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 رىبات يولىدا هللا

 ىتۇرۇشنىڭ  پەزىلىت ھارىستاۋە 

شواق إلى مصارع العشاق» نىڭابن النحاس 
أ
 كىتابىدىن ناملىق« مشارع ال

 ېئلىندى

ىئسالم ائۋازى نەشرىياتى
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﷽ 

 بېغىشلىما

 يشككش ،انبار قىلغ سانالر پۈتۈن مشخلۇقاتالرنى يوقلۇقتىن -بارلىق ھشمدۇ 

نسان ىئ تالالپ بىزلشرنى . شۇ مشخلۇقاتلىرى ىئچىدىنا خاستۇر غهللا تعالى گانش يې -

يارىتىپ، كۆرۈشكش كۆى، ۋاڭالشقا قۇلق، سۆىلششكش تىل، تشپشككۇر  قىلىپ

ئمىن يتقان مۆۆئىىگش ىئمان ېئ ۋاتا قىلغان ھشمدەب قىلىشقا ەئقىل اە ساغالم قشل

مانغا، ىاللشتتىن ھىدايشتكش اە كۇفرىدىن ىئ مۇسۇلمانالردىن قىلغان، -

مدىلشرنى ھش ا چشكسىزغهللا تعالى ىن نۇرغا چىقارغان رەببىمىز قاراڭغۇلۇقالرد

  مشيتىشتىن قالسىال ەئ  ەئاىە  ەئمان ېئىئا غهللا تعالى  يتىمىز. ۋاندىنېئ

 ىپ بېرىپ،بادەتنى پشرىز قىلك بىر ىئبارە  بۈيۈتىن ىئھېسابلىنىدىغان جىھاد

 ركىنلىكەئ ششرەپ، -نۇسرە ، شان  - ، غشلبشزىە ىئ بۇنىڭ مۇكاپاتىنى دۇنيادا

رەتتش بولسا ۋاخى، ۋاچقۇچى ۆپلىگشن دۇنيااى بشختلشرنىڭدىن باشقا كىڭاە ۇئن

نىڭ جامالىغا  هللا تعالى، ىسشاەب گۇناھالرنىڭ مشغفىرىتى، جشننشتكش كىرىشنىڭ

مۇكاپاتالرنى  -ك ەئجىر ىتىشنىڭ ااستىسى اە بىز وئيالپ باقمىغان نۇرغۇن بۈيۈي

رنى شككۈرلششتش ا چشكسىزغهللا تعالى قىلىپ بشرگشن  يولى نىڭشقولغا كشلتۈرۈ

 يتىمىز.ېئ

ستاىىمىز، ۇئتشكچى   اە سالملىرى پشيغشمبىرىمىز، يېنىڭ رەھمشهللا تعالى 

اە ى گىس، ۈئممشتنىڭ شام چىرىغى، بۈيۈك ھىممش  ېئقوماندانىمىز يۋالى

دا بولسۇن!(، ۋانىمىز پى -گش )ۇئ ىاتقا ۋاتا ملسو هيلع هللا ىلصبنى ۋابدۇلالھ رەھبىرىمىز مۇھشممشد ىئ

اياتىنى ھ تااابىائتلىرىغا، سۆيۈملۈك پشرىەنتلىرىگش اە -ۇئنىڭ پاك ۋاىئلش 
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 -ساھابش  ھپىلشرنى ياراتقانۆئچمشس تۆ نم ۈئچۈسالىئپشيغشمبشرگش پىدا قىلىپ، 

 !نكشرەملشرگش بولسۇن، ۋامى

ىسالىنى ر  ناملىق بۇ« تۇرۇشنىڭ  پشىىلىتى ھارىستارىبا  اە  يولىدا هللا»

مىنالرنى قوغداپ، ىئسالمنىڭ اە جىھاد مشيدانلىرىدا فشتىھ بولغان ىې

 شڭنىكافىرلرغا قارشى جقىلىپ، ھۆرمىتىنى ھىمايش  - زىە مۇسۇلمانالرنىڭ ىئ

دە ى ۈئچۈن رىباتتا تۇرۇااتقانالرغا، جىھاد ۋالدىنقى سشپلىرىلىقراىى هللا ،پۈتۈك

لىرى ئسسىق قان سالمنىڭ ۋااانگار  قوشۇنلىرىغا اەااتقان ىئھارىستا تۇرۇ 

 غىشاليمىز.ش بېىلىۋاتقان پىداىئي ەئىىمشتلشرگسالم چىگرالىرىنى ھىمايش قبشدىلىگش ىئ

 نى،ىلىر ييارلىقتش جىھادلىرىنى، جىھاد  ى،لىرىنتھىجرەۇئلرنىڭ  لىهللا تعا

 يۋالى كشلىمش تشاھىدنى قوبۇ  قىلسۇن ھشمدە  ②نىھارىسلىرىاە   ①رىباتلىرىنى

ىى بولىدىغان ۆئىى را  غاقىلىش ۈئچۈن جىھاد قىلىۋاتقان بارلىق قېرىنداشلىرىمىز 

 !ننېسىپ قىلسۇن، ۋامى شاھادەتنى

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .جشڭنى كۈتۈپ تشييار تۇرۇش -رىبا   ①
 ؛ پوستتا تۇرۇشىىمىنىنى اە مۇسۇلمانالرنى قوغداپ كۈىەتچىلىك تش تۇرۇشىئسالم  -ھارىس  ②
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 پشىىلىتى توغرىسىدا ①يولىدىكى رىباتنىڭ هللا

نى اەدە نۇسرەت –لشرگش غشلىبش سانا ۆئى دىنىغا ياردەم بشرگشن - جىمى ھشمدۇ

شق دىن بىلشن ھ غا خاستۇر. رەببىمىز تشرىپىدىنهللا تعالى مىز رەببىقىلغان ۇئلۇغ 

يولىدا عالى هللا تۋادا قىلغان، كامىل پشيغشمبشر بولۇپ ەئاەتىلگشن، ۋامانشتنى 

گش، ملسو هيلع هللا ىلصيۈملۈك پشيغشمبىرىمىز مۇھشممشد ھشقىقىي رەاىشتش جىھاد قىلغان سۆ

ش ، ۋالىي ە ۇئنىڭ پىداكار ساھابىلىرىگش كاتتا رەھمتااابىائتلىرىغا ا -ۇئنىڭ ۋاىئلش 

ڭ قىيامش  كۈنى بىزلشرنىمۇ شۇلرنى دەرىجش اە يۇقىرى مشرتىۋە تىلشيمىز ھشمدە

 نى سورايمىز!   ىسېپىگش قوشۇش

ُمْشِرِكيَن َحْيُث ﴿مۇنداق دەيدۇ: هللا تعالى 
ْ
 ال
ْ
ُحُرُم َفاْقُتُلوا

ْ
َفِإَذا انَسَلَخ اَلْشُهُر ال

اَلَة   الصَّ
ْ
 َوَاَقاُموا

ْ
ُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد َفِإن َتاُبوا

َ
 ل
ْ
ُموُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواْقُعُدوا َوَجدتُّ

 َسِبيَلهُ 
ْ
وا َكاَة َفَخلُّ  الزَّ

ْ
َتُوا
 
ِحيٌم﴾َوا نغان )ۇئرۇش قىلىش( ھارام قىلى» ْم ِإنَّ هللا َغُفوٌر رَّ

ۋايالر ۆئتۈپ كشتكشندە، مۇشرىكالرنى قشيشردە ۇئچراتساڭالر، شۇ يشردە 

ۆئلتۈرۈڭالر، ەئسىرگش ېئلىڭالر، قورشاڭالر، ۇئلرنىڭ ۆئتىدىغان يوللىرىنى 

ش، ۇئلرنى ىاكا  بشرس كۆىىتىپ تۇرۇڭالر. ەئگشر ۇئلر تشابش قىلسا، ناماى وئقۇسا،

  ەقويۇپ بېرىڭالر. شۈبھىسىزكى، هللا )تشابش قىلغۇچىالرغا( مشغفىر 

  .②«ر قىلغۇچىدۇر، رەھىم قىلغۇچىدۇ 

 هللا تعالى 
ْ
 َوَراِبُطوا

ْ
 َوَصاِبُروا

ْ
 اْصِبُروا

ْ
َمُنوا
 
ِذيَن ا

َّ
َها ال يشنش مۇنداق دەيدۇ: ﴿َيا َايُّ

ُقو ُكْم َواتَّ َعلَّ
َ
 هللا ل

ْ
شتلىرىگش اە ىئبادەتنىڭ مۇششقق-! تاەئ مۆئمىنلشرىئ » ﴾ُتْفِلُحوَن ا

                                                           
 .جشڭنى كۈتۈپ تشييار تۇرۇش -رىبا   ①
 .ۋايش  -5سۈرە تشابش  ②
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سىلشرگش يشتكشن ېئغىرچىلىقالرغا سشار قىلىڭالر. دۈشمشنلشرگش ىىيادە چىداملىق 

بولۇڭالر، )چىگرالىرىڭالرنى ساقالپ( جىھادقا تشييار تۇرۇڭالر، مشقسىتىڭالرغا 

ىك مرىگش مۇخالىپشتچىليېتىش ۈئچۈن هللا دىن قورقۇڭالر )يشنى ۇئنىڭ ەئ

  .①«قىلماڭالر(

 بشسرىدىن مۇنداق رىۋايش  دە ھشسشنىئبنى جشرىر تشبشرى ۆئى تشفسىرى

﴾ » قىلغان:
ْ
 َوَصاِبُروا

ْ
ىئبادەتنىڭ  - ! تاەئ مۆئمىنلشرىئ >﴿اْصِبُروا

 ن ېئغىرچىلىقالرغا سشار قىلىڭالر،مۇششققشتلىرىگش اە سىلشرگش يشتكش

ۆئى تاكى  ىرلركاف بۇ ۋايشتتش مۇسۇلمانالر. <لىق بولۇڭالردۈشمشنلشرگش ىىيادە چىدام

كش ۇئلر بىلشن بشسلىشىش قشدەر، چىدامچانلىقتا دىنلىرىدىن ىېرىككشنگش

 ②«بۇيرۇلدى.

