَي َوالُْمَجاِهُدوَن ِِف َسِبيِل اّلَلَ

ملسو هيلع هللا ىلص تبارك وتعاىل عىل رسوله هللا لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان رجال أعمى، فأنزل  ،هللا

عز وجل: هللا وفخذه عىل فخذي فثقلت عيل حتى خفت أن ترض فخذي ثم رسي عنه فأنزل 

َرِر﴾  .﴿غَْْيُ أُوِِل الَضَ
ملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلاللالھۇ ئەنھۇ ئېيتىدۇكى، زەيد ئىبنى سابىت رەزىيە. 76

مۇئمىنلەردىن جىھادقا »ئۇنىڭغا )زەيد ئىبنى سابىت رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا(: 
يولىدا ماللىرىنى، جانلىرىنى تىكىپ جىھاد قىلغۇچىالر  هللا — چىقمىغانالر

رىۋاتقاندا، ئابدۇلالھ ئىبنى دېگەن ئايەتنى ئوقۇپ بى «بىلەن باراۋەر بولمايدۇ
ئى »نىڭ قېشىغا كېلىپ:  ملسو هيلع هللا ىلص رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر مەكتۇمئۇممۇ 

رەسۇلۇلالھ! ئەگەر مەن جىھاد قىاللىغان بولسام، ئەلۋەتتە جىھادقا چىققان 
دېدى. ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇممۇ مەكتۇم رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەما كىشى « بوالتتىم
الشتۇرۇپ مۇنداق زەيد ئىبنى سابىت رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ سۆزىنى داۋامئىدى. )

گە ۋەھىي نازىل قىلدى.  ملسو هيلع هللا ىلصتەبارەك ۋە تائاال پەيغەمبەر  هللا( شۇ چاغدا دەيدۇ:
ئۇنىڭ يوتىسى مېنىڭ يوتامنىڭ ئۈستىدە ئىدى. ئۇنىڭ يوتىسى شۇنداق 
ئېغىرلىشىپ كەتتىكى، مېنىڭ يوتامنى ئېزىۋېتىدىغان ئوخشايدۇ دەپ قورقۇپ 

تائاال  هللاشۇ جەرياندا قالغان ئىدىم. بىرئازدىن كېيىن ۋەھىيمۇ توختىدى. 
وكۇر، كېسەلگە ئوخشاش ئۆزرىسى بارالر ئۆزرىسىز )ئەما، ت»مەزكۇر ئايەتنىڭ: 

 دېگەن قىسمىنى نازىل قىلغان ئىكەن.« بۇنىڭدىن مۇستەسنا(

إن باملدينة لرجاال »يف غزاة، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: كنا مع النبي هللا عن جابر ريض . 77

حبسهم »ويف رواية: «. ما رستم مسريا، وال قطعتم واديا، إال كانوا معكم حبسهم املرض

                                                            
 ئايەت. -92سۈرە نىسا  ①
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 .«إال رشكوكم يف األجر»ويف رواية: «. العذر

بىز دەيدۇ: مۇنداق رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بنى ئابدۇلالھ ىجابىر ئ. 77
مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلص ھ. رەسۇلۇلالقان ئىدۇقچىق غازاتقا بىرگە بىلەن ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال
كېسەل سەۋەبىدىن قېلىپ قالغان نۇرغۇن كىشىلەر بار. مەدىنىدە »دېدى: 

ەرقانداق جىلغىدىن كېسىپ ئۆتسەڭالر، ئۇالر سىلەر قەيەرگە ماڭساڭالر ۋە ھ
 ①«.خۇددى سىلەر بىلەن بىللە بولغاندەك ھېسابلىنىدۇ

  ېيىلگەن.د «ئۇالر ئۆزرە سەۋەبلىك چىقالمىدى» نەقىلدە:بىر باشقا 
 .ېيىلگەند «ئەجىردە سىلەر بىلەن ئوخشاشئۇالر » نەقىلدە:يەنە بىر 

فيام يرويه عن ربه تبارك وتعاىل، هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول  ،عنهامهللا عن ابن عباس ريض . 78

 هللاكتب الحسنات والسيئات، ثم بني ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها هللا إن »قال: 

عنده عرش حسنات إىل سبعامئة ضعف هللا عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها 

 «.إىل أضعاف كثرية

 هللاملسو هيلع هللا ىلص  ھرەسۇلۇلالئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 78
ھەقىقەتەن  هللا»تەبارەك ۋە تائاالنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئېيتقان: 

ياخشىلىق ۋە يامانلىقالرنى يازدى، ئاندىن ئۇنى مۇنداق بايان قىلدى: 
ياخشلىقنى قىلىشنى نىيەت قىلىپ ئۇنى ئەمەلىيەتتە  >كىمكى بىر

ئۇنىڭغا كامىل بىر ياخشىلىقنى قىلغاننىڭ ساۋابىنى يازىدۇ.  هللاقىلمىسا، 
 744دىن تارتىپ تاكى  14ئۇنىڭغا  هللائەگەر ئۇنى ئەمەلىيەتتە قىلسا، 

ھەسسىگىچە ياخشىلىقنى، ھەتتا )بەندىنىڭ ئىخالسىغا ۋە ئەمەلنىڭ 
باشقىالرغىمۇ يېتىدىغان پايدىسىغا قارىتا( ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ ياخشىلىقنىڭ 

 ②«.يازىدۇ< ساۋابىنى
 

 باب -13

 كىشىلەرنى جىھادقا قىزىقتۇرۇش ھەققىدە

ُ  مۇنداق دەيدۇ:تائاال  هللا ُ أَْن َيُكَفَ َبأَْس الََِذيَن َكَفُروا َواّلَلَ ِض الُْمْؤِمِننَي َعََس اّلَلَ ﴿َوَحَرِ

                                                            
 توپلىغان.مۇسلىم بۇخارى ۋە  ①
 توپلىغان.مۇسلىم بۇخارى ۋە  ②
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نىڭ كاپىرالر هللا .مۇئمىنلەرنى )جىھادقا( قىزىقتۇرغىن» أََشَدُ َبأًْسا َوأََشَدُ َتْنِكيًًل﴾
نىڭ هللا ،نىڭ كۈچى ئەڭ زوردۇرهللاكۈچىنى توسىدىغانلىقىمۇ ھەقىقەتتۇر، 

 ①«.جازاسى ئەڭ قاتتىقتۇر
ئى » ﴿َيا أََيَُها الَنَِبَُ َحَرِِض الُْمْؤِمِننَي عَََل الِْقَتاِل﴾ مۇنداق دەيدۇ:تائاال يەنە  هللا

پەيغەمبەر! مۇئمىنلەرنى )مۇشرىكالر بىلەن( ئۇرۇش قىلىشقا 
 ②«.رىغبەتلەندۈرگىن

 جاهدوا املرشكني بأموالكم: »ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه قال: قال رسول هللا ريض  عن أنس. 79
 «.وأنفسكم وألسنتكم

قىلىنىدۇكى،  نەقىلئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 79
 ىلەنب تىللىرىڭالر ۋە جانلىرىڭالر ماللىرىڭالر،»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 ③«.!قىلىڭالر جىھاد قارشى مۇشرىكالرغا

من دل عىل خري فله مثل : »ملسو هيلع هللا ىلصهللا  عنه قال: قال رسول هللاعن أيب مسعود ريض . 81

 «.أجر فاعله

 قىلىنىدۇكى، نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ مەسئۇد ئەنسارى . 84
 قويسا، باشالپياخشىلىققا  بىر كىشىنى كىمكى: »ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 ④.«بىرىلىدۇڭغا شۇ ياخشىلىقنى قىلغۇچىنىڭ ئەجرىگە ئوخشاش ئەجىر ئۇنى
 

 باب -14

 دۈشمەنلەر ئۈستىدىن غەلىبە قازىنىشنىڭ ئامىللىرى

 ئىمان ۋە ياخشى ئەمەللەرقا بولغان هللا (1)
الَِحاِت  تائاال مۇنداق دەيدۇ:هللا  ُ الََِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الَصَ ْ ِِف ﴿َوعََد اّلَلَ ُ  لََيْسَتْخلَِفَّنَ

لَ  ُ الََِذي اْرَتََض لَُهْم َولَُيَبَدِ َنَنَ لَُهْم ِديَّنُ ْ ِمْن َبْعِد َخْوفِ اْْلَْرِض َكَما اْسَتْخلََف الََِذيَن ِمْن قَْبلِِهْم َولَُيَمَكِ ُ ِهْم َّنَ
 ىياخش ۋە ئېيتقان ئىمان ئىچىڭالردىكىهللا » أَْمًنا َيْعُبُدوَنِِن ََل ُيْشِرُكوَن ِِب َشْيًئا﴾

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -84سۈرە نىسا  ①
 .نىڭ بىر قىسمىئايەت -62سۈرە ئەنفال  ②
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد، نەسائى ۋە ھاكىم توپلىغان، ئەلبانى  ③
 مۇسلىم توپلىغان. ④
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ەرنى زېمىندا ھۆكۈمران ئۆتكەنل بۇرۇن ئۇالردىن كىشىلەرگە، قىلغان ئەمەللەرنى
 قىلغاندەك ئۇالرنىمۇ چوقۇم ھۆكۈمران قىلىشنى، ئۇالر ئۈچۈن تاللىغان

چىسىنى رىشنى ۋە ئۇالرنىڭ قورقۇنىدىنىنى چوقۇم مۇستەھكەم قىلىپ ب
قىلدى، ئۇالر ماڭا ئىبادەت قىلىدۇ، ماڭا رىشنى ۋەدە ىئامانلىققا ئايالندۇرۇپ ب

 ①«.ھېچنەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەيدۇ
ْنَيا َوَيْوَم َيُقوُم  مۇنداق دەيدۇ:يەنە تائاال هللا  ﴿إِنََا لََنْنُصُر ُرُسلََنا َوالََِذيَن آَمُنوا ِِف الَْحَياةِ الَدُ
 اياتىيشۈبھىسىزكى، بىز پەيغەمبىرىمىزگە، مۇئمىنلەرگە ھ-شەك» اْْلَْشَهاُد﴾

دۇنيادا ۋە )پەرىشتە، پەيغەمبەر ۋە مۇئمىنلەردىن بەندىلەرنىڭ ئەمەللىرىگە 
لىدىغان كۈندە ئەلۋەتتە ياردەم گۇۋاھ بولىدىغان( گۇۋاھچىالر ھازىر بو

 ②«.رىمىزىب
﴿َوََل َتّهُنوا َوََل َتْحَزُنوا َوأَْنُتُم اْْلَعْلَْوَن إّْن ُكْنُتْم ُمْؤّمّننَي﴾  مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا

جىھادتىن( بوشىشىپ قالماڭالر، شەھىد بولغانالر ئۈچۈن قايغۇرماڭالر، ئەگەر »)
 ④.«③مۇئمىن بولساڭالر ئۈستۈنلۈك قازىنىسىلەر

مۇئمىنلەرگە » َنْصُر الُْمْؤّمّننَي﴾﴿َوكَاَن َحَقًا عَلَْيَنا  مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا
 ⑤«.ياردەم قىلىش بىزگە تېگىشلىك بولدى

ُ لّلْكَاّفّريَن عَََل الُْمْؤّمّننَي َسّبيًَل﴾ مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا  هللا» ﴿َولَْن َيْجَعَل الَِلَ
 ⑥«.كاپىرالرغا ھەرگىز مۇئمىنلەرگە قارشى يول بەرمەيدۇ

                                                            
 نىڭ بىر قىسمى.ئايەت -22سۈرە نۇر  ①
 ئايەت. -21غافىر سۈرە  ②
بەندىنىڭ ئۈستۈنلۈكتىن »ئىبنى قەييىم )رەھىمەھۇلالھ( بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ:   ③

ىڭ ئۇنىڭ ئىمانى ۋە ئىمانىن تتىن ئېرىشىدىغان نېسىۋىسىنۇسرە-غەلىبە ۋەسىۋىسى ېن ئېرىشىدىغان
تىن ئىبارەت ھۆرمەت-مىقدارى بىلەن بولىدۇ. ئەگەر بەندىنىڭ ئۈستۈنلۈك ۋە ئىززەت ىتىھەقىق

 پ ۋە ئەمەلىنىگۆنېسىۋىسى قولدىن كەتسە، ئۇنىڭ قارشىسىدا ئىماننىڭ ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن ھالدا ئ
 قىقەتلىرى قولدىن كەتكەن بولىدۇ.تىكى ھەقىلىش

غا نىڭ قوغدىشىهللانىڭ ياردىمىگە ئېرىشىش، ئۈستۈنلۈك ۋە ئىززەتكە ئېرىشىش، هللائىمان كېمەيسە 
قىلىشىغا ئېرىشىش قاتارلىقالرنىڭ ھەممىسى كېمىيىپ بارىدۇ. ئەھلى  نىڭ كۇپايەهللائېرىشىش ۋە 

توم  -2 «إغاثة اللهفان»« )بولىدۇ ۋە كېمىيىدۇۋەلجامائەنىڭ كۆزقارىشى شۇكى، ئىمان زىيادە  ەسۈنن
 (.بەت -193

 ئايەت. -139سۈرە ئال ئىمران  ④
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -47رۇم سۈرە  ⑤
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -141نىسا سۈرە  ⑥
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 رىشنىڭ دىنىغا ياردەم بىهللا (2)
َ لََقّوَيٌ َعّزيٌز﴾ مۇنداق دەيدۇ:تائاال  هللا ُ َمْن َيْنُصُرهُ إَّنَ الَِلَ كىمكى » ﴿َولََيْنُصَرَنَ الَِلَ

 هللا .بىرىدۇئۇنىڭغا ياردەم  هللارىدىكەن، ئەلۋەتتە ىنىڭ دىنىغا ياردەم بهللا
 ①«.ئەلۋەتتە كۈچلۈكتۇر، غالىبتۇر

ُيَثَبّْت ﴿ مۇنداق دەيدۇ:تائاال يەنە  هللا َ َينُصْرُكْم َو َيا أََيَُها الََّذيَن آَمُنوا إّن َتنُصُروا الَِلَ
( ياردەم بەرسەڭالر، دىنىغا نىڭهللا يەنى) قاهللائى مۇئمىنلەر! سىلەر » ﴾أَقَْداَمُكْم 

 ئۇرۇش) قەدىمىڭالرنى ،بىرىدۇ ياردەم (قارشى دۈشمىنىڭالرغا) سىلەرگە هللا
 ②.«قىلىدۇ بەرقارار( مەيدانلىرىدا

چىداملىق زىيادە  سەۋردە دۈشمەنلەردىنر قىلىش ۋە ۋسە (3)
 بولۇش

يَن﴾ تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا  ابّّر َ َمَع الَصَ وا إَّنَ الَِلَ  هللاسەۋر قىلىڭالر، »﴿َواْصُّبُ
 ③«.بىللىدۇر بىلەن قىلغۇچىالر سەۋر ھەقىقەتەن
﴿َوكَأََيّْن ّمْن َنّبٍَ قَاَتَل َمَعُه ّربََّيُوَن َكّثٌْي فََما َوَهُنوا لَّما أََصاَبُهْم مۇنداق دەيدۇ: يەنە تائاال هللا 

يَن﴾ ابّّر ُ ُيّحَبُ الَصَ ّ َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتكَاُنوا َوالَِلَ ەن ەر بىلنۇرغۇن پەيغەمبەرل» ِّف َسّبيّل الَِلَ
 يولىدا يەتكەنهللا ئۇالر الر بىرلىكتە جەڭ قىلدى. الىمكۆپلىگەن خۇداگۇي ئ

ئۆزىنىڭ )هللا  ؛كۈلپەتلەردىن روھسىزالنمىدى، بوشاشمىدى، باش ئەگمىدى
چىداشلىق بەرگۈچىلەرنى دوست  (يولىدا دۇچ كەلگەن قىيىنچىلىقالرغا

  .④«تۇتىدۇ
ْ  الََّذيَن  أََيَُها ا﴿يَ : دەيدۇ مۇنداق يەنە تائاال هللا ْ  آَمُنوا وا ْ  اْصُّبُ ْ  َوَصابُّروا بُّطوا ْ  َوَرا َتَُقوا هلل  َوا

ئىبادەتنىڭ مۇشەققەتلىرىگە ۋە -تائەت)ئى مۇئمىنلەر! » ُتْفلُّحوَن﴾ لََعلََُكْم 
 زىيادە (دۈشمەنلەرگە) ،سەۋر قىلىڭالر (سىلەرگە يەتكەن ئېغىرچىلىقالرغا

گرالىرىڭالرنى ساقالپ( جىھادقا تەييار تۇرۇڭالر، ېچىداملىق بولۇڭالر، )چ
 ئەمرىگە ئۇنىڭ يەنى) قورقۇڭالر نتىهللامەقسىتىڭالرغا يېتىش ئۈچۈن 

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -44سۈرە ھەج  ①
 ئايەت. -7سۈرە مۇھەممەد  ②
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 .①«(قىلماڭالر مۇخالىپەتچىلىك
﴿إّْذ َجاُءوُكْم ّمْن فَْوّقُكْم َوّمْن أَْسَفَل ّمْنُكْم َوإّْذ َزاَغّت  يەنە مۇنداق دەيدۇ: تائاال هللا

ُنوَنا ۞ ُهَنالَّك  ّ الَظُ ْبُتلَّي الُْمْؤّمُنوَن َوُزلّْزلُوا ّزلَْزاًَل َشّديًدا ۞  اْْلَْبَصاُر َوَبلََغّت الُْقلُوُب الَْحَناّجَر َوَتُظَنُوَن بّالَِلَ ا
ُ َوَرُسولُُه إََّلَ ُغُروًرا ۞﴾ ئەينى ۋاقىتتا » َوإّْذ َيُقوُل الُْمَناّفُقوَن َوالََّذيَن ِّف قُلُوبّّهْم َمَرٌض َما َوعََدَنا الَِلَ

ئۇالر يۇقىرى تەرىپىڭالردىنمۇ، تۆۋەن تەرىپىڭالردىنمۇ )ھۇجۇم قىلىپ( كەلگەن 
ئىدى. بۇ چاغدا كۆزۈڭالر چەكچىيىپ قالغان، يۈرىكىڭالر ئاغزىڭالرغا 

[. بۇ 14ھەققىدە تۈرلۈك گۇمانالردا بولغان ئىدىڭالر ] هللاقاپلىشىپ قالغان، 
كەلگەن كۈننىڭ قاتتىقلىقىدىن گويا  يەردە مۇئمىنلەر سىنالغان ۋە )بېشىغا

[. ئەينى 11ئۇالرنى يەر سىلكىگەندەك( قاتتىق تەۋرىنىشكە ئۇچرىغان ئىدى ]
ە ئۇنىڭ ۋ هللا>ۋاقىتتا مۇناپىقالر ۋە دىللىرىدا )مۇناپىقلىق( كېسىلى بارالر: 

 ②.«[12دېيىشەتتى ] <پەيغەمبىرى بىزلەرگە قۇرۇق ۋەدىلەرنى قىلىپتىكەن
﴿إّْن َتُكوُنوا َتأْلَُموَن فَّإَنَُهْم َيأْلَُموَن َكَما َتأْلَُموَن َوَتْرُجوَن ّمَن ۇنداق دەيدۇ: ميەنە تائاال هللا 

ّ َما ََل َيْرُجوَن﴾ ئەگەر سىلەر قىينالساڭالر، ئۇالرمۇ خۇددى سىلەرگە ئوخشاش » الَِلَ
شنى، بولۇ شەھىد قىينىلىدۇ، سىلەر ئۇالر ئۈمىد قىلمايدىغان نەرسىنى )يەنى

  .③«تىن ئۈمىد قىلىسىلەرهللاساۋابنى ۋە غەلىبىنى( 
أن النرص مع الصرب،  :واعلمهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »عنه قال: قال رسول هللا ريض  ابن عباسعن . 81

 .«وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العرس يرسا

قىلىنىدۇكى،  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى ئابباس. 81
نۇسرەت سەۋر قىلىش -بىلگىنكى، غەلىبە»دېگەن:  مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ئارقىلىق قولغا كېلىدۇ، جاپا تارتماي ھاالۋەتكە ئېرىشكىلى بولمايدۇ، بىر 
 ④«.قىيىنچىلىق بىلەن بىر ئاسانچىلىق بولىدۇ

 جەڭدە مۇستەھكەم تۇرۇش (4)
َ َكّثًْيا تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا  ْثُبُتوا َواْذُكُروا الَِلَ ﴿َيا أََيَُها الََّذيَن آَمُنوا إَّذا لَّقيُتْم ّفَئًة فَا

مىنلەر! )مۇشرىكالردىن( بىر جامائەگە )يەنى دۈشمەن ۇئئى م»لََعلََُكْم ُتْفلُّحوَن﴾ 
                                                            

 ئايەت. -244ئال ئىمران سۈرە  ①
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قوشۇنىغا( ئۇچراشقان چېغىڭالردا ساباتلىق كۆرسىتىڭالر، مۇۋەپپەقىيەت 
 .①«تىڭالرئى ياد كۆپ نىهللائۈچۈن قازىنىشىڭالر 

يف بعض أيامه التي ملسو هيلع هللا ىلص  هللاعنهام: أن رسول  هللابن أيب أوىف ريض  هللاوعن عبد . 82

أيها الناس، ال تتمنوا »لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام يف الناس فقال: 

العافية، فإذا لقيتموهم فاصربوا؛ واعلموا أن الجنة تحت ظالل  هللالقاء العدو، واسألوا 

 .«السيوف

ئابدۇلالھ ئىبنى ئەبۇ ئەۋفا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: پەيغەمبەر . 82
 نكۈ تاكى دۈشمەننى بىرىدە كۈنلەرنىڭ قىلغان ئۇرۇش بىلەن دۈشمەنلەر ملسو هيلع هللا ىلص

! ئىنسانالر ئى»: دېدى مۇنداق تۇرۇپ ئورنىدىن ئاندىن كۈتتى، قايرىلغۇچە
ن خاتىرجەملىكنى ىتهللائارزۇ قىلماڭالر،  ئۇچرىشىشنى بىلەن دۈشمەنلەر

 .سوراڭالر. ئەگەر دۈشمەن بىلەن ئۇچراشساڭالر چىداملىق بولۇڭالر
 ②دېدى.« بىلىڭالركى، جەننەت قىلىچالرنىڭ سايىسى ئاستىدا

هللا ملسو هيلع هللا ىلص تم عن رسول عنهام: يا أبا عامرة أفرر هللا قال رجل للرباء بن عازب ريض . 83

مل يفر، إن هوزان كانوا قوما رماة، فلام لقيناهم وحملنا هللا ملسو هيلع هللا ىلص يوم حنني؟ فقال: لكن رسول 

عليهم انهزموا، فأقبل الناس عىل الغنائم، فاستقبلونا بالسهام، فانهزم الناس، فلقد رأيت 

ي ال أنا النب»وأبو سفيان بن الحارث أخذ بلجام بغلته البيضاء، وهو يقول: هللا ملسو هيلع هللا ىلص رسول 

 .«كذب، أنا ابن عبد املطلب

ئى ئەبۇ ئەممارە »بىر كىشى بەرا ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن: . 83
 نى ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال)بەرا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ كۇنىيىتى(! ھۇنەين غازىتىدا 

مۇنداق  دەپ سورىغانىدى، بەرا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ« تاشالپ قاچقانمىدىڭالر؟
لىسىنىڭ ئادەملىرى ىقاچمىغان. ھەۋازىن قەب ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلاللېكىن : »دېدى

، ئۇالرغا قارشى ھۇجۇمغا دى. بىز ئۇالر بىلەن ئۇچراشقاندائىنتايىن مەرگەن ئى
ئاندىن كىشىلەر غەنىيمەت يىغىشقا  ئارقىلىرىغا قاراپ قاچتى.ئۇالر  ئۆتتۇق،

ىپ كەتكەنىدى، دۈشمەنلەر بۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ بىزنى ئوققا بىرىل
 ھرەسۇلۇلالتۇتتى. شۇنىڭ بىلەن، بىز كەينىمىزگە قاراپ قاچتۇق ئەمما مەن 

نىڭ سابىت تۇرغانلىقىنى كۆردۈم. ئەبۇ سۇفيان ئىبنى ھارىس ئۇنىڭ ئاق  ملسو هيلع هللا ىلص

                                                            
 ئايەت. -42سۈرە ئەنفال  ①
 توپلىغان.مۇسلىم بۇخارى ۋە  ②
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 :ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلالقېچىرىنىڭ يۈگىنىدىن تۇتۇۋالغان ئىدى. 
 ،رەسۇلىنىڭ هللامەن 

 پەقەت راستنى سۆزلەيمەن.
 ھەمدە پاكتۇر نەسەبىم،

 ىب پۇشتىمەن.ئابدۇلمۇتتەل
 ①«.دېدى

ۋە گۇناھلىرىغا ئىستىغپار  تائاالنى كۆپ زىكىر قىلىش هللا (5)
 ئېيتىش

َ َكّثًْيا لََعلََُكْم ُتْفلُّحوَن﴾ تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا  مۇۋەپپەقىيەت »﴿َواْذُكُروا الَِلَ
 .②«ئېتىڭالر ياد كۆپ نىهللائۈچۈن قازىنىشىڭالر 

َ قَّياًما َوقُُعوًدا َوعَََل : ەيدۇتائاال يەنە مۇنداق د هللا ََلةَ فَاْذُكُروا الَِلَ ﴿فَّإَذا قََضْيُتُم الَصَ
ۋە ياتقان  ، ئولتۇرغاننامازدىن فارىغ بولغىنىڭالردا ئۆرە تۇرغان»ُجُنوبُّكْم﴾ 

 اردەمي قارشى دۈشمىنىڭالرغا سىلەرگە هللا) ئېتىڭالر يادنى هللاھالەتلىرىڭالردا 
 ③(«.مۇمكىن بېرىشى
َبُهْم : ەيدۇتائاال يەنە مۇنداق د هللا ُ ُمَعَذّ َبُهْم َوأَْنَت ّفهُّيْ َوَما كَاَن الَِلَ ُ لُّيَعَذّ ﴿َوَما كَاَن الَِلَ

سەن ئۇالرنىڭ ئىچىدە تۇرغان چېغىڭدا )سېنى )ئى مۇھەممەد!( »َوُهْم َيْسَتْغّفُروَن﴾ 
ئۇالرغا ئازاب قىلمايدۇ، ئۇالر ئىستىغپار ئېيتىپ هللا ىسىدىن( ھۆرمەتلەش يۈز
 ④«.ئۇالرغا ئازاب قىلمايدۇهللا تۇرغان چاغدا 

أنا عند ظن عبدي يب، وأنا معه : »ملسو هيلع هللا ىلصعنه قال: قال النبي هللا عن أيب هريرة ريض . 84

 إذا ذكرين، فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفيس، وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منهم،

وإن تقرب إيل شربا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إيل ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاين مييش 

 .«أتيته هرولة
 ملسو هيلع هللا ىلصقىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  نەقىليرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ئەبۇ ھۇرە. 84

بەندەم مېنى قانداق ئويلىسا، >تائاال مۇنداق دەيدۇ: »هللا مۇنداق دېگەن: 
                                                            

 توپلىغان.مۇسلىم بۇخارى ۋە  ①
 نىڭ بىر قىسمى.ئايەت -42سۈرە ئەنفال  ②
 نىڭ بىر قىسمى.ئايەت -143سۈرە نىسا  ③
 ئايەت. -33ئەنفال  سۈرە ④
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ئۇ مېنى ئەسلىگەندە، مەن ئۇنىڭ بىلەن  .شۇنداق بولىمەنمەن ئۇنىڭ ئۈچۈن 
 كۆڭلۈمدە ئەسلىسە، مەنمۇ ئۇنى كۆڭلىدەئەگەر ئۇ مېنى  .بىرگە بولىمەن

ئەسلەيمەن؛ ئەگەر مېنى بىر جامائەت ئىچىدە ئەسلىسە، مەنمۇ ئۇنى ئۇنىڭدىن 
 ئۇ ماڭا بىر غېرىچ يېقىنالشسا، .ياخشىراق بىر جامائەت ئىچىدە ئەسلەيمەن

مەن ئۇنىڭغا بىر گەز يېقىنلىشىمەن؛ ئەگەر ئۇ ماڭا بىر گەز يېقىنالشسا، مەن 
ئۇنىڭغا بىر غۇالچ يېقىنلىشىمەن؛ ئۇ ماڭا مېڭىپ كەلسە، مەن ئۇنىڭغا 

 ①«.<يۈگۈرۈپ بارىمەن
إين  ،يا غالم»يوما فقال: هللا ملسو هيلع هللا ىلص رسول قال: كنت خلف هللا ريض  عن ابن عباس. 85

 «تجده تجاهك هللايحفظك، احفظ  هللاحفظ  :أعلمك كلامت

مەن بىر كۈنى »ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 82
بەر پەيغەم. مبىلەن بىر ئۇالغدا ئۇنىڭ كەينىگە مىنىۋالغان ئىدى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

نى هللا: >ئى باالم! مەن ساڭا بىر نەچچە كەلىمىلەرنى ئۆگىتىپ قوياي. ملسو هيلع هللا ىلص
نى ئەستىن هللاسېنى ئەستىن چىقارمايدۇ؛  هللائېسىڭدىن چىقارما، 

 ②.«چىقارمىساڭ، ئۇنى ئالدىڭدا تاپىسەن<
تعاىل هللا إن »يقول : هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: سمعت رسول هللا رىض  زعكرةعن عامرة بن . 86

 .«إن عبدى كل عبدى الذى يذكرىن و هو مالق قرنه :يقول

پەيغەمبەر مەن : ەيدۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق ئۇمارە ئىبنى زەئكەرە. 86
ي >ھەقىقى مۇنداق دەيدۇ:تائاال هللا » :لىكىنى ئاڭلىغانگەنېمۇنداق د نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص

 ③<«.ا زىكىر قىلىپ تۇرىدىغان كىشىدۇرمېنى ئۇرۇش ئەسناسىد ـــم بەندە
هللا من لزم االستغفار جعل هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »عنه قال: قال رسول هللا عن ابن عباس رىض . 87

 .«من حيث ال يحتسبله من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ورزقه 

قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  نەقىلرەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن  ئىبنى ئابباس. 87
ئۇنىڭ  هللاقا داۋاملىق ئىستىغپار ئېيتسا، هللاكىمكى » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص

اتا ئ خۇرسەنلىكھەربىر قىيىنچىلىقىغا بىر چىقىش يولى، ھەربىر غېمىگە 

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 دېگەن.« سەھىھ»تىرمىزى توپلىغان، ئەلبانى  ②
ناملىق كىتابىدا بۇ ھەدىسنى ئىبنى « رشح األذكار»ئۆزىنىڭ تىرمىزى توپلىغان، ئىبنى ئەالن  ③

 دېگەنلىكىنى نەقىل قىلغان.« ھەسەن»ھەجەرنىڭ 



  

71 

 ①.«رىزىقالندۇرىدۇىمىغان يېرىدىن ئويلئۇنى ۋە  قىلىدۇ

 تائاالغا كۆپ دۇئا قىلىش هللا (6)
ُكْم بّأَلٍْف ّمَن  مۇنداق دەيدۇ:تائاال هللا  ﴿إّْذ َتْسَتّغيثُوَن َربََُكْم فَاْسَتَجاَب لَُكْم أََّنّ ُمّمَدُ

ياردەم تىلىدىڭالر،  رەببىڭالردىن)دۇئا قىلىپ( ئۆز ۋاقتىدا »الَْمََلئَّكّة ُمْرّدفنَّي﴾ 
غان( مىڭ پەرىشتە بىلەن ياردەم قىمۇئارقا )چۈشىدىرسىلەرگە ئا> هللا:

 ②«.دەپ دۇئايىڭالرنى ئىجابەت قىلدى <رىمەنىب
ا  مۇنداق دەيدۇ:تائاال يەنە هللا  ﴿َولََمَا َبَرُزوا لَّجالُوَت َوُجُنوّدهّ قَالُوا َربَََنا أَفّْرغْ عَلَْيَنا َصُْبً

ْنُصْرَنا عَََل الَْقْوّم  يَن﴾َوَثَبّْت أَقَْداَمَنا َوا ئۇالر جالۇت ۋە ئۇنىڭ ئەسكەرلىرى بىلەن » الْكَاّفّر
! قەلبىمىزنى چىداملىقلىق بىلەن تولدۇرغىن، رەببىمىز>ئۇچراشقان چاغدا: 

قەدەملىرىمىزنى )ئۇرۇش مەيدانىدا( ساباتلىق قىلغىن، كاپىر قەۋمگە قارشى 
 ③«.دېدى <بىزگە ياردەم بەرگىن

وَن  مۇنداق دەيدۇ:يەنە تائاال هللا  ﴿َوقَاَل َربَُُكُم اْدُعوّّن أَْسَتّجْب لَُكْم إَّنَ الََّذيَن َيْسَتْكُّبُ
يَن﴾  ماڭا دۇئا قىلىڭالر، مەن >ئېيتىدۇ:  رەببىڭالر»َعْن ّعَباَدِّت َسَيْدُخلُوَن َجَهَنََم َداّخّر

زكى، شۈبھىسى .(بىرىمەن)دۇئايىڭالرنى( قوبۇل قىلىمەن )تىلىگىنىڭالرنى 
ىمدىن چوڭچىلىق قىلىپ باش تارتىدىغانالر خار ھالدا مېنىڭ ئىبادىت

 ④<«.جەھەننەمگە كىرىدۇ
﴿َوكَأََيّْن ّمْن َنّبٍَ قَاَتَل َمَعُه ّربََّيُوَن َكّثٌْي فََما َوَهُنوا لَّما أََصاَبُهْم  مۇنداق دەيدۇ:تائاال يەنە  هللا

 ُ ّ َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتكَاُنوا َوالَِلَ يَن ۞ َوَما كَاَن قَْولَُهْم إََّلَ أَْن قَالُوا َربَََنا اْغّفْر لََنا  ِّف َسّبيّل الَِلَ ابّّر ُيّحَبُ الَصَ
ْنُصْرَنا عَََل الَْقْوّم الْكَاّفّريَن ۞ ْنَيا َوُحْسَن  ُذُنوَبَنا َوإّْسَرافََنا ِّف أَْمّرَنا َوَثَبّْت أَقَْداَمَنا َوا ُ َثَواَب الَدُ َتاُهُم الَِلَ  فَآ

ُ ُيّحَبُ الُْمْحّسّننَي َثَواّب اْْل  نۇرغۇن پەيغەمبەرلەر بىلەن كۆپلىگەن خۇداگۇي » ﴾۞ ّخَرّة َوالَِلَ
 كۈلپەتلەردىن يەتكەن يولىدا هللائۆلىماالر بىرلىكتە جەڭ قىلدى. ئۇالر 

 دۇچ يولىدا ئۆزىنىڭ هللائەگمىدى،  باش بوشاشمىدى، روھسىزالنمىدى،
[. 146] تۇتىدۇ دوست بەرگۈچىلەرنى چىداشلىق قىيىنچىلىقالرغا كەلگەن

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد توپلىغان، ھاكىم  ①
 ئايەت. -9ئەنفال سۈرە  ②
 ئايەت. -224سۈرە بەقەرە  ③
 ئايەت. -9ئەنفال سۈرە  ④
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! گۇناھلىرىمىزنى، ئىشىمىزدا چەكتىن رەببىمىز>: پەقەت سۆزى ئۇالرنىڭ
ئاشقانلىقىمىزنى مەغپىرەت قىلغىن، قەدەملىرىمىزنى )جەڭ مەيدانىدا( 

ىن دېگەند <مۇستەھكەم قىلغىن ۋە كاپىر قەۋمگە قارشى بىزگە ياردەم بەرگىن
 دۈشمەنلەر يەنى) ساۋابىنى دۇنيانىڭ رغائۇالهللا  .[147باشقا بولمىدى ]

 نەتجەن يەنى) ساۋابىنى ياخشى ئاخىرەتنىڭ ۋە( قىلىشنى غەلىبە ئۈستىدىن
خشىلىق قىلغۇچىالرنى دوست يا هللا قىلدى، ئاتا( نېئمەتلىرىنى ئۇنىڭ ۋە

 .①[«814] تۇتىدۇ
ثنتان ال تردان، أو قلام ملسو هيلع هللا ىلص: » هللاقال: قال رسول  عنههللا ريض وعن سهل بن سعد . 88

 «.عند البأس حني يلحم بعضهم بعضاتردان: الدعاء عند النداء و 

 كى،نىدۇىقىل نەقىلدىن ىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبنى سەئىسەھل ئ. 88
 رەتكەم -رەت قىلىنمايدىغان ياكى كەمدىن»: مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

بىرى، ئەزان ۋاقتىدا قىلىنغان دۇئا؛ يەنە  قىلىنىدىغان ئىككى خىل دۇئا بار:
 ②«.بىرى، دۈشمەن بىلەن قاتتىق ئۇرۇشۇۋاتقان ۋاقىتتا قىلىنغان دۇئا

 «.ال يرد القضاء إال الدعاءهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »عنه قال: قال رسول هللا عن سلامن ريض . 89

 ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال كى،نىدۇىقىل نەقىلدىن سالمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 89
 ③«.قازانى پەقەت دۇئاال قايتۇرااليدۇ-باال» :مۇنداق دېگەن

الل ُهم  أ نْت  »إذا غزا، قال: ملسو هيلع هللا ىلص  هللاعنه قال: كان رسول هللا ريض بن مالك وعن أنس . 91

أ نْت  ن ِصريِ  ِبك  أ ُصوُل ع ُضِدي، و  ِبك  أُقاتُِل  ي، ِبك  أ ُحوُل و   «.و 

 ملسو هيلع هللا ىلص: رەسۇلۇلالھ مۇنداق دەيدۇ ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 94
مېنىڭ  السەن !هللائى »جەڭ قىلىۋاتقان ۋاقىتتا مۇنداق دۇئا قىالتتى: 

مەنگە دۈش السېنىڭ ياردىمىڭ بىلەنپەقەت  .مەدەتكارىمسەن ۋە يۆلەنچۈكۈمسەن
ە دۈشمەنگە زەرب السېنىڭ ياردىمىڭ بىلەنقارشى ھەرىكەت قىلىمەن، پەقەت 

 ④.«ئۇرۇش قىلىمەن ئۇالرغا قارشىال سېنىڭ ياردىمىڭ بىلەنپەقەت  ۋەرىمەن بى
الل ُهم  إِن ا »كان إذا خاف قوما، قال: ملسو هيلع هللا ىلص عنه: أن النبي  هللاوعن أيب موىس ريض . 91

ن ُعوُذ ِبك  ِمْن رُشُورِِهمْ  لُك  يِف نُُحورِِهم، و   «.ن ْجع 

                                                            
 ئايەتكىچە. -148ئايەتتىن  -146 سۈرە ئال ئىمران ①
 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغانئەبۇ داۋۇد  ②
 دېگەن.« ھەسەن»، ئەلبانى تىرمىزى ③
 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغانئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى  ④
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 بىرەر ملسو هيلع هللا ىلصئەبۇ مۇسا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: رەسۇلۇلالھ . 91
ئۇالرنىڭ ھاالكىتىنى ! هللائى » خەۋپسىرىسە مۇنداق دۇئا قىالتتى:دۈشمەندىن 

 ①.«ىزپاناھ تىلەيمئۇالرنىڭ يامانلىقىدىن سېغىنىپ ساڭا ساڭا تاپشۇرىمىز ۋە 
عىل األحزاب فقال: هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: دعا رسول هللا بن أيب أوىف ريض هللا عن عبد . 92

اِب، » يع  الِْحس  ِ ز لْزِلُْهمْ الل ُهم  ُمْنزِل  الِْكت اِب، رس  ، الل ُهم  اْهزِْمُهْم و   .«اْهزِِم اأْل ْحز اب 

 ئابدۇلالھ ئىبنى ئەبۇ ئەۋفا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:. 92
مۇشرىكالرنىڭ بىرلەشمە قوشۇنىغا مۇنداق بەددۇئا قىلغانىدى: ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ 

دۈشمەنلەرنىڭ هللا! ئى كىتاب نازىل قىلغۇچى، تېز ھېساب ئالغۇچى »
قىلغىن ۋە  مەغلۇب! ئۇالرنى هللائى قىلغىن.  مەغلۇببىرلەشمە قوشۇنىنى 
 ②«.قاتتىق سىلكىگىن

 قىال تەۋەككۈل قىلىشهللاپەقەت  (7)
لَّب لَُكْم َوإّْن َيْخُذلُْكْم فََمْن َذا الََّذي  مۇنداق دەيدۇ:تائاال هللا  ُ فَََل غَا ﴿إّْن َيْنُصْرُكُم الَِلَ

ّ فَلَْيَتَوكََّل الُْمْؤّمُنوَن﴾  سىلەرگە ياردەم بەرسە، هللا ئەگەر »َيْنُصُرُكْم ّمْن َبْعّدهّ َوعَََل الَِلَ
ە، سسىلەرگە ياردىمىنى تەرك ئەتهللا سىلەرنى ھېچ كىشى يېڭەلمەيدۇ. ئەگەر 

ل قا تەۋەككۈهللا؟ مۇئمىنلەر يالغۇز !بىرىدۇتىن باشقا سىلەرگە كىم ياردەم هللا
 ③«.ا تاپشۇرسۇن(قهللاقىلسۇن! )يەنى ھەممە ئىشنى 

ّ فَلَْيَتَوكََّل الُْمْؤّمُنوَن ﴿ مۇنداق دەيدۇ:تائاال يەنە هللا  مۇئمىنلەر )ھەممە » ﴾َوعَََل الَِلَ
قا هللا)يەنى ھەممە ئىشلىرىنى تەۋەككۈل قىلسۇن قىال هللا ئىشتا( يالغۇز بىر 

 ④«.تاپشۇرسۇن(
ّ فَُهَو َحْسُبُه﴾ مۇنداق دەيدۇ:تائاال يەنە هللا  قا هللاكىمكى » ﴿َوَمْن َيَتَوكََْل عَََل الَِلَ

 ⑤«.ئۇنىڭغا كۇپايە قىلىدۇهللا تەۋەككۈل قىلسا، 
ّ فََتَوكََلُوا إّْن ُكْنُتْم ُمْؤّمّننَي  مۇنداق دەيدۇ:تائاال يەنە هللا  ىڭ ن)هللائەگەر » ﴾﴿َوعَََل الَِلَ

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغان ، ئەھمەد ۋە ھاكىمئەبۇ داۋۇد ①
 توپلىغان.بۇخارى ۋە مۇسلىم  ②
 .ئايەت -164سۈرە ئال ئىمران  ③
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -11ئىبراھىم سۈرە  ④
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -3تەالق سۈرە  ⑤
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 ①«.قا تەۋەككۈل قىلىڭالرهللاۋەدە قىلغان ياردىمىگە( ئىشەنسەڭالر، 
محارب خصفة بنخل، هللا ملسو هيلع هللا ىلص رسول  قاتل عنه قال:هللا ريض هللا عن جابر بن عبد . 93

هللا رسول فرأوا من املسلمني غرة، فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث حتى قام عىل 

رسول فسقط السيف من يده. قال: فأخذ  «هللا»سيف، فقال: من مينعك مني؟ قال: بال ملسو هيلع هللا ىلص

، هللاإله إال  تشهد أن ال»فقال: كن خري آخذ. فقال:  «من مينعك مني؟»السيف فقال: هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

قال: ال، ولكن أعاهدك عىل أال أقاتلك، وال أكون مع قوم يقاتلونك. فخىل  «؟هللاوأين رسول 

 .«جئتكم من عند خري الناس»سبيله، فأىت أصحابه، فقال: 

رەسۇلۇلالھ  جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:. 93
مۇھارىب خەسەفە ئايمىقىغا ئۇرۇش قىلدى. ئارام ئېلىش ئۈچۈن  ملسو هيلع هللا ىلص

خورمىزارلىققا چۈشكەن ۋاقتىدا كاپىرالر مۇسۇلمانالرنىڭ غاپىل تۇرغانلىقىنى 
 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ، ھەتتائىسىملىك بىرى كەلدىكۆرۈپ، غەۋرىس ئىبنى ھارىس 

 :نىڭ بېشىدا قىلىچنى تۇتۇپ تۇرۇپ

لالھ رەسۇلۇدېگەنىدى،  ـــمېنىڭدىن سېنى كىم قۇتۇلدۇرۇپ قاالاليدۇ؟  ـــ
 :ملسو هيلع هللا ىلص

دېدى. ئاندىن قىلىچ ئۇنىڭ قولىدىن چۈشۈپ كەتتى.  ـــ، هللا ـــ
 قىلىچنى قولىغا ئېلىپ:ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ 

 :دېگەنىدى، ئۇ مۇشرىك ـــم قۇتۇلدۇرۇپ قاالاليدۇ؟ مېنىڭدىن سېنى كى ـــ
 ملسو هيلع هللا ىلص:رەسۇلۇلالھ دېدى.  ـــياخشىسى بولغىن،  قىلىچ تۇتقۇچىنىڭ ـــ

ئىالھنىڭ يوقلۇقىغا ۋە مېنىڭ  تىن باشقا ھېچبىر ھەقهللابىر  ـــ
دېگەنىدى،  ـــ ىرى ئىكەنلىكىمگە گۇۋاھلىق بىرەمسەن؟نىڭ پەيغەمبهللا

 مۇشرىك:
ياق، لېكىن سەن بىلەن ئۇرۇشماسلىققا ۋە سەن بىلەن ئۇرۇشقانالر  ـــ

ملسو هيلع هللا ىلص لالھ رەسۇلۇدېدى. شۇنىڭ بىلەن  ـــبىلەن بىللە بولماسلىققا ۋەدە قىالي، 

 ئۇ مۇشرىكنى قويۇۋەتتى. ئاندىن ئۇ مۇشرىك ھەمراھلىرىنىڭ قېشىغا كېلىپ:
 ②دېدى. ـــمەن كىشىلەرنىڭ ياخشىسىنىڭ قېشىدىن كەلدىم ،  ـــ
لو أنكم كنتم توكلون »هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عنه قال: قال رسول هللا الخطاب ريض  عن عمر بن. 94

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -23مائىدە سۈرە  ①
 بۇخارى توپلىغان. ②
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 «.حق توكله، لرزقكم كام يرزق الطري تغدو خامصا وتروح بطانا هللاعىل 

قىلىنىدۇكى،  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۆمەر ئىبنى خەتتاب. 94
قا ھەقىقىي تەۋەككۈل هللائەگەر سىلەر »دېگەن:  مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

سىلەرنى ئەتىگەندە ئاچ چىقىپ كېتىپ كەچتە  هللاقىلىدىغان بولساڭالر، 
 ①«.توق قايتقان قۇشالرنى رىزىقالندۇرغاندەك رىزىقالندۇرىدۇ

 ۋە رەسۇلىغا ئىتائەت قىلىش هللا (8)
َ َوَرُسولَُه َوََل َتَناَزُعوا فََتْفَشلُوا َوَتْذَهَب ّريُحُكْم﴾ : مۇنداق دەيدۇتائاال  هللا ﴿َوأَّطيُعوا الَِلَ

 ئىتائەت پەيغەمبىرىگە ئۇنىڭ ۋە قاهللاھەرىكەتلىرىڭالردا( -)پۈتۈن سۆز»
بولمىسا )دۈشمەن بىلەن ئۇچرىشىشتىن(  ؛، ئىختىالپ قىلىشماڭالرقىلىڭالر

 ②«.كېتىپ قالىدۇقۇۋۋىتىڭالر -قورقۇپ قالىسىلەر، كۈچ
ُسوَل لََعلََُكْم ُتْرَحُموَن﴾ مۇنداق دەيدۇ:تائاال يەنە هللا  َ َوالَرَ سىلەرگە » ﴿َوأَّطيُعواْ الَِلَ

 ③«.قا ۋە پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىڭالرهللارەھمەت قىلىنىشى ئۈچۈن، 
َ َوَرُسولَُه فََقْد فَاَز  مۇنداق دەيدۇ:تائاال يەنە هللا  كىمكى » فَْوًزا َعّظيًما﴾﴿َوَمْن ُيّطّع الَِلَ

قا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىتائەت قىلسا زور مۇۋەپپەقىيەت قازانغان هللا
 ④«.بولىدۇ

گۇناھ بولمايدىغان ئىشالردا ئەمىرنىڭ سۆزىنى ئاڭالش ۋە  (9)
 ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىش

ُسوَل َوأُوِّل اْْلَْمّر : مۇنداق دەيدۇتائاال  هللا َ َوأَّطيُعوا الَرَ ﴿َيا أََيَُها الََّذيَن آَمُنوا أَّطيُعوا الَِلَ
قا، پەيغەمبەرگە ۋە ئۆزۈڭالردىن بولغان ئىش هللائى مۇئمىنلەر! »ّمْنُكْم﴾ 

 ⑥«.ئىتائەت قىلىڭالر ⑤ئۈستىدىكىلەرگە

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»تىرمىزى ۋە ئەھمەد توپلىغان، ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت  ①
 .نىڭ بىر قىسمىئايەت -46ال سۈرە ئەنف ②
 ئايەت. -132ئال ئىمران  سۈرە ③
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -71ئەھزاب سۈرە  ④
ھەرقانداق  ئاستىغائىش ئۈستىدىكىلەرنىڭ »ئىبنى تەيمىيە )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دەيدۇ:   ⑤

 «ئىش ئۈستىدىكىلەرنىڭ قاتارىدىن ھېسابلىنىدۇ ئۇالرئادەملەر كىرىپ كېتىدۇ چۈنكى  ئەگىشىلىدىغان
 (.بەت -174توم  -28 «مجموع الفتاوى»)
 .نىڭ بىر قىسمىئايەت -29نىسا سۈرە  ⑥
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، هللاأطاع  من أطاعني فقدهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »عنه قال: قال رسول هللا عن أيب هريرة ريض . 95

 «.، ومن يطع األمري فقد أطاعني، ومن يعص األمري فقد عصاينهللاومن عصاين فقد عىص 

 ھرەسۇلۇلال كى،دۇىنىقىل نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە . 92
قا ئىتائەت قىلغان هللاكىمكى ماڭا ئىتائەت قىلسا، »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص

قا ئاسىيلىق قىلغان بولىدۇ. هللاكىمكى ماڭا ئاسىيلىق قىلسا،  ؛بولىدۇ
كىمكى  ؛كىمكى ئەمىرگە ئىتائەت قىلسا، ماڭا ئىتائەت قىلغان بولىدۇ

 ①.«ئەمىرگە ئاسىيلىق قىلسا، ماڭا ئاسىيلىق قىلغان بولىدۇ
تعس عبد الدينار وعبد الدرهم »قال: ملسو هيلع هللا ىلص عنه، عن النبي هللا عن أيب هريرة ريض و . 96

وإذا شيك فال انتقش،  ،وإن مل يعط سخط، تعس وانتكس ،إن أعطي ريض ،ميصةوعبد الخ

أشعث رأسه مغربة قدماه، إن كان يف الحراسة  ،هللاطوىب لعبد آخذ بعنان فرسه يف سبيل 

كان يف الحراسة، وإن كان يف الساقة كان يف الساقة، إذا استأذن مل يؤذن له، وإن شفع مل 

 .«يشفع

 ملسو هيلع هللا ىلصقىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  نەقىلئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 96
 رىقۇللىلەنگەن رەڭلىك كىيىمنىڭ رھەم ۋە كەشتىەدىنار، د»: دېگەن مۇنداق

 .ئاچچىقاليدۇ مىسەبىرىل ،سە رازى بولىدۇبىرىل! ئەگەر ئۇالرغا سۇنھاالك بول
 ئۇنىڭغا تىكەن كىرسە ھاالك بولسۇن، كېسەل ۋە خارلىقتىن قۇتۇاللمىسۇن!

 هللاھالەتتە چىقىرىلمىسۇن! چېچى چۇۋۇق، ئىككى قەدىمى توپىغا مىلەنگەن 
 ى،ككىشىگە خۇش مۇبارەك بولسۇن تۇرغان تۇتۇپ يۈگىنىنى ئېتىنىڭ يولىدا

قويسا، ھارىستا تۇرىدۇ؛ ئارقا سەپتە قويسا، ئارقا  ②تۇرۇشقا ئەگەر ئۇنى ھارىستا
؛ شاپائەت قىلماقچى بىرىلمەيدۇ رۇخسەت سورىسا، رۇخسەتسەپتە بولىدۇ؛ 

 ③«.بۇل قىلىنمايدۇوبولسا، شاپائىتى ق
السمع والطاعة عىل املرء »قال: ملسو هيلع هللا ىلص عنه، عن النبي هللا بن عمر ريض هللا عن عبد . 97

 .«املسلم فيام أحب وكره، ما مل يؤمر مبعصية، فإذا أمر مبعصية فال سمع وال طاعة

قىلىنىدۇكى،  نەقىلرەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن  بنى ئۆمەرىئابدۇلالھ ئ. 97
ھەرقانداق بىر مۇسۇلماننىڭ، )ئەمىر( ئۇنى » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

                                                            
 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ①
 قاراۋۇللۇقتا تۇرۇش. .مىنىنى قوغداپ پوستتا تۇرۇشېئىسالم ز —ھارىستا تۇرۇش  ②
 .توپلىغانبۇخارى  ③
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 ائەتئىت پئاڭالگۇناھقا بۇيرۇمىسىال مەيلى ئۇ ياقتۇرسۇن ياكى ياقتۇرمىسۇن 
ا قىلىشق تائەتىۋە ئ قابۇيرۇلسا ئاڭالش قاگۇناھئەگەر تۇر. بۋاجى قىلىشى
 ①«.بولمايدۇ
اسمعوا وأطيعوا، وإن هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »عنه قال: قال رسول هللا عن أنس بن مالك ريض . 98

 .«استعمل عليكم عبد حبيش، كأن رأسه زبيبة

كى، دۇىنىقىل نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بنى مالىكىئەنەس ئ. 98
دەك شى قۇرۇق ئۈزۈمېسىلەرگە بگەرچە »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

ت ئاڭالڭالر ۋە ئىتائە ، ئۇنىڭ بۇيرۇقىنىنسىمۇىئەمىر قىل)كۆرۈمسىز( قارا قۇل 
 ②«.ڭالرىقىل

يخطب يف حجة الوداع هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن يحيى بن الحصني، عن أمه قالت: سمعت رسول . 99

واسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبيش مجدع ما أقام هللا يا أيها الناس، اتقوا »يقول: 

 «.وجل عزهللا فيكم كتاب 

يەھيا ئىبنى ھۇسەين ئانىسىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى نەقىل . 99
نىڭ ۋىدالىشىش ھەجىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى  ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلالقىلىدۇ: مەن 

 ئەگەر سىلەرگە قۇلىقىقا تەقۋادارلىق قىلىڭالر، هللائى خااليىق! »ئاڭلىغان: 
كۈم ويىچە ھۆنىڭ كىتابى بهللا، كېسىلگەن قارا قۇل ئەمىر بولغان تەقدىردىمۇ

 ③«.قىلسىال ئۇنىڭ سۆزىنى ئاڭالڭالر ۋە ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىڭالر
هللا وأنا آمركم بخمس »: قالملسو هيلع هللا ىلص عن النبى  ،عنههللا عن الحارث األشعرى ريض . 111

 «.هللابالجامعة، والسمع، والطاعة، والهجرة، والجهاد يف سبيل  :أمرين بهن

ھارىس ئەشئەرىي رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، . 144
غان بەش ئىشقا ۇنى بۇيرېمهللا مەن سىلەرنى »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ئىتائەت )ئەمىرنىڭ( سۆزىنى ئاڭالش، )ئەمىرگە(  جامائەت بولۇش، :مەنۇيبۇير
 ④«.قىلىش جىھاديولىدا هللا ھىجرەت ۋە  ىش،قىل

الزموا هذه الطاعة والجامعة فإنه »عنه قال: هللا ريض بن مسعود هللا عن عبد . 111

 «.الذي أمر به، وأن ما تكرهون يف الجامعة خري مام تحبون يف الفرقةهللا حبل 

                                                            
 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ①
 توپلىغان.بۇخارى  ②
 دېگەن.« سەھىھ»ۋە تىرمىزى توپلىغان، ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت  ئەھمەد ③

 دېگەن.« سەھىھ»ۋە ئىبنى ھىببان توپلىغان، ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت  ئەھمەد ④
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بۇ »يەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزى. 141
نىڭ سىلەرگە هللا ـــبۇ  ئەت ۋە جامائەتنى الزىم تۇتۇڭالر چۈنكىئىتا

( بۇيرۇغان ئارغامچىسىدۇر. جامائەتتە يامان كۆرگەن )ئېسىلىشىڭالر ئۈچۈن
 ①«.ئىشالر تەپرىقىچىلىقتا ياخشى كۆرگەن ئىشالردىن ياخشىدۇر

 بىرلىشىش، ئىختىالپالشماسلىق (11)
قُوا﴾ مۇنداق دەيدۇ:تائاال يەنە هللا  ّ َجّميًعا َوََل َتَفَرَ ھەممىڭالر » ﴿َواْعَتّصُموا بَّحْبّل الَِلَ

نىڭ دىنىغا( مەھكەم يېپىشىڭالر، هللاغامچىسىغا )يەنى رئا نىڭهللا
ئايرىلماڭالر )يەنى سىلەردىن ئىلگىرى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر ئىختىالپ 

 ②«.قىلىشقاندەك، دىندا ئىختىالپ قىلىشماڭالر(
يَن  أَّقيُموا أَْن ﴿ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:هللا  قُوا َوََل  الَدّ سىلەر دىننى » ﴾ّفيهّ  َتَتَفَرَ

 ③«.بەرپا قىلىڭالر، دىندا تەپرىقىچىلىك قىلماڭالر
ْ  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:هللا  قُوا ّديََّنُ ﴿َوََل َتُكوُنوا ّمَن الُْمْشّرّكنَي ۞ ّمَن الََّذيَن فََرَ

دىندا [. سىلەر 31مۇشرىكالردىن بولماڭالر ]»َوكَاُنوا ّشَيًعا كَُلُ ّحْزٍب بَّما لََدْيّهْم فَّرُحوَن ۞﴾ 
پىرقە بولۇپ، ھەرپىرقە ئۆز دىنى بىلەن -ئىختىالپ قىلىشىپ، پىرقە

 ④«.[32خوشاللىنىدىغانالردىن )بولماڭالر( ]
َ ُيّحَبُ الََّذيَن ُيَقاتّلُوَن ِّف َسّبيلّّه َصَفًا كَأََنَُهْم ُبْنيَ : دەيدۇ يەنە مۇنداق تائاالهللا  ٌن ا﴿إَّنَ الَِلَ

لىدا مۇستەھكەم بىنادەك سەپ بولۇپ يو ئۆزىنىڭهللا شۈبھىسىزكى، » ﴾َمْرُصوٌص 
جىھاد قىلغانالرنى )يەنى ئۇرۇش مەيدانىدا دۈشمەنلەرگە ئۇچراشقان چاغدا 

 .⑤«مەۋقەسىدە ساباتلىق تۇرۇپ غازات قىلغانالرنى( دوست تۇتىدۇ
 «.عىل الجامعة هالل  يد هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »عنه قال: قال رسول هللا ريض  عن ابن عمر. 112

ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ . 142

                                                            
بۇخارى ۋە »دېگەن، زەھەبى  «سەھىھ»ئىبنى ئەبۇ شەيبە، ھاكىم ۋە ھەيسەمى توپلىغان، ھاكىم  ①

 دېگەن.« مۇسلىمنىڭ شەرتىگە چۈشىدۇ
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -143ئال ئىمران سۈرە  ②
 نىڭ بىر قىسمى.ئايەت -13سۈرە شۇرا  ③
 ئايەت. -32ئايەتنىڭ بىر قىسىمى ۋە  -31رۇم سۈرە  ④
 ئايەت. -4سۈرە سەپ  ⑤
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 ①«.نىڭ قولى جامائەت ئۈستىدىدۇرهللا»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص

هللا وأنا آمركم بخمس »: قالملسو هيلع هللا ىلص عن النبى  ،عنههللا عن الحارث األشعرى ريض . 113

فإنه من فارق الجامعة قيد شرب  .السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجامعة :أمرين بهن

 «.فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه إال أن يرجع

قىلىنىدۇكى،  نەقىلھارىس ئەشئەرىي رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 143
غان بەش ئىشقا ۇنى بۇيرېمهللا مەن سىلەرنى »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

جامائەت بولۇش.  ھىجرەت ۋە ،جىھاد ىش،ئىتائەت قىل ،ئاڭالش :مەنۇيبۇير
 ، تاكى يەنە قايتىپ قوشۇلمىغۇچەچ ئايرىلساىكىمكى جامائەتتىن بىر غېر

 ②«.ۇدىۋەتكەن بولىبوينىدىن چىقىرنىڭ ئارغامچىسىنى )ھالقىسىنى( سالمىئ
يرىض لكم ثالثا، هللا إن »قال: هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول  ،عنههللا عن أيب هريرة ريض . 114

جميعا  هللاترشكوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل  ويسخط لكم ثالثا: يرىض لكم أن تعبدوه وال

أمركم، ويسخط لكم ثالثا: قيل وقال، وكرثة السؤال، هللا وال تفرقوا، وأن تناصحوا من واله 

 .«وإضاعة املال

قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە . 144
رازى بولىدۇ ۋە ئۈچ  ئىشىڭالردىنئۈچ  نىڭتائاال سىلەر »هللادېگەن:  مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص

 يەھېچنەرسىنى شېرىك كەلتۈرم قاهللاسىلەرنىڭ ئىشىڭالردىن نارازى بولىدۇ: 
مەھكەم غامچىسىغا رنىڭ ئاهللاھەممىڭالر  دىن،ئىبادەت قىلىشىڭالر

سىلەرنىڭ ئىشىڭالرغا ئىگە قىلغان  هللا بۆلۈنمەسلىكىڭالردىن ۋە ،ئېسىلىپ
پۇكۇنى مۇنداق -)پاالنى ؛ازى بولىدۇر دىننەسىھەت قىلىشىڭالر ئەمىرلەرگە

كۆپ سوئال  ،سۆزلەرنى قىلىشىڭالر دەپتىمىش دېگەندەك( ئەپقاچتى
 ③.«بۇزۇپ چېچىۋېتىشىڭالردىن نارازى بولىدۇمالنى -پۇل ىشىڭالر ۋەسور

الجامعة رحمة » هللا ملسو هيلع هللا ىلص:عنه قال: قال رسول هللا عن النعامن بن بشري ريض . 115

 «.والفرقة عذاب

نۇئمان ئىبنى بەشىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، . 142
 ④«.ئازابتۇرـــ رەھمەت، بۆلۈنۈش  ـــ امائەتج»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى  تەبرانى توپلىغان،تىرمىزى ۋە  ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى  ،تىرمىزى ۋە ئەھمەد توپلىغان ②
 توپلىغان.مۇسلىم  ③
 دېگەن.« ھەسەن»ئەھمەد توپلىغان، ئەلبانى  ④
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 ئاجىزالرغا ياخشىلىق قىلىش (11)

هل ملسو هيلع هللا ىلص: »عنهام قال: قال النبي هللا عن مصعب بن سعد بن أيب وقاص ريض . 116

 «تنرصون وترزقون إال بضعفائكم

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇسئەب ئىبنى سەئىد ئىبنى ئەبۇ ۋەققاس . 146
سىلەرگە پەقەت شۇ ئاجىز »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصقىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  نەقىل

 ①«.بىرىلىدۇكىشىلەرنىڭ سەۋەبىدىنال نۇسرەت ئاتا قىلىنىدۇ ۋە رىزىق 
 ابغوين»يقول: هللا ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول  :عنه قالهللا ريض عن أيب الدرداء عومير . 117

 «.بضعفائكم الضعفاء، فإمنا تنرصون وترزقون

پەيغەمبەر مەن : ەيدۇد مۇنداق رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ەيمەرئەبۇ دەردا ئۇۋ. 147
ئاجىز كىشىلەرنىڭ  مېنى» :لىكىنى ئاڭلىغانگەنېمۇنداق د نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص

 كىشىلەرنىڭەڭالر، سىلەر ھەقىقەتەن ئىچىڭالردىكى ئاجىز ئارىسىدىن ئىزد
 ②«.سەۋەبى بىلەن رىزىقلىنىسىلەر ۋە نۇسرەت قازىنىسىلەر

عن مصعب بن سعد، عن أبيه، أنه ظن أن له فضال عىل من دونه من أصحاب النبي . 118

 .«هذه األمة بضعيفها، بدعوتهم وصالتهم وإخالصهمهللا إمنا ينرص ملسو هيلع هللا ىلص: » هللا، فقال نبي ملسو هيلع هللا ىلص

دام سەئىد ئۆزىنى دا»مۇسئەب ئىبنى سەئىد مۇنداق دەيدۇ: . 148
ەيغەمبەر پ ،سابلىغانداېلەتلىك ھىنىڭ باشقا ساھابىلىرىدىن پەز ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

نىڭ دۇئاسى، ىرىئاجىزل ئۇنىڭ بۇ ئۈممەتكە پەقەت هللا>مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص
 ③«.<نۇسرەت ئاتا قىلىدۇ زىسىدىنالۈنامىزى ۋە ئىخالسى ي

أدن اليتيم منك »يقول: هللا ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول : عنه قالهللا ريض  عن أيب الدرداء. 119

 .«وألطفه وامسح برأسه وأطعمه من طعامك فإن ذلك يلني قلبك وتدرك حاجتك

 نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر مەن : ەيدۇد مۇنداق رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ دەردا. 149
ئۆزۈڭگە يېتىمنى يېقىن قىل، ئۇنىڭغا » :لىكىنى ئاڭلىغانگەنېمۇنداق د

تائامىڭدىن بەر چۈنكى بۇنداق لىق قىلىپ بېشىنى سىال ۋە نمېھرىبا
قىلغىنىڭ سېنىڭ قەلبىڭنى يۇمشىتىپ، ھاجىتىڭنىڭ راۋا بولۇشىغا سەۋەب 

 ④«.بولىدۇ
                                                            

 بۇخارى توپلىغان. ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئىبنى ھەجەر ۋە ئەلبانى  ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى ۋە ئەھمەد توپلىغان، ②
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى  توپلىغان، نەسائى ۋە بەيھەقى ③
 دېگەن.« ھەسەن»ئەلبانى  ئىبنى ئەساكىر توپلىغان، ④



  

81 

تىشىچە تىرىشچانلىق سەۋەبلەرنى قىلىشتا تاقىتىنىڭ يى (12)
 قىلىش

ٍة َوّمْن ّرَباّط : تائاال مۇنداق دەيدۇ هللا وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ّمْن قَُوَ الَْخْيّل ُتْرّهُبوَن بّّه ﴿َوأَعَّدُ
يَن ّمْن ُدونّّهْم﴾ ّ َوعَُدَوَُكْم َوآَخّر دۈشمەنلىرىڭالر )بىلەن ئۇرۇش قىلىش( ئۈچۈن » عَُدَوَ الَِلَ

ەن بۇنىڭ بىل .قولۇڭالردىن كېلىشىچە قورال كۈچى، جەڭ ئېتى تەييارالڭالر
 باشقا ئۇالردىن ۋە دۈشمىنىڭالرنى ئۆزۈڭالرنىڭ دۈشمىنىنى، نىڭهللا
 .①«قورقۇتىسىلەر شمەنلەرنىدۈ
 

 باب -15

 بولۇشنىڭ سەۋەبلىرى مەغلۇبدۈشمەنلەر تەرىپىدىن 

-گۇناھ)نىڭ رەسۇلىغا ئاسىيلىق قىلىش هللاقا ۋە هللا (1)
 (مەئسىيەت
سىلەرگە » ﴾ٍة فَّبَما َكَسَبْت أَْيّديُكْم ﴿َوَما أََصاَبُكْم ّمْن ُمّصيبَ  تائاال مۇنداق دەيدۇ:هللا 

مېلىڭالرغا( ھەرقانداق بىر مۇسىبەت يەتسە، ئۇ )يەنى جېنىڭالر ياكى 
 ③«.②سىلەرنىڭ قىلغان گۇناھىڭالر تۈپەيلىدىن كەلگەن بولىدۇ

َئٍة فَّمْن َنْفّسَك﴾  مۇنداق دەيدۇ:يەنە تائاال هللا  )ئى ئىنسان!( »﴿َوَما أََصابََك ّمْن َسَيّ
 ④«.ساڭا يەتكەن يامانلىق )قىلمىشلىرىڭ تۈپەيلىدىن( ئۆزۈڭدىندۇر

وا َما بّأَْنُفّسّهْم﴾  مۇنداق دەيدۇ:يەنە ئاال تاهللا  ُ ُ َما بَّقْوٍم َحَّتَ ُيَغَْيّ َ ََل ُيَغَْيّ ەر ھ»﴿إَّنَ الَِلَ
نىڭ بەرگەن هللاقانداق بىر قەۋم ئۆزىنىڭ ئەھۋالىنى ئۆزگەرتمىگۈچە )يەنى 

ئۇالرنىڭ هللا مەتلىرىگە تۇزكورلۇق قىلىپ گۇناھالرغا چۈممىگىچە( ئنې

                                                            
 .نىڭ بىر قىسمىئايەت -64سۈرە ئەنفال  ①
مەتلەرنىڭ زاۋال تېپىشى ۋە ئنې»ئىبنى قەييىم )رەھىمەھۇلالھ( بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ:  ②

مەت كۆتۈرۈلۈپ كېتىپ، ئۇنىڭغا ئجازالىرىدىندۇر. بەندىدىن بىر نېئازابالرنىڭ چۈشۈشى گۇناھالرنىڭ 
نىڭ سەۋەبىدىندۇر. بۇ ھەقتە ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالىب ىبىر ئازاب چۈشىدىكەن، ئۇ پەقەت گۇناھ

 ئۇ ،دۇدىن چۈشىمەئسىيەت تۈپەيلى–مۇسىبەت پەقەت گۇناھ-باال>مۇنداق دېگەن:  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
 بەت(. -82 «الجواب الكايف») <كۆتۈرۈلۈپ كېتىدۇ الەنپەقەت تەۋبە قىلىش بىل

 .نىڭ بىر قىسمىئايەت -34سۈرە شۇرا  ③
 .نىڭ بىر قىسمىئايەت -79نىسا سۈرە  ④
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مەت، خاتىرجەملىك ۋە ئئۇالرغا بەرگەن نېهللا ئۆزگەرتمەيدۇ )يەنى ئەھۋالىنى 
 ①«.ھۆرمەتنى ئېلىپ تاشلىمايدۇ(-ئىززەت

َ ََل َيْظلُّم الَنَاَس َشْيًئا َولَّكَنَ الَنَاَس أَْنُفَسُهْم  مۇنداق دەيدۇ:يەنە تائاال هللا  ﴿إَّنَ الَِلَ
قىلمايدۇ لېكىن ئىنسانالرغا قىلچە زۇلۇم هللا شۈبھىسىزكى، »َيْظلُّموَن﴾ 

 ②«.ئىنسانالر )كۇفرى ۋە گۇناھ ئارقىلىق( ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى زۇلۇم قىلىدۇ
وَنُهْم بّّإْذنّّه َحَّتَ إَّذا  مۇنداق دەيدۇ:يەنە تائاال هللا  ُ َوعَْدهُ إّْذ َتُحَسُ ﴿َولََقْد َصَدقَُكُم الَِلَ

ْنَيا َوّمْنُكْم َمْن فَّشلُْتْم َوَتَناَزْعُتْم ِّف اْْلَْمّر َوَعَصْيُتْم ّمْن بَ  يُد الَدُ ُكْم َما ُتّحَبُوَن ّمْنُكْم َمْن ُيّر ْعّد َما أََرا
ُ ُذو فَْضٍل عَََل الُْمْؤّمّننَي  ْ لَّيْبَتلَّيُكْم َولََقْد َعَفا َعْنُكْم َوالَِلَ يُد اْْلّخَرةَ ُثَمَ َصَرفَُكْم َعَّْنُ »هللا  ﴾ُيّر

ت ئاتا قىلىشتىن ئىبارەت( سىلەرگە قىلغان )دۈشمىنىڭالرغا قارشى نۇسرە
ەر سىلهللا نىڭ ئىزنى بىلەن ئۇالرنى قىرىۋاتاتتىڭالر، هللا .ۋەدىسىدە تۇردى

ياقتۇرىدىغان غەلىبىنى كۆرسەتكەندىن كېيىن زەئىپلىشىپ قالدىڭالر، 
پەيغەمبەرنىڭ ئەمرى توغرىسىدا جاڭجالالشتىڭالر، )پەيغەمبەرنىڭ ئەمرىگە( 

انى كۆزلىدىڭالر، بەزىلىرىڭالر ئاخىرەتنى بەزىلىرىڭالر دۇني ؛بويسۇنمىدىڭالر
سىناش ئۈچۈن سىلەردىن دۈشمەننى قايتۇردى )يەنى هللا كۆزلىدىڭالر، ئاندىن 

سىلەرنى غەلىبىدىن مەغلۇبىيەتكە يۈزلەندۈردى( ۋە سىلەرنى ھەقىقەتەن ئەپۇ 
 ③«.مۇئمىنلەرگە مەرھەمەت قىلغۇچىدۇرهللا قىلدى. 
ْ ّفْتَنٌة أَْو  مۇنداق دەيدۇ:تائاال يەنە هللا  ﴿فَلَْيْحَذّر الََّذيَن ُيَخالُّفوَن َعْن أَْمّرهّ أَْن ُتّصيهَُبُ

ْ عََذاٌب أَلّيٌم﴾ پەيغەمبەرنىڭ ئەمرىگە خىالپلىق قىلغۇچىالر )دۇنيادا چوڭ » ُيّصيهَُبُ
يولۇقۇشتىن، يا )ئاخىرەتتە(  ④(ئاپەتكە-يەنى دۇنيادىكى بااليى)بىر( پىتنىگە 

 ⑤«.ا دۇچار بولۇشتىن قورقسۇنقاتتىق بىر ئازابق
﴿إَّنَ الََّذيَن َتَولََْوا ّمْنُكْم َيْوَم الَْتََق الَْجْمَعاّن إَّنََما اْسَتَزلََُهُم  مۇنداق دەيدۇ: تائاال يەنەهللا 

ْيَطاُن بَّبْعّض َما َكَسُبوا﴾  ئىككى قوشۇن )يەنى مۇسۇلمانالر بىلەن مۇشرىكالر( »الَشَ
بىرى بىلەن ئۇچراشقان كۈندە، ئىچىڭالردىكى )جەڭدىن( ھەقىقەتەن يۈز -بىر

                                                            
 .نىڭ بىر قىسمىئايەت -11رەئد سۈرە  ①
 ئايەت. -44يۇنۇس سۈرە  ②
 ئايەت. -122ئال ئىمران  سۈرە ③
 بەتتىن ئېلىندى. -432توم  -3 «تفسري البغوي»بۇ تەپسىر  ④
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -63نۇر سۈرە  ⑤
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ئۆرۈگەن كىشىلەرنى بەزى قىلمىشلىرى )يەنى پەيغەمبەرنىڭ ئەمرىگە 
 .①«رۇندىۇمۇخالىپەتچىلىك قىلغانلىقى( تۈپەيلىدىن شەيتان تېيىلدۇرۇشقا ئ

لََمَا أََصاَبْتُكْم ُمّصيَبٌة قَْد أََصْبُتْم ّمثْلَْيَها قُلُْتْم أََّنَ َهَذا  مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاالهللا  ﴿أََو
َ عَََل كَُلّ َشْيٍء قَّديٌر﴾  سىلەرگە يەتكەن مۇسىبەت سىلەر »قُْل ُهَو ّمْن ّعْنّد أَْنُفّسُكْم إَّنَ الَِلَ

 ىدۈشمەنگە يەتكۈزگەن مۇسىبەتنىڭ يېرىمىغا تەڭ كېلىدىغان تۇرسا )يەن
بولغان تۇرسا، بەدر غازىتىدا بولسا  شەھىدكىشى  74ئۇھۇد غازىتىدا سىلەردىن 

كىشىنى ئەسىر ئالغان تۇرساڭالر(،  74كىشىنى ئۆلتۈرگەن،  74مۇشرىكالردىن 
ئۇ > :دېدىڭالر. ئېيتقىنكى <بۇ مۇسىبەت قەيەردىن كەلدى؟>سىلەر يەنە: 

ىگە خىالپلىق سىلەرنىڭ ئۆزلىرىڭالردىن )يەنى پەيغەمبەرنىڭ ئەمر
هللا  .<مەتكە ھېرىس بولغانلىقىڭالردىن( بولدىىيقىلغانلىقىڭالر ۋە غەن

 ②«.قادىردۇر نەرسىگە ھەر ھەقىقەتەن
جعل الذلة والصغار » هللا ملسو هيلع هللا ىلص:عنه قال: قال رسول هللا بن عمر ريض هللا عن عبد . 111

 «.عىل من خالف أمري

دىن نەقىل قىلىنىدۇكى، ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 114
خارلىق ۋە بىچارىلىك مېنىڭ بۇيرۇقۇمغا »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

 ③«.خىالپلىق قىلغان كىشىگە بولىدۇ

 گۇناھقا بۇيرۇمىغان ئەمىرگە ئىتائەتسىزلىك قىلىش (2)
ومن يطع األمري فقد هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »عنه قال: قال رسول هللا وعن أيب هريرة ريض . 111

 «.األمري فقد عصاينأطاعني، ومن يعص 

 ھرەسۇلۇلال كى،دۇىنىقىل نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە . 111
كىمكى ئەمىرگە ئىتائەت قىلسا، ماڭا ئىتائەت قىلغان »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص

كىمكى ئەمىرگە ئاسىيلىق قىلسا، ماڭا ئاسىيلىق قىلغان  ؛بولىدۇ
 ④.«بولىدۇ

 تەۋەككۈل قىلىپ قېلىشىگە قۇۋۋىت-سان ياكى كۈچ (3)
                                                            

 ئايەت. -122سۈرە ئال ئىمران  ①
 ئايەت. -162سۈرە ئال ئىمران  ②
 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغانئەھمەد  ③
 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ④
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َيْوَم ُحَننْيٍ إّْذ أَْعَجَبْتُكْم  :دەيدۇمۇنداق تائاال  هللا ُ ِّف َمَواّطَن َكّثَْيٍة َو ﴿لََقْد َنَصَرُكُم الَِلَ
يَن﴾  هللا» َكثَْرُتُكْم فَلَْم ُتْغّن َعْنُكْم َشْيًئا َوَضاقَْت عَلَْيُكُم اْْلَْرُض بَّما َرُحَبْت ُثَمَ َولََْيُتْم ُمْدبّّر

سىلەرگە نۇرغۇن جەڭ مەيدانلىرىدا ۋە ھۈنەين كۈنىدە )يەنى جېڭىدە( 
ھەقىقەتەن ياردەم بەردى. ئەينى ۋاقىتتا سانىڭالرنىڭ كۆپلۈكىدىن 

 مەغلۇبخۇشاللىنىپ كەتتىڭالر )يەنى بۈگۈن بىزنىڭ سانىمىز كۆپ، 
مىڭ، دۈشمىنىڭالرنىڭ  12بۇ چاغدا سىلەرنىڭ سانىڭالر  .بولمايمىز دېدىڭالر

 ،سانىڭالرنىڭ كۆپلۈكى سىلەرگە قىلچە ئەسقاتمىدى .ئىدى( 4444سانى 
 ەغلۇبمئاندىن ) ،)قاتتىق قورققىنىڭالردىن( كەڭ زېمىن سىلەرگە تار تۇيۇلدى

مۇئمىنلەر بىلەن تاشالپ( ئارقاڭالرغا قاراپ  ەبولۇپ رەسۇلۇلالھنى ئازغىن
 ①«.قاچتىڭالر
ّ فَلَْيَتَوكََّل الُْمَتَوكَّلُوَن﴾﴿َوعَََل  مۇنداق دەيدۇ:تائاال يەنە هللا  تەۋەككۈل » الَِلَ

 ②«.قا تەۋەككۈل قىلسۇنهللاقىلغۇچىالر پەقەت 

 غەنىيمەتكە خىيانەت قىلىش (4)
إن »يقول: هللا ملسو هيلع هللا ىلص رسول عن حبيب بن مسلمة قال: سمعت أبا ذر يقول: سمعت . 112

 «.مل تغل أمتي مل يقم لهم عدو أبدا

ھەبىب ئىبنى مەسلەمەدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، ئەبۇ زەر . 112
ەگەر ئ»نىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان:  ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلالرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 
ەن دۈشم ىش بولمىسىال،خىيانەت قىلئىچىدە غەنىيمەتكە  مېنىڭ ئۈممىتىم

 ③.«ئۇالرغا ھەرگىز قارشى تۇرالمايدۇ
قال: نعم وثالث « يثبت لكم العدو حلب شاة؟ هل»قال أبو ذر لحبيب بن مسلمة: . 113

 .«غللتم، ورب الكعبة»شياه غزر، قال أبو ذر: 

دۈشمەن : »دىنھەبىب ئىبنى مەسلەمە ئەبۇ زەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 113
ەپ د« مۇستەھكەم تۇراالمدۇ؟ مۇددەت اغقۇچىلىكسىلەرگە قارشى بىر قوي س

، ئىنتايىن سۈتلۈك ئۈچ قوينى ھەئە»، ھەبىب ئىبنى مەسلەمە: سورىغانىدى

                                                            
 .ئايەت -22تەۋبە سۈرە  ①
 قىسمى.ئايەتنىڭ بىر  -12ئىبراھىم سۈرە  ②
بەتتە ھەم  -446توم  -2ناملىق كىتابى  «املطالب العالية»تەبرانى توپلىغان، ئىبنى ھەجەر ئۆزىنىڭ  ③

 دېگەن.« راۋىيلىرى ئىشەنچلىك»نەقىل قىلغان، ھەيسەمى 
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رەزىيەلالھۇ  ئەبۇ زەر دېدى.« ساغقانچىلىك مىقدارىدا مۇستەھكەم تۇرااليدۇ
مەتكە يغەنى ڭالردانىڭ ئىچىبىلەن قەسەمكى، سىلەر رەببىكەئبىنىڭ : »ئەنھۇ

 ①دېدى.« ىدىغانالر باركەنخىيانەت قىل

 مۇسۇلماننى ناھەق ئۆلتۈرۈش (5)
ُ  دەيدۇ: مۇنداقتائاال هللا  ﴿َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤّمًنا ُمَتَعَمًّدا فََجَزاُؤهُ َجَهَنَُم َخالًّدا فّيَها َوَغّضَب الَِلَ

ًبا َعّظيًما﴾ كىمكى بىر مۇئمىننى قەستەن ئۆلتۈرىدىكەن، » عَلَْيّه َولََعَنُه َوأَعََدَ لَُه عََذا
نىڭ هللائۇنىڭ جازاسى جەھەننەم بولىدۇ، ئۇ جەھەننەمدە مەڭگۈ قالىدۇ، 

ئۇنىڭغا )ئاخىرەتتە( قاتتىق ئازاب هللا  ،ىپىگە ۋە لەنىتىگە دۇچار بولىدۇزغە
 ②«.تەيياراليدۇ
إين سألت ريب ألمتي أن ال : »هللا ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول  :قال عنههللا ريض  عن ثوبان. 114

يهلكها بسنة عامة، وأن ال يسلط عليهم عدوا من أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ريب قال: 

فإنه ال يرد، وإين أعطيتك ألمتك أن ال أهلكهم بسنة عامة وال يا محمد، إذا قضيت قضاء >

حتى  أسلط عليهم عدوا سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها

 <«.يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبى بعضهم بعضا
 ملسو هيلع هللا ىلصقىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ  نەقىلرەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن  سەۋبان. 114
ممىتىمنى قەھەتچىلىك بىلەن ۈرەببىمدىن ئمەن » دېگەن: مۇنداق

ئومۇميۈزلۈك قىرغىن قىلىدىغان  ئۇالرنى ۋە ھاالك قىلماسلىقنىئومۇميۈزلۈك 
ماڭا:  رەببىم تىلىگەنىدىم، دۇچار قىلماسلىقنىئۆزلىرىدىن باشقا دۈشمەننى 

 ۈممىتىڭنىكمىم قايتۇرۇلمايدۇ. مەن ئمېنىڭ ھۆ !ئى مۇھەممەد>
ۈتۈن پ تەلىپىڭنى ھەمدە سلىقھاالك قىلماميۈزلۈك ئومۇچىلىك بىلەن تقەھە

-ئۇالر ئۆزئارا بىرقارشى توپالنغان تەقدىردىمۇ،  دۇنيادىكى دۈشمەنلەر ئۇالرغا
ن ئومۇميۈزلۈك قىرغىئۇالرنى بىرىنى ئەسىر ئالمىسىال، –بىرىنى ئۆلتۈرۈپ، بىر

قىلىدىغان باشقا دۈشمەنلەرنى ئۇالرغا دۇچار قىلماسلىقتىن ئىبارەت 
 ③«.< دېدىەلىپىڭنى قوبۇل قىلدىمت

من حمل علينا السالح » :قالملسو هيلع هللا ىلص النبي عن عنه، هللا ريض بن عمر  هللاعن عبد . 115

                                                            
 دېگەن.« راۋىيلىرى ئىشەنچلىك»تەبرانى توپلىغان، ھەيسەمى  ①
 ئايەت. -93نىسا سۈرە  ②
 .توپلىغان مۇسلىم ③
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 «.فليس منا

قىلىنىدۇكى،  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر. 112
بىزگە قارشى قورال كۆتۈرسە، ئۇ  ىمكىك»دېگەن:  مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ①«.بىزدىن ئەمەس
من خرج عىل أمتي يرضب برها »قال: ملسو هيلع هللا ىلص عنه، عن النبي هللا عن أيب هريرة ريض . 116

 «.وفاجرها ال يتحاىش من مؤمنها وال يفي بعهد زي عهدها فليس مني ولست منه

ھ رەسۇلۇلالقىلىنىدۇكى،  نەقىلدىن ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 116
چىقىپ،  كىمكى مېنىڭ ئۈممىتىمگە قارشى»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص

 قىلماستىن گە پەرۋامۇئمىنلەر ،ياخشىسىنىمۇ، يامىنىنىمۇ ئايرىماستىن
 ،ئۆلتۈرسە، ئەھدە تۈزگەنلەرنىڭ ئەھدىسىگە ۋاپا قىلمىسا، ئۇ مەندىن ئەمەس

 ②«.مەنمۇ ئۇنىڭدىن ئەمەس
لن يزال املؤمن ملسو هيلع هللا ىلص: » هللاعنهام قال: قال رسول  هللابن عمر ريض  هللاعن عبد و . 117

 .«يف فسحة من دينه ما مل يصب دما حراما

 قىلىنىدۇكى، نەقىلدىن مارەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر. 117
مۇئمىن كىشى ناھەق ئادەم ئۆلتۈرمىگەن » دېگەن: مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ③«.بولسىال، ئۆز دىنىدا ھەمىشە كەڭچىلىك ئىچىدە ياشايدۇ
كل ذنب عىس » يقول:هللا ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول : عنه قالهللا ريض  الدرداءعن أيب . 118

 «.أن يغفره إال من مات مرشكا أو من قتل مومنا متعمداهللا 
 نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر مەن : ەيدۇد مۇنداق رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ دەردا. 118
ھەرقانداق گۇناھنى مەغپىرەت قىلىدۇ، »هللا  :لىكىنى ئاڭلىغانگەنېمۇنداق د

 قەستەن مۇئمىننى بىر ياكى كىشىنى ھالەتتە ئۆلگەنپەقەت مۇشرىك 
 ④.«گۇناھىنى مەغپىرەت قىلمايدۇ كىشىنىڭئۆلتۈرۈۋەتكەن 

من قتل مؤمنا » :قالهللا ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول  ،عنههللا عن عبادة بن الصامت ريض . 119

 «.منه رصفا وال عدالهللا فاغتبط بقتله مل يقبل 

قىلىنىدۇكى،  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇبادە ئىبنى سامىت. 119
                                                            

 .توپلىغانمۇسلىم بۇخارى ۋە  ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
 .توپلىغانبۇخارى  ③
 دېگەن.« سەھىھ»توپلىغان؛ ھاكىم، ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت   ئەبۇ داۋۇد، ئەھمەد ۋە ھاكىم ④
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ۋەتسە، ۈكىمكى بىر مۇئمىننى ناھەق ئۆلتۈر» دېگەن: مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 ①«.ئۇنىڭ نە پەرز ئەمەلىنى، نە نەپلە ئەمەلىنى قوبۇل قىلمايدۇهللا 

قتل املؤمن أعظم عند » :هللا ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول  :بن بريدة عن أبيه قالهللا عن عبد . 121

 «.من زوال الدنياهللا 

 نەقىل قىلىپ ئېيتىدۇكى، ىسىدىندادئابدۇلالھ ئىبنى بۇرەيدە . 124
 نەزىرىدەنىڭ هللابىر مۇئمىننى ئۆلتۈرۈش » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

 ②.«نمۇ چوڭ گۇناھتۇرڭ يوق بولۇپ كەتكىنىدىدۇنيانىپۈتۈن 

 تارتىش قىلىش-بۆلۈنۈش ۋە تاالش (6)
ئىختىالپ »...َوََل َتَناَزُعوا فََتْفَشلُوا َوَتْذَهَب ّريُحُكْم﴾  ...﴿: مۇنداق دەيدۇتائاال  هللا

بولمىسا )دۈشمەن بىلەن ئۇچرىشىشتىن( قورقۇپ قالىسىلەر،  ،قىلىشماڭالر
 ③«.قۇۋۋىتىڭالر كېتىپ قالىدۇ-كۈچ

ْ َوكَاُنوا ّشَيًعا لَْسَت : دەيدۇ يەنە مۇنداق تائاالهللا  قُوا ّديََّنُ ْ ِّف َشْيءٍ ﴿إَّنَ الََّذيَن فََرَ  ﴾ّمَّْنُ
-دىنىدا بۆلگۈنچىلىك قىلىپ تۈرلۈك پىرقىلەرگە ئايرىلغانالردىن سەن ئادا»

 .④«جۇداسەن
أن بعض الصحابة متاروا يف آية من القرآن  ،عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 121

بهذا أهلكت األمم  ،مهال يا قوم»مغضبا وقال: هللا ملسو هيلع هللا ىلص فخرج رسول  ،حتى ارتفعت أصواتهم

 «.من قبلكم باختالفهم عىل أنبيائهم ورضبهم الكتب بعضها ببعض

نەقىل سىدىن بوۋىئۇ چوڭ  ،ئىبنى شۇئەيب دادىسىدىنئەمر . 121
بەزى ساھابىلەر قۇرئان كەرىمنىڭ بىر ئايىتىدە  :دەيدۇمۇنداق قىلىپ 
مبەر . پەيغەكەتتىپ ۈھەتتا ئۇالرنىڭ ئاۋازلىرى كۆتۈرۈل ىپ قېلىپشىلمۇنازىرى

 ! ئى خااليىق،توختاڭالر»لەنگەن ھالەتتە چىقىپ مۇنداق دېدى: پغەزە ملسو هيلع هللا ىلص
ڭ نىيەنى پەيغەمبەرلىرى ،سىلەردىن ئىلگىرىكى ئۈممەتلەر مۇشۇ سەۋەبتىن

ۋە كىتابالرنىڭ بەزىسىنى بەزىسىگە  بۇيرۇقلىرىغا خىالپلىق قىلغانلىقى

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد توپلىغان، ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت  ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى نەسائى ۋە بەيھەقى توپلىغان،  ②
 .نىڭ بىر قىسمىئايەت -46سۈرە ئەنفال  ③
 .ئايەت -129ئەنئام  سۈرە ④
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 ①«.غانسوقۇشتۇرغانلىقى سەۋەبىدىن ھاالك قىلىن
أال أخربكم بأفضل من » :هللا ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول  :عنه قالهللا عن أيب الدرداء ريض . 122

إصالح ذات البني وفساد » :قال ،هللابىل يا رسول  :قالوا «؟درجة الصيام والصالة والصدقة

 «.ذات البني الحالقة

: ملسو هيلع هللا ىلصقىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  نەقىلرەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن  دەردائەبۇ . 122
ر ىاق بسەدىقىنىڭ دەرىجىسىدىنمۇ ئەۋزەلر ۋە روزا، نامازمەن سىلەرگە »

 «لالھ!رەسۇلۇ ، ئىماقۇل» ساھابىلەر: دېدى. «؟مۇبىرەيئېيتىپ  ئەمەلنى
شتۇر، ئارىنىڭ ىئارىنى ئىسالھ قىل»مۇنداق دېدى:  ملسو هيلع هللا ىلص. پەيغەمبەر گەنىدىدې

 ②.«ىپ تاشاليدۇرقىبۇزۇلۇشى دىننى 
ال تختلفوا هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »رسول قال عنهام قال: هللا وعن الرباء بن عازب ريض . 123

 .«فتختلف قلوبكم

قىلىنىدۇكى،  نەقىل بەرا ئىبنى ئازىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن. 123
ئىختىالپ قىلىشماڭالر، قەلبىڭالر » دېگەن: مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ③«.قارىمۇقارشى بولۇپ قالىدۇ

 تىشيامانلىقتىن توسۇشنى تەرك ئىرۇپ، ياخشىلىققا بۇي (7)
ْبّن  مۇنداق دەيدۇ:تائاال هللا  ﴿لُّعَن الََّذيَن َكَفُروا ّمْن َبِّن إّْسَرائّيَل عَََل لَّساّن َداُووَد َوعّيََس ا

َيَم َذلَّك بَّما َعَصْوا َوكَاُنوا َيْعَتُدوَن ۞  َما كَاُنوا َيْفَعلُوَن ۞﴾كَاُنوا ََل َيَتَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فََعلُوهُ لَّبْئَس  َمْر
بەنى ئىسرائىلدىن كاپىر بولغانالرغا داۋۇدنىڭ ۋە مەريەم ئوغلى ئىسانىڭ »

تىلى بىلەن )يەنى زەبۇردا ۋە ئىنجىلدا( لەنەت قىلىندى. بۇ )يەنى ئۇالرنىڭ 
ئۇالرنىڭ ئاسىيلىق قىلغانلىقلىرى ۋە ھەددىدىن  ـــلەنەتكە ئۇچرىشى( 

[. ئۇالر ئۆزلىرى قىلغان يامان 78ولدى ]ئېشىپ كەتكەنلىكلىرىدىن ب
ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى نېمىدېگەن يامان!  ،بىرىنى توسمايتتى-ئىشالردىن بىر

[79].»④ 
وّء َوأََخْذَنا الََّذيَن َظلَُموا  مۇنداق دەيدۇ: تائاال يەنەهللا  ﴿أَْنَجْيَنا الََّذيَن َيْنَهْوَن َعّن الَسُ

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد توپلىغان، ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت  ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى توپلىغان، ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت  ②
 دېگەن.« سەھىھ»توپلىغان، ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت ئەبۇ داۋۇد، ئەھمەد ۋە نەسائى  ③
 ئايەتلەر. -79، -78مائىدە سۈرە  ④
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 ؛يامان ئىشتىن مەنئى قىلغۇچىالرنى قۇتقۇزدۇق»بَّعَذاٍب َبّئيٍس بَّما كَاُنوا َيْفُسُقوَن﴾ 
نىڭ ئەمرىدىن چىققانلىقلىرى ئۈچۈن، زالىمالرنى قاتتىق ئازابقا دۇچار هللا

 .①«قىلدۇق
والذي نفيس بيده، لتأمرن »قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  ،عنههللا عن حذيفة ريض . 124

عنده، ثم تدعونه أن يبعث عليكم عقابا من  هللاباملعروف، ولتنهون عن املنكر، أو ليوشكن 

 «.فال يستجيب لكم

 ملسو هيلع هللا ىلصقىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھۇزەيفە. 124
بىلەن قەسەمكى، سىلەر  هللابولغان زات  جېنىم قولىدا» دېگەن: مۇنداق

چوقۇم ياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسۇشۇڭالر كېرەك. ئۇنداق 
سىلەرگە پات يېقىندىال ئازاب ئەۋەتىدۇ، ئاندىن كېيىن  هللاقىلمىساڭالر، 

 ②«.قا دۇئا قىلساڭالرمۇ، دۇئايىڭالر ئىجابەت بولمايدۇهللاسىلەر 
لتأمرن باملعروف، هللا و» هللا ملسو هيلع هللا ىلص:عنه قال: قال رسول هللا عن ابن مسعود ريض . 125

ولتنهون عن املنكر، ولتأخذن عىل يد الظامل، ولتأطرنه عىل الحق أطرا، ولتقرصنه عىل الحق 

 .«بقلوب بعضكم عىل بعض، ثم ليلعننكم كام لعنهمهللا قرصا، أو ليرضبن 

قىلىنىدۇكى،  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئىبنى مەسئۇد . 122
بىلەن قەسەمكى، سىلەر چوقۇم  هللا» دېگەن: مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسۇشۇڭالر ھەمدە زالىمنىڭ قولىدىن 
ۋە ر تېڭىشىڭالھەقنى ئۇنىڭغا تۇتۇۋېلىپ )يەنى زالىمنىڭ زۇلمىنى توسۇپ(، 

ھەقكە زورلىشىڭالر كېرەك. ئۇنداق قىلمىساڭالر، سىلەرنىڭ بەزىلىرىڭالر 
پېچەتلەپ قويىدۇ؛ ئاندىن بەنى  هللاسەۋەبلىك قالغانلىرىڭالرنىڭ قەلبىنى 

ئىسرائىلنى ئۆز رەھمىتىدىن يىراق قىلغاندەك، سىلەرنىمۇ ئۆز رەھمىتىدىن 
 ③«.يىراق قىلىۋېتىدۇجەزمەن 
ما من قوم يعمل فيهم »هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أبيه قال: قال رسول  بن جرير عنهللا عن عبيد . 126

 «.تعاىل بعقابه هللاباملعايص هم أعز منهم وأمنع، ال يغريون إال عمهم 

دادىسىدىن نەقىل قىلىپ ئېيتىدۇكى، ئۇبەيدۇلالھ ئىبنى جەرىر . 126

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -162ئەئراف سۈرە  ①
 دېگەن.« ھەسەن»تىرمىزى ۋە ئەھمەد توپلىغان، ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت  ②
 دېگەن.« ھەسەن»ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى توپلىغان، تىرمىزى  ③
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گۇناھ ئەزىز، ئابرۇيلۇق كىشىلەر ئىچىدە »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
تائاال ئۇالرنى  هللاتوسىمىسا،  ئۇالر گۇناھ قىلغانالرنىقىلىنسا ئەمما 

 ①«.ئومۇميۈزلۈك ئازاباليدۇ
دخل ملسو هيلع هللا ىلص عنها: أن النبي هللا عن أم املؤمنني أم الحكم زينب بنت جحش ريض . 127

، ويل للعرب من رش قد اقرتب، فتح اليوم من ردم يأجوج هللال إله إال »عليها فزعا، يقول: 

، أنهلك وفينا هللاه اإلبهام والتي تليها، فقلت: يا رسول ، وحلق بأصبعي«ومأجوج مثل هذه

 .«نعم، إذا كرث الخبث»الصالحون؟ قال: 

مۇئمىنلەرنىڭ ئانىسى زەينەب بىنتى جەھش رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن . 127
ال »پاراكەندە ھالدا ئۇنىڭ قېشىغا كىرىپ:  ملسو هيلع هللا ىلص نەقىل قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر

ئىالھە ئىللەلالھ! ئەرەبلەرگە ۋاي! ئۇالرغا بىر يامانلىق يېقىنالپ كەلدى. 
پ دە« مۇنچىلىك ئېچىلىپ كەتتى مەئجۇجنىڭ توسمىسىدىن-يەئجۇجبۈگۈن 

كۆرسەتكۈچ بارمىقى بىلەن باش بارمىقىنى دۈگىلەك ھالقا قىلىپ كۆرسەتتى. 
 «لالھ! ئارىمىزدا ياخشى كىشىلەر تۇرسىمۇ ھاالك بوالمدۇق؟ئى رەسۇلۇ»مەن: 

ئەگەر يامان ئىشالر كۆپىيىپ كېتىپ )ياخشىالر : »ملسو هيلع هللا ىلص دەپ سورىسام، پەيغەمبەر
 ②دەپ جاۋاب بەردى.« ئۇنى توسمىسا( چوقۇم شۇنداق بولىدۇ

عنه قال: يا أيها الناس، إنكم لتقرؤون هذه اآلية: هللا عن أيب بكر الصديق ريض . 128

ُكْم َمْن َضَلَ إَّذا اْهَتَدْيُتْم﴾ ﴿ [ وإين سمعت 115]املائدة: َيا أََيَُها الََّذيَن آَمُنوا عَلَْيُكْم أَْنُفَسُكْم َل َيُضَرُ

 هللاإن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا عىل يديه أوشك أن يعمهم »يقول: هللا ملسو هيلع هللا ىلص رسول 

 .«بعقاب منه

ئى خااليىق! »مۇنداق دەيدۇ: ئەبۇبەكرى سىددىق رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ . 128
ئى مۇئمىنلەر! ئۆزۈڭالرنى گۇناھتىن ساقالڭالر، نىڭ: >هللاىلەر ھەقىقەتەن س

كى توغرا يولدا بولساڭالر باشقىالرنىڭ ئاداشقىنى سىلەرگە زىيان ىسىلەر قاچان
نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص دېگەن ئايىتىنى ئوقۇيسىلەر. مەن رەسۇلۇلالھ  ③<يەتكۈزەلمەيدۇ

مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان: >ئەگەر كىشىلەر زۇلۇم قىلغۇچىنى كۆرۈپ 
ات پ هللاتۇرۇپ ئۇنىڭ قولىنى تۇتۇۋالمىسا )يەنى ئۇنىڭ زۇلمىنى توسمىسا(، 

                                                            
 دېگەن.« ھەسەن»ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد توپلىغان، ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت  ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -142سۈرە مائىدە  ③
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ئارىدا ئۆزى تەرىپىدىن بولغان ئازابنى ئۇالرنىڭ ھەممىسىگە ئورتاق 
 ①«.چۈشۈرىدۇ<

 جەڭدىن قېچىش (8)
﴿َيا أََيَُها الََّذيَن آَمُنوا إَّذا لَّقيُتُم الََّذيَن َكَفُروا َزْحًفا فَََل ُتَولَُوُهُم  دەيدۇ: مۇنداقتائاال  هللا

ًزا إََّل ّفَئٍة فََقْد َبا فًا لّّقَتاٍل أَْو ُمَتَحَيّ ّ َوَمأَْواهُ اْْلَْدَباَر ۞ َوَمْن ُيَولَّّهْم َيْوَمّئٍذ ُدُبَرهُ إََّلَ ُمَتَحَرّ َهَنَُم جَ َء بَّغَضٍب ّمَن الَِلَ
ئى مۇئمىنلەر! كاپىرالرنىڭ ھۇجۇمىغا دۇچ كەلگەن چېغىڭالردا » َوبّْئَس الَْمّصُْي ۞﴾

[. كىمكى قايتا ئۇرۇشۇش 12ئۇالرغا ئارقاڭالرنى قىلماڭالر )يەنى قاچماڭالر( ]
ياكى )ياردەم تىلەش( ئۈچۈن مۇسۇلمانالر جامائەسىگە قوشۇلۇش مەقسىتىدە 

استىن بەلكى دۈشمەنگە ئارقىسىنى قىلىدىكەن بىر تەرەپكە يۆتكىلىش قىلم
 جايى ئۇنىڭ ئۇچرايدۇ، غەزىپىگە نىڭهللا)يەنى قاچىدىكەن(، ئۇ ھەقىقەتەن 

 ②[«.16! ]جاي يامان نېمىدېگەن دوزاخ. بولىدۇ دوزاخ
قالوا: « اجتنبوا السبع املوبقات»قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  ،عنههللا عن أيب هريرة ريض . 129

إال بالحق، هللا ه، والسحر، وقتل النفس التي حرم الرشك بالل  »، وما هن؟ قال: هللا يا رسول 

 «.وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتويل يوم الزحف، وقذف املحصنات املؤمنات الغافالت

 ھرەسۇلۇلال ل قىلىنىدۇكى،رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىئەبۇ ھۇرەيرە . 129
. ىدېد «ھاالك قىلغۇچى يەتتە تۈرلۈك گۇناھتىن ساقلىنىڭالر: »ملسو هيلع هللا ىلص

 ،دىېدەپ سورىۋ «الر قايسىالر؟ئۇ !ئەلچىسى نىڭهللائى » ساھابىلەر:
دەم ناھەق ئا ،شىقىل ىگەرلىكھرېس ،رىك كەلتۈرۈشېقا شهللا: »ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

جەڭ  ،لىشېنى يەۋىلېتىمنىڭ مېي ،شىيېي)ئۆسۈم( جازانە  ئۆلتۈرۈش،
 «چاپالش تۆھمەتئمىن ئايالالرغا ۇاك مۋە ئىپپەتلىك، پ چىشېقمەيدانىدىن 

 ③دېدى.
 

 باب -16

بىر ياكى بىر نەچچە كىشىنىڭ شاھادەتكە 

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئەھمەد ۋە نەسائى توپلىغان؛ ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت  ①
 ئايەتلەر. -16، -12ئەنفال سۈرە  ②
 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ③
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قىزىقىپ دۈشمەن سېپىگە بۆسۈپ كىرىپ 
 كېتىشىنىڭ پەزىلىتى

ُ َرُءوٌف ﴿َوّمَن الَنَاّس َمْن َيْشّري َنْفَسُه  مۇنداق دەيدۇ:تائاال  هللا ّ َوالَِلَ ْبّتَغاَء َمْرَضاّت الَِلَ ا
زاسى ئۈچۈن جېنىنى پىدا ىنىڭ رهللابەزى كىشىلەر باركى، ئۇالر » بّالّْعَباّد﴾

 ②«.①بەندىلىرىگە تولىمۇ مەرھەمەتلىكتۇر هللاقىلىدۇ. 
ّ ََل ُتكَلََُف إََّلَ َنْفَسَك﴾ مۇنداق دەيدۇ: تائاال يەنەهللا  )ئى » ﴿فََقاتّْل ِّف َسّبيّل الَِلَ

نىڭ يولىدا جىھاد قىلغىن )يەنى ئۆزۈڭ يالغۇز بولساڭمۇ جىھاد هللامۇھەممەد!( 
مۇناپىقالرنىڭ جىھادتىن قېلىپ  ،قىلغىن، ساڭا غەلىبە ۋەدە قىلىنغان

 .③«سەن پەقەت ئۆزۈڭگىال جاۋابكارسەن ،رىپ كەتمە(ىلغانلىقىغا ئەھمىيەت بقا
بن النرض عن قتال بدر،  عنه قال: غاب عمي أنسهللا ريض بن مالك عن أنس . 131

أشهدين قتال املرشكني هللا ، غبت عن أول قتال قاتلت املرشكني، لنئ هللافقال: يا رسول 

ما أصنع. فلام كان يوم أحد انكشف املسلمون فقال: اللهم إين اعتذر إليك مام هللا لريين 

م ثم تقد -يعني: املرشكني  -وأبرأ إليك مام صنع هؤالء  -يعني: أصحابه  -صنع هؤالء 

فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النرض، إين أجد ريحها من دون 

ما صنع! قال أنس: فوجدنا به بضعا ومثانني هللا أحد! فقال سعد: فام استطعت يا رسول 

رضبة بالسيف، أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به املرشكون، فام عرفه 

 ّمَن أن هذه اآلية نزلت فيه ويف أشباهه: ﴿ -أو نظن  -نانه. قال أنس: كنا نرى أحد إال أخته بب

                                                            
دۈشمەن قولىدىن قۇتۇلۇپ كېتىش ياكى ئەگەر بىر كىشى »قۇرتۇبى ئۆز تەپسىرىدە مۇنداق دەيدۇ:  ①

ئۆزى يالغۇز ھالەتتە مۇشرىكالردىن مىڭ كىشىگە ھۇجۇم قىلسا ھېچ مەسىلە ئۇالرغا زەربە بېرىش ئۈچۈن 
بۇ  ،ھېچبىر مەنپەئەتى يوق بولۇپمۇسۇلمانالرغا  بۇنىڭچۈنكى  تۇرمەكرۇھ ئۇنداق بولمىسايوق. ئەگەر 

 پىرالرغاكا مۇسۇلمانالرنىڭ. ئەگەر ئۇنىڭ مەقسىتى اشلىغانلىق ھېسابلىنىدۇئۆز جېنىنى ھاالكەتكە ت
بولغان جاسارىتىنى ئاشۇرۇش ھەمدە ئۆزىنىڭ قەيسەرلىكىنى كۆرگەن مۇسۇلمانالرنىڭمۇ ھەم 

ۇنىڭدا بچۈنكى  ولسا، بۇ چەكلەنمەيدۇب ۋەب بولۇشىنى كۆزلەشجاسارىتىنىڭ تىرىلىشىگە سە
( ەتەننىسبئۇنىڭ مەقسىتى دىندا مۇسۇلمانالرنىڭ )كاپىرالرغا  ،مۇسۇلمانالرغا مەنپەئەت بار. شۇنىڭدەك

نىڭ نىڭ دىنىهللا مۇ ھەم دۇرۇستۇر.بۇ ،بىلدۈرۈش ئۈچۈن ئۇالرنى قورقۇتۇش بولسا ئىكەنلىكىنى قاتتىق
كاتتا شەرەپلىك  قۇربان قىلىش بولساكاپىرالرنىڭ ئاجىزلىشى ئۈچۈن جېنىنى  ۋەئەزىز بولۇشى 

 (.بەت -364 توم -2« تفسري القرطبي»« )مەرتىۋىدۇر
 ئايەت. -247بەقەرە سۈرە  ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -84نىسا سۈرە  ③
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ْ َمْن قَََض َنْحَبهُ  َ عَلَْيّه فَّمَّْنُ  [ إىل آخرها.23﴾ ]األحزاب: الُْمْؤّمّننَي ّرَجاٌل َصَدقُوا َما عَاَهُدوا الَِلَ
ەنەس مۇنداق دەيدۇ: تاغام ئ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەنەس ئىبنى مالىك . 134

ر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بەدر ئۇرۇشىغا قاتنىشالمىغانىدى. ئۇ پەيغەمبەر ىئىبنى نەز
ئى رەسۇلۇلالھ! سەن مۇشرىكالرغا قارشى قىلغان تۇنجى جەڭگە مەن »گە:  ملسو هيلع هللا ىلص

 مېنى مۇشرىكالر بىلەن ئۇرۇش قىلىشقاهللا قاتنىشالماي قالدىم. ئەگەر 
 دېدى.  «قىلىدىغانلىقىمنى كۆرىدۇچوقۇم مېنىڭ قانداق  هللانېسىپ قىلسا، 

ئۇھۇد ئۇرۇشى كۈنى مۇسۇلمانالر تاالپەتكە ئۇچراپ پىتىراپ كەتكەندە 
مەن ھەمراھلىرىمنىڭ هللا! ئى »ئەنەس ئىبنى نەزر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: 

-قاچقانلىقىدىن ساڭا ئۆزرە ئېيتىمەن ۋە مۇشرىكالرنىڭ ئىشىدىن ئادا
رىلەپ ماڭدى. ئاندىن ئالدىغا سەئىد دەپ كاپىرالر تەرەپكە ئىلگى« جۇدامەن

، ئەنەس ئىبنى نەزىر رەزىيەلالھۇ غانىدىئىبنى مۇئاز رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇچرى
ئى سەئىد ئىبنى مۇئاز! مەن جەننەتنى ئارزۇ قىلىۋاتىمەن. »ئەنھۇ ئۇنىڭغا: 

رنىڭ رەببى بىلەن قەسەمكى، مەن ئۇھۇد تەرەپتىن جەننەتنىڭ ىدادام نەز
ئى رەسۇلۇلالھ! مەن »دېدى. سەئىد ئىبنى مۇئاز: « ىمەنھىدىنى پۇراۋات

 دېدى.« ىلىشقا جۈرئەت قىاللمىدىمئۇنىڭدەك ق
ئەنەس ئىبنى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: بىز ئەنەس ئىبنى مالىك 

رنىڭ جەسىتىدىن قىلىچ بىلەن چېپىلغان، نەيزە بىلەن سانجىلغان ۋە ىنەز
نەچچە يېرىنىڭ يارىالنغانلىقىنى كۆردۇق.  84ئوقيا بىلەن ئېتىلغان بولۇپ 

بۇرۇنلىرىنى كېسىپ، يۈزىنى -مۇشرىكالر ئۇنى ئۆلتۈرۈپ، ئاندىن قۇالق
بۇزۇۋەتكەن بولغاچقا ھېچكىم ئۇنى تونۇيالمىدى. ئۇنى پەقەت ھەمشىرىسىال 

َ  بارمىقىدىن تونۇيالىدى. بىز ْ َمْن قَََض ﴿ّمَن الُْمْؤّمّننَي ّرَجاٌل َصَدقُوا َما عَاَهُدوا الَِلَ   عَلَْيّه فَّمَّْنُ
لُوا َتْبّديًَل﴾  ْ َمْن َيْنَتّظُر َوَما َبَدَ مۇئمىنلەرنىڭ ئىچىدە )رەسۇلۇلالھ بىلەن »َنْحَبُه َوّمَّْنُ

غازاتقا چىققاندا ساباتلىق بولۇپ، شەھىد بولغانغا قەدەر دادىللىق بىلەن جەڭ 
 ركىشىلە نۇرغۇن غانئەھدىسىدە سادىق بول بەرگەن قاهللاقىلىش توغرۇلۇق( 

ەزىسى )ئەھدىگە ۋاپا قىلىپ( شەھىد بولدى، بەزىسى )شەھىد ب ئۇالرنىڭ. بار
بولۇشنى( كۈتمەكتە، ئۇالر )پەرۋەردىگارىغا بەرگەن ئەھدىسىنى( ھەرگىز 

دېگەن بۇ ئايەتنى ئەنەس ئىبنى نەزر ۋە ئۇنىڭغا ئوخشاش  ①«ئۆزگەرتكىنى يوق
                                                            

 ئايەت. -23سۈرە ئەھزاب  ①
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 ①ئوياليمىز.كىشىلەر ھەققىدە نازىل بولدى دەپ 
عجب ربنا من »هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عنه قال: قال رسول هللا ريض  بن مسعود هللاعن عبد . 131

 عزهللا فانهزم أصحابه، فعلم ما عليه فرجع حتى أهريق دمه، فيقول هللا رجل غزا يف سبيل 

وجل ملالئكته: انظروا إىل عبدي رجع رغبة فيام عندي، وشفقة مام عندي حتى أهريق 

 «.دمه

بەر پەيغەم قىلىنىدۇكى، نەقىلئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 131
ۇپ لبو مەغلۇبداشلىرى پيولىدا جىھادقا چىققان، سەهللا : »ېگەندمۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلص

ئەگەر ئۆزىمۇ ھەم چېكىنسە قانچىلىك ئېغىر ئازابقا دۇچار  چېكىنگەن،
نى قې تاكى قايتىپ بېرىپ دۈشمەن تەرەپكە بولىدىغانلىقىنى بىلگەچكە

تائاال مەمنۇن بولىدۇ ۋە هللا  رەببىمىزتۆكۈلگىچە ئۇرۇش قىلغان ئادەمدىن 
 نى ئۈمىدپەرىشتىلىرىگە: >ئاۋۇ بەندەمگە قاراڭالر! ئۇ دەرگاھىمدىكى مۇكاپات

 قېنى تۆكۈلگىچە تاكىقايتىپ  ۇپ دۈشمەن تەرەپكەقورق ىمدىن، ئازابقىلىپ
 ②.«ئۇرۇش قىلدى< دەيدۇ

ويضحك هللا ثالثة يحبهم »ملسو هيلع هللا ىلص: عنه قال: قال النبي هللا ريض  عن أيب الدرداء. 132

ه عز وجل فإما أن يقتل إليهم ويستبرش بهم: الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لل  

 .«عز وجل ويكفيه، فيقول انظروا إىل عبدي هذا كيف صرب يل بنفسه ...هللا وإما أن ينرصه 

 نەقىلدېگەنلىكىنى ئەبۇ دەردا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق . 132
ياخشى كۆرىدىغان، ئۇالرغا  هللا»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصقىلىدۇ: پەيغەمبەر 

كىشى بار: بىرى، تۈرلۈك كۈلىدىغان ۋە ئۇالردىن خۇشال بولىدىغان ئۈچ 
)شۇ قوشۇننى قوغداپ( ، قوشۇننىڭ مۇداپىئە سېپى ئېچىلىپ قالغان ۋاقىتتا

رىپ ىياردەم ب هللايولىدا ئۇرۇش قىلىپ ئۆلتۈرۈلگەن ياكى  هللائۆزى يالغۇز 
 : >بۇهللاكۇپايە قىلغان كىشى. ئاندىن )شۇ قوشۇننى قوغداپ قېلىشقا( 

 ③«.بەندەمنىڭ مەن ئۈچۈن قانداق سەۋر قىلغانلىقىغا قاراڭالر!< دەيدۇ...
، وثالثة يبغضهم هللاثالثة يحبهم » :قالملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  ،عنههللا عن أيب ذر ريض . 133

ومل يسألهم بقرابة بينه وبينهم  هالل  فرجل أىت قوما فسألهم ب :هللافأما الذين يحبهم  ،هللا

                                                            
 بۇخارى توپلىغان. ①
 دېگەن.« ھەسەن»ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت ، ئەلبانى ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد توپلىغان ②
 دېگەن.« ھەسەن»ئەلبانى دېگەن، « راۋىيلىرى ئىشەنچلىك»ھەيسەمى تەبرانى توپلىغان،  ③
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والذي أعطاه، وقوم ساروا هللا فمنعوه فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه رسا ال يعلم بعطيته إال 

فوضعوا رؤسهم فقام أحدهم نزلوا  ،ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مام يعدل به

ايت، ورجل كان يف رسية فلقي العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يتملقني ويتلو آي

 .«الشيخ الزاين، والفقري املختال، والغني الظلومهللا: والثالثة الذين يبغضهم  .يفتح له

 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  قىلىنىدۇكى، نەقىلرەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ئەبۇ زەر . 133
ئۈچ تۈرلۈك كىشىنى ياخشى كۆرىدۇ ۋە ئۈچ تۈرلۈك  هللا» :ېگەنمۇنداق د

 كىشىدىن غەزەپلىنىدۇ. 
ياخشى كۆرىدىغان ئۈچ تۈرلۈك كىشى بولسا: بىرى، بىرەر قەۋمنىڭ  هللا

قېشىغا كېلىپ، ئۇالردىن ئۆز ئارىسىدىكى يېقىنلىق مۇناسىۋىتى ئۈچۈن 
بىر نەرسە تەلەپ قىلغان  نامىنى شىپى كەلتۈرۈپنىڭ هللائەمەس بەلكى 

رمەستىن بىر نەرسە بەرگەن ئادەمگە ئۇالر ھېچ نەرسە بەرمىگەندە، ئۇالرغا سەزدۈ
ا تىن باشقهللاۋە  بولۇپ، ئۇنىڭ بەرگەن نەرسىسىنى پەقەت ئۇ كىشى كىشى

ھېچكىم بىلمەيال قالىدۇ؛ يەنە بىرى، بىر كارۋان بىلەن سەپەرگە چىقىپ، 
كارۋاندىكىلەر يولدا چارچاپ قاتتىق ئۇيقۇسى كېلىپ، قونالغۇغا چۈشۈپ 

قا ئىلتىجا هللابېشىنى قويۇپال ئۇخالپ قالغاندا، ئۇالرنىڭ ئىچىدىن تۇرۇپ 
ا ؛ ئۈچىنچىسى، جىھادققىلغان ۋە ئۇنىڭ كىتابىنى تىالۋەت قىلغان كىشىدۇر

ىمۇ لغان بولسبو مەغلۇبقوشۇن  ، گەرچەقاتنىشىپ دۈشمەن بىلەن ئېلىشقان
يەنىال دۈشمەنگە كۆكرەك كېرىپ چىقىپ، غەلىبە قىلغان ياكى شەھىد 

 بولغانغا قەدەر ئېلىشقان كىشىدۇر.
غەزەپلىنىدىغان ئۈچ تۈرلۈك كىشى بولسا: زىناخور قېرى، تەكەببۇر  هللا

 ①.«رزالىم بايدۇكەمبەغەل ۋە 
بظهره مع رباح غالم ملسو هيلع هللا ىلص  هللابعث رسول  :عنه قالهللا ريض  عن سلمة بن األكوع. 134

فلام أصبحنا إذا عبد  ،وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظهر ،وأنا معه ،ملسو هيلع هللا ىلص هللارسول 

فقلت يا  :قال ،وقتل راعيه ،فاستاقه أجمع ،ملسو هيلع هللا ىلص هللالرحمن الفزاري قد أغار عىل ظهر رسول 

أن املرشكني قد أغاروا  ملسو هيلع هللا ىلص هللاوأخرب رسول  هللاخذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد  ،رباح

 !فاستقبلت املدينة فناديت ثالثا يا صباحاه ،ثم قمت عىل أكمة :قال .عىل رسحه

                                                            
« سەھىھ» شۇئەيب ئەرنەئۇت تىرمىزى، ھاكىم ۋە؛ توپلىغانھاكىم  نەسائى ۋەئەھمەد، تىرمىزى،  ①

 دېگەن.
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  :ثم خرجت يف آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز أقول

 أنا ابن األكوع

 واليوم يوم الرضع

قلت  :قال ،رحله حتى خلص نصل السهم إىل كتفه فألحق رجال منهم فأصك سهام يف

فإذا رجع إىل  ،ما زلت أرميهم وأعقر بهم هللافو :قال ،وأنا ابن األكوع واليوم يوم الرضع ،خذها

دخلوا ف ،حتى إذا تضايق الجبل ،ثم رميته فعقرت به ،فجلست يف أصلها ،فارس أتيت شجرة

فام زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق  :لقا ،علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة ،يف تضايقه

ثم اتبعتهم  ،إال خلفته وراء ظهري وخلوا بيني وبينه ملسو هيلع هللا ىلص هللامن بعري من ظهر رسول  هللا

يستخفون وال يطرحون شيئا إال  ،وثالثني رمحا ،أرميهم حتى ألقوا أكرث من ثالثني بردة

 ،ا من ثنيةحتى أتوا متضايق ،وأصحابهملسو هيلع هللا ىلص  هللاجعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول 

وجلست عىل  -يعني يتغدون  -فجلسوا يتضحون  ،فإذا هم قد أتاهم فالن بن بدر الفزاري

ما فارقنا منذ غلس  هللاهذا الربح و لقينا من :قالوا ؟ما هذا الذي أرى :قال الفزاري ،رأس قرن

 فليقم إليه نفر منكم أربعة. :يرمينا حتى انتزع كل ىشء يف أيدينا. قال

قلت هل  :قال ،فلام أمكنوين من الكالم :قال ،فصعد إىل منهم أربعة يف الجبل :قال

ال  ،ملسو هيلع هللا ىلص وجه محمدوالذي كرم  ،قلت أنا سلمة بن األكوع :قال ؟ومن أنت ،ال :قالوا ؟تعرفوين

 :أنا أظن. قال :قال أحدهم ،فيدركني وال يطلبني رجل منكم ،أطلب رجال منكم إال أدركته

فإذا أولهم  :قال ،تخللون الشجري ملسو هيلع هللا ىلص هللافام برحت مكاين حتى رأيت فوارس رسول  ،فرجعوا

 :قال ،إثره املقداد بن األسود الكندي وعىل ،عىل إثره أبو قتادة األنصاري ،األخرم األسدي

احذرهم ال يقتطعوك حتى يلحق  ،يا أخرم :قلت ،فولوا مدبرين :قال ،فأخذت بعنان األخرم

وتعلم أن الجنة حق  ،ه واليوم اآلخرإن كنت تؤمن بالل   ،يا سلمة :لوأصحابه. قا ملسو هيلع هللا ىلص هللارسول 

عقر ف :قال ،فالتقى هو وعبد الرحمن ،فخليته :قال. فال تحل بيني وبني الشهادة ،والنار حق

بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول عىل فرسه ولحق أبو قتادة فارس رسول 

لتبعتهم أعدو عىل رجىل  ،ملسو هيلع هللا ىلصوجه محمد  فوالذي كرم ،فطعنه فقتله ،بعبد الرحمن ملسو هيلع هللا ىلص هللا

وال غبارهم شيئا حتى يعدلوا قبل غروب الشمس  ،ملسو هيلع هللا ىلصصحاب محمد حتى ما أرى ورايئ من أ 

 ،فنظروا إىل أعدو وراءهم :قال ،ذو قرد ليرشبوا منه وهم عطاش :إىل شعب فيه ماء يقال له

 ،ويخرجون فيشتدون يف ثنية :قال ،ةفام ذاقوا منه قطر  -ليتهم عنه يعني أج -فحليتهم عنه 

وأنا ابن األكوع  ،قلت خذها :قال ال منهم فأصكه بسهم يف نغض كتفه.فأعدو فألحق رج :قال

 ،أكوعك بكرة ،قلت نعم يا عدو نفسه :قال ؟أكوعه بكرة ،يا ثكلته أمه :قال .واليوم يوم الرضع
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ولحقني  :قال ،ملسو هيلع هللا ىلص هللارسول  فجئت بهام أسوقهام إىل :قال ،وأردوا فرسني عىل ثنية :قال

 هللاثم أتيت رسول  ،فتوضأت ورشبت ،وسطيحة فيها ماء ،عامر بسطيحة فيها مذقة من لنب

قد أخذ تلك اإلبل وكل ىشء  ملسو هيلع هللا ىلص هللافإذا رسول  ،وهو عىل املاء الذي حليتهم عنه ملسو هيلع هللا ىلص

وإذا بالل نحر ناقة من اإلبل الذي استنقذت من  ،وكل رمح وبردة ،استنقذته من املرشكني

خلني  ،هللارسول  قلت يا :قال ،من كبدها وسنامهاملسو هيلع هللا ىلص  هللاوإذا هو يشوي لرسول  ،القوم

ول فضحك رس :قال ، قتلتهفال يبقى منهم مخرب إال ،فأنتخب من القوم مائة رجل فأتبع القوم

ي والذ ،نعم :. قلت«نت فاعاليا سلمة أتراك ك»فقال:  ،حتى بدت نواجذه يف ضوء النار ملسو هيلع هللا ىلص هللا

نحر  :فقال ،فجاء رجل من غطفان :. قال«إنهم اآلن ليقرون يف أرض غطفان»أكرمك. فقال: 

أتاكم القوم فخرجوا هاربني. فلام  :فقالوا ،لهم فالن جزورا فلام كشفوا جلدها رأوا غبارا

 «.رجالتنا سلمةوم أبو قتادة وخري كان خري فرساننا الي»: ملسو هيلع هللا ىلص هللاأصبحنا قال رسول 

 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر سەلەمە ئىبنى ئەكۋەئ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 134
رەباھ  مەنمۇشۇ چاغدا  يايالققا ئەۋەتتى. رەباھ بىلەنخىزمەتچىسى  تۆگىلىرىنى

تەلھەنىڭ ئېتىنى تۆگە بىلەن بىللە ئوتلىتىشقا ئېلىپ  بىلەن بىللە بولۇپ،
باستۇرۇپ كېلىپ، ئابدۇراھمان فەزارى  سەھەردەئەتىسى تاڭ  چىققان ئىدىم.

 پبۇال ڭ ھەممىسىنىتۆگىلىرىنىپادىچىسىنى ئۆلتۈرۈپ، نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 باھقا:ەمەن ر ھەيدەپ كەتتى.

ر ۋە لھە ئىبنى ئۇبەيدۇلالھقا يەتكۈزۈپ بەەت باھ! بۇ ئاتنىەئى ر —
ىر دۆڭگە ب ېدىم. ئاندىند —گە ئەھۋالالرنى خەۋەر قىلغىن،  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 :قاراپچىقىپ مەدىنىگە 
 دىم ۋە:دەپ ئۈچ قېتىم توۋلى —دۈشمەن ھۇجۇم قىلدى!  —

 مەنكى ئەكۋەئ ئوغلىمەن،
 دىن ئىسالمنىڭ قالقىنى.
 بۈگۈن دۈشمەن تېتىيدۇ،
 ھاالكەتنىڭ تەمىنى.

ئۇالردىن  ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن ئىز قوغالپ ماڭدىم. دەپ بېيىت ئوقۇغاچ
 ەن:م .ئوق ئۇنىڭ تارغىقىغا تەگدى ئوق ئاتقانىدىم،يېتىشىۋېلىپ بىرىگە 
مەن ئەكۋەئنىڭ ئوغلىمەن، بۈگۈن سەن پەسكەشلەرنىڭ  !مانا ئالە —

 دېدىم. —ھاالكەت كۈنىدۇر، 
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ئۇالرغا توختىماي ئوق ئېتىپ، ئاتلىرىنى  ،بىلەن قەسەمكى هللا
قىلىپ ناۋادا ئاتلىق بىرەرسى ئارقىغا بۇرۇلۇپ ماڭا ھۇجۇم  ئۆلتۈرۈۋەردىم.

ئېتىنى ئېتىپ  ئولتۇرۇپ، ئوققىلىپ  ى دالدادەرەخندەرھال  كەلسە،
ىڭ ەندە تاغنگرغا كىرتاغ يولى تارىيىپ چىغىر يولال اندىنئ ئۆلتۈرۈۋېتەتتىم.

شۇ تەرىقىدە ئۇالرنىڭ  ئەنە دۇمىالتتىم.ئۈستىگە چىقىپ ئۇالرغا تاش 
 ڭرىنىىلڭ تۆگىنى ملسو هيلع هللا ىلصدۈم. ئۇالر ئاخىرى پەيغەمبەر دىن قوغالپ يۈرسىئارقى

امدا ئارق ڭ ھەممىسىنىتاشالپ قاچقىلى تۇردى، مەنمۇ تۆگىلەرنى ھەممىسىنى
قالدۇرۇپ، داۋاملىق ئوق ئاتقان ھالدا ئۇالرنىڭ كەينىدىن قوغالپ 

-ىمن كىيغا يېقىقۇر ش ئۈچۈن ئوتتۇزىتىيېنىكليۈكىنى ئۇالر  مېڭىۋەردىم.
تاشالپ ئۇالر . تاشالپ ماڭدى ىلىرىنىغا يېقىن نەيزتال ئوتتۇزكېچەك ۋە 

 ەرنىڭ بىلىۋېلىشىۋە ساھابىل ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ماڭغان نەرسىلەرنىڭ ھەممىسگە
بىر چاغدا تاغ قاپتىلىغا  ئۇالرھەتتا  تاش بىلەن بەلگە قويۇپ ماڭدىم.ئۈچۈن 

 .لدىكە نىڭ ئوغلىمۇئۇالرنىڭ قېشىغا بەدر فەزارىئۇشتۇمتۇت، كېلىپ قالدى، 
مەنمۇ بىر گەچ پاراڭلىشىشقا باشلىدى. ۈك تاماق يېئۇالر ئولتۇرۇپ چۈشل

 :دىنەزارى ئۇالرتۆپىلىككە چىقىپ ئولتۇردۇم. ف
 ، ئۇالر:غانىدىدەپ سورى —؟ سىلەرگە نېمە بولدى —
تاڭ يورىغاندىن باشالپ بىزدىن نېرى  ئادەم بېشىمىزغا باال بولدى. بۇ —

قولىمىزدىكى ھەممە نەرسىنى ئېلىۋالدى،  قوغالۋاتىدۇ،كەتمەي ئوق ئېتىپ 
 فەزارى: دېيىشتى. —

 .ىدېد —تۆت كىشى تۆپىلىككە چىقىپ ئۇنىڭغا بىر نېمە دېسۇن،  —
 تۆپىلىككە ياماشقىلى تۇردى.ئۇالردىن تۆت كىشى مەن بار شۇنىڭ بىلەن، 

 :ئۇالر يېقىنالپ گېپىمنى ئاڭلىغۇدەك يەرگە كەلگەندە، مەن
 ، ئۇالر:ەپ سورىدىمد —مېنى تونۇمسىلەر؟  —
 :دېيىشتى، مەن —؟ سەنياق، كىم —
يۈزىنى ھۆرمەتلىك نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصمۇھەممەد  بولىمەن. كۋەئەسەلەمە ئىبنى ئ —

زمۇ ئۇ ھەرگى بىلەن قەسەمكى، قايسىڭالرنى قوغلىسام نىڭ نامىقىلغان زات
ھېچقايسىڭالر  ماقچى بولساڭالرمېنى تۇت قېچىپ قۇتۇاللمايدۇ ئەمما

 دېدىم، ئۇالردىن بىرى: —ىلەر، يېتىشەلمەيس
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 دېدى. —، ھەقىقەتەن شۇنداقكەن —
. مەن جايىمدا مىدىرلىماي ئۇالر قايتىپ چۈشۈپ كەتتى ،شۇنىڭ بىلەن

 زارلىقنىڭدەرەخ ڭنىڭ ئاتلىق قوشۇنلىرىنى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  شۇ ئارىدا، تۇردۇم.
ئەخرەم ئەسەدى، ئۇنىڭ  ئەڭ باشتا دۈم.كۆر ئارىسىدا كېلىۋاتقانلىقىنى

دىن مىقداد ئىبنى ئەسۋەد سىئەبۇ قەتادە ئەنسارى، ئۇنىڭ ئارقى ندىسىئارقى
مەن  .شۇنىڭ بىلەن دۈشمەنلەر قېچىپ كېتىشتى ەلگەنىدى.كىندى ك

 :ۇپ تۇرۇپچۇلۋۇرىدىن تۇت ئېتىنىڭ ئەخرەمنىڭ
تىپ كەلگۈچە ۋە ساھابىلەر يى ملسو هيلع هللا ىلصئى ئەخرەم! دىققەت قىل، پەيغەمبەر  —

 دېسەم، ئۇ: —ۋېتىپ قالمىسۇن، ۈسېنى ئۆلتۈر ۇالرئ
ۋە  ، جەننەتسەڭقا ۋە ئاخىرەتكە ئىمان كەلتۈرهللائى سەلەمە! سەن  —

 دېدى، —مىغىن! توس ىد بولۇشتىنھەاخنى ھەق دەپ بىلسەڭ، مېنى شزدو
پ ىئۇ بېرىپ ئابدۇراھمان بىلەن ئېلىش .ۋەتتىمۇمەن ئۇنى قوي شۇنىڭ بىلەن

سانجىپ شەھىد نەيزە  ڭغائابدۇراھمان ئۇنى لېكىن ئېتىنى ئۆلتۈردى
 ملسو هيلع هللا ىلصر پەيغەمبە مىنىپ قاچماقچى بولغانىدى،نىڭ ئېتىغا ئۇئاندىن  قىلىۋەتتى.

پ نەيزە ۋېلىيېتىشى ۇنىڭغائرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ قەتادە  چەۋەندازى نىڭ
  .ۋەتتىۈئۆلتۈربىلەن 

بىلەن  نىڭ نامىيۈزىنى ھۆرمەتلىك قىلغان زاتنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصمۇھەممەد 
)مەن بەك  .مدۈيۈگۈر ئارقىسىدىن پىيادەقەسەمكى، مەن دۈشمەننىڭ 

ئىلگىرىلەپ كەتكەن بولغاچقا( ئارقامدىن كېلىۋاتقان ساھابىلەرنىڭ بىرىنىمۇ، 
كۈن ئولتۇراي  .كۆرمىدىم ننىمۇتوزا-چاڭھەتتا ئۇالرنىڭ ئايىغىدىن چىققان 

ن سۇلۇق جىلغىغا دەپ قالغان ۋاقىتتا، دۈشمەن زىقەرەد دەپ ئاتىلىدىغا
باردى ۋە قاتتىق چاڭقاپ كەتكەنلىكى ئۈچۈن سۇ ئىچمەكچى  يىتىپ

ۈپ رمېنىڭ ئارقىسىدىن يۈگۈرۈپ كېلىۋاتقانلىقىمنى كۆلېكىن  بولۇشقانىدى
بىر تامچىمۇ سۇ ئىچمەلمەي يەنە قاچتى ۋە ئېگىز بىر تۆپىلىككە قاراپ 

ۈرىسىنى م تىشىۋېلىپمەن يۈگۈرۈپ بېرىپ بىرسىگە يى يامىشىشقا باشلىدى.
 :چەنلەپ تۇرۇپ ئوق ئاتتىم ۋە

مەن ئەكۋەئنىڭ ئوغلىمەن، بۈگۈن سەن پەسكەشلەرنىڭ  !مانا ئالە —
 دېدىم، ئۇ: —ھاالكەت كۈنىدۇر، 
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 ،ېگەنىدىد —؟ ئەتىگەنكى ئەكۋەئمۇسەنۋۇي ئانىسى ئۆلگۈر، يەنە شۇ  —
 مەن:

 —ئىڭمەن، ئەتىگەنكى ئەكۋە !دۈشمىنى جېنىڭنىڭ ئى ئۆز شۇنداق، —
 دېدىم.

 تاغ يولىدا ئىككى تۇياق ئاتنى تاشالپ قاچتى.ئۇالر شۇنداق قىلىپ، 
 ئالدىغا قاراپ قايتىپ ماڭدىم.نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئېلىپ مەن ئۇ ئىككى ئاتنى 

 بىر ، يەنەسۈت تۇلۇمدابىر ىپ كەلدى. ئۇ تىشىئامىر ماڭا يشۇ ئارىدا، تاغام 
ئاندىن  ئىچىپ، سۇدا تاھارەت ئالدىم.سۈتنى  .ا سۇ ئەكەلگەن ئىكەنتۇلۇمد

زىقەرەدتىكى سۇلۇق جىلغىدا  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر قېشىغا كەلدىم. نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
نەيزە ۋە  قارىسام، مەن مۇشرىكالردىن تارتىۋالغان تۆگە، تۇرۇۋاتقانىكەن؛

 مەن قايتۇرۇۋالغانبىالل  كېچەكلەرنىڭ ھەممىسىنى يىغىپ كەپتۇ.-كىيىم
 گە ملسو هيلع هللا ىلصزالپ، ئۇنىڭ جىگىرى بىلەن لوكىسىنى پەيغەمبەر غۇوتۆگىدىن بىرنى ب

 مەن: شۇرۇپ بېرىۋېتىپتۇ.ۇپقىلىپ كاۋاپ 
ساھابىلەردىن يۈز ئادەمنى  گىن،ئى رەسۇلۇلالھ! ماڭا ئىجازەت بەر —

 —قويماي قىرىپ تۈگىتىۋېتەي، تالالپ، ئۇالرنى قوغالپ بېرىپ بىرىنىمۇ 
كۈلۈپ كەتتى. ھەتتا ئۇنىڭ چىشلىرى ئوت يورۇقىدا  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر دېسەم، 

 :كۆرۈنۈپ قالغانىدى. ئۇ
 ، مەن:دېگەنىدى — شۇنداق قىالمتىڭ؟راستىنال ئى سەلەمە!  —
كى، ھۆرمەتلىك قىلغان زات بىلەن قەسەم-ھەئە، سېنى ئىززەت —

 :ملسو هيلع هللا ىلص. پەيغەمبەر دېدىم —، راستىنال شۇنداق قىلىمەن
 دېدى. —ىدۇ، زېمىنىدا مېھمان قىلىنىۋاتفان ەتئۇالر ھازىر غ —

شۇ ئارىدا، غەتفان تەرەپتىن بىر ئادەم كەلدى. ئۇنىڭ ئېيتىشىچە، 
ئۇالر ئۈچۈن تۆگە بوغۇزالپ، تېرىسىنى چىقىرىۋاتقان ۋاقىتتا  بىرەيلەن

ي! مەدىنىلىكلەر ھو» ننى كۆرۈپ:توزا–چاڭكۆتۈرۈلگەن يىراقتىن 
 پتۇ.ىقېچىپ كېت دېيىشىپ« ئارقىمىزدىن قوغالپ كەپتۇ

 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ئەتىسى سەھەردە
 ىكىلئەڭ ياخشىسى ئەبۇ قەتادە، پىياد چەۋەندازلىرىمىزنىڭ كىبۈگۈن —
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 ②.①دېدى —دۇر، مىزنىڭ ئەڭ ياخشىسى سەلەمەئەسكەرلىرى
 

 باب -17

 جەڭدە شىجائەتلىك بولۇشنىڭ پەزىلىتى

 الّْفَراُر إّْن فََرْرُتْم ّمَن الَْمْوّت أَّو الَْقْتّل﴾﴿قُْل لَْن َيْنَفَعُكُم تائاال مۇنداق دەيدۇ:  هللا
ئېيتقىنكى: >ئەگەر سىلەر ئۆلۈمدىن يا ئۆلتۈرۈلۈشتىن قاچساڭالر، »

  ③«.قېچىشنىڭ سىلەرگە ھېچقانداق پايدىسى يوق<

فقال: أي الشهداء أفضل؟ قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن نعيم بن هامر أن رجال جاء إىل النبي . 135

يف الصف فال يلفتون وجوههم. حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون يف الغرف الذين يلقون القوم »

 .«العال من الجنة، يضحك إليهم ربك، وإذا ضحك ربك إىل عبد يف موطن، فال حساب عليه

قىلىنىدۇكى،  نەقىلنۇئەيم ئىبنى ھەممار رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 132
قايسىسى ئەڭ  شەھىدلەرنىڭ»نىڭ يېنىغا كېلىپ:  ملسو هيلع هللا ىلصبىر كىشى رەسۇلۇلالھ 

ئۇالر دۈشمەن بىلەن ئۇچرىشىپ : »ملسو هيلع هللا ىلص، رەسۇلۇلالھ غانىدىدەپ سورى« ئەۋزەل؟
قالسا تاكى ئۆلتۈرۈلگەنگە قەدەر )قېچىش ئۈچۈن( يۈزلىرىنى ئارقىغا بۇراپمۇ 
قويمايدىغان كىشىلەردۇر. ئۇالر جەننەتنىڭ ئالىي سارايلىرىدا سەيلە قىلىدۇ، 

 ،كۈلسەبىرەر ئورۇندا ادىكى بىرەر بەندىگە رەببى ئۇالرغا كۈلىدۇ. رەببى دۇني

                                                            
دۈشمەنگە ئۆزى يالغۇز  ھەدىستە بۇ»ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ:  ئىبنى نەھھاس )رەھىمەھۇلالھ( بۇ ھەدىس ①

نىڭ ىئۇنى توسۇش مېھرىبانلىق قىلىپياكى باشقا كىشىلەر  ئەمىر ماقچى بولغان كىشىگەھۇجۇم قىل
مىي سەمى، ئىرادىسى نىيىتى راستچىلئەگەر ئۇنىڭ ئۇنىڭدىن باشقا،  ؛دەلىل بار گەئىكەنلىكى دۇرۇس

بىلەن ئۇ نىڭ ئىرادىسى ئۆزى ،ئىكەنلىكىنى بىلسە خالىس ئارزۇسىنىڭشەھىدلىككە بولغان  ۋە
الاليدۇ ودەلىل ب دۇرۇسلىقىغىمۇتىشنىڭ ېۋۇقويئۆز مەيلىگە ئۇنى توسۇپ قويماي، كىشىنىڭ ئارىسىنى 

نى ئەخرەم ئەسەدى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ نىڭسەلەمە ئىبنى ئەكۋەئ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  چۈنكى
سەلەمە ئىبنى ئەكۋەئ لىمىگەن. بئەيى ىنىمۇ، كېيىن ئۆز مەيلىگە قويۇۋەتكەنلىكىنىمۇتوسقانلىق

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ كەينىدىن قوغلىغان كاپىرالرنىڭ سانى ئىنتايىن كۆپ ئىدى چۈنكى ئۇ دۈشمەنلەرگە 
ر ىرالرىشىنى سورىدى. ئەگەر كاپدىن ئۆزىگە يۈز ئادەمنى بى ملسو هيلع هللا ىلصقايتا ھۇجۇم قىلىش ئۈچۈن رەسۇلۇلالھ 

كۆپ بولمىغان بولسا، ئۇ ئۇنچىلىك ئادەم سورىمىغان بوالتتى ئەمما شۇنداقتىمۇ ئۇ دۈشمەنلەرگە ئۆزى 
 .(بەت -163 «مشارع األشواق إىل مصارع العشاق»« )يالغۇز ھۇجۇم قىلىپ باردى

 مۇسلىم توپلىغان. ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -16سۈرە ئەھزاب  ③
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 ①دېدى.« ئۇنىڭغا )ئاخىرەتتە( ھېچبىر ھېساب يوق
املؤمن القوي خري وأحب هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »عنه قال: قال رسول هللا عن أيب هريرة ريض . 136

 .«ه وال تعجزمن املؤمن الضعيف ويف كل خري. احرص عىل ما ينفعك، واستعن بالل  هللا إىل 

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ . 136
 قاهللا ۋە ياخشىراقتۇر مۇئمىندىن ئاجىز مۇئمىن كۈچلۈك»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص

سەن ئۆزۈڭگە پايدىلىق . بار ياخشىلىق مۇئمىندە ھەربىر ②.سۆيۈملۈكراقتۇر
تىن ياردەم تىلىگىن، ئاجىزلىق هللانەرسىلەرگە ھېرىسمەن بولغىن، 

  ③«.قىلما
قام فيهم فذكر أن الجهاد يف سبيل هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه، أن رسول هللا عن أيب قتادة ريض . 137

، أرأيت إن قتلت يف سبيل هللاه أفضل األعامل، فقام رجل فقال: يا رسول ، واإلميان بالل  هللا

وأنت صابر هللا نعم، إن قتلت يف سبيل هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول  هللا

قال: أرأيت إن قتلت يف سبيل « كيف قلت؟هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »، ثم قال رسول «محتسب، مقبل غري مدبر

نعم، وأنت صابر محتسب، مقبل غري مدبر، هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول هللا 

 «. يل ذلك إال الدين فإن جربيل عليه السالم قال

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:ئەبۇ قەتادە . 137
قا ئىمان هللايولىدىكى جىھاد ۋە  هللا)ساھابىلەرگە( خۇتبە ئوقۇپ، 

كەلتۈرۈشنىڭ ئەمەللەرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىنى بايان قىلغانىدى، بىر 
ۈرۈلسەم يولىدا ئۆلت هللانىڭ ئەلچىسى! مەن هللائى »ئادەم ئورنىدىن تۇرۇپ: 

 «بارلىق گۇناھلىرىم مەغپىرەت قىلىنامدۇ؟ بۇ ھەقتە ماڭا ئېيتىپ بەرگىن
 پلىساۋاب ئۈمىد قى ۋە ھەئە، سەۋر قىلىپ»ئۇ كىشىگە:  ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. رەسۇلۇلالھ 

يولىدا ئۇرۇش قىلىپ  هللائالدىڭنى قىلغان ھالدا كەينىڭگە قاچماي 
دېدى. « قانداق دېدىڭ؟: »ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. ئاندىن رەسۇلۇلالھ « ئۆلتۈرۈلسەڭ

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغانئەھمەد ۋە ئەبۇ يەئال  ①
 ـــــ مەقسەت بولۇشتىن< كۈچلۈك> يەردىكى بۇ: »شەرھىلىگەن مۇنداقبۇ ھەدىسنى  نەۋەۋى ئىمام ②

 سۈپەتنىڭ بۇ مانا. رىدۇىب ئۇقتۇرۇپ دېگەننى بولۇش جاسارەتلىك ۋە ئىرادىلىك ئىشلىرىدا ئاخىرەت
 تەلەپ كۆپ جىھادنى تېز؛ چىقىشى جىھادقا كۆپ؛ كىرىشى بۆسۈپ دۈشمەنگە جىھادتا ـــــ ئىگىسى

 ىلىشتاق سەۋر ئەزىيەتلەرگە يولىدىكى هللا توسۇشتا، يامانلىقالردىن بۇيرۇش، ياخشىلىققا قىلىدىغان؛
 ۋە ىشقىل تەلەپ ئىبادەتلەرنى قىزىقىدىغان؛ بەك ئىبادەتلەرگە بارلىق ۋە زىكىر روزا، ناماز، ئىرادىلىك؛
 «.بولىدۇ ئاكتىپ قىلىشتا مۇھاپىزەت

 مۇسلىم توپلىغان. ③
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يولىدا ئۆلتۈرۈلسەم گۇناھلىرىم  هللامەن »ھېلىقى كىشى )سۆزىنى تەكرارالپ(: 
دېگەنىدى، رەسۇلۇلالھ « مەغپىرەت قىلىنامدۇ؟ بۇ ھەقتە ماڭا ئېيتىپ بەرگىن

كەينىڭگە  لىپساۋاب ئۈمىد قى ۋە سەۋر قىلىپھەئە، »مۇنداق دېدى:  ملسو هيلع هللا ىلص
يولىدا ئۇرۇش قىلىپ ئۆلتۈرۈلسەڭ  هللا ئالدىڭنى قىلغان ھالداقاچماي 

قەرزىڭدىن باشقا گۇناھلىرىڭ مەغپىرەت قىلىنىدۇ. جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم 
  ①«.ھازىر ماڭا شۇنداق دېدى

القتل  أي :سئلملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  ،عنههللا ريض  بن حبيش الخثعميهللا عن عبد . 138

 «.من أهريق دمه وعقر جواده»أرشف؟ قال : 

أن يعقر » :قال ؟أي الجهاد أفضل ،هللايا رسول  :قال رجل :عنه قال هللاوعن جابر ريض 

 «.جوادك ويهراق دمك

ئابدۇلالھ ئىبنى ھۇبشىي خەسئەمىي رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق . 138
دەپ « قايسىسى ئەڭ شەرەپلىك؟ ئۇرۇشنىڭ»دىن:  ملسو هيلع هللا ىلصدەيدۇ: پەيغەمبەر 

تۆكۈلگەن ئېتى چېپىلىپ، ئۆزىنىڭ قانلىرى : »ملسو هيلع هللا ىلصسورالغانىدى، پەيغەمبەر 
 ②.دېدى« كىشى

جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ نەقىل قىلغان يەنە بىر ھەدىستە، بىر كىشى: 
: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دەپ سورىغاندا،« قايسى جىھاد ئەڭ ئەۋزەل؟ئى رەسۇلۇلالھ! »
 ③گەن.دې« ئېتىڭ چېپىلىپ، قېنىڭ تۆكۈلگەن جىھاد»
 

 باب -18

نىڭ هللاقا سادىق بولغان كىشىنىڭ ئارزۇسىنى هللا
 رىدىغانلىقى ھەققىدەئەمەلگە ئاشۇرۇپ بى

ْ َمْن قَََض : تائاال مۇنداق دەيدۇ هللا َ عَلَْيّه فَّمَّْنُ ﴿ّمَن الُْمْؤّمّننَي ّرَجاٌل َصَدقُوا َما عَاَهُدوا الَِلَ
لُوا َتْبّديًَل﴾  ْ َمْن َيْنَتّظُر َوَما َبَدَ مۇئمىنلەرنىڭ ئىچىدە )رەسۇلۇلالھ بىلەن »َنْحَبُه َوّمَّْنُ

 غازاتقا چىققاندا ساباتلىق بولۇپ، شەھىد بولغانغا قەدەر دادىللىق بىلەن جەڭ

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①
 .دېگەن« سەھىھ»ئەلبانى ئىبنى ھەجەر ۋە ؛ توپلىغانئەبۇ داۋۇد، ئەھمەد، نەسائى  ②
 .دېگەن« سەھىھ» ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت ئەلبانىئىبنى ھىببان توپلىغان،  ③
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 ركىشىلە نۇرغۇن ئەھدىسىدە سادىق بولغان بەرگەن قاهللاقىلىش توغرۇلۇق( 
ەزىسى )ئەھدىگە ۋاپا قىلىپ( شەھىد بولدى، بەزىسى )شەھىد ب ئۇالرنىڭ. بار

ەھدىسىنى( ھەرگىز بولۇشنى( كۈتمەكتە، ئۇالر )پەرۋەردىگارىغا بەرگەن ئ
 .①«ئۆزگەرتكىنى يوق

فامن ملسو هيلع هللا ىلص أن رجال من األعراب جاء إىل النبي ، عنههللا ريض  عن شداد بن الهاد. 139

بعض أصحابه، فلام كانت غزوة، غنم ملسو هيلع هللا ىلص  به وآتبعه، ثم قال: أهاجر معك، فأوىص به النبي

فلام جاء  سبيا، فقسم وقسم له، فاعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم،ملسو هيلع هللا ىلص  النبي

ال: فقملسو هيلع هللا ىلص  فأخذه فجاء به إىل النبيملسو هيلع هللا ىلص  دفعوه إليه، فقال: ما هذا قالوا: قسم قسمه لك النبي

. قال: ما عىل هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك عىل أن أرمى إىل هاهنا، «قسمته لك»ما هذا قال: 

 فلبثوا قليآل، «.يصدقك هللاإن تصدق »وأشار إىل حلقه، بسهم فاموت فادخل الجنة. فقال: 

يحمل قد أصابه سهئم حيث أشار ، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ثم نهضوا يف قتال العدؤ، فايت به النبي

ثم ملسو هيلع هللا ىلص  يف جبة النبيملسو هيلع هللا ىلص  ، ثم كفنه النبي«فصدقه هللاصدق »قالوا: نعم. قال:  «أهو هو»: ملسو هيلع هللا ىلص

أللهم هذا عبدك، خرج مهاجرا يف سبيلك، » :عليه، فكان فيام ظهر من صالته قدمه فصىل

 .«يد عىل ذلكفقتل شهيدا، أنا شه

شەدداد ئىبنى ھاد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: ئەئرابىالردىن . 139
نىڭ قېشىغا كېلىپ ئۇنىڭغا ئىمان كەلتۈردى، ئاندىن  ملسو هيلع هللا ىلصبىر كىشى پەيغەمبەر 

 ئۇنىڭغا ئىزچىل ئەگەشتى. كېيىن ئۇ:
ئۇنى  ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. پەيغەمبەر  —سەن بىلەن ھىجرەت قىلىمەن،  —

 ساھابىلىرىدىن بىرىگە تاپشۇردى. 
نۇرغۇن ئولجا غەنىيمەت ئالدى ۋە ئۇنى  ملسو هيلع هللا ىلص)خەيبەر( غازىتى كۈنى پەيغەمبەر 

مۇجاھىدالرغا تەقسىم قىلىپ بەردى. ھېلىقى ئادەمگىمۇ بىر كىشىلىك 
ئايرىپ، ئۇنىڭغا تەقسىم بولغان نەرسىلەرنى ئۇنىڭ ھەمراھلىرىغا بەردى 

غلىرىنى باقاتتى. ئۇ قايتىپ كەلگەندە ئۇالر ئۇنىڭ چۈنكى ئۇ ئۇالرنىڭ ئۇال
 ھەسسىسىنى بەردى. ئۇ:

 دەپ سورىغانىدى، ھەمراھلىرى: —بۇ نېمە؟  —
دەپ  —غەنىيمەتتىن ساڭا ئايرىپ بەرگەن ھەسسەڭ،  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  —

جاۋاب بەردى. شۇنىڭ بىلەن، ئۇ ئادەم ئۆزىگە تەقسىم قىلىنغان نەرسىلەرنى 

                                                            
 ئايەت. -23سۈرە ئەھزاب  ①
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 نىڭ ئالدىغا كەلدى ۋە: ملسو هيلع هللا ىلصئېلىپ پەيغەمبەر 
 :ملسو هيلع هللا ىلصدەپ سورىدى. پەيغەمبەر  —بۇ نېمە؟  —
 دېدى. ئۇ: —مەن ساڭا غەنىيمەتتىن بۆلۈپ بەرگەن ھەسسەڭ،  —
مەن ساڭا بۇنىڭ ئۈچۈن ئەگەشمىدىم بەلكى پەقەت بۇ يېرىمگە  —

)گېلىنى كۆرسەتتى( ئوق تېگىپ ئۆلۈش ئۈچۈن، شۇ ئارقىلىق جەننەتكە 
 :ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. پەيغەمبەر  —ىم، كىرىشىم ئۈچۈن ئەگەشت

ساڭا سادىق بولىدۇ )يەنى سېنى  هللاقا سادىق بولساڭ، هللائەگەر سەن  —
بىرئاز تۇرغاندىن كېيىن  ساھابىلەردېدى.  —مەقسىتىڭگە يەتكۈزىدۇ(، 

دۈشمەنگە قارشى جەڭگە كىرىپ كەتتى. ھېلىقى ئادەم قەھرىمانالرچە جەڭ 
 ىلەرساھابگىپ شەھىد بولدى. قىلدى ۋە كۆرسەتكەن يېرىگە )گېلىغا( ئوق تې

 :ملسو هيلع هللا ىلصنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كەلگەنىدى، پەيغەمبەر  ملسو هيلع هللا ىلصئۇنى پەيغەمبەر 
 دەپ سورىغانىدى، ئۇالر: —بۇ ھېلىقى ئادەممۇ؟  —
 :ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. پەيغەمبەر  —ھەئە،  —
ئۇنىڭغا سادىق بوپتۇ )ئۇنى  هللاسادىق بولغانلىقى ئۈچۈن، قا هللائۇ  —

 ملسو هيلع هللا ىلصدىن ئۇنى ئۆز تونى )يەنى پەيغەمبەر دېدى. ئان —مەقسىتىگە يەتكۈزۈپتۇ(، 
نىڭ تونى( بىلەن كېپەنلىدى ۋە ئالدىغا قويۇپ نامىزىنى چۈشۈردى. ئۇ 

 نامىزىدا:
! بۇ قۇلۇڭ سېنىڭ يولۇڭدا ھىجرەت قىلىپ چىقىپ شەھىد هللائى  —

  ①دېدى. —بولدى. مەن بۇنىڭغا گۇۋاھ بولىمەن، 

فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص هللاقال: أىت عمرو بن الجموح إىل رسول عنه هللا ريض  عن أىب قتادة. 141

حتى أقتل أمىش برجىل هذه صحيحة ىف الجنة؟  هللاسبيل  تلت يف، أرأيت إن قاهللايا رسول 

فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه، وموىل لهم،  ،«نعم»: ملسو هيلع هللا ىلص هللاوكانت رجله عرجاء، قال رسول 

 «.الجنة صحيحة يفنظر إليك متىش برجلك هذه كأىن أ »فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص هللافمر عليه رسول 

ئەبۇ قەتادە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: ئەمر ئىبنى جەمۇھ . 144
اڭا م !ئى رەسۇلۇلالھ»نىڭ قېشىغا كېلىپ:  ملسو هيلع هللا ىلصرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رەسۇلۇلالھ 
يولىدا ئۇرۇش قىلىپ ئۆلتۈرۈلسەم مۇشۇ  هللا ئېيتىپ بەرگىن، ئەگەر مەن

دەپ سورىدى. ئۇنىڭ « ؟ماڭاالمدىمتە ىم ھالەتتە جەننەتپۇتۇم بىلەن بىجىر

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»نەسائى توپلىغان، ئەلبانى  ①
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دەپ جاۋاب بەردى. ئۇھۇد جېڭى « ھەئە: »ملسو هيلع هللا ىلصپۇتى توكۇر ئىدى. رەسۇلۇلالھ 
قىلىۋەتكەن قۇلى شەھىد  زادقېرىندىشىنىڭ ئوغلى ۋە بىر ئا كۈنى ئۆزى،
مەن سېنىڭ جەننەتتە »ئۇالرنىڭ يېنىدىن ئۆتۈپ:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  قىلىندى.

 ①دېدى.« بولۇۋاتىمەن گەندەكقىڭنى كۆرمېڭىۋاتقانلى بىجىرىم ھالەتتە
قوموا إىل جنة عرضها ملسو هيلع هللا ىلص: » هللاعنه قال: قال رسول  هللاوعن أنس ريض . 141

، جنة هللاعنه: يا رسول  هللا، قال: يقول عمري بن الحامم األنصاري ريض «الساموات واألرض

ما يحملك عىل ملسو هيلع هللا ىلص: » هللا، قال: بخ بخ؟ فقال رسول «نعم»عرضها الساموات واألرض؟ قال: 

، «فإنك من أهلها»، إال رجاء أن أكون من أهلها، قال: هللايا رسول  هللا، قال: ال و«قولك بخ بخ؟

فأخرج مترات من قرنه، فجعل يأكل منهن، ثم قال: لنئ أنا حييت حتى آكل مترايت هذه إنها 

 .لحياة طويلة، فرمى مبا كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل

ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: رەسۇلۇلالھ . 141
كەڭلىكى ئاسمان بىلەن زېمىندەك كېلىدىغان جەننەت ئۈچۈن : »ملسو هيلع هللا ىلص

ئى رەسۇلۇلالھ! »دېدى. ئۇمەير ئىبنى ھۇمام رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: « ئاتلىنىڭالر!
 دەپ سورىۋېدى،« كەڭلىكى ئاسمان بىلەن زېمىندەك كېلىدىغان جەننەتمۇ؟

دەپ « پاھ!-پاھ»دېدى. ئۇمەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: « ھەئە: »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
دېگەنىدى، ئۇمەير « پاھ دەپ كەتتىڭغۇ؟-پاھ: »ملسو هيلع هللا ىلصكەتتى. رەسۇلۇلالھ 

بىلەن قەسەمكى، مەن پەقەت شۇ هللا ئى رەسۇلۇلالھ! »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: 
ھ لۇلالدېدى. رەسۇ« جەننەت ئەھلىدىن بولۇشنى ئۈمىد قىلىپ شۇنداق دېدىم

دېدى. ئۇمەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ « سەن ھەقىقەتەن جەننەت ئەھلىدىن: »ملسو هيلع هللا ىلص
يىشكە باشلىدى. ئاندىن: ىبىر قانچە تال خورمىنى چىقىرىپ يئوقدىنىدىن 

مەن بۇ خورمىالرنى يەپ بولغۇچە ياشىسام بەكال ئۇزۇن ھايات بولۇپ »
لەن ئۇرۇش دە، خورمىالرنى تاشلىۋېتىپ، مۇشرىكالر بى-دېدى« كەتكۈدەك

  ②قىلىپ شەھىد قىلىندى.
عنه قال: غاب عمي أنس بن النرض عن قتال بدر، هللا عن أنس بن مالك ريض . 142

أشهدين قتال املرشكني هللا ، غبت عن أول قتال قاتلت املرشكني، لنئ هللافقال: يا رسول 

ما أصنع. فلام كان يوم أحد انكشف املسلمون فقال: اللهم إين اعتذر إليك مام هللا لريين 

                                                            
 دېگەن. « ھەسەن»ئەرنەئۇت شۇئەيب ئەھمەد توپلىغان؛ ئىبنى ھەجەر، ئەلبانى ۋە  ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
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ثم تقدم  -يعني: املرشكني  -ك مام صنع هؤالء وأبرأ إلي -يعني: أصحابه  -صنع هؤالء 

فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النرض، إين أجد ريحها من دون 

ما صنع! قال أنس: فوجدنا به بضعا ومثانني هللا أحد! فقال سعد: فام استطعت يا رسول 

مثل به املرشكون، فام عرفه رضبة بالسيف، أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل و 

 ّمَن أن هذه اآلية نزلت فيه ويف أشباهه: ﴿ -أو نظن  -أحد إال أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى 
ْ َمْن قَََض َنْحَبهُ  َ عَلَْيّه فَّمَّْنُ  [ إىل آخرها.23﴾ ]األحزاب: الُْمْؤّمّننَي ّرَجاٌل َصَدقُوا َما عَاَهُدوا الَِلَ

مۇنداق دەيدۇ: تاغام ئەنەس  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇك ئەنەس ئىبنى مالى. 142
ر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بەدر ئۇرۇشىغا قاتنىشالمىغانىدى. ئۇ پەيغەمبەر ىئىبنى نەز

ئى رەسۇلۇلالھ! سەن مۇشرىكالرغا قارشى قىلغان تۇنجى جەڭگە مەن »گە:  ملسو هيلع هللا ىلص
مېنى مۇشرىكالر بىلەن ئۇرۇش قىلىشقا هللا قاتنىشالماي قالدىم. ئەگەر 

 دېدى.  «چوقۇم مېنىڭ قانداق قىلىدىغانلىقىمنى كۆرىدۇ هللانېسىپ قىلسا، 
ە ئۇھۇد ئۇرۇشى كۈنى مۇسۇلمانالر تاالپەتكە ئۇچراپ پىتىراپ كەتكەند

مەن ھەمراھلىرىمنىڭ هللا! ئى »ئەنەس ئىبنى نەزر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: 
-قاچقانلىقىدىن ساڭا ئۆزرە ئېيتىمەن ۋە مۇشرىكالرنىڭ ئىشىدىن ئادا

دەپ كاپىرالر تەرەپكە ئىلگىرىلەپ ماڭدى. ئاندىن ئالدىغا سەئىد « جۇدامەن
رەزىيەلالھۇ  ، ئەنەس ئىبنى نەزىرغانىدىئىبنى مۇئاز رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇچرى

ئى سەئىد ئىبنى مۇئاز! مەن جەننەتنى ئارزۇ قىلىۋاتىمەن. »ئەنھۇ ئۇنىڭغا: 
رنىڭ رەببى بىلەن قەسەمكى، مەن ئۇھۇد تەرەپتىن جەننەتنىڭ ىدادام نەز

ئى رەسۇلۇلالھ! مەن »دېدى. سەئىد ئىبنى مۇئاز: « ھىدىنى پۇراۋاتىمەن
 دېدى. « ئۇنىڭدەك قىلىشقا جۈرئەت قىاللمىدىم

ئەنەس ئىبنى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: بىز ئەنەس ئىبنى مالىك 
رنىڭ جەسىتىدىن قىلىچ بىلەن چېپىلغان، نەيزە بىلەن سانجىلغان ۋە ىنەز

نەچچە يېرىنىڭ يارىالنغانلىقىنى كۆردۇق.  84ئوقيا بىلەن ئېتىلغان بولۇپ 
، يۈزىنى بۇرۇنلىرىنى كېسىپ-مۇشرىكالر ئۇنى ئۆلتۈرۈپ، ئاندىن قۇالق

بۇزۇۋەتكەن بولغاچقا ھېچكىم ئۇنى تونۇيالمىدى. ئۇنى پەقەت ھەمشىرىسىال 
ْ َمْن قَََض  بارمىقىدىن تونۇيالىدى. بىز َ عَلَْيّه فَّمَّْنُ ﴿ّمَن الُْمْؤّمّننَي ّرَجاٌل َصَدقُوا َما عَاَهُدوا الَِلَ

لُوا َتْبّديًَل﴾  ْ َمْن َيْنَتّظُر َوَما َبَدَ مۇئمىنلەرنىڭ ئىچىدە )رەسۇلۇلالھ بىلەن »َنْحَبُه َوّمَّْنُ
ەن جەڭ بىل غازاتقا چىققاندا ساباتلىق بولۇپ، شەھىد بولغانغا قەدەر دادىللىق
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 ركىشىلە نۇرغۇن ئەھدىسىدە سادىق بولغان بەرگەن قاهللاقىلىش توغرۇلۇق( 
ەزىسى )ئەھدىگە ۋاپا قىلىپ( شەھىد بولدى، بەزىسى )شەھىد ب ئۇالرنىڭ. بار

بولۇشنى( كۈتمەكتە، ئۇالر )پەرۋەردىگارىغا بەرگەن ئەھدىسىنى( ھەرگىز 
ى نەزر ۋە ئۇنىڭغا ئوخشاش دېگەن بۇ ئايەتنى ئەنەس ئىبن ①«ئۆزگەرتكىنى يوق

 ②كىشىلەر ھەققىدە نازىل بولدى دەپ ئوياليمىز.
، إين رجل هللافقال: يا رسول ملسو هيلع هللا ىلص أن رجال أسود أىت النبي  ،عنههللا عن أنس ريض . 143

أسود، مننت الريح، قبيح الوجه، ال مال يل، فإن أنا قاتلت هؤالء حتى أقتل، فأين أنا؟ قال: 

وجهك، وطيب ريحك، هللا قد بيض »فقال: ملسو هيلع هللا ىلص ، فقاتل حتى قتل، فأتاه النبي «يف الجنة»

لقد رأيت زوجته من الحور العني، نازعته جبة له من صوف، »، وقال لهذا أو لغريه: «وأكرث مالك

 «.تدخل بينه وبني جبته

كىشى  قىلىنىدۇكى، بىر نەقىلئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 143
نىڭ پەيغەمبىرى! مەن بولسام قارا هللائى »لىپ: ېنىڭ قېشىغا ك ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ەم ھدۇنيالىرىم -نىڭ مالېم ،بىر كىشى كۆرۈمسىز، تېنىم بەدبۇيتەنلىك، 

ھەتتا ئۆلتۈرۈلگىچە ئۇرۇش غا( قارشى )يەنى كاپىرالرغا ئەگەر مەن ئاۋۇالر .يوق
ەپ د« جەننەتتە: »ملسو هيلع هللا ىلص. رەسۇلۇلالھ غانىدىدەپ سورى «قىلسام قەيەردە بولىمەن؟

 شەھىد بولدى.بەردى. ئاندىن كېيىن ئۇ كىشى ئۇرۇش قىلىپ  بجاۋا
سېنى خۇشپۇراق هللا  مانا،»لىپ: ېئۇ كىشىنىڭ قېشىغا ك ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 .دېدى« ماللىرىڭنى كۆپەيتىپ بەردى ،قىلىپ يۈزۈڭنى ئاق قىلدى
ۋە ئۇنىڭدىن باشقىالرغا مۇنداق دېدى:  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەنەس  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  

ىڭ نئۇچۈشۈپ، ئۇنىڭغا ئەيىندىن بولغان جۈپتىنىڭ  ۆرمەن ھ ،ھىسىزكىشۈب»
جۇۋا بىلەن ئۇنىڭ ئوتتۇرىسىغا  تارتىپ تۇرۇپيۇڭدىن توقۇلغان جۇۋىسىنى 

 ③«.كىنى كۆردۈمىكىرگەنل
 

 باب -19

 يولىدا يارىلىنىشنىڭ پەزىلىتى هللا
                                                            

 ئايەت. -23سۈرە ئەھزاب  ①
 بۇخارى توپلىغان. ②
 دېگەن.« سەھىھ» ۋە ھاكىم ئەلبانىزەھەبى، بەيھەقى ۋە ھاكىم توپلىغان،  ③
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 هللا، وهللال يكلم أحد يف سبيل »: قالملسو هيلع هللا ىلص نه، عن النبي ع هللاعن أيب هريرة ريض . 144

أعلم مبن يكلم يف سبيله، إال جاء يوم القيامة وجرحه يثعب، اللون لون دم، والريح ريح 

 .«مسك

، ثم تكون يوم القيامة كهيئتها إذ هللاكل كلم يكلمه املسلم يف سبيل »: ويف لفظ آخر

ر دماً، اللون لون دم والعرف عرف املسك  «.طعنت تف ج 

 قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر نەقىلە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ئەبۇ ھۇرەير. 144
ئۆزىنىڭ يولىدا هللا  —، ىاليولىدا يارىالنسهللا كىمكى »دېگەن: مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلص

قىيامەت كۈنى يارىسىدىن  —يارىالنغان كىشىنى ئەڭ ياخشى بىلگۈچىدۇر، 
قان ئاققان ھالەتتە كېلىدۇ، يارىسىنىڭ رەڭگى قاننىڭ رەڭگىدە، قېنىنىڭ 

 ①«.ئىپارنىڭ پۇرىقىدا بولىدۇپۇرىقى 
يولىدا يارىالنغان »هللا مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  يەنە بىر نەقىلدە،

ھەرقانداق مۇسۇلمان قىيامەت كۈنى نەيزە سانجىلغان چاغدىكى ھالەتكە 
ئوخشاش قان ئېقىپ تۇرغان ھالەتتە كېلىدۇ؛ يارىسىنىڭ رەڭگى قاننىڭ 

 ②«.رىقىدا بولىدۇرەڭگىدە، قېنىنىڭ پۇرىقى ئىپارنىڭ پۇ
، أو هللامن جرح جرحا يف سبيل » قال:ملسو هيلع هللا ىلص عنه، عن النبي هللا عن معاذ ريض . 145

نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها لون الزعفران، وريحها ريح املسك، 

 «.فإن عليه طابع الشهداء هللاومن خرج به خراج يف سبيل 

قىلىنىدۇكى،  نەقىلمۇئاز ئىبنى جەبەل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 142
يولىدا جاراھەتلەنسە ياكى هللا كىمكى »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

يارىالنسا، قىيامەت كۈنى ئۇنىڭ يارىسىدىن رەڭگى زەپىراننىڭ رەڭگىدە ۋە 
پۇرىقى ئىپاردەك خۇشپۇراق قان بۇلدۇقالپ تۇرغان ھالدا كېلىدۇ؛ كىمنىڭ 

يولىدا بىرەر نەرسە چىقىپ قالسا، ئۇنىڭغا شەھىدلەرنىڭ هللا ىنىگە بەد
 ③«.تامغىسى ئۇرۇلىدۇ

من هللا ليس يشء أحب إىل » قال:ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  ،عنههللا عن أيب أمامة ريض . 146

ر فأث ،وأما األثران .هللا، وقطرة دم تهراق يف سبيل هللاقطرتني وأثرين: قطرة دموع من خشية 

                                                            
 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ①
 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ②
 دېگەن.« سەھىھ»؛ ئىبنى ھەجەر ۋە ئەلبانى توپلىغانئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى، نەسائى ۋە ئىبنى ماجە  ③
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 «.هللافرائض وأثر يف فريضة من هللا يف سبيل 

قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ  نەقىلئەبۇ ئۇمامە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 146
قا ئىككى تامچە ۋە ئىككى ئىزدىنمۇ سۆيۈملۈك نەرسە »هللامۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص

تىن قورقۇپ ئاققۇزغان ياش تامچىسى ۋە هللايوق. ئۇ ئىككى تامچە بولسا، 
يولىدا جىھاد  هللايولىدا تۆكۈلگەن قان تامچىسى؛ ئىككى ئىز بولسا، هللا 

نىڭ پەرزلىرىدىن بىرىنى ئادا قىلىش هللاقىلىش داۋامىدا قالدۇرغان ئىز ۋە 
 ①«.يولىدا قالدۇرغان ئىز

 
 باب -21

 ھەققىدە جەڭنىڭ ھىيلە بىلەن بولىدىغانلىقى

 «.الحرب خدعة»قال: ملسو هيلع هللا ىلص عنهام، أن النبي هللا ريض هللا وعن جابر بن عبد . 147

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، ئىبنى ئابدۇلالھ جابىر . 147
 ③«.②جەڭ دېگەن ھىيلە بىلەن بولىدۇ: »ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
إىل أيب رافع اليهودي رجاال ملسو هيلع هللا ىلص  هللاعنه قال: بعث رسول  هللاوعن الرباء ريض . 148

ويعني عليه، ملسو هيلع هللا ىلص  هللابن عتيك، وكان أبو رافع يؤذي رسول  هللامن األنصار، فأمر عليهم عبد 

وكان يف حصن له بأرض الحجاز، فلام دنوا منه، وقد غربت الشمس، وراح الناس برسحهم، 

ألصحابه: اجلسوا مكانكم، فإين منطلق، ومتلطف للبواب، لعيل أن أدخل،  هللافقال عبد 

                                                            
 دېگەن.« ھەسەن»تىرمىزى توپلىغان، ئەلبانى  ①
نىڭ ئۇ ئارقىلىقش بىر ئىشنى ئاشكارا قىلى دېگەن ئالداش]مۇنداق دېگەن: بۇ ھەدىسنى شەرھىلەپ ئىبنى ھەجەر  ②

كىمكى  .غانرالرنى ئالداشقا چاقىراپىۋە ك غانزىقتۇرجەڭدە ئېھتىيات قىلىشقا قى بۇ ھەدىسئەكسىنى يوشۇرۇشتۇر. 

