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  مۇقهددىمه

ة والـسالم، وانـزل عليـه كتابـا معجـزا بـديع النظـام،               م، وفضل عليهم محمدا عليه الصال      ارسل الرسل الكرا   الحمد هللا الذى  
وبين فيه قصص االنبياء والرسل ليتنبه االنام من المنام، والـصالة والـسالم عـال خيـر االنـام وعلـى الـه واصـحابه نجـوم الظـالم،                             

  :وضحكت وجوه االنجام، اما بعدمابكت عيون السحائب 
  

غـان سـابىت    ، ئىلىـم ـ ھـېكمهت ئىگىلىرىنىـڭ ئىچىـدە ئهڭ پېقىـر بول      تـۆۋەن مهنكى، دىنى ئىلىم ۋە مهرىپهتته ئهڭ  
مىزنىــڭ تهلىپــى ۋە باقى دىيــانهت ۋە ھهققــانىيهت ئىگىلىــرىگه شــۇنى بايــان قىلىمهنكــى، دىنى دامــولال ئىبنــى ئابــدۇل

 بــويىچه ئهھلــى ئىــسالمنىڭ  نهزىرىــدە ئهڭ يۈكــسهك دەرىجىــدە ئۇلــۇغ ۋە مــۆھتهرەم   ئېتىقادىمىزنىــڭ تهقهززاســى
چـۈنكى ئـۇ زات ئىنـسانىيهتنى ئـازغۇنلۇق زۇلمىتىـدىن           . بولغان زات پهخرى كائىنات مـۇھهممهد ئهلهيهىسـساالمدۇر       

الغـان چاغـدا، ۋەز ـ    ھىدايهت نۇرىغا چىقارغان، ئۇالر جاھالهت ۋە غهپـلهت دەرياسـىدا غهرق بولـۇش خهۋپـى ئاسـتىدا ق     
 بىــلهن ئـۇالرنى ئىلىــم ـ مهرىــپهت قىرغاقلىرىغـا ئېلىــپ چىققـان، شــۇنداقال ئـۇالرنى دۇنيــا ۋە       كىمىلىـرى نهسـىههت  

نى ئالالھنىـڭ يـاردىمى بىـلهن كـۆپ         ) توغرا يول (ئاخىرەتته ئهبهدىي سائادەتكه ئېرىشتۈرىدىغان سىراتى مۇستهقىم       
  . بهرگهن، ياخشى ئىش ـ ھهرىكهت ۋە گۈزەل ئهخالققا باشلىغانتىرىشچانلىق قىلىش ئارقىلىق كۆرسىتىپ

مانا شۇ جهھهتتىن بۇ مۇقهددەس ۋەزىپه بىلهن مۇشهررەپ بولغان پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كىـم ئىكهنلىكىنـى         
ــايىن زۆرۈر ئىكهنلىكــى      ــر مۇســۇلمانغا ئىنت ــسىمۇ خهۋەردار بولــۇش ھهر بى ــازراق بول بىلىــش ۋە تهرجىمىهالىــدىن ئ

 لى قىــسقىچه قىلىــپ ئــۆز دىيــارىمىزدا ئىــسىتېما    شــۇنىڭ ئۈچــۈن بــۇ زاتنىــڭ تهرجىمىهــالىن    . كۆرۈنــۈپ تۇرىــدۇ 
ــۇ     قىلىن ــولىڭىزدىكى ب ــلهن ق ــل بى ــۈركىي تى ــان ت ــېرىن«ىۋاتق ــاالمش ــساالمنىڭ   »  ك ــبهر ئهلهيهىس ــاملىق پهيغهم ن

  . سۇندۇمھۇزۇرۇڭالرغاتهرجىمىهالى ھهققىدىكى كىتابچىنى 
خانالرنىڭ قـۇدرىتى يېتىـشىچه پايـدىلىنىپ، ھهقىـقهت مېۋىلىرىـدىن بهھـرىمهن بولۇشـلىرىنى                كىتاب بۇكىتابچىدىن
دەپ ئېتىبارســىز قارىمــاي، ئوقــۇپ » تــۈركىي تىلــدا ئىكهنغــۇ «ئهربابلىرىنىــڭجۈملىــدىن ئىلىــم . ئۈمىــد قىلىــمهن

لىرىدا ساقالنــسۇن  گــۆھهرلىرى قايــسى زامــان ۋە قايــسى ماكاننىــڭ ســاندۇقامهنــ. كۆرۈشــىنى مــۇھىم دەپ بىلىــمهن
 نۇقـسان بىر تىلدىن يهنه بىر تىلغا يۆتكىلىش بىلهن مهزكۇر گۆھهرنىـڭ باھاسـىغا        .  دەپ قارايمهن  باراۋەرقىممىتى  
 بولمـاي  ـ جامـال ۋە شـان ـ شـهرەپته كامـالهتكه يهتـكهن بىـر مهھبۇبنىـڭ ئهرەب          ھۆسـن سـهۋەب، گـۈزەل   . يهتمهيدۇ

  ...  يهتكۈزەلمهيدۇنۇقسانجامالى ۋە ئالىي شان ـ شهرىپىگه باشقا مىللهتتىن بولغانلىقى ئۇنىڭ گۈزەل 
 بۇ كىتابچىدا تهھرىـر ۋە تهرجىـمه جهھهتـته خاتـالىق كـۆرۈپ تـۈزىتىش بهرسـه،        ئهربابلىرىئهگهر ئىلىم ـ مهرىپهت  

چــۈنكى ئىنــسان خاتــادىن خــالىي ئهمهس، ئۇنتۇيــدۇ ۋە . ئــۇالر جانــابى ھهق ئالدىــدا بۈيــۈك ئهجــرىگه ئېرىــشكۈسى
 كۆرسـه دەرھـال   نۇقـسان  ۋە   سـهۋەنلىك شۇڭا كىتابخانلىرىمىزدىن بۇ كىتابچىدا ھهرقانـداق       .  ئۆتكۈزىدۇ ەنلىكسهۋ

  .تۈزىتىش بېرىشىنى چىن قهلبىمدىن ئۆتۈنۈپ سورايمهن
  

  ئابدۇلباقىدامولال سابىت ئىبنى 



www.islamyoli.net 

 3

  



www.islamyoli.net 

 4

  پهخرى كائىنات ھهزرىتى پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ نهسهبى

ــرى كا ــسى      پهخـ ــۇپ، ئاتىـ ــساالم بولـ ــۇھهممهد ئهلهيهىسـ ــامى مـ ــارەك نـ ــڭ مۇبـ ــى پهيغهمبىرىمىزنىـ ــات ھهزرىتـ ئىنـ
ئابــدۇلمۇتهللىپ كهبىنىــڭ . ئابــدۇلالھ ئابــدۇلمۇتهللىپنىڭ بــالىلىرى ئىچىــدە ئهڭ كىچىكــى ئىــدى . ئابــدۇلالھتۇر

دەپ داۋا قىلىـپ،    » ۇ شـېرىك  بۇ قۇدۇققـا بىزمـ    « قهبىلىلىرى   قۇرەيشيېنىدىكى مهشهۇر زەمزەم قۇدۇقىنى كولىغاندا،      
جانابى ئالالھ ماڭا ئون ئوغۇل بهرسه، ئـۇالر مېنىـڭ ھايـات             «:ئۇنىڭغا ئهزىيهت يهتكۈزگهن چاغدا ئابدۇلمۇتهللىپ    

ۋاقتىمدا باالغهتكه يېتىپ، مېنـى بۇالرنىـڭ ئهزىيىتىـدىن ساقلىـسا، شـۇ ئـون ئوغۇللىرىمنىـڭ بىرىنـى ئـالالھ ئۈچـۈن                
  .دەپ ۋەدە قىلغان» قىلىمهنكهبىنىڭ ئالدىدا قۇربانلىق 

ئابـدۇلمۇتهللىپ ئىلگىـرى    . دېگهندەك، ئۇنىڭ ئون ئوغلى بولۇپ، ئۇالر باالغهتكه يېتىپ، ئۈمىـدى ھاسـىل بولغـان             
. بـالىلىرى ئۇنىڭغـا ئىتـائهت قىلىـدىغانلىقلىرىنى بىلدۈرۈشـكهن         . ئالالھقا قىلغـان ۋەدىـسىنى بالىلىرىغـا ئېيتقـان        

چهك . نــاملىق بۇتنىــڭ ئالدىــدا بالىلىرىنىــڭ ئارىــسىدا چهك تاشــلىغان » ھــۇبهل«شــۇنىڭ بىــلهن ئابــدۇلمۇتهللىپ 
ــان    ــدۇلالھقا چىقق ــسى ئاب ــڭ ئاتى ــش    . پهيغهمبىرىمىزنى ـــق قىلى ـــى قۇربانلى ــوغلى ئابدۇلالھنـ ـــپ ئ ئابدۇلمۇتهللىـ

  .دەپ ئاتىلىدىغان بۇتالرنىڭ يېنىغا ئېلىپ بارغان» نائىله«ۋە » ئهساف«ئۈچــــۈن 
 كهبىنىـڭ ئىچىـدە زىنـا    ئىككىـسى ، بـۇ  بولـۇپ بىـر قىـز   » نـائىله «بىر يىگىـت ۋە    » ئهساف «ېتىقادىچهئئهرەبلهرنىڭ  

ئـۇ ئىككـى بـۇت    . قالمىغـان ئىـكهن  ئهمما ئۇالرنىڭ ئۇلۇغلۇقى يو  . مىشقىلغانلىقى ئۈچۈن تاشقا ئايلىنىپ كهتكهن    
ئابـدۇلمۇتهللىپ  .  يېنىـدا قىالتتـى   بـۇ ئىككـى بۇتنىـڭ   قۇربـانلىقلىرىنى زەمزەم  قۇدۇقىنىڭ يېنىدا بولۇپ، كىـشىلهر   

شـۇ ئهسـنادا كهبه ئهتراپىــدا   . ئـوغلى ئابـدۇلالھنى قۇربـانلىق قىلىـش ئۈچــۈن ئـۇ بۇتالرنىـڭ يېنىغـا  ئېلىــپ بارغـان        
دەپ » ؟ســهن نــېمه ئىــش قىلمــاقچى «: كــۆرۈپ، ئۇنىڭدىــــنئابــدۇلمۇتهللىپنى ئاقــساقاللىرى  قــۇرەيشئولتۇرغــان 
ــورىغان ــدۇلمۇتهللىپ ئۇال. س ــائاب ــانلىق ق  «: رغ ــدۇلالھنى قۇرب ــۇم ئاب ــمهنئوغل ــاۋاب بهرگهن» ىلى ــۇالر. دەپ ج  :ئ

، بـالىلىرىنى قۇربـانلىق قىلىـدىغان بولـۇپ         ئىش ئهرەبلهرگه ئـادەت بولـۇپ      بۇ   ،ئۇنداق قىلما، سهن ئۇنداق قىلساڭ    «
  ئابـدۇلمۇتهللىپكه ەپ  د» قالىدۇ، ئهگهر مال بىلهن سېنىڭ بۇ ۋەدەڭنى ئادا قىلىش مۇمكىن بولسا، بىز مال بېرەيلى             

. دېـــگهن جايـــدىكى بىـــر كـــاھىن ئايالنىـــڭ يېنىغـــا بېرىـــپ مهســـلىههت ســـوراپ كېلىـــشىنى ئېيتقـــان » ھىجىـــر«
كـاھىن ئايـال   . ئابدۇلمۇتهللىپ ئۇالر دېگهن بـويىچه ئـۇ كـاھىن ئايـالنى تېپىـپ ئۇنىڭغـا ئهھـۋالنى بايـان قىلغـان                    

دەپ » لهيــسىلهر؟ ئادەمنىــڭ دىيىــتىگه قــانچه تــۆگه تۆ   بىــر  رەســمىيىتىڭالرداســىلهرنىڭ  «:ئابدۇلمۇتهللىپــكـــه
سـىلهر   «:ئـۇ ئايـال   . دەپ جـاۋاب بهرگهن   » ئون تۆگه  «:ئابدۇلمۇتهللىپ ۋە ئۇنىڭ بىلهن بىرگه بارغانالر     . سورىغان

 ررەسـمىيىتىڭال  ئـۆز    ئوتتۇرىـسىدا ىنىـڭ   يۇرتۇڭالرغا بېرىپ ئون تۆگه ئېلىپ كېلىپ ئابدۇلالھ  بىلهن شۇ ئـون تۆگ            
 تـــاكى ،ىچه چهك تاشــالڭالر، ئهگهر چهك ئابـــدۇلالھنىڭ نامىــدا چىقـــسا يهنه ئــون تــۆگه ئېلىـــپ كــېلىڭالر     يبــو 

ــدۇلمۇتهللىپ ۋە  .  دېــگهن» ئىــش قىلىڭــالرتهرزدەپهرۋەردىگــارىڭالر رازى بولغانغــا قهدەر شــۇ   ــلهن ئاب شــۇنىڭ بى
ن تـۆگىنى بىـر تهرەپـته قويـۇپ چهك        ئۇنىڭ ھهمراھلىرى مهككىگه قايتىپ كېلىپ، ئابدۇلالھنى بىـر تهرەپـته ۋە ئـو            

 چهك يهنه ،ئــۇالر يهنه ئــون تــۆگىنى قوشــۇپ چهك تاشــلىغاندا    . چهك ئابــدۇلالھنىڭ نامىــدا چىققــان  . تاشــلىغان
بـدۇلالھنىڭ نامىـدا    گىلهر يـۈزگه يهتكهنـگه قهدەر چهك ئا       شـۇنداق قىلىـپ تـاكى تـۆ       . ىدا چىققـان  ئابدۇلالھنىڭ نام 
  .ىلهرنىڭ نامىدا چىققانتۆگ چهك ،گه يهتكهندىن كېيىنگىلهرنىڭ سانى يۈزتۆ. چىقىۋەرگهن
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ىلهرنىـڭ نامىـدا چىقـسا ئانـدىن مېنىـڭ      تۆگ ھهر قېتىمـدا  ،چهكنى ئۈچ قېـتىم تاشـاليمىز   «:كېيىن ئابدۇلمۇتهللىپ 
ــدۇ   ــارام تاپى ــۈم ئ ــلىغان   » كۆڭل ــرار چهك تاش ــتىم تهك ــۈچ قې ــتىم  . دەپ، يهنه ئ ــدا  تۆگچهك ھهر قې ــڭ نامى ىلهرنى

  . قالغان، ئابدۇلالھ ساقىلهر قۇربانلىق قىلىنىپتۆگڭ بىلهن شۇنى. چىققان
ــۇ  ــسىدىكىب ــۆز  «قىسى ــمىيىتىڭلهئ ــالڭ ررەس ــويىچه چهك تاش ــزاھالش زۆرۈر    » الر ب ــاز ئى ــر ئ ــۈملىنى بى ــگهن ج دې

  : بىر ئاز توختىلىپ ئۆتىمىزبۇ ھهقتهۋەندە بولغانلىقى ئۈچۈن، تۆ
بۇ بۇتنىڭ يېنىدا يهتته دانه ئوق بولـۇپ،        . دە ئهڭ چوڭى ئىدى   ناملىق بۇت ئهرەبلهرنىڭ بۇتلىرىنىڭ ئىچى    » ھۇبهل«

هققىـدە   ھ دىـيهت دەپ يېزىلغـان بولـۇپ، مۇبـادا        » دىـيهت «ئۇالرنىڭ بىرىگه   . ھهر بىر ئوققا بىر سۆز يېزىقلىق ئىدى      
 شـۇ كىـشىنىڭ     دىـيهت  دېـگهن ئـوق كىمـگه چىقـسا          دىـيهت  مهزكۇر ئـوقالرنى تاشـاليتتى،       بىرەر ئىختىالپ يۈز بهرسه   

ئهگهر بىـر كىـشى سـهپهرگه     . دەپ يېزىلغـان ئىـدى    » ياق«يهنه بىرىگه   » ھهئه«يهنه بىر ئوققا    . ئۈستىگه چۈشهتتى 
چىقماقچى ياكى ئـۆيلهنمهكچى يـاكى ھهرقانـداق مـۇھىم بىـر ئىـشنى قىلمـاقچى بولغانـدا ئـۇ ئـوقالرنى تاشـاليتتى،                  

دەپ يېزىلغـان ئـوق چىقـسا قىلمـاقچى         » يـاق  «.دەپ يېزىلغان ئوق چىقسا شۇ ئىشقا قهدەم قوياتتى       » ھهئه«ئهگهر  
ــان ئىــشىدىن ۋاز كېچهتتــى   ــر ئوققــا   ،»ســىلهردىن«يهنه بىــر ئوققــا  . بولغ  يهنه بىــرىگه  ،»چاپالشــقان« يهنه بى

دەپ يېزىلغــان بولــۇپ، بىــر كىــشىنىڭ نهســهبىدە ئىخــتىالپ بولــۇپ قالــسا، ئــۇ ئــوقالرنى بىــر  » ســىلهردىن ئهمهس«
دەپ يېزىلغـان   » ردىنسـىله «ئهگهر    . پ، ھېلىقى نهسهبىدە شهك بار كىشىگه ئالدۇراتتى      قاچىغا سېلىپ ئارىالشتۇرۇ  

دەپ يېزىلغان ئـوق چىقىـپ قالـسا        » سىلهردىن ئهمهس «مۇبادا  . كىشى ئۇالردىن ھېسابلىناتتى   ئوق چىقسا، مهزكۇر  
 دەپ يېزىلغـان ئـوق      »چاپالشـقان «.  قهبىلىلهرنىـڭ بىرىـدىن ئىـكهن دەپ قـارايتتى         قوشـنا ئۇالردىن ئهمهس، بهلكى    

دەپ يېزىلغـان بولـۇپ، بىـرەر ئـادەم قـۇدۇق           » سـۇ «يهنه بىـر ئوققـا        . چىقسا نهسهبى نامهلۇم ئادەم دەپ بىلىـشهتتى      
بـۇ ئـوقالر كـۆپىنچه      . دەپ يېزىلغان ئوق چىقسا قۇدۇق كـواليتتى      » سۇ« بولسا شۇ ئوقالرنى تاشاليتتى،        كولىماقچى

بۇ ئىشالرنىڭ باتىل ئىكهنلىكىنـى     .  تاشلىناتتى ۇمنىڭ يېنىدى  باشقا بۇتالر  نھۇبهلدى. نىڭ  يېنىدا بوالتتى   »ھۇبهل«
 جـاھىلىيهت « :چۈنكى ئىسالمدا بۇ ئىشالر مهنئى قىلىنىپ، قۇرئان كهرىمدىكى       . سۆزلهپ ئولتۇرۇشنىڭ ھاجىتى يوق   

ــدا      ــدى، بۇن ــشىڭالر ھــارام قىلىن ــال سېلى ــلهن پ ــاچالر بى ــشلىتىلىدىغان ياغ ــال ئۈچــۈن ئى ــدىكى  پ ق قىلىــش دەۋرى
ھاراق ئىچىش، قىمار ئويناش، بۇتالرغا چوقۇنۇش، پال ئـوقلىرى         ! ئى مۆئمىنلهر  «:ت بىلهن دېگهن ئايــه » گۇناھتۇر

  .دېگهن ئايهتلهر ئارقىلىق ئالالھ  تائاال بۇالرنى ھارام قىلدى» بىلهن پال سېلىش شهيتاننىڭ ئىشىدۇر
ئـامىنه پهيغهمـبهر   . ۋەھبىنىڭ قىزى ئـامىنهنى ئېلىـپ بهردى  بۇ ۋەقهدىن كېيىن ئابدۇلمۇتهللىپ ئوغلى ئابدۇلالھقا    

بايــان  بولغــان چاغــدا ئابــدۇلالھ يىگىــرمه بهش ياشــتا ئىــدى، يهنه بىــر رىــۋايهتته        ھامىلىــدارئهلهيهىســساالمغا 
دېــگهن » نــابىغه جهئــدى  «،دە ۋاپــات بــــولۇپىــرمه ســهككىز ياشــتا مهدىــنه مــۇنهۋۋەرەيىگقىلىنىــشىچه، ئابــدۇلالھ 

  .دەپنه قىلىنغان يهرگه
ئۇنىڭ ئاتىسى ھاشىم بولـۇپ، ئانىـسى ئهمـر ئىبنـى زەيـدنىڭ قىـزى        . ئابدۇلمۇتهللىپنىڭ ئهسلى ئىسمى شهيبه ئىدى    

ھاشــىم شــامغا تىجــارەتكه بېرىــپ قايتىــپ كېلىــشىدە مهدىــنىگه كېلىــپ بهنــى نهججــاردىن  بولغــان . ســهلما ئىــدى
شۇ ئهسنادا ئـۇ سـهلمانى      . ڭ ئۆيىگه مېهمان بولۇپ چۈشكهن     ئوغلى ئهمرىنى  زەيدنىڭخهزرەج  قهبىلىسىگه مهنسۇپ     

.  ئۆيىـدە يهڭگىـش شـهرتى بىـلهن ئۇنىڭغـا ئـۆيلهنگهن      ئانىـسىنىڭ كۆرۈپ، ئۇ قاچـان يهڭگىمهكچـى بولـسا ئاتـا ـ      
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ھاشــىم .  بولغــانھامىلىــدارســهلما ئــۇزاق ئــۆتمهي . ھاشــىم تويــدىن كېــيىن ســهلمانى مهككىــگه ئېلىــپ كهلــگهن 
 دېـگهن   غهززەىچه ئۇنى مهدىنىگه ئاپىرىـپ قويـۇپ ئـۆزى شـامغا تىجـارەتكه بېرىـپ قايتىـشىدا                    يۇقىرىقى شهرت بوي  

  .يهرگه كهلگهندە ۋاپات بولغان
ئابدۇلمۇتهللىپ يهتته ياشقا كىرگهنـدىن كېـيىن   .  تۇغۇپ ئۇنىڭغا شهيبه دەپ ئات قويغانئابدۇلمۇتهللىپنىسهلما  

ــدۇ   ــىمنىڭ ئىنىـــسى مۇتهللىـــپ مهككىـــگه يانـ ــۇنى ھاشـ ــۇنى ئېتىنىـــڭ ئارقىـــسىغا  . رۇپ كهلـــگهنئـ مۇتهللىـــپ ئـ
» بـۇ مېنىـڭ قۇلـۇم     «مۇتهللىـپ   . دەپ سوراشـقان  » بۇ كىـم  «:  مىنگهشتۈرۈپ مهككىگه قاراپ كېلىۋاتقاندا ئهرەبلهر    

. دەپ ئاتىلىـپ قالغـان    ) يهنـى مۇتهللىپنىـڭ قـۇلى     (شـۇنىڭدىن ئېتىبـارەن ئـۇ ئابـدۇلمۇتهللىپ         . دەپ جاۋاب بهرگهن  
ئهمـرى مهكـكه ئهھلـى قهھهتچىلىكـكه دۇچـار          . نىڭ ئاتىسى ھاشىمنىڭ ئهسلى ئىسمى ئهمرى ئىدى      ئابدۇلمۇتهللىپ

ھاشـىم  . دەپ ئاتىلىـپ قالغـان    » ھاشـىم «شـۇنىڭ بىـلهن       . بولغاندا، ئۇالرغا نان ھـازىرالپ زىيـاپهت قىلىـپ بهرگهن         
 شـورپىغا   ئوشـتۇپ رغا ناننى   چۈنكى ئهمرى ئۇال  . دېگهن مهنىدە كېلىدىكهن  » ئوشتۇماق«دېگهن سۆز ئهرەب تىلىدا       

نىـڭ مۇررەتۇلمهسـلهمهنىڭ    نناف مه  ئابـدۇ  ،ھاشـىم . اتىلىـپ قالغـان ئىـكهن      ھاشىم دەپ ئ   الپ بهرگهنلىكى ئۈچۈن  چى
نىڭ ئهسلى ئىسمى مـۇغىرە بولـۇپ، بـۇ كىـشى           مهنناف ئابدۇ. قىزى ئاتىكه دېگهن ئايالىدىن تۇغۇلغان بالىسى ئىدى      

، ئابـدۇلئۇززا ۋە ئابـدۇددارالر قۇسـهينىڭ ئوغـۇللىرى       مهنناف ئابدۇ. دېيىلهتتى» قهمهر«چىرايلىق بولغانلىقى ئۈچۈن    
قۇسهينىڭ ئهسـلى ئىـسمى زەيـد       . بۇالرنىڭ ئانىسى خهلىل ئىبنى ھهبهشنىڭ قىزى ھۇبهي دېگهن ئايال ئىدى         . ئىدى

ئاتىــسى نــى » پــاتىمه بىنتــى ســهئد«بولــۇپ، بۇنىــڭ قۇســهي دەپ ئاتىلىــپ قېلىــشىدىكى ســهۋەب،  ئۇنىــڭ ئانىــسى   
 شامدىكى بهنى ئهزرە دىيارىغـا ئېلىـپ كهتـكهن       ، ئېلىپ ىبنى دەببه دېگهن ئادەم نىكاھىغا     ئ هرەبىئكىالبتىن كېيىن   

بـۇ سـهۋەبتىن   . ئۇ چاغدا  قۇسهي تېخى كىچىك بولغاچقا ئانىسى ئۇنى ئۆزى بىـلهن بىـرگه ئېلىـپ كهتـكهن              . ئىدى
قۇسـهي ئـۆز    . دېـگهن مهنىنـى ئىپادىلهيـدۇ     » يىـراق «ىلىـدا   قۇسهي دېـمهك، ئهرەب ت    . ئۇ قۇسهي دەپ ئاتىلىپ قالغان    

ئاتىسىنىڭ دىيارىدىن يىراقالپ كهتكهچكه ئهرەبلهر ئۇنىڭ ئهسلىدىكى زەيد دېگهن ئىسمىنى تاشالپ قۇسـهي دەپ              
  .ئاتىشىۋالغان

 ئاتىـسى  كهبىنىڭ ئىگىـدارچىلىقى قۇسـهينىڭ قېـيىن   .  ئادەم ئىدىئابرۇيلۇققۇسهي بولسا كاتتا باي، سېخى ۋە يۈز      
ئاكىـسى ۋاپـات بولـۇش ئالدىـدا كهبىنىـڭ ئىگىـدارچىلىقىنى قىـزى              . خېلىل ئىبنى ھهبهشىلخازەئىنىڭ قولىـدا ئىـدى      

دەپ ئۆزىنىـڭ  » تىـپ بواللمايـدىكهنمهن   ئېچىـپ ـ ئې  ئىشىكىنىمهن كهبىنىڭ  «:ھۇبهي. ھۇبهيگه ۋەسىيهت قىلغان
ئۇزۇن ئـۆتمهي قۇسـهي بهيتۇلالھنىـڭ       .  دەپ ئاتىالتتى  بۇ ئادەم ئهبۇ غىبشان   . ئوغلى مۇھتهرەشكه ئۆتۈنۈپ بهرگهن   

شـۇ سـهۋەبتىن ئهرەبـلهر سـودىدا ئۇتتـۇرۇپ قويغـان            .  سـېتىۋالغان  راۋابقـا  ھـاراق ۋە بىـر       تۇلـۇم ئىگىدارچىلىقىنى بىر   
ــشىنى ــۇ  «:كى ــشاندىنمۇئهب ــا  غىب ــان ت ــرەك زىي ــان » تقۇچىر بهك ــدىغان بولغ ــڭ   . دەپ ئاتاي ــشان كهبىنى ــۇ غىب ئهب

.  يـۈز بهرگهن   مـاجىرا ھوقۇقىنى ساتقاندىن كېـيىن، بهنـى خـۇزائه بىـلهن قۇسـهينىڭ ئارىـسىدا چـوڭ                 ئىگىدارچىلىق  
 بىلهن كهبىنىڭ ئىگىدارچىلىق ھوقۇقى قۇسـهينىڭ قولىـدا   قويۇشىلېكىن ئاخىرىدا ئهمر ئىبنى ئهۋپنىڭ ياراشتۇرۇپ       

  .قېلىۋەرگهن
 نـاملىق ئايالىـدىن بولغـان       ھىنـد ئلهپنىڭ قىـزى     كىالب مۇررەنىڭ سهرىر ئىبنى سـه      قۇسهي كىالبنىڭ ئوغلى بولۇپ،   

 كهئبىنىـڭ شـهيبان ئىبنـى مۇھارىپنىـڭ قىـزى مهھـشىيه ئىـسىملىك ئايالىـدىن بولغـان ئـوغلى                     مـۇررە . ئوغلى ئىدى 
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لـۇئهي  . كهئب لۇئهينىڭ كهئب ئىبنى ئهلقهيسنىڭ قىزى مارىيه ئىسىملىك ئايالىدىن بولغـان ئـوغلى ئىـدى              . ئىدى
ــۇ   ــڭ يهخل ــسا غالىپنى ــدى     بول ــوغلى ئى ــان ئ ــدىن بولغ ــسىملىك ئايالى ــاتىكه ئى ــڭ ئ ــسا   . د ئىبنىننهزىرنى ــپ بول غالى

مانــا شــۇ فىهــرى  . فىهرىنىــڭ ھــارىس ئىبنــى تهمىمنىــڭ قىــزى لهيــال ئىــسىملىك ئايالىــدىن بولغــان ئــوغلى ئىــدى   
ــاتىالتتى» قــۇرەيش« ــزدا   »قىــرش «قــۇرەيش. دەپ ئ ــۇپ، ئــۇ دېڭى ــتىلگهن شــهكلى بول   دېــگهن ســۆزنىڭ كىچىكلى

 باشـقىالردىن   ۇمفىهرى.  ھايۋاننىڭ ئىسمى ئىكهن   ياشايدىغان ھايۋانالرنىڭ ھهممىسىدىن كۈچلۈك بولغان بىرخىل     
  . دەپ ئاتىلىپ قالغان ئىكهنقۇرەيشكۈچلۈك دېگهن مهنىدە بولغاچقا 

 ىكاتتىۋېـش رنىڭ ئېيتىـشىچه، يهمهننىـڭ      بهزى تارىخـشۇناسال  .  ئىـدى  كاتتىۋېـشى هرى مهككىدىكى ئهرەبلهرنىڭ    فى
ھهسسان دېگهن ئادەم ھىميهر قهبىلىسى ۋە ئۇنـدىن باشـقا بىـر نهچـچه قهبىلىلهرنـى باشـالپ كهبىنىـڭ تاشـلىرىنى          

بۇنىڭـدىن خهۋەر  . يهمهنگه ئېلىپ كېتىمىز دەپ مهككىگه يۈرۈش قىلىپ، نهخلـى دېـگهن جايغـا كېلىـپ چۈشـىدۇ         
 بىرلىـشىپ ھهسـسانغا     ارلىق بىر نهچچه قهبىـله    زام قات  قهبىلىلىرىدىن  كهنانه، خۇزەيمه، ئهسهد، جۇ      قۇرەيشتاپقان  

بۇ ئۇرۇشتا يهمهنلىكلهرنىـڭ كاتتىۋېـشى ھهسـسان، مهككىلىكلهرنىـڭ كاتتىۋېـشى فىهـرى              . قارشى ئۇرۇش قىلغان  
بــۇ ئىككــى تهرەپ ئارىــسىدا زور ئــۇرۇش يــۈز بهرگهنــدىن كېــيىن، يهمهن تهرەپ مهغلــۇپ بولــۇپ، ھهســسان . ئىــدى

ــدە ئــۈچ يىــل  مهكسان ھهســ. ئهســىرگه چۈشــكهن ــر باھــانه ـ ســهۋەب بىــلهن      ئهســىردە كى ــيىن، بى تۇرغانــدىن كې
تۇلۇپ چىقىپ مهككه بىلهن يهمهننىڭ ئارىـسىدىكى بىـر جايغـا كهلگهنـدە             ىڭ قولىدىن ساالمهت قۇ   مهككىلىكلهرن

هت يـاكى   ۋە ئۇ يهردىكى خهلققه يامان غهرەزدە بولغان ھهرقانـداق مىلـل  ھبهيتۇلالبۇرۇندىن تارتىپ   . ۋاپات بولغان 
 بولـۇپ ئـۆتكهن     ئارىـسىدا مانـا بـۇ ھهسـسان بىـلهن فىهرىنىـڭ           .  ئـاقىۋىتى ياخـشى بولمىغـان      شهخـسنىڭ ھهرقانداق  

  .ۋەقهنىڭ قىسقىچه بايانى
 ن بولغـان ئـوغلى بولـۇپ، مالىـك        فىهرى بولسا مالىكنىڭ ئـامىر ئىبنـى ھارىـسنىڭ قىـزى جهنـدەله نـاملىق ئايالىـدى                

نهزىرنىــڭ . ننىــڭ قىــزى ئــاتىكه ئىــسىملىك ئايالىــدىن بولغــان ئــوغلى ئىــدى نهزىرنىــڭ ئهدۋان ئىبنــى قهيــس ئهيال
دېــگهن ئىــسىم بىــلهن ) يهنــى چىرايلىــق ( بولغاچقــا نهزىــرئهســلى ئىــسمى قهيــس بولــۇپ، ئــۇ ناھــايىتى چىرايلىــق 

ــان ــى  . تونۇلغ ــلهر ئهنه شــۇ نهزىرن ــۇرەيشبهزى ــدۇ ق ــاتىالتتى دەي ــس    .  دەپ ئ ــى قهي ــڭ ســهئد ئىبن ــر خۇزەيمهنى نهزى
خۇزەيمه مۇدرىكنىـڭ ئهسـلهم ئىبنـى ئهلهاپنىـڭ         . يالننىڭ قىزى ئهۋانه ئىسىملىك ئايالىدىن بولغان ئوغلى ئىدى       ئه

مۇدرىك بولسا ئىلياسـنىڭ ھهلـۋان ئىبنـى ئىمراننىـڭ قىـزى            . قىزى سهلما ئىسىملىك ئايالىدىن بولغان ئوغلى ئىدى      
 ئىسمى ئهمـرى بولـۇپ، بىـر كـۈنى ئۇنىـڭ ئاتىـسى              مۇدرىكنىڭ ئهسلى . لهيال ناملىق ئايالىدىن بولغان ئوغلى ئىدى     

ئىلياس تـۆگىلهرنى كـۆزدىن كهچـۈرۈش ئۈچـۈن يايالققـا كهلگهنـدە توسـاتتىن بىـر توشـقان چىقىـپ كېلىـدۇ ـ دە             
ىڭ بىلـــهن  شـۇن . مۇدرىك دەرھال بېرىپ تـۆگىلهرنى تېپىـپ كېلىـدۇ   . تۆگىلهرنىڭ ھهممىسى ئهتراپقا تاراپ كېتىدۇ  

                 .كېيىن كىشىلهر ئارىسىدا بۇ ئىسىم بىلهن تونۇلۇپ قالغان. دەپ ئاتىغان) تاپقۇچى(ئاتىسى ئۇنى مۇدرىك 
 دەردئىلياس ۋاپات بولۇپ كهتكهندە، ئۇنىڭ ئايالى ئىنتايىن قايغۇرۇپ ئۇ ۋاپات بولغان جايدىن ئهسال مىـدىرلىماي                

بۇ ئايالغا ئوخشىتىدىغان ئادەت شـهكىللىنىپ      شۇ سهۋەبتىن قاتتىق ماتهم تۇتقان كىشىنى       . تارتىپ ئۆلۈپ كهتكهن  
مـۇزەر  . ئىلياس مۇزەرنىڭ جۇندۇپ ئىبنى مهئدىنىڭ قىزى رەباب ئىسىملىك ئايالىدىن بولغان ئوغلى ئىـدى            . قالغان

نىزارنىـڭ تـۆت ئـوغلى بولـۇپ، بىـرى        . نىزارنىڭ ئهككىنىڭ قىزى سهۋدە ئىسىملىك ئايالىدىن بولغان ئـوغلى ئىـدى          
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قالغـان ئىككىـسى دەبىـئه ۋە ئهنمـار     .  ئهيـاد دەپ ئـاتىالتتى ۋە بـۇ ئىككىـسى بىـر ئانىـدىن ئىـدى        مۇزەر، يهنه بىـرى   
نىـزار  . بۇالرنىڭ ئانىسى ۋەئالننىڭ قىزى جهداله ئىسىملىك ئايـال ئىـدى    . بولۇپ، بۇ ئىككىسىنىڭ ئانىسى بىر ئىدى     

ئـى ئوغـۇللىرىم،   «:  ۋەسىيهت قالـدۇرغان  تهقسىم قىلىپ مۇنداق دەپلكىنى مال ـ مۈ الدىدا بالىلىرىغاۋاپات بولۇش ئ
بۇ سهۋەبتىن مـۇزەر    (بۇ قىزىل بويالغان قۇببه ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش قىزىل رەڭدىكى نهرسىلهر مۇزەرنىڭ بولسۇن،             

نىـڭ بولـسۇن،   هرەبىئبۇ قارا چېدىر ۋە ئۇنىڭغا ئوخـشاش قـارا رەڭـدىكى نهرسـىلهر      )  دەپ ئاتىالتتى » قىزىل مۇزەر «
ۇنىڭغا ئوخشاش نهرسىلهر ئهيادنىڭ بولسۇن، بۇ كىـيىم ـ كـېچهك ۋە مهن ئولتۇرغـان ئۆيـۋاقىالر      بۇ خىزمهتكار ۋە ئ
ئهگهر بـۇ تهقـسىماتقا     «:  قىلىـپ  خىتـاب بـۇ تهقـسىماتتىن كېـيىن نىـزار ئوغۇللىرىغـا           . دېگهن» ئهنمارنىڭ بولسۇن 

 ».منىــڭ يېنىغــا بېــرىڭالررازى بولمــاي ئىخــتىالپ قىلىشــساڭالر نهجرانــدىكى ئهفئائىلجۇرھــامى ئىــسىملىك ھهكى 
  .دېگهن

ئاخىرىـدا دادىـسى ئېيتقـان    .  يـۈز بهرگهن تـارتىش نىزار ۋاپات بولغاندىن كېيىن دېگهندەك ئـۇالر ئارىـسىدا تـاالش ـ     
  . يولغا چىققانھهل قىلىش ئۈچۈن تۆت ئوغۇل بىللهھېلىقى ھهكىمنىڭ يېنىغا بېرىپ مهسىلىنى 

. بىـر تۆگىنىـڭ ئىزىنـى كـۆرگهن    ئـوتالپ يـۈرگهن    ئـۇ يهردە  ېتىۋېتىپ، ئۆتۈپ كچۆپلۈكتىن بىر ئوت ـ  ئۇالر مېڭىپ
»  تـۆگه ئىـكهن  بـۇ ئاقـساق   «:هرەبىـئ دېگهندە، » هيدىكهنبۇ تۆگىنىڭ بىر كۆزى كۆرم    «:ئۇالرنىڭ ئىچىدىن مۇزەر  

بـۇالر شـۇنداق    . دەيـدۇ » قاچقـان تـۆگه ئىـكهن      «:دېگهنـدە، ئهنمـار   » گه ئىكهن قۇيرۇقى كېسىك تۆ   «:دەيدۇ، ئهياد 
مــۇزەر .  بىــر ئــادەم ئــۇچراپ تۆگىــسىنى قــاچۇرۇپ قويغــانلىقىنى ئېيتقــان   بىــر ئــاز ماڭغانــدىن كېــيىن، دېيىــشىپ

 هرەبىـئ ئانـدىن  . دەپ جـاۋاب بهرگهن » شـۇنداق «دەپ سورىغاندا،  ھېلىقى ئادەم    » تۆگىنىڭ بىر كۆزى كورمىدى؟   «
ــساقمىدى؟ « ــۆگه ئاق ــدە» ت ــدى «، يهنه  دېگهن ــۇنداق ئى ــاۋاب» ھهئه ش ــاد .  بهرگهندەپ ج ــدىن ئهي ــۇيرۇقى  «ئان ق

دېگهنـدە  » قاچقـان تۆگىمىـدى؟   «ئهنمـار   . دېـگهن » ھهئه قۇيرۇقى كېسىك ئىدى   « يهنه   ،دېگهندە» كېسىكمىدى؟
 ماڭـا   پـسىلهر، سـىلهر تـۆگهمنى كۆرۈ    «: ئاندىن ھېلىقـى ئـادەم ئۇالرغـا      . دېگهن» شۇنداق قاچۇرۇپ قويغان ئىدىم   «

» بىـز تۆگهڭنىـڭ ئـۆزىنى كۆرمىـدۇق       «:  ئـۇالر  ،دېگهندە» ئاپىرىپ قويساڭالر ياردەم قىلىپ مېنى تۆگهمنىڭ يېنىغا      
دەپ قهسهم قىلىپ بهرگهن بولسىمۇ ئۇ ئادەم ئۇالرنىڭ قهسىمىگه ئىشهنمهي، ئاخىرى ئـۇالر بىـلهن بىـرگه نهجـران                   

رگهنـدە،  ئۇالر ئهفئائىلجۇرھامى دېگهن ھېلىقى ھهكىمنـى سـوراپ تېپىـپ ئۇنىـڭ يېنىغـا كى        . دېگهن جايغا كهلگهن  
سـىلهر تـۆگىنى كـۆرمهي    «: ھهكىـم ئۇالرغـا  . ھېلىقى تـۆگه ئىگىـسى ھهكىمـگه مهزكـۇر ۋەقهنـى سـۆزلهپ ئـۆتكهن          

ىن تــۆگه بىــر تهرەپــتىن ئوتالپتــۇ، يهنه بىــر تهرەپــت «: دەپ ســورىغاندا مــۇزەر» تــۇرۇپ قانــداق ھۆكــۈم قىلــدىڭالر؟
زى تۆگىنىڭ ئالدى ئىككى پۇتىنىـڭ يهردىكـى ئىـ    «هرەبىئ. دەيدۇ» ر ئىكهن دېدىم  ئوتلىماپتـۇ، شۇڭا بىر كۆزى كو    
ئهيـاد  . دەيـدۇ » شۇنىڭغا قاراپ ئاقساق تۆگه ئىكهن دېدىم     . نىق چۈشمىگهن ئىكهن  بىرى ئېنىق يهنه بىرى ئانچه ئې     

ــدىم     « ــكهن دې ــۆگه ئى ــسىك ت ــۇيرۇقى كې ــاراپ ق ــۇژمهك چۈشــكهنلىكىگه ق ــاقلىرى يهرگه غ ــدۇ» ماي ــار. دەي : ئهنم
 تازا ياخشى جايدىن ئوتلىماي، ئوت ـ چۆپ ئاال يهرلهردىن ئوتالپتۇ، شـۇڭا قاچقـان تـۆگه     قارىسام ئوت ـ چۆپلىرى «

بـــۇالر ســـېنىڭ تـــۆگهڭنى «بۇالرنىـــڭ ســـۆزلىرىنى ئاڭلىغـــان ئهفئـــا دەۋاگهرگه . دەيـــدۇ» ئىـــكهن دەپ ئويلىـــدىم
: سـورىغاندا، ئـۇالر   دەپ  » سـىلهر قايـسى قهبىلىـدىن بولىـسىلهر؟       «: ئهفئا ئـۇالردىن  . دەپ جاۋاب بهرگهن  » كۆرمهپتۇ

ياخــشى كهپــسىلهر، ســىلهر بــۇ ئهقىــل ـ         «:  ئهفئــا ئۇالرغــا . دەپ جــاۋاب بهرگهن» بىــز نىزارنىــڭ ئوغــۇللىرى  «
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بۇ ئهسنادا تائـام ھـازىر بولـۇپ،        . دەپ سورىغان » پاراسىتىڭالر بىلهن مېنىڭ يېنىمغا كېلىشىڭالردىكى سهۋەب نېمه؟      
مهن بـۇ ھـاراقتهك ياخـشى ھـاراق ئېچىـپ باقمىغـان ئىـدىم، لـېكىن                  «: تائامدىن كېيىن مۇزەر  . داستىخان سېلىنغان 

مهن بــۇ گۆشــتهك «: هرەبىــئ. دېــگهن» قهبرىــستانلىقتا يېتىــشكهن تالنىــڭ ئۈزۈمىــدىن ســىقىلغان ھــاراق ئىــكهن  
:  ئهيـاد . دېـگهن »   گۆشنى يهپ باقمىغان ئىدىم، ئهمما بۇ قوي ئىت سۈتى بىـلهن بېقىلغـان قـوي ئىـكهن                  مهززىلىك

مهن «: ئهنمـار . دېـگهن » ۇ ئادەمدەك ئېسىل ئادەمنى كۆرمىگهن ئىـدىم، ئهممـا ئهسـلى ئانىـسى باشـقىكهن              مهن ب «
ئهفئـا بۇالرنىـڭ سـۆزلىرىنى      . دېـگهن » بىزنىڭ مهنپهئىتىمىز ئۈچۈن بۈگۈنكىدەك پايدىلىق سۆز ئاڭلىمىغان ئىدىم       
: ئهفئـا ئۇالرغـا   .  دېگىنىـدەك چىققـان    ئاڭالپ، بۇ ھهقته تهكـشۈرۈش ئېلىـپ بارغانـدا، دەرۋەقه ھهممىـسى ئۇالرنىـڭ             

 مىراس بۆلۈشۈشته بىر ـ بىرى بىلهن كېلىـشهلمىگهنلىكىنى   ئۆزلىرىنىڭدېگهندە، ئۇالر » ھاجىتىڭالرنى ئېيتىڭالر«
ه، قـارا چېـدىر، قـارا       ۆگىلهرنى مـۇزەرگ  ئهفئا بۇنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، قىزىل قۇببه، تىلـال ۋە قىزىـل تـ            . ئېيتىشقان

گه، چال خىزمهتكار بىلهن ئاال مالالرنى ئهيادقا، يهر ـ زېمىن بىلهن تهڭگىلهرنـى ئهنمارغـا    هرەبىئرنى ئات ۋە يىلقىال
  .بۇيرۇپ بهرگهن

نىـزار مهئـدىنىڭ جاشـهم ئىبنـى     . مۇزەر نىزارنىڭ ئهككىنىـڭ قىـزى سـهۋدە نـاملىق ئايالىـدىن بولغـان ئـوغلى ئىـدى            
مهئـدى ئهدناننىـڭ لهھىـم ئىبنـى جهلههبنىـڭ       . غلى ئىـدى  جۇھمهنىڭ قىزى مهئۇن ئىسىملىك ئايالىدىن بولغان ئـو       

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ نهسهبى مانـا شـۇ        . قىزى مهھدە ناملىق ئايالىدىن بولغان ئوغلى ئىدى      
كىــسىدە ئىخــتىالپ بولغــانلىقتىن قايــسىنىڭ تــوغرا ىئۇنىڭــدىن ئىلگىر. ئهدنــانغىچه ئىختىالپــسىز ســابىت بولغــان

 ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئارىلىقىـدا     ئىـسمائىل بهزى تارىخچىالر ئهدنـان بىـلهن       . نى مۇئهييهنلهشتۈرۈش تهس  ئىكهنلىكى
 ئهجـدادالرنىڭ سـانىدا ئىخـتىالپ      يۇقىرىـسىدىكى ئهدناننىـڭ   . تۆت ئهۋالد بار دەيدۇ، بهزىلهر قىرىق ئهۋالد بار دەيـدۇ         

بتىن ئهدناننىـڭ يۇقىرىـسىدىكى ئهجـدادالرنى       شـۇ سـهۋە   .  ئىختىالپ بهك كۆپ    ئۇالرنىڭ ئىسىملىرىدىمۇ  بولغاندەك،
  .بۇ كىتابتا بايان قىلمىدۇق

 قهبىلىــسىدىن بولغاچقــا قــۇرەيشئهرەبلهرنىــڭ ئىچىــدىكى مهشــهۇر كائىنــات مــۇھهممهد ئهلهيهىســساالم پهخــرى 
ــشنى مۇناســىپ       ــان قىلى ــسقىچه باي ــسالمدىن ئىلگىرىكــى ئهھــۋالىنى قى ــى ۋە ئهرەبلهرنىــڭ ئى ــستان زېمىنىن ئهرەبى

  .ۆردۇقك
ت رىپىــدە  ســۈرىيه، پهلهســتىن ۋە فىــرا ئهرەبىــستان ئاســىيا قىتئهســىگه جايالشــقان يېــرىم ئــارال بولــۇپ، شــىمال ته   

 غهرب تهرىپىــدە  ى ۋە ئهرەب دېڭىــزى، تهرىپىــدە ئهدەن قولتــۇقجهنــۇب ،قولتــۇقى شــهرق تهرىپىــدە  پــارىس ،دەرياســى
ئهرەب زېمىنـى  يهمهن،     . ى زېمىننـى ئـۆز ئىچىـگه ئالىـدۇ        زى ۋە قىزىل دېڭىز بىلهن تۇتاش كهڭر      بابىلمهندىپ بوغۇ 

يهمهن ئهرەبىـستاننىڭ جهنـۇبىي قىـسمى بولـۇپ،         . تهھامه، ھىجاز، نهجدە ۋە يهمامه قاتارلىق بهش قىسىمغا بۆلۈنىدۇ        
. دۇلىـ ار، ھهزرەمهۋت، مهھرە، نهجران قاتارلىق مهشهۇر شهھهرلهرنى ئۆز ئىچىگه ئا         ، سهبهئ، ئهدەن، زىپ   مهئرىبسهنئا،  

. ملۇقىنىـڭ نـامى بىـلهن ئاتالغـان    ھهزرەمهۋتتىكى ئهھقـاپ قۇ )  ـ سۈرە 46(سۈرىسى » ئهھقاپ«قۇرئان كهرىمنىڭ  
بـۇ ئادەمنىـڭ ئهسـلى ئىـسمى ئهيـههله          . يهمهننىـڭ سـهنئا دېـگهن شـهھىرىدىن ئىـدى         » ئهسۋەدى  ئهبهس  «مهشهۇر    

لىـشىنىڭ سـهۋەبى ئۇنىـڭ يـۈزى كۆمـۈردەك قـارا        دەپ ئاتىلىـپ قې   ) قـارا (ئهممـا ئهسـۋەد     . ئىبنى كهئب ئىبنى ئهۋپتۇر   
چـۈنكى ئۇنىـڭ بىـر ئېـشىـكى بولـۇپ،          . دەپمـۇ ئـاتىالتتى   ) ئىگىـسى يهنـى ئېـشهك     (» زۇلهىمـار  «بهتبهختبۇ  . ئىدى
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 ئـۆز زامانىـسىدا پهيغهمبهرلىـك داۋاسـى قىلىـپ، ئېـشىكىنى             بهتبهخـت بۇ  . دېسه ياتاتتى » يات«. دېسه تۇراتتى » تۇر«
بهزى ئايــالالر ئۇنىــڭ ئېــشىكىنىڭ .  دەپ جــار ســالغاندا، بهزى جــاھىلالر ئىــشىنىپ قالغــان »بــۇ مېنىــڭ مــۆجىزەم«

بـۇ ئهھـۋال ئـۈچ ـ     . دەپ ئـاتىالتتى » هىمـار زۇل« شۇ سهۋەبتىن بۇ قارا تهلهي .تېزىكى بىلهن ئىسرىق سېلىپ يۈرەتتى
مانـا  .  بـۇ پىتـنه بېـسىقتۇرۇلغان      تۆت ئاي داۋام قىلغاندىن كېيىن، بۇ مهككار مۇسۇلمانالر تهرىپىـدىن ئۆلتۈرۈلـۈپ،           

  . بايان قىلىمىزيهنه قالغان قىسمىنى مۇناسىۋەتلىك ئورۇندا . بۇ ئهسۋەدنىڭ قىسقىچه ئهھۋالى
تهھــامه قىزىــل دېڭىزنىــڭ شــهرقى، ھىجازنىــڭ غهربــى، يهمهننىــڭ شــىمالىغا تۇتــاش بولــۇپ، مهشــهۇر شــهھهرلىرى     

 بولـۇپ،  ئوتتۇرىـسىدا  ھىجـاز نهجـدە بىـلهن قىزىـل دېڭىزنىـڭ      . ئىـدى ككه، يهنبۇئ ۋە جىددە قاتـارلىق شـهھهرلهر   مه
يهســرىب، تائىــپ، خهيــبهر  . ئىبــارەتتۇريهمهنــدىن باشــلىنىپ، شــام ســهھرالىرىغىچه ســوزۇلغان تــاغ تىزمىلىرىــدىن   

 ئوتتۇرىــسىدانهجــدە ھىجــاز بىــلهن ئىراقنىــڭ  . قاتــارلىق شــهھهرلهر ھىجازنىــڭ مهشــهۇر شــهھهرلىرى ھېــسابلىنىدۇ 
يهمـامه يهمهننىـڭ شـهرقىي شـىمالى ۋە نهجـدىنىڭ شـهرقىدە             . اد ۋە ھايىل ئۇنىـڭ مهشـهۇر شـهھهرلىرىدۇر        بولۇپ، رىي 

يهمـامه شـهھىرى يهمامهنىـڭ پـايتهختى        .  ئىدى  قاتارلىق شهھهرلهر  ھىجىربولۇپ، ئۇنىڭ چوڭ شهھهرلىرى يهمامه ۋە       
.  ئىــدىيهمــامهدىن ئهنه شــۇ ززاپلكهمۇســهيلهمهتۇ قىلىــپ چىققــان مهشــهۇر پهيغهمبهرلىــك داۋاســى. ھېــسابلىنىدۇ

يهمـامه زېمىنـى    .  تۇراتتــى  يهمـامهدە  ئىـسىملىك ئايـال      زەرقـا ئهرەبلهر ئارىسىدا كـۆزى ئۆتكۈرلـۈكته نـام چىقارغـان           
دەپ ئاتالغــان زېمىــن  » ئهرەب يېــرىم ئــارىلى «مانــا بــۇ تېررىتـورىيـــه ئىـچىـدىكـــى    . دەپمــۇ ئاتىـــالتتى » ئهرۇز«

ــلهرگ  ــز مــۇھهممهد   . ه مهنــسۇپ زېمىــن ئىــدى قهدىمــدىن تارتىــپ ئهرەب پۈتــۈن كائىناتنىــڭ پهخــرى پهيغهمبىرىمى
ئهلهيهىسساالم مانا بۇ ئهرەب يېرىم ئارىلىنىڭ مهشهۇر شهھىرى مهكـكه مـۇكهررەمهدە تۇغۇلغـان ۋە قىرىـق يېـشىدا                   

ون ئـۈچ يىـل      بۇ زات پهيغهمبهر بولغانـدىن كېـيىن مهككىـدە يهنه ئـ           . پهيغهمبهرلىك ۋەزىپىسىگه مۇشهررەپ بولغان   
گه ) يهنـى مهدىـنه  مـۇنهۋۋەرە      (شهھىرىگهتۇرۇپ، ئاندىن ھىجازنىڭ مهشهۇر شهھهرلىرىدىن بىرى بولغان يهسرىب         

  .ھىجرەت قىلغان

  ئهرەبلهرنىڭ تۈرلىرى

ۋە » بائىـدە «ئهرەبـلهر   . نىـڭ ئهۋالدلىرىـدۇر   » سـام «ئهرەبلهر نۇھ ئهلهيهىسساالمنىڭ ئوغۇللىرىدىن بىـرى بولغـان         
 قهدىمكــى زامانــدا ھــاالك بولــۇپ، تــارىخ بهتلىرىــدە پهقهتــال  —بائىــدە .  ئىككــى تــۈرگه ئايرىلىــدۇدەپ» بــاقىيه«

  :تۆۋەندە بۇالرنىڭ ئىچىدىكى مهشهۇر قهبىلىلهرنى بايان قىلىپ ئۆتىمىز. ناملىرى قالغان ئهرەبلهرنى كۆرسىتىدۇ
ۋەتىنـى يهمهنـدىكى ئهھقـاپ دېـگهن جـاي          دېگهن بىر قهبىـله بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ         » ئاد قهبىلىسى «بۇالرنىڭ ئىچىدە   

ــدى ــۇ        . ئى ــۇالر ب ــدە، ئ ــپ ئهۋەتكهن ــبهر قىلى ــۇد ئهلهيهىســساالمنى پهيغهم ــا ھ ــالالھ ئۇالرغ ــابى ئ ــار  جان ــى ئىنك زاتن
بولۇپ، ئۇالرنىـڭ ۋەتىنـى ھىجـر دېـگهن جـاي           » سهمۇد قهبىلىسى «يهنه بىرى     .  ھاالك قىلىنغان  قىلغانلىقى ئۈچۈن 

ئـۇالر بـۇ زاتنـى ئىنكـار     . ھ ھهزرىتى سالىه ئهلهيهىسسالمنى پهيغهمـبهر قىلىـپ ئهۋەتـكهن       ئۇالرغا جانابى ئالال  . ئىدى
بولــۇپ، ئــۇالر ئۇممــان بىــلهن ئهھقــاپ » ئــۇمهيم قهبىلىــسى«يهنه بىــرى . الرمــۇ ھــاالك قىلىنغــانقىلغــانلىقتىن ئۇ
ر يهسـرىب ئهتراپلىرىـدا   بولـۇپ، ئـۇال  » ئۇبهيـل قهبىلىـسى  «نه بىـرى  يه.  ئابـار سهھراسـىدا ياشـايتتى     ئوتتۇرىسىدىكى

يهنه بىـرى   . بولـۇپ، ئـۇالر يهمامــه دېـگهن يهردە ياشـايتتى          » تهمىـم ۋە جـۇدەيس قهبىلىـسى      «يهنـه بىــرى   . ياشايتتى
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، ھىجـاز، نهجـدە، تهھـامه، تهيمـائ، بهتـرا ۋە پهلهسـتىن قاتـارلىق يهرلهردە                 ئۇممـان بولۇپ، ئۇالر   » ئىملىق قهبىلىسى «
 بهنى ئىسرائىل ئۇرۇش قىلىشتىن قورققـان ۋە قۇرئـان كهرىمـدە            ىقهۋملهيهىسساالمنىڭ  ھهزرىتى مۇسا ئه  . ياشايتتى

شـۇنىڭدەك قۇرئـان كهرىمـدە تىلغـا ئېلىنغـان          .  ئـادەملهر ئهنه شـۇالر ئىـدى       لىكىبهسـت دەپ ئاتالغان   » قهۋمزالىم  «
مهكـــكه . تىبولـــۇپ، ئــۇالر يهمهنـــدە ياشـــايت » جۇرھـــۇم قهبىلىـــسى«يهنه بىــرى  .  ئىـــدىدىنقهۋمـــ شـــۇ ۇتمۇجــال 

مۇكهررەمهگه كۆچۈپ كېلىپ ئىسمائىل ئهلهيهىسساالم بىلهن قۇدا بولغان قهبىله مهزكۇر جۇرھـۇم قهبىلىـسىدىن              
ئۇالرنىڭ ئىچىدىن يهمهنـدە ھـاالك بولغـانالر بىرىنچـى جۇرھـۇم، مهكـكه مـۇكهررەمهگه                .  ئادەملهر ئىدى  قېپقالغان

يهنه بىـرى  .   بولغانالر ئىككىنچـى جۇرھـۇم دېيىلىـدۇ       قانتۇغكۆچۈپ كېلىپ ھهزرىتى ئىسمائىل ئهلهيهىسساالمغا      
ئهرەبــى بائىــدە مانــا مۇشــۇ ســهككىز . بولــۇپ، ئــۇالر يهمهننىــڭ ۋەبــار دېــگهن يېرىــدە ياشــايتتى» ۋەبــار قهبىلىــسى«

  .قهبىلىدىن ئىبارەتتۇر
بهنـى قهھتـان   . لىـرى بىرى بهنى قهھتـان، يهنه بىـرى بهنـى ئهدنـان قهبىلى    : نىدۇئهرەبى باقىيه ئىككى قىسىمغا بۆلۈ 

قهبىلىسى ئهرەبلهرنىڭ بوۋىلىرى بولۇپ، بۇالرنىڭ نهسهبىگه ھېچ يـات مىلـلهت ئارىلىـشىپ قالمىغـان سـاپ ئهرەب                  
.  زامـانالردا يهمهن زېمىنىـدا تـۇراتتى       ئاۋۋالقىبهنى قهھتان قهبىلىسى    . دېيىلىدۇ» ئهرەبۇلئارىبه«بولغانلىقتىن ئۇالر   

 ئاۋات بولـۇپ، دۇنيانىـڭ      پهۋقۇلئاددەى سهبهئنىڭ دەۋرىگه كهلگهندە يهمهن زېمىنى       بۇالرنىڭ نهۋرىلىرى بولغان بهن   
كېـيىن سـۇ    . دەپ ئاتالغان مهشهۇر توسما شۇالر تهرىپىدىن قۇرۇلغـان ئىـدى         » سهددى مهئرەب «. دېيىلهتتىجهننىتى  

. مهجبــۇر بولغــان بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ كۆپىنچىــسى ۋەتىنىنــى تاشــالپ كېتىــشكه  خــارابئــاپىتى ۋەقهســىدە بــۇ توســما  
ــسىدۇر        ــسان قهبىلى ــسمى غهس ــكه كــۆچكهن قى ــام تهرەپ ــدىن ش ــڭ ئىچى ــپ كهتكهنلهرنى ــى تاشــالپ چىقى . ۋەتىنىن

مهكــكه . ھىراتقــا كــۆچكهنلىرى لهخمــى قهبىلىــسىدۇر . يهســرىبكه كــۆچكهنلىرى ئهۋس ۋە خهزرەج قهبىلىــسىدۇر 
  .  كىندى قهبىلىسىدۇرنهجدىگه كۆچكهنلىرى. مۇكهررەمهگه كۆچكهنلىرى خۇزائه قهبىلىسىدۇر

. دېـگهن بولىـدۇ   » ئهرەبلهشكهن ئهرەبـلهر  «بۇنىڭ مهنىسى   . دەپ ئاتىلىدۇ » ئهرەبۇلمۇستهئرەبه«ئهدنان ئهرەبلىرى   
مهئـدىنىڭ نىـزار ۋە قهيـس       . ئهدناننىڭ مهئدى ۋە ئهككه ناملىق ئىككى ئوغلى بولۇپ، نهسلى كـۆپرەكى مهئدىـدۇر            

نىـزاردىن تارقالغـان    . ۆپىنچه ئهرەب قهبىلىلىـرى  نىـزاردىن تارقالغـان        لـېكىن كـ   . ئىـدى  ناملىق ئىككى ئـوغلى بـار     
قۇزائه قهبىلىـسى مهزكـۇر   . ، ئهياد ۋە ئهنمار قاتارلىقالردۇر  هرەبىئقۇزائه، مۇزەر،   : قهبىلىلهر بهش قهبىله بولۇپ، ئۇالر    

 ياشـىغان بولـسىمۇ، كېـيىن    قهبىلىلهر بىلهن خۇددى بىر قهبىلىدەك ئارىلىشىپ ئىتتىپاق ئۆتۈپ، تهھامه ۋە ھىجـازدا          
، بىــرنهچچه تهرەپــكه كۆچۈشــكه تۇغۇلــۇپ ھهمــدە ئارىــسىدا پىتــنه ـ ئىغــۋا   الر كۆپىيىــپ زېمىنلىــرى تــار كېلىــپبــۇ

قـۇزائه قهبىلىـسى بىـر      . ئۇالر ئىچىدە ھهممىدىن ئىلگىرى كۆچكهن قهبىله قۇزائه قهبىلىسى ئىـدى         . مهجبۇر بولدى 
تهيىـم بهھـرەينگه، تهزىـد ئىبنـى ھـالۋان ئىـراق            .  ئورۇنالشـقان ئىـدى    رزدەتهنهچچه نهسىلدىن ئىبارەت بولـۇپ، شـۇ        

. زېمىنىدىكى ئهبقهر ناملىق يهرگه، سهلىخ شام ۋە پهلهستىن تهرەپـلهرگه، ئهسـلهم نهجـدە تهرەپـلهرگه ئورۇنالشـتى             
لگىــرى نــوھ ئىته. بــۇ قهبىلىــلهر ئىلگىــرى ۋادىلقــۇرا دېــگهن جايغــا ئورۇنلىــشىپ، كېــيىن نهجدىــدە مۇقىمالشــتى  

يهئـال ۋە بهھـرا     . رەببـان ئىبنـى ھـالۋان شـامغا ئورۇنالشـتى         . رەگه ئورۇنلىـشىپ دۆلهت قـۇردى     بهھرەينگه، كېيىن ھى  
قۇزائهنىــڭ شــۇ تهرىقىــدە .  بىــلهن مهدىــنه ئارىــسىدىكى بىــر جايغــا ئورۇنالشــتىتهيمــائئىلگىــرى يهمهنــگه كېــيىن 

ئهنمار ئىككى قهبىـله بولـۇپ، بىـرى سـاھهيله،          . ا كېرەك تارقىلىپ ئورۇنلىشىشى مىالدىنىڭ باشلىرىدا بولغان بولس     
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گه لىسى ئىراق تهرەپـلهرگه ئۆتـۈپ كـۇپى       ئهيياد قهبى . بۇالر سىرۋات تاغلىرىغا ئورۇنالشتى   . يهنه بىرى جۇسئۇم ئىدى   
. كېـيىن پارسـالر بىـلهن بولغـان ئۇرۇشـتا مهغلـۇپ بولـۇپ، شـام تهرەپـكه كۆچـۈپ بېرىـپ ئورۇنالشـتى                       . ئورۇنالشتى

مهشــهۇرلىرى .  ئىبــارەتتۇرنهســهبتىن بولــسا مهئــدى قهبىلىلىرىنىــڭ كاتتىلىرىــدىن بولــۇپ، بىــر قــانچه       هرەبىــئ
بـۇالردىن ئابـدۇلقهيس بهھـرەينگه،      . ئابدۇلقهيس، بهكىر، تهغلهپ، غۇررە، زەبىئه، نهمىر ۋە ئـۇقهيله قاتـارلىقالردۇر          

. تهرەپـلهرگه ئورۇنالشـتى    شـام     نهمىـر ۋە ئـۇقهيله      تهرەپـلهرگه،  بهكىر، غۇررە، زەبىـئهلهر يهمـامه، بهھـرەين ۋە ئىـراق          
 بىــر نهچــچه ه ئوخــشاشهگبۇالرمــۇ رەبىــئ. اتتىلىرىــدىن ئىــدىنىــڭ كه ئوخــشاش مهئــدى  قهبىلىلىرىكرەبىــئ مــۇزەر

قهبىلىدىن ئىبارەت بولۇپ، قهيس، ئهيالن قهبىلىلىرىدەك بۈيـۈك بىـر قىـسىم قهبىلىـلهر نهجـدى تهرەپـلهرگه، يهنه                   
ــسمى ھهۋاز  ــر قى ــتى    بى ــا ئورۇنالش ــپ ئهتراپلىرىغ ــاز ۋە تائى ــاس، زىلهىج ــۇنهين، ئهۋت ــن، ھ ــان  . ى ــدۇپتىن تارالغ جۇن

 يهمـامه بىـلهن ھىجىـر ئوتتۇرىـسىغا،         ئقهبىلىلهردىن مهرىنه قهبىلىسى ھىجازدا رىزۋا تاغلىرىغا، تهمىـم بىـلهن سـهبه           
مــۇدرىكتىن تارالغــان . الشــتىبهنــى ســهئددىن بهزىــسى بهھــرەين تهرەپــلهرگه، بهزىــسى ئۇممــان تهرەپــلهرگه ئورۇن 

يهنـى  ( ئهتراپىغـا، پىهـرى   ھۇزەيلنىـڭ ىبنـى مۇدرىـك     ىلىسى سىرۋات تاغلىرىغـا، خـۇزەينه ئ      قهبىلىلهردىن ھۇزەيل قهب  
 ئهلهيهىسـساالم پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى مۇھهممهد    . قهبىلىسى مهككه مۇكهررەمهنىڭ ئۆزىگه ئورۇنالشتى    ) قۇرەيش

بولۇپ، ئۆزىنىڭ ياخشى سۆزلىرى ۋە گۈزەل ئهخالقـى بىـلهن ئىنـسانالرنى ئىـسالم      قهبىلىسىدىن قۇرەيشمانا مۇشۇ   
رى قايـسى دىنـدا     شۇڭا ئهرەبلهرنىڭ ئىسالم دىنىـدىن ئىلگىـ      . دىنىغا دەۋەت قىلىش ئۈچۈن كهلگهن مۇبارەك زاتتۇر      

  : ئىكهنلىكىنى بايان قىلىپ ئۆتۈشنى اليىق كۆردۈمۋە قايسى شهكىلدە

  ىكى ئېتىقاد ۋە دىنلىرىئهرەبلهرنىڭ جاھىلىيهتت

ــدلهر       ــدا مۇۋەھهى ــسىمۇ، ئارىلىرى ــادەت قىل ــا ئىب ــۆپلىرى بۇتق ــڭ ك ــۇچىالر  (ئهرەبلهرنى ــر دەپ تونىغ ــالالھنى بى ، )ئ
مۇۋەھهىـدلهر ئىنتـايىن ئـاز بولـۇپ، ئـۇالر ئالالھنىـڭ            .  ۋە خرىستىئانالر بـار ئىـدى      يهھۇدىيالردىنسىزالر، سابىئىلهر،   

ئــۇالر ئهرەبلهرنىــڭ .  ئىــشىنهتتىنهشــرگههنــدىن كېــيىن تىرىلىــشكه ۋە ھهشــىر ـ      ۋە بىــرلىكىگه، ئۆلگىغــابارلىق
ز ئهقلـى كۆرسـهتكهن يـول بىـلهن ئۆزىنىـڭ بىلىـشىچه بىـر ئالالھقـا ئىبـادەت                   نلىكىنى بىلگهچكه، ئۆ  زااللهتته ئىكه 

ېلىـدىغانلىقىنى  ئۇالر پۇرسهت بولـسىال باشـقىالرغا ئالالھنىـڭ بىرلىكىنـى ۋە قىيـامهت كۈنىنىـڭ چوقـۇم ك                 . قىالتتى
 ئهلهيهىســساالمالردىنئــۇالر ھهزرىتــى ئىبــراھىم ئهلهيهىســساالم ۋە ئىــسمائىل . ئاڭلىتىــپ ۋەز ـ نهســىههت قىالتتــى  

ــادەتلهرگه ئهگىــشهتتى  ــدا تــوغرا يولغــا يېتهكلىگــۈچى بىــر پهيغهمبهرنىــڭ    . قالغــان ياخــشى ئ شــۇنداقال، پــات ئارى
، ۋەرەقه ئهلئهيـادى  ئىگه بولغان قهيـس ئىبنـى سـائىدە       سهۋىيىگهرى  باالغهت ۋە پاساھهتته يۇقى   . كېلىشىنى كۈتهتتى 

، سـۇۋەيد ئىبنـى   سـهلهت  ئهبـى  ئىبنـى  دامىيه سهلما، ئهبى ئىبنى  زۇھهيرئىبنى نهۋپهل، زەيد ئىبنى ئهمر ئىبنى نهۋپهل،        
 ئهبـۇ قهيىـس   ،ئهلجهھهمـى  جۇنـدۇپ  ئىبنـى  ئـۇمهير ، ئهلئهيادى زۇھهير ئىبنى   سهلهمه ئىبنى   ۋەكى،  ئامىرىلمۇستهلقى

ــامىر ئىبنــى ئهبــى ئىبنــى ســهرەمه ــۇدۋانى ئهنهس، ئ ــارلىق كىــشىلهر   دەربىلئ  ۋە خالىــد ئىبنــى ســىنان ئهلئهبهســى قات
  . ئىدىمۇۋەھهىدلهردىن

از بازىرىدا كىشىلهرگه سـۆزلىگهن بىـر نۇتقىـدا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ        كقهيس دېگهن كىشى ئۆزىنىڭ ئۇك    
ئــي قۇرەيــشلهر  «: بهيتۇلالھقــا يۆلىنىــپ تــۇرۇپزەيــد ئىبنــى ئهمىرمــۇ.  بهرگهنرەتبېــشاكېلىــدىغانلىقى ھهققىــدە 
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 دىنىغـا ئېتىقـاد قىلىـدىغان ھـېچكىم         ئهلهيهىسـساالمنىڭ ، سىلهرنىڭ ئىچىڭالردا مهنـدىن باشـقا ئىبـراھىم          گۇرۇھى
 زىكىــر رالرنىشــېئىرنىــڭ مۇۋەھهىــدلىكىگه دااللهت قىلىــدىغان بېيــت ۋە بــۇ يهردە زەيــد ئىبنــى ئهم.  دېــگهن»يــوق

  :قىلىپ ئۆتىمىز
؟ ئهگهر مىـڭ پهرۋەردىگارغـا ئىبـادەت قىلىنىـدىغان          پهرۋەردىگـارغىمۇ  يـاكى مىـڭ        قىالمـتىم بىر ئالالھقا ئىبـادەت     «

  »  ؟تۈگىمهمدۇ بۇزۇلۇپبولسا دۇنيا ئىشلىرى قااليمىقانلىشىپ، بۆلۈنۈپ، 
  : يهنه بىر شېئىرىدا

  » .، جااللهتلىك كىشى شۇنداق قىالاليدۇالت ۋە ئۇززا ناملىق بۇتالرنى تاشلىدىم«
  : شېئىرىدايهنه بىر 

  » .مهن ئۇززا ۋە ئۇنىڭ ئىككى قىزىغا ئىبادەت قىلمايمهن ۋە بهنى ئهمرىنىڭ ئىككى ئۆيىنى زىيارەت قىلمايمهن«
  : يهنه بىر شېئىرىدا

دا پهرۋەردىگـار ئىـدى، ئهمـدى       غهنهم ئىسىملىك بۇتقا ئىبادەت قىلمايمهن، بۇ بۇتالر بىزلهرگه ئهقلىمىـز ئـاز چاغـ             «
  » .مهن ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلمايمهن

  : يهنه بىر شېئىرىدا
نى  تاشـاليدىغان نهرسـىلهر بـار، ئـۇ نهرسـىلهر         قـا تهئهججۈپكـېچه ۋە كۈنـدۈزدە ئهقىلنـى         قىلـدىم،    تهئهججۈپمهن  «

  » .چۇق بولغان كىشىلهر تونۇيااليدۇئهقىل كۆزى ئو
  : يهنه بىر شېئىرىدا

 پهرۋەردىگـار مېنىـڭ   مهغپىرەتلىـك  ئىبـادەت قىلىـمهن، تـاكى      تهقهددەسـكه  ۋە تائـاال ەردىگارىم رەھمـان    لېكىن پهرۋ «
  » .گۇناھىمنى مهغپىرەت قىلغاي

  : يهنه بىر شېئىرىدا
 مۇھـاپىزەت قىلـساڭالر ھـاالك       تهقۋاسـىنى  مۇھاپىزەت قىلىڭالر، ھهر ۋاقىـت ئـۇ زاتنىـڭ           تهقۋاسىنى تائاالنىڭئالالھ  «

  » .بولمايسىلهر
  : يهنه بىر شېئىرىدا

 قىزىـق  كۆرىـسهن، ئۇالرنىـڭ مهنزىلـى جهننهتتـۇر، كاپىرالرغـا            مـۇتتهقىلهرنى ياشالرنى ۋە   ! مۇخاتهپيهنى سهن ئى    «
  » .ئوت باردۇر

  : يهنه بىر شېئىرىدا
ــ    « ىن ئــاجىز كېلىــدىغان نهرســىلهرگه    كۆتۈرۈشــتدىن كېــيىن، ئــۇالر كاپىرالرغــا دۇنيــادا رەســۋالىق بــار، ئۆلگهن

  » .ىدۇقيولۇ
دېمهك زەيدنىڭ مۇۋەھهىدلىكىگه ۋە ئۆلگهنـدىن كېـيىن تىرىلىـشنىڭ ھهقلىقىـگه دااللهت قىلىـدىغان بۇنىڭـدىن          

زۇھهيـر ئىبنـى   .  يازغـان تمۇ ئـاخىرەت ھهققىـدە كـۆپ شـېئىر     ئۇمهييه ئىبنى ئهبى سهله   . باشقا نۇرغۇن شېئىرلىرى بار   
 بېيىـتالر  ئىسپاتاليدىغان   مۇۋەھهىدلىكىنىئۇنىڭ  ) ىرىداكهبىگه ئېسىلغان شېئىرل   (مۇئهللهقهسىدەئهبى سهلمانىڭ   

پۈتـۈن كائىنـات ۋە     . ئهمما دىنسىزالر ئـالالھنى ۋە ئۆلگهنـدىن كېـيىن تىرىلىـشنى ئىنكـار قىالتتـى              . ئۇچرايدۇكۆپ  
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 ـ ئـايىتى نازىــل    24 سۈرىـسى  جاسـىيه ئۇالر ھهققىدە قۇرئـان كهرىمنىـڭ   . ھادىسىلهرنى تهبىئهتكه نىسبهت بېرەتتى
ھايــات دېــگهن پهقهت ‹): مهت كــۈنىگه ئىنكــار قىلغــۇچىالريهنــى قىيــا(ئــۇالر «: دېيىلىــدۇلــۇپ، ئۇنىڭــدا مۇنــداق بو

 ›ماننىــڭ ئۆتىــشى بىــلهن يــوق بــولىمىزپهقهت زا. ئــۆلىمىز) يهنــى تۇغــۇلىمىز(دۇنيــادىكى ھايــاتىمىزدۇر، تىرىلىمىــز 
  ».دەيدۇ

 دىنىنى قوبۇل قىلغـان ئهرەبلهرنىـڭ كۆپىنچىـسى         يهھۇدىي. ئهمما يهھۇدىيلىق ئهرەبلهردە ئانچه كۆپ ئهمهس ئىدى      
.  بـار ئىـدى  تـوال  ئـاز ـ   قهبىلىلىرىـدىمۇ ئۇنىڭدىن باشقا كهنـانه، كىنـدى ۋە بهنـى ھـارىس     . يهمهن ئهرەبلىرى ئىدى

  .كېرەكئۇالرغا يهھۇدىي دىنى يهسرىب ۋە خهيبهر يهھۇدىيلىرىدىن ئېقىپ كىرگهن بولسا 
 ئهرەبلىـرى تامـامهن خرىـستىئان بولـۇپ،         تهغـلهپ بهنـى   .  قارىغاندا كۆپرەك ئىدى   الرغايهھۇدىيئهمما خرىستىئانالر   

، غهسـسان ۋە قـۇزائه      رەبىـئ ئۇنىڭدىن باشـقا    .  نۇرغۇنلىغان ئهرەبلهر خرىستىئان دىنىنى قوبۇل قىلغان ئىدى       ھىرەدە
  . خرىستىئانالر كۆپ ئىدىقهبىلىلىرىدىمۇ

ئۇالرنىــڭ بۇتالرغــا ئىبــادەت قىلغــانلىقى . الرغــا ئىبــادەت قىالتتــىئهرەبلهرنىــڭ كــۆپ قىــسمى مۇشــرىك بولــۇپ، بۇت
ئۇالرمــۇ بــارلىق . ئۇالرنىــڭ بــۇتالرنى ئــالالھ بىــلهن تهڭ  كــۆرۈپ، يــاراتقۇچى دەپ تونۇغانلىقىــدىن ئهمهس ئىــدى  

اليىـق زات     قىلىنىـشقا شـۇنداقال، ئـۇنى ئىبـادەت       . كائىناتنى ياراتقۇچى، باشقۇرغۇچى ئالالھنىڭ بارلىقىغا ئىشىنهتتى     
ــۇيتتى ــڭ       . دەپ تونـ ــلهن بىزنىـ ــالالھ بىـ ــۇالر ئـ ــتۇرىدۇ، ئـ ــا يېقىنالشـ ــى ئالالھقـ ــا بىزنـ ــۇ بۇتالرغـ ــۇالر ئـ ــېكىن ئـ لـ

ئهگهر ئـــۇالردىن «: رئـــان كهرىمـــدىكى لوقمـــان سۈرىـــسىنىڭقۇ.  دەپ ئېتىقـــاد قىالتتـــىۋاســـىتهئوتتـــۇرىمىزدىكى 
 ـ  25دېـگهن  » جـاۋاب بېرىـدۇ  دەپ » ئـالالھ «ته ئـۇالر   دەپ سورىساڭ، ئهلۋەت›نى ۋە زېمىننى كىم ياراتتى؟ئاسمانالر‹

ئــالالھ «ئــۇالر بــۇتالرنى .  ئۇالرنىــڭ يــاراتقۇچى بىــر ئالالھنىــڭ بارلىقىغــا ئىــشىنىدىغانلىقىنى ئىــسپاتاليدۇ ئــايىتى
ڭ مانا شـۇ سـهۋەبتىن ئۇالرنىـ      . دەپ ئوياليتتى » ئالدىدا بىزگه شاپائهت قىلىدۇ، ئۇالردىن بىزگه پايدا، زىيان كېلىدۇ        

ئۇالرغـا يېقىنلىـشىش ئۈچـۈن ئۇالرغـا        . يىغـالپ يـالۋۇرۇپ، ھـاجهتلىرىنى سـورايتتى       . ئالدىغا بېرىپ سـهجدە قىالتتـى     
ئـۇالر ھهققىـدە   .  تهيىنلهيتتـى ئۇالرنى ئاسراپ قارايدىغان مهخـسۇس خىزمهتچـى   . ۇزاليتتىئاتاپ قوي، كاال، تۆگه بوغ    

  .هزى نهرسىلهرنى ھارام قىالتتىئۇالرنىڭ رىزاسى ئۈچۈن ئۆزلىرىگه ب. سهدىقه قىالتتى
 ـ ئايىتىـدە مۇنـداق    18ىـسى  ئالالھ تائاال مۇشرىكالرنىڭ بۇ قىلمىشىنى پاش قىلىپ قۇرئان كهرىمنىـڭ  يۇنـۇس سۈر  

يهنـى  (بـۇالر  ‹هيـدىغان نهرسـىلهرگه چوقۇنىـدۇ،    ئۇالر ئالالھنى قويۇپ، ئۆزلىرىگه پايـدا ـ زىيـان يهتكۈزەلم    «:دەيدۇ
 ـ ئايىتىـدە مۇنـداق    3 يهنه زۇمهر سۈرىسىنىڭ ».دېيىشىدۇ ›گاھىدا بىزگه شاپائهت قىلغۇچىالررئالالھنىڭ دە) بۇتالر
 بىزنـى   ئۇالرنىـڭ بىزنىـڭ ئۇالرغـا چوقۇنۇشـىمىز پهقهت        ‹ بۇتالرنى ھىمايىچى قىلىۋالغانالر  ئالالھنى قويۇپ،   «: دەيدۇ
نــدىن ن پهيغهمبىرىمىــزگه ۋە ئۆلگهئهرەب مۇشــرىكلىرى ئاساســه» . دەيــدۇ›الھقــا يېقىنالشتۇرۇشــى ئۈچۈنــدۇر ئال

بىــزگه ئوخــشاش يهپ، ئىچىــدىغان ئىنــساننىڭ پهيغهمــبهر بولــۇپ كېلىــشى  « ۋە كېــيىن تىرىلىــشكه ئىــشهنمهيتتى
  .دەپ قارايتتى» بۇ مۇمكىن بولمايدىغان ئىش«ئۆلگهندىن كېيىن تىرىلىشكه قارىتا  . دەيتتى» يىراق ئىش

 ، ئــۇالر يــاراتقۇچى ئىككــى، يهنــى    بىــر قىــسىم ئهرەبــلهر بولــۇپ   اندېيىلىــدىغ» ســهنهۋىلهر«ئهرەبــلهر ئىچىــدە  
ــى        ــاد قىالتت ــار دەپ ئېتىق ــالھ ب ــى ئى ــاراتقۇچى ئىكك ــانلىقنى ي ــاراتقۇچى ۋە يام ــشىلىقنى ي ــشىلىق  . ياخ ــۇرنى ياخ ن

بۇالرنىـــڭ ھهر ئىككىـــسىنى قهدىـــم ۋە ئهزەلىـــي دەپ  . قىلغـــۇچى، زۇلمهتنـــى يامـــانلىق قىلغـــۇچى دەپ ئـــوياليتتى 
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 تهدبىردىمـۇ بولمىغانـدەك، ئىـش ۋە       سـۈرەتته ۋە شـهكىلدە ئوخـشاش         ئـۇالر «: مهشـهۇر شـائىر مـۇتهنهببى     . ىئوياليتت
 ھـېكمهت، پايـدا ـ مهنـپهئهت ۋە     ،نۇر كۆرۈنۈشته كۆركهم ۋە چىرايلىـق بولغانـدەك  .  دەپ قارايتتى»ئوخشاش ئهمهس

ئهممــا زۇلــمهت دەل نۇرنىــڭ  . يــدۇپۈتــۈن ياخــشىلىق شــۇ نــۇردىن ھاســىل بولىــدۇ، ئۇنىڭــدىن ئهســال زەرەر كهلمه  
ھهپتىـدە بىـر كـۈننى روزا تۇتـۇپ     .  دېگهن ئېتىقادتا ئىـدى ،ئهكسىچه بولۇپ، پۈتۈن يامانلىق شۇ زۇلمهتتىن كېلىدۇ    

ىبـادەت  ئۆتكۈزۈش، ھېچ بىر جان ئىگىسىگه ئازار بهرمهسلىك، بۇالرنىـڭ يـولى بولـسا، يالغـان سـۆزلهش، بۇتالرغـا ئ                   
ئـۇالر  .  قىلىشتهك ناچـار ئىـشالردىن يىـراق بولـۇش ئۇالرنىـڭ كـۆز قارىـشى ئىـدى                 رىلىققىلىش، زىنا قىلىش ۋە ئوغ    

ــا ــي         زاھىتلىقت ــڭ دىنى ــلىق ئۇالرنى ــوزۇق ساقلىماس ــارتۇق ئ ــۈكتىن ئ ــر كۈنل ــا بى ــۇپ، ھهتت ــدا بول ــڭ ئالدى  ھهممىنى
  .ئهھكاملىرىنىڭ بىرى ئىدى

 قاتارلىق يۇلتۇزالرغـا ۋە ھهمهل، سـهۋر،   زۇھهلى،  ، مۇشتهر مهرىخ، زۆھرە، شهمس،    ئهتارۇد قهمهر،   ىقهۋمسائىبه  ئهمما  
 ئىبـادەت  ابۇرۇجقـ  قاتارلىق ئون ئىككـى  تھۇدەلۋە، ،  جۇدى، مىزان، ئهقرەب، قهۋس،     سانبۇله، سهرەتان، ئهسهد،    جهۋزا

 قهۋمىمــۇھهزرىتــى ئىبــراھىم ئهلهيهىســساالمنىڭ .  بىرىــدۇرقهۋملهرنىــڭبــۇالر بــۇرۇن ئــۆتكهن قهدىمىــي  . قىالتتــى
 ۋە  سـابىئىلهر لـېكىن   . ئهرەبلهرنىـڭ ئىچىـدىمۇ بۇالرنىـڭ دىنىغـا ئېتىقـاد قىلىـدىغانالر بـار ئىـدى               .  ئىـدى  هرسابىئىل

بۇنىڭـدىن باشـقا ئوتقـا، كـۈنگه، ئايغـا، يۇلتۇزالرغـا ئىبـادەت              .  ئىـدى  راق ئاز  باشقا پىرقىلهرگه قارىغاندا   سهنهۋىلهر
ــدى   ــار ئى ــدىغانالرمۇ ب ــڭ   . قىلى ــاال ئهرەبلهرنى ــالالھ تائ ــى«ئ ــدىغانلىقىنى     » ئراش ــادەت قىلى ــا ئىب ــسىملىك بۇتق ئى

ــئهي ــڭ  ى ــان كهرىمنى ــمبلهپ، قۇرئ ــسىنهج ــدۇ   ـ ئا   49 نىڭ سۈرى ــداق دەي ــدە مۇن ــالالھ «: يىتى ــىئرائ ــڭ  ش يۇلتۇزىنى
  ».ىدۇرپهرۋەردىگار

 ئهنه شۇنداق چېچىلىـپ كهتـكهن  . ئهرەبلهرنىڭ جاھىلىيهت دەۋرىدىكى دىنلىرى مانا شۇنداق ھهر خىل دىنالر ئىدى 
 ئىسالم دىنى ئهتراپىغا تـوپالش ئۈچـۈن جانـابى           بىر دىن، يهنى   ئۈممهتلهرنى يۈزىدىكى   ئۇممهتنى، بهلكى پۈتۈن يهر   

ئالالھ ھهزرىتى مـۇھهممهد ئهلهيهىسـساالمنى ئهۋەتىـپ، ئـۇ مۇبـارەك زاتقـا مـۇقهددەس كىتـابىمىز قۇرئـان كهرىمنـى                      
  .چۈشۈردى

جهنـدەل دېـگهن جايـدا بولـۇپ،     دەۋمهتۇلئـۇ بـۇت    . گهن بۇت ئىدى  دې» ۋەد«ئهرەبلهرنىڭ مهشهۇر بۇتلىرىنىڭ بىرى     
بـۇ ھۇزەيـل    . بولۇپ، بـۇ بـۇت يهنبـۇئ دېـگهن جايـدا ئىـدى             » سۇۋائ«يهنه بىرى   .  قهبىلىسىنىڭ مهبۇدى ئىدى   كهلب

بولـۇپ، بـۇ بـۇت يهمهنـدە ئىـدى ۋە يهمهنلىكلهرنىـڭ مهبـۇدى               » يهغـۇس «يهنه بىـرى    . قهبىلىسىنىڭ مهبۇدى ئىـدى   
بـۇ ھهمهدان ئهرەبلىرىنىـڭ مهبـۇدى       .  يـېقىن بىـر جايـدا ئىـدى        سـهنئاغا بولۇپ، بـۇ بـۇت      » يهئۇق«نه بىرى   يه. ئىدى
بـۇ بهش بـۇت     . بـۇ بـۇت يهمهنـدە بولـۇپ، ھىمـيهر قهبىلىلىرىنىـڭ مهبـۇدى ئىـدى               . ئىـدى » نهسر«يهنه بىرى   . ئىدى

بـۇ  . ئىـدى » مهنـات « بۇتنىڭ ئىســمـى يهنه بىر.  ـ ئايىتىدە بايان قىلىنىدۇ 23 سۈرىسىنىڭ نۇھقۇرئان كهرىمدىكى 
بـۇ  . ئىـدى » الت«يهنه بىـرى   . بۇت قىزىل دېڭىزنىڭ بويىدا بولۇپ، ئهۋس ۋە خهزرەج قهبىلىلىرىنىڭ مهبۇدى ئىـدى           

بۇ بۇت تۆت چاسـا تاشـتىن ياسـالغان بولـۇپ، كهڭـرى بىـر              .  قهبىلىسىنىڭ مهبۇدى ئىدى   سهقىپ بولۇپ،   تائىپتابۇت  
 دېـگهن جايـدا ئهتراپـى ئـاي شـهكلىدە قىلىـپ             نهخـله بـۇ بـۇت     . ئىدى» ئۇززا«هنه بىرى   ي. ئۆيگه تىكلهنگهن ئىدى  

پۈتـۈن ئهرەبـلهر بـۇ ئـۈچ بـۇتنى          .  ۋە بهنى كهنانه قهبىلىلىرىنىڭ مهبۇدى ئىـدى       قۇرەيشئورالغان بىر دەرەخ بولۇپ،     
ئــۇززا ). نىڭــدىن پــاكتۇرئــالالھ بۇ(دەپ ئېتىقــاد قىلىــپ، ئــۇالرنى ئىنتــايىن ھــۆرمهتلهيتتى » ئالالھنىــڭ قىزلىــرى«
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ئۇنىڭغـا كـۆپىنچه    .  ئهڭ كاتتـا ۋە ئهڭ ئۇلـۇغ بـۇت ئىـدى           گۇمـانىچه دېگىنى بۇ ئۈچ بۇتنىڭ ئىچىـدە ئهرەبلهرنىـڭ         
بۇ بـۇت كهبىنىـڭ     . ئىدى» ھۇبهل«يهنه بىرى   . قۇرەيشلهر ھۆرمهت بىلدۈرۈپ، ئۇنىڭغا ئاتاپ قۇربانلىق قىلىشاتتى      

دەپ ئاتىلىدىغان ئىككـى بـۇت بولـۇپ،        »  ۋە نائىله  ئهساف«يهنه  . ۇدى ئىدى  مهب لهرنىڭقۇرەيشئىچىدە بولۇپ، ئۇمۇ    
 قهبىلىـسىنىڭ مهبـۇدى   تهيبـۇ بـۇت   . ناملىق بۇت ئىدى» فۇلۇس«يهنه بىرى . ئۇالر زەمزەم قۇدۇقىنىڭ يېنىدا ئىدى    

  . ئىدى
پ، بــۇالردىن باشــقا  كاتتــا مهبــۇدلىرى بولــۇپهۋقۇلئــاددەيۇقىرىــدا بايــان قىلىنغــان ئــون ئىككــى بــۇت ئهرەبلهرنىــڭ 

ئهرەبلهرنىڭ نهزىرىدە بۇتالرنىـڭ نهقهدەر ھۆرمهتلىـك ئىكهنلىكىنـى بىلمهكچـى          . نۇرغۇن ئۇششاق بۇتالر بار ئىدى    
 قىلىنىشتىن ئىلگىرى پهقهت كهبىنىڭ ئىچىدىال ئـۈچ يـۈز ئـاتمىش بۇتنىـڭ بـارلىقىنى             پهتهىبولغان ئادەم، مهككه    
  . ھهر بىر ئۆيدە بىردىن كىچىك بۇت بار ئىدىبۇنىڭدىن سىرت . تهسهۋۋۇر قىلسا بولىدۇ

ەبلهرنىـڭ نىكـاھ، تـاالق ۋە    دە ئهرتۆۋەنـ ئهمـدى بىـز   . مانا بۇالر ئهرەبلهرنىڭ جاھىلىيهت دەۋرىدىكى دىنىـي ئهھـۋالى    
  . ئىجتىمائىي تۇرمۇش ئهھۋالىنى بايان قىلىمىز  ئوخشاشئىددەتكه

  ددەت قاتارلىق ئىجتىمائىي تۇرمۇش ئهھۋالىىكى نىكاھ، تاالق ۋە ئى جاھىلىيهت دەۋردىئهرەبلهرنىڭ

يه ىـ ق ۋە ھهدا ـ ئانىسىغا ئهلچى ئهۋەتىپ تويلۇ  قىزنىڭ ئاتقانچه خىل بولۇپ، ئۇالرنىڭ بىرى،ئهرەبلهردە نىكاھ بىر 
 ئايال كىشىگه بىـر ئـاز نهرسـه بېرىـپ مـۇئهييهن ۋاقىـت بهلگىـلهپ، بـۇ ۋاقىـت          يهنه بىرى، . ېرىپ نىكاھىغا ئېلىش  ب

يهنه بىــرى . دەپ ئــاتىالتتى» كــاھىپايــدىلىنىش نى«يــاكى » ۋاقىتلىــق نىكــاھ«بــــۇ . ر ـ خوتــۇن بولــۇش  ئىچىــدە ئه
 يهنه بىـر خىلـى  . دېيىلهتتـى » ىكـاھى ئالماشـتۇرۇش ن «بـۇ  .  ئايالىنى باشقىالرنىڭ ئايالى بىلهن ئالماشـتۇرۇش      بولسا،

قىـزى يـاكى ئاچـا ـ سىڭلىـسىنى      ن، ئۇنىڭ بىرسى يهنه بىرسىگه قىزىنى ياكى ئاچا ـ سىڭلىسىنى بېرىش شهرتى بىله 
 مهخپىـي ھالـدا مۇناسـىۋەت       يهنه بىـر خىلـى    .  دەپ ئـاتىالتتى   »قـسىز نىكـاھ   تويلۇ«بۇ  . تويلۇقسىز نىكاھـالپ ئېلىش  

 ئۆزىنىـڭ   يهنه بىـر خىلـى  .دەپ ئاتىشاتتى» ئاشنىدارچىلىق نىكاھى«ئۇالر بۇنى . قۇرۇپ، ئهر ـ خوتۇن بولۇپ ياشاش 
 ياخـشى سـۈپهتلهرگه ئىـگه كىـشىلهردىن بىـرىگه بېرىـپ، ئۇنىڭـدىن بـاال         سـاخاۋەتتهك ق، خهيـر ـ   ى  باتۇرلۇئايالىن

ــدۇرۇۋېلىش ــۇنى . تۇغـ ــۇالر بـ ــاھى «ئـ ــۈزۈش نىكـ ــىۋەت ئۆتكـ ــسىي مۇناسـ ــشاتتى» جىنـ ــاھىلىيهتتىكى . دەپ ئاتىـ جـ
كېلىـپ بـۇ    رلىققـا   بائىسالم دىنى   .  ھهممىسى قانۇنلۇق نىكاھ ئىدى    نىكاھالرنىڭئهرەبلهرنىڭ قارىشىچه يۇقىرىقى    

  .  باشقىسىنىڭ ھهممىسىنى ھارام قىلدىخىلدىكىسىدىن بىرىنچى نىكاھالرنىڭ
 ئهرەبـلهردە غـايهت زور دەرىجىـدە كـۆپ          خىلـدىكى نىكـاھ، زىنـا ۋە پاھىـشه        يۇقىرىدا بايان قىلىنغانلىرىـدىن باشـقا       

شۇڭا ئهبـۇ   . ردا ناھايىتى كهم ئۇچرايتتى    ئايالالر ئارىسىدا كۆپ بولۇپ، ھۆر ئايالال      دېدەك هپاھىشئهمما زىنا،   . ئىدى
 قىلىنغـان كـۈنى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا بهيـئهت قىلغانـدا،             پهتهى بىنتى ئۇتبه مهككه     ھىندنىڭ ئايالى   سۇفيان

ــدا    ــدە ســۆز قىلغان ــراق بولــۇش ھهققى ــادىن يى ــز ئۇنىڭغــا زىن ــۇ ،پهيغهمبىرىمى ــا   «:ئهجهبلىنىــپ ئ ــالمۇ زىن ھــۆر ئاي
ــدۇ؟ ــورى» قىالم ــانچه    . غاندەپ س ــسىدا ئ ــلهر ئارى ــا ئهرەب ــۇنداقتىمۇ زىن ــكش ــدى ئهيىبلىنهرلى ــۇ .  ئىــش ئهمهس ئى ب

ــۈن     ــش ئۈچ ــى بىلى ــپ كهتكهنلىكىن ــز تارتى ــڭ يىلتى ــسالمنى  ،رەزىللىكنى ــڭ ئى ــۇل بهزى ئهرەبلهرنى ــداقوب  ، قىلغان
سالمدا زىنــا ۋە دېگىنىنــى ۋە بهزى قهبىلىلهرنىــڭ ئىــ» ماڭــا زىنــا قىلىــشقا رۇخــسهت بهرگىــن «،پهيغهمبىرىمىــزدىن
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ھاراقنىڭ ھارام قىلىنغانلىقى ئۈچۈن، ئىسالمنى كېچىكىپ قوبۇل قىلغانلىقىدەك ھادىـسىلهرنى تهسـهۋۋۇر قىلـساق       
 بولـۇپ، ئـۇالر ئىـشىكلىرىگه    مهۋجـۇد جاھىلىيهت دەۋرىدە پاھىشه قىلىشتا مهشهۇر بولغـان ئايـالالر          . كۇپايه قىلىدۇ 

مۇقهددەس ئىسالم دىنـى ئىنـسانالرنى بـۇ رەزىـل ئهخالقـتىن قهتئىـي              . تىمهخسۇس بايراق قاداپ نىشانه قىلىپ قويات     
ئىـسالمدا ئـۆيلىنىش ھـارام قىلىنغـان ئايـالالر         . چهكلهپ، بـۇ جىنـايهتنى ئۆتكـۈزگهنلهرگه ئېغىـر جـازا بهلگىلىـدى            

 ئـېلىش،  لېكىن ئاچا ـ سىڭىل ئىككىـسىنى بىـرگه   .  ھارام ئىدىلىيهتتىكى ئۆرپ ـ ئادەتلىرىدىمۇ ئهرەبلهرنىڭ جاھى
بـۇ قهبىـه ئـادەت    . ئاتىسى ئۆلۈپ كهتكهندىن كېيىن ئۆگهي ئانىسىنى چوڭ ئـوغلى ئېلىـشتهك ئـادەتلهر بـار ئىـدى       

ئاتىــسى ۋاپــات بولغانــدا چــوڭ ئوغــۇل ئــۆگهي ئانىــسىنىڭ ئۈســتىگه ئۆزىنىــڭ   : مۇنــۇ شــهكىلدە ئېلىــپ بېرىالتتــى 
يېڭىـدىن تـوي رەسـمىيىتى    . الى بولـۇپ قـاالتتى  شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇ ئايـال چـوڭ ئوغۇلنىـڭ ئايـ         . كىيىمىنى تاشـاليتتى  

بـۇ  . ئهگهر چوڭ ئوغلى ئالمىغان تهقدىردە باشقا ئوغۇللىرىنىڭ قايسى ئالسا بـوالتتى          . ئۆتهش كېرەك ئهمهس ئىدى   
ــوالتتى    ــرەك ب ــۆتهش كې ــوي رەســمىيىتى ئ ــدىن ت ــادەت   . چاغــدا يېڭى ــلهردە ئومۇمالشــقان  ئ ــادەت گهرچه ئهرەب ــۇ ئ ب

يامـان كۆرۈلىـدىغان     «كـاھنى   شـۇڭا ئـۇالر بـۇ نى      .  بـۇنى ياخـشى ئـادەت ئهمهس دەپ قـارايتتى          بولسىمۇ، لېكىن ئۇالر  
ئىسالمدا بۇ ئىككى ئادەتنىـڭ ھهر ئىككىلىـسى        . دەپ ئاتايتتى » يامان باال « بالىنى   تۇغۇلغان بۇ نىكاھتىن    ،»نىكاھ
ئـاتىلىرىڭالر ئالغـان   «ۋە » ىلىنــدى ئاچا ـ سىڭىلنى بىرگه ئېلىشىڭالر ھارام ق «: ، نىـسا سۈرىسىنىڭقىلىنىپھارام 

يامـان ئىـشتۇر،    بۇ ھهقىـقهتهن    . ئايالالرنى ئالماڭالر، لېكىن بۇنىڭدىن ئىلگىرى ئالغان بولساڭــالر ئهپۇ قىلىنىدۇ        
  . ـ ئايهتلىرى نازىل بولدى23  ـ 22دېگهن » !لىقتۇر، بۇ نېمه دېگهن يامان ئادەت؟ئۆچ كۆرۈلىدىغان قى

ئهممـا، ئـۇالر نىكاھىـدىكى     .  ئىـدى  جـائىز  ئهرەبلهردىمـۇ  بولغىنىدەك،   جائىزخوتۇن ئېلىش   باشقا مىللهتلهردە كۆپ    
بهزىـسى  . بهلكى ئايالالرنى شهخـسى غهرەز ئۈچـۈنال ئـاالتتى        . ئاياللىرى ئارىسىدا پهقهت ئادىل مۇئامىلىدە بولمايتتى     

ىـسىمۇ، ئۇالرنىـڭ پـۇل ـ مـاللىرىنى      ئۆز جهددى ـ جهمهتىدىن يېتىم قالغان پۇلـدار ئايـالالرنى قهلبىـدە ياخـشى كۆرم     
دىن ۋاز كېچىـپ بـۇ   مۈلكىـ  ئايالالر ئۇزاق ئۆتمهي پۈتۈن مال ـ  كهلگهن دۇچبۇ ئهھۋالغا . كۆزلهپ نىكاھىغا ئاالتتى

  .ئادەمنىڭ چاڭگىلىدىن قۇتۇلۇشقا مهجبۇر بوالتتى
ى بۇ ئـادەتنى سىـستېمىالشتۇرۇپ،      ئىسالم دىن .  ئېيتقاندا، ئهرەبلهردە بۇ ئادەت سىستېمىلىق ئهمهس ئىدى       خۇالسىلهپ

ۇالر ئارىـسىدا   ئـ . غا رۇخـسهت قىلـدى    ىزۆرۈر تېپىلغاندا ئادىل بولۇش شهرتى بىلهن بىر ئادەمنىڭ تۆت خوتۇن ئېلىش          
جانابــى ئـالالھ بـۇ ھهقتــه مۇنـداق      . بـۇيرۇدى  قېلىشتىن قورقسا، پهقهت بىـرال خوتـۇن ئېلىـشقا         ئادىللىق  قىاللماي  

ــتىم ق«: دەيــدۇ ــۇنى تهرك   ) ئۆيلىنىــپ(ىزالرغــا  ئهگهر يې ئادىــل مۇئامىلىــدە بواللماســلىقىڭالردىن قورقــساڭالر، ئ
ــپ،  ــۆزۈڭالرئېتى ــشىڭالرغا بولىــدۇ، ئهگهر       ئ ــۆتنى ئېلى ــۈچنى ۋە ت ــى، ئ ــالالردىن ئىككىن ــقا ئاي ــدىغان باش  ياقتۇرى

قــول ئاســتىڭالردىكى ئادىــل بواللماســلىقىڭالردىن قورقــساڭالر، بىــر خوتــۇن بىــلهن يــاكى   ) ئۇالرنىــڭ ئارىــسىدا(
» .بىـر خوتۇن بىـلهن كۇپـايىلىنىش زۇلـۇم قىلماسـلىققا ئهڭ يېقىنـدۇر            . چۆرىلهر بىلهن كۇپايىلهنســهڭالر بولىدۇ   

  ). ـ ئايهت3نىسا سۈرىسى (
كۆپ خوتۇن ئېلىش ئىسالمدا يولغا قويۇلغان ئىش بولسىمۇ، لېكىن ئۇ تهلهپ قىلىنغـان ئىـش بولماسـتىن، بهلكـى                   

ئىــسالم دىنــى ئومــۇمىي دىــن بولغــاچ ھهر زامانغــا ۋە ھهر ماكانغــا   . نــدا رۇخــسهت قىلىنغــان ئىــشتۇر زۆرۈر تېپىلغا
ئهگهر ئىسالم  كـۆپ خوتـۇن ئېلىـشنى بىـراقال چهكلىـگهن بولـسا ئىـدى، مۇبـادا ئهر يـاكى                      . تهتبىقالش مۇمكىندۇر 
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ازالپ كېتىـپ، ئايالالرنىـڭ يامـان       ئـۇرۇش سـهۋەبىدىن ئهرلهر ئـ      : ئايال تهرەپنىڭ بىرىدە زۆرۈرىيهت بولۇپ، مهسىلهن     
يـالى تۇغمـاس     بولۇپ، ئا  دەمنىڭ پهرزەنت كۆرۈش ئارزۇسى    ئېلىشتهك، ياكى بىر ئا    ئالدىنىيولغا كىرىپ قېلىشىنىڭ    

پهرزەنـت كـۆرۈپ، نهسـلىنى       ئاستىدا ئايالىنىڭ قوشۇلۇشى بىـلهن يهنه بىـر ئايالغـا ئۆيلىنىـپ              چىقىپ قالغان ئهھۋال  
  ، پايدىلىق، ھېكمهتلىك ياخشى ئىش ئهمهسمۇ؟ ئۇيغۇنتىگهىمهنپهئت  ئىنسانىيهساقالپ قالسا

قىسقىچه قىلىپ ئېيتقاندا، كۆپ خوتۇن ئېلىش ئىسالمدا ئالقىـشالشقا تېگىـشلىك ئىـش ئهمهس، بهلكـى ئـۇ خېلـى                    
ــايه قىلىــش ناھــايىتى مــۇھىم      ــۇپ، بــۇ شــهرتلهرگه رىئ بۈگــۈنكى . ئېغىــر شــهرتلهر بىــلهن رۇخــسهت قىلىنغــان بول

، پهقهتــال شــهھۋانىي نهپــسى يــاكى ئايــالالرنى خــارالش ئۈچــۈن خوتــۇن ئۈســتىگه خوتــۇن ئــېلىش زدىكىــدەككۈنىمى
ئىنسانىيهت دۇنياسىنىڭ يېرىمىـدىن كـۆپرەكىنى تهشـكىل قىلىـدىغان ئايـالالر            . ئىسالم ئهخالقىغا توغرا كهلمهيدۇ   

ېچقانــداق كىــشىلىك ھوقۇقىــدىن  ئــۇالر ھ.  ھــېچ بىــر ئېتىبــارى يــوق ئىــدى نهزىرىــدەتهبىقىــسىنىڭ ئهرەبلهرنىــڭ 
ئهرەبلهر ئايـالالرنى پهقهت ئهرلهرنىـڭ شـهھۋانىي نهپـسىنى قانـدۇرۇش ئۈچـۈنال يارىتىلغـان                . بهھرىمهن بواللمايتتى 
ئۇالرنىــڭ ئايالالرغــا نهقهدەر تــۆۋەن نهزەر بىــلهن قارايــدىغانلىقى ئۇالرنىــڭ ئــۆز قىزلىرىنــى . مهخلــۇق دەپ قــارايتتى

ئــۇالردا ئېــرى ئۆلگهنــدىن كېــيىن ئاياللىرىغــا مىــراس  . تۇرىــدۇ كۆرۈنــۈپ ىكلىرىدىنۋەھــشىلتىرىــك كۆمۈشــتهك 
مىراسـخورالر  .  قاتارىـدا ئىـدى  كېـرەكلهر  نهرسه ـ  ئېلىنىدىغانبهلكى ئايالالرنىڭ ئۆزى مىراس . تهقسىم قىلىنمايتتى

مىراسـنىڭ ھهممىـسى   . تىئايـالالردا بـۇنى رەت قىلىـش ھوقـۇقى بولمـايت         .  ئېلىشقا ھهقلىـق ئىـدى     مهھرىسىزئۇالرنى  
الرنىـڭ  ل ئايا،بهش ئايالنىـڭ بولۇشـى   بىـرال ۋاقىتتـا بىـر ئهرنىـڭ نىكاھىـدا ئـون ـ ئـون        . ئوغۇل بالىالرغا خاس ئىـدى 

  .كىشىلىك ھوقۇقىدىن تامامهن مهھرۇم ئىكهنلىكىنى ئىسپاتاليدۇ
، مۆمىنلهرنىـڭ ئانىـسى ھهزرىتـى     باتۇرلۇقتـا مهشـهۇر بولغـان     رلهر بىنتى ئـۇتبه، سـهلما بىنتـى ئهمـ         ھىندجاھىلىيهتته  

 ئهقىــل ـ پاراســهتته يېتىــشكهن، خهنــسا بىنتــى   تهك!) لالھ ئۇنىڭــدىن رازى بولــسۇنئــا(خهدىــچه بىنتــى خۇۋەيلىــد 
ئـۇالر ئومـۇمهن    .  بولغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇالر بهك ئاز ئىدى       مهۋجۇد شائىرلىقتا مهشهۇر بولغان ئايالالر      دەكسهخر

ئـۇالر  . ەك خاتا كۆز قاراشـنىڭ قۇربـانلىرى ئىـدى        ددېگهن»  جهھهتلهردە تۆۋەن  پىكرىي،  ئايالالر روھىي، جىسمانىي  «
ئهممـا ئىـسالم دىنـى ئـۇالرنى بـۇ       .  سـاالتتى  خاھلىـسا ،  كىيهتتـى  خاھلىـسا  خۇددى كـۆڭلهكتهك     نهزىرىدەئهرلهرنىڭ  

وقۇقالرغــــا  كــــۈنىمىزدىكى مهدەنىــــي ئىنــــسانالرنىڭ ئايــــاللىرىمۇ ئېرىــــشهلمىگهن ھ،قۇتۇلــــدۇرۇپخــــارلىقتىن 
 ئىـسالم  ھۇزۇرىـدا  شۇكى، ئايالالر ئىدارە ـ ئورگانالردا، سوت ئالدىـدا، ھهتتـا خهلىـپه     كۆرۈنۈشىبۇنىڭ . ئېرىشتۈردى

ــۇق ـ          ــۆز ھوق ــتا ئ ــگهن ئاساس ــت كهلمى ــا زى ــىقانۇنىغ ــگه   مهنپهئهتىن ــا ئى ــداش ھوقۇقىغ ــامهن قوغ ــامىئى«.  تام  ج
 سـۆزلهۋاتقاندا بىـر     نۇتـۇق  جامـائهتكه    مـۇنبهردە زرىتـى ئـۆمهر     ھه«: دېيىلىـدۇ  مۇنـداق    تادېگهن كىتاب » بايانۇلئىلمى

ئايال ئورنىدىن تـۇرۇپ، مهلـۇم بىـر مهسـىله ھهققىـدە ئـۇنى تهنقىدلىگهنـدە، ھهزرىتـى ئـۆمهر دەرھـال ئـۇ ئايالنىـڭ                          
رەت م دىنىنىـڭ ئايـالالرنى ئاسـا      ئىـسال » .سۆزىنىڭ توغرا ئىكهنلىكىنى ۋە ئۆزىنىڭ خاتاالشقانلىقىنى ئېتىراپ قىلغان       

 ئـاددىي  خهلىپىـسىنى  مهيدانىغا ئېلىپ چىققانلىقىغـا ھهزرىتـى ئـۆمهردەك پۈتـۈن مۆمىنلهرنىـڭ          ئازادلىقندانىدىن  زى
لېكىن كېيىنكىلهرنىڭ پىتنه ـ پاسات زامانىدا ئىسالمىي تهلىـم   . بىر ئايالنىڭ تهنقىد قىاللىغانلىقى روشهن دەلىلدۇر

ــ تهربىــيه يېتهرلىــك بولمىغــاچ، خــاھى ئهرلهر ب     ــ     ـ پهت ـ نومــۇس     ولــسۇن خــاھى ئايــالالر بولــسۇن، ئــۇالردىن ئىپ
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ۋە  بۇزۇقچىلىـق يـامراپ كهتـكهن    چېچىلمىغـانلىقتىن ى  ئىلىم ـ مهرىـپهت ئـۇرۇق   گۈلشهنىگهكۆڭۈل . كۆتۈرۈلگهن
  .سهۋەبتىن كېيىنكى ئۆلىماالر ئېهتىيات يولىنى تۇتۇپ، ئايالالرنى بىرئاز تىزگىنلهشنى ياخشىراق دەپ قارىغانبۇ 
ئۇرۇشـالرغا قاتنىـشىپ   . ىلىيهتته ئهرەب ئاياللىرى ئهرلهر بىلهن دائىم ئارىلىشىپ بازارالردا سودا ـ سېتىق قىالتتى جاھ

ــىتهتتى  ــداكارلىق كۆرس ــۇالر . پى ــانئ ــشااليتتى  خاھلىغ ــدا پاراڭلى ــن ھال ــلهن ئهركى ــۇال.  ئهرلهر بى ــال    ئ ردا ئهر ـ ئاي
رنىــڭ ھوقۇقىغــا رىئــايه قىلغانلىقىــدىن بولماســتىن، بهلكــى  بولماســلىقى ئۇالرنىــڭ ئايالال پهردىــشهپئوتتۇرىــسىدا

 ھهر تهرەپــكه كــۆچمهن بولــۇپ   چــۈنكى تۇرمۇشــىنى قامــداش ئۈچــۈن   . ىئۇالرنىــڭ مهدەنىيهتــسىزلىكىدىن ئىــد  
  .  بۇ ئىنسانالردا بۇنداق ئادەت يوق ئىدىيۈرىدىغان

ــادىتى  ــۆز قىزلىرىنــى تىرىــك كــۆمهتتى  ئهرەبلهرنىــڭ يهنه بىــر ئ ــۇ .  ئــۇالر ئ ــزالر  ،»ۋەئــدە«ب  تىرىــك كۆمــۈلگهن قى
زاماننىـڭ  . شـقان بىـر ئىـش ئىـدى        ئومۇمال ھهممىـسىدە  ئهرەب قهبىلىلىرىنىڭ    ۋەھشىيلىكبۇ  . دېيىلهتتى» مهۋئۇدە«

. شى بىلهن بۇ ئىش ئاستا ـ ئاستا ئازالشقا باشالپ، ئىسالم دىنىنىڭ كېلىشى بىلهن پاك ـ پـاكىزە تازىالنغانىـدى    ئۆتۈ
 ئـۇالر ئۇرۇشـخۇمار خهلـق بولـۇپ، ئۇرۇشـتا            كۆنـۈپ قېلىـشىنىڭ ئاساسـلىق سـهۋەبى،        ىيلىككهۋەھـش ئهرەبلهرنىڭ بۇ   

غالىپ كهلگهن تهرەپ مهغلۇپ بولغان تهرەپنىـڭ مـال   . ئولجا ئېلىنغان مال ـ مۈلۈكلهر بىلهن تىرىكچىلىك قىالتتى 
ل بـالىلىرىنى كىچىكىـدىنال   ئـۇالر ئوغـۇ  . ــ مـۈلكىنى بـۇالپ ـ تـاالپ، خوتـۇن ـ قىزلىرىنـى ئهسـىرگه ئېلىـپ كېتهتتـى           

شۇڭالشــقا ئوغــۇللىرى ئهســىرگه چۈشــۈپ قالــسا، بىــر ئامــال بىــلهن  . ئــۇرۇش پائــالىيهتلىرى بىــلهن تهربىيىلهيتتــى
قۇتۇاللمىغان تهقدىردىمۇ ئوغۇل بولغانلىقى ئۈچـۈن ئهسـىرگه چۈشۈشـنى ئـانچه نومـۇس دەپ       . قۇتۇالاليتتىقېچىپ  

بــۇ . يتتى بولــۇپ ئىــشلهدېــدەكلغــانلىقتىن ئهســىرگه ئېلىنغــان قهبىلىــگه  ئهممــا قىــز بــاال  ئــاجىز بو . بىلمهيتتــى
قىز بـاال دېـگهن دۈشـمهن قولىغـا         «شۇڭا ئهرەبلهر   .  ئېهتىمالدىن بهكمۇ يىراق ئىدى    دېيىشىئاقىۋەتتىن قۇتۇلىمهن   

ۇغـۇپ قالـسا،   شـۇڭا ئايـاللىرى قىـز ت   . ، دەپ ئـۇالرنى ياقتۇرمـايتتى  »چۈشۈپ قالسا ئائىلىمىزگه ئار ـ نومۇس بولىـدۇ  
بــۇ ھهقــته . بــۇنى ئهيىــب دەپ بىلىــپ، باشــقىالرغا كۆرۈنمهســلىك ئۈچــۈن بىــر مهزگىــل ئۆيــدىن تاالغــا چىقمــايتتى 

  : ـ ئايهتلىرىدە مۇنداق دەيدۇ59، 58 نىڭ سۈرىسىنهھلجانابى ئالالھ قۇرئان كهرىمنىڭ 
يهتكـۈزۈلگهن  . ئۆزگىرىـپ كېتىـدۇ   قىز تۇغقانلىق خهۋىـرى يهتكۈزۈلـسه چىرايـى         ) خوتۇنىنىڭ(ئۇالرنىڭ بىرىگه   «

ئاندىن ئۇ بـۇ نومۇسـقا چىـداپ قىزىنـى سـاقالپ       . يوشۇرۇنۇۋالىدۇ كۆرۈنمهي   ىگهقهۋميامان خهۋەردىن قورقۇپ، ئۆز     
 نـېمه دېـگهن     ھۆكـۈمى ئۇالرنىـڭ   ) شـۇ ھهقـته ئويلىنىـدۇ     (كۆمهمـــدۇ؟   ) تىرىـك (قاالمدۇ؟ ياكى ئۇنى توپـا ئاسـتىغا        

  »!؟قهبىه
 ئـارقىلىق  بوغۇزلىـۋېتىش هر قىزلىرىنى تىرىك كۆمۈۋېتىش يـاكى سـۇدا غهرق قىلىـۋېتىش يـاكى     شۇ سهۋەبتىن ئهرەبل  

ــۈرەتتى ــسه ناھــايىتى   . ئۆلت ــوغلى ئونغــا يهت ــرى ئ ــر قىالتتــى  خۇشــالبهزىلى ــى نهزى ــۇپ، ئۇالرنىــڭ بىرىن ــر .  بول نهزى
. دەتلهرگه نـارازى ئىـدى    بهزىلىـرى بـۇ ئـا     . قىلغانالرنىڭ بىرى پهيغهمبىرىمىزنىـڭ بوۋىـسى ئابـدۇلمۇتهللىپ ئىـدى         

قىزنىـڭ ئائىلىـسىگه پـۇل ـ مـال بېرىـپ، قىزنىـڭ ھايـاتىنى         . ئۇالر بۇ ئىشالرغا قارشى تۇرۇپ، يوقىتىشقا تىرىـشاتتى 
 ۋە باشـقىالرنىڭ نۇرغـۇن   ناجىه ئىبنى سهئسهئه، نۇپهيلمهشهۇر زەيد ئىبنى ئهمر، ئىبنى   . ئۇرۇناتتىساقالپ قېلىشقا   

 بىـر نهچـچه قىزنـى قۇتقـۇزۇپ         قپهزەردەمهشهۇر شائىر   . ت قىلىنىدۇ ۇپ قالغانلىقى رىۋايه  قىزالرنىڭ ھاياتىنى قۇتقۇز  
غان قىزالرنـى قۇتقۇزغـان كىـشى       بىزنىڭ ئىچىمىزدە كۆمۈلىدى   «: بىلهن پهخىرلىنىپ مۇنداق دېگهن    قالغان بوۋىسى 
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ىلىرىڭ هنمۇ ئـۇالردەك كىـش  سـ ! جهرىـر ئـى  . ئهنه شـۇالر مېنىـڭ ئاتـا ـ بـوۋىلىرىم     .  ئهمرى بـار بار، غالىپ كىشى بار،
  »؟بولسا كۆرسىتىپ باقمامسهن

  قىزالرنى تىرىك كۆمۈشنىڭ يولى

باالڭنىڭ كىيىمىنـى   «: قىز باال ئالته ياشقا كىرگهندە ئهر كىشى ئايالىغا       : ئهرەبلهردە بۇ ئادەت مۇنۇ شهكىلدە ئىدى     
ــدۈ ــۇنى  كىي ــاندۇر، مهن ئ ــنىالرنىڭكىگهقرۈپ ياس ــا وش ــپ ب ــدارچىلىققا ئېلى ــى» رىمهن مېهمان ــۇ  . دەيتت ــالبۇكى ئ ھ

بىچارە ئانـا بـۇنى دەرھـال چۈشـىنهتتى ـ دە،      . بۇنىڭدىن بورۇن سهھراغا بېرىپ، ئۇ يهرگه بىر ئازگال كوالپ قوياتتى
مهزكـۇر ئازگالغـا يېقىنالشـقاندا دادىـسى قىزىغـا          . ئامالسىز قىزىنى چىرايلىق ياسـاندۇرۇپ ئېـرىگه قوشـۇپ قويـاتتى          

قىـز ئازگالغـا قارىغـان ھامـان ئـۇنى ئارقىـسىدىن       . پ، ئۇنىڭغا قاراپ بېقىشقا بـۇيرۇيتتى ھېلىقى ئازگالنى كۆرسىتى  
بهزىلىـرى قىـزالر ئـالته ياشـقا كىرمىـسىمۇ تۇغۇلغـان            . تهتتىئۈستىگه توپا تاشـالپ كۆمـۈۋې     ئازگالغا ئىتتىرىۋېتىپ،   

نى قـاتتىق ئهيىـبلهپ، بهنـى        قىلمىـشى  ۋەھـشىي جانـابى ئـالالھ قۇرئـان كهرىمـدە ئۇالرنىـڭ بـۇ             . كۆمـۈۋېتهتتى ھامان  
  : ـ ئايىتىدە مۇنداق دەيدۇ31ئىسرائىل سۈرىسىنىڭ 

ــال « ــۇپ ب ــز،    كهمبهغهللىكــتىن قورق ــز بېرىمى ــى بى ــىلهرنىڭ رىزقىڭالرن ــڭ ۋە س ــۈرمهڭالر، ئۇالرنى ىلىرىڭالرنى ئۆلت
  :ېدى ـ ئايىتىدە مۇنداق د137 سۈرىسىنىڭ نئامئهيهنه » گۇناھتۇرئۇالرنى ئۆلتۈرۈش ھهقىقهتهن چوڭ 

مۇشــــرىكالرنى ھــــاالك قىلىــــش ۋە ئۇالرنىــــڭ دىنىنــــى     ) يهنــــى شــــهيتانالر (مۇشــــرىكالرنىڭ شــــېرىكلىرى  «
 ۋە بۇتالرغـا    ئالالھقايهنى  (قااليمىقانالشتۇرۇش ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ نۇرغۇنلىرىغا بالىلىرىنى ئۆلتۈرۈشنى، شۇنىڭدەك        

  » .چىرايلىق كۆرسهتتى) كۆرسهتكهندەكھهسسه ئايرىپ قويۇشتهك تهقسىماتنى شهيتانالر ئۇالرغا چىرايلىق 
 مـۇپتىال ئهرەبـلهردە يهنه ھـاراق ئىچىـش ئـادەتلىرى ناھـايىتى ئهۋج ئالغـان بولـۇپ، ئهر ـ ئايـال ھهممىـسى بۇنىڭغـا            

ھـاراقنى بىـراقال    .  تهبىئىـي بىـر ئىـش ئىـدى        كىنىمىزدەكئىچچاي  ئۇالرنىڭ ئىچىدە بىزنىڭ سىن   ھاراق ئىچىش   . ئىدى
ئېغىــر كهلگهنلىكــتىن، ئىــسالم دىنــى ئۇالرغــا ھــاراقنى دەرھــال ھــارام قىلمىــدى، بهلكــى بــۇ  تاشــالش ئۇالرغــا بهك 

  :ھاراق ھهققىدە ئاۋۋال. مهسىلىدە غايهت دەرىجىدە تهدرىجىي بىر تهرەپ قىلىش يولىنى تۇتتى
چـوڭ  بۇنىـڭ ھهر ئىككىـسىدە      ‹غرىـسىدا سورىـشىدۇ، سـهن ئۇالرغـا           سهندىن ھـاراق ۋە قىمـار تو      !) ئى مۇھهممهد («

»  دېگىـن  ›اھ پايـدىغا قارىغانـدا تېخىمـۇ چـوڭ        لېكىن، ئۇالردىكى گۇن  . پايدىمۇ بار ) ئازغىنا(گۇناھ ۋە كىشىلهرگه    
 ـ ئايىتى نازىل بولۇپ، بۇ ئايهت كىـشىلهرنىڭ ھـاراقتىن بىـر ئـاز ئـۆزلىرىنى تارتىـشقا        219 بهقهرەنىڭدېگهن سۈرە 
  :ئۇنىڭدىن كېيىن. سهۋەب بولدى

دېـگهن  »  نامازغـا يېقىنالشـماڭالر   بىلگىـنىڭالرغىچه  بولساڭالر، نېمه دەۋاتقىنىڭالرنـى      تر مهس ئى مۆمىنلهر، سىله  «
. بۇ ئايهت بىـلهن مۇسـۇلمانالر ئىچىـدە ھـاراق ئىچىـش ئازالشـقا باشـلىدى       .  ـ ئايىتى نازىل بولدى 43 نىسانىڭسۈرە 

  :ئۇزۇن ئۆتمهي يهنه
 چوقۇنـۇش،   غـا ) هنـى چوقۇنـۇش ئۈچـۈن تىكلهنـگهن تاشـالر         ي(ھاراق ئىچىش، قىمار ئويناش، بۇتالر      ! ئى مۆمىنلهر «

 ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن شـهيتاننىڭ     بهختكه. لىقالردۇرسېلىش شهيتاننىڭ ئىشى، پاسكىنا قى    پال ئوقلىرى بىلهن پال     
شهيتان ھاراق، قىمار ئـارقىلىق ئـاراڭالردا دۈشـمهنلىك، ئـاداۋەت تۇغـدۇرماقچى، سـىلهرنى               ! ئىشىدىن يىراق بولۇڭالر  
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» يانمامــسىلهر؟) ھــاراقتىن، قىمــاردىن(ســىلهر ئهمــدى . ازدىن ۋە ئــالالھنى يــاد ئېتىــشتىن توســماقچى بولىــدۇ نامــ
. شـۇنىڭدىن كېـيىن ھـاراق قهتئىـي ھـارام قىلىنـدى      .  ـ ئايهتلىرى نازىل بولدى 90 ـ  89 سۈرىسىنىڭ مائىدەدېگهن 

ق ھارام بولغان سـهۋەبتىن ئىـسالمنى قوبـۇل         بهزى كىشىلهرنىڭ، ھهتتاكى بهزى قهبىلىلهرنىڭ ئىسالمدا پهقهت ھارا       
دەپ تۇرۇۋالغــانلىقى، » ھــاراق ھــارام بولمىــسا ئىــدى، بىــز ئىــسالمنى ئهلــۋەتته قوبــۇل قىلغــان بوالتتــۇق   «قىلمــاي 

 ئىــدىكى، مــۇپتىالئهرەبــلهر ھاراققــا شــۇ قهدەر . ئهرەبلهرنىــڭ ھــاراقنى نهقهدەر ياخــشى كۆرىــدىغانلىقىغا دەلىلــدۇر 
 قهدىرلىـك  پهۋقۇلئـاددە نىڭ ئهڭ قىممهت باھالىق كىيىملىرىدىن، ھهتتاكى ئهڭ ئهتىۋاراليـدىغان  ھاراق ئۈچۈن ئۆزى  

 دېـگهن كىـشى بـۇ ئـاچقۇچنى         ئهبشانبۇ ئىش بهيتۇلالھنىڭ ئاچقۇچىنى تۇتىدىغان ئهبۇ       . نهرسىلىرىدىن كېچهتتى 
شــۇ ســهۋەبتىن . ن ئىــدى ھاراققــا تېگىشىــشتهك  پهسكهشــلىككه دۇچــار قىلغــا تۇلــۇم بىــر كىالبقــاقۇســهي ئىبنــى 

ئهرەبلهرنىـــڭ .  ئىـــدى قهبىلىـــسىگه ئالماشـــقانقـــۇرەيشبهيتۇلالھنىـــڭ ئىگىـــدارچىلىقى خـــۇزائه قهبىلىـــسىدىن 
كــۆپ ۋاقىــتالردا كۆڭــۈل ئــېچىش ســورۇنلىرىدا  . غىلىــشىپ ئىچىــشهتتىىــر يهرگه يىھهممىــسى ئومــۇمهن ھــاراقنى ب

 ھـاراق سـېتىلىدىغان   ئهسـرىدە جـاھىلىيهت  . چىـدە ياشـايتتى   نهغمه ـ ناۋا قىلدۇرۇپ، ئهيش ـ ئىشرەت ئى  دېدەكلهرگه
 بـار   مۇشۇنداقتىمۇ يهنه ئۆزلىرىگه ھاراقنى ھارام قىلغان، تهبىئىتـى سـاغالم كىـشىلهر           . مهخسۇس دۇكانالر بار ئىدى   

ــدى ــان   . ئى ــڭ زىي ــشىلهرگه ھاراقنى ــۇالر كى ــشاتتى    ئ ــشقا تىرى ــاراقنى يوقىتى ــانقهدەر ھ ــپ، ئىمك ــان قىلى . لىرىنى باي
 ھــاراق ئىچىــشنى ئــۆزىگه ھــارام قىلغــان زاتالردىــن  ۇ پهيغهمــبهر بولۇشــتىن ئىلگىــرىالهمــبهر ئهلهيهىســساالممپهيغ

  .بولۇپ، ئهسال ھاراق ئىچىپ باقمىغان ئىدى
جاھىلىيهت دەۋرىدە ئهرەبلهر سهپهرگه چىقماقچى بولـسا يـاكى تىجـارەت باشـلىماقچى بولـسا يـاكى قىزىنـى يـاتلىق                     

 بۇتالرنىـڭ يېنىغـا     لىشىپ قالسا، ئۇززا ۋە ھۇبهل قاتـارلىق      رەر كىشىنىڭ نهسهبىدە ئىختىالپ   قىلماقچى بولسا ياكى بى   
قالر دەپ ئاتالغـان مهخـسۇس ئـو      » ئهزالم«بېرىپ، بۇ ئىشنىڭ ياخشى بولـۇش يـاكى بولماسـلىقىنى بىلىـش ئۈچـۈن               

پهرۋەردىگـارىم  «ۋە  » يرۇدىبۇپهرۋەردىگارىم  « بىر ئادەم سهپهرگه چىقماقچى بولسا       مهسىلهن،. بىلهن پال ساالتتى  
دەپ يېزىلغان ئىككى ئوقنى ئېلىـپ سـاندۇقتهك بىـر نهرسـىگه سـېلىپ ئارىالشـتۇرۇپ بولغانـدىن كېـيىن،            » توستى

ــاالتتى     ــى ئ ــپ بىرىن ــولىنى تىقى ــارىم «ق ــۇيرۇدىپهرۋەردىگ ــشىغا     » ب ــان ئى ــاقچى بولغ ــسا، قىلم ــوق چىق ــگهن ئ دې
. هن ئــوق چىقــسا، قىلمــاقچى بولغــان ئىــشىدىن ۋاز كېچهتتــى دېــگ» پهرۋەردىگــارىم توســتى«ئهگهر .  كىرىــشهتتى

سـىلهردىن  «، يهنه بىـرىگه     »سـىلهردىن «كىـشىنىڭ نهسهبىـــدە ئىختىالپلىـشىپ قالـسا، بىرىــگه            شۇنىڭدەك بىـرەر  
دەپ يېزىلغان ئـۈچ تـال ئـوقنى سـاندۇقتهك بىـر نهرسـىگه سـېلىپ، تـازا                  » قوشۇلۇپ قالغان «، يهنه بىرىگه    »ئهمهس