ېنىڭ اە م»ۋايشتنى مۇنداق ششرھلىدى: مۇھشممشد ىئبنى كشئبىل قۇرەىى بۇ 

نى تشرك دىنىۆئى  تاكى سىلشرنىڭ دىنىڭالر ۈئچۈن، سىلشرنىڭ دۈشمىنىڭالر

 ③«الر!شنى دااامالشتۇرۇڭشۇۇئلر بىلشن ۇئرۇ  ەئتكشنگش قشدەر

 تعالى هللا» گشن كىتابىدا مۇنداق دەيدۇ: دې« تشھزىيبۇ  لۇغش »ي ەئىھشرى

 دېگشن سۆىى ىئككى خىل بۇيرۇقنى ىئپادىلشپ بېرىدۇ: نىڭ ﴿َوَراِبُطوا﴾

شن لسىلشر دۈشمىنىڭالرغا قارشى ۇئرۇش قىلىش اە ۋا  تشييارلش بى .1

 جىھادنى بشرپا قىلىڭالر؛

                                                           
 .ۋايش  -022ۋا  ىئمران  ①
 .بش -520توم -7تفسير ابن جرير الطبري  ②
 .بش -520توم -7تفسير ابن جرير الطبري  ③
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سالىھ ەئمشللشرنى قىلىڭالر اە ۇئنى دااامالشتۇرۇشتا مۇستشھكشم  .0

 .«بولۇڭالر

: ملسو هيلع هللا ىلصالھ ، رەسۇلۇلرىۋايش  قىلىنىدۇكىرەيرە رەىىيشلالھۇ ەئنھۇدىن ۇ ەئبۇ ھ

رنى ڭالىڭالرنى ۆئچۈرۈپ، دەرىجشخاتالىق رقىلىقهللا تعالى ۇئ ۋا مشن سىلشرنى»

شر: ، ساھابىلدېۋىدى «؟كۆتۈرىدىغان بىر ەئمشلگش باشالپ قويايمۇيۇقىرى 

مۈشكۈ  : »ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  دېدى.« رەسۇلۇلالھ! شۇنداق قىلسىال، ىئ»

 ەئھۋالدىمۇ تاھارەتنى كامىل ېئلىش، مشسجىدكش قشدەمنى كۆپ ېئلىپ بېرىش اە

ىدىكى رىباتقا هللا يولمانا بۇ  تىزار بولۇش.ىئن كېيىن يشنش بىر ناماىغابىر ناماىدىن 

 ①دېدى.« بارااەردۇر 

ن ىلشنىڭ دۈشمشنلىرى ب هللا تعالى ،بۇ سالىھ ەئمشللشرنىملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ 

لغا وئخشاش دەپ تى جىھاد قىلىش ۈئچۈن ۋا  تشييارلپ تۇرغان مۇرابىتالرغا

 .ۋالدى

ىلىپ مۇنداق ق نى ەئتىييشنىڭ سۆىىنى رىۋايش ىئب قۇرتۇبى مۇفشسسىرىئمام 

شييار هللا تعالى يولىدا جشڭگش ت رىبا  دېگىنىمىز، سۆىنىڭ توغرىسى:»دەيدۇ: 

رىنى قوغداپ ىۋا  باغالشتۇر. مۇسۇلمانالرنىڭ چىگرال - ، ۇئنىڭ ۋاساسىتۇرۇشتۇر 

رىباتتا )يشنى  تمۇرابى ،مشيلى ۇئ ۋاتلىق ياكى پىيادە بولسۇن تۇرغان ھشربىر كىشى،

 .②«( دەپ ۋاتىلىدۇتۇرغۇچى

شنى ۋارا ھشمكارلىشى -ۆئى  رىباتتا تۇرۇش:» ىئبنى قۇتشيبش مۇنداق دەيدۇ:

پ، ۋارا ھشمكارلىشىپ، ۋاتلىرىنى باغال –مۇسۇلمانالر ۆئى  بولۇپ،رىدىغان بىلدۈ 

                                                           
 .مۇسلىم رىۋايىتى ①
 .بش -303توم -4قۇرتۇبى تشفسىر  ②
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را ۋا -دۈشمشنگش قارشى تشييارلىق كۆرۈپ رىباتتا تۇرىدۇ؛ كاپىرلرمۇ ۆئى 

رلىشىپ، ۋاتلىرىنى باغالپ، دۈشمىنىگش قارشى تشييارلىق كۆرۈپ جشڭگش ھشمكا

  «.تشييار تۇرىدۇ

بنى ناملىق كىتابىدا، ۋابدۇلالھ ىئ« ەئلمۇقشددىما »ىئبنى رۇشد ۆئىىنىڭ 

ىھادنى ج هللا تعالى : »رىۋايش  قىلىپ مۇنداق دەيدۇۆئمشر رەىىيشلالھۇ ەئنھۇدىن 

ۇسۇلمانالرنىڭ م بولسا پشرى قىلدى، رىباتنى مۇشرىكالرنىڭ قېنىنى تۆكۈش ۈئچۈن

شن م مۇسۇلمانالرنىڭ قېنىنى قوغداش نى قوغداش ۈئچۈن پشرى قىلدى،قېنى

 .①«تۇر الرنىڭ قېنىنى تۆكۈشتىن سۆيۈملۈك مۇشرىك ۈئچۈن

مشغفىرىتىگش  نىڭ هللا تعالى ىئماننىڭ بىر تارمىقىدۇر. - رىبا  بىلگىنكى،

 دىن تېپىلمايدىغانباشقا ەئمشللشر  ، رىباتتايېقىنلىشىشتاا غ هللا تعالى اە ېئرىشىش

 :شتلشر باركاتتا پشىىل

ارچش ب دۇنيا اە ۇئنىڭدىكى - بىر كۈن جىھادنى كۈتۈپ رىباتتا تۇرۇش. 1

  ياخشىدۇر.نشرسىلشردىن 

 تش،قىلىنغان ھشدىس دىن رىۋايش نھۇسشھل ىئبنى سشئد رەىىيشلالھۇ ەئ

يا اە دۇن - هللا يولىدا بىر كۈن رىباتتا تۇرۇش»مۇنداق دەيدۇ: ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ 

تا  ىر ب ياخشىدۇر؛ بىرىڭالرنىڭ جشننشتتىكى نشرسىلشردىن بارچش ۇئنىڭدىكى

 . ②«ىنشرسىلشردىن ياخش بارچش وئرنى دۇنيا اە ۇئنىڭدىكى مىقدارىچىلىك قامچا

نشرسىلشردىن ياخشى،  شبادە  دۇنيا اە ۇئنىڭدىكى بارچ بۇ ىئ دېمشك،

 بولسا دىكى بارلىق نشرسىلشرگش ىئگشمۇسۇلمان دۇنيابىر ەئگشر » نىڭ مشنىسى:بۇ

                                                           
 .بش  -075توم  -1 المقدما  ①
 .بۇخارى رىۋايىتى ②
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يولىدا سشرپ قىلغان تشقدىردىمۇ، بۇ ەئمىلىدىن يشنىال رىباتنىڭ  ھشمدە ۇئنى هللا

ن بىر ەئلۋەتتش، بۇ ىئنتايىن قىيىولىدۇ. ب لىكدېگشن «سااابى يۇقىرى بولىدۇ

 ①سۆىنى كۈچلشندۈرگشن. ۆئلىمالرنىڭ كۆپىنچىسى مۇشۇىئبادە . 

بىر ۋاي روىا تۇتۇش اە قىيامدا  - كۈندۈى رىباتتا تۇرۇش - . بىر كېچش0

بىر ۆئمۈر ۈئىۈلدۈرمشستىن روىا  - تۇرۇشتىن ياخشى؛ بىر ۋاي رىباتتا تۇرۇش

 تۇتقاندىن ياخشى.

 ،شدىستشقىلىنغان ھ رىۋايش ەئنھۇدىن سشلمان فارىس رەىىيشلالھۇ  

روىا  بىر ۋاي - كۈندۈى رىباتتا تۇرۇش - بىر كېچش»مۇنداق دېگشن: ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

ۇئنىڭغا قىلىپ  ،تۇتۇش اە قىيامدا تۇرۇشتىن ياخشى. ەئگشر ۇئ رىباتتا ااپا  تاپسا

جشننشتتىن( ) كېلىۋاتقان ياخشى ەئمشللىرىنىڭ سااابى داااملىق يېزىلىپ تۇرىدۇ،

جشم سوراقتىن خاتىر  - ۋا ۋاىاپ اە سۇ ھشمدە قشبرىدىكىتىپ تۇرىدۇ رىزقى يى

  ②«بولىدۇ.

قىلىنغان ھشدىستش،  رىۋايش ەئبى دەردائ رەىىيشلالھۇ ەئنھۇدىن 

تىن بىر ۆئمۈر روىا تۇتۇش - بىر ۋاي رىباتتا تۇرۇش»مۇنداق دەيدۇ: ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ 

شنى چ )يقۇنچو  قور  تۇرۇپ ااپا  تاپسا،ياخشى، كىمكى هللا يولىدا رىباتتا 

يىتىپ زقى تتىن رىبولىدۇ، ۇئنىڭغا جشننش قىيامش  قورقۇنچىسى(دىن خاتىرجشم

ۇرغۇچىنىڭ رىباتتا ت ۇئنى قايتا تىرىلدۈرگشنگش قشدەر، هللا تعالى تۇرىدۇ، تاكى

 ③«يېزىلىپ تۇرىدۇ.داااملىق ەئجرى ۇئنىڭغا 

                                                           
 .بش  -07-02توم  -13كىتابى « شرح مسلم»ىئمام نشاەاىنىڭ  ①
 .مۇسلىم رىۋايىتى ②
 .  دېگشن« سشھىھ»ەئلبانى تشبرانى رىۋايىتى ،  ③
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ىلى توختاپ ەئمنىڭ ۇئ چىدىن باشقا كىشىلشر ااپا  بولسا،. رىباتتا تۇرغۇ3

ىبا  اە ۇئنىڭغا ر    بولسا،ااپا رىباتتا تۇرغۇچى رىبا  مشيدانىدا قالىدۇ. ەئمما

تىماي تا قىيامش  كۈنىگىچش توخ نىڭ ەئجرى ۇئنىڭدىن باشقا سالىھ ەئمشللىرى

 يېزىلىپ تۇرىدۇ.