ى ئىمام نەۋەۋ بواللمايدۇ. ئەمىنسىنىڭ ئۆزىگە قايتىپ قېلىشىدىن ئەكبولمايدىكەن، ئىشنىڭ  سەگەكبۇنىڭغا 

رالرنى ئالداشنىڭ دۇرۇس ئىكەنلىكىگە اپىك شۇنىڭدا جەڭدە، بولسا يەتئىمكانى دائۇسۇل خىل قايسى»مۇنداق دېگەن: 

 .«ئۇ دۇرۇس ئەمەس ،لېكىن ئۇنىڭدا ئەھدىنى ياكى ئامانلىقنى بۇزۇش بولىدىغان بولسا بىرلىككە كەلگەن الىمالرئ

ئوخشاش ئىشالر تمىالش، بۆكتۈرمە قۇرۇش ۋە شۇنىڭغا ىگەپ دار ،ئالداش دېگەن جەڭ»ئىبنى ئەرەبى مۇنداق دېگەن: 

 ـــ نىڭ مەنىسىھەدىسدېگەن  ‹جەڭ دېگەن ھىيلە بىلەن بولىدۇ›»ىر مۇنداق دېگەن: ز. ئىبنى مۇن«بىلەن بولىدۇ

ئالداشتۇر. بۇنداق  بەلكىيۈزمۇيۈز ئۇرۇشۇش ئەمەس،  ئىگىسىنى كامىل مەقسەتكە ئېرىشتۈرىدىغان ياخشى جەڭ

ئالداش ئارقىلىق خەتەرسىزال مەقسەتكە يەتكىلى  ئەمما شنىڭ خەتىرىنىڭ بارلىقىشۇبولۇشى يۈزمۇيۈز ئۇرۇ

بەلكى ئۇنىڭغا بولغان  ،قىلىنغان جەڭدە پىكىر يۈرگۈزۈشكە ئىشارەت بۇ ھەدىس يەنە«. بولىدىغانلىقى ئۈچۈندۇر

 .(بەت -128توم  -6« فتح الباري»)[ كۈئېھتىياج شىجائەتكە بولغان ئېھتىياجدىنمۇ كۈچل
 توپلىغان.بۇخارى ۋە مۇسلىم  ③
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فأقبل حتى دنا من الباب، ثم تقنع بثوبه كأنه يقيض حاجة، وقد دخل الناس، فهتف به 

إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإين أريد أن أغلق الباب، فدخلت فكمنت،  ،هللاعبد  البواب، يا

فلام دخل الناس أغلق الباب، ثم علق األغاليق عىل وتد، قال: فقمت إىل األقاليد فأخذتها، 

ففتحت الباب، وكان أبو رافع يسمر عنده، وكان يف عاليل له، فلام ذهب عنه أهل سمره صعدت 

فتحت بابا أغلقت عيل من داخل، قلت: إن القوم نذروا يب مل يخلصوا إيل  إليه، فجعلت كلام

حتى أقتله، فانتهيت إليه، فإذا هو يف بيت مظلم وسط عياله، ال أدري أين هو من البيت، 

فقلت: يا أبا رافع، قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأرضبه رضبة بالسيف وأنا دهش، فام 

البيت، فأمكث غري بعيد، ثم دخلت إليه، فقلت: ما هذا  أغنيت شيئا، وصاح، فخرجت من

الصوت يا أبا رافع؟ فقال: ألمك الويل، إن رجال يف البيت رضبني قبل بالسيف، قال: فأرضبه 

رضبة أثخنته ومل أقتله، ثم وضعت ظبة السيف يف بطنه حتى أخذ يف ظهره، فعرفت أين 

يت إىل درجة له، فوضعت رجيل، وأنا أرى قتلته، فجعلت أفتح األبواب بابا بابا، حتى انته

أين قد انتهيت إىل األرض، فوقعت يف ليلة مقمرة، فانكرست ساقي فعصبتها بعاممة، ثم 

 فلام صاح الديك .ال أخرج الليلة حتى أعلم أقتلتهانطلقت حتى جلست عىل الباب، فقلت: 

نطلقت إىل أصحايب، فقلت: قام الناعي عىل السور، فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز، فا

سطت فب« ابسط رجلك»فحدثته، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص أبا رافع، فانتهيت إىل النبي  هللالنجاء، فقد قتل 

 رجيل فمسحها، فكأنها مل أشتكها قط.

 ئىبنى ئابدۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلصمۇنداق دەيدۇ: رەسۇلۇلالھ  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بەرا. 148
ئەنسارىنى يەھۇدىي ئەبۇ رافىئنى  بىرنەچچە باشچىلىقىدىكى ئەتىيك

رىپ، ىگە كۆپ ئەزىيەت ب ملسو هيلع هللا ىلصئۆلتۈرۈشكە ئەۋەتتى. ئەبۇ رافىئ رەسۇلۇلالھ 
 دۈشمەنلىرىگە ياردەم قىالتتى. 

ئەبۇ رافىئ ھىجاز زېمىنىدىكى بىر قورغاندا تۇراتتى. كۈن ئولتۇرۇپ، 
شتى. نالئۇالر قورغانغا يېقى لىرىنى ھەيدەپ قايتىۋاتقان چاغداكىشىلەر چارۋى

مۇشۇ يەردە تۇرۇپ تۇرۇڭالر، »ئابدۇلالھ ئىبنى ئەتىيك ئۆزىنىڭ ھەمراھلىرىغا: 
مەن دەرۋازىۋەننىڭ يېنىغا بېرىپ سىلىق گەپ قىلىپ ئىچىگە كىرىۋېلىشىم 

دېدى ۋە مېڭىپ دەرۋازىغا يېقىنالشقان ۋاقىتتا، ھاجەت « مۇمكىن
 ىلەر دەرۋازىدىنقىلىۋاتقاندەك بولۇۋېلىپ كىيىمىگە چۈمكىنىۋالدى. كىش

نىڭ بەندىسى! كىرمەكچى هللائى »كىرىپ كېتىپ باراتتى. دەرۋازىۋەن ئۇنىڭغا: 
 دەپ توۋلىدى. « بولساڭ تېزرەك كىرىۋال، دەرۋازىنى تاقايمەن
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مەن ئىچىگە »نداق دەيدۇ: ئابدۇلالھ ئىبنى ئەتىيك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇ
ۋازىۋەن دەرۋازىنى تاقاپ، شۇرۇنۇۋالدىم. كىشىلەر كىرىپ بولغاندا دەروكىرىپ ي

ئاچقۇچالرنى قوزۇققا ئېسىپ قويدى. مەن بېرىپ ئاچقۇچالرنى ئېلىپ 
ئىشىكلەرنى ئاچتىم. ئەبۇ رافىئ ئۈستۈنكى قەۋەتتىكى ئۆيىدە بولۇپ، 
دوستلىرى بىلەن پاراڭلىشىپ ئولتۇراتتى. ئەبۇ رافىئنىڭ قېشىدىكىلەر 

ىر ماڭدىم. قايسىبگە قاراپ چىقىپ كەتكەندىن كېيىن، مەن ئۇنىڭ ياتاق ئۆيى
ئۇنى ئىچى تەرەپتىن تاقاپ قويدۇم. چۈنكى كۆڭلۈمدە:  ئىشىكنى ئاچسام

>ئەگەر باشقىالر سېزىپ قالغان تەقدىردىمۇ، ئۇنى ئۆلتۈرۈپ بولغۇچە مېنىڭ 
 قېشىمغا كېلەلمەيدۇ< دەپ ئويلىدىم. 

-ئۆيدە باال باردىم ئەمما ئۇ قاراڭغۇ يىتىپئاندىن ئەبۇ رافىئ بار ئۆيگە 
چاقىلىرىمۇ بولغاچقا، ئۇنىڭ قەيەردە ئىكەنلىكىنى بىلەلمەي: >ئى ئەبۇ 

، مەن ھاياجانلىنىپ ئاۋاز چىققان گەنىدىرافىئ!< دېدىم، ئۇ: >كىم؟< دې
تەرەپكە قىلىچ ئۇردۇم لېكىن ئۆلتۈرەلمىدىم. ئۇ ۋارقىراشقا باشلىدى. مەن 

يەنە كىردىم ۋە )ئاۋازىمنى  ئۇنىڭ ھۇجرىسىدىن چىقىپ كېتىپ، بىر ئاز تۇرۇپ
ئۆزگەرتىپ(: >ئى ئەبۇ رافىئ! بايىقى ۋارقىرىغان نېمە ئاۋاز؟< دېدىم. ئۇ: >ۋۇي 
ئۆلگۈر! ئۆيدە ئادەم بار ئىكەن، باياتىن ماڭا قىلىچ ئۇردى< دېدى. مەن ئۇنىڭغا 
يەنە بىر قىلىچ ئۇرۇپ ئېغىر يارالندۇردۇم ئەمما ئۆلتۈرەلمىدىم. شۇنىڭ بىلەن، 

نىڭ ئۇچىنى قورسىقىغا تىقىپ، دۈمبىسىدىن چىقىرىۋەتتىم. شۇندىال قىلىچ
-مگە قايتتىم ۋە ئىشىكلەرنى بىرئۇنىڭ ئۆلگەنلىكىنى جەزملەشتۈرۈپ كەينى

بىرلەپ ئېچىپ چىقىپ پەلەمپەيدىن چۈشۈۋاتقاندا، يەرگە دەسسىدىمغۇ دەپ 
ۇنۇپ سئويالپ پۇتۇمنى شۇنداق قويۇشۇمغا پەسكە يىقىلىپ چۈشتۈم ۋە پۇتۇم 

كەتتى. ئاي نۇرىدا پۇتۇمنى سەللەم بىلەن تېڭىپ، دەرۋازا تۈۋىگە بېرىپ 
چە ىلگەن ياكى ئۆلمىگەنلىكىنى بىلمىگئولتۇردۇم ۋە ئۆزۈمگە: >ئۇنىڭ ئۆ

 قورغاندىن چىقىپ كەتمەيمەن< دەپ نىيەت قىلدىم. 
بىر جاكارچى سېپىلغا چىقىپ: >ھىجاز  ۈپ خوراز چىللىغانداتاڭ سۈزۈل

سودىگىرى ئەبۇ رافىئنىڭ ئۆلگەنلىكىنى جاكاراليمەن!< دەپ  ئەھلىنىڭ
ئەبۇ  هللاېشىغا بېرىپ: >تېز بولۇڭالر! توۋلىدى. مەن ھەمراھلىرىمنىڭ ق

 قېشىغا نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصرافىئنىڭ جېنىنى ئالدى< دېدىم. ئاندىن بىز رەسۇلۇلالھ 
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 الھرەسۇلۇل. بەردىم سۆزلەپ گە ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ جەريانىنى ئىشنىڭ ۋە قايتتۇق
 ىپۇتۇمن ملسو هيلع هللا ىلصى سۇنغىن!< دېدى، مەن پۇتۇمنى سۇندۇم. رەسۇلۇلالھ پۇتۇڭن> :ملسو هيلع هللا ىلص
  ①«.ىكەتت ساقىيىپ بولمىغاندەكال ھېچنىمە خۇددى پۇتۇم قويۇۋېدى، الپسى

 ؟من لكعب بن األرشف»هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عنه قال: قال رسول هللا ريض هللا جابر بن عبد . 149

أتحب أن أقتله قال:  ،هللافقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول  «ورسولههللا فإنه قد آذى 

فأتاه محمد بن مسلمة، فقال: إن هذا الرجل  «قل»قال:  ،قال: فأذن يل أن أقول شيئا «نعم»

إنا  :قال ،لتملنههللا قال: وأيضا، و ،قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا، وإين قد أتيتك أستسلفك

نظر إىل أي يشء يصري شأنه وقد أردنا أن تسلفنا وسقا قد اتبعناه فال نحب أن ندعه حتى ن

 قالوا: كيف نرهنك ،قال: ارهنوين نساءكم ؟قالوا: أي يشء تريد ،أو وسقني فقال: نعم، ارهنوين

قالوا: كيف نرهنك أبناءنا، فيسب أحدهم  ،قال: فارهنوين أبناءكم ،نساءنا، وأنت أجمل العرب

لينا، ولكنا نرهنك الألمة )يعني السالح( فواعده أن فيقال رهن بوسق أو وسقني، هذا عار ع

يأتيه، فجاءه ليال ومعه أبو نائلة، وهو أخو كعب من الرضاعة فدعاهم إىل الحصن، فنزل 

فقال: إمنا هو محمد بن مسلمة وأخي أبو  ؟إليهم؛ فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة

: إمنا هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي قال ،نائلة قالت: أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم

قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه  ،أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إىل طعنة بليل ألجاب

فقال: إذا ما جاء فإين قائل بشعره فأشمه، فإذا رأيتموين استمكنت من رأسه فدونكم ، رجلني

وقال مرة: ثم أشمكم فنزل إليهم متوشحا، وهو ينفح منه ريح الطيب فقال: ما رأيت  ،فارضبوه

كاليوم ريحا، أي أطيب قال: عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب؛ فقال: أتأذن يل أن أشم 

قال: نعم فلام استمكن منه، قال:  ؟قال: نعم فشمه ثم أشم أصحابه ثم قال: أتأذن يل ؟رأسك

 .دونكم فقتلوه

: پەيغەمبەر ما مۇنداق دەيدۇجابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 149
 :ملسو هيلع هللا ىلص

ۋە هللا  ؟ ئۇرىپ قويىدۇنىڭ جاجىسىنى بىكىم كەئب ئىبنى ئەشرەف ـــ
 دېگەنىدى، مۇھەممەد ئىبنى مەسلەمە ـــيەتكۈزىۋاتىدۇ،  ئازارنىڭ رەسۇلىغا هللا

 : ئورنىدىن تۇرۇپ
دېدى.  ـــئى رەسۇلۇلالھ! ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتىشىمنى خاالمسەن؟  ـــ

 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
                                                            

 .توپلىغانبۇخارى  ①
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 ، ئۇ:گەنىدىدې ـــھەئە،  ـــ
سېنىڭ ھەققىڭدە  ئۇنىڭ ئىشەنچىسىگە ئېرىشىش ئۈچۈنئۇنداقتا،  ـــ

دېدى. پەيغەمبەر  ـــبەزى نامۇۋاپىق سۆزلەرنى قىلىشىمغا رۇخسەت بەرگىن، 
  :ملسو هيلع هللا ىلص

 دېدى. ـــبولىدۇ،  ـــ
 :نىڭ يېنىغا بېرىپئىبنى ئەشرەف كەئبمۇھەممەد ئىبنى مەسلەمە 

 دىن توال زاكات سوراپ ھېچنى دېمەكچى( بىز ملسو هيلع هللا ىلصبۇ ئادەم )پەيغەمبەر  ـــ
 گەنىدى،دې ـــ، ئەمدى سەندىن قەرز سوراپ كەلدۇقھالىمىزنى قويمىدى. 

 كەئب:
. ىددې ـــ، سىلەر ئۇنىڭدىن چوقۇم زېرىكىسىلەركى، بىلەن قەسەم هللا ـــ
 مەسلەمە:ئىبنى 
ھازىرچە ئۇنى تاشلىۋەتمەي تۇرايلى، ئۇنىڭ ئۇنىڭغا ئەگىشىپتۇق،  ـــ

 ①ئىككى ۋەسەق-بىر كېيىنكى ئەھۋالىغا قاراپ بىر ئىش قىالرمىز. بىزگە
 كەئب: گەنىدى،دې ـــ، رىپ تۇرغىنخورما بى
بولىدۇ، لېكىن ماڭا بىرەر نەرسىنى گۆرۈگە قويۇپ قويۇشۇڭالر كېرەك،  ـــ

 دېدى. ئىبنى مەسلەمە: ـــ
 دەپ سورىغانىدى، كەئب: ـــنېمىنى قويىمىز؟  ـــ
 دېدى. ئىبنى مەسلەمە: ـــالرنى قويۇڭالر، ئاياللىرىڭ ـــ
سەن ئەرەبلەرنىڭ ئەڭ كېلىشكەن ئادىمى تۇرساڭ، ئاياللىرىمىزنى  ـــ

 دى، كەئب:گەنىدې ـــقانداقمۇ ساڭا گۆرۈگە قويااليمىز؟ 
 دېدى. ئۇ:  ـــڭالرنى قويۇڭالر، ئوغۇللىرىئۇنداق بولسا  ـــ
ڭ باشقىالر بىزنى !قانداقمۇ گۆرۈگە قويىمىز؟ ئوغۇللىرىمىزنى ـــ
دەپ  «لغانرۈگە قويۇگۆ ئۈچۈن خورما ۋەسەقئىككى -بىر» مىزنىىبالىلىر
ئەڭ ياخشىسى، ساڭا  ۇ بىز ئۈچۈن نومۇس ئەمەسمۇ!؟، بتىللىسا

ل بولدى. دېدى. كەئب بۇنىڭغا ماقۇ ـــقوراللىرىمىزنى گۆرۈگە قويايلى، 
ئارا كېلىشتى. شۇ كېچىسى، مۇھەممەد ئىبنى شۇنىڭ بىلەن، ئۇالر ئۆز

كەئبنىڭ قېشىغا باردى  ئەبۇ نائىلەنى ئېلىپڭ ئېمىلدىشى مەسلەمە كەئبنى

                                                            
 كىلوگرام. 122.2 ـــبىر ۋەسەق  ①
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ۆزى ئ سېپىلنىڭ ئىچىگە كىرىشكە چاقىرىپۋە ئۇنى چاقىردى. كەئب ئۇالرنى 
 ئايالى: ،ئۆيىدىن پەسكە چۈشۈۋاتقاندا

 ـــبۇ كېچىدە نەگە بارىسەن؟ ئۇالرنىڭ ئاۋازىدىن قان تېمىپ تۇرىدۇ،  ـــ
 دى، ئۇ:ېدەپ توسۇۋ

ئېمىلدىشىم  ۋەمۇھەممەد ئىبنى مەسلەمە دېگەن مېنىڭ دوستۇم ئۇالر  ـــ
 ـــچىقىۋېرىدۇ،  جەڭگە چاقىرىلسىمۇكېچىسى دېگەن ئادەم مەرد ئەبۇ نائىلە. 

ى ئادەمنى بىلەن ئىكك ۆزىھەممەد ئىبنى مەسلەمە ئمۇشۇنىڭ بىلەن، دېدى. 
 ئۇالرغا: پ، سېپىلغا كىرگۈزۈ

سىلەرگىمۇ پۇرىتىمەن. ئۇنىڭ  ۋە نمەن ئۇنىڭ چېچىنى تۇتۇپ پۇرايمە ـــ
دەپ  ـــ، قىلىچ ئۇرۇڭالردەرھال  اۋۇرۇس تۇتقىنىمنى كۆرگىنىڭالردابېشىنى ر
ئۇالرنىڭ يېنىغا چۈشتى. ئۇنىڭدىن  كەئب قورالىنى ئېسىپ تاپىلىدى.

 :ەئىبنى مەسلەم گۈپۈلدەپ خۇشھىد كېلىپ تۇراتتى. مۇھەممەد
 دېدى. كەئب:  ـــپاھ، بۈگۈنكىدەك خۇشھىدنى پۇراپ باقمىغان ئىدىم،  ـــ
ئەڭ خۇشھىدلىق  ۋە ئەرەب ئاياللىرىنىڭ ئەرەبلەرنىڭ يېنىمدامېنىڭ  ـــ

 :ئىبنى مەسلەمە دېدى. ـــبار،  بۇيۇملىرى
 ، ئۇ:گەنىدىدې ـــبېشىڭنى پۇرىۋالسام بوالمدۇ؟  ـــ
دېدى. شۇنىڭ بىلەن، مۇھەممەد ئۇنىڭ بېشىنى پۇرىدى،  ـــبولىدۇ،  ـــ

 ئاندىن ھەمراھلىرىغىمۇ پۇراتتى. ئاندىن:
 ، كەئب:گەنىدىدې ـــيەنە بىر قېتىم پۇرىۋالسام بوالمدۇ؟  ـــ
 دېدى. مۇھەممەد ئۇنىڭ بېشىنى راۋۇرۇس تۇتۇپ: ـــماقۇل،  ـــ
ر كەئبنى دېدى. شۇنىڭ بىلەن، ئۇال ـــقېنى قول سېلىڭالر!  ـــ

 ①ئۆلتۈردى.
 

 باب -21

 ىھادتىكى قورقۇنچنىڭ پەزىلىتىج

: قلتف ،فتنة فقربهاهللا ملسو هيلع هللا ىلص ذكر رسول  :عنها قالتهللا عن أم مالك البهزية ريض . 151
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رجل يف ماشية يؤدي حقها ويعبد ربه، ورجل آخذ »، من خري الناس فيها؟ قال: هللايا رسول 

 .«برأس فرسه يخيف العدو ويخوفونه

ئۇممۇ مالىك بەھزىييە رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇنداق دەيدۇ: رەسۇلۇلالھ . 124
پىتنە ھەققىدە سۆزلەپ، ئۇنىڭ يېقىنلىشىپ قالغانلىقىنى بايان قىلدى.  ملسو هيلع هللا ىلص

 «ئى رەسۇلۇلالھ! ئۇ چاغدا ئىنسانالرنىڭ ئەڭ ياخشىسى كىم بولىدۇ؟»مەن: 
لۇپ، چارۋىلىرى بىلەن مەشغۇل بو-مال: »ملسو هيلع هللا ىلصدەپ سورىسام، رەسۇلۇلالھ 

زاكاتنىڭ ھەققىنى ئادا قىلىپ، رەببىگە ئىبادەت قىلغان ھەمدە ئېتىنىڭ 
بېشىنى تۇتۇپ )يەنى دۈشمەنگە قارشى تەييار تۇرۇپ( دۈشمەننى قورقىتىدىغان، 

 ①دېدى.« دۈشمەنمۇ ھەم ئۇنى قورقىتىدىغان كىشىدۇر

فرسه خري الناس منزلة رجل عىل منت »قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن أم مبرش: تبلغ به النبي . 151

 «.يخيف العدو و يخيفونه

مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەردىن نەقىل قىلىنىدۇكى، ئۇممۇ مۇبەششىر. 121
ئېتىغا  ـــجەھەتتە ئەڭ ياخشىسى  ئىچىدە مەرتىۋەكىشىلەرنىڭ » :دېگەن

ورقۇتىدىغان دۈشمەننى قورقۇتىدىغان ۋە دۈشمەنلەرمۇ ئۇنى قمىنىپ تۇرۇپ 
گە  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر )سەنەدىنى( ڭھەدىسنى . ئۇممۇ مۇبەششىر بۇ«كىشىدۇر
 ②.ئۇلىغان
فأرعد قلبه من  ،هللاعنه قال: إذا كان الرجل يف سبيل هللا عن سلامن ريض . 152

 تحاتت خطاياه كام يتحات عذق النخلة. ،الخوف

ئەگەر بىر كىشى »سەلمان فارسى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 122
ئۇنىڭ خاتالىقلىرى  يولىدا بولۇپ قەلبى بىرەر خەتەردىن قورقسا،هللا 

 ③«.خورمىنىڭ يوپۇرمىقى تۆكۈلگەندەك تۆكۈلىدۇ
 

 باب -22

ۋە تىغلىق نەرسىلەرنى مۇسۇلمانغا قورال تەڭلەشتىن 
 ساقلىنىش ھەققىدە سۇنۇشتىنھالەتتە يالىڭاچ 

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»تىرمىزى توپلىغان، ئەلبانى  ①
 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى بەيھەقى توپلىغان ②
 بەت. -286توم  -2ناملىق كىتابى  «املصنف»ئىبنى ئەبۇ شەيبەنىڭ  ③
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من أشار إىل أخيه بحديدة، ملسو هيلع هللا ىلص: »عنه قال: قال أبو القاسم هللا هريرة ريض  عن أيب. 153

 .«فإن املالئكة تلعنه، حتى وإن كان أخاه ألبيه وأمه

دىن نەقىل قىلىنىدۇكى، ئەبۇلقاسىم رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ ھۇرەيرە. 123
كىمكى ئۆزىنىڭ قېرىندىشىغا تۆمۈر »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص)يەنى رەسۇلۇلالھ( 

تەڭلىسە، گەرچە ئۇ تۆمۈر تەڭلىگەن كىشى ئۇنىڭ ئاتا بىر، ئانا بىر قېرىندىشى 
بولغان تەقدىردىمۇ، )تاكى ئۇ قولىنى يىغىۋالغانغا قەدەر( پەرىشتىلەر ئۇ تۆمۈر 

 ①«.تەڭلىگەن كىشىگە لەنەت ئوقۇيدۇ
ال يشري أحدكم إىل أخيه هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »عنه قال: قال رسول هللا هريرة ريض  عن أيبو . 154

 .«سالح، فإنه ال يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع يف يده فيقع يف حفرة من الناربال

دىن نەقىل قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ ھۇرەيرە. 124
 .سىلەرنىڭ بىرىڭالر قېرىندىشىغا قورال تەڭلىمىسۇن»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص

قورالنى تارتىۋېتىپ، ئۇنى  دىكىشەيتان ئۇنىڭ قولىئۇقمايدۇكى، چۈنكى ئۇ 
 چوڭقۇرغا چۈشۈرۈۋېتىدىغان ۋەقەگە دۇچار قىلىپ قويۇشىبىر ختىكى دوزا

 ③.«②مۇمكىن
إذا مر أحدكم يف مسجدنا، أو »قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  ،عنههللا ريض  عن أيب موىس. 155

 «يف سوقنا، ومعه نبل، فليمسك عىل نصالها بكفه، أن يصيب أحدا من املسلمني منها بيشء

 .«ليقبض عىل نصالها»قال أو 

 ملسو هيلع هللا ىلصدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇسائەبۇ . 122

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①

بىرەر كىشىگە قورال، ياكى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر »مۇنداق دېگەن:  شەرھىلەپ ئۇسەيمىن بۇ ھەدىسنىى ئىبن ②
تۆمۈر، ياكى تاش ۋە ياكى شۇنىڭغا ئوخشىغان نەرسىلەرنى ئۇنىڭغا ئاتىدىغاندەك ھالەتتە تەڭلەشتىن 
توسقان چۈنكى شۇ ۋاقىتتا شەيتان ئۇ كىشىنىڭ قولىنى تارتىۋېتىشى ياكى قورال ئۇ كىشىنىڭ 

 هللاچۈشۈپ كېتىدۇ.  چوڭقۇرغابىر ختىكى ولىدىن چىقىپ كېتىشى مۇمكىن، ئاندىن ئۇ كىشى دوزاق
ساقلىسۇن! بەزى نادان كىشىلەر قىلىۋاتقان نەرسە ھەم شۇنىڭغا ئوخشايدۇ. مەسىلەن، ماشىنىنى ئۆرە 

ئاندىن لىدۇ، ىەپكە  ئوينىشىپ تېز سۈرئەتتە ئەكياكى ياتقان كىشى تەر تۇرغان ياكى ئولتۇرغان ۋە
يېقىنالشقاندا سوقۇۋەتمەسلىك ئۈچۈن تېز سۈرئەتتە تورمۇزاليدۇ. بۇمۇ ھەم تۆمۈر تەڭلىگەنگە ئوخشاش 
چەكلىنىدۇ چۈنكى ئۇ كىشى بىلمەيدۇكى، شەيتان ئۇ كىشىنىڭ قولىنى تارتىۋېتىپ ماشىنىنى ياخشى 

اض ري») «شۈپ كېتىدۇچۈ چوڭقۇرغابىر ختىكى كونترول قىاللماسلىقى مۇمكىن، ئاندىن ئۇ كىشى دوزا

 نىڭ شەرھىسىدىن ئېلىندى(.«الصالحني

 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ③
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 بازارلىرىمىزدىن ياكى لىرىمىزدىنجىدمەس بىزنىڭ كىمكى»مۇنداق دېگەن: 
 ىيانز بىرەر مۇسۇلمانغا تىغلىرىنىڭ ئۇ بولسا نەرسە تىغلىق ئۇنىڭدا سە،ۆتئ

 بىلەن قولى ئۇچىنى ياكى يىغىۋالسۇن ئۇنى ئۈچۈن ماسلىقىقوي يەتكۈزۈپ
 ①.«ۋالسۇنتۇتۇ

 «.أن يتعاطى السيف مسلوالهللا ملسو هيلع هللا ىلص نهى رسول »عنه قال: هللا ريض  عن جابر. 156

يالىڭاچ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ »جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 126
 ②«.قىلىچنى باشقىالرغا سۇنۇشتىن توسقان

 
 باب -23

 قىلىشنىڭ پەزىلىتىا مال سەرپ ديولى هللا

َ قَْرًضا َحَسًنا فَُيَضاّعَفُه لَُه أَْضَعافًا َكّثَْيةً  مۇنداق دەيدۇ: تائاالهللا  ﴿َمْن َذا الََّذي ُيْقّرُض الَِلَ
َيْبُسُط َوإّلَْيّه ُتْرَجُعوَن﴾ ُ َيْقّبُض َو قا قەرزىي ھەسەنە بېرىدىكەن )يەنى هللاكىمكى » َوالَِلَ

 هللامېلىنى خۇشاللىق بىلەن سەرپ قىلىدىكەن(، -نىڭ يولىدا پۇلهللا
ھەسسىگىچە( كۆپ  744ھەسسىدىن  14ئۇنىڭغا نەچچە ھەسسە )يەنى 

)سىناش ئۈچۈن بەزى كىشىلەرنىڭ رىزقىنى( تار قىلىدۇ، )بەزى  هللاقايتۇرىدۇ. 
نىڭ دەرگاھىغا هللاكىشىلەرنىڭ رىزقىنى( كەڭ قىلىدۇ، )قىيامەت كۈنى( 

 ③.«قايتۇرۇلىسىلەر
ّ َكَمثَّل َحَبٍَة يەنە مۇنداق دەيدۇ: تائاال  هللا ﴿َمثَُل الََّذيَن ُيْنّفُقوَن أَْمَوالَُهْم ِّف َسّبيّل الَِلَ

ُ َواّسٌع عَلّيٌم  ُ ُيَضاّعُف لَّمْن َيَشاُء َوالَِلَ ىڭ نهللا» ﴾أَْنَبَتْت َسْبَع َسَنابَّل ِّف كَُلّ ُسْنُبلٍَة ّماَئُة َحَبٍَة َوالَِلَ
قىلغانالرنىڭ )سەرپ قىلغان نەرسىسى يەرگە مېلىنى سەرپ -يولىدا پۇل

دان تۇتقان بىر دانغا  144تېرىلىپ( يەتتە باشاق چىقارغان، ھەر باشىقىدا 
نىڭ هللا ،بىرىدۇخالىغان بەندىسىگە ھەسسىلەپ ساۋاب  هللا. ④ئوخشايدۇ

مال سەرپ قىلغۇچىنىڭ  هللامەرھەمىتى )چەكلىك ئەمەس( كەڭدۇر )
                                                            

 مۇسلىم توپلىغان. ①

« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى ۋە ئەھمەد توپلىغان؛ ئىبنى ھەجەر، شۇئەيب ئەرنەئۇت ۋە ئەلبانى  ②
 دېگەن.

 ئايەت. -242سۈرە بەقەرە  ③
 مالنىڭ ساۋابىنىڭ ھەسسىلەپ كۆپ بولىدىغانلىقىغا مىسال. -ئۈچۈن سەرپ قىلىنغان پۇل هللا ـــ بۇ ④
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 ①.«نىيىتىنى بىلگۈچىدۇر(
أفضل الصدقات ظل ملسو هيلع هللا ىلص: » هللاعنه قال: قال رسول  هللاعن أيب أمامة ريض . 157

 «.هللا، أو طروقة فحل يف سبيل هللاومنيحة خادم يف سبيل  هللافسطاط يف سبيل 

رەسۇلۇلالھ نەقىل قىلىنىدۇكى، دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ئۇمامە . 127
يولىدا تىككەن  هللاسەدىقىلەرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى بولسا، »: دېگەنق امۇند ملسو هيلع هللا ىلص

ياكى قورامىغا يەتكەن بىر  يولىغا خىزمەتچى بىرىش هللاچېدىرنىڭ سايىسى، 
 ②«.يولىدا سەرپ قىلىشتۇر هللاتۆگىنى 
أفضل دينار ينفقه الرجل: دينار هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »عنه قال: قال رسول هللا عن ثوبان ريض . 158

يف سبيل  أصحابه، ودينار ينفقه عىل هللاينفقه عىل عياله، ودينار ينفقه عىل دابته يف سبيل 

 هللا«.

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  قىلىنىدۇكى، نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇسەۋبان . 128

لىرىدىن ئەجرى ئەڭ كىشىنىڭ سەرپ قىلغان دىناربىر »مۇنداق دېگەن: 
يولىدا هللا  سەرپ قىلغىنى، ئۆز ئائىلىسىگە ـــ يۇقىرى بولىدىغىنى

يولىدىكى  هللا ۋە ئىشلىتىش ئۈچۈن ئاتاپ قويغان ئۇالغقا سەرپ قىلغىنى
 ③.«ىنىدۇرسەرپ قىلغقېرىنداشلىرىغا 

بناقة مخطومة، ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: جاء رجل إىل النبي هللا وعن أيب مسعود ريض . 159

لك بها يوم القيامة سبعامئة ناقة كلها هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »، فقال رسول هللافقال: هذه يف سبيل 

 «.مخطومة

مۇنداق دەيدۇ: بىر كىشى رەسۇلۇلالھ  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ مەسئۇد . 129
 هللابۇنى »نىڭ قېشىغا چۈلۈك سېلىنغان بىر تۆگىنى ئېلىپ كېلىپ:  ملسو هيلع هللا ىلص

گە بۇ بىر تۆگىنىڭ بەدىلى»ئۇنىڭغا:  ملسو هيلع هللا ىلص، رەسۇلۇلالھ گەنىدىدې« يولىغا ئاتىدىم
 ④دېدى.« بىرىلىدۇتۆگە  744قىيامەت كۈنى ساڭا چۈلۈك سېلىنغان 

من أنفق نفقة يف هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »عنه قال: قال رسول هللا عن خريم بن فاتك ريض . 161

 .«كتبت له بسبع مائة ضعفهللا سبيل 

                                                            
 ئايەت. -261سۈرە بەقەرە  ①
 دېگەن.« ھەسەن»ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت ، ئەلبانى توپلىغانتىرمىزى ئەھمەد ۋە  ②
 .توپلىغانمۇسلىم  ③
 مۇسلىم توپلىغان. ④
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 قىلىنىدۇكى، نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ اتىكفىبنى ئم ەيرۇخ. 164
 سا،لقى قېتىم چىقىميولىدا بىر هللا كىمكى : »ېگەندمۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ①.«بىرىلىدۇكۆپەيتىپ  ىگىچەھەسس 744 كىشىگە ئۇنىڭ ئەجرى ئۇ
بألف ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: جاء عثامن إىل النبي هللا وعن عبد الرحمن بن سمرة ريض . 161

 ملسو هيلع هللا ىلصدينار يف كمه حني جهز جيش العرسة، فنرثها يف حجره. قال عبد الرحمن: فرأيت النبي 

 .مرتني «ما رض عثامن ما عمل بعد اليوم» يقلبها يف حجره ويقول:

مۇنداق دەيدۇ:  ئەنھۇئابدۇراھمان ئىبنى سەمۇرە رەزىيەلالھۇ . 161
رەزىيەلالھۇ ئوسمان  تەبۇك غازىتى ئۈچۈن قوشۇن تەييارلىغاندا، ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

غا نىڭ قۇچىقى ملسو هيلع هللا ىلصئەنھۇ يېڭىدە مىڭ تىلال ئالتۇن ئېلىپ كېلىپ، پەيغەمبەر 
چۆرىگەن ھالدا ئىككى -قۇچىقىدىكى تىلالالرنى ئۆرۈپ ملسو هيلع هللا ىلصتۆكتى. پەيغەمبەر 

مان قىلىپ سالغان ئىشالرنىڭ ئۇنىڭغا ئېتىبارەن ئوسگۈندىن ۈب»قېتىم: 
 ②گەنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم.دې« ھېچ زىيىنى بولمايدۇ

من أنفق زوجني يف سبيل »قال: هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول  ،عنههللا عن أيب هريرة ريض . 162

هذا خري، فمن كان من أهل الصالة دعي من باب هللا نودي من أبواب الجنة: يا عبد هللا 

دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من الصالة، ومن كان من أهل الجهاد 

عنه: هللا فقال أبو بكر ريض  .«باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة

، ما عىل من دعي من تلك األبواب من رضورة، فهل يدعى أحد هللابأيب أنت وأمي يا رسول 

 «.نعم، وأرجو أن تكون منهم»من تلك األبواب كلها؟ قال: 

ھ رەسۇلۇلالقىلىنىدۇكى،  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە . 162
ئۇ كىشى جەننەتنىڭ ، قوشالپ سەرپ قىلسايولىدا هللا  كىمكى»: ملسو هيلع هللا ىلص

 .ۇدەپ چاقىرىلىد <بۇ ئىشىك ياخشى نىڭ بەندىسى!هللائى >: ئىشىكلىرىدىن
جىھاد ئەھلى بولسا جىھاد  ن،كىمكى ناماز ئەھلى بولسا ناماز ئىشىكىدى

 ولساب سەدىقە ئەھلى ،ىنتئىشىكدېگەن ان يرەي بولسا روزا ئەھلى ن،ئىشىكىدى
: ھۇرەزىيەلالھۇ ئەن . ئەبۇبەكرى سىددىقدېدى« سەدىقە ئىشىكىدىن چاقىرىلىدۇ

بىر كىشىنىڭ بىرال ئىشىكتىن چاقىرىلىشى شەرتمۇ، ئەجىبا ئى رەسۇلۇلالھ! »
 ەپ سورىۋېدى،د «؟مامدۇئىشىكلەرنىڭ ھەممىسىدىن چاقىرىلبىر كىشى ئۇ 

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى ئىبنى ھەجەر ۋە ۋە نەسائى توپلىغان،  ، ئەھمەدتىرمىزى ①
 دېگەن.« ھەسەن»ئەلبانى دېگەن، « سەھىھ»زەھەبى ، توپلىغان تىرمىزى ②
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الرنىڭ قاتارىدىن بولۇشۇڭنى ئۈمىد شۇسېنىڭ مەن شۇنداق، »: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 ①.دېدى «قىلىمەن
ما ثقل ميزان عبد كدابة » هللا ملسو هيلع هللا ىلص:عنه قال: قال رسول هللا ريض  عن معاذ بن جبل. 163

 «.هللاأو يحمل عليها يف سبيل هللا تنفق له يف سبيل 

 قىلىنىدۇكى، نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇموئاز ئىبنى جەبەل . 163
)قىيامەت كۈنى( بەندىنىڭ تارازىسىدا ئېغىر » :ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

يولىدا ئۇ بەندە ئۈچۈن ھاالك بولغان ياكى ئۇنىڭغا  هللاكېلىدىغان نەرسە بولسا، 
 ②«.يولىدا يۈك ئارتىلىدىغان ئۇالغدۇر هللا

ما من رجل أنفق » يقول:هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: سمعت رسول هللا ريض  عن أيب ذر. 164

قلت: وما زوجان من ماله؟ قال:  «.إال ابتدرته حجبة الجنةهللا زوجني من ماله يف سبيل 

 .«إبلهعبدان من رقيقه، فرسان من خيله، بعريان من »
 نىڭ: ملسو هيلع هللا ىلص مەن رەسۇلۇلالھ: ەيدۇد مۇنداق رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ زەر. 164

نىڭ دەرۋازىۋەنلىرى جەننەت قوشالپ مال سەرپ قىلسىاليولىدا هللا كىمكى »
قوشالپ مال< »>دېگەنلىكىنى ئاڭالپ: « ئۇنى ئالدىراپ قارشى ئالىدۇ

قۇلدىن » :ملسو هيلع هللا ىلص دەپ سورىغانىدىم، رەسۇلۇلالھ« ؟دېگەننىڭ مەنىسى نېمە
 ③دېدى.« نىتۆگىدىن ئىككى نى،ئاتتىن ئىككى ،ئىككىنى
؟ قال: يل (ما بالك)يعني عن صعصعة بن معاوية قال: أتيت أبا ذر، قلت: ما مالك . 165

ما من مسلم ينفق من كل مال له زوجني »هللا ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول . عميل. قلت: حدثني قال: نعم

قلت: وكيف ذاك؟ قال:  «، إال استقبلته حجبة الجنة كلهم يدعوه إىل ما عندههللايف سبيل 

 «.كانت إبال فبعريين، وإن كانت بقرا فبقرتني إن كانت رجاال فرجلني، وإن»

من أنفق زوجني من ماله ابتدرته » يقول:هللا ملسو هيلع هللا ىلص أبو ذر: سمعت رسول  قالف ويف رواية:

إن كانت رجاال فرجالن، وإن كانت خيال ففرسان »قلنا: ما هذان الزوجان؟ قال:  «حجبة الجنة

 «.فبعريان، حتى عد أصناف املال كله وإن كانت إبال

نىڭ قېشىغا ئەبۇ زەرمەن  :ەيدۇد مۇنداق رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ەئسەئەس. 162

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
بۇ ھەدىس »ئەھمەد ۋە تەبرانى توپلىغان، شۇئەيب ئەرنەئۇت بۇ ھەدىسنى مۇنداق ئىزاھلىغان:   ②

 «.بىلەن سەھىھدۇرسەنەدلىرى ۋە گۇۋاھچىلىرى ئېتىبارى 
 دېگەن.« سەھىھ»ئىبنى ھىببان توپلىغان، شۇئەيب ئەرنەئۇت  ③
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ئەمەللىرىمنىڭ كويىدا »دېسەم، ئۇ: « ئەھۋالىڭ قانداق؟: »كېلىپ
دېگەنىدىم، ئۇ: « ماڭا ھەدىس سۆزلەپ بەرگىن»دېدى. مەن: « يۈرۈۋاتىمەن

قايسىبىر مۇسۇلمان ئۆزىنىڭ بارلىق >: مۇنداق دېگەنملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ بولىدۇ، »
ۇنى ئ خىزمەتچىلىرى، جەننەت يولىدا قوشالپ سەرپ قىلسىال هللاماللىرىدىن 

قوشالپ »دېدى. مەن: « رىدۇ<قارشى ئالىدۇ ۋە ھەممىسى ئۆزى تەرەپكە چاقى
قۇللىرىدىن ئىككىنى، »دەپ سورىسام، ئۇ: « دېگەننى قانداق چۈشىنىمىز؟
 ①ېدى.د« سەرپ قىلىشتۇرلىلىرىدىن ئىككىنى تۆگىلىرىدىن ئىككىنى ۋە كا

 يەنە بىر نەقىلدە، ئەبۇ زەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: مەن رەسۇلۇلالھ
قوشالپ مال يولىدا هللا كىمكى » :لىكىنى ئاڭلىغانگەنېمۇنداق د نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص

ئاندىن بىز: «. دەرۋازىۋەنلىرى ئۇنى قارشى ئالىدۇجەننەت  سەرپ قىلسا
: ملسو هيلع هللا ىلص دەپ سورىغانىدۇق، رەسۇلۇلالھ« دېگەننىڭ مەنىسى نېمە؟قوشالپ< »>

ئاتلىرىدىن ئىككىنى، تۆگىلىرىدىن ئىككىنى  قۇللىرىدىن ئىككىنى،»
 «بولۇپ، ھەتتا پۈتۈن ماللىرىنىڭ تۈرلىرىدىن ئىككى تالدىن سەرپ قىلىشتۇر

 ②دېدى.
سبيل من أنفق زوجني يف » هللا ملسو هيلع هللا ىلص:عنه قال: قال رسول هللا عن أيب هريرة ريض . 166

، ذاك الذي ال هللافقال أبو بكر: يا رسول  .«دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب: أي فل هلمهللا 

 «.إين ألرجو أن تكون منهم»هللا ملسو هيلع هللا ىلص: توى عليه. قال رسول 

ھ رەسۇلۇلال قىلىنىدۇكى، نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە . 166
 جەننەتنىڭ ھەربىر خادىملىرى سەرپ قىلسا، قوشالپيولىدا هللا كىمكى : »ملسو هيلع هللا ىلص

 ى.دېد« دەپ چاقىرىدۇ بۇياققا كەل<ئى پاالنى! > ئايرىم بىر ئىشىكتە تۇرۇپ:
ان كەتمەيدىغ ەزايھەقىقەتەن ئى رەسۇلۇلالھ! بۇ »: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇبەكرى 

 ڭشۇالرنىمەن سېنىڭ »: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  گەنىدى،دې «زىيانسىز چىقىمكەن ۋە
 ③دېدى. «ڭنى ئۈمىد قىلىمەنۇبولۇش ىنقاتارىد

 
 باب -24

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد ۋە نەسائى توپلىغان، ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت  ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد ۋە ئىبنى ھىببان توپلىغان، ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت  ②
 مۇسلىم توپلىغان.بۇخارى ۋە  ③
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 يولىدا مال سەرپ قىلىشقا ئالدىراش ھەققىدە هللا

َيْقّدُر لَُه َوَما تائاال مۇنداق دەيدۇ:  هللا ﴿قُْل إَّنَ َرَّبّ َيْبُسُط الَرّْزَق لَّمْن َيَشاُء ّمْن ّعَباّدهّ َو
اّزقنَّي﴾أَْنَفْقُتْم ّمْن َشْيٍء فَُهَو ُيْخلُّفُه َوُهَو َخْْيُ   رەببىمھەقىقەتەن > :ئېيتقىنكى» الَرَ

قايسى بەندىسىنىڭ رىزقىنى كەڭ قىلىشنى خالىسا ئۇنى كەڭ قىلىدۇ، 
 هللا) .)قايسى بەندىسىنىڭ رىزقىنى تار قىلىشنى خالىسا ئۇنى( تار قىلىدۇ

، ئۇ رىزىق بىرىدۇتولدۇرۇپ  هللانىڭ يولىدا( بەرگەن نەرسەڭالرنىڭ ئورنىنى 
 ①.«<خشىسىدۇربەرگۈچىلەرنىڭ يا

وهو جالس يف ظل الكعبة، ملسو هيلع هللا ىلص انتهيت إىل النبي  :عنه قالهللا وعن أيب ذر ريض . 167

، فجئت حتى جلست، فلم أتقار أن قمت، فقلت: «هم األخرسون ورب الكعبة»فلام رآين قال: 

هم األكرثون أمواال إال من قال هكذا وهكذا وهكذا »فداك أيب وأمي من هم؟ قال:  ،يا رسول الله

 «.وقليل ما هم بني يديه ومن خلفه وعن ميينه وعن شامله من

نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصمۇنداق دەيدۇ: مەن رەسۇلۇلالھ  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ زەر. 167
ئۇ كەئبىنىڭ سايىسىدا ئولتۇرغان ئىكەن. ئۇ مېنى كۆرۈپ:  بارسامقېشىغا 

. دېدى «دۇرزىيان تارتقۇچىالر ئەڭ ئۇالر ،بىلەن قەسەمكى رەببىكەئبىنىڭ »
: ئورنۇمدىن تۇرۇپ ئاندىن دە،-ئولتۇردۇم غا كېلىپ بىرئازمەن ئۇنىڭ يېنى

 ۋېدىم،دەپ سورى «ئۇالر كىملەر؟ ،پىدا بولسۇن ساڭائانام -ئاتا !ئى رەسۇلۇلالھ»
، كەينى-. لېكىن ئالدىدۇنيا توپلىغانالردۇر-كۆپ مالئۇالر »: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ىڭدىن ەرگەن كىشىلەر بۇنسەدىقە ب)سېخىيلىق بىلەن( سولدىن -ئوڭ
 ②دېدى. «نداق كىشىلەرنىڭ سانى بەك ئازبۇ ئەمما مۇستەسنا
يا أبا ذر! ما أحب أن يل أحدا ذهبا » :قالملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  ،عنههللا عن أيب ذر ريض . 168

 «.أموت يوم أموت فأدع منه قرياطا ،هللاو فضة أنفقه يف سبيل 

، قىلىنىدۇكى نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ زەر غىفارى. 168
ئوھۇد تېغىدەك  مېنىڭ گەرچەئى ئەبۇ زەر! »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر

قىلغان بوالتتىم، يولىدا سەرپ هللا ئۇنى  غان تەقدىردىمۇبول ۈمكۈمۈش-ئالتۇن
 ساقالشنى ھەم ئۇنىڭدىن بىر قىرات ۋاپات بولغان كۈنىمدە ھەتتا

                                                            
 ئايەت. -39سەبەئ  سۈرە ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
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 ①.«خالىمايمەن
أن نتصدق فوافق هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمرنا رسول : عنه قالهللا ريض  عن عمر بن الخطاب. 169

 هللافقال رسول  ،اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته فجئت بنصف مايل :فقلت .ذلك عندي ماال

ما أبقيت  ،يا أبا بكر» :وأىت أبو بكر بكل ما عنده فقال ،مثله :قلت «؟ما أبقيت ألهلك» :ملسو هيلع هللا ىلص

 .زال أسبقه إىل يشء أبداهللا و :ورسوله قلتهللا أبقيت لهم  :قال «؟ألهلك

ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: رەسۇلۇلالھ . 169
ئۇ كۈنلەردە قول ئىلكىمدە دى. ۇمال سەرپ قىلىشقا بۇير (يولىداهللا )بىزنى  ملسو هيلع هللا ىلص

ەتسەم ئۆتۈپ كبۈگۈن ئەبۇبەكرىدىن »خېلى كۆپ مال بار ئىدى. ئىچىمدە: 
رەسۇلۇلالھ دە، مېلىمنىڭ يېرىمىنى ئېلىپ كەلدىم. -دېدىم «ئەجەب ئەمەس

دەپ سورىغانىدى، « ئى ئۆمەر! ئائىلەڭگە بىرەر نەرسە قالدۇردىڭمۇ؟»: ەندىنم ملسو هيلع هللا ىلص
بولسا دېدىم. ئەبۇبەكرى سىددىق  «يەنە مۇشۇنچىلىك قالدۇردۇم»مەن: 

: ئۇنىڭدىن ملسو هيلع هللا ىلصئۆزىدىكى بارلىق نەرسىنى ئېلىپ كەلدى. رەسۇلۇلالھ 
ۋە ئۇنىڭ هللا »ئۇ:  ەپ سورىغانىدى،د« ئائىلەڭگە بىرەر نەرسە قالدۇردىڭمۇ؟»

سەندىن ئېشىپ كېتىشىم مۇمكىن »دېدى. مەن:  «رەسۇلىنى قالدۇردۇم
 ②دېدىم. «ئەمەسكەن
 جاهدوا املرشكني بأموالكم: »ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه قال: قال رسول هللا ريض  عن أنس. 171

 «.وأنفسكم وألسنتكم

قىلىنىدۇكى،  نەقىلئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 174
 ىلەنب تىللىرىڭالر ۋە جانلىرىڭالر ماللىرىڭالر،»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 ③«.!قىلىڭالر جىھاد قارشى مۇشرىكالرغا
 .ال يدخر شيئا لغدهللا ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول  :عنه قالهللا وعن أنس ريض . 171

ئەتىلىكى  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ » رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: ئەنەس. 171
 ④«.بىر نەرسە ساقلىمايتتى ئۈچۈن

 

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»بەززار توپلىغان، ئەلبانى  ①
 دېگەن.« ھەسەن»ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى توپلىغان، ئەلبانى  ②
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد، نەسائى ۋە ھاكىم توپلىغان، ئەلبانى  ③
 دېگەن.« سەھىھ» ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت ، ئەلبانىتوپلىغان ۋە ئىبنى ھىببان تىرمىزى ④
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 باب -25

يولىغا مال سەرپ قىلىشتا بېخىللىق  هللا
 قىلىشتىن ساقلىنىش ھەققىدە

ّ مۇنداق دەيدۇ:  تائاالهللا  فَّمْنُكْم َمْن َيْبَخُل ﴿َها أَْنُتْم َهُؤََلّء ُتْدَعْوَن لُّتْنّفُقوا ِّف َسّبيّل الَِلَ
ُ الَْغِّنَُ َوأَْنُتُم الُْفَقَراُء َوإّْن َتَتَولََْوا َيْسَتْبدّ  ُكْم ُثَمَ ََل َوَمْن َيْبَخْل فَّإَنََما َيْبَخُل َعْن َنْفّسّه َوالَِلَ ْل قَْوًما غَْْيَ

ال( م-نىڭ يولىدا )پۇلهللالەركى، ىسىلەر شۇنداق كىشىلەرس» َيُكوُنوا أَْمثَالَُكْم﴾
سەرپ قىلىشقا چاقىرىلساڭالر، سىلەرنىڭ ئاراڭالردا بېخىللىق قىلىدىغانالر 

كىمكى بېخىللىق قىلىدىكەن، ئۇ ئۆزىنىڭ زىيىنى ئۈچۈن بېخىللىق  .بار
مۈلكۈڭالردىن( بىھاجەتتۇر، سىلەر بولساڭالر -)سىلەرنىڭ مال هللا .قىلىدۇ

 هللائۆرۈسەڭالر،  نىڭ تائىتىدىن( يۈزهللائەگەر سىلەر ) .قا( موھتاجسىلەرهللا)
سىلەرنىڭ ئورنۇڭالرغا باشقا بىر قەۋمنى ئالماشتۇرىدۇ، ئۇالر سىلەرگە ئوخشاش 

 ①«.قا ئىتائەت قىلىدۇ(هللابولمايدۇ )بەلكى 
َة َوََل ُيْنّفُقوَنَها ِّف َسّبيّل : يەنە مۇنداق دەيدۇ تائاالهللا  َهَب َوالّْفَضَ وَن الَذَ ﴿َوالََّذيَن َيْكِّنُ

ْرهُ  ّ فََبَشّ  َذاْم بَّعَذاٍب أَلّيٍم ۞ َيْوَم ُيْحََم عَلَْيَها ِّف َناّر َجَهَنََم فَُتْكَوى بَّها ّجَباُهُهْم َوُجُنوُبُهْم َوُظُهوُرُهْم هَ الَِلَ
ُتْم ّْلَْنُفّسُكْم فَُذوقُوا َما ُكْنُتْم َتْكِّنُوَن ۞﴾ ڭ نىهللاكۈمۈش يىغىپ، ئۇنى -ئالتۇن» َما َكَِنْ

قىلمايدىغانالرغا )دوزاختا بولىدىغان( قاتتىق ئازاب بىلەن يولىدا سەرپ 
كۈمۈشلەر -[. ئۇ كۈندە )يەنى قىيامەت كۈنىدە( ئۇ ئالتۇن34بېشارەت بەرگىن ]

جەھەننەمنىڭ ئوتىدا قىزىتىلىپ، ئۇنىڭ بىلەن ئۇالرنىڭ پېشانىلىرى، 
ۈن بۇ سىلەرنىڭ ئۆزۈڭالر ئۈچ>يانلىرى ۋە دۈمبىلىرى داغلىنىدۇ. ئۇالرغا: 

ئادا  نىڭ ھەققىنىهللاكۈمۈشۈڭالر )سىلەر بۇ دۇنيايىڭالردىكى -يىغقان ئالتۇن
ېيىلىدۇ د <كۈمۈشۈڭالرنىڭ ۋابالىنى تېتىڭالر-قىلمىدىڭالر(. يىغقان ئالتۇن

[32]».② 
مَ : يەنە مۇنداق دەيدۇ تائاالهللا  ّ ّمَْياُث الَسَ ّ َولِّلََ َواّت ا﴿َوَما لَُكْم أَََلَ ُتْنّفُقوا ِّف َسّبيّل الَِلَ

 ؟مال( سەرپ قىلمايسىلەر-نىڭ يولىدا )پۇلهللا سىلەر نېمىشقا» َواْْلَْرّض﴾

                                                            
 ئايەت. -38سۈرە مۇھەممەد  ①
 ئايەت. -32 ئايەتنىڭ بىر قىسمى ۋە -34سۈرە تەۋبە  ②
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 ①.«قا خاستۇرهللائاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ مىراسى 
ّ َوََل ُتلُْقوا ّبأَْيّديُكْم إََّل الَتَْهلَُكّة َوأَْحّسُنوا  مۇنداق دەيدۇ: تائاالهللا  ﴿َوأَْنّفُقوا ِّف َسّبيّل الَِلَ

 َ مال( سەرپ قىلىڭالر، ئۆزۈڭالرنى -نىڭ يولىدا )پۇلهللا» ُيّحَبُ الُْمْحّسّننَي﴾إَّنَ الَِلَ
ئېھسان ھەقىقەتەن  هللاھاالكەتكە تاشلىماڭالر، ئېھسان قىلىڭالر، 

 ③«.②قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ
قة النفبرتك  ﴿َوََل ُتلُْقوا بّأَْيّديُكْم إََّل الَتَْهلَُكّة﴾ عنه:هللا قال حذيفة بن اليامن ريض . 172

 هللا.يف سبيل 
ئۆزۈڭالرنى ھاالكەتكە >» :رەزىيەلالھۇ ئەنھۇىبنى يەمانى ئھۇزەيفە . 172

 پپ قىلىشنى تەرك ئېتىيولىدا مال سەرهللا  ـــ دېگەن ئايەت <رتاشلىماڭال
 ④.دېگەن« كۆرسىتىدۇ )ئۆزۈڭالرنى ھاالكەتكە تاشلىماڭالر( دېگەنلىكنى

 
 باب -26

ۋە  )تەييارالش(مۇجاھىدالرنى جابدۇش 
ئائىلىسىدىن ياخشى خەۋەر ئۇالرنىڭ 

 ئېلىش ھەققىدە

من جهز غازيا : »هللا ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول عنه هللا ريض زيد بن خالد الجهني عن . 173

 .«فقد غزا، ومن خلف غازيا يف أهله بخري فقد غزا هللايف سبيل 

دىن نەقىل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇزەيد ئىبنى خالىد جۇھەنى . 173
غازات يولىدا  هللا كىكىم»: مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال، قىلىنىدۇكى

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -14سۈرە ھەدىد  ①
 ،<مال( سەرپ قىلىڭالر-نىڭ يولىدا )پۇلهللا »>مۇھەممەد ئەلى سابۇنى ئۆز تەپسىرىدە مۇنداق دەيدۇ:  ②

م مال چىقى-يولىغا پۇل نىڭهللا دىنىغا ياردەم بىرىش ۋە ھەقنى مۇداپىئە قىلىش ئۈچۈن نىڭهللا يەنى
 مالنى چىڭ-يەنى بېخىللىق قىلماڭالر ۋە پۇل، <ئۆزۈڭالرنى ھاالكەتكە تاشلىماڭالرقىلىڭالر؛ >

تۇتۇۋالماڭالر، مۇنداق قىلىش ھەقىقەتەن سىلەرنى ئاجىزالشتۇرۇپ قويىدۇ ۋە دۈشمەنلەر سىلەردىن 
سان ئېھتۈن بولۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە بولۇۋالىدۇ، شۇنىڭ بىلەن سىلەر ھاالك بولىسىلەر. >ئۈس

« ات األحكامآيروائع البيان يف تفسري »<« )ھەقىقەتەن ئېھسان قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇهللا قىلىڭالر، 

 بەت(. -92
 ئايەت. -192سۈرە بەقەرە  ③
 بۇخارى توپلىغان. ④
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ئۆزىمۇ غازات قىلغۇچىغا ئوخشاش ساۋابقا  ،جابدۇپ قويسا قىلغۇچىنى
 ياخشىلىق زات قىلغۇچىنىڭ ئائىلىسىدىنيولىدا غا هللا كىكىم ئېرىشىدۇ؛

ئۇمۇ غازات قىلغۇچىغا ئوخشاش ساۋابقا  ،بولسا خەۋەر ئېلىشقا قالغانبىلەن 
 ①.«ئېرىشىدۇ
جهز غازيا يف  ومن» :ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ،عنههللا عن زيد بن خالد الجهني ريض و . 174

 «.مثل أجر الغازي يف أنه ال ينقص من أجر الغازي شيئا ، كان لههللاسبيل 

دىن نەقىل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇزەيد ئىبنى خالىد جۇھەنى . 174
 نىغازىبىر ا يولىد هللا كىمكى» :مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلص ھ، رەسۇلۇلالقىلىنىدۇكى

ن ، بۇنىڭ بىلەبىرىلىدۇ ساۋابئوخشاش  غاغازىئۇ كىشىگە شۇ ، جابدۇپ قويسا
 ②«.ئۇ غازىنىڭ ساۋابىدىن ھەم ھېچقانداق كېمىيىپ قالمايدۇ

أهله بخري  من خلف غازيا يف» :قالملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  ،عنههللا ريض  عن زيد بن ثابت. 175

 «.و أنفق عىل أهله فله مثل اجرهأ 

، قىلىنىدۇكى نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ زەيد ئىبنى سابىت. 172
ياخشى  ئائىلىسىدىن ىنىڭكىمكى بىر غاز: »ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

شۇ غازىغا ئوخشاش مال سەرپ قىلسا،  ائىلىسىگەئۇنىڭ ئ ياكى ئالسا خەۋەر
 ③.«ساۋابقا ئېرىشىدۇ

الغزو وليس ، إين أريد هللاعنه: أن فتى من أسلم، قال: يا رسول هللا وعن أنس ريض . 176

هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأتاه، فقال: إن رسول « ائت فالنا فإنه قد كان تجهز فمرض»معي ما أتجهز، قال: 

يقرئك السالم، ويقول: أعطني الذي تجهزت به، فقال: يا فالنة، أعطيه الذي تجهزت به، وال 

 ال تحبيس منه شيئا فيبارك لك فيه.هللا تحبيس عنه شيئا، فو

ئەسلەم  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:بنى مالىك ىئەنەس ئ. 176
 سەمېد ئۇرۇشقا قاتنىشايمەن  رەسۇلۇلالھ!ئى » :دىن بىر يىگىتىقەبىلىس

نىڭ ىپاالنى كىش»: ملسو هيلع هللا ىلص ھدى. رەسۇلۇلالېد «جابدۇنغىدەك بىرەر نەرسە تاپالمىدىم
ئۇ دى. ېد «ئۇرۇشقا جابدۇنغان ئىدى ئەمما ئاغرىپ قاپتۇئۇ  غىن،شىغا بارېق

ا ۋە ئۇرۇشق ئېيتتى ساالم ساڭا ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال»بېرىپ: غا ىشېق ىڭنيىگىت ئۇ

                                                            
 توپلىغان.بۇخارى ۋە مۇسلىم  ①
 دېگەن.« سەھىھ»ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت ، ئەلبانى ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد توپلىغان ②
 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغانتەبرانى  ③
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ىغا: ئۇ كىشى ئايالدى. ېد« تەييارلىغان نەرسىلىرىڭنى ماڭا بېرىشىڭنى ئېيتتى
مەن ئۇرۇشقا تەييارلىغان نەرسىلەردىن ھېچنىمىنى ئېلىپ قالماي ھەممىسىنى »

ەر ئەگ !قالماپ ىلېنى ئىچنەرسېھ كى،بىلەن قەسەم هللا بۇ يىگىتكە بەرگىن!
 ①دى.ېد «ساڭا بەرىكەت بەرمەيدۇ هللا ئېلىپ قالساڭ،

من مل يغز، أو يجهز غازيا، أو »قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  ،عنههللا وعن أيب أمامة ريض . 177

 «.بقارعة قبل يوم القيامةهللا يخلف غازيا يف أهله بخري، أصابه 

 ملسو هيلع هللا ىلصقىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئۇمامە  ۇئەب. 177
كىمكى غازات قىلمىسا ياكى غازات قىلغۇچىنى جابدۇپ »مۇنداق دېگەن: 

 ەنلىق بىلقويمىسا ۋە ياكى بىرەر غازات قىلغۇچىنىڭ ئائىلىسىدىن ياخشى
تائاال ئۇنى قىيامەت كۈنىدىن بۇرۇن چوڭ بىر مۇسىبەت هللا خەۋەر ئالمىسا، 
 ②«.بىلەن ئازاباليدۇ

ملسو هيلع هللا ىلص: عنه قال: ملا جاء نعي جعفر قال النبي هللا بن جعفر ريض هللا عبد عن . 178

 .«اصنعوا ألهل جعفر طعاما، فإنه قد جاءهم ما يشغلهم»

ئابدۇلالھ ئىبنى جەئفەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ: . 178
نىڭ شەھىد بولغانلىق خەۋىرىنى ئاڭالپ: دادام( جەئفەرملسو هيلع هللا ىلص )پەيغەمبەر »

ئائىلىسىدىكىلەرگە تاماق ئېتىپ بېرىڭالر چۈنكى ئۇالر مۇسىبەت >جەئفەرنىڭ 
 ③«.بىلەن مەشغۇل< دېگەنىدى

حرمة نساء املجاهدين عىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »عنه قال: قال رسول هللا عن بريدة ريض . 179

القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجال من املجاهدين يف أهله 

 «.وم القيامة، فيأخذ من عمله ما شاء، فام ظنكم؟فيخونه فيهم، إال وقف له ي

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  قىلىنىدۇكى، نەقىلبۇرەيدە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 179
مۇجاھىدالرنىڭ ئاياللىرى جىھادقا چىقمىغانالرغا نىسبەتەن ئۆز »دېگەن:  مۇنداق

. ھەرقانداق بىر جىھادقا چىقمىغان ھارام بولغىنىدەك ھارامدۇرئانىلىرى ئۇالرغا 
كىشى، مۇجاھىدنىڭ ئورنىدا ئۇنىڭ ئائىلىسىدىن خەۋەر ئېلىش ئۈچۈن قويۇلۇپ، 
ئاندىن ئۇ كىشى مۇجاھىدنىڭ ئەھلىگە خىيانەت قىلغان بولسا، خىيانەت 

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①
 دېگەن.« ھەسەن»ئەبۇ داۋۇد ۋە ئىبنى ماجە توپلىغان، ئەلبانى  ②
 دېگەن.« ھەسەن» ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت توپلىغان، ئەلبانى ، تىرمىزى ۋە ئەھمەدئەبۇ داۋۇد ③
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ۋە مۇجاھىد ئۇ  بىرىلىدۇقىلغۇچى قىيامەت كۈنى مۇجاھىد ئۈچۈن تۇرغۇزۇپ 
رىدىن خالىغانچە ئېلىۋالىدۇ. سىلەرچە خائىننىڭ خائىننىڭ ياخشى ئەمەللى
 ①«ھالى نېمە بولۇپ كېتەر؟!

 
 باب -27

مۇجاھىدالرغا ياردەم قىلىش ۋە ئۇالرنىڭ 
 خىزمىتىدە بولۇشنىڭ پەزىلىتى

من أعان مجاهدا ىف » قال:هللا ملسو هيلع هللا ىلص رسول أن  ،عنه هللاعن سهل بن حنيف رىض . 181

 .«يوم ال ظل إال ظله هللاأو غارما ىف عرسته أو مكاتبا ىف رقبته أظله  هللاسبيل 

نەقىل قىلىنىدۇكى،  دىنرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ىبنى ھەنىفئسەھل . 184
يولىدىكى بىر مۇجاھىد ياكى بىر هللا  كىمكى: »دېگەنمۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
 ىگەبەدىلمەلۇم مىقدار پۇل  ۋە ياكى ياردەم بەرسە غاقىيىنچىلىقى قەرزدارنىڭ

 هللا ھېچبىر سايە يوق كۈندە ،ياردەم بەرسە ەگقەرزى نىڭئازاد بولىدىغان قۇل
 ②.«ئۇنى ئۆز سايىسىدا سايىدىتىدۇ

من أظل رأس غاز » هللا ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول  :عنه قالهللا عن عمر بن الخطاب ريض . 181

 «.يوم القيامةهللا أظله 

، قىلىنىدۇكىدىن نەقىل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۆمەر ئىبنى خەتتاب. 181
كىمكى بىر غازىنىڭ بېشىغا سايىۋەن قىلىپ » :مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

 ③.«ئۇ كىشىنى ئەرشنىڭ سايىسىدىن بەھرىمان قىلىدۇ هللا بەرگەن بولسا،
أفضل الصدقات ظل هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »عنه قال: قال رسول هللا عن أيب أمامة ريض . 182

 هللا«.فحل يف سبيل ، أو طروقة هللاومنيحة خادم يف سبيل هللا فسطاط يف سبيل 

رەسۇلۇلالھ نەقىل قىلىنىدۇكى، دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ئۇمامە . 182
يولىدا تىككەن  هللاسەدىقىلەرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى بولسا، »: دېگەنق امۇند ملسو هيلع هللا ىلص

ياكى قورامىغا يەتكەن بىر ولىغا خىزمەتچى بىرىش ي هللاچېدىرنىڭ سايىسى، 

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①
 .ئەھمەد ۋە ھاكىم توپلىغان ②
 دېگەن.« سەھىھ»شۇئەيب ئەرنەئۇت  ،ئەھمەد توپلىغان ③
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 ①«.يولىدا سەرپ قىلىشتۇر هللاتۆگىنى 
يا معرش »أنه أراد أن يغزو فقال:  ،هللا ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول  ،عنههللا جابر ريض عن . 183

املهاجرين واألنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال، وال عشرية، فليضم أحدكم إليه 

يعني أحدهم، قال: فضممت « الرجلني أو الثالثة، فام ألحدنا من ظهر يحمله إال عقبة كعقبة

 ة كعقبة أحدهم من جميل.إيل اثنني أو ثالثة ما يل إال عقب

تقا غازا ملسو هيلع هللا ىلص: رەسۇلۇلالھ مۇنداق دەيدۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇجابىر . 183
ئىچىڭالردا شۇنداق الر! سىلەرنىڭ ىئى مۇھاجىر ۋە ئەنسار»: چىقماقچى بولۇپ

ڭا شۇتۇغقانلىرى يوق. -مۈلكى، نە ئۇرۇق-كىشىلەر باركى، ئۇالرنىڭ نە مال
دى. دې «ۋالسۇنۇقوشئۆزىگە ئىككى ياكى ئۈچ كىشىنى  ئۇالردىن بىرىڭالر ھەر

ھېچكىم ئۇلىغىغا يالغۇز مىنەلمەيتتى، بىر نەچچەيلەن بىر ئۇالغقا 
ن قوشۇۋالغائىككى ياكى ئۈچ كىشىنى  نۆۋەتلىشىپ مىنەتتى. مەنمۇ ئۆزۈمگە

غا ئوخشاش مىنىش نۆۋىتىم كەلگەندىال ئۇالر ئۆز تۆگەمگە پەقەت ئىدىم،
 ②مىنەلەيتتىم.

إذ ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: بينام نحن يف سفر مع النبي هللا وعن أيب سعيد الخدري ريض . 184

من كان هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »جاء رجل عىل راحلة له، فجعل يرصف برصه ميينا وشامال، فقال رسول 

معه فضل ظهر فليعد به عىل من ال ظهر له، ومن كان له فضل من زاد، فليعد به عىل من ال 

 ا ذكر حتى رأينا أنه ال حق ألحد منا يف فضل.، فذكر من أصناف املال م«زاد له

 ھبىز رەسۇلۇلال رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:سەئىد خۇدرى  ۇئەب. 184
م بىر ئادە ئۇالغقا مىنگەن كېتىۋاتقىنىمىزدا،بىر سەپەردە بىللە  بىلەن ملسو هيلع هللا ىلص
 كىمنىڭ ئارتۇق» :ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلالقارىغىلى تۇرىۋېدى، بۇياققا -پ ئۇياقىلېك

-زۇقومنىڭ ئارتۇق ئىك ؛بەرسۇن كىشىگە ئۇنى ئۇالغسىز ،بولساغى ىئۇل
ەپ شۇنداق جىق د «يوق ئادەمگە بەرسۇنتۈلۈكى -زۇقوئ ، ئۇنىبولسا تۈلۈكى

مىزنىڭ ئارتۇق ىچقايسېھ»بىز: ھەتتا  انىدىكىنى سىرلىرۈمالنىڭ ت
 ③.دەپ ئويالپ قالدۇق «وخشايدۇيوق ئ مىزە ھەققىىرىمىزدنەرسىل
إن األشعريني إذا أرملوا هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »عنه قال: قال رسول هللا وعن أيب موىس ريض . 185

                                                            
 دېگەن.« ھەسەن» ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت تىرمىزى توپلىغان، ئەلبانى ①
 ن.دېگە« سەھىھ»ئەلبانى زەھەبى ۋە ئەبۇ داۋۇد ۋە ھاكىم توپلىغان،  ②
 مۇسلىم توپلىغان. ③
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يف الغزو، أو قل طعام عيالهم باملدينة، جمعوا ما كان عندهم يف ثوب واحد، ثم اقتسموه 

 «.بينهم يف إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم

كى، نىدۇىقىل نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمۇسا ئەشئەرى  ۇئەب. 182
 نىڭ قاچانىكىكىلەرىدىقەبىلىس ىيئەشئەر»: مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

 قىئوزۇقلۇنىڭ ىلىرىبال-دىكى ئايالىياكى مەدىن ئاز قالسا ئوزۇقلۇقى جەڭدە
 ىدە بار نەرسىنىڭ ھەممىسىنى بىر پارچە رەختكە يىغىپ،ئۇالر ئۆزلىر ،ئاز قالسا
مەن  ،نىقىالتتى. ئۇالر مەند باراۋەر تەقسىم غابىر قاچىھەرئۆزئارا  ئاندىن

 ①«.ئۇالردىن
ألن أشيع مجاهدا »أنه قال: هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول  ،عنههللا عن معاذ بن أنس ريض . 186

 «.، فأكفه عىل راحلة غدوة أو روحة أحب إيل من الدنيا وما فيهاهللاسبيل  يف

نەقىل قىلىنىدۇكى، دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇئاز ئىبنى ئەنەس. 186
يولىدىكى مۇجاھىدقا ئەگىشىپ، ئەتىگەن  هللا» :دېگەنق امۇند ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

رىشىم مەن ئۈچۈن دۇنيا ۋە ئۇنىڭدىكى كەچتە ئۇنىڭ ئۇلىغىنى ئىگەرلەپ بىۋە 
 ②«.بارچە نەرسىلەردىن سۆيۈملۈكتۇر

 
 باب -28

اھىدالرنى ئۇزىتىپ قويۇش ۋە قايتىپ مۇج
 كەلگەندە كۈتۈۋېلىش ھەققىدە

إىل بقيع الغرقد ثم هللا ملسو هيلع هللا ىلص مىش معهم رسول  :قالعنه هللا ريض  عن ابن عباس. 187

 «.اللهم أعنهم»وقال:  ،«هللانطلقوا عىل اسم » :وجههم وقال

كەئب ئىبنى ) مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئىبنى ئابباس . 187
ئەترەت تەشكىللەپ، ئۇالرنى بىر ) ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ( ئەشرەفنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن

بىرگە ماڭدى. ئاندىن  دېگەن يەرگىچە ەدئۇلغەرقىبەق ئۇزىتىپ قويۇش ئۈچۈن(
 ىئ» ۋە: دېدى« مېڭىڭالر)بىسمىلالھ دەپ( نىڭ ئىسمى بىلەن هللا»ئۇالرغا: 

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 دېگەن.« سەھىھ» زەھەبى، ئەھمەد، ئىبنى ماجە ۋە ھاكىم توپلىغان ②
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 ①.ەپ دۇئا قىلدىد «ۇالرغا ياردەم بەرگىنب! هللا

إذا أراد أن يودع هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: كان رسول هللا بن يزيد ريض  هللاعن عبد . 188

 .«دينكم، وأمانتكم، وخواتيم أعاملكمهللا أستودع »الجيش، قال: 

 رەسۇلۇلالھ»ئابدۇلالھ ئىبنى يەزىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 188
دىنىڭالرنى، مەسئۇلىيىتىڭالرنى ۋە وشالشقان ۋاقتىدا: >قوشۇن بىلەن خ ملسو هيلع هللا ىلص

 ②«.قا تاپشۇردۇم< دەيتتىهللا رىڭالرنىڭ ئاخىرىنىئەمەللى
مع الصبيان إىل ملسو هيلع هللا ىلص  هللاعنه: ذهبنا نتلقى رسول هللا قال السائب بن يزيد ريض . 189

 .ثنية الوداع

رەسۇلۇلالھ »مۇنداق دەيدۇ:  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ب ئىبنى يەزىدىسائ. 189
الر كىچىك بالى يتقىنىدا، بىز ئۇنى كۈتۈۋېلىش ئۈچۈنتەبۇك غازىتىدىن قا ملسو هيلع هللا ىلص

 ③.«باردۇق دېگەن يەرگە ئسەنىيەتۇلۋەدا بىللە بىلەن
 أنا وأنت،هللا ملسو هيلع هللا ىلص أتذكر إذ تلقينا رسول  :عنهمهللا ريض قال ابن الزبري البن جعفر . 191

 .وابن عباس قال: نعم فحملنا وتركك

ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئابدۇلالھ ئىبنى جەئفەر . 194
رەسۇلۇلالھ مەن، سەن ۋە ئىبنى ئابباس ئۈچىمىزنىڭ »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا: 

دېگەنىدى، ئۇ: « نى كۈتۈۋېلىش ئۈچۈن ئالدىغا چىققىنىمىز يادىڭدىمۇ؟ ملسو هيلع هللا ىلص
ېنى قويۇپ بىزنى )ئۇلىغىغا( مىندۈرۈپ، س ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ھەئە، شۇ چاغدا »

 ④دېدى.« قويغانىدى
 

 باب -29

 غازاتتىن قايتىپ كەلگەندە ئېيتىلىدىغان زىكىرلەر

كان إذا قفل من غزو أو هللا ملسو هيلع هللا ىلص رسول عنهام، أن هللا بن عمر ريض هللا عن عبد . 191

ُه ال  ال  إِل ه  إاِل  الل  »حج أو عمرة، يكرب عىل كل رشف من األرض ثالث تكبريات، ثم يقول:   ُه و ْحد 

اِجُدون  لِر   ٍء ق ِديٌر، آيِبُون  ت ائِبُون  ع اِبُدون  س  ْ ُهو  ع ىل  كُلِّ يش  ْمُد، و  يك  ل ُه، ل ُه املُلُْك و ل ُه الح  ِ بِّن ا رش 

                                                            
 دېگەن.« ئىسنادى ھەسەن»، ئىبنى ھەجەر ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت توپلىغان ھاكىمتەبرانى ۋە ، ئەھمەد ①
 دېگەن.« سەھىھ» نەۋەۋى ۋە ئەلبانى، ئەبۇ داۋۇد توپلىغان ②
 بۇخارى توپلىغان. ③
 توپلىغان.ۋە مۇسلىم بۇخارى  ④
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ق  الل   د  ، ص  اِمُدون  هُ ح  ز م  األ ْحز اب  و ْحد  ُه، و ه  بْد  ُه، و ن رص   ع  ْعد   .«ُه و 

مۇنداق دېگەن:  ھۇ ئەنھۇئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلال. 191
 ، ھەربىرغازاتتىن، ھەجدىن ياكى ئۆمرىدىن قايتىپ كەلگەندە ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ »

يك  >ئاندىن:  ئۈچ قېتىم تەكبىر ئېيتىپ ئېگىز ئورۇندا ِ ُه ال  رش  ال  إِل ه  إاِل  الل ُه و ْحد 

ٍء  ْ ُهو  ع ىل  كُلِّ يش  ْمُد، و  بِّن ا ل ُه، ل ُه املُلُْك و ل ُه الح  اِجُدون  لِر  اِبُدون  س  ق ِديٌر، آيِبُون  ت ائِبُون  ع 

هُ  ز م  األ ْحز اب  و ْحد  ُه، و ه  بْد  ُه، و ن رص   ع  ْعد  ق  الل ُه و  د  ، ص  اِمُدون   ②«.دەيتتى ①<ح 
حتى إذا كنا بظهر املدينة، قال: ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: أقبلنا مع النبي هللا وعن أنس ريض . 192

اِمُدون   آيِبُون  ت ائِبُون  » بِّن ا ح  اِبُدون  لِر   فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا املدينة.« ع 

بىلەن  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەربىز »ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 192
بِّن ا: >ملسو هيلع هللا ىلص سەپەردىن قايتىپ مەدىنىنى كۆرگەندە، پەيغەمبەر اِبُدون  لِر   آيِبُون  ت ائِبُون  ع 

اِمُدون    ④«.دېدى، ھەتتا بۇ سۆزنى مەدىنىگە كىرگۈچە تەكرارلىدى ③<ح 
 

 باب -31

 ھەققىدەئايالالرغا جىھادنىڭ پەرز ئەمەسلىكى 

، نرى الجهاد أفضل العمل، هللاعنها قالت: قلت: يا رسول هللا عن عائشة ريض . 193

 «.لكن أفضل الجهاد: حج مربورملسو هيلع هللا ىلص: »أفال نجاهد؟ فقال 

ئى »مەن:  قىلىنىدۇكى، نەقىلدىن ئەنھا ۇئائىشە رەزىيەلالھ. 193
ەڭ ئەۋزىلى دەپ ئەمەللەرنىڭ ئقىلىشنى جىھاد بىز ! نىڭ پەيغەمبىرىهللا

رەسۇلۇلالھ  سەم،دې «جىھاد قىلمايمىزمۇ؟ مۇبىز ئايالالرئۇنداقتا،  قارايمىز.
 «سىلەر ئۈچۈن( جىھادنىڭ ئەۋزىلى توغرا رەۋىشتە قىلىنغان ھەجدۇر)»: ملسو هيلع هللا ىلص

 ⑤دېدى.
                                                            

ئىالھ يوقتۇر، ئۇ يالغۇزدۇر، ئۇنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر،  تىن باشقا ھېچبىر ھەقهللاتەرجىمىسى:  ①
قا قايتقۇچى، تەۋبە هللاسانا ئۇنىڭغا خاستۇر، ئۇ ھەر نەرسىگە قادىردۇر. بىز ــــ -پادىشاھلىق ۋە ھەمدۇ

ئۆز ۋەدىسىنى ئەمەلگە  هللائىبادەت قىلغۇچى، سەجدە قىلغۇچى ۋە ھەمدە ئېيتقۇچىالرمىز. قىلغۇچى، 
 ى.قىلد مەغلۇبئاشۇردى، بەندىسىگە ياردەم بەردى ۋە دۈشمەنلەرنىڭ بىرلەشمە قوشۇنىنى ئۆزى يالغۇز 

 توپلىغان.ۋە مۇسلىم بۇخارى  ②
 ئىبادەت قىلغۇچى ۋە ھەمدە ئېيتقۇچىالرمىز.قا قايتقۇچى، تەۋبە قىلغۇچى، هللاتەرجىمىسى: بىز ــــ  ③
 توپلىغان.مۇسلىم  ④
 بۇخارى توپلىغان. ⑤
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يف الجهاد، ملسو هيلع هللا ىلص عنها قالت: استأذنت النبي هللا أم املؤمنني ريض عن عائشة و . 194

 .«جهادكن الحج»فقال: 

مۇئمىنلەرنىڭ ئانىسى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇنداق دەيدۇ: . 194
لۇق ئىجازەت سورىغان ئىدىم، ۇدىن جىھادقا چىقىش توغر ملسو هيلع هللا ىلصمەن پەيغەمبەر »

 ②.«①دەپ جاۋاب بەردى تۇر<سىلەرنىڭ جىھادىڭالر ھەج قىلىش> :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
، هل عىل النساء من جهاد؟ هللاعنها قالت: قلت يا رسول هللا عن عائشة ريض . 195

 «.نعم، عليهن جهاد ال قتال فيه: الحج والعمرة»قال: 

 لالھ!ئى رەسۇلۇ» :مۇنداق دەيدۇ: مەن رەزىيەلالھۇ ئەنھائائىشە . 192
شۇنداق، ئايالالرغا » :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دەپ سورىسام،« ؟ۇمزرەجىھاد پ ىمۇئايالالرغ

دەپ جاۋاب « رتۇقىلىش ەھەج ۋە ئۆمرەرز پئۇ بولسىمۇ  ،بارجەڭسىز جىھاد 
 ③.بەردى

 
 باب -31

ئايال كىشى پىتنىدىن خالىي ھالەتتە ئەمىرنىڭ 
ئىجازىتى بىلەن جىھادقا چىقىشىنىڭ دۇرۇس 

 ئىكەنلىكى ھەققىدە

إذا أراد أن يخرج أقرع ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي »قالت:  عنهاهللا عن حديث عائشة ريض . 196

، فأقرع بيننا يف غزوة غزاها، فخرج ملسو هيلع هللا ىلصبني نسائه، فأيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي 

 .«بعد ما أنزل الحجابملسو هيلع هللا ىلص فيها سهمي، فخرجت مع النبي 

                                                            
ئائىشە > :ئىبنى بەتتال مۇنداق دېگەن» مۇنداق دەيدۇ:بۇ ھەدىسنى شەرھىلەپ ئىبنى ھەجەر   ①

 فتح»)<« ئەمەسلىكىنى ئىسپاتاليدۇ رزەنىڭ مەزكۇر ھەدىسى جىھادنىڭ ئايالالرغا پئەنھا رەزىيەلالھۇ

ئەين بولغان ھالەتلەرنىڭ ھەممىسىدە  رزەجىھاد پ ،شۇنىڭ ئۈچۈن .(بەت -72توم  -6« الباري
 ،بولىدۇ. ئۇ بولسىمۇ رزەھالەتتە پئەمما بەزىدە بىرال ئەمەس،  رزەچىقىش پ جىھادقائايالالرنىڭ ئۈستىگە 

ئېلىپ بارسا، ئايال كىشى ئۆزىنى ۋە  رىكىتىەئەگەر دۈشمەن بىر شەھەرگە بېسىپ كىرسە ۋە تازىالش ھ
 «العمدة يف اعداد العدة») بولىدۇ رزەئۆزى بىلەن بىرگە بولغان كىشىلەرنى قوغداش ئۈچۈن جەڭ قىلىش پ

 (.بەت -29
 بۇخارى توپلىغان. ②
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد ۋە ئىبنى ماجە توپلىغان؛ ئىبنى ھەجەر، ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت  ③
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سەپەرگە  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر»ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇنداق دەيدۇ: . 196
چىقماقچى بولغاندا، ئاياللىرىنىڭ ئارىسىدا چەك تاشاليتتى. چەك كىمگە 

غازاتقا  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەربىر قېتىم چىقسا، سەپەرگە شۇنى بىللە ئېلىپ چىقاتتى. 
 .چەك ماڭا چىقتى ىغانىدى،بىزنىڭ ئارىمىزدا چەك تاشل قماقچى بولۇپ،چى

 ۋاقىت . بۇتىمبىلەن بىللە چىق ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرمەن  ،شۇنىڭ بىلەن
 ①«.ھىجابلىنىش پەرز بولغاندىن كېيىنكى چاغ ئىدى

كان يدخل عىل أم حرام بنت ملسو هيلع هللا ىلص  هللا، أن رسول عنههللا ريض  عن أنس بن مالك. 197

يوما، هللا ملسو هيلع هللا ىلص ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول 

، ثم استيقظ وهو يضحك، قالت: فقلت: هللا ملسو هيلع هللا ىلصفأطعمته، ثم جلست تفيل رأسه، فنام رسول 

، يركبون ثبج هللاناس من أمتي عرضوا عيل، غزاة يف سبيل »؟ قال: هللاما يضحكك يا رسول 

قالت: فقلت: يا  -يشك أيهام  -« مثل امللوك عىل األرسة»، أو «هذا البحر، ملوكا عىل األرسة

م استيقظ وهو يضحك، أن يجعلني منهم، فدعا لها، ثم وضع رأسه، فنام، ث هللا، ادع هللارسول 

، «هللاغزاة يف سبيل  ناس من أمتي عرضوا عيل»؟ قال: هللاقالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول 

أنت من »أن يجعلني منهم، قال:  هللا، ادع هللاكام قال يف األوىل، قالت: فقلت: يا رسول 

، فركبت أم حرام بنت ملحان البحر يف زمن معاوية، فرصعت عن دابتها حني خرجت «األولني

 .البحر، فهلكتمن 

: رەسۇلۇلالھ مۇنداق دەيدۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەنەس ئىبنى مالىك . 197
ى ن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  مۇقېشىغا كىرەتتى، ئۇ بىنتى مىلھاننىڭ ئۇممۇ ھەرام ملسو هيلع هللا ىلص

 ئىبنى سامىتنىڭ ئايالى ئىدى.  ەئۇممۇ ھەرام ئۇباد .تاماق بىلەن كۈتۈۋاالتتى
 ئادىتى بويىچە ئۇ گەنىدى،ئۇنىڭ قېشىغا كىر ملسو هيلع هللا ىلصبىر كۈنى رەسۇلۇلالھ 

 ملسو هيلع هللا ىلص ئاندىن ئولتۇرۇپ رەسۇلۇلالھ تاماق بىلەن كۈتۈۋالدى.نى  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 كۈلگەن پېتى ۋە ئۇخالپ قالدى ملسو هيلع هللا ىلصنىڭ بېشىنى تاراۋاتاتتى، رەسۇلۇلالھ 

دەپ  «نېمە ئۈچۈن كۈلۈپ كەتتىڭ؟ئى رەسۇلۇلالھ! »ئۇممۇ ھەرام:  ②ئويغاندى.

                                                            
 بۇخارى توپلىغان. ①
گە مەھرەم  ملسو هيلع هللا ىلصنىڭ رەسۇلۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھا ئۇممۇ ھەرام الىمالرئ»ئىمام نەۋەۋى مۇنداق دەيدۇ:  ②

م ئۇممۇ ھەرا ،ئۇنىڭ قېشىغا كىرەتتى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،بىرلىككە كەلدى. شۇنىڭ ئۈچۈن گەئىكەنلىكى
ھ رەسۇلۇلالھەمدە ئۇ  قوياتتى چېچىنى تاراپۋە ئۇنىڭ  تاماق بىلەن كۈتۈۋاالتتىئۇنى رەزىيەلالھۇ ئەنھا 

ۇممۇ ئ الىمالربىر قىسىم ئ. ۇنىڭ قېشىدا ئۇخاليتتىئ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ گە مەھرەم بولغانلىقى ئۈچۈن،  ملسو هيلع هللا ىلص
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چۈشۈمدە( ئۈممىتىمدىن بىر تۈركۈم كىشىلەر »): ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  سورىۋېدى،
كېمە خۇددى تەخت ئۈستىدىكى شاھالردەك يولىدا غازات قىلىش ئۈچۈن  هللا

 نىڭهللائى رەسۇلۇلالھ! »: ممۇ ھەرامدېدى. ئۇ «بىلەن دېڭىزدا كېتىۋاتقۇدەك
 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،دېدى «ساڭقاتارىدىن قىلىشىغا دۇئا قىل شۇالرنىڭ مۇمېنى

 ۋە يەنە كۈلگەن ئاندىن بېشىنى قويۇپ ئۇخالپ قالدى .ئۇنىڭغا دۇئا قىلدى
 «نېمە ئۈچۈن كۈلۈپ كەتتىڭ؟ئى رەسۇلۇلالھ! »ئويغاندى. ئۇممۇ ھەرام: پېتى 

 .يۇقىرىقىدەك چۈش كۆرگەنلىكىنى ئېيتتى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ۋېدى،دەپ سورى
ا ارىدىن قىلىشىغقات شۇالرنىڭ مۇنىڭ مېنىهللائى رەسۇلۇلالھ! »ئۇممۇ ھەرام: 

ىن قېتىمقىالر قاتارىد ىلقاۋۋائ ىزس: »ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ گەنىدى،دې «ساڭدۇئا قىل
 دېدى.  «ئورۇن ئالدىڭىز
دېڭىز  دەۋرىدەنىڭ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ەئۇممۇ ھەرام مۇئاۋىيدەرۋەقە، 

دىن ىغئۇلى سەپىرىگە قاتناشتى ۋە قارشى تەرەپكە ئۆتۈپ بولغاندىن كېيىن
 ①.ۋاپات بولدى يىقىلىپ چۈشۈپ

قال:  .ملسو هيلع هللا ىلصعنه قال: ملا كان يوم أحد، انهزم الناس عن النبي هللا عن أنس ريض . 198

ولقد رأيت عائشة بنت أيب بكر، وأم سليم وإنهام ملشمرتان، أرى خدم سوقهام تنقالن القرب 

عىل متونهام، ثم تفرغانه يف أفواه القوم، ثم ترجعان فتمآلنها، ثم تجيئان فتفرغانها يف أفواه 

 .القوم

ئۇھۇد غازىتى كۈنى بىر »ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 198
نى تاشالپ قاچقاندا، مەن ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ  ملسو هيلع هللا ىلص كىشىلەر پەيغەمبەر قىسىم

زىيەلالھۇ ۋە ئۇممۇ سۇلەيم رەرەزىيەلالھۇ ئەنھا ئەنھۇنىڭ قىزى ئائىشە 
 سۇ توشۇۋاتقانلىقىنى كۆردۈم. ئۇالرپۇشقاقلىرىنى تۈرگەن ھالدا نىڭ ئەنھاالر

غا غزىئا مۇجاھىدالرنىڭكېلىپ، لىرىگە ئارتىپ نى مۈرىقاچىالنغان تۇلۇمسۇ 
كېلىپ، يەنە يەنە سۇ تولدۇرۇپ  تۇلۇمدىكى سۇ تۈگىسە قۇياتتى.

 ②«.قۇياتتىمۇجاھىدالرنىڭ ئاغزىغا 

                                                            
بىرى ئىكەنلىكىنى بايان  ئېمىلداش ھاممىلىرىدىننىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ھەرام رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ 

 بەت(. -28توم  -13ناملىق كىتابى  «حيح مسلمرشح ص»نەۋەۋىنىڭ ) «قىلدى
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
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عنه، قسم مروطا بني نساء هللا قال ثعلبة بن أيب مالك: إن عمر بن الخطاب ريض . 199

املؤمنني، أعط هذا ابنة من نساء املدينة، فبقي مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمري 

التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت عيل، فقال عمر: أم سليط أحق، وأم سليط هللا ملسو هيلع هللا ىلص رسول 

 .، قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحدهللا ملسو هيلع هللا ىلصمن نساء األنصار، ممن بايع رسول 

سەئلەبە ئىبنى ئەبۇ مالىك مۇنداق دەيدۇ: ئۆمەر ئىبنى خەتتاب . 199
مەدىنە ئاياللىرىدىن بەزىلىرىگە كىيىم تارقىتىپ بەرگەندە ەنھۇ رەزىيەلالھۇ ئ

ئېشىپ قالدى. ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ  ئېسىل كىيىم بىر قۇر
نىڭ ئەلى سېنىڭ ئايالىڭغا، يەنى! بۇنى ئەمىرۇلمۇئمىنىنئى » يېنىدىكىلەر:

ۆمەر ئ گەنىدى،دې «ۈلسۈمگە بەرگىنگئۇممۇ  نىڭ نەۋرىسى ملسو هيلع هللا ىلصقىزى، پەيغەمبەر 
 ملسو هيلع هللا ىلص، ئۇ پەيغەمبەر تېخىمۇ ھەقلىقت ىبۇنىڭغا ئۇممۇ سەل» رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:

 گە بەيئەت قىلغان ئەنسارى ئايالالردىن بولۇپ، ئۇھۇد ئۇرۇشىدا بىزگە تۇلۇم
  ①دېدى.« سۇ توشۇپ بەرگەنىدى بىلەن

نسقي ونداوي ملسو هيلع هللا ىلص قالت: كنا مع النبي  عنهاهللا ريض عن الربيع بنت معوذ . 211

 .الجرحى، ونرد القتىل إىل املدينة

بىز »رۇبەييىئ بىنتى مۇئەۋۋىز رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇنداق دەيدۇ: . 244
ۇجاھىدالرغا سۇ توشۇپ بىلەن غازاتقا چىققان ۋاقتىمىزدا م ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

ىگە مەدىن ڭ جەسەتلىرىنىرەتتۇق، يارىدارالرنى داۋااليتتۇق ۋە شەھىدلەرنىبى
 ②«.يۆتكەيتتۇق
عنه، أن أم سليم اتخذت يوم حنني خنجرا، فكان معها، فرآها هللا ريض  عن أنس. 211

ما هذا هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »، هذه أم سليم معها خنجر، فقال لها رسول هللاأبو طلحة، فقال: يا رسول 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص قالت: اتخذته إن دنا مني أحد من املرشكني، بقرت به بطنه، فجعل رسول « الخنجر؟

 .يضحك

 ۇھۈنەين غازىتى كۈنى ئۇممۇ مۇنداق دەيدۇ: ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھ. 241
نى بىر خەنجەرنەچچە ۋاقىتتىن بېرى ئۆز يېنىدا ساقالپ كېلىۋاتقان لەيم ۇس

لەيمدە ۇس ۇئۇمم !لالھرەسۇلۇئى » كۆرۈپ:بۇنى ئەبۇ تەلھە  ،ئېلىۋالغان ئىدى
دەپ « مە خەنجەر؟ېبۇ ن»ڭدىن: ىئۇن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دېدى.« خەنجەر بار ئىكەن

                                                            
 بۇخارى توپلىغان. ①
 بۇخارى توپلىغان. ②
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مۇشرىكالرنىڭ بىرەرسى ماڭا يېقىنلىشىپ » لەيم:ۇس ۇ، ئۇممغانىدىسورى
 ملسو هيلع هللا ىلص ەر. پەيغەمبدىېد «دەپ ئېلىۋالدىم تەيېۋۈسۆقالسا بۇنىڭ بىلەن قارنىنى ب

 ①.كەتتىكۈلۈپ  بۇنى ئاڭالپ
يغزو بأم سليم ونسوة هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: كان رسول هللا ريض  عن أنس بن مالكو . 212

 .املاء، ويداوين الجرحىمن األنصار معه إذا غزا، فيسقني 

غازاتقا چىقسا  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 242
ئۇممۇ سۇلەيم قاتارلىق بىر تۈركۈم ئەنسارى ئايالالرنى بىللە ئېلىپ چىقاتتى. 

 ②رىش ۋە يارىدارالرنى داۋاالش بىلەن مەشغۇل بوالتتى.مۇجاھىدالرغا سۇ بىئۇالر 
سبع غزوات، هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنها قالت: غزوت مع رسول هللا ريض  األنصارية عن أم عطية. 213

 .أخلفهم يف رحالهم، فأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم عىل املرىض

رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇنداق دەيدۇ: مەن ئۇممۇ ئەتىييە ئەنسارى . 243
-ۈكيبىلەن بىللە يەتتە قېتىم غازاتقا چىقتىم. ئۇالرنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

 رەتتىم، يارىدارالرنى داۋااليتتىمىنى ساقالپ، تاماقلىرىنى ئېتىپ بىتاقىلىر
 ③ۋە كېسەللەرگە قارايتتىم.

 
 باب -32

قۇرۇقلۇق پەزىلىتى ۋە ئۇنىڭ دېڭىز جىھادىنىڭ 
 جىھادىدىن ئەۋزەل ئىكەنلىكى ھەققىدە

الذي يصيبه املائد يف البحر »أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  ،عنهاهللا عن أم حرام ريض . 214

 «.القيء له أجر شهيد والغرق له أجر شهيدين

للامئد أجر شهيد، »غزاة البحر: هللا ملسو هيلع هللا ىلص قالت: ذكر رسول  :والحميدي عنها بلفظ

عز وجل أن يجعلنى منهم، قال: هللا ادع  !هللاقالت فقلت: يا رسول «. وللغرق أجر شهيدين

 .فامتت فغزت البحر فلام خرجت ركبت دابتها فسقطت«. اللهم اجعلها منهم»

قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  نەقىلئۇممۇ ھەرام رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن . 244

                                                            
 توپلىغان. مۇسلىم ①
 توپلىغان. مۇسلىم ②
 توپلىغان. مۇسلىم ③



  

139 

دېڭىز دولقۇنلىرىنىڭ سەۋەبىدىن بېشى قېيىپ قۇسقان » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص
ھىدنىڭ ئەجرىگە، غەرق بولۇپ ئۆلگەن كىشى ئىككى ەبىر ش كىشى

 ①.«شەھىدنىڭ ئەجرىگە ئېرىشىدۇ
ھۇمەيدى ئۇممۇ ھەرام رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى نەقىل 

ان بېشى قېيىپ قۇسق»دېڭىز غازىتىنى تىلغا ئېلىپ:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر قىلغان: 
ئۈچۈن ھىدنىڭ ئەجرى، غەرق بولۇپ ئۆلگەن كىشى ەبىر شئۈچۈن  كىشى

نىڭ هللائى رەسۇلۇلالھ! »دېگەنىدى، مەن: « بار ئىككى شەھىدنىڭ ئەجرى
: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر دېسەم، « ساڭقاتارىدىن قىلىشىغا دۇئا قىل شۇالرنىڭ مۇېنىم
دەپ دۇئا قىلدى. ئۇممۇ ھەرام « ! ئۇنى شۇالرنىڭ قاتارىدىن قىلغىنهللائى »

رەزىيەلالھۇ ئەنھا دېڭىز غازىتىغا چىقىپ ئۇالغقا مىنگەندە يىقىلىپ چۈشۈپ 
 ②ۋاپات بولدى.

أول » يقول:هللا ملسو هيلع هللا ىلص قالت: سمعت رسول عنها هللا عن أم حرام بنت ملحان ريض . 215

أنا فيهم؟ قال: هللا ، قالت أم حرام: قلت: يا رسول «جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا

: ، فقلت«أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيرص مغفور لهمملسو هيلع هللا ىلص: »، ثم قال النبي «أنت فيهم»

 .«ال»؟ قال: هللاأنا فيهم يا رسول 

مۇنداق دەيدۇ: مەن يەلالھۇ ئەنھا رەزىمىلھان بىنتى ئۇممۇ ھەرام . 242
غا قوشۇن تۇنجىئۈممىتىمدىن دېڭىزدا غازات قىلىدىغان »نىڭ:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ئى رەسۇلۇلالھ! مەن »دېگەنلىكىنى ئاڭالپ:  «)جەننەت( ۋاجىب بولدى
سىز ئۇالرنىڭ » :ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ىسام،دەپ سور «ئۇالرنىڭ قاتارىدىنمۇ؟

ئۈممىتىمدىن قەيسەر شەھىرىگە غازات قىلىدىغان »دېدى. ئاندىن:  «قاتارىدىن
ئى »دېدى. مەن:  «ىرەت قىلىنىدۇپمەغ نىڭ گۇناھلىرىتۇنجى قوشۇن

 ③دېدى. «ياق»ئۇ:  سام،دەپ سورى «رەسۇلۇلالھ! مەن ئۇالرنىڭ قاتارىدىنمۇ؟
غزوة يف البحر خري من »: ملسو هيلع هللا ىلصهللا بن عمرو بن العاص قال: قال رسول هللا عن عبد. 216

الرب، ومن أجاز البحر فكأمنا أجاز األودية كلها، واملائد فيه كاملتشحط يف عرش غزوات يف 

 «.دمه

                                                            
 دېگەن.« ھەسەن»، ئەلبانى توپلىغانئەبۇ داۋۇد ۋە تەبرانى  ①
 دېگەن.« ھەسەن»ئەلبانى ، توپلىغانئەبۇ داۋۇد  ②
 بۇخارى توپلىغان. ③
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 نەقىلدىن ۇرەزىيەلالھۇ ئەنھ ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر ئىبنى ئاس. 246
بىر قېتىملىق دېڭىز غازىتى » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصقىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر 

كىمكى دېڭىزنى كېزىپ  ئون قېتىملىق قۇرۇقلۇق غازىتىدىن ياخشىدۇر،
. دېڭىزدا بېشى قايغان ئۆتسە، ھەممە باياۋانالرنى كېزىپ ئۆتكەنگە باراۋەردۇر

 ①«.كىشى ئۆزىنىڭ قېنىغا بويىلىپ ياتقان كىشىگە ئوخشاشتۇر
 

 باب -33

جەڭدە تەكبىر ئېيتىشنىڭ مۇستەھەب 
 ھەققىدە ئىكەنلىكى

خرج إىل خيرب، فجاءها ليال، وكان إذا جاء ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  ،عنههللا عن أنس ريض . 217

قوما بليل ال يغري عليهم حتى يصبح، فلام أصبح خرجت يهود مبساحيهم ومكاتلهم، فلام 

أكرب، خربت خيرب إنا إذا نزلنا ملسو هيلع هللا ىلص: »هللا ، محمد والخميس، فقال النبي هللارأوه قالوا: محمد و

 .«بساحة قوم، فساء صباح املنذرين

 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر: مۇنداق دەيدۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەنەس ئىبنى مالىك . 247

 پيىتىباردى. ئۇ بىرەر يۇرتقا  يىتىپخەيبەرگە قاراپ يۈرۈش قىلىپ كېچىدە 
بارسا تاڭ ئاتمىغۇچە ھۇجۇم قىلمايتتى. تاڭ ئاتقاندا، تېرىقچىلىق 
سايمانلىرىنى كۆتۈرۈشۈپ )سېپىل سىرتىدىكى( ئېكىنزارلىقىغا چىقىپ 

مۇھەممەد كەپتۇ! مۇھەممەد »ېتىۋاتقان خەيبەر يەھۇدىيلىرى بىزنى كۆرۈپ: ك
دەپ ۋارقىراشقا )ۋە كەينىگە قاراپ قېچىشقا(  «الپ كەپتۇ!قوشۇن باش

ئالالھۇ ئەكبەر! خەيبەر ھاالك بولدى. »: ملسو هيلع هللا ىلص باشلىدى. شۇنىڭ بىلەن، پەيغەمبەر
ئاگاھالندۇرۇش  قانداق بىر دۈشمەننىڭ تەۋەلىكىگە كىرىدىكەنمىز،بىز 
 ②دېدى.« گەنلەرنىڭ ئەھۋالى يامان بولىدۇبىرىل

 
 باب -34

                                                            
بۇخارىنىڭ شەرتىگە »دېگەن، زەھەبى « سەھىھ»توپلىغان؛ ھاكىم  ۋە بەيھەقى ھاكىم، تەبرانى  ①

 دېگەن.« چۈشىدۇ
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
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جىھادقا تەييارلىق قىلىشنىڭ ۋاجىب 
 ئىكەنلىكى ھەققىدە

ةٍ  مۇنداق دەيدۇ:تائاال  هللا وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قَُوَ دۈشمەنلىرىڭالر » ﴾﴿َوأَعَِدُ
 .①«كۈچ تەييارالڭالر )بىلەن ئۇرۇش قىلىش( ئۈچۈن قولۇڭالردىن كېلىشىچە

ْنِبَعاَثُهْم يەنە مۇنداق دەيدۇ: تائاال هللا  ُ ا ةً َولَِكْن َكِرهَ اّلَلَ وا لَُه عَُدَ َج َْلَعََدُ ﴿َولَْو أََراُدوا الُْخُرو
ئەگەر ئۇالرنىڭ جىھادقا چىقىش نىيىتى بولسا، » فََثَبََطُهْم َوِقيَل اقُْعُدوا َمَع الَْقاعِِديَن﴾

ئۇالرنىڭ چىقىشىنى  هللائەلۋەتتە ئۇنىڭغا تەييارلىق قىالتتى لېكىن 
ياقتۇرمىدى، )ئۇالرنىڭ دىللىرىغا ھۇرۇنلۇقنى سېلىپ( ئۇالرنىڭ ئىرادىسىنى 

ئۆيلىرىدە قېلىپ قالغۇچىالر )يەنى ئايالالر، كىچىك >( :سۇندۇردى. )ئۇالرغا
 ②«.دېيىلدى <ئاجىزالر( بىلەن قېلىڭالر ۋە بالىالر

وهو عىل املنرب يقول: هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: سمعت رسول هللا عن عقبة بن عامر ريض . 218

ةٍ » وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قَُوَ  .«، أال إن القوة الرمي، أال إن القوة الرمي، أال إن القوة الرمي﴾﴿َوأَعَِدُ

مەن »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: بنى ئامىر ىئۇقبە ئ. 248
دۈشمەنلىرىڭالر )بىلەن ئۇرۇش قىلىش( دە تۇرۇپ: >نىڭ مۇنبەر ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

دېگەن ئايەتنى ئوقۇغاندىن  ③كۈچ تەييارالڭالر< ئۈچۈن قولۇڭالردىن كېلىشىچە
بىلىپ قويۇڭالركى، كۈچ تەييارالش دېگەن ئوق ئېتىشتۇر! بىلىپ كېيىن: >

قويۇڭالركى، كۈچ تەييارالش دېگەن ئوق ئېتىشتۇر! بىلىپ قويۇڭالركى، كۈچ 
 ⑤«.④تەييارالش دېگەن ئوق ئېتىشتۇر!< دېگەنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم

 
 باب -35

ۋە ئۇنى  پەزىلىتى يولىدا ئوق ئېتىشنىڭ هللا
                                                            

 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -64سۈرە ئەنفال  ①
 ئايەت. -46تەۋبە سۈرە  ②
 مى.ىئايەتنىڭ بىر قىس -64سۈرە ئەنفال  ③
لەن ئادەتلىنىش بىئوق ئېتىشقا تەييارلىق قىلىش »سەنئانى بۇ ھەدىسنى شەرھىلەپ مۇنداق دەيدۇ:  ④

 -1374توم  -4« سبل السالم») «بولىدۇ، ياخشى ئاتالمىغان ئادەمنى كۈچ تەييارلىدى دېگىلى بولمايدۇ
 بەت(.

 مۇسلىم توپلىغان. ⑤
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 تەرك ئېتىشنىڭ گۇناھى

حصن الطائف،  ملسو هيلع هللا ىلصقال: حارصنا مع النبي  عنههللا ريض  عن أيب نجيح السلمي. 219

 .«، فبلغه، فله درجة يف الجنةهللاسبيل  من رمى بسهم يف»يقول: هللا ملسو هيلع هللا ىلص  فسمعت رسول

بلغت قال: ف «.فرمى فبلغ»؟ قال: درجة يف الجنة ، إن رميت، فبلغت، فيلهللافقال رجل: يا نبي 

 .يومئذ ستة عرش سهام

 بىز رەسۇلۇلالھئەبۇ نەجىھ سۇلەمى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 249
مۇھاسىرىگە ئالدۇق. شۇ چاغدا مەن نى قەلئەسى تائىفبىللە بىلەن  ملسو هيلع هللا ىلص

 ،كۈزسەگئوق تەدۈشمەنگە بىر پاي يولىدا هللا كىمكى »نىڭ:  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
ىنى دېگەنلىك «ۈلىدۇمەرتىۋىسى بىر دەرىجە يۇقىرى كۆتۈر ىكىجەننەتتئۇنىڭ 

نىڭ پەيغەمبىرى! مەن ئوق ئېتىپ دۈشمەنگە تەگكۈزسەم، هللائى »ئاڭالپ: 
دەپ سورىغانىدىم، « ۈلەمدۇ؟بىر دەرىجە يۇقىرى كۆتۈر ەممەرتىۋ ىكىجەننەتت

تال ئوقنى  16 مەن كۈنى ۇش دېدى.« ئېتىپ تەگكۈزسەڭ: »ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
 ①.كۈزدۈمگتە دۈشمەنگە
من بلغ  ،ارموا» يقول:هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: سمعت رسول هللا عن كعب بن مرة ريض . 211

، وما الدرجة؟ هللا، فقال له عبد الرحمن بن النحام: يا رسول «به درجة لههللا العدو بسهم رفع 

 «.أما إنها ليست بعتبة أمك ما بني الدرجتني مائة عام»قال: 

 مۇنداق دەيدۇ: مەن رەسۇلۇلالھ ۇرەزىيەلالھۇ ئەنھ كەئب ئىبنى مۇررە. 214

ە، كۈزسگكىمكى دۈشمەنگە بىر تال ئوق تەدۈشمەنلەرگە( ئېتىڭالر! »)نىڭ:  ملسو هيلع هللا ىلص
 «بىر دەرىجە يۇقىرى كۆتۈرىدۇ مەرتىۋىسىنىئۇنىڭ هللا  (قىيامەت كۈنى)

ىر بئى رەسۇلۇلالھ! »ئاندىن ئابدۇلالھ ئىبنى نەھام:  ئاڭلىدىم. دېگەنلىكىنى
، دىىەپ سورىغاند« قانچىلىك؟ ىدەرىجىنىڭ ئارىلىقدەرىجە بىلەن يەنە بىر 

ئۇ ئۆيۈڭنىڭ بوسۇغىسىچىلىك ئارىلىق ئەمەس بەلكى ئىككى »: ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
 ②دېدى.« ىدۇريىللىق مۇساپ 144دەرىجىنىڭ ئارىلىقى 

من رمى »يقول:  هللا ملسو هيلع هللا ىلصرسول قال: سمعت  عنههللا عن عمرو بن عبسة ريض . 211

 «.فهو له عدل محررة هللابسهم يف سبيل 

 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: مەن رەسۇلۇلالھئەمر ئىبنى ئەبەسە . 211

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»؛ شۇئەيب ئەرنەئۇت توپلىغان بەيھەقى ۋە ئىبنى ئەساكىرئەھمەد،  ①
 دېگەن.« سەھىھ»ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت ئەلبانى  ؛توپلىغان ۋە ئىبنى ھىببان نەسائى ،ئەھمەد ②
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يولىدا بىر پاي ئوق هللا كىمكى »: دېگەنلىكىنى ئاڭلىغانمۇنداق  نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص
 ①.«بىرىلىدۇنىڭ ساۋابى قىلغان دبىر قۇل ئازائۇنىڭغا  ،ئاتسا

من شاب »يقول: هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: سمعت رسول عنه هللا ريض عن عمرو بن عبسة و . 212

أو مل  فبلغ العدو هللاكانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم يف سبيل  هللاشيبة يف سبيل 

 «.يبلغ كان له كعتق رقبة، ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار عضوا بعضو

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: مەن بنى ئەبەسە ىئەمىر ئ. 212
چى ېيولىدا چ هللا»مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان:  نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
نۇر بولىدۇ.  كىشىگەقىيامەت كۈنى ئۇ  لىرىچاچكىشىنىڭ ئاق ئاقارغان 
شمەنگە ۈدئوق  ،ئوق ئاتساقارىتىپ بىر پاي  دۈشمەنگە داىيول هللاكىمكى 

نىڭ ساۋابى قىلغان دبىر قۇل ئازائاتقۇچىغا  تەگسۇن ياكى تەگمىسۇن
ئۇ  هللاقىيامەت كۈنى  ،قىلسا دئمىن قۇلنى ئازاۇ. كىمكى بىر ميېزىلىدۇ

قۇلنىڭ ھەربىر ئەزاسى ئۈچۈن ئازاد قىلغۇچىنىڭ ھەربىر ئەزاسىنى ئوتتىن 
 ②«.ئازاد قىلىدۇ

وجابر بن عمري األنصاري هللا  عن عطاء بن أيب رباح قال: رأيت جابر بن عبد. 213

كل يشء »يقول : هللا ملسو هيلع هللا ىلص يرمتيان فمل أحدهام فجلس، فقال له اآلخر: كسلت، سمعت رسول 

عز وجل فهو لهو أو سهو إال أربع خصال: ميش الرجل بني الغرضني، هللا كر ليس من ذ 

 .«وتأديبه فرسه، ومالعبة أهله، وتعلم السباحة

ئەتا ئىبنى ئەبۇ رەباھ مۇنداق دەيدۇ: مەن جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ . 213
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۋە جابىر ئىبنى ئۆمەير ئەنسارى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئوق 

 ئىچى پۇشۇپئېتىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم. ئاندىن ئۇ ئىككىسىنىڭ بىرى 
مەن  !؟ھورۇنلۇق قىلىۋاتامسەن»ئۇنىڭغا:  ى، يەنە بىرغانىدىئولتۇرۇۋال

نى زىكىر هللا: ›مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
قىلىشتىن باشقا ئىشالرنىڭ ھەممىسى بىھۇدە ئىش ياكى خاتالىقتۇر لېكىن 

 ③،ئىككى نىشان ئوتتۇرىسىدا مېڭىش تۆت خىسلەت بۇنىڭدىن مۇستەسنا:
نى بىلەن ئوينىشىش ۋە سۇ ئۈزۈش ئايالى، ئۆز نى مەشىق قىلدۇرۇشئېتى

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت توپلىغان؛ ئەلبانى  تىرمىزى ۋە نەسائىئەبۇ داۋۇد،  ①
 دېگەن.« سەھىھ»نەسائى توپلىغان، ئەلبانى  ②
نىشان تاختىسى بەلگىلەپ، ئوقنى شۇ نىشانغا تەگكۈزۈشنى  ــــئىككى نىشان ئوتتۇرىسىدا مېڭىش  ③

 مەشىق قىلىشنى كۆرسىتىدۇ.
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 ①«.< دېدىئۆگىنىش
عىل نفر من أسلم ينتضلون، ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: مر النبي هللا عن سلمة بن األكوع ريض . 214

قال: « ارموا بني إسامعيل، فإن أباكم كان راميا ارموا، وأنا مع بني فالنملسو هيلع هللا ىلص: »فقال النبي 

أنت و ، قالوا: كيف نرمي «ما لكم ال ترمون؟ملسو هيلع هللا ىلص: »فأمسك أحد الفريقني بأيديهم، فقال النبي 

 .«ارموا فأنا معكم كلكمملسو هيلع هللا ىلص: »معهم؟ قال النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص مۇنداق دەيدۇ: پەيغەمبەر  سەلەمە ئىبنى ئەكۋەئ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 214

ېنىدىن يكىشىلەرنىڭ ىلىك ئەسلەم قەبىلئوق ئېتىشنى مەشىق قىلىۋاتقان 
سىلەرنىڭ  !ئېتىڭالر ،ئى ئىسمائىلنىڭ ئوغۇللىرى»: ۈپ كېتىۋېتىپئۆت

دېدى.  «ئېتىڭالر! مەن پاالنى جەمەت تەرەپتە .ئىدى ھەم مەرگەنئاتاڭالر 
 توختاپ قالدى.بىرى ئوق ئېتىشتىن  تىنرۇھۇئىككى گشۇنىڭ بىلەن 

دەپ « سىلەرگە نېمە بولدى، ئاتمايسىلەرغۇ؟» ئۇالردىن: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
تۇرساڭ قانداق  تەرەپتەرەسۇلۇلالھ! سەن ئۇالر  ئى» :سورىغانىدى، ئۇالر

 ②دېدى.« تەرەپتەئېتىڭالر! مەن ھەممىڭالر »: ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. رەسۇلۇلالھ  !«ئاتىمىز؟
جمع أبويه ألحد إال لسعد بن ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: ما سمعت النبي هللا عن عيل ريض . 215

 .«يا سعد ارم فداك أيب وأمي»مالك، فإين سمعته يقول يوم أحد: 

مەن »مۇنداق دەيدۇ:  ئەنھۇرەزىيەلالھۇ تالىب  ۇئەلى ئىبنى ئەب. 212
ئىبنى مالىك )يەنى سەئىد ئىبنى ئەبۇ ۋەققاس(  دىنىڭ سەئ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

تەڭ تىلغا ئېلىپ تۇرۇپ )پىدا ئانىسىنى -ئاتا ا كىشىگەىن باشقت
الھ رەسۇلۇلمەن ئۇھۇد جېڭى بولغان كۈنى ئاڭالپ باقمىدىم.  قىلغانلىقىنى(

 ③<ئاتقىن !دىسەئئى بولسۇن ئانام ساڭا پىدا -ئاتا> نىڭ سەئىدكە: ملسو هيلع هللا ىلص
 ④«.غاندېگەنلىكىنى ئاڭلى

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»تەبرانى، نەسائى ۋە بەيھەقى توپلىغان؛ ئەلبانى  ①
 بۇخارى توپلىغان. ②
ئۇھۇد غازىتى »مۇنداق دەيدۇ: ناملىق كىتابىدا  «ميانشعب اإل»ئۆزىنىڭ  يمىىئەبۇ ئابدۇلالھ ھەل ③

 تەڭ ئانىسىنى-ئاتانىڭ ئۆز  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھئوق ئاتقاندا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ كۈنى سەئىد ئىبنى مالىك 
گە ھەرىكىتى-قىلغاندىن باشقا، ھېچبىر كىشىنىڭ ھېچبىر ئىش پىدا ئۇنىڭغا تىلغا ئېلىپ تۇرۇپ

شعب ») «نەقەدەر يۇقىرى ئىكەنلىكىگە دەلىلدۇرنىڭ پەزىلىتىئوق ئېتىشنىڭ  —ئۇنداق دېمىگەنلىكى 

 (.بەت -496توم  -2 «اإلميان
 مۇسلىم توپلىغان. بۇخارى ۋە ④
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برتس ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: كان أبو طلحة يترتس مع النبي هللا عن أنس بن مالك ريض . 216

 .، فينظر إىل موضع نبلهملسو هيلع هللا ىلصواحد، وكان أبو طلحة حسن الرمي، فكان إذا رمى ترشف النبي 

ئەبۇ تەلھە  مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەنەس ئىبنى مالىك. 216
ئىككىسى بىر قالقاندا مۇداپىئەلىنەتتى. ئەبۇ تەلھە ئۇستا  ملسو هيلع هللا ىلصبىلەن پەيغەمبەر 

چۈشكەن  ئۇ ئاتقان ئوقنىڭ ملسو هيلع هللا ىلصمەرگەن ئىدى شۇڭا ئۇ ئوق ئاتقاندا پەيغەمبەر 
 ①يېرىگە ھەۋەسلىنىپ قاراپ قوياتتى.

يدخل هللا إن : »يقولهللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: سمعت رسول هللا عن عقبة بن عامر ريض و . 217

بالسهم الواحد ثالثة نفر الجنة: صانعه يحتسب يف صنعته الخري، والرامي به، ومنبله. وارموا 

واركبوا، وأن ترموا أحب إيل من أن تركبوا. وليس اللهو إال يف ثالث: تأديب الرجل فرسه، 

 «ومالعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله. ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها

 .«كفرها»أو قال: 

رەسۇلۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: مەن ئوقبە ئىبنى ئامىر . 217
 سەۋەبلىكتائاال بىر پاي ئوق هللا »نىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان:  ملسو هيلع هللا ىلص

قىلىپ  ئۈمىدياخشىلىقنى  ، ئۇالر:ئۈچ كىشىنى جەننەتكە كىرگۈزىدۇ
 ش ۋەئوق ئېتى ،شۇڭا بەرگۈچى.ئاتقۇچىغا يەتكۈزۈپ ۋە  ئاتقۇچى، ۇچىياسىغ
ماڭا نىسبەتەن ئوق ئېتىپ مەشىق ! شنى مەشىق قىلىڭالرنىىئات م

داق مۇن. قىلغىنىڭالر ئات مىنىپ مەشىق قىلغىنىڭالردىنمۇ سۆيۈملۈكتۇر
غا كىرمەيدۇ: ئەر كىشىنىڭ ئېتىنى ىتاماش-ئۈچ تۈرلۈك ئىش بىھۇدە ئويۇن

 ۋە )يا بىلەن( ئوق ئېتىشى. شى، ئايالى بىلەن ئوينىشىشىۇق قىلدۇرىمەش
لغاندىن كېيىن ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈپ گىنىپ بوۆكىمكى ئوق ئېتىشنى ئ

تاشلىۋەتسە، نېئمەتنى تاشلىۋەتكەن بولىدۇ ياكى شۇ نېئمەتكە كاپىر بولغان 
 ②.«بولىدۇ

: تختلف بني هذين الغرضني عنههللا ريض  أن فقيام اللخمي، قال لعقبة بن عامر. 218

ه، مل أعانيهللا ملسو هيلع هللا ىلص : لوال كالم سمعته من رسول عنههللا ريض  عليك، قال عقبةوأنت كبري يشق 

 «من علم الرمي، ثم تركه، فليس منا»قال الحارث: فقلت البن شامسة: وما ذاك؟ قال: إنه قال: 

 .«قد عىص»أو 

                                                            
 توپلىغان.ۋە مۇسلىم بۇخارى  ①
 دېگەن.« ھەسەن»؛ شۇئەيب ئەرنەئۇت نەسائى توپلىغان ئەھمەد ۋەئەبۇ داۋۇد،  ②
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ئوقبە ئىبنى ئامىر رەزىيەلالھۇ  )ئىسىملىك بىرى( فۇقەيم لەخمىي. 218
ئوق ئېتىپ ئارىسىدا ۇ ئىككى نىشان ب ۇپمۇتۇرياشىنىپ قالغان »ئەنھۇغا: 

ئوقبە ئىبنى ئامىر رەزىيەلالھۇ گەنىدى، دې« ساڭا ئېغىر كەلمەمدۇ؟ رۈشيۈ
 بىر سۆزىنى ئاڭلىمىغان بولسام نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصئەگەر مەن رەسۇلۇلالھ »ئەنھۇ: 

ھارىس )راۋىي( مۇنداق دەيدۇ: مەن دېدى. « بوالتتىم بۇنچىۋاال قىلمىغان
ماسە: ىئىبنى شدەپ سورىسام،  «؟كەنئۇ قايسى سۆز: »ئىبنى شىماسەدىن

ئاندىن ئۇنى تەرك  بولۇپ كىمكى ئوق ئېتىشنى ئۆگىنىپ: ›ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ »
« ①ىكەندېگەن غان بولىدۇ<بىزگە ئاسىي بول>ياكى  <بىزدىن ئەمەس ەتسەئ

 ②دېدى.

ستفتح عليكم »يقول: هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: سمعت رسول هللا ريض  عن عقبة بن عامر. 219

 .«، فال يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمههللاأرضون، ويكفيكم 

قىلىنىدۇكى،  نەقىلدىن ئوقبە ئىبنى ئامىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 219
 ىھزېمىنالر فەت نۇرغۇنلىغان گەسىلەرپات ئارىدا : »مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
 دىنسىلەر، شۇ ۋاقىتتا بىرىدۇياردەم سىلەرگە . هللا بىرىلىدۇقىلىنىپ 
 ③.«بوشاپ قالمىسۇن تىلدۈرۈشتىنمەرگەنلىكنى يىدە بىرىڭالر ئۆزى

 
 باب -36

 يولىدا )يەنى جىھادتا( روزا تۇتۇشنىڭ پەزىلىتى هللا

من صام يوما »يقول: ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: سمعت النبي هللا عن أيب سعيد الخدري ريض . 221

 .«وجهه عن النار سبعني خريفاهللا ، بعد هللايف سبيل 

 ملسو هيلع هللا ىلص ھمەن رەسۇلۇلال رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:سەئىد  ۇئەب. 224
 ،يولىدا بىر كۈن روزا تۇتساهللا  كىكىم»مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان: نىڭ 
 ④«.دۇىراق قىلىي لىقيىل 74ختىن وزانى دىيۈز نىڭئۇهللا 

جعل هللا من صام يوما يف سبيل »قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  ،عنههللا عن أيب أمامة ريض . 221

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
 مۇسلىم توپلىغان. ③
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ④
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 «.النار خندقا كام بني السامء واألرضبينه وبني هللا 

 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  كى،دۇىنىقىل نەقىل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىنئۇمامە  ۇئەب. 221
بىلەن  ۇنىڭئهللا  ،يولىدا بىر كۈن روزا تۇتساهللا كىمكى »مۇنداق دېگەن: 

دا نى پەيغان بىر ئورەككېلىدى ىندەكمېز-ئاسمانكەڭلىكى سىدا ىئوتتۇر وزاخد
 ①«.قىلىدۇ
من صام يوما يف : »هللا ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول  :قالعنه هللا ريض عن عمرو بن عبسة . 222

 .«بعدت منه النار مسرية مائة عام هللاسبيل 

 كى،دۇىنىقىل نەقىل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ئەمىر ئىبنى ئەبەسە. 222
دوزاخ  ،يولىدا بىر كۈن روزا تۇتساهللا كىمكى »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 ②«.يىللىق مۇساپە يىراقلىشىدۇ 144ئۇنىڭدىن 

 
 باب -37

ئاتنىڭ پەزىلىتى ۋە ئۇنى جىھاد نىيىتىدە ياخشى پەرۋىش 
 قىلىشنىڭ ساۋابى ھەققىدە

ٍة َوّمْن ّرَباّط الَْخْيّل ُتْرّهُبوَن بّّه : تائاال مۇنداق دەيدۇ هللا وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ّمْن قَُوَ ﴿َوأَعَّدُ
ُ َيْعلَُمُهْم َوَما ُتْنّفُقوا ّمْن َشْيءٍ  يَن ّمْن ُدونّّهْم ََل َتْعلَُموَنُهُم الَِلَ ّ َوعَُدَوَُكْم َوآَخّر ّ ُيَوَفَ  عَُدَوَ الَِلَ ِّف َسّبيّل الَِلَ

دۈشمەنلىرىڭالر )بىلەن ئۇرۇش قىلىش( ئۈچۈن » إّلَْيُكْم َوأَْنُتْم ََل ُتْظلَُموَن﴾
ەن بۇنىڭ بىل .قورال كۈچى، جەڭ ئېتى تەييارالڭالرقولۇڭالردىن كېلىشىچە 

 باشقا ئۇالردىن ۋە دۈشمىنىڭالرنى ئۆزۈڭالرنىڭ دۈشمىنىنى، نىڭهللا
 تونۇيدۇ.هللا ئۇالرنى سىلەر تونۇمايسىلەر،  قورقۇتىسىلەر. دۈشمەنلەرنى
 ىلەرگەس بولسۇن، بولسا نېمە مەيلى قىلغىنىڭالر سەرپ يولىداهللا سىلەرنىڭ 

، سىلەرگە زۇلۇم قىلىنمايدۇ )يەنى بۇ ساۋابتىن بىرىلىدۇ تولۇق ساۋابى ئۇنىڭ
 ③«.ھېچنەرسە كېمەيتىلمەيدۇ(

                                                            
« سەھىھ»ئەلبانى دېگەن، نەۋەۋى ۋە « ھەسەن»ئابدۇقادىر ئەرنەئۇت  ؛توپلىغانۋە تەبرانى تىرمىزى  ①

 دېگەن.
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى تەبرانى توپلىغان،  ②
 ئايەت. -64سۈرە ئەنفال  ③
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 اُصْبًح  الُْمّغَْياّت فَ  ۞ قَْدًحا الُْموّرَياّت فَ ۞  َضْبًحا الَْعاّدَياّت ﴿وَ  مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا
غازىالرنىڭ دۈشمەنگە ھۇجۇم قىلىشىدا( ») ۞﴾ َجْمًعا بّهّ  َوَسْطَن فَ  ۞ َنْقًعا بّهّ  أََثْرَن فَ  ۞

ھاسىراپ يۈگۈرگۈچى، )قاتتىق يۈگۈرگەنلىكتىن( تۇۋاقلىرىدىن ئوت 
چىقارغۇچى، ئەتىگەندە )دۈشمەن ئۈستىگە( باستۇرۇپ كىرگۈچى، )قاتتىق 

چاڭ بىلەن دۈشمەن توپى -چاڭ چىقارغۇچى، شۇ توپا-چاپقانلىقتىن( توپا
 ①«.[2ـ1ىلەن قەسەمكى ]ئىچىگە كىرىپ كەتكۈچى ئاتالر ب

من احتبس فرسا يف سبيل هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »عنه قال: قال رسول هللا وعن أيب هريرة ريض . 223

 .«ه، وتصديقا بوعده، فإن شبعه، وريه وروثه، وبوله يف ميزانه يوم القيامة، إميانا بالل  هللا

 ھرەسۇلۇلالكى، نىدۇىقىل نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇھۇرەيرە  ۇئەب. 223
 ىگەۋەدىس ئۇنىڭ قان ۋەقا ئىمان ئېيتهللاكىمكى »دېگەن: مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلص

-يەپنىڭ ئات ئات باقسا، ئۇئاتاپ  غا )يەنى جىھادقا(يولى هللا ئىشەنگەن ھالدا
قىيامەت كۈنى ئۇ  ىيگەنلىرىدىن تارتىپس ەكلىگىنى ۋەزېتئىچكىنى، 

 ②«.غا سېلىپ تارتىلىدۇلىق تارازىسىىنىڭ ياخشىكىش
الخيل معقود يف نواصيها » :قالملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  ،عنههللا عن عروة البارقي ريض و . 224

 .«الخري إىل يوم القيامة

بەر پەيغەم قىلىنىدۇكى، نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ يقىرىرۋە باۇئ. 224
ئاتنىڭ كۇكۇلىسىغا قىيامەت كۈنىگىچە ياخشىلىق »: ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلص

 ③.«پۈتۈلگەندۇر
الخيل معقود يف نواصيها »قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  ،عنههللا عن عروة البارقي ريض و . 225

 «.الخري إىل يوم القيامة: األجر، واملغنم

بەر پەيغەم قىلىنىدۇكى، نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ يقىرىرۋە باۇئ. 222
ئاتنىڭ كۇكۇلىسىغا قىيامەت كۈنىگىچە ئەجىر ۋە »: ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلص

 ④.«پۈتۈلگەندۇرمەتتىن ئىبارەت ياخشىلىق يغەنى
الربكة يف نوايص هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »عنه قال: قال رسول هللا عن أنس بن مالك ريض . 226

                                                            
 ئايەتكىچە. -2ئايەتتىن  -1سۈرە ئادىيات  ①
 بۇخارى توپلىغان. ②
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ③
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ④
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 .«الخيل

قىلىنىدۇكى،  نەقىلئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 226
 ①«.ئاتنىڭ كۇكۇلىسىدا بەرىكەت باردۇر» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
الخيل معقود يف » قال:ملسو هيلع هللا ىلص عنه، عن النبي  هللاريض  األمناري عن أيب كبشة. 227

 .«نواصيها الخري وأهلها معانون عليها، واملنفق عليها كالباسط يده بالصدقة

 ،قىلىنىدۇكى نەقىلدىن ۇرەزىيەلالھۇ ئەنھ ئەنمارى ەئەبۇ كەبش. 227
، ۇرپۈتۈلگەندياخشىلىق  لىسىغائاتنىڭ كۇكۇ: »ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ئۇنىڭغا مال سەرپ نىڭ ياردىمىگە( ئېرىشىدۇ. هللائىگىسى بۇ ئات سەۋەبلىك )
ن ئېھسا-)يەنى توختىماي خەيرقولىنى ئېچىۋەتكەن  ئۈچۈنقىلغۇچى سەدىقە 

 ②.«يدۇكىشىگە ئوخشاقىلىپ تۇرىدىغان( 
الخيل معقود يف »هللا ملسو هيلع هللا ىلص: رسول قال: قال عنه هللا ريض  هللاعن جابر بن عبد . 228

معانون عليها، فامسحوا بنواصيها، وادعوا نواصيها الخري والنيل إىل يوم القيامة، وأهلها 

 «.لها بالربكة

 قىلىنىدۇكى، نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ. 228
قىيامەت كۈنىگىچە  غاىسىئاتنىڭ كۇكۇل: »ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 تىن(هللا). ئۇنىڭ كۇكۇلىسىنى سىالڭالر، پۈتۈلگەنمەت يياخشىلىق ۋە غەنى
 ③.!«تىلەڭالركەت ىئۇنىڭغا بەر
بعد هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: مل يكن يشء أحب إىل رسول هللا بن مالك ريض  عن أنس. 229

 .النساء من الخيل

رەسۇلۇلالھ »مۇنداق دەيدۇ:  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەنەس ئىبنى مالىك . 229
 ④«.ئىدىيوق نەرسە  رەكسۆيۈملۈك مۇئايالالردىن قالسا ئاتتىن ئۈچۈن ملسو هيلع هللا ىلص

الخيل ثالثة: هي لرجل » هللا ملسو هيلع هللا ىلص:عنه قال: قال رسول هللا أيب هريرة ريض عن . 231

وزر، وهي لرجل سرت، وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء 

 ، ثم مل ينسهللاعىل أهل اإلسالم، فهي له وزر، وأما التي هي له سرت، فرجل ربطها يف سبيل 

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەرنەئۇت ۋە شۇئەيب  تەبرانى، ئىبنى ھىببان ۋە ھاكىم توپلىغان، ئەلبانى ②
 دېگەن.« سەھىھ» ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت ئەھمەد توپلىغان، ئەلبانى ③

 دېگەن.« سەھىھ»توپلىغان، شۇئەيب ئەرنەئۇت نەسائى  ④
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له سرت، وأما التي هي له أجر، فرجل ربطها يف سبيل يف ظهورها، وال رقابها، فهي هللا حق 

ألهل اإلسالم يف مرج، أو روضة فام أكلت من ذلك املرج أو الروضة من يشء إال كتب له هللا 

عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، وال تقطع طولها فاستنت رشفا 

ات، وال مر بها صاحبها عىل نهر، فرشبت له عدد آثارها، وأرواثها حسنهللا أو رشفني إال كتب 

 .«له عدد ما رشبت حسناتهللا منه، وال يريد أن يسقيها إال كتب 

 ھرەسۇلۇلالقىلىنىدۇكى،  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە . 234
ئۇ بەزىلەر ئۈچۈن گۇناھ ئېلىپ  ،ئات ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ: »ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلص

دوزاخقا پەردە بولىدۇ، يەنە بەزىلەرگە ساۋاب ئېلىپ بەزىلەر ئۈچۈن  ،كېلىدۇ
 كمەنمەنچىلىرىيا،  ئىگىسىگە گۇناھ ئېلىپ كېلىدىغان ئات بولسا كېلىدۇ.

وزاخقا د. مۇسۇلمانالرغا دۈشمەنلىك قىلىش ئۈچۈن بېقىلغان ئاتتۇر ۋەش قىلى
 جىھادتىن باشقا ياخشى ئىشالر ئۈچۈن بېقىلغان،، پەردە بولىدىغان ئات بولسا

نىڭ ھەققىنى هللا گەدىنىدىكى ئۆز ئۇ ئاتنىڭ ئۈستىدىكى ۋە ئىگىسى
 ئەھلى ئىگىسىگە ساۋاب ئېلىپ كېلىدىغان ئات بولسا،. ىغان ئاتتۇرئۇنتۇم

 غالپ قويۇلغانيولىدا بىرەر يايالق ياكى بىرەر باغقا با هللا ئىسالم ئۈچۈن
گەن ئوتلىرى ياكى تېزەكلىگەن يىيايالق ياكى باغدىن  نىڭ. ئۇئاتتۇر

. دۇبىرىلىتېزەكلىرى ۋە ياكى سىيگەن سۈيدۈكلىرى مىقدارىدا نۇرغۇن ساۋاب 
بۇياققا يۈگۈرگەن ۋاقىتتا دەسسىگەن ھەربىر -ئارغامچىسىنى ئۈزۈۋېلىپ ئۇياق

نۇرغۇن ساۋابالرنى يازىدۇ.  هللاقەدىمى ۋە تېزەكلىگەن ھەربىر تېزىكىگىمۇ 
، گەرچە ئىگىسىنىڭ ئۇنى ر ئېرىقتىن ئۆتسىالىسى ئۇنى مىنىپ بىرەئىگ

سۇغۇرۇش نىيىتى بولمىغان ھالەتتە ئۇ ئېرىقتىن ئۆزى ئىچىۋالغان ھەربىر 
 ①«.نۇرغۇن ساۋاب يازىدۇ هللايۇتۇم سۇ ئۈچۈنمۇ 

الخيل ثالثة، ففرس »قال: ملسو هيلع هللا ىلص عنه، عن النبي هللا ريض  بن مسعودهللا عن عبد . 231

، هللافأما فرس الرحمن: فالذي يربط يف سبيل للرحمن، وفرس لإلنسان، وفرس للشيطان، 

وأما  .وأما فرس الشيطان: فالذي يقامر أو يراهن عليه .هللافعلفه وروثه وبوله، وذكر ما شاء 

 «.من فقر فرس اإلنسان: فالفرس يرتبطها اإلنسان يلتمس بطنها، فهي تسرت

 ،قىلىنىدۇكى نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئىبنى مەسئۇد ئابدۇلالھ . 231
(نىڭ ئېتى، ئىنساننىڭ هللائاتالر: راھمان )يەنى » دېگەن: مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
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نىڭ ئېتى تائاال ھمانڭ ئېتى دەپ ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ. رەئېتى ۋە شەيتاننى
يولىدا ئىشلىتىلىدىغان ئات بولۇپ، ئۇنىڭ ھەلىپى، تېزىكى ۋە  هللابولسا، 

سۈيدۈكى قاتارلىق ھەرقانداق نەرسىسىدە ياخشىلىق بار؛ شەيتاننىڭ ئېتى 
بولسا، قىمار ياكى قول باغلىشىشقا ئىشلىتىلىدىغان ئاتتۇر؛ ئىنساننىڭ 

دىغان ئات بولۇپ، ئۇ كىشىنىڭ ئېتى بولسا، ماددىي جەھەتتىن پايدىلىنى
 ①«.امراتلىق ھاجىتىدىن چىقىدۇن

الخيل ثالثة فرس يرتبطه » :قالملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  ،عنههللا عن رجل من األنصار ريض . 232

عز وجل فثمنه أجر وركوبه أجر وعاريته أجر وفرس يغالق عليه الرجل هللا الرجل يف سبيل 

 .«هللاويراهن فثمنه وزر وركوبه وزر وفرس للبطنة فعىس أن يكون سدادا من الفقر إن شاء 

 مبەرپەيغەقىلىنىدۇكى،  نەقىل ئەنسارىالردىن بولغان بىرەيلەندىن. 232
 يولىدا هللامۇسۇلمان كىشى . 1ئات ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ: » دېگەن: مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص

رىشى ئەجىردۇر؛ ىيەتكە بىباغلىغان ئات بولۇپ، ئۇنىڭ پۇلى، مىنىشى ۋە ئار
دوغا تىكىدىغان گۆرۈگە قويغان نەرسىنى قولغا كىرگۈزۈش ئۈچۈن قىمارغا . 2
قول باغلىشىدىغان ئات بولۇپ، ئۇنىڭ پۇلى ۋە  گۆرۈگە قويۇلغان نەرسىنى ۋە

خالىسا بۇ  هللا. تۇرمۇش ئۈچۈن باققان ئات بولۇپ، 3ئۇنى مىنىش گۇناھتۇر؛ 
 ②«.كىشىنىڭ كەمبەغەللىكىنى قامدىشى مۇمكىن

الخيل يف نواصيها : »هللا ملسو هيلع هللا ىلصعنها قالت: قال رسول هللا بنت يزيد ريض  عن أسامء. 233

، وأنفق عليها احتسابا يف هللالخري معقود أبدا إىل يوم القيامة، فمن ربطها عدة يف سبيل 

فإن شبعها وجوعها، وريها، وظأمها، وأرواثها، وأبوالها فالح يف موازينه يوم هللا سبيل 

ا، ومرحا فإن شبعها، وجوعها، وريها، وظأمها، القيامة، ومن ربطها رياء، وسمعة، وفرح

 .«وأرواثها، وأبوالها خرسان يف موازينه يوم القيامة

ئەسما بىنتى يەزىد رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن نەقىل قىلىنىدۇكى، . 233
ئاتنىڭ كۇكۇلىسىغا تاكى قىيامەت كۈنىگىچە »: ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

يولىدا تەييارلىق قىلىش  هللاياخشىلىق چىگىلگەندۇر. كىمكى ئۇ ئاتنى 
يولىدا ساۋاب ئۈمىد قىلىپ چىقىم قىلغان بولسا؛  هللائۈچۈن باغالپ ۋە 

ئاتنىڭ تويغىنى، ئاچ قالغىنى، سۇغا قانغىنى، ئۇسسىغىنى، تېزەكلىرى ۋە 

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد توپلىغان، ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت  ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد توپلىغان، ئەلبانى  ②
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ىققا كىشىنى نىجاتل ئۇنىڭ تارازىسىغا قويۇلۇپ، ئۇ سۈيدۈكلىرى قىيامەت كۈنى
 ئېرىشتۈرىدۇ.

كۆڭلىنى خۇش  ، نام ئاتاققا ئېرىشىش،كىمكى ئۇ ئاتنى رىيا قىلىپ
ئۇ ئاتنىڭ  قىلىش، ئىچ پۇشۇقىنى چىقىرىش ئۈچۈن باغلىغان بولسا؛

تويغىنى، ئاچ قالغىنى، سۇغا قانغىنى، ئۇسسىغىنى، تېزەكلىرى ۋە 
ئۇ كىشىگە زىيان  مەت كۈنى ئۇنىڭ تارازىسىغا قويۇلۇپ،سۈيدۈكلىرى قىيا

 ①.«ئېلىپ كېلىدۇ
ما من فرس عريب إال يؤذن له »هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عنه قال: قال رسول هللا ريض  عن أيب ذر. 234

عند كل سحر بدعوتني: اللهم خولتني من خولتني من بني آدم وجعلتني له، فاجعلني أحب 

 «.أهله وماله إليه

، قىلىنىدۇكى نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ زەر غىفارى . 234
سەھەر  ھەر الئۈچۈن ھەرقانداق ئەرەب ئېتى»: ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 ! مېنى مۇشۇهللائى  :گەنرىلىاق ئىككى دۇئا قىلىشقا ئىجازەت بۋاقتىدا مۇند

-ئائىلىسى ۋە مال شۇڭا مېنى ئۇنىڭ ،قىلدىڭ مۈلكىئادەم بالىسىنىڭ 
 ②«.مۈلكىنىڭ ئەڭ سۆيۈملۈكى قىلغىن

ارتبطوا الخيل، »هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عنه قال: قال رسول هللا ريض  عن أيب وهب الجشمي. 235

 «.وامسحوا بنواصيها وأعجازها وقلدوها وال تقلدوها األوتار

 قىلىنىدۇكى، نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ شەمىۋەھەب جۇ ۇئەب. 232
شانىسىنى ۋە ساغرىسىنى ېپ ،بېقىڭالر ئات»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ③.«تارا ئاسماڭالر! ئەمماسىالڭالر، بوينىغا بىر نەرسە ئېسىپ قويۇڭالر 
 

 باب -38

 ياخشى ئاتالرنىڭ سۈپىتى

خري الخيل األدهم األقرح األرثم، »قال: ملسو هيلع هللا ىلص عنه، عن النبي هللا ريض  عن أيب قتادة. 236

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد توپلىغان، شۇئەيب ئەرنەئۇت  ①
 دېگەن.« سەھىھ»ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت نەسائى، ئەھمەد ۋە ھاكىم توپلىغان، ئەلبانى  ②
 دېگەن.« ھەسەن»ئەبۇ داۋۇد ۋە نەسائى توپلىغان، ئەلبانى  ③
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 .«اليمني، فإن مل يكن أدهم فكميت عىل هذه الشيةثم األقرح املحجل، طلق 

 ملسو هيلع هللا ىلص دىن نەقىل قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەرئەبۇ قەتادە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 236
قاشقىلىق، ئۈستۈن كالپۇكى ياكى  ـــئاتالرنىڭ ياخشىسى » دېگەن: مۇنداق

بۇرنى ۋە ئۈچ پۇتى ئاق قارىگىردۇر؛ ئۇندىن قالسا، قارىگىر بولمىغان 
 ①.«تەقدىردىمۇ يۇقىرىدىكى سۈپەتكە ئىگە چىالنتۇرۇقتۇر

 .«مين الخيل يف شقرها» :هللا ملسو هيلع هللا ىلصعنه قال: قال رسول هللا ريض  عن ابن عباس. 237

نەقىل قىلىنىدۇكى، دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى ئابباس. 237
 ②«.بوزلۇقىدىدۇر ئاتنىڭ بەرىكەتلىكى» دېگەن: مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
 «.كان السلف يستحبون الفحولة، ألنها أجرى وأجرس»قال راشد بن سعد: . 238

ئايغىر ئات يۈگۈرۈك ۋە »راشىد ئىبنى سەئىد مۇنداق دەيدۇ: . 238
 ③«.ياخشى كۆرەتتىجاسارەتلىك بولغانلىقى ئۈچۈن، بۇرۇنقىالر ئۇنى 

. يكره الشكال من الخيلهللا ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول  عنه قال:هللا عن أيب هريرة ريض . 239

والشكال: أن يكون الفرس يف رجله اليمنى بياض، ويف يده اليرسى، أو يف يده اليمنى ورجله 

 .اليرسى

رەڭگى  ملسو هيلع هللا ىلصمۇنداق دەيدۇ: رەسۇلۇلالھ  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە . 239
ئاتالرنى ياخشى كۆرمەيتتى. چاپراس دېگەندە، ئوڭ ئارقا پۇتى بىلەن چاپراس 

سول ئالدى پۇتى ياكى ئوڭ ئالدى پۇتى بىلەن سول ئارقا پۇتى ئاق بولغان 
 ④ئاتالرنى كۆرسىتىدۇ.

 
 باب -39

شەرىئەتكە زىت شەرتلەر قويۇلمىغان مۇسابىقىنىڭ 
 ھەققىدە دۇرۇس ئىكەنلىكى

ما ضمر من الخيل من الحفياء ملسو هيلع هللا ىلص قال: أجرى النبي  عنهام هللاعن ابن عمر ريض . 241

قال ابن عمر: وكنت  .إىل ثنية الوداع، وأجرى ما مل يضمر من الثنية إىل مسجد بني زريق

                                                            
 .دېگەن« سەھىھ»ە ئابدۇقادىر ئەرنەئۇت ۋ، ئەلبانى توپلىغان تىرمىزى، ئىبنى ماجە ۋە ئىبنى ھىببان ①
 دېگەن.« ھەسەن»ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت ، ئەلبانى ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى توپلىغان ②
 بۇخارى توپلىغان. ③
 مۇسلىم توپلىغان. ④
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قال سفيان: بني الحفياء إىل ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، وبني ثنية إىل  .فيمن أجرى

 .مسجد بني زريق ميل

 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر»مۇنداق دەيدۇ:  ۇ ئەنھۇمائىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھ. 244
ۋەدا داۋىنىنىڭ  مەشىق قىلدۇرۇلۇپ ئورۇقلىتىلغان ئاتالرنى ھەفيا بىلەن

مەشىق قىلدۇرۇلماي سەمىرىپ كەتكەن ئاتالرنى ۋەدا داۋىنى بىلەن  ئارىلىقىدا،
شۇ بەيگىلەردە مەنمۇ بار  بەنى زۇرەيق مەسجىدى ئارىسىدا بەيگىگە ساالتتى.