دەپ يېزىلغـان ئـوق چىقـسا، ئـۇ ئـادەمنى ئۆزلىرىـدىن             » سـىلهردىن «ئهگهر  . ۇپ، ئاندىن بىرىنـى ئـاالتتى     ئارىالشتۇر
ــساباليتتى ــادا . ھې ــىلهردىن ئهمهس«مۇب ــېقىن      » س ــۆزلىرىگه ي ــادەمنى ئ ــداق ئ ــسا، ئۇن ــپ قال ــى چىقى دەپ يېزىلغىن
ىلىـلهر ئارىـسىدا نهسـهبى نـامهلۇم        دەپ يېزىلغان ئوق چىقسا، ئۇنداق كىشىنى قهب      » قوشۇلغان«ئهگهر  . يوالتمايتتى

ئوقالر بىلهن پال سېلىش ئىشى كۆپىنچه ھۇبهل دېگهن بۇتنىڭ يېنىدا ئېلىـپ بېرىلـسا، ئانـدا ـ     . ئادەم دەپ قارايتتى
  .بېرىالتتىساندا باشقا بۇتالرنىڭ يېنىدا ئېلىپ 

بـۇنى جانـابى    . ۇرۇش ھاجهتـسىز  راپات قاتارىغـا كىرىـدىغانلىقىنى بايـان قىلىـپ ئولتـ          بۇ ئادەتلهرنىڭ ئاساسسىز، خۇ   
ــدە   ــان كهرىمـ ــالالھ قۇرئـ ــدەئـ ــدىكى مائىـ ــۈچىنچى ئايىتىـ ــسىنىڭ ئـ ــدە   (ئهزالم«:  سۈرىـ ــاھىلىيهت دەۋرىـ ــى جـ يهنـ
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دېـگهن سـۆزىنى نازىـل      » بىلهن پـال سېلىـشىڭالر ھـارام قىلىنـدى، بـۇ گۇنـاھتۇر            ) ئىشلىتىلىدىغان ئۈچ پارچه ئوق   
 بىـلهن پـال سـېلىش ئىـشىنى مـۇھىم دەپ قارالغـان چـوڭ ئىـشالردا،                  مئهزالئـۇالر بـۇ     . قىلىپ، قهتئىـي ھـارام قىلـدى      

مــۇھىم بولمىغــان ئۇشــشاق ـ چۈشــهك ئىــشالردا ئــۆزلىرى   . بۇتالرغــا قارايــدىغان مهخــسۇس خادىمالرغــا قىلــدۇراتتى
  .ئېلىپ باراتتى

ارىــدىن ســانايتتى ۋە ئهرەبــلهردە يهنه قىمــار ئوينــاش كهڭ تارقالغــان بولــۇپ، ئــۇالر بــۇنى ئاالھىــدە ئويۇنالرنىــڭ قات
بۇ قىمار ئويناش ئىشى كۆپرەك ئاچارچىلىق چۈشكهن ۋە قهھهتچىلىـك يـۈز بهرگهن             . ھهممىسى ئۇنىڭغا قىزىقاتتى  

بـۇ سـهۋەبتىن   . كۆپىنچه ئۇنىڭـدىن قـول ئىلكىـدە بىـر نهرسىـسى يـوق ئـادەملهر پايـدىلىناتتى               . چاغالردا ئوينىالتتى 
قىمــار ئوينىغــۇچىالر كــۆپىنچه بــار ـ    .  پهخىرلىنهرلىــك بىــر ئىــش ئىــدىقىمــار ئهرەبلهرنىــڭ نهزىرىــدە ئاالھىــدە ۋە

  . شۇڭا ئىسالم دىنى قىمار ئويناشنى قهتئىي ھارام قىلدى. يوقىدىن ئايرىلىپ قاالتتى
چـۈنكى ئهرەبـلهر ئۇرۇشـقا      .  ئىـدى  مهۋجـۇد   ئهرەبلهردە باشقا مىللهتلهرگه ئوخشاش قۇللۇق تۈزۈم      جاھىلىيهتتىكى

لغاچقا، ئۇرۇشتا ئهسىر ئېلىنغان ئادەملهرنى ئۆزلىرىگه قۇل قىلىۋېلىـپ، ئـۇالرنى ئىنتـايىن ئېغىـر               ئامراق مىللهت بو  
قۇلنىـڭ  ئۇالرنىـڭ قارىـشىدا     . ئۇالر قۇلالرغا غايهت دەرىجىدە ھاقارەت كۆزى بىلهن قـارايتتى        . ئهمگهكلهرگه ساالتتى 

بهزىلىــرى ئايــال . ھاقــارەتلهيتتىئــۇرۇپ  خاھلىــسا  ئىــشقا ســاالتتى،ھلىــساخا. ھايۋانــدىن ھــېچ پهرقــى يــوق ئىــدى
بۇ سهۋەبتىن ئىـسالم شـهرىئىتى قـۇل      .  زىنا ۋە پاھىشه ئىشلىرىغا زورالپ، ئۇالرنى پۇل تاپقىلى ساالتتى         دەكلىرىنىدې

 ۋە ئـــۆزلىرى كىـــيگهن كىيىمـــدىن بـــۇيرۇدىئىگىلىرىنـــى ئـــۆز قۇللىرىغـــا قېرىنداشـــالرچه مۇئامىلىـــدە بولۇشـــقا  
ېگهن تائامالردىن يېگۈزۈشكه، كۈچى يهتمهيدىغان ئهمگهكـكه زورلىماسـلىققا، ئۇالرنىـڭ          كىيدۈرۈشكه، ئۆزلىرى ي  

ئهرەبلهردە قۇل ئـېلىش،  : شهرق ئۆلىمالىرىنىڭ بهزىسى مۇنداق دەيدۇ. بۇيرۇدى ياردەملىشىشكه كۈشلىرىگهئىش ـ  
ن قالـدۇرۇش ئىنتـايىن     سېتىش ۋە ئىشلىتىش ئىنتايىن كهڭ تارقىلىـپ كهتـكهن سـهۋەبتىن، ئـۇنى بىـراقال ئهمهلـدى                

. بىـراقال يـوقىتىمهن دېگهنـدە، نۇرغـۇن كېلىـشمهسلىكلهرنىڭ مهيـدانغا كېلىـشى ئېنىـق ئىـدى                 . تهسكه توختـايتتى  
 مهقــسىتى بــۇنى ئاســتا ـ ئاســتا   ئىــسالمنىڭقانــداقال بولمىــسا . شۇڭالشــقا ئىــسالم دىنــى ئــۇنى بىــراقال چهكلىمىــدى

 ۋە خاتا ئـادەم ئۆلتـۈرۈش قاتـارلىق      ) سهمقه (يهمىن،  )ىسىغا ئوخشىتىش خوتۇنىنى ئان   (زىهار شهرىئهتتىكىقىستاپ،  
. جىنايهتلهرنى ئۆتكۈزگهن ھالهتته قـۇل ئـازات قىلىـشقا بـۇيرۇپ، شـۇ ئـارقىلىق ئـۇنى ئهمهلـدىن قالـدۇرۇش ئىـدى                      

ىكاھىغـا   دېگهن قىزنى ئازات قىلىـپ، ئـۆز ن        جۇۋەيرىيه ئۇرۇشىدا ئهسىر ئېلىنغان     مۇستهلهقپهيغهمبىرىمىزنىڭ بهنى   
.  ئىـــدىمهقـــسهت مۇشـــۇئېلىـــشى ۋە ســـاھابىلهرنىڭ ئـــۇ ئۇرۇشـــتا ئهســـىرگه چۈشـــكهنلهرنى ئـــازات قىلىـــشىدىن  

 كىتـابالردا بايـان     سـهھىه  بۇيرۇغـانلىقى پهيغهمبىرىمىزنىڭ قۇلىنى قىينىغـان ئـادەمگه ئاشـۇ قـۇلنى ئـازات قىلىـشنى               
بۇخارىدا بايـان  سـهھىهۇل  بۇيرۇغانلىقىات قىلىشقا كۈن تۇتۇلغاندا پهيغهمبىرىمىزنىڭ قۇل ئاز   :مهسىلهن. قىلىنغان
ڭ ئهرەبلهرنىـ . مانا بۇ ئىشالرنىڭ ھهممىسى قۇللۇق تۈزۈمنى ئهمهلدىن قالدۇرۇشقا ئاساس سالغان ئىدى          . قىلىنغان

ن، بىـر تـۆگه بهشـنى    مهسـىله .  ئۇالر بهزى ھايۋانالرنى ئۆزلىرىگه ھارام قىلىۋاالتتىيارىماس ئىشلىرىدىن يهنه بىرى،  
ىسى ئهركهك  بولسا، شۇ بهشنى تۇغقان تۆگىنىـڭ قـۇلىقىنى تىلىـپ بهلـگه قىلىـپ قويـۇپ، سـۈتىنى                     غۇپ، بهشىنچ تۇ

 ، يهردە ئـوتالپ   خاھلىغـان ۆگه ئـۆزى    شـۇنىڭ بىـلهن بـۇ تـ       . ساغماي، مىنمهي ياكى ئۆلتۈرۈپ يېمهي قويۇپ بېرەتتـى       
ــان ــى،  خاھلىغ ــۇ ئىچهتت ــن س ــايتتى   يهردى ــگه ئۇچرىم ــېچ چهكلىمى ــداق تــ .  ھ ــرە«ۆگىنى بۇن ــايتتى» بهھى . دەپ ئات
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 ئهسـال ئىـشلهتمهي، ئـۆز يولىغـا قويـۇپ           تۆگىنىمـۇ شۇنىڭدەك، بىـر تـۆگه ئـون نهپهر چىـشى تـۆگه تۇغـسا، بۇنـداق                 
شـۇنىڭغا ئوخـشاش بىـر ئهركهك تۆگىنىـڭ پۇشـتىدىن ئـارقىمۇ ـ        . دەپ ئاتـايتتى » سائىبه«بۇنداق تۆگىنى . بېرەتتى

 ئـۆزلىرىگه ھـارام قىلىـپ، مىنمهيتتـى يـاكى يـۇڭىنى قىرقىـپ        ه، ئـۇ تۆگىنىمـۇ   كهلسۋۇجۇدقائارقا ئون چىشى تۆگه  
 ئارقــا بهش قېــتىم چىــشى ـــ ئــارقىمۇ قــويبىــر : مهســىلهن. دەپ ئاتــايتتى» ھــامى«بۇنــداق تــۆگىنى . پايــدىالنمايتتى

يـالالر يېـسه     ئهرلهر يېسه بولىدۇ، لېكىن ئا     گۆشىدىنقوزىلىسا، ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇ قويدىن تۇغۇلغان قويالرنىڭ        
بۇنــداق قــوينى . ئهگهر ئۆلــۈك تۇغۇلغــان بولــسا، ئهر ئايــال ھهممىــسى يېيىــشكه بــوالتتى . بولمايــدۇ، دەپ قــارايتتى

 ئۈچــۈن مهبــۇدلىرى نامىغــا قۇربــانلىق  تهۋەررۈك تۇغۇلغــان بالىــسىنى تــۇنجىتۆگىنىــڭ . دەپ ئاتــايتتى» ۋەســىله«
» ئهيـتهرە «بـۇنى   . ا بۇتالرغا يېقىنلىق ئىزدەپ قۇربانلىق قىالتتى     رەجهپ ئېيىد . دەپ ئاتايتتى » پهرئى«بۇنى  . قىالتتى

 قىلىـش ئـۇالردا كهڭ      مانا شۇ تهرىقىدە ھاالل نهرسىلهرنى ھېچبىر سهۋەبـسىز ھالـدا ئـۆزلىرىگه ھـارام             . دەپ ئاتايتتى 
  .  ئىش ئىدىتارقالغان

. الرغـا يېقىنلىـق ئىـزدەپ قىالتتـى    يۇقىرىقى ئىشالرنىڭ ھهممىسىنى پهقهت مهبۇدلىرىنىڭ يۈز خاتىرىـسى ئۈچـۈن، ئۇ    
ــدىن ۋاز            ــسى ـ ئارزۇلىرى ــۇپ، نهپ ــاچالردىن قورق ــاش ۋە ياغ ــدىغان ت ــدا يهتكۈزەلمهي ــاكى پاي ــان ي ــداق زىي ھېچقان

 شـۇڭا . تانـاتتى  قىلىـپ    تۇزكورلـۇق جانابى ئالالھ ئاتا قىلغان ئهقلىنـى ئىـشلهتمهي، ئهكـسىچه ئۇنىڭغـا             . كېچهتتى
ھېچبىر ئاساسى يـوق، پهقهت     . ۈشۈرۈلۈپ، ئۇالرنىڭ بۇ ئىشلىرىنى خاتاغا چىقاردى     قۇرئان كهرىمدە نۇرغۇن ئايهت چ    

 قالغان ئادەتلهرگه جاھىللىق بىلهن ئهگهشكهنلىكىنى، ئهقىلنىڭ بۈيۈك نـېمهت ئىكهنلىكىـگه   بوۋىلىرىدىنئاتا ـ  
 ئىبـادەت دەپ    ېتىقـادىچه ئ توغرا   نا ۋە ئۇالرنىڭ    ئهيىبلىدى قىلىپ، ئۇنى ھۆرمهت قىلمىدى دەپ قاتتىق        شۈكۈرلۈك نا

، سـائىبه، ۋەسـىله ۋە      بهھىـرە «:  سۈرىـسىنىڭ  مائىـدە قۇرۇلغان بۇ قهبىه ئادەتلهرنى رەت قىلىپ، قۇرئان كهرىمـدىكى          
لـېكىن كـاپىرالر ئالالھقـا يالغـاننى چاپاليـدۇ، ئۇالرنىـڭ            .  يـوق  بۇيرۇغىنىئالالھ  ) يۇقىرىقىدەك قىلىشنى  (ھامالرغا

 ھهققىـدە  پهرئـى ئهممـا ئهتىـرە ۋە   .  ـ ئايىتى نازىـل بولـدى   103دېگهن » .ۈشهنمهيدۇتولىسى بۇنىڭ يالغانلىقىنى چ
نه «: رەھىمهھـۇلالھ  تىرمىـزى گهرچه قۇرئان كهرىمدە ئوچۇق بىر ئىپادە بىلدۈرۈلمىگهن بولسىمۇ، لـېكىن ئىمـامى             

  .دېگهن ھهدىسنى رىۋايهت قىلغان» ! بولسۇن، نه ئهتىرە بولسۇنپهرئى
ئاتــا ـ بوۋىلىرىنىــڭ    .  ئــۇالر ئــۆز نهســهبىگه ئاالھىــدە ئهھمىــيهت بېرەتتــى رىــدىن يهنه بىــرى،ەبلهرنىــڭ ئادەتلىئهر

 بازىرى  ۋە ئۇنىڭدىن باشقا بازارالردا نۇتـۇق سـۆزلىگهندە يـاكى           ئۇككازمهشهۇر  . مهشهۇرلۇقى بىلهن پهخىرلىنهتتى  
 بىـلهن ر بولغـان ئاتـا ـ بـوۋىلىرى     قهسـىدە، شـېئىر ئوقۇغانـدا كـۆپىنچه سـاخاۋەتته، شـىجائهتته ۋە ھىممهتـته مهشـهۇ        

ئىـسالم  .  ئوت ئۇچقـۇنى بـوالتتى  ماجىرانىڭ جېدەل ـ  ئارىسىدابۇ ئىشالر كۆپىنچه ھالهتلهردە قهبىلىلهر . ماختىناتتى
 مهشـهۇر ئـۆتكهن   كۆتۈرۈلۈشى چهكلهپ، ئىنساننىڭ ئىنسانلىق دەرىجىسىگه ئىشالرنىدىنى كهلگهندىن كېيىن بۇ  

.  بىـلهن قولغـا كېلىـدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغـا قويـدى     ئىجتىهـادى  ـ  سـهئيى ئهمهس، بهلكى ئـۆز  ئاتا ـ بوۋىلىرى بىلهن  
بـۇ ســهۋەبتىن  .  ئــاز ئهمهس ئىـدى  ئىچىـدىمۇ قهۋمـلهر  پهخىــرلىنىش ئىـسالمنى قوبـۇل قىلغــان بهزى   بىـلهن نهسـهب  
قىلىنىـپ، بـۇ ئىـشنىڭ       سۈرۈشـته    نهسـهب  ۋە سىياسىي مهنسهپلهر شۇ ۋەزىپىگه اليىق ئـادەمگه تاپـشۇرۇلماي،            شهرئىي

ئهھلى بولمىغان كىـشىلهرگه تاپـشۇرۇلغانلىقى ئۈچـۈن، ئـۇ ئادەمنىـڭ شـهرىئهت ئهھكاملىرىـدىن تولـۇق خهۋىـرى                 
قانـداق  خۇالسـىلهپ ئېيتقانـدا، ھهر      . ولغا كېرىپ قېلىشىغا سـهۋەب بـوالتتى      بولمىغاچقا نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ خاتا ي    
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لىمـاالر بولـۇپ، باشـچىلىق قىلىـش ئـۇالردا بولمـاي جاھىلالرنىـڭ قولىغـا                يهردە ھهققانىي ئۆلىماالر بولمىسا ياكى ئۆ     
ئـالالھ  «: بـۇ ھهقـته پهيغهمبىرىمىـزدىن     . چۈشۈپ قالسا، ھهر ۋاقىت ئاۋام خهلقنىڭ گۇمراھ بولۇشىغا سهۋەب بولىدۇ         

ى ئېلىـپ كېـتىش     ئىلىم ئىگىلىرىن ) ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى (تائاال ئىلىمنى كىشىلهردىن تارتىپال ئېلىۋالمايدۇ، لېكىن       
ئىلىم ئىگىلىرى قالمىغاندا، كىشىلهر ئـۆزلىرىگه جـاھىلالرنى بـاش قىلىۋالىـدۇ، ئانـدىن كېـيىن                . بىلهن ئېلىۋالىدۇ 

دېــگهن » ئــۇ جــاھىلالر ســوئال ســورالغاندا ئىلىمــسىز پهتىــۋا بېرىــپ، ئۆزلىرىمــۇ ئازىــدۇ ۋە باشــقىالرنىمۇ ئازدۇرىــدۇ
بــۇ ھهدىــسنىڭ . رىتــى ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۆمهردىن رىــۋايهت قىلغــان  ۋە مۇســلىمالر ھهزبۇخــارىھهدىــس شــهرىپنى 

ــاز  ــدىغانمهزمــۇنىنى يهنه بىرئ ــساقئوچۇقالي ــالالھ :  بول ــاالئ ــۇ مىللهتنىــڭ ئىچىــدىكى ئىلىــم   تائ  بىــر مىللهتنــى ئ
 ئىگىلىرىنىڭ قورسىقىدىكى ئىلىملىرىنى ئېلىۋېلىش بىلهن جاھىل، بىلىمسىز تاشالپ قويمايدۇ، لېكىن شـۇ ئىلىـم             

شۇنىڭ بىلهن ئـۇ مىلـلهت جاھىـل، نـادان          . ئىگىلىرىنى ئۆز دەرگاھىغا ئېلىپ كېتىش بىلهن نادان قالدۇرۇپ قويىدۇ        
كېـيىن ئـۇ جـاھىلالر مهيلـى        . كىشىلهرنى ئۆزلىرىگه باش قىلىۋېلىپ قازى، مۇپتى، شهيخ، ئىمام قىلىپ تهيىنلهيـدۇ          

ه ئاالقىـدار مهسـىله بولـسۇن، ھېچبىرىنـى تـوغرا بىـر       شهرىئهت ئهھكاملىرى بولسۇن، مهيلى ئىجتىمـائىي جهمئىـيهتك      
  .شۇنىڭ بىلهن بۇ مىللهت ئاستا ـ ئاستا ئۆز ئىچىدىن چىرىپ، زاۋاللىققا يۈزلىنىدۇ. تهرەپ قىاللمايدۇ

ئۇالرنىــڭ نهزىرىــدە ئهرەب بولمىغــان ھهرقانــداق مىلــلهت  . ئهرەبــلهر ھهددىــدىن ئاشــقان مىللهتچــى خهلــق ئىــدى  
ر ھهقىــقهتهن ئهڭ تهقـــۋادا «: مهغرۇرلۇقىغـــا ســهۋەبتىن ئىــسالم شـــهرىئىتى ئۇالرنىــڭ بــۇ     بـــۇ. ئېتىبارســىز ئىــدى  

يهنى كىشىلهرنىڭ بىـر ـ بىرىـدىن ئـارتۇق     (بولغانلىرىڭالر ئالالھنىڭ دەرگاھىدا ئهڭ ھۆرمهتلىك ھېسابلىنىسىلهر 
ــلهن ئهمهس، تهقۋادانهســهبولۇشــى ب ــدۇ  بى ــلهن بولى ــلهن  » )رلىــق بى ــايهت بى تىنىــڭ ئهرەب مىللىئهرەب «دېــگهن ئ

دېـگهن ھهدىـس   » بولغاندا پهقهت تهقۋالىـق بىـلهن بولىـدۇ    .  ھېچقانداق ئارتۇقچىلىقى يوق   بولمىغان مىللهتلهردىن 
  .ئارقىلىق رەت قايتۇرۇپ، ئۇالرنى مهغرۇرلۇقتىن خاالس قىلدى

  ئهرەبلهردە ئۇرۇش قىلىش ھارام قىلىنغان ئايالر

بۇ ئىـش ئۇالرغـا ھهزرىتـى       .  ۋە رەجهپ ئايلىرىنى ئىنتايىن ھۆرمهت قىالتتى      ، زۇلههججه، مۇھهررەم  زۇلقهئدەئهرەبلهر  
ئهرەبلهرنىـڭ مهزكـۇر ئـايالرنى ھـۆرمهت        . ئىبراھىم ۋە ئىسمائىل ئهلهيهىسساالمالردىن قالغان ياخشى ئادەت ئىـدى        

 ۈۋەتكهنئۆلتــۈرقىلىــشى شــۇ دەرىجىــدە ئىــدىكى، ئهگهر بىــر كىــشى ئــۆز ئاتىــسى يــاكى بىــر تۇغقــان قېرىندىــشىنى 
ئادەمدىن قىـساس ئـېلىش ئۈچـۈن ئىـزدەپ يـۈرۈپ، ئـۇرۇش قىلىـش ھـارام قىلىنغـان ئايالرنىـڭ بىرىـدە تېپىۋالغـان                         

بۇ تـۆت ئـاي ئىچىـدە ئـۇرۇش قىلىـش ھـارام بولغـانلىقى ئۈچـۈن مهيلـى ئـۆز                     . چىقىلمايتتىبولسا، ئۇ ئادەمگه ھېچ     
بـۇ  . ھېچبىـر ئهندىشىـسىز خـاتىرجهم يـۈرەلهيتتى       يۇرتى بولسۇن ياكى ياقا يـۇرت بولـسۇن ھهرقانـداق بىـر شـهخس               

كېــيىن ئهرەبــلهر بــۇ ئايالرنىــڭ ھــۆرمىتىنى .  داۋام قىلــدىبــويىچهئىــش دەســلهپكى مهزگىلــلهردە بىــر مــۇددەت شــۇ 
، ئۇرۇش قىلىشقا توغرا كېلىپ قالسا، شۇ ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئاينىـڭ ئورنىغـا باشـقا بىـر ئـاينى ھـۆرمهت                      بۇزۇپ

ئۇالر بهزى يىلالردا مهزكۇر ئايالرنىڭ ھۆرمىتىگه رىئايه قىلـسىمۇ، بهزى يىلـالردا      .  ئۇرۇش قىالتتى  قىلماقچى بولۇپ، 
  . ھۆرمهت قىلماي، بهلكى ئۇ ئايالرنىڭ ئورنىغا باشقا ئايالرنى ھۆرمهت قىلىپ، ئۇرۇش قىلىشتىن ساقلىناتتى
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ئايالرنىـڭ سـانى    ) قهمهرى(غانـدىن تارتىـپ     شۈبهىسىزكى، ئاسمان ۋە زېمىـن يارىتىل     « :جانابى ئالالھ سۈرە تهۋبىدە   
زۇلقهئـدە، زۇلههجـجه، مـۇھهررەم،      (ئون ئىككىـدۇر، ئـۇالردىن تـۆتى        ) يهنى لهۋھۇلمهھپـۇزدا (ئالالھنىڭ دەرگاھىـدا   

يهنـى مهزكـۇر تـۆت ئايـدا ئۇرۇشـنىڭ          (بـۇ تـوغرا دىنـدۇر       . ئۇرۇش قىلىش ھارام قىلىنغان ئايالردۇر    ) رەجهپ ئايلىرى 
ئۇالرنىـڭ ھـۆرمىتىنى ساقلىماسـلىق ۋە ئـالالھ چهكلىـگهن       (، بـۇ ئـايالردا      ) ئالالھنىڭ توغرا دىنىـدۇر    ھارام قىلىنىشى 

 زىيان سالماڭالر، مۇشـرىكالر سـىلهرگه بىـرلىكته ھۇجـۇم قىلغانـدەك،             ئۆزۈڭالرغا) گۇناھ ئىشالرنى قىلىش بىلهن   
ــۇرۇش قىلىڭــالر    ــرلىكته ئ ــا قارشــى بى ــالالھ  ! ســىلهرمۇ ئۇالرغ ــلهن  بىلىڭالركــى، ئ ــۋادارالر بى ــدۇرتهق ــى  (بىللى يهن

ئالالھنىـڭ ئهمرىنـى بهجـا كهلتـۈرۈش، مهنئـى قىلغـان ئىـشلىرىدىن چهكلىـنىش بىـلهن ئـالالھتىن قورققۇچىالرغـا            
يهنـى ئـۇرۇش ھـارام قىلىنغـان     (ئـاينى ئارقىغـا سـۈرۈش     ). ئالالھنىڭ ياردەم بېرىـدىغانلىقىغا ئىـشهنچىدە بولـۇڭالر       

 زىيــادە كــۇپرىنى) هرتىــپ، يىلنىــڭ ئــون ئىككــى ئېيىنــى ئــون ئــۈچ ئايغــا كــۆپهيتىش ئــاينى باشــقا بىــر ئايغــا ئۆزگ
ئۇالر ئالالھ ھارام قىلغان ئايالرنىڭ سانىغا مۇۋاپىقلىـشىش ئۈچـۈن،          . بۇنىڭ بىلهن كاپىرالر ئازدۇرۇلىدۇ   . قىلىشتۇر

ھـارام قىلغـان ئـاينى ھـاالل     شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇالر ئـالالھ     . ئۇنى بىر يىل ھاالل قىلسا، ئىككىنچى يىلى ھارام قىلىدۇ 
»  ھىـدايهت قىلمايـدۇ    نـى قهۋمئـالالھ كـاپىر     . ئۇالرغا ئۆزلىرىنىڭ يامان ئهمهللىرى چىرايلىـق كۆرسـىتىلدى       . قىلىدۇ

  . ـ ئايهتلهرنى نازىل قىلدى37  ـ 36دېگهن 

  ئهرەبلهردىكى مهردلىك ۋە مېهمان دوستلۇق

 ھهتتــا ئــۆزلىرى مىنىــدىغان ئــات، تــۆگىلىرىنى ســويۇپ   لىــك ۋە مېهمــان دوســتلۇقىدىن ئهرەبــلهر ئۆزلىرىنىــڭ مهرد
لىــك ۋە مېهمــان دوســتلۇقى ھهققىــدە ســۆزلهپ ئولتــۇرۇپ ســۆزىمىزنى   ئۇالرنىــڭ مهرد. ا زىيــاپهت بېرەتتــىمېهمانغــ

لىك بىلهن مهشهۇر بولغان، خهير ـ ساخاۋەت بىلهن كىـشىلهر ئارىـسىدا    مهردچۈنكى ئۇالردا . ئۇزارتىشقا ھاجهت يوق
ى جهدئـان ۋە قهيـس ئىبنـى سـهئدكه         ، ئابـدۇلالھ ئىبنـ    ىتـائ ھـاتهم   : مهسـىلهن . ادەملهر بهك كـۆپ ئىـدى     تونۇلغان ئـ  
ئهرەبــلهر ئىنتــايىن يۈرەكلىــك، جۈرئهتلىــك ۋە .  مىــسال قىلىنغــان كىــشىلهر بهكمــۇ كۆپتــۇرســېخىيلىقتا ئوخــشاش

 ئــۇالر ياشــىغان چــۈنكى. يىــلهن سۈپهتلىنىــشى تهبىئىــئۇالرنىــڭ مهزكــۇر ســۈپهتلهر ب. شــىجائهتلىك مىلــلهت ئىــدى
شـۇڭا ئۇالرنىـڭ    .  زېمىن بولۇپ، دېهقانچىلىق، باغۋەنچىلىك ۋە ئورمـانچىلىق ئىـشلىرىغا يارىمـايتتى           قۇرغاقزېمىن  

ىـلهن  ئۆمرىنىـڭ كـۆپ قىـسمى ئـۇرۇش ب    .  بىـلهن ئـۆتهتتى  مـاجىرا كۆپىنچه ۋاقتى قهبىلىلهر ئارا ئۇرۇش ۋە جېـدەل ـ   
بــۇ كىتابچىــدا ئۇالرنىــڭ بــۇ .  بىــلهن نــام چىقىرىــشى نورمــال ئهھــۋال لىكتشــىجائه، ئــۆتكهن بىــر خهلقنىــڭ بــاتۇر

 بىـلهن نـام ئالغـان بولـسىمۇ، لـېكىن بـۇ             شـىجائهتمهنلىك ئهرەبـلهر بـاتۇرلۇق،     . سۈپهتلىرى ھهققىدە توختالمـايمىز   
 داق قىلىـپ  شـۇن .  قهبىلىلهر بىلهن ئۇرۇشـاتتى    قوشناسۈپهتلهر ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىگه ئهكسى تهسىر بېرىپ، قېرىنداش        

ــۆزلىرى يو   ــۈچلىرىنى ئ ــڭ ك ــاتتىئۆزلىرىنى ــقى       . قىت ــشىپ، تاش ــارا بىرلى ــۆز ئ ــلهن ئ ــاتۇرلۇقى بى ــۇ ب ــۇالر ش ئهگهر ئ
ــۆز        ــۇالرنى ئ ــۇالر رۇم ۋە پارىــسالرنىڭ ئىدارىــسى ئاســتىدا قالمــاي، بهلكــى ئ ــدى، ئ دۈشــمهنلهرگه قارشــى تۇرســا ئى

  .ئىدارىسى ئاستىغا ئالغان بوالتتى
ــا ئ  ــا    ئهرەبلهرنىــڭ تىلغ ــۇالر ۋاپ ــدىلىكى  ئ ــر ئاالھى ــشلىك يهنه بى ــشقا تېگى ــۇرۇش (ېلى ــى ســۆزىدە ت ، ئىــش ـ    )يهن

.  بولــۇش ياخــشى ئىــش، ســۆزىدە تۇرماســلىق، يالغــان ســۆزلهش ئېغىــر خاتــالىق دەپ قــارايتتىســهمىمىيھهرىكىتىــدە 
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مۇجهسـسهملهنگهنلىكى  هخالقالرنىـڭ ئـۇالردا   ئۇالرنىڭ ئىنتايىن قوپال مىللهت بولۇشىغا قارىماي، مهزكۇر ياخشى ئ  
 پـۇكهيهه ،  ھهنبهلئهتتـائىي ، ئهبـۇ    رائهبـ ، ھهمـزە ئىبنـى      ئـادىيه  ئىبنـى    سـهمۋال : مهسـىلهن .  قالدۇرىدۇ ئادەمنى ھهيران 

ئهرەبـلهر ئىززەتلىـك بولۇشـنى،      .  ۋاپادارلىقتا مهشهۇر بولغـان كىـشىلهر ئىنتـايىن كـۆپ ئىـدى             قاتارلىق قهتادەبىنتى  
بـۇ  .  مىلـلهت ئىـدى  كۆتۈرەلمهيـدىغان  ـ جاپـانى   جهبـرى غان، زۇلـۇم، خـارلىق ۋە   مۇستهقىل ياشاشنى ياخشى كۆرىدى

  .ئومۇميۈزلۈك ئهرەبلهرنىڭ ھهممىسىدە شۇنداق ئىدى

   ۋە باشقا مهشهۇر ئۇرۇشالرنىڭ سهۋەبىزىقاربهرگهن  ئهرەبلهر ئارىسىدا يۈز

: مهسـىلهن . ئۇرۇشـالردۇر  بولغـان  تهكشۈرۈپ كۆرۈلسه، بۇالرنىڭ ھهممىسى ئىززەت ـ ھۆرمىتىمىزنى قوغدايمىز دەپ 
 ئۇرۇشـىنىڭ سـهۋەبىمۇ ئىززىتىمىزنـى قوغـدايمىز دەپ          زىقـار  بولغـان مهشـهۇر      ئوتتۇرىـسىدا سالر بىـلهن ئهرەبـلهر      پار

 مـۇنزىرنى  ئىبنـى  نوئمـان  كىـسرا  پادىـشاھى  ساسانىالر: بۇ ئۇرۇشنىڭ جهريانى مۇنداق بولغان . بولغان ئۇرۇش ئىدى  
 ھـانى  بىلىـپ، پۈتـۈن مـال ـ مۈلـۈك ۋە بـاال ـ چـاقىلىرىنى         ئۆلتۈرۈلۈشىنى ئىبنى مۇنزىر ئماننو چاقىرغاندا، مهدايىنغا

 ئىبنـى   ھـانى  مهزكـۇر    كىـسرا  دېـگهن يهردە ۋاپـات بولغانـدا،         جهس نوئمان.  ئامانهت قويغان  شهيبانىغا مهسئۇدئىبنى  
 ئىــززەت نهپــسىگه ئېغىــر  ىــڭھانىنبــۇ ئىــش .  نوئماننىــڭ ئامــانهت قويغــان مــاللىرىنى تهلهپ قىلغــان مهســئۇدتىن

كېلىــپ، مهزكــۇر مــالالرنى كىــسراغا بهرمهي، ئۇرۇشــقا ھازىرلىنىــپ، پۈتــۈن ئهرەبلهرنــى كىــسراغا قارشــى ئۇرۇشــقا   
رىسىدا ئـۇرۇش يـۈز بېرىـپ، بـۇ ئۇرۇشـتا         نىڭ ئهسكهرلىرى بىلهن ئهرەبلهر ئوتتۇ    شۇ سهۋەب بىلهن كىسرا   . چاقىرغان

  . ئهرەبلهر غهلىبه قىلغان
 ئـۆز شـهرىپىمنى قوغـدايمهن دېگهنلىكـتىن         سـۇنهيم ۇشىنىڭ سهۋەبىمۇ خۇددى شۇنىڭغا ئوخـشاش ئهبـۇ          ئۇر بۇسسه

 كۇلهيبنىـڭ  ھىمايىـسىدىكى بىـر ئادەمنىـڭ تۆگىـسى          بۇسـسهنىڭ  ئىبنى مۇررەنىڭ ھاممىسى     ھهبباس. بولغان ئىدى 
ــر يهردە   ــلهن بى ــوتاليتتىتۆگىــسى بى ــر كــۈنى  . ئ ــببى ــۆزىگه تهۋەكۇلهي ــى كــۆزدى  ئ ــسا،   يهرلهرن ن كهچــۈرۈپ قارى

 ھىمايىــسىدىكى بىــر ئادەمنىــڭ بۇســسهنىڭبــۇنى تهكــشۈرۈپ كۆرگهنــدە . تۆگىلهرنىــڭ ئوتلىغــان ئىزىنــى كۆرىــدۇ
 ئوتلىغانلىقىـدىن  زېمىنغا يات بىر ئادەمنىڭ تۆگىسى كىرىـپ         ئۆزىگه تهۋە .  ئېنىقلىنىدۇ ئوتلىغانلىقىتۆگىسىنىڭ  

. ىقـى ئادەمنىـڭ تۆگىـسىنى ئوقيـا بىـلهن ئېتىـپ ئۆلتۈرىـدۇ              غهزەپـكه كېلىـپ، ھېل     كۇلهيـب خورلۇق ھـېس قىلغـان      
ــاد دات ـ   بۇســسهبۇنىڭــدىن خهۋەر تاپقــان   ھاممىــسىنىڭ ھىمايىــسىدە بولغــان كىــشىگه  ھهببــاس.  چېكىــدۇپهري

 قهبىلىـسى   كۇلهيبشۇ سهۋەبتىن   .  ئېتىپ ئۆلتۈرىدۇ  كۇلهيبنىيهتكهن بۇ خورلۇقنى يۇيۇش ئۈچۈن، پۇرسهت تېپىپ        
بــۇ ئــۇرۇش قىرىــق يىلغىــچه داۋام قىلىــدۇ ۋە بــۇ . هبىلىــسى ئارىــسىدا قــانلىق ئــۇرۇش يــۈز بېرىــدۇ قھهببــاسبىــلهن 

 بىـر تۇغقـان   كۇلهيبنىـڭ بـۇ ئۇرۇشـتا مهزكـۇر    . مۇددەت ئىچىدە ھهر ئىككى تهرەپتىن نۇرغۇن ئادەم ئۆلـۈپ كېتىـدۇ        
ىدا بـاتۇرلۇق بىـلهن مهشـهۇر        دېگهن كىشى ئىنتايىن باتۇرلۇق كۆرسـىتىپ، قهبىلىـلهر ئارىـس          مۇھهلههلقېرىندىشى  

  .بولىدۇ
 دېگهنـدەك ئهخالققـا ئىـگه ئـادەملهرمۇ ئـاز      سـهۋرچانلىق ئهرەبلهرنىڭ ئىچىدە بۇندىن باشـقا ئهقىـل ـ پاراسـهتلىك،     

ئــۇالر ئهقىللىرىنـى بىـر ئــاز   . خۇالسـىلهپ ئېيتقانــدا ئهرەبـلهردە ياخـشى خىــسلهتلهر كـۆپ تېپىالتتـى     . ئهمهس ئىـدى 
لۇقمــۇ ئىنتــايىن قهبىــه، ھــېچ ئــۆزگهرتىش مــۇمكىن  شــۇنداق تۇرۇق. تتىاتقــا ئېرىــشهەققىيئىــشقا سالــسىال زور تهر
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بولمايــدىغان دەرىجىــدە يامــان ئــادەتلهرگه كۆنــۈپ قالغــان ئىــدىكى، ھهرقانــداق ئــادەم ئۇالرنىــڭ بــۇ ئــادەتلىرىنى    
ه موھتـــاج ھـــبهرگ رەئـــالىتهپهككـــۇر قىلىـــدىغان بولـــسا، ئۇالرنىـــڭ بـــۇ گـــۇمراھلىقتىن قۇتۇلـــۇش ئۈچـــۈن بىـــر 

  .ئىكهنلىكىنى ھېس قىلىدۇ

  ئهرەبلهردە ئهۋج ئالغان خۇراپاتلىقالر

ئهرەبــلهردە بىــر ئــادەم ئۆلــۈپ كهتــسه، ئــۇ ئادەمنىــڭ ھايــات چېغىــدا مىنىــدىغان ئېتىنــى يــاكى تۆگىــسىنى ئۇنىــڭ    
كى تۆگىـسى شـۇ   ئهگهر ئۇنىڭ ئېتى يا«ئۇالر . قهبرىسىنىڭ يېنىغا باغالپ قويۇپ، ئاچ ۋە ئۇسسۇز قويۇپ ئۆلتۈرەتتى      

بۇنىڭـدىن باشـقا    . دېـگهن خاتـا ئېتىقادتـا ئىـدى       » قىلىنىـدۇ ، مهھشهر كۈنى ئۇ پىيادە ھهشـىر        ئۆلتۈرۈلمىسه تهرزدە
ــدۇ، ئهگهر ئۆلتۈرۈلگۈچىنىــڭ     «يهنه  ــر قــۇش چىقى ــۈرۈلگهن ئادەمنىــڭ قهبرىــسىدىن بى ــدىن ئۆلت باشــقىالر تهرىپى

مېنــى ســۇغۇرۇڭالر، مهن ســۇغا ‹رىــسى ئۈســتىدە تــۇرۇپ ئادەمنىــڭ قهبقىــساسى ئېلىنمىــسا مهزكــۇر قــۇش ھېلىقــى  
يهنه ئـۇالردىن   . دەپ ئاتـايتتى  » ھاممهتۇسسهدا«بۇ قۇشنى   . دەپ ئېتىقاد قىالتتى  » تۇرىدۇ ۋىچىلداپ دەپ   ›تهشنامهن

ــقا          ــنالردىن ۋە باش ــۇ يهردىكــى جى ــدا، ش ــا بارغان ــا يۇرتالرغ ــاكى ياق ــهھهرگه ي ــر ش ــقا بى ــادەم باش ــر ئ ــۇقبى  يۇقۇمل
 ســاقلىنىش ئۈچــۈن، ئېــشهكتهك ھــاڭراپ، ئانــدىن دەرۋازىغــا توشــقاننىڭ تــۇيىقىنى ئېــسىپ قويــۇپ  ىنكېــسهللهرد
بىر يهرگه سهپهر قىلسا ئايالىنىڭ خىيانهت قىلغـان يـاكى قىلمىغـانلىقىنى            . دەپ ئاتايتتى » تهئشىر«بۇنى  . كىرەتتى

تۇغمـاس  . دەپ ئاتـايتتى  » رەتهم «بـۇنى .  التـا بـاغالپ قويـۇپ، ئانـدىن كېتهتتـى          شـېخىغا بىلىش ئۈچۈن، دەرەخنىـڭ     
قـاپىقى تارتىـپ قالـسا    . ئايالالرنى تۇغىدىغان بولىدۇ دەپ ئهۋلىيـا، ماشـايىخالرنىڭ قهبرىـسىنى زىيـارەت قىلـدۇراتتى            

ئاشـىقنى ئىـشق ئازابىـدىن قۇتۇلـدۇرۇش ئۈچـۈن،      .  دەپ ئېتىقـاد قىالتتـى  كۆرۈشـىدۇ ياخشى كۆرگهن ئادىمى بىلهن   
شـىنى يـېگهن    يىرتقـۇچ ھايۋانالرنىـڭ گۆ    . اليتتـى داغ تۇرۇپ، دۈمبىـسىنى تۆمـۈر بىـلهن         پيۈدكۈزۈئۇنى بىر ئادەمگه    

 بۇيـۇملىرىنى ئېـسىش     زىنـنهت يىالن ياكى چايـان  چېقىۋالغـان ئـادەم ئايالالرنىـڭ            . ئادەم باتۇر بولىدۇ دەپ قارايتتى    
توشـقاننىڭ يـاكى   نىش ئۈچـۈن  جىـن ـ ئالۋاسـتىالردىن، يامـان كـۆزلهردىن سـاقلى      . بىلهن شىپا تاپىـدۇ دەپ قـارايتتى  

 تـوغرا كېلىـپ      تۈنهشـكه  داالالردا. ى تۇمـار قىلىـپ ئېـسىۋاالتتى      ھايۋانالرنىڭ تىرناقلىرىن ئوخشاش   مۈشۈك، تۈلكىگه 
» بۇ ۋادىنىـڭ ئىگىـسىدىن پانـا تىلهيـمهن        « سىزىق تارتىپ    يۇمىالققالسا تۆگىسىنى بىر دەرەخكه باغالپ، ئهتراپىغا       

قىزلىرىغا اليىق چىقماي، ئۆيدە ئولتۇرۇپ قالسا كېچىـدە ئـۇ   . ۋاستىالردىن پانا تىلهيتتىدەپ، شۇ يهردىكى جىن ـ ئال 
دەپ » هيـمهن ىن بـۇرۇن نىكاھلىنىـشنى تىل     تاڭد«، كۆزىگه سۈرمه تارتىپ بىر ئايغىچه       كۆيدۈرۈپقىزنىڭ چېچىنى   

ــدا ئۆيىــدىكى  قېــتىم كېلىــشىنى ياقتۇرمىــسا، مهزكــۇر مېهمــاننى  ئىككىنچــىبىــر مېهماننىــڭ . ئولتــۇراتتى  ئۇزاتقان
قۇشـالردىن يامـان شـۇم ئـېلىش،        ئوخـشاش    قاغىغـا  ۋە   ھوقۇشئۇالردا يهنه   . قازىنىدىن بىرىنى سۇندۇرۇپ تاشاليتتى   

يۇقىرىـدا بايـان    .  ئهقىلدىن يىراق ئىشالر تولىمۇ كـۆپ ئىـدى        ئۆيلىنىشتهكتتا ئۇالرغا   جىنالر بىلهن سۆزلىشىش، ھه   
  . ئىشالر بولۇپ، ھېچبىرى شهرىئهتكه ياكى ئهقىلگه ئۇيغۇن كهلمهيدۇىيخۇراپقىلىنغان ئىشالرنىڭ ھهممىسى 

  ئهرەبلهرنىڭ سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي ئهھۋالى
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ئهرەبىستاننىڭ ئوتتۇرا قىسمىدا ياشايدىغان ئهرەبلهردە ئىنتىزاملىق بىـر دۆلهت، ھېـسابقا ئـالغۇدەك بىـر ھۆكـۈمهت                 
ياشــايدىغان ئهرەبــلهر بۈيــۈك دۆلهتلهرنــى قــۇرۇپ، شــۇ زامــانالردا بولمىغــان بولــسىمۇ، ئهرەبىــستاننىڭ ئهتراپلىرىــدا 

ئهرەبىــستاننىڭ ئهتراپلىرىــدا . مهدەنىــيهت ۋە تهرەققىياتتــا خېلــى ياخــشى ئىلگىــرىلىگهن خهلقلهرنىــڭ بىــرى ئىــدى
يهمهن ئهرەبلىـرى ئـۈچ چـوڭ دۆلهت        . ، لهخـمه، كىنـدى ئهرەبلىـرى ئىـدى        غهساسىنهدۆلهت قۇرغان ئهرەبلهر يهمهن،     

 يىـل ئىلگىـرى     1400 دۆلىتى  تهخمىـنهن مىالدىـدىن        مهئىن. ۋە ھىميهر دۆلهتلىرىدۇر  ، سهبهئ   مهئىنبۇالر  . ۇرغانق
 تېپىلغـان تـارىخىي ئهسـهرلهرگه كـۆرە تهخمىـن           خارابىلىقالردىنبۇ دۆلهتنىڭ تارىخى ئېنىق بولمىغاچقا      . قۇرۇلغان
ھازىرغىچه تېپىلغان تـارىخىي ئهسـهرلهرنىڭ سـانى        . تتى دەپ ئاتىال  مىزۋاد دۆلىتىنىڭ پادىشاھلىرى    مهئىن. قىلىنغان

بـۇالر  .  دۆلىتى ئۇرۇش ۋە مۇستهملىكىچى دۆلهت بولماسـتىن، بهلكـى تىجـارەت دۆلىتـى ئىـدى               مهئىن.  گه يېتىدۇ  26
 يىـل ئىلگىـرى     850 دۆلىتـى مىالدىـدىن      ئهممـا سـهبهئ   . ا ھۆكۈم سـۈرگهن   ۋرىدە پۈتۈن  ئهرەب يېرىم ئارىلىد     ئۆز دە 

 دۆلىتى ئۈسـتىدىن غهلىـبه      مهئىنبۇ دۆلهت   . يىلىغا قهدەر داۋام قىلغان   ـ   115 بولۇپ، مىالدىدىن بۇرۇنقى     قۇرۇلغان
 سـهداھ ئىلگىـرى بـۇ دۆلهتنىـڭ پـايتهختى         .  بولغاندىن كېيىن ئۇنىڭ ئورنىغا تىكلهنگهن ئىـدى       مۇنقهرزقىلىپ، ئۇ   

نچه نهپهر پادىـشاھنىڭ ئـۆتكهنلىكى نـامهلۇم    بـۇ دۆلهتـته قـا   . دېگهن شهھهر بولۇپ،  كېيىن مهئـرەب دەپ ئاتالغـان    
 دۆلىتـى ئهينـى ۋاقىتتـا غـايهت زور دەرىجىـدە            سـهبهئ .  پادىـشاھنىڭ ئىـسىملىرى تارىختـا مهلـۇم        27بولسىمۇ، لېكىن   

ھىندىــــستان ۋە .  قىلغــــان ئىــــدىتهرەققىــــيگــــۈللهنگهن بولــــۇپ، تىجــــارەت، ســــانائهت ۋە دېهقانچىلىقتــــا زور 
مىــسىر ۋە .  ئهھلــى كــارۋانالر ئــارقىلىق مىــسىر ۋە شــامالرغا ئهۋەتهتتــى رنى ســهبهئ كهلــگهن مــالالھهبهشىــستاندىن

بۇالرنىڭ دەۋرىدە يهمهن زېمىنى ئىنتـايىن گۈللىنىـپ،        .  ئهۋەتهتتى ھهبهشىستانغاشامدىن مال ئېلىپ ھىندىستان ۋە      
 بوسـتانالر  بـاغۇ  هننهتتهك چوڭ ـ چوڭ سارايالر، ج مهركىزىي شهھهرلهردە نهقىشلهنگهن. ناھايىتى ئاۋاتالشقان ئىدى

قهسـىر ـ سـارايالرنىڭ ئۆپچۆرىـسىدە ئـۇنى قورشـاپ تۇرىـدىغان غـايهت ئېگىـز سـېپىل ۋە قورغـانالر بـار             . كۆپ ئىدى
 سـهبهئ  (ئكـۈنلهردە مهلىكـى سـهبه     كېيىنكـى   . دەپ ئـاتىالتتى  » زۇسـهرۋە «بۇرۇن بۇ دۆلهتنىـڭ پادىـشاھلىرى       . ئىدى

 ئىـسمى بىـلهن بايـان       بىلقىـس  پادىـشاھلىرىدىن  ئىبـرەت ئۈچـۈن تهۋراتتـا           ئسهبه. دېيىلىدىغان بولغان ) پادىشاھى
ھىمـيهر پادىـشاھلىرى    . ئهمما قۇرئان كهرىمدە ئىسمى بىلهن بايان قىلىنمىسىمۇ سۈپىتى بايـان قىلىنـدى           . ىدۇقىلىن
ىــدىن  ئولتۇرغــان ۋە مىالدتهخــتكه پادىــشاھلىقىدىن كېــيىن ئ پادىــشاھلىرىنىڭ بىــر قىــسمى بولــۇپ، ســهبه ئســهبه

ھىمـيهر دۆلىتـى ئـاۋۋالقى ئىككـى دۆلهتـكه قارىغانـدا ئـۇرۇش خۇمـار         .  ـ يىلىغىچه ھۆكـۈم سـۈرگهن   525كېيىنكى 
 ۋە ســهئد ئهبــۇ زۇلقهرنهيىــن، ئهپــرىقىس، ئىــرغهش، مۇســمهرھىمــيهر پادىــشاھلىرىنىڭ مهشــهۇرلىرى . دۆلهت ئىــدى
 تارقاتقان كىـشى ئاشـۇ سـهئد ئهبـۇ          يهھۇدىيلىقنىئهرەب تارىخچىلىرىنىڭ سۆزىگه قارىغاندا يهمهنگه      . كهرەبلهردۇر
 تهرىپىـدىن ئىـشغال     ھهبهشلىكلهر دەۋرىدە يهمهن    زۇنهۋۋاسنىڭھىميهر دۆلىتىنىڭ كېيىنكى ھۆكۈمدارى     . كهرەبتۇر
ئهرەب تارىخچىلىرىنىـڭ سـۆزىگه ئاساسـالنغاندا بۇنىڭغـا مهزكـۇر           .  دۆلىتـى پارچىلىنىـپ كهتـكهن      ميهرىھقىلىنىپ،  

  .  تهرەپدارى بولغانلىقى سهۋەب بولغانيهھۇدىيددىدىن زىيادە  ھهزۇنهۋۋاسنىڭ
ــى  ــلىكلهرنىڭيهمهن مهملىكىتــ ــدا ھهبهشــ ــان  72 قولىــ ــۇپ تۇرغــ ــتهملىكه بولــ ــل مۇســ ــۇمهيرە  .  يىــ ــيىن ھــ كېــ

ــيهزىن ئىبنــى ســهيىپپادىــشاھلىرىدىن  ــران زى ــلهن يهمهننــى ھهبهشــلهردىن   پادىــشاھى ئى ــاردىمى بى ــسرانىڭ ي  كى
س هن پـار شـۇنىڭدىن باشـالپ يهم  .  ھۆكۈمرانلىق قىلغـان سهيىپ ئاستىدا مهزكۇر  ھىمايىسىتارتىۋېلىپ، كىسرانىڭ   
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تى  تهرىپىـدىن ۋالىيلىـق سـۈپى      كىسرا يىل ئهتراپىدا    15 زىيهزىن ئىبنى   سهيپ. دۆلىتىنىڭ بىر ۋىاليىتى بولۇپ قالغان    
 بىـرى   ھهبهشـلىكلهرنىڭ  لغـان قېپقاكېـيىن بـۇ ئـادەمنى يهمهنـدە         . بىلهن يهمهننى باشقۇرۇپ تۇرۇشقا تهيىنلهنگهن    

پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتـى مـۇھهممهد     .  ئۆز ئادەملىرىدىن بىرنى ۋالى قىلىپ ئهۋەتكهن      كىسراكېيىن  . ئۆلتۈرۈۋەتكهن
ــۈچى، ي     ــشىلىقنى يهتكۈزگـ ــسانىيهتكه ياخـ ــۈن ئىنـ ــساالم پۈتـ ــانلىقتىن ئهلهيهىسـ ــدۇرغۇچىامـ ــپ ئاگاھالنـ  قىلىـ

ــدە، يهمهن پار ــسى ئهۋەتىلگهن ــالرنىڭ ئىدارى ــۇپ،  س ــتىدا بول ــازان ئاس ــادەم   ب ــر ئ ــسىملىك بى ــسرا ئى ــدىن كى  تهرىپى
 ئهبـرەھه ھهبهش ھۆكـۈمىتى نامىـدا يهمهننـى ئىـدارە قىلىۋاتقـان      » پىـل ۋەقهسـى  «مهشـهۇر   . ۋالى ئىدى تهيىنلهنگهن  

غهمبىرىمىزنىـڭ چـوڭ دادىـسى    ئـۇ ۋاقىتتـا مهكـكه مـۇكهررەمهدە ھهزرىتـى پهي     .  ۋەقه ئىـدى  تهرىپىدىن سادىر بولغان  
سـالرنىڭ قولىـدا بولـسىمۇ ئـۇالر يهمهن         هشـلهردىن كېـيىن، گهرچه يهمهن پار      ھهب.  ئاقساقال ئىـدى   مۇتهللىپابدۇلئ

شــۇنىڭ . س ھۆكۈمــدارلىرى يهمهنــگه ئــانچه كۆڭــۈل بۆلــۈپ كهتمىــگهن ىغــا بهك يىــراق بولغــانلىقتىن، پــار زېمىن
دېـگهن نـام بىـلهن      » ئهمىـر «دلىرىـدىن   ئۈچۈن يهمهندە ئىلگىرى پادىشاھلىق تهختىدە ئولتۇرغـان ئىقبالنىـڭ ئهۋال         

  . مهشهۇر بولغان تۆرىلهر ھۆكۈمران ئىدى
 ئــالتىنچى يىلــى پهيغهمبىرىمىــز مــۇھهممهد ئهلهيهىســساالم ئهتراپتىكــى دۆلهتلهرنــى ئىــسالمغا دەۋەت  ھىجرىيىنىــڭ

يهمهنــدە .  بىــر نهچچىــسىگه خهت ئهۋەتــكهن ئىــدى ھۆكۈمدارلىرىــدىنمۇقىلىــپ، ئۇالرغــا خهت ئهۋەتكهنــدە يهمهن 
يهمهننىــڭ مهشــهۇر .  بــار ئىــدىهنه بىــر قــانچه كىچىــك دۆلهتلهرمــۇ يۇقىرىــدا ئېيتىلغــان ئــۈچ دۆلهتــتىن باشــقا، ي  

ــايىن گــۈللهنگهن شــهھهر ئىــدى     قهســىر ـ ســارايلىرىغا    . شــهھهرلىرى مهئــرەب بىــلهن ســهنئا بولــۇپ، مهئــرەب ئىنت
بــۇ شــهھهردىمۇ ناھــايىتى كاتتــا، چىرايلىــق  . بــارئهممــا ســهنئا بولــسا ھــازىرمۇ  . ئالتۇنــدىن ھهل بېــرىلگهن ئىــدى

 بولـۇپ، بـۇ سـاراي       غهمىـدان  قهسـرى بۇالرنىـڭ ئىچىـدە ئهڭ مهشـهۇر سـاراي          . يىگىرمىدىن ئوشۇق سارايالر بار ئىدى    
 خارابىـسىنى   غهمـداننىڭ  قهسـرى  ھهمـدان  تـارىخچى پازىـل      مهشـهۇر .  ئىـدى  مهۋجۇدھهزرىتى ئوسماننىڭ زامانىغىچه    

ــۆرگهنلىكىنى ۋە ئ ــان كـ ــى ئېيتقـ ــرمه قهۋەت ئىكهنلىكىنـ ــڭ يىگىـ ــته . ۇنىـ ــييهمهنلىكلهرنىـــڭ مهدەنىيهتـ  تهرەققىـ
ــا مهشــهۇر ســېپىللىرى ئوچــۇ   ــدۇ قىلغانلىقىغ ــسپات بوالالي ــدىكى. ق ئى ــى  يهمهن ــۈزگه يېتهتت .  ســېپىلالرنىڭ ســانى ي

ىن ئـۇالر يـامغۇر   تزېمىنىـدا ئـېقىن سـۇ بولمىغـانلىق    يهمهن . بۇالرنىڭ ئىچىدە ئهڭ مهشهۇرى مهئرەب سـېپىلى ئىـدى     
 قۇرغان بولسا، يهنه بىـر تهرەپـتىن شـهھهر ۋە يېـزا ـ قىـشالقالرنى       توسمىالرنىسۈيىدىن پايدىلىنىش ئۈچۈن مهزكۇر 

دەپ ئاتالغـان   » ئىرەم« ئهۋالدىدىن بولۇپ، ئۇالر     قهستانمهشهۇر غهسسان ئهرەبلىرى    . سۇ ئاپىتىدىن ساقالش ئىدى   
يــاكى » غهساســىنه«ئــۇالر مهزكــۇر ســۇغا نىــسبهت بېرىلىــپ . هلــگهنســۇ ئاپىتىــدىن كېــيىن يهمهنــدىن كۆچــۈپ ك

 زەجـائه ئاندىن كېيىن ئـۇالر شـام سـهھرالىرىغا كۆچـۈپ بېرىـپ ئـۇ يهردىكـى                 . ئىسمى بىلهن ئاتىالتتى  » غهسسان«
 ھهۋران«كېيىنكـى كـۈنلهردە كـۈچ ـ قـۇۋۋىتى ئېـشىپ        .  ھهيـدەپ چىقىرىـپ شـۇ زېمىنغـا يهرلهشـكهن     ئهرەبلىرىنـى 

بـۇ دۆلهتنىـڭ پـايتهختى      .  دۆلىتـى دەپ ئاتىلىـدۇ     غهساسـىنه بـۇ دۆلهت    .  دۆلهت قۇرغـان   رەسـمىي گهن يهردە   دېـ » بهلقا
. بۈگــۈنكى كۈنــدە كونــا شــام دەپ ئاتىلىــدۇ.  كهتــكهنخارابلىــشىپ شــهھىرى بولــۇپ، ھــازىر بهســرى ھهۋرانــدىكى
لـدارلىرىنىڭ مـاقۇللۇقىنى ئېلىـپ       دۆلىتى رۇمالرنىـڭ تهۋەلىكىـدە بولـۇپ، ۋالـى ۋە ھـاكىملىرىنى رۇم ئهمه              غهساسىنه

 يىــل كېــيىن قۇرۇلغــان بولــۇپ، تــاكى 240 دۆلىتــى مىالدىــدىن تهخمىــنهن غهساســىنهبــۇ . ئانــدىن تهيىــن قىالتتــى
ــۇرۇن پادىــشاھ بولغــان ئادەمنىــڭ كىــم ئىكهنلىكــى    . ئىــسالم كهلگهنــگه قهدەر داۋام قىلغــان  بــۇ دۆلهتــكه ئهڭ ب
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 جهبهله كۆپىنچه تارىخچىالر ئۇنىـڭ      كېيىنكىوخشاش بولمىسىمۇ، لېكىن    توغرىسىدا تارىخچىالرنىڭ كۆز قارىشى ئ    
بـۇ دۆلهتنىـڭ مهشـهۇر ھۆكۈمـدارلىرى ھـارىس          .  دېگهن ئادەم ئىكهنلىكىدە بىر پىكىرگه كهلگهن      ئهيههمئىبنى ئهل 

 ە دەۋرىــدجهبهلهنىــڭئىبنــى بــۇ دۆلهت ھــارىس . كهرەبــدۇر ئهبــى ســهمرە بىــلهن ئــوغلى مــۇنزىر ئهبــۇ جهبهلهئىبنــى 
 زامانىـدا   بوستىنيۇنۇسـنىڭ رلىرىـدىن    رۇم ئىمپېراتو  جهبهلهھـارىس ئىبنـى     .  قىلىـپ ناھـايىتى كـۈچلهنگهن      تهرەققىي
.  بولغان ئۇرۇشـتا رۇملۇقالرغـا ئىنتـايىن زور ياردەمـدە بولغـان            ئوتتۇرىسىدا سۈرگهن بولۇپ، رۇم بىلهن پارىس       دەۋر

. ۇرغـۇن ئۇرۇشـالرغا قاتنىـشىپ زور شـۆھرەت قازانغـان      ھۆكۈم سۈرگهن قىرىـق يىـل ئىچىـدە ن   جهبهلهھارىس ئىبنى   
ــالىلىرىنى   ــاللىرى ب ــا رۇم ئاي ــلهن  » ھــارىس«ھهتت ــسىم بى ــگهن ئى ــدىغاندې ــكهن قورقۇتى ــگه يهت ئۇنىــڭ .  دەرىجى

ھـارىس ئىبنـى    .  ئۇنىڭغا باتۇرلۇق ئۇنۋانىنى بهرگهن    پادىشاھىسالرغا قارشى كۆرسهتكهن باتۇرلۇقى ئۈچۈن رۇم       پار
 ـ يىلـى ئىـستانبۇلغا بارغانـدا پۈتـۈن رۇم خهلقـى ئالـدىغا چىقىـپ، قىـزغىن قارشـى ئېلىـپ            563ىـڭ   مىالدىنجهبهله

ئۇنىـڭ  . نىـڭ  دەۋرىـدە ئـۆتكهن ئىـدى    » مائۇسـسهما  ئهلمۇنزىر«ئۇ ھىميهر پادىشاھلىرىدىن . ئېهتىرام بىلدۈرگهن 
. الىـپ كېلىـپ ئـۇنى ئۆلتـۈرگهن    ئۇرۇشـىدا ئۇنىڭغـا غ  » ئهبـۇغ ئهينـى  «ياكـى » ئهخيارزاتى «بىلهن بولغان مهشهۇر  

بـۇ  .  زور خىـزمهت كۆرسـهتكهن     رۇمالرغـا   كهرەب كېـيىن ھۆكۈمـدار بولغـان مـۇنزىر ئهبـۇ            جهبهلدىنھارىس ئىبنى   
، ھۆكۈمـدار   بولغىنىـدەك ئـابرۇيى  ئاتىسىنىڭ زامانىدا رۇم ئهسـكهرلىرىنىڭ ئىچىـدە كاتتـا يـۈز ـ      كهرەبمۇنزىر ئهبۇ 
 ـ يىلـى ئىـستانبۇلغا بارغانـدا     580 دەپ مىـالدى  ،غـا كـۆپ خىـزمهت كۆرسـهتكهن     رۇم، خهلقـى رۇم ئۇنى بولغاندىمۇ

ئـۇ زامانغـا   .  رۇم پادىشاھى ئۇنىڭغا ئاالھىدە تاج كىيدۈرگهن، سىرتكۈتۈۋالغاندىننۇرغۇن خهلق  ئالدىغا چىقىپ   
ــدى   ــيمىگهن ئىـ ــاج كىـ ــرى تـ ــدىن ھېچبىـ ــسان ھۆكۈمدارلىرىـ ــسانىلهر. قهدەر غهسـ ــسىدە، غهسـ ــ رۇم ھىمايىـ  رەھىـ

 بـۇ ئىككـى دۆلهت ئارىـسىدا دائىـم توقۇنۇشـالر يـۈز بېرىـپ                 ئۈچـۈن  لىقىسالر ھىمايىـسىدە بولغـان    پادىشاھلىرى پار 
ئۇرۇشــلىرى » ھــۇلهيم مهرج«ۋە » خىيــارزاتــى «بــۇ توقۇنۇشــالردىن كېلىــپ چىققــان ئهڭ چــوڭ ئــۇرۇش  . تــۇراتتى
بهرگهن بولـۇپ، ھـارىس       ئارىـسىدا يـۈز    هرەجئ بىلهن ھـارىس     مائۇسسهما ئۇرۇشى مۇنزىر ئىبنى     ھۇلهيم مهرج. ئىدى

بۇ ئۇرۇشتا مۇنزىر تهرىپىـدىن ئىـراق ئهتراپىـدىكى پۈتـۈن ئهرەبـلهر، ھـارىس تهرىپىـدىن               . مۇنزىرغا غالىپ كهلگهن  
 دۆلىتـى يهمهنـدىن كۆچـۈپ كهلـگهن لهخمـى ئهرەبلىـرى تهرىپىـدىن               رەھىـ . تامام شام ئهرەبلىرى قوزغالغان ئىـدى     

بـۇ دۆلهتنىـڭ    . ىڭ ئوتتۇرىلىرىدا قۇرۇلغان بولۇپ، ئىـسالم كهلگهنـگه قهدەر داۋام قىلغـان           مىالدى ئۈچىنچى ئهسىرن  
ــايتهختى  ــپ ــدى رەھى ــهھىرى ئى ــ.  ش ــى پاررەھى ــشاھالر     دۆلىت ــان پادى ــق قىلغ ــۇپ، ھۆكۈمرانلى ــدى بول ســالرغا بېقىن

ئهڭ كاتتـا ئـۆتكهن      كېيىنكى   ئۇنىڭدىن بولۇپ،   پهھمىدەسلهپكى ھۆكۈمدارى مالىك ئىبنى     . يىگىرمىدىن ئاشاتتى 
 كېـيىن ئۇنىـڭ ھهمشىرىـسىنىڭ       جـۇزەيمهدىن . ئهبرەشتۇر ئهل جۇزەيمهھۆكۈمدارى ئهرەبلهرنىڭ ئىچىدىكى مهشهۇر     

ــوغلى  ــۇر       ئهدائ ــسى مهزك ــدارالرنىڭ تولى ــۇپ، ئۇنىڭــدىن كېيىنكــى ھۆكۈم ــدار بول ــىر ھۆكۈم ــى نهس ــڭ ئىبن  ئهدانى
  . نهسلىدىندۇر

ــۈن   ــۇنىڭ ئۈچ ــش ــۈمىتى  رەھى ــپ ھۆ« ھۆك ــۈمهتغالى ــدى  » ك ــان ئى ــهۇر بولغ ــ. دەپ مهش ــدارلىرىنىڭ رەھى  ھۆكۈم
، ئهسۋەد ئىبنى مـۇنزىر، ئهمـر     ئىمرىئۇلقهيس ئىبنى   نوئمان، مۇنزىر ئىبنى    ئىمرىئۇلقهيس ئىبنى   نوئمانمهشهۇرلىرى  

 س پادىشاھلىرىدىن بهھرام كورنىڭ زامانىـدا تهخـتكه چىقىـپ          پار ئىمرىئۇلقهيس ئىبنى   نوئمان. ردۇرھىندىالئىبنى  
 كـۆپ   نىلهرگهغهسـسا بىـرنهچچه قېـتىم شـامغا ھۇجـۇم قىلىـپ           . يىگىرمه سهككىز يىل ھۆكۈمدارلىق قىلغان ئىدى     
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 رەھىــ نوئمــانبــۇ . بــاال ـ مۇســىبهتلهرنى كهلتــۈردى، ئــۇالردىن نۇرغۇنلىغــان ئهســىر ۋە غهنىمهتلهرنــى ئالــدى           
 ئىــسىملىك ســارايالرنى هدىرخورنۇقــس. ه ئېرىــشكهنكىم ئېرىــشهلمىگهن مــال ـ مۈلــۈكك    پادىــشاھلىرىدىن ھــېچ

 يىـل ھۆكـۈم سـۈرۈپ،       49 مائۇسـسهما  ئىبنـى    ئىمرىئـۇلقهيس مۇنزىر ئىبنـى    .  ئىدى نوئمانسالدۇرغان كىشى ئۇشبۇ    
 ھـارىس   ردىنهغهسـسانىل ،  بوستىنيانۇسـقا ، رۇم پادىـشاھلىرىدىن     ئهنۇشـىرۋانغا  بىلهن   قۇبازس پادىشاھلىرىدىن   پار

. ئۇ ھارىس بىلهن بولغان بىـر قېتىملىـق ئۇرۇشـتا ئۆلتـۈرۈلگهن           . نداش ئىدى  زاما سهمرەگهئىبنى جهبهل ئىبنى ئهبۇ     
ئـۇ كۈنـدە ئالـدىغا ھهرقانـداق بىـر          . بـار ئىـدى   » غهم كـۈنى  « ھهر يىلـدا بىـر كـۈن         ئىمرىئۇلقهيسنىڭمۇنزىر ئىبنى   

ىغا ئۇچرىغـان   ئۇ كۈندە ئالـد   . ئىدى»  كۈنى شادلىق«يهنه بىر كۈن    . ئادەم ئۇچراپ قالسا ئۇنى ئۆلتۈرۈپ تاشاليتتى     
 ۋە قۇۋۋەتلىــك ھۆكۈمــدارلىرى ئىچىــدە غــايهت رەھىــ ھىنــدئهمــر ئىبنــى . ھهرقانــداق كىــشىگه ياخــشىلىق قىالتتــى 

ئاخىرىدا ئۇنىـڭ بـۇ تهمهنناسـى ئـۆز بېـشىغا چىقىـپ، ئۆلـۈمىگه         . نوپۇزلۇق بولۇپ، ئۆزىگه ئىنتايىن تهمهننا قىالتتى     
نوئماننىـڭ  .  زامانىدا ئـۆتكهن ئىـدى  پهرۋىزنىڭ بىلهن ھورمۇز ـ  4 ئىبنى مۇنزىر ئهبۇ قابۇس نوئمان. سهۋەب بولدى

پ، ھهددىــدىن ئــارتۇق  چېچىــبــۇزۇپ دۆلىتــى ناھــايىتى بــاي بولــۇپ، بولمىغــۇر ئىــشالرغا  پــۇل ـ مــال   رەھىــزامانىــدا 
نـدەك،   بهرگهتهربىيىلهشـكه  ئهرەبلىـرىگه  رەھىـ  بـاال ـ چـاقىلىرىنى    كىـسراالر ئهينـى زامانـدا   . ئىسراپچىلىق بار ئىدى
 نوئمانغــا پادىــشاھلىرى بــاال ـ چــاقىلىرىنى باشــقا كىــشىلهرگه بهرگهچــكه، كىــسرانىڭ    رەھىــكېيىنكــى كــۈنلهردە 

 ئۇرۇشــىغا ئۇشــبۇ ۋەقه ســهۋەب زىقــارمهشــهۇر .  چاقىرتىــپ تــۈرمىگه تاشــلىغانمهديهنــگهئــاچچىقى كېلىــپ، ئــۇنى 
 بىـلهن نـابىغه ئارىـسىدا       نوئمـان . ىرىـدىن ئىـدى    نوئماننىـڭ خـاس ئادەمل     ئهززىبيـانى مهشهۇر شائىر نابىغه    . بولغان

 نوئمـان . بولۇپ ئۆتكهن ماجىراالر مهشهۇر بولغان سهۋەبتىن، بۇ كىتابتا بايـان قىلىـشقا ھـاجهت يـوق دەپ قارىـدىم                
س پادىـشاھلىرى   ئۇنىڭـدىن كېـيىن پـار     . كۈمـدار ئىـدى   ئهبۇ قابۇس لهخمـى ئهۋالدىـدىن ھهممىـدىن كېيىنكـى ھۆ          

 ئهرەبلهرنىـڭ دۆلىتـى     رەھىـ ئىسالم قۇياشى نۇر چاچقـان ۋاقىتتـا،        . ى تهيىن قىلىدىغان بولغان    ۋالىسىنى ئۆزلىر  رەھى
ــانالماي، بهلكـــى ئىـــران دۆلىتىنىـــڭ بىـــر ۋىاليىتـــى دەپ ھېـــسابلىناتتى   ــارىخچىلىرى گهرچه . قاتارىـــدا سـ ئهرەب تـ

دەپ بايــان قىلــسىمۇ، »  ئىــدىئهلمهغــرۇر ئهلمــۇنزىر ئهڭ ئــاخىرقى پادىــشاھى ئهبــۇ قابۇســنىڭ ئــوغلى  رەنىــڭھى«
 كېـيىن   قابۇسـتىن چـۈنكى ئهبـۇ     .  ھۆكۈمـدارى دەپ مـۇتلهق كېـسىپ ئېيتىـشقا بولمايـدۇ           رەھىـ لېكىن بـۇ ئـادەمنى      

 ئهلمـۇنزىر .  نهزىرىدە ئېتىبارى قالماي، باشقا ئهۋالدتىن ۋالى تهيىن قىلىـدىغان بولغـان           كىسراالرنىڭ ئالىنهسىرنىڭ
شـىمۇ مـۇمكىن، ئهممـا ئـۇنى ئاتـا ـ بوۋىلىرىـدەك كاتتـا         تهيىـنلهنگهن بولۇ يلىققـا   تهرىپىدىن ۋالىكىسرا ئهلمهغرۇر

پهيغهمبىرىمىـز ھهزرىتـى مـۇھهممهد ئهلهيهىسـساالم پۈتـۈن ئهرەب پادىـشاھلىرىنى       . ھۆكۈمدار دېيىش توغرا ئهمهس  
  .بى شۇ بولسا كېرەك سهۋەيوللىمىغانلىقىنىڭارىغا خهت  ئهمهلدرەھىئىسالمغا چاقىرىپ خهت يوللىغاندا 

ــ ــشتىن باشــقا، ســهھرا     رەھى ــق قىلى ــگه ھۆكۈمرانلى ــراق تهۋەلىكى ــۈن ئى ــى پۈت ــۇ دۆلىت ــق ئهرەبلىرىگىم  ھۆكۈمرانلى
ــ پۈتــۈن ئهرەبــلهر ئارىلىــدىكىئهرەب يېــرىم . قىالتتــى  پادىــشاھلىرىدىن قورقــۇپ، ھهر جهھهتــتىن ئېهتىيــات  رەھى

 پادىـشاھلىرى   رەھىـ . ىرىـشكه تىرىـشاتتى   قىالتتى ۋە ئـۇالرنى ئىنتـايىن چـوڭ بىلگهچـكه ئۇالرنىـڭ ھىمايىـسىگه ك              
 ئىنتـــايىن قىزىققاچقـــا يىغىلىـــش ئـــورۇنلىرى ئهدەبىيـــاتچى، شـــائىر، ســـۆزمهن،  نهزمىـــلهرگهئهدەبىيـــات، شـــېئىر، 

 كاتتـا شـائىرالر بۇالرنىـڭ        قاتـارلىق  مـۇلتهمهس هسسان ئىبنى سـابىت،     نابىغه، ھ .  بىلهن توشۇپ كېتهتتى   لهتىپىچىلهر
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بهلكى ئۇ مهجلىسنىڭ ئاساسلىق ئهزالىرىدىن بولـۇپ، كـۆپ ياخـشىلىق ۋە مۇكاپاتالرغـا              مهجلىسلىرىگه قاتنىشىپ،   
  . پادىشاھلىرىنىڭ نامى كۆپرەك ئۇچرايدۇرەھى قهسىدىلىرىدەشۇڭالشقا ئهرەب . ئېرىشهتتى

ىدا  قـول ئاسـت    ھىميهرلهرنىـڭ كىندى ئهرەبلىرى بولسا قهھتان ئهۋالدىدىن  بولۇپ، ئهينى ۋاقىتتـا ئـۇالر يهمهنـدىكى               
ھىمــيهر .  ئىـدارە ئىــشلىرىدا چـوڭ  ـ چــوڭ ئهمهلـلهرگه تهيىنلهيتتــى     كىنــدىلىقالرنىھىمــيهر پادىـشاھلىرى  . ئىـدى 

 كىنــدىلهرنىڭ قىلىــپ قايتقانــدا، مهزكــۇر پهتهــى ئهرەب يېــرىم ئــارىلىنى تهبئــىپادىــشاھلىرىدىن ھهســسان ئىبنــى 
ھهجهر نهجدىگه كېلىـپ، شـۇ تهرەپـلهرگه    . يغانشهيخى ھهجهر ئىبنى ئهمرىنى مهئدى قهبىلىلىرىگه باش قىلىپ قو  

ــدارلىق قىلغــان ــۇ . ھۆكۈم ــھئ ــتىم ئۇرۇشــۇپ، ئۇالرنىــڭ قــول ئاســتىدىكى    رەى ــرنهچچه قې ــلهن بى ــشاھلىرى بى  پادى
  . بىرنهچچه نهجدە قهبىلىلىرىنى قۇتقۇزغان

. مـدار بولغـان    كېيىن ئۇنىڭ ئوغلى ئهمر ئىبنى ھهجهر، ئۇنىڭـدىن كېـيىن ھـارىس ئىبنـى ئهمـرى ھۆكۈ                 ھهجهردىن
 يهمهن ئىـشغالىيىتى ئۇنىـڭ زامانىـدا        ھهبهشـلىكلهرنىڭ .  ئادەم ئىـدى   داھى بولۇشقا اليىق سىياسهتچى   ھارىس بولسا   
 يامانلىــشىپ قالغانــدىن مائۇســسهما بىـلهن مــۇنزىر ئىبنــى  قۇبــادھــارىس پــارىس پادىــشاھلىرىدىن . بولغـان ئىــدى 

شـۇنىڭدىن كېـيىن پۈتـۈن      .  بولىـدۇ  يرەگه ۋالىـ   تهرىپىدىن ھىـ    يېقىنلىشىپ، ئۇنىڭ   دەرھال اقۇبادقكېيىن، مهزكۇر   
ــۇنى         ــپ، ئ ــتىن ئهرەب كــاتتىلىرى كېلى ــۇپ، تهرەپ ـ تهرەپ ــامى مهشــهۇر بول ئهرەب قهبىلىلىــرى ئارىــسىدا ئۇنىــڭ ن

بــۇ . تهبرىكلهشــكه باشــاليدۇ ۋە ئــۆزلىرىگه ئۇنىــڭ ئوغۇللىرىــدىن باشــلىق تهيىــنلهپ بېرىــشنى تهلهپ قىلىــشىدۇ   
 كهرەبنـى  بهكىـر قهبىلىـسىگه، مهئـدى    شـۇرەھبىلنى فان قهبىلىسىگه، رىس ھهجهر ئىبنى ئهسهدنى  غهت   ھا سهۋەبتىن

 قهبىلىلىــرىگه بــاش قىلىــپ   تهغــلهپ ۋە نهمــر ســۇلهيىمنىقهيــس ئهيــالن ۋە ئۇنىڭغــا قاراشــلىق قهبىلىــلهرگه،     
  . تهيىنلىگهن

 يهنه يېڭىـدىن    مائۇسـسهمانى مـۇنزىر ئىبنـى      ئولتۇرغانـدا، مهزكـۇر      تهخـتىگه  ئهجهم   ئانوشـىرۋان  ۋاپات بولـۇپ     قۇباد
شـۇنىڭ بىـلهن ھـارىس ھۆكـۈمهتنى تاشـالپ قېچىـشقا مهجبـۇر              . ئورنىغا قايتۇرۇپ، ئىلگىرىكى ۋەزىپىسىگه قويغان    

. بۇنىڭدىن خهۋەر تاپقان مۇنزىر دەرھال ئۇنىڭ ئارقىـسىدىن قـوغالپ، پۈتـۈن مـال ـ مـۈلكىنى تارتىۋالغـان       . بولغان
ئۇنىـڭ  .  زېمىنىـدا  ئۆلتـۈرۈلگهن     ۇلغان بولسىمۇ، لېكىن بهنى كىالب    ىڭ قولىدىن قېچىپ قۇت   ئهمما ھارىس مۇنزىرن  

 مۇنزىرنىـڭ پىتـنه ـ ئىغۋاسـى سـهۋەبىدىن ئـۆز       سـهلمه  بىلهن شۇرەھبىلئوغۇللىرى دادىسى ئۆلتۈرۈلگهندىن كېيىن 
كهتـكهن زالىـم    ر بولسا، ئۆتـۈپ ئهمما ھهجه. بىرى بىلهن ئۇرۇشۇپ، ئۆز مهنسهپلىرىدىن ئايرىلىپ قالغان ـ  ئارا بىر   

مـۇددەت ھۆكـۈمهتنى     كهلـسهك، ئـۇ بىـر     كهرەپـكه مهئـدى   . بولغانلىقتىن ئـۆز پـۇقرالىرى تهرىپىـدىن ئۆلتـۈرۈلگهن        
ــۇپ  ــانتۇت ــك       تۇرالىغ ــرنهچچه كىچى ــدە بى ــۆز ئىچى ــى ئ ــدى دۆلىت ــا كىن ــسالم قۇياشــى چىققــان ۋاقىتت ــسىمۇ، ئى  بول

 ئاسـتا ـ   ،بۇ كىچىك شهھهرلهر ئىـسالم  كېلىـپ ئـۇزۇن ئـۆتمهي    . تتىنىۋاتارچىلىنىپ، زاۋاللىققا يۈزلىشهھهرلهرگه پا
  .ئاستا ئىسالم دىنىنى قوبۇل قىلغان

بـۇ  .  بايـان قىلىنغـان دۆلهتلهردىـن ئىبـارەتتۇر        غان ھۆكۈمهت ۋە دۆلهتلهر يۇقىرىـدا     ئهينى زاماندا ئهرەبىستاندا قۇرۇل   
ــى دۆلهت دەپ    ــدى دۆلىتىن ــدە كىن ــڭ ئىچى ــاتىغۇدۆلهتلهرنى ــوقچىلىكىئ ــتهقىل   .  ي ــدە مۇس ــدى دۆلىتى ــۈنكى كىن چ

كىنــدى ھۆكۈمــدارلىرىنىڭ باشــقا ئهرەب .  ئهســهر يــوق ئىــدىمهدىنــىالمهت يــاكى بىــر دۆلهتــكه ئائىــت ھېچبىــر ئــا
.  بىــلهن ئىــدارە قىلىنــاتتىشــهيخلىقئۇنــدىن باشــقا ئهرەب قهبىلىلىــرى . شــهيخلىرىدىن ئــانچه پهرقــى يــوق ئىــدى 
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اۋەت ۋە ئېـسىل ئهخالقـالر بىـلهن مهشـهۇر بولغـان كىـشىلهر قهبىـله رەئىـسى ۋە شـهيخى           ئارىلىرىدا شـىجائهت، سـاخ    
سىمۇ دەرھـال   ھهتتاكى ئۇالر ئۇرۇشقا بۇيرۇ   . تتىبولۇپ، شۇ قهبىلىنىڭ پۈتۈن خهلقى ئۇ كىشىنىڭ سۆزىدىن چىقماي        

. شــاتتى رازى بولۇمىگهھۆكــۈىــشىپ قالــسا ئۇالرنىــڭ ئــۆز ئــارا داۋال. ئۆزلىرىنىــڭ ئىتــائهتمهنلىكىنى بىلدۈرۈشــهتتى
 شـهيخلىق   قهبىلىـسىمۇ  قـۇرەيش رىـدىن بولغـان      قهبىلىلى ئـابرۇيلۇق ايهت مهشهۇر ۋە ئىنتايىن يۈز      ئهرەبىستاننىڭ غ 

بۇ شهيخلهرنىڭ ئهڭ مهشـهۇرلىرىدىن بىـرى كائىناتنىـڭ پهخـرى پهيغهمبىرىمىـز ھهزرىتـى               . بىلهن ئىدارە قىلىناتتى  
بـۇ ئـادەم ئهقىـل ـ پاراسـهتته      . ىرىدىن بولغان قۇسهي ئىبنـى كىـالب ئىـدى   مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ چوڭ دادىل

 كىــشى بولغــانلىقى ئۈچــۈن، ئۇزۇنــدىن بىــرى خــۇزائه قهبىلىــسىدە داۋاملىــشىپ  امــالهتكه يهتــكهن، ئىقتىــدارلىقك
تىنـى  قۇسهي خۇزائه قهبىلىسىدىن بهيتۇلالھنىڭ خىزمى    . كهلگهن بهيتۇلالھنىڭ خىزمىتىنى قولغا كهلتۈرگهن ئىدى     

ھهتتـاكى ئـۇالر    .  تېخىمۇ ئېشىـشقا باشـلىغان     ئابرۇيىئۆز قولىغا ئالغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ قۇرەيشلهر ئارىسىدا يۈز         
  . ئىزدەپ، ھهرقانداق چوڭ ـ كىچىك ئىشلىرىدا ئۇنىڭدىن مهسلىههت سورايدىغان بولغانتهۋەررۈكئۇنىڭدىن 

 ئهۋالدلىرىنـى كۆچـۈرۈپ كېلىـپ، مهككىـگه         قـۇرەيش لتۇراقلىـشىپ قالغـان     ۇسهي مهككه ئهتراپىـدىكى تارقـاق ئو      ق
 قهبىلىـسى مهككىـگه توپلىنىـپ،    قـۇرەيش قۇسهينىڭ سهۋەبى بىلهن تارقـاق      .  كۆپ كۈچ چىقارغان   ئورۇنالشتۇرۇشقا

 زىيارەت قىلىش ئۈچۈن كهلـگهن ئـاجىز، يېـتىم ـ يېـسىر ھـاجىالرنى       بهيتۇلالھنىئۇ . بۈيۈك بىر قهبىلىگه ئايالنغان
ئۇنىڭ بۇ ئىشىنى پۈتـۈن ئهرەبـلهر   .  خهلقىگه باج قويغانقۇرەيش ئىچمهك بىلهن تهمىنلهش ئۈچۈن سۇ ۋە يېمهك ـ 

ئهگهر قۇرەيـشلهر بىـرەر مـۇھىم ئىـش ئۈسـتىدە كـېڭهش             . ئالقىشالپ، ئۇنىڭغا تېخىمۇ ھۆرمهت قىلىدىغان بولغان     
لهپ، ئــۇ كىمنــى مۇۋاپىــق  قۇســهي تىكــئهلىمىنىمــۇئــۇرۇش . ە ئۆتكــۈزەتتىئۆتكــۈزمهكچى بولــسا قۇســهينىڭ ئۆيىــد
تــۈن ئىــشلىرى قۇســهينىڭ  مــۇھىم دەپ قارالغــان پۈلهرنىڭقۇرەيــشدېــمهك . كۆرســه ئهلهم شــۇنىڭغا تۇتقــۇزۇالتتى

ــابرۇيلۇق رىنىڭ ئىچىـــدە ئهڭ مهشـــهۇر ۋە يـــۈز شـــهيخلىقـــۇرەيش كېـــيىن قۇســـهيدىن.  ئىـــدىقولىـــدا  كىـــشى ئـ
.  بىــلهن ئۆتكــۈزگهنشــهيخلىق ئــۆمرىنى مهككىــدە ئــۇ ئــاتمىش يىلغــا يــېقىن. ئابــدۇلمۇتهللىپ ئىبنــى ھاشــىمدۇر

 ۋەقهسى ئۇنىڭ زامانىدا يۈز بېرىپ، ئۇنىڭ پۈتۈن ئهرەبلهر ئارىسىدا تېخىمـۇ مهشـهۇر بولۇشـىغا سـهۋەب             فىلمهشهۇر  
ــهرەپلىك    . بولغـــان ــۇپ، ئوغۇللىرىنىـــڭ بىـــرى بىزنىـــڭ شـ ــالته قىـــزى بولـ ــوغلى ۋە ئـ ــون ئـ ــدۇلمۇتهللىپنىڭ ئـ ئابـ

  .ى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئاتىسى ئابدۇلالھ ئىدىپهيغهمبىرىمىز ھهزرىت
 بار كاتتا بىر قهبىـله بولـۇپ، مـۇھهممهد ئهلهيهىسـساالم پهيغهمـبهر       ئابرۇيى ئهرەب قهبىلىلىرى ئىچىدە يۈز      قۇرەيش

 ، بهنـى ددارئابـدۇ ، بهنـى  مهننـاف  ئابـدۇ بهنـى  : ئـۇالر . بولۇپ كهلگهندە، ئۇالر ئون ئىككى نهسـىلدىن ئىبـارەت ئىـدى      
، بهنـى تهمىـم ئىبنـى       مـۇررە  ئىبنـى    يهخـزە  ئىبنى كىالب، بهنى مهخـدۇم ئىبنـى         زەھرەل ئۇززا، بهنى    ئابدۇئهسهد ئىبنى   

، بهنـى ھـارىس ئىبنـى فىهـرى،         لـوئهي  ئىبنـى    ئـامىر  ئىبنى ئهمـرى، بهنـى       سهھم ئىبنى كهئب، بهنى     ئهدى، بهنى   مۇررە
مهزكۇر ئون ئىككـى نهسـىلدىن مهككىنىـڭ        . اتارلىقالردۇر ئىبنى ئۆمهر ق   جهمئ ئىبنى فىهرى ۋە بهنى      مۇھارىببهنى  

 دەپ ئهززەۋاھىــر قــۇرەيش، مهككىنىــڭ ئهتراپىــدا ياشــايدىغانلىرىنى ئهلبهتتــان قــۇرەيشئىچىــدە ياشــايدىغانلىرىنى 
  .ئاتايتتى

تـايىن   ئـۇالر بـۇ جهھهتـته ئۆزلىرىـدىن ئىن        . ئهرەبلهر جاھىلىيهت دەۋرىدىمۇ شـېئىر، ئهدەبىياتقـا بـاي مىلـلهت ئىـدى            
چــۈنكى ئــۇالر . ئهممــا ئۇالرنىــڭ بــۇ بــايلىقى پهقهت ئېغىزىــدا بولــۇپ، يېزىــپ قالــدۇرۇلمىغان ئىــدى. پهخىرلىنهتتــى
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ئۇالرنىــڭ . ســاۋاتلىقالر ئاساســهن يــوق دېيهرلىــك ئىــدى . يېــزىش ـ ئوقۇشــتىن خهۋەرســىز، ساۋاتــسىز خهلــق ئىــدى    
 سۆزلهشــتىن نۇتــۇققهســىدە، ماقــال ـ تهمــسىل ۋە     كهلــگهن  شــېئىر، يۆتكىلىــپئهدەبىيــاتى ئېغىــزدىن ـ ئېغىزغــا    

ــارەتتۇر ــى         . ئىب ــكىل قىالتت ــسمىنى تهش ــر قى ــۇھىم بى ــڭ م ــڭ ئهدەبىياتىنى ــسىل ئۇالرنى ــال ـ تهم ــۇالر . ماق ــۇقئ  نۇت
  . سۆزلىگهندە، شېئىر، قهسىدە ئوقۇغاندا ھېكمهتلىك سۆزلهرنى ئارىالشتۇرۇپ سۆزلهشكه ئاالھىدە دىققهت قىالتتى

قال ـ تهمسىل ئىككى قىسىمغا بۆلۈنۈپ، بىـرى پۈتـۈن مىللهتـلهر ئارىـسىدا كهڭ تارالغـان ماقـال ـ         ئهرەبلهردىكى ما
 بهدەۋىلىـك ئىسالم  كهلگهنـدىن كېـيىن ئهرەبـلهر    . تهمسىل بولسا، يهنه بىرى ئۆزلىرىگه خاس ماقال ـ تهمسىلدۇر 

رىنىڭ خهلق ئاغزىدىكى پۈتـۈن ئهدەبىـي   لىمهدەنىيهت نۇرىغا ئۇالشقاندا ئۆز، ئىلىم ـ  قۇتۇلۇپپاراكهندىچىلىكىدىن 
بـۇ ئهسـنادا ماقـال ـ  تهمـسىلگه ئائىـت پۈتـۈن ھېكمهتلىـك         . ئهسـهرلىرىنى تـوپالپ، يېزىـپ قالدۇرۇشـقا  باشـلىغان     

 زامانالردا بىز مۇسۇلمانالرنىڭ بېشىغا  كهلـگهن تۈرلـۈك          كېيىنكى. سۆزلهرنى توپالپ، بىرنهچچه كىتاب ھازىرلىغان    
 بولــۇپ كهتــكهن بولــسىمۇ، يهنىــال  ســاقلىنىپ  ازايــســهۋەبىدىن بــۇ كىتابالرنىــڭ نۇرغــۇنلىرى  لهر مۇســىبهتبــاال ـ    

  .كېلىۋاتقان بىر قىسىم كىتابالر بار
ئهرەبـلهر مهشـهۇر ئـۆتكهن ئاتـا ـ بـوۋىلىرى بىـلهن ئىنتـايىن پهخىرلىنىـدىغان، ئـۆز ـ ئـارا قهبىلىۋازلىـق، جېـدەل ـ                  

بهس ـ  .  بـار ئىـدى  ئىـشتىياق دا نۇتـۇق سۆزلهشـكه   ، ئـۇالر نلىقى ئۈچـۈن دىغان بىـر مىلـلهت بولغـا    تۈگىمهيماجىراسى
 بىـلهن پهخىرلىنىـپ، باشـقا    نهسـهبلىرى مهزكـۇر نـاتىقالر ئـۆز      . بهس بىلهن سۆز قابىلىيىتىنى ئاشۇرۇشقا تىرىـشاتتى      

دەم توپالشـتا  نـاتىقالر ئۇرۇشـالردا ئـۆز تهرىـپىگه ئـا     . قهبىلىلهر ئارىسىدا ئۆز شـان ـ شـهرىپىنى قوغداشـقا تىرىـشاتتى     
ــايتتى  ــوڭ رول ئوين ــدى     . چ ــڭ مهرتىۋىــسى ئىنتــايىن زور ئى ــلهردە ناتىقالرنى ــۈن ئهرەب ــۇنىڭ ئۈچ ــاال ـ      . ش ــۇالر ب ئ

ئهرەبـلهردە  . چاقىلىرىنىڭ تىلى چىققان ھامان ئۇالرغا ماقال ـ تهمسىل، ئهدەبىـي سـۆزلهرنى ئۆگىتىـشكه تىرىـشاتتى     
داۋاالردا ۋە ئۇرۇشــالردا . ى بىــر نهچــچه نــاتىقلىرى بــار ئىــدى ھهر قهبىلىنىــڭ ئــاز دېگهنــدە ئــۆزىگه خــاس بىــر يــاك 

زۆرۈر . التتىرام قىلىــپ، پۈتــۈن خهلقنىــڭ يولباشچىــسى بــو     ۆزلهرنى ســۆزلهپ، دىلالرنــى ئىنتــايىن تهســىرلىك ســ  
يهمهن ئهمىرلىرىـدىن   .  ئهلچـى بولـۇپ بـاراتتى      ھۆكۈمـدارلىرىغا ، غهسسان ۋە يهمهن     رەھىتېپىلغاندا چهت ئهللهرگه،    

 ئهرەبلىرىنىـــڭ ئـــۇنى مۇبـــارەكلهپ قـــۇرەيش يهمهننـــى قايتۇرۇۋالغانـــدا ھهبهشـــلىكلهردىن يهزىـــن ئىبنـــى پســـهي
.  مهزكۇر ناتىقالرنىـڭ جۈملىـسىدىن ئىـدى       لمۇتهللىپمۇئابدۇپهيغهمبىرىمىزنىڭ چوڭ دادىسى    . بارغانلىقى مهشهۇر 

، قهيـس ئىبنـى     زەلىـم ، ھارىس ئىبنـى     اھزەر ئىبنى   ھاجىپ،  سهيپ ئىبنى   ئهكسهم بىلهن   تهلىپى ئهنۇشىرۋاننىڭ كىسرا
 سـۆزلىگهنلىكى ئهدەبىيـات     نۇتـۇق   كىـسرانىڭ ئالدىـدا       سـۆزمهنلىرىنىڭ  ۋە ئاندىن باشـقا بىـرنهچچه ئهرەب         مهسئۇد

  .  سۆزلىگهندە بېشىغا سهلله كىيىپ، قولىدا ھاسا تۇتۇپ سۆزلهيتتىنۇتۇقئۇالر . كىتابلىرىدا بايان قىلىنىدۇ
، زۇھهيــر ئىبنــى بــاھىلى ۋاھىلىــل ســهججان، ســهئىدىلئهيادىۇر نــاتىقالر قهيــس ئىبنــى جــاھىلىيهتتىكى ئهڭ مهشــه

بـۇالردىن باشـقا يهنه نۇرغـۇن نـاتىقالر بولـۇپ، مهزكـۇر             . كۇلسۇمالردۇر ئىبنى سهيپى، ئهمر ئىبنى      ئهكسهم،  خهبباب
تبه ســۆزلىگهندە ئــۇ ئۇككــازدا تــۆگه ئۈســتىدە تــۇرۇپ خــۇ .  بهك مهشــهۇر ئىــدىســهئىدنــاتىقالردىن قهيــس ئىبنــى 

 سـهججان . مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهر بولۇشتىن ئىلگىرى شۇ ئورۇنـدا بولغـانلىقى رىـۋايهت قىلىنىـدۇ             
ئـۇ خــۇتبه  .  سـۆز ۋە ماقـال ـ تهمـسىللهرگه ئىنتــايىن ئۇسـتا ئىــدى       بولـۇپ، ئهدەبىــي خهتىــپلهردىنهشـهۇر   مۋائىلمـۇ 
 قېـتىم ئهسـال     ئىككىنچـى بىـر قېـتىم دېـگهن سـۆزىنى         .  سـۆزلهيتتى  ىپندە ئىنتايىن ھاياجان ئىچىدە قىزىش    سۆزلىگه
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ئـۇ ئىـسالمنى قوبــۇل   . تهكـرارالپ سـالمايتتى يـاكى قىلىـدىغان ســۆزىنى تاپالمـاي سـۆز ئارىـسىدا توختــاپ قالمـايتتى        
 كاتتـا خهتىـپ   سـهيپلهرمۇ  ئىبنـى  ئهكـسهم  بىـلهن  زۇلئىـسبه ئهممـا  .  ـ يىلـى ۋاپـات بولغـان    54 ھىجرىيىنىـڭ قىلىپ، 

ئهمــر ئىبنــى كۇلــسۇم كاتتــا شــائىرالردىن بولــۇپ، ئۇنىــڭ ســۆزلىگهن   . ، داڭلىــق ھهكىــم ئىــدىســىرتلغانــدىن بو
ــۇتبىلىرى       ــڭ خـ ــېكىن ئۇنىـ ــسىمۇ، لـ ــۈرۈلگهن بولـ ــا كهلتـ ــاب ھالىغـ ــۇتبىلىرى كىتـ ــان«خـ ــيىن ئهلبهيـ ، »ۋەتتهبـ

  .يدۇ ئهدەبىيات كىتابلىرىدا بهك كۆپ ئۇچراغا ئوخشاش» ئهغانىئهل«ۋە » ئهقدۇلپهرىدئهل«
 قىلغــان تهرەققىــيئهرەبــلهر شــېئىرىيهتته زور دەرىجىــدە . ئىگىلهيــدۇشــېئىر ئهرەب ئهدەبىياتىنىــڭ كــۆپ قىــسمىنى  

. ئهرەب شــائىرلىرى شــۇقهدەر كــۆپ ئىــدىكى، بــۇ ســاھهدە ئهرەبــلهر بــارلىق مىللهتلهردىــن ئۈســتۈن ئىــدى. خهلقتــۇر
ــانجــاھىلىيهتتىكى  ــسمىنى توپلىغــان   يۇن ــلهن   ۇمرۇســنىڭھ شــېئىرلىرىنىڭ كــۆپ قى ــوپلىمى بى ــازمىلىرى ت ــول ي  ق

 يىگىـرمه   هـاراتلىرى بھاماشـۇنىڭدەك ھىنـدىالرنىڭ     . يتتى ئاشـما  بېيتـتىن ئۆزىنىڭ يازغـان شـېئىرلىرى ئوتتـۇز مىـڭ          
ئهممـا جـاھىلىيهتتىكى ئهرەبلهرنىـڭ جـاھىلىيهت        .  قىرىق سهككىز مىڭ بېيت ئىـدى      رامايانهلىرىمىڭ بېيت بولۇپ،    

شۇ يۈز ئهللىك يىل ئىچىـدىكى شـېئىرىيهت بـايلىقىنى باشـقىالرنىڭ شـېئىرىيهت بايلىقىغـا        يىل بولۇپ،  150دەۋرى  
بېيـت بىـلهن ھېـسابالنماي، قهسـىدە        اھىلىيهت ئهرەبلىرىنىـڭ شـېئىرلىرى      جـ . سېلىشتۇرغاندا زور دەرىجىـدە كۆپتـۇر     

ن ئــون تــۆت مىڭنــى،  جــاھىلىيهت شــېئىرلىرىدىتهممامنىــڭئىــسالم شــائىرى مهشــهۇر ئهبــۇ . بــويىچه ھېــسابلىناتتى
 ئـون ئـالته مىڭىنـى، ئهبـۇ زەمزەمنىـڭ پهقهت ئهمـرى              ئهسـمهئىنىڭ   يىگىرمه يهتته مىڭ قهسىدىـسىنى،        ھهمهدانىنىڭ

 كۆرۈنـسىمۇ،   مۇبالىغىـدەك بـۇ سـۆز بىـر ئـاز         .  رىـۋايهت قىلىنىـدۇ    يادلىغـانلىقى باشلىق يـۈز شـائىرنىڭ شـېئىرلىرىنى        
ــلهردە شــې   ــېكىن جــاھىلىيهت دەۋرىــدىكى ئهرەب ــدۇ  ل ــرەك بېرى ــدە كــۆپ ئىكهنلىكىــدىن دې . ئىرنىڭ غــايهت دەرىجى

جاھىلىيهت ئهرەبلىرىنىڭ شېئىرلىرىنىڭ تولىسى ئۆز نهسهبىدىن پهخىرلىنىش، باشقىالرنى ماختـاش يـاكى سـۆكۈش              
ئــۇالر ئــۆز قهبىلىلىرىنــى، شــهيخلىرىنى، رەئىــسلىرىنى، چهۋەنــداز ـ بــاتۇرالرنى      .  ئىبــارەت ئىــدىمهرســىيىلهردىنۋە 
، ئاتا ـ بوۋىلىرىنىڭ قىلغان ياخشى ئىشلىرى، ئۇالرنىـڭ شـىجائىتى ۋە    نهسهبلىرى ـ  ھهسهپ. تاپ شېئىر ئوقۇيتتىماخ

ســـاخاۋىتى بىـــلهن پهخىرلىنىـــپ، دۈشـــمهنلىرىنى ســـۆكۈپ، خوتـــۇن ـ قىزلىرىنىـــڭ گـــۈزەل جامـــالىنى ۋە ئېـــسىل     
. مىتــى ھهددىـدىن ئـارتۇق ئۈسـتۈن ئىــدى   ئــۇالردا شـائىرنىڭ قهدرى ـ قىم   . ئهخالقلىرىنـى سـۈپهتلهپ شـېئىر يـازاتتى    

چـۈنكى بىـر قهبىلىنىـڭ شـائىرى شـۇ قهبىلىنىـڭ شـان ـ شـهرىپىنى ئۆتكـۈر تىلـى بىـلهن قوغـداپ، باشـقا قهبىلىـلهر                
. ھـۆرمهت قىالتتـى  هر ئـۆز شـائىرلىرىنى پهۋقۇلئـاددە    شـۇ سـهۋەبتىن ئهرەبـل   . ئۆسـتۈرەلهيتتى  ئابرۇيىنىئارىسىدا يۈز ـ  

 قوشـنا ىـرەر شـائىر كۆرۈلـسه، ئۇنىڭغـا ئاتـايىن يىغىلىـش قىلىـپ، قىـزغىن ئالقىـشاليتتى ۋە                    ئارىلىرىدا يېڭىـدىن ب   
ئهرەبلهرنىـــڭ تهبىئىتـــى ئىنتـــايىن نـــازۇك ۋە ھېســـسىياتچان  . مۇبـــارەكلهيتتىقهبىلىلهردىـــن ئهلچىـــلهر كېلىـــپ 

 قـاتتىق   ئوخـشاش  نغـا چويۇدىللىـرى تـاش،     . ل تهسـىر قىالتتـى    بولغانلىقى ئۈچۈن، ئۇالرغا شېئىر، قهسـىدىلهر دەرھـا       
 داڭلىـق شـائىرالردىن بىرسـى     . ن ئىـدى  بولسىمۇ، لېكىن شېئىر بىلهن ئۇالرنىڭ دىللىرىنى شامدەك ئېرىتىش مۇمكى        

بىر شهخس ياكى بىرەر قهبىلىنى ماختاپ قويسا، شۇ ھامان ماختالغۇچى شـهخس يـاكى قهبىلىنىـڭ  باشـقا ئهرەبـلهر                     
  . گهر سۆكۈپ قويسا، ئۇالرنى ھېچكىم كۆزگه ئىلمايتتىئه. ئارىسىدا مهرتىۋىسى كۆتۈرۈلۈپ كېتهتتى

 ئۇالرغـا   ، تۈرلـۈك  يـولالر بىـلهن       تىرىـشىپ بۇ سهۋەبتىن ئهرەبـلهر مـۇمكىن قهدەر شـائىرالرنىڭ كـۆڭلىنى ئېلىـشقا              
 لىنىــشكه ىمهدھىيالرنىــڭ شــېئىرلىرىدا   ىن قهتئىيــنهزەر ئــۆزلىرىنى ئۇ  نــېمه كېتىــشىد  . ىنلىشىــشقا ئۇرۇنــاتتى يېق
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ى  شـېئىرلىر  زۇھهيرنىـڭ  قهيـس ۋە     ئىمرىئـۇل ، نـابىغه،    ئهئـشا  ،ئۇالرغا قاتتىق تهسىر قىلىدىغان شېئىرالر    . تىرىشاتتى
 بىرەر بازارغا بېرىش ئۈچۈن يولغا چىقسا، بازارغا بارغۇچه بېسىپ ئۆتىـدىغان يـول              بازىرىدەك ئۇككاز ئهئشا. ئىدى
ىن سـاقلىنىش ئۈچـۈن     بولمىسا سـۆكۈپ قويۇشـىد    ، ماختىمىسىمۇ ھېچ    ماختىغۇزۇشيىدىكى قهبىلىلهر ئۆزلىرىنى    بو

شـېئىرنىڭ كـۈچى ئهرەبـلهردە      . ئۇنى ئالدىغا چىقىپ قارشى ئېلىپ تۆگه، كاال سويۇپ مېهمان قىلىپ يولغـا سـاالتتى             
  :نۇ ۋەقه ئىسپات بوالاليدۇ ئارىسىدا بولغان مۇمۇھلهقنىڭلهن  بىئهئشانهقهدەر كۈچلۈك ئىكهنلىكىگه 

ئۇنىـڭ  . ر ئـادەم ئىـدى     بىـ  ئـاددىي  ھېچكىم كۆزگه ئىلمايدىغان،     ولۇپ، ئىنتايىن پېقىر،   ب ئۇككازدىنهنى   ب مۇھلهق
 كهمـبهغهل ۋە ئېتىبارسـىز بىـر    تىـپ قالغـان بولـسىمۇ، ئـۇ ئـائىله         بولـۇپ، ھهممىـسى دېگـۈدەك بويىغـا يې         ئون قىـزى  

دىن قـاتتىق خورلـۇق     بۇنىڭـ . ىقمـايتتى ۇ قىـزالر بىـلهن تۇرمـۇش قورۇشـقا قىز         ئائىله بولغانلىقى ئۈچۈن، ھېچكىم ئ    
 قهبىلىــسىدىن ئايرىلىــپ، ئــادەم ئــانچه كــۆپ بارمايــدىغان بىــر يېزىغــا كۆچــۈپ   ئۇككــاز مــۇھلهقھــېس قىلغــان 
 بـۇ پۇرسـهتنى     مـۇھلهق .  ئۇنىڭغـا مېهمـان بولـۇپ كېلىـپ قالىـدۇ          ئهئشابىر كۈنى ئۇنىڭ تهلىيىگه     . كهتكهن ئىدى 

ھهتتا دۇنيالىقتا ئاران بىـر تۆگىـسى بـار    . لىشقا تىرىشىدۇ  كۈچىنىڭ يېتىشىچه مېهمان قى    ئهئشانى،  بىلىپغهنىمهت  
 يولغـا  ئهئـشا .  ھهيـران قالدۇرىـدۇ  ئهئـشانى  بـۇ مېهماندوسـتلۇقى   مۇھلهقنىـڭ . ئىدى، شۇنى سويۇپ مېهمان قىلىـدۇ   

ئېغىـز ئاچالمـاي تۇرغـان      . دەپ سـورايدۇ  » سېنىڭ بىرەر ھاجىتىڭ بـارمۇ؟    «چىقىش ۋاقتىدا تۆگىسىگه مىنىپ تۇرۇپ      
: مـۇھلهق . تۇرىـدۇ دېگهنـدەك قىلىـپ، ئۇنىڭغـا قـاراپ        » ئهمىـسه ئېيـتقىن    «ئهئـشا دېگهنـدە،   » ھهئه، بار  «قمۇھله

 سورايمهن، شۇنىڭ بىـلهن مېنىـڭ ئولتـۇرۇپ         چىقىرىشىڭنى بازىرىدا خهلق ئارىسىدا ماختاپ، نامىمنى       ئۇككازمېنى  «
 قوبــۇل قىلىــپ، تهلىپىنــى بــۇ هقنىــڭمۇھل ئهئــشا. دەيــدۇ»  ئهمهسئهجهبقالغــان قىزلىرىمنىــڭ بهختــى ئېچىلــسا  

 بويىچه ئۇنى ئـۇزۇن بىـر       تهلىپى مۇھلهقنىڭ بازىرىغا يېتىپ بارغاندا     ئۇككازئۇ  .  قاراپ يولغا راۋان بولىدۇ    ئۇككازغا
 قىزىقىـدىغان ۋە ئۇنىڭغـا   مـۇھلهققه  خهلقـى  ئۇككـاز بۇ ۋەقهدىن كېيىن ئـۇزۇن ئـۆتمهي        . قهسىدە بىلهن ماختايدۇ  
ــدىغان بو  ــۆرمهت قىلى ــدۇ ھ ــۇپ قالى ــله     . ل ــن ئهلچى ــشى يهرلهردى ــا ياخ ــڭ قىزلىرىغ ــلهن ئۇنى ــۇنىڭ بى ــپ، ش ر كېلى

  .ىدۇككه يېت كۆ بېشى مۇھلهقنىڭ
دىغانلىقى ۋە شېئىرنىڭ ئۇالرغا بولغان تهسىرىنى بىلىـشكه ئهڭ روشـهن           هرنىڭ شېئىرغا نهقهدەر كۆڭۈل بۆلۈ    ئهرەبل
. ئــالتۇن بىــلهن يېزىــپ، كهبىــگه ئېــسىپ قويۇشــىدۇر  ئۇالرنىــڭ بهزى ياخــشى دەپ قارالغــان قهســىدىلهرنى  ،دەلىــل

 تـۇرپه قهيس، زۇھهير ئىبنى ئهبى سـهلما،       ئىمرىئۇل: كهبىگه يهتته قهسىدە ئېسىلغان بولۇپ، بۇالرنىڭ مۇئهللىپلىرى      
 پىكـرى،   كۆپچىلىكنىـڭ بـۇ   . ھهلـزەلهردۇر ، ئهمر ئىبنى كۇلـسۇم ۋە ھـارىس ئىبنـى           ئهنتهرە،  لۇبهيد،  ئهلئهبدىئىبنى  
مـاي، ئۇالرنىـڭ ئورنىغـا نـابىغه         ھېـساب قىل   كۇلسۇمالرنىئىبنى   ھارىس ۋە ئهمر     خهلدۇن ئىبنى   ابدۇرراھمانئئهمما  

 ئــۇالردىن ئهئـشانى نىــڭ مـۇئهللىپى ئهبـۇ زەيــد نـابىغه ۋە    » ئهدەپجهۋھهرەتـۇل «.  قويىـدۇ ئهئــشانى بىـلهن  زىبيـانى 
مهزكـۇر  . ىرىنى سـهككىز دەپ ھېـساباليدۇ     ئىگىل» مۇئهللهقات« خارىج مهزكۇر    ھهلزەدىن ھېسابالپ، ھارىس ئىبنى  

» مۇزەھههبـات «، ئالتۇن بىـلهن يېزىلغـانلىقى ئۈچـۈن         »مۇئهللهقات«قهسىدىلهر كهبىگه ئېسىلغانلىق سهۋەبىدىن     
 ۋە زۇھهيـر ئىبنـى ئهبـى    زىبيـانى قهيس، نـابىغه  ئىمرىئـۇل شائىرالرنىڭ ئهڭ كاتتىسى ۋە ئالدىنقىسى . دەپمۇ ئاتىلىدۇ 
ئۇنىڭ شېئىرلىرى باالغهت ۋە پاسـاھهتته ھهممىـگه        .  ئهرەب شائىرلىرىنىڭ ئىمامى ئىدى    ئۇلقهيسئىمرى. سهلماالردۇر
ئۇنىـڭ قهسـىدىلىرى   .  ـ قىزالرنى سۈپهتلهپ ماختاشتا ھهممىدىن ئۈستۈن ئىـدى  خوتۇنئۇ تۆگه، ئات ۋە . ئۆرنهكتۇر
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ــۇپ كهلمهكــته    ــۆرنهك بول ــدىمۇ ئ ــۇل. كــۈنىمىزدىكى ئهرەب خهلقىنىــڭ تىلى ــسىنىڭ ئهركه  قهيئىمرىئ ــۆز زامانى س ئ
ــايتتى    ــدىن قورقم ــۇپ، ھېچكىم ــادىمى بول ــۋېرەتتى   . ئ ــشنى قىلى ــان ئى ــۆزى ياقتۇرغ ــپ   . ئ ــشىدىن تارتىنى ــرەر كى بى

ــايتتى ــڭ  . ئولتۇرمـ ــۇ مىالدىنىـ ــۆتكهن      560ئـ ــدىن ئـ ــدا ئالهمـ ــابىغه .  ـ يىللىرىـ ــانىمۇنـ ــستىن زىبيـ  ئىمرىئۇلقهيـ
 كـۆپىنچه   نابىغهنىـڭ .  ئـارتۇق كۆرىـدۇ    ئىمرىئۇلقهيـستىن ۇنى  ھهتتا بهزى كىشىلهر ئـ    . قېلىشمايدىغان شائىر ئىدى  

 ئىبنى مۇنزىرنىـڭ يـېقىن ئادەملىرىـدىن        نوئمان ھۆكۈمدارى   رەھىئۇ ئۆز ۋاقتىدا    . شېئىرلىرى ماختاشتىن ئىبارەتتۇر  
 اددەپهۋقۇلئـ  شائىرالر ئارىـسىدا     ئهسىرىدىكىئۇ ئۆز   .  ماختاپ كۆپ بايلىققا ئېرىشكهن ئىدى     نوئماننىبىرى بولۇپ،   

.  بازىرىغا كېلىدىغان بولـسا، ئۇنىـڭ ئۈچـۈن مهخـسۇس چېـدىر تىكىلهتتـى              ئۇككاز بولۇپ، مۇبادا ئۇ     ئابرۇيلۇقيۈز  
نـابىغه  . باشقا شائىرالر ئۇنى ئۆزلىرىگه باش قىلىپ، ھازىرلىغان شېئىر ۋە قهسـىدىلىرىنى ئۇنىـڭ ئالدىـدا ئوقـۇيتتى                

 باشـقا جـاھىلىيهت شـائىرلىرىدىن ھـېچكىمگه        نابىغهدىن مهرتىۋە   بۇ. ئۇالرنىڭ  شېئىرلىرىنى باھاالپ تهقدىرلهيتتى    
  .نېسىپ بولمىغان كاتتا بىر مهرتىۋە ئىدى

ئهگهر ئـــۇ پادىـــشاھالرنى ماختـــاش بىـــلهن شـــائىرلىقىنى كهســـىپكه  .  ھهقىـــقهتهن نـــابىغه بۈيـــۈك شـــائىر ئىـــدى
ئهممـا زۇھهيـر ئىبنـى ئهبـى      . ىن ئىـدى   بولسا ئىدى، ئۇنى شائىرالرنىڭ شائىرى دەپ ئاتاش مۇمك        ئايالندۇرۇۋالمىغان

 ۋە  ئىمرىئـۇلقهيس ئۇنى باشقا شائىرالردىن ئارتۇق كۆرۈپ،      .  ھهكىم ۋە پهيالسوپ ئىدى    سهلما شائىر بولۇپال قالماي   
ــدار شــېئىرلىرىغا مهپتــۇن بولغــانلىقتىن ئىــدى    نابىغهلهرنىــڭ ــدا ســاناش ئۇنىــڭ ھــېكمهتكه ئاالقى ــداق .  قاتارى ئۇن

 يـاۋاش ، ئالىيجانـاب ئـۇ  .  تهڭ قىلغىلـى بولمـايتتى  نـابىغهگه  ۋە ئىمرىئـۇلقهيس هھهتـته ئـۇنى   بولمىغاندا شائىرلىق ج  
.  ماختـاپ يازغـان شـېئىرالر ئىـدى    سـىناننى ئۇنىـڭ مهشـهۇر بولغـان كـۆپىنچه شـېئىرلىرى ھهرەم ئىبنـى            . ئادەم ئىدى 

ئـۇ ئىـسالم  كېلىـشتىن       .  ئىـدى   ئادەم مۇۋەھهىدزۇھهير ئالالھقا ئىشىنىدىغان، پهيغهمبهرلهرنى ئېتىراپ قىلىدىغان       
 لۇبهيــد، تــۇرپه، ئهنــتهرە، ئهئــشا: بــۇالردىن باشــقا جــاھىلىيهت شــائىرلىرىنىڭ چــوڭلىرى. ئىلگىــرى ۋاپــات بولغــان

ئـۇ پهيغهمبىرىمىزنـى ماختـاپ      .  ئىـدى  ئهئـشا بۇالرنىڭ ئىچىدە شېئىرى ئهڭ تهسىرلىك كىـشى        . قاتارلىق شائىرالردۇر 
 ئۇنىڭ مۇسۇلمان بولۇشـىدىن قورقـۇپ، ئۇنىڭغـا يـۈز تـۆگه             سۇفيانئاڭلىغان ئهبۇ   بۇنى  . بىر قهسىدە يازغان ئىدى   

 پهيغهمبىرىمىزنى ماختـاپ يازغـان قهسـىدىلىرىنى سـۆز          ئهئشانىڭ. ھهدىيه قىلىپ، ئۇنى مۇسۇلمانلىقتىن ياندۇرغان    
بــاتۇر، ســېخى،  كهلــسهك، ئــۇ چهۋەنــداز، لۇبهيــدكهئهممــا .  كهتمىــسۇن دەپ بــۇ كىتابتــا بايــان قىلمىــدۇق ئــۇزىراپ

بــۇ ســهۋەبتىن ئــۇ ئىــسالم دىنىغــا كىرىــپ، . ئــۇ ئىــسالم دىنــى كهلگهنــگه قهدەر ياشــىغان. شــهرەپلىك ئــادەم ئىــدى
ىقنى ئېيتىشالرغا قارىغاندا، ئـۇ مۇسـۇلمان بولغانـدىن كېـيىن تهركـى دۇنيـال       . مۇسۇلمان بولۇشقا مۇشهررەپ بولغان   

دەپ »  ئىگىلىـرى  مۇئهللهقـات «كهبىگه قهسىدىـسى ئېـسىلغان      . ۇدېيىلىدشتىن قالغان   ئىختىيار قىلىپ، شېئىر توقۇ   
، ئهبىسـسهلت ، ئـۇمهييه ئىبنـى      هرەبىئ ئىبنى   ئهلمۇھهلههلئاتالغان ئاتاقلىق شائىرالردىن باشقا مهشهۇر شائىرالردىن       

 ئىبنـى  ەئـۇرۋ ، ۋەرەقه ئىبنـى نهۋپهل،  شـهنفىرى ، قهيـس ئىبنـى سـائىدە،        ئهلقهمهتۇلپهھلى،  زەيدۇلخهيل،  ھاتهمىتتائىي
جهئـدى، ئهۋس ئىبنـى ھهجهر ۋە كهئـب ئىبنـى           ئهننابىغهتۇل، ھهسـسان ئىبنـى سـابىت،        ئادىيـا  ئىبنـى    سهمۋال،  ئهلۋەرد

قىــسقىچه قىلىــپ ئېيتقانــدا ئهرەبــلهر ســۆزگه ئۇســتا، پاســاھهت ۋە بــاالغهتكه مــاھىر . زۇھهيــر قاتــارلىق شــائىرالردۇر
  . نى شائىر دېسهك مۇبالىغه بولماسلىقى مۇمكىنئۇالرنىڭ ھهممىسىنى خهتىپ، ھهممىسى. مىللهت ئىدى
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) پهيغهمبهرلىــك (نهبــۇۋۋەت راۋاج تاپقــان ۋاقتــى ھهزرىتــى پهيغهمبىرىمىــز  خهتىپلىكــتهئهرەبلهرنىــڭ شــېئىرىيهتته، 
پهرمـانىنى يهتكۈزۈشـتىن    ــ    دە ئولتـۇرۇپ، جانـابى ھهقنىـڭ ئهمـر        تهختىـ ) پهيغهمبهرلىـك (تاجىنى كىيىـپ، رىـسالهت      

ـ ، شـائىر، ھهكىـم، پاسـاھهت، بـاالغهت ئىگىلىرىنىـڭ تهلىـم        خهتىـپ ئهرەبـلهردە بـۇ قهدەر   . ىت ئىـدى ئىلگىرىكى ۋاق
، كىتابـسىز، يېزىقـسىز ھالـدا پهقهت ئـۆز ئىقتىـدارى بىـلهن يېتىـشكهنلىكى پهيغهمبىرىمىـز كېلىـشتىن                    تهربىيىسىز

 ئـالالھ تهرەپـتىن   هىسـساالمنىڭ ئهلهيپهيغهمبىرىمىـز مـۇھهممهد   . ئهللىك ـ ئـاتمىش يىـل ئىلگىرىكـى دەۋرى ئىـدى     
ئهۋەتىلگهن ھهق پهيغهمبهر ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالپ چۈشۈرۈلگهن مـۇقهددەس كىتـاب قۇرئـان كهرىـم، بـاالغهت ۋە                 

بـۇ سـهۋەبتىن ئهرەبـلهردە بـاالغهت        . مهرتىۋىدەدۇرپاساھهتته ئىنساننىڭ ئهقلىنى الل قىلىدىغان دەرىجىدە يۈكسهك        
هن ئادەملهرنىــڭ ســانى ھېسابــسىز بولــسىمۇ، ئــۇالردىن ھېچبىــرى مهزكــۇر قۇرئــان  ۋە پاســاھهتته كامــالهتكه يهتــك

كهرىمدىن ئۈچ ئايهتلىـك ئهڭ قىـسقا بىـر سـۈرىنىڭ ئوخشىـشىنى كهلتـۈرەلمهي، ئاخىرىـدا ھهممىـسى ئۆزلىرىنىـڭ             
  .ئاجىز كهلگهنلىكىگه ئىقرار قىلىشقان

  ئهرەبلهردىكى ئىلىم ـ مهرىپهت

 ئىلىـم ـ مهرىـپهت بولمىـسىمۇ، شـۇ دەۋرگه      چىلىكسېلىـشتۇرغى ردە بۈگۈنكى كۈنگه جاھىلىيهت دەۋرىدىكى ئهرەبله
ئهرەبلهر نهسهبكه ئاالقىدار مهلۇمـاتالرنى ناھـايىتى   : مهسىلهن. كۆرە بىر قىسىم ئىلمىي ئىشالرمۇ يوق ئهمهس ئىدى     

رىچه توسۇشـقا   ىـ چىنىڭ ب هرنىڭ ئارىلىشىپ قېلىشىنى كۈ   ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ نهسهبىگه باشقا نهسهبل    . ياخشى بىلهتتى 
 ئـالته دەرىـجه يـاكى       نهسهبئۇالردا  .  زور دەرىجىدە ئهھمىيهت بېرەتتى    ئىلمىغا نهسهببۇ سهۋەبتىن ئۇالر    . تىرىشاتتى

 شـهئب .  ئىبـارەتتۇر  پهسـىلهدىن  ۋە   پهھـنهد ،  بهتىـن ،  ئىمـارە ، قهبىـله،    شـهئب : بىقىدىن ئىبارەت بولـۇپ، ئـۇالر     ئالته ته 
 ۋە  هرەبىـئ نى قهبىـله،     ئايرىلغـانالر  ئبىدىنشــه  ئهدنـان ۋە قهھتانغـا    : سـىلهن مه. بتىندۇرنهسـه بولسا ناھايىتى يىـراق     

 ئايرىلغــانالرنى بهتىنــدىن، بهتىــن ئايرىلغــانالرنى ئىمــارەدىن، ئىمــارە قهبىلىــدىن ئايرىلغــانالرنى مــۇزەر قاتــارلىق
ھهتتـا ھهر   . ىغان كىشىلهر كـۆپ ئىـدى     ئۇالردا بۇ ئىلىمنى بىلىد   .  دەيتتى پهسىله ئايرىلغانالرنى   پهھنهدتىن،  پهھنهد

 ئهڭ مىـدە  ئىل نهسـهب ئۇالرنىـڭ ئىچىـدە     .  بىلىدىغانالر بار ئىـدى    ئىلمىنىقهبىلىدە يوق دېگهندە بىر نهچچه نهسهب       
 بۇنىڭـدىن باشـقا يهنه      دەرقائۇلئهشـئهرنىڭ .  قاتارلىق بىـر نهچـچه كىـشى بـار ئىـدى           دەرقائۇلئهشئهرمهشهۇر بولغان   
ئهرەبلهردىكـى  .  ئىـدى  نهسـىبىدار  بـۇ ئىلىمـدىن      سـىددىقمۇ ھهزرىتى ئهبۇ بهكرى    . ار ئىدى  خهۋىرى ب  خهتىپلىكتىن

.  كهلــگهن تۈرلــۈك خهۋەر ۋە قىســسىلهردىن ئىبــارەتتۇريۆتكىلىــپتــارىخ يهتــته ئهجــدادتىن ئېغىــزدىن ـ ئېغىزغــا    
تىن، ئــۇالر انلىقبى ســاپ ئــادەملهر كــۆپ بولغــ ئهرەبــلهردە تۇتــۇۋېلىش قــابىلىيىتى يــۇقىرى، پىكــرى ئۇچــۇق، نهســه 

ئهجـدادىنىڭ بېــشىدىن ئــۆتكهن تۈرلـۈك ۋەقهلهرنــى يــادالپ، كىتابــسىز ۋە قهلهمـسىز ئهۋالدتىــن ـ ئهۋالدقــا مىــراس      
: مهســىلهن . بۇالرنىــڭ شــېئىرلىرى كــۆپىنچه تــارىخىي ۋەقه ۋە ئــۇرۇش ھادىــسىلىرىگه ئاالقىــداردۇر      . قالــدۇراتتى

ــامۇل« ــلهر ئ » ئهرەبئهييـ ــان ئهرەبـ ــهۇر بولغـ ــى، دەپ مهشـ ــهابۇلفىلۇرۇشـ ــۇتالر  ئهسـ ــارىخى، بـ ــسى، كهبه تـ  قىسسىـ
ــا قىسسىـــسى،    ــايىلهر، ئهمـــر ئىبنـــى يهھيـ ــى،  زۇۋەيزىننىـــڭھهققىـــدىكى ھېكـ ــان ئۇرۇشـ ــلهن قىلغـ ــلهر بىـ  ھهبهشـ

 قىسسىــسى، قۇســهي ئىبنــى كىالبنىــڭ تــارىخى قاتــارلىق نۇرغــۇن تــارىخىي مهلۇمــاتالر جــاھىلىيهت ئهســهابۇلئۇخدۇد
  .لىپ كهلگهنـ ئېغىزغا يۆتكى ئېغىزدىن لىرىدىنئهرەب
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  تېبابهتئهرەبلهردە 

ــى   ــتا ئىكك ــسهلنى داۋاالش ــڭ كې ــدى   ئهرەبلهرنى ــار ئى ــولى ب ــل ي ــرى، .  خى ــادۇئاگۇبى ــدىغان  يالرغ ــا قاراي  ۋە بۇتالرغ
 دەم  سالدۇرۇپ، كهبىنىڭ ياكى بۇتالرنىڭ يېنىدا دۇئا قىلىپ قان قىلىـش ئـارقىلىق داۋاالش بولـۇپ، بـۇ                    شهيخلهرگه
 داۋاالش يــولى بولــۇپ، تۈرلــۈك ئۆســۈملۈك ۋە ھهقىقىــييهنه بىــرى، . ھىنالرنىــڭ داۋاالش ئۇســۇلى ئىــدىكــۆپىنچه كا

جـاراھهتلهرنى  . ىئۇالر قورساق ئاغرىقىغا كۆپىنچه ھهسهل بىلهن دورا قىالتتـ        . خىلمۇ خىل شهربهتلهر بىلهن داۋاالش    
دېـمهك،  .  قان ئېلىش بىـلهن داۋااليتتـى      سهللهرنىيهنه كۆپىنچه كې  ئۇالر  .  داغالش بىلهن داۋااليتتى   تۆمۈرنى قىزىتىپ 

ــوال        ــاز ـ ت ــۆز زامانىغــا كــۆرە ئ ــۇالر ئ ــابهتچىلىكتىنئ ــدىتېب ئۇالرنىــڭ ئۇســتا دەپ قارالغــان مهشــهۇر   .  خهۋەردار ئى
ھارىس ئىبنـى   .  قاتارلىقالردۇر كىلدە ئىبنى   ئهلهارىس ئىبنى   نهزر،  كىلدە، ھارىس ئىبنى    خهدىم ئىبنى   تېۋىپلىرىدىن

 قايتىـپ   تائىپقـا  قىلغانـدىن كېـيىن،      تېبابهتچىلىـك  ئىرانـدا ئۆگىنىـپ، بىـر مـۇددەت ئىرانـدا            تېبابهتچىلىكنى كىلدە
 كىلــدىگهھهزرىتــى پهيغهمبىرىمىــز كېــسهللهرنى ھــارىس ئىبنــى     .  شــۆھرەت قازانغــان تېبــابهتچىلىكتهكېلىــپ، 

بنـى ئهبـى ۋەققـاس كېـسهل بولـۇپ           ئى سـهئىد  ۋاقتىـدا    مـۇكهررەمهدىكى ئۇ زات مهككه    .  ئىدى بۇيرۇغانكۆرۈنۈشكه  
 ئانۇشــىرۋان كىــسرامهزكــۇر ھارىــسنىڭ .  رىــۋايهت قىلىنىــدۇانلىقىداۋاالتقــقالغانــدا، مهزكــۇر ھارىــسنى چاقىرتىــپ 

 ياخــشى باھــا تهســتىقالپ ھهققىــدە ئــۇزۇن سۆزلهشــكهنلىكى، كىــسرانىڭ ئۇنىــڭ ســۆزلىرىنى تېبابهتچىلىــكبىــلهن 
رىتى ناھـايىتى يـۇقىرى   كى كېسهللىكلهرگه دىئاگنوز قويۇپ داۋاالشتا ماھـا      ھارىسنىڭ ئىچ . بهرگهنلىكى مهشهۇردۇر 

 زامــانىغىچه مۇئاۋىيهنىــڭئــۇ ھهزرىتــى . چكــى كېــسهللىكلهر مۇتهخهسسىــسى دېيىــشكىمۇ بــوالتتى  ئىنى ئــۇ.ئىــدى
  . ياشىغان
ــهۇر     نهزر ــى ھــارىس ھهم ئــۇ زاماننىــڭ مهش ــدىتېۋىپلىرىــدىن ئىبن ه پهلــسهپه  باشــقا يهنتېبــابهتتىنئۇنىــڭ .  ئى

 ھهققىـدە  ۈشـمهنلىك قىلىـپ، پهيغهمبىرىمىـز   ئۇ پهيغهمبىرىمىـزگه كـۆپ د  .  ئاز ـ توال خهۋىرى بار ئىدى ئىلمىدىنمۇ
ئــۇ بهدىــر ئۇرۇشــىدا مۇســۇلمانالر تهرىپىــدىن ئهســىرگه ئېلىنىــپ، . نۇرغــۇن يالغــان ـ ياۋىــداقالرنى توقۇغــان ئىــدى  

راھهتنى بــۇ كىــشىنىڭ جــا . ىــدىۋىپلىرىــدىن ئىــڭ مهشــهۇر تې ئهرەبلهرنمــۇخهدىم ئىبنــى. ئاخىرىــدا ئۆلتــۈرۈلگهن
 ئهرەبـلهر . ادەمنى كـۆپ ماختىغـان    داۋاالشتا ماھارىتى ئۈستۈن بولۇپ، جـاھىلىيهت ئهرەبلىـرى ئـۆز شـېئىرلىرىدا بـۇ ئـ               