رەسۇلۇلالھ  ،رەىىيشلالھۇ ەئنھۇدىن رىۋايش  قىلىنىدۇكىىئبنى ۇئبشيد  فۇىالش

 هللا پشقش  ،ق مىيىتنىڭ ەئمىلى ۈئىۈلۈپ قالىدۇھشرقاندا»دەيدۇ: مۇنداق ملسو هيلع هللا ىلص 

يامش  قى جرى تانىڭ ەئەئمىلى بۇنىڭدىن مۇستشسنا. ۇئنىڭرىباتتا تۇرغۇچى  يولىدا

ىدىن خاتىرجشم قشبرە فىتنىس ۇئ كۈنىگىچش يېزىلىپ تۇرىدۇ، شۇنىڭ بىلشن بىرگش،

  ①.«قىلىنىدۇ

 ىئمام قۇرتۇبى مۇنداق دەيدۇ:

 ھشدىس، مىيىتنىڭ سااابى مشڭگۈلۈك داااملىشىپ تۇرىدىغانبۇ »

 .رىبا  ىئكشنلىكىگش دەلىل - ەئ  ەئاىىلىنىڭ ەئمشللشر 

ۇنىڭدىن باشقا ب سااابى داااملىشىپ تۇرىدىغان شندىن كېيىن،ۆئلگىئگىسى 

 خشاەر بشرگشن. ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  مۇەئمشللشردىن

 قىلىنغان ھشدىستش،ەئبۇ ھۇرەيرە رەىىيشلالھۇ ەئنھۇدىن رىۋايش  

ەئگشر ىئنسان ااپا  بولسا، ۈئچ خىل ەئمىلىدىن مۇنداق دەيدۇ: > ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

سشدىقش جارىيش، ۇئنىڭ بىلشن باشقا ەئمىلىنىڭ ەئجرى ۈئىۈلۈپ قالىدۇ: 

نتنى سالىھ پشرىە ۆئىىگش دۇۋا قىلىپ تۇرىدىغان مشنپشەئتلشنگشن ىئلىم اە

  ②.<تشربىيلشپ قويۇش

                                                           
 دېگشن. «سشھىھ»ەئلبانى  رىۋايىتى؛ىئبنى ھىبببان، ھاكىم  ،ەئبۇ دااۇد، تېرمىزى  ①
 .مۇسلىم رىۋايىتى ②
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شرىەنتنىڭ ااپا  پ ڭ تۈگىشى، ىئلىمنىڭ كېتىپ قىلىشى اەجارىيشنىسشدىقش 

رىباتنىڭ  دۇ. ەئمماۈئىۈلۈپ قالى ۈئچ خىل ەئمشلنىڭ سااابىمۇ ۇئبولىشى بىلشن 

 بارىدۇ.  سااابى بولسا، قىيامش  كۈنىگىچش داااملىشىپ

 - نىسىنىڭ مشھشدىستىكى ۆئستۈرۈلۈش اە داااملىشىپ تۇرۇشيۇقىرىقى 

قويۇشقا سشاەب  ختىتىپتوۇئنى  - پىيىپ مېڭىشتۇر. رىباتتىكى ەئجىرپشقشتال كۆ

بىرەر  ۋامىلغا دۇچ كېلىپ قېلىپ توختاپ قالمىسىال، ۋالھىدە مشلۇم بىر بولىدىغان

 تشرىپىدىن هللا تعالىسشاەبكش بىناەئن توختاپ قالمايدۇ. بۇ قىيامش  كۈنىگىچش 

نسان ىئ ھشرقانداق ياخشى ەئمشلنى قىلىش ۈئچۈن بولغان داىئمى پشىىلشتتۇر.

ە ا ساسلىرىنى ۇئلردىن ھىمايش قىلىپدىننىڭ ۋا ،دۈشمشندىن سالمش  بولۇپ

شتكش ۋاندىن يېتشرلىك ىئمكانىي ،سالم ششرىئىتىنى تىكلىيشلىگشندىالىئ

ش   اە جىھاد بىلشنال ەئمشلگرىبا خىل ىئمكانىيش  پشقش  بۇ ېئرىششلشيدۇ.

 ①«.ۋاشىدۇ

ەسۇلۇلالھ ر  مامش رەىىيشلالھۇ ەئنھۇدىن رىۋايش  قىلىنغان ھشدىستش،ەئبۇ ۇئ

 ااپا  بولغاندىن كېيىن، ەئجىرلىرى ۇئلرغا داااملىق يىتىپ»ق دەيدۇ: مۇنداملسو هيلع هللا ىلص 

كېيىن  يولىدا رىباتتا تۇرغۇچى؛ ااپاتىدىن )ۇئلر(: هللا ،تۇرىدىغان تۆ  كىشى بار

ھشم مۇسۇلمانالر داااملىق مشنپشەئتلىنىپ تۇرىدىغان ەئمشلنى قىلغان كىشى؛ 

 سشدىقش جارىيش )يشنى ەئجرى داااملىشىپ تۇرىدىغان سشدىقش( قىلغان كىشى اە

  ②.«كىشى سالىھ پشرىەنتنى تشربىيلشپ قويغان ۆئىىگش دۇۋا قىلىدىغان

                                                           
 .بش  -305توم  -4تشفسىر قۇرتۇبى  ①
 دېگشن.« سشھىھ»؛ ەئلبانى ەئھمشد رىۋايىتى ②
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ۇچىدىن رىباتتا تۇرغ»دەيدۇ: ى سامىت رەىىيشلالھۇ ەئنھۇ مۇنداق ىئبن ۇئبادە

لىم ۇئ جان تشس ،ھشرقانداق روھى چىقىدىغان بىر كىشى بولىدىكشن باشقا،

 غاتۇرغۇچى ۋاخىرەتتىكى وئرنىنى كۆرىدۇ. ەئمما رىباتتاقىلىشتىن ىئلگىرى ۆئىىنىڭ 

قان بولسىال، تۇرىۋاتۇئ جان تشسلىم قىلىشتىن ىئلگىرى رىباتتا  ۇئنداق ەئمشس،

 .①«مۇ داااملىشىپ تۇرىدۇۇئنىڭ ەئجرى ۇئ ااپا  تاپقاندىن كېيىن

ى . چۈنكى ۆئلۈكنىڭ ەئمىلى ھاياتىنىڭ ۋاخىرقى نشپسۇئبادەنىڭ سۆىى توغرا

 رنىنىڭ جشننش  ياكى دوىا  تشرەپتشبىلشن تۈگشيدۇ. شۇنىڭ بىلشن ۇئ ۆئى وئ

وئرنىنى  رىباتتا تۇرغۇچى هللا نىڭ دەرگاھىدىكى ۆئىىنىڭەئمما  ىئكشنلىكىنى كۆرىدۇ.

كۆرمشيدۇ. چۈنكى ۇئنىڭ ەئمىلى ۇئنىڭ ھاياتىنىڭ ۋاخىرلىشىشى بىلشن 

تۈگىمشيدۇ، ۇئنىڭ ەئجرى قىيامش  كۈنىگىچش ھشسسىلىنىپ كۆپىيىپ بارىدۇ. 

مشنزىلگش  قايسىاە رىباتتا تۇرغۇچىنىڭ ەئجرى نېمش بىلشن تۈگشيدىغانلىقى 

 بىلمشيدۇ. هللا تعالى دىن باشقا ھېچكىمدىغانلىقىنى يېتى

رىباتتا تۇرغۇچى جان ۈئىگشندە ۆئىىنى خۇرسشن قىلىدىغان نشرسىلشرنى 

ېكىگش مشڭگۈ چقىيامش  كۈنىگىچش ۇئنىڭ  ۇئ ۆئى وئرنىنى ۈئستۈن، كۆرىدۇ،

 .ېئگىزلىك تش كۆرىدۇ يېتشلمشيدىغان

امش  ۇئنى قىي هللا تعالى جان ۈئىسش،. رىباتتا تۇرغۇچى ۆئى رىباتىدا 4

 .تىرىلدۈرىدۇ ھالشتتش قورقۇنچتىن خاتىرجشم كۈنىدىكى چو 

 غان ھشدىستش،قىلىن رەىىيشلالھۇ ەئنھۇدىن رىۋايش ەئبۇ ھۇرەيرە 

ا تۇرۇپ ااپا  كىمكى هللا يولىدا رىباتت»مۇنداق دەيدۇ: ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ 

رى ىلىنىڭ ەئجھ ەئمسالى بولىدىكشن، ھايا  ااقتىدا قىلىپ كېلىۋاتقان

                                                           
 .بش  -124توم  -0 كىتابى« الجھاد»ۋابدۇلالھ ئبنى مۇبارەكنىڭ  ①
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وراقتىن س - سوۋا  يىتىپ تۇرىدۇ اە رىزقى جشننشتتىكى ،داااملىشىپ تۇرىدۇ

ىدىكى چو  ۇئنى قىيامش  كۈن هللا تعالى گش،خاتىرجشم بولىدۇ. شۇنىڭ بىلشن بىر 

 ①«ھالشتتش تىرىلدۈرىدۇ.قورقۇنچتىن خاتىرجشم 

ۇئنى ۈنى قىيامش  ك هللا تعالى، ۇچى ۆئى رىباتىدا جان ۈئىسش. رىباتتا تۇرغ5

 ھالىتىدە تىرىلدۈرىدۇ. لىكششھىد

 رەيرە رەىىيشلالھۇ ەئنھۇدىن رىۋايش  قىلىنغان ھشدىستش،ەئبۇ ھۇ 

ىدلىك ششھ كىمكى رىباتتا تۇرۇپ ااپا  تاپسا،»مۇنداق دەيدۇ: ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ 

ىڭغا سورىقىدىن قۇتۇلدۇرىلىدۇ، ۇئن - ھالىتىدە ااپا  تاپىدۇ. قشبرىنىڭ سوۋا 

ۋاخشامدا رىزقى جشننشتتىن يشتكۈىۈلىدۇ اە ھايا  ااقتىدىكى قىلغان  - ىگشنەئت

 ②«تىپ تۇرىدۇ.داااملىشپ، يى نىڭ ەئجرى ۇئنىڭغاەئمشللىرى

 هللا تعالى ، قىيامش  كۈنىمۇرابىتنىرىبا  مشيدانىدا جان ۈئىگشن 

، ىلىپۇئ شاھادەتنى تشلشپ ق ششھىدلىك ھالىتىدە تىرىلدۈرىشىنىڭ سشاەبى،

يۈىلشنگشن. لېكىن ۇئنىڭغا دۇنيادا ششھىدلىك ۇئنىڭغا سادىقلىق ھالىتىدە 

قىيامش   هللا تعالىشۇنىڭ ۈئچۈن . ھالىتىدە ااپا  بولۇش تشقدىر قىلىنمىغان

 گشلىھ بشندىلىرىنىڭ سا هللا تعالىششھىدلىك ھالىتىدە تىرىلدۈرىدۇ. بۇ  ۇئنى كۈنى

اەئتتىن بىرەر ت قىنالشتۇرىدىغان ەئمش  اەا يېهللا تعالى غتۇتقان يولىدۇر. كىمكى 

رىسمشن ھشم ۇئ ەئمشلنى قىلىشقا ىئنتايىن ھې شنسشىق بىلشن يۈىل نشرسىگش سادىقل

تىن ىئالھى تشقدىر ۇئنى مشىكۇر ەئمشلنى قىلىش ەئمما اە نىيىتى سشمىمىي بولسا،

 سادىق سىىئرادى خالىس اە تى، نىيىياخشى ، ۇئنىڭ مشقسىدىسىمۇتوسۇپ قال

                                                           
 دېگشن.« سشھىھ»رىۋايىتى؛ ەئلبانى ىئبنى ماجش  ①
 ش  قىلغان.رىۋايشھىھ ىئسناد بىلشن ساە ۋابدۇراىىاق ىئبنى ماجش  ②
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اە   هللا تعالى ۆئى تشرىپىدىن بولغان رەھمش ، ششپقش غانلىقى ۈئچۈن،لبو

ى ۋاتا ۇئنىڭغا قىيامش  كۈنى شۇ ەئمشلنىڭ ەئجرىن يۈىىسىدىن،ياخشىلىق قىلىش 

 قىلىدۇ.