ھەفيا بىلەن ۋەدا داۋىنىنىڭ ئارىلىقى » :مۇنداق دەيدۇفيان ۇس«. ئىدىم
ۋەدا داۋىنى بىلەن بەنى زۇرەيق مەسجىدىنىڭ ئارىلىقى بىر  ئالتە مىل،-بەش

 ①«.مېتىر( كېلەتتى 1744مىل )تەخمىنەن 
سبق بني الخيل، وفضل القرح هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنهام: أن رسول هللا ريض  عن ابن عمرو . 241

 .يف الغاية

 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر»مۇنداق دەيدۇ:  ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمائىبنى . 241
 يىراق مۇساپە ئۈچۈن بەش ياشقا قەدەم قويغانئاتالرنى بەيگىگە ساالتتى ۋە 

 ②«.ئاتالرنى تالاليتتى
سابق بني الخيل وجعل بينها سبقاً ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي عنهام: هللا ريض وعن ابن عمر . 242

 .وجعل فيها محلالً

 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر»مۇنداق دەيدۇ:  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمائىبنى ئۆمەر . 242
ۋە ئات بەيگىسىنىڭ  ئاتالرنى بەيگىگە سېلىپ، مۇكاپات بەلگىلىگەن

 ③«.مۇكاپاتىنى ھاالل قىلغان
ل: ملازة بن زبار قال: أرسلت الخيل زمن الحجاج، فقلنا: لو أتينا الرهان قا عن. 243

 هللاهد رسول تراهنون عىل ع إىل أنس بن مالك فسألناه: هل كنتم فأتيناه، ثم قلنا: لو ملنا

 ،نعم لقد راهن عىل فرس له، يقال له سبحة فسبق الناس؟ قال: فأتيناه فسألناه، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص

 .لذلك، وأعجبه فبهش

نى ھەججاجنىڭ زامانىدا ئاتالرلۇمازە ئىبنى زەببار مۇنداق دەيدۇ: . 243
دېيىشتۇق ۋە « مامدۇق؟اغلىشىپ باقب»بەيگىگە سېلىپ، ئۆز ئارىمىزدا: 

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد توپلىغان، ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت  ②
 دېگەن.« سەھىھ»تەبرانى توپلىغان، ھەيسەمى  ③
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لەر سى» ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن:كېيىن  شۇنداق قىلدۇق.
تۇق دېيىش دەپ سوراپ باقايلى« متىڭالر؟زامانىدا باغلىشا نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ھەئە، »ئۇنىڭ قېشىغا بېرىپ بۇ ھەقتە سورىغانىدۇق، ئۇ:  ۋە
 ىسىنىئۇ ئات ھەمم ات ئۈستىدە باغالشتى.سۇبھە دەپ ئاتىلىدىغان بىر ئ

 «بەكمۇ خۇش بولۇپ، كۆڭلى يايراپ كەتتى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ىدى،بېسىپ چۈشكەن
 ①.دېدى

قال  - ناقة تسمى العضباء، ال تسبقملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: كان للنبي هللا عن أنس ريض . 244

فجاء أعرايب عىل قعود فسبقها، فشق ذلك عىل املسلمني حتى  -حميد: أو ال تكاد تسبق 

 .«أن ال يرتفع يشء من الدنيا إال وضعه هللاحق عىل »عرفه، فقال: 

نىڭ ئەزبائ  ملسو هيلع هللا ىلص: پەيغەمبەر دەيدۇ مۇنداق ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 244
 بولۇپ، باشقا تۆگىلەر ئۇنىڭ ئالدىغا ئۆتەلمەيتتىبار بىر تۆگىسى ئىسىملىك 

بىر ئەئرابى ئۆزىنىڭ مىنىدىغان تۆگىسى بىلەن  تىشىۋااللمايتتى.ياكى يى
مۇسابىقىلىشىپ ئەزبائنىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ كەتتى. بۇ ئىش مۇسۇلمانالرغا ئېغىر 

ىنىڭ نەرسبىر قانداق ھەر  ىكىدۇنياد: »بۇنى بىلىپ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،كەلگەنىدى
نىڭ هللاقويۇش بولسا ئۇنى ئۆز ئورنىغا چۈشۈرۈپ ، مەرتىۋىسى كۆتۈرۈلسە

 ②دېدى.« قانۇنىيىتىدۇر
عنه قال: وكان رجل من األنصار ال يسبق شدا، قال: هللا ريض  عن سلمة بن األكوع. 245

فجعل يقول: أال مسابق إىل املدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك قال: فلام سمعت 

، قال: قلت: هللا ملسو هيلع هللا ىلصرسول كالمه، قلت: أما تكرم كرميا، وال تهاب رشيفا، قال: ال، إال أن يكون 

، قال: قلت: اذهب إليك وثنيت «إن شئت»، بأيب وأمي، ذرين فألسابق الرجل، قال: هللايا رسول 

أستبقي نفيس، ثم عدوت يف  -أو رشفني  -رجيل، فطفرت فعدوت، قال: فربطت عليه رشفا 

يه، ف، ثم إين رفعت حتى ألحقه، قال: فأصكه بني كت-أو رشفني  -إثره، فربطت عليه رشفا 

 .، قال: أنا أظن، قال: فسبقته إىل املدينةهللاقال: قلت: قد سبقت و

يۈگۈرۈش  مۇنداق دەيدۇ: سەلەمە ئىبنى ئەكۋەئ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 242
 ئالدىغا ئۆتەلمەيدىغان ئەنسارىالردىن بىرى: ئۇنىڭ مۇسابىقىسىدە ھېچكىم

گىچە ىنىمەدكىم مەن بىلەن مۇسابىقىلىشىدىغانالر بارمۇ؟ مەن بىلەن  —

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد توپلىغان، شۇئەيب ئەرنەئۇت  ①
 بۇخارى توپلىغان. ②
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 ئارقىدىن توۋلىغىلى تۇردى، مەن ئۇنىڭغا:-دەپ ئارقا —ابىقىلىشەلەيدۇ؟ مۇس
يلۇق كىشىدىن ۇئابر-ھۆرمىتىنى قىلمامسەن، يۈزنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  —

 دېسەم، ئۇ: —تەپ تارتمامسەن؟ 
 مەن: .دېدى —، بۇنىڭدىن مۇستەسنا ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ياق،  —
پىدا بولسۇن. رۇخسەت قىلساڭ، بۇ ئانام ساڭا -ئى رەسۇلۇلالھ! ئاتا —

 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دېسەم، —ئادەم بىلەن مۇسابىقىلەشسەم، 
 مەن ئۇنىڭغا:شۇنىڭ بىلەن دېدى.  —! مەيلى ئىختىيارىڭ —
دېدىم ۋە تۆگىدىن سەكرەپ چۈشتۈم.  —! قېنى ئەمىسە، باشال —

ئىككى دۆڭدىن ئۆتۈپ ئازراق دەم -ۋەتمەسلىك ئۈچۈن بىرۇئۆزۈمنى ھاردۇر
ئىككى دۆڭدىن ئۆتۈپ يەنە دەم ئېلىۋالدىم. -ئاندىن يەنە يۈگۈرۈپ بىر ،الدىمئ

ى دە، مۈرىسىگە بىرن-تىشىۋالدىمىن سۈرئىتىمنى تېزلىتىپ ئۇنىڭغا يئاندى
 ئۇرۇپ:

 دېدىم، ئۇ: —نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، ئارقامدا قالدىڭ، هللا —
دېدى. شۇنداق قىلىپ مەدىنىگە ئۇنىڭدىن بۇرۇن  —شۇنداق بولدى،  —
 ①باردىم. يىتىپ

 
 باب -41

ۋە كۇفۇر دىيارىدا ئىبادەتلىرىنى ئاشكارا قىلىشقا 
ان قادىر بواللمىغدىنىنىڭ مەجبۇرىيەتلىرىنى ئادا قىلىشقا 

 كىشىنىڭ ھىجرەت قىلىشى ۋاجىب ئىكەنلىكى ھەققىدە

﴿إَّنَ الََّذيَن َتَوفََاُهُم الَْمََلئَّكُة َظالّّمي أَْنُفّسّهْم قَالُوا ّفيَم ُكْنُتْم تائاال مۇنداق دەيدۇ:  هللا
لَّئَك  ّ َواّسَعًة فَُتَهاّجُروا ّفيَها فَأُو  َجَهَنَُم َمأَْواُهْم قَالُوا ُكَنَا ُمْسَتْضَعّفنَي ِّف اْْلَْرّض قَالُوا أَلَْم َتُكْن أَْرُض الَِلَ

ئۆزلىرىگە زۇلۇم قىلغۇچىالر )يەنى ھىجرەتنى تەرك ئېتىپ » َوَساَءْت َمّصًْيا﴾
كۇففارالر بىلەن بىللە تۇرغۇچىالر(نىڭ جانلىرى پەرىشتىلەر تەرىپىدىن 

)دىنىڭالرنىڭ ئىشىدا( قايسى >ئېلىنىدىغان چاغدا، پەرىشتىلەر ئۇالردىن: 
زېمىندا بىز )دىننى بەرپا قىلىشتىن( > دەپ سورايدۇ. ئۇالر: <ھالەتتە ئىدىڭالر؟

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①



  

157 

 نىڭهللاھىجرەت قىلساڭالر >دەيدۇ. پەرىشتىلەر:  <بوزەك قىلىنغان ئىدۇق
دەيدۇ. ئەنە شۇ )ھىجرەت قىلمىغان(الرنىڭ  <زېمىنى كەڭرى ئەمەسمىدى؟

 ①.«بارىدىغان جايى جەھەننەمدۇر. جەھەننەم نېمىدېگەن يامان جاي!
ْ ّمْن َشْيٍء ﴿يەنە مۇنداق دەيدۇ: تائاال هللا  َوالََّذيَن آَمُنوا َولَْم ُيَهاّجُروا َما لَُكْم ّمْن َوََلَيهِّتّ

ْ مّ  يّن فََعلَْيُكُم الَنَْصُر إََّلَ عَََل قَْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيََّنُ ُ َحَّتَ ُيَهاّجُروا َوإّّن اْسَتْنَصُروُكْم ِّف الَدّ  بَّما يثَاٌق َوالَِلَ
ئېيتقان ئەمما ھىجرەت قىلمىغانالر بىلەن سىلەرنىڭ  ئىمان» َتْعَملُوَن بَّصٌْي﴾

ئوتتۇراڭالردا تاكى ئۇالر ھىجرەت قىلغانغا قەدەر ئۆزئارا ئىگە بولۇش )يەنى 
ئەگەر دىن ئىشىدا ئۇالر سىلەردىن  .ياردەملىشىش، مىراسخور بولۇش( بولمايدۇ

ىشىم ېلياردەم تەلەپ قىلسا، ئۇالرنىڭ دۈشمىنى بىلەن سىلەرنىڭ ئاراڭالردا ك
سىلەرنىڭ قىلىۋاتقان هللا بولمىسىال ئۇالرغا ياردەم بېرىشىڭالر كېرەك، 

 ②«.ئىشىڭالرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر
هللا وأنا آمركم بخمس »: قالملسو هيلع هللا ىلص عن النبى  ،عنههللا عن الحارث األشعرى ريض . 246

 «.هللابالجامعة، والسمع، والطاعة، والهجرة، والجهاد يف سبيل  :أمرين بهن

ھارىس ئەشئەرىي رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، . 246
غان بەش ئىشقا ۇنى بۇيرېمهللا مەن سىلەرنى »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ئىتائەت )ئەمىرنىڭ( سۆزىنى ئاڭالش، )ئەمىرگە(  جامائەت بولۇش، :مەنۇيبۇير
 ③«.قىلىش جىھاديولىدا هللا ھىجرەت ۋە  ىش،قىل

 أنا بريء من كل» هللا ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول عنه قال: هللا ريض هللا عن جرير بن عبد . 247

 «.مسلم يقيم بني أظهر املرشكني

جەرىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، . 247
سىدا ياشايدىغان ىمەن مۇشرىكالرنىڭ ئار»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ④«.ھەرقانداق مۇسۇلماندىن بىزار
من جامع » هللا ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول  ،عنه قال: أما بعدهللا جندب ريض عن سمرة بن . 248

 «.املرشك وسكن معه فإنه مثله

                                                            
 ئايەت. -97نىسا سۈرە  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -72ئەنفال سۈرە  ②
 دېگەن.« سەھىھ»ۋە ئىبنى ھىببان توپلىغان، ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت  ئەھمەد ③

 دېگەن.« سەھىھ»توپلىغان، ئىبنى ھەجەر ۋە ئەلبانى  ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى ④
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مەقسەتكە »سەمۇرە ئىبنى جۇندۇب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 248
مۇنداق دېگەن: >كىمكى مۇشرىكالرغا قوشۇلۇپ كەتسە  ملسو هيلع هللا ىلصكەلسەك، رەسۇلۇلالھ 

بھىسىزكى، ئۇمۇ شۇالرنىڭ قاتارىدىن ۈشۋە ئۇالر بىلەن بىر يەردە ياشىسا، 
 ①«.ھېسابلىنىدۇ<

أبايعه، فقلت: هات هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: أتيت رسول عنه هللا ريض  هللاعن جرير بن عبد . 249

 ه شيئا، وتقيمأبايعك عىل أن ال ترشك بالل  »يدك واشرتط عيل وأنت أعلم بالرشط، فقال: 

 «.الزكاة، وتنصح املسلم، وتفارق املرشك الصالة، وتؤيت

جەرىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: مەن . 249
ماڭا قولۇڭنى »نىڭ قېشىغا بەيئەت بېرىش ئۈچۈن كېلىپ:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

« بەرگىن ۋە شەرت قويغىن، سەن شەرتنى ئەڭ ياخشى بىلگۈچىسەن
ە، ەسلىككقا ھېچنەرسىنى شېرىك كەلتۈرمهللا>: »ملسو هيلع هللا ىلصدېگەنىدىم، رەسۇلۇلالھ 

رىشكە، مۇسۇلمانالرغا سەمىمىي بولۇشقا ۋە ۇشقا، زاكات بىناماز ئوق
 ②دېدى.« < دېگىنبىرىمەنبەيئەت  مۇشرىكالردىن ئايرىلىشقا

برئت الذمة ممن أقام مع املرشكني »قال : ملسو هيلع هللا ىلص عنه، عن النبي هللا عن جرير ريض و . 251

 «.يف ديارهم

 ملسو هيلع هللا ىلصجەرىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر . 224
مۇشرىكالرنىڭ يۇرتىدا ئۇالر بىلەن بىللە تۇرغان كىشىدىن »مۇنداق دېگەن: 

 ③«.جۇدادۇر-نىڭ ئەھدىسى ئاداهللا

 
 باب -41

 ھىجرەت قىلىشنىڭ پەزىلىتى

ّ أُولَّئَك تائاال مۇنداق دەيدۇ:  هللا ﴿إَّنَ الََّذيَن آَمُنوا َوالََّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِّف َسّبيّل الَِلَ
ُ َغُفوٌر َرّحيٌم﴾َيْرُجوَن  ّ َوالَِلَ مان ئېيتقانالر، ھىجرەت ىشۈبھىسىزكى، ئ» َرْحَمَت الَِلَ

ىڭ نهللائەنە شۇنداق كىشىلەر  ،نىڭ يولىدا جىھاد قىلغانالرهللاقىلغانالر ۋە 

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»توپلىغان، ئەلبانى  ئەبۇ داۋۇد ①

 دېگەن.« سەھىھ»توپلىغان، شۇئەيب ئەرنەئۇت  ئەھمەد ②

 دېگەن.« ھەسەن»ئەلبانى  توپلىغان،تەبرانى  ③
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ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى  هللارەھمىتىنى ئۈمىد قىلىدۇ، 
 ①.«مېھرىباندۇر
ّ دەيدۇ:  يەنە مۇنداقتائاال هللا  ﴿إَّنَ الََّذيَن آَمُنوا َوالََّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِّف َسّبيّل الَِلَ

ُ َغُفوٌر َرّحيٌم﴾ ّ َوالَِلَ زىيانكەشلىككە ئاندىن )ئى مۇھەممەد!( » أُولَّئَك َيْرُجوَن َرْحَمَت الَِلَ
نىڭ يولىدا( )هللائاندىن  ،ئۇچرىغاندىن كېيىن ھەقىقەتەن ھىجرەت قىلغان

د قىلغان ۋە )جىھادنىڭ مۇشەققەتلىرىگە( چىدىغانالرغا پەرۋەردىگارىڭ جىھا
شۈبھىسىزكى، پەرۋەردىگارىڭ شۇنىڭدىن )يەنى ئۇالرنىڭ  .)مەغپىرەت قىلىدۇ(

ھىجرەت، جىھاد، سەۋر قىلغىنىدىن( كېيىن ئۇالرغا ئەلۋەتتە مەغپىرەت 
 ②«.قىلغۇچىدۇر، رەھمەت قىلغۇچىدۇر

ّ َوالََّذيَن دۇ: دەي يەنە مۇنداقتائاال هللا  ﴿َوالََّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِّف َسّبيّل الَِلَ
يٌم﴾ ئىمان ئېيتقانالر، )مەدىنىگە( » آَوْوا َوَنَصُروا أُولَّئَك ُهُم الُْمْؤّمُنوَن َحَقًا لَُهْم َمْغّفَرةٌ َوّرْزٌق َكّر

ا مۇھاجىرالرغا( نىڭ يولىدا جىھاد قىلغانالر، )يۇرتىدهللاھىجرەت قىلغانالر، 
ي ئەنە شۇالر ھەقىقى ـــالر( ىجاي بەرگەنلەر ۋە ياردەم كۆرسەتكەنلەر )يەنى ئەنسار

مۇئمىنلەردۇر، ئۇالر)نىڭ گۇناھى( مەغپىرەت قىلىنىدۇ، ئۇالر )جەننەتتە( 
 ③«.ئېسىل رىزىققا ئىگە بولىدۇ

ّ بّأَْمَوالّّهْم ﴿الََّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا دەيدۇ:  يەنە مۇنداقتائاال هللا  َوَجاَهُدوا ِّف َسّبيّل الَِلَ
ّ َوأُولَّئَك ُهُم الَْفائُّزوَن﴾ ئىمان ئېيتقانالرنىڭ، ھىجرەت » َوأَْنُفّسّهْم أَْعَظُم َدَرَجًة ّعْنَد الَِلَ

نىڭ يولىدا جىھاد هللاقىلغانالرنىڭ ۋە ماللىرى ھەم جانلىرى بىلەن 
ئەڭ كاتتىدۇر؛ ئەنە شۇالر )ساۋاب نىڭ دەرگاھىدا هللاقىلغانالرنىڭ دەرىجىسى 

 ④«.تېپىش بىلەن( مەقسىتىگە ئېرىشكۈچىلەردۇر
ْنَيا دەيدۇ:  يەنە مۇنداقتائاال هللا  ْ ِّف الَدُ ُ َئََّنَ ّ ّمْن بَْعّد َما ُظلُّموا لَُنَبَوّ ﴿َوالََّذيَن َهاَجُروا ِّف الَِلَ

يولىدا هللا زۇلۇمغا ئۇچرىغاندىن كېيىن » ُموَن﴾َحَسَنًة َوَْلَْجُر اْْلّخَرّة أَْكَُبُ لَْو كَاُنوا َيْعلَ 
ھىجرەت قىلغانالرنى دۇنيادا چوقۇم ياخشى جايغا ئورۇنالشتۇرىمىز، ئۇالر 

                                                            
 ئايەت. -218بەقەرە سۈرە  ①
 ئايەت. -114نەھل سۈرە  ②
 ئايەت. -74ئەنفال سۈرە  ③
 ئايەت. -24تەۋبە سۈرە  ④
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 ①«.بىلىدىغان بولسا ئۇالرغا ئاخىرەتنىڭ ساۋابى تېخىمۇ چوڭدۇر
ّ َيّجْد ِّف دەيدۇ:  يەنە مۇنداقتائاال هللا  اْْلَْرّض ُمَراَغًما َكّثًْيا ﴿َوَمْن ُيَهاّجْر ِّف َسّبيّل الَِلَ

ّ َوَرُسولّّه ُثَمَ ُيْدّرْكُه الَْمْوُت فََقْد َوقََع أَْجُرهُ  ُ َغُفوًرا  َوَسَعًة َوَمْن َيْخُرْج ّمْن َبْيّتّه ُمَهاّجًرا إََّل الَِلَ ّ َوكَاَن الَِلَ عَََل الَِلَ
ە يولى ۋيولىدا ھىجرەت قىلىدىكەن، ئۇ زېمىندا چىقىش هللا كىمكى » َرّحيًما﴾

نىڭ ۋە پەيغەمبەرنىڭ تەرىپىگە هللاكەڭچىلىك تاپىدۇ. كىمكى ئۆيىدىن 
چوقۇم هللا ھىجرەت قىلىپ چىقسا، ئاندىن يولدا ئۆلسە، ئۇنىڭ ئەجرىنى 

 ②«.ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ۋە ناھايىتى مېھرىباندۇر. هللا بىرىدۇ
اإلسالم يف قلبي أتيت هللا فلام جعل  :عنه قالهللا عن عمرو بن العاص ريض . 251

« يا عمرو؟ ما لك»فقلت: ابسط ميينك فألبايعك، فبسط ميينه فقبضت يدي، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

أما علمت أن ملسو هيلع هللا ىلص: »قلت: أن يغفر يل، قال « تشرتط ماذا؟ملسو هيلع هللا ىلص: »قلت: أردت أن أشرتط، قال 

 .«يهدم ما كان قبله؟اإلسالم يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج 

 قەلبىمنى هللائەمر ئىبنى ئاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 221
: پنىڭ قېشىغا كېلى ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر مەن كېيىن، نۇرالندۇرغاندىن بىلەن ئىسالم

 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر. دېدىم «قىلىمەن بەيئەت ساڭا مەن بەرگىن، قولۇڭنى ئوڭ»
: ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر تارتىۋالدىم. قولۇمنى مەن سۇنغانىدى، ماڭا قولىنى ئوڭ

 رپەيغەمبە ،مدېگەنىدى «بار شەرتىم بىر»: مەن. دېدى «ئىش؟ نېمە بۇ ،ئەمىر»
 مەغپىرەت گۇناھىمنىڭ»: مەن. دەپ سورىدى «شەرت؟ نېمە ئۇ: »ملسو هيلع هللا ىلص

ۇندىن ب نىڭكىرىش سەن ئەجىبا ئىسالمغا: »ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر دېسەم، «قىلىنىشى
 ىنقىلىشنىڭ بۇند ھىجرەت يۇيىدىغانلىقىنى، بۇرۇنقى بارلىق گۇناھالرنى

بۇندىن  ابولس قىلىشنىڭ ھەج ،گۇناھالرنى ئۆچۈرۈدىغانلىقىنىبارلىق  بۇرۇنقى
 ③.دېدى «!؟بۇرۇنقى بارلىق گۇناھالرنى يوققا چىقىرىدىغانلىقىنى بىلمەمسەن

يقول: هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: سمعت رسول هللا بن عمرو بن العاص ريض هللا عن عبد . 252

ثلة تدخل الجنة الفقراء املهاجرون، الذين تتقى بهم املكاره، إذا أمروا سمعوا إن أول »

 «.وأطاعوا، وإن كانت لرجل منهم حاجة إىل السلطان، مل تقض له حتى ميوت وهي يف صدره

ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: مەن . 222
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تۇنجى بولۇپ جەننەتكە »غان: نىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلى ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
مۇشەققەتلەرنى -كىرىدىغانالر پېقىر مۇھاجىرالردۇر. ئۇالر ئارقىلىق جاپا

يەڭگىلى بولىدۇ. ئۇالر ھەققە بۇيرۇلسا ئاڭاليدۇ ۋە ئىتائەت قىلىدۇ. گەرچە 
ئۇالردىن بىرىنىڭ پادىشاھقا ھاجىتى بولسىمۇ لېكىن ھاجىتى ئورۇنالنماي 

 ①«.ھالەتتە ئۆلۈپ كېتىدۇ كۆڭلىدە ساقلىنىپ قالغان
من فصل »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا سمعت رسول  :عنه قالهللا عن أيب مالك األشعري ريض . 253

فامت أو قتل فهو شهيد، أو وقصه فرسه أو بعريه، أو لدغته هامة، أو مات عىل هللا يف سبيل 

 .«مات فإنه شهيد وإن له الجنةهللا فراشه بأي حتف شاء 

مەن  :مۇنداق دەيدۇرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مالىك ئەشئەرى  ۇئەب. 223
يولىدا  هللاكىمكى »گەنلىكىنى ئاڭلىغان: ېمۇنداق د نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

ناۋادا  .ئۇ چوقۇم شەھىد بولىدۇ ،دىن ئايرىلىپ ئۆلسە ياكى ئۆلتۈرۈلسەىئۆي
لىك ياكى زەھەر ،ۋەتكەنۇنى سۇندۇرىتىپ بوينېۋىتېئ سىياكى تۆگى ېتىئۇنى ئ

 هللاياكى  پ قالغان ۋەۈستىدە ئۆلۈياكى ئۇ كۆرپىسى ئ ،قىۋالغانېچ ھايۋانالر
ئۇ چوقۇم شەھىد  ،مۇدىپ قالغان تەقدىرۈبىلەن ئۆل بخالىغان بىرەر سەۋە

 ②«.ۋە جەننەتكە كىرىدۇھېسابلىنىدۇ 
، حدثني بعمل أستقيم هللاعن كثري بن مرة، أن أبا فاطمة حدثه، أنه قال: يا رسول . 254

 .«عليك بالهجرة، فإنه ال مثل لها: »هللا ملسو هيلع هللا ىلصعليه وأعمله، قال له رسول 

اتىمە ئەبۇ فكەسىر ئىبنى مۇررەدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، . 224
ئى رەسۇلۇلالھ! ماڭا بىر ئەمەلنى سۆزلەپ بەرگىنكى، : »گە ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ا: نىڭ ئۇنىڭغ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ دېگەندە،  «ئۇنىڭدا مۇستەھكەم تۇرۇپ ئەمەل قىالي
 «ھىجرەتنى الزىم تۇتقىن چۈنكى ئۇنىڭغا باراۋەر كېلىدىغان ئەمەل يوقتۇر»

 ③.سۆزلەپ بەرگەنكەسىر ئىبنى مۇررەگە دېگەنلىكىنى 
لوال الهجرة لكنت امرءا من هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »عنه قال: قال رسول هللا عن أيب هريرة ريض . 255

 .«األنصار

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغانھاكىم  ①
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قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ  نەقىلئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 222
ھىجرەت بولمىغان بولسا، مەن ئەنسارىالردىن بىرى بولغان »دېگەن:  مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص

 ①«.بوالتتىم
إن »يقول: هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: سمعت رسول هللا عن سربة بن أيب فاكه ريض . 256

اإلسالم، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك الشيطان قعد البن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق 

وآباء أبيك، فعصاه فأسلم، ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتدع أرضك وسامءك، 

وإمنا مثل املهاجر كمثل الفرس يف الطول، فعصاه فهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: 

 ،«، ويقسم املال، فعصاه فجاهدتجاهد فهو جهد النفس واملال، فتقاتل فتقتل، فتنكح املرأة

عز وجل أن يدخله الجنة، ومن قتل هللا فمن فعل ذلك كان حقا عىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »فقال رسول 

أن يدخله الجنة، أو هللا عز وجل أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا عىل هللا كان حقا عىل 

 .«أن يدخله الجنةهللا وقصته دابته كان حقا عىل 

مەن  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:فاكىھە  ۇبنى ئەبىرە ئۇسەب. 226
ھەقىقەتەن شەيتان »: نى ئاڭلىغانىكىگەنلېنىڭ مۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

ئادەم بالىسىنىڭ يوللىرىدا ئولتۇرۇپ )ۋەسۋەسە قىلىدۇ(. شەيتان ئادەم 
-بالىسىنىڭ مۇسۇلمان بولۇش يولىدا ئولتۇرۇپ: >سەن ئۆزۈڭنىڭ ۋە ئاتا

< دەيدۇ. ئۇ كىشى !مۇسۇلمان بوالمسەن؟ بوۋىلىرىڭنىڭ دىنىنى تاشالپ
. شەيتان ئادەم شەيتاننىڭ سۆزىگە قۇالق سالماي مۇسۇلمان بولىدۇ

بالىسىنىڭ ھىجرەت يولىدا ئولتۇرۇپ: >سەن ئۆز ۋەتىنىڭنى ۋە يۇرتۇڭنى 
ا اتقمۇھاجىرنىڭ مىسالى خۇددى باغالقتىكى ئ !تاشالپ ھىجرەت قىالمسەن؟

< دەيدۇ. (ئازادە ياشىيالمايسەن-كىدەك ئەركىنئۆز ۋەتىنىڭدىئوخشايدۇ )يەنى 
 يتانشە. ئاندىن ئۇ كىشى شەيتاننىڭ سۆزىگە قۇالق سالماي ھىجرەت قىلىدۇ

جىھاد  !ئادەم بالىسىنىڭ جىھاد يولىدا ئولتۇرۇپ: >سەن جىھاد قىالمسەن؟
دېگەن جان ۋە مالنى سەرپ قىلىشتۇر. ئۇرۇش قىلساڭ ئۆلتۈرۈلىسەن، ئاندىن 
ئايالىڭ باشقا ئەرگە نىكاھلىنىدۇ ۋە ماللىرىڭ باشقىالرغا تەقسىم قىلىنىدۇ< 

ن ئاندى«. ئۇ كىشى شەيتاننىڭ سۆزىگە قۇالق سالماي جىھاد قىلىدۇدەيدۇ. 
اق قىلسا، ئۇنى جەننەتكە كىمكى شۇند»يەنە مۇنداق دېدى:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
سۇبھانەھۇ ۋە تائاالنىڭ ئۈستىدىكى ھەق بولىدۇ؛ كىمكى  هللاكىرگۈزۈش 
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سۇبھانەھۇ ۋە تائاالنىڭ  هللاجەڭدە شەھىد قىلىنسا، ئۇنى جەننەتكە كىرگۈزۈش 
ئۈستىدىكى ھەق بولىدۇ؛ ئەگەر ئۇ سۇدا غەرق بولۇپ كەتسىمۇ، ئۇنى جەننەتكە 

ىڭ ئۈستىدىكى ھەق بولىدۇ؛ ئەگەر ئۇ سۇبھانەھۇ ۋە تائاالن هللاكىرگۈزۈش 
 هللائۇلىغىدىن يىقىلىپ چۈشۈپ ئۆلۈپ كەتسىمۇ، ئۇنى جەننەتكە كىرگۈزۈش 

 ①«.سۇبھانەھۇ ۋە تائاالنىڭ ئۈستىدىكى ھەق بولىدۇ
 

 باب -42

ھىجرەتنىڭ تاكى قىيامەتكىچە ئۈزۈلۈپ 
 قالمايدىغانلىقى ھەققىدە

ال تنقطع الهجرة ما ملسو هيلع هللا ىلص: »النبي عنه قال: قال هللا السعدي ريض هللا عن عبد . 257

 .«قوتل الكفار

نەقىل قىلىنىدۇكى، دىن سەئدى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبنى ىئ ھئابدۇلال. 227
كاپىرالر بىلەن بولغان ئۇرۇش مەۋجۇتال » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

 ②«.قالمايدۇ ۈزۈلۈپھىجرەت ئ بولىدىكەن
فدخل هللا ملسو هيلع هللا ىلص عىل رسول عنه قال: وفدنا هللا بن السعدي ريض هللا عن عبد . 258

، هللاقلت: يا رسول « حاجتك»أصحايب فقىض حاجتهم، ثم كنت آخرهم دخوال عليه قال: 

 .«ال تنقطع الهجرة ما قوتل الكفارهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »متى تنقطع الهجرة؟ قال رسول 

بىز سەئدى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: بنى ىئ ھئابدۇلال. 228
ىغا نىڭ قېش ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ نىڭ قېشىغا كەلدۇق. ھەمراھلىرىم  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 ئەڭ ئاخىرىدا مەن كىردىم. ھاجىتىنى ئادا قىلدى.ئۇالرنىڭ  ئۇكىرگەندە 

ئى رەسۇلۇلالھ! »دېگەنىدى، مەن:  «نېمە ھاجىتىڭ بار؟» ماڭا: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
كاپىرالر بىلەن : »ملسو هيلع هللا ىلصدېسەم، رەسۇلۇلالھ « ھىجرەت قاچان ئاخىرلىشىدۇ؟

 ③.دېدى« قالمايدۇ ۈزۈلۈپھىجرەت ئ بولغان ئۇرۇش مەۋجۇتال بولىدىكەن
ال تنقطع الهجرة »يقول: هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: سمعت رسول هللا عن معاوية ريض . 259

                                                            
« سەھىھ»ئەلبانى دېگەن، « ھەسەن»ئىبنى ھەجەر  توپلىغان؛ببان ىۋە ئىبنى ھ ، ئەھمەدنەسائى ①

 دېگەن.
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت  توپلىغان؛ ئەھمەد، نەسائى ۋە ئىبنى ھىببان ②
 دېگەن.« سەھىھ»توپلىغان، ئەلبانى نەسائى  ③
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 .«حتى تنقطع التوبة، وال تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها

 نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر مەن : ەيدۇد مۇنداق رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇئاۋىيە. 229
 توختاپھىجرەت  ەچۇتەۋبە ئۈزۈلۈپ قالمىغ» :لىكىنى ئاڭلىغانگەنېمۇنداق د

 ①«.تەۋبە ئۈزۈلۈپ قالمايدۇ ەچمىغۇتىن چىقبقالمايدۇ، كۈن مەغرى
هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، أن رجاال من أصحاب رسول قال عنههللا ريض  ن جنادة بن أيب أميةع. 261

هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال بعضهم: إن الهجرة قد انقطعت، فاختلفوا يف ذلك، قال: فانطلقت إىل رسول 

إن الهجرة »هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ، إن أناسا يقولون: إن الهجرة قد انقطعت، فقال رسول هللافقلت: يا رسول 

 «.ال تنقطع ما كان الجهاد

 ھۇ مۇنداق دەيدۇ:رەزىيەلالھۇ ئەنجۇنادە ئىبنى ئەبۇ ئۇمەييە . 264
 ھىجرەت قىلىش: »بىر تۈركۈم كىشىلەر ساھابىلىرىدىننىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ا نىڭ قېشىغ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ، مەن تىالپلىشىۋاتقان ئىدىدەپ ئىخ« توختىدى
ئى رەسۇلۇلالھ! كىشىلەر: >ھىجرەت قىلىش توختىدى< »بېرىپ: 

داۋاملىشىپال تۇرىدىكەن، جىھاد : »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ دېسەم، « دېيىشىۋاتىدۇ
 ②دېدى.« ھىجرەت ئۈزۈلۈپ قالمايدۇ

عن الهجرة، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن رجاء بن حيوة، عن أبيه، عن الرسول الذي سأل النبي . 261

 «.ال تنقطع ما جوهد العدو»

دىن  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  بولسا، دادىسى رەجا ئىبنى ھەيۋە دادىسىدىن. 261
نەقىل قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:  سورىغان ئەلچىدىن ھىجرەت توغرىسىدا

دۈشمەن بىلەن بولغان جىھاد داۋاملىشىپال تۇرىدىكەن، ھىجرەت ئۈزۈلۈپ »
 ③«.قالمايدۇ

 
 باب -43

 نىڭ ھىجرەت سەپىرى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

﴿َوإّْذ َيْمُكُر بَّك الََّذيَن َكَفُروا لُّيثّْبُتوَك أَْو َيْقُتلُوَك أَْو ُيْخّرُجوَك تائاال مۇنداق دەيدۇ:  هللا

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»توپلىغان، ئەلبانى ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد  ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەرنەئۇت توپلىغان؛ ئىبنى ھەجەر، ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەھمەد  ②
 دېگەن.« سەھىھ»توپلىغان، شۇئەيب ئەرنەئۇت ئەھمەد  ③
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يَن﴾ ّكّر ُ َخْْيُ الَْما ُ َوالَِلَ َيْمُكُر الَِلَ َيْمُكُروَن َو ىدا كاپىرالر سېنى ئى مۇھەممەد!( ئۆز ۋاقت») َو
ياكى ئۆلتۈرۈش ۋە ياكى )مەككىدىن( ھەيدەپ چىقىرىش ئۈچۈن  قاماققا ئېلىش

ئۇالرنىڭ مىكرىنى بەربات  هللامىكىر ئىشلەتتى، ئۇالر مىكىر ئىشلىتىدۇ، 
 ①.«تەدبىرى ئۇالرنىڭ مىكرىدىن ئۈنۈملۈكتۇرنىڭ هللاقىلىدۇ، 

ُ إّْذ أَْخَرَجُه الََّذيَن َكَفُروا َثاّّنَ دەيدۇ:  يەنە مۇنداقتائاال هللا  ﴿إََّلَ َتْنُصُروهُ فََقْد َنَصَرهُ الَِلَ
َ َمَعَنا فَأَنْ  ْثَننْيّ إّذْ ُهَما ِّف الَْغاّر إّذْ َيُقوُل لَّصاّحّبّه ََل َتْحَزْن إَّنَ الَِلَ ُ َسّكيَنَتُه عَلَْيّه َوأََيََدهُ بُّجُنوٍد لَْم َتَرْوَها ا َزَل الَِلَ

ُ َعّزيٌز َحّكيٌم﴾ ّ ّهَي الُْعلَْيا َوالَِلَ ْفََل َوكَلَّمُة الَِلَ ىڭ نهللائەگەر سىلەر » َوَجَعَل كَلَّمَة الََّذيَن َكَفُروا الَسُ
غا ھەقىقەتەن ئۇنىڭ هللاياردەم قىلىدۇ(، )هللا پەيغەمبىرىگە ياردەم قىلمىساڭالر 

ياردەم قىلغان ئىدى. ئۆز ۋاقتىدا كاپىرالر ئۇنى )مەككىدىن( ھەيدەپ چىقارغان 
ئىدى. ئۇنىڭغا پەقەت بىر كىشى )يەنى ئەبۇبەكرى سىددىق( ھەمراھ ئىدى. 

غەم >ئەينى زاماندا ئۇ ئىككىسى غاردا ئىدى. )رەسۇلۇلالھ( ھەمراھىغا: 
 ئۇنىڭغا )يەنى هللادەيتتى،  <بىللەھەقىقەتەن بىز بىلەن  هللاقىلمىغىن، 

پەيغەمبىرىگە( خاتىرجەملىك بېغىشلىدى، ئۇنىڭغا )پەرىشتىلەردىن بولغان( 
قوشۇنالر بىلەن مەدەت بەردى، ئۇالرنى سىلەر كۆرمىدىڭالر، كاپىرالرنىڭ سۆزىنى 

نىڭ سۆزى )يەنى كەلىمە هللا)يەنى شېرىك كەلىمىسىنى( پەس قىلدى، 
 ②«.بتۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇرغالىهللا تەۋھىد( ئۈستۈندۇر، 

قالت: مل أعقل أبوي قط، إال وهام يدينان  ملسو هيلع هللا ىلصا، زوج النبي عنه هللاأن عائشة ريض . 262

طريف النهار، بكرة وعشية، فلام ابتيل  ملسو هيلع هللا ىلص هللالدين، ومل مير علينا يوم إال يأتينا فيه رسول 

املسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغامد لقيه ابن الدغنة 

وهو سيد القارة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي، فأريد أن أسيح يف 

بكر ال يخرج وال يخرج، إنك تكسب األرض وأعبد ريب، قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا 

املعدوم وتصل الرحم، وتحمل الكل وتقري الضيف وتعني عىل نوائب الحق، فأنا لك جار 

ارجع واعبد ربك ببلدك، فرجع وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة عشية يف أرشاف 

املعدوم ويصل قريش، فقال لهم: إن أبا بكر ال يخرج مثله وال يخرج، أتخرجون رجال يكسب 

الرحم، ويحمل الكل ويقري الضيف، ويعني عىل نوائب الحق، فلم تكذب قريش بجوار ابن 

الدغنة، وقالوا: البن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه يف داره، فليصل فيها وليقرأ ما شاء، وال 

                                                            
 ئايەت. -34ئەنفال سۈرە  ①
 ئايەت. -44تەۋبە  سۈرە ②



  

166 

غنة أليب لديؤذينا بذلك وال يستعلن به، فإنا نخىش أن يفنت نساءنا وأبناءنا، فقال ذلك ابن ا

بكر، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه يف داره، وال يستعلن بصالته وال يقرأ يف غري داره، ثم بدا 

أليب بكر، فابتنى مسجدا بفناء داره، وكان يصيل فيه، ويقرأ القرآن، فينقذف عليه نساء 

يه لك عيناملرشكني وأبناؤهم، وهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجال بكاء، ال مي

إذا قرأ القرآن، وأفزع ذلك أرشاف قريش من املرشكني، فأرسلوا إىل ابن الدغنة فقدم عليهم، 

فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك، عىل أن يعبد ربه يف داره، فقد جاوز ذلك، فابتنى مسجدا 

إن بناءنا، فانهه، فبفناء داره، فأعلن بالصالة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفنت نساءنا وأ 

أحب أن يقترص عىل أن يعبد ربه يف داره فعل، وإن أىب إال أن يعلن بذلك، فسله أن يرد إليك 

ذمتك، فإنا قد كرهنا أن نخفرك، ولسنا مقرين أليب بكر االستعالن، قالت عائشة: فأىت ابن 

 ذلك، وإما أن الدغنة إىل أيب بكر فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقترص عىل

ترجع إيل ذمتي، فإين ال أحب أن تسمع العرب أين أخفرت يف رجل عقدت له، فقال أبو بكر: 

 ملسو هيلع هللا ىلصيومئذ مبكة، فقال النبي  ملسو هيلع هللا ىلصعز وجل والنبي  هللافإين أرد إليك جوارك، وأرىض بجوار 

وهام الحرتان، فهاجر من هاجر « إين أريت دار هجرتكم، ذات نخل بني البتني»للمسلمني: 

املدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إىل املدينة، وتجهز أبو بكر قبل قبل 

فقال أبو بكر: وهل « عىل رسلك، فإين أرجو أن يؤذن يل: »ملسو هيلع هللا ىلص هللاملدينة، فقال له رسول 

ليصحبه، وعلف  ملسو هيلع هللا ىلص هللافحبس أبو بكر نفسه عىل رسول « نعم»ترجو ذلك بأيب أنت؟ قال: 

هو الخبط، أربعة أشهر. قال ابن شهاب، قال: عروة، قالت راحلتني كانتا عنده ورق السمر و 

عائشة: فبينام نحن يوما جلوس يف بيت أيب بكر يف نحر الظهرية، قال قائل أليب بكر: هذا 

ما  هللامتقنعا، يف ساعة مل يكن يأتينا فيها، فقال أبو بكر: فداء له أيب وأمي، و ملسو هيلع هللا ىلص هللارسول 

فاستأذن، فأذن له فدخل، فقال  ملسو هيلع هللا ىلص هللاء رسول جاء به يف هذه الساعة إال أمر، قالت: فجا

 ،هللافقال أبو بكر: إمنا هم أهلك، بأيب أنت يا رسول «. أخرج من عندك»أليب بكر:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ول ؟ قال رسهللافقال أبو بكر: الصحابة بأيب أنت يا رسول « فإين قد أذن يل يف الخروج»قال: 

حدى راحلتي هاتني، قال رسول إ  - هللابأيب أنت يا رسول  -قال أبو بكر: فخذ « نعم: »ملسو هيلع هللا ىلص هللا

قالت عائشة: فجهزناهام أحث الجهاز، وصنعنا لهام سفرة يف جراب، «. بالثمن: »ملسو هيلع هللا ىلص هللا

فقطعت أسامء بنت أيب بكر قطعة من نطاقها، فربطت به عىل فم الجراب، فبذلك سميت ذات 

، يبيت لوأبو بكر بغار يف جبل ثور، فكمنا فيه ثالث ليا ملسو هيلع هللا ىلص هللالنطاقني قالت: ثم لحق رسول 

بن أيب بكر، وهو غالم شاب، ثقف لقن، فيدلج من عندهام بسحر، فيصبح  هللاعندهام عبد 

مع قريش مبكة كبائت، فال يسمع أمرا، يكتادان به إال وعاه، حتى يأتيهام بخرب ذلك حني 
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يختلط الظالم، ويرعى عليهام عامر بن فهرية، موىل أيب بكر منحة من غنم، فرييحها عليهام 

ساعة من العشاء، فيبيتان يف رسل، وهو لنب منحتهام ورضيفهام، حتى ينعق  حني تذهب

 هللابها عامر بن فهرية بغلس، يفعل ذلك يف كل ليلة من تلك الليايل الثالث، واستأجر رسول 

وأبو بكر رجال من بني الديل، وهو من بني عبد بن عدي، هاديا خريتا، والخريت املاهر  ملسو هيلع هللا ىلص

 هآل العاص بن وائل السهمي، وهو عىل دين كفار قريش، فأمنابالهداية، قد غمس حلفا يف 

غار ثور بعد ثالث ليال، براحلتيهام صبح ثالث، وانطلق معهام  فدفعا إليه راحلتيهام، وواعداه

 .والدليل، فأخذ بهم طريق السواحل عامر بن فهرية،

: ا مۇنداق دەيدۇئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھنىڭ ئايالى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر . 262
قاد قىلىدىكەن. پەيغەمبەر ىتېئانام ئىسالم دىنىغا ئ-ئاتا ،ئېسىمنى بىلسەم

 مۇشرىكالرنىڭ .چتە بىزنىڭ ئۆيگە كېلىپ تۇراتتىكە-ھەر كۈنى ئەتىگەن ملسو هيلع هللا ىلص
مۇسۇلمانالرغا يەتكۈزگەن ئەزىيەتلىرى ئەۋجىگە چىققان كۈنلەرنىڭ بىرىدە، 

ىن لېك يولغا چىقتىىش ئۈچۈن بەكرى ھەبەشىستانغا ھىجرەت قىلئەبۇ )دادام(
قارە قەبىلىسىنىڭ باشلىقى ئىبنى  ،لغىماد دېگەن جايغا كەلگەندەىبەرك

قەيەرگە بەكرى! ئى ئەبۇ: »الدى. ئىبنى دەغىنە ئۇنىڭدىندەغىنەگە ئۇچراپ ق
قەۋمىم مېنى يۇرتتىن چىقىرىۋەتتى، » بەكرى:ئەبۇ دەپ سورىدى. «؟ماڭدىڭ

 ئىبنى دەغىنە: گەنىدى،دې «مەنىرەببىمگە ئىبادەت قىل ،دۇنيا كېزىپمەن 
( بۇ يەردىن كەتسەڭ بولمايدۇ، ئۇالرمۇ ياخشى كىشى)ئى ئەبۇبەكرى! سەندەك »

ن ئېھسا-خەير ن يوقسۇلالرغاسە ھەم سېنى چىقىرىۋېتىپ توغرا قىلماپتۇ.
 ىيۈكىن رەھىم قىلىسەن، ئاجىزالرنىڭ-تۇغقانالرغا سىلە-ئۇرۇق، قىلىسەن

ئۇچرىغانالرغا ياردەم  قازاغا-باال ۋە رىسەنىزىياپەت ب الرغاكۆتۈرىسەن، مېھمان
يۇرتۇڭغا قايتىپ رەببىڭگە شۇ  كېپىل بوالي،مەن ساڭا  قولۇڭنى سۇنىسەن.
قايتىپ مەككىگە بەكرى بىلەن بىللە ئەبۇ ،دەپ «غىنيەردە ئىبادەت قىل

 . كەلدى
ېرىپ، ببىرلەپ -بىرقۇرەيش چوڭلىرىنىڭ قېشىغا كېچىدە  ئىبنى دەغىنە

 سە، باشقىالر تەرىپىدىنئادەملەر يۇرتتىن چىقىپ كەت ئەبۇ بەكرىدەك» :ئۇالرغا
 ،ئېھسان قىلىدىغان-خەير الرغا. سىلەر يوقسۇلسە بولمايدۇچىقىرىۋېتىل

نىڭ يۈكىنى الررەھىم قىلىدىغان، ئاجىز-ەسىلغا الرتۇغقان-ئۇرۇق
م ىغانالرغا ياردەھادىسىگە ئۇچر ۋە رىدىغانىغا زىياپەت بالركۆتۈرىدىغان، مېھمان
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دېدى. قۇرەيش  «!چىقىرىۋەتمەكچىمۇ؟يۇرتتىن بېرىدىغان مۇشۇنداق ئادەمنى 
ئەمما ئۇنىڭ بەرگەن ئامانلىقنى ئېتىراپ قىلدى  ئىبنى دەغىنەكاتتىلىرى 
بەكرى رەببىگە ھويلىسىدا ئىبادەت قىلسۇن، ناماز ۋە ئەبۇ»: ئەبۇبەكرىگە

 ئەمما دەرىجىدە خالىغانچە ئوقۇسۇنقىرائەتلەرنى بىزگە دەخلى قىلمايدىغان 
پ ېزىئ ڭنىبالىلىرىمىز-ئايالبىز  مىسۇن چۈنكىۇئوق ئۈنلۈك ئاۋازدا

ەكرىگە ب. ئىبنى دەغىنە ئەبۇدىدېيىشىنى شەرت قىل «كېتىشىدىن قورقىمىز
 بىر مەزگىلبەكرى ئەبۇشۇنىڭدىن كېيىن، . ۇالرنىڭ سۆزلىرىنى يەتكۈزدىئ

، ھويلىسىنىڭ تۆۋەن ئاۋازدا ئوقۇدىزنى ناما لدى،ھويلىسىدا ئىبادەت قى
  سىرتىدا ئۈنلۈك قىرائەت قىلمىدى.

ھويلىسىنىڭ  ەلدى ۋەمەسجىد سېلىش قارارىغا كبىر  ئۇ كۆپ ئۆتمەي،
ئالدىغا مەسجىد سېلىپ، ناماز ۋە قۇرئاننى شۇ مەسجىدكە چىقىپ ئوقۇيدىغان 

اپ قار بولۇشۇپبەكرىگە ھەيران ئەبۇ بالىلىرى-ئايالبولدى. مۇشرىكالرنىڭ 
غان چاغدا يىغىدىن ئۆزىنى تۇتۇۋااللمايتتى. ۇكېتەتتى. ئەبۇ بەكرى قۇرئان ئوق

ىبنى دەغىنەگە ئادەم ئىرى دىن ساراسىمىگە چۈشكەن قۇرەيش چوڭلبۇ ئىشالر
سېنىڭ كېپىللىكىڭگە ئاساسەن بىز » :كەلدى ۋەئەىپ تچاقىر ئەۋەتىپ ئۇنى

ا ئامانلىق بەرگەن ئىدۇق. ئۇ بەكرىگە ھويلىسىدا ئىبادەت قىلىشقئەبۇ
ناماز ۋە  ،ھەددىدىن ئېشىپ ھويلىسىنىڭ ئالدىغا مەسجىد سېلىپ

پ ېزىئ بالىلىرىمىزنىڭ-ئايالىز قىرائەتلەرنى ئۈنلۈك ئوقۇۋاتىدۇ. ب
ئەگەر ئۇ رەببىگە  ئۇنىڭغا ئېيتىپ قويغىن! ئەنسىرەۋاتىمىز.كېتىشىدىن 

گەر ئە. چە ئىبادەت قىلسۇنخالىغانا قوشۇلسا، ھويلىسىدا ئىبادەت قىلىشق
ئۇنىڭدىن لماقچى بولسا، قى ائاشكار-ئوچۇق ايئۇنىڭغا قوشۇلم

بىز سېنىڭ ئەھدەڭنى  .بىكار قىلىشنى تەلەپ قىل كېپىللىكىڭنى
پ قاراھەم غا ئوقۇشىئاۋازدا ئۇنىڭ ئۈنلۈك  خالىمايمىز شۇنداقالتىشنى ېبۇزۇۋ

 دېدى.  «تۇرالمايمىز
 بەكرىنىڭ قېشىغا كېلىپ:ئەبۇئىبنى دەغىنە شۇنىڭ بىلەن، 

 ،بويىچە ئىش قىل ئارىمىزدىكى ئەھدىنامىدىن خەۋىرىڭ بار. يا شۇ ئەھدە»
مەن . )سېنى كېپىللىككە ئااللمايمەن( ياكى ئەھدەمنى قايتۇرۇپ بەر

اڭالپ ئگە خىالپلىق قىلىنغانلىقىنى ئەھدەم بەرگەن گەلەرنىڭ بىر ئادەمبئەرە



  

169 

 ىكېپىللىكىڭنمەن سېنىڭ » بەكرى:ئەبۇدېدى.  «مەنقتۇرماينى ياىقېلىش
 دېدى. «ھىمايىسىدە بولۇشقا رازىمەننىڭ هللارىپ، ىقايتۇرۇپ ب

مەن چۈشۈمدە »بولۇپ، مۇسۇلمانالرغا: شۇ كۈنلەردە مەككىدە  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 ئىككى تاشلىق يەر ئوتتۇرىسىدىكى ڭسىلەر ھىجرەت قىلىدىغان زېمىننى

شۇنىڭ بىلەن، مۇسۇلمانالر دېدى.  «كۆردۈمخورمىزارلىق ئىكەنلىكىنى 
مەدىنىگە ھىجرەت قىلىشقا باشلىدى. ھەبەشىستانغا ھىجرەت قىلغانالرمۇ 

ئۈچۈن  ھىجرەت قىلىش مۇ مەدىنىگەبەكرىئەبۇئاساسەن مەدىنىگە قايتتى. 
ىڭ نهللامەنمۇ  توختاپ تۇرغىن!»ئۇنىڭغا:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  تەييارلىق قىلغانىدى،

ئانام ساڭا پىدا بولسۇن، -ئاتا» بەكرى:ئەبۇ .دېدى« ئىجازىتىنى كۈتۈۋاتىمەن
دەپ سورىغانىدى،  «؟سەنمۇ ھىجرەت قىلىش ئىجازىتىنى كۈتۈۋاتامسەن

 ھەمراھ گە ملسو هيلع هللا ىلصبەكرى پەيغەمبەر ئەبۇشۇنىڭ بىلەن، دېدى.  «ھەئە»: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ئۆيىدىكى ئىككى  ۋاقتىنچە ۋاز كەچتى ۋەبولۇش ئۈچۈن ھىجرەتتىن 

رەت ھىج) بېقىپ سەمۇر دەرىخىنىڭ يوپۇرمىقى بىلەن ئايدەكسىنى تۆت تۆگى
 .(كېلىشىنى كۈتتى يىتىپكۈنىنىڭ 

بىرى بەكرىنىڭ ئۆيىدە ئولتۇراتتۇق، دادام ئەبۇ چۈش ۋاقتىدا بىر كۈنى
ەتتە ئۇ ئاد ،بېشىنى ئورۇۋالغان ھالەتتە كېلىۋاتىدۇ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر » گە:ىبەكرئەبۇ

-ائات» :رىبەكدېدى. ئەبۇ «كەلمەيتتىبىزنىڭ قېشىمىزغا بۇنداق ۋاقىتتا 
قۇم مۇھىم ئۇ چوبىلەن قەسەمكى، نىڭ نامى هللا .پىدا بولسۇنئۇنىڭغا ئانام 

كىرىشكە ئىجازەت  ،كېلىپ ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. پەيغەمبەر  «بىر ئىش بىلەن كەلدى
 گە:ىبەكرئەبۇ رىلگەندىن كېيىن ئۆيگە كىرىپئىجازەت بىسورىدى. 

اتا ـ ئ ئى رەسۇلۇلالھ!» :رىى. ئەبۇبەكدېد «كىن!يېنىڭدىكىلەرنى چىقىرىۋەت»
ات ي ئارىمىزدا) بۇالر سېنىڭ ئائىلەڭ ھېسابلىنىدۇ، ئانام ساڭا پىدا بولسۇن

ىجرەت قىلىپ چىقىشقا ماڭا ھ» :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  گەنىدى،دې («ئادەم يوق
ئى رەسۇلۇلالھ! ئاتا ـ ئانام ساڭا پىدا »: ىبەكرئەبۇ .دېدى «رىلدىىئىجازەت ب

 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دەپ سورىغانىدى، «ھەمراھ بولسام بوالمدۇ؟بولسۇن، مەن 
گىنىڭ بىرىنى ۆۇ ئىككى تئۇنداقتا، ب» :ىبەكردى. ئەبۇدې «بولىدۇ»

 «رىپ ئالىمەنىپۇلىنى بئۇنىڭ » :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  گەنىدى،دې «تاللىۋالغىن
 دېدى.
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 بىز ئۇالرغا: ا سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق دەيدۇئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھ
تۇلۇمغا  پ،سەپەردە الزىم بولىدىغان نەرسىلەرنى تېزلىك بىلەن تەييارال

 ئەسما بەلۋېغىنى يىرتىپ )ئەبۇ بەكرىنىڭ قىزى(ئوزۇقلۇق قاچىالپ بەردۇق. 
 «بەلۋاغلىق قىزقوش ». شۇ سەۋەبلىك ئەسما باغلىدى نىتۇلۇمنىڭ ئاغزى

سەۋر تېغىدىكى غارغا ى بەكربىلەن ئەبۇ ملسو هيلع هللا ىلص. پەيغەمبەر لىدىغان بولدىدەپ ئاتى
 ئابدۇلالھ (نىڭ ئوغلىىبەكرئەبۇ)، ئۇ يەردە ئۈچ كۈن مۆكۈنۈپ تۇردى. بېرىپ

باال ئىدى.  ۋە ئىنكاسى تېز ياش، زېرەك كېچىسى ئۇالر بىلەن قوناتتى. ئۇ
نى مەككىدە ددى كېچى، خۇقايتىپ ۋاقتىدا ئۇالرنىڭ يېنىدىن سەھەر

 اتتى ھەمدەتاڭ ئاتقۇز بىللە بىلەنقۇرەيشلەر  رىپ،ئۆتكۈزگەندەك تۇيغۇ بى
سۆزلەرنى تولۇق -ھەققىدە بولۇنۇۋاتقان گەپبەكرى بىلەن ئەبۇ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

نىڭ ئازادگەردىسى ىبەكر. ئەبۇئۇالرغا يەتكۈزەتتى قاراڭغۇ چۈشكەندە لەپ،ئىگى
پ، كىرىقويالرنى شۇ ئەتراپتا ئوتلىتاتتى ۋە كەچ  بولسا ئامىر ئىبنى فۇھەيرە

ئۇالر تەرەپكە ھەيدىۋېتەتتى. ئۇالر شۇ قويالرنى  ىدىن ئاشقانداخۇپتەن ۋاقت
ئامىر ئىبنى فۇھەيرە قويالرنى ئېلىپ  ردەسېغىپ ئىچەتتى. ئەتىسى سەھە

  داۋامالشتى. ئۈچ كېچە كېتەتتى. بۇ ئىش
ئابدۇلالھ ئىبنى  نىڭبەنى دىل ئايمىقى ىبەكربىلەن ئەبۇ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

ئۇ ئادەم  .ۋالدىياللى ماھىر يولباشلىغۇچىنىبىر ئەدىي جەمەتىدىن بولغان 
قۇرەيش  جەمەتىنىڭ ئىتتىپاقداشلىرىدىن بولۇپ،ئاس ئىبنى ۋائىل 

ى ئىكك ،يلەن ئۇنىڭغا ئىشەنچ قىلىپىئىكك .لىرىنىڭ دىنىدا ئىدىاپىرك
ئەتىگەندە ئىككى تۆگىنى سەۋر غارىغا  ىچى كۈنىنئۈچرىپ، تۆگىنى ئۇنىڭغا بى
باشلىغۇچى ئۈچىنچى كۈنى ئەتىگەندە ئۇ يول .تىۋەدىلەشئېلىپ بېرىشقا 

 نىيلەن ئامىر ئىبنى فۇھەيرەىئىكك .تۆگىلەرنى ئېلىپ سەۋر غارىغا كەلدى
يول باشلىغۇچى ئۇالرنى ساھىل  .بىللە ماڭدىبىلەن يول باشلىغۇچى  ئېلىپ

 ①يولى بىلەن ئېلىپ ماڭدى.
ل: جاءنا رسل كفار قريش، يجعلون يف قاعنه هللا ريض رساقة بن جعشم  عن. 263

وأيب بكر، دية كل واحد منهام، من قتله أو أرسه، فبينام أنا جالس يف مجلس هللا ملسو هيلع هللا ىلص رسول 

من مجالس قومي بني مدلج، أقبل رجل منهم، حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال يا رساقة: 

                                                            
 بۇخارى توپلىغان. ①
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فعرفت أنهم هم، فقلت إين قد رأيت آنفا أسودة بالساحل، أراها محمدا وأصحابه، قال رساقة: 

له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فالنا وفالنا، انطلقوا بأعيننا، ثم لبثت يف املجلس ساعة، 

ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفريس، وهي من وراء أكمة، فتحبسها عيل، وأخذت 

 رمحي، فخرجت به من ظهر البيت، فحططت بزجه األرض، وخفضت عاليه، حتى أتيت فريس

فركبتها، فرفعتها تقرب يب، حتى دنوت منهم، فعرثت يب فريس، فخررت عنها، فقمت فأهويت 

يدي إىل كنانتي، فاستخرجت منها األزالم فاستقسمت بها: أرضهم أم ال، فخرج الذي أكره، 

، ، وهو ال يلتفتهللا ملسو هيلع هللا ىلصفركبت فريس، وعصيت األزالم، تقرب يب حتى إذا سمعت قراءة رسول 

اللتفات، ساخت يدا فريس يف األرض، حتى بلغتا الركبتني، فخررت عنها، ثم وأبو بكر يكرث ا

زجرتها فنهضت، فلم تكد تخرج يديها، فلام استوت قامئة، إذا ألثر يديها عثان ساطع يف 

السامء مثل الدخان، فاستقسمت باألزالم، فخرج الذي أكره، فناديتهم باألمان فوقفوا، فركبت 

نفيس حني لقيت ما لقيت من الحبس عنهم، أن سيظهر أمر  فريس حتى جئتهم، ووقع يف

فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخربتهم أخبار ما يريد الناس بهم، هللا ملسو هيلع هللا ىلص. رسول 

فسألته أن «. أخف عنا»وعرضت عليهم الزاد واملتاع، فلم يرزآين ومل يسأالين، إال أن قال: 

 هللا ملسو هيلع هللا ىلص.ب يف رقعة من أديم، ثم مىض رسول يكتب يل كتاب أمن، فأمر عامر بن فهرية فكت

لقي الزبري يف ركب من هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال ابن شهاب، فأخربين عروة بن الزبري، أن رسول 

وأبا بكر ثياب بياض، هللا ملسو هيلع هللا ىلص املسلمني، كانوا تجارا قافلني من الشأم، فكسا الزبري رسول 

الحرة،  من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إىلهللا ملسو هيلع هللا ىلص وسمع املسلمون باملدينة مخرج رسول 

فينتظرونه حتى يردهم حر الظهرية، فانقلبوا يوما بعد ما أطالوا انتظارهم، فلام أووا إىل 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص بيوتهم، أوىف رجل من يهود عىل أطم من آطامهم، ألمر ينظر إليه، فبرص برسول 

وأصحابه مبيضني يزول بهم الرساب، فلم ميلك اليهودي أن قال بأعىل صوته: يا معارش 

بظهر هللا ملسو هيلع هللا ىلص دكم الذي تنتظرون، فثار املسلمون إىل السالح، فتلقوا رسول العرب، هذا ج

الحرة، فعدل بهم ذات اليمني، حتى نزل بهم يف بني عمرو بن عوف، وذلك يوم االثنني من 

صامتا، فطفق من جاء من هللا ملسو هيلع هللا ىلص شهر ربيع األول، فقام أبو بكر للناس، وجلس رسول 

، هللا ملسو هيلع هللا ىلصبكر، حتى أصابت الشمس رسول  يحيي أبا -هللا ملسو هيلع هللا ىلص ممن مل ير رسول  -األنصار 

 هللاعند ذلك، فلبث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول 

يف بني عمرو بن عوف بضع عرشة ليلة، وأسس املسجد الذي أسس عىل التقوى، وصىل ملسو هيلع هللا ىلص 

، ثم ركب راحلته، فسار مييش معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصفيه رسول 

باملدينة، وهو يصيل فيه يومئذ رجال من املسلمني، وكان مربدا للتمر، لسهيل وسهل ملسو هيلع هللا ىلص 
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هذا إن »حني بركت به راحلته: هللا ملسو هيلع هللا ىلص غالمني يتيمني يف حجر أسعد بن زرارة، فقال رسول 

الغالمني فساومهام باملربد، ليتخذه مسجدا، فقاال: هللا ملسو هيلع هللا ىلص ثم دعا رسول «. املنزلهللا شاء 

أن يقبله منهام هبة حتى ابتاعه منهام، ثم بناه هللا ، فأىب رسول هللال ال، بل نهبه لك يا رسو 

هذا »بنيانه ويقول، وهو ينقل اللنب: ينقل معهم اللنب يف هللا ملسو هيلع هللا ىلص مسجدا، وطفق رسول 

خره، فارحم الحامل ال حامل خيرب، هذا أبر ربنا وأطهر، ويقول: اللهم إن األجر أجر اآل 

املسلمني مل يسم يل قال ابن شهاب ومل يبلغنا فتمثل بشعر رجل من  «األنصار، واملهاجره

 .متثل ببيت شعر تام غري هذا البيتهللا ملسو هيلع هللا ىلص يف األحاديث أن رسول 

قۇرەيش مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۇئشەم سۇراقە ئىبنى ج. 263
بىلەن  ملسو هيلع هللا ىلصكېلىپ، پەيغەمبەر قېشىمىزغا ئەلچىلىرى  كاپىرلىرىنىڭ

 تۆگە 144ئۆلتۈرگەن ياكى تۇتۇپ كەلگەنلەرگە  قايسىبىرىنىنىڭ رىبەكئەبۇ
دلىجدىن بىر توپ ۇ. مەن قەۋمىم بەنى مئېيتتىرىدىغانلىقىنى ىئىنئام ب

ەن راقە، مۇس ھەي» كېلىپ: كىشىبىر  اتتىم،ئولتۇربىللە بىلەن  لەركىشى
ۇنىڭ ئدېڭىز بويىدا بىر قانچە كىشىنىڭ قارىسىنى كۆردۈم. ئۇالر مۇھەممەد ۋە 

دېدى. مەن ئۇالرنىڭ دېڭىز بويىدا  «بولۇشى مۇمكىن ھەمراھلىرى
ئىنئامنى يالغۇز ئېلىش مەقسىتىدە گەپنى  ،كېتىۋاتقانلىقىنى بىلىۋېلىپ

ن يۈتۈپ كەتكە پۇكۇنىالر-ىئەمەس. پاالن ئۇالر سەن دېگەنلەر» بۇراپ، ئۇنىڭغا:
شۇالرنى كۆرگەن بولۇشۇڭ بەلكىم كەتكەن ئىدى. سەن  ەپدماللىرىنى ئىز

ئورنۇمدىن تۇرۇپ ئۆيگە  ،بىردەم ئولتۇرغاندىن كېيىن دۇم ۋەدەپ قوي «نمۇمكى
پ گە ئاپىرىكەينى دۆڭلۈكنىڭ ،كىرىپ، دېدىكىمگە ئېتىمنى ئېلىپ چىقىپ

ىڭ ئارقا ئۆين ،نەيزەمنى ئېلىپئاندىن بۇيرۇدۇم.  ماڭا توختىتىپ قويۇشقا
 ىكۆرۈپ قالماسلىقى ئۈچۈن نەيزىن نىڭباشقىالر ۋە تەرىپىدىن چىقىپ كەتتىم

الپ نى قوغ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  لىپ ئاتقا مىندىم، ئاندىنكې تۇتۇپ ماڭغىنىمچەپەس 
 ئېتىمنى ئىنتايىن تېز چاپتۇردۇم، ئۇ ئۇچقاندەك كېتىۋاتاتتى. ماڭدىم.

ۇمدىن . ئورنچۈشتۈمقىلىپ ىكېتىپ ي ئېتىم تېيىلىپ قالغاندا ئۇالرغا يېقىن
 ،غا زىيانكەشلىك قىاليمۇئۇالر»دە: -ئوقلىرىنى ئالدىم داندىن پالئوقتۇرۇپ 
غانىدىم، ئەپسۇس پال ئوقى مەن ئارزۇ قىلغاندەك پال سال دەپ« ۇمقىلماي

پال ئوقىغا پىسەنت  ئەمما دەپ چىقتى(.« زىيان سالما»چىقمىدى )يەنى 
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر چاپتۇرۇپ ئۇالرنى قوغالپ مېڭىۋەردىم، ھەتتا قىلماي، ئېتىمنى 
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 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  قىرائىتىنى ئاڭلىيالىغۇدەك دەرىجىدە يېقىنالشتىم.نىڭ 
 بۇرۇلۇپ پات-پات ىبەكرئەبۇئەمما  اتتىخاتىرجەم ماڭ اپمۇ قويمايقاركەينىگە 

 تىزىغىچە يەرگە پېتىپشۇ ئەسنادا، ئېتىمنىڭ ئالدى پۇتلىرى قاراپ قوياتتى. 
 نۇمدىن تۇرۇپ، ئاتقائوردەرھال  چۈشتۈم.قىلىپ ىئاتتىن ي يەنە قالدى. مەن

تىنى تارتىپ چىقاردى. ئات راۋرۇس ئاران تەستە پۇئات  ،قاتتىق ۋارقىرىغانىدىم
كە تۈتەك-توزان بولسا ئىس-چىققان چاڭ پۇتلىرىدىن، ىتتاتۇرغان ۋاق

يتا قا نى چىقىرىپپال ئوقلىرى .ئاسمانغا كۆتۈرۈلدى ئوخشاش نۇرلۇق ھالەتتە
ايدىغان ئوق چىقتى. شۇنىڭ ن ياقتۇرمەيەنە ئىلگىرىكىدەك م دىم،پال سال
اپ ، ئۇالر توختمىدىغانتوۋلى رىشىنى سوراپئۇالرنىڭ ماڭا ئامانلىق بى، بىلەن

مەن شۇ ۋەقەگە  باردىم. يىتىپتۇردى. مەن ئاتنى مىنىپ ئۇالرنىڭ قېشىغا 
ا غىدا غەلىبە قىلىدىغانلىقىنىڭ پات ئار ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئۇچرىغان چېغىمدىال 

ئۆلتۈرگەن ياكى قەۋمىڭ سېنى » :گە ملسو هيلع هللا ىلصمەن پەيغەمبەر  .ئىدىمئىشەنگەن 
 دېدىم «رىدىغانلىقىنى ئېالن قىلدىم بىتۆگە ئىنئا 144تۇتۇپ كەلگەنلەرگە 

ۆزلەپ ۋاتقانلىقىنى سۇئۇالرنى قانداق قىلماقچى بول نىڭلىرىكاپىرۋە قۇرەيش 
الر تەڭلىگەنىدىم، ئۇكېرەك -ۋە نەرسەتۈلۈك -ئۇالرغا ئوزۇق ئاندىنبەردىم. 

ئاشكارىالپ بىزنى » :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئاندىن  مىدى.ھېچنېمە ئالغىلى ئۇنى
انلىق خېتى يېزىپ بېرىشىنى دىن ئام ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. مەن پەيغەمبەر « قويمىغىن!

 ئۇ بىر پارچە تېرىگە. ئامىر ئىبنى فۇھەيرەنى بۇيرۇدى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،دىمېسورىۋ
 يولىغا راۋان بولدى. ملسو هيلع هللا ىلصن پەيغەمبەر يېزىپ بەردى. ئاندى ئامانلىق خېتى

نىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى نەقىل ئۇرۋە ئىبنى زۇبەير ئىبنى شىھاب
 لەرتىجارەتچى مۇسۇلمانزۇبەيرنى شامدىن قايتقان يولدا  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  :قىلىدۇ

گە ئاق ىبەكربىلەن ئەبۇ ملسو هيلع هللا ىلصكارۋىنىدا ئۇچرىتىپ قالدى. زۇبەير پەيغەمبەر 
 ملسو هيلع هللا ىلصر پەيغەمبەيدۈرۈپ قويدى. مەدىنىدىكى مۇسۇلمانالر ىكىيىملەرنى كرەڭلىك 

كېلىۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ، ھەر كۈنى ئەتىگەندە قاراپ مەدىنىگە  مەككىدىننىڭ 
كۈن قىزىغىچە تۇرۇپ  چىقىپ كۈتۈپ تۇراتتى ۋە دېگەن سايلىققا  ①ھەررە

ئۇزاق كۈتكەندىن كېيىن قايتىپ ئۆيلىرىگە  ،قايتىپ كېتىشەتتى. بىر كۈنى
ئۈچۈن قورغان ئۈستىگە چىققان بىر  ىبىر ئىشئۆزىنىڭ بېرىپ تۇرۇشىغا، 

                                                            
 ر بىلەن ئورالغان.ىقالقارا تاشلىق ساي بولۇپ، مەدىنە مۇشۇنداق بىرقانچە سايل ـــھەررە  ①
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بەر پەيغەمكېلىۋاتقان بىر كۆرۈنۈپ، بىر كۆرۈنمەي يەھۇدىي ئاق كىيىم ئىچىدە 
 يۇقىرى ئاۋاز بىلەن: ۋە ئۇنىڭ ھەمراھلىرىنى كۆرۈپ، ئۆزىنى تۇتۇۋااللماي ملسو هيلع هللا ىلص
دەپ توۋلىدى.  «ئادەم كەلدى!سىلەر كۈتۈۋاتقان ! ەب خەلقىئەر ھوي»

نى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،قارا سايلىققا چىقىپ ،الر دەرھال قوراللىرىنى ئېلىپىئەنسار
بەنى  ،ئۇالر بىلەن ئوڭ تەرەپكە بۇرۇلۇپ مېڭىپ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر الدى. قارشى ئ

 ئېيىنىڭئەۋۋەل رەبىئۇل ۇ كۈنىئئەمر ئىبنى ئەۋف جەمەتىنىڭكىگە چۈشتى. 
 ،رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئورنىدىن تۇردى ىبەكردۈشەنبە كۈنى ئىدى. ئەبۇ بىر

نى ئىلگىرى كۆرۈپ  ملسو هيلع هللا ىلصى. پەيغەمبەر اتتگەپ قىلماي ئولتۇر ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
، پقېلى ئويالپ دەپ ئوخشايدۇ ملسو هيلع هللا ىلص الر ئەبۇ بەكرىنى پەيغەمبەرىباقمىغان ئەنسار

 پەيغەمبەر شۇ ئارىدا، ردى.ئۇنىڭغا ساالم بەرگىلى تۇئارقىدىن كېلىپ -ئارقا
 ئۇنىڭغا سايىۋەنسېلىپ نى تونىى بەكرئەبۇ ،قالغانىدىئاپتاپ چۈشۈپ  گە ملسو هيلع هللا ىلص

 نى تونۇدى.  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  قىلىپ بەرگەندىن كېيىنال، ئەنسارىالر
بۇ  ،تۇردى ئون نەچچە كۈنبەنى ئەمر ئىبنى ئەۋف جەمەتىدە  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

سېلىنىپ، ئۇ  ىمەسجىد)قۇبا( تەقۋادارلىق ئاساسىغا قۇرۇلغان  جەرياندا
مىنىپ ماڭدى. كىشىلەر پەيغەمبەر  گەئاندىن تۆگىسى ،ە ناماز ئوقۇدىتمەسجىد

نىڭ مەدىنىدىكى  ملسو هيلع هللا ىلصتۆگە پەيغەمبەر  اتتى.پىيادە ماڭتەڭ بىلەن  ملسو هيلع هللا ىلص
 ەدئەسئچۆكتى. ئۇ مەسجىدنىڭ ئورنى ئەسلىدە  دەكەلگەن نىڭ ئورنىغامەسجىدى
ئىككى  ئىسىملىك سۇھەيل ۋە سەھلنىڭ تەربىيىسىدىكى رارەۇئىبنى ز

اماز نالر شۇ يەردە يېتىمنىڭ خورما قۇرىتىدىغان يېرى بولۇپ، بەزى مۇسۇلمان
مۇشۇ  خالىسا،هللا » :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  چاغدا چۆككەنۇ يەردە . تۆگە شئوقۇيتتى

بۇ  اقىرىپ،ئىككى يېتىمنى چھېلىقى دېدى. ئاندىن  «يەر تۇرالغۇمىز بولىدۇ
ى ئ» ئۇالر: رىشىنى سورىغانىدى،ېلىش ئۈچۈن سېتىپ بىجاينى مەسجىد س
ۋالدى. پەيغەمبەر ۇدەپ تۇر «ەرنى ساتماي، ساڭا ئاتىۋېتەيلىرەسۇلۇلالھ! بۇ ي

 ،ئاخىرى ئۇ جاينى سېتىۋالدى مىدى ۋەىنى قوبۇل قىلتەكلىپئۇالرنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص
ۇ م ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر مەسجىد سېلىش جەريانىدا، ئاندىن ئۇ يەرگە مەسجىد سالدى. 

ۇ بىر تەرەپتىن ئدا ئىشلىدى. مەسجىد قۇرۇلۇشىتەڭ بىلەن  ساھابىلەر
 :ئىشلىسە، يەنە بىر تەرەپتىن

 كۆتۈرگەن يۈك خەيبەر يۈكى ئەمەستۇر،
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 بۇ سەۋەب گۇناھلىرىمىز پاكلىنۇر.

 كۆزلەيمىز رەببىمىزدىن ئاخىرەتنىڭ ساۋابىن،
 ئەنسارغا رەببىم شەپقەت ئەيلىگىن.مۇھاجىر ۋە 

 لىدە مۇسۇلمانالردىن بىرى توقۇغانئەس نىبېيىتۇ ب بېيىت ئوقۇيتتى.دەپ 
 رىلمىگەن.مى ماڭا )يەنى راۋىيغا( ئېيتىپ بىبولۇپ، ئۇنىڭ ئىس

 نىڭدىن باشقانىڭ مۇشۇ ملسو هيلع هللا ىلصدەيدۇ: پەيغەمبەر مۇنداق ئىبنى شىھاب زۇھرى 
 ①.بايان قىلىنمىغانبىرەر بېيىتنى تولۇق ئوقۇپ باققانلىقى 

إىل املدينة وهو مردف أبا  ملسو هيلع هللا ىلص هللاقال: أقبل نبي  عنههللا أنس بن مالك ريض عن . 264

شاب ال يعرف، قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول يا  ملسو هيلع هللا ىلص هللابكر، وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي 

أبا بكر من هذا الرجل الذي بني يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل، قال: فيحسب 

الحاسب أنه إمنا يعني الطريق، وإمنا يعني سبيل الخري، فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد 

اللهم »، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص هللافالتفت نبي ، هذا فارس قد لحق بنا، هللالحقهم، فقال: يا رسول 

فقف »، مرين مبا شئت، قال: هللافرصعه الفرس، ثم قامت تحمحم، فقال: يا نبي «. ارصعه

، وكان آخر ملسو هيلع هللا ىلص هللافكان أول النهار جاهدا عىل نبي . قال: «مكانك، ال ترتكن أحدا يلحق بنا

 هللاىل نبي جانب الحرة، ثم بعث إىل األنصار فجاءوا إ ملسو هيلع هللا ىلص هللافنزل رسول  .النهار مسلحة له

وا وأبو بكر، وحف ملسو هيلع هللا ىلص هللاوأيب بكر فسلموا عليهام، وقالوا: اركبا آمنني مطاعني. فركب نبي  ملسو هيلع هللا ىلص

، فأرشفوا ينظرون ملسو هيلع هللا ىلص هللا، جاء نبي هللادونهام بالسالح، فقيل يف املدينة: جاء نبي 

 .، فأقبل يسري حتى نزل جانب دار أيب أيوبهللا، جاء نبي هللاويقولون: جاء نبي 

 ملسو هيلع هللا ىلص: پەيغەمبەر مۇنداق دەيدۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەنەس ئىبنى مالىك . 264
كەينىگە مىندۈرۈپ، مەدىنىگە قاراپ يول ئالدى.  ئۇلىغىنىڭئەبۇبەكرىنى 

( كىشىلەرگەئۈچۈن  سەپەر قىلغانلىقىكۆپ  بىلەنئەبۇبەكرى )تىجارەت 
كۆپىنچە نى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ئەمما كىشى ئىدى لىقچاچ ئاق ،تونۇشلۇق

ھەمدە چېچىمۇ ئۇنچىلىك ئاقىرىپ كەتمىگەن  كىشىلەر تونۇپ كەتمەيتتى
 !ئەبۇبەكرى ئى»دىن: بەكرىئەبۇ ئەگەر يولدا بىرەرسى ئۇچراپ قېلىپ ئىدى.

ېنىڭ م» :ئەبۇ بەكرى دەپ سوراپ قالسا،« كىشى كىم بولىدۇ؟ قېشىڭدىكى بۇ 
ي( )ماددىبەكرى ماڭىدىغان ئەبۇ» بۇ گەپنى ئاڭلىغانالردەيتتى.  «يولباشچىم
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بەكرى ھىدايەت ئەبۇ ،. ئەمەلىيەتتەئويالپ قاالتتىدەپ  «تىدۇيولنى دەۋا
نىڭ ئاتلىق بىرى اپبەكرى كەينىگە قار. ئەبۇكۆزدە تۇتقانىدىنى يول)مەنىۋىي( 

رى ىئاتلىق ب ھ!رەسۇلۇلالئى » :ۈپرىگە يېقىنالپ قالغانلىقىنى كۆرئۆزلى
 !هللا ئى»ئۇنىڭغا بۇرۇلۇپ:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .دېدى «بىزگە يېقىنالپ كېلىۋاتىدۇ

ئۇ ئادەم ئات بىلەن بىراقال يىقىلىپ چۈشتى، دى، گەنىدې «ئۇنى يىقىتقىن
نىڭ هللائى » ئورنىدىن تۇرۇپ كىشنىگىلى تۇردى. ئۇ ئادەم: ئاندىن ئات
 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،دىگەنىدې «ماڭا خالىغىنىڭنى بۇيرۇغىن !پەيغەمبىرى

نىڭ ئارقىمىزدىن كەلگىلى ھېچكىمنى بىز مۇشۇ جايىڭدا تۇرۇپ ،ئۇنداقتا»
قارشى كۈرەش  گە ملسو هيلع هللا ىلصئۇ ئادەم چۈشتىن بۇرۇن پەيغەمبەر  ،دېدى. دېمەك «قويما!

)ئۇ  .ىدغانىنىڭ ياخشى قورالىغا ئايالن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  قىلىپ، چۈشتىن كېيىن
 ھرەسۇلۇلال رۇپئاتتىن يىقىلغان شۇ جايدا تۇ سۇراقە ئىبنى جۇئشەم بولۇپ، ئۇ

 ( تەرجىماندىن. ـــ ۋەتتىۇالپ كەلگەنلەرنى باشقا ياققا بۇرنى قوغ ملسو هيلع هللا ىلص
لىپ، كې دېگەن سايلىقىغا مەدىنىنىڭ ھەررە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،شۇنىڭ بىلەن

بەكرىنىڭ يېنىغا ۋە ئەبۇ ملسو هيلع هللا ىلصئەنسارىالرغا ئادەم ئەۋەتتى. ئەنسارىالر پەيغەمبەر 
بىز ، خاتىرجەم مىنىڭالرئۇالغلىرىڭالرغا  ئەمدى»كېلىپ ساالم قىلىپ: 

بىلەن  ملسو هيلع هللا ىلصدېيىشتى. پەيغەمبەر  «ھەرقانداق بۇيرۇققا ئىتائەت قىلىمىز
 اپقوغدياراغلىرى بىلەن ئۇالرنى -بەكرى ئۇالغقا مىندى. ئەنسارىالر قورالئەبۇ

 «نىڭ پەيغەمبىرى كەپتۇهللا ،نىڭ پەيغەمبىرى كەپتۇهللا» :مەدىنىدە اڭدى.م
ئۇ  سوزۇشۇپ، بويۇنلىرىنى كىشىلەر رقىلىشقا باشلىدى.دېگەن گەپلەر تا

نىڭ پەيغەمبىرى هللا ،نىڭ پەيغەمبىرى كەپتۇهللا»: كېلىدىغان تەرەپكە قاراپ
ا غسىۇئەبۇ ئەييۇبنىڭ قور ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .ەپ )خۇشاللىققا چۆمدى(د «!كەپتۇ

 ①كېلىپ چۈشتى.يېقىن 
عنه، إىل أيب يف هللا ل: جاء أبو بكر ريض قاعنه هللا ريض  الرباء بن عازبعن . 265

منزله، فاشرتى منه رحال، فقال لعازب: ابعث ابنك يحمله معي، قال: فحملته معه، وخرج أيب 

، ملسو هيلع هللا ىلصهللا ينتقد مثنه، فقال له أيب: يا أبا بكر، حدثني كيف صنعتام حني رسيت مع رسول 

الطريق ال مير فيه أحد، قال: نعم، أرسينا ليلتنا ومن الغد، حتى قام قائم الظهرية وخال 

كانا م ملسو هيلع هللا ىلصفرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل، مل تأت عليه الشمس، فنزلنا عنده، وسويت للنبي 
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وأنا أنفض لك ما حولك، فنام هللا بيدي ينام عليه، وبسطت فيه فروة، وقلت: نم يا رسول 

ي أردنا، وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع مقبل بغنمه إىل الصخرة، يريد منها مثل الذ

فقلت له: ملن أنت يا غالم، فقال: لرجل من أهل املدينة، أو مكة، قلت: أيف غنمك لنب؟ قال: 

نعم، قلت: أفتحلب، قال: نعم، فأخذ شاة، فقلت: انفض الرضع من الرتاب والشعر والقذى، 

قال: فرأيت الرباء يرضب إحدى يديه عىل األخرى ينفض، فحلب يف قعب كثبة من لنب، 

فكرهت أن  ملسو هيلع هللا ىلصيرتوي منها، يرشب ويتوضأ، فأتيت النبي  ملسو هيلع هللا ىلصاوة حملتها للنبي ومعي إد

أوقظه، فوافقته حني استيقظ، فصببت من املاء عىل اللنب حتى برد أسفله، فقلت: ارشب يا 

قلت: بىل، قال: فارتحلنا « أمل يأن للرحيل»، قال: فرشب حتى رضيت، ثم قال: هللارسول 

ال تحزن إن »، فقال: هللابن مالك، فقلت: أتينا يا رسول  بعدما مالت الشمس، واتبعنا رساقة

 -يف جلد من األرض،  -أرى  -فارتطمت به فرسه إىل بطنها  ملسو هيلع هللا ىلصفدعا عليه النبي « معناهللا 

لكام أن أرد عنكام الطلب، فدعا  اللهفقال: إين أراكام قد دعومتا عيل، فادعوا يل، ف -شك زهري 

 قال: قد كفيتكم ما هنا، فال يلقى أحدا إال رده، قال: فنجا، فجعل ال يلقى أحدا إال ملسو هيلع هللا ىلصله النبي 

 .ووىف لنا

: ئەبۇبەكرى ەيدۇبەرا ئىبنى ئازىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق د. 262
تۆگە ئىگىرى سېتىۋالدى دىن امبىزنىڭ ئۆيگە كېلىپ دادرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 

مەن دېدى. « ماڭا ئىگەرنى كۆتۈرۈشۈپ بەرسۇن ،ئوغلۇڭنى ئەۋەتسەڭ» ۋە:
ام ئىگەرنىڭ پۇلىنى تاپشۇرۇپ ئېلىشقا دادئۇنىڭغا ئىگەرنى كۆتۈرۈشۈپ بەردىم. 

بىلەن ھىجرەتكە چىققان  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ى!ئى ئەبۇبەكر» :ڭغائۇنى بارغاندا
 :رىبەكۇئەب ،گەنىدىدې «ۋاقتىڭالردا قانداق قىلغانلىقىڭالرنى سۆزلەپ بەرسەڭ

 چىقىپ، ئەتىسى چۈشكىچە ماڭدۇق.( كېچىدە يولغا بىز )غاردىن .بولىدۇ»
رام وقئالدىمىزغا يوغان  دا ھېچكىم قالمىغانىدى.يول چۈش ۋاقتى بولغاندا

 چۈشتۇق. مەن ئۆزكېلىپ بىز تاشنىڭ سايىسىغا  تاشتىن بىرسى ئۇچرىدى.
بىر پارچە تېرە سېلىپ  ،ئۇخاليدىغان جاي راسالپ گە ملسو هيلع هللا ىلصقولۇم بىلەن پەيغەمبەر 

 <ايمەن ئەتراپنى كۆزىتىپ تۇر رەسۇلۇلالھ! سەن ئۇخلىۋالغىن،ئى > بەردىم ۋە:
شكە باشلىدىم. بىر چاغدا ئۇخلىدى. مەن ئەتراپنى كۆزىتى ملسو هيلع هللا ىلصدېدىم. پەيغەمبەر 

 بىر پادىچى بالىنى كۆرۈپ قالدىم، قويلىرىنى بىز تەرەپكە ھەيدەپ كېلىۋاتقان
. لىۋاتقانىكەنكېبىزگە ئوخشاش بۇ تاش تۈۋىدە سايىداش ئۈچۈن ئەسلىدە ئۇمۇ 

 ،دەپ سورىغانىدىم <ەي يىگىت، كىمنىڭ خىزمەتكارىسەن؟ھ>: ئۇنىڭدىن مەن
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>ساغلىقىڭ . مەن: ياكى مەككىلىك بىر كىشىنى ئاتىدىمەدىنىلىك  ئۇ
؟< دەپ سېغىپ بېرەمسەن> :دېدى. مەن <ھەئە، بار> دېسەم، ئۇ: بارمۇ؟<
قوينىڭ > ڭغا:دەپ بىر قوينى تۇتتى. مەن ئۇنى <ماقۇل> ، ئۇ:سورىسام

)بەرا رەزىيەلالھۇ  دېدىم <تازىلىۋەتلىنىدىكى توپا، قىل ۋە ئەخلەتلەرنى ېي
ئەبۇ ئىسھاق مۇنداق دەيدۇ: مەن بەرا ئەنھۇدىن بۇ ھەدىسنى نەقىل قىلغۇچى 

، بىر قولىنى يەنە بىر قولىغا ئۇرۇپ، ھۇ ئەنھۇنىڭ ۋەقەنى ھېكايە قىلىېتتىپرەزىيەلال
اغدى. س سۈت غىمېپادىچى ياغاچ ئاياققا بىر ستوپىسىنى قاققانلىقىنى كۆردۈم(. 

ئۈچۈن ئاغزىدا التا بار بىر  نىڭ ئىچىشى ۋە تاھارەت ئېلىشى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 نى ئويغىتىشنى خالىمايتتىم ملسو هيلع هللا ىلصمەن پەيغەمبەر تۇلۇمغا سۇ ئېلىۋالغان ئىدىم. 

تنى ئېلىپ ئۇنىڭ قېشىغا كەلسەم، دەل ئۇنىڭ ئويغانغان ۋاقتىغا لېكىن سۈ
قۇيۇپ ئاستى سۇ ئازراق سۈتكە توغرا كېلىپ قاپتىمەن. شۇنىڭ بىلەن، 

>ئى رەسۇلۇلالھ!  ئۇزىتىپ: گە ملسو هيلع هللا ىلصمەن سۈتنى پەيغەمبەر تەرىپىنى سوۋۇتتۇم. 
 يايراپ كەتتى. مېنىڭ كۆڭلۈم ئۇ سۈتنى ئىچكەنىدى، دېدىم. سۈت ئىچكىن<

ھەئە، > مەن:، < دەپ سورىدىماڭىدىغان ۋاقىت بولمىدىمۇ؟> ئۇ:ئاندىن 
 . ىمىزغا راۋان بولدۇقكېيىن يول كۈن قايرىلغاندىندېدىم.  <بولدى

ئى > سۇراقە ئىبنى مالىك كەينىمىزدىن قوغالپ كەلدى. مەن:
ەم غ> :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،سەمدې تىشىۋالىدىغان بولدى<سۇراقە( يىرەسۇلۇلالھ! )

ڭ راقەنىۇس ،دەپ سۇراقەگە بەددۇئا قىلغانىدى <بىز بىلەن بىللەهللا قىلما، 
پېتىپ  ن(دتگە <قاتتىق يەرغۇ دەيمەن>ۇھەير: )زيەرگە  قورسىقىغىچەئېتى 

ياخشى دۇئا  ئۇنداق قىلماي سىلەر ماڭا بەددۇئا قىلدىڭالر.>سۇراقە: قالدى. 
بىلەن سىلەرگە ۋەدە قىلىمەنكى، سىلەرنى  نىڭ نامىهللاقىلىپ قويساڭالر، 

دۇئا  ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. پەيغەمبەر  <قايتۇرۇۋېتىمەنكەينىگە دەپ كەلگەنلەرنى ئىز
 :كىمال ئۇچرىسا ۋە ئارقىغا يېنىپ، شۇنىڭ بىلەن ئۇ قۇتۇلدى غانىدىقىل
كەلگۈچىلەرنى دەپ قوغالپ  <ئۇالر يوق ،يەرگىچە بېرىپ كەلدىم پاالنىمەن >

 ①دېدى. «ىبىزگە بەرگەن ۋەدىسىگە ۋاپا قىلد ئۇقايتۇرۇۋەتتى. 
عنه حدثه قال: هللا ريض  أن أبا بكر الصديق ،عنههللا ريض  أنس بن مالك عن. 266

لو أن أحدهم  هللانظرت إىل أقدام املرشكني عىل رءوسنا ونحن يف الغار، فقلت: يا رسول 
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 .«ثالثهام هللايا أبا بكر ما ظنك باثنني »نظر إىل قدميه أبرصنا تحت قدميه، فقال: 

ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ . 266
 ئىككىمىز ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر »ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى نەقىل قىلىدۇ: 

اش ەپ كەلگەن( مۇشرىكالرنىڭ پۇتلىرىنىڭ بد)بىزنى ئىز ،غاردىكى چاغدا
 مۇشرىكالردىن بىرىئەگەر  ئى رەسۇلۇلالھ!» :كۆرۈپ نىتۇرغانلىقى ئۈستىمىزدە

 «دۇكۆرۈپ قالىتۆۋەندە بىزنىڭ تۇرغانلىقىمىزنى ، ڭ ئۇچىغا قارىسىالپۇتىنى
ئىككىمىزدىن باشقا ئۈچىنچى زات  !ئى ئەبۇبەكرى» :ملسو هيلع هللا ىلصدېسەم، پەيغەمبەر 

 ①.دېدى «ئەنسىرەيسەن؟ يەنە نېمىدىن، بىز بىلەن بىللە تۇرسا هللابولغان 
عنهام قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمري، هللا الرباء بن عازب ريض عن . 267

وابن أم مكتوم وكانا يقرئان الناس، فقدم بالل وسعد وعامر بن يارس، ثم قدم عمر بن الخطاب 

، فام رأيت أهل املدينة فرحوا بيشء ملسو هيلع هللا ىلص، ثم قدم النبي ملسو هيلع هللا ىلصيف عرشين من أصحاب النبي 

، فام قدم حتى قرأت: ملسو هيلع هللا ىلصهللا قلن: قدم رسول ، حتى جعل اإلماء يملسو هيلع هللا ىلصهللا فرحهم برسول 

 .يف سور من املفصل ﴾﴿َسَبِِح اْسَم َربََِك اْْلَعََْل 

: قېشىمىزغا مۇنداق دەيدۇ بەرا ئىبنى ئازىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 267
ھىجرەت قىلىپ كەلگەن مۇھاجىرالرنىڭ تۇنجىسى مۇسئەب ئىبنى ئۇمەير 

 كىشىلەرگە قۇرئان ىسىئۇ ئىكك ،بولۇپ ئىبنى ئۇممۇ مەكتۇمئابدۇلالھ بىلەن 
ممار ئىبنى ياسىرالر ەۋە ئ سەئىدئاندىن كېيىن بىالل،  ئوقۇشنى ئۆگىتەتتى.

 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۆمەر ئىبنى خەتتاب  ۇالردىن كېيىنئ ؛كەلدى
 ملسو هيلع هللا ىلصكېيىن پەيغەمبەر  ئۇالردىن ؛كەلدىبىللە بىلەن  لىرىساھابى 24نىڭ 

نىڭ كەلگىنىگە  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ئىشقا بىركەلدى. مەدىنە خەلقىنىڭ ھېچ
 دىم. ھەتتاغانىخۇشال بولغاندەك خۇشال بولغانلىقىنى كۆرۈپ باقمى

دەپ « كەلدى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر » :دېدەكلەردىن تارتىپ ھەممەيلەننىڭ
مەدىنىلىكلەرگە  مەن تىپ كەلگەندەيى ملسو هيلع هللا ىلصلىغىنىنى كۆردۈم. پەيغەمبەر توۋ
 ②.بەرگەنىدىمقانچە قىسقا سۈرىنى ئوقۇپ  قاتارلىق بىر «السۈرە ئەئ»
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 پەزىلىتى ①يولىدىكى رىباتنىڭ هللا

﴿فَِإَذا انَسلََخ اْلَْشُهُر الُْحُرُم فَاقُْتلُواْ الُْمْشِرِكنَي َحْيُث َوَجدَتُُموُهْم : دەيدۇ مۇنداق تائاال هللا
ئۇرۇش قىلىش( ھارام قىلىنغان ئايالر »)َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواقُْعُدواْ لَُهْم كَُلَ َمْرَصٍد﴾ 

الر، ئۆتۈپ كەتكەندە مۇشرىكالرنى قەيەردە ئۇچراتساڭالر، شۇ يەردە ئۆلتۈرۈڭ
ئەسىرگە ئېلىڭالر، قورشاڭالر، ئۇالرنىڭ ئۆتىدىغان يوللىرىنى كۆزىتىپ 

 .②«تۇرۇڭالر
ْ  الََِذيَن  أََيَُها ا﴿يَ : دەيدۇ مۇنداق يەنە تائاال هللا ْ  آَمُنوا وا ْ  اْصِِبُ ْ  َوَصابُِروا ْ  َوَرابُِطوا َتَُقوا هللا  َوا

مۇشەققەتلىرىگە ۋە ئىبادەتنىڭ -تائەت)ئى مۇئمىنلەر! » ُتْفلُِحوَن﴾ لََعلََُكْم 
 زىيادە (دۈشمەنلەرگە) ،سەۋر قىلىڭالر (سىلەرگە يەتكەن ئېغىرچىلىقالرغا

، رىباتتا تۇرۇڭالرگرالىرىڭالرنى ساقالپ( ېچىداملىق بولۇڭالر، )چ
 ئەمرىگە ئۇنىڭ يەنى) قورقۇڭالر تىنهللاتىش ئۈچۈن ىمەقسىتىڭالرغا ي
 .③«(قىلماڭالر مۇخالىپەتچىلىك

هللا رباط يوم يف سبيل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه، أن رسول هللا عن سهل بن سعد ريض . 268

خري من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خري من الدنيا وما عليها، والروحة 

 .«أو الغدوة، خري من الدنيا وما عليهاهللا يروحها العبد يف سبيل 

 ،ىدۇكىقىلىن نەقىلد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ىسەھل ئىبنى سەئ. 268
 ۋە دۇنيا تۇرۇش رىباتتا كۈن بىر يولىدا هللا»: دەيدۇ مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
بىرىڭالرنىڭ جەننەتتىكى بىر تال  ،ياخشىدۇر نەرسىلەردىن بارچە ئۇنىڭدىكى

ۇر، دقامچا مىقدارىچىلىك ئورنى دۇنيا ۋە ئۇنىڭدىكى بارچە نەرسىلەردىن ياخشى
قا ىكى جىھاديولىدهللا بىر قېتىم بىرىڭالرنىڭ ئەتىگىنى ياكى كەچلىكى 

 ④«.دۇردۇنيا ۋە ئۇنىڭدىكى بارچە نەرسىلەردىن ياخشى مېڭىشى
رباط يوم وليلة خري »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه قال: سمعت رسول هللا ريض  عن سلامن. 269

من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن 

 .«الفتان

                                                            
 تۇرۇش. تەييارجەڭنى كۈتۈپ  —رىبات  ①
 نىڭ بىر قىسىمى.ئايەت -2سۈرە تەۋبە  ②
 ئايەت. -244ئال ئىمران سۈرە  ③
 توپلىغان. ۋە مۇسلىم بۇخارى ④
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، ىدۇكىقىلىن نەقىلسەلمان فارىس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 269
كۈندۈز رىباتتا تۇرۇش بىر ئاي -بىر كېچە: »دېگەن مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
. ئەگەر ئۇ دۇرقىيامدا تۇرۇشتىن ياخشى)كېچىسى( روزا تۇتۇش ۋە )كۈندۈزى( 

رىباتتا ۋاپات تاپسا، ئۇنىڭغا قىلىپ كېلىۋاتقان ياخشى ئەمەللىرىنىڭ ساۋابى 
 ەتۇرىدۇ ھەمدە قەبر يىتىپداۋاملىق يېزىلىپ تۇرىدۇ، )جەننەتتىن( رىزقى 

 ②.«خاتىرجەم بولىدۇ ①پىتنىسىدىن
رباط شهر خري من صيام » :قال ملسو هيلع هللا ىلصهللا عن رسول  ،عنه هللاعن أيب الدرداء ريض . 271

 ،وغدي عليه برزقه وريح من الجنة ،أمن من الفزع األكرب هللاومن مات مرابطا يف سبيل  ،دهر

 «.عز وجل هللاويجري عليه أجر املرابط حتى يبعثه 

، رەسۇلۇلالھ نەقىل قىلىنىدۇكىدەردائ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن  ۇئەب. 274
 ۇر.دبىر ئۆمۈر روزا تۇتۇشتىن ياخشى تۇرۇش رىباتتا ئاي بىر»: دېگەن مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص

 قىيامەت كۈنىدىكى چوڭ تاپسا، ۋاپات تۇرۇپ رىباتتا يولىدا هللاكىمكى 
 ؛قى يىتىپ تۇرىدۇرىز جەننەتتىن ئۇنىڭغا بولىدۇ؛ قورقۇنچتىن خاتىرجەم

 ىئەجر تۇرغۇچىنىڭ رىباتتا قەدەر، تىرىلدۈرگەنگە قايتا تائاال ئۇنى هللاتاكى 
 ③.«لىپ تۇرىدۇيېزى داۋاملىق ئۇنىڭغا
كل ميت يختم عىل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه، أن رسول هللا عن فضالة بن عبيد ريض . 271

 .«، فإنه ينمى له عمله إىل يوم القيامة، ويؤمن فتنة القربهللاعمله إال املرابط يف سبيل 

قىلىنىدۇكى،  نەقىلفۇزالە ئىبنى ئۇبەيد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 271
ىشى ئۆلگەندە ئۇنىڭغا ك ھەرقانداق»: دېگەن مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

تۇرغۇچى  رىباتتا يولىدا هللا توختىتىپ قويۇلىدۇ ئەمما رىلىدىغان ئەجىربى
قىيامەت كۈنىگىچە  كىتا ساۋابىئۇنىڭ ئەمىلىنىڭ  ،بۇنىڭدىن مۇستەسنا

 ④«.بولىدۇقەبرە پىتنىسىدىن خاتىرجەم ئۇ ھەمدە  ىدۇبار ئۆسۈپ
أربعة تجري »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه، عن رسول هللا ريض  عن أيب أمامة الباهيل. 272

                                                            
قەبرىدىكى بەندىدىن رەببى، دىنى ۋە پەيغەمبىرى نەكىرنىڭ -مۇنكىر — قەبرە پىتنىسى دېگىنىمىز ①

 تەرجىماندىن. — ھەققىدە سورىشىدۇر
 مۇسلىم توپلىغان. ②
 دېگەن. « سەھىھ»ئەلبانى دېگەن، « راۋىيلىرى ئىشەنچلىك»ھەيسەمى تەبرانى توپلىغان ،  ③
 «سەھىھ»ئەلبانى ئىبنى ھەجەر، نەۋەۋى ۋە  ،توپلىغانھاكىم  ۋە ئىبنى ھىببان ،ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى ④

 دېگەن.
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، ومن عمل عمال أجري له مثل ما عمل، ورجل هللاعليهم أجورهم بعد املوت: مرابط يف سبيل 

 «.تصدق بصدقة فأجرها له ما جرت، ورجل ترك ولدا صالحا فهو يدعو له

، رەسۇلۇلالھ ىدۇكىقىلىن نەقىلئەبۇ ئۇمامە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 272
ئەجىرلىرى ئۇالرغا داۋاملىق  مۇۋاپات بولغاندىن كېيىن: »دېگەن مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص

 ،تۇرغۇچى رىباتتا يولىدا هللاكىشى بار، ئۇالر: تۈرلۈك يىتىپ تۇرىدىغان تۆت 
 تۇرىدىغان مەنپەئەتلىنىپ داۋاملىق مۇسۇلمانالر ھەم كېيىن ۋاپاتىدىن
غان دىقىنى قىلسە ساۋابى ئۈزۈلمەي يىتىپ تۇرىدىغان كىشى، قىلغان ئەمەلنى

لەپ قويغان ىكىشى ۋە ئۆزىگە دۇئا قىلىدىغان سالىھ پەرزەنتنى تەربىي
 ①«.كىشى

من مات مرابطا يف سبيل »:  قال ملسو هيلع هللا ىلصهللا عن رسول  ،عنههللا عن أيب هريرة ريض . 273

أجرى عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان وبعثه  هللا

 «.الفزع يوم القيامة آمنا منهللا 

ھ رەسۇلۇلال ىدۇكى،قىلىن نەقىلئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 273
 ھايات تاپسا، ۋاپات تۇرۇپ رىباتتا يولىدا هللا كىمكى»: دېگەن مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص

 ،تۇرىدۇ داۋاملىشىپ ئەجرى ئەمىلىنىڭ سالىھ كېلىۋاتقان قىلىپ ۋاقتىدا
ولىدۇ ب خاتىرجەم پىتنىسىدىن)قەبرە(  ۋە تۇرىدۇ يىتىپ رىزقى )جەننەتتىكى(

 خاتىرجەم قورقۇنچتىن )چوڭ( كۈنىدىكى قىيامەت ئۇنى تائاال هللا شۇنداقال
 ②«.تىرىلدۈرىدۇ ھالەتتە
عن أجر الرباط، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه قال: سئل رسول هللا ريض  وعن أنس بن مالك. 274

 .«من رابط ليلة حارسا من وراء املسلمني كان له أجر من خلفه ممن صام وصىل»

 رەسۇلۇلالھئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 274
: ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھھەققىدە سورالغانىدى،  ساۋابىدىن رىباتنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص
رىباتتا تۇرغان كىشىگە ئۇنىڭ كەينىدىكى  مۇسۇلمانالرنى قوغداپ بىر كېچە»

 ③«.ھەم يېزىلىدۇ ساۋابىناماز ئوقۇپ، روزا تۇتقان ئادەملەرنىڭ 
من رابط : »يقول ملسو هيلع هللا ىلصهللا سمعت رسول  :عنه قالهللا عن عثامن بن عفان ريض . 275

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت ئەلبانى  ،توپلىغانۋە تەبرانى ئەھمەد  ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى ئىبنى ھەجەر ۋە  ،توپلىغانئىبنى ماجە  ②
ھەيسەمى دېگەن، « تەبرانى ياخشى ئىسناد بىلەن نەقىل قىلغان»تەبرانى توپلىغان، تىرمىزى   ③
 دېگەن.« راۋىيلىرى ئىشەنچلىك»
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 «.سبحانه كانت كألف ليلة صيامها وقيامهاهللا ليلة يف سبيل 

مەن  مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئوسمان ئىبنى ئەففان. 272
يولىدا بىر كېچە »هللا نىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ①«.ۋە روزا تۇتقانغا باراۋەردۇر مىڭ كېچە قىيامدا تۇرغانغا ـــرىباتتا تۇرۇش 
رباط يوم : »يقول ملسو هيلع هللا ىلصهللا سمعت رسول  :عنه قالهللا وعن عثامن بن عفان ريض . 276

 «.خري من ألف يوم فيام سواه من املنازلهللا يف سبيل 

مەن  مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى ئەففانئوسمان . 276
 كۈن بىر يولىدا »هللانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ②.«ئەۋزەلدۇر كۈندىن مىڭ ئورۇنالردىكى باشقا ئۇنىڭدىن —تۇرۇش  رىباتتا
من خري معاش الناس »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه، عن رسول هللا ريض  عن أيب هريرة. 277

، يطري عىل متنه كلام سمع هيعة أو فزعة، طار هللالهم رجل ممسك عنان فرسه يف سبيل 

 «.عليه يبتغي القتل، أو املوت مظانه

ھ رەسۇلۇلال ىدۇكى،قىلىن نەقىلئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 277
بىر  ـــئىچىدە ئەڭ ياخشى ھايات شۇكى  ئىنسانالرنىڭ» :دېگەن مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص

يولىدا تۇتۇپ تۇرىدۇ، قاچانىكى ئۇرۇش  هللاكىشى ئۆز ئېتىنىڭ چۇلۋۇرىنى 
ىدا يول هللاش ياكى ۈئۆلتۈرشەپىسى ياكى ئەنسىزلىكنى ئاڭلىسا دۈشمەننى 

 ③«.دۇىئات چاپتۇر شەھىد بولۇشنى ئارزۇ قىلىپ
وهم  -أو خرج عليهم  -جاء  ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه قال: إن رسول هللا ريض  عن ابن عباس. 278

رجل »قال: هللا. قال: قلنا: بىل يا رسول  «أال أحدثكم بخري الناس منزال؟»جلوس، فقال: 

 «.أو يقتل حتى ميوتهللا  ممسك برأس فرس يف سبيل

دۇ: ساھابىلەر ئۆزئارا ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەي. 278
ئۇالرنىڭ قېشىغا كېلىپ )ياكى ئۇالرنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ قانىدى، ئولتۇرۇش

كىشىلەرنىڭ ئىچىدىكى مەرتىۋە جەھەتتىن ئەڭ ياخشى »قېشىغا چىقىپ(: 
بولىدۇ ئى »دېدى. ساھابىلەر: « مۇ؟بىرەيكىشىنى سىلەرگە ئېيتىپ 

ئۆلۈپ كەتكەن ياكى ئۆلتۈرۈلگەنگە : »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ دېگەنىدى، « رەسۇلۇلالھ

                                                            
 دېگەن.« ھەسەن»دېگەن، ئەلبانى « سەھىھ»نى ماجە توپلىغان، سۇيۇتى ئىب ①
 .دېگەن« ھەسەن» ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت ئەلبانى توپلىغان؛ ئىبنى ھىببان ۋەنەسائى  ،تىرمىزى ②
 مۇسلىم توپلىغان. ③
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ىنىنى تۇتۇپ )جەڭگە تەييار( تۇرغان يولىدا ئېتىنىڭ تىزگ هللاقەدەر 
 ①دېدى.« كىشىدۇر

 
 باب -45

 پەزىلىتى ②يولىدا ھارىستا تۇرۇشنىڭ هللا

تعس عبد الدينار وعبد الدرهم »قال: ملسو هيلع هللا ىلص عنه، عن النبي هللا عن أيب هريرة ريض . 279

وإذا شيك فال انتقش،  ،وإن مل يعط سخط، تعس وانتكس ،إن أعطي ريض ،وعبد الخميصة

أشعث رأسه مغربة قدماه، إن كان يف الحراسة  ،هللاطوىب لعبد آخذ بعنان فرسه يف سبيل 

كان يف الحراسة، وإن كان يف الساقة كان يف الساقة، إذا استأذن مل يؤذن له، وإن شفع مل 

 .«يشفع

قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  نەقىلئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 279
لەنگەن رەڭلىك كىيىمنىڭ رھەم ۋە كەشتىەدىنار، د»: دېگەن مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص

 مىسەبىرىل ،سە رازى بولىدۇبىرىل! ئەگەر ئۇالرغا سۇنھاالك بول قۇللىرى
ڭغا ئۇنى ھاالك بولسۇن، كېسەل ۋە خارلىقتىن قۇتۇاللمىسۇن! .ئاچچىقاليدۇ

تىكەن كىرسە چىقىرىلمىسۇن! چېچى چۇۋۇق، ئىككى قەدىمى توپىغا 
ە كىشىگ تۇرغان تۇتۇپ يۈگىنىنى ئېتىنىڭ يولىدا هللاھالەتتە مىلەنگەن 

تۇرۇشقا قويسا، ھارىستا تۇرىدۇ؛  ئەگەر ئۇنى ھارىستا كى،خۇش مۇبارەك بولسۇن
؛ دۇبىرىلمەي رۇخسەتسورىسا،  رۇخسەتئارقا سەپتە قويسا، ئارقا سەپتە بولىدۇ؛ 
 ③«.بۇل قىلىنمايدۇوشاپائەت قىلماقچى بولسا، شاپائىتى ق

حارس هللا رحم »: ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه قال: قال رسول هللا عن عقبة بن عامر ريض . 281

 «.الحرس
قىلىنىدۇكى،  نەقىلرەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن  ئۇقبە ئىبنى ئامىر. 284

رەھمەت  هللامۇجاھىدالرنى قوغدىغۇچىغا » :دېگەن مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 ④«.قىلسۇن

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت ئەھمەد، نەسائى ۋە ئىبنى ھىببان توپلىغان،  ①
 قاراۋۇللۇقتا تۇرۇش. .مىنىنى قوغداپ پوستتا تۇرۇشېئىسالم ز —ھارىستا تۇرۇش  ②
 .توپلىغانبۇخارى  ③
 دېگەن.« سەھىھ»ئىبنى ماجە ۋە ھاكىم توپلىغان، ھاكىم ۋە زەھەبى  ④
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عينان ال »يقول: ملسو هيلع هللا ىلص  هللاعنهام قال: سمعت رسول هللا عن ابن عباس ريض . 281

 هللا«.، وعني باتت تحرس يف سبيل هللامتسهام النار: عني بكت من خشية 

مەن  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:بنى ئابباس ىئئابدۇلالھ . 281
ئىككى كۆزگە دوزاخ ئوتى »: ئاڭلىغاننى ىكىگەنلېنىڭ مۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال
لىدا ويهللا  ،يەنە بىرى كۆز؛ قورقۇپ يىغلىغان تىنهللا ى،بىر :تەگمەيدۇ

 ①«.كۆز ھارىستا تۇرغان
عنه: أنه كان يف الرباط ففزعوا إىل الساحل ثم قيل: ال هللا عن أيب هريرة ريض . 282

فقال:  ؟ةبأس فانرصف الناس و أبو هريرة واقف فمر به إنسان فقال: ما يوقفك يا أبا هرير 

خري من قيام ليلة القدر عند الحجر هللا موقف ساعة يف سبيل »يقول : هللا ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول 

 «.األسود

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: بىز رىباتتا ئەبۇ ھۇرەيرە . 282
رىپ، قوشۇندىكىلەر ساھىل تەرەپكە اتتۇق. تۇيۇقسىز ئەنسىزلىك يۈز بىتۇرۇۋات

ئىكەنلىكىنى بايقاپ جايىغا قايتتى. مەن شۇ يەردە باردى ۋە مەسىلە يوق 
ئى ئەبۇ »ھارىستا تۇردۇم. شۇ ئارىدا بىرى يېنىمدىن ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ: 

 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر»دېگەنىدى، ئۇنىڭغا: « ھۇرەيرە، نېمىشقا بۇ يەردە تۇرۇۋالدىڭ؟
قەدر كېچىسى ھەجەر  ـــيولىدا بىر سائەت ھارىستا تۇرۇش  هللانىڭ: >

ئەسۋەدنىڭ يېنىدا ئىبادەت قىلىشتىن ياخشىدۇر< دېگەنلىكىنى 
 ②دېدىم.« ئاڭلىغانىدىم

أال أنبئكم بليلة أفضل »قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  ،عنهام هللابن عمر ريض  هللاعن عبد . 283

 .«من ليلة القدر حارس حرس يف أرض خوف لعله ال يرجع إىل أهله

 ،قىلىنىدۇكى نەقىلدىن ماەزىيەلالھۇ ئەنھۇئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر ر. 283
 كېچىنى بىر ئەۋزەل كېچىسىدىنمۇ قەدر»: دېگەن مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
ئۇ بولسىمۇ ئۆز ئائىلىسىگە قايتىپ كېلىش  قىاليمۇ؟ خەۋەر سىلەرگە

 زېمىندا بىرەر خەتەرلىكبىر كىشىنىڭ مۇمكىنچىلىكى بولمىغان 
 ③.«كېچىسىدۇرتۇرغان  ھارىستا مۇجاھىدالرنى قوغداپ

                                                            
 .دېگەن «سەھىھ»رمىزى توپلىغان، ئەلبانى ىت ①
 .دېگەن «سەھىھ»ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت ئەلبانى  ۋە بەيھەقى توپلىغان، ئىبنى ھىببان ②
 دېگەن. « سەھىھ»؛ ئەلبانى توپلىغانۋە بەيھەقى  ، ھاكىمنەسائى ③
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يوم حنني، هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنهم ساروا مع رسول  ،عنههللا عن سهل بن الحنظلية ريض . 284

، فجاء رجل فارس فقال: هللا ملسو هيلع هللا ىلصفأطنبوا السري حتى كانت عشية، فحرضت الصالة مع رسول 

، إين انطلقت بني أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بُهوازن عىل بكرة هللايا رسول 

تلك غنيمة »وقال: ملسو هيلع هللا ىلص أبيهم بظعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إىل حنني، فتبسم النبي 

قال أنس بن أيب مرثد: أنا يا رسول  «من يحرسنا الليلة؟». ثم قال: «هللاملسلمني غدا إن شاء 

 استقبل»هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ، فقال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصفركب فرسا له، فجاء إىل رسول  «فاركب» :فقالهللا. 

 هللا ملسو هيلع هللا ىلصفلام أصبحنا خرج رسول  «هذا الشعب حتى تكون يف أعاله وال نغرن من قبلك الليلة

، ما هللاقال رجل: يا رسول  «هل أحسستم فارسكم؟»اله فركع ركعتني ثم قال: إىل مص

، وهو يصيل يلتفت إىل الشعب، حتى إذا قىض ملسو هيلع هللا ىلصأحسسناه، فثوب بالصالة، فجعل النبي 

فجعلنا ننظر إىل خالل الشجر يف الشعب، فإذا  «أبرشوا فقد جاءكم فارسكم»صالته قال: 

ل: إين انطلقت حتى كنت يف أعىل هذا الشعب فقاهللا ملسو هيلع هللا ىلص هو قد جاء، حتى وقف عىل رسول 

، فلام أصبحت طلعت الشعبني كليهام، فنظرت فلم أر أحدا، فقال له هللا ملسو هيلع هللا ىلصحيث رسول 

أوجبت، فال »قال: ال إال مصليا أو قاضيا حاجة، فقال له:  «هل نزلت الليلة؟»هللا ملسو هيلع هللا ىلص: رسول 

 «.ال تعمل بعدهان عليك أ 

ئۇالر مۇنداق دەيدۇ:  ۇ ئەنھۇسەھل ئىبنى ھەنزەلىييە رەزىيەلالھ. 284
بىلەن بىرگە چىقتى. كەچ كىرىپ ھەتتا خۇپتەن  ملسو هيلع هللا ىلصھۇنەين كۈنى رەسۇلۇلالھ 

نىڭ قېشىغا بىر ئاتلىق كىشى  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ناماز ۋاقتىدا ۋاقتى بولدى. 
ئى رەسۇلۇلالھ! مەن سىلەرنىڭ ئالدىڭالردا پاالنى تاغقا چىقتىم. »كېلىپ: 

قەبىلىسىنىڭ ئادەملىرى، ئۇالرنىڭ ئائىلىلىرى ۋە مەن ئۇشتۇمتۇت ھەۋازىن 
 ،دىگەنىدې «ىپتۇ، ئۇالر ھۇنەينگە يىغىلۈپ قالدىمقويلىرىنى كۆر-چارۋا

بۇالر ئەتە مۇسۇلمانالرنىڭ  خالىساهللا »: قىلىپ تەبەسسۇم ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 «بۇ كېچە بىزگە كىم ھارىستا تۇرىدۇ؟»ئاندىن:  .دېدى «مىتى بولىدۇيغەنى

ئى رەسۇلۇلالھ! مەن »: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مەرسەدئەبۇ ەنەس ئىبنى ئ ،دىگەنىدې
دېدى.  «مىنگىن! ڭغائېتىئۇنداقتا »: ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. رەسۇلۇلالھ  «ھارىستا تۇراي

: ئۇنىڭغا ملسو هيلع هللا ىلصنىڭ يېنىغا كەلدى. رەسۇلۇلالھ  ملسو هيلع هللا ىلصمىنىپ رەسۇلۇلالھ  غائۇ ئېتى
بۇ كېچە بىز سەن  ،بۇ ۋادىغا قاراپ مېڭىپ ئۇنىڭ ئەڭ ئۈستىگە چىققىن»

 دېدى.  «تۇرغان تەرەپتىن خاتىرجەم بواليلى
ئىككى رەكئەت  چىقىپ جايغا ئوقۇيدىغان ناماز ملسو هيلع هللا ىلصتاڭ ئاتقاندا رەسۇلۇلالھ 
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 ئۇالر: ،دىگەنىدې «؟خەۋەر بارمۇسىلەرنىڭ چەۋەندازىڭالردىن » :ناماز ئوقۇدى ۋە
 ناماز تۇرۇپ ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. رەسۇلۇلالھ  «ھېچبىر خەۋەر يوق ئى رەسۇلۇلالھ!»

. قارايتتى تەرەپكە ۋادى بەرگىچە ساالم ئوقۇپ نامازنى. باشلىدى ئوقۇشقا
خۇشخەۋەر! » نامىزىنى تامامالپ ساالم بەرگەندىن كېيىن: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

دېدى. بىز ۋادىدىكى دەرەخلەر ئارىسىدىن  «كەلدىقايتىپ چەۋەندازىڭالر 
نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصئۇ رەسۇلۇلالھ  ىدى.كەلگەن راستىنال قايتىپئۇ  ىساقئۇنىڭغا قار

غان بۇيرۇ ملسو هيلع هللا ىلصمەن بۇ ۋادىنىڭ ئۈستىدىكى رەسۇلۇلالھ »ئالدىغا كېلىپ: 
ئىككى ۋادىنىڭ ھەر ئىككىلىسىگە چىقىپ  دائورۇنغىچە ماڭدىم. تاڭ ئاتقان

دە كېچى»: ئۇنىڭدىن ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. رەسۇلۇلالھ  «قاراپ بىرەر كىشىنىمۇ كۆرمىدىم
پەقەت ناماز ئوقۇش ياكى ھاجىتىمنى ياق، »ئۇ:  ەپ سورىۋېدى،د «چۈشتۈڭمۇ؟

سەن بۇ كېچىدە ھارىستا »: ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. رەسۇلۇلالھ  «ئادا قىلىش ئۈچۈن چۈشتۈم
 بۇنىڭدىن كېيىن ،تۇرغانلىق سەۋەبلىك ئۆزۈڭگە جەننەتنى ۋاجىب قىلدىڭ

 ①.دېدى «ھېچبىر ئەمەل قىلمىساڭمۇ ساڭا زەرەر يوق
فأتينا ذات ليلة  يف غزوة،هللا ملسو هيلع هللا ىلص رسول كنا مع : عنه قالهللا عن أيب ريحانة ريض . 285

إىل رشف، فبتنا عليه، فأصابنا برد شديد حتى رأيت من يحفر يف األرض حفرة يدخل فيها، 

من »من الناس نادى: هللا ملسو هيلع هللا ىلص فلام رأى ذلك رسول  -يعني الرتس  -ويلقي عليه الحجفة 

ل صار: أنا يا رسو فقال رجل من األن «يحرسنا يف هذه الليلة، وأدعو له بدعاء يكون فيه فضل؟

، بالدعاءهللا ملسو هيلع هللا ىلص فتسمى له األنصاري، ففتح رسول  «من أنت؟»، فدنا، فقال: «ادنه»، فقال: هللا

، فقلت: أنا رجل آخر، فقال: هللا ملسو هيلع هللا ىلصفأكرث منه. قال أبو ريحانة: فلام سمعت ما دعا به رسول 

ا دعا قال: فقلت: أنا أبو ريحانة، فدعا بدعاء هو دون م «من أنت؟»فدنوت، فقال:  «ادنه»

، وحرمت النار عىل هللاحرمت النار عىل عني دمعت أو بكت من خشية »لألنصاري، ثم قال: 

 «.هللاعني سهرت يف سبيل 

ئەبۇ رەيھانە ئەزدى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: بىز رەسۇلۇلالھ . 282
 ەردەي ئۇ كېلىپ ئېگىزلىككە بىر بىز كۈنى بىر. ئىدۇق غازاتتا بىر بىلەن ملسو هيلع هللا ىلص

ى ڭ يەرنى ھەتتا بەزى كىشىلەرنىبولد سوغۇق قاتتىق كېچە ئۇ. كەچلىدۇق
قالقان بىلەن يېپىۋالغانلىقىنى كۆردۈم.  نىكوالپ كىرىۋېلىپ، ئۈستى

                                                            
« ھەسەن»ئىبنى ھەجەر ۋە ئابدۇقادىر ئەرنەئۇت  توپلىغان؛ئەبۇ داۋۇد، بەيھەقى، نەسائى ۋە ھاكىم  ①

 دېگەن. « سەھىھ»ئەلبانى دېگەن، 
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 ىزگەب كېچە بۇ»: كېيىن كۆرگەندىن ئەھۋالىنى بۇ كىشىلەرنىڭ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
. دېدى «قىلىمەن دۇئا پەزىلەتلىك ئۇنىڭغا مەن تۇرىدۇ؟ ھارىستا كىم

 :ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. رەسۇلۇلالھ  «ۇرايت مەنئى رەسۇلۇلالھ! »: كىشى بىر ئەنسارىالردىن
دەپ « كىم؟ سەن»: ئۇنىڭدىن. كەلدى يېقىن ئۇ دېدى، «كەل يېقىن»

كۆپ دۇئا  ئۇنىڭغا ملسو هيلع هللا ىلص. رەسۇلۇلالھ بەردىدەپ  ئۇ ئەنسارى ئىسمىنى سورىۋېدى،
 مەنمۇ»پ: ئاڭال ئۇنىڭغا قىلغان دۇئاسىنى نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصقىلدى. مەن رەسۇلۇلالھ 

.  اردىمب يېقىن مەن دېدى، «كەل يېقىن»: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  سەم،دې «بىللە تۇراي
 «رەيھانە ئەبۇ»: مەن دەپ سورىغانىدى، «كىم؟ سەن»: مەندىن ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

: ئاندىن قىلدى، دۇئا ئازراق قارىغاندا دۇئاغا قىلغان ئەنسارىغا ماڭا ئۇ. دېدىم
 بىدار يولىداهللا ش تۆككەن كۆزگە ۋە يا ياكى يىغلىغان قورقۇپ تىن»هللا

 ①ى.دېد «قىلىندى ھارام ئوتى دوزاخ كۆزگە بولغان
من رجل »منزال، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص نزل النبي  عنه قال:هللا ريض  هللاعن جابر بن عبد . 286

فانتدب رجل من املهاجرين، ورجل من األنصار، فقاال: نحن يا رسول  «يكلؤنا ليلتنا هذه؟

، قال: وكانوا نزلوا إىل شعب من الوادي، فلام خرج الرجالن «فكونوا بفم الشعب»، قال: هللا

إىل فم الشعب، قال األنصاري للمهاجري: أي الليل أحب إليك أن أكفيكه؟ أوله أو آخره؟ قال: 

اكفني أوله، فاضطجع املهاجري فنام، وقام األنصاري يصيل، وأىت الرجل، فلام رأى شخص 

م، فوضعه فيه، فنزعه فوضعه، وثبت قامئا، ثم رماه الرجل عرف أنه ربيئة القوم، فرماه بسه

بسهم آخر، فوضعه فيه، فنزعه فوضعه، وثبت قامئا، ثم عاد له بثالث، فوضعه فيه، فنزعه 

فوضعه، ثم ركع وسجد، ثم أهب صاحبه، فقال: اجلس فقد أوتيت، فوثب، فلام رآهام الرجل 

، هللانصاري من الدماء، قال: سبحان عرف أن قد نذروا به فهرب، فلام رأى املهاجري ما باأل 

أال أهببتني قال: كنت يف سورة أقرؤها، فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، فلام تابع الرمي 

بحفظه، لقطع نفيس قبل أن هللا ملسو هيلع هللا ىلص رسول  ، لوال أن أضيع ثغرا أمرينهللاركعت فأريتك، وايم 

 .أقطعها، أو أنفذها

رەسۇلۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:  جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 286
 «تۇرىدۇ؟ ھارىستا كىم بىزگە كېچىدە بۇ»: ئاندىن چۈشتى، مەنزىلگە بىر ملسو هيلع هللا ىلص

ى ئ»ردىن بىر كىشى چىقىپ: ئەنسارىال ۋە كىشى بىر مۇھاجىرالردىن. دېدى
 ئېغىزىدا ۋادىنىڭ سىلەر»: ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. رەسۇلۇلالھ « رەسۇلۇلالھ! بىز تۇرايلى

                                                            
 دېگەن.« ھەسەن»توپلىغان؛ ئەلبانى  ۋە ھاكىمنەسائى  ،ئەھمەد ①
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 دابارغان ئېغىزىغا جىلغىنىڭ چۈشۈپ، جىلغىغا ۋادىدىن ئۇالر. دېدى «تۇرۇڭالر
 خاالمسەن تۇرۇشۇمنى ئەۋۋىلىدە كېچىنىڭ مېنىڭ سەن»: مۇھاجىرغا ئەنسارى

دېدى. ئاندىن « ئەۋۋىلىدە تۇرغىن»دى. مۇھاجىر: دې «ئاخىرىدىمۇ؟ ياكى
مۇھاجىر يانچە يېتىپ ئۇخالپ قالدى. ئەنسارى تۇرۇپ ناماز ئوقۇشقا باشلىدى. 
مۇشرىكالردىن بىر كىشى كېلىپ ئۇنى كۆرۈپ قالدى ۋە ئۇنىڭ مۇسۇلمانالر 
ئەۋەتكەن مۇھاپىزەتچى ئىكەنلىكىنى بىلىپ، ئۇنىڭغا ئوقيانى بەتلەپ ئاتتى، 
ئوق تەگدى. ئەنسارى ئوقنى يۇلۇپ ئېلىۋىتىپ نامىزىنى داۋامالشتۇرۇۋەردى. 

سارى ئۇنىمۇ ئەن ،ئاندىن ئۇ مۇشرىك ئىككىنچى ئوقنى ئېتىپ تەگكۈزدى
تىپ نامىزىنى داۋامالشتۇردى. ئۈچىنچى ئوق تەگكەندە ئۇنىمۇ ېئېلىۋ

قېرىندىشىنى ئويغاتتى ۋە سەجدە قىلىپ ئاندىن بېرىپ -، رۇكۇئېلىۋېتىپ
دېدى. مۇشرىك ئۇ ئىككىسىنى كۆرۈپ، « تۇرغىن، مەن كەلدىم»ئۇنىڭغا: 

قېلىشىدىن لىنىپ ىئۇالرنىڭ كىشىلەرنى ئاگاھالندۇرۇپ ئۆزىنىڭ ئاشكار
قورقۇپ قېچىپ كەتتى. مۇھاجىر ئەنسارىدىن چىققان قاننى كۆرۈپ: 

 مېنى نېمىشقا تەگكەندىال( ئوق پاي بىرىنچى )ساڭا! سۇبھانەلالھ»
ر سۈرىنى ئوقۇۋاتاتتىم، ئۇنى بى مەن»: ئەنسارى دېگەنىدى، «ئويغاتمىدىڭ؟

قىدىن ئار-تۈگەتمەي تۇرۇپ ئۈزۈپ قويۇشنى ياخشى كۆرمىدىم، ئوق ئارقا
 بىلەنهللا ئاندىن سېنى چاقىردىم.  ئېتىلغاندىن كېيىن رۇكۇ قىلىپ

 بۇيرۇقىنىڭ ساقالش چېگرانى نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ مەن ئەگەر قەسەمكى،
ولسام، ئۇ سۈرىنى ئۈزۈپ ب قورقمىغان چىقالماسلىقتىن ھۆددىسىدىن

  ①دى.دې« قويۇشتىن ئىلگىرى جېنىم چىققان ياكى ئۇنى تۈگەتكەن بوالتتىم

 
 باب -46

 يولىدا ئۆلتۈرۈلگەن شەھىدلەرنىڭ پەزىلىتى هللا

ِ أَْمَوات  َبْل أَْحَياء  َولَِكْن ََل  مۇنداق دەيدۇ: تائاال هللا ﴿َوََل َتُقولُوا لَِمْن ُيْقَتُل ِِف َسِبيِل اّلَلَ
لەرنى( ئۆلۈك ەھىدنىڭ يولىدا ئۆلتۈرۈلگەنلەرنى )يەنى ش»هللا َتْشُعُروَن﴾

                                                            
 دېگەن. « ھەسەن» ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت ، ئەلبانىتوپلىغانبەيھەقى  ۋە ئەبۇ داۋۇدئەھمەد،  ①
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 ①.«تىرىكتۇر لېكىن سىلەر بۇنى سەزمەيسىلەردېمەڭالر، بەلكى ئۇالر 

ًتا َبْل أَْحَياء  يەنە مۇنداق دەيدۇ:  تائاال هللا ِ أَْمَوا ﴿َوََل َتْحَسَبََ الََِذيَن قُِتلُوا ِِف َسِبيِل اّلَلَ
ُ ِمْن فَْضلِِه َوَيْسَتْبِشُروَن  بِالََِذيَن لَْم َيلَْحُقوا بِِهْم ِمْن َخلِْفِهْم ِعْنَد َربَِِهْم ُيْرَزقُوَن ۞ فَِرِحنَي بَِما آَتاُهُم اّلَلَ

َ ََل ُيِضيعُ  ِ َوفَْضٍل َوأََنَ اّلَلَ ْ َوََل ُهْم َيْحَزُنوَن ۞ َيْسَتْبِشُروَن بِِنْعَمٍة ِمَن اّلَلَ  ﴾ أَْجَر الُْمْؤِمِننَي ۞أَََلَ َخْوف  عَلهَْْيِ
ىن، بەلكى بولغانالرنى ئۆلۈك دەپ گۇمان قىلمىغ ەھىدنىڭ يولىدا شهللا»

نىڭ دەرگاھىدىكى رىزىقتىن بەھرىمەن قىلىنىدۇ )يەنى هللائۇالر تىرىك بولۇپ، 
ئاخشامدا مەڭگۈلۈك رىزىقالندۇرۇپ -مەتلىرىدىن ئەتىگەنئجەننەتنىڭ نې

ر، نىڭ ئۆزلىرىگە بەرگەن پەزلىدىن خۇرسەندۇهللا[. ئۇالر 169تۇرۇلىدۇ( ]
رىك بولماي تى ەھىدشتىپ كەلمىگەن )يەنى ىئۆزلىرىنىڭ ئارقىسىدىن تېخى ي

قالغان( قېرىنداشلىرىغا )ئاخىرەتتە( نە قورقۇنچ، )دۇنيادىن ئايرىلغانلىقىغا( نە 
 هللائۇالر . [174رىشنى تىلەيدۇ ]ىيوق ئىكەنلىكى بىلەن خۇشخەۋەر ب قايغۇ

ىكار نىڭ بهللامەت ۋە پەزلنى، مۇئمىنلەرنىڭ ئەجرىنى ئگەن نېبىرىلتەرىپىدىن 
 ②«.[171رىشنى تىلەيدۇ ]ىخۇشخەۋەر ب ەتمەيدىغانلىقى بىلەنقىلىۋ

ِ فَََلْ ُيِضَلَ أَْعَمالَُهْم ۞ مۇنداق دەيدۇ: يەنە  تائاال هللا ﴿َوالََِذيَن قُِتلُوا ِِف َسِبيِل اّلَلَ
فََها لَُهْم ۞﴾ نىڭ يولىدا هللا» َسَيْهِديِهْم َوُيْصلُِح َبالَُهْم ۞ َوُيْدِخلُُهُم الَْجَنََة َعَرَ

يدۇ بىكار قىلىۋەتمەهللا لەرنىڭ( ئەمەللىرىنى شەھىدئۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭ )يەنى 
الرنى ۇئ[. هللا 2ئۇالرنى ھىدايەت قىلىدۇ ۋە ھالىنى ياخشىاليدۇ ][. هللا 4]

ئۇنى ئۇالرغا تونۇتتى )يەنى جەننەتكە كىرگەن ئادەم هللا جەننەتكە كىرگۈزىدۇ، 
 .③«[6گەندەكال بىلىدۇ( ]ئۆزىنىڭ ئۇ يەردىكى جايىنى ئىلگىرى كۆر

َ اْشََتَى ِمَن الُْمْؤِمِننَي أَْنُفَسُهْم َوأَْمَوالَُهْم بِأََنَ  مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا ﴿إَِنَ اّلَلَ
ِ فََيْقُتلُوَن َوُيْقَتلُوَن﴾ ردىن مۇئمىنلە هللاشۈبھىسىزكى، » لَُهُم الَْجَنََة ُيَقاتِلُوَن ِِف َسِبيِل اّلَلَ

ۇالر ئ ،رىپ سېتىۋالدىىى، ماللىرىنى ئۇالرغا جەننەتنى بئۇالرنىڭ جانلىرىن
 يەنى) ئۆلتۈرۈلىدۇ ۋە ئۆلتۈرىدۇ( دۈشمەنلەرنى) قىلىپ ئۇرۇش يولىدا نىڭهللا

 .④«شەھىد بولىدۇ( قىلىپ جىھاد بىلەن دۈشمەنلەر

                                                            
  ئايەت. -124بەقەرە سۈرە  ①
 ئايەتكىچە. -171ئايەتتىن  -169ئال ئىمران سۈرە  ②
 ئايەتلەر. -6، -2ئايەتنىڭ بىر قىسمى ۋە  -4مۇھەممەد سۈرە  ③
 نىڭ بىر قىسمى.ئايەت -111سۈرە تەۋبە  ④
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 ِمْن  ِمْنُكْم  عَاِمٍل  َمَل عَ  أُِضيعُ  ََل  أََنِ  َربَُُهْم  لَُهْم  اْسَتَجاَب ﴿فَ مۇنداق دەيدۇ: تائاال يەنە  هللا
 َوقُِتلُوا َوقَاَتلُوا َسِبيلِي ِِف  َوأُوُذوا ِدَياِرِهْم  ِمْن  َوأُْخِرُجوا َهاَجُروا فَالََِذيَن  َبْعٍض  ِمْن  َبْعُضُكْم  أُْنثَى أَوْ  َذَكرٍ 

َرَنَ  ْ  َْلَُكَفِ َئاتِِهْم  َعّْنُ ْ  َسَيِ ُ ًبا اْْلَْنَهارُ  َتْحِتَها ِمْن  َتْجِري َجَنَاٍت  َوَْلُْدِخلََّنَ ِ  ِعْندِ  ِمْن  َثَوا ُ  اّلَلَ  ُحْسُن  ِعْنَدهُ  َواّلَلَ
مەن سىلەردىن >ئۇالرنىڭ دۇئاسىنى پەرۋەردىگارى ئىجابەت قىلدى: » ﴾الثَََواِب 

ئەر بولسۇن، ئايال بولسۇن، ھەرقانداق بىر ياخشى ئىش قىلغۇچىنىڭ قىلغان 
بىرىڭالردىن تۆرەلگەن. ھىجرەت -قىلىۋەتمەيمەن، سىلەر بىرلىنى بىكار ىئەم

 نىڭهللاقىلغانالر، يۇرتلىرىدىن ھەيدەپ چىقىرىلغانالر، مېنىڭ يولۇمدا )يەنى 
 مدايولۇ مېنىڭ يەنى) قاتناشقانالر ئۇرۇشقا تارتقانالر، ئەزىيەت( ئۈچۈن دىنى

 ىممەغپىرىت) گۇناھلىرىنى ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭ يولۇمدا مېنىڭ ۋە( ئۇرۇشقانالر
ئۇالرنى ئاستىدىن ئەلۋەتتە ، يوققا چىقىرىمەن مىتىم بىلەن( ئەلۋەتتەرەھ ۋە

. بۇ )ئۇالرنىڭ ياخشى <ئۆستەڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرگۈزىمەن
 دەرگاھىدا نىڭهللا. مۇكاپاتتۇر گەنبىرىل تەرىپىدىن هللائەمەللىرى ئۈچۈن( 

 ①«.بار( جەننەت يەنى) مۇكاپات ياخشى
نهر -الشهداء عىل بارق : »هللا ملسو هيلع هللا ىلصعنه قال: قال رسول هللا ريض  عن ابن عباس. 287

 «.يف قبة خرضاء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا -بباب الجنة

، نەقىل قىلىنىدۇكىئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 287
شەھىدلەر جەننەتلەرنىڭ دەرۋازىلىرى »: دېگەنمۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

يېنىدىكى ئۆستەڭلەرنىڭ بويىغا جايالشقان يېشىل گۈمبەزلەردە بولىدۇ. 
 ③«.②ئۇالرنىڭ رىزىقلىرى ئەتىگەن ۋە كەچلەردە جەننەتتىن كېلىپ تۇرىدۇ

يوم أحد: أرأيت ملسو هيلع هللا ىلص عنهام قال: قال رجل للنبي هللا ريض هللا عن جابر بن عبد . 288

                                                            
 ئايەت. -192سۈرە ئال ئىمران  ①
ئۇالرنىڭ  غا بۆلۈنىدۇ:سىمىشەھىدلەر بىر قانچە ق»ئىبنى كەسىر )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دەيدۇ:  ②

ئۆستەڭلەردە  نىڭ يېنىدىكىجەننەتنىڭ دەرۋازىسى، روھلىرى جەننەتتە يايرايدىغانلىرى بار ئىچىدە
ىپ، شۇ يەردە جۇغلىش ،نىڭ ئاخىرى مۇشۇ ئۆستەڭگىچە بولۇپىبولىدىغانلىرى بار. بەزىدە ئۇالرنىڭ سەپىر

توم  -2« تفسري ابن كثري») «!دۇربىلگۈچىئەڭ ياخشى هللائەتىگەن ۋە كەچتە رىزىقلىنىشى مۇمكىن. 
ىڭ جەننەتتە بولىدىغانلىقىغا بۇ ئۇالرن»م )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دەيدۇ: ىئىبنى قەيي(. بەت -164

 .كېلىدۇجەننەتتىن  ھەمزقى ىئۇالرنىڭ رئېقىپ چىقىدۇ،  ئۆستەڭ جەننەتتىن ئۇ .قارشى كەلمەيدۇ
 لېكىن يەنىال  ئۆزلىرىنىڭ جەننەتتىن بولغان  ئورۇنلىرىغا يەتمىگەن بولسىمۇئۇالر دېمەك، گەرچە 
 . «جەننەتتە بولىدۇ

 دېگەن.« ھەسەن» ئەرنەئۇتببان ۋە ھاكىم توپلىغان؛ ئەلبانى ۋە ىئىبنى ھەھمەد، تەبەرى، تەبرانى، ئ ③
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 .ثم قاتل حتى قتل، فألقى مترات يف يده «يف الجنة»إن قتلت فأين أنا؟ قال: 

ئۇھۇد  مۇنداق دەيدۇ: ماجابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 288
ئەگەر مەن ئۆلتۈرۈلسەم قەيەردە »دىن:  ملسو هيلع هللا ىلصغازىتى كۈنى بىر ئادەم رەسۇلۇلالھ 

دەپ « جەننەتتە»ئۇنىڭغا:  ملسو هيلع هللا ىلصدەپ سورىغان ئىدى، رەسۇلۇلالھ « بولىمەن؟
جاۋاب بەردى. شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئادەم قولىدىكى بىر قانچە تال خورمىالرنى 

 ①تاكى ئۆلتۈرۈلگۈچە ئۇرۇشتى. (جەڭگە كىرىپ)تاشلىۋەتتى ۋە 
رأيت الليلة رجلني أتياين، فصعدا هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »عنه، قال رسول هللا عن سمرة ريض . 289

ل، مل أر قط أحسن منها، قاال: أما هذه الدار فدار يب الشجرة فأدخالين دارا هي أحسن وأفض

 «.الشهداء

 قىلىنىدۇكى، نەقىلدىن سەمۇرە ئىبنى جۇندۇب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 289
ئۇ ، ككى ئادەمنى كۆردۈمىئ ېچىدەمەن ك» دېگەن: مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

مۇ ئاندىن تولى كە ئۆرلەتتى،نى دەرەخېلىپ مېشىمغا كېڭ قىنېم يلەنككىىئ
ئۇنىڭدەك گۈزەل ۋە  گۈزەل ۋە ھەشەمەتلىك بىر ھويلىغا ئېلىپ كىردى، مەن

ھەشەمەتلىك ھويلىنى پەقەتال كۆرۈپ باقمىغان ئىدىم. ئۇ ئىككىيلەن ماڭا: 
 ②.«دىېد ى<دلەرنىڭ ھويلىسىشەھ >بۇ

يا جابر »، فقال يل: ملسو هيلع هللا ىلصهللا لقيني رسول  قال: عنه هللاريض  هللاعن جابر بن عبد . 291

أفال أبرشك »استشهد أيب، وترك عياال ودينا، قال: هللا ؟ قلت: يا رسول «ما يل أراك منكرسا

أحدا قط إال من وراء حجاب، هللا ما كلم »قال: هللا. ؟ قال: بىل يا رسول «به أباكهللا مبا لقي 

ك تل فيوأحيا أباك فكلمه كفاحا. فقال: يا عبدي متن عيل أعطك. قال: يا رب تحييني فأق

قال: وأنزلت هذه اآلية:  «ثانية. قال الرب عز وجل: إنه قد سبق مني أنهم إليها ال يرجعون

ًتا َبْل أَْحَياء  ِعْنَد َربَِِهْم ُيْرَزقُوَن﴾ ِ أَْمَوا  .[169]آل عمران:  ﴿َوََل َتْحَسَبََ الََِذيَن قُِتلُوا ِِف َسِبيِل اّلَلَ

: پەيغەمبەر دەيدۇالھۇ ئەنھۇما مۇنداق جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەل. 294
 مېنى كۆرۈپ: ملسو هيلع هللا ىلص

 مەن: .دەپ سورىدى —غەمكىن كۆرۈنىسەنغۇ؟ ئى جابىر،  —
ماڭا )ئۇنىڭدىن( بىر قانچە باال  شەھىد بولۇپ،ئى رەسۇلۇلالھ! دادام  —

  :ملسو هيلع هللا ىلصدېگەنىدىم، پەيغەمبەر  —ۋە قەرز قېلىپ قالدى، 

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 بۇخارى توپلىغان. ②
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 —مۇ؟ بىرەيېيتىپ ئ دەرىجىسىنى ھۇزۇرىدىكى هللاساڭا داداڭنىڭ  —
 مەن:  دېدى.

  مۇنداق دېدى: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .دېدىم —ھەئە،  —
ئارىدا پەردە بولماي تۇرۇپ گەپ قىلىپ باقمىغانىدى  ھېچكىشىگە هللا —

ئى بەندەم! »ئەمما داداڭنى تىرىلدۈرگەندىن كېيىن ئۇنىڭغا يۈز تۇرانە تۇرۇپ: 
ئى رەببىم! مېنى »داداڭ:  دېدى. «بىرىمەنمەندىن نېمە تىلىسەڭ شۇنى 

: هللا ،گەنىدىدې« ھىد بولسامەقايتا تىرىلدۈرسەڭ، سېنىڭ يولۇڭدا قايتا ش
م ۈمۈمېنىڭ )ئىنسانالرنى( قايتا تىرىلدۈرمەسلىك )ھەققىدىكى( ھۆك»

ًتا َبْل أَْحيَ  :دېدى. ئاندىن« بېكىتىلىپ بولدى ِ أَْمَوا ء  ا﴿َوََل َتْحَسَبََ الََِذيَن قُِتلُوا ِِف َسِبيِل اّلَلَ
ھىد بولغانالرنى ئۆلۈك دەپ گۇمان قىلمىغىن، ەيولىدا شهللا »ِعْنَد َربَِِهْم ُيْرَزقُوَن﴾ 

نىڭ دەرگاھىدىكى رىزىقتىن بەھرىمەن هللابەلكى ئۇالر تىرىك بولۇپ، 
ئاخشامدا مەڭگۈلۈك -قىلىنىدۇ )يەنى جەننەتنىڭ نېئمەتلىرىدىن ئەتىگەن

 ②.ل بولدىدېگەن ئايەت نازى ①«رىزىقالندۇرۇلۇپ تۇرىلىدۇ
ِ عن هذه اآلية: هللا عن مرسوق قال: سألنا عبد . 291 ﴿َوََل َتْحَسَبََ الََِذيَن قُِتلُوا ِِف َسِبيِل اّلَلَ

ًتا َبْل أَْحَياء  ِعْنَد َربَِِهْم ُيْرَزقُوَن﴾ قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال:  [169]آل عمران:  أَْمَوا

معلقة بالعرش، ترسح من الجنة حيث شاءت، ثم  أرواحهم يف جوف طري خرض، لها قناديل»

تأوي إىل تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطالعة، فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي يشء 

نشتهي ونحن نرسح من الجنة حيث شئنا، ففعل ذلك بهم ثالث مرات، فلام رأوا أنهم لن 

ا يف أجسادنا حتى نقتل يف سبيلك يرتكوا من أن يسألوا، قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحن

 .مرة أخرى، فلام رأى أن ليس لهم حاجة تركوا

رەزىيەلالھۇ  (ئىبنى مەسئۇد)مۇنداق دەيدۇ: بىز ئابدۇلالھ  مەسرۇق. 291
ًتا َبْل أَْحَياء  ِعْنَد َربَِِهْم دىن: ئەنھۇ ِ أَْمَوا ىڭ نهللا» ُيْرَزقُوَن﴾﴿َوََل َتْحَسَبََ الََِذيَن قُِتلُوا ِِف َسِبيِل اّلَلَ

يولىدا شەھىد بولغانالرنى ئۆلۈك دەپ گۇمان قىلمىغىن، بەلكى ئۇالر تىرىك 
نىڭ جەننەت يەنى) قىلىنىدۇ بەھرىمەن رىزىقتىن دەرگاھىدىكى نىڭهللابولۇپ، 

 ③«ئاخشامدا مەڭگۈلۈك رىزىقالندۇرۇپ تۇرۇلىدۇ(-نېمەتلىرىدىن ئەتىگەن

                                                            
 ئايەت. -169سۈرە ئال ئىمران  ①
 دېگەن.« ھەسەن»ئەرنەئۇت شۇئەيب ئەلبانى ۋە تىرمىزى، ئەھمەد ۋە ئىبنى ماجە توپلىغان،  ②
 ئايەت. -169سۈرە ئال ئىمران  ③
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دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە سورىغانىدۇق، ئۇ مۇنداق دېدى: بىزمۇ بۇ 
مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصدىن( سورىغانىدۇق، رەسۇلۇلالھ  ملسو هيلع هللا ىلصھەققىدە )رەسۇلۇلالھ ئايەت 

 ئۇالرنىڭ جانلىرى يېشىل قۇشالرنىڭ پوكانلىرىدا بولىدۇ، ئۇ»دېگەن: 
ە ان يەرلەرگقۇشالرنىڭ قونداقلىرى ئەرشكە ئېسىلغاندۇر. ئۇ جەننەتتە خالىغ

ئۇچۇپ بېرىپ، يەنە شۇ قونداقالرغا قايتىپ كېلىدۇ. ئاندىن شەھىدلەرنىڭ 
رەببى ئۇالرغا قاراپ: >بىرەر نەرسىنى ئارزۇ قىالمسىلەر؟< دەيدۇ. شەھىدلەر: 
>بىز جەننەتتىن خالىغان جايغا بارااليدىغان تۇرساق، يەنە نېمىنى ئارزۇ 

م چوقۇ> :ى ئۈچ قېتىم سورايدۇ. ئۇالرتائاال بۇ سوئالن هللاقىالتتۇق!؟< دەيدۇ. 
چۈشىنىپ: >ئى رەببىمىز!  كەن< دەپبولمايدى ق)بىرەر نەرسە( سورىمىسا

جانلىرىمىزنى تەنلىرىمىزگە قايتۇرساڭ، سېنىڭ يولۇڭدا يەنە بىر قېتىم 
تائاال ئۇالرنىڭ ھېچقانداق ھاجىتى يوقلۇقىنى  هللائۆلتۈرۈلسەك< دەيدۇ. 

 ①«.بىرىدۇقويۇپ كۆرۈپ، ئۇالرنى ئۆز ھالىغا 
ملا أصيب إخوانكم بأحد »هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عنهام قال: قال رسول هللا عن ابن عباس ريض . 292

أرواحهم يف جوف طري خرض ترد أنهار الجنة تأكل من مثارها، وتأوي إىل قناديل هللا جعل 

من ذهب معلقة يف ظل العرش، فلام وجدوا طيب مأكلهم ومرشبهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ 

حرب، فقال إخواننا عنا أنا أحياء يف الجنة نرزق؛ لئال يزهدوا يف الجهاد، وال ينكلوا عند ال

ًتا َبْل أَْحَياء  هللا: سبحانه أنا أبلغهم عنكم قال فأنزل هللا  ِ أَْمَوا ﴿َوََل َتْحَسَبََ الََِذيَن قُِتلُوا ِِف َسِبيِل اّلَلَ
 «.إىل آخر اآلية ِعْنَد َربَِِهْم ُيْرَزقُوَن﴾

قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  نەقىلئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 292
شەھىد بولغان قېرىنداشلىرىڭالرنىڭ ئۇھۇد غازىتىدا »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص

تائاال يېشىل قۇشالرنىڭ پوكانلىرىغا ئورۇنالشتۇردى. بۇ قۇشالر هللا جانلىرىنى 
 ەۋ ەيدۇجەننەت ئۆستەڭلىرىنىڭ بويىغا بېرىپ جەننەتنىڭ مېۋىلىرىدىن ي

لەر . ئۇ شەھىدۇتىدئەرشنىڭ سايىسىگە ئېسىلغان ئالتۇن قونداقالردىن جاي تۇ
ئەڭ مېزىلىك يېمەكلىكلەرنى يەپ، ئەڭ تاتلىق ئىچىملىكلەرنى ئىچىپ، 

بىزنىڭ جەننەتتە تىرىك >ئەڭ گۈزەل جايالردا دەم ئالغاندىن كېيىن: 
ۋاتقانلىقىمىزنى بىزدىن كېيىنكى ۇئىكەنلىكىمىزنى، رىزىقالندۇرۇلۇپ تۇر
 (نى بىلسە ئىدىكاشكى ئۇالر بۇ)قېرىنداشلىرىمىزغا كىم يەتكۈزىدۇ؟ 

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①
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ئۇرۇشتىن چېكىنمەس ئىدى< دېيىشتى. شۇنىڭ  ۋە جىھادتىن قاچماس
﴿َوََل ۋە: دېدى مەن يەتكۈزەي<  گە ۋاكالىتەنتائاال: >بۇنى سىلەرهللا بىلەن 

ًتا َبْل أَْحَياء  ِعْنَد َربَِِهْم ُيْرَزقُوَن﴾ ِ أَْمَوا ھىد ەيولىدا شنىڭ هللا> َتْحَسَبََ الََِذيَن قُِتلُوا ِِف َسِبيِل اّلَلَ
ىڭ نهللابولغانالرنى ئۆلۈك دەپ گۇمان قىلمىغىن، بەلكى ئۇالر تىرىك بولۇپ، 

رىدىن مەتلىئدەرگاھىدىكى رىزىقتىن بەھرىمەن قىلىنىدۇ )يەنى جەننەتنىڭ نې
دېگەن ئايەتنى نازىل  ①(<ئاخشامدا مەڭگۈلۈك رىزىقالندۇرۇپ تۇرۇلىدۇ-ئەتىگەن
 ②«.قىلدى
إن أرواح الشهداء يف »قال: هللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول ،عنه هللان مالك ريض كعب بعن . 293

 .«طري خرض تعلق من مثرة الجنة أو شجر الجنة

، نەقىل قىلىنىدۇكىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن  كەئب ئىبنى مالىك. 293
يېشىل قۇشنىڭ  نىڭ جانلىرىشەھىدلەر»مۇنداق دەيدۇ:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

)ياكى جەننەت دەرەخلىرىنىڭ جەننەت مېۋىلىرىدىن  (پوكانلىرىدا)
 ③«.يەيدۇمېۋىلىرىدىن( 

إمنا نسمة املؤمن طائر » قال:هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول  ،عنههللا عن كعب بن مالك ريض و . 294

 «.تبارك وتعاىل إىل جسده يوم يبعثههللا يعلق يف شجر الجنة حتى يرجعه 

، نەقىل قىلىنىدۇكىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن  ككەئب ئىبنى مالى. 294
تەبارەك ۋە تائاال هللا مۇئمىننىڭ جېنى تاكى » مۇنداق دەيدۇ: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

قىيامەت كۈنى ئۇنى جەسىتىگە قايتۇرغۇچە جەننەتنىڭ دەرىخىگە قونۇپ 
 ④.«يۈرىدىغان قۇشتۇر

عنه، أن أم الربيع بنت الرباء وهي أم حارثة بن رساقة، هللا وعن أنس بن مالك ريض . 295

تحدثني عن حارثة، وكان قتل يوم بدر أصابه سهم ، أال هللا، فقالت: يا نبي ملسو هيلع هللا ىلصأتت النبي 

يا أم »غرب، فإن كان يف الجنة صربت، وإن كان غري ذلك، اجتهدت عليه يف البكاء، قال: 

 «.حارثة، إنها جنان يف الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس األعىل

ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: ھارىسە ئىبنى . 292

                                                            
 ـ ئايەت.169سۈرە ئال ئىمران  ①
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نىڭ قېشىغا  ملسو هيلع هللا ىلصنىڭ ئانىسى )ئۇممۇ رەبىئ بىنتى بەرائ( پەيغەمبەر سۇراقى
نىڭ پەيغەمبىرى! ئوغلۇم ھارىسەنىڭ ئەھۋالىنى ئېيتىپ هللائى »كېلىپ: 

بەرگەن بولساڭ، ئۇ بەدر كۈنى غايىبتىن تەگكەن ئوق سەۋەبىدىن ئۆلتۈرۈلگەن 
ق قاتتى ئىدى. ئەگەر ئۇ جەننەتتە بولسا سەۋر قىلىمەن، ئەگەر ئۇنداق بولمىسا

ئى ئۇممۇ ھارىسە! ھەقىقەتەن جەننەتنىڭ : »ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. رەسۇلۇلالھ « يىغاليمەن
جەننەتلەرنىڭ ئەڭ  ىڭىزھەرخىل دەرىجىلىرى بار. شۈبھىسىزكى، ئوغل

 ①.دېدى «ئالىيسى بولغان فىردەۋس جەننىتىگە ئېرىشتى
قال: قال ملسو هيلع هللا ىلص عنه وكان من أصحاب النبي هللا وعن عتبة بن عبد السلمي ريض . 296

حتى إذا لقي هللا  رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله يف سبيل :القتىل ثالثة» ملسو هيلع هللا ىلص: هللارسول 

تحت عرشه ال يفضله النبيون  هللافذلك الشهيد املمتحن يف جنة  ،العدو وقاتلهم حتى يقتل

جاهد بنفسه وماله يف  ،من الذنوب والخطايا عىل نفسه قرفورجل مؤمن  ،إال بدرجة النبوة

محت ذنوبه وخطاياه إن  مصمصةحتى إذا لقي العدو وقاتل حتى يقتل فتلك  هللاسبيل 

ولجهنم سبعة  ،فإن لها مثانية أبواب ،وأدخل من أي أبواب الجنة شاء ،السيف محاء الخطايا

ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل  ،وبعضها أفضل من بعض ،أبواب

 .«فإن ذلك يف النار إن السيف ال ميحو النفاق ،حتى يقتل هللايف سبيل 

 نەقىلئوتبە ئىبنى ئابدۇسۇلەمىي رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 296
يولىدا( ئۆلتۈرۈلۈش ئۈچ »)هللا مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصقىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ 

يولىدا جىھاد قىلغان هللا ى، جېنى ۋە مېلى بىلەن تۈرلۈك بولىدۇ: بىر
مۇئمىن بولۇپ، دۈشمەنگە ئۇچراشقاندا تاكى ئۆلتۈرۈلگۈچە ئۇرۇش قىلىدۇ. ئەنە 

نىڭ ئەرشى ئاستىدىكى جەننەتتە بولىدىغان هللاسىناقتىن ئۆتكەن ۋە  ـــ شۇ
شەھىدتۇر، پەيغەمبەرلەرمۇ ئۇنىڭدىن پەقەت پەيغەمبەرلىك دەرىجىسى بىلەن 

 ئارتۇق بوالاليدۇ. 
يامان ئەمەللەرنى ئارىالشتۇرۇپ قىلىدىغان ئەمما( -يەنە بىرى، )ياخشى

يولىدا جىھاد هللا ىلەن خاتالىقلىرىدىن قورققان، جېنى ۋە مېلى ب-گۇناھ
قىلغان )مۇئمىن( كىشى بولۇپ، دۈشمەنگە ئۇچراشقاندا تاكى ئۆلتۈرۈلگۈچە 
ئۇرۇش قىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭ گۇناھ ۋە خاتالىقلىرى يوققا چىقىرىلىدۇ 
چۈنكى قىلىچ خاتالىقالرنى ئۆچۈرىدۇ. نەتىجىدە، ئۇ كىشى جەننەتنىڭ قايسى 
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ىن كىرىدۇ. شۈبھىسىزكى، جەننەتنىڭ ئىشىكلىرىدىن خالىسا شۇ ئىشىكىد
 سەككىز ئىشىكى ۋە جەھەننەمنىڭ يەتتە ئىشىكى باردۇر.

يولىدا جىھاد قىلغان هللا يەنە بىرى، ئۆزىنىڭ جېنى ۋە مېلى بىلەن 
مۇناپىق بولۇپ، دۈشمەنگە ئۇچراشقاندا تاكى ئۆلتۈرۈلگۈچە ئۇرۇش قىلىدۇ 

 ①«.نى ئۆچۈرەلمەيدۇبىراق ئۇ دوزاخقا كىرىدۇ چۈنكى قىلىچ مۇناپىقلىق
يقول: هللا ملسو هيلع هللا ىلص  رسول عنه قال: سمعتهللا بن عمرو بن العاص ريض هللا عن عبد . 297

إن أول ثلة تدخل الجنة الفقراء املهاجرون، الذين تتقى بهم املكاره، إذا أمروا سمعوا »

وأطاعوا، وإن كانت لرجل منهم حاجة إىل السلطان، مل تقض له حتى ميوت وهي يف صدره، 

يدعو يوم القيامة الجنة، فتأيت بزخرفها وريها، فيقول: أين عبادي الذين قاتلوا  تعاىلهللا وإن 

، وقتلوا يف سبييل، وأوذوا يف سبييل، وجاهدوا يف سبييل، ادخلوا الجنة، هللايف سبيل 

فيدخلونها بغري حساب وال عذاب فتأيت املالئكة، فيقولون: ربنا نحن نسبح لك الليل 

الذين آثرتهم علينا؟ فيقول الرب تبارك وتعاىل: هؤالء الذين  والنهار، ونقدس لك من هؤالء

قاتلوا يف سبييل، وأوذوا يف سبييل، فتدخل عليهم املالئكة من كل باب سالم عليكم مبا 

 «.صربتم، فنعم عقبى الدار

ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: مەن . 297
تۇنجى بولۇپ جەننەتكە »نىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان:  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر

مۇشەققەتلەرنى -كىرىدىغانالر پېقىر مۇھاجىرالردۇر. ئۇالر ئارقىلىق جاپا
يەڭگىلى بولىدۇ. ئۇالر ھەققە بۇيرۇلسا ئاڭاليدۇ ۋە ئىتائەت قىلىدۇ. گەرچە 

ماي نئۇالردىن بىرىنىڭ پادىشاھقا ھاجىتى بولسىمۇ لېكىن ھاجىتى ئورۇنال
ەت تائاال قىيام هللاكۆڭلىدە ساقلىنىپ قالغان ھالەتتە ئۆلۈپ كېتىدۇ. ئاندىن 

كۈنى جەننەتنى چاقىرىدۇ، جەننەت ئۆزىنىڭ ئېسىل زىننەتلىرى ۋە 
تائاال شۇنداق خىتاب  هللاكېلىدۇ. بۇ ۋاقىتتا  يىتىپخۇشپۇراقلىرى بىلەن 

ڭ يولۇمدا ۋە ئۆلتۈرۈلگەن، مېنى غانىلىپ: >مېنىڭ يولۇمدا ئۇرۇش قىلق
ئەزىيەت چەككەن ۋە جىھاد قىلغان بەندىلىرىم قەيەردە؟ جەننەتكە كىرىڭالر!< 
دەيدۇ. ئاندىن ئۇالر جەننەتكە ھېسابسىز ۋە ئازابسىز كىرىپ كېتىدۇ. 

ز كۈندۈز تەسبىھ ئېيتىمى-پەرىشتىلەر كېلىپ: >ئى رەببىمىز! بىز ساڭا كېچە

                                                            
ببان باشقىچە لەۋزە ىتەبرانى ۋە ئىبنى ھ ،دېگەن« ھەسەن»، ئەلبانى توپلىغانبەيھەقى ئەھمەد ۋە  ①

 دېگەن.« سەھىھ» ن خاتىرىلەپبىلە
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ېتىقاد قىلىمىز. سەن بىزدىن نۇقسانالردىن پاك دەپ ئ-ۋە سېنى بارچە ئەيىب
تائاال  هللائارتۇق كۆرۈپ ھۆرمەتلىگەن ئاۋۇ كىشىلەر كىم؟< دەپ سورايدۇ. 

ۋە ئەزىيەت  تۈرۈلگەن>ئۇالر بولسا مېنىڭ يولۇمدا ئۇرۇش قىلىپ ئۆلن: جاۋابە
چەككەن كىشىلەردۇر< دەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن، پەرىشتىلەر ئۇالرنى )مۇبارەكلەش 

ر دەرۋازىسىدىن كىرىدۇ ۋە ئۇالرغا: >ئۇ دۇنيادا سەۋرنى ئۈچۈن جەننەتنىڭ( ھەربى
دوست تۇتقانلىقىڭالر ئۈچۈن سىلەرگە ئامانلىق بولسۇن! ئاخىرەتلىكنىڭ 

 ②«.دەيدۇ ①ياخشى بولۇشى نېمىدېگەن ئوبدان!<
، وقد مثل به، ملسو هيلع هللا ىلصجيء بأيب إىل النبي  عنهام قال:هللا ريض هللا عن جابر بن عبد . 298

أكشف عن وجهه، فنهاين قومي فسمع صوت صائحة، فقيل: ابنة ووضع بني يديه، فذهبت 

 .«ما زالت املالئكة تظله بأجنحتها -أو ال تبيك  -مل تبيك »فقال:  -أو أخت عمرو  -عمرو 

)ئۇھۇد جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 298
 ③ئۇ مۇسلى ،كەلتۈرۈلدىئالدىغا  نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر دادام غازىتى كۈنى( 
 كىشىلەرسام ماڭ ئۈچۈنچىش ېئيۈزىنى  ئۇنىڭ مەن. ئىدى قىلىۋېتىلگەن

ئاۋازى  رۇپ )يىغلىغان(ئاھ ئۇ ىنىڭبىر شۇ ۋاقىتتانى توسۇۋالدى. ېم
 گەنىدى،دې «ئەمىرنىڭ قىزى ياكى سىڭلىسى»ئۇنى كىشىلەر  الندى،ئاڭ

 < دېدى(!يىغلىماڭ>ياكى )نېمىگە يىغاليسىز؟ »ئۇنىڭغا:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 ④دېدى. «ۇۋاتىدۇقاناتلىرى بىلەن سايە تاشالپ تۇر تېخىچە ئۇنىڭغاپەرىشتىلەر 
ما أحد يدخل الجنة يحب »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعنه، عن النبي هللا عن أنس بن مالك ريض . 299

أن يرجع إىل الدنيا، وله ما عىل األرض من يشء إال الشهيد، يتمنى أن يرجع إىل الدنيا، 

 .«فيقتل عرش مرات ملا يرى من الكرامة

 «.ملا يرى من فضل الشهادة»ويف رواية: 

 قىلىنىدۇكى، نەقىلئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 299
جەننەتكە كىرگەن  ،شەھىدتىن باشقا: »دېگەنمۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ھەرقانداق كىشى دۇنيادىكى بارلىق نەرسىلەر ئۇنىڭ ئىلكىدە بولغان 

                                                            
 ئايەت. -24سۈرە رەئد  ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى  ،ھاكىم توپلىغان ②
بۇرۇن، قۇالق ۋە بېشىنى كېسىش قاتارلىق ئىشالر ئارقىلىق جەسەتلىرىنى  —مۇسلى قىلىش  ③

 ئەسلىدىكى ھالىتىدىن ئۆزگەرتىۋېتىشتۇر.
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ④
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تەقدىردىمۇ بۇ دۇنياغا قايتىشنى خالىمايدۇ. پەقەت شەھىدال ئۆزىگە قىلىنغان 
مەرھەمەتنى كۆرگەنلىكى ئۈچۈن دۇنياغا قايتىپ يەنە ئون قېتىم 

 ①«.تۈرۈلۈشنى ئارزۇ قىلىدۇئۆل
 «شەھىدلىكنىڭ پەزىلىتىنى كۆرگەنلىكى ئۈچۈن»يەنە بىر نەقىلدە: 

 دېيىلگەن.
يؤىت بالرجل من أهل الجنة يوم »قال: ملسو هيلع هللا ىلص عنه، عن النبي هللا ريض  عن أنس. 311

يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ فيقول: يا رب، خري منزل. فيقول: سل هللا: القيامة، فيقول 

ا مرات، مل فيقول: ما أسأل وأمتنى، إال أن تردين إىل الدنيا، فأقتل يف سبيلك عرشومتنه. 

 «.يرى من فضل الشهادة

 ،ىدۇكىقىلىن نەقىلئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 344
ىر ب قىيامەت كۈنى جەننەت ئەھلىدىن بولغان: »ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ئورنۇڭ قانداقراق ! بالىسىئى ئادەم ›ئۇنىڭغا: هللا كىشى كەلتۈرۈلۈپ، 
هللا: دەيدۇ. ‹ ئورنۇم بەك ياخشى ئىكەنئى رەببىم! ›دەيدۇ، ئۇ: ‹ ؟ئىكەن

مېنى دۇنياغا ›دەيدۇ، ئۇ كىشى: ‹ ئارزۇ قىلغىن! مەندىن سورىغىن ۋە›
 شقىنىدىن باۈمسېنىڭ يولۇڭدا ئون قېتىمالپ ئۆلتۈرۈلۈش ۋە ڭۇقايتۇرۇش

شاھادەتنىڭ  ئۇنىڭ بۇمانا دەيدۇ. !‹ سورىمايمەن ۋە ئارزۇ قىلمايمەن
 ②.«نى كۆرگەنلىكى ئۈچۈندۇرتىلىىپەز

ما من الناس من نفس »قال: هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه، أن رسول هللا ريض  عن ابن أيب عمرية. 311

 .«مسلمة يقبضها ربها تحب أن ترجع إليكم، وأن لها الدنيا وما فيها غري الشهيد

قىلىنىدۇكى،  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۇمەيرەئ ۇئىبنى ئەب. 341
 ، رەببىتىن باشقادشەھىئىنسانالر ئىچىدە : »ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

سىمۇ رىلبى نەرسىلەربارچە دۇنيا ۋە ئۇنىڭدىكى دىن كېيىن قەبزى روھ قىلغان
ىر بدىغان ھېچقانداق سىلەر تەرەپكە قايتىپ كېلىشنى ياخشى كۆرى لېكىن

 ③.«يوق مۇسۇلمان
وألن أقتل يف سبيل »هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عنه قال: قال رسول هللا ريض  ابن أيب عمرية وعن. 312

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 دېگەن.« سەھىھ»ت ئەھمەد ۋە نەسائى توپلىغان، ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇ ②
 دېگەن.« سەھىھ»دېگەن، ئەلبانى « ھەسەن»نەسائى توپلىغان، ئابدۇقادىر ئەرنەئۇت  ③
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 .«، أحب إيل من أن يكون يل أهل الوبر واملدرهللا

قىلىنىدۇكى،  نەقىلئىبنى ئەبۇ ئۇمەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 342
يولىدا ئۆلتۈرۈلۈشۈم مەن ئۈچۈن پۈتكۈل »هللا مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ①.«يېزا ئەھلىنىڭ مېنىڭ بولۇشىدىنمۇ سۆيۈملۈكتۈر-ۋە شەھەر جەزىرە-چۆل
لرجلني يقتل  هللايضحك » قال:هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه أن رسول هللا ريض وعن أيب هريرة . 313

يقتل هذا فيلج الجنة، »؟ قال: هللا ، قالوا: كيف يا رسول«أحدهام اآلخر كالهام يدخل الجنة

 .«، فيستشهدهللاعىل اآلخر، فيهديه إىل اإلسالم، ثم يجاهد يف سبيل  هللاثم يتوب 

ھ رەسۇلۇلال قىلىنىدۇكى، نەقىلدىن ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 343
بىرى يەنە بىرىنى ئۆلتۈرگەن بولسىمۇ، ھەر ئىككىلىسى : »ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلص

ئى : »ساھابىلەر .دېدى «كۈلىدۇ هللا گەئادەم جەننەتكە كىرگەن ئىككى
 ىغانىدى،دەپ سور «نىڭ پەيغەمبىرى! قانداقسىگە شۇنداق بولىدۇ؟هللا

غا قاتىلهللا جەننەتكە كىرىدۇ، ئاندىن  گىنىئۆلتۈرۈلئۇالردىن : »ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
اد جىھيولىدا هللا دە، ئۇمۇ -ئۇنى ئىسالمغا ھىدايەت قىلىدۇ قىلىپ،تەۋبە ئاتا 

 ②دېدى.« ىدۇقىلىپ شەھىد بول
من يف الجنة؟ قال ملسو هيلع هللا ىلص عن حسناء بنت معاوية قالت حدثنا عمي قال: قلت للنبي . 314

 .«النبي يف الجنة، والشهيد يف الجنة، واملولود يف الجنة، والوئيد يف الجنة»ملسو هيلع هللا ىلص: النبي 

مۇئاۋىيەنىڭ قىزى ھەسنائ مۇنداق دەيدۇ: تاغام ماڭا ھەدىس . 344
دىن: >كىم جەننەتتە  ملسو هيلع هللا ىلصمەن پەيغەمبەر »سۆزلەپ بېرىپ مۇنداق دېدى: 

بولىدۇ؟< دەپ سورىغانىدىم، ئۇ: >پەيغەمبەرلەر، شەھىدلەر، )تۇغۇلۇپ باالغەتكە 
ە تيەتمەي تۇرۇپ( ۋاپات تاپقان بالىالر، تىرىك كۆمۈلگەن كىشىلەر جەننەت

 ③«.بولىدۇ< دېدى
أنه سأل جربيل عليه السالم عن هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول  ،عنههللا عن أيب هريرة ريض . 315

﴾ هذه اآلية  ُ َماَواِت َوَمْن ِِف اْْلَْرِض إََِلَ َمْن َشاَء اّلَلَ وِر فََصِعَق َمْن ِِف الَسَ من  [68]الزمر: ﴿َوُنِفَخ ِِف الَصُ

 .جلعز و هللا : هم شهداء أن يصعقهم؟ قالهللا الذين مل يشإ 

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  مۇنداق دەيدۇ:ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ . 342

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»نەسائى توپلىغان، ئەلبانى  ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
 دېگەن.« سەھىھ»دېگەن، ئەلبانى « ھەسەن»ئەھمەد ۋە ئەبۇ داۋۇد توپلىغان، ئىبنى ھەجەر  ③
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َماَواّت َوَمْن ِّف اْْلَْرّض إََّلَ َمْن  ئەلەيھىسساالمدىن:جىبرىئىل  وّر فََصّعَق َمْن ِّف الَسَ ﴿َوُنّفَخ ِّف الَصُ
 ﴾ ُ ا خالىغاندىن باشقهللا  سۇر چېلىنغاندا ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى»َشاَء الَِلَ

»هللا دېگەن ئايەت ھەققىدە سوراپ:   ①«مەخلۇقاتالرنىڭ ھەممىسى ئۆلىدۇ
 جىبرىئىل دېگەنىدى، «؟ۆلۈشىنى خالىمىغان كىشىلەر كىملەرئ

 ②دېدى.« نىڭ شەھىد بەندىلىرىهللائۇالر : »ئەلەيھىسساالم
إن للشهيد عند هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »عنه قال: قال رسول هللا عن عبادة بن الصامت ريض . 316

عز وجل سبع خصال: أن يغفر له يف أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحىل هللا 

حلة اإلميان، ويجار من عذاب القرب، ويأمن من الفزع األكرب، ويوضع عىل رأسه تاج الوقار 

الياقوتة منه خري من الدنيا وما فيها، ويزوج اثنتني وسبعني زوجة من الحور العني، ويشفع 

 «.انا من أقاربهيف سبعني إنس

 ،قىلىنىدۇكى نەقىلرەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن  ئۇبادە ئىبنى سامىت. 346
يەتتە ھۇزۇرىدا نىڭ هللادلەر ئۈچۈن ىشەھ»: ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
؛ دۇىنىىرەت قىلپگۇناھلىرى مەغۈشى بىلەن نى تۆكۈلېتۇنجى ق :خىسلەت بار

 نئازابىدى رەقەب ىيدۈرۈلىدۇ؛ك ئىمان تونى ؛ئورنىنى كۆرىدۇتىكى جەننەت
ىغا شېب ؛ۇنچتىن ئەمىن بولىدۇقچوڭ قورئەڭ قىيامەت كۈنىدىكى  ؛قۇتۇلىدۇ
دۇنيا ۋە دۇنيادىكى  ىياقۇت نىڭ بىر تالئۇ تاج، لىدۇۈيدۈرىتاجى ك بۈيۈكلۈك
جۈپ قىلىپ  سى72 شەھال كۆزلۈك ھۆرلەردىن ؛نەرسىدىن ياخشىدۇربارلىق 

 قىلىش ھوقۇقىگە شاپائەت ئادەم 74دىن قانلىرىۇغت-ئۇرۇق رىلىدۇ؛بى
 ③«.لىدۇىرىب

أول ما يهراق من دم » :قالهللا ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول  ،عنههللا عن سهل بن حنيف ريض . 317

 «.الشهيد يغفر له ذنبه كله إال الدين

 قىلىنىدۇكى، نەقىلسەھل ئىبنى ھەنىيف رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 347
تامچە قېنى تۆكۈلۈشى  تۇنجىشەھىدنىڭ : »دېگەنمۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ④.«ىرەت قىلىنىدۇپگۇناھلىرى مەغقەرزىدىن باشقا بارلىق ئۇنىڭ  بىلەن

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -68سۈرە زۇمەر  ①
 دېگەن.« سەھىھ»ھاكىم توپلىغان، ئىبنى ھەجەر ۋە ئەلبانى  ②
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد ۋە تەبرانى توپلىغان، ئەلبانى  ③
 دېگەن.« سەھىھ»تەبرانى ۋە ھاكىم توپلىغان، ھەيسەمى ۋە ئەلبانى  ④
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يشفع الشهيد ىف سبعني »هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عنه قال: قال رسول هللا عن أيب الدرداء ريض . 318

 «.من أهل بيته

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  قىلىنىدۇكى، نەقىلرەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن  ئەبۇ دەردا. 348
 74تۇغقانلىرىدىن -ئۆز ئۇرۇق( قىيامەت كۈنى)شەھىد »: دېگەنمۇنداق 

 ①«.كىشىگە شاپائەت قىلىدۇ
، إين رجل هللافقال: يا رسول ملسو هيلع هللا ىلص أن رجال أسود أىت النبي  ،عنههللا عن أنس ريض . 319

أسود، مننت الريح، قبيح الوجه، ال مال يل، فإن أنا قاتلت هؤالء حتى أقتل، فأين أنا؟ قال: 

وجهك، وطيب ريحك، هللا قد بيض »فقال: ملسو هيلع هللا ىلص ، فقاتل حتى قتل، فأتاه النبي «يف الجنة»

لقد رأيت زوجته من الحور العني، نازعته جبة له من صوف، »، وقال لهذا أو لغريه: «وأكرث مالك

 «.تدخل بينه وبني جبته

كىشى  قىلىنىدۇكى، بىر نەقىلئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 349
نىڭ پەيغەمبىرى! مەن بولسام قارا هللائى »لىپ: ېنىڭ قېشىغا ك ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ەم ھدۇنيالىرىم -نىڭ مالېم ،بىر كىشى كۆرۈمسىز، تېنىم بەدبۇيتەنلىك، 

ھەتتا ئۆلتۈرۈلگىچە ئۇرۇش غا( قارشى )يەنى كاپىرالرغا ئەگەر مەن ئاۋۇالر .يوق
ەپ د« جەننەتتە: »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،غانىدىدەپ سورى «قىلسام قەيەردە بولىمەن؟

 شەھىد بولدى.بەردى. ئاندىن كېيىن ئۇ كىشى ئۇرۇش قىلىپ  بجاۋا
سېنى خۇشپۇراق هللا  مانا،»لىپ: ېئۇ كىشىنىڭ قېشىغا ك ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

  .دېدى« ماللىرىڭنى كۆپەيتىپ بەردى ،قىلىپ يۈزۈڭنى ئاق قىلدى
ۋە ئۇنىڭدىن باشقىالرغا مۇنداق دېدى:  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەنەس  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  

ىڭ نئۇچۈشۈپ، ئۇنىڭغا ئەيىندىن بولغان جۈپتىنىڭ  ۆرمەن ھ ،بھىسىزكىشۈ»
جۇۋا بىلەن ئۇنىڭ ئوتتۇرىسىغا  تارتىپ تۇرۇپيۇڭدىن توقۇلغان جۇۋىسىنى 

 ②«.كىنى كۆردۈمىكىرگەنل
ما يجد الشهيد من مس »قال: هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول  ،عنههللا عن أيب هريرة ريض . 311

 «.القتل إال كام يجد أحدكم مس القرصة

قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە . 314
شەھىد ئۆلتۈرۈلگەن ۋاقىتتا بىرىڭالرنى چۈمۈلە »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد توپلىغان، ئەلبانى  ①
 دېگەن.« سەھىھ» ۋە ھاكىم ئەلبانىزەھەبى،  ؛توپلىغان بەيھەقى ۋە ھاكىم ②
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 ①«.چاققانچىلىكال ئاغرىق ھېس قىلىدۇ
ما  !هللاأن رجال قال: يا رسول ملسو هيلع هللا ىلص عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي . 311

 .«كفى ببارقة السيوف عىل رأسه فتنة»بال املؤمنني يفتنون يف قبورهم إال الشهيد؟ قال: 

 نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرقىلىنىدۇكى،  نەقىلراشىد ئىبنى سەئىدتىن . 311
ئى »دىن:  ملسو هيلع هللا ىلصساھابىلىرىدىن بىرى مۇنداق دەيدۇ: بىر كىشى پەيغەمبەر 

ەن، شەھىد نېمىشقا رەسۇلۇلالھ! مۇئمىنلەر قەبرە پىتنىسىگە ئۇچرايدىك
ئۇنىڭ بېشىدا قىلىچالرنىڭ : »ملسو هيلع هللا ىلصدەپ سورىغانىدى، پەيغەمبەر « ئۇچرىمايدۇ؟

  ②دېدى.« چاقنىشى ئۇ پىتنىگە كۇپايىدۇر
فقالوا: أن ابعث ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: جاء ناس إىل النبي هللا ريض  عن أنس بن مالك. 312

معنا رجاال يعلمونا القرآن والسنة، فبعث إليهم سبعني رجال من األنصار، يقال لهم: القراء، 

فيهم خايل حرام، يقرءون القرآن، ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون باملاء 

ونه، ويشرتون به الطعام ألهل الصفة وللفقراء، فيضعونه يف املسجد، ويحتطبون فيبيع

إليهم، فعرضوا لهم، فقتلوهم قبل أن يبلغوا املكان، فقالوا: اللهم، بلغ عنا ملسو هيلع هللا ىلص فبعثهم النبي 

نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك، ورضيت عنا، قال: وأىت رجل حراما، خال أنس من خلفه، 

إن »ألصحابه: هللا ملسو هيلع هللا ىلص عبة، فقال رسول فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام: فزت ورب الك

 .«إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك، ورضيت عنا

ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: بىر تۈركۈم . 312
سۈننەت -قۇرئانبىزگە »كېلىپ:  نىڭ قېشىغا ملسو هيلع هللا ىلصكىشىلەر پەيغەمبەر 

دېدى،  «!قوشۇپ قويساڭئۆگىتىدىغان كىشىلەرنى بىز بىلەن بىرگە 
ئۇالر كىشىنى  74ئەنسارىالردىن دەپ ئاتىلىدىغان « قارىالر» ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

. بار ئىدى مۇھەرام ئىبنى مەلھانتاغام . ئۇالرنىڭ ئىچىدە بىلەن بىرگە ئەۋەتتى
ەرس ئاالتتى ۋە ئۆگىنەتتى. ئۇنىڭدىن د ،ئۇالر كېچىسى قۇرئان ئوقۇيتتى

 ئۇنىڭ ،سېتىپ كېلىپ ئوتۇن كېسىپ توشۇيتتى،كۈندۈزى مەسجىدكە سۇ 
نا ما ملسو هيلع هللا ىلصئەھلى سۇففە ۋە پېقىرالرغا تاماق سېتىۋاالتتى. پەيغەمبەر پۇلىغا 

رۇن بېرىشتىن بۇ يىتىپمەنزىلگە  شۇالرنى ئۇالر بىلەن بىرگە يولغا سالدى.
قارىنى  74، نەقىلدە)يەنە بىر  تىۋەتۈئۇ كىشىلەر قارىالرنى ئۆلتۈر

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى دېگەن، « ھەسەن»شۇئەيب ئەرنەئۇت تىرمىزى ۋە نەسائى توپلىغان،  ①
 دېگەن.« سەھىھ»نەسائى توپلىغان، ئەلبانى  ②
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هللا! ئى ». ئۇالر: ئۆلتۈرۈۋەتكەنلەر بولسا باشقا مۇشرىكالر دەپ كەلگەن(
ازى سەندىن ر نىڭبىز پەيغەمبىرىمىزگە بىزنىڭ ساڭا ئۇچراشقانلىقىمىزنى،

 «لىقىڭنى يەتكۈزۈپ قويساڭنابىزدىن رازى بولغ مۇ، سەنبولغانلىقىمىزنى
ئۇالردىن بىرى تاغام ھەرامنىڭ كەينىدىن كېلىپ نەيزە تىقىپ، دېدى. 

 ەلىبەغ ،بىلەن قەسەمكى رەببىكەئبىنىڭ »ھەرام: ئالدىدىن چىقىرىۋېتىپتۇ. 
 . ەپتۇد «قازاندىم

)شەھىد  ئۆلتۈرۈلدى اشلىرىڭالرقېرىند»: مۇنداق دېدى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
پەيغەمبىرىمىزگە بىزنىڭ ساڭا هللا! ئى >: بولدى( ھەمدە

ىزدىن ب مۇ، سەنبولغانلىقىمىزنىسەندىن رازى  نىڭبىز ۇچراشقانلىقىمىزنى،ئ
 ②«.دېدى ①لىقىڭنى يەتكۈزۈپ قويساڭ<نارازى بولغ
رجل مقنع بالحديد فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصعنه قال: أىت النبي هللا عن الرباء بن عازب ريض . 313

 ملسو هيلع هللا ىلص:هللا أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل فقتل فقال رسول هللا يا رسول 

 «.عمل قليال وأجر كثريا»

نىڭ قېشىغا  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:  بەرا. 313
! ئاۋۋال ئۇرۇش قىاليمۇ رەسۇلۇلالھئى »ساۋۇت كىيگەن بىر كىشى كېلىپ: 

ئاۋۋال مۇسۇلمان بول، : »ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. رەسۇلۇلالھ « ياكى مۇسۇلمان بواليمۇ؟
دېدى. شۇنىڭ بىلەن، ئۇ كىشى مۇسۇلمان بولدى ۋە « ئاندىن ئۇرۇش قىل

بۇ كىشى ئاز ئەمەل قىلىپ كۆپ : »ملسو هيلع هللا ىلصئۇرۇش قىلىپ ئۆلتۈرۈلدى. رەسۇلۇلالھ 
 ④.③دېدى« ئەجىرگە ئېرىشتى

 
 باب -47

 ئەۋزەل شەھىدلەر ئەڭ
                                                            

تائاالنىڭ شەھىدلەرگە بۇندىن كېيىن غەزەبلەنمەيدىغان دەرىجىدە رازى  هللا بۇ ھەدىس ـــ  ①
 بولىدىغانلىقىغا دەلىلدۇر.