ئهرەبــلهردە بۇنىڭــدىن باشــقا كــاھىنلىق، پاراســهت، قىيــاپهت . ار ئىــدى ياخــشى خهۋەردمۇبابهتچىلىكىــدىنتېھــايۋان 
ــ ــلهرارلىق قات ــدى ئىلىم ــار ئى ــرىش      .  ب ــدىن خهۋەر بې ــشالردىن ئال ــدىغان ئى ــىدە بولى ــمهك كهلگۈس ــاھىنلىق دې ك

ئهرەبـلهر كـاھىنالرنى ھهر نهرسـىنى       .  كىـرگهن بولۇشـى مـۇمكىن      كىلـدانىالردىن بۇ ئىلىـم ئهرەبـلهرگه      . دېمهكتۇر
ۇالر پۈتــۈن ئىــشلىرىدا كاھىنالرنىــڭ بــۇ ســهۋەبتىن ئــ. بىلىــدۇ، ھهر ئىــشقا ئىقتىــدارى يېتىــدۇ دەپ ئېتىقــاد قىالتتــى

داۋالىــشىپ . يهشـتۈرەتتى مهسـلىههتىنى ئــاالتتى، كېـسهللىرىنى كۆرسـىتهتتى، چــۈش تهبىرلىرىنـى      . ئاغزىغـا قـارايتتى  
مهشـهۇر بۇتالرغـا قارايـدىغان شـهيخلهرنىڭ كۆپىنچىـسى كـاھىنلىق           . قالسا ئۇالرنىڭ ئالدىدا بىـر تهرەپ قىلىـشاتتى       

قىياپهت ئىلمـى ئايـاق ئىزلىرىـدىن       . خهلق ئىچىدىكى كاھىنالرنىڭ كۆپىنچىسى ئايالالر ئىدى     . بىلهن شۇغۇللىناتتى 
ــش دېمهكتــۇر     ــڭ ئىگىلىرىنــى بىلى ــۇر ئىزنى ــادەملهرنى يــاكى     . مهزك ــپ كهتــكهن ئ ــۇالر قېچى ــپئ  كهتــكهن يىتى

دىكى، بىرەر ئىزغـا قـاراپ       بۇ جهھهتته ئۇالر شۇ دەرىجىگه يهتكهن ئى      . ھايۋانلىرىنى ئۇالرنىڭ ئىزىغا قاراپ تاپااليتتى    
قېــرى بىــلهن ياشــنى، ئهر بىــلهن ئايــالنى ھهتتــا تــوي قىلغــان ئهر ـ ئايالــدىن تــوي قىلمىغــان ئهر ـ ئايــالنى                  
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 ۋە چىرايىغـا قـاراپ، ئـۇ    كۆرۈنۈشـى پاراسـهت ئىلمـى ئىنـساننىڭ تاشـقى         . ئايرىۋاالاليدىغان دەرىجىگه يهتـكهن ئىـدى     
بۇنىڭـدىن  .  زور ماھارەتلىـك خهلـق ئىـدى       ئهرەبلهر بـۇ جهھهتتىمـۇ    . ىلىشتۇرئادەمنىڭ قانداق ئادەم ئىكهنلىكىنى ب    

  . ئاز ـ توال خهۋىرى بار ئىدىئىلمىدىنمۇباشقا ئهرەبلهرنىڭ پهلهك 

   تىجارەت، سانائهت ۋە  دېهقانچىلىقەئهرەبلهرد

ــدىكى يهمهن، ھىــ ئهرە ــستاننىڭ ئهتراپى ــرى تىجــارەت، ســانائهت ۋە   بى ــارە ۋە غهســسان ئهرەبلى ــۆز نچىلىقالردادېهق  ئ
لېكىن ئهرەبىـستاننىڭ ئوتتۇرىلىرىـدا ياشـايدىغان خهلقـلهر         .  قىلغان خهلقلهردىن ئىدى   تهرەققىيغا كۆرە   سىزامانى

ئۇالرنىڭ زېمىنلىرى سۇسىز، قۇرغـاق بولغاچقـا بىـر يهردە مـۇقىم يهرلىـشىپ              . بۇ جهھهتلهردە ئىنتايىن تۆۋەن ئىدى    
بـۇ سـهۋەبتىن ئـۇالر دېهقانچىلىقتـا باشـقىالرغا قارىغانـدا كـۆپ        . ىالتتـى ئولتۇرالماي كۆچۈپ يۈرۈپ تىرىكچىلىـك ق     

ــدى  ــدا ئىــ ــرى   . ئارقىــ ــرىب ئهرەبلىــ ــپ ۋە يهســ ــۇنداقتىمۇ تائىــ ــاغيهنه شــ ــتاۇبــ ــشتۈرۈشتهنالرنى  بوســ  زور يېتىــ
ئهممــا تىجــارەت ۋە ســانائهت ئىــشلىرى دېهقــانچىلىق ئىــشلىرىغا قارىغانــدا  .  ئېرىــشكهن ئىــدىمــۇۋەپپهقىيهتلهرگه

 خهلقــلهر بىــلهن تىجــارەت ن، ھىــرە، شــام، ئىــران ۋە ھهبهش قاتــارلىقچــۈنكى ئۇالرنىــڭ يهمه.  ياخــشى ئىــدىكــۆپ
ئـۇالر قىـش    .  قهبىلىسى ئىـدى   قۇرەيشئاساسلىق تىجارەت بىلهن مهشغۇل بولىدىغان قهبىله       . ئاالقىسى قويۇق ئىدى  

هلتــۈرگهن مــالالرنى ئــۆز مهملىكىتىــدە  پهســلىدە يهمهنــگه، يــاز پهســلىدە شــامغا كــارۋان يــولالپ، ئــۇ يهرلهردىــن ك  
 مهخـنه ، ئۇككـاز بۇالرنىڭ ئىچىـدىكى ئهڭ مهشـهۇر بـازارالر    . ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىگه خاس بازارلىرى بار ئىدى   . ساتاتتى

 بولـۇپ، بـۇ بـازار    خورمىزارلىقتا بازىرى مهككه بىلهن مهدىنه ئارىسىدىكى بىر      ئۇككاز.  بازارلىرى ئىدى  ئهلمهجازۋە  
بــۇ بازارنىــڭ  .  قىزىيتتــىيىگىرمىــسىگىچهقهئــدە ئېيــى كىرگهنــدىن باشــالپ، تــاكى شــۇ ئاينىــڭ       ھهر يىلــى زۇل

قىزىيــدىغان مــۇددىتى ئۆتكهنــدىن كېــيىن تىجــارەتچىلهر مهككىــگه قايتىــپ كېلىــپ، ھهج ۋاقــتىغىچه ســودا بىــلهن 
ۇ بازارغـا ئهرەب يېـرىم       بازىرى بولسا ئهرەب بـازارلىرى ئىچىـدە ئهڭ چـوڭ بـازار بولـۇپ، بـ                ئۇككاز. مهشغۇل بوالتتى 

رە ھۆكۈمدارى نوئمان ئىبنى مـۇنزىر ھهر يىلـى ئـۇ بازارغـا             ھى. دىن نۇرغۇن ئادەملهر كېلهتتى   ئارىلىنىڭ ھهر تهرىپى  
تتىن  بـازىرى سـودا ـ تىجـارە    ئۇككـاز . تاۋار ئهۋەتكهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ كىسراالرنىڭمۇبهزى . اليتتىكارۋان يول

ــازغۇچىالر، شــائىرالر كېلىــپ     . ھهرلىرىنىــڭ مهركىــزى ئىــدى جهۋكــۆپرەك شــېئىر، ئهدەبىيــات   تهرەپ ـ تهرەپــتىن ي
رى بىـلهن پهخىرلىنىـپ،   ئاتـا ـ بـوۋىلىرى، قهبىـله ـ ئايمـاقلىرى، قهبىـله باشـلىقلىرى ۋە شـهيخلى         . مۇسابىقىلىشاتتى

ئۇككازغـا كهلـگهن ئهرەب    ـ ئهلهملىرىنـى   دەردئۆز ئارا بىر ـ بىرلىرىـدىن زۇلـۇم كـۆرگهن بولـسا      . شاتتىشېئىر ئوقۇ
ئهگهر بىــرەر قهبىلىنىــڭ ئــادىمى باشــقا بىــر قهبىــله تهرەپــتىن ئهســىرگه ئېلىنىــپ . كاتتىلىرىغــا ئىزھــار قىلىــشاتتى

 شـېئىرالر كهبىـگه ئېـسىلغان   . قالغان بولسا، قهبىـله كـاتتىلىرى بىـر يهرگه كېلىـپ شـۇ ھهقـته يـاردەم سورىـشاتتى                 
مهشـهۇر  . غاندىن كېيىن، ياخـشى باھاغـا ئېرىـشىپ كهبىـگه ئېـسىلغان ئىـدى              قىلىن دېكالماتسىيه بازىرىدا   ئۇككاز
  . يهرمهنكىلىرىنىڭ  كۆپرەكى ۋە چوڭلىرى بهنى تهمىم قهبىلىسىدىن ئىدىئۇككاز
 مهكــكه مــۇكهررەمهگه يــېقىن يهردە بولــۇپ، بــۇ يهرلهردىمــۇ ئىنتــايىن چــوڭ مــال     بــازارلىرىمۇمهجىــنه، زۇلمهجــاز

ــوالتتى  ــرى ب ــ. يهرمهنكىلى ــپ،      م ــا بېرى ــۇر بازارالرغ ــيىن، مهزك ــدىن كې ــبهر بولغان ــساالم پهيغهم ۇھهممهد ئهلهيهىس
شـۇنداقال، بـۇ بازارغـا كهلـگهن ئهرەب كاتتىلىرىـدىن ئـۆزىنى ھىمايىـسى ئاسـتىغا               . كىشىلهرنى دىنغا دەۋەت قىالتتى   
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مهشــهۇر ئوخــشاش  نــگهه ســهنئا، ھهزرەمهۋت ۋە ئهدەمهزكــۇر بــازارالردىن باشــقا يهن . ئېلىــشنى ئىلتىمــاس قىالتتــى 
  . بازارالر بار ئىدى

بىـز يۇقىرىـدا بىرئـاز سـۆزىمىزنى ئۇزارتقـان بولــساقمۇ،      . مانـا بـۇالر ئهرەبلهرنىـڭ ئىـسالمدىن ئىلگىرىكـى ئهھـۋالى      
ــر شهخــسنىڭ        ــداق بى ــانلىقى ئۈچــۈن، ھهرقان ــسمى بولغ ــر قى ــڭ ئايرىاللمــاس بى ــسانالر ھاياتىنى ــېكىن ۋەتهن ئىن ل

 ـ قېرىنداشـلىرىنىڭ   ىقهۋمـ دە ئالـدى بىـلهن ئـۇ شهخـسنىڭ ۋەتىنـى، يـۇرتى، قهبىلىـسى ۋە        تهرجىمىهالىنى سۆزلىگهن
 نۇقتىـدىن  قىسقىچه مهلۇمات بېرىلمىسه، بۇ تهرجىمىهال روھسىز بولۇپ قېلىپ، ئىنتـايىن مـۇھىم بىـر                ئهھۋالىدىن

تهرجىمىهـالىنى بايـان    بـۇ سـهۋەبتىن بىـز پهخـرى كائىنـات ھهزرىتـى پهيغهمبىرىمىزنىـڭ               . ئايرىلىپ قالغـان بولىـدۇ    
                                   .قىلىشتىن بۇرۇن ئهرەب زېمىنلىرىنى ۋە ئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى قىسقىچه بايان قىلدۇق

ىلىـپ قويغـانلىقىم    مهن بۇ رىسالىنىڭ سۆز بېشىدا بىرئاز كۆپ سۆزلهپ، سـىزلهرنى مـاالل ق            !  ھۆرمهتلىك كىتابخان 
  . ئهپۇ سورايمهنئۈچۈن،
شۇڭا بۇ يهردە ئـۇنى قىـسقىچىال       . ئىدۇق توختالغان   تهپسىلىيىرىدا پهيغهمبىرىمىزنىڭ نهسهب شهرىپى ھهققىدە      يۇق

. بايـــان قىلىـــپ ئۆتكهنـــدىن كېـــيىن، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ تهرجىمىهـــالىنى يېزىـــشقا كىرىـــشىمىز        
  .  زۇق بولىدۇ بهلكى روھى ئوچىالرغا ماالل كهلمهيدۇ، تهكرارالنسىمۇ، ئوقۇغۇنهسهبىپهيغهمبىرىمىزنىڭ 

  ئىنسانىيهتنىڭ پهخرى ھهزرىتى پهيغهمبىرىمىزنىڭ نهسهب شهرىپىنىڭ بايانى

 ھهزرىتى پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇبارەك ئىسىم شهرىپلىرى بىرقـانچه          ئىنسانىيهتنىڭ پهخرى 
ئهممــا، . بۇلقاســىم ئىــدى ئهىكۈنىيىــسولــۇپ، ب» ئهمىــن«، »هھمــــهدئ«، »مــۇھهممهد«بولــۇپ، ئــۇالر ئهرەب تىلىــدا 

  .  باشقىچه بايان قىلىنغانشېۋىسىدەتهۋرات 
ــدۇلمۇتهللىپنىڭ       ــدۇلمۇتهللىپ، ئاب ــسى ئاب ــدۇلالھنىڭ ئاتى ــدۇلالھ، ئاب ــسى ئاب ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئاتى پهيغهم

نىڭ ئاتىــسى كىــالب،  ئاتىــسى قۇســهي، قۇســهي نىڭئابــدۇمهنناف، ئابــدۇمهننافئاتىــسى ھاشــىم، ھاشــىمنىڭ ئاتىــسى  
 ئاتىـسى غالىـب، غالىبنىـڭ    لوئهينىـڭ ، لـوئهى  ئاتىـسى  كهئبنىـڭ ، مۇررەنىڭ ئاتىـسى كهئـب،     مۇررەكىالبنىڭ ئاتىسى   

 ئاتىـسى   كهنانهنىـڭ  ئاتىسى مالىك، مالىكنىڭ ئاتىسى نهزىـر، نهزىرنىـڭ ئاتىـسى كهنـانه،              پىهرىنىڭئاتىسى پىهرى،   
 ئاتىــسى ئىليــاس، ئىلياســنىڭ ئاتىــسى مــۇزەر، مۇزەرنىــڭ ئاتىــسى زارنىــڭنهز، نهززارخــۇزەيمه، خۇزەيمهنىــڭ ئاتىــسى 

 ۋە تهرتىپــىئهدناننىــڭ ئالدىــدىكى ئاتىلىرىنىــڭ . رئهدنانــدۇ مهئــدى، مهئــدىنىڭ ئاتىــسى نىــزار، نىزارنىــڭ ئاتىــسى
ــسمائى      ــوغلى ئى ــراھىم ئهلهيهىســساالمنىڭ ئ ــېكىن ئۇنىــڭ نهســهبى ئىب ــسىمۇ، ل ــۇم بولمى ــسىملىرى ئېنىــق مهل ل ئى

پهيغهمـبهر  .  ئارىـسىدا ئىخـتىالپ يـوق   تهتقىقاتچىلىرىنىـڭ  تـارىخ  شىدىغانلىقىدائۇلىـ هلهيهىسساالمنىڭ نهسـهبىگه   ئ
 ئىبنـى زۆھـرە     ئابدۇمهنناف ئىبنى   ۋەھبئهلهيهىسساالمنىڭ ئانىسى بهنى زۆھرە قهبىلىسىنىڭ ئۇلۇغلىرىدىن بولغان        

ەپ نهسـهبى بىـلهن ئانـا تهرەپ نهسـهبى كىـالب ئىبنـى              ئاتـا تهر  . دۇر» ئـامىنه «ئىبنى كىـالب ئىبنـى مۇررەنىـڭ قىـزى          
ھهزرىتــى پهيغهمبىرىمىــز .  دېيىلىــدۇقــۇرەيشيۇقىرىــدا زىكىــر قىلىنغــان پىهــرى ئىبنــى مالىــك .  قوشــۇلىدۇمــۇررەدە

 ۋە ھاشــىم قــۇرەيشئهرەبلهرنىــڭ ئارىــسىدا شــان ـ شــهرەپته ئۈســتۈن، ســاخاۋەت، شــىجائهت بىــلهن مهشــهۇر بولغــان   
، كاتتا ئـادەملهردىن  مهردپهيغهمبىرىمىزنىڭ ئاتا ـ بوۋىلىرى ئۆز زامانىسىدا ئىنتايىن ئېسىل، غايهت  . ئهۋالدىدىندۇر
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بۇالر ئاياللىرى بىلهن ئۆز زامانىغـا مۇۋاپىـق نىكـاھ بىـلهن نىكاھالنغـان بولـۇپ، بـۇزۇقچىلىقالردىن خـالىي،                    . ئىدى
  .پاك ئادەملهر ئىدى

تۈرلۈك يامانلىقالر كهڭ تارقالغان بولسىمۇ، لـېكىن جانـابى ئـالالھ ئـۆز      جاھىلىيهتتىكى ئهرەبلهر جهمئىيىتىدە ھهر     
پهيغهمبىرى بولغان پهخرى كائىنات مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى دۇنياغا رەھمهت قىلىپ، پهيغهمبهرلىـك ۋەزىپىـسى           

ــا داغ       ــهبىنى ئۇنىڭغ ــڭ نهس ــۈن، ئۇنى ــدىغانلىقى ئۈچ ــهررەپ قىلى ــلهن مۇش ــدىغانبى ــهل تهگكۈزى ــداق س بىي  ھهرقان
  . ئۇنسۇرالردىن ساقالپ قالغان

  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئاتىسى ئابدۇلالھنىڭ ۋاپاتى

 ۋەھـب مهككه مۇكهررەمهنىڭ شهيخى ئابدۇلمۇتهللىپ ئوغلى ئابدۇلالھقا بهنـى زۆھرەنىـڭ ئۇلۇغلىرىـدىن بولغـان               
. ائىدىــسى بــويىچه ئېلىــپ بهردى قىــزى ئــامىنهنى ئــۆز ئارىلىرىــدا يولغــا قويۇلغــان نىكــاھ ق نىڭئابــدۇمهننافئىبنــى 

ملىـق  لغـان بىـر قېتى    ۇ ئۇزۇن ئۆمۈر كـۆرەلمهي، شـامغا قى       ئ. ئابدۇلالھ ئۆيلهنگهندە تېخى ئون سهككىز ياشتا ئىدى      
 ئهلجهئـدى بى بىـلهن ۋاپـات بولـدى ۋە نـابىغه            مهدىنه مۇنهۋۋەردە كېـسهللىك سـهۋە      ،تىجارەت سهپىرىدىن قايتىشىدا  

 ئـۇممى ئۇنىڭـدىن بهش تـۆگه مـال ۋە         . ئۇ ۋاپات بولغاندا يىگىرمه بهش ياشـتا ئىـدى        . دېگهن يهرگه دەپنه قىلىندى   
  . مىراس قالغان ئىدى ئىسىملىك بىر چۆرەبهركه بولغان ئهيمهن دەپ مهشهۇر

  پهيغهمبىرىمىزنىڭ دۇنياغا كېلىشى

ەھمهت بولـۇپ، دۇنياغـا     پۈتۈن ئالهمگه ر  . ئابدۇلالھنىڭ ۋاپاتىدىن ئىككى ئاي كېيىن ئامىنه بىر ئوغۇل باال تۇغدى         
ئابــدۇلالھنىڭ (كــۆز ئاچقــان بــۇ زاتنىــڭ تۇغۇلغانلىقىــدىن خهۋەر تاپقــان ئابــدۇلمۇتهللىپ ۋە ئۇنىــڭ ئوغــۇللىرى  

مۇتهللىپ بــۇ زاتنىــڭ تۇغۇلغــانلىق خهۋىرىنــى ئېلىــپ كهلــگهن  ئابــدۇل. ئىنتــايىن خۇشــال بولــدى) ىقېرىنداشــلىر
ــدى    ــام قىل ــيه ئىنئ ــۇن ھهدى ــشىگه نۇرغ ــا ئ. كى ــۇ ھهتت ــۇهب ــى يهتكــۈزگهن   لهھهبنىڭم ــۇ خهۋەرن ــاللىقىدىن ب  خۇش

  . ئازات قىلىۋەتكهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇدېدىكىنى
 توققـۇزى دۈشـهنبه     رەبىئۇلئهۋۋەلنىـڭ دەپ مهشهۇر بولغان يىلـى      » ىل يىلى ف«مبىرىمىز ئهرەبلهرنىڭ ئارىسىدا    پهيغه

بـۇ ۋاقىـت مىالدىنىـڭ    . (دەپ قويۇلدى» ۇھهممهدم«كۈنى ئهتىگىنى مهككه مۇكهررەمهدە دۇنياغا كهلدى ۋە ئىسمى     
پهيغهمبىرىمىزنــى ھهممىــدىن ئــاۋۋال ئېمىــتىش بىــلهن ).  ـ ئاپرېلغــا تــوغرا كېلىــدۇ  21 ـ يــاكى   22 ـ يىلــى   571

ئـۇ ۋاقىــتالردا مهكـكه ئهرەبلىرىــدە بــالىلىرىنى   .  ئىــدىسـۇۋەيبه  دېــدىكى لهھهبنىـڭ مۇشـهررەپ بولغــان ئايـال ئهبــۇ   
ــار ئىــدى ئهرەبلىــرىگه قىلىــش ئۈچــۈن، ســهھرا  ئېمىــتىش ۋە تهربىــيه چــۈنكى ســهھرادا ئۆســۈپ  .  بېــرىش ئــادىتى ب

بۇ ئـادەت بـويىچه پهيغهمبىرىمىـز سـهھرا     . يېتىلگهن باال ئىرادىلىك، باتۇر، جاپا ـ مۇشهققهتلهرگه چىداملىق كېلىدۇ 
 بىـر ئايالغـا ئېمىـتىش        قىـزى ھهلىـمه ئىـسىملىك      زۇۋەيبنىـڭ ئهرەبلىرىنىڭ ئىچىـدىن سـهئد قهبىلىـسىدىن بولغـان          

پهيغهمبىرىمىـز بهش   . ئۇززا ئىـسىملىك بىـر ئـادەم ئىـدى        لىمهنىڭ ئېـرى ھـارىس ئىبنـى ئابـدۇل        ھه. ئۈچۈن بېرىلىدۇ 
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 بـۇ ئائىلىنىـڭ تۇرمۇشـى ئىنتـايىن ياخـشىلىنىپ، ھـاللىق             بـۇ جهريانـدا   .  بولـدى  تهربىيىـسىدە نىڭ  يېشىغىچه ھهلىمه 
  .ئائىلىلهردىن بولۇپ قالدى

  زنىڭ ئانىسى ئامىنهنىڭ ۋاپاتىپهيغهمبىرىمى

ئامىنه ھهر يىلى پۇرسـهت بولـسىال مهدىـنه مـۇنهۋۋەرەگه بېرىـپ، ئېـرى ئابـدۇلالھنىڭ قهبرىـسىنى زىيـارەت قىلىـپ،                       
پهيغهمبىرىمىـز ئـالته ـ يهتـته يېـشىغا يېتىـپ،       . يتاتتى يوقالش بىلهن تهسهللى تېپىپ قاتۇغقانلىرىنى ـ  ئۇرۇقئۇنىڭ 

ــارى    ــاق ـ ق ــامىنه  نى پهرق ئهتئ ــدا ئ ــدۇلالھنىڭ  پهيغهمبىرىمىزنىمــۇكــۈدەك بولغان ــپ، ئاتىــسى ئاب ــنىگه ئاپىرى  مهدى
ــسىنى ــۆزلىرىگه   قهبرى ــۈن، ئ ــدۇرۇش ئۈچ ــارەت قىل ــۇممى زىي ــى ئ ــدۇ  ئهيمهنن ــنىگه بارى ــپ مهدى ــرا قىلى ــۇالر .  ھهم ئ

شـۇ يهرنىـڭ ئـۆزىگه      دېگهن يهرگه كهلگهندە ئامىنه كېسهل بولۇپ ۋاپات بولىـدۇ ۋە           » ئهبۋا«مهدىنىدىن قايتىشىدا   
 ئابـدۇلالھتىن ئـامىنه   .  ئهيمهن بىلهن مهككه مۇكهررەمهگه قايتىـپ كېلىـدۇ        ئۇممىپهيغهمبىرىمىز  . دەپنه قىلىنىدۇ 

ــان   ــاتلىق بولمىغـ ــېچكىمگه يـ ــقا ھـ ــدى   . باشـ ــوق ئىـ ــسى يـ ــقا بالىـ ــزدىن باشـ ــڭ پهيغهمبىرىمىـ ــى . ئۇالرنىـ ھهزرىتـ
  .دىدىن ئايرىلىپ، يېتىم قالىسىپهيغهمبىرىمىز ئالته ـ يهتته يېشىدا ئاتا ـ ئان

   ئۆتىشىتهربىيىسىگهپهيغهمبىرىمىزنىڭ چوڭ دادىسى ئابدۇلمۇتهللىپنىڭ 

تىم قالغاندىن كېيىن شـهپقهتلىك چـوڭ دادىـسى    م ئاتا ـ ئانىسىدىن ئايرىلىپ، يې ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساال
چــۈنكى . ىزنــى ئىنتــايىن ياخــشى كــۆرەتتىئابــدۇلمۇتهللىپ پهيغهمبىرىم.  بولــدىتهربىيىــسىدەئابــدۇلمۇتهللىپنىڭ 

شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئــۇ . ئابــدۇلمۇتهللىپ بــۇ نهۋرىــسىنىڭ كهلگۈســىدە كاتتــا ئــادەم بولىــدىغانلىقىنى ســهزگهن ئىــدى
ــۈ   ــۇق كۆڭـ ــتىن تولـ ــارزۇالپ، ھهر جهھهتـ ــى ئـ ــۆلهتتىپهيغهمبىرىمىزنـ ــڭ پې . ل بـ ــۇ زاتنىـ ــقا بـ ــسىگه شۇڭالشـ شانىـ

پهيغهمبىرىمىز سهككىز ياشقا كىرگهندە، مانا بـۇ شـهپقهتلىك چـوڭ    . دى قونمىغان ئىتوزىڭىيېتىملىكنىڭ چاڭ ـ  
  .قىلىنىدۇدادىسىدىن ئايرىلىپ قالغانلىقىغا كۆز يېشى قىلغانلىقى رىۋايهت 

   ئۆتىشىتهربىيىسىگهپهيغهمبىرىمىزنىڭ تاغىسى ئهبۇ تالىپنىڭ 

ىــڭ ۋەســىيىتى بـويىچه تاغىــسى ئهبــۇ  پهيغهمبىرىمىـز چــوڭ دادىــسى ئابـدۇلمۇتهللىپ ۋاپــات بولغانــدىن كېـيىن، ئۇن   
ئهبۇ تالىپ پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئاتىسى ئابدۇلالھ بىـلهن قېرىنـداش بولـۇپ، ئىنتـايىن      .  بولىدۇ تهربىيىسىدەتالىپنىڭ  

ــدى   ــادەم ئى ــان، ئېــسىل ئ ــك، مېهرىب ــسى، قابىلىيهتلىــك شــائىر ۋە    . ھىممهتلى ــۇ تالىــپ بهنــى ھاشــىمنىڭ كاتتى ئهب
ئـــۇ .  ھېـــسابلىناتتىشهخـــسلهردىن مهكـــكه ئهھلىنىـــڭ ئارىـــسىدا ئېتىبـــارلىق چـــۈنئۈ لىقىئهدەبىيـــاتچى بولغـــان
 شهپقهت ۋە مهرھهمهت كۆزى بىلهن قـاراپ، قولىـدىن           ئارتۇق كۆرۈپ، ئۇ زاتقا    ئوغۇللىرىدىنمۇپهيغهمبىرىمىزنى ئۆز   
انلىقتىن قىــر، بــاال ـ چــاقىلىرى كــۆپ بولغــ    ئهبــۇ تالىــپ ئــۆزى پې .  تىرىــشاتتىتهربىيىلهشــكهكېلىــشىچه ياخــشى 

پهيغهمبىرىمىزگه باشقا ئاقسۆڭهكلهرنىڭ بالىلىرىـدەك نـازۇك ئىلتىپـات كۆرسـىتهلمىگهن بولـسىمۇ، يهنىـال ئاتـا ـ         
  . ئانىسىنىڭ يوقلۇقىنى ھېچ چاندۇرمىغان ئىدى
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ــۇكهممهل، ســ   ــدا، پىكــرى ئوچــۇق  االمهتلىكى ياخــشى، ئهقلــى ـ ھوشــى     پهيغهمبىرىمىزنىــڭ تهن قۇرۇلۇشــى م جايى
ئـۇ زاتتـا باشـقا بـالىالردىكى ئورۇنـسىز          . ئۈچۈن، باشقا ھهرقانـداق بـالىالردىن ئاالھىـدە پهرقلىـق ئىـدى           بولغانلىقى  

الردەك تهمكىن، ئهدەپلىـك، قانائهتچـان   ئۇ زات خۇددى كاتتا ئهرباب. ايتتىسۆز، پايدىسىز ئىش ـ ھهرىكهتلهر تېپىلم 
 قىلمايـدىغان،  غهۋغـا چىپ قالـسا باشـقا بـالىالردەك     بېرىلمهيدىغان، قورسىقى ئېتاماشاغاۋە كىچىك پېئىل، ئويۇن ـ  

  .كىيىمسىز قالسا كىيىم دەپ باش ئاغرىتمايدىغان ئالىيجاناب زات ئىدى

  ئهبۇ تالىپنىڭ پهيغهمبىرىمىزنى شامغا ئېلىپ بېرىشى

  ئهرەبلىرى تىجارەت قىلىش ئۈچۈن ھهر ۋاقىت شـامغا مـال ئېلىـپ بـاراتتى ۋە شـامدىن مـال ئېلىـپ كېلىـپ              قۇرەيش
  .ئهبۇ تالىپمۇ سودىگهر بولغانلىقى ئۈچۈن پات ـ پات مال ئېلىپ شامغا بېرىپ كېلهتتى. ئهرەبىستاندا ساتاتتى

ئهممـــا .  كـــارۋانلىرى بىـــلهن بىـــرگه شـــامغا مـــال ئېلىـــپ بارمـــاقچى بولىـــدۇ قـــۇرەيشئهبـــۇ تالىـــپ بىـــر قېـــتىم 
 ئـۆزى بىـلهن بىـرگه ئېلىـپ بېـرىش       مـۇ پهيغهمبىرىمىزنىپهيغهمبىرىمىزدىن ھـېچ ئايرىلغۇسـى كهلـمهي، ئاخىرىـدا          

ئهبـۇ  . ا ئىـدى  ىرىمىز تېخى توققۇز ياكى ئون ياشـالرد      بۇ ۋاقىتتا پهيغهمب  . قارارىغا كېلىپ، ئۇنى ئېلىپ يولغا چىقىدۇ     
 شــهھىرىگه يــېقىن بىــر ئىبادەتخانىــدا ئىبــادەت قىلىۋاتقــان بۇســراتالىــپ باشــلىق كــارۋانالر ســهپىرىدىن قايتىــشىدا 

كىتـابى مۇقهددەسـنىڭ   «راھىـب ئهبـۇ تالىپقـا    .  بىر خرىستىئان راھىبى بىلهن ئۇچرىـشىپ قالىـدۇ   ئىسىملىك بۇھهيرا
» سىلهردە بۇنىڭغا دائىر بىر ئـاالمهت يوقمـۇ؟  . ئېيتىشىغا قارىغاندا، بۇ زامانالردا ئهرەبلهردىن بىر پهيغهمبهر كېلىدۇ      

 خهۋەر قىلىنغـان، يـېقىن زامانـدا پهيغهمـبهر          مۇقهددەسـته كىتـابى   «شۇ ئهسنادا ئـۇ پهيغهمبىرىمىزنـى كـۆرۈپ         . دەيدۇ
ــۇمكىن   ــاال مۇشــۇ بولۇشــى م ــدىغان ب ــبهر ئه  » بولى ــا پهيغهم ــۇ تالىپق ــدۇ ۋە ئهب ــدە نۇرغــۇن  دەي لهيهىســساالم ھهققى

 ۋە ناسـارا ئۆلىمـالىرى ئارىـسىدا ھهر         يهھـۇدىي پهيغهمبىرىمىز پهيغهمبهر بولۇشتىن ئىلگىرى     .  قىلىدۇ نهسىههتلهرنى
ــر  ــېقىن بى ــسىدا ســ  ۋاقىــت ي ــدىغانلىقى توغرى ــر پهيغهمبهرنىــڭ كېلى ــدا بى ــات  زامان ــۇراتتى ۋە پ ــۇپ ت ــدا ۆز بول  يېقىن

  .پهيغهمبهر كېلىدۇ، دەپ ھهممىسى كۈتمهكته ئىدى
هبـۇ  ئۇنـدىن باشــقا ئ    . پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئهبۇ تالىپ بىلهن بىرگه شـامغا بولغـان سـهپىرى شـۇ بىـر قېـتىم بولغـان                  

ئهبـۇ تالىـپ    «: ئىسىملىك ئهسىرىدە » ئومۇمى تارىخ «ھهزرەتلىرى  ئهمما رەپىق بهگ    . تالىـپ بىلـهن شامغا بارمىغان   
 ئۆگىتىـپ، تىجـارەتكه كۆنـدۈرۈش ئۈچـۈن، ئۆزىنىـڭ           يپهيغهمبىرىمىزگه تىجارەت ۋە مۇئامىله ئىـشلىرىنى تهدرىجىـ       

ــاراتتى   ــۇ . دەيــدۇ» پۈتــۈن ســهپهرلىرىدە پهيغهمبىرىمىزنــى بىــرگه ئېلىــپ ب ــۇ تالىپنىــڭ .  ســۆزدۇرتهھقىقــسىزب ئهب
پهيغهمبىرىمىزنى شامغا ئېلىپ بېرىشى  ئـۇ زاتنـى كىـشىلهر بىـلهن تونۇشـتۇرۇش، تىجـارەت ئىـشلىرىنى ئـۆگىتىش،                     
شهھهر كـۆرۈپ نهزەر دائىرىـسىنى كېڭهيـتىش ئۈچـۈن ئهمهس، بهلكـى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمدىن ئايرىلغۇسـى                   

ئــۇ .  بىـلهن پهقهت شــۇ بىــر قېــتىم ئۇچراشــقان بــۇھهيراپهيغهمبىرىمىــز راھىــب . ىن ئىــدىىد ســهۋەبلىكـى كهلمىگهن
 ھېچقانــداق بىــر بــۇھهيرادىن ئهتراپىــدا بولغــانلىقى ئۈچــۈن، الر ئــون ياشــ پهيغهمبىرىمىــز تېخــى توققــۇز ـ   ۋاقىتتــا

 بـۇھهيرانى شۇنى ئېنىق بىلىشىمىز الزىمكـى، ناسـارا ئـالىملىرى مهزكـۇر راھىـب              . مهلۇمات ئالمىغانلىقى ھهقىقهتتۇر  
 شــامغا بولغــان ھهر قېتىملىــق ســهپىرىدە  تالىــپئهبــۇ «بىرىمىزنىــڭ مــۇئهللىمى، ئۇســتازى دەپ داۋا قىلىــپ  پهيغهم

ــاراتتى    ــرگه ئېلىــپ ب ــلهن بى ــۆزى بى ــۇھهممهد . مــۇھهممهدنى ئ ــۇھهيرام ــلهن ب ، ئۇنىڭــدىن تهۋرات ۋە كۆرۈشــۈپ بى
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 بىـلهن ئۇچراشـقان   بـۇھهيرا هيلـى   ئـۇ ئىنتـايىن ھوشـيار، ئهقىللىـق بولغـانلىقى ئۈچـۈن، م            . ئىنجىلالرنى ئـۆگهنگهن  
بـۇ  . دەيـدۇ » ئېرىـشكهن چاغالردا بولسۇن، مهيلى باشقا يهرلهرگه بولغـان سـهپهرلهردە بولـسۇن كـۆپ مهلۇماتالرغـا                

. ، ئۆمۈچۈكنىـڭ ئـۆيىگه ئوخـشاش ھالـسىز سـۆزلهردۇر          ۋەزىنـسىز سۆزلهر تارىخ تارازىـسىدا جىڭغـا ئولتۇرمايـدىغان         
ئاسماندا نۇر چېچىۋاتقاندا، ئۇنداق ئورۇنسىز سۆزلهر بىلهن مهزكۇر قۇياش نـۇرىنى           پهيغهمبهرلىك قۇياشى بۇلۇتسىز    
  .پهردىلهپ توسۇپ قالغىلى بولمايدۇ

   ئۇرۇشى ۋەقهسىپۇججار

بهزى (يىگىـــرمه ياشـــقا يېقىنالشـــقاندا، ) ئىبنـــى ئىـــسهاقنىڭ رىـــۋايىتىگه قارىغانـــدا (پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم 
ــدە   ) داتارىخچىالرنىــڭ ســۆزىگه قارىغانــ  ــۆت ياشــقا كىرگهن ــون ت ــۇرەيشئ ــلهن قهيــس   ق ــرى بى ــانه ئهرەبلى  ۋە كهن

 پادىشاھى نوئمـان ئىبنـى مـۇنزىر        رەنىڭھى سهۋەبىبۇ ئۇرۇشنىڭ   . قهبىلىسى ئارىسىدا چوڭ بىر ئۇرۇش يۈز بهرگهن      
بازىرىغـا  ئادەمنىـڭ ھىمايىـسىدە ئۇككـاز      ئىـسىملىك مهشـهۇر بىـر     ررىهالئۇتبهتۇ ئىبنى   ئۇرۋەقهيس كاتتىلىرىدىن   

 ئىبنـى قهيـس ئىـسىملىك بىـر ئـادەم           بهراز بولغـان    ئهرەبلىرىـدىن كهنانه  . كارۋان تهشكىللهپ مال ئهۋەتكهن ئىدى    
 ىقهۋمـ  ئۇرۋەنىـڭ بۇنىڭـدىن خهۋەر تاپقـان   .  ئۆلتـۈرۈپ، كـارۋاننى بـۇالپ كېتىـدۇ        ئـۇرۋەنى پۇرسهت تېپىپ، مهزكـۇر     

 بۇالرنىـڭ ئۇرۇشـقا ھـازىر بولغـانلىقىنى         بهراز. زىرلىنىـدۇ  ئۇنىڭ قىساسىنى ئېلىش ئۈچـۈن ھا      ئهرەبلىرىدىنكهنانه  
بــۇ . دېــگهن جايــدا ئــۇرۇش بولىــدۇ» نهخــله «ئوتتۇرىــسىداشــۇنىڭ بىــلهن ئىككــى تهرەپ .  خهۋەر قىلىــدۇىــگهقهۋم

قهيـس قهبىلىـسى بۇنىڭغـا قانـائهت قىلغـان بولـسىمۇ،            . ئۇرۇشتا كهنانه ئهرەبلىرى يېڭىلىپ، ھهرەمگه كىرىۋالىـدۇ      
.  ئۇرۇشـىدىغانلىقىنى ئېيتىـپ قايتىـپ كېتىـدۇ        مىدەمهۋسـۇ  كهچـمهي، كـېلهر يىلـى ئۇككـاز           قېنىـدىن ۋاز   ئۇرۋەنىڭ
  .  يهنه ئۇرۇش يۈز بېرىدۇمىدەمهۋسۇك ئىككىنچى يىلى دەل ئۇككاز دېگهندە
 ئىبنــى ئــۇمهييه بولــۇپ، ئۇنىڭــدىن باشــقا ھهر بىــر قهبىلىنىــڭ  ھهرپ ۋە كهنــانه ئهرەبلىرىنىــڭ رەھبىــرى قــۇرەيش

 ئىبنـى ئابـدۇلمۇتهللىپ بولـۇپ،       زۇبهيـر بهنـى ھاشـىمنىڭ ئهمىـرى       : مهسـىلهن . زىگه خاس رەھبهرلىرى بـار ئىـدى      ئۆ
 قېرىنداشـلىرىدىن ئهبـۇ تالىـپ، ھهمـزە، ئاببـاس ۋە قېرىندىـشىنىڭ ئـوغلى مـۇھهممهد                  زۇبهيرنىـڭ ئۇالرنىڭ ئىچىدە   

 ھىـشام  ئهمىـرى    مهخزۇمنىـڭ بنى ھاشـىم، بهنـى       ئى ئىكرەمه ئهمىرى   ئابدۇددارنىڭبهنى  . ئهلهيهىسساالمالر بار ئىدى  
 غـايهت  ئهبۇلئـاس  ۋە سـۇفيان  ئىبنى ئۇمهييه ۋە ئۇنىڭ قېرىنداشلىرىدىن ھهرپمهزكۇر ئۇرۇشتا .  ئىدى مۇغىرەئىبنى  

ــ ــاتۇرلۇق كۆرسـ ــنىڭ باشـــالنغۇچ كۆرۈنۈ. هتكهنزور بـ شـــى قهيـــس ئهرەبلىرىنىـــڭ پايدىـــسىغا بولغانـــدەك  ئۇرۇشـ
ئاخىرىـــدا ئىككـــى تهرەپ .  مهنـــسۇپ بولغـــانئهرەبلىـــرىگه قـــۇرەيشغـــۇچ غهلىـــبه كۆرۈنــسىمۇ، لـــېكىن ھهل قىل 

 تهرەپـكه ئۇالرنىـڭ قـان       ئارىلىرىدا تىنچلىق ئورنىتىش ئۈچۈن، قايسى تهرەپتىن ئادەم كۆپ ئـۆلگهن بولـسا، قارشـى             
ئارىـسىدا  بـۇ ئۇرۇشـنى ئهرەبـلهر    . لهپ بېرىش شـهرتى بىـلهن كېلىـشىم ئىمـزاالپ، ئـۇرۇش توختىتىلغـان        ھهققىنى تۆ 

دەپ ئاتىلىـشى   » ئۇرۇشـى ) گۇناھكارالر (پۇججار«بۇ ئۇرۇشنىڭ   . بولغان ئۇرۇشالرنىڭ ئهڭ چوڭى دېيىشكه بولىدۇ     
ئۇرۇشـتىن كېـيىن   . ئهرەبلهر كهبىنىڭ ھۆرمىتىنى قىلماي، ئۆز ئارا بىر ـ بىرىنىڭ قېنىنـى تۆككهنلىكىـدىن بولغـان    

بـۇ جهمئىيهتنىـڭ   . ىگه يىغىلىپ، بىر جهمئىيهت قـۇرۇپ چىقىـدۇ   ئۆيجهدئاننىڭ كاتتىلىرى ئابدۇلالھ ئىبنى     قۇرەيش
ــ  شهخـسنىڭ  زورلۇق ۋە زۇلۇمنى يوقىتىش، ئـۇ يهردە ياشـىغۇچى ھهرقانـداق             مۇكهررەمهدەمهقسىتى  مهككه      مهيلـى    ــ
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 قهبىلىــسىدىن بولـــسۇن، مهيلـــى باشـــقا قهبىلىلهردىــن بولـــسۇن، بۇنىڭـــدىن قهتئىيـــنهزەر    شيقـــۇرەئــۇ شـــهخس  
پهيغهمبىرىمىزمـۇ تـاغىلىرى بىـلهن    . هق ـ ھوقۇقىغا رىئايه قىلىش، زالىمنـى جـازاالش قاتـارلىقالر ئىـدى     ئىنسانلىق ھ

  . بىرگه بۇ جهمئىيهتنىڭ ئهزالىرىدىن ئىدى
 جهدئاننىــڭمهن ئابـدۇلالھ ئىبنـى   «: پهيغهمبىرىمىزنىـڭ پهيغهمـبهر بولغانـدىن كېـيىن شــۇ جهمئىيهتنـى تهرىـپلهپ      

 تۆگىنىمـۇ قىزىـل  مهن ئـۇ جهمئىـيهتكه   . ه تاغىلىرىم بىلهن بىرگه ھازىر بولغان ئىدىم ئۆيىدە قۇرۇلغان جهمئىيهتك  
ــايمهن ــازىرمۇ. تهڭ قىلم ــيهتكه   ئهگهر ھ ــر جهمئى ــۇنداق بى ــسام ئاش ــوالتتىم  چاقىرىل ــان ب ــۇل قىلغ ــۋەتته قوب »  ئهل

  .دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

  پهيغهمبىرىمىزنىڭ شامغا قىلغان ئىككىنچى قېتىملىق سهپىرى

 ئهلهيهىسساالم يىگىـرمه بهش يېـشىدا مهكـكه مۇكهررەمهنىـڭ كاتتـا سـودىگهرلىرىدىن               پهيغهمبهرپهخرى كائىنات   
 خهدىـچه ئـۇ ۋاقىتتـا     . نىڭ مېلىنى ئېلىـپ، شـامغا سـهپهر قىلىـدۇ         خهدىچه  قىزى ھهزرىتى  خۇۋەيلىدنىڭبىرى بولغان،   

ــدىن ســانىالتتى  ــا بايلىرى ــز قۇرەيــشله . مهككىنىــڭ كاتت ــل،   پهيغهمبىرىمى ــشهنچلىك، راســتچىل، ئادى ــسىدا ئى ر ئارى
ئهمىــن «نومۇســچان ۋە ۋەدىــسىدە تــۇرۇش قاتــارلىق گــۈزەل ســۈپهتلهر بىــلهن مهشــهۇر بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ ئىچىــدە    

 مهيـسهرە  پهيغهمبىرىمىزنـى نۇرغـۇن مـال بىـلهن          خهدىـچه بـۇ سـهۋەبتىن ھهزرىتـى       . دەپ نام ئالغان  » )ئىشهنچلىك(
  .ئۇالر بۇ سهپىرىدە نۇرغۇن پايدا ئېلىپ قايتىدۇ.  شامغا يولغا سالىدۇئىسىملىك قۇلىنى ھهمرا قىلىپ

 بولغـان بولـسىمۇ، لـېكىن ئېـرى ئۆلـۈپ كهتكهنـدىن             ئـابرۇيلۇق   قۇرەيشلهر ئارىسىدا باي ۋە يـۈز      خهدىچهھهزرىتى  
نومۇسـچان،  ئـۇ پهيغهمبىرىمىزنىـڭ غـايهت       . كېيىن، قايتا ياتلىق بولمىغان قىرىق ياشالر چامىسىدىكى ئايـال ئىـدى          

راستچىل، ئىشهنچلىك ئىكهنلىكىنى بىلىپ ھهمدە شـامغا بولغـان تىجارىتىـدە نۇرغـۇن پايـدا ئالغـانلىقىنى كـۆرۈپ،                 
 بىلهن پهيغهمبىرىمىـزگه سـۆز      ۋاسىتىسى ئىسىملىك بىر ئايالنىڭ     سهنهپى،  نىيىتىدەپهيغهمبىرىمىزگه ياتلىق بولۇش    

 بىـلهن مهسلىههتلهشـكهندىن   تۇغقانلىرى ـ  ئۇرۇقى ماقۇل كۆرۈپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالممۇ بۇ پىكىرن. ئاچىدۇ
نــى خهدىچهنىــڭ تاغىــسى ئهمــر ئىبنــى ئهســهدنىڭ يېنىغــا بېرىــپ، ھهزرىتــى   خهدىچهكېــيىن، ئهبــۇ تالىــپ ھهزرىتــى  
شـۇنىڭ بىـلهن    .  خۇشـاللىق بىـلهن رازىمهنلىكىنـى بىلدۈرىـدۇ        ئهسـهدمۇ ئهمر ئىبنى   . پهيغهمبىرىمىز ئۈچۈن سورايدۇ  

  . بىلهن تۇرمۇش قۇرىدۇخهدىچههمبىرىمىز يىگىرمه بهش يېشىدا، ئانىمىز ھهزرىتى پهيغ
   رېمونت قىلىشىبهيتۇلالھنى لهرنىڭقۇرەيش

ئـۇ زامانغـا    .  قىلىـشقا باشـاليدۇ    رېمونـت پهيغهمبىرىمىز ئوتتۇز بهش ياشقا كىرگهندە قۇرەيشلهر كهبىنى يېڭىـدىن          
ئــۇالر كهبىنــى ئىبــراھىم ۋە . ىكته بولــۇپ، ئۈســتى ئوچــۇق ئىــدىقهدەر كهبىنىــڭ تــۆت تهرىپــى ئــادەم بــويى ئېگىــزل 

كهبه . مونـت قىلىـش پىكـرىگه كهلـگهن ئىـدى         اسىغان يهردىن باشالپ، يېڭىـدىن رې     ئىسمائىل ئهلهيهىسساالمالر ي  
 قىلىشقا پهقهت ھـاالل كـۈچى     رېمونتپۈتۈن ئهرەبلهرنىڭ نهزىرىدە مۇقهددەس جاي بولغانلىقى ئۈچۈن، ئۇالر ئۇنى          

 بىــلهن ئېرىــشكهن ھــارام مــالالرنى  ىرنــا يــوللىن ئېرىــشكهن مــال ـ مۈلــۈكلىرىنى ئىشلىتىــشنى، جــازانه، زى    بىــله
 خهلقىنىـڭ ھهممىـسى   قـۇرەيش شۇنىڭ بىلهن چوڭ ـ كىچىـك پۈتـۈن    . بېكىتىشىدۇئارىالشتۇرماسلىقنى قارار قىلىپ 

پهيغهمبىرىمىزمـۇ مۇبـارەك ئۇچىـسىدا    .  تاش توشۇپ غهيـرەت كۆرسـىتىدۇ  ئۆشنىلىرىدە. بىردەك بۇ ئىشقا قاتنىشىدۇ   
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شۇنداق قىلىپ كهبه سهككىز گهز ئېگىزلىكته ياسىلىپ، ئۈستى تهرىپى تاختـا بىـلهن             . تاش توشۇپ خىزمهت قىلىدۇ   
مىنىـڭ تاختـا ـ ياغـاچلىرىنى      جايـدا قۇمغـا پېتىـپ قالغـان بىـر كې     ھازىرقى جىـددە شـهھىرىگه يـېقىن بىـر    . يېپىلىدۇ

ئىــسىملىك » بــاقۇم«ئۇســتا بــۇ ئىــشقا رىياســهتچىلىك قىلغــان . رلهرگه ئىــشلىتىدۇئېلىــپ كېلىــپ، كېرەكلىــك يه
  .ملۇق ئادەم ئىدىرۇ

نى ئاۋۋالقى ئورنىغـا قويىـدىغان چاغـدا قهبىـله چوڭلىرىنىـڭ            » ئهسۋەدھهجهرۇل«كهبه ياسىلىپ بولغاندىن كېيىن     
ش بولغــان بولــسىمۇ، بىــر قارارغــا ھهتتــا تــۆت كــۈن بــۇ ھهقــته تــاالش ـ تــارتى  . ئارىــسىدا تــاالش ـ تــارتىش چىقىــدۇ  

 ســۆزى بىــلهن بــۇ كــۈنى بهيتۇلالھقــا كىــم ئىلگىــرى كهلــسه شــۇ  نىــڭمۇغىرە ئىبنــى ۋەلىــدئــاخىرى . كېلهلمهيــدۇ
 قـۇرەيش نى كـۆرگهن  بـۇ .  پهيغهمبىرىمىـز كىرىـپ كېلىـدۇ   قىتتـا دەل شۇ ۋا  . كىشىنىڭ قارارىغا قوشۇلىدىغان بولىدۇ   

ۈسـتىدە قويـۇپ،     بىر پارچه رەختنىـڭ ئ     ھهجهرۇلئهسۋەدنىىتى پهيغهمبىرىمىز   ھهزر.  خۇشال بولىدۇ  كاتتىلىرى بهكمۇ 
شـۇنىڭ بىـلهن پهيغهمبىرىمىـز    . ، ئـۆز ئورنىغـا قويدۇرىـدۇ   كۆتۈرتـۈپ  شۇ رەختنىڭ ئهتراپىدىن      كاتتىلىرىغا قۇرەيش

رەپ قىلىـپ،  ئالالھنىڭ ياردىمى ئارقىلىق قهبىلىـلهر ئارىـسىدىكى تـاالش ـ تارتىـشنى ئهڭ ياخـشى شـهكىلدە بىـر ته        
ئۇالرنىڭ ئوتقا ئايلىنىش ئېهتىمالى ئهڭ يېقىن بولغان غهزەپ ئۇچقۇنلىرىنى ئۆچۈرۈپ، ئوتتۇرىدا نورمال ۋەزىـيهت               

  .شهكىللهندۈرىدۇ

   ئهھۋالىئىلگىرىكىپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهر بولۇشتىن 

 ـ  ئـۇرۇق تىم قالغاندىن كېيىن، بىر مۇددەت ئـۆز  ئىنسانىيهتنىڭ پهخرى ھهزرىتى پهيغهمبىرىمىز ئاتا ـ ئانىسىدىن يې 
كىچىكلىكىـدە قـوي بـېقىش بىـلهن مهشـغۇل بولغـان            . تۇغقانلىرىنىڭ قويلىرىنى بـېقىش بىـلهن مهشـغۇل بولغـان         

 قـوي بـېقىش   كى كۆپىنچه پهيغهمـبهرلهر كىچىـك چاغلىرىـدا      ئهمهس، بهل  پهيغهمبىرىمىزالپهيغهمبهر پهقهت بىزنىڭ    
 بـۇالر ئـالالھ تائاالنىـڭ       ي بـېقىش بىـلهن ئۆتۈشـنىڭ ھېكمىتـى         بۇالرنىڭ بالىلىق دەۋرى قـو     .بىلهن مهشغۇل بولغان  

ڭالشـقا ئـۇالر    شۇ. ، توغرا ۋە راست يولغا يېتهكلهش ئۈچۈن ئهۋەتكهن خاس بهندىلىرىـدۇر          تهربىيىلهپئىنسانىيهتنى  
 كىچىكىـدىنال   ئىدىيىـسىنى  لهشتهربىـيى  بولغان قويالرنى بـېقىش ئـارقىلىق، باشـقىالرنى          ياۋىشىھايۋانالرنىڭ ئهڭ   

  . ئۆزىگه سىڭدۈرۈپ، ئىنسانىيهتنى تهربىيىلهشكه تهييار بولۇپ يېتىشىدۇ
بـۇ   بىـرگه بولغـان ئـادەمگه    ئۇنىـڭ بىـلهن بىـر مهزگىـل    . ۋاش، مـۇاليىم بىـر ھـايۋان     ئهسلىدە قـوي ئـۆزى ئـاجىز، يـا        

ــى  ــۇمتهبىئىت ــدۇ  چوق ــاي قالماي ــىر قىلم ــاللىق .  تهس ــدىكى بهزى قوپ ــۈپهتلهرنى   تهبىئىتى ــدەك س ــاتتىقلىق دېگهن ، ق
ــۈپهتلهرگه كۆندۈرىـــدۇ   ــان بولۇشـــتهك ياخـــشى سـ پۈتـــۈن پهيغهمبهرلهرنىـــڭ قـــوي  . يوقىتىـــپ، يۇمـــشاق، مېهرىبـ

  .بېقىشىدىكى مهقسهت ئاشۇ سهۋەبلهردىن بولسا كېرەك
 سـاندا خهت يېزىـشنى   ئاندا ـ .  بولۇپ، ئوقۇش، يېزىش دېگهننى ھېچ بىلمهيتتىقهۋمئهرەبلهر ئۇ ۋاقىتالردا ساۋاتسىز 

چـۈنكى ئـۇ    . بىلىدىغان كىشىلهر بولسىمۇ، ئۇالر رەسمىي مهكـتهپلهردە ئوقـۇپ ئـۆگهنگهن كىـشىلهر ئهمهس ئىـدى               
بۇ سهۋەبتىن پهيغهمبىرىمىزمۇ باشقىالرغا ئوخـشاشال      . ۋاقىتالردا ئهرەبلهردە مهكتهپ دەيدىغان بىر نهرسه يوق ئىدى       

  .خهت ئوقۇش ياكى يېزىشنى بىلمهيتتى. ن ئىدىمهكتهپ كۆرمىگهن ۋە ئاڭالپمۇ باقمىغا
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قىلىـشقا  بـاالغهت يېـشىغا يهتكهنـدە تىجـارەت         . پهيغهمبىرىمىز بالىلىق دەۋرىـدە قـوي بـېقىش بىـلهن شـۇغۇلالنغان           
ىن، بهلكـى ئۇنىـڭ مېلىنـى        ئۆيلهنگهندىن كېيىن ئۇنىڭ بايلىقىغـا يۆلىنىـپ ياتماسـت          ئانىمىزغا خهدىچه. باشلىغان
  .، ئائىله چىقىمىنى ئۆز كۈچىگه تايىنىپ قامداش ئۈچۈن تىجارەت قىلغانپهيتىشتېخىمۇ كۆ

دىن مۇستهسـنا  هممـا، پهيغهمبىرىمىـز بـۇالر   ئ. پۈتۈن ئهرەبلهر بۇتالردىن پايدا ـ زىيان كۈتۈپ، بۇتقا ئىبادەت قىالتتى 
ان بهزى بايرامالرغـا    مۇشـرىكالر تهرىپىـدىن ئۆتكۈزۈلىـدىغ     . ئهكسىچه ئۇ بۇتالرنى ئىنتايىن يامـان كـۆرەتتى       . ئىدى

ــمايتتى ــائىي   . قاتناش ــارلىق ئىجتىم ــا قات ــروبالرزىن ــۇ     مىك ــز ب ــسىمۇ، پهيغهمبىرىمى ــان بول ــلهرگه يۇقق ــۈن ئهرەب  پۈت
ئهممـا پهيغهمبىرىمىـز    . ھاراق ئىچىش ئهرەبلهردە سۇ ئىچىشنىڭ ئورنىغا كهلگهن ئىدى       .  يىراق ئىدى  مىكروبالردىن

شــلهردىن ربــانلىق قىلىنغــان گۆبــۇتالر ئۈچــۈن قۇ. والتمىغــان ئىــدىبــۇ ئهقىــل كۈيىــسىنى ئــۆزىگه ھــېچ يــېقىن ي 
  . يامان ئىش ـ ئادەتلىرىدىن يىراق ئىدىجاھىلىيهتنىڭقىسقىسى، پۈتۈن . يېمهيتتى

بـۇ  .  ـ قېرىنداشلىرى ئىچىدە راسـتچىللىق  بىـلهن تونۇلغـان ئىـدى     ىقهۋمپهيغهمبىرىمىز بالىلىق دەۋرىدىن باشالپال 
ئـۇ  . دەپ ئاتـايتتى » ) مـۇھهممهد ئىـشهنچلىك راسـتچىل،  ( ئهمىـن  مـۇھهممهد «بلىرى ئۇ زاتنى سهۋەبتىن مهككه ئهرە 

ــۇ ســۇفياننىڭ رۇم پادىــشاھىنىڭ    ــيىن ئهب ســىلهر مــۇھهممهدنى پهيغهمبهرلىــك داۋاســى  «پهيغهمــبهر بولغانــدىن كې
 ئىـشهنچلىك سـتچىل،   ياق، ئهكسىچه بىـز ئـۇنى را      «دېگهن سوئالىغا   » ؟بىلهمتىڭالرقىلىشتىن بۇرۇن يالغانچى دەپ     

، ئادىـل،   پهيغهمبىرىمىـز سـهۋرچان   . والاليـدۇ دەپ بهرگهن جاۋابى مهزكۇر سۆزىمىزگه دەلىـل ب       » ئادەم دەپ بىلهتتۇق  
ــالىق ۋە    ــاس، ھايـــ ــچان، قورقمـــ ــتهر، نومۇســـ ــېخىيلىقكهمـــ ــشاشســـ ــدە  قا ئوخـــ ــى ئۆزىـــ ــسىل ئهخالقالرنـــ  ئېـــ

  .ۇ زاتقا تهڭ  كېلهلمهيتتىمۇجهسسهملهشتۈرگهن بولۇپ، ھېچبىر كىشى مهزكۇر سۈپهتلهردە ئ
ــمىنى      ــڭ دۈش ــيىن، ئۇنى ــدىن كې ــبهر بولغان ــۇ پهيغهم ــدۇ    نهزرئ ــداق دەي ــۆزلهپ مۇن ــلهرگه س ــارىس ئهرەب ــى ھ :  ئىبن

.  ئىـدى   كىـشى  ئىـشهنچلىك مۇھهممهد ياش ۋاقتىدا ئاراڭالردا ھهممه ئادەم ياخشى كۆرىدىغان، ئادەتتىن تاشقىرى           «
 ئالالھنى بىر دەپ بىلىڭالر، ئۆلگهندىن كېيىن تىرىلىـشكه ئىـشىنىڭالر           ئهمدى ئۇنىڭ ساقاللىرىغا ئاق كىرگهندە،    
» .مهن ئالالھ بىلهن قهسهم قىلىمهنكـى، مـۇھهممهد سـېهىرگهر ئهمهس          . دېسه، ئۇنى يالغانچى، سېهىرگهر دېدىڭالر    

پهللىـسىدە   ئىچىدە ئېسىل ئهخالقنىڭ يـۇقىرى   ىقهۋم ئىبنى ھارىسنىڭ مهزكۇر سۆزىمۇ پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئۆز        نهزر
  .ئىكهنلىكىگه روشهن دەلىلدۇر

ياسـىغان تـاش ۋە   بـۇتالرنى ئىـالھ قىلىـپ، ئـۇالردا پايـدا ـ زىيـان بـار دەپ ئېتىقـاد قىلىـدىغان، ئـۆز قـوللىرى بىـلهن              
 ئالدىـدا تىـز پۈكـۈپ،        دەپ، ئۇالرنىڭ رازىلىقـى ئۈچـۈن       بىلىدۇ غايىبنىگىپ، سهجدە قىلىپ، ئۇالر     ياغاچالرغا باش ئې  

 يېقىنلىـشىش ئۈچـۈن، ئۇالرغـا ئاتـاپ قۇربـانلىق قىلىـدىغان،        قۇتۇلـۇپ، غهزىپىـدىن ئۇالرنىـڭ   قىلىـدىغان،  ناله ـ زار 
لـۇپ كهتـكهن   ق ئىچىشتهك رەزىللىكـلهر بىـلهن تو  ئۇالرنىڭ نامىدا سهدىقه قىلىدىغان، زىنا، پاھىشه، قىمــار ۋە ھارا  

ىل ئهخــالق ـ پهزىلـــهت بىلـــهن چــوڭ         ئىچىــدە پهيغهمبىرىمىزنىــڭ ئهڭ گــۈزەل ســۈپهت ۋە ئېــس    نىــڭقهۋمبىــر 
بولۇپمــۇ  .  ئىــش، شــۇنداقال ئــۇ زاتنىــڭ پهيغهمــبهرلىكىگه زور دەلىــل     ئهجهبلىنهرلىــكبولغانلىـــقى ھهقىقهتـــهن  

 ئۆتكهنـدىن  تهربىيىـسىگه پهيغهمبىرىمىزنىڭ كىچىكىدىال ئاتا ـ ئانىسىدىن ئايرىلىـپ قالغـانلىقى، ئهبـۇ تالىپنىـڭ      
ىـڭ ئـۇ زاتقـا    لكىدە ئارتۇق مال ـ مۈلكى يوق، باال ـ چاقىلىرى كۆپ بولغـاچ ئهبـۇ تالىپن    كېيىن ئهبۇ تالىپنىڭ قول ئى

اللمىغـانلىقىنى ئـويالپ كۆرىـدىغان بولـساق، پهيغهمبىرىمىزنىـڭ مىسلىـسىز گـۈزەل ئهخـالق                 بو تهكهللۇپتائارتۇق  
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 ـ  ىقهۋمـ  ـ تۇغقـان،   رۇقئـۇ پۈتـۈن  .  ئويغـا سـالىدۇ  ئىگىـسىنى بىـلهن چـوڭ بولغـانلىقى ئهلـۋەتته ھهرقانـداق ئهقىـل       
، ئۇنىـــڭ بۇتالرغـــا چوقۇنمـــاي، ئهكـــسىچه ئـــۇالردىن نهپرەتلىنىـــپ، تۇرۇقلـــۇق بولـــۇپ بـــۇتپهرەسقېرىنداشـــلىرى 

ئهخالقــسىزلىق، نــادانلىق ۋە قاالقلىقتــا  ! يىــرگىنىش ھــېس قىلغــانلىقى ئــادەتتىن تاشــقىرى بىــر ئىــش ئهمهســمۇ؟  
ىلگهن بۇ زاتنىڭ كىچىك ۋاقتىدىن باشالپ، تامـامهن ئۇالرنىـڭ     چېكىدىن ئاشقان بىر مىللهتنىڭ ئىچىدە ئۆسۈپ يېت      

ــا ئ   ــۇپ كهلگهنلىكــى    ئهكــسىچه ئهڭ يۈكــسهك ئهخالقق ــهخس بول ــر ش ــگه بى ــكى ــاكى  ئهجهبلىنهرلى ــمۇ؟ ي  ئهمهس
 دىــن، ئهقىــدە ۋە ئــۆرپ ـ ئــادەتلىرىنى تــوغرا ئهمهس دەپ يــول كۆرســىتىدىغان بىــرەر    ىنىــڭقهۋمپهيغهمبىرىمىــزگه 
نمۇ؟ ياكى بولمىسا ئۇ زات ئۆزىدىكى پۈتۈن گۈزەللىكلهرنى بىرەر مهكـتهپ كـۆرگهن كىـشىدىن               يېتهكچىسى بولغا 
ئالالھنىـڭ ھىـدايىتى بىـلهن      بهلكى بۇالرنىـڭ ھهممىـسى بىـر   ، بۇالردىن ھېچقايسى بولغىنى يوق، ئۆگهنگهنمۇ؟ ياق 

ا ۋە ئىيــــسا م، مۇســــ زات، ئىبــــراھىتهربىيىلىگــــۈچىپهيغهمبىرىمىزنــــى ئهڭ  گــــۈزەل ئهخــــالق بىــــلهن . بولغــــان
، شـۇنداقال ئـۇالرنى   تهربىـيىلىگهن  ئهكـسىچه  ىنىـڭ قهۋم بۈيۈك پهيغهمبهرلهرنى پۈتۈنلهي ئۆز   ئهلهيهىسساالمالردەك

دېـمهك، پهيغهمبىرىمىـز ئۆسـۈپ يېـتىلگهن        . ئـالالھتۇر كىشىلهرگه رەھبهر بولۇشـقا اليىـق تهييارلىغـان زات جانـابى            
ككۇر قىلىـپ، ئـۇ زاتنىـڭ ئېـسىل ئهخـالق ـ پهزىلهتلىرىنـى كـۆز ئالـدىمىزغا          جهمئىيهت ۋە شهرت ـ شارائىتالرنى تهپه 

  . ئېنىق كۆرىمىزمبهر ئىكهنلىكىنى قۇياش نۇرىدەككهلتۈرىدىغان بولساق، ئهلۋەتته ئۇنىڭ ھهقىقىي پهيغه

  مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهر بولۇشى

زىنىڭ سـاغالم تهبىئىتىنىـڭ تهقهززاسـى ۋە ئىبـراھىم          مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر بولۇشتىن ئىلگىرى ئۆ     
ئـۇ قىرىـق ياشـقا      .  بهزى ياخشى ئىشالر ئـارقىلىق ئالالھقـا ئىبـادەت قىالتتـى           قېپقالغانئهلهيهىسساالمنىڭ دىنىدىن   

. ئۇنىـڭ كـۆرگهن چۈشـلىرى تامـامهن ئوڭىغـا كېلهتتـى           .  ئىشالرنى كۆرۈشكه باشـلىدى    غهيبىيكىرگهندە چۈشىدە   
 كـۆپىنچه   .ھقـا ئىبـادەت قىلىـدىغان بولـدى       كىشىلهردىن ئۆزىنى تارتىپ، پىنهـان جـايالردا ئالال       ىن،  يشۇنىڭدىن كې 

ئىـسىملىك غـاردا بىـر ـ ئىككـى ھهپـته، بهزى ۋاقىـتالردا بىـرەر         » ھىـرائ « ه مۇكهررەمهگه يېقىن بىـر تاغـدىكى  مهكك
ىـپ، يهنه ئىبـادەت بىـلهن        ئېلىـپ كېل   ئوزۇقى تۈگىگهندە ئائىلىـسىگه بېرىـپ ئـوزۇق       . ئايغا يېقىن ئىبادەت قىالتتى   

ئـۇ كىـشى ئۆزىنىـڭ      .  غارىدا ئىبادەت قىلىۋاتقاندا كۆزىگه بىر كىشى كۆرۈندى       ھىرائبىر كۈنى ئۇ    . التتىمهشغۇل بو 
ئانـدىن كېـيىن   .  بهردىبېـشارەت  ئهلهيهىسـساالم ئىكهنلىكىنـى ئېيتىـپ، ئۇنىڭغـا پهيغهمبهرلىـك بىـلهن        جهبرائىل
 جهبرائىـــلئانـــدىن كېـــيىن . دەپ جـــاۋاب بهردى» مهن ئوقۇشـــنى بىلمهيـــمهن«: ئـــۇ. دېـــدى» ئوقـــۇ«: ئۇنىڭغـــا

مهن ئوقۇشـنى   «: ئـۇ يهنه  . دېـدى » ئوقۇ«:  يهنه ، بهرگهندىن كېيىن  الم ئۇنى قاتتىق بىر سىقىپ قويۇپ     ئهلهيهىسسا
 بهرگهنـدىن    ئهلهيهىسساالم ئۇنى يهنه بىر قېتىم قـاتتىق سـىقىپ قويـۇپ           جهبرائىل. دەپ جاۋاب بهردى  » بىلمهيمهن
دەپ جــاۋاب بهرگهنــدىن كېــيىن، » مهن ئوقۇشــنى بىلمهيــمهن«: ئــۇ يهنىــال. بــۇيرۇدىدەپ » ئوقــۇ«: كېــيىن، يهنه
ياراتقــان پهرۋەردىگارىڭنىــڭ ئىــسمى بىــلهن ئوقــۇغىن، ئــۇ    «: قىلىــپخىتــاب ئهلهيهىســساالم ئۇنىڭغــا جهبرائىــل

) خهت يېزىـشنى (هڭ كهرەملىكتـۇر، ئـۇ قهلهم بىـلهن    ئىنساننى لهخته قانـدىن يـاراتتى، ئوقـۇغىن، پهرۋەردىگارىـڭ ئ        
  .دېدى .) ـ ئايهتلهر5 ـ 1ئهلهق سۈرىسى (» ئۆگهتتى، ئىنسانغا بىلمىگهن نهرسىلهرنى بىلدۈردى
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بىـز  « .) ـ ئـايهت  1قهدر سۈرىـسى  (» بىز قۇرئاننى ھهقىقهتهن شـهبى قهدرىـدە نازىـل قىلـدۇق     «قۇرئان كهرىمدىكى
نازىل قىلدۇق، بىـز ھهقىـقهتهن      ) يهنى شهبى قهدرى كېچىسىدە   ( كېچىدە   قۇرئاننى ھهقىقهتهن مۇبارەك  

رامىـزان ئېيىـدا    «) ـ ئـايهت   3دۇخان سۈرىـسى  (» ئاگاھالندۇرغۇچى بولدۇق) قۇرئان بىلهن(ئىنسانالرنى 
ــلىدى   ــقا باش ــل بولۇش ــان نازى ــسى (» قۇرئ ــسمى     185بهقهرە سۈرى ــر قى ــڭ بى ــڭ   د) ـ ئايهتنى ــدەك ئايهتلهرنى ېگهن

. رىـدۇ ىـڭ كېچىلىـرى ئىكهنلىكـى بىلىنىـپ تۇ         باشـتا رامىـزان ئېيىن      قۇرئان كهرىمنىڭ چۈشۈشى   ىغاندا قار مهزمۇنىغا
 ئهرەبـى   ددىنىـ يمۇھشـهيخ   . ىكى ئېنىـق مهلـۇم ئهمهس      كېچىـسى چۈشـكهنل    ، يۇقىرىقى بۇ ئايهتلهرنىڭ قايسى    ئهمما

مىـزان   نىـڭ را   )الرۋاراقـ  (›سـۇھۇف ‹ىبـراھىم ئهلهيهىسـساالمغا چۈشـكهن     ئ«دېگهن كىتابىـدا    » مۇسامىرات«ئۆزىنىڭ    
 ›ئىنجىـل ‹چىـسى،    كې ئىككىنچـى  نىـڭ ئـون      ›زەبـۇر ‹ى كېچىسى،    نىڭ ئالتىنچ  ›تهۋرات‹ئېيىنىڭ بىرىنچى كېچىسى،      

ى كېچىـسى چۈشـۈرۈلگهنلىكى رىـۋايهت     نىـڭ يىگىـرمه يهتتىنچـ   ›ۇرئان كهرىـم  ق‹ى كېچىسى،   نىڭ ئون سهككىزىنچ  
  . دەپ يازىدۇ» قىلىنىدۇ

 ئهلهيهىسساالم بىلهن ئۆزى ئارىسىدا بولـۇپ ئـۆتكهن ۋەقهدىـن كېـيىن بىرئـاز               جهبرائىلهيهىسساالم  پهيغهمبهر ئهل 
 ئانىمىزغــا خهدىــچهقورققانــدەك بولــۇپ، دەرھــال ئائىلىــسىگه قايتىــپ بېرىــپ، بولــۇپ ئــۆتكهن ۋەقهنــى ھهزرىتــى    

ــدۇ  ــۆزلهپ بېرى ــدۇ    . س ــانلىقىنى ئېيتى ــاز قورقق ــر ئ ــڭ بى ــدىن ئۆزىنى ــى . ئارقى ــچهخهھهزرىت ــبهر  دى ــانىمىز پهيغهم  ئ
ســـىله ئېـــسىل ئهخـــالق ئىگىـــسى، ئـــالالھ ســـىلىنى جىـــن ـ شـــهيتانالرغا      «: ئهلهيهىســـساالمغا تهســـهللى بېرىـــپ

پهيغهمـبهر  . دەيـدۇ »  پهرىـشته،  سـىله  شهكـسىز پهيغهمـبهر بـولىال            چوقـۇم ، سـىلىگه كـۆرۈنگهن زات       يولۇقتۇرمايدۇ
ــد     ــا كهلگهن ــپ ئارامىغ ــاز يېتى ــر ئ ــساالم بى ــى  ئهلهيهىس ــيىن، ھهزرىت ــچهىن كې ــۇ    خهدى ــشنى تېخىم ــۇ ئى ــانىمىز ب  ئ

 يېنىغـا بېرىـپ،     نهۋفهلنىـڭ  ئۈچۈن، پهيغهمبىرىمىز بىـلهن بىـرگه تاغىـسىنىڭ ئـوغلى ۋەرەقه ئىبنـى               جهزملهشتۈرۈش
  .ۋەقهنى بايان قىلىدۇ

 تىلىنـى ياخــشى  ىئىبرانــئـۇ  .  خرىـستىئان دىنىغــا ئېتىقـاد قىلىــدىغان، ياشـانغان ئـادەم ئىــدى    نهۋفهل ۋەرەقه ئىبنـى  
تهۋرات ۋە ئىنجىلنىـــــڭ  پهيغهمبىرىمىـــــز ھهققىـــــدىكى . تهۋرات ۋە ئىنجىلنـــــى ئوقـــــۇپ چۈشـــــىنهتتى. بىلهتتـــــى

 تىلىـدىن ئهرەب  ئىبرانـى ئۇ ئىنجىلنى .  توغرىسىدىكى مهلۇماتالرنى بىلهتتىۋەھىي، پهيغهمبهرلىك ۋە    بېشارەتلىرىنى
  . تىلىغا تهرجىمه قىلغان ئىدى

 غارىـدا بولـۇپ ئـۆتكهن ۋەقهنـى بايـان قىلغانـدا، ئـۇ ھـېچ ئىككىلىنىـپ                   ھىـرائ  ۋەرەقهگهسـساالم   پهيغهمبهر ئهلهيهى 
سهن پهيغهمبهر بولىسهن، ساڭا كۆرۈنگهن كىشى مۇسـا ئهلهيهىسـساالمغىمۇ كـۆرۈنگهن ۋە ئۇنىڭغـا               «: تۇرماستىن
ــي ــگهن   ۋەھى ــۇ دې ــگهن، ئ ــپ كهل ــل ئېلى ــۆز   جهبرائى ــهن ئ ــىقهۋم ئهلهيهىســساالم، س ــلىكنىبۇتپهر ىڭن  تاشــالپ ەس

 يهتكۈزىـدۇ،   ڭا دۈشـمهنلىك قىلىـپ، كـۆپ ئهزىـيهت        چاقىرغانـدا، ئـۇالر سـا     ) ئالالھنى بىـر دەپ تونۇشـقا      (تهۋھىدكه
ــا ھايــات بولغــان بولــسام ســاڭا قولۇمــدىن كېلىــشىچه       يۇرتۇڭــدىن ھهيــدەپ چىقىرىــدۇ، كاشــكى مهن شــۇ ۋاقىتت

 ئـادەم دەپ    ئىـشهنچلىك  ئـادەمگه ياخـشى كۆرۈنىـدىغان،         ئىچىـدە ھهمـمه    ىقهۋم. دەيدۇ» ياردەمدە بولغان بوالتتىم  
»  مېنى ئـۆز يۇرتۇمـدىن  ھهيـدەپ چىقىرامـدۇ؟          قهۋمىم«: ئهجهبلىنىپتونۇلغان پهيغهمبىرىمىز ئۇنىڭ سۆزلىرىدىن     

 ئۆزىگه دۈشمهن بولۇپ، ئهزىيهت يهتكـۈزمىگهن ھېچبىـر پهيغهمـبهر يـوق، سـهنمۇ               ىقهۋمئۆز  «ۋەرەقه  . دەپ سورايدۇ 
  .دەپ جاۋاب بېرىدۇ» تىن قۇتۇاللمايسهنبۇ كۈلپهت
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ئۇ گهرچه دەۋەت زامانىنى كـۆرمىگهن بولـسىمۇ، پهيغهمـبهر    . بۇ ۋەقهدىن كېيىن ئۇزۇن ئۆتمهي ۋەرەقه ۋاپات بولىدۇ    
ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهر ئىكهنلىكىگه ئىشهنگهن بولغاچقا، ئۇنى ئىسالمغا مۇشهررەپ بولغـان  كىـشىلهرنىڭ             

ــشكه   ــاۋۋىلى دېيى ــدۇئ ــىدە   . بولى ــساالمنىڭ چۈش ــبهر ئهلهيهىس ــىپهيغهم ــيگهن     ۋەرەقهن ــيىم كى ــاق كى ــق ئ  چىرايلى
  . رىۋايهت قىلىنىدۇتىرمىزىيدا ھېسابلىغانلىقىقىياپهتته كۆرۈپ، ئۇنى جهننهت ئهھلىدىن 

   توختاپ قېلىشىۋەھىينىڭ

 ئۇزۇنلـۇقى   مۇددەتنىـڭ قانچىلىـك  بـۇ . زۈلۈپ قالىدۇبىر مۇددەت ئۈ   ۋەھىيقىلىنغان ۋەقهدىن كېيىن    يۇقىرىدا بايان   
ــلهر . ھهققىــدە تارىخچىالرنىــڭ پىكــرى ئوخــشاش ئهمهس  دېــسه، يهنه »  ئــۈچ كــۈن توختــاپ قالغــان ۋەھىــي«بهزى

پهيغهمـبهر  . بۇ ئىككى  قاراشتىن باشقا يهنه نۇرغۇن قاراشالر بـار         . دەيدۇ»  ئۈچ يىل توختاپ قالغان    ۋەھىي«بهزىلهر  
 ئويلىغـان   تاشلىۋېلىـشنى لغان مۇددەت ئىچىدە بىر نهچچه قېـتىم تاغـدىن ئـۆزىنى             توختاپ قا  ۋەھىيئهلهيهىسساالم  

 توختــاپ قالغــان مۇددەتنىــڭ ئــۈچ كــۈن ئهمهس، خېلــى ئــۇزۇن مــۇددەت        ۋەھىــيبۇنىڭغــا قارىغانــدا  . دېيىلىــدۇ
اخـشى  بۇنىڭغا كېـسىپ بىرنهرسـه دېمهسـلىك ئېهتىيـات يۈزىـسىدىن ئېيتقانـدا ي      . ئىكهنلىكىنى بىلىۋالغىلى بولىدۇ 

  .دەپ قارايمهن
 بولغـان قىزغىنلىقىنـى تېخىمـۇ       ۋەھىـيگه  بىر مۇددەت توختـاپ قېلىـشىنىڭ ھېكمىتـى پهيغهمبىرىمىزنىـڭ            ۋەھىينىڭ

چـۈنكى بـۇ بىـر      . قېلىـشى پهيغهمبىرىمىـزگه ئىنتـايىن ئېغىـر كهلـدى           توختـاپ     ۋەھىينىڭدەرۋەقه  . ئاشۇرۇش ئىدى 
 مهھـرۇم قېلىـپ، ھهسـرەت چېكىـپ يۈرگهنـدىن كـۆرە تاغـدىن         بۈيۈك نېمهت ئىـدى، پهيغهمبىرىمىـز بـۇ نېمهتـتىن         

  .  ئهال كۆرگهن ئىدىتاشلىۋېلىشنىئۆزىنى 
يهنه شــۇ ئهســنادا ئۇنىڭغــا ئىلگىــرى كــۆرۈنگهن كىــشى   .  بولــۇپ يېتىــپ قالــدى بىتــابپهيغهمبىرىمىــز بــۇ ئارىــدا  

  .دەپ ئۇنىڭغا تهسهللى بهردى» پهيغهمبىرىسهنسهن ئالالھنىڭ «: كۆرۈنۈپ

   قايتىدىن باشلىنىشىىڭۋەھىين

 توختـاپ قالغـان سـهۋەبتىن قـاتتىق ئىچـى پۇشـۇپ، غهمكىـن بولـۇپ         ۋەھىـي پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىـر مهزگىـل      
ۋەھيـى  (ئـى   « :ئانـدىن كېـيىن   .  سۈرىنى ئېلىپ چۈشتى   »زۇھا« م ئهلهيهىسساال جهبرائىلبۇ ئهسنادا   . قالغان ئىدى 

ىڭ ئازابىـدىن   هللا ا) ئىنسانالرنى! ( تۇر .!)پهيغهمبهر(ۇچى  كىيىمگه چۈمكىلىۋالغ ) نازىل بولغان چاغدا  
يهنـى ئازابقـا قالدۇرىـدىغان      (ئـازابتىن   . كىيىمىڭنى پاك تـۇت   . پهرۋەردىگارىڭنى ئۇلۇغال . ئاگاھالندۇر
يهنــى بىــر كىــشىگه بىــرەر ســوۋغا بهرســهڭ،  (كــۆپ ئــېلىش نىيىتىــدە بهرمه . يىــراق بــول) ئىــشالردىن

) رازىلىقـى (، پهرۋەردىگارىڭنىـڭ    )كۆپرەك نهرسه ئېلىشنى تهمه قىلما    ئۇنىڭدىن بهرگهن نهرسهڭدىن    
قاتـارلىق   ) ـ ئـايهتلهر  7 ـ  1سـۈرە مۇددەسـسىر   (» .سـهۋر قىـل  ) قهۋمىڭدىن يهتكهن ئهزىـيهتكه (ئۈچۈن 

.  چهكلهشـكه بۇيرۇلـدى    بۇتپهرەسلىكتىن چاقىرىپ   تهۋھىدكه ىنىقهۋم غهمبهر ئهلهيهىسساالم ئايهتلهر چۈشۈپ، پهي  
 دېـگهن سـۈرە     »ياراتقـان پهرۋەردىگارىڭنىـڭ ئىـسمى بىـلهن ئوقـۇغىن         «ى  بىرىمىزنىڭ پهيغهمـبهر بولغـانلىق    پهيغهم
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ــېكىن ئۇنىــڭ پهيغهمبهرلىــك ۋەزىپىــسى     ــسىمۇ، ل ) ۋەھيــى نازىــل بولغــان چاغــدا (ئــى «بىــلهن باشــالنغان بول
» ىن ئاگاھالنـدۇر  ئالالھىـڭ ئازابىـد   ) ئىنسانالرنى! (تۇر] 1!) [پهيغهمبهر(كىيىمگه چۈمكىلىۋالغۇچى   

  .گهن ئايهت بىلهن باشالنغان ئىدىدې ) ـ ت ئايهت1مۇددەسسىر سۈرىسى (
دېـگهن كىتابىـدا ئىبنـى ئىـسهاق دېـگهن كىـشىدىن رىـۋايهت قىلىـپ، ھهممىـدىن                  » سـىيرە « ئۆزىنىـڭ    ھىشامئىبنى  

 ئىكهنلىكىنـى   » مۇددەسـسىر «، ئانـدىن كېـيىن      »زۇھـا « ، ئانـدىن كېـيىن،    » ئهلهق  «ىل بولغان سـۈرە   بۇرۇن ناز 
ئهممـا كـۆپىنچه    .  مۇشۇ سـۆزنى تـوغرا دەيـدۇ       ئابدۇھمۇمىسىرنىڭ مهشهۇر مۇفتىسى شهيخ مۇھهممهد      . بايان قىلىدۇ 

لـېكىن  . نىڭ نازىـل بولغـانلىقىنى تهكىتلهيـدۇ      سۈرەسـى »  مۇددەسـسىر  «ىن كېيىن     ت» ئهلهق«تهپسىر ئالىملىرى   
نىڭ مۇنــداق ســۇفيان ئىبنــى جۇنــدۇپنى بايــان قىلىــپ، سۈرىــسىنىڭ نازىــل بولــۇش ســهۋەبى» زۇھــا«ئىمــام بۇخــارى 

كېـيىن بىـر   . پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم ئىككـى ـ ئـۈچ كـۈن ئاغرىـپ قالغـان ئىـدى        : دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ
سـېنىڭ شـهيتىنىڭ سـېنى تاشـلىۋەتتى دەپ پهرەز قىلىـمهن، ئىككـى ـ ئـۈچ         ! ئـى مـۇھهممهد  «: مۇشرىك ئايال كېلىپ

چاشــگاھ ۋاقتــى بىــلهن قهســهمكى،   «:كېــيىن جانــابى ئــالالھ. دېــدى» يــېقىن كهلمىــدىســاڭا كــېچه بولــدى 
پهرۋەردىگارىـڭ  !) ئى مـۇھهممهد  (چاغدىكى كېچه بىلهن قهسهمكى،     ) ئهتراپنى قاپلىغان (قاراڭغۇلۇقى  

دېـگهن ئـايهتنى    )هر ـ ئايهتل 3 ـ  1سۈرە زۇھا (» .سېنى تاشلىۋەتكىنىمۇ يوق، يامان كۆرۈپ قالغىنىمۇ يوق
  .نازىل قىلدى

  .              بىز يۇقىرىدا پهقهت ئۆلىماالرنىڭ بۇ ھهقتىــــكى قاراشلىرىنـــى بايان  قىلدۇق

  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يوشۇرۇن دەۋەت ئېلىپ بېرىشى

يهت  ۋەزىپىسى ئىنتايىن ئېغىـر ۋەزىـپه بولـۇپ، ئـۇنى ئىجـرا قىلىـش غـا                تاپشۇرۇۋالغانپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ   
ــدى   ــيىن ئى ــدە قى ــى  . زور دەرىجى ــۈنكى ئهرەب مىللىت ــلىككهچ ــان       بۇتپهرەس ــدىن قالغ ــا ـ بوۋىلىرى ــپ، ئات  بېرىلى

ئــادەتلهرگه كۆنــۈپ، خۇراپــاتلىق پاتقىقىغــا پېتىــپ، ئهدەپ ـ ئهخــالق بىلمهيــدىغان، بىــر ـ بىرىنىــڭ قېنىغــا تهشــنا       
ئۆتكۈزىـدىغان، يـۈرەك پارىـسى بولغـان قىـز       ـ جېـدەل بىـلهن ئـۆمرىنى     جهڭگـى  ھهمىـشه  چىلبـۆرىلهردەك بولغان  

شـۇڭا بـۇ    . بالىلىرىنى تىرىك كۆمۈۋېتىدىغان دەرىجىدە رەھىمسىز، شهپقهتـسىز، بـاغرى قـاتتىق بىـر مىلـلهت ئىـدى                
ۇڭا پهيغهمــبهر شــ.  تهلهپ قىالتتــىئۇســلۇبمىللهتنــى ئــادەم قىلىــش زور پىــداكارلىق، ئۈنۈملــۈك تهدبىــر ۋە تــوغرا   

 ۋە  يـېقىن  تۇغقـانلىرىنى قهدىمىنى ئېهتىيات بىلهن بېسىپ، مهخپىي ھالدا ئۆزىنىـڭ ئـۇرۇق ـ    ى ئهلهيهىسساالم تۇنج
  . دوست ـ يارەنلىرىنى ئىسالمغا دەۋەت  قىلىشقا باشلىدى

   ئىسالم بىلهن مۇشهررەپ بولغانالربىرىنچى قېتىم

 خهدىـچه  ئۇنىڭ ئايالى ھهزرىتـى  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئىسالمغا دەۋەت قىلىشقا باشلىغاندىن كېيىن، دەسلهپته     
 ئوغلى ھهزرىتى ئهلـى، ئـازات قىلغـان قـۇلى زەيـد ئىبنـى ھارىـسه ۋە زەيـدنىڭ ئايـالى                  تالىپنىڭ ئهبۇئانىمىز، تاغىسى   

ئــۇالردىن . ئىــسالم بىــلهن مۇشــهررەپ بولــدى قاتــارلىقالر)  قىلغــانپهيغهمبىرىمىــز ئۇنىمــۇ ئــازات(مهن  ئهيــئــۇممى
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.  ئىــسالمغا دەۋەت قىلــدىســىددىقنىنىــڭ ئهڭ يــېقىن دوســتى ھهزرىتــى ئهبــۇ بهكــرى  كېــيىن پهيغهمبىرىمىــز ئۆزى
 شهخـسلهردىن بولـۇپ، ئهخالقـى گـۈزەل، تهبىئىتـى           ئـابرۇيلۇق   ئىچىدە يۈز   قهبىلىسى شيقۇرەھهزرىتى ئهبۇ بهكرى    

 كـــۆپ مهلۇماتقـــا ئىـــگه، ســـودىگهرچىلىك بىـــلهن شـــۇغۇللىنىدىغان،  ئىلمىـــدىنخۇي، نهســـهب ، خۇشـــيېقىملىـــق
ــدى  ــك زات ئىـ ــۇ زات. مهرتىۋىلىـ ــرىش    بـ ــۇق بېـ ــلهن قويـ ــى  پهيغهمبىرىمىـــز بىـ ــۇ جهريانـــدا  .  كـــېلىش قىالتتـ شـ

ئــۇ . پهيغهمبىرىمىزنىــڭ بىــرەر قېــتىم يالغــان ســۆزلىگىنىنى، يــاكى يېقىمــسىز بىــرەر ئىــشنى قىلغىنىنــى بىلمهيتتــى  
ن ئـۇ پهيغهمبىرىمىزنىـڭ دەۋىتىنـى    بـۇ سـهۋەبتى  . پهيغهمبىرىمىزنى ھهر ۋاقىت ئېسىل ئهخالق ئىگىسى دەپ بىلهتتـى      

راسـتچىل  لسۇن، سـىله تـوغرا سـۆزلۈك،    ئاتا ـ ئانام سىلىگه پىدا بو «ھېچ ئىككىلهنمهستىن، دەرھـال قوبۇل قىـلىـپ 
بـۇ زاتنىـڭ دەرھـال مۇسـۇلمان بولغانلىقىـدىن پهيغهمبىرىمىـز            . دەپ شـاھادەت ئېيتىـپ، مۇسـۇلمان بولـدى        » كىشى

ۇنغــا قالمــاي بــۇ مــۇقهددەس دەۋىتىنىــڭ مېۋىــسىنى كۆرەلهيــدىغانلىقىغا ئۈمىــدى    ئىنتــايىن ســۆيۈندى ھهمــدە ئۇز 
ھهقىـقهتهن ھهزرىتـى ئهبـۇ بهكرىنىـڭ مۇسـۇلمان بولغـانلىقى ئۇنىـڭ دەۋىتىنىـڭ تارقىلىـشىدا ئىنتـايىن                    . باغالندى

 ھهزرىتـى   شـۇڭا پهيغهمبىرىمىـز   .  بىلهن كـۆپ كىـشىلهر مۇسـۇلمان بولـدى         سهۋەبىئۇ زاتنىڭ   . مۇھىم رول ئوينىدى  
ھهر ئىــشتا ئــۇ زات بىــلهن   . ھهمــمه ســىرلىرىنى ئــۇ زاتقــا ئېيتــاتتى    . ئهبــۇ بهكرىنــى ناھــايىتى ياخــشى كــۆرەتتى    

مهن ئىـسالمغا دەۋەت قىلغـان كىـشىلهرنىڭ ئىچىـدە يـالغۇز            «: پهيغهمبىرىمىز ئـۇ زات ھهققىـدە     . مهسلىههتلىشهتتى
» ۇل قىلغان، باشقىالردا بىر ئاز ئىككىلىنىش بولغـان        ھېچ توختاپ تۇرماستىن ئىسالمنى قوب     سىددىقالئهبۇ بهكرى   

  .دېگهن  سۆزى رىۋايهت قىلىنىدۇ

   بىلهن مۇسۇلمان بولغانالرۋاسىتىسىھهزرىتى ئهبۇ بهكرىنىڭ 

شۇ ئارىدا ئۇ ئـۆزى تونۇغـان كىـشىلهرنى دەۋەت          .  چۈشكىلى تۇردى  ۋەھىيپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئارقىمۇ ئارقا     
.  مهخپىـي ھالـدا ئىـسالمغا دەۋەت قىلـدى    رۇقلىرىنىيـو  ئهبـۇ بهكرىمـۇ ئۆزىنىـڭ يـېقىن ـ      رىتـى ھهز. قىلغىلى تۇردى

  . مۇشرىكلىرىدىن ھېچكىمنىڭ خهۋىرى يوق ئىدىشيقۇرەلېكىن بۇ ئىشتىن 
 بولۇپ، ئـۇ يىگىـرمه      ئهففان بىلهن مۇسۇلمان بولغانالرنىڭ بىرى ئوسمان ئىبنى        ۋاسىتىسىھهزرىتى ئهبۇ بهكرىنىڭ    

تاغىسى ئۇنىـڭ مۇسـۇلمان بولغـانلىقىنى بىلىـپ، ئـۇنى دىنـدىن قـايتۇرۇش ئۈچـۈن                 . ق بىر يىگىت ئىدى   هش ياشلى ب
ئهممـا  . ھهتتـا ئارغامچـا بىـلهن بـوينىنى بـاغالپ، ئـۇنى دىنـدىن يېنىـشقا زورلىغـان ئىـدى                   . كۆپ ھهرىكهت قىلغـان   

ەپ ئىـسالم دىنىـدا مۇسـتهھكهم       د»  مېنى ئۆلتۈر، مهن دىنىمدىن ھهرگىز يانمـايمهن       ڭخاھلىسا «:ھهزرىتى ئوسمان 
  .تۇردى

 تاغىـسى  زاتنىمـۇ ئـۇ  .  ئىبنى ئهۋۋام بولـۇپ، ئـۇ ئهمـدىال بـاالغهت يېـشىغا  يهتـكهن يىگىـت ئىـدى            زۇبهير يهنه بىرى   
 سـهبىر  ئازابالرغـا  بـۇ  زۇبهيرمـۇ ھهزرىتـى  . ئازابلىغـان ق باغالپ، ئاغزى ـ بۇرنىغا تۈتۈن قويۇپ بېرىش ئارقىلىق قاتتى 

  .  دىنىدا مۇستهھكهم تۇرغانقىلىپ، ئىسالم
ئــۇ .  ئهمــرى ئىــدىئابــدۇ بولــۇپ، ئۇنىــڭ جــاھىلىيهتتىكى ئىــسمى ئهۋف ئىبنــى ئابــدوررەھمانيهنه بىــرى ھهزرىتــى 

ــۇنى     ــز ئ ــيىن پهيغهمبىرىمى ــدىن كې ــدۇررەھمانمۇســۇلمان بولغان ــانئاب ــهه.  دەپ ئاتىغ ــى تهل ــدۇلالھمۇ ئىبن  ئۇبهي
ئىـسالم دىنـى كهلگهنـدىن      . پ، بىـر ئـاز مهلۇماتقـا ئىـگه بولغـان ئىـدى            پهيغهمبهرلىك ھهققىدە راھىـبالردىن ئـاڭال     
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سـهئد ئىبنـى ئهبـى ۋەققاسـنىڭ        . كېيىن، ئۇنىڭ ئهقىلگه ئۇيغۇن دىن ئىكهنلىكىنى كۆرۈپ، دەرھال قوبـۇل قىلـدى           
ىئـارام   ئاڭالپ، ئىنتايىن ب    ئوغلىنىڭ ئىسالمغا كىرگهنلىكىنى   ھهمىنه قىزى   ئۇمهييهنىڭ ئىبنى   سۇفيانئانىسى ئهبى   

پ، ئاتـا ـ بوۋىلىرىڭنىـڭ دىنىغـا     كېچىـ  ئهگهر يېڭـى دىنىڭدىــن ۋاز  «: ئهكېلىـپ بولىدۇ ھهمدە ئوغلىنى چاقىرتىـپ  
ئـۈچ كـۈن بولغانـدىن    . دەپ نهزىـر قىلىـدۇ  » يانمىساڭ، ماڭا يـېمهك ـ ئىچـمهك، سـايىدا ئولتۇرمـاق ھـارام بولـسۇن       

 پهيغهمبىرىمىــزگه بــۇنى ئېيتقانــدا، پهيغهمبىرىمىــز   ئانىــسىنىڭ قىينىلىۋاتقــان ئهھــۋالىنى كــۆرۈپ، ســهئىدكېــيىن 
ئاتــا ـ ئــانىنى ھــۆرمهتلهش ۋە ئۇالرغــا ئىتــائهت قىلىــش ۋاجىــپ، ئهممــا ئىمــان مهسىلىــسى بۇنىڭــدىن      «: ئۇنىڭغــا
ئىنــساننى ئاتــا ـ ئانىــسىغا ياخــشىلىق قىلىــشقا         « : سۈرىــسىدىكىئهنكهبــۇت. دەپ جــاۋاب بهرگهن» مۇستهســنا
 كهلتۈرۈشكه زورلىسا، ئۇالرغا ئىتـائهت  شېرىكـ ئاناڭ سېنى سهن بىلمهيدىغان نهرسىنى ماڭا ، ئهگهر ئاتا  بۇيرىدۇق
. دېيىلىــدۇدېــگهن ســهككىزىنچى ئــايهت، ئاشــۇ ســهئد ئىبنــى ئهبــى ۋەققــاس ھهققىــدە نازىــل بولغــان   » قىلمىغىــن

، سـۇمهييه نىـڭ ئانىـسى      ئىبنـى ياسـىر ۋە ئۇ      ئهممـار بۇالردىن باشقا ئىـسالمنى قوبـۇل قىلغـان كىـشىلهرنىڭ ئىچىـدە             
 خهتتابنىـڭ  ۋە ئۇنىڭ ئايالى     زەيدىلئهدەۋى ئىبنى، سهئد   زەررىلغىپارى، ئهبۇ   مهسئۇد رۇمى، ئابدۇلالھ ئىبنى     سۇھهيب

ــالى       ــنىڭ ئاي ــى ئابباس ــوغلى ھهزرىت ــدۇلمۇتهللىپنىڭ ئ ــاتىمه، ئاب ــزى پ ــۇلقى ــزى  ئۇمم ــسنىڭ قى ــابهپهزلى، ھارى ، لۇب
 ئـوغلى   ئهرقهمنىـڭ  سـهلهمه،    ئـۇممى  ئانىـسى    سـهلهمهنىڭ  دادىسى ئابـدۇلالھ،     سهلهمهنىڭھارىسنىڭ ئوغلى ئۇبهيدە،    

، جهرراھنىـڭ ئـوغلى ئهبـۇ ئۇبهيـدە،         سهئىدئاسنىڭ ئوغلى خالىد، ئۇنىڭ قېرىندىشى ئهمرى ئىبنى        سهئدىلئابدۇلالھ،  
 ئۇمهيـسنىڭ لى  ۋە ئايـا  جهئـپهر ، ئهبـۇ تالىپنىـڭ ئـوغلى        ئهرەت ئىبنـى    ھهببـاب ھهزرىتى ئهبۇ بهكرىنىڭ قىزى ئهسـما،       

  .  ئوغلى ئامىر قاتارلىق بىر قانچه كىشىلهر بار ئىدىفىهرىنىڭقىزى ئهسما، 
مهكـكه مۇشـرىكلىرى بۇنىڭـدىن بىـر ئـاز      . شۇنداق قىلىپ مهككىدە ئىـسالم ئاسـتا ـ ئاسـتا كېڭىيىـشكه باشـلىدى      

زگه، يـاكى دەۋەت بىــلهن  ئـۇالر بـۇ چاغـدا پهيغهمبىرىمىـ    . خهۋەر تاپقـان بولـسىمۇ، ئـانچه دىقـقهت قىلمىغـان ئىـدى      
ــته ئهمهس    ــدىشــۇغۇللىنىۋاتقان باشــقا ســاھابىلهرگه يامــان نىيهت ــايىنســاھابىلهرشــۇنداقتىمۇ . ئى  يوشــۇرۇن  ئىنت

ئـۇالر بىـلهن بىـر      .  قوزغاپ قويۇشـتىن ئېهتىيـات قىالتتـى       تهئهسسۇپلۇقىنىمۇشرىكالرنىڭ  . ھهرىكهت ئېلىپ باراتتى  
ــدا   ــۇپ قالغــان ئهھۋال ــرگه بول ــايتتى  ســورۇندا بى ــز ئاچم ــدە ھــېچ ئېغى ــسالم ھهققى ــلهن  .  ئى ــۇالر بى ئىمكــانقهدەر ئ
  .قارشىلىشىپ قېلىشتىن ئېهتىيات قىالتتى

  دەۋەتنىڭ ئاشكارا ئېلىپ بېرىلىشى

مۇسـۇلمان بولغـان    .  ئېلىـپ بـاردى    ۋەتنـى بىـر مـۇددەت يوشـۇرۇن       پهيغهمبىرىمىز پهيغهمبهر بولغـان تـۇنجى يىلـى دە        
ئىبادەتلىرىنى مهخپىـي شـهكىلدە تـاغ    . تىرىشاتتى سهزدۈرمهسلىككهنى مۇشرىكالرغا   كىشىلهر مۇمكىنقهدەر ئۆزلىرى  

مۇســۇلمانالرنىڭ ســانى ئوتتۇزغــا يهتكهنــدە، پهيغهمبىرىمىزنىــڭ ئۇالرغــا دىنىــي ئهھكــامالرنى   . ئارىلىرىــدا قىالتتــى
 قـارار   يېغىلىـشقا غا   ھويلىـسى  ئهرقهمنىـڭ  مهسلىههتلىـشىپ    سـاھابىلهر ئۆگىتىشى زۆرۈر بولۇپ قالغـانلىقى ئۈچـۈن،        

ــادەت      . قىلــدى ــزدىن ئىب ــدىغان، پهيغهمبىرىمى ــرامالر ھهر كــۈنى دېگــۈدەك يىغىلى ــيىن ســاھابه كى شــۇنىڭدىن كې
يــوللىرىنى ئۆگىنىــدىغان ۋە قانــداق قىلغانــدا مۇشــرىكالرغا سهزدۈرمهســتىن، ئىــسالمنى باشــقىالرغا تارقىتىــشقا        

  .بولىدىغان يولالرنى ئىزدەپ مۇزاكىرە قىلىشاتتى
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مۇسۇلمانالر مهخپىي دەۋەت بىلهن پائالىيهت ئېلىپ بېرىۋاتقان چاغالردا، مۇشـرىكالر پهيغهمبىرىمىزنىـڭ يېڭـى بىـر                
دىننى ئېالن قىلىـپ، كىـشىلهرنى شـۇ دىنغـا ئىشىنىـشكه دەۋەت قىلغـانلىقىنى بىلـسىمۇ، ئۇالرغـا دەخلـى قىلمىغـان                   

 : سۈرىـسىنىڭ  شـۇئهرا . ىنى يوشۇرۇن ئېلىپ بارغـان ئىـدى      چۈنكى مۇسۇلمانالر ئاۋاز چىقارماستىن، ئىبادەتلىر    . ئىدى
ســاڭا   «: ـ ئــايىتى ۋە ھىجــر سۈرىــسىنىڭ      141دېــگهن  » ئاگاھالنــدۇرغىنيــېقىن خىــش ـ ئهقرىبــالىرىڭنى       «

) سىگهىــمهسخىر(ئاشــكارا ئوتتۇرىغــا قــويغىن، مۇشــرىكالرنىڭ ) يهنــى پهرۋەردىگارىڭنىــڭ ئهمرىنــى(بۇيرۇلغــاننى 
ئايهتلهر نازىل بولغانـدا، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم كىـشىلهرنى     ئوخشاش   ـ ئايىتىگه 94دېگهن » قىلمىغىنپهرۋا 

 ـ تۇغقانلىرىـدىن بولغـان ھاشـىم، ئابـدۇلمۇتهللىپ،      ئـۇرۇق دەسـلهپته ئۆزىنىـڭ   . ئاشكارا دەۋەت قىلىـشقا باشـلىدى  
هن پهيغهمـبهر ئىكهنلىكىنـى      شهمس ئوغۇللىرىنى توپالپ، ئۇالرغا ئۆزىنىـڭ ئـالالھ تهرىپىـدىن كهلـگ            ئابدۇ،  نهۋفهل

 ـ سـائادەتكه ئېرىـشىدىغانلىقىنى، ئهكـسىچه     بهخـت ئېيتىدۇ ۋە ئهگهر ئۇالر بۇ دىنغا ئهگهشسه، دۇنيـا ۋە ئـاخىرەتته   
ــادا    ــسه ئىككىــال دۇني ــا ئهگهشمى ــۇ دىنغ ــسىزب ــدىغانلىقىنى ئۇقشــهقى، بهخت ــدۇ بولى پهيغهمبىرىمىزنىــڭ شــۇ  . تۇرى

كـارۋانالر چۈشـۈپ قونىـدىغان بىـر يهر         «: نىڭ ئاساسلىق مهزمـۇنى مۇنـداق ئىـدى        ئېيتقان سۆزى  يىغىلىشتاقېتىملىق  
ــرى    ــۈن ئىلگى ــازىرالش ئۈچ ــانھ ــۆز   ماڭغۇزۇلغ ــان ئ ــشى ھېچقاچ ــۆزلىمهيدۇ   كى ــان س ــگه يالغ ــقا . ئهھلى مهن باش

شــقىالرنى با. يالغــان سۆزلىــشىم مــۇمكىن ئهمهسىمۇ، لــېكىن ســىلهرگه كىــشىلهرگه يالغــان ســۆزلىگهن تهقــدىرد 
ئالالھ بىلهن قهسهم قىلىپ ئېيتىمهنكـى،      .  مۇمكىن ئهمهس  ئالدىشىمىلهرنى   مۇمكىن بولسىمۇ، لېكىن س    ىشىمئالد

سـىلهر  . ، سـىلهرگه خـاس قىلىنىـپ، ئـالالھ تهرىپىـدىن  ئهۋەتىلـگهن پهيغهمـبهرمهن               ئـام مهن پۈتۈن دۇنيا خهلقىگه     
لغــان ئىــش ـ ھهرىكىــتىڭالردىن ھېــساب    مهيــدانىغا توپلىنىــسىلهر، قىھهشــرىئــۇخالپ، ئۇيقــۇدىن ئويغانغانــدەك 

 يېـرىڭالر   ئـاخىرقى ، ياخشىلىققا ياخـشىلىق، يامانلىققـا يامـانلىق بىـلهن جـاۋاب قايتۇرۇلىـسىلهر، ئهڭ                ئېلىنىسىلهر
 مهن ىــگهقهۋمئـۆز  ! ئـى ئابــدۇلمۇتهللىپنىڭ بـالىلىرى  . دائىمـدۇر بـۇ ئىككىــسى  . جهنـنهت يـاكى جهھهنــنهم بولىـدۇ   
مهن ســىلهرگه دۇنيــا ۋە . اخــشىراق بىــر نهرســه ئېلىــپ كهلــگهن كىــشىنى بىلمهيــمهنئېلىــپ كهلــگهن نهرســىدىن ي

  » .ئاخىرەتنىڭ سائادىتىنى ئېلىپ كهلدىم
 باشقا پۈتۈن كىشىلهر ئۇنىڭغـا قوپـاللىق قىلمـاي،          لهھهبتىن ئهبۇ   لهرنى دېگهندە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ سۆز   

 بـۇ   تېـزرەك ئهگهر  «: ئۇنىـڭ بـۇ ئىـشىدىن توسۇشـقا چاقىرىـپ          بولسا كىشىلهرنى    لهھهبئهبۇ  . يۇمشاق سۆز قىلدى  
ئىشنى ئوتتۇرىدىن يوقىتىشنىڭ چارىـسى قىلىنمىـسا، ئارىـدا زور پىتـنه قوزغىلىـپ، كاتتـا بىـر ئـۇرۇش يـۈز بېرىـشى                        

  .دەپ جاۋاب بېرىدۇ» مهن مۇھهممهدنى تا ئۆلگۈچه ھىمايه قىلىمهن«: ئهبۇ تالىپ ئۇنىڭغا. دەيدۇ» مۇمكىن

   خهلقىنى ئىسالمغا دەۋەت قىلىشىشيقۇرە تېغىغا چىقىپ سهپا ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهر

 خهلقىنــى ئىــسالمغا دەۋەت قىلىــشقا قـۇرەيش  هدىـن كېــيىن، پهيغهمبىرىمىــز پۈتكــۈل يۇقىرىـدا بايــان قىلىنغــان ۋەق 
اڭلىغـان مهكـكه   ئۇنىـڭ ئـاۋازىنى ئ  .  قهبىلىلىرىنـى چـاقىردى  قـۇرەيش  تېغىغا چىقىـپ،  سهپائۇ بىر كۈنى    . باشلىدى

ئـۆزلىرى چىقالمىغـان كىـشىلهر ئورنىغـا     .  تېغىغـا قـاراپ ماڭـدى   سـهپا خهلقى مۇھىم بىر ئىش بولـسا كېـرەك دەپ،         
: ۇنــداق دېــدى قىلىــــپ مخىتــابكىــشىلهر توپلىنىــپ بولغانــدا، پهيغهمبىرىمىــــز ئۇالرغــا . باشــقا بىرســىنى ئهۋەتتــى

ــىلهرگه « ــا  ‹ئهگهر مهن س ــسىدا ئ ــڭ ئارقى ــۇ تاغنى ــدۇ   تلىق ئمۇش ــۇم قىلى ــگه ھۇج ــار، مهككى ــكهر ب  دەپ خهۋەر ›هس
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چــۈنكى بىــز ســهندىن ھــازىرغىچه . ئهلــۋەتته ئىــشىنىمىز«قۇرەيــشلهر . دېــدى» ؟ئىشىنهمــسىلهرقىلــسام، ســۆزۈمگه 
ئۇنــداق بولــسا مهن ســىلهرنى بۇتقــا «: پهيغهمبىرىمىــز. دەپ جــاۋاب بهردى» يالغــان ســۆز ئــاڭالپ بــاققىنىمىز يــوق 

  ئېتىقــادىڭالرنىئهگهر ئاشــۇ باتىــل . ى تاشــالپ، بىــر ئالالھقــا ئىبــادەت قىلىــشقا دەۋەت قىلىــمهن  ئىبــادەت قىلىــشن
سورۇندىكىلهر ئۇنىـڭ بـۇ سـۆزلىرىگه       . دېدى» ئاگاھالندۇرىمهن قېلىشىڭالردىن   ئازابقاداۋامالشتۇرساڭالر، قاتتىق   

شۇنىڭ بىـلهن كىـشىلهر تارقـاپ       .  قىلدى  ئورنىدىن تۇرۇپ، ئۇنىڭغا قاتتىق سۆز     لهھهبئهبۇ  . ئهسال قۇالق سالمىدى  
  .كهتتى

پهيغهمبىرىمىز دەۋەت قىلغان ئىسالم دىنى ئىنسان تهبىئىتىگه ئىنتايىن يېقىن، ئهقىلگه مۇۋاپىق، ئهڭ ئاسـان دىـن                
ــېكىن ئــۇزۇن زامانــدىن بېــرى خ   ــولىنى     ۇراپاتلىقنىــڭ ئهســىرى بولــۇپ بولغــان بولــسىمۇ، ل ــا ـ بوۋىلىرىنىــڭ ي ، ئات

ئـۇالر پهيغهمبىرىمىـز ۋە     .  نـادان ئهرەبـلهرگه تولىمـۇ يـات كۆرۈنـدى          ەپ ئېتىقـاد قىلىـپ كهلـگهن      ەس دىـن د   مۇقهدد
ئۇالرغـا تۈرلـۈك مهسـخىرە،      . دەپ ئويلىـشاتتى  » بۇالر ئازغان، گۇمراھ بولغان كىشىلهر    «ئۇنىڭغا ئهگهشكۈچىلهرنى   

لـدا ئهمهسـلىكىنى   ىلىرىنىـڭ تـوغرا يو  پهيغهمبىرىمىـز ئۇالرغـا، ئۇالرنىـڭ ئاتـا ـ بوۋ     . تۆھمهت تاشـلىرىنى ياغـدۇراتتى  
 ئاتــا ـ بوۋىلىرىغــا قــارىغۇالرچه ئهگىشىــشىنىڭ خاتــا ئىكهنلىكىنــى، ئىبــادەت قىلىــپ كهلــگهن بــۇتالردىن   ئېيتىــپ،

، يـوقلىغىنى ھېچقانداق پايدا ـ زىيان كهلمهيدىغانلىقىنى، ئۇ بۇتالرنىڭ باشقا ياغاچ ـ تاشالردىن ھېچقانـداق پهرقـى     
ــڭ  ــز ئىبــ «ئۇالرنى ــدا بى ــساالمنىڭ دىنى ــكهت     »راھىم ئهلهيهىس ــسىچه ھهرى ــڭ ئهك ــۇ دىننى ــامهن ئ ــۇرۇپ، تام  دەپ ت

ــي        ــشتىن قهتئى ــۇ ئى ــۇنى ب ــدا ئ ــۇپ، ئاخىرى ــۇرلىرى ئۇرغ ــڭ تهئهســسۇپلۇق توم ــدا، ئۇالرنى ــانلىقىنى ئېيتقان قىلىۋاتق
تالىپتهك نوپۇزلۇق بىـر    ئهمما پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئهبۇ     . چهكلهش ھهققىدە ئۆز ئارا يىغىلىپ مهسلىههتلهشتى     

ــۇالر ئۇنىڭغــا ھېچقانــداق قارشــىلىق كۆرســىتهلمىدى   شهخــسنىڭ ــۇ  .  ھىمايىــسىدە بولغاچقــا، ئ ــدا ئــۇالر ئهب ئاخىرى
  .تالىپتىن پهيغهمبىرىمىزنى توسۇشنى تهلهپ قىلماقچى بولۇشتى

  مۇشرىكالرنىڭ ئهبۇ تالىپنىڭ يېنىغا كېلىشى

 ۋە ئهمـر ئىبنـى   هرەبىـئ ، شـهيبه ئىبنـى   هرەبىـئ ، ئـۇتبه ئىبنـى   سۇفيانئهبۇ ، مۇغىرە ئىبنى   ۋەلىد كاتتىلىرىدىن   قۇرەيش
ئى ئهبۇ تالىپ، مۇھهممهدنىڭ ئاتـا ـ بوۋىلىرىنىـڭ    «:  باشلىق بىر نهچچه كىشى ئهبۇ تالىپنىڭ يېنىغا كېلىپھىشام

ىـڭ بـۇ ئىـشىغا      دىنىنى تاشالپ، يېڭى بىر دىنغا كىشىلهرنى دەۋەت قىلىپ يۈرگهنلىكىنى بىلىـسهن، بىـز مۇھهممهدن             
شۇڭالشـقا سـهن مـۇھهممهدنى بـۇ ئىـشتىن يانـدۇرغىن، يـاكى مـۇھهممهدنى بىـزگه تاپـشۇرۇپ                    . چىداپ تۇرالمـايمىز  

لــېكىن پهيغهمبىرىمىــزگه بــۇ ھهقــته  . ئهبــۇ تالىــپ ئــۇالرنى يۇمــشاق ســۆز قىلىــپ يانــدۇردى  . دېيىــشتى» بهرگىــن
  . داۋام قىلىۋەردىپهيغهمبىرىمىز بۇرۇنقىدەكال ئۆز يولىنى. ھېچنهرسه دېمىدى

  مۇشرىكالرنىڭ ئهبۇ تالىپنىڭ يېنىغا ئىككىنچى قېتىم كېلىشى

 قېـتىم يهنه ئهبـۇ تالىپنىـڭ        ئىككىنچى كاتتىلىرى ئهبۇ تالىپنىڭ پهيغهمبىرىمىزنى توسمىغانلىقىنى بىلىپ،        قۇرەيش
، سـهندىن مـۇھهممهدنى     ئى ئهبۇ تالىپ، سهن بىزنىڭ ئىچىمىزدە مويـسىپىت، ئېتىبـارلىق كىشىـسهن           «: يېنىغا بېرىپ 
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 چهكلهشـــنى تهلهپ قىلغـــان ئىـــدۇق، ســـهن قوبـــۇل قىلمىـــدىڭ، بىزنىـــڭ ئاتـــا ـ بـــوۋىلىرىمىزنى ۋە     ئىـــشتىنبـــۇ 
ئهبــۇ . دېيىــشتى» ئىالھلىرىمىزنــى ھاقــارەتكه ئــۇچراتمىغىن، بولمىــسا مــۇھهممهد ۋە ســهن بىــلهن ئــۇرۇش قىلىمىــز

كېـيىن پهيغهمبىرىمىزنـى يېنىغـا چاقىرىـپ، مهزكـۇر ئىـشنى            . تالىپ ئۇالرنىڭ بۇ سۆزلىرىدىن ئىنتايىن ئىـزا تـارتتى        
. دېـــدى»  بولمايـــدىغان بۇنـــداق ئېغىـــر يـــۈكنى يـــۈكلىمهكۆتـــۈرگىلى ســـاقال، ماڭـــا ئـــۆزۈڭنىســـهن «: ئېيتىـــپ

مېنـى بـۇ    «: پهيغهمبىرىمىز ئهبۇ تالىپنىڭ بۇ سۆزىدىن ئۇنىڭ بۇنـدىن كېـيىن ئىـگه بولمايـدىغانلىقىنى چۈشـىنىپ               
، ئـاينى سـول تهرىپىمـدە قويـسىمۇ تاشـلىمايمهن، ھاياتىمـدىن             تهرىپىمدەرۇش ئۈچۈن، كۈننى ئوڭ     ۋەزىپىدىن ياندۇ 

دېگهن مهزمۇندا جاۋاب بېرىپ، كۆزلىرىدىن تارامالپ ياش ئاققـان ھالـدا           » ئايرىلساممۇ بۇ يولۇمدىن ئايرىلمايمهن   
ئـى مـۇھهممهد، بېرىــپ   «: لىــپئهبـۇ تالىــپ ئۇنىـڭ بـۇ ئىرادىــسىنى كـۆرۈپ، ئۇنىڭغـا شـهپقىتى كې      . چىقىـپ كهتتـى  

  .دېدى» خالىغىنىڭنى سۆزله، مهن ھاياتال بولىدىكهنمهن سېنى قوغدايمهن

  مۇشرىكالرنىڭ ئهبۇ تالىپنىڭ يېنىغا ئۈچىنچى قېتىم كېلىشى

ىنى بىلهلـمهي   قىلىۋاتقـانلىقىنى كـۆرۈپ، نـېمه قىلىـش        كاتتىلىرى ئهبۇ تالىپنىڭ پهيغهمبىرىمىزنـى ھىمـايه         قۇرەيش
ئهگهر ئـۇالر  . ، نوپۇزلۇق كىـشى ئىـدى  ئابرۇيلۇقچۈنكى ئهبۇ تالىپ مهككه شهھىرى ئىچىدە  . تا قېلىشتى ھهيرانلىق

ئهبۇ تالىپ بىلهن ئۇرۇشىمىز دېسه، ئهبۇ تالىپنىـڭ تهرەپـدارى بولىـدىغان بىـرنهچچه قهبىلىـلهر چىقىـشى مـۇقهررەر                    
 قورقـۇپ، مهسـىلىنى ئىمكـانقهدەر       كۈلۈشـىدىن تۆبۇ سهۋەبتىن ئۇالر ئۇرۇشۇپ قالسا، ئىككى ئارىدا زور قـان           . ئىدى

 قـۇرەيش شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇالر ئـۆز ئـارا مهسلىههتلىـشىپ،             . كېلىشىم بىـلهن بىـر تهرەپ قىلىـش قارارىغـا كېلىـشتى           
 قــۇرەيشئــى ئهبــۇ تالىــپ، بــۇ يىگىــت «:  ئېلىــپ بېرىــپئهممــارنى ئــوغلى نىــڭمۇغىرە ئىبنــى ۋەلىــدكاتتىلىرىــدىن 

ــۇنى    يىگىتلىرىنىــڭ ئهڭ ئېسىلزاد ــى، ئ ــۇنى ســاڭا بېرەيل ــز ب ــسى، بى ــۆزۈڭگهى ــا   ئ ــۋالغىن، ئۇنىــڭ ئورنىغ ــاال قىلى  ب
ئهبـۇ تالىـپ بـۇ ئىـشتىن        . دېيىـشتى »  كېلىـدىغان يىگىـت    باراۋەر مۇھهممهدكه   ئهممارمۇھهممهدنى بىزگه بهرگىن،    

لهپ ىربىــيدىكهنــسىلهر، مهن ســىلهرنىڭ يىگىتىڭالرنــى بېقىــپ، ته  گهپ قىلىقىزىــق ئهجهبســىلهر «: ئهجهبلىنىــپ
» ، شۇنداقمۇ؟ بۇ پهقهت قامالشـمايدىغان ئىـش       ئۆلتۈرىسىلهرچوڭ قىلىمهن، سىلهر ئۇنىڭ ئورنىغا مېنىڭ ئوغلۇمنى        

  .دەپ جاۋاب بهردى
 كۈلگــۈچىلهرگه مۇشــرىكلىرىنىڭ دۈشــمهنلىك قىلىــشىغا قارىمــاي، مهســخىرە قىلىــپ      قــۇرەيشپهيغهمبىرىمىــز 

 قىلمـاي، پۇرسـهت تاپـسىال      ىنى ئورۇنالشـتا ئهسـال بىخۇدلـۇق      ان ۋەزىپىـس   بۇيرۇلغـ  تهرىپىـدىن پهرۋاسىز ھالـدا ئـالالھ      
قۇرئـان ئوقـۇپ ئۇالرنىـڭ قهلبىنـى لهرزىـگه          . كىشىلهر توپالنغان يهرلهرگه بېرىپ، ئۇالرنى ئىسالمغا دەۋەت قىالتتى       

. ت قىالتتــى ۋە ئۇككــاز بــازىرى تــازا قىزىيــدىغان ۋاقىــتالردا، پۈتــۈن ئهرەبلهرنــى دەۋە      مهۋســۇمىداھهج . ســاالتتى
ــادان   ــسىپ، ن ــۇرەيشمۇتهئهس ــقا ئهرەب       ق ــىتىپ، باش ــىلىق كۆرس ــلهن قارش ــۈچى بى ــۈن ك ــا پۈت ــرى ئۇنىڭغ  ئهرەبلى

ئهممـا ئىـسالم نـۇرى ئۇالرنىـڭ دۈشـمهنلىكىگه قارىمـاي،            .  ئۈنـدەيتتى  تىڭشىماسلىققاقهبىلىلىرىنى ئۇنىڭ گېپىنى    
  .كۈنسېرى ئهتراپقا تارقىالتتى

 باشقا، بهنى ھاشىم بىلهن بهنـى مۇتهللىپنىـڭ ھهممىـسى بـۇ مهسـىلىدە               لهھهپتىن ئهبۇ    ئوغۇللىرىدىن مهنناف ئابدۇ
ئهبـۇ  .  ئهرەبلىرىنىڭ تهرىپىنـى ئالىـدۇ     قۇرەيش نهۋفهللهر شهمس ۋە بهنى     ئابدۇئهبۇ تالىپنىڭ تهرىپىدە بولۇپ، بهنى      
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تهسـىرلىك قهسـىدىلهر بىـلهن      ،  مهقسىتىدەتالىپ پۈتۈن ئهرەبلهرنىڭ ئۆزلىرىگه دۈشمهنلىك قىلىشىدىن ساقلىنىش        
 ئهرەبلىــرى تهرىپىــدىن زۇلۇمغــا ئۇچرىغــانلىقىنى ئىپــادىلهپ، ئهرەب كاتتىلىرىنىــڭ      قــۇرەيشئۆزلىرىنىــڭ بهزى 

ئــۇ . پهيغهمبىرىمىزنــى ھاياتىــدىن ئايرىلغانغــا قهدەر قوغدايــدىغانلىقىنى ئېيتــاتتى. كــۆڭلىنى ئېلىــشقا تىرىــشاتتى
بۇ سهۋەبتىن ئهبۇ تالىپنىـڭ ئوقۇغـان   .  تهسىرى ئىنتايىن زور ئىدىبېيىتالرنىڭىر،  ۋاقىتالردا ئهرەبلهردە قهسىدە، شېئ   

  .قهسىدىلىرى ئهرەبلهرنى يۇمشىتىشتا زور رول ئوينىدى
ــۇرەيش ــى، ئهگهر      قـ ــشتىن ۋاز كهچمىگهنلىكىنـ ــايه قىلىـ ــى ھىمـ ــڭ پهيغهمبىرىمىزنـ ــۇ تالىپنىـ ــرىكلىرى ئهبـ  مۇشـ

 بولغـان بهنـى ھاشـىم ۋە        تهرەپدارىهبۇ تالىپ بولسۇن، مهيلى ئۇنىڭ       قىلىنسا مهيلى ئ   سۇيىقهستپهيغهمبىرىمىزگه  
 ئۇالرنىـــڭ قوزغىلىـــپ كېتىـــشىنى ياخـــشى بىلگهنلىكـــى ئۈچـــۈن، ئـــۇالر  ،بهنـــى مۇتهللىـــپ ئهرەبلىـــرى بولـــسۇن 

لــېكىن پهيغهمبىرىمىزنىــڭ دەۋىتىنــى راۋاج   . پهيغهمبىرىمىزنــى كــۈچ ئىــشلىتىپ توسۇشــقا جــۈرئهت قىاللمىــدى     
ۋە ئۇنى ئهگهشكۈچىلىرىدىن ئايرىپ، يېتىم قالدۇرۇشقا مۇمكىن بولغـان ئۇسـۇلالرنىڭ ھهممىـسىنى              تاپقۇزماسلىق
 تۈرلـۈك  سـاھابىلهرنى ھىمايىسىز بولغان . تتىقىال مهسخىرەهردە  كۆرگهنلىكى يكىرامالرنىئۇالر ساھابه . قولالندى

ــازاباليتتىيــولالر بىــلهن  ئهيىــبلهپ، خىلمــۇ خىــل تــۆھمهتلهرنى  پهيغهمبىرىمىزنــى ھهر تۈرلــۈك ســۆزلهر بىــلهن  . ئ
پهيغهمبىرىمىـز ئۇالرنىـڭ    .  چاپلىمىغـان سـۆزلىرى قالمىـدى      كاھىن، سېهىرگهر، ساراڭ دېگهنـدەك    شائىر،  . توقۇيتتى

ــڭ        ــپ، ئۇالرنىـ ــهللى تېپىـ ــلهن تهسـ ــايهتلىرى بىـ ــان ئـ ــان قۇرئـ ــل بولغـ ــى نازىـ ــۆھمهتلىرىگه قارشـ ــخىرە ۋە تـ مهسـ
  .، جانابى ئالالھقا تايىنىپ، ئۆز ۋەزىپىسىنى داۋاملىق ئىلگىرى سۈردىقىلمىشلىرىغا قىلچىمۇ پهرۋا قىلماي

  مهسخىرە قىلغۇچىالر

 مۇشـرىكلىرى قېتىلغـان بولـسىمۇ،       قـۇرەيش پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئازار بېرىپ، ئۇنىڭغا جاپا سېلىشقا پۈتۈن         
. ىنى ئۇنىڭغـا قارشـى ئىـشلهتتى   لېكىن بهزىلىرى پهيغهمبىرىمىزگه غـايهت دۈشـمهن بولـۇپ، پۈتـۈن كـۈچ ـ قـۇۋۋىت       

بۇالرنىـڭ ئىچىـدىن    . دېيىلىـدۇ » ) قىلغـۇچىالر  مهسـخىرە  (ىئۇنھزهسـت ۇم«بۇالرنى شهرىئهت تىلى بىـلهن ئېيتقانـدا،        
خۇسۇسـهن پهيغهمبىرىمىـز    .  بولـۇپ، ئـۇ ھهر زامـان پهيغهمبىرىمىـزگه ئـازار بېرەتتـى             جهھىل ئهبۇ   سىيئهشهددىئهڭ  

بىـر قېـتىم    . ا، ئۇنى كهبىدە نامـاز ئوقۇتماسـلىق ئۈچـۈن قىلمىغـان ئىـشى قالمـايتتى              ناماز ئوقۇغىلى كهبىگه بارغاند   
مهن ئهمـدى مۇھهممهدنىـڭ بـۇ ئىـشىغا چىـداپ           «:  كاتتىلىرى بىلهن بىر يىغىلىشتا ئولتـۇرۇپ      قۇرەيش جهھىلئهبۇ  

هن، سـىلهر مېنـى     تۇرالمايمهن، ئهته مۇھهممهد كهبىگه كېلىـپ، نامـاز ئوقۇغانـدا ئـۇنى تـاش بىـلهن ئـۇرۇپ يـوقىتىم                   
. دېــدى»  قىلىــمهنچوقــۇمنىــڭ ئوغۇللىرىغــا تاپــشۇرۇڭالر، مهيلــى قوغــداڭالر مهن بــۇ ئىــشنى مهنناف ئابــدۇمهيلــى 

ــدا ئهبــۇ     ــر تاشــنى ئېلىــپ،  جهھىــلدېگهنــدەك ئهتىــسى پهيغهمبىرىمىــز كهبىــگه كېلىــپ، نامازغــا تۇرغان  چــوڭ بى
ىنى بىلىــش دىغانلىق قىلىــ كــاتتىلىرى ئۇنىــڭ نــېمهشقــۇرەي پهيغهمبىرىمىــز تهرەپــكه قــاراپ ماڭــدى، ئهتراپتىكــى 

ــاراپ تۇرۇشــاتتى  ــۇ . ئۈچــۈن ق ــايىن   جهھىــلئهب ــدىكى تاشــنى تاشــالپ، ئىنت ــزگه يېقىنالشــقاندا، قولى  پهيغهمبىرىمى
ســاڭا نـېمه بولــدى؟  «: سـوئال نهزىــرى بىـلهن  ئهتــراپتىكىلهر . قورقـۇپ، رەڭگـى ئــۆچكهن ھالـدا ئارقىــسىغا يانـدى    

مـۇھهممهدكه يېقىنالشـقىنىمدا، ئالـدىمغا بىـر ئهركهك          «:ئۇ. شتىدېگهندەك ئۇنىڭغا قارا  » ؟رمىدىڭغۇتۇسۆزۈڭدە  
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ــدىم      ــا يان ــۇپ، ئارقامغ ــدى، مهن شــۇنىڭدىن قورق ــپ، ماڭــا ئېتىلىــپ كهل ــۆگه چىقى ــدى» ت بۇنىڭــدىن باشــقا  . دې
  : يهت قىلىنىدۇرىسىدا يهنه مۇنداق بىر ۋەقه يۈز بهرگهنلىكى رىۋا ئوتتۇجهھىلهيغهمبىرىمىز بىلهن ئهبۇ پ

 قــۇرەيشئــۇ ئــادەم بىــر كــۈنى .  ئېلىــشى بولــۇپ، ئۇزۇنــدىن بېــرى ئااللمــاي يــۈرەتتىجهھىلــدەبىــر ئادەمنىــڭ ئهبــۇ 
 شــىكايهت قىلىــپ، ئۇنىڭــدىن  جهھىلــدىنكــاتتىلىرى توپلىنىــپ، پاراڭلىــشىۋاتقان يهرگه كېلىــپ، ئۇالرغــا ئهبــۇ   

 ھهققىڭنـى ئېلىـپ     جهھىلـدىن بىـز ئهبـۇ     «نىـمهت بىلىـپ،     ئـۇالر پۇرسـهتنى غه    . قهرزىنى ئېلىـپ بېرىـشنى ئۆتۈنىـدۇ      
ــۇز      ــۇ نوپ ــار، ئ ــا ب ــڭ يېنىغ ــز، ســهن مۇھهممهدنى ــسىبېرەلمهيمى ــدۇ  ئىگى ــپ بېرەلهي ــۇ ئېلى ــۇڭنى ئ دەپ، ھهق » ، پۇل

 يېگـۈزۈش  دەشـنهم  جهھىلـدىن  پهيغهمبىرىمىـزگه ئهبـۇ   ئۇالرنىـڭ مهقـسىتى  . زگه ئهۋەتىدۇ ئىگىسىنى پهيغهمبىرىمى 
ــدى ــسى . ئى ــڭھهق ئىگى ــۆز     پهيغهمبىرىمىزنى ــر س ــز ھېچبى ــدا، پهيغهمبىرىمى ــاردەم تهلهپ قىلغان ــپ، ي ــا بېرى  يېنىغ