لدا ىھاد قىلىش ىئرادىسى بىلشن چىقىپ، يوكىمكى ۆئيىدىن ج ،شۇنىڭدەك

شج قىلىشقا كىمكى ھ بولىدۇ؛  ششھىدلىك ھالىتىدە ااپا  قىلغانۇئ ااپا  قىلسا،

ۇئنىڭغا  ،بولىدىكشن شجنى ۋادا قىلىشتىن ىئلگىرى ااپا ھ ،ىئھرام باغالپ

ىلىپ، رۇشنى نىيش  قتۇ  غانامىزى كىمكى تشھشججۇد ڭ ەئجرى يېزىلىدۇ؛ھشجنى

نىڭ دتشھشججۇنىيش  قىلغان ، ەئمما ۇئيقۇسى غالىب كېلىپ ۇئخالپ قالسا

سشدىقش  ردىگارى تشرىپىدىنيقۇسى ۇئنىڭغا پشراەۇئ اە ەئجرى ۇئنىڭغا يېزىلىدۇ

ىشىلشرنى كەئمما ، بىلشن جاماەئ  نامىزىغا مېڭىپ كىمكى راستچىللىق بولىدۇ؛

ن ناماى ۇئنىڭغا جاماەئ  بىلش هللا تعالىناماى وئقۇپ بولغان ھالشتتش ۇئچراتسا، 

 وئقۇغان كىشىنىڭ ەئجرىنى ۋاتا قىلىدۇ.

 ،ۇئنى تشلشپ قىلىپ ،ېرىس بولۇپرىباتتا تۇرغۇچى ششھىدلىككش ھ

بۇ مشيداندا  ۇئ دلىككش ېئرىشىش ۈئچۈن ۆئى جېنىنى پىدا قىلسىمۇ، ەئمماششھى

ۇئنى قىيامش  كۈنى ششھىدلىك ھالىتىدە  هللا تعالى ،ششھىد بولمىسا

جرىنى ۋاتا ششھىدلشرنىڭ ەئ هللا تعالى ۇئنىڭغا ھېچ شۈبھى يوق.تىرىلدۈرىشىدە 

 قىلىدۇ.

 ، ۇئنىڭ ۋارقىسىدىكى بارلىقيولىدا رىباتتا تۇرغۇچى ۈئچۈن. هللا 2

 .ياخشى ەئمشللىرىنىڭ ەئجرى وئخشاش يېزىلىپ تۇرىدۇ كىشىلشرنىڭ

 نسۇفيا ،مشن يشمشندىن كېلىپ»يشمانى مۇنداق دەيدۇ: لەئ ميىئبراھى

 ىئ ەئبۇ ۋابدۇلالھ! مشن ۆئى كۆڭلۈمدە›سشارىنىڭ قېشىغا كىردىم اە ۇئنىڭغا: 
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لى ھشج ھشر يى ،ھشر ۋايدا ۆئمرە ،شۇ يشردە تۇرۇشنى ،وئلتۇراقلىشىپجىددىگش 

مۇشۇنداق  نىڭچشسې تۇرۇشنى قارار قىلدىم، لىشنى اە ەئھلىم بىلشن بىللشقى

 ىكىئ يشمشنل›دېدىم. ۇئ ماڭا: ‹ ؟قىلىشىم ياخشىمۇ ياكى شامغا بېرىشىممۇ

ىرغاقلىرىنى ام ققېرىندىشىم! سشن شام قىرغاقلىرىنى ۆئىۈڭگش لىىم تۇتقىن! ش

چ يۈىمىڭدىن ۈئ - ىئككى نى ھشر يىلى)كشئبش( ! بشيتۇلالھۆئىۈڭگش لىىم تۇتقىن

ىلغان ھشج، ق قىلىدۇ، ۇئلرنىڭ نىڭ ىئزنى بىلشن ھشج تاااپ ۋارتۇق كىشى هللا

 .①«<قۇربانلىقلىرىنىڭ ەئجرى ساڭىمۇ وئخشاش بېرىلىدۇ ۆئمرە اە

بىز ەئبۇ ھۇرەيرە رەىىيشلالھۇ »دەيدۇ: وئسمان ىئبنى ەئبى سشادە مۇنداق 

ن يېرىدە رىباتتا دېگش‹ يافا›يېقىن  شلشستىننىڭ دېڭىز قىرىغىقىغاەئنھۇ بىلشن پ

بۇ يشردە بىر كېچش رىبا  تۇرۇشۇم، مشن ۈئچۈن قشدىر ›ەئبۇ ھۇرەيرە:  .تۇردۇق

 ②«دى.دې‹ سۆيۈملۈك تۈر  ۆئتكۈىگىنىمدىن بشيتۇلمۇقشددەستش كېچىسىنى

ن باشقا وئرۇنالردىكى مىڭ كۈندى ،لىدا بىر كۈن رىباتتا تۇرۇش. هللا يو7

 ياخشىدۇر.

شدىستش، قىلىنغان ھ رىۋايش وئسمان ىئبنى ەئففان رەىىيشلالھۇ ەئنھۇدىن 

ىڭدىن ۇئن ،هللا يولىدا بىر كۈن رىباتتا تۇرۇش»مۇنداق دەيدۇ:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 .③.«قا وئرۇنالردىكى مىڭ كۈندىن ەئاىە باش

                                                           
 بش .  د. سالھىددىن ەئلمۇنشججىد تشكشۈرگشن.-105توم -0ناملىق كىتاب « تاريخ مدينة دمشق» ①
 ناملىق كىتابنىڭ رىبا  بابى.« ك تاب الجهاد»ۋابدۇراىىاق نشقىل قىلغان.   ②
ڭ ششرتىدە بۇخارىنى»ھاكىم:  دېگشن؛« ھشسشن»تېرمىزى اە ەئلبانى  دېگشن؛« سشھىھ»نشساىئي اە ىئبنى ھىببان  ③

 دېگشن.« سشھىھگش چۈشىدۇ
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 ،رىبا  مشيدانىدا بىر كۈن رىباتتا تۇرۇش ،چىگرانى قوغداپ ،بۇ ھشدىس

ردا نالوئرۇ  ۇئنىڭدىن باشقا ياكى بشيتۇ  مۇقشددەس اە ىنش،ھشتتا مشككش، مشد

  دەلىلدۇر. مىڭ كۈن تۇرۇشتىن ەئاىە  ىئكشنلىكىگش

قىن ىئككى ھشرەمگش يې مۇقشددەساە تابىئىنالر  شۇنىڭ ۈئچۈن ساھابىلشر

ۈشكشن اە چ قىرغاقلىرىغاهللا يولىدا جىھادقا چىقىپ، شام  ،ياشاشنى تاشالپ

ا قشدەر رىباتتا نغۇئچراشقاشۇيشردە ااپا  بولغان ياكى هللا قا ششھىدلىك ھالىتىدە 

 تۇرغان.

ڭ قېرىندىشى ششقىيقىنىرەىىيشلالھۇ ەئنھۇ ەئبۇ جشھلىش ھارىس ىئبنى ھىشام

 كۈنى ىئسالمغا كىرگشن. ۇئ شام دىيارىدا رىباتتا تۇرۇش سىمشككش فشتھى ،بولۇپ

اە جىھاد قىلىش ۈئچۈن مشككىدىن يولغا چىقتى. مشككىنىڭ ۈئستۈن تشرىپىدىكى 

ى پ چىققان مشككش ەئھلگشن جايغا كشلگشندە، ۇئ ۆئىىنى ۇئىۇتۇدې« بشتھائ»

 نىئ خاليىق! هللا بىلش»بىلشن اىدالىشىش ۈئچۈن توختاپ مۇنداق دەيدۇ: 

ڭ ىسىلشرن يشر يۈىىدە سىلشردىن يۈى ۆئرۈپ چىققىنىم يوق.مشن  ،قشسشمكى

بىزگش  سالمنىىئهللا تعالى  دىيارىڭالردىن ياخشى دىيار يوق، لېكىن بۇ بۇيرۇقتۇر.

لر ۇئ ، ۋاندىنۇئنىڭ بىلشن مۇسۇلمان بولدى ، كىشىلشردىن قىلىپ بشردى

 ۇئلر شۇ ىڭ بىلشنبىلشن ھىجرە  اە جىھاد قىلدى. شۇن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ىئلگىرىلشپ كشتتى. هللا بىلشن ساااپ جشھشتتش بىلشن بىزدىن ى ەئمشللشر 

ۇئنى هللا يولىدا سشرپ  ،ەئگشر مشككش تاغلىرى ۋالتۇن بولۇپ ،قشسشمكى

هللا بىلشن  .، ۇئلرنىڭ كۈنلىرىدىن بىر كۈننىڭ ەئجرىگش يېتشلمشيمىزقىلساقمۇ

بارااەر  بىلشن ۇئلر بىز بۇ دۇنيادا ەئجر جشھشتتش گشرچش ،قشسشمكى

بولسىمۇ، چوقۇم ۇئلر بىلشن ەئجردە شېرىك ۋاخىرەتتش بوللمىساقمۇ، ەئمما 
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پىگش ھىجرە  هللا تعالى تشرىاە  بولىشىمىز لىىم. بىزنىڭ ۋالدىمىزدا جىھاد، رىبا 

لالھۇ ەئنھۇ يشىھارىس ىئبنى ھىشام رەى ۋاندىن  دېدى.« باشقا يو  يوق! قىلىشتىن

 كۈنى ىمۇك جېڭھشمدە ۇئ يشردە رىباتتا تۇرۇپ، يشر  شام تشرەپكش قاراپ يو  ۋالدى

 ①هللا يولىدا جىھاد قىلدى. ششھىد بولغانغا قشدەر

ۇئنىڭ  ،بىر كىشىنىڭ رىبا  ىېمىنىدا رىباتتا تۇرىشى ىئمام ىئبنى تشيمىيش

ىئكشنلىكىگش   بشيتۇ  مۇقشددەستش تۇرۇشىدىن ەئاىە مشككش، مشدىنش اە

 ②ۆئلىمالرنىڭ ىئجماسىنى رىۋايش  قىلغان.