 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②

ەدىس بۇ ھ»ناملىق كىتابىدا:  «األربعون يف فضل الشهادة»ئەبۇ يەھيا لىبىي )رەھىمەھۇلالھ( ئۆزىنىڭ  ③
ا ئىكەنلىكىنى كاتتئەڭ يولىدىكى جىھاد ۋە شاھادەتنىڭ مۇكاپاتىنىڭ هللا  كېيىنئىماندىن ــــ 

 دېگەن.« بىلدۈرىدۇ
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ④
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سيد الشهداء حمزة بن عبد املطلب، »قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  ،عنههللا عن جابر ريض . 314

 «.ورجل قام إىل إمام جائر فأمره ونهاه فقتله

 ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلالرەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، جابىر . 314
ۋە لىب تەتۇبنى ئابدۇلمىدلەرنىڭ سەردارى ھەمزە ئىشەھ»مۇنداق دېگەن: 

تىن قىيامانل ،ياخشىلىققا بۇيرۇپپادىشاھنىڭ ئالدىغا چىقىپ، ئۇنى زالىم 
 ①«.ۇركىشىدۋەتكەن ۈئۇنى ئۆلتۈر (زالىم پادىشاھ) ن، شۇ سەۋەبلىكتوسقا

فقال: أي الشهداء أفضل؟ قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن نعيم بن هامر أن رجال جاء إىل النبي . 315

هم. حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون يف الغرف الذين يلقون القوم يف الصف فال يلفتون وجوه»

 .«العال من الجنة، يضحك إليهم ربك، وإذا ضحك ربك إىل عبد يف موطن، فال حساب عليه

قىلىنىدۇكى،  نەقىلنۇئەيم ئىبنى ھەممار رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 312
شەھىدلەرنىڭ قايسىسى ئەڭ »نىڭ يېنىغا كېلىپ:  ملسو هيلع هللا ىلصبىر كىشى رەسۇلۇلالھ 

 ئۇالر دۈشمەن بىلەن ئۇچرىشىپ: »ملسو هيلع هللا ىلص، رەسۇلۇلالھ غانىدىدەپ سورى« ئەۋزەل؟
قالسا تاكى ئۆلتۈرۈلگەنگە قەدەر )قېچىش ئۈچۈن( يۈزلىرىنى ئارقىغا بۇراپمۇ 
قويمايدىغان كىشىلەردۇر. ئۇالر جەننەتنىڭ ئالىي سارايلىرىدا سەيلە قىلىدۇ، 

لسە ئۇنىڭغا رەببى ئۇالرغا كۈلىدۇ. رەببى دۇنيادىكى بىرەر بەندىگە كۈ
 ②دېدى.« )ئاخىرەتتە( ھېچبىر ھېساب يوق

من »، أي الشهداء أفضل؟ قال: هللاقلت: يا نبي  عنه قال:هللا عن أيب أمامة ريض . 316

 «.، وعقر جوادهسفك دمه

 ملسو هيلع هللا ىلص( مەن )پەيغەمبەر :ەيدۇد مۇنداق رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ئۇمامە . 316
دەپ « قايسىسى ئەڭ ئەۋزەل؟نىڭ پەيغەمبىرى! شەھىدلەرنىڭ هللائى »دىن: 

« قېنى تۆكۈلۈپ، ئېتى ئۆلتۈرۈلگەن كىشى: »ملسو هيلع هللا ىلص سورىغانىدىم، پەيغەمبەر
 ③دېدى.

القتل  أي :سئلملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  ،عنههللا ريض  بن حبيش الخثعميهللا عن عبد . 317

 «.من أهريق دمه وعقر جواده»أرشف؟ قال : 

ئابدۇلالھ ئىبنى ھۇبشىي خەسئەمىي رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق . 317

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ھاكىم توپلىغان، ئەلبانى  ①
 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغانئەھمەد ۋە ئەبۇ يەئال  ②
 دېگەن.« سەھىھ»، ئەلبانى توپلىغان تەبرانىئەھمەد ۋە  ③
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دەپ « ئۇرۇشنىڭ قايسىسى ئەڭ شەرەپلىك؟»دىن:  ملسو هيلع هللا ىلصدەيدۇ: پەيغەمبەر 
ئېتى چېپىلىپ، ئۆزىنىڭ قانلىرى تۆكۈلگەن : »ملسو هيلع هللا ىلصسورالغانىدى، پەيغەمبەر 

 ①.دېدى« كىشى
 

 باب -48

شاھادەتنى ئارزۇ قىلىش ۋە ئۇنىڭغا 
 ھەققىدەھېرىس بولۇش 

والذي نفيس بيده »يقول: هللا ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول  :عنه قالهللا عن أيب هريرة ريض . 318

 «.ثم أحيا ثم أقتل ،ثم أحيا ثم أقتل ،ثم أحيا ثم أقتل ،هللالوددت أين أقتل يف سبيل 

 ملسو هيلع هللا ىلصئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: مەن پەيغەمبەر . 318
بولغان زات بىلەن  قولىداجېنىم »كىنى ئاڭلىغان: ىنىڭ مۇنداق دېگەنل

يولىدا )ئۇرۇشقا چىقىپ( ئۆلتۈرۈلسەم، ئاندىن يەنە  هللامەن  قەسەمكى،
تىرىلدۈرۈلۈپ )ئۇرۇشقا چىقسام( ۋە ئۆلتۈرۈلسەم، ئاندىن يەنە تىرىلدۈرۈلۈپ 

 ③«.②)ئۇرۇشقا چىقسام( ۋە ئۆلتۈرۈلسەم دەپ ئارزۇ قىلىمەن
والذي نفس محمد بيده، هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »عنه قال: قال رسول هللا  عن أيب هريرة ريضو . 319

 .«فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتلهللا لوددت أين أغزو يف سبيل 

 ، رەسۇلۇلالھقىلىنىدۇكى نەقىلىن درەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ ھۇرەيرە. 319
 ،كىبولغان زات بىلەن قەسەم قولىدانى ېنىڭ جدھەممەۇم: »ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلص

قا چىقسام ۋە ئۆلتۈرۈلسەم، ئاندىن يەنە )تىرىلدۈرۈلۈپ( دا ئۇرۇشىيولهللا مەن 
ئۇرۇشقا چىقسام ۋە ئۆلتۈرۈلسەم، ئاندىن يەنە )تىرىلدۈرۈلۈپ( ئۇرۇشقا چىقسام 

 ④«.ۋە ئۆلتۈرۈلسەم دەپ ئارزۇ قىلىمەن
يقول إذا ذكر هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: سمعت رسول هللا ريض هللا عن جابر بن عبد . 321

                                                            
 .دېگەن« سەھىھ»ئەلبانى ئىبنى ھەجەر ۋە ؛ توپلىغانئەبۇ داۋۇد، ئەھمەد، نەسائى  ①
پەزىلەتلىك بۇ ھەدىس شاھادەتنىڭ باشقا ياخشى ئەمەللەردىن »مۇنداق دەيدۇ: ئىبنى بەتتال   ②

غان. لشاھادەتنى ئارزۇ قىئەمەس بەلكى  ئەمەللەرنىباشقا  ملسو هيلع هللا ىلصچۈنكى پەيغەمبەر  ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ
 .«ىدىندۇرشاھادەت ئەھلىنىڭ ھۆرمەتلىك بولغانلىق ۋە شاھادەتنىڭ دەرىجىسى يۈكسەك سەۋەبى،

 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ③
  بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ④
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 «.دت أين غودرت مع أصحايب نحص الجبل يعني سفح الجبللودهللا أما و»أصحاب أحد: 

 قىلىنىدۇكى، نەقىل دىنجابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 324
چاغدا مەن  تىلغا ئېلىنغاننىڭ ھۇزۇرىدا ئۇھۇد شەھىدلىرى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
بىلەن قەسەمكى!  هللا»كىنى ئاڭلىدىم: ىنىڭ مۇنداق دېگەنل ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

لىشنى )يەنى شەھىد ېلىپ قېمەن ئۇھۇد شەھىدلىرى بىلەن تاغ باغرىدا ق
 ①.«تىشنى( ئارزۇ قىلىپ قالدىمېبولۇپ ك
من خري معاش الناس »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه، عن رسول هللا ريض  عن أيب هريرة. 321

، يطري عىل متنه كلام سمع هيعة أو فزعة، طار هللالهم رجل ممسك عنان فرسه يف سبيل 

 «.عليه يبتغي القتل، أو املوت مظانه

ھ رەسۇلۇلال ىدۇكى،قىلىن نەقىلئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 321
بىر  ـــيات شۇكى ئىچىدە ئەڭ ياخشى ھا ئىنسانالرنىڭ» :دېگەن مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص

يولىدا تۇتۇپ تۇرىدۇ، قاچانىكى ئۇرۇش  هللاكىشى ئۆز ئېتىنىڭ چۇلۋۇرىنى 
ىدا يول هللاش ياكى ۈئۆلتۈرشەپىسى ياكى ئەنسىزلىكنى ئاڭلىسا دۈشمەننى 

 ②«.دۇىئات چاپتۇر شەھىد بولۇشنى ئارزۇ قىلىپ
قتال  اللهم اجعل فناء أمتي»: ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه قال: قال رسول هللا عن أيب موىس ريض . 322

 «.يف سبيلك بالطعن والطاعون

 ملسو هيلع هللا ىلص ھرەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلال ئەبۇ مۇسا. 322
ئۈممىتىمنى سېنىڭ يولۇڭدا تىغ ۋە ۋابا كېسىلى ! هللائى »مۇنداق دېگەن: 

 ③«.سەۋەبلىك ئۆلتۈرۈلۈپ )شەھىد بولۇپ( تۈگىشىنى نېسىپ قىلغىن
تعاىل  هللامن سأل »قال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا أن رسول  ،عنه هللاعن سهل بن حنيف ريض . 323

 «.منازل الشهداء، وإن مات عىل فراشه هللالشهادة بصدق بلغه 

قىلىنىدۇكى،  نەقىلسەھل ئىبنى ھۇنەيف رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 323
تائاالدىن شەھىدلىكنى  هللاكىمكى »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

ۈستىدە ئۆلۈپ ، گەرچە ئۇ كىشى كۆرپىسى ئىساسور راستچىللىق بىلەن

                                                            
« سەھىھ» ، ھاكىمدېگەن «ھەسەن» ؛ شۇئەيب ئەرنەئۇتتوپلىغانبەيھەقى ئەھمەد، ھاكىم، زەھەبى ۋە  ①

 دېگەن.
 مۇسلىم توپلىغان. ②
 دېگەن.« سەھىھ»؛ ئىبنى ھەجەر، زەھەبى ۋە ئەلبانى توپلىغان برانىئەھمەد ۋە تە ③
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 ①.«تائاال ئۇنى شەھىدلەرنىڭ مەرتىۋىلىرىگە يەتكۈزىدۇ هللاكەتسىمۇ، 
من طلب الشهادة صادقا أعطيها ملسو هيلع هللا ىلص: » هللاعنه قال: قال رسول  هللاعن أنس ريض . 324

 «.ولو مل تصبه

 كى،دۇىنىقىل نەقىلرەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن بنى مالىك ىئەنەس ئ. 324
چىللىق بىلەن شەھىدلىكنى تراس كىكىم»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

ىلىسە، گەرچە ئۇ شەھىد قىلىنمىسىمۇ شەھىدلىكنىڭ دەرىجىسى ت
 ②«.بىرىلىدۇ
من قاتل يف »يقول: هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه سمع رسول  ،عنههللا ريض  معاذ بن جبلعن . 325

القتل من عند نفسه هللا من رجل مسلم فواق ناقة، وجبت له الجنة، ومن سأل هللا سبيل 

 «.فله أجر شهيدصادقا ثم مات أو قتل 

نىڭ مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلالموئاز ئىبنى جەبەل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ . 322
ك لغانچىلىىنىغا يىغىكىمكى تۆگە سۈتى يېل»دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان: 

 بىڭغا جەننەت ۋاجىۇنقىلسا، ئ ئۇرۇشدا ىيول هللامۇ ىبولس (ۋاقىت )قىسقا
ئەمما ئۆز تىلىسە  ىيولىدا ئۆلۈشنهللا كىمكى چىن كۆڭلىدىن  ؛بولىدۇ

 ③«.ئۇ شەھىدنىڭ ئەجرىگە ئېرىشىدۇ ئۆلۈمىدە ئۆلسە ياكى ئۆلتۈرۈلسە،
 

 باب -49

كىشىنىڭمۇ ئۇرۇشسىز ئۆلگەن  جىھاد قىلىش نىيىتىدە
 ھەققىدەشەھىد بولىدىغانلىقى 

ِ أَْو ُمَتُْم لََمْغِفَرة  تائاال مۇنداق دەيدۇ:  هللا ِ َوَرْحَمة  َخْْي  مِ ﴿َولَِئْن قُِتلُْتْم ِِف َسِبيِل اّلَلَ َمَا ِمَن اّلَلَ
ِ ُتْحَشُروَن ۞﴾  هللاشۈبھىسىزكى، ئەگەر سىلەر » َيْجَمُعوَن ۞ َولَِئْن ُمَتُْم أَْو قُِتلُْتْم ََلََِل اّلَلَ

يولىدا )يەنى غازاتتا( ئۆلتۈرۈلسەڭالر ياكى )غازاتقا كېتىپ بېرىپ ئۆز 
تەرىپىدىن بولغان مەغپىرەت ۋە  هللائەجىلىڭالر بىلەن( ئۆلسەڭالر، سىلەرگە 

[. ئەگەر 127ئەلۋەتتە ئۇالرنىڭ توپاليدىغان دۇنياسىدىن ئارتۇقتۇر ] ـــ رەھمەت

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
 دېگەن. « سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد، ئەھمەد ۋە نەسائى توپلىغان؛ ئىبنى ھەجەر، ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت  ③
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سىلەر )ئۆز ئەجىلىڭالر بىلەن( ئۆلسەڭالر ياكى )جەڭ مەيدانىدا( 
 هللانىڭ دەرگاھىغا توپلىنىسىلەر )هللائۆلتۈرۈلسەڭالر، )ئاخىرەتتە( چوقۇم 

 ①[«.128مۇكاپاتاليدۇ( ] سىلەرنى ئەمىلىڭالرغا قاراپ
ِ َيِجْد ِِف اْْلَْرِض ُمَراَغًما َكِثًْيا تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:  هللا ﴿َوَمْن ُيَهاِجْر ِِف َسِبيِل اّلَلَ

ِ َوَرُسولِِه ُثَمَ ُيْدِرْكُه الَْمْوُت فََقْد َوقََع أَْجُرهُ  ُ َغُفوًرا  َوَسَعًة َوَمْن َيْخُرْج ِمْن َبْيِتِه ُمَهاِجًرا إََِل اّلَلَ ِ َوكَاَن اّلَلَ عَََل اّلَلَ
زېمىندا چىقىش يولى  ،يولىدا ھىجرەت قىلىدىكەن، ئۇ هللاكىمكى » َرِحيًما﴾

نىڭ ۋە پەيغەمبەرنىڭ تەرىپىگە هللاۋە كەڭچىلىك تاپىدۇ؛ كىمكى ئۆيىدىن 
 هللاھىجرەت قىلىپ چىقسا، ئاندىن يولدا ئۆلسە، ئۇنىڭ ئەجرىنى چوقۇم 

 ②«.ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ۋە ناھايىتى مېھرىباندۇر هللا. بىرىدۇ
ُ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:  هللا ُ ُزقََّنَ ِ ُثَمَ قُِتلُوا أَْو َماُتوا لََْيْ ﴿َوالََِذيَن َهاَجُروا ِِف َسِبيِل اّلَلَ

 ْ ُ اِزِقنَي ۞ لَُيْدِخلََّنَ َ لَُهَو َخْْيُ الَرَ ُ ِرْزقًا َحَسًنا َوإَِنَ اّلَلَ َ لََعلِيم  َحلِيم  ۞﴾ اّلَلَ  ُمْدَخًًل َيْرَضْوَنُه َوإَِنَ اّلَلَ
نىڭ يولىدا ھىجرەت قىلغانالرغا، ئاندىن )جىھاد قىلىپ( هللا»

 چوقۇم ياخشى رىزىق هللائۆلتۈرۈلگەنلەرگە ياكى )كېسەل بىلەن( ئۆلگەنلەرگە 
)يەنى جەننەتنىڭ مەڭگۈلۈك نېئمەتلىرىنى( ئاتا قىلىدۇ. رىزىق 

ئۇالرنى  هللا[. 28ۇر ]تهللانىڭ ئەڭ ياخشىسى ھەقىقەتەن يالغۇز بەرگۈچىلەر
 هللائەلۋەتتە ئۇالر مەمنۇن بولىدىغان جايغا )يەنى جەننەتكە( كىرگۈزىدۇ، 

ھەقىقەتەن )ئۇالرنى مەمنۇن قىلىدىغان نەرسىلەرنى( بىلگۈچىدۇر، ھەلىمدۇر 
 ③[«.29)يەنى ئۇالرنىڭ دۈشمەنلىرىنى جازاالشقا ئالدىراپ كەتمەيدۇ( ]

« ما تعدون الشهداء فيكم؟» هللا ملسو هيلع هللا ىلص:عنه قال: قال رسول هللا عن أيب هريرة ريض . 326

ا: قالو « إن شهداء أمتي إذا لقليل»فهو شهيد. قال: هللا من قتل يف سبيل  ،هللاقالوا: يا رسول 

فهو هللا فهو شهيد، ومن مات يف سبيل هللا من قتل يف سبيل »؟ قال: هللافمن هم يا رسول 

 «.شهيد، ومن مات يف البطن فهو شهيد، والغريق شهيد شهيد، ومن مات يف الطاعون فهو

ھ رەسۇلۇلالقىلىنىدۇكى،  نەقىلدىن ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 326
دەپ « ئىچىڭالردىن قانداق كىشىلەرنى شەھىد دەپ ھېساباليسىلەر؟: »ملسو هيلع هللا ىلص

يولىدا ئۆلتۈرۈلسە شۇ  هللائى رەسۇلۇلالھ! كىمكى : »ساھابىلەرسورىغانىدى، 

                                                            
 ئايەتلەر. -128، -127سۈرە ئال ئىمران  ①
 ئايەت. -144سۈرە نىسا  ②
 ئايەتلەر. -29، -28سۈرە ھەج  ③
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ئۇنداقتا ئۈممىتىمنىڭ شەھىدلىرى ئاز : »ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. رەسۇلۇلالھ « شەھىدتۇر
 «ئى رەسۇلۇلالھ! ئۇنداقتا ئۇالر كىملەر؟: »ساھابىلەردېدى. « بولۇپ قالمامدۇ؟!

يولىدا ئۆلتۈرۈلسە شەھىدتۇر،  هللاكىمكى : »ملسو هيلع هللا ىلصدەپ سورىغانىدى، رەسۇلۇلالھ 
شەھىدتۇر، قورساق  يولىدا ئۆلسە شەھىدتۇر، ۋابا كېسىلى بىلەن ئۆلسە هللا

 ①دېدى.« ئاغرىقىدا ئۆلسە شەھىدتۇر، سۇدا غەرق بولۇپ ئۆلسە شەھىدتۇر
خمس من قبض يف »قال: هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه، أن رسول هللا ريض  عن عقبة بن عامر. 327

ن شهيد، واملبطو هللا شهيد، والغرق يف سبيل هللا يشء منهن فهو شهيد: املقتول يف سبيل 

 «.شهيدهللا شهيد، والنفساء يف سبيل  هللاشهيد، واملطعون يف سبيل هللا يف سبيل 

قىلىنىدۇكى،  نەقىلئۇقبە ئىبنى ئامىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 327
بەش ئىش بار، كىمكى ئۇالردىن بىرسى بىلەن »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

يولىدا سۇغا غەرق بولسا، هللا يولىدا ئۆلتۈرۈلسە، هللا ۋاپات تاپسا شەھىدتۇر: 
يولىدا قورساق ئاغرىقى بىلەن هللا ەن ئۆلسە، يولىدا ۋابا كېسىلى بىلهللا 

  ②«.يولىدا تۇغۇتتا ۋاپات بولساهللا ئۆلسە ۋە 
فيام يحيك عن ربه تبارك وتعاىل قال: ملسو هيلع هللا ىلص عنه، عن النبي هللا عن ابن عمر ريض . 328

أميا عبد من عبادي خرج مجاهدا يف سبييل، ابتغاء مرضايت، ضمنت له أن أرجعه مبا »

 «.قبضته أن أغفر له وأرحمه، وأدخله الجنةأصاب من أجر وغنيمة، وإن 

ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، . 328
يسى قا: »نىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئېيتىدۇتائاالتەبارەك ۋە هللا  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

بەندەم مېنىڭ رازىلىقىمنى تىلىگەن ھالدا مېنىڭ يولۇمدا جىھادقا چىقسا، 
ئەگەر  ؛ۆيىگە قايتۇرسام ئەجىر ۋە غەنىيمەت بىلەن قايتۇرۇشقائەگەر ئۇنى ئ

ە ئېلىشقا ۋ ، رەھمىتىمگەئۇنى قەبزى روھ قىلسام، ئۇنى مەغپىرەت قىلىشقا
  ③«.كېپىلمەنجەننەتكە كىرگۈزۈشكە 

يقال له  ملسو هيلع هللا ىلصعن حميد بن عبد الرحمن الحمريي: أن رجال من أصحاب النبي . 329

يزعم أنه يحب  حممة: اللهم إن عنه فقالهللا خالفة عمر ريض اء إىل أصبهان يف ج ،حممة

 إن كان كاذبا فاعزم له عليهفاعزم له عىل صدقة و  ،ا فيام يقولصادق حممةفإن كان  ،لقاءك

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①
 دېگەن.« سەھىھ»نەسائى توپلىغان، ئەلبانى  ②
 ەن.دېگ« سەھىھ»دېگەن، شۇئەيب ئەرنەئۇت « راۋىيلىرى ئىشەنچلىك»نەسائى توپلىغان، ئىبنى ھەجەر  ③
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أبو موىس  .بهان فقامفأخذه بطنه فامت بأص .من سفره هذه حممةاللهم ال ترد  ،وإن كره

ال فيام بلغ و ملسو هيلع هللا ىلص من نبيكم  عنا فيام سمعناما سم هللاإنا و ،األشعري فقال: يا أيها الناس

 .مات شهيدا حممةإال أن  ،علمنا

 ملسو هيلع هللا ىلص : رەسۇلۇلالھمۇنداق دەيدۇ ھۇمەيرىھۇمەيد ئىبنى ئابدۇراھمان . 329
نىڭ ساھابىلىرىدىن ھەمەمە دېگەن بىر كىشى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ 

! ھەمەمە ساڭا هللائى »دەۋرىدە جىھاد ئۈچۈن ئەسبىھانغا بېرىپ:  ەلىپىلىكخ
ىدە . ئەگەر ئۇ دېگەن سۆزدەۋا قىلىۋاتىدۇياخشى كۆرىدىغانلىقىنى ئۇچرىشىشنى 

 ،ئەگەر ئۇ يالغانچى بولسا ئۇنى شۇ دەۋاسىدا سابىت قىلغىن؛ ،بولسا سادىق
ئۇنىڭ دەۋاسىنى روياپقا چىقىرىپ )ساڭا ئۇچرىشىشنى( يامان كۆرسىمۇ گەرچە 

دەپ دۇئا قىلدى. « دىن قايتۇرمىغىن! ھەمەمەنى بۇ سەپىرىهللائى  بەرگىن.
ى ئەشئەر ائەبۇ مۇسغاندا، كېيىن ئۇ قورسىقى ئاغرىپ ئەسبىھاندا ۋاپات بول

 بىز پەيغەمبىرىڭالردىن ،بىلەن قەسەمكى هللائى خااليىق! »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: 
 ىگە )ئاساسەن شۇنداق ئېيتىمىزكى(،ئاڭلىغان ۋە بىزگە يەتكۈزگەن ئىلىم

 ①دېدى.« لىك ھالىتىدە جان ئۈزدىشەھىدھەمەمە ھەقىقەتەن 
من فصل »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا سمعت رسول  :عنه قالهللا عن أيب مالك األشعري ريض . 331

فامت أو قتل فهو شهيد، أو وقصه فرسه أو بعريه، أو لدغته هامة، أو مات عىل هللا يف سبيل 

 .«مات فإنه شهيد وإن له الجنةهللا فراشه بأي حتف شاء 

مەن  :مۇنداق دەيدۇرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مالىك ئەشئەرى  ۇئەب. 334
يولىدا  هللاكىمكى »گەنلىكىنى ئاڭلىغان: ېمۇنداق د نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

ناۋادا  .ئۇ چوقۇم شەھىد بولىدۇ ،دىن ئايرىلىپ ئۆلسە ياكى ئۆلتۈرۈلسەىئۆي
لىك ياكى زەھەر ،ۋەتكەنۇنى سۇندۇرىتىپ بوينېۋىتېئ سىياكى تۆگى ېتىئۇنى ئ

 هللاياكى  پ قالغان ۋەۈستىدە ئۆلۈياكى ئۇ كۆرپىسى ئ ،قىۋالغانېچ ھايۋانالر
ئۇ چوقۇم شەھىد  ،مۇدىپ قالغان تەقدىرۈبىلەن ئۆل بخالىغان بىرەر سەۋە

 ②«.ۋە جەننەتكە كىرىدۇھېسابلىنىدۇ 
من رصع عن دابته يف هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »عنه قال: قال رسول هللا عن عقبة بن عامر ريض . 331

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەرنەئۇت ئەھمەد، ھەيسەمى ۋە بەيھەقى توپلىغان؛ شۇئەيب  ①
دېگەن، « ھەسەن»ناملىق كىتابىدا بۇ ھەدىسنى  «الجامع صحيح»، ئەلبانى ئەبۇ داۋۇد توپلىغان ②

 دېگەن.« سەھىھ»ھاكىم 
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 .«شهيدفامت فهو هللا سبيل 

كى، نىدۇىقىل نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئوقبە ئىبنى ئامىر . 331
پ ىيولىدا ئۇلىغىدىن يىقىل هللاكىمكى »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

 ①«.شەھىدتۇر ئۇ ،پ ئۆلۈپ كەتسەۈشۈچ
 

 باب -51

شەھىدلىكنىڭ ئىنسانالر ھەقلىرىنى 
 ھەققىدەئۆچۈرەلمەيدىغانلىقى 

قام فيهم فذكر أن الجهاد يف سبيل هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه، أن رسول  هللاعن أيب قتادة ريض . 332

، أرأيت إن قتلت يف سبيل هللاه أفضل األعامل، فقام رجل فقال: يا رسول ، واإلميان بالل  هللا

وأنت صابر هللا نعم، إن قتلت يف سبيل هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول  هللا

ال: أرأيت إن قتلت يف سبيل ق« كيف قلت؟هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »، ثم قال رسول «محتسب، مقبل غري مدبر

نعم، وأنت صابر محتسب، مقبل غري مدبر، هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول هللا 

 «. إال الدين فإن جربيل عليه السالم قال يل ذلك

 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:ئەبۇ قەتادە . 332
قا ئىمان هللايولىدىكى جىھاد ۋە  هللا)ساھابىلەرگە( خۇتبە ئوقۇپ، 

كەلتۈرۈشنىڭ ئەمەللەرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىنى بايان قىلغانىدى، بىر 
يولىدا ئۆلتۈرۈلسەم  هللانىڭ ئەلچىسى! مەن هللائى »ئادەم ئورنىدىن تۇرۇپ: 

 «بارلىق گۇناھلىرىم مەغپىرەت قىلىنامدۇ؟ بۇ ھەقتە ماڭا ئېيتىپ بەرگىن
 پلىساۋاب ئۈمىد قى ۋە پسەۋر قىلىھەئە، »ئۇ كىشىگە:  ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. رەسۇلۇلالھ 

يولىدا ئۇرۇش قىلىپ  هللا ئالدىڭنى قىلغان ھالداكەينىڭگە قاچماي 
دېدى. « قانداق دېدىڭ؟: »ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. ئاندىن رەسۇلۇلالھ « ئۆلتۈرۈلسەڭ

يولىدا ئۆلتۈرۈلسەم گۇناھلىرىم  هللامەن »ھېلىقى كىشى )سۆزىنى تەكرارالپ(: 
دېگەنىدى، رەسۇلۇلالھ « مەغپىرەت قىلىنامدۇ؟ بۇ ھەقتە ماڭا ئېيتىپ بەرگىن

كەينىڭگە  لىپساۋاب ئۈمىد قى ۋە سەۋر قىلىپھەئە، »مۇنداق دېدى:  ملسو هيلع هللا ىلص
يولىدا ئۇرۇش قىلىپ ئۆلتۈرۈلسەڭ  هللا ئالدىڭنى قىلغان ھالداقاچماي 

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى  ،دېگەن« ھەسەن»ھافىز ئىبنى ھەجەر  توپلىغان،تەبرانى ۋە ئەبۇ يەئال  ①
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ن غپىرەت قىلىنىدۇ. جىبرىئىل باشقا گۇناھلىرىڭ مە  ①قەرزىڭدى
  ②«.ئەلەيھىسساالم ھازىر ماڭا شۇنداق دېدى

يغفر »قال: هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول  ،عنههللا ريض  بن عمرو بن العاصهللا عن عبد . 333

 .«يكفر كل يشء إال الدينهللا القتل يف سبيل »ويف لفظ له:  «.للشهيد كل ذنب إال الدين

 نەقىلئابدۇلالھ ئىبنى ئەمىر ئىبنى ئاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 333
قەرزدىن باشقا  نىڭشەھىد: »ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلص، رەسۇلۇلالھ ىدۇكىقىلىن

 ④.«③ىرەت قىلىنىدۇپمەغ بارلىق گۇناھلىرى
ى يولىدىك هللا»مۇسلىم توپلىغان يەنە بىر ھەدىستە مۇنداق دېيىلگەن: 

 «.رنى يوققا چىقىرىدۇقەرزدىن باشقا بارلىق گۇناھالئۆلۈم 
 

 باب -51

غەنىيمەتكە خىيانەت قىلىشنىڭ گۇناھى ۋە ئۇنىڭ ھەتتا  
يولىدا ئۆلتۈرۈلگەن كىشىنىمۇ ھاالك قىلىدىغانلىقى  هللا

                                                            
ۈش، لىش، ئۆلتۈرېالش، كىشىلەرنىڭ ماللىرىنى ناھەق ئېلىۋىئوغر بولسا« قەرز» يەردە ئېيتىلغانبۇ  ①

ى ئىنسانالر ئارىسىدىكقاتارلىق  ...مەسخىرە قىلىش ۋە جاراھەتلەندۈرۈش، غەيۋەت قىلىش، گەپ توشۇش
قەرزگە قان ياكى ئابرۇيدىن ئىبارەت ئادەملەرنىڭ »شەۋكانى مۇنداق دەيدۇ:  .رسىتىدۇكۆ بارلىق ھەقلەرنى

 بەت(. -26توم  -8« نيل األوطار»« )قوشۇلۇپ كېتىدۇ مۇھەقلىرى
 .توپلىغانمۇسلىم  ②
ئەڭ ياخشى هللا  ،قەرز قەرزدارنى جەننەتتىن توسۇپ قويىدۇ»سىرىدە مۇنداق دەيدۇ: پتەئۆز قۇرتۇبى  ③

رىشنى ۋەسىيەت لگىرى پۇلى بار تۇرۇپ ئىگىسىگە بىشەھىد بولۇشتىن ئى بىلگۈچىدۇر. يەنى ئۇ
 ۋە مەئسىيەت-گۇناھياكى بەرمەي كەينىگە سوزغان ۋە  قايتۇرۇشقا قادىر تۇرۇقلۇققىلمىغان ياكى 
تەلەپ قىلىپ ئالغان قەرزنى ئىگىسىگە قايتۇرۇشقا ۋاپا  يوللىرىغا سەرپ قىلىپ،ئىسراپخورلۇق 

يەت زۆرۈرى يكەمبەغەللىك ۋە قىيىنچىلىققا ئوخشاش ھەقىقى ،ئەمماغان قەرزلەرنى كۆرسىتىدۇ. قىلمى
قولى قىسقا بولغانلىقتىن ئۇنى قايتۇرۇشقا كۈچى يەتمىسە شۇنداقال  ېلىپ، ئاندىنقەرز ئ ىدىنتۈپەيل

لىك ھالىتىدە جان ئۇ شەھىد ،شۈبھىسىزكى شەھىد بولسا،ھالدا كەلگەن ئۇنى قايتۇرۇشتىن ئاجىز 
 .(بەت -274توم  -4« تفسري القرطبي»« )ئۇنى جەننەتتىن توسۇپ قويمايدۇهللا  ئۈزگەن بولىدۇ،

ى نقەرزنى ئادا قىلىش دېگەننىڭ مەنىسى ـــ <قەرزدىن باشقا»>رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:  سىندى
قەرزنى ئادا قىلىشقا قادىر تۇرۇپ  بەلكى چۈنكى قەرزنىڭ ئۆزى گۇناھ ئەمەستەرك ئېتىش دېگەنلىكتۇر 

 توم -6« يئحاشية السندى عىل النسا »« )ئادا قىلىشنى تەرك قىلىشنىڭ گۇناھ ئىكەنلىكى ئېنىق
 (.بەت -34

 مۇسلىم توپلىغان. ④



  

214 

 ھەققىدە

ُثَمَ  ﴿َوَما كَاَن لَِنِبٍَ أَْن َيُغَلَ َوَمْن َيْغلُْل َيأِْت بَِما غََلَ َيْوَم الِْقَياَمةِ  مۇنداق دەيدۇ: تائاال هللا
ھېچقانداق بىر پەيغەمبەر غەنىيمەتكە » ُتَوَّفَ كَُلُ َنْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم ََل ُيْظلَُموَن﴾

خىيانەت قىلمايدۇ )يەنى بۇنى تەسەۋۋۇر قىلغىلى بولمايدۇ(. كىمكى 
غەنىيمەتكە خىيانەت قىلىدىكەن، قىيامەت كۈنى ئۇ خىيانەت قىلغان 

غان نەرسىسى گەجگىسىگە ئارتىلغان نەرسىسى بىلەن )يەنى خىيانەت قىل
ھالدا( كېلىدۇ. ھەر كىشنىڭ قىلغان ئەمەلىگە تولۇق مۇكاپات )ياكى( تولۇق 

، ئۇالرغا )ياخشىالرنىڭ ساۋابىنى كېمەيتىۋېتىپ، ئاسىيالرنىڭ بىرىلىدۇجازا 
 ①«.جازاسىنى ئاشۇرۇۋېتىپ( زۇلۇم قىلىنمايدۇ

َ  مۇنداق دەيدۇ: تائاال هللا ھەقىقەتەن »هللا  ََل ُيِحَبُ الَْخائِِننَي﴾﴿إَِنَ اّلَلَ
 ②«.خائىنالرنى دوست تۇتمايدۇ

عنهام قال: حدثني عمر بن الخطاب، قال: ملا كان يوم هللا عن ابن عباس ريض . 334

، فقالوا: فالن شهيد، فالن شهيد، حتى مروا عىل رجل، ملسو هيلع هللا ىلصخيرب، أقبل نفر من صحابة النبي 

ثم  «كال، إين رأيته يف النار يف بردة غلها أو عباءة»هللا ملسو هيلع هللا ىلص: فقالوا: فالن شهيد، فقال رسول 

، «يا ابن الخطاب، اذهب فناد يف الناس، أنه ال يدخل الجنة إال املؤمنونهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »قال رسول 

 .«قال: فخرجت فناديت: أال إنه ال يدخل الجنة إال املؤمنون

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ: ئۆمەر ئىبنى . 334
تتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ماڭا مۇنداق سۆزلەپ بەرگەن: ]خەيبەر غازىتى بولغان خە

-پاالنى»نىڭ قېشىغا كېلىپ:  ملسو هيلع هللا ىلصكۈنى بىر تۈركۈم ساھابىلەر رەسۇلۇلالھ 
دېيىشىپ، ھەتتا يەنە بىر كىشىنىمۇ تىلغا ئېلىپ: « پوكۇنى شەھىد بولدى

ئەمەس، مەن  ئۇنداق: »ملسو هيلع هللا ىلصدېگەندە، رەسۇلۇلالھ « پاالنىمۇ شەھىد بولدى»
ئۇنىڭ غەنىيمەتتىن بىر تون ياكى بىر كىيىمگە خىيانەت قىلغانلىقى ئۈچۈن 

ئى خەتتابنىڭ ئوغلى! بېرىپ »دېدى. ئاندىن:  ③«دوزاختا تۇرغانلىقىنى كۆردۈم

                                                            
 ئايەت. -161ئال ئىمران سۈرە  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -28ئەنفال سۈرە  ②
مۇسۇلمانالرنىڭ ئارىسىدىكى بەيتۇلمال ۋە زاكاتقا ئوخشاش »ئىبنى ھەجەر ھەيتەمى مۇنداق دەيدۇ:  ③

 .«ئوخشاشمەتكە خىيانەت قىلىشقا يمالالرغا خىيانەت قىلىش غەنى ئورتاق
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ردىن باشقىالر كىرمەيدۇ< دەپ ئېالن ەە: >جەننەتكە مۇئمىنلكىشىلەرگ
ردىن باشقىالر ەمىنلى، مەن چىقىپ: >جەننەتكە مۇئدېگەنىد« قىلغىن

 ①كىرمەيدۇ< دەپ ئېالن قىلدىم[.
علينا هللا إىل خيرب، ففتح ملسو هيلع هللا ىلص قال: خرجنا مع النبي  عنههللا ريض  عن أيب هريرة. 335

 هللافلم نغنم ذهبا وال ورقا، غنمنا املتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إىل الوادي، ومع رسول 

عبد له، وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب، فلام نزلنا الوادي، ملسو هيلع هللا ىلص 

ان فيه حتفه، فقلنا: هنيئا له الشهادة يا يحل رحله، فرمي بسهم، فكهللا ملسو هيلع هللا ىلص قام عبد رسول 

كال والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »، قال رسول هللارسول 

، قال: ففزع الناس، فجاء رجل برشاك أو «أخذها من الغنائم يوم خيرب مل تصبها املقاسم

ن نار أو رشاكان رشاك مهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »، أصبت يوم خيرب، فقال رسول هللارشاكني فقال: يا رسول 

 .«من نار

 ملسو هيلع هللا ىلصئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: بىز رەسۇلۇلالھ . 332
-ئالتۇن ئەمما بىزگە غەلىبە ئاتا قىلدى هللابىلەن خەيبەرگە چىقتۇق، 

-تۈلۈك، كىيىم-تاق، ئوزۇق-پەقەتال يۈك ايمەت ئالميكۈمۈش غەنى
قاراپ  بىز ۋادىلقۇرا دېگەن جايغا مەت ئالدۇق. ئاندىنيكېچەكلەرنى غەنى

ئىبنى زەيد دەپ چاقىرىلىدىغان  رىفائەبىرگە بىلەن  ملسو هيلع هللا ىلصدۇق. رەسۇلۇلالھ ماڭ
ئىدى. ر ھەم با قۇلبىر بەنى زەبىبلىك جۇزام قەبىلىسىدىن بىر كىشى بەرگەن 

 ،تتىتاۋاۈنى چۈشۈرلىرىتاقى-نىڭ يۈك ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال ئۇ چۈشكەندەبىز ۋادىغا 
ۇنىڭ ئئى رەسۇلۇلالھ! » :. بىزقالدىگىپ ئۆلۈپ ېئوق تغا بىر توساتتىن ئۇنىڭ
 مۇھەممەدنىڭ ياق،: »ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلالدېسەك، « بارەك بولسۇنۇشەھىدلىكىگە م

 غازىتىنىڭخەيبەر ئۇ  ،بولغان زات بىلەن قەسەمكى قولىدا جېنى
ۋۇلداپ ئۇنى التون  تىقىۋالغان بىر ىشتىن بۇرۇننىتەقسىم قىللىرى مەتيغەنى

بۇ گەپنى ئاڭالپ قورقۇپ كېتىشتى. شۇنىڭ لەر ىدى. كىشېد ②«كۆيدۈرۈۋاتىدۇ

                                                            
ۋەقفە مال ياكى بەيتۇلمالغا ئوخشاش مۇسۇلمانالرنىڭ  ــــ بۇ ھەدىس»مولال ئەلى قارى مۇنداق دەيدۇ: 

 -12 «مرقاة املفاتيح»« )نى قاتتىق ئاگاھالندۇرغانكىشى ەۋالغانئاالقىدار بولغان مالدىن ي گەھەقلىرى
 بەت(. -194 توم

 مۇسلىم توپلىغان. ①
 ى،بىرىنچ»تىلغا ئېلىپ مۇنداق دەيدۇ: ئىمام نەۋەۋى شەھىدلەرنىڭ ئۈچ قىسىم بولىدىغانلىقىنى  ②

قورساق ئاغرىقى، ۋابا  ئىككىنچى، ىدتۇر؛ئاخىرەتتە شەھۋە دۇنيا كىشى بولۇپ،  يولىدا ئۆلتۈرۈلگەنهللا 
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 ئى» :نى ئەكىلىپقۇچغوبتال( ككى ىياكى ئ) تال بىر كىشىبىر بىلەن، 
دېگەنىدى،  «ۋالغان ئىدىمىلېكۈنى ئغازىتى مەن بۇنى خەيبەر  رەسۇلۇلالھ!

 «قۇچمۇ جەھەننەم ئوتىدىندۇرغوب تال( ككىىياكى ئتال )بىر » :ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال
 ①دى.ېد

من فارق الروح الجسد »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلص هللاعن رسول  ملسو هيلع هللا ىلصهللا عن ثوبان موىل رسول . 336

 «.وهو بريء من ثالث دخل الجنة الكرب والغلول والدين

قىلغان قۇلى سەۋبان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن  دنىڭ ئازا ملسو هيلع هللا ىلصيغەمبەر پە. 336
ھەرقانداق ئادەم »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصقىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  نەقىل

تەكەببۇرلۇق، خىيانەت ۋە قەرزدىن ئىبارەت ئۈچ نەرسىدىن پاك ھالەتتە روھى 
 ②«.تېنىدىن جۇدا بولىدىكەن جەننەتكە كىرىدۇ

رجل يقال له ملسو هيلع هللا ىلص عنهام قال: كان عىل ثقل النبي هللا بن عمرو ريض هللا عن عبد . 337

فذهبوا ينظرون إليه، فوجدوا عباءة قد «. النارهو يف هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »كركرة، فامت، فقال رسول 

 غلها.

ئىبنى ئاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ: مر ەبنى ئىئابدۇلالھ ئ. 337
 شىكىملىك بىر ىسىرە ئەركەك قارايدىغان تاقىلىرىغا-يۈكنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

 شۇنىڭدى. ېد «وزاختائۇ د: »ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال ۋاپات تاپقاندا، كىشىبار ئىدى. ئۇ 
غەنىيمەتتىن بىر ئۇنىڭ كىشىنىڭ قېشىغا بېرىپ، ساھابىلەر ئۇ بىلەن، 

 ③كۆردى. تونغا خىيانەت قىلغانلىقىنى
ذات يوم، فذكر الغلول،  ملسو هيلع هللا ىلص هللاقال: قام فينا رسول عنه هللا ريض  عن أيب هريرة. 338

ال ألفني أحدكم يجيء يوم القيامة عىل رقبته بعري له رغاء، » فعظمه وعظم أمره، ثم قال:

ال ألفني أحدكم يجيء يوم  .قول: ال أملك لك شيئا، قد أبلغتك، أغثني، فأ هللايقول: يا رسول 

                                                            
مى شەھىدلىك ھۆكۈ دادۇنيابولۇپ،  كېسىلى، سۇغا غەرق بولۇش.... قاتارلىقالر بىلەن ۋاپات تاپقانالر

جەڭدە  ياكى مەتكە خىيانەت قىلغانيغەنى ئۈچىنچى، ؛تۇردئاخىرەتتە شەھى مەيدۇ لېكىنبىرىل
تە ئاخىرەتدەپ ئاتالغان بولسىمۇ ئەمما  <شەھىد>بولۇپ، دۇنيادا  ئارقىسىنى قىلىپ ئۆلتۈرۈلگەن كىشى

 -63توم  -13ق كىتابى ناملى «مسلم صحيحرشح »)نەۋەۋىنىڭ « مەيدۇبىرىلشەھىدلىك مەرتىۋىسى 
 بەت(.

 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
« سەھىھ»ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت  ؛ ئەلبانىتوپلىغانئەھمەد، تىرمىزى ، نەسائى، ھاكىم ۋە ئىبنى ماجە  ②

 دېگەن.
 بۇخارى توپلىغان. ③
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ا، شيئ، أغثني، فأقول: ال أملك لك هللالقيامة عىل رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول 

، هللالقيامة عىل رقبته شاة لها ثغاء، يقول: يا رسول ال ألفني أحدكم يجيء يوم ا .قد أبلغتك

ال ألفني أحدكم يجيء يوم القيامة عىل رقبته  .قول: ال أملك لك شيئا، قد أبلغتكأغثني، فأ 

فني ال أل .قول: ال أملك لك شيئا، قد أبلغتك، أغثني، فأ هللانفس لها صياح، فيقول: يا رسول 

 ، أغثني، فأقول: ال أملكهللاق، فيقول: يا رسول أحدكم يجيء يوم القيامة عىل رقبته رقاع تخف

لك شيئا، قد أبلغتك، ال ألفني أحدكم يجيء يوم القيامة عىل رقبته صامت، فيقول: يا رسول 

 «.، أغثني، فأقول: ال أملك لك شيئا، قد أبلغتكهللا

 ھرەسۇلۇلالرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: بىر كۈنى رەيرە ۇھ ۇئەب. 338
قىلىشنىڭ ئېغىر گۇناھ ئىكەنلىكىنى ۋە خىيانەت غەنىيمەتكە  ملسو هيلع هللا ىلص

ئاقىۋىتىنىڭ ئىنتايىن ئېچىنىشلىق بولىدىغانلىقىنى تىلغا ئېلىپ مۇنداق 
 انىگە بوقۇراپ تۇرغنىگەد دەلەرنىڭ بىرىڭالرنى قىيامەت كۈنىىمەن س»دېدى: 
ئۇ ماڭا: >ئى رەسۇلۇلالھ! ماڭا  ئارتىلغان ھالەتتە ئۇچرىتىپ قالماي.تۆگە 
م قىلغىن< دەيدۇ. مەن ئۇنىڭغا: >بۈگۈن ساڭا ھېچقانداق ياردەم ياردە

 دەيمەن.  ئاللىبۇرۇن يەتكۈزگەن ئىدىم<ساڭا  قىاللمايمەن،
 كىشنەپ تۇرغان ىگەنىگەد دەلەرنىڭ بىرىڭالرنى قىيامەت كۈنىىمەن س

. ئۇ ماڭا: >ئى رەسۇلۇلالھ! ماڭا قالماي رىتىپھالەتتە ئۇچ ت ئارتىلغانئا
ىن< دەيدۇ. مەن ئۇنىڭغا: >بۈگۈن ساڭا ھېچقانداق ياردەم ياردەم قىلغ
 .دەيمەن ئاللىبۇرۇن يەتكۈزگەن ئىدىم<ساڭا  قىاللمايمەن،
وي قمەرەپ تۇرغان  ىگەنىگەد دەلەرنىڭ بىرىڭالرنى قىيامەت كۈنىىمەن س
. ئۇ ماڭا: >ئى رەسۇلۇلالھ! ماڭا ياردەم قالماي رىتىپھالەتتە ئۇچ ئارتىلغان

 ۇ. مەن ئۇنىڭغا: >بۈگۈن ساڭا ھېچقانداق ياردەم قىاللمايمەن،قىلغىن< دەيد
  .دەيمەن ئاللىبۇرۇن يەتكۈزگەن ئىدىم<ساڭا 

 ر جانتوۋالۋاتقان بى ىگەنىگەد دەلەرنىڭ بىرىڭالرنى قىيامەت كۈنىىمەن س
. ئۇ ماڭا: >ئى رەسۇلۇلالھ! ماڭا ياردەم قالماي رىتىپھالەتتە ئۇچ ئارتىلغان

 مەن ئۇنىڭغا: >بۈگۈن ساڭا ھېچقانداق ياردەم قىاللمايمەن،قىلغىن< دەيدۇ. 
  .دەيمەن ئاللىبۇرۇن يەتكۈزگەن ئىدىم<ساڭا 

 لەپىلدەپ تۇرغان ىگەنىگەد دەلەرنىڭ بىرىڭالرنى قىيامەت كۈنىىمەن س
. ئۇ قالماي رىتىپھالەتتە ئۇچ ئارتىلغانھوقۇقالر يېزىلغان قەغەزلەر -ھەق
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ياردەم قىلغىن< دەيدۇ. مەن ئۇنىڭغا: >بۈگۈن  ماڭا: >ئى رەسۇلۇلالھ! ماڭا
 ئاللىبۇرۇن يەتكۈزگەن ئىدىم<ساڭا  ساڭا ھېچقانداق ياردەم قىاللمايمەن،

  .دەيمەن
ش ۈمۈك-ئالتۇن ىگەنىگەد دەلەرنىڭ بىرىڭالرنى قىيامەت كۈنىىمەن س

. ئۇ ماڭا: >ئى رەسۇلۇلالھ! ماڭا ياردەم قالماي رىتىپھالەتتە ئۇچ ئارتىلغان
 غىن< دەيدۇ. مەن ئۇنىڭغا: >بۈگۈن ساڭا ھېچقانداق ياردەم قىاللمايمەن،قىل

 ①.«دەيمەن ئاللىبۇرۇن يەتكۈزگەن ئىدىم<ساڭا 
تويف يوم خيرب  ملسو هيلع هللا ىلصأن رجال من أصحاب النبي  ،عنههللا ريض  عن زيد بن خالد. 339

 :فتغريت وجوه الناس لذلك فقال «.صلوا عىل صاحبكم: »فقال ملسو هيلع هللا ىلصهللا فذكروا ذلك لرسول 

ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود اليساوي  ،«هللاإن صاحبكم غل يف سبيل »

 درهمني .

مۇنداق دەيدۇ:  زەيد ئىبنى خالىد جۇھەنى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 339
خەيبەر غازىتىدا ۋاپات بولغان ئىدى،  ىنىڭ ساھابىلىرىدىن بىر ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
ڭ ھەمراھىڭالرنى» :ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ دى.يەتكۈز گە ملسو هيلع هللا ىلص بۇنى رەسۇلۇلالھ ساھابىلەر

بۇنى ئاڭلىغان كىشىلەرنىڭ چىرايلىرى  دى.دې !«نامىزىنى چۈشۈرۈڭالر
)ئۇالرنىڭ چىرايىنىڭ ئۆزگىرىپ كەتكىنىنى  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ ىرىپ كەتتى.ئۆزگ

« غەنىيمەتكە خىيانەت قىلدىيولىدا چۈشكەن هللا ھەمراھىڭالر »كۆرۈپ(: 
 غان ئىدۇق،كېرەكلىرىنى ئاختۇر-رسەبىز ئۇنىڭ نەشۇنىڭ بىلەن،  دى.دې

 ②.جىنى چىقتىريارىمايدىغان بىر تال ما دەرھەمگىمۇيەھۇدىيالرنىڭ ئىككى 
كان يأخذ الوبرة من يفء  ملسو هيلع هللا ىلصهللا عن أم حبيبة بنت العرباض عن أبيها: أن رسول . 341

ما يل من هذا إال مثل ما ألحدكم إال الخمس، وهو مردود فيكم، فأدوا »عز وجل فيقول: هللا 

 «.الخيط واملخيط فام فوقهام، وإياكم والغلول ، فإنه عار وشنار عىل صاحبه يوم القيامة

مۇنداق  دادىسىدىن نەقىل قىلىپ ئۇممۇ ھەبىبە بىنتى ئىرباز. 344
يۇڭىنى  ەتۆگتال مەتتىن بىر ييولىدىكى غەنىهللا  ملسو هيلع هللا ىلصدەيدۇ: رەسۇلۇلالھ 

گە ئوخشاش نېسىۋە ەرسىلغەنىيمەتتىن  اڭام: »مۇنداق دېدى ئېلىپ
تەگمەيدۇ لېكىن  ئارتۇقمۇشۇنچىلىك نەرسىمۇ  سىرت كەلگەندىن

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەرنەئۇت ۋە ھاكىم ئەبۇ داۋۇد، ئەھمەد ۋە نەسائى توپلىغان؛ شۇئەيب  ②
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 گەسىلەرھەم ئۇ  ،مەتنىڭ( بەشتىن بىرى بۇنىڭدىن مۇستەسناي)غەنى
 ۇمكىچىك نەرسىلەرنى ئۇنىڭدىن ۋە يىڭنە-يىپ ،شۇنىڭ ئۈچۈن .قايتۇرۇلىدۇ
ىيانەت خ ،نكىمەتكە خىيانەت قىلىشتىن ساقلىنىڭالر! چۈيغەنى ،تاپشۇرۇڭالر

ۋە س مۇون-قىيامەت كۈنى ئار ئۇ كىشى ئۈچۈن قىلىنغان غەنىيمەت
 ①.«رەسۋاچىلىق بولىدۇ

: ملسو هيلع هللا ىلص هللاقال رسول يه، عن جده يف هذه القصة قال: عن عمرو بن شعيب، عن أب. 341

ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن مسك بيشء من هذا الفيء، فإن له به علينا ست فرائض »

من بعري، فأخذ وبرة من سنامه،  - ملسو هيلع هللا ىلصيعني النبي  -، ثم دنا «علينا هللامن أول يشء يفيئه 

 إال الخمس، -ورفع أصبعيه  -يا أيها الناس، إنه ليس يل من هذا الفيء يشء، وال هذا »ثم قال: 

فقام رجل يف يده كبة من شعر فقال: أخذت «. س مردود عليكم، فأدوا الخياط واملخيطوالخم

«. أما ما كان يل ولبني عبد املطلب فهو لك: »ملسو هيلع هللا ىلص هللاهذه ألصلح بها برذعة يل. فقال رسول 

 .فقال: أما إذ بلغت ما أرى فال أرب يل فيها ونبذها

 نەقىل ئىبنى شۇئەيب دادىسىدىن، دادىسى بوۋىسىدىن ئەمىر. 341
 ،ئۆمىكىنىڭ قىسسىسىدەئەلچىلەر ۋازىن ەقىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ھ

ر. كىمكى بۇ بالىلىرىنى قايتۇرۇپ بېرىڭال-ئۇالرغا ئايال: »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
بىزگە ئولجا قىلىپ بەرگەن  هللارىشكە كۆزى قىيمىسا، ئولجىدىن بىرەرىنى بى

دەپ،  «رىشكە كېپىللىك قىلىمىزسىدىن ئالتە ھەسسىنى ئۇ كىشىگە بىنەر
ئى »دە: -ئۇنىڭ لوكىسىدىن يۇڭ ئالدى نىڭ قېشىغا كېلىپتۆگىبىر 

« ەسمېنىڭ ئەم ھېچنەرسەمەتنىڭ بەشتىن بىرىدىن باشقا يخااليىق! بۇ غەنى
بەشتىن بىرى سىلەرگە »ئاندىن ئىككى بارمىقىنى كۆتۈرۈپ:  ،دېدى

دېدى. بىر « يىڭنىنىمۇ يوشۇرۇپ قالماڭالر-يىپھەتتا قايتۇرۇلىدۇ شۇڭا 
مەن بۇنى توقۇمىمنى : »كېلىپكۆتۈرۈپ يۇڭ كىشى قولىدا بىر چاڭگال 

ماڭا ۋە : »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  گەنىدى،دې« ئوڭشىۋېلىش ئۈچۈن ئالغان ئىدىم
دېدى. ھېلىقى « جەمەتىگە تەۋە نەرسە سېنىڭ بولسۇن! پئابدۇلمۇتتەلى

مېنىڭ ئۇنىڭغا ھاجىتىم  ىن كېيىن ئەمدىسۆزۈڭنى ئاڭلىغاند»كىشى: 
 ②دېدى ۋە ئۇنى تاشلىۋەتتى.« يوق

                                                            
 دېگەن.« ھەسەن»ئەھمەد، تەبرانى ۋە بەززار توپلىغان؛ ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت  ①
 دېگەن.« ھەسەن»ئەھمەد ۋە نەسائى توپلىغان؛ ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت ئەبۇ داۋۇد،  ②
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وهو بوادي القرى  ملسو هيلع هللا ىلصعن رجل من بلقني قال: أتيت النبي  ،بن شقيقهللا عن عبد . 342

ه خمسها، وأربعة لل  »، ما تقول يف الغنيمة؟ قال: هللاوهو يعرض فرسا، فقلت: يا رسول 

وال السهم تستخرجه من جنبك  ،ال». قلت: فام أحد أوىل به من أحد؟ قال: «أخامس للجيش

 «.ليس أنت أحق به من أخيك املسلم

ىر ب ەلقىين قەبىلىسىدىن بولغانئابدۇلالھ ئىبنى شەقىيق ب. 342
نىڭ قېشىغا  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ مەن  كىشىدىن نەقىل قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:
ى ئ»ئات چاپتۇرۇۋاتقان ئىكەن. مەن: كەلسەم ئۇ مەككە جىلغىلىرىدىن بىرىدە 

: ملسو هيلع هللا ىلص، رەسۇلۇلالھ ەپ سورىسامد« مەت ھەققىدە نېمە دەيسەن؟يرەسۇلۇلالھ! غەنى
 «دۇرئۈچۈن، بەشتىن تۆتى قوشۇن ئۈچۈنهللا مەتنىڭ بەشتىن بىرى يغەنى»

« ؟رىلمەمدۇراق بىبىر كىشىدىن ئارتۇق گەكىشى ەنىيمەت بىرغ»دېدى. مەن: 
ياق، غەنىيمەت دېگەن سەن يېنىڭدىن چىقىرىدىغان : »ملسو هيلع هللا ىلص، رەسۇلۇلالھ سەمدې

مال ئەمەس، سېنىڭ يەنە بىر مۇسۇلمان قېرىندىشىڭدىن ئارتۇق غەنىيمەت 
 ①دېدى. «ئېلىشقا ھېچقانداق ھەققىڭ يوق

إذا أصاب غنيمة أمر  ملسو هيلع هللا ىلص هللاقال: كان رسول  عنههللا ريض  بن عمرو هللاعن عبد . 343

بالال فنادى يف الناس فيجيئون بغنامئهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من 

 «أسمعت بالال ينادي ثالثا؟»هذا فيام كنا أصبناه من الغنيمة. فقال:  هللاشعر فقال: يا رسول 

يوم القيامة كن أنت تجيء به »فاعتذر إليه، فقال: « فام منعك أن تجيء به؟»قال: نعم. قال: 

 .«فلن أقبله عنك

 ملسو هيلع هللا ىلص ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: پەيغەمبەر. 343
 ىش ئۈچۈن بىالل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىمۇجاھىدالرنى چاقىر غاندامەت ئاليغەنى
ڭ ئۇنى كەلگەندىن كېيىنمەتلىرىنى ئېلىپ يمۇجاھىدالر غەنى .يتتىۇبۇير

 ،ېتىمبىر ق .رەتتىىقالغىنىنى تەقسىم قىلىپ ب ،بەشتىن بىرىنى ئايرىپ
 بىر كىشى بىر تال قىل ئارغامچىنى تەقسىماتتىن كېيىن كۆتۈرۈپ ئەكىلىپ:

 ،گەنىدىدې ـــمەت ئالغان نەرسە ئىدى، يئى رەسۇلۇلالھ! بۇمۇ بىز غەنى ـــ
 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

ۇ ئ دەپ سورىدى، ـــ بىاللنىڭ ئۈچ قېتىم توۋلىغىنىنى ئاڭلىدىڭمۇ؟ ـــ

                                                            
 -311توم  -2 نىڭلىق تەپسىرىنام «تفسري ابن كثري»، ئىبنى كەسىر ئۆزىنىڭ بەيھەقى توپلىغان ①
 دېگەن.« سەھىھ»بۇ ھەدىسنى  ېتىدەب
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 كىشى:
 :ملسو هيلع هللا ىلصېدى. پەيغەمبەر د ـــئاڭلىغانىدىم، ھەئە،  ـــ
دەپ  ـــئۇنداقتا، نېمىشقا ئۇنى ۋاقتىدا ئېلىپ كەلمىدىڭ؟  ـــ

 ئۇنىڭغا: ملسو هيلع هللا ىلصتى. پەيغەمبەر ۆزرە ئېيتسورىغانىدى، ئۇ ئ
سەن ئۇنى قىيامەت كۈنى كۆتۈرۈپ كېلىدىغان كىشى بولغىن، ئۇنى  ـــ

 ①دېدى. ـــ، سەندىن ھەرگىز قوبۇل قىلمايمەن
إذا صىل العرص ذهب إىل بني  ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه قال: كان رسول هللا عن أيب رافع ريض . 344

ىل يرسع إ ملسو هيلع هللا ىلصعبد األشهل فيتحدث عندهم حتى ينحدر للمغرب قال أبو رافع: فبينام النبي 

قال: فكرب ذلك يف ذرعي، فاستأخرت وظننت «. أف لك. أف لك»املغرب مررنا بالبقيع فقال: 

قلت: أففت يب؟ قال: « ما ذاك؟»ثا؟ قال: يفقلت: أحدثت حد«. ما لك امش»قال: أنه يريدين ف

 .«ال. ولكن هذا فالن بعثته ساعيا عىل بني فالن فغل منرة فدرع اآلن مثلها من نار»

 ئەسىر ملسو هيلع هللا ىلص: رەسۇلۇلالھ ۇ مۇنداق دەيدۇرافىئ رەزىيەلالھۇ ئەنھ ۇئەب. 344
 ئۇالرغا سۆز قىلىپ ،ئابدۇلئەشھەل جەمەتىگە بېرىپ ،نى ئوقۇپ بولۇپنامىزى

 شام نامىزىغا ئۈلگۈرۈش ،بىر كۈنى .قايتىپ كېلەتتى نامىزىغىچە شام رىپبى
: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  مازارلىقىدىن ئالدىراش ئۆتۈپ كېتىۋاتاتتۇق، ئقىيەئۈچۈن ب

نىڭ بۇ سۆزى مېنى بەكال  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .دېدى !«ساڭا ۋاي ۋاي ساڭا،»
دەپ ئويالپ توختاپ  «ماڭا دەۋاتىدۇبۇ سۆزنى رەسۇلۇلالھ » :چۆچۈتىۋەتتى، مەن

 مەن: دېدى. «؟ساڭا نېمە بولدى، ماڭمامسەن» :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ، غانىدىمقال
 مەن: .دىېد «نېمە دېدىم؟»: ملسو هيلع هللا ىلص دېسەم، رەسۇلۇلالھ «قىلدىڭمۇ؟ماڭا گەپ »

پاالنىغا  ئۇ گەپنى مەنياق، : »ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر دېسەم،  «< دېدىڭ!ساڭا ۋاي»>
 ،مەن ئۇنى پاالنى جەمەتكە زاكات يىغىشقا ئەۋەتسەم .قارىتىپ قىلغان ئىدىم

 شۇھازىر ئۇنىڭغا  .ئېلىۋالغان ئىكەن وللۇق توندىن بىرنى قارا ساناپئۇ ي
 ②.دېدى «يدۈرۈلدىىئېلىۋالغانچىلىك ئوتتىن ساۋۇت كچاغدا 
صالة بغري طهور، هللا ال يقبل : »ملسو هيلع هللا ىلصهللا عن أيب املليح، عن أبيه قال: قال رسول . 345

 .«وال صدقة من غلول

                                                            
دېگەن، ئەلبانى ۋە شۇئەيب « سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد ۋە ئىبنى ھىببان توپلىغان؛ ئىبنى ھىببان ئەھمەد،  ①

 دېگەن. « ھەسەن»ئەرنەئۇت 
 دېگەن. « ھەسەن»ئەلبانى ئەھمەد ۋە نەسائى توپلىغان،  ②
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 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ئەبۇ مەلىھ دادىسىدىن نەقىل قىلىپ ئېيتىدۇكى،. 342
ۋە خىيانەت قىلىپ ئېلىۋالغان  نىتاھارەتسىز ئوقۇلغان ناماز» گەن:ېمۇنداق د
 ①.«قىلمايدۇقوبۇل  هللاقىلىنغان سەدىقىنى مالدىن 
يف سفر فأصاب الناس حاجة  ملسو هيلع هللا ىلصهللا عن رجل من األنصار قال: خرجنا مع رسول . 346

مييش عىل  ملسو هيلع هللا ىلصهللا شديدة وجهد، وأصابوا غنام فانتهبوها، فإن قدورنا لتغيل إذ جاء رسول 

إن النهبة ليست بأحل »قوسه، فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالرتاب، ثم قال: 

 .الشك من هناد« إن امليتة ليست بأحل من النهبة»أو « من امليتة

ن بىلە ملسو هيلع هللا ىلص: بىز رەسۇلۇلالھ دەيدۇمۇنداق  كىشى ئەنسارىالردىن بىر. 346
ىپ نىلبەكال قىي ئاچ قېلىپ،دىكىلەر بىر سەپەرگە چىققان ئىدۇق، قوشۇن

-ڭبۇالئۇ قويالرنى بىز مەت ئېلىنغان قويالر بار ئىدى، يە غەنىكەتتى. بىزد
سويۇپ، قازانلىرىمىزدا پىشۇرغىلى تۇردۇق. شۇ ئارىدا،  تېزالتاالڭ قىلىپ 

ى بىلەن ياچىق تىپ كەلدى ۋەىىغا تايانغان ھالدا يياچىق ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 كۆمتۈرۈپ، گۆشلەرنى قۇمغا مىلىۋەتكەندىن كېيىن:قازانلىرىمىزنى دۈم 

ئۆزى ئۆلۈپ قالغان ھايۋان بىلەن تاراج قىلىنغان گۆش -مەتتىن تاالنيغەنى»
بىلەن  ئۆزى ئۆلۈپ قالغان ھايۋان گۆشى»ياكى « ئوخشاشال ھارامدۇر گۆشى
  .دېدى« ئوخشاشال ھارامدۇر تاراج قىلىنغان گۆش-مەتتىن تاالنيغەنى

ل قىلغۇچى بۇ ئىككى سۆزدىن قايسىنى دېگەنلىكىدە ھەدىسنى نەقى
 ②.ئىككىلىنىپ قالغان

 
 باب -52

يولىدا ئۆلتۈرۈلگەن شەھىدلەردىن سىرت يەنە  هللا
شەھىدلىكنىڭ پەزىلىتىگە ئېرىشەلەيدىغان 

 كىشىلەر ھەققىدە

من قتل دون ماله فهو »: ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه قال: قال رسول هللا عن سعيد بن زيد ريض . 347

                                                            
« سەھىھ»ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت نەسائى، ئىبنى ماجە، ئىبنى ھىببان ۋە تەبرانى توپلىغان،  ①

 دېگەن. 
 دېگەن. « ھەسەن»ئەلبانى ئەبۇ داۋۇد ۋە بەيھەقى توپلىغان،  ②
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دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل 

 «.شهيد

 ،قىلىنىدۇكى نەقىلسەئىد ئىبنى زەيد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 347
مۈلكىنى قوغداش يولىدا -كىمكى مال»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

لسە رۈبالىلىرىنى قوغداش يولىدا ئۆلتۈ-كىمكى خوتۇن ،ئۆلتۈرۈلسە شەھىدتۇر
كىمكى  ،كىمكى دىنىنى قوغداش يولىدا ئۆلتۈرۈلسە شەھىدتۇر ،شەھىدتۇر

 .①«جېنىنى قوغداش يولىدا ئۆلتۈرۈلسە شەھىدتۇر
 «.من قتل دون مظلمته فهو شهيد»: ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ام،عنههللا عن ابن عباس ريض . 348

قىلىنىدۇكى،  نەقىلدىن مارەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى ئابباس. 348
زۇلۇمنى چېكىندۈرۈش ئۆزىگە كەلگەن كىمكى » دېگەن: مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ②«.يولىدا ئۆلتۈرۈلسە شەھىدتۇر
الشهداء خمسة: املطعون، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا أن رسول  ،عنههللا عن أيب هريرة ريض . 349

 «.هللاواملبطون، والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد يف سبيل 

قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە . 349
بىلەن ۋاپات )شەھىدلەر بەش تۈرلۈكتۇر: ۋابا كېسىلى » دېگەن: مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص

، سۇدا غەرق بولغان، تام (ۋاپات بولغان)، قورساق ئاغرىقىدا (بولغان
ئۆلتۈرۈلگەن  (جىھاد قىلىپ)يولىدا  هللاۋە  (ۋاپات بولغان)بېسىۋېلىپ 

 ③«.كىشىدۇر
الشهادة سبع سوى » أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ،عنههللا وعن جابر بن عتيك ريض . 351

املطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، واملبطون هللا: القتل يف سبيل 

 «.شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي ميوت تحت الهدم شهيد، واملرأة متوت بجمع شهيد

قىلىنىدۇكى،  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ جابىر ئىبنى ئەتىك. 324
بولغانالردىن باشقا  شەھىد يولىدا ئۇرۇشۇپ»هللا  دېگەن: مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر

ۋابا كېسىلى )بىلەن ۋاپات بولغان( بار:  شەھىديەنە مۇنداق يەتتە تۈرلۈك 
 ياللۇغى كۆكرەك ،تۇرشەھىدسۇغا غەرق بولغان كىشى  كىشى شەھىدتۇر،

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد، تىرمىزى ۋە ئەبۇ داۋۇد توپلىغان، ئەلبانى  ①
 دېگەن.« سەھىھ» ۋە ئابدۇقادىر ئەرنەئۇت ، ئەلبانىۋە نەسائى توپلىغان ئەھمەد ②
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ③
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)ۋاپات بولغان( قورساق ئاغرىقىدا  تۇر،شەھىد كىشىمۇ)ۋاپات بولغان(  بىلەن
تام ئوتتا كۆيۈپ )ۋاپات بولغان( كىشى شەھىدتۇر،  كىشى شەھىدتۇر،

اپات ۋتۇغۇتىدا بالىسى بىلەن  شەھىدتۇر،)ۋاپات بولغان( كىشى پ ۋېلىبېسى
 ①.«دتۇرەھىئايال ش بولغان
 .«الطاعون شهادة لكل مسلم»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعنه، عن النبي هللا عن أنس بن مالك ريض . 351

قىلىنىدۇكى،  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى مالىكئەنەس . 321
ۋابا كېسىلى ھەربىر مۇسۇلمان ئۈچۈن » دېگەن: مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر

 ②.«شەھىدلىكتۇر
عن الطاعون، فأخربها نبي  ملسو هيلع هللا ىلصهللا أنها سألت رسول  عنها،هللا عن عائشة ريض . 352

للمؤمنني، فليس من عبد رحمة هللا عىل من يشاء، فجعله هللا أنه كان عذابا يبعثه : »ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

ل له، إال كان له مثهللا يقع الطاعون، فيمكث يف بلده صابرا، يعلم أنه لن يصيبه إال ما كتب 

 .«أجر الشهيد

 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر ئۇ قىلىنىدۇكى، نەقىل ئەنھادىن رەزىيەلالھۇ ئائىشە. 322
 ىكېسىل ۋابا: »ئۇنىڭغا ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر سورىغاندا، توغرۇلۇق كېسىلى ۋابا دىن

 كېيىن ئىدى، ئازابى ئەۋەتىدىغان بەندىلىرىگە خالىغان تائاالنىڭ هللا بۇرۇن
 غانبول گىرىپتار كېسىلىگە ۋابا. قىلدى رەھمەت مىنلەرگەۇئم تائاال هللا ئۇنى
 سەۋر دەپ يەتمەيدۇ< نەرسە باشقا پۈتۈۋەتكىنىدىن هللا پەقەت ماڭا> ئادەم

 ③.دېگەن «بىرىلىدۇ ئەجرى شەھىدنىڭ ئۇنىڭغا تۇرسا، شەھەردە شۇ قىلىپ
الطاعون شهادة، والغرق » :قال ملسو هيلع هللا ىلص يعنه، عن النبهللا عن صفوان بن أمية ريض . 353

 «.شهادة، والبطن شهادة، والنفساء شهادة

قىلىنىدۇكى،  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ سەفۋان ئىبنى ئۇمەييە. 323
 ،شەھىدلىكتۇر ۋابا كېسىلىدە )ۋاپات تېپىش(» دېگەن: مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر

 ، قورساق ئاغرىقىدا )ۋاپات تېپىش(شەھىدلىكتۇر سۇدا غەرق بولۇش
 ④.«تۇغۇتتا )ۋاپات تېپىش( شەھىدلىكتۇر ۋە شەھىدلىكتۇر

ما » بالزكاة ثالث مرار، فقال: ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه قال: أتيت رسول هللا عن سلامن ريض . 354

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد، ئەھمەد ۋە ئىبنى ھىببان توپلىغان؛ ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت  ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
 بۇخارى توپلىغان. ③
 دېگەن.« سەھىھ»نەئۇت ئەھمەد ۋە تەبرانى توپلىغان، ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەر ④
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شهداء أمتي إذن لقليل، إن » ، قال:هللاقالوا: الذي يقتل يف سبيل « تعدون الشهيد فيكم؟

شهادة، والطاعون شهادة، والنفساء شهادة، والحرق شهادة، والغرق هللا القتل يف سبيل 

 «.شهادة، والسل شهادة، والبطن شهادة

زاكات مېلىمنى مۇنداق دەيدۇ: مەن  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ سالمان. 324
 ملسو هيلع هللا ىلص كەلدىم. رەسۇلۇلالھئېلىپ نىڭ قېشىغا ئۈچ قېتىم  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

 )ساھابىلەردىن(: 
ەپ د ـــ ئىچىڭالردىن قانداق كىشىلەرنى شەھىد دەپ ھېساباليسىلەر؟ ـــ
 : ساھابىلەر، ىدىسورىغان
 : ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ دېدى. ـــ ،شەھىدتۇر گەن كىشىيولىدا ئۆلتۈرۈل هللا ـــ
يولىدا  هللا ئۇنداقتا ئۈممىتىمنىڭ شەھىدلىرى ئاز بولۇپ قالمامدۇ؟! ـــ
ۋابا كېسىلى )بىلەن ۋاپات بولغان( كىشى ، شەھىدتۇر گەن كىشىئۆلتۈرۈل

ئوتتا كۆيۈپ )ۋاپات تۇغۇتىدا )ۋاپات بولغان ئايال( شەھىدتۇر، شەھىدتۇر، 
سۇدا غەرق بولغان كىشى شەھىدتۇر، ئۆپكە بولغان( كىشى شەھىدتۇر، 

قورساق ئاغرىقىدا )ۋاپات شەھىدتۇر، كىشى )بىلەن ۋاپات بولغان( كېسىلى 
 ①دېدى. ـــ، شەھىدتۇرشى كىبولغان( 
أو ما الشهادة إال يف »قال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا عنه، أن رسول هللا عن ربيع األنصاري ريض . 355

شهداء أمتي إذن لقليل، إن الطعن والطاعون شهادة، والبطن شهادة،  ؟ إنهللالقتل يف سبيل 

والغرق شهادة، والهدم شهادة، وذات الجنب  ،والنفساء بجمع شهادة، والحرق شهادة

 «.شهادة

 بەرپەيغەمقىلىنىدۇكى،  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رەبىئ ئەنسارى. 322
 لىك ھېسابلىنامدۇ؟شەھىد ئۆلتۈرۈلۈشال يولىدا »هللا دېگەن: مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص

 بىلەن تىغ ئۇنداقتا ئۈممىتىمنىڭ شەھىدلىرى ئاز بولۇپ قالمامدۇ؟!
ساق قور شەھىدتۇر،ۋابا كېسىلى )بىلەن ۋاپات بولغان( كىشى  ئۆلتۈرۈلگەن ۋە

 ھالەتتە بار قورسىقىدا بالىسى شەھىدتۇر،كىشى ئاغرىقىدا )ۋاپات بولغان( 
ئوتتا كۆيۈپ )ۋاپات بولغان( كىشى شەھىدتۇر،  تۇر،شەھىد )ۋاپات بولغان ئايال(

)ۋاپات بولغان( كىشى پ ۋېلىتام بېسىسۇدا غەرق بولغان كىشى شەھىدتۇر، 

                                                            
 دېگەن.« ھەسەن»تەبرانى توپلىغان، ئەلبانى  ①
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 ①.«تۇرشەھىد كىشىمۇ)ۋاپات بولغان(  بىلەن ياللۇغى كۆكرەكشەھىدتۇر، 
 

 باب -53

مۇسۇلمانالر جامائىتىنى الزىم تۇتۇشنىڭ پەرز 
ئىكەنلىكى ۋە ئۇالردىن ئايرىلىشنىڭ ھارام 

 ھەققىدەئىكەنلىكى 

قُوا﴾ مۇنداق دەيدۇ:تائاال هللا  ّ َجّميًعا َوََل َتَفَرَ ھەممىڭالر » ﴿َواْعَتّصُموا بَّحْبّل الَِلَ
نىڭ دىنىغا( مەھكەم يېپىشىڭالر، هللا)يەنى غامچىسىغا رنىڭ ئاهللا

ئايرىلماڭالر )يەنى سىلەردىن ئىلگىرى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر ئىختىالپ 
 ②«.قىلىشقاندەك، دىندا ئىختىالپ قىلىشماڭالر(

يًقا َبنْيَ  مۇنداق دەيدۇ:تائاال يەنە هللا  ًرا َوُكْفًرا َوَتْفّر َتََخُذوا َمْسّجًدا ّضَرا ﴿َوالََّذيَن ا
ُ الْمُ  َ َوَرُسولَُه ّمْن قَْبُل َولََيْحلُّفَنَ إّْن أََرْدَنا إََّلَ الُْحْسََن َوالَِلَ  َيْشَهُد إَّنَُهْم ْؤّمّننَي َوإّْرَصاًدا لَّمْن َحاَرَب الَِلَ

بەزى كىشىلەر مۇئمىنلەرگە زىيان يەتكۈزۈش، كۇفرىنى كۈچەيتىش، » لَكَاّذُبوَن﴾
قا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە قارشى هللامۇئمىنلەرنىڭ ئارىسىنى پارچىالش، 

ر راھىب(نىڭ كېلىشىنى كۈتۈش مەقسىتىدە ىئام تۇرغان ئادەم )يەنى ئەبۇ
دەپ  <بىز پەقەت ياخشىلىقنىال ئىرادە قىلدۇق>مەسجىد بىنا قىلدى. ئۇالر: 

شۈبھىسىز -كى، ئۇالر شەكبىرىدۇگۇۋاھلىق هللا چوقۇم قەسەم قىلىدۇ، 
 ③«.يالغانچىالردۇر

عليكم بالجامعة » هللا ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول  عنهام قال:هللا بن عمر ريض  هللاعبد عن . 356

وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم 

 «.الجامعة

ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن نەقىل قىلىنىدۇكى، . 326
 شتىنۈنۈلۆب الر،ۇڭتۇت الزىم تنىەجامائ»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 ئىككى ،ەبىلل نەبىل كىشى بىر يتانەش بھىسىزكىۈش. الرڭساقلىنى

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى ھەيسەمى ۋە تەبرانى توپلىغان،  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -143ئال ئىمران سۈرە  ②
 ئايەت. -147تەۋبە سۈرە  ③
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 اقىلس ەئىراد رىسىنىۇئوتت ڭتنىەننەج كىمكى. راقيىراق كىشىدىن
 ①«.نۇتسۇت الزىم تنىەجامائ

 «.عىل الجامعة هالل  يد هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »عنه قال: قال رسول هللا ريض  عن ابن عمر. 357

ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ . 327
 ②«.نىڭ قولى جامائەت ئۈستىدىدۇرهللا»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص

هللا وأنا آمركم بخمس »: قالملسو هيلع هللا ىلص عن النبى  ،عنههللا عن الحارث األشعرى ريض . 358

فإنه من فارق الجامعة قيد شرب  .السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجامعة :أمرين بهن

 «.فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه إال أن يرجع

. ھارىس ئەشئەرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، 328
غان بەش ئىشقا ۇنى بۇيرېمهللا مەن سىلەرنى »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

بولۇش. جامائەت  ھىجرەت ۋە ،جىھاد ىش،ئىتائەت قىل ،ئاڭالش :مەنۇيبۇير
ەنە ، تاكى يچ ئايرىلساىبىر غېر ىتىدىنجامائ( )ئىسالمىي سۇلتانلىقكىمكى 

 نبوينىدىنىڭ ئارغامچىسىنى )ھالقىسىنى( سالمىئ قايتىپ قوشۇلمىغۇچە
 ③«.ۇدىۋەتكەن بولىچىقىر

الجامعة رحمة » هللا ملسو هيلع هللا ىلص:عنه قال: قال رسول هللا عن النعامن بن بشري ريض . 359

 «.والفرقة عذاب

نۇئمان ئىبنى بەشىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، . 329
 ④«.ئازابتۇرـــ رەھمەت، بۆلۈنۈش  ـــ امائەتج»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
عن الخري، وكنت هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان الناس يسألون رسول  عنه قال:هللا عن حذيفة ريض . 361

 هللا، إنا كنا يف جاهلية ورش، فجاءنا هللاأسأله عن الرش، مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول 

قلت: وهل بعد ذلك الرش من خري؟ قال: « نعم»بهذا الخري، فهل بعد هذا الخري من رش؟ قال: 

قلت: « هديي، تعرف منهم وتنكر قوم يهدون بغري»قلت: وما دخنه؟ قال: « نعم، وفيه دخن»

نعم، دعاة عىل أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه »فهل بعد ذلك الخري من رش؟ قال: 

قلت: فام « هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا»صفهم لنا، قال: هللا قلت: يا رسول « فيها

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى ۋە ئابدۇقادىر ئەرنەئۇت  نەسائى ۋە ھاكىم توپلىغان؛ ،تىرمىزى ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى  تەبرانى توپلىغان،تىرمىزى ۋە  ②
 دېگەن.« سەھىھ»ئەلبانى  ،تىرمىزى ۋە ئەھمەد توپلىغان ③
 دېگەن.« ھەسەن»ئەھمەد توپلىغان، ئەلبانى  ④
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يكن لهم جامعة قلت: فإن مل « تلزم جامعة املسلمني وإمامهم»تأمرين إن أدركني ذلك؟ قال: 

فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة، حتى يدركك املوت وأنت »وال إمام؟ قال: 

 .«عىل ذلك

ن دى ملسو هيلع هللا ىلصكىشىلەر پەيغەمبەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: ھۇزەيفە . 364
ياخشىلىق توغرىسىدا سورىشاتتى. مەن بولسام يامانلىققا يولۇقۇپ قېلىشتىن 

 : دىن ملسو هيلع هللا ىلصقورقۇپ يامانلىق توغرىسىدا سورايتتىم. مەن پەيغەمبەر 
! بىز ھەقىقەتەن جاھىلىيەت ۋە يامانلىق ئىچىدە لالھئى رەسۇلۇـــ 

تائاال بىزگە بۇ ياخشىلىقنى كەلتۈرۈپ بەردى، بۇ  هللاق، نىدۇئۆتكە
غەمبەر پەي ـــ دەپ سورىغانىدىم، اخشىلىقتىن كېيىن يەنە يامانلىق بوالمدۇ؟ي

 : ملسو هيلع هللا ىلص
  :دېدى. مەن ـــ، ھەئەـــ 
 سام،دەپ سورى ـــ ئۇ يامانلىقتىن كېيىن يەنە ياخشىلىق بوالمدۇ؟ـــ 

 : ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
  :دېدى. مەن ـــ، لېكىن ئۇ ساپ بولمايدۇ ،ھەئەـــ 
 : ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دېسەم، ـــ ؟بولمايدۇئۇ قانداق ساپ ـــ 

ئەمىرلەر توغرا يولدىن چەتنىگەن كىشىلەردىن بولىدۇ، ئۇالردا ـــ 
  :دېدى. مەن ، ـــياخشىلىقنىمۇ كۆرىسەن، يامانلىقنىمۇ كۆرىسەن

ەمبەر پەيغ سەم،دې ـــ ؟والمدۇبۇ ياخشىلىقتىن كېيىن يەنە يامانلىق بـــ 
 : ملسو هيلع هللا ىلص

، كىمكى ئۇالرنىڭ كېلىدۇ چىالرئىشىكلىرىگە چاقىرغۇھەئە، دوزاخ ـــ 
  :دېدى. مەن ـــ ،دەۋىتىگە ئاۋاز قوشىدىكەن ئۇنى دوزاخقا تاشاليدۇ

 ەم،سدې ، ـــبىزگە ئۇالرنىڭ ئاالمەتلىرىنى دەپ بەرگىن لالھ!ئى رەسۇلۇـــ 
 : ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
بىزنىڭ  دەھەم تېرىمىزدىن )مىللىتىمىزدىن(ئۇالر بىزنىڭ ـــ 

  :دى. مەندې ، ـــتىللىرىمىز بىلەن سۆزلەيدۇ
 ،دىمگەنىدې ـــ يولۇقۇپ قالسام نېمىگە بۇيرۇيسەن؟ ئۇالرغائەگەر ـــ 

 : ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 ـــ مۇسۇلمانالر جامائىتىنى ۋە ئۇالرنىڭ خەلىپىسىنى الزىم تۇتقىن!ـــ 
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  :دېدى. مەن
ەپ د ـــ لمىسىچۇ؟جامائىتى ۋە خەلىپىسى بو مۇسۇلمانالرئەگەر ـــ 
 : ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  سورىسام،
يىشكە توغرا كەلسىمۇ ئاشۇ گۇرۇھالرنىڭ ىدەرەخنىڭ يىلتىزىنى يـــ 

 ، ـــئۆلۈم سېنى شۇ ھالەتتە تاپسۇن ①ھەممىسىدىن ئۆزۈڭنى چەتكە ئال!
 ②دېدى.

إن هذه األمة » قال: ملسو هيلع هللا ىلصهللا إن رسول  :عنه قالهللا معاوية بن أيب سفيان ريض عن . 361

 «.عىل ثالث وسبعني فرقة ىف األهواء كلها ىف النار إال واحدة وهى الجامعةستفرتق 

مۇئاۋىيە ئىبنى ئەبۇ سۇفيان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل . 361
خاھىشالر -بۇ ئۈممەت نەپسى»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر قىلىنىدۇكى، 

ئۇالرنىڭ پەقەت بىرسىدىن باشقا ھەممىسى  ،پىرقىگە  بۆلۈنىدۇ 73بويىچە 
 ③«.ئۇ بولسىمۇ )سۈننەت ئۈستىگە قۇرۇلغان( جامائەتتۇر ،دوزاختا بولىدۇ

من خرج من الطاعة، وفارق »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ،عنههللا ريض  عن أيب هريرة. 362

 «.الجامعة فامت، مات ميتة جاهلية

پەيغەمبەر ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، . 362
كىمكى )مۇسۇلمانالر خەلىپىسىنىڭ( ئىتائىتىدىن »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص

چىقىپ، مۇسۇلمانالر جامائىتىدىن ئايرىلسا ۋە شۇ ھالەتتە ئۆلۈپ كەتسە، 

                                                            
دېگەن سۆزنى ھەرگىزمۇ تۈرداش ئىسىم قاتارىدا « ئاشۇ گۇرۇھالرنىڭ ھەممىسىدىن»  ①

گە مۇ مەزكۇر گۇرۇھالرنىڭ ئىچى«پىرقەتۇنناجىيە»مۇتلەقلەشتۈرۈۋېلىشقا بولمايدۇ چۈنكى ئۇنداق بولغاندا 
 كىرىپ قالىدۇ. بۇ ئىسالم ئۆلىمالىرىنىڭ بىردەك قارارى بىلەن تۈپتىن باتىل.

دېگەن سۆز گەرچە « ئاشۇ گۇرۇھالرنىڭ ھەممىسىدىن»بۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، 
 دە تۇتۇلغان.لېكىن بۇنىڭدا خاسالشتۇرۇلغان مەنە نەزەر الشتۇرۇش شەكلىدە كەلگەن بولسىمۇئومۇم

ِذهِ » :نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر يۇقىرىقى ھەدىستىكى ئومۇمىيلىقنى خاسالشتۇرىدىغان دەلىل بولسا  ة  إِن  ه   األُم 

بِْعني  ِفرْق ًة يِف األ ْهو اِء ُكلُّه ا ُِق ع ىل  ث الٍث و س  ت ْفرت  ع ةُ  س  ًة و ِهي  الْج ام  -بۇ ئۈممەت نەپسى» «يِف الن اِر إاِل  و اِحد 
پىرقىگە  بۆلۈنىدۇ. ئۇالرنىڭ پەقەت بىرسىدىن باشقا ھەممىسى دوزاختا بولىدۇ.  73بويىچە  لىرىخاھىش

)ئەھمەد ۋە ئىبنى ئەبۇ ئاسىم توپلىغان، شۇئەيب  «ەت ئۈستىگە قۇرۇلغان( جامائەتتۇرئۇ بولسىمۇ )سۈنن
ن ئۆزىنى چەتكە دېمەك، مەزكۇر ھەدىستە ئۇنىڭدىدېگەن(. « سەھىھ»دېگەن، ئەلبانى « ھەسەن»ئەرنەئۇت 

ملىق نا «العمدة يف اعداد العدة») ھالر پەقەتال ئازغۇن گۇرۇھالردۇرئىشارە قىلىنغان گۇرۇ ئېلىشقا بۇيرۇلۇپ
 (.بەتلەر -82 ،-84 كىتاب

 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
 دېگەن. « سەھىھ»دېگەن، ئەلبانى « ھەسەن»ئەھمەد ۋە ئىبنى ماجە توپلىغان، شۇئەيب ئەرنەئۇت  ③
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 ②«.ئۆلگەن بولىدۇ ①جاھىلىيەت ئۆلۈمىدە
من رأى من أمريه شيئا يكرهه »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عنهام،هللا ابن عباس ريض عن . 363

 .«فليصرب عليه فإنه من فارق الجامعة شربا فامت، إال مات ميتة جاهلية

قىلىنىدۇكى،  نەقىلدىن مارەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى ئابباس. 363
ياقتۇرمايدىغان بىرەر  كىمكى ئەمىرلىرىدىن» دېگەن: مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ئىشنى كۆرسە سەۋر قىلسۇن چۈنكى )مۇسۇلمانالر( جامائىتىدىن بىر غېرىچ 
چاغلىق مۇساپە ئايرىلىپ، ئاندىن شۇ ھالەتتە ئۆلسە، جاھىلىيەت ئۆلۈمىدە 

 ③«.ئۆلگەن بولىدۇ
إن الشيطان ذئب اإلنسان »: ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه، عن رسول هللا ريض  عن معاذ بن جبل. 364

 «.الشاة القاصية والناحية، وإياكم والشعاب وعليكم بالجامعة والعامة كذئب الغنم يأخذ

قىلىنىدۇكى،  نەقىلدىن مارەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇئاز ئىبنى جەبەل. 364
شەيتان ئىنساننىڭ بۆرىسى بولۇپ، توپتىن » دېگەن: مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

دۇ. ۇتۇۋېتىئايرىلغان ياكى چەتتە قالغان ئادەمنى خۇددى قوينىڭ بۆرىسىدەك ي
ر ۋە مۇسۇلمانال بۆلگۈنچىلىكتىن قەتئىي ساقلىنىپ، جامائەت ۇنىڭ ئۈچۈن،ش

 ④«.ئاممىسىنى الزىم تۇتۇڭالر
 

 باب -54

پاسىقلىقى پەقەت ئۆزىگىال تەئەللۇق بولغان، مۇسۇلمانالرغا 
زىيان يەتكۈزمەيدىغان پاسىق ئەمىر ئاستىدا جىھاد قىلىشنىڭ 

 ھەققىدە ⑤ئىكەنلىكىدۇرۇس 
                                                            

جاھىلىيەت ئۆلۈمى كاپىر بۇ ھەدىستە ئېيتىلغان( »)ئىبنى ھەجەر )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دەيدۇ:  ①
 -7توم  -13« فتح الباري»« )ھالەتتىكى ئۆلۈش ئەمەس، بەلكى ئاسىي ھالەتتىكى ئۆلۈشنى كۆرسىتىدۇ

 بەت(.
 مۇسلىم توپلىغان.  ②
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.  ③
 دېگەن. « سەھىھ»ئەھمەد توپلىغان، سۇيۇتى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت  ④
ناملىق كىتابىدا مۇنداق دەيدۇ:  «العقيدة الطحاوية»ئىمام تەھاۋى )رھىمەھۇلالھ( ئۆزىنىڭ   ⑤
مۇسۇلمانالردىن بولغان تەقۋادار ۋە فاجىر )گۇناھكار( ئەمىرلەر بىلەن بىرلىكتە ھەج ۋە جىھاد قىلىش »

 «. قىيامەتكىچە داۋاملىشىدۇ. ھېچبىر نەرسە ئۇ ئىككىسىنى ئەمەلدىن قالدۇرالمايدۇ ۋە بۇزالمايدۇ
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خيار أمئتكم » يقول: ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه قال: سمعت رسول هللا عن عوف بن مالك ريض . 365

الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، ورشار أمئتكم الذين تبغضونهم 

، أفال ننابذهم عند ذلك؟ قال: هللا، قالوا: قلنا: يا رسول «ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم

ة، ال، ما أقاموا فيكم الصالة، أال من ويل عليه وال، فرآه يأيت شيئا من ال، ما أقاموا فيكم الصال »

 «.، وال ينزعن يدا من طاعةهللا، فليكره ما يأيت من معصية هللامعصية 

مەن : ەيدۇد مۇنداق رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەۋف ئىبنى مالىك . 362
ئەمىرلىرىڭالرنىڭ » :لىكىنى ئاڭلىغانگەنېمۇنداق د نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
سىلەر ئۇالرنى ياخشى كۆرىدىغان، ئۇالرمۇ سىلەرنى ياخشى  ـــ ياخشىلىرى

كۆرىدىغان، سىلەر ئۇالرغا دۇئا قىلىدىغان، ئۇالرمۇ سىلەرگە دۇئا قىلىدىغان 
سىلەر ئۇالرنى يامان  ـــ كىشىلەردۇر. ئەمىرلىرىڭالرنىڭ ئەڭ يامانلىرى

ئۇالرغا لەنەت ئوقۇيدىغان، كۆرىدىغان، ئۇالرمۇ سىلەرنى يامان كۆرىدىغان، سىلەر 
ئى »شۇ ۋاقىتتا ساھابىلەر:  .«ئۇالرمۇ سىلەرگە لەنەت ئوقۇيدىغان كىشىلەردۇر

ەر پەيغەمب دېگەنىدى، «! شۇ چاغدا بىز ئۇالرنى تاشلىۋەتمەيمىزمۇ؟لالھرەسۇلۇ
ئوقۇسىال )ئۇالرنى  ياق، ئۇالر ئاراڭالردا ناماز»مۇنداق دېدى:  بىرىپجاۋاب  ملسو هيلع هللا ىلص

ئاگاھ بولۇڭالر! كىمنىڭ ئۈستىگە بىر كىشى ۋالىي بولمايدۇ(.  تاشلىۋېتىشكە
نىڭ ئالدىدا گۇناھ بولىدىغان ئىشالردىن هللابولسا، ئۇ ئادەم ئۇ ۋالىينىڭ 

ى قولىن ئەمما بىرنى سادىر قىلغانلىقىنى كۆرسە، ئۇ ئىشنى يامان كۆرسۇن
 ①«.مىسۇنىۋالئۇنىڭ ئىتائىتىدىن تارت

هللا قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول  هعنهللا عن وائل الحرضمي ريض . 366

، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ومينعونا حقنا، فام تأمرنا؟ هللافقال: يا نبي  ملسو هيلع هللا ىلص

فأعرض عنه، ثم سأله، فأعرض عنه، ثم سأله يف الثانية أو يف الثالثة، فجذبه األشعث بن 

 .«اسمعوا وأطيعوا، فإمنا عليهم ما حملوا، وعليكم ما حملتم»قيس، وقال: 

 ئىبنى ەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: سەلەمەۋائىل ھەزرەمى رەزىي. 366
! بىزنىڭ پەيغەمبىرى نىڭهللا ئى»: دىن ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر جۇئفى يەزىد

                                                            
ۋەلجامائەدىكى بارلىق تائىپىلەر ئەمەل  ەئەھلى سۈنن»دۇ: ئىبنى تەيمىيە )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دەي

سالىھ ئەمىرلەر ۋە پاسىق ـــ قىلىشقا بىرلىككە كەلگەن دەلىللەر )شۇنىڭدىن ئىبارەتكى(، جىھاد 
 (.بەت -247توم  -28 «مجموع الفتاوى»« )ىدۇبىرىلئەمىرلەر بىلەن بىرگە ئېلىپ 

 مۇسلىم توپلىغان.  ①
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–بىزنىڭ ھەق پھوقۇقلىرىنى سورا–ئۆزلىرىنىڭ ھەق گەئۈستىمىز
 قاە قىلىشمېبىزنى ن كىشىلەر ئەمىر بولسا، يدىغانھوقۇقلىرىمىزنى بەرمە

 ەمەسەل. باشقا تەرەپكە قارىۋالدى ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر سورىغانىدى، دەپ« سەن؟بۇيرۇي
ىم ئۇ ئىككىنچى قېت. يەنە يۈز ئۆرىدى ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر يەنە قايتىالپ سورىغانىدى،

ياكى ئۈچىنچى قېتىم قايتىالپ سورىغانىدى، ئەشئەس ئىبنى قەيس ئۇنى 
ۋە  ئاڭالڭالرسۆزىنى » مۇنداق دېدى: ملسو هيلع هللا ىلص ئۆزىگە تارتتى. كېيىن پەيغەمبەر

 ،مۇ ئۆزىنىڭ مەسئۇلىيىتىدىنئۇالر ،كىچۈن .ئىتائەت قىلىڭالر بۇيرۇقىغا
 ①«.جاۋابكارلىققا تارتىلىسىلەر مۇ ئۆز مەسئۇلىيىتىڭالردىنسىلەر

الخيل معقود يف نواصيها »قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  ،عنههللا عن عروة البارقي ريض و . 367

 «.الخري إىل يوم القيامة: األجر، واملغنم

بەر پەيغەم نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ يقىرىرۋە باۇئ. 367
ئاتنىڭ كۇكۇلىسىغا قىيامەت كۈنىگىچە ئەجىر ۋە »: ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلص

 ③.«②پۈتۈلگەندۇرمەتتىن ئىبارەت ياخشىلىق يغەنى
بخري، فنحن هللا ، إنا كنا برش، فجاء هللاقال حذيفة بن اليامن: قلت: يا رسول . 368

، «نعم»، قلت: هل وراء ذلك الرش خري؟ قال: «نعم»رش؟ قال: فيه، فهل من وراء هذا الخري 

يكون بعدي أمئة ال يهتدون »، قلت: كيف؟ قال: «نعم»قلت: فهل وراء ذلك الخري رش؟ قال: 

، «بهداي، وال يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطني يف جثامن إنس

تسمع وتطيع لألمري، وإن رضب »؟ قال: ، إن أدركت ذلكهللاقال: قلت: كيف أصنع يا رسول 

 .«ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع وأطع

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: مەن ئىبنى يەمانى ھۇزەيفە . 368

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان.  ①
جىھاد سالىھ ۋە پاسىق »ھەدىس توپلىمىنىڭ « سەھىھ بۇخارى»ئىمام بۇخارى بۇ ھەدىسنى ئۆزىنىڭ  ②

 «باريفتح ال»دېگەن بابىغا كىرگۈزگەن بولۇپ، ئىبنى ھەجەر ئۆزىنىڭ « ىشىپ بارىدۇبىلەن داۋامل كىشى
ئاتنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصمبەر پەيغە»بېتىدە بۇ ھەدىسنى شەرھىلەپ مۇنداق دەيدۇ:  -26توم  -6ناملىق كىتابىنىڭ 

ر ۋە ئەجى ىچە ياخشىلىق پۈتۈلگەنلىكىنى بايان قىلىپ، ئاندىن ئۇنىقىيامەت كۈنىگكۇكۇلىسىغا 
ئات بىلەن جىھاد ـــ مەت يمەت بىلەن تەپسىر قىلغان. ئەجىرگە ياندىشىپ كېلىدىغان غەنىيغەنى

لىقى نى شەرت قىلماسبۇنىڭغا پادىشاھنىڭ ئادىل بولۇشىنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصقىلىش ئارقىلىق بولىدۇ. پەيغەمبەر 
ۇ سىمۇ ببىرىلپاسىق پادىشاھ ياكى زالىم پادىشاھ بىلەن ئېلىپ  گەرچە شۇنى ئۇقتۇرىدۇكى، غازات

 ــــ تۈزگۈچىدىن.« پەزىلەتكە ئېرىشكىلى بولىۋېرىدۇ
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ③
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 دىن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ئى رەسۇلۇلالھ! بىز جاھىلىيەت دەۋرىدە يامان ئىشالرنى قىالتتۇق. ـــ 
بىزگە بۇ ياخشى دىننى ئاتا قىلدى. مانا ھازىر بىز بۇ ياخشىلىق  هللاكېيىن 

پ دە ئىچىدە تۇرۇۋاتىمىز. بۇ ياخشىلىقتىن كېيىن يامانلىق كېلەمدۇ؟ ـــ
 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر سورىغانىدىم، 

 دېدى. مەن: ـــھەئە، كېلىدۇ،  ـــ
ـــ دەپ سورىسام، ئۇ يامانلىقتىن كېيىن يەنە ياخشىلىق كېلەمدۇ؟  ـــ

 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 ـــ ھەئە، كېلىدۇ، ـــ دېدى. مەن:

ـ دېسەم،  ـ ئۇ ياخشىلىقتىن كېيىن يەنە يامانلىق كېلەمدۇ؟ ــ غەمبەر پەيــ
 :ملسو هيلع هللا ىلص

 ـــ ھەئە، ـــ دېدى. مەن:
 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ـــ قانداق بولىدۇ، ـــ دەپ سورىسام، 

ـ كەلگۈسىدە مېنىڭ يولۇمدا ماڭمايدىغان، سۈننىتىمگە   ئەگەشمەيدىغانــ
دىن شەكلى ئىنسان ئەمما لىقالر بولىدۇ. ئۇالرنىڭ ئارىسىبىر قىسىم باش

چىقىدۇ، ـــ دېدى.  الرقەلبلىرى شەيتان قەلبى بولغان بىر تۈركۈم ئىنسان
 ئاندىن مەن:

ـــ ئى رەسۇلۇلالھ! ناۋادا مەن ئۇ زامانغىچە ياشاپ قالسام قانداق 
 :ملسو هيلع هللا ىلصغەمبەر پەيقىلىمەن؟ ـــ دەپ سورىغانىدىم، 

ـــ ئەمىرنىڭ سۆزىگە قۇالق سېلىپ، بۇيرۇقىغا ئىتائەت قىلغىن! 
دۈمبەڭگە ئۇرۇپ مېلىڭنى ئېلىۋالسىمۇ يەنىال قۇالق سېلىپ ئىتائەت قىلغىن! 

 ①ـــ دېدى.
 

 باب -55

ئەمىرنىڭ قوشۇن ئەزالىرى ئالدىدىكى 
 مەجبۇرىيەتلىرى

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان.  ①



  

234 

قول ئاستىدىكىلەر ئۈستىدىكى باش مەسئۇللۇق )يەنى قول  (1)
ئاستىدىكىلەرگە ئادىل بولۇش؛ ئۇالرنى توغرىغا يېتەكلەش، ھىمايە 

 قىلىش ۋە مۇھاپىزەت قىلىپ تۇرۇش(
َ َيأُْمُر بِالَْعْدِل َواَْلِْحَساِن﴾ مۇنداق دەيدۇ: تائاال هللا ھەقىقەتەن »هللا  ﴿إَِنَ اّلَلَ

)كىشىلەر ئارىسىدا( ئادىل بولۇشقا، )جىمى خەلققە( ياخشىلىق قىلىشقا 
 ①.«بۇيرۇيدۇ

)ئى مۇھەممەد!( » ﴿قُْل أََمَر َرَِبِ بِالِْقْسِط﴾ مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا
 .②<«پەرۋەردىگارىم مېنى ئادىل بولۇشقا بۇيرۇدى> :تقىنكىئېي

َ ُيِحَبُ الُْمْقِسِطنَي﴾ دەيدۇ:مۇنداق يەنە  تائاال هللا )ھەممە » ﴿َوأَقِْسُطوا إَِنَ اّلَلَ
 .③«ھەقىقەتەن ئادىلالرنى دوست تۇتىدۇهللا ئىشتا( ئادىل بولۇڭالر، 

ُرُهْم  مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا الُِموَن إَِنََما ُيَؤَخِ َ غَاِفًًل َعَمَا َيْعَمُل الَظَ ﴿َوََل َتْحَسَبََ اّلَلَ
ْ َطْرفُُهْم َوأَفِْئَدُتُهْم َهَواء   ۞َتْشَخُص ِفيِه اْْلَْبَصاُر  لَِيْوٍم  َوأَْنِذِر  ۞ُمْهِطِعنَي ُمْقِنِعي ُرُءوِسِهْم ََل َيْرَتَدُ إِلهَْْيِ

ْرَنا إََِل أََجٍل قَِريٍب ُنِجْب َدْعَوَتَك  ُسَل أَوَ الَنَاَس َيْوَم َيأْتهِِْيُ الَْعَذاُب فََيُقوُل الََِذيَن َظلَُموا َربَََنا أََخِ لَْم  َوَنَََِّبِع الَرُ
ِكِن  ۞َتُكوُنوا أَقَْسْمُتْم ِمْن قَْبُل َما لَُكْم ِمْن َزَواٍل  َ لَُكْم َكْيَف  َوَسَكْنُتْم ِِف َمَسا الََِذيَن َظلَُموا أَْنُفَسُهْم َوَتَبنَيَ

دەپ  نى بىخەۋەرهللازالىمالرنىڭ قىلمىشلىرىدىن » ﴾۞فََعلَْنا بِِهْم َوَضَرْبَنا لَُكُم اْْلَْمثَاَل 
ئۇالرنى جازاالشنى )شۇ كۈنىنىڭ دەھشىتىدىن( كۆزلەر  هللائويلىمىغىن، 

مەت كۈنىگىچە( كېچىكتۈرىدۇ چەكچىيىپ قالىدىغان كۈنىگىچە )يەنى قىيا
[. )بۇ كۈندە( ئۇالر باشلىرىنى كۆتۈرۈپ، ئالغا قاراپ چاپىدۇ، كۆزلىرى 42]

ىي ئىدراكتىن( خال-ئېچىلىپ قالىدۇ، )تېڭىرقىغانلىقتىن( دىللىرى )ئەقىل
[. )ئى مۇھەممەد!( كىشىلەرنى )يەنى كۇففارالرنى( ئازاب 43بولۇپ قالىدۇ ]

مەت كۈنى( دىن ئاگاھالندۇرغىن، )بۇ كۈندە( كېلىدىغان كۈن )يەنى قىيا
پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە قىسقىغىنا ۋاقىت مۆھلەت بەرگىن )يەنى >زالىمالر: 

 <دۇنياغا قايتۇرغىن(، دەۋىتىڭنى قوبۇل قىاليلى، پەيغەمبەرلەرگە ئەگىشەيلى
سىلەر ئىلگىرى بىز ھەرگىز يوقالمايمىز دەپ قەسەم >( :دەيدۇ. )ئۇالرغا

[. ئۆزلىرىگە زۇلۇم قىلغانالرنى )ھاالك 44)دېيىلىدۇ( ] !<مىدىڭالر؟ئىچمىگەن
                                                            

 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -94نەھل  سۈرە ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -29ئەئراف سۈرە  ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -9ھۇجۇرات سۈرە  ③
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قىلغىنىمىزدىن كېيىن( سىلەر ئۇالرنىڭ جايلىرىدا تۇردۇڭالر )ئۇالرنىڭ 
جايلىرىدىن ئىبرەت ئالساڭالرچۇ(، ئۇالرنى قانداق جازالىغانلىقىمىز سىلەرگە 

)يەنى  ئېنىق مەلۇم بولدى. سىلەرگە نۇرغۇن مىسالالرنى كەلتۈردۇق
 .①«[42پەيغەمبەرلەرگە چىنپۈتمىگەنلەرنىڭ ئەھۋالىنى بايان قىلدۇق( ]

كلكم راع، وكلكم »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنهام قال: سمعت رسول هللا عن ابن عمر ريض . 369

مسؤول عن رعيته: اإلمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع يف أهله ومسؤول عن رعيته، 

واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع يف مال سيده ومسؤول عن 

 .«رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته

مەن : ەيدۇد ما مۇنداقۇ ئەنھۇئۆمەر رەزىيەلالھئابدۇلالھ ئىبنى . 369
سىلەرنىڭ ھەممىڭالر » :لىكىنى ئاڭلىغانگەنېمۇنداق د نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

ۇ پادىچى، ئ خەلىپەلەر. ىسنىىاق قىلپادىچى، ھەممىڭالر ئۆز پاداڭالردىن سور
دە سورىلىدۇ. ئەر ئائىلىسى)يەنى قول ئاستىدىكى پۇقرالىرىدىن( ئۆز پادىسىدىن 

سورىلىدۇ. ئايال كىشى  )يەنى ئۆيدىكىلىرىدىن( پادىسىدىنپادىچى، ئۇمۇ ئۆز 
)ئېرىنىڭ ئۆيىدىكىلىرىدىن( ئۇمۇ ئۆز پادىسىدىن  ئېرىنىڭ ئۆيىدە پادىچى،

سورىلىدۇ. خىزمەتچى خوجايىنىنىڭ مېلىدا پادىچى، ئۇمۇ ئۆز پادىسىدىن 
سىلەرنىڭ ھەممىڭالر پادىچى دېمەك،  .سورىلىدۇ)خوجايىننىڭ ماللىرىدىن( 

 ②.«لەرىسنىىاق قىلئۆز پاداڭالردىن سورۋە 
ما من أمري عرشة إال يؤىت » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه قال: قال رسول هللا عن أيب هريرة ريض . 371

 «.به يوم القيامة مغلوال، حتى يفكه العدل، أو يوبقه الجور

 ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ. 374
قىيامەت ، بولىدىكەنئادەمال ئەمىر بولغان  كىشىگەئون »مۇنداق دېگەن:   ملسو هيلع هللا ىلص

غان قىلئۇنىڭ دۇ، نىباغالنغان ھالەتتە ئېلىپ كېلىبوينىغا  قولى ئۇكۈنى 
 ③.«ئۇنى ھاالك قىلىدۇ مىۇلۇتىدۇ ياكى قىلغان زېشىۋېئادىللىقى ئۇنى ي

ما من رجل ويل ملسو هيلع هللا ىلص: »هللا عنه يرفعه قال: قال رسول هللا ريض  وعن ابن عباس. 371

 «.إال أيت به يوم القيامة مغلولة يده إىل عنقه حتى يقىض بينه وبينهمعرشة 

                                                            
 ئايەتكىچە. -42ئايەتتىن  -42ئىبراھىم  سۈرە ①

 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.  ②
دېگەن، ھەيسەمى « ئىسنادى كۈچلۈك»ئەھمەد، بەززار، تەبرانى ۋە بەيھەقى توپلىغان، شۇئەيب ئەرنەئۇت  ③

 دېگەن.« سەھىھ»ۋە ئەلبانى 
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قىلىنىدۇكى،  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى ئابباس. 371
مەسئۇل بولغان ئادەمال كىشىگە ئون » دېگەن: مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

قولى بوينىغا باغالنغان ھالەتتە ئېلىپ  قىيامەت كۈنى ئۇ ،ەنكبولىدى
تاكى ئۇنىڭ بىلەن قول ئاستىدىكىلەر ئوتتۇرىسىدا ھۆكۈم  ،كېلىنىدۇ

 ①«.قەدەر شۇ ھالەتتە تۇرىدۇ چىقىرىلغانغا
إن » هللا ملسو هيلع هللا ىلص:عنهام قال: قال رسول هللا بن عمرو بن العاص ريض هللا عن عبد . 372

عىل منابر من نور، عن ميني الرحمن عز وجل، وكلتا يديه ميني، الذين هللا  املقسطني عند

 «.أهليهم وما ولوايعدلون يف حكمهم و 

 نەقىلدىن ۇرەزىيەلالھۇ ئەنھ ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر ئىبنى ئاس. 372
ڭ نىهللائادىللىق قىلغۇچىالر » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصقىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر 

نىڭ ئوڭ تەرىپىدىكى نۇردىن بولغان مۇنبەرلەر ئۈستىدە بولىدۇ. دەرگاھىدا، ئۇ
دە ىھۆكۈملىر ئىنسانالرغا قىلغانرەھمان تائاالنىڭ ئىككىال قولى ئوڭدۇر. ئۇالر 

لىق ئادىل باشقۇرۇش ئىلكىدىكى ئىشالردا ائىلىسىدىكى ۋەئ ھەمدە
 ②.«قىلغۇچىالردۇر

يوم القيامة هللا سبعة يظلهم »قال: ملسو هيلع هللا ىلص عنه، عن النبي هللا عن أيب هريرة ريض . 373

 ...«.يف ظله، يوم ال ظل إال ظله: إمام عادل

 ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ. 373
سايىسىدىن باشقا ھېچقانداق سايە يوق كۈنىدە  نىڭهللا»مۇنداق دېگەن:   ملسو هيلع هللا ىلص

ىسىدا يەتتە تۈرلۈك كىشىنى ئۆزىنىڭ ساي هللا)يەنى قىيامەت كۈنىدە(، 
 ③«.سايىدىتىدۇ، ئۇالر: ئادىل ئىمام )يەنى ئادىل يېتەكچى(...

 قال ذات يوم يف خطبته:هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه، أن رسول هللا عن عياض بن حامر ريض . 374

وأهل الجنة ثالثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرىب »

 «.ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى،  ھىمارئىياز ئىبنى . 374
جەننەت ئەھلى ئۈچ »بىر كۈنى خۇتبىسىدە مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»دېگەن، ئەلبانى « راۋىيلىرى ئىشەنچلىك»تەبرانى توپلىغان، ھەيسەمى  ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
 مۇسلىم توپلىغان.بۇخارى ۋە  ③
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 دىن ئادىللىق ئاتا قىلىنغان سېخىيتەرىپى هللا. 1 تۈرلۈك بولۇپ، ئۇالر:
رەھىمدىل ۋە مۇاليىم  . بارلىق قېرىنداشلىرى ۋە مۇسۇلمانالرغا2پادىشاھ؛ 

چاقىلىرى كۆپ ۋە مۇھتاج تۇرۇپمۇ ئىپپەتلىك بولغان -. باال3بولغان كىشى؛ 
ىن تهللا)يەنى باشقىالردىن نەرسە تىلىمەيدىغان( ۋە ئىپپەتلىك بولۇشنى 

 ①«.تىلەپ تۇرىدىغان كىشى
يوم هللا إن أحب الناس إىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »عنه قال: قال رسول هللا ريض  عن أيب سعيد. 375

وأبعدهم منه مجلسا إمام هللا وأدناهم منه مجلسا إمام عادل، وأبغض الناس إىل القيامة 

 .«جائر

 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھئەبۇ سەئىد . 372
قا ئەڭ هللائەڭ ياخشى كۆرىدىغان ۋە هللا قىيامەت كۈنى »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص

. هللا ل يېتەكچىدۇر(ئىمامدۇر )يەنى ئادى ئادىل تۇرىدىغان كىشى ـــيېقىن 
زالىم  كىشى بولساىدىغان تۇرتىن ئەڭ يىراق هللائەڭ يامان كۆرىدىغان ۋە 

 ②«.ئىمامدۇر
يف القريب هللا أقيموا حدود »هللا ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول  :عن عبادة بن الصامت قال. 376

 «.لومة الئمهللا وال تأخذكم يف  ،والبعيد

قىلىنىدۇكى، رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل ئۇبادە ئىبنى سامىت . 376
يېقىن -جازالىرىنى يىراق-نىڭ ھەدهللا»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

يولىدا ماالمەتچىنىڭ  هللاھەممە كىشىگە ئورتاق يۈرگۈزۈڭالر، سىلەر 
 ③«.ماالمىتىدىن قورقۇپ قالماڭالر

إذا أمر أمريا هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: كان رسول هللا عن سليامن بن بريدة عن أبيه ريض . 377

 .ومن معه من املسلمني خرياهللا أوصاه يف خاصته بتقوى عىل جيش أو رسية 
مۇنداق دەيدۇ: دادىسىدىن نەقىل قىلىپ بۇرەيدە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ . 377

 ىگەئۇ كىشبىرەر قوشۇنغا ياكى بىرەر جامائەتكە ئەمىر بېكىتسە،  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
قوماندانلىقى ئاستىدىكى مۇسۇلمانالرغا ياخشى  قا ۋەتائاالغا تەقۋادار بولۇش هللا

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①
 دېگەن.« ھەسەن»، تىرمىزى ۋە سۇيۇتى تىرمىزى ۋە ئەھمەد توپلىغان ②
« ھەسەن»دېگەن، ئەلبانى « سەھىھ»زەھەبى  ؛ھاكىم، ئىبنى ماجە ۋە ئىبنى ھىببان توپلىغان ③

 دېگەن.
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 ①مۇئامىلە قىلىشقا تەۋسىيە قىالتتى.
يا معاوية، إن وليت أمرا فاتق : »هللا ملسو هيلع هللا ىلصعنه قال: قال رسول هللا عن معاوية ريض . 378

 .حتى ابتليتملسو هيلع هللا ىلص لقول النبي  ، قال: فامزلت أظن أين مبتىل بعمل«عز وجل واعدلهللا 

ئى »ماڭا:  ملسو هيلع هللا ىلص مۇنداق دەيدۇ: رەسۇلۇلالھ ئەنھۇمۇئاۋىيە رەزىيەلالھۇ . 378
تائاالدىن قورققىن هللا ، بىرەر ئىشقا مەسئۇل قىلىنساڭمۇئاۋىيە! ئەگەر سەن 

ى نىڭ شۇ سۆزىن ملسو هيلع هللا ىلص. مەن پەيغەمبەر گەنىدىدې «ۋە ئادالەت بىلەن ئىش قىلغىن
 ئوخشايمەن دەپبولىدىغان  ئەمەلدارلىققا مۇپتىالئاڭلىغاندىن كېيىن بىرەر 

 ②بۇ ئىشقا مۇپتىال بولدۇم.ئاخىرى  ،يتتىمئويال
ال تقدس أمة ال يقىض فيها » هللا ملسو هيلع هللا ىلص:عنه قال: قال رسول هللا ريض  عن معاوية. 379

 «.بالحق ويأخذ الضعيف حقه من القوي غري متعتع

 ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھقىلىنىدۇكى،  نەقىلمۇئاۋىيە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 379
 ىرىل، ئاجىزيدىغانماىنبىلەن ھۆكۈم قىل ئادىللىقئارىسىدا » مۇنداق دېگەن:

 زەخمەتكە يولۇقماستىن-ھېچبىر زىيانھەققىنى  لىرىدىنكۈچلۈك
 ③.«ئابرۇيغا ئىگە قىلمايدۇ-ھېچقاچان ئىززەتهللا مىللەتنى  ايدىغانئااللم

إمنا اإلمام جنة، يقاتل من ورائه، »قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  ،عنههللا عن أيب هريرة ريض . 381

عز وجل وعدل، كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغريه كان عليه هللا بتقوى  فإن أمر ويتقى به

 «.منه

 ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ. 384
ئۇنىڭ كەينىدە تۇرۇپ ئۇرۇش  ،قالقاندۇر ئەمىر بىر»مۇنداق دېگەن:   ملسو هيلع هللا ىلص

ۋە جەللىگە ئەززە هللا . ئەگەر ئۇ قىلىنىدۇ ۋە ئۇنىڭ بىلەن قوغدىنىلىدۇ
تەقۋادارلىق قىلىشقا بۇيرۇسا ۋە ئادالەت بىلەن ئىش قىلسا، ئۇ بۇنىڭ ئۈچۈن 
ئەجىرگە ئېرىشىدۇ؛ ئەگەر ئۇنىڭدىن باشقا ئىشقا بۇيرۇسا، گۇناھى ئۆزىگە 

 ④.«بولىدۇ
أحسن الناس، وكان أجود هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: كان رسول هللا عن أنس بن مالك ريض . 381

قد فزع أهل املدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، ول. الناس، وكان أشجع الناس

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد ۋە ئەبۇ يەئال توپلىغان، ھەيسەمى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت  ②
 دېگەن.« سەھىھ»تەبرانى ۋە بەيھەقى توپلىغان، ھەيسەمى ۋە ئەلبانى  ③
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ④
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راجعا، وقد سبقهم إىل الصوت، وهو عىل فرس أليب طلحة عري، يف هللا ملسو هيلع هللا ىلص فتلقاهم رسول 

قال: وكان « وجدناه بحرا، أو إنه لبحر»قال: « مل تراعوا، مل تراعوا»عنقه السيف وهو يقول: 

 .فرسا يبطأ

رەسۇلۇلالھ »مۇنداق دەيدۇ:  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەنەس ئىبنى مالىك . 381
ئەڭ شىجائەتلىك  ۋە ي، ئەڭ سېخىكىشىلەر ئىچىدىكى ئەڭ كېلىشكەن ملسو هيلع هللا ىلص

خەلقى قورقۇنچلۇق بىر ئاۋازدىن كېچىسى مەدىنە كۈنى ئىدى. بىر  كىشى
الھ رەسۇلۇل ئاتالنغانىدى، يولدائاۋاز چىققان تەرەپكە قاراپ ، ساراسىمگە چۈشۈپ

ئاۋاز ئۇالردىن بۇرۇن  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ىشىپ قالدى. ھالبۇكى،بىلەن ئۇچر ملسو هيلع هللا ىلص
 ۇمسىزالتوق-ىغا ئېگەرئەبۇ تەلھەنىڭ ئېت بېرىپ بولغان بولۇپ،تەرەپكە چىققان 

ئەنسىرىمەڭالر، ئەنسىرىمەڭالر! بۇ ›: مىنگەن ۋە قىلىچىنى ئاسقان ھالەتتە
ئەمەلىيەتتە ئۇ ئات ئىنتايىن  دەپ كېلىۋاتاتتى. ‹بەكال ئۇچقۇر ئات ئىكەن

 ①.«قاشاڭ ئىدى
عنه قال: كنا إذا حمي البأس و لقي القوم القوم اتقينا برسول هللا عن عيل ريض . 382

 .فال يكون أحد منا أدىن إىل القوم منههللا ملسو هيلع هللا ىلص 

مۇسۇلمانالر بىلەن كاپىرالر »ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 382
 ئارقىلىق ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ئۆزئارا ئۇچرىشىپ جەڭ كۈچىيىپ كەتكەندە بىز 

 ئەڭ يېقىن تۇرۇپ جەڭ قىلىدىغاندۈشمەنگە ئارىمىزدىن  ناتتۇق.ىقوغد
 ②«.ھېچكىم ئۇنىڭدەك جەڭ قىاللمايتتى بولۇپ، ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ كىشى 
وهو ، هللا ملسو هيلع هللا ىلصعنه قال: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول هللا عن عيل ريض . 383

 .أقربنا إىل العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا

كۈنى غازىتى بەدر »ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 383
ئارقىلىق قوغدىنىۋاتقانلىقىمىزنى كۆردۈم.  ملسو هيلع هللا ىلصيغەمبەر ئۆزىمىزنىڭ پە

ئۇ كۈنى دۈشمەنگە ئەڭ يېقىن جايدا تۇرۇپ ناھايىتى  ملسو هيلع هللا ىلصيغەمبەر پە
 ③.«قەھرىمانلىق كۆرسەتتى

هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنهام: يا أبا عامرة أفررتم عن رسول هللا قال رجل للرباء بن عازب ريض . 384

                                                            
 توپلىغان.بۇخارى ۋە مۇسلىم  ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد، نەسائى ۋە ھاكىم توپلىغان، زەھەبى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت  ②
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد توپلىغان، شۇئەيب ئەرنەئۇت  ③
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مل يفر، إن هوزان كانوا قوما رماة، فلام لقيناهم وحملنا هللا ملسو هيلع هللا ىلص يوم حنني؟ فقال: لكن رسول 

عليهم انهزموا، فأقبل الناس عىل الغنائم، فاستقبلونا بالسهام، فانهزم الناس، فلقد رأيت 

أنا النبي ال »سفيان بن الحارث أخذ بلجام بغلته البيضاء، وهو يقول:  وأبوهللا ملسو هيلع هللا ىلص رسول 

 .«كذب، أنا ابن عبد املطلب

ئى ئەبۇ »بىر كىشى بەرا ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن: . 384
 ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلالئەممارە )بەرا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ كۇنىيىتى(! ھۇنەين غازىتىدا 

دەپ سورىغانىدى، بەرا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق « نى تاشالپ قاچقانمىدىڭالر؟
قاچمىغان. ھەۋازىن قەبىلىسىنىڭ ئادەملىرى  ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلاللېكىن »دېدى: 

ئىنتايىن مەرگەن ئىدى. بىز ئۇالر بىلەن ئۇچراشقاندا، ئۇالرغا قارشى ھۇجۇمغا 
ىن كىشىلەر غەنىيمەت يىغىشقا ندئۆتتۇق، ئۇالر ئارقىلىرىغا قاراپ قاچتى. ئا

رىلىپ كەتكەنىدى، دۈشمەنلەر بۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ بىزنى ئوققا بى
 ھرەسۇلۇلالتۇتتى. شۇنىڭ بىلەن، بىز كەينىمىزگە قاراپ قاچتۇق ئەمما مەن 

نىڭ سابىت تۇرغانلىقىنى كۆردۈم. ئەبۇ سۇفيان ئىبنى ھارىس ئۇنىڭ ئاق  ملسو هيلع هللا ىلص
 :ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلالغان ئىدى. قېچىرىنىڭ يۈگىنىدىن تۇتۇۋال

 ،رەسۇلىنىڭ هللامەن 
 پەقەت راستنى سۆزلەيمەن.
 ھەمدە پاكتۇر نەسەبىم،

 ئابدۇلمۇتتەلىب پۇشتىمەن.
 ①«.دېدى

يوم حنني، فلزمت أنا وأبو هللا ملسو هيلع هللا ىلص شهدت مع رسول  :عنههللا ريض  قال عباس. 385

عىل بغلة له هللا ملسو هيلع هللا ىلص فلم نفارقه، ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سفيان بن الحارث بن عبد املطلب رسول 

بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي، فلام التقى املسلمون والكفار وىل املسلمون 

 آخذ بلجام بغلة رسوليركض بغلته قبل الكفار، قال عباس: وأنا هللا ملسو هيلع هللا ىلص مدبرين، فطفق رسول 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصأكفها إرادة أن ال ترسع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 .«أي عباس، ناد أصحاب السمرة»

بىلەن  ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلالمەن »ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 382
قاتناشقان ئىدىم. ئەبۇ سۇفيان ئىككىمىز رەسۇلۇلالھ بىللە ھۇنەين ئۇرۇشىغا 

                                                            
 توپلىغان.مۇسلىم بۇخارى ۋە  ①
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فەرۋە ئىبنى نەفاسە ھەدىيە  ملسو هيلع هللا ىلصدىن قەتئىي ئايرىلمىدۇق. رەسۇلۇلالھ  ملسو هيلع هللا ىلص
مۇسۇلمانالر بىلەن كاپىرالر ئۆزئارا ئاق قېچىرىنىڭ ئۈستىدە ئىدى. قىلغان 

تۇتۇشقاندا مۇسۇلمانالر ئارقىغا ئۆرۈلۈپ قېچىشقا باشلىدى لېكىن رەسۇلۇلالھ 
نى  ملسو هيلع هللا ىلصقېچىرىنى كاپىرالر تەرەپكە دېۋىتتى. مەن ئۇ قېچىرنىڭ رەسۇلۇلالھ  ملسو هيلع هللا ىلص

ئېلىپ قېچىشىدىن ئەنسىرەپ يۈگىنىنى تۇتۇۋالدىم، ئەبۇ سۇفيان ئىبنى 
! ئى ئابباس›ماڭا:  ملسو هيلع هللا ىلصھارىس بولسا ئۈزەڭگىسىنى تۇتۇۋالغان ئىدى. رەسۇلۇلالھ 

ىزۋان بەيئىتىگە سەمۇرە دەرىخىنىڭ ئاستىدا بەيئەت قىلغانالرنى )يەنى ر
 ①«.دېدى ‹قاتناشقانالرنى( چاقىرغىن

بن زياد معقل بن يسار املزين يف مرضه الذي هللا عن الحسن قال: عاد عبيد . 386

، لو علمت أن يل حياة ما هللا ملسو هيلع هللا ىلصمات فيه، قال معقل: إين محدثك حديثا سمعته من رسول 

ميوت يوم ميوت رعية، هللا ما من عبد يسرتعيه »يقول: هللا ملسو هيلع هللا ىلص حدثتك، إين سمعت رسول 

 .«عليه الجنةهللا وهو غاش لرعيته، إال حرم 

 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ل ئىبنى يەسار مۇزنىقىھەسەن مۇنداق دەيدۇ: مەئ. 386
ۇ ئ ، شۇ كېسىلى بىلەن ۋاپات تاپتى.قېلىپ بىر كېسەلگە گىرىپتار بولۇپ

 گەن ئىدى،بەيدۇلالھ ئىبنى زىياد ئۇنى يوقالپ كىرۇئسەكراتتىكى ۋاقتىدا 
 ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھمەن ساڭا » مۇنداق دېدى:رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇنىڭغا ل ىەئقم

ات ھاي ندىن كېيىن، ئەگەر مەن بۇبىرەيدىن ئاڭلىغان بىر ھەدىسنى سۆزلەپ 
ۇلۇلالھ رەسقالىدىغانلىقىمنى بىلسەم ئىدىم، ئۇنى ساڭا سۆزلەپ بەرمەيتتىم. 

بىرەر قەۋمگە مەسئۇل >نىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم:  ملسو هيلع هللا ىلص
نېسىپ قىلغان كىشى ئەگەر قول ئاستىدىكىلەرنى ئالدىغان  هللابولۇشىنى 

ئۇنىڭغا جەننەتنى ھارام قىلىدۇ )يەنى ئۇ جەننەتكە  هللاھالدا ۋاپات بولسا، 
 ②.«كىرمەيدۇ(<
ما من إمام يغلق بابه »يقول: هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال عمرو بن مرة ملعاوية: إين سمعت رسول . 387

أبواب السامء دون خلته، وحاجته، هللا ، والخلة، واملسكنة إال أغلق دون ذوي الحاجة

 .فجعل معاوية رجال عىل حوائج الناس«. ومسكنته

ئەمىر ئىبنى مۇررە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇئاۋىيە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا: . 387

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
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ھاجەتمەن، يوقسۇل ۋە بىچارىلەرگە دەرۋازىسىنى نىڭ: > ملسو هيلع هللا ىلص مەن رەسۇلۇلالھ»
مۇ ئاسماننىڭ دەرۋازىلىرىنى ئۇ ناھايىتى يوقسۇل، هللاتاقىۋالغان ئەمىرگە 

« ھاجەتمەن ۋە بىچارە چاغدا تاقىۋالىدۇ< دېگەنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم
دېگەنىدى، مۇئاۋىيە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ كىشىلەرنىڭ ھاجىتىگە قۇالق 

 ①دەم بەلگىلىدى.سالىدىغان مەخسۇس ئا
عنه قال: دخلت عىل معاوية فقال: ما أنعمنا بك أبا هللا ريض  عن أبا مريم األزدي. 388

: يقولهللا ملسو هيلع هللا ىلص فقلت: حديثا سمعته أخربك به، سمعت رسول  -وهي كلمة تقولها العرب  -فالن 

عز وجل شيئا من أمر املسلمني فاحتجب دون حاجتهم، وخلتهم وفقرهم، هللا من واله »

 .قال: فجعل رجال عىل حوائج الناس« عنه دون حاجته وخلته، وفقرههللا احتجب 

ئەبۇ مەريەم ئەزدى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: مەن مۇئاۋىيە . 388
ئى ئەبۇ پاالنى! سېنى بۇ يەرگە »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ قېشىغا كىرسەم، ئۇ: 

ىن بىر د ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ»دېگەنىدى، مەن: « قايسى شامال ئۇچۇرۇپ كەلدى
 هللا، ئۇ مۇنداق دېگەنىدى: >بىرەيھەدىس ئاڭلىغانىدىم، ئۇنى ساڭا ئېيتىپ 

ئەززە ۋە جەللە بىر كىشىنى مۇسۇلمانالرنىڭ بىرەر ئىشىغا مەسئۇل قىلسا، 
ئاندىن ئۇ ئۇالرنىڭ ھاجەتلىرى، بىچارىلىكى ۋە پېقىرلىقىدىن ئىبارەت 

ئۇنىڭ ھاجىتى، مۇ قىيامەت كۈنى هللامەسىلىلىرىنى ھەل قىلىپ بەرمىسە، 
ىيە دېدىم. شۇنىڭ بىلەن مۇئاۋ« بىچارىلىكى ۋە  پېقىرلىقىغا قۇالق سالمايدۇ<

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ كىشىلەرنىڭ ھاجىتىگە قۇالق سالىدىغان مەخسۇس ئادەم 
 ②بەلگىلىدى.

أقيمت صالة العشاء فقال رجل: يل حاجة فقام »عنه أنه قال: هللا عن أنس ريض . 389

 «.ثم صلوا -أو بعض القوم  -نام القوم  يناجيه حتىملسو هيلع هللا ىلص النبي 

خۇپتەن نامىزىغا تەكبىر »ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 389
گە: >مېنىڭ بىر ھاجىتىم بار ئىدى<  ملسو هيلع هللا ىلص ئوقۇلۇپ بولغاندا بىر كىشى پەيغەمبەر

ئۇ كىشى بىلەن گېپىنى تۈگىتىپ بولغۇچە جامائەت  ملسو هيلع هللا ىلص دېگەنىدى، پەيغەمبەر
)ياكى بەزىلەر( ئۇخالپ قالدى )يەنى ئۇالر شۇ قەدەر ئۇزۇن پاراڭالشتى(، ئاندىن 

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەرنەئۇت تىرمىزى ۋە ئەھمەد توپلىغان، ئەلبانى ۋە شۇئەيب  ①
 دېگەن.« سەھىھ»تىرمىزى ۋە ئەھمەد توپلىغان، ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت  ②
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 ①«.ناماز ئوقۇدى

ئەمىر شەرئىي ھۆكۈمىنى ئېنىق بىلەلمىگەن ياكى شەرىئەتتە  (2)
ئوچۇق بەلگىلىمە كەلمىگەن ئىشالردا سەمىمىي ئەھلى ئىلىم ۋە 

  ②ى ھەققىدەتەجرىبىلىك كىشىلەرگە مەسلىھەت سېلىش
ئىشتا ئۇالر بىلەن » ﴿َوَشاوِْرُهْم ِِف اْْلَْمِر﴾ مۇنداق دەيدۇ: تائاال هللا

 ③.«كېڭەشكىن

﴾ مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا ْ ئىشلىرىنى مەسلىھەت » ﴿َوأَْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَّنُ
 ④.«بىلەن قارار قىلىدىغانالرغا

ْكِر إِْن ُكْنُتْم ََل َتْعلَُموَن﴾ مۇنداق دەيدۇ: تائاال يەنە هللا ئەگەر » ﴿فَاْسأَلُوا أَْهَل الَذِ
 ⑤.«بىلمىسەڭالر، ئەھلى ئىلىمدىن سوراڭالر

عنها، حني قال لها أهل اإلفك ما قالوا، قالت: ودعا رسول هللا ريض  عن عائشة. 391

عنهم، حني استلبث الوحي، يسألهام هللا عيل بن أيب طالب، وأسامة بن زيد ريض هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

وهو يستشريهام يف فراق أهله، فأما أسامة: فأشار بالذي يعلم من براءة أهله، وأما عيل فقال: 

هل رأيت من يشء »وسل الجارية تصدقك. فقال:  عليك، والنساء سواها كثري،هللا مل يضيق 

، قالت: ما رأيت أمرا أكرث من أنها جارية حديثة السن، تنام عن عجني أهلها، فتأيت «يريبك؟

يا معرش املسلمني، من يعذرين من رجل بلغني أذاه »الداجن فتأكله، فقام عىل املنرب فقال: 

 .راءة عائشةفذكر ب« ما علمت عىل أهيل إال خرياهللا يف أهيل، و

ھۇ ەلالمۇناپىقالر ئائىشە رەزىي ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇنداق دەيدۇ:. 394
گە  ملسو هيلع هللا ىلص ەسۇلۇلالھر ئەنھاغا بۆھتان چاپالپ بەزى سۆزلەرنى قىلغان ۋاقىتتا

)ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ پاك ئىكەنلىكى ھەققىدە( ۋەھىي 
 كەتمەسلىك-مەندىن ئايرىلىپ كېتىش ملسو هيلع هللا ىلص كېچىككەنلىكتىن، رەسۇلۇلالھ

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 ڭكېيىنكى خەلىپىلەر مۇباھ ئىشالرنى دىن ملسو هيلع هللا ىلص لالھرەسۇلۇ»ئىمام بۇخارى رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:  ②

ئىش ۇ ئ قاچانىكى ،مەسلىھەت ساالتتى گەرەئىشەنچلىك ئەھلى ئىلىمل مەقسىتىدەش تۇتۇ ىنىئاسانراق
ۇنىڭ بىش نۇقتىسىدىن شىگە ئەگ ملسو هيلع هللا ىلص لالھرەسۇلۇ ،چۇق بايان قىلىنغان بولساوھەدىستە ئ ياكىقۇرئان 

 باب(. -28ھەدىسلەر توپلىمى « سەھىھ بۇخارى« )»سىرتىغا چىقمايتتى
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -129ئال ئىمران  سۈرە ③
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -38شۇرا  سۈرە ④
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -7ئەنبىيا  سۈرە ⑤
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 ئۇسامە توغرىسىدا مەسلىھەتلىشىش ئۈچۈن ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالىپ بىلەن
نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ. ئۇسامە ئىبنى زەيد ئىبنى زەيدلەرنى چاقىرتىپتۇ

ى ئەمما ئەلى ئىبن ئېيتىپتۇ. ئاياللىرىنى پەقەت پاك دەپ بىلىدىغانلىقىنى
ىن قىسىپ قويغىنى يوق، ئائىشەدىن باشقا سېنى خوتۇند هللا»ئەبۇ تالىپ: 

ئايالالرمۇ ناھايىتى كۆپ، ئەگەر سەن )بۇ ئىشنى( چۆرىدىن سورىساڭ، ئىشنىڭ 
ەرىرە )ب ملسو هيلع هللا ىلص دەپتۇ. شۇنىڭ بىلەن، رەسۇلۇلالھ« بىرىدۇھەقىقىتىنى ئېيتىپ 

سىز )ئائىشەدىن( بىرەر گۇمانلىق ئىش »ئىسىملىك چۆرىنى چاقىرتىپ(: 
مەن ئائىشەدىن ھېچبىر گۇمانلىق ئىش »ىدى، بەرىرە: دېگەن« سەزدىڭىزمۇ؟

 كېلىپ پ ئۇخالپ قالىدىغان، قاشاڭ قويالركۆرمىدىم، ئۇ خېمىر يۇغۇرۇۋېتى
دېدى. شۇنىڭ بىلەن، « خېمىرىنى يەۋالسىمۇ تۇيمايدىغان كىچىك قىز

ئى مۇسۇلمانالر! مېنىڭ ئايالىم توغرىسىدا »مۇنبەرگە چىقىپ:  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
 ؟ادەمدىن ئىنتىقام ئالسام كىم مېنى ئۆزرىلىك ھېساباليدۇىتكەن ئمېنى رەنج

قەت ياخشلىقتىن باشقىنى بىلەن قەسەمكى، مەن ئايالىمدىن پە هللا
دېدى ۋە ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ پاك ئىكەنلىكىنى تىلغا « كۆرمىدىم

 ①.ئالدى
شاور حني بلغه إقبال أيب سفيان، قال:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه، أن رسول هللا ريض  عن أنس. 391

فتكلم أبو بكر، فأعرض عنه، ثم تكلم عمر، فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة، فقال: إيانا تريد 

؟ والذي نفيس بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر ألخضناها، ولو أمرتنا أن نرضب هللايا رسول 

 .الناس، فانطلقوا حتى نزلوا بدرا ملسو هيلع هللا ىلصهللا أكبادها إىل برك الغامد لفعلنا، قال: فندب رسول 

ئەبۇ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  :مۇنداق دەيدۇ ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 391
ن ىرىدىساھابىل ېپىپكېلىۋاتقانلىقىدىن خەۋەر ت)شامدىن( سۇفياننىڭ 

، پەيغەمبەر قىلغانىدىسۆز  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇبەكرى مەسلىھەت سورىدى.
سۆز رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمۇ ئۆمەر  ئۇنىڭ سۆزىگە ئانچە قۇالق سالمىدى. ملسو هيلع هللا ىلص
شۇنىڭ  ئۇنىڭ سۆزىگىمۇ ئانچە قۇالق سالمىدى. ملسو هيلع هللا ىلص، پەيغەمبەر لغانىدىقى

ئى رەسۇلۇلالھ! قارىغاندا، بىز » د ئىبنى ئۇبادە ئورنىدىن تۇرۇپ:ىسەئبىلەن، 
نىم جې لىسەن.ىمىزنى كۈتۈۋاتقاندەك قىبىرىش)ئەنسارىالر(نىڭ مەسلىھەت 

ناۋادا ئاتلىرىمىزنى دېڭىزغا بىلەن قەسەمكى،  نىڭ نامىهللازات بولغان  قولىدا

                                                            
 بۇخارى توپلىغان. ①
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ناۋادا  چاپتۇرۇشقا بۇيرۇساڭ، قىلچە ئىككىلەنمىگەن ھالدا چاپتۇرىمىز.
تۆگىلىرىمىزنىڭ بېقىنىغا دېۋىتكەن پېتى بەركىلغىمادقىچە بېرىشقا 

 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،ىڭ بىلەنشۇن .دېدى «بۇيرۇساڭ، ئەلۋەتتە شۇنداق قىلىمىز
بېرىپ ئۇالر ئاتلىنىپ بەدرگە  .چىقىشقا چاقىردى غازاتقاكىشىلەرنى 

 ①.چۈشتى
أليب بكر، هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه: فلام أرسوا األسارى، قال رسول هللا ابن عباس ريض  قال. 392

، هم بنو العم والعشرية، أرى هللافقال أبو بكر: يا نبي « ما ترون يف هؤالء األسارى؟»وعمر: 

 هللاأن يهديهم لإلسالم، فقال رسول هللا أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة عىل الكفار، فعىس 

، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني هللايا رسول هللا قلت: ال و« ما ترى يا ابن الخطاب؟ملسو هيلع هللا ىلص: »

أرى أن متكنا فنرضب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيرضب عنقه، ومتكني من فالن نسيبا 

ما قال أبو بكر، هللا ملسو هيلع هللا ىلص لعمر، فأرضب عنقه، فإن هؤالء أمئة الكفر وصناديدها، فهوي رسول 

وأبو بكر قاعدين يبكيان، قلت: هللا ملسو هيلع هللا ىلص رسول ومل يهو ما قلت، فلام كان من الغد جئت، فإذا 

، أخربين من أي يشء تبيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن مل أجد هللايا رسول 

أبيك للذي عرض عيل أصحابك من أخذهم »هللا ملسو هيلع هللا ىلص: بكاء تباكيت لبكائكام، فقال رسول 

وأنزل  -هللا ملسو هيلع هللا ىلص شجرة قريبة من نبي  -الفداء، لقد عرض عيل عذابهم أدىن من هذه الشجرة 

﴿فَكُلُوا [ إىل قوله 67]األنفال:  ﴿َما كَاَن لَِنِبٍَ أَْن َيُكوَن لَُه أَْسَرى َحَّتَ ُيثِْخَن ِِف اْْلَْرِض﴾عز وجل: هللا 
ًبا﴾  .الغنيمة لهمهللا [ فأحل 69]األنفال:  ِمَمَا َغِنْمُتْم َحًَلًَل َطَيِ

)ئۆمەر ئىبنى  :مۇنداق دەيدۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى ئابباس. 392
مۇسۇلمانالر مۇشرىكالرنى ئەسىر »خەتتاب ماڭا مۇنداق سۆزلەپ بەرگەن:( 

 :ئىككىمىزدىنئەبۇبەكرى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئالغاندىن كېيىن، 
دەپ مەسلىھەت ـ ئەسىرلەرنى قانداق بىر تەرەپ قىلساق بوالر؟ ـــ ــ

 :ئەبۇبەكرى ورىدى.س
قان تۇغ-لىرىمىز ۋە ئۇرۇقتۇغقانبىر نەۋرە بىزنىڭ ئۇالر  رەسۇلۇلالھ! ئىـ ــ

 لەنتۆلەم بى لى.بىرەيلەم ئېلىپ قويۇپ ۆمېنىڭچە ئۇالردىن ت جەمەتلىرىمىز.
 هللاشۇ مۇناسىۋەت بىلەن  كۈچلىنىپ قېلىشىمىز مۇمكىن. كاپىرالرغا قارشى

ئۇالرنى ئىسالمغا ھىدايەت قىلىپ قالسا ئەجەب ئەمەس، ـــ دېدى. ئاندىن 
 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①
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ـ   :مەندى، ىغانىدەپ سور ؟ ـــسەن قانداق قارايسەن ى خەتتاب!ئىبن ئىــ
بىلەن قەسەمكى، مەن ئەبۇبەكرىنىڭ نىڭ نامى هللا ـــ ئى رەسۇلۇلالھ!

قا نى ئېلىشسىئۇالرنىڭ كاللى بولغاندا، مېنىڭچە .قوشۇلمايمەن پىكرىگە
ئەلىنى ئەقىيلنىڭ  .بىز ئۇالرنىڭ كاللىسىنى ئالساق دەيمەن بۇيرۇساڭ،

مېنى پاالنىنىڭ )ئۆمەرنىڭ بىر تۇغقىنى(  ئېلىشقا بۇيرۇغىن،كاللىسىنى 
مەن ئۇنىڭ كاللىسىنى ئاالي چۈنكى ئۇالر  بۇيرۇغىن،كاللىسىنى ئېلىشقا 

 پەيغەمبەر دىم.دەپ مەسلىھەت بەرـ ــچوڭلىرى،  ،نىڭ كاتتىباشلىرىىرفكۇ
ىسى ئەت نىڭكىگە قوشۇلمىدى.مې ،ئەبۇبەكرىنىڭ مەسلىھەتىنى ياقتۇرۇپ ملسو هيلع هللا ىلص

پ يىغال ىسىبىلەن ئەبۇبەكرى ئىكك ملسو هيلع هللا ىلصئەتىگەندە بېرىپ قارىسام پەيغەمبەر 
 ۇپتۇ، مەن:ئولتۇر
ئى رەسۇلۇلالھ! نېمە سەۋەبتىن يىغالۋاتىسىلەر؟ سەۋەبىنى ماڭا  ـــ

ەر ، يىغا كەلمىسىمۇ سىليىغالي سەۋەبىنى بىلسەم  الر. ئەگەربىرىڭئېيتىپ 
 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  شقا ئۇرۇناي، ـــ دېدىم.بىلەن تەڭ يىغال

ھەمراھلىرىڭنىڭ ماڭا تۆلەم ئېلىش توغرىسىدا بەرگەن مەسلىھەتى ـــ 
ماڭا مەسلىھەت بەرگەنلەرنىڭ ئازابى مۇشۇ دەرەختىنمۇ  .ئۈچۈن يىغالۋاتىمەن

يېقىن يەردىكى بىر تۈپ دەرەخنى  دېدى ۋە ، ـــكۆرسىتىلدىقىلىپ يېقىن 
پەيغەمبەرگە زېمىندا دۈشمەننى كۆپرەك ئۆلتۈرمەي > تائاال:هللا  كۆرسەتتى.

تۇرۇپ )يەنى مۇشرىكلىكنىڭ ھەيۋىسىنى يوقىتىپ، ئىسالمغا قۇۋۋەت بەرمەي 
تۇرۇپ(، ئەسىرلەردىن فىدىيە ئېلىش اليىق ئەمەس ئىدى. )ئى مۇئمىنلەر! 

لەرگە سىهللا سىلەر فىدىيە ئېلىش بىلەن( دۇنيا مەنپەئىتىنى كۆزلەيسىلەر، 
غالىبتۇر، . هللا ئىرادە قىلىدۇەنى ئاخىرەتنىڭ ساۋابىنى( ى )يئاخىرەتن

نىڭ )ئوچۇق چەكلەنمىگەن [. هللا67ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر ]
ئىشنى قىلغانالرنى جازالىماسلىق دېگەن( ھۆكمى ئەزىلىسى بولمىسا ئىدى، 
)ئەسىرلەردىن( فىدىيە ئالغانلىقىڭالر ئۈچۈن ئەلۋەتتە زور ئازابقا دۇچار 

[. )ئى جىھاد قىلغۇچىالر جامائەسى!( غەنىيمەت ئالغان 68ىڭالر ]بوالتت
نىڭ ئەمرىگە مۇخالىپەتچىلىك هللا)نەرسەڭالرنى ھاالل ۋە پاك بىلىپ يەڭالر، 

ھەقىقەتەن مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، هللا ىن قورقۇڭالر. ت قىلىش(
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 بىزگە ،دېگەن ئايەتلەرنى نازىل قىلىپ  ①<[69)بەندىلىرىگە( مېھرىباندۇر ]
 ②«.ىپ بەردىمەتنى ھاالل قىليغەنى

عنه خرج إىل هللا عنه: أن عمر بن الخطاب ريض هللا بن عباس ريض هللا عن عبد . 393

الشأم حتى إذا كان برسغ لقيه أمراء األجناد، أبوعبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخربوه أن 

الوباء قد وقع بأرض الشأم. قال ابن عباس: فقال عمر: ادع يل املهاجرين األولني، فدعاهم 

قد وقع بالشأم، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت ألمر، وال  فاستشارهم، وأخربهم أن الوباء

، وال نرى أن ملسو هيلع هللا ىلصهللا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول 

تقدمهم عىل هذا الوباء، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادعوا يل األنصار، فدعوتهم فاستشارهم، 

، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادع يل من كان فسلكوا سبيل املهاجرين، واختلفوا كاختالفهم

ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم، فلم يختلف منهم عليه رجالن، فقالوا: 

نرى أن ترجع بالناس وال تقدمهم عىل هذا الوباء، فنادى عمر يف الناس: إين مصبح عىل 

؟ فقال عمر: لو غريك قالها هللاقدر  عبيدة بن الجراح: أفرارا من ظهر فأصبحوا عليه. قال أبو

، أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، هللاإىل قدر هللا يا أبا عبيدة؟ نعم نفر من قدر 

، وإن رعيت هللاإحداهام خصبة، واألخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر 

عض حاجته وكان متغيبا يف ب -؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف هللالجدبة رعيتها بقدر 

إذا سمعتم به بأرض فال تقدموا »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا فقال: إن عندي يف هذا علام، سمعت رسول  -

 .عمر ثم انرصفهللا قال: فحمد « عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فال تخرجوا فرارا منه

ئۆمەر ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 393
شامغا قاراپ يولغا چىقىپ سەرغ دېگەن يەرگە  ئەنھۇ رەزىيەلالھۇ ئىبنى خەتتاب

كەلگەندە، ئۇنىڭ ئالدىغا ئەسكىرىي قوماندانالردىن ئەبۇ ئۇبەيدە ئىبنى  يىتىپ
جەرراھ ۋە ئۇنىڭ ھەمراھلىرى چىقىپ، شامدا ۋابا كېسىلى تارقالغانلىقىنى 

ئۆمەر مېنى ئاۋۋال ھىجرەت قىلغانالرنى شۇنىڭ بىلەن، خەۋەر قىلدى. 
رىپ كېلىشكە بۇيرۇدى، مەن ئۇالرنى چاقىردىم. ئۆمەر ئۇالرغا شامدا ۋابا چاقى

( كىرمەسلىك توغرۇلۇق-)ئۇ يەرگە كىرىشنى ئېيتىپ كېسىلى تارقالغانلىقى
لەرنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئۇالر ھەرخىل پىكىر ىغانىدى،ئۇالردىن مەسلىھەت سور

 بەزىلىرى: 

                                                            
 ـ ئايەتكىچە.69 ئايەتتىنـ 67سۈرە ئەنفال  ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
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ـــ سەن چوڭ بىر ئىش ئۈچۈن چىقتىڭ، بىز سېنىڭ قايتىپ 
 كېتىشىڭنى توغرا كۆرمەيمىز، ـــ دېدى. يەنە بەزىلىرى: 

نىڭ ساھابىلىرى بار،  ملسو هيلع هللا ىلصـــ سەن بىلەن نۇرغۇن كىشىلەر ۋە رەسۇلۇلالھ 
بىز سېنىڭ ۋابا كېسىلى بار جايغا ئۇالرنى ئېلىپ كىرىشىڭنى راۋا كۆرمەيمىز، 

 مەر ئۇالرغا:ـــ دېيىشتى. ئۆ
الرنى چاقىرىپ كېلىشكە ىـــ قايتىپ تۇرۇڭالر، ـــ دەپ، مېنى ئەنسار

، ئۆمەر ئۇالرغىمۇ مەسلىھەت سالدى. ىپ كەلدىمبۇيرۇدى. مەن ئۇالرنى چاقىر
. ئۆمەر لەرنى ئوتتۇرىغا قويدىھەرخىل پىكىر رغا ئوخشاشئۇالرمۇ مۇھاجىرال

 ئۇالرغىمۇ:
 ئاندىن ماڭا: ـــ قايتىپ تۇرۇڭالر! ـــ دېدى.

بولغان يىلى ھىجرەت قىلغان مۇشۇ يەردىكى قۇرەيش  فەتىھـــ مەككە 
پېشقەدەملىرىنى چاقىرىپ كەل! ـــ دېدى. ئۇالرنى چاقىردىم. ئۇالردىن 

 ھېچكىم ئىختىالپ قىلىشماي ھەممىسى بىردەك:
ـــ بىز سېنىڭ بۇ ۋابا كېسىلى بار يەرگە بارماي كىشىلەرنى ئارقىغا 

قايتىپ كېتىشىڭنى ياخشى دەپ قارايمىز، ـــ دېيىشتى.  ئۆمەر ياندۇرۇپ 
 كىشىلەرگە نىدا قىلىپ:

ـــ مەن تاڭ ئېتىشى بىلەن )مەدىنىگە( قايتماقچى، سىلەرمۇ سەپەرگە 
 تەييارلىنىڭالر! ـــ دېدى. ئەبۇ ئۇبەيدە ئىبنى جەرراھ:

 :ئۆمەر گەنىدى،؟ ـــ دېسەننىڭ تەقدىرىدىن قېچىپ قايتماقچىمۇهللاـــ 
ەئە، ھ !بۇ گەپنى سەندىن باشقىسى دېگەن بولسىچۇ ،ئەبۇ ئۇبەيدە ىـــ ئ

نىڭ يەنە بىر تەقدىرىگە قاچماقچىمىز. قېنى سەن هللانىڭ تەقدىرىدىن هللا
 ، ۋادىنىڭ بىرڭدەپ باقە! ئەگەر سېنىڭ بىر تۆگەڭ بولۇپ بىر ۋادىغا چۈشسە

-ى ئوتچۆپلۈك، يەنە بىر تەرىپى قاقاسلىق بولسا، تۆگەڭن-تەرىپى ئوت
-تائاالنىڭ تەقدىرى بىلەن باققان ۋە ئوت هللاچۆپلۈك يېرىدە باقساڭمۇ 

ان تائاالنىڭ تەقدىرى بىلەن باقق هللاچۆپلىرى يوق قاقاسلىق يېرىدە باقساڭمۇ 
 بولمامسەن؟! ـــ دېدى. 

ئابدۇراھمان ئىبنى ئەۋف ئۆزىنىڭ بەزى ئىشلىرى بىلەن بۇ ۋاقىتتا 
 ئۇ كېلىپ:كېيىن دە يوق ئىدى. سىرتقا چىقىپ كەتكەن بولۇپ، بۇ يەر
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ئەگەر بىر »نىڭ:  ملسو هيلع هللا ىلصـــ بۇ ھەقتە مېنىڭ ئىلىمىم بار، مەن رەسۇلۇلالھ 
يەردە ۋابا كېسىلى بار دەپ ئاڭلىساڭالر، ئۇ يەرگە كىرمەڭالر! ئەگەر ۋابا كېسىلى 

 «سىلەر تۇرۇۋاتقان يەردە بولسا، ئۇ يەردىن قېچىپ چىقىپ كەتمەڭالر!
ـ دېدى.دېگەنلىكىنى ئاڭلىغانى مدە تائاالغا ھە هللائۆمەر  شۇنىڭ بىلەن، دىم، ــ

 ①.ئېيتتى ۋە قايتىپ كەتتى
عنه إذا ورد عليه خصم نظر يف هللا عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر ريض . 394

ت نظر: هل كان ،فإن مل يجد يف الكتاب ،فإن وجد فيه ما يقيض به قىض به بينهمهللا كتاب 

فإن علمها قىض بها، وإن مل يعلم خرج فسأل املسلمني فقال: أتاين  ،فيه سنةملسو هيلع هللا ىلص من النبي 

، فلم أجد يف ذلك شيئا، فهل تعلمون هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ويف سنة رسول هللاكذا وكذا، فنظرت يف كتاب 

قىض يف ذلك بقضاء؟ فرمبا قام إليه الرهط فقالوا: نعم، قىض فيه بكذا وكذا، هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن نبي 

عنه كان هللا ني غري ميمون أن أبا بكر ريض قال جعفر وحدثهللا ملسو هيلع هللا ىلص. فيأخذ بقضاء رسول 

، وإن أعياه ذلك دعا رءوس ملسو هيلع هللا ىلصه الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا يقول عند ذلك: الحمد لل  

املسلمني وعلامءهم، فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم عىل األمر قىض به، قال جعفر: 

يا أن يجد يف القرآن عنه كان يفعل ذلك، فإن أعهللا وحدثني ميمون أن عمر بن الخطاب ريض 

عنه قد هللا فإن وجد أبا بكر ريض  ،عنه فيه قضاءهللا والسنة، نظر: هل كان أليب بكر ريض 

قىض فيه بقضاء قىض به، وإال دعا رءوس املسلمني وعلامءهم، فاستشارهم، فإذا اجتمعوا 

 .عىل األمر قىض بينهم

ددىق ئەگەر ئەبۇبەكرى سى»مەيمۇن ئىبنى مىھران مۇنداق دەيدۇ: . 394
نىڭ كىتابىغا هللالىپ قالسا ېك دەۋانىڭ ئالدىغا بىرەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

 ۇنىڭشئۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا  ،ھۆكمىنى تاپسا ىندىنىڭ كىتابهللا يتتى.قارا
نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرتاپالمىسا،  ىندىنىڭ كىتابهللائەگەر  تتى؛بىلەن ھۆكۈم قىال

نىڭ سۈننىتىدىن  ملسو هيلع هللا ىلص ئەگەر پەيغەمبەرقانداق ھەل قىلغانلىقىغا قارايتتى. 
چىقىپ  ،بىلەلمىسە ؛تتىبىلەن ھۆكۈم قىال شۇنىڭ ،ھۆكمىنى بىلسە

مۇنداق مەسىلىلەر كەلدى، مەن -غا: >مېنىڭ ئالدىمغا مۇنداقمۇسۇلمانالر
سۈننىتىگە قاراپ ئۇالردىن جاۋاب نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرۋە نىڭ كىتابىغا هللا

قانداق ھەل  بۇنداق ئىشالرنىنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرتاپالمىدىم. سىلەر 
قىلغانلىقىنى بىلەمسىلەر؟< دەيتتى. كۆپ ۋاقىتالردا بىر بۆلەك كىشىلەر 

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
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 مۇنداق ھەل قىالتتى<-مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر تۇرۇپ: >ھەئە، بىلىمىز.
 «. دە، ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ شۇ بويىچە ھەل قىالتتى-دەيتتى

]مەيمۇن ئىبنى مىھراندىن باشقىالر ماڭا مۇنداق جەئفەر مۇنداق دەيدۇ: 
 ەرپەيغەمبشۇنداق ۋاقىتالردا ئەبۇ بەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: >ئارىمىزدا »دېگەن: 

-قا ھەمدۇهللاھۆكۈملىرىنى ساقالپ بىرىدىغانالرنى قالدۇرۇپ قويغان نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص
رى لىالئاقساقمۇسۇلمانالرنىڭ  ،بىلەلمىسە يەنىال«. ساناالر بولسۇن< دەيتتى

 . ئۇالرنىڭيتتىچاقىرىپ ئۇالردىن مەسلىھەت سورا ئالىملىرىنىۋە ئۇالرنىڭ 
پىكىرى بىرەر ئىشقا بىرلىككە كەلسە، ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ شۇ بويىچە 

  ھەل قىالتتى[.
مەيمۇن ئىبنى مىھران ماڭا مۇنداق دېگەن: »مۇنداق دەيدۇ:  يەنە جەئفەر

-تتى. ئەگەر ئۇ قۇرئانمۇ شۇنداق قىالئەنھۇ رەزىيەلالھۇئۆمەر ئىبنى خەتتاب 
سۈننەتتىن جاۋابىنى تاپالمىسا ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ بۇ ئىشنى 
قانداق ھەل قىلغانلىقىغا قارايتتى. ئەگەر ئەبۇبەكرىنىڭ قانداق ھەل 
قىلغانلىقىنى بىلەلىسە، شۇ بويىچە ھەل قىالتتى؛ بىلەلمىسە، 

چاقىرىپ ئۇالردىن  ئالىملىرىنىرى ۋە ئۇالرنىڭ لىئاقساقالمۇسۇلمانالرنىڭ 
ئۇالر بىرەر ئىشقا بىرلىككە كەلسە، ئۆمەر رەزىيەلالھۇ  .يتتىمەسلىھەت سورا

 ①«. ئەنھۇ شۇ بويىچە ھەل قىالتتى
باألمري خريا جعل له وزير هللا إذا أراد : »ملسو هيلع هللا ىلصهللا عن عائشة قالت: قال رسول . 395

به غري ذلك جعل له وزير سوء، إن نيس هللا أراد صدق، إن نيس ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا 

 .«مل يذكره، وإن ذكر مل يعنه

 ملسو هيلع هللا ىلصقىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ  نەقىلدىن ارەزىيەلالھۇ ئەنھئائىشە . 392
بىرەر ئەمىرگە ياخشىلىقنى خالىغان بولسا،  هللائەگەر » دېگەن: مۇنداق

راستچىل كىشىنى ئۇنىڭ ياردەمچىسى قىلىپ قويىدۇ. ئەگەر ئۇ ئەمىر بىرەر 
 ىدۇ. ئەگەر ئۇ ئىشنىئىشنى ئۇنتۇپ قالسا، ياردەمچىسى ئۇنىڭغا ئەسلىتىپ تۇر

بولسا، ياردەمچىسى ئۇنىڭ ئۇ ئىشنى بىجىرىشىگە ياردەم ئەسلىگەن  ئەمىر
بىرەر ئەمىرگە يامانلىقنى خالىغان بولسا، ناچار كىشىنى  هللاەر ئەگ. بىرىدۇ

ئۇنىڭ ياردەمچىسى قىلىپ قويىدۇ. ئەگەر ئەمىر بىرەر ئىشنى ئۇنتۇپ قالسا، 

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»بەيھەقى توپلىغان، ئىبنى ھەجەر  ①
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ياردەمچىسى ئۇنىڭغا ئەسلەتمەيدۇ. ئەگەر ئۇ ئىش ئەمىرنىڭ ئېسىدە بولسا، 
 ①«.ياردەمچىسى ئۇنىڭ ئۇ ئىشنى بىجىرىشىگە ياردەم بەرمەيدۇ

 ەمىرنىڭ قول ئاستىدىكىلەردىن بەيئەت ئېلىشىئ (3)
عىل السمع  ملسو هيلع هللا ىلصهللا بايعنا رسول  عنه قال:هللا عن عبادة بن الصامت ريض . 396

والطاعة يف العرس واليرس، واملنشط واملكره، وعىل أثرة علينا، وعىل أن ال ننازع األمر أهله، 

 .لومة الئمهللا وعىل أن نقول بالحق أينام كنا، ال نخاف يف 

بىز »ئۇبادە ئىبنى سامىت رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 396
ياقمىغان خۇش ش ياققان ۋە ۇخ تا بولسۇن،قىيىنچىلىق ۋە ئاسانچىلىق

قا؛ ئىتائەت قىلىش نىڭ سۆزىنى ئاڭالپ، ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ە بولسۇن ھالەتلىرىمىزد
ك سىيەتچىلىخبىزگە ھەققىمىزنى بەرمەستىن شەئىش ئۈستىدىكىلىرىمىز 

ى ، ئەمىرلىكنئۇالرنىڭ سۆزىنى ئاڭالپ، ئىتائەت قىلىشقا ن ھالەتتىمۇقىلغا
ھەمدە قەيەردە بولۇشىمىزدىن قەتئىينەزەر  ئۇنىڭ ئەھلىدىن تاالشماسلىققا

يولىدا ھەقنى سۆزلەشكە  هللاماالمەت قىلغۇچىنىڭ ماالمىتىدىن قورقماي، 
 ②«.بەيئەت قىلدۇق

عىل السمع  ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنهام قال: كنا إذا بايعنا رسول هللا بن عمر ريض هللا عن عبد . 397

 .«فيام استطعتم»والطاعة، يقول لنا: 

بىز »ما مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر. 397
 ملسو هيلع هللا ىلصئاڭالش ۋە ئىتائەت قىلىشقا بەيئەت قىلساق، پەيغەمبەر  گە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 ③«.دەيتتىىچە ئىتائەت قىلىڭالر< يىتىش نىڭكۈچۈڭالر>بىزگە: 
عىل السمع والطاعة،  ملسو هيلع هللا ىلصعنه قال: بايعت النبي هللا ريض هللا عن جرير بن عبد . 398

 .«فيام استطعت والنصح لكل مسلم»فلقنني: 

جەرىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: مەن . 398
گە سۆزلىرىنى ئاڭالپ، بۇيرۇقلىرىغا ئىتائەت قىلىشقا بەيئەت  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

ا ۋە ىشققولۇمدىن كېلىشىچە ئىتائەت قىل»ماڭا:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  قىلغانىدىم،
ۇپ دېيىشىمنى قوش« ۇلمانغا نەسىھەت قىلىشقا بەيئەت قىلىمەنھەربىر مۇس

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»داۋۇد، نەسائى ۋە ئىبنى ھىببان توپلىغان، ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت ئەبۇ  ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
 بۇخارى توپلىغان. ③
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 ①.قويدى
ناس عبد امللك كتب بن دينار قال: ملا بايع الهللا عن سفيان قال: حدثني عبد . 399

إين أقر بالسمع والطاعة لعبد  ،عبد امللك أمري املؤمننيهللا بن عمر: إىل عبد هللا إليه عبد 

وسنة رسوله، فيام استطعت، وإن بني قد أقروا هللا عبد امللك أمري املؤمنني عىل سنة هللا 

 .بذلك

سۇفيان مۇنداق دەيدۇ: ئابدۇلالھ ئىبنى دىنار ماڭا مۇنداق دېگەن: . 399
ھۇ رەزىيەلالئىبنى ئۆمەر  ھئابدۇلال ،بەيئەت قىلغاندا كەلىكەكىشىلەر ئابدۇلم»

نىڭ بەندىسى هللا خەت يازغان ئىدى:دەپ ئۇنىڭغا مۇنداق ئەنھۇ 
 كە:ن ئابدۇلمەلىكىيلمۇئمىنۇئەمىر

نىڭ هللا كە،ن ئابدۇلمەلىكىيلمۇئمىنۇئەمىرنىڭ بەندىسى هللامەن 
ىش ئېلىپ بېرىش شەرتى ئرەسۇلىنىڭ سۈننىتى بويىچە ئۇنىڭ كىتابى ۋە 

 .بىرىمەنىچە ئاڭالش ۋە ئىتائەت قىلىشقا ۋەدە يىتىشكۈچۈمنىڭ  ئاستىدا،
 ②«.بىرىدۇئوغۇللىرىممۇ ۋەدە  مېنىڭ
عن يزيد بن أيب عبيد قال: قلت لسلمة بن األكوع: عىل أي يشء بايعتم رسول . 411

 .يوم الحديبية؟ قال: عىل املوت ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

ئۇبەيد مۇنداق دەيدۇ: مەن سەلەمە ئىبنى يەزىد ئىبنى ئەبۇ . 444
گە نېمىگە بەيئەت قىلغان  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ھۇدەيبىيە كۈنى سىلەر »ىن: ئتئەكۋە

 ③دېدى.« يولىدا( ئۆلۈشكە هللا)»دەپ سورىغانىدىم، ئۇ: « ئىدىڭالر؟

ياراملىق گۇرۇپپا ئەمىرلىرى ۋە خىزمەت مەسئۇللىرىنى  (4)
 تەيىنلەش

َ َيأُْمُرُكْم أَْن ُتَؤَدُوا اْْلََماَناِت إََِل أَْهلَِها﴾ مۇنداق دەيدۇ: تائاال هللا  ﴿إَِنَ اّلَلَ

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 بۇخارى توپلىغان. ②
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ③
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 ②.«①سىلەرنى ئامانەتلەرنى ئىگىسىگە قايتۇرۇشقا بۇيرۇيدۇهللا شۈبھىسىزكى، »

﴿قَالَْت إِْحَداُهَما َيا أََبِت اْسَتأِْجْرهُ إَِنَ َخْْيَ َمِن اْسَتأَْجْرَت  مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا
ئى ئاتا، ئۇنى سەن >ئۇالرنىڭ )يەنى ئايالالرنىڭ( بىرى ئېيتتى: »َقِوَيُ اْْلَِمنُي﴾ الْ 

بۇ سەن ئىشلەتكەنلەرنىڭ ئەڭ ياخشىسىدۇر، كۈچلۈك،  .ئىشلەتكىن
 ④.«③<ئىشەنچلىكتۇر

، أال تستعملني؟ قال: فرضب بيده هللاعنه قال: قلت: يا رسول هللا عن أيب ذر ريض . 411

أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إال يا »عىل منكبي، ثم قال: 

 «.من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها

  :مەنئەبۇ زەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 441
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر دېگەنىدىم،  ـــمېنى مەسئۇل قىلمامال؟  لالھ!رەسۇلۇ ـــ ئى

 مۈرەمگە ئۇرۇپ تۇرۇپ:
ئۇنى ئۆز ھەققى  تۇر.مەسئۇللۇق ئامانەت ،سەن ئاجىزئى ئەبۇ زەر،  ـــ
دىن باشقا كىشىگە ئۇ قىيامەت ئادا قىلغان كىشى ېلىپ، ئۆز يولىدابىلەن ئ

 ⑤ەت ئېلىپ كېلىدۇ، ـــ دېدى.منادا-سرەتھە ۋە خارلىق كۈنى
يف مجلس يحدث القوم، جاءه  ملسو هيلع هللا ىلصعنه قال: بينام النبي هللا عن أيب هريرة ريض . 412

، قال: كيف إضاعتها؟ «فإذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة»أعرايب فقال: متى الساعة؟ قال: 

 .«إذا وسد األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة»قال: 

بىر  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 442
 بىر ئەئرابى كېلىپ: سورۇندا كىشىلەرگە سۆزلەۋاتاتتى، 

 : بىرىپجاۋاب  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ـــ قىيامەت قاچان بولىدۇ؟ ـــ دەپ سورىدى. 
                                                            

امانەتنى ئۆز ئىگىسىگە تاپشۇرۇش ئىككى خىل ئ»ئىبنى تەيمىيە بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ:  ①
تىن نازىل ببۇ ئايەت مۇشۇ سەۋەئۇش. نى ئۆز ئورنىغا قويۇشمەنسەپلەر-ھوقۇق، بىرىنچىسى ،بولۇپ
ە شۇ خىزمەتكە ىتىگئىش ئۈستىدىكىلەر ھەرقانداق بىر مۇسۇلمانالر خىزم ،شۇنىڭ ئۈچۈن. بولغان

 (.بەت -242توم  -28 «مجموع الفتاوى»)« پەرزدۇرئەڭ ياراملىق كىشىنى تەيىنلىشى نىسبەتەن 
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -28نىسا  سۈرە ②
تە ئېتىبارغا مەنسەپ-ھوقۇق»: دەيدۇمۇنداق بۇ ئايەت ھەققىدە  لالھ(رەھىمەھۇ)ئىبنى تەيمىيە   ③

ىرىقى بۇنى يۇق .ئىشەنچ، ئىككىنچىسى ؛ئىقتىدار، بىرىنچىسى :بارمۇھىم ئاساس ئىككى ئېلىنىدىغان 
 (.بەت -223توم  -28 «مجموع الفتاوى»)« ئىسپاتاليدۇ ئايەت

 ئايەت. -26قەسەس  سۈرە ④
 مۇسلىم توپلىغان. ⑤
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 كىن، ـــ دېدى. ئەئرابى: قىيامەتنى كۈت غاندائامانەت زايە بولـــ 
  :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ەپ سورىغانىدى، دـــ  ئامانەت قانداق زايە بولىدۇ؟ـــ 

مۇپتىلىق ۋە بۇنىڭدىن باشقا ـــ )خەلىپىلىك، ئەمىرلىك، قازىلىق، 
ىن، كقىيامەتنى كۈت ندااغيرىگە تاپشۇرۇلەئەھلىنىڭ غ ۆزئ الرئىش دىنغا ئائىت(

 ①ـــ دېدى.