 چىقىــپ جهھىــل، ئهبــۇ  ئــۆيىگه بېرىــپ ئىــشىكىنى چېكىــدۇڭجهھىلنىــقىلماســتىن، ئــۇ ئــادەم بىــلهن بىــرگه ئهبــۇ 
بـۇ ئادەمنىـڭ   «: پهيغهمبىرىمىـز ئۇنىڭغـا  .  كـۆرۈپ، رەڭگـى ئۆچـۈپ كېتىـدۇ       اچىدۇ ۋە پهيغهمبىرىمىزنـى   ئىشىكنى ئ 

  . بېرىدۇلمهي، ئۇ ئادەمنىڭ پۇلىنىدېگهندە، ئۇ الم ـ جىم دېيه» ھهققىنى قايتۇرغىن
ئـۇ پهيغهمبىرىمىزنىـڭ تاغىـسى بولـسىمۇ،     .  ئىـدى لهھهب قىلغۇچىالرنىڭ كاتتىلىرىـدىن يهنه بىـرى ئهبـۇ         مهسخىرە

 قوشــنا پهيغهمبىرىمىــزگه لهھهب ئهبــۇ. ئۇنىــڭ پهيغهمبىرىمىــزگه بولغــان ئــۆچمهنلىكىگه گهپ تــوغرا كهلمهيتتــى 
پهيغهمبىرىمىـز شـىكايهت قىلـسا،      . بولغانلىقتىن، ھهر قېتىم ئۇنىڭ ئۆيىنىڭ ئىشىكىگه نىجاسهت سۈركهپ قوياتتى        

ــاتت ــى  قىلىــپپىق گهق ــازار بېرەتت ــۇ .  ئ ــڭئهب ــالى لهھهبنى ــۇممى ئاي ــۈپ كهتــكهن   جهمىــل ئ ــدىنمۇ ئۆت ــسا ئېرى  بول
ئـۇالر ھهققىـدە   .  ھهققىـدە ئايـالالر ئارىـسىدا پىتـنه ـ ئىغـۋا تارقىتـاتتى       رىمىـز ئـۇ پهيغهمبى . دۈشمهن ئىدى ئهشهددىي

  . تېخىمۇ ئېشىپ كهتكهن ئىدىندا، ئۇالرنىڭ ئۆچمهنلىكىسۈرىسى نازىل بولغا» تهببهت«
ــرى   ــڭ يهنه بىـ ــخىرە قىلغۇچىالرنىـ ــۇقبهمهسـ ــۇپ، بۇ  ئـ ــت بولـ ــى مۇئىـ ــى ئهبـ ــ ئىبنـ ــۇ ۇمـ ــكه ئهبـ ــشاش لهھهبـ  ئوخـ

.  نىجاسهت سۈركهپ قوياتتى ۋە پهيغهمبىرىمىزنـى كۆرسـه مهسـخىرە قىالتتـى       ئىشىكىگهيىنىڭ  پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئۆ 
بىر كۈنى پهيغهمبىرىمىز كهبىنىـڭ يېنىـدا ئىبـادەت قىلىۋاتقانـدا، ئـۇ پهيغهمبىرىمىزنـى كـۆرۈپ، دەرھـال كىيىمىنـى                     

ــپ پهيغهمبىرىمىزنــى يــۆگهپ    ــۇ بهكــرى   بوغۇۋالغانــداچىقىرى پ پهيغهمبىرىمىزنــى  كېلىــســىددىق، ھهزرىتــى ئهب
 ئـۇقبه  ئىشارىتى بىـلهن  جهھىلنىڭيهنه بىر كۈنى پهيغهمبىرىمىز كهبىدە ناماز ئوقۇۋاتقاندا، ئهبۇ      . قۇتقۇزغان ئىدى 

يېڭى سويۇلغان تۆگىنىـڭ ئـۈچهي ـ قـارنىنى ئېلىـپ كېلىـپ، پهيغهمبىرىمىزنىـڭ سـهجدىدىكى ھالىتىـدە ئۈسـتىگه           
ر بولغان بولسىمۇ، ئۇالردىن ھېچبىرى كېلىپ، ئـۇنى ئېلىۋېتىـشقا جـۈرئهت            ئهتراپتا ساھابه كىرامال  . ئارتىپ قويغان 
كېـيىن ھهزرىتـى پـاتىمه ئـانىمىز كېلىـپ،          . تۇرىـۋەرگهن پهيغهمبىرىمىـز ھهرىـكهت قىلمـاي سـهجدىدە         . قىاللمىغان

ۇئـا  پهيغهمبىرىمىزنىـڭ سـهجدىدىن تـۇرۇپ، مهزكـۇر كىـشىلهرنىڭ ئىـسمىنى ئاتـاپ د              . نىجاسهتنى ئېلىپ تاشلىغان  
 ئـۇرۇپ مهسـخىرە     پېشانىـسىگه  پهيغهمبىرىمىزنـى كۆرسـه تۈكـۈرۈپ ئۆتـۈش،          ئـۇقبه . قىلغانلىقى رىـۋايهت قىلىنىـدۇ    

  .قىلىشتهك ئهسكىلىكلهرنى قىلىشتىن تارتىنمايتتى
ئـۇ بىـر قېـتىم    .  كاتتىلىرىـدىن ئىـدى  قـۇرەيش  بولـۇپ، ئـۇ   مـۇغىرە  ئىبنى ۋەلىدمهسخىرە قىلغۇچىالرنىڭ يهنه بىرى   

 ســۆزلهپ ىــگهقهۋمئــۇ ئۆزىنىــڭ تهســىرلهنگهنلىكىنى . ىمىــزدىن قۇرئــان ئــاڭالپ، ئىنتــايىن تهســىرلىنىدۇپهيغهمبىر
ــدۇ  ىڭ ســۆزى ئهمهس، جىننىــڭ مهن مــۇھهممهدتىن بىــر ســۆز ئاڭلىــدىم، ئــۇ ســۆز ئىنــسانن   «: بېرىــپ، مۇنــداق دەي
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 ئـۇرۇق ـ تۇغقـانلىرى    دنىڭۋەلىـ » . قىلىـدۇ تهرەققىـي مۇھهممهدنىڭ بۇ ئىشى پـات يېقىنـدا   .  ئوخشىمايدۇسۆزىگىمۇ
 بـۇنى   لىـ جهھئهبـۇ   . ئۇنىڭ بـۇ سـۆزلىرىنى ئـاڭالپ، ئۇنىـڭ مۇسـۇلمان بولـۇپ قېلىـشىدىن ئهنـسىرەشكه باشـاليدۇ                  

ســىلهر مــۇھهممهدنى ســاراڭ دەيــسىلهر، ئۇنىــڭ  « كېتىــپ، قىزىــپ ۋەلىــد.  قىلىــدۇ قــاتتىق گهپگهمــۇغىرەئــاڭالپ 
ــۇن   ـــۆردۈڭالرمۇ؟ ئـ ــى كـ ــرەر ھهرىكىتىنـ ــاراڭدەك بىـ ــۆگهنگىنىنى   سـ ــاھىنلىق ئـ ــڭ  كـ ــسىلهر، ئۇنىـ ــاھىن دەيـ ى كـ

دېگهنـدە، ئهبـۇ   » كۆردۈڭالرمۇ؟ ئۇنى شائىر دەيسىلهر، ئۇنىڭ بىـرەر قېـتىم شـېئىر ئوقۇغـانلىقىنى ئاڭلىـدىڭالرمۇ؟            
 گهمـۇغىرە  ئىبنـى    ۋەلىد جهھىلئاندىن كېيىن ئهبۇ    . دەيدۇ» ياق كۆرمىدۇق، ئاڭلىمىدۇق  « : تۇرۇپ كېتىپ  لىجهھ

:  بىر ئاز ئويلىنىۋالغاندىن كېـيىن     ۋەلىددېگهندە،  » ئۇنداقتا سهن مۇھهممهدنى نېمه دەپ بىلىسهن؟     «: پقاراپ تۇرۇ 
ــا ـ       . ســېهىرگهرمــۇھهممهد بولــسا بىــر  « كۆرمهمــسهن، ئــۇ ئېــرى بىــلهن ئايالىنىــڭ ئارىــسىنى، بالىــسى بىــلهن ئات

مهن تهنهـا ياراتقـان     !) مـۇھهممهد ئـى   («:  سۈرىـسىدىكى  مۇددەسـسىر » . دېگهن ئانىسىنىڭ ئارىسىنى ئايرىپ بولدى   
 نـۇن » .سـالىمهن ) يهنـى دوزاخقـا   (سـهقهرگه ئـۇنى مهن    » «.قويىـۋەت ماڭـا   ) نىمـۇغىرە  ئىبنـى    ۋەلىـد يهنـى   (كىشىنى  

دېــگهن يهردىــن » ئىتــائهت قىلمىغىــن) گهمــۇغىرە ئىبنــى ۋەلىــديهنــى (قهســهمخور، پهس ئــادەمگه «: سۈرىــسىدىكى
 مـۇغىرە  ئىبنى   ۋەلىددېگهن يهرگىچه بولغان بىر نهچچه ئايهت شۇ        » الىمىزئۇنىڭ بۇرنىنى داغالپ بهلگه س    «باشالپ  

  .ھهققىدە چۈشۈرۈلگهن دەپ رىۋايهت قىلىنىدۇ
 ئىبنـى ھـارىس     نهزر، ئهسـۋەد ئىبنـى مۇتهللىـپ،        ۋائىـل ، ئاس ئىبنى    يهغۇسمهزكۇر ئادەملهردىن باشقا ئهسۋەد ئىبنى      

جانـابى  .  مهسخىرە قىلىشتا چېكىـدىن ئاشـقانالردىن ئىـدى        الرنىكىرامقاتارلىق كىشىلهر پهيغهمبىرىمىز ۋە ساھابه      
»   تېتىتىمىـز چوقـۇم سـېنى مهسـخىرە قىلغۇچىالرغـا بىـز      «:دىكىىـ رھىجئۇالر ھهققىدە چۈشۈرگهن سۈرە  ئالالھنىڭ  

غىـر  بهزىـسى ئې .  ـ ئايىتى بهدىر ئۇرۇشىدا رېئاللىققا ئايلىنىپ، ئۇالرنىڭ تولىسى شۇ ئۇرۇشتا ئۆلتۈرۈلدى 95دېگهن 
 مۇشـــرىكلىرى پهيغهمبىرىمىـــزگه ئـــازار بېرىـــپ، ئۆچمهنلىـــك قـــۇرەيش. كېـــسهل بىـــلهن ھاياتىـــدىن ئايرىلـــدى

 ئىنـسان  سـاھابىلهرگه بولۇپمـۇ ئىـگه ـ چاقىـسىز، يوقـسۇل      .  قىلمىغىنـى قالمىـدى  كىرامالرغىمـۇ قىلغاندەك ساھابه 
   غهرىــزى ئــۇالرنى ئىــسالمدىن ۋاز  كىلىــشىدىئازابمۇشــرىكالرنىڭ ئــۇالرنى  .  ســالدىئــازابالرنىتهسۋىرلىگۈســىز 

ھهقىقهتنى تېپىپ، ئىمان نۇرى دىلىدا يىلتىز تارتقان كىشى ئۇالرنىڭ مهسـخىرە قىلىـشى بىـلهن               .  ئىدى كهچتۈرۈش
؟ ســاھابه كىرامالرنىــڭ پهيغهمبىرىمىــزگه ...كېچهمــدۇ قامچىــسىنى ياغدۇرۇشــى بىــلهن ئىمانىــدىن ۋاز ئــازابيــاكى 

بىـر  . ىنىش، مـال ـ مۈلـۈككه ئېرىـشىش يـاكى مهنـسهپ تۇتـۇش ئۈچـۈن ئهمهس ئىـدى          قـاز ئابرۇيئهگىشىشى يۈز ـ  
قېتىم ھهقىقهت شارابىدىن ئىچىپ، لهززەت ئالغان كىشى ھهر قانچه مۇشهققهت تارتـسىمۇ، ئهلـۋەتته باتىلغـا مايىـل             

ھــۇبهل قاتــارلىق ، ئــۇززا ۋە مانــاتنهچــچه ۋاقىتــتىن بېــرى تــاش ۋە ياغــاچتىن ئــۆزلىرى ياســىۋالغان الت،  . بولمايــدۇ
ــگهن باتىــل           ــۇپ كهل ــا چوقۇن ــۈپ، ئۇالرغ ــان كۈت ــدا ـ زىي ــوق نهرســىلهردىن پاي ــى ي ــاكى زىيىن ــر پايدىــسى ي ھېچبى

بـۇ سـهۋەبتىن مۇشـرىكالرنىڭ ئۇالرغـا قىلغـان          ! ؟... قايتامـدۇ  ئهخمهقلىقـقه ئېتىقادىدىن قۇتۇلغان كىشى يهنه شۇ      
ئهكسىچه ئۇالرنىـڭ ئېتىقـادىنى تېخىمـۇ چىڭىتىـپ،         . سىتهلمىدى ئۇالرغا ئهسال تهسىر كۆر    ئازابلىرىزۇلۇم، دەشنهم،   

لهرگه سـهبىر قىلغـانلىقى   مۇسـىبهت ئۇالر تارتقان جاپا، كۆرگهن زۇلـۇم ۋە يهتـكهن بـاال ـ     . زىيادىلهشتۈردىئىمانىنى 
 :ڭ ئېرىـشىپ، دۇنياغـا يولباشـچى بولـۇپ، ئالالھنىـ          بىـشارىتىگه ئۈچۈن، جانابى ئالالھنىـڭ جهنـنهت بىـلهن بهرگهن          

ئـۇالرنى يـول باشـلىغۇچىالردىن قىلىـشنى،     . بىز زېمىندا بوزەك قىلىنغانالرغـا مهرھهمهت قىلىـشنى ئىـرادە قىلىمىـز      «
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دېـگهن ئـايهت كهرىمىـسىنىڭ      » ۋارىـس قىلىـشنى ئىـرادە قىلىمىـز       )  مـۈلكىگه  ىنىڭقهۋمئۇالرنى پىرئهۋن ۋە ئۇنىڭ     (
  .تاجىنى كىيدى

  ئازاب ئاستىدا قالغان ساھابىلهر

ــرىكال ــدى     مۇش ــالل ئى ــى بى ــرى ھهزرىت ــشىلهرنىڭ بى ــيهت كــۆرگهن كى ــاتتىق ئهزى ــى   . ردىن ق ــۇمهييه ئىبن ــۇ زات ئ ئ
بـالىالر بـۇ زاتنـى ئـات ئېتىـپ          . ئۇمهييه ئۇ زاتنىڭ بوينىغا ئارغامچا سېلىپ بالىالرغـا بېرەتتـى         . خهلهپنىڭ قۇلى ئىدى  

 قۇمغــا قىزىــقى كــۈن تــازا تىكلهنگهنــدە، ئــۇمهييه ئــۇ زاتنــ. كۆرســىتهلمهيتتىئــۇ زات ئهســال قارشــىلىق . ئوينــايتتى
سـهن مۇشـۇ ھالىتىـڭ بىـلهن ئۆلىـسهن، يـاكى مـۇھهممهدكه        «كۆينهكسىز ياتقۇزۇپ، ئۈستىگه تاش ئېلىـپ قويـۇپ،       

ھهزرىتـى بىاللنىـڭ جـاۋابى      . دەيتتـى »  ئىبادەت قىلىـپ، جېنىڭنـى قۇتقـۇزۇپ قالىـسهن         ئۇززاغاقارشى چىقىپ، الت ۋە     
 بىـر كـۈنى ھهزرىتـى ئهبـۇ بهكـرى           ئازابلىنىۋاتقـان شـۇ تهرىقىـدە     . شتىن باشقا بولمايتتى  دېيى» )ئالالھ بىر  (ئهھهد«

ئــى «:  ھهزرىتــى بىاللغــا قىلىۋاتقــان بــۇ قــاتتىق ئازابىغــا چىــداپ تۇرالمــاي ئۇمهييهنىــڭســىددىق كېلىــپ قالىــدۇ ۋە 
ئـۇنى  «: ييه بـۇنى ئـاڭالپ    ئـۇمه . دەيـدۇ » ؟ ئـالالھتىن قورقمامـسهن؟    ئازاباليسهنئۇمهييه، قاچانغىچه بۇ مىسكىننى     

شـۇنىڭ بىـلهن ھهزرىتـى      . دەيـدۇ » قۇتقۇز، ئۇنى سېتىۋېلىپ    ڭخاھلىسا، ئۇنىڭغا شهپقهت قىلىشنى     ئازدۇردۇڭسهن  
 ئــازابتىنھهزرىتــى ئهبــۇ بهكــرى ســىددىقنىڭ .  بىاللنــى ســېتىۋېلىپ، ئــازات قىلىــدۇھهزرىتــىئهبــۇ بهكــرى ســىددىق 

ھهزرىتى بىاللنىڭ ئانىـسى ھهمـامه،      : ەتكهن كىشىلىرى كۆپ، مهسىلهن   قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن سېتىۋېلىپ ئازات قىلىۋ    
ئـامىر  . ئامىر ئىبنى پۇھهيرە، ئهبۇ پـۇكهيهه قاتـارلىق بىـرنهچچه كىـشىلهر ئـۇ زاتنىـڭ ئـازات قىلغـان كىـشىلىرىدۇر                     

ــۇھهيرە شــۇ قهدەر   ــېمه چىققــانل   ئازابالنغــانئىبنــى پ ــرەلمهي، ئاغزىــدىن ن ــدا بهرداشــلىق بې ىقىنى  ئىــدىكى، ئاخىرى
ــاالتتى  ــمهي ق ــ. بىل ــال  زەزەنى ــگهن ئاي ــڭ دې ــال     ئازابنى ــسىمۇ، يهنى ــان بول ــۇپ قالغ  دەســتىدىن كــۆزى كــۆرمهس بول

ــۇ . ئىمانىــدىن يانمىغــان ئىــدى  ــر كــۆرۈپ   جهھىــلئهب ــاجىز كىــشىلهرنى ھهقى مۇھهممهدنىــڭ دىنىغــا « مهزكــۇر ئ
ق بولىـدىغان بولـسا، شـۇ ئـاجىز ـ      ؟ ئهگهر مۇھهممهدنىـڭ دىنـى ھه  تهئهججۇپلهنمهمـسىلهر ئهگهشكهن كىـشىلهرگه  

. دەيتتـى »  تاپامـدۇ؟  زەزەنىـ ىـرى   ؟ ھهقىقهتنى، راست يولنى بىزدىن ئىلگ     ئهگهشمهمدۇقيوقسۇلالردىن ئىلگىرى بىز    
 ،بهتبهخـــت بـــۇ  .  بـــوالتتى تهككـــۈزمهكچى ئـــۇ بـــۇ ســـۆزى بىـــلهن پهيغهمبىرىمىزنىـــڭ پهيغهمـــبهرلىكىگه داغ      

 ىنىقيـوقلى  مهنـسىپى  ـ مۈلـۈك ئىگىلىـرى ئهمهسـلىكىنى، ھوقـۇق ـ       پهيغهمبىرىمىزگه ئهگهشكهن كىشىلهرنىڭ مـال 
ئهبـۇ  . ياكى نوپۇزلۇق كىشىلهردىن بولمىغانلىقىنى، پهيغهمبىرىمىزنىڭ تـوغرا يولـدا ئهمهسـلىكىگه دەلىـل قىالتتـى              

ــل ــدى  جهھى ــشىلهردىن ئهمهس ئى ــدىغان كى ــۇنى بىلمهي ــايلىقىنى،    .  ب ــپ، ئۆزىنىــڭ ب ــق قىلى ــۇ چوڭچىلى ــېكىن ئ ل
  .ى ئىشلىتىپ، مۇسۇلمانالرغا ئۆز كۈچىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن شۇنداق قىالتتىنوپۇزىن

ــدا   ــالالھ يولى ــانئ ــڭ ئاتــ   ئازابالنغ ــىر ۋە ئۇنى ــى ياس ــار ئىبن ــشىلهردىن يهنه ئهمم ــدى      كى ــار ئى ــسى ب ــۇالر . ا ـ ئانى ئ
رىـدىغان يېـرىڭالر    سـهبىر قىلىڭـالر، سـىلهرنىڭ با      ! ئـى ياسـىر ئائىلىـسى     «: لىنىۋاتقاندا پهيغهمبىرىمىز ئۇالرغـا   ئازاب

ئهممارنىـڭ ئاتـا ـ    . دەپ دۇئـا قىلغـان ئىـدى   » !ياسـىر ئائىلىـسىنى مهغپىـرەت قىلغىـن    ! ئى پهرۋەردىگارىم. جهننهت
 سـۆزىنى سـۆزلهپ     كـۇپرى  بهرداشـلىق بېـرەلمهي      ئازابقـا ئهمما ھهزرىتى ئهممار    .  ئاستىدا ئۆلۈپ كېتىدۇ   ئازابئانىسى  
گهنلىكىنــى  ســۆزنى دېكــۇپرىر پهيغهمبىرىمىــزگه ھهزرىتــى ئهممارنىــڭ بــۇنى ئاڭلىغــان ســاھابه كىــرامال. ســالىدۇ
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يـاق، ئهممارنىـڭ ئىمانـدىن چىققىنـى يـوق، ئـۇ       «: دېيىشكهندە، پهيغهمبىرىمىز» ئهممار ئىماندىن چىقتى «: ئېيتىپ
  .دېگهن ئىدى»  ئىمان بىلهن تولغانئايىغىغىچهبېشىدىن 
 بـار بولـۇپ، ئـۇ زات جـاھىلىيهت دەۋرىـدە ئهسـىرگه              خهببـابمۇ تـى    ئۇچرىغان كىشىلهرنىڭ ئىچىدە يهنه ھهزرى     ئازابقا

 پهيغهمبهر بولۇشتىن ئىلگىرى ھهر زامان ئۇنىڭ يېنىغـا بېرىـپ،            پهيغهمبىرىمىز .چۈشۈپ قالغان بىر تۆمۈرچى ئىدى    
ــى   ــۇرۇپ كېلهتتــ ــشىپ ئولتــ ــۇ زات     . پاراڭلىــ ــدا، ئــ ــهررەپ بولغانــ ــلهن مۇشــ ــك بىــ ــز پهيغهمبهرلىــ پهيغهمبىرىمىــ

ىتىـپ،  يال بولۇپ، ئـۇ ئايـال تۆمـۈرنى قىز        ئۇ زاتنىڭ خوجايىنى بىر ئا    . مىزگه ئهگىشىپ مۇسۇلمان بولىدۇ   رىپهيغهمبى
ئـۇ زات بىـر كـۈنى پهيغهمبىرىمىزنىـڭ يېنىغـا كېلىـپ ئۆزىنىـڭ دەردىنـى                 .  دۈمبىـسىگه ياقـاتتى    خهببابنىـڭ ھهزرىتى  

: يغهمبىرىمىــز ئۇنىڭغــا تهســهللى بېرىــپپه.  قۇتۇلۇشــقا دۇئــا تهلهپ قىلىــدۇئــازابتىنتۆكــۈپ، پهيغهمبىرىمىــزدىن 
ئۇالرنىــڭ بهزىــسى تۆمــۈر تاغــاق . ســىلهردىن ئىلگىرىكــى قهۋملهرنىــڭ تارتقــان ئــازابى بۇنىڭــدەك ئهمهس ئىــدى «

شـۇنداقتىمۇ  . بىلهن تارالغان بولـسا، بهزىـسى باشـتىن ئـايىغىغىچه ھهرە بىـلهن تىلىنىـپ، ئىككـى پـارچه قىلىنـاتتى                    
غهم ـ ئهندىـشه ۋە تهشۋىـشلهر    .  كۈچلىنىـدۇ چوقـۇم بـۇ دىـن بىـر كـۈنى     . يتمىغـان ئىـدى  ئۇالر يهنىال ئىمانىـدىن قا 

بىـر ئـادەم سـهنئادىن ھهزرەمهۋتكىـچه ئـۆزى يـالغۇز، غهم ـ ئهندىشىـسىز سـهپهر          . تـۈگهپ، خاتىرجهملىـك  كېلىـدۇ   
ىن دەرۋەقه  كېــيمىــز بــۇ ســۆزىنى دەپ، مهلــۇم مهزگىلــدىن پهيغهمبىرى. دەيــدۇ»  ئېرىــشىدۇئىمكــانىيىتىگهقىلىــش 

  .  ۋە ئادالهتنىڭ مهركىزى بولىدۇئهرەب يېرىم ئارىلى خاتىرجهملىكپۈتۈن 
 بولغـان زاتمـۇ چهتـته قالمىغـان     ئىگىـسى مۇشرىكالرنىڭ ئهزىيىتىدىن ھهزرىتـى ئهبـۇ بهكـرى سـىددىقتهك مهرتىـۋە          

بىڭ بىـلهن    سېنىڭ سـهۋە   ىلدىڭ، نۇرغۇن كىشىلهر  پهيغهمبهرگه ياردەم ق  «بۇ زاتقا بولغان كۆپىنچه ئهزىيهت      . ئىدى
ھهزرىتى ئهبۇ بهكرى سىددىق مۇشـرىكالرنىڭ      . دېگهندەك سهۋەبلهر تۈپهيلىدىن بوالتتى   » مۇسۇلمان بولۇپ كهتتى  

ــر يهرگه       ــپ، بى ــلهن مهككىــدىن چىقى ئهزىيىتــى چېكىــدىن ئاشــقاندا، ھهبهشىــستانغا ھىجــرەت قىلىــش نىيىتــى بى
ھهزرىتى ئهبۇ بهكـرى    . يدۇارئۇچراپ نهگه كېتىۋاتقانلىقىنى سو   نه  كهلگهندە، قارە قهبىلىسىنىڭ باشلىقى ئىبنى دۇغ     

»  مۇشرىكلىرىنىڭ ئازار ۋە كۈلپهتلىرىگه چىـدىيالماي، ھهبهشىـستانغا ھىجـرەت قىلىـپ چىقـتىم            قۇرەيش«سىددىق  
 ـ  سهن پېقىـر، يېـتىملهرگه يـاردەم قىلىـسهن، سـىله ـ رەھىـم قىلىـسهن، بـاال         ! ئى ئهبۇ بهكرى«: ئىبنى دۇغنه. دەيدۇ

.  يهتـكهن كىـشىگه يـاردەم قىلىـسهن، سـهندەك بىـر كىـشىنىڭ شـهھهردىن چىقىرىلىـشى ھهقلىـق ئهمهس              مۇسىبهت
ئـۇالر مهككىـگه قايتىـپ كهلگهنـدىن كېـيىن،          . دەپ مهككىگه قـايتۇرۇپ كېلىـدۇ     » مهن سېنى ھىمايهمگه ئالىمهن   

 ئهبۇ بهكرى سىددىقنى ئـۆز ھىمايىـسىگه    كاتتىلىرىنىڭ ئۆيىگه بىر ـ بىردىن بېرىپ، ھهزرىتى قۇرەيشئىبنى دۇغنه 
 كاتتىلىرىــدىن قــۇرەيشئىبنــى دۇغــنه تهســىرى چــوڭ،  كاتتــا كىــشى بولغــانلىقى ئۈچــۈن،  . ئالغــانلىقىنى ئېيتىــدۇ

ھېچبىرى ئۇنىڭ سـۆزىنى رەت قىاللمـاي پهقهت، ھهزرىتـى ئهبـۇ بهكـرىگه ئـۆز ئۆيىـدىال ئىبـادەت قىلىـش، قۇرئـاننى                        
ــۇ   .  ئېيتىــپ قويۇشــنى تهلهپ قىلىــدۇ الرنىئىــشئاشــكارا ئوقۇماســلىقتهك  ئىبنــى دۇغــنه بــۇ ئىــشالرنى ھهزرىتــى ئهب

 بـۇ شـهرتلهرگه رىئـايه قىاللىغـان بولـسىمۇ، كېـيىن ئۆيىنىـڭ                بىر مهزگىـل   بهكرىھهزرىتى ئهبۇ   . بهكرىگه ئېيتىدۇ 
  .  ئىبادەت قىلىپ، ئاشكارا قۇرئان ئوقۇشقا باشاليدۇتهمهسجىد سېلىپ، شۇ مهسجىدئالدىغا بىر 

. ھهزرىتـى ئهبــۇ بهكـرى ســىددىق قۇرئـاننى ئىنتــايىن تهســىرلىك ئوقـۇيتتى ۋە قۇرئــان ئوقۇۋېتىـپ يىغــالپ كېتهتتــى     
ــان تىڭــشايتتى         ــا كېلىــپ قۇرئ ــۇ زاتنىــڭ يېنىغ ــاال ـ چــاقىلىرى ب ــاللىرى ۋە ب ــۇنى كــۆرگهن  . مۇشــرىكالرنىڭ ئاي ب
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 چاقىرىـپ، ھهزرىتـى   دۇغنهنـى ، دەرھـال ئىبنـى   مۇشرىكالر باال ـ چاقىلىرىنىڭ مۇسۇلمان بولۇپ كېتىشىدىن قورقـۇپ  
يـاكى  «: ئىبنـى دۇغـنه بـۇ سـۆزنى ئـاڭالپ، ھهزرىتـى ئهبـۇ بهكـرىگه               . ئهبۇ بهكرىنىڭ ئۈسـتىدىن شـىكايهت قىلىـدۇ       

: ھهزرىتـى ئهبـۇ بهكـرى سـىددىق       . دەيـدۇ »  قايتۇرىـسهن  ھىمـايهمنى شهرت بـويىچه ئىـش قىلىـسهن، يـاكى بولمىـسا            
  . ھىمايىسىنى قايتۇرۇپ بېرىدۇدۇغنهنىڭدەپ ئىبنى » رازىمهنمهن ئالالھنىڭ ھىمايىسىگه «

ئىسالم يولىدا ئهزىيهتكه ئۇچراپ، جاپا ـ مۇشهققهت تارتقانالر يالغۇز يۇقىرىدا زىكىر قىلىنغـان كىـشىلهرال ئهمهس،    
  .قىلدۇق بايان يۇقىرىقىالرنىالبىز ئۆرنهك بولسۇن ئۈچۈن پهقهت . بهلكى ئۇالردىن باشقا نۇرغۇن كىشىلهر بار

   مۇسۇلمان بولۇشىھهمزىنىڭھهزرىتى 

 ھهمزىنىــڭمهكــكه مۇشــرىكلىرىنىڭ پهيغهمبىرىمىــزگه قىلغــان زۇلــۇم ۋە ئهزىيهتلىــرى ئۇنىــڭ تاغىــسى ھهزرىتــى   
  .مۇسۇلمان بولۇشىغا سهۋەب بولدى

ــۇ   ــر كــۈنى ئهب ــلبى ــپ،   جهھى ــيهت بېرى ــاتتىق ئهزى ــزگه ق ــدۇمادەشــن پهيغهمبىرىمى ــز ئۇن.  قىلى ــا پهيغهمبىرىمى ىڭغ
ھهزرىتـى ھهمـزە قـاتتىق      .  يهتكۈزىـدۇ  ھهمزىگهبۇ ۋەقهنى بىر ئايال ھهزرىتى      .  قىلىدۇ سۈكۈتقارشىلىق بىلدۈرمهي   

سـهن   «: بېـشى يېرىلغـۇچه ئـۇرۇپ   جهھىلنـى بـۇ   غهزەپكه كېلىپ، كهبىنىڭ يېنىدا نۇرغـۇن كىـشىلهرنىڭ ئالدىـدا ئه          
بـۇنى كـۆرگهن    . دەيدۇ» تۇرساممۇ شۇنداق قىالمسهن؟  مۇھهممهدكه نېمه ئۈچۈن ئازار بېرىسهن؟ مهن ئۇنىڭ دىنىدا         

 ھهزرىتـى ھهمزىنىـڭ مۇسـۇلمان    جهھىـل ئهبـۇ  .  يوپۇرۇلۇپ كېلىدۇ  ھهمزىگه ھهزرىتى   تهرەپدارلىرىئهبۇ جهھىلنىڭ   
ــۈن  ــى ئۈچـ ــۇپ كهتكهنلىكـ ــدىن قورقـ ــق  «:بولغانلىقىـ ــزە ھهقلىـ ــالر، ھهمـ ــدى قىلىڭـ ــڭ . بولـ ــۈنكى مهن ئۇنىـ چـ

  . دەيدۇ»  بهردىمقېرىندىشىنىڭ ئوغلىغا ئازار
. بـۇ ۋەقه بولــۇپ ئۆتكهنـدىن كېــيىن، ھهزرىتـى ھهمــزە مۇسـۇلمان بولــۇپ، ئىـسالمغا نۇرغــۇن خىـزمهت كۆرســىتىدۇ      

 ئىــسالم دىنىنــى قوبــۇل قىلىــشى بىــلهن مۇشــرىكالر قورقــۇپ، پهيغهمبىرىمىــزگه قــاتتىق ئــازار  ھهمزىنىــڭھهزرىتــى 
رىتــى ھهمــزە ئۇالرنىــڭ ئىچىــدە كــۆزگه كــۆرۈنگهن بــاتۇر،  چــۈنكى ھهز. بېرىــشتىن ئــۆزلىرىنى تارتىــدىغان بولىــدۇ

.  بېرىـپ، ھېچبىـر پايـدا تاپالمىـدى        مادەشـن مۇشرىكالر مۇسۇلمانالرغا ئهزىـيهت،     . قورقماس ئادەملهرنىڭ بىرى ئىدى   
مۇشرىكالر ئاخىرىـدا ئـۆز   . ئهكسىچه مۇسۇلمانالرنىڭ ئىمانى تېخىمۇ كۈچىيىپ، سانى كۈنسېرى ئېشىشقا باشلىدى  

 پهيغهمبىرىمىـز بىـلهن بىـر نهچـچه خىـل مهسـىله ئۈسـتىدە               هرەبىـئ رىدا كېڭهش ئېلىـپ بېرىـپ، ئـۇتبه ئىبنـى           ئارىلى
  .سۆزلىشىپ كۆرىدىغان بولدى

سـهن بولـساڭ بىزنىـڭ     ! ئـى قېرىندىـشىمنىڭ ئـوغلى     «:  ناماز ئوقۇۋاتقانـدا ئـۇتبه كېلىـپ       تهمهسجىدپهيغهمبىرىمىز  
 ئىنتـايىن كاتتـا بىـر نهرسـه ئېلىـپ كهلـدىڭ، ئهممـا               ىڭغـا قهۋمئـۆز   ، سهن   كىشىلهردىنسهنئىچىمىزدە تهسىرى زور    

ئۇالرنىــڭ بىرلىكىنــى بــۇزدۇڭ، ئــۇالرنى ئهقىلــسىز دەپ مهبــۇدلىرىنى، دىنىنــى ئهيىبلىــدىڭ، ئاتــا ـ بــوۋىلىرىنى             
» هلـدىم، قوبـۇل قىلغىنىـڭ ياخـشى        ئوخشاتتىڭ، مهن ساڭا بىـر نهچـچه تۈرلـۈك مهسـىلىنى ئېيتقىلـى ك              ئازغۇنالرغا

سـهن  ! ئى بۇرادىرىمنىڭ ئوغلى  «: ئۇتبه. دەيدۇ» بولىدۇ، قېنى ئېيتىپ باق، ئاڭالپ كۆرەي     «: پهيغهمبىرىمىز. دۇدەي
ئوتتۇرىغا ئېلىپ چىققان بۇ ئىشتىن مهقـسىتىڭ مـال ـ مۈلـۈك ئىگىـسى بولـۇش بولـسا، بىـز مـال ـ مۈلـۈك تـوپالپ،             

ۇش بولـسا، سـېنى ھهممىمىـزگه بـاش قىاليلـى،      سېنى ھهممىمىـزدىن بـاي قىلىـۋېتهيلى، ئهگهر جامـائهتكه بـاش بولـ             
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ئهگهر پادىـشاھ بولـۇش بولـسا، بىـز سـېنى پادىـشاھ قىاليلـى،               . قىلىنمىـسۇن سېنىڭ پىكرىڭنى ئالماي ھېچبىر ئىش      
ياكى بۇ ئىشىڭ جىن ـ شهيتان تهرىپىـدىن بولـۇپ، ئـۇنى قايتۇرۇشـقا قـادىر بواللمىغـان بولـساڭ، سـېنى بىـز داۋاالپ           

» تۈگىـدى «: دېگهنـدە، ئـۇتبه   » سـۆزۈڭ تۈگىـدىمۇ؟   ! ئى ئـۇتبه  «: پهيغهمبىرىمىز بۇنى ئاڭالپ  . دەيدۇ» ساقايتايلى
ى فۇسـسىلهت سۈرىـسىنى     دەپ قۇرئـان كهرىمـدىك    » ئۇنداق بولـسا مېنىـڭ سـۆزۈمنى ئـاڭال        «: پهيغهمبىرىمىز. دەيدۇ

ــون، ــونباشـــالپ ئـ ــۇتبه ئۇنىـــڭ ئاغزىنـ    ئـ ــيىن، ئـ ــدىن كېـ ــايهت ئوقۇغانـ ــر ئـ ـــى تــۇتــۇۋېلبىـ ـــپــ ــۇرۇق ـ     «: ىـ ئـ
شۇنىڭ بىـلهن ئـۇتبه نهتىجىـسىز قايتىـپ، مۇشـرىكالرنىڭ يېنىغـا             . دەيدۇ» قانچىلىقىمىزنى دەپ بولسىمۇ توختا   تۇغ

مهن مۇھهممهدتىن بىر سۆز ئاڭلىـدىم، ئـۇ سـۆزدەك          «: ئۇتبه قهسهم قىلىپ تۇرۇپ   . بارغاندا ئۇالر نهتىجىنى سورايدۇ   
قىلىــپ ئېيتىمهنكــى، مهن مــۇھهممهدتىن ئاڭلىغــان ئــۇ ســۆز شــېئىر بىــر ســۆزنى ئــاڭالپ باقمىغــان ئىــدىم، قهســهم 

مــۇھهممهدنى ! ســۆزۈمنى ئــاڭالڭالر! ئــى قۇرەيــشلهر.  ئهمهسســېهىرگهرلىكتىنمۇ ئهمهس، كــاھىنلىقتىنمۇئهمهس، 
ئـۆز دىنــى بىــلهن قويــۇپ بېرەيلـى، ئۇنىــڭ بىــلهن ئىــشىمىز بولمىــسۇن، ئـالالھ بىــلهن قهســهم قىلىــپ ئېيتىمهنكــى،    

سـىلهر مـۇھهممهدنى    .  بىـر نهتىـجه بېرىـدۇ، ئـۇ سـۆز بىكـار سـۆز ئهمهس               چوقـۇم دتىن مهن ئاڭلىغـان سـۆز       مۇھهممه
ــسىدىن   ــسىلهريوقىتىــپ، ئۇنىــڭ ھۆددى ــۇالر  » چىقالماي ــدە، ئ ــۇتبىگهدېگهن ــۇ  «: ئ » مــۇھهممهد ســاڭا ســېهرى قىپت

  .دېيىشتى
زغا شېرىك بول، بىـز سـېنىڭ دىنىڭغـا         سهن بىزنىڭ دىنىمى  «: مۇشرىكالر مهزكۇر ۋەقهدىن كېيىن پهيغهمبىرىمىزگه    

ســېنى ! ئــى مــۇھهممهد(«دېگهنــدە، ئــالالھ تهرىپىــدىن » ۇنھهر ئىككــى دىــن تاشــلىنىپ قالمىــس! شــېرىك بــواليلى
 بۇتالرغــا مهن چوقۇنۇۋاتقــانســىلهر ! ئــى كۇپپــارالر«ئېيتقىنكــى، ) بۇتالرغــا چوقۇنۇشــقا ئۈنــدىگۈچى كاپىرالرغــا 

 نازىـل   كـافىرۇن سۈرىـسى   دېـگهن   » ەت قىلىۋاتقان ئالالھقا ئىبادەت قىلمايسىلهر    سىلهرمۇ مهن ئىباد  . چوقۇنمايمهن
ــدى ــلهن كاپى . بول ــۇنىڭ بى ــۈ  ش ــدى ئۈزۈل ــدىنمۇ ئۈمى ــڭ بۇنىڭ ــدىكى   رالرنى ــان كهرىم ــزدىن قۇرئ پ، پهيغهمبىرىمى

نى ۋىلىرىكى ئۇالرنىـــڭ بـــۇتلىرىنى، ئاتـــا ـ بـــو     يـــائېلىۋېتىـــشنىكـــاپىرالر ھهققىـــدە نازىـــل بولغـــان ئـــايهتلهرنى 
: جانابى ئـالالھ ئۇالرنىـڭ بـۇ سـۆزلىرىگه جـاۋابهن          . سۆكمهيدىغان باشقا بىر قۇرئان ئېلىپ كېلىشنى تهلهپ قىلدى       

 ۋەھــيىگىالتهلمهيمهن، مهن پهقهت ماڭــا قىلىنغــان ر ئــۆزگهئــۆزۈمچهمهن ئــۇنى ‹) ســهن ئۇالرغــا! ئــى مــۇھهممهد(«
  .نى نازىل قىلدى ـ ئايىتى15دېگهن يۇنۇس سۈرىسىنىڭ »  دېگىن›ئهمهل قىلىمهن

گه ئىـسالم دىنىنـى چۈشـهندۈرۈپ    لىرىدىن بولغـان بىـر نهچـچه كىـشى     مۇشـرىك قـۇرەيش پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم    
.  سـورىغىلى تـۇردى    ېلىـپ، ئۇنىـڭ سـۆزىنى بۆلـۈپ، سـوئال         نهسىههت قىلىۋاتقاندا، ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇممى مهكتۇم ك      
 دېــگهن ئۈمىــد بىــلهن، ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۇممى مهكتۇمنىــڭ پهيغهمبىرىمىــز ئــۇالرنى ئىمانغــا كېلىــپ قــاالرمىكىن

بـۇالر بىـلهن مهشـغۇل    «: ، ئابـدۇلالھقا نى داۋامالشـتۇرغاچ سۆزىگه قۇالق سالمىدى ۋە ئۇالرغـا ۋەز ـ نهسـىههت قىلىـش    
ــ بولــۇۋاتقىنىمنى  بــۇ ســهۋەبتىن جانـــابى ئــالالھ ئهبهســـه    . دىدېگهنـــدەك قىلىــپ، چىرايىنــى تـــۈر  » دىڭمۇ؟ ئۇقمى

!) ئـى مـۇھهممهد  . (تهرىنى تۈردى ۋە يۈزىنى ئۆرۈۋالـدى  ) پهيغهمبهر(يېنىغا ئهما كهلگهنلىكى ئۈچۈن     «ڭ  سۈرىسىنى
پاكلىنىـشى مـۇمكىن يـاكى ۋەز ـ     ) سـهندىن ئالغـان مهرىـپهت بىـلهن گۇناھلىرىـدىن     (ئـۇ  ) بهلكى(نېمه بىلىسهن؟ 

ــاڭالپ، ئۇنىڭــدىن پايدىلىنىــشى مــۇمكىن   ــۆزىنى . نهســىههت ئ ــا) ئىمانــدىن(ئ ــادەمگه  بىه جهت ھېــساباليدىغان ئ
ــسهك، ســهن ئۇنىڭغــا يۈزلىنىــسهن     ). يهنــى ئۇنىڭغــا قــۇالق ســېلىپ، تهبلىــغ قىلىــشقا كۆڭــۈل بۆلىــسهن      (كهل
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سهندىن مهرىـپهت تىـلهپ، ئـالالھتىن قورققـان ھالـدا           . پاكالنمىسا ساڭا نېمه زىيىنى   ) ، گۇناھالردىن كۇپرىدىن(ئۇ
 بولغــان ئــايىتىگىچه ـ   10دېــگهن  » ا قارىمــاي قويىــسهنيۈگــۈرۈپ كهلــگهن كىــشىگه كهلــسهك، ســهن ئۇنىڭغــ  

گه چىرايىنـى   يىن، پهيغهمبىرىمىز ھېچقانـداق ئـاجىز كىـشى       بۇ ۋەقه بولۇپ ئۆتكهندىن كې    . ئايهتلهرنى نازىل قىلدى  
ئـالالھ ماڭـا    «: ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئـۇممى مهكتـۇم پهيغهمبىرىمىزنىـڭ يېنىغـا قاچـان كهلـسه، ئـۇ                 . تۈرۈپ قارىمىـدى  

مانا بۇ ۋەقهنـى مـۆمىنلهر كـۆز ئالـدىغا     . دەپ، ئۇنى قىزغىن قارشى ئاالتتى   » هققىدە كايىغان كىشى كهلدى   ئۇنىڭ ھ 
بولۇپمـۇ ئـاجىز، يوقـسۇل كىـشىلهر بىـلهن بىلـله بولۇشـتىن نومـۇس                . كهلتۈرۈپ، ئۇنىڭدىن ئىبرەت ئېلىشى الزىـم     

، تهكهببۇرلـۇق، مهنمهنچىلىـك قىلىـشلىرىنى    قىلىدىغان ئالىم ـ ئۆلىمالىرىمىز، بـاي ـ كـاتتىلىرىمىز ئىبـرەت ئېلىـپ      
  .تاشلىشى الزىم

  مۇشرىكالرنىڭ پهيغهمبىرىمىزدىن مۆجىزە تهلهپ قىلىشى

پهيغهمبىرىمىــز مۇشــرىكالرنىڭ ئوتتۇرىغــا قويغــان تهلهپلىرىــدىن ھېچبىرىنــى قوبــۇل قىلمىغانــدىن كېــيىن، ئــۇالر 
ىدىن كهلمهيـدىغان ئىـشالرنى تهلهپ قىلىـش بىـلهن           كىرىپ بېقىشنى ئويالپ، ئىنساننىڭ قول     ئىشىكتىنباشقا بىر   

ــپ      ــۆجىزە كۆرسىتىــشنى تهلهپ قىلى ــدىن م ــارىتىمىز دەپ، ئۇنىڭ ــۇنى يهرگه ق ــۇھهممهد «: ئ ــى م ــېنىڭ ! ئ ئهگهر س
جانـابى ئـالالھ    . دېيىـشتى » پهيغهمبهرلىكىڭ راست بولىدىغان بولسا، بىزگه ئـاينى ئىككـى پـارچه قىلىـپ كۆرسـهت              

ئهنه «: پهيغهمبىرىمىــز. ىزىنى بېرىــپ، ئــاينى ئىككــى پــارچه قىلىــپ كۆرســىتىپ بهردى پهيغهمبىرىمىــزگه بــۇ مــۆج
  .دېدى» قاراڭالر، كۆرۈڭالر

دىن بولـۇپ، مهزكـۇر    بولغـان كىـشىلهر  مۇسۇلمانئۇ زات ئاۋۋال . بۇ ۋەقهنى ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رىۋايهت قىلىدۇ      
بۇ ۋەقه يهنه ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئاببـاس، ئهنهس ئىبنـى            . ىدۇۋەقه بۇ زاتتىن بىر نهچچه خىل يول بىلهن رىۋايهت قىلىن         

مالىك، ھۇزەيپه ئىبنى يهمانى، جۇبهير ئىبنى مـۇتئىم ۋە ئـۇالردىن باشـقا بىـر نهچـچه سـاھابه كىـرامالردىن رىـۋايهت                       
ــدۇ ــى      . قىلىنى ــاس ۋە ئهنهس ئىبن ــى ئابب ــئۇد، ئىبن ــى مهس ــلىمدا ئىبن ــارى ۋە مۇس ــا، بۇخ ــالىكالردىنئهمم ــۋايهت م  رى
  .قىلىنىدۇ

ئىبنـى ئاببـاس ئـۇ ۋاقىتتـا كىچىـك          «، راۋىلىرى مهشهۇر بولغانلىقى ئۈچۈن      ئىشهنچلىكدېمهك، بۇ ۋەقهنىڭ ئاساسى     
دەپ بـۇ ھادىـسىنىڭ يـۈز       » تۇرسا، ئهنهس ئىبنى مالىك مهدىنىـدە تۇرسـا، ئـۇالر بـۇ ۋەقهنـى قانـداق رىـۋايهت قىلىـدۇ؟                   

ــوغرا ئهمهس    ــش تـ ــهك قىلىـ ــگه شـ ــۇ . بهرگهنلىكىـ ــۈنكى ئـ ــاكى     چـ ــشىدىن يـ ــان كىـ ــازىر بولغـ ــۇ ۋەقهدە ھـ الر شـ
ــان    ــۋايهت قىلغ ــدىن رى ــاڭالپ، ئان ــزدىن ئ ــام    . پهيغهمبىرىمى ــارى ۋە ئىم ــام بۇخ ــۇ ئىم ــالىملىرى، بولۇپم ــس ئ ھهدى

ــلىمدەك ــان     مۇس ــۋايهت قىلغ ــپ، رى ــۇل قىلى ــسنى قوب ــۇ ھهدى ــسلهر ب ــۇر تهپــسىرچىلهر  .  مۇھهددى ــامهت «جۇمه قىي
شـۇڭا بـۇ   .  ـ ئايىتىنى شۇ ھادىسىگه باغالپ تهپسىر قىلىدۇ 1 قهمهر سۈرىسىنىڭدېگهن »  يېرىلدىئاي. يېقىنالشتى

چـۈنكى بـۇ ۋەقهنىـڭ قۇرئـان، ھهدىـس ۋە دىننىـڭ            . ۋەقهنىڭ يۈز بهرگهنلىكىدە شهك قىلىشقا ھېچقانداق يول يـوق        
  .ئاساسىغا زىت كېلىدىغان ھېچبىر تهرىپى يوق

شـهنىڭ ئـوغلى سـىلهرگه سـېهرى        هئهبـۇ كهب  «رنىڭ بهزىسى   مۇشرىكالر مهزكۇر مۆجىزىنى كۆرگهندىن كېيىن، ئۇال     
) ئىمانـدىن (رسـىال   بىـرەر مـۆجىزىنى كۆ    )  كۇپپـارلىرى  قـۇرەيش («: نابى ئالالھ ئـۇالر ھهققىـدە     دېگهندە جا » قىلدى
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يهنــى بىــز ئــۇالر تهلهپ قىلغــان مــۆجىزىنى ئــارقىمۇ ئارقــا   ( دېيىــشىدۇ ›داۋامالشــقۇچى ســېهرىدۇر‹يــۈز ئــۆرۈپ، بــۇ 
» دېيىـشىدۇ )  بولغـۇچى سـېهرىدۇر    دائىـم ، ئۇالر ئىمان كهلتۈرمهي ئهكسىچه بۇ مۆجىزە ئهمهس، بهلكى          كهلتۈرسهك

ئاندىن كېيىن ئـۇالر يهنه پهيغهمبىرىمىـزدىن بىـر    .  ـ ئايىتىنى نازىل قىلغان دېيىلىدۇ  2دېگهن  قهمهر سۈرىسىنىڭ 
ــۇالر . نهچــچه مــۆجىزە تهلهپ قىلغــان  ــا ئ ــدىن «: ھهتت ــزگه زېمىن ــۇالق چبى ــاكى ســېنىڭ  ئې ب ــساڭ، ي رىــق ـ    ىقارمى

ئۆستهڭلهر ئېقىپ تۇرىدىغان خورمىلىق ۋە ئۈزۈملۈك باغلىرىڭ بولمىسا، ياكى سهن ئېيتقاندەك ئاسـماننى پـارچه ـ    
ــسهڭ   ــزلهرگه چۈشۈرمىـ ــدا بىـ ــان ھالـ ــارچه بولغـ ــشتى پـ ــالالھنى ۋە ئۇنىـــڭ پهرىـ ــاكى ئـ ــكارا ، يـ ــزگه ئاشـ لىرىنى بىـ

ىن بىـر ئـۆي بولمىـسا، يـاكى ئاسـمانغا چىقىـپ بىـز ئوقۇيااليـدىغان قـۇدرەت                   ، ياكى ساڭا ئالتۇنـد    كۆرسىتهلمىسهڭ
ئۇالرنىـڭ بـۇ    . دەپ تهرسـالىق قىلىـشتى    » قهلىمىدە يېزىلغان بىر كىتاب ئېلىپ كېلهلمىـسهڭ ئىمـان كهلتـۈرمهيمىز          

: ر ئېيتتـى  ئـۇال «: سوئالىنى جانابى ئالالھ بهنـى ئىـسرائىل سۈرىـسىدە بىـزگه ھېكـايه قىلىـپ مۇنـداق خهۋەر بېرىـدۇ                   
يـاكى سـېنىڭ    . تاكى سهن بىزگه يهر ئاستىدىن بىر بۇالقنى ئېتىلدۇرۇپ چىقارمىغۇچه ساڭا ھهرگىز ئىـشهنمهيمىز            ‹

يـاكى سـهن ئېيتقانـدەك    .  ئۆسـتهڭلهر ئېقىـپ تۇرىـدىغان بىـر بېغىـڭ بولـسۇن      ئوتتۇرىسىدىنخورمىلىق، تاللىق ۋە  
گـۇۋاھچى قىلىـپ،   ) پهيغهمـبهرلىكىڭگه (ياكـــــى   . ۈشۈرگىــن ئۈستىمىـزگــه ئاسمـاننـى پارچــه ـ پارچــه قىــلىپ چ    
شـوتا  (يـاكى سـهن     . يـاكى سـېنىڭ ئالتۇنـدىن ئۆيـۈڭ بولـسۇن         . ئالالھنى ۋە پهرىشتىلهرنى ئالـدىمىزغا كهلتـۈرگىن      

ــلهن ــن ) بى ــمانغا چىققى ــالالھ . ئاس ــاكى ئ ــدىن ت ــسى ( تهرىپى ــڭ بهندى ــېنىڭ ئۇنى ــڭ  س ــرى ئىكهنلىكى  ۋە پهيغهمبى
ــان ــز) يېزىلغ ــپ   بى ــابنى ئېلى ــر كىت ــدىغان بى ــمىگۈچه ئوقۇياالي ــز   چۈش ــا ھهرگى ــمانغا چىققانلىقىڭغ ــېنىڭ ئاس  س

  » .›ئىشهنمهيمىز
ــان     ــال ئىمــ ــدىردىمۇ، ئۇالرنىــــڭ يهنىــ ــهتكهن تهقــ ــۆجىزىلهرنى كۆرســ ــان مــ ــۇالر تهلهپ قىلغــ ــز ئــ پهيغهمبىرىمىــ

ئـالالھ پـاكتۇر، مهن     ‹) ئۇالرغـا ! دئى مـۇھهممه  («ن بىلگهنلىكى ئۈچۈن    كهلتۈرمهيدىغانلىقىنى جانابى ئالالھ ئوبدا   
»  دېگىـن  ›)ئالالھنىڭ ئىزنى بولمىسا ھېچ ئادەم بىـرەر مـۆجىزە كهلتۈرەلمهيـدۇ          (پهقهت پهيغهمبهرمهن، ئىنسانمهن    

ساھابه كىرامالر مۇشرىكالرنىڭ ئىمان كهلتـۈرۈپ قېلىـشىنى ئۈمىـد قىلىـپ، پهيغهمبىرىمىزنىـڭ              . دەپ جاۋاب بهردى  
بـۇ سـهۋەبتىن جانـابى ئـالالھ ئۇالرغـا          . زىلهرنى ئالالھتىن تهلهپ قىلىشىنى ئـارزۇ قىالتتـى       ئۇالر تهلهپ قىلغان مۆجى   
  : قارىتىپ مۇنداق دېدى

» .سىلهر نېمىنى بىلىـسىلهر؟ مـۆجىزىلهر كهلـسه ئـۇالر ئۇنىڭغىمـۇ ئىـشهنمهسلىكلىرى مـۇمكىن               !) ئى مۆمىنلهر («
ن دىـن ۋە قۇرئـان سـېنىڭ تهرىپىڭـدىن كهلـگهن            ئهگهر مۇھهممهد ئېلىـپ كهلـگه     ! ئى ئالالھ «: كېيىن مۇشرىكالر 

ئۇالرنىڭ بۇ سۆزلىرىنى جانـابى     . دېدى»  ئهۋەتكىن ئازاببولسا بىزلهرگه ئاسماندىن تاش ياغدۇرغىن، ياكى قاتتىق        
  : ئالالھ بىزگه ھېكايه قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

 ھهقىــقهت بولىــدىغان بولــسا، ســېنىڭ تهرىپىڭــدىن نازىــل بولغــان) يهنــى قۇرئــان(ئهگهر بــۇ ‹ئــۆز ۋاقتىــدا ئــۇالر «
 سۈرىـسى   ئهنفـال (» . دېـدى  ›! بىلهن جازالىغىن  ئازابئاسماندىن ئۈستىمىزگه تاش ياغدۇرغىن، ياكى بىزنى قاتتىق        

 ئۈمىـد بولـسا ئىـدى، ئـۇالر     كهلتۈرۈشىدىنبۇ سۆزنى قىلغان كىشىلهرنىڭ پاكىتقا بويسۇنۇپ، ئىمان ).  ـ ئايهت 32
پىڭـدىن نازىـل بولغـان ھهق كىتـاب بولىـدىغان بولـسا، بىـزگه ئاسـماندىن تـاش                   قۇرئـان سـېنىڭ تهرى    ! ئى ئالالھ «
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ــازابياغــدۇرغىن، يــاكى بىزنــى قــاتتىق    ھىــدايهتبىزنــى شــۇ قۇرئانغــا  «غــا دېيىــشنىڭ ئورنى»  بىــلهن جــازالىغىنئ
  .دېگهن بوالتتى» لغىنقى

 تهلهپ قىلىـشىدىكى مهقـسهتلىرى       شۇنى ئېنىق بىلىۋېلىشىمىز الزىمكى، مۇشرىكالرنىڭ پهيغهمبىرىمىزدىن مۆجىزە      
ىڭ تهرسـالىقىدىن ئـۇنى  ئـاجىز ئورۇنغـا          ش ئۈچۈن ئهمهس، بهلكى ئۆزلىرىن    جىزە كهلسه ئۇنىڭغا ئىمان كهلتۈرۈ    مۆ

ش بولغـــانلىقى ئۈچـــۈن، پهيغهمبىرىمىـــز ئـــۇالر تهلهپ قىلغـــان پۈتـــۈن مـــۆجىزىلهرنى ئـــالالھتىن تهلهپ  چۈشـــۈرۈ
ئهممــا . ىنــى ئىجــابهت قىلغــان بــوالتتى الالھ تائــاال چوقــۇم  ئۇنىــڭ تهلىپ لهپ قىلــسا ئىــدى، ئــ ئهگهر ته. قىلمىــدى

.  ھـاالك بـوالتتى    گه ئوخـشاش  ىـ قهۋممۇشرىكالر مۆجىزىلهرنى كۆرۈپ بولۇپ ئىمانغا كهلمىسه، ئۇالر ئـاد ۋە سـهمۇد             
الر تهلهپ   چۈشمىـسۇن دەپ، ئـۇ     ئـازاب پهيغهمبىرىمىز ئىنسانالرغا رەھمهت بولۇپ ئهۋەتىلگهنلىكـى ئۈچـۈن، ئۇالرغـا           

 قــۇرەيش(«: ئــالالھ تائــاال ـ ئۇالرنىــڭ  . دىقىلغــان مۆجىزىلهرنىــڭ ھهممىــسىنى جانــابى ئــالالھتىن ســورىمىغان ئىــ
يهنــى ئىلگىرىكــى (مــۆجىزىلهرنى مهيــدانغا كهلتۈرمهســلىكىمىز پهقهت بــۇرۇنقىالر  ) مۇشــرىكلىرى تهلهپ قىلغــان

  .دېگهن سۆزى مهزكۇر سۆزىمىزگه دەلىلدۇر» ندۇرمۆجىزىلهرنى يالغانغا چىقارغانلىقى ئۈچۈ) ئۈممهتلهرنىڭ
 ىقهۋمــمۇشــرىكالر گهپ ـ ســۆزدە، دەلىــل ـ پاكىتتــا ئــاجىز كهلگهنلىكــى ئۈچــۈن، ئىبــراھىم ئهلهيهىســساالمنىڭ          

 ىقهۋمـ ئىبـراھىم ئهلهيهىسـساالمنىڭ     . ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمغا قولالنغان كۈچ سىياسىتىنى قوللىنىشقا باشـلىدى       
ــا دەلىــل       ــۇ زاتق ــدا  ئ ــېلهلمهي، ئاخىرى ــسپاتتا تهڭ ك ــى «: ـ ئى ــدۈرۈڭالرئىبراھىمن ــاردەم  كۆي ــا ي ، ئىالھلىرىڭالرغ

بـۇ پۈتـۈن دىـن دۈشـمهنلىرىنىڭ ۋە كۇپپارالرنىـڭ تۇتـۇپ كهلـگهن يـولى                 . دەپ كۈچ ئىشلهتكهن ئىـدى    » بېرىڭالر
 مۇسـۇلمانالرغا زۇلـۇم     مهككىـدىكى مۇشـرىكالرمۇ بـۇ سىياسـهتنى قوللىنىـپ،         ). لىكىمهرديهنى چىدىماسلىقى ۋە نا   (

 مۇشـرىكالر بـۇ  . كىشىلهرنى پهيغهمبىرىمىزگه ئهگىشىشتىن ئاشكارا ھالدا زورلۇق بىلهن توستى. قىلىشقا باشلىدى 
ر، ئـالالھ سـىلهرنى     ئهتراپقا تـارقىلىڭال  «:  پهيغهمبىرىمىز ساھابه كىرامالرغا   جهھهتته چېكىدىن ئاشقانلىقى ئۈچۈن   

ــدا  ــات يېقىن ــد پ ــر يهرگه كهلتۈرى ــدى» ۇ بى ــلهن  . دې ــاھابىلهرشــۇنىڭ بى ــۇ   س ــدە ســورىغاندا، ئ ــرىش ھهققى  نهگه بې
  . تهرەپنى كۆرسهتتىھهبهشىستان

   ھىجرەت قىلىشىىڭ ھهبهشىستانغا بىرىنچى قېتىمساھابه كىرامالرن

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كۆرسىتىشى بىلهن ئون ئىككى ئهر ۋە ئۈچ ئايـال ئىمـانىنى سـاقالپ قـېلىش ئۈچـۈن،                   
ئۇالرنىــڭ  كۆپىنچىــسى مهككىــدىكى .  ئۆســكهن ئانــا دىيــارىنى تاشــالپ، ھهبهشىــستانغا ھىجــرەت قىلــدىلــۇپتۇغۇ

مۇشرىكالردىن يوشۇرۇن ھـالهتته چىقىـپ كهتـكهن بولـسىمۇ، بىـر قىـسىم كىـشىلهر مۇشـرىكالرنىڭ كـۆز ئالدىـدا                      
  .تىئهمما مۇشرىكالر بۇالرنىڭ نهگه بارىدىغانلىقىنى ئېنىق بىلمهيت. چىقىپ كهتتى

ــستانغا  ــۇنجىھهبهشىـ ــتىم تـ ــرەت قېـ ــالى      ھىجـ ــڭ  ئايـ ــان ۋە ئۇنىـ ــى ئهففـ ــمان ئىبنـ ــى ئوسـ ــۇچىالر ھهزرىتـ  قىلغـ
، ئهبۇ ھۇزەيپه ئىبنى ئۇتبه ۋە ئۇنىڭ ئايالى سۇھهيلنىڭ قىزى سهھله، ئهبـۇ سـهلهمه       رۇقىيهپهيغهمبىرىمىزنىڭ قىزى   

نىڭ قىزى لهيال، زۇبهيـر ئىبنـى ئهۋۋام، ئابـدۇرراھمان           ۋە ئۇنىڭ ئايالى ھهيسهمه    هرەبىئۋە ئۇنىڭ ئايالى، ئامىر ئىبنى      
بهزى تهتقىقاتچىالرنىـڭ ئېيتىـشىچه، ھىجـرەت قىلغـۇچى         . ئىبنى ئهۋف قاتارلىق بىر نهچـچه سـاھابه كىـرامالر ئىـدى           

ئۇالرنىڭ ھىجرەت قىلغان ۋاقتى پهيغهمبىرىمىز پهيغهمـبهر بولـۇپ، بهش يىلـدىن            . ئايالالرنىڭ سانى بهشكه يېتهتتى   
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ۋەتىنىـدىن ئايرىلغۇسـى    . مىگه ئولتـۇرۇپ، ھهبهشىـستانغا يېتىـپ كېلىـدۇ        كـې ئۇالر قىزىل دېڭىـزدا     .  بولغان ىنكېي
 بهزىــسى ســاھابىلهرنىڭكهلــمهي، يېقىنــدا ئالالھنىــڭ يــاردىمى كېلىــدۇ دېــگهن ئۈمىــد بىــلهن، مهككىــدە قالغــان   

قىـسىم كاتتـا كىـشىلهرنىڭ ھىمايىـسى        مۇشرىكالر تهرىپىدىن نۇرغۇن زۇلۇمغا ئۇچرىغـان بولـسىمۇ، بهزىـسى  بىـر              
  . قالغان ئىدىقۇتۇلۇپبىلهن 

  ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ مۇسۇلمان بولۇشى

 بىرىنچــى قېتىملىــق ھىجرىتىــدىن كېــيىن، مهكــكه ئهرەبلىرىنىــڭ كاتتىلىرىــدىن  الرنىڭ ھهبهشىــستانغانلمامۇســۇ
ۇشـتىن ئىلگىـرى ئىـسالم دىنىغـا        ئـۇ زات مۇسـۇلمان بول     . بولغان ھهزرىتى ئـۆمهر ئىـسالم بىـلهن مۇشـهررەپ بولـدى           

ھهبهشىـستانغا  . قاتتىق ئۆچ بولۇپ، مۇسۇلمانالرغا بولغـان مۇئامىلىـسى ئىنتـايىن يىرىـك، قوپـال بىـر كىـشى ئىـدى                
مهن سـهپهر ھـازىرلىقىنى پۈتتـۈرۈپ، تـۆگىگه مىـنىش ئالدىـدا تۇرغىنىمـدا                «: ھىجرەت قىلغان لهيـال مۇنـداق دەيـدۇ       
  :شۇ ئهسنادا ھهزرىتى ئۆمهر ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ. بولۇۋاتاتتىل يولدىشىم بىر ئىش بىلهن مهشغۇ

  . سهپهر نهگه؟ ــ  دېدى! ــ ئى ئابدۇلالھنىڭ ئانىسى
ــ بىزگه كـۆپ ئهزىـيهت قىلـدىڭالر، زۇلـۇم ھهددىـدىن ئاشـتى، دىنىمىزنـى تۇتۇشـقا يـول قويمىـدىڭالر، شۇڭالشـقا                        

  .دېدىم ر يهرگه كېتىشكه مهجبۇر بولدۇق،زۇلۇم كۆرمهيدىغان بى
 كېيىن بـۇ ۋەقهنـى  . مهن ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ بۇ سۆزىنى ئاڭالپ ھهيران قالدىم      .  دېدى ئۇ  !ــ ئالالھ ئاق يول بهرسۇن    

 بۇنداق سۆزلهرنى ئېيتىپ يـۈرمه، ئـۆمهرنى مۇسـۇلمان بولىـدۇ دەپ ئۈمىـد قىلغىلـى            يولدىشىمغا سۆزلهپ بهرسهم، ئۇ   
  .دىې د،بولمايدۇ

. ڭهش ئېلىـــپ بارىـــدىغان ئهرقهمنىـــڭ ھويلىـــسىدا مۇســـۇلمان بولغـــان ئىـــدىھهزرىتـــى ئـــۆمهر مۇســـۇلمانالر كـــې
دېگهنــدەك ئــۇ زات مۇســۇلمان بولــدى ۋە ئىــسالم . پهيغهمبىرىمىــز ئــۇ زاتنىــڭ مۇســۇلمان بولۇشــىنى ئۈمىــد قىالتتــى

ــر قهدەر       ــلهن بى ــى بى ــۇلمان بولۇش ــڭ مۇس ــۇ زاتنى ــى ب ــازادىلىككهئهھل ــكارا   ئ ــدە ئاش ــازلىرىنى كهبى ــى ۋە نام  چىقت
ھـېچكىم كهبىـدە ئوچـۇق ـ ئاشـكارا      . ئۇ زامانغا قهدەر ھهممه كىشى مهخپى نامـاز ئوقـۇيتتى  . ئوقۇيااليدىغان بولدى
ــايىن غهزەپلىنىــپ، ئــاچچىقى    . نامــاز ئوقۇيالمــايتتى مۇشــرىكالر ھهزرىتــى ئۆمهرنىــڭ مۇســۇلمان بولغانلىقىغــا ئىنت

 شـۇ چاغـدا بـۇ ۋەقهنـى ئاڭلىغـان ئـاس ئىبنـى ۋائىـل                 دەل. ھهتتا ئۇنى ئۆلتۈرۈش نىيىتى بىلهن قورشىۋالدى     . كهلدى
شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇالر ئـۆز مهقـسهتلىرىگه          . ئهسسهھمى ھهزرىتى ئۆمهرنى ئۆز ھىمايىـسىگه ئالغـانلىقىنى ئۇقتـۇردى         

  .يېتهلمىدى

  ھهبهشىستانغا ھىجرەت قىلغان مۇسۇلمانالرنىڭ قايتىشى

ــستانغا     ــۇلمانالر ھهبهشى ــان مۇس ــرەت قىلغ ــستانغا ھىج ــيىن،    ھهبهشى ــدىن كې ــاي بولغان ــۈچ ئ ــپ، ئ مهكــكه «بېرى
. دېــگهن خهۋەر تارقىلىــدۇ » مۇشــرىكلىرى پهيغهمبىرىمىــز ۋە ئۇنىــڭ ســاھابىلىرىغا زۇلــۇم قىلمايــدىغان بوپتــۇ      

ــارەك پهيغهمبىـــرى ۋە دىنـــداش دوســـت ـ          ــدىغان مۇبـ ــز كۆرىـ ــى، جېنىـــدىن ۋە مېلىـــدىن ئهزىـ ــۇقهددەس ۋەتىنـ مـ
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 قارىمـاي   نـېمىگه  ھـېچ  مۇھـاجىرلىرى بـۇنى ئـاڭالپ،        ھهبهشىـستان  ىنىۋاتقـان پۇچىلبۇرادەرلىرىنىڭ ئوتىدا كۆيـۈپ،     
ــى   ــا چىقت ــاراپ يولغ ــگه ق ــشاي دېگه  . مهككى ــۇكهررەمهگه يېقىنلى ــۇالر مهكــكه م ــوغرا  ئ ــدە، مهزكــۇر خهۋەرنىــڭ ت  ن

. ئهمهسلىكىنى بىلىپ، بىر قىسمى ئارقىسىغا يېنىـپ كېتىـپ، يهنه بىـر قىـسمى يوشـۇرۇن ھالـدا مهككىـگه كىرىـدۇ                     
 ھهبهشىــستان، مانــا بــۇ . ىــگه ئاشــكارا كىرىــدۇ  هنه بىــر قىــسمى ئــۇرۇق ـ تۇغقانلىرىنىــڭ ھىمايىــسىدە مهكك        ي

  .دۇربىىڭ مهككىگه قايتىپ كېلىشىنىڭ سهۋەمۇھاجىرلىرىن
نى پهيغهمبىرىمىزنىـڭ نهجىـم سۈرىـسى نازىـل         سـهۋەبى ئهمما بهزى تـارىخچىالر مۇھاجىرالرنىـڭ مهككىـگه قـايتىش           

ــۇر ســ   ــدا، مهزك ــۇ «:  ۈرىدىكىبولغان ــپ بېقىڭالرچ ـــالر    !  ئېيتى ــان ماناتــ ــسى بولغ ــۇززا ۋە ئۈچىنچى ــالالھ (الت، ئ ئ
بـۇ بـۇتالر ئۇلـۇغ، يـاش،     « دېگهن ئايهتكه شهيتاننىڭ قوشۇپ قويۇشى بىـلهن » ) كۈچ ـ قۇۋۋەتكه ئىگىمۇ؟ تائاالدەك

دەپ » ھهرقاچـان ئۈمىـد قىلىنىـدۇ     ، ئۇالرنىـڭ شـاپائىتى      )يـاكى كاتتـا ئۇلـۇغ پهرىـشتىلهردۇر        (مهبۇدالردۇرچىرايلىق  
ــۈن،    ــانلىقى ئۈچ ــۇپ ئوقۇغ ــۇرەيش«قوش ــۇ    ق ــان كهلتۈرۈپت ــپ، ئىم ــهجدە قىلى ــرىكلىرى س ــۆزلهر  » مۇش ــگهن س  دې

 بـۇ رىـۋايهت ئهقلىـي ۋە نهقلىـي          .لىـدۇ ككىـگه قايتىـپ كهلـگهن دېيى      شۇنىڭ بىلهن ئـۇالر مه    . مۇھاجىرالرغا يهتكهن 
ڭغا ئوخشاش رىـۋايهتلهر گهرچه بهزى تهپـسىر كىتابلىرىـدا ۋە تـارىخ             چۈنكى بۇنى .  رىۋايهتتۇر پاسىدجهھهتلهردىن  

بهتلىرىدە زىكىر قىلىنغان بولسىمۇ، لېكىن بۇ رىۋايهتلهر رىـۋايهت ئـۆلچىمىگه ئۇيغـۇن بولمىغـان، ئهقىلـگه زىـت،                   
انـدىن  چۈنكى پهيغهمبىرىمىزنىڭ قۇرئان كهرىمگه شهيتاننىڭ قوشـۇپ قويۇشـى بىـلهن، قۇرئ           . ئاساسسىز رىۋايهتتۇر 

بولمىغــان، بهلكــى ئىــسالم دىنىنىــڭ ئاساســىغا تامــامهن زىــت بولغــان نهرســىلهرنى قوشــۇپ ئوقۇشــى دۇرۇس ئىــش    
ــدىغان     ــدىن كېلى ــالالھ تهرىپى ــسا، ئ ــدىغان بول ــدىنبولى ــدىن    ۋەھيى ــالالھ تهرىپى ــڭ ئ ــۈپ، ئۇنى ــشهنچ كۆتۈرۈل  ئى

 ھهبهشىـستان ىنى رىـۋايهت قىلغـۇچىالر      قوغدىلىدىغانلىقى يوقاپ كهتمهمدۇ؟ شۇنىڭدەك مهزكۇر غهرانىق قىسسىـس       
 بولغــانلىقىنى ۋە نهجىــم سۈرىــسىنىڭ رامىــزان ئېيىــدامۇھاجىرلىرىنىــڭ ھىجرىتــى رەجهپ ئېيىــدا، قايتىــشى شــهۋۋال 

 بىــر ئــاي ئارىــسىدائېيىــدا نازىــل بولغــانلىقىنى، مهزكــۇر ســۈرە بىــلهن مۇھاجىرالرنىــڭ مهككىــگه قايتىــپ كــېلىش 
 ئاساسسىز ئىكهنلىكـى كۆرۈنـۈپ      رىۋايهتنىڭمۇئويالپ باقىدىغان بولساق، بۇ     . قىلىدۇمۇددەت ئۆتكهنلىكىنى بايان    

 ئاالقىلىـشىش ئۈسـكۈنىلىرى     ،ۋاسـىتىلىرى  قاتنـاش     تېـز ماڭىـدىغان    كۈنىمىزدىكىدەكچۈنكى ئۇ زامانالردا    . تۇرىدۇ
نــى ئــاڭالپ، ســهپهر  تــۇرۇپ، مهككىــدىكى خهۋەرھهبهشىــستاندابولمىــسا ئــۇالر قانــداقمۇ بىــر ئــاي مــۇددەت ئىچىــدە 

نا بۇنىڭدىن بۇ رىۋايهتنىڭ ئهقلىـي پاسـسىپلىقى مهلـۇم بولـۇپ            ماقىلىپ مهككىگه كېلىپ بوالاليدۇ؟     تهييارلىقىنى  
ــدۇتۇ ــتىن  . رى ــي تهرەپ ــا نهقلى ــسهكپاســسىپلىقىغائهمم ــاز ئۆزىنىــڭ  :  كهل ــازى ئىي ــدا  » شــىپا«ق ــسىملىك كىتابى ئى
كىـشىنىڭ مهزكـۇر    ھېچقانـداق   . ى رىـۋايهت قىلمىـدى    چبىر كىـش  غهرانىق ھهدىسىنى ساغالم ھهدىس ئهھلىدىن ھې     «

شــۇنداقال، بــۇ رىۋايهتنىــڭ ســۆز  . دەيــدۇ»  بولىــدىغان بىــر تهرىپىنــى بايــان قىلغىنــى يــوق ئاساســالنغىلىھهدىــسكه 
چۈنكى مهزكۇر نهجىم سۈرىسى باشـتا بـۇتالرنى ئهيىـبلهپ سـۆكىدىغان            .  ئۇيغۇن ئهمهس  مهنتىقىگهقۇرۇلمىلىرىمۇ  

ــسىز بولغــان       تۇرســا، ئ ــلهردە مىسلى ــادە جهھهت ــا، ســۆز ۋە ئىپ ــدۇ؟ ئهجهب ــۇتالرنى ســۈپهتلهپ ماختام ــۇ ب ــدىنال ئ ارقى
ــۇنى پهرق   ــاھابىلىرى ئـ ــز ۋە ئۇنىـــڭ سـ ــمۇپهيغهمبىرىمىـ ــى، قىبلىنىـــڭ  پهرزەن؟ ئهتمهسـ ـــۇ دەيلـ ــۇنداق بولغانمـ  شـ

 تارقاتمىغــان پىتــنه ـ      مۇقهددەســتىن كهبىــگه ئــۆزگهرتىلگىنىگه قۇرئــان ھهققىــدە دېمىــگهن ســۆزلىرى،      بهيتۇل
پاساتلىرى قالمىغان مۇناپىقالر، مۇشرىكالر بۇنىڭدەك چوڭ بىر ھادىسىنى تاپقاندا، شۇنى ھۆججهت قىلىـپ تـۇرۇپ               
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ــۆزى ئهمهس  « ــڭ س ــان ئالالھنى ــاغهدەپ » قۇرئ ــدىمۇ    ۋغ ــدى دېگهن ــېچ قىلمى ــاپ، ھ ــۇھهممهد « قوزغ ــى م ــهن ! ئ س
ــۆزۈڭنىڭ  ــدەئاسـ ــبلهپ  ۋۋىلىـ ــۇتلىرىمىزنى ئهيىـ ــس بـ ــسهن   هنسۆكىـ ــۈپهتلهپ ماختايـ ــۇنى سـ ــدا ئـ دەپ » ، ئاخىرىـ

شـۇنداقال،  . ئهمهلىيهتته بۇالرنىڭ ھېچقايسىنىڭ يۈز بهرگىنى يـوق      . پهيغهمبىرىمىزگه ھۆججهت كهلتۈرگهن بوالتتى   
ــشىدا   ــسىنىڭ بې ــم سۈرى ــۇ  «:مهزكــۇر نهجى ــۇھهممهد ئهلهيهىســساالم (ئ ــى م ــويىچه      ) يهن ــشى ب ــسى ـ خاھى ــۆز نهپ ئ

  ، ئۇ قانداقمۇ قۇرئانغا شهيتاننىڭ سۆزىنى قوشۇپ ئوقۇسۇن؟تۇرۇقلۇقهت زىكىر قىلىنغان دېگهن ئاي» سۆزلىمهيدۇ
ــئۇدنىڭ    ــى مهس ــدۇلالھ ئىبن ــر      «ئاب ــدىكى بى ــدا ئهتراپى ــهجدە قىلغان ــۇپ، س ــسىنى ئوق ــم سۈرى ــز نهجى پهيغهمبىرىمى

 پېشانىـسىگه ى ئـۇ كىـشى ئـۈچ دانه ئۇشـشاق تاشـنى ئېلىـپ، ئـۇن             . كىشىدىن باشقا پۈتۈن كىشىلهر سـهجدە قىلـدى       
» كېيىن مهن ئۇ كىشىنىڭ كاپىرلىق ھالىتىدە ئۆلگهنلىكىنى كـۆردۈم        .  دېدى ›ماڭا بۇ كۇپايه قىلىدۇ   ‹: تهگكۈزۈپ

 نهجىـم سۈرىـسىنى ئوقـۇپ، سـهجدە         پهيغهمبىرىمىـز «دېگهن مهزمۇندىكى ھهدىسنى ۋە ئابدۇلالھ ئىبنـى ئابباسـنىڭ          
دېـگهن ھهدىـسىنى   » الر، جىنالرنىـڭ ھهممىـسى سـهجدە قىلـدى    لغاندا ئۇنىڭ ئهتراپىدىكى مۇسۇلمانالر، مۇشـرىك  قى

پهيغهمبىرىمىــز نهجىــم سۈرىــسىگه شــهيتاننىڭ ســۆزىنى «بــۇ ئىككــى ھهدىــستىن . ئىمــام بۇخــارى رىــۋايهت قىلىــدۇ
چـۈنكى بـۇ    .  چىقمايدۇ مهنهدېگهن  » قوشۇپ ئوقۇغانلىقى ئۈچۈن مۇشرىكالر شۇنىڭغا رازى بولۇپ، سهجدە قىلغان        

سى پهيغهمبىرىمىــز نهجىــم سۈرىــسىنى ئوقــۇپ، ئهتراپىــدىكى مۇســۇلمانالر بىــلهن بىــرگه ســهجدە  ھهدىــسنىڭ مهنىــ
بىزمــۇ .  پهرۋەردىگــارىنى ئۇلــۇغالپ ســهجدە قىلــدى   ھهمراھلىــرىمــۇھهممهد ۋە ئۇنىــڭ  «قىلغانــدا، مۇشــرىكالر  

ــۇدلىرىمىزنى ــايمىزمۇ  مهبـ ــهجدە قىلمـ ــا سـ ــۇغالپ، ئۇالرغـ ــك بولىـــ  »  ئۇلـ ــان دېگهنلىـ ــهجدە قىلغـ بهزى . دۇدەپ سـ
داق ئهرەبــلهر بــاالغهت ۋە پاســاھهتكه تولغــان ھهرقانــ«: تهتقىقــاتچىالر مهزكــۇر ئىككــى ھهدىــسنى تهپــسىر قىلىــپ

مهزكـۇر سـۈرىمۇ بـاالغهت ۋە       . نى ئاڭلىسا ئاپىرىن ئوقۇپ سهجدە قىالتتى     ىرشېئىر ياكى ئهدەبىي ياكى  نۇتۇق سۆزلى      
ــۈ     ــانلىقى ئۈچ ــدە بولغ ــسهك دەرىجى ــايهت يۈك ــاھهتته غ ــپ    پاس ــهجدە قىلى ــالماي س ــاجىنىنى باس ــرىكالر ھاي ن، مۇش

 بۇخارىدا زىكىر قىلىنغان مهزكۇر ئىككى ھهدىـس ھېچبىـر تهرەپـتىن    . دەيدۇ».تاشلىغان بولۇشى ئېهتىمالغا يېقىن 
ــدۇ    ــتلىقىغا دااللهت قىلماي ــسىنىڭ راس ــق قىسسى ــا، . غهرانى ــۇرۇل«ئهمم ــڭ   » قىنهين ــڭ مۇئهللىپىنى ــگهن كىتابنى دې

ــدۇلالھ ئى« ــستىكى   بئاب ــى مهســئۇدنىڭ مهزكــۇر ھهدى ــدى  ‹ن ــادەم ســهجدە قىلمى ــر ئ ــڭ  . بى ــۇ ئادەمنى ــيىن مهن ئ كې
ېــيىن  دېــگهن ســۆزى ئــۇ ئادەمنىــڭ بــۇرۇن مۇســۇلمان بولــۇپ، ك›الىتىــدە ئۆلتــۈرۈلگهنلىكىنى كــۆردۈمكــاپىرلىق ھ

چـۈنكى  . كېـرەك سا  دېگهن سۆزى خاتا بولـ    »  يېقىن مهناغاە ئۆلتۈرۈلگهن دېگهن    ىدتدىندىن يېنىپ، كاپىرلىق ھالى   
مهن ئـۇ ئادەمنىـڭ كـاپىرلىق       «ا   ئابـدۇلالھ ئىبنـى مهسـئۇدتىن رىـۋايهت قىلىنغـان ھهدىـسنىڭ ئاخىرىـد              بۇخارىدىكى
مانـا بـۇ سـۆزدىن     . دېـگهن سـۆزى بـار     »  ئىـدى  خهلهپە ئۆلتۈرۈلگهنلىكىنى كۆردۈم، ئۇ ئادەم ئۇمهييه ئىبنى        ھالىتىد

 ئىكهنلىكـى كۆرۈنـۈپ   خهلهپ قويغان كىـشىنىڭ ئـۇمهييه ئىبنـى       پتهگكۈزۈ پېشانىسىگهسهجدە قىلماي، تاشالرنى    
چــۈنكى .  بولمايــدۇدېيىــشكهشــۇڭا كــاپىرلىق ھالىتىــدە ئۆلتــۈرۈلگهن كىــشىنى بــۇرۇن مۇســۇلمان ئىــدى  . تۇرىــدۇ

 مهنهشــۇنىڭ ئۈچــۈن ئىبنــى مهســئۇدنىڭ ھهدىــسىگه بۇنــداق   .  ئهســال مۇســۇلمان بولمىغــان خهلهپئــۇمهييه ئىبنــى 
  . ھالبۇكى ھهر ئىككى ھهدىس ئهينى ۋەقهنى ئاڭلىتىدۇ. ابباسنىڭ ھهدىسىگه زىت كېلىدۇبېرىش ئىبنى ئ

  مۇشرىكالرنىڭ بهنى ھاشىم بىلهن مۇئامىله قىلماسلىق ھهققىدە ئېالن چىقىرىپ كهبىنىڭ ئىشىكىگه ئاسقانلىقى
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ــرىكلىرىنىڭ پهيغهمبىرىمىـــزگه ۋە ئۇنىـــڭ ســـاھابىلىرىگه قىلمىغـــان     قولالنمىغـــان ،ئـــۆچمهنلىكىمهكـــكه مۇشـ
ئهكسىچه مۇسـۇلمانالر   . بوشىتالمىدىسىياسىتى قالمىغان بولسىمۇ، ئۇالر يهنىال مۇسۇلمانالرنىڭ ئىرادىسىنى قىلچه         

. كۈنــدىن ـ كــۈنگه كۈچىيىــپ، مۇشــرىكالرغا پــات يېقىنــدا زور تهھــدىت بولــۇش باســقۇچىغا كىرىــشكه باشــلىدى   
غىلىـپ مهسلىههتلىـشىپ،    اتتىلىرى ئـۆز ئـارا بىـر يهرگه يى         ك  مۇشرىكلىرىنىڭ قۇرەيش چۆچۈگهنبۇنىڭدىن قاتتىق   

ئـۇالردىن قىـز    . مىزھاشىم ۋە ئابدۇلمۇتهللىپ ئهۋالدلىرى بىلهن ھېچبىر جهھهتته مۇئامىله قىلماي        «:  ئۇالر ئاخىرىدا
  . چىقارغان بۇ قارارنامىنى كهبىنىڭ ئىشىكىگه ئېسىپ قويدىدەپ قارار چىقىرىپ،» . قىز بهرمهيمىزئېلىپ،
 مۇشـرىكلىرى ھاشـىم ۋە ئابـدۇلمۇتهللىپ ئوغـۇللىرى پهيغهمبىرىمىزنـى يـالغۇز              قـۇرەيش كۇر قارارنامه بـويىچه     مهز

 ئهۋالدىـدىن ئىككـى     مهننـاف  ئابـدۇ بۇ سهۋەبتىن   .  ئاستىغا ئالىدۇ  ئېمبارگوتاشالپ قويمىغانلىقى ئۈچۈن، ئۇالرنىمۇ     
 قۇرەيـشلهردىن ن بولسۇن، مهيلى مۇشـرىك بولـسۇن،        مهيلى مۇسۇلما ) يهنى ھاشىم ۋە مۇتهللىپ ئهۋالدلىرى    (ئهۋالد  

ئۇالرنىـڭ بـۇ   . دەپ زىكىـر قىلىنىـدۇ  » ئهبـى يۇسـۇف ئـايمىقى   «بـۇ ئايمـاق   . ئايرىلىپ، ئهبۇ تالىپ ئايمىقىغا كىـردى     
، مـۇھهررەم ئېيىنىـڭ بېـشىدا بولغــان    ىلـدىن كېـيىن  ئايماققـا قېتىلىـشى پهيغهمبىرىمىـز پهيغهمـبهر بولـۇپ، يهتــته ي     

ئهممــا ئــۇ بــۇ ئايماققــا قېتىلمــاي، ئهكــسىچه ئۇالرغــا قــاتتىق    .  ھاشــىم ئوغۇللىرىــدىن ئىــدى لهھهبئهبــۇ . ئىــدى
ئهبۇ تالىپ ئايمىقىغا قېتىلغـان ھاشـىم ئهۋالدلىرىنىـڭ         . دۈشمهنلىك قىلىپ، مۇشرىكالرنى ئۇالرغا قارشى قوزغايتتى     

گهتكىلى هققهتلىرىنى تهسـۋىرلهپ تـۈ  تقـان مۇشـ  ئۇالرنىـڭ تار . تارتمىغان مۇشهققهت، كۆرمىگهن ئهزىيىتى قالمىدى    
ــدۇ ــنهزە      . بولماي ــىدىن قهتئىي ــن بولۇش ــشىنىڭ قهيهردى ــداق كى ــقا ھهرقان ــار يهرگه باش ــۇالر ب ــشىگهئ ــول ر، كىرى  ي
بـۇ سـهۋەبتىن پهيغهمبىرىمىـز      . ئۇالرنىڭمۇ باشقا ھهرقانـداق بىـر يهرگه چىقىـشى چهكلهنـگهن ئىـدى            . قويۇلمايتتى

ئاچـارچىلىق شـۇ دەرىجىـگه      . ا ئۆز دىيارى خـۇددى بىـر تـۈرمىگه ئايالنغـان ئىـدى            باشلىق پۈتۈن ھاشىم ئهۋالدلىرىغ   
ــكهن ــدىيهت ــايتتى         ئى ــاپقىلى بولم ــۇ ت ــۆپ يىلتىزلىرىنىم ــوت ـ چ ــاكى ئ ــاقلىرى ي ــپ  . كى، دەرەخ  يوپۇرم ــۇ تالى ئهب

ۇمـشىتىپ،  باشقا ئهرەب قهبىلىلىرىنىـڭ كاتتىلىرىنىـڭ قهلبىنـى ي        « مۇناسىۋىتىنى ئۈزگهندىن كېيىن     قۇرەيشلهردىن
دېـگهن ئۈمىـد بىـلهن،      »  ئهمهلدىن قېلىشىغا يـاردىمى تېگىـپ قـاالرمىكىن        قارارنامىنىڭ قاراتسام، مهزكۇر    ئۆزۈمگه

 قهســىدىلهر ئۇالرغــا تهســىر هنــدەك ئهبــۇ تالىــپ ئوقۇغــان شــېئىر،دېگ. تهســىرلىك شــېئىر ۋە قهســىدىلهرنى ئوقــۇيتتى
ىڭ تارتىۋاتقان مۇشهققهتلىرىگه نـارازىلىق بىلـدۈرۈپ، مهزكـۇر         شۇنىڭ بىلهن ئۇالر ئهبۇ تالىپ ئايمىقىن     . كۆرسهتتى

ۆپ  ئهمهلـدىن قېلىـشىغا ئهڭ كـ   قارارنامىنىـڭ ئهرەب كاتتىلىرىنىـڭ ئىچىـدىن بـۇ    . قارارنامىنى ئهمهلدىن قالـدۇردى  
 تهربـۇخ  ئهبـۇل ، ئهدا ئىبنى ئهمرى، زۇھهير ئىبنى ئهبى ئـۇمهييه، مـۇتئىم ئىبنـى       ھىشام تىرىشچانلىق كۆرسهتكهنلهر 

 ئىبنــى ئهمرىنىــڭ يېتهكچىلىكىــدە ھىــشامئــۇالر .  ئىبنــى ئهســۋەد قاتــارلىق كىــشىلهر ئىــدى هرەبىــئ، ھىــشامئىبنــى 
 ئىبنى ئهمرىنىڭ ھاشـىم     ھىشام.  ئېسىلغان ئېالننى يىرتىپ تاشلىغان ئىدى     ئىشىكىگه، كهبىنىڭ   بۇزۇپقارارنامىنى  

 ئهمهلـدىن قېلىـشىغا كـۆپ تىرىـشچانلىق     ارنامىنىـڭ قارشۇڭالشـقا ئـۇ بـۇ       . بىلهن يـېقىن تۇغقـانچىلىقى بـار ئىـدى        
 بېـسىمى ئاسـتىدا قېلىـپ، ئاچارچىلىققـا         لهرنىڭقۇرەيـش ھاشىمالر ئهبـۇ تـالىپالر بىـلهن بىـرگه          . كۆرسهتكهن ئىدى 

 تۈلــۈكلهرنى مۇشــرىكلىرىدىن يوشــۇرۇن ھالــدا تــۆگىلهرگه بۇغــداي قاتــارلىق ئــوزۇق ـ     قــۇرەيشدۇچ كهلگهنــدە، 
ــا يهت  ــپ، ئۇالرغ ــدى ئارتى ــۈزۈپ بهرگهن ئى ــڭ  . ك ــز كهبىنى ــشىكىگهپهيغهمبىرىمى ــدىن   ئى ــېالن ئهمهل ــسىلغان ئ  ئې
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 تـۈگهتكهنلىكىنى  بۇرۇن، ئۇنىڭدىكى ئالالھنىڭ ئىـسمىدىن باشقىـسىنىڭ ھهممىـسىنى قـۇرت يهپ              قالدۇرۇلۇشتىن
  .ندەك چىققانسه، پهيغهمبىرىمىز دېگهمۇشرىكالر تهكشۈرۈپ كۆر. ئېيتقان

   ھىجرەت قىلىشىبهشىستانغا ئىككىنچى قېتىمڭ ھهساھابه كىرامالرنى

 سـاھابىلهرنى مۇشرىكالر مۇسۇلمانالر بىلهن مۇئامىله قىلىشنى چهكلىگهندىن كېـيىن، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم             
بىـر   جهمئىـي  نهپهر ئايـال بولـۇپ،       19 نهپهر ئهر،    83شۇنىڭ بىـلهن    . بۇيرۇدىيهنه ھهبهشىستانغا ھىجرەت قىلىشقا     

مهككىـدە پهيغهمبىرىمىـز بىـلهن      . دەم ئىككىنچى قېـتىم  ھهبهشىـستانغا ھىجـرەت قىلىـپ بـاردى             ئا كەيۈز ئىككىد 
 ۋە ئۇنىــڭ ئــۇرۇق ـ تۇغقانلىرىــدىن بىــر نهچــچه    هلئهشــئهرىمۇس ئهبــۇ يهمهنلىــك.  قالــدىهســاھاببىــرگه ئــازغىنه 

. ېلـى كۆپىيىـپ قالـدى    مۇسۇلمانالر خ  ھهبهشىستانداشۇنداق قىلىپ   . ىەت قىلىپ كهتت  كىشىمۇ ھهبهشىستانغا ھىجر  
بىـر مــۇددەت ئۆتكهنـدىن كېــيىن، ئۇالرنىـڭ بهزىــسى ئهزىـز ۋەتىنــى، سـۆيۈملۈك ئــۇرۇق ـ تۇغقانلىرىغــا تارتىــشىپ        

ــدى   ــپ كهل ــگه قايتى ــنىگه       . مهككى ــاڭالپ مهدى ــانلىقىنى ئ ــرەت قىلغ ــنىگه ھىج ــڭ مهدى ــسى پهيغهمبىرىمىزنى بهزى
 ھهبهشىــستان. تىــپ كهلگهنلهرمــۇ بولــسا كېــرەك   بۇنىڭــدىن باشــقا بىــردىن، ئىككىــدىن بولــۇپ قاي    . كهلــدى

 پهتهــىهتتىنچــى يىلــى خهيــبهر  يھىجرىيىنىــڭ ،ھهممىــدىن كېــيىن قايتىــپ كهلگهنلىــرىئىچىــدە مۇھاجىرلىرىنىــڭ 
  .قىلىنغاندا، جهئپهر ئىبنى ئهبى تالىپنىڭ يېتهكچىلىكىدە قايتىپ كهلدى

پ، بىـر ئادىـل پادىـشاھنىڭ ھىمايىـسىدە كهڭ ـ      مۇشـرىكالر مۇسـۇلمانالرنىڭ ھهبهشىـستانغا ھىجـرەت قىلىـپ بېرىـ      
ــادە ــاپ، ئۆزلىرىنىــ  ،كۇش ــاتىرجهم ياش ــان خهلق  خ ــى ئهرەب بولمىغ ــپ   ڭ دىنىن ــۇ كۈچىيى ــپ، تېخىم ــۇ تارقىتى لهرگىم

كېتىشىدىن قورقسا، يهنه بىر تهرەپتىن ئۇالرنىڭ بىر ياقـا يۇرتتـا ئهركىـن ـ ئـازادە ياشـاۋاتقانلىقىغا چىـدىماي، ئـۆز         
 مۇھاجىرالرنى قـايتۇرۇپ كـېلىش ئۈچـۈن نۇرغـۇن سـوۋغا ـ سـاالم        ھهبهشىستاندىكىهش ئۆتكۈزۈپ، ئارىلىرىدا كېڭ

ىـپ  ئـۇالر ھهبهشىـستانغا بېر    .  ئهۋەتتـى  نهجاشـىغا  ۋەلىـدلهرنى  ئاس ۋە ئهممار ئىبنـى       ئىبنى بىلهن ئهمر    ھهدىيىلهرۋە  
ملىرىنى تهقـدىم قىلىـپ، ئـۇالردىن     بىلهن كۆرۈشـۈپ، ئېلىـپ كهلـگهن سـوۋغا ـ سـاال      ۋۇزەرالىرى ۋەزىر ـ  نهجاشىنىڭ
ئهممـا نهجاشـى ئۇالرنىـڭ سـۆزلىرىگه قـۇالق          .  كېلىش مهقسىتىنى يهتكۈزۈشنى تهلهپ قىلـدى      ئۆزلىرىنىڭ نهجاشىغا

  .سالمىغانلىقى ئۈچۈن، مهقسىتىگه يېتهلمهي، ئامالسىز قايتىپ كهتتى

  قايغۇ يىلى

ــدۇلمۇتهللى    ــىم ۋە ئاب ــلىق ھاش ــبهر ئهلهيهىســساالم باش ــڭ پهيغهم ــۇرەيشپ ئهۋالدلىرىنى ــپ  ق ــدىن ئايرىلى  ئايمىقى
. قېلىشى پهيغهمبىرىمىز پهيغهمبهر بولۇپ، ئون يىلدىن كېيىن، يهنـى ھىجـرەتتىن ئـۈچ يىـل بـۇرۇن بولغـان ئىـدى                    

هبـۇ تالىـپ سهكـسهن      پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئايماقتىن ئايرىلىـپ، ئـالته ئايـدىن كېـيىن شـهپقهتلىك تاغىـسى ئ               
 يىغىلىـپ  كاتتىلىرى   قۇرەيشئهبۇ تالىپ كېسهل بولۇپ يېتىپ قالغاندا، ئۇنى يوقالش ئۈچۈن          . ىلديېشىدا ۋاپات بو  

سهن بىزنىڭ ئىچىمىزدە مويسىپىت بىر كىشىـسهن، تهن ـ سـاالمهتلىكىڭ بـۇ كـۈنلهردە      «ئۇالر ئهبۇ تالىپقا . كهلدى
ىنىمىزغــا چېقىلمىــسۇن،  ئــۇ بىزنىــڭ د . ئــانچه ياخــشى ئهمهس، مــۇھهممهد بىــلهن بىزنــى ياراشــتۇرۇپ قــويغىن      
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ئهبــــۇ تالىــــپ . دېيىــــشتى» ئارىالشمىــــساق ئۇنىــــڭ ئىــــشىغا ، بىزمــــۇسۆكمىــــسۇنزنــــى ئهيىــــبلهپ ئىالھلىرىمى
. بولىــدۇ، بــۇ ياخــشى ئىــش «: پهيغهمبىرىمىــز. پهيغهمبىرىمىزنــى يېنىغــا چاقىرىــپ، ئۇالرنىــڭ تهلىپىنــى يهتكــۈزدى 

كهلىمىــسىنى ئېيتىــشى،  »ال اَلـَه اال اهللاُ «چـۈن، ئۇالرنىــڭ   لـېكىن ئــۇالر بىـلهن بىزنىــڭ ئارىمىزنىـڭ ياخشىلىنىــشى ئۈ   
ئۇنىڭـدىن باشـقا مهن ئـۇالردىن ھېچنهرسـه         . بىرال ئالالھتىن باشقا ھېچبىـر نهرسـىگه ئىبـادەت قىلماسـلىقى الزىـم            

 ئۈمىـد بولـۇپ قايتىـپ       نـا  مۇشـرىكلىرى    قـۇرەيش پهيغهمبىرىمىزنىڭ جاۋابىنى ئاڭلىغان    . دېدى» تهلهپ قىلمايمهن 
  .تىشتىكې

ئهبۇ تالىپ پهيغهمبىرىمىزنىڭ پهيغهمبهرلىكىنـى ئىنكـار قىلمىـسىمۇ، لـېكىن ئىمـان ئېيتىـپ مۇسـۇلمان بولمىغـان                   
ھهتتا ھاياتىنىڭ ئاخىرىـدا  ئۇنىڭغـا يـالۋۇرۇپ     . پهيغهمبىرىمىز ئۇنى بىر نهچچه قېتىم ئىمانغا دەۋەت قىلدى       . ئىدى

مهنـدىن كېـيىن ئهۋالدلىرىمنـى كىـشىلهر        «: ان بولـسىمۇ، ئـۇ    تۇرۇپ، شاھادەت كهلىمىـسىنى ئېيتىـشنى تهلهپ قىلغـ        
. دەپ ئىمـان ئېيتقىلـى ئۇنىمىـدى   » ئاتاڭالر، ئاتـا ـ بوۋىلىرىنىـڭ دىنىـدىن چىققـان دەپ ئهيىبلىـشىدىن قـورقىمهن       

. پهيغهمبىرىمىز ئۆز تاغىسى ئهبۇ تالىپنىڭ ئىمان ئېيتماي ئۆلۈپ كهتكهنلىكىدىن كۆڭلى ئىنتـايىن يېـرىم بولـدى            
 خاھلىغـان ، سـهن    شۈبهىسىزكى«:  قىلىپ قهسهس سۈرىسىنىڭ   خىتابسهۋەبتىن جانابى ئالالھ پهيغهمبىرىمىزگه     بۇ  

 ـ ئـايىتىنى   56دېـگهن  »  ئادەمنى ھىدايهت قىلىـدۇ خاھلىغانئادىمىڭنى ھىدايهت قىاللمايسهن، لېكىن ئالالھ ئۆزى 
  .نازىل قىلدى

چـۈنكى ئهبـۇ تالىـپ    . اردەمچىسىدىن ئايرىلىپ قالغاندەك بولـدى پهيغهمبىرىمىز ئهبۇ تالىپ ۋاپات بولۇپ، زور بىر ي   
ئهبـۇ تالىـپ ۋاپـات      .  قىلىـشقا پېتىنالمـايتتى    سۇيىقهستھايات ۋاقتىدا مۇشرىكالر ئۇنىڭ يۈزىدىن پهيغهمبىرىمىزگه       

ىڭغـا  ھهتتـا ئۇن  . بولۇشى بىلهن ئۇالر يهنه پهيغهمبىرىمىزگه تۈرلۈك ئهزىـيهتلهر بىـلهن زورلـۇق قىلىـشقا باشـلىدى               
 نېــرى پهسكهشــلىكلهردىن ئارتىــپ قويۇشــتهك رەزىــل، نىجاســهتلهرنىتوپــا چــېچىش، نامــاز ئوقۇۋاتقانــدا ئۈســتىگه 

  .بولمىدى

  ھهزرىتى خهدىچه ئانىمىزنىڭ ۋاپات بولۇشى

ھهر جهھهتـتىن   ئـانىمىز   خهدىـچه   .  ۋاپـات بولـدى     ئـانىمىز  خهدىـچه ئهبۇ تالىپ ۋاپات بولۇپ ئۇزۇن ئۆتمهي ھهزرىتى        
ئۇنىـڭ  . ن، ئېـسىل، پهزىلهتلىـك ئايـال بولـۇپ، پهيغهمبىرىمىـزگه ھهر جهھهتـتىن زور يۆلهنچـۈك بـوالتتى                  يېتىشكه

، ئـابرۇيلۇق  قۇرەيـشلهر ئىچىـدە يـۈز ـ       ئـانىمىز خهدىـچه . غهم ـ قايغۇسىغا ئورتاق بولـۇپ، دەردىـگه دەرمـان بـوالتتى     
هيغهمبىرىمىـزگه قـاتتىق ئهزىـيهت بېرىـشتىن        جهمئىيهتتىكى ئورنى يۇقىرى ئايال بولغانلىقى ئۈچـۈن، مۇشـرىكالر پ         

. شۇڭالشقا پهيغهمبىرىمىز بۇ ئىككى كىشىدىن بىراقال ئايرىلىـپ قالغانلىقىغـا قـاتتىق قـايغۇردى             . ئۆزىنى تارتاتتى 
  .دەپ تارىخ بېتىدىن ئورۇن ئالدى» قايغۇ يىلى«شۇ سهۋەبتىن بۇ يىل 

   ئۆيلىنىشى ئانىمىزغاپهيغهمبىرىمىزنىڭ ھهزرىتى سهۋدە
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ە ئانىمىزغــا  ســهۋد قىــزى ھهزرىتــىزەمئهنىــڭن،  ۋاپــات بولغانــدىن كېــيى ئــانىمىزخهدىــچه پهيغهمبىرىمىــز ھهزرىتــى
 بىـلهن ھهبهشىـستانغا ھىجـرەت قىلغـان         سـهكران يولدىشى ئهمرىنىـڭ ئـوغلى      ئانىمىز  سهۋدە  ئۆز ۋاقتىدا   . ئۆيلهندى
ئـۇالر مهككىـگه قايتىـپ      . گه قايتىـپ كهلـگهن     بىر مۇددەت تۇرغانـدىن كېـيىن، مهككىـ        ھهبهشىستاندائۇالر  . ئىدى

 ئۇنىـڭ ئـۇرۇق ـ تۇغقـانلىرى     ئىـگه ـ چاقىـسىز قالغـان،    ئانىمىز  سهۋدە  ۋاپات بولۇپ،سهكرانتمهي كېلىپ ئۇزۇن ئۆ
 دەپ، ئـۆز  قايتۇرۇۋالمىـسۇن پهيغهمبىرىمىـز ئـۇنى ئـۇرۇق ـ تۇغقـانلىرى دىنـدىن       . تېخى مۇسۇلمان بولمىغـان ئىـدى  

دىن كېـيىن ئـۆيلهنگهن ئاياللىرىنىـڭ ھهممىـسى بىـردە ـ بىـر         ئـانىمىز خهدىـچه ئۇنىـڭ ھهزرىتـى   . ا ئالغـان نىكاھىغ
  .ھېكمهت جهھهتتىن بولغان ئىدى

  ئۆيلىنىشىئانىمىزغا  ىمىزنىڭ ھهزرىتى ئائىشهپهيغهمبىر

زرىتـى  نىڭ ۋاپاتىدىن بىر ئاي كېـيىن، پهيغهمبىرىمىـز ھهزرىتـى ئهبـۇ بهكرىنىـڭ قىـزى ھه        ئانىمىز خهدىچهھهزرىتى  
 پهيغهمبىرىمىزنىڭ قىـز ئالغـان  . دىكى قىز ئىدىۇ چاغدا ئالته ـ يهتته ياشالر ھهزرىتى ئائىشه ب. ئائىشهگه ئۆيلهندى

ئهللىك ياشقا كىرگهن بۇ زاتنىڭ يهتته ياشقا كىـرگهن بىـر كىچىـك قىزنـى               . ئايالى پهقهت مۇشۇ ئائىشه ئانىمىزدۇر    
لـېكىن، ئىرقىـي ئهھۋالـدىن،    .  بىلىنـسه كېـرەك  ئهجهبلىنهرلىـك گه پهرۋەر كىـشىلىرى  يئېلىشى بۇ ئهسىرنىڭ تهرەققى   

خۇسۇســهن بۇنــدىن ئــون تــۆت ئهســىر ئىلگىرىكــى ئهرەبلهرنىــڭ ئهھۋالىــدىن خهۋىــرى بولغــان كىــشىگه بــۇ ئىــش  
چـۈنكى ئـۇ چـاغالردا يهتـته ـ سـهككىز ياشـتىكى قىزالرنـى ئهللىـك ياشـتىكى ئهرلهرال            .  تۇيۇلمايـدۇ ئهجهبلىنهرلىـك 

ئۇ چاغدىكى قىزالرنىڭ قارىشىدا ئۇنـداق ياشـانغان   .  يهتمىش ـ سهكسهن ياشتىكى قېرىالرمۇ ئاالتتى لكى، بهئهمهس
 شـان ـ شـۆھرەتكه    تـولىراق ئـۇ زامـانالردا ياشـقا قارىماسـتىن     .  ئهمهس ئىـدى ئادەمگه تېگىش ئۇنىڭ ئۈچـۈن ئهيىـب  

تىن، بهلكى ئۆزى كىچىـك بولـسىمۇ، ئـۇنى         قىزالر ئهرلىرىنىڭ چوڭ بولغانلىقىنى نومۇس دەپ ھېسابلىماس      . قارايتتى
  .كاتتا بىر ئادەمنىڭ ئالغانلىقىنى ئۆزىگه شهرەپ دەپ بىلهتتى

 بـار كىـشىلهر پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ھهزرىتـى ئائىـشهنى             چاپلىغۇسـى ئىسالم دىنىنىڭ نۇرلۇق يـۈزىگه قـارا        
 قىلمــاقچى شــۈبههتنىــڭ پهيغهمــبهرلىكىگه  بولغــان دەپ قــاراپ، ئــۇ زاشهھۋەتپهرەســتلىكىدىنئالغــانلىقىنى ئۇنىــڭ 

ــانىمىز ئۆزىنىـــڭ پهيغهمبىرىمىـــز  . بولىـــدۇ ــداق ئهمهس، بـــۇ كىـــشىلهر ئهگهر ھهزرىتـــى ئائىـــشه ئـ ــاتلىق گهئۇنـ  يـ
قىلىنغانلىقىدىن قانچىلىك خۇرسهن بولغانلىقىنى ھهمـدە پهيغهمبىرىمىزنىـڭ نىكاھىـدا بولغانلىقىـدىن ئىنتـايىن              

 ۋە  كـۈنلىرىنى مبىرىمىزدىن كېيىن، ئۆزىنىڭ پهيغهمبىرىمىز بىلهن ئۆتكهن مهنىلىـك         پهخىرلىنىدىغانلىقىنى، پهيغه 
 ئاشـــكارا بايـــان غهمخورلـــۇقىنىئـــۇ زاتنىـــڭ ئـــۆزىگه بولغـــان ياخـــشى مۇئـــامىله ۋە كۆڭـــۈل بۆلۈشـــتىن ئىبـــارەت 

لغـانلىقىنى ۋە   قىلغانلىقىنى ھهمدە پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئايالى بولۇش بىلهن نهقهدەر روھـانىي لهززەتنىـڭ ھاسـىل بو             
دېگهن نام بىلهن مۇشهررەپ بولغـانلىقىنى تهپهككـۇر قىلىـدىغان بولـسا،            ) مۆمىنلهرنىڭ ئانىسى (مىنىن   مۆ ئۇممۇل

  . ئۇنداق سۆزلهردىن ئهلۋەتته ئۇيالغان بوالتتى
 بىـر  ئىـستېداتلىق  ۋە زېـرەك بۇنىڭدىكى يهنه بىر ھېكمهت، ھهزرىتى ئائىشه بولسا ناھـايىتى ئهقىللىـق، دانىـشمهن،              

بۇنداق بىر قىزنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قولىـدا بولغـانلىقى ئـۇ زاتـتىن ئىـسالم ئهھكـاملىرىنى                 . قىز ئىدى 
ئهڭ مــۇكهممهل شــهكىلدە ئۆگىنىــپ، ئــۆگهنگهنلىرىنى ئومــۇمى مۇســۇلمانالرغا، خۇسۇســهن مۇســۇلمان ئايالالرغــا   
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مانـا  .  خهۋەردار قىلىشتا ناھايىتى مۇھىم رول ئوينىـدى       ، نازۇك جايلىرىدىن  ئىنچىكهئۆگىتىپ، ئۇالرنى دىننىڭ ئهڭ     
. بــۇ ســهۋەبلهردىن ھهزرىتــى ئائىــشه پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا ئايــال بولۇشــقا چىــن دىلىــدىن قىزىققــان ئىــدى 

شـــۇنداقال،  . دەرۋەقه، ھهزرىتـــى ئائىـــشه ناھـــايىتى كاتتـــا ئىـــسالم ئۆلىمالىرىـــدىن بولـــۇپ يېتىـــشكهن ئىـــدى        
ــزدىن  ــدى  پهيغهمبىرىمى ــۋايهت قىل ــسنى رى ــان ھهدى ــشىدا   . نۇرغۇنلىغ ــشهنى ئېلى ــى ئائى ــڭ ھهزرىت پهيغهمبىرىمىزنى

  .بۇنىڭدىن باشقا يهنه نۇرغۇنلىغان ھېكمهتلهر بار

   ھىجرەت قىلىشىتائىپقاپهيغهمبىرىمىزنىڭ 

. ئاشـتى  چېكىـدىن  زۇلـۇمى  مۇشرىكلىرىنىڭ پهيغهمبىرىمىزگه بولغان     قۇرەيشئهبۇ تالىپ ۋاپات بولغاندىن كېيىن      
 قـــۇرەيشچـــۈنكى تائىـــپ ئهرەبلىـــرى بىـــلهن .  ھىجـــرەت قىلىـــش نىيىـــتىگه كهلـــدىتائىپقـــابـــۇ ســـهۋەبتىن ئـــۇ 

بــۇ . مۇشــرىكلىرىنىڭ ئارىــسى تــازا ياخــشى ئهمهس ئىــدى ھهم ئــۇ يهردە ئۇنىــڭ ئــۇرۇق ـ تۇغقــانلىرى بــار ئىــدى      
 زەيـد  هردىـسى تكئازالهن، ئۆزىنىـڭ    دېـگهن ئۈمىـد بىـ      »ئۇالرنىـڭ يـاردىمى تېگىـپ قـاالر       «سهۋەبتىن پهيغهمبىرىمىز   

ئۇ ۋاقىتتىكى تائىپنىڭ كـاتتىلىرى ئهمـر ئىبنـى ئـۇمهير ئىبنـى سـهقىپنىڭ       .  باردى تائىپقائىبنى ھارىس بىلهن بىرگه     
پهيغهمبىرىمىز تائىپتا ئون كـۈنچه تـۇرۇپ، مهزكـۇر كىـشىلهر           . بالىلىرى مهسئۇد ۋە ھهبىب قاتارلىق كىشىلهر ئىدى      

ئــاخىرى ئۇالرنىــڭ يــاردەم . ەم تهلهپ قىلغــان بولــسىمۇ، ھېچبىــر نهتىجىــگه ئېرىــشهلمىدى، يــاردكۆرۈشــۈپبىــلهن 
 مۇشـــرىكلىرىغا قـــۇرەيش كهلگهنلىكىنـــى تائىپقـــا كـــۆرۈپ، ئـــۇالردىن ئۆزىنىـــڭ يـــوقلىغىنىقىلىـــشىدىن ئۈمىـــد 

 كېتىـشى  تېـزرەك   رەت قىلىپ، ئۇنىـڭ تـائىپتىن  تهلىپىنىمۇئۇالر پهيغهمبىرىمىزنىڭ بۇ    . ئېيتماسلىقنى تهلهپ قىلدى  
شـۇنىڭ بىـلهن تـائىپتىكى نـادان ياشـالر توپلىنىـپ،            . ئۈچۈن، تائىپ خهلقىنى ئۇنىڭغـا قارشـى كۈشـكۈرتۈپ قويـدى          

لىرىنى ىغا ئۇنىمــاي، ئۇنىــڭ مۇبــارەك پــۇتھهتتــا زەيــد ئىبنــى ھارىــسنىڭ توســقىن . ئۇنىڭغــا تــاش ئېتىــپ قوغلىــدى
  . قاناتتى

نىڭ يېنىغا كېلىپ، بىـر تـۈپ تالنىـڭ تۈۋىـدە  بىـر ئـاز       ىغ بېئۇتبهنىڭلهن شهيبه بى ئۇالر شۇ پاراكهندىچىلىك بىلهن     
ــدى  ــۈن توختىـ ــېلىش ئۈچـ ــارام ئـ ــۇ   . ئـ ــالۋۇرۇپ، مۇنـ ــا يـ ــز ئالالھقـ ــيىن پهيغهمبىرىمىـ ــانىكېـ ــدىدۇئـ ــى «:  قىلـ ئـ

مېنىــڭ كــۈچ ـ قۇۋۋىتىمنىــڭ قالمىغــانلىقىنى، كىــشىلهرنىڭ نهزىرىــدە ئېتىبارســىز قالغــانلىقىمنى   ! پهرۋەردىگــارىم
، پهرۋەردىگارىــسهنســهن ئــاجىز ۋە بىچارىلهرنىــڭ  ! ئــى مېهــرى ـ شــهپقهتلىك رەبــبىم    . اڭا شــىكايهت قىلىــمهنســ

مېنىڭمۇ پهرۋەردىگارىمـسهن، مېنـى كىمـگه تاپشۇرىـسهن؟ سـۆزى قوپـال، يۈزسـىز كىـشىلهرگىمۇ؟ يـاكى ئىـشىمغا                     
سىال، تارتقـــان ئهزىـــيهت ۋە  بولمىـــغهزىپىـــڭ؟ ئهگهر ســـېنىڭ ماڭـــا قارشـــى دۈشـــمىنىمگىمۇئىـــگه بولۇۋالىـــدىغان 

پهيغهمبىرىمىز تال تۈۋىدە ئارام ئېلىۋاتقاندا، باغ ئىچىدە شـهيبه بىـلهن ئـۇتبه             » كۈلپهتلهرگه ھېچ پهرۋا قىلمايمهن   
 ئىسىملىك بىر قـۇلنى چاقىرىـپ،       ئهدداسئۇالر پهيغهمبىرىمىزنىڭ بۇ ھالىنى كۆرۈپ بىر ئاز دىلى ئېرىپ،          . بار ئىدى 

ِه    «: پهيغهمبىرىمىـز ئـۈزۈمنى قولىغـا ئېلىـپ       . ى بهرد تىـپ چىقارىزگه بىر ساپ ئۈزۈم     ئۇنىڭدىن پهيغهمبىرىم  ْسِم اللَّ ِب
رَِّحْيمِ   ئـۈزۈمنى ئېلىـپ كهلـگهن ھېلىقـى قـۇل پهيغهمبىرىمىزنىـڭ بـۇ سـۆزىنى           . دەپ يېيىـشكه باشـلىدى    » الرَّْحَمِن ال

: دېگهنـدە، پهيغهمبىرىمىـز ئۇنىڭـدىن     » ىبۇ يهرنىڭ ئادەملىرى بۇنـداق سـۆزنى ئېيتمـايتت        «: ئاڭالپ ھهيران قېلىپ  
دەپ جـاۋاب   »  ئهھلىـدىن بـولىمهن    نىنـو مهن ناسـارا دىنىـدا، مهن       «ئـۇ   . دەپ سورىدى » سهن نهدىـن؟ قايسى دىندا؟   «
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ــدە، » ســهن ياخــشى كىــشى يۇنــۇس ئىبنــى مهتتانىــڭ يۇرتىــدىن ئىكهنــسهن   ... ھه«پهيغهمبىرىمىــز . بهردى دېگهن
پهيغهمبىرىمىـز ئۇنىڭغـا   . دەپ سـورىدى » سـهن يۇنۇسـنى نهدىـن بىلىـسهن؟     «لىـپ   ھېلىقى ئادەم تېخىمۇ ھهيران قې    

ــايهتلهرنى     ــدە چۈشــكهن ئ ــان كهرىمــدىكى يۇنــۇس ئهلهيهىســساالم ھهققى ــايهتلهرنى . ئوقــۇدىجــاۋابهن قۇرئ ــۇ ئ ب
 پهيغهمبىرىمىـز نهخـله دېـگهن يهرگه كهلگهنـدە، ئـۇ          .  دەرھال ئىمـان ئېيتىـپ مۇسـۇلمان بولـدى         ئهدداسئاڭلىغان  

بۇ ئهسنادا ئـۇ نامـاز ئوقـۇپ، قۇرئـان ئوقۇغـان چاغلىرىـدا بىـر نهچـچه جىـنالر                    . يهردە بىر نهچچه كۈن تۇرۇپ قالدى     
 ـ ئـايىتىگىچه شـۇ ھهقـته     32 ـ ئايىتىدىن  29كېلىپ، قۇرئان ئاڭالپ مۇسۇلمان بولغانلىقى ۋە ئهھقاف سۈرىسىنىڭ 

ن سۈرىـسىدە پهيغهمبىرىمىـز قۇرئـان ئوقۇۋاتقانـدا بىـر           بۇنىڭـدىن باشـقا جىـ     . نازىل بولغانلىقى رىـۋايهت قىلىنىـدۇ     
دېمهك، جىنالرنىڭمـۇ پهيغهمبىرىمىزنىـڭ   . نهچچه جىنالرنىڭ كېلىپ، قۇرئان ئاڭلىغانلىقى ئوچۇق زىكىر قىلىنىدۇ   

  .يېنىغا كېلىپ، قۇرئان ئاڭالپ مۇسۇلمان بولغانلىقى شهكسىز بىر ھهقىقهتتۇر

  نىڭ ھىمايىسىدە مهككىگه كىرىشىپهيغهمبىرىمىزنىڭ مۇتئهم ئىبنى ئهدىي

. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تائىپتىن قايتىپ، مهككىگه ئۇدۇل كىرمهي، ئۇنىڭغا يېقىن بىـر يهرگه كېلىـپ چۈشـتى               
بـۇ سـهۋەبتىن    . شۇڭا قاراملىق قىلىشقا بولمـايتتى    . چۈنكى ئۇ ۋاقىتتا مهككىنىڭ ۋەزىيىتى ئىنتايىن كهسكىن ئىدى       

نـى ئهدىيـدىن  ئـۆزىنى ھىمايىـسىگه ئېلىـشنى تهلهپ قىلىـپ، خـۇزائه قهبىلىـسىدىن بىـر          پهيغهمبىرىمىز مـۇتئهم ئىب   
مۇتئهم ئىبنـى ئهدىـي پهيغهمبىرىمىزنىـڭ بـۇ تهلىپىنـى قوبـۇل قىلـدى ۋە شـۇ ھامـان بـالىلىرى ۋە                       . كىشىنى ئهۋەتتى 

ىزمـۇ زەيـد ئىبنـى ھـارىس     بۇ ئهسـنادا پهيغهمبىرىم .  يىغىپ، كهبىنىڭ يېنىغا كېلىپ توپالندىتۇغقانلىرىنىئۇرۇق ـ  
مـــۇتئهم تۆگىـــسى ئۈســـتىدە تـــۇرۇپ، مهكـــكه مۇشـــرىكلىرىغا . بىـــلهن بىـــرگه كهبىنىـــڭ يېنىغـــا يېتىـــپ كهلـــدى

پهيغهمبىرىمىـز ئىككـى رەكـئهت نامـاز ئوقۇۋالغانـدىن        . پهيغهمبىرىمىزنى ئۆز ھىمايىسىگه ئالغـانلىقىنى ئۇقتـۇردى      
لىــچ ـ نهيــزە تۇتقــان ھالــدا   ى بىــلهن بىــرگه قى تۇغقــانلىركېــيىن، مــۇتئهم ئــۇنى ئــۆزى باشــالپ كهلــگهن ئــۇرۇق ـ  

  .قوغداپ، ئۆيىگىچه ئاپىرىپ قويدى
 قارارنامىـسىنىڭ ئهمهلـدىن     ئېمبـارگو  مهزكـۇر پهيغهمبىرىمىز مۇتئهم ئىبنى ئهدىينىـڭ قىلغـان بـۇ ياخـشىلىقىنى ۋە             

 ئۇرۇشـىدا ئهسـىرگه ئېلىنغـان    پهيغهمبىرىمىزنىـڭ بهدىـر   . ئۇنتۇمىـدى قېلىشىدا كۆرسهتكهن غهيرىتىنى ئـۇزۇنغىچه      
بولـسا، بـۇالرنى    مۇتئهم ئىبنى ئهدىي ھايات بولۇپ، بۇالرنى تهلهپ قىلغـان       ئهگهر«: رىكالرنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ  مۇش

 بۇنىڭـدىن مـۇتئهم ئىبنـى ئهدىينىـڭ         ،دېـمهك . دېگهن سۆزى بۇخارىدا زىكىـر قىلىنىـدۇ      » التتىمئۇنىڭغا بهرگهن بو  
  .تۇرىدۇكىشى ئىكهنلىكى چىقىپ   بىرئالىيجانابىللىق، قورقماس، ئۆز زامانىسىدا ناھايىتى ئهق

  راجغا چىقىشىپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مى

 ئۇنىــڭ ئهممـا مىـراج،  . مۇقهددەسـكه بېرىـشى  يتۇل ھهرەمـدىن به ىسـجىد مهكېچىـدە    پهيغهمبىرىمىزنىـڭ بىـر  ئىـسرا، 
 جهريـانى سـهھىه     مىراجنىـڭ ن ئىبـارەت بولـۇپ،       كۆرۈش ئۈچۈن ئاسمانغا چىقىشىدى    قۇدرەتلىرىنىئالالھنىڭ بۈيۈك   
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شۇڭالشـقا بـۇ يهردە بـۇ ھهقـته      . ھهدىسلهر ئارقىلىق، ئىـسرانىڭ جهريـانى قۇرئـان كهرىـم ئـارقىلىق سـابىت بولغـان               
  .توختىلىپ ئولتۇرمايمىز

ــ ــلهن مى  بى ــسرا بى ــاالر ئى ــسىم ئۆلىم ــدۇ     ر قى ــان قىلى ــرلىكته باي ــسىنى بى ــۆز دەپ، ئىككى ــر س ــى بى ــۇ . راجن ــا ب  ئهمم
ــار ئىككىــسىنى ــ. ڭ ئارىــسىدا پهرق ب ــسلىرىنىڭ كۆپىنچىــسىدە پهيغهمبىرىمىزنىــڭ  چــۈنكى مى  ىســجىدمهراج ھهدى

مۇقهددەســكه بارغــانلىقى زىكىــر قىلىنــسىمۇ، لــېكىن قۇرئــان كهرىمــدە ئوچــۇق بىــر نهرســه          ھهرەمــدىن بهيتۇل
  . دېيىلمىگهن

ــشىمىز الزىم  ــۇنى بىلىـ ــ    شـ ــى مىـ ــسۇن، مهيلـ ــسرا بولـ ــى ئىـ ــى، مهيلـ ــكـ ــسى  راج بولـ ــڭ ھهر ئىككىلىـ سۇن، ئۇالرنىـ
پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئويغاق ھالىتىدە بولغانمۇ؟ ياكى ئۇيقۇدىكى ھالىتىـدە بولغـانمۇ؟ بـۇ ھهقـته ئۆلىماالرنىـڭ كـۆز                

ئهمما جۇمهۇر ئۆلىماالر بۇالرنىڭ ھهر ئىككىلىسى پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئويغاق ھالىتىـدە يـۈز     . قارىشى ئوخشاشمايدۇ 
راج كېچىــسى ئاســمان ـ    مىــ(بىــز ســاڭا «كىن بىــر قىــسىم ئۆلىمــاالر جانــابى ئالالھنىــڭ  لــې. بهرگهن دەپ قارايــدۇ

بهنـى ئىـسرائىل    (» .كۆرسهتكهن كۆرۈنۈشنى، پهقهت كىـشىلهر ئۈچـۈن سـىناق قىلـدۇق          ) زېمىندىكى ئاجايىپالردىن 
ئانـدىن  «دېگهن سـۆزى ۋە شـۇرەيكنىڭ ھهزرىتـى ئهنهسـتىن رىـۋايهت قىلغـان ھهدىـسىدىكى        )  ـ ئايهت 60سۈرىسى 

بىـر قىـسىم مهشـهۇر سـاھابه     .  دېـگهن جـۈملىگه ئاساسـلىنىپ، ئـۇالرنى ئۇيقـۇدا بولغـان دەيـدۇ        »كېيىن ئويغانـدىم  
پهيغهمبىرىمىزنىــڭ مۇبــارەك «: نىــڭه ئانىمىز ئائىــشىتــىھهزر:  بــۇ قاراشــتا بولغــانالر بــار، مهســىلهنكىرامالردىنمــۇ

 مۇئاۋىيهنىـڭ دېـگهن سـۆزى، ھهزرىتـى    » ى ئېلىـپ بـاردى  لـېكىن جانـابى ئـالالھ ئۇنىـڭ روھىنـ      .  يوقالمىدى جهسىتى
 دېـگهن  »هرىپىـدىن يـۈز بهرگهن راسـت چۈشـتۇر    ئىـسرا بولـسا ئـالالھ ت    «:ئىسرا ھهققىدە سـورالغاندا جـاۋاب بېرىـپ      

  .سۆزى رىۋايهت قىلىنغان
ن، مهيلــى  ۋە روھــى بىــلهن يــۈز بهرگهن ۋەقه بولــسۇ جهســىتىبــۇالر مهيلــى پهيغهمبىرىمىزنىــڭ ئويغــاق ھالىتىــدە،  

چـۈنكى بـۇ   .  ۋاجىپتـۇر تهستىقلىـشىمىز  ھالىتىدە بولسۇن، مۇھىمى بىزنىـڭ ئۇنىڭغـا مـۇتلهق ئىـشىنىپ،      ئۇيقۇدىكى
  .قۇرئان كهرىم ۋە سهھىه ھهدىس شهرىپلهر بىلهن سابىت بولغان ۋەقهلهردۇر

   ئهرەبلهرنىڭ مۇسۇلمان بولۇشىمۇنهۋۋەرەدىكىمهدىنه 

ئــۇ، ھــېچ . كهررەمهدە ئــون يىــل كىــشىلهرنى ئاشــكارا دىنغــا دەۋەت قىلــدى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مهكــكه مــۇ 
كمهي، ھاردىم ـ تالدىم دېمهي، تۈرلـۈك ئهزىـيهتلهرگه دۇچ كهلـسىمۇ پهرۋا قىلمـاي ھهج ئۈچـۈن ۋە  ئۇككـاز        ىزېر

التتى بازىرىغا سهيله ياكى تىجارەت قىلىش ئۈچـۈن كهلـگهن باشـقا ئهرەب قهبىلىلىرىنىـڭ كاتتىلىرىغـا دىننـى ئـاڭ                   
لــېكىن ئۇالرنىــڭ ھېچبىــرى ئۇنىــڭ . ھهمــدە ئــۇالردىن ئــۆزىنى مهكــكه مۇشــرىكلىرىدىن قوغداشــنى تهلهپ قىلــدى

كهبىنـى  . ئـۆرۈدى ئهكسىچه قوپـاللىق قىلىـپ يـۈز        . دەردىنى ئاڭالپ ھىمايىسىگه ئالمىدى   . سۆزىگه قۇالق سالمىدى  
 ئهۋس ۋە خهزرەج قهبىلىلىرىـدىن  نهۋۋەرەلىـك مۇزىيارەت قىلىش ئۈچـۈن كېلىـدىغان ئهرەبلهرنىـڭ ئىچىـدە مهدىـنه       

» مـان پهيغهمبىـرى   ئـاخىر زا   «ئالىملىرىـدىن ، ناسـارا    يهھـۇدىي ئۇالر ئـۆز دىيارىـدىكى      . بولغان كىشىلهرمۇ بار ئىدى   
ــو     ــاز ـ ت ــاتلىق كىــشىلهر ئىــدى ھهققىــدە ئ ــۇپ  . ال خهۋەر ئاڭلىغــان، مهلۇم ــز پهيغهمــبهر بول چــۈنكى پهيغهمبىرىمى

» يېقىنــدا ئــاخىر زامــان پهيغهمبىــرى كېلىــدۇ« ۋە ناســارا ئالىملىرىنىــڭ ئاغزىــدىن يهھــۇدىيكېلىــشتىن ئىلگىــرى، 
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 بىرىدە پهيغهمبىرىمىـز ئهۋس قهبىلىـسىدىن بولغـان سـۇۋەيد ئىبنـى             مهۋسۇملىرىنىڭھهج  . دېگهن سۆز چۈشمهيتتى  
ــامىت  ــسىملىكس ــرئى ــاڭالتتى    بى ــسالمنى ئ ــشىگه ئى ــال ئوچــ    . كى ــپىگه دەرھ ــڭ تهكلى ــشى ئۇنى ــۇ كى ــادە ئ ۇق ئىپ

 ئىبنـى  ئهيـاس  پهيغهمبىرىمىز يهنه مهۋسۇمىدائىككىنچى يىلى ھهج  . بىلدۈرمىگهن بولسىمۇ، تامامهن رەت قىلمىدى    
ئۇ كىـشى پهيغهمبىرىمىزنىـڭ دەۋىتىنـى قوبـۇل قىلىـپ، ئىمانغـا             .  ئىسىملىك بىر كىشىنى دىنغا دەۋەت قىلدى      مۇئاز