چۈن سىز ۈئ مشككىدە تۇرۇش»رحمه هللا دىن: ىئمام ەئھمشد ىئبنى ھشنبش  

مشن »دەپ سورالدى. ۇئ: « ەئاىەلمۇ ياكى ىئسالم چىگرالىرىدا رىباتتا تۇرۇشمۇ؟

 بىزنىڭ»سۆىىنى دااامالشتۇرۇپ:  دېدى اە« ۈئچۈن رىباتتا تۇرۇش ەئاىە 

سالىھ ەئمش   رەربى رىباتقا بارااەر كېلىدىغان اىا  اەغهللا يولىدىكى  ،قارىشىمىزدا

 ③دېدى.« يوق

شۇم نش مۇنشااەردە تۇرۇمېنىڭ مشدى»رحمه هللا دىن: بىر كىشى ىئمام مالىك 

دەپ سورىدى. ىئمام مالىك: « ياكى ىئسكشندىرىيشدىمۇ؟ ەئاىەلمۇ

 ④دەپ جاااپ بشردى.« ندىرىيشنىڭ چىگرا رايۇنىدا تۇرغىن!ىئسكش»

                                                           
ھشدىس؛ -5011كىتابى « مۇستشدراك» بش ؛ ھاكىمنىڭ  -02توم  -1كىتابى « الجھاد»ۋابدۇلالھ ىئبنى مۇبارەكنىڭ  ①

ى ناملىق كىتاب« ريخالمنتظم في التا»بش ؛ ئبنى جشاىىنىڭ -422توم  -11كىتابى « تاريخ مدينة دمشق»ىئبنى ەئساكىرنىڭ 
 بش . -172توم  -4
 .بش  -02توم  -5كىتابى « مجموع الفتاوى »ىئبنى تشيمىيشنىڭ  ②
 .بش  -342توم  -2« المغني» ③
 .بش  -357توم  -2« المغني» ④
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ىدىن ەئاىەلدۇر. مىڭ كۈن باشقا ماكاندىكىلشرنىڭ بىر كۈنى رىباتتا تۇرغۇچىنىڭ

ۇئنىڭدىن  ،قىلغان بىر ىئبادىتى تا تۇرغۇچىنىڭ رىبا  كۈنىدەشۇنىڭدەك رىبات

ۈنىدىكى ا  كىئبادەتتىن ەئاىە . چۈنكى رىبھشسسش مىڭ  باشقا ماكاندا قىلغان

 دىنىر ى، رىبا  كۈنىدىن باشقا كۈندىكى ەئمشلنىڭ ەئجر ەئمشلنىڭ ەئج ھشرقانداق

ڭ سااابى، نىەئاىەلدۇر. شۇنىڭ ۈئچۈن رىباتتا تۇرغۇچىنىڭ نامىزى مىڭ ھشسسش

ن ۇئنىڭ روىىسى، ىىكرى، قۇرۋا اە باشقىالرنىڭ نامىزىنىڭ سااابىدىن كاتتا

تىالاىتى، قىلغان سشدىقىلىرى اە ۇئ تشرىپىدىن سادىر بولغان ھشرقانداق ياخشى 

 كاتتىدۇر.باشقىالرنىڭكىدىن  لىرىنىڭ سااابىەئمشل

ىنىڭ رىباتتا تۇرغۇچ»مۇۋاى ىئبنى جشبش  رەىىيشلالھۇ ەئنھۇ مۇنداق دەيدۇ: 

 دۇ! هللابارلىق ياخشىلىقىغا بارااەر كېلىنىڭ لر ھشرقانداق بىر ياخشىلىقى ۋابىد

 امىنىنى سۇلتانلىققا تاللىغاندەك،نىڭ ۈئممىتىنىڭ يملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ تعالى

 «نىڭ ۈئممىتىنىڭ ياخشىسىنى رىباتتا تۇرۇشقا تاللىغان.ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

هللا يولىدا  دىنارنى 122دا رىباتتا تۇرغۇچىالردىن بىر كىشى دىيارى شام

ۇئنىڭدىن  ىئبنى ەئففان رەىىيشلالھۇ ەئنھۇ ش  قىلدى، وئسماناەسىي ىئشلىتىشكش

دېدى. ۇئ  «قشيشردە ياشايسشن؟»ۇئنىڭغا:  پۇلىنى قشيشرگش سشرپ قىلىشنى سوراپ

ش، ۇئنى ۆئىۈڭگش، ەئھلىڭگ»ەئنھۇ:  دېدى. وئسمان رەىىيشلالھۇ« شامدا»كىشى: 

ن ! شام ەئھلىدىقىلغىنەئتراپىڭدىكى ھاجش  ىئگىلىرىگش سشرپ  قوشنىلىرىڭغا اە

رھشمنىڭ دى 722 رھشملىك گۆش سېتىۋىلىشىبىر كىشىنىڭ ۆئى ەئھلىگش بىر دى

  ①دېدى.« وئرنىدا بولىدۇ

                                                           
 بش  -035-034توم  -1كىتابى « تاريخ مدينة دمشق»ىئبنى ەئساكىرنىڭ  ①
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ۇئنىڭ ەئاىىلى ۇئنىڭ دېڭىز قىرغىقىدىكى چىگرا رىبا  ىېمىنى،  - شام

 ۇش ەئمشللشرنىڭ ەئ  كاتتىسىدۇر.ۇئ يشردە رىباتتا تۇر ۇنلىرى، راي

داق تۇراتتى، ۇئ مۇندىيارىدا رىباتتا  «ەئسقشلن»ب مۇھشممشد ىئبنى كشئ

قا ش ۇئنىڭدىن باشقىلى ىئچىش اە توي - ەئسقالندا يېيش»دېگشن ىئدى: 

 ①«ەئاىەلدۇر. دىياردىكىدىن

  

                                                           
  بش  -027توم  -5« ك تاب الجهاد» ①
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 رىباتنىڭ مشنىسى اە مۇددىتى

دۇر، رىباتتا كىشىلشرنىڭ ەئ  ياخشىسى تۇرغۇچى مۇرابىتالر هللا يولىدا رىباتتا

 ەئمشللشرنىڭ ەئ  ەئاىىلىدۇر. - تۇرۇش اە جىھاد قىلىش

 قىلىنغان ھشدىستش، رىۋايش دىن رەىىيشلالھۇ ەئنھۇ ەئبۇ ھۇرەيرە

 ىئچىدە تۇرمۇشى ەئ  بشخىتلىك كىشىلشرنىڭ»مۇنداق دەيدۇ: ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ 

نى اى ھشرقانداق ۋاا جشڭگش چاقىرغان،يولىدا ۋا  تشييارلىغان هللا -بولغىنى 

، ىلىپق ۋاڭلىغان ھامان ېئتىغا مىنىپ، ۇئرۇشنى ياكى ششھىدلىكنى ۋارىۇ

لىرىدىن تاغ چوققىدۈشمشن تشرەپكش وئقتشك چاپقان كىشى اە ياكى پادىلىرىنى 

ۇپ، ىاكا  ، ناماى وئقياكى جىلغىالردىن بىرەر جىلغىغا ۋاچىقىپ بىرەر چوققىدا

نسانالردىن ىئغا ىئبادە  قىلغان كىشى. هللا تعالى ۈم كشلگۈچش ۆئل تاكى بېرىپ

 .①«ياخشىلىق ىئچىدىدۇر. پشقش  مۇشۇ كىشىلشرل

ىئبنى مۇبارەك ۋابدۇلالھ ىئبنى ھارىس رەىىيشلالھۇ ەئنھۇ دىن مۇنداق 

شچ قىلغان، كېئتىنىڭ بېشىنى تۇتۇپ تۇرغان ھالشتتش هللا يولىدا »قىلىدۇ:  رىۋايش 

خۇش  لشنجشننش  بى نان اە سوغۇق سۇ بىلشن ىئپتار قىلغان كىشىگش بىر بۇردا

 ②«مۇبارەك بولسۇن!

غىقىدا دېڭىز قىر »ەئبۇ ھۇرەيرە رەىىيشلالھۇ ەئنھۇ مۇنداق دەيدۇ: 

 مشسجىدىل ھشرەمدە ياكى - بىر كېچش رىباتتا تۇرۇش مۇسۇلمانالرنى قوغداپ،

 ىۈشۈمدىنقشدىر كېچىسىنى ۆئتكۈ  نىڭ مشسجىدىدەملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

                                                           
 .مۇسلىم رىۋايىتى ①
 .بش  -127توم  -0كىتابى «  ك تاب الجھاد»ۋابدۇلالھ ىئبنى مۇبارەكنىڭ  ②
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 42 ا تۇللۇق رىببارااەر،  بىر يىلغا - سۆيۈملۈك تۇر، ۈئچ كۈن رىباتتا تۇرۇش

 ①«كۈندۇر.

 ②«كۈندۇر. 42رىباتنىڭ تولۇقى »ەئتا مۇنداق دەيدۇ: 

مشر ەئنسارىالردىن بىر كىشى ۆئ»يشىىد ىئبنى ەئبى ھشبىيب مۇنداق دەيدۇ: 

ھۇ ەئنھۇ ۆئمشر رەىىيشلال ىئبنى خشتتاب رەىىيشلالھۇ ەئنھۇ نىڭ قېشىغا كشلدى،

لالھۇ دېدى. ۆئمشر رەىىيش‹ رىباتتا›دېدى. ۇئ كىشى: ‹ قشيشردە بولدۇ ؟›ۇئنىڭغا: 

دېدى. ۆئمشر  ‹كۈن 32›دېدى. ۇئ كىشى: ‹ رىباتتا قانچىلىك تۇردۇ ؟›ەئنھۇ: 

 ③«دېدى.‹ كۈننى تاماملىمىدىڭمۇ؟ 40›رەىىيشلالھۇ ەئنھۇ: 

اتتا تۇردى. ۇئ قايتقاندىن رىب ۈنك 32الھ ىئبنى ۆئمشرنىڭ وئغلى ۋابدۇل

كۈن رىباتتا  12يشنش قايتىپ بېرىپ سشن چوقۇم »دادىسى ۇئنىڭغا:  كېيىن،

 ④دېدى.« كۈننى تاماملىغىن! 42 ە قىل ھشمدەىئرادتۇرۇشنى 

  تعالىهللاھشمدە ۇئ  ۇئنىڭغا يېتشرلىك ،كۈن رىباتتا تۇرىدىكشن 3كىمكى 

 پشىىلشتكش ېئرىشىدۇ. تشرىپىدىن چشكسىز

قاچانكى سشن ۈئچ كۈن »ەئبۇ ھۇرەيرە رەىىيشلالھۇ ەئنھۇ مۇنداق دەيدۇ: 

ەئجرىگش  قانچىلىك ىئبادە  قىلسىمۇ بۇنىڭرىباتتا تۇرسا ، ىئبادە  قىلغۇچىالر 

 ⑤.«يېتشلمشيدۇ

                                                           
 .بش  -213توم  -2« المغني» ①
وسط»ىئبنى مۇنزىرنىڭ  ②

أ
 بش . -022توم  -5« مصنف عبد الرىاق»كىتابى؛  « ال

 .بش  -022توم  -5«  ك تاب الجهاد» ۋابدۇراىىاق نشقىل قىلغان، ③
 .بش  -302توم  -5«  ك تاب الجهاد» ۋابدۇراىىاق نشقىل قىلغان، ④
بي شيبة مصنف» ⑤

أ
 ھىھ ىئسناد بىلشن رىۋايش  قىلغان؛ ەئھمشد ىئبنى ھشنبشلنىڭسش بشتتش -012توم  -4كىتابى « ابن ا