قول ئاستىدىكى كىشىلەرگە مېھرىبان بولۇش ۋە بارلىق  (5)
 ئىشالردا تەمكىن بولۇش

ِ لِْنَت لَُهْم  مۇنداق دەيدۇ: تائاال هللا وا  ﴿فَِبَما َرْحَمٍة ِمَن اّلَلَ ا غَلِيَظ الَْقلِْب ََلْنَفَضُ َولَْو ُكْنَت فََظً
ْ َواْسَتْغِفْر لَُهْم﴾  ِمْن َحْولَِك  نىڭ رەھمىتى بىلەن سەن ئۇالرغا مۇاليىم »هللافَاْعُف َعّْنُ

رقاپ دىن تائەتراپىڭقاتتىق بولغان بولساڭ، ئۇالر بولدۇڭ؛ ئەگەر قوپال، باغرى 
 ②.«ۈن مەغپىرەت تىلىگىنكېتەتتى؛ ئۇالرنى ئەپۇ قىل، ئۇالر ئۈچ

َتََبَعَك ِمَن الُْمْؤِمِننَي﴾  مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تائاال هللا ساڭا »﴿َواْخِفْض َجَناَحَك لَِمِن ا
 ③.«ئەگەشكەن مۇئمىنلەرگە مۇاليىم بولغىن

عن عبد الرحمن بن شامسة قال: أتيت عائشة أسألها عن يشء، فقالت: ممن . 413

أنت؟ فقلت: رجل من أهل مرص، فقالت: كيف كان صاحبكم لكم يف غزاتكم هذه؟ فقال: ما 

نقمنا منه شيئا، إن كان ليموت للرجل منا البعري فيعطيه البعري، والعبد فيعطيه العبد، 

، فقالت: أما إنه ال مينعني الذي فعل يف محمد بن أيب بكر ويحتاج إىل النفقة، فيعطيه النفقة

اللهم، من ويل من أمر أمتي »يقول يف بيتي هذا:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا أخي أن أخربك ما سمعت من رسول 

 .«شيئا فشق عليهم، فاشقق عليه، ومن ويل من أمر أمتي شيئا فرفق بهم، فارفق به

 ىنىىر مەسىلمەن بئابدۇراھمان ئىبنى شىماسە مۇنداق دەيدۇ: . 443
 ئۇ: بارغانىدىم،نىڭ يېنىغا رەزىيەلالھۇ ئەنھا سوراش ئۈچۈن ئائىشە

 دېدى. مەن:ـــ ؟ بولىسەن كىمـــ 
 دېدىم. ئۇ:ـــ ئادەممەن،  مىسىرلىق ـــ

 بۇ قېتىمقى غازىتىڭالردانى ئاس( بسىلەرنىڭ باشلىقىڭالر )ئەمر ئىـــ 
 مەن: سورىدى.ەپ دـــ ؟ ىقانداق مۇئامىلە قىلد گەسىلەر

                                                            
 بۇخارى توپلىغان. ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -129ئال ئىمران  سۈرە ②

 ئايەت. -212شۇئەرا  سۈرە ③
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بىز ئۇنىڭدىن ھېچقانداق يامانلىق كۆرمىدۇق. ئەگەر ئىچىمىزدىن ـــ 
قۇلى ئۆلۈپ  بەردى.ئۇنىڭغا تۆگە  بىرەر ئادەمنىڭ تۆگىسى ئۆلۈپ كەتسە،

ــ ـ، ەردىب ەت. خىراجەتكە ئېھتىياجى بولۇپ قالسا، خىراجەردىكەتسە، قۇل ب
 ئۇ مۇنداق دېدى:شۇنىڭ بىلەن، دېدىم. 

ئۇنىڭ قېرىندىشىم مۇھەممەد ئىبنى ئەبۇبەكرىگە قىلغانلىرى ـــ 
توسالغۇ ىمگە بىرىشدىن ئاڭلىغانلىرىمنى ساڭا ئېيتىپ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

نىڭ مۇشۇ ئۆيۈمدە مۇنداق دېگەنلىكىنى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  بولمايدۇ. مەن
 ،كىمكى ئۈممىتىمنىڭ بىرەر ئىشىغا ئىگە بولۇپهللا! ئى »ئاڭلىغانىدىم: 
ا قىيىنچىلىق تۇغدۇرسا، سەنمۇ ئۇنىڭغا قىيىنچىلىق ئاندىن ئۇالرغ

كىمكى ئۈممىتىمنىڭ بىرەر ئىشىغا ئىگە بولۇپ، ئاندىن ئۇالرغا  ؛تۇغدۇرغىن
 ②.«①مېھرىبان بولغايسەنقىلسا، سەنمۇ ئۇنىڭغا  مېھرىبانلىق

صنفان من أمتي ال تنالهام » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا عن رسول  ،عنههللا عن أيب أمامة ريض . 414

 .«ظلوم غشوم وكل غال مارقشفاعتي: إمام 

 ملسو هيلع هللا ىلصرەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  ئەبۇ ئۇمامە. 444
ئۈممىتىم ئىچىدىن مۇنداق ئىككى تۈرلۈك كىشى : »مۇنداق دېگەن

ندا دى ،يەنە بىرى ؛ئەمىر ، تاش يۈرەكزالىم ،شاپائىتىمگە ئېرىشەلمەيدۇ: بىرى
 ③.«)يەنى خاۋارىجالر( كەتكەن كىشى چېكىدىن ئاشۇرۇۋېتىپ، دىندىن چىقىپ

بني أمرين قط إال  ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنها، أنها قالت: ما خري رسول هللا عن عائشة ريض . 415

                                                            
 —مەنىسى  مېھرىبانلىقنىڭبەزىلەر: >»: ەيدۇدمۇنداق بۇ ھەدىسنى شەرھىلەپ ئىبنى ئۇسەيمىن  ①

رىشىڭ< دەپ گۇمان قىلىدۇ، ئەمەلىيەتتە ىبكىشىلەرگە ئارزۇ قىلغان ۋە خالىغان نەرسىسىنى كەلتۈرۈپ 
ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىنىڭ بۇيرۇقى بويىچە كىشىلەر بىلەن هللا  —دېگەن  مېھىرىبانلىقئۇنداق ئەمەس. 

ۋە يېقىنالشتۇرۇش يولىدا ماڭغىن؛ كىشىلەرگە  لىقمېھىرىبانمۇئامىلە قىلىشىڭدۇر. كىشىلەر بىلەن 
سالمىغىن؛ ئەگەر سەن  قىيىنچىلىقۋە ئۇنىڭ ئەلچىسىنىڭ بۇيرۇقى بولمىغان نەرسىلەردە هللا 

ن سالساڭ، سە قىيىنچىلىقۋە ئۇنىڭ ئەلچىسىنىڭ بۇيرۇقى بولمىغان نەرسىلەردە هللا كىشىلەرگە 
نىڭ ساڭا تائاالهللا ىككىنچى تەرەپ بولسا ھەدىستىكى ئىككىنچى تەرەپكە كىرىپ قالىسەن. ئۇ ئ

قا هللا، (ئىجاۋەتتۇر شەكسىز دۇئاسى نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصقىلىنغان بەددۇئادۇر )رەسۇلۇلالھ  اسېلىشق قىيىنچىلىق
ۋە ئۇنىڭ ئەلچىسىنىڭ بۇيرۇقى بولمىغان نەرسىلەردە هللا سېغىنىپ پاناھ تىلەيمىز. ئەگەر بىر كىشى 

اكى ي ئۇ كىشىنىڭ بەدىنىگە، ياكى قەلبىگە، ياكى ئەھلىگە ۋەهللا سالسا،  قىيىنچىلىقكىشىلەرگە 
 نىڭ شەرھىسىدىن ئېلىندى(.«رياض الصالحني»)« سالىدۇ قىيىنچىلىقئۇندىن باشقا نەرسىلەردە 

 مۇسلىم توپلىغان. ②
 دېگەن. « ھەسەن»تەبرانى توپلىغان، ئىبنى ھەجەر ۋە ئەلبانى  ③
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 ملسو هيلع هللا ىلصهللا أخذ أيرسهام، ما مل يكن إمثا، فإن كان إمثا كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول 

 .ه، فينتقم بها لل  هللالنفسه يف يشء قط، إال أن تنتهك حرمة 

)دۇنيالىق گە  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر »مۇنداق دەيدۇ:  ئەنھا ۇرەزىيەلالھئائىشە . 442
 لىقىى ئىشنىڭ بىرىنى تالالش ئىختىيارئىكك  ①مۇباھ ئىشالردىن بولغان(

ئەگەر گۇناھ بولمىسىال ئاسانراقىنى تالاليتتى. ئەگەر گۇناھ  ،رىلسەىب
كىشىلەرنىڭ ئىچىدە گۇناھتىن ئەڭ يىراق  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،بولىدىغان بولسا

ھەرگىزمۇ بىرەر ئىشتا ئۆزى ئۈچۈن ئىنتىقام  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ۇرىدىغىنى ئىدى.ت
ئۈچۈن ئىنتىقام  هللانىڭ ھۆرمىتى ھاقارەتلەنگەندە هللائالمايتتى، پەقەت 

 ②.«ئاالتتى
دخل  ــملسو هيلع هللا ىلص هللا وكان من أصحاب رسول ــ أن عائذ بن عمرو ، عن الحسن البرصي. 416

إن رش الرعاء »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا بن زياد فقال: أي بني، إين سمعت رسول هللا عىل عبيد 

 . «الحطمة، فإياك أن تكون منهم

نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھھەسەن بەسرى )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دەيدۇ: . 446
ساھابىلىرىدىن بولغان ئائىز ئىبنى ئەمىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇبەيدۇلالھ ئىبنى 

مۇنداق  نىڭملسو هيلع هللا ىلص  ئى ئوغلۇم، مەن رەسۇلۇلالھ»قېشىغا كىرىپ: زىيادنىڭ 
دېگەنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم: >مەسئۇلالرنىڭ ئەڭ ئەسكىسى تاش يۈرەك 

 ③«.زالىمالردۇر، سەن شۇنداقالردىن بولۇپ قېلىشتىن ساقالنغىن<
من ال يرحم الناس : »ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه قال: قال رسول هللا ريض هللا عن جرير بن عبد . 417

 .هللا«ال يرحمه 

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى،  جەرىر ئىبنى ئابدۇلالھ. 447
مۇ هللاكىمكى كىشىلەرگە رەھىم قىلمايدىكەن، : »مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 ④«.ئۇنىڭغا رەھىم قىلمايدۇ
يرسوا وال تعرسوا، وبرشوا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعنه، عن النبي هللا ريض  عن أنس بن مالك. 418

 .«وال تنفروا

                                                            
 دىن ئېلىندى.«فتح الباري»تىرناق ئىچىدىكى ئىزاھات  ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ③
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ④
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قىلىنىدۇكى،  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى مالىكئەنەس . 448
 خۇش .رماڭالرنالشتۇيىىرۇڭالر، قالشتۇئاسان» :دېگەن مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر

 ①«.تىۋەتمەڭالرىركئۈالر، بىرىڭشارەت ېب
يرسوا وال تعرسوا، وسكنوا : »ملسو هيلع هللا ىلصعنه قال: قال النبي هللا عن أنس بن مالك ريض و . 419

 .«وال تنفروا

قىلىنىدۇكى،  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى مالىكئەنەس . 449
 .رماڭالرنالشتۇيىىرۇڭالر، قالشتۇئاسان» :دېگەن مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر

 ②«.تىۋەتمەڭالرىركئۈ، خاتىرجەم قىلىڭالر

 جامائەتنىڭ بىرلىكىنى ساقالش (6)

ْنِبَعاَثُهْم فََثَبََطُهْم َوِقيَل اقُْعُدوا َمَع مۇنداق دەيدۇ:  تائاالهللا  ُ ا  الَْقاعّّديَن ﴿َولَِكْن َكِرهَ اّلَلَ
 هللالېكىن » ۞ لَْو َخَرُجوا ّفيُكْم َما َزاُدوُكْم إََّلَ َخَباًَل َوَْلَْوَضُعوا ّخََللَُكْم َيْبُغوَنُكُم الّْفْتَنَة﴾

( غا ھۇرۇنلۇقنى سېلىپئۇالرنىڭ چىقىشىنى ياقتۇرمىدى، )ئۇالرنىڭ دىللىرى
ئۆيلىرىدە قېلىپ قالغۇچىالر >( :ئۇالرنىڭ ئىرادىسىنى سۇندۇردى. )ئۇالرغا

[. 46] دېيىلدى <ئاجىزالر( بىلەن قېلىڭالر ۋە )يەنى ئايالالر، كىچىك بالىالر
-ئەگەر ئۇالر سىلەر بىلەن بىرلىكتە چىققان بولسا ئاراڭالردا پەقەت پىتنە

ڭالرغا بۆلگۈنچىلىك سېلىش ئۈچۈن چوقۇم پاساتنى كۆپەيتەتتى، ئارا
 ③«.سۇخەنچىلىك بىلەن شۇغۇللىناتتى

يا عائشة، لوال أن قومك حديث »قال لها:  ملسو هيلع هللا ىلصعنها: أن النبي هللا عن عائشة ريض . 411

عهد بجاهلية ألمرت بالبيت، فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه، وألزقته باألرض، وجعلت له 

 .«بابني، بابا رشقيا، وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم

 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن نەقىل قىلىنىدۇكى، . 414
ئى ئائىشە! ئەگەر قەۋمىڭ جاھىلىيەتتىن يېڭىال » دېگەن: مۇنداقئۇنىڭغا 

قول ئۈزمىگەن بولسا ئىدى، مەن بەيتۇلالھنى چېقىشقا بۇيرۇپ، ئۇنىڭدىن 
چىقىرىۋېتىلگەن يەرلەرنى قوشۇپ، ئىشىكىنى يەر بىلەن تەڭ قىلىپ 

تتىم، ئاندىن ئۇنىڭ شەرق ۋە غەرب تەرىپىگە بىردىن ئىككى ئىشىك سالدۇرا
                                                            

 بۇخارى توپلىغان. ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -47ئايەتنىڭ بىر قىسمى ۋە  -46تەۋبە سۈرە  ③



  

258 

ھەمدە بەيتۇلالھنى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇلىغا  مقويغۇزاتتى
 ②.«①يەتكۈزەتتىم

أن بعض الصحابة متاروا يف آية من القرآن  ،عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 411

بهذا أهلكت األمم  ،مهال يا قوم»مغضبا وقال: هللا ملسو هيلع هللا ىلص فخرج رسول  ،حتى ارتفعت أصواتهم

 «.من قبلكم باختالفهم عىل أنبيائهم ورضبهم الكتب بعضها ببعض

نەقىل سىدىن بوۋىئۇ چوڭ  ،ئىبنى شۇئەيب دادىسىدىنئەمر . 411
بەزى ساھابىلەر قۇرئان كەرىمنىڭ بىر ئايىتىدە  :دەيدۇمۇنداق قىلىپ 
مبەر . پەيغەىكەتتپ ۈھەتتا ئۇالرنىڭ ئاۋازلىرى كۆتۈرۈل ىپ قېلىپشىلمۇنازىرى

 ! ئى خااليىق،توختاڭالر»لەنگەن ھالەتتە چىقىپ مۇنداق دېدى: پغەزە ملسو هيلع هللا ىلص
ڭ نىپەيغەمبەرلىرىيەنى  ،سىلەردىن ئىلگىرىكى ئۈممەتلەر مۇشۇ سەۋەبتىن

ۋە كىتابالرنىڭ بەزىسىنى بەزىسىگە بۇيرۇقلىرىغا خىالپلىق قىلغانلىقى 
 ③«.غانسوقۇشتۇرغانلىقى سەۋەبىدىن ھاالك قىلىن

يوم  ملسو هيلع هللا ىلصعىل رسوله هللا عنه قال: ملا أفاء هللا بن زيد بن عاصم ريض هللا عن عبد . 412

حنني، قسم يف الناس يف املؤلفة قلوبهم، ومل يعط األنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ مل 

هللا يا معرش األنصار، أمل أجدكم ضالال فهداكم »يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: 

 هللاكلام قال شيئا قالوا: « ؟!يبهللا وعالة فأغناكم  ؟!يبهللا وكنتم متفرقني فألفكم  ؟!يب

 .ورسوله أمن

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:  ئابدۇلالھ ئىبنى زەيد ئىبنى ئاسىم. 412
 گە غەنىيمەت ئاتا قىلغاندا، ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  تائاال هللاھۇنەين غازىتى كۈنى 

ئۇ غەنىيمەتلەرنى قەلبلىرى ئىسالمغا مايىل قىلىنغان  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
كىشىلەرگە تەقسىم قىلىپ بىرىپ، ئەنسارىالرغا ھېچنېمە بەرمىدى. شۇنىڭ 
بىلەن، ئۇالرنىڭ كۆڭلىدە نارازىلىق پەيدا بولدى چۈنكى ئۇالر باشقىالر 

نۇتۇق  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئېرىشكەن غەنىيمەتكە ئېرىشەلمىگەن ئىدى. ئاندىن 
ئى ئەنسارىالر! مەن كېلىشتىن بۇرۇن سىلەر ئازغۇنلۇقتا ئىدىڭالر، »سۆزلەپ: 

سىلەرنى مەن ئارقىلىق ھىدايەتكە باشلىمىدىمۇ؟! چېچىالڭغۇ ئىدىڭالر،  هللا
                                                            

رۇپ چىقىشتىن كۆرە، ئۇنى ئۆز پېتىچە قالدۇرۇشنى مۇۋاپىق نىڭ كەئبىنى قايتا قۇ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ①
 كۆرگەنلىكىنىڭ سەۋەبى بولسا بۆلۈنۈش ۋە ئىختىالپتىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئىدى ـــ تۈزگۈچىدىن.

 بۇخارى توپلىغان. ②
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد توپلىغان، ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت  ③
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 هللاسىلەرنى مەن ئارقىلىق بىرلەشتۈرمىدىمۇ؟! كەمبەغەل ئىدىڭالر،  هللا
ىم تھەربىر قې ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر دېدى. « سىلەرنى مەن ئارقىلىق باي قىلمىدىمۇ؟!

ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بىزگە ھەممە نەرسىدىن ئۈستۈن  هللا»سورىغاندا ئۇالر: 
 ①دېدى.« ۋە قەدىرلىك

مبنى ركعتني، وأبو بكر بعده، ملسو هيلع هللا ىلص هللا عنه قال: صىل رسول هللا عن ابن عمر ريض . 413

  .وعمر بعد أيب بكر، وعثامن صدرا من خالفته، ثم إن عثامن صىل بعد أربعا

 .اإلمام صىل أربعا، وإذا صالها وحده صىل ركعتني فكان ابن عمر إذا صىل مع

مىنادا  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر »ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 413
 ۇمئىككى رەكئەت ئوقۇدى، ئۇنىڭدىن كېيىن ئەبۇبەكرىنامازنى )قەسىر قىلىپ( 

 .ئىككى رەكئەت ئوقۇدى مۇئىككى رەكئەت ئوقۇدى، ئەبۇ بەكرىدىن كېيىن ئۆمەر
 كېيىن ،ئىككى رەكئەت ئوقۇدى ەلىپە بولۇپ دەسلەپكى مەزگىللەردەئوسمان خ

 .«تۆت رەكئەت ئوقۇدى
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ )جامائەتنىڭ بىرلىكىنى ساقالش ئۈچۈن( ئىبنى ئۆمەر 

 ②.يالغۇز ئوقۇسا ئىككى رەكئەت ئوقۇيتتى ،ئىمام بىلەن ئوقۇسا تۆت رەكئەت
فقيل له: عبت عىل عثامن ثم صليت أربعا؟ قال: الخالف  ،صىل أربعاهللا أن عبد . 414

 .رش

تۆت رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ )مىنادا( نامازنى ئىبنى مەسئۇد  لالھئابدۇ. 414
تۆت رەكئەت ئۆزۈڭ  ئەيىبلەپئوسماننى »: دىنئۇنىڭ وقۇغانىدى، بىرىرەكئەت ئ

 ئىختىالپ»: ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ دەپ سورىدى.« ؟سەنمئوقۇ
 ③.دېدى «ياماندۇر

 جامائەت ئەزالىرىنىڭ ئىمانىي تەييارلىقىغا كۆڭۈل بۆلۈش (7)

ُ عَََل الُْمْؤِمِننَي إِْذ َبَعَث ِفهِْيْ َرُسوًَل ِمْن أَْنُفِسِهْم َيْتلُو : دەيدۇ مۇنداق تائاال هللا ﴿لََقْد َمَنَ اّلَلَ
هِْيْ َوُيَعلَُِمُهُم الِْكَتاَب  َكِ ْ آَياتِِه َوُيَز »هللا  ﴾َوالِْحْكَمَة َوإِْن كَاُنوا ِمْن قَْبُل لَِفي َضًَلٍل ُمِبنٍي  عَلهَْْيِ

نىڭ ئايەتلىرىنى تىالۋەت قىلىدىغان، ئۇالرنى )گۇناھالردىن( هللامۇئمىنلەرگە 
پاك قىلىدىغان، ئۇالرغا كىتابنى ۋە ھېكمەتنى )يەنى قۇرئان ۋە سۈننەتنى( 

                                                            
 بۇخارى توپلىغان. ①
 توپلىغان.مۇسلىم  ②
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد توپلىغان، ئىبنى ھەجەر ۋە ئەلبانى  ③
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ئەۋەتىپ، ئۇالرغا چوڭ ئېھسان ئۆگىتىدىغان، ئۆزلىرىدىن بولغان بىر پەيغەمبەر 
 .①«قىلدى؛ ھالبۇكى، ئۇالر بۇرۇن ئوچۇق گۇمراھلىقتا ئىدى

 ﴾﴿اْدعُ إََِل َسِبيِل َرَبَِك بِالِْحْكَمِة َوالَْمْوِعَظِة الَْحَسَنةِ : دەيدۇ يەنە مۇنداق تائاال هللا
 نەسىھەت بىلەن دەۋەت-ھېكمەتلىك ئۇسلۇبتا ياخشى ۋەز ڭنىڭ يولىغارەببى»

 .②«قىلغىن
﴿َولَْتُكْن ِمْنُكْم أَُمَة  َيْدُعوَن إََِل الَْخْْيِ َوَيأُْمُروَن بِالَْمْعُروِف : دەيدۇ يەنە مۇنداق تائاال هللا

سىلەرنىڭ ئاراڭالردا خەيرلىك ئىشالرغا » ﴾َوَيْنَهْوَن َعِن الُْمْنَكِر َوأُولَِئَك ُهُم الُْمْفلُِحوَن 
يامان ئىشالرنى مەنئى قىلىدىغان دەۋەت قىلىدىغان، ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇپ، 

 .③«بىر جامائە بولسۇن؛ ئەنە شۇالر مەقسىتىگە ئېرىشكۈچىلەردۇر
بن زياد، عاد معقل بن يسار يف مرضه الذي مات فيه، هللا عن الحسن، أن عبيد . 415

ما من »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص، سمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلصهللا فقال له معقل إين محدثك حديثا سمعته من رسول 

 .«فلم يحطها بنصيحة، إال مل يجد رائحة الجنة رعية،هللا عبد اسرتعاه 

 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ل ئىبنى يەسار مۇزنىقىھەسەن مۇنداق دەيدۇ: مەئ. 412
ۇ ئ ، شۇ كېسىلى بىلەن ۋاپات تاپتى.قېلىپ بىر كېسەلگە گىرىپتار بولۇپ

 گەن ئىدى،بەيدۇلالھ ئىبنى زىياد ئۇنى يوقالپ كىرۇئسەكراتتىكى ۋاقتىدا 
 ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھمەن ساڭا » مۇنداق دېدى:رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇنىڭغا ل ىمەئق

نىڭ مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلص . مەن رەسۇلۇلالھبىرەيدىن ئاڭلىغان بىر ھەدىسنى سۆزلەپ 
ىپ ېسن هللادېگەنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم: >بىرەر قەۋمگە مەسئۇل بولۇشىنى 

بىلەن ئۇالرغا كۆڭۈل بۆلمىسە،  قىلغان كىشى سەمىمىي كۆيۈنۈشلىرى
 ④«.ننەتنىڭ پۇرىقىنىمۇ پۇرىيالمايدۇ<جە

يذكر الناس يف كل خميس فقال له هللا عنه قال: كان عبد هللا ريض  عن أيب وائل. 416

رجل: يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم؟ قال: أما إنه مينعني من ذلك أين أكره أن 

 .يتخولنا بها، مخافة السآمة علينا ملسو هيلع هللا ىلصأملكم، وإين أتخولكم باملوعظة، كام كان النبي 

ئەبۇ ۋائىل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد . 416

                                                            
 ئايەت. -164ئال ئىمران سۈرە  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -122نەھل سۈرە  ②
 ئايەت. -144ئال ئىمران سۈرە  ③
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ④
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نەسىھەت قىالتتى. –رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھەر پەيشەنبە كۈنى كىشىلەرگە ۋەز
–ئى ئەبۇ ئابدۇراھمان! مەن سېنىڭ بىزگە ھەر كۈنى ۋەز»بىرەيلەن ئۇنىڭغا: 
دېگەنىدى، ئابدۇلالھ ئىبنى « نى بەكمۇ ئارزۇ قىلىمەننەسىھەت قىلىشىڭ

مەن سىلەرنى زېرىكتۈرۈپ قويماسلىق ئۈچۈن »مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: 
بىزنىڭ زېرىكىپ قىلىشىمىزدىن  ملسو هيلع هللا ىلصمۇشۇنداق قىلىۋاتىمەن. پەيغەمبەر 

نەسىھەت قىالتتى، خۇددى شۇنىڭدەك، مەنمۇ –ئارىالپ ۋەز–ئەنسىرەپ ئارىالپ
 ①دېدى.« نەسىھەت قىلىمەن–ئارىالپ ۋەز–رىالپسىلەرگە ئا
موعظة ذرفت  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  عنه قال: وعظنا رسولهللا العرباض بن سارية ريض عن . 417

 .منها العيون، ووجلت منها القلوب

رەسۇلۇلالھ »ئىرباز ئىبنى سەرىيە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 417
نەسىھەت قىلدىكى، كۆزلەردىن ياشالر تۆكۈلۈپ، قەلبلەر -بىزگە بىر ۋەز ملسو هيلع هللا ىلص

 ②«.تىترەپ كەتتى

 قول ئاستىدىكى كىشىلەردىن يامان گۇمان قىلماسلىق (8)

َنّ إّْثٌم  :مۇنداق دەيدۇتائاال  هللا َنّ إَّنَ بَْعَض الَظَ ﴿َيا أََيَُها الََّذيَن آَمُنوا اْجَتّنُبوا َكّثًْيا ّمَن الَظَ
ُسوا﴾  ئى مۇئمىنلەر! نۇرغۇن گۇمانالردىن ساقلىنىڭالر )يەنى كىشىلەرگە »َوََل َتَجَسَ

گۇمانخورلۇق قىلماڭالر(، بەزى گۇمانالر ھەقىقەتەن گۇناھتۇر، )مۇئمىنلەرنىڭ 
 ③«.نى( ئىزدىمەڭالرئەيىبى

إن األمري إذا ابتغى الريبة ىف » :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبى  ،عنههللا أىب أمامة ريض عن . 418

 .«الناس أفسدهم

 ملسو هيلع هللا ىلصقىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىلئەبۇ ئۇمامە . 418
قول ئاستىدىكىلەرگە گۇمان بىلەن مۇئامىلە ئەگەر باشلىق » مۇنداق دېگەن:

 ④.«ئۇالرنى بۇزۇپ قويىدۇ، قىلسا
إياكم والظن، فإن الظن أكذب »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه، أن رسول هللا عن أيب هريرة ريض . 419

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 دېگەن.« سەھىھ»توپلىغان، ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت ئەھمەد ۋە ئىبنى ماجە  ②
 .نىڭ بىر قىسمىئايەت -12ھۇجۇرات سۈرە  ③
دېگەن، شۇئەيب ئەرنەئۇت ۋە سۇيۇتى « سەھىھ»توپلىغان؛ ئەلبانى  ئەبۇ داۋۇد، ئەھمەد ۋە ھاكىم ④
 دېگەن.« ھەسەن»
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 «.الحديث، وال تحسسوا، وال تجسسوا

 ھرەسۇلۇلال كى،دۇىنىدىن نەقىل قىلرەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە . 419
گۇمان قىلىش گۇمان قىلىشتىن ھەزەر ئەيلەڭالر چۈنكى »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص

بىرىڭالرنىڭ ئەيبىنى -سۆزلەرنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ يالغىنىدۇر. بىر
 ①«.كولىماڭالر، جاسۇسلۇق قىلىشماڭالر

يا معرش من آمن هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »عنه قال: قال رسول هللا عن أيب برزة األسلمي ريض . 421

ع اتب بلسانه، ومل يدخل اإلميان قلبه، ال تغتابوا املسلمني، وال تتبعوا عوراتهم، فإنه من

 .«عورته يفضحه يف بيتههللا عورته، ومن يتبع هللا عوراتهم يتبع 

 كى،دۇىنىدىن نەقىل قىلرەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەسلەمى ئەبۇ بەرزە . 424
بىراق دىلىغا  مۇسۇلمان بولغان دائى تىلى»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

-ئەيب، نىڭ غەيۋىتىنى قىلماڭالر! مۇسۇلمانالرئىمان كىرمىگەنلەر
ىنى بقانداق بىر كىشى قېرىندىشىنىڭ ئەي .كوچىلىماڭالر نۇقسانلىرىنى
ى ىنببىر كىشىنىڭ ئەيىهللا  ؛ىنى كوچىاليدۇبئۇنىڭ ئەيهللا كوچىلىسا، 

 ②«.كوچىلىسا، ئۇنى ئۆيىنىڭ ئىچىدە بولسىمۇ رەسۋا قىلىۋېتىدۇ
 

 باب -56

قوشۇن ئەزالىرىنىڭ ئەمىر ئالدىدىكى 
 مەجبۇرىيەتلىرى

گۇناھ بولمايدىغان ئىشالردا ئەمىرنىڭ سۆزىنى ئاڭالش ۋە  (1)
 ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىش

ُسوَل َوأُوِّل اْْلَْمّر : مۇنداق دەيدۇتائاال  هللا َ َوأَّطيُعوا الَرَ ﴿َيا أََيَُها الََّذيَن آَمُنوا أَّطيُعوا الَِلَ
قا، پەيغەمبەرگە ۋە ئۆزۈڭالردىن بولغان ئىش هللائى مۇئمىنلەر! »ّمْنُكْم﴾ 

                                                            
 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ①
 دېگەن.« سەھىھ»توپلىغان؛ ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت  ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى ۋە ئەھمەد ②
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 ②«.ئىتائەت قىلىڭالر ①ئۈستىدىكىلەرگە
، هللامن أطاعني فقد أطاع هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »عنه قال: قال رسول هللا عن أيب هريرة ريض . 421

 «.، ومن يطع األمري فقد أطاعني، ومن يعص األمري فقد عصاينهللاومن عصاين فقد عىص 

 ھرەسۇلۇلال كى،دۇىنىدىن نەقىل قىلرەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە . 421
قا ئىتائەت قىلغان هللاكىمكى ماڭا ئىتائەت قىلسا، »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص

قا ئاسىيلىق قىلغان بولىدۇ. هللاكىمكى ماڭا ئاسىيلىق قىلسا،  ؛بولىدۇ
كىمكى  ؛كىمكى ئەمىرگە ئىتائەت قىلسا، ماڭا ئىتائەت قىلغان بولىدۇ

 ③.«ئەمىرگە ئاسىيلىق قىلسا، ماڭا ئاسىيلىق قىلغان بولىدۇ
تعس عبد الدينار وعبد الدرهم »قال: ملسو هيلع هللا ىلص عنه، عن النبي هللا عن أيب هريرة ريض . 422

وإذا شيك فال انتقش،  ،وإن مل يعط سخط، تعس وانتكس ،إن أعطي ريض ،وعبد الخميصة

مغربة قدماه، إن كان يف الحراسة  أشعث رأسه ،هللاطوىب لعبد آخذ بعنان فرسه يف سبيل 

كان يف الحراسة، وإن كان يف الساقة كان يف الساقة، إذا استأذن مل يؤذن له، وإن شفع مل 

 .«يشفع

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر . 422
رھەم ۋە كەشتىلەنگەن رەڭلىك كىيىمنىڭ ەدىنار، د»: دېگەن مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص

 مىسەبىرىل ،سە رازى بولىدۇبىرىل! ئەگەر ئۇالرغا سۇنھاالك بول قۇللىرى
ڭغا ئۇنى ھاالك بولسۇن، كېسەل ۋە خارلىقتىن قۇتۇاللمىسۇن! .ئاچچىقاليدۇ

تىكەن كىرسە چىقىرىلمىسۇن! چېچى چۇۋۇق، ئىككى قەدىمى توپىغا 
ە كىشىگ تۇرغان تۇتۇپ يۈگىنىنى ئېتىنىڭ يولىدا هللاھالەتتە مىلەنگەن 

قويسا، ھارىستا تۇرىدۇ؛  ④تۇرۇشقا ئەگەر ئۇنى ھارىستا كى،خۇش مۇبارەك بولسۇن
ەيدۇ؛ مبىرىل رۇخسەتسورىسا،  رۇخسەتئارقا سەپتە قويسا، ئارقا سەپتە بولىدۇ؛ 
 ⑤«.بۇل قىلىنمايدۇوشاپائەت قىلماقچى بولسا، شاپائىتى ق

                                                            
)مۇسۇلمانالردىن  ئاستىغائىش ئۈستىدىكىلەرنىڭ »ئىبنى تەيمىيە )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دەيدۇ:  ①

ئىش ئۈستىدىكىلەرنىڭ  ئۇالرئادەملەر كىرىپ كېتىدۇ چۈنكى  ئەگىشىلىدىغانھەرقانداق بولغان( 
 (.بەت -174توم  -28 «وع الفتاوىمجم»« )قاتارىدىن ھېسابلىنىدۇ

 .نىڭ بىر قىسمىئايەت -29نىسا سۈرە  ②
 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ③
 قاراۋۇللۇقتا تۇرۇش. .مىنىنى قوغداپ پوستتا تۇرۇشېئىسالم ز —ھارىستا تۇرۇش  ④
 .توپلىغانبۇخارى  ⑤
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والطاعة عىل السمع »قال: ملسو هيلع هللا ىلص عنه، عن النبي هللا بن عمر ريض هللا عن عبد . 423

 .«املرء املسلم فيام أحب وكره، ما مل يؤمر مبعصية، فإذا أمر مبعصية فال سمع وال طاعة

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى،  بنى ئۆمەرىئابدۇلالھ ئ. 423
ھەرقانداق بىر مۇسۇلماننىڭ، )ئەمىر( ئۇنى » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

 ائەتئىت پئاڭالگۇناھقا بۇيرۇمىسىال مەيلى ئۇ ياقتۇرسۇن ياكى ياقتۇرمىسۇن 
ا قىلىشق تائەتىۋە ئ قابۇيرۇلسا ئاڭالش قاگۇناھئەگەر تۇر. بۋاجى قىلىشى
 ①«.بولمايدۇ
األنصار، رسية، وأمر عليهم رجال من ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: بعث النبي هللا عن عيل ريض . 424

أن تطيعوين؟ قالوا: بىل، ملسو هيلع هللا ىلص وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم، وقال: أليس قد أمر النبي 

قال: قد عزمت عليكم ملا جمعتم حطبا، وأوقدتم نارا، ثم دخلتم فيها فجمعوا حطبا، فأوقدوا 

ملسو هيلع هللا ىلص نارا، فلام هموا بالدخول، فقام ينظر بعضهم إىل بعض، قال بعضهم: إمنا تبعنا النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص را من النار أفندخلها؟ فبينام هم كذلك، إذ خمدت النار، وسكن غضبه، فذكر للنبي فرا

 .«لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إمنا الطاعة يف املعروف»فقال: 

بىر قوشۇن  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  مۇنداق دەيدۇ: ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 424
تەشكىللەپ، ئۇنىڭغا ئەنسارىالردىن بىرىنى قوماندان قىلدى ۋە 
قوشۇندىكىلەرنىڭ ئۇ قوماندانغا ئىتائەت قىلىشىنى قاتتىق تاپىلىغاندىن 

 (ىسىدا)بىر ئىش توغر قوماندانى . قوشۇنكېيىن مەلۇم بىر جايغا ئەۋەتتى
 لىنىپ:پغەزە

ـــ غان ئەمەسمۇ؟ ۇشقا بۇيرسىلەرنى ماڭا ئىتائەت قىلى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ـ ــ
 ، ئۇالر:ېگەنىدىد

 دى. قوماندان:دې، ـــ شۇنداقـــ 
ئوتۇن يىغىپ كېلىپ ئوت ياققاندىن كېيىن ئۇ ئوتقا  ،ئۇنداقتاـــ 

شۇنداق قىلىپ، ئۇالر ئوتۇن يىغىپ ئوت   .دېدى كىرىشىڭالرنى بۇيرۇيمەن! ـــ
 :بىرىگە قارىشىپ-بىرياقتى. ئاندىن ئوتقا كىرىشكە تەمشەلگەندە، بەزىلەر 

گە ئەگەشكەن تۇرساق، يەنە  ملسو هيلع هللا ىلصدوزاخ ئوتىدىن قېچىپ پەيغەمبەر بىز ـــ 
تارتىش قىلىپ بىر قارارغا -ئۇالر تاالشدېيىشتى.  ئوتقا كىرەمدۇق؟! ـــ

 كېيىن،ئاچچىقى ياندى. ئۆچۈپ قالدى، قومانداننىڭمۇ  ئوت كېلىپ بولغۇچە

                                                            
 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ①
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 :ملسو هيلع هللا ىلصگە ئېيتىلغان ئىدى، پەيغەمبەر  ملسو هيلع هللا ىلصۇ ئىش پەيغەمبەر ب
ەت ئىتائچىقالمايتتى. مەڭگۈ ئەگەر ئۇالر ئوتقا كىرگەن بولسا، ئوتتىن ـــ 
 ①دېدى. ، ـــتوغرا ئىشالردا بولىدۇپەقەت دېگەن  قىلىش
عن جنادة بن أيب أمية قال: دخلنا عىل عبادة بن الصامت وهو مريض، فقلنا: . 425

هللا فقال: دعانا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص به سمعته من رسول هللا ، بحديث ينفع هللاحدثنا أصلحك 

أن بايعنا عىل السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا، »فبايعناه، فكان فيام أخذ علينا: ملسو هيلع هللا ىلص 

إال أن تروا كفرا بواحا عندكم من »، قال: «وعرسنا ويرسنا، وأثرة علينا، وأن ال ننازع األمر أهله

 .«فيه برهانهللا 

ئۇمەييە مۇنداق دەيدۇ: ئۇبادە ئىبنى سامىت جۇنادە ئىبنى ئەبۇ . 422
كېسىلىڭگە شىپالىق  هللا»ئاغرىپ قالغاندا بىز ئۇنى يوقالپ باردۇق ۋە: 

دىن ئاڭلىغان بىرەر ھەدىسنى سۆزلەپ بەرگىن،  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر بەرسۇن! بىزگە
« ئۇ ھەدىسنى بىز ئۈچۈن مەنپەئەتلىك قىلىپ قالسا ئەجەپ ئەمەس هللا

بىزنى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئەقەبە كېچىسى( »)دى: دېگەنىدۇق، ئۇ مۇنداق دې
خۇش ش ياققان ۋە ۇخدىن بىزئۇ  .بەيئەت قىلدۇق چاقىردى، بىز ئۇنىڭغا

 ۇنتا بولسقىيىنچىلىق ۋە ئاسانچىلىقە بولسۇن، ياقمىغان ھالەتلىرىمىزد
ئىتائەت قىلىشقا؛ ئىش  نىڭ سۆزىنى ئاڭالپ، ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

غان سىيەتچىلىك قىلخبەرمەستىن شەبىزگە ھەققىمىزنى ئۈستىدىكىلىرىمىز 
بەيئەت ئالدى.  ھالەتتىمۇ، ئەمىرلىكنى ئۇنىڭ ئەھلىدىن تاالشماسلىققا

كىن سىلەر ئوچۇق كۇفرىنى كۆرسەڭالر، سىلەرنىڭ ئۇنىڭ كاپىر ېلئاندىن: >
 ②«.دېدى <تەرىپىدىن پاكىتىڭالر بولسا، تاالشساڭالر بولىدۇ هللا غاىبولغانلىق
بن عمرو هللا عبد رب الكعبة قال: دخلت املسجد فإذا عبد عن عبد الرحمن بن . 426

بن العاص جالس يف ظل الكعبة، والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه، فقال: كنا 

يف سفر، فنزلنا منزال فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو هللا ملسو هيلع هللا ىلص مع رسول 

فقال: هللا ملسو هيلع هللا ىلص اجتمعنا إىل رسول الصالة جامعة، فهللا ملسو هيلع هللا ىلص: يف جرشه، إذ نادى منادي رسول 

" إنه مل يكن نبي قبيل إال كان حقا عليه أن يدل أمته عىل خري ما يعلمه لهم، وينذرهم رش ما 

يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها يف أولها، وسيصيب آخرها بالء، وأمور تنكرونها، 

                                                            
 ۋە مۇسلىم توپلىغان.بۇخارى  ①
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 مهلكتي، ثم تنكشفوتجيء فتنة فريقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول املؤمن: هذه 

وتجيء الفتنة، فيقول املؤمن: هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار، ويدخل الجنة، فلتأته 

واليوم اآلخر، وليأت إىل الناس الذي يحب أن يؤىت إليه، ومن بايع إماما  هبالل  منيته وهو يؤمن 

فأعطاه صفقة يده، ومثرة قلبه، فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فارضبوا عنق اآلخر 

؟ فأهوى إىل أذنيه، هللا ملسو هيلع هللا ىلصآنت سمعت هذا من رسول هللا "، فدنوت منه، فقلت له: أنشدك 

، فقلت له: هذا ابن عمك معاوية، يأمرنا أن «اي، ووعاه قلبيسمعته أذن»وقلبه بيديه، وقال: 

﴿َيا أََيَُها الََّذيَن آَمُنوا ََل َتأْكُلُوا أَْمَوالَُكْم يقول: هللا نأكل أموالنا بيننا بالباطل، ونقتل أنفسنا، و
َ كَاَن بُّكْم َرّحيًماَبْيَنُكْم بّالَْباّطّل إََّلَ أَْن َتُكوَن تَّجاَرةً َعْن َتَراٍض ّمْنُكْم َوََل َتْقتُ   ﴾لُوا أَْنُفَسُكْم إَّنَ الَِلَ

 هللا«.، واعصه يف معصية هللاأطعه يف طاعة »[ قال: فسكت ساعة، ثم قال: 29]النساء: 

ئابدۇراھمان ئىبنى ئەبدى رەببۇلكەئبە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق . 426
ئىبنى ئاس  ئىبنى ئەمر ھئابدۇلالدەيدۇ: مەسجىدكە كىرىپ قارىسام 

ەزىيەلالھۇ ئەنھۇ كەئبىنىڭ سايىسىدا ئولتۇرغان بولۇپ، كىشىلەر ئۇنىڭ ر
ئەتراپىغا يىغىلىۋالغانىكەن. مەنمۇ ئۇالرنىڭ يېنىغا بېرىپ، ئۇنىڭ ئالدىدا 

بىللە سەپەرگە چىقىپ  بىلەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر : ]بىز مۇنداق دېدى ئولتۇردۇم. ئۇ
بىر جايغا بېرىپ چۈشتۇق. بەزىلىرىمىز چېدىرلىرىمىزنى تۈزەۋاتاتتۇق، 
بەزىلىرىمىز ئوقيا ئېتىش مۇسابىقىسى قىلىۋاتاتتۇق، يەنە بەزىلىرىمىز 

 نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر يايالقتا ئۇالغلىرىمىزنى ئوتلىتىۋاتاتتۇق. ئۇشتۇمتۇت 
دەپ چاقىردى. شۇنىڭ بىلەن، « جامائەت نامىزىغا كېلىڭالر»جاكارچىسى: 

مۇنداق دېدى:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر نىڭ ئەتراپىغا يىغىلغانىدۇق،  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر بىز 
مەندىن بۇرۇن ئۆتكەن ھەرقانداق پەيغەمبەرنىڭ زىممىسىگە ئۆز ئۈممىتى »

ئۈچۈن ياخشى دەپ بىلگەن نەرسىگە ئۇالرنى يېتەكلەش ۋە ئۇالرغا يامان دەپ 
ئاگاھالندۇرۇش مەجبۇرىيىتى يۈكلەنگەن ئىدى. بۇ بىلگەن نەرسىدىن ئۇالرنى 

ئۈممەتكە كەلسەك، ئۇالرنىڭ ئاۋۋالقىلىرى پىتنىدىن ئامان قالىدۇ ئەمما 
كېيىنكىلىرىگە تۈرلۈك بااليىئاپەت ۋە سىلەر بىلمەيدىغان يامان ئىشالر يۈز 

. شۇنداق بىر پىتنىلەر كېلىدۇكى، باشتا كەلگەن پىتنىلەر كېيىن بىرىدۇ
پىتنىلەرگە سېلىشتۇرغاندا ھېچنەرسىگە ئەرزىمەي قالىدۇ. يەنە كەلگەن 

شۇنداق پىتنىلەر كېلىدۇكى، مۇئمىن كىشى: >بۇ مېنى ھاالك قىلىدىغان 
بولدى< دەپ تۇرغاندا ئۇ پىتنە كۆتۈرۈلۈپ كېتىدۇ. كېيىن يەنە بىر پىتنە 
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كېلىپ، مۇئمىن كىشى: >بۇ )پىتنە مېنى ھاالك قىلىدىغان بولدى(، بۇ 
تنە مېنى ھاالك قىلىدىغان بولدى(< دەپ قالىدۇ. قانداق بىر كىشى )پى

 هللاۋاپات تاپقان ۋاقىتتا  ئۇ جەھەننەمدىن قۇتۇالي ۋە جەننەتكە كىرەي دېسە،
. باشقىالرنىڭ ئۆزىگە ىگە ئىمان كەلتۈرگەن ھالەتتە بولسۇنۋە ئاخىرەت كۈن

ە شۇنداق مۇئامىلقانداق مۇئامىلە قىلىشىنى ئارزۇ قىلسا، ئۆزىمۇ باشقىالرغا 
رىپ ساداقىتىنى بىلدۈرگەن بولسا، ىلسۇن. كىمكى بىر خەلىپىگە قول بىق

ىلسۇن. باشقا بىرى كېلىپ ىچە ئۇنىڭغا ئىتائەت قيىتىشتاقىتىنىڭ 
خەلىپىلىكنى تاالشسا، )ئەگەر مەسىلىنى ئۇنىڭ بوينىنى ئۈزمەي  خەلىپىدىن

 .[«الرھەل قىلغىلى بولمىسا( ئۇنىڭ بوينىنى ئۈزۈپ تاشالڭ
شۇنىڭ بىلەن، مەن ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرنىڭ يېنىغا كېلىپ ئۇنىڭدىن: 

 دىن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر نامى بىلەن سورايمەنكى، بۇ ھەدىسنى  نىڭهللاسەندىن »
دەپ سورىغانىدىم، ئۇ قۇلىقى ۋە قەلبىگە قولى بىلەن « ؟ئۆزۈڭ ئاڭلىغانمىدىڭ

 قەلبىمدە لىقىم بىلەن ئاڭلىغان ۋەئۆز قۇ»ئىشارەت قىلىپ تۇرۇپ: 
-ئەمما تاغاڭنىڭ ئوغلى مۇئاۋىيە بىر»دېدى. مەن: « ساقلىۋالغان

ۋە ئۆزىمىزنى ئۆلتۈرۈشكە  ق يول بىلەن يەۋېلىشقابىرىمىزنىڭ مېلىنى ناھە
بىرىڭالرنىڭ -ئى مۇئمىنلەر! بىر>تائاال:  هللابۇيرۇۋاتىدۇ. ھالبۇكى، 

قىمار  ماللىرىنى )ئوغرىلىق، خىيانەت قىلىش، بۇالش، جازانىخورلۇق،
ئويناش قاتارلىق( ناھەق يول بىلەن يەۋالماڭالر، ئىككى تەرەپ رازى بولۇشۇپ 

سېتىق ئارقىلىق ئېرىشىلگەن نەرسە بۇنىڭدىن مۇستەسنا. -قىلىشقان سودا
ھەقىقەتەن  هللابىرىڭالرنى( ئۆلتۈرمەڭالر، -سىلەر ئۆزۈڭالرنى )يەنى بىر
نىدىم، ئۇ بىردەم جىمىپ دېگە« دېگەن تۇرسا ①<سىلەرگە ناھايىتى مېھرىباندۇر

ا قهللا قا ئىتائەت قىلىشقا بۇيرۇسا ئىتائەت قىل،هللا»قالغاندىن كېيىن: 
 ②دېدى.« ئاسىيلىق قىلىشقا بۇيرۇسا، سەنمۇ ئۇنىڭغا ئاسىيلىق قىل

اسمعوا وأطيعوا، وإن هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »عنه قال: قال رسول هللا عن أنس بن مالك ريض . 427

 .«استعمل عليكم عبد حبيش، كأن رأسه زبيبة

 كى،دۇىنىدىن نەقىل قىلرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بنى مالىكىئەنەس ئ. 427

                                                            
 ئايەت. -29سۈرە نىسا  ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
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دەك شى قۇرۇق ئۈزۈمېسىلەرگە بگەرچە »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال
ئاڭالڭالر ۋە  ، ئۇنىڭ بۇيرۇقىنىنسىمۇىقىل )كۆرۈمسىز( قارا قۇل مەسئۇل

 ①«.ڭالرىئىتائەت قىل
يخطب يف حجة الوداع ملسو هيلع هللا ىلص النبي سمعت : عنها قالتهللا عن أم الحصني ريض . 428

 .«، فاسمعوا له وأطيعواهللاولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب »وهو يقول: 

جىدە ەنھا مۇنداق دەيدۇ: ۋىدالىشىش ھەئۇممۇ ھۇسەين رەزىيەلالھۇ ئ. 428
ە گەرچ» :لىكىنى ئاڭلىغانگەنېمۇنداق دخۇتبە سۆزلەپ  نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر مەن 

بىلەن باشالپ ماڭىدىغان بىر قۇل مەسئۇل نىڭ كىتابى هللاسىلەرگە 
 ②«.ئاڭالڭالر ۋە ئىتائەت قىلىڭالر ئۇنىڭ بۇيرۇقىنى ىمۇ،قىلىنس
يخطب يف حجة هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن يحيى بن الحصني، عن أمه قالت: سمعت رسول . 429

واسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبيش مجدع هللا يا أيها الناس، اتقوا »الوداع يقول: 

 «.عز وجلهللا كتاب ما أقام فيكم 

يەھيا ئىبنى ھۇسەين ئانىسىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى نەقىل . 429
نىڭ ۋىدالىشىش ھەجىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى  ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلالقىلىدۇ: مەن 

ىقى قۇل قا تەقۋادارلىق قىلىڭالر، ئەگەر سىلەرگەهللائى خااليىق! »ئاڭلىغان: 
ى بويىچە ھۆكۈم كىتابنىڭ تائاال هللائەمىر بولۇپ، كېسىلگەن قارا قۇل 

 ③«.، ئۇنىڭ سۆزىنى ئاڭالڭالر ۋە ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىڭالرقىلسىال
هللا قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول  عنههللا عن وائل الحرضمي ريض . 431

، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ومينعونا حقنا، فام تأمرنا؟ هللافقال: يا نبي  ملسو هيلع هللا ىلص

فأعرض عنه، ثم سأله، فأعرض عنه، ثم سأله يف الثانية أو يف الثالثة، فجذبه األشعث بن 

 .«اسمعوا وأطيعوا، فإمنا عليهم ما حملوا، وعليكم ما حملتم»قيس، وقال: 

 ئىبنى ەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: سەلەمەۋائىل ھەزرەمى رەزىي. 434
! بىزنىڭ پەيغەمبىرى نىڭهللا ئى»: دىن ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر جۇئفى يەزىد

–بىزنىڭ ھەق پھوقۇقلىرىنى سورا–ئۆزلىرىنىڭ ھەق گەئۈستىمىز
 قاە قىلىشمېبىزنى ن كىشىلەر ئەمىر بولسا، يدىغانھوقۇقلىرىمىزنى بەرمە

                                                            
 توپلىغان.بۇخارى  ①
 توپلىغان. مۇسلىم ②
 دېگەن.« سەھىھ»ۋە تىرمىزى توپلىغان، ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت  ئەھمەد ③
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 ەمەسەل. باشقا تەرەپكە قارىۋالدى ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر سورىغانىدى، دەپ« سەن؟بۇيرۇي
ىم ئۇ ئىككىنچى قېت. يەنە يۈز ئۆرىدى ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر يەنە قايتىالپ سورىغانىدى،

ياكى ئۈچىنچى قېتىم قايتىالپ سورىغانىدى، ئەشئەس ئىبنى قەيس ئۇنى 
ۋە  ئاڭالڭالرسۆزىنى » مۇنداق دېدى: ملسو هيلع هللا ىلص ئۆزىگە تارتتى. كېيىن پەيغەمبەر

 ،مۇ ئۆزىنىڭ مەسئۇلىيىتىدىنكى ئۇالرچۈنقىلىڭالر ئىتائەت  بۇيرۇقىغا
 ①«.جاۋابكارلىققا تارتىلىسىلەر مۇ ئۆز مەسئۇلىيىتىڭالردىنسىلەر

بخري، فنحن هللا ، إنا كنا برش، فجاء هللاقال حذيفة بن اليامن: قلت: يا رسول . 431

، «نعم»، قلت: هل وراء ذلك الرش خري؟ قال: «نعم»فيه، فهل من وراء هذا الخري رش؟ قال: 

يكون بعدي أمئة ال يهتدون »، قلت: كيف؟ قال: «نعم»قلت: فهل وراء ذلك الخري رش؟ قال: 

، «بهداي، وال يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطني يف جثامن إنس

تسمع وتطيع لألمري، وإن رضب »، إن أدركت ذلك؟ قال: هللاقال: قلت: كيف أصنع يا رسول 

 .«لك، فاسمع وأطعظهرك، وأخذ ما

 دىن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: مەن ھۇزەيفە . 431
ئى رەسۇلۇلالھ! بىز جاھىلىيەت دەۋرىدە يامان ئىشالرنى قىالتتۇق. ـــ 
بىزگە بۇ ياخشى دىننى ئاتا قىلدى. مانا ھازىر بىز بۇ ياخشىلىق  هللاكېيىن 

پ دە ئىچىدە تۇرۇۋاتىمىز. بۇ ياخشىلىقتىن كېيىن يامانلىق كېلەمدۇ؟ ـــ
 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر سورىغانىدىم، 

 دېدى. مەن: ـــھەئە، كېلىدۇ،  ـــ
ـــ دەپ سورىسام، ئۇ يامانلىقتىن كېيىن يەنە ياخشىلىق كېلەمدۇ؟  ـــ

 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 ـــ ھەئە، كېلىدۇ، ـــ دېدى. مەن:

ـ دېسەم،  ـ ئۇ ياخشىلىقتىن كېيىن يەنە يامانلىق كېلەمدۇ؟ ــ غەمبەر پەيــ
 :ملسو هيلع هللا ىلص

 ـــ ھەئە، ـــ دېدى. مەن:
 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ـــ دەپ سورىسام،  ـــ يامانلىق قانداق بولىدۇ؟

ـ كەلگۈسىدە مېنىڭ يولۇمدا ماڭمايدىغان، سۈننىتىمگە   ئەگەشمەيدىغانــ
ئىنسان ئەمما  قالر بولىدۇ. ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن تۇرقىبىر قىسىم باشلى
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قەلبلىرى شەيتان قەلبى بولغان بىر تۈركۈم ئىنسان چىقىدۇ، ـــ دېدى. 
 ئاندىن مەن:

ـــ ئى رەسۇلۇلالھ! ناۋادا مەن ئۇ زامانغىچە ياشاپ قالسام قانداق 
 :ملسو هيلع هللا ىلصبەر پەيغەمقىلىمەن؟ ـــ دەپ سورىغانىدىم، 

سېلىپ، بۇيرۇقىغا ئىتائەت قىلغىن ۋە ـــ ئەمىرنىڭ سۆزىگە قۇالق 
دۈمبەڭگە ئۇرۇپ مېلىڭنى ئېلىۋالسىمۇ يەنىال قۇالق  )يوللۇق رەۋىشتە(

 ①سېلىپ ئىتائەت قىلغىن! ـــ دېدى.
هللا وأنا آمركم بخمس »: قالملسو هيلع هللا ىلص عن النبى  ،عنههللا عن الحارث األشعرى ريض . 432

 «.هللابالجامعة، والسمع، والطاعة، والهجرة، والجهاد يف سبيل  :أمرين بهن

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى،  . ھارىس ئەشئەرى432
غان بەش ئىشقا ۇنى بۇيرېمهللا مەن سىلەرنى »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ئىتائەت )ئەمىرنىڭ( سۆزىنى ئاڭالش، )ئەمىرگە(  جامائەت بولۇش، :مەنۇيبۇير
 ②«.قىلىش جىھاديولىدا هللا ھىجرەت ۋە  ىش،قىل

آمركم بثالث، وأنهاكم »أنه قال:   ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه، عن رسول هللا ريض  عن أيب هريرة. 433

ا، جميعا وال تتفرقو هللا ، وال ترشكوا به شيئا، وتعتصموا بحبل هللاعن ثالث آمركم: أن تعبدوا 

 .«وإضاعة املالأمركم، وأنهاكم عن: قيل وقال، وكرثة السؤال، هللا وتطيعوا ملن واله 

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ . 433
مەن سىلەرنى ئۈچ نەرسىگە بۇيرۇپ، ئۈچ نەرسىدىن »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص

قا ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەستىن ئىبادەت قىلىشقا، هللاتوسىمەن: 
 هللانىڭ ئارغامچىسىغا مەھكەم ئېسىلىپ بۆلۈنمەسلىككە ھەمدە هللا

ئەمىرلەرگە ئىتائەت قىلىشقا سىلەرنىڭ ئىشلىرىڭالرغا ئىگە قىلغان 
پۇكۇنى مۇنداق دەپتىمىش دېگەندەك( ئەپقاچتى -)پاالنىبۇيرۇيمەن؛ 

دۇنيانى ئىسراپ قىلىشتىن -، كۆپ سوئال سوراشتىن ۋە مالسۆزلەردىن
 ③«.توسىمەن
الزموا هذه الطاعة والجامعة فإنه »عنه قال: هللا بن مسعود ريض هللا عبد  عن. 434

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان.  ①
 دېگەن.« سەھىھ»ۋە ئىبنى ھىببان توپلىغان، ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت  ئەھمەد ②

 دېگەن.« سەھىھ»ۋە ئىبنى ھىببان توپلىغان، ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت  ئەھمەد ③
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 «.الذي أمر به، وأن ما تكرهون يف الجامعة خري مام تحبون يف الفرقةهللا حبل 

بۇ »ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 434
ر )ئېسىلىشىڭالنىڭ سىلەرگە هللا بۇ ـــئىتائەت ۋە جامائەتنى الزىم تۇتۇڭالر، 

جامائەتتە يامان كۆرگەن ئىشالر ( بۇيرۇغان ئارغامچىسىدۇر. ئۈچۈن
 ①«.تەپرىقىچىلىقتا ياخشى كۆرگەن ئىشالردىن ياخشىدۇر

من خلع » يقول: ملسو هيلع هللا ىلصهللا سمعت رسول : عنهام قالهللا بن عمر ريض هللا عن عبد . 435

بيعة، مات ميتة يوم القيامة ال حجة له، ومن مات وليس يف عنقه هللا يدا من طاعة، لقي 

 .«جاهلية

مەن  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ: ۆمەربنى ئىئ. ئابدۇلالھ 432
 )خەلىپىگە( كىمكى: »ئاڭلىغاننى ىكىگەنلېنىڭ مۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال
قىيامەت كۈنى بۇ قىلمىشىغا  ئۇ ،تىن قولىنى تارتىدىكەنقىلىش ئىتائەت

 .قا ئۇچرىشىدۇهللاوق ھالەتتە ھۆججىتى ي قارىتا ئۆزىنى ئاقلىيالىغۇدەك
ئۇ  ،ەندىكىبەيئەت يوق ھالەتتە ئۆل( )ئىسالمىي سۇلتانلىققاكىمكى بوينىدا 
 ②«.ئۆلگەن بولىدۇ مىدەۈجاھىلىيەت ئۆل

 ئەمىرگە نەسىھەت قىلىش (2)

بِالَْمْعُروِف ﴿َولَْتُكْن ِمْنُكْم أَُمَة  َيْدُعوَن إََِل الَْخْْيِ َوَيأُْمُروَن : دەيدۇ مۇنداق تائاال هللا
سىلەرنىڭ ئاراڭالردا خەيرلىك ئىشالرغا » ﴾َوَيْنَهْوَن َعِن الُْمْنَكِر َوأُولَِئَك ُهُم الُْمْفلُِحوَن 

دەۋەت قىلىدىغان، ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇپ، يامان ئىشالرنى مەنئى قىلىدىغان 
 .③«بىر جامائە بولسۇن؛ ئەنە شۇالر مەقسىتىگە ئېرىشكۈچىلەردۇر

ٍة أُْخِرَجْت لِلَنَاِس َتأُْمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَتْنَهْوَن : دەيدۇ مۇنداقەنە ي تائاال هللا ﴿ُكْنُتْم َخْْيَ أَُمَ
 ِ ئى مۇھەممەد ئۈممىتى!( سىلەر ئىنسانالر مەنپەئىتى ») ﴾َعِن الُْمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن بِاّلَلَ

 ،يامانلىقتىن توسىدىغان ،ياخشىلىققا بۇيرۇپ ،ئۈچۈن ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان
 .④«قا ئىمان ئېيتىدىغان ئەڭ ياخشى ئۈممەتىسلەرهللا

                                                            
بۇخارى ۋە »دېگەن، زەھەبى « سەھىھ»ئىبنى ئەبۇ شەيبە، ھاكىم ۋە ھەيسەمى توپلىغان، ھاكىم  ①

 دېگەن.« مۇسلىمنىڭ شەرتىگە چۈشىدۇ
 مۇسلىم توپلىغان.  ②
 ئايەت. -144ئال ئىمران سۈرە  ③
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -114ئال ئىمران سۈرە  ④
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يرىض لكم ثالثا، هللا إن »قال: هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول  ،عنههللا عن أيب هريرة ريض . 436

جميعا  هللاويسخط لكم ثالثا: يرىض لكم أن تعبدوه وال ترشكوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل 

أمركم، ويسخط لكم ثالثا: قيل وقال، وكرثة السؤال، هللا وال تفرقوا، وأن تناصحوا من واله 

 .«وإضاعة املال

قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە . 436
رازى بولىدۇ ۋە ئۈچ  ئىشىڭالردىنئۈچ  نىڭتائاال سىلەر »هللادېگەن:  مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص

 يەھېچنەرسىنى شېرىك كەلتۈرم قاهللاسىلەرنىڭ ئىشىڭالردىن نارازى بولىدۇ: 
مەھكەم غامچىسىغا رنىڭ ئاهللاھەممىڭالر  دىن،ئىبادەت قىلىشىڭالر

سىلەرنىڭ ئىشىڭالرغا ئىگە قىلغان  هللا بۆلۈنمەسلىكىڭالردىن ۋە ،ئېسىلىپ
پۇكۇنى مۇنداق -)پاالنى ؛رازى بولىدۇ دىننەسىھەت قىلىشىڭالر ئەمىرلەرگە

كۆپ سوئال  ،قىلىشىڭالر سۆزلەرنى دەپتىمىش دېگەندەك( ئەپقاچتى
 ①.«بۇزۇپ چېچىۋېتىشىڭالردىن نارازى بولىدۇمالنى -پۇل ىشىڭالر ۋەسور

من نبي، هللا ما بعث »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعنه، عن النبي هللا عن أيب سعيد الخدري ريض . 437

وال استخلف من خليفة، إال كانت له بطانتان: بطانة تأمره باملعروف وتحضه عليه، وبطانة 

 «.تعاىلهللا عليه، فاملعصوم من عصم  تأمره بالرش وتحضه

ئەبۇ سەئىد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، . 437
بىرەر پەيغەمبەر ئەۋەتسە ياكى بىرەر خەلىپە  هللا»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ى بىرى ئۇن ىڭ سىرداش خاس ئىككى ئادىمى بولىدۇ:)ئورۇنباسار( تىكلىسە، ئۇن
يرۇيدۇ ۋە ياخشىلىققا رىغبەتلەندۈرىدۇ؛ يەنە بىرى ئۇنى ھەمىشە ياخشىلىققا بۇ

لىغان ساق هللاھەمىشە يامانلىققا بۇيرۇيدۇ ۋە يامانلىققا قىزىقتۇرىدۇ، پەقەت 
 ②«.كىشىال مۇنداق يامانلىقتىن ساقلىنىپ قالىدۇ

من أراد أن : »يقول ملسو هيلع هللا ىلصهللا أومل تسمع رسول  :قال عياض بن غنم لهشام بن حكيم. 438

بأمر، فال يبد له عالنية، ولكن ليأخذ بيده، فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإال ينصح لسلطان 

 «.كان قد أدى الذي عليه له

 سەن» ئىياز ئىبنى غەنەم ھىشام ئىبنى ھەكىمگە مۇنداق دېدى:. 438
 ا،سكىمكى پادىشاھقا نەسىھەت قىلماقچى بول>نىڭ:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئەجىبا 

                                                            
 توپلىغان.مۇسلىم  ①
 بۇخارى توپلىغان.  ②
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نەسىھەت قىلمىسۇن، ئۇنىڭ قولىنى تۇتۇپ يالغۇز ئاشكارا )ئادەم بار يەردە( 
 قوبۇل قىلساپادىشاھ ئۇنىڭ نەسىھىتىنى ئەگەر  .يەردە نەسىھەت قىلسۇن

ەن گيەتنى يەتكۈزىقىلمىسا ئۇ ئادەم ئۈستىدىكى مەجبۇرقوبۇل ، ياخشىلىقتۇر
 ①«غانمۇ؟مىنى ئاڭلىىدېگەن سۆز< دىبول

 سادىق بولۇش-ئەمىرگە سەمىمىي (3)
قلنا: ملن؟ « الدين النصيحة»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ،عنههللا ريض  متيم الداريعن . 439

 .«ه ولكتابه ولرسوله وألمئة املسلمني وعامتهملل  »قال: 

تەمىم دارى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  .439
 كىمگە سەمىمىي»دېدى. بىز: « ولۇشتۇرب دىن دېگەن ـــ سەمىمىي» :ملسو هيلع هللا ىلص

ڭ نىهللانىڭ كىتابىغا، هللاقا، هللا» :ملسو هيلع هللا ىلصدەپ سورىغانىدۇق، پەيغەمبەر « بولۇش؟
 ②ېدى.د« رەسۇلىغا، مۇسۇلمانالرنىڭ يولباشچىلىرىغا ۋە بارلىق مۇسۇلمانالرغا

ثالث ال يغل عليهن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه، عن رسول هللا عن أنس بن مالك ريض . 441

وم جامعة املسلمني، فإن دعوتهم ه، ومناصحة أويل األمر، ولز صدر مسلم: إخالص العمل لل  

 «.تحيط من ورائهم

ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، . 444
خىيانەتنى  دىنمۇسۇلماننىڭ قەلبى»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

ئۈچۈن خالىس  هللائەمەلنى . ھەربىر 1  :بار ەتلسخىتۈرلۈك ئۈچ يوقىتىدىغان 
الر نمۇسۇلما. 3بولۇش؛  سەمىمىيگە ئىش ئۈستىدىكىلەر .2؛ قىلىش
چۈنكى مۇسۇلمانالرنىڭ دەۋىتى ئۇالرنىڭ  ،نى الزىم تۇتۇشىجامائىت
 ③.«قورشاپ تۇرىدۇقوغداپ دىن ئارقىسى
عىل إقام الصالة،  ملسو هيلع هللا ىلصهللا بايعت رسول »عنه قال: هللا ريض  هللاعن جرير بن عبد . 441

 .«وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم

مەن »جەرىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 441
رغا كە ۋە بارلىق مۇسۇلمانالبىرىشگە نامازنى ئادا قىلىشقا، زاكات  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد توپلىغان، ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت  ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
 «سەھىھ»ئەھمەد، تىرمىزى ۋە ئىبنى ھىببان توپلىغان؛ ئىبنى ھەجەر، ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت  ③

 دېگەن. 
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 ①«.سەمىمىي بولۇشقا بەيئەت قىلغانىدىم
يوم هللا ثالث ال يكلمهم »: ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه قال: قال رسول هللا عن أيب هريرة ريض . 442

ينظر إليهم، وال يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل عىل فضل ماء بالفالة مينعه من القيامة، وال 

ه ألخذها بكذا وكذا فصدقه ابن السبيل، ورجل بايع رجال بسلعة بعد العرص فحلف له بالل  

وهو عىل غري ذلك، ورجل بايع إماما ال يبايعه إال لدنيا فإن أعطاه منها وىف، وإن مل يعطه 

 «.منها مل يف

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  .442
، گەپ قىلمايدۇتۈرلۈك ئادەمگە قىيامەت كۈنى ئۈچ »هللا مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص

ا قئۇالر دەرتلىك ئازاب ؛ئۇالرنى پاكلىمايدۇ )رەھمەت نەزىرى بىلەن( قارىمايدۇ ۋە
 نىئۇ ،بار تۇرۇپئارتۇق سۈيى  باياۋاندا–چۆلىنچىسى، بىردۇچار بولىدۇ. 

دىن كېيىن بىر ىزىنام ئەسىر ئىككىنچىسى، غا بەرمىگەن ئادەم؛الريولۇچى
نىڭ هللادەپ، ئۇنداق ئالمىغان تۇرۇپ  ‹مۇنچىگە ئالدىممالنى مەن بۇ ›گە ئادەم

ئىچىپ، باشقىالرنى ئۆزىگە ئىشەندۈرۈپ مېلىنى ساتقان بىلەن قەسەم نامى 
 غان،بەيئەت قىل ئۈچۈن دۇنيالىق پەقەت ئەمىرگە بىرەر ئادەم؛ ئۈچىنچىسى،

بەرمىسە ۋاپا  ىغان،ۋاپا قىلىدئۇنىڭغا بەرسە  دۇنيادىن–مالئۇ ئادەمگە  ئەمىر
 ②.«ىغان ئادەمقىلمايد

 ئەمىرنى ھۆرمەت قىلىش (4)
خمس من فعل واحدة » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه قال: قال رسول هللا عن معاذ بن جبل ريض . 443

خرج مع جنازة، أو خرج غازيا، أو دخل عىل من عاد مريضا، أو هللا: منهن كان ضامنا عىل 

 .«إمامه يريد تعزيزه وتوقريه، أو قعد يف بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس

مۇئاز ئىبنى جەبەل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، . 443
نىڭدىن كىمكى ئۇ كى،ئىش بارتۈرلۈك بەش »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 اازجىن ش،سەل يوقالېك :پىل بولىدۇېتائاال ئۇ ئادەمگە ك هللا ،بىرنى قىلسا
شىغا ئۇنى ئىززەتلەش ېنىڭ قىئەمىر ىش،غازاتقا چىق ىش،بىلەن بىرگە چىق

گە زىيىنى كىشىلەر ىش ھەمدەۋە ھۆرمەت قىلىش نىيىتى بىلەن كىر
يەتمەسلىكى ۋە باشقىالرمۇ ئۇنىڭغا زىيان سالماسلىقى ئۈچۈن ئۆيىدە 

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.  ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.  ②
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 ①«.ئولتۇرۇش
عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أيب بكرة تحت منرب ابن عامر وهو يخطب  .444

وعليه ثياب رقاق، فقال أبو بالل: انظروا إىل أمرينا يلبس ثياب الفساق، فقال أبو بكرة: اسكت 

 .هللا«يف األرض أهانه هللا من أهان سلطان »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا سمعت رسول 

مەن ئەبۇ بۇكرە رەزىيەلالھۇ زىياد ئىبنى كۇسەيب مۇنداق دەيدۇ: . 444
ئەنھۇ بىلەن ئىبنى ئامىرنىڭ مۇنبىرىنىڭ يېنىدا تۇراتتىم، ئۇ ئۈستىگە نېپىز 
 كىيىم كىيگەن ھالەتتە خۇتبە سۆزلەۋاتاتتى. شۇ ۋاقىتتا ئەبۇ بىالل:

نى دېدى. بۇ« ئەمىرىمىزگە قاراڭالر! ئۇ پاسىقالرنىڭ كىيىمىنى كىيىۋاپتۇ»
 نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر بولدى قىل، مەن »يەلالھۇ ئەنھۇ: ئاڭلىغان ئەبۇ بۇكرە رەزى

تەرىپىدىن يەر يۈزىگە پادىشاھ  هللامۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان: >كىمكى 
 ②دېدى.« مۇ ئۇنى خار قىلىدۇ<هللاقىلىپ بېكىتىلگەن كىشىنى خارلىسا، 

هللا السلطان ظل » :يقول ملسو هيلع هللا ىلصهللا سمعت رسول  :عنه قالهللا عن أيب بكرة ريض . 445

 «.هللاومن أهانه أهانه هللا أكرمه أكرم يف األرض فمن 

نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصئەبۇ بۇكرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: مەن پەيغەمبەر . 442
نىڭ يەر يۈزىدىكى هللابولسا پادىشاھ »مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان: 

 ؛ىدۇقىل ھۆرمەتلىك ئۇنى مۇهللا ،ھتىرام قىلساېكىمكى ئۇنىڭغا ئ .سايىسىدۇر
 ③«.ئۇنى خار قىلىدۇ مۇهللا ،كىمكى ئۇنى خارلىسا

من أجل سلطان : »يقول ملسو هيلع هللا ىلصهللا سمعت رسول  :عنه قالهللا عن أيب بكرة ريض و . 446

 .«يوم القيامةهللا ، أجله هللا

نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصئەبۇ بۇكرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: مەن پەيغەمبەر . 446
قىلغان  ھپادىشازېمىنغا  هللاكىمكى »مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان: 

 ④«.ھۆرمەتلەيدۇقىيامەت كۈنى ئۇنى مۇ هللا ھۆرمەتلىسە، كىشىنى
هللا إن من إجالل : »ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه قال: قال رسول هللا عن أيب موىس األشعري ريض . 447

إكرام ذي الشيبة املسلم، وحامل القرآن غري الغايل فيه والجايف عنه، وإكرام ذي السلطان 

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»تەبرانى، ئەھمەد ۋە ئىبنى ئەبۇ ئاسىم توپلىغان، سۇيۇتى ۋە ئەلبانى  ①
 دېگەن.« ھەسەن»توپلىغان، ئەلبانى تىرمىزى  ②
« ظالل الجنة»دېگەن، ئەلبانى « سەھىھ»تەبرانى، بەيھەقى ۋە ئىبنى ئەبۇ ئاسىم توپلىغان، سۇيۇتى  ③

 دېگەن، « ھەسەن»ناملىق كىتابتا 
 دېگەن، « ھەسەن»تەبرانى ۋە ئىبنى ئەبۇ ئاسىم توپلىغان، ئەلبانى  ④
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 .«املقسط

ئەبۇ مۇسا ئەشئەرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، . 447
ياشانغان مۇسۇلماننى ھۆرمەتلەش، قۇرئاننى »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

چەكتىن ئاشۇرۇۋەتمەي ياكى تاشالپمۇ قويماي ئۆزلەشتۈرگەن كىشىنى 
ھۆرمەتلەش ھەمدە ئادىل )مۇسۇلمان( ھۆكۈمراننى ھۆرمەتلەش قاتارلىقالر 

 ①«.ئۇلۇغالشنىڭ جۈملىسىدىندۇر نىهللابولسا 

بىنى ىۋە ئۇنىڭ ئەي ئەمىردىن يامان گۇمان قىلماسلىق (5)
 ئاچماسلىق

َنّ إّْثٌم  :مۇنداق دەيدۇتائاال  هللا َنّ إَّنَ بَْعَض الَظَ ﴿َيا أََيَُها الََّذيَن آَمُنوا اْجَتّنُبوا َكّثًْيا ّمَن الَظَ
ُسوا﴾  ئى مۇئمىنلەر! نۇرغۇن گۇمانالردىن ساقلىنىڭالر )يەنى كىشىلەرگە »َوََل َتَجَسَ

بەزى گۇمانالر ھەقىقەتەن گۇناھتۇر، )مۇئمىنلەرنىڭ گۇمانخورلۇق قىلماڭالر(، 
 ②«.ئەيىبىنى( ئىزدىمەڭالر

إياكم والظن، فإن الظن أكذب »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه، أن رسول هللا عن أيب هريرة ريض . 448

 «.الحديث، وال تحسسوا، وال تجسسوا

 ھرەسۇلۇلال كى،دۇىنىدىن نەقىل قىلرەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە . 448
گۇمان قىلىشتىن ھەزەر ئەيلەڭالر چۈنكى گۇمان قىلىش »دېگەن:  مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص

بىنى ىبىرىڭالرنىڭ ئەي-سۆزلەرنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ يالغىنىدۇر. بىر
 ③«.كولىماڭالر، جاسۇسلۇق قىلىشماڭالر

يا معرش من آمن هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »عنه قال: قال رسول هللا عن أيب برزة األسلمي ريض . 449

 تغتابوا املسلمني، وال تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع بلسانه، ومل يدخل اإلميان قلبه، ال

 .«عورته يفضحه يف بيتههللا عورته، ومن يتبع هللا عوراتهم يتبع 

 كى،دۇىنىدىن نەقىل قىلرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەسلەمى ئەبۇ بەرزە. 449
بىراق دىلىغا  مۇسۇلمان بولغان دائى تىلى»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

-بىئەي، نىڭ غەيۋىتىنى قىلماڭالرمۇسۇلمانالر !ئىمان كىرمىگەنلەر
ىنى بىقانداق بىر كىشى قېرىندىشىنىڭ ئەي .كوچىلىماڭالر نۇقسانلىرىنى

                                                            
 دېگەن، « ھەسەن»نەۋەۋى ۋە ئەلبانى ئەبۇ داۋۇد توپلىغان؛ ئىبنى ھەجەر،  ①
 .نىڭ بىر قىسمىئايەت -12ھۇجۇرات سۈرە  ②
 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ③
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نى ىببىر كىشىنىڭ ئەيىهللا  .ىنى كوچىاليدۇبىئۇنىڭ ئەيهللا كوچىلىسا، 
 ①«.كوچىلىسا، ئۇنى ئۆيىنىڭ ئىچىدە بولسىمۇ رەسۋا قىلىۋېتىدۇ

 
 باب -57

ىش رىفىدىيە بقۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن مۇسۇلمان ئەسىرلەرنى 
ياكى ئەسىر ئالماشتۇرۇش ۋە ياكى جەڭ قىلىشنىڭ پەرز 

 ھەققىدە ②ئىكەنلىكى

َجاِل  مۇنداق دەيدۇ: تائاال هللا ِ َوالُْمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الَرِ ﴿َوَما لَُكْم ََل ُتَقاتِلُوَن ِِف َسِبيِل اّلَلَ
الِِم أَْهلَُها َواْجَعْل لََنا ِمْن لَُدْنَك َولَِيًاَوالَنَِساِء َوالِْولَْداِن الََِذيَن   َيُقولُوَن َربَََنا أَْخِرْجَنا ِمْن َهِذهِ الَْقْرَيِة الَظَ

نىڭ هللائى مۇئمىنلەر!( سىلەرگە نېمە بولدىكى، ») َواْجَعْل لََنا ِمْن لَُدْنَك َنِصًْيا﴾
پەرۋەردىگارىمىز! بۇ ئى >يولىدا جىھاد قىلمايسىلەر ۋە )دۇئا قىلىپ(: 

ئاھالىسى زالىم شەھەردىن بىزنى چىقارغىن، ئۆز دەرگاھىڭدىن بىزگە بىر 
ئىگىدارچىلىق قىلغۇچىنى مۇيەسسەر قىل، ئۆز دەرگاھىڭدىن بىزگە بىر 

دەيدىغان ئاجىز ئەرلەر، ئاجىز ئايالالر ۋە بالىالرنى  <مەدەتكارنى مۇيەسسەر قىل
 .③«رقۇتقۇزۇش ئۈچۈن جىھاد قىلمايسىلە

يِن فََعلَْيُكُم الَنَْصُر إََِلَ عَََل قَْوٍم  :مۇنداق دەيدۇيەنە  تائاال هللا ﴿َوإِِن اْسََّْنَصُروُكْم ِِف الَدِ
﴾ ْ ِميثَاق  ئەگەر دىن ئىشىدا ئۇالر سىلەردىن ياردەم تەلەپ قىلسا، » َبْيَنُكْم َوَبْيَّنُ

ا بولمىسىال ئۇالرغىشىم ئۇالرنىڭ دۈشمىنى بىلەن سىلەرنىڭ ئاراڭالردا كېل
 .④«رىشىڭالر كېرەكىياردەم ب
فكوا العاين، يعني: األسري، »: ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه قال: قال رسول هللا عن أيب موىس ريض . 451

 «.وأطعموا الجائع، وعودوا املريض

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»توپلىغان؛ ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت  ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى ۋە ئەھمەد ①
زىلگەنلەرگە ئىگە بولۇپ ئې دىن يولىدا كەن،تۇرىدى المىدىرالپ مىزكۆزى»مۇنداق دەيدۇ:  ئەرەبى ىئىبن ②

بارچە مېلىمىزنى سەرپ ئەگەر بىزنىڭ سانىمىز يېتەرلىك بولسا ياكى رىشىمىز ۋاجىبتۇر. ياردەم بى
 -8 «تفسري القرطبي»« )تۇرۋاجىب دىنارمۇ قالمىسا ھەم ئۇالرنى قۇتۇلدۇرۇشىمىز قىلىپ يېنىمىزدا بىر

 (.بەت -27 توم
 ئايەت. -72نىسا سۈرە  ③
 ئايەتنىڭ بىر قىسىمى. -72ئەنفال سۈرە  ④
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 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ىدۇكى، قىلىن نەقىل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىنئەبۇ مۇسا . 424
، الربىرىڭئەسىرلەرنى قۇتۇلدۇرۇڭالر، ئاچ قالغانالرغا تائام »مۇنداق دېگەن: 

 ①«.!رنى يوقالڭالرللەكېسە
عنه: هل عندكم يشء من هللا عنه قال: قلت لعيل ريض هللا عن أيب جحيفة ريض . 451

ال والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، ما أعلمه إال فهام يعطيه »؟ قال: هللالوحي إال ما يف كتاب 

العقل، وفكاك »، قلت: وما يف الصحيفة؟ قال: «رجال يف القرآن، وما يف هذه الصحيفة هللا

 .«األسري، وأن ال يقتل مسلم بكافر

مۇنداق دەيدۇ: مەن ئەلى رەزىيەلالھۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ جۇھەيفە . 421
 ئەنھۇدىن:

نىڭ كىتابىدىن باشقا هللانىڭ جەمەتىدە(  ملسو هيلع هللا ىلصــ سىلەردە )يەنى پەيغەمبەر ـ
 دەپ سورىغانىدىم، ئۇ: ــبارمۇ؟ ـۋەھىي 
بىخ ــ )يەر ئاستىدىكى( داننى يارغان )يەنى ئۇنىڭدىن ئۆسۈملۈكنى ـ

نىڭ نامى بىلەن هللائۈندۈرگەن( ۋە ئىنسانغا جان ئاتا قىلغان ئۇرغۇزۇپ 
 ەۋبەخش قىلغان ئەقىل  هللابىراۋغا قۇرئاننى چۈشىنىشى ئۈچۈن قەسەمكى، 

 ،قچىالردىكى ئەھكامالردىن باشقا بىرەر نەرسىنىڭ بارلىقىنى بىلمەيمەنبۇ ۋارا
 دېدى. مەن: ـــ

دەپ  ــ؟ ـىلەردىن ئىبارەتنېمئەھكامالر ــ بۇ ۋاراقچىالردىكى ـ
 سورىغانىدىم، ئۇ:

قىلىش ۋە  دبۇنىڭدا دىيەتكە ئاالقىدار ھۆكۈملەر، ئەسىرلەرنى ئازاـــ 
قاتارلىق  ئۆلتۈرۈلمەيدىغانلىقىكاپىرنىڭ قىساسى ئۈچۈن مۇئمىننىڭ 

 ②.دېدى ـــ ھۆكۈملەر بار،
غزونا فزارة وعلينا أبو بكر، أمره رسول : عنه قالهللا ريض  عن سلمة بن األكوع. 452

علينا، فلام كان بيننا وبني املاء ساعة، أمرنا أبو بكر فعرسنا، ثم شن الغارة، فورد هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

املاء، فقتل من قتل عليه، وسبى، وأنظر إىل عنق من الناس فيهم الذراري، فخشيت أن 

 السهم وقفوا، فجئت بهم يسبقوين إىل الجبل، فرميت بسهم بينهم وبني الجبل، فلام رأوا

معها ابنة لها  -قال: القشع: النطع  -أسوقهم وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم 

                                                            
 .بۇخارى توپلىغان ①
 .بۇخارى توپلىغان ②
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من أحسن العرب، فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر، فنفلني أبو بكر ابنتها، فقدمنا املدينة وما 

: يا ، فقلت«املرأة يا سلمة، هب يل»يف السوق، فقال: هللا ملسو هيلع هللا ىلص كشفت لها ثوبا، فلقيني رسول 

من الغد يف هللا ملسو هيلع هللا ىلص لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا، ثم لقيني رسول هللا ، وهللارسول 

ما هللا ، فوهللا، فقلت: هي لك يا رسول «ه أبوكيا سلمة، هب يل املرأة لل  »السوق، فقال يل: 

إىل أهل مكة، ففدى بها ناسا من املسلمني كانوا هللا ملسو هيلع هللا ىلص كشفت لها ثوبا، فبعث بها رسول 

 .مبكةأرسوا 

سەلەمە ئىبنى ئەكۋەئ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: بىز . 422
ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ قوماندانلىقىدا فەزارە قەبىلىسىگە ھۇجۇم 

ۇ بار سئۇنى بىزگە قوماندان قىلىپ بەلگىلىگەنىدى.  ملسو هيلع هللا ىلصقىلدۇق. پەيغەمبەر 
ىڭ كېچىنقى بىلەن دا، ئەبۇبەكرىنىڭ بۇيرۇەرگە بىر سائەتلىك يول قالغاني

ئاتلىنىپ، ھۇجۇمغا ئارام ئالدۇق. ئاندىن  كۈن قىلىپچۈشئاخىرىدا 
 ەزىلىرىنى ئۆلتۈرۈپ،الرنىڭ بكەلدۇق ۋە ئۇقىستاپ سۇ بار جايغا دۈشمەنلەرنى 

بالىالردىن تەركىب تاپقان -ئايال بەزىلىرىنى ئەسىرگە ئالدۇق. شۇ ئەسنادا،
چۈشتى. ئۇالرنىڭ مەندىن بۇرۇن تاغقا  مبىر توپ كىشىگە كۆزۈ

 لاتقارىتىپ بىر  ئارىسىغاچىقىۋېلىشىدىن ئەنسىرەپ، تاغ بىلەن ئۇالرنىڭ 
ئوق ئاتتىم. ئۇالر ئوقنى كۆرۈپ توختاپ قېلىشتى. شۇنىڭ بىلەن، ئۇالرنى 

ىغا ئېلىپ كەلدىم. ئۇالرنىڭ ئارىسىدا قېشئالدىمغا سېلىپ، ئەبۇبەكرىنىڭ 
ئۈستىگە تېرە كىيىم كىيىۋالغان بىر ئايال ن بولغان فەزارە قەبىلىسىدى

. مەنچە ئۇ قىز ئەرەبلەرنىڭ بار ئىدى ىبولۇپ، يېنىدا بەكمۇ چىرايلىق بىر قىز
ئىچىدىن چىققان ساھىبجامال ئىدى. ئەبۇبەكرى ئۇ ئايالنىڭ قىزىنى 

 غەنىيمەت سۈپىتىدە ماڭا بەردى.
تېخى ئۇ قىزغا  ەنىپ كەلدۇق. ممەدىنىگە قايتشۇنداق قىلىپ، بىز 

بىلەن ئۇچرىشىپ قالدىم.  ملسو هيلع هللا ىلصيېقىنچىلىق قىلماي تۇرۇپ، بازاردا پەيغەمبەر 
 ماڭا: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 دېدى. مەن: ـــ ى ماڭا بەرگىن،ــ ئى سەلەمە! ھېلىقى قىزنـ
مەن ئۇنى بەكال ياقتۇرۇپ قالدىم لېكىن ئۇنىڭغا تېخى  !ــ ئى رەسۇلۇلالھـ

ە بىلەن بازاردا يەن ملسو هيلع هللا ىلصىم. ئەتىسى پەيغەمبەر ـ دېدــيېقىنچىلىق قىلمىدىم، 
 ئۇچرىشىپ قالدىم، ئۇ:
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ھېلىقى قىزنى ماڭا داداڭغا رەھمەت قىلسۇن،  هللا !ــ ئى سەلەمەـ
 ـ دېدى. مەن:ــ، ەرگىنب

نىڭ نامى بىلەن هللاسېنىڭ بولسۇن.  قىز ــ ئى رەسۇلۇلالھ! ئۇـ
بەر ـ دېدىم. پەيغەمــقەسەمكى، مەن ئۇنىڭغا يېقىنچىلىق قىلىپ باقمىدىم، 

رۇھ مۇسۇلماننى قۇتۇلدۇرۇش ۇمەككە ئەھلىگە ئەسىر چۈشۈپ قالغان بىر گ ملسو هيلع هللا ىلص
 ①ئۈچۈن، ئۇ قىزنى فىدىيە ئورنىدا مەككە ئەھلىگە يوللىدى.

عنه قال: كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل، فأرست هللا عن عمران بن حصني ريض . 453

، رجال من بني عقيل، ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ، وأرس أصحاب رسولملسو هيلع هللا ىلصهللا ثقيف رجلني من أصحاب رسول 

وهو يف الوثاق، قال: يا محمد، فأتاه، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا وأصابوا معه العضباء، فأىت عليه رسول 

إعظاما لذلك أخذتك »فقال: بم أخذتني، وبم أخذت سابقة الحاج؟ فقال: « ما شأنك؟»

هللا ل ، ثم انرصف عنه، فناداه، فقال: يا محمد، يا محمد، وكان رسو «بجريرة حلفائك ثقيف

لو قلتها وأنت متلك »قال: إين مسلم، قال: « ما شأنك؟»رحيام رقيقا، فرجع إليه، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص

ما »، ثم انرصف، فناداه، فقال: يا محمد، يا محمد، فأتاه، فقال: «أمرك أفلحت كل الفالح

 .، ففدي بالرجلني«هذه حاجتك»قال: إين جائع فأطعمني، وظآمن فأسقني، قال: « شأنك؟

ئىمران ئىبنى ھۇسەين رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: سەقىف . 423
بەنى ئۇقەيل قەبىلىسى ئىتتىپاقداش ئىدى. سەقىف بىلەن قەبىلىسى 

ن ئىككى ئادەمنى ئەسىر نىڭ ساھابىلىرىدىملسو هيلع هللا ىلص قەبىلىسى پەيغەمبەر 
نىڭ ساھابىلىرىمۇ بەنى ئۇقەيل قەبىلىسىدىن بىر ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر  ،ئېلىۋالدى

ىر ئالدى. ئۇالر يەنە ئۇنىڭ بىلەن ئەزبائ ئىسىملىك بىر تۆگىنىمۇ ئادەمنى ئەس
 مەت ئالغانىدى. يغەنى

 ىڭ قېشىغا كەلگەندە ئۇ باغالقلىق ئىدى. ئۇ:ئۇ ئەسىرن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 ئۇنىڭ يېنىغا كېلىپ: ملسو هيلع هللا ىلصـ دەپ چاقىردى. پەيغەمبەر ــ ئى مۇھەممەد!ــ ـ

 دېدى. ئۇ: ـــ نېمە گېپىڭ بار؟ـــ 
ۋالدىڭ؟ ھاجىالرنىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ كەتكەن بۇ ۇنېمىشقا تۇتمېنى ـــ 

 :ملسو هيلع هللا ىلصدى. پەيغەمبەر ەپ سورىـ دــ ۋالدىڭ؟ۇتۆگىنى نېمىشقا تۇت
يۈزىسىدىن شۇنداق قىلدىم. سېنى سېنىڭ  ـــ شۇنىڭ ھۆرمىتى

ندىن ئا ،دېدى ، ـــۋالدىمۇئىتتىپاقداشلىرىڭنىڭ جىنايىتى تۈپەيلىدىن تۇت
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 يەنە چاقىرىپ: نىملسو هيلع هللا ىلص مبەر پەيغە. ئۇ ىپ ماڭدىقايت
ناھايىتى  ملسو هيلع هللا ىلصـ دېدى. پەيغەمبەر ــ ئى مۇھەممەد! ئى مۇھەممەد!ـــ 

 رەھىمدىل ۋە كۆيۈمچان ئىدى. ئۇ قايتىپ كېلىپ:
 دېدى. ئۇ: ـــ نېمە گېپىڭ بار؟ ، يەنەھەـــ 
 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  گەنىدى،ـ دېــ مەن مۇسۇلمان بولدۇم،ـــ 
ارچىلىق قىالاليدىغان چاغدا ئېيتقان بۇ سۆزۈڭنى سەن ئۆزەڭگە ئىگىدـــ 

 دېدى. ئاندىن ، ـــنىجاتلىققا ئېرىشكەن بوالتتىڭ بولساڭ ئىدىڭ، تولۇق
 قايتىپ يولىغا ماڭدى. ئۇ يەنە چاقىرىپ:

 يەنە كېلىپ: ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. پەيغەمبەر  ـــ ئى مۇھەممەد! ئى مۇھەممەد!ـــ 
 دېدى. ئۇ:ـــ  نېمە گېپىڭ بار؟ ، يەنەھەـــ 
ـ ــ سۇ بەرگىن! ئۇسساپ كەتتىم،، ماڭا تاماق بەرگىن. قورسىقىم ئاچـــ 

 :ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. پەيغەمبەر 
ئۇ ئادەم ھېلىقى ئىككى  ،دېدى. كېيىن ، ـــبۇ تەلىپىڭ ئورۇندىلىدۇـــ 

 ①مۇسۇلمان بىلەن ئالماشتۇرۇلدى.
 

 باب -58

تائاالنىڭ بۇ دىننى پاسىق كىشى بىلەنمۇ   هللا
 كۈچلەندۈرىدىغانلىقى ھەققىدە

هذا الدين هللا ليؤيدن : »ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه قال: قال رسول هللا عن أنس بن مالك ريض . 454

 .«بقوم ال خالق لهم

ىدۇكى، قىلىن نەقىل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ئەنەس ئىبنى مالىك. 424
بۇ دىننى ھەقىقەتەن دىندىن ھېچبىر  هللا» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 ②«.نېسىۋىسى يوق كىشىلەر بىلەنمۇ كۈچلەندۈرىدۇ
فقال لرجل ممن يدعي  ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه قال: شهدنا مع رسول هللا عن أيب هريرة ريض . 455

، فلام حرض القتال قاتل الرجل قتاال شديدا فأصابته جراحة، «هذا من أهل النار»اإلسالم: 
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، الذي قلت له إنه من أهل النار، فإنه قد قاتل اليوم قتاال شديدا وقد مات، هللافقيل: يا رسول 

، قال: فكاد بعض الناس أن يرتاب، فبينام هم عىل ذلك، إذ قيل: «إىل النار: »ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي 

إنه مل ميت، ولكن به جراحا شديدا، فلام كان من الليل مل يصرب عىل الجراح فقتل نفسه، 

، ثم أمر بالال فنادى «ورسولههللا أكرب، أشهد أين عبد »هللا بذلك، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص  النبي فأخرب

 .«ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرهللا إنه ال يدخل الجنة إال نفس مسلمة، وإن »بالناس: 

بىلەن  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 422
نى مۇسۇلمان دەپ يۈرگەن بىر كىشى بىر ئۇرۇشقا قاتناشقانىدۇق، ئۇ ئۆزى

 دېدى. « بۇ ئادەم دوزاخ ئەھلىدىندۇر»ھەققىدە: 
ئۇرۇش باشالنغاندا ھېلىقى كىشى باتۇرالرچە جەڭ قىلىپ يارىالندى. 

ئى رەسۇلۇلالھ! سەن دوزاخقا »گە:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر شۇنىڭ بىلەن، بەزىلەر 
لىپ ئۆلۈپ كىرىدىغانلىقىنى ئېيتقان كىشى بۈگۈن باتۇرالرچە جەڭ قى

 «ئۇ ئۇدۇل جەھەننەمگە بارىدۇ»يەنىال:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر دېيىشتى. ئەمما « كەتتى
ىپ شەكلىن نىڭ سۆزىدىن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر دېدى. بۇنى ئاڭلىغان بەزى كىشىلەر 

ئەسلىدە ئۇ ئۆلمەي ئېغىر »لدى. دەل شۇ پەيتتە بىرى كېلىپ: قا
يارىالنغانىكەن. قاراڭغۇ چۈشكەندە يارىسىنىڭ ئاغرىقىغا چىدىيالماي ئۆزىنى 

پەيغەمبەر گە يەتكۈزۈلگەن ئىدى،  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر دېدى. بۇ خەۋەر « ئۆلتۈرۈۋاپتۇ
ە ىسى ۋنىڭ بەندهللاكى، مەن ھەقىقەتەن بىرىمەنئەكبەر! گۇۋاھلىق  هللا: »ملسو هيلع هللا ىلص

دېدى. ئاندىن بىاللنى جامائەتنى چاقىرىشقا بۇيرۇدى. « ئەلچىسىدۇرمەن
جەننەتكە پەقەت مۇسۇلمان : »ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر جامائەت توپالنغاندىن كېيىن 

 ①ېدى.د« بۇ دىننى پاسىق كىشى بىلەنمۇ كۈچلەندۈرىدۇ هللاكىشىلەر كىرىدۇ. 
ب، قال: ملا كان يوم عنهام قال: حدثني عمر بن الخطاهللا عن ابن عباس ريض . 456

، فقالوا: فالن شهيد، فالن شهيد، حتى مروا عىل رجل، ملسو هيلع هللا ىلصخيرب، أقبل نفر من صحابة النبي 

ثم  «كال، إين رأيته يف النار يف بردة غلها أو عباءةهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »فقالوا: فالن شهيد، فقال رسول 

، « املؤمنونيا ابن الخطاب، اذهب فناد يف الناس، أنه ال يدخل الجنة إالهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »قال رسول 

 .«قال: فخرجت فناديت: أال إنه ال يدخل الجنة إال املؤمنون

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ: ئۆمەر ئىبنى . 426
خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ماڭا مۇنداق سۆزلەپ بەرگەن: ]خەيبەر غازىتى بولغان 
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-پاالنى»نىڭ قېشىغا كېلىپ:  ملسو هيلع هللا ىلصكۈنى بىر تۈركۈم ساھابىلەر رەسۇلۇلالھ 
دېيىشىپ، ھەتتا يەنە بىر كىشىنىمۇ تىلغا ئېلىپ: « پوكۇنى شەھىد بولدى

ئۇنداق ئەمەس، مەن : »ملسو هيلع هللا ىلصدېگەندە، رەسۇلۇلالھ « پاالنىمۇ شەھىد بولدى»
ئۇنىڭ غەنىيمەتتىن بىر تون ياكى بىر كىيىمگە خىيانەت قىلغانلىقى ئۈچۈن 

پ ىئى خەتتابنىڭ ئوغلى! بېر»دى. ئاندىن: دې «دوزاختا تۇرغانلىقىنى كۆردۈم
ن ردىن باشقىالر كىرمەيدۇ< دەپ ئېالەكىشىلەرگە: >جەننەتكە مۇئمىنل

ردىن ەەننەتكە مۇئمىنلجئى خااليىق! »دېگەنىدى، مەن چىقىپ: « قىلغىن
 ①دەپ ئېالن قىلدىم[. «باشقىالر كىرمەيدۇ

 
 باب -59

جەڭدە غەنىيمەت ئالغان كىشىنىڭ ساۋابىنىڭ 
 ھەققىدەكېمىيىپ كېتىدىغانلىقى 

ما من غازية، أو هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »عنه قال: قال رسول هللا بن عمرو ريض هللا عن عبد . 457

رسية، تغزو فتغنم وتسلم، إال كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية، أو رسية، تخفق 

 .«وتصاب، إال تم أجورهم

 ،نەقىل قىلىنىدۇكىئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 427
ياكى كىچىك قانداق بىر غازاتچى قوشۇن : »ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

، ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ سىالمەت ئېلىپ ساالمەت قايتيغازات قىلىپ غەنىقوشۇن 
ئىككى قىسمىنى ئېلىپ بولغان بولىدۇ. قانداق بىر  ىنئەجرىنىڭ ئۈچت

 رايدىكەن،ئالماستىن مۇسىبەتكە ئۇچمەت يزاتچى قوشۇن غازات قىلىپ غەنىغا
 ②.«تولۇق ئەجىرگە ئېرىشىدۇ

ما من غازية تغزو يف »قال: هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول  ،عنههللا بن عمرو ريض هللا عن عبد . 458

فيصيبون الغنيمة، إال تعجلوا ثلثي أجرهم من اآلخرة، ويبقى لهم الثلث، وإن مل هللا سبيل 

 .«يصيبوا غنيمة، تم لهم أجرهم

نەقىل ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 428
                                                            

 .توپلىغانمۇسلىم  ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②



  

284 

قا غازاتنىڭ يولىدا »هللا :ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلص، رەسۇلۇلالھ قىلىنىدۇكى
ئاخىرەتتىكى ە، سرىشېمەتكە ئيبىرەر غەنى چىققان ھەرقانداق بىر قوشۇن

 ،ئېلىپ بولغان بولىدۇ )مۇشۇ دۇنيادىال( ئىككى قىسمىنى ۈچتىنئەجرىنىڭ ئ
 شمىسە تولۇقىرېمەتكە ئيبىر قىسمى قالىدۇ. ئەگەر غەنى ۈچتىنئ اخىرەتكەئ

 ①«.ېرىشىدۇئەجىرگە ئ
 

 باب -61

 نىڭ غازاتلىرىنىڭ سانى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

بن يزيد خرج يستسقي بالناس، فصىل ركعتني، ثم هللا أن عبد  :عن أيب إسحاق. 459

وبينه  أو بيني -استسقى، قال: فلقيت يومئذ زيد بن أرقم، وقال: ليس بيني وبينه غري رجل 

، فقلت: كم غزوت أنت معه؟ «تسع عرشة»؟ قال: هللا ملسو هيلع هللا ىلصقال: فقلت له: كم غزا رسول  -رجل 

 .«ذات العسري أو العشري»، قال: فقلت: فام أول غزوة غزاها؟ قال: «سبع عرشة غزوة»ل: قا

ئەبۇ ئىسھاق مۇنداق دەيدۇ: ئابدۇلالھ ئىبنى يەزىد جامائەتنى . 429
ئېلىپ سۇ تەلەپ قىلىش ئۈچۈن چىقتى ۋە ئىككى رەكئەت ناماز ئوقۇپ، ئاندىن 

ئىبنى ئەرقەم رەزىيەلالھۇ سۇ تەلەپ قىلىپ دۇئا قىلدى. شۇ كۈنى مەن زەيد 
ئەنھۇ بىلەن كۆرۈشۈپ قالدىم. ئۇنىڭ بىلەن مېنىڭ ئارامدا پەقەت بىرال ئادەم 

 بار ئىدى. مەن ئۇنىڭدىن:
 ـــ دەپ سورىغانىدىم، ئۇ:قانچە قېتىم غازات قىلغان؟  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ـــ 
 قېتىم، ـــ دېدى. مەن: 19ـــ 

غازاتقا قاتناشقان؟ ـــ دەپ ـــ سەن ئۇنىڭ بىلەن بىللە قانچە قېتىم 
 سورىسام، ئۇ:

 قېتىم، ـــ دېدى. مەن يەنە: 17ـــ 
ـــ دەپ نىڭ ئەڭ دەسلەپكى غازىتى قايسى ئىدى؟  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ـــ 

 سورىسام، ئۇ:
 ②ـــ زاتۇلئۇسەير )ياكى زاتۇلئۇشەير( غازىتى، ـــ دېدى.
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 جەڭدا ئۆزى بىۋاسىتە قىىلبولۇپ، سەككىز قېتىم قىلغان يۈرۈشى غازات

 ①«.قىلغان
 

 باب -61

 بەدر غازىتى

َ لََعلََُكْم َتْشُكُروَن  :تائاال مۇنداق دەيدۇ هللا ُ بَِبْدٍر َوأَْنُتْم أَِذلََة  فَاَتَُقوا اّلَلَ ﴿َولََقْد َنَصَرُكُم اّلَلَ
لِ  ُكْم َربَُُكْم بِثًََلَثِة آََلٍف ِمَن الَْمًَلئَِكِة ُمْْنَ وا نَي ۞ َبََل إِْن َتْص ۞ إِْذ َتُقوُل لِلُْمْؤِمِننَي أَلَْن َيْكِفَيُكْم أَْن ُيِمَدَ ِِبُ

ِمنَي ۞ وَ  ُ إََِلَ َوَتَتَُقوا َوَيأُْتوُكْم ِمْن فَْوِرِهْم َهَذا ُيْمِدْدُكْم َربَُُكْم بَِخْمَسِة آََلٍف ِمَن الَْمًَلئَِكِة ُمَسَوِ َما َجَعلَُه اّلَلَ
ِ الَْعِزيِز  الَْحِكيِم ۞ لَِيْقَطَع َطَرفًا ِمَن الََِذيَن ُبْشَرى لَُكْم َولَِتْطَمِئَنَ قُلُوُبُكْم بِِه َوَما الَنَْصُر إََِلَ ِمْن ِعْنِد اّلَلَ

ْ فََيْنَقلُِبوا َخائِِبنَي ۞﴾  سىلەرگە بەدردە نۇسرەت ئاتا قىلدى،  هللا»َكَفُروا أَْو َيْكِبهََتُ
نىڭ هللاھالبۇكى، سىلەر كۈچسىز ئىدىڭالر )سانىڭالر ۋە قورالىڭالر ئاز ئىدى(. 

تىن هللان سىلەرگە بەرگەن نۇسرىتىگە شۈكۈر قىلىش يۈزىسىدى
[. )ئى مۇھەممەد!( ئۆز ۋاقتىدا سەن مۇئمىنلەرگە: 123قورقۇڭالر]

پەرۋەردىگارىڭالر سىلەرگە ئۈچ مىڭ پەرىشتە چۈشۈرۈپ ياردەم بەرسە يەنە >
[. شۇنداق، ئۇ يېتىدۇ. ئەگەر )جەڭدە( سەۋر 124دەيتتىڭ ] <يەتمەمدۇ؟

(، دۈشمەن تىن( قورقۇپ )ئۇنىڭ ئەمرىگە ئىتائەت قىلساڭالر)هللاقىلساڭالر، 
دەرھال ھۇجۇم قىلىپ كەلگەندە پەرۋەردىگارىڭالر سىلەرگە بەش مىڭ نىشانلىق 

ئۇنى )يەنى پەرىشتىلەر ئارقىلىق [. هللا 122] بىرىدۇپەرىشتە بىلەن ياردەم 
نى( پەقەت سىلەرگە خۇشخەۋەر بولسۇن ۋە دىلىڭالر شۇنىڭ بىلەن بىرىشياردەم 

سانىنىڭ كۆپلۈكىدىن  خاتىرجەم بولسۇن )شۇنىڭ بىلەن دۈشمەننىڭ
قورقمىسۇن( دەپ قىلدى. ياردەم پەقەت غالىب، ھېكمەت بىلەن ئىش 

نىڭ ياردىمى( كاپىرالرنىڭ بىر [. )هللا126تەرىپىدىندۇر ]هللا قىلغۇچى 
تۈركۈمىنى ھاالك قىلىش ئۈچۈن ياكى ئۇالرنى رەسۋا قىلىپ، ئۇالرنىڭ 
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 .①«[127بولۇشلىرى ئۈچۈندۇر ] مەغلۇبئۈمىدسىز ھالدا 
﴿َكَما أَْخَرَجَك َربََُك ِمْن َبْيِتَك بِالَْحَقِ َوإَِنَ فَِريًقا ِمَن تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:  هللا

َ كَأََنََما ُيَساقُوَن إََِل الَْمْوِت َوُهْم يَ  ِرُهوَن ۞ ُيَجاِدلُوَنَك ِِف الَْحَقِ َبْعَدَما َتَبنَيَ ُدُكُم ْنُظُروَن ۞ َوإِْذ َيعِ الُْمْؤِمِننَي لَكَا
ُ ا ْوَكِة َتُكوُن لَُكْم َوُيِريُد اّلَلَ ائَِفَتنْيِ أََنََها لَُكْم َوَتَوَدُوَن أََنَ غَْْيَ َذاِت الَشَ ُ إِْحَدى الَطَ  أَْن ُيِحَقَ الَْحَقَ بِكَلَِماتِهِ ّلَلَ

إِْذ َتْسَتِغيثُوَن َربََُكْم فَاْسَتَجاَب  ْجِرُموَن ۞َوَيْقَطَع َدابَِر الْكَافِِريَن ۞ لُِيِحَقَ الَْحَقَ َوُيْبِطَل الَْباِطَل َولَْو َكِرهَ الْمُ 
ُ إََِلَ ُبْشَرى َولَِتْطَمِئَنَ بِ  ُكْم بِأَلٍْف ِمَن الَْمًَلئَِكِة ُمْرِدِفنَي ۞ َوَما َجَعلَُه اّلَلَ ُر إََِلَ ِه قُلُوُبُكْم َوَما الَنَْص لَُكْم أََنِ ُمِمَدُ

َ َعزِ  ِ إَِنَ اّلَلَ َرُكْم ِمْن ِعْنِد اّلَلَ َماِء َماًء لُِيَطَهِ ُِل عَلَْيُكْم ِمَن الَسَ يُكُم الَنَُعاَس أََمَنًة ِمْنُه َوُيَْنَ يز  َحِكيم  ۞ إِْذ ُيَغَشِ
ُيَثَبَِت بِِه اْْلَقَْداَم ۞ إِْذ ُيوِحي َربَُ  بَِط عَََل قُلُوبُِكْم َو ْيَطاِن َولَِْيْ  أََنِ َمًَلئَِكةِ َك إََِل الْ بِِه َوُيْذِهَب َعْنُكْم ِرْجَز الَشَ
ْعَب فَاْضِرُبوا فَْوَق اْْلَْعَناِق َوا ُتوا الََِذيَن آَمُنوا َسأُلِْقي ِِف قُلُوِب الََِذيَن َكَفُروا الَرُ ْ َمَعُكْم فَثََبِ  كَُلَ ْضِرُبوا ِمّْنُ

َ َورَ  َ َوَرُسولَُه َوَمْن ُيَشاِقِق اّلَلَ َ َشِديُد الِْعَقاِب ۞ َذلُِكْم فَُذوقُوهُ َوأََنَ َبَناٍن ۞ َذلَِك بِأََنَُهْم َشاقَُوا اّلَلَ ُسولَُه فَِإَنَ اّلَلَ
ْم  اْْلَْدَباَر ۞ َوَمْن ُيَولَِهِ لِلْكَاِفِريَن عََذاَب الَنَاِر ۞ َيا أََيَُها الََِذيَن آَمُنوا إَِذا لَِقيُتُم الََِذيَن َكَفُروا َزْحًفا فًََل ُتَولَُوُهُم 

ِ َوَمأَْواهُ َجَهَنَُم َوبِْئَس َيْوَمِئٍذ ُدُبَرهُ إِ  ًزا إََِل ِفَئٍة فََقْد َباَء بَِغَضٍب ِمَن اّلَلَ فًا لِِقَتاٍل أَْو ُمَتَحَيِ  ۞ فَلَْم الَْمِصْيُ ََلَ ُمَتَحَرِ
َ َرََم َولُِيْبلَِي الْ  لَِكَنَ اّلَلَ َ قََتلَُهْم َوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت َو َ َتْقُتلُوُهْم َولَِكَنَ اّلَلَ ُمْؤِمِننَي ِمْنُه َبًَلًء َحَسًنا إَِنَ اّلَلَ

َ ُموِهُن َكْيِد الْكَاِفِريَن ۞ إِْن َتْسَتْفِتُحوا فََقْد َجاَءُكُم الَْفْتُح َوإِ   َخْْي  ْن َتْنَتُهوا فَُهوَ َسِميع  عَلِيم  ۞ َذلُِكْم َوأََنَ اّلَلَ
َ َمَع الُْمْؤِمِننَي ۞﴾لَُكْم َوإِْن َتُعوُدوا َنُعْد َولَْن ُتْغِِنَ َعْنكُ  ەت غەنىيم») ْم ِفَئُتُكْم َشْيًئا َولَْو َكثَُرْت َوأََنَ اّلَلَ

قا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە خاس هللاتەقسىماتى توغرىسىدىكى ھۆكۈمنىڭ 
قىلىنغانلىقىنى ئۇالرنىڭ ياقتۇرمىغانلىقى( پەرۋەردىگارىڭنىڭ سېنى ھەقلىق 

ن مەدىنىدىن ئۇرۇشقا( رەۋىشتە ئۆيۈڭدىن )يەنى ئۆيۈڭ جايالشقا
چىقارغانلىقىنى )ئۇالرنىڭ ياقتۇرمىغانلىقىغا( ئوخشايدۇ. مۇئمىنلەردىن بىر 

[. 2گۇرۇھ ئادەم )دۈشمەنگە قارشى ئۇرۇشقا چىقىشنى( ئەلۋەتتە يامان كۆرىدۇ ]
ئۇالر گويا )ئاالمەتلىرى( كۆرۈنۈپ تۇرۇۋاتقان ئۆلۈمگە ھەيدىلىۋاتقاندەك، 

ن كېيىن ھەقىقەت )يەنى ئۇرۇشقا چىقىش ھەقىقەت ئايدىڭالشقاندى
ئىككى هللا [. ئۆز ۋاقتىدا 6مەسىلىسى( ئۈستىدە سەن بىلەن مۇنازىرىلىشىدۇ ]

گۇرۇھ )بىرى مۇشرىكالر كارۋىنى، يەنى بىرى مۇشرىكالر قوشۇنى(دىن بىرىنىڭ 
قولۇڭالرغا كەلتۈرۈلۈشىنى ۋەدە قىلدى، سىلەر قورالسىز گۇرۇھنىڭ )يەنى 

ئۆز سۆزلىرى هللا ڭالرغا كەلتۈرۈلۈشىنى ياقتۇردۇڭالر. كارۋاننىڭ( قولۇ
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ئارقىلىق ھەقنى ھەق قىلىشنى )يەنى ئىسالم دىنىنى ئۈستۈن قىلىشنى(، 
گۇناھكار ئادەملەرنىڭ [. هللا 7كاپىرالرنىڭ يىلتىزىنى قۇرۇتۇشنى خااليدۇ ]

ياقتۇرمىغىنىغا قارىماي ھەقنى ھەق )يەنى ئىسالمنى ئاشكارا( قىلىدۇ، باتىل 
[. ئۆز ۋاقتىدا )دۇئا قىلىپ( 8ى كۇفرى( نى بەربات قىلىدۇ ])يەن

قىمۇئارقا رسىلەرگە ئا> هللا:پەرۋەردىگارىڭالردىن ياردەم تىلىدىڭالر، 
دەپ دۇئايىڭالرنى ئىجابەت  <بىرىمەن)چۈشىدىغان( مىڭ پەرىشتە بىلەن ياردەم 

سىلەرگە پەقەت )غەلىبە قىلىدىغانلىقىڭالرغا( بېشارەت [. هللا 9قىلدى ]
 هللاۋە كۆڭلۈڭالرنى ئارام تاپقۇزۇش ئۈچۈنال ياردەم بەردى. ياردەم پەقەت  بىرىش

ھەقىقەتەن غالىبتۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش هللا تەرىپىدىنال كېلىدۇ. 
تىنچالندۇرۇش يۈزىسىدىن سىلەرگە ئۇيقۇ هللا [. ئۆز ۋاقتىدا 14قىلغۇچىدۇر ]

ۈچۈن، بېغىشلىدى؛ )تاھارەت ئېلىپ، غۇسلى قىلىپ( پاڭ بولۇشۇڭالر ئ
 نىڭ ياردىمىگە)هللا سىلەردىن شەيتاننىڭ ۋەسۋەسىسىنى كەتكۈزۈش ئۈچۈن، 

ئىشەنچ قىلىپ( كۆڭلۈڭالرنىڭ توق تۇرۇشى ئۈچۈن، قەدىمىڭالرنىڭ )قۇمغا 
سىلەرگە بۇلۇتتىن يامغۇر هللا پېتىپ كەتمەي( مەزمۇت تۇرۇشى ئۈچۈن، 

مەن سىلەر >: [. ئۆز ۋاقتىدا پەرۋەردىگارىڭ پەرىشتىلەرگە11ياغدۇرۇپ بەردى ]
بىلەن بىللە، مۇئمىنلەرنى )ئۇرۇش مەيدانىدا( ساباتلىق قىلىڭالر، 

ەن قىلدى. )قىلىچ بىل ىيدەپ ۋەھ <كاپىرالرنىڭ دىللىرىغا قورقۇنچ سالىمەن
كاپىرالرنىڭ( گەدەنلىرىگە چېپىڭالر )يەنى باشلىرىنى كېسىڭالر(، ئۇالرنىڭ 

قا هللا[. بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى، ئۇالر 12] (بارماقلىرىغا )ھەممە ئەزاسىغا چېپىڭالر
قا ۋە ئۇنىڭ هللاۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە قارشىلىق قىلدى. كىمكى 

[. )ئى 13ئۇنى قاتتىق جازااليدۇ ]هللا پەيغەمبىرىگە قارشىلىق قىلىدىكەن، 
كاپىرالر جامائەسى! بۇ دۇنيادا( مۇشۇنداق جازانى تېتىڭالر. كاپىرالر )ئاخىرەتتە( 

[. ئى مۇئمىنلەر! كاپىرالرنىڭ ھۇجۇمىغا دۇچ 14لىدۇ ]دوزاخ ئازابىغا دۇچار بو
[. 12كەلگەن چېغىڭالردا، ئۇالرغا ئارقاڭالرنى قىلماڭالر )يەنى قاچماڭالر( ]

كىمكى قايتا ئۇرۇشۇش ياكى )ياردەم تىلەش( ئۈچۈن مۇسۇلمانالر جامائەسىگە 
قوشۇلۇش مەقسىتىدە بىر تەرەپكە يۆتكىلىش قىلماستىن، بەلكى دۈشمەنگە 

گە نىڭ غەزىپىهللا ئارقىسىنى قىلىدىكەن )يەنى قاچىدىكەن(، ئۇ ھەقىقەتەن 
[. )ئى 16اي! ]ئۇچرايدۇ، ئۇنىڭ جايى دوزاخ بولىدۇ. دوزاخ نېمىدېگەن يامان ج
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دە( ئۇالرنى )يەنى مۇشرىكالرنى( سىلەر )ئۆز كۈچۈڭالر بىلەن( مۇسۇلمانالر! بەدر
ىڭ ، ئۇالرنبىرىپسىلەرگە ياردەم ئۆلتۈرگىنىڭالر يوق، بەلكى ئەمەلدە ئۇالرنى )

ئۆلتۈردى، )ئى مۇھەممەد بىر هللا دىللىرىدا قورقۇنچ پەيدا قىلىش بىلەن( 
سىقىم توپىنى مۇشرىكالرغا( ئاتقىنىڭدا سەن ئاتمىدىڭ، بەلكى ئەمەلدە ئۇنى 

نىڭ مۇنداق قىلىشى( )هللائاتتى. هللا )مۇشرىكالرنىڭ كۆزلىرىگە( 
ەتلەردىن ئىبارەت( چىرايلىق مۇئمىنلەرگە )ساۋاب، غەلىبە، غەنىيم

ھەقىقەتەن )ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنى( هللا ئىنئامالرنى ئاتا قىلىش ئۈچۈن ئىدى. 
[. 17ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، )نىيەتلىرىنى، ئەھۋاللىرىنى( بىلىپ تۇرغۇچىدۇر ]

كاپىرالرنىڭ ھىيلىسىنى هللا نىڭ مۇئمىنلەرگە بەرگەن ئىنئامىدۇر(. )هللابۇ 
[. )ئى كۇففارالر جامائەسى!( ئەگەر سىلەر 18قىلغۇچىدۇر ] مەغلۇبچوقۇم 

غەلىبىنى تىلىسەڭالر، غەلىبە ئاللىقاچان سىلەرگە كەلدى )يەنى ئۇ 
سىلەرنىڭ زىيىنىڭالرغا كەلدى(. ئەگەر )پەيغەمبەر بىلەن دۈشمەنلىشىشتىن( 
يانساڭالر، بۇ سىلەر ئۈچۈن ياخشىدۇر، ئەگەر ئۇنىڭ بىلەن يەنە ئۇرۇشساڭالر، 

قوشۇنۇڭالر كۆپ بولغان تەقدىردىمۇ، ئۇ  ؛رىمىزىيەنە ياردەم ببىز ئۇنىڭغا 
 ھەقىقەتەن مۇئمىنلەرهللا رەلمەيدۇ، ىەردىن ھېچ نەرسىنى دەپئى قىلىپ بسىل

 .①«[19بىلەن بىللىدۇر ]
ِ ُخُمَسُه : دەيدۇ مۇنداق يەنە تائاال هللا ُسوِل ﴿َواعْلَُموا أََنََما َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء فَأََنَ ّلِلََ َولِلَرَ

ِ َوَما أَْنَزلَْنا عَََل  ِبيِل إِْن ُكْنُتْم آَمْنُتْم بِاّلَلَ ْبِن الَسَ ِكنِي َوا َم الُْفْرقَاِن َعْبِدَنا َيوْ  َولِِذي الُْقْرََب َوالَْيَتاََم َوالَْمَسا
ُ عَََل كَُلِ َشْيٍء قَِدير  ۞ إِذْ أَْنُتْم بِالْ  ْكُب أَْسَفَل َيْوَم الَْتََق الَْجْمَعاِن َواّلَلَ ْنَيا َوُهْم بِالُْعْدَوةِ الُْقْصَوى َوالَرَ ُعْدَوةِ الَدُ

ُ أَْمًرا كَاَن َمْفُعوًَل لَِيْهلَِك  َنٍة َمْن َهلََك َعْن َبيَِ  ِمْنُكْم َولَْو َتَواعَْدُتْم ََلْخَتلَْفُتْم ِِف الِْميَعاِد َولَِكْن لَِيْقِضَي اّلَلَ
َكُهْم َكِثًْيا لََفِشلْ َوَيْحََي َمْن َحَيَ َعْن َبيَِ  ُ ِِف َمَناِمَك قَلِيًًل َولَْو أََرا َ لََسِميع  عَلِيم  ۞ إِذْ ُيِريَكُهُم اّلَلَ ْم تُ َنٍة َوإَِنَ اّلَلَ

ُدوِر ۞ َوإِْذ ُيِريُكُموُهْم إِِذ الْ  َ َسلَََم إَِنَُه عَلِيم  بَِذاِت الَصُ يًًل َتَقْيُتْم ِِف أَعُْيِنُكْم قَلِ َولََََّناَزْعُتْم ِِف اْْلَْمِر َولَِكَنَ اّلَلَ
ِ ُتْرَجُع اْْلُُموُر ۞ َيا أََيُهَ  ُ أَْمًرا كَاَن َمْفُعوًَل َوإََِل اّلَلَ ْ لَِيْقِضَي اّلَلَ ُتْم ِفَئًة ا الََِذيَن آَمُنوا إَِذا لَِقيَوُيَقلَِلُُكْم ِِف أَعُْيِّنِ

َ َكِثًْيا لََعلََكُ  ْثُبُتوا َواْذُكُروا اّلَلَ َ َوَرُسولَُه َوََل َتَناَزُعوا فََتْفَشلُوا َوَتْذَهَب ِريُحُكْم  ْم ُتْفلُِحوَن ۞فَا َوأَِطيُعوا اّلَلَ
ابِِريَن ۞ َوََل َتُكوُنوا كَالََِذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َبَطًرا َوِرَئاَء الَنَا َ َمَع الَصَ وا إَِنَ اّلَلَ وَن َعْن َواْصِِبُ ِس َوَيُصَدُ

لَِب لَُكُم الْ َسِبيِل  ْيَطاُن أَْعَمالَُهْم َوقَاَل ََل غَا ُ بَِما َيْعَملُوَن ُمِحيط  ۞ َوإِْذ َزَيََن لَُهُم الَشَ ِ َواّلَلَ اِس َيْوَم ِمَن النََ اّلَلَ
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َ َوإَِنِ َجار  لَُكْم فَلََمَا َتَراَءِت الِْفَئَتاِن َنَكَص عَََل َعِقَبْيِه َوقَاَل إَِنِ َبِريء  ِمْنُكْم   إَِنِ أََرى َما ََل َتَرْوَن إَِنِ أََخاُف اّلَلَ
ْ َومَ  ُ َشِديُد الِْعَقاِب ۞ إِْذ َيُقوُل الُْمَناِفُقوَن َوالََِذيَن ِِف قُلُوبِِهْم َمَرض  َغَرَ َهُؤََلِء ِديُّنُ ِ َواّلَلَ  ْن َيَتَوكََْل عَََل اّلَلَ

َ َعِزيز  َحِكيم  ۞ َولَْو َتَرى إِ  ذْ َيَتَوَّفَ الََِذيَن َكَفُروا الَْمًَلئَِكُة َيْضِربُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدَباَرُهْم َوُذوقُوا عََذاَب فَِإَنَ اّلَلَ
ٍم لِلَْعِبيِد ۞ َكَدأِْب آِل ِفْرَعْوَن َوالََ  َ لَْيَس بَِظًَلَ َمْت أَْيِديُكْم َوأََنَ اّلَلَ ِذيَن ِمْن قَْبلِِهْم الَْحِريِق ۞ َذلَِك بَِما قََدَ

َ قَِوَي  َشِديُد الِْعَقاِب ۞كَ  ُ بُِذُنوبِِهْم إَِنَ اّلَلَ ِ فَأََخَذُهُم اّلَلَ َياِت اّلَلَ ئى مۇئمىنلەر!( ») ﴾َفُروا بِآ
رگە، قا، پەيغەمبەهللا بىلىڭالركى، سىلەر ئالغان غەنىيمەتنىڭ بەشتىن بىرى 

ئەقرىبالىرىغا، يېتىملەرگە، مىسكىنلەرگە، ئىبن -پەيغەمبەرنىڭ خىش
قا، ئىككى گۇرۇھ )يەنى مۇسۇلمانالر هللاسەبىللەرگە خاستۇر. ئەگەر سىلەر 

بىلەن كاپىرالر( ئۇچرىشىپ ھەق بىلەن ناھەق ئايرىلغان كۈندە )يەنى بەدر 
ئۇرۇشى بولغان كۈندە( بەندىمىزگە )يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا( بىز نازىل 

 نىڭ)هللاغان نەرسىلەر )يەنى ئايەتلەر ۋە پەرىشتىلەر(گە ئىشەنسەڭالر قىل
 هللاغەنىيمەت توغرىسىدىكى ھۆكمىنىڭ ئەنە شۇ ئىكەنلىكىنى بىلىڭالر(. 

[. ئۆز ۋاقتىدا سىلەر ۋادىنىڭ )مەدىنىگە( يېقىن 41ھەر نەرسىگە قادىردۇر ]
ىدى. تەرىپىدە ئىدىڭالر، ئۇالر ۋادىنىڭ )مەدىنىگە( يىراق تەرىپىدە ئ

)قۇرەيشنىڭ( سودا كارۋىنى بولسا سىلەرنىڭ تۆۋىنىڭالردا ئىدى. )مۇشرىكالر 
بىلەن ئۇچرىشىشنى( ۋەدىلەشكەن بولساڭالر، سىلەر )ئۆزۈڭالرنىڭ ئازلىقىنى، 
مۇشرىكالرنىڭ كۆپلۈكىنى كۆرۈپ( ئەلۋەتتە بۇنىڭغا خىالپلىق قىلغان 

ەزىز، ۇسۇلمانالرنى ئبوالتتىڭالر لېكىن بولۇشقا تېگىشلىك ئىشنى )يەنى م
ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن )سىلەرنى بەدردە هللا مۇشرىكالرنى خار قىلىشنى( 

نىڭ مۇنداق قىلىشى ھاالك هللامۇشرىكالر بىلەن ۋەدىسىز ئۇچراشتۇردى(. 
بولىدىغانالرنىڭ روشەن دەلىلنى كۆرۈپ ئاندىن ھاالك بولۇشى، 

 هللائۈچۈن ئىدى. ياشايدىغانالرنىڭ روشەن دەلىلنى كۆرۈپ ئاندىن ياشىشى 
)بەندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى( ئەلۋەتتە ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، )نىيەتلىرىنى( 

چۈشۈڭدە ساڭا هللا [. )ئى مۇھەممەد!( ئۆز ۋاقتىدا، 42بىلىپ تۇرغۇچىدۇر ]
ئۇالرنى )يەنى دۈشمەنلىرىڭنى( ئاز كۆرسەتتى، ئەگەر ساڭا ئۇالرنى كۆپ 

تى ۋە جەڭ ئىشىدا چوقۇم كۆرسەتكەن بولسا سىلەرگە چوقۇم قورقۇنچ چۈشەت
)سىلەرنى مۇنداق قىلىشتىن( ساقلىدى. هللا دەتاالش قىالتتىڭالر لېكىن 

بولۇشقا تېگىشلىك [. هللا 43دىلالردىكىنى ئەلۋەتتە بىلىپ تۇرغۇچىدۇر ]هللا 
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ئىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن، دۈشمەن بىلەن ئۇچراشقان چېغىڭالردا 
پ( ئۇالرنى سىلەرنىڭ )دۈشمەنلەرگە قارشى تۇرۇشقا جۈرئەت قىلسۇن دە

كۆزۈڭالرغا ئاز كۆرسەتتى ۋە سىلەرنى ئۇالرنىڭ كۆزلىرىگە )سىلەرگە قارشى 
قا قايتۇرۇلىدۇ هللاھەممە ئىش  .تەييارلىقتا بولمىسۇن دەپ( ئاز كۆرسەتتى

[. ئى مۇئمىنلەر! )مۇشرىكالردىن( 44ئۆزى خالىغانچە ھۆكۈم قىلىدۇ( ])هللا 
( ئۇچراشقان چېغىڭالردا ساباتلىق بىر جامائەگە )يەنى دۈشمەن قوشۇنىغا

پ ياد ئېتىڭالر نى كۆهللاكۆرسىتىڭالر، مۇۋەپپەقىيەت قازىنىشىڭالر ئۈچۈن 
قا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىتائەت هللاھەرىكەتلىرىڭالردا( -[. )پۈتۈن سۆز42]

قىلىڭالر، ئىختىالپ قىلىشماڭالر، بولمىسا )دۈشمەن بىلەن ئۇچرىشىشتىن( 
 هللاسەۋر قىلىڭالر،  .قۇۋۋىتىڭالر كېتىپ قالىدۇ-قورقۇپ قالىسىلەر، كۈچ

[. يۇرتلىرىدىن چوڭچىلىق 46ھەقىقەتەن سەۋر قىلغۇچىالر بىلەن بىللىدۇر ]
 ۋە رىيا بىلەن چىققان كىشىلەر )يەنى قۇرەيش مۇشرىكلىرى( گە ئوخشاش

ئۇالرنىڭ ھەممە هللا نىڭ يولىدىن توسىدۇ، هللابولماڭالر، ئۇالر )كىشىلەرنى( 
[. ئۆز ۋاقتىدا شەيتان ئۇالرغا )قەبىھ( ئەمەللىرىنى 47گۈچىدۇر ]ئىشلىرىنى بىل

ھېچقانداق كىشى سىلەرنى يېڭەلمەيدۇ، مەن >چىرايلىق كۆرسىتىپ: 
دېگەن ئىدى. ئىككى قوشۇن ئۇچراشقان چاغدا  <ھەقىقەتەن سىلەرگە مەدەتكار

جۇدامەن، سىلەر -مەن سىلەردىن ئادا>شەيتان ئارقىسىغا چېكىندى ۋە: 
 تىن قورقىمەن،هللايۋاتقاننى ھەقىقەتەن كۆرۈپ تۇرۇۋاتىمەن، مەن راستال كۆرمە
[. ئۆز ۋاقتىدا مۇناپىقالر ۋە دىللىرىدا 48دېدى ] <نىڭ ئازابى قاتتىقتۇرهللا

بۇالرنى )يەنى مۇسۇلمانالرنى( ئۇالرنىڭ دىنى >كېسىلى )يەنى شەك( بارالر: 
ئۆزلىرىنى يېڭىلمەس ئالدىدى )يەنى مۇسۇلمانالر ئۆز دىنىغا مەغرۇر بولۇپ، 

دەپ گۇمان قىلىپ، ئاز سانلىق تۇرۇقلۇق كۆپ سانلىقالر بىلەن ئۇرۇشۇشقا 
ئۇنىڭغا ئەلۋەتتە ياردەم )هللا قا يۆلىنىدىكەن هللادېدى. كىمكى  <چىقتى(
[. 49غالىبتۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر ]هللا (. چۈنكى بىرىدۇ

نى ئېلىۋاتقاندا، ئۇالرنىڭ پەرىشتىلەر )بەدر ئۇرۇشىدا( كاپىرالرنىڭ جانلىرى
يۈزلىرىگە ۋە ئارقىلىرىغا ئۇرۇۋاتقانلىقىنى كۆرسەڭ ئىدىڭ )ئەلۋەتتە 

دوزاخنىڭ >( :قورقۇنچلۇق ھالنى كۆرگەن بوالتتىڭ(. )پەرىشتىلەر ئۇالرغا
[. بۇ )ئازاب( سىلەرنىڭ 24)دەيتتى( ] <كۆيدۈرگۈچى ئازابىنى تېتىڭالر!



  

291 

بەندىلىرىگە زۇلۇم قىلغۇچى هللا ر، قىلمىش جىنايىتىڭالر تۈپەيلىدىندۇ
[. )بۇ كاپىرالرنىڭ گۇناھ قىلىش ئادىتى( پىرئەۋن جامائەسى ۋە 21ئەمەستۇر ]

نىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار هللائۇالردىن بۇرۇنقىالرنىڭ ئادىتىگە ئوخشايدۇ، ئۇالر 
ھەقىقەتەن هللا ئۇالرنى ھاالك قىلدى. هللا قىلدى، گۇناھلىرى تۈپەيلىدىن 

 .①«[22ابى قاتتىقتۇر ]نىڭ ئازهللاكۈچلۈكتۇر، 
 ﴾﴿َوََل َيْحَسَبََ الََِذيَن َكَفُروا َسَبُقوا إَِنَُهْم ََل ُيْعِجُزوَن : دەيدۇ مۇنداق يەنە تائاال هللا

بەدر ئۇرۇشىدا ئۆلتۈرۈلمەي قالغان( كاپىرالر قۇتۇلدۇق دەپ ئويلىمىسۇن، »)
 .②«ئۇالر )پەرۋەردىگارىنىڭ جازاسىدىن( ھەقىقەتەن قېچىپ قۇتۇاللمايدۇ

فقال: ما تعدون ملسو هيلع هللا ىلص جاء جربيل إىل النبي  عنه قال:هللا عن رفاعة بن رافع ريض . 461

أو كلمة نحوها، قال: وكذلك من شهد بدرا من  «من أفضل املسلمني»قال:  ؟أهل بدر فيكم

 .املالئكة

رىفائە ئىبنى رافىئ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: جىبرىئىل . 461
تىغا بەدر غازى ئاراڭالردىكى»نىڭ يېنىغا كېلىپ:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 

 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،دىەپ سورىغانىد« قاتناشقانالرغا قانداق قارايسىلەر؟
ر ۇنىڭغا يېقىن بىشياكى دى دې «دەپ قارايمىز ئەۋزىلىمۇسۇلمانالرنىڭ ئەڭ »

 قاتناشقان غازىتىغا بەدر»: ئەلەيھىسساالم جىبرىئىل .سۆزنى قىلدى
 ③.دېدى «شۇنداق ھەم پەرىشتىلەرمۇ

فقال:  ،اطلع إىل أهل بدرهللا لعل »ملسو هيلع هللا ىلص: عنه قال: قال النبي هللا عن عيل ريض . 462

 «.اعملوا ما شئتم، فقد وجبت لكم الجنة، أو: فقد غفرت لكم

 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، . 462
 دىللىرىدىكىنى بىلىپقانالرنىڭ بەدر غازىتىغا قاتناش هللا»مۇنداق دېگەن: 

: >خالىغىنىڭالرنى قىلىڭالر، سىلەرگە جەننەت ۋاجىب بولدى< ياكى ئۇالرغا
سا بول >مەن سىلەرنىڭ گۇناھلىرىڭالرنى مەغپىرەت قىلىۋەتتىم< دەۋەتكەن

 ④«.ئەجەب ئەمەس
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عنه يقول: مل أتخلف هللا بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك ريض هللا أن عبد . 463

يف غزوة غزاها إال يف غزوة تبوك، غري أين تخلفت عن غزوة بدر، ومل هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول 

بينهم هللا يريد عري قريش، حتى جمع هللا ملسو هيلع هللا ىلص خرج رسول »يعاتب أحد تخلف عنها، إمنا 

 .«وبني عدوهم عىل غري ميعاد

كەئب مۇنداق دەيدۇ: مەن كەئب ئىبنى مالىك  ئابدۇلالھ ئىبنى. 463
 ملسو هيلع هللا ىلص مەن پەيغەمبەر»رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان: 

غازىتىغا چىقالمىدىم. بەدر تەبۇك چىققان بارلىق غازاتقا چىقتىم، پەقەت 
چىقمىغانالر  غازىتىغابەدر غازىتىغا قاتناشمىغانلىقىمغا كەلسەك، 

ۈن ئەمەس، چئەسلىدە ئۇرۇش ئۈ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر چۈنكى  ىگەن ئىدىلەنمبئەيى
 قۇرەيش كارۋانلىرىنىڭ ماللىرىنى ئولجا ئېلىش مەقسىتىدە چىققانبەلكى 
ئويلىمغان يەردىن دۈشمەنلىرى بىلەن  نىمۇسۇلمانالرهللا ، كېيىن بولۇپ

 ①.«ئۇچراشتۇرۇپ قويغان ئىدى

عينا ينظر ما بسيسة هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: بعث رسول هللا عن أنس بن مالك ريض . 464

، قال: ال أدري هللا ملسو هيلع هللا ىلصصنعت عري أيب سفيان، فجاء وما يف البيت أحد غريي، وغري رسول 

 إن»فتكلم، فقال: هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما استثنى بعض نسائه، قال: فحدثه الحديث، قال: فخرج رسول 

، فجعل رجال يستأذنونه يف ظهرانهم يف علو «لنا طلبة، فمن كان ظهره حارضا فلريكب معنا

وأصحابه حتى سبقوا هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فانطلق رسول «ال، إال من كان ظهره حارضا»قال: املدينة، ف

ال يقدمن أحد منكم إىل يشء هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »املرشكني إىل بدر، وجاء املرشكون، فقال رسول 

قوموا إىل جنة عرضها السموات هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »، فدنا املرشكون، فقال رسول «حتى أكون أنا دونه

، جنة عرضها السموات هللايا رسول  -م األنصاري: يقول عمري بن الحام -، قال: «واألرض

قال: « ما يحملك عىل قولك بخ بخ؟هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »، قال: بخ بخ، فقال رسول «نعم»واألرض؟ قال: 

، فأخرج مترات من «فإنك من أهلها»، إال رجاءة أن أكون من أهلها، قال: هللايا رسول هللا ال و

رايت هذه إنها لحياة طويلة، قال: قرنه، فجعل يأكل منهن، ثم قال: لنئ أنا حييت حتى آكل مت

 .فرمى مبا كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل

 ملسو هيلع هللا ىلص: پەيغەمبەر مۇنداق دەيدۇ ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 464
 كېلىش ئۈچۈن اننىڭ ئەھۋالىنى بىلىپكارۋ باشچىلىقىدىكى سۇفيان ۇئەب

قايتىپ كېلىپ ئەھۋالنى يەتكۈزدى. ئۆيدە  ئۇ ئەۋەتكەن ئىدى.بۇسەيسەنى 
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ئىككىمىزال بار ئىدۇق. ئاياللىرىدىن بىرەرسى )ئىچكىرى( ئۆيدە  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 سىرتقا چىقىپ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر بولسا بۇنى بىلمىدىم. شۇنىڭ بىلەن، 

 ساھابىلەرگە سۆز قىلدى ۋە: 
 ابولسدەرھال ئۇالرنىڭ كەينىدىن قوغاليلى، كىمنىڭ ئۇلىغى ھازىر  —

ان ئوتالۋاتق يۇقىرى تەرىپىدەبەزىلەر مەدىنىنىڭ  .دېدى —مىنىپ چىقسۇن! 
 .ىن ئىجازەت سورىغان ئىدىد ملسو هيلع هللا ىلصلىرىنى ئەكىلىۋېلىشقا پەيغەمبەر غئۇال

  :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ەپ د —، ى قېشىدا تەييار بولغان كىشىال چىقسۇنغئۇلىپەقەت ياق،  —

ساھابىلەر يولغا چىقىپ، بەدرگە  ۋە ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ جىكىلىدى. شۇنىڭ بىلەن، 
كەلدى. كېيىن مۇشرىكالرمۇ كېلىشتى.  يىتىپمۇشرىكالردىن بۇرۇن 

 : ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
دېدى.  — مەن بۇيرۇق بەرمىگۈچە ھېچقايسىڭالر قوزغالماڭالر! —

 :ملسو هيلع هللا ىلصمۇشرىكالرمۇ يېقىن كېلىپ قالدى. رەسۇلۇلالھ 
ئۈچۈن  كەڭلىكى ئاسمان بىلەن زېمىندەك كېلىدىغان جەننەت —

دېدى. ئەنسارىالردىن بولغان ئۇمەير ئىبنى ھۇمام رەزىيەلالھۇ  — ئاتلىنىڭالر!
 ئەنھۇ: 
ئى رەسۇلۇلالھ! كەڭلىكى ئاسمان بىلەن زېمىندەك كېلىدىغان  —

 : ملسو هيلع هللا ىلصدەپ سورىۋېدى، رەسۇلۇلالھ  — جەننەتمۇ؟
 دېدى. ئۇمەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:  —، ھەئە —
 : ملسو هيلع هللا ىلصۇلۇلالھ دەپ كەتتى. رەس — پاھ!-پاھ —
، ئۇمەير رەزىيەلالھۇ ەپ سورىغانىدىد — پاھ دەپ كەتتىڭغۇ؟-پاھ —
 ئەنھۇ: 
بىلەن قەسەمكى، مەن پەقەت شۇ جەننەت  هللائى رەسۇلۇلالھ!  —

 : ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. رەسۇلۇلالھ  —، ئەھلىدىن بولۇشنى ئۈمىد قىلىپ شۇنداق دېدىم
دېدى. ئۇمەير رەزىيەلالھۇ  —، سەن ھەقىقەتەن جەننەت ئەھلىدىن —

يىشكە باشلىدى. ىبىر قانچە تال خورمىنى چىقىرىپ يئەنھۇ ئوقدىنىدىن 
 ئاندىن: 
مەن بۇ خورمىالرنى يەپ بولغۇچە ياشىسام بەكال ئۇزۇن ھايات ئەگەر  —
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دە، خورمىالرنى تاشلىۋېتىپ، مۇشرىكالر بىلەن -دېدى —، بولۇپ كەتكۈدەك
 ①ئۇرۇش قىلىپ شەھىد قىلىندى.

شاور حني بلغه إقبال أيب سفيان، قال:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه، أن رسول هللا ريض  عن أنس. 465

فتكلم أبو بكر، فأعرض عنه، ثم تكلم عمر، فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة، فقال: إيانا تريد 

؟ والذي نفيس بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر ألخضناها، ولو أمرتنا أن نرضب هللايا رسول 

 ،الناس، فانطلقوا حتى نزلوا بدرا ملسو هيلع هللا ىلصهللا أكبادها إىل برك الغامد لفعلنا، قال: فندب رسول 

ووردت عليهم روايا قريش، وفيهم غالم أسود لبني الحجاج، فأخذوه، فكان أصحاب رسول 

يسألونه عن أيب سفيان، وأصحابه، فيقول: ما يل علم بأيب سفيان، ولكن هذا أبو جهل،  ملسو هيلع هللا ىلص

كم، هذا أبو سفيان، وعتبة، وشيبة، وأمية بن خلف، فإذا قال ذلك رضبوه، فقال: نعم، أنا أخرب 

فإذا تركوه فسألوه، فقال ما يل بأيب سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل، وعتبة، وشيبة، وأمية بن 

قائم يصيل، فلام رأى ذلك انرصف،  ملسو هيلع هللا ىلصخلف، يف الناس، فإذا قال هذا أيضا رضبوه، ورسول 

: ملسو هيلع هللا ىلصرسول  ، قال، فقال«والذي نفيس بيده، لترضبوه إذا صدقكم، وترتكوه إذا كذبكم»قال: 

، قال: فام ماط أحدهم عن «هاهنا، هاهنا»، قال: ويضع يده عىل األرض «هذا مرصع فالن»

 ملسو هيلع هللا ىلص.موضع يد رسول 

ئەبۇ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  :مۇنداق دەيدۇ ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 462
ن ىرىدىساھابىل ېپىپكېلىۋاتقانلىقىدىن خەۋەر ت)شامدىن( سۇفياننىڭ 

ئۇنىڭ سۆزىگە  ملسو هيلع هللا ىلص، پەيغەمبەر قىلغانىدىسۆز  ئەبۇبەكرى مەسلىھەت سورىدى.
 ئۇنىڭ سۆزىگىمۇ ملسو هيلع هللا ىلص، پەيغەمبەر لغانىدىسۆز قىمۇ ئۆمەر ئانچە قۇالق سالمىدى.
 د ئىبنى ئۇبادە ئورنىدىن تۇرۇپ:ىسەئشۇنىڭ بىلەن،  ئانچە قۇالق سالمىدى.

 ىمىزنىبىرىشئى رەسۇلۇلالھ! قارىغاندا، بىز )ئەنسارىالر(نىڭ مەسلىھەت »
بىلەن  نىڭ نامىهللازات بولغان  قولىداجېنىم  اندەك قىلىسەن.كۈتۈۋاتق

ناۋادا ئاتلىرىمىزنى دېڭىزغا چاپتۇرۇشقا بۇيرۇساڭ، قىلچە قەسەمكى، 
تۆگىلىرىمىزنىڭ بېقىنىغا ناۋادا  ئىككىلەنمىگەن ھالدا چاپتۇرىمىز.

دېۋىتكەن پېتى بەركىلغىمادقىچە بېرىشقا بۇيرۇساڭ، ئەلۋەتتە شۇنداق 
شقا چىقى غازاتقاكىشىلەرنى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،شۇنىڭ بىلەن .ېدىد «قىلىمىز
 . چۈشتىبېرىپ ئۇالر ئاتلىنىپ بەدرگە  .چاقىردى

 ۇالرنىڭبىر نەچچە سۇچىسى شۇ تەرەپكە كېلىپ قالدى. ئقۇرەيشنىڭ 
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مۇسۇلمانالر ئۇنى  ،ئارىسىدا ھەججاج جەمەتىنىڭ بىر قارا مالىيى بار بولۇپ
ئۇنىڭدىن ئەبۇ سۇفيان ۋە ئۇنىڭ ھەمراھلىرى  ساھابىلەر .تۇتۇپ كېلىشتى
بۇ يەردە ئەبۇ جەھل،  .ئەبۇ سۇفياننى بىلمەيمەن» ئۇ: غانىدى،توغرىلىق سورى

ن بۇنى ئاڭلىغا ېدى.د« بارەلەف قاتارلىقالر ئۇتبە، شەيبە ۋە ئۇمەييە ئىبنى خ
ساھابىلەر ئۇنى )يالغان ئېيتىۋاتىدۇ دەپ ئويالپ( دۇمباالشقا باشلىغانىدى، 

دېدى. ئۇالر « ئەبۇ سۇفيانمۇ مۇشۇ يەردە .بىرەيتوختاڭالر، ئېيتىپ »ئۇ: 
ئەبۇ سۇفياننى بىلمەيمەن، بۇ »ئۇرۇشتىن توختاپ قايتا سورىغانىدى، ئۇ يەنە: 

« الر بارقاتارلىق ە ئۇمەييە ئىبنى خەلەفيەردە ئەبۇ جەھل، ئۇتبە، شەيبە ۋ
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر بۇ ۋاقىتتا  شۇنىڭ بىلەن، ئۇالر يەنە ئۇرۇشقا باشلىدى. .ىېدد

 جېنىم»ئوقۇۋاتقان بولۇپ، بۇ ئىشالرنى كۆرۈپ نامىزىنى تۈگەتتى ۋە:  ناماز
سىلەرگە راست سۆزلىسە ئۇ بىلەن قەسەمكى،  نىڭ نامىهللازات بولغان  قولىدا

ى قولى بىلەن يەرن دېدى، ئاندىن «ەردىڭالريالغان سۆزلىسە قويۇپ ب دۇڭالر،ئۇر
 ېدى.د« بۇ يەردە پاالنى، بۇ يەردە پۇستانى ئۆلتۈرۈلىدۇ» :ئىشارەت قىلىپ تۇرۇپ

 قولى بىلەن ملسو هيلع هللا ىلصدەرۋەقە، ئىسمى ئاتالغان ئۇ كىشىلەرنىڭ ھەممىسى پەيغەمبەر 
 ①كۆرسەتكەن يەرلەردە ئۆلتۈرۈلدى.

عنه يقول: شهدت من هللا عن طارق بن شهاب قال: سمعت ابن مسعود ريض . 466

وهو يدعو  ملسو هيلع هللا ىلصاملقداد بن األسود مشهدا، ألن أكون صاحبه أحب إيل مام عدل به، أىت النبي 

 إَِنَا َهاُهَنا قَاعُِدوَن﴾ ﴿فَاْذَهْب أَْنَت َوَربََُك فََقاتًَِل عىل املرشكني، فقال: ال نقول كام قال قوم موىس: 
 ملسو هيلع هللا ىلصفرأيت النبي »[، ولكنا نقاتل عن ميينك، وعن شاملك، وبني يديك وخلفك 24ملائدة: ]ا

 .يعني: قوله« أرشق وجهه ورسه

ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ تارىق ئىبنى شىھاب مۇنداق دەيدۇ: مەن . 466
 نىڭمەن مىقداد ئىبنى ئەسۋەد]: نىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغانئەنھۇ

پۈتۈن دۇنيالىق »دىن شۇنداق بىر سۆزنى ئاڭلىدىمكى، ئېغىزى
ئارزۇ  دەپ« نەرسىلىرىمنىڭ بەدىلىگە شۇ سۆزنى ئېيتقۇچى بولۇپ قالسامچۇ!؟

مۇشرىكالرغا قارشى بەددۇئا  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ۋاقىتتا، ئۇ قىلىپ كەتتىم. 
ۇسا م قەۋمى بىز ساڭا بەنى ئىسرائىلئى رەسۇلۇلالھ! » :قىلىۋاتاتتى. مىقداد

ئىككىڭالر سەن پەرۋەردىگارىڭ بىلەن بىللە بېرىپ >ەيھىسساالمغا: ئەل
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 بەلكىدېگەندەك دېمەيمىز.   ①ئۇرۇشۇڭالر، بىز بۇ يەردە ئولتۇرۇپ تۇرايلى<
ئۇرۇش  ا تەرەپلىرىڭدە تۇرۇپ، قەھرىمانالرچەئارق ۋە سېنىڭ ئوڭ، سول، ئالدى

بولۇپ  بۇ سۆزگە خۇرسەننىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر شۇ چاغدا . ېدىد« قىلىمىز
 ②چىرايىنىڭ نۇرلىنىپ كەتكەنلىكىنى كۆردۈم[.

عنه قال: كنا يوم بدر كل ثالثة عىل بعري، كان هللا بن مسعود ريض هللا عن عبد . 467

ال قال: فقا ملسو هيلع هللا ىلصهللا قال: وكانت عقبة رسول  ملسو هيلع هللا ىلصهللا أبو لبابة، وعيل بن أيب طالب، زمييل رسول 

 «.عن األجر منكام ما أنتام بأقوى مني، وال أنا بأغنى»نحن منيش عنك، فقال: 

مۇنداق دەيدۇ: بىز بەدر  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇبنى مەسئۇد ئىئابدۇلالھ . 467
. دۇقھەر ئۈچ ئادەم بىر تۆگىگە ئالمىشىپ مىن ئۇرۇشىغا )ماڭغان ۋاقىتتا(

 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەنسارى ەۋە ئەبۇ لۇباب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەلى  ،ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 مېڭىشپىيادە گە  ملسو هيلع هللا ىلصئىدى. رەسۇلۇلالھ  مىنگەنگە نۆۋەتلىشىپ بىر تۆگى

 «لىماڭايپىيادە ئى رەسۇلۇلالھ! سېنىڭ ئورنۇڭدا بىز »نۆۋىتى كەلگەندە ئۇالر: 
 ،مەن ئىككىڭالردىن كۈچلۈكرەك»ئۇ ئىككىسىگە:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ېگەنىدى،د

 ③دېدى. «مەن ئەجىرگە سىلەردىن بەكرەك موھتاجمەن يەنە كېلىپ
نتحدث: أن عدة أصحاب  ملسو هيلع هللا ىلصعنه قال: كنا أصحاب محمد هللا ريض  عن الرباء. 468

بدر عىل عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، ومل يجاوز معه إال مؤمن بضعة عرش 

 .وثالث مائة

بەدر نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصمۇھەممەد بىز »بەرا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 468
ت بىلەن دەريادىن ئۇرۇشىغا قاتناشقان ساھابىلىرىنىڭ سانىنىڭ تالۇ

ىدە ئۆزئارا ئۆتكەنلەرنىڭ سانى بىلەن ئوخشاش ئىكەنلىكى ھەقق
بىلەن دەريادىن پەقەت مۇئمىنلەرال ئۆتكەن بولۇپ، سانى  پاراڭلىشاتتۇق. تالۇت

 ④«.نەچچە كىشى ئىدى 314
هذا جربيل، آخذ »قال يوم بدر:  ملسو هيلع هللا ىلصعنهام، أن النبي هللا عن ابن عباس ريض . 469

 .«برأس فرسه، عليه أداة الحرب

دۇكى، نىقىلى دىن نەقىلئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما. 469
                                                            

 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -24سۈرە مائىدە  ①
 بۇخارى توپلىغان. ②
 دېگەن.« ھەسەن» ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت ھاكىم ۋە ئىبنى ھىببان توپلىغان، ئەلبانىئەھمەد،  ③
 بۇخارى توپلىغان. ④
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جەڭ  . ئۇلئىبۇ جىبرىمانا » بەدر غازىتىدا مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 ①.«ئېتىنىڭ بېشىنى تۇتۇپ تۇرىدۇ للىرىنى ئاسقان ھالداقورا

عنه قال: ملا قدمنا املدينة أصبنا من مثارها، فاجتويناها هللا عن عيل ريض . 471

يتخرب عن بدر، فلام بلغنا أن املرشكني قد أقبلوا، سار ملسو هيلع هللا ىلص وأصابنا بها وعك، وكان النبي 

إىل بدر، وبدر برئ، فسبقنا املرشكني إليها، فوجدنا فيها رجلني منهم، رجال هللا ملسو هيلع هللا ىلص رسول 

 معيط، فأما القريش فانفلت، وأما موىل عقبة فأخذناه، من قريش، وموىل لعقبة بن أيب

كثري عددهم، شديد بأسهم. فجعل املسلمون إذ هللا فجعلنا نقول له: كم القوم؟ فيقول: هم و

كثري هللا قال: هم و «كم القوم؟»فقال له: ملسو هيلع هللا ىلص قال ذلك رضبوه، حتى انتهوا به إىل النبي 

كم »سأله: ملسو هيلع هللا ىلص فأىب ثم إن النبي  أن يخربه كم هم،ملسو هيلع هللا ىلص عددهم، شديد بأسهم فجهد النبي 

القوم ألف، كل جزور ملائة »هللا ملسو هيلع هللا ىلص: فقال: عرشا كل يوم، فقال رسول  «ينحرون من الجزر؟

والحجف نستظل  ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطر، فانطلقنا تحت الشجر «وتبعها

هذه اللهم إنك إن تهلك »يدعو ربه عز وجل، ويقول: هللا ملسو هيلع هللا ىلص تحتها، من املطر، وبات رسول 

، فجاء الناس من تحت الشجر، هللاقال: فلام طلع الفجر نادى: الصالة عباد  «الفئة ال تعبد

إن جمع قريش تحت هذه »، وحرض عىل القتال، ثم قال: هللا ملسو هيلع هللا ىلصوالحجف، فصىل بنا رسول 

. فلام دنا القوم منا وصاففناهم إذا رجل منهم عىل جمل له أحمر «الضلع الحمراء من الجبل

ن م»وكان أقربهم من املرشكني:  ،«يا عيل ناد يل حمزة»هللا ملسو هيلع هللا ىلص: فقال رسول يسري يف القوم، 

إن يكن يف القوم أحد يأمر »هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ثم قال رسول  «صاحب الجمل األحمر، وماذا يقول لهم؟

فجاء حمزة فقال: هو عتبة بن ربيعة، وهو  ،«بخري، فعىس أن يكون صاحب الجمل األحمر

إين أرى قوما مستميتني ال تصلون إليهم وفيكم خري،  ينهى عن القتال، ويقول لهم: يا قوم،

يا قوم اعصبوها اليوم برأيس، وقولوا: جنب عتبة بن ربيعة، وقد علمتم أين لست بأجبنكم، 

لو غريك يقول هذا ألعضضته، قد مألت هللا قال: فسمع ذلك أبو جهل، فقال: أنت تقول هذا؟ و

استه؟ ستعلم اليوم أينا الجبان، قال: فربز رئتك جوفك رعبا، فقال عتبة: إياي تعري يا مصفر 

عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد حمية ، فقالوا: من يبارز؟ فخرج فتية من األنصار ستة، فقال 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عتبة: ال نريد هؤالء، ولكن يبارزنا من بني عمنا، من بني عبد املطلب، فقال رسول 

ة، تعاىل عتبة، وشيبهللا فقتل  «ن املطلبقم يا عيل، وقم يا حمزة، وقم يا عبيدة بن الحارث ب»

ابني ربيعة، والوليد بن عتبة، وجرح عبيدة، فقتلنا منهم سبعني، وأرسنا سبعني، فجاء رجل 

 هللا، إن هذا وهللاملطلب أسريا، فقال العباس: يا رسول  من األنصار قصري بالعباس بن عبد

                                                            
 توپلىغان.بۇخارى  ①
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أبلق، ما أراه يف القوم، ما أرسين، لقد أرسين رجل أجلح، من أحسن الناس وجها، عىل فرس 

فقال  «تعاىل مبلك كريمهللا اسكت، فقد أيدك »، فقال: هللافقال األنصاري: أنا أرسته يا رسول 

 .عيل: فأرسنا من بني عبد املطلب: العباس، وعقيال، ونوفل بن الحارث

ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: بىز مەدىنىگە ھىجرەت . 474
 ئاغرىپ يېگەنىدۇق،قىلىپ كەلگەن چېغىمىزدا مەدىنىنىڭ مېۋىلىرىدىن 

قىدە بەدر ھەق ملسو هيلع هللا ىلص ، تەپ كېسىلى بولۇپ قالدۇق. شۇ كۈنلەردە، پەيغەمبەرقېلىپ
 خەۋەر ئىگىلەۋاتاتتى. مۇشرىكالرنىڭ يولغا چىققانلىقى ھەققىدىكى خەۋەر

گەن بەدر دېبەدرگە قاراپ يۈرۈش قىلدى.  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ كەلگەندە،  يىتىپبىزگە 
پ، بىز بەدرگە شۇنداق قىلىشۇ يەردىكى بىر قۇدۇقنى كۆرسىتىدۇ. 

 بېرىپ بولدۇق. مۇشرىكالردىن بۇرۇن
بىز بەدر قۇدۇقى بويىدا ئىككى ئادەمنى ئۇچراتتۇق. ئۇالردىن بىرى 

بنى ئەبۇ مۇئەيتنىڭ ئازادگەردىسى ئىدى. قۇرەيشلىك، يەنە بىرى ئۇقبە ئى
قۇرەيشلىك ئادەم قېچىپ كەتتى لېكىن بىز ئۇقبە ئىبنى مۇئەيتنىڭ 
ئازادگەردىسىنى تۇتۇۋېلىپ، مۇشرىكالرنىڭ سانىنى سورىغانىدۇق، ئۇ ئۇالرنىڭ 
سانىنىڭ ناھايىتى جىق، قورال كۈچىنىڭ زور ئىكەنلىكىنى ئېيتىپ 

رى مۇسۇلمانالر ئۇنى ئۇراتتى. ئاخىرى، تۇرۇۋەردى. ئۇ شۇنداق دېگەنسې
 نىڭدىن:ئۇ ملسو هيلع هللا ىلص نىڭ قېشىغا ئېلىپ باردۇق. پەيغەمبەر ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر

 دەپ سورىغانىدى، ئۇ: ـــ ئۇالرنىڭ سانى قانچە؟ ـــ
نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، ئۇالرنىڭ سانى جىق، قورال كۈچى هللا ـــ

ـ دەپ جاۋاب بەردى.  ئۇنى ئۇالرنىڭ ئېنىق سانىنى ئېيتىپ  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرزور، ــ
رەلمىدى. شۇنىڭ بىلەن، ىپ بىكە قىستىغان بولسىمۇ ئەمما ئۇ ئېيتبىرىش

ئۇنىڭدىن ئۇالرنىڭ بىر كۈندە قانچە تۆگە سويىدىغانلىقىنى  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
 سورىغانىدى، ئۇ:

 :ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەردەپ جاۋاب بەردى.  ـــتۆگە،  14ھەر كۈنى  ـــ

تىدۇ، ـــ كىشىگە يى 144كەن چۈنكى بىر تۆگە مىڭ ئى ـــ ئۇالرنىڭ سانى
سىم -دېدى. شۇنداق قىلىپ، ئۇالرنىڭ سانى ئېنىقالندى. شۇ ئاخشىمى سىم

يامغۇر ياغدى. بىز يامغۇردىن پاناھلىنىش ئۈچۈن ئۆزىمىزنى دەرەخلەر ۋە )تېرە( 
پ: رەببىگە دۇئا قىلىشقا باشال ملسو هيلع هللا ىلص قالقانالرنىڭ دالدىسىغا ئالدۇق. پەيغەمبەر
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( ئىبادەت زېمىن يۈزىدە)ئەگەر بۇ جامائەتنى ھاالك قىلساڭ، هللا! ئى »
قىلىنمايسەن )يەنى زېمىن يۈزىدە ساڭا ئىبادەت قىلىدىغان ھېچكىم 

 دېدى.« قالمايدۇ(
بىرلەپ دەرەخ -تاڭ يورۇغاندا جامائەت نامىزىغا چاقىرىلدى. ساھابىلەر بىر

 بىزگە ئىمام بولۇپ ملسو هيلع هللا ىلص ەيغەمبەرۋە قالقانالرنىڭ ئاستىدىن كېلىپ بولغاندا، پ
بامدات نامىزى ئوقۇدى. نامازدىن كېيىن مۇجاھىدالرنى جىھادقا 

 رىغبەتلەندۈرۈپ تەبلىغ قىلدى ۋە: 
قاپتىلىدىكى ئاۋۇ قىزىل تۆپىلىكنىڭ ئاستى  قۇرەيش لەشكەرلىرى تاغ ـــ

تەرىپىدە، ـــ دېدى. ئۇالر بىزگە يېقىنالشقاندا بىزمۇ ئۇالرغا قارشى سەپ 
تۈزدۇق. شۇ ئارىدا، قىزىل تۆگىگە مىنىۋالغان بىر ئادەم ئۇالرنىڭ ئالدىغا 

 :ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرئۆتۈپ مېڭىشقا باشلىدى. شۇنىڭ بىلەن، 
غا چاقىرغىن، ئاۋۇ قىزىل تۆگىگە ئى ئەلى! ھەمزىنى يېنىم ـــ

مىنىۋالغان ئادەم كىم، ئۇ ئۇالرغا نېمە دەۋاتىدۇ. مۇشرىكالر قوشۇنى ئىچىدە 
ياخشىلىققا بۇيرۇيدىغان بىرەر كىشى بار دېيىشكە توغرا كەلسە، قىزىل تۆگىگە 

ـ دېدى. ھەمزە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مىنىۋالغان ئاشۇ ئادەم بولۇشى مۇمكىن، ــ
 كېلىپ ئۇ ئادەمنىڭ يىتىپقوشۇنىغا ئەڭ يېقىن تەرەپتە ئىدى. ئۇ مۇشرىكالر 

ئۇتبە ئىبنى رەبىئە ئىكەنلىكىنى، ئۇنىڭ مۇشرىكالرنى ئۇرۇش قىلىشتىن 
ئى قەۋمىم! مەن قارشى تەرەپنىڭ ئۆلۈمنى پېشانىسىگە ئېلىپ »توسۇپ: 

قويۇپ كەلگەنلىكىنى بايقاۋاتىمەن. شۇڭا سىلەر ئۇالرنى يېڭەلمەيسىلەر، 
ىلەر ھازىرمۇ ياخشىلىققا ئۈلگۈرەلەيسىلەر. ئى قەۋمىم! بۈگۈن ماڭا >ئۇتبە س

ئىبنى رەبىئە قورقۇنچاقلىق قىلدى< دېگەن نامنى ئارتساڭالرمۇ مەيلى لېكىن 
دەۋەتقانلىقنى « سىلەر مېنىڭ قورقۇنچاق ئەمەسلىكىمنى بىلىسىلەر

 يەتكۈزدى. ئەبۇ جەھل ئۇتبەنىڭ سۆزىنى ئاڭالپ:
بۇ گەپنى سەن قىلىۋاتامسەن؟ ئەگەر ئۇنى سەندىن باشقا ئادەم قىلغان  ـــ

بولسا راسا تويغۇزۇپ قويغان بوالتتىم. سەن بەك قورقۇپ كەتكەنلىكتىن 
 ڭغا تىقىلىپ قاپتۇ، ـــ دېگەنىدى، ئۇتبە:ئېغىزىئۆپكەڭ 
بۈگۈن  ! سەن تېخى مېنى ئەيىبلەۋاتامسەن؟!چۈپرەندە ھۇ ـــ

 داقدېدى. شۇن ـــچاق ئىكەنلىكىنى بىلىپ قالىسەن، قايسىمىزنىڭ قورقۇن
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قىلىپ، ئۇتبە، قېرىندىشى شەيبە ۋە ئوغلى ۋەلىد قىزىققانلىق قىلىپ 
 يەكمۇيەك ئېلىشىش ئۈچۈن مەيدانغا چۈشتى ۋە:

قېنى، مەيدانغا چۈشىدىغان نوچى بارمۇ؟ ـــ دېدى. شۇنىڭ بىلەن،  ـــ
 ا چىققانىدى، ئۇتبە:ئەنسارىالردىن ئالتە يىگىت سەپنىڭ ئالدىغ

ىڭ نئابدۇلمۇتتەلىببىز ئۇالر بىلەن ئۇرۇشمايمىز، نوچى بولسا تاغىمىز  ـــ
 :ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەردېدى. بۇنى ئاڭلىغان  ـــئوغۇللىرىدىن چۈشسۇن! 

ئى ئەلى، سەن چىق! ئى ھەمزە، سەن چىق! ئى ئۇبەيدە ئىبنى ھارىس،  ـــ
تائاال رەبىئەنىڭ ئىككى ئوغلى ئۇتبە هللا دېدى. نەتىجىدە،  ـــسەنمۇ چىق! 