 ئـۇ كىـشىنىڭ مهدىـنىگه قايتىـپ بارغانـدىن كېـيىن ئـۇزۇن               .كېلىش ئالدىدا يېنىـدىكى ھهمراھلىـرى ئـۇنى توسـتى         
  .  ئېيتقانلىقى رىۋايهت قىلىنىدۇتهسبىهئۆتمهي ۋاپات بولغانلىقى ۋە سهكراتتا تۇرۇپ تهكبىر، 

ــۈچىنچى يىلــى ھهج   ــۈچ چــاقىرىم   يهنه پهيغهمبىرىمهۋســۇمىدائ ــدىن ئ ــز مهككى ــلهن  مى ــۇزاقلىقتىكى، مهكــكه بى  ئ
، زۇرارە بولغـان ئهسـهد ئىبنـى       ئهرەبلىرىـدىن دېـگهن بىـر جىلغىـدا خهزرەج        » ئهقهبه«ن  مىنانىڭ ئوتتۇرىـسىدا بولغـا    

 ئىبنى مالىك، ئـۇتبه ئىبنـى ئـامىر، ئـۇقبه ئىبنـى ئـامىر ۋە جـابىر ئىبنـى ئابـدۇلالھ قاتـارلىق                       راپى ئىبنى ھارىس،    ئهۋف
نىــڭ دەۋىتىنــى قوبــۇل قىلىــپ، ئــۇالر پهيغهمبىرىمىز. ئــالته كىــشى بىــلهن ئۇچرىــشىپ، ئۇالرغــا ئىــسالمنى ئــاڭالتتى

تۆتىنچى يىلـى مهزكـۇر ئـالته كىـشىنىڭ ئىچىـدىن بهش كىـشىگه يهنه               . مۇسۇلمان بولۇپ، مهدىنىگه قايتىپ كهتتى    
پهيغهمبىرىمىـز ئۇالرغـا قوشـۇلۇپ كهلـگهن        .  ئون ئىككى كىشى مهدىنىدىن كهلـدى      مئىجهيهتته كىشى قوشۇلۇپ،    

شۇنىڭ بىلهن مۇسـۇلمان بولغـان      . ەرھال قوبۇل قىلىپ مۇسۇلمان بولدى    ئۇالر د . كىشىلهرگىمۇ ئىسالمنى ئاڭالتتى  
ــۇر  ــزگه   مهزك ــشى پهيغهمبىرىمى ــى كى ــون ئىكك ــا «: ئ ــىنى  ئالالھق ــر نهرس ــېرىكھېچبى ــلىق، ئوغش ــق ر قىلماس ىلى

 ، يالغـان سـۆزلهپ،  ـ نومۇسـتىن قورقـۇپ ئۆلتۈرمهسـلىك   قىرلىق ۋە ئار  قىلماسلىق، زىنا قىلماسلىق، قىز بالىلىرىنى پې
ئۇالرنىـڭ پهيغهمبىرىمىـزگه قىلغـان بـۇ بهيئىتـى       .  بهيئهت قىلىپ قايتىپ كهتتـى  قا» تۆھمهت قىلماسلىق  باشقىالرغا

مهككه پهتهى بولغان كۈنى نۇرغـۇن ئايـالالر پهيغهمبىرىمىـزگه مهزكـۇر            . دەپ ئاتىلىدۇ »  بهيئىتى ئهقهبهبىرىنچى  «
  .دەپ ئاتىلىدۇ» ئايالالر بهيئىتى«بۇ . تهرىقىدە بهيئهت قىلغان ئىدى

پهيغهمبىرىمىـز مۇســۇلمان بولغـان مهزكــۇر كىــشىلهرگه مۇسـئهب ئىبنــى ئــۇمهيرنى قۇرئـان ۋە دىنىــي ئهھكــامالرنى     
ئـۇ، مهزكـۇر    . مۇسئهب مهدىنىگه بېرىپ، ئهسهد ئىبنـى زۇرارەنىـڭ ئـۆيىگه چۈشـتى           . ئۆگىتىش ئۈچۈن قوشۇپ قويدى   

ۋەت ئېلىپ بېرىپ، ئاز مۇددەت ئىچىـدە مهدىـنه مۇنهۋۋەرەنىـڭ    مۇسۇلمانالر بىلهن مهدىنىدە جىددىي بىر شهكىلدە دە     
 ۋە ئۇسـهيد ئىبنـى   مۇئـاز ئهۋس كاتتىلىرىـدىن مهشـهۇر سـهئىد ئىبنـى     . تۆت  ئهتراپىنى ئىسالم نۇرى بىلهن يـورۇتتى    

ئـۇ مهدىـنىگه كېلىـپ، بىـر يىلغـا يـېقىن       .  دەۋىتى بىلهن مۇسۇلمان بولغان ئىـدى مۇسئهبنىڭ ھهزرىتى   ھۇزەيرلهرمۇ
مۇددەت ئىچىدە دەۋەت قىلىـش ۋە مۇسـۇلمان بولغانالرغـا قۇرئـان ۋە دىنىـي ئهھكـامالرنى ئـۆگىتىش بىـلهن بولـۇپ،            

  . بۇرۇن مهككىگه قايتىپ كهلدىمهۋسۇمىدىنكېيىنكى يىلى ھهج 
بۇالرنىـڭ ئىچىـدە مۇسـۇلمانالردىن    .  نۇرغـۇن كىـشى كهلـدى   مـۇنهۋۋەرەدىن  مهدىـنه  مهۋسۇمىدابهشىنچى يىلى ھهج  

 ئهقهبهدەئــــۇالر ھهج پائــــالىيهتلىرىنى تۈگىتىــــپ، . ىــــش بهش نهپهر ئهر، ئىككــــى نهپهر ئايــــال بــــار ئىــــدىيهتم
ئـۇالر ئۆزلىرىنىـڭ پهيغهمبىرىمىـز بىـلهن        . پهيغهمبىرىمىز بىلهن كۆرۈشۈپ، ئۇنىڭغا بهيـئهت قىلىـشقا ۋەدە قىلـدى          

ن، ئىككىدىن پهيغهمبىرىمىـز بىـلهن      كۆرۈشكهنلىكىنى مۇشرىكالرغا سهزدۈرمهسلىك ئۈچۈن، يېرىم كېچىدە بىردى      
مۇتهللىپ بىـلهن بىـرگه     ىزمۇ تاغىسى ئابباس ئىبنى ئابـدۇل     شۇ چاغدا پهيغهمبىرىم  . ئۇچرىشىدىغان يهرگه توپالندى  

سـىلهر  «: ئۇ باشـتا ئۇالرغـا سـۆز قىلىـپ    . ھهزرىتى ئابباس ئۇ ۋاقىتتا تېخى مۇسۇلمان بولمىغان ئىدى . يېتىپ كهلدى 
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ا ئېتىبارلىق، ھۆرمهتلىك كىشى ئىكهنلىكىنى ئوبدان بىلىسىلهر، ئـۇنى قهبىلىـسى ۋە ئـۇرۇق              مۇھهممهدنىڭ ئارىمىزد 
شۇڭالشــقا ســىلهر . لــېكىن، ئــۇ ســىلهر بىــلهن بىــرگه بولۇشــنى ئىختىيــار قىلــدى . ـــ تۇغقــانلىرى دائىــم  قوغدايــدۇ

ڭالردا  بولــۇپ، كېــيىن ســۆزۈگهر ۋەدە بېرىــپ ۋەدە بېــرىڭالر، ئه تــۇرااليمىز دېــسهڭالررداۋەدەڭــالئۇنىڭغــا قىلغــان 
دېـگهن مهزمۇنـدا سـۆز    » رەنجىـتمهڭالر تۇرالمايدىغان ئىش بولۇپ قالىدىغان بولسا، ئـۇنى بىئـارام قىلىـپ، قهلبىنـى        

 قىلغـان سـۆزىمىزدە تـۇرىمىز،       چوقۇمبىز  «: ئاندىن كېيىن ئۇالرنىڭ كاتتىلىرىدىن بىرى ئورنىدىن تۇرۇپ      . قىلدى
دەپ جــــاۋاب بېرىــــپ،  » كهلمهيتتــــۇق ســــۆزىمىزدە تۇرمىــــساق بــــۇ يهرگه   بهرگهن ۋەدىمىزنــــى ئورۇنــــدايمىز، 

ــدۈردى   ــدىغانلىقىنى بىل ــئهت قىلى ــزگه بهي ــۇالرنى     . پهيغهمبىرىمى ــلهن ئ ــۇش بى ــان ئوق ــتا قۇرئ ــز باش پهيغهمبىرىمى
 ىمـۇ پهيغهمبىرىمىزنكېيىن ئۇالردىن ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ باال ـ چاقىلىرىنى قانـداق ساقلىـسا    .  قىلدىتهرغىبئىسالمغا 

 دەرھــال ئورنىــدىن تــۇرۇپ پهيغهمبىرىمىزنىــڭ بهرائھهزرىتــى . شــۇنداق ساقالشــقا بهيــئهت قىلىــشنى تهلهپ قىلــدى 
ــئهت قىلــدى   ــۇپ بهي ــدىن تۇت ــۇرۇپ   . قولى ــدىن ت ــسهم  ئورنى ــۇ ھهي ــدا ئهب ــۇ ئارى ــرى «: ب ــى ئالالھنىــڭ پهيغهمبى ! ئ

ــار ئىــدى  يهھــۇدىيالر ــارىمىزدا كېلىــشىم ب ــلهن بىزنىــڭ ئ ــۇالر بىــلهن بولغــان   بىــز ســىلىگه.  بى ــئهت قىلىــپ، ئ  بهي
 غالىـپ كېلىـپ بىزنـى تاشـالپ، مهككىـدىكى ئـۇرۇق ـ        بىر كۈنى سىله مۇشـرىكالر ئۈسـتىدىن  . زىمىزكېلىشىمنى بۇ

يـاق، مهن ھهر زامـان سـىلهر        «:  قىلىـپ تـۇرۇپ    تهبهسـسۇم پهيغهمبىرىمىز  . دېدى» ؟كېتهلىمۇتۇغقانلىرىنىڭ يېنىغا   
ئانـدىن كېـيىن باشـقىالر بىـردىن ـ بىـردىن  كېلىـپ ئۇنىڭغـا بهيـئهت          . اۋاب بهردىدەپ جـ » بىلهن بىرگه بولىمهن

بهيـئهت تامـام بولغانـدىن كېـيىن،        . دەپ ئاتىلىـدۇ  »  بهيئىتى ئهقهبهئىككىنچى  «مانا بۇ بهيئهت    . قىلىشقا باشلىدى 
ئاخىرىـدا  . كىتتـى پهيغهمبىرىمىز ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئون ئىككـى كىـشىنى تـالالپ چىقىـپ، ئۇالرغـا بـاش قىلىـپ بې                  

. بـۇيرۇدى مۇشرىكالرنىڭ بۇ ئىشتىن خهۋەر تېپىپ قالماسـلىقى ئۈچـۈن، ئـۇالرنى دەرھـال ئـۆز جايلىرىغـا قايتىـشقا                 
شــۇنداقتىمۇ يهنه بــۇ ئىــشتىن خهۋەر تاپقــان مهكــكه مۇشــرىكلىرى، ئهتىگهنــدە مهدىــنه ئهرەبلىــرى چۈشــكهن          

 خهۋىـرى يـوق     راسـتتىنال ئهمما بۇ ئىشتىن    . سۈرۈشته قىلدى چېدىرالرغا كېلىپ، كېچىدە يۈز بهرگهن ۋەقه ھهققىدە        
بولغــان مۇســۇلمان بولمىغــان كىــشىلهر ئۇالرغــا قهســهم قىلىــپ، بۇنــداق ئىــشنىڭ بولمىغــانلىقىنى، ئهگهر بولغــان   

ــى    ــدىغانلىقىنى ئېيتت ــرى بولى ــۋەتته خهۋى ــڭ ئهل ــسا، ئۇالرنى ــۇالر   . بول ــيىن، ئ ــدىن كې ــالىيهتلىرى تۈگىگهن ھهج پائ
مهدىنه مۇسۇلمانلىرى پهيغهمبىرىمىز قاچـان مهدىـنه مـۇنهۋۋەرەگه كهلـسه، جانلىرىـدىن،             . قايتىپ كهتتى مهدىنىگه  

ــاردىمىنى      ــدىن يـ ــتىدا ئۇنىڭـ ــارائىت ئاسـ ــداق شـ ــدىغانلىقىنى ۋە ھهرقانـ ــى قوغدايـ ــۇ زاتنـ ــپ، ئـ ــدىن كېچىـ ماللىرىـ
  .دەپ ئاتالدى» )هريهنى ياردەمچىل (ئهنسارالر«ئايىمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگهنلىكى ئۈچۈن ئۇالر 

  ساھابه كىرامالرنىڭ مهدىنه مۇنهۋۋەرەگه ھىجرەت قىلىشى

. بــۇيرۇدى مهدىــنىگه ھىجــرەت قىلىــشقا كىرامالرنــىمهزكــۇر ۋەقهدىــن كېــيىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ســاھابه  
پهيغهمبىرىمىــز مهككىــدە   .  بىــر ـ بىــرلهپ مهدىــنىگه ھىجــرەت قىلىــشقا باشــلىدى         ســاھابىلهرشــۇنىڭ بىــلهن  

 بىـر ـ بىـرلهپ    سـاھابىلهرنىڭ مۇشـرىكالر بىـر تهرەپـتىن    . مۇسۇلمانالردىن ئـاز بىـر قىـسىم كىـشىلهر بىـلهن قالـدى      
ــالىيهتمهدىــنىگه كۆچــۈپ بېرىــپ، ئــۇ يهردە خــاتىرجهم د    بىــلهن شــۇغۇللىنىپ، ئهركىــنلىككه ئېرىــشىپ  ىنىــي پائ

دىنىگه بېرىپ قالسا، مۇسـۇلمانالرنىڭ زور بىـر    ، يهنه بىر تهرەپتىن پهيغهمبىرىمىز مه     راھهتسىزلهنسهقالغانلىقىدىن  
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شـۇڭا  . كۈچكه ئايلىنىپ، ئۇالرنىڭ باشلىرىغا باال بولۇپ قېلىشىنى ئويالپ ۋۇجۇدىغا قورقۇنچ كىرىـشكه باشـلىدى             
، قانــداق قىلغانــدا بــۇ كهلگۈســى خهتهرنىــڭ ئالــدىنى ئــالغىلى  يىغىلىــپئــارا بىــر يهرگه  ئۇالرنىــڭ كــاتتىلىرى ئــۆز

مهجلىـس ئهھلـى ھهرخىـل كـۆز قاراشـالرنى ئوتتۇرىغـا       .  ھهققىدە چارە ـ تهدبىر ئىزدەشـكه باشـلىدى   بولىدىغانلىقى
 ئـۆز كـۆز قارىـشىنى سـۆزلهپ مۇنـداق           جهھىـل ئاخىرىـدا ئهبـۇ     . قويغان بولسىمۇ، بۇالرنىڭ بىرەرسىمۇ ماقۇلالنمىدى    

مۇھهممهدنىڭ ئـۆيىنى قورشـاپ، ئـۇ      قهبىلىلىرىدىن بىردىن يىگىت تاللىساق، ئۇالر بىردەك        قۇرەيشپۈتۈن  «: دېدى
لىــچ ئــۇرۇپ ئــۇنى يوقاتــسا، ئۇنىــڭ قېنــى پۈتــۈن قهبىلىــلهر  قــان ھامــان ئۇنىڭغــا ھهممىــسى تهڭ قىئۆيىــدىن چىق

شـۇنىڭ بىـلهن   . ئارىسىغا تارقىلىپ  كېتىـدۇ ـ دە، شـۇنىڭ بىـلهن ھېچبىـر قهبىـله ئۇنىـڭ قـان داۋاسـىنى قىاللمايـدۇ          
ئهبـۇ جهھىلنىــڭ بـۇ پىكــرى پۈتـۈن مهجلىــس    » .ققىــگه رازى بولىـدۇ خــاالس ئۇنىـڭ ئـۇرۇق ـ تۇغقــانلىرى قـان ھه     

ئۇالر مهزكۇر پىالنغا ئاساسهن شـۇ كـېچه ئـون ئىككـى قهبىلىـدىن ئـون ئىككـى كىـشىنى                    . ئهھلىگه ماقۇل كهلدى  
پ، قىلىــچ ئــۇرۇھــازىرالپ، پهيغهمبىرىمىزنىــڭ ئــۆيىنى قورشــاش، ئــۇ زات ئۆيىــدىن چىققــان ھامــان ھهممىــسى تهڭ  

  .ڭدىن قۇتۇلۇش قارارىغا كېلىشىپ تارقاپ كهتتىئۇنى

  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مهدىنىگه ھىجرەت قىلىشى

ــۇ كــېچه    سۇيىقهســتىنىمهكــكه مۇشــرىكلىرىنىڭ مهزكــۇر   ــۇنى ب ــدۈرۈپ، ئ ــرىگه بىل ــۆز پهيغهمبى ــالالھ ئ ــابى ئ  جان
رى سـىددىقنىڭ ئـۆيىگه بېرىـپ،       پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى ئهبۇ بهكـ    . بۇيرۇدىمهككىدىن دەرھال چىقىپ كېتىشكه     

ھهزرىتــى ئهبــۇ . ئۇنىڭغــا ئهھــۋالنى بايــان قىلىــپ، ئۆزىنىــڭ مهدىــنىگه ھىجــرەت قىلىــشقا بۇيرۇلغــانلىقىنى ئېيتتــى 
پهيغهمبىرىمىــز قوشــۇلغاندىن كېــيىن، . بهكــرى پهيغهمبىرىمىــزدىن ئۆزىنىمــۇ بىــرگه ئېلىۋېلىــشنى تهلهپ قىلــدى 

چـۈنكى ئـۇ زات بىـر نهچـچه قېـتىم پهيغهمبىرىمىـزدىن مهدىـنىگه               . بولـدى ھهزرىتى ئهبۇ بهكـرى ئىنتـايىن خۇشـال         
. دەپ رۇخـسهت قىلمىغـان ئىـدى   » توختـاپ تـۇرغىن   «ھىجرەت قىلىش ئۈچۈن رۇخسهت سـورىغاندا، پهيغهمبىرىمىـز         

ئـۇ ھىجـرەت قىلىـش ئۈچـۈن ئىككـى تـۆگىنى تهييـارالپ              . شۇڭا ھهزرىتى ئهبۇ بهكرى بۇ پۇرسهتنى كۈتۈپ تـۇراتتى        
، يهنه بىرىنى ئۇنىڭغـا     مىنىدىغانلىقىنىئۇ پهيغهمبىرىمىزگه بۇ ئىككى تۆگىنىڭ بىرىگه ئۆزى        .  كېلىۋاتاتتى بېقىپ

ھهزرىتـى ئهبـۇ    . ئاتاپ ھازىرلىغانلىقىنى ئېيتقاندا، پهيغهمبىرىمىز ئۇنى پۇلىنى بېرىش شهرتى بىلهن قوبـۇل قىلـدى            
ــالى دەرھــال ســهپهر ھــازىرلىقىنى تهييارالشــقا    ــۆزلىرىگه يــول باشالشــقا  . كىرىــشىپ كهتتــىبهكرىنىــڭ ئاي ئــۇالر ئ

 ئىسىملىك بىر مۇشرىكنى ئىجـارىگه ئېلىـپ، ئۇنىـڭ بىـلهن ئـۈچ كۈنـدىن كېـيىن        ئهرەقهتۇللهيسئابدۇلالھ ئىبنى   
  .سهۋر تېغىدىكى غارنىڭ ئالدىدا كۆرۈشىدىغان بولۇپ، ئۇنىڭغا تۆگىلهرنى تاپشۇردى

ــلهن    ــۇ بهكــرى بى ــى ئهب ــز ھهزرىت ــپ،    پهيغهمبىرىمى ــۆيىگه كېلى ــۇ كــېچه ئۇنىــڭ ئ ــپ، ب ــارلىق ئىــشىنى تۈگىتى تهيي
ئـۇ ھهزرىتـى ئهلىنـى يېنىغـا چاقىرىـپ،          . ئىككىسى بىرگه سـهۋر تېغىغـا بارىـدىغان بولـۇپ، ئـۆيىگه يېنىـپ كهلـدى               

ئۆزىنىڭ ئۆيدىن چىقىپ كهتكهنلىكىنى مۇشرىكالرغا سهزدۈرمهسلىك ئۈچۈن، ئۇنى ئـۆز          . ئۇنىڭغا ئهھۋالنى ئېيتتى  
ه  تۈگىتىـپ دەرھـال مهدىـنىگ   كۈشـلىرىنى دا يېتىشقا، ئـۇ كهتكهنـدىن كېـيىن ئۇنىڭمـۇ مهككىـدىكى ئىـش ـ        ئورنى

پىــالن بــويىچه مۇشــرىكالر ھازىرلىغــان ئــون ئىككــى كىــشى كېلىــپ،   . دىكهچمــۇ كىــر. يېتىــپ بېرىــشنى ئېيتتــى
پهيغهمبىرىمىـز ھـېچ ئىـش    ئالالھنىـڭ قـۇدرىتى ۋە يـاردىمىگه ئىـشهنگهن     . پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئـۆيىنى قورشـىۋالدى   
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بىـر مـۇددەت ۋاقىـت ئۆتكهنـدىن        . شىنى كۈتـۈپ تـۇراتتى    دا ئۆز ئۆيىدە بىر ئاز ۋاقىت ئۆتۈ      يوقتهك، غايهت نورمال ھال   
شــۇنىڭ بىــلهن پهيغهمبىرىمىــز ئۆيــدىن چىقىــپ، ئالالھنىــڭ . كېــيىن، مۇشــرىكالرنى مۈگــدەك بېسىــشقا باشــلىدى

ئــۇ ئــۇدۇل ھهزرىتــى ئهبــۇ بهكــرى ســىددىقنىڭ ئــۆيىگه . ۆتــۈپ كهتتــىقــۇدرىتى بىــلهن، ئۇالرنىــڭ كــۆز ئالدىــدىن ئ
پهيغهمبىرىمىـز كهلگهنـدىن كېـيىن ئـۇالر بىـرگه          . بارغاندا، ئۇمۇ ھازىرلىقىنى پۈتتۈرۈپ، ئـۇنى كۈتـۈپ ئولتـۇراتتى         

 مۇشــرىكالر تــاڭ ئاتقانغــا قهدەر پهيغهمبىرىمىزنىــڭ ئــۆيىنى قورشــاپ تــۇرۇپ، . ســهۋر تېغىغــا قــاراپ يــۈرۈپ كهتتــى 
پهيغهمبىرىمىز چىقمىغاندىن كېيىن، ئۆيگه باستۇرۇپ كىرىپ قارىـسا، پهيغهمبىرىمىزنىـڭ ئورنىـدا ھهزرىتـى ئهلـى                

ھهزرىتـى ئهلـى ئوچـۇق      . ئۇالر بۇنى كـۆرۈپ ھهيـران بولـۇپ، ھهزرىتـى ئهلىـدىن پهيغهمبىرىمىزنـى سـورىدى               . ياتقان
. ا ئالغـان بولـسىمۇ، بىـر نهرسـىگه ئېرىـشهلمىدى     جاۋاب بهرمىگهندىن كېـيىن، ئـۇ زاتنـى بىـر ئـاز قىـيىن ـ قىـستاقق        

ئــۇالر . لــېكىن، ھېچبىــر يهردىــن تاپالمىــدى. شــۇنىڭ بىــلهن ئــۇالر دەرھــال پهيغهمبىرىمىزنــى ئىزدەشــكه باشــلىدى 
غهزەپتىن ئۆلگۈدەك بولۇپ، ئاخىرىدا پهيغهمبىرىمىزنى تۇتۇپ بهرگهن، ياكى بار يېرىنـى ئېيتىـپ بهرگهن كىـشىگه          

  . لۈك بېرىدىغانلىقىنى ۋەدە قىلىپ، پۈتۈن مهككه ئىچىدە جار سالدىنۇرغۇن مال ـ مۈ
ھهتتـا پهيغهمبىرىمىـز ۋە ھهزرىتـى ئهبـۇ         . ئۇالر پهيغهمبىرىمىزنى ئىزدىگهندە سهۋر تېغىغا بىرنهچچه قېـتىم چىقتـى         

ى كـۆرۈپ،   چىنبۇ بهكرى ئۇالرنىڭ پۇتلىرىنىـڭ ئـۇ      ھهزرىتى ئه . ۋالغان غارنىڭ ئېغىزىغىچه كهلدى   ۇنۇبهكرى يوشۇر 
ئـۇالر ھـازىر پهسـكه شـۇنداق بىـر قـاراپ سـالىدىغان بولـسا، بىزنـى كـۆرۈپ                    ! ئى ئالالھنىـڭ پهيغهمبىـرى     «:قورقۇپ
قورقما، بىز ئىككىمىزنىـڭ ئۈچىنچىـسى      «: پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى ئهبۇ بهكرىنى خاتىرجهم قىلىپ     . دېدى» قالىدۇ

پهيغهمبىرىمىزنــى ئــۈچ كــۈن ئىــزدەپ، ھېچبىــر يهردىــن  مۇشــرىكالر . دېــدى»  ســاقاليدۇچوقــۇمئــالالھ، ئــۇ بىزنــى 
  . ئااللماي جىله بولۇپ، ئاخىرى ئىزدەشتىن ۋاز كهچتىدېرىكىنىمۇتاپالماي، ھهتتا ئىز ـ 

ئۇالرنىـڭ يـېمهك ـ ئىچـمهك،     .  تـۇردى يوشـۇرۇنۇپ پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى ئهبۇ بهكرى بىلهن ئـۈچ كـۈن شـۇ غـاردا     
ئـۇ  . نىڭ ئوغلى ئابدۇلالھ ئىبنى ئهبۇ بهكـرى كېچىـدە يهتكـۈزۈپ بېرىـپ تـۇراتتى     ئوزۇقلىرىنى ھهزرىتى ئهبۇ بهكرى   

ھهر قېتىم يېمهك ئېلىپ كهلگهن چېغىدا پهيغهمبىرىمىـزگه مۇشـرىكالرنىڭ نـېمه ئىـش قىلىۋاتقانلىقىـدىن خهۋەر                 
ار ئهتراپىــدا  ئۇنىـڭ قـويلىرىنى غـ   فـۇھهير ھهزرىتـى ئهبـۇ بهكرىنىـڭ ئـازات گهردىـسى ئـامىر ئىبنـى        . بېرىـپ تـۇراتتى  

  . بېقىپ، ئابدۇلالھنىڭ ئىزلىرىنى يوقىتىپ تۇراتتى
 تـۆگىلهرنى يېـتىلهپ غـار ئالـدىغا         ئهرەقهۋەدە بـويىچه ئابـدۇلالھ ئىبنـى        . شۇنداق قىلىپ ئارىدىن ئـۈچ كـۈن ئـۆتتى        

ر يهنه بىــرىگه ھهزرىتـى ئهبـۇ بهكـرى سـىددىق بىـلهن ئــامى     . تۆگىلهرنىـڭ بىـرىگه پهيغهمبىرىمىـز مىنـدى    . كهلـدى 
ــۈرۈپ كهتتــى  فــۇھهيرئىبنــى  ــاراپ ي ــنىگه ق ــى .  مىنىــپ، مهدى ــدۇلالھ ئىبن .  ئۇالرغــا يــول باشــالپ ماڭــدى ئهرەقهئاب

ئــۇالر  .  مهدىــنىگه بارىــدىغان چــوڭ يــولنى تاشــالپ، قىزىــل دېڭىزنــى بــويالپ يــول ئالــدى  ئهرەقهئابــدۇلالھ ئىبنــى 
. لگهنـدە بىـر ئـادەم بـۇالرنى كـۆرۈپ قالـدى       قهبىلىـسىگه يېقىنلىـشىپ كه  مـۇدلهج دېگهن يهرگه كېلىپ،  » قهدىد«

ھېلىقى ئادەم بېرىپ، ئۇالرغـا ئـۈچ ـ تـۆت كىـشىنىڭ تۆگىلىـك       . نېرىراقتا بىر نهچچه كىشى پاراڭلىشىپ ئولتۇراتتى
.  پهيغهمبىرىمىـز بىـلهن ئۇنىـڭ ھهمراھلىـرى بولۇشـى مـۇمكىنلىكىنى ئېيتتـى              ۋاتقانلىقىنى، ئېهتىمال ئۇالرنىڭ  كېلى

 كــۆرۈپ تونــۇپ، پهيغهمبىرىمىزنــىئــۇ كىــشى .  ســۇراقه ئىبنــى مالىــك دېــگهن كىــشى بــار ئىــدى  ئۇالرنىــڭ ئىچىــدە
يـاق،  «مۇشرىكالرغا ئۆزى خهۋەر قىلىپ، ئېالن قىلىنغان مال ـ مۈلۈككه ئېرىشىش ئۈچـۈن، يېنىـدىكى ئـادەملهرگه     
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دەپ » يۈرگهن بولـسا كېـرەك   كهتكهن ماللىرىنى ئىزدەپ يىتىپئۇالر پاالن ـ پاالن كىشىلهر،  . ئۇ مۇھهممهد ئهمهس
  .ئۇالرغا بىلدۈرمىدى

   پهيغهمبىرىمىزنى قوغالپ بېرىشىسۇراقهنىڭ

 دېگهندىن كېيىن، ئۇنىڭ ھهمراھلىـرى مهزكـۇر تۆگىلىـك كىـشىلهر بىـلهن كـارى                »ئۇ مۇھهممهد ئهمهس  «سۇراقه  
اراڭلىـشىپ ئولتۇرغانـدىن   سـۇراقه چانـدۇرماي ئـۇالر بىـلهن بىرئـاز پ     . بولماي، ئۆز پاراڭلىرى بىـلهن بولـۇپ كهتتـى    

 ئېلىــپ، ئوقيــالىرىنىئــۇ نهيــزە، قىلىــچ، . كېــيىن، بىــر ئىــشنى باھــانه قىلىــپ، ئــۇالردىن ئايرىلىــپ ئــۆيىگه كهلــدى
ھهزرىتى ئهبۇ بهكرى سىددىق ئۇنى كۆرۈپ، بىر ئاز قورقـۇپ، پـات            . پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئارقىسىدىن قوغالپ كهلدى   

سـۇراقه بارغـانچه يېقىنلىـشىپ      . پ كېتىۋاتـاتتى  غهمبىرىمىـز بولـسا نورمـال مېڭىـ       پهي. ياتتىـ پات ئارقىسىغا قاراپ قو    
ــاتتى ــزگه    . كېلىۋاتـ ــرى پهيغهمبىرىمىـ ــۇ بهكـ ــى ئهبـ ــۇراقهنىڭھهزرىتـ ــى  سـ ــى ئېيتتـ ــشىپ كهلگهنلىكىنـ .  يېقىنلىـ

ېتـى  سـۇراقه ئۇالرغـا يېقىنلىـشىپ كهلگهنـدە، ئۇنىـڭ ئ          . دېـدى » قورقمـا، ئـالالھ بىـز بىـلهن بىلـله         «پهيغهمبىرىمىز  
ســۇراقه بــۇنى كــۆرۈپ پهيغهمبىرىمىــزدىن دۇئــا تهلهپ قىلىــپ، ئۇالرغــا يامــانلىق . ئۇشــتۇمتۇت يهرگه پېتىــپ قالــدى

پهيغهمبىرىمىـز  .  يهتكـۈزۈپ بېرىـشكه سـۆز بېرىـپ، ۋەدە قىلىـشقا باشـلىدى      تۈلـۈك قىلماسلىققا ۋە ئۇالرغا ئوزۇق ـ  
ەپ كېلىـدىغان   كۆرسـىتىمهن دېـسهڭ، بىزنـى ئىـزد    بىزگه باشقا نهرسـه كېـرەك ئهمهس، بىـزگه خىـزمهت      «: توختاپ

. سۇراقه پهيغهمبىرىمىزگه ئۇنىڭ دېگىنىدەك قىلىـشقا ۋەدە بېرىـپ قايتىـپ كهتتـى      . دېدى» تقايتۇرىۋەكىشىلهرنى  
دېگهندەك، ئۇ سۆزىدە تـۇرۇپ، پهيغهمبىرىمىزنـى ئىـزدەپ يـۈرگهن كىـشىلهرگه بـۇ تهرەپـلهردە پهيغهمبىرىمىزنىـڭ                   

  .، ئۇالرنى قايتۇردى ئېيتىپىنىيوقلىق

   پهيغهمبىرىمىزنى قارشى ئېلىشقا چىقىشىئهنسارالرنىڭ

 ئــۇنى قارشــى ئــېلىش ئهنــسارالرپهيغهمبىرىمىزنىــڭ مهككىــدىن مهدىــنىگه قــاراپ يولغــا چىققــانلىقىنى ئاڭلىغــان  
گهنـدىن   قهدەر سـاقالپ، پهيغهمبىرىمىـز كهلمى      ىغانغـا قىزدېگهن جايغا چىقىـپ، كـۈن       » ررەھه«كۈنى   ئۈچۈن، ھهر 

ھهررە دېـگهن جـاي كهڭـرى، تاشـلىق بىـر سـاي بولـۇپ، مهدىنىنىـڭ ئهتراپىـدا ئۇنىڭـدەك             . كېيىن قايتىپ كېتهتتـى   
 يېنىــدا قۇبانىــڭئــۇالر پهيغهمبىرىمىزنــى كۈتۈۋېلىــشقا چىققــان ســايلىق .  بىــر نهچچىــسى بــار ئىــدىســايلىقالردىن

 ھهر كــۈنى ئــادىتى بــويىچه ھهررە قۇباغــا چىقىــپ،  ئهنــسارالر. دېيىلهتتــى» ھهررە قۇبــا«شۇڭالشــقا ئــۇ يهر . ئىــدى
بــۇ ئىــش بىــر نهچــچه كــۈن . پهيغهمبىرىمىــز كهلمىگهنــدىن كېــيىن قايتىــپ كېتهتتــى. پهيغهمبىرىمىزنــى كــۈتهتتى

 ئـادىتى بـويىچه پهيغهمبىرىمىزنـى سـاقالپ بېقىـپ، ئـۇ كهلمىگهنـدىن               ئهنـسارالر داۋامالشقاندىن كېيىن، بىر كۈنى     
ــنىگه قاي  ــيىن مهدى ــا تىــپ كېتكې ــاتتى، دەل شــۇ ۋاقىتت ــپ   ىۋات ــپ قايتى ــرىگه بېرى ــدىن بى  مهدىنىنىــڭ چهت يېزىلىرى

 مهككه تهرەپتىن كېلىۋاتقـان بىـر نهچـچه كىـشىنى كـۆرۈپ، مهدىـنىگه قـاراپ كېتىۋاتقـان                   يهھۇدىيكېلىۋاتقان بىر   
 كېلىۋاتىـدۇ،   ېهمىـنىڭالر م كۈتۈۋاتقـان سىلهر نهچـچه كۈنـدىن بېـرى        «:  تهرەپكه قاراپ ئاۋازىنىڭ بېرىچه    ئهنسارالر

 ناھـايىتى خۇشـال بولـۇپ، دەرھـال ئارقىـسىغا يېنىـپ             ئهنـسارالر بۇنى ئاڭلىغان   . دەپ خهۋەر قىلدى  » !ئهنه قاراڭالر 
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ــاراپ يۈگۈرۈشــتى   ــدىغا ق ــڭ ئال ــبهر    . پهيغهمبىرىمىزنى ــزەكلهر پهيغهم ــالىالر، كېنى ــالالر، ب ــدىكى ئاي ــڭ ئىچى ئۇالرنى
  : ېيتىش بىلهن قارشى ئالغان ناخشىنى ئمۇنۇئهلهيهىسساالمنى  

  رەسۇلۇلالھ تولۇن ئايدەك چېچىپ نۇر، 
   سهنىياتۇلۋەدادىنچىقىپ كهلدى 

  ئالالھقا شۈكرى قىلماق بىزگه الزىم، 
  .  دۇئادىنئۈزمىسىالبىرەر ئادەم قول 

   ئۇشبۇ دىننى مهقبۇلمۇسۇلمانالرغا 
  .  رەسۇلۇلالھ ئېلىپ كهلدى ئالالھتىن

  منىڭ قۇباغا چۈشۈشىپهيغهمبهر ئهلهيهىسساال

 بىـلهن مهدىنىـدىن تهخمىــنهن   ئهنـسارالر پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئـۆز ھهمراھلىـرى ۋە قارشـى ئېلىــشقا چىققـان       
 تهرىپىـدىكى قۇبـا يېزىـسىدا ياشـايدىغان بهنـى      جهنـۇب ئىككى ـ ئۈچ كىلومېتىر ئـۇزاقلىقتىكى مهدىنىنىـڭ شـهرقىي     

ھهزرىتـى ئهبـۇ بهكـرى    .  ئۆيىـدە مېهمـان بولـدى   ھهدمىنىـڭ ۈم ئىبنـى     كېلىـپ، گۈلـس    ئهرەبلىرىگهئهمر ئىبنى ئهۋف    
  . ئىبنى زەيدنىڭ ئۆيىگه چۈشتىخارىجه دېگهن جايدا سهنىهبولسا، 

.  سـهككىزى، دۈشـهنبه كـۈنى بولغـان ئىـدى     لئهۋۋەلنىـڭ رەبىئۇ ـ يىلى  13هيغهمبهر بولۇپ، بۇ ئىش پهيغهمبىرىمىز پ
مىـسىرلىق  ). گىـرمه يـاكى يىگىـرمه بىرىنچـى كـۈنىگه تـوغرا كېلىـدۇ        يىسـېنتهبىرنىڭ  ـ يىلـى    622يهنـى مىـالدى   (

ئهممـــا تـــارىخچىالر .  كېلىـــدۇ ســـهككىزىگه تـــوغرالئهۋۋەلنىـــڭرەبىئۇ تهتقىقاتىغـــا قارىغانـــدا، نىڭپاشـــامهھمـــۇد 
 پىكرىنـى قوبـۇل     نىڭپاشـا كېيىنكى تارىخ تهتقىقاتچىلىرى مهھمـۇد      .  ئون ئىككىسى ئىدى دەيدۇ    لئهۋۋەلنىڭرەبىئۇ
  .غانلىقى ئۈچۈن، بىزمۇ بۇ پىكىرنى توغرا كۆردۇققىل

ــز  ــاداپهيغهمبىرىمىـ ــۇرۇپ،   قۇبـ ــۈن تـ ــۆت كـ ــجىدمه« تـ ــاىسـ ــان  »  قۇبـ ــهۇر بولغـ ــجىدنىدەپ مهشـ ــۇردىمهسـ .  قـ
ئهممـــا .  تۇرغـــان ۋاقتـــى توغرىـــسىدا تارىخچىالرنىـــڭ كـــۆز قارىـــشى ئوخـــشاش ئهمهسقۇبـــاداپهيغهمبىرىمىزنىـــڭ 

ئىمـام  . ڭ سۆزىگه ئاساسـلىنىپ، تـۆت كـۈن تۇرغـانلىقىنى تـوغرا دەپ قارايـدۇ            كۆپچىلىكى بۇ ھهقته ئىبنى ئىسهاقنى    
 ھهزرىتـى ئهنهسـنىڭ بىـر       ارىدابۇخسـهھىهۇل شـۇنىڭدەك   .  ئون تۆت كۈن تۇرغانلىقىنى ئېيتىدۇ     جهۋزىئىبنى قهييۇم   

  .ھهدىسىدە ئون تۆت كۈن تۇرغانلىقى بايان قىلىنىدۇ
بهنـى  . مهدىـنىگه قـاراپ يولغـا چىقتـى    ) يهنـى جـۈمه كـۈنى   (كـۈنى   ـ  5 پۈتكهندىن كېيىن، پهيغهمبىرىمىـز  سجىدمه

بــۇ . ئوقــۇدىئــۇ شــۇ يهردە توختــاپ جــۈمه نــامىزى  . ســالىم مهھهللىــسىگه يېتىــپ كهلگهنــدە جــۈمه ۋاقتــى بولــدى  
 قىلىنغــان گهرچه جــۈمه نــامىزى مهككىــدە پهرز. شــى ئىــدىنىــڭ تــۇنجى قېــتىم جــۈمه نــامىزى ئوقۇ پهيغهمبىرىمىز
چـۈنكى جـۈمه نامىزىغـا جامـائهت شـهرت بولـۇپ، مهككىـدە        .  ئادا قىلىش ئىمكانىيىتى يوق ئىـدى    ردەبولسىمۇ، ئۇ يه  

ئهممــا پهيغهمبىرىمىـز مهدىـنىگه كېلىــشتىن بـۇرۇن ئـۇ يهردىكــى     .  نامــاز ئوقـۇغىلى بولمـايتتى  يىغىلىـپ بىـر يهرگه  
ه كېلىــپ، توپلىنىــپ ئىبــادەت چــۈنكى مهدىنىــدە مۇســۇلمانالرنىڭ بىــر يهرگ. مۇســۇلمانالر جــۈمه نــامىزى ئوقــۇيتتى

 تـۇنجى جـۈمه     يىغىـپ مهدىـنه مۇسـۇلمانلىرىنى بىـر يهرگه        . قىلىشىغا توسالغۇ بولىدىغان قارشى كـۈچ ئـاجىز ئىـدى         
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ــى     ــى ئهســهد ئىبن ــشى ھهزرىت ــامىزىنى ئوقۇتقــان كى ــدىرارەزۇن ــى  .  ئى ــز بهن  ئوقۇغــان جــۈمه  ســالىمداپهيغهمبىرىمى
، ياخـشى ئىـش، ياخـشى       ھـازىرلىنىڭالر ئـاخىرەت ئۈچـۈن     ! ئـى جامـائهت   «: خۇتبىسىدە كىشىلهرگه نهسىههت قىلىپ   

، باشقىالرغا ياخشىلىق قىلىڭالر، سىلهر بىر كۈنى دۇنيـادىكى ھايـاتىڭالردىن، مـال             شۇغۇللىنىڭالرپائالىيهت بىلهن   
ــاال ـ       ــۈك، ب ــ مۈل ــڭ  چــاقىلىرىڭالردىنـ ــپ، ئالالھنى ــا ئايرىلى ــان ياخــشى ئىــ   ھۇزۇرىغ ــادا قىلغ ــدا دۇني ش ـ     بارغان

ئالــدىڭالردا دوزاخــتىن باشــقا بىــر نهرســىنى   . ھهرىكىــتىڭالردىن باشــقا ســىلهرگه ئهســقاتىدىغان ھېچنهرســه يــوق  
بۇنىڭ ئۈچۈن سىلهر ياخشىلىق قىلىشقا ئالدىراڭالر، يېرىم خورما چاغلىق نهرسـه بولـسىمۇ سـهدىقه     . كۆرمهيسىلهر

كـانىيىتىڭالر بولمىغـانالر ئوچـۇق چىـراي، ياخـشى          قىلىڭالر، سهدىقه قىلىش، ياكى ياخـشى ئىـشالرنى قىلىـشقا ئىم          
چـۈنكى جانـابى ئـالالھ    ! ، يېـتىم ـ يېـسىرالرنىڭ كـۆڭلىنى ئـېلىڭالر     ۋاغۇرىلىلهر بىلهن غېرىپ ـ  سۆز، يۇمشاق مۇئام

  . سۆزلىدىنۇتۇقدېگهن مهزمۇندا » بىر ياخشىلىق قىلغۇچىغا بىرقانچه ھهسسىلهپ ياخشىلىق ئاتا قىلىدۇ
انالرنىڭ بـايرام كـۈنى بولـۇپ، پهيغهمبىرىمىـز ئـۇ كـۈننى ناھـايىتى قهدىرلهيتتـى ۋە ئـۇ كۈنـدە             جۈمه كۈنى مۇسـۇلم   

چىرايلىـق كىـيىم ـ    .  خۇشـپۇراق نهرسـىلهرنى ئىـشلىتهتتى   يۇيۇنۇپ تازىلىق قىالتتى،. ىالتتىئهمهل ـ ئىبادەتنى كۆپ ق 
  . شۇنداق قىلىشقا بۇيرۇيتتىمۇكىرامالرنى كىيىپ، ساھابه كىچهكلىرىنى

  مهســجىدكهئــۇ . جرىــسىدىن چىقــاتتىدا ھۇ بولغانــيىغىلىــپيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم جــۈمه نامىزىغــا جامــائهت  په
ئهزان تۈگىگهنـدىن كېـيىن     . كىرىپ ئولتۇرۇپ بولغاندىن كېيىن، ھهزرىتى بىالل ئورنىدىن تۇرۇپ ئهزان ئوقۇيتتى         

ــۇيتتى    ــۇتبه ئوق ــۇرۇپ خ ــدىن ت ــز ئورنى ــۇتبه  . پهيغهمبىرىمى ــۇ خ ــدئ ــۈپ، ئىككــى   ائوقۇغان ــگه بۆل ــۇتبىنى ئىككى  خ
. خــۇتبه تۈگىــشى بىــلهن ھهزرىتــى بىــالل نامازغــا تهكبىــر ئېيتــاتتى       . خۇتبىنىــڭ ئارىلىقىــدا بىرئــاز ئولتــۇراتتى   

ئـۇ ۋاقىتتـا ئهزان بىـر قېـتىم ئوقۇلىـدىغان           .  ئۆتۈپ ئىككى رەكئهت جۈمه نـامىزى ئوقـۇيتتى        مېهرابقاپهيغهمبىرىمىز  
ارىــسىدا باشــقا شــۇنداقال ئهزان بىــلهن خۇتبىنىــڭ ئ . وقۇلىــدىغان ئهزان يــوق ئىــدى  تېــشىدا ئنىڭســجىدمهبولــۇپ، 
.  بولىـدۇ  كـۆرۈۋالغىلى  ىنىيـوقلىق بۇنىڭدىن جـۈمهدىن ئىلگىـرى سـۈننهت قىلىنغـان نامازنىـڭ            .  يوق ئىدى  نامازمۇ

 بۇيرۇغـانلىقى  كىرگهن كىشىنى ئىككى رەكئهت نامـاز ئوقۇشـقا          مهسجىدكهپهيغهمبىرىمىزنىڭ خۇتبه ئوقۇۋاتقاندا    
دېـگهن  » زادۇلمهئـاد «بۇخارى، مۇسلىم ۋە باشقا ھهدىس كىتابلىرىدا زىكىر قىلىنغان بولـسىمۇ، ئىبنـى قهييۇمنىـڭ               

 نــامىزى ئىكهنلىكــى ســجىدمهتهھىيهتۇل ئــۇ نامــاز ســۈننهت نــامىزى ئهمهس، بهلكــى ،كىتابىــدا تهتقىــق قىلىنىــشىچه
ئهممـا  . قىنى بايـان قىلىـدۇ    ا سۈننهت قىلىنغان نامازنىـڭ يوقلـۇ      ىد جۈمه نامىزىنىڭ ئالد   جهۋزىئىبنى قهييۇم   . مهلۇم

 بۇخـارى ۋە    ئوقۇغـانلىقى جۈمه نامىزىدىن كېيىن پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئۆيىگه قايتىپ كىرىپ ئىككى رەكئهت نامـاز            
 لىقىبۇيرۇغـان  جۈمهدىن كېيىن تۆت رەكئهت ناماز ئوقۇشـقا         كىرامالرنىئۇنىڭ ساھابه   . مۇسلىمدا رىۋايهت قىلىنىدۇ  

ــدۇ   ــۋايهت قىلىنى ــدىن   . ســهھىه مۇســلىمدا رى ــا پهيغهمبىرىمىزنىــڭ جۈمهنىــڭ پهرزى ــرىئهمم ــدە  ئىلگى ــى ئۆيى  مهيل
: تهيمىــيهئىبنــى . غــانلىقى مهلــۇم ئهمهسۇن ھېچقانــداق  ســۈننهت نــامىزى ئوقۇ بولــستهســجىدمهبولــسۇن، مهيلــى 

» سا ئىككى رەكئهت ئوقـۇيتتى     ئۆيىدە ئوقۇ  ز ئوقۇسا تۆت رەكئهت،    ناما تهسجىدمهپهيغهمبىرىمىز جۈمهدىن كېيىن    «
پهيغهمبىرىمىز جۈمهنىڭ پهرزىـدىن    «:  ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمرىدىن رىۋايهت قىلغان بىر ھهدىسىدە       داۋۇدئهبۇ  . دەيدۇ

شـۇنداقال  . دەپ رىـۋايهت قىلىـدۇ    »  ئىككى رەكئهت ئوقـۇيتتى    ئوقۇسا تۆت رەكئهت، ئۆيىدە     ئوقۇسا تهسجىدمهكېيىن  
پهيغهمبىرىمىز جـۈمه نامىزىـدىن كېـيىن ئۆيىـدە ئىككـى رەكـئهت             «ىم ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمرىدىن     بۇخارى ۋە مۇسل  
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 پهيغهمـبهر   ھۇرەيرىـدىن ئىمـام مۇسـلىم ئهبـۇ       . دېگهن مهزمۇندىكى بىر ھهدىسنى رىۋايهت قىلغـان      » ناماز ئوقۇيتتى 
 كېـيىن تـۆت رەكـئهت نامـاز     هدىن كىـشى جـۈم  ئوقۇغـان  سىلهردىن جۈمه نامىزى!  مۆمىنلهر ئى«ئهلهيهىسساالمنىڭ  

مهزكـۇر ھهدىـسلهردە جـۈمه نامىزىنىـڭ پهرزىـدىن          . دېگهن مهزمۇندىكى بىر ھهدىسنى رىـۋايهت قىلغـان       » سۇنئوقۇ
بــۇ ھهقــته تېخىمــۇ ئوچــۇق مهلۇماتقــا  .  بولىــدۇكــۆرۈۋالغىلىكېــيىن تــۆت رەكــئهت ســۈننهت نامىزىنىــڭ بــارلىقىنى  

  .  مۇراجىئهت قىلسا بولىدۇناملىق كىتابىغا» دزادۇلمهئا «زىنىڭجهۋ ئىبنى قهييۇم  كىشىخاھلىغانئېرىشىشنى 
 ئوقۇغانـدا پهيغهمبىرىمىز خۇتبه   .  يوق ئىدى  دەپ ئاتىلىدىغان ناماز  » پېشىنئېهتىياتى  «پهيغهمبىرىمىزنىڭ زامانىدا   

ئـۇالرنى  .  خۇتبىنى كۆڭۈل قويۇپ ئاڭلىـشى ئۈچـۈن ئـۇالرنى ئـۆزىگه يـېقىن ئولتۇرۇشـقا بـۇيرۇيتتى                 ساھابىلهرنىڭ
ئــۇ خۇتبىــسىدە كىــشىلهرگه ئىــسالمنىڭ ئاساســى . لىشىــشتىن توســاتتىئهسناســىدا بىــر ـ بىــرى بىــلهن گهپ   خــۇتبه 

ئۇالرنى باشقىالرنى ياخشىلىققا بـۇيرۇش، يامـانلىقتىن توسـۇش،    . قانۇنلىرىنى، شهرىئهت ئهھكاملىرىنى يهتكۈزەتتى  
ــشى    ــشقا تىرى ــشىچه باشــقىالرغا ياخــشىلىق قىلى ــدىن كېلى ــۇش،  قولى كه ســهبىر قىلىــش  مۇســىبهتش، ئهپۇچــان بول

دېـمهك، ئۇنىـڭ سـۆزى بىـرال مهزمۇنـدا      . قاتارلىقالردەك  ئېسىل ئهخالق ـ پهزىلهتلهرنى ئومۇمالشتۇرۇشقا بۇيرۇيتتى 
ئـۇ  . توختىغان بولماستىن، بهلكى شۇ ئورۇن ياكى شۇ ۋەزىيهتنىـڭ تهقهززاسـىغا  قـاراپ، ھهرخىـل مهزمۇنـدا بـوالتتى                   

مـۇنبهر ياسىلىـشتىن بـۇرۇن ئـۇ خورمـا      .  مـۇنبهرگه چىقىـپ، قولىـدا ھاسـا تۇتقـان ھالـدا ئوقـۇيتتى         غانـدا ئوقۇخۇتبه  
كېيىن مۇنبهر ياسىلىپ پهيغهمبىرىمىز مهزكـۇر      . ياغىچىدىن بولغان بىر تۈۋرۈككه يۆلىنىپ تۇرۇپ خۇتبه ئوقۇيتتى       

. هر ئـاڭلىغۇدەك ھالـدا نـاله قىلغـان       كىـشىل  تىكىسـجىد مهتۈۋرۈكنى تاشالپ مۇنبهرگه چىققانـدا ھېلىقـى تـۈۋرۈك          
  .كېيىن پهيغهمبىرىمىز مۇنبهردىن چۈشۈپ ئۇنى سىالپ قويغاندىن كېيىن، ئاستا ـ ئاستا توختاپ قالغان

  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مهدىنه مۇنهۋۋەرەگه كىرىشى

ــادا قىلغ      ــامىزىنى ئ ــسىگه چۈشــۈپ، جــۈمه ن ــى ســالىم مهھهللى ــبهر ئهلهيهىســساالم بهن ــيىن، يهنه  پهيغهم ــدىن كې ان
ــدى   ــولىنى داۋام قىل ــاراپ ي ــنىگه ق ــۇ      . مهدى ــدە، ئ ــدىن ئۆتكهن ــر مهھهللى ــپ، ھهر بى ــۇنهۋۋەرەگه كىرى ــنه م ــۇ مهدى ئ

.  تالىـشىپ كېتهتتـى  رىنىچۇلـۋۇ مهھهللىنىڭ ئادەملىرى ئـۇنى ئـۆز ئـۆيىگه چۈشـۈرۈش ئۈچـۈن ئۇنىـڭ تۆگىـسىنىڭ                 
ــا     ــۆز ئىختىيارىغـ ــۆگىنى ئـ ــا تـ ــز ئۇالرغـ ــشنىقويپهيغهمبىرىمىـ ــۇيرۇۋېتىـ ــۇ يهرگه    بـ ــسه شـ ــۆگه نهگه چۆكـ ۇپ، تـ

 مهھهللىـــسىگه كېلىـــپ، ئهبـــى   نهججـــارتـــۆگه ماڭـــا ـ ماڭـــا ئاخىرىـــدا بهنـــى          .  ئېيتتـــىچۈشـــىدىغانلىقىنى
ئهنــسارى خۇشــاللىقىدىن ئهييۇبىلبــۇنى كــۆرگهن ئهبــى  .  ئۆيىنىــڭ ئالــدىغا كېلىــپ چــۆكتى ئهنــسارىنىڭئهييۇبىل

 كېلىـپ  رارەزۇھهزرىتـى ئهسـهد ئىبنـى    .  ئـۆيىگه توشـۇدى  كېرەكلىرىنـى ه ـ  دەرھال كېلىپ پهيغهمبىرىمىزنىـڭ نهرسـ  
 ۋە ئـۇ زاتنىـڭ تۆگىـسىنى ئهڭ ئهزىـز مېهمـان             دېمهك، پهيغهمبىرىمىزنى . پ كهتتى تۆگىنى يېتىلهپ ئۆز ئۆيىگه ئېلى    

  .  شۇ ئىككى زات مۇيهسسهر بولدىكۈتۈۋېلىشقاسۈپىتىدە 
كى قهۋەت بولـۇپ، ئـۇ پهيغهمبىرىمىزنـى ئىككىنچـى قهۋەتـته تۇرۇشـقا              ئهنسارىنىڭ ئۆيى ئىك  ئهييۇبىلھهزرىتى ئهبى   

تهكلىـپ قىلغـان بولـسىمۇ، پهيغهمبىرىمىـز كېلىـپ ـ كهتكـۈچىلهرنى نهزەردە تۇتـۇپ، ئاسـتىنقى قهۋەتـته تۇرۇشـنى            
ئهنـسارىنىڭ  ئهييۇبىل ئـۆي تۇتـۇپ، ئورۇنلىـشىپ بولغـۇچه مهزكـۇر ئهبـى              ئـۇ ئـۆزىگه ئـايرىم بىـر       . ار قىلـدى  ئىختىي
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 ئـۇ زاتنىـڭ شـهرىپىگه    ئهنـسارالر ئهنسارىنىڭ ئۆيىدە تۇرغان مهزگىلدە باشقا      ئهييۇبىلئۇ ئهبى   . ئۆيىدە تۇرۇپ تۇردى  
  . تۈرلۈك تائامالرنى قىلىپ زىياپهت بېرىپ تۇردى

بولــۇپ، پهيغهمبىرىمىــز ھىجــرەت قىلىــپ كهلگهنــدىن كېــيىن  » يهســرىب«مهدىــنه مۇنهۋۋەرەنىــڭ ئهســلى ئىــسمى  
ــنه مــۇنهۋۋەرەگه ھىجــرەت قىلىــپ   . دەپ ئاتالــدى) پهيغهمــبهر شــهھىرى(» لســورەرهتۇنمهدى« ــز مهدى پهيغهمبىرىمى

  . ياشتا ئىدى53كهلگهندە 

  ھىجرەتنىڭ بىرىنچى يىلى پهيغهمبهر ئائىلىسىنىڭ مهدىنه مۇنهۋۋەرەگه كېلىشى

ىن كېـيىن، ئائىلىـسىنى     پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهدىنه مۇنهۋۋەرەگه كېلىپ، ئۆزى بىرقۇر ئورۇنلىـشىپ بولغانـد          
ئـۇالر مهككىـگه بېرىـپ    .  مهككىگه ئهۋەتتـى رافىئنىئېلىپ كېلىش ئۈچۈن ھهزرىتى زەيد ئىبنى ھارىس بىلهن ئهبۇ     

پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئايالى ھهزرىتى سهۋدە، قىزى ھهزرىتى پاتىمه، ئۇممى كۇلسۇم ۋە زەيـد ئىبنـى ھارىـسنىڭ ئايـالى                  
پهيغهمبىرىمىزنىـڭ يهنه بىـر قىـزى    .  مهدىنىگه ئېلىپ كهلـدى زەيدلهرنىىبنى  ئۇممى ئهيمهن بىلهن ئوغلى ئۇسامه ئ     

بـۇالر بىـلهن  ھهزرىتـى ئهبـۇ بهكرىنىـڭ ئايـالى ئـۇممى               . ئـاس بىـلهن بىلـله قالـدى       ئهبۇلھهزرىتى زەينهپ يولدىـشى     
ھهزرىتـى  . هلـدى ه ك رومان، قىزلىرىدىن ئهسما، ئائىشه ۋە ئوغلى ئابدۇلالھ ئىبنى ئهبـۇ بهكـرى قاتـارلىقالرمۇ بىـرگ               

 ئـورۇقالپ،  لىكـى ئۈچـۈن  ئـۇ زات پىيـادە كهلگهن  .  چېغىدا يېتىـپ كهلـگهن ئىـدى      قۇبادىكى پهيغهمبىرىمىزنىڭ   ئهلى
پهيغهمبىرىمىزنىڭ ھهزرىتى ئهلىنىڭ بۇ ھالىنى كۆرۈپ كـۆز يېـشى          . پۇتلىرى قاپىرىپ، ئىنتايىن جاپا تارتقان ئىدى     

  . قىلغانلىقى رىۋايهت قىلىنىدۇ

   سېلىشىسجىدمههلهيهىسساالمنىڭ مهدىنه مۇنهۋۋەرەگه پهيغهمبهر ئ

 ســېلىش قارارىغــا ســجىدمه يهرگه چــۆككهنەرەگه كهلگهنــدە تۆگىــسى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مهدىــنه مــۇنهۋۋ
 سـۇھهيل  ۋە  سـهھل  تهربىيىـسىدىكى    رارەنىـڭ زۇ بىلهن ئهسهد ئىبنـى      ئهپرا ئىبنى   مۇئاز ئهنسارالردىنبۇ يهر   . كهلدى

 بـۇ   ئهپـرا  ئىبنـى    مۇئـاز پهيغهمبىرىمىزنىـڭ بـۇ پىكرىنـى ئاڭلىغـان         . ككى يېـتىم بالىنىـڭ يېـرى ئىـدى        ئىسىملىك ئى 
ئهممـا پهيغهمبىرىمىـز   . يهرنى پهيغهمبىرىمىزگه بېرىپ، ئـۇ ئىككـى بـالىنى ئـۆزى رازى قىلىۋالىـدىغانلىقىنى ئېيتتـى             

 قهبرىلىـرى اچلىرى ۋە مۇشـرىكالرنىڭ  بۇنى قوبۇل قىلماي، ئۇ يهرنـى ئـۆزى سـېتىۋالدى ۋە ئـۇ يهردىكـى خورمـا ياغـ                
لى  ئـۇ  سـجىد مه. رۇلۇشـى باشـلىنىپ كهتتـى      سـېلىش قۇ   سـجىد مهچىقىرىپ تاشلىنىپ، تۈزلىنىپ بولغانـدىن كېـيىن،        

تاشتىن، ئهتراپى خورما ياغىچىدىن، ئۈستى خورما شاخلىرىدىن، ئېگىزلىكى ئۈچ گهز، ئۇزۇنلـۇقى ۋە توغرىـسى يـۈز                 
 غـان بولـۇپ،  بىـرى چـوڭ ئىـشىك،           ئـۈچ  ئىـشىك قويۇل      مهسـجىدكه .  ياسـىلىپ بولـدى    گهز ئهتراپىدا قىلىنىپ، تېزال   

ــر    ــشىك، يهنه بى ــك ئى ــرى كىچى ــڭ ھۇ  بى ــسا پهيغهمبىرىمىزنى ــشىك بول ــشىك ئىــدى    ئى ــدىغان ئى ــسىغا كىرى . جرى
ن ھهزرىتـى  كېـيى . جرا سـېلىندى  ئاتـاپ ئىككـى ھـۇ   ئائىشهگه ھهزرىتى  ئهتراپىغا ھهزرىتى سهۋدە بىلهن   نىڭسجىدمه
 سېلىـشتا پهيغهمبىرىمىزمـۇ سـاھابه كىـرامالر بىـلهن تهڭ            جرىالرنىھـۇ   ۋە    سـجىد مه. ارەنىڭ ھۇجرىسى سـېلىندى   س

ــۇيتتى مهســــجىدكهئــــۇالر . ئىــــشلىدى .  ئىــــشلهۋاتقاندا ئۆزلىرىنىــــڭ قىزغىنلىقىنــــى ئىپــــادىلهپ شــــېئىرالر ئوقــ
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 رەھىـم ـ    ارالرغائهنــس مۇھـاجىر ۋە  كـۆزلهيمىز رەببىمىــزدىن ئاخىرەتنىـڭ سـاۋابىنى،   «پهيغهمبىرىمىزمـۇ پـات ـ پـات      
  .  دەپ قوياتتى»شهپقهت ئهيلىگىن

 ئارىـسىدا قېرىنداشـلىق ئـورنىتىش ئۈچـۈن         ئهنـسارالر  بىرىنچى يىلى پهيغهمبىرىمىز مۇھاجىرالر بىـلهن        ھىجرىيىنىڭ
بىـر ـ بىـرىگه    ئۇالر مهزكۇر قېرىنداشلىق بـويىچه  . ئۇالرنى بىر ـ بىرى بىلهن ئاخىرەتلىك دوستالردىن قىلىپ قويدى 

ئالالھنىــڭ «: بــۇ بىــر مــۇددەت داۋامالشــقاندىن كېــيىن جانــابى ئــالالھ ئهھــزاپ سۈرىــسىنىڭ . مىراســخور بــوالاليتتى
»  يېقىنـدۇر مۇھـاجىرالردىنمۇ ردىن ۋە مـۆمىنله ) مىراس ئېلىـشتا (زىسىگه كىتابىدا ئۇرۇق ـ تۇغقانالرنىڭ بهزىسى به 

رنىـڭ بىـر ـ بىـرىگه مىراسـخور بولۇشـى توختـاپ، مىراسـخورلۇق پهقهت          ـ ئايىتىنى نازىل قىلىش بىلهن ئۇال 6دېگهن 
  .ئۇرۇق ـ تۇغقانالر ئارىسىدا بولىدىغان  بولدى

ئـۇالر  ھهتتـا   . ھهقىقهتهن ئهنسارالر مۇھاجىرالرغا قارىتا ئۆزلىرىنىڭ دىنىي قېرىنداشلىق بۇرچىنى ئادا قىلغـان ئىـدى            
ىككـى ئايـالى    ئ،ھاجىر قېرىنداشلىرىغا بۆلـۈپ بېرىـشتىن تاشـقىرى   لكىنىڭ يېرىمىنى مۇئۆزلىرىنىڭ بارلىق مال ـ مۈ 

 بىرىنـى تـاالق قىلىـپ، ئىـددىتى تۈگىگهنـدىن كېـيىن قېرىندىـشىغا ئېلىـپ بېـرىش                   خاھلىغان قېرىندىشى   بارلىرى
  :بۇ ھهقته جانابى ئالالھ مۇنداق دەيدۇ. تهكلىپىنى قويغان ئىدى

يېنىغـا  ) يهنـى ئهنـسارالر   (رلىك بولغان، ئىمانى كۈچلـۈك بولغانــالر        مهدىنىدە يه ) يهنى مۇھاجىرالردىن (ئۇالردىن  «
ئۇالرغـا بېـرىلگهن نهرسـىلهر ئۈچـۈن  ئىچـى        . دوسـت تۇتىـدۇ   ) يهنـى مۇھـاجىرالرنى   (ھىجرەت قىلىپ كهلگهنلهرنـى     

 ئهال  )تىـدىن ىمهنپهئ ئۆزلىرىنىـڭ    تىنـى ىمهنپهئمۇھاجىرالرنىـڭ   (ئۇالر ئۆزلىرى موھتـاج تۇرۇقلـۇق       . تارلىق قىلمايدۇ 
ــۆز نهپــسىنىڭ بېخىللىقىــدىن ســاقالنغۇچىالر مهقــسهتكه ئېرىــشكۈچىلهردۇر  . بىلىــدۇ  ـ   9ھهشــىر سۈرىــسى (» .ئ
  ).ئايهت

  ئهزاننىڭ يولغا قويۇلۇشى

چـۈنكى  . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋە مۇھاجىرالر مهككىدىكى چاغالردا نامازنىڭ ئالدىدا ئهزان ئوقۇش يـوق ئىـدى           
ئهزانــدىن مهقــسهت . مانالرنىڭ بىــر يهرگه يىغىلىــپ نامــاز ئوقۇشــىغا يــار بهرمهيتتــى مهككىــدىكى شــارائىت مۇســۇل

ــارەتتۇر  كىــشىلهرگه  ــى بىلدۈرۈشــتىن ئىب ــى كىرگهنلىكىن ــنه   . نامازنىــڭ ۋاقت ــز مهدى شــۇنىڭ ئۈچــۈن پهيغهمبىرىمى
 توغرىــسىدا مــۇنهۋۋەرەگه كېلىــپ، مۇســۇلمانالرغا قانــداق قىلىــپ نامازنىــڭ ۋاقتىنــى بىلدۈرۈشــكه بولىــدىغانلىقى   

 ياقـساق ئۇالرنىڭ بهزىـسى بـايراق چىقارسـاق دېـسه، بهزىـسى ئـوت          . ساھابه كىرامالر بىلهن مهسلىههت ئېلىپ باردى     
 چالــساق دېــسه، بهزىــسى ناســاراالرغا ئوخــشاش قوڭغــۇراق   بۇرغــۇي ئوخــشاش يهھۇدىيالرغــايهنه بهزىــسى . دېــدى

اي، ئاخىرىـدا ھهر نامازنىـڭ ۋاقتـى كهلگهنـدە بىـرەيلهن      لېكىن بۇ پىكىرلهرنىڭ ھېچبىرى ماقۇلالنم. چااليلى دېدى 
ئۇالردىن بىرى ئابدۇلالھ ئىبنـى     . ئېگىز بىر يهرگه چىقىپ توۋاليدىغان بولۇپ، مهخسۇس كىشىلهر تهيىن قىلىندى         

بىــر كــۈنى ئۇنىــڭ چۈشــىدە بىــر ئــادەم كېلىــپ، ئۇنىڭغــا كــۈنىمىزدىكى بىــزگه تونۇشــلۇق . ئهنــسارى ئىــدىزەيدىل
پهيغهمبىرىمىـز  . ئۇ شۇ ھامان پهيغهمبىرىمىزنىڭ يېنىغا كېلىپ ۋەقهنى بايـان قىلـدى          . ننى تهلىم بهردى  بولغان ئهزا 
ھهزرىتـى ئۆمهرمـۇ   . دېـدى » ئوقۇلـسۇن سهن توغرا چۈش كۆرۈپسهن، بۇندىن كېيىن شۇ تهرىقىدە ئهزان  «: ئۇنىڭغا

نىڭ بىـلهن نامـاز ۋاقتـى بولغانـدا         شـۇ . ئهنـسارىغا ئوخـشاشال چـۈش كـۆرگهن ئىـدى         زەيدىلخۇددى ئابدۇلالھ ئىبنـى     
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 بولـۇپ، بىـرى ھهزرىتـى بىـالل، يهنه          مـۇئهززىنى پهيغهمبىرىمىزنىڭ مهدىنىدە ئىككـى     . ئهزان ئوقۇش يولغا قويۇلدى   
 »حـى علـى الفـالح     «دا  مـدات نامىزىغـا ئهزان ئوقۇغانـ      بىـالل با  ھهزرىتـى   . بىرى ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇممى مهكتۇم ئىـدى      

. مىـگهن ئىـدى  پهيغهمبىرىمىـز ئۇنىڭغـا بىـر نهرسـه دې    .  دەيتتـى »الـصالة خيـر مـن النـوم      «تىن كېيىن ئىككى قېـتىم      
نامـازنى باشالشــنىڭ  .  ئهزانـدىن باشـقا يهنه  بىـر ئهزان ئوقـۇالتتى    ئوقۇلىـدىغان مـدات نامىزىغـا   رامىـزان ئايلىرىـدا با  

 قوشـۇپ  »قـد قامـت الـصالة   «قهت  ئهزانغـا ئوخـشاش بولـۇپ، په    مهزھىپىـدە  ھهنهپىتهكبىر  . ئالدىدا تهكبىر ئوقۇالتتى  
ال اشـهد ان    «لـېكىن     .   ئوقۇلىـدۇ   )بىـردىن (،  ، تهكبىـر تـاق    جۈپ ئهزان   مهزھىپىدە  شاپىئىنىڭئهمما ئىمام   . ئوقۇلىدۇ

 جۈملىسى دەسلهپته پهس ئاۋاز بىـلهن ئېيتىلىـپ،         »اشهد ان محمدا رسول اهللا      «ۋە» له اال اهللا  اشهد ان ال ا     « ۋە     »له اال اهللا  ا
ئىمــام .  بىــردىن ئېيتىلىــدۇتهكبىرمــۇ ، ئهزانمــۇ بىــردىنمهزھىپىــدەمــالىكى . ئــاۋاز كۆتۈرۈلــۈپ ئېيتىلىــدۇ كېــيىن 

  .پ ئوقۇلمايدۇلېكىن سوزۇ. كبىر بىردىن ئوقۇلىدۇ ئهزان ئىككىدىن، تهمهزھىپىدە ئهھمهدنىڭ
اننىڭ خهلىپىلىـك دەۋرىـدە     ھهزرىتـى ئوسـم   . پهيغهمبىرىمىزنىڭ زامانىدا جـۈمه نامىزىغـا بىـر قېـتىم ئهزان ئوقـۇالتتى            

 ئالدىــدىكى ســهينادا ئــاۋۋال بىــر ئهزان ئوقۇلــۇپ، ئانــدىن ئىمــام نىڭســجىدمهمۇســۇلمانالر كۆپىيىــپ كهتكهچــكه، 
 مهلىك ئىبنـــى ئابـــدۇلھىـــشامكېيىنكـــى كـــۈنلهردە .  بولـــدىئوقۇلىـــدىغانمـــۇنبهرگه چىققانـــدا يهنه بىـــر ئهزان 

ئىمام مـۇنبهرگه چىققانـدا     .  قىلدى ئوقۇلىدىغان مۇنارىدا   نىڭسجىدمه ئهزاننى   ئوقۇلىدىغان سهيناسىدا   نىڭسجىدمه
مهي گـــۈزۈل ئهزان پهيغهمبىرىمىزنىـــڭ زامانىـــدا يولغـــا قويۇلغـــان بولـــۇپ، ھېچبىـــر ئـــۆزگىرىش كىرئوقۇلىـــدىغان

ــا . ۋاملىـــشىپ كهلمهكـــتهدا ئىمـــام مـــۇنبهرگه چىققانـــدا «: مـــۇئهللىپىدېـــگهن كىتابنىـــڭ » يېقىننـــۇرۇل«ئهممـ
 بۇ ھهقـته ئۆلىماالرنىـڭ      ،دېمهك. دەيدۇ»  ئۆزگهرتكهن بىدئهت ئهزان   مهلىك ئىبنى ئابدۇل  ھىشام ئهزان   ئوقۇلىدىغان

مهدىنه مۇنهۋۋەرەنىڭ ئهتراپىـدا ياشـايدىغان بهنـى نهزىـر،     . توغرىسىنى ئالالھ بىلىدۇ . كۆز قارىشى ئوخشاش ئهمهس   
 دېـگهن   بهتهـان بهنـى نهزىـر قهبىلىـسى       . ئىـدى  قهبىلىـسى بـار      يهھـۇدىي قاتـارلىق ئـۈچ      قهينۇقـا ، بهنى   قۇرەيزەبهنى  

 بــازىرى دېــگهن يهردە قهينۇقــا قهبىلىــسى قهينۇقــا دېــگهن يهردە، بهنــى مهھزىــدەر قهبىلىــسى قــۇرەيزەيهردە، بهنــى 
 نى قوبۇل قىلىپ، مۇسـۇلمان بولىـدۇ،      ئۇالر دەرھال ئىسالم  ىز مهدىنه مۇنهۋۋەرەگه كهلگهندە،     پهيغهمبىرىم. ياشايتتى

چۈنكى ئۇالر ئهھلى كىتاب بولۇپ، ئىسمائىل ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهۋالدىـدىن بىـر پهيغهمـبهر             .  ئىدى دەپ ئويلىغان 
يېقىنـدا ئـاخىر   «ھهتتا ئۇالر مۇشرىكالر بىلهن جېدەللىشىپ يېڭىلىپ قالغان چاغلىرىدا        . كېلىدىغانلىقىنى بىلهتتى 
 ســىلهر بىــلهن ئۇرۇشــۇپ قالــساق، بىــز  ئــۇ چاغــدا. بىــز ئــۇ پهيغهمــبهرگه ئهگىــشىمىز . زامــان پهيغهمبىــرى كېلىــدۇ

دېمىـسىمۇ ئۇالرنىـڭ كىتـابى تهۋراتتـا ئـاخىر زامـان پهيغهمبىرىنىـڭ           . دەپ داۋراڭ ساالتتى  »  يېڭىمىز چوقۇمسىلهرنى  
 بـار   بېـشارەت ئىسمائىل ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهۋالدىدىن كېلىدىغانلىقى ۋە ئۇ پهيغهمبهرنىڭ ئـاالمهتلىرى ھهققىـدە            

ئهممـا  . پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئويلىشىچه ئـۇالر ئىـسالمنى دەرھـال قوبـۇل قىلىـشى كېـرەك ئىـدى               بۇ سهۋەبتىن   . ئىدى
دېگهنـدەك، ئۇالرنىـڭ   » ئىشهنگهن تاغدا كىيىـك ياتمـاپتۇ  «. ئۇالر پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئويلىغان يېرىدىن چىقمىدى    

 ئـاخىر زامـان پهيغهمبىـرى       ريهھـۇدىيال ئالىملىرىدىن ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم ئىسىملىك بىر كىشى مۇستهسنا پۈتـۈن           
 قىلىـپ، پهيغهمبىرىمىزنىـڭ دەۋىتىنـى       ھهسـهت ئىسرائىل ئهۋالدىدىن كهلـمهي، ئهرەبلهردىـن كېلىـپ قالغانلىقىغـا           

ــدى     . رەت قىلــدى ــيهت بهرمى ــان كهرىمنىــڭ ســۆزىگه ھــېچ ئهھمى ــگهن قۇرئ ــابىنى تهســتىقالپ كهل . ئۇالرنىــڭ كىت
ئـۇالر پهيغهمبىرىمىـزگه    .  ئۆزگهرتىـپ يـوق قىلـدى      بېشارەتلهرنىى  ئهكسىچه تهۋراتتىكى پهيغهمبىرىمىز ھهققىدىك   



www.islamyoli.net 

 89

ئـۇالر ھهتتـا ئـۆزلىرى ئىمـان     . ئهگىشىشكه ئهڭ اليىق كىشىلهر بولسىمۇ، ھهسهت قىلىپ ھهقىقهتـتىن بـاش تـارتتى      
ـ يېڭىـدىن مۇسـۇلمان بولغـان ئهرەبلهرنىـڭ ئارىـسىدا پىتـنه        .  توساتتىلىك بىلهن قالماي، باشقىالرنىمۇكهلتۈرمهس

ــى     ــدىن ياندۇرۇشــقا كــۈچ ســهرپ قىالتت ــۇالرنى ئىمانى ــپ، ئ ــۆزلىرىنى  خۇالســىلهپ. ئىغــۋا تارقىتى ــۇالر ئ ــدا ئ  ئېيتقان
  .ئىسالمغا ۋە مۇسۇلمانالرغا دۈشمهن ھېسابالپ كهلدى

   بىلهن كېلىشىم تۈزۈشىيهھۇدىيالرپهيغهمبىرىمىزنىڭ 

همــبهر ئهلهيهىســساالم ئــۇالر بىــلهن كېلىــشىم  ئىــسالمنى قوبــۇل قىلمىغانــدىن كېــيىن، پهيغيهھــۇدىيلىرىمهدىــنه 
تۈزۈپ، ئۇالر مۇسۇلمانالرنىڭ دۈشمهنلىرىگه ياردەم قىلمايدىغان، مۇسـۇلمانالرمۇ ئۇالرنىـڭ دۈشـمهنلىرىگه يـاردەم           

ــۇپ، ئىككـــى تهرەپ كېلىـــشىم ئىمزالىـــدى  ــا مۇســـۇلمانالرنىڭ پايدىـــسىغا  . قىلمايـــدىغان بولـ ــۇدىيالرئهممـ ، يهھـ
 مهزكـۇر كېلىـشىمگه ئهمهل      ئـۇالر بىـر مهزگىـل     . ىلىـشقا بـوالتتى   سىغا مۇسـۇلمانالر يـاردەم ق      پايدىـ  يهھۇدىيالرنىڭ

بـۇ سـهۋەبتىن ئۇالرنىـڭ      . ، مۇسـۇلمانالرغا خىيـانهت قىلىـشقا باشـلىدى        بۇزۇپقىلغان بولسىمۇ، كېيىن كېلىشىمنى     
  .م بولدىبىر قىسمى ئولتۇراقالشقان يهرلىرىدىن قوغلىنىشقا، يهنه بىر قىسمى ئۆلۈمگه مهھكۇ

  مۇسۇلمانالرنىڭ جىهاد قىلىشىغا رۇخسهت قىلىنىشى

مۇسۇلمانالر مهدىنه مۇنهۋۋەرەگه ھىجرەت قىلىشتىن بۇرۇن ھهرقانداق دۈشمهنگه قارشى تىـغ  كۆتـۈرۈپ قارشـىلىق                
 .چۈنكى ئۇ ۋاقىتالردا مۇسۇلمانالرنىڭ سانى مۇشرىكالرغا سېلىشتۇرغاندا يوق ھېـسابتا ئىـدى  . كۆرسهتمىگهن ئىدى 

.  چىـداپ، سـهبىر قىلىـپ كهلـگهن ئىـدى          زۇلۇمىغـا بۇ سهۋەبتىن مۇسۇلمانالر مهككىـدىكى چېغىـدا مۇشـرىكالرنىڭ          
رىپ، سهبىر قىلىـشقا، قىلـچه بوشـاپ        يهتكهن ئهزىيهتلهرگه بهرداشلىق بې   جانابى ئالالھ ئۆز پهيغهمبىرىگه ئۇالردىن      

  : قالماسلىققا بۇيرۇپ مۇنداق دېگهن
ئىرادىلىــك پهيغهمــبهرلهر ســهبىر قىلغانــدەك ســهبىر ) ۇشــرىكالرنىڭ ســالغان جاپاســىغام(ســهن !) ئــى مــۇھهممهد(«

  ).  ـ ئايهت35سۈرە مۇھهممهد (»  ئالدىراپ كهتمىگىنئازابقاقىلغىن، ئۇالرغا بولىدىغان 
ــڭ         ــاي، بهلكــى ئالالھنى ــارقىلىق بولم ــشلىتىش ئ ــارقىتىش كــۈچ ئى ــن ت ــاغالردا دى ــدىكى چ ــز مهككى پهيغهمبىرىمى

 ئىلمىـي يـولالر بىـلهن       گاھالندۇرۇشتهكئا ختىن بېرىش، دوزا  بېشارەتهلتۈرۈش، جهننهت بىلهن    ه دەلىل ك  بىرلىكىگ
 ئۆتكهنـدىن كېـيىن مۇسـۇلمانالردا مهيلـى     هدىنىگه ھىجرەت قىلىپ، مهلۇم مهزگىـل  پهيغهمبىرىمىز م . بولغان ئىدى 

. ر دەرىجىـدە ئىلگىرىلهشـلهر بولـدى      سان جهھهتته بولسۇن يـاكى باشـقىالرغا بولغـان تهسـىر جهھهتـته بولـسۇن زو               
ــپ        ــسهت قىلى ــشقا رۇخ ــاد قىلى ــا جىه ــالالھ ئۇالرغ ــابى ئ ــلهن جان ــۇنىڭ بى ــا   «: ش ــا، زۇلۇمغ ــۇم قىلىنغۇچىالرغ ھۇج

ئـالالھ ئۇالرغـا يـاردەم بېرىـشكه ئهلـۋەتته          . رۇخسهت قىلىندى ) قارشىلىق كۆرسىتىشكه (ئۇچرىغانلىقلىرى ئۈچۈن،   
ــادىر ــۇالر. (ق ــ«پهقهت ) ئ ــالالھپهرۋەردىگ ــدەپ    » ارىمىز ئ ــاھهق ھهي ــدىن ن ــۆز يۇرتلىرى ــرى ئۈچــۈنال ئ دېگهنلىكلى

  . دېگهن ئايهتنى نازىل قىلدى)  ـ ئايهت40ھهج سۈرىسى (» چىقىرىلدى
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مهزكۇر ئايهت كهرىمه چۈشـكهندىن كېـيىن، پهيغهمبىرىمىـز ئـۆز ۋاقتىـدا مۇسـۇلمانالرنىڭ مـال ـ مـۈلكىنى بـۇالپ ـ            
كالردىن ئـۆز ھهقلىرىنـى   دىن چىققـان ھالـدا چىدىغۇسـىز زۇلـۇمالرنى سـالغان مۇشـرى        تاالپ، ئۇالرغا ئىنسان قېلىپىـ    

ېلىش ۋە ئۇالرنىڭ ھهيۋىسىنى سـۇندۇرۇپ، كـۈچىنى ئاجىزالشـتۇرۇش ئۈچـۈن، ئۇالرنىـڭ شـامدىن قايتقـان                  قايتۇرۇۋ
  .كارۋىنىنى توسۇپ، تىجارەت ماللىرىنى غهنىمهت ئېلىش ئۈچۈن قوشۇن ئهۋەتتى

  سساالمنىڭ كارۋاننى توسۇش ئۈچۈن ھهزرىتى ھهمزىنى ئهۋەتىشىپهيغهمبهر ئهلهيهى

ــبهر ئهلهيهىســساالم   ــڭپهيغهم ــى رام ھىجرىيىنى ــ بىرىنچــى يىل ــان   ى ــپ كېلىۋاتق ــامدىن قايتى ــدا ش ــۇرەيشزان ئېيى  ق
كارۋانالرنىـڭ  . كارۋىنىنى توسۇش ئۈچۈن، ھهزرىتى ھهمزىنى باش قىلىپ، مۇھاجىرالردىن ئوتتـۇز كىـشىنى ئهۋەتتـى          

ھهزرىتـى ھهمـزە ئـادەملىرىنى باشـالپ        .  ئۈچ يۈز كىشى ئىـدى     جهمئىي بولۇپ، ئۇالر    ھىشام ئىبنى   جهھىلئهبۇ  بېشى  
ــدىكى   ــڭ قىرغىقى ــل دېڭىزنى ــسقىزى ــتى   ئهي ــلهن ئۇچراش ــارۋانالر بى ــدە ك ــگهن يهرگه كهلگهن ئىككــى تهرەپ .  دې

شـۈپ، ئـۇالرنى    همـرى ئوتتۇرىغـا چۈ     ئىبنـى ئ   مهجـد  قهبىلىسىنىڭ كاتتىـسى     جۇھهينهئۇرۇشقا ھازىر بولۇپ تۇرغاندا،     
 مهجـد پهيغهمبىرىمىزنىـڭ   .  مهدىـنىگه قايتىـپ كهلـدى      نىڭ بىـلهن ئـۇالر ئـۇرۇش قىلمـاي        ۇشـ . ئۇرۇشۇشتىن توسـتى  

  .ئىبنى ئهمرىنىڭ بۇ ئىشىدىن خۇرسهن بولغانلىقى رىۋايهت قىلىنىدۇ

  نى ھارىسنى ئهۋەتىشىپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇشرىكالر كارۋىنىنى توسۇش ئۈچۈن ئۇبهيدە ئىب

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم شۇ يىلى شهۋۋال ئېيىدا مۇشرىكالر كارۋىنىنى توسـۇش ئۈچـۈن، ئۇبهيـدە ئىبنـى ھارىـسنى                  
 جـۆھه ئـۇالر  .  ئىدىئهساسهدە ئىبنى مىستهھقوشۇننىڭ بايرىقى .   كىشىنى ئهۋەتتى 80باش قىلىپ، مۇھاجىرالردىن    

كارۋاننىــڭ بېــشى ئهبــۇ ســۇفيان .  دېــگهن يهردە كــارۋان بىــلهن ئۇچراشــتىغرابىــ ئارىــسىدىكى بهتنــى ۋەددانبىــلهن 
ــدى    ــشى ئى ــۈز كى ــۇالر ئىككــى ي ــۇپ، ئ ــايال، مۇشــرىكالر        . بول ــوال ـ بولم ــۇرۇش ب ــۈزۈكرەك ئ ــسىدا ت ئۇالرنىــڭ ئارى

مۇســـۇلمانالر ئـــاز . دەپ ئويلىـــشىپ، قورقـــۇپ قېچىـــپ كهتتـــى» رنىڭ ئارقىـــسىدا يهنه ئـــادەم بـــارغۇمۇســـۇلمانال«
ــۇپ . انلىقى ئۈچــۈن، ئۇالرنىــڭ ئارقىــسىدىن قوغلىمىــدى بولغــ ــدە مۇســۇلمان بول ــنىگه ،مۇشــرىكالرنىڭ ئىچى  مهدى
ئۇالر بۇ پۇرسـهتنى    .  ۋە ئۇتبه ئىبنى غهزۋان ئىسىملىك ئىككى كىشى بار ئىدى         لهلمهي قالغان مىقداد ئىبنى ئهمر    كې

  .غهنىمهت بىلىپ مۇسۇلمانالر تهرەپكه كېلىۋالدى
رارە ۋاپـات بولـۇپ، مۇشـرىكالرنىڭ       هسـهد ئىبنـى زۇ    نىڭ كاتتىلىرىدىن بهرا ئىبنـى مهئـرۇر بىـلهن ئ         شۇ يىلى ئهنسارالر  

  . بىلهن ئاس ئىبنى ۋائىل ئهسسهھمى ئۆلىدۇمۇغىرەكاتتىلىرىدىن ۋەلىد ئىبنى 

  بهرگهن ۋەقهلهر  ئىككىنچى يىلى يۈزھىجرىيىنىڭ

 نائىــب ئۇبــادەنىد ئىبنــى ىنىــدە ئــۆز ئورنىغــا ســهئىرىمىــز مهد ئىككىنچــى يىلىنىــڭ باشــلىرىدا پهيغهمبھىجرىيىنىــڭ
بـايراقنى  .  كارۋىنىغا قارشى ھازىرلىنىپ يولغا چىقتـى      قۇرەيش مۇھاجىرالردىن يهتمىش كىشى بىلهن   قىلىپ قويۇپ،   

ــدى   ــزىگه تۇتقۇزغــان ئى ــز . ھهزرىتــى ھهم ــلهن ســاھابىلهرپهيغهمبىرىمى ــدا،  ۋەددان بى  دېــگهن يهرگه يېتىــپ بارغان
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 مهككه بىلهن مهدىنهنىـڭ ئارىـسىدىكى بىـر يېـزا بولـۇپ، ئـۇ               ۋەددان. هلگهنلىكىدىن خهۋەر تاپتى  مۇشرىكالرنىڭ ك 
بۇ ئۇرۇشـتا پهيغهمبىرىمىـز     . دەپمۇ ئاتىلىدۇ »  ئۇرۇشى ئهبۋا« يېقىن بولغانلىقى ئۈچۈن، مهزكۇر ئۇرۇش       ئهبۋاغايهر  

زۈپ، ئـۇالر مۇسـۇلمانالرغا، مۇسـۇلمانالر     ئىبنى ئهمرى بىلهن كېلىشىم تـۈ مهخشا ئهرەبلىرىنىڭ باشلىقى زەمرەبهنى  
بـۇ  . پهيغهمبىرىمىزنىڭ بـۇ سـهپىرى ئـون بهش كـۈن داۋام قىلـدى            . ئۇالرغا ياردەم قىلىدىغان بولۇپ قايتىپ كهلدى     
  .ئۇ زات تۇنجى قېتىم قاتناشقان ئۇرۇش ئىدى

   دېگهن جايغا جىهادقا چىقىشىبهۋۋات ئهلهيهىسساالمنىڭپهيغهمبهر 

 مۇشـرىكلىرىنىڭ زور بىـر      قـۇرەيش  ئېيىـدا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم        لئهۋۋەلرەبىئـۇ نچى يىلـى    ھىجرىيىنىڭ ئىككى 
كارۋىنىنىڭ شامدىن قايتقانلىقىنى ئاڭالپ، مۇھاجىرالردىن ئىككى يـۈز كىـشى بىـلهن ئۇالرنىـڭ ئالـدىنى توسـۇش                  

ننىـڭ بېـشى ئـۇمهييه ئىبنـى     مهزكـۇر كارۋا  .  تۇتقۇزغـان ئىـدى    ۋەققاسـقا بايراقنى سـهئد ئىبنـى ئهبـى        . ئۈچۈن چىقتى 
پهيغهمبىرىمىـز مهدىـنه مـۇنهۋۋەرەدە ئـۆز ئورنىغـا          . تىت بولۇپ، مۇشرىكالردىن يۈز كىشى ئۇ كارۋاننى قوغداي       خهلهپ

 دېـگهن يهرگه كهلگهنـدە كارۋانالرنىـڭ ئۆتـۈپ          بهۋۋات قويـۇپ، ئـۆزى مۇسـۇلمانالرنى باشـالپ          مۇئازنىسهئد ئىبنى   
 قهبىلىــسىنىڭ تاغلىرىــدىن بىــر تــاغ جــۇھهينه بهۋۋات.  قايتىــپ كهلــدىلمــايئــاڭالپ،  ئــۇرۇش قىكهتكهنلىكىنــى 

  . ئىسىملىك تاغنىڭ يېنىدا ئىدىرىدۋابولۇپ، 

  ا بېرىشى دېگهن جايغرەئهشى كارۋىنىنى توسۇش ئۈچۈن قۇرەيشپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 

ىـــر كـــارۋاننى باشـــالپ شـــامدىن  ئېيىـــدا ئهبـــۇ ســـۇفياننىڭ چـــوڭ بلئهۋۋەجهمـــادىيهلپهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم 
بـايراقنى ھهزرىتـى    . قايتقانلىقىنى ئاڭالپ، مۇھاجىرالردىن يۈز ئهللىك كىشى بىلهن ئۇالرنى توسۇش ئۈچۈن چىقتى          

ئهسـهدنى ئـۆز ئورنىـدا قويـۇپ قويغـان          لهمه ئىبنـى ئابدۇل   مهدىـنه مـۇنهۋۋەرەدە ئهبـۇ سـه       . ھهمزىگه تۇتقۇزغان ئىـدى   
 دېــگهن يهرگه كهلگهنــدە، كارۋانالرنىــڭ ئۆتــۈپ كهتكهنلىكىنــى رەئهشــى بىــلهن رســاھابىلهپهيغهمبىرىمىــز . ئىــدى

 مهدىــنه رەئهشــى(.  يېنىــپ كهلــدى بىــلهن كېلىــشىم ئورنىتىــپ ئــۇرۇش قىلمــاي ئهرەبلىــرىمــۇدلهجئــاڭالپ، بهنــى 
  ). بىر جايئوتتۇرىسىدىكى يهنبۇئنىڭمۇنهۋۋەرە بىلهن 

  بىرىنچى قېتىملىق بهدىر ئۇرۇشى

 پىهـرى مهدىـنه   جابىرىـل  ئىبنـى  كهرز ئۇرۇشىدىن قايتىپ كېلىپ ئۇزۇن ئـۆتمهي،  رەئهشىهيهىسساالم پهيغهمبهر ئهل 
 بىـلهن   سـاھابىلهر لـۈك   هيغهمبىرىمىز بـۇنى ئـاڭالپ، بىـر بۆ       پ. خهلقىنىڭ پادىلىرىنى ھهيدەپ ئېلىپ كهتكهن ئىدى     

بـۇ  . غىچه بېرىـپ يېنىـپ كهلـدى    تاپالمـاي بهدىـرگه يـېقىن بىـر جـاي       ىدىن قوغالپ چىققان بولسىمۇ،   ئۇنىڭ ئارقىس 
بـۇ ئۇرۇشـتا بـايراق ھهزرىتـى ئهلىنىـڭ قولىـدا            . سهۋەبتىن بۇ ئۇرۇش بىرىنچى قېتىملىق بهدىر ئۇرۇشى دەپ ئاتالـدى         

  .بولۇپ، مهدىنه مۇنهۋۋەرەدە پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئورنىدا زەيد ئىبنى ھارىس نائىب بولۇپ قالغان ئىدى
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   قوشۇنىجهھشئابدۇلالھ ئىبنى 

 بــاش قىلىــپ، ســهككىز نهپهر كىــشىنى جهھــشنى ئىككىنچــى يىلــى پهيغهمبىرىمىــز ئابــدۇلالھ ئىبنــى  ىنىــڭھىجرىي
ئــۇ ئابــدۇلالھقا بىــر پــارچه خهتنــى تۇتقــۇزۇپ، بــۇ خهتنــى ئىككــى كۈنــدىن كېــيىن ئوقــۇپ، خهتنىــڭ . ھازىرلىــدى

 ئىككـى كـۈن يـول       جهھـش  ئابـدۇلالھ ئىبنـى   . مهزمۇنى بويىچه ھهرىكهت قىلىـشقا بـۇيرۇپ، ئـۇالرنى يولغـا سـالدى            
بـۇ خهتنـى ئوقۇغانـدىن كېـيىن        «: خهت مۇنـداق دەپ يېزىلغـان ئىـدى       . يۈرگهندىن كېيىن خهتنى ئېچىـپ ئوقـۇدى      
 كـۆز قـۇالق بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ ئهھۋالىـدىن بىـزگه خهۋەر       قۇرەيـشلهرگه دەرھال نهخله دېگهن جايغا يېتىپ بېرىـپ،      

  » .ئېلىپ كهلگىن
 پىـالن كىـشىلهرگه ئاشـكارا    بى سـهۋە ئېيتماسـلىقىنىڭ تىنى ئۇالرغـا   دا ئـۆز مهقـسى    پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئىـشنىڭ بېـشى    

 خهتنـى   جهھـش ھهزرىتـى ئابـدۇلالھ ئىبنـى       . بولۇپ قېلىپ، مۇشرىكالرنىڭ خهۋەر تېپىپ قالماسـلىقى ئۈچـۈن ئىـدى          
 ئىبنـى غهزۋان    يـول ئۈسـتىدە ئـۇتبه     . ئوقۇغاندىن كېيىن، خهتنىڭ مهزمۇنى بويىچه نهخله تهرەپكه قاراپ يول ئالىدۇ         

قالغـانالر  .  ئايرىلىـپ قالـدى    ھهمراھلىرىـدىن  كېتىـپ، ئـۇالر      يىتىـپ بىلهن سهئد ئىبنـى ئهبـى ۋەققاسـنىڭ تۆگىـسى           
، ئوسـمان  كىيـان  ئىبنـى  ھهكهم، خهزرەمـى نهخله دېگهن يهرگه يېتىپ كهلگهندە ئۇالرنىڭ يېنىـدىن ئهمـرى ئىبنـى              

 كـارۋىنى ئۆتـۈپ     قـۇرەيش تارلىق كىشىلهرنىڭ قول ئاستىدىكى بىر       قا ئۇبهيدۇلالھئىبنى ئابدۇلالھ ۋە نهۋپهل ئىبنى      
 قاتـارلىق   جهھـش بۇ كـارۋاننى قوغـدىغۇچى كىـشىلهرنىڭ سـانى ئـاز بولغـانلىقى ئۈچـۈن، ئابـدۇلالھ ئىبنـى                    . كهتتى

ــى      ــرى ئىبن ــۇپ، ئهم ــدىنى توس ــڭ ئال ــشىلهر ئۇالرنى ــىكى ــۈردىخهزرەمىن ــدى .  ئۆلت ــپ قۇتۇل ــان . نهۋپهل قېچى قالغ
ــنه مــۇنهۋۋەرەگه ئېلىــپ كهلــدى   ئىككىــسىنى رۇش ھــارام بــۇ ۋەقه ئــۇ.  ئهســىرگه ئېلىــپ، كــارۋاننى ھهيــدەپ مهدى

 سـاھابىلهر بۇ سهۋەبتىن پهيغهمبىرىمىـز ۋە باشـقا        .  ئېيىنىڭ ئاخىرىدا يۈز بهرگهن ئىدى     رەجهب قىلىنغان ئايدا يهنى  
 تېخىمـۇ پۇرسـهت   يهھۇدىيالرغـا ە بـۇ ئىـش مۇشـرىكالر ۋ   .  بـۇ ئىـشىنى تـوغرا كۆرمىـدى    جهھـشنىڭ ئابـدۇلالھ ئىبنـى   
ئابـدۇلالھ ئىبنـى   . ئۇرۇنـدى ئۇالر بۇ ئىشنى باھانه قىلىپ تۇرۇپ نۇرغۇن پىتنه ـ پاسـات تۇغدۇرۇشـقا    . بولۇپ بهردى

جانـابى ئـالالھ    .  قاتـارلىق بـۇ ۋەقهگه چېتىـشلىق كىـشىلهر قىلغـان ئىـشلىرىغا قـاتتىق پۇشـايمان قىلىـشتى                   جهھش
  :ان ئىشىنىڭ ھهقلىق ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈپپهيغهمبىرىگه ئۇالرنىڭ قىلغ

بـۇ  «ئېيتقىنكـى،   . دەپ سورايدۇ » ھارام قىلىنغان ئايدا ئۇرۇش قىلىشقا بوالمدۇ؟     «ئۇالر سهندىن   !) ئى مۇھهممهد («
 ھارامـدا   ىمهسـجىد ئالالھنىڭ يولىدىن توسۇش، ئالالھقـا كۇپۇرلـۇق قىلىـش،          . ئايدا ئۇرۇش قىلىش چوڭ گۇناھتۇر    

 ھارامدىن ئاھالىسىنى ھهيدەپ چىقىرىش ئالالھنىڭ دەرگاھىـدا تېخىمـۇ          ىمهسجىدتوسۇش ۋە   ) ىنئىبادەت قىلىشت (
» دېگىـن » شتىنمۇ قـاتتىق گۇنـاھتۇر    رۈئادەم ئۆلتۈ ) يهنى مۆمىنلهرگه زىيانكهشلىك قىلىش   (پىتنه  . چوڭ گۇناھتۇر 

مۇسـۇلمان  ) كهيـسان نـى    ئىب ھهكهم(ئهسـىرگه ئېلىنغـان ئىككـى كىـشىنىڭ بىـرى           . دېگهن ئايهتنى نازىـل قىلـدى     
پهيغهمبىرىمىـز مهزكـۇر ئۇرۇشـتا    .  مهككىـگه قـايتتى  بېرىـپ  ىـديه فيهنه بىـرى  . ه مـۇنهۋۋەرەدە قالـدى   بولۇپ، مهدىـن  

ئېلىــپ قېلىــپ، قالغــان قىــسمىنى ) دۆلهت خهزىنىــسىگه(ئېلىنغــان غهنىمهتلهرنىــڭ بهشــتىن بىرىنــى بهيتــۇل مالغــا 
  . ئىدىغهنىمىتىسۇلمانالرنىڭ تۇنجى قېتىم ئالغان بۇ مۇ. ساھابه كىرامالرغا تارقىتىپ بهردى

  بۈيۈك بهدىر ئۇرۇشى
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 ئىككىنچـى يىلـى مۇشـرىكالرنىڭ شـامغا ئۆتىـدىغان كـارۋانلىرىنى توسـۇش               ھىجرىيىنىڭپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم   
 ن ئـۇرۇش  تىـپ كهلگـۈچه مۇشـرىكالر ئۆتـۈپ كهتكهنلىكـتى         ئهممـا ئـۇالر يې    . شالپ چىققان ئىدى  ئۈچۈن ئهسكهر با  

زان ئېيىنىـڭ باشـلىرىدا پهيغهمبىرىمىـز مهزكـۇر كارۋانالرنىـڭ شـامدىن قايتقـانلىقىنى             ىـ رام.  يېنىپ كهلـدى   قىلماي
شــۇڭا . كــارۋاننى قوغــداپ مــاڭغۇچىالر ئــانچه كــۆپ ئهمهس ئىــدى. بــۇيرۇدى ھازىرلىنىــشقا ســاھابىلهرنىئــاڭالپ، 

شـۇنىڭ ئۈچـۈن    . هكىلدە دەۋەت قىلمىغـان ئىـدى      جىددىي بىر شـ    ساھابىلهرنىپهيغهمبىرىمىز بۇ قېتىملىق سهپهرگه     
ــاجىرالردىن   ــهپهرگه مۇھ ــۇ س ــسىدىن  86ب ــشى، ئهۋس قهبىلى ــسىدىن  61 كى ــشى، خهزرەج قهبىلى ــشى 170 كى  كى

شـتىن قورقمايـدىغان   ئهۋس خهلقـى شـىجائهتلىك، بـاتۇر، ئۇرۇ    .  كه يېقىن كىـشى ھازىرالنـدى      313 جهمئىيبولۇپ،  
  بـۇ سـهپهر ئۇشـتۇمتۇت      ، بىرىنچىـدىن  : سـهۋەبى  بولۇشـىنىڭ دا ئۇالرنىڭ ئاز ھازىر      باشقىالرغا قارىغان  خهلق بولسىمۇ، 
ــۇپ قالغــان  ــدىن. بول ــسىمۇ    ،ئىككىنچى ــشىلهرنىڭ قاتناشمى ــۆگىلىرى ھــازىر بولمىغــان كى ــات، ت ــز ئ  پهيغهمبىرىمى

 قوشـــۇن ھازىرلىنىـــپ بولغانـــدىن كېـــيىن پهيغهمبىرىمىـــز قوشـــۇننى دەرھـــال. بولىـــدىغانلىقىنى ئېيتقـــان ئىـــدى
ئـۇالر بـۇ تـۆگىلهرگه ئىككـى ـ ئـۈچتىن نۆۋەتلىـشىپ        .  تۆگه بار ئىـدى 70ئۇالردا مىنىدىغان . بۇيرۇدىئاتلىنىشقا 
 بىـلهن بىـر تـۆگىگه، ھهزرىتـى ئهبـۇ بهكـرى       مهرسـهد ھهتتـا پهيغهمبىرىمىزمـۇ ھهزرىتـى ئهلـى ۋە ھهزرىتـى       . مىنهتتى

ــى    ــدۇرراھمان ئىبن ــۆمهر ۋە ئاب ــى ئ ــلهرســىددىق، ھهزرىت ــلئهۋپ ــى   بى ــشىپ مىنهتت ــۆگىگه نۆۋەتلى ــر ت ــاتلىق . هن بى ئ
ئهممــا، بهزى تــارىخچىالر ئــاتلىق .  بــار ئىــدىئهۋۋامــالركىــشىلهردىن مىقــداد ئىبنــى ئهســۋەد بىــلهن زۇبهيــر ئىبنــى  

پهيغهمبىرىمىـز مهدىـنه مـۇنهۋۋەرەدە ئـۆز ئورنىـدا ئابـدۇلالھ ئىبنـى              . كىشىلهرنىڭ ئۈچ نهپهر ئىكهنلىكىنـى ئېيتىـدۇ      
  . قويۇپ قويغان ئىدىنىمهكتۇمئۇممى 

ــيىن     ــلهن بىــرگه مهدىنىنىــڭ ســىرتىغا چىققانــدىن كې ــز قوشــۇن بى دېــگهن يهرگه » بۇيۇتىلقىيــات«پهيغهمبىرىمى
بارغاندا ئۇالرنى بىر قۇر كۆزدىن كهچۈرۈپ چىقىپ، ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئۇرۇشـقا قـادىر بواللمايـدىغان بىـر نهچـچه                   

 ۋە زەيـد   ئازىـب ، بهرا ئىبنـى     ھـۇدەيج  ئىبنـى    راپـى بـدۇلالھ ئىبنـى ئهمـرى،       ئۇالرنىڭ ئىچىـدە ئا   . كىشىنى قايتۇرۇۋەتتى 
، تونۇشـلۇق بىـر     ڭ غهربىگه جايالشقان، سـۈيى تـاتلىق      مهدىنىنى» بۇيۇتىلقىيات«. ئىبنى سابىت قاتارلىقالر بار ئىدى    

 مـۇنهۋۋەرەگه    مهدىـنه  لۇبـابهنى دېـگهن جايغـا كهلگهنـدە، پهيغهمبىرىمىـز ئهبـۇ           » رەۋھا«ئىسالم ئهسكهرلىرى   . يهر
 ۋھـا رە مهكـكه بىـلهن      ).كـكه تهرىپىـدىكى بىـر يهرنىـڭ ئىـسمى          دېـگهن مهدىنىنىـڭ مه     رەۋھا(. ۋالى قىلىپ ئهۋەتتى  

، ئــۇمهيرگهپهيغهمبىرىمىــز بــۇ ســهپهردە چــوڭ بــايراقنى مۇســئهب ئىبنــى . ســاپه بــارئارىــسىدا قىرىــق چــاقىرىملىق مۇ
قوشـۇن سـهپرا    .  تۇتقـۇزدى  مۇئازغـا رنىڭ بايرىقىنى سهئد ئىبنى     ، ئهنسارال رالرنىڭ بايرىقىنى ھهزرىتى ئهلىگه   مۇھاجى

 كـارۋانالردىن   زەغبـۇنى  ئىبنى ئهبى    ئهدى ئىبنى ئهمرى بىلهن     بهسبهسدېگهن يهرگه يېقىن بارغاندا پهيغهمبىرىمىز      
ڭ سهپرا بولسا خورمىلىق، گـۈزەل جـاي بولـۇپ، بهدىـر بىـلهن ئۇنىـ              .  ئۈچۈن بهدىرگه ئهۋەتتى   كېلىشخهۋەر ئېلىپ   

 پهيغهمبىرىمىزنىـڭ كـارۋان يـولىنى توسـۇپ چىققـانلىقىنى ئـاڭالپ،             سـۇفيان ئهبـۇ   . ئارىسى بىر كۈنلۈك يول ئىدى    
ــۇرەيش ــى   ق ــزەم ئىبن ــارىنى مۇشــرىكلىرىغا خهۋەر يهتكــۈزۈش ئۈچــۈن زەم ــى ئهمرىلغىپ ــگه ئهۋەتت ــزەم .  مهككى زەم

 مۇشـرىكلىرى ئىنتـايىن     قـۇرەيش ،   مۇشـرىكلىرىغا بـۇ خهۋەرنـى يهتكۈزگهنـدىن كېـيىن          قۇرەيشمهككىگه كېلىپ   
چـۈنكى بۇنىڭـدىن بىـر ئـاز        . ئاالقزادە بولۇپ، كارۋاننى قۇتقۇزۇپ قـېلىش ئۈچـۈن دەرھـال ھازىرلىنىـشقا باشـلىدى             

.  ۋەقهسـىنىڭ دېغـى ئۇالرنىـڭ ئېـسىدىن تېخـى چىقىـپ كهتمىـگهن ئىـدى                ھـۇزەرى بهرگهن ئهمـر ئىبنـى        يۈز ئاۋۋال
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ــڭ بۇنــ   ــتىگه پهيغهمبىرىمىزنى ــڭ ئۈس ــڭ     ئۇنى ــانلىقى ئۇالرنى ــۈرئهت قىاللىغ ــقا ج ــر كــارۋاننى توسۇش ــۈك بى داق بۈي
ــدى    ــوق بول ــر ئ ــان يهنه بى ــۈرىكىگه قادالغ ــشلىرىنى    . ي ــېمه قىلى ــدىن ن ــاتتىق غهزەپلهنگهنلىكى ــۇالر ق ــمهىئ  بىلهل

 قىـــساسىنى ئـــېلىش ئۈچـــۈن ھۇزەرىنىـــڭئـــاخىرى كـــارۋاننى قۇتۇلـــدۇرۇش ۋە ئهمـــر ئىبنـــى . تهمتىـــرەپ قېلىـــشتى
 جهھىـل  ئۇرۇشـقا ئۈنـدەپ، زور كـۈچ چىقارغـان كىـشى ئهبـۇ               قۇرەيـشلهرنى .  كۈشكۈرتۈشـكه باشـلىدى    كىشىلهرنى

تقـان ئادەملهرنىـڭ بهزىـسىنى قورقۇتـۇپ،        رئـۇ بـۇ ھهقـته بـارلىق كـۈچىنى سـهرپ قىلىـپ، ئۇرۇشـتىن بـاش تا                  . ئىدى
 جهمهتىـدىن باشـقا     ئـۇدەي نى  بۇ سهپهرگه به  .  ئارقىلىق ئۇرۇشقا چىقىشقا مهجبۇراليتتى    ئهيىبلهشبهزىسىنى قاتتىق   

ئهبـۇ  .  باشقىسى ھـازىر بولـدى     لهھهبتىنمۇشرىكالرنىڭ چوڭلىرىدىن ئهبۇ    .  جهمهتلىرى قوشۇلدى  قۇرەيشھهممه  
 ياشـىنىپ   خهلهپئـۇمهييه ئىبنـى     .  بولسا ئۆزىنىڭ ئورنىغا ئاس ئىبنى ھىشام ئىسىملىك بىر كىشىنى ئهۋەتتى          لهھهب

 كهبــى كــاتتىالر ئــۇنى  جهھىــلي مهككىــدە قېلىــشنى خالىــسىمۇ، ئهبــۇ  قالغــانلىقى ئۈچــۈن، بــۇ ســهپهرگه چىقمــا  
 چىقماســلىقنى هرەبىــئ ئىبنــى كاتتىلىرىــدىن ئــۇتبه قــۇرەيش.  ئۈچــۈن  چىقىــشقا مهجبــۇر بولــدىئهيىبلىگهنلىكــى

 تهييــار تهرزدە مۇشــرىكلىرى شــۇ قــۇرەيش.  قىزىقتۇرۇشــى بىــلهن ئۇمــۇ چىقتــى شــهيبهنىڭخالىــسىمۇ، قېرىندىــشى 
  . ڭغا يېقىن كىشىدىن تهركىب تاپقان ھهربىي قوشۇننى تهشكىللهپ، مهدىنىگه قاراپ يولغا چىقتىبولۇپ، مى

 ئـارتىش ۋە  تۈلـۈك ئوزۇق ـ  . ئۇالردىن ئىككى يۈز كىشى ئاتلىق ئهسكهر بولۇپ، قالغانلىرى پىيادە ئهسكهرلهر ئىدى
ــويۇپ    ــدا س ــرەك بولغان ــكهرلهرگه كې ــرىشئهس ــۆگىنى ب  بې ــۈز ت ــانچه ي ــۈن بىرق ــى   ئۈچ ــا چىقت ــپ يولغ ــرگه ئېلى . ى

 ۋە ئىــسالمنى ھهجــۋى قىلىــش ئۈچــۈن شــائىرالرمۇ بىــرگه   دېــدەكلهرئهســكهرلهرنىڭ روھىنــى كۆتــۈرۈش ئۈچــۈن،  
.  بىـر پـارچه مهكتـۇپ كهلـدى    سـۇفياندىن  دېگهن جايغا بارغاندا ئهبـۇ     جۆھپه ئهسكهرلىرى   قۇرەيش. چىققان ئىدى 

ىزىـــل دېڭىزنـــى بـــويالپ مېڭىـــپ، پهيغهمبىرىمىزنىـــڭ  مهكتۇپتـــا كارۋاننىـــڭ چـــوڭ يـــول بىـــلهن ماڭماســـتىن ق 
ېـتىش ھهققىـدە بـۇيرۇق      ئهسكهرلىرىدىن قۇتۇلغانلىقى يېزىلغان ۋە مهككىدىن چىققـان ئهسـكهرلهرگه قايتىـپ ك           

بهدرىـگه بېرىـپ ئـۈچ كـۈن     . بىـز قايتمـايمىز  «: جهھىـل بۇ مهكتۇپ ئوقۇلغانـدىن كېـيىن، ئهبـۇ     . ىدىچۈشۈرۈلگهن
تـاكى  . ، ھاراقالرنى تهييار قىلىـپ، ئـۇ ئهتراپتىكـى خهلقـقه ئـۆزىمىزنى تونۇتـۇپ قـويىمىز                تۇرۇپ، تۆگىلهرنى سويۇپ  

 قورقىـدىغان  ھهممه ئهرەبلهرگه مهشهۇر بولۇپ، بۇندىن كېيىن ھهممه ئهرەبـلهر بىـزدىن             شهۋكىتىمىز نۇشابىزنىڭ  
 جهمهتــى قايتىــپ  ئىبنــى شــهرىپنىڭ تهشــۋىق قىلىــشى بىــلهن بهنــى زۆھــرە ئهخــنهسچــوڭالردىن . دېــدى» بولــسۇن
 ئـۇالرنى قـاتتىق     جهھىـل  خۇسۇسـهن ئهبـۇ       بولـسىمۇ، باشـقىالر،    خاھلىغـان بهنـى ھاشـىم جهمهتـى قايتىـشنى         . كهتتى

  .  ئهسكهرلهر بىلهن بىرگه بېرىشقا مهجبۇر بولدىئىالجسىز ئۈچۈن، ئهيىبلىگهنلىكى
ش ئۈچـۈن بارغـان ئىككـى كىـشى         ئىسالم ئهسكهرلىرى سهپرا دېگهن جايدىن ئۆتكهندە كارۋاننىڭ خهۋىرىنى ئـېلى         

ــدى     ــى خهۋەر قىل ــېقىن كهلگهنلىكىن ــگه ي ــڭ بهدرى ــپ، كارۋاننى ــز . كېلى ــۇرەيشپهيغهمبىرىمى ــرىكلىرىنىڭ ق  مۇش
ئـۇالر سـهپرادىن    . شـۇڭا يـولىنى داۋامالشـتۇرۇۋەردى     . كارۋاننى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن چىققانلىقىـدىن خهۋەرسـىز ئىـدى        

كېـيىن ئهسـكهرلهرنىڭ    . نىڭ يولغـا چىققانلىقىـدىن خهۋەر تـاپتى       ركالئۆتۈپ، يېقىن بىر جايـدا توختىغانـدا مۇشـرى        
كـرى سـىددىق    ھهزرىتى ئهبـۇ به   . ، ئۇرۇش قىلىش ياكى قىلماسلىق ھهققىدە مهسلىههت سورىدى       يىغىپچوڭلىرىنى  

 جـان ـ   بۇيرۇسـا ئالالھنىـڭ پهيغهمبىـرى نـېمه ئىـشقا     «:  مۇھاجىرالرنىـڭ چـوڭلىرى  ۋە ھهزرىتى ئۆمهرگه ئوخـشاش 
 دېــگهن بولــسىمۇ، لــېكىن ئارىــدىن » ئۇنىــڭ بۇيرۇقىــدىن قىلــچه چىقمــايمىز . ىــز بىــلهن ئىتــائهت قىلىمىــز دىلىم
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ــسابىلــگهن. ئــۇرۇش قىلىــدىغان بولــساق بالــدۇر ئۇقتۇرۇشــى كېــرەك ئىــدى  « ، بىــز ئۇرۇشــقا تهييــار بولــۇپ  ق بول
چـۈنكى ئـۇ زات ئالالھنىـڭ       . ئهمما پهيغهمبىرىمىز ئۇرۇش قىلىش تهرەپـدارى ئىـدى       . دېگهنلهرمۇ بولدى » چىقاتتۇق

ــبىگه  ــۇ .  ئىــشىنهتتىئېرىــشتۈرىدىغانلىقىغامۇســۇلمانالرنى غهلى ئــالالھ ماڭــا ئىككــى ئىــشنىڭ  «: ســاھابىلهرگهئ
ئۇنىــڭ مهقــسىتىنى چۈشــهنگهن ھهزرىتــى مىقــداد ئىبنــى ئهســۋەد ســهپنىڭ ئالــدىغا    . دەيتتــى» بىرىنــى ۋەدە قىلــدى

ېمه ئىش قىلىشنى مهقسهت قىلغان بولسىال شـۇ ئىـشنى قىلـسىال، بىـز              سىله ن ! ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى  «: چىقىپ
سهن پهرۋەردىگارىڭ بىـلهن بىـرگه      «: سىلىگه ئىسرائىل ئوغۇللىرىنىڭ ھهزرىتى مۇسا ئهلهيهىسساالمغا دېگىنىدەك      

ه سـهن پهرۋەردىگارىـڭ بىـلهن بىـرگ       ‹بهلكـى   . دېمهيمىـز » تـۇرۇپ تـۇرايلى   بېرىپ ئۇرۇش قىلغىن، بىـز بـۇ يهردە ئول        
 بهركىلغىمـاد ئهگهر سـىله بىزنـى      .  دەيمىـز  ›ن بىـلهن بىـرگه بېرىـپ جهڭ قىلىمىـز         بېرىپ جهڭ قىلغىن، بىزمـۇ سـه      

 دېـگهن  بهركىلغىمـاد . دېدى»  قالمايمىزئارقىلىرىدادېگهن جايغا ئۇرۇشقا ئېلىپ بارسىلىمۇ، بىز ھهرگىز سىلىنىڭ   
ــسمى   ــر جاينىــڭ ئى ــدىكى بى ــى  . يهمهن ــز ھهزرىت ــدى دنىڭمىقــداپهيغهمبىرىمى ــۇ ســۆزىدىن رازى بول ــۇ  .  ب چــۈنكى ئ

مۇھاجىرالرنىـــڭ مۇشـــرىكالردىن . ئهنـــسارالرنىڭ ئۇرۇشـــقا بولغـــان ئىپادىـــسىنى ئېنىـــق بىلىـــشى كېـــرەك ئىـــدى 
رنىـڭ ئۇرۇشـقا     قالمىغانلىقى، ھهتتا مۇقهددەس ۋەتىنىدىن قوغالپ چىقىرىلغانلىقى ئۈچۈن، ئۇال        زۇلۇمىكۆرمىگهن  

ر بۇندىن ئىلگىرىكى بىـر نهچـچه قېتىملىـق ئۇرۇشـالردىمۇ پهيغهمبىرىمىـز بىـلهن                ھهمدە ئۇال  چىقىشى ئېنىق ئىدى  
 ئۇالرنىـڭ بـۇ قېتىملىـق سـهپىرى پهيغهمبىرىمىـز بىـلهن بولغـان               ئهمما ئهنسارالرغا كهلـسهك،   . ئىدىبىرگه بولغان   

قىلىـشقا سـۆز بهرگهن      بهيئىتىـدە پهيغهمبىرىمىزنـى ھىمـايه        ئهقهبهشۇنداقال، ئۇالر   . تۇنجى قېتىملىق سهپىرى ئىدى   
. بولسىمۇ، لېكىن ئۇالرنىڭ پهيغهمبىرىمىز بىلهن ئۇرۇشقا چىقىشى ھهققىدە ئېنىـق بىـر نهرسـه دېـيىلمىگهن ئىـدى                

پهيغهمبىرىمىزنىـڭ مهقـسىتىنى    . يىنى ئېنىق بىلىش ئۈچۈن ئۇالرغـا قارىـدى       ۋەبتىن پهيغهمبىرىمىز ئۇالرنىڭ را   بۇ سه 
ئـى ئالالھنىـڭ    «: سـهپنىڭ ئالـدىغا چىقىـپ، پۈتـۈن ئهنـسارالرغا ۋاكـالىتهن           چۈشهنگهن ھهزرىتى سهئد ئىبنى مۇئـاز       

ھهئه «: پهيغهمبىرىمىـز . دېـدى » سىله بۇ سۆزلىرىدىن بىزنـى مهقـسهت قىلىۋاتقـان بولـسىال كېـرەك؟            ! پهيغهمبىرى
بىــز ســىلىگه ئىمــان ئېيتتــۇق، ســىلىنىڭ     ! ئــى ئالالھنىــڭ پهيغهمبىــرى  «: دېگهنــدە، ھهزرىتــى مۇئــاز  » شــۇنداق

 ياردەم قىلىـشقا ۋەدە قىلـدۇق، سـىلىنى ئـالالھ نـېمىگه              سىلىنى ھىمايه قىلىشقا ۋە     ئىشهندۇق، لىرىگههيغهمبهرلىكپ
 بولسا شۇنى قىلسىال، بىز سىلىدىن قىلچىلىكمۇ ئايرىلىپ قالمايمىز، بىزنى سىلىگه ئهگىـشىپ، مانـا شـۇ                 بۇيرۇغان

 قىلىــپ كــۆنگهن، چىــداملىق بــاتۇر كىــشىلهرمىز،  كىرىمىــز، بىــز ئــۇرۇشبۇيرىــسىلىمۇقىزىــل دېڭىزغــا كىرىــشكه 
ل قىلىـپ، يـوللىرىنى داۋام      نى كـۆرىال، سـىله ئالالھقـا تهۋەككـۈ         سىله بىزدىن خۇشال بولىدىغان ئىشالر     ئىنشائالالھ
شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇ      .  بۇ سۆزلىرىدىن ئىنتـايىن سـۆيۈندى      مۇئازنىڭپهيغهمبىرىمىز سهئد ئىبنى    . دېدى» قىلىۋەرسىله
.  ئــۇرۇش قىلىــشقا كېلىــشىپ، بهدىــرگه قــاراپ يولغــا چىقتــىچوقــۇمىــلهن مۇشــرىكالرغا ئۇچراشــقاندا  بســاھابىلهر

 ســهئدنىپهيغهمبىرىمىــز كارۋانــدىن خهۋەر ئېلىــپ كــېلىش ئۈچــۈن ھهزرىتــى ئهلــى، ھهزرىتــى زۇبهيــر ۋە ھهزرىتــى   
مهزكـۇر ئـۈچ كىـشى مۇشـرىكالر     مۇسۇلمانالر بهدىرگه يېقىن بىر يهرگه كېلىپ دەم ئېلىۋاتقانـدا،   . ئالدىن ئهۋەتتى 

: پهيغهمبىرىمىـز ئـۇالردىن   .  ئېلىپ كهلـدى   ھۇزۇرىغاتهرەپتىن ئىككى كىشىنى ئالدىغا سېلىپ، پهيغهمبىرىمىزنىڭ       
دەپ سـورىغاندا، ئـۇالر ئۆزلىرىنىـڭ بـۇ يهرگه سـۇ ئۈچـۈن              » سىلهر كىم؟ بـۇ يهردە نـېمه ئىـش قىلىـپ يۈرىـسىلهر؟            «

ىكلىرىنىڭ نهگه چۈشـكهنلىكى، ئۇالرنىـڭ سـانى، ئۇالرنىـڭ كاتتىلىرىـدىن             مۇشـر  قـۇرەيش كهلگهنلىكىنى ئېيتىپ،   
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ــ كىملهرنىـــڭ بـــارلىقى قاتـــارلىق ھهممىنـــى بىـــر    قـــۇرەيشپهيغهمبىرىمىـــز ئـــۇالردىن . بىـــرلهپ ســـۆزلهپ بهردىــ
مهكـــكه ســـىلهرگه جىـــگهر پـــارىلىرىنى  «:  مۇنـــداق دېـــدىســـاھابىلهرگه ئـــاڭالپ، ئىـــسىملىرىنى كاتتىلىرىنىـــڭ

  » .تاشلىدى
 تـۇپراقالر بېـسىلىپ كهتـكهن    يىغىـپ شۇ پهيتته يامغۇر  . مۇسۇلمانالر كېلىپ چۈشكهن جاي قۇملۇق بىر جاي ئىدى       

ــامغۇردا  ئۇســسۇزلۇقتىن چ. ئىــدى ــز قوشــۇننى باشــالپ  .  راھهتلهنــدىاڭقــاپ كهتــكهن ئهســكهرلهر ي پهيغهمبىرىمى
چىدە ئۇرۇش تاكتىكىـسى ئۈسـتۈن بولغـان        قوشۇننىڭ ئى . بهدىردىن بىر ئاز ئۇزاق بولغان بىر يهرگه كېلىپ چۈشتى        

! ئـى ئالالھنىـڭ پهيغهمبىـرى     «: بۇ زات پهيغهمبىرىمىزنىڭ يېنىغـا كېلىـپ      .  ئىسىملىك بىر ساھابه بار ئىدى     خهبباب
يىـم  ئـۆز را  «: مبىرىمىـز پهيغه. دېـدى »  بىلهنمۇ؟ رايلىرى؟ ياكى ئۆز    تىلىمۇچۈشبۇ ئورۇنغا ئالالھنىڭ ئهمرى بىلهن      

يى مـول بولغـان     بىـز سـۈ   ! ئـى ئالالھنىـڭ پهيغهمبىـرى     «: خهببـاب  جاۋاب بهرگهنـدە، ھهزرىتـى       دەپ» بىلهن چۈشتۈم 
يهرگه چۈشۈپ، ئۆزىمىزگه كېرەكلىك بولغان سۇالرنى سـاقالپ قېلىـپ، باشـقا سـۇ يىغىلغـان  جـايالرنى تىنـدۇرۇپ                     

 بـۇ   خهببابنىـڭ رىتـى   پهيغهمبىرىمىز ھهز . دېدى» تاشلىساق، ئۇالر سۇسىزلىقتىن كۆپ مۇشهققهت چېكىشى مۇمكىن      
شـۇنىڭ بىـلهن مۇسـۇلمانالر مهزكـۇر پىـالن بـويىچه ئىـش              . بـۇيرۇدى پىكرىنى ماقۇل كۆرۈپ، قوشۇننى قوزغىلىشقا      

 پىكـرى بىـلهن   مۇئازنىـڭ كېيىن سهئد ئىبنى  . ئىگىلىدى جهھهتته ئهڭ مۇھىم بولغان يهرنى       ئىستراتېگىيهكۆرۈپ،  
مۇشــرىكالر بهدىــرگه . ىلى بولىــدىغان بىــر دۆڭــگه تىكىلــدىپهيغهمبىرىمىزنىــڭ چېــدىرى ھهممىنــى كــۆرۈپ تــۇرغ

يامغۇر ئۇالرنىڭ يـوللىرىنى پاتقاقلىققـا ئايالنـدۇرۇپ قويغـان بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ              . يېقىن بىر يهرگه چۈشكهن ئىدى    
بـۇ سـهۋەبتىن مۇسـۇلمانالر سـۇ بـار يهرگه ئـۇالردىن بـۇرۇن               .  بىرئاز قىيىن  توختىغـان ئىـدى       ئىلگىرىلىشىئالدىغا  

 ســۇ يىغىلىــپ قالغــان جــايالرنى  غــان ســۇالرنى ســاقالپ قېلىــپ، باشــقا  كېرەكلىــك بولئــۆزلىرىگهتىــپ كېلىــپ، يې
  .تىندۇرۇپ تاشلىدى

  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهسكهرلهرنى كۆزدىن كهچۈرۈپ چىقىشى

ــرىگه        ــر ـ بى ــپ، ئىككــى تهرەپ بى ــرگه كېلى ــر يهرگهكۆرۈنگــۈدەكمۇشــرىكالر بهدى ــز پهيغهمب.  چۈشــتى بى ىرىمى
ك قولىـدىكى    سهپ ئـارىالپ، تـۈز بولمىغـان بهزى سـهپلهرنى مۇبـارە            ئۆزى سهپمۇ . ى رەتلهشكه باشلىدى  ئهسكهرلهرن

 مهنىـۋى  بولـۇش ھهققىـدە سـۆز قىلىـپ،    ئۇالرغـا غهيرەتلىـك، چىـداملىق    .  بىـر تـۈزەپ چىقتـى   ھاسىسى بىلهن  بىرمـۇ  
كىلدە رەتـكه سـېلىنىپ، بـۇيرۇق كۈتـۈپ تۇرغانـدا،           مۇسۇلمانالر سـېپى مـۇنتىزىم بىـر شـه        . جهھهتتىن روھالندۇردى 

ئۇالرنىـڭ كاتتىلىرىـدىن    . مۇشرىكالر ئارىسىدا ئۇرۇش قىلىش ياكى قىلماسلىق ھهققىدە ئۆز ئارا ئىخـتىالپ چىقتـى            
 قاتـارلىق بىـر نهچچىـسى ئـۇرۇش         هرەبىـئ  قاتارلىق بىر نهچچىـسى ئـۇرۇش قىلىمىـز دېـسه، ئـۇتبه ئىبنـى                جهھىلئهبۇ  

ــلىق تهر ــدى قىلماس ــدارى بول ــى  . ەپ ــۇتبه ئىبن ــئئ ــى      هرەبى ــرى ئىبن ــا ئهم ــۇرۇپ، ھهتت ــڭ ت ــلىقتا چى ــۇرۇش قىلماس  ئ
 جهھىـل  قان ھهققى ۋە كارۋاندىكى مال ـ مۈلۈكنىڭ چىقىمىنى تۆلهشـكه سـۆز بهرگهن بولـسىمۇ، ئهبـۇ      ھهزرەمىنىڭ

رۇش ئۈچــۈن، ئهمــرى ئــۇنى قورقۇنچــاق دەپ ئهيىــبلهپ، ئۇنىــڭ ســۆزىنى مۇشــرىكالرنىڭ ئارىــسىدا تهسىرســىز قالــدۇ
بۇنىـڭ بىـلهن ئهبـۇ    .  قېرىندىشى ئـامىرنى قېرىندىـشىنىڭ قـان داۋاسـىنى قىلىـپ، جـار سـالدۇردى       ھهزرەمىنىڭئىبنى  

ئـۇرۇش  .  ئامالـسىز ئۇرۇشـقا قاتنىـشىدىغان بولـدى        ئۇتبهمۇ. جهھىلنىڭ گېپى گهپ بولۇپ، ئۇرۇشقا ھازىر بولۇشتى      
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 ئـۆزىچه كـۆرەڭلهپ، مۇسـۇلمانالر       ئهلمهخزۇمـى ئهسـهد   د ئىبنـى ئابدۇل   مۇشرىكالردىن ئهسـه  باشلىنىشقا ئاز قالغاندا    
بۇنىڭغـا قارشـى ھهزرىتـى ھهمـزە مهيـدانغا چۈشـۈپ،       .  تۇرغان كۆلدىن سۇ ئىچىـمهن دەپ قهسـهم قىلـدى          پهللهگئى

شـۇنىڭ بىـلهن ئـادەت بـويىچه بىـردىن ـ بىـردىن مهيـدان تهلهپ قىلىـپ، ئـۇرۇش قىلىـش            . ئۇنى ئۆلتۈرۈپ تاشلىدى
، ۋەلىـد ئىبنـى ئـۇتبه قاتـارلىق ئـۈچ نهپهر كىـشى        هرەبىـئ ، شهيبه ئىبنـى     هرەبىئمۇشرىكالردىن ئۇتبه ئىبنى    . ندىباشال

ئۇالرغـا قارشـى ئهنـسارالرنىڭ ئىچىـدىن        . مهيدانغا چىقىپ، مۇسۇلمانالر تهرىپىدىن ئۆزلىرىگه ئـادەم تهلهپ قىلـدى         
ئهممــا قارشــى تهرەپ . ئــۈچ كىــشى مهيــدانغا چۈشــتى ۋە ھارىــسنىڭ ئىككــى ئــوغلى بولــۇپ، رەۋاھهئابـدۇلالھ ئىبنــى  

 ئۈچــۈن، قىلغــانلىقى بولۇشــىنى تهلهپ قۇرەيــشلىكپهيغهمبىرىمىــزدىن ئــۆزلىرى بىــلهن ئۇرۇشــىدىغان كىــشىنىڭ  
گه مـۇغىرە پهيغهمبىرىمىز ئۇتبهگه ھهزرىتى ئۇبهيدە ئىبنى ھارىـسنى، شـهيبهگه ھهزرىتـى ھهمزىنـى ۋە ۋەلىـد ئىبنـى                    