لزهد»
أ
 .بش  -014توم  -1كىتابى « ا
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ڭ الرنىكىمكى مۇسۇلمان»مۇنداق دەيدۇ: رەىىيشلالھۇ ەئنھا ۇئممۇ دەردائ

ىباتتا بىر يىل ر ۇئ كىشىگش  كۈن رىباتتا تۇرسا، 3وئرۇندا  رىدىن بىرەرلىدېڭىز قىرغاق

  ①.«تۇرغاندەك ەئجر بېرىلىدۇ

يۈى  دۈشمشننىڭ ھۇجۇمىتشلشپ قىلىنغان رىباتتىن مشقسش : كىشىنىڭ 

اە ياكى مۇسۇلمانالرنىڭ  ②ىتۇرۇش ھارىستاىشى ياكى بېرىدىغان وئرۇندا جىھاد قىل

 .ىئبارە  مشقسشتتش مۇستشھكشم تۇرۇشىتىن سانىنى كۆپشيتىش

 ،اكى ۇئنىڭدىن باشقا وئرۇن بولسۇني رىبا  وئرنى مشيلى دېڭىز ساھىلى

 ، سااابىاشۇنچش كاتت چلۇق وئرۇندا بولسا، ۇئنىڭ پشىىلىتىىلىك قورقۇنقانچ

نى ۋاجىز شمشدىنىدە رىباتتا تۇرۇرحمه هللا . ىئمام مالىك شۇنچش چشكسىز بولىدۇ

 پشقش  بىر قېتىمال ھۇجۇم قىلغان. ۇئ يشرگش دۈشمشن ىسانىدى. چۈنك

ىلشن بالىلىرى ب -ەئھلى دېڭىز قىرغاقلىرىدا ىئمام مالىك تىن چىگرا اە 

يشنى ) >مۇرابىت<ۇئلر »ياشىغۇچىالر توغرىلىق سورالدى، ۇئ جاااپ بېرىپ: 

چلۇق ۇندىيارىدىن قورقۆئى  دېگشن >مۇرابىت<رىباتتا تۇرغۇچى( ھېسابالنمايدۇ، 

 دېدى.« مشقسش  قىلىپ چىققان كىشىلشردۇر وئرۇنغا رىباتنى 

ادقا اسىدا ياشىغۇچى جىھتوغرىسى: ىئسالم ىېمىنىنىڭ ھشرقانداق چىگر 

گشر ۇئنىڭغا ەئ نى مشقسش  قىلىپ ياشىغان بولسا،ھارىستا تۇرۇشقاتنىشىش ياكى 

 كىشى ۇئ ،ھلى اە ەئالدىنى كۆچۈرۈپ ۋاپىرىپ ياشاشتا مۇششققش  بولمىساەئ

 ىباتنىڭ ەئجرىگشر  بالىلىرى بىلشن بىللش ياشىسىمۇ مۇرابىت ھېسابلىنىدۇ اە -ەئھلى 

                                                           
 .بش  -022توم  -5كىتابى « مجمع الزوائد»  ؛ ھشيسشمىنىڭبش  -320توم  -2كىتابى « المسند»ىئمام ەئھمشدنىڭ  ①
 ىئسالم ىىمىنىنى قوغداپ پوستتا تۇرۇش؛ قارااۇللۇقتا تۇرۇش. –ھارىستا تۇرۇش  ②
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ەئالدى  - سالىھالر اە تابىئىنالر چىگرادا ۆئى ەئھلى - سشلشف ېئرىشىدۇ. چۈنكى،

 بىلشن رىباتنى نىيش  قىلىپ ياشايتتى. 

دە ۆئسۈپ ر ېئھتىما  ىئمام مالىكنىڭ سۆىى چىگرا رايۇنىدا تۇغۇلۇپ، شۇ يش

شردە بولسا كېرەك. ۇئلرنىڭ ۇئ يېئيتىلغان چو  بولغان كىشىلشر توغرىسىدا 

رىنىڭ ى ەئھلىلىپشقشتال ۆئ   مشقسىتى بىلشن ەئمشس، بشلكىرىبا ،تۇرۇشى

 تۇغۇلۇپ ۆئسكشن اەتىنىنى ياخشى كۆرگشنلىكى ۈئچۈندۇر.  بولغانلىقى اە

ا، ش  قىلماستىن تۇرسبىر كىشى چىگرا رايۇندا جىھاد اە رىباتنى مشقس

لمايدۇ. ۇئ رىباتنىڭ ەئجرىنىمۇ ۋال  ( ھېسابالنمايدۇ اەرىباتتا تۇرغۇچى« )مۇرابىت»

شن ياكى باشقا بىرەر سشاەب بىل غانلىقىنىڭ تۇر خۇددى ۆئى خوجايىنى كىشى

 چىگرادا تۇرغان كىشىگش وئخشايدۇ.

نىيىتىدە  ۇئنىڭ گاھىدا بۇ جىھادتا نىيىتىگش ۋاساسشن سااابقا ېئرىشىدۇ، ەئگشر

. ۇئنىڭغا قارشى ۇئرۇش قىلىش بولسا، ۇئ سااابقا ېئرىشىدۇ ،دۈشمشن ھۇجۇم قىلىپ كشلسش

 ىەررە مىسقالچىلىك ياخشىلىق قىلغان كىشى ۇئنىڭ ەئجرىنى كۆرىدۇ. ،چۈنكى

شىگش ا چىققان كىۆئى ەئھلى بىلشن رىباتق»مۇنداق دەيدۇ: رحمه هللا ىئمام مالىك 

 «ھېچقىسى يوق.

اە  ۆئى ەئھلىنى ىئسكشندىرىيش»غا قوشۇمچش قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: سشھنۇن بۇنىڭ

 «ۇر.بىخشتشر وئرۇنغا چىقىرىشت تۇنىسقا وئخشاش ۋاىئلىلىكلشر كۆپ وئرۇنالشقان،

ىگرا چ چۈنكى. ەئھلى بىلشن تۇرۇشتىن توساتتى ىئمام ەئھمشد چىگرا رايۇنىدا

 لىرىنىەئالد - ەئھلى نداق يشرلشردەر بولۇپ، بۇخشتشر بولمىغان يشرلشرايۇنلىرى ەئھلىگش بى

 مۇشرىكالرنىڭ ۆئلتۈرۈش ياكى ەئسىر ېئلىش ىئمكانىيتى بولۇپ قالتتى.
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 پشىىلىتى ①ولىدا ھارىستا تۇرۇشنىڭي هللا

َتُقْم 
ْ
اَلَة َفل ُهُم الصَّ

َ
هللا تاۋال بۇ ھشقتش مۇنداق دەيدۇ: ﴿َوِإَذا ُكنَت ِفيِهْم َفَاَقْمَت ل

فَ  ئ ِ
 
َتْاِ  َطا

ْ
ِئُكْم َول

 
 ِمن َوَرا

ْ
َيُكوُنوا

ْ
 َفل
ْ
 َاْسِلَحَتُهْم َفِإَذا َسَجُدوا

ْ
َيْاُخُذوا

ْ
َعَك َول ْنُهم مَّ ِ َفٌة م  ئ ِ

 
 ةٌ َطا

ْو 
َ
 ل
ْ
َفُروا ِذيَن ك َ

َّ
َرُهْم َوَاْسِلَحَتُهْم َودَّ ال

ْ
 ِحذ

ْ
َيْاُخُذوا

ْ
 َمَعَك َول

ْ
وا ُيَصلُّ

ْ
 َفل
ْ
وا ْم ُيَصلُّ

َ
ُاْخَرى ل

ْيَلًة َواِحَدًة َوَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإن َتْغُفلُ  وَن َعْن َاْسِلَحِتُكْم َوَاْمِتَعِتُكْم َفَيِميُلوَن َعَلْيُكم مَّ

َرُكْم ِإنَّ هللا 
ْ
 ِحذ
ْ
 َاْسِلَحَتُكْم َوُخُذوا

ْ
ْرَضى َان َتَضُعوا َطٍر َاْو ُكنُتم مَّ ن مَّ ِ َكاَن ِبُكْم َاًذى م 

َكاِفِريَن َعَذا
ْ
ِهيًنا﴾َاَعدَّ ِلل بىلشن )جىھادتا(  مۆئمىنلشر)ىئ مۇھشممشد!( سشن » ًبا مُّ

ۇئلر بىلشن ناماى وئقۇماقچى بولغىنىڭدا، ۇئلرنىڭ بىر پىرقىسى  ،بىللش بولۇپ

سشن بىلشن بىرلىك تش ناماىغا تۇرسۇن، قوراللىرىنى )ېئھتىيا  يۈىىسىدىن( يېنىدا 

رسۇن ۇئلر ۋارقاڭالرغا ۆئتۈپ تۇ  ،تۇتسۇن. سشجدىگش بېرىپ بولغاندىن كېيىن

)يشنى ناماى وئقۇپ بولغان پىرقش ۋارقاڭالردا كۆىەتچىلىك قىلىپ تۇرسۇن، ۇئلرنىڭ 

ىرلىك تش )يشنى سشن بىلشن ب ،وئرنىغا( ناماى وئقۇمىغان ىئككىنچى بىر پىرقش كېلىپ

ۋارقاڭدا( ناماى وئقۇسۇن، )دۈشمشنلىرىدىن( ېئھتىياتچانلىق بىلشن ھوشيار 

رسۇن. )دۈشمشنلىرى بىلشن ۇئرۇشۇشقا تشييار تۇرۇش يۈىىسىدىن( قوراللىرىنى تۇ 

الردىن غشپلشتتش ەئشيالىرىڭ ،يېنىدا تۇتسۇن. كاپىرلر سىلشرنىڭ قوراللىرىڭالردىن

ىلىشنى سىلشرگش بىردىنال )تۇيۇقسىزدىن( ھۇجۇم ق ،قېلىشىڭالرنى، شۇنىڭ بىلشن

ش گش ھۇجۇم قىلىش پۇرسىتىگش ىئگۋارىۇ قىلىدۇ )يشنى دۈشمشنلشرنىڭ سىلشر 

بوللماسلىقى ۈئچۈن، ھشممىڭالر بىرل ااقىتتا يىغىلىپ ناماى وئقۇماي، يۇقىرىقى 

ۇئسۇ  بويىچش وئقۇڭالر(. ەئگشر سىلشرگش يامغۇر سشاەبلىك ھشرەج بولىدىغان 

                                                           
 تا تۇرۇش.قارااۇللۇقىئسالم ىىمىنىنى قوغداپ پوستتا تۇرۇش؛  –ھارىستا تۇرۇش  ①
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 ،ياكى كېسش  بولساڭالر، )بۇ چاغدا( قوراللىرىڭالرنى قويۇپ قويساڭالر ،بولسا

ھېچگۇناھ بولمايدۇ. ېئھتىياتچان اە ھوشىيار بولۇڭالر، هللا ھشقىقشتشن  سىلشرگش

  ①«كاپىرلر ۈئچۈن خار قىلغۇچى ۋاىاب تشييارلىدى.