بىلەن شەيبەنى ۋە ۋەلىد ئىبنى ئۇتبەنى ئۆلتۈردى. )مۇسۇلمانالر تەرەپتىن( 
نى ئەسىر  74نى ئۆلتۈرۈپ،  74ئۇبەيدە يارىدار بولدى. بىز ئۇرۇشتا ئۇالردىن 

ئالدۇق. شۇ كۈنى، ئەنسارىالردىن پاكار بىر ئادەم ئابباس ئىبنى 
 نى ئەسىر ئېلىپ كەلگەنىدى، ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: ئابدۇلمۇتتەلىب

نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، بۇ ئادەم مېنى ئەسىر هللائى رەسۇلۇلالھ!  ـــ
ئالمىدى، مېنى ئەسىر ئالغان كىشى بىر ئاال ئاتقا مىنىۋالغان، پېشانىسىنىڭ 

ەن كېلىشكئىككى تەرىپىنىڭ چېچى چۈشۈپ كەتكەن، شۇنداق چىرايلىق ۋە 
بىر ئادەم ئىدى لېكىن مەن ھازىر ئۇنى مۇجاھىدالر ئارىسىدا كۆرەلمەيۋاتىمەن، 

 ـــ دېدى. بۇنى ئاڭلىغان ئەنسارى:
 :ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرئى رەسۇلۇلالھ! ئۇنى مەن ئەسىر ئالدىم، ـــ دېگەنىدى،  ـــ
ر پەرىشتە بىلەن ساڭا ياردەم تائاال ھۆرمەتلىك بىهللا بولدى قىل!  ـــ

جەمەتىدىن ئابباس، ئەقىل  ئابدۇلمۇتتەلىبپتۇ، ـــ دېدى. بىز شۇ كۈنى قى
 ①ۋە نەۋفەل ئىبنى ھارىسنى ئەسىر ئالغان ئىدۇق.

عنه أنه قال: أنا أول من يجثو بني يدي الرحمن هللا عن عيل بن أيب طالب ريض . 471

 اْخَتَصُموا ِِف َربَِِهْم﴾﴿َهَذاِن َخْصَماِن وقال قيس بن عباد: وفيهم أنزلت:  .للخصومة يوم القيامة

[ قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر: حمزة، وعيل، وعبيدة، أو أبو عبيدة بن الحارث، 19]الحج: 

 .وشيبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة

ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: قىيامەت . 471
نىڭ ئالدىدا يۈكۈنۈپ ئولتۇرىدىغان تۇنجى كىشى مەن هللاكۈنى دەۋا ئۈچۈن 
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 بولىمەن.
)مۇئمىنلەر ۋە كۇففارالردىن ئىبارەت( »قەيس ئىبنى ئۇبادە مۇنداق دەيدۇ: 

دېگەن ئايەت بەدر  ①«تىبۇ ئىككى )پىرقە( پەرۋەردىگارى توغرىسىدا مۇنازىرىلەش
غازىتىدا يەككە ئېلىشقانالرغا قارىتىلغان بولۇپ، ئۇالر: ئەلى، ھەمزە ۋە ئۇبەيدە 
)ياكى ئەبۇ ئۇبەيدە( بىلەن شەيبە ئىبنى رەبىئە، ئۇتبە ئىبنى رەبىئە ۋە ۋەلىد 

 ②ئىبنى ئۇتبە قاتارلىقالردۇر.
بارز »قال:  ؟عيل بدرا عن أيب إسحاق، سأل رجل الرباء وأنا أسمع، قال: أشهد. 472

 .«وظاهر

بىر كىشىنىڭ بەرا رەزىيەلالھۇ »ئەبۇ ئىسھاق مۇنداق دەيدۇ: . 472
ئەنھۇدىن: >ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بەدر ئۇرۇشىغا قاتناشقانمۇ؟< دەپ 
سورىغىنىنى ھەمدە بەرا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئۇنىڭغا: >يەككە مەيدانغا 

 ③«.بەرگەنلىكىنى ئاڭلىغانىدىمچۈشۈپ غەلىبە قىلغان< دەپ جاۋاب 
عنه قال: كاتبت أمية بن خلف كتابا، بأن هللا عن عبد الرحمن بن عوف ريض . 473

 أعرف قال: ال ،يحفظني يف صاغيتي مبكة، وأحفظه يف صاغيته باملدينة، فلام ذكرت الرحمن

  .الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان يف الجاهلية، فكاتبته: عبد عمرو

يوم بدر، خرجت إىل جبل ألحرزه حني نام الناس، فأبرصه بالل، فخرج فلام كان يف 

ال نجوت إن نجا أمية، فخرج معه  ،أمية بن خلف :حتى وقف عىل مجلس من األنصار، فقال

فريق من األنصار يف آثارنا، فلام خشيت أن يلحقونا، خلفت لهم ابنه ألشغلهم فقتلوه، ثم أبوا 

عه، فربك، فألقيت عليه نفيس ألمن ،فلام أدركونا، قلت له: ابرك حتى يتبعونا، وكان رجال ثقيال،

وكان عبد الرحمن  .فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجيل بسيفه

 .بن عوف يرينا ذلك األثر يف ظهر قدمه

: مەن ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇھمان ئىبنى ئەۋف رەزىيەلالھۇ ائابدۇر. 473
ماللىرىمنى جان ۋە مەن مەككىگە بارغاندا »كە: ئۇمەييە ئىبنى خەلەف

دەپ  «سەن مەدىنىگە كەلگەندە جان ۋە ماللىرىڭنى مەن قوغدايقوغدىغىن. 
دەپ يازدىم. ئۇ، « راھمان»م ۋە مەكتۇبتا ئىسمىمنى مەكتۇب يوللىدى

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -19سۈرە ھەج  ①
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< دېگەن ئىسىمنى راھمان>مەن »مەكتۇبتىكى ئىسمىمنى كۆرۈپ: 
ەپ د «كى ئىسمىڭ بىلەن مەكتۇب يوللىغىنتونۇمايمەن. جاھىلىيەت دەۋرىدى

 مەكتۇب دەپ يېزىپ «ئابدۇ ئەمر»جاۋاب يولالپتۇ. شۇنىڭ بىلەن، ئىسمىمنى 
 يوللىدىم.
 ،ئۇمەييەنى قوغداپ قېلىش ئۈچۈن تاغقا چىقتىم مەن غازىتى كۈنى،بەدر 

 بۇ ۋاقىتتا باشقىالر ئۇخالۋاتاتتى. بىالل ئۇنى كۆرۈپ قالدى ۋە دەرھال
مانا بۇ ئۇمەييە ئىبنى خەلەف »ر يىغىلىپ ئولتۇرغان جايغا كېلىپ: ئەنسارىال

 ۋارقىراشقا باشلىدى.دەپ « السا مەن ياشىمايمەنقبولىدۇ، ئەگەر ئۇ ساق 
ىمىزدىن كەينبىللە بىالل بىلەن  بىر نەچچىسىئەنسارىالردىن  ،شۇنىڭ بىلەن

نىڭ ئۇ ،ئەنسىرەپنىڭ بىزگە يىتىشىۋېلىشىدىن قوغالپ چىقتى. مەن ئۇالر
 ھايال قىلىپ تۇرۇشى ئۈچۈن ئارقىمىزغا تاشالپ قويدۇم.ئۇالرنى  بالىسىنى

سېمىز ئادەم  مەييە. ئۇىدىقوغل داۋاملىق ۋېتىپ بىزنىۈرۈئۇالر بالىنى ئۆلت
ئۇ  گەنىدىم،دې!« يېتىۋال» :مەييەگەىۋالغاندا مەن ئۇيىتىشئىدى. ئۇالر بىزگە 

مەن ئۇنى قوغداپ قېلىش ئۈچۈن ئۆزۈمنى ئۈستىگە تاشلىدىم.  .يېتىۋالدى
ىدىن كەين-قىلىچلىرىنى كەينى بېقىنلىرىمنىڭ( ئاستىدىن)ئۇالر مېنىڭ 

بىرسىنىڭ قىلىچى  شۇ ئەسنادا، ئاخىرى ئۇنى ئۆلتۈرۈپ قويدى. سانجىپ،
 مېنىڭ پۇتۇمغا تېگىپ كەتتى.

ئابدۇراھمان )دادام( )ئابدۇراھماننىڭ ئوغلى ئىبراھىم مۇنداق دەيدۇ:( 
 ①.دىكى قىلىچ ئىزىنى بەزىدە بىزگە كۆرسىتىپ قوياتتىپۇتى

عنه قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: ملا كان هللا ريض  بن عباسهللا عبد عن . 474

 .إىل املرشكني وهم ألف، وأصحابه ثالث مائة وتسعة عرش رجالهللا ملسو هيلع هللا ىلص يوم بدر نظر رسول 

اللهم أنجز يل ما وعدتني، »القبلة، ثم مد يديه، فجعل يهتف بربه: هللا ملسو هيلع هللا ىلص فاستقبل نبي 

، فام «اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل اإلسالم ال تعبد يف األرض

زال يهتف بربه، مادا يديه مستقبل القبلة، حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ 

، كفاك مناشدتك ربك، فإنه هللاقاه عىل منكبيه، ثم التزمه من ورائه، وقال: يا نبي رداءه، فأل

ُكْم بِأَلٍْف عز وجل: هللا سينجز لك ما وعدك، فأنزل  ﴿إِْذ َتْسَتِغيثُوَن َربََُكْم فَاْسَتَجاَب لَُكْم أََنِ ُمِمَدُ
  .باملالئكةهللا [ فأمده 9]األنفال:  ِمَن الَْمًَلئَِكِة ُمْرِدِفنَي﴾
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ل أبو زميل: فحدثني ابن عباس، قال: بينام رجل من املسلمني يومئذ يشتد يف أثر قا

رجل من املرشكني أمامه، إذ سمع رضبة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم، 

فنظر إىل املرشك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه، وشق وجهه، كرضبة 

صدقت، »، فقال: هللا ملسو هيلع هللا ىلصجاء األنصاري، فحدث بذلك رسول السوط فاخرض ذلك أجمع، ف

  .، فقتلوا يومئذ سبعني، وأرسوا سبعني«ذلك من مدد السامء الثالثة

أليب بكر، وعمر: هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال أبو زميل، قال ابن عباس: فلام أرسوا األسارى، قال رسول 

رية، أرى أن تأخذ ، هم بنو العم والعشهللافقال أبو بكر: يا نبي « ما ترون يف هؤالء األسارى؟»

ما : »هللا ملسو هيلع هللا ىلصأن يهديهم لإلسالم، فقال رسول هللا منهم فدية فتكون لنا قوة عىل الكفار، فعىس 

، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن هللايا رسول هللا قلت: ال و« ترى يا ابن الخطاب؟

 متكنا فنرضب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيرضب عنقه، ومتكني من فالن نسيبا لعمر،

ما قال أبو بكر، ومل يهو هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأرضب عنقه، فإن هؤالء أمئة الكفر وصناديدها، فهوي رسول 

وأبو بكر قاعدين يبكيان، قلت: يا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما قلت، فلام كان من الغد جئت، فإذا رسول 

، أخربين من أي يشء تبيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن مل أجد بكاء هللا

أبيك للذي عرض عيل أصحابك من أخذهم الفداء، »هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ال رسول تباكيت لبكائكام، فق

عز هللا وأنزل  -هللا ملسو هيلع هللا ىلص شجرة قريبة من نبي  -لقد عرض عيل عذابهم أدىن من هذه الشجرة 

﴿فَكُلُوا ِمَمَا [ إىل قوله 67]األنفال:  ﴿َما كَاَن لَِنِبٍَ أَْن َيُكوَن لَُه أَْسَرى َحَّتَ ُيثِْخَن ِِف اْْلَْرِض﴾وجل: 
ًبا﴾  .الغنيمة لهمهللا [ فأحل 69]األنفال:  َغِنْمُتْم َحًَلًَل َطَيِ

ئۆمەر ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 474
 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ر غازىتى كۈنىبەد] ماڭا مۇنداق سۆزلەپ بەرگەن: ئىبنى خەتتاب

 ھابىلەر ئارانسابولۇپ،  كىشى 1444ئۇالر  رنىڭ سانىنى ئىگىلىدى،مۇشرىكال
قىبلىگە قاراپ ئىككى قولىنى كۆتۈردى ۋە:  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر كىشى ئىدى. 319

ماڭا ۋەدە قىلغان نۇسرىتىڭنى رىئاللىققا ئايالندۇرۇپ بەرگىن. ئى  !هللائى »
ەر ئەگهللا! ئى . ماڭا ۋەدە قىلغان نۇسرىتىڭنى ۋۇجۇدقا چىقىرىپ بەرگىن هللا!
ساڭا ئىبادەت نى ھاالك قىلساڭ، زېمىن يۈزىدە ىتىجامائمۇسۇلمانالر بۇ 

دەپ دۇئا قىلدى. ئۇ خېلى ئۇزۇنغىچە قىبلىگە « قىلىدىغان ھېچكىم قالمايدۇ
قاراپ، قولىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ رەببىگە دۇئا قىلغاچقا تونى مۈرىسىدىن چۈشۈپ 

ئۇنىڭ تونىنى ئالدى ۋە نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص كەتتى. ئەبۇبەكرى كېلىپ پەيغەمبەر
ئى »تۇرۇپ:  تتى. ئاندىن ئۇنىڭ ئارقىسىدىن قۇچاقالپا ئارئۇچىسىغ
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ان ساڭا ۋەدە قىلغ ئۇ رەسۇلۇلالھ! رەببىڭگە قىلغان دۇئايىڭ يېتەرلىك بولدى،
 تائاال هللادېدى. ئۇزۇن ئۆتمەي، « بىرىدۇۇپ ئەمەلگە ئاشۇر غەلىبىسىنى چوقۇم

الردىن ئۆز ۋاقتىدا )دۇئا قىلىپ( پەرۋەردىگارىڭ»مۇنۇ ئايەتنى نازىل قىلدى: 
ئارقا )چۈشىدىغان( مىڭ پەرىشتە -قىمۇرسىلەرگە ئا> هللا:ياردەم تىلىدىڭالر، 

. شۇنىڭ بىلەن، ①«دەپ دۇئايىڭالرنى ئىجابەت قىلدى <بىرىمەنبىلەن ياردەم 
 گە مىڭ پەرىشتە بىلەن ياردەم قىلدى[. ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرتائاال  هللا

داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ سۆزىنى 
شۇ كۈنى، مۇسۇلمانالردىن بىرى ئالدىدىكى بىر مۇشرىكنى قوغالپ »دەيدۇ: 

كېتىۋېتىپ، ئۈستى تەرەپتە ئاتلىق بىرىنىڭ قامچىسىنى قارسىلداتقان 
ئۇ ئالدىغا شۇنداق . ىغاندېگەن ئاۋازىنى ئاڭل‹ دىرت چۇ، دىرت چۇ!: ›ھالدا

 بۇرنى ىپ چۈشكەن بولۇپ،ا يىقىلئوڭدىسىغ قارىغۇدەك بولسا، ئۇ مۇشرىك
ئىدى.  ىپ، قامچا ئىزىدىن كۆكىرىپ كەتكەنيېرىلكۆزى -زيۈ، لگەنكېسى

ى، دگەنىگە كېلىپ سۆزلەپ بەر ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ۋەقەنىئەنسارى بۇنى كۆرگەن 
 ‹نىڭ مەدەتچىلىرىدىنئاسمان ئۈچىنچى ۇراست ئېيتتىڭ، ئ: ›ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

نى  74نى ئۆلتۈرۈپ،  74ردىن مۇشرىكال ر. شۇنداق قىلىپ، مۇسۇلمانالدېدى
 «.ئەسىر ئالدى

سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ يەنە مۇنداق  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى ئابباس
مۇسۇلمانالر »)ئۆمەر ئىبنى خەتتاب ماڭا مۇنداق سۆزلەپ بەرگەن:(  :دەيدۇ

 :نئىككىمىزدىئەبۇبەكرى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر مۇشرىكالرنى ئەسىر ئالغاندىن كېيىن، 
دەپ مەسلىھەت ـ ئەسىرلەرنى قانداق بىر تەرەپ قىلساق بوالر؟ ـــ ــ

 :ئەبۇبەكرى ورىدى.س
قان تۇغ-لىرىمىز ۋە ئۇرۇقبىر نەۋرە تۇغقانبىزنىڭ ئۇالر  رەسۇلۇلالھ! ئىـ ــ

لەن تۆلەم بى لى.بىرەيلەم ئېلىپ قويۇپ ۆمېنىڭچە ئۇالردىن ت جەمەتلىرىمىز.
شۇ  چلىنىپ قېلىشىمىز مۇمكىن.كاپىرالرغا قارشى ئازراق بولسىمۇ كۈ

ئۇالرنى ئىسالمغا ھىدايەت قىلىپ قالسا ئەجەب ئەمەس، هللا مۇناسىۋەت بىلەن 
 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ـــ دېدى. ئاندىن 

ـ   :مەندى، ىغانىدەپ سور ؟ ـــسەن قانداق قارايسەن ئىبنى خەتتاب! ئىــ
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بىلەن قەسەمكى، مەن ئەبۇبەكرىنىڭ نىڭ نامى هللا ـــ ئى رەسۇلۇلالھ!
قا نى ئېلىشسىئۇالرنىڭ كاللى بولغاندا، مېنىڭچە .قوشۇلمايمەن پىكرىگە

ئەلىنى ئەقىيلنىڭ  .بىز ئۇالرنىڭ كاللىسىنى ئالساق دەيمەن بۇيرۇساڭ،
مېنى ئۇ ئۇنىڭ كاللىسىنى ئالسۇن.  ئېلىشقا بۇيرۇغىن،كاللىسىنى 

ەن م بۇيرۇغىن،پاالنىنىڭ )ئۆمەرنىڭ بىر تۇغقىنى( كاللىسىنى ئېلىشقا 
رى، چوڭلى ،نىڭ كاتتىباشلىرىىرفئۇنىڭ كاللىسىنى ئاالي چۈنكى ئۇالر كۇ

 ،ئەبۇبەكرىنىڭ مەسلىھەتىنى ياقتۇرۇپ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دىم.دەپ مەسلىھەت بەرـ ــ
 ملسو هيلع هللا ىلصئەتىسى ئەتىگەندە بېرىپ قارىسام پەيغەمبەر  مېنىڭكىگە قوشۇلمىدى.

 ۇپتۇ، مەن:يىغالپ ئولتۇر ىسىبىلەن ئەبۇبەكرى ئىكك
رەسۇلۇلالھ! نېمە سەۋەبتىن يىغالۋاتىسىلەر؟ سەۋەبىنى ماڭا  ئى ـــ

ەر ، يىغا كەلمىسىمۇ سىليىغالي سەۋەبىنى بىلسەم  الر. ئەگەربىرىڭئېيتىپ 
 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  بىلەن تەڭ يىغالشقا ئۇرۇناي، ـــ دېدىم.

ھەمراھلىرىڭنىڭ ماڭا تۆلەم ئېلىش توغرىسىدا بەرگەن مەسلىھەتى ـــ 
ماڭا مەسلىھەت بەرگەنلەرنىڭ ئازابى مۇشۇ دەرەختىنمۇ  .يىغالۋاتىمەنئۈچۈن 
يېقىن يەردىكى بىر تۈپ دەرەخنى  دېدى ۋە ، ـــكۆرسىتىلدىقىلىپ يېقىن 

پەيغەمبەرگە زېمىندا دۈشمەننى كۆپرەك ئۆلتۈرمەي > تائاال:هللا  كۆرسەتتى.
ەرمەي ب تۇرۇپ )يەنى مۇشرىكلىكنىڭ ھەيۋىسىنى يوقىتىپ، ئىسالمغا قۇۋۋەت

تۇرۇپ(، ئەسىرلەردىن فىدىيە ئېلىش اليىق ئەمەس ئىدى. )ئى مۇئمىنلەر! 
لەرگە سىهللا سىلەر فىدىيە ئېلىش بىلەن( دۇنيا مەنپەئىتىنى كۆزلەيسىلەر، 

غالىبتۇر، . هللا ئىرادە قىلىدۇەنى ئاخىرەتنىڭ ساۋابىنى( ئاخىرەتنى )ي
نمىگەن نىڭ )ئوچۇق چەكلە[. هللا67ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر ]

ئىشنى قىلغانالرنى جازالىماسلىق دېگەن( ھۆكمى ئەزىلىسى بولمىسا ئىدى، 
)ئەسىرلەردىن( فىدىيە ئالغانلىقىڭالر ئۈچۈن ئەلۋەتتە زور ئازابقا دۇچار 

[. )ئى جىھاد قىلغۇچىالر جامائەسى!( غەنىيمەت ئالغان 68بوالتتىڭالر ]
مرىگە مۇخالىپەتچىلىك نىڭ ئەهللا)نەرسەڭالرنى ھاالل ۋە پاك بىلىپ يەڭالر، 

ھەقىقەتەن مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، )بەندىلىرىگە( هللا دىن قورقۇڭالر.  قىلىش(
ل مەتنى ھااليغەنى بىزگە ،دېگەن ئايەتلەرنى نازىل قىلىپ ①<[69مېھرىباندۇر ]

                                                            
 ـ ئايەتكىچە.69 ئايەتتىنـ 67سۈرە ئەنفال  ①



  

316 

 ①«.ىپ بەردىقىل
يوم بدر، حني صففنا لقريش ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: قال النبي هللا ريض  عن أيب أسيد. 475

 .«إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل» وصفوا لنا:

بەدر غازىتىدا بىز  مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ ئۇسەيد. 472
 ملسو هيلع هللا ىلص مۇشرىكالرغا قارشى، مۇشرىكالر بىزگە قارشى سەپ تۈزۈشكەندە پەيغەمبەر

 ②.«مۇشرىكالر سىلەرگە يېقىنالشقاندا ئوق ئېتىڭالر»مۇنداق دېگەنىدى: 
، وهو هللا ملسو هيلع هللا ىلصقال: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول عنه هللا عن عيل ريض . 476

 .أقربنا إىل العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا

كۈنى غازىتى بەدر »ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 476
ئارقىلىق قوغدىنىۋاتقانلىقىمىزنى كۆردۈم.  ملسو هيلع هللا ىلصيغەمبەر ئۆزىمىزنىڭ پە

ىن جايدا تۇرۇپ ناھايىتى ئۇ كۈنى دۈشمەنگە ئەڭ يېق ملسو هيلع هللا ىلصيغەمبەر پە
 ③.«قەھرىمانلىق كۆرسەتتى

قال الزبري: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص، وهو مدجج، ال يرى منه إال . 477

عيناه، وهو يكنى أبو ذات الكرش، فقال: أنا أبو ذات الكرش، فحملت عليه بالعنزة فطعنته يف 

لقد وضعت رجيل عليه، ثم متطأت، فكان  -قال: فأخربت: أن الزبري  -عينه فامت، قال هشام: 

 .الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها

بەدر غازىتىدا : مۇنداق دەيدۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ)ئىبنى ئەۋۋام( زۇبەير . 477
-دۇبۇلغاكىيىۋالغان  د ئىبنى ئاسقا ئۇچراپ قالدىم. ئۇىئۇبەيدە ئىبنى سەئ

، ئۇنىڭ ئىككى كۆزىدىن باشقا يېرى پۇختا ئىدىكى()شۇنچىلىك  ساۋۇت
مەن ئەبۇ » . ئۇ:دىئى شزاتىلكەر ۇئەب يەسىئۇنىڭ كۇنىكۆرۈنمەيتتى. 

نەيزەمنى ، بېرىپ مەن ئۇنىڭغا ئېتىلىپ گەنىدى،دې« زاتىلكەرش بولىمەن
 . كۆزىگە تىقىپ ئۆلتۈرۈۋەتتىم

ھىشام زۇبەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئېيتقان: 
نەيزىنى كۈچەپ تارتقان  ،پۇتۇم بىلەن دەسسەپ تۇرۇپدىن مەن ئۇنى ئان»

 ④.«ئىككى ئۇچى ئېگىلىپ قالدىئۇنىڭ ئىدىم، 
                                                            

 مۇسلىم توپلىغان. ①
 .توپلىغانبۇخارى  ②
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد توپلىغان، شۇئەيب ئەرنەئۇت  ③
 بۇخارى توپلىغان. ④



  

317 

عنه قال: بينا أنا واقف يف الصف يوم بدر، هللا ريض  عن عبد الرحمن بن عوف. 478

حديثة أسنانهام، متنيت أن  -عن مييني وعن شاميل، فإذا أنا بغالمني من األنصار  فنظرت

فغمزين أحدهام فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، ما  -أكون بني أضلع منهام 

، والذي نفيس بيده، لنئ رأيته هللا ملسو هيلع هللا ىلصحاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخربت أنه يسب رسول 

ى ميوت األعجل منا، فتعجبت لذلك، فغمزين اآلخر، فقال يل ال يفارق سوادي سواده حت

مثلها، فلم أنشب أن نظرت إىل أيب جهل يجول يف الناس، قلت: أال إن هذا صاحبكام الذي 

خرباه ، فأ هللا ملسو هيلع هللا ىلصسألتامين، فابتدراه بسيفيهام، فرضباه حتى قتاله، ثم انرصفا إىل رسول 

، قاال: «هل مسحتام سيفيكام؟»قتلته، فقال:  ، قال كل واحد منهام: أنا«أيكام قتله؟»فقال: 

بن ، وكانا معاذ ا«كالكام قتله، سلبه ملعاذ بن عمرو بن الجموح»ال، فنظر يف السيفني، فقال: 

 .عفراء، ومعاذ بن عمرو بن الجموح

بەدر مەن  مۇنداق دەيدۇ: ئابدۇراھمان ئىبنى ئەۋف رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 478
ى يېشئىككى يېنىمغا قارىسام  بولغاندىن كېيىن،تۇرۇپ ە كغازىتىدا سەپ

 بۇنى كۆرۈپ:يىگىتنىڭ ئارىسىدا تۇرۇپ قاپتىمەن.  ئەنسارى ئىككى كىچىك
ەپ د «چۇ؟!كاشكى، بۇالردىن قاۋۇلراق كىشىلەرنىڭ يېنىدا تۇرغان بولسام»

  :تۇرۇپ ئۇالرنىڭ بىرى مېنى نوقۇپ . دەل شۇ پەيتتە،ئارزۇ قىلىپ قالدىم
  دەپ سورىدى. مەن:ـــ  ؟ىز، ئەبۇ جەھلنى تونۇمسئى تاغا ـــ
  دېدىم. ئۇ يىگىت: ؟ ـــئۇنىڭدا نېمە ئىشىڭ بار ئىدى .ھەئە، تونۇيمەن ـــ
ھاقارەت قىلغانلىقىنى -گە نۇرغۇن تىلملسو هيلع هللا ىلص مەن ئۇنىڭ پەيغەمبەر  ـــ
بىلەن قەسەمكى، ئەگەر ئۇنىڭ قارىسىنى كۆرۈپ قالىدىغان . هللا غانئاڭلى

 ،ىزدىن بىرىمىزنىڭ ئەجىلى توشمىغۇچە ئۇنى قويۇۋەتمەيمەنبولسام، ئىككىم
يەنە بىرىمۇ مېنى  بولۇپ تۇرسام،دېدى. مەن ئۇنىڭ جاسارىتىگە ھەيران ـــ 

 . ئوخشاش گەپ قىلدىنوقۇپ 
ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمەي ئەبۇ جەھلنىڭ كىشىلەر ئارىسىدا ئايلىنىپ 

  يۈرگەنلىكىنى كۆرۈپ، ئۇالرغا:
دەپ كۆرسىتىپ قويدۇم. ئۇالر  ئادەم ئاشۇ شۇ، ـــسىلەر سورىغان  ـــ

ئۇنىڭغا ھۇجۇم قىلىپ ئۆلتۈردى. ئاندىن  ،دەرھال قىلىچلىرىنى يالىڭاچالپ
نىڭ ئالدىغا بېرىپ، ئەبۇ جەھلنى ئۆلتۈرۈۋەتكەنلىكىنى خەۋەر  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

  :ملسو هيلع هللا ىلصقىلىشتى. پەيغەمبەر 
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 ككىلىسى: ئى دەپ سورىغانىدى، ؟ ـــقايسىڭالر ئۆلتۈردۈڭالر ـــ
  :ملسو هيلع هللا ىلصدېيىشتى. پەيغەمبەر ، ـــ مەن ئۆلتۈردۈم ـــ
ـ دەپ سورىغانىدى سۈرتۈۋەتتىڭالرمۇ؟ىڭ قېنىنى قىلىچىڭالرن ـــ   ئۇالر: ،ــ
 ئۇالرنىڭ قىلىچلىرىغا قاراپ: ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. پەيغەمبەر ، ـــ ياق ـــ

كېرەكلىرى -ئۇنىڭ نەرسەئەمما  .ئىككىڭالر ئۆلتۈرۈپسىلەرھەر ئۇنى ـــ 
دېدى. بۇ ئىككى يىگىتنىڭ  ! ـــز ئىبنى ئەمر ئىبنى جەمۇھنىڭ بولسۇنمۇئا

 ①بىرى مۇئاز ئىبنى ئەفرائ، يەنە بىرى مۇئاز ئىبنى ئەمر ئىبنى جەمۇھ ئىدى.
 .ويف رواية: فشدا عليه مثل الصقرين حتى رضباه، وهام ابنا عفراء. 479

 جەھلگە خۇددىيەنە بىر نەقىلدە مۇنداق دېيىلگەن: ئىككىسى ئەبۇ . 479
بىر جۈپ قارچىغۇدەك تەڭ ئېتىلىپ بېرىپ قىلىچ ئۇردى. ئۇ ئىككىسى 

 ②ئەفرائنىڭ ئىككى ئوغلى ئىدى.
أنه أىت أبا جهل وبه رمق يوم بدر فقال: أبو جهل: هل  :عنههللا ريض هللا عن عبد . 481

 .أعمد من رجل قتلتموه

بەدر »ۇ: ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيد. 484
غازىتى كۈنى ئەبۇ جەھل جان تالىشىۋاتقان ۋاقىتتا مەن ئۇنىڭ قېشىغا 
بارغانىدىم، ئۇ: >مېنىڭدىنمۇ كاتتىراق بىرەر ئادەمنى ئۆلتۈرۈپ 

 ③«.باقتىڭالرمۇ؟!< دېدى
فانطلق «. من ينظر ما صنع أبو جهلملسو هيلع هللا ىلص: »عنه قال: قال النبي هللا عن أنس ريض . 481

ا عفراء حتى برد، قال: أأنت، أبو جهل؟ قال: فأخذ بلحيته، ابن مسعود فوجده قد رضبه ابن

 .قال: وهل فوق رجل قتلتموه، أو رجل قتله قومه

 .قال أبو جهل فلو غري أكار قتلني ويف رواية:

ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: )بەدر غازىتى كۈنى( . 481
« كىم بېرىپ ئەبۇ جەھلنىڭ ئەھۋالىنى بىلىپ كېلىدۇ؟: »ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

دېگەنىدى، ئىبنى مەسئۇد ئورنىدىن تۇرۇپ ئەبۇ جەھلنىڭ قېشىغا كەتتى. 
ئەفرائنىڭ ئىككى ئوغلى ئۇرغان قىلىچ زەربىسى ئۇنى نىمجان قىلىپ 

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 بۇخارى توپلىغان. ②
 بۇخارى توپلىغان. ③
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سەن ئەبۇ »قويغانىدى. ئىبنى مەسئۇد ئۇنىڭ ساقىلىنى تۇتامالپ تۇرۇپ: 
سىلەر ئۆلتۈرگەن بۇ ئادەمدىنمۇ »ورىغانىدى، ئەبۇ جەھل: دەپ س« جەھلمۇ؟

كاتتا ئادەم بارمۇ )ياكى ئۆز قەۋمى ئۆلتۈرگەن بۇ ئادەمدىنمۇ كاتتا بىرى 
 ①دېدى.« بارمۇ؟!(

كاشكى مېنى دېھقاندىن »يەنە بىر نەقىلدە كېلىشىچە، ئەبۇ جەھل: 
 دېگەن.« باشقىسى ئۆلتۈرگەن بولسىچۇ!

ه قال: كان صديقا ألمية بن خلف، وكان أمية إذا مر باملدينة عن سعد بن معاذ أن. 482

املدينة انطلق  ملسو هيلع هللا ىلصهللا نزل عىل سعد، وكان سعد إذا مر مبكة نزل عىل أمية، فلام قدم رسول 

سعد معتمرا، فنزل عىل أمية مبكة، فقال ألمية: انظر يل ساعة خلوة لعيل أن أطوف بالبيت، 

أبو جهل، فقال: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ فقال  فخرج به قريبا من نصف النهار، فلقيهام

هذا سعد، فقال له أبو جهل: أال أراك تطوف مبكة آمنا، وقد أويتم الصباة، وزعمتم أنكم 

لوال أنك مع أيب صفوان ما رجعت إىل أهلك ساملا، فقال له هللا تنرصونهم وتعينونهم، أما و

نك ما هو أشد عليك منه، طريقك عىل لنئ منعتني هذا ألمنعهللا سعد ورفع صوته عليه: أما و

املدينة، فقال له أمية: ال ترفع صوتك يا سعد عىل أيب الحكم، سيد أهل الوادي، فقال سعد: 

، قال: مبكة؟ قال: ال «إنهم قاتلوك»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا لقد سمعت رسول هللا دعنا عنك يا أمية، فو

ل: يا أم صفوان، أمل تري ما أدري، ففزع لذلك أمية فزعا شديدا، فلام رجع أمية إىل أهله، قا

قال يل سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدا أخربهم أنهم قاتيل، فقلت له: مبكة، 

ال أخرج من مكة، فلام كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس، هللا قال: ال أدري، فقال أمية: و

صفوان، إنك متى ما يراك  قال: أدركوا عريكم؟ فكره أمية أن يخرج، فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا

الناس قد تخلفت، وأنت سيد أهل الوادي، تخلفوا معك، فلم يزل به أبو جهل حتى قال: أما 

ألشرتين أجود بعري مبكة، ثم قال أمية: يا أم صفوان جهزيني، فقالت له: هللا إذ غلبتني، فو

ز معهم إال قريبا، يا أبا صفوان، وقد نسيت ما قال لك أخوك اليرثيب؟ قال: ال ما أريد أن أجو 

 .عز وجل ببدرهللا فلام خرج أمية أخذ ال ينزل منزال إال عقل بعريه، فلم يزل بذلك حتى قتله 

)ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:( سەئىد . 482
ئىبنى مۇئاز مۇشرىكالرنىڭ كاتتىۋاشلىرىدىن ئۇمەييە ئىبنى خەلەفنىڭ 
يېقىن دوستى بولۇپ، مەككىگە كەلسە ئۇمەييەنىڭ ئۆيىگە چۈشەتتى. 

 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئۇمەييەمۇ مەدىنىدىن ئۆتۈپ قالسا سەئىدنىڭ ئۆيىگە چۈشەتتى. 
                                                            

 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
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مەدىنىگە ھىجرەت قىلغاندىن كېيىن سەئىد ئىبنى مۇئاز ئۆمرە قىلىش ئۈچۈن 
 مەككىگە كېلىپ ئۇمەييەتنىڭ ئۆيىگە چۈشتى ۋە ئۇنىڭغا:

ـ كەئبە خالىي ۋاقىتتا مېنى ئېلىپ بارساڭ، تاۋاپ قىلىۋالغان بولسام،  ــ
ئۇالرغا ئەبۇ  ئۇنى چۈشكە يېقىن كەئبىگە ئېلىپ باردى.ئۇمەييە ـــ دېدى. 

 :قېلىپ جەھل ئۇچراپ
 :ئۇمەييە ەپ سورىدى.دـــ ىڭ كىم؟ ھبۇ ھەمرا ئۇمەييە! ەيـــ ھ
 ئەبۇ جەھل سەئىدكە: گەنىدى،دېـــ ، بولىدۇ دىئۇ سەئـــ 

بوۋىلىرىنىڭ دىنىدىن تانغان مۇھاجىرالرغا ئورۇن -سىلەر ئاتاـــ 
ىڭالرنى قولاليدىغانلىقدىغانلىقىڭالرنى ۋە ئۇالرنى ئۇالرغا ياردەم قىلى دىڭالر،بەر

سەن كەئبىنى خاتىرجەم ھالدا تاۋاپ  يۇ،-ئېيتىپ داۋراڭ سېلىۋاتىسىلەر
ەن بىل ئۇمەييەبىلەن قەسەمكى،  نىڭ نامىهللاقىلىۋاتىسىنا؟! ئۇقۇپ قوي، 

. دىدېـــ ساالمەت قايتالمايتتىڭ، -ئۆيۈڭگە ساق ،بىللە بولمىغان بولساڭ
 :ارقىراپبار ئاۋازى بىلەن ۋسەئىد ئەبۇ جەھلگە 

بىلەن قەسەمكى، سەن مېنى نامى  نىڭهللائۇقۇپ قوي،  ۇسەنمـــ 
ىڭ مەدىنىدىن ئۆتىدىغان يولۇڭنى تېخىمۇ سېن مۇبۇنىڭدىن توسساڭ، مەن

 سەئىدكە:ئارىغا كىرىپ دېدى. ئۇمەييە چىڭ قامال قىلىمەن، ـــ 
! ئەبۇ ھەكەمگە ۋارقىرىما، ئۇ دېگەن مەككە خەلقىنىڭ ي سەئىدـــ ھە

 سەئىد: خوجايىنى، ـــ دېدى.
بىلەن قەسەمكى، نامى  نىڭهللائى ئۇمەييە،  !سەن بىزگە ئارىالشماـــ 

لىدىم، ئاڭسېنى چوقۇم ئۆلتۈرىدىغانلىقىنى دىن مۇسۇلمانالرنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 :دەرھال دېدى. ئۇمەييە ـــ

 ، سەئىد:ەپ سورىغانىدىدـــ ؟ دە ئۆلتۈرەمدىكەنمەككىـــ 
. ئۇمەييە قاتتىق چۆچۈپ كەتتى. ـــ دەپ جاۋاب بەردىئۇقمايمەن، ـــ 

 ئائىلىسىگە قايتىپ كېلىپ:
 بىلەمسەن؟ ـــسەئىدنىڭ ماڭا نېمە دېگەنلىكىنى  ـــ ئى ئۇممۇ سەفۋان!

 ۋان:فدېدى. ئۇممۇ سە
 ئۇمەييە: ـــ دەپ سورىغانىدى،نېمە دېدى؟ ـــ 

 نلىقىنى ئېيتىپـــ مۇھەممەد ئۇنىڭغا مۇسۇلمانالرنىڭ مېنى ئۆلتۈرىدىغا
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 :دەپ سورىسام، ئۇ «مېنى مەككىدە ئۆلتۈرەمدىكەن؟»ئۇنىڭدىن:  تۇ.بىرىپ
ا سىرتقبىلەن قەسەمكى، مەن مەككىدىن نامى  نىڭهللادېدى،  «بىلمەيمەن»

 دېدى.ـــ چىقمايمەن، 
بۇ دى، ئەېغا چىقىشنىڭ تەييارلىقى بولۇۋئۇرۇشىبەدر شۇنداق قىلىپ، 

 :ھەيدەپئومۇميۈزلۈك ئۇرۇشقا چىقىشقا جەھل كىشىلەرنى 
دېدى.  نى قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن ئاتلىنىڭالر! ـــكارۋانلىرىڭالرـــ 

 :ئەبۇ جەھل ئۇنىڭ قېشىغا كېلىپ گەنىدى،ئۇمەييەنىڭ چىققۇسى كەلمى
سېنىڭ  سەن.سەن مەككە خەلقىنىڭ خوجايىنى !سەفۋان ۇەي ئەبـــ ئ

ڭ بۇ سۆزىدە چى ۋە دېدىـــ يدۇ، الرمۇ چىقماباشقىكۆرسە  چىقمىغانلىقىڭنى
 :تۇرۇۋالدى. ئاخىرى ئۇمەييە

بىلەن  نىڭ نامىهللاـــ قارىغاندا، ساڭا تەڭ كەلگىلى بولمىغۇدەك. 
)بىرەر پىشكەللىككە يولۇققاندا دەرھال قېچىش ئۈچۈن( قەسەمكى، 

ئاندىن دېدى. ـــ مەككىدىكى تۆگىنىڭ ئەڭ ياخشىسىنى سېتىۋالىمەن، 
 ئايالىغا:

 بۇنى دى.دې سەپەر تەييارلىقىنى باشلىغىن! ـــ ئۇممۇ سەفۋان! يـــ ھە
 ئۇممۇ سەفۋان:ئاڭلىغان 
ئۇنتۇپ  سۆزىنى نىڭسەئىد دوستۇڭمەدىنىلىك  !سەفۋان ۇەي ئەبـــ ئ

 ، ئۇ:گەنىدىدېـــ قالدىڭمۇ؟ 
. مەن ئۇالر بىلەن ئازغىنە يەرگىچە بىللە مېڭىپ ئۇنتۇپ قالمىدىمـــ 

 دېدى.ـــ ، قايتىپ كېلىمەن
، قونالغۇغا چۈشسىال قوشۇن بىرەر شۇنداق قىلىپ، ئۇمەييە يولغا چىقتى.

ئەززە هللا  ،قوياتتى. ئاخىرى نى چىڭ چۈشەپ يېنىدا تۇرغۇزۇپتۆگىسى ئۇ
 ①ۋەتتى.گۈزۈئۆلتۈر ئۇنى )بەدر غازىتىغا سۆرەپ كىرىپ(ۋەجەللە 
دعا عىل الكعبة، فملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: استقبل النبي هللا بن مسعود ريض هللا عن عبد . 483

نفر من قريش: عىل شيبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأيب جهل بن هشام، 

 فأشهد بالل ه، لقد رأيتهم رصعى، قد غريتهم الشمس، وكان يوما حارا.

ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 483
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ئالدىدا سەجدە قىلىۋاتقاندا،  مەككىدىكى ۋاقتىدا كەئبىنىڭ ملسو هيلع هللا ىلصيغەمبەر پە»)
قارنىنى ئۇنىڭ ئۆشنىسىگە ئارتىپ -مۇشرىكالردىن بىرى تۆگىنىڭ ئىچ

قىبلىگە يۈزلىنىپ تۇرۇپ قۇرەيش  ملسو هيلع هللا ىلصيغەمبەر قويغانىدى. شۇنىڭ بىلەن،( پە
)چوڭلىرىدىن( بىر نەچچىسىگە بەددۇئا قىلدى. ئۇالر: شەيبە ئىبنى رەبىئە، 

ى ئۇتبە، ئەبۇ جەھل ئىبنى ھىشام قاتارلىقالر ئۇتبە ئىبنى رەبىئە، ۋەلىد ئىبن
كى، )بەدر غازىتى كۈنى( مەن بىرىمەننىڭ نامى بىلەن گۇۋاھلىق هللائىدى. 

كۆردۈم. ئۇ كۈنى ھاۋا قاتتىق ئىسسىق بولۇپ،  ئۇالرنىڭ جەسەتلىرىنى
 ①«.ئۇالرنىڭ جەسەتلىرى )قارىداپ ۋە كۆپۈپ( ئۆزگىرىپ كەتكەنىدى

أمر يوم بدر بأربعة وعرشين رجال هللا ملسو هيلع هللا ىلص ه، أن نبي عنهللا عن أيب طلحة ريض . 484

من صناديد قريش، فقذفوا يف طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر عىل قوم أقام 

بالعرصة ثالث ليال، فلام كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مىش 

ه، حتى قام عىل شفة الريك، فجعل واتبعه أصحابه، وقالوا: ما نرى ينطلق إال لبعض حاجت

يا فالن بن فالن، ويا فالن بن فالن، أيرسكم أنكم أطعتم »يناديهم بأسامئهم وأسامء آبائهم: 

قال: فقال « ورسوله، فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟هللا 

والذي نفس محمد ملسو هيلع هللا ىلص: » هللا، ما تكلم من أجساد ال أرواح لها؟ فقال رسول هللاعمر: يا رسول 

حتى أسمعهم، قوله توبيخا هللا ، قال قتادة: أحياهم «بيده، ما أنتم بأسمع ملا أقول منهم

 .وتصغريا ونقيمة وحرسة وندما

: بەدر غازىتى كۈنى مۇنداق دەيدۇ لھە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇەئەبۇ ت. 484
 ى24چوڭلىرىدىن  كاپىرلىرىنىڭنىڭ بۇيرۇقى بىلەن قۇرەيش ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر 

چۆرىسىگە تاش بىلەن گىرۋەك قوپۇرۇلغان، ئېچىپ كەتكەن قۇدۇققا تاشالندى. 
مەيدانىدا ئۈچ كۈن تۇراتتى. جەڭ قىلسا  مەغلۇببىرەر قەۋمنى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

، ئادىتى بويىچە بەدردە تۇرۇپ النغاندىن كېيىنبەدر ئۇرۇشى غەلىبىلىك تامام
ىر بتوقۇلغاندىن كېيىن  تۆگەدى. ۇئۈچىنچى كۈنى تۆگىسىنى توقۇشقا بۇير

ماڭدى. ئەگىشىپ دىن سىساھابىلەرمۇ ئارقى قاراپ يولغا چىقتى، تەرەپكە
بىرەر ھاجىتى ئۈچۈن نى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  تېخى بىز»ساھابىلەر: كېيىن 

قۇدۇقنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دېيىشكەنىدى،« ۇقپتدەپ ئويال كېتىۋاتىدۇ
 قوشۇپگىرۋىكىگە كېلىپ ئۆلۈكلەرنى ئاتىلىرىنىڭ ئىسىملىرى بىلەن 
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 توۋالپ:
ە ۋهللا  !ھەي پاالنىنىڭ ئوغلى پاالنى! ھەي پاالنىنىڭ ئوغلى پاالنىـــ 

بىز  ؟مدىكەنتۇقڭالر سىلەرنى خۇشال قىالنغان بولسانىڭ رەسۇلىغا بويسۇهللا
ىلەرمۇ س ىتىگە( ئېرىشتۇق.ۇسرننەرسىسىگە )رەببىمىزنىڭ بىزگە ۋەدە قىلغان 

دى. دې ـــگە ئېرىشتىڭالرمۇ؟ رەببىڭالرنىڭ سىلەرگە ۋەدە قىلغان نەرسىسى
 : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەجەبلىنىپ ئۆمەربۇنى ئاڭلىغان 

دەپ  ـــەسەتلەرگە خىتاب قىلىۋاتامسەن؟ ج ـــ ئى رەسۇلۇلالھ!
 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  سورىغانىدى،

بىلەن نامى نىڭ هللابولغان زات  قولىدامۇھەممەدنىڭ جېنى ـــ 
 ادەدېدى. قەت ـــ، سىلەردىنمۇ ياخشىراق ئاڭاليدۇسۆزلىرىمنى قەسەمكى، ئۇالر 

لىگەن، بنىڭ ئۇالرنى ئەيى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر تائاال هللا »: ەيدۇمۇنداق د)راۋى( 
مان قىلدۇرغان ايخارلىغان، ھەسرەت چەكتۈرگەن ۋە پۇشمەسخىرە قىلغان، 

 ①.«ۇالرنى تىرىلدۈرگەنسۆزىنى ئاڭلىتىش ئۈچۈن ئ
، ترك قتىل بدر ثالثا، ثم أتاهم ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه، أن رسول هللا عن أنس بن مالك ريض . 485

يا أبا جهل بن هشام يا أمية بن خلف يا عتبة بن ربيعة يا شيبة »فقام عليهم فناداهم، فقال: 

فسمع عمر « بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإين قد وجدت ما وعدين ريب حقا

 والذي نفيس»وا؟ قال: كيف يسمعوا وأىن يجيبوا وقد جيفهللا ، فقال: يا رسول ملسو هيلع هللا ىلصقول النبي 

ثم أمر بهم فسحبوا، فألقوا « بيده ما أنتم بأسمع ملا أقول منهم، ولكنهم ال يقدرون أن يجيبوا

 .يف قليب بدر

 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  مۇنداق دەيدۇ: ەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئ. 482
جەسەتلىرىنىڭ قېشىغا ئاندىن  دى.بەدر ئۆلۈكلىرىنى ئۈچ كۈن تاشالپ قوي

ئى ئۇمەييە ئىبنى  !ئى ئەبۇ جەھل ئىبنى ھىشام» ۇالرنى چاقىرىپ:ېلىپ ئك
رەببىڭالرنىڭ  !ئى شەيبە ئىبنى رەبىئە !ئى ئۇتبە ئىبنى رەبىئە !خەلەف

ە ۋەد ماڭارەببىم  گە ئېرىشتىڭالرمۇ؟ مەنمۇسىلەرگە ۋەدە قىلغان نەرسىسى
ىنى سۆز بۇ ڭنى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دېدى.« نەرسىگە )نۇسرەتكە( ئېرىشتىمقىلغان 

ئۇالر تاپقا ئايلىنىپ  رەسۇلۇلالھ!ئى » :رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئۆمەر  لىغانئاڭ
: ملسو هيلع هللا ىلص، پەيغەمبەر گەنىدىدې« ؟سۇنجاۋاب قايتۇر پكەتكەن تۇرسا، قانداقمۇ ئاڭال
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بىلەن قەسەمكى، ئۇالر سۆزۈمنى  نىڭ نامىهللا بولغان زات قولىداجېنىم »
ئاندىن  .دېدى «سىلەردىنمۇ ياخشىراق ئاڭاليدۇ بىراق جاۋاب قايتۇرالمايدۇ

 ①بەدر قۇدۇقىغا تاشلىۋېتىلدى. لگەن پېتىدى، ئۇالر سۆرەېبۇيرۇق قىلىۋ
من استطعتم أن تأرسوا »يوم بدر: هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: قال رسول هللا عن عيل ريض . 486

 «.فإنهم خرجوا كرهامن بني عبد املطلب، 

ەدر ب ملسو هيلع هللا ىلصقىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  نەقىلئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . 486
كىلەرنى ئامال بار بەنى ئابدۇلمۇتتەلىب جەمەتىدى» غازىتىدا مۇنداق دېگەن:

ئۇرۇشقا مەجبۇرى چۈنكى ئۇالر  )يەنى ئۆلتۈرمەڭالر( ئېلىڭالر ئەسىرگە
 ②«.چىققان
قال: كان الذي أرس العباس بن عبد املطلب أبو  امعنههللا عن ابن عباس ريض . 487

كيف أرسته يا »هللا ملسو هيلع هللا ىلص: اليرس بن عمرو، وهو كعب بن عمرو، أحد بني سلمة، فقال له رسول 

قال: لقد أعانني عليه رجل ما رأيته بعد، وال قبل، هيئته كذا، هيئته كذا، قال:  «أبا اليرس؟

يا عباس، افد نفسك، وابن »ل للعباس: ، وقا«لقد أعانك عليه ملك كريم»هللا ملسو هيلع هللا ىلص: فقال رسول 

أحد بني الحارث  «أخيك عقيل بن أيب طالب، ونوفل بن الحارث، وحليفك عتبة بن جحدم

أعلم هللا »بن فهر، قال: فأىب ، وقال: إين كنت مسلام قبل ذلك، وإمنا استكرهوين، قال: 

كان علينا، فافد يجزيك بذلك، وأما ظاهر أمرك، فقد  هبشأنك، إن يك ما تدعي حقا، فالل  

، احسبها هللاقد أخذ منه عرشين أوقية ذهب، فقال: يا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وكان رسول  ،«نفسك

فأين املال »قال: فإنه ليس يل مال، قال:  ،«منكهللا ال، ذاك يشء أعطاناه »يل من فداي، قال: 

الذي وضعته مبكة، حيث خرجت، عند أم الفضل، وليس معكام أحد غريكام، فقلت: إن أصبت 

قال: فوالذي بعثك بالحق، ما علم  «كذا؟هللا فري هذا، فللفضل، كذا ولقثم كذا، ولعبد يف س

 .هللابهذا أحد من الناس غريي وغريها، وإين ألعلم أنك رسول 

ام ئابباس داد: مۇنداق دەيدۇ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما. 487
ئەبۇ  ىدىنئىبنى ئابدۇلمۇتتەلىبنى ئەسىرگە ئالغان كىشى بەنى سەلەمە جەمەت

 ئۇنىڭدىن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .ر كەئب ئىبنى ئەمر ئىدىەسەي
دەپ  ـــ لدىڭ؟ېلىۋائەسىر ئقىلىپ ئۇنى قانداق  !رەسەئى ئەبۇ يـــ 

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①
« سەھىھ»دېگەن، شۇئەيب ئەرنەئۇت « راۋىيلىرى ئىشەنچلىك»ئەھمەد ۋە بەززار توپلىغان، ھەيسەمى  ②

 دېگەن.
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 ىدى، ئۇ:غانسورى
كۆرۈپ باقمىغان بىر ئادەم ياردەملەشتى، ئۇنىڭ  مەن ھېچقاچانماڭا ـــ 

 : ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .دېدىـــ ، كەنمۇنداق-تۇرقى مۇنداق
ن ئاندى .دېدى ە ياردەملىشىپتۇ، ـــئېسىل پەرىشت بىر ساڭا داقتا،ئۇنـــ 
 ئابباسقا:
تالىبقا، نەۋفەل  ۇڭگە، جىيەنىڭ ئەقىل ئىبنى ئەبۈئۆز !ئى ئابباســـ 

شىڭ ئۇتبە ئىبنى جەھدەمگە تۆلەم تۆلەپ ىئىبنى ھارىسقا ۋە ئىتتىپاقد
 :، ئۇ ئۇنىمايگەنىدىدې ۇڭالر! ـــقۇتۇل ەسىرلىكتىنئ

ـ   زورالپ ئېلىپ (قەۋمىم)مەن بۇرۇندىن تارتىپال مۇسۇلمان ئىدىم، مېنى ــ
 : ملسو هيلع هللا ىلصدەپ تۇرىۋالدى، پەيغەمبەر  كەلدى، ـــ

هللا  سۆزلىرىڭ راست بولسا، ئوبدان بىلىدۇ، ئەگەرهللا ئەھۋالىڭنى ـــ 
 ئەمما سېنىڭ تاشقى بىرىدۇساڭا مۇسۇلمان بولغانلىقىڭ ئۈچۈن كاتتا ساۋاب 

ڭدىكى قىلمىشىڭ بىزگە قارشى ئىدى، شۇڭا تۆلەم تۆلەپ ۈشۈكۆرۈن
قىيە ۇئ 24ئۇنىڭدىن ئالدىدا  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .دېدى ! ـــقۇتۇلغىن ئەسىرلىكتىن

 ئۇ:  .ئىدى ئالغان ئولجائالتۇننى 
فىدىيەرىم ھېسابىدا ئالغىن! شۇ ئالتۇننى مېنىڭ ە! ئرەسۇلۇلالھئى ـــ 

 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دى،دې ـــ
ـ  ى، دگەنىدې ، ـــئولجا سەندىن بىزگە ئېلىپ بەرگەنهللا ېگەن ياق، ئۇ دــ

 :ابباسئ
 :ملسو هيلع هللا ىلصدەپ تۇرىۋالدى، پەيغەمبەر ـــ مېنىڭ باشقا مېلىم يوق،  ،ئۇنداقتاـــ 
ئايالىڭ ئۇممۇ  يولغا چىقىشتىن بۇرۇنسەن مەككىدىن  ،ئەمىسەـــ 

 فەزلگە مۇنچىلىك، ،مەن مۇشۇ سەپىرىمدە ئۆلۈپ كەتسەم»: گە يالغۇز يەردەفەزل
پ دەپ تەقسىم قىلى «سۇنبىرىلقۇسەمگە مۇنچىلىك، ئابدۇلالھقا مۇنچىلىك 

 دى، ئابباس:ېدەپ سورىۋـــ  قېنى؟ ۈكلىرىڭمۈل-بەرگەن مال
بىلەن قەسەمكى، بۇ  نىڭ نامىهللاسېنى ھەق دىن بىلەن ئەۋەتكەن ـــ 

 .خەۋىرى يوق ئىدىھېچكىمنىڭ  ئىشتىن ئايالىم ئىككىمىزدىن باشقا
نىڭ پەيغەمبىرى هللائەمدى ھەقىقىي جەزم قىلدىمكى، سەن ھەقىقەتەن 
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 ①.دېدى ئىكەنسەن، ـــ
خرج يوم بدر يف ثالث هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، أن رسول امعنههللا بن عمرو ريض هللا عن عبد . 488

اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »مائة وخمسة عرش، فقال رسول 

له يوم بدر، فانقلبوا حني انقلبوا، وما منهم هللا ففتح «. فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم

 .رجل إال وقد رجع بجمل أو جملني واكتسوا وشبعوا

پەيغەمبەر  ما مۇنداق دەيدۇ:ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 488
، ئۇالرغا پىيادەئۇالر هللا! ئى » كىشى بىلەن چىقىپ: 312بەدر غازىتى كۈنى  ملسو هيلع هللا ىلص

هللا! ئى  نى كىيىندۈرگىن.ئۇالر يالىڭاچ، ئۇالرهللا! ئى  .نىئاتا قىلغ غئۇال
هللا ، غانىدىدەپ دۇئا قىل «تويغۇزغىن ئۇالرنىڭ قورساقلىرىنىئۇالر ئاچ، 

ئۇرۇشتىن كىيىمى پۈتۈن،  غازىالر .ئۇنىڭغا بەدر غازىتىدا غەلىبە ئاتا قىلدى
ە تۇياقتىن تۆگبىر ياكى ئىككى قورسىقى توق بولغاندىن سىرت، ھەر بىرى 

 ②ىلىگەن ھالدا قايتتى.يېت
أن الثامنية عرش الذين قتلوا من أصحاب رسول  عنه،هللا عن ابن مسعود ريض . 489

أرواحهم يف الجنة يف طري خرض ترسح يف الجنة، قال: فبينام هم هللا يوم بدر جعل هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

كذلك إذ طلع عليهم ربك إطالعة، فقال: يا عبادي، ماذا تشتهون؟ قالوا: يا ربنا، ما فوق هذا 

ء، قال: فيقول: عبادي، ماذا تشتهون؟ فيقولون يف الرابعة: ترد أرواحنا يف أجسادنا يش

 فنقتل كام قتلنا.

شەھىد : بەدردە مۇنداق دەيدۇ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 489
 داپوكىنىتائاال يېشىل قۇشالرنىڭ هللا ھلىرىنى وساھابىنىڭ ر 18 قىلىنغان

 هللائۇچۇپ يۈرۈۋاتقان شۇ پەيتتە  .دۇىئۇالر جەننەتتە ئۇچۇپ يۈر ،قىلغان بولۇپ
 «ئى بەندىلىرىم! نېمە ئارزۇيۇڭالر بار؟»تائاال تۇيۇقسىز ئۇالرغا ئاشكارا بولۇپ: 

ئى رەببىمىز! بۇنىڭدىنمۇ ئارتۇق نېئمەت بولمىسا »دەپ سورايدۇ. ئۇالر: 
ىرىم! نېمە ئارزۇيۇڭالر ئى بەندىل»تائاال ئۇالردىن قايتىالپ:  هللادەيدۇ. « كېرەك

جانلىرىمىزنى تەنلىرىمىزگە »دەپ سوراپ تۆتىنچى قېتىمدا ئۇالر: « بار؟
 ③دەيدۇ.« قايتۇرساڭ، يەنە ئىلگىرىكىدەك شەھىد قىلىنساق

                                                            
 دېگەن.« ھەسەن»ئەھمەد توپلىغان، شۇئەيب ئەرنەئۇت  ①
 دېگەن.« ھەسەن»ئەبۇ داۋۇد ۋە بەيھەقى توپلىغان، ئەلبانى ۋە ئابدۇقادىر ئەرنەئۇت  ②
 دېگەن.« اۋىيلىرى ئىشەنچلىكر»تەبرانى توپلىغان، ھەيسەمى  ③
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 باب -62

 بەنى نەزىر غازىتى

أن كفار قريش ملسو هيلع هللا ىلص: عن رجل من أصحاب النبي  ،عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. 491

يومئذ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كتبوا إىل ابن أيب، ومن كان يعبد معه األوثان من األوس والخزرج، ورسول 

ن ه لتقاتلنه، أو لتخرجنه أو لنسري باملدينة قبل وقعة بدر: إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالل  

ومن  بن أيبهللا فلام بلغ ذلك عبد  إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم، ونستبيح نساءكم،

لقيهم، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص ، فلام بلغ ذلك النبي ملسو هيلع هللا ىلصكان معه من عبدة األوثان، اجتمعوا لقتال النبي 

لقد بلغ وعيد قريش منكم املبالغ، ما كانت تكيدكم بأكرث مام تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، »

 تفرقوا، فبلغ ذلك كفارملسو هيلع هللا ىلص نبي فلام سمعوا ذلك من ال« تريدون أن تقاتلوا أبناءكم، وإخوانكم

قريش، فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إىل اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصون، وإنكم 

لتقاتلن صاحبنا، أو لنفعلن كذا وكذا، وال يحول بيننا وبني خدم نسائكم يشء، وهي 

 هللاول ، أجمعت بنو النضري بالغدر، فأرسلوا إىل رسملسو هيلع هللا ىلصالخالخيل، فلام بلغ كتابهم النبي 

اخرج إلينا يف ثالثني رجال من أصحابك، وليخرج منا ثالثون حربا، حتى نلتقي مبكان ملسو هيلع هللا ىلص: 

املنصف فيسمعوا منك، فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك، فقص خربهم، فلام كان الغد، غدا 

ال تأمنون عندي إال بعهد هللا إنكم و»بالكتائب فحرصهم، فقال لهم: هللا ملسو هيلع هللا ىلص عليهم رسول 

أبوا أن يعطوه عهدا، فقاتلهم يومهم ذلك، ثم غدا الغد عىل بني قريظة ، ف«تعاهدوين عليه

بالكتائب، وترك بني النضري ودعاهم إىل أن يعاهدوه، فعاهدوه، فانرصف عنهم، وغدا عىل 

بني النضري بالكتائب، فقاتلهم حتى نزلوا عىل الجالء، فجلت بنو النضري، واحتملوا ما أقلت 

 خاصة،هللا ملسو هيلع هللا ىلص يوتهم، وخشبها، فكان نخل بني النضري لرسول اإلبل من أمتعتهم، وأبواب ب

ْ فََما أَْوَجْفُتْم عَلَْيّه ّمْن َخْيٍل َوََل إياها وخصه بها، فقال: هللا أعطاه  ُ عَََل َرُسولّّه ّمَّْنُ ﴿َوَما أَفَاَء الَِلَ
 أكرثها للمهاجرين، وقسمها بينهمملسو هيلع هللا ىلص [ يقول: بغري قتال، فأعطى النبي 6]الحرش:  ّركَاٍب﴾

وقسم منها لرجلني من األنصار، وكانا ذوي حاجة مل يقسم ألحد من األنصار غريهام، وبقي 

 .عنهاهللا التي يف أيدي بني فاطمة ريض هللا ملسو هيلع هللا ىلص منها صدقة رسول 

نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر ئابدۇراھمان ئىبنى كەئب ئىبنى مالىك . 494
: بەدر مۇنداق دېگەنلىكىنى نەقىل قىلىدۇ نىڭساھابىلىرىدىن بىرى
قۇرەيش كاپىرلىرى  ،مەدىنىدىكى چاغدا ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ، غازىتىدىن ئىلگىرى
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 نىدىغان ئەۋس ۋە خەزرەجۇئىبنى ئۇبەي ۋە ئۇنىڭدىن باشقا بۇتقا چوق
سىلەر بىزنىڭ : »مەكتۇب يولالپ قەبىلىلىرىدىن بولغان بۇتپەرەسلەرگە 

 قەسەمنىڭ نامى بىلەن هللا(گە جاي بەردىڭالر، ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر )يەنى  ئادىمىمىز
 قوغالپئۇنى  كىيا قىلىڭالر، شۇن ئۇرەىلىمىزكى، يا سىلەر ئۇنىڭ بىلق

 ز سىلەرگە قارشىھەممىمىبىز  ،ئۇنداق قىلمىساڭالر ڭالر. ئەگەرچىقىرىۋېتى
چاقىلىرىڭالرنى ئەسىرگە -باال ،ئەرلىرىڭالرنى ئۆلتۈرۈپ يۈرۈش قىلىپ،

ق باشلىئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي  مەكتۇبنى تاپشۇرۇۋالغاندېدى. بۇ « لىمىزئا
ەر پەيغەمب مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن توپالندى. ەربۇتپەرەسل

قۇرەيشنىڭ سىلەرنى » :ېپىپ ئۇالر بىلەن كۆرۈشتى ۋەبۇنىڭدىن خەۋەر ت ملسو هيلع هللا ىلص
ەر ئۆز ئەجىبا سىل لىكى توغرىسىدىكى خەۋەرنى ئاڭلىدىم.بەكال قورقىتىۋەتكەن

چاقاڭالرغا قارشى ئۇرۇش قىلماقچىمۇ؟ ئەگەر -باال قېرىنداشلىرىڭالر ۋە
-شۇنداق قىلساڭالر، قۇرەيشلەر سىلەرگە سااللمايدىغان چوڭ زىياننى ئۆز

ئۇالر تارقىلىپ  دى. شۇنىڭ بىلەن،دې« ئۆزۈڭالرغا سالغان بولىسىلەر
 باردى.  يىتىپبۇ خەۋەر قۇرەيشلەرگىمۇ  ېتىشتى.ك

 يەھۇدىيالرغا مەكتۇب يولالپلىرى قۇرەيش مۇشرىك بەدر غازىتىدىن كېيىن
سىلەر يا بىزنىڭ  قورغانلىرىڭالر بار.-نىڭ سېپىلسىلەر»مۇنداق دېدى: 

بولمىسا بىز  كىيا قىلىشىڭالر كېرەك، بىلەن ئۇرۇشمۇھەممەد ئادىمىمىز 
 .مۇنداق قىلىمىز ،ئۇنداق قىلىمىز)سىلەرگە قارشى قوشۇن تارتىپ بېرىپ( 

 الغۇھېچنىمە توس ىمىزغاالرغا چېقىلىشئاياللىرىڭ ڭ سىلەرنىڭبىزنى
بەنى نەزىر يەھۇدىيلىرى بۇ مەكتۇبنى تاپشۇرۇپ ئالغاندىن  دېدى.« بواللمايدۇ

گە ئادەم ملسو هيلع هللا ىلص كېيىن مۇسۇلمانالرغا خىيانەت قىلماقچى بولدى ۋە پەيغەمبەر 
 ،كەلگىنبىز تەرەپكە نى ئېلىپ ەمئاد 34ساھابىلىرىڭدىن سەن » :ئەۋەتىپ

-دەلىلايلى. سەن جايدا ئۇچرىش ەربىر ،ئالىم چىقىپ 34بىزدىنمۇ 
ىزمۇ ب ئەگەر ئۇالر سېنى راستچىل دەپ ئىشەنسە، كۆرسەتكىن.ئىسپاتلىرىڭنى 

ىڭ باشقىالرغا ئۇالرنملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر . دېيىشتى «ىپ ئىمان ئېيتايلىساڭا ئىشىن
  ئەھۋالىنى سۆزلەپ بەردى.

شالپ بەنى نەزىر پىدائىيالرنى با ملسو هيلع هللا ىلصئەتىسى ئەتىگەندە پەيغەمبەر 
 نىڭ نامىهللا» :يىتىپ كەلدى ۋە ئۇالرنى مۇھاسىرىگە ئېلىپقەبىلىسىگە 
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سىلەرگە  ەندىنم ،ئەھدە بەرمىسەڭالربىزگە ئىشەنچلىك بىلەن قەسەمكى، 
 شۇنىڭ .كە ئۇنىمىدىبىرىشئەھدە لېكىن يەھۇدىيالر  دېدى« ئامانلىق يوق

 ۇپ، ئېغىر تاالپەتكەئۇرۇش ئۇالر بىلەنكەچكىچە شۇ كۈنى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،بىلەن
گە ىەيزبەنى قۇر ،تاشالپ قەبىلىسىنى ئەتىسى ئەتىگەندە بەنى نەزىر ئۇچراتتى.
ىڭ شۇن سۈلھىلەشتى. غانىدى، ئۇالرچاقىر سۈلھىلىشىشكەئۇالرنى  باردى ۋە

 ئەتىسى ئەتىگەندە يەنە بەنى نەزىر قەبىلىسىگە قايتىپ كەلدى ۋە ،بىلەن
مەدىنىدىن  ئۇالر ئاخىرى ئۇالرغا ھۇجۇم قىلدى. قوشۇن باشالپ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

تارتىپ ھەممە دېرىزىلىرىدىن -بولدى ۋە ئىشىك چىقىپ كېتىشكە ماقۇل
ىرنىڭ بەنى نەزتائاال هللا ئارتىپ، چىقىپ كېتىشتى.  نەرسىسىنى تۆگىلىرىگە

 مۇنداقئولجا قىلىپ بەردى ۋە بۇ ھەقتە  گەملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر  نىخورمىزارلىقلىرى
غەمبىرىگە ئۇالردىن )يەنى بەنى نەزىرنىڭ ماللىرىدىن( پەي »هللا: ېدىد

تۆگىلەرنى چاپتۇرۇپ )يەنى ئەجىر -مەتلەرنى سىلەر ئاتيقايتۇرغان غەنى
 ①«.مۇشەققەت تارتىپ( قولغا كەلتۈرگەن ئەمەس-قىلىپ، جاپا

مۇھاجىرالرغا تەقسىم  كۆپ قىسمىنى بۇ غەنىيمەتنىڭ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 دىن باشقا ھېچكىمگەكىشى پەقەت ئىككىالردىن ىقىلىپ بەردى، ئەنسار

سەدىقە قىلغان ۋە كېيىن  ملسو هيلع هللا ىلصئۇ خورمىزارلىقتىن پەقەت پەيغەمبەر  .بەرمىدى
 الىۋەقف شىغا ئۆتكەنباشقۇرۇ نىڭىلىرفاتىمە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ ئەۋالد

 ②ساقلىنىپ قالدى.
 : أنه حرق نخل بني النضري وقطع،ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ،عنهامهللا ريض هللا عن عبد . 491

 وهي البويرة، ولها يقول حسان:

 وهان عىل رساة بني لؤي ... حريق بالبويرة مستطري

ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن نەقىل قىلىنىدۇكى، . 491
زارلىقىنىڭ بەزىلىرىنى كۆيدۈرۈپ، بەزىلىرىنى بەنى نەزىر خورمىملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر 

 ئىبنىھەسسان  ەپ ئاتىالتتى.< دئەلبۇۋەيرەكېسىۋەتتى. بۇ خورمىزارلىق >
 مۇنداق بىر شېئىر ئوقۇغانىدى: بۇ ۋەقەلىك ھەققىدەسابىت 

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -6سۈرە ھەشىر  ①
 دېگەن.« ئىسنادى سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد توپلىغان، ئەلبانى  ②
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 خارلىقنى، ①ئېلىپ كەلدى ئەجەپ ھەيۋەت بەنى لۇئەيگە
 ②كۆيدۈرۈش دەھشەت، بۇۋەيرە خورمىزارلىقنى.-كۆيۈش

نخل بني النضري هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنهام قال: حرق رسول رسول هللا عن ابن عمر ريض . 492

ِ  فنزلت: ،البويرةوقطع، وهي  لِ  ﴿َما قََطْعُتْم ِمْن لِيَنٍة أَْو َتَرْكُتُموَها قَائَِمًة عَََل أُُصولَِها فَِبِإْذِن اّلَلَ ُيْخِزَي َو
 .[5]الحرش:  الَْفاِسِقنَي ﴾

ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن نەقىل قىلىنىدۇكى، . 492
زارلىقىنىڭ بەزىلىرىنى كۆيدۈرۈپ، بەزىلىرىنى بەنى نەزىر خورمىملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر 

ە تائاال بۇ ھەقتهللا < دەپ ئاتىالتتى. ئەلبۇۋەيرەكېسىۋەتتى. بۇ خورمىزارلىق >
)ئى مۇسۇلمانالر!( سىلەر مەيلى )بەنى نەزىرنىڭ( »مۇنۇ ئايەتنى نازىل قىلدى: 

 هللاخورمىلىرىنى كېسىڭالر، مەيلى ئۇنى بۇرۇنقى پېتى ئۆرە قالدۇرۇڭالر، 
نىڭ هللانىڭ رۇخسەت قىلىشى( هللاممىسىگە رۇخسەت قىلىدۇ، )ھە

 ④«.③ئىتائىتىدىن چىققۇچىالرنى )يەنى يەھۇدىيالرنى( رەسۋا قىلىش ئۈچۈندۇر
 

 باب -63

 ئۇھۇد غازىتى

ِ  :مۇنداق دەيدۇ تائاال هللا ُ َولَِيُُهَما َوعَََل اّلَلَ ْ  ﴿إِذْ َهَمَْت َطائَِفَتاِن ِمْنُكْم أَْن َتْفَشًَل َواّلَلَ َيَتَوكََِل فَل
ئۆز ۋاقتىدا سىلەردىن ئىككى گۇرۇھ )يەنى سەلەمە ئايمىقى بىلەن » الُْمْؤِمُنوَن﴾

بەنى ھارىسە ئايمىقى( ئاجىزلىق كۆرسەتمەكچى )يەنى قورقۇپ ئۇرۇش 
ئۇالرنىڭ مەدەتكارى ئىدى. )مۇئمىنلەر  هللا ،مەيدانىدىن قايتماقچى( بولدى

 .⑤«تەۋەككۈل قىلسۇن! ىالقهللاجىمى ئەھۋالى ۋە جىمى ئىشلىرىدا( 
وَنُهْم بِِإْذنِِه َحَّتَ إَِذا  :مۇنداق دەيدۇيەنە  تائاال هللا ُ َوعَْدهُ إِْذ َتُحَسُ ﴿َولََقْد َصَدقَُكُم اّلَلَ

ْنيَ  ُكْم َما ُتِحَبُوَن ِمْنُكْم َمْن ُيِريُد الَدُ ا َوِمْنُكْم َمْن فَِشلُْتْم َوَتَناَزْعُتْم ِِف اْْلَْمِر َوَعَصْيُتْم ِمْن َبْعِد َما أََرا

                                                            
 بەنى نەزىر قەبىلىسىنىڭ يەنە بىر ئاتىلىشى. ـــ بەنى لۇئەي ①
 بۇخارى توپلىغان. ②
 ئايەت. -2سۈرە ھەشىر  ③
 بۇخارى توپلىغان. ④
 ئايەت. -122ئال ئىمران سۈرە  ⑤
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ُ ُذو فَْضٍل عَََل الُْمْؤِمِننَي ۞ إِْذ ُتْصِعُدوَن َوََل ُيِريُد اْْلِخَرةَ ُثَمَ َصَرفَ  ْ لَِيْبَتلَِيُكْم َولََقْد َعَفا َعْنُكْم َواّلَلَ ُكْم َعّْنُ
ُكْم فَأََثاَبُكْم َغَمًا بَِغَمٍ لَِكْيًَل َتْحَزُنوا عَََل َما فَ  ُسوُل َيْدُعوُكْم ِِف أُْخَرا َوََل َما  اَتُكْم َتلُْووَن عَََل أََحٍد َوالَرَ

ُ َخِبْي  بَِما َتْعَملُوَن ۞ ُثَمَ أَْنَزَل عَلَْيُكْم ِمْن َبْعِد الَْغَمِ أََمَنًة ُنَعاًسا َيْغََش َطائَِفًة ِمْنُكْم َوَطائَِفة   أََصاَبُكْم َواّلَلَ
ِ غَْْيَ الَْحَقِ َظَنَ الَْجاِهلَِيَِة  ْ أَْنُفُسُهْم َيُظَنُوَن بِاّلَلَ َيُقولُوَن َهْل لََنا ِمَن اْْلَْمِر ِمْن َشْيٍء قُْل إَِنَ اْْلَْمَر قَْد أََهَمَهَْتُ

ِ ُيْخُفوَن ِِف أَْنُفِسِهْم َما ََل ُيْبُدوَن لََك َيُقولُوَن لَْو كَاَن لََنا ِمَن اْْلَْمِر َشْيء  َما قُِتلْ  ُتْم ِِف َنا َهاُهَنا قُْل لَْو ُكنْ كُلََُه ّلِلََ
َز الََ  َص َما ِِف قُلُوبِ ُبُيوتُِكْم لََِبَ ُ َما ِِف ُصُدوِرُكْم َولُِيَمَحِ ُ الَْقْتُل إََِل َمَضاِجِعِهْم َولَِيْبَتلَِي اّلَلَ ُكْم ِذيَن ُكِتَب عَلهَْْيِ

ُدوِر ۞ إَِنَ الََِذيَن َتَولََْوا ِمْنُكْم َيْوَم الَْتََق الَْجْمَعاِن إَِنََما اْسَتَزلََهُ  ُ عَلِيم  بَِذاِت الَصُ ْيَطاُن بَِبْعِض مَ َواّلَلَ ا ُم الَشَ
َ َغُفور  َحلِيم  ۞﴾ ْ إَِنَ اّلَلَ ُ َعّْنُ سىلەرگە قىلغان )دۈشمىنىڭالرغا »هللا  َكَسُبوا َولََقْد َعَفا اّلَلَ

نىڭ ئىزنى هللا .قارشى نۇسرەت ئاتا قىلىشتىن ئىبارەت( ۋەدىسىدە تۇردى
سىلەر ياقتۇرىدىغان غەلىبىنى هللا بىلەن ئۇالرنى قىرىۋاتاتتىڭالر، 

كۆرسەتكەندىن كېيىن زەئىپلىشىپ قالدىڭالر، پەيغەمبەرنىڭ ئەمرى 
 ؛توغرىسىدا جاڭجالالشتىڭالر، )پەيغەمبەرنىڭ ئەمرىگە( بويسۇنمىدىڭالر

ئاندىن  كۆزلىدىڭالر،بەزىلىرىڭالر دۇنيانى كۆزلىدىڭالر، بەزىلىرىڭالر ئاخىرەتنى 
سىناش ئۈچۈن سىلەردىن دۈشمەننى قايتۇردى )يەنى سىلەرنى غەلىبىدىن هللا 

هللا مەغلۇبىيەتكە يۈزلەندۈردى( ۋە سىلەرنى ھەقىقەتەن ئەپۇ قىلدى. 
ئى >[. ئۆز ۋاقتىدا پەيغەمبەر )122مۇئمىنلەرگە مەرھەمەت قىلغۇچىدۇر ]

 .ن رەسۇلۇلالھتۇرمەننىڭ بەندىلىرى! مېنىڭ تەرىپىمگە كېلىڭالر، مەهللا
دەپ( ئارقاڭالردىن  <كىمكى جىھاد مەيدانىغا قايتسا، ئۇ جەننەتكە كىرىدۇ

سىلەر ھېچ كىشىگە قارىماي قاچاتتىڭالر،  .سىلەرنى چاقىرىپ تۇراتتى
)بۇنىڭدىن كېيىن( قولۇڭالردىن كەتكەن نەرسىگە )يەنى غەنىيمەتكە(، 

ەتكە( قايغۇرماسلىقىڭالر بېشىڭالرغا كەلگەن مۇسىبەتكە )يەنى مەغلۇبىي
سىلەرگە غەم ئۈستىگە غەم بەردى )يەنى سىلەرنى غەنىيمەتتىن هللا ئۈچۈن، 

هللا مەھرۇم قىلغاننىڭ ئۈستىگە مەغلۇبىيەت بىلەن جازالىدى(. 
سىلەرگە ئەمىنلىك هللا [. غەمدىن كېيىن 123قىلمىشىڭالردىن خەۋەرداردۇر ]

ھەقىقىي مۇئمىنلەرنى( چۈشۈرۈپ بەردى، سىلەرنىڭ بىر قىسمىڭالرنى )يەنى 
مۈگدەك باستى، يەنە بىر قىسمىڭالر )يەنى مۇناپىقالر( ئۆزلىرى بىلەن بولۇپ 
كەتتى )يەنى كۇففارالر قايتا ھۇجۇم قىالرمۇ دەپ جان قايغۇسى بىلەن بولۇپ 

قا قارىتا ناتوغرا هللابۇالر جاھىلىيەت دەۋرى كىشىلىرىگە ئوخشاش،  .كەتتى(
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 <ۋەدە قىلغان غەلىبىدىن نېسىۋە بارمۇ؟هللا بىزگە >ئۇالر:  .گۇمانالردا بولدى
ا . ئۇالر ساڭ<ئىلكىدەنىڭ هللا ھەممە ئىش ھەقىقەتەن > :دەيدۇ. ئېيتىقىنكى

ە ئەگەر بىزگ>ئۇالر:  ؛ئاشكارا قىلمايدىغان نەرسىلەرنى ئۆز ئىچىدە يوشۇرۇشىدۇ
ى ئدەيدۇ. ) <غەلىبىدىن ئازراق نېسىۋە بولسا ئىدى، بۇ يەردە ئۆلتۈرەلمەيتتۇق

ئەگەر سىلەر ئۆيلىرىڭالردا بولغان تەقدىردىمۇ : >مۇھەممەد!( ئېيتقىنكى
)ئاراڭالردىكى( ئۆلتۈرۈلۈشى پۈتۈۋېتىلگەن كىشىلەر چوقۇم ئۆزلىرىنىڭ 

نىڭ قازاسىدىن قېچىپ قۇتۇلغىلى )هللائۆلىدىغان جايلىرىغا بېرىشىدۇ 
نىڭ مۇنداق قىلىشى( كۆڭلۈڭالردىكىنى سىناش ۋە )هللابولمايدۇ(. 

كۆڭۈللەردىكىنى هللا بىڭالردىكى نەرسىلەرنى پاكالش ئۈچۈندۇر. قەل
[. ئىككى قوشۇن 124] <)ياخشىلىق بولسۇن، يامانلىق بولسۇن( بىلگۈچىدۇر

بىرى بىلەن ئۇچراشقان كۈندە -)يەنى مۇسۇلمانالر بىلەن مۇشرىكالر( بىر
ئىچىڭالردىكى )جەڭدىن( ھەقىقەتەن يۈز ئۆرۈگەن كىشىلەرنى، بەزى 

رى )يەنى پەيغەمبەرنىڭ ئەمرىگە مۇخالىپەتچىلىك قىلغانلىقى( قىلمىشلى
ھەقىقەتەن ئۇالرنى ئەپۇ هللا رۇندى؛ ۇتۈپەيلىدىن شەيتان تېيىلدۇرۇشقا ئ

ھەقىقەتەن مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى ھەلىمدۇر )يەنى هللا قىلدى. 
 .①[«122ئاسىيلىق قىلغانالرنى جازاالشقا ئالدىراپ كەتمەيدۇ( ]

لََمَا أََصاَبْتُكْم ُمِصيَبة  قَْد أََصْبُتْم ِمثْلَْيَها قُلُْتْم أََّنَ َهَذا  :مۇنداق دەيدۇيەنە  تائاال هللا ﴿أََو
َ عَََل كَُلِ َشْيٍء قَِدير  ۞  ِ َولِيَ  قُْل ُهَو ِمْن ِعْنِد أَْنُفِسُكْم إَِنَ اّلَلَ لََم عْ َوَما أََصاَبُكْم َيْوَم الَْتََق الَْجْمَعاِن فَِبِإْذِن اّلَلَ

ِ أَِو اْدفَُعوا قَالُ  َتاًَل وا لَْو َنْعلَُم قِ الُْمْؤِمِننَي ۞ َولَِيْعلََم الََِذيَن َنافَُقوا َوِقيَل لَُهْم َتَعالَْوا قَاتِلُوا ِِف َسِبيِل اّلَلَ
يَماِن َيُقولُوَن بِأَفَْوا ْ لِْْلِ ُكْم ُهْم لِلُْكْفِر َيْوَمِئٍذ أَقَْرُب ِمّْنُ ُ أَعْلَُم بَِما ََلَتََبْعَنا ِهِهْم َما لَْيَس ِِف قُلُوبِِهْم َواّلَلَ

سىلەرگە يەتكەن مۇسىبەت سىلەر دۈشمەنگە يەتكۈزگەن » َيْكُتُموَن ۞﴾
مۇسىبەتنىڭ يېرىمىغا تەڭ كېلىدىغان تۇرسا )يەنى ئۇھۇد غازىتىدا سىلەردىن 

 74بولغان تۇرسا، بەدر غازىتىدا بولسا مۇشرىكالردىن  شەھىدكىشى  74
 بۇ>كىشىنى ئەسىر ئالغان تۇرساڭالر(، سىلەر يەنە:  74كىشىنى ئۆلتۈرگەن، 

ئۇ سىلەرنىڭ > :دېدىڭالر. ئېيتقىنكى <مۇسىبەت قەيەردىن كەلدى؟
ئۆزلىرىڭالردىن )يەنى پەيغەمبەرنىڭ ئەمرىگە خىالپلىق قىلغانلىقىڭالر ۋە 

ە ھەقىقەتەن ھەر نەرسىگ هللا. <كە ھېرىس بولغانلىقىڭالردىن( بولدىمەتىيغەن
                                                            

 ئايەتكىچە. -122ئايەتتىن  -122ئال ئىمران سۈرە  ①
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[. ئىككى قوشۇن ئۇچراشقان كۈندە )يەنى مۇسۇلمانالر بىلەن 162قادىردۇر ]
 نىڭهللامۇشرىكالر توقۇنۇشقان ئۇھۇد جېڭىدە( سىلەرگە كەلگەن مۇسىبەت 

ش( ىئىرادىسى بىلەن كەلگەندۇر، بۇ ھەقىقىي مۇئمىنلەرنى بىلىش )يەنى ئاير
مۇناپىقالرنى بىلىش )يەنى ئايرىش( ئۈچۈندۇركى، شۇنداقال يەنە [. 166ئۈچۈندۇر ]
 <يولىدا ئۇرۇش قىلىڭالر ياكى )ئۆزۈڭالرنى( قوغداڭالر هللاكېلىڭالر، >ئۇالرغا: 

ئۇرۇشتىن خەۋەر تاپقان بولساق ئەلۋەتتە سىلەرگە >دېيىلسە، ئۇالر: 
دى. دې <رۇپ ئۇرۇش قىالتتۇق(ئەگىشەتتۇق )يەنى سىلەر بىلەن بىر سەپتە تۇ

ئۇ كۈندە ئۇالر ئىمانغا قارىغاندا كۇفرىغا يېقىن ئىدى. ئۇالر كۆڭۈللىرىدە يوق 
نەرسىلەرنى ئېغىزلىرىدا دېدى، ئۇالر يوشۇرغاننى )يەنى نىفاق بىلەن 

 .①«[167ئوبدان بىلىدۇ ] هللامۇشرىكلىكنى( 
َتْحَزُنوا َوأَْنُتُم اْْلَعْلَْوَن إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي  ﴿َوََل َتِهُنوا َوََل  :مۇنداق دەيدۇيەنە  تائاال هللا

ُ الََِذيَن آَمنُ ۞ إِْن َيْمَسْسُكْم قَْرح  فََقْد َمَسَ الَْقْوَم قَْرح  ِمثْلُُه َوتِلَْك اْْلََيَاُم ُنَداِولَُها َبنْيَ الَنَاِس َولَِيْعلَ  وا َم اّلَلَ
 ُ َيَتَِخَذ ِمْنُكْم ُشَهَداَء َواّلَلَ الِِمنَي ۞َو ُ الََِذيَن آَمُنوا َوَيْمَحَق الْكَاِفِريَن ۞ أَْم َحِسْبُتْم   ََل ُيِحَبُ الَظَ َص اّلَلَ َولُِيَمَحِ

ابِِريَن ۞﴾ ُ الََِذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َوَيْعلََم الَصَ جىھادتىن( ») أَْن َتْدُخلُوا الَْجَنََة َولََمَا َيْعلَِم اّلَلَ
ئەگەر مۇئمىن  ،بولغانالر ئۈچۈن قايغۇرماڭالر ەھىدشبوشىشىپ قالماڭالر، 

[. ئەگەر سىلەرگە شىكەستىلىك 139بولساڭالر ئۈستۈنلۈك قازىنىسىلەر ]
ر(، بولغان بولساڭال شەھىديەتكەن بولسا )يەنى بۇ جەڭدە سىلەر يارىالنغان ۋە 

دۈشمەنلەرگىمۇ )بەدر جېڭىدە( ئوخشاشال شىكەستلىك يەتتى )يەنى ئۇالر 
ندى ۋە ئۆلتۈرۈلدى(. بۇ كۈنلەرنى ئىنسانالر ئارىسىدا ئايالندۇرۇپ تۇرىمىز يارىال

بىنى ھەمىشە بىر پىرقىدە قىلماي، بىر كۈن بۇ پىرقىدە، بىركۈن ى)يەنى غەل
نىڭ )ھەقىقىي( مۇئمىنلەرنى )مۇناپىقالردىن( هللاـــ ئۇ پىرقىدە قىلىمىز(، بۇ 

لەردىن قىلىشى )يەنى سىلەردىن بەزىلەرنى شەھىدئايرىشى ئۈچۈندۇر، سىلەرنى 
زالىمالرنى دوست  هللا .دەرىجىسىگە مۇشەررەپ قىلىشى( ئۈچۈندۇر شەھىدلىك
مۇئمىنلەرنى )ئۇالرغا يەتكەن مۇسىبەت ئارقىلىق( پاكلىشى  ؛[144تۇتمايدۇ ]

[. )ئى مۇئمىنلەر 141ئۈچۈندۇر، كاپىرالرنى يوق قىلىشى ئۈچۈندۇر ]
-ن )ھەقىقىي( جىھاد قىلغانالرنى ۋە )جىھادنىڭ جاپاسىلەردى هللاجامائەسى!( 

مۇشەققەتلىرىگە( چىدىغۇچىالرنى بىلمەي )يەنى ئايرىماي تۇرۇپ(، )پەقەت 
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ڭالردا ئىمان ئېيتتۇق دېيىش بىلەنال( جەننەتكە كىرىشنى ئېغىزى
 .①[«142ئويالمسىلەر؟ ]

د بعد عىل قتىل أحهللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: صىل رسول هللا عن عقبة بن عامر ريض . 493

 .مثاين سنني، كاملودع لألحياء واألموات

 ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ»ئۇقبە ئىبنى ئامىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 493

ئۇھۇد غازىتىدىن سەككىز يىل كېيىن ئۇھۇد شەھىدلىرىگە خۇددى ئۆلگەنلەر 
 ②«.ۋە تىرىكلەر بىلەن ۋىدالىشىۋاتقاندەك دۇئا قىلدى

إىل أحد، رجع ناس ممن  ملسو هيلع هللا ىلصعنه قال: ملا خرج النبي هللا عن زيد بن ثابت ريض . 494

فرقتني: فرقة تقول: نقاتلهم، وفرقة تقول: ال نقاتلهم، فنزلت  ملسو هيلع هللا ىلصخرج معه، وكان أصحاب النبي 

ُ أَْرَكَسُهْم بَِما َكَسُبوا أَُتِريُدوَن أَْن  ُ ﴿فََما لَُكْم ِِف الُْمَناِفِقنَي ِفَئَتنْيِ َواّلَلَ ُ َوَمْن ُيْضلِِل اّلَلَ  َتْهُدوا َمْن أََضَلَ اّلَلَ
إنها طيبة، تنفي الذنوب، كام تنفي النار خبث »[ وقال: 88]النساء:  فَََلْ َتِجَد لَُه َسِبيًًل﴾

 .«الفضة

 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر: مۇنداق دەيدۇ زەيد ئىبنى سابىت رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 494
 ەرلبىر تۈركۈم كىشى بىللە چىققان ، ئۇنىڭ بىلەنئۇھۇد غازىتىغا چىققاندا

نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ شۇنىڭ بىلەن، يولدىنال( قايتىپ كەتتى. يېرىم )
 ،دېسە «بىلەن ئۇرۇشايلى ئۇالر» ى:بىر قىسىمساھابىلىرى ئىككىگە بۆلۈنۈپ، 

 ،دېدى. شۇنىڭ بىلەن« بىلەن ئۇرۇشساق بولمايدۇ ئۇالر» ىمى:يەنە بىر قىس
مۇئمىنلەر! سىلەر نېمىشقا مۇناپىقالر توغرىسىدا ئىككى ئى »تائاالنىڭ: هللا 

ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن ئۇالرنى هللا  !گۇرۇھقا بۆلۈنۈپ كېتىسىلەر؟
ئازدۇرغان كىشىلەرنى سىلەر ھىدايەت هللا  .كاپىرالر ھۆكمىدە قىلدى

گۇمراھ قىلىدىكەن، سەن ئۇنىڭغا هللا كىمنىكى  !قىلماقچى بوالمسىلەر؟
دېگەن ئايىتى نازىل بولدى،   ③«يول تېپىپ بېرەلمەيسەنھەرگىز توغرا 

مەدىنە پاك شەھەر بولۇپ، گۇناھكارالرنى » مۇ مۇنداق دېدى: ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
 ④«.غاندەك تازىاليدۇىتازىلنىڭ دېتىنى كۈمۈشخۇددى ئوت 

                                                            
 ئايەتكىچە. -142ئايەتتىن  -139ئال ئىمران سۈرە  ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
 ئايەت. -88سۈرە نىسا  ③
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ④
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أن رجال قال يوم أحد: اللهم إن كان محمد عىل الحق  ،عنههللا عن بريدة ريض . 495

 فاخسف يب، قال: فخسف به.

كۈنى بىر غازىتى ئۇھۇد مۇنداق دەيدۇ:  بۇرەيدە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 492
مېنى يەرگە  ،ئەگەر مۇھەممەد ھەق يولدا بولساهللا! ئى : »ئادەم

 ①.يەر ئۇ ئادەمنى شۇ ھامان يۇتۇۋەتتىدېگەنىدى،  «ۇتقۇزۇۋەتكىن!ي
 جيشا منملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: لقينا املرشكني يومئذ، وأجلس النبي هللا عن الرباء ريض . 496

ال تربحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فال تربحوا، وإن »، وقال: هللالرماة، وأمر عليهم عبد 

فلام لقينا هربوا حتى رأيت النساء يشتددن يف الجبل، « رأيتموهم ظهروا علينا فال تعينونا

عهد هللا: هن، قد بدت خالخلهن، فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة، فقال عبد رفعن عن سوق

أن ال تربحوا، فأبوا، فلام أبوا رصف وجوههم، فأصيب سبعون قتيال، وأرشف ملسو هيلع هللا ىلص إيل النبي 

فقال: أيف القوم ابن أيب قحافة؟ قال: « ال تجيبوه»أبو سفيان فقال: أيف القوم محمد؟ فقال: 

القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤالء قتلوا، فلو كانوا أحياء ألجابوا، فقال: أيف « ال تجيبوه»

عليك ما يخزيك، قال أبو سفيان: هللا ، أبقى هللافلم ميلك عمر نفسه، فقال: كذبت يا عدو 

قال أبو  «أعىل وأجلهللا قولوا: »قالوا: ما نقول؟ قال: « أجيبوهملسو هيلع هللا ىلص: »اعل هبل، فقال النبي 

هللا  :قولوا»قالوا: ما نقول؟ قال: « أجيبوهملسو هيلع هللا ىلص: »ال النبي سفيان: لنا العزى وال عزى لكم، فق

قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، وتجدون مثلة، مل آمر « موالنا، وال موىل لكم

 .بها ومل تسؤين

: شۇ كۈنى )ئۇھۇد ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ بەرا ئىبنى ئازىب رەزىيەلالھۇ. 496
ئابدۇلالھ ئىبنى جۇبەيرنى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،كۈنى( مۇشرىكالرغا ئۇچراشقىنىمىزدا

ئورنۇڭالردىن قوزغالماڭالر، بىزنىڭ غەلىبە »باش قىلىپ:  گەمەرگەنلەر
لىبە غەقىلغانلىقىمىزنى كۆرسەڭالرمۇ تەۋرەنمەڭالر. ئۇالرنىڭ ئۈستىمىزدىن 

ىز ب .دەپ تاپىلىدى «بىزگە ياردەم قىلماڭالر!كۆرسەڭالرمۇ  قىلغانلىقىنى
دۈشمەن قوشۇنى قاچقىلى تۇردى،  چېكىندۈردۇق.رنى ئۇرۇش قىلىپ ئۇال

دىكى خەلخالالرنىڭ ئېچىلىپ قېلىشىغا قارىماي چاقلىرىپاھەتتا مەن 
قېچىۋاتقان  جان جەھلى بىلەن ئېتىكىنى كۆتۈرگەن ھالدا تاغقا قاراپ

 ئايالالرنى كۆردۈم. بۇنى كۆرگەن ئابدۇلالھ ئىبنى جۇبەيرنىڭ ھەمراھلىرى:
ئابدۇلالھ ئىبنى جۇبەير:  كىلى تۇردى.دېيىش« مەت!غەنىي غەنىيمەت،»

                                                            
 دېگەن.« راۋىيلىرى سەھىھ ھەدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر»ھەيسەمى: بەززار توپلىغان،  ①
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 ،دېسىمۇ «دەپ تاپىلىغان !<ئورنۇڭالردىن قوزغالماڭالر> :ماڭا ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ »
 ئۇنىڭ گېپىنى ئاڭلىمىدى، مەغلۇبىيەت مۇسۇلمانالرغا يۈزلەندى.ئۇالر 

كىشى شەھىد بولدى. ئۇرۇش  74شۇنىڭ بىلەن، ساھابىلەردىن 
 پەيدا بولۇپ:فيان ۇئەبۇ سئاياغالشقاندىن كېيىن 

 ملسو هيلع هللا ىلصدەپ توۋلىدى. رەسۇلۇلالھ ـــ مۇھەممەد بارمۇ؟  ـــ ئاراڭالردا
 : گەرەساھابىل
 ەبۇ سۇفيان يەنە:. ئېدىد ! ـــجاۋاب قايتۇرماڭالرـــ 

دەپ توۋلىدى. ـــ ( بارمۇ؟ ى)ئەبۇبەكر ئەبۇ قۇھافەنىڭ ئوغلىـــ ئاراڭالردا 
 :گەرەساھابىل ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 :ئەبۇ سۇفيان بۇ قېتىمى. ېدد ! ـــجاۋاب قايتۇرماڭالرـــ 
دەپ توۋلىدى. ئاندىن ئۆز ـــ خەتتاب ئوغلى )ئۆمەر( بارمۇ؟ ـــ ئاراڭالردا 

 :بۇرۇلۇپقوشۇنىغا 
ـ  بولسا جاۋاب قايتۇرغان  بولغانرنىڭ ھەممىسى ئۆلتۈرۈلۈپتۇ، ھايات البۇــ
 ئۆزىنى تۇتۇۋااللماي:رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۆمەر  ،چاغدادېدى. شۇ ـــ  بوالتتى،

ـ ئى  نىڭ دۈشمىنى! يالغان ئېيتتىڭ )سەن ئىسمىنى ئاتىغانالرنىڭ هللاــ
رۇپ قالدۇهللا غەمگە پاتۇرىدىغان كىشىلەرنى سېنى  ھەممىسى بۇ يەردە ھايات(.

ـ ــ ،ئۆلۈمدىن ساقلىدى(هللا قويدى )يەنى سەن ئۆلۈپتۇ دېگەن كىشىلەرنى 
 فيان:ۇەبۇ سدېدى. ئ
 : ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ ياشنا! ـــ دېگەنىدى،ھۇبەل )بۇتنىڭ ئىسمى( ـــ 

 :. ساھابىلەردىدې ! ـــجاۋاب قايتۇرۇڭالرـــ ئۇنىڭغا 
 :ملسو هيلع هللا ىلص . رەسۇلۇلالھەپ سورىغانىدىدـــ  نېمە دەيمىز؟ـــ 
 فيان:ۇدېدى. ئەبۇ س ! ـــدەڭالر دۇرۋە ئۇلۇغ بۈيۈكدىن ىھەممهللا ـــ 
 گەنىدى،دې ـــ ،سىلەرنىڭ ئۇززايىڭالر يوقا بىزنىڭ بۇتىمىز. زئۇزـــ 

 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 :. ساھابىلەردىدې ! ـــجاۋاب قايتۇرۇڭالرـــ ئۇنىڭغا 

 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ـــ دەپ سورىغانىدى،نېمە دەيمىز؟ ـــ 
 ، ـــيوق دەڭالر مەدەتكارىڭالر سىلەرنىڭ مەدەتكارىمىز،بىزنىڭ هللا ـــ 

 : فيانۇدېدى. ئەبۇ س
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تىمىزگە تەڭ بولسۇن. ىبەدردىكى مەغلۇبىي غەلىبىمىزبۈگۈنكى ـــ 
يېڭىلىش بولۇپ تۇرىدۇ. ئۆلۈكلىرىڭالر ئىچىدىن -يېڭىش دېگەندە ئۇرۇش
بۇنداق ئەسلىدە نى ئۇچرىتىسىلەر. مەن لەربۇرۇنلىرى كېسىلگەن-قۇالق

 ــ، ـخاپا بولۇپمۇ كەتمىدىمئىشقا  مىغان ئىدىم لېكىن بۇۇقىلىشقا بۇير
 ①دېدى.

تبارك وتعاىل يف موطن، كام هللا عنهام قال: ما نرص هللا عن ابن عباس ريض . 497

رك تباهللا نرص يوم أحد. قال: فأنكرنا ذلك، فقال ابن عباس: بيني وبني من انكر ذلك كتاب 

وَنُهْم بِإِ  عز وجل يقول يف يوم أحد:هللا وتعاىل، إن  ُ َوعَْدهُ إِْذ َتُحَسُ ]آل  ْذنِِه﴾﴿َولََقْد َصَدقَُكُم اّلَلَ

إىل قوله  -[152]آل عمران:  ﴿َحَّتَ إَِذا فَِشلُْتْم﴾ -يقول ابن عباس: والحس: القتل  -[152عمران: 

ُ ُذو فَْضٍل عَََل الُْمْؤِمِننَي﴾ - [ ، وإمنا عنى بهذا الرماة، وذلك 152]آل عمران:  ﴿َولََقْد َعَفا َعْنُكْم َواّلَلَ

حموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل، فال تنرصونا، وإن »أقامهم يف موضع، ثم قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي 

، وأباحوا عسكر املرشكني، أكب الرماة ملسو هيلع هللا ىلصفلام غنم النبي  «رأيتمونا قد غنمنا فال ترشكونا

 -، فهم هكذا هللا ملسو هيلع هللا ىلصصفوف أصحاب رسول جميعا، فدخلوا يف العسكر ينهبون، وقد التقت 

والتبسوا، فلام أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها، دخلت الخيل  -وشبك بني أصابع يديه 

، فرضب بعضهم بعضا، والتبسوا، وقتل من ملسو هيلع هللا ىلصمن ذلك املوضع عىل أصحاب النبي 

حاب وأصحابه أول النهار، حتى قتل من أصهللا ملسو هيلع هللا ىلص املسلمني ناس كثري، وقد كان لرسول 

لواء املرشكني سبعة، أو تسعة، وجال املسلمون جولة نحو الجبل، ومل يبلغوا حيث يقول 

الناس الغار، إمنا كانوا تحت املهراس، وصاح الشيطان: قتل محمد، فلم يشك فيه أنه حق، 

بني السعدين نعرفه بتكفئه إذا هللا ملسو هيلع هللا ىلص فام زلنا كذلك ما نشك أنه قد قتل، حتى طلع رسول 

اشتد »حنا حتى كأنه مل يصبنا ما أصابنا، قال: فرقي نحونا، وهو يقول: مىش، قال: ففر 

 ،«اللهم إنه ليس لهم أن يعلونا»قال: ويقول مرة أخرى:  ،«عىل قوم دموا وجه رسولههللا غضب 

ني، مرت -فمكث ساعة، فإذا أبو سفيان يصيح يف أسفل الجبل: اعل هبل  حتى انتهى إلينا.

شة ؟ أين ابن أيب قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: يا رسول أين ابن أيب كب -يعني آلهته 

أعىل وأجل. قال: فقال أبو هللا فلام قال: اعل هبل، قال عمر:  ،«بىل»، أال أجيبه؟ قال: هللا

سفيان: يا ابن الخطاب، إنه قد انعمت عينها، فعاد عنها، أو فعال عنها، فقال: أين ابن أيب 

، وهذا أبو بكر، هللا ملسو هيلع هللا ىلصالخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول  كبشة؟ أين ابن أيب قحافة؟ أين ابن

                                                            
 بۇخارى توپلىغان. ①
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وها أنا ذا عمر. قال: فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، األيام دول، وإن الحرب سجال. قال: فقال 

عمر: ال سواء، قتالنا يف الجنة، وقتالكم يف النار. قال: إنكم لتزعمون ذلك، لقد خبنا إذن 

سوف تجدون يف قتالكم مثىل، ومل يكن ذاك عن رأي وخرسنا. ثم قال أبو سفيان: أما إنكم 

 .رساتنا. قال: ثم أدركته حمية الجاهلية، قال: فقال: أما إنه قد كان ذاك، ومل نكرهه
 بىرھېچ تائاال هللا» مۇنداق دەيدۇ:بنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئى. 497

 «.ئەمەسم بەرگەندەك ياردەم بەرگەن ئۇھۇد كۈنىدە ياردەبىزگە رۇندا ئو
)ھەدىسنى نەقىل قىلغۇچى( مۇنداق دەيدۇ: بىز ئىبنى ئابباسنىڭ 

مەن بىلەن مېنىڭ بۇ »سۆزىنى ئىنكار قىلغانىدۇق، ئۇ مۇنداق دېدى: 
تائاال ئۇھۇد  هللاتائاالنىڭ سۆزى گۇۋاھتۇر.  هللاسۆزۈمنى ئىنكار قىلغۇچىغا 

غا الرسىلەرگە قىلغان )دۈشمىنىڭهللا كۈنى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: >غازىتى 
نىڭ ئىزنى هللا .قارشى نۇسرەت ئاتا قىلىشتىن ئىبارەت( ۋەدىسىدە تۇردى

<ئۇالرنى قىرىۋاتاتتىڭالر بىلەن وَنُهْم >ئايەتتىكى . ①... دېگەن سۆز < َتُحَسُ
 سىلەر ياقتۇرىدىغانهللا دېگەنلىك بولىدۇ. > <ئۇالرنى قىرىۋاتاتتىڭالر>

غەلىبىنى كۆرسەتكەندىن كېيىن زەئىپلىشىپ قالدىڭالر، پەيغەمبەرنىڭ 
 ؛ئەمرى توغرىسىدا جاڭجالالشتىڭالر، )پەيغەمبەرنىڭ ئەمرىگە( بويسۇنمىدىڭالر

بەزىلىرىڭالر دۇنيانى كۆزلىدىڭالر، بەزىلىرىڭالر ئاخىرەتنى كۆزلىدىڭالر، ئاندىن 
ەنى سىلەرنى غەلىبىدىن سىناش ئۈچۈن سىلەردىن دۈشمەننى قايتۇردى )يهللا 

هللا مەغلۇبىيەتكە يۈزلەندۈردى( ۋە سىلەرنى ھەقىقەتەن ئەپۇ قىلدى. 
تائاال  هللا ئايەتنىڭ بۇ قىسمىدا بولسا ②.<مۇئمىنلەرگە مەرھەمەت قىلغۇچىدۇر

رۇندا ئو ئۇالرنى بىر ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر سەۋەبى، .ئوقياچىالرنى مەقسەت قىلغان
تتا ھە تەرەپتىن قوغداڭالر، بىزنى ئارقا سىلەر> :تۇرغۇزۇپ قويۇپ ئاندىن ئۇالرغا

ۋاتقانلىقىمىزنى كۆرگەن تەقدىردىمۇ بىزگە ياردەم بەرمەڭالر ۈلۈبىزنىڭ ئۆلتۈر
نى ريمەتلەغەنى-، بىزنىڭ ئولجام بىرىش ئۈچۈن تاغدىن چۈشمەڭالر()يەنى ياردە

ى )يەن لماڭالركۆرگەن تەقدىردىمۇ بىزگە شېرىك بوئېلىۋاتقانلىقىمىزنى 
 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەردېگەن بولسىمۇ ئەمما  <غىش ئۈچۈن چۈشمەڭالر(يمەت يىنىغە
مەت يغەنى ىكالرنىڭ ئەسكەرلىرىنى ئۆلتۈرۈپشچىلىقىدىكى قوشۇن مۇشربا

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -122ئال ئىمران سۈرە  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -122ئال ئىمران سۈرە  ②
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 ئەسكەرلەر ئۇالر مەتكە دۈم چۈشتى،يئوقياچىالر قىسمى غەنى يىغىۋاتقاندا
نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر مەت توپالشقا باشلىدى،يكىرىپ غەنى ئارىسىغا

 ھەدىس نەقىل قىلغۇچى)ىلىشىپ كەتتى. ئارا ئارابىلىرىنىڭ سەپلىرى ئۆزساھ
ىنى اقلىرنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىككى قولىنىڭ بارمبئىمۇنداق دەيدۇ: 

ان غتۇرۇۋاتقان ئورۇن بوش قالئوقياچىالر  (بىرىگە كىرىشتۈرۈپ كۆرسەتتى.-بىر
نىڭ ساھابىلىرىگە  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەررۇندىن ئو )دۈشمەن( ئاتلىق قوشۇنى شۇ چاغدا

لىشىپ سەپلەر بىرى بىلەن ئې-نەتىجىدە بىر ،كەلدىباستۇرۇرپ 
. ندىشەھىد قىلى لەرىمۇسۇلمانالردىن نۇرغۇن كىش قااليمىقانلىشىپ كەتتى،
ۋە ساھابىلەرگە مەنسۇپ  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرئەسلىدە  بەىكۈندۈزنىڭ ئەۋۋىلىدە غەل

ى توققۇز كىشى ىرىدىن يەتتە ياكھەتتا كاپىرالرنىڭ بايراقدارل ئىدى،
  ئۆلتۈرۈلگەن ئىدى.

ھەتتا  ئۇالر ،يۈگۈردىقاراپ تاغ تەرەپكە  مۇسۇلمانالرشۇنىڭ بىلەن، 
ڭغا ئۇنى) شەيتانقالدى. شۇ ۋاقىتتا  قورشاۋدا مۇ تاپالمايكىرىۋالغۇدەك ئۆڭكۈر

 ،دىغانىلىۋدەپ تو ەد ئۆلتۈرۈلدى<مۇھەمم> :(!نىڭ لەنىتى بولسۇنهللا
خەۋەرنىڭ راست ئىكەنلىكىگە  بىزمۇ ئۇ ،ھەممەيلەن بۇنىڭغا ئىشىنىپ قالدى

ئىككى تۆپىلىكنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصقىلچە شەك قىلمىغانىدۇق ئەمما كېيىن پەيغەمبەر 
 ئارىسىدا ئاشكارا بولغانىدى، بىز ئۇنىڭ مېڭىش ھالىتىدىن تونۇپ قالدۇق.

ت ھېچ مۇسىبە نىڭ ھايات ئىكەنلىكىنى كۆرۈپ( ملسو هيلع هللا ىلصبىز )پەيغەمبەر 
 ئۆز> :ملسو هيلع هللا ىلص ئاندىن پەيغەمبەر يەتمىگەندەك قاتتىق خۇشال بولۇپ كەتتۇق.

 بتائاال قاتتىق غەزە هللامگە بويىغان قەۋ پەيغەمبىرىنىڭ يۈزىنى قانغا
 !هللا>ئى  پات:-پات ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرتەرەپكە كەلدى.  گىنىچە بىز< دېقىلىدۇ

نىڭ بىز ئۇ< دەيتتى. بولمايدۇدۈشمەنلەر بىزنىڭ ئۈستىمىزدىن غالىب بولسا 
 الئەبۇ سۇفيان توساتتىن ،يېنىمىزغا يىتىپ كېلىپ بىرئاز تۇرغان بىر پەيتتە

  تۇرۇپ: تاغنىڭ تۆۋەن تەرىپىدە
؟ ئەبۇ كەبشەنىڭ ئوغلى قېنى ئەبۇ ياشنا!)بۇتنىڭ ئىسمى( بەل ھۇـــ 

  :ئۆمەر؟ ـــ دەپ توۋلىدى. ىنىڭ ئوغلى قېنىقۇھاف
 پەيغەمبەر ؟ ـــ دېگەنىدى،مۇقايتۇرماي! ئۇنىڭغا جاۋاب ئى رەسۇلۇلالھـــ 

  :ملسو هيلع هللا ىلص
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  :يانسۇف ئەبۇئاندىن  ، ـــ دېدى.جاۋاب قايتۇرـــ 
  ، ئۆمەر:دىـــ دېگەنى ياشنا! بەلھۇـــ 
 «. دېدى! ـــ دۇرۋە ئۇلۇغ بۈيۈكدىن ىھەممهللا ـــ 

ئى > :يانسۇف ئەبۇ» :مۇنداق دەيدۇرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى ئابباس 
ياكى  ئۇنىڭ يامان گېپىنى قىلما< ھۇبەل خۇرسەن بولدى، !ئىبنى خەتتاب

قايسىسىنىڭ ئىككى سۆزنىڭ بۇ )< دېدى ئۇنىڭدىن يىراق تۇر>
 يەنە: ئاندىن (.سىدە قالمىغانئېيتىلغانلىقى ھەدىس نەقىل قىلغۇچىنىڭ ئې

 ؟ىنىڭ ئوغلى قېنىقۇھاف ئەبۇ ؟كەبشىنىڭ ئوغلى قېنى ئەبۇـــ 
  :ئۆمەر دېگەنىدى، ـــ ؟خەتتابنىڭ ئوغلى قېنى

 ئەبۇ! ـــ دېدى. مانا مەن ئۆمەر ئەبۇبەكرى، بۇ ،مانا بۇ رەسۇلۇلالھـــ 
  :يانسۇف

تىمىزگە تەڭ بولسۇن. ىبەدردىكى مەغلۇبىي غەلىبىمىزبۈگۈنكى ـــ 
ـــ  ،يېڭىلىش بولۇپ تۇرىدۇ-يېڭىش دېگەندە ئۇرۇش تۇرىدۇ، كۈنلەر ئايلىنىپ

 : ئۆمەر دېگەنىدى،
سىلەردىن  ،بىزدىن ئۆلتۈرۈلگەنلەر جەننەتتە ،لەشمىدۇقتەڭ بىزـــ 

  ئاندىن يەنە: دى،دوزاختا، ـــ دې ئۆلتۈرۈلگەنلەر
ىيان ز بىز بولىدىغان بولسا ، ئەگەر شۇنداقشۇنداق ئوياليسىلەر سىلەرـــ 

ـ دېدى. لۇپ قالمامدۇقئۈمىدسىزلەنگەن بو تارتقان ۋە  :انيسۇف ئاندىن ئەبۇ، ــ
 ①مۇسلى قىلىۋېتىلگەنلەرنىئۆلۈكلىرىڭالر ئىچىدىن ! لۇڭالرـــ ئاگاھ بو

ولغان ب ىرى بويىچەپىك بىزنىڭ ئاقساقاللىرىمىزنىڭ بۇ ئەمما ئۇچرىتىسىلەر
ە گەرچ ،ىققانلىقى تۇتۇپجاھىلىيەتنىڭ قىززئىدى، ـــ دېدى ۋە ئىش ئەمەس 

 نىبۇ ئىش ئۆزىنىڭ)ئاقساقاللىرىنىڭ پىكىرى بويىچە بولمىغان بولسىمۇ( 
 ②ېيتتى.يامان كۆرمەيدىغانلىقىنى ئ

يوم أحد، ومعه هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: رأيت رسول هللا عن سعد بن أيب وقاص ريض . 498

 .رجالن يقاتالن عنه، عليهام ثياب بيض، كأشد القتال ما رأيتهام قبل وال بعد

                                                            
بۇرۇن، قۇالق ۋە بېشىنى كېسىش قاتارلىق ئىشالر ئارقىلىق جەسەتلىرىنى  —مۇسلى قىلىش  ①

 ئەسلىدىكى ھالىتىدىن ئۆزگەرتىۋېتىشتۇر.
 دېگەن.« ھەسەن»دېگەن، شۇئەيب ئەرنەئۇت « سەھىھ»ئەھمەد ۋە ھاكىم توپلىغان، زەھەبى ۋە ھاكىم  ②
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ئۇھۇد »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:  ۋەققاسسەئىد ئىبنى ئەبۇ . 498
 بىلەن ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھكۈنى ئاق كىيىم كىيگەن ئىككى كىشىنىڭ  غازىتى

بىللە قاتتىق ئۇرۇشىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم. مەن ئۇالرنى ئىلگىرى ھېچ كۆرۈپ 
 ①«.باقمىغانىدىم، شۇندىن كېيىنمۇ ھەم ئۇچرىتىپ باقمىدىم

عنه يقول: نثل هللا ل: سمعت سعد بن أيب وقاص ريض اسعيد بن املسيب قعن . 499

 .«ارم فداك أيب وأمي» :كنانته يوم أحد، فقالملسو هيلع هللا ىلص النبي يل 

سەئىد ئىبنى مۇسەييەب مۇنداق دەيدۇ: مەن سەئىد ئىبنى ئەبۇ . 499
ى ئۇھۇد غازىت»رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان:  ۋەققاس
ئانام ساڭا پىدا -رىپ: >ئاتاماڭا ئوقدىنىنى سۇنۇپ بى ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەركۈنى 

 ②«.بولسۇن، ئاتقىن!< دېگەنىدى
جمع له أبويه يوم أحد قال: كان رجل ملسو هيلع هللا ىلص عن عامر بن سعد، عن أبيه، أن النبي . 511

فنزعت له  :قال .«ارم فداك أيب وأميملسو هيلع هللا ىلص: »من املرشكني قد أحرق املسلمني، فقال له النبي 

تى حهللا ملسو هيلع هللا ىلص بسهم ليس فيه نصل، فأصبت جنبه فسقط، فانكشفت عورته فضحك رسول 

 .نظرت إىل نواجذه

رەزىيەلالھۇ  ۋەققاسئامىر ئىبنى سەئىد دادىسى )سەئىد ئىبنى ئەبۇ . 244
-ئاتا ملسو هيلع هللا ىلص ئەنھۇ(دىن نەقىل قىلىپ ئېيتىدۇكى، ئۇھۇد غازىتى كۈنى پەيغەمبەر

رەزىيەلالھۇ  ۋەققاسرۇپ سەئىد ئىبنى ئەبۇ ئانىسىنى تەڭ تىلغا ئېلىپ تۇ
مۇشرىكالردىن بىرى مۇسۇلمانالرنى  ئەنھۇغا )پىدا قىلغانىدى(. )ئۇ كۈنى،(

ئانام ساڭا پىدا -ئاتا» دكە:ىسەئ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر قاتتىق قىرىۋەتكەن ئىدى، 
  .دېدى «بولسۇن، ئاتقىن!

 اقمۇشرىك بۇنى ئاڭالپ ھېلىقى :رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ دىسەئ
ۋرىتى ئە ،يىقىلىپيەرگە ئۇ  .كۈزدۈمگئۇچى يوق بىر ئوقنى ئېتىپ بېقىنىغا تە

 ئېزىق چىشلىرىئۇنى كۆرۈپ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،ئېچىلىپ قالغان ئىدى
 ③كۈلۈپ كەتتى.كۆرۈنگىدەك دەرىجىدە 

، وأبو ملسو هيلع هللا ىلصعنه قال: ملا كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي هللا عن أنس ريض . 511
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مجوب عليه بحجفة له، وكان أبو طلحة رجال راميا شديد النزع،  ملسو هيلع هللا ىلصطلحة بني يدي النبي 

انرثها أليب »كرس يومئذ قوسني أو ثالثا، وكان الرجل مير معه بجعبة من النبل، فيقول: 

ينظر إىل القوم، فيقول أبو طلحة: بأيب أنت وأمي، ال ترشف،  ملسو هيلع هللا ىلصقال: ويرشف النبي « طلحة

  .من سهام القوم، نحري دون نحرك يصيبك سهم

ولقد رأيت عائشة بنت أيب بكر وأم سليم، وإنهام ملشمرتان، أرى خدم سوقهام تنقزان 

القرب عىل متونهام تفرغانه يف أفواه القوم، ثم ترجعان فتمآلنها، ثم تجيئان فتفرغانه يف 

  .أفواه القوم

 .ثاولقد وقع السيف من يدي أيب طلحة إما مرتني وإما ثال 

ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: ئۇھۇد غازىتى كۈنى بىر . 241
نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص نى تاشالپ قاچتى. ئەبۇ تەلھە پەيغەمبەر ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرقىسىم كىشىلەر 

. نى قوغدىدىملسو هيلع هللا ىلص  ئالدىغا ئۆتۈپ، تېرىدىن ياسالغان قالقىنى بىلەن پەيغەمبەر
تارتىدىغان مەرگەن بولۇپ، شۇ ئەبۇ تەلھە ئوقيانىڭ كىرىچىنى ناھايىتى تېز 

ئۈچ يانى سۇندۇرۇۋەتكەنىدى. بىرەرسى ئۇنىڭ يېنىدىن ئوقدان -كۈنى ئىككى
وقنى ئەبۇ تەلھەنىڭ ئالدىغا ئ: »ملسو هيلع هللا ىلص كۆتۈرگەن ھالدا ئۆتۈپ قالسا، پەيغەمبەر

بوينىنى سوزۇپ دۈشمەننى ملسو هيلع هللا ىلص  دەيتتى. پەيغەمبەر« بەرگىن چېچىپ
ئانام ساڭا پىدا -ئاتا (!رەسۇلۇلالھ ئى»)كۆزەتمەكچى بولسا، ئەبۇ تەلھە: 

بېشىڭنى كۆتۈرمىگىن، دۈشمەننىڭ ئوقى تېگىپ كەتمىسۇن.  .بولسۇن
مېنىڭ بوغۇزۇم سېنىڭ بوغۇزۇڭغا دالدا بولسۇن )يەنى ئوق ساڭا تەگكەندىن 

 دەيتتى. « كۆرە ماڭا تەگسۇن(
مەن شۇ كۈنى يەنە ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ قىزى ئائىشە 

لالھۇ ئەنھا ۋە ئۇممۇ سۇلەيم رەزىيەلالھۇ ئەنھا ئىككىسىنىڭ رەزىيە
الدا سۇ توشۇۋاتقانلىقىنى كۆردۈم، ئۇالرنىڭ پۇتىدىكى پۇشقاقلىرىنى تۈرگەن ھ

ئۇالر سۇ قاچىالنغان تۇلۇمنى  خالخاللىرى ھەم كۆرۈنۈپ قالغان ئىدى.
ئېغىزىغا قۇياتتى. تۇلۇمدىكى سۇ  مۈرىلىرىگە ئارتىپ كېلىپ، مۇجاھىدالرنىڭ

 غا قۇياتتى.ئېغىزى تۈگىسە يەنە سۇ تولدۇرۇپ كېلىپ، يەنە مۇجاھىدالرنىڭ
شۇ كۈنى ئەبۇ تەلھەنى )مۈگدەك بېسىپ كەتكەنلىكتىن( قولىدىكى 

 ①ئۈچ قېتىم چۈشۈپ كەتتى.-قىلىچ ئىككى

                                                            
 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ①



  

333 

حتى سقط عنه قال: كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحد هللا عن أيب طلحة ريض . 512

 .سيفي من يدي مرارا يسقط وآخذه ويسقط فآخذه

ئۇھۇد غازىتىدا مېنى »ئەبۇ تەلھە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 242
مۈگدەك بېسىپ، قولۇمدىكى قىلىچ ھەتتا بىر نەچچە قېتىم چۈشۈپ كەتتى. 

 ①«.قىلىچ چۈشۈپ كېتىدۇ، ئالىمەن؛ يەنە چۈشۈپ كېتىدۇ، يەنە ئالىمەن
يف بعض تلك  ملسو هيلع هللا ىلصعن معتمر، عن أبيه، قال زعم أبو عثامن: أنه مل يبق مع النبي . 513

 .عن حديثهام ،األيام التي يقاتل فيهن، غري طلحة، وسعد

ان مۇنداق ئەبۇ ئوسممۇئتەمىر ئاتىسىدىن نەقىل قىلىدۇكى، . 243
نىڭ يېنىدا تۇرۇپ دۈشمەنگە قارشى ئۇرۇش  ملسو هيلع هللا ىلصئۇھۇد كۈنى( پەيغەمبەر »)دېگەن: 

ى ئۇ ئىككىس«. قىلغانالردىن پەقەت تەلھە بىلەن سەئىد ئىككىسىال قالدى
 ②ئەبۇ ئوسمانغا مۇشۇنداق دەپ بەرگەنىكەن.

عنه قال: ملا كان يوم أحد ووىل الناس كان رسول هللا ريض هللا عن جابر بن عبد . 514

فأدركه هللا ار وفيهم طلحة بن عبيد يف ناحية يف اثني عرش رجال من األنصهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول  ،فقال طلحة: أنا« من للقوم؟»فقال: هللا ملسو هيلع هللا ىلص املرشكون، فالتفت رسول 

فقاتل حتى قتل ثم التفت « أنت»فقال:  ،هللافقال رجل من األنصار: أنا يا رسول « كام أنت»

ل من األنصار: فقال رج ،«كام أنت»قال:  ،قال طلحة: أنا« من للقوم؟»فإذا باملرشكني قال: 

، فقاتل حتى قتل ثم مل يزل يقول ذلك ويخرج إليهم رجل من األنصار فيقاتل «أنت»فقال:  ،أنا

 هللا ملسو هيلع هللا ىلص:، فقال رسول هللاوطلحة بن عبيد هللا ملسو هيلع هللا ىلص قتال من قبله حتى يقتل حتى بقي رسول 

فقال طلحة: أنا، فقاتل طلحة قتال األحد عرش حتى رضبت يده فقطعت « من للقوم؟»

 «لرفعتك املالئكة والناس ينظرونهللا لو قلت: بسم »هللا ملسو هيلع هللا ىلص: حس فقال رسول أصابعه فقال: 

 .املرشكنيهللا ثم رد 

: ئۇھۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ. 244
نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصچىشقا باشلىدى. پەيغەمبەر كۈنى كىشىلەر پاتپاراق بولۇپ قېغازىتى 
بۇالرنىڭ ئىچىدە تەلھە ئىبنى  لدى.كىشى قا 12الردىن ىئەنسار يېنىدا

 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  يوپۇرۇلۇپ كەلدى. غامۇشرىكالر ئۇالر .ئۇبەيدۇلالھمۇ بار ئىدى
 :بېشىنى بۇراپ
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 ، تەلھە:ىغانىدىدەپ سور ـــۇ؟ تاقابىل تۇرىدبۇالرغا كىم ـــ 
 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .دېدىـــ مەن، ـــ 

 الردىن بىرى:ىدېدى، ئەنسار ـــ سەن تۇرۇپ تۇر! ـــ
 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،دىگەنىدې ـــ ئى رەسۇلۇلالھ! مەن چىقاي، ـــ

تاكى شەھىد قىلىنغانغا قەدەر باتۇرلۇق دېدى، ئۇ  چىق! ـــ سەن ،ھەـــ 
 :ۆرۈپقانلىقىنى كيەنە كېلىۋاتات نىڭمۇشرىكالر ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .ئۇرۇشتىبىلەن 

 دى، تەلھە:غانىدەپ سورىـــ ؟ تاقابىل تۇرىدۇبۇالرغا كىم ـــ 
 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .دېدىـــ مەن، ـ ــ

 ئەنسارىالردىن بىرى: ـــ سەن تۇرۇپ تۇر! ـــ دېدى.
 :ملسو هيلع هللا ىلصېگەنىدى. پەيغەمبەر دـــ ، ـــ مەن چىقاي

ـ  ـ ، چىق سەن ،ھەــ تاكى شەھىد قىلىنغانغا ھەمراھىدەك  مۇئۇ .دېدىــ
 بۇ ئىش تەكرارلىنىۋەردى، ،شۇنداق قىلىپ .ئۇرۇشتىقەدەر باتۇرلۇق بىلەن 

تاكى شەھىد قىلىنغانغا بىرلەپ چىقىپ ئىلگىرىكىلەردەك -ئەنسارىالر بىر
 ىالئىككىسبىلەن تەلھە  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئاخىرى . ئۇرۇشتىقەدەر باتۇرلۇق بىلەن 

 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .قالدى
 ، تەلھە:گەنىدىدېـــ ؟ تاقابىل تۇرىدۇبۇالرغا كىم ـــ 
ـ  ـ مەن، ــ ئاخىرى  .تىق ئۇرۇشتىكىشىدەك قات 11دېدى ۋە ئىلگىرىكى ــ
نى ۇب دەۋەتتى.!« ۋايجان» :كېسىلىپبارماقلىرى  ،لىچ چېپىلىپىقولىغا ق

 :ملسو هيلع هللا ىلصئاڭلىغان پەيغەمبەر 
كىشىلەرنىڭ كۆز  بىسمىلالھ دېگەن بولساڭ پەرىشتىلەر سېنى ـــ

رنى تائاال مۇشرىكالهللا  ،كېيىن .دېدىـــ بوالتتى،  گەنكۆتۈرئالدىدىال 
 ①چېكىندۈردى.

 .يوم أحد ملسو هيلع هللا ىلصعنه قال: رأيت يد طلحة شالء وقى بها النبي هللا عن قيس ريض . 515

تەلھەنىڭ ئۇھۇد كۈنى مەن »قەيس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 242
نى  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ، ئۇكۆردۈم ۇپ قالغانلىقىنىبول تۇتماس )پالەچ(قولىنىڭ 

گە چېپىلغان قىلىچقا قولىنى قالقان قىلىپ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ قوغداش ئۈچۈن )

                                                            
 دېگەن.« ھەسەن»دېگەن، ئەلبانى « ئىسنادى ياخشى»توپلىغان، ئىبنى ھەجەر  نەسائى ①
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 ①.«تۇتۇپ بەرگەن ئىدى(
من يأخذ »أخذ سيفا يوم أحد، فقال: هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه: أن رسول هللا عن أنس ريض . 516

فأحجم « فمن يأخذه بحقه؟»فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا أنا. قال: « مني هذا؟

 بحقه، فأخذه ففلق به هام املرشكني.عنه: أنا آخذه هللا القوم فقال أبو دجانة ريض 

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: ئۇھۇد غازىتى كۈنى ئەنەس . 246
 «بۇنى مەندىن كىم ئالىدۇ؟: »لىپېچنى ئىلىبىر ققولىغا  ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

 .دېيىشتى« مەن، مەن»قوللىرىنى ئۇزىتىپ: ھەممىسى  ساھابىلەرنىڭدى. ېد
 ېگەنىدى،د «ھەققىنى ئادا قىالاليدۇ؟بۇنى كىم ئېلىپ » :ملسو هيلع هللا ىلص ھرەسۇلۇلال

مەن ئۇنى ئېلىپ »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:  جىمىپ كەتتى. ئەبۇ دۇجانەھەممەيلەن 
 ىنچ بىلەن مۇشرىكالرنىڭ باشلىرىىلىقئۇ  ۋە دىېد «ھەققىنى ئادا قىالاليمەن

 ②.ىچاپت
يوم أحد: أرأيت ملسو هيلع هللا ىلص عنهام قال: قال رجل للنبي هللا ريض هللا عن جابر بن عبد . 517

 .، فألقى مترات يف يده ثم قاتل حتى قتل«يف الجنة»قتلت فأين أنا؟ قال:  إن

ئۇھۇد  مۇنداق دەيدۇ: ماجابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 247
ئەگەر مەن ئۆلتۈرۈلسەم قەيەردە »دىن:  ملسو هيلع هللا ىلصغازىتى كۈنى بىر ئادەم رەسۇلۇلالھ 

دەپ « جەننەتتە»ئۇنىڭغا:  ملسو هيلع هللا ىلصدەپ سورىغان ئىدى، رەسۇلۇلالھ « بولىمەن؟
جاۋاب بەردى. شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئادەم قولىدىكى بىر قانچە تال خورمىالرنى 

 ③تاكى ئۆلتۈرۈلگۈچە ئۇرۇشتى. (جەڭگە كىرىپ)تاشلىۋەتتى ۋە 
عنها قالت: ملا كان يوم أحد هزم املرشكون، فرصخ إبليس هللا عن عائشة ريض . 518

فرجعت أوالهم فاجتلدت هي وأخراهم، فبرص حذيفة أخراكم، هللا عليه: أي عباد هللا لعنة 

ما احتجزوا حتى قتلوه، هللا أيب أيب، قال: قالت: فوهللا فإذا هو بأبيه اليامن، فقال: أي عباد 

 هما زالت يف حذيفة بقية خري، حتى لحق بالل  هللا قال عروة: فو .لكمهللا فقال حذيفة: يغفر 

 .عز وجل

كۈنى غازىتى : ئۇھۇد مۇنداق دەيدۇ ائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھائ. 248
نىڭ هللائى » ئىبلىس:شۇ ئارىدا لەنىتى مۇشرىكالر قاتتىق يېڭىلدى. 

                                                            
 بۇخارى توپلىغان. ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
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 «كەينىڭالرغا دىققەت قىلىڭالر )كەينىڭالردىن دۈشمەن كەلدى( !بەندىلىرى
مۇشرىكالرنى قوغالپ كېتىۋاتقان مۇسۇلمانالر شۇنىڭ بىلەن، دەپ ۋارقىرىدى. 

ېلىۋاتقان مۇسۇلمانالرنى تونۇيالماي ئۇالر بىلەن كەينىگە يېنىپ، كەينىدىن ك
نىڭ هللائى » :دادىسى يەمانىنى تونۇۋېلىپئۇرۇشۇپ كەتتى. ھۇزەيفە 

ئۆزلىرىنى دەپ ۋارقىرىغان بولسىمۇ، ئۇالر « دادام، دادام! !بەندىلىرى
بۇنى كۆرگەن ۋەتتى. ۈى ئۆلتۈردادىسىنئاخىرى ھۇزەيفەنىڭ  تۇتۇۋااللماي

 دېدى. !«ىرەت قىلسۇنپى مەغسىلەرنهللا » ھۇزەيفە:
)ئەپۇچانلىقتىن ۋاپات بولغانغا قەدەر  كىتا فەھۇزەي» دەيدۇ:مۇنداق ئۇرۋە 
  ①.«خىسلەتتىن ئايرىلمىغان ياخشى شۇۇئىبارەت( م
، ملسو هيلع هللا ىلصعنه أن عمه غاب عن بدر، فقال: غبت عن أول قتال النبي هللا عن أنس ريض . 519

اللهم »ما أجد، فلقي يوم أحد، فهزم الناس، فقال: هللا لريين  ملسو هيلع هللا ىلصمع النبي هللا لنئ أشهدين 

 فتقدم« إين أعتذر إليك مام صنع هؤالء، يعني املسلمني وأبرأ إليك مام جاء به املرشكون

بسيفه فلقي سعد بن معاذ، فقال: أين يا سعد، إين أجد ريح الجنة دون أحد، فمىض فقتل، 

، وبه بضع ومثانون من طعنة ورضبة ورمية فام عرف حتى عرفته أخته بشامة أو ببنانه

 .بسهم

ئەنەس )مۇنداق دەيدۇ: تاغام  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەنەس ئىبنى مالىك . 249
 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر»ئۇ: شۇڭا بەدر ئۇرۇشىغا قاتنىشالمىغانىدى.  (رىئىبنى نەز
يەنە بىر مېنى هللا تۇنجى جەڭگە مەن قاتنىشالماي قالدىم. ئەگەر قىلغان 
ۇشرىكالر مبىلەن بىللە جەڭگە چىقىشقا نېسىپ قىلسا،  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرقېتىم 

چوقۇم مېنىڭ قانداق  هللابىلەن ئۇرۇش قىلىشقا نېسىپ قىلسا، 
 دېدى. « قىلىدىغانلىقىمنى كۆرىدۇ

: بولغاندا، ئۇ مەغلۇبغا چىقتى. مۇسۇلمانالر ئۇھۇد ئۇرۇشىكېيىن ئۇ 
ئۆزرە ئېيتىمەن ۋە مەن ھەمراھلىرىمنىڭ قاچقانلىقىدىن ساڭا هللا! ئى »

كاپىرالر  ، قىلىچىنى ئېلىپدەپ« جۇدامەن-مۇشرىكالرنىڭ ئىشىدىن ئادا
ئالدىغا سەئىد ئىبنى مۇئاز شۇ ۋاقىتتا تەرەپكە ئىلگىرىلەپ ماڭدى. 

ئى سەئىد! »ئۇنىڭغا:  (ئەنەس ئىبنى نەزىر)، غانىدىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇچرى
 «جەننەتنىڭ ھىدىنى پۇراۋاتىمەنمەن ئۇھۇد تەرەپتىن قەيەرگە كېتىۋاتىسەن؟ 

                                                            
 بۇخارى توپلىغان. ①
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 )دۈشمەن سېپىگە( ئېتىلدى. دە،-دېدى
ئۇ شەھىد بولغاندا جەسىتىنى تونۇغىلى بولمايتتى. ئۇنىڭ ھەمشىرىسى 

بارماقلىرىنىڭ ئۇچلىرىدىن ئاران تونۇيالىدى. بەدىنىدىكى مەڭدىن ياكى ئۇنى 
قىلىچ بىلەن چېپىلغان ۋە ئوقيا  ،نەيزە بىلەن سانجىلغانئۇنىڭ جەسىتى 

 ①دىن يارىالنغان ئىدى.نەچچە يېرى 84بىلەن ئېتىلغان بولۇپ 
عىل قوم هللا اشتد غضب : »ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه قال: قال رسول هللا هريرة ريض  عن أيب. 511

 هللاشتد غضب : »ملسو هيلع هللا ىلصهللا وقال رسول  ،وهو حينئذ يشري إىل رباعيتههللا« فعلوا هذا برسول 

 .«عز وجلهللا  يف سبيلهللا عىل رجل يقتله رسول 

قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ  نەقىلدىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ھۇرەيرە . 214
 دېگەن: )سۇنۇپ كەتكەن( ئوتتۇرا چىشلىرىنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص
نىڭ غەزىپى هللانىڭ پەيغەمبىرىگە مۇشۇنداق ئازار بەرگەن قەۋمگە هللا»

يولىدا ئۆلتۈرگەن  هللانىڭ پەيغەمبىرى هللائىنتايىن شىددەتلىك بولىدۇ، 
 ②«.نىڭ غەزىپى ئىنتايىن شىددەتلىك بولىدۇهللاكىشىگىمۇ 
عىل رأسه، وأدمي وجهه  ملسو هيلع هللا ىلصعنه قال: ملا كرست بيضة النبي هللا عن سهل ريض . 511

وكرست رباعيته، وكان عيل يختلف باملاء يف املجن، وكانت فاطمة تغسله، فلام رأت الدم 

 .رقتها وألصقتها عىل جرحه، فرقأ الدميزيد عىل املاء كرثة، عمدت إىل حصري فأح

نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرسەھل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 211
يېرىلىپ، يۈزى قاناپ، ئوتتۇرا چىشى سۇنۇپ بېشىدىكى دۇبۇلغىسى 

كەتكەنىدى. ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ قالقاندا سۇ ئېلىپ كەلدى، فاتىمە 
يۈزىدىكى قاننى يۇيدى. فاتىمە رەزىيەلالھۇ نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەررەزىيەلالھۇ ئەنھا 

ئەنھا قاننىڭ تېخىمۇ كۆپ چىقىپ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، بورا كۆيدۈرۈپ، 
 ③يارىسىغا باسقان ئىدى، قان توختىدى. ملسو هيلع هللا ىلص كۈلىنى پەيغەمبەر

 .عنه قال: اصطبح الخمر يوم أحد ناس، ثم قتلوا شهداءهللا عن جابر ريض . 512

ۇشى بولغان كۈنى ئۇھۇد ئۇر»ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:  جابىر رەزىيەلالھۇ. 213
تىن بۇرۇن( بەزى مۇسۇلمانالر ئەتىگەندە ھاراق ئىچىۋالغان )ئۇرۇش باشلىنىش
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 ②«.، كېيىن ئۇالر شەھىد بولۇپ كەتتى①ئىدى
بن عدي بن هللا عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال: خرجت مع عبيد . 514

بن عدي: هل لك يف وحيش، نسأله عن قتل هللا يد الخيار، فلام قدمنا حمص، قال يل عب

حمزة؟ قلت: نعم، وكان وحيش يسكن حمص، فسألنا عنه، فقيل لنا: هو ذاك يف ظل قرصه، 

معتجر  هللاكأنه حميت، قال: فجئنا حتى وقفنا عليه بيسري، فسلمنا فرد السالم، قال: وعبيد 

حيش أتعرفني؟ قال: فنظر يا و هللا: بعاممته، ما يرى وحيش إال عينيه ورجليه، فقال عبيد 

، إال أين أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أيب هللاإليه ثم قال: ال و

العيص، فولدت له غالما مبكة، فكنت أسرتضع له، فحملت ذلك الغالم مع أمه فناولتها إياه، 

نا بقتل حمزة؟ عن وجهه ثم قال: أال تخرب هللا فلكأين نظرت إىل قدميك، قال: فكشف عبيد 

قال: نعم، إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر، فقال يل موالي جبري بن مطعم: إن 

قتلت حمزة بعمي فأنت حر، قال: فلام أن خرج الناس عام عينني، وعينني جبل بحيال أحد، 

ل هبينه وبينه واد، خرجت مع الناس إىل القتال، فلام أن اصطفوا للقتال، خرج سباع فقال: 

من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن عبد املطلب، فقال: يا سباع، يا ابن أم أمنار مقطعة 

؟ قال: ثم شد عليه، فكان كأمس الذاهب، قال: وكمنت لحمزة ملسو هيلع هللا ىلصورسوله هللا البظور، أتحاد 

تحت صخرة، فلام دنا مني رميته بحربتي، فأضعها يف ثنته حتى خرجت من بني وركيه، 

د به، فلام رجع الناس رجعت معهم، فأقمت مبكة حتى فشا فيها اإلسالم، قال: فكان ذاك العه

رسوال، فقيل يل: إنه ال يهيج الرسل، قال:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا ثم خرجت إىل الطائف، فأرسلوا إىل رسول 

قلت: نعم، قال: « آنت وحيش»، فلام رآين قال: ملسو هيلع هللا ىلصهللا فخرجت معهم حتى قدمت عىل رسول 

 «فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني»ر ما بلغك، قال: قلت: قد كان من األم« أنت قتلت حمزة»

فخرج مسيلمة الكذاب، قلت: ألخرجن إىل مسيلمة،  ملسو هيلع هللا ىلصهللا قال: فخرجت فلام قبض رسول 

لعيل أقتله فأكافئ به حمزة، قال: فخرجت مع الناس، فكان من أمره ما كان، قال: فإذا رجل 

ته بحربتي، فأضعها بني ثدييه قائم يف ثلمة جدار، كأنه جمل أورق ثائر الرأس، قال: فرمي

حتى خرجت من بني كتفيه، قال: ووثب إليه رجل من األنصار فرضبه بالسيف عىل هامته، 

بن عمر يقول: هللا بن الفضل: فأخربين سليامن بن يسار، أنه سمع عبد هللا قال: قال عبد 

 .فقالت جارية عىل ظهر بيت: وا أمري املؤمنني، قتله العبد األسود

قىلىپ مۇنداق  نەقىل ئىبنى ئەمر ئىبنى ئۇمەييە زەمرىيجەئفەر . 214

                                                            
 ئىدى ـــ تۈزگۈچىدىن. قى ۋاقىتھاراق ھارام قىلىنىشتىن بۇرۇن ـــبۇ  ①
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دەيدۇ: ئۇبەيدۇلالھ ئىبنى ئەدىي ئىبنى خىيار بىلەن سەپەرگە چىقتىم. ھىمس 
 :شەھىرىگە كەلگەندە ئۇبەيدۇلالھ ئىبنى ئەدىي ماڭا

گەنلىكىنى رنى قانداق ئۆلتۈىۋەھشىينى تېپىپ ئۇنىڭدىن ھەمزـــ 
 ، مەن:گەنىدىدې اقامدۇق؟ ـــسوراپ ب
س ىھىم)ئۇ چاغالردا( دېدىم. ۋەھشىي شۇنداق قىاليلى، ـــ ھەئە، ـــ 

كىشىلەردىن سۈرۈشتۈرگەنىدۇق، ئۇنىڭ نەدە شەھىرىدە تۇراتتى. 
 تۇرىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ قويدى ۋە:

ـــ ئەنە ئاۋۇ، ئۆيىنىڭ سايىسىدا ئولتۇرىدۇ، ـــ دېدى. ئۇ، خۇددى ياغ 
ساالم  توختىدۇق ۋە ۇنىڭ يېنىغا بېرىپئ كۈپىدەك سېمىز بىرى ئىدى.

نى يۈزى بىلەن ئۇبەيدۇلالھ سەللىسى ئۇمۇ بىزگە ساالم قايتۇردى. ،قىلدۇق
ئۇنىڭ ئىككى كۆزى ۋە ئىككى پۇتىدىن باشقا  يۋەھشى ،يۆگىۋالغان بولۇپ

 يەرلىرىنى كۆرەلمەيتتى. ئۇبەيدۇلالھ:
يدۇلالھقا ، ئۇ ئۇبەگەنىدىدېـــ مېنى تونۇمسەن؟  !ئى ۋەھشىيـــ 

 :چىققاندىن كېيىن سەپسېلىپ قاراپ
يادىمغا مۇنداق بىر ئىش  كى،بىلەن قەسەم نىڭ نامىهللاياق، ـــ 

ئىيسنىڭ  ۇئەب)ئۇبەيدۇلالھنىڭ دادىسى( ئەدىي ئىبنى خىيار  كېلىۋاتىدۇ:
ئالغان ئىدى. ئۇ ئايال نىكاھىغا قىزى ئۇممۇ قىتال ئىسىملىك بىر ئايالنى 

 نىبالى بىر ئىنىكئانا تېپىپ،وغۇل تۇغۇپ بەردى. مەن مەككىدە ئۇنىڭغا بىر ئ
 تاپشۇرۇپ بەرگەن ئىدىم. ئېلىپ بېرىپ، ئۇ ئىنىكئانىغاىسى بىلەن بىللە انئ

سېنىڭ پۇتلىرىڭنى شۇ بالىنىڭ پۇتلىرىغا ئوخشاتتىم. شۇڭا پۇتلىرىڭغا 
ئۇبەيدۇلالھ يۈزىنى ئېچىۋەتتى.  ،دېدى. شۇنىڭ بىلەن بەكرەك سەپسالدىم، ـــ

 :ئاندىن
 قانداق ئۆلتۈرگەنلىكىڭنى ئېيتىپ بېرەمسەن؟ ـــ نىىبىزگە ھەمزـــ 

 ، ئۇ:دېگەنىدى
ھەمزە » ، ـــ دېدى ۋە شۇ ۋەقەلىكنى سۆزلەپ مۇنداق دېدى:بولىدۇـــ 

ەن ئىدى. كۋەتۈتۇئەيمە ئىبنى ئەدى ئىبنى خىيارنى ئۆلتۈر بەدر غازىتىدا
>ئەگەر ھەمزىنى ئۆلتۈرۈپ تاغامنىڭ جۇبەير ئىبنى مۇتئىم ماڭا:  خوجايىنىم

 دېدى. ئەينەين )ئۇھۇد قىساسىنى ئېلىپ بەرسەڭ، سېنى ئازاد قىلىۋېتىمەن<
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تېغىنىڭ قارشىسىدىكى تاغ بولۇپ، ئۇھۇد تېغى بىلەن ئۇنىڭ ئوتتۇرىسىدا 
ۇ مەنم لەر جەڭگە يۈرۈش قىلغاندا،بولغان يىلى قۇرەيش جېڭىبىر ۋادى بار( 

بىرىگە قارشى سەپ تۈزۈپ -ئىككى تەرەپ بىر گە قېتىلدىم.سېپى ئۇالرنىڭ
 چىقىپ: ىسىبائ ئىسىملىك بىرمۇشرىكالردىن  بولغاندىن كېيىن

ھەمزە  ـــ مەن بىلەن يەكمۇيەك ئېلىشىدىغانالر بارمۇ؟ ـــ دېگەنىدى.
 بدۇلمۇتتەلىب چىقىپ:ائىبنى ئ
سەن  ئۇممۇ ئەنمارنىڭ ئوغلى! ەي ئايال سۈننەتچىسىھەي سىبائ! ھ ـــ
ڭغا ئۇنى ى ۋەدېد پەيغەمبىرىگە قارشى چىقىۋاتامسەن؟ ـــنىڭ هللاۋە هللا تېخى 

 رقىسىغاتاشنىڭ ئاقۇرام چوڭ بىر ئېتىلىپ بېرىپ ئۆلتۈرۈۋەتتى. مەن 
 ئۇ ماڭا يېقىن ڭ يېقىنالپ كېلىشىنى كۈتۈپ تۇردۇم.نىىھەمز ،پنۇيوشۇرۇ

نەيزەمنى ئاتتىم. نەيزە ئۇنىڭ جان يېرىدىن كىرىپ، يانپىشى كەلگەندە 
امىن غا زنىڭ جېنىىھەمززەربىسى شۇ نەيزە ئارىلىقىدىن چىقىپ كەتتى، ئەنە 

ەككىگە مقايتقاندا مەنمۇ بىللە قايتتىم. ئىسالم ئۇرۇشتىن . كىشىلەر بولدى
 تائىفمەككىدە تۇرۇپ، ئاندىن تائىفقا قېچىپ كەتتىم. مەن ئومۇمالشقىچە 

نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئەلچى ئەۋەتمەكچى بولغاندا، مەن  گە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر خەلقى 
اردىم. ب مەدىنىگەئەلچىلەر قاتارىدا  ،ئاڭالپ چېقىلمايدىغانلىقىنىئەلچىلەرگە 
 مېنى كۆرۈپ: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 مەن:؟ ـــ دەپ سورىدى. سەن ۋەھشىيمۇـــ 
 دېدىم.ـــ ھەئە، ـــ 
 مەن: ەپ سورىغانىدى،د ـــ ئۆلتۈرگەنمۇ؟نى سەن ىھەمزـــ 

ـــ ساڭا قانداق يەتكۈزۈلگەن بولسا، ۋەقە ئۆز ئەينى شۇنداق يۈز بەردى، 
 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .دېدىم ـــ

 ،شۇنىڭ بىلەن .دېدىـــ سەن ماڭا يۈزۈڭنى كۆرسەتمەي يۈرەلەمسەن؟ ـــ 
ەمە مۇسەيلدىن كېيىن ۋاپات بولغان ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرمەدىنىدىن چىقىپ كەتتىم. 

مۇسۇلمانالر ئۇنىڭغا چىقتى.  ئوتتۇرىغا پەيغەمبەرلىك دەۋاسى قىلىپ بززااك
 ئۆزۈمگە:-قارشى ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن ئاتالندى، مەنمۇ سەپكە قېتىلدىم. ئۆز

تائاال بۇ ئارقىلىق هللا >مۇسەيلەمەگە قارشى ئۇرۇش قىلىپ ئۇنى ئۆلتۈرسەم، 
 دەيتتىم. ۋەتسە ئەجەب ئەمەس<ھەمزىنى ئۆلتۈرگەن جىنايىتىمنى ئەپۇ قىلى
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كۈلرەڭ تۆگىنىڭ رەڭگىگە ئوخشاپ قالغان،  جەڭ باشالندى. قارىسام،
بېشى چۇۋۇق بىر ئادەم تامنىڭ شورىسىدا تۇرۇپتۇ. دەرھال ئۇنى -ئۈستى

ئۇنىڭ كۆكرىكىدىن كىرىپ، نەيزە  ئاتتىم.نى ەمنەيز دە،-نىشانغا ئالدىم
. بىر ئەنسارى ئۇنىڭ يېنىغا ئىككى تاغىقىنىڭ ئارىسىدىن چىقىپ كەتتى

 . چاپتىكېلىپ، قىلىچى بىلەن بېشىغا  سەكرەپ
شۇ كۈنى ئۆگزىدە دەيدۇ: مۇنداق ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما 

! تئىس : ۋايتۇرغان بىر دېدەك )مۇسەيلىمەنىڭ ئۆلتۈرۈلگەنلىكىنى كۆرۈپ(
)يەنى ۋەھشىي( ا قۇل بىر قار )يەنى مۇسەيلىمەنى( مۇئمىنلەرنىڭ ئەمىرىنى

 ①.«غانىدىدەپ ۋارقىرى ، ـــۋەتتىۈئۆلتۈر
عنه: أن عمرو بن أقيش كان له ربا يف الجاهلية، فكره أن هللا وعن أبو هريرة ريض . 515

يسلم حتى يأخذه، فجاء يوم أحد، فقال: أين بنو عمي؟ قالوا: بأحد، قال: أين فالن، قالوا: 

قبلهم، فلام رآه املسلمون قالوا: إليك عنا يا عمرو، بأحد، فلبس ألمته، وركب فرسه، وتوجه 

قال: إين قد آمنت، فقاتل حتى جرح، فحمل إىل أهله جريحا، فجاءه سعد بن معاذ، فقال 

ه تبارك وتعاىل؟ قال: بل غضبا لل  ه ألخته: سليه أحمية لقومك، أم غضبا لهم، أم غضبا لل   

 رك وتعاىل صالة.ولرسوله، فامت فدخل الجنة، وما صىل لل  ه تبا

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: ئەمر ئىبنى ئۇقەيش . 212
جاھىلىيەت دەۋرىدە جازانە ئاالتتى. ئۇ ئالىدىغان جازانىلىرىنىڭ ھەممىسىنى 

چە ئىسالم دىنىغا كىرىشنى خاالپ كەتمىدى. ئۇھۇد ئۇرۇشى ۇئېلىپ بولغ
 كۈنى ئۇ:بولغان 
 كىشىلەر: غانىدى،دەپ سورى — قېنى؟تاغامنىڭ ئوغۇللىرى  —
 دەپ جاۋاب بەردى. ئۇ: — ئۇالر ئۇھۇدتا، —
 . ئۇالر:ەپ سورىغانىدىد — پاالنى قېنى؟ —
 :يەنە دېدى. ئۇ — ئۇمۇ ئۇھۇدتا، —
 ئۇالر: ەپ سورىغانىدى،د — قېنى؟ ۇكۇنىپ —
ئۇ ساۋۇت ۋە دۇبۇلغىلىرىنى  ،دېدى. شۇنىڭ بىلەن — ئۇمۇ ئۇھۇدتا، —

 كىيىپ ئېتىغا مىندى ۋە ئۇھۇدقا قاراپ ئاتالندى. مۇسۇلمانالر ئۇنى كۆرۈپ:
 دېيىشتى. ئۇ: —، ئى ئەمر! بىزدىن يىراق تۇرغىن —

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
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يارىالندى. كېيىن  جەڭگە كىرىپ ۋە دېدى — ،كەلتۈردۈممەن ئىمان  —
ۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھنى مۇئاز ئۇ يارىدار ھالەتتە ئائىلىسىگە ئاپىرىلدى. سەئىد ئىب

 ئۇنىڭ ئۆيىگە كېلىپ، ئۇنىڭ ھەمشىرىسىگە:
 ئۇ بۇ قېتىم قەۋمى ئۈچۈن ئۇرۇشۇپتىمۇ اققىن،ئۇنىڭدىن سوراپ ب —

ۋە ئۇنىڭ  هللاياكى  ۋە ئاچچىقى كەلگەنلىكى ئۈچۈن ئۇرۇشۇپتىمۇ ياكى
ھەمشىرىسى )دېدى.  —ئۇرۇشۇپتىمۇ،  ئۈچۈن غەزەپلىنىپ پەيغەمبىرى

  :ئۇ (بۇ سوئالنى سورىغاندا، ئۇنىڭدىن
دېدى ۋە  —ئۇرۇشتۇم،  ئۈچۈن غەزەپلىنىپۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى  هللا —

رازىلىقى ئۈچۈن بىر  هللائۇ  ،نەتىجىدە شۇ جاراھىتى سەۋەبلىك جان ئۈزدى.
 ①.رەكئەت ناماز ئوقۇماستىن جەننەتكە كىرىپ كەتتى

رجل دخل الجنة مل عنه قال: كان يقول: حدثوين عن هللا عن أيب هريرة ريض . 516

يصل قط فإذا مل يعرفه الناس سألوه: من هو؟ فيقول: أصريم بني عبد األشهل عمرو بن ثابت 

  .بن وقش

قال الحصني: فقلت ملحمود بن لبيد: كيف كان شأن األصريم؟ قال: كان يأىب اإلسالم 

إىل أحد بدا له اإلسالم فأسلم، فأخذ سيفه  ملسو هيلع هللا ىلصهللا عىل قومه فلام كان يوم أحد وخرج رسول 

فغدا حتى أىت القوم فدخل يف عرض الناس، فقاتل حتى أثبتته الجراحة، قال: فبينام رجال 

إن هذا لألصريم، وما هللا بني عبد األشهل يلتمسون قتالهم يف املعركة إذا هم به، فقالوا: و

اء به؟ قالوا: ما جاء بك يا عمرو، جاء؟ لقد تركناه وإنه ملنكر لهذا الحديث، فسألوه ما ج

ه ورسوله، أحدبا عىل قومك، أو رغبة يف اإلسالم؟ قال: بل رغبة يف اإلسالم، آمنت بالل  

فقاتلت حتى أصابني ما أصابني، قال: ثم هللا وأسلمت، ثم أخذت سيفي فغدوت مع رسول 

 «.إنه ملن أهل الجنة»فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا مل يلبث أن مات يف أيديهم، فذكروه لرسول 

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن بايان قىلىنىدۇكى، ئۇ . 216
نامازمۇ ئوقۇماي جەننەتكە كىرگەن  بىر ۋاق»پىدىكى سۆھبەتداشلىرىغا: ئەترا

 ئۇنىڭ كىم ئىكەنلىكىنى دېسە، ئۇالر« رىڭالرىدە ماڭا سۆزلەپ بىكىشى ھەقق
دىن سورايتتى. ئەبۇ رەلمەي ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئۆزىئېيتىپ بى

ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇ كىشىنىڭ ئابدۇلئەشھەل جەمەتىدىن ئۇسەيرىم 
ىنى ئېيتىپ ئەمر ئىبنى سابىت ئىبنى ۋەقش رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىكەنلىك

                                                            
 دېگەن.« ھەسەن»ئەرنەئۇۋت ئەبۇ داۋۇد ۋە ھاكىم توپلىغان، ئەلبانى ۋە شۇئەيب  ①
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 رەتتى. بى
ئۇسەيرىمنىڭ »ھۇسەين مۇنداق دەيدۇ: مەن مەھمۇد ئىبنى لەبىدتىن: 

گەرچە ئۇنىڭ »ىم، ئۇ مۇنداق دېدى: دەپ سورىغانىد« ئىشى قانداق ئىدى؟
قەۋمى ئىسالمنى قوبۇل قىلغان بولسىمۇ لېكىن ئۇ ئۆزى ئىسالم دىنىغا 

ئۇھۇدقا چىقىپ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ كىرىشنى رەت قىالتتى. ئۇھۇد غازىتى كۈنى 
كەتتى. شۇ ئارىدا، ئۇسەيرىمنىڭ كۆڭلىگە ئىسالمنىڭ ھەق دىن ئىكەنلىكى 

دى. ئاندىن قىلىچىنى ئېلىپ يولغا چىقتى ۋە نامايەن بولۇپ، مۇسۇلمان بول
مۇجاھىدالرنىڭ سېپىگە قوشۇلۇپ، دۈشمەنلەرگە قارشى جەڭگە كىردى ۋە 
ئېغىر يارىالندى. جەڭدىن كېيىن ئابدۇلئەشھەل جەمەتىنىڭ ئادەملىرى جەڭ 

نىڭ نامى هللادە: >-مەيدانىدىن شەھىدلەرنى توپالۋېتىپ ئۇنى كۆرۈپ قالدى
بىلەن قەسەمكى، بۇ ئۇسەيرىم ئىكەنغۇ!؟ ئۇ بىز بىلەن كەلمىگەن ئىدى، بىز 
ئۇنى تاشالپ قويۇپ كەلگەنىدۇق. ئۇ بۇ دىننى ئىنكار قىالتتى، ئۇنىڭدىن 
نېمىشقا كەلگەنلىكىنى سوراپ باقايلى< دېيىشتى. شۇنداق قىلىپ، ئۇالر 

گە يان بېسىپ ئۇنىڭدىن: >ئى ئەمر! سەن نېمىشقا كەلدىڭ؟ قەۋمىڭ
ئۇرۇشقىلى كەلدىڭمۇ ياكى ئىسالمغا كىرىپ ئۇرۇشقىلى كەلدىڭمۇ؟< دەپ 

قا ۋە هللاسورىغانىدى، ئۇ: >ئىسالمغا كىرىپ جەڭ قىلغىلى كەلدىم. مەن 
ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىمان ئېيتىپ مۇسۇلمان بولدۇم. ئاندىن قىلىچىمنى 

ۇرۇشتا مانا مۇشۇنداق بىلەن بىللە ئۇرۇشقا كەلدىم ۋە ئ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ئېلىپ 
يارىدار بولدۇم< دەپ جاۋاب بەردى. ئاندىن ئۇزۇن ئۆتمەي ئۇالرنىڭ قولىدا جان 

گە ئېيتقانىدى،  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ئۈزدى. شۇنىڭ بىلەن، ئۇالر بۇ ئەھۋالنى
 ①«.: >ئۇ ئەلۋەتتە جەننەت ئەھلىدىندۇر< دېدىملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
، هللانبتغي وجه هللا ملسو هيلع هللا ىلص نا مع رسول عنه قال: هاجر هللا عن خباب بن األرت ريض . 517

، ومنا من مىض، أو ذهب، مل يأكل من أجره شيئا، كان منهم مصعب بن هللافوجب أجرنا عىل 

عمري، قتل يوم أحد، مل يرتك إال منرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجاله، وإذا غطي بها 

، أو قال: «اإلذخر غطوا بها رأسه، واجعلوا عىل رجلهملسو هيلع هللا ىلص: »رجاله خرج رأسه، فقال لنا النبي 

 .ومنا من قد أينعت له مثرته فهو يهدبها« ألقوا عىل رجله من اإلذخر»

                                                            
دېگەن، « راۋىيلىرى ئىشەنچلىك»دېگەن، ھەيسەمى « سەھىھ»توپلىغان، ئىبنى ھەجەر  ئەھمەد  ①

 دېگەن.« ئىسنادى ھەسەن»شۇئەيب ئەرنەئۇت 
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بىز »خەبباب ئىبنى ئەرەت رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 217
رازىلىقى ئۈچۈنال ھىجرەت قىلدۇق. بەلكىم  هللابىلەن پەقەت  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

( مېۋىسىنى )نەتىجىسىنىۇر. ئارىمىزدا غازاتنىڭ بەرگەند هللائەجرىمىزنى 
ئۆلۈپ كەتكەنلەر بولدى. مۇسئەب ئىبنى ئۇمەير شۇالردىن بىرى  كۆرەلمەي

بولۇپ، ئۇ ئۇھۇد غازىتىدا ئۆلتۈرۈلگەن ئىدى. ئۇنىڭغا بىر يەكتىكىدىن باشقا 
كېپەنلىك قىلغۇدەك بىر نېمە تاپالمىدۇق. يەكتەكنى بېشىغا ياپساق پۇتى، 

 ملسو هيلع هللا ىلص االتتى. شۇنىڭ بىلەن، پەيغەمبەرپۇتىغا ياپساق بېشى ئېچىلىپ ق
يەكتەكنى ئۇنىڭ بېشىغا يېپىپ، )ئوچۇق قالغان( پۇتىنى چىغ بىلەن 
يېپىشقا بۇيرۇدى. ئەمما ھايات قالغانلىرىمىز شۇ چاغدىكى جاپالىرىمىزنىڭ 

 ①«.راھىتىنى راسا سۈرۈۋاتىمىز
يقول عند قتل  ملسو هيلع هللا ىلصهللا سمعت رسول : عنه قالهللا ريض  بن الزبريهللا عبد عن . 518

حنظلة بن أيب عامر بعد أن التقى هو و أبو سفيان بن الحارث حني عاله شداد بن األسود 

: فسألوا صاحبته فقالت «إن صاحبكم تغسله املالئكة»: ملسو هيلع هللا ىلصهللا فقال رسول  ،بالسيف فقتله

 «.لذلك غسلته املالئكة» ملسو هيلع هللا ىلص:هللا فقال رسول  ،إنه خرج ملا سمع الهائعة وهو جنب

ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: ئۇھۇد . 218
غازىتىدا ھەنزەلە ئىبنى ئەبۇ ئامىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىلەن ئەبۇ سۇفيان ئىبنى 
ھارىس ئۆزئارا ئېلىشىۋاتقان ۋاقىتتا، شەدداد ئىبنى ئەسۋەد ھەنزەلە رەزىيەلالھۇ 

 نىڭ: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ اغدا، مەن شۇ چئەنھۇغا قىلىچ ئۇرۇپ ئۇنى ئۆلتۈرۈۋەتتى. 
ىن دېگەنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم. كېي« سەپدىشىڭالرنى پەرىشتىلەر يۇيۇۋاتىدۇ»

 جەڭگە ماڭغان ئۇ»ساھابىلەر ئۇنىڭ ئايالىدىن بۇ ھەقتە سورىغانىدى، ئايالى: 
 بۇنى ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. رەسۇلۇلالھ « چىقىپ كەتكەنھالىتىدە ئاۋازنى ئاڭالپ جۇنۇب 

 ②دېدى.« شۇڭا ئۇنى پەرىشتىلەر يۇيغان ئىكەن»ئاڭالپ: 
ُسوّل ّمْن َبْعّد َما أََصاَبُهُم الَْقْرُح عنها، هللا عن عائشة ريض . 519 ّ َوالَرَ ﴿الََّذيَن اْسَتَجاُبوا لِّلََ

َتََقْوا أَْجٌر َعّظيٌم﴾  ْ َوا ابن أختي، كان أبواك [ قالت لعروة: يا 172]آل عمران: لّلََّذيَن أَْحَسُنوا ّمَّْنُ

ما أصاب يوم أحد، وانرصف عنه املرشكون،  ملسو هيلع هللا ىلصهللا منهم: الزبري، وأبو بكر، ملا أصاب رسول 

فانتدب منهم سبعون رجال، قال: كان فيهم أبو « ؟من يذهب يف إثرهم»خاف أن يرجعوا، قال: 

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 دېگەن. « سەھىھ»ھاكىم ۋە بەيھەقى توپلىغان، ئەلبانى  ②
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 .بكر، والزبري

)ئۇھۇد غازىتىدا( : »تائاالنىڭهللا ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا . 219
نىڭ ۋە پەيغەمبەرنىڭ چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشقانالر، ئۇالر هللايارىالنغاندىن كېيىن 

)يەنى مۇئمىنلەر(دىن ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالر ۋە تەقۋادارلىق قىلغانالر 
دېگەن ئايىتى توغرىسىدا ئۇرۋەگە مۇنداق دېگەن:  ①«چوڭ ساۋابقا ئېرىشىدۇ

 (نىڭ چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشقانالرىرىپەيغەمبنىڭ هللا ۋە هللائى جىيەنىم! )»
ئىچىدە ئەجدادلىرىڭدىن زۇبەير ۋە ئەبۇبەكرىلەرمۇ بار ئىدى. ئۇھۇد غازىتى كۈنى 

گە مۇسىبەت يەتتى. كېيىن )جەڭ ئاخىرلىشىپ( مۇشرىكالرمۇ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
ئۇالرنىڭ يەنە قايتىپ كېلىشىدىن ئەنسىرەپ:  ملسو هيلع هللا ىلصقايتىشتى ئەمما رەسۇلۇلالھ 

 74مۇشرىكالرنىڭ كەينىدىن كىم بارىدۇ؟< دېگەنىدى، مۇسۇلمانالر ئىچىدىن >
 ②.«كىشى تەييار بولدى. ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئەبۇبەكرى بىلەن زۇبەيرمۇ بار ئىدى

عنه قال: ما نعلم حيا من أحياء العرب أكرث شهيدا أعز يوم هللا عن قتادة ريض . 521

بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد سبعون، ويوم  قال قتادة: وحدثنا أنس .القيامة من األنصار

، ويوم ملسو هيلع هللا ىلصهللا برئ معونة سبعون، ويوم الياممة سبعون، قال: وكان برئ معونة عىل عهد رسول 

 .الياممة عىل عهد أيب بكر، يوم مسيلمة الكذاب

مۇنداق دەيدۇ: ئەرەب قەبىلىلىرى ئارىسىدا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ قەتادە . 224
بولغان، قىيامەت كۈنى ئەڭ ئىززەتلىك بولىدىغان شەھىد ئەڭ كۆپ 

قەۋمنىڭ بارلىقىنى بىلمەيمىز چۈنكى ئەنەس ئىبنى  ەرالردەك بىرىئەنسار
 الردىن ئۇھۇدىىچە، ئەنساربىرىشمالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ بىزگە سۆزلەپ 

 74 جېڭىدەكىشى، يەمامە  74 بىئرى مەئۇنە جېڭىدەكىشى،  74 غازىتىدا
 . بولغانىكەن شەھىدكىشى 

نىڭ زامانىدا  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر بىئرى مەئۇنە جېڭى  قەتادە يەنە مۇنداق دەيدۇ:
ۈز يزامانىدا  نىڭئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇيەمامە جېڭى بولسا  .يۈز بەرگەن

  ③قا قارشى ئېلىپ بېرىلغان.اززاپمۇسەيلىمە كبەرگەن بولۇپ، بۇ جەڭ 
كان يجمع بني الرجلني  ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنهام، أن رسول هللا ريض هللا عن جابر بن عبد . 521

                                                            
 ت.ئايە -172سۈرە ئال ئىمران  ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ③
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فإذا أشري له إىل أحد قدمه « أيهم أكرث أخذا للقرآن»من قتىل أحد يف ثوب واحد، ثم يقول: 

وأمر بدفنهم بدمائهم، ومل يصل عليهم « أنا شهيد عىل هؤالء يوم القيامة»يف اللحد، وقال: 

 .ومل يغسلوا

بنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ: جابىر ئى. 221
ئىككىدىن قىلىپ -ئۇھۇد غازىتىدا شەھىد بولغانالرنى ئىككى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 «بۇ ئىككىسىنىڭ قايسىسى قۇرئاننى كۆپ بىلىدۇ؟»ياتقۇزغاندىن كېيىن: 
 :ىنسا، شۇنى قەبرىگە بۇرۇن قويۇپدەپ سورايتتى ۋە قايسىسىغا ئىشارەت قىل

رنى ئۇالملسو هيلع هللا ىلص  دەيتتى. رەسۇلۇلالھ« ت كۈنى مەن بۇالرغا گۇۋاھچى بولىمەنقىيامە»
يۇيماستىن، قانلىرى بىلەن دەپنە قىلىشقا بۇيرۇغان ۋە نامىزىنىمۇ 

 ①چۈشۈرمىگەن ئىدى.
يقول إذا ذكر هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: سمعت رسول هللا ريض هللا عن جابر بن عبد . 522

 «.نحص الجبل يعني سفح الجبللوددت أين غودرت مع أصحايب هللا أما و»أصحاب أحد: 

نەقىل قىلىنىدۇكى،  دىنجابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 222
چاغدا مەن  تىلغا ئېلىنغاننىڭ ھۇزۇرىدا ئۇھۇد شەھىدلىرى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
بىلەن قەسەمكى!  هللا»كىنى ئاڭلىدىم: ىنىڭ مۇنداق دېگەنل ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

لىشنى )يەنى شەھىد ېلىپ قېمەن ئۇھۇد شەھىدلىرى بىلەن تاغ باغرىدا ق
 ②.«تىشنى( ئارزۇ قىلىپ قالدىمېبولۇپ ك
 

 باب -64

 رەجىئ غازىتى

عرشة عينا، وأمر عليهم هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: بعث رسول هللا عن أيب هريرة ريض . 523

حتى إذا كانوا بالهدة بني عسفان،  ،عاصم بن ثابت األنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب

ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من مائة رجل رام، فاقتصوا 

آثارهم حتى وجدوا مأكلهم التمر يف منزل نزلوه، فقالوا: متر يرثب، فاتبعوا آثارهم، فلام حس 

                                                            
 بۇخارى توپلىغان. ①
« سەھىھ» ، ھاكىمدېگەن «ھەسەن» ؛ شۇئەيب ئەرنەئۇتتوپلىغانبەيھەقى ئەھمەد، ھاكىم، زەھەبى ۋە  ②

 دېگەن.
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الوا لهم: انزلوا فأعطوا بأيديكم، بهم عاصم وأصحابه لجئوا إىل موضع فأحاط بهم القوم، فق

ولكم العهد وامليثاق: أن ال نقتل منكم أحدا، فقال عاصم بن ثابت: أيها القوم: أما أنا فال أنزل 

، فرموهم بالنبل فقتلوا عاصام، ونزل إليهم ملسو هيلع هللا ىلصيف ذمة كافر، ثم قال: اللهم أخرب عنا نبيك 

الدثنة، ورجل آخر، فلام استمكنوا منهم ثالثة نفر عىل العهد وامليثاق، منهم خبيب، وزيد بن 

ال أصحبكم، إن هللا أطلقوا أوتار قسيهم، فربطوهم بها، قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، و

يل بهؤالء أسوة، يريد القتىل، فجرروه وعالجوه فأىب أن يصحبهم، فانطلق بخبيب، وزيد بن 

عامر بن نوفل خبيبا، وكان خبيب الدثنة حتى باعوهام بعد وقعة بدر، فابتاع بنو الحارث بن 

هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسريا حتى أجمعوا قتله، فاستعار من 

بعض بنات الحارث موىس يستحد بها فأعارته، فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه، فوجدته 

تخشني أن مجلسه عىل فخذه واملوىس بيده، قالت: ففزعت فزعة عرفها خبيب، فقال: أ 

لقد وجدته هللا ما رأيت أسريا قط خريا من خبيب، وهللا أقتله؟ ما كنت ألفعل ذلك، قالت: و

يوما يأكل قطفا من عنب يف يده، وإنه ملوثق بالحديد، وما مبكة من مثرة، وكانت تقول: إنه 

خبيبا، فلام خرجوا به من الحرم ليقتلوه يف الحل، قال لهم خبيب: دعوين هللا لرزق رزقه 

لوال أن تحسبوا أن ما يب جزع لزدت، ثم قال: هللا كعتني، فرتكوه فركع ركعتني، فقال: وأصيل ر 

 :اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا، وال تبق منهم أحدا، ثم أنشأ يقول

 ه مرصعيفلست أبايل حني أقتل مسلام ... عىل أي جنب كان لل  

 وذلك يف ذات اإلله وإن يشأ ... يبارك عىل أوصال شلو ممزع

م قام إليه أبو رسوعة عقبة بن الحارث فقتله، وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل ث

صربا الصالة، وأخرب أصحابه يوم أصيبوا خربهم، وبعث ناس من قريش إىل عاصم بن ثابت 

أن يؤتوا بيشء منه يعرف، وكان قتل رجال عظيام من عظامئهم،  -حني حدثوا أنه قتل  -

 .دبر، فحمته من رسلهم، فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئالعاصم مثل الظلة من الهللا فبعث 

)قۇرەيش  ملسو هيلع هللا ىلص: پەيغەمبەر مۇنداق دەيدۇ ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 223
بىر كىشىلىك  14ئەھۋالىنى كۆزىتىپ كېلىش ئۈچۈن  مۇشرىكلىرىنىڭ(

، ئاسىم ئىبنى ئۆمەر ئىبنى خەتتابنىڭ بوۋىسى ئاسىم ئىبنى ىپئەترەت ئەۋەت
ئۇسفان بىلەن مېڭىپ . ئۇالر قىلدى باشلىق نى ئۇالرغائەنسارى سابىت

، ھۇزەيل دىكى ھەددە دېگەن بىر جايغا كەلگەندەمەككىنىڭ ئارىلىقى
قەبىلىسىدىن بولغان بەنى لىھيان جەمەتىنىڭ ئادەملىرى ئاڭالپ قېلىپ، 

ئىز قوغالپ مېڭىپ  يۈزگە يېقىن مەرگەننى ئۇالرنى قوغالشقا ئەۋەتتى. ئۇالر
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خورما ئۇالر يەپ تاشلىۋەتكەن سۇلمانالر چۈشكەن بىر مەنزىلدىن مۇ
 دېيىشتى. شۇنىڭ «كەنبۇ مەدىنىنىڭ خورمىسى» :دە-ئۇرۇقچىلىرىنى تاپتى

 بىلەن، ئۇالر مۇسۇلمانالرنىڭ ئىزىدىن ئەگىشىپ ماڭدى. 
ئاسىم ۋە ئۇنىڭ ھەمراھلىرى مۇشرىكالرنىڭ قوغالپ كېلىۋاتقانلىقىنى 

رنى مۇشرىكالر ئۇال چىقىۋالغان بولسىمۇلىق بىر يەرگە قېلىپ، قىيا سىزىپ
 كىمنىسىلەردىن ھېچ ساڭالرچۈشۈپ بىزگە تەسلىم بول»: الدى ۋەقورشىۋ

 دېيىشتى. قوماندان ئاسىم ئىبنى سابىت: «بېرىمىز ۋەدە ئۆلتۈرمەسلىككە
ە ۋەدىسىگنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، مەن كاپىرنىڭ هللائى قېرىنداشالر! »

! هللائى » دەپ، ئاندىن:« ىدىغان ئىشنى قىلمايمەنەردىن چۈشبۇ ي ئىشىنىپ
. دەپ دۇئا قىلدى« پەيغەمبىرىڭگە يەتكۈزگىن ئەھۋالىمىزنىبىزنىڭ 

نى (بىلەن قوشۇپ يەتتە كىشى)مۇشرىكالر ئۇالرنى ئوققا تۇتۇپ، ئاسىم 
قالغان ئۈچ كىشى كاپىرالرنىڭ ۋەدىسىگە ئىشىنىپ يەرگە  ۋەتتى.ۈئۆلتۈر

 .بىر ئادەم ئىدىخۇبەيب ئەنسارى، زەيد ئىبنى دەسىنە ۋە يەنە  چۈشتى. ئۇالر:
 چاقلىرىنىڭ تارىلىرى بىلەنيا قولغا چۈشۈرگەندىن كېيىنمۇشرىكالر ئۇالرنى 

 مانا بۇ خىيانەتنىڭ»: كىشى ئۈچىنچىئىچىدىكى . ئۇالرنىڭ ئۇالرنى باغلىدى
مەن سىلەر بىلەن بىللە  نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى،هللا. باشلىنىشى

ماڭمايمەن. ئاۋۇ )شەھىد بولغان( قېرىنداشلىرىم مەن ئۈچۈن ياخشى ئۈلگە 
ېدى. د «بولدى )يەنى شەھىد بولغىنىم بۇالر بىلەن ماڭغىنىمدىن ياخشىراق(

، ئۇ ماڭغىلى تىرىشقان بولسىمۇمۇشرىكالر ئۇنى سۆرەپ ماڭدۇرۇشقا 
ن بىلە ۋېتىپ، خۇبەيبۈئۇنىمىدى. شۇنىڭ بىلەن، مۇشرىكالر ئۇنىمۇ ئۆلتۈر

بۇ ئىش بەدر . ېتىۋەتتىئېلىپ بېرىپ س (مەككىگە)زەيد ئىبنى دەسىنەنى 
خۇبەيبنى ھارىس ئىبنى ئامىر ئىبنى غازىتىدىن كېيىن يۈز بەرگەن ئىدى. 