ــى مهيــ   ــى ئهلىن ــۈردىھهزرىت ــۆز       . دانغا چۈش ــان ئ ــدانغا چۈشــكهن ھام ــى مهي ــى ئهل ــلهن ھهزرىت ــزە بى ــى ھهم ھهزرىت
ئهمما ھهزرىتى ئۇبهيدەنىڭ پۇتى يارىلىنىپ تۇرغاندا ھهزرىتى ھهمـزە بىـلهن           .  جانلىرىدىن جۇدا قىلدى   رەقىبلىرىنى

هيهىســساالمنىڭ يېنىغــا  پهيغهمــبهر ئهلئۇبهيــدەنى ئۆلتــۈرۈپ ھهزرىتــى ئــۇتبهنى دەرھــال كېلىــپ، ئهلىــالرھهزرىتــى 
 قىلىـپ بهردى ۋە ئۇنىڭغـا       تهكـى ى   مۇبـارەك پـۇتىن    ئۇبهيـدەگه  ھهزرىتى   ئهلهيهىسساالمالپهيغهمبهر  . ئېلىپ كهلدى 

ئـالالھ بىـلهن قهسـهمكى، ئهبـۇ تالىـپ ھايـات بولىـدىغان              «: ئۇبهيـدە .  بهردى بېـشارەت لىك دەرىجىسى بىلهن    شېهىد
  : بولسا، ئۇنىڭ

  ئهتراپىدا جان بېرىپ،مۇھهممهدنى قوغدايمىز، 
  ...... ئۇنىڭ ئۈچۈن ئهۋالدتىن، خانۇماندىن ۋاز كېچىپ 

  .  دېدى» ئىكهنلىكىمىزنى بىلگهن بوالتتىھهقلىقرەك بويىچه ئىش قىلىشقا ئۇنىڭدىن بىزنىڭ شېئىرىدېگهن 
الردىن بولغـان  بۇ ئېلىشىشتىن كېيىن پهيغهمبىرىمىز يهنه سـهپلهرنى بىـر ـ بىـرلهپ تهرتىـپكه سـېلىۋېتىپ، ئهنـسار       

 دەپ قولىـدىكى ھاسـىنى      »!تۈز تـۇر سـهۋاد    «: سهۋاد ئىسىملىك بىر ساھابىنىڭ سهپتىن چىقىپ قالغانلىقىنى كۆرۈپ       
سىله ئـادىللىق قىلىـشقا ئهۋەتىلـگهن       ! ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى  «: سهۋاد. ئۇنىڭ قورسىقىغا نوقۇپ قويغان ئىدى    

. دېــدى» ، مهن ســىلىدىن بۇنىــڭ قىــساسىنى ئالمىــسام بولمايــدۇ ئــۇردىال مېنــى ھاســا بىــلهن تۇرۇقلــۇقپهيغهمــبهر 
ــۈرۈپ   ــۆينىكىنى كۆتـ ــال كـ ــز دەرھـ ــهۋادنىڭپهيغهمبىرىمىـ ــۈرۈپ كېلىـــپ   سـ ــۇ يۈگـ ــدە ئـ ــۇرۇپ بهرگهنـ ــدا تـ  ئالدىـ

ئـــى ئالالھنىـــڭ «: بىنى ســـورىغاندا، ئـــۇپهيغهمبىرىمىـــز بۇنىـــڭ ســـهۋە.  ســـۆيدىپهيغهمبىرىمىزنىـــڭ قورســـىقىنى
 تهككـۈزۈۋاالي ۆلۈم ھازىر بولۇپ تۇرۇپتۇ، ئاخىرقى ئۆمرۈمدە تېنىمنى سىلىنىڭ تهنلىـرىگه           ئالدىمدا ئ ! پهيغهمبىرى
  . پهيغهمبىرىمىز سهۋاد ھهققىدە دۇئا قىلدى. دېدى» دېگهن ئىدىم

بـــايراق بېرىلمىگـــۈچه ھۇجۇمغـــا «: پهيغهمبىرىمىـــز ئهســـكهرلهرنى رەتـــكه ســـېلىپ بولغانـــدىن كېـــيىن، ئۇالرغـــا
م قىلىــپ كهلــسه ئــۇالرنى ئوققــا تۇتــۇڭالر، ئــۇالر ھۇجــۇم قىلمىغــۇچه ســىلهر ھۇجــۇم   ئــۆتمهڭالر، دۈشــمهن ھۇجــۇ

ئۇنىــڭ . ئانــدىن كېــيىن ھهزرىتــى ئهبــۇ بهكـرى بىــلهن چېــدىرغا كىرىــپ كهتتــى . دەپ بــۇيرۇق بهردى» قىلمـاڭالر 
ئــۇزۇن . دىتۇرۇۋاتقــان چېــدىرىنى قوغدايــدىغان ســهئد ئىبنــى مۇئــاز قاتــارلىق بىــرنهچچه ســاھابه كىــرامالر بــار ئىــ 
 شــېهىدلهرگهئــۆتمهي پهيغهمبىرىمىــز چېدىرىــدىن چىقىــپ، ئۇالرنىــڭ روھىنــى كۆتۈرىــدىغان ســۆزلهرنى قىلىــپ،     

ــا غهنىـــمهت بىـــلهن   ــشارەتجهنـــنهت بىـــلهن، غازىالرغـ ــا كهلـــدى .  بهردىبېـ ــايىن كهســـكىن ھالغـ . ئـــۇرۇش ئىنتـ
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ئۇ جانـابى ئـالالھتىن يـاردەم تىـلهپ         . تتىپهيغهمبىرىمىز چېدىرى ئالدىدا ئهمهلىي مهيداننى كۆزدىن كهچۈرۈپ تۇرا       
بۇ ئۇرۇشـتا پهيغهمبىرىمىـزدىن باشـالپ       .  بولۇپ، جۈمه كۈنى ئىدى    يهتتىسىزاننىڭ ئون   ىشۇ كۈنى رام  . دۇئا قىالتتى 

بـــۇ ئـــۇرۇش ئۇزۇنغـــا بارمـــاي .  رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇداتىرمىزىـــبـــارلىق ســـاھابه كىرامالرنىـــڭ ئىپتـــار قىلغـــانلىقى 
ــهپلىر  ــرىكالرنىڭ سـ ــاتتىق     مۇشـ ــا قـ ــڭ بۇيرۇقىغـ ــۇلمانالرنىڭ پهيغهمبىرىمىزنىـ ــى، مۇسـ ــۇپ كهتكهنلىكـ ى بۇزۇلـ

ــاتۇرلۇق كۆرســهتكهنلىكى       ــۇرۇپ، ب ــۈمگه ئ ــۆزلىرىنى ئۆل ــۇالر ئ ــسا ئ ــدىن قېچىۋات ــسۇنغانلىقى، دۈشــمهن ئۆلۈم بوي
 كىـشى  70مۇشـرىكالردىن  . شىپ، مۇشـرىكالر ئۈسـتىدىن غهلىـبه قىلـدى    ئېرىـ ئۈچۈن، ئۇالر ئالالھنىـڭ يـاردىمىگه    

 مۇئاز ئىبنى ئهپـرا يارىالندۇرغانـدىن كېـيىن،    جهھىلنىبۇ ئۇرۇشتا ئهبۇ .  كىشى ئهسىرگه ئېلىندى   70. ئۆلتۈرۈلدى
كېـيىن ھهزرىتـى ئىبنـى      . شۇنداقتىمۇ ئـۇ ئۆلمىـدى    .  ئۇردى قىلىچ يهنه بىر    جهھىلغائۇنىڭ قېرىندىشى كېلىپ ئهبۇ     

 كاتتىلىرىنىـڭ   قـۇرەيش ئۆلتـۈرۈلگهن   . دىغا ئېلىـپ كهلـدى    مهسئۇد ئۇنىڭ بېشىنى ئېلىـپ، پهيغهمبىرىمىزنىـڭ ئالـ        
ئهبـۇ  . ئىچىدە ئهبۇ ئۇبهيـدەنىڭ ئاتىـسى جهرراھمـۇ بـار بولـۇپ، ئـۇنى ئـۆز ئـوغلى ئهبـۇ ئۇبهيـدە ئۆلتـۈرگهن ئىـدى                         

ئۇبهيدە ئاتىسىنىڭ قوغالپ كهلگهنلىكىنى كۆرۈپ ئۆزىنى قاچۇرغـان بولـسىمۇ، ئاتىـسى ئـۇنى ئۆلتـۈرۈش نىيىتىـدە                  
ئـۇمهييه ئىبنـى    .  توختاتمىغانلىقى ئۈچۈن، ئاخىرىدا ئامالسىز ھالدا توختاپ، دادىـسىنى ئۆلتـۈرگهن ئىـدى            قوغالشنى
ئابـدۇرراھمان مهككىـدىكى چېغىـدا      .  ئهسـىرگه ئالغـان ئىـدى      ئهۋف ۋە ئۇنىڭ ئوغلىنى ئابدۇرراھمان ئىبنـى        خهلهپ

 ئاخىرالشـقاندا ئابـدۇرراھمان غهنىـمهت       ئـۇرۇش . ئۇمهييه بىلهن ئىككىسىنىڭ ئارىسىدا يېقىن دوسـتلۇق بـار ئىـدى          
 ئـۇمهييه ئـۇنى كـۆرۈپ قېلىـپ، ئۇنىڭـدىن      ،يېنىۋاتقانـدا  ئـۇرۇش مهيدانىـدىن   ئالغان تۆمـۈر كىيىملهرنـى كۆتـۈرۈپ    

ئابــدۇرراھمان قولىــدىكى غهنىــمهت ئالغــان تۆمــۈر   .  ئهســىرگه ئېلىــشىنى تهلهپ قىلــدى ئابــدۇرراھماننىڭئــۆزىنى 
ىسىنى ئهسىرگه ئېلىپ، پهيغهمبىرىمىزنىڭ يېنىغـا ئـاپىرىش ئۈچـۈن ھهيـدەپ ئېلىـپ              كىيىملهرنى تاشالپ، ئۇ ئىكك   

ماڭغاندا، بۇالرنى ھهزرىتى بىالل كۆرۈپ قېلىـپ، ئهنـسارالردىن بىـر نهچـچه كىـشى بىـلهن كېلىـپ، ئاتـا ـ بـاال ھهر           
ىرلىرىدىن مهھـرۇم   شۇنىڭ بىلهن ئابدۇرراھمان ئۇرۇشتا ئالغـان غهنىـمهت ۋە ئهسـ          . ئىككىسىنى ئۆلتۈرۈپ تاشلىدى  

چـۈنكى ئـۇ مېنـى تۆمـۈر كىـيىم ۋە           . بىاللغـا ئـالالھ رەھـمهت قىلـسۇن       «: بۇ ۋەقهدىن كېيىن، ئابـدۇرراھمان    . قالدى
 ئـۆز ۋاقتىـدا ئـۇمهييه       ۆلتۈرۈشـىنىڭ سـهۋەبى   ھهزرىتـى بىاللنىـڭ ئـۇالرنى ئ      . دەيتتى»  مهھرۇم قويدى  ئهسىرلىرىمدىن

ــادە   ــا ھهددىـــدىن زىيـ ــازابھهزرىتـــى بىاللغـ ــان ئىـــدى قئـ ــز . ىلغـ ــۇختهرىپهيغهمبىرىمىـ ــشامنى ئهبۇلبـ  ئىبنـــى ھىـ
ئۆلتۈرۈلگهنلهرنىـڭ  .  ئېيتقان بولسىمۇ، ئۇ قاتتىق تىركىشىپ تۇرۇۋالغانلىقى ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلـدى         ئۆلتۈرمهسلىكنى

ە ، نهۋپهل ئىبنى خۇۋەيلىد، سهئد ئىبنى ئاسنىڭ ئىككـى ئـوغلى ئۇبهيـد            ھهنزەلهئىچىدە يهنه ئهبۇ سۇفياننىڭ ئوغلى      
  .تارلىق مهشهۇر كىشىلهر بار ئىدى قائاتىبىلهن 

 تاغىـــسنىڭ ئهســـىرگه ئېلىنغـــان مۇشـــرىكالرنىڭ ئىچىـــدە پهيغهمبىرىمىزنىـــڭ تاغىـــسى ھهزرىتـــى ئاببـــاس ۋە        
ئهنـسارالر ھهزرىتـى   . دى ئىبنى ئهبى تالىپ، نهۋپهل ئىبنى ھـارىس قاتـارلىق كىـشىلهر بـار ئىـ             ئۇقهيلئوغۇللىرىدىن  

. نى تهلهپ قىلغــان بولــسىمۇ، پهيغهمبىرىمىــز بــۇ تهكلىپنــى قوبــۇل كۆرمىــدى   بېرىــشويــۇپ  قىديهســىزفئابباســنى 
 ئېلىــشنى ئوتتۇرىغـا قويــۇپ،  ىـديه فرلهرگه قارىغانـدا تېخىمـۇ كــۆپرەك   ئهكـسىچه ھهزرىتـى ئابباســتىن باشـقا ئهســى   

ــوغلى   ــلئۇنىــڭ قېرىنداشــلىرىنىڭ ئ ــپه ئئۇقهي ــشىلهرنى  ، نهۋپهل ۋە خهل ــارلىق كى  ىديهســىنىمۇفڭ ىبنــى ئهمــرى قات
ئهممـا  .  مال ـ مۈلۈككه كـۈچى يهتمهيـدىغانلىقىنى ئېيتتـى    نچىۋاالئۇنىڭدىن ئالماقچى بولغاندا، ئابباس ئۆزىنىڭ بۇ
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 ئالدىــدا پهزلىگه ئامــانهت بهرگهن ماللىرىــڭ قېنــى؟ ســهن ئۇرۇشــقا چىقىــشنىڭ ئۇممــۇل«: پهيغهمبىرىمىــز ئۇنىڭغــا
مهن ئۆلـسهم پهزلىـگه مۇنچىلىـك، ئابـدۇلالھقا مۇنچىلىـك،      ‹: ۇپلكـۈڭنى ئامـانهت قويـ   ئۇنىڭغـا نۇرغـۇن مـال ـ مۈ    

بـۇ ئىـشنى    «: دېگهنـدە، ئاببـاس ھهيـران بولـۇپ       »  دەپ ۋەسـىيهت قىلمىـدىڭمۇ؟     › بهرگىـن   مۇنچىلىك ئۇبهيدۇلالھقا
دەپ ئىمـان   »  ئالالھنىـڭ ھهق پهيغهمبىـرى ئىكهنـسهن       چوقـۇم  پهزلىدىن باشقا بىر كىشى بىلمهيتتى، سهن        ئۇممۇل
ھهزرىتـى  .  بار ئىـدى   ئېرىئهسىرلهر ئىچىدە پهيغهمبىرىمىزنىڭ قىزى ھهزرىتى زەينهپنىڭ       . مۇسۇلمان بولدى ئېيتىپ  
ه قىلغـان    قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن، ئانىسى ھهزرىتى خهدىچه ئۇنىڭ تويىدا ھهدىـي         رەبىئنىئاس ئىبنى   ئهبۇل ئېرىزەينهپ  

مىـز بـۇ مارجـاننى كـۆرۈپ قىزىغـا ئىچـى ئاغرىـپ،        لغـان مـارجىنىنى ئهۋەتكهنـدە، پهيغهمبىرى   ئۈنچه ـ مهرۋايىتتىن قى 
 سـاھابىلهرگه  قويـۇپ بېرىـشنى   ىديهسـىز ف شـهرتى بىـلهن   بېـرىش ئاسنى ھهزرىتى زەينهپنى مهدىـنىگه ئهۋەتىـپ        ئهبۇل

بـۇ شـهرتكه ئاساسـهن    . ئېيتقاندا، ئۇالر ئۇنىڭ بۇ تهلىپىنى جان ـ دىلى بىلهن قوبـۇل قىلىـدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشـتى    
. كىشى مهككىـگه بېرىـپ، ھهزرىتـى زەينهپنـى ئېلىـپ كهلـدى         ئىبنى ھارىس بىلهن ئهنسارالردىن بىر     ھهزرىتى زەيد 

پهيغهمبىرىمىـز  . ئاسـقا بهرگهن ئىـدى    ئهبۇلپهيغهمبىرىمىز پهيغهمبهر بولۇشتىن بـۇرۇن ھهزرىتـى زەينهپنـى مهزكـۇر            
ت قىلىــشقا باشــلىغاندا ئهبــۇ  چــۈنكى ئــۇ پهيغهمــبهر بولــۇپ، كىــشىلهرنى ئىــسالمغا دەۋە  . ئــۇنى ياخــشى كــۆرەتتى 

يهنـى  (ىمىزنىـڭ ئىككـى قىزىنـى        پهيغهمبىر نىكاھلىرىـدىكى  ئىككى ئوغلى ئۇنىڭغا ئۆچمهنلىك قىلىپ،       لهھهبنىڭ
 ھهزرىتـى زەينهپنـى     ۇمئاسـنى ئهبۇلئۇالر بۇنىڭ بىـلهن قالمـاي،       .  ئىدى قويۇۋەتكهن)  كۇلسۇم بىلهن رۇقىيهنى   ئۇممۇ

ــشقا ــستىغاندا قويۇۋېتى ــاس ئهبۇل قى ــدى    ئ ــان ئى ــالغىلى ئۇنىمىغ ــۇالق س ــۆزىگه ق ــڭ س ــى   . ئۇالرنى ــكه پهته ــۇ مهك ئ
پهيغهمبىرىمىــز ئۇنىڭغــا ھهزرىتــى زەينهپنــى ئىلگىرىكــى نىكــاھى بىلهنــال . قىلىنىــشتىن بــۇرۇن مۇســۇلمان بولــدى

 . بـار ئىـدى    مۇسـۇفيان ئهسـىرلهرنىڭ ئىچىـدە ئهمـر ئىبنـى ئهبـى           . بېرىپ، يهنه ئىككىسىنى بىر ئۆيدە قىلىـپ قويـدى        
بىــر مهزگىــل .  مهدىنىــدە ئهســىرلىك ھالىتىــدە قېلىــپ قالــدى قۇتۇلــدۇرمىغاچقا بېرىــپ ىــديهفئــۇنى ئهبــۇ ســۇفيان 

 قىلغىلـى بارغانـدا،     ئـۆمرە ئۆتكهندىن كېيىن ئهنسارالردىن سهئد ئىبنى نوئمان ئىـسىملىك بىـر سـاھابه مهككىـگه               
پهيغهمبىرىمىز بۇ خهۋەرنى ئـاڭالپ ئىككـى   . دىئهبۇ سۇفيان ئوغلى ئهمرىنىڭ ئورنىغا ئۇ كىشىنى ئهسىرگه ئېلىۋال     

.  قـايتۇرۇپ كهلـدى    نوئماننى، ھهزرىتى سهئد ئىبنى     قويۇۋېتىپتهرەپ ئهسىرلهرنى ئالماشتۇرىدىغان بولۇپ، ئهمرىنى      
 ئهدەبىياتچىلىرىدىن بىـرى    قۇرەيشئهسىرگه چۈشكهن كىشىلهرنىڭ ئىچىدە سۇھهيل ئىبنى ئهمرىمۇ بار بولۇپ، ئۇ           

ماڭا رۇخسهت قىلـسىال، ئۇنىـڭ چىـشلىرىنى    ! ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى«: ى ئۆمهر پهيغهمبىرىمىزگه  ھهزرىت. ئىدى
: پهيغهمبىرىمىـز . دېـدى » سۇغۇرۇپ تاشلىسام بۇندىن كېيىن سىلىگه قارشـى بىـر نهرسـه دېيهلمهيـدىغان بولـسۇن              

ىلغـان بولـسا، بۇنـدىن كېـيىن     سۇھهيل بۇندىن ئىلگىـرى بىزنىـڭ زىيىنىمىزغـا سـۆز ق    . ئۇنداق قىلىشقا بولمايدۇ  «
  . ۋەقهسىدە ئۇ ئىسالمغا زور خىزمهت كۆرسهتتىمۇرتهدلهردەرۋەقه . دېدى» بىزنىڭ پايدىمىزغا سۆزلهيدۇ

ئــۇ . ئهســىرلهرنىڭ ئىچىــدىن ۋەلىــد ئىبنــى ۋەلىــدنى ئۇنىــڭ قېرىنداشــلىرىدىن خالىــد بىــلهن ھىــشام  قۇتۇلــدۇردى 
 ىـديه فسۇلمان بولۇش نىيىتىـڭ بـار ئـادەم    مۇ«: كىشىلهر ئۇنىڭغا. مهككىگه كهلگهندىن كېيىن مۇسۇلمان بولدى 

ئـۇ چاغـدا كىـشىلهر مېنـى قورقـۇپ مۇسـۇلمان            «: دېگهنـدە، ئـۇ   » تىن ئىلگىرى مۇسۇلمان بولساڭ بولمامتى؟    بېرىش
 ئىبنـى  ۋەھـب چىدە سـائىب ئىبنـى يهزىـد ۋە    ئهسىرلهرنىڭ ئى. دەپ جاۋاب بهردى» بولدى دەپ گهپ تاپمىسۇن دېدىم  

بـۇ  .  مهشـهۇر كىـشىلهر بـار ئىـدى     ئوخـشاش  ئهبۇلئهزىزغـا   بـۇرادىرى  ئۇمهيرنىڭ ۋە مۇسئهب ئىبنى     رىلجۇھهمىئۇمهي
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ىمىـز  ئـۇرۇش تۈگىگهنـدىن كېـيىن، پهيغهمبىر      . ئۇرۇشتا شېهىد بولغان ئىسالم ئهسكهرلىرى ئون تۆت كىشى ئىدى        
ئــۇالرنى كۆمۈشــتىن . رۈۋەتتىمــدۈكۆىرنىــڭ قۇدۇقلىرىغــا تاشــلىتىپ غــدۇرۇپ، بهدمۇشــرىكالرنىڭ جهســهتلىرىنى يى

! ، ئـى پـاالنى، ئـى پـاالنى        هرەبىـئ ، ئى شهيبه ئىبنى     هرەبىئئى ئۇتبه ئىبنى    «: ئىلگىرى پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئۇالرغا قاراپ   
ردىگـارىم ۋەدە قىلغـان   سىلهر پهرۋەردىگارىڭالر ۋەدە قىلغان ئىشنىڭ ھهقلىقىنـى كۆردۈڭالرمـۇ؟ مهن مېنىـڭ پهرۋە       

  .دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ» كۆردۈملىقىنى ئىشنىڭ ھهق
ئاندىن كېيىن مۇسۇلمانالر بهدىردە ئۈچ كۈن تـۇرۇپ، غهنىـمهت ۋە ئهسـىرلهرنى ئېلىـپ مهدىـنه مـۇنهۋۋەرەگه راۋان                    

، تــۆۋەن رەۋاھهنــىمهدىــنه ئهھلىــگه خۇشــخهۋەر يهتكــۈزۈش ئۈچــۈن، يــۇقىرى تهرەپــكه ئابــدۇلالھ ئىبنــى    . بولــدى
تـۆۋەن تهرەپ   . ىقىـش تهرىپـى    مهدىنىنىڭ كـۈن چ    يۇقىرى تهرەپ  دېگىنىدىن   . ى ئهۋەتتى ىسنتهرەپكه زەيد ئىبنى ھار   

 بىلهن مۇناپىقالر مهدىـنه مۇسـۇلمانلىرىنى ھهر خىـل          يهھۇدىيالرمهدىنىدىكى  .  كۈن پېتىش تهرىپىدۇر   دېگهن بولسا 
پـۈتمهس ـ تـۈگىمهس ۋە    سۆزلهر بىلهن تهشۋىـشكه سـېلىپ تۇرغـان ۋاقىتتـا، ئابـدۇلالھ بىـلهن زەيـد مۇسـۇلمانالرغا         

 يېتىـپ زەيـد ئىبنـى ھـارىس مهدىـنىگه      . ھېچ ئۇنتۇلمايدىغان دەرىجىدىكى بىر خۇشاللىق خهۋىرىنى ئېلىـپ كهلـدى         
  .نىڭ قىزى رۇقىيهنى قهبرىسىگه دەپنه قىلىپ قايتقان ئىدى پهيغهمبىرىمىزمهدىنىدىكىلهركهلگهندە، 

ھهتتــا كېچىــسى . ئالــدىرايتتىيىتى يىتنــى دەپــنه قىلىــشقا ناھــا ســالىهىنالرنىڭ زامانىــدا مېســهلهپپهيغهمبىرىمىــز ۋە 
ــى      ــنه قىالتت ــتىن دەپ ــاقالپ تۇرماس ــاتقۇچه س ــاڭ ئ ــسا ت ــات بول ــالىهالرنى ۋە   . ۋاپ ــاالرنى، س ــدەك ئۆلىم ــۇ زاماندىكى ب

  تېـز مېيىتنـى . ياشانغانالرنى باغاق بىلهن چاقىرىپ، ئۇالر كهلگۈچه بىر ـ ئىككى كۈن ساقاليدىغان ئىش يوق ئىدى 
يۇيۇپ پاكىزالش ۋە خۇشـبۇي نهرسـىلهر چېچىـپ، ئـاق رەخـتكه ئـوراپ، ئالـدىراپ دەپـنه قىلىـش پهيغهمبىرىمىزنىـڭ                  

ئهگهر . دەپ ســورايتتى» بۇنىــڭ قهرزى بــارمۇ؟«:  ئېلىــپ كېلىنــسهجىنــازاپهيغهمبىرىمىزنىــڭ ئالــدىغا . ســۈننىتىدۇر
 ئوقۇشــقا ســاھابىلهرگهنى ئــۆزى ئوقۇماســتىن، قهرزى بولــسا ئۇنىــڭ نــامىزى. قهرزى بولمىــسا نــامىزىنى چۈشــۈرەتتى

 نــامىزىنى جىنــازا ئۇنىــڭ بىــر كىــشىنىڭ ســهۋەبى ئوقۇماســلىقىنىڭئۇنىــڭ قهرزدار كىــشىنىڭ نــامىزىنى . بــۇيرۇيتتى
ــدۇر . شــاپائهتتۇرئوقۇغــانلىقى شــۇ كىــشىگه   ــسا قهرزدارئهممــا . ئۇنىــڭ شــاپائىتى مهقبۇل  گهدىنىــدىكى كىــشى بول

 شـۇنىڭ ئۈچـۈن   . جهنـنهتكه كىرەلمهيـدۇ     قهرزىنـى ئـادا قىلمىغـۇچه      گهدىنىدىكى تاكى. ۇر قويۇلغاند گۆرۈقهرزىگه  
بۇ مهسىله ئارىدىكى ئازغىنا بىر مۇناسىۋەت بىـلهن بـۇ يهردە           . پهيغهمبىرىمىز قهرزدار كىشىنىڭ نامىزىنى ئوقۇمايتتى    

  . بايان قىلىمىزهپسىلىيتدېگهن كىتابىمىزدا » ئىسالم  قانۇنى«بىز بۇ مهسىلىنى . زىكىر قىلىنىپ قالدى
ئىسالم ئهسكهرلىرى بهدىردىن قايتىپ، سهپرا دېگهن جايغا كهلگهندە، پهيغهمبىرىمىـز غهنىمهتلهرنـى پىيـادىلهرگه           

 ئۇرۇشـقا    بهزى ئىـشالر سـهۋەبلىك     بۇيرۇغـان ئـۆزى   . بىر ھهسسه، ئاتلىقالرغا ئـۈچ ھهسـسه قىلىـپ تهقـسىم قىلـدى            
 ئۇرۇشـقا چىقىـشنى تهلهپ      ئهففـان ئوسـمان ئىبنـى     . سىۋىـسىنى بهردى  ڭ نې ي قالغان كىشىلهرگىمۇ ئۇالرنىـ    چىقالما

 پهيغهمبىرىمىـز ئـۇنى ئېلىـپ چىقمىغـان     تتىق كېـسهل بولـۇپ قالغاچقـا   قىلغان بولـسىمۇ، ئۇنىـڭ ئايـالى رۇقىـيه قـا       
 ينىئـۇدە ھهزرىتـى ئاسـىم بىـلهن ھهزرىتـى         .  دېگهن جايغا ۋالى قىلىـپ ئهۋەتـكهن ئىـدى         رەۋھا لۇبابهنىئهبۇ  . ئىدى

 قهبىلىـسى ھهققىـدە     ئهۋف ئهمـر ئىبنـى      ھـاتهبنى ھـارىس ئىبنـى     . قۇبا بىلهن ئالىيه دېـگهن جايـدا قالـدۇرغان ئىـدى          
 ئىبنـى جـۇبهير ئهسـكهرلهرگه       خهۋۋات بىـلهن    سـهممه ھـارىس ئىبنـى     . ئاڭالنغان بىر ۋەقه ئۈچـۈن ئهۋەتـكهن ئىـدى        

 قىلىـش ئۈچـۈن     رازۋېـدكا  زەيـدلهر  بىلهن سهئد ئىبنى      ئىبنى ئابدۇلالھ  تهلهه.  ئىدى قېپقالغان رەۋھادايېتىشهلمهي،  
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سىۋە ئاشــۇ كىــشىلهرگىمۇ باشــقىالرغا ئوخــشاش نېــ. كېتىــپ ئــۇرۇش تۈگىگهنــدىن كېــيىن يېتىــپ كهلــگهن ئىــدى
مهدىــنه خهلقــى . سىۋە بېرىلــدى ئــون تــۆت كىــشى ئۈچۈنمــۇ نېــبــۇالردىن باشــقا بهدىــردە شــېهىد بولغــان. بېرىلــدى

ــلهن    ــاللىق بى ــايىتى خۇش ــر ناھ ــڭبهدى ــشتى غازىلىرىنى ــدىغا چىقى ــالىالر ۋە  .  ئال ــك ب ــدەكلهركىچى ــڭ دې  مهدىنىنى
مهدىـنه ئهتراپىـدىكى    . ىنى بىلهلـمهي قېلىـشتى    ئوقـۇپ، خۇشـاللىقىدىن نـېمه قىلىـش        بېيـتلهر كوچىلىرىدا شـېئىر ۋە     

ە قـۇۋۋىتى زور    منىڭ شـهۋكىتى ۋ   ئىـسال . ئىسالم دۈشمهنلىرى مۇسۇلمانالرنىڭ بۇ غهلىبىسىدىن ناھـايىتى قـايغۇردى        
ــدە ــدى      .  ئاشــتىدەرىجى ــۇل قىل ــسالمنى قوب ــشى ئى ــۇن كى ــدىن نۇرغ ــنه خهلقى ــيىن، مهدى ــن كې ــۇ ۋەقهدى خهزرەج . ب

 ۋە ئۇنىڭغــا ئهگهشــكهن كىــشىلهر زاھىرىــدا ســۇلۇل ئىبنــى ئــۇبهيقهبىلىــسىنىڭ رەئىــسلىرىدىن ئابــدۇلالھ ئىبنــى 
گويــاكى ئــۇالر . يىتى روھــى چۈشــۈپ كهتتــى  مۇشــرىكلىرىنىڭ ناھــاقــۇرەيش. بولــسىمۇ ئىــسالمنى قوبــۇل قىلــدى 

چـۈنكى  .  پهسـهيـــدى  ىڭ ئهرەبـلهر ئارىـسىدىـكى تهسـىرى      ئاسماندىن يهرگه چۈشۈپ كهتكهنـدەك بولـدى ۋە ئۇالرن      
 ۋە ئـۇقبه ئىبنـى ئهبـى مۇئىـت كهبـى بىـر       هرەبىـئ ، شـهيبه ئىبنـى   هرەبىـئ  ئىبنى ھىشام، ئۇتبه ئىبنـى       جهھىلئۇالر ئهبۇ   

  . ن ئايرىلىپ قالغان ئىدىقانچه  كاتتىلىرىدى

  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهسىرلهر ھهققىدە ساھابه كىرامالر بىلهن مهسلىههتلىشىشى

پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم ئهســــىرلهرنى قانــــداق بىــــر تهرەپ قىلىــــش توغرۇلــــۇق ســــاھابه كىــــرامالر بىــــلهن  
 ئـازات قىاليلـى،    بۇالردىن پـۇل ـ مـال ئېلىـپ    بىز! ى ئالالھنىڭ ئهلچىسىئ«: ھهزرىتى ئهبۇ بهكرى. مهسلىههتلهشتى

ىــدايهت تېپىــپ، ســىلىگه بــۇالر ھــازىر بىزنىــڭ دۈشــمهنلىرىمىز بولــسىمۇ، كېيىــنچه ســىلىنىڭ ســهۋەبلىرى بىــلهن  ھ
 بۇ پىكىـرگه    رەۋاھهھهزرىتى سهئد ئىبنى مۇئاز بىلهن ھهزرىتى ئابدۇلالھ ئىبنى         . دېدى» لۇشى مۇمكىن ياردەمچى بو 
سـىلىنى ۋە سـاھابىلىرىنى     . ئۇالر سىلىنى ئىنكار قىلـدى    ! ئى ئالالھنىڭ ئهلچىسى  «: ھهزرىتى ئۆمهر ئهمما  . قوشۇلدى

، ئهلىگىمــۇ ئــۆز ســنى، ھهمــزىگه ئــۆز قېرىندىــشى ئابباماڭــا ئــۆز قېرىندىــشىمنى. دىۋەتهنلىرىــدىن قــوغالپ چىقــار
 ،ئېلىنغــان كىــشىلهر بولــسا  ، بىــز ئــۇالرنى ئــۆزىمىز ئۆلتــۈرەيلى، بــۇ ئهســىرگه      بهرســىلهقېرىندىــشى ئــۇقهيلنى  

پهيغهمبىرىمىـز بـۇ ئىككـى      . دېدى» كاپىرالرنىڭ باشلىقلىرى ۋە كاتتىۋاشلىرى، بۇالرنى ئهلۋەتته ئۆلتۈرۈش كېرەك       
ئانـدىن كېـيىن    .  ئىخالسـىغا تهشـهككۈر ئېيتتـى      ئىككىـسىنىڭ زاتنىڭ پىكىـر ۋە قاراشـلىرىغا ھـۆرمهت قىلىـپ، ھهر            

چـۈنكى ئـۇ    .  ئهلهيهىسـساالمنىڭ مىجهزىـگه ئوخـشايدۇ      نـۇھ ىجهزىـڭ ھهزرىتـى     ئى ئـۆمهر، سـېنىڭ م     «: ئۇالرغا قاراپ 
دەپ دۇئـا   › قويمىغايـسهن  )ئۆيلۈكنىمـۇ (زېمىـن يۈزىـدە كـاپىرالردىن بىـرەر       ! ئى پهرۋەردىگـارىم  ‹ىرالرغا قارشى   كاپ

: ى، ئـۇ  چـۈنك . ڭ مىجهزىـگه ئوخـشايدۇ    ئى ئهبۇ بهكرى، سېنىڭ مىجهزىڭ ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمنى      . ئىدىقىلغان  
ەت قىلغۇچىـسهن،    مهغپىـر  ئـۆزۈڭ كىم ماڭا ئهگهشـسه ئهلـۋەتته ئـۇ مهنـدىن، ماڭـا ئاسـىي بولغـان كىـشىنى سـهن                     ‹

ئهممــا، ئــۇ ئاخىرىــدا ھهزرىتــى ئهبــۇ بهكرىنىــڭ پىكــرىگه . دېــدى»  دەپ دۇئــا قىلغــان ئىــدى›رەھىــم قىلغۇچىــسهن
ســىنى ئــۆز ھالىغــا قــاراپ، مىــڭ فىديهشىنىڭ  ئېلىــشقا قــارار قىلــدى ۋە ھهر بىــر كىــفىــديهقوشــۇلۇپ، ئهســىرلهردىن 

  .تهڭگىدىن تۆت مىڭ تهڭگىگىچه قىلىپ  بهلگىلىدى

  دىشىگه چۈشۈپ قېلىشى مۇشرىكلىرىنىڭ  غهم ـ ئهنقۇرەيش
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ىپ، كېـيىن دۈشـمهنلىرىنىڭ    مۇشرىكلىرى مهككىـگه قايتقانـدىن كېـيىن بىـر ئـايغىچه يىغـا ـ زارە قىلىـش        قۇرەيش
 سـورايدۇ  فىـديه ئـۇالر مۇسـۇلمانالر ئهسـىرلهر ئۈچـۈن كـۆپ      . لىرىنى توختاتتىغا ـ زار  بولۇشىدىن قورقۇپ، يىخۇشال
 ئىبنى ۋەدائه ئىسىملىك بىـر كىـشى سـهبىر          مۇتهللىپ، ئهسىرلهرنى قۇتقۇزۇشقا ئالدىرىمىغان بولسىمۇ،       ئويالپ دەپ

ئۇنىڭـدىن  . ىـپ كهلـدى    دادىـسىنى قۇتقـۇزۇپ ئېل     بېرىپقىاللماي مهخپى ھالدا مهدىنىگه بېرىپ، تۆت مىڭ تهڭگه         
 فىــديه. كېــيىن باشــقىالرمۇ بىــردىن، ئىككىــدىن مهدىــنىگه بېرىــپ، ئهســىرلىرىنى قۇتقــۇزۇپ كېلىــشكه باشــلىدى 

ىلهرنىڭ ھهر  ئوقـۇش ۋە يېزىـشنى بىلـگهن كىـش        . بېرىشكه قۇربى يهتمىگهن بهزى كىشىلهر پۇلسىز ئازات قىلىندى       
بهزىلىـرى  . ، يېزىـشنى ئۆگهتكهنـدىن كېـيىن ئـازات قىلىنـدى          س بېرىـپ، ئـۇ بالىالرغـا ئوقـۇش        بىرى ئون بالىغا دەر   

  . مهككىدىكى مۇسۇلمان ئهسىرلهر بىلهن ئالماشتۇرۇلدى
ــر ئۇرۇشــى   ــۇرەيشبهدى ــلهن مۇســۇلمانالر ئوتتۇ ق ــۈز بهرگهن ئۇرۇشــالرنىڭ  مۇشــرىكلىرى بى ــسىدا ي ــدىن رى  ھهممى

ىڭ غـايهت زور يـاردىمى ۋە سـاھابه كىرامالرنىـڭ           ىسى بولۇپ، بۇ ئۇرۇشتا ئىسالم ئهسكهرلىرى جانابى ئالالھن       ئاۋۋالق
چىن ئىمانى ۋە مۇستهھكهم ئىرادىسىنىڭ بهرىكىتى ۋە خاسـىيىتى بىـلهن، ئۆزلىرىـدىن ئـۈچ ھهسـسه كـۆپ بولغـان،                  

بهدىـر ئۇرۇشـى ھهققىـدە ئـالالھ تائـاال          . تولۇق قورالالنغان مۇشرىكالرنىڭ ئهسكهرلىرى ئۈستىدىن غهلىـبه قازانـدى        
 سۈرىــسىنى چۈشــۈرۈپ، ئۇرۇشـتىكى غهلىبىنىــڭ ئۆزىنىــڭ يـاردىمى بىــلهن بولغــانلىقىنى   ئهنفـال ڭ قۇرئـان كهرىمنىــ 
  . بايان قىلدى

ــالالھ  ــاالئـ ــۇلمانالرنىڭ مۇشـــرىكالردىن      69، 68، 67نىـــڭ ئهنفال ســـۈرە تائـ ــديه ـ ئايهتلىرىـــدە مۇسـ  ئېلىـــپ فىـ
ق بولـــسىمۇ كـــېڭهش ئـــارقىلىق شـــۇندا. خاتـــا ئىكهنلىكىـــگه كايىـــپ، ئـــۇالرنى ئاگاھالنـــدۇردى ۋېتىـــشىنىڭۇيقو

 كهلـگهن پـۇل ـ مـالالرنى مۇبـاھ      دىنفىـديه  اليىـق ئهمهسـلىكىنى بايـان قىلىـپ، ئۇالرغـا      ئازابقـا بولغانلىقى ئۈچـۈن  
  : مۇنۇالردۇربۇ ھهقته چۈشكهن ئايهتلهر . قىلىپ بهردى

 ئېلىنىــدىغان يهفىــدپهيغهمــبهرگه زېمىنــدا كــۆپ ئــۇرۇش قىلمــاي ۋە ئۇنىــڭ شــهۋكىتى مهشــهۇر بولمــاي تــۇرۇپ،   «
ــق ئهمهس ئهســىرلهرنىڭ بو ــۇرۇش           . لۇشــى اليى ــۇۋۋەت بولماســتىن ۋە كــۆپ ئ تېخــى شــان ـ شــهۋكهت ۋە كــۈچ ـ ق
ســـىلهر ھـــېچ نهرســـىگه .  ئېلىنىـــدىغان ئهســـىرلهر بولمايـــدۇفىـــديه بىرىنچـــى قېتىملىـــق ئۇرۇشـــتىال ،قىلماســـتىن

ئـالالھ  . سىلهر ئۈچۈن ئاخىرەتنىڭ ساۋابىنى ئوياليـدۇ     جانابى ئالالھ   .  ئوياليسىلهر تىنىمهنپهئىئهرزىمهيدىغان دۇنيا   
 ھېكمهتلىـك زاتتـۇر     ،)يهنى ئۆزىنىڭ دوستلىرىنى دۈشـمهنلهر ئۈسـتىدىن غالىـپ قىلغۇچىـدۇر           (تۇرھهممىدىن غالىپـ 

رىگه ھازىرچه ئېغىرچىلىق بولسىمۇ، ئاقىۋەتته ئۇالرغا ھهددىدىن زىيادە مهنپهئهتلىك نهرسـىلهرنى           گهرچه بهندىلى (
ــالالھ تائاالنىـــڭ ئىلگىرىكـــى  ) قىلغۇچىـــدۇرئاتـــا ــتىنئوچـــۇق (، ئهگهر ئـ ــازاب چهكلىمهسـ ــايمهن، يـــاكى ئـ  قىلمـ

ــسا    ــا ئىــش قىلىن ــگه  جازالىمــايمهنبىلمهســلىكتىن خات ــر ئهھلى ــاكى بهدى ــازاب، ي ــۇھهممهد  ئ ــاكى م  قىلمــايمهن، ي
ولـسا، ئهلـۋەتته سـىلهرگه       بولمىغـان ب   ھۆكـۈمى دېـگهن   ) ئهلهيهىسساالمنىڭ ئـۈممىتىگه غهنىمهتنـى ھـاالل قىلـدىم        

ئهمـدى سـىلهرگه   .  چۈشـكهن بـوالتتى  ئـازاب ئـالالھ تائـاال تهرەپـتىن ئېغىـر       )  بىـلهن  سهۋەبى ڭلهرنىڭفىديهئالغان  (
ئۇنىڭدىن يهڭالر، ئالالھتىن قورقۇڭالر، ئالالھ ھهقىقهتهن مهغپىـرەت قىلغۇچىـدۇر          .  ۋە غهنىمهتلهر ھااللدۇر   فىديه

  .هردىن ئىبارەتتۇردېگهنل» ۋە رەھمهت قىلغۇچىدۇر
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 كېلىـدىغان بولـسا ئـۆمهردىن باشـقا كىـشى           ئـازاب ئهگهر  «: پهيغهمبىرىمىزنىڭ بـۇ ئـايهت كهرىـمه نازىـل بولغانـدا          
  .دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ» نىجات تاپالمايتتى

   ئۇرۇشىكۇدىر

نــى ســۇلهيم  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بهدىــر ئۇرۇشــىدىن قايتىــپ بىــر قــانچه كــۈن ئۆتكهنــدىن كېــيىن، به         
مهدىنىـدە ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئـۇممى        . ئهرەبلىرىنىڭ ئۇرۇشقا تهييـار بولغـانلىقىنى ئـاڭالپ، ئۇالرغـا قارشـى ئاتالنـدى             

ئىـسالم  . لېكىن بۇ قېتىم ئـۇرۇش بولمىـدى      .  تاپشۇردى بايراقنى ھهزرىتى ئهلىگه  . پ قويدى مهكتۇمنى ئورنىغا قويۇ  
»  ئۇرۇشـى  كـۇدىر « چۈشـكهنلىكى ئۈچـۈن، بـۇ ئـۇرۇش           يېـرىگه   دېگهن سـۇلۇق   كۇدىرڭ  ئهسكهرلىرى مۇشرىكالرنى 

 ئـۈچ كـۈن تـۇرۇپ       كـۇدىردا ئىسالم ئهسكهرلىرى   . دەپمۇ ئاتىلىدۇ » بهنى سۇلهيم ئۇرۇشى  «بۇ ئۇرۇش   . دەپ ئاتالدى 
  .قايتىپ كهتتى

   ئۇرۇشىسۇۋەيق

 پهيغهمبىرىمىـز   سـۇفيان ، مهككىدە باش بولۇپ قالغان ئهبۇ       قايتقاچقامهككه مۇشرىكلىرى بهدىردە مهغلۇپ بولۇپ      
ئۇ قهسىمىنى ئورۇنداش ئۈچـۈن، ئىككـى يـۈزگه يـېقىن ئهسـكهر             . بىلهن يهنه ئۇرۇش قىلىشقا قهسهم قىلغان ئىدى      

مۇسـۇلمانالرنىڭ ئهھـۋالىنى بىلىـش ھهمـدە يـاردەم سـوراش ئۈچـۈن بهنـى نهزىـر                  . تهييارالپ، مهدىنىگه راۋان بولـدى    
باشلىقى ھۇيهي ئىبنى ئهختهب بىلهن كۆرۈشمهكچى بولغان بولسىمۇ، ئـۇ           يېنىغا بېرىپ، ئۇالرنىڭ     يهھۇدىيلىرىنىڭ

. كېيىن ساالم ئىبنى مىشكهم بىـلهن كۆرۈشـۈپ، ئۇنىـڭ بىـلهن سۆزلهشـتى             . نىمىدىىشى ئۇنى  قوبۇل قىلىشقا ئۇ     ك
ا  ئىــسالمنىڭ بــاتۇر ئهســكهرلىرى بىــلهن ئــۇرۇش قىلىــشقلىقتىن بــۇالردىن ھېچبىــر پايــدا ئااللمىغــانســۇفيانئهبــۇ 

شۇنداق بولسىمۇ قهسىمىنى ئورۇنداش ئۈچۈن، بىر نهچچه كىشىنى مهدىنىنىـڭ خورمىزارلىقىغـا            . جۈرئهت قىاللمىدى 
ئـۇ مۇشـرىكالر مهدىـنىگه كېلىـپ بىـر نهچـچه تـۈپ خورمـا دەرەخلىـرىگه ئـوت قويـۇپ                      .  ئهۋەتتـى  قويۇۋېتىـشقا ئوت  

پهيغهمبىرىمىـز  . ىككى كىشىنى ئۆلتـۈرۈۋەتتى مهدىنه خهلقىدىن ئىككى كىشى ئۇچراپ قېلىپ، ئۇ ئ . كۆيدۈرۈۋەتتى
مۇنزىرنى ئورنىـدا قويـۇپ، ئىككـى يـۈز ئهسـكهر بىـلهن مۇشـرىكالرنى           لئابـدۇ بۇنى ئـاڭالپ مهدىنىـدە بهشـىر ئىبنـى          

ھهتتـا  . چـۈنكى مۇشـرىكالر ناھـايىتى ئالـدىراپ قاچقـان ئىـدى           . لېكىن ئوتتۇرىدا ئۇرۇش بولمىـدى    . قوغالپ چىقتى 
 ئوزۇقلىرىنىــڭمۇشـرىكالرنىڭ  .  تاشـالپ قېچىـشقان ئىـدى   تۈلۈكلىرىنىمــۇ دەپ ئـوزۇق ـ    ئېغىـر كېلىـپ قالمىـسۇن   
ئىــسالم ئهســكهرلىرى بــۇ ئــوزۇقالرنى غهنىــمهت ئېلىــپ قايتقــانلىقى ئۈچــۈن بــۇ ئــۇرۇش  . كــۆپرەكى تالقــان ئىــدى

  . هن ئىدى يۈز بهرگۋۋىلىدەئا ئۇرۇشى زۇلههججه ئېيىنىڭ سۇۋەيق. دەپ ئاتالدى» ئۇرۇشى) تالقان (سۇۋەيق«

   ئۇرۇشىقهينۇقابهنى 

ــابهدىـــردە مۇســـۇلمانالرنىڭ غهلىـــبه قىلغـــانلىقى مهدىنىـــدىكى بـــارلىق   ــا، خۇسۇســـهن بهنـــى يهھۇدىيالرغـ  قهينۇقـ
ــا ــدى يهھۇدىيلىرىغـ ــىر قىلـ ــۆپ تهسـ ــۇلمانال .  كـ ــۇالر مۇسـ ــهت ئـ ــسىگه ھهسـ ــدىرنىڭ زور غهلىبىـ ــدىكى .  قىلـ ئارىـ
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 بازىرىغــا بىــر ئىــش قهينۇقــابهنــى . ھهرىكهتــلهردە بولۇشــتىىغــۇر بولم بهزى ، مۇســۇلمانالرغائهھــدىلىرىنى ئۇنتــۇپ
پهيغهمبىرىمىـز بـۇنى ئـاڭالپ بهنـى     . ئۈچۈن بارغان بىر مۇسۇلمان ئايالنى بوزەك قىلىپ، ئۇنىـڭ نومۇسـىغا تهگـدى        

ىـز  پهيغهمبىرىم. بـۇيرۇدى  ۋاپـا قىلىـشقا      ئهھـدىلىرىگه غىپ نهسىههت قىلـدى ۋە       ئهھلىنى مهزكۇر بازارغا يى    هينۇقاق
 بولـسىمۇ، ئـۇالر   دىن ئاگاھالنـدۇرغان ان ھهرىكهتلىرىنىـڭ ئاقىۋىتىـ   ۋاتقـ ئۇالرنىڭ مۇسۇلمانالرغا قارشى ئېلىپ بېرى    

سـهن بىزنـى ئـۆز    «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ نهسىههتلىرىنى قوبۇل قىلماي، ئهكسىچه ئـۇ زاتقـا تىـل ئۇزىتىـپ            
ىڭنى پهش قىلمـــا، ئـــۇالر بولـــسا ئـــۇرۇش قىلىـــشنى  ئوخـــشىتىپ، ئـــۇالر ئۈســـتىدىن غهلىـــبه قىلغـــانلىقىڭغـــاقهۋم

. دېيىــشتى» بىلمهيــدىغان خهلــق، بىــز بىــلهن ئــۇرۇش قىلــساڭ بىزنىــڭ كىــم ئىكهنلىكىمىزنــى بىلىــپ قالىــسهن    
 قىلىـشنى   سـۈلهى پهيغهمبىرىمىـز   .  ئۇرۇشقا ماھىر، غهيرەتلىـك كىـشىلهر ئىـدى        يهھۇدىيلىرى قهينۇقا بهنى   ،دەرۋەقه

ن مــۇاليىم زات بولــسىمۇ، لــېكىن بۇنــداق خهلقــتىن ياخــشىلىق كهلمهيــدىغانلىقىنى ۋە    نهقهدەر ياخــشى كۆرىــدىغا
، ئــۇالر بىــلهن ئــۇرۇش كــۆرمهي بولمايــدىغانلىقىنى ئــويالپ يېتىــپقاچــان بولمىــسۇن ئــۇالر بىــلهن بىــر ئېلىــشىپ  

ئورنىغــا قويــۇپ،  لۇبــابهنىقىلىــشقا ھــازىرلىنىش ئۈچــۈن مهدىــنىگه قــايتتى ۋە ئهســكهر تهييــارالپ، مهدىــنىگه ئهبــۇ 
ــى     ــا چىقتــ ــۇزۇپ يولغــ ــزىگه تۇتقــ ــى ھهمــ ــسى ھهزرىتــ ــك يولۋىــ ــڭ جۈرئهتلىــ ــايراقنى ئالالھنىــ ــۇدىيالر. بــ  يهھــ

ئىــسالم . ۋېلىــشتىىپهيغهمبىرىمىزنىـڭ ئهســكهر تهييــار قىلىـپ ئۇرۇشــقا چىققــانلىقىنى ئـاڭالپ، قورغانلىرىغــا كىر   
ــىر   ــۈن مۇھاسـ ــون بهش كـ ــۇالرنى ئـ ــكهرلىرى ئـ ــدىىگه ئائهسـ ــيىن . لـ ــۇدىيالريكېـ ــۈچى  هھـ ــشقا كـ ــۇرۇش قىلىـ  ئـ

ــزدىن   ــپ، پهيغهمبىرىمى ــدىغانلىقىنى بىلى ــشنى تهلهپ قىلــدى ســۈلهىيهتمهي ــال ـ      .  قىلى ــارلىق م ــلهن ب شــۇنىڭ بى
ــلهن          ــتىش شــهرتى بى ــدىن كۆچــۈپ كې ــالىلىرىنى ئېلىــپ مهدىنى ــۇن ـ ب ــۇپ، پهقهت خوت ــۈكلىرىنى قوي  ســۈلهىمۈل

ھهزرىتى ئۇبادە ئۇالرنى ئۈچ كۈن ئىچىـدە       . بۇيرۇدى ئىبنى سامىتنى    ئۇالرنى مهدىنىدىن چىقىرىشقا ئۇبادە   . قىلىندى
بهنـى  .  دېـگهن جايغـا كېتىـشتى      ئهزرىئـات  چىقىـپ، شـامدىكى      مـۇنهۋۋەرەدىن ئۇالر مهدىـنه    . تولۇق چىقىرىپ بولدى  

 ئـۇالر .  ئـۆزىگه خـاس زېمىنـى يـوق بولـۇپ، خهزرەج قهبىلىـسى بىـلهن ئىتتىپاقـداش ئىـدى                   يهھۇدىيلىرىنىـڭ  قهينۇقا
ئـۇالر يهتـته يـۈز كىـشىدىن        .  زەرگهر ئىـدى   ئۇالرنىڭ كۆپىنچىـسى  . تتىتىجارەت ۋە سانائهت بىلهن تۇرمۇش كهچۈرە     

ئـۇالردىن ئېلىنغـان غهنىمهتلهرنىـڭ بهشـتىن بىـرى پهيغهمبىرىمىـزگه تاپـشۇرۇلۇپ،              . تهركىب تاپقان خهلـق ئىـدى     
رەج قهبىلىـسىنىڭ كاتتىلىرىـدىن ئۇبـادە ئىبنـى      خهزيهھۇدىيالرنىڭبۇ  . قالغانلىرى ئهسكهرلهرگه تهقسىم قىلىندى   

ــار ئىــدى   ــلهن ئاالقىــسى ب ــدا، مۇســۇلمانالرغا    . ســامىت بى ــزگه قارشــى ھال ــادە ئۇالرنىــڭ پهيغهمبىرىمى ھهزرىتــى ئۇب
ئهممـا ئابـدۇلالھ ئىبنـى      . مۇناسىپ بولمىغان ئىشالرنى قىلغانلىقىنى كۆرۈپ، ئـۇالردىن ئاالقىـسىنى ئـۈزگهن ئىـدى            

 يـۈز بېرىـپ، ئۇالرنىـڭ يـاردىمىگه         ەر ئىـش  بىـر مهن ئۇالرنى تاشلىمايمهن، ئهگهر     «اچقا،  ناپىق بولغ ئۇبهي بولسا، مۇ  
  .دەپ ئۇالردىن ئاالقىسىنى ئۈزمىدى» موھتاج بولۇپ قالسام ئۇالر ماڭا ياردەم قىلىدۇ

  قىبلىنىڭ بهيتۇلمۇقهددەستىن بهيتۇلالھقا ئۆزگهرتىلىشى

پهيغهمبىرىمىـز مهككىـدىكى چېغىـدا      . هددەستىن بهيتۇلالھقا ئۆزگهرتىلدى  شۇ يىلى شهئبان ئېيىدا قىبله بهيتۇلمۇق     
ــۇيتتى   ــاز ئوقـ ــاراپ نامـ ــا قـ ــاي      . بهيتۇلالھقـ ــته ئـ ــون يهتـ ــاكى ئـ ــالته يـ ــون ئـ ــدە ئـ ــۇنهۋۋەرەگه كهلگهنـ ــنه مـ مهدىـ

ــراھىم ئهلهيهىســساالمنىڭ قىبلىــسى بولغــان    . بهيتۇلمۇقهددەســكه قــاراپ نامــاز ئوقــۇدى  ــدە ئهجــدادى ئىب ئــۇ قهلبى



www.islamyoli.net 

 105

 ئاشـۇرۇپ،  جانـابى ئـالالھ ئـۆز پهيغهمبىرىنىـڭ ئارزۇسـىنى ئهمهلـگه      . تۇلالھقا قاراپ ناماز ئوقۇشنى ئارزۇ قىالتتـى     بهي
 ئـارقىلىق   شـۇنداقال بـۇ   . ىـشقا بـۇيرۇپ، سـۈرە بهقهرەدىكـى بىـرنهچچه ئـايهتنى نازىـل قىلـدى               بهيتۇلالھنى قىبله قىل  

ــىنى  ــشىلهرنى س ــۆزگىرىش  . دىكى ــڭ ئ ــۈز بهردى   بســهۋەبىدەرۋەقه قىبلىنى ــنه ي ــدا پىت ــلهن، ئوتتۇرى ــان . ى بهزى ئىم
ــدى       ــشالرمۇ بول ــدىغان ئى ــدىن يېنىۋالى ــپ، دىن ــانه قىلى ــۇنى باھ ــشىلهر ب ــبىگه يهرلهشــمىگهن كى ــۇدىيالر. قهل ، يهھ

ئـۇالر  . مۇشرىكالر ۋە مۇناپىقالر بۇنى دەستهك قىلىـپ تـۇرۇپ، كىـشىلهر ئارىـسىغا نۇرغـۇن پىتـنه ـ پاسـات تارقـاتتى         
مــۇھهممهد نهچــچه ۋاقىتــتىن بېــرى ئۆزىنىــڭ ئىبــادەت قىلىــپ كهلــگهن قىبلىــسىنى  «:ننــى جۆيلــۈپئاغزىغــا كهلگه

ۋىــسىنىڭ دىنىغــا  بارمــاي دىنىنــى تاشــالپ، ئاتــا ـ بو   ئهمــدى ئــۇ ئۇزۇنغــا. تاشــالپ، ئهمــدى بهيتۇلالھقــا قارىۋالــدى
 ئۆزىــدىن ئىلگىرىكــى  ئهگهر مــۇھهممهد ھهق پهيغهمــبهر بولغــان بولــسا،   «: يهھــۇدىيالر. دېيىــشهتتى» قايتىــدۇ

: مۇنـاپىقالر . دەپ ئىغـۋا تارقـاتتى    » ئـۇ ھهق پهيغهمـبهر ئهمهس     . پهيغهمبهرلهر يۈز كهلتۈرگهن قىبلىنى تاشـلىمايتتى     
 بىـردەم بـۇ يهرگه قـاراپ نامـاز          ، نـېمه قىلىـشىنى بىلهلـمهي، بىـردەم ئـۇ يهرگه           ئـۇ . مهد ئىككىلىنىپ قالـدى   مۇھهم«

  . دەپ گهپ تېپىشاتتى» ئوقۇيدۇ
.  مۇسۇلمانالر ئۇالرنىڭ پىتنه ـ ئىغۋالىرىغـا پىـسهنت قىلمـاي، ئـۆز ئىـشلىرى بىـلهن مهشـغۇل ئىـدى         يا ھهقىقىئهمم

چۈنكى ئۇالر مهيلى بهيتۇلمۇقهددەسـكه قـاراپ نامـاز ئوقۇسـۇن، مهيلـى بهيتۇلالھقـا قـاراپ نامـاز ئوقۇسـۇن بهرىبىـر                       
 بويسۇنۇش ئاساسىي غايه قىلىنغان بولـۇپ، ئـۇالر         ئۇالر ئۈچۈن  ئالالھ نېمه دېگهن بولسا شۇنىڭغا       . ئوخشاش ئىدى 

»  تهرەپكه قاراپ ئىبادەت قىلىـشقا ئـۆزى بۇيرۇيـدۇ، بـۇ ئالالھنىـڭ ئىـشى               خاھلىغانئالالھ ئۆز بهندىلىرىنى ئۆزى     «
 بىـلهن  نىـشكه بۇيرۇلغانـدا بـۇنى جـان ـ دىلـى      بـۇ سـهۋەبتىن بهيتۇلمۇقهددەسـنى تاشـالپ بهيتۇلالھقـا يۈزلى     . دەيتتى
ىنى چاچمىدى ۋە نـامۇۋاپىق سـۆزلهرگه    پىتنه ـ پاسات ئۇرۇق  ۇناپىقالردەكم، مۇشرىكالر ۋە يهھۇدىيالر. لدىقوبۇل قى

 ۋە مۇشــــرىكالرنىڭ بۇنـــداق نـــامۇۋاپىق ســــۆزلهرنى   يهھـــۇدىيالر ئـــالالھ تائــــاال مۇنـــاپىقالر،   . ئېغىـــز ئاچمىـــدى  
پهيغهمبىــرىگه بايــان قىلىــپ، ئۇالرغــا  قىلىــدىغانلىقىنى قىــبله ئۆزگهرتىلىــشتىن ئىلگىــرى بهقهرە سۈرىــسىدە ئــۆز  

  .بېرىدىغان جاۋابنى تهييار قىلىپ ئۇنىڭغا بىلدۈرگهن ئىدى

  زان روزىسىنىڭ پهرز قىلىنىشىىرام

زان ئېيىـدا روزا تۇتۇشـنى پهرز قىلـدى    ىـ  ئالالھ تائـاال مۇسـۇلمانالرغا رام  ، ئىككىنچى يىلى شهئبان ئېيىدا  ھىجرىيىنىڭ
ى بىرقـانچه ئـايهتنى چۈشـۈرۈپ، روزىنىـڭ نېمىـدىن ئىبـارەت ئىكهنلىكىنـى، قانـداق           ۋە بۇ ھهقته بهقهرە سۈرىسىدىك    

ئـادەمگه مهجبـۇرى پهرز ئىكهنلىكىنـى ۋە قانـداق ئـادەمگه رۇخــسهت بـار ئىكهنلىكىنـى، رۇخـسهت بولغانـدا قانــداق          
ــڭ      ــداق ئادەمنىـ ــشىنى، قانـ ــىنى قىلىـ ــيىن قازاسـ ــڭ كېـ ــديهئادەمنىـ ــس  فىـ ــىنى قىلمىـ ــارقىلىق قازاسـ ــرىش ئـ ىمۇ  بېـ

ــان قىلــدى  ــدىغانلىقىنى باي ــزان. بولى ـــرە ۋاجىــپ    رامى ــلهن ســهدىقه پىت  روزىــسىنىڭ پهرز قىلىنىــشى مۇناســىۋىتى بى
  .قىلىندى

  زاكاتنىڭ پهرز قىلىنىشى
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پ قىلىـش پهرز    سـهدىقه ۋە ئـالالھ يولىـدا پـۇل سـهر          بـۇ ۋاقىتقـا قهدەر      . شۇ يىلى مۇسۇلمانالرغا زاكـات پهرز قىلىنـدى       
 قۇرئان كهرىمدە ۋە پهيغهمبىرىمىـز ھهدىـس شـهرىپته كىـشىلهرنى ئۇنىڭغـا تهشـۋىق قىلغـان                  االتائقىلىنىپ، ئالالھ   

  .بولسىمۇ، زاكات نىسابىنىڭ مىقدارى بايان قىلىنمىغان ئىدى
 ئۇنىـڭ ئىجتىمـائىي ۋە   المدا زاكاتنىڭ پهرز بولۇشىئىس. زاكات بولسا، ئىسالمنىڭ ئهڭ كاتتا رۇكنىلىرىنىڭ بىرىدۇر    

 بىلهن كارى بولمـاي يۈرمهسـتىن،       م ئۆزىنىڭ ئىشىنى قىلىپ، باشقىالر    ن ئىكهنلىكىنى ھهمدە ھهركى   خهلقپهرۋەر دى 
بهلكى بايالر كهمبهغهللهرنىڭ ئهھۋالىدىن خهۋەر ئالىدىغان، چوڭالر كىچىكلهرنىڭ ھـاجهتلىرىنى راۋا قىلىـدىغان،             

اكاتنى ھهمىشه نامازنىـڭ ئارقىـسىدىنال      قۇرئان كهرىم ز  . ئىنسانپهرۋەر دىن ئىكهنلىكىنى روشهن كۆرسىتىپ بېرىدۇ     
زاكـات  . زاكـات پهرز ئهينـدۇر    . زىكىر قىلىدۇ ۋە زاكـاتنى ئـادا قىلمىغـان بـايالرنى ناھـايىتى قـاتتىق ئاگاھالندۇرىـدۇ                

شــۇنى ئېنىــق بىلىــش الزىمكــى، زاكــات قۇرئــان كهرىمنىــڭ   .  كامىــل مۇســۇلمان ھېــسابالنمايدۇكىــشىبهرمىــگهن 
 تائــاالبىــز مۇســۇلمانالر  قۇرئــان كهرىمنــى ئــالالھ  . امــاز بىــلهن بىــر ئورۇنــدا تۇرىــدۇ چه ئىمــان ۋە ن بــويىمىھــۆك

 ئېتىقـاد قىلىـپ تـۇرۇپ، زاكـات مهسىلىـسىگه           دەس كىتاب دەپ چىن قهلبىمىـزدىن     تهرىپىدىن نازىل قىلىنغان مۇقهد   
هج قاتـارلىق ئىبـادەتلهرنى     بىـز مۇسـۇلمانالرنىڭ نامـاز، زاكـات، روزا ۋە ھ          . قـارايمىز  كهلگهندە، ئۇنىڭغا تولىمۇ سـهل    

. ئهپــسۇسكى، بىــز بــۇالرنى قىلمــايمىز. تــوغرا ئېتىقــاد ۋە خــالىس نىــيهت بىــلهن قىلىــشىمىز ئىنتــايىن زۆرۈر ئىــدى 
. له ئىـشلىتىپ بـاققۇمىز كېلىـدۇ      ينۇرغۇنلىرىمىزنىڭ مالدىن ئـايرىلغۇمىز كهلـمهي، پهرز قىلىنغـان زاكـاتقىمۇ ھىـ            

ى بىـلهن   شىلهرنىڭ ئاساسـسىز، دەلىلـسىز ھالـدا ئوتتۇرىغـا قويغـان سهپسهتىـس            ئىلىم ئهھلى دەپ قارالغان بهزى كى     
له بىـلهن ئـادا قىلىنـسا، ئۇنىڭـدىن كـۆزلهنگهن مهقـسهت       يكار قىلىنامـدۇ؟ زاكـات ھىـ    بىمىھۆكقۇرئان كهرىمنىڭ  

 خــالىس هتنىــڭله بىــلهن قىلىنغــان ئىبــادەت قانــداقمۇ ئىبــادەت ھېــسابلىنىدۇ؟ ئىبــادەتته نىي يھاســىل بوالمــدۇ؟ ھىــ
نى ئـۆز ئورنىغـا     هسمۇ؟ زاكـات بېـرىش بىـلهن بىـرگه ئـۇ          ى شهرت ئهم  بولۇشلۇشى، ئىچى بىلهن تېشىنىڭ ئوخشاش      بو

مېنىـڭ   «:ىـسى ئـۆزى بـاي تۇرۇپمـۇ پـۇل ـ مالغـا كـۆزى تويمـاي         زاكـات ئالغۇچىالرنىـڭ بهز  . بېرىش ئىنتايىن زۆرۈر
 قهلبىـدىكى  سۇن، مهيلى ئالغۇچى بولـسۇن  ئۇالرنىـڭ   مهيلى بهرگۈچى بولبۇنىڭدىن،. دەپ ئالىدۇ » بارئېهتىياجىم  

 قىلمىغــان، ھىــيلهئهگهر ئىمــانى ئــاجىز بولمىغــان بولــسا بهرگــۈچى . ئىماننىــڭ ئــاجىزلىقىنى كــۆرۈۋالغىلى بولىــدۇ
  .ئالغۇچى يالغان سۆزلهپ ئالمىغان بوالتتى

  شىھېيت نامىزىنىڭ يولغا قويۇلۇ

 ۋە قهينۇقــاپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بهنــى . نــامىزىنى بهلگىلىــدىشــۇ يىلــى جانــابى ئــالالھ مۇســۇلمانالرغا ھېيــت 
سۇۋەيق ئۇرۇشلىرىنى تۈگىتىپ، زۇلههججىنىڭ ئونىنچى كۈنى كىرگهندە مهدىنه خهلقىنى توپالپ، ئىككـى رەكـئهت              

بــۇ ھېيتتــا پهيغهمبىرىمىــز ئىككــى قــوينى . مانــا بــۇ تــۇنجى قېــتىم ئوقۇلغــان ھېيــت نــامىزى ئىــدى . نامــاز ئوقــۇدى
ــدى ق ــانلىق قىل ــدى   . ۇرب ــانلىق قىل ــشىلهرمۇ قۇرب ــاي كى ــقا ب ــدا   . باش ــامىزىنى كهڭ مهيدان ــت ن ــز ھېي پهيغهمبىرىمى

ھېيت نامىزى پهقهت ئىككـى     .  ئوقۇغان ئىدى  تهمهسجىد غۇر يىغىپ كهتكهنلىكتىن  يامپهقهت بىر قېتىم    . ئوقۇيتتى
ــۇپ، ئۇنىڭــدىن بــ   ــاز ئو رەكــئهتال بول ــداق نام ــيىن ھېچقان ــدۇقۇلماۇرۇن ۋە كې ــر   . ي ــاز ئۈچــۈن ئهزان، تهكبى ــۇ نام ب

پهيغهمبىرىمىز ئىككى رەكئهت نامازنى ئوقۇپ بولۇپ، جامائهتكه ئالدىنى قىلىـپ تـۇرۇپ، ئۇالرغـا ۋەز ـ     . ئوقۇلمايدۇ
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 ۋە مىــسكىنلهرگه ســهدىقه پېقىــرئــۇالرنى .  ئاالھىــدە نهســىههت قىالتتــى خوتــۇن ـ قىزالرغىمــۇ   . هســىههت قىالتتــىن
ھېيـــت نامىزىـــدا  ئوقۇلغـــان خــۇتبىنى ئـــاڭالش يـــاكى ئاڭلىماســـلىق ھهركىمنىـــڭ  . رەتتىقىلىــشقا رىغبهتلهنـــدۈ 

ھېيــت جــۈمه كــۈنىگه تــوغرا كېلىــپ قالــسا، ھېيــت نــامىزى بىلهنــال بولــدى قىلىــشقا رۇخــسهت  . ئىختىيــارى ئىــدى
  . ھهدىس رىۋايهت قىلىنىدۇبۇخارى ۋە ئهبۇ داۋۇدتابۇ ھهقته سهھىهۇل. قىالتتى

 نامىزى ۋە جۈمه نـامىزى پهقهت ئهر كىـشىلهرگىال خـاس بولماسـتىن، خوتـۇن ـ قىزالرمـۇ نامازغـا         ئۇ ۋاقىتالردا ھېيت
 ئىككىنچـى يىلـى ئوقۇلغـانلىقى تـارىخ كىتابلىرىـدا زىكىـر             ھىجرىيىنىـڭ  نامىزىنىـڭ    ھېيـت قۇربـان   . بوالتتىھازىر  

. هققىـدە ئوچـۇق رىـۋايهت يـوق       قىلىنغان بولـسىمۇ، روزا ھېيـت نامىزىنىـڭ قايـسى يىلـدىن باشـالپ ئوقۇلغـانلىقى ھ                
ــدىكى     ــامىزى ھهققى ــان ھېيــت ن ــز ئوقۇغــان ھېيــت    «ئىبنــى ئهســىرنىڭ قۇرب ــامىزى پهيغهمبىرىمى ــان ھېيــت ن قۇرب

. ىـدۇ  ئايـان بول   ئوقۇلمىغـانلىقى دېگهن سۆزىدە روزا ھېيت نامىزىنىـڭ ئىككىنچـى يىلـى           »  ئىدى ئاۋۋىلىنامىزىنىڭ  
پهيغهمبىرىمىـز شـۇ يىلـى    .  شهرىپنىڭ روزىسى شۇ يىلى پهرز قىلىندىانرامىز چۈنكى  .دەرۋەقه شۇنداق بولسا كېرەك   

ىزاننىـڭ   رام ، قايتىـپ كېلىـشى    بهدىر ئۇرۇشىنى ئاخىرالشتۇرۇپ  . ى شهرىپته بهدىر ئۇرۇشى بىلهن مهشغۇل ئىد      رامىزان
ىزنىــڭ ھــالبۇكى، پهيغهمبىرىم. مــۇمكىنئاخىرلىرىغــا يــاكى شــهۋۋال ئېيىنىــڭ باشــلىرىغا تــوغرا كهلــگهن بولۇشــى  

. ئهمما ھېيت نامىزى ھهققىدە ھېچنهرسـه زىكىـر قىلمىـدى         . بهدىردىن قايتىش ئهھۋالىنى تارىخچىالر زىكىر قىلدى     
ئهگهر پهيغهمبىرىمىــز يولــدا يــاكى مهدىنىــدە روزا ھېيــت نــامىزى ئوقۇغــان بولــسا، بــۇ ئهلــۋەتته رىــۋايهت قىلىنغــان   

ىـدە قالغـان سـاھابه كىـرامالر ئوقۇغـان بولـسا، ئۇمـۇ رىـۋايهت                ئهگهر پهيغهمبىرىمىز سهپهردە بولـۇپ، مهدىن     . بوالتتى
ۆتىنچى يىلـى    ئىككىنچى يىلى ئوقۇلمـاي، تـ      ھىجرىيىنىڭمانا بۇ سهۋەبلهردىن روزا ھېيت نامىزى       . قىلىنغان بوالتتى 

  .ئوقۇلغان بولۇشى مۇمكىن، دەپ پهرەز قىلىنىدۇ
ھهزرىتـى ئائىـشهمۇ شـۇ يىلـى        .  يـاتلىق قىلـدى    هلىـگه  ھهزرىتـى پـاتىمهنى ھهزرىتـى ئ        شۇ يىلى پهيغهمبىرىمىز قىـزى    

ن شـۇ  تهقۋادار كىشى ئوسـمان ئىبنـى مهزئـۇ    ناھايىتى  ئارىسىدىكى ساھابىلهر. پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئۆيىگه يۆتكهلدى  
بۇ زات ئهڭ ئىلگىرىكـى مۇھـاجىرالردىن بولـۇپ، ھهبهشىـستانغا ۋە مهدىـنىگه ھىجـرەت قىلغـان          . يىلى ۋاپات بولدى  

  .مبىرىمىز بۇ زاتنىڭ قهبرىسى ئۈستىگه  سۇ سهپتۈردى ۋە تۇپراق ئۈستىگه تاش قويدۇردىپهيغه. ئىدى

   ۋەقهلهريۈز بهرگهن ئۈچىنچى يىلى ھىجرىيىنىڭ

 ئــۈچىنچى يىلــى مــۇھهررەم ئېيىــدا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بهنــى ســۆئلهبه ۋە بهنــى مۇھارىــب          ھىجرىيىنىــڭ
ىشقا تهييار بولغانلىقىنى ئاڭالپ، تۆت يۈز ئهللىكـكه يـېقىن ئهسـكهر            ئهرەبلىرىنىڭ مۇسۇلمانالر بىلهن ئۇرۇش قىل    

ئـۇ يولـدا سـۆئلهبه      . مهدىنىدە ئۆز ئورنىغا ئوسـمان ئىبنـى ئهففـاننى قويـۇپ قويـدى            . بىلهن ئۇالرنىڭ ئالدىغا چىقتى   
مــان نى ئىــسالمغا دەۋەت قىلغانــدا ئــۇ كىــشى ئىىــر كىــشى بىــلهن ئۇچرىــشىپ قېلىــپ، ئــۇ ئهرەبلىرىــدىن بولغــان ب

ئـۇ مۇشـرىكالرنىڭ ئىـسالم      . كېيىن پهيغهمبىرىمىز ئۇنىڭدىن دۈشـمهنلهرنىڭ ئهھـۋالى ھهققىـدە سـورىدى          . ئېيتتى
بـــۇ ســـهۋەبتىن . ئهســـكهرلىرىنىڭ كېلىۋاتقـــانلىقىنى ئـــاڭالپ، تـــاغ ئارىلىرىغـــا قېچىـــپ كهتكهنلىكىنـــى ئېيتتـــى 

  .  قايتتىمۇسۇلمانالر ئۇرۇش قىلماي
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ايـدىكى سـۇ بويىغـا    بـۇ سـهپهردە مۇسـۇلمانالر زىلقىسـسه دېـگهن بىـر ج           . ۈن يۈردى  ك ئۇالر بۇ سهپهردە ئون ئىككى    
  .دەپ ئاتالدى» زىلقىسسه  ئۇرۇشى«ى ئۈچۈن، بۇ ئۇرۇش كېلىپ چۈشكهنلىك

  شىكهئب ئىبنى ئهشرەپنىڭ ئۆلتۈرۈلۈ

همبىرىمىـزگه   پهيغ ،يهھـۇدىي بهنى نهزىر قهبىلىسىنىڭ باشلىقلىرىدىن بولغان كهئب ئىبنى ئهشرەپ ئىسىملىك بىر           
 ئىچىـدە  يهھـۇدىيالر ئـۇ  . دە دۈشمهن بولۇپ، ھهر ۋاقىت ئۇالرغا قارشى ھهرىـكهت قىالتتـى   دۋە مۇسۇلمانالرغا پهۋقۇلئا  

مۇسـۇلمانالر  . بـۇ سـهۋەبتىن ئۇنىـڭ سـۆزى كىـشىلهرگه تهسـىر قىالتتـى             . ، باي كىشى ھهمدە شائىر ئىدى     ئابرۇيلۇق
ئـۇ ئـاخىرى    .  قىلىـشىنى بىلهلـمهي قالـدى      غا ھهسهت قىلىپ نېمه   انالرمۇسۇلمدىن كېيىن، ئۇ    بهدىردە غهلىبه قىلغان  

كلىرىگه تهزىيه بىلـدۈرۈپ  ئۇالرنىڭ ئۆلۈ.  ئهرەبلىرىنىڭ غهم ـ قايغۇسىغا شېرىك بولدى قۇرەيشمهككىگه بېرىپ، 
ىـسالم  ئۇ مهدىنىگه كېلىـپ، ئ . كېيىن ئۇالرنى مۇسۇلمانالرغا قارشى ھهرىكهت قىلىشقا كۈشكۈرتتى     .  ئوقۇدى شېئىر
  ئهسـال ئهمهل   ئهھدىنامىـسىگه جهمئىـيهتكه زىيـانلىق بولغـان ھهمـدە         .  ئوقـۇدى  ياللىرىنى مهسخىرە قىلىـپ شـېئىر     ئا

مانـا شـۇ   .  ئۈچـۈن زۆرۈر بولـۇپ قالغـان ئىـدى    تـى مهنپهئى ئاممىنىـڭ    ،قىلمايدىغان بۇنداق بىر كۈشهندىنى يوقىتىش    
 ئۈچـۈن مـۇھهممهد ئىبنـى مهسـلهمه دېـگهن سـاھابىنى             سهۋەبتىن پهيغهمبىرىمىز كهئب ئىبنى ئهشـرەپنى ئۆلتـۈرۈش       

ــى ــپ،    . ئهۋەتت ــرا قىلى ــشىنى ھهم ــۆت نهپهر كى ــۆزىگه ت ــۇ ســاھابه ئ ــڭئ ــاردى كهئبىنى ــشىغا ب ــدە  .  قې بۇالرنىــڭ ئىچى
بـۇ   «: قېشىغا بېرىپ  كهئبىنىڭمۇھهممهد ئىبنى مهسلهمه    .  قېرىندىشى ئهبۇ نائىلهمۇ بار ئىدى     ئېمىلداش كهئبىنىڭ

.  يهنه سـوراۋاتىدۇ پۇل ـ ماللىرىمىزنى تـۈگهتتى،  بىزدىن توال ئىئانه سوراپ ) رىمىزنى دېمهكچى ــ مپهيغهمبى(كىشى 
مهن سـاڭا ئۇنىـڭ قانـداق    «: كهئـب . دېـدى » شۇڭا بىز سهندىن ئىككى تۆگه خورما قهرز ئـېلىش ئۈچـۈن كهلـدۇق    

بىـز  «: ۇھهممهد ئىبنى مهسـلهمه   م. دېدى» ئادەم ئىكهنلىكىنى ئېيتقان ئىدىم، سهن تېخى ئۇنىڭدىن جىق تويىسهن        
 شــۇنىڭغا  ئىــشنىڭ ئــاقىۋىتى نــېمه بولىــدۇ،. دۇ كهلمهيــتاشــلىغۇمىزنى ا ئهگىــشىپ قالغانــدىن كېــيىن، ئــۇئۇنىڭغــ

كهئـب  .  ئۈچـۈن ئېيتىلغـان سـۆزلهر ئىـدى        ھىيله ئۇنىڭ بۇ سۆزى پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئىزنى بىلهن        ».قارايمىز دېدى 
 گـۆرۈگه  بـۇ سـۆزىدىن ناھـايىتى خۇشـال بولـۇپ، ئـۇرۇش قـوراللىرىنى                همهنىڭمهسلئىبنى ئهشرەپ مۇھهممهد ئىبنى     

 قـوراللىرىنى ئاخـشىمى ئېلىـپ كهلمهكچـى         مۇھهممهد ئىبنى مهسلهمه  . ى بولدى قويۇش شهرتى بىلهن قهرز بهرمهكچ    
 ۇنىئـ  بىـلهن كهئـب ئىبنـى ئهشـرەپنىڭ قېـشىغا بېرىـپ،       ھهمراھلىرىقاراڭغۇ چۈشكهندە، ئۇ . بولۇپ قايتىپ كهتتى  

. دىن قۇتۇلـدى  ن مۇسـۇلمانالر ئۇنىڭـ    شـۇنىڭ بىـله   . پ قايتىپ كهتتـى   يله بىلهن ئۆيىدىن چىقىرىپ، ئۆلتۈرۈۋېتى    ھى
  .ئۇنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشى رەبىئۇلئهۋۋەل ئېيىدا بولغان ئىدى

  بهھران ئۇرۇشى

ن دېـگهن   شۇ يىلى جهمادىيهلئهۋۋەل ئېيىـدا بهنـى سـۇلهيم قهبىلىـسىنىڭ مهدىـنىگه ھۇجـۇم قىلىـش ئۈچـۈن، بهھـرا                    
مهدىنىـدە ئـۆز   . يهرگه توپالنغانلىقىنى پهيغهمبىرىمىز ئاڭالپ، ئۈچ يۈز ئهسكهر بىلهن ئۇالرغا قارشـى يولغـا چىقتـى         
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مۇســۇلمانالر بهھرانغــا بارغانــدا مۇشــرىكالر قېچىــپ  . ئورنىغــا ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۇممى مهكتــۇمنى قويــۇپ قويــدى 
  .بۇ سهپهردە مۇسۇلمانالر ئون كۈنچه يۈردى. كهتتىشۇڭا ئارىدا ئۇرۇش بولماي قايتىپ . كهتكهن ئىدى

  زەيد ئىبنى ھارىس قوشۇنى

 مۇشــرىكلىرى مهدىــنه ئــارقىلىق شــامغا بېرىــشنىڭ خهتهرلىــك ئىكهنلىكىنــى   قــۇرەيشبهدىــر ئۇرۇشــىدىن كېــيىن  
ھۇۋەيتىـب  يه،  ، سـهپۋان ئىبنـى ئـۇمهي      سـۇفيان بۇ كارۋانـدا ئهبـۇ      . ئويالپ، ئىراق يولى ئارقىلىق شامغا كارۋان ئهۋەتتى      

پهيغهمبىرىمىـز بـۇ كارۋاننىـڭ خهۋىرىنـى ئـاڭالپ، زەيـد ئىبنـى              .  باشـلىقالرمۇ بـار ئىـدى      ئىبنى ئابدۇلئۇززا قاتـارلىق   
ئـۇالر قىـردە دېـگهن جايـدا        . ھارىسنىڭ قوماندانلىقىدا يۈز كىشىدىن تهركىب تاپقان بىـر ھهربىـي قوشـۇن ئهۋەتتـى             

ــتى  ــلهن ئۇچراش ــرى  . كــارۋان بى ــارۋان ئىگىلى ــدى ك ــپ قۇتۇل ــدى  . قېچى ــمهت ئېلىن ــاللىرى غهنى ــا م ــۇ ۋەقه . ئهمم ب
غهنىمهتلهرنىـڭ بهشـتىن بىـرى خهزىـنىگه ئېلىنغانـدىن          .  ئىـدى  يۈز بهرگهن جهمادىيهلئهۋۋەل ئېيىنىڭ ئاخىرلىرىدا    

  .كېيىن، قالغانلىرى ئهسكهرلهرگه تهقسىم قىلىپ بېرىلدى

  ئۇھۇد ئۇرۇشى

چ نىڭ مۇسـۇلمانالردىن ئـۈ    سـۇفيان ىنىڭ كاتتىسى بولۇپ قالغـان ئهبـۇ        بهدىر ئۇرۇشىدىن كېيىن مهككه مۇشرىكلىر    
ئېلىش قهستى بىلهن ئىككى يۈز ئهسكهر بىلهن مهدىنىگه بېرىپ، ھېچ ئىش قىاللماي قايتقـانلىقى يۇقىرىـدا بايـان              

ئهبـۇ   ئۇچرىغـان  قىيهتـسىزلىككه مۇۋەپپى ـ ئهلىمـى ئۈسـتىگه يهنه بۇنـداق     دەردبهدىـر ئۇرۇشـىنىڭ   . قىلىنغان ئىـدى 
بهدىـر ئۇرۇشـىدا دادىـسى يـاكى        .  ئىـدى  نىيىتىـدە ، قانداق قىلىپ بولسۇن مۇسـۇلمانالردىن ئىنتىقـام ئـېلىش           سۇفيان

 كىــشىلهرمۇ  قاتــارلىقهرەبىــئئابــدۇلالھ ئىبنــى ئهبــى قېرىندىــشى ئۆلتــۈرۈلگهن ئىكــرەمه، ســهپۋان ئىبنــى ئــۇمهييه،  
تتى ۋە بهدىـر ئۇرۇشـىدا جـاراھهتلهنگهن        ىلىـشقا قۇترىتـا    بىلهن ئۇرۇش ق   پۇرسهت تېپىپ، مۇشرىكالرنى مۇسۇلمانالر   

ــ    د ئۇنىــڭ ئۈســتىگه بهدىــر ئۇرۇشــىدىن كېــيىن     . ههم قويۇشــقا تىرىــشاتتى ىلالرغــا ئىنتىقــام ئــېلىش بىــلهن مهل
بــۇ ســهۋەبتىن مۇشــرىكالردا زور كۆلهملىــك ئهســكهر  . مۇشــرىكالرنىڭ تىجــارەت يــوللىرى توســۇلۇپ قالغــان ئىــدى 

بهدىــر ئۇرۇشــىغا ســهۋەب بولغــان  . ىڭ شــان ـ شــهۋكىتىنى ســۇندۇرۇش غهرىــزى بــار ئىــدى     تــوپالپ، مۇســۇلمانالرن
كارۋانــدىكى مــال ئىگىلىرىنىــڭ كــۆپرەكى بهدىــرگه ھــازىر بولغــانلىقتىن، ئــۇ مــالالر مهككىــگه كهلــگهن ھامــان   

ــدى      ــان ئى ــاقالپ قويۇلغ ــدە س ــى دارىننهدۋى ــاي، بهلك ــسىم قىلىنم ــدا كا  . تهق ــردىن قايتقان ــرىكالر بهدى ــا مۇش رۋانغ
ن ، ئىككىنچـى بهدىردىكـى مهغلۇبىيهتنىـڭ تهسـىرىدە كـارۋا          ئۆلتـۈرۈلگهنلىكتىن قوشۇلغانالرنىڭ تولىسى بهدىـردە     

، ئۆلۈكلهرگه ماتهم تۇتۇش بىلهن مهشـغۇل بولـۇپ، ئـۇ مـال ـ مۈلـۈكلهر       ماللىرىنى تهقسىم قىلىشقا كۆڭلى بارماي
پ ر بىـلهن بولىـدىغان ئۇرۇشـقا سـهر     ايدىـسىنى مۇسـۇلمانال   بۇ مالالرنىڭ پ  . ئۆز ئىگىلىرىگه بېرىلمهي تۇرغان ئىدى    

 بــۇ مۇســۇفيانئهبــۇ . نىڭ قېــشىغا بېرىــپ، بــۇ ھهقــته ســۆزلىدى ســۇفيان ئهبــۇ كــاتتىلىرى قــۇرەيش ،قىلىــش ئۈچــۈن
 قـۇرەيش . نىمۇ شـۇنداق قىلىـشقا تهشـۋىق قىلـدى        ىڭ سۆزىگه مـاقۇل بولـدى ۋە باشـقىالر        پىكىرگه قوشۇلۇپ، ئۇالرن  

ــڭ ــڭكۆ كاتتىلىرىنىـ ــشى ئۆلتۈر   پرەكىنىـ ــسىنىڭ قېرىندىـ ــوغلى، بهزىـ ــسىنىڭ ئـ ــسى، بهزىـ ــرى  ۈ ئاتىـ ــۈپ، دىللىـ لـ
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شـۇنىڭ بىـلهن كارۋانـدىكى مالنىـڭ     . شاللىق بىـلهن قوبـۇل قىلـدى    ھهممىسى بۇ سۆزنى خۇ   ،  جاراھهتلهنگهنلىكتىن
نىـڭ ئـورنىنى    ئـۇرۇش ئۈچـۈن شـۇ تهرىقىـدە مال        . پايدىسى بولغان ئهللىك مىڭ ئالتۇننى ئۇرۇش ئىـشلىرىغا ئاتىـدى         

مهكـكه  .  سـۈرەتته كىـشىلهرنى ئۇرۇشـقا قىزىقتۇرۇشـقا باشـلىدى         ي كـاتتىلىرى ناھـايىتى جىـددى      قۇرەيش ،قىلغاچقا
بۇالرنىـڭ ئىچىـدە   . نىمۇ قوزغاش ئۈچـۈن، مهشـهۇر سـۆزمهن ۋە شـائىرالرنى ئهۋەتتـى         هھرالىق ئهرەبلهر ئهتراپىدىكى س 

 بولغانلىقىدىن بىكارغـا ئـازات قىلىنغـان        پېقىر چۈشۈپ قېلىپ،    بهدىر ئۇرۇشىدا پهيغهمبىرىمىزنىڭ قولىغا ئهسىرگه    
ئـۇ بـۇ شـهرتنى      .  بـار ئىـدى    جهمهھىمۇ ئىززەتىلۋە مۇسۇلمانالرغا قارشى ھهرىكهت قىلماسلىق شهرت قىلىنغان ئهبۇ         

رى  زورلىـشى بىـلهن ئـاخى      ئۇمهييهنىڭكۆڭلىدە تۇتۇپ، بۇ ئۇرۇشقا قاتناشمايدىغان بولسىمۇ، لېكىن سهپۋان ئىبنى          
  . قوبۇل قىلدى

 قوشـنىلىرى بولغـان   قۇرەيـشنىڭ سۆزمهنلهرنىڭ ۋە شائىرالرنىڭ تهشۋىقى بىلهن تهھامه ۋە كهنانه ئهرەبلىرىدىن ۋە         
 ئىكـرەمه ئىبنـى ئهبـى       قومانـدانلىرى باشـقا پىرقىلهرنىـڭ     .  نۇرغۇنلىغان ئهسكهرلهر كېلىـپ توپالنـدى      ئهھابىشتىن
 قــۇرەيش. نىڭ قــول ئاســتىدا ئىــدىســۇفيان ئــۇمهييه قاتــارلىقالر ئهبــۇ ، خالىــد ئىبنــى ۋەلىــد، ســهپۋان ئىبنــىجهھىــل

 دەپ، ئايـاللىرىنى   كۆتۈرىـدۇ  ئهسـكهرلهرنىڭ روھىنـى      ھهمدە سهۋەب بولىدۇ    قاچماسلىقىمىزغاكاتتىلىرى ئۇرۇشتىن   
ــى  ــپ چىقت ــرگه ئېلى ــدە ئهڭ  . بى ــڭ ئىچى ــۇ غهيرەتلىكرەكــىئايالالرنى ــۇفيان ئهب ــالى س ــدنىڭ ئاي ــۇتبه، ھىن ــى ئ   بىنت

، سهپۋاننىڭ ئايالى بۇررە بىنتى مهسئۇد ۋە ھارىسنىڭ ئايـالى پـاتىمه بىنتـى ۋەلىـد،                ھهكهم ئايالى ئۇممى    ئىكرەمىنىڭ
ــدى          ــار ئى ــارلىقالر ب ــهالله قات ــالى س ــڭ ئاي ــه، تهلههنى ــى مۇنهببى ــته بىنت ــالى  رەي ــنىڭ ئاي ــى ئاس ــر ئىبن ــدە . ئهم ھهم

ئهسـكهرلهرنىڭ  . زەكلهر ۋە دېدەكلهرنىمۇ ئېلىپ چىقتـى     ئهسكهرلهرنىڭ روھىنى كۆتۈرۈپ، شېئىر ئوقۇيدىغان كېنى     
ئـۇ كىـشى جـاھىلىيهتته يهسـرىبتىكى     . ئىچىدە، مۇسۇلمانالر ئارىسىدا پاسىق دەپ تونۇلغان ئهبـۇ ئـامىرمۇ بـار ئىـدى       

 قىلىـپ   ەت قىلىپ كهلگهندە، ئۇنىڭغا ھهسـهت     پهيغهمبىرىمىز مهدىنىگه ھىجر  . ئهۋس قهبىلىسىنىڭ كاتتىسى ئىدى   
 بىـلهن  راھىبلىـق ئـۇ جـاھىلىيهتته   .  تاشالپ، بىر نهچچه ئهگهشكۈچىلىرى بىلهن مهككىگه كهتكهن ئىدى        مهدىنىنى

بهدىـر  . دەپ ئاتىغان ئىـدى  » پاسىق «ئۇنىئۇ مهككىگه كهتكهندىن كېيىن، پهيغهمبىرىمىز      . مهشهۇر بولغان ئىدى  
. هير ئىبنـى مۇتئىمنىـڭ تـۇغقىنى ئىـدى        مهزكۇر تۇئهيمه جۇب  .  ئۆلتۈرگهن ئىدى  تۇئهيمهنىئۇرۇشىدا ھهزرىتى ھهمزە    

 بىـر   ئىـسىملىك  »ۋەھشىي«بۇ سهۋەبتىن جۇبهير ھهزرىتى ھهمزىنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن، ئوق ئېتىشقا ناھايىتى ئۇستا            
ــكه      ــى ئۆلتۈرۈش ــى ھهمزىن ــپ، ھهزرىت ــا چاقىرى ــۇلنى يېنىغ ــۇيرۇدىق ــسه  . ب ــى ئۆلتۈرەلى ــۇنىئهگهر ھهمزىن ــازات ئ  ئ

ۇنىڭ ئۈچــۈن ۋەھــشىنىڭ پۈتــۈن مهقــسىتى  پۇرســهت كۈتــۈپ ھهزرىتــى ھهمزىنــى   شــ. قىلىــدىغانلىقىنى بىلــدۈردى
  . ئۆلتۈرۈش ئىدى

بــايراقنى .  ئهســكهر تهييــارالپ، مهدىــنىگه قــاراپ يولغــا چىقتــىكىــشىلىك ئــۈچ مىــڭ ســۇفيانشــۇنداق قىلىــپ ئهبــۇ 
ر شــهۋۋال ئېيىنىــڭ ئــۇال. ئابــدۇددار ئوغۇللىرىــدىن تهلــهه ئىبنــى ئهبــى تهلــهه دېــگهن كىــشىنىڭ قولىغــا تۇتقــۇزدى 

تۆتىنچى كۈنى چارشهنبه كۈندە مهدىنىنىڭ شهرقىي شىمال تهرىپىدىكى ئۇھۇد تېغىنىڭ يېنىدىكى ئهيـنهين دېـگهن               
  . دەپمۇ ئاتايدۇ» ئهينهين ئۇرۇشى«شۇڭا تارىخچىالر ئۇھۇد ئۇرۇشىنى . يهرگه چۈشتى

ىـــسى ھهزرىتـــى ئاببـــاس غىپـــار  مۇشـــرىكالر مهككىـــدىن چىقىـــپ كهتكهنـــدىن كېـــيىن، پهيغهمبىرىمىزنىـــڭ تاغ 
قهبىلىسىدىن بولغان بىر كىشى ئارقىلىق مۇشرىكالرنىڭ يولغا چىققانلىقىنى بايان قىلىپ، پهيغهمبىرىمىـزگه بىـر              
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ھهزرىتــى ئاببــاس بهدىــر ۋەقهســىدە كــۆپ زىيــان تارتقــانلىقىنى باھــانه قىلىــپ، بــۇ ئۇرۇشــقا   . پــارچه خهت ئهۋەتتــى
هۋەتــكهن كىــشى ئــۈچ كــۈن ئىچىــدە مهدىــنىگه كېلىــپ، پهيغهمبىرىمىــزگه   ھهزرىتــى ئاببــاس ئ. چىقمىغــان ئىــدى

ئـۇ خهتنىـڭ    . پهيغهمبىرىمىز بۇ ۋاقىتتا مهلۇم بىر ئىش توغرۇلۇق قۇباغا بارغان ئىدى         . ئابباسنىڭ خېتىنى تاپشۇردى  
 مـۇزاكىرە   نىـڭ يېنىغـا كىرىـپ، بـۇ ھهقـته بىـر ئـاز             همهزمۇنىنى ئاڭالپ، قۇبانىڭ باشـلىقلىرىدىن سـهئد ئىبنـى رەبىئ         

ــدىغانلىقىنى ئېيتتــى     ــد قىلى ــشنىڭ ئاخىرىنىــڭ خهيرلىــك بولۇشــىنى ئۈمى ــيىن  . قىلــدى ۋە ئۇنىڭغــا ئى ــدىن كې ئان
ئـۇالر  .  ئهۋەتتـى رازۋېدچىكالرنىپهيغهمبىرىمىز مهدىنىگه قايتىپ كېلىپ، مۇشرىكالرنىڭ خهۋىرىنى ئېلىش ئۈچۈن،    

شـۇنىڭ بىـلهن   . كېلىـپ چۈشـكهنلىكىنى خهۋەر قىلـدى   قايتىپ كېلىپ مۇشرىكالرنىڭ ئۇھۇدقـا يـېقىن بىـر جايغـا        
 قانـداق تهدبىـر قـوللىنىش ھهققىـدە مهسـلىههت ئېلىـپ بـاردى ۋە ئـۆز                   يىغىـپ، ئۇالرغـا    ساھابىلهرنىپهيغهمبىرىمىز  

سـاھابه  . پىكرىنىڭ دۈشمهنلهرنىڭ ئالدىغا چىقماي، مهدىنىدە تۇرۇپ، مۇداپىئه قىلىش ئىكهنلىكىنـى بايـان قىلـدى             
 بىــر قىــسىم ياشــانغان كىــشىلهر پهيغهمبىرىمىزنىــڭ پىكــرىگه قوشــۇلغان بولــسىمۇ، لــېكىن، بهدىــر   كىــرامالردىن

بهدىـر  . غهلىبىسى بىلهن روھى كۆتۈرۈلگهن، كۆڭلى ئېچىلغان ياشالر دۈشمهننىڭ ئالدىغا چىقىش پىكرىـدە ئىـدى         
مهشــهۇر . قۇۋۋەتلىــدىئۇرۇشــىغا چىقالمــاي غهنىمهتــتىن مهھــرۇم قالغــان بىــر قىــسىم كىــشىلهرمۇ بــۇ پىكىرنــى     

مۇناپىقالرنىـــڭ باشـــلىقى ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى ئـــۇبهي .  ئىـــدىتهرەپـــدارىقهھرىمـــان ھهزرىتـــى ھهمزەمـــۇ چىقىـــش 
دۈشـمهننىڭ ئالـدىغا چىقىـپ      ! ئـى ئالالھنىـڭ پهيغهمبىـرى     «ئـۇ   . پهيغهمبىرىمىزنىڭ پىكرىنى قۇۋۋەتلىگهن  ئىـدى     

ئايـالالر ۋە بـالىالر     . لسا، خهلق قارشى تۇرۇپ، مۇداپىئه قىلىدۇ     ئۆزىمىزنى ھاالك قىلمايلى، ئۇالر مهدىنىگه ھۇجۇم قى      
چـۈنكى ئـۇالر    .  ياخـشى  ر ھۇجۇم قىلماي قالسا، ئۇ تېخـى      ئهگهر ئۇال . ئۆگزىلهردىن تاش ئېتىشىپ ياردەم قىلىشىدۇ    

ئهممــا . بــۇ پىكىــر تــوغرا ۋە ئهقىلــگه مۇۋاپىــق ئىــدى  . دېــگهن ئىــدى» بولىــدۇئۈمىدســىزلىنىپ قايتىــپ كهتــكهن  
 بولغاچقــا، پهيغهمبىرىمىــز ئۇرۇشــقا چىقىــشنى قــارار  تهرەپــدارىپچىلىــك دۈشــمهنگه قارشــى مهيــدانغا چىقىــش  كۆ

  . قىلدى
بهزىـدە ئۇالرنىـڭ پىكرىنـى تـوغرا     .  بىـلهن كـېڭهش ئېلىـپ بـاراتتى      ساھابىلهرپهيغهمبىرىمىز دۇنيا ئىشلىرىدا دائىم     

رنى گهرچه ئـۇ ئـۆز پىكـرىگه قارشـى بولـسىمۇ قوبـۇل              كۆپچىلىك قوللىغان پىكى  . كۆرۈپ، شۇ بويىچه ئىش قىالتتى    
مانا بۇ ۋەقهدىمۇ پهيغهمبىرىمىز ئىسالمنىڭ بۈيۈك ئاساسلىرىدىن بولغـان مهسلىههتلىـشىش قائىدىـسىگه             . قىالتتى

ئهھمىــيهت بېرىــپ، ئــۆز پىكــرىگه مۇۋاپىــق بولمىــسىمۇ، كۆپچىلىكنىــڭ پىكــرى بــويىچه ئۇرۇشــقا چىقىــشنى قــارار   
 بىـلهن جـۈمه ئوقـۇپ،       سـاھابىلهر پهيغهمبىرىمىـز   .  ئىـدى  ىنىـڭ ئـالتىنچى كـۈنى جـۈمه       هۋۋال ئېي ئۇ كۈنى شـ   . قىلدى

 قىلــدى ۋە شــۇنداق قىلغانــدا تهرغىــبخۇتبىــدە ئــۇالرنى ســهبىر قىلىــشقا، ئــۇرۇش مهيدانىــدا مۇســتهھكهم تۇرۇشــقا  
تهييارالپ، ئۇرۇشـقا ھـازىر    جۈمهدىن كېيىن ھهممه ئۇرۇش قوراللىرىنى      . غهلىبىگه ئېرىشىدىغانلىقىنى بايان قىلدى   

بـۇ چاغـدا    . يىپ، ئۇرۇش قـوراللىرىنى ئېـسىپ چىقتـى       مىز ئۆيىدىن تۆمۈر كىيىملىرىنى كى    پهيغهمبىرى. بولۇپ چىقتى 
. بىز پهيغهمبىرىمىز خالىمىغـان ئىـشنى قىلىـشقا زورلىـدۇق         «ئۇرۇش قىلىش پىكرىدە بولغانالر پۇشايمان قىلىشىپ       

كېـيىن پهيغهمبىرىمىـز ئۇرۇشـقا      . دېيىـشتى »  ئىشقا بۇيرۇشـى تـوغرا ئىـدى       ىغانخاھلھالبۇكى، ئۇ زات بىزنى ئۆزى      
، ســىله ئــۆزلىرى زورالپتــۇق خالىمىغــان ئىــشقا بىــز ســىلىنى! ھنىــڭ پهيغهمبىــرىئــى ئالال«تهييــار بولــۇپ چىققانــدا 

 كىــشىگه پهيغهمــبهر بولغــان«: پهيغهمبىرىمىــز ئۇالرغــا. دېيىــشتى» ئهگىــشىمىزبىلگهننــى قىلــسىال، بىــز ســىلىگه 
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ئاندىن كېيىن ئـۇرۇش بـايراقلىرىنى      . دېدى» ئۇرۇشقا ھازىرلىنىپ بولغاندىن كېيىن، يېنىۋېلىش مۇناسىپ ئهمهس      
 ھهببــاب، خهزرەج قهبىلىــسىنىڭ بــايرىقىنى ئــۇمهيرگهمۇھاجىرالرنىــڭ بــايرىقىنى مۇســئهب ئىبنــى . تهقــسىم قىلــدى

بـارلىق ئهسـكهر سـانى مىـڭ        .  تۇتقـۇزدى  ھـۇزەيرگه بنـى   ئىبنى مۇنزىرغا، ئهۋس قهبىلىـسىنىڭ بـايرىقىنى ئۇسـهيد ئى         
 مۆمىنلهرنىـڭ ئانىـسى ھهزرىتـى ئائىـشه،         —ئـۇالر   . يالالرمۇ بار ئىـدى   بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىچىدە بىرنهچچه ساھابه ئا     

ــۇممى      ــۇلهيم، ئ ــۇممى س ــاتىمه، ئ ــى پ ــزى ھهزرىت ــڭ قى ــۇلهيتپهيغهمبىرىمىزنى ــا س ــۇممى ئهم ــمهن  ، ئ ــۇممى ئهي رە، ئ
مهدىنىــدە . ئــۇالر  ئهســكهرلهرگه ســۇ ئهكېلىــپ بېرەتتــى ۋە ئۇرۇشــتا يارىالنغــانالرنى داۋااليتتــى  . دى ئىــقاتــارلىقالر

ئىسالم ئهسكهرلىرى شـهۋۋال ئېيىنىـڭ ئـالتىنچى كـۈنى جـۈمه            . ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇممى مهكتۇم نائىب بولۇپ قالدى      
خهين دېـگهن جايغـا چۈشـۈپ، شـۇ         ئـۇ كـۈنى ئاخـشىمى شـهي       . كۈنى ئهسىردىن كېيىن ئۇھۇدقا قـاراپ يولغـا چىقتـى         

 قىلىـش ئۈچـۈن بىـر نهچـچه كىـشى بىـلهن مـۇھهممهد ئىبنـى مهسـلهمه            كـۆزەت ئهسـكهرلهرنى   . يهردە قونۇپ قالـدى   
ــدى ــۈن   . تهيىنلهنـ ــداش ئۈچـ ــى قوغـ ــۋانپهيغهمبىرىمىزنـ ــدى  زەكـ ــن قىلىنـ ــدۇلقهيس تهيىـ ــى ئابـ ــۇ يهردە .  ئىبنـ بـ

ۆردى ۋە ئـۇرۇش قىلىـشقا قـۇدرىتى يـوق كىچىـك بـالىالرنى              پهيغهمبىرىمىز ئهسكهرلهرنىڭ ئهھۋالىنى تهكشۈرۈپ كـ     
، ئهبـى  ئازىـب ئۇالرنىڭ ئىچىدە زەيد ئىبنى سابىت، ئۇسامه ئىبنى زەيد، ئابدۇلالھ ئىبنى ئـۆمهر، بهرا ئىبنـى              . قايتۇردى

ــهئىدىلخۇدەرى ــى  س ــد ئىبن ــۇرابه، ئهرقهم، زەي ــدى  غ ــار ئى ــارلىقالر ب ــى ئهۋس قات ــئ.  ئىبن ــى راپى ــۇدەيج ئىبن ــتخ ا  باش
قايتۇرۇلۇشــقا قــارار قىلىنغــان بولــسىمۇ، ئۇنىــڭ ئــوق ئېتىــشقا ئۇســتىلىقى بايــان قىلىنغاچقــا پهيغهمبىرىمىــز ئــۇنى  

ە ئــۆگهي ھهمــد.  قالــدۇرۇلغانلىقىنى كــۆرۈپ يىغــالپ تاشــلىدى راپىئنىــڭســهمۇرە ئىبنــى جۇنــدۇپ . ئېلىــپ قالــدى
ى، مهن ئۇنىـڭ بىـلهن      ھـالبۇك .  قوبـۇل قىلـدى    نـى راپىئپهيغهمبىرىمىز مېنى قـايتۇرۇپ،      «:ئاتىسىغا شىكايهت قىلىپ  

دېگهنـدەك  . ۆردىپهيغهمبىرىمىز بۇ سۆزنى ئـاڭالپ، ئـۇالرنى چېلىـشتۇرۇپ كـ      . دېدى» ىمقىتاتتيىچېلىشسام، ئۇنى   
ئـۇالر شـهيخهين دېـگهن جايـدىن سـهھهر          . مـۇ قوبـۇل قىلـدى     ئۇنىكېـيىن پهيغهمبىرىمىـز     . قىتتـى  يى راپىئنىسهمۇرە  

:  دېـگهن جايغـا كهلگهنـدە، ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئـۇبهي            شـهۋت هدىنه بىلهن ئۇھـۇد ئارىلىقىـدىكى       ۋاقتىدا قوزغىلىپ، م  
نېمه ئۈچۈن ئـۆزىمىزنى بىكـار ھـاالك        . مۇھهممهد مېنىڭ پىكرىمنى قوبۇل قىلماي، ياشالرنىڭ پىكرىگه ئهگهشتى       «

 كاتتىسى ئابـدۇلالھ ئىبنـى      خهزرەجنىڭ. دەپ، ئۆزىنىڭ ئۈچ يۈز ئهسكىرى بىلهن مهدىنىگه قايتىپ كهتتى        » قىلىمىز
ئابـدۇلالھ  .  چىرايلىـق گهپ قىلىـپ باققـان بولـسىمۇ كـار قىلمىـدى           ئـۇبهيگه  بۇنى كۆرۈپ، ئابـدۇلالھ ئىبنـى        ھهرام
 يېنىـدا قالغـان يهتـته يـۈز         پهيغهمبىرىمىـز .  بۇ ئىشى مۇسۇلمانالر ئارىـسىغا خېلـى تهشـۋىش سـالدى           ئۇبهينىڭئىبنى  

ھهر ئىككــى . كهرلهرنىڭ ئارقىــسىنى ئۇھــۇد تېغىغــا قىلىــپ ئورۇنالشــتۇردىئهســكهر بىــلهن ئۇھۇدقــا كېلىــپ، ئهســ
ئۇالرغــا .  بــار ئىــدىه ئهللىكــكه يــېقىن ئۇســتا مهرگهنمۇســۇلمانالر تهرەپــت. تهرەپ ئهســكهرلىرىنى ســهپكه تىــزدى

ىڭ ئارقـا   قوماندان قىلىپ، ئهسـكهرلهرنىڭ ئارقـا تهرىـپىگه ئورۇنالشـتۇرۇپ، ئهسـكهرلهرن         جۇبهيرنىئابدۇلالھ ئىبنى   
 ۋە بـۇيرۇدى تهرىپىنى ساقالشقا، شۇنداقال مۇشـرىكالر ھۇجـۇم قىلىـپ قالـسا، ئۇالرغـا ئـوق بىـلهن تاقابىـل تۇرۇشـقا            

. نى تاپىلىــدى ئايرىلماســلىقيمۇســۇلمانالر مهيلــى غهلىــبه قىلــسۇن يــاكى مهغلــۇپ بولــسۇن، بــۇ ئورۇنــدىن قهتئىــ  
ئىككـى تهرەپ بىـر   . غهيرەتلىك بولۇش ھهققىدە سۆز قىلدى   ئهسكهرلهرگه يۈزلىنىپ تۇرۇپ، ئۇالرغا      ئاندىن كېيىن 

ــ بىــرىگه يېقىنلىــشىپ كهلگهنــدە، يۇقىرىــدا زىكىــر قىلىنغـان ئهبــۇ ئــامىر مۇشــرىكالر ئارىــسىدىن چىقىــپ، ئهۋس   
قهبىلىسىدىن ئۇنىڭ سۆزىنى ئاڭالپ، ئۇ تهرەپكه ئۆتۈشـنى ئۈمىـد قىلىـپ، ئۇالرغـا ئـۆزىنى تونۇشـتۇرغان بولـسىمۇ،              
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: ئهبـۇ ئـامىر بـۇنى كـۆرۈپ       . ئهكـسىچه ئۇنىڭغـا قوپـاللىق بىـلهن جـاۋاب بهردى          . ۇنىـڭ سـۆزىنى ئاڭلىمىـدى     ئۇالر ئ 
ئاندىن كېيىن ئۇرۇش بىر ـ بىرلهپ مهيدانغا چۈشـۈش    . دەپ ئارقىسىغا ياندى»  بۇزۇلۇپتۇقهۋمىممهندىن كېيىن «
 ئـادەم   رشـى مهيـدانغا كېلهلهيـدىغان     ۈشـۈپ، ئـۆزىگه قا    ىن بىرسـى مهيـدانغا چ     مۇشـرىكالر تهرەپـت   . ىلهن باشـالندى  ب

ئانـدىن كېـيىن تهلـهه ئىبنـى        .  ئۆلتۈردى ئۇنىئۇنىڭغا قارشى زۇبهير ئىبنى ئهۋۋام مهيدانغا چۈشۈپ،        . تهلهپ قىلدى 
مۇشـرىكالردىن ئابـدۇرراھمان    .  چۈشۈپ، ئۇنى ئۆلتۈردى   ىڭغا قارشى ھهزرىتى ئهلى   ئۇن. ئهبى تهلهه مهيدانغا چۈشتى   

يدانغا چۈشۈپ، ئادەم تهلهپ قىلغاندا، ئۇنىڭغا قارشى دادىسى ھهزرىتى ئهبۇ بهكـرى مهيـدانغا              ئىبنى ئهبى بهكرى مه   
 ئـۇرۇش  يئانـدىن كېـيىن ئومـۇمى     . چۈشۈشكه ھازىرالنغـان بولـسىمۇ، پهيغهمبىرىمىـز ئۇنىڭغـا رۇخـسهت قىلمىـدى            

ــاۋا قىلىــپ         . باشــالندى ، ئۇالرنىــڭ روھىنــى مۇشــرىكالرنىڭ خوتــۇن ـ قىزلىــرى ئۇالرنىــڭ ئارقىــسىدىن نهغــمه ـ ن
مۇشرىكالر مۇسـۇلمانالرغا قارشـى ئـارقىمۇ ئارقـا ئـۈچ قېـتىم ھۇجۇمغـا ئـۆتكهن بولـسىمۇ،                   . كۆتۈرۈشكه تىرىشاتتى 

  . كىندۈردىرنى قاتتىق ئوققا تۇتۇپ، ئارقىغا چې قىسىم ئۇالئوقچى قوماندانلىقىدىكى جۇبهيرنىڭئابدۇلالھ ئىبنى 
بولۇپمـۇ ھهزرىتـى ھهمـزە، ھهزرىتـى ئهلـى          .  كۆرسـهتتى  اي، ئىنتـايىن بـاتۇرلۇق    ىغا قارىم بولۇشمۇسۇلمانالر سانى ئاز    

بـۇ بـاتۇرالر ئالـدىغا    . قاتـارلىق زاتـالر ئـۇرۇش مهيـدانىغا ئـوق كهبـى ئېتىلىـپ كىرىـپ، ئـۇرۇش قىلىـپ كېلىۋاتـاتتى           
 ـ بىــردىن   مۇشــرىكالرنىڭ بايراقــدارلىرى بىــردىن. ئۇچرىغــان ھهرقانــداق دۈشــمهننى يهر بىــلهن يهكــسان قىالتتــى 

ئانــدىن كېــيىن مۇشــرىكالر . يــالغۇز ئهبــى تهلههنىــڭ ئهۋالدىــدىن يهتــته كىــشى ئۆلتۈرۈلــدى .  تــۇردىقىرىلغىلــى
شـۇنىڭ بىـلهن ئۇالرنىـڭ      . تهرەپتىن بـايراق كۆتۈرۈشـكه ھـېچكىم جـۈرئهت قىاللمايـدىغان ۋەزىـيهت شـهكىللهندى              

خوتـۇن ـ قىزلىـرى يىغلىـشىپ،     .  قېچىـشقا باشـلىدى   يۈزلىنىـپ يېڭىلىـشقا ئارقىـدىنال ئـۇالر   . بـايرىقى يهردە قالـدى  
 غهيـرەتكه كېلىـپ، ئۇالرنىـڭ ئارقىـسىدىن         ۇسـۇلمانالر بـۇنى كـۆرۈپ، تېخىمـۇ       م. ئۇھۇد تهرەپكه قاراپ يۈگۈرۈشـتى    

  .قوغالپ، غهنىمهتلهرنى توپلىغىلى تۇردى

  كېتىشى قىسىمنىڭ ئورنىدىن قوزغىلىپ ئوقچى قوماندانلىقىدىكى جۇبهيرنىڭئابدۇلالھ ئىبنى 

نىڭ مهغلـۇپ   مۇشـرىكالر  قىسىم   ئوقچىمۇسۇلمانالرنىڭ ئارقا تهرىپىنى قوغداش ئۈچۈن تۇرغۇزۇلغان ئهللىك نهپهر         
، غهنىـمهت توپالۋاتقـانلىقىنى كـۆرۈپ     بولۇپ قاچقانلىقىنى، مۇسۇلمانالرنىڭ ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن قـوغالپ يـۈرۈپ،          

 قىلىـپ تـۇرىمىز؟ بىزمـۇ بېرىـپ غهنىـمهت            نـېمه  بـۇ يهردە  ىـز   ب. غلۇپ بولدى مۇشرىكالر مه «: ئۇالردىن بىرقانچىسى 
پهيغهمبىرىمىزنىـڭ  .  توسقىنىغا قارىمـاي، تاغـدىن چۈشـۈپ كهتتـى      جۇبهيرنىڭدەپ، ئابدۇلالھ ئىبنى    » غمايمىزمۇىي

مۇشـرىكالرنىڭ  .  ئابـدۇلالھ ئىبنـى جـۇبهير قاتـارلىق بىـرنهچچه كىـشى ئىـدى         ه بويـسۇنۇپ، تاغـدا قالغـانالر      ئهمرىگ
 قىـسىمنىڭ تاغـدىن چۈشـۈپ كهتكهنلىكىنـى         ئـوقچى دانلىرىدىن بىرى بولغان خالىد ئىبنـى ۋەلىـد تاغـدىكى           قومان

 شــېهىد ســاھابىلهرنىقــا ھۇجــۇم قىلىــپ، تاغــدا قالغــان  راپىــدىكى ئهســكهرلهرنى تــوپالپ، تاغكــۆرۈپ، دەرھــال ئهت
 خالىــدنىڭۋاتقــان مۇشــرىكالر قېچىــپ كېتى. ئارقىــدىنال مۇســۇلمانالرنىڭ ئارقىــسىدىن باســتۇرۇپ كهلــدى. قىلــدى

 ئايـال دەرھـال      قىزى ئهمىـرە ئىـسىملىك     قهمهنىڭئهلبۇ ئارىدا   . باستۇرۇپ كهلگهنلىكىنى كۆرۈپ، ئارقىسىغا ياندى    
 مۇشــرىكالرنى بــايراق كېلىــپ، مۇشــرىكالرنىڭ تاشــلىنىپ قالغــان بــايرىقىنى قولىغــا ئېلىــپ، قېچىــپ كېتىۋاتقــان   

 شـۇنىڭ بىـلهن مۇسـۇلمانالر ئىككـى تهرەپ        . لمانالرغا قارشـى ھۇجۇمغـا ئـۆتتى      غىشقا باشلىدى ۋە مۇسۇ   ئهتراپىغا يى 
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بىـر ـ ئىككىـسى ئـۇ يهردە،     . سهپلىرى بۇزۇلۇپ، بۆلۈنۈپ كهتتـى .  قالدىئارىسىدا نېمه قىلىشىنى بىلمهي تېڭىرقاپ
زرىتـى مۇسـئهب   بـۇ ئهسـنادا مۇھاجىرالرنىـڭ بـايرىقىنى  تۇتقـان ھه     . بىر ـ ئىككىسى بـۇ يهردە ئۇرۇشۇشـقا باشـلىدى    

دەپ » مهن مــۇھهممهدنى ئۆلتــۈردۈم«: ئىبنــى ئــۇمهيرنى شــېهىد قىلغــان بىــر مۇشــرىك ئهتراپقــا قــاراپ جــار ســېلىپ 
ــلىدى  ــقا باش ــالدى   . توۋالش ــشكه س ــايىن تهشۋى ــۇلمانالرنى ئىنت ــۇ خهۋەر مۇس ــرىكال . ب ــا مۇش ــۇ ئهمم ر تهرەپ تېخىم
 شــېهىد قىلىنغــان بولــسا، بىــز  راســتتىنالهمبىرىمىــز پهيغ«مۇســۇلمانالر ئىچىــدە . نى كــۈچهيتتىروھلىنىــپ، ھۇجــۇم

ــۈرىمىز؟  ــپ ي ــشقا جهڭ قىلى ــى » نېمى ــا چىقت ــنىگه    . دېگــۈچىلهر ئوتتۇرىغ ــدانىنى تاشــالپ، مهدى ــۇرۇش مهي ــا ئ ھهتت
 خـارىجه مهدىنىگه قايتقانالرنىڭ ئىچىدە ھهزرىتى ئوسمان ئىبنـى ئهففـان، ۋەلىـد ئىبنـى ئـۇقبه،              . قايتقانالرمۇ بولدى 

ئۇالر مهدىنىگه يېقىنلىـشىپ كهلگهنـدە، مهدىـنىگه    .  ئىبنى مۇئهلال قاتارلىق كىشىلهر بار ئىدى      رۇپائهۋە  ئىبنى زەيد   
 ئىلتىجـا قىلىـپ،     ئـۇبهيگه بهزىلهر ئابدۇلالھ ئىبنـى     . كىرىشتىن خىجىل بولۇپ، ئۈچ كۈندىن كېيىن  ئاران كىردى        

پهيغهمبىرىمىــز شــېهىد «: بهزىــلهر. هلــدىرىــشنى تهلهپ قىلىــش پىكــرىگه ك ئــۆزىگه ئامــانلىق بېدىنســۇفيانئهبــۇ 
: دېــسه، بهزىــلهر» قىلىنغــان بولــسىمۇ، دىنىمىزنــى ســاقالپ قېلىــشىمىز ئۈچــۈن، ئــاخىرغىچه ئېلىشىــشىمىز كېــرەك 

هس ئىبنـى  ئهن: مهسـىلهن . دېيىشتى» كېرىكىپهيغهمبىرىمىز شېهىد قىلىنغاندىن كېيىن بىزگه بۇ ھاياتنىڭ نېمه    «
پهيغهمبىرىمىـز شـېهىد    «: ىشىنى بىلهلمهي قالغان بىر تـوپ كىـشىلهرنىڭ يېنىغـا كېلىـپ            قىل نهزىر تېڭىرقاپ، نېمه  

دەپ، ئـۆزىنى دۈشـمهن سـېپىگه ئـۇرۇپ، شـۇ يهردىـال           » بولغاندىن كېـيىن بىـزگه بـۇ ھاياتنىـڭ نـېمه پايدىـسى بـار؟              
، ئهبـۇ   ئۇبهيـدۇلالھ ى  ، سـهئد ئىبنـى ئهبـى ۋەققـاس، تهلـهه ئىبنـ            دەجـانه ، ئهبۇ   ئهلئهنسارىئهبۇ تهلهه   . شېهىد بولدى 

 قاتـــارلىق كىـــشىلهر پهيغهمبىرىمىزنىـــڭ قېـــشىدىن ھهنىـــپبهكـــرى ســـىددىق، ھهزرىتـــى ئهلـــى ۋە ســـهھل ئىبنـــى 
 پهيغهمبىرىمىزنـى قوغداشـتا ئىنتـايىن بـاتۇرلۇق         ئهلئهنـسارى ئهبـۇ تهلـهه     . مىدىرلىماي تۇرۇپ، ئـۇ زاتنـى قوغـدايتتى       

 سـانجىپ ن بولۇپ، ئوقلىرىنى پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئالدىغا قاتـار        ئۇ كىشى ناھايىتى ئۇستا مهرگه    . كۆرسهتكهن ئىدى 
ــشلىتهتتى   ــداق دۈشــمهننى يهر چى ــۇپ، يېقىنالشــقان ھهرقان ــوق   . قوي ــشىدە ئ ــگهن كى ــا كهل پهيغهمبىرىمىزمــۇ يېنىغ

ســـهئد ئىبنـــى ئهبـــى ۋەققاســـمۇ .  بېرىـــشنى ئېيتـــاتتىتهلـــههگهبـــارلىقىنى كۆرســـه، ئـــۇ كىـــشىگه ئـــوقالرنى ئهبـــۇ 
ئانـام سـاڭا   ئـوق ئـات، ئاتـا ـ     ! ئـى سـهئد  «: پهيغهمبىرىمىز ئۇنىڭغـا . زنىڭ يېنىدىن ھېچ ئايرىلمىدىپهيغهمبىرىمى
 ئـوق ئېتىـشقا ئۇسـتا بولـۇپ، دۈشـمهنلهرنى پهيغهمبىرىمىـزگه ھـېچ               ھهنىپمـۇ  سـهھل ئىبنـى      .دەيتتـى » پىدا بولسۇن 

ــۇرۇپ، دۇجــانهمۇئهبــۇ . يېقىنالشــتۇرمايتتى ــدا ت  ئۇنىڭغــا ئــوق تهگمىــسۇن دەپ،   ھهمىــشه پهيغهمبىرىمىزنىــڭ يېنى
 تـال ئـوق تهكـكهن      نهچـچه ئۇنىـڭ ئارقىـسىغا بىـر       . دۈشمهنگه ئارقا تهرىپىنى قىلىـپ، پهيغهمبىرىمىزنـى قوغـدايتتى        

 ئــۇنى پهيغهمبىرىمىزنىــڭ يېنىــدىن ئايرىلمــاي، ھارىــسمۇزەيــد ئىبنــى . بولــسىمۇ، ئــۇ يهنىــال ئــۆز ئورنىــدا تــۇراتتى 
غانــدا، پهيغهمبىرىمىــز ئۇنىڭغــا مۇبــارەك قهدىمىنــى قويــۇپ يىقىل ئــۇ يارىلىنىــپ .دۈشــمهنلهردىن مــۇداپىئه قىالتتــى

پهيغهمبىرىمىزنىــڭ شــېهىد . ئــۇ پهيغهمبىرىمىزنىــڭ مۇبــارەك پۇتىغــا بېــشىنى قويغــان ھالــدا شــېهىد بولــدى. بهردى
ۇنىـڭ  رى ئ ئهنـسا ىن ئىلگىـرى كهئـب ئىبنـى مالىـك ئهل         بولغانلىقى ھهققىدە خهۋەر تارقالغانـدىن كېـيىن، ھهممىـد        

دەپ » خۇشـال بولـۇڭالر  ! ئـى ئهنـسارالر جامـائىتى      «: ئاۋازى بىـلهن    بار شاللىقىدىنھايات ئىكهنلىكىنى كۆرۈپ، خۇ   
ئانـدىن كېـيىن سـهئد ئىبنـى ئهبـى ۋەققـاس            . دەپ ئىـشارەت قىلـدى    » ك تۇر شۈ«پهيغهمبىرىمىز ئۇنىڭغا   . ۋلىدىتو

ئارقىـسىدىن ھهزرىتـى ئهبـۇ بهكـرى،       . قى ئورنىغـا كهلـدى     ئارىلىقىـدا يـۈرۈپ، ئـاۋۋال      ئۇبادەنىـڭ بىلهن سهئد ئىبنـى     
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ئـۇالر ئـاۋۋالقى    .  كېلىـشتى  يېتىـپ ھهزرىتى ئـۆمهر، ھهزرىتـى ئهلـى، ھهزرىتـى تهلـهه، ھهزرىتـى زۇبهيـر قاتـارلىقالرمۇ                  
 كهلگهندىن كېيىن، ھهزرىتى پاتىمه بىلهن بىرلىكته پهيغهمبىرىمىزنىڭ جـاراھهتلهنگهن يهرلىرىنـى            يېتىپئورنىغا  

ــتىيۇ ــسىنى كۆيــ     . يۇش ــڭ پارچى ــاتىمه بۇيىنى ــى پ ــا ھهزرىت ــان توختىمىغاچق ــاراھهت ئۈســتىگه   ق ــۈلىنى ج دۈرۈپ، ك
تاشنىڭ ئۈستىگه چىقمـاقچى    بىر   چوڭ   يىن پهيغهمبىرىمىز شۇ جايدىكى   ئاندىن كې . توختىدىئاران   قان   بېسىۋىدى
بـۇ چاغـدا    . يـاردىمى بىـلهن چىقتـى      ھهزرىتـى تهلههنىـڭ      ىغاچقـا، دىن ماغدۇرى قالم  سهۋەبىلېكىن جاراھهت   . بولدى

ــدى   ــتىدە ئىـ ــۈكى تاغنىـــڭ ئۈسـ ــر بۆلـ ــرىكالرنىڭ بىـ ــى ئۆمهرنىـــڭ   . مۇشـ ــى ھهزرىتـ ــا قارشـ ــز ئۇالرغـ پهيغهمبىرىمىـ
 خهلهپبـۇ چاغـدا ئـۇبهي ئىبنـى         . قوماندانلىقىدا بىر بۆلۈك ئهسـكهر ئهۋەتىـپ، ئـۇالرنى تاغـدىن قـوغالپ چۈشـۈردى              

 ئۇنىــڭ ئالــدىغا ئېتىلىــپ كهلگهنــدە پهيغهمبىرىمىــز يېنىــدىكى بىــر   پهيغهمبىرىمىزنــى شــېهىد قىلمــاقچى بولــۇپ، 
 بىلهن مهككىـگه قـايتىش يولىـدا        ئۇبهي مۇشۇ يارىلىنىشى  .  يارىالندۇردى  ئېغىر ئۇنىساھابىنىڭ نهيزىسىنى ئېلىپ،    

ىـڭ  مهن مـۇھهممهدنى مۇشـۇ ئاتن  « مهككىدىكى چېغىدا ياخشى بىر ئاتنى بېقىپ، ھهمىشه     ئۇ.  ئۆلدى بهختلهرچهبهت
»  ئۆلتـۈرىمهن ئـۆزۈم  مهن ئـۇنى  ئىنـشائالالھ «: پهيغهمبىرىمىـز بـۇنى ئـاڭالپ   . دەيتتى» ئۈستىدە تۇرۇپ ئۆلتۈرىمهن  

  .ھهقىقهتته پهيغهمبىرىمىزنىڭ بۇ سۆزى توغرا چىقتى. دېگهن ئىدى
ن كېـيىن   ئۇرۇش توختىغانـدى  . بۇ ئۇرۇشتا مۇشرىكالردىن ئون يهتته كىشىنىڭ ئۆلتۈرۈلگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ        

. دەپ ئـۈچ قېـتىم توۋلىـدى      » ئاراڭالردا مـۇھهممهد بـارمۇ؟    « تاغ ئۈستىگه چىقىپ، مۇسۇلمانالرغا قاراپ       سۇفيانئهبۇ  
دەپ » بـارمۇ؟ ) يهنـى ئهبـۇ بهكـرى      (قۇھـاپه سـىلهرنىڭ ئىچىڭـالردا ئىبنـى ئهبـى         «ئۇ ھېچبىر جـاۋاب ئاڭلىمىغاچقـا       

ھهزرىتـى  . دەپ توۋلىـدى  » ڭالردا ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاپ بـارمۇ؟        ئـارا  «قايتۇرۇلمىغاچقابۇ سۆزگىمۇ جاۋاب    . توۋلىدى
. دەپ جـاۋاب بهردى   » بـار «ئۆمهر بۇنىڭغا چىدىيالماي، ئۆزلىرىنىڭ سـاالمهت بـار ئىكهنلىكىنـى بىلـدۈرۈش ئۈچـۈن               

پهيغهمبىرىمىـز  . دەپ توۋلىـدى  » ئـى ھـۇبهل ئۈسـتۈن بـول، ئـى ھـۇبهل ئۈسـتۈن بـول                «سۇفيانئاندىن كېيىن ئهبۇ    
: ســۇفيانئهبــۇ . بــۇيرۇدىدەپ جــاۋاب بېرىــشكه » ئــالالھ ھهممىــدىن ئۈســتۈندۇر ۋە ئۇلۇغــدۇر «:  قارشــىئۇنىڭغــا

، سـىلهرنىڭ   ئىگىمىـزدۇر ئالالھ بىزنىـڭ    «: پهيغهمبىرىمىز بۇنىڭغا . دەپ توۋلىدى » بىزگه ئۇززا بار، سىلهرگه يوق    «
 ئـۇرۇش   بـاراۋەر ش بهدىر ئۇرۇشـى بىـلهن       بۇ ئۇرۇ «: سۇفيانئاندىن كېيىن ئهبۇ    . دەپ جاۋاب بهردى  »  يوق ئىگهڭالر
 ئۇرۇشـقا  بىـز . بولىـدۇ «: پهيغهمبىرىمىـز . ىدېـد » ئۇرۇشايلىدە يهنه ىر كېلهر يىلى بهدڭالرخاھلىسائهگهر  . بولدى