ُسوِ  هللا َوَل   َعن رَّ
ْ
ُفوا َن اَلْعَراِب َان َيَتَخلَّ ِ ُهم م 

َ
َمِديَنِة َوَمْن َحْول

ْ
ْهِل ال ﴿َما َكاَن ِلَ

 ِبَانُفِسِهْم َعن
ْ
ُهْم َل ُيِصيُبُهْم َظَمٌا َوَل َنَصٌب َوَل َمْخَمَصٌة ِفي َسِبيِل  َيْرَغُبوا ْفِسِه َذِلَك ِبَانَّ  نَّ

ُهم ِبِه َعَمٌل 
َ
ِتَب ل ْياًل ِإلَّ ك ُ ٍ نَّ

وَن ِمْن َعُدو 
ُ
اَر َوَل َيَنال فَّ ك ُ

ْ
هللا َوَل َيَطُؤوَن َمْوِطاًئ َيِغيُظ ال

ُمْحِسِنين﴾َصاِلٌح ِإنَّ هللا َل ُيِضيُع َاْجَر ا
ْ
ىدىكى مشدىنش ۋاھالىسى اە ۇئلرنىڭ ەئتراپ»ل

ەئئرابىالرنىڭ رەسۇلۇلالھ بىلشن جىھادقا بىللش چىقماي قېلىپ قېلىشى، 

ۆئىلىرىنىڭ ۋارامى بىلشنال بولۇپ، جاپادا رەسۇلۇلالھ بىلشن بىللش بولماسلىقى توغرا 

شنىئ قىلىش( ىن مەئمشس ىئدى. بۇ )يشنى ۇئلرنى جىھادقا چىقماي قېلىپ قېلىشت

-شۇنىڭ ۈئچۈنكى، ۇئلر هللا نىڭ يولىدا ۇئچرىغان ۇئسسۇىلۇق، تارتقان جاپا

مۇششققش  اە ۋاچلىق، ۇئلرنىڭ كاپىرلرنى خاپىلىققا سالىدىغان ھشربىر قشدىمى، 

دۈشمشنلشر ۈئستىدىن ېئرىشكشن )ۇئلرنى ۆئلتۈرۈش، ەئسىر ېئلىش، مشغلۇپ 

لىق سى ۈئچۈن )هللا نىڭ دەرگاھىدا( ۇئلرغا ياخشىقىلىش قاتارلىق( ھشربىر نشرسى

)يشنى ساااب( يېزىلىدۇ، هللا ەئلۋەتتش ياخشى ىئش قىلغۇچىالرنىڭ ەئجرىنى بىكار 

 ②«قىلىۋەتمشيدۇ.

 ملسو هيلع هللا ىلصبشر پشيغشم دىن رىۋايش  قىلىنىدۇكى،ەئبۇ ھۇرەيرە رەىىيشلالھۇ ەئنھۇ

ىرى كىيىمنىڭ بشندىلدىنار، دەرھشم اە كششتىلشنگشن رەڭلىك : »مۇنداق دەيدۇ

ىەپ قىلىدۇ. شغ ك بولسۇن! ەئگشر ۇئلرغا بېرىلسش، راىى بولىدۇ؛ بېرىلمىسش،ھال 

                                                           
 ۋايش  -120ۈرە نىسا س ①
 ۋايش  -102سۈرە تشابش  ②
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ىنى تۇتۇپ ا ېئتىنىڭ يۈگىنهللا يولىد ۇئنىڭغا تىكشن كىرسش، چىقىرىلمىسۇن!

 مۇبارەك شخۇ كىشىگش تۇرغان، چېچى چۇاۇق، ىئككى قشدىمى توپىغا مىلشنگشن

 تش قويسا،تا تۇرىدۇ؛ ۋارقا سشپھارىس قويسا، تا تۇرۇشقابولسۇن! ەئگشر ۇئنى ھارىس

 ،لماقچى بولساشاپاەئ  قىىئزنى بېرىلمشيدۇ؛  رقا سشپتش بولىدۇ؛ ىئزنى سورىسا،ۋا

  ①«لىنمايدۇ.شاپاىئتى قۇبۇ  قى

ورقۇنچ قمېنىڭ »ۋابدۇلالھ ىئبنى ۆئمشر رەىىيشلالھۇ ەئنھۇ مۇنداق دەيدۇ: 

تۈگىنى سشدىقش  122 ،تا ۆئتكۈىۈشۈمكېچىنى ھارىسبىر  هللا يولىدا ىئچىدە

 ②«سۆيۈملۈكرەك تۇر. قىلىشىمدىن

شتىكى ەئ  هللا تعالى غا يېقىنلىشى - تا تۇرۇشھارىسهللا يولىدا  بىلگىنكى،

. تاەئتتۇر. ھالبۇكى ۇئ رىبا  تۈرلىرىنىڭ ەئ  ەئاىىلى يۋالىەئ  ەئمش  اە  كاتتا

ۇسۇلمانالرنى م خشتشر يېتىدىغان وئرۇندا، -ىرىگش خېيىم دۈشمشن تشرىپىدىن ۆئىل 

ىڭ نتا تۇرۇشھارىسقوغداپ تۇرغان ھشرقانداق كىشى رىباتتا تۇرغۇچىدۇر. 

 ۇئلرنىڭ قاتارىدىن: ،كۆپلىگشن پشىىلشتلىرى بار بولۇپ

 شىنىڭ كۆىىگش دوىا  وئتى تشگمشيدۇ.تا تۇرغان كىھارىسهللا يولىدا  .1

ۇلۇلالھ مشن رەس»رەىىيشلالھۇ ەئنھۇ مۇنداق دەيدۇ: ۋابدۇلالھ ىئبنى ۋابباس 

تا   رۇپتا تۇ ھارىسدىن قورقۇپ يىغلىغان اە هللا يولىدا  تعالى هللا: >ڭنىملسو هيلع هللا ىلص

لىكىنى < دېگشنتشگمشيدۇۋاتقۇىغان كۆىدىن ىئبارە  ىئككى كۆىگش دوىا  وئتى 

 ③.«ۋاڭلىدىم

                                                           
 بۇخارى رىۋايىتى ①
 بش  -122توم -0 «ك تاب الجهاد» ②
 تېرمىزى رىۋايىتى، ەئلبانى سشھىھ دېگشن ③
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ۇلالھ بىز رەسۇل»ەئبۇ رەيھانشتىل ەئىدى رەىىيشلالھۇ ەئنھۇ مۇنداق دەيدۇ: 

ۇئ يشردە  ،بىلشن بىر غاىاتتا ىئدۇق. بىر كۈنى بىز بىر ېئگىزلىككش كېلىپملسو هيلع هللا ىلص 

 نىبشىى كىشىلشرنىڭ يشر  ، ھشتتاكشچلىدۇق. ۇئ كېچش قاتتىق سوغۇق بولدى

ۆردۈم، رەسۇلۇلالھ ك لىقىنىپىۋالغانيې بىلشن كولپ كىرىۋېلىپ، ۈئستىگش قالقان

تا ارىسھبۇ كېچش بىزگش كىم ›شندىن كېيىن: كۆرگ كىشىلشرنىڭ بۇ ەئھۋالىنى ملسو هيلع هللا ىلص

ر كىشى: دېدى. ەئنسارىالردىن بى‹ دۇۋا قىلىمشن ۇئنىڭغا پشىىلشتلىك ؟ مشنتۇرىدۇ

ۇئ  دېدى، ‹!يېقىن كش ›ملسو هيلع هللا ىلص: دېدى. رەسۇلۇلالھ ‹ ىئ رەسۇلۇلالھ!  ،تۇراي مشن›

تىدى. دەپ ۋا «ى ەئنسار »دېدى. ۇئ ۆئىىنى ‹ سشن كىم؟›ۇئنىڭغا:  يېقىن كشلدى.

 « كۆپ دۇۋا قىلدى. ۇئنىڭغا ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ

ىڭ نملسو هيلع هللا ىلص مشن رەسۇلۇلالھ »ەئبۇ رەيھانش رەىىيشلالھۇ ەئنھۇ مۇنداق دەيدۇ: 

 ‹ش !يېقىن ك›ملسو هيلع هللا ىلص: دېدىم. رەسۇلۇلالھ ‹ مشنمۇ بىللش تۇراي!›دۇۋاسىنى ۋاڭالپ: 

بۇ ەئ› دېدى. مشن:‹ ؟سشن كىم›ماڭا: ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ  دېدى. مشن يېقىن باردىم. 

 قىلدى، دۇۋا قىلغان دۇۋاسىغا قارىغاندا ۋاىراق دېدىم. ۇئ ماڭا ەئنسارىغا ‹رەيھانش

 يولىدا هللا تعالى دىن قورقۇپ يىغلىغان ياكى ياش تۆككشن كۆىگش اەهللا ›ۋاندىن: 

  ①«ى.دېد‹ بىدار بولغان كۆىگش دوىا  وئتى ھارام قىلىندى

ش جشننش  ەئھلى ىئكشنلىكىگتا تۇرغان كىشىنىڭ ھارىسهللا يولىدا  .0

 .ق بېرىشىلىگۇااھ نىڭملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ىلىنغان: ق رىۋايش مۇنداق دىن نى ھشنزەلىييش رەىىيشلالھۇ ەئنھۇسشھل ىئب

بىلشن بىرگش چىقتى. كشچ كىرىپ، ھشتتا ملسو هيلع هللا ىلصۇئلر ھۇنشين كۈنى رەسۇلۇلالھ »

تلىق كىشى ۋانىڭ قېشىغا ناماى ااقتىدا بىر ملسو هيلع هللا ىلص . رەسۇلۇلالھ خۇپتشن ااقتى بولدى

                                                           
 دېگشن.« ھشسشن»دېگشن ؛ ەئلبانى « سشھىھ»ش  قىلىپ ھاكىم رىۋايرىۋايىتى ؛ نشساىئ، ەئھمشد  ①
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شن ۋالدىڭالردا پالنى تاغقا چىقتىم. مىئ رەسۇلۇلالھ! مشن سىلشرنىڭ ›كېلىپ: 

 - چاراا رى اەلىلىۇئلرنىڭ ۋاىئ ۇئشتۇمتۇ  ھشااىىن قشبىلىسىنىڭ ۋادەملىرى،

شبشسسۇم تملسو هيلع هللا ىلص دېدى. رەسۇلۇلالھ ‹ قويلىرىنى كۆردۈم، ۇئلر ھۇنشينگش يىغىلدى

دېدى. ۋاندىن:  ‹ەئتش مۇسۇلمانالرنىڭ غشنىمىتى بولىدۇ ، بۇلرهللا خالىسا›قىلىپ: 

: دېدى. ەئنشس ىئبنى مشرسشدىل غشنشاى‹ ؟تۇرىدۇ تاھارىسبۇ كېچش بىزگش كىم ›

 ‹نگىن!ېئتىڭنى مى›ملسو هيلع هللا ىلص: دېدى. رەسۇلۇلالھ !‹ تا تۇرايھارىسىئ رەسۇلۇلالھ! مشن ›

ملسو هيلع هللا ىلص لالھ ۇنىڭ يېنىغا كشلدى. رەسۇلملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ  ،نىپدېدى. ۇئ ېئتىنى مى

كېچش بىز  ۇۇئنىڭ ەئ  ۈئستىگش چىققىن! ب ،بۇ اادىغا قاراپ مېڭىپ›ۇئنىڭغا: 

ەسۇلۇلالھ ر  ،دېدى. تا  ۋاتقان چاغدا‹ خاتىرجشم بوليلى! سشن تۇرغان تشرەپتىن

لشرنىڭ سى›اە  ىئككى رەك ەئ  ناماى وئقۇدى ،ناماى وئقۇيدىغان جايغا چىقىپملسو هيلع هللا ىلص 

ىئ ›دېدى. ۇئلر: ‹ دىڭالرمۇ؟نشرسش سشى  ەربىر  چشاەنداىىڭالردىن

ناماى  ،تۇرۇپملسو هيلع هللا ىلص دېدى. رەسۇلۇلالھ ‹ ھېچنشرسش سشىمىدۇقرەسۇلۇلالھ!