نەۋفەلنىڭ بالىلىرى سېتىۋالدى. خۇبەيب بەدر غازىتىدا ھارىس ئىبنى 
ر ئۇنى تاكى ئۇالئامىرنى ئۆلتۈرگەن ئىدى. خۇبەيب ئۇالرنىڭ قولىدا 

 . شۇ ئارىدا، خۇبەيبئەسىر بولۇپ تۇردىئۆلتۈرۈۋېتىش قارارىغا كەلگەنگە قەدەر 
 ائۈچۈن ھارىسنىڭ قىزلىرىنىڭ بىرىدىن ئۇستۇر سۈننەت قىلىۋېلىش

 ئۇنىڭغا ئەچىقىپ بەردى.قىز سورىغانىدى، 
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 دىققەتسىزلىك»: تتى)ئۇنىڭغا ئۇستۇرا بەرگەن( ئايال مۇنداق دەيكېيىن 
ىدا قول. قارىسام، ئۇ غا كېتىپ قاپتۇئۇنىڭ يېنى مدىن ئوغلۇمقىلغانلىقى

ۋاپتۇ، مەن بۇنى كۆرۈپ ۇباالمنى قۇچىقىغا ئولتۇرغۇزتۇتقان ھالدا  ائۇستۇر
باالڭنى > قاتتىق چۆچۈپ كەتتىم. خۇبەيب چىراي ئىپادەمگە قاراپ:

 نىڭهللا دېدى. <قىلمايمەن مەن ئۇنداقئۆلتۈرۈۋېتىشىمدىن قورقۇۋاتامسەن؟ 
خۇبەيبدىن ياخشىراق بىر ئەسىرنى كۆرمىدىم. مەن نامى بىلەن قەسەمكى، 

زەنجىر بىلەن باغالقلىق تۇرۇپمۇ قولىدا بىر ساپ ئۈزۈمنى تۇتۇپ  ئۇبىر كۈنى، 
. ئۇ چاغالردا مەككىدە مېۋە يوق ئىدى. ئۇ چوقۇم كۆردۈميەۋاتقانلىقىنى 

 .«دۇرنىڭ خۇبەيبگە ئاتا قىلغان رىزقىهللا
ئۇالر مۇنداق دەيدۇ: سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ يرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ ھۇرە
سىرتىغا ئېلىپ دائىرىسىنىڭ ھەرەمنىڭ ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن خۇبەيبنى 

 «غىلى قويۇڭالرمېنى ئىككى رەكئەت ناماز ئوقۇ»ندا، خۇبەيب ئۇالرغا: قاچىق
: پ بولۇپئۇالر خۇبەيبنى قويۇپ بەردى. ئۇ ئىككى رەكئەت ناماز ئوقۇ گەنىدى،دې
ئۆلۈمدىن >مېنى ئەگەر سىلەرنىڭ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، هللا»

 ، نامازنى< دەپ ئويالپ قېلىشىڭالردىن ئەنسىرىمىگەن بولسامقورقۇۋاتىدۇ
بۇالرنىڭ بىرىنىمۇ قويماي هللا! ئى »ەپ، ئاندىن: د «غان بوالتتىمئۇزۇن ئوقۇ

 ئوقۇدى: ىشېئىرنمۇنۇ لدى ۋە دەپ دۇئا قى «ھاالك قىلغىن!بىرلەپ -بىر

 ،يوقكى پەرۋايىم پەقەت ئىمان بىلەن كەتسەمال بولدى،
 ،ياكى ئوڭ ياندىن تەرەپتىن بولۇپ يىقىلسام سول شەھىد

 شەكسىز ،نىڭ يولىدا ئۆلدۈم ئەگەر ئۇ خالىساهللا
 .①ئورۇن ئالغاي بۇ قىينالغان ۋۇجۇدۇم باغۇ رىزۋاندىن

شۇنداق  خۇبەيبنى ئۆلتۈردى. ئۇقبە ئەبۇ سىرۋەئە ھارىسنىڭ ئوغلى
قىلىپ، خۇبەيب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇسۇلمانالر ئىچىدە ئۆلتۈرۈلۈش ئالدىدا 

ر ئۇال ناماز ئوقۇشنى سۈننەت قىلىپ قالدۇرغان تۇنجى كىشى بولۇپ قالدى.
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر )يەنى ئاسىم قاتارلىقالر( مۇسىبەتكە ئۇچرىغان كۈنىال 

 قۇرەيش مۇشرىكلىرى ئاسىمى بەرگەن ئىدى. ساھابىلىرىغا ئۇالرنىڭ خەۋىرىن

                                                            
  .باغۇ رىزۋان ـــ جەننەت مەنىسىدە ①
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ى ئاڭلىغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ راست لتۈرۈلگەنلىكىنئىبنى سابىتنىڭ ئۆ
 رەئۇنىڭ ئەزالىرىدىن تونۇلغۇدەك بىرئۆلتۈرۈلگەنلىكىنىڭ بەلگىسى سۈپىتىدە 

ى. نى ئەۋەتتلەركىشىنەچچە ئېلىپ كېلىش ئۈچۈن بىر  يېرىنى كېسىپ پارچە
 (بەدر غازىتىدا)بىرىنى  كاتتىۋاشلىرىدىنرنىڭ سەۋەبى، ئاسىم ئۇال

قارا بۇلۇتقا  قوغداش ئۈچۈن نىئاسىمهللا لېكىن  ۋەتكەن ئىدىۈئۆلتۈر
. شۇنىڭ بىلەن، ئۇالر ئاسىمنىڭ توپىنى ئەۋەتتىھەرىلەر  ئوخشاش
 ①.نىڭ ھېچيېرىنى كېسەلمىدىجەسىتى
 

 باب -65

  غازىتى مەئۇنەبىئرى 

 ،بعث خاله، أخ ألم سليم، يف سبعني راكباملسو هيلع هللا ىلص: النبي عنه، أن هللا أنس ريض عن . 524

وكان رئيس املرشكني عامر بن الطفيل، خري بني ثالث خصال، فقال: يكون لك أهل السهل 

ويل أهل املدر، أو أكون خليفتك، أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف؟ فطعن عامر يف بيت أم 

  .الن، ائتوين بفريس، فامت عىل ظهر فرسهفالن، فقال: غدة كغدة البكر، يف بيت امرأة من آل ف

فانطلق حرام أخو أم سليم وهو رجل أعرج، ورجل من بني فالن، قال: كونا قريبا حتى 

 هللاآتيهم فإن آمنوين كنتم، وإن قتلوين أتيتم أصحابكم، فقال: أتؤمنوين أبلغ رسالة رسول 

حتى  -هامم أحسبه  قال -، فجعل يحدثهم، وأومئوا إىل رجل، فأتاه من خلفه فطعنه، ملسو هيلع هللا ىلص

أكرب، فزت ورب الكعبة، فلحق الرجل، فقتلوا كلهم غري األعرج، كان يف هللا أنفذه بالرمح، قال: 

عا فد ،علينا، ثم كان من املنسوخ: إنا قد لقينا ربنا فريض عنا وأرضاناهللا رأس جبل، فأنزل 

 هللان عصوا عليهم ثالثني صباحا، عىل رعل، وذكوان، وبني لحيان، وعصية، الذيملسو هيلع هللا ىلص النبي 

 .ملسو هيلع هللا ىلصورسوله 

 ملسو هيلع هللا ىلص: پەيغەمبەر مۇنداق دەيدۇ ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 224
 74 نىئۇممۇ سۇلەيمنىڭ قېرىندىشى)يەنى ئانام( ئانا تەرەپ تاغامنى، 

كىشىلىك ئاتلىق قوشۇن بىلەن بەنى ئامىر قەبىلىسىگە ئەۋەتتى. )بۇنىڭ 
( ئامىر ئىبنى تۇفەيل مۇشرىكالرنىڭ رەئىسى بولۇپ، :سەۋەبى مۇنداق ئىدى

                                                            
« سەھىھ» ، ھاكىمدېگەن «ھەسەن» ؛ شۇئەيب ئەرنەئۇتتوپلىغانبەيھەقى ئەھمەد، ھاكىم، زەھەبى ۋە  ①

 دېگەن.
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: دىدىن مۇنۇ ئۈچ ئىشتىن بىرىنى تالالشنى تەلەپ قىلملسو هيلع هللا ىلص ئۇ، پەيغەمبەر 
بىرىنچىسى، سەھرالىق كىشىلەر ساڭا، شەھەرلىك كىشىلەر ماڭا تەۋە »

مەن. بولى)يەنى ئورۇنباسارىڭ( ئىككىنچىسى، مەن سېنىڭ خەلىپەڭ  ؛بولسۇن
قىنى ( غەتەفان خەلڭى ئىككى ئىشنىڭ بىرىنى قوبۇل قىلمىسا)ئەگەر يۇقىرىق

 «مەنباشالپ، مىڭ تۇياق ئايغىر ۋە مىڭ تۇياق بايتال بىلەن ھۇجۇم قىلى
كېيىن ( .بەددۇئا قىلدى ڭغائۇنى ملسو هيلع هللا ىلصتەھدىت سالغان ئىدى. )رەسۇلۇلالھ دەپ 

ىال تپئۆيىدە گال ئاغرىقى ۋاباسىغا مۇ ئامىر ئۇممۇ پاالنى دېگەن بىر ئايالنىڭ
ۋايجان! پاالنى جەمەتتىن بىر » بولدى، ئۇ ھەسرەتلىنىپ ۋايسىرىغان ھالدا:

ياش تۆگىگە تەگكەن بەز ۋاباسىدەك ۋابا تەگدىغۇ ماڭا، ئايالنىڭ ئۆيىدە 
 دېدى ۋە ئات ئۈستىدە ئۆلدى. «ئېتىمنى كەلتۈرۈڭالر!

ئادىمىنى ئىككى )يەنى تاغام(  ئۇممۇ سۇلەيمنىڭ قېرىندىشى ھەرام
وكۇر ت ى. ئۇ ئىككى ئادەمنىڭ بىرئېلىپ، ئامىر قەبىلىسىگە يېقىنالپ باردى

 ئىككىڭالر» ھەمراھلىرىغا: ئىدى، يەنە بىرى مەلۇم جەمەتتىن ئىدى. ھەرام
بۇ يەردە تۇرۇپ تۇرۇڭالر، ئالدى بىلەن مەن بېرىپ باقاي. ئەگەر ئۇالر ماڭا 

ۋەتسە، ۈۇالر مېنى ئۆلتۈرئامانلىق بەرسە، جايىڭالردا تۇرىۋېرىڭالر. ئەگەر ئ
دەپ تاپىالپ قويۇپ، ئۆزى يالغۇز ئۇالرنىڭ  «ھەمراھلىرىڭالرغا يەتكۈزۈڭالر

م ئۈچۈن ماڭا ئامانلىق ۈشۈنىڭ سۆزىنى يەتكۈز ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر » يېنىغا باردى ۋە:
شۇنىڭ بىلەن، تاغام دېدى. ئۇالر تاغامغا ئامانلىق بەردى.  «بېرەمسىلەر؟

ڭ ھەدىسىنى سۆزلەشكە باشلىدى. شۇ ئەسنادا ئۇالر نىملسو هيلع هللا ىلص ئۇالرغا پەيغەمبەر 
بىرىگە ئىشارەت قىلىپ قويدى. ئۇ ئادەم تاغامنىڭ ئارقا تەرىپىدىن كېلىپ 

كەئبىنىڭ ئالالھۇ ئەكبەر! »نەيزە سانجىۋەتتى. تاغام جان ئۈزۈش ئالدىدا: 
ئاندىن مۇشرىكالر يوپۇرۇلۇپ  دېدى.« نىجات تاپتىمرەببى بىلەن قەسەمكى، 

، ئۇنىڭ قالغان ھەمراھلىرىدىن پەقەت تاغقا چىقىۋالغان ھېلىقى كېلىپ
بىز »تائاال:  هللاتوكۇردىن باشقا ھەممىسىنى ئۆلتۈرۈۋەتتى. شۇ چاغدا، 

 «رەببىمىز بىلەن ئۇچراشتۇق، ئۇ بىزدىن رازى بولدى، بىزنىمۇ رازى قىلدى
دەپ ئايەت نازىل قىلغانىدى، كېيىن بۇ ئايەت مەنسۇخ قىلىندى. رىئل، 

نىڭ هللاۋە  هللاەكۋان، بەنى لەھيان، بەنى ئۇسەييە قاتارلىق قەبىلىلەر ز
كۈنگىچە  34 تاكىملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلىغا ئاسىيلىق قىلغانلىقى ئۈچۈن، پەيغەمبەر 
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 ①بامدات نامىزىدا ئۇالرنىڭ ھاالكىتى ئۈچۈن بەددۇئا قىلدى.
فقالوا: أن ابعث ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: جاء ناس إىل النبي هللا ريض  عن أنس بن مالك. 525

معنا رجاال يعلمونا القرآن والسنة، فبعث إليهم سبعني رجال من األنصار، يقال لهم: القراء، 

فيهم خايل حرام، يقرءون القرآن، ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون باملاء 

ونه، ويشرتون به الطعام ألهل الصفة وللفقراء، فيضعونه يف املسجد، ويحتطبون فيبيع

إليهم، فعرضوا لهم، فقتلوهم قبل أن يبلغوا املكان، فقالوا: اللهم، بلغ عنا ملسو هيلع هللا ىلص فبعثهم النبي 

نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك، ورضيت عنا، قال: وأىت رجل حراما، خال أنس من خلفه، 

إن »ألصحابه: هللا ملسو هيلع هللا ىلص عبة، فقال رسول فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام: فزت ورب الك

 .«إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك، ورضيت عنا

ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: بىر تۈركۈم . 222
سۈننەت -قۇرئانبىزگە »كېلىپ:  نىڭ قېشىغا ملسو هيلع هللا ىلصكىشىلەر پەيغەمبەر 

دېدى،  «!قوشۇپ قويساڭئۆگىتىدىغان كىشىلەرنى بىز بىلەن بىرگە 
ئۇالر كىشىنى  74ئەنسارىالردىن دەپ ئاتىلىدىغان « قارىالر» ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

بار ئىدى. ئۇالر  مۇ. ئۇالرنىڭ ئىچىدە ھەرام ئىبنى مەلھانبىلەن بىرگە ئەۋەتتى
ئۇنىڭدىن دەرس ئاالتتى ۋە ئۆگىنەتتى. كۈندۈزى  ،كېچىسى قۇرئان ئوقۇيتتى

ئۇنىڭ پۇلىغا  ،سېتىپ كېلىپ ئوتۇن كېسىپ توشۇيتتى،مەسجىدكە سۇ 
 مانا شۇالرنى ملسو هيلع هللا ىلصئەھلى سۇففە ۋە پېقىرالرغا تاماق سېتىۋاالتتى. پەيغەمبەر 

ىشىلەر ئۇ كبېرىشتىن بۇرۇن  يىتىپمەنزىلگە  ئۇالر بىلەن بىرگە يولغا سالدى.
قارىنى ئۆلتۈرۈۋەتكەنلەر بولسا  74)يەنە بىر نەقىلدە،  ۋەتتىۈئۆلتۈر قارىالرنى

پەيغەمبىرىمىزگە بىزنىڭ ساڭا هللا! ئى ». ئۇالر: باشقا مۇشرىكالر دەپ كەلگەن(
ىزدىن ب مۇ، سەنبولغانلىقىمىزنىسەندىن رازى  نىڭبىز ئۇچراشقانلىقىمىزنى،

 بىرى تاغام ھەرامنىڭ ئۇالردىندېدى.  «لىقىڭنى يەتكۈزۈپ قويساڭنارازى بولغ
ھەرام: كەينىدىن كېلىپ نەيزە تىقىپ، ئالدىدىن چىقىرىۋېتىپتۇ. 

 . ەپتۇد «قازاندىم غەلىبە ،بىلەن قەسەمكى رەببىكەئبىنىڭ »
)شەھىد  ئۆلتۈرۈلدى اشلىرىڭالرقېرىند»: مۇنداق دېدى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
پەيغەمبىرىمىزگە بىزنىڭ ساڭا هللا! ئى >: بولدى( ھەمدە

ىزدىن ب مۇ، سەنبولغانلىقىمىزنىسەندىن رازى  نىڭبىز ئۇچراشقانلىقىمىزنى،

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
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 ②«.دېدى ①لىقىڭنى يەتكۈزۈپ قويساڭ<نارازى بولغ
عنه يقول: ملا طعن حرام بن ملحان، وكان خاله يوم هللا أنس بن مالك ريض وعن . 526

 .بةبرئ معونة قال: بالدم هكذا فنضحه عىل وجهه ورأسه، ثم قال: فزت ورب الكع

: بىئرى مەئۇنە مۇنداق دەيدۇ ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 226
كۈنى )تاغام( ھەرام ئىبنى مىلھانغا نەيزە سانجىلغاندا قاننى ئېلىپ غازىتى 

كەئبىنىڭ رەببى بىلەن قەسەمكى، مەن نىجات : »يۈزىگە ۋە بېشىغا سۈرتۈپ
 ③.دېگەن «تاپتىم
 

 باب -66

 ئەھزاب غازىتى

ِ عَلَْيُكْم إِْذ َجاَءْتُكْم ُجُنود  : ەيدۇۇنداق دم تائاال هللا ﴿َيا أََيَُها الََِذيَن آَمُنوا اْذُكُروا نِْعَمَة اّلَلَ
ُ بَِما َتْعَملُوَن َبِصًْيا ۞ إِْذ َجاُءوُكْم ِمْن فَ  ْ ِريًحا َوُجُنوًدا لَْم َتَرْوَها َوكَاَن اّلَلَ َل أَْسفَ ْوِقُكْم َوِمْن فَأَْرَسلَْنا عَلهَْْيِ
ْبُتلِ  ُنوَنا ۞ ُهَنالَِك ا ِ الَظُ لُوا َي الُْمْؤِمُنوَن َوُزلْزِ ِمْنُكْم َوإِْذ َزاَغِت اْْلَْبَصاُر َوَبلََغِت الُْقلُوُب الَْحَناِجَر َوَتُظَنُوَن بِاّلَلَ

ُ َوَرُسولُُه إََِلَ ُغُروًرا ۞ َوإِْذ قَالَْت ِزلَْزاًَل َشِديًدا ۞ َوإِْذ َيُقوُل الُْمَناِفُقوَن َوالََِذيَن ِِف قُلُوبِِهْم َمَرض  مَ  ا َوعََدَنا اّلَلَ
ُ الَنَِبََ َيُقولُوَن إِ  ْ َيا أَْهَل َيثِْرَب ََل ُمَقاَم لَُكْم فَاْرِجُعوا َوَيْسَتأِْذُن فَِريق  ِمّْنُ ا َنَ ُبُيوَتَنا َعْوَرة  َومَ َطائَِفة  ِمّْنُ

ْ ِمْن أَقَْطاِرَها ُثَمَ ُسِئلُوا الِْفََّْنَة َْلَتْوَها َوَما َتلََبَثُوا بَِها إََِلَ ِهَي بَِعْوَرٍة إِْن ُيِريُدوَن إََِلَ    ِفَراًرا ۞ َولَْو ُدِخلَْت عَلهَْْيِ
ِ َمْسُئوًَل ۞ َ ِمْن قَْبُل ََل ُيَولَُوَن اْْلَْدَباَر َوكَاَن َعْهُد اّلَلَ  لَْن َيْنَفَعُكُم الِْفَرارُ قُْل  َيِسًْيا ۞ َولََقْد كَاُنوا عَاَهُدوا اّلَلَ
ِ إِْن أََرادَ بُِكْم ُسوءً إِْن فََرْرُتْم ِمَن الَْمْوِت أَِو الَْقْتِل َوإًِذا ََل ُتَمَتَُعوَن إََِلَ قَلِيًًل ۞ قُْل َمْن َذا الََِذي َيْعِصُمُكْم مِ  ا َن اّلَلَ

ُ الُْمَعَوِقنَِي ِمْنُكْم َوالَْقائِلنَِي أَْو أََراَد بُِكْم َرْحَمًة َوََل َيِجُدوَن لَُهْم ِمْن ُدوِن  لَِيًا َوََل َنِصًْيا ۞ قَْد َيْعلَُم اّلَلَ ِ َو اّلَلَ
ًة عَلَْيُكْم فَِإَذا َجاَء الَْخْوُف رَ  نِِهْم َهلَُمَ إِلَْيَنا َوََل َيأُْتوَن الَْبأَْس إََِلَ قَلِيًًل ۞ أَِشَحَ ْ َيْنُظُروَن إِلَْيَك تَ َِلِْخَوا وُر ُد أَْيهََتُ

ًة عَ  ْ كَالََِذي ُيْغََش عَلَْيِه ِمَن الَْمْوِت فَِإَذا َذَهَب الَْخْوُف َسلَُقوُكْم بِأَلِْسَنٍة ِحَداٍد أَِشَحَ  ََل الَْخْْيِ أُولَِئَك لَْم أَعُْيُّنُ
ِ َيِسًْيا ۞ َيْحَسُبوَن  ُ أَْعَمالَُهْم َوكَاَن َذلَِك عَََل اّلَلَ اْْلَْحَزاَب لَْم َيْذَهُبوا َوإِْن َيأِْت اْْلَْحَزاُب ُيْؤِمُنوا فَأَْحَبَط اّلَلَ

 ِِف قَلِيًًل ۞ لََقْد كَاَن لَُكْم  َيَوَدُوا لَْو أََنَُهْم َباُدوَن ِِف اْْلَْعَراِب َيْسأَلُوَن َعْن أَْنَبائُِكْم َولَْو كَاُنوا ِفيُكْم َما قَاَتلُوا إََِلَ 

                                                            
تائاالنىڭ شەھىدلەرگە بۇندىن كېيىن غەزەبلەنمەيدىغان دەرىجىدە رازى  هللا بۇ ھەدىس ـــ  ①

 بولىدىغانلىقىغا دەلىلدۇر.

 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②

 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ③
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ِ أُْسَوة  َحَسَنة  لَِمْن  َ َكِثًْيا ۞ َولََمَا َرأَى الُْمْؤِمُنوَن اْْلَْحَزاَب قَالُوا  َرُسوِل اّلَلَ َ َوالَْيْوَم اْْلِخَر َوَذَكَر اّلَلَ كَاَن َيْرُجو اّلَلَ
ُ َوَرُسولُُه َوَما َزاَدُهْم إََِلَ إِيَماًنا َوَتْسلِيًما ۞﴾  ُ َوَرُسولُُه َوَصَدَق اّلَلَ  ئى مۇئمىنلەر!»َهَذا َما َوعََدَنا اّلَلَ

ئۆز ۋاقتىدا ئۈستۈڭالرغا  .مىتىنى ئەسلەڭالرئنىڭ سىلەرگە بەرگەن نېهللا
)كۇففارالردىن ئۇيۇشقان ئۇرۇشقۇچى( قوشۇن كەلگەن ئىدى. بىز ئۇالرغا قارشى 

 هللابوران ۋە سىلەرگە كۆرۈنمەيدىغان قوشۇن )يەنى پەرىشتىلەرنى( ئەۋەتتۇق، 
ەينى ۋاقىتتا ئۇالر [. ئ9سىلەرنىڭ قىلغان ئىشىڭالرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ]

يۇقىرى تەرىپىڭالردىنمۇ، تۆۋەن تەرىپىڭالردىنمۇ )ھۇجۇم قىلىپ( كەلگەن 
ڭالرغا ئېغىزىئىدى. بۇ چاغدا كۆزۈڭالر چەكچىيىپ قالغان، يۈرىكىڭالر 

[. بۇ 14ھەققىدە تۈرلۈك گۇمانالردا بولغان ئىدىڭالر ]هللا قاپلىشىپ قالغان، 
كەلگەن كۈننىڭ قاتتىقلىقىدىن گويا  يەردە مۇئمىنلەر سىنالغان ۋە )بېشىغا

[. ئەينى 11ئۇالرنى يەر سىلكىگەندەك( قاتتىق تەۋرىنىشكە ئۇچرىغان ئىدى ]
ە ئۇنىڭ ۋهللا >ۋاقىتتا مۇناپىقالر ۋە دىللىرىدا )مۇناپىقلىق( كېسىلى بارالر: 

[. ئەينى 12دېيىشەتتى ] <پەيغەمبىرى بىزلەرگە قۇرۇق ۋەدىلەرنى قىلىپتىكەن
ئى يەسرىبلىكلەر! بۇ يەردە تۇرماي >ردىن بىر گۇرۇھ ئادەم: ۋاقىتتا ئۇال

ز بىزنىڭ ئۆيلىرىمى>ئۇالردىن يەنە بىر گۇرۇھ ئادەم:  .دېيىشەتتى <قايتىڭالر
 .دېيىشىپ پەيغەمبەردىن رۇخسەت سورىشاتتى <ھەقىقەتەن ئوچۇقچىلىقتا

دۇ يبۇالرنىڭ ئۆيلىرى ئوچۇقچىلىقتا ئەمەس، ئۇالر پەقەت قېچىشنىال ئويال
[. ئەگەر شەھەرگە تۆت تەرەپتىن ھۇجۇم قىلىپ كىرىلسە، ئاندىن ئۇالردىن 13]

ئىمانىدىن قايتىش، مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىش تەلەپ قىلىنسا، 
[. 14ئۇالر بۇ تەلەپنى ئۈزلۈكسىز رەۋىشتە ئاز ۋاقىت ئىچىدىال قوبۇل قىالتتى ]

چېكىنمەسلىككە ۋەدە بەرگەن  قا )جەڭدە(هللائۇالر )يەنى مۇناپىقالر( ئىلگىرى 
ئەگەر سىلەر : >[. ئېيتقىنكى12قا بەرگەن ۋەدىسى سورىلىدۇ ]هللائىدى. 

ئۆلۈمدىن يا ئۆلتۈرۈلۈشتىن قاچساڭالر، قېچىشنىڭ سىلەرگە ھېچقانداق 
پايدىسى يوق، قاچقاندىمۇ سىلەر )دۇنيادىن( ئازغىنا )ۋاقىت( بەھرىمەن 

سىلەرگە بىرەر يامانلىقنى ئىرادە هللا ر ئەگە>[. ئېيتقىنكى: 16] <بوالاليسىلەر
ە سىلەرگهللا ئەگەر  ؟قا قارشى تۇرۇپ سىلەرنى قوغدىيااليدۇهللاقىلسا، كىم 

 ئۇالر ئۆزلىرى <رەھمەت قىلىشنى ئىرادە قىلسا )كىم ئۇنىڭغا ئارىلىشااليدۇ؟(
[. هللا 17تىن باشقا ھېچ ئىگە ۋە ھېچ ياردەمچى تاپالمايدۇ ]هللائۈچۈن 
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 :ى )جىھادتىن( توسقۇچىالرنى ۋە قېرىنداشلىرىغائىچىڭالردىكى باشقىالرن
 <)مۇھەممەدنى ۋە ساھابىلىرىنى تەرك ئېتىپ( بىزنىڭ قېشىمىزغا كېلىڭالر>

ساندا -دېگۈچىلەرنى ئوبدان بىلىدۇ، ئۇالر جەڭگە )رىيا قىلىپ( ئاندا
[. ئۇالر سىلەرگە )ياردەمدە بولۇشقا( بېخىلدۇر، ئەگەر )ئۇالرغا 18قاتنىشىدۇ ]

ن تەرەپتىن( خەۋپ كېلىدىغان بولسا، ئۇالرنىڭ ساڭا سەكراتقا چۈشۈپ دۈشمە
قالغان ئادەمدەك )قورقۇنچتىن( كۆزلىرىنى پىلدىرلىتىپ قاراۋاتقانلىقىنى 

مالغا ئاچكۆز بولغان ھالدا سىلەرنى -كۆرىسەن. قورقۇنچ كەتكەندە ئۇالر پۇل
( ئىمان )چىن دىللىرى بىلەن كەسكىن تىلالر بىلەن رەنجىتىدۇ. ئۇالر

، بىكار قىلدىهللا ئېيتقان ئەمەس. )ئۇالرنىڭ كۇفرى سەۋەبلىك( ئەمەللىرىنى 
[. ئۇالر )يەنى مۇناپىقالر( )قاتتىق قورققانلىقتىن( 19ئۈچۈن ئاساندۇر ]هللا بۇ 

ئەگەر ئىتتىپاقداش  .ئىتتىپاقداش قوشۇننى چېكىنمىدى دەپ ئوياليدۇ
ڭ )يەنى قىر ئەرەبلىرىنىڭ( قوشۇن قايتا كەلسە، ئۇالر )قىردا( ئەئرابىالرنى

يېنىدا تۇرۇپ سىلەرنىڭ خەۋەرلىرىڭالرنى ئۇققاچ )تىنچ يېتىشىنى( ئارزۇ 
ئۇالر )ئۇرۇش ۋاقتىدا( ئاراڭالردا بولغان تەقدىردىمۇ، )قورققانلىقتىن(  .قىلىدۇ

نى، هللا ــ[. سىلەرگە ـ24ساندا قاتناشقان بوالتتى ]-جەڭگە )رىيا قىلىپ( ئاندا
نى كۆپ ياد ئەتكەنلەرگە رەسۇلۇلالھ هللائاخىرەت كۈنىنى ئۈمىد قىلغان ۋە 

[. مۇئمىنلەر ئىتتىپاقداش قوشۇننى كۆرگەن 21ئەلۋەتتە ياخشى ئۈلگىدۇر ]
يىن ئەھۋالدا قالغاندا دۈشمەن ئۈستىدىن غەلىبە قىلىش( ىبۇ )يەنى ق>چاغدا: 

ۋە ئۇنىڭ . هللا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بىزگە ۋەدە قىلغان ئىشتۇرهللا 
قا بولغان( )هللادېيىشتى. )بۇ ئىش( ئۇالرنىڭ  <پەيغەمبىرى راست ئېيتتى

نىڭ بۇيرۇقلىرىغا بولغان( بويسۇنۇشىنى تېخىمۇ كۈچەيتتى )هللائىمانىنى ۋە 
[22]»①. 

ا َوكَ : ەيدۇۇنداق دتائاال يەنە م هللا ُ الََِذيَن َكَفُروا بَِغْيِظِهْم لَْم َيَنالُوا َخْْيً ُ ﴿َوَرَدَ اّلَلَ  ََف اّلَلَ
َيًا َعِزيًزا﴾  ُ قَِو كاپىرالر )يەنى مەدىنىگە ھۇجۇم قىلغان  هللا»الُْمْؤِمِننَي الِْقَتاَل َوكَاَن اّلَلَ

 هللائىتتىپاقداش قوشۇن(نى خاپا قايتۇردى، ئۇالر مەقسىتىگە يېتەلمىدى، 
)دۈشمەنگە بوران ۋە پەرىشتىلەرنى ئاپىرىدە قىلىپ( مۇئمىنلەرنى ئۇرۇشسىز 

                                                            
 ئايەتكىچە. -22ئايەتتىن  -9ئەھزاب سۈرە  ①
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 .①«كۈچلۈكتۇر، غالىبتۇر هللا .ئېرىشتۈردىغەلىبىگە 
إىل الخندق، فإذا املهاجرون، هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه يقول: خرج رسول هللا عن أنس ريض . 527

واألنصار يحفرون يف غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلام رأى ما بهم من 

 قال:  ،النصب والجوع

 اللهم إن العيش عيش اآلخره،

 .واملهاجرهفاغفر لألنصار 

 فقالوا مجيبني له:

 ،نحن الذين بايعوا محمدا

 .عىل الجهاد ما بقينا أبدا

ئەتىگەن  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر: مۇنداق دەيدۇ ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 227
سوغۇقتا خەندەك كوالۋاتقان مۇھاجىر ۋە ئەنسارىالرنىڭ يېنىغا چىقتى. 

 يوق ئىدى. رەسۇلۇلالھ ئۇالرنىڭ بۇ ئىشالرنى قىلىپ بەرگۈدەك خىزمەتكارلىرى
 مۇشەققەت ۋە ئاچلىق ئازابى تارتىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ:-ئۇالرنىڭ جاپا ملسو هيلع هللا ىلص

 بىزلەرگە ئاتا قىل جەننەت،هللا! ئى 
 ئەنسارغا قىلىپ مەغپىرەت.-مۇھاجىر

 :مۇنداق دېدى جاۋابەن گە ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ مۇ، ئۇالردېگەنىدى
 بەيئەت قىلدۇق مۇھەممەدكە، سادىق بولىمىز،

 ②ئۆلۈم يەتكۈچە بىز جىھاد قىلىمىز.تاكى 
عنه قال: جعل املهاجرون واألنصار يحفرون الخندق حول هللا عن أنس ريض و . 528

 املدينة، وينقلون الرتاب عىل متونهم، وهم يقولون

 ،نحن الذين بايعوا محمدا

 .عىل اإلسالم ما بقينا أبدا

 وهو يجيبهم:ملسو هيلع هللا ىلص قال: يقول النبي 

 ،اآلخرهاللهم إنه ال خري إال خري 

 .فبارك يف األنصار واملهاجره

قال: يؤتون مبلء كفي من الشعري، فيصنع لهم بإهالة سنخة، توضع بني يدي القوم، 

                                                            
 ئايەت. -22ئەھزاب سۈرە  ①
 بۇخارى توپلىغان. ②
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 .والقوم جياع، وهي بشعة يف الحلق، ولها ريح مننت

ئەنسارىالر  ۋە : مۇھاجىرمۇنداق دەيدۇ ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 228
ىسا، يەنە بىر تەرەپتىن قېزىلغان ەك كولبىر تەرەپتىن خەند ە ئەتراپىغامەدىن

 توپىالرنى توشۇغاچ مۇنداق دەيتتى:
 بەيئەت قىلدۇق مۇھەممەدكە، ئەھدىمىز چىندۇر،
 ئىسالمىمىز بىزلەر ئۈچۈن مەڭگۈلۈك دىندۇر.

 :مۇنداق دەيتتى ئۇالرغا جاۋابەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 كۆزلەيمىز ئاخىرەتنىڭ ساۋابىن،هللا! ئى 

 بەرىكەتلەر ئەيلىگىن.ئەنسارغا -مۇھاجىر
يەنە مۇنداق دەيدۇ: تەمى ئۆزگىرىپ قالغان قوي  ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

قورۇلغان ئارپا كەلتۈرۈلۈپ، مۇھاجىر ۋە ئەنسارىالرغا بىر چاڭگالدىن  دامېيى
 ەتتى. ئىشلەۋاتقانالر بەكمۇ ئاچ بولغاچقا، بۇنى يېمەي ئامال يوق ئىدى.بىرىل

 ①ياغنىڭ سېسىق تەمى كىشىنى خېلىال قىينايتتى. تائام بوغۇزغا بارغاندا
ينقل الرتاب يوم الخندق، حتى أغمر ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: كان النبي هللا عن الرباء ريض . 529

 بطنه، أو اغرب بطنه يقول: 

 ما اهتدينا، هللا لوال هللا و

 وال تصدقنا وال صلينا، 

 فأنزلن سكينة علينا، 

 وثبت األقدام إن القينا، 

 إن األىل قد بغوا علينا، 

 .إذا أرادوا فتنة أبينا

 .«أبينا أبينا»ورفع بها صوته: 

خەندەك غازىتى : ەيدۇمۇنداق د بەرا ئىبنى ئازىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 229
چاڭغا مىلەنگەن ھالدا، توپا -باشلىرى توپا-ئۈستىنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر كۈنى 

 :توشۇغاچ مۇنداق شېئىر ئوقۇغانلىقىنى ئاڭلىدىم
 رەببىمىز سەن بولمىساڭ تاپماس ئىدۇق ھىدايەت،

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
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 مىدۇر زاكات، ناماز، ئىبادەت.ېبىلمەس ئىدۇق ن

 سائادەت، ،ئاتا قىلغىن بىزلەرگە خاتىرجەملىك
 جاسارەت. ،باتاس-ئېلىشقاندا ياۋ بىلەن سەبرى

 تۇتۇپ بىزگە ئاداۋەت، دۈشمەنلەربوزەك قىلدى 
 .ئىتائەتچ ېمىز ھيدىنىمىزدىن ياندۇرسا قىلما

دېگەن مىسرانى يۇقىرى ئاۋازدا « قىلمايمىز ھېچ ئىتائەت: »ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 ①ئوقۇيتتى.
عنهام قال: إنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، هللا جابر ريض عن . 531

ثم قام وبطنه «. أنا نازل»فقالوا: هذه كدية عرضت يف الخندق، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص فجاءوا النبي 

املعول فرضب، فعاد كثيبا ملسو هيلع هللا ىلص ثة أيام ال نذوق ذواقا، فأخذ النبي معصوب بحجر، ولبثنا ثال 

شيئا  ملسو هيلع هللا ىلص، ائذن يل إىل البيت، فقلت المرأيت: رأيت بالنبي هللاأهيل، أو أهيم، فقلت: يا رسول 

ما كان يف ذلك صرب، فعندك يشء؟ قالت: عندي شعري وعناق، فذبحت العناق، وطحنت 

والعجني قد انكرس، والربمة بني ملسو هيلع هللا ىلص ت النبي الشعري حتى جعلنا اللحم يف الربمة، ثم جئ

م ك»ورجل أو رجالن، قال: هللا األثايف قد كادت أن تنضج، فقلت: طعيم يل، فقم أنت يا رسول 

، «ال تنزع الربمة، وال الخبز من التنور حتى آيت»فذكرت له، قال: كثري طيب، قال: قل لها: « هو

ملسو هيلع هللا ىلص دخل عىل امرأته قال: ويحك جاء النبي فقام املهاجرون، واألنصار، فلام  «قوموا»فقال: 

« ادخلوا وال تضاغطوا»باملهاجرين واألنصار ومن معهم، قالت: هل سألك؟ قلت: نعم، فقال: 

فجعل يكرس الخبز، ويجعل عليه اللحم، ويخمر الربمة والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إىل 

كيل هذا »قية، قال: أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكرس الخبز، ويغرف حتى شبعوا وبقي ب

 .«وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة

 كۈنى خەندەك غازىتى ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: بىز رەزىيەلالھۇ جابىر. 234
 يەرگە دەرىجىدىكى قاتتىق ئۆتمىگىدەك مېتىن )جوتۇ( كوالۋېتىپ، خەندەك

: ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر بۇ ئەھۋالنى ئېيتتۇق. گە ملسو هيلع هللا ىلص قالدۇق ۋە پەيغەمبەر كېلىپ دۇچ
قورسىقىغا تاش تېڭىۋالغان ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبەر. تۇردى ئورنىدىن دەپ «چۈشەي مەن»

 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر. ئىدۇق يېمىگەن ھېچنەرسە كۈندىن بېرى ئۈچ بىز. ئىدى
 پىشىچې نىڭملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبەر يەر قاتتىق ھېلىقى چاپقانىدى، ئېلىپ نىمېتىن

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
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 : مەن. كەتتى يۇمشاپ قۇمدەك بىلەن
 ئېلىپ رۇخسەت دەپ كېلەي، ـــ بېرىپ ئۆيگە رەسۇلۇلالھ! مەن ئى ـــ

 : ئايالىمغا بېرىپ ئۆيگە
 ئېچىپ دەرىجىدە قىاللمىغۇدەك تاقەت قورسىقى نىڭملسو هيلع هللا ىلص  ـــ پەيغەمبەر

 دېگەنىدىم، يوقمۇ؟ ـــ نەرسىڭىز بىرەر يېگۈدەك كۆردۈم، كەتكەنلىكىنى
 : ئايالىم

 بوغۇزالپ، ئوغالقنى مەن. دېدى بار، ـــ ئوغالق چىشى بىر بىلەن ـــ ئارپا
 ىڭنملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبەر قويۇپ سېلىپ قازانغا گۆشنى تارتتىم، ئۇن ئارپىنى ئېزىپ

 غەمبەرپەي قالغاندا، ئاز پىشقىلى گۆش بولۇپ، تەييار خېمىر. كەلدىم قېشىغا
 : گەملسو هيلع هللا ىلص 

 بارغان بىلەن كىشى ئىككى-بىر ،ئىدىم قىلغان تەييار تاماق ـــ ئازراق
 : ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر. دېدىم بولساڭ، ـــ

 : ئۇ بەرسەم دەپ ئۇنىڭغا دەپ سورىغانىدى، ئۇ؟ ـــ تاماق ـــ قانچىلىك
 قازاننى چەبارغۇ مەن ئېيتقىن، ئايالىڭغا ياخشى، ـــ خېلىال كۆپكەن،

 دېدى ۋە ئېلىۋەتمىسۇن، ـــ تونۇردىن ناننى چاقتىن چۈشۈرۈۋەتمىسۇن،ئو
 : جامائەتكە

. ئەنسارىالرنىڭ ھەممىسى ماڭدى ۋە مۇھاجىر دېگەنىدى، ـــ يۈرۈڭالر! ـــ
 : كېلىپ قېشىغا ئايالىمنىڭ مەن

 ئەنسارىالرنى-مۇھاجىر ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر قىالرسىز؟! ئەمدى قانداقمۇ ـــ ئاپال!
 ېسەم،د ئىشلەۋاتقان كىشىلەرنى ئېلىپ كېلىۋاتىدۇ، ـــ بىللە بىلەن ئۇالر ۋە

 : ئايالىم
تامىقىمىزنىڭ قانچىلىك ئىكەنلىكىنى سىزدىن  ملسو هيلع هللا ىلص ـــ پەيغەمبەر

 : مەن. ـــ دېدى سورىمىدىمۇ؟
 . ـــ دېدىم ـــ ھەئە، سورىدى،

 ەرپەيغەمب. دېدى «قىستاشماي كىرىڭالر!»كېلىپ:  يىتىپ ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
 پىپيې قازاننى بىلەن تونۇر كېين، بولغاندىن ئېلىپ گۆشنى بىلەن نان ملسو هيلع هللا ىلص

ىپ ربى سۇنۇپ ساھابىلەرگە قويۇپ گۆشنى ئۈستىگە شتۇپ،ئو ناننى قويۇپ،
. قالدى ئېشىپ يەنە تاماقتىن تويۇپ ھەممىسى ئۇالرنىڭ يەنە ئاالتتى،
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 :ئايالىغا جابىرنىڭ ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
 ھەقىقەتەن كىشىلەرگە قىلىڭ، ھەدىيە باشقىالرغىمۇ يەڭ، ـــ سىزمۇ

 ①.دېدى يەتتى، ـــ ئاچارچىلىق
ملسو هيلع هللا ىلص عنهام قال: ملا حفر الخندق رأيت بالنبي هللا ريض هللا جابر بن عبد عن و . 531

ا خمصهللا ملسو هيلع هللا ىلص خمصا شديدا، فانكفأت إىل امرأيت، فقلت: هل عندك يشء؟ فإين رأيت برسول 

شديدا، فأخرجت إيل جرابا فيه صاع من شعري، ولنا بهيمة داجن فذبحتها، وطحنت الشعري، 

، فقالت: ال تفضحني هللا ملسو هيلع هللا ىلصليت إىل رسول ففرغت إىل فراغي، وقطعتها يف برمتها، ثم و 

ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا هللا ومبن معه، فجئته فساررته، فقلت: يا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص برسول 

 إن جابرايا أهل الخندق، »فقال: ملسو هيلع هللا ىلص من شعري كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك، فصاح النبي 

ال تخبزن عجينكم ال تنزلن برمتكم، و هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »فقال رسول « كمقد صنع سورا، فحي هال ب

يقدم الناس حتى جئت امرأيت، فقالت: بك وبك، هللا ملسو هيلع هللا ىلص فجئت وجاء رسول «. حتى أجيء

فقلت: قد فعلت الذي قلت، فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك، ثم عمد إىل برمتنا فبصق 

وهم ألف، فأقسم « ادع خابزة فلتخبز معي، واقدحي من برمتكم وال تنزلوها»وبارك، ثم قال: 

 .ه لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كام هي، وإن عجيننا ليخبز كام هوبالل  

خەندەك مۇنداق دەيدۇ:  جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما. 231
ئېچىپ قاتتىق  نىڭنىڭ قورسىقى ملسو هيلع هللا ىلصچاغدا مەن پەيغەمبەر  ۋاتقانكوال

 كەتكەنلىكىنى كۆرۈپ ئايالىمنىڭ يېنىغا كېلىپ:
نىڭ قورسىقى قاتتىق ملسو هيلع هللا ىلص بارمۇ؟ پەيغەمبەر ىڭىز نەرسبىرەر يېگۈدەك ـــ 

تۇلۇمنى قاچىالنغان بىر سا ئارپا  ماڭا ، ئۇگەنىدىمدېـــ  ېتىپتۇ،ئېچىپ ك
 ئۇنى سويدۇم. ئايالىم ئۆيىمىزدە باققان بىر پاقالن بار ئىدى،ئېلىپ چىقتى. 

ىپ ئۇن قىلممۇ ئارپىنى چە ئايالىۇئارپىنى تارتتى. مەن پاقالننى سويۇپ بولغ
 ملسو هيلع هللا ىلصېلىۋېتىپ، پەيغەمبەر گۆشنى پارچىالپ قازانغا س ئاندىنتارتىپ بولدى. 

 نىڭ يېنىغا ماڭغانىدىم، ئايالىم:
بىلەن بىللە كۆپ مېھمان باشالپ  ملسو هيلع هللا ىلصـــ )بۇنچە ئاز تاماققا( پەيغەمبەر 

 كېلىپ مېنى ئوڭايسىزالندۇرۇپ قويماڭ! ـــ دېدى. 
 قۇلىقىغا: كېلىپ نىڭ يېنىغاملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبەر

، ئازراق نى سويۇپبار ئىدى، شۇ بىر پاقلىنىمىزـــ ئى رەسۇلۇلالھ! 

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
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ئارپىنى تارتىپ تاماق تەييارلىدۇق. بىر قانچە ئادەمنى باشالپ بارغان 
 شۇ ھامان: ملسو هيلع هللا ىلصبولساڭ، ـــ دەپ پىچىرلىغانىدىم. پەيغەمبەر 

ڭالر، تاماققا ـــ ئى خەندەك ئەھلى! جابىر بىزگە تاماق تەييارالپتۇ، يۈرۈ
 بارايلى، ـــ دەپ توۋلىدى. ئاندىن ماڭا:

ـ   ىمۇ نانۋەتمەڭالر، خېمىردۈچە قازىنىڭالرنى ئوچاقتىن چۈشۈرۇمەن بارغــ
ـ دېدى. مەن ئۇالردىن بۇرۇن ئۆيگە بېرىپ بولدۇم. پەيغەمبەر  ياقماي تۇرۇڭالر! ــ

ڭ ئادەمنىكىشىلەرنى باشالپ كېلىۋاتاتتى. ئايالىم )ئۆيگە كېلىۋاتقان  ملسو هيلع هللا ىلص
 كۆپلۈكىنى كۆرۈپ(:

 . مەن ئۇنىڭغا:شاپ كەتتىقدەپ قا خەپ سىزنى، خەپ سىزنى! ـــ ـــ
ـ  ـ دېدىم.ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبەرــ ەر ئايالىم پەيغەمب گە سىز دېگەندەك دېگەنىدىم، ــ

خېمىرغا سۈفلەپ، بەرىكەتلىك  ملسو هيلع هللا ىلصگە خېمىرنى ئەچىقىپ بەردى. پەيغەمبەر  ملسو هيلع هللا ىلص
ىن قازانغا سۈفلەپ، گۆشنىڭمۇ بەرىكەتلىك بولۇشى ئۈچۈن دۇئا قىلدى. ئاند

 ئاندىن: بولۇشىغا دۇئا قىلدى.
 ننا اڭا ياردەملىشىپئايالدىن بىرنى چاقىرغىن، م االيدىغاننان ياق ـــ

قازاننى ئوچاقتىن  ۋېرىڭالر ئەمماياقسۇن. قازاندىن شورپىنى ئۇسۇ
ـ  !ئېلىۋەتمەڭالر لەن بىنىڭ نامى هللا مىڭغا يېقىن ئادەم كەلگەنىدى،دېدى. ــ

-ھەممەيلەن )گۆش بىلەن شورپىدىن( تويغۇدەك يەپقەسەم قىلىمەنكى، 
ئىچىپ قايتىشقان بولسىمۇ، قازاندىكى شورپا بۇرۇنقىدەكال تۇراتتى. شۇنچە 

 ①كۆپ نان ياققان بولساقمۇ خېمىر يەنىال شۇ پېتى تۇراتتى.
ْم َوِمْن أَْسَفَل ِمْنُكْم َوإِذْ َزاَغِت اْْلَْبَصاُر ﴿إِذْ َجاُءوُكْم ِمْن فَْوِقكُ  عنها:هللا عن عائشة ريض . 532

ُنوَنا﴾  ِ الَظُ  .قالت: كان ذاك يوم الخندقَوَبلََغِت الُْقلُوُب الَْحَناِجَر َوَتُظَنُوَن بِاّلَلَ
ئەينى ۋاقىتتا ئۇالر يۇقىرى »ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇنداق دەيدۇ: . 232

تەرىپىڭالردىنمۇ )ھۇجۇم قىلىپ( كەلگەن ئىدى. بۇ تەرىپىڭالردىنمۇ، تۆۋەن 
ڭالرغا قاپلىشىپ ېغىزىەكچىيىپ قالغان، يۈرىكىڭالر ئچاغدا كۆزۈڭالر چ

دېگەن ئايەتتىكى  ②«ھەققىدە تۈرلۈك گۇمانالردا بولغان ئىدىڭالرهللا قالغان، 

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 ئايەت. -14سۈرە ئەھزاب  ②
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 ①بولسا خەندەك ئۇرۇشى بولغان كۈننى كۆرسىتىدۇ.« بۇ چاغ»
مل يكن حصن أحصن من حصن بني حارثة، فجعل النبي  قال:عن رافع بن خديج . 533

، فجاءهن رجل «إن أمل بكن أحد فأملعن بالسيف»النساء والصبيان والذراري فيه، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص

من بني ثعلبة بن سعد يقال له: بجدان أحد بني جحاش عىل فرس حتى كان يف أصل 

الحصن ثم جعل يقول للنساء: انزلن إيل خري لكن، فحركن السيف فأبرصه أصحاب النبي 

، فابتدر الحصن قوم فيهم رجل من بني حارثة، يقال له: ظهري بن رافع، فقال: يا بجدان ملسو هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلص.فحمل عليه فرسه فقتله وأخذ رأسه، فذهب به إىل النبي  أبرز فربز إليه،

مۇنداق دەيدۇ: بەنى ھارىسە  دىج رەزىيەلالھۇ ئەنھۇەرافىئ ئىبنى خ. 233
خەندەك غازىتى جەمەتىنىڭ قورغىنىدىنمۇ مۇستەھكەم قورغان يوق ئىدى. )

ئەگەر »بالىالرنى شۇ قورغانغا ئورۇنالشتۇرۇپ: -ئايال ملسو هيلع هللا ىلصكۈنى( پەيغەمبەر 
ىلىچنى ق ،باستۇرۇپ كېلىپ قالساسىلەرنىڭ ئۈستۈڭالرغا رەرسى بى

 دەپ تاپىلىدى.!« الربىرىڭبەلگە پۇالڭلىتىپ 
 ەتىدىن نەجدان ئىسىملىك بىرى ئاتقا مىنگەن ھالدابەنى سەئلەبە جەم 

مېنىڭ قېشىمغا چۈشسەڭالر سىلەر » :گە كېلىپ ئايالالرغارغاننىڭ تۈۋىوق
دەرھال قىلىچنى پۇالڭلىتىپ بەلگە ئايالالر  دېدى.« ئۈچۈن ياخشىلىق بار

 كلىبەنى ھارىسەنىڭ ساھابىلىرى بەلگىنى كۆردى ۋە  ملسو هيلع هللا ىلصبەردى. پەيغەمبەر 
 قاتارلىق بىر نەچچە كىشى قورغانغا قاراپ يۈگۈردى.زۇھەير ئىبنى رافىئ 

 يەكمۇيەك ئۇالر .، ئۇ چىقتىگەنىدىدې !«مەيدانغا چىق ،جداننەھەي » زۇھەير:
كاللىسىنى  ،ئۆلتۈرۈپ ڭ ئېتىنى چېپىپ، ئۆزىنىۇھەير ئۇنىز تۇتۇشتى.
 ②ئالدىغا ئېلىپ كەلدى.نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: كنا عند حذيفة، فقال رجل: لو أدركت رسول . 534

 هللا ملسو هيلع هللا ىلصقاتلت معه وأبليت، فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

أال رجل يأتيني بخرب القوم هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »وأخذتنا ريح شديدة وقر، فقال رسول  ليلة األحزاب،

أال رجل يأتينا بخرب القوم »فسكتنا فلم يجبه منا أحد، ثم قال: « معي يوم القيامة؟هللا جعله 

أال رجل يأتينا بخرب القوم »فسكتنا فلم يجبه منا أحد، ثم قال: « معي يوم القيامة؟هللا جعله 

قم يا حذيفة، فأتنا بخرب »، فسكتنا فلم يجبه منا أحد، فقال: «مة؟معي يوم القياهللا جعله 

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 دېگەن.« راۋىيلىرى ئىشەنچلىك»تەبرانى توپلىغان،  ھەيسەمى  ②
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اذهب فأتني بخرب القوم، وال تذعرهم »، فلم أجد بدا إذ دعاين باسمي أن أقوم، قال: «القوم

، فلام وليت من عنده جعلت كأمنا أميش يف حامم حتى أتيتهم، فرأيت أبا سفيان يصيل «عيل

وال هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »د القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول ظهره بالنار، فوضعت سهام يف كب

، ولو رميته ألصبته فرجعت وأنا أميش يف مثل الحامم، فلام أتيته فأخربته «تذعرهم عيل

من فضل عباءة كانت عليه يصيل فيها، هللا ملسو هيلع هللا ىلص بخرب القوم، وفرغت قررت، فألبسني رسول 

 .«نقم يا نوما»فلم أزل نامئا حتى أصبحت، فلام أصبحت قال: 

تەيمىي دادىسىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى نەقىل ئىبراھىم . 234
ناۋادا مەن پەيغەمبەر » بىز ھۇزەيفەنىڭ قېشىدا ئىدۇق، بىر كىشى: :قىلىدۇ

خەتەرگە پەرۋا قىلماي، -ھەرقانداق خېيىم ،ھايات ۋاقتىدا بولغان بولسام ملسو هيلع هللا ىلص
ا ئۇنىڭغ ىدى، ھۇزەيفەدېگەن« ئۇنىڭ بىلەن بىللە ئۇرۇش قىلغان بوالتتىم

 پەيغەمبەرئەھزاب كېچىسى  ھەقىقەتەن شۇنداق قىالرمىدىڭ؟» مۇنداق دېدى:
قاتتىق بوران چىقىپ، جاندىن ئۆتكۈدەك سوغۇق  نىڭ يېنىدا ئىدۇق.ملسو هيلع هللا ىلص 

 پئەھۋالىنى ئىگىلەدۈشمەننىڭ >كىم  :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  بولۇپ كېتىۋاتاتتى.
 دى.دې <قىلغاي!بىللە ئۇنى قىيامەت كۈنى مەن بىلەن هللا  كەلسە

>كىم  :يەنە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر . ھېچقايسىمىز جاۋاب بەرمەي جىم تۇردۇق
ئۇنى قىيامەت كۈنى مەن بىلەن هللا  ،پ كەلسەئەھۋالىنى ئىگىلەدۈشمەننىڭ 

 ملسو هيلع هللا ىلصيەنە جاۋاب بەرمەي جىم تۇردۇق. پەيغەمبەر بىز  دېدى. <قىلغاي!بىللە 
ئۇنى هللا  ،پ كەلسەئەھۋالىنى ئىگىلەدۈشمەننىڭ ئۈچىنچى قېتىم: >كىم 
< دېدى. بۇ قېتىممۇ بىز يەنە جاۋاب قىلغاي!بىللە قىيامەت كۈنى مەن بىلەن 

: >ئى ھۇزەيفە، ئورنۇڭدىن تۇر! بېرىپ ملسو هيلع هللا ىلصبەرمەي جىم تۇرغانىدۇق، پەيغەمبەر 
 دۈشمەننىڭ ئەھۋالىنى ئىگىلەپ كەلگىن ئەمما ئۇالرغا تۇيدۇرمىغىن!< دېدى.

، بۇيرۇقىغا ئىتائەت ئۈچۈن پ چاقىرغانلىقىائىسمىمنى ئات ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
قىلماي ئامالىم يوق ئىدى. ئورنۇمدىن تۇرۇپ خۇددى مۇنچىدا تۇرغاندەك بىر 
 خىل ئىللىقلىق ئىچىدە مېڭىپ دۈشمەنلەرنىڭ ئارىسىغا سوقۇنۇپ كىردىم.

تىن دە، ئوق-دۈمانلىقىنى كۆرپ تۇرغمبىسىنى ئوتقا قاقالۈد ڭئەبۇ سۇفياننى
ئۇالرغا » نىڭ:ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر  يۇ،-كەردىم بىرنى ئېلىپ، يانىڭ كېرىچىنى

يادىمغا ئېلىپ، ئوق ئېتىشتىن ۋاز كەچتىم. دېگەن سۆزىنى  «تۇيدۇرمىغىن!
نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، ئەگەر ئاتقان بولسام چوقۇم تەگكۈزگەن هللا
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بوالتتىم. قايتىشىمدىمۇ يەنە خۇددى مۇنچىدا تۇرغاندەك بىرخىل ئىللىقلىق 
گە دۈشمەننىڭ ئەھۋالىنى ملسو هيلع هللا ىلص كەلدىم ۋە پەيغەمبەر ئىچىدە مېڭىپ، قايتىپ 

 ۋەزىپىنى ئادا قىلىپ بولغاندىن كېيىن يەنە مۇزالشقا باشلىدىم. يەتكۈزدۈم.
 ماڭا ناماز ئوقۇغاندا كىيىدىغان ئارتۇق تونىنى كىيدۈرۈپ قويدى. ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

ي قچاق قىلىپ: >ھەچا ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر تاڭ ئاتقاندا  كېيىن ئۇخالپ قالدىم.
 ①«.ئۇيقۇخۇمار، ئورنۇڭدىن تۇر!< دېدى

عنه، جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس، جعل هللا عمر بن الخطاب ريض عن . 535

، ما كدت أن أصيل، حتى كادت الشمس أن تغرب، قال هللايسب كفار قريش وقال: يا رسول 

صىل ف بطحان، فتوضأ للصالة وتوضأنا لها، ملسو هيلع هللا ىلصفنزلنا مع النبي « ما صليتهاهللا و: »ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .العرص بعدما غربت الشمس، ثم صىل بعدها املغرب

ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىلى قىلىنىدۇكى، . 232
نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص كۈن كىرىپ كەتكەندىن كېيىن ئۇ پەيغەمبەرخەندەك غازىتى كۈنى 

الھ! ئى رەسۇلۇل»يېنىغا كېلىپ قۇرەيش كاپىرلىرىنى تىللىغاندىن كېيىن: 
كۈن كىرىپ كېتەي نى ئوقۇيالمىغىلى تاس قالدىم، ئۇنى نامىزىمەن ئەسىر 

نىڭ نامى هللا»: ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەردېگەنىدى،  «غاندا ئاران ئوقۇۋااللىدىمدەپ قال
ن بىلە ملسو هيلع هللا ىلص ئاندىن پەيغەمبەردېدى.  «بىلەن قەسەمكى، مەنمۇ تېخى ئوقۇمىدىم

سىر ئە ملسو هيلع هللا ىلص بۇتھان دېگەن جايغا بېرىپ، نامازغا تاھارەت ئالدۇق. پەيغەمبەر
ئاندىن شام نامىزىنى نامىزىنى كۈن كىرىپ كەتكەندىن كېيىن ئوقۇدى، 

 ②.ىئوقۇد
عليهم بيوتهم هللا مأل »أنه قال يوم الخندق:  ملسو هيلع هللا ىلصعنه، عن النبي هللا عن عيل ريض . 536

 .«وقبورهم نارا، كام شغلونا عن صالة الوسطى حتى غابت الشمس

 ملسو هيلع هللا ىلصئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر . 236
ئۇالرنىڭ ئۆيلىرىنى ۋە قەبرىلىرىنى ئوتقا هللا »ئەھزاب غازىتىدا: 

توشقۇزۇۋەتسۇن. ئۇالر بىزنى كۈن ئولتۇرغىچىلىك ئوتتۇرا ناماز )يەنى ئەسىر 
 ③دېگەن.« نامىزى(نى ئوقۇتماي ئاۋارە قىلىپ، ئاخىرى كۈن ئولتۇرۇپ كەتتى

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ③



  

365 

يقول: حني أجىل  ملسو هيلع هللا ىلصعنه يقول: سمعت النبي هللا سليامن بن رصد ريض عن . 537

 .«اآلن نغزوهم وال يغزوننا، نحن نسري إليهم»األحزاب عنه: 

: ئەھزاب مۇنداق دەيدۇ سۇاليمان ئىبنى سۇرەد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 237
دىن بۇن: »ڭنى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ، چېكىنگەندەقوشۇنى ( كاپىرالرنىڭ بىرلەشمە)

بىز ئۇالرغا كېيىن بىز ئۇالرغا ئۇرۇش ئاچىمىز، ئۇالر بىزگە ئۇرۇش ئاچالمايدۇ. 
 ①.دېگەنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم« يۈرۈش قىلىمىز

 
 باب -67

 بەنى قۇرەيزە غازىتى

َصَياِصهِْيْ َوقََذَف ﴿َوأَْنَزَل الََِذيَن َظاَهُروُهْم ِمْن أَْهِل الِْكَتاِب ِمْن  :مۇنداق دەيدۇ تائاال هللا
ْعَب فَِريًقا َتْقُتلُوَن َوَتأِْسُروَن فَِريًقا ۞ َوأَْوَرَثُكْم أَْرَضُهْم َوِدَياَرُهْم َوأَْمَوالَهُ  ْم َوأَْرًضا لَْم َتَطُئوَها ِِف قُلُوبِِهُم الَرُ

ُ عَََل كَُلِ َشْيٍء قَِديًرا ۞﴾ نى دەم بەرگەنلەرئەھلى كىتابتىن مۇشرىكالرغا يار هللا» َوكَاَن اّلَلَ
)يەنى رەسۇلۇلالھ بىلەن قىلغان ئەھدىنى بۇزغان بەنى قۇرەيزە يەھۇدىيلىرىنى( 

ىر رنىڭ( برغانلىرىدىن چۈشۈردى، ئۇالرنىڭ دىللىرىغا قورقۇنچ سالدى. )ئۇالوق
سىلەرگە  هللا[. 26ڭالر ۋە بىر بۆلۈكىنى ئەسىر ئالدىڭالر ]ۈبۆلۈكىنى ئۆلتۈرد

مۈلۈكلىرىنى ۋە )تېخى( -ايلىرىنى، مالج-ۇئۇالرنىڭ زېمىنىنى، قور
 هللاسىلەرنىڭ قەدىمىڭالر دەسسەپ باقمىغان زېمىننى مىراس قىلىپ بەردى، 

 .②[«27ھەر نەرسىگە قادىردۇر ]
عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش، هللا عن عائشة ريض . 538

يقال له حبان بن العرقة وهو حبان بن قيس، من بني معيص بن عامر بن لؤي رماه يف 

من هللا ملسو هيلع هللا ىلص خيمة يف املسجد ليعوده من قريب، فلام رجع رسول ملسو هيلع هللا ىلص األكحل، فرضب النبي 

السالم وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال: الخندق وضع السالح واغتسل، فأتاه جربيل عليه 

فأشار إىل بني  «؟فأين»ملسو هيلع هللا ىلص: ما وضعته، اخرج إليهم، قال النبي هللا قد وضعت السالح، و

فنزلوا عىل حكمه، فرد الحكم إىل سعد، قال: فإين أحكم فيهم: هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأتاهم رسول  .قريظة

  .أن تقتل املقاتلة، وأن تسبى النساء والذرية، وأن تقسم أموالهم

                                                            
 بۇخارى توپلىغان. ①
 ئايەتلەر. -27، -26ئەھزاب سۈرە  ②
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قال هشام، فأخربين أيب، عن عائشة: أن سعدا قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب 

وأخرجوه، اللهم فإين أظن أنك قد وضعت ملسو هيلع هللا ىلص إيل أن أجاهدهم فيك، من قوم كذبوا رسولك 

الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش يشء فأبقني له، حتى أجاهدهم فيك، 

واجعل موتتي فيها، فانفجرت من لبته فلم يرعهم، ويف  وإن كنت وضعت الحرب فافجرها

املسجد خيمة من بني غفار، إال الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا 

 .عنههللا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما، فامت منها ريض 

سەئىد : دىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا. 238
. قۇرەيش مۇئاز( رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ خەندەك غازىتىدا يارىالندىئىبنى )

)يەنى مۇئەيىس ئىبنى ئامىر ئىبنى لۇئەي  قەبىلىسىدىن ھىببان ئىبنى ئەرىقە
ئوق ئۇنىڭ  ئاتقاندېگەن ئادەم  ھىببان ئىبنى قەيس( جەمەتىدىن

پ يوقالپات -ئۇنى پات ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر بىلىكىدىكى جان تومۇرغا تەگكەن ئىدى. 
خەندەك غازىتىدىن  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ى. ۈرددىر تىكتېتۇرۇش ئۈچۈن مەسجىدكە چ

نى قويۇپ غۇسلى قىلىۋاتقاندا، جىبرىئىل ياراقلىرى-كېلىپ، قورال
 قورالنى» چاڭنى قېقىپ تۇرۇپ:-كېلىپ بېشىدىكى توپائەلەيھىسساالم 

قورالىمنى تېخى مەن  ،بىلەن قەسەمكىنامى  نىڭهللادۇڭمۇ؟ بولقويۇپ 
ەپ د« ؟قەيەرگە: »ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر دېدى. « غا ھۇجۇم قىل!ويمىدىم، ئۇالرق

دى. ئىشارەت قىل نىبەنى قۇرەيزە تەرەپىئىل ئەلەيھىسساالم جىبر سورىغانىدى،
پەيغەمبەر ئۇالر  دەرھال ئاتلىنىپ، ئۇالرنى مۇھاسىرىگە ئالدى. ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

ئۇالرغا ھۆكۈم قىلىش  ملسو هيلع هللا ىلصىلىق بىلدۈردى. پەيغەمبەر ھۆكمىگە راز نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص
 جەڭگە يارايدىغانلىرىنى ئۇالرنىڭ» د:ىسەئ ئىختىيارلىقىنى سەئىدكە بەردى.

ماللىرىنى تەقسىم -بالىلىرىنى ئەسىر ئېلىپ، پۇل-ئۆلتۈرۈپ، خوتۇن
 دېدى.« قىلىشقا ھۆكۈم قىلىمەن

دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھا ئائىشە دادامنىڭ دەيدۇ: مۇنداق)راۋى( ھىشام 
 پەيغەمبىرىڭنىهللا! ئى » :مۇنداق دەپ دۇئا قىلغان دىسەئىچە، نەقىل قىلىش

جىھاد  لەرگە قارشىئىنكار قىلىپ، ئۇنى يۇرتىدىن ھەيدەپ چىقىرىۋەتكەن
. ەنبىلىسئىكەنلىكىنى )ئەمەل( قىلىشنىڭ ماڭا نىسبەتەن ئەڭ سۆيۈملۈك 

بىلىشىمچە، قۇرەيشلەر بىلەن ئارىمىزدىكى ئۇرۇشنى سەن هللا! ئى 
 نئەگەر قۇرەيشلەر بىلەن بولىدىغان ئۇرۇش تېخى تۈگىمىگە ڭ.ئورۇنالشتۇردۇ
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بولسا، سېنىڭ يولۇڭدا ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشىم ئۈچۈن مېنى ھايات 
جاراھىتىمنىڭ ، اڭن بولسشنى ئاياغالشتۇرغائۇرۇبۇ ئەگەر قالدۇرغىن. 

 «نى ئېچىۋەتكىن، مەن مۇشۇ يارام بىلەن ئۆلۈپ كېتەي!ئېغىزى
 ئېغىزىكۆپ ئۆتمەي، ئۇنىڭ )دۇئاسى قوبۇل قىلىنىپ( يارىسىنىڭ 

مەسجىدتە بەنى غىفارلىقالرنىڭ ئېچىلىپ كېتىپ، قان ئېقىشقا باشلىدى. 
ئۇالر سەئىدتىن ئېقىپ كەلگەن قاننى كۆرۈپ قاتتىق چۆچۈپ دىرى بولۇپ، ېچ

بىز تەرەپكە ئېقىپ كەلگەن بۇ نەرسە دىر ئەھلى! ېچ ئى»دە: -كېتىشتى
ۇنداق ش ۋە سەئىدنىڭ قانغا مىلىنىپ ياتقانلىقىنى كۆردى. دېيىشتى« ؟ەنېم

 ①قىلىپ، سەئىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ قانسىراپ جان ئۈزدى.
عنه قال: رمي يوم األحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله أو هللا عن جابر ريض . 539

أخرى، بالنار، فانتفخت يده، فرتكه فنزفه الدم، فحسمه هللا ملسو هيلع هللا ىلص أبجله، فحسمه رسول 

فانتفخت يده، فلام رأى ذلك، قال: اللهم ال تخرج نفيس حتى تقر عيني من بني قريظة، 

فاستمسك عرقه، فام قطر قطرة، حتى نزلوا عىل حكم سعد بن معاذ، فأرسل إليه، فحكم أن 

 أصبت حكمهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »يقتل رجالهم وتستحيا نساؤهم، يستعني بهن املسلمون، فقال رسول 

 .ع مائة، فلام فرغ من قتلهم انفتق عرقه فامت، وكانوا أرب«فيهمهللا 

د ى: ئەھزاب غازىتىدا سەئمۇنداق دەيدۇ جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 239
تى. )قان ۋەتۈتومۇرنى ئۈز جانمۇئازغا ئوق تېگىپ بىلىكىدىكى ئىبنى 

ئوتتا  ڭ يارىسىنىنىسەئىد ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ئاققانلىقى ئۈچۈن( توختىماي
داغالشتىن  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئەمما ئۇنىڭ قولى ئىششىپ كەتكەچكە داغلىدى 
م يەنە بىر قېتى ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر قان يەنە ئېقىشقا باشلىغان ئىدى، توختىدى.
د بۇ ئەھۋالنى ىسەئ .قولى يەنە ئىششىپ كەتتىئەمما سەئىدنىڭ  داغلىدى
جېنىمنى تۇرۇپ ە ھەققىدە كۆڭلۈم تىنجىماي بەنى قۇرەيزهللا! ئى » كۆرۈپ:

بەنى قۇرەيزە ھەققىدە  ۋە ختاپ قالدىتو، قان غانىدىدەپ دۇئا قىل «ئالمىغىن
ھۆكۈم قىلىش  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ئاقمىدى.بىر تامچىمۇ  ھۆكۈم چىقارغۇچە

نىڭ ئەرلىرى ىقۇرەيزبەنى »ئىختىيارلىقىنى ئۇنىڭغا بەرگەنىدى، ئۇ: 
ە ئاياللىرى ئەسىر ئېلىنىپ، مۇسۇلمانالرنىڭ خىزمىتىگ ،ئۆلتۈرۈلسۇن
: ملسو هيلع هللا ىلص)بۇ ھۆكۈمنى ئاڭلىغان( پەيغەمبەر دەپ ھۆكۈم قىلدى، « سېلىنسۇن
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ئۇالر  دېدى. «بويىچە ھۆكۈم قىلدىڭ نىڭ ئۇالرغا چىقارغان ھۆكمىهللا»
، بولغاندىن كېيىن ئۆلتۈرۈلۈپھەممىسى  ،بولۇپ كىشى 444جەمئىي 
 ①جان ئۈزدى. ، قانسىراپيارىسى ئېچىلىپ سەئىدنىڭ
: نزل أهل قريظة عىل حكم سعد بن قالعنه هللا سعيد الخدري ريض  أيبعن . 541

 قوموا»إىل سعد فأىت عىل حامر، فلام دنا من املسجد قال لألنصار:  ملسو هيلع هللا ىلصمعاذ، فأرسل النبي 

فقال: تقتل مقاتلتهم، وتسبي «. هؤالء نزلوا عىل حكمك»فقال: «. خريكم»أو  «إىل سيدكم

 .«بحكم امللك: »ورمبا قالهللا« قضيت بحكم »ذراريهم، قال: 

ە قۇرەيز ى: بەنمۇنداق دەيدۇ د خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇىئەبۇ سەئ. 244
د ئىبنى مۇئازنىڭ ھۆكمىگە رازى بولىدىغانلىقىنى ىسەئ)يەھۇدىيلىرى( 

چاقىرىپ كېلىشكە ئادەم ئەۋەتتى. ئۇ  سەئىدنى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دى.بىلدۈر
 ملسو هيلع هللا ىلصە، پەيغەمبەر دمەسجىدكە يېقىن كەلگەنئۇ ئېشەككە مىنىپ كەلدى. 

ئورنۇڭالردىن  )ياكى سىلەرنىڭ ياخشىڭالرغا( خوجاڭالرغا» :ئەنسارىالرغا
 ىدىغانڭگە رازى بولىئۇالر سېنىڭ ھۆكم» :سەئىدكە ئاندىندېدى. !« تۇرۇڭالر

-خوتۇنئۇرۇشقا يارايدىغانلىرىنى ئۆلتۈرۈپ، »سەئىد:  دېگەنىدى،« ىبولد
غا ئۇالر: »ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر دېدى. « ئەسىر ئېلىشقا ھۆكۈم قىلىمەن بالىلىرىنى

 ②دېدى. «نىڭ ھۆكمى بويىچە ھۆكۈم چىقاردىڭهللا
عنه قال: كأين أنظر إىل الغبار ساطعا يف زقاق بني غنم، موكب هللا عن أنس ريض . 541

 .إىل بني قريظةهللا ملسو هيلع هللا ىلص عليه حني سار رسول هللا جربيل صلوات 

بەنى  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ »: مۇنداق دەيدۇۇ ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھ. 241
يۈرۈش قىلغاندا بەنى غەنم قوشۇنى بىلەن بىرگە گە جىبرىئىلنىڭ ىقۇرەيز

 ③.«ن ھېلىمۇ ئېسىمدەتوزا-ڭكوچىسىدىن كۆتۈرۈلگەن چا
يوم قريظة لحسان بن هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: قال رسول هللا عن الرباء بن عازب ريض . 542

 .«اهج املرشكني، فإن جربيل معك»ثابت: 

بەرا ئىبنى ئازىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، قۇرەيزە . 242
ى مۇشرىكالرن»ھەسسان ئىبنى سابىتقا: ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ غازىتى بولغان كۈنى 

                                                            
ئىسنادى »دېگەن، شۇئەيب ئەرنەئۇت « سەھىھ»تىرمىزى، ئەھمەد ۋە نەسائى توپلىغان، ئەلبانى   ①

 دېگەن.« سەھىھ، راۋىيلىرى ئىشەنچلىك
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
 بۇخارى توپلىغان. ③
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ھەجۋى قىلىپ )شېئىر ئوقۇغىن(، جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم سەن بىلەن 
 ①دېدى.« بىللە

يوم قريظة فكان من  ملسو هيلع هللا ىلصعرضنا عىل النبي »عنه قال: هللا عن عطية القرظي ريض . 543

 .«أنبت قتل، ومن مل ينبت خيل سبيله، فكنت ممن مل ينبت فخيل سبييل

قۇرەيزە بەنى »: مۇنداق دەيدۇ ئەتىييە قۇرەزىي رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 243
 انالرچىققئەۋرىتىگە تۈك  .ئالدىغا كەلتۈرۈلدۇق نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصغازىتى كۈنى پەيغەمبەر 

 ئەۋرىتىگە تۈك مەن تېخى دى.بىرىلتۈك چىقمىغانالر قويۇپ ئۆلتۈرۈلۈپ، 
 ②«.دىمبىرىلبولغاچقا قويۇپ  چىقمىغانالر قاتارىدىن

 
 باب -68

 بەنى مۇستەلىق غازىتى

أن بني املصطلق يجمعون له،  ملسو هيلع هللا ىلصهللا بلغ رسول  قال: عن محمد بن إسحاق. 544

، فلام سمع بهم رسول ملسو هيلع هللا ىلصوقائدهم الحارث بن أيب رضار أبو جويرية بنت الحارث زوج النبي 

، خرج إليهم حتى لقيهم عىل ماء لهم يقال له املريسيع من ناحية قديد إىل الساحل، ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

و جويرية، بني املصطلق، وقتل الحارث بن أيب رضار أبهللا فتزاحم الناس واقتتلوا، فهزم 

أصاب منهم سبيا  ملسو هيلع هللا ىلصهللا رسوله أبناءهم ونساءهم، وكان رسول هللا وقتل من قتل منهم، ونفل 

كثريا قسمه يف املسلمني، وكان فيام أصاب يومئذ من النساء: جويرية بنت الحارث بن أيب 

 .رضار سيدة نساء قومها

بەنى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق مۇنداق دەيدۇ: . 244
 غاۇالرئ ۋە توپالۋاتقانلىقى قارشى لەشكەر ئۆزىگەلىق قەبىلىسىنىڭ ەمۇست

 ۇھارىس ئىبنى ئەب ئەمرىگە ئالغان جۇۋەيرىيەنىڭ دادىسى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر كېيىن 
ئۇالرغا لەشكەر تارتىپ  دەرھال نىڭ قوماندان بولغانلىقىدىن خەۋەر تېپىپ،زەرار

يدىكى مۇرەيسىئ دەپ ئۇالر قۇدەيد تەرەپتىن ساھىلغا كېتىدىغان جا .چىقتى
 ،رىدائاخى .ئاتىلىدىغان بىر قۇدۇقنىڭ قېشىدا ئۇچرىشىپ قاتتىق ئېلىشتى

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
دېگەن، شۇئەيب « سەھىھ»لبانى ئەھمەد، تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە توپلىغان؛ ئىبنى ھەجەر ۋە ئە ②

 دېگەن.« ئىسنادى سەھىھ، راۋىيلىرى ئىشەنچلىك»ئەرنەئۇت 
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جۇۋەيرىيەنىڭ  .قىلدى مەغلۇبلىق قەبىلىسىنى ەتائاال بەنى مۇستهللا 
تائاال ئۇالرنىڭ هللا  بىلەن بىللە نۇرغۇن ئادەم ئۆلتۈرۈلدى.ىسى ھارىس داد

 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  لىپ بەردى.پەيغەمبىرىگە غەنىيمەت قىبالىلىرىنى -خوتۇن
مۇسۇلمانالرغا تەقسىم قىلىپ  ئۇالردىن ئېلىنغان ئەسىر ۋە غەنىيمەتلەرنى

ئىچىدىكى ئەڭ ئېسىل ئايال  ئەسىرلەرنىڭ ئارىسىدا شۇ قەۋمنىڭ .بەردى
 ①بار ئىدى. جۇۋەيرىيەمۇ
أغار عىل بني  ملسو هيلع هللا ىلصإن النبي »ابن عون قال: كتبت إىل نافع، فكتب إيل عن . 545

املصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى عىل املاء، فقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم، وأصاب 

 .بن عمر، وكان يف ذلك الجيشهللا حدثني به عبد  .«يومئذ جويرية

ئۇ ماڭا  زغانىدىم،ئىبنى ئەۋن مۇنداق دەيدۇ: مەن نافىئقا خەت يا. 242
بەنى مۇستەلىق قەبىلىسىگە  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر»مۇنداق دەپتۇ:  خەت يېزىپ جاۋاب

ماللىرىنى -چارۋا بولۇپ،ھۇجۇم قىلدى. ئۇالر بۇنىڭدىن خەۋەرسىز 
، ۈپئۆلتۈر جەڭگە يارايدىغانلىرىنىئۇالردىن  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ۋاتاتتى. ۇسۇغۇر
لىرىنى ئەسىر ئالدى. ئايالى جۇۋەيرىيەنىمۇ شۇ كۈنى ئەسىر لىبا-خوتۇن

  .«ئالغانىدى
ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما سۆزلەپ بۇ ۋەقەلىكنى ماڭا 

 ②بەرگەن چۈنكى ئۇ شۇ قوشۇندا بار ئىدى.
عنها قالت: وقعت جويرية بنت الحارث بن املصطلق يف هللا عن عائشة ريض . 546

سهم ثابت بن قيس بن شامس، أو ابن عم له فكاتبت عىل نفسها، وكانت امرأة مالحة تأخذها 

يف كتابتها فلام قامت عىل  ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنها فجاءت تسأل رسول هللا يض العني، قالت: عائشة ر 

سريى منها مثل الذي رأيت فقالت يا  ملسو هيلع هللا ىلصهللا الباب فرأيتها كرهت مكانها وعرفت أن رسول 

أنا جويرية بنت الحارث وإمنا كان من أمري ما ال يخفى عليك وإين وقعت يف هللا: رسول 

سهم ثابت بن قيس بن شامس وإين كاتبت عىل نفيس فجئتك أسألك يف كتابتي فقال رسول 

نك كتابتك أؤدي ع»؟ قال: هللاقالت: وما هو يا رسول « فهل لك إىل ما هو خري منه؟: »ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

قد تزوج جويرية،  ملسو هيلع هللا ىلصهللا أن رسول  -تعني الناس  -قالت: قد فعلت، قالت: فتسامع « وأتزوجك

فام رأينا امرأة  ملسو هيلع هللا ىلصهللا فأرسلوا ما يف أيديهم من السبي، فأعتقوهم، وقالوا: أصهار رسول 

                                                            
 دېگەن.« راۋىيلىرى ئىشەنچلىك»تەبرانى توپلىغان، ھەيسەمى  ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
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 .كانت أعظم بركة عىل قومها منها، أعتق يف سببها مائة أهل بيت من بني املصطلق

ئەنھا مۇنداق دەيدۇ: )ئولجا تەقسىم قىلىنغاندا(  رەزىيەلالھۇئائىشە . 246
سابىت ئىبنى قەيس ئىبنى  جۇۋەيرىيەھارىس ئىبنى مۇستەلىقنىڭ قىزى 

ئۇ ئايال  ندى.ياكى ئۇنىڭ تاغىسىنىڭ ئوغلىغا تەقسىم قىلىشەمماسقا 
 قىلىش دبەدىلىگە ئۆزىنى ئازا بىرىشپۇل تېپىپ(  اردادئىشلەپ )مەلۇم مىق

شتى. ئۇ، كۆرگەنال كىشىنىڭ كۆزى ىخوجايىنى بىلەن كېل دەھەققى
 دەك دەرىجىدە چىرايلىق ئايال ئىدى. ىچۈشك

ئىشىك  ۋە ياردەم سوراپ كەلدى دىن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئۇ ئايال  بىر كۈنى
)كۈندەشلىكىمدىن( ئۇنىڭ ئىشىك مەن ئۇ ئايالنى كۆرۈپال تۈۋىدە تۇردى. 

 مبەرەيغەپجامالىنى گۈزەل چۈنكى ئۇ ئايالنىڭ  ئالدىدا تۇرۇشىنى ياقتۇرمىدىم.
ئۇ  .بىلەتتىمكۆرىدىغانلىقىنى  نىڭمۇ خۇددى مەن كۆرۈپ تۇرۇۋاتقاندەكال ملسو هيلع هللا ىلص

مېنىڭ بۇ  بولىمەن، ئى رەسۇلۇلالھ! مەن جۇۋەيرىيە بىنتى ھارىس» ئايال:
مەن سابىت  ئوبدان بىلىسەن.ئەھۋالغا چۈشۈپ قېلىشىمنىڭ سەۋەبىنى 

ۇل پ)ئىشلەپ مەن  ىدىم،ى شەمماسقا تەقسىم قىلىنغانئىبنى قەيس ئىبن
دىن ەنشۇڭا س .قىلىشقا ئۇنىڭ بىلەن كېلىشتىم دمنى ئازاۈبېرىپ ئۆز (تېپىپ

ئۇنىڭدىنمۇ ياخشىراق بىرەر : »ملسو هيلع هللا ىلصر دېدى. پەيغەمبە« ياردەم سوراپ كەلدىم
 ئى رەسۇلۇلالھ!» . ئۇ ئايال:ەپ سورىدىد «ئىشنى قىلىشقا قانداق قارايسەن؟

 تۆلەپ،مەن سېنىڭ قەرزىڭنى : »ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر ،دىگەنىدې« ئىش؟ قانداق ئۇ
دېدى. « لىمەنبولىدۇ، مەن قوشۇ» دېدى. ئۇ ئايال: «سېنى نىكاھىمغا ئاالي

نىڭ جۇۋەيرىيەنى نىكاھىغا ئالغانلىقىنى  ملسو هيلع هللا ىلصر كىشىلەر پەيغەمبەكېيىن 
رى باجىلى-نىڭ قۇدا ملسو هيلع هللا ىلص بۇالر پەيغەمبەر» :قوللىرىدىكى ئەسىرلەرنى ،ئاڭالپ

. بىز ئۆز قەۋمىگە بۇ ئايالدەك ىۋەتتىقىل ددېيىشىپ، ئازا «پتۇلۇپ قابو
 مۇشۇ ئايالنىڭ سەۋەبىدىن بەنى .مەنپەئەت يەتكۈزگەن بىرەر ئايالنى كۆرمىدۇق

 ①.ىدۋېتىلقىلى دمۇستەلەق قەبىلىسىدىن ئەسىرگە چۈشكەن يۈز ئائىلە ئازا
 

 باب -69

                                                            
 دېگەن.« ھەسەن»ئەلبانى ۋە شۇئەيب ئەرنەئۇت ئەبۇ داۋۇد، ئەھمەد ۋە ئىبنى ھىببان توپلىغان؛  ①
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 زىقەرەد غازىتى

عنه قال: خرجت من املدينة ذاهبا نحو الغابة، هللا ريض  األكوععن سلمة بن . 547

حتى إذا كنت بثنية الغابة، لقيني غالم لعبد الرحمن بن عوف، قلت: ويحك ما بك؟ قال: 

قلت: من أخذها؟ قال: غطفان، وفزارة فرصخت ثالث رصخات أسمعت  ملسو هيلع هللا ىلصأخذت لقاح النبي 

حتى ألقاهم، وقد أخذوها، فجعلت أرميهم،  ما بني البتيها: يا صباحاه يا صباحاه، ثم اندفعت

 وأقول:

 ،أنا ابن األكوع

 .واليوم يوم الرضع

ا فقلت: ي ملسو هيلع هللا ىلصفاستنقذتها منهم قبل أن يرشبوا، فأقبلت بها أسوقها، فلقيني النبي 

يا »إن القوم عطاش، وإين أعجلتهم أن يرشبوا سقيهم، فابعث يف إثرهم، فقال: هللا رسول 

 «.إن القوم يقرون يف قومهمابن األكوع: ملكت، فأسجح 

مەن )تاڭ سەھەردە( : مۇنداق دەيدۇ سەلەمە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 247
 مەدىنىدىن يۇلغۇنلۇققا قاراپ يولغا چىقتىم. يۇلغۇن داۋىنىغا كەلگەندە

 قالدى. مەن ئۇنىڭغا:  ھمان ئىبنى ئەۋفنىڭ خىزمەتچىسى ئۇچراپائابدۇر
 قۇ، ساڭا نېمە بولدى؟ ـــ دېسەم، ئۇ: ـــ ھالىڭ خاراب

ـ پەيغەمبەر  ـ سېغىن تۆگىلىرى بۇالپ كېتىلدى نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصــ  ەن:م دېدى.، ــ
 :دېسەم، ئۇـــ كىم بۇالپ كەتتى؟  ـــ
ـ  ـ ، لىسىنىڭ ئادەملىرىىۋە فەزارە قەبفان ەغەتــ شۇنىڭ بىلەن، دېدى. ــ

 ۈچ قېتىم:ئمەن مەدىنە خەلقى ئاڭلىغۇدەك قىلىپ يۇقىرى ئاۋازدا 
ـ  ـ  دۈشمەن ھۇجۇم قىلدى!ــ ئاندىن ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن   توۋالپ، دەپــ

ناھايىتى تېز سۈرئەتتە قوغلىدىم. ئۇالر تۆگىلەرنى راستىنال بۇالپ كەتكەن 
 تىشىپ بېرىپ:ن بىر يەردە توختىغانىكەن. مەن يىبولۇپ، سۇ ئىچىش ئۈچۈ

 مەنكى ئەكۋەئ ئوغلىمەن،
 قالقىنى.دىن ئىسالمنىڭ 

 بۈگۈن دۈشمەن تېتىيدۇ،
 ھاالكەتنىڭ تەمىنى

ئېتىپ، سۇ ئىچىشكىمۇ پۇرسەت بەرمەي تۆگىلەرنى ئۇالرغا ئوق  ،نىمچەدېگى
 يولدا ماڭا دە، تۆگىلەرنى ھەيدەپ ئارقىمغا قايتتىم.-ئۇالردىن قايتۇرۇۋالدىم
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 :ئۇچرىغان ئىدى، مەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ەن ئۇالرنىڭ سۇ ئىچىشىگە پۇرسەت ، مئى رەسۇلۇلالھ! دۈشمەن ئۇسسۇز ـــ

ـ ، كىنبەرمەي قوغلىۋەتتىم، ئۇالرنىڭ كەينىدىن قوغالشقا ئادەم ئەۋەت  ،سەمدېــ
 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

ر ئۇال ،قىلدىڭ، بولدى قىل مەغلۇبھېلىمۇ ئۇالرنى  !ئەكۋەئئىبنى ئى ـــ 
 ـــئاللىبۇرۇن مەھەللىسىگە بېرىپ بولدى، شۇ تاپتا ئۇالر مېھمان بولۇۋاتىدۇ، 

 ①دېدى.
بظهره مع رباح غالم هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعث رسول  :عنه قالهللا ريض  عن سلمة بن األكوعو . 548

فلام أصبحنا إذا عبد  ،وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظهر ،وأنا معه ،هللا ملسو هيلع هللا ىلصرسول 

فقلت يا  :قال ،وقتل راعيه ،فاستاقه أجمع ،هللا ملسو هيلع هللا ىلصالرحمن الفزاري قد أغار عىل ظهر رسول 

أن املرشكني قد أغاروا هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأخرب رسول هللا خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد  ،رباح

 !فاستقبلت املدينة فناديت ثالثا يا صباحاه ،ثم قمت عىل أكمة :قال .عىل رسحه

  :ثم خرجت يف آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز أقول

 ،أنا ابن األكوع

 .واليوم يوم الرضع

قلت  :قال ،يف رحله حتى خلص نصل السهم إىل كتفهفألحق رجال منهم فأصك سهام 

فإذا رجع إىل  ،ما زلت أرميهم وأعقر بهمهللا فو :قال ،وأنا ابن األكوع واليوم يوم الرضع ،خذها

دخلوا ف ،حتى إذا تضايق الجبل ،ثم رميته فعقرت به ،فجلست يف أصلها ،فارس أتيت شجرة

فام زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق  :قال ،علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة ،يف تضايقه

ثم اتبعتهم  ،إال خلفته وراء ظهري وخلوا بيني وبينههللا ملسو هيلع هللا ىلص من بعري من ظهر رسول هللا 

يستخفون وال يطرحون شيئا إال  ،وثالثني رمحا ،أرميهم حتى ألقوا أكرث من ثالثني بردة

 ،يقا من ثنيةحتى أتوا متضا ،وأصحابههللا ملسو هيلع هللا ىلص جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول 

وجلست عىل  -يعني يتغدون  -فجلسوا يتضحون  ،فإذا هم قد أتاهم فالن بن بدر الفزاري

ما فارقنا منذ غلس هللا هذا الربح و لقينا من :قالوا ؟ما هذا الذي أرى :قال الفزاري ،رأس قرن

 فليقم إليه نفر منكم أربعة. :يرمينا حتى انتزع كل ىشء يف أيدينا. قال

قلت هل  :قال ،فلام أمكنوين من الكالم :قال ، منهم أربعة يف الجبلفصعد إىل :قال

ال  ،ملسو هيلع هللا ىلصوالذي كرم وجه محمد  ،قلت أنا سلمة بن األكوع :قال ؟ومن أنت ،ال :قالوا ؟تعرفوين

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
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 :أنا أظن. قال :قال أحدهم ،وال يطلبني رجل منكم فيدركني ،أطلب رجال منكم إال أدركته

فإذا أولهم  :قال ،يتخللون الشجرهللا ملسو هيلع هللا ىلص فام برحت مكاين حتى رأيت فوارس رسول  ،فرجعوا

 :قال ،وعىل إثره املقداد بن األسود الكندي ،عىل إثره أبو قتادة األنصاري ،األخرم األسدي

احذرهم ال يقتطعوك حتى يلحق  ،يا أخرم :قلت ،فولوا مدبرين :قال ،فأخذت بعنان األخرم

وتعلم أن الجنة حق  ،ه واليوم اآلخرإن كنت تؤمن بالل   ،يا سلمة :لوأصحابه. قاهللا ملسو هيلع هللا ىلص رسول 

عقر ف :قال ،فالتقى هو وعبد الرحمن ،فخليته :قال. فال تحل بيني وبني الشهادة ،والنار حق

بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول عىل فرسه ولحق أبو قتادة فارس رسول 

لتبعتهم أعدو عىل رجىل  ،ملسو هيلع هللا ىلصفوالذي كرم وجه محمد  ،فطعنه فقتله ،بعبد الرحمنهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

وال غبارهم شيئا حتى يعدلوا قبل غروب الشمس  ،ملسو هيلع هللا ىلصحتى ما أرى ورايئ من أصحاب محمد 

 ،فنظروا إىل أعدو وراءهم :قال ،ذو قرد ليرشبوا منه وهم عطاش :إىل شعب فيه ماء يقال له

 ،ويخرجون فيشتدون يف ثنية :قال ،فام ذاقوا منه قطرة -يعني أجليتهم عنه  -فحليتهم عنه 

وأنا ابن األكوع  ،قلت خذها :قال فأعدو فألحق رجال منهم فأصكه بسهم يف نغض كتفه. :قال

 ،أكوعك بكرة ،قلت نعم يا عدو نفسه :قال ؟أكوعه بكرة ،يا ثكلته أمه :قال .واليوم يوم الرضع

ولحقني  :قال ،هللا ملسو هيلع هللا ىلصفجئت بهام أسوقهام إىل رسول  :قال ،وأردوا فرسني عىل ثنية :قال

 هللاثم أتيت رسول  ،فتوضأت ورشبت ،وسطيحة فيها ماء ،عامر بسطيحة فيها مذقة من لنب

قد أخذ تلك اإلبل وكل ىشء هللا ملسو هيلع هللا ىلص فإذا رسول  ،وهو عىل املاء الذي حليتهم عنهملسو هيلع هللا ىلص 

وإذا بالل نحر ناقة من اإلبل الذي استنقذت من  ،ةوكل رمح وبرد ،استنقذته من املرشكني

خلني  ،هللارسول  قلت يا :قال ،من كبدها وسنامهاهللا ملسو هيلع هللا ىلص وإذا هو يشوي لرسول  ،القوم

ول فضحك رس :قال ،فال يبقى منهم مخرب إال قتلته ،فأنتخب من القوم مائة رجل فأتبع القوم

ي والذ ،نعم :. قلت«كنت فاعال يا سلمة أتراك»فقال:  ،حتى بدت نواجذه يف ضوء النارهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

نحر  :فقال ،فجاء رجل من غطفان :. قال«إنهم اآلن ليقرون يف أرض غطفان»أكرمك. فقال: 

أتاكم القوم فخرجوا هاربني. فلام  :فقالوا ،لهم فالن جزورا فلام كشفوا جلدها رأوا غبارا

 «.رجالتنا سلمةكان خري فرساننا اليوم أبو قتادة وخري »هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أصبحنا قال رسول 

 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر سەلەمە ئىبنى ئەكۋەئ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 248
باھ رەمەنمۇ شۇ چاغدا  رەباھتىن يايالققا ئەۋەتتى.خىزمەتچىسى  تۆگىلىرىنى

تەلھەنىڭ ئېتىنى تۆگە بىلەن بىللە ئوتلىتىشقا ئېلىپ  بىلەن بىللە بولۇپ،
باستۇرۇپ كېلىپ، ئابدۇراھمان فەزارى  ئەتىسى تاڭ سەھەردە چىققان ئىدىم.

 پبۇال ڭ ھەممىسىنىتۆگىلىرىنىپادىچىسىنى ئۆلتۈرۈپ، نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
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 باھقا:ەمەن ر ھەيدەپ كەتتى.
ۋە  رلھە ئىبنى ئۇبەيدۇلالھقا يەتكۈزۈپ بەەباھ! بۇ ئاتنى ئېلىپ تەئى ر —

بىر دۆڭگە  ېدىم. ئاندىند —گە ئەھۋالالرنى خەۋەر قىلغىن،  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 :قاراپچىقىپ مەدىنىگە 

 دىم ۋە:دەپ ئۈچ قېتىم توۋلى —دۈشمەن ھۇجۇم قىلدى!  —
 مەنكى ئەكۋەئ ئوغلىمەن،
 دىن ئىسالمنىڭ قالقىنى.
 بۈگۈن دۈشمەن تېتىيدۇ،
 ھاالكەتنىڭ تەمىنى.

ئۇالردىن  ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن ئىز قوغالپ ماڭدىم. دەپ بېيىت ئوقۇغاچ
 ەن:م .ئوق ئۇنىڭ تارغىقىغا تەگدى ئوق ئاتقانىدىم،تىشىۋېلىپ ىيبىرىگە 
مەن ئەكۋەئنىڭ ئوغلىمەن، بۈگۈن سەن پەسكەشلەرنىڭ  !مانا ئالە —

 دېدىم. —ھاالكەت كۈنىدۇر، 
ئۇالرغا توختىماي ئوق ئېتىپ، ئاتلىرىنى  ،بىلەن قەسەمكى هللا

ىپ ناۋادا ئاتلىق بىرەرسى ئارقىغا بۇرۇلۇپ ماڭا ھۇجۇم قىل ئۆلتۈرۈۋەردىم.
ئېتىنى ئېتىپ  ئولتۇرۇپ، ئوققىلىپ  ى دالدادەرەخندەرھال  كەلسە،

ىڭ ەندە تاغنگرغا كىرتاغ يولى تارىيىپ چىغىر يولال اندىنئ ئۆلتۈرۈۋېتەتتىم.
شۇ تەرىقىدە ئۇالرنىڭ  ئەنە مىالتتىم.دوئۈستىگە چىقىپ ئۇالرغا تاش 

رىنى ىلتۆگىنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصدۈم. ئۇالر ئاخىرى پەيغەمبەر دىن قوغالپ يۈرسىئارقى
تاشالپ قاچقىلى تۇردى، مەنمۇ تۆگىلەرنى ئارقامدا قالدۇرۇپ، داۋاملىق ئوق 

يۈكىنى ئۇالر  ئاتقان ھالدا ئۇالرنىڭ كەينىدىن قوغالپ مېڭىۋەردىم.
غا تال ئوتتۇزكېچەك ۋە -ن كىيىمغا يېقىقۇر ش ئۈچۈن ئوتتۇزىتىيېنىكل

غان نەرسىلەرنىڭ تاشالپ ماڭئۇالر . تاشالپ ماڭدى ىلىرىنىيېقىن نەيز
تاش بىلەن ەرنىڭ بىلىۋېلىشى ئۈچۈن ۋە ساھابىل ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ھەممىسگە

بىر چاغدا تاغ قاپتىلىغا كېلىپ قالدى،  ئۇالرھەتتا  بەلگە قويۇپ ماڭدىم.
ئۇالر ئولتۇرۇپ چۈشلۈك  .كەلدى نىڭ ئوغلىمۇئۇالرنىڭ قېشىغا بەدر فەزارى

تۆپىلىككە چىقىپ بىر  مەنمۇگەچ پاراڭلىشىشقا باشلىدى. تاماق يې
 :دىنەزارى ئۇالرئولتۇردۇم. ف
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 دى، ئۇالر:ېدەپ سورىۋ —؟ سىلەرگە نېمە بولدى —
تاڭ يورىغاندىن باشالپ بىزدىن نېرى  ئادەم بېشىمىزغا باال بولدى. بۇ —

قولىمىزدىكى ھەممە نەرسىنى ئېلىۋالدى،  قوغالۋاتىدۇ،كەتمەي ئوق ئېتىپ 
 فەزارى: دېيىشتى. —

 .ىدېد —ى تۆپىلىككە چىقىپ ئۇنىڭغا بىر نېمە دېسۇن، تۆت كىش —
 تۆپىلىككە ياماشقىلى تۇردى.ئۇالردىن تۆت كىشى مەن بار شۇنىڭ بىلەن، 

 :ئۇالر يېقىنالپ گېپىمنى ئاڭلىغۇدەك يەرگە كەلگەندە، مەن
 ، ئۇالر:ەپ سورىدىمد —مېنى تونۇمسىلەر؟  —
 :دېيىشتى، مەن —؟ سەنياق، كىم —
يۈزىنى ھۆرمەتلىك نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصمۇھەممەد  بولىمەن. كۋەئەئىبنى ئسەلەمە  —

زمۇ ئۇ ھەرگى بىلەن قەسەمكى، قايسىڭالرنى قوغلىسام نىڭ نامىقىلغان زات
ھېچقايسىڭالر  ماقچى بولساڭالرمېنى تۇت قېچىپ قۇتۇاللمايدۇ ئەمما

 دېدىم، ئۇالردىن بىرى: —ەلمەيسىلەر، يىتىش
 دېدى. —، ھەقىقەتەن شۇنداقكەن —
. مەن جايىمدا مىدىرلىماي ئۇالر قايتىپ چۈشۈپ كەتتى ،ۇنىڭ بىلەنش
 زارلىقنىڭدەرەخ ڭنىڭ ئاتلىق قوشۇنلىرىنى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  شۇ ئارىدا، تۇردۇم.

ئەخرەم ئەسەدى، ئۇنىڭ  ئەڭ باشتا دۈم.كۆر ئارىسىدا كېلىۋاتقانلىقىنى
ئىبنى ئەسۋەد دىن مىقداد سىئەبۇ قەتادە ئەنسارى، ئۇنىڭ ئارقى ندىسىئارقى

مەن  .شۇنىڭ بىلەن دۈشمەنلەر قېچىپ كېتىشتى ەلگەنىدى.كىندى ك
 :ۇپ تۇرۇپچۇلۋۇرىدىن تۇت ئېتىنىڭ ئەخرەمنىڭ

كەلگۈچە  يىتىپۋە ساھابىلەر  ملسو هيلع هللا ىلصئى ئەخرەم! دىققەت قىل، پەيغەمبەر  —
 دېسەم، ئۇ: —ۋېتىپ قالمىسۇن، ۈسېنى ئۆلتۈر ئۇالر

ۋە  ، جەننەتسەڭە ئىمان كەلتۈرقا ۋە ئاخىرەتكهللائى سەلەمە! سەن  —
 دېدى، —مىغىن! توس ىد بولۇشتىنھەاخنى ھەق دەپ بىلسەڭ، مېنى شزدو

پ ىئۇ بېرىپ ئابدۇراھمان بىلەن ئېلىش .ۋەتتىمۇمەن ئۇنى قوي شۇنىڭ بىلەن
سانجىپ شەھىد نەيزە  ڭغائابدۇراھمان ئۇنى لېكىن ئېتىنى ئۆلتۈردى

 ملسو هيلع هللا ىلصر پەيغەمبە قاچماقچى بولغانىدى، مىنىپنىڭ ئېتىغا ئۇئاندىن  قىلىۋەتتى.
پ نەيزە ۋېلىىيىتىش ۇنىڭغائرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ قەتادە  چەۋەندازى نىڭ
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  .ۋەتتىۈئۆلتۈربىلەن 
بىلەن  نىڭ نامىيۈزىنى ھۆرمەتلىك قىلغان زاتنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصمۇھەممەد 

)مەن بەك  .مدۈيۈگۈر ئارقىسىدىن پىيادەقەسەمكى، مەن دۈشمەننىڭ 
ەن بولغاچقا( ئارقامدىن كېلىۋاتقان ساھابىلەرنىڭ بىرىنىمۇ، ئىلگىرىلەپ كەتك

كۈن ئولتۇراي  .كۆرمىدىم ننىمۇتوزا-چاڭھەتتا ئۇالرنىڭ ئايىغىدىن چىققان 
دەپ قالغان ۋاقىتتا، دۈشمەن زىقەرەد دەپ ئاتىلىدىغان سۇلۇق جىلغىغا 

باردى ۋە قاتتىق چاڭقاپ كەتكەنلىكى ئۈچۈن سۇ ئىچمەكچى  يىتىپ
ۈپ رمېنىڭ ئارقىسىدىن يۈگۈرۈپ كېلىۋاتقانلىقىمنى كۆلېكىن  بولۇشقانىدى

بىر تامچىمۇ سۇ ئىچمەلمەي يەنە قاچتى ۋە ئېگىز بىر تۆپىلىككە قاراپ 
ۈرىسىنى م ىۋېلىپيىتىشمەن يۈگۈرۈپ بېرىپ بىرسىگە  يامىشىشقا باشلىدى.

 :پ تۇرۇپ ئوق ئاتتىم ۋەچەنلە
مەن ئەكۋەئنىڭ ئوغلىمەن، بۈگۈن سەن پەسكەشلەرنىڭ  !مانا ئالە —

 دېدىم، ئۇ: —ھاالكەت كۈنىدۇر، 
 ،ېگەنىدىد —؟ ئەتىگەنكى ئەكۋەئمۇسەنۋۇي ئانىسى ئۆلگۈر، يەنە شۇ  —

 مەن:
 —ئەتىگەنكى ئەكۋەئىڭمەن،  !دۈشمىنى جېنىڭنىڭ ئى ئۆز شۇنداق، —
 دېدىم.

 تاغ يولىدا ئىككى تۇياق ئاتنى تاشالپ قاچتى.ئۇالر قىلىپ، شۇنداق 
ئالدىغا قاراپ قايتىپ نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئېلىپ ئاتنى تۇياق مەن ئۇ ئىككى 

، سۈت تۇلۇمدابىر ىپ كەلدى. ئۇ يىتىشئامىر ماڭا شۇ ئارىدا، تاغام  ماڭدىم.
 ئالدىم. سۈتنى ئىچىپ، سۇدا تاھارەت .ا سۇ ئەكەلگەن ئىكەنتۇلۇمدبىر  يەنە

زىقەرەدتىكى سۇلۇق  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر قېشىغا كەلدىم. نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئاندىن 
ەيزە ن قارىسام، مەن مۇشرىكالردىن تارتىۋالغان تۆگە، جىلغىدا تۇرۇۋاتقانىكەن؛

مەن بىالل  كېچەكلەرنىڭ ھەممىسىنى يىغىپ كەپتۇ.-ۋە كىيىم
بىلەن لوكىسىنى غۇزالپ، ئۇنىڭ جىگىرى وتۆگىدىن بىرنى بقايتۇرۇۋالغان 

 مەن: رىۋېتىپتۇ.ىشۇرۇپ بۇپقىلىپ كاۋاپ  گە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ساھابىلەردىن يۈز ئادەمنى  گىن،ئى رەسۇلۇلالھ! ماڭا ئىجازەت بەر —

 —قويماي قىرىپ تۈگىتىۋېتەي، تالالپ، ئۇالرنى قوغالپ بېرىپ بىرىنىمۇ 
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كۈلۈپ كەتتى. ھەتتا ئۇنىڭ چىشلىرى ئوت يورۇقىدا  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر دېسەم، 
 :كۆرۈنۈپ قالغانىدى. ئۇ

 ، مەن:دېگەنىدى — شۇنداق قىالمتىڭ؟راستىنال ئى سەلەمە!  —
كى، ھۆرمەتلىك قىلغان زات بىلەن قەسەم-ھەئە، سېنى ئىززەت —

 :ملسو هيلع هللا ىلص. پەيغەمبەر دېدىم —، راستىنال شۇنداق قىلىمەن
 دېدى. —ىدۇ، زېمىنىدا مېھمان قىلىنىۋاتفان ەتئۇالر ھازىر غ —

شۇ ئارىدا، غەتفان تەرەپتىن بىر ئادەم كەلدى. ئۇنىڭ ئېيتىشىچە، 
ئۇالر ئۈچۈن تۆگە بوغۇزالپ، تېرىسىنى چىقىرىۋاتقان ۋاقىتتا  بىرەيلەن

ي! مەدىنىلىكلەر ھو» ننى كۆرۈپ:توزا–چاڭكۆتۈرۈلگەن يىراقتىن 
 پتۇ.ىقېچىپ كېت دېيىشىپ« ئارقىمىزدىن قوغالپ كەپتۇ

 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ئەتىسى سەھەردە
 ىكىلئەڭ ياخشىسى ئەبۇ قەتادە، پىياد چەۋەندازلىرىمىزنىڭ كىبۈگۈن —

 ①دېدى. —دۇر، مىزنىڭ ئەڭ ياخشىسى سەلەمەئەسكەرلىرى
 

 باب -71

 خەيبەر غازىتى

إىل خيرب، فرسنا ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: خرجنا مع النبي هللا عن سلمة بن األكوع ريض . 549

فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر أال تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجال شاعرا،  ليال،

 فنزل يحدو بالقوم يقول:

 ،اللهم لوال أنت ما اهتدينا

 .وال تصدقنا وال صلينا

 ،فاغفر فداء لك ما أبقينا

 .وثبت األقدام إن القينا

 ،وألقني سكينة علينا

 .إنا إذا صيح بنا أبينا

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①
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، قالوا: عامر بن األكوع، «؟من هذا السائقهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »عولوا علينا، فقال رسول وبالصياح 

  .، لوال أمتعتنا بههللاقال رجل من القوم: وجبت يا نبي هللا« يرحمه »قال: 

، تعاىل فتحها عليهمهللا فأتينا خيرب فحارصناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم إن 

ما ملسو هيلع هللا ىلص: »دوا نريانا كثرية، فقال النبي فلام أمىس الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم، أوق

قالوا: لحم حمر « عىل أي لحم؟»قالوا: عىل لحم، قال: « هذه النريان عىل أي يشء توقدون؟

، أو نهريقها هللا، فقال رجل: يا رسول «أهريقوها واكرسوهاملسو هيلع هللا ىلص: »اإلنسية، قال النبي 

 «. أو ذاك»ونغسلها؟ قال: 

ناول به ساق يهودي ليرضبه، ويرجع ذباب فلام تصاف القوم كان سيف عامر قصريا، فت

و وههللا ملسو هيلع هللا ىلص سيفه، فأصاب عني ركبة عامر فامت منه، قال: فلام قفلوا قال سلمة: رآين رسول 

ملسو هيلع هللا ىلص: قلت له: فداك أيب وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله؟ قال النبي « ما لك»آخذ بيدي، قال: 

د مجاهد، قل عريب مىش بها إنه لجاه -وجمع بني إصبعيه  -كذب من قاله، إن له ألجرين »

 .«مثله

 پەيغەمبەرەلەمە ئىبنى ئەكۋەئ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: بىز س. 249
بىلەن بىرلىكتە خەيبەرگە بارماقچى بولۇپ كېچىدە يولغا چىقتۇق. بىر  ملسو هيلع هللا ىلص

 ە:ئادەم ئامىر ئىبنى ئەكۋەئك
ئامىر ـــ دېدى. ھېلىقى شېئىرلىرىڭدىن بىزگە ئوقۇپ بەرمەمسەن؟!  ـــ

شائىر ئىدى. ئۇ ئۇلىغىدىن چۈشۈپ، ئۇلىغىنى كۆپچىلىك بىلەن بىرلىكتە 
 ھەيدىگەچ:

 رەببىمىز سەن بولمىساڭ تاپماس ئىدۇق ھىدايەت،
 مىدۇر زاكات، ناماز، ئىبادەت.ېبىلمەس ئىدۇق ن

 قىلغىن بىزگە مەغپىرەت، ،پىدا بولسۇن جېنىمىز
 اسارەت.نېسىپ ئەيلە جئېلىشقاندا ياۋ بىلەن 

 سائادەت، ،اتا قىلغىن بىزلەرگە خاتىرجەملىكئ
 .چ ئىتائەتېمىز ھيقىلما ياۋ گۇناھقا ئۈندىسە

 :ملسو هيلع هللا ىلصدەپ بېيىت ئوقۇدى. بۇنى ئاڭلىغان پەيغەمبەر 
تۆگىلەرنى ھەيدەپ ماڭغان ئاۋۇ كىشى كىم؟ ـــ دەپ سورىغانىدى،  ـــ

 ساھابىلەر:
 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ـــ ئامىر ئىبنى ئەكۋەئ، ـــ دەپ جاۋاب بەردى. 
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ئۇنىڭغا رەھمەت قىلسۇن! ـــ دېدى. شۇنىڭ بىلەن ئارىدىن هللا ـــ 
 بىرەيلەن:

ـ ئى رەسۇلۇلالھ! سېنىڭ دۇئايىڭ )يەنى شەھىد بولۇش( ئۇنىڭغا نېسىپ  ــ
بولدى. كاشكى، بىزنى ئۇنىڭ بىلەن بىر مەزگىل بىللە بولغىلى قويغان 

 ـــ دېدى. بولساڭ!
باردۇق ۋە ئۇالرنى مۇھاسىرىگە  يىتىپشۇنداق قىلىپ، بىز خەيبەرگە 

ئالدۇق. )شۇ كۈنلەردە( بىز قاتتىق ئاچارچىلىققا دۇچار بولدۇق. نىھايەت، 
بىزگە خەيبەرنى فەتىھ قىلىپ بەردى. خەيبەر فەتىھ بولغان كۈنى كەچتە هللا 

 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر نۇرغۇن يەرگە ئوت يېقىلدى. 
مىگە ئوت يېقىۋاتىسىلەر؟ ـــ دەپ سورىغانىدى، ـــ بۇ نېمە ئوت؟ نې

 ساھابىلەر:
 يەنە: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ـــ گۆش پىشۇرۇشقا، ـــ دېدى. 

 ـــ قايسى گۆشنى؟ ـــ دەپ سورىغانىدى، ساھابىلەر:
 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ـــ يەرلىك ئېشەكنىڭ گۆشىنى، ـــ دېدى. 

 :بىرەيلەن ـــ گۆشنى تۆكۈۋېتىپ، قازانالرنى چېقىۋېتىڭالر! ـــ دېدى.
ـــ ئى رەسۇلۇلالھ! گۆشنى تۆكۈۋېتىپ، قازانالرنى يۇيۇۋەتسەك بولمامدۇ؟ 

 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ـــ دەپ سورىغانىدى، 
 ـــ يۇيۇۋەتسەڭالرمۇ مەيلى، ـــ دېدى.

)مۇسۇلمانالر بىلەن خەيبەر يەھۇدىيلىرى( ئىككى تەرەپ ئۇرۇش ئۈچۈن 
ينىڭ پاچىقىنى چاپماقچى سەپ تارتقاندا، ئامىر ئىبنى ئەكۋەئ بىر يەھۇدى

بولۇپ قىلىچ ئۇرغانىدى ئەمما ئۇنىڭ قىلىچى قىسقا بولغانلىقتىن 
قىلىچنىڭ ئۇچى ئۆزىگە يېنىپ كېلىپ، تىزىنىڭ لېپىكىگە تېگىپ كەتتى 

پەيغەمبەر ۋە شۇ جاراھىتى بىلەن ئۆلۈپ كەتتى. خەيبەردىن قايتقان چاغدا، 
مېنىڭ سۇلغۇن ھالەتتە تۇرغىنىمنى كۆرۈپ مېنىڭ قولۇمنى سىقىپ  ملسو هيلع هللا ىلص

 تۇرۇپ:
 ـــ ساڭا نېمە بولدى؟ ـــ دەپ سورىدى. مەن:

ئامىرنىڭ ئەمىلى بىكار »ئانام ساڭا پىدا بولسۇن! كىشىلەر: -ـــ ئاتا
 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر دېيىشىۋاتىدۇ، ـــ دېگەنىدىم، « بولۇپ كەتتى
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 ېيتىپتۇ، ـــ دېدى ۋە ئىككى بارمىقىنى ـــ ئۇنداق دېگەنلەر يالغان ئ
 جۈپلەپ تۇرۇپ:

ـــ ئۇنىڭغا ئىككى ئەجىر بار. ئۇ بىر تىرىشچان مۇجاھىد ئىدى. ئەرەبلەر 
 ①ئىچىدە ئۇنىڭدەك كىشى ئاز تېپىلىدۇ، ـــ دېدى.

، ما لبثنا إال ثالث ليال حتى خرجنا هللاعنه قال: فوهللا عن سلمة بن األكوع ريض و . 551

  :قال: فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم ملسو هيلع هللا ىلصهللا إىل خيرب مع رسول 

 ما اهتدينا، هللا ه لوال تالل  

 .وال تصدقنا وال صلينا

 ونحن عن فضلك ما استغنينا، 

 فثبت األقدام إن القينا،   

 .وأنزلن سكينة علينا

، قال: وما استغفر «غفر لك ربك»قال: أنا عامر، قال: « من هذا؟: »ملسو هيلع هللا ىلصهللا فقال رسول 

إلنسان يخصه إال استشهد، قال: فنادى عمر بن الخطاب وهو عىل جمل له:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا رسول 

، لوال ما متعتنا بعامر، قال: فلام قدمنا خيرب، قال: خرج ملكهم مرحب يخطر هللايا نبي 

 بسيفه، ويقول:

  ،ين مرحبقد علمت خيرب أ 

 ،شايك السالح بطل مجرب

 .إذا الحروب أقبلت تلهب

 قال: وبرز له عمي عامر، فقال:

  ،قد علمت خيرب أين عامر

  .شايك السالح بطل مغامر

قال: فاختلفا رضبتني، فوقع سيف مرحب يف ترس عامر، وذهب عامر يسفل له، فرجع 

: فخرجت، فإذا نفر من أصحاب سيفه عىل نفسه، فقطع أكحله، فكانت فيها نفسه، قال سلمة

وأنا أبيك، فقلت: يا  ملسو هيلع هللا ىلصيقولون: بطل عمل عامر، قتل نفسه، قال: فأتيت النبي  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

قال: قلت: ناس من أصحابك، « من قال ذلك؟: »ملسو هيلع هللا ىلصهللا ، بطل عمل عامر؟ قال رسول هللارسول 

ألعطني »، ثم أرسلني إىل عيل وهو أرمد، فقال: «كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتني»قال: 

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
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، قال: فأتيت عليا، فجئت به أقوده -« ورسولههللا يحبه »أو  -« ورسولههللا الراية رجال يحب 

فبسق يف عينيه فربأ وأعطاه الراية، وخرج مرحب،  ملسو هيلع هللا ىلصهللا وهو أرمد، حتى أتيت به رسول 

 فقال:

  ،قد علمت خيرب أين مرحب

 ،شايك السالح بطل مجرب

 .إذا الحروب أقبلت تلهب

 فقال عيل:

  ،الذي سمتني أمي حيدرهأنا 

 ،كليث غابات كريه املنظره

 .أوفيهم بالصاع كيل السندره

 .قال: فرضب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح عىل يديه

نىڭ نامى هللاەلەمە ئىبنى ئەكۋەئ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: س. 224
ۈنال كمەدىنىدە ئۈچ بىلەن قەسەمكى، بىز )زىقەرەد غازىتىدىن قايتىپ كېلىپ( 

تاغام ئامىر  .بىلەن خەيبەرگە چىقتۇق ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  تۇرغاندىن كېيىن،
 :وقۇدىئ قوشۇننىڭ ئارىسىدا مۇنداق دەپ بېيىت

 رەببىمىز سەن بولمىساڭ تاپماس ئىدۇق ھىدايەت،
 مىدۇر زاكات، ناماز، ئىبادەت.ېبىلمەس ئىدۇق ن

 رەھمىتىڭدىن بىھاجەت،هللا! بىز ئەمەسمىز ئى 
 اسارەتئاتا قىلغىن جئېلىشقاندا ياۋ بىلەن 
 سائادەت، ،خاتىرجەملىك ھەمدە نېسىپ ئەيلىگىن

 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر بۇنى ئاڭلىغان 
 :تاغامدى، ېدەپ سورىۋـــ  بۇ كىم بولىدۇ؟ـــ 

 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر . ىدېد ، ـــئامىرـــ مەن 
 ! ـــ دېدى.گۇناھلىرىڭنى مەغپىرەت قىلسۇنهللا ـــ 

تىن بىرەر كىشىنىڭ گۇناھىنى مەغپىرەت قىلىشىنى هللا ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
تىلىسە، شۇ كىشى چوقۇم شەھىد بوالتتى شۇڭا ئۆمەر ئىبنى خەتتاب 

 :رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ تۆگىسىنىڭ ئۈستىدە تۇرۇپ
ـــ ئى رەسۇلۇلالھ! كاشكى، بىزنى ئۇنىڭ بىلەن بىر مەزگىل بىللە 
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 بولغىلى قويغان بولساڭ! ـــ دېدى.
 مەرھەب شەمشىرىنى باشلىقىئۇالرنىڭ  ،كەلگىنىمىزدە ىپيىتخەيبەرگە 

 :ىپ مۇنداق دېدىپۇالڭلىتىپ چىق
 خەيبەر ئارا نامىم مەشھۇر پەھلىۋانمەن،

 ئىسمىم مەرھەب، ئۆزۈم خەيبەر شاھىدۇرمەن.
 قايسى پالۋان ئالسا مەيدان پەرۋايىم يوق،
 قىلىچىمنى ئوينىتىپ يەر چىشلىتۇرمەن.

جاۋاب ىقىپ مۇنداق نىڭغا قارشى مەيدانغا چتاغام ئامىر دەرھال ئۇ
 :قايتۇردى

 قۇلىقىڭنى دىڭ تۇت ئاڭال نامىمدۇر ئامىر،
 ھەممە بىلۇر خەيبەرلىكمەن، قورقماس، باھادىر.
 ئەركەك بولساڭ كەلگىن قېنى ۋۇ تۇزكور ھايۋان،
 ئۆلتۈرەرمەن يا شەھىدمەن ـــ شەرەپلىك ئاخىر.

ىڭ مەرھەبن قاندىن كېيىن،ئېلىش ئىككى مەيدان قاتتىق تۇتۇشۇپ،ئۇالر 
ھۇجۇم ئاستىدىن  ڭغائامىر ئۇنى .لىچى ئامىرنىڭ قالقىنىغا تەگدىىق

 تومۇرى جانئۆزىنىڭ سىيرىلىپ كېتىپ، لىچى ىق قىلماقچى بولۇۋېدى،
 كېسىلىپ كەتتى ۋە شۇ يارىسى بىلەن جان ئۈزدى.

 :ساھابىلەردىن بىر نەچچەيلەن كېيىن مەن سىرتقا چىقسام،
ئۇ ئۆزىنى چۈنكى پ كەتتى، لۇمىرنىڭ ئەمەللىرى بىكار بوئاـــ 

ـ ۋالدى، ۈئۆلتۈر غەمبەر پەيىغان پېتى يىغل ، بۇنى ئاڭالپشىۋاتقان ئىكەنيىدېــ
 نىڭ قېشىغا كېلىپ: ملسو هيلع هللا ىلص

دەپ ـــ پ كەتتىمۇ؟ لۇئامىرنىڭ ئەمەللىرى بىكار بو! رەسۇلۇلالھ ئىـــ 
 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .مدىسورى

 دېدى، مەن: ـــ شۇنداق دەيدۇ؟ ـــ كىم
 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر دېسەم،  ـــ ساھابىلىرىڭدىن بىر نەچچەيلەن، ـــ

ئۇنداق ئەمەس، ئۇنىڭغا  .ۇنداق دېگەن بولسا يالغان سۆزلەپتۇشكىم ـــ 
ئاندىن مېنى ئەلىنى چاقىرىپ  دېدى.ىدۇ، ـــ بىرىلھەسسە ئەجىر  ئىككى

 :ملسو هيلع هللا ىلصمبەر پەيغە كېلىشكە ئەۋەتتى. ئۇنىڭ كۆزى ئاغرىپ قالغانىدى.
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 ۋە هللا كۆرىدىغان، ياخشى رەسۇلىنى نىڭهللا ۋە هللابايراقنى  بۇ ـــ مەن
 .گەنىدىدې رىمەن ، ـــبى كىشىگە كۆرىدىغان ياخشى ئۇنى رەسۇلىمۇ نىڭهللا

 .ئالدىغا باشالپ كەلدىمنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصنى پەيغەمبەر ۇئمەن ئەلىنىڭ قېشىغا بېرىپ، 
 سۈرتۈپ قويغانىدى،مۇبارەك تۈكۈرۈكىنى ئۇنىڭ ئىككى كۆزىگە  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

نى تۇغ ملسو هيلع هللا ىلصشۇنىڭ بىلەن، پەيغەمبەر  .ساقىيىپ كەتتى ئۇنىڭ كۆزلىرى دەرھال
 :يەنە مۇنداق دېدىتۇتقۇزدى، مەرھەب مەيدانغا چىقىپ ئۇنىڭغا 

 خەيبەر ئارا نامىم مەشھۇر پەھلىۋانمەن،
 ئىسمىم مەرھەب، ئۆزۈم خەيبەر شاھىدۇرمەن.

 يوق،قايسى پالۋان ئالسا مەيدان پەرۋايىم 
 قىلىچىمنى ئوينىتىپ يەر چىشلىتۇرمەن.

 :بىرىپئەلىمۇ ئۇنىڭغا جاۋاب 
 ،①ئانام مېنى ئاتاپتۇ نامىمنى ھەيدەر

 ياۋ مەن بىلەن ئېلىشسا يولۋاس ئىكەن دەر.
 گەر دۈشمەنگە ئۇچراشسام قىلماسمەن شەپقەت،
 ئىت جېنىڭغا بىر قىلىچ... ئالالھۇ ئەكبەر!

 .رھەبنىڭ كاللىسىنى تېنىدىن جۇدا قىلدىمە دېگىنىچە بىر قىلىچ ئۇرۇپال
 ②.بولدى ىھفەت داخەيبەر ئۇنىڭ قولى شۇنداق قىلىپ،

خرج إىل خيرب، فجاءها ليال، وكان إذا جاء ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  ،عنههللا عن أنس ريض . 551

قوما بليل ال يغري عليهم حتى يصبح، فلام أصبح خرجت يهود مبساحيهم ومكاتلهم، فلام 

أكرب، خربت خيرب إنا إذا نزلنا ملسو هيلع هللا ىلص: »هللا ، محمد والخميس، فقال النبي هللارأوه قالوا: محمد و

 .«بساحة قوم، فساء صباح املنذرين

 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر: مۇنداق دەيدۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇىبنى مالىك ئەنەس ئ. 221

 پيىتىباردى. ئۇ بىرەر يۇرتقا  يىتىپخەيبەرگە قاراپ يۈرۈش قىلىپ كېچىدە 
بارسا تاڭ ئاتمىغۇچە ھۇجۇم قىلمايتتى. تاڭ ئاتقاندا، تېرىقچىلىق 
سايمانلىرىنى كۆتۈرۈشۈپ )سېپىل سىرتىدىكى( ئېكىنزارلىقىغا چىقىپ 

مۇھەممەد كەپتۇ! مۇھەممەد »كېتىۋاتقان خەيبەر يەھۇدىيلىرى بىزنى كۆرۈپ: 

                                                            
 دېگەن مەنىدە.« شىر»ئەرەبچە سۆز بولۇپ،  ـــھەيدەر  ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
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 دەپ ۋارقىراشقا )ۋە كەينىگە قاراپ قېچىشقا(« قوشۇن باشالپ كەپتۇ!
ئالالھۇ ئەكبەر! خەيبەر ھاالك بولدى. »: ملسو هيلع هللا ىلص باشلىدى. شۇنىڭ بىلەن، پەيغەمبەر

ئاگاھالندۇرۇش  قانداق بىر دۈشمەننىڭ تەۋەلىكىگە كىرىدىكەنمىز،بىز 
 ①دېدى.« گەنلەرنىڭ ئەھۋالى يامان بولىدۇبىرىل

ألعطني هذه »قال يوم خيرب:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه، أن رسول هللا عن سهل بن سعد ريض . 552

، قال: فبات الناس «ورسولههللا ورسوله ويحبه هللا عىل يديه، يحب هللا غدا رجال يفتح الراية 

كلهم يرجو أن  ملسو هيلع هللا ىلصهللا يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلام أصبح الناس غدوا عىل رسول 

رسلوا فأ »يشتيك عينيه، قال: هللا فقيل: هو يا رسول «. أين عيل بن أيب طالب»يعطاها، فقال: 

يف عينيه ودعا له، فربأ حتى كأن مل يكن به وجع، فأعطاه  ملسو هيلع هللا ىلصهللا فأيت به فبصق رسول «. إليه

انفذ عىل رسلك حتى »، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: هللالراية، فقال عيل: يا رسول 

ألن هللا فيه، فوهللا تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إىل اإلسالم، وأخربهم مبا يجب عليهم من حق 

 .«حمر النعم بك رجال واحدا، خري لك من أن يكون لكهللا يهدي 

 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ سەئىد ئىبنى سەھل. 222
ىزگە ب ئارقىلىق قولى ئۇنىڭ هللابايراقنى  بۇ ئەتە مەن» كۈنى: غازىتى خەيبەر
 ۋە هللا كۆرىدىغان، ياخشى رەسۇلىنى نىڭهللا ۋە هللا بېرىدىغان؛ ئۇ، غەلىبە

 ىلەرساھاب. دېدى «بىرىمەن كىشىگە كۆرىدىغان ياخشى ئۇنى رەسۇلىمۇ نىڭهللا
دېگەن خىيال بىلەن  «بېرىدىغاندۇ قايسىمىزغا بايراقنى ئۇ» كېچىنى شۇ

 .كەلدى قېشىغا نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص ساھابىلەر پەيغەمبەر ئاتقاندا، تاڭ ئۆتكۈزۈشتى.
 .قىالتتى ئۈمىد ىشىنىبىرىل ئۆزلىرىگە بايراقنىڭ ئۇ ھەممىسى ئۇالرنىڭ

 ئى» دېگەنىدى، ئۇالر: «قېنى؟ تالىب ئەبۇ ئىبنى ئەلى: »ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
 ئۇنى: »ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر. دېدى «ئاغرىپ قاپتۇ كۆزى ئۇنىڭ! رەسۇلۇلالھ

 . دېدى «ئەۋەتىڭالر ئادەم لىىچاقىرغ
)مۇبارەك(  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر كېلىنگەندە ئېلىپ ئەنھۇ رەزىيەلالھۇ ئەلى

 رەزىيەلالھۇ ئەلى سۈرۈپ، دۇئا قىلغانىدى، كۆزىگە ئىككى تۈكۈرۈكىنى ئۇنىڭ
 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر. كەتتى ساقىيىپ باقمىغاندەك ئاغرىپ ھېچ كۆزلىرى ئەنھۇنىڭ
ر دۈشمەنلە! ئى رەسۇلۇلالھ»: ئەنھۇ رەزىيەلالھۇ ئەلى. بەردى ئۇنىڭغا بايراقنى

 قەدەر ئۇرۇش( كىرگەنگە ئىسالمغا يەنى) بولغانغا ئوخشاش بىزگە تاكى

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
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 چەبارغى زېمىنىغا ئۇالرنىڭ سەن» :ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر دەپ سورىغانىدى، «قىالمدىم؟
 هللائۇالرغا  ۋە چاقىرغىن ئىسالمغا ئۇالرنى ئاندىن ماڭغىن، بىلەن تەمكىنلىك

 ى،قەسەمك بىلەن نامى نىڭهللا ئىسالمدا پەرز قىلغان ئىشالرنى يەتكۈزگىن.
 لقىزىنىڭ سەن سەۋەبلىك بىر كىشىنى ھىدايەت قىلىشى سەن ئۈچۈن هللا

 ②.دېدى «ياخشىدۇر ①تۆگىدىنمۇ
 

 باب -71

 غازىتى ئزاتۇررىقا

يف غزوة ونحن ستة نفر،  ملسو هيلع هللا ىلصعنه قال: خرجنا مع النبي  هللاعن أيب موىس ريض . 553

بيننا بعري نعتقبه، فنقبت أقدامنا، ونقبت قدماي، وسقطت أظفاري، وكنا نلف عىل أرجلنا 

وحدث أبو موىس  .الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع، ملا كنا نعصب من الخرق عىل أرجلنا

 .بهذا ثم كره ذاك، قال: ما كنت أصنع بأن أذكره، كأنه كره أن يكون يشء من عمله أفشاه

 بىلەن ملسو هيلع هللا ىلص بىز پەيغەمبەر»ئەبۇ مۇسا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 223
بىللە غازاتقا چىقتۇق. ئالتە كىشى بىر تۆگىنى نۆۋەتلىشىپ مىنەتتۇق. 

باشلىدى. مېنىڭ ھەر ئىككى پۇتۇم تېشىلىپ، پۇتلىرىمىز تېشىلىشكە 
تىرناقلىرىم چىقىپ كەتتى. شۇنىڭ بىلەن، پۇتلىرىمىزغا التىالرنى 
يۆگىۋالدۇق. شۇ سەۋەبتىن ئۇ غازات زاتۇررىقائ )التا ئورۇۋالغۇچىالر( غازىتى دەپ 

 «.ئاتالدى
ئەبۇ مۇسا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بۇ ھەدىسنى سۆزلەپ بەرگەندىن كېيىن، ئۇنى 

بۇندىن كېيىن )بۇنى ھېچكىمگە( »نى ياقتۇرماي: بىرىشقايتا سۆزلەپ 
قىلغان ئەمىلىنى باشقىالرغا يېيىپ يۈرۈشنى  دېدى. ئۇ« يمەنسۆزلىمە

 ③ياقتۇرمىغاندەك قىالتتى.
إىل ذات الرقاع من نخل، فلقي جمعا  ملسو هيلع هللا ىلصخرج النبي : عنه قالهللا عن جابر ريض . 554

 .ركعتي الخوف ملسو هيلع هللا ىلصمن غطفان، فلم يكن قتال، وأخاف الناس بعضهم بعضا، فصىل النبي 

                                                            
 ئەرەبلەرنىڭ ئەڭ قىممەتلىك مېلى بولۇپ، بۇ يەردە ئەڭ چوڭ ساۋاب كۆزدە تۇتۇلغان. ـــقىزىل تۆگە  ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
 .توپلىغانبۇخارى ۋە مۇسلىم  ③
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)مەدىنىدىن  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر » مۇنداق دەيدۇ: جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 224
 ،دېگەن جايدىن زاتۇررىقائغا چىقىپ ەئىككى كۈنلۈك يىراقلىقتىكى( نەخل

ھەر  گەرچە ئۇرۇش بولمىغان بولسىمۇ .ا ئۇچرىشىپ قالدىفان قوشۇنىغەغەت
 ئىككىشۇ ۋاقىتتا  ملسو هيلع هللا ىلصبىرىنى قورقۇتۇشتى. پەيغەمبەر -بىر ئىككى تەرەپ

 ①.«نامىزى ئوقۇدى خەۋپرەكئەت 
 

 باب -72

 مۇئتە غازىتى

يف غزوة مؤتة زيد  ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنهام قال: أمر رسول هللا بن عمر ريض هللا عن عبد . 555

قال « بن رواحةهللا إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد : »ملسو هيلع هللا ىلصهللا بن حارثة، فقال رسول 

كنت فيهم يف تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أيب طالب، فوجدناه يف القتىل، هللا: عبد 

 .ووجدنا ما يف جسده بضعا وتسعني، من طعنة ورمية

 پەيغەمبەر ما مۇنداق دەيدۇ:ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئابدۇلالھ . 222
ئەگەر زەيد »: لىپە غازىتىغا زەيد ئىبنى ھارىسەنى قوماندان قىمۇئت ملسو هيلع هللا ىلص

ئابدۇلالھ ئىبنى  ،جەئفەر ئۆلتۈرۈلسە ؛جەئفەر قوماندان بولسۇن ،ئۆلتۈرۈلسە
دېدى. مەنمۇ شۇ غازاتقا قاتناشقان ئىدىم. بىز « ۋاھە قوماندان بولسۇنەر

ۇق. تالىبنى ئىزدەپ، ئۆلۈكلەرنىڭ ئىچىدىن تاپت ۇجەئفەر ئىبنى ئەب
 ②نەچچە يېرىگە نەيزە ۋە ئوقيا تەگكەن ئىكەن. 94دەك بولساق، ئۇنىڭ ىغۇقار

نعى زيدا، وجعفرا، وابن رواحة للناس قبل  ملسو هيلع هللا ىلصعنه، أن النبي هللا عن أنس ريض . 556

أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة »أن يأتيهم خربهم، فقال: 

 .«عليهمهللا ، حتى فتح هللاحتى أخذ الراية سيف من سيوف »وعيناه تذرفان: « فأصيب

 ملسو هيلع هللا ىلصر پەيغەمبە مۇنداق دەيدۇ:ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ . 226
 خەۋىرى)شەھىدلىك( ۋاھە قاتارلىقالرنىڭ ەئىبنى رئابدۇلالھ زەيد، جەئفەر ۋە 

 شەھىد ئېلىپزەيد  تۇغنى»ئۇنى كىشىلەرگە يەتكۈزۈپ:  كېلىشتىن بۇرۇن
ھە ۋاەئىبنى ر اندىنئ .شەھىد بولدىئېلىپ ئۇنىڭدىن كېيىن جەئفەر  ،بولدى

                                                            
 .توپلىغانبۇخارى  ①
 .توپلىغانبۇخارى  ②
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ياش  تارامالپدىن ئىككى كۆزىدە، -دېدى« شەھىد بولدىئۇمۇ  ېلىپئ
نىڭ هللا تۇغنى ئاخىرى»)ئاندىن سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ:( . لدىتۆكۈ

 ى )خالىد ئىبنى ۋەلىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى دېمەكچى(قىلىچلىرىدىن بىر
 ①.دېدى« قىلدى نۇسرەت ئاتا–غەلىبەتائاال ئۇالرغا  هللا دە،-ئالدى

يقول: لقد  عنههللا عن قيس بن أيب حازم قال: سمعت خالد بن الوليد ريض . 557

 .انقطعت يف يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فام بقي يف يدي إال صفيحة ميانية

قەيس ئىبنى ئەبۇ ھازم مۇنداق دەيدۇ: مەن خالىد ئىبنى ۋەلىد . 227
مۇئتە غازىتى كۈنى »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان: 

پەقەت يەمەندە سوقۇلغان  ئاخىرىدا مېنىڭ قولۇمدا توققۇز دانە قىلىچ سۇنۇپ،
 ②«.بىر دانە قىلىچ قالغان

 
 باب -73

 غازىتى مەككە فەتھىسى

أنا والزبري، واملقداد، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا ل: بعثني رسول اعنه قهللا عن عيل ريض . 558

قال: فانطلقنا « انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة معها كتاب، فخذوا منها»

تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالظعينة، قلنا لها: أخرجي الكتاب، قالت: ما 

ته من عقاصها، فأتينا به معي كتاب، فقلنا: لتخرجن الكتاب، أو لنلقني الثياب، قال: فأخرج

، فإذا فيه: من حاطب بن أيب بلتعة، إىل ناس مبكة من املرشكني، يخربهم ملسو هيلع هللا ىلصهللا رسول 

، ال هللاقال: يا رسول « يا حاطب، ما هذا؟: »ملسو هيلع هللا ىلصهللا . فقال رسول ملسو هيلع هللا ىلصهللا ببعض أمر رسول 

تعجل عيل، إين كنت امرأ ملصقا يف قريش، يقول: كنت حليفا، ومل أكن من أنفسها، وكان من 

من املهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من  معك

النسب فيهم، أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ومل أفعله ارتدادا عن ديني، وال رضا بالكفر 

، دعني أرضب هللا، فقال عمر: يا رسول «أما إنه قد صدقكم: »ملسو هيلع هللا ىلصهللا بعد اإلسالم، فقال رسول 

اطلع عىل من شهد بدرا فقال: هللا إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل »فقال: عنق هذا املنافق، 

﴿َيا أََيَُها الََّذيَن آَمُنوا ََل َتَتَّخُذوا عَُدَوّي السورة: هللا . فأنزل «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

                                                            
 .بۇخارى توپلىغان ①
 بۇخارى توپلىغان. ②
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ْ بّالَْمَوَدَّة َوقَْد َكَفُروا بَّما جَ  لَّياَء ُتلُْقوَن إّلهَُْيّ ُكْم أَْن َوعَُدَوَُكْم أَْو ُسوَل َوإَّيَا اَءُكْم ّمَن الَْحَقّ ُيْخّرُجوَن الَرَ
ْ بّ  وَن إّلهَُْيّ ْبّتَغاَء َمْرَضاِّت ُتّسَرُ ّ َربَُّكْم إّْن ُكْنُتْم َخَرْجُتْم ّجَهاًدا ِّف َسّبيلّي َوا َ ُتْؤّمُنوا بّالَِلَ عْلَُم بَّما الَْمَوَدَّة َوأََنا أ

ّبيّل﴾ أَْخَفْيُتْم َوَما أَعْلَْنُتْم   .[1]املمتحنة:  َوَمْن َيْفَعلُْه ّمْنُكْم فََقْد َضَلَ َسَواَء الَسَ

زۇبەير ۋە مىقداد  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  مۇنداق دەيدۇ: ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 228
 ئۈچىمىزنى بىر يەرگە يولغا سېلىپ:

غا بارغاندا، كاجۋىغا رەۋزەتۇخاخ دېگەن جاي پيولغا چىقى ـــ سىلەر دەرھال
لنى ئۇچرىتىسىلەر. ئۇ ئايالدا بىر پارچە خەت بار، كېتىۋاتقان بىر ئايا ئولتۇرۇپ

دېدى. بىز ئاتلىرىمىزنى چاپتۇرغىنىمىزچە  ! ـــۇ خەتنى ئېلىپ كېلىڭالرش
غا ئولتۇرۇپ كاجۋىھەقىقەتەن  باردۇق. قارىساق، بىر ئايال يىتىپ ئۇ جايغا

 :بىز ئۇنىڭغا. كېتىۋاتقانىكەن
 ئۇ ئايال: دۇق.دې ار! ـــخەتنى چىقـــ 
 دەپ تۇرۇۋالدى. بىز:ـــ مەندە خەت يوق، ـــ 
ـــ بولمىسا كىيىملىرىڭنى سالدۇرۇپ ئاختۇرىمىز،  ار!خەتنى چىقـــ 

چېچىنىڭ ئارىسىدىن خەتنى چىقىرىپ بەردى.  رۈمەدېگەنىدۇق، ئۇ ئايال ئۆ
 بھاتى نىئۇ خەت .كەلدۇق قايتىپيېنىغا  نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصئېلىپ پەيغەمبەر خەتنى 

بەزى  نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ھاتىب  يازغان بولۇپ، بەلتەئە ۇئىبنى ئەب
 قىلىپ مەككە مۇشرىكلىرىغا يوللىغانىكەن. مەخپىيەتلىكلىرىنى مەلۇم

 :تىنھاتىب تقاندىن كېيىن(خەتنى ئوقۇ) ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 :ئۇ، ـــ دەپ سورىغانىدى بۇ نېمە؟ !ئى ھاتىبـــ 

 غىن.( ئالدىرىمىچۈشەندۈرەي،نى ىجەريانئىشنىڭ ) !رەسۇلۇلالھـــ ئى 
ئەسلى قۇرەيش قەبىلىسىدىن ئەمەس، سىرتتىن كېلىپ ئۇالرنىڭ مەن 

مۇھاجىرالرنىڭ مەككىدە مەندىن باشقا  .بىر ئادەممەن ئارىسىغا يەرلەشكەن
 ىتى ئارقىلىقتۇغقاندارچىلىق مۇناسىۋ مۇھاجىرالرئۇ  .تۇغقانلىرى بار

مېنىڭ  .ۋارانلىرىنى قوغدايدۇ-ۋە مال ىرىتاۋابىئاتل-مەككىدىكى ئائىلە
پ ئىش قىلى ەربىر قۇرەيشلەرگە چقا،بولمىغا ئىچىدىن تۇغقىنىم قۇرەيشلەر
مېنىڭ نى قىلىپ بولسىمۇ خاتىرىسى-ئىشىمنىڭ يۈز شۇبەرسەم، 

 دىندىنمەن يا  مۇشۇنداق قىلدىم. تۇغقانلىرىمنى قوغداپ قاالرمىكىن دەپ
، ياكى مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىن كۇفۇرلۇققا رازى بولۇپ ئۇنداق يېنىپ
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 بۇنى ئاڭالپ: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .دېدى ـــقىلغىنىم يوق، 
 :رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ دېدى. ئۆمەر ، ـــاست ئېيتتىـــ ئۇ سىلەرگە ر

بۇ مۇناپىقنىڭ كاللىسىنى  ماڭا رۇخسەت قىلغىن، ـــ ئى رەسۇلۇلالھ!
 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  گەنىدى،دېـــ  !ئاالي

ر بەد مبەلكىهللا  نېمە بىلىسەن،ئۇ بەدر غازىتىغا قاتناشقان، سەن ـــ 
نىڭالرنى خالىغى»ئۇالرغا:  گەچكەغازىتىغا قاتناشقانالرنىڭ دىللىرىدىكىنى بىل

ۋەتكەن دە «قىلىڭالر، مەن سىلەرنىڭ گۇناھلىرىڭالرنى مەغپىرەت قىلىۋەتتىم
مېنىڭ  !ئى مۇئمىنلەر»تائاال: هللا دېدى. شۇ چاغدا  ۇشى مۇمكىن، ـــبول

دۈشمىنىمنى ۋە سىلەرنىڭ دۈشمىنىڭالرنى دوست تۇتماڭالر، ئۇالر سىلەرگە 
كەلگەن ھەقىقەتنى )يەنى ئىسالمنى، قۇرئاننى( ئىنكار قىلغان تۇرسا، ئۇالرغا 

قا ئىمان ئېيتقىنىڭالر هللائۇالر پەرۋەردىگارىڭالر  .دوستلۇق يەتكۈزىسىلەر
سىلەرنى يۇرتۇڭالردىن ھەيدەپ چىقاردى، ئەگەر سىلەر  ئۈچۈن پەيغەمبەرنى ۋە

مېنىڭ يولۇمدا جىھاد قىلىپ ۋە رازىلىقىمنى تىلەپ چىققان بولساڭالر )ئۇ 
 .چاغدا مېنىڭ دۈشمىنىمنى ۋە سىلەرنىڭ دۈشمىنىڭالرنى دوست تۇتماڭالر(

سىلەر ئۇالرغا يوشۇرۇن دوستلۇق يەتكۈزىسىلەر، مەن سىلەر يوشۇرغان ۋە 
ىلىغان نەرسىلەرنى بىلىپ تۇرىمەن، كىمكى شۇنداق قىلىدىكەن )يەنى ئاشكار

ئۇالرنى دوست تۇتۇپ، ئۇالرغا پەيغەمبەرنىڭ خەۋەرلىرىنى يەتكۈزىدىكەن(، ئۇ 
 ②دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى. ①«ھەقىقەتەن توغرا يولدىن ئازغان بولىدۇ

عام الفتح، فبلغ ذلك قريشا، خرج  ملسو هيلع هللا ىلصهللا عن هشام، عن أبيه قال: ملا سار رسول . 559

 ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا أبو سفيان بن حرب، وحكيم بن حزام، وبديل بن ورقاء، يلتمسون الخرب عن رسول 

فأقبلوا يسريون حتى أتوا مر الظهران، فإذا هم بنريان كأنها نريان عرفة، فقال أبو سفيان: ما 

فقال أبو سفيان: عمرو أقل هذه، لكأنها نريان عرفة؟ فقال بديل بن ورقاء: نريان بني عمرو، 

 ملسو هيلع هللا ىلصهللا فأدركوهم فأخذوهم، فأتوا بهم رسول  ملسو هيلع هللا ىلصهللا من ذلك، فرآهم ناس من حرس رسول 

احبس أبا سفيان عند حطم الخيل، حتى ينظر »فأسلم أبو سفيان، فلام سار قال للعباس: 

 ، متر كتيبة كتيبة عىلملسو هيلع هللا ىلصفحبسه العباس، فجعلت القبائل متر مع النبي «. إىل املسلمني

سفيان، فمرت كتيبة، قال: يا عباس من هذه؟ قال: هذه غفار، قال: ما يل ولغفار، ثم مرت  أيب

                                                            
 .ئايەت -1سۈرە مۇمتەھىنە  ①
 توپلىغان.ۋە مۇسلىم بۇخارى  ②



  

391 

جهينة، قال مثل ذلك، ثم مرت سعد بن هذيم فقال مثل ذلك، ومرت سليم، فقال مثل ذلك، 

حتى أقبلت كتيبة مل ير مثلها، قال: من هذه؟ قال: هؤالء األنصار، عليهم سعد بن عبادة معه 

ل سعد بن عبادة: يا أبا سفيان، اليوم يوم امللحمة، اليوم تستحل الكعبة، فقال أبو الراية، فقا

 ملسو هيلع هللا ىلصهللا سفيان: يا عباس حبذا يوم الذمار، ثم جاءت كتيبة، وهي أقل الكتائب، فيهم رسول 

بأيب سفيان قال: أمل  ملسو هيلع هللا ىلصهللا مع الزبري بن العوام، فلام مر رسول  ملسو هيلع هللا ىلصوأصحابه، وراية النبي 

كذب سعد، ولكن هذا يوم »قال: كذا وكذا، فقال: « ما قال؟»عبادة؟ قال: تعلم ما قال سعد بن 

أن تركز رايته  ملسو هيلع هللا ىلصهللا قال: وأمر رسول « فيه الكعبة، ويوم تكىس فيه الكعبةهللا يعظم 

 .بالحجون

مۇنداق  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ( ئۇرۋە ئىبنى زۇبەير)ىسى دادھىشام . 229
 ملسو هيلع هللا ىلص قىلىنغان يىلى پەيغەمبەرمەككە فەتىھ  دېگەنلىكىنى نەقىل قىلىدۇ:

ۇ ئەبشۇنىڭ بىلەن،  تاپتى.قۇرەيش بۇنىڭدىن خەۋەر  ئىدى، يۈرۈش قىلغان
 سۇفيان ئىبنى ھەرب، ھەكىم ئىبنى ھىزام ۋە بۇدەيل ئىبنى ۋەرقائ قاتارلىقالر

 مەككىدىن يولغا چىقىپ،ش ئۈچۈن ىلەئىگ ەھۋالىنىئ نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
خۇددى ئەرافاتنىڭ كۆزلىرىگە دە ھران دېگەن جايغا كەلگەنەەررىزم

 ئەبۇ سۇفيان: گۈلخان كۆرۈندى.قسىز اسان-دەك سانگۈلخانلىرى
ـــ ؟ كۆپقۇ دەكگۈلخانلىرىخۇددى ئەرافاتنىڭ  قانداق ئىش،بۇ ـــ 

 ، بۇدەيل ئىبنى ۋەرقائ: گەنىدىدې
ېدى، دـــ بەلكىم،  گۈلخانلىرىچىلىك كېلەربەنى ئەمر قەبىلىسىنىڭ ـــ 

 سۇفيان:ئەبۇ 
. ىدېد ـــئەمەس،  نىڭ ئاھالىسى بۇنچىلىك كۆپبەنى ئەمر قەبىلىسىـــ 

ىپ قوغالپ بېر ،كۆرۈپ قېلىپ ئۇالرنى نىڭ قاراۋۇللىرى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  شۇ ئارىدا،
 دەرھالئەبۇ سۇفيان  ەلدى.ئېلىپ ك قېشىغا نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ۋە ۋالدىۇتۇت

 ئابباسقا:غاندا كە ئاتالنيۈرۈش ملسو هيلع هللا ىلص. پەيغەمبەر مۇسۇلمان بولدى
ئەبۇ سۇفياننى ئاتلىق قوشۇن ئۆتىدىغان تار ئېغىزدا توختىتىپ ـــ 
ئابباس ئۇنى  .دېدى ! ـــنۇسۈپ باقمۇسۇلمانالرنى بىر كۆر بۈگۈن ئۇ .تۇرغىن

ەبۇ ئباشچىلىقىدىكى قەبىلىلەر  نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر شۇ يەردە تۇرغۇزۇپ قويدى، 
ر . ئۇالرنىڭ ئالدىدىن بىئۆتۈشكە باشلىدى بىرلەپ-بىر سۇفياننىڭ ئالدىدىن

 ، ئەبۇ سۇفيان ئابباستىن:ئۆتكەنىدى بۆلەك قوشۇن
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 ئابباس:. دەپ سورىدىـــ كىم؟  بۇالرـــ 
 دى، ئەبۇ سۇفيان:گەنىدېـــ بۇ غىفار قەبىلىسى، ـــ 

ئاداۋىتىم -)ئۇالر بىلەن ئۆچنىڭ مەندە نېمە ئىشى باردۇ غىفارـــ 
 ۇىمجۇھەينە قەبىلىسىنىڭ ئاتلىق قوشۇنى ئۆتكەند .دېدىـــ  ؟(بولمىسا

 قەبىلىسىنىڭ ئاتلىق قوشۇنى د ئىبنى ھۇزەيمىئاندىن سەئ .شۇنداق دېدى
ئۆتكەندىمۇ يەنە بىرلەپ -بىرسۇلەيم قەبىلىسىنىڭ ئاتلىق قوشۇنى  ۋە

ئۇنىڭ ئالدىدىن مىسلى كۆرۈلۈپ باقمىغان بىر ئاتلىق  ندىنئا .شۇنداق دېدى
 ، ئۇ:دىئۆتكەنى قوشۇن

 ، ئابباس:ەپ سورىدىدـــ بۇالر كىملەر؟ ـــ 
ـ  نى تۇغ كۆتۈرگى .د ئىبنى ئۇبادە قوماندانلىقىدىكى ئەنسارىالرىئۇالر سەئــ

 د ئىبنى ئۇبادە ئەبۇ سۇفيانغا:ىسەئ .دېدىـــ د ئىبنى ئۇبادە بولىدۇ، ىسەئ
 ە ئەتراپىدا ئۇرۇشكۈنى، بۈگۈن كەئبجەڭ بۈگۈن  !ئەبۇ سۇفيان ىئـــ 
 ، ئەبۇ سۇفيان:ېگەنىدىد ھاالل قىلىنغان كۈن، ـــ قىلىش
 دېدى.ـــ ئى ئابباس! خەلقىمنى قوغداپ قااللىسام ياخشى بوالتتى، ـــ 

ئاندىن كېيىن سان جەھەتتە ئىلگىرىكىلەردىن ئاز بىر قوشۇن كەلدى، 
 بىللە بۇ قوشۇننىڭ ئىچىدەبىلەن )مۇھاجىرالر( ساھابىلىرى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 ئەبۇ .ۋام كۆتۈرگەن ئىدىەۋنىڭ تۇغىنى زۇبەير ئىبنى ئ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  بولۇپ،
 :گە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  سۇفيان
نىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلىدىڭمۇ؟ ـــ دەپ سورىدى. د ئىبنى ئۇبادەىسەئـــ 

 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 ـــ دېگەنىدى، ئەبۇ سۇفيان: ؟دېدىنېمە ـــ ئۇ 

 :ملسو هيلع هللا ىلصبۇنى ئاڭلىغان پەيغەمبەر  مۇنداق دېدى، ـــ دېدى.-ـــ مۇنداق
 كەئبە .كەئبىنى ئۇلۇغلىغان كۈندۇرهللا  ۈگۈن، بخاتالىشىپتۇد ىسەئـــ 

نى تۇغ ملسو هيلع هللا ىلصئاندىن پەيغەمبەر  دېدى. ، ـــنىدىغان كۈندۇرىيوپۇق بىلەن پۈرك
 ①ھەجۇن دېگەن جايغا تىكلەشكە بۇيرۇق قىلدى.

، واستخلف عىل هللا ملسو هيلع هللا ىلصعنهام قال: ثم مىض رسول هللا عن ابن عباس ريض . 561

 هللاملدينة أبا رهم كلثوم بن حصني الغفاري، وخرج لعرش مضني من رمضان، فصام رسول 
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، وصام الناس معه حتى إذا كان بالكديد ما بني عسفان وأمج أفطر، ثم مىض حتى نزل ملسو هيلع هللا ىلص

وسليم، ويف كل القبائل عدد وإسالم، الظهران يف عرشة آالف من املسلمني من مزينة مر 

هللا ، املهاجرون واألنصار، فلم يتخلف منهم أحد، فلام نزل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصمع رسول  وأوعب

خرب، وال يدرون هللا ملسو هيلع هللا ىلص مبر الظهران، وقد عميت األخبار عن قريش، فلم يأتهم عن رسول ملسو هيلع هللا ىلص 

بن ورقاء ما هو فاعل، خرج يف تلك الليلة أبو سفيان بن حرب، وحكيم بن حزام، وبديل 

يتحسسون وينتظرون هل يجدون خربا، أو يسمعون به، وقد كان العباس بن عبد املطلب 

 هللاملطلب، وعبد  ببعض الطريق، وقد كان أبو سفيان بن الحارث بن عبدهللا ملسو هيلع هللا ىلص أىت رسول 

، فيام بني مكة واملدينة، فالتمسا الدخول هللا ملسو هيلع هللا ىلصبن أيب أمية بن املغرية، قد لقيا رسول 

ال » ، ابن عمك وابن عمتك وصهرك، قال:هللاسلمة فيهام، فقالت: يا رسول عليه، فكلمته أم 

حاجة يل بهام، أما ابن عمي فهتك عريض، وأما ابن عمتي وصهري، فهو الذي قال يل مبكة 

ليأذنن يل أو آلخذن بيد هللا ، فلام أخرج إليهام بذلك، ومع أيب سفيان بني له، فقال: و«ما قال

رق هللا ملسو هيلع هللا ىلص ض حتى منوت عطشا وجوعا، فلام بلغ ذلك رسول ابني هذا، ثم لنذهنب يف األر 

  .مبر الظهرانهللا ملسو هيلع هللا ىلص لهام، ثم أذن لهام فدخال وأسلام، فلام نزل رسول 

مكة عنوة قبل أن يستأمنوه، هللا ملسو هيلع هللا ىلص لنئ دخل رسول هللا قال العباس: واصباح قريش، و

 البيضاء، فخرجتهللا ملسو هيلع هللا ىلص إنه لهالك قريش إىل آخر الدهر، قال: فجلست عىل بغلة رسول 

عليها حتى جئت األراك، فقلت: لعيل ألقى بعض الحطابة، أو صاحب لنب، أو ذا حاجة يأيت 

ليخرجوا إليه، فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عنوة، هللا ملسو هيلع هللا ىلص مكة، فيخربهم مبكان رسول 

إذ سمعت كالم أيب سفيان، وبديل بن  ، إين ألسري عليها، وألتمس ما خرجت لههللاقال: فو

، وأبو سفيان يقول: ما رأيت كاليوم قط نريانا وال عسكرا، قال: يقول ورقاء وهام يرتاجعان

أذل وأألم هللا نريان خزاعة حمشتها الحرب، قال: يقول أبو سفيان: خزاعة، وهللا بديل: هذه و

من أن تكون هذه نريانها وعسكرها، قال: فعرفت صوته، فقلت: يا أبا حنظلة، فعرف صويت، 

مالك فداك أيب وأمي، فقلت: ويحك يا أبا سفيان، هذا  فقال أبو الفضل، فقلت: نعم، قال:

، قال: فام الحيلة، فداك أيب وأمي؟ قال: قلت: هللايف الناس واصباح قريش وهللا ملسو هيلع هللا ىلص رسول 

أمنه أستهللا ملسو هيلع هللا ىلص لنئ ظفر بك ليرضبن عنقك، فاركب معي هذه البغلة حتى آيت بك رسول هللا و

ر من نريان املسلمني، قالوا: لك، قال: فركب خلفي ورجع صاحباه، فحركت به كلام مررت بنا

عىل بغلته حتى مررت بنار هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، قالوا: عم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصمن هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول 

عنه، فقال: من هذا؟ وقام إيل، فلام رأى أبا سفيان عىل عجز هللا عمر بن الخطاب ريض 

م خرج ه الذي أمكن منك بغري عقد وال عهد، ث، الحمد لل  هللالبغلة، قال: أبو سفيان، عدو 
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فسبقته مبا تسبق الدابة البطيء الرجل البطيء،  ، وركضت البغلة،هللا ملسو هيلع هللا ىلصيشتد نحو رسول 

، هذا أبو هللا، ودخل عمر، فقال: يا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصفاقتحمت عن البغلة، فدخلت عىل رسول 

، هللامنه بغري عقد وال عهد، فدعني فألرضب عنقه، قال: قلت: يا رسول هللا سفيان قد أمكن 

، ال يناجيه الليلة رجل هللافأخذت برأسه، فقلت: ال وهللا ملسو هيلع هللا ىلص  رسول إين أجرته، ثم جلست إىل

لو كان من رجال بني عدي بن هللا دوين، فلام أكرث عمر يف شأنه، قلت: مهال يا عمر، أما و

هللا كعب ما قلت هذا، ولكنك عرفت أنه رجل من رجال بني عبد مناف، قال: مهال يا عباس، فو

الخطاب لو أسلم، وما يب إال أين قد عرفت أن  إلسالمك يوم أسلمت كان أحب إىل من إسالم

اذهب به إىل » هللا ملسو هيلع هللا ىلص:من إسالم الخطاب، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إسالمك كان أحب إىل رسول 

، فذهبت به إىل رحيل فبات عندي، فلام أصبح غدوت «رحلك يا عباس، فإذا أصبح فائتني به

أمل يأن لك أن تعلم  ويحك يا أبا سفيان،» ، قال:هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فلام رآه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصبه إىل رسول 

 هللالقد ظننت أن لو كان مع هللا قال: بأيب أنت وأمي، ما أكرمك وأوصلك، و« ؟هللاأن ال إله إال 

« ؟هللاويحك يا أبا سفيان، أمل يأن لك أن تعلم أين رسول » غريه لقد أغنى عني شيئا، قال:

تى كان يف نفيس منها يشء حهللا قال: بأيب أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك هذه، و

هللا ، وأن محمدا رسول هللاآلن، قال العباس: ويحك يا أبا سفيان، أسلم، واشهد أن ال إله إال 

، إن أبا سفيان هللاقبل أن ترضب عنقك، قال: فشهد بشهادة الحق وأسلم، قلت: يا رسول 

نعم من دخل دار أيب سفيان فهو آمن، ومن » رجل يحب هذا الفخر، فاجعل له شيئا، قال:

  «.ن، ومن دخل املسجد فهو آمنأغلق بابه فهو آم

يا عباس، احبسه مبضيق الوادي عند خطم » هللا ملسو هيلع هللا ىلص:فلام ذهب لينرصف، قال رسول 

هللا ، قال: فخرجت به حتى حبسته حيث أمرين رسول «فرياهاهللا الجبل، حتى متر به جنود 

أن أحبسه قال: ومرت به القبائل عىل راياتها، كلام مرت قبيلة، قال: من هؤالء؟ فأقول: ملسو هيلع هللا ىلص 

ليم، فيقول: مايل ولسليم؟ قال: ثم متر القبيلة، قال: من هؤالء؟ فأقول: مزينة، فيقول: ما س

ة؟ حتى تعدت القبائل ال متر قبيلة إال، قال: من هؤالء؟ فأقول: بنو فالن، فيقول: يل وملزين

 ال يف الخرضاء كتيبة فيها املهاجرون واألنصارهللا ملسو هيلع هللا ىلص مايل ولبني فالن، حتى مر رسول 

يف هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، من هؤالء يا عباس؟ قلت: هذا رسول هللام إال الحدق، قال: سبحان يرى منه

يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك هللا املهاجرين واألنصار، قال: ما ألحد بهؤالء قبل وال طاقة، و

ابن أخيك الغداة عظيام، قلت: يا أبا سفيان، إنها النبوة، قال: فنعم إذن، قلت: النجاء إىل 

إذا جاءهم رصخ بأعىل صوته يا معرش قريش، هذا محمد قد جاءكم قومك، قال: فخرج حتى 

مبا ال قبل لكم به، فمن دخل دار أيب سفيان فهو آمن، فقامت إليه امرأته هند بنت عتبة، 
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فأخذت بشاربه، فقالت: اقتلوا الدسم األحمس، فبئس من طليعة قوم، قال: ويحكم، ال تغرنكم 

بل لكم به، من دخل دار أيب سفيان، فهو آمن، قالوا: ويلك هذه من أنفسكم، فإنه قد جاء ما ال ق

وما تغني عنا دارك، قال: ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل املسجد فهو آمن، فتفرق الناس 

 .إىل دورهم، وإىل املسجد

 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  :ما مۇنداق دەيدۇئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 264
نائىب ئەمىر قىلىپ، ين غىفارىنى ەسۈھ ھم كۇلسۇم ئىبنىۇمەدىنىگە ئەبۇ ر

 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر غازىتىغا( ئاتالندى.  )مەككە فەتھىسى كۈنى -11رامىزاننىڭ 
ساھابىلەر روزىدار ھالەتتە ئىدى، ئەسفان بىلەن ئەمج دېگەن جاينىڭ بىلەن 

ئارىلىقىدىكى كەدىد دېگەن جايغا كەلگەندە ئىپتار قىلدى. ئاندىن ئۇالر يول 
مىڭدەك مۇسۇلمانالر بىلەن  14ۋە سۇلەيم قەبىلىسىدىن  يۈرۈپ مۇزەينە

بارلىق قەبىلىلەر مۇسۇلمان  بۇ ۋاقىتتا جايغا كەلدى.مەررىزەھران دېگەن 
-بىلەن مۇھاجىرملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر سەپەرگە  بولۇپ جەڭگە تەييار ئىدى. بۇ

ئەنسارىالرنىڭ ھەممىسى تولۇق چىققان بولۇپ، ئۇالر تاكى مەررىزەھران دېگەن 
 جايغا كەلگەنگە قەدەر پۈتۈن خەۋەرلەر مەخپىي تۇتۇلغان ئىدى.