  .دەپ جاۋاب بهردى» تهييارمىز

   قايتىشىئۇھۇدتىنمۇشرىكالرنىڭ 

پهيغهمبىرىمىـز ئۇالرنىـڭ   . ىلهن قايتىپ كهتتـى   ب لىق خۇشال سۇفيانيۇقىرىدا زىكىر قىلىنغان ۋەقهدىن كېيىن، ئهبۇ       
ئـى ئهلـى، سـهن مۇشـرىكالرغا قـاراپ          «: قايتىپ كهتكهنلىكىنى بىلىش ئۈچۈن ھهزرىتى ئهلىنـى چاقىرىـپ، ئۇنىڭغـا          

تىلهپ يـۈرگهن بولـسا، ئـۇالر مهككىـگه قايتىـپ كېتىۋاتقـان             تۆگىلىرىنى مىنىـشىپ، ئـاتلىرىنى يېـ      باق، ئهگهر ئۇالر    
ئـۇالر  . تلىرىغا مىنىشىپ يـۈرگهن بولـسا، مهدىـنىگه ھۇجـۇم قىلىـش ئۈچـۈن تهييارالنغـان بولىـدۇ                 ئهگهر ئا . بولىدۇ

ھهزرىتــى ئهلــى مۇشــرىكالرنىڭ ئارقىــسىدىن . دېــدى» ئهگهر مهدىــنىگه بارســا، ئــۇالر بىــلهن يهنه ئــۇرۇش قىلىمىــز 
رۈپ، قايتىـــپ كېلىـــپ ، تـــۆگىلىرىنى مىنىـــشىپ كېتىۋاتقـــانلىقىنى كـــۆيېتىلىـــشىپبېرىـــپ، ئۇالرنىـــڭ ئـــاتلىرىنى 



www.islamyoli.net 

 116

شــۇنىڭ بىــلهن پهيغهمبىرىمىــز دېگهنــدەك  مۇشــرىكالر مهدىــنىگه ھۇجــۇم . پهيغهمبىرىمىــزگه بــۇنى خهۋەر قىلــدى
  .قىلماي، مهككىگه قايتىپ كېتىشتى

  ساھابىلهرئۇھۇد ئۇرۇشىدا شېهىد بولغان 

ن مۇسـۇلمانالردىن يهتمىـشتى   بـۇ ئۇرۇشـتا     . لىـك ئـۇرۇش بولـدى     ۇسۇلمانالر ئۈچۈن ناھايىتى خهتهر   ئۇھۇد ئۇرۇشى م  
شـــېهىد بولغانالرنىـــڭ ئـــالته نهپىـــرى .  كىـــشىلهر يارىالنغـــان ئىـــدىكـــۆپرەك كىـــشى شـــېهىد بولـــۇپ، نۇرغـــۇن 

ــدى    ــسارالردىن ئى ــانلىرى ئهن ــۇپ، قالغ ــاجىرالردىن بول ــېهىدلهر. مۇھ ــسى،   نىڭش ــڭ تاغى ــدە پهيغهمبىرىمىزنى  ئىچى
ئـۇ  ( ئىبنى ئهبـى ئـامىر       ھهنزەله، مۇسئهب ئىبنى ئۇمهير،     جهھشمهشهۇر قهھرىمان ھهزرىتى ھهمزە، ئابدۇلالھ ئىبنى       

 ئىبنـى   خهلـالد ،  جۇمـۇھ ، ئهمـرى ئىبنـى      ھهرام، ئابدۇلالھ ئىبنـى ئهمـرى ئىبنـى         )زات پهرىشتىلهر تهرىپىدىن يۇيۇلغان   
ىڭ ھهزرىتــى ھهمــزە بولــسا، ئهســكهرلهرن. ، ئهنهس ئىبنــى نهزىــر قاتــارلىقالر بــار ئىــدىهئرەبىــئهمــرى، ســهئد ئىبنــى 

ئىچىدە ئوقتهك ئېتىلىپ، كاپىرالرنىڭ ئىچىدە كىم ئۇچرىسا شۇنى ئۆلتۈرۈپ يۈرگهندە، يۇقىرىـدا زىكىـر قىلىنغـان                 
 دېگهن قۇل چوڭ بىـر تاشـنىڭ ئارقىـسىغا مۆكـۈپ تـۇرۇپ، تۇيدۇرماسـتىن نهيزىـسى بىـلهن ئـۇرۇپ، ئـۇنى                        ۋەھشىي

ــدى  ــېهىد قىل ــۇمهيرنى  . ش ــى ئ ــئهب ئىبن ــا مۇس ــى ،ئهمم ــئه ئىبن ــسقهم ــدى   ئى ــېهىد قىل ــرىك ش ــر مۇش ــۇ . ىملىك بى ئ
مۇســئهب شــېهىد .  مۇشــرىكالردىن مــۇداپىئه قىلىــپ تــۇراتتى ئــۇنىپهيغهمبىرىمىزنىــڭ يېنىــدا مۇســتهھكهم تــۇرۇپ،  

ئهمما سـهئد ئىبنـى رەبىـئ شـۇ قهدەر قـاتتىق ئـۇرۇش              . قىلىنغاچقا پهيغهمبىرىمىز بايراقنى ھهزرىتى ئهلىگه تۇتقۇزدى     
نـدىن كېـيىن پهيغهمبىرىمىـز    ئـۇرۇش تۈگىگه . نىنىڭ يهتمىش بىر يېرى يارىالنغان ئىـدى  قىلدىكى، ئۇ زاتنىڭ بهدى   

.  ســهئد ئىبنــى رەبىــئ ســهكراتتا ئىــدىبۇيرۇغانــدا ۋە يارىالنغــان كىــشىلهرگه قاراشــقا بهزى ســاھابىلهرنى شــېهىدلهر
.  يهتكـۈزدى  ساالمىنىىمىزنىڭ   پهيغهمبىر هرەبىئك ۋە يارىالنغانالرغا قاراشقا بۇيرۇلغان كىشى سهئد ئىبنى         شېهىدلهر
 ئهنـسارالرغا ۋەسـىيىتىم شـۇكى، ئـۇالر         قهۋمىـم پهيغهمبىرىمىزگه مهنـدىنمۇ سـاالم ئېيـتقىن،        «:  ئۇ كىشىگه  سهئدمۇ

، ئهگهر پهيغهمبىرىمىــزگه دۈشــمهن تهرەپــتىن ئــازراق زەرەر يېتىــپ قالــسا،  ئۇنتۇمىــسۇن بهيئهتلىرىنــى ئهقهبهدىكــى
ئهممـا ئهنهس ئىبنـى نهزىرنىـڭ بهدىنىنىـڭ ئهللىـك           . دېـدى »  كهچۈرۈم قىلىنمايـدۇ   ئۇالر ئالالھنىڭ ھۇزۇرىدا ئهسال   

 ئاچىـسى ئـۇنى     ۆپ بولغـانلىقتىن ئـۇنى ھـېچكىم تونۇيالمـاي، ئـاخىرى          ئۇنىـڭ يارىـسى كـ     . يېرى يارىالنغـان ئىـدى    
  .تونۇدىبارماقلىرىدىن 

  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۇھۇد ئۇرۇشىدا يارىلىنىشى

ئهنـسارى ۋە ئـۇممى ئهمـارە قاتـارلىقالر         بنى ئۇبهيدۇلالھ، ئهبـۇ تهلـهه ئهل      ئهنسارى، تهلهه ئى  ۇجانه ئهل ھهزرىتى ئهبۇ د  
 . دۈشمهنلهردىن مـۇداپىئه قىالتتـى     ئۇنىئۇممى ئهمارە پهيغهمبىرىمىزنىڭ يېنىدا تۇرۇپ،      . ئېغىر يارىدار بولغان ئىدى   

ئابـدۇلالھ ئىبنـى شـىهاب ئهززۆھـرى دېـگهن       . النـدى  بىر قـانچه يېـرى يارى      ىنىڭمۇبهدىنپهيغهمبىرىمىزنىڭ مۇبارەك   
ئۇقبه ئىبنى ئهبى ۋەققاس تـاش ئېتىـپ، پهيغهمبىرىمىزنىـڭ ئـۇدۇل            . كاپىر پهيغهمبىرىمىزنىڭ يۈزىنى يارىالندۇردى   

ــشىنى ســۇندۇردى  ــى . چى ــئهئىبن ــچ ســهۋەبىدى  قهم ــان قىلى ــۈر   ئۇرغ ــشىدىكى تۆم ــارەك بې ن پهيغهمبىرىمىزنىــڭ مۇب
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هيـدە ئىبنـى    ئـۇ تۆمـۈرلهرنى ئهبـۇ ئۇب      .  كىرىـپ، ئېغىـر يارىالنـدۇردى      قوۋزىغـا ىككـى مۇبـارەك     كىيىمىنىڭ تۆمۈرى ئ  
 جهريانىـدا ئهبـۇ   تـارتىۋېلىش تۆمـۈرلهر قـاتتىق پېتىـپ كهتكهنلىكـتىن     . ن سـۇغۇرۇپ ئالـدى    جهرراھ چىشلىرى بىـله   

ىـپ چۈشـۈپ،   يىقىل  مۇسـۇلمانالرنى ئهررەھىـب ئهبـۇ ئـامىر   . ئۇبهيدەنىڭ ئالدىـدىكى ئىككـى چىـشى سـۇنۇپ كهتتـى      
ھاالك بولسۇن دەپ كوالپ، ئاغزىنى يېپىـپ قويغـان ئازگالغـا پهيغهمبىرىمىـز يىقىلىـپ چۈشـۈپ، مۇبـارەك تىزلىـرى          

ئهلى ئىبنـى ئهبـى تالىـپ بىـلهن تهلـهه ئىبنـى ئۇبهيـدۇلالھ پهيغهمبىرىمىزنـى ئازگالـدىن تارتىـپ                     . سۈرۈلۈپ كهتتى 
غىــپ دەپــنه رنى يىتكهنــدىن كېــيىن، پهيغهمبىرىمىــز شــېهىدله ئــۇرۇش تــۈگهپ، مۇشــرىكالر قايتىــپ كه . چىقــاردى
. مۇشرىكالر شېهىدلهرنىڭ قـۇالق بـۇرۇنلىرىنى كېـسىپ، قورسـاقلىرىنى يېرىـپ تاشـلىغان ئىـدى               . بۇيرۇدىقىلىشقا  
نىڭ ئايـالى  سـۇفيان ئهبـۇ  .  قۇالق، بۇرۇنلىرى كېـسىلگهن، قورسـاقلىرى يېرىلغـان ھالـدا ياتـاتتى         ھهمزىنىڭھهزرىتى  

.  شــېهىدلهرنىڭ قــۇالقلىرىنى كېــسىپ، مونجــاق قىلىــپ، بويۇنلىرىغــا ئېسىۋېلىــشتى  ھهمراھلىــرىۋە ئۇنىــڭ ھىنــد 
 يــۈرىكىنى ئېلىــپ، ھهمزىنىــڭھىنــد ھهزرىتــى . ۋەھــشىنى مۇكاپــاتالپ، ئۇنىڭغىمــۇ مونجــاق ياســاپ ئېــسىپ قويــدى

ۋە سـاھابه كىـرامالر ھهزرىتـى       پهيغهمبىرىمىـز   .  تۈكـۈرۈپ تاشـلىدى    يۇتالماسـتىن كېـيىن   . ئاغزىغا سېلىپ چاينىدى  
بــۇ قېــتىم مۇســۇلمانالرنىڭ يۈرىكىــدە ســاقايماس جــاراھهتلهر .  قايغۇرۇشــتىبهكمــۇۇ ھــالىنى كــۆرۈپ ھهمزىنىــڭ بــ

ــدى ــدۇردى     . قال ــنه قىل ــا دەپ ــۆز ئورۇنلىرىغ ــسىنى ئ ــېهىدلهرنىڭ ھهممى ــز ش ــانلىرىنى  . پهيغهمبىرىمى ــلهر تۇغق بهزى
ۇ، پهيغهمبىرىمىـز ئـۇالرنى قـايتۇرۇپ، شـېهىد بولغـان يېـرىگه دەپـنه               مهدىنىگه ئېلىـپ كهتمهكچـى بولغـان بولـسىم        

 ئـۈچ كىـشىنى بىـر قهبـرىگه      كوالش قىيىن بولغانلىقتىن ئىككى ـ ھهر بىر كىشى ئۈچۈن بىردىن قهبرە. قىلدۇردى
 يۇيـۇپ   شـېهىدلهر .  قهبـرىگه ئىلگىـرى قويـدى      ئـۇنى  قۇرئاننى كۆپرەك بىلـسه،      سى قايسى شېهىدلهردىن. قويدۇردى

كىيىملىـرى يىرتىلىـپ تىتىلىـپ كهتـكهن ئىككـى          .  بىلهنال دەپنه قىلىنـدى    كىيىملىرى قانلىرى ۋە ئۆز     ارالماستىنت
 ئوقۇمىغـان    نامىزى جىنازا شېهىدلىرىگه ئۇھۇدنىڭپهيغهمبىرىمىز  .  باشقا كېپهنگه ئوراپ دەپنه قىلدۇردى     شېهىدنى
  . رىۋايهت قىلىنىدۇىدابۇخاربۇ ئىش سهھىهۇل. ئىدى

 نـامىزى   جىنـازا پهيغهمبىرىمىز ئۇرۇشتا شېهىد بولغان زاتالرغـا       «:  مۇنداق دەيدۇ  جهۋزى ئالىم ئىبنى قهييۇم      مهشهۇر
 ئـــۇرۇش مهيدانىـــدا شـــېهىد نـــائىبلىرىمۇشـــۇنىڭغا ئوخـــشاش خۇلهپـــائى راشـــىدىنالرمۇ ۋە ئۇالرنىـــڭ . ئوقۇمـــايتتى
 غاشـېهىدلىرى ن، پهيغهمبىرىمىزنىـڭ ئۇھـۇد      ئهممـا سـهككىز يىلـدىن كېـيى       .  نـامىزى ئوقۇمـايتتى    جىنـازا بولغانالرغا  

 جىنـازا  رگهشـېهىدال مۇسلىمدا رىۋايهت قىلىنغـان بولـسىمۇ،        سهھىهۇغانلىقى سهھىهۇلبۇخارى ۋە     نامىزى ئوقۇ  جىنازا
ــۈننهت بولغانلىقىــــدىن ئهمهس  ــامىزى ئوقــــۇش ســ ــهككىز يىــــل  . نــ ــز ســ ــسا پهيغهمبىرىمىــ ــداق بولــ ئهگهر ئۇنــ

.  بىــلهن ۋىدالىــشىش يۈزىــسىدىن ئىــدى شــېهىدلهرۇنىــڭ نامــاز ئوقۇغــانلىقى بهلكــى ئ.  بــوالتتىكېچىكتــۈرمىگهن
 ئـۇ زاتنىـڭ   ، ئـۆزى بـۇ دۇنيـادىن كېتىـشتىن ئىلگىـرى نامـاز ئوقۇغـانلىقى              شـېهىدلىرىگه پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئۇھـۇد    

  ». چىقىپ، ئۇالر ئۈچۈن ئىستىغپار ئوقۇغانلىقىغا ئوخشاش بىر ئىشئهقهبهگه ئىلگىرى تىنۋاپات بولۇش

   مهدىنىگه قايتىشىئۇھۇدتىنسۇلمانالرنىڭ مۇ

. ئۇھۇد ئۇرۇشى شهۋۋال ئېيىنىڭ يهتتىنچى كـۈنى ئهتىگهنـدە باشـلىنىپ، شـۇ كـۈنى ئهسـىردىن كېـيىن ئاخىرالشـتى                    
مهدىـنه ئهھلـى كۆڭـۈللىرى      .  كېچىـسى مهدىـنىگه قـايتتى      نى دەپنه قىلـدۇرۇپ بولـۇپ، شـۇ       شېهىدلهرپهيغهمبىرىمىز  
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هر ئاتىــسى يــاكى كىــشىل. گهن غــازىالرنى كــۆرۈپ، قــاتتىق غهم ـ ئهندىــشىدە قالــدى    مهجــرۇھ ھالــدا قايتىــپ كهلــ 
مهدىــنه مــۇنهۋۋەرە .  زار قىلىــپ، ئــاۋازلىرىنى قويۇۋېتىــپ يىغالشــتىم خهۋىرىنــى ئــاڭالپ، ئــاھۇقېرىندىــشىنىڭ ئۆلــۈ
: غدۇرالمايســىشــاللىقىنى ئىچىــگه ئــۇالر خۇ. ناھــايىتى خۇشــال بولۇشــتى بــۇ ئىــشقا رمۇنــاپىقال. قايغۇغــا چۆمــدى

ــ قىلــدىڭالر، بىزنىــڭ گېپىمىزنــى ئــاڭالپ، مهدىنىــدە ت ئىجتىهــاتبولمايــدىغان ئىــشقا « نچ ياتــساڭالر بــۇ بــاالالر  ى
  . بولۇشتىخۇشال ناھايىتى يهھۇدىيالرمۇشۇنىڭدەك . دېيىشتى» كهلمهس ئىدى

  سهۋەبىمهغلۇبىيهتنىڭ 

بىلهن ئىجرا قىلىـش ئىنتـايىن مـۇھىم بولـۇپ، غهلىـبه      ئۇرۇشتا قوماندانغا بويسۇنۇش، ئۇنىڭ بۇيرۇقىنى جان ـ دىل  
ئۇرۇشـنىڭ  . لـېكىن ئىـسالم ئهسـكهرلىرى بـۇ ئۇرۇشـتا قومانـدانالرغا بويـسۇنمىدى         . قىلىشنىڭ ئاساسـىي ئامىلىـدۇر    

ــدى        ــدە ئى ــېچىش ھالىتى ــۇپ ق ــۇپ بول ــۇپ، دۈشــمهن ئهســكهرلىرى مهغل ــته بول ــبه مۇســۇلمانالر تهرەپ ــشىدا غهلى . بې
ــالهنكى ــوقچى، ۋەھ ــا ئهمهل   قئ ــڭ بۇيرۇقىغ ــسىم پهيغهمبىرىمىزنى ــۈن ى ــانلىقى ئۈچ ــۇپ   قىلمىغ ــۇلمانالر مهغل  مۇس

ئهسـلىدە مۇسـۇلمانالر ئۇرۇشـقا چىقىـشتا     . ئۇالرنىڭ باشـلىرىغا ئېغىـر بـاال ـ قـازاالر ۋە مۇسـىبهتلهر كهلـدى       . بولدى
ىال پهيغهمبىرىمىزنىــڭ ئــۇالر باشــت.  زورالپ ئېلىــپ چىققــان ئىــدىئــۇنىپهيغهمبىرىمىزنىــڭ پىكــرىگه ئهگهشــمهي، 

مۇشــرىكالرنىڭ مهدىــنىگه ھۇجــۇم قىلىــپ .  ياخــشى بــوالتتىىپ، مهدىنىــدىن قوزغالمىغــان بولــساســۆزىگه ئهگىــش
ئهگهر ھۇجـۇم قىلىـپ كهلـگهن تهقـدىردىمۇ مهدىنىـدە تـۇرۇپ مـۇداپىئه               . كېلهلمهسلىكى ئېهتىمالغـا يـېقىن ئىـدى      

ىر مهزگىـل تـۇرۇپ بېقىـپ قايتىـپ         مىگهن ئهرەب ئهسكهرلىرى ب   مۇھاسىرە قىلىشقا ئادەتلهن  . قىلىش ئاسانراق ئىدى  
  .  مۇمكىن ئىدىتشىكې

بهدىـر ئۇرۇشـىدا    .  مۇسۇلمانالر بۇ ۋەقهدىن ئىبرەت ئالدى     ئۇھۇد ئۇرۇشى مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ئاچچىق ساۋاق بولدى،      
ىــبه ۋە نۇســرەت تــاجى غهل«بــۇ ســهۋەبتىن ئــۇالر ھهر زامــان ئۆزلىرىنىــڭ باشــلىرىدىن . ئــۇالر غهلىــبه قىلغــان ئىــدى

ئۇھۇد ئۇرۇشـىدىن كېـيىن بـۇ ھهقتىكـى خاتـالىقلىرىنى تونـۇپ، بىكـاردىن بىكـار          . دا ئىدى دېگهن ئوي » كهتمهيدۇ
 غهلىبه قىلىش ئۈچۈن ئۇنىڭغا اليىـق       ە ئىش ئىكهنلىكىنى،  شنىڭ بىهۇد ۈتۈھېچ ئىش قىلماستىن غهلىبه قىلىشنى ك     
 سايىسىدا ۋە پهيغهمبىرىمىزنىڭ تهلىم بېرىـشى نهتىجىـسىدە         رەتنىڭئىببۇ  . ئىش قىلىش الزىم ئىكهنلىكىنى بىلدى    

 ـ   60 ئىمـران سۈرىـسىنىڭ   ئـالى ئۇھـۇد ئۇرۇشـى ھهققىـدە ئـالالھ تائـاال      . كېلهركـى ئۇرۇشـالردا غهلىـبىگه ئېرىـشتى    
بـۇ  . ئايىتىنى نازىل قىلىپ ئىسالم ئهسكهرلىرىگه تهسهللى بهردى ۋە غهلىبه قىلىـشنىڭ سـهۋەبلىرىنى بايـان قىلـدى          

 ئهسـته چىـڭ تۇتـۇپ، ئۇرۇشـتا قومانـداننىڭ بۇيرۇقىغـا             ئـۇنى ۋەقهدىن كېيىن ئۈمىدسىزلهنمهي، كـېلهچهك ئۈچـۈن        
سـاھابه كىـرامالر بـۇ      . ئـالالھ تائـاال مهزكـۇر ئـايهتلهردە كـۆپ ھهقىقهتلهرنـى بايـان قىلـدى               . بـۇيرۇدى بويسۇنۇشقا  

  .كى ھهممه ئۇرۇشالردا غهلىبه قازاندىئايهتلهرنىڭ مهزمۇنىنى ئهسال ئېسىدىن چىقارمىدى ۋە كېيىن

  ئهسهد ئۇرۇشىھهمرائۇل
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 لـېكىن ئۇالرنىـڭ   مۇشرىكالر گهرچه مهدىـنه مـۇنهۋۋەرەگه كىـرمهي مهككىـگه ئـۇدۇل قايتىـپ كهتـكهن بولـسىمۇ،                 
ــدىن ــار ئىــدى   قايتى ــسىپ كــېلىش ئېهتىمــالى ب ــنىگه بې ــى ناھــايىتى    .  مهدى ــۇ ســهۋەبتىن مۇســۇلمانالر شــۇ كېچىن ب

ش پىكــرىگه ئهتىــسى تــاڭ ئاتقانــدا پهيغهمبىرىمىــز مۇشــرىكالرنىڭ ئارقىــسىدىن قــوغال  . ئۆتكــۈزدى ھوشــيارلىقتا
. دەپ شـهرت قىلـدى    » ھـازىر بولمىغـان كىـشى چىقمايـدۇ       بـۇ ئۇرۇشـقا ئۇھۇدقـا       «: غـدى ۋە   يى ساھابىلهرنىكېلىپ،  

 پهيغهمبىرىمىـز ئۇالرغـا     ئابدۇلالھ ئىبنـى ئـۇبهي ئـادەملىرىنى ئېلىـپ، ئۇرۇشـقا چىقىـشنى تهلهپ قىلغـان بولـسىمۇ،                 
مهدىــنه مــۇنهۋۋەرەدە .  تۇتقــۇزدىىن كېــيىن بــايراقنى ھهزرىتــى ئهلىــگه ھهمــمه ھازىرالنغانــد. رۇخــسهت قىلمىــدى

سـاھابه  . ھهزرىتى ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇممى مهكتـۇمنى نائىـب قىلىـپ قويـۇپ، مهكـكه تهرەپـكه قـاراپ يـۈرۈپ كهتتـى                     
لىنىــپ، كــۈچ ـ قــۇۋۋىتى ئــاز قالغــان بولــسىمۇ، پهيغهمبىرىمىزنىــڭ     كىرامالرنىــڭ كــۆپرەكى ئۇھــۇد ئۇرۇشــىدا يارى 

، كېتىۋېتىـــپ قايتىـــپ ئۇھـــۇدتىنمۇشـــرىكالر . ئهمـــرىگه شهرتـــسىز بويـــسۇنۇپ، ئۇنىـــڭ بىـــلهن بىـــرگه چىقتـــى 
ىگه پۇشايمان قىلىـپ، ئارقىـسىغا يېنىـپ،    الپ، ئاندىن يېنىپ كهلمىگهنلىكمۇسۇلمانالرنىڭ ھهممىسىنى قىرىپ تاش   

 دېـگهن ئـادەم     مهئبهدىلخـۇزائى پهيغهمبىرىمىز يول ئۈسـتىدە     . استۇرۇپ كىرىش نىيىتىگه كهلگهن ئىدى    مهدىنىگه ب 
خـۇزائه  . بـۇيرۇدى  ئارىسىغا قورقۇنچ سېلىـشقا      ھهمراھلىرى ۋە ئۇنىڭ    سۇفيان ئهبۇ   ئۇنىبىلهن ئۇچرىشىپ قېلىپ،    

ــىۋىتى ياخــشى ئىــ      ــلهن مۇناس ــز بى ــپ پهيغهمبىرىمى ــدىن تارتى ــسىنىڭ بۇرۇن ــۇنداقال . دىقهبىلى ــۇزائىش  مهئبهدىلخ
 رەۋھـا  بىـلهن    سـۇفيان  ئهبـۇ    مهئـبهد بۇ سهۋەبتىن   . پهيغهمبىرىمىز بىلهن يولدا ئۇچراشقاندا مۇسۇلمان بولغان ئىدى      

يولــدا مــۇھهممهدنى كــۆردۈم، ئــۇ نۇرغــۇن ئهســكهر باشــالپ، ئارقــاڭالردىن   «: دېــگهن يهردە ئۇچرىــشىپ، ئۇنىڭغــا
ئۇزۇنغــا قالمــاي ئــۇالر يېتىــپ .  بىــرگه ئېلىــپ چىقىپتــۇقاتناشــمىغانالرنىمۇىغا قــوغالپ كېلىۋاتىــدۇ، ئۇھــۇد ئۇرۇشــ

ــا   . دېــدى» كېلىــشى مــۇمكىن ــۇ ئۆزىنىــڭ مۇســۇلمان بولغــانلىقىنى ئۇالرغ ــۇ .  ئىــدىســهزدۈرمىگهنئ  ســۇفيانئهب
ــدى  مهئبهدنىــڭ ــاڭالپ ئويلىنىــپ قال ــۇ ســۆزىنى ئ ــدىن .  ب ــويالپ    «ئارقى ــشنى ئ ــنىگه ھۇجــۇم قىلى ــز تېخــى مهدى بى

 مهككىـگه   تېـزرەك  سـهن     ۋاز كهچ، مېنىڭ ساڭا نهسىهىتىم     پىكرىڭدىنبۇ  «:  ئۇنىڭغا مهئبهد. دېدى» ۇرۇۋاتاتتۇقت
ى مـۇمكىن  بولۇشـ  پهيغهمبىرىمىزنـى كـۆپ ئهسـكهر باشـالپ كهلـگهن         سـۇفيان شۇنىڭ بىلهن ئهبـۇ     . دېدى» بېرىۋال

 دېـگهن يهردە ئـۈچ  » ئهسـهد ھهمرائۇل «مۇسـۇلمانالر . از كهچتـى دەپ ئويالپ، مهدىنىگه ھۇجـۇم قىلىـش پىكرىـدىن ۋ    
 يۇقىرىـدا زىكىـر قىلىنغـان شـائىر ئهبـۇ           ئهسـهدته پهيغهمبىرىمىـز ھهمرائۇل  . ىكۈن تـۇرۇپ، مهدىـنىگه قايتىـپ كهلـد        

ــۇررە  ــىغ ــدىئهلجهمهھىن ــپ،   .  تۇتۇۋال ــۇخالپ قېلى ــالغۇدا ئ ــۇ قون ــدىنئ ــدى ھهمراھلىرى ــپ قالغــان ئى ــۇ .  ئايرىلى ئ
مـۆمىن كىـشى    «:  تهلهپ قىلغان بولـسىمۇ، ئهممـا پهيغهمبىرىمىـز ئۇنىڭغـا          ېتىشنىقويۇۋپهيغهمبىرىمىزدىن ئۆزىنى   

  . دەپ جاۋاب بهردى» تۆشۈكته ئىككى قېتىم چېقىلمايدۇبىر
شــۇنداقال پهيغهمبىرىمىــز قىــزى ھهزرىتــى . شــۇ يىلــى پهيغهمبىرىمىزنىــڭ نهۋرىــسى ئىمــام ھهســهن دۇنياغــا كهلــدى

 شۇ يىلى پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتـى ئۆمهرنىـڭ         ياتلىق قىلدى يهنه   غاهففانئ ھهزرىتى ئوسمان ئىبنى     كۇلسۇمنىئۇممى  
ھهزرىتـى ھهپـسه پهيغهمبىرىمىـزگه      .  ۋە خۇزەيمهنىڭ قىزى ھهزرىتـى زەيـنهپكه ئۆيلهنـدى         ھهپسهگهقىزى ھهزرىتى   

لىنىـپ،  ئـۇ بهدىـر ئۇرۇشـىدا ئېغىـر يارى        .  ياتلىق بولغـان ئىـدى     ھۇزاپهگه ئىبنى   خۇنهيسياتلىق بولۇشتىن ئىلگىرى    
بـۇ  .  نىكاھىـدا ئىـدى  جهھـشىنىڭ ئهمما زەيـنهپ بىنتـى خـۇزەيمه بولـسا، ئابـدۇلالھ ئىبنـى       . ساقىيالماي ۋاپات بولدى 

  .  ئۇھۇد ئۇرۇشىدا شېهىد بولغانزاتمۇ
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شــۇنى ئېنىــق بىلىــۋېلىش الزىمكــى، بهزى تــارىخچىالر پهيغهمبىرىمىزنىــڭ ھهزرىتــى زەيــنهپكه ئــۆيلهنگهن  : تهنبىــه
ــڭ  ــڭھىجرىۋاقتىنى ــى     يىنى ــدۇلالھ ئىبن ــى، ئاب ــى ئىكهنلىكىن ــۈچىنچى يىل ــشىنىڭ ئ ــېهىد   جهھ ــىدا ش ــۇد ئۇرۇش  ئۇھ

 ئۈچىنچى يىلى شهۋۋال ئېيىنىڭ يهتتىنچـى كـۈنى شـهنبه كـۈنى يـۈز      ھىجرىيىنىڭ بولغانلىقىنى ۋە ئۇھۇد ئۇرۇشىنىڭ 
 ىزنىـڭ ھهزرىتـى زەيـنهپكه   يغهمبىرىمبۇ سۆزلهرنى بىر ـ بىرىگه سېلىـشتۇرۇپ كۆرگهنـدە په   . بهرگهنلىكىنى ئېيتىدۇ

. بـۇ ئـويالپ بېقىـشقا تېگىـشلىك مهسـىله     .  ئهمهسبـۇ تـوغرا  .  ئۆيلهنگهنلىكى چىقىـدۇ  ئۈچىنچى يىلى ھىجرىيىنىڭ
 ياخشى كـۆرگهن سـهۋەبتىن ئـالالھ        پهۋقۇلئاددەئهرەبلهر ھاراقنى   .  ھارام قىلىندى  يشۇنداقال مۇشۇ يىلى ھاراق قهتئى    

ئهگهر بىراقال ھارام قىلغان بولـسا، ئۇالرغـا ھـاراقنى          .  ھالدا ھارام قىلدى   تهدرىجىيي،   بىراقال ھارام قىلما   ئۇنىتائاال  
 ھالـدا، كىـشىلهر قوبـۇل قىالاليـدىغان         تهدرىجىـي  ئـۇنى شـۇنىڭ ئۈچـۈن     . تاشالش ناھايىتى ئېغىـر كهلـگهن بـوالتتى       

ه بىـر ئىـشقا مۇناسـىۋەتلىك    چۈنكى بىر يامان ئىـشنىڭ ھـارام ئىكهنلىكـى يهن   . شهكىلدە ئاستا ـ ئاستا ھارام قىلدى 
ئۇنىـڭ كىـشىلهر قهلبىـدە تهسـىرى كۈچلـۈك بولـۇپ،       . بولسا، ئۇنىڭ قهبىه ئىكهنلىكى ۋە زىيىنـى ئېنىـق كۆرۈلىـدۇ     

بــۇ ســهۋەبتىن شــهرىئهت ئهھكاملىرىنىــڭ كــۆپ قىــسمى بىــرەر ھادىــسىگه  .  كىــشىلهر ئاســان قوبــۇل قىلىــدۇئــۇنى
ئــى «: ارام قىلىــشتا جانــابى ئــالالھ دەســلهپ بــۇ ئــايهتنى چۈشــۈردى ھــتهدرىجىــيھــاراقنى . ئاالقىــدار بولــۇپ كهلــدى

ئـۇ ئىككىـسىدە زور گۇنـاھ بـار ۋە     ( توغرۇلۇق سـورايدۇ، ئۇالرغـا سـهن    سهندىن كىشىلهر ھاراق ۋە قىمار ! مۇھهممهد
ن دېگهنـدى »  دېگىـن )چوڭراقتـۇر نىڭ گۇنـاھى پايدىـسىدىن   كىشىلهرگه ئاز ـ تـوال مهنپهئهتمـۇ بـار، ئـۇ ئىككىـسى      

 كىشىلهر ئۇنىڭدىن ھاسـىل     قىمارنىڭ پايدىسى، . ھهتلهندۈرىدۇ ئۇ بهدەننى ئازراق را    ھاراقنىڭ پايدىسى، . ىبارەتتۇرئ
 ھــارام قىلىنمىغــانلىقى ئۈچــۈن،  ئــايهت بىــلهن ھــاراق تېخــى قهتئىــي تــۈردە بــۇ. بولغــان پايــدىنى ســهدىقه قىالتتــى 

ئــاننى ئارىالشــتۇرۇپ، خاتــا ئوقۇغــانلىقى ئۈچــۈن،  مۇســۇلمانالرنىڭ بهزىــسى ھــاراق ئىچىــپ، ئهقلــى بۇلغىنىــپ، قۇر 
 مهسـت ئـى مـۆمىنلهر،     «:  كىشىنىڭ نامازغا كېلىشىنى ھارام قىلىپ بۇ ئـايهتنى چۈشـۈردى          تئىككىنچى قېتىمدا مهس  

ــۆزۈڭالر ھــالهتته ــــ  ــان ســۆزلهرنى بىلمهســتى ئ ــا يېقىنالشــماڭالر  ئېيتق ــى» ن نامازغ ــاراق ئىچىــپ  يهن  ئهقلىڭــالر ھ
ــيىن،  ــدىن كې ــپ،  كهتكهن ــاكى ھوشــۇڭالرغا كېلى ــۆزۈڭالر ت ــا  چۈشــهنگۈدەكنى  دېــگهن ســۆز ئ  بولمىغــۇچه نامازغ

  .يېقىنالشماڭالر دېگهن بولىدۇ
ھهتتا ھهزرىتى ھهمـزە    .  مۇسۇلمانالردىن بهزىسىگه زۇلۇم ۋە ئازار يېتىپ قالغانلىقى كۆرۈلدى         ھاراق ئىچىش بىلهن  

. قىلىنىـدۇ بۇخارىدا رىـۋايهت    رۈپ قويغـانلىقى سـهھىهۇل    ىنى ئۆلتـۈ   ھالهتته ھهزرىتـى ئهلىنىـڭ ئىككـى تۆگىـس         تمهس
 ســۈرەتته ھــارام ي بولغانــدىن كېــيىن، ئــالالھ تائــاال ھــاراقنى قهتئىــمهلــۇمھاراقنىــڭ زىيىنــى مۇســۇلمانالرغا ئوچــۇق 

ھاراق، قىمـار، ئىبـادەت قىلىـش ۋە قۇربـانلىق قىلىـش ئۈچـۈن تىكلهنـگهن تاشـالر، بىـر ئىـشنى قىلمـاقچى                  «: قىلىپ
ۇنىـڭ ياخـشى يـاكى يامـانلىقىنى ئـايرىش ئۈچـۈن قويۇلغـان ئـوقالر نىجىـس نهرسـىلهر بولـۇپ، شـهيتاننىڭ                        بولسا ئ 
بـۇ  . دېـگهن ئـايهتنى نازىـل قىلـدى       » نىجـات تاپااليـسىلهر   ئۇالردىن يىراق قېچىڭالر، شـۇنداق قىلـساڭالر        . ئىشىدۇر

دەپ، ھهممىسى جان ـ دىلـى بىـلهن    » ىدۇقبىز ھاراقنى   تاشل«ئايهت نازىل بولغاندىن كېيىن مۇسۇلمانالر بىردەك 
دىكى مۇسـۇلمانالرمۇ بـۇنى قوبـۇل قىلىـپ، ھـاراق ئىچىـشتىن ۋە باشـقا گۇنـاھالردىن               ىمىزبۇ زامـان  . قوبۇل قىلىشتى 

 دەپ چىن كۆڭلىدىن ئېتىقاد قىلىـپ،       ۋەھىيبۇ قۇرئان كهرىمنى ئالالھ تهرەپتىن نازىل بولغان        . قايتىشلىرى الزىم 
 چـاپالش،  بوھتـان ق، زىنـاخورلۇق، باشـقىالرغا   ىلىرمار، خىيانهت، جازانىخورلۇق، ئوغان ھاراق، قى  قۇرئان كهرىم توسق  
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قۇرئان كهرىمنى ئالالھ تهرەپتىن نازىـل بولغـان        . يالغان گۇۋاھلىق بېرىش قاتارلىق ھارام ئىشالرنى تاشلىشى الزىم       
قۇرئانغـا ئىمـان    . ى كېـرەك  بولۇشـ يىـراق   دەپ ئېتىقاد قىلىپ، ئۇنىـڭ ئهمـرىگه بويـسۇنۇپ، ئۇنىـڭ توسـقانلىرىدىن              

ىلىــق، رىلىــش، ئالــدامچىلىق، خىيــانهت، ئوغ  كهلتــۈرۈپ تــۇرۇپ ھــاراق ئىچىــش، جــازانه قىلىــش، يالغــانچىلىق ق      
 ھـارام   قهتئىـي  چاپالش، شاھادەتنى يوشۇرۇش، يالغان گۇۋاھلىق بېرىش قاتارلىقالرغا ئوخشاش          بوھتان،  زىناخورلۇق

دېـــگهن ســـۆزىدە » قۇرئـــان ئـــالالھ تهرەپـــتىن نازىـــل بولغـــان«اســـتىن قىلغـــانلىق قىلىنغـــان ئىـــشالرنى تهپتارتم
ئهپسۇسكى، ھازىرقى مۇسۇلمانالر قۇرئان كهرىم چهكلىگهن ئىـشالرنى قىلىـشتىن          . يالغانچىلىق قىلغانلىق بولىدۇ  

لىـش ئـانچه    بـۇ ئىـشالر مۇسـۇلمانالرنىڭ كۆپىنچىـسىگه ئـادەت بولـۇپ قالغـانلىقتىن، بـۇ ئىـشالرنى قى                  . ئۇيالمايدۇ
دۇنيـا ۋە ئاخىرەتنىـڭ     . مۇسـۇلمانالر چوڭقـۇر ئـويالپ كۆرۈشـلىرى الزىـم         .  بولـۇپ قالـدى    ھېسابالنمايدىغان ئهيىب
 ـ سائادىتىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئىلگىرىكى ۋە كېيىنكىلهرنىڭ ھېكايه ۋە خهۋەرلىرىنى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان     بهخت

بولىـدىغان دەرىجىـدىكى ھېكمهتنـى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان قۇرئـان              پۈتۈن ئۆلىما ۋە ھۆكۈماالرنىـڭ ئهقىللىـرى  الل          
ھــاراقنى چــاي ئورنىــدا ئىچمهســلىكى، جــازانىنى ســودا ئورنىــدا  .  الزىــمتىرىشىــشلىرىكهرىمنىــڭ يولىغــا كىرىــشكه 

ــم ــلىكى الزىـ ــۈننىتىگه    . كۆرمهسـ ــپ، پهيغهمبىرىمىزنىـــڭ سـ ــادەت قىلىـ ــۆزلىرىگه ئـ ــۋالىقنى ئـ ــتچىللىقنى، تهقـ راسـ
 كاپىرالرنىـڭ،   بـۇتپهرەس  ۋە خرىـستىئانالرنىڭ،     يهھـۇدىي  ۋە بىدئهت، خۇراپـاتلىقالرنى تاشالشـلىرى،        ئهگىشىشلىرى

  . الزىميايدۇرۇشلىرى ئادەتلىرىنى تاشالپ، ئىسالمنىڭ ياخشى ئادەتلىرىنى قانات دەھرىيلهرنىڭدىنسىز 

   ۋەقهلهريۈز بهرگهن تۆتىنچى يىلى ھىجرىيىنىڭ

 مۇسـۇلمانالر بىـلهن   ىنـى قهۋم تهلهه ۋە سهلهمه ئىسىملىك ئىككى كىـشىنىڭ ئـۆز          بهنى ئهسهد قهبىلىسىدىن بولغان   
شــۇنىڭ بىــلهن . ئۇرۇشۇشــقا دااللهت قىلىــپ، ھهرىــكهت قىلىۋاتقــانلىق خهۋىــرى پهيغهمبىرىمىــزگه يېتىــپ كهلــدى  

قىلىـپ،   قومانـدان  سـهلهمهنى پهيغهمبىرىمىز يۈز ئهللىـك كىـشىلىك بىـر ھهربىـي قوشـۇن ھـازىرالپ، ھهزرىتـى ئهبـۇ             
بـۇ قوشـۇن مـۇھهررەم ئېيىنىـڭ بېـشىدا بهنـى ئهسـهد قهبىلىـسى تهرەپـكه يـول               . دۈشمهنگه قارشى ئۇرۇشـقا ئهۋەتتـى     

 دېـگهن جىلغىنىـڭ قېـشىدىكى بهنـى ئهسـهد تاغلىرىـدىن بولغـان           فهيـد ئۇالر مهدىنىنىڭ شهرق تهرىپىدىكى     . ئالدى
دۈشــمهنلهر ئىـــسالم  . رغــا ھۇجــۇم قىلــدى   قــۇتنى دېــگهن تاغنىــڭ يېنىــدا دۈشــمهنلهر بىــلهن ئۇچرىــشىپ، ئۇال       

ئىـسالم ئهسـكهرلىرى بـۇ ئۇرۇشـتا نۇرغـۇن تـۆگه ۋە قـويالرنى غهنىـمهت                . ئهسكهرلىرىنى كـۆرۈپ قېچىـپ كېتىـشتى      
  .ئېلىپ قايتتى

   ئۆلتۈرۈلۈشىخالىدنىڭ ئىبنى سۇفيان

الىـد دېـگهن كىـشىنىڭ       ئىبنـى خ   سـۇفيان  قهبىلىـسىدىن بولغـان      ھۇزەيـل شۇ يىلى مۇھهررەم ئېيىدا پهيغهمبىرىمىـز       
 چاقىرىـپ،   ئونهيـسنى مۇسۇلمانالر بىـلهن ئۇرۇشـۇش ئۈچـۈن ئهسـكهر توپالۋاتقـانلىقىنى ئـاڭالپ، ئابـدۇلالھ ئىبنـى                  

لىـسىز ئۆلتـۈرۈش    يئابـدۇلالھ يىـراق بىـر جايغـا بېرىـپ بىـر كىـشىنى ھى              .  ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن ئهۋەتتى   نىسۇفيان ئۇنى
نىڭ يېنىغــا ســۇفيانئــۇ . بولــسا يالغــان سۆزلهشــكه رۇخــسهت ئالــدى ئاســان بولمىغــانلىقتىن، يالغــان ســۆز كېــرەك  
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ــسىدىن دەپ تونۇشــتۇردى ۋە    ــى خــۇزائه قهبىلى ــۆزىنى بهن ــدا ئ ــۇرۇش قىلىــش ئۈچــۈن   «: بارغان ــلهن ئ مــۇھهممهد بى
 ئابــدۇلالھنىڭ بــۇ ســۆزىگه ســۇفيان. دېــدى»  ئــاڭالپ، ســاڭا يــاردەم قىلىــش ئۈچــۈن كهلــدىمھازىرالنغــانلىقىڭنى

 بولۇپ، ئۆزىنىڭ پهيغهمبىرىمىز بىلهن ئۇرۇش قىلىشقا ئهسكهر تهييارالۋاتقانلىقىنى ئوچـۇق بايـان             الخۇشناھايىتى  
 ئـۇنى  ئۇخالپ ياتقانـدا،     سۇفيانئابدۇلالھ  . قىلدى ۋە ئابدۇلالھنى مېهمان قىلىش ئۈچۈن چېدىرىغا باشالپ كىردى        

ئابـدۇلالھ بـۇ سـهپىرىدە    . مىـدى قـوغالپ كهل نىڭ ئارقىسىدىن ھېچكىم    ئابدۇلالھ. ئۆلتۈرۈپ مهدىنىگه راۋان بولدى   
  .  كۈن يول ماڭدى18

ــارىخچىالردىن   ــهۇر ت ــدۇلمۆمىنمهش ــى ئاب ــدۇ خهلهپ ئىبن ــداق دەي ــدۇلالھ :  مۇن ــۇفيانئاب ــسىپ،  س ــشىنى كې نىڭ بې
مانـا بـۇ ھاسـا      «: پهيغهمبىرىمىـز ئابـدۇلالھقا بىـر ھاسـا بېرىـپ         . پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كهلـگهن ئىـدى      

بـۇ ھاسـىنى    «ئابدۇلالھ ۋاپات بولۇشـتىن بـۇرۇن       . دېدى» ت كۈنى سهن بىلهن مېنىڭ ئارىمىزدىكى بىر بهلگه       قىيامه
  .دەپ ۋەسىيهت قىلغان»  قويۇڭالرىغا ئېلىپ، مهن بىلهن بىرگه ئارىسكېپىنىمنىڭ

   ۋەقهسىئرەجى

ــدىغا ئهز   ــدا پهيغهمبىرىمىزنىــڭ ئال ر نهچــچه كىــشى كېلىــپ،  ل ۋە قــارە قهبىلىلىرىــدىن بىــ ەشــۇ يىلــى ســهپهر ئېيى
ئۆزلىرىنىڭ مۇسۇلمان بولغانلىقلىرىنى بىلدۈرۈپ، ئۆزلىرىگه  شهرىئهت ئهھكـاملىرىنى ئـۆگىتىش ئۈچـۈن، سـاھابه               

  . له ئىدىيئۇالرنىڭ بۇ ئىشى بىر ھى. كىرامالردىن بىرنهچچه كىشىنى ئهۋەتىشنى تهلهپ قىلدى
 ئىبنـى   سـۇفيان ۋېتىـپ كهلـگهن     ۈ ئۆلتۈر نهيسئۇلالھ ئىبنى   ئۇالرنى ئابدۇ . ئىدىئهسلىدە ئۇالر مۇسۇلمان بولمىغان     

ى ۆزلىرىگه ئىـشىنىپ، ئۇالرنىـڭ تهلىپـ      پهيغهمبىرىمىـز ئۇالرنىـڭ سـ     . هن ئىدى  ئهۋەتك ھۇزەيل بهنى   ىقهۋم الىدنىڭخ
 دېـگهن بىـر يهرگه    ئرەجىـ ئـۇالر   .  ئىبنى سابىتنى باش قىلىپ، ئـون كىـشىنى ئۇالرغـا قوشـۇپ قويـدى              يمئۇسهبويىچه  
 قهبىلىلىرىـدىن  ھۇزەيـل  خىيانهت قىلىپ، ساھابىلهرگهدە ئۆزلىرىگه شهرىئهتنى ئۆگىتىش ئۈچۈن كهلگهن    كهلگهن

 قهبىلىـسى بـۇنى ئـاڭالپ دەرھـال         لهھيـان بهنـى   .  ئۇالرنىڭ كهلگهنلىكىنى خهۋەر قىلـدى     ئهرەبلىرىگه لهھيانبهنى  
اھابه كىرامالر ئىشنىڭ تـېگىگه يېتىـپ،   س. ئىككى يۈزگه يېقىن كىشىنى ھازىرالپ، ئۇالر بىلهن ئۇرۇشۇشقا كهلدى     

 قهبىلىسىدىن كهلـگهن كىـشىلهر ئـۇالر تاغـدىن چۈشـۈپ،            لهھيانبهنى  . دەرھال ئۆزلىرىنى بىر تاغ ئۈستىگه ئالدى     
 شــۇنىڭ بىــلهن ئۇالرنىــڭ بــۇ. دەرھــال تهســلىم بولــسا، ئــۇالرنى ئۆلتــۈرمهي ســاالمهت قويۇۋېتىــدىغانلىقىنى ئېيتتــى 

تاغـدىن چۈشـكهن    ) دەسـهنه  ۋە زەيد ئىبنـى      ئهدى ئىبنى   خۇبهيب(ردىن ئىككى كىشى    نالسۆزىگه ئاساسهن مۇسۇلما  
 ئۇالرغا تهسـلىم بولۇشـنى      ساھابىلهربۇ ئىككىسىدىن باشقا    . ئۇالر سۆزلىرىدە تۇرماي، ئۇالرنى شېهىد قىلدى     . ئىدى

ىــشتىن هىد قىلىن شــېنىــڭئهدى ئىبنــى خۇبهيــب.  بىلىــپ، ئــاخىرىغىچه ئېلىــشىپ شــېهىد بولــدىنومــۇس ئــۆزلىرىگه
  :  شېئىرنى ئوقۇغانلىقى رىۋايهت قىلىنىدۇمۇنۇ ۋە ئوقۇۋالغانلىقى، ئىككى رەكئهت ناماز بۇرۇن

  پهقهت ئىمان بىلهن كهتسهمال بولدى يوقكى پهرۋايىم، 
  سام ئوڭ تهرەپتىن ياكى سول ياندىن، يىقىلشېهىد بولۇپ 

  ،، شهكسىزخاھلىسائالالھنىڭ يولىدا ئۆلدۈم، ئهگهر ئۇ 
  .  رىزۋاندىنباغۇئورۇن ئالغاي بۇ قىينالغان ۋۇجۇدۇم 
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   ۋەقهسىئۇنهمه بىئرى

 دەپ مهشــهۇر بولغــان ئــامىر ئىبنــى مالىــك ئهســنهمۇالئىبۇلشــۇ يىلــى ســهپهر ئېيىــدا بهنــى ئامىرنىــڭ كاتتىلىرىــدىن  
سالمنى قوبــۇل  ئىــسالمغا دەۋەت قىلغانــدا، ئــۇ ئىــئــۇنىپهيغهمبىرىمىــز . پهيغهمبىرىمىزنىــڭ يېنىغــا كهلــگهن ئىــدى
. سهن دەۋەت قىلغـان ئىـش بهك ياخـشى ئىـش          ! ئى مۇھهممهد  «:بهلكى. قىلمىغان بولسىمۇ، تامامهن رەت قىلمىدى    

 بولــسۇن، دەۋەتــتهســهن مهن بىــلهن بىــرگه نهجــدى ئهھلىــگه بىرقــانچه كىــشى ئهۋەتكىــن، ئــۇالر ئــۇ يهردە دىنىــي  
: پهيغهمبىرىمىـز ئۇنىڭغـا   . دەپ جـاۋاب بهردى   » هننهجدى ئهھلى بـۇ دىننـى قوبـۇل قىلىـشى مـۇمكىن دەپ ئـوياليم              

ئهگهر سـهن   «: ئـامىر پهيغهمبىرىمىـزگه   . دېـدى »  قـورقىمهن  ڭ ئۇالرغا زىيانكهشلىك قىلىـشىدىن    نهجدى ئهھلىنى «
بۇ سهۋەبتىن پهيغهمبىرىمىز ئۇنىڭغـا     . دېدى» ، مهن ئۇالرنى ھىمايهمگه ئالىمهن    ئهنسىرىسهڭئۇالرنى ئهۋەتىشتىن   

ئۇالر ساھابه كىـرامالر ئىچىـدە      . همرى باشلىق ساھابه كىرامالردىن يهتمىش كىشىنى قوشۇپ ئهۋەتتى       مۇنزىر ئىبنى ئ  
» )قـارىالر (ء  قـۇررا « ئۈچـۈن، ئـۇالر      ئوقۇغانلىقلىرىكۆزگه كۆرۈنگهن كىشىلهردىن بولۇپ، قۇرئان كهرىمنى كۆپ        

  . دېيىلهتتى
 دېـگهن   نهمهئـۇ  بىئرىىلهن بهنى سهلىم ئارىسىدىكى     ئۇالر مهدىنه مۇنهۋۋەرەنىڭ شهرقىي جهنۇبىدىكى بهنى ئامىر ب       

 ئىـسىملىك بىـر كىـشىدىن بهنـى ئامىرنىـڭ كاتتىـسى ئـامىر               مىلهـان  ئىبنى   جهرەميهرگه كهلگهندە، ئارىلىرىدىكى    
ئۇ ئادەم بۇ خهتكه قاراپمۇ قويماي، خهتنـى ئېلىـپ كهلـگهن ھهرەم ئىبنـى           .  بىر پارچه خهت ئهۋەتتى    تۈپهيلگهئىبنى  

 بىـلهن ئـۇرۇش قىلىـش ئۈچـۈن،         سـاھابىلهر شۇنىڭ بىـلهن ئـۇ مهزكـۇر        .  شېهىد قىلدى  ئۇنىۇلۇم قىلىپ،    ز مىلهامغا
ــ  ھىمايىــسىدە نهنىڭئهســمۇالئىبۇل ســاھابىلهر بهنــى ئــامىر خهلقىنــى ئۇرۇشــقا چاقىرغــان بولــسىمۇ، مهزكــۇر   ىقهۋم

 بهنـى سـهلىم قهبىلىلىرىـدىن       تۈپهيـل شـۇنىڭ بىـلهن ئـامىر ئىبنـى         . مىدىئۇنىبولغانلىقى ئۈچۈن، ئۇرۇش قىلىشقا     
 قوبـۇل   تهلىپىنـى  تۈپهيلنىـڭ ئـۇالر ئـامىر ئىبنـى       .  دېگهن يهرلهردىن ياردەم سـورىدى     ئۇسهييه،  زەكۋان،  رەئلبولغان  

 پهقهت ســاھابىلهردىن. قىلىــپ، ئۇنىــڭ بىــلهن بىــرگه كېلىــپ، ســاھابه كىرامالرنىــڭ ھهممىــسىنى شــېهىد قىلــدى   
 بـاتۇرلۇق بىـلهن ئېلىـشقان بولـسىمۇ، سـان          باشقىالر. ساق قالدى )  ئۇمهييه زەيد بىلهن ئهمىر ئىبنى   (ئىككى كىشى   

شــېهىد قىلىنغــان كىــشىلهرنىڭ ئىچىــدە ھىجــرەت  . جهھهتــته ئىنتــايىن ئــاز بولغــانلىقى ئۈچــۈن، ئامالــسىز قالــدى  
قهسـىنىڭ   ۋە ئرەجىـ مهزكـۇر ۋەقه بىـلهن      . سهپىرىدە پهيغهمبىرىمىزگه ھهمرا بولغان ئامىر ئىبنى پـۇھهيرە بـار ئىـدى           

 كىرامالرنــىاھابه  بــۇ خهۋەر پهيغهمبىرىمىــز ۋە ســ،خهۋىــرى مهدىــنه مــۇنهۋۋەرەگه بىــرال ۋاقىتتــا يېتىــپ كهلگهچــكه 
 قارشـى بىـر     مۇشـرىكالرغا پهيغهمبىرىمىزنىڭ مهزكۇر ساھابه كىرامالرغا خائىنلىق قىلغان       .  قايغۇغا سالدى  چوڭقۇر

ــايغىچه نامــاز بامــداتنىڭ ئىككىنچــى   ــا قىلغــانلىقى بهد كېــيىن كۇســىدىنرۇ رەكئىتىنىــڭئ  داســهھىهۇلبۇخارى دۇئ
بۇ ھادىسىدە ساالمهت قالغان ئهمر ئىبنـى ئـۇمهييه مهدىـنىگه كېلىـپ، پهيغهمبىرىمىـزگه ۋەقهنـى                 . رىۋايهت قىلىنىدۇ 

مهزكـۇر ۋەقه بهنـى نهزىـر ئۇرۇشـىغا         . بايان قىلغاندا، ئهمرىنىـڭ خاتـا قىلغـانلىقىنى بىلىـپ، تولىمـۇ ئهپـسۇسالندى             
  .هۋەب بولدىس

  بهنى نهزىر ئۇرۇشى
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 يېنىغـا   يهھۇدىيلىرىنىڭشۇ يىلى رەبىئۇلئهۋۋەل ئېيىنىڭ بېشىدا پهيغهمبىرىمىز مهدىنىگه يېقىن بولغان بهنى نهزىر            
. ئهمـــر ئىبنـــى ئـــۇمهييه ئۆلتـــۈرگهن ئىككـــى كىـــشىنىڭ قېنىنـــى تـــۆلهپ بېرىـــشنى تهلهپ قىلىـــپ بارغـــان ئىـــدى 

ه كىرامالردىن ھهزرىتى ئهبۇ بهكرى سىددىق، ھهزرىتى ئـۆمهر، ھهزرىتـى ئهلـى ۋە              پهيغهمبىرىمىز بىلهن بىرگه ساھاب   
 بىلهن كۆرۈشـۈپ، كېلىـشتىكى مهقـسىتىنى ئېيتقانـدا،          يهھۇدىيالرپهيغهمبىرىمىز  .  بار ئىدى  رنهچچه كىشى باشقا بى 

ــڭ        ــسىمۇ، ئۇالرنى ــان بول ــدە بولغ ــق مۇئامىلى ــدۈرۈپ، چىرايلى ــدىغانلىقىنى بىل ــۆلهپ بېرى ــۇالر ت ــى پهقهت  ئ ــۇ گېپ ب
ئۇالرنىـڭ ئىچىـدىن بىـر كىـشى       . ئهمما ئۇالرنىڭ ئىچىدە يامان غهرەزلىرى بار ئىـدى       . ئېغىزلىرىنىڭ ئۇچىدىال ئىدى  

بىـزگه بۇنىڭـدىن ئـارتۇق پۇرسـهت كهلمهيـدۇ، بىـرەيلهن ئۆگزىـدىن مۇھهممهدنىـڭ بېـشىغا بـۇ تاشـنى                       «:ئۆز ئارا 
 ھهججـاج  ۋە بۇ ئىش ئۈچۈن ئهمـر ئىبنـى   كۇسۇلدىدىدەپ » اليلىتاشلىسۇن ـ دە، بىز ئۇنىڭدىن قۇتۇلۇپ راھهت ئا 

چـۈنكى پهيغهمبىرىمىـز ئۇالرنىـڭ      . لېكىن ئۇالرنىڭ بۇ پىالنى بىكارغـا كهتتـى       . ئىسىملىك بىر كىشىنى بهلگىلىدى   
بـۇ سـهۋەبتىن دەرھـال قوزغىلىـپ، مهدىـنىگه قـاراپ            . ھهرىكهتلىرىدىن ئۇالرنىڭ مهقسىتىنى سـېزىپ بولغـان ئىـدى        

بـۇ  . هن ئىـدى   بىلهن كېلىـشىم تـۈزگ     يهھۇدىيالرپهيغهمبىرىمىز مهدىنىگه ھىجرەت قىلىپ كهلگهندە      . ا چىقتى يولغ
ھهر ئىككـى تهرەپ بىـر ـ بىـرىگه     .  تـۇرۇش تىـنچ  مۇسۇلمانالر بىـلهن ئۇرۇشـماي   يهھۇدىيالر كېلىشىمنىڭ مهزمۇنى،

  سۇيىقهسـتى مبىرىمىـزگه قىلغـان مهزكـۇر        پهيغه يهھۇدىيالرنىـڭ . قارشى ھهرىكهتـته بولماسـلىقتىن ئىبـارەت ئىـدى        
  .كېلىشىمنى بۇزغانلىق ھېسابلىناتتى

رتلىرىـدىن ھهيـدەپ چىقىـرىش قارارىغـا        ىپ، ئۇالرنى يۇ  يدىغانلىقىنى بىل پهيغهمبىرىمىز ئۇالردىن ياخشىلىق كهلمه   
دەپ، » ۇن ئـون كـۈن ئىچىـدە مهدىـنه زېمىنىـدىن چىقىـپ كهتـس              يهھۇدىيلىرىبهنى نهزىر   «شۇنىڭ بىلهن   . كهلدى

 دەسلهپته مهدىنىنى تاشالپ كېتىشكه قوشۇلغان بولسىمۇ، كېـيىن         يهھۇدىيالر.  ئهۋەتتى مهسلهمهنىمۇھهممهد ئىبنى   
دېــــگهن ســــۆزلىرىگه ئىــــشىنىپ، » م بېرىمىــــزبىــــز ســــىلهرگه يــــاردە «:مهدىنىــــدىكى مۇناپىقالرنىــــڭ ئۇالرغــــا

قولۇڭــدىن كهلــسه   «:هيدىــسىگه ئۇرۇشــۇپ ىگه بويــسۇنمايدىغانلىقىنى بىلــدۈرۈپ، م پهيغهمبىرىمىزنىــڭ ئهمــر 
بــۇ ســهۋەبتىن پهيغهمبىرىمىــز دەرھــال . دېــدى» خــالىغىنىڭنى قىــل، بىــز يــۇرتىمىزنى تاشــالپ چىقىــپ كهتمهيمىــز 

بـايراقنى  . مهدىنىدە ئابدۇلالھ ئىبنـى ئـۇممى مهكتـۇمنى قويـۇپ قويـدى       . ئهسكهر توپالپ، ئۇالر تهرەپكه راۋان بولدى     
ــۇزدى  ــگه تۇتقـ ــى ئهلىـ ــۆرگهن  . ھهزرىتـ ــانلىقىنى كـ ــۇلمانالرنىڭ كېلىۋاتقـ ــۇدىيالرمۇسـ ــسى يهھـ ــۇپ، ھهممىـ  قورقـ

پهيغهمبىرىمىـز ئـۇالرنى قورقۇتـۇش      . مۇسۇلمانالر ئـۇالرنى ئـالته كـۈن قورشـاپ تـۇردى          . ۋېلىشتىىقورغانلىرىغا كىر 
 ئۇرۇشـقىدەك ن   مۇسـۇلمانالر بىـله    يهھـۇدىيالردا . بـۇيرۇدى ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ خورما دەرەخلىرىنى كېسىپ تاشالشـقا        

 ۋەدىلىرىدە تۇرمىغـانلىقى ئۈچـۈن،   ھهمراھلىرىە ئۇنىڭ ھهمدە ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبهي ۋ. كۈچ ـ قۇۋۋەت يوق ئىدى 
شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇالر      . ىنـى ئوتتۇرىغـا قويـدى     مىز بىلهن كېلىشىم ئىمزاالش تهلىپ    ئۇالر ئامالسىز قېلىپ، پهيغهمبىرى   

 نهرســه ـ    كۆتۈرەلىگــۈدەك قويــۇپ، تــۆگىلىرى كېرەكلىرىنــىرســه ـ    يهر ـ زېمىــن ۋە ئۇنىڭــدىن باشــقا ئېغىــر نه    
 كـۆپ قىـسمى شـام       ئۇالرنىـڭ .  ئېلىپ، مهدىنىدىن چىقىپ كېتىش شهرتى بىلهن كېلىشىم ئىمزاالندى        كېرەكلىرىنى

 ھـۈيهي  كېلىـپ تـۇرۇپ قالغانالرنىـڭ ئىچىـدە          خهيـبهرگه .  كېلىپ تۇرۇپ قالدى   خهيبهرگه بهزىسى   ه كهتتى، تهرەپك
بهنـــى نهزىـــر .  چـــوڭالر بـــار ئىـــدى قاتـــارلىقرەبـــى، كهنـــانه ئىبنـــى ئهبىلههقىـــقهخـــتهب، ســـاالم ئىبنـــى ئىبنـــى ئ

ــدىن ــساليهھۇدىيلىرى ــشى پهقهت   ئى ــۇل قىلغــان كى ــايىنمنى قوب ــۇمهير ب ــى ئ ــى    ئىبن ــۇ ســهئد ئىبن ــرى ئهب ، يهنه بى
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دىن ئېلىنغـان غهنىمهتـلهر      يهرلىـرى ۋە ئـۇالر     يهھۇدىيلىرىنىـڭ بهنـى نهزىـر     .  ئىبارەت ئىككىـال كىـشىدۇر     ۋەھبىدىن
ــلهر ئۇرۇشــۇپ ئېلىنغــان غهنىــمهت بولماســتىن، بهلكــى    . ئهســكهرلهرگه تهقــسىم قىلىنمىــدى  چــۈنكى بــۇ غهنىمهت

بۇنــداق ئۇرۇشــسىز ئېلىنغــان غهنىمهتــلهر ئهســكهرلهرگه  . ئۇرۇشــسىز، ئاســانال قولغــا كهلــگهن غهنىمهتــلهر ئىــدى 
شـۇ  .  بېرىلهتتـى يېـسىرلهرگه ، يېـتىم ـ     ـ مىـسكىن   پېقىـر ى ۋە تهقـسىم قىلىنمـاي، ئـۇرۇش ئىـشلىرىغا ئىـشلىتىلهتت     

 ئايرىلىپ، مال ـ مۈلكىنى تاشالپ، پېقىـر   ۋاقلىرىدىنـ سهۋەبتىن پهيغهمبىرىمىز بۇ غهنىمهتلهرنى يۇرتلىرى ۋە ئۆي  
 پېقىــر دەپ  ئهنــسارالردىن بهك كىــشىلهرگه تارقىتىــپ بهردى ھهمــدەھــالهتته مهدىــنىگه ھىجــرەت قىلىــپ كهلــگهن

  . مهزكۇر ئۇرۇش ھهققىدە جانابى ئالالھ ھهشىر سۈرىسىنى نازىل قىلدى.  بېرىلدىارالغان ئىككى كىشىگىالق
ئهممــا ئىبنــى ھىــشام . دەپ بايــان قىلغــان ئىــدۇق»  ئــۈچىنچى يىلــى ھــارام قىلىنــدىھىجرىيىنىــڭھــاراق «يۇقىرىــدا 

ھارام قىلىنغـان    تۆتىنچى يىلىدا    رىيىنىڭھاراق ھىج  ىڭ ئىككىنچى قىسمىدا  دېگهن كىتابىن »  ئىبنى ھىشام  سىرەتى«
  .، بهنى نهزىر ئۇرۇشىدىن كېيىن بولغان دەپ يازىدۇبولۇپ

  كېيىنكى بهدىر ئۇرۇشى

ــۇ       ــدا، ئهب ــپ تۇرغان ــشقا ھازىرلىنى ــگه قايتى ــرىكالر مهككى ــشىپ مۇش ــۇد ئۇرۇشــى ئاخىرلى ــۇفيانئۇھ ــبهر س  پهيغهم
» !غـان مهزگىلـدە يهنه ئـۇرۇش قىلىمىـز، ھـازىر بولـۇڭالر            كېلهر يىلـى دەل بهدىـر ئۇرۇشـى  بول         «: ئهلهيهىسساالمغا

دەپ » بولىـدۇ، ھـازىر بولـۇپ تــۇرىمىز   «: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ھـېچ ئىككىلىنىــپ تۇرماسـتىن    . دېـگهن ئىـدى  
ــدى  ــاۋاب بهرگهن ئىـ ــاتتى  . جـ ــشىپ كېلىۋاتـ ــل يېقىنلىـ ــشقان مهزگىـ ــۇ ۋەدە قىلىـ ــۇ . ئهنه شـ ــۇفيانئهبـ ــتسـ   ۋاقىـ

چــۈنكى ئــۇ يىلــى مهككىــدە قــاتتىق .  ئىــش قىلىــشىنى بىلهلــمهي ھهيرانلىقتــا قېلىۋاتــاتتى نــېمهيېقىنالشقانــسېرى
ئۇرۇشــقا چىقمىــسا پۈتــۈن ئهرەب قهبىلىلىــرى ئارىــسىدا مۇشــرىكالرنىڭ يــۈز ـ     .  ئىــدىيــۈز بهرگهنقهھهتچىلىــك 

ور مهغلـۇبىيهت   مهنىـۋى جهھهتـته ز  هۋكىتى ئېـشىپ، مۇشـرىكالر ئۈچـۈن    قالماي، مۇسۇلمانالرنىڭ شـان ـ شـ   ئابرۇيى
.  مۇسۇلمانالرنىڭ ئۇرۇشقا چىقماسلىقى ئۈچۈن بىر ھىيله ئـويالپ چىقتـى          سۇفيانبۇ سهۋەبتىن ئهبۇ    . ھېسابلىناتتى

 پهيغهمـبهر   ئۇنى ئىبنى مهسئۇد ئىسىملىك بىر ئادەمگه نۇرغۇن پۇل بېرىپ،          نۇئهيم قهبىلىسىدىن بولغان    ئهشجهئۇ  
ئهسكهر بىلهن مهككىدىن چىققـانلىقىنى، مۇسـۇلمانالرنىڭ ئۇالرغـا تهڭ          نىڭ نۇرغۇن   سۇفيانئهلهيهىسساالمغا ئهبۇ   

 يىـراق بىـر يهردە      بهدىـردەك  يېقىن بىر يهردە يېڭىلگهن تـۇرۇپ،        ئۇھۇدتهككېلهلمهيدىغانلىقىنى، مۇسۇلمانالرنىڭ   
ــدىغانلىقىئاللىقاچــان  ــۇل يېڭىلى ــدە ســۆزلهپ، مۇس ــقا  ھهققى ــشتىنمانالرنى ئۇرۇش ــچىقى ــپ شقا گهپ ئۆگىت يېنى ى

نىڭ ئېيتقىنـى بـويىچه مۇسـۇلمانالرنىڭ     سـۇفيان  مهدىـنه مـۇنهۋۋەرەگه كېلىـپ، ئهبـۇ          نۇئهيم. مهدىنىگه يولغا سالدى  
ئالالھنىـڭ يـاردىمىگه    . ئارىسىغا پىتنه تارقاتقان بولسىمۇ، لېكىن مۇسۇلمانالر ئۇنىـڭ سـۆزىگه پىـسهنت قىلمىـدى             

. ئۇالردا ئهللىككه يېقىن ئـاتلىق قوشـۇن بـار ئىـدى          . تى بهش يۈز كىشى ھازىر بولۇپ ئۇرۇشقا چىق       بىرمىڭتايىنىپ  
 مىـجهنه  ئىككى مىڭغـا يـېقىن پىيـادە ئهسـكهر ۋە ئهللىكـكه يـېقىن ئـاتلىق ئهسـكهر ھـازىرالپ                      سۇفيانئهمما ئهبۇ   

ــكهرلهرگه    ــدە، ئهس ــا كهلگهن ــگهن بازارغ ــى      «: دې ــك يىل ــر قهھهتچىلى ــاتتىق ئېغى ــۈن ق ــكهرلهر ئۈچ ــل ئهس ــۇ يى » ب
ئـۇالر مهككىـگه قايتىـپ كهلگهنـدە مهكـكه ئهھلـى ئـۇالرنى              . نى كۆرسىتىپ ئارقىسىغا يانـدى    دېگهندەك سهۋەبلهر 

ئىـسالم ئهسـكهرلىرى    . دەپ ئهيىبلهشـتى  »  ئهسـكهرلهر  تالقـانچى بۇالر تالقان يېيىش ئۈچۈن چىققان، بۇالر بولـسا         «
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انغا تاقاشـقان ھالـدا     ئـۇالر بـۇ مهنىـۋى غهلىبىـدىن باشـلىرى ئاسـم           . بهدىردە سـهككىز كـۈن تـۇرۇپ قايتىـپ كهتتـى          
نىڭ ۋەدىـسىدە   سـۇفيان  ئهبـۇ    رەۋاھهلهربۇ ئۇرۇشتا ھهسـسان ئىبنـى سـابىت ۋە ئابـدۇلالھ ئىبنـى              . مهدىنىگه قايتىشتى 

كــۆپ ســاندىكى .  ۋەقه شــهئبان ئېيىــدا يــۈز بهرگهن بــۇ.  ئىــدىئوقۇغــانتۇرمىغــانلىقىنى مهســخىرە قىلىــپ شــېئىر  
 ئۇبهينىـڭ نهۋۋەردە ئـۆز ئورنىغـا ئابـدۇلالھ ئىبنـى          ىسـساالم مهدىـنه مـۇ     هيغهمـبهر ئهلهيه  پتارىخچىالرنىڭ قارىـشىچه    

 بـۇ ئۇرۇشـتا مهدىـنه مـۇنهۋۋەردە پهيغهمـبهر      ئهيـسهر ئهممـا ئىبنـى   . ئوغلى ئابدۇلالھنى نائىب قىلىـپ قويغـان ئىـدى     
  .لغانلىقىنى زىكىر قىلىدۇ قالدۇرۇرەۋاھهنىڭئهلهيهىسساالمنىڭ ئورنىغا ئابدۇلالھ ئىبنى 

مه ئهبـۇ سـهله   . اھابه كىرامالردىن ئهبۇ سهلهمه ۋاپـات بولـۇپ، ئۇنىـڭ ئايـالى ئـۇممى سـهلهمه تـۇل قالـدى                   شۇ يىلى س  
شـۇنداقال  . ردىن ئىـدى  ن مۇسۇلمان بولغان سـاھابىله    مىلداش تۇغقىنى بولۇپ، بۇرۇ   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئې  

 ئهلهيهىسساالم ئۇنىـڭ  ئىـگه ـ چاقىـسىز     پهيغهمبهر. ھهبهشىستانغا ھهممىدىن بۇرۇن ھىجرەت قىلغانالردىن ئىدى
پهيغهمـبهر  . قالغان ئايالىنى بىرەر پاالكهتكه ئۇچراپ، خاپىلىققا دۇچ كېلىـپ قالمىـسۇن دەپ ئـۆز نىكاھىغـا ئالـدى                

 ـ  ىقهۋمـ پ كېتىـپ، ئىگه ـ چاقىسىز قالغـان ۋە    ئايالالرنىڭ كۆپ قىسمى ئېرى ئۆلۈئهلهيهىسساالم نىكاھىغا ئالغان
 تهرىپىدىن پىتنىگه قېلىپ، بىرەر كېلىـشمهسلىككه ئـۇچراپ قالمىـسۇن دەپ ئهندىـشه قىلىنىـدىغان                قېرىنداشلىرى
  . ئايالالر ئىدى

ھهزرىتـى ئوسـمان ئىبنـى      .  ئىبنى ئهلى شۇ يىلى تۇغۇلـدى      ھۈسهيىنپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ نهۋرىسى ھهزرىتى     
هر ئهلهيهىســـساالمنىڭ زەيـــد ئىبنـــى ســـابىتنى پهيغهمـــب.  ئـــوغلى ئابـــدۇلالھ شـــۇ يىلـــى ۋاپـــات بولـــدىنىـــڭئهففان

  . تىلىنى ئۆگىنىشكه بۇيرۇغان ۋاقتى مۇشۇ يىلى ئىدىيهھۇدىيالرنىڭ

   بهشىنچى يىلى يۈز بهرگهن ۋەقهلهرھىجرىيىنىڭ

شــىمالىغا  مهدىــنه مۇنهۋۋەرەنىــڭ ،ئهۋۋەل ئېيىــدا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغاھىجرىيىنىــڭ بهشــىنچى يىلــى رەبىئــۇل
ــ  ــقان ئـ ــۈجايالشـ ــى ون بهش كۈنلـ ــدىن    دەۋمهتۇلك يىراقلىقتىكـ ــشىلهرنىڭ يولـ ــدىكى كىـ ــگهن جايـ ــدەل دېـ جهنـ

خهۋىـرى   ۋاتقـانلىق ئۆتكهنلهرنى بوزەك قىلغانلىقى ھهمدە مهدىنىگه ھۇجۇم قىلىش ئۈچۈن ھهربىي ھـازىرلىق قىلى           
ار بولـۇپ، مىڭغـا   شۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالر بىلهن ئـۇرۇش قىلىـش ئۈچـۈن تهييـ           . يېتىپ كهلدى 

 دېـگهن   هرپهتهلغىپـارى ئ ئىبنـى    سـهبباغ مهدىنىدە  .  قاراپ ئاتالندى  دەۋمهتۇلجهندەلگهيېقىن ساھابه كىرامالر بىلهن     
 يېتىــپ بېرىــشتىن ئىلگىــرى دەۋمهتۇلجهنــدەلگهئىــسالم ئهســكهرلىرى . رنىغــا نائىــب قىلىــپ قويــدى ســاھابىنى ئو

جهنــدەل ئهھلىــگه ئاڭالنغانــدىن دەۋمهتۇلبــۇ خهۋەر . مهت ئالــدىئۇالرنىــڭ ئهتراپتىكــى مــال ـ چــارۋىلىرىنى غهنىــ   
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بــۇ يهردە بىــر قــانچه كــۈن  . كېــيىن ئــۇالر مۇســۇلمانالردىن قورقــۇپ قېچىــپ كېتىــشتى 

ئانـدىن كېـيىن غهنىـمهت     . نـى تاپالمىـدى   قا ئهسكهر ئهۋەتىپ، ئۇالرنى ئىزدىگهن بولـسىمۇ ھـېچ كىم         تۇرۇپ، ئهتراپ 
 پهزارەلىۋېتىـپ بهنـى     پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم يولـدا كې      . ن نهرسىلهرنى ئېلىـپ مهدىـنه مـۇنهۋۋەرەگه قـايتتى         ئالغا

 زېمىنـى ياشاشـقا مۇناسـىپ       ئۇيهينهنىـڭ .  بىلهن سـۈلهى قىلـدى     ھىسنىلپهزارى ئىبنى   ئۇيهينهقهبىلىسىنىڭ باشلىقى   
وتتـۇز ئـالته كىلـومېتىر يىراقلىقتىكـى بىـر جـاينى            بولمىغانلىقتىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم ئۇالرغـا مهدىنىـدىن ئ        

  . كۆرسىتىپ بهردى
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   ئۇرۇشىمۇستهلهقبهنى 

ىراقلىقتـا ياشـايدىغان بهنـى      كۈنلـۈك ي  پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمغا مهدىـنه مۇنهۋۋەرەنىـڭ شـىمالىدىكى ئـون بهش             
ن ھهربىـي   ۇرۇش قىلىـش ئۈچـۈ     مۇسۇلمانالر بىـلهن ئـ     زىرارنىڭ قهبىلىسىنىڭ باشلىقى ھارىس ئىبنى ئهبى       مۇستهلهق

 ئىبنـى   بـۇرەين بۇ خهۋەرنى ئېـنىقالش ئۈچـۈن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم           . دىخهۋىرى كهل  ھازىرلىق قىلىۋاتقانلىق 
 قهبىلىـسىگه بېرىـپ، ئۇالرنىـڭ ھهقىـقهتهن         مۇسـتهلهق بـۇ كىـشى بهنـى       .  بىـر كىـشىنى ئهۋەتتـى      ئىسىملىك ھهسىب

شــۇنىڭ بىـلهن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مهدىنىـدە زەيـد ئىبنــى      . هلـدى ئۇرۇشـقا تهييـار بولغـانلىقىنى ئېـنىقالپ ك    
  . ھارىسهنى نائىب قىلىپ قويۇپ، نۇرغۇنلىغان ئهسكهرلهر بىلهن ئۇالرغا قارشى تهييارلىنىپ يولغا چىقتى

ئۇالرنىـڭ  . ىـچه ھـېچ بىـر ئۇرۇشـقا چىقىـپ باقمىغـان مۇنـاپىقالرمۇ بـار ئىـدى                 ئهسكهرلهرنىڭ ئىچىـدە مۇشـۇ كهمگ     
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ يېنىـدا      . يىتى دىن ئۈچۈن جىهاد قىلىـش بولمـاي، بهلكـى غهنىـمهت ئـېلىش ئىـدى               نى

ئىــسالم ئهســكهرلىرى يولــدا بهنــى  .  بــار ئىــدىســۇلهيملهرمۆمىنلهرنىــڭ ئانىلىرىــدىن ھهزرىتــى ئائىــشه ۋە ئــۇممى  
ەتىلگهن بىـر ئـادەمنى تۇتۇۋېلىـپ، بهنـى          تهرىپىدىن مۇسۇلمانالر تهرەپكه جاسۇسلۇق قىلىش ئۈچۈن  ئهۋ        مۇستهلهق

ــات ســورىدى  مۇســتهلهقنىڭ ــدە مهلۇم ــى   .  ئهســكهرلىرى ھهققى ــۇ جاســۇس جــاۋاب بهرگىل ــانلىقى ئۈچــۈن  ئۇنىب مىغ
ىنى ئۆلتــۈرگهنلىكى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئۇرۇشــقا چىققــانلىقى ھهمــدە ئۇالرنىــڭ جاسۇســ  . ئۆلتۈرۈلــدى
ــا يېت ــپ ئۇالرغ ــاتتىق قورق ى ــدە ق ــكهلگهن ــتىۇنچق ــۇالردىن    . ا چۈش ــمايمىز دەپ ئ ــقا قاتناش ــرى ئۇرۇش ــا بهزىلى ھهتت

 دېگهن يهردىكى بىر سـۇلۇق جايغـا كهلگهنـدە مۇشـرىكالر بىـلهن              مۇرەيسىئىسالم ئهسكهرلىرى   . ئايرىلىپ كهتتى 
ــبهر ئهلهيهىســساالم ئهســكهرلهرنى ســهپكه تىزىــپ  . ئۇچراشــتى ــۇ   ،پهيغهم ــى ئهب ــايرىقىنى ھهزرىت  مۇھاجىرالرنىــڭ ب

ئـۇرۇش باشـلىنىپ بىـر پهس ئـوق         .  تاپـشۇردى  ئۇبـادەگه هكرىگه، ئهنـسارالرنىڭ بـايرىقىنى ھهزرىتـى سـهئد ئىبنـى            ب
ــۇيرۇدى      ــشقا ب ــبهر ئهلهيهىســساالم ئهســكهرلهرنى دۈشــمهنگه ھۇجــۇم قىلى ــيىن پهيغهم ــشقاندىن كې ــۇزۇن . ئېتى ئ

قالغـانلىرى خوتـۇن    . ۆلتۈرۈلـدى مۇشرىكالردىن ئون نهچچه كىشى ئ    . ئۆتمهي مۇشرىكالر مهغلۇپ بولۇپ قېچىشتى    
بۇ ئۇرۇشتا ئهسىرگه ئېلىنغانالرنىڭ ئىچىدە ئىككى يـۈزگه يـېقىن ئايـال          . ـ بالىلىرى بىلهن بىلله ئهسىرگه چۈشتى     

ئهسـىرلهرنىڭ ئىچىـدە قهبىـله باشـلىقى     . باشـقا غهنىمهتـلهر ئىككـى مىـڭ تـۆگه، بهش مىـڭ قـوي ئىـدى         . بار ئىـدى  
 قهيـسنىڭ ئهسـىرلهرنى تهقـسىم قىلغانـدا ئـۇ قىـز سـابىت ئىبنـى               . ۇ بـار ئىـدى    ھارىسنىڭ قىـزى بـۇررە دېـگهن قىزمـ        

.  ئــازات قىلمــاقچى بولــدىبــاراۋىرىگهھهزرىتــى ســابىت ئــۇ قىزنــى بىــر قــانچه پىلنىــڭ  .  بولــۇپ چىقتــىنېسىۋىــسى
ھىغـا  پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم سـابىتنىڭ دېگىنـى بـويىچه ئـۇ پىلالرنـى بېرىـپ، ئـۇ قىزنـى ئـازات قىلىـپ ئـۆز نىكا                       

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئـۇ قىزنـى        .  ئـۆزگهرتتى  جـۇۋەيرىيهگه ئانـدىن كېـيىن ئـۇ قىزنىـڭ ئىـسمىنى           . ئالدى
 قهبىلىــسى مۇســتهلهقچــۈنكى بهنــى . تــى كــۆزلهنگهن ئىــدىا ئىــسالمنىڭ ئىنتــايىن زور مهنپهئىنىكاھىغــا ئېلىــشىد

ىرىنىــڭ ئهســىرلىكته  ئۇالرنىــڭ خوتــۇن ـ بالىل  .ئهرەب قهبىلىلىرىنىــڭ ئىچىــدە ناھــايىتى ھۆرمهتلىــك قهبىــله ئىــدى
 قهبىلىـسىنىڭ باشـلىقى ھارىـسنىڭ    مۇسـتهلهق  بهنـى  جـۇۋەيرىيه ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه   .  ناھايىتى ئېغىر كېلهتتى قېلىشى

 بىر كىشىگه ئېلىپ بېرىش ئـانچه       يبۇنداق كاتتا كىشىنىڭ قىزىنى قۇل قىلىپ ئىشلىتىش ياكى ئاددى        . قىزى ئىدى 
مانا بۇ سهۋەبتىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئـۇ قىزنـى ئـۆزى نىكاھىغـا ئـېلىش ئـارقىلىق                   . مۇناسىپ ئهمهس ئىدى  

 قـۇل قىلىـش     قـۇدىلىرىنى بىرىمىزنىـڭ   مپهيغه«بـۇنى كـۆرۈپ سـاھابه كىـرامالر         . ش قىلـدى   خـۇ  ئۇالرنىڭ كـۆڭلىنى  
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هيهىسـساالمنىڭ بـۇ    پهيغهمـبهر ئهل  . دېيىشىپ ئهسىرلهرنىڭ ھهممىـسىنى ئـازات قىلىـۋەتتى       » بىزگه مۇناسىپ ئهمهس  
مۇسـۇلمانالرنىڭ بـۇ   .  ئېرىـشتى ئازادلىققـا ھېكمهتلىك سىياسىتى سهۋەبىدىن بىرمۇنچه ئايالالر قۇللۇقتىن قۇتۇلۇپ    

 قهبىلىـسىنىڭ ھهممىـسى قـاتتىق تهسـىرلىنىپ، بىـردەك ئىـسالمغا             مۇستهلهقچىرايلىق مۇئامىلىسىنى كۆرگهن بهنى     
  . كىردى

  گهن ۋەقهلهر ئۇرۇشىدا يۈز بهرمۇستهلهقبهنى 

 ئارىـسىدا تـاالش ـ تـارتىش      ئهنـسارنىڭ   ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ خىزمهتكارى بىلهن خهزرەج قهبىلىسىدىن بولغان بىـر  
ــار    ــپ، خىزمهتك ــۈز بېرى ــسارنىي ــدۇ ئهن ــۇرۇپ يارىالندۇرى ــلهن  .  ئ ــۇنىڭ بى ــسارش ــويىچه   ئهن ــادىتى ب ــاھىلىيهت ئ  ج

شۇنىڭ بىلهن ھهر ئىككـى تهرەپ ئـۆز        . دىن ياردەم تىلىدى  خىزمهتكارمۇ مۇھاجىرالر . ئهنسارالردىن ياردەم سورىدى  
ــد  ــادىمىنى قوغ ــا       ئ ــتى، ھهتت ــشقا چۈش ــاالش ـ تارتى ــۈن ت ــشتى   اش ئۈچ ــاس قېلى ــشقا ت ــۇپ قېلى ــبهر .  ئۇرۇش پهيغهم

مهشـهۇر مۇنـاپىق   . ئهلهيهىسساالم بۇ خهۋەرنى ئـاڭالپ ئۇالرغـا ۋەز ـ نهسـىههت قىلىـپ، ئـۇالرنى ياراشـتۇرۇپ قويـدى        
بۈگۈنكىـدەك خـارلىقنى     «: ئاچچىقلىنىـپ  ر ئاڭالنغانـدا ئـۇ قـاتتىق       بـۇ خهۋە   سـۇلۇلغا  ئىبنى   ئۇبهيبنى  ئابدۇلالھ ئى 

ــى          ــى قىينىغىل ــۇالر بىزن ــدى ئ ــلىدۇق، ئهم ــۆيلىرىمىزگه باش ــۇالرنى ئ ــز ئ ــوق، بى ــۆرگىنىم ي ــلىدىك ــى ، ئىتىباش ڭن
هنكـى، بىـز مهدىـنىگه بارغـان         دېگهن مهسهل توغرا چىقتى، ئالالھقا قهسـهم قىلىم         چىشلهيدۇ، ئۆزۈڭنى سهمرىتسهڭ

ئانـدىن  . دەپ جـار سـالدى    » ئهزىزلهر خـارالرنى مهدىنىـدىن چىقىرىـدۇ        يهنى ،چىقىرىمىزرنى قوغالپ   چېغىمىزدا ئۇال 
، ئىلگىــرى  سـهۋەبىدىن ئۆزۈڭالرنىــڭمىـسى   خورلۇقالرنىــڭ ھهممانــا بـۇ «: ىكى ھهمراھلىرىغــا قـاراپ كېـيىن يېنىـد  

ــپ كه   ــۈرۈپ ئېلى ــدىن كۆچ ــۇالرنى مهككى ــدىڭالرئ ــۆزۈڭالرنى، ل ــلهن تهڭ ئ ــۇالر بى ــمهي    ئ ــۇ يهت ــۆردۈڭالر، ئۇم  ك
، بـالىلىرىڭالرنى يېـتىم، خوتـۇنلىرىڭالرنى تـۇل قىلـدىڭالر، ئـۇالر             ئۆلتۈرۈلدۈڭالرمۇھهممهدنى دەپ ئۇرۇش قىلىپ     

كۈنــدىن كــۈنگه كۆپىيىــپ ســىلهر ئــازالپ كېتىۋاتىــسىلهر، بۇنــدىن كېــيىن ئۇالرغــا يــاردەم قىلمــاڭالر، ئــۇالر           
  . دەيدۇ» ادايلىشىپ مۇھهممهدتىن ئايرىلىپ كهتسۇنگ

ئۇ ئابـدۇلالھنىڭ سـۆزلىرىنى ئـاڭالپ    . ك بىر كىشى بار ئىدى  ئىسىملىك ئىمانى كۈچلۈ   ئهرقهمبنى  بۇ جايدا زەيد ئى   
پهيغهمبىرىمىـز بـۇنى    . ناھايىتى خاپا بولۇپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ يېنىغـا بېرىـپ بـۇ ئهھـۋالنى يهتكۈزىـدۇ               

بهلكى سېنىڭ ئۇنىڭدا ئۆچۈڭ باردۇ، شـۇڭا ئۇنىـڭ ھهققىـدە بـۇ سـۆزلهرنى قىلىـپ                 «: ئهرقهمگهپ زەيد ئىبنى    ئاڭال
 بـۇ  ئابـدۇلالھتىن دەپ بىلمهسلىككه سالغان بولسىمۇ زەيد     » كهلگهنسهن، ياكى خاتا ئاڭلىغان بولۇشۇڭ مۇمكىن     

  . سۆزلهرنى ئاڭلىغانلىقىنى قهسهم بىلهن تهكىتلهپ تۇرۇۋالىدۇ
مبهر ئهلهيهىسساالم مۇاليىم تهبىئهتلىك كىشى بولۇپ، جازاالش ۋە ئىنتىقام ئېلىشقا ئالـدىراپ كهتمهيـدىغان              پهيغه

 سـۈرەتته سـابىت بولغـان بولـسىمۇ پىتـنه تۇغۇلۇشـتىن ئېهتىيـات قىلىـپ بـۇ                   يئابدۇلالھنىڭ سۆزى قهتئى  . زات ئىدى 
ــشاتتى ســۆزلهرگه قــۇالق س  ــۆ . الماســلىققا تىرى ــۇ ســۆز ھهزرىتــى ئ ــاڭالپمهر ب ــدۇلالھ ئىبنــى  «: لهرنى ئ ــۇبهينىئاب  ئ

! ئـۆمهر ئـى    «: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بـۇنى قوبـۇل قىلمـاي          ،ۋالغـان بولـسىمۇ   ۇدەپ تۇر » ئۆلتۈرۈۋېتىش كېرەك 
ــشىلهر  ــۆزىگه ئهگ ‹كى ــۇھهممهد ئ ــدىكهن م ــدۇ؟ دېيىشــسه ياخــ ›هشــكهن ســاھابىلىرىنى ئۆلتۈرى ــدۇ» شى بوالم . دەي
.  قوزغىلىـشقا بۇيرۇيـدۇ    سـاھابىلهرنى  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  بۇنىڭغا قارىمـاي        . چۈش ۋاقتى بولىدۇ   ئۇنىڭغىچه
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بـۇ پىتـنه بېسىقـسۇن، كىـشىلهر بـۇ ھهقـته غۇلغـۇال              « چاغدا قوزغىلىشقا بۇيرۇشـى      قىزىغانئۇنىڭ بۇنداق تازا كۈن     
ئـى ئالالھنىـڭ     «:ئۇسـهيد ئىبنـى ھـۇزەير كېلىـپ       .  دېگهننى مهقسهت قىلغان ئىـدى     »ئۇلغايمىسۇنقىلىشىپ غهلۋە   
 سهۋەبى نېمه؟ بىر ئـاز سالقىــن چۈشكهنــدە          بۇيرۇغانلىقلىرىنىڭبۇنداق ئىسسىق ۋاقىتتا قوزغىلىشقا     ! پهيغهمبىرى

ــدۇ؟ ـــغا » قوزغالــــساق بولمامــ ــساالم ئۇنىڭــ ــبهر ئهلهيهىســ ــۆزلىرىنى ھهمراھلىرىڭنىــــڭ«: دېگهنــــدە پهيغهمــ  ســ
بولـسىال ئېـسىل    ئـۇ ئابـدۇلالھ پهس ئـادەم، سـىله          ! مبىـرى ئى ئالالھنىـڭ پهيغه   «: ئۇسهيد. دەيدۇ» ئاڭلىمىدىڭمۇ؟
  . دەپ جاۋاب بېرىدۇ»  بولىدۇچىقىرىۋەتسىله مهدىنىدىن ئۇنى زات، خالىسىال

 قونالغۇغا كېلىپ چۈشـكهن ھامـان كىـشىلهرنىڭ ھهممىـسى ئۇيقۇغـا كېتىـپ پىتـنه                 ،يولدا بهك تېز يۈرگهنلىكتىن   
سۈرىـسى چۈشـۈپ،    » مۇنـاپىقۇن « بىلهن ئۇنىڭ ھهمراھلىـرى ھهققىـدە        شۇ يهردە ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبهي    . بېسىقىدۇ

ــبهر «ئابـــدۇلالھنىڭ ئـــوغلى بـــۇ خهۋەرنـــى ئـــاڭالپ،  . ئۇالرنىـــڭ ئهپتـــى بهشىرىـــسىنى ئېچىـــپ تاشـــاليدۇ  پهيغهمـ
ا ئـاداۋەت   ۈشكه بۇيرۇيدۇ، باشقا كىشى ئۆلتۈرۈپ، ئۇنىڭ بىـلهن مېنىـڭ ئارامغـ           ئهلهيهىسساالم ئاتامنى ھامان ئۆلتۈر   

ــ  دەپ ئــويالپ، پهيغهمبىرىمىــزدىن رۇخــسهت ســوراپ كهلگهنــدە،   » ئۆلتــۈرۈۋېتهيئــۆزەمال ئاتــامنى ،دا بولغــۇچهپهي
ئاتـاڭ بىزنىـڭ سـۆھبىتىمىزدە بولـسىال بىـز ئۇنىڭغـا            «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا رۇخـسهت بهرمىـگهن ۋە       

  . ۇيرۇغان ئىدى ئاتىسىغا ياخشى مۇئامىله قىلىشقا بئۇنىدېگهن ھهمدە » چېقىلمايمىز

  ھهزرىتى ئائىشهگه تۆھمهت قىلىنىشى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بۇ ئۇرۇشقا ھهزرىتى ئائىشهنى بىرگه ئېلىـپ چىققـانلىقى ئىلگىـرى بايـان قىلىنغـان                 
ھهزرىتـى ئائىـشه    . نالغۇغـا چۈشـىدۇ   دا، مهدىـنىگه يـېقىن بىـر قو       ئىسالم ئهسكهرلىرى بۇ ئۇرۇشـتىن قايتىـشى      . ئىدى

ىتى ئۈچۈن قوشۇندىن يىراقراق بىر جايغا بېرىپ، ھاجىتىنى ئـادا قىلىـپ قايتىـپ كېلىۋېتىـپ، بوينىـدىكى                  بهزى ھاج 
 ۋىـسىنى كاجئۇنىـڭ   .  بارغان جايغا كېتىدۇ   ئۇ زۇننارنى ئىزدەپ ھاجهتكه   .  چۈشۈپ قالغانلىقىنى بايقايدۇ   زۇننارنىڭ

 ئىچىــدە ھهزرىتــى ۋىنىــڭكاج.  قالىــدۇئۈســتىگه قويــۇپ كېتىــپ تۆگىنىــڭ ۋىنىكــاجكۆتۈرىــدىغانالر بىلمهســتىن 
چــۈنكى ئــۇ چاغــدا ئايــالالر ئــورۇق ۋە يهڭگىــل .  ئۇالرنىــڭ خىيالىغــا ئهســال كهلمىــگهن ئىــدىيوقلــۇقىئائىـشهنىڭ  

 ئىچىـدە  ۋىنىـڭ كاج ئـۇنى  كۆتۈرگـۈچىلهر  ئـۇنى شۇڭا . ئۇنىڭ ئۈستىگه ھهزرىتى ئائىشه تېخى كىچىك ئىدى  . ئىدى
  .غان ئىدىلالپ قابار دەپ ئوي

قوشـۇننىڭ  . زرىتى ئائىشه زۇننارنى تېپىپ قايتىپ كهلگهندە قوشۇن ئاللىقاچان قوزغىلىپ كېتىپ قالغـان ئىـدى             ھه
ئـۇالر ھامـان مېنـى ئىـزدەپ         «:ئارقىسىدىن يۈرۈپ يېتىـشىۋېلىش مـۇمكىن بولمىغـانلىقى ئۈچـۈن ھهزرىتـى ئائىـشه             

ــدىغۇ ــدۇ  » كېلى ــۇخالپ قالى ــدا ئولتۇرغــانچه ئ ــويالپ ئورنى ــرامالردىن ســاھابه. دەپ ئ ــى ســهفۋان كى ــۇئهتتهل ئىبن  م
 ئامراق كىـشى بولـۇپ، ھهمىـشه        ئۇيقۇغابۇ كىشى   . ئىسىملىك بىر كىشى قوشۇندىن ئايرىلىپ ئارقىدا قالغان ئىدى       

ئۇ كىـشى قوشـۇن چۈشـكهن يهرگه كهلگهنـدە ھهزرىتـى ئائىـشهنى كـۆرۈپ،                . قوشۇنغا ئۈلگۈرەلمهي ئارقىدا قاالتتى   
ــۇنى ــۇپ ئ ــگهن تون ــدا ھائهجهبلهن ــدىمىز   «: ل ــڭ ئىگىدارچىلىقى ــۋەتته ئالالھنى ــز ئهل ــڭ  (بى ــى ئالالھنى يهن

)  ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى156بهقهرە سۈرىسى  (».، چوقۇم ئالالھنىڭ دەرگاھىغا قايتىمىز)بهندىلىرىمىز
ئــۇ كىــشى ھهزرىتــى . ھهزرىتــى ئائىــشه بــۇ ئــاۋازنى ئــاڭالپ ئويغىنىــدۇ. دېــگهن ئــايهتنى ئۈنلــۈك ئوقــۇپ توۋاليــدۇ
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ــې ئا ــشهگه ھ ــۈرۈ ئى ــسىنى چۆكت ــۇنىپ، چ گهپ قىلماســتىن تۆگى ــتىلهپ قوشــۇننىڭ   ئ ــۆزى يې ــۆگىنى ئ ــدۈرۈپ ت  مىن
ھهزرىتــى ئائىــشهنىڭ . بــۇ ۋاقىــت دەل چــۈش ۋاقتــى بولــۇپ، قوشــۇن دەم ئېلىۋاتــاتتى . ئارقىــسىدىن يېتىــپ كېلىــدۇ

 تۆگىـسىدىن ھهزرىتـى     ىڭسـهفۋانن . ىچه ھېچكىمنىڭ خهۋىـرى يـوق ئىـدى       دىن ئايرىلىپ قالغانلىقىدىن تېخ   قوشۇن
 سـهفۋان مۇنـاپىقالر ۋە بهزى ئىمـانى ئـاجىز كىـشىلهر           .  غۇلغـۇال پهيـدا بولىـدۇ      نلىكىنى كـۆرۈپ،  ئائىشهنىڭ چۈشـكه  

مهشـهۇر مۇنـاپىق ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئـۇبهي بـۇ ۋەقهنـى              . بىلهن ھهزرىتى ئائىـشه ھهققىـدە يامـان گۇمانـدا بولۇشـىدۇ           
ســاھابه . يــدۇىغــا نــېمه كهلــسه شــۇنى جۆيلۈ توقــۇپ چىقىــدۇ ۋە ئاغزپۇرســهت دەپ بىلىــپ، ھهرخىــل تــۆھمهتلهرنى

كىرامالرنىڭ چـوڭلىرى بولـسا، ھهزرىتـى ئائىـشهنىڭ ئۇنـداق يامـان ئىـشنى قىلمايـدىغانلىقىغا ئىـشىنهتتى ھهمـدە                     
شـۇڭا  . ئالالھ تائاالنىڭ ھۆرمهتلىك پهيغهمبىرىگه ئىپپهتلىك بولمىغان ئايالنى نېسىپ قىلمايدىغانلىقىنى بىلهتتـى          

  . ھهققىدە ھېچقانداق يامان گۇماندا بولۇشمىغان ئىدىسهفۋانھهزرىتى ئائىشه بىلهن 
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بـۇ    .  قوشۇن مهدىنىگه يېتىپ كهلگهنـدە مۇنـاپىقالر سـۆز ـ چـۆچهك تارقـاتقىلى تۇرىـدۇ       

شه كېسهل بولۇپ، يىگىـرمه     مهدىنىگه قايتىپ كهلگهندىن كېيىن ھهزرىتى ئائى     . ھهقته ھېچ نهرسه دېمىگهن ئىدى    
ۋاتقـان سـۆز ـ چـۆچهكلهردىن     ت ئىچىدە ئۇنىڭ ئۆزى ھهققىدە بولۇبۇ مۇددە. ئالته كۈن ئورۇن تۇتۇپ يېتىپ قالىدۇ

ــدى   ــوق ئى ــرى ي ــدا     . ھــېچ خهۋى ــسهل بولغــان ۋاقىتلىرى ــرى كې ــا ئىلگى ــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇنىڭغ ــېكىن پهيغهم ل
دەپ ســوراپ قويــۇپال » ئهھــۋالىڭىز قانــداق؟«:  كىرىــپھۇجرىــسىغا قىلىــدىغان مۇئامىلىــسىنى قىلماســتىن، ئۇنىــڭ

بۇ ئارىدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم باشقا ئاياللىرى ۋە ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىنىـڭ چـوڭلىرى بىـلهن     . چىقىپ كېتهتتى
بىـز  «: ئۇسـامه ئىبنـى زەيـد دېـگهن سـاھابه پهيغهمبىرىمىـزگه           . ھهزرىتى ئائىشه ھهققىدە مهسلىههت قىلىـشىۋاتاتتى     

لـېكىن ئـۇ پهيغهمـبهر      . دېـدى »  ھهققىـدە ياخـشىلىقتىن باشـقا ھـېچ نهرسـه بىلمهيمىـز            سهفۋانھهزرىتى ئائىشه ۋە    
 پۈتۈنلهي قۇتۇلۇشى ئۈچۈن ھهزرىتـى ئائىـشهدىن ئايرىلىـپ كېـتىش            تۆھمىتىدىنئهلهيهىسساالمنىڭ كىشىلهرنىڭ   

دىن ھهزرىتــى ئائىــشه ھهققىــدە گهپ ســوراپ  ئــۇ يهنه ھهزرىتــى ئائىــشهنىڭ ئايــال خىزمهتكارىــ .  ئىــدىتهرەپــدارى
. پهيغهمبىرىمىز خىزمهتكار ئايالنى چاقىرىپ، ھهزرىتى ئائىـشه ھهققىـدە گهپ سـورىدى           . بېقىشقا مهسلىههت بهردى  

مهن ئۇنىڭ ھهققىدە ھېچبىر يامان نهرسه بىلمهيـمهن، مهن ئۇنىـڭ           ! ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى  «: خىزمهتكار ئايال 
. دەپ جـاۋاب بهردى   »  قىلغىنىنى كۆرگىنىم يوق، ئۇ پهقهت ياش، ئۇيقـۇچى بىـر قىـز            ېچبىر ئىش ئهيىبلهشكه اليىق ھ  
 بىـر ئىـش تېپىلمىغانـدىن    قـارىلىغۇدەك  ھهققىدە تهكشۈرۈش ئېلىپ بېرىلىـپ، ئـۇالرنى   سهفۋانھهزرىتى ئائىشه ۋە    

مېنىـڭ  ! ئـى جامـائهت   «: ىنـۇالرنى دېـد    مـۇنبهرگه چىقىـپ مۇ     يىغىپهمبهر ئهلهيهىسساالم كىشىلهرنى    كېيىن، پهيغ 
 ھهققىـدە ياخـشىلىقتىن     سـهفۋان ئايالىمغا تۆھمهت چاپالپ مېنى رەنجىتكهن كىشىلهر بـار، مهن ئايـالىم ئائىـشه ۋە               

باشقا ھېچ نهرسه بىلمهيمهن، مېنى رەنجىـتكهن كىـشىلهر ھهققىـدە سـىلهر نـېمه دەيـسىلهر؟ بـۇ ھهقـته مېنـى كىـم                         
! ئـى ئالالھنىـڭ پهيغهمبىـرى     «: ۇپ ئۇسـهيد ئىبنـى ھـۇزەير ئورنىـدىن تـۇر          بۇنى ئاڭلىغان » ئۆزرىلىك دەپ قارايدۇ؟  

ــارايمهن، ئهگهر ســى لىنى مهنســى ــسا مهن ئۇالرنىــڭ    ئۆزرىلىــك دەپ ق ــسىدىن بول ــتكهنلهر ئهۋس قهبىلى لىنى رەنجى
 كاللىــسىنى ئــالىمهن، ئهگهر ئــۇالر خهزرەج قهبىلىــسىدىن بولــسا ســىله ماڭــا نــېمه قىلىــشنى بۇيرۇســىال مهن شــۇنى

 ئهمهسـلىكىنى  قهبىلهڭـدىن سـهن ئۇالرنىـڭ ئـۆز    «: كېيىن سهئد ئىبنـى ئۇبـادە ئورنىـدىن تـۇرۇپ     . دېدى» قىلىمهن
 بولغـان بولـسا ئـۇالرنى ئۆلتۈرۈشـكه رازى بولمىغـان       قهبىلهڭـدىن بىلىپ شـۇنداق دەۋاتىـسهن، ئهگهر ئـۇالر سـېنىڭ           
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پهيغهمـبهر  . دېـدى » مايه قىلىۋاتىسهن قالرنى ھى سهن مۇناپىق، مۇناپى  «: دبۇنىڭغا جاۋابهن ئۇسهي  . دېدى» بوالتتىڭ
. بېـسىقتۇردى  غـانى ۇۋغلىكىنى كۆرۈپ، مۇنبهردىن چۈشۈپ     ئهلهيهىسساالم ئىشنىڭ يامان تهرەپكه قاراپ يۈزلهنگهن     

  .ك بولۇپ قالدىشۇنىڭ بىلهن ھهممه شۈ
 مىـستهھ ڭ ئارىـسىدىن  ھهزرىتى ئائىشه كېسىلىدىن بىـر ئـاز سـاقايغاندىن كېـيىن، ئۇنىڭغـا تـۆھمهت قىلغانالرنىـ        

 ئانىـسى كېتىۋېتىـپ ئېـتىكىگه دەسـسىۋېلىپ         مىـستهھنىڭ . تقا چىققان ئىـدى    ئانىسى بىلهن سىر   ئۇساسهنىڭىبنى  ئ
ســىز نــېمه «: ھهزرىتــى ئائىــشه ئۇنىــڭ بــۇ ســۆزىنى ئــاڭالپ . دېــدى»  ھــاالك بولــسۇنمىــستهھ«ىــپ چۈشــۈپ يىقىل

ئــۇ ئايــال ھهزرىتــى  . دېــدى» ى قىلىــش تــوغرا ئهمهسدەۋاتىــسىز؟ بهدىــر ئۇرۇشــىغا قاتناشــقان كىــشىگه بــۇ ســۆزن  
ــرراق ســۆزلهرنى قىلغــان     «: ئائىــشهگه ســىز ئۇالرنىــڭ دېــگهن ســۆزلىرىنى ئاڭلىغــان بولــسىڭىز بۇنىڭــدىنمۇ ئېغى
ھهزرىتى ئائىشه ئۇالرنىڭ نېمه دېگهنلىكى ھهققىدە سورىۋىدى، ئـۇ ئايـال بولغـان ۋەقهلهرنىـڭ               . دېدى» بوالتتىڭىز

 مىـستهھنىڭ ئـۇ  . ھهزرىتى ئائىشه بۇ چاققىچه بۇ ھهقته ھېچ نهرسه ئاڭلىمىغـان ئىـدى     .  ئۆتتى ھهممىسىنى سۆزلهپ 
ھهزرىتى ئائىشه بـۇ سـۆزلهرنى ئېنىقـراق بىلىـش          . ئانىسىدىن بۇ سۆزلهرنى ئاڭالپ، يهنه ئورۇن تۇتۇپ يېتىپ قالدى        

ئـۆزى چىرايلىـق    داق ئايـال    كۆڭلـۈڭنى يېـرىم قىلمـا، ھهرقانـ       ! ئـى قىـزىم   «: ئانىـسى . ئۈچۈن ئانىـسىدىن سـورىدى    
»  ئۈسـتىدە ھهر قىـسىم سـۆزلهرنى تاپىـدۇ          ئۇنىـڭ دۈشـمهنلىرى كۆپىيىـپ،       بهك ياخـشى كۆرسـه     ئـۇنى رى  بولۇپ، ئېـ  
  . تاڭ ئاتقۇچه يىغالپ چىقتىڭلى يېرىم بولۇپ،ھهزرىتى ئائىشه بۇ سۆزلهرنى ئاڭالپ تېخىمۇ كۆ. دېدى

! ئـى ئائىـشه   «:  پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم كىرىـپ ئۇنىڭغـا       ،اندااتقڭ ئۆيىدە ي   بىر كۈنى ھهزرىتى ئائىشه ئانىسىنى    
سىزنىڭ ھهققىڭىزدە كىشىلهر ھهر خىـل سـۆزلهرنى قىلىـشىۋاتىدۇ، ئهگهر سـىز بـۇ ئىـشتىن پـاك بولـسىڭىز ئـالالھ                       
تائـاال ســىزنى ئـاقالپ، ســىزنى بــۇ تـۆھمهتتىن قۇتۇلدۇرىــدۇ، ئهگهر ئۇالرنىـڭ ســۆزى راســت بولـۇپ، ســىز گۇناھكــار      

ھهزرىتـى  . دېدى» ىڭىز ئالالھ تائاال گۇناھىنى تونۇپ، تهۋبه قىلغان كىشىنىڭ گۇناھلىرىنى كهچۈرۈم قىلىدۇ          بولس
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا   «: ئائىشه بۇ سۆزلهرنى ئاڭالپ ناھايىتى قاتتىق يىغالپ كهتتى ۋە ئاتا ـ ئانىسىغا قاراپ 

» مه دەپ جـاۋاب بېرىمىـز؟ بىـز ھـېچ نهرسـىنى بىلمهيمىـز      بىـز نـې   «:ئاتـا ـ ئانىـسى   . دېـدى » سىلهر جـاۋاب بېـرىڭالر  
سـىله بـۇ سـۆزلهرگه بـۇ دەرىجىـدە ئىـشهنگهن            «: ئاندىن كېـيىن ھهزرىتـى ئائىـشه پهيغهمبىرىمىـزگه قـاراپ          . دېدى

نۇمغـا   پـاك تـۇرۇپ ئـۇ ئىـشنى بوي         ئـۆزۈم  ھهرقانچه ئاقلىساممۇ ماڭا ئىشهنمهيال، ئهگهر مهن        ئۆزۈمنىبولسىال، مهن   
: ئهلهيهىسـساالمنىڭ  دادىـسى يـاقۇپ   ئهلهيهىسـساالمنىڭ  يۈسـۈپ  ئـۆزۈمگه ىله بۇنىڭغا ئىشىنهمال؟ مېنىڭ  س ئالسام،

 دېگىنىـدەك دېيىـشتىن باشـقا       › قارشـى ئـالالھ يـاردەم قىلغۇچىـدۇر        سهبىر قىلىش ياخـشىدۇر، ئۇالرنىـڭ قىلغىنىغـا       ‹
ۇر سۈرىـسىدىكى  چېغىدىال ئالالھ تائـاال نـ  پهيغهمبىرىمىز مۇشۇ يهردىكى . دەپ يهنه يىغلىغىلى تۇردى   » ئامالىم يوق 

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ھهزرىتـى ئائىـشهگه ئـالالھ          .  ئانىمىزنى ئاقلىدى  ئائىشهپ ھهزرىتى   ئون ئايهتنى چۈشۈرۈ  
 ئورنۇڭدىن تـۇرۇپ ! ئائىشهئى  «: ئاقلىغانلىقى ھهققىدە خۇشخهۋەر بهرگهندە، ئۇنىڭ ئاتا ـ ئانىسى ئۇنىتائاالنىڭ 

غا سى باشقىـ  تائـاالدىن ياق، مهن مېنى ئاقلىغـان ئـالالھ        «: ئائىشهھهزرىتى  . دىدې» زگه رەھمهت ئېيت  پهيغهمبىرىمى
 قارىلىغۇچىالرنىـڭ ئىچىـدە مهشـهۇر شـائىر ھهسـسان ئىبنـى سـابىت،            ئۇنى. دەپ جاۋاب بهردى  » رەھمهت ئېيتمايمهن 

 بىنتــى ھهمىــنه ئاچىــسى ھــشنىڭجه ۋە زەيــنهپ بىنتــى ئۇساســه ئىبنــى مىــستهھھهزرىتــى ئهبــۇ بهكرىنىــڭ تــۇغقىنى 
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 بــۇ ۋەقهدە ئــوبهيئابــدۇلالھ ئىبنــى . ا قىلىنــدىئۇالرغــا شــهرىئهت قــانۇنى بــويىچه ھهد ئىجــر.  بــار ئىــدىجهھــشلهر
  .ھهممىدىن بهكرەك پىتنه قىلغان بولسىمۇ ئۇنىڭ جازاسى ئاخىرەتكه قالدۇرۇلدى

  ئۇرۇشى) ئهھزاپ(خهندەك 

يىن، ئۇالرنىــڭ بهزىلىرىنىــڭ شــام تهرەپــكه ۋە الپ چىقىرىلغانــدىن كېــهدىنىــدىن قــوغ ميهھــۇدىيلىرىبهنــى نهزىــر 
 ھهر زامـان    يهھـۇدىيالر  ئورۇنالشـقان    خهيـبهرگه . بهزىلىرىنىڭ خهيبهر تهرەپكه كهتكهنلىكىنى بايان قىلغان ئىدۇق      

بهدىـرگه  مۇسۇلمانالردىن ئۆچ ئېلىپ، يهرلىرىنى قايتۇرۇۋېلىشقا پۇرسهت كۈتۈپ تۇراتتى ھهمدە ئىككىنچـى قېـتىم              
 زور كــۈچ تــوپالپ پۇرســهت  ۇمۇشــرىكلىرىنىڭم قــۇرەيشبېرىــپ ئــۇرۇش قىلىمىــز دەپ ۋەدە قىلىــپ، كــېلهلمىگهن  

 ئىبنـى    بـۇ نىيىتىنـى بىلـگهن  ھـۇيهي         ەيـشنىڭ قۇر.  مۇسۇلمانالرغا قاتتىق زەربه بېرىش قارا نىيىتى بار ئىدى        بولسىال
ــانه ئىبنــى ئهبــى  ئهبىلههقىــق، ســاالم ئىبنــى ئهھــتهب ــر، كهن ــارلىق ئەبى  يهھۇدىيالرنىــڭ ، ســاالم ئىبنــى مىــشكهم قات

دەپ، ئهرەب قهبىلىلىرىنى مۇسۇلمانالرغا قارشـى      » ئهمدى مۇسۇلمانالردىن ئۆچ ئېلىش ۋاقتى كهلدى     «: باشلىقلىرى
 قهبىلىـسىگه بېرىـپ، ئۇالرنىـڭ    قۇرەيششۇنىڭ بىلهن ھهممه دىندىكىلهر بىرلىكته  .  تۇردى كۈشكۈرتكىلىقوزغاپ  

ا، ئۆزلىرىمـــۇ ئـــۇالر بىـــلهن بىـــرگه  هن ئـــۇرۇش قىلـــسى بىـــلهن كۆرۈشـــۈپ، ئـــۇالر مۇســـۇلمانالر بىـــل باشـــلىقلىر
، غهتفـان ئانـدىن كېـيىن ئـۇالر       . لىق بىلهن قوبۇل قىلدى   خۇشال مۇشرىكالر بۇنى . دۈرۈشتىبولىدىغانلىقلىرىنى بىل 

، ۋفىلمــۇررىئه، ھــارىس ئىبنــى ىھىــسنىلفهزار ئىبنــى ئــۇيهينه قاتــارلىق قهبىلىــلهرگه بېرىــپ، مــۇررە، ئهشــچه، فهزار
 بىلهن بىرلىشىپ، ئۇالرنى ئىسالمغا قارشى ئۇرۇشقا قىزىقتۇردى ھهمـدە ئۇالرغـا            زۇھهيلىلئهشجهئىلهر ئىبنى   مهسئهر

ئۇالرمـۇ جـان ـ دىللىـرى بىـلهن قوبـۇل        .  ئۇرۇشـقا تهييـار بولغـانلىقىنى بايـان قىلـدى     مۇشـرىكلىرىنىڭمۇ  قـۇرەيش 
ئانــدىن كېــيىن ئــۇالر يهنه باشــقا ئهرەب قهبىلىلىــرى بىــلهن كۆرۈشــۈپ، ئۇالردىنمــۇ بىــر قــانچه قهبىلىنــى  . قىلــدى

ىغان تهھـامه ۋە كهنـانه       ئهرەبلىـرى ۋە ئۇالرغـا ئهگىـشىد       قـۇرەيش  ئېيتقاندا   خۇالسىلهپ.  قىلدى تهرەپدارئۆزلىرىگه  
ئۇالرنىـڭ ئىچىـدە ئـۈچ يـۈزگه        . ئهرەبلىرى بولۇپ، تۆت مىڭغا يېقىن ئادەم يىغىلىپ مهدىنىگه قـاراپ يولغـا چىقتـى             

 قـۇرەيش .  مىڭ بهش يۈزگه يېقىن تـۆگه بـار ئىـدى    ئارتىش ئۈچۈنلۈكتۈىن ئاتلىق قوشۇن ۋە مىنىش، ئوزۇق ـ  يېق
 ئىبنـى   ئـۇيهينه  قهبىلىـسىنىڭ بـايرىقىنى      غهتفـان ،  تهلههگهمان ئىبنى ئهبى    مۇشرىكلىرى ئۆزلىرىنىڭ بايرىقىنى ئوس   

بهنـــى ئهســـهد .  تۇتقـــۇزدىهشهمـــسىگ ئىبنـــى ئابـــدۇ ســـۇفيان، بهنـــى ســـهلىم قهبىلىـــسىنىڭ بـــايرىقىنى ھىـــسنىگه
ا ئۇرۇشقا توپالنغان پۈتۈن مۇشرىكالرنىڭ سـانى ئـون مىڭغـ         .  ئىبنى خۇۋەيلىد ئىدى   تۇلهيههقهبىلىسىنىڭ باشلىقى   

  .  ئىدىسۇفيانيېقىن بولۇپ، ھهممىسىنىڭ باشلىقى ئهبۇ 
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنى قولاليــدىغان بهنــى خــۇزائه ئهرەبلىــرى مۇشــرىكالرنىڭ بۇنــداق زور قوشــۇن تــوپالپ     

ــۈزدى    ــساالمغا يهتكـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــانلىقىنى پهيغهمـ ــا چىققـ ــاراپ يولغـ ــنىگه قـ ــبهر  . مهدىـ ــلهن پهيغهمـ ــۇنىڭ بىـ شـ
مۇشرىكالرغا قارشى ئۇالرنىڭ ئالدىغا چىقىـش كېرەكمـۇ؟ يـاكى مهدىنىـدە تـۇرۇپ مـۇداپىئه قىلىـش            ئهلهيهىسساالم  

هىسـساالم سـاھابه   پهيغهمـبهر ئهلهي . كېرەكمۇ؟ دېـگهن مهسـىلىدە سـاھابه كىـرامالر بىـلهن كـېڭهش ئېلىـپ بـاردى              
خهنــدەك قېــزىش قارارىغــا مهسلىههتلىــشىپ بولغانــدىن كېــيىن، ئاخىرىــدا مهدىنىنىــڭ ئهتراپىغــا  كىــرامالر بىــلهن 

ھهر ئـون كىـشىگه قىرىـق گهزدىـن يهر بۆلـۈپ            . شـۇنىڭ بىـلهن مۇسـۇلمانالر خهنـدەك قېزىـشقا باشـلىدى           . كهلدى
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 رەۋاھهنىـڭ  ئابـدۇلالھ ئىبنـى      شـىغاچ توئۇالر بىلهن بىلله ئىشلىدى، ئۇ توپـا        پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالممۇ   . بېرىلدى
  : مۇنۇ شېئىرىنى تهكرار ئېيتاتتى

  مىز سهن بولمىساڭ تاپماس ئىدۇق ھىدايهت، رەببى
   زاكات، ناماز ـ ئىبادەت، نېمهدۇربىلمهس ئىدۇق 

  بېغىشلىغىن بىزلهرگه خاتىرجهملىك، جاسارەت، 
  ئېلىشقاندا ياۋ بىلهن ئاتا قىلغىن ماتانهت،

  زۇلۇم قىلدى مۇشرىكالر تۇتۇپ بىزگه ئاداۋەت، 
  . دىنىمىزدىن ياندۇرسا قىلمايمىز ھېچ ئىتائهت

ــلىنىپ،      ــايدىن باش ــدىكى س ــىمال تهرىپى ــهرقىي ش ــڭ ش ــدەك مهدىنىنى ــدىكى غهربخهن ــايغىچه تهرىپى ــدىس .  قېزىل
ــرى قويــ    ــقا تهرەپلى ــڭ باش ــلهن      ۇمهدىنىنى ــارەتلهر بى ــدىغان ئىم ــشاپ كېتى ــا ئوخ ــرى ۋە قورغانغ ــا دەرەخلى ق خورم

 يىلـى مۇسـۇلمانالرغا قهھهتچىلىـك       بـۇ . قورشىلىپ تۇرغانلىقى ئۈچۈن، ئۇ تهرەپلهر ئـانچه خهتهرلىـك ئهمهس ئىـدى           
بىر يىل بولۇپ، ئۇالرنىـڭ كـۆپ قىـسمىدا يـېمهك ـ ئىچـمهك يېتهرسـىز ۋە خهنـدەك قېزىـشقا كېرەكلىـك سـايمانالر            

خهنــدەك قېزىلىــپ .  قېزىــپ پۈتتۈرۈشــى ئاســانغا چۈشــمىدى خهنــدەكنىكهمچىــل بولغــانلىقى ئۈچــۈن، ئۇالرنىــڭ  
 بىر يهرگه ئورۇنالشتۇرۇپ قويـۇپ،       كىچىك بالىالرنى پۇختا   الالر ۋە ئايالم  كېيىن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسسا  بولغاندىن  

ئۆز ئورنىغا ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇممى مهكتـۇمنى نائىـب قىلىـپ قويـۇپ، ئـۈچ مىڭغـا يـېقىن سـاھابه كىـرامالر بىـلهن                         
نــسارالرنىڭ مۇھاجىرالرنىــڭ بــايرىقىنى زەيــد ئىبنــى ھارىــسهگه، ئه . مۇشــرىكالرغا قارشــى ئاتلىنىــپ يولغــا چىقتــى 

ئىـسىملىك بىـر    » سـهلهئ «ئـۇالر مهدىنىنىـڭ شـىمال تهرىپىـدىكى         .  تۇتقۇزغان ئىدى  ئۇبادەگهبايرىقىنى سهئد ئىبنى    
شـكۈچىلىرى   ۋە ئۇالرنىـڭ ئهگه    قـۇرەيش . تاغ تهرەپكه ئارقىسىنى ۋە خهندەك تهرەپكه ئالـدىنى قىلىـپ ئورۇنالشـتى           

دېـگهن يهرنىـڭ ئارىلىقىغـا كېلىـپ        » زىئـابه «يهر بىـلهن    دېـگهن   » جهرپ« تهرىپىـدىكى    مهدىنىنىڭ غهربـى شـىمال    
  . ۋە ئۇالرنىڭ ئهگهشكۈچىلىرى ئۇھۇد تهرەپكه ئورۇنالشقان ئىدىغهتفانئهمما . چۈشتى

  خهندەكنىڭ پايدىسى

ــنه  ــۇنهۋۋەرەنىمهدى ــران م ــۈنلهي ۋەي ــدە      پۈت ــۋېتىش غهرىزى ــامهن يوقىتى ــدىن تام ــۇلمانالرنى يهر يۈزى ــپ، مۇس  قىلى
.  كـۆرۈپ ھهيـران قالـدى     قېزىلغـانلىقىنى ۇشرىكلىرى، مهدىنىنىـڭ ئهتراپىغـا  پۈتـۈنلهي خهنـدەك           كهلگهن ئهرەب م  

چۈنكى ئۇ زامانغـا قهدەر ئهرەبلهرنىـڭ ئارىـسىدا ھېچبىـر ئۇرۇشـتا بۇنـداق خهنـدەك قېـزىش تاكتىكىـسى كۆرۈلـۈپ                       
.  پارىــسى ئىــدىمانســهلمۇســۇلمانالرغا خهنــدەك قېزىــشقا مهســلىههت بهرگهن كىــشى ھهزرىتــى . باقمىغــان ئىــدى

  . خهندەك مۇشرىكالرنى مهدىنىگه بېسىپ كىرىشتىن توسۇپ قېلىشتا بىردىنبىر ئاساسلىق ئامىل بولدى
لـېكىن  .  تىـغ ئېلىـشىش يـۈز بهرمىـدى        بـۇ ئارىـدا تىغمـۇ     . مۇھاسـىرە قىلـدى   مۇشرىكالر مهدىنىنى بىر ئايغـا يـېقىن        

 ي ئېتىـشىش شـۇ قهدەر جىـددى       بهزىدە. ىشىش بولۇپ تۇردى  سىدا خهندەك ئهتراپىدا قاتتىق ئېت    ئىككى تهرەپ ئوتتۇرى  
ھهتتـا، بىـر كـۈنى پېـشىن، ئهسـىر ۋە           . بولدىكى، مۇسۇلمانالر خهندەك ئهتراپىدىن ئايرىلماسـلىققا مهجبـۇر بولـدى         

دېـگهن  » زادۇلمهئـاد «بـۇ ئىـش     . شام نامـازلىرىنى ئـۆز ۋاقتىـدا ئـادا قىاللمـاي كېچىـدە ئـادا قىلىـشقا تـوغرا كهلـدى                    
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بىـلهن بىـرگه ئوقۇغـانلىقى    يهنه بىر كۈنى مۇسۇلمانالرنىڭ ئهسـىر نـامىزىنى شـام نـامىزى         . ا زىكىر قىلىنىدۇ  كىتابت
ــهھىهۇ  ــۋايهت  ســهھىهۇلبۇخارى ۋە س ــلىمدا رى ــدۇ مۇس ــدە   . قىلىنى ــرىكالرنىڭ كېچى ــبهر ئهلهيهىســساالم مۇش پهيغهم

يهنه  . پىغــا قــاراۋۇل قويغــان ئىــدىخهنــدەكتىن ئــات بىــلهن ئۆتــۈپ كېتىــشىدىن ئهنــسىرەپ، پۈتــۈن خهنــدەك ئهترا
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ساھابه كىرامالرغا ئىلهـام بېرىـپ،   . بىرنهچچه ئادەم پهيغهمبىرىمىزنى مۇھاپىزەت قىالتتى 

چىلىقلىرىنـى ئۇنتــۇپ،  جهھهتتىكــى قىيىن  ئۆزلىرىنىـڭ ھهر كىرامالرمــۇسـاھابه  . ئۇالرغـا ئـالالھتىن مهدەت تىلهيتتــى  
  . باتۇرلۇق كۆرسىتىپ، مۇداپىئهدە مۇستهھكهم تۇراتتىى بىلهنپۈتۈن كۈچ

ه بولـۇپ،    بېقىپ، ھېچ بىر نهتىجىگه ئېرىشهلمىگهن مۇشـرىكالر جىـل         ئېتىپبىر ئايغا يېقىن مۇھاسىرە قىلىپ، ئوق       
پلىرىـدىن ئـاتلىرىنى سـهكرىتىپ     بىر قىسىم جېنىدىن تويغان تهلۋىلهر خهندەكنىڭ تـار دەپ قارالغـان تهرە         ئاخىرى
شۇنىڭ بىلهن ئۇالرنىڭ ئىچىدە بـاتۇرلۇق بىـلهن تونۇلغـان          . ، مۇسۇلمانالرغا ھۇجۇم قىلىش نىيىتىگه كهلدى     پئۆتۈ

 ئىبنـى خهتتـاپ ۋە ئونـدىن        زۇرار،  ۋەھـب  ئىبنـى ئهبـى      ھـۇبهيرە ،  جهھىـل ئهمر ئىبنى ئابدۇددار، ئىكرەمه ئىبنـى ئهبـى         
. مۇسـۇلمانالرنىڭ ئۈسـتىگه باسـتۇرۇپ كهلـدى       باشقا بىر نهچچه ئادەم ئـاتلىرىنى خهنـدەكتىن سـهكرىتىپ ئۆتـۈپ،             

ئـــۇالر مۇســـۇلمانالرغا يېقىنلىـــشىپ كهلگهنـــدىن كېـــيىن، ئهمـــر ئىبنـــى ئابـــدۇددار ناھـــايىتى مهغرۇرلـــۇق بىـــلهن 
ــادەم تهلهپ قىلــدى   ــۆزىگه تهڭ كېلهلىگــۈدەك ئ ــدىكى ئالالھنىــڭ   . مۇســۇلمانالردىن ئ ســاھابه كىرامالرنىــڭ ئىچى

 جېنىـدىن  ئـۇنى زرىتى ئهلى ئۇنىڭغا قارشى مهيدانغا چۈشتى ۋە بىـر پهس ئېلىـشىپ    بىرى بولغان ھه   يولۋاسلىرىدىن
قېچىـپ كېتىۋاتقانـدا    . بۇنى كۆرگهن باشقا مۇشرىكالر قورقۇپ كېتىپ ئارقىـسىغا قـاراپ بهدەر قـاچتى            . جۇدا قىلدى 

  .نهۋپهل ئىبنى ئابدۇلالھ ئىسىملىك بىر مۇشرىك خهندەككه يىقىلىپ چۈشۈپ بوينى سۇنۇپ كهتتى
ــۇددەت ئىچىـــ   ــان مـ ــىرە قىلىنغـ ــۇلمانالر مۇھاسـ ــهققهتلهرگه دۇمۇسـ ــدىدە زور مۇشـ ــرىكالر  . چ كهلـ ــۈنكى مۇشـ چـ

ئۇنىــڭ . مۇســۇلمانالرغا قارىغانــدا ئــۈچ ـ تــۆت ھهســسه ئــارتۇق بولــۇپ، ئــۇالردا ئــۇرۇش قوراللىرىمــۇ تولــۇق ئىــدى     
 يېتهرلىـك ئهمهس  ئىچمهكلىرىمـۇ هك ـ   يېمبهرگهنلىكى ئۈچۈن مۇسۇلمانالرنىڭئۈستىگه مهدىنىدە ئاچارچىلىق يۈز 

 قهبىلىــسى بــۇ پۇرســهتنى غهنىــمهت بىلىــپ،  قــۇرەيزە بولغــان بهنــى يهھۇدىيلىرىــدىنيهنه كېلىــپ مهدىــنه . ئىــدى
ــۇزدى   ــشىمنى بـ ــان كېلىـ ــلهن بولغـ ــۇلمانالر بىـ ــر    . مۇسـ ــى نهزىـ ــان بهنـ ــدىن قوغالنغـ ــرى مهدىنىـ ــدا ئىلگىـ بۇنىڭـ

 چـوڭى كهئـب   يهھۇدىيلىرىنىـڭ  قـۇرەيزە ئۇ بهنـى  .  زور رول ئوينىدىئهھتهب چوڭى  ھۇيهي ئىبنى   يهھۇدىيلىرىنىڭ
ئىبنى ئهسهدنىڭ يېنىغا بېرىپ، ئۇنىڭغا مۇسۇلمانالر بىلهن ئۇنىڭ ئارىـسىدا بولغـان كېلىـشىمنى بـۇزۇش پۇرسـىتى                  