 .سالم بشرگىچش اادى تشرەپكش تشلپۈنشتتى ،وئقۇشقا باشلىدى. ناماىنى وئقۇپ

دېدى. بىز  ‹! سىلشرنىڭ چشاەنداىىڭالر كشلدىخۇش خشاەر›ملسو هيلع هللا ىلص: رەسۇلۇلالھ 

ۇئ . كېلىپ بولغان ىئدى ۇئ ،اادىدىكى دەرەخلشر ۋارىسىدىن ۇئنىڭغا قارىدۇق

ملسو هيلع هللا ىلص  مشن بۇ اادىنىڭ ۈئستىدىكى رەسۇلۇلالھ: ›نىڭ ۋالدىغا كېلىپ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ىئككى اادىنىڭ ھشر  تا  ۋاتقان ااقىتتا، .غان وئرۇنغىچش ماڭدىمبۇيرى

ملسو هيلع هللا ىلص ۇلۇلالھ رەس دېدى. ‹كۆرمىدىم بىرەر كىشىنىمۇ ،ىئككىلىسىگش چىقىپ قاراپ

پشقش  ناماى وئقۇش ياكى  ،ياق›دېدى. ۇئ: ‹ كېچىدە چۈشتۈڭمۇ؟›ۇئنىڭغا: 

 ېچىدەسشن بۇ ك› :ملسو هيلع هللا ىلص دېدى. رەسۇلۇلالھ ‹ھاجىتىمنى ۋادا قىلىش ۈئچۈن چۈشتۈم
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سشاەبلىك ۆئىۈڭگش جشننشتنى ااجىب قىلدىڭ. بۇنىڭدىن  تا تۇرغانلىقھارىس

 .①«دېدى ‹ساڭا ىەرەر يوق مۇمىساڭقىل ھېچبىر ەئمش  كېيىن

شدر قتا تۇرۇش ھارىسوئرۇندا بىر كېچش  بولغان خشتشر -جېنىغا خېيىم  .3

 ەئاىەلدۇر. كېچىسىدىن

شدىستش، قىلىنغان ھ رىۋايش ۋابدۇلالھ ىئبنى ۆئمشر رەىىيشلالھۇ ەئنھۇدىن  

كېچىسىدىنمۇ ەئاىە  بىر كېچىنى سىلشرگش  قشدر»مۇنداق دەيدۇ:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

مىندا بىرەر ىې خشتشرلىك ى ەئھلىگش قايتماي،خشاەر قىاليمۇ؟ ۇئ بولسىمۇ ۆئ

 . ②.«تا تۇرۇشھارىس

كېچىسى قىيامدا تۇرۇلىدىغان، كۈندۈىى روىا  - تا تۇرۇشھارىسبىر كېچش  .4

 تۇتۇلىدىغان مىڭ كۈندىن ەئاىەلدۇر.

ۆئمشر ىئبنى  :مۇنزىردىن ىئبنى ەئساكىر مۇنداق رىۋايش  قىلىدۇ بنىەئرتا ىئ

ى كىشىلشرنىڭ قايس»خشتتاب رەىىيشلالھۇ ەئنھۇ ۆئىى بىلشن بىللش وئلتۇرغانالرغا: 

رۇ  ەئمىي»اە  نى دېيىشتى«ناماى»اە « روىا »›دېدى. ۇئلر:  «ەئجرى ەئ  كاتتا؟

ەئنھۇ:  ۆئمشر رەىىيشلالھۇ دېدى. «كېيىن پالنى، پالنى كىشىلشر مۇئمىنىندىن

مشن سىلشرگش سىلشر سۆىلشپ ۆئتكشن كىشىلشر اە ەئمىيرۇ  مۇئمىنىندىنمۇ »

ېدى. ۇئلر: د «بېرەيمۇ؟ جشھشتتش ەئ  كاتتا بولغان كىشىلشرنى ېئيتىپەئجىر 

ېئتىنىڭ  ىېمىنىدا شام»دېدى. ۆئمشر رەىىيشلالھۇ ەئنھۇ: «شۇنداق قىلىسىال»

ان غمۇسۇلمانالرنىڭ دىيارلىرىنى قوغداپ، مۇھاپىزە  قىلىدى ،نىنى تۇتۇپيۈگى

                                                           
« سشھىھ»ىھ ىئسناد بىلشن رىۋايش  قىلغان؛ ەئلبانى سشھھاكىم  ،ەئبۇ ۇئاانش نشساىئي، ،، بشيھشقىەئبۇ دااۇد ①

  دېگشن.
ەئلبانى  دېگشن؛« گش چۈشىدۇبۇخارىنىڭ >سشھىھ ھشدىس ششرتى<»بشيھشقى رىۋايش  قىلغان؛ ھاكىم:  نشساىئ اە ②
  دېگشن.« سشھىھ»
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ىالن ي ۋادەتتىكى بىر كىشى بولۇپ، ۇئنى يىرتقۇچ ھايۋانالر تالىۋىتشمدۇ،

بۇ  .دۈشمشن ھۇجۇم قىالمدۇ بۇنى بىلمشيدىغان كىشىدۇر  ياكى قىۋالمدۇچې

كاتتا ىنمۇ داە ەئمىيرۇ  مۇئمىن نىڭ ەئجرى سىلشر ىىكىر قىلغان كىشىلشركىشى

 ①دېدى.«ەئجىرلىك كىشىدۇر 

ان ھشدىستش: غقىلىن رىۋايش دىن بنى ۋابدۇلالھ رەىىيشلالھۇ ەئنھۇجابىر ىئ

ستا بۇ كېچىدە بىزگش كىم ھارى»ۋاندىن:  ،بىر مشنزىلگش چۈشتىملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ 

 ىئ»دېدى. مۇھاجىرلردىن بىر كىشى اە ەئنسارىالردىن بىر كىشى چىقىپ:  «تۇرىدۇ

ا ىلشر اادىنىڭ ېئغىزىدس»ملسو هيلع هللا ىلص: دېدى. رەسۇلۇلالھ  «رەسۇلۇلالھ! بىز تۇرايلى

 ،بارغانداا ېئغىزىغ جىلغىنىڭ ،دېدى. ۇئلر اادىدىن جىلغىغا چۈشۈپ «تۇرۇڭالر!

نىڭ ەئااىلىدە تۇرۇشۇمنى خالمسشن كېچى سشن مېنىڭ»ەئنسارى مۇھاجىرغا: 

اجىر دېدى. ۋاندىن مۇھ «ۇرغىن!ەئااىلىدە ت»دېدى. مۇھاجىر:  «ياكى ۋاخىرىدىمۇ؟

 .تىپ ۇئخالپ قالدى. ەئنسارى تۇرۇپ ناماى وئقۇشقا باشلىدىيانچش يې

نى كۆرۈپ قالدى اە ۇئنىڭ مۇسۇلمانالر ۇئ ،مۇشرىكالردىن بىر كىشى كېلىپ

پ ۋاتتى، وئق ۇئنىڭغا وئقيانى بشتلش ىئكشنلىكىنى بىلىپ، ەئاەتكشن مۇھاپىزەتچى

ۋاندىن  .نامىزىنى دااامالشتۇرۇاەردى ،لۇپ ېئلىۋىتىپەئنسارى وئقنى يۇ تشگدى.

، لىۋىتىپېئ ۇئنىمۇ كۈىدى. ەئنسارى ۇئ مۇشرىك ىئككىنچى وئقنى ېئتىپ تشگ

نامىزىنى دااامالشتۇردى. ۈئچىنچى وئق تشگكشندە، ۇئنىمۇ ېئلىۋېتىپ، بېرىپ 

رىك ۇئ دېدى. مۇش‹ مشن كشلدىم ،تۇرغىن: ›قېرىندىشىنى وئيغاتتى اە ۇئنىڭغا

 ۋاشكارلىنىپ ۆئىىنىڭ ،ۇئلرنىڭ كىشىلشرنى ۋاگاھالندۇرۇپ ،ۈپىئككىسىنى كۆر 

قېلىشىدىن قورقۇپ قېچىپ كشتتى. مۇھاجىر ەئنسارىدىن چىققان قاننى كۆرۈپ: 

                                                           
 .بش  -023توم  -1كىتابى « تاريخ مدينة دمشق»ىئبنى ەئساكىرنىڭ  ①
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دېدى.  «ساڭا بىرىنچى وئق تشگكشندىال نېمىشقا مېنى وئيغاتمىدىڭ؟ هللا!سبحان »

ىۈپ ۈئ ،نى تۈگشتمشي تۇرۇپۇئ ،وئقۇااتاتتىم بىر سۈرىنى مشن»ەئنسارى: 

رۇكۇ  ،ۋارقىدىن ېئتىلغاندىن كېيىن - قويۇشنى ياخشى كۆرمىدىم، وئق ۋارقا

ۇلالھ ەئگشر مشن رەسۇل ،سېنى چاقىردىم. هللا بىلشن قشسشمكى ۋاندىن،قىلىپ

ن ورقمىغاقڭ چىگرانى ساقالش بۇيرۇقىنىڭ ھۆددىسىدىن چىقالماسلىقتىن نىملسو هيلع هللا ىلص

ۇئنى تۈگشتكشن  ياكى نى ۈئىۈپ قويۇشتىن ىئلگىرى جېنىم چىققانسۈرى ۇئ ،بولسام

  ①دېدى.« بولتتىم

                                                           
بش ؛ ەئبۇ دااۇد، بشيھشقى رىۋايىتى، ەئلبانى  172-122توم  -0كىتابى « ك تاب الجھاد» ۋابدۇلالھ ىئبنى مۇبارەك ①
 دېگشن. « ھشسشن»