نېمە قىلماقچى نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر  ايقۇرەيش ھېچقانداق ئۇچۇر ئااللم
ئەبۇ سۇفيان ئىبنى ھەرب، ھەكىم  ،شۇ كېچىسى مىدى.بىلەل ئىكەنلىكىنى

 ئۈچۈن ئىبنى ھىزام ۋە بۇدەيل ئىبنى ۋەرقائالر بىرەر خەۋەرگە ئېرىشىش
ىغىر بەزى چ ئابدۇلمۇتتەلىبئابباس ئىبنى  قتى.تىڭالشقا چى-تىڭنى ئەتراپ

ئالدىغا چىققان ئىدى، ئەبۇ سۇفيان ئىبنى ھارىس  ڭنىملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر  يول بىلەن
رە مەككە بىلەن مەدىنە ىۇغمئۇمەييە ئىبنى  ۇبىلەن ئابدۇلالھ ئىبنى ئەب

نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصەمبەر بىلەن ئۇچرىشىپ قېلىپ، پەيغمۇسۇلمانالر قوشۇنى ئارىلىقىدا 
 نىڭملسو هيلع هللا ىلص رەزىيەلالھۇ ئەنھا پەيغەمبەر ممۇ سەلەمە ئۇ قېشىغا بارماقچى بولدى.

 :قېشىغا كىرىپ
 اڭنىڭھاممكۈيئوغلۇڭ يەنى نىڭ ئوغلى بىلەن اڭتاغ !ئى رەسۇلۇلالھـــ 

دى، دېگەنى ئوغلى ھوزۇرۇڭغا كىرىش ئۈچۈن رۇخسەت سوراپ كەپتۇ، ـــ
 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

ـ ئۇالرغا ئېھتىياجىم يوق.   ئاياغ ئىززىتىمنى مەككىدە تاغامنىڭ ئوغلىــ
ماڭا دەيدىغىنىنى دەپ بولغانىدى، ـــ  ئاستى قىلدى، ھاممامنىڭ ئوغلى
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 دېدى.
ئەبۇ سۇفياننىڭ يېنىدا بىر كىچىك ئوغلى  .ئۇالرغا يەتكۈزۈلدى لەربۇ سۆز

 بار ئىدى، ئۇ:
 كىيا بىرىدۇ، يا ماڭا ئىجازەت بىلەن قەسەم قىلىمەنكى نىڭ نامىهللاـــ 

 ،كېتىپ كىرىپ باياۋانالرغا-لۆمۇشۇ ئوغلۇمنىڭ قولىنى تۇتقىنىمچە چ
 .ېدىد ئۆلۈپ كەتكىچە سەرسان بولۇپ يۈرىمىز، ـــسسۇزلىقتىن ۇئ ۋە ئاچلىق

تتى ىئۇالرغا ئىچ ئاغرنىڭ كۆڭلى يۇمشاپ، ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر بۇنىڭدىن خەۋەر تاپقان 
 .ىدئۇالر كىرىپ مۇسۇلمان بول ەردى.ئىجازەت ب ۋە كىرىشكە
 :ڭغائۇنى بىلەن ئۇچرىشىپ قېلىپ ئەبۇ سۇفيانرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئابباس 

نىڭ پەيغەمبىرى ۋە ئۇنىڭ هللابۇ مانا ئىسىت ساڭا ئى ئەبۇ سۇفيان! ـــ 
، گىشىدىغان بولدىۈبىلەن قەسەمكى، قۇرەيش ئەمدى ت نىڭ نامىهللا قوشۇنى.

 ئەبۇ سۇفيان:دېدى، ـــ 
ئانام ساڭا پىدا بولسۇنكى، بۇنىڭغا قانداق چارە قىلغۇلۇق؟ ـــ -ئاتا ـــ

 :دەپ سورىغانىدى، ئابباس
بىلەن قەسەمكى، سېنى تۇتۇۋېلىپ قالسا چوقۇم  نىڭ نامىهللاـــ 

 ملسو هيلع هللا ىلصمەن بىلەن بۇ قېچىرغا مىنگىن، سېنى پەيغەمبەر شۇڭا كالالڭنى ئالىدۇ 

 دېدىم.ـــ ، يبىرەنىڭ ئالدىغا ئېلىپ بېرىپ ئامانلىق ئېلىپ 
مەن ئۇنى  .ئۇ ئارقامغا مىنگەشتى، ئىككى ھەمراھى قايتىپ كەتتى

ياققان ھەربىر گۈلخاننىڭ يېنىدىن  ئېلىپ ماڭدىم، مۇسۇلمانالر قوشۇنى
 ئۇالر:ئۆتكىنىمىزدە، 

 نىڭ قېچىرىنى كۆرۈپ: ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر  سورىشاتتى ۋەدەپ ـــ بۇ كىم؟ ـــ 
نىڭ قېچىرىنى مىنىپ ملسو هيلع هللا ىلص نىڭ تاغىسى پەيغەمبەر ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر ـــ 

 ئۆمەر ئىبنى . شۇنداق مېڭىپ،ۋېتەتتىۈدېيىشىپ ئۆتكۈزـــ  كېتىۋېتىپتۇ،
 :گۈلخانىنىڭ يېنىغا كەلدۇق. ئۇخەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ 

ئەبۇ  .تەرەپكە كەلدى بىزدىن تۇرۇپ ىئورنـــ دېدى ۋە بۇ كىم؟ ـــ 
 رىپىدە كۆرۈپ:سۇفياننى قېچىرنىڭ ئارقا تە

پەيمان -؟ سېنى ھېچبىر ئەھدۇ!نىڭ دۈشمىنى ئەبۇ سۇفيانغۇ بۇهللاـــ 
ـــ  !قا ھەمدىلەر بولسۇنهللاياكى كېلىشىمسىز قولىمىزغا چۈشۈرۈپ بەرگەن 
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 مەنمۇ قېچىرنى تەرەپكە قاراپ ئالدىراپ يۈرۈپ كەتتى. ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر دېگىنىچە 
ىن سەكرىگەن پېتىم قېچىرد ،دە-ۋالدىمۈئۇنىڭ ئالدىغا ئۆت دېۋىتىپ،
 :كەينىمدىنال كىرىپنىڭ ھۇزۇرىغا كىردىم، ئۆمەرمۇ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
پەيمان ياكى -ئەھدۇتائاال ئەبۇ سۇفياننى ! هللا ئى رەسۇلۇلالھـــ 

بەرسەڭ، كاللىسىنى ماڭا ئىجازەت  .كېلىشىمسىزال قولىمىزغا چۈشۈرۈپتۇ
 مەن: دېدى. ئاالي، ـــ
 لىق بەردىم، ـــ دېدىم، ئاندىناناھپمەن ئۇنىڭغا  !ئى رەسۇلۇلالھـــ 
 بېشىنى تۇتۇپ تۇرۇپ: ئەبۇ سۇفياننىڭتۇرۇپ نىڭ قېشىدا ئولملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبەر

ـ بۈگۈن  ، يدۇپاراڭالشمامەندىن باشقا ھېچكىم ئەبۇ سۇفيان بىلەن كېچە ــ
 مەن: گېپىدە چىڭ تۇرۇۋالغاچقا ئۆمەر دېدىم. ـــ

ئەدىي ئىبنى كەئب جەمەتىدىن  ئالدىرىما. ئەبۇ سۇفيانئى ئۆمەر! ـــ 
اف نسەن ئۇنىڭ ئابدۇمەن .بۇنداق دېمىگەن بوالتتىڭ، ھەرگىز بولغان بولسا

 ئۆمەر: ـــ دېدىم.جەمەتىدىن ئىكەنلىكىنى بىلگەچكە شۇنداق دەۋاتىسەن، 
بىلەن قەسەمكى،  نىڭ نامىهللا !ۋال ئى ئابباسۇياق، ئۆزۈڭنى تۇتـــ 

نىڭ مۇسۇلمان خەتتاب)دادام(  مەن ئۈچۈن بولۇشۇڭسېنىڭ مۇسۇلمان 
سېنىڭ ئىش بولغانىدى. بۇ پەقەت شاللىنارلىق ۇخبولۇشىدىنمۇ بەك 

خەتتابنىڭ ئىسالمغا ئۈچۈن  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ئىسالمغا كىرىشىڭنىڭ 
ئىش ئىكەنلىكىنى بىلگەنلىكىمدىن  مۇ بەكرەك خۇشاللىنارلىقكىرىشىدىن

 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،شۇنىڭ بىلەن دېدى. ـــبولغان، 
ئېلىپ كېتىپ، ئەتە ئەتىگەن ئېلىپ ڭغا ۇئۇنى تۇرالغ !ئى ئابباســـ 

 كەلگىن! ـــ دېدى.
ئۇ مەن بىلەن قونۇپ  قايتتىم،ئېلىپ تۇرالغۇمغا  ئەبۇ سۇفياننىمەن 

ەر پەيغەمبنىڭ ھۇزۇرىغا ئېلىپ باردىم، ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر تاڭ ئاتقاندا ئۇنى  .قالدى
 ئۇنى كۆرۈپ: ملسو هيلع هللا ىلص

تىن هللات ساڭا، سېنىڭ ئەمدى بىر ھەق ئىسى !ئى ئەبۇ سۇفيانـــ 
 ىمۇ؟كەلمىدتىڭ قىنى تونۇپ يېتىدىغان ۋاقۇيوقل نىڭبۇدئمەھېچبىر باشقا 

 ئەبۇ سۇفيان: دېدى. ـــ
دېگەن كەڭ قورساق، ىسەن نېم !پىدا بولسۇنساڭا ئانام -ئاتاـــ 
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 تىن باشقاهللابىلەن قەسەمكى،  نىڭ نامىهللا رەھىمدىل سەن؟!دېگەن ىنېم
 دېدى. ـــغان بوالتتى، تۇلدۇرمېنى قۇ ، بۇ چاغقىچەبىر ئىالھ بولىدىغان بولسا

 يەنە: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
نىڭ هللائىسىت ساڭا، سېنىڭ ئەمدى مېنىڭ  !ئى ئەبۇ سۇفيانـــ 

ئەبۇ  دېدى. ـــ رەسۇلى ئىكەنلىكىمنى بىلىدىغان ۋاقتىڭ كەلمىدىمۇ؟
 :مۇسۇفيان

 ڭباغرى .دېگەن كەڭ قورساقىسەن نېم !پىدا بولسۇنساڭا ئانام -ئاتاـــ 
بىلەن قەسەمكى، ھازىرغا قەدەر بۇ  نىڭ نامىهللا رەھىمدىل! ۋە مشاقۇي

 ئابباس دەرھال: دېدى.ـــ دا كۆڭلۈمدە ئازراق شەك بار ئىدى، سىتوغرى
چە مۇسۇلمان ۈئىسىت ساڭا، كالالڭ ئېلىنىپ كەتك !ئى ئەبۇ سۇفيانـــ 

 ملسو هيلع هللا ىلصئىالھنىڭ يوقلۇقىغا ۋە مۇھەممەد ھېچبىر ھەق تىن باشقا هللابىر  ،بولۇپ
ـــ  !شاھادەت كەلتۈرگىن نىڭ بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى ئىكەنلىكىگەهللانىڭ 

 شاھادەت ئېيتىپ مۇسۇلمان بولدى. كەدېگەنىدى، ئەبۇ سۇفيان ھەق
تاپقان ئاتلىق  بئەنسارىالر بىلەن مۇھاجىرالردىن تەركى ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر

نىال ىرىپەقەت كۆزل ساۋۇتى بەكمۇ پۇختا بولۇپ، نىڭئۇالر ئىدى.قوشۇن ئىچىدە 
 ئەبۇ سۇفيان ئۇالرنى كۆرۈپ:  كۆرگىلى بوالتتى.

 :ئابباس ،دىغانىدەپ سورىـــ  بۇالر كىملەر؟ئى ئابباس، لالھ! ەنابھۇســـ 
ـ بۇالر  ەمبەر پەيغقوشۇن،  تاپقان برىالر بىلەن مۇھاجىرالردىن تەركىئەنساــ

 :ئەبۇ سۇفيان .دېدىئۇالرنىڭ ئارىسىدا، ـــ  ملسو هيلع هللا ىلص
نىڭ نامى ! هللائى ئەبۇ فەزلمىگۈدەك. بۇالرغا ھېچكىم تەڭ كېلەلـــ 

ـــ ۇ، كېتىپت كۈچلىنىپ مۇبەك ھاكىمىيىتىجىيەنىڭنىڭ  بىلەن قەسەمكى،
 :ئابباس ىدى،گەندې

ـــ پەيغەمبەرلىك،  ھاكىمىيەت ئەمەس بەلكىبۇ  !ئى ئەبۇ سۇفيانـــ 
 ئۇ: ى.دېد

 ئابباس: دېدى. ـــ شۇنداق دېسەكمۇ مەيلى،ـــ 
مەككىگە ئۇ دەرھال  .دېدىم ! ـــدەرھال خەلقىڭنى قۇتقۇزغىنـــ ماڭ، 

 پۈتۈن كۈچى بىلەن: قايتىپ
ناھايىتى كۈچلۈك قوشۇن بىلەن مۇھەممەد  خەلقى!ئى قۇرەيش ـــ 
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 ۇئ كىم ئەبۇ سۇفياننىڭ ئۆيىگە كىرىۋالسا، ئۈستۈڭالرغا باستۇرۇپ كېلىۋاتىدۇ
 .ـــ دەپ ۋارقىرىدىئامان قالىدۇ، 

نتى ئۇتبە ىب ىھىندبۇ سۆزلەرنى ئاڭلىغان )ئەبۇ سۇفياننىڭ ئايالى( 
 بۇرۇتىدىن تارتقىنىچە:ئورنىدىن تۇرۇپ ئۇنىڭ 

 ھۇ قۇرەيش خەلقىنىڭ يۈز قارىسى! ـــ پەسكەشنى ئۆلتۈرۈڭالر!بۇ ـــ 
 يان:ئەبۇ سۇف دېدى.

مۇھەممەد سىلەر بۇرۇن  شەنمەڭالر، بۇنىڭغا ئالدانماڭالر!بۇ خوتۇنغا ئىـــ 
كىم ئەبۇ سۇفياننىڭ ئۆيىگە  كۆرۈپ باقمىغان قوشۇن بىلەن كېلىۋاتىدۇ.

 ئۇالر: دېدى.ـــ ئامان قالىدۇ،  ئۇ كىرىۋالسا
ـــ سېنىڭ ئۆيۈڭگە قانچىلىك ئادەم سىغاتتى؟ ـــ )ھەي ئەخمەق!( 

 :بۇ سۇفيانئە دېيىشتى.
 ،ئامان قالىدۇ لغان كىشىمۇئىشىكىنى تاقىۋا)ئۆيىگە كىرىپ(  ـــ

 دېدى.ـــ ئامان قالىدۇ،  غان كىشىمۇمەسجىدكە كىرىۋال
 ①كىرىۋېلىشتى.ئۆيلىرىگە ۋە مەسجىدكە  مەككە خەلقى ،شۇنىڭ بىلەن

عنه قال: وفدت وفود هللا عن أيب هريرة ريض  عنه،هللا بن رباح ريض هللا عن عبد . 561

إىل معاوية وذلك يف رمضان، فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام، فكان أبو هريرة مام يكرث أن 

يدعونا إىل رحله، فقلت: أال أصنع طعاما فأدعوهم إىل رحيل؟ فأمرت بطعام يصنع، ثم لقيت 

قتني، قلت: نعم، فدعوتهم، فقال أبا هريرة من العيش، فقلت: الدعوة عندي الليلة، فقال: سب

أبو هريرة: أال أعلمكم بحديث من حديثكم يا معرش األنصار، ثم ذكر فتح مكة، فقال: أقبل 

حتى قدم مكة، فبعث الزبري عىل إحدى املجنبتني، وبعث خالدا عىل املجنبة هللا ملسو هيلع هللا ىلص رسول 

تيبة، قال: يف كهللا ملسو هيلع هللا ىلص األخرى، وبعث أبا عبيدة عىل الحرس، فأخذوا بطن الوادي، ورسول 

زاد  -« ال يأتيني إال أنصاري»، فقال: هللافنظر فرآين، فقال أبو هريرة: قلت: لبيك يا رسول 

، قال: فأطافوا به، ووبشت قريش أوباشا لها، «اهتف يل باألنصار»، فقال: -غري شيبان 

، اوأتباعا، فقالوا: نقدم هؤالء، فإن كان لهم يشء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلن

، ثم قال بيديه إحداهام عىل األخرى، «ترون إىل أوباش قريش، وأتباعهمهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »فقال رسول 

، قال: فانطلقنا فام شاء أحد منا أن يقتل أحدا إال قتله، وما «حتى توافوين بالصفا»ثم قال: 

، أبيحت خرضاء قريش، هللاأحد منهم يوجه إلينا شيئا، قال: فجاء أبو سفيان، فقال: يا رسول 

                                                            
 دېگەن.« سەھىھ»تەبرانى توپلىغان، ئىبنى ھەجەر ۋە ئەلبانى  ①
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، فقالت األنصار بعضهم «من دخل دار أيب سفيان فهو آمن»قريش بعد اليوم، ثم قال: ال 

لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة يف قريته، ورأفة بعشريته، قال أبو هريرة: وجاء الوحي وكان 

حتى هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا جاء الوحي ال يخفى علينا، فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إىل رسول 

قالوا: لبيك يا « يا معرش األنصارهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »ىض الوحي، قال رسول ينقيض الوحي، فلام انق

 كال، إين»قالوا: قد كان ذاك، قال:  «قلتم: أما الرجل فأدركته رغبة يف قريته؟»، قال: هللارسول 

، فأقبلوا إليه «وإليكم، واملحيا محياكم واملامت مامتكمهللا ورسوله، هاجرت إىل هللا عبد 

 إنهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »ه وبرسوله، فقال رسول قلنا إال الضن بالل  ، ما قلنا الذي هللايبكون ويقولون: و

، قال: فأقبل الناس إىل دار أيب سفيان، وأغلق الناس «ورسوله يصدقانكم، ويعذرانكمهللا 

حتى أقبل إىل الحجر، فاستلمه ثم طاف بالبيت، قال: هللا ملسو هيلع هللا ىلص أبوابهم، قال: وأقبل رسول 

قوس وهو آخذ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يد رسول  فأىت عىل صنم إىل جنب البيت كانوا يعبدونه، قال: ويف

 ﴿َجاَء الَْحَقُ َوَزَهَق الَْباّطُل﴾ بسية القوس، فلام أىت عىل الصنم جعل يطعنه يف عينه ويقول:

[، فلام فرغ من طوافه أىت الصفا، فعال عليه حتى نظر إىل البيت، ورفع يديه 81]اإلرساء: 

 .ويدعو مبا شاء أن يدعوهللا فجعل يحمد 
ەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ رەباھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئ ئابدۇلالھ ئىبنى. 261

ئەنھۇدىن نەقىل قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: مۇئاۋىيەنىڭ قېشىغا ئەلچىلەر ئۆمىكى 
بىرىمىزنى تاماققا -كەلدى. ئۇ رامىزان ئېيى ئىدى. بىز تاماق ئېتىپ، بىر

چاقىراتتۇق. ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىزنى تاماققا ئەڭ كۆپ 
بۈگۈن ئۇالرنى مەن تاماققا »ئۆزۈمگە: -چاقىراتتى. بىر كۈنى مەن ئۆز

دېدىم. شۇنىڭ بىلەن، )خىزمەتچىلىرىمنى( تاماق ئېتىشكە « چاقىرىۋاالي
 بۇيرۇۋېتىپ، كەچ كىرگەندە ئەبۇ ھۇرەيرە بىلەن ئۇچراشتىم ۋە:
 ـــ بۇ ئاخشام تاماقنى بىزنىڭكىدە يەيمىز، ـــ دېدىم. ئۇ:

 مەن: گەنىدى،ققان چىققان ئوخشىمامسەن؟ ـــ دېـــ مەندىن چا
ـــ ھەئە، ـــ دېدىم. شۇنداق قىلىپ، ئۇالرنى تاماققا چاقىرىۋالدىم. 

 )تاماققا چاقىرىلغاندىن كېيىن( ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: 
 ردىنەھەدىسل ھەققىدىكى الرڭى! سىلەرگە ئۆزۈەسئى ئەنسارىالر جامائ ـــ
ـ دېدى ۋە؟ مۇيبىرەئېيتىپ بىرنى  ىنى فەتىھ قىلىش يۈرۈشى ھەققىدە مەكك ــ

 دېدى:سۆز باشالپ مۇنداق 
ئاتلىق  كەلدى. يىتىپمەككىگە يۈرۈش قىلىپ  ملسو هيلع هللا ىلصـــ پەيغەمبەر 
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-ساۋۇتغا خالىدنى، قانىتىزۇبەيرنى، يەنە بىر  قوشۇننىڭ بىر قانىتىغا
 ۇنقوش .قوماندان قىلىپ بەلگىلىدى نىىدۇبۇلغىسىز قوشۇنغا ئەبۇ ئۇبەيد

 نىڭ ئارىسىدابىر ئاتلىق قوشۇن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .يۈرۈش قىلدى جىلغا بويالپ
 ئىدى، ئۇ مېنى كۆرۈپ:

 مەن: .دېدى ـــ ئەبۇ ھۇرەيرە!ـــ ئى 
 :ملسو هيلع هللا ىلص. پەيغەمبەر دېدىم ! ـــئى رەسۇلۇلالھ مانىمەن، ـــ

دېدى.  ـــ ئەنسارىالرنى چاقىرغىن، ئۇالردىن باشقىسى كەلمىسۇن! ـــ
نىڭ ئەتراپىغا  ملسو هيلع هللا ىلصدەرھال پەيغەمبەر  ئۇالر ئەنسارىالرنى چاقىردىم،()مەن 

 ئوالشتى.
الدى ئ» :پالپولەشكەر ت ئىتتىپاقداش قەبىلىلەردىن نۇرغۇنمۇ لەرقۇرەيش

دەك ۈڭگيە االيلى. ئەگەر ئۇالرئۇرۇشقا س نىقەبىلىلەر ئاشۇ ئىتتىپاقداشبىلەن 
دىن بىز ، مۇسۇلمانالرولسادەك بگۈيېڭىل ى.ئۇالرغا قېتىاليل دەرھال ،بولسا

 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دەپ پىالن سوقۇشتى. «تەلەپ قىلغان نەرسىنى بېرەرمىز
 ساھابىلىرىگە:

لەرنىڭ ئىتتىپاقداش لەشكەرلىرىنى ۋە ئۇالرنىڭ رەيشۇقـــ 
غا بىر قولى ەيەن ـــ دېدى ۋە بىر قولىنى ۋاتامسىلەر؟ۈكۆرئەگەشكۈچىلىرىنى 

، ئۇالرغا ئىككى تەرەپتىن ھۇجۇم قىلىشنى ئىشارەت قىلدى )يەنە بىر قويۇپ
 ئاندىن: دېيىلگەن(.« دېدى >ئۇالرنى قىرىپ تاشالڭالر!<»نەقىلدە: 

 ـــ ئاخىرىدا سەفادا ئۇچرىشايلى، ـــ دېدى.
قايسىمىز بىرسىنى ئۆلتۈرمەكچى  .بىز ئاتالندۇق ،شۇنداق قىلىپ

ىق بىزگە قارشىل قۇرەيشلەردىن ھېچكىم اق، بىرتتۇقلەيئۆلتۈرەئۇنى بولساق 
 ئەبۇ سۇفيان كېلىپ:شۇ ئارىدا،  ىدى.كۆرسىتىشكە پېتىنالم

قۇرەيش قىرىپ تاشالندى، بۈگۈندىن تارتىپ قۇرەيش  !رەسۇلۇلالھ ئى ـــ
 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دېدى.ـــ دېگەن نەرسە بولمايدۇ، 

 دېدى. ، ـــكىمكى ئەبۇ سۇفياننىڭ ئۆيىگە كىرىۋالسا ئامان قالىدۇـــ 
 بىرىگە:-بۇنى ئاڭلىغان ئەنسارىالر بىر

نىڭ ئوتىدا تۇغقانلىرى-ئۇرۇق ،ئۆز يۇرتىنى سېغىنىپ ـــ بۇ ئادەم
ۋەھىي نازىل دەل شۇ پەيتتە  دېيىشتى.ـــ ، دە-ھەسرەت چېكىۋاتقانىكەن
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ۋەھىي نازىل بولۇشقا باشلىسا ھەممىمىز بىلىۋاالتتۇق. شۇڭا ۋەھىي  .بولدى
گە  ملسو هيلع هللا ىلص بولۇشقا باشلىغاندا تاكى نازىل بولۇپ بولغۇچە ھېچكىم پەيغەمبەرنازىل 

 :ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرنازىل بولۇپ بولغاندىن كېيىن قارىمايتتى. ۋەھىي 
 دېدى، ئەنسارىالر: ـــ ئى ئەنسارىالر جامائەسى!ـــ 
 :ملسو هيلع هللا ىلص. پەيغەمبەر دېيىشتى ! ـــئى رەسۇلۇلالھ ببەي،لەـــ 
نىڭ تۇغقانلىرى-ئۇرۇق ،تىنى سېغىنىپئۆز يۇر بۇ ئادەم» :سىلەرـــ 

دەپ  ؟ ـــ، شۇنداقمۇدەپسىلەر «دە-ئوتىدا ھەسرەت چېكىۋاتقانىكەن
 ، ئەنسارىالر:سورىغانىدى

 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر . ېدىدـــ شۇنداق گەپ سادىر بولۇپ قالدى، ـــ ئارىمىزدا 
هللا  .نىڭ بەندىسى ۋە رەسۇلىمەنهللاھەرگىز ئۇنداق ئەمەس، مەن ـــ 

ر ياشىسام سىلە .ھىجرەت قىلغانمەن تەرەپكە ۋە سىلەر رازىلىقىغانىڭ تائاال
ئەنسارىالر  دېدى. ، ـــسىلەر بىلەن ئۆلىمەن مۇبىلەن ياشايمەن، ئۆلسەم

 دەرھال يىغالشقان ھالدا كېلىپ:
ڭ نىهللاقا ۋە هللابىلەن قەسەمكى، بىز بۇ سۆزنى پەقەت  نىڭ نامىهللاـــ 

يرىلىپ قېلىشتىن ئەنسىرەپ ئائۇنىڭدىن رەسۇلىغا ھېرىسمەنلىك قىلىپ، 
 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دەپ ئۆزرە ئېيتىشتى.ـــ دۇق، ىئېيتقان
 ،ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى سىلەرگە ئىشىنىدۇ، ئۆزرەڭالرنى قوبۇل قىلىدۇهللا ـــ 

 دېدى. ـــ
ئەبۇ سۇفياننىڭ ئۆيىگە  نىڭ بىر قىسمىقۇرەيشلەر ،شۇنداق قىلىپ

قا بەيتۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ئىشىكلىرىنى تاقاشتى.يەنە بەزىلىرى ، رسەيۈگۈ
 كەئبىنىڭكەئبىنى تاۋاپ قىلىپ، ئاندىن  .ھەجەرۇلئەسۋەدنى سۆيدى كىرىپ،

 .كەلدى نىڭ يېنىغابىر بۇت (ۇرەيشلەر ئىبادەت قىلىدىغان)قيېنىدىكى 
ان الغۇۋئۇنىڭ ئەگرى يېرىدىن تۇت ،نىڭ قولىدا بىر يا بار بولۇپ ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

 دە:بۇتنىڭ ئالدىغا كەلگەن .ئىدى
ـ   سانجىغىلى، يانى ئۇنىڭ كۆزىگە دەپ ، ـــھەق كەلدى، باتىل يوقالدىــ

كەئبىگە  چىقىپفا تېغىغا ەپارىغ بولغاندىن كېيىن س تىنتاۋاپ .تۇردى
ئۆزى  ،ئېيتىپسانا -قا ھەمدۇهللا ،ئىككى قولىنى كۆتۈرۈپئاندىن قارىدى، 
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 ①قىلدى. نىخالىغان دۇئا
مر الظهران قال  ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنهام قال: ملا نزل رسول هللا عن ابن عباس ريض . 562

مكة عنوة، قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهالك  ملسو هيلع هللا ىلصهللا ، لنئ دخل رسول هللالعباس: قلت و

، فقلت لعيل: أجد ذا حاجة يأيت أهل مكة فيخربهم ملسو هيلع هللا ىلصهللا قريش، فجلست عىل بغلة رسول 

ألسري إذ سمعت كالم أيب سفيان، وبديل ليخرجوا إليه، فيستأمنوه فإين  ملسو هيلع هللا ىلصهللا مبكان رسول 

بن ورقاء، فقلت: يا أبا حنظلة، فعرف صويت، فقال: أبو الفضل؟ قلت: نعم، قال: ما لك فداك 

، والناس، قال: فام الحيلة؟ قال: فركب خلفي، ورجع ملسو هيلع هللا ىلصهللا أيب وأمي؟ قلت: هذا رسول 

إن أبا سفيان  ،هللا، فأسلم، قلت: يا رسول ملسو هيلع هللا ىلصهللا صاحبه، فلام أصبح غدوت به عىل رسول 

نعم، من دخل دار أيب سفيان فهو آمن، ومن »رجل يحب هذا الفخر، فاجعل له شيئا، قال: 

قال: فتفرق الناس إىل دورهم وإىل « أغلق عليه داره فهو آمن، ومن دخل املسجد فهو آمن

 .املسجد

دادىسى ئابباس رەزىيەلالھۇ  ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 262
ھران امەررىزز ملسو هيلع هللا ىلصر پەيغەمبەاق دېگەنلىكىنى نەقىل قىلىدۇ: ئەنھۇنىڭ مۇند

بىلەن  نىڭ نامىهللا»مەن كۆڭلۈمدە:  تى.دېگەن جايغا كېلىپ چۈش
نىڭ ئالدىغا كېلىپ ئۇنىڭدىن  ملسو هيلع هللا ىلصلەر پەيغەمبەر لىكقۇرەيشئەگەر قەسەمكى، 

 ،مەككىگە قورال كۈچى بىلەن كىرسە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،ئامانلىق تىلىمەي
ئىشى بار بىرەر  ئويلىدىم ۋەدەپ  «گەپ بولۇشى تۇرغانالنىڭ ھاالك قۇرەيش

كۈزۈپ نى يەتىنىڭ قەيەردىلىك ملسو هيلع هللا ىلصمەككە خەلقىگە پەيغەمبەر  ،كىشىنى تاپسام
 ملسو هيلع هللا ىلصېگەن خىيال بىلەن پەيغەمبەر قويسا، ئۇالر كېلىپ ئامانلىق تىلەرمىكىن د

كېتىۋېتىپ ئەبۇ سۇفيان بىلەن  نىڭ قېچىرىنى مىنىپ يولغا چىقتىم.
 دە:-قالدىمئىبنى ۋەرقائنىڭ پاراڭالشقان ئاۋازىنى ئاڭالپ  بۇدەيل

 ، ئۇ دەرھال ئاۋازىمدىن تونۇپ:رغانىدىمدەپ چاقىـــ ئى ئەبۇ ھەنزەلە! ـــ 
 دېدى، مەن:ـــ ؟ سەن ئەبۇل فەزلمۇـــ 
 دېدىم، ئۇ:ـــ ھەئە، ـــ 

 سورىدى.ـــ دەپ ؟ ئەھۋالالر قانداقراقپىدا بولسۇن! ساڭا ئانام -ـــ ئاتا
 مەن:

 ۇ:ئ .دېدىم نىڭ پەيغەمبىرى ۋە مۇسۇلمانالر قوشۇنى، ـــهللالر ۇـــ مانا ب

                                                            
 توپلىغان.ۋە مۇسلىم بۇخارى  ①
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ېدى. ئاندىن د ـــ؟ ـــ مەككىنى قۇتۇلدۇرۇپ قېلىشنىڭ چارىسى بارمىدۇ
 مېنىڭ ئارقامغا مىنگەشتى، ھەمراھى قايتىپ كەتتى.ئۇ 

ئۇ  ،مردىنىڭ ئالدىغا با ملسو هيلع هللا ىلصمەن ئۇنى ئېلىپ پەيغەمبەر  ،ئەتىسى ئەتىگەندە
 مەن: .مۇسۇلمان بولدى

ئەبۇ سۇفيان پەخىرلىنىشنى ياقتۇرىدىغان ئادەم،  !ئى رەسۇلۇلالھـــ 
ەمبەر پەيغ ېگەنىدىم.د كۆرسەتكىن! ـــئىلتىپات  ەنگۈدەك بىرەرئۇنىڭغا پەخىرل

 :ماقۇللۇق بىلدۈرۈپ ملسو هيلع هللا ىلص
ئۆزىنىڭ  ،كىمكى ئەبۇ سۇفياننىڭ ئۆيىگە كىرىۋالسا ئامان بولىدۇـــ 

مەسجىدكە  .گە كىرىپ ئىشىكىنى تاقىۋالغانالرمۇ ئامان بولىدۇئۆيى
مەككىلىكلەر  ،شۇنداق قىلىپ. دېدى ، ـــكىرىۋالغانالرمۇ ئامان بولىدۇ

 ①.كىنىۋېلىشتىېمەسجىدكە ب گە ۋەئۆيلىرى
عنه يقول: رأيت رسول هللا بن مغفل ريض هللا عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد . 563

يوم فتح مكة عىل ناقته، وهو يقرأ سورة الفتح يرجع. وقال: لوال أن يجتمع الناس  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

 .حويل لرجعت كام رجع

مۇئاۋىيە ئىبنى قۇررە مۇنداق دەيدۇ: ئابدۇلالھ ئىبنى مۇغەففەل . 263
ىھ مەن مەككە فەت»رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ فەتىھ سۈرىسىنى قىرائەت قىلىپ تۇرۇپ: 

ئولتۇرۇپ فەتىھ سۈرىسىنى تۆگىسى ئۈستىدە  ملسو هيلع هللا ىلصقىلىنغان كۈنى پەيغەمبەر 
ئ دېگەنىدى. كىشىلەرنىڭ « ئوقۇغانلىقىنى كۆرگەنىدىم قىلىپ  ②تەرجى

ئەتراپىمغا توپلىشىۋېلىشىدىن ئەنسىرىمەيدىغان بولسام، مەنمۇ فەتىھ 
بەر پەيغەم سۈرىسىنى خۇددى ئابدۇلالھ ئىبنى مۇغەففەل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ

 ③ئوقۇپ بەرگىنىدەك ئوقۇپ بەرگەن بوالتتىم.دىن نەقىل قىلىپ ملسو هيلع هللا ىلص 
مكة، وحول الكعبة  ملسو هيلع هللا ىلصعنه قال: دخل النبي هللا بن مسعود ريض هللا عن عبد . 564

إَّنَ  ﴿َجاَء الَْحَقُ َوَزَهَق الَْباّطُل  ثالث مائة وستون نصبا، فجعل يطعنها بعود كان بيده ويقول:
 .[49]سبأ:  الَْحَقُ َوَما ُيْبّدُئ الَْباّطُل َوَما ُيّعيُد﴾﴿َجاَء  [81]اإلرساء:  الَْباّطَل كَاَن َزُهوقًا﴾

)فەتىھ : مۇنداق دەيدۇ ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 264

                                                            
 دېگەن.« ھەسەن»ئەبۇ داۋۇد ۋە بەيھەقى توپلىغان، ئەلبانى  ①
 بىر ھەرپنى گېلىغا قايتۇرۇپ تەكرار ئوقۇش. ـــتەرجىئ  ②
 توپلىغان.ۋە مۇسلىم بۇخارى  ③
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بۇت بار دانە  364مەككىگە كىرگەندە كەئبىنىڭ ئەتراپىدا  ملسو هيلع هللا ىلص كۈنى( پەيغەمبەر
ھەقىقەتەن ئوڭاي ھەق كەلدى، باتىل يوقالدى. باتىل » :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئىدى. 

ھەق كەلدى، باتىل )بىرەر مەخلۇقنى( پەيدا »دېگەن ئايەت بىلەن  ①«يوقىلىدۇ
دېگەن   ②«قىاللمايدۇ، )يوقالغان بىرەر مەخلۇقنى( ئەسلىگە كەلتۈرەلمەيدۇ

 ③نى ئوقۇغىنىچە ھاسىسىنى ئۇالرغا سانجىشقا باشلىدى.لەرئايەت
 

 باب -74

 ھۇنەين غازىتى

ُ ِِف َمَواِطَن َكِثَْيٍة َوَيْوَم ُحَننْيٍ إِْذ أَْعَجَبْتُكْم  :دەيدۇمۇنداق تائاال  هللا ﴿لََقْد َنَصَرُكُم اّلَلَ
ُ َكثَْرُتُكْم فَلَْم ُتْغِن َعْنُكْم َشْيًئا َوَضاقَْت عَلَْيُكُم اْْلَْرُض بَِما َرُحَبْت ُثَمَ َولََْيُتْم ُمْدبِِريَن ۞ ُثَمَ   أَْنَزَل اّلَلَ

َب الََِذيَن َكَفُروا َوَذلَِك َجَزاُء الْكَاِفرِ َسِكيَنَتُه عَََل  ﴾ يَن ۞ َرُسولِِه َوعَََل الُْمْؤِمِننَي َوأَْنَزَل ُجُنوًدا لَْم َتَرْوَها َوعََذَ
نەين كۈنىدە )يەنى جېڭىدە( ۇگە نۇرغۇن جەڭ مەيدانلىرىدا ۋە ھسىلەر هللا»

ھەقىقەتەن ياردەم بەردى. ئەينى ۋاقىتتا سانىڭالرنىڭ كۆپلۈكىدىن 
 مەغلۇببۈگۈن بىزنىڭ سانىمىز كۆپ، >خۇشاللىنىپ كەتتىڭالر )يەنى 

مىڭ، دۈشمىنىڭالرنىڭ  12دېدىڭالر، بۇ چاغدا سىلەرنىڭ سانىڭالر  <بولمايمىز
سىلەرگە قىلچە ئەسقاتمىدى. سانىڭالرنىڭ كۆپلۈكى  .ئىدى( 4444سانى 

)قاتتىق قورققىنىڭالردىن( كەڭ زېمىن سىلەرگە تار تۇيۇلدى. ئاندىن 
بولۇپ رەسۇلۇلالھنى ئازغىنا مۇئمىنلەر بىلەن تاشالپ( ئارقاڭالرغا  مەغلۇب)

پەيغەمبىرىگە ۋە مۇئمىنلەرگە )مەرھەمەت  هللا[. ئاندىن 22قاراپ قاچتىڭالر ]
ى، سىلەرگە قوشۇنالرنى )يەنى سىلەرگە قىلىپ( خاتىرجەملىك بېغىشلىد

ياردەمگە پەرىشتىلەرنى( چۈشۈردى، ئۇالرنى سىلەر كۆرمىدىڭالر )شۇنىڭ بىلەن 
كاپىرالرنى )ئۆلتۈرۈش ۋە ئەسىر ئېلىنىش  هللاسىلەر غەلىبە قىلدىڭالر(، 

 .④[«26بىلەن( ئازابلىدى، كاپىرالرنىڭ جازاسى ئەنە شۇ ]

                                                            
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -81سۈرە ئىسرا  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -49سۈرە سەبەئ  ②
 توپلىغان.ۋە مۇسلىم بۇخارى  ③
 ئايەتلەر. -26، -22تەۋبە سۈرە  ④
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يوم حنني، هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنهم ساروا مع رسول  ،نهعهللا عن سهل بن الحنظلية ريض . 565

، فجاء رجل فارس فقال: هللا ملسو هيلع هللا ىلصفأطنبوا السري حتى كانت عشية، فحرضت الصالة مع رسول 

، إين انطلقت بني أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بُهوازن عىل بكرة هللايا رسول 

تلك غنيمة »وقال: ملسو هيلع هللا ىلص أبيهم بظعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إىل حنني، فتبسم النبي 

قال أنس بن أيب مرثد: أنا يا رسول  «من يحرسنا الليلة؟». ثم قال: «هللاملسلمني غدا إن شاء 

 استقبل»هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ، فقال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصفركب فرسا له، فجاء إىل رسول  «فاركب» :فقالهللا. 

 هللا ملسو هيلع هللا ىلصفلام أصبحنا خرج رسول  «هذا الشعب حتى تكون يف أعاله وال نغرن من قبلك الليلة

، ما هللاقال رجل: يا رسول  «هل أحسستم فارسكم؟»اله فركع ركعتني ثم قال: إىل مص

، وهو يصيل يلتفت إىل الشعب، حتى إذا قىض ملسو هيلع هللا ىلصأحسسناه، فثوب بالصالة، فجعل النبي 

فجعلنا ننظر إىل خالل الشجر يف الشعب، فإذا  «أبرشوا فقد جاءكم فارسكم»صالته قال: 

ل: إين انطلقت حتى كنت يف أعىل هذا الشعب فقاهللا ملسو هيلع هللا ىلص هو قد جاء، حتى وقف عىل رسول 

، فلام أصبحت طلعت الشعبني كليهام، فنظرت فلم أر أحدا، فقال له هللا ملسو هيلع هللا ىلصحيث رسول 

أوجبت، فال »قال: ال إال مصليا أو قاضيا حاجة، فقال له:  «هل نزلت الليلة؟»هللا ملسو هيلع هللا ىلص: رسول 

 «.ال تعمل بعدهان عليك أ 

ئۇالر مۇنداق دەيدۇ:  ۇ ئەنھۇسەھل ئىبنى ھەنزەلىييە رەزىيەلالھ. 262
 .ىپ ئىنتايىن ئۇزۇن يول يۈردىبىلەن بىرگە چىق ملسو هيلع هللا ىلصھۇنەين كۈنى رەسۇلۇلالھ 

نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ناماز ۋاقتىدا كەچ كىرىپ ھەتتا خۇپتەن ۋاقتى بولدى. 
ئى رەسۇلۇلالھ! مەن سىلەرنىڭ »قېشىغا بىر ئاتلىق كىشى كېلىپ: 

مەن ئۇشتۇمتۇت ھەۋازىن قەبىلىسىنىڭ ئالدىڭالردا پاالنى تاغقا چىقتىم. 
، ئۇالر ۈپ قالدىمقويلىرىنى كۆر-ئادەملىرى، ئۇالرنىڭ ئائىلىلىرى ۋە چارۋا

 ىساخالهللا »: قىلىپ تەبەسسۇم ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. رەسۇلۇلالھ  «ىپتۇھۇنەينگە يىغىل
زگە بۇ كېچە بى»ئاندىن:  ،دېدى «مىتى بولىدۇيبۇالر ئەتە مۇسۇلمانالرنىڭ غەنى

رەزىيەلالھۇ  مەرسەد غەنەۋىئەبۇ دېدى. ئەنەس ئىبنى  «رىدۇ؟كىم ھارىستا تۇ
ئۇنداقتا »: ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. رەسۇلۇلالھ  «ئى رەسۇلۇلالھ! مەن ھارىستا تۇراي»: ئەنھۇ
نىڭ يېنىغا  ملسو هيلع هللا ىلصمىنىپ رەسۇلۇلالھ  غادېدى. ئۇ ئېتى «مىنگىن! ڭغائېتى

ە ئۈستىگبۇ ۋادىغا قاراپ مېڭىپ ئۇنىڭ ئەڭ »: ئۇنىڭغا ملسو هيلع هللا ىلصكەلدى. رەسۇلۇلالھ 
 دېدى.  «بىز بۇ كېچە سەن تۇرغان تەرەپتىن خاتىرجەم بواليلى ،چىققىن

ئىككى رەكئەت  چىقىپ جايغا ئوقۇيدىغان ناماز ملسو هيلع هللا ىلصتاڭ ئاتقاندا رەسۇلۇلالھ 
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 ئى»دېدى. ئۇالر:  «؟خەۋەر بارمۇسىلەرنىڭ چەۋەندازىڭالردىن » :ناماز ئوقۇدى ۋە
 ئوقۇشقا ناماز تۇرۇپ ملسو هيلع هللا ىلصلۇلالھ دېدى. رەسۇ «ھېچبىر خەۋەر يوق رەسۇلۇلالھ!

 ملسو هيلع هللا ىلص. رەسۇلۇلالھ قارايتتى تەرەپكە ۋادى بەرگىچە ساالم ئوقۇپ نامازنى. باشلىدى
خۇشخەۋەر! چەۋەندازىڭالر » نامىزىنى تامامالپ ساالم بەرگەندىن كېيىن:

 ىساقدېدى. بىز ۋادىدىكى دەرەخلەر ئارىسىدىن ئۇنىڭغا قار «كەلدىقايتىپ 
مەن »نىڭ ئالدىغا كېلىپ:  ملسو هيلع هللا ىلصىدى. ئۇ رەسۇلۇلالھ كەلگەن راستىنال قايتىپئۇ 

غان ئورۇنغىچە ماڭدىم. تاڭ بۇيرۇ ملسو هيلع هللا ىلصبۇ ۋادىنىڭ ئۈستىدىكى رەسۇلۇلالھ 
ئىككى ۋادىنىڭ ھەر ئىككىلىسىگە چىقىپ قاراپ بىرەر كىشىنىمۇ  دائاتقان

ەپ د «كېچىدە چۈشتۈڭمۇ؟»: ئۇنىڭدىن ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. رەسۇلۇلالھ  «كۆرمىدىم
ياق، پەقەت ناماز ئوقۇش ياكى ھاجىتىمنى ئادا قىلىش ئۈچۈن »: ئۇ سورىۋېدى،

سەن بۇ كېچىدە ھارىستا تۇرغانلىق »: ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. رەسۇلۇلالھ  «چۈشتۈم
بۇنىڭدىن كېيىن ھېچبىر  ،سەۋەبلىك ئۆزۈڭگە جەننەتنى ۋاجىب قىلدىڭ

 ①.دېدى «ئەمەل قىلمىساڭمۇ ساڭا زەرەر يوق
منزلنا غدا »حني أراد حنينا:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه قال: قال رسول هللا عن أيب هريرة ريض . 566

 .«، بخيف بني كنانة، حيث تقاسموا عىل الكفرهللاإن شاء 

ھ رەسۇلۇلالئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، . 266
خالىسا ئەتە بەنى »هللا ھۇنەين غازىتىغا يۈرۈش قىلغاندا مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص
نانە ۋادىسىغا، يەنى قۇرەيش مۇشرىكلىرى كۇفرى ئۈستىدە چىڭ تۇرۇش كى

 ②«.ئۈچۈن قەسەميات قىلىشقان ئورۇنغا چۈشىمىز
عنه قال: افتتحنا مكة، ثم غزونا حنينا، فجاء هللا عن أنس بن مالك ريض . 567

املرشكون بأحسن صفوف رأيت، قال: فصفت الخيل، ثم صفت املقاتلة، ثم صفت النساء 

ذلك، ثم صفت الغنم، ثم صفت النعم، قال: ونحن برش كثري قد بلغنا ستة آالف، وعىل من وراء 

مجنبة خيلنا خالد بن الوليد، قال: فجعلت خيلنا تلوي خلف ظهورنا، فلم نلبث أن انكشفت 

يا للمهاجرين، يا » ملسو هيلع هللا ىلصهللا خيلنا، وفرت األعراب ومن نعلم من الناس قال: فنادى رسول 

قال: قال أنس: هذا حديث عمية قال: قلنا، « يا لألنصار، يا لألنصار»ثم قال: « للمهاجرين

                                                            
« ھەسەن»ئىبنى ھەجەر ۋە ئابدۇقادىر ئەرنەئۇت  توپلىغان؛ئەبۇ داۋۇد، بەيھەقى، نەسائى ۋە ھاكىم  ①

 دېگەن. « سەھىھ»ئەلبانى دېگەن، 
 توپلىغان.ۋە مۇسلىم بۇخارى  ②
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، هللا، ما أتيناهم حتى هزمهم هللا، قال: فايم ملسو هيلع هللا ىلصهللا ، قال: فتقدم رسول هللالبيك يا رسول 

كة م قال: فقبضنا ذلك املال، ثم انطلقنا إىل الطائف فحارصناهم أربعني ليلة، ثم رجعنا إىل

 يعطي الرجل املائة من اإلبل. ملسو هيلع هللا ىلصهللا فنزلنا، قال: فجعل رسول 

ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: مەككىنى . 267
مۇشرىكالر مەن كۆرگەن ھۇنەين غازىتىغا چىقتۇق. فەتىھ قىلغاندىن كېيىن 

 ئالدىغا ئاتلىق قوشۇننى،ئەڭ  شەكىلدە سەپ تۈزگەن بولۇپ،ئەڭ مۇكەممەل 
-ەڭ ئاخىرىغا مال، ئنىپىيادە قوشۇننى، ئاندىن ئايالالر ۇالرنىڭ كەينىگەئ

تۆگىلەرنى تىزغانىدى. ئۇ كۈنى سانىمىز خېلىال كۆپ بولۇپ، -ۋاران ۋە قوي
ئوڭ قانات ئاتلىق قوشۇنغا خالىد ئىبنى  مىڭ كىشى ئەتراپىدا ئىدۇق. 6

بۆلۈنۈپ  سەپ ق بولۇشۇپئۇالر بىردىنال پاتپارا لىق قىلىۋاتاتتى.ۋەلىد قوماندان
 لىدى.قا باشكىشىلەر قېچىشبەزى ئەئرابىيالر بىلەن بىز بىلىدىغان  كەتتى.

دەپ  «ئى مۇھاجىرالر! ئى ئەنسارىالر!» :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر بۇ ئەھۋالنى كۆرگەن 
بۇ ھەدىسلەرنى ماڭا تاغىلىرىم سۆزلەپ »)ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:  توۋلىدى

دېيىشتۇق. « ! پەرمانبەردارمىزئى رەسۇلۇلالھ» بىز: دەيدۇ(.« بەرگەنىدى
 هللاكېلىشىمىزگە  يىتىپ . بىزلىدىىئالغا ئىلگىر ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئاندىن 
مەت ئېلىپ ينى غەنىىرىمۈلۈكل-مال ئۇالرنىڭ قىلدى. مەغلۇبئۇالرنى 

 ،كېچە قورشاۋغا ئېلىپ تۇرغاندىن كېيىن 44ئۇالرنى . تائىفقا يۈرۈش قىلدۇق
ەت غەنىيمىن تۆگە تۇياقت بىر ئادەمگە يۈزھەر ملسو هيلع هللا ىلصغەمبەر پەي .ۇقتتمەككىگە قاي

 ①.بەردى
ريض الل  ه عنهام قال: ملا استقبلنا وادي حنني قال: انحدرنا هللا عن جابر بن عبد . 568

يف واد من أودية تهامة أجوف، حطوط، إمنا ننحدر فيه انحدارا، قال: ويف عامية الصبح، وقد 

 هللاشعابه، ويف أجنابه، ومضايقه قد أجمعوا وتهيئوا، وأعدوا قال: فو كان القوم كمنوا لنا يف

ما راعنا، ونحن منحطون إال الكتائب، قد شدت علينا شدة رجل واحد، وانهزم الناس راجعني 

إيل أيها »ذات اليمني، ثم قال:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا فاستمروا ال يلوي أحد منهم عىل أحد، وانحاز رسول 

قال: فال يشء احتملت اإلبل بعضها  ،«هللا محمد بن عبد ، أنهللالناس، هلموا إيل أنا رسول 

رهطا من املهاجرين واألنصار، وأهل بيته غري  ملسو هيلع هللا ىلصهللا بعضا، فانطلق الناس إال أن مع رسول 

أبو بكر وعمر، ومن أهل بيته، عيل بن أيب طالب، والعباس بن عبد املطلب،  ملسو هيلع هللا ىلصكثري، ثبت معه 

                                                            
 توپلىغان.مۇسلىم  ①
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وربيعة بن الحارث، وأمين بن عبيد وهو ابن  وابنه الفضل بن عباس، وأبو سفيان بن الحارث،

أم أمين، وأسامة بن زيد، قال: ورجل من هوازن عىل جمل له أحمر يف يده راية له سوداء يف 

رأس رمح طويل له أمام الناس، وهوازن خلفه، فإذا أدرك طعن برمحه، وإذا فاته الناس رفعه 

 .ملن وراءه، فاتبعوه

وازن صاحب الراية عىل جمله ذلك، يصنع ما يصنع، قال جابر: بينا ذلك الرجل من ه

إذ هوى له عيل بن أيب طالب، ورجل من األنصار يريدانه، قال: فيأتيه عيل من خلفه، فرضب 

عرقويب الجمل فوقع عىل عجزه ووثب األنصاري عىل الرجل، فرضبه رضبة أطن قدمه 

ة الناس من هزميتهم ما رجعت راجعهللا بنصف ساقه فانجعف عن رحله ، واجتلد الناس، فو

 ملسو هيلع هللا ىلص.هللا حتى وجدوا األرسى مكتفني عند رسول 

: بىز مۇنداق دەيدۇ جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما. 268
ۇھامە تئىنتايىن تېزلىك بىلەن بارغاندىن كېيىن،  يىتىپۋادىسىغا  ھۇنەين

 ىگەوللىرى ئۈستدۈشمەن بۇ جىلغىنىڭ تار ي .چۈشتۇقجىلغىلىرىدىن بىرىگە 
سەھەر قاراڭغۇلىقىدا ، بۆكتۈرمە قويۇپ تولۇق تەييارلىق بىلەن تۇرغانىكەن

جىلغىدىن تۆۋەنگە چۈشۈپ تۇرۇشىمىزغا بۆكتۈرمىدىكى ئەسكەرلەر بىردەك 
يوپۇرۇلۇپ چىقىپ ھۇجۇم قىلىشقا باشلىدى. بۇ تۇيۇقسىز ھۇجۇمدىن قاتتىق 

 ۇرۇلۇپ قېچىشقابىرىگە قارىماي ئارقىغا ب-چۆچۈپ كەتتۇق. مۇسۇلمانالر بىر
ئى » ئۆزىنى يولنىڭ ئوڭ تەرىپىگە تارتىپ تۇرۇپ: ملسو هيلع هللا ىلصباشلىدى. پەيغەمبەر 

رەسۇلى مۇھەممەد ئىبنى نىڭ هللامەن  ،ق! مەن تەرەپكە كېلىڭالرىخاالي
لېكىن بۇ چاقىرىق ھېچكىمنىڭ قۇلىقىغا  ۋلىدىودەپ ت «ۇرمەنتئابدۇلالھ

ئەھلى بەيتتىن ۋە  ئەنسارى ،مۇھاجىرنىڭ قېشىدا  ملسو هيلع هللا ىلصكىرمىدى. پەيغەمبەر 
نىڭ يېنىدا تەۋرەنمەي سابىت  ملسو هيلع هللا ىلصئازغىنە كىشىلەرال قالغان بولۇپ، پەيغەمبەر 

تالىب، ئابباس ئىبنى  ۇئۆمەر، ئەلى ئىبنى ئەب ى،ئەبۇبەكر تۇرغان كىشىلەر:
ۋە ئوغلى فەزل ئىبنى ئابباس، ئەبۇ سۇفيان ئىبنى ھارىس،  ئابدۇلمۇتتەلىب

مەننىڭ ئوغلى ئەيمەن ئىبنى ئۇبەيد ۋە ئۇسامە ھارىس، ئۇممۇ ئەي ىرەبىئە ئىبن
 .ئىدى ئىبنى زەيد قاتارلىقالر

ۋازىن ەھجابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ: 
قەبىلىسىدىن قىزىل تۆگىگە مىنگەن بىر ئادەم ئۇزۇن نەيزىنىڭ ئۇچىغا 

ئالدىدا  قادىۋالغان قارا تۇغنى كۆتۈرگەن ھالدا دۈشمەن قوشۇنىنىڭ
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 بارسىال، ئۇنىڭ يىتىپ. ئۇنىڭ ئالدىغا مۇسۇلمانالردىن بىرى كېلىۋاتاتتى
ئالدىغا ھېچكىم چىقمىسا تۇغنى كۆتۈرۈپ  نەيزە زەربىسىگە دۇچ كېلەتتى.

تالىب بىلەن ئەنسارىالردىن بىرى  ۇئەلى ئىبنى ئەبئالغا ئىلگىرىلەيتتى. 
 تۆگىسىنىڭ ئارقا ئىككىدىن كېلىپ سىئەلى ئۇنىڭ ئارقى ڭغا ئېتىلدى.ئۇنى

ئۇنىڭ ئەنسارى  .ئولتۇرۇپ قالدى كەينىچىالپپۇتىنى چېپىۋىدى، تۆگە 
ئۈستىگە ئېتىلىپ بېرىپ قىلىچ ئۇردى ۋە تىزىنىڭ ئاستىدىن ئۈزۈپ 

 تاشلىۋەتتى. شۇنىڭ بىلەن، ئۇ تۆگىسىدىن مولالق ئېتىپ چۈشتى. 
ڭ نى. هللاقاتتىق قەيسەرلىك كۆرسەتتىئۇ كۈنى مۇسۇلمانالر قوشۇنى 

 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دۈشمەن قوشۇنى ئېغىر تاالپەتكە ئۇچراپ،بىلەن قەسەمكى، نامى 
 ①قوللىرى باغالنغان ئەسىرلەر دۆۋىلىنىپ كەتتى.ا غنىڭ ئالدى
، هللاعن أيب إسحاق قال: قال رجل للرباء: يا أبا عامرة، أفررتم يوم حنني؟ قال: ال و. 569

أو  -، ولكنه خرج شبان أصحابه، وأخفاؤهم حرسا، ليس عليهم سالح ملسو هيلع هللا ىلصهللا ما وىل رسول 

، فلقوا قوما رماة ال يكاد يسقط لهم سهم، جمع هوازن وبني نرص، فرشقوهم -كثري سالح 

عىل بغلته  ملسو هيلع هللا ىلصهللا ، ورسول ملسو هيلع هللا ىلصهللا رشقا ما يكادون يخطئون، فأقبلوا هناك إىل رسول 

النبي  أنا»د به، فنزل فاستنرص، وقال: البيضاء، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد املطلب يقو 

 .، ثم صفهم«ال كذب، أنا ابن عبد املطلب

ئەبۇ ئىسھاق مۇنداق دەيدۇ: بىر كىشى بەرا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن: . 269
دەپ « ئى ئەبۇ ئەممارە! ھۇنەين غازىتىدا ھەممىڭالر قاچقانمىدىڭالر؟»

 بىلەن قەسەمكى، مىنىڭ ناهللاياق، »سورىغانىدى، بەرا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: 
ئارقىسىغا بۇرۇلۇپمۇ قويمىدى. بىراق، ئۇنىڭ ساھابىلىرىنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

دۇبۇلغىسىز بىر قىسىم ئالدراڭغۇ ياشالر -ئىچىدىن يۈكى يەڭگىل، ساۋۇت
ھەۋازىن ۋە بەنى نەسىر قوشۇنىنىڭ ئوقچىالر قىسمىغا ئىلگىرىلەشكە 

نىڭ ئۈستىگە يامغۇردەك باشلىدى. شۇنىڭ بىلەن، دۈشمەنلەر ئوقنى ئۇالر
ياغدۇرۇۋەتتى. ئۇالر ئوقلىرىنى چەللىگەن يەرگە تەگكۈزەتتى. ئۇالر يەنە 

ئاق  ملسو هيلع هللا ىلصگە قاراپ ھۇجۇم قىلىشقا باشلىدى ئەمما پەيغەمبەر  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
قېچىرىنى مىنىۋالغان بولۇپ، ئۇنى ئەبۇ سۇفيان ئىبنى ھارىس يىتىلىۋالغان 

 تىن نۇسرەت تىلەپ دۇئا قىلدى ۋە:هللايەرگە چۈشۈپ  ملسو هيلع هللا ىلصئىدى. پەيغەمبەر 

                                                            
 دېگەن.« ئىسنادى ھەسەن، راۋىيلىرى ئىشەنچلىك»، شۇئەيب ئەرنەئۇت توپلىغانئەھمەد ۋە ئەبۇ يەئال  ①
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 ،رەسۇلىنىڭ هللامەن 
 پەقەت راستنى سۆزلەيمەن.
 ھەمدە پاكتۇر نەسەبىم،

 ابدۇلمۇتتەلىب پۇشتىمەنئ
 ①«.دەپ ئاندىن سەپنى )قايتىدىن( رەتكە سالدى

عنه، أن أم سليم اتخذت يوم حنني خنجرا، فكان معها، فرآها هللا ريض  عن أنس. 571

ما هذا هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »، هذه أم سليم معها خنجر، فقال لها رسول هللارسول أبو طلحة، فقال: يا 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص قالت: اتخذته إن دنا مني أحد من املرشكني، بقرت به بطنه، فجعل رسول « الخنجر؟

 .يضحك

 ۇنەين غازىتى كۈنى ئۇممۇھئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 274
نى بىر خەنجەرېلىۋاتقان نەچچە ۋاقىتتىن بېرى ئۆز يېنىدا ساقالپ كلەيم ۇس

لەيمدە ۇس ۇئۇمم لالھ!رەسۇلۇئى » ئەبۇ تەلھە بۇنى كۆرۈپ: ،ئېلىۋالغان ئىدى
دەپ « مە خەنجەر؟ېبۇ ن»ڭدىن: ىئۇن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دېدى.« خەنجەر بار ئىكەن

مۇشرىكالرنىڭ بىرەرسى ماڭا يېقىنلىشىپ » لەيم:ۇس ۇ، ئۇممغانىدىسورى
بۇنى . دىېد «دەپ ئېلىۋالدىم تەيېۋۈسۆقالسا بۇنىڭ بىلەن قارنىنى ب

 ②.كەتتىكۈلۈپ  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرئاڭلىغان 
يوم حنني، فلزمت أنا وأبو هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه: شهدت مع رسول هللا قال عباس ريض . 571

عىل بغلة له هللا ملسو هيلع هللا ىلص فلم نفارقه، ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سفيان بن الحارث بن عبد املطلب رسول 

ى املسلمون والكفار وىل املسلمون بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي، فلام التق

يركض بغلته قبل الكفار، قال عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مدبرين، فطفق رسول 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصأكفها إرادة أن ال ترسع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

: أين ، فقال عباس: وكان رجال صيتا، فقلت بأعىل صويت«أي عباس، ناد أصحاب السمرة»

، لكأن عطفتهم حني سمعوا صويت عطفة البقر عىل أوالدها، هللاأصحاب السمرة؟ قال: فو

فقالوا: يا لبيك، يا لبيك، قال: فاقتتلوا والكفار، والدعوة يف األنصار يقولون: يا معرش األنصار، 

رث ايا معرش األنصار، قال: ثم قرصت الدعوة عىل بني الحارث بن الخزرج، فقالوا: يا بني الح

وهو عىل بغلته كاملتطاول عليها هللا ملسو هيلع هللا ىلص بن الخزرج، يا بني الحارث بن الخزرج، فنظر رسول 
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هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: ثم أخذ رسول « هذا حني حمي الوطيسهللا ملسو هيلع هللا ىلص »إىل قتالهم، فقال رسول 

قال: فذهبت أنظر فإذا القتال « انهزموا ورب محمد»حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: 

، ما هو إال أن رماهم بحصياته فام زلت أرى حدهم كليال، هللال: فوعىل هيئته فيام أرى، ق

 .وأمرهم مدبرا

بىلەن  ملسو هيلع هللا ىلصمۇنداق دەيدۇ: مەن پەيغەمبەر  ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 271
ەبۇ سۇفيان ئىبنى ھارىس ئىبنى ئ .ھۇنەين غازىتىغا قاتناشتىمبىللە 

 مىدۇق.ئايرىل نىڭ يېنىدىن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ئىككىمىزئابدۇلمۇتتەلىب 
سوۋغا قىلغان ئاق قېچىرىغا مىنگەن  مىفەرۋە ئىبنى نۇفاسە جۇزا ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

ئۆرۈلۈپ اپىرالر قوشۇنى بىلەن تۇتۇشقاندا مۇسۇلمانالر ئارقىغا ك .ئىدى
قېچىرىنى دۈشمەنلەر تەرەپكە  ملسو هيلع هللا ىلصلېكىن پەيغەمبەر  قېچىشقا باشلىدى

 ېلىپ كېتىشىدىن ئەنسىرەپنى تېز ئ ملسو هيلع هللا ىلصنىڭ پەيغەمبەر قېچىر ،مەن دېۋىتتى.
گە ئۈزەڭگىئەبۇ سۇفيان بولسا قېچىرنىڭ چۇلۋۇرىنى چىڭ تۇتۇپ تۇرۇۋالدىم. 

 ماڭا: ملسو هيلع هللا ىلصئېسىلىۋالدى. پەيغەمبەر 
سەمۇرە دەرىخىنىڭ ئاستىدا بەيئەت قىلغانالر )يەنى رىزۋان ئابباس!  ىئـــ 

مېنىڭ ئاۋازىم بەك ئۈنلۈك  .دېدى بەيئىتىگە قاتناشقانالر(نى چاقىرغىن! ـــ
 :چىقاتتى. مەن بار كۈچۈم بىلەن

دەپ ـــ ؟ ـــ سەمۇرە ئەھلى )رىزۋان بەيئىتىگە قاتناشقانالر( قېنى
خۇددى  ئاۋازىمنى ئاڭالپ بىلەن قەسەمكى، ئۇالر نىڭ نامىهللا .توۋلىدىم

 :موزىيىغا چىدىماي قايتىپ يۈگۈرۈپ كەلگەن كالىدەك تېز قايتىپ كەلدى ۋە
كاپىرالر بىلەن ـــ دېگىنىچە كېلىپ  ەرمانبەردارمىز، پەرمانبەردارمىز!ـــ پ

 :ئاندىن .قاتتىق ئېلىشتى
ئەنسارىالر دەپ ـــ ئەنسارىالر جامائەسى! ئى ئەنسارىالر جامائەسى!  ىئـــ 

كېيىن بەنى ھارىس ئىبنى خەزرەج جەمەتى ئۇنىڭدىن  .چاقىرىلدى
 ىپ:چاقىرىل
خەزرەج جەمەتى، ئى بەنى ھارىس ئىبنى خەزرەج ئى بەنى ھارىس ئىبنى  ـــ

دېيىلدى. دۈشمەنگە ھۇجۇم قىلىشقا تەييارلىنىپ تۇرغان  جەمەتى! ـــ
 :نەزەر سالدى ۋەبىر قېچىرىنىڭ ئۈستىدە تۇرۇپ بوينىنى سوزۇپ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 قۇمدېدى. ئاندى ئالقىنىغا  ، ـــمانا بۇ جەڭنىڭ راسا قىزىغان ۋاقتىـــ 
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 :ۋە ئاتتى شېغىل تاش ئېلىپ كاپىرالرنىڭ يۈزلىرىگە قارىتىپئارىالش 
مەن  دېدى.ـــ  !بولۇڭالر مەغلۇبـــ مۇھەممەدنىڭ رەببىگە قەسەمكى، 

 ىنىڭ نامهللائۇرۇش قاتتىق داۋام قىلىۋاتاتتى.  ئۇرۇشنى كۆزىتىپ تۇراتتىم،
دۈشمەنگە قارىتىپ قۇم ئارىالش شېغىل تاش  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  بىلەن قەسەمكى،

ۈچىنىڭ ئاجىزلىشىپ، سەپلىرىنىڭ تقاندىن كېيىن، دۈشمەن كئا
 ①مىرىلگەنلىكىنى ئۆز كۆزۈم بىلەن كۆردۈم.يى

حنينا، فلام واجهنا العدو هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: غزونا مع رسول هللا سلمة ريض عن . 572

تقدمت فأعلو ثنية، فاستقبلني رجل من العدو، فأرميه بسهم فتوارى عني، فام دريت ما 

، ملسو هيلع هللا ىلصإىل القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى، فالتقوا هم وصحابة النبي صنع، ونظرت 

وأرجع منهزما، وعيل بردتان متزرا بإحداهام مرتديا باألخرى، ملسو هيلع هللا ىلص فوىل صحابة النبي 

منهزما وهو عىل بغلته هللا ملسو هيلع هللا ىلص فاستطلق إزاري فجمعتهام جميعا، ومررت عىل رسول 

نزل عن هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فلام غشوا رسول «ع فزعالقد رأى ابن األكو هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »الشهباء، فقال رسول 

 ،«شاهت الوجوه»البغلة، ثم قبض قبضة من تراب من األرض، ثم استقبل به وجوههم، فقال: 

ز عهللا منهم إنسانا إال مأل عينيه ترابا بتلك القبضة، فولوا مدبرين، فهزمهم هللا فام خلق 

 .غنامئهم بني املسلمنيهللا ملسو هيلع هللا ىلص وجل، وقسم رسول 

بىلەن  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر الھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: بىز ەلەمە رەزىيەلس. 272
ھۇنەين غازىتىغا چىقتۇق. دۈشمەن سېپىگە قاراپ مېڭىۋاتقىنىمىزدا بىر 
تۆپىلىككە چىقىۋاتسام بىر دۈشمەن ئالدىمغا چىقىپ قالدى. شۇنىڭ بىلەن، 

قاپ كەتتى. ئۇنىڭ نەگە ى ئاتاي دەپ تۇرسام بىردەمدىال يومەن ئۇن
ەلمىدىم. شۇ ئارىدا دۈشمەنلەرگە قارىسام، ئۇالر يەنە بىر كەتكەنلىكىنى بىل

 نىڭ ساھابىلىرىملسو هيلع هللا ىلص تۆپىلىككە چىقىپ بولۇپتۇ. ئۇالر بىلەن پەيغەمبەر 

نىڭ ساھابىلىرى قېچىشقا باشلىدى.  ملسو هيلع هللا ىلصئۇچراشقاندىن كېيىن، پەيغەمبەر 
شۇنىڭ بىلەن، مەنمۇ قېچىپ ماڭدىم. ئۈستۈمدە ئىككى قۇر كىيىم بار بولۇپ، 

نى بېلىمدىن باغالپ تامبال قىلىۋالغان، يەنە بىرىنى يەكتەك قىلىپ بىرى
ئۈستۈمگە كىيىۋالغان ئىدىم. شۇ ئارىدا تامبىلىم يېشىلىپ كەتتى. شۇنىڭ 

 ملسو هيلع هللا ىلصتۇتقان ھالدا پەيغەمبەر  ەن يەكتىكىم بىلەن تامبىلىمنى چىڭبىلەن م
لەمە سە»مېنىڭ ھالىمنى كۆرۈپ:  ملسو هيلع هللا ىلصنىڭ قېشىغا قېچىپ كەلدىم. پەيغەمبەر 

                                                            
 توپلىغان.مۇسلىم  ①



  

414 

 دېدى. « ئىبنى ئەكۋەئ قاتتىق قورقۇنچلۇق بىر نەرسە كۆرۈپتۇ
قېچىرىدىن  ملسو هيلع هللا ىلصشۇ ئارىدا دۈشمەنلەر يوپۇرۇلۇپ كەلگەنىدى، پەيغەمبەر 

دە، دۈشمەننىڭ يۈزلىرىگە قارىتىپ -چۈشۈپ يەردىن بىر چاڭگال توپا ئالدى
بىرمۇ دۈشمەن  هللادېدى. « يۈزلىرىڭ خار بولۇپ كەتسۇن!»ئېتىپ: 

قالدۇرماي، ئۇالرنىڭ كۆزلىرىگە ئاشۇ بىر چاڭگال توپىنى كىرگۈزۈۋەتتى. 
ى تائاال ئۇالرن هللاشۇنىڭ بىلەن، ئارقىغا قاراپ قېچىشتى. شۇنداق قىلىپ، 

ئۇالردىن ئالغان غەنىيمەتلەرنى مۇسۇلمانالرغا  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر قىلدى.  مەغلۇب
 ①تەقسىم قىلىپ بەردى.

عند انكشافة انكشفها املسلمون يوم حنني  ل:عن يزيد بن عامر السوايئ قا. 573

قبضة من األرض فرمى به وجوههم وقال: ارجعوا شاهت هللا ملسو هيلع هللا ىلص فتتبعهم الكفار، فأخذ رسول 

 الوجوه، فام منا أحد يلقى أخاه إال وهو يشكو القذى وميسح عينيه.

ھۇنەين غازىتى كۈنى : ي مۇنداق دەيدۇيەزىد ئىبنى ئامىر سۇۋائى. 273
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر مۇسۇلمانالر چېكىنگەندە كاپىرالر ئۇالرغا ئەگىشىۋالغانىدى، 
 چېكىنىش،» يەردىن بىر ئوچۇم توپا ئېلىپ ئۇالرنىڭ يۈزلىرىگە ئاتتى ۋە:

 دۈشمەنلەر بىر تەرەپتىن ،دېدى. شۇنىڭ بىلەن «يۈزلىرىڭ خار بولۇپ كەتسۇن!
سا، يەنە بىر تەرەپتىن كۆزىدىكى توپىنى كۆزىنىڭ ئاغرىقىغا چىدىماي ۋايسى

 ②تازىالشقا تىرىشاتتى.
عام حنني، فلام التقينا  ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه قال: خرجنا مع رسول هللا عن أيب قتادة ريض . 574

كانت للمسلمني جولة، فرأيت رجال من املرشكني عال رجال من املسلمني، فاستدرت حتى 

أتيته من ورائه حتى رضبته بالسيف عىل حبل عاتقه، فأقبل عيل فضمني ضمة وجدت منها 

ل: ريح املوت، ثم أدركه املوت، فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ قا

، «من قتل قتيال له عليه بينة فله سلبه»فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص، ثم إن الناس رجعوا، وجلس النبي هللاأمر 

، فقمت «من قتل قتيال له عليه بينة فله سلبه»فقمت فقلت: من يشهد يل، ثم جلست، ثم قال: 

 ما لك يا: »ملسو هيلع هللا ىلصهللا فقلت: من يشهد يل، ثم جلست، ثم قال الثالثة مثله، فقمت، فقال رسول 

، وسلبه عندي فأرضه هللا، فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل: صدق يا رسول «ة؟أبا قتاد

، يقاتل هللا، إذا ال يعمد إىل أسد من أسد هللاعنه: الها هللا عني، فقال أبو بكر الصديق ريض 

                                                            
 توپلىغان.مۇسلىم  ①
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، فأعطاه، فبعت الدرع، فابتعت «صدق: »ملسو هيلع هللا ىلص، يعطيك سلبه، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلصورسوله هللا عن 

 .ل تأثلته يف اإلسالمبه مخرفا يف بني سلمة، فإنه ألول ما

 بىلەن ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر :مۇنداق دەيدۇ ئەبۇ قەتادە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 274
ىزدا ان ۋاقتىمجەڭ قىلىۋاتقھۇنەين غازىتىغا چىقتۇق. دۈشمەن بىلەن  بىللە

مەن بىر مۇشرىكنىڭ بىر  داۋالغۇش پەيدا بولدى. مۇسۇلمانالر سېپىدە
ن ۇنىڭ كەينىدىن بېرىپ قىلىچ بىلەمۇسۇلماننى بېسىۋالغانلىقىنى كۆرۈپ، ئ

چاپتىم. ئۇ كەينىگە ئۆرۈلۈپ مېنى چىڭ قۇچاقلىۋالدى. مەن ئۇنىڭ  گەدىنىگە
. جېنى چىقىپ مېنى قويۇۋەتتى بىردەمدىالجان تالىشىۋاتقانلىقىنى سەزدىم. 

 :دەرھال ئۆمەر ئىبنى خەتتابنىڭ يېنىغا بېرىپ
 :ئۇ، ـــ دېدىم؟ ـــ كىشىلەرنىڭ ئەھۋالى قانداقراق

ـ  ـ ، بتۇرنىڭ ئەمرى غالىهللاــ مۇسۇلمانالر )ئۇرۇش ئاخىرلىشىپ( دېدى. ــ
 ئولتۇرۇپ: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر قايتىپ كەلدى. 

ئۇنى )ئۆلتۈرگەنلىكىنى( كىمكى بىر دۈشمەننى ئۆلتۈرۈپ، ـــ 
ېدى. دشۇنىڭ بولىدۇ، ـــ كېرەكلىرى -ئۇ دۈشمەننىڭ نەرسە ئىسپاتلىيالىسا،

 :مەن ئورنۇمدىن تۇرۇپ
 ئاندىن ئولتۇردۇم. ؟ ـــ دەپ سورىدىم،كىم ماڭا گۇۋاھچى بولىدۇـــ 

 تۇرۇپ:يەنە ئورنۇمدىن مەن  سۆزىنى تەكرارلىدى، ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
يەنە ئولتۇردۇم.  ؟ ـــ دەپ سورىدىم، ئاندىنبولىدۇ چىكىم ماڭا گۇۋاھـــ 

مەن يەنە ئورنۇمدىن  سۆزىنى ئۈچىنچى قېتىم تەكرارلىدى. ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 :ملسو هيلع هللا ىلصغانىدىم، پەيغەمبەر رتۇ

دەپ سورىدى. مەن بولغان ۋەقەنى  ـــ ؟نېمە بولدۇڭقەتادە!  ۇئى ئەبـــ 
 سۆزلەپ بەردىم. بىر كىشى:

كېرەكلىرى -رەسۇلۇلالھ! ئۇ راست ئېيتتى. ئۇ كىشىنىڭ نەرسەـــ ئى 
ى. دېد رازى قىلىپ قويساڭ، مالالر مەندە قالغان بولسا، ـــ سەن بۇنى .مەندە

 بۇنى ئاڭالپ: ى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇرئەبۇبەك
-بىلەن قەسەمكى، رەسۇلۇلالھ ئۇنىڭ نەرسە نىڭ نامىهللاياق! ـــ 

نىڭ رەسۇلى ئۈچۈن جىھاد هللاۋە هللا رىپ قويسا، ىساڭا ب نىكېرەكلىرى
ئىززىتىنى قىلمىغان بولۇپ  شىرلىرىدىن بىرىنىڭنىڭ هللاقىلىدىغان 
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 :ملسو هيلع هللا ىلصگەنىدى، پەيغەمبەر دې ـــقالمامدۇ؟ 
كېرەكلىرىنى ماڭا بەردى. مەن -ئۇنىڭ نەرسە ،دەپ ، ـــئېيتتىراست ـــ 

 ،باغ سېتىۋالدىم. بۇ خورمىلىق بۇ مالغا بەنى سەلەمە مەھەللىسىدىن بىر
  ①ئېرىشكەن تۇنجى مېلىم ئىدى. مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىن

يوم حنني، قسم  ملسو هيلع هللا ىلصعىل رسوله هللا بن زيد بن عاصم قال: ملا أفاء هللا عن عبد . 575

يف الناس يف املؤلفة قلوبهم، ومل يعط األنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ مل يصبهم ما أصاب 

يب، وكنتم متفرقني هللا يا معرش األنصار، أمل أجدكم ضالال فهداكم »الناس، فخطبهم فقال: 

عكم مينما »ورسوله أمن، قال: هللا كلام قال شيئا قالوا: « يبهللا يب، وعالة فأغناكم هللا فألفكم 

لو شئتم قلتم: »ورسوله أمن، قال: هللا قال: كلام قال شيئا، قالوا: «. ؟هللاأن تجيبوا رسول 

، إىل رحالكم ملسو هيلع هللا ىلصجئتنا كذا وكذا، أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعري، وتذهبون بالنبي 

لوال الهجرة لكنت امرأ من األنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي األنصار 

األنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصربوا حتى تلقوين عىل  وشعبها،

 «.الحوض

: ھۇنەين غازىتىدا مۇنداق دەيدۇ ئابدۇلالھ ئىبنى زەيد ئىبنى ئاسىم. 272
گە نۇرغۇن غەنىيمەتلەرنى ئولجا قىلىپ بەرگەنىدى،  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر تائاال هللا 

قىلىنىشى كۆزدە تۇتۇلغانالرغا  ئۇنى دىللىرى ئىسالمغا مايىل ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
بەرمىدى. باشقىالرغا غەنىيمەت بىرىلىپ،  ، ئەنسارىالرغا ھېچنەرسەبىرىپ

رىلمىگەنلىكىنى كۆرگەن ئەنسارىالرنىڭ كۆڭۈللىرى ئۆزلىرىگە ھېچنەرسە بى
 خۇتبە سۆزلەپ: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر يېرىم بولۇپ قالدى. شۇنىڭ بىلەن، 

لىشتىن ئىلگىرى سىلەر ئازغۇن ئى ئەنسارىالر جامائەسى! مەن كېـــ 
ۇ ؟ چېچىالڭغكە باشلىمىدىمۇسىلەرنى مەن ئارقىلىق ھىدايەتهللا ئىدىڭالر، 
؟ كەمبەغەل ئىدىڭالر، بىرلەشتۈرمىدىمۇسىلەرنى مەن ئارقىلىق هللا ئىدىڭالر، 

 ھەربىر ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دى.دې ـــ سىلەرنى مەن ئارقىلىق باي قىلمىدىمۇ؟هللا 
 :ئەنسارىالرسوئالنى سورىغاندا 

ياخشىلىق قىلغۇچىالرنىڭ ئەڭ  پەيغەمبىرىنىڭ هللاۋە هللا ـــ 
 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ـــ دېيىشتى.، ياخشىسىدۇر

. دېدىنىڭ رەسۇلىنىڭ سوئالىغا نېمىشقا جاۋاب بەرمەيسىلەر؟ ـــ هللاـــ 
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 :نىڭ ھەربىر سۆزىگە يەنە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئۇالر 
ئەڭ  ياخشىلىق قىلغۇچىالرنىڭ پەيغەمبىرىىڭ نهللاۋە هللا ـــ 

 :ملسو هيلع هللا ىلصـــ دېيىشتى. شۇنىڭ بىلەن، پەيغەمبەر ، ياخشىسىدۇر
مۇنداق ھالەتتە -سەن بىزنىڭ ئالدىمىزغا مۇنداق» خالىساڭالرـــ 

ە، تۆگىلەرنى ئېلىپ كەتس-دېسەڭالرمۇ بولىدۇ. كىشىلەر قوي« كەلگەن ئىدىڭ
سىلەر يۇرتۇڭالرغا پەيغەمبەرنى ئېلىپ قايتساڭالر رازى بولمامسىلەر؟ ھىجرەت 
قىلمىغان بولسام ئىدىم، ئەلۋەتتە ئەنسارىالردىن بىرى بولۇۋالغان بوالتتىم. 
ناۋادا كىشىلەر بىرەر ۋادى، بىرەر جىلغىغا ماڭسا، مەن چوقۇم ئەنسارىالر 
ماڭغان ۋادىغا، ئۇالرنىڭ جىلغىسىغا ماڭىمەن. ئەنسارىالر ئىچ كىيىمگە، باشقا 

ىن )پات يېقىندا( قاتتىق ئىنسانالر تاش كىيىمگە ئوخشايدۇ. مەندىن كېي
شەخسىيەتچىلىكلەرنى كۆرىسىلەر. شۇڭا، مېنىڭ بىلەن ھەۋزى كەۋسەردە 

 ①ئۇچراشقانغا قەدەر سەۋر قىلىڭالر! ـــ دېدى.
عىل هللا عنه قال: قال ناس من األنصار، حني أفاء هللا عن أنس بن مالك ريض . 576

املائة من اإلبل، فقالوا:  يعطي رجاالملسو هيلع هللا ىلص ما أفاء من أموال هوازن، فطفق النبي ملسو هيلع هللا ىلص رسوله 

يعطي قريشا ويرتكنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم، قال أنس: فحدث هللا ملسو هيلع هللا ىلص لرسول هللا يغفر 

مبقالتهم، فأرسل إىل األنصار فجمعهم يف قبة من أدم، ومل يدع معهم غريهم، هللا ملسو هيلع هللا ىلص رسول 

ا رؤساؤن ، فقال فقهاء األنصار: أما«ما حديث بلغني عنكم»فقال: ملسو هيلع هللا ىلص فلام اجتمعوا قام النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص  هللالرسول هللا فلم يقولوا شيئا، وأما ناس منا حديثة أسنانهم فقالوا: يغفر هللا يا رسول 

ي فإين أعطي رجاال حديثملسو هيلع هللا ىلص: »يعطي قريشا ويرتكنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم، فقال النبي 

إىل رحالكم، ملسو هيلع هللا ىلص عهد بكفر أتألفهم، أما ترضون أن يذهب الناس باألموال، وتذهبون بالنبي 

قد رضينا، فقال لهم النبي هللا قالوا: يا رسول « ا تنقلبون به خري مام ينقلبون بهملهللا فو

قال « فإين عىل الحوضملسو هيلع هللا ىلص ورسوله هللا ستجدون أثرة شديدة، فاصربوا حتى تلقوا ملسو هيلع هللا ىلص: »

 .«فلم يصربوا»أنس: 

تائاال  هللائەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 276
 گە غەنىيمەت قىلىپ ملسو هيلع هللا ىلصمۈلۈكلىرىنى پەيغەمبەر -ھەۋازىن قەبىلىسىنىڭ مال

ىن تۆگە تۇياقت قۇرەيشلىك بەزى كىشىلەرگە يۈز ملسو هيلع هللا ىلص بەرگەندە، پەيغەمبەر
 :ەربەرگىلى تۇرغان ئىدى، ئەنسارىالردىن بەزىل
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)قۇرەيش ئۇالرنىڭ  .ىرەت قىلسۇنپمەغ پەيغەمبىرىگەهللا ـــ 
 ،قىلىچلىرىمىزدىن تېمىپ تۇرۇۋاتسا ھېلىھەم ىقانلىركاپىرلىرىنىڭ( 

تى. دېيىشـــ ، ىدىبىزگە بەرم ،رىپىەرگە بلمەتنى قۇرەيشيغەنى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ئەنسارىالرغا ئادەم  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  يەتكۈزۈلگەنىدى، گە ملسو هيلع هللا ىلصبۇ گەپ پەيغەمبەر 

ا باشق، ئۇالردىن دىرغا يىغدىېتېرىدىن تىكىلگەن بىر چئۇالرنى  ئەۋەتىپ،
 :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  . ئۇالر يىغىلىپ بولغاندىن كېيىنچاقىرىلمىدى ھېچكىم
، ىگەنىددې ـــ بۇ قانداق گەپ؟ ،بەزى گەپلىرىڭالرنى ئاڭالپ قالدىمـــ 

 ئۇالرنىڭ ئالىملىرى: 
 بەزىئەمما ئاقساقاللىرىمىز بىر نەرسە دېگىنى يوق  !رەسۇلۇلالھـــ ئى 

نىڭ ئۇالر .ىرەت قىلسۇنپمەغ پەيغەمبىرىگەهللا »ياشالر تەنتەكلىك قىلىپ: 
قىلىچلىرىمىزدىن تېمىپ  ھېلىھەم قانلىرى)قۇرەيش كاپىرلىرىنىڭ( 

 «ىدىبىزگە بەرم ،رىپىمەتنى قۇرەيشلەرگە بيغەنى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،تۇرۇۋاتسا
 :ملسو هيلع هللا ىلصبۇنى ئاڭلىغان پەيغەمبەر دېيىشتى.  ـــ، پتۇدەپ سا

ۇ تېخىم ـــ كۇفرىدىن ئەمدىال يانغان كىشىلەرنىڭ قەلبىنى ئىسالمغا
 ئۆيلىرىگە مالالرنى باشقىالر مايىل قىلىش ئۈچۈن، ئۇالرغا غەنىيمەت بەردىم.

قا ئېلىپ قايتىش نىڭ پەيغەمبىرىنىهللاسىلەر ئۆيلىرىڭالرغا  ،ئېلىپ ماڭسا
نەرسىلىرىدىن سىلەرنىڭ ىدىغان رازى بولمامسىلەر؟ ئۇالرنىڭ ئېلىپ قايت

 دېگەنىدى، ئۇالر:، ـــ ياخشىدۇرنەرسەڭالر ئەلۋەتتە  ىدىغانئېلىپ قايت
 ئۇالرغا يەنە: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر دېيىشتى. ـــ رازى بولدۇق،  !رەسۇلۇلالھـــ ئى 

ۋە  هللاشۇڭا قاتتىق شەخسىيەتچىلىكلەرنى كۆرىسىلەر ـــ پات يېقىندا 
، مەن ھەۋزى كەۋسەر بويىدا قىلىڭالر ۋرنىڭ رەسۇلى بىلەن ئۇچراشقىچە سەهللا

 ①.قىاللمىدۇق ۋرسەئەنسارىالر  دى. لېكىن بىزگەنىدې بولىمەن، ـــ
 

 باب -75

 تائىف غازىتى

الطائف، فلم  ملسو هيلع هللا ىلصهللا بن عمر ريض الل  ه عنهام قال: ملا حارص رسول هللا عن عبد . 577
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فثقل عليهم، وقالوا: نذهب وال نفتحه، وقال هللا«. إنا قافلون إن شاء »ينل منهم شيئا، قال: 

إنا قافلون غدا إن »فغدوا فأصابهم جراح، فقال: «. اغدوا عىل القتال»فقال: «. نقفل»مرة: 

 ملسو هيلع هللا ىلص.فضحك النبي ، فأعجبهم ،هللا«شاء 

: پەيغەمبەر دەيدۇ ئەنھۇما مۇنداقئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ . 277
 .ھېچقانداق ئۈنۈمگە ئېرىشەلمىدى الغان بولسىمۇتائىفنى مۇھاسىرىگە ئ ملسو هيلع هللا ىلص

ى، دېگەنىد «خالىسا ئەتە مەدىنىگە قايتىمىزهللا » بىر كۈنى ساھابىلىرىگە:
 «تائىفنى فەتىھ قىلمايال كېتەمدۇق؟» بۇ گەپ ساھابىلەرگە ئېغىر كېلىپ:

دېدى.  «!ئەتىگەن ھۇجۇمغا ئۆتۈڭالرئەتە ئۇنداقتا، » :ملسو هيلع هللا ىلصدېيىشتى. پەيغەمبەر 
ھۇجۇمغا ئاتالندى لېكىن نەچچىسى ئېغىر يارىالنغان ھالدا  ساھابىلەرئەتىسى 

 «خالىسا ئەتە مەدىنىگە قايتىمىزهللا » يەنە: ملسو هيلع هللا ىلصقايتىپ كەلدى. پەيغەمبەر 
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  نى ئاڭالپ خۇش بولۇپ كەتتى.بۇ گەپساھابىلەر دېگەنىدى، 

 ①.پ كەتتى( كۈلۈخۇش بولۇپ كەتكىنىنى كۆرۈپنىڭ )ئۇالر
 

 باب -76

 ئەۋتاس غازىتى

من حنني بعث أبا عامر عىل  ملسو هيلع هللا ىلصعنه قال: ملا فرغ النبي هللا عن أيب موىس ريض . 578

أصحابه، قال أبو موىس: هللا جيش إىل أوطاس، فلقي دريد بن الصمة، فقتل دريد وهزم 

وبعثني مع أيب عامر، فرمي أبو عامر يف ركبته، رماه جشمي بسهم فأثبته يف ركبته، فانتهيت 

 فقصدت له إليه فقلت: يا عم من رماك؟ فأشار إىل أيب موىس فقال: ذاك قاتيل الذي رماين،

فلحقته، فلام رآين وىل، فاتبعته وجعلت أقول له: أال تستحيي، أال تثبت، فكف، فاختلفنا 

صاحبك، قال: فانزع هذا السهم فنزعته هللا رضبتني بالسيف فقتلته، ثم قلت أليب عامر: قتل 

و بالسالم، وقل له: استغفر يل. واستخلفني أ  ملسو هيلع هللا ىلصفنزا منه املاء، قال: يا ابن أخي أقرئ النبي 

يف بيته عىل رسير  ملسو هيلع هللا ىلصعامر عىل الناس، فمكث يسريا ثم مات، فرجعت فدخلت عىل النبي 

مرمل وعليه فراش، قد أثر رمال الرسير بظهره وجنبيه، فأخربته بخربنا وخرب أيب عامر، 

. «اللهم اغفر لعبيد أيب عامر»وقال: قل له استغفر يل، فدعا مباء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال: 

قلت: ف«. اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثري من خلقك من الناس»إبطيه، ثم قال:  ورأيت بياض
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 .«ه بن قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامة مدخال كرميااللهم اغفر لعبد الل  »ويل فاستغفر، فقال: 

ئەبۇ مۇسا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ: پەيغەمبەر . 278
ئەبۇ رغاندىن كېيىن، ئەۋتاس دېگەن جايغا ئاخىرالشتۇ غازىتىنىھۇنەين  ملسو هيلع هللا ىلص

 دۇرەيد ئىبنى سىممە يولدا ئامىر باشچىلىقىدا قوشۇن ئەۋەتتى. ئەبۇ ئامىر
 ئادەملىرىنىدۇرەيدنىڭ هللا ئۇنى ئۆلتۈردى.  بىلەن توقۇنۇشۇپ قېلىپ،

مېنىمۇ )تاغام( ئەبۇ ئامىر بىلەن بىللە  ملسو هيلع هللا ىلصتاالپەتكە ئۇچراتتى. پەيغەمبەر 
كەن بولۇپ، ئوق ئۇنىڭ تىزىدا كەن ئىدى. ئەبۇ ئامىرنىڭ تىزىغا ئوق تەگئەۋەت

ئەبۇ مەن ئوقنى جۇشەم قەبىلىسىدىن بىرى ئاتقانىدى.  تۇرۇپ قالدى.
 ئامىرنىڭ يېنىغا بېرىپ:

ماڭا ئوق  دىم، ئۇغانىــ دەپ سورىـــ ئى تاغا! ساڭا ئوق ئاتقان كىم؟ ـ
 :ئاتقان كىشىنى ئىشارەت قىلىپ كۆرستىپ

مەن ئۇنى  ېدى.ــ دـ، شۇــ مېنى ئۆلتۈرمەكچى بولغان قاتىل ئەنە ئاـ
ىۋاالي دېگەندە، ئۇ مېنى كۆرۈپ قېلىپ كەينىگە يىتىشكۆزلەپ مېڭىپ 

 ئۆرۈلۈپ قاچتى. مەن بىر تەرەپتىن قوغلىغاچ يەنە بىر تەرەپتىن:
ــ دەپ ـنوچى بولساڭ كېلە قېنى؟!  ،ــ قېچىشتىن ھايا قىلمامسەنـ

بىرىمىزگە قىلىچ -بىرئىككىمىز ۋارقىرىدىم. ئۇ سۆزۈمنى ئاڭالپ توختىدى. 
ئىككى قېتىم ھەملە قىلغاندىن كېيىن ئۇنى ئۆلتۈرۈۋەتتىم. -بىلەن بىر

 :كېلىپ ئاندىن ئەبۇ ئامىرنىڭ يېنىغا قايتىپ
 ــ دېدىم. ئەبۇ ئامىر:ـقاتىلىڭنى ئۆلتۈرۈۋەتتى، هللا ــ ـ
ــ دېدى. مەن ئوقنى تارتىۋەتكەن ـرتىۋەتكىن! ــ تىزىمدىكى ئوقنى تاـ
 دى. ئەبۇ ئامىر:ېقىشقا باشلىئوقنىڭ ئورنىدىن توختىماي قان ئ ،ئىدىم
ىمنى ساالم گە ملسو هيلع هللا ىلصــ ئى جىيەنىم! قايتىپ بارغىنىڭدا پەيغەمبەر ـ

 ىلەپ قويۇشىنىىرەت تپمەغ تىنهللاىن ۋە ئۇنىڭ مەن ئۈچۈن يەتكۈزگ
ئۆزىنىڭ ئورنىغا قوماندانلىققا تەيىنلەپ ــ دېدى. ئاندىن مېنى ـئېيتقىن! 

 نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصقويۇپ ئۇزۇن ئۆتمەيال ئۆلۈپ كەتتى. مەن قايتىپ كېلىپ پەيغەمبەر 
پاخىلى بىلەن توقۇلغان، ئۈستىگە  ومۇشق ملسو هيلع هللا ىلصكىردىم. پەيغەمبەر ئۆيىگە 

ۇپ، دۈمبىسى ۋە ئىككى بېقىنىغا ياتقان بول كارىۋاتتاسېلىنچا سېلىنغان 
بېشىمىزدىن ئۆتكەن  گە ملسو هيلع هللا ىلصمۇشنىڭ ئىزى چىقىپ قاپتۇ. پەيغەمبەر وق
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مبەر پەيغە»بىرلەپ سۆزلەپ بەرگەندىن كېيىن، ئەبۇ ئامىرنىڭ: -ۋەقەلەرنى بىر
دېگەن  «مەغپىرەت تىلەپ قويۇشىنى ئېيتقىن! تىنهللانىڭ مەن ئۈچۈن  ملسو هيلع هللا ىلص

ن ېيىسۇ ئەكەلدۈرۈپ تاھارەت ئالغاندىن ك ملسو هيلع هللا ىلصسۆزلىرىنى يەتكۈزدىم. پەيغەمبەر 
 ئىككى قولىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ: 

ــ دەپ دۇئا قىلدى. ـ ،ئۇبەيد ئەبۇ ئامىرنى مەغپىرەت قىلغىنهللا! ــ ئى ـ
ۋالغاچقا، قولتۇق ئاستىنىڭ ۈئىككى قولىنى بەكمۇ ئېگىز كۆتۈر ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 يەنە: ملسو هيلع هللا ىلصكۆزۈمگە كۆرۈنۈپ تۇراتتى. پەيغەمبەر  لىقىئاق
 خااليىقنىڭىسىنى نۇرغۇنلىغان قىيامەت كۈنى ئۇنىڭ مەرتىۋهللا! ــ ئى ـ

 ــ دېدى. مەن:ـ ،ەرتىۋىسىدىن ئۈستۈن قىلغىنم
، پەيغەمبەر گەنىدىمــ دېـــ ماڭىمۇ مەغپىرەت تىلەپ قويغان بولساڭ، ـ

 : ملسو هيلع هللا ىلص
ئابدۇلالھ ئىبنى قەيسنىڭ گۇناھىنى مەغپىرەت قىلغىن، هللا! ــ ئى ـ

 ①ــ دېدى.ـقىيامەت كۈنى ئۇنى جەننەتكە كىرگۈزگىن! 
 

 باب -77

 تەبۇك غازىتى

خرج إىل تبوك، واستخلف عليا،  ملسو هيلع هللا ىلصهللا عن مصعب بن سعد، عن أبيه، أن رسول . 579

أال ترىض أن تكون مني مبنزلة هارون، من موىس »فقال: أتخلفني يف الصبيان والنساء؟ قال: 

 .«إال أنه ليس نبي بعدي

مۇسئەب ئىبنى سەئىدتىن نەقىل قىلىنىدۇكى، ئۇنىڭ ئاتىسى . 279
تەبۇك غازىتىغا چىققاندا، ئەلىنى  ملسو هيلع هللا ىلصبەر ەيغەممۇنداق دېگەن: پ سەئىد

الر بالى-ئى رەسۇلۇلالھ! مېنى ئايال»مەدىنىگە مەسئۇل قىلىپ قويدى. ئەلى: 
ا مۇس: »ملسو هيلع هللا ىلصدېگەنىدى. پەيغەمبەر « بىلەن بىللە مەدىنىدە قويۇپ قويامسەن؟

شۇنداق. ڭمۇ داق بولسا، مەن ئۈچۈن سېنىڭ ئورنۇئۈچۈن ھارۇننىڭ ئورنى قان
 «سەن بۇنىڭغا رازى ئەمەسمۇ؟ ئەپسۇسكى، مەندىن كېيىن پەيغەمبەرلىك يوق
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 ①دېدى.
عام غزوة تبوك، فكان  ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه قال: خرجنا مع رسول هللا معاذ بن جبل ريض . 581

يجمع الصالة، فصىل الظهر والعرص جميعا، واملغرب والعشاء جميعا، حتى إذا كان يوما 

ظهر والعرص جميعا، ثم دخل، ثم خرج بعد ذلك، فصىل املغرب أخر الصالة، ثم خرج فصىل ال

، عني تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى هللاإنكم ستأتون غدا، إن شاء »والعشاء جميعا، ثم قال: 

 .«يضحي النهار، فمن جاءها منكم فال ميس من مائها شيئا حتى آيت

فجئناها وقد سبقنا إليها رجالن، والعني مثل الرشاك تبض بيشء من ماء، قال 

، وقال ملسو هيلع هللا ىلصقاال: نعم، فسبهام النبي « هل مسستام من مائها شيئا؟» ملسو هيلع هللا ىلص:هللا فسألهام رسول 

أن يقول. قال: ثم غرفوا بأيديهم من العني قليال قليال، حتى اجتمع يف يشء، هللا لهام ما شاء 

يه ووجهه، ثم أعاده فيها، فجرت العني مباء منهمر أو قال: فيه يد ملسو هيلع هللا ىلصهللا قال وغسل رسول 

يوشك، يا معاذ إن طالت بك »حتى استقى الناس، ثم قال  -شك أبو عيل أيهام قال  -غزير 

 .«حياة، أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا

غازىتى تەبۇك : مۇنداق دەيدۇ مۇئاز ئىبنى جەبەل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 284
ەپەر س. بىللە تەبۇك غازىتىغا چىقتۇقبىلەن  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر يىلى بىز بولغان 

 ملەپەخۇپتەننى جبىلەن  ، شامنىگەرىدبىلەن شىن ېپ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر جەريانىدا 
شىن بىلەن ېئاندىن چىقىپ پ ،چىكتۈردىېئوقۇيتتى. بىر كۈنى نامازنى ك

ام ش ېتىپ، كېيىن يەنە چىقتى ۋەئوقۇدى. ئاندىن كىرىپ ك لەپگەرنى جەمىد
كۈن  ئەتە خالىسا،هللا »  :ئاندىن .ئوقۇدى لەپبىلەن خۇپتەننى جەم

ىم ك بارىسىلەر. يىتىپئىسسىشقا باشلىغان ۋاقىتتا تەبۇك بۇلىقىغا ئاران 
 دى. دې «بارسا، مەن بارمىغۇچە سۇغا چېقىلمىسۇن! يىتىپبالدۇر  بۇالققاشۇ 

ىپتۇ، قىۋېتبارساق بۇالقتىن ئازراق سۇ چى يىتىپئەتىسى بۇالق بېشىغا 
سۇغا : »ملسو هيلع هللا ىلصبىزدىن بۇرۇن ئىككى كىشى بېرىپ بولغانىكەن. پەيغەمبەر 

ئۇ  ملسو هيلع هللا ىلصدېگەنىدى، پەيغەمبەر « ھەئە»دەپ سورىدى. ئۇالر: « چېقىلدىڭالرمۇ؟
ئىككىسىگە خېلىغىچە كايىدى. ئاندىن ھەممەيلەن بۇالققا قولىنى تىقىپ، 

قولىنى -سۇدا يۈزئۇ  ملسو هيلع هللا ىلصئۇ يەر بۇ يېرىدىن ئازراق سۇ يىغدۇق. پەيغەمبەر 
يۇيغاندىن كېيىن، ئاشقان سۇنى بۇالققا تۆكتى. بىردىنال بۇالقتىن سۇ 
 ئېتىلىپ چىقىشقا باشلىدى. ھەممەيلەن ئۇنىڭدىن قانغۇدەك ئىچتى.
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)مۇشۇ بۇالق بۇ يەرنىڭ  ،ئۆمرۈڭ ئۇزۇن بولسا !ئى مۇئاز» :ماڭا ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
 ①دېدى. «رىسەنسۈيى بىلەن( دەرەخزارلىققا ئايالنغانلىقىنى كۆ

غزوة تبوك، فلام  ملسو هيلع هللا ىلصعنه قال: غزونا مع النبي هللا عن أيب حميد الساعدي ريض . 581

، وخرص «اخرصوا»ألصحابه:  ملسو هيلع هللا ىلصجاء وادي القرى إذا امرأة يف حديقة لها، فقال النبي 

أما إنها »فلام أتينا تبوك قال: « أحيص ما يخرج منها»عرشة أوسق، فقال لها:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا رسول 

 فعقلناها، وهبت ريح« ستهب الليلة ريح شديدة، فال يقومن أحد، ومن كان معه بعري فليعقله

، بغلة بيضاء، وكساه بردا ملسو هيلع هللا ىلصشديدة، فقام رجل، فألقته بجبل طيء، وأهدى ملك أيلة للنبي 

 .وكتب له ببحرهم

قالت: عرشة أوسق، خرص رسول « كم جاء حديقتك» أىت وادي القرى قال للمرأة: فلام

  .«إين متعجل إىل املدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي، فليتعجل: »ملسو هيلع هللا ىلص، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

 ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرئەبۇ ھۇمەيد سائىدى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 281
 ۋادىلقۇرا دېگەن ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەربىلەن بىللە تەبۇك غازىتىغا چىققان ئىدۇق. 

 يەرگە كەلگەندە، بېغىدا تۇرغان بىر ئايالنى كۆرۈپ ساھابىلىرىگە:
ـ دېدى ۋە باغنىڭ مېۋىسىنى مۆلچەرلەپ بېقىڭالر!  ـــ ۆزى ئ ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرــ
 ئايالغا:چىقىدىغانلىقىنى مۆلچەرلىدى. ئاندىن ئۇ  ②ۋەسەق 14ئۇنىڭ 

ـــ باغدىن چىققان ھوسۇلنى ھېسابالپ قويغىن، ـــ دېدى. تەبۇكقا 
 :ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەركەلگىنىمىزدە 

ـــ بۇ كېچە قاتتىق بوران چىقىدۇ شۇڭا ھېچقايسىڭالر ئورنۇڭالردىن 
تۇرماڭالر، تۆگىسى بارالر تۆگىسىنى باغلىۋەتسۇن، ـــ دېدى. بىز 

ىق ئېيتقاندەك قاتت ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر تۆگىلىرىمىزنى باغلىۋەتتۇق. شۇ كېچىسى
وران ئۇنى تەييىئ تېغىغا بوران چىقتى. بىر كىشى ئورنىدىن تۇرغانىكەن، ب

 ملسو هيلع هللا ىلص ەرپەيغەمبكېتىپتۇ. تەبۇكتىن قايتىشتىن بۇرۇن ئەيلە پادىشاھى  ئۇچۇرۇپ
مۇ ئۇنىڭغا  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرگە بىر ئاق قېچىر بىلەن بىر تون ھەدىيە قىلدى. 

قلىرىغا چېقىلماسلىق توغرىسىدا ھۆججەت قىلىپ ئۇالرنىڭ دېڭىز قىرغا
 بەردى. 

مەدىنىگە قايتىشىدا يەنە ۋادىلقۇرادىن ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
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 ھېلىقى ئايالدىن:
 ـــ بېغىڭىزدىن قانچىلىك ھوسۇل ئالدىڭىز؟ ـــ دەپ سورىغانىدى، ئۇ:

ۋەسەق ھوسۇل ئالدىم، ـــ دەپ  14مۆلچەرلىگەندەك  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرـــ 
 :ملسو هيلع هللا ىلصجاۋاب بەردى. پەيغەمبەر 

ـــ مەن مەدىنىگە ئالدىرايمەن، مەن بىلەن بىللە ماڭماقچى بولغانالر 
 ①چاققان تەييار بولۇڭالر! ـــ دېدى.

عنه يحدث حني تخلف عن قصة تبوك، قال كعب: مل هللا كعب بن مالك ريض عن . 582

يف غزوة غزاها إال يف غزوة تبوك، غري أين كنت تخلفت يف غزوة هللا ملسو هيلع هللا ىلص أتخلف عن رسول 

هللا يريد عري قريش، حتى جمع هللا ملسو هيلع هللا ىلص بدر، ومل يعاتب أحدا تخلف عنها، إمنا خرج رسول 

  .بينهم وبني عدوهم عىل غري ميعاد

ليلة العقبة، حني تواثقنا عىل اإلسالم، وما أحب أن يل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولقد شهدت مع رسول 

  .بها مشهد بدر

وإن كانت بدر، أذكر يف الناس منها، كان من خربي: أين مل أكن قط أقوى وال أيرس حني 

ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط، حتى جمعتهام يف هللا تخلفت عنه، يف تلك الغزاة، و

يريد غزوة إال ورى بغريها، حتى كانت تلك الغزوة، غزاها هللا ملسو هيلع هللا ىلص تلك الغزوة، ومل يكن رسول 

يد، واستقبل سفرا بعيدا، ومفازا وعدوا كثريا، فجىل للمسلمني يف حر شدهللا ملسو هيلع هللا ىلص رسول 

كثري، هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخربهم بوجهه الذي يريد، واملسلمون مع رسول 

وال يجمعهم كتاب حافظ، يريد الديوان، قال كعب: فام رجل يريد أن يتغيب إال ظن أن 

تلك الغزوة حني طابت الثامر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ، وغزا رسولهللاسيخفى له، ما مل ينزل فيه وحي 

واملسلمون معه، فطفقت أغدو ليك أتجهز معهم، فأرجع ومل هللا ملسو هيلع هللا ىلص والظالل، وتجهز رسول 

أقض شيئا، فأقول يف نفيس: أنا قادر عليه، فلم يزل يتامدى يب حتى اشتد بالناس الجد، 

بيوم  واملسلمون معه، ومل أقض من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعدههللا ملسو هيلع هللا ىلص فأصبح رسول 

أو يومني، ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا ألتجهز، فرجعت ومل أقض شيئا، ثم غدوت، ثم 

رجعت ومل أقض شيئا، فلم يزل يب حتى أرسعوا وتفارط الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم، 

فت فطهللا ملسو هيلع هللا ىلص وليتني فعلت، فلم يقدر يل ذلك، فكنت إذا خرجت يف الناس بعد خروج رسول 

من الضعفاء، هللا  ال أرى إال رجال مغموصا عليه النفاق، أو رجال ممن عذر فيهم، أحزنني أين

« ما فعل كعب»حتى بلغ تبوك، فقال: وهو جالس يف القوم بتبوك: هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومل يذكرين رسول 

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
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، حبسه برداه، ونظره يف عطفه، فقال معاذ بن جبل: هللافقال رجل من بني سلمة: يا رسول 

، قال كعب بن هللا ملسو هيلع هللا ىلصا عليه إال خريا، فسكت رسول ما علمنهللا يا رسول هللا بئس ما قلت، و

مالك: فلام بلغني أنه توجه قافال حرضين همي، وطفقت أتذكر الكذب، وأقول: مباذا أخرج 

قد هللا ملسو هيلع هللا ىلص من سخطه غدا، واستعنت عىل ذلك بكل ذي رأي من أهيل، فلام قيل: إن رسول 

  .يه كذب، فأجمعت صدقهأظل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أين لن أخرج منه أبدا بيشء ف

قادما، وكان إذا قدم من سفر، بدأ باملسجد، فريكع فيه ركعتني، هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأصبح رسول 

ثم جلس للناس، فلام فعل ذلك جاءه املخلفون، فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 

عالنيتهم، وبايعهم واستغفر لهم، ووكل هللا ملسو هيلع هللا ىلص بضعة ومثانني رجال، فقبل منهم رسول 

 فجئت« تعال»، فجئته فلام سلمت عليه تبسم تبسم املغضب، ثم قال: هللاهم إىل رسائر 

، فقلت: بىل«. ؟ما خلفك، أمل تكن قد ابتعت ظهرك»أميش حتى جلست بني يديه، فقال يل: 

لو جلست عند غريك من أهل الدنيا، لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد هللا إين و

حدثتك اليوم حديث كذب ترىض به عني، ليوشكن ، لقد علمت لنئ هللاأعطيت جدال، ولكني و

 ، الهللاأن يسخطك عيل، ولنئ حدثتك حديث صدق، تجد عيل فيه، إين ألرجو فيه عفو هللا 

ما كنت قط أقوى، وال أيرس مني حني تخلفت عنك، فقال هللا ، ما كان يل من عذر، وهللاو

بني  فقمت، وثار رجال من«. فيكهللا أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقيض هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »رسول 

ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت أن ال تكون هللا سلمة فاتبعوين، فقالوا يل: و

مبا اعتذر إليه املتخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص اعتذرت إىل رسول 

ما زالوا يؤنبوين حتى أردت أن أرجع فأكذب نفيس، ثم قلت لهم: هل لقي هللا لك، فوهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

قالوا: نعم، رجالن، قاال مثل ما قلت، فقيل لهام مثل ما قيل لك، فقلت: من هذا معي أحد؟ 

هام؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري، وهالل بن أمية الواقفي، فذكروا يل رجلني صالحني، قد 

املسلمني عن كالمنا هللا ملسو هيلع هللا ىلص شهدا بدرا، فيهام أسوة، فمضيت حني ذكروهام يل، ونهى رسول 

تخلف عنه، فاجتنبنا الناس، وتغريوا لنا حتى تنكرت يف نفيس األرض  أيها الثالثة من بني من

فام هي التي أعرف، فلبثنا عىل ذلك خمسني ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا يف بيوتهام 

يبكيان، وأما أنا، فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصالة مع املسلمني، 

فأسلم عليه وهو يف مجلسه بعد هللا ملسو هيلع هللا ىلص وآيت رسول وأطوف يف األسواق وال يكلمني أحد، 

الصالة، فأقول يف نفيس: هل حرك شفتيه برد السالم عيل أم ال؟ ثم أصيل قريبا منه، فأسارقه 

  .النظر، فإذا أقبلت عىل صاليت أقبل إيل، وإذا التفت نحوه أعرض عني

قتادة، حتى إذا طال عيل ذلك من جفوة الناس، مشيت حتى تسورت جدار حائط أيب 
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ما رد عيل السالم، فقلت: يا أبا قتادة، هللا وهو ابن عمي وأحب الناس إيل، فسلمت عليه، فو

ورسوله؟ فسكت، فعدت له فنشدته فسكت، فعدت له هللا ه هل تعلمني أحب أنشدك بالل  

ورسوله أعلم، ففاضت عيناي، وتوليت حتى تسورت الجدار، قال: فبينا هللا فنشدته، فقال: 

دينة، إذا نبطي من أنباط أهل الشأم، ممن قدم بالطعام يبيعه باملدينة، أنا أميش بسوق امل

يقول: من يدل عىل كعب بن مالك، فطفق الناس يشريون له، حتى إذا جاءين دفع إيل كتابا 

بدار هللا من ملك غسان، فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ومل يجعلك 

واسك، فقلت ملا قرأتها: وهذا أيضا من البالء، فتيممت بها هوان، وال مضيعة، فالحق بنا ن

هللا ملسو هيلع هللا ىلص التنور فسجرته بها، حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسني، إذا رسول رسول 

يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت: أطلقها؟ أم ماذا أفعل؟ قال: هللا ملسو هيلع هللا ىلص يأتيني، فقال: إن رسول 

ذلك، فقلت المرأيت: الحقي بأهلك، فتكوين  ال، بل اعتزلها وال تقربها، وأرسل إىل صاحبي مثل

، هللا ملسو هيلع هللا ىلصيف هذا األمر، قال كعب: فجاءت امرأة هالل بن أمية رسول هللا عندهم، حتى يقيض 

إن هالل بن أمية شيخ ضائع، ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: هللا: فقالت: يا رسول 

زال يبيك منذ كان من أمره،  ماهللا ما به حركة إىل يشء، وهللا قالت: إنه و«. ال، ولكن ال يقربك»

يف امرأتك كام أذن هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما كان إىل يومه هذا، فقال يل بعض أهيل: لو استأذنت رسول 

، وما يدريني ما هللا ملسو هيلع هللا ىلصال أستأذن فيها رسول هللا المرأة هالل بن أمية أن تخدمه؟ فقلت: و

 إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب؟ فلبثت بعد ذلك عرش ليال، حتىهللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول رسول 

عن كالمنا، فلام صليت صالة الفجر صبح هللا ملسو هيلع هللا ىلص كملت لنا خمسون ليلة من حني نهى رسول 

د ، قهللاخمسني ليلة، وأنا عىل ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس عىل الحال التي ذكر 

ضاقت عيل نفيس، وضاقت عيل األرض مبا رحبت، سمعت صوت صارخ، أوىف عىل جبل 

أبرش، قال: فخررت ساجدا، وعرفت أن قد جاء فرج، وآذن  سلع بأعىل صوته: يا كعب بن مالك

علينا حني صىل صالة الفجر، فذهب الناس يبرشوننا، وذهب قبل هللا بتوبة هللا ملسو هيلع هللا ىلص رسول 

صاحبي مبرشون، وركض إيل رجل فرسا، وسعى ساع من أسلم، فأوىف عىل الجبل، وكان 

له ثويب، فكسوته  الصوت أرسع من الفرس، فلام جاءين الذي سمعت صوته يبرشين، نزعت

ما أملك غريهام يومئذ، واستعرت ثوبني فلبستهام، وانطلقت إىل رسول هللا إياهام، ببرشاه و

ال عليك، قهللا ، فيتلقاين الناس فوجا فوجا، يهنوين بالتوبة، يقولون: لتهنك توبة هللا ملسو هيلع هللا ىلص

جالس حوله الناس، فقام إيل طلحة بن عبيد هللا ملسو هيلع هللا ىلص كعب: حتى دخلت املسجد، فإذا رسول 

ما قام إيل رجل من املهاجرين غريه، وال أنساها هللا ول حتى صافحني وهناين، ويهر هللا 

، وهو يربق وجهه من هللا ملسو هيلع هللا ىلص، قال: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصلطلحة، قال كعب: فلام سلمت عىل رسول 
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، أم هللا، قال: قلت: أمن عندك يا رسول «أبرش بخري يوم مر عليك منذ ولدتك أمك»الرسور: 

إذا رس استنار وجهه، حتى كأنه هللا ملسو هيلع هللا ىلص وكان رسول هللا«. ال، بل من عند »؟ قال: هللامن عند 

، إن من توبتي أن هللاقطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه، فلام جلست بني يديه قلت: يا رسول 

أمسك عليك بعض مالك هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »، قال رسول هللاوإىل رسول هللا أنخلع من مايل صدقة إىل 

إمنا نجاين هللا إن ، هللاقلت: فإين أمسك سهمي الذي بخيرب، فقلت: يا رسول «. فهو خري لك

ما أعلم أحدا من املسلمني هللا بالصدق، وإن من توبتي أن ال أحدث إال صدقا، ما بقيت. فو

، أحسن مام أبالين، ما تعمدت منذ هللا ملسو هيلع هللا ىلصيف صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول هللا أباله 

فيام بقيت، وأنزل هللا إىل يومي هذا كذبا، وإين ألرجو أن يحفظني هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذكرت ذلك لرسول 

ُ عَََل الَنَِبَِ َوالُْمَهاِجِريَن َواْْلَْنَصاِر﴾ملسو هيلع هللا ىلص: رسوله عىل هللا    [ إىل قوله117]التوبة:  ﴿لََقْد َتاَب اّلَلَ

اِدِقنَي﴾   .[119]التوبة:  ﴿َوُكوُنوا َمَع الَصَ

عيل من نعمة قط بعد أن هداين لإلسالم، أعظم يف نفيس من صدقي هللا ما أنعم هللا فو

 -قال للذين كذبوا هللا هلك كام هلك الذين كذبوا، فإن ، أن ال أكون كذبته، فأ هللا ملسو هيلع هللا ىلصلرسول 

ِ لَُكْم إَِذا اْنَقلَْبُتْم﴾رش ما قال ألحد، فقال تبارك وتعاىل:  -حني أنزل الوحي   ﴿َسَيْحلُِفوَن بِاّلَلَ
َ ََل َيْرََض َعِن الَْقْوِم الَْفاِسِقنَي﴾[ إىل قوله 95]التوبة:  : وكنا تخلفنا [، قال كعب96]التوبة:  ﴿فَِإَنَ اّلَلَ

حني حلفوا له، فبايعهم واستغفر هللا ملسو هيلع هللا ىلص أيها الثالثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول 

 ﴿َوعَََل الثًَََلَثِة الََِذيَن ُخلَُِفوا﴾هللا: فيه، فبذلك قال هللا أمرنا حتى قىض هللا ملسو هيلع هللا ىلص لهم، وأرجأ رسول 
إيانا، وإرجاؤه أمرنا،  مام خلفنا عن الغزو، إمنا هو تخليفههللا [. وليس الذي ذكر 118]التوبة: 

 .عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۆزىنىڭ تەبۇك غازىتىغا  كەئب ئىبنى مالىك. 282
ەن م دەيدۇ:مۇنداق چىقالمىغانلىقى ھەققىدىكى ۋەقەلىكنى بايان قىلىپ 

لە بىلەن بىل ملسو هيلع هللا ىلص ھېچبىر غازاتتىن قالماي پەيغەمبەرباشقا  غازىتىدىنتەبۇك 
 غازىتىغابەدر  ،قاتناشمىغان بولساممۇ غازىتىغابەدر گەرچە مەن  چىقتىم.
ش قۇرەي بەدر غازىتىغا ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر چۈنكى  الر ئەيىبلەنمىگەن ئىدىچىقمىغان

 كارۋانلىرىنىڭ ماللىرىنى ئولجا ئېلىش مەقسىتىدە چىققانمۇشرىكلىرى 
 مۇشرىكلىرىقۇرەيش  نىالرمۇسۇلمانهللا  ئويلىمىغان يەردىن ، كېيىنبولۇپ

يۈز  ئۇرۇشقويغان ۋە ئۇچراشتۇرۇپ قوشۇنىغا كۈتۈلمىگەن بىر ئورۇندا 
 بەرگەنىدى.

بەرگەن بەيئەت گە  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەربىز ئىسالم ئۈچۈن ئەقەبە كېچىسى، 
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بىلەن بىللە ئىدىم. گەرچە خەلق ئارىسىدا بەدر ۋاقىتىمىزدا مەن ئۇنىڭ 
ىن دۇ كېچىنى بەدر غازىتىئمەن  لېكىن بولسىمۇغازىتى ئۇ كېچىدىن مەشھۇر 

  تۆۋەن چاغلىمايمەن.
بىللە چىقمىغانلىقىمنىڭ سەۋەبىگە  بىلەن ملسو هيلع هللا ىلصا پەيغەمبەر غتەبۇك غازىتى

قا سەپەرۋەرلىك قىلىنغاندا مەن ھەر جەھەتتىن تولۇق بۇ ئۇرۇش كەلسەك،
ھېچقاچان كۈچكە ۋە قۇالي شارائىتقا ئىگە ئىدىم. بۇ غازاتتىن ئىلگىرى 

مېنىڭ ئىككى تۆگەم بولۇپ باقمىغان ئەمما بۇ غازاتقا مەن ئىككى تۆگە 
ا بىر باشق، قا ماڭماقچى بولساغازاتقاچانىكى بىرەر  ملسو هيلع هللا ىلص تەييارلىدىم. پەيغەمبەر

كىن لې ئۇرۇشنى ئېالن قىلىپ، قىلماقچى بولغان ئۇرۇشنى مەخپىي تۇتاتتى.
تەبۇك  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر نكى ى چۈەڭ نىشانىنى ئېنىق ئېالن قىلدبۇ قېتىملىق ج

چاغدا يۈرۈش قىلغان شۇنداقال ئارىلىق  ھاۋا قاتتىق ئىسسىق غازىتىغا
 نىباياۋان-چۆلناھايىتى يىراق، دۈشمەن سانى پەۋقۇلئاددە كۆپ ھەمدە 

ۇسۇلمانالرنىڭ پۇختا بېسىپ ئۆتۈشكە توغرا كېلىدىغان بولغاچقا، م
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر قا، بۇ قېتىم كېرەك ئىدى. ئۇنىڭدىن باشتەييارلىنىۋېلىشى 

، بولغاچقا كۆپناھايىتى سانى  نىڭچىقىدىغان مۇسۇلمانالر بىلەن غازاتقا
 غازاتقا چىقماي ئۇالرنىڭ سانىنى ئېلىپ بولۇشمۇ تەس ئىدى. شۇنىڭ ئۈچۈن،

 ېلىپ قالمىسىالك يىن ۋەھىتهللا» :كىشىلەرمۇ قالماقچى بولغان پلىقې
قا شبۇ ئۇرۇ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دەپ ئوياليتتى. «ئۇرۇشقا چىقمىغىنىم بىلىنمەيدىغۇ

دەرەخلەر تازا سايە تاشالپ تۇرغان بىر پەيتتە -دەل مېۋىلەر مەي باغالپ،
  سەپەرۋەرلىك قىلغانىدى.

جەڭگە تەييارلىق مۇسۇلمانالر  ۋە باشقا ملسو هيلع هللا ىلصشۇنداق قىلىپ، پەيغەمبەر 
دەپ  يتەييارلىق قىالئۇالر بىلەن مەنمۇ ھەر ئەتىگىنى  قىلىشقا باشلىدى.

 چۈنكىقايتىپ كېلەتتىم  التەييارلىق قىلمايھېچبىر يۇ، -اتتىمچىق
ۇ ۋە مۇش دەپ ئوياليتتىم« تەييارلىق قىالي دېسەم ماڭا ئاسانغۇ: »كۆڭلۈمدە

 خىيالدا يۈرۈۋەردىم ئەمما مۇسۇلمانالر جىددىي تەييارلىق قىلىۋاتاتتى. 
اشالپ يولغا مۇسۇلمانالر قوشۇنىنى ب ملسو هيلع هللا ىلصبىر كۈنى سەھەردە پەيغەمبەر 

-ربى»كۆڭلۈمدە:  چىقتى لېكىن مەن تېخى ھېچبىر تەييارلىقسىز ئىدىم.
ېگەن د «مەنالاليىۋايىتىشئۇالرغا  تەييارلىق قىلىپئىككى كۈندىن كېيىن 
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  دۈم.خىيالدا يۈر
كېيىن، مەن ئەتىگەندە تەييارلىق  يولغا چىقىپ كەتكەندىنقوشۇن 

ەييارلىق قىاللماي قايتىپ ھېچبىر ت يۇ،-قىلىش ئۈچۈن ئۆيدىن چىقتىم
كەلدىم. ئۇنىڭ ئەتىسىمۇ يەنە شۇ مەقسەتتە چىقتىم بىراق يەنە ھېچقانداق 
تەييارلىق قىاللماي قايتىپ كىردىم. مەن شۇ ھالدا يۈرۈۋېرىپ قوشۇن 

دەرھال مەن پەيتىمۇ ئۆتۈپ كەتتى.  غانسېرى يىراقالپ كەتتى، غازاتبار
كاشكى  ىۋېلىش كويىدا ئىدىم.يىتىشغا سەپەرگە ئاتلىنىپ ئۇالر

 سىپ بولمىدى. ېبۇ ماڭا نلېكىن  ىۋاالاللىغان بولسام!يىتىش
 كۆڭلۈم يېرىم بولۇپكەتكەندىن كېيىن كوچىالرغا چىقسام  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

ىن قا چىقىشتياكى جىھاد ،مۇناپىقالرنى پەقەت يا چۈنكى كوچىالردا قاالتتى
 كىشىدىن بىرەرسىمۇدارلىق كۆرەتتىم. ئىقتى الكىشىلەرنىكەلگەن ئاجىز 

  كۆرۈنمەيتتى.
 يىتىپ چە مېنى ئېسىگە ئالماپتۇ. تەبۇكقاۇتەبۇكقا بارغ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

دەپ « كەئب كۆرۈنمەيدىغۇ؟»بارغاندىن كېيىن قوشۇن ئارىسىدا ئولتۇرۇپ: 
 ڭكەئبنى !رەسۇلۇلالھئى »سوراپتۇ. بەنى سەلەمە جەمەتىدىن بىر كىشى: 

ككى يانغا بېقىشلىرى )ياسانچۇقلىقى( ئۇنى ئۇرۇشقا ئى گەن ھالداتونىنى كىي
سەن يامان » :لمۇئاز ئىبنى جەبە ،دېگەنىكەن «؟!كەلگىلى قويمىغاندۇ

ىز ب نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى،هللائى رەسۇلۇلالھ!  .قىلدىڭگەپتىن بىرنى 
گەپ  ملسو هيلع هللا ىلصدەپتۇ. پەيغەمبەر « ئۇنىڭ پەقەت ياخشى ئادەم ئىكەنلىكىنىال بىلىمىز

 قىلماپتۇ.
 ۋاتقانلىقى توغرىسىدىكىنىڭ تەبۇكتىن قايتىپ كېلىملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر 
 يالغان باھانە كۆرسىتىش ىدىم ۋەباشل ئۆزۈمدىن غەم قىلىشقا خەۋەرنى ئاڭالپ

نىڭ ئاچچىقىدىن قانداق ملسو هيلع هللا ىلص كۆڭلۈمدە پەيغەمبەر  ئۈچۈن ئويالنغىلى تۇردۇم.
 ئەقىل ئائىلەمدىكىھەتتا  ،قۇتۇلۇشنى ئوياليتتىم. بۇنىڭ ئۈچۈن

پ نىڭ قايتىملسو هيلع هللا ىلص پىكىرمۇ ئېلىپ باقتىم. پەيغەمبەر  كۆرسىتەلەيدىغانالردىن
 ھەرقانداق يالغانچىلىق ھەققىدىكى خەۋەرنى ئاڭلىغاندا بولسا، كەلگەنلىكى

ۆزلەش راست س ،يىتىپقۇتۇاللمايدىغانلىقىمنى تونۇپ  دىنملسو هيلع هللا ىلص بىلەن پەيغەمبەر 
يالالرمۇ يوقاپ نىيىتىگە كەلدىم. شۇنىڭ بىلەن، مەندىكى بولمىغۇر خى
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 كەتتى.
قايتىپ سەپەردىن  ئۇ ھەرقانداق كىرىپ كەلدى.مەدىنىگە  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

كەلسە ئالدى بىلەن مەسجىدكە كېلىپ ئىككى رەكئەت ناماز ئوقۇپ، ئاندىن 
 ئادىتى بويىچە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  كىشىلەر بىلەن كۆرۈشۈش ئۈچۈن ئولتۇراتتى.

غا ئالدىنىڭ ئۇ ئۇرۇشقا چىقمىغانالرمەسجىدكە كىرىپ ئولتۇرغاندىن كېيىن، 
 ئۆزرەئۆزرە ئېيتىشقا باشلىدى.  ئىچىپ تۇرۇپ قەسەم ،كېلىپبىرلەپ -بىر

ئۇالرنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  نەچچە كىشى ئىدى. 84ئېيتقۇچىالر جەمئىي 
بەيئەتلىرىنى ئالدى ۋە ئۇالرغا  لىپ،كۆرۈنۈشتىكى ئۆزرىلىرىنى قوبۇل قى

شۇ قاتاردا مەنمۇ ئۇنىڭ  .تاپشۇردىا قهللانى سىرلىرى ئىچكى ،پىرەت تىلەپغمە
نارازىلىق كەيپىياتىدا  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ەنىدىم،ساالم بەرگ ئالدىغا كېلىپ

ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر  بېرىپ دېدى. مەن ئاستا !«كەل» ئاندىن: تەبەسسۇم قىلدى،

چىقمىدىڭ؟ سەن  غازاتقانېمە ئۈچۈن : »ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر نىڭ ئالدىدا ئولتۇردۇم. 
نىڭ هللاشۇنداق، » مەن: دەپ سورىدى.« ؟غۇغ سېتىۋالغانئۈچۈن ئۇال غازات

ئەگەر دۇنيا ئەھلىدىن سەندىن باشقا بىرىنىڭ ئالدىدا  نامى بىلەن قەسەمكى،
بىلەن ئۇنىڭ غەزىپىدىن قۇتۇلۇپ  باھانەيالغان ئولتۇرغان بولسام، 

ن شۇنى مەلېكىن كېتەلەيتتىم چۈنكى مېنىڭ ئاالھىدە سۆز قابىلىيىتىم بار 
بۈگۈن سېنى رازى قىلىدىغان بىر يالغاننى سۆزلىگىنىم ىلىمەنكى، ئېنىق ب

لەندۈرىدۇ. ئەگەر ساڭا پۋەھىي ئارقىلىق سېنى ماڭا غەزەهللا پات ئارىدا ، بىلەن
مەن راست سۆزۈم بىلەن  شۇنداقتىمۇ،راست سۆزلىسەم، مەندىن خاپا بولىسەن. 

سەم تائاالدىن كېلىدىغان ياخشى ئاقىۋەتنى ئۈمىد قىلىمەن. قەهللا 
ەن م، مېنىڭ ئۇرۇشقا چىقماسلىققا ھېچقانداق ئۆزرەم يوق ئىدى. قىلىمەنكى

ئۇرۇشقا چىقماي سەندىن ئايرىلىپ قالغان ۋاقتىمدا، ھەر جەھەتتىن تولۇق 
راست : »ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دېدىم.« كۈچكە ۋە قۇالي شارائىتقا ئىگە ئىدىم

 ۇچەچىقارغق ھۆكۈم ۇلۇسەن توغرهللا  ئېيتتىڭ، ئەمدى قايتساڭ بولىدۇ،
 دېدى.  «غىن!تۇر كۈتۈپ

مەن قايتىپ ماڭغاندا بەنى سەلەمەلىك بىر قانچە كىشى ئورنىدىن 
ىز ببىلەن قەسەمكى، نىڭ نامى هللا» :قوزغىلىپ ماڭدى ۋە ئارقامدىن كېلىپ

سەنمۇ . سېنىڭ بۇندىن بۇرۇن بىرەر گۇناھ ئۆتكۈزگىنىڭنى بىلمەيمىز
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 ،اڭسقان بولئېيت رە؟ ئۆزاڭ بولمامدۇسئېيت رەئۆزگە  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر باشقىالردەك 
« ؟!ئەمەسمۇتىن گۇناھىڭنىڭ مەغپىرەت بولۇشىنى تىلەيتتى هللاملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر 

 نىڭملسو هيلع هللا ىلص ھەتتا مەن پەيغەمبەر تەنە قىلىۋەرگەن ئىدى، -دېيىشكىنىچە تاپا
زۈمنى شۇنداقتىمۇ ئۆ رىپ يالغان سۆزلىگىلى تاسال قالدىم.بېقايتىپ يېنىغا 

 «مەندىن باشقا مۇشۇنداق ئەھۋالغا يولۇققانالر بارمۇ؟» :تۇتۇۋېلىپ ئۇالردىن
گە  ملسو هيلع هللا ىلص. ئۇالرمۇ پەيغەمبەر ھەئە، يەنە ئىككى كىشى بار» ئۇالر: ەپ سورىسام،د

مۇ ئۇالرغا ساڭا قىلغان سۆزنى  ملسو هيلع هللا ىلصساڭا ئوخشاش سۆز قىلغانىدى،  پەيغەمبەر 
رەبىيئ  مۇرارە ئىبنى» ئۇالر: ەپ سورىسام،د« ئۇالر كىم؟»مەن:  دېدى. «قىلدى

ېيىشتى. بۇ ئىككىسى بەدر د« ئەمر بىلەن ھىالل ئىبنى ئۇمەييە ۋاقىفىي
بۇنى  .سالىھ كىشىلەر ئىدى تېگىشلىكئۈلگە قىلىشقا  غازىتىغا قاتناشقان،

 ئاڭالپ ئىلگىرى قىلغان راست سۆزۈمدە تۇرىۋەردىم. 
ىز بنىڭ ئىچىدىن پەقەت چىقمىغانالرغازاتقا مۇسۇلمانالرنى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 ھەممەيلەن ،سۆزلىشىشتىن چەكلىدى. شۇنىڭ بىلەن البىلەن ىمىزئۈچ
قېچىشقا ۋە خۇددى بىزنى تونۇمايدىغاندەك باشقىچە مۇئامىلە قىلىشقا بىزدىن 

ھەتتا زېمىن ماڭا تار كېلىپ، ئۆز مەھەللەمدىنمۇ ياتسىرايدىغان  باشلىدى.
 ئىككىيلەن كۈن داۋامالشتى. قالغان 24بولۇپ قالدىم. بۇ ئەھۋال جەمئىي 

 مەن ئۇالرغا قارىغانداكۆڭلى سۇنۇق ھالدا ئۆيلىرىدە يىغلىشىپ ئولتۇراتتى. 
مەسجىدكە كىرىپ سىرتالرغا چىقاتتىم، شۇڭا غەيرەتلىكرەك ئىدىم  ۋە ياش

گەپ  ماڭاكوچىالردا ئايلىنىپ يۈرىۋېرەتتىم لېكىن ھېچكىم  ناماز ئوقۇيتتىم،
ئالدىغا كېلىپ ئولتۇرغان ۋاقىتتا نامازنى ئوقۇپ  ملسو هيلع هللا ىلصقىلمايتتى. پەيغەمبەر 

ساالم قايتۇرۇش ئۈچۈن لەۋلىرىنى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر »رەتتىم. ئىچىمدە: ىساالم ب
يېنىدا ئوقۇيتتىم ۋە  ئۇنىڭ مەن نامازنى دەيتتىم. «مىدىرلىتامدىغاندۇ؟

ەپكە تەر ئۇماڭا قارايتتى.  ئۇ تۇرسامئۇنىڭغا ئوغرىلىقچە قارايتتىم. مەن نامازغا 
 ۋاالتتى. ىقارىسام يۈزىنى مەندىن بۇر

جامائەتنىڭ ماڭا بولغان سوغۇق مۇئامىلىسى تېخىمۇ ئەۋجىگە 
تاغامنىڭ ئوغلى ئەبۇ ـــ ئەڭ يېقىن دوستۇم  چىقىۋاتقان كۈنلەرنىڭ بىرىدە،

م چۈشتۈم. ئۇنىڭغا ساالئارتىلىپ ھويلىسىغا نىڭ بېغىنىڭ تېمىدىن ىقەتاد
نىڭ نامى بىلەن هللا !ئى ئەبۇ قەتادە» :نمە .تۇرمىدىبەرسەم ئۇ ساالم قاي
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رەسۇلىنى ياخشى كۆرىدىغانلىقىمنى  نىڭهللاۋە هللا ، مېنىڭ مەنكىسوراي
مەن قايتا ئۆتۈنۈپ  .ئۇ گەپ قىلمىدىدەپ سورىغانىدىم، « مەمسەن؟بىل

ۋە هللا : »ئۇ گەپ قىلمىدى. مەن يەنە قايتىالپ سورىۋېدىم، ئۇ ،سورىساممۇ
دېدى. شۇ چاغدا كۆزۈمدىن ياش « بىلگۈچىدۇرى ئەڭ ياخشنىڭ رەسۇلى هللا

 قايتىپ چىقتىم.  رتىلىپتامدىن ئا تۆكۈلدى. مەن
مەدىنىگە ئاشلىق ساتقىلى كەلگەن شام  ،مەدىنە بازىرىدا مېڭىپ يۈرسەم

« ؟كۆرسىتىپ قويىدۇ كەئب ئىبنى مالىكنى ماڭاكىم » :بىرىدېھقانلىرىدىن 
ئۇ مېنىڭ يېنىمغا  ئىشارەت قىلغانىدى،ئەتراپتىكىلەر مېنى  ەپ توۋلىدى.د

 خېتىنى ماڭا بەردى. خەتتە:پارچە غەسسان پادىشاھىنىڭ بىر  كېلىپ،
بۇرادىرىڭنىڭ سېنى چەتكە قاققانلىقىدىن خەۋەر مەقسەتكە كەلسەك، »

ئەمەس. بىزگە  پۈتۈۋەتكەن نىياشاشئاجىز ۋە خار زېمىندا  اڭاسهللا  تاپتۇق.
دېگەن سۆزلەر يېزىلغانىكەن.  «بولىمىز ىڭزارۈقوشۇلغىن، بىز سېنىڭ غەمگ

-دەپ ئويلىدىم« بۇمۇ بىر سىناق بولسا كېرەك»خەتنى ئوقۇغاندىن كېيىن 
 ، خەتنى تونۇرغا تاشالپ كۆيدۈرۈۋەتتىم. دە

ىڭ ئەلچىسى نملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر  كۈنى ئۆتكەندە، 44كۈننىڭ  24ئارىدىن ئاشۇ 
 «رۇشۇڭنى ئېيتتىتۇ ئايالىڭدىن ئايرىلىپ ڭسېنى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ »كېلىپ: 

 دىنياق، ئۇنىڭ» دېسەم، ئەلچى:« تاالق قىلىۋېتەمدىكەنمەن؟» دېدى. مەن:
قالغان ئىككىيلەنگىمۇ شۇ دېدى. « يېقىن كەلمەيسەن ئايرىلىپ تۇرىسەن،

مۇشۇ ئىش توغرىسىدا  هللا» مەن ئايالىمغا: يوسۇندا ئەلچى ئەۋەتىلگەنىكەن.
دېدىم.  !«گە بېرىپ تۇرغىنىئۆيئاناڭنىڭ -ئاتاسەن  ۇچە،ھۆكۈم چىقارغ

 ئى» نىڭ قېشىغا كېلىپ:ملسو هيلع هللا ىلص ھىالل ئىبنى ئۇمەييەنىڭ ئايالى پەيغەمبەر 
ئادەم،  ياشىنىپ قالغان، ئاجىزھىالل ئىبنى ئۇمەييە  !رەسۇلۇلالھ

« ؟خاپا بوالمسەنمەن ئۇنىڭ خىزمىتىنى قىلسام  .خىزمەتچىسىمۇ يوق
 «چىلىق قىلمىسۇنېقىني اڭاياق، لېكىن ئۇ س: »ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،ىدىگەندې
مادارى قەسەمكى، ئۇنىڭ ھېچنەرسىگە  بىلەننامى  نىڭهللا» ئايال: .دىېد

ارەن دىن ئېتىبكۈن ئۇ مۇشۇ ۋەقەلىك يۈز بەرگەن قىلىمەنكى، يەنە قەسەم يوق.
ۇ مسەن» دېدى. مېنىڭ ئائىلەمدىكىلەردىن بەزىلەر:« يىغالپال كېلىۋاتىدۇ
 ملسو هيلع هللا ىلصاڭ بولمامدۇ؟ پەيغەمبەر ىجازەت سورىسىن ئدملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر ئايالىڭ توغرىسىدا 
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اق، ي» ى. مەن:يىشتدې «تۇبىرىپھىالل ئىبنى ئۇمەييەنىڭ ئايالىغا رۇخسەت 
خوتۇن توغرىسىدا ئىجازەت  پشۇنداق ياش تۇرۇئۇنداق قىلمايمەن. مەن مەن 

 نۈئون كيەنە شۇ ھالەتتە  ۋە دېدىم« نېمە دەپ قالىدۇ؟ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر سورىسام، 
نىڭ جامائەتنى بىز بىلەن ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر  قىلىپ، نداقشۇ ئۆتكۈزدۈم.

بامدات  كۈنى -24كۈن بولدى.  24سۆزلىشىشتىن چەكلىگىنىگە توپتوغرا 
 نىڭتائاالهللا  ، خۇددىشۇ چاغدا ئۆيۈمنىڭ ئۆگزىسىدە ئوقۇدۇم.نامىزىنى 

اندەك كېلىۋاتق زېمىن تار-يەرنەپسىم سىقىلىپ،  قۇرئاندا بايان قىلغىنىدەك
سەلئى تېغىغا  نىڭبىر خەۋەرچىتوساتتىن  تتا ئولتۇراتتىم.ھېسسىيا

دەپ « كەئب ئىبنى مالىك! خۇشخەۋەر! ئى» چىقىۋېلىپ يۇقىرى ئاۋاز بىلەن:
 پيىتىغەمدىن خاالس بولغىنىمنى چۈشىنىپ  ،دە–توۋلىغىنىنى ئاڭلىدىم

بامدات نامىزىنى ئوقۇپ بولغاندىن  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دەرھال سەجدىگە يىقىلدىم.
جامائەتكە ئېالن نىڭ بىزگە تەۋبە ئاتا قىلغانلىقىنى تائاالهللا ىن، كېي

شۇنىڭ بىلەن، كىشىلەر بىزگە خۇشخەۋەر يەتكۈزۈش ئۈچۈن  قىلغانىكەن،
 قالغان ئىككىيلەنگىمۇ خەۋەر يەتكۈزگىلى ئادەم كېتىپتۇ. يۈگۈرۈشۈپتۇ.

ئەسلەم قەبىلىسىدىن بىر كىشى تاغقا ، مەن تەرەپكە ئات چاپتۇرۇپتۇەيلەن بىر
  ئاتتىن تېز كەپتۇ. ئاۋاز پ،توۋالبار كۈچى بىلەن چىقىپ 

 تاغ ئۈستىدىن توۋالپ خۇشخەۋەر يەتكۈزگەن ئادەم يېنىمغا كەلگەنىدى،
دۈرۈپ يىكھەدىيە قىلىپ ئۇنىڭغا سېلىپ يىمىمنى ىك قۇرئۇچامدىكى ئىككى 

ئۇ ئىككىسىدىن باشقا نلەردە نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، بۇ كۈهللاقويدۇم. 
پ ئارىيەتكە ئېلى قۇر كىيىمئىككى كىيىمىم يوق ئىدى. شۇڭا باشقىالردىن 

يولدا ماڭا ئۇچرىغان نىڭ قېشىغا چاپتىم. ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر دە، -يدىمىك
قىلغانلىقىنى ېنىڭ تەۋبەمنى قوبۇل النىڭ ماتائهللا جامائەتلەر 

مۇبارەك خەيرلىك ۋە  نىڭ ساڭا ئاتا قىلغان تەۋبىسىهللا» تەبرىكلىشىپ:
ر پەيغەمبە شۇ چاپقىنىمچە ئۇدۇل مەسجىدكە كىردىم.دېيىشەتتى.  !«بولغاي

لھە ئىبنى ئۇبەيدۇلالھ ئورنىدىن ەجامائەت بىلەن ئولتۇرغان ئىكەن. ت ملسو هيلع هللا ىلص
يۈگۈرۈپ كەلگىنىچە مەن بىلەن قول ئېلىشىپ كۆرۈشتى ۋە  ،قوپۇپ

الرنىڭ ئىچىدىن نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى، مۇھاجىرهللامۇبارەكلىدى. 
لھەدىن باشقىسى ئورنىدىن تۇرمىدى. تەلھەنىڭ بۇ قىلغىنىنى ھەرگىزمۇ ەت
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 ئۇنتۇمايمەن.
يۈزلىرى  شادلىقتىن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ، ەرگەنىدىمساالم ب گەملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر 

تا ھازىرغىچە شخەۋەر! ئاناڭ سېنى تۇغقاندىن تارتىپ ۇخ» ھالدا:نۇرالنغان 
ىلەن خۇش بىشارەت ئەڭ خۇشاللىق بىر كۈن ب بولغان كۈنلەرنىڭ ئىچىدىكى

 ياكى ىنمۇدشارەت سەنېبۇ بئى رەسۇلۇلالھ! : »دېدى. مەن «ئالغىن
پەيغەمبەر دېدى. « تەرەپتىنهللا : »ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دەپ سورىسام،« تىنمۇ؟هللا

 ىزمۇبۇنى ب ،بولۇپ كېتەتتىى نۇرلىنىپ، تولۇن ئايدەك يۈز خۇشال بولسىال ملسو هيلع هللا ىلص
ئى رەسۇلۇلالھ! » نىڭ ئالدىدا ئولتۇرۇپ:ملسو هيلع هللا ىلص ر پەيغەمبەبىلەتتۇق. مەن 

مۈلكۈمنىڭ -مال تەۋبەمنىڭ جۈملىسىدىن بولۇپ قېلىشى ئۈچۈن،
 ەم،سدې «سەدىقە قىلىۋېتەيغا نىڭ رەسۇلىنىڭ يولىهللاۋە هللا ھەممىسىنى 

 ! شۇنداق قىلغىنىڭقالغىن پېلىنى ئىڭگىمۇ بىر قىسمۈئۆز: »ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
خەيبەردىكى نېسىۋەمنى قالدۇرۇپ  ،قتائۇندا» دېدى. مەن: «تېخىمۇ ياخشى

مېنى راستچىللىقىم بىلەن هللا  !رەسۇلۇلالھئى »ئاندىن: دېدىم. « قوياي
نىجات تاپتۇردى. ھاياتال بولسام راست سۆزلەش مېنىڭ تەۋبەمنىڭ 

ى مەن بۇ گەپن كى،قەسەمنامى بىلەن نىڭ هللادېدىم. !« بولغاي جۈملىسىدىن
تائاالنىڭ بىر كىشىنى  هللادېگەندىن باشالپ بۈگۈنگە قەدەر  گە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

راستچىللىقتا مېنى سىنىغاندىن ياخشىراق سىنىغانلىقىنى بىلمەيمەن. 
 ەبۈگۈنكى كۈنگىچ كىتا تارتىپشۇ سۆزنى قىلغاندىن  گە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر مەن 
نىڭ مېنى هللا. بۇنىڭدىن كېيىنمۇ سۆزلەشنى ئويالپمۇ باقمىدىم انيالغ

 گە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر تائاال هللا  ،قلىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. شۇ چاغدايالغاندىن سا
ھەقىقەتەن پەيغەمبەرنىڭ ۋە ئۇنىڭغا هللا »: دىۇ ئايەتلەرنى نازىل قىلمۇن

الرنىڭ تەۋبىسىنى ىقىيىنچىلىق پەيتىدە ئەگەشكەن مۇھاجىرالر ۋە ئەنسار
ڭ ىنقوبۇل قىلدى. )ئەينى زاماندا( ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى بىر تۈركۈم كىشىلەر

ڭ ئۇالرنىهللا ە تاس قالغاندىن كېيىن، كدىللىرى ھەقتىن بۇرۇلۇپ كېتىش
ئۇالرغا تولىمۇ مەرھەمەتلىك، ناھايىتى هللا تەۋبىسىنى قوبۇل قىلدى. 

هللا [. جىھادقا چىقمىغان ئۈچ كىشىنىڭ تەۋبىسىنىمۇ 117مېھرىباندۇر ]
 رىقوبۇل قىلدى. شۇنچە كەڭ زېمىن ئۇالرغا تار تۇيۇلغان، ئۇالرنىڭ جانلى

نىڭ غەزىپىدىن قۇتۇلۇش هللاقا تەۋبە قىلماي تۇرۇپ هللاسىقىلغان، ئۇالر 
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مۇمكىن ئەمەسلىكىگە ئىشەنگەن ئىدى. ئاندىن ئۇالرنىڭ تەۋبە 
 هللائۇالرنى تەۋبىگە مۇۋەپپەق قىلدى. هللا قىلغۇچىالردىن بولۇشى ئۈچۈن، 

تەۋبىنى بەكمۇ قوبۇل قىلغۇچىدۇر، )بەندىلىرىگە( ناھايىتى مېھرىباندۇر 
الر لۇڭوۇڭالر، راستچىلالر بىلەن بىللە بتىن قورقهللا[. ئى مۇئمىنلەر! 118]
[119]»①. 

مېنى ئىسالمغا ھىدايەت قىلغاندىن  هللابىلەن قەسەمكى، نامى  نىڭهللا
 كاتتىراق راست ئېيتىشىمدىنمۇ ەگملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبەرمېنىڭ يەنە ماڭا  كېيىن،

 ،ئېيتقان بولساميالغان ناۋادا  .مەت ئاتا قىلغىنى يوق دەپ ئوياليمەنئنې
ئاشۇ يالغانچىالر تائاال هللا باشقا يالغانچىالردەك ھاالك بولۇپ كېتەتتىم. 

ئۇالر )يەنى »: دىچۈشۈرۈپ مۇنداق دې يۋەھى يامان سۆزلەر بىلەنئەڭ ھەققىدە 
مۇناپىقالر(نىڭ يېنىغا قايتىپ بارغىنىڭالردا، ئۇالر سىلەرنىڭ ئۇالرنى 

سەم بىلەن قەهللا ئۆزرىلەر بايان قىلىپ(، ئەيىبلىمەسلىكىڭالر ئۈچۈن )يالغان 
قىلىدۇ، ئۇالردىن يۈز ئۆرۈڭالر )يەنى ئۇالر بىلەن سۆزلەشمەڭالر ۋە 
ساالمالشماڭالر(، ئۇالر ھەقىقەتەن نىجىستۇر، قىلمىشلىرىنىڭ جازاسى ئۈچۈن 

[. سىلەرنىڭ رازىلىقىڭالرغا 92ئۇالرنىڭ بارىدىغان جايى جەھەننەمدۇر ]
، سىلەر ئۇالردىن رازى بىرىدۇسىلەرگە قەسەم ئىچىپ  ئېرىشىش ئۈچۈن ئۇالر

پاسىق قەۋمدىن رازى بولمايدۇ هللا بولساڭالر )بۇ ئۇالرغا پايدا بەرمەيدۇ( چۈنكى 
[96]»②. 

گە يالغان ملسو هيلع هللا ىلص بىز ئۈچەيلەن ئۇالردىن ئەمەس ئىدۇق چۈنكى ئۇالر پەيغەمبەر 
رىگە قاراپال مۇ ئۇالرنىڭ سىرتقى كۆرۈنۈشلىملسو هيلع هللا ىلص ئۆزرە قويغانىدى، پەيغەمبەر 

بەيئىتىنى قوبۇل قىلىپ، ئۇالر ئۈچۈن مەغپىرەت تىلىگەنىدى ئەمما بىزنىڭ 
 هللا تائاالغا ھاۋالە قىلىپ كېچىكتۈرگەنىدى. نىھايەت،هللا ئىشىمىزنى بولسا 

قوبۇل هللا ئۈچ كىشىنىڭ تەۋبىسىنىمۇ  ئىشى كېچىكتۈرۈلگەن»تائاال: 
 قىلدى. دېگەن ئايەتنى نازىل قىلىپ بىزنى مەغپىرەت ③«قىلدى

بۇ ئايەتتىن بىزنىڭ غازاتقا چىقمىغانلىقىمىز ئەمەس بەلكى پەيغەمبەر 

                                                            
 ئايەتكىچە. -119ئايەتتىن  -117سۈرە تەۋبە  ①
 ئايەتلەر. -96، -92سۈرە تەۋبە  ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -118سۈرە تەۋبە  ③
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كىشىلەردىن ئايرىپ،  ئۆزرە ئېيتقان ئىچىپقەسەم يالغاندىن  نىڭ بىزنىملسو هيلع هللا ىلص 
تائاالنىڭ ئۈستىمىزدىن ھۆكۈم چىقىرىشىنى كۈتۈشكە بۇيرۇغانلىقى هللا 

 ①مەقسەت قىلىنغان.
 

 باب -78

 زۇلخەلەسە غازىتى

« أال تريحني من ذي الخلصة: »ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه قال: قال يل رسول هللا عن جرير ريض . 583

فقلت: بىل، فانطلقت يف خمسني ومائة فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، وكنت ال 

، فرضب يده عىل صدري حتى رأيت أثر يده يف ملسو هيلع هللا ىلصأثبت عىل الخيل، فذكرت ذلك للنبي 

قال: فام وقعت عن فرس بعد، قال: وكان ذو « اللهم ثبته، واجعله هاديا مهديا»صدري، وقال: 

الخلصة بيتا باليمن لخثعم، وبجيلة، فيه نصب تعبد، يقال له الكعبة، قال: فأتاها فحرقها 

بالنار وكرسها، قال: وملا قدم جرير اليمن، كان بها رجل يستقسم باألزالم، فقيل له: إن رسول 

فبينام هو يرضب بها إذ وقف عليه ها هنا، فإن قدر عليك رضب عنقك، قال:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا رسول 

، أو ألرضبن عنقك؟ قال: فكرسها وشهد، هللاجرير، فقال: لتكرسنها ولتشهدن: أن ال إله إال 

 ملسو هيلع هللا ىلصيبرشه بذلك، فلام أىت النبي  ملسو هيلع هللا ىلصثم بعث جرير رجال من أحمس يكنى أبا أرطاة إىل النبي 

رب، قال: فربك والذي بعثك بالحق، ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجهللا قال: يا رسول 

 .عىل خيل أحمس ورجالها خمس مرات ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

مېنى »ماڭا:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر جەرىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: . 283
 :دى. مەنگەنىدې «؟!زۇلخەلەسەنىڭ پىتنىسىدىن ئارام تاپتۇرمامسەن

 124ئەھمەس قەبىلىسىدىن دېدىم. شۇنداق قىلىپ، « ئەلۋەتتە بولىدۇ»
ۇستا ئ تىم. ئۇالر ئات مىنىشكەكىشىلىك ئاتلىق قوشۇننى باشالپ يولغا چىق

گە ئېيتقانىدىم، ئۇ  ملسو هيلع هللا ىلصئىدى ئەمما مەن ئاتقا مىنەلمەيتتىم. بۇنى پەيغەمبەر 
م. ئۇ دۈمەيدەمگە ئۇرۇپ قويدى. مەن مەيدەمدە ئۇنىڭ قولىنىڭ ئىزىنى كۆر

ولدا ماڭىدىغان ۋە ئۇنى ئات مىنەلەيدىغان، توغرا يهللا! ئى »دۇئا قىلىپ: 
ن مەن ئاتتى شۇنىڭدىن كېيىن. دېدى «غىنتوغرا يولغا يېتەكلەيدىغان قىل

خەسئەم ۋە بەجىلە قەبىلىلىرىنىڭ يەمەندىكى  .يىقىلىپ باقمىدىم

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
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مۇشرىكالر ئۇنىڭدا  ،بار ئىدىئىبادەتخانىسى ناملىق بىر « زۇلخەلەسە»
 .ايتتىدەپ ئات «ەكەئب»بولۇپ، ئۇ بۇتخانىنى  بار چوقۇنىدىغان بۇتالر

ىز ب ئۇنى چېقىپ تاشلىدۇق. ۋەئوت قويۇۋەتتۇق  بېرىپبىز ئۇ بۇتخانىغا 
يەمەنگە بارغاندا بىر ئادەم ئۇ بۇتخانىدا يا ئوقلىرى بىلەن پال 

ۇشۇ نىڭ ئەلچىسى م ملسو هيلع هللا ىلصناۋادا پەيغەمبەر »سېلىۋېتىپتىكەن، بىرەيلەن ئۇنىڭغا: 
دېدى. ئۇ ئادەم « ى ئاالتتىيەردە سېنىڭ ئۈستۈڭگە چۈشكەن بولسا كالالڭن

ھېچنىمە بولمىغاندەك يەنە پال سالماقچى بولغانىدى، مەن ئۇنى دەرھال 
ەق ھتىن باشقا ھېچبىر هللاسەن يا پال ئوقلىرىنى سۇندۇرۇپ، بىر »توسۇپ: 

ىم. دېد« رىسەن، ياكى كالالڭنى ئالىمەنگۇۋاھلىق بى ئىالھنىڭ يوقلۇقىغا
سۇندۇرۇپ تاشالپ شاھادەت كەلىمىسىنى شۇنىڭ بىلەن ئۇ پال ئوقلىرىنى 

قەبىلىسىدىن ئەبۇ ئەرتا ئىسىملىك بىر  كېيىن مەن ئەھمەس ئېيتتى.
مەنمۇ پەيغەمبەر . يوللىدىم ئۈچۈن بىرىشخۇشخەۋەر  گە ملسو هيلع هللا ىلصئادەمنى پەيغەمبەر 

نى ھەق بىلەن ېسئى رەسۇلۇلالھ! »كەلگەندە:  يىتىپنىڭ قېشىغا  ملسو هيلع هللا ىلص
خۇددى  ئۇ بۇتخانىنىىلەن قەسەمكى، مەن ئەۋەتكەن زات بپەيغەمبەر قىلىپ 

 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر . مدېدى« قىلىۋېتىپ ئاندىن قايتىپ كەلدىم قوتۇر تۆگىدەك
كىشىلىرىگە ۋە ئاتلىرىغا بەرىكەت تىلەپ بەش قېتىم  نىڭئەھمەس قەبىلىسى

  ①دۇئا قىلدى.
 

 باب -79

 زاتۇسەالسىل غازىتى

جيش ذات السالسل، فاستعمل  ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه قال: بعث رسول هللا عن عامر ريض . 584

 «.تطاوعا»األعراب، فقال لهام:  أبا عبيدة عىل املهاجرين، واستعمل عمرو بن العاص عىل

قال: وكانوا يؤمرون أن يغريوا عىل بكر، فانطلق عمرو، فأغار عىل قضاعة ألن بكرا أخواله . 

علينا، وإن ابن استعملك  ملسو هيلع هللا ىلصهللا فانطلق املغرية بن شعبة إىل أيب عبيدة، فقال: إن رسول 

أمرنا أن نتطاوع،  ملسو هيلع هللا ىلصهللا فالن قد ارتبع أمر القوم، وليس لك معه أمر، فقال أبو عبيدة: إن رسول 

 .، وإن عصاه عمروملسو هيلع هللا ىلصهللا فأنا أطيع رسول 

                                                            
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
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السىل ەزاتۇس ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  :مۇنداق دەيدۇ ئامىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. 284
نى، ئەئرابىالرغا ئەمر ئىبنى ىمۇھاجىرالرغا ئەبۇ ئۇبەيد تەشكىللەپ،قوشۇنىنى 

 دەپ «ىتائەت قىلىڭالرئ» ئۇالرغا: تەيىنلىدى ۋە ئاسنى قوماندان قىلىپ
 تاپىلىدى.

قوشۇن بەكر قەبىلىسىگە ھۇجۇم قىلىشقا بۇيرۇلغان ئىدى، ئەمر 
 ىلەردىكسىگە ھۇجۇم قىلدى چۈنكى بەكر قەبىلىسىىپ قۇزائە قەبىلىئاتلىن

 ە:گىئۇبەيدۇ ئەببۇنى كۆرۈپ ئبە ۇمۇغىرە ئىبنى ش .ئۇنىڭ تاغىلىرى بوالتتى
ى چپاالن دى لېكىنسېنى بىزگە قوماندان قىلىپ تەيىنلى ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر»

ڭغا نىسەن ئۇ ھەرىكەت قىلىۋاتقان بولسىمۇ قاقوشۇنغا قوماندان بولۇشكىشى 
ىزنى ب ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر » ئەبۇ ئۇبەيدە ئۇنىڭغا: ،دىدېگەنى« چارە قولالنمايۋاتىسەن

 نىڭ بۇيرۇقىغا ئىتائەت ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەرشۇڭا ئەمر  .غانۇبۇير ائەت قىلىشقائىت
 ①.دېدى« ئىتائەت قىلىمەنمەن  ،سىمۇمىقىل

 
 باب -81

جىھادنىڭ تاكى قىيامەتكىچە ئۈزۈلۈپ 
 قالمايدىغانلىقى ھەققىدە

﴿الَْيْوَم َيِئَس الََِذيَن َكَفُروا ِمْن ِديِنُكْم فًََل َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن  :مۇنداق دەيدۇ تائاال هللا
كاپىرالر بۈگۈن »الَْيْوَم أَْكَملُْت لَُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت عَلَْيُكْم نِْعَمِِت َوَرِضيُت لَُكُم اَْلِْسًَلَم ِديًنا﴾ 

ر، دى، ئۇالردىن قورقماڭالىن ئۈمىدىنى ئۈزتسىلەرنىڭ دىنىڭالر )نى يوقىتىش( 
مەندىن قورقۇڭالر. بۈگۈن سىلەرنىڭ دىنىڭالرنى پۈتۈن قىلدىم، سىلەرگە 

مىتىمنى تاماملىدىم، ئىسالم دىنىنى سىلەرنىڭ دىنىڭالر بولۇشقا ئنې
 ②.«تاللىدىم
ال تزال عصابة »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه قال: سمعت رسول هللا عن عقبة بن عامر ريض . 585

، قاهرين لعدوهم، ال يرضهم من خالفهم، حتى تأتيهم الساعة هللامن أمتي يقاتلون عىل أمر 

 .«وهم عىل ذلك

                                                            
 دېگەن.« راۋىيلىرى ئىشەنچلىك ۋە سەھىھ»ئەرنەئۇت  ئەھمەد توپلىغان، شۇئەيب ①
 نىڭ بىر قىسمى.ئايەت -3مائىدە سۈرە  ②
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ئۇقبە ئىبنى ئامىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، . 282
نىڭ ئۈممىتىمدىن بىر بۆلەك كىشىلەر ېم» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر

ەلىبە غئۈستىدىن دۈشمەنلىرى  تاكى قىيامەتكىچە ئاساسەننىڭ بۇيرۇقىغا هللا
. ئۇالرغا قارشىلىق قىلغۇچىالر پ تۇرىدۇقىلغان ھالەتتە ھەمىشە ئۇرۇش قىلى

 ①«.زىيان سااللمايدۇئۇالرغا 
لن يربح هذا الدين »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعنه، عن النبي هللا عن جابر بن سمرة ريض . 586

 .«قامئا، يقاتل عليه عصابة من املسلمني، حتى تقوم الساعة

جابىر ئىبنى سەمۇرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، . 286
مۇسۇلمانالردىن بولغان بىر جامائەت تاكى » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر

قىيامەت كۈنىگىچە بۇ دىننىڭ ئۈستىدە تۇرۇپ جەڭ قىلىشنى 
 ②«.داۋامالشتۇرىدۇ

ال تزال طائفة من » يقول: ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه قال: سمعت رسول هللا معاوية ريض  عن. 587

 وهم ظاهرون عىلهللا ، ال يرضهم من خذلهم أو خالفهم، حتى يأيت أمر هللاأمتي قامئة بأمر 

 .«الناس

نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر مۇئاۋىيە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: مەن . 287
مېنىڭ ئۈممىتىم ئىچىدىن بىر گۇرۇھ » :لىكىنى ئاڭلىغانمۇنداق دېگەن

ئايالنىڭ -مىن ئەرۇئنىڭ ئەمرى )يەنى قىيامەتنىڭ ئالدىدا ھەربىر مهللا
جېنىنى ئالىدىغان شامال( كەلگەنگە قەدەر ئىنسانالر ئۈستىدىن غالىب ھالدا 

داۋاملىشىپ  يولىدانىڭ ئەمرىنى ئورۇنالش )يەنى ھەقنى بەرپا قىلىش( هللا
تۇرىدۇ. ئۇالرنى ياردەمسىز تاشلىۋەتكەن ياكى ئۇالر بىلەن قارشىالشقانالر ئۇالرغا 

 ③«.زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ
ال تزال طائفة »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت النبي  :عنه قالهللا ريض هللا ر بن عبد جابعن . 588

 ملسو هيلع هللا ىلصفينزل عيىس ابن مريم »، قال: «من أمتي يقاتلون عىل الحق ظاهرين إىل يوم القيامة

 «.هذه األمةهللا فيقول أمريهم: تعال صل لنا، فيقول: ال، إن بعضكم عىل بعض أمراء تكرمة 

جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: مەن . 288

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
 مۇسلىم توپلىغان.بۇخارى ۋە  ③
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مېنىڭ ئۈممىتىم : »لىكىنى ئاڭلىغانمۇنداق دېگەننىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ئىچىدىن بىر گۇرۇھ قىيامەت كۈنىگە قەدەر غالىب ھالدا ھەقىقەت ئۈستىدە 

سا ئەلەيھىسساالم چۈشكەندە ئۇالرنىڭ ئەمىرى ئۇنىڭغا: يداۋام قىلىدۇ. ئى
ياق، ›سا ئەلەيھىسساالم: يدەيدۇ. ئى!‹ بىرىڭېلىڭ، بىزگە ناماز ئوقۇپ ك›

تائاالنىڭ مۇشۇ هللا ـــ  ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ بەزىڭالر بەزىڭالرغا ئەمىر، بۇ
 ①.«دەيدۇ‹ ئۈممەتنى ھۆرمەتلىگەنلىكىدۇر

الخيل معقود يف نواصيها »قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  ،عنههللا عن عروة البارقي ريض و . 589

 «.الخري إىل يوم القيامة: األجر، واملغنم

بەر پەيغەم نەقىل قىلىنىدۇكى،دىن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ يقىرىرۋە باۇئ. 289
ئاتنىڭ كۇكۇلىسىغا قىيامەت كۈنىگىچە ئەجىر ۋە »: ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلص

 ②.«پۈتۈلگەندۇرمەتتىن ئىبارەت ياخشىلىق يغەنى
فقال رجل: يا رسول ملسو هيلع هللا ىلص كنت جالسا عند النبي : عن سلمة بن نفيل الكندي قال. 591

أذال الناس الخيل، ووضعوا السالح، وقالوا: ال جهاد، وقد وضعت الحرب أوزارها فأقبل هللا 

يزال من أمتي أمة يقاتلون عىل الحق ويزيغ  كذبوا، اآلن جاء القتال، وال»بوجهه، قال: ملسو هيلع هللا ىلص 

 .«ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعةلهم قلوب أقوام هللا 

مە ئىبنى نۇفەيل كىندى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: مەن ەسەل. 294
 !رەسۇلۇلالھئى »نىڭ قېشىدا ئولتۇراتتىم. بىر ئادەم كېلىپ:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

ى چۈنك يوقجىھاد  >ئەمدىۋە:  تاشلىدى، قورالالرنى خارالپكىشىلەر ئاتالرنى 
 «دېيىشىۋاتىدۇ <تۈگىدى( جەڭيۈكىنى قويدى )يەنى ئۆزىنىڭ ئېغىر  جەڭ

جەڭ  ،پتۇخاتالىشىئۇالر » تۇرۇپ: قاراپغا نىڭئۇ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دېگەنىدى،
كەلدى. مېنىڭ ئۈممىتىمدىن بىر تۈركۈم جامائەت ئەمدى دەۋرى  قىلىشنىڭ

ئۇالرغا مەلۇم قەۋملەرنىڭ هللا ھەمىشە ھەق ئۈستىدە ئۇرۇش قىلىدۇ. 
ۋە شۇالرنى ۋاسىتە قىلىش ئارقىلىق ئۇالرغا  بىرىدۇدىللىرىنى مايىل قىلىپ 

 «قىيامەت كۈنىگىچە مۇشۇنداق داۋام قىلىدۇ ھەتتاتۇرىدۇ.  بىرىپرىزىق 
 ③.دېدى

                                                            
 مۇسلىم توپلىغان. ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
 دېگەن. « سەھىھ» نەسائى توپلىغان، ئەلبانى ③