ــۇنىكهلگهنلىكىنــى ئېيتىــپ،  ــۇل   .  مۇســۇلمانالرغا قارشــى كۈشــكۈرتتى ئ كهئــب دەســلهپته ئۇنىــڭ ســۆزلىرىنى قوب
كېـيىن ئىـش    «كهئـب   . مىغان بولسىمۇ كېيىن پىكرى ئۆزگىرىـپ قېلىـپ، ئۇنىـڭ دېگهنلىرىنـى قوبـۇل قىلـدى               قىل

 دەپ ھـۇيهي    »  كـۆرمهي، بهلكـى ھهر ئىككىمىـزدىن كـۆرەيلى          ئۆزۈمـدىن يامان يېرىگه كېلىپ قالسا بـۇنى پهقهت        
زىنى قوبـۇل قىلىـپ، كهئبىنىـڭ      ھۇيهي ئۇنىڭ بۇ سۆ   .  ئۆزىنىڭ قورغىنىغا كېلىشكه تهكلىپ قىلدى     ئهھتهبنىئىبنى  

 بـۇ خهۋەرنـى ئـاڭالپ بىـر ئـاز تهشۋىـشكه چۈشـتى ۋە بـۇ                  پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   . نالشتىقورغىنىغا كېلىپ ئورۇ  
 ئىبنـى  خهۋۋاتئىشنى ئېنىقالپ كـۆرۈش ئۈچـۈن سـهئد ئىبنـى مۇئـاز، سـهئد ئىبنـى ئۇبـادە، ئابـدۇلالھ ئىبنـى رەۋاھه،                  

ئـۇالر بېرىـپ، خهۋەرنىـڭ راسـت ئىكهنلىكىنـى ئېـنىقالپ            .  ئهۋەتتـى  كىرامالرنـى ابه  جۇبهير قاتارلىق بىر نهچچه سـاھ     
ىك بۇ خهۋەر مۇسۇلمانالر ئارىـسىغا تارقىلىـپ، ئۇالرنىـڭ ئارىـسىدا بىـر ئـاز تهشۋىـشل                . پهيغهمبىرىمىزگه يهتكۈزدى 
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ئـالالھ ۋە ئۇنىـڭ   «: پمۇنـاپىقالر بولـسا، ئۆزلىرىنىـڭ مۇنـاپىقلىقىنى ئاشـكارىال      . ۋەزىيهت شهكىللىنىشكه باشلىدى  
 ئوچۇق، خوتۇن ـ قىزلىرىمىز يـالغۇز،   ۋاقلىرىمىزپهيغهمبىرىنىڭ بىزگه قىلغان ۋەدىسى يالغان ئىكهن، بىزنىڭ ئۆي 

كۆرسىتىـشىپ مهدىـنىگه قايتمـاقچى    دەپ باھـانه  » شۇڭا ئۇالرغا دۈشمهننىڭ زەرەر يهتكۈزۈپ قېلىشىدىن قـورقىمىز     
 سـاقالش ئۈچـۈن مهسـلهمه       يهھۇدىيلىرىـدىن  قـۇرەيزە  بهنى   مۇنهۋۋەرەنىمهدىنه  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم   . بولۇشتى

  .سهنى ئۈچ يۈز كىشى بىلهن ئهۋەتتى ئىككى يۈز كىشى بىلهن، زەيد ئىبنى ھارىئهسلهمنىئىبنى ئهبى 

   ئهرەبلىرى بىلهن سۈلهى قىلماقچى بولۇشىغهتفانپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 

ــا دۇچ كېلىــپ،  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم نه ــتىن قىيىنچىلىقالرغ  قهبىلىــسىنى مۇســۇلمانالرغا غهتفــانچــچه تهرەپ
قارشــى تــۇرۇش نىيىتىــدىن يانــدۇرۇپ، مۇشــرىكالرنىڭ كــۈچىنى ئــازايتىش مهقــسىتىدە ئۇالرنىــڭ قهبىــله باشــلىقى    

قىلىق ئـۇالر    مهدىنىنىڭ مېۋىلىرىدىن ئۈچتىن بىرىنـى بېـرىش ئـار         ئهۋفلهرگه ۋە ھارىس ئىبنى     ھىسن ئىبنى   ئهنبهته
بىلهن سۈلهى قىلىش پىكرىگه كېلىپ، بۇ پىكرىنى ئهنسارالرنىڭ چوڭلىرىدىن بولغـان سـهئد ئىبنـى مۇئـاز بىـلهن                   

بـۇ ئـۆز پىكىرلىرىمـۇ يـاكى ئـالالھ تهرىپىـدىن       ! ئـى ئالالھنىـڭ پهيغهمبىـرى    «: ئـۇالر .  ئېيتتـى  ئۇبادەگهسهئد ئىبنى   
ــگهن  ــز ئ. دەپ ســورىدى» ؟ۋەھيىمــۇكهل ــاپهيغهمبىرىمى ــۆز پىكــرىم «: ۇالرغ ــۇ ئ ــۇالر » ب ــدە، ئ ــا  «: دېگهن ــز بۇتق بى

 قىاللمــايتتى، ئهمــدى بىــز ئىــسالم بىــلهن مۇشــهررەپ تامــا مېــۋىلىرىمىزدىن ۋاقىتتىمــۇ ئــۇالر بىزنىــڭ چوقۇنىــدىغان
ا ؟ بۇنداق قىلىشقا زادى بولمايدۇ، بىز ئۇالرغا قىلىچتىن باشـق         بېرەمدىمىز مېۋىلىرىمىزنىبولغاندىن كېيىن ئۇالرغا    

  .پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرنىڭ بۇ جاۋابىنى ئاڭالپ ئۆز پىكرىدىن ياندى. دېدى» نهرسه بهرمهيمىز
ــدا   ــۇ ئارى ــۇرەيشب ــان، ق ــڭ ۋە غهتف ــدە يهھۇدىيالرنى ــشهنچلىك نهزىرى ــئۇد   ئى ــى مهس ــم ئىبن ــدىغان نهئى  دەپ قارىلى

ــدىغا كېلىــپ ئىــسالمنى ق   ئهشــجهئىئهل ــشى پهيغهمبىرىمىزنىــڭ ئال ــگهن كى ــۇل قىلــدى ۋە  دې ئــى ئالالھنىــڭ  «: وب
. دەپ ئىلتىمــاس قىلــدى» ماڭــا رۇخــسهت قىلــسىال، مهن ئىــسالم ئۈچــۈن بىــر خىــزمهت كۆرسهتــسهم! پهيغهمبىــرى

ئانـدىن كېـيىن نهئىـم ھهممىـدىن ئىلگىـرى      . پهيغهمبىرىمىز ئۇنىڭغا ناھايىتى خۇشاللىق بىلهن رۇخـسهت قىلـدى    
 يهھـۇدىيلىرى قېرىنداشلىرىڭالر بولغان بهنى نهزىر ۋە بهنى قهينۇقـا      «: پ يېنىغا بېرى  يهھۇدىيلىرىنىڭ قۇرەيزەبهنى  
. لۈكلىرىـدىن مهھـرۇم بولـدى   پ، يـۇرت ماكانلىرىـدىن ۋە مـال ـ مۈ    زۇهد بىلهن قىلىشقان ئهھـدىلىرىنى بـۇ  مۇھهمم

 رنىئــۆزۈڭال ئاشــۇنداق مۇســىبهت كېلىــدۇ، ســىلهر  رغا قارشــى چىقــساڭالر ســىلهرگىمۇئهگهر ســىلهرمۇ مۇســۇلمانال
ئهرەبلهرگه قىياس قىلماڭالر، ئۇالر مهغلۇپ بولسا ئۆز يۇرتلىرىغا قايتىپ كېتىدۇ، سىلهر مۇھهممهد بىـلهن ئـۇرۇش                

 ئهرەبلىرىــدىن ئۇالرنىــڭ ســىلهرنى تاشــالپ كهتمهســلىكى غهتفــان ۋە قــۇرەيشقىلىــشقا ھهر ۋاقىــت قــادىر ئهمهس، 
ئانـدىن  . دېـدى » سـىلهر بـۇ ئۇرۇشـقا ئارىالشـماڭالر         بولمىـسا  ئۇنـداق  ئـېلىڭالر،    گۆرۈگهئۈچۈن يهتمىش كىشىنى    

 ، سـىلهرنىڭ تاشـالپ كېتىـشىڭالردىن قورقـۇپ        يهھـۇدىيلىرى  قۇرەيزەبهنى  «: كېيىن مۇشرىكالرنىڭ قېشىغا بېرىپ   
 ئــادەم ئهۋەتىــپ،  مــۇھهممهدكهمــۇھهممهد بىــلهن قىلىــشقان ئهھــدىلىرىنى بۇزغانلىقىغــا پۇشــايمان قىلــدى ۋە       

ئـۇالر سـىلهردىن بىـر مـۇنچه ئــادەملهرنى     . شىنى ئۇنىڭغـا تۇتـۇپ بېرىــشكه ۋەدە قىلـدى   سـىلهردىن بىـر نهچـچه كىـ    
 ئهلچـى ئهۋەتىـپ     يهھۇدىيلىرىغـا  قـۇرەيزە  بهنـى    سـۇفيان ئهبۇ  . دېدى»  قىلىڭالر ئېهتىياتئهۋەتىشنى تهلهپ قىلىدۇ،    

ۈن بىـر نهچـچه كىـشىنى       سىلهرنىڭ بىزنى تاشالپ كهتمهسلىكىڭالر ئۈچ    «: ئۇرۇشقا چىقىشنى تهلهپ قىلغاندا ئۇالر    
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مۇشـرىكالر ئۇالرنىـڭ    . دەپ جـاۋاب بهردى   »  بهرمىسهڭالر بىز مۇھهممهد بىلهن ئۇرۇش قىلىشقا چىقمايمىز       گۆرۈگه
. ەپ ئىشىنىـشتى   چۈشتى ۋە نهئىمنىڭ دېـگهن سـۆزلىرى تـوغرا ئىـكهن د            قورقۇنچقابۇ سۆزلىرىنى ئاڭالپ غايهت زور      

ھهتتـا  .  بوران چىقىپ، مۇشرىكالرنىڭ چېدىرلىرىنى ئۇچـۇرۇپ تاشـلىدى         قاتتىق اراڭغۇ بىر كېچه بولۇپ،    ق شۇ كېچه 
مۇشرىكالرنىڭ كۆڭۈللىرىگه تېخىمـۇ قورقۇنــچ   .  كۆمتۈرۈپ تاشلىدىدۇم تارتىپ قومۇچلىرىدىنئۇالرنىڭ قازان ـ  

  مۇســۇلمانالر بىــلهن بىرلىــشىپ، بــۇ قــاراڭغۇ كېچىنــى غهنىــمهت بىلىــپ، بىــزگه ھۇجــۇم  يهھــۇدىيالر«: چۈشــتى ۋە
دېـــگهن تهشۋىـــشكه چۈشـــۈپ، شـــۇ كېچىـــسىال ئارقىلىرىغـــا قارىماســـتىن مهككىـــگه قـــاراپ  » قىلىـــشى مـــۇمكىن

مۇســۇلمانالرنىڭ قــوغالپ كېلىــپ قېلىــشىدىن قورقــۇپ، خالىــد ئىبنــى ۋەلىــد قاتــارلىق بىــر مــۇنچه    . تىكىۋېتىــشتى
  .كىشىلهرنى مۇداپىئه قىلىشقا قويۇپ قويدى

مهدىنىنـى يهر بىـلهن يهكـسان        ھهربىي قوشۇن بىـلهن كېلىـپ،        قورالالنغانق  شۇنداق قىلىپ ئون مىڭغا يېقىن تولۇ     
ە تېــز چى ۋئــى كىتـاب چۈشـۈرگۈ  ! ئـى ئـالالھ  «: ىڭچى بولغـان مۇشـرىكالر پهيغهمــبهر ئهلهيهىسـساالمن   قىلىـۋەتمهك 
ســرەت بېرىــپ، ئــۇالرنى مهغلــۇپ بىــزگه نۇ! غلــۇپ قىلغىــن، ئــى ئــالالھھالرنى مهبــۇ گــۇرۇ!  ئــالغۇچى زاتھېــساب
ــن ــڭ      » !قىلغى ــاھابه كىرامالرنى ــاردىمى، س ــڭ ي ــدە ئالالھنى ــىنىڭ بهرىكىتى ــان دۇئاس ــالۋۇرۇپ قىلغ ــا ي دەپ ئالالھق

  .  مهغلۇپ بولۇپ قايتىپ كېتىشتىهرادىسى ۋە غهيرىتى بىلهن رەسۋاالرچمۇستهھكهم ئى
دىن ىــرىڭ نهزى كىــشىلهرن يهرگه ئــۇرۇپ،ئــابرۇيلىرىنىبــۇ ئــۇرۇش مۇشــرىكالرنىڭ ئهرەبــلهر ئارىــسىدىكى نــام ـ     

بــۇ ئــۇرۇش .  شــهۋكهتلىرى ئاشــتىشــانۇمۇســۇلمانالرنىڭ روھــى كۆتۈرۈلــۈپ،  . چۈشــۈپ كېتىــشكه ســهۋەب بولــدى
ىنىڭ بولۇشـ سۈرىـسىنى چۈشـۈرۈپ، مۇشـرىكالرنىڭ مهغلـۇپ         ) ھالرگـۇرۇ (بىلــهن ئالالھ تائـاال ئهھـزاب       مۇناسىۋىتى  

خهنـدەك ئۇرۇشـىدا ئهۋس     . كهنلىكىنـى بايـان قىلـدى     ئۆزى تهرەپـتىن كهلـگهن ناھـايىتى زور ئىنـايهت ۋە نـېمهت ئى             
ۇشـىدىن   ئۇر قـۇرەيزە ئـۇ بهنـى     . قهبىلىسىنىڭ باشلىقى سهئد ئىبنـى مۇئازغـا ئـوق تېگىـپ قـاتتىق يارىالنغـان ئىـدى                

  !)  رازى بولسۇنساھابىلهردىنئالالھ ئۇ كىشىدىن ۋە بارلىق . (ن شېهىد بولدىدىىكېيىن شۇ يارىلىنىش سهۋەب
ئهنــسارالرنىڭ ئارىــسىدا . از ئىــسالم ئۈچــۈن ناھــايىتى زور خىــزمهت كۆرســهتكهن كىــشى ئىــدى   ســهئد ئىبنــى مۇئــ 

پهيغهمـبهر  . سهئدنىڭ دەرىجىسى مۇھاجىرالرنىـڭ ئارىـسىدىكى ھهزرىتـى ئهبـۇ بهكرىنىـڭ دەرىجىـسىگه تهڭ ئىـدى                
  . ئهلهيهىسساالم سهئدنىڭ شېهىد بولغانلىقىغا ناھايىتى قايغۇردى

   ئۇرۇشىقۇرەيزەبهنى 

ۇســۇلمانالر بىــلهن قىلىــشقان  ناھــايىتى قىــيىن ۋاقىتتــا م، كېــيىناالم خهنــدەك ئۇرۇشــىدىنهيغهمــبهر ئهلهيهىســسپ
  .  جازا يۈرۈشى قىلماقچى بولدىيهھۇدىيلىرىغا قۇرەيزەنامىسىنى بۇزۇپ، دۈشمهنلىك ئىزھار قىلغان بهنى ئهھدى

 ئهســىر  بارمــاي تــۇرۇپگهقـۇرەيزە  بهنــى كىمبۈگــۈن ھــېچ«: سـاھابىلهرگه خهنـدەكتىن مهدىــنىگه قايتىــپ كېلىــپ  
ســـاھابه كىـــرامالر ئـــۇزۇن مۇددەتلىـــك ئۇرۇشـــتا بولـــۇپ، ھېرىـــپ  . دەپ ئـــېالن قىلـــدى» !نـــامىزىنى ئوقۇمىـــسۇن
قوشــۇننىڭ بــايرىقى ھهزرىتــى ئهلىــگه    .  قارىمــاي ئۇرۇشــقا تهييــار بولــۇپ يولغــا چىقىــشتى     چارچىغانلىقلىرىغــا

مهدىنىـدە ئـۆز ئورنىغـا ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئـۇممى مهكتـۇمنى نائىـب قىلىـپ                  پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم     . تۇتقۇزۇلدى
، ئـۇ   مهجـازدۇر پهيغهمبىرىمىزنىـڭ سـۆزى     «:  بهزىسى ساھابىلهرنىڭيولدا ئهسىر نامىزىنىڭ ۋاقتى كهلگهندە      . قويدى
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ز ۋاقتىـدا   يىـشىپ، ئهسـىر نـامىزىنى يولـدا ئـۆ         دې»  يۈرۈش قىلىشنى مهقـسهت قىلغـان      بۇ سۆزى ئارقىلىق ناھايىتى تېز    
 بارغانــدىن گهقــۇرەيزە بهزىــلهر پهيغهمبىرىمىزنىــڭ ســۆزىنى ھهقىــقهت دەپ ئهســىر نــامىزىنى بهنــى   ،ئوقۇۋېلىــشتى

 قـۇرەيزە بهنـى   .  دېمىـدى  »خاتا قىلىپـسىلهر  «پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇالرنىڭ ھېچ قايسىسىغا      . كېيىن ئوقۇشتى 
ىغـا  ىرىـدىكى ئهھـدىنامىنى بۇزغانلىق    ئارىل. هشۋىشكه چۈشتى  ت پهۋقۇلئاددە ئىسالم قوشۇنىنى كۆرۈپ،     يهھۇدىيلىرى

دەپ »  بۇزمىـــدۇقئهھـــدىنامىمىزنىبىـــز «: ئـــۇالر پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمغا. مىـــڭ بىـــر پۇشـــايمان قىلىـــشتى 
 ۈرەتته سـابىت بولغـانلىقى ئۈچـۈن   قۇتۇلماقچى بولغان بولسىمۇ ئىلگىرى ئۇالرنىڭ ئهھدىنى بۇزغانلىقى قهتئىـي سـ        

 پۇرسهت تاپقاندا يهنه قارشى چىقىش ئېهتىمالى بولغاچقا پهيغهمبىرىمىـز          ،ى راست بولماي  رنىڭ پۇشايمىن ھهمدە ئۇال 
ئىـسالم  .  ئۈچـۈن قورغانلىرىغـا كىرىۋېلىـشتى       بۇنى كـۆرۈپ مـۇداپىئه     يهھۇدىيالر. ئۇالرنىڭ سۆزلىرىگه ئىشهنمىدى  

 داۋام قىلغـان ئـاچلىق ۋە ئۇسـسۇزلۇقتىن         ئۇزۇن مـۇددەت  . قوشۇنلىرى ئۇالرنى يىگىرمه بهش كۈن مۇھاسىرە قىلدى      
 بىـلهن قىلىنغـان     يهھۇدىيلىرى پهيغهمبىرىمىزدىن بهنى نهزىر     يهھۇدىيالرھاالك بولۇپ تۈگهپ كېتىشتىن قورققان      

ئهممــا بۇالرنىــڭ قىلغــان يامــان ئىــشلىرى بهنــى  . ســۈلهىنىڭ شــهرتلىرى بــويىچه ســۈلهى قىلىــشنى تهلهپ قىلىــشتى 
بىزنىـڭ  «: ەىرىمىـز بـۇنى قوبـۇل قىلمىـدى ۋ    شـۇڭا پهيغهمب . نهچچه ھهسسه ئېغىر ئىـدى   نهزىرنىڭ قىلغانلىرىدىن   

 يهھــۇدىيالر. دەپ جــاۋاب بهردى» توختاتمــايمىز رازى بولــساڭالر مۇھاســىرىنى تــوختىتىمىز، بولمىــسا ھــۆكمىمىزگه
. ى تهلهپ قىلـدى  دېـگهن كىـشىنى ئهۋەتىـشن   لۇبابهبۇنى ئاڭالپ مهسلىههت سوراش ئۈچۈن پهيغهمبىرىمىزدىن ئهبۇ  

ــۇ  ــابهئهب ــى    ئهۋس قهبلۇب ــۇپ، بهن ــسىدىن بول ــڭقۇرەيزەىلى ــدى نى ــلىرىدىن ئى ــۇ .  ئىتتىپاقداش ــڭئهب ــااللۇبابىنى   ب
 بهنـى   لۇبـابه ئهبـۇ   .  ئۇنىڭغـا ئىـشىنهتتى    يهھۇدىيلىرى قۇرەيزەبهنى  ئۈچۈن   چاقىلىرى ئۇالرنىڭ ئىچىدە بولغانلىقى   

: تـــۇن ـ بالىلىرىنىـــڭ يىغلىغــانلىقىنى كـــۆرۈپ، كــۆڭلى ئېرىـــپ      يېنىغـــا بارغانــدا خو يهھۇدىيلىرىنىــڭ  قــۇرەيزە 
ئانـدىن كېـيىن    . دېـدى » ، ئـۇ سـىلهرنى چېپىـپ تاشالشـقا ھۆكـۈم قىلىـدۇ            كـۆنمهڭالر  ھۆكـۈمىگه مۇھهممهدنىڭ  «

 بىرىمىـزگه كۆرۈنۈشـتىن خىجىـل بولـۇپ،    ئۆزىنىڭ خاتا قىلغانلىقىنى بىلىپ، ناھايىتى پۇشـايمان قىلـدى ۋە پهيغهم     
 قوبـۇل   تهۋبىـسىنى  ئـالالھ ئۇنىـڭ      ،رۈككه بـاغالپ  ۋ كىرىـپ ئـۆزىنى بىـر تـۈ        مهسـجىدكه يتىپ كهتتى ۋە    مهدىنىگه قا 
  . ۋەدە قىلدىبوشاتماسلىققا ئۆزىنى قىلمىغۇچه

ــى  ــۇدىيلىرى قــۇرەيزەبهن ــۇنىغا  يهھ قىنى بىلىــپ، پهيغهمــبهر  قارشــى تۇرۇشــتا ھېچبىــر پايــدا يوقلــۇ     ئىــسالم قوش
ئۇالرنىـڭ ئىتتىپاقداشـلىرىدىن بولغـان ئهۋس قهبىلىـسىدىكىلهر         . هجبۇر بولدى ئهلهيهىسساالمغا تهسلىم بولۇشقا م   
 قهبىلىسىنىڭ ئىتتىپاقداشلىرىدىن بولغان بهنـى قهينۇقـا قهبىلىلىـرىگه          خهزرەچپهيغهمبىرىمىزنىڭ قېشىغا كېلىپ،    

ل قىلىـپ، ئۇالرغـا   پهيغهمبىرىمىـز بـۇنى قوبـۇ   . يۇمشاقلىق قىلغاندەك، بۇالرغىمۇ يۇمشاقلىق قىلىشنى تهلهپ قىلدى 
ئـۇالر ئۆزلىرىنىـڭ باشـلىقى سـهئد ئىبنـى        . ھۆكۈم قىلىش ئۈچۈن ئۆز ئىچىدىن بىرسىنى سايالپ چىقىشقا بـۇيرۇدى         

ئـۇ  .  ئـاغرىق ئىـدى    ئۈچـۈن ئۇرۇشـىدا يارىالنغـانلىقى     ئۇ چاغدا سهئد ئىبنى مۇئـاز خهنـدەك         .  ھاكىم قىلدى  مۇئازنى
 ئېغىـــر ھۆكـــۈم يهھۇدىيالرغـــا ئۇنىـــڭ ئهتراپىغـــا يىغىلىـــپ يېتىـــپ كهلگهنـــدە ئهۋس قهبىلىـــسىنىڭ ئـــادەملىرى 

 ئىجـرا قىلىـشتا خااليىقنىـڭ سـۆزىدىن         مىنىھۆك ئالالھنىڭ   سهئدگه«: سهئد ئۇالرغا . قىلماسلىقنى تهلهپ قىلىشتى  
 ەانلىقىنى ۋە ھــېچكىمگه يــۈز خــاتىردەپ ئۆزىنىــڭ ئادىــل ھۆكــۈم قىلىــدىغ» قورقمايــدىغان ۋاقىــت يېتىــپ كهلــدى

مېنىـڭ  «: سهئد ئىبنى مۇئاز ھۆكـۈم قىلىـشتىن ئىلگىـرى سـاھابه كىرامالرغـا قـاراپ              . لىقىنى بىلدۈردى قىلمايدىغان
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ساھابه كىرامالر ئۆزلىرىنىـڭ رازى بولىـدىغانلىقىنى       . دېدى»  يۈرگۈزۈلۈشىگه سىلهر رازى بوالمسىلهر؟    منىڭھۆكمۈ
پهيغهمـــبهر . دېـــدى» ؟ۈلهمـــدۇيۈرگۈز ھۆكمـــۈممېنىـــڭ «: ئانـــدىن ئـــۇ پهيغهمبىرىمىـــزگه قـــاراپ . بىلدۈرۈشـــتى

 يهھۇدىيالرنىــڭئانــدىن كېــيىن ســهئد ئىبنــى مۇئــاز  . دەپ جــاۋاب بهردى» ھهئه، يۈرگۈزۈلىــدۇ«ئهلهيهىســساالممۇ 
شـۇنىڭ بىـلهن ئـالته ـ يهتـته      . شىگه، خوتۇن ـ بالىلىرىنىڭ ئهسىر قىلىنىـشىغا ھۆكـۈم قىلـدى    ئهرلىرىنىڭ ئۆلتۈرۈلۈ

لىلىرى ئهسىرگه ئېلىندى ۋە مـال   با ئهرلىرى ئۆلتۈرۈلدى، خوتۇن ـ نىڭقۇرەيزەيۈز كىشىدىن ئىبارەت بولغان بهنى 
ئېلىنغان ئهسىر ۋە غهنىمهتلهر پىيادىلهرگه بىر ھهسسه، ئاتلىقالرغا ئـۈچ ھهسـسه            . ـ مۈلۈكلىرى غهنىمهت قىلىندى   

ئـۈچ يـۈز دانه تۆمـۈر      نهيـزە،    كـى مىـڭ    قىلىچ، ئىك   غهنىمهتلهر بىر مىڭ بهش يۈز     ئېلىنغان. قىلىپ تهقسىم قىلىندى  
ئۇرۇشـقا  .  تـۆگه، قـوي قاتـارلىقالردىن ئىبـارەت ئىـدى          بىر قىسىم كىيىم، بهش يۈز دانه قالقان ۋە ئۆي سايمانلىرى،         

 ئىچىــدە پهيغهمبىرىمىزنىــڭ ھاممىــسى ســهپىيه ۋە ئــۇممى ئايالالرنىــڭ. قاتناشــقان ئايــالالرغىمۇ غهنىــمهت بېرىلــدى
 ئراپىــ بىنتــى كهبهشــهۋە ســهمۇرە بىنتــى قهيــس، ئــۇممى ســهئد بىنتــى مۇئــاز،  ئهال ئۇممــۇل، ئــۇممى ســۇلهيم، ئهممــارە

ئىـسالم قوشـۇنى مهدىـنىگه قايتىـپ كهلگهنـدە ئـالالھ تائـاال يۇقىرىـدا زىكىـر قىلىنغـان ئهبـۇ            . قاتارلىقالر بار ئىدى  
 ھهر  ئـۇنى ىـز   پهيغهمبىرىم. سـهئد ئىبنـى مۇئـاز ئـۇزۇن ئـۆتمهي ۋاپـات بولـدى             .  قوبۇل قىلـدى   تهۋبىسىنى لۇبابهنىڭ

پهيغهمـبهر  .  بىر چېـدىر تهييـار قىلـدۇرۇپ شـۇ يهرگه دەپـنه قىلـدۇردى           مهسجىدكهزامان كۆز ئالدىمدا بولسۇن دەپ      
 ئۇرۇشــلىرىدا قــۇرەيزەخهنــدەك ۋە بهنــى  .  ئۇنىــڭ ۋاپاتىغــا ناھــايىتى قايغۇرۇشــتى   ســاھابىلهرئهلهيهىســساالم ۋە 

  .  توققۇز كىشى شېهىد بولدىجهمئىي ساھابىلهردىن

  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهزرىتى زەينهپكه ئۆيلىنىشى

ى زەيــــنهپ ھهزرىتــــ.  ئۆيلهنــــدىجهھــــشكه بىنتــــىشــــۇ يىلــــى پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم ھهزرىتــــى زەيــــنهپ 
ئـــۇ پهيغهمبىرىمىـــز مهكـــكه  .  قىـــزى ئىـــدىمۇتهللىپنىڭىـــسى ئـــۇمهييه بىنتـــى ئابـــدۇل پهيغهمبىرىمىزنىـــڭ ھامم

ــۇكهررەمهدىكى ــدا مۇســـۇل مـ ــۇ       چېغىـ ــۇرۇن ئـ ــشتىن بـ ــا ئۆيلىنىـ ــز ئۇنىڭغـ ــدى ۋە پهيغهمبىرىمىـ مان بولغـــان ئىـ
 پهيغهمبىرىمىـز زەيـد ئىبنـى       ئـۇنى .  ياتلىق بولغان ئىـدى    ھارىسقاپهيغهمبىرىمىزنىڭ بېقىۋالغان بالىسى زەيد ئىبنى      

. ىــدى بېقىۋالغــان بالىــسى بولــسىمۇ، ئهســلىدە ئــۇ بىــر قــۇل ئ گهرچه زەيــد. ىــدى ئــۆزى ئېلىــپ بهرگهن ئھارىــسقا
بـۇ سـهۋەبتىن ئـۇالر      .  بولغان كاتتا بىر ئائىلىنىڭ ساھىپجامال قىـزى ئىـدى         ھاشىمدىنھهزرىتى زەينهپ بولسا بهنى     

 ئېلىـپ بېرىـدىغان     زەيـدكه پهيغهمبىرىمىـز ھهزرىتـى زەينهپنـى ھهزرىتـى         . ئارىسىدا ئهسال ئىناقلىق بولمىغان ئىـدى     
 جهھـشىمۇ  بولغـان ئابـدۇلالھ ئىبنـى        ۋەلىسىشۇنداقال ئۇنىڭ   . چاغدا، ھهزرىتى زەينهپنىڭ ئهسال رازىلىقى يوق ئىدى      

  . بهلكى بۇ ئىشنى ئۆزى ۋە ھهمشىرىسى ئۈچۈن كاتتا بىر نۇقسان دەپ قارايتتى. رازى ئهمهس ئىدى
.  ئـالالھ تهرىپىـدىن بۇيرۇلغـان ئىـدى         ئېلىـپ بېـرىش    زەيـدكه ىن زەينهپنـى    لېك. بۇنى پهيغهمبىرىمىزمۇ چۈشىنهتتى  

 ئېلىـپ بېرىـشكه بۇيرۇشـنىڭ ھېكمىتـى ئهرەبلهرنىـڭ ئارىـسىدا كهڭ              زەيـدكه ىـڭ ھهزرىتـى زەينهپنـى       ئالالھ تائاالن 
ئهرەبـلهردە بـاال بېقىـۋېلىش ئـادىتى بـار          : ئـۇ مۇنـداق ئـادەت ئىـدى       . تارقالغان بىر خىل ئادەتنى بىكار قىلىش ئىدى      

ىدا ئــۆز نهســلىدىن بولۇشــ ســابىت ىڭنهســهبىنبولــۇپ، ئۇالرنىــڭ نهزىرىــدە بېقىۋېلىنغــان بــاال ھهمــمه ئىــشتا، ھهتتــا 
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 بېقىۋالغــان ئــۇنىبېقىۋېلىنغــان بالىــسىنىڭ قويــۇپ بهرگهن ئايــالىنى .  ئوخــشاش ئىــدىمــۇبولغــان بــاال بىــلهن ئۇپ
  .  ئېلىشى جائىز ئهمهس ئىدىنىكاھىغاكىشىنىڭ 

يد ئۈچـۈن سـورىغاندا،     جانابى ئالالھ تهرىپىدىن كهلگهن ئهمر بويىچه پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى زەينهپنى ھهزرىتى زە          
ئالالھ ۋە ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرى      «:  ئابدۇلالھ بۇنىڭغا رازى بولمىغاندا ئالالھ تائاال      ۋەلىسىھهزرىتى زەينهپ ۋە ئۇنىڭ     

، كىمكــى.  ئىختىيــارلىقى بولمايــدۇئىــشىدابىــر ئىــشتا ھۆكــۈم چىقارغــان چاغـــــدا، ئهر ـ ئايــال مۆمىنلهرنىــڭ ئــۆز     
 دېـگهن ئـايهتنى   » ئوچـۇق ئازغـان بولىـدۇ   ئـوپ سـىيلىق قىلـسا، ئـۇ ھهقىـقهتهن       گه ئا ئالالھقا ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىـرى    

لـېكىن ھهزرىتـى زەيـنهپ بىـلهن ھهزرىتـى زەيـدنىڭ ئارىـسىدا              . شۇنىڭ بىلهن ئۇالر قوبۇل قىلغان ئىدى     . چۈشۈردى
 مـال ـ مـۈلكىگه    ھهزرىتى زەينهپ ئۆزىنىـڭ نهسـهب ـ شـهرىپى، چىرايـى ۋە     . بولۇۋەردىئائىله تۇرمۇشىدا سوغۇقچىلىق 

ھهزرىتى زەيـد ئىلگىـرى     .  زېرىكتۈردى ىڭغا قوپال سۆزلهرنى قىلىش بىلهن     ياراتماي، ئۇن  زەيدنىئىشىنىپ، ھهزرىتى   
بۇنىڭغا بىر ئاز سهبىر قىلغان بولسىمۇ، ھهزرىتى زەيـنهپ ھهر دائىـم جـاھىللىق قىلىـپ تۇرۇۋالغـانلىقتىن ئـاخىرى                    

ت قىلىــــپ، بۇنــــدىن كېــــيىن ھهزرىتــــى زەيــــنهپ بىــــلهن ئــــۆي ســــهبىر قىاللمــــاي پهيغهمبىرىمىــــزگه شــــىكايه
.  ئېيتتــى ۋە ئۇنىڭــدىن ئايرىلىــپ كېــتىش ھهققىــدە پهيغهمبىرىمىــزدىن مهســلىههت ســورىدى تۇتالمايــدىغانلىقىنى

ــى     ــلهن ھهزرىت ــد بى ــى زەي ــز ھهزرىت ــيىن    زەينهپپهيغهمبىرىمى ــدىغانلىقىنى، كې ــشىپ كېتى ــڭ ئاجرى ــۇنىنى ــۆزى ئ  ئ
لــېكىن پهيغهمبىرىمىــز ناھــايىتى ھايــالىق زات بولغانلىقىــدىن  .  ئــارقىلىق بىلــگهن ئىــدىيۋەھىــئالىــدىغانلىقىنى 

شۇنىڭ ئۈچـۈن ھهزرىتـى زەيـد ھهزرىتـى     . كىشىلهرنىڭ ئارىسىدا سۆز ـ چۆچهك بولۇپ قېلىشىدىن ئېهتىيات قىلغان 
لىـق مۇئـامىله قىلىـشقا      نى قويۇپ بېـرىمهن دەپ كهلگهنـدە ئۇنىڭغـا ھهزرىتـى زەينهپنـى تـاالق قىلمـاي چىراي                 زەينهپ

هن، ســهنمۇ ئىنئــام قىلغــان كىــشىگه تىــدا ســهن ئــالالھ نــېمهت قىلىــپ بهرگئــۆز ۋاق«: بــۇ ھهقــته. بۇيرۇغــان ئىــدى
 دېدىڭ، ئالالھ ئاشكارىلىماقچى بولغـان نهرسـىنى كۆڭلۈڭـدە          ›ھىڭدا تۇتقىن، ئالالھتىن قورققىن   ئايالىڭنى نىكا ‹

دېــگهن ئــايهت » رقتــۇڭ، ئــالالھتىن قورقۇشــۇڭ ئهڭ ھهقلىــق ئىــدىيوشــۇردۇڭ، كىــشىلهرنىڭ تهنه قىلىــشىدىن قو
ھهزرىتى زەيد ھهزرىتى زەينهپنى قويۇپ بېرىمهن دەپ بىـر قـانچه قېـتىم پهيغهمبىرىمىـزدىن تهلهپ               . چۈشكهن ئىدى 

ھهزرىتـى زەيـد ھهزرىتـى زەينهپنـى تـاالق قىلغانـدىن كېـيىن، ئۇنىـڭ              . قىلغاندىن كېـيىن، ئانـدىن ئىجـازەت بهردى       
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۆزىنىــڭ بــۇ نىكــاھى  .  ئــۆز نىكاھىغــا ئالــدىئــۇنىدىتى توشــقاندا پهيغهمبىرىمىــز ئىــد

  . كار قىلدى كۆپ تارقالغان بۇ خىل ئادەتنى بىئارقىلىق ئهرەبلهر ئارىسىغا
. ئىـدى ى ئهڭ مۇناسـىپ     بولۇشـ  قىلىش شـهرىئهت ئىگىـسى تهرىپىـدىن         بىكاردىلغا ئورناپ كهتكهن بۇنداق ئادەتنى      

ۆتكهن ۋەقهنىــڭ قىــسقىچه مهزمــۇنى ھهزرىتــى زەيــد، ھهزرىتــى زەيــنهپ ۋە پهيغهمبىرىمىزنىــڭ  ئارىلىرىــدا بولــۇپ ئــ 
ــارەت يۇ ــدىن ئىب ــارىخ       . قىرىقى ــۆزلهرنى ت ــۇن ئاساســسىز س ــدە نۇرغ ــۇ ۋەقه ھهققى ــارىخچىالر ب ــسىم ت ــر قى ــا بى ئهمم

ۈشمهنلىرى تهرىپىـدىن توقـۇپ چىقىرىلغـان بولـۇپ،         بۇنداق ئاساسسىز سۆزلهر ئىسالم د    . كىتابلىرىدا زىكىر قىلىدۇ  
 بىــلهن ئىــسالم دىنىغــا زىيانكهشــلىك قىلىــشنى تهگكــۈزۈشئىــسالم دىنىنىــڭ بۈيــۈك پهيغهمبىرىنىــڭ شــهنىگه داغ 

  .ئالالھ ئۇالرنىڭ قارا نىيىتىنى ئهمهلگه ئاشۇرمايدۇ. ئوياليدۇ
 پهيغهمبىرىمىزنىـڭ  ھىجـاپ . ردە دېمهكتـۇر  په دېـمهك ھىجـاپ . ئـايهت نازىـل بولـدى    ھهققىـدىكى    ھىجـاپ شۇ يىلـى    

 ھهققىــدە ئــايهت ھىجــاپ ھهققىــدىكى ئــايهت چۈشۈشــتىن ئىلگىــرى ھىجــاپھهزرىتــى ئــۆمهر . ئاياللىرىغــا خاســتۇر
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 ھهققىڭـالردا ئهگهر پهيغهمبىرىمىز سـىلهرنىڭ      «:ھهتتا ئۇ پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئاياللىرىغا   .  قىالتتى ئۈمىدچۈشۈشنى  
سـىلهر   «ۈرىـسىدىكى كېـيىن ئهھـزاپ س    . دەيتتـى » بـوالتتى لهرنى ھېچبىـر كـۆز كـۆرمىگهن        ماڭا ئىتائهت قىلسا، سـى    

پهيغهمبهرنىڭ ئاياللىرىدىن بىر نهرسه سـورىماقچى بولـساڭالر، پهردە ئارقىـسىدا تـۇرۇپ سـوراڭالر، بۇنـداق قىلىـش                   
  . بولدىدېگهن ئايهت نازىل » سىلهرنىڭ دىللىرىڭالرنىمۇ ئۇالرنىڭ دىللىرىنىمۇ ئهڭ پاك تۇتىدۇ

؟ ئهگهر  قىلىنامـدۇق  پهردىسىز سۆز قىلىشتىن مهنئـى       ىز تۇغقانلىرىمىزنىڭ قىزلىرىغىمۇ  ب «:ئاندىن كېيىن بهزىلهر  
بۇنىڭغـا قارشـى ئـالالھ      . دېگهنـدەك بولمىغـۇر سـۆزلهرنى قىلـدى       » مۇھهممهد ۋاپات بولـسا مهن ئائىـشهنى ئـالىمهن        

 ،لغانــدىن كېــيىنىڭالر تــوغرا ئهمهس ۋە ئــۇ ۋاپــات بو بېرىــشســىلهرنىڭ پهيغهمــبهرگه ئــازار! ئــى مــۆمىنلهر«: تائــاال
ئۇنىڭ ئاياللىرىنى ئېلىشىڭالرمۇ ھهرگىز توغرا ئهمهس، بۇنداق قىلىـش ئـالالھ تائاالنىـڭ نهزىرىـدە ناھـايىتى چـوڭ                 

  . دېگهن ئايهتنى نازىل قىلدى» گۇناھتۇر
 ئىپپهتلىرىنـى   ،گه قاراشـتىن ھهزەر ئهيلهشـكه     لهرئهمما پهيغهمبىرىمىزنىـڭ ئاياللىرىـدىن باشـقا ئايـالالر ئهر كىـشى           

ــقا، ــتىن     ساقالش ــا قاراش ــشىلهرمۇ ئايالالرغ ــشاش ئهر كى ــۇنىڭغا ئوخ ــۇددى ش ــكه خ ــى ھهزەر ئهيلهش  ۋە ئىپپهتلىرىن
ــدى  ــدىك . ساقالشــقا بۇيرۇل ــالالرنى بارماقلىرى ــدە ئاي ــۈزۈكلهرى ھهم ــنه ئ ــاكى خې ــدىكى  ي  ســۈرمىلهرگه ۋە كۆزلىرى

ئهممــا بىلىكىــدىكى . نهتلىرىــدىن باشــقا زىننهتلىرىنــى ئاشــكارا قىلىــشتىن چهكلىــدى  زىنزىبــۇئوخــشاش ئاشــكارا 
 ۋە پاچىقىدىكى ھالقا ۋە بوينىدىكى مونچـاق، بېـشىدىكى تـاج، كۆكـسىدىكى خـال، قۇالقلىرىـدىكى زىـرە                    بىلهزۈك

 زىننهتلىرىـدىن   رائاشـكا قۇرئـان كهرىـم ئايالالرنىـڭ ئـادەتتىكى         . قاتارلىق زىننهتلىرىنى كۆرسىتىشنى ھارام قىلـدى     
 قىلىنغـان بولماسـتىن،     مهقـسهت لېكىن بۇ يهردە زىننهتنىڭ ئۆزىال      . باشقا بارلىق زىننهتلىرىنى يوشۇرۇشنى بۇيرۇدى    

 ھهمدە ئايالالرنىڭ ياقىسىدىكى ئوچۇق قالغـان       تۇتۇلىدۇبهلكى زىننهت بۇيۇملىرى ئېسىلىدىغان ئهزالىرىمۇ كۆزدە       
چۈنكى ئۇ زامانـدا ئايالالرنىـڭ يـاقىلىرى بۈگـۈنكى كۈنـدىكى            .  قىلدى ئهمر يېپىش ئۈچۈن لېچهك سېلىشقا      جاينى

مانا بۇ سهۋەبتىن ئايالالرنىـڭ     .  كهڭ بولۇپ، كۆكسىلىرى كۆرۈنۈپ تۇراتتى     ياقىلىرىدەكناساراالرنىڭ ئاياللىرىنىڭ   
ــدى      ــشنى پهرز قىل ــۇنلىرىنى ئورىۋېلى ــلهن بوي ــېچهك بى ــسۇن دەپ ل ــۇق قالمى ــڭ يهنه ئاي. كۆكــسىلىرى ئوچ الالرنى

شــۇنى بىلىــش   .  يهرگه ئۇرۇشــتىن مهنئــى قىلــدى  ئايــاغلىرىنى پۇتلىرىــدىكى ھــالقىالرنى بىلىنــدۈرۈش ئۈچــۈن    
كېرەككى، ئالالھ تائاال ئاۋۋال زىننهتنى ئاشكارا قىلىـشنى توسـۇپ، كېـيىن زىننهتنىـڭ ئـاۋازىنى ئاشـكارا قىلىـشتىن                    

ئــالالھ تائــاال يهنه نــۇر .  كۆرســىتىدۇزۆرۈرلــۈكىنىڭ  قــاتتىق مهخپــى تۇتۇشــنىانــا بــۇ زىنــنهت جــايلىرىنى م. توســتى
ن، تاشـــقى  قارىمىــسۇن، ئهۋرەتلىرىنـــى ياپــسۇ  تىكىلىـــپمــۆمىنلهرگه ئېيتقىنكـــى، نــامهھرەملهرگه   «: سۈرىــسىدە 

تاشــقى ( كــۆكرەكلىرىنى ياپــسۇن  ئاشكارىلىمىــسۇن، لېچهكلىــرى بىــلهن  زىننهتلىرىــدىن باشــقا زىننهتلىرىنــى   
ننهتلىرىنــى ئهرلىرىــدىن، ئاتىلىرىــدىن، يــا قېــيىن ئاتىلىرىــدىن، يــا ئوغۇللىرىــدىن، يــا    زى) زىننهتلىرىــدىن باشــقا

ئهرلىرىنىــڭ ئوغۇللىرىــدىن، يــا ئــۆز قېرىنداشــلىرىدىن، يــا قېرىنداشــلىرىنىڭ ئوغۇللىرىــدىن، يــا ھهمــشىرىلىرىنىڭ 
غــا ئېهتىيــاجى يــوق   ئوغۇللىرىــدىن، يــا دىنــداش ئايــالالردىن، يــا قــول ئاســتىدىكى چۆرىلىرىــدىن، يــا خوتۇنالر       

دىــن، يــا ئايالالرنىــڭ ئۇيــاتلىق  ) يهنــى قېــرى، دەلــدۈش بولغانلىقىــدىن جىنــسى شــهھۋىتى يــوقالر  (خىــزمهتچىلهر 
بالىالردىن باشـقا كىـشىلهرگه كۆرسهتمىـسۇن، زىننهتلىرىنـى         ) يهنى باالغهتكه يهتمىگهن  (جايلىرىنى ئۇقمايدىغان   
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ــاغلىرىنىكىــشىلهرگه بىلــدۈرۈش ئۈچــۈن   ــسۇن، ئــى مــۆمىنلهر  يهرگهئاي  ئېرىشىــشىڭالر ئۈچــۈن بهخــتكه!  ئۇرمى
  .دېگهن ئايهتنى نازىل قىلدى» ھهممىڭالر ئالالھقا تهۋبه قىلىڭالر

ھهزرىتـى ئائىــشه  . بـۇ ئـايهت كهرىـمه نازىــل بولغانـدا مۆمىنلهرنىـڭ ئايــاللىرى جـان ـ دىلـى بىـلهن قوبــۇل قىلـدى           
لىرىـدىن ياخـشىراق ئايـالالرنى كۆرمىـدىم، ئـۇالر ئۇشـبۇ ئـايهت        مهن ئهنـسارالرنىڭ خوتـۇن ـ قىز   «: ئانىمىز ئېيتىدۇ

بـۇ  » .دەك بولـدى  نـ نازىل بولغاندا ھهممىسى باشـلىرىغا لـېچهك سـېلىپ، خـۇددى ئۇالرنىـڭ باشـلىرىغا قارغـا قونغا                 
 ئىالھــى دەپ بىلىــپ، ئېتىقــاد ۋەھىــي نازىــل بولغــان تائــاالدىنزامانــدىمۇ ئايــالالر ئۇشــبۇ قۇرئــان كهرىمنــى ئــالالھ  

قىلغاندىن كېيىن ئهلۋەتته ئۇشبۇ ھۆكۈملهرنى جان ـ دىلـى بىـلهن قوبـۇل قىلىـشلىرى ۋە بىپهرۋالىـق قىلماسـلىقى        
 مهيلـى ھـۆر يـاكى       سىزھىجاپـ ئىسالمنىڭ دەسلهپكى ۋاقىتلىرىدا جاھىلىيهت زامانىدىكىگه ئوخشاش، ئايالالر        . الزىم

ــلهن ســىرت     ــاغلىق بى ــر ي ــر كــۆڭلهك ۋە بى ــسۇن بى ــال بول ــدەك ئاي ــاتتىدې ــتلهر  . قا چىق بهزى ياشــالر ۋە شــوخ يىگى
گاھىــدا بىلمهســتىن ھــۆر  . دېــدەكلهر ئاخــشاملىرى ســىرتقا چىققانــدا شــوخلۇق قىلىــپ ئۇالرغــا چاقچــاق قىالتتــى   

مانـا بـۇ    .  دەپ ئـويالپ قـاپتىمىز دېيىـشهتتى       دېـدەكمىكىن ئۇالر تېرىكسه، بىز    . ئايالالرغىمۇ چاقچاق قىلىپ قوياتتى   
ــالالھ تا  ــۈزلىرىنى ۋە       ســهۋەبتىن ئ ــا ي ــايرىش ئۈچــۈن، ھــۆر ئايالالرغ ــالالرنى ئ ــدەك ئاي ــلهن دې ــالالر بى ــاال ھــۆر ئاي ئ

ئــى «: داق دەيــدۇئــالالھ تائــاال ئهھــزاب سۈرىــسىدە مۇنــ.  قىلــدىيېپىــپ، ئــۇزۇن رومــال ئوراشــقا ئهمــرســاغرىلىرىنى 
 بىـــلهن بهدىنىنـــى پـــۇركهنجه ئاياللىرىغـــا ئېيتقىنكـــى، ئاياللىرىڭغـــا، قىزلىرىڭغـــا ۋە مۆمىنلهرنىـــڭ! پهيغهمـــبهر

ئورىۋالــسۇن، بۇنــداق قىلغانــدا ئۇالرنىــڭ ھــۆر ئايــالالر ئىكهنلىكــى ئهڭ ئوڭــاي تونۇلىــدۇ ـ دە، باشــقىالر ئۇالرغــا      
  » .ئالالھ ناھايىتى مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېهرىباندۇر. چېقىلمايدۇ

ڭ ئــۆزىنى كۆرســهتمهي پهردە ئارقىــسىدا تۇرۇشــى ئهممــا، قىزالرغــا اليىــق بولــۇپ چىققــان يىگىــتلهرگه ئــۇ قىزالرنىــ 
بهلكــى .  ســالىهىنالرنىڭ زامانىــدا ســۈننهت بولمىغــان ئىــدىســهلهپ ۋە تــابىئىنالرپهيغهمبىرىمىــز، ســاھابه كىــرامالر، 

 زامـانالردا زامـان     كېيىنكـى . ل كـۆرۈپ، ئانـدىن ئېلىـشنى سـۈننهت قىلـدى          ئهت بهلگىلىگـۈچى ئايـالالرنى ئـاۋۋا      شهرى
ــۇپ، خوتــ  ــق      بۇزۇل ــا مۇۋاپى ــزالر دىنغ ــدىنىتهربىيۇن ـ قى ــهيتانالرغا   لهنمىگهنلىكى ــاي، ش ــايه قىلم ــهرىئهتكه رىئ  ش

 شـهرىئهتنىڭ ئهدەپ ـ   ،لهنمىگهچكهىتهربىـي زىننهتلهرنـى ئاشـكارا قىلىـدىغان ھهمـدە ئهرلهرمـۇ شـهرىئهتكه مۇۋاپىـق        
رنىـڭ پهردە ئىچىـدە بولۇشـى ئومـۇمهن      ئايالال، پىـسقى ـ پاسـات بىـلهن يـۈرگهنلىكتىن     هخالقلىرىغا رىئايه قىلماي،ئ

  . مۇسۇلمانالرنىڭ ئارىسىدا ياخشى ئىش دەپ قارالدى

   ئالتىنچى يىلى يۈز بهرگهن ۋەقهلهرھىجرىيىنىڭ

 دېــگهن يهردە تۇرىــدىغان بهنــى زەرىــيه ئــالتىنچى يىلــى مــۇھهررەم ئېيىــدا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم  ھىجرىيىنىــڭ
 بىـلهن ئـۇرۇش قىلىـش ئۈچـۈن مـۇھهممهد ئىبنـى مهسـلهمه باشـلىق ئوتتـۇز                   مقهۋبهكرى قهبىلىسىدىن بولغان بىر     

. مۇھهممهد ئىبنى مهسلهمه ئۇ يهرگه بېرىپ تۇيدۇرماستىن ئۇالرغـا ھۇجـۇم قىلـدى    . نهچچه ئاتلىق ئهسكهر ئهۋەتتى   
رنى بـۇ قوشـۇن نۇرغـۇن تـۆگه ۋە قـويال          . دۈشمهنلهردىن نۇرغۇن كىشى ئۆلتۈرۈلـۈپ، قالغـانلىرى قېچىـپ كېتىـشتى          

 تۇتۇۋېلىـپ   هسـهلنى ئ ئىبنـى    سـهمامه ئـۇالر يولـدا بهنـى ھهنىپهنىـڭ چوڭلىرىـدىن بولغـان             . غهنىمهت ئېلىـپ قـايتتى    
ئــۈچ كــۈنگىچه ئىــسالمغا دەۋەت  ئــۇنى مهدىــنىگه ئېلىــپ كهلگهنــدە پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم .ئهســىرگه ئالــدى
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 ســهمامه. نهرســه قىلماســتىن قويــۇپ بهردى  ھېچئــۇنى بولــسىمۇ قىلغىنىغــا قارىمــاي، ئىــسالمنى قوبــۇل قىلمىغــان  
دا بولـۇپ، پهيغهمبىرىمىزنىـڭ     پ، قهلبىدە ئىسالمغا مۇھهببهت پهي    پهيغهمبىرىمىزنىڭ بۇنداق كاتتا ئىلتىپاتىنى كۆرۈ    

 بهنـى ھهنىـپه     سهمامهچۈنكى  .  بولدى خۇشالپهيغهمبىرىمىز بۇنىڭغا ئىنتايىن    . يېنىغا قايتىپ كېلىپ ئىمان ئېيتتى    
چوڭلىرىدىن بولغاچقا ئۇ ئىسالمنى قوبـۇل قىلـسا، باشـقىالر ئۇنىڭغـا ئهگىـشىپ نۇرغـۇن كىـشىلهر                  قهبىلىسىنىڭ  

 قىلىـش ئۈچـۈن مهككىـگه بېرىـپ، مهكـكه ئهھلىـگه ئۆزىنىـڭ               ئـۆمرە  يۇرتىغا قايتقاندا    سهمامه. مۇسۇلمان بوالتتى 
لـسىمۇ، مهكـكه ئهھلىنىـڭ      ن بو  قاتتىق جازالىمـاقچى بولغـا     ئۇنىمهككه ئهھلى   . مۇسۇلمان بولغانلىقىنى بىلدۈردى  

 يۇرتىغــا سـهمامه .  يۇرتىــدىن كېلىـدىغانلىقىنى ئهسلىـشىپ، ھــېچ نهرسـه قىاللمىــدى   سـهمامهنىڭ  لــۈكىتۈئـوزۇق ـ    
 مۇشـرىكلىرى  قۇرەيشبۇ سهۋەبتىن . دىىل ئهۋەتىشتىن چهكتۈلۈكئوزۇق ـ   قۇرەيشكه ىنىقهۋمقايتىپ بېرىپ، ئۆز 

.  يۇرتىـدىن كېلهتتـى  سـهمامهنىڭ  زور قىـسمى  لۈكنىـڭ تۈى ئۇالرغـا ئـوزۇق ـ    چـۈنك .  قالـدى ناھايىتى ئېغىر ئهھۋالدا
 مهككىـگه   سـهمامهنى  مۇشرىكلىرى ھېچ ئامال تاپالماي ئاخىرى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا خهت يېزىـپ،            قۇرەيش
ىنـى  پ بـۇ تهلى قۇرەيـشنىڭ پهيغهمبىرىمىـز   مېهـرى ـ شـهپقهتلىك   .  قىلـدى  يهتكـۈزۈپ بېرىـشنى تهلهپ  تۈلۈكئوزۇق ـ  

 توسماسـلىققا  ىنـى قهۋم يهتكـۈزۈپ بېرىـشتىن   تۈلـۈك  خهت ئهۋەتىپ، مهككىگه ئوزۇق ـ  سهمامهگهقوبۇل قىلدى ۋە 
ئازراق ۋاقىت ئىلگىرى مهدىنىنى يهر بىـلهن يهكـسان قىلىـش ئۈچـۈن كېلىـپ، مۇسـۇلمانالرنى مۇھاسـىرە                   . بۇيرۇدى

، گهقهۋمـ تىال قىلغـان دۈشـمهن بىـر        ئاچلىققـا مـۇپ   رنى بىـر تـال خورمىغـا موھتـاج بولغـۇدەك دەرىجىـدە              قىلىپ، ئۇال 
بۇنـداق مۇئـامىلىنى   .  بۇ مۇئامىلىسى ناھايىتى كاتتا ئىلتىپات بولۇپ، كىشىنى ھهيران قالدۇرىـدۇ  پهيغهمبىرىمىزنىڭ

  .بىزنىڭ پهيغهمبىرىمىزدىن باشقا ھېچقانداق كىشى قىاللمىسا كېرەك

   ئۇرۇشىلهھيانبهنى 

 ئـۇالرنى   ، خىيـانهت قىلىـپ    رەجـئىگه  ئهسـهابى ىڭ باشلىرىدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم      ئهۋۋەل ئېيىن شۇ يىلى رەبىئۇل  
يولغـا   ئىككى يـۈزچه ئهسـكهر بىـلهن مهدىنىـدىن     ، جازا يۈرۈشى قىلىش ئۈچۈنىغاقهۋم لهھيانشېهىد قىلغان بهنى  

. نائىـب بولـۇپ قالـدى   مهدىنىدە ئابدۇلالھ ئىبنى ئـۇممى مهكتـۇم   . ئهسكهرلهردىن يىگىرمىسى ئاتلىق ئىدى . چىقتى
پهيغهمبىرىمىــز نهگه بارىــدىغانلىقىنى كىــشىلهرگه بىلدۈرمهســلىك ئۈچــۈن، ئــۇدۇل يــولنى تاشــالپ شــام تهرەپــكه   

ئىـسالم ئهسـكهرلىرى   . كېتىدىغان يول بىلهن مېڭىپ، ئاندىن كېـيىن سـولغا بۇرۇلـۇپ مهككىنىـڭ يولىغـا چۈشـتى               
پهيغهمبىرىمىـز بـۇ يهردە     . ئـاڭالپ تاغالرغـا قېچىـپ كهتتـى        قهبىلىـسى بـۇنى      لهھيـان يېقىنلىشىپ كهلگهنـدە بهنـى      

ــسىمۇ ھېچكىمنــى تاپالمىــدى     ــادەم ئهۋەتــكهن بول ــۇرۇپ، ھهر تهرەپــكه ئ شــۇنىڭ بىــلهن مهكــكه  . ئىككــى كــۈن ت
 دېـگهن جايغـا بىـر قىـسىم ئهسـكهر           ئهففان مۇسۇلمانالرنىڭ شهۋكىتىنى كۆرسىتىپ قويۇش ئۈچۈن،       غامۇشرىكلىرى
  جهنـۇب  نىـڭ ئهففانئـۇ ئهسـكهرلهر     . دىككىدىن ئىككـى كۈنلـۈك يىراقلىقتىكـى بىـر جـاي ئىـ             مه ئهففان. ئهۋەتتى

ــهككىز   ــدىن سـ ــدە مهككىـ ــومېتىرتهرىپىـ ــى كىلـ ــۇل يىراقلىقتىكـ ــم كىرائـ ــپ،  غهمىـ ــا بېرىـ ــر تاغقـ ــسىملىك بىـ  ئىـ
ىگه مۇشرىكالرنىڭ كۆزلىرىگه كۆرۈنۈپ، ئۇالرنىڭ دىللىرىغـا قورقـۇنچ سـېلىپ قويـۇپ ئـۇرۇش قىلماسـتىن مهدىـن                 

  .  ئۈچۈن دۇئا قىلدىشېهىدلىرى ئرەجى ۋە مهئونه بېرەئىسالم قوشۇنى بۇ ئۇرۇش ئۈچۈن كهلگهندە يولدا . قايتتى
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  غايه ئۇرۇشى

ئـۇ يهردە پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ       . ناملىق بىر ئورمانلىق جـاي بـار ئىـدى        » غايه«مهدىنىنىڭ شىمال تهرىپىدە    
 قىرىق نهپهر ئاتلىق ئهسكهرنى باشـالپ كېلىـپ،         ھىسنى ئىبنى   ئۇيهينهكۈنى  بىر  . يىگىرمه تۆگىسى ئوتالپ يۈرەتتى   

 دېـگهن كىـشى     ئئهكـۋە ئهنسارالردىن سـهلهمه ئىبنـى      . تۆگه باقىدىغان كىشىنى ئۆلتۈرۈپ، تۆگىلهرنى بۇالپ كهتتى      
ــدى   ــزگه خهۋەر قىل ــاڭالپ پهيغهمبىرىمى ــۇنى ئ ــوغ   . ب ــسىدىن ق ــڭ ئارقى ــز ئۇالرنى ــلهن پهيغهمبىرىمى الپ شــۇنىڭ بى

ئهســكهرلهر يېتىــپ بــارغۇچه دۈشــمهننى مهشــغۇل قىلىــپ تــۇرۇش ئۈچــۈن، ســهلهمه ئىبنــى . چىقىــشقا تهييــار بولــدى
سـهلهمه دۈشـمهننىڭ    . ئۇ كىشى ئوق ئېتىشقا ناھايىتى ئۇستا ئىدى ھهمدە ناھايىتى تېز يـۈرەتتى           .  ئهۋەتتى نىئئهكۋە

قوغلىـسا دەرەخلهرنىـڭ ئارقىـسىغا      هنلهر ئـۇ كىـشىنى      دۈشم. ئارقىسىدىن يېتىشىۋېلىپ، ئۇالرغا ئوق ئاتقىلى تۇردى     
مۇشرىكالر ئىـسالم ئهسـكهرلىرىنىڭ     .  ئوق ياكى تاش ئېتىپ تۇراتتى     ،تۈۋېلىپ ياكى تاغنىڭ ئۈستىگه چىقىۋېلىپ    ئۆ

چـــۈن كـــۆپلىگهن قـــورال ۋە كىـــيىم ـ     يېتىـــپ كېلىـــپ قېلىـــشىدىن قورقـــۇپ، يـــۈكلىرىنى يهڭگىـــل قىلىـــش ئۈ 
شۇنىڭ بىلهن ئارىـدا ئـوق ئېتىـشىش     . ئاخىرى ئىسالم ئهسكهرلىرى يېتىپ كهلدى    . ى تاشالپ كېتىشت  چهكلىرىنىكې

ــدى  . باشــالندى ــشى شــېهىد بول ــر كى ــۆگىلهر   . مۇســۇلمانالردىن بى ــۈپ، ت ــشى ئۆلتۈرۈل مۇشــرىكالردىن ئىككــى كى
، ئهكـۋە ئبۇ ئۇرۇشتا غايهت زور بـاتۇرلۇق كۆرسـهتكهن كىـشىلهر پىيـادىلهردىن سـهلهمه ئىبنـى                 . قۇتقۇزۇپ قېلىندى 

مهدىنىدە ئابـدۇلالھ ئىبنـى     . بايراقنى ھهزرىتى مىقداد كۆتۈرگهن ئىدى    .  ئىدى ئهسۋەدلهرئاتلىقالردىن مىقداد ئىبنى    
  . بۇ قوشۇن بهش كۈن يۈرۈپ مهدىنىگه قايتىپ كهلدى. ئۇممى مهكتۇم نائىب بولۇپ قالغان ئىدى

  .ئۇرۇشى دەپمۇ ئاتىلىدۇ زىقىرەت سۇ بۇيىدا بولغانلىقىدىن ئىسىملىك زىقىرەتبۇ ئۇرۇش 

   قوشۇنىئۇكاشه

ــازا بېـــرىش ئۈچـــۈن   غا ھهر ۋاقىـــت زىيـــان ســـېلىپ مۇســـۇلمانالر ــبهر  تۇرىـــدىغان ئهســـهد قهبىلىـــسىگه جـ پهيغهمـ
بۇ قوشـۇن   .  قوماندان قىلىپ، قىرىق كىشىنى ئهۋەتتى     مۇھسىننى ئىبنى   ئۇكاشهئهۋۋەل ئېيىدا   ئهلهيهىسساالم رەبىئۇل 

ئىسىملىك جايغـا كهلگهنـدە ئـۇالر بـۇ خهۋەرنـى ئـاڭالپ قېچىـپ               » غهمرىئهل«ىدىغان  بهنى ئهسهد قهبىلىسىدە تۇر   
  .بۇ قوشۇن ئۇرۇش قىلماي ئىككى يۈز تۆگه غهنىمهت ئېلىپ مهدىنىگه قايتتى. كېتىشتى

  مۇھهممهد ئىبنى مهسلهمه قوشۇنى

ىالرغـا  ىكى يـايالقالردىكى چارۋ   ئهرەبلىرىنىڭ مهدىنه ئهتراپىد   سهئلهبهزىلقىسسه ناملىق بىر يهردە تۇرىدىغان بهنى       
الرغـا ھۇجـۇم قىلىـش      پهيغهمبىرىمىـز ئۇ  . دىيېتىـپ كهلـ   ھۇجۇم قىلمـاقچى بولغـانلىق خهۋىـرى پهيغهمبىرىمىـزگه          

بـۇالر يولـدا دەم     . ئهۋۋەل ئېيىدا مۇھهممهد ئىبنى مهسلهمه باشلىق ئون نهپهر ئاتلىق ئهسكهر ئهۋەتتـى           ئۈچۈن رەبىئۇل 
ئۇالردىن پهقهت مـۇھهممهد ئىبنـى      .  ھۇجۇم قىلىپ ئۇالرنى شېهىد قىلدى     تۇيۇقسىزلهر  ئېلىپ ئۇخالۋاتقاندا دۈشمهن  

پهيغهمبىرىمىــز . لــدىئــۇ يارىالنغــان ھالــدا مهدىــنىگه قايتىــپ كېلىــپ ۋەقهنــى بايــان قى.  ھايــات قالــدىمهســلهمهال
بـۇ قوشـۇن   .  ئهۋەتتـى دىن ئىنتىقام ئېلىش ئۈچـۈن ئهبـۇ ئۇبهيـدە ئىبنـى جهرراھ باشـلىق قىرىـق نهپهر ئهسـكهر                  رالئۇ
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بـۇ سـهۋەبتىن    .  زېمىنىغا كهلگهندە دۈشـمهنلهردىن بىرسـىمۇ قالمـاي قېچىـپ كېتىـشكهن ئىـدى              سهئلهبهنىڭبهنى  
  . ئۇرۇش بولماي بىر مۇنچه قوي ۋە تۆگىلهرنى غهنىمهت ئېلىپ مهدىنىگه قايتىپ كهلدى

  زەيد ئىبنى ھارىسه قوشۇنى

ــۇلغان به  ــرىكالرغا قوشـ ــىدا مۇشـ ــدەك ئۇرۇشـ ــۇلهيم خهنـ ــى سـ ــرىگهنـ ــبهر   ئهرەبلىـ ــۈن پهيغهمـ ــرىش ئۈچـ ــازا بېـ  جـ
يولـدا  .  قوشـۇن ئهۋەتتـى    ھهربىـي  ئېيىـدا زەيـد ئىبنـى ھارىـسهنى قومانـدان قىلىـپ، بىـر                ئاخىررەبىئۇلسساالم  ئهلهيهى

 بىــلهن ئىــسالم بــاتۇرلىرى دۈشــمهنلهرنىڭ   بىــر ئايالنىــڭ يــول باشلىــشى ئىــسىملىكمه ئهســىرگه چۈشــكهن ھهلىــ 
دۈشمهنلهر بۇ خهۋەرنـى ئـاڭالپ قېچىـپ كهتكهنلىكـتىن، بـۇ قوشـۇن بىـر مـۇنچه قـوي ۋە                     . پ كهلدى زېمىنىغا يېتى 
پهيغهمبىرىمىــز ئىــسالم . نى ئهســىرگه ئېلىــپ قايتىــپ كهلــدى هنىــمهت ئېلىــپ ۋە بىــر مــۇنچه كىــشى تــۆگىلهرنى غ

  . لنى ئېرى بىلهن بىرگه ئازات قىلىۋەتتىئهسكهرلىرىگه ياردەم قىلغان ھهلىمه دېگهن ئايا

  زەيد ئىبنى ھارىسهنىڭ ھهربىي جهھهتتىكى غهلىبىسى

 قــۇرەيش ئېيىــدا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم شــامدىن مهككىــگه قايتىــپ كېلىۋاتقــان   جهمــادىيهلئهۋۋەلشــۇ يىلــى 
سالم ئىــ.  كه يــېقىن  ئهســكهر بىــلهن ئهۋەتتــى170كــارۋىنىنى ئــاڭالپ، زەيــد ئىبنــى ھارىــسهنى قومانــدان قىلىــپ  

ئۇالرنىـڭ  . لىرى ۋە مال ـ مۈلۈكلىرى بىـلهن ئولجـا ئېلىـپ مهدىـنىگه ئېلىـپ كهلـدى        پۈتۈن ئادەمقوشۇنى كارۋاننى
ھهزرىتـى زەيـنهپ    . ئاسمۇ بار ئىدى  ئهبۇلئىچىدە كارۋان باشلىقى پهيغهمبىرىمىزنىڭ قىزى ھهزرىتى زەينهپنىڭ ئېرى         

ئــاس ئهســىرگه ئهبۇل. ن ئىــدىئــاس مۇشــرىك بولغانلىقىــدىن مهككىــدە قالغــا ئهبۇلمهدىــنىگه ھىجــرەت قىلغانــدا  
ئـۇ زەينهپـتىن كـارۋاننى قـايتۇرۇپ        . چۈشۈپ مهدىنىگه ئېلىپ كېلىنگهنـدە ئايـالى زەينهپنىـڭ ھىمايىـسىگه كىـردى            

ــزدىن سوراشــنى تهلهپ قىلــدى   ــشنى پهيغهمبىرىمى ــز . بېرى ــا مهســلى  پهيغهمبىرىمى ــشتا ســاھابه كىرامالرغ ــۇ ئى ههت ب
ئــاس كــارۋاننى ئېلىــپ مهككىــگه بېرىــپ مــال ئىگىلىــرىگه  ئهبۇل. ى ھهممىــسى رازى بولــدســاھابىلهرنىڭ. ســالدى

لقى نىكـاھى   پهيغهمبىرىمىز ئۇنىڭغا ئـاۋۋا   .  بولدى ماللىرىنى تاپشۇرۇپ بېرىپ، مهدىنىگه قايتىپ كېلىپ مۇسۇلمان      
  . بويىچه ھهزرىتى زەينهپنى بهردى

هرەبلىــرى بىــلهن ئــۇرۇش قىلىــش  ئســهئلهبه شــېهىد قىلغــان بهنــى ھهمراھلىرىنــى مهســلهمهنىڭمــۇھهممهد ئىبنــى 
ئــۇالر يېتىــپ . ئۈچــۈن پهيغهمبىرىمىــز يهنه زەيــد ئىبنــى ھارىــسهنى قومانــدان قىلىــپ ئــون بهش كىــشىنى ئهۋەتتــى  

بـۇ  . بارغاندا دۈشمهنلهر ئۇالرنى كۆرۈپ، ئۇالرنىڭ ئارقىسىدا يهنه قوشۇن بـارمىكىن دەپ ئـويالپ قېچىـپ كېتىـشتى                
  . قايتتىپ مهدىنىگه قوشۇن يىگىرمه تۆگه غهنىمهت ئېلى

قـۇرا دېيىلىـدىغان جايـدا       مهدىنىنىـڭ شـام تهرىپىـدىكى ۋادىل       پ كېلىۋاتقـان   يهتكۈزۈ مانالرغا ھهر زامان زىيان   مۇسۇل
 جازا بېرىش ئۈچۈن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم رەجهپ ئېيىـدا يهنه زەيـد ئىبنـى                ئهرەبلىرىگه پهزارەتۇرىدىغان بهنى   

ھهر .  قىلـدى  ھۇجـۇم  يېتىپ بېرىـپ، دۈشـمهنگه       قۇراغاۋادىلبۇ قوشۇن   . هر ئهۋەتتى  ئهسك ھارىسهنىڭ قوماندانلىقىدا 
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 قىزىنـى   كىـشىنىڭ بۇ قوشۇن دۈشمهننىڭ باشـلىقلىرىدىن بولغـان بىـر          . ئىككى تهرەپتىن بىر نهچچه كىشى ئۆلدى     
  . ئهسىرگه ئېلىپ مهدىنىگه قايتتى

ۈز كىـشىلىك قوشـۇن بىـلهن     يهتـته يـ  قىلىـپ مانـدان   قوئهۋپنـى شهئبان ئېيىـدا پهيغهمبىرىمىـز ئابـدۇرراھمان ئىبنـى      
بۇالر ئۇ جايغـا يېتىـپ      .  قهبىلىسى بىلهن ئۇرۇش قىلىشقا ئهۋەتتى     كهلىب دېگهن جايدا تۇرىدىغان     جهندەلدەۋمهتۇل

 ئىبنـى ئهمـرى     ئهسبهتۆتىنچى كۈنى قهبىله باشلىقلىرىدىن     . بېرىپ، ئۇالرنى ئۈچ كۈنگىچه ئىسالمغا دەۋەت قىلدى      
بــۇ . دىه رازى بولــۇپ، مۇســۇلمان بولمىــ تۆلهشــكجىــزيهباشــقىلىرى . هچچه كىــشى مۇســۇلمان بولــدىبىــلهن بىــرن

 ئهسـبهنىڭ ئابـدۇرراھمان پهيغهمبىرىمىزنىـڭ ئهمـرى بىـلهن         . سهۋەبتىن ئـۇرۇش بولمـاي قوشـۇن مهدىـنىگه قـايتتى          
  .  دېگهن قىزنى نىكاھىغا ئالدىتهمازىرقىزى 
ــاملىق يهردە ياشــايدىغان بهنــى  پهدەك ــر   ن ــۇرۇش  نىــڭقهۋمســهئد قهبىلىــسىدىن بولغــان بى ــلهن ئ  مۇســۇلمانالر بى

 ياردەم قىلىش ئۈچۈن ئهسكهر توپالۋاتقانلىقىنى پهيغهمبىرىمىـز ئـاڭالپ،          لىرىگهييهھۇدىقىلماقچى بولغان خهيبهر    
ئۇالر يولـدا   . ئۇالرغا جازا بېرىش ئۈچۈن ھهزرىتى ئهلىنى قوماندان قىلىپ يۈز كىشىلىك بىر ھهربىي قوشۇن ئهۋەتتى             

 ئهۋەتىلــگهن بىــر جاسۇســنى تۇتۇۋېلىــپ، ئۇنىڭــدىن خهيــبهرگه ئۈچــۈن تــۈزۈشبهنــى ســهئد تهرىپىــدىن شــهرتنامه 
بــۇ  قوشــۇن دۈشــمهن تۇرىــدىغان جايغــا يېتىــپ بارغانــدا، ئــۇالر قېچىــپ   . دۈشــمهننىڭ تۇرىــدىغان يېرىنــى بىلــدى 

ز تـۆگه، ئىككـى مىـڭ قـوي غهنىـمهت ئېلىـپ             شۇنىڭ بىلهن بۇ قوشۇن ئۇرۇش قىلماسـتىن بهش يـۈ         . كهتكهن ئىدى 
  . بۇ ئۇرۇش شهئبان ئېيىدا يۈز بهرگهن ئىدى. مهدىنىگه قايتتى

  شى ئۆلتۈرۈلۈراپىئنىڭئهبۇ 

 ئورۇنالشــقان بهنــى نهزىــر قهبىلىــسىنىڭ چوڭلىرىــدىن   خهيــبهرگهمهدىــنه مۇنهۋۋەرەنىــڭ ئهتراپىــدىن قوغلىنىــپ  
ئــۇ ناھــايىتى بــاي كىــشى بولــۇپ، . يۇقىرىــدا زىكىــر قىلىنغــان ئىــدى ئهبىلههقىــق ئىبنــى ســهالم راپىــئبولغــان ئهبــۇ 
 كىــشىنى تهييــارالپ ئــۇ خهنــدەك ئۇرۇشــىدا مۇســۇلمانالرغا قارشــى نۇرغــۇن .  ئىــدى ئارىــسىدا نوپۇزلــۇقيهھــۇدىيالر

 بـۇ   ئراپىـ ئهبـۇ   .  مۇسـۇلمانالردىن ئىنتىقـام ئېلىـشقا كۈشـكۈرتهتتى        يهھـۇدىيلىرىنى  ھهمدە خهيـبهر     ئهۋەتكهن ئىدى 
 بىلهن مۇسـۇلمانالر ئارىـسىدا ناھـايىتى چـوڭ ئـۇرۇش يـۈز بېرىـپ،                يهھۇدىيلىرى خهيبهر   ۋەرسهقىلدۇرۇئىشنى داۋام   

ــسىدىن بولغــان بهش نهپهر كىــشى    . نۇرغــۇن قــان تۆكۈلۈشــى مــۇمكىن ئىــدى   ــۇ ســهۋەبتىن خهزرەج قهبىلى ــا ب مان
ــپ   ــدىغا كېلى ــڭ ئال ــان ئه  «: پهيغهمبىرىمىزنى ــۇرادەرلىرىمىز بولغ ــڭ ب ــى   بىزنى ــب ئىبن ــسىدىكىلهر كهئ ۋس قهبىلى

 رۇخـسهت   ئۆلتۈرۋېتىـشىمىزگه  خـورنى پىتنى دېـگهن    راپىـئ بىزمـۇ ئهبـۇ     . تى ئېرىـش  سـاۋابقا ئهشرەپنى ئۆلتـۈرۈپ كـۆپ      
ئـۇالر  .  ئىـدى ئهتىـك ئۇالرنىڭ باشـلىقى ئابـدۇلالھ ئىبنـى      . پهيغهمبىرىمىز ئۇالرغا رۇخسهت قىلدى   . دېدى» قىلسىال
.  ئۆلتـۈرۈپ مهدىـنىگه قايتىـپ كهلـدى        راپىئنـى له بىلهن قهلئهگه كىرىپ، ئهبۇ      يە ھى  بېرىپ يېرىم كېچىد   خهيبهرگه

  .  ئېيىدا يۈز بهرگهن ئىدىرامىزانبۇ ۋەقه 

  ئابدۇلالھ ئىبنى رەۋاھه قوشۇنى
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 دېـگهن كىـشى ئـۆز       زىـرۇم  ئىبنـى    ئۇسـهير  ئۆلتۈرۈلگهندىن كېـيىن ئۇنىـڭ ئورنىغـا بـاش بولـۇپ قالغـان               راپىئئهبۇ  
 ھــېچكىم قىاللمىغــان بىــر ئىــشنى قىلىــمهن، مــۇھهممهدكهمهن «بىرىمىــزگه قارشــى كۈشــكۈرتۈپ  پهيغهمىنــىقهۋم

. دەپ كـۆپ ھهرىـكهت قىالتتـى      »  قهبىلىسىگه بېرىپ ئۇالرنى مۇھهممهد بىلهن ئۇرۇش قىلىـشقا چـاقىرىمهن          غهتفان
پ، ئوتتـۇز كىـشىلىك بىـر        قومانـدان قىلىـ    رەۋاھهنـى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ خهۋەرنى ئاڭالپ ئابدۇلالھ ئىبنـى         

. بـۇيرۇدى قوشۇن ئهۋەتتى ۋە ئابدۇلالھقا ئىمكان قهدەر ئۇنىڭ دىلىنى ئىسالمغا مايىل قىلىشقا تىرىشىپ بېقىـشقا               
ا دااللهت  پهيغهمبىرىمىزنىڭ قېشىغا بېرىپ تهسـلىم بولۇشـق   ئۇنى قېشىغا بېرىپ،    زىرۇمنىڭ ئىبنى   ئۇسهيرئابدۇلالھ  

 ئابـدۇلالھنىڭ بـۇ سـۆزىنى ئـاڭالپ         ئۇسهير.  ۋالى قىلىدىغانلىقىنى بايان قىلدى    رگهخهيبه قىلدى ۋە تهسلىم بولسا   
بۇالرنىــڭ ھهر بىــرى ئىــسالم ئهســكهرلىرىنىڭ ئاتلىرىنىــڭ  . ئوتتــۇز نهپهر كىــشىنى ئېلىــپ مهدىــنىگه راۋان بولــدى 

ۈرۈش نىيىــتىگه  ئۆلتــئــۇنىئــۇالر يولــدا كېتىۋېتىــپ ئابــدۇلالھقا خىيــانهت قىلىــپ  . ئارقىــسىغا مىنگهشــكهن ئىــدى
  .ئابدۇلالھ بۇنى بىلىپ قېلىپ، ئۇالرنىڭ ھهممىسىنى ئۆلتۈرۈپ تاشالپ، مهدىنىگه قايتتى. كهلدى

   ئهۋەتىشىئۇمهييهنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن ئهمر ئىبنى نىسۇفيانپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهبۇ 

ئـۇ  . ه بىـر كىـشىنى ئهۋەتـكهن ئىـدى         پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن مهدىـنىگ      سۇفيانشۇ يىلى ئهبۇ    
 ئـۇنى پهيغهمبىرىمىـز   .  پهيغهمبىرىمىـز بىـلهن ئۇچراشـتى      ىدەمهسـجىد  ئهشـههل كىشى مهدىنىگه بېرىـپ بهنـى ئابدۇل      

ئـۇ كىـشىنىڭ    . دېـدى » بۇ ئادەم يامان نىيهت بىلهن كهلگهن ئـادەم، لـېكىن ئـۇ مهقـسىتىگه يېتهلمهيـدۇ               «: كۆرۈپ
 ،تارتىۋىـدى شىنى قـاتتىق    گهن ئۇسهيد ئىبنى ھۇزەير ئۇنىـڭ پېـ       ولغانلىقىنى كۆر پهيغهمبىرىمىزگه يېقىنالشماقچى ب  

 پ سـوراق قىلىنغانـدا    ئـۇ خـائىن تۇتۇلـۇ     .  خهنجىـرى يهرگه چۈشـۈپ كهتتـى       يوشـۇرۇۋالغان ئۇنىڭ كىيىمىنىڭ قېتىغا    
چكىمـدىن  مهن ھې ! ئـى مـۇھهممهد   «: ئۇ كىشى .  قويۇپ بهردى  ئۇنىكېيىن پهيغهمبىرىمىز   . ھهممىنى ئىقرار قىلدى  

قورقماس ئىدىم، سېنى كۆرۈپ قورققىنىمدىن ئهقلىم بېشىمدىن قېچىپ، تهشۋىشلىنىپ قالدىم، سهن مېنىـڭ نـېمه               
ئۈچۈن كهلگهنلىكىمنى بىلىپ قالدىڭ، شۇڭا سېنى ئۆلتۈرۈشنىڭ مۇمكىن ئهمهسلىكىنى ھهمدە سېنىڭ ھهق يولـدا              

ــدىنىــڭقهۋم ۋە ئۇنىــڭ ســۇفيانئىكهنلىكىڭنــى، ئهبــۇ  دەپ ئىــسالمنى قوبــۇل » ا ئىكهنلىكىنــى بىلــدىم باتىــل يول
 بىـر   ئـۇمهييهگه تۈرۈش ئۈچۈن ئهمر ئىبنـى       ئۆل نىسۇفيانبۇ ۋەقهدىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئهبۇ       . قىلدى

. ئۇالر مهككىگه كهچ بولغاندا يېتىـپ كهلـدى       . ئۇ ناھايىتى يۈرەكلىك كىشى ئىدى    . كىشىنى ھهمرا قىلىپ ئهۋەتتى   
 بىــر كىــشى ئــۇالرنى كــۆرۈپ مهككىلىكلهردىــن. ى ئــادا قىلىــشتىن ئىلگىــرى كهبىنــى تــاۋاپ قىلــدى ئــۇالر ۋەزىپىنــ

شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇالر ۋەزىپىلىرىنـى ئـادا قىاللمـاي            . قېلىپ، ئۇالرنىڭ يامان نىيهت بىلهن كهلگهنلىكلىرىنـى بىلـدى        
  . مىدى يېتىشهل قوغالپ چىققان بولسىمۇمۇشرىكالر ئۇالرنى. مهككىدىن قايتىپ كېتىشتى

   ھادىسىلىرىئهرىنه ۋە ئهكل

 ئىـسالمنى قوبـۇل قىلغـان بولـۇپ، مهدىـنه      قهۋم ئهرەبلىرىـدىن بولغـان بىـر    ئهرىنه ۋە ئهكلشۇ يىلى شهۋۋال ئېيىدا     
 كېـسهل بولـۇپ     ، مهدىنىنىـڭ ھاۋاسـى ياراشـماي      ،ئۇالر سهھرادا ياشاپ كۆنۈپ قالغان بولغاچقا     . مۇنهۋۋەرەگه كهلدى 
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ىز ئۇالرنى ئۆزىنىڭ تۆگىلىرى تۇرىدىغان جايغا بېرىـپ، تـۆگه سـۈتلىرى بىـلهن داۋالىنىـشقا                پهيغهمبىرىم. قېلىشتى
ئـۇالر بىـر مهزگىـل تۇرغانـدىن كېـيىن سـاقىيىپ تـۆگه باققۇچىنىـڭ پـۇت ـ قـوللىرىنى كېـسىپ تاشـالپ،              . بۇيرۇدى

 فىهـرى ڭالپ جـابىر ئىبنـى      پهيغهمبىرىمىز بۇ خهۋەرنـى ئـا     . كۆزلىرىنى ئويۇپ ئۆلتۈرۈپ، تۆگىلهرنى بۇالپ كېتىشتى     
ئـۇالر خـائىنالرنى تۇتۇۋېلىـپ مهدىـنىگه        . دېگهن كىشىنىڭ باشچىلىقىدا يىگىرمه نهپهر ئاتلىق ئهسـكهرنى ئهۋەتتـى         

 شـۇنداق ئۆلتـۈرۈپ قىـساس       مـۇ ئـۇالرنى    تۆگه باققۇچىنى قانداق ئۆلتۈرگهن بولسا پهيغهمبىرىمىز      ،ئېلىپ كهلگهندە 
  . ئالدى

   ۋەقهسىھۇدەيبىيه

هر ئهلهيهىسساالم بىر كۈنى ساھابه كىرامالر بىلهن ناھايىتى خاتىرجهملىـك ئىچىـدە مهكـكه مـۇكهررەمهگه          پهيغهمب
شۇنىڭ بىلهن بىر نهچچه يىلدىن بۇيان بهيتۇلالھنى زىيـارەت قىلىـشتىن           . بېرىپ ھهج قىلىپ چۈش كۆرگهن ئىدى     

 ئۈچــۈن ســهپهر قىلىــشقا نىــيهت مهھــرۇم بولغــان پهيغهمبىرىمىزنىــڭ كــۆڭلى تارتىــپ مهككىــگه ئــۆمرىگه بېــرىش
بـۇ چۈشـنىڭ   « :، سـاھابه كىـرامالر  بـۇيرۇدى  چۈشـىنى بايـان قىلىـپ ئـۆمرىگه تهييـار بولۇشـقا             ساھابىلهرگه. قىلدى

 قىلىشىپ، ناھايىتى خۇرسهنلىك ئىچىدە سهپهرگه تهييـار بولۇشـتى ۋە           ئۈمىد دەپ   »ھهقىقىتى بۇ يىل ئوڭغا چىقىدۇ    
ھالىتىـــدە تۇرغـــان مهكـــكه مۇشـــرىكلىرىنىڭ مۇســـۇلمانالرنى مهككىـــگه   مۇســـۇلمانالر بىـــلهن ئـــۇرۇش قىلىـــش  

.  بىـرگه بېرىـشقا دااللهت قىلـدى       ئهرەبلىرىنىمـۇ  ئهنسىرەپ سانىنى كۆپهيتىش ئۈچـۈن سـهھرا         كىرگۈزمهسلىكىدىن
 كۆپىنچىــسى مۇســۇلمانالر مۇشــرىكالر تهرىپىــدىن مهغلــۇپ ئۇالرنىــڭ. لــېكىن ئــۇالردىن بهك ئــاز كىــشى قېتىلــدى

  .  چىقماي قېلىشتىەپ ئويالپ ھهر خىل باھانىلهرنى كۆرسىتىپ ھهممىسى ئۆلتۈرۈلىدۇ دبولۇپ،

   قىلىش نىيىتى بىلهن يولغا چىقىشىئۆمرەپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 

ــبهر ئهلهيهىســساالم    ھىجرىيىنىــڭ ــدا پهيغهم ــدە ئېيى ــالتىنچى يىلــى زۇلقهئ ــلهن  1400 ئ ــرامالر بى  نهپهر ســاھابه كى
بۇالرنىڭ ئىچىدە ئۇنىڭ ئاياللىرىدىن ھهزرىتى ئۇممى سهلهمه ۋە بىر نهچـچه سـاھابه             . ولغا چىقتى مهككىگه قاراپ ي  
بۇالرنىـڭ مهقـسىتى ئـۇرۇش      . مهدىنىدە ئابدۇلالھ ئىبنى ئـۇممى مهكتـۇمنى نائىـب قىلىـپ قويـدى            . ئايالالر بار ئىدى  
مۇشــرىكالرنىڭ . ى ئالمىــدى قىلىــش بولغــانلىقتىن قىلىچــتىن باشــقا ئــۇرۇش قــوراللىر     ئــۆمرەقىلىــش ئهمهس، 

دېـــگهن يهرگه » پانئهســـ«مۇســـۇلمانالر . ئهۋەتـــكهن ئىـــدىدىن ىنـــى بىلىـــش ئۈچـــۈن بىـــر كىـــشىنى ئالـــ خهۋىر
 مۇشرىكلىرىنىڭ پهيغهمبىرىمىزنىڭ يولغـا چىققانلىقىـدىن خهۋەر   قۇرەيش ئۇ كىشى قايتىپ كېلىپ  ،يېقىنالشقاندا

ئه قىلىشقا ئىككى يۈز نهپهر كىشىنى تهييارالپ خالىد ئىبنـى           مهككىگه كىرگۈزمهسلىك ئۈچۈن مۇداپى    ئۇنىتېپىپ،  
پهيغهمبىرىمىـز بـۇ خهۋەرنـى      .  دېگهن جايغـا ئهۋەتكهنلىكىنـى يهتكـۈزدى       كۇرائۇلغۇنهيمۋەلىدنى قوماندان قىلىپ،    

  قــارارقاچماســلىققانهتىجىــدە زۆرۈر بولــۇپ قالغانــدا ئــۇرۇش قىلىــشتىن .  مهســلىههت ســالدىســاھابىلهرگهئــاڭالپ 
 دېـگهن جايغـا كهلگهنـدە خالىـد ئىبنـى ۋەلىـد قوشـۇنىنىڭ نامـاز                 كۇرائۇلغـۇنهيم ئـۇالر   . لىشىپ يولغـا چىقىـشتى    قى

ھهدىـس  . وقـۇدى قىلىـپ ئ  » خهۋپ نـامىزى  « ئهسـىر نـامىزىنى      ،ئوقۇۋاتقاندا كېلىپ ھۇجـۇم قىلىـشىدىن ئهنـسىرەپ       
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 كـۆپ قىـسمى     مۇھهددىـسلهرنىڭ . كدېـيىلگهن نامـاز مۇشـۇ نامـاز بولـسا كېـرە           »  نـامىزى  پانئهسـ «كىتابلىرىدىكى  
 ئۇرۇشىدىن باشالپ ئوقۇلغان دېگهن بولسىمۇ، ئىبنى قهييۇمنىـڭ تهھقىـق           ررىقازاتۇزىنى يهتتىنچى يىلى    خهۋپ نامى 
 بۇخارىنىــڭئىمــام .  ئۇرۇشــى خهيــبهر ئۇرۇشــىدىن كېــيىن بولغــانررىقــازاتۇ. ا قارىغانــدا بــۇ تــوغرا ئهمهسقىلىــشىغ

  .رىگه ئوخشـاشپىكرىمۇ ئىبنى قهييۇمنىڭ پىك
 ، بهيتـۇلالھنى تـاۋاپ قىلىـش بولغـانلىقى ئۈچـۈن           بـۇ قېتىمقـى سـهپىرىنىڭ مهقـسىتى        پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ  

 قوشـۇنى بىـلهن ئۇچرىـشىپ       خالىـدنىڭ ئۇدۇل يول بىلهن يۈرسه     .  قىالتتى ئۈمىدئىمكانقهدەر ئۇرۇش بولماسلىقىنى    
دېـگهن  » ھـۇدەيبىيه «هككىنىـڭ تـۆۋەن تهرىپىدىـــن يـۈرۈپ         قېلىپ قان تۆكۈلۈپ قېلىشى مـۇمكىن دەپ ئـويالپ، م         

 قۇسـۋا نىـڭ    دېگهن جايغـا كهلگهنـدە پهيغهمبىرىمىز      سهنىييهتىلمهرار. جايغا بارىدىغان قىيىنراق يول بىلهن ماڭدى     
 قۇســۋا«: ســاھابىلهركېــيىن .  ھهرقــانچه قىلىــپ تــۆگىنى تۇرغۇزالمىــدى   ســاھابىلهر. ىنــاملىق تۆگىــسى چــۆكت  

ئـۇ چارچىمىـدى، چارچـاش ئۇنىـڭ ئـادىتى ئهمهس، ئـۇنى پىلنـى توختاتقـان                 «: پهيغهمبىرىمىـز . ىشتى دېي »چارچاپتۇ
شى مهككىدە ئـۇرۇش قىلىـپ، بهيتۇلالھنىـڭ ھـۆرمىتىگه رىئـايه قىلىنمـاي       تۆگىنىڭ چۆكۈ. دېدى» الالھ توختاتتى ئ

 ئهرەبلىـــرى قـــۇرەيش ، پهيغهمبىرىمىـــز ســـاھابىلىرىغائۈچـــۈن، لىقىقېلىـــشىغا بېـــرىلگهن بىـــر ئىـــشارەت بولغـــان
ــدۈردى    ــدىغانلىقىنى بىلـ ــۇل قىلىـ ــسا قوبـ ــهرتنى قويـ ــداق شـ ــاقاليدىغان قانـ ــۆرمىتىنى سـ ــۆگه . بهيتۇلالھنىـــڭ ھـ تـ

 ھۇدەيبىيهنىــڭشــۇنىڭ بىــلهن ئىــسالم ئهســكهرلىرى . پهيغهمبىرىمىزنىــڭ ســىلكىپ قويۇشــى بىــلهن قوپــۇپ يــۈردى
  . مهككىدىن يىراقراق بىر تهرىپىگه كېلىپ چۈشتى

 كېلىـپ   ھـۇدەيبىيهگه به كىـرامالر    سـاھا .  كېلىپ چۈشـكهنلىكىنى بىلـدى     ھۇدەيبىيهگهىبنى ۋەلىد بۇالرنىڭ    خالىد ئ 
 ئــۇ يهرگه كېلىــپ پهيغهمبىرىمىــزدىن ئۇالرنىــڭ نــېمه ئۈچــۈن كهلگهنلىكىنــى   ۋەرقــارۇنالشــقاندا بهدەل ئىبنــى ئو

 كهلگهنلىكىنـى ئېيتقانـدا، بهدەل       ئۈچـۈن  ئـۆمرە پهيغهمبىرىمىز ئۇنىڭغا ئۇرۇش ئۈچۈن كهلـمهي، پهقهت        . سورىدى
 ئهرەبلىــرى بهدەل پهيغهمبىرىمىزنىــڭ ئىتتىپاقداشــلىرى قــۇرەيشئهممــا .  ۋەقهنــى بىلــدۈردىقۇرەيــشلهرگهبېرىــپ 

 ئهھابهشـنىڭ خۇزائه ئهرەبلىرىدىن بولغاچ ئۇنىڭ دېگهنلىرىگه ئىـشهنمهي، ئىـشنىڭ ھهقىقىتىنـى بىلـمهك ئۈچـۈن           
بـۇ  «: پهيغهمبىرىمىز ئۇنىڭ كهلگهنلىكىنى كۆرۈپ، ساھابه كىرامالرغـا     . هۋەتتى ئ ئهلقهمهنى ئىبنى   ھۇلهيسرەئىسى  

پ كېلىـنگهن تـۆگىلهرنى     ئادەم قۇربانلىقالرنى ئۇلـۇغ بىلىـدىغان بىرسـى، ئۇنىـڭ ئالـدىغا قۇربـانلىق ئۈچـۈن ئېلىـ                 
 ئوقـۇغىلى  لبىـيه تهساھابه كىرامالر تۆگىلهرنى ئۇنىڭ ئالدىغا ھهيدەپ قويـۇپ ئـۆزلىرى   . دېدى» ڭالرھهيدەپ كېلى 

 ئۈچۈن كهلگهنلىكىنـى ئېيتىـپ      ئۆمرە ئۇالرنىڭ پهقهت    قۇرەيشلهرگه بۇنى كۆرۈپ قايتىپ كېتىپ،      ھۇلهيس. تۇردى
ــى،  ــدۇلمۇتهللىپنىڭ        جهززاملهخم ــا، ئاب ــپ تۇرس ــپ كېتى ــاۋاپ قىلى ــۇلالھنى ت ــپ، بهيت ــرى كېلى ــيهر ئهرەبلى  ۋە ھىم

 كىرىــشكه ئهمهس ئىكهنلىكىنــى، ئۇالرغــا مهككىــگه    تــوغرا توســۇۋېلىشئوغۇللىرىــدىن بولغــان مــۇھهممهدنى   
» سهھرالىقـسهن له بىلمهيـدىغان بىـر      يسـهن ھىـ   «: رۇخسهت قىلىنىشىنى ئېيتقاندا، مهكـكه مۇشـرىكلىرى ئۇنىڭغـا        

 ئــۇرۋە.  ئهۋەتتــىمهســئۇدنى ئىبنــى ئــۇرۋە ئهرەبلىرىنىــڭ كاتتىــسى  ســهقىپدەپ ئۇنىــڭ ســۆزىگىمۇ ئىــشهنمهي،   
ــدىغا ك  ــڭ ئالـ ــڭ     پهيغهمبىرىمىزنىـ ــيىن پهيغهمبىرىمىزنىـ ــكهندىن كېـ ــاز سۆزلهشـ ــر ئـ ــپ بىـ ــۆمرەېلىـ ــۈن ئـ  ئۈچـ

بـۇ ئارىـدا ئـۇ سـاھابه كىرامالرنىـڭ پهيغهمبىرىمىـزگه بولغـان ھـۆرمىتىنى                . كهلگهنلىكىگه قانائهت ھاسىل قىلـدى    
دىغا  ئالـ  نهجاشـىالرنىڭ ، قهيـسهر ۋە     كىـسرا مهن   «: ئهرەبلىرىنىڭ قېـشىغا بارغانـدا     قۇرەيش. كۆرۈپ، ھهيران قالدى  
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بارغان ئىدىم، ئۇالرنىـڭ ئادەملىرىنىـڭ ھېچبىـرى مـۇھهممهدنى ئۇنىـڭ سـاھابىلىرى ھـۆرمهت قىلغانـدەك ھـۆرمهت                   
قىلغانلىقىنى كۆرمىدىم، مۇھهممهدنىڭ ساھابىلىرى ئۇنى ئۆز جانلىرىـدىنمۇ ئـارتۇق كۆرىـدىكهن، ئۇالرنىـڭ ئـۇنى            

ىنى قوبـۇل قىلىڭـالر، ئهگهر ئۇنىـڭ بىـلهن     نىڭ تهلىپالى يوق ئىكهن، سىلهر ئۇ  ھېچبىر زامان تاشالپ كېتىش ئېهتىم    
پهيغهمبىرىمىــزگه ۋە . دېــدى»  مــۇمكىن ئهمهســتهك تۇرىــدۇقىلىــشىڭالرئــۇرۇش بولــۇپ قالــسا ســىلهرنىڭ غهلىــبه  

 قوبـۇل قىلمىـدى ۋە بـۇ        نهسـىهىتىنىمۇ ساھابىلىرىغا چىش تىرنىقىغىچه ئۆچ بولغـان مهكـكه مۇشـرىكلىرى ئۇنىـڭ             
 ئىبنـى  مهكـرەز ئانـدىن كېـيىن   .  رازى ئهمهسـلىكىنى بىلـدۈردى  يمهككىگه كىرىـشىگه قهتئىـ  يىل مۇسۇلمانالرنىڭ   

هن بولــسىمۇ تهلهپ قىلىنغــان ئىــش  كېلىــپ ـ كهتــك  ھۇزۇرىغــابىرىمىزنىــڭ  ئىــسىملىك بىــر كىــشى پهيغهمھهپــس
  .ھاسىل بولمىدى

ئهســال ئــۇرۇش قىلىــش   قىلىــش بولــۇپ، ئــۆمرەپهيغهمبىرىمىــز ئۆزىنىــڭ مهككىــگه كېلىــشتىكى مهقــسىتى پهقهت  
 ھهزرىتـى ئـۆمهرنى ئهۋەتمهكچـى بولغانـدا، باشـقىالر      ئـاۋۋال  مۇشـرىكالرغا بىلـدۈرۈش ئۈچـۈن      ىنىيوقلىقنىيىتىنىڭ  

 بولمىغـانلىقتىن مهككىـگه كىرىـشتىن ئېهتىيـات قىلىـپ،           تۇغقـانلىرى ئۇنىڭ مهككىـدە ئـۇنى ھىمـايه قىلىـدىغان          
ھهزرىتى ئوسمان بهنـى ئـۇمهييه قهبىلىـسىدىن        . مهسلىههت بهردى پهيغهمبىرىمىزگه ھهزرىتى ئوسماننى ئهۋەتىشكه     

شــۇڭا پهيغهمبىرىمىــز ھهزرىتــى ئوســماننى . بولــۇپ، مهككىــدە ئــۇنى ھىمــايه قىلىــدىغان تۇغقــانلىرى كــۆپ ئىــدى 
ــلهن . ئهۋەتتــى ــۇ زات بى ــزدىن رۇخــسهت ئېلىــپ مهككىــدىكى    ســاھابىلهردىنئ  ئــون نهچــچه كىــشى پهيغهمبىرىمى

پهيغهمبىرىمىـز ھهزرىتـى ئوسـمانغا مهككىـدىكى ئـاجىز          . ارەت قىلىـش ئۈچـۈن مهككىـگه بـاردى        تۇغقانلىرىنى زىيـ  
ھهزرىتـى ئوسـمان    . بـۇيرۇدى  بېرىشنى   بېشارەتمۇسۇلمانالرغا مهككىنىڭ يېقىندا پهتهى قىلىنىدىغانلىقى ھهققىدە       

ىمىزنىـڭ سـۆزىنى بايـان       ھىمايىـسىدە مهككىـگه كىرىـپ، مۇشـرىكالرغا پهيغهمبىر         دىلئۇمهۋىنىڭىسـهئ  ئىبنـى    ئابان
  . تېخى ئۇالر ئۇنى ھهمراھلىرى بىلهن بىلله سوالپ قويۇشتى. قىلغان بولسىمۇ ھېچبىر نهتىجه ھاسىل بولمىدى

شـۇنىڭ بىـلهن    . دېـگهن خهۋەر تارقالـدى    » ئۆلتۈرۈۋېتىپتـۇ ئوسماننى مۇشرىكالر   « ئارىسىدا   ساھابىلهربۇ سهۋەبتىن   
ن ئۇرۇش قىلىشقا سـاھابه كىـرامالردىن بهيـئهت ئـېلىش ئۈچـۈن ئـۇالرنى               پهيغهمبىرىمىز مهككه مۇشرىكلىرى بىله   

  .يىغدى

  رىزۋان بهيئىتى

غا، ىىــز ئۆلــسه ئۇالرمــۇ ئۆلىــدىغانلىق  بىــر دەرەخنىــڭ سايىــسى ئاســتىدا پهيغهمبىرىم ھــۇدەيبىيهدەســاھابه كىــرامالر 
ــدىغانلىق ئۇنى ــز ئايرىلمايـ ــدىن ھهرگىـ ــشتى      ڭـ ــئهت بېرىـ ــرلهپ بهيـ ــر ـ بىـ ــ. ىغا بىـ ــۇ  ھهممىـ ــرى ئهبـ دىن ئىلگىـ

ىن ىرايلىــق شــهكىلدە ئــادا قىلغــانلىقت  ناھــايىتى چبهيئهتنــىئــۇ .  دېــگهن كىــشى بهيــئهت قىلــدى سىنانىلئهســهدى
» ئهبـۇ سـىنان سـىلىگه قانـداق بهيـئهت قىلغـان بولـسا بىزمـۇ شـۇنداق بهيـئهت قىلـدۇق                     «باشقىالر بهيئهت قىلغاندا    

لىنىـڭ ئۈسـتىگه قويـۇپ تـۇرۇپ، بـۇ ئوسـماننىڭ بهيئىتـى بولـسۇن             پهيغهمبىرىمىز بىر قـولىنى يهنه بىـر قو       . دېيىشتى
 ئارىـسىدا بىـر ئـاز ئـۇرۇش يـۈز بېرىـپ، مۇشـرىكالردىن ئـون ئىككـى                   سـاھابىلهر بۇ ئارىدا مۇشرىكالر بىلهن     . دېدى

بـۇ ھهقـته    . سايىسى ئاستىدا بهيئهت قىلىنغان ھېلىقى دەرەخ رىزۋان دەرىخى دەپ ئاتالدى         . كىشى ئهسىرگه ئېلىندى  
ئهينـى ۋاقىتتـا دەرەخ ئاسـتىدا سـاڭا بهيـئهت قىلغـان مـۆمىنلهردىن ھهقىـقهتهن                 «سىدىـكى  ئالالھ تائاال پهتهى سۈرىـ    
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انـدا كىـشىلهر بـۇ دەرەخـتىن        ھهزرىتى ئـۆمهر خهلىـپه بولغـان زام       . دېگهن ئايهتنى نازىل قىلدى   » ئالالھ رازى بولدى  
  .كهستۈرىۋەتكهنهزرىتى ئۆمهر ئۇ دەرەخنى  ھ،ك ئىزدەپ، ئۇنىڭغا تهزىم قىلىشقا باشلىغانداتهۋەررۈ

ــۇ  ــڭب ــش       بهيئهتنى ــۈلهى قىلى ــلهن س ــز بى ــدىن پهيغهمبىرىمى ــۇالر قورققىنى ــدا، ئ ــرىكالرغا ئاڭالنغان ــرى مۇش  خهۋى
ئـۇ كىـشى   .  ئىبنى ئهمرىنى ۋەكىل قىلىـپ ئهۋەتتـى   سهھلى خهتىبلهردىنشۇنىڭ بىلهن مهشهۇر    . پىكرىگه كېلىشتى 

پهيغهمبىرىمىــز مۇشــرىكالرنىڭ . ېلىــپ ئهســىرلهرنى قويــۇپ بېرىــشنى تهلهپ قىلــدى  پهيغهمبىرىمىزنىــڭ يېنىغــا ك
ــدىغانلىقىنى       ــۇپ بېرى ــۇ ئهســىرلهرنى قوي ــگه ب ــرىش بهدىلى ــۇپ بې ھهزرىتــى ئوســمان ۋە ئۇنىــڭ ھهمراھلىرىنــى قوي

ــدۈردى ــڭ ھهمرا    . بىل ــمان ۋە ئۇنى ــى ئوس ــرىكالر ھهزرىت ــلهن مۇش ــۇنىڭ بى ــۇپ بهردى ىلىرھش ــى قوي ــهھلىنىڭ. ن  س
  :هيغهمبىرىمىزگه قويغان شهرتلىرى تۆت تۈرلۈك ئىدىپ

بۇ ئۈچ كـۈن ئىچىـدە      . مۇسۇلمانالر بهيتۇلالھنى كېلهر يىلى تاۋاپ قىلىدۇ ۋە مهككىدە ئۈچ كۈن تۇرىدۇ          :  بىرىنچى
  . مهككه خهلقى مهككىدىن چىقىپ تۇرىدۇ

ــى ــرىكالردىن مۇ: ئىككىنچ ــشىلهر ت    مۇش ــان كى ــپ بارغ ــنىگه قېچى ــۇپ مهدى ــۇلمان بول ــايتۇرۇپ  س ــسا ق هلهپ قىلىن
  .مۇسۇلمانالردىن مهككىگه كهلگهن كىشى قايتۇرۇپ بېرىلمهيدۇ. لىدۇىبېر

  .  مۇشرىكلىرى بىلهن مۇسۇلمانالر ئارىسىدا ئون يىلغىچه ئۇرۇش بولمايدۇقۇرەيش: ئۈچىنچى
  . قهبىله پهيغهمبىرىمىز بىلهن ئىتتىپاقداش بوالاليدۇخاھلىغانئهرەبلهردىن : تۆتىنچى
ــۇلمانالر ئۈچـــۈن يهڭگىـــل شـــهرت ئىـــدى   مهزكـــۇ ــهرت مۇسـ ــۈنكى . ر تـــۆت شـــهرتنىڭ ئىچىـــدىن ئـــۈچىنچى شـ چـ

 مـۇددەت ئىچىـدە      تۈزۈلـۈپ تىنچلىـق بولغانـدا، قىـسقا         بىلهن مۇسـۇلمانالر ئارىـسىدا سـۈلهى       قۇرەيشپهيغهمبىرىمىز  
ايىتى زۆرۈر  رىكالر بىلهن ناھـ   پهيغهمبىرىمىز بۇ ۋاقىتقا قهدەر مۇش    . ئىسالمنىڭ ھهر تهرەپكه تارقىلىشىغا ئىشىنهتتى    

. ئۇ ئۇلۇغ زات باشقىالر بىلهن ھهر زامان تىـنچ ئۆتۈشـنى يـاقتۇراتتى     . غان ئىدى ۇرۇش قىل  ئ بولۇپ قالغان شارائىتتىال  
ئهگهر . شـۇڭا ئـۇ مهدىــنىگه كهلگهنـدە مهدىنىنىـڭ ئهتراپىــدىكى ئهھلـى كىتـابالر بىــلهن سـۈلهى قىلىـشقان ئىــدى        

دىن قـايتۇرۇش   ىرامالرغا ئازار بېرىپ، ئۇالرغا زۇلۇم قىلمىغان بولسا ۋە ئۇالرنى دىنىـ          مهككه مۇشرىكلىرى ساھابه ك   
 ئـۇ   ، ئۆز ھالىغا قويغان بولسا ئىـدى      ئۇنى قىلماي   سۇيىقهست بولسا، پهيغهمبىرىمىزگه    لىمىغانئازابئۈچۈن ئۇالرنى   

  . زات ئۇالر بىلهن ئۇرۇش قىلمىغان بوالتتى
ــۇلم    ــدە مۇس ــهرتلىرى ئىچى ــۈلهىنىڭ ش ــهرتلهر     س ــى ش ــى ۋە ئىككىنچ ــهرتلهر بىرىنچ ــگهن ش ــر كهل انالرغا بهك ئېغى

بولسىمۇ، لېكىن ئۈچىنچى شهرتنىڭ مۇسۇلمانالر ئۈچۈن پايدىلىق ئىكهنلىكىـگه قـاراپ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم               
ــدى   ــۇل قىل ــهرتلهرنى قوب ــۇ ش ــدى    . ب ــۆرۈپ رازى بولمى ــر ك ــتا ئېغى ــرامالر باش ــاھابه كى ــۆمهر   . س ــى ئ ــا ھهزرىت ھهتت

» ؟ئىـدىلىغۇ سىله مهككىـگه كىرىمىـز، مهن شـۇنداق چـۈش كـۆردۈم دېـگهن               «: هيغهمبىرىمىزنىڭ قېشىغا كېلىپ  پ
 بـۇ يىلـى جهزمهن بولىـدۇ دېمىـگهن          بېـشارەتنى چۈشـۈمدىكى    «:پهيغهمبىرىمىز بىرىنچى شهرت خۇسۇسىــــدا    . دېدى

ئىككىنچـى شـهرت   . دېـدى » ل بولىـدۇ   ھاسـى  بېشارەتئىدىم، بهيتۇلالھنى كېلهر يىلى تاۋاپ قىلساقمۇ چۈشۈمدىكى        
ــدە ــوق،        «:ھهققى ــاجىمىز ي ــڭ ئهســال ئېهتىي ــشىلهرگه بىزنى ــكهن كى ــپ كهت ــگه قېچى ــپ مهككى ــسالمدىن چىقى ئى

 ئـازادلىق  ئهمهس، ئۇالرغـا ھامـان بىـر كـۈنى      زىيـانلىق  كىشىلهرنى قايتۇرۇشـمۇ   مۇسۇلمان بولۇپ مهدىنىگه كهلگهن   
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 قانائهتلهندۈرۈشـكه كـۆپ تىرىـشقان بولـسىمۇ، پهيغهمبىرىمىزنىـڭ           نـى كىرامالردەپ ساھابه   » كۈنى يېتىپ كېلىدۇ  
  .  ساھابه كىرامالرنىڭ كۆپ قىسمىغا تهسىر قىلمىدى، رەنجىگهنسۆزى

بـۇنى  .  يـازدۇردى  سـۈلهىنامىنى پهيغهمبىرىمىز ئۇالرنىڭ قوبۇل قىلمىغانلىقىغا قارىماي ئۆز پىكرىـدە چىـڭ تـۇرۇپ،             
 ھهر ئىككـى تهرەپـتىن گـۇۋاھچىالر        ، يېزىلىـپ بولغانـدىن كېـيىن      سـۇلهىنامه . يازغۇچى كىشى ھهزرىتى ئهلى ئىدى    

پهيغهمبىرىمىز تهرىپىدىكى گۇۋاھچىالر ئىچىدە ھهزرىتى ئهبۇ بهكرى، ھهزرىتـى ئـۆمهر ۋە ھهزرىتـى         . ھازىر قىلىندى 
ــدۇرراھمانالر ــدى ئاب ــار ئى ــتىن  .  ب ــرىكالر تهرەپ ــزمۇش ــى مهكرى ــد  ھهپــس ئىبن ــى ئاب ــب ئىبن ــلهن ھۇۋەيتى ئۇززا ۇل بى

 ســۈلهىنامه.  ئىبنــى ئهمرىــدە قالــدى  ســهھلى ئىككــى نۇســخا بولــۇپ، بىــرى    ســۈلهىنامه. قاتــارلىقالر بــار ئىــدى  
يېزىلىۋاتقاندا مۇنداق بىر ۋەقه يۈز بهردى، بۇ ۋەقه پهيغهمبىرىمىزنىـڭ قانچىلىـك سـۈلهى تهرەپـدارى ئىكهنلىكىنـى                  

بىـلهن  »  رەھىـم  ھمـانىر رە بىـسمىلالھىر  «سـۈلهىنامىنى  پهيغهمبىرىمىـز : بۇ ۋەقه مۇنـداق ئىـدى     . كۆرسىتىپ بېرىدۇ 
ــدا ســۇھهيل  ــدىغان   «: باشــلىماقچى بولغان ـــز بىلى ـــهن، ئۆزىمى ــداق ســۆزنى بىلمهيم ــسمىكهلالھۇممه«مهن بۇن » بى

ئانـدىن كېـيىن    .  دېگىنـى بـويىچه يـازدۇردى      سـۇھهيلنىڭ پهيغهمبىرىمىـز   . دېگهن سۆز بىلهن باشال دەپ تۇرۇۋالـدى      
دەپ » بۇ ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى مۇھهممهدنىڭ سۇھهيل ئىبنى ئهمرى بىلهن قىلىـشقان سۈلهىـسى           «پهيغهمبىرىمىز  
بىـز سـېنىڭ پهيغهمـبهر ئىكهنلىكىڭـگه ئىشهنـسهك مهككىـگه كىرىـشتىن سـېنى                «، سـۇھهيل بۇنىڭغـا      يازدۇرغاندا
دەپ »  دەپ يــازدۇر ئىبنــى ئابــدۇلالھمــۇھهممهدرنىغــا بىــلهن ئــۇرۇش قىلمــايتتۇق، ئۇنىــڭ ئو  ۋە ســهن توســمايتتۇق
دېـگهن سـۆزنى ئۆچـۈرۈپ، ئۇنىـڭ ئورنىغـا      » ئالالھنىـڭ پهيغهمبىـرى   «ئهلىـگه پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتـى    . تۇرۇۋالدى

شـۇنىڭ  . مىـدى  ئۆچۈرۈشـكه رازى بول    ئـۇنى  بولسىمۇ، ھهزرىتى ئهلـى      بۇيرۇغاندېگهن سۆزنى يېزىشقا    » ئابدۇلالھ«
 ساھابه كىرامالرنىڭ مۇشرىكالرغا ناھـايىتى ئـۆچمهنلىكى تۇتـۇپ،          . ئۆز قولى بىلهن ئۆچۈردى    بىلهن پهيغهمبىرىمىز 

ئۇرۇش قىلىشقا بىر ئىشارەت قىلىنىشىغا قاراپ تۇرغان ۋە ئۇرۇش بولـسا غهلىـبه قىلىـدىغانلىقى ئېهتىمالغـا يـېقىن                   
 بـۇ  ،شى پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئۇالرنىڭ خاتىرىسىنى قىلمـاي بۇنـداق ئېغىـر شـهرت بىـلهن سـۈلهى قىلىـ          ،بولغان ۋاقىتتا 

دەرۋەقه .  قىلغانلىقىـدىن ئىـدى    ئۈمىـد شـىنى   ۈلىق نهتىجىلهرنـى كهلتۈر   سۈلهىنىڭ ئىسالم دىنىغـا غـايهت زور پايـدى        
  . ئىش پهيغهمبىرىمىز ئويلىغاندەك بولدى

ئىـسالم بىـلهن ئهرەبـلهر      .  باشـلىدى  ئارىلىشىـشقا  سۈلهىسىدىن كېيىن ئهھلى ئىسالم مۇشرىكالر بىلهن        ھۇدەيبىيه
ئىسالمنىڭ ئالالھ تهرىپىدىن كهلگهن ئىالھىي دىن ئىكهنلىكىگه ئىـشهنگۈچىلهر         . هردە كۆتۈرۈلدى ئارىسىدىكى پ 

 بـۇ سـۈلهىدىن باشـالپ مهكـكه     تارىخچىالرنىـڭ ئېيتىـشىچه،  . اشـلىدى كۆپىيىپ، مۇسـۇلمانالرنىڭ سـانى ئېشىـشقا ب     
ــى  ــكپهته ــان  قىلىنغىچىلى ــانى   بولغ ــڭ س ــۇل قىلغانالرنى ــسالمنى قوب ــا ئى ــبهر   پهي،ئارىلىقت ــڭ پهيغهم غهمبىرىمىزنى

  .ان بولغانالرنىڭ سانىدىن كۆپتۇربولغىنىدىن باشالپ تا بۇ سۈلهىگه قهدەر مۇسۇلم
لىۋېلىپ مهدىـنىگه    سو ئۇنى ئىبنى ئهمرىنىڭ ئوغلى ئهبۇ جهندەل ئىسالمنى قوبۇل قىلغان بولسىمۇ، ئاتىسى            سهھلى

 ىنھهپىــستا ئــۇ كىــشى بىــر ئامــال قىلىــپ ان ۋاقىتتــ يېزىلىۋاتقــســۈلهىنامه. ھىجــرەت قىلىــشتىن مهنئــى قىلىۋاتــاتتى
سـهندىن ھهممىـدىن بـۇرۇن      ! ئـى مـۇھهممهد    «: كـۆرۈپ  ئـۇنى  سـۇھهيل . قېچىپ، پهيغهمبىرىمىزنىڭ يېنىغا كهلدى   

 يېزىلىـپ   سـۈلهىنامه تېخـى   «:  ئۇنىڭغـا  ئهلهيهىسـساالم پهيغهمبهر  . دېدى» بۇنى قايتۇرۇپ بېرىشنى تهلهپ قىلىمهن    
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قـايتۇرۇپ بهرمىـسهڭ سـۈلهى      «لـسىمۇ، سـۇھهيل      ئېيتىپ، يانـدۇرۇپ بهرمهسـلىك تهرەپـدارى بو        تامامالنمىغانلىقىنى
  .  قايتۇرۇپ بېرىشكه رازى بولدىئۇنى پهيغهمبىرىمىز دېگهنلىكى ئۈچۈن» قىلمايمهن

نـېمه ئۈچـۈن مېنــى مۇشـرىكالرغا قـايتۇرۇپ بېرىــسىلهر؟     ! ئـى جامــائهت «: ئهبـۇ جهنـدەل سـاھابه كىرامالرغــا قـاراپ    
پهيغهمبىرىمىزنىـڭ بـۇ مۇئامىلىـسى      . دېدى»  چهككهنلىكىمنى بىلمهمسىلهر؟  ئازابىڭ ئۇالرنىڭ قولىدا نهقهدەر     مېن

 ھۇزۇرىغـا يغهمبىرىمىزنىـڭ   ھهتتـاكى ھهزرىتـى ئۆمهرنىـڭ شـۇ ۋاقىتتـا په          .  ناھايىتى خاپا بولۇشـتى    ساھابىلهرئۈچۈن  
لهر باتىـل دىنـدا ئهمهسـمۇ؟ سـىله ھهق پهيغهمـبهر            سىله ھهق پهيغهمبهر ئهمهسمۇ؟ بىز ھهق دىندا، دۈشمهن       ‹: كېلىپ

 تېخى بۇنداق خورلۇققا مهجبـۇر      ق خورلۇقنى قوبۇل قىلىمىز؟ بىز    بولۇپ، بىز ھهق دىندا ئىكهنمىز نېمه ئۈچۈن بۇندا       
ــا بېر    ــزگه بهيتۇلالھقـ ــىله بىـ ــوق، سـ ــولغىنىمىز يـ ــز  بـ ــاۋاپ قىلىمىـ ــپ تـ ــدىلهىـ ــدى ›؟دېمىگهنمىـ ــبهر . دېـ پهيغهمـ

ــ‹: ئهلهيهىســساالم ، مهن بهيتــۇلالھنى تــاۋاپ قىلىمىــز دېــدىم،  مىزدىنــدىوغرا، مهن ھهق پهيغهمــبهرمهن، بىــز ھهق ت
ئانـدىن كېـيىن مهن ئهبـۇ بهكرىنىـڭ         .  دېـدى  ›ىلىمىـز لېكىن بۇ يىل تاۋاپ قىلىمىز دېمىدىم، كـېلهر يىلـى تـاۋاپ ق            

. المغا ئوخـشاش جـاۋاب بهردى     ئۇمـۇ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـسا     . يېنىغا بېرىپ پهيغهمبىرىمىزگه دېگهنلىرىمنى دېدىم    
  . دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ»  بولسۇن دەپ كۆپ ئىشالرنى قىلدىمكاپارەتئاندىن كېيىن بۇ سۆزلىرىمگه 

 قۇربـانلىقلىرىنى امالنغاندىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سـاھابه كىرامالرغـا ئېهرامـدىن چىقىـپ،             سۈلهى تام 
 بـۇ ئهمـرىگه سۇسـلۇق       سـاھابىلهر سـۈلهىنىڭ ئېغىـر شـهرتلىرىدىن خاپـا بولغـان            بولسىمۇ، بۇ    بۇيرۇغانبوغۇزالشقا  
 سـهلهمهنىڭ ، ئايـالى ئـۇممى      ۈپ، كۆڭلى رەنجىـپ   نى كۆر قىلى بۇ قى  ساھابىلهرنىڭئهلهيهىسساالم  پهيغهمبهر  . قىلدى

ئــى «: اتقــئــۇممى ســهلهمه ئــۇ زا.  ئېيتتــىىنىئاڭلىمىغــانلىقلىر ئۇنىــڭ ســۆزلىرىنى ســاھابىلهرنىڭيېنىغــا كىرىــپ، 
 ناھـايىتى خاپـا بولغـان، بـۇ         سـاھابىلهر سىله ئېغىر شهرتلهر بىـلهن سـۈلهى قىلـدىال، شـۇڭا            ! ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى 

 چىقىۋەرســىله، ئــۇالر بــۇنى كــۆرۈپ ئېهراملىرىــدىنھهقــته ئــۇالر ئۆزرىلىكتــۇر، شــۇڭا ســىله ھــېچ گهپ قىلماســتىن 
هيهىسـساالم قۇربـانلىقىنى بوغـۇزالپ، چېچىنـى ئالـدۇرۇپ          شۇنىڭ بىـلهن پهيغهمـبهر ئهل     . دېدى» سىلىگه ئهگىشىدۇ 
  . ساھابه كىرامالر بۇنى كۆرۈپ تهخىرسىز ئېهرامدىن چىقتى. ئېهرامدىن چىقتى

 سۈلهىسىدىن قـاتتىق خاپـا      ھۇدەيبىيهپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهككىدىن قايتقاندا پهتهى سۈرىسى نازىل بولۇپ،         
 ئىــــسالم ئۈچــــۈن زور پايدىــــسى سۈلهىــــسىنىڭ ھــــۇدەيبىيه. ولۇشــــتى ناھــــايىتى خۇشــــال بســــاھابىلهربولغــــان 

 بىلىـپ، سـۈلهى ھهققىـدە پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ           قىلىنىـدىغانلىقىنى بولىدىغانلىقىنى ۋە مهككىنىڭ پهتهى     
پىكـرى تــوغرا بولــۇپ، ئۆزلىرىنىـڭ پىكــرى خاتــا ئىكهنلىكىنــى چۈشـهندى ۋە پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا قىلغــان    

ئــالالھ ئۇالرنىــڭ ھهممىــسىدىن رازى   . قوپــال مۇئــامىلىلىرىگه پۇشــايمان قىلىــشىپ ئىــستىغپار ئېيتىــشتى     بهزى 
  !بولسۇن

 قىــزى ئــۇممى مۇئىتنىــڭ بىــلهن مهدىــنىگه قايتىــپ كهلگهنــدە ئــۇقبه ئىبنــى  ســاھابىلهر ئهلهيهىســساالمپهيغهمــبهر 
 ئـۇنى ئارقىسىدىن كېلىـپ، سـۈلهى بـويىچه        ئۇنىڭ تۇغقانلىرى   . كۇلسۇم ئىسالمنى قوبۇل قىلىپ مهدىنىگه كهلدى     

چىــگه  شــهرتنىڭ ئايــالالرنى ئــۆز ئى  ســۈلهىدىكىپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم  . قــايتۇرۇپ بېرىــشنى تهلهپ قىلــدى  
 سۈرىـسىدىكى بىـر نهچـچه       مـۇمتهھىنه بـۇ مۇناسـىۋەت بىـلهن       .  قـايتۇرۇپ بهرمىـدى    ئۇنىىپ،  ئالمايدىغانلىقىنى ئېيت 
ائــاال ھىجــرەت قىلىــپ كهلــگهن ئايــالالرنى ئىمتىهــان قىلىــپ، مــۆمىن ئىكهنلىكــى   ئــالالھ ت. ئــايهت نازىــل بولــدى
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ــسا،  ــرىئېنىقالنـ ــايتۇرۇپ    ھىجرەتلىـ ــسا قـ ــۈن بولـ ــى ئۈچـ ــالالھ رىزاسـ ــاي، پهقهت ئـ ــۈن بولمـ ــالىق غهرەز ئۈچـ  دۇنيـ
ــۇبــۇيرۇدى قــايتۇرۇپ بېرىــشكه مهھرىلىرىنــىبهرمهســلىككه، مۇشــرىك ئهرلىرىــدىن ئايرىــپ، ئــۇالر بهرگهن      ۋە ب

 سـاھابىلهرگه شـۇنداقال   . غا ياتلىق بولـۇش ھهققـى بـارلىقىنى بايـان قىلـدى           مۇسۇلمانالرمۇھاجىر ئايالالرنىڭ باشقا    
ــدا    ــاللىرىنى نىكاھى ــيىن مۇشــرىك ئاي ــدىن كې ــۇيرۇدى ساقلىماســلىققابۇن ــلهن  . ب  مۇشــرىك ســاھابىلهرشــۇنىڭ بى

لىنى تـاالق   ئىككـى نهپهر مۇشـرىك ئايـا      كىـدە قالغـان     بۇ ۋاقىتتا ھهزرىتى ئـۆمهر مهك     . ئاياللىرىنى تاالق قىلىۋېتىشتى  
  .  ئالدىمۇئاۋىيه يهنه بىرىنى ،ئۇ ئايالالرنىڭ بىرىنى سهپۋان ئىبنى ئۇمهييه. قىلدى

 ناملىق بىـر كىـشى ئىـسالمنى قوبـۇل قىلىـپ، مهدىـنىگه كهلـگهن         يهسر سۈلهىسىدىن بىرئاز كېيىن ئهبۇ      ھۇدەيبىيه
، ئــۇ كىـشى شــام يولىــدىكى بىـر جايغــا بېرىــپ    قوبــۇل قىلمىغـانلىقتىن ئــۇنى بولـسىمۇ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسـساالم  

.  قېـشىغا بـاردى   يهسـرىنىڭ  مۇشـرىكالردىن قۇتۇلـۇپ، ئهبـۇ        جهنـدەلمۇ يۇقىرىدا زىكىر قىلىنغـان ئهبـۇ       . ئورۇنالشتى
ا ھۇجـۇم  سهھرا ئهرەبلىرىدىن نۇرغۇن كىشى ئۇالرغا قېتىلىپ، شام يولىـدىن ئـۆتكهن مۇشـرىكالرنىڭ كارۋانلىرىغـ            

بۇالرنىــڭ بــۇالڭ ـ تاالڭلىرىــدىن بىــزار بولغــان مۇشــرىكالر پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا ئهلچــى   . قىلغىلــى تــۇردى
، قىلىنىـپ شـۇنىڭ بىـلهن بـۇ شـهرت بىكـار      . ئهۋەتىپ، سۈلهىنىڭ ئىككىنچى شهرتىنى بىكار قىلىـشنى تهلهپ قىلـدى       

 سۈلهىـسى   ھـۇدەيبىيه . لهر قايتۇرۇلمايـدىغان بولـدى    ئىسالمنى قوبۇل قىلىپ مهككىدىن مهدىنىگه قېچىپ كهلگهنـ       
مۇناســىۋىتى بىــلهن بهقهرە سۈرىــسىدە بىــر ئــايهت نازىــل بولــۇپ، ئــۇرۇش قىلىــش ھــارام بولغــان ئــايالرنى ۋە ھهج،   

  . ئۆمرىدە توسۇلۇپ قالغانالرنىڭ ھۆكۈملىرىنى بايان قىلدى
لىــتىگىال خــاس بولماســتىن، بهلكــى پۈتــۈن     ھهزرىتــى مــۇھهممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكــى ئهرەب مىل   

ئـى ئىنـسانالر    ‹كىـشىلهرگه   ! هيغهمـبهر ئـى پ  « سۈرىـسىنىڭ    ئهئـراپ قۇرئان كهرىمـدىكى    . ئىنسانىيهتكه ئومۇمىيدۇر 
دېگهن ئايىتى ۋە سـهبه سۈرىـسىنىڭ       »  دېگىن ›پهيغهمبىرىمهنمهن سىلهرنىڭ ھهممىڭالرغا ئهۋەتىلگهن ئالالھنىڭ      

دېـگهن ئـايىتى ۋە     » رغا خـۇش  خهۋەر بهرگـۈچى ۋە ئاگاھالنـدۇرغۇچى قىلىـپ ئهۋەتتـۇق             بىز سېنى پۈتۈن ئىنسانال   «
دېــگهن ئــايىتى پهيغهمــبهر » بىــز ســېنى ئــالهملهر ئۈچــۈن پهقهت رەھــمهت قىلىــپ ئهۋەتتــۇق «ئهنبىيــا سۈرىــسىنىڭ 

  . چۇق دەلىلدۇرالرنىڭ پهيغهمبىرى ئىكهنلىكىگه ئوئهلهيهىسساالمنىڭ پۈتۈن ئىنسان
 مۇشــرىكلىرى بىــلهن ســۈلهى قىلمــاي، بهلكــى  قــۇرەيش قهدەر پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم سۈلهىــسىگه ھــۇدەيبىيه

لىقىدىن، ئۇالر بىلهن مهشغۇل بولۇپ قېلىپ ئىسالمنى ئهتراپتىكـى كـۆپلىگهن ئىنـسانالرغا             بولغانئۇرۇش ھالىتىدە   
ڭ يـېقىن ئهتراپىـدىكى كىـشىلهرنىال       ئۇ زات بۇ چاغقىچه پهقهت ئهرەب خهلقىنى ۋە مهدىنىنىـ         . يهتكۈزەلمهي تۇراتتى 

 مۇشـرىكلىرى ۋە باشـقا ئهرەبلهردىـن        قـۇرەيش  سۈلهىـسى قىلىنىـپ،      ھـۇدەيبىيه . دىنغا دەۋەت قىلىپ كهلگهن ئىدى    
  قىلمـــاقچى بولغـــان بىرىنچـــى ئىـــشى،كېلىـــدىغان خهۋپ تۈگىگهنـــدىن كېـــيىن پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ 

بــۇ .  ئىــسالم دىنىغــا دەۋەت قىلىــش بولــدى ئــۇالرنىا ئهلچــى ئهۋەتىــپ، ئهتراپتىكــى پادىــشاھ، ۋالــى  ۋە ھاكىمالرغــ 
 ئالتىنچى يىلىنىڭ ئاخىرلىرىدىن ياكى يهتتىنچى يىلىنىڭ باشـلىرىدىن باشـالپ،           ھىجرىيىنىڭئهلچىلهرنى ئهۋەتىش   

ــات    ــبهر ئهلهيهىســساالم ۋاپ ــاكى پهيغهم ــۇچهت ــدىبولغ ــۇ .  داۋام قىل ــۇئ ــۈ   ب ــدا مۆھ ــان مهكتۇپلىرى ــاغقىچه يازغ ر چ
غاندا، ئــۇالر ىنــى ســاھابه كىرامالرغــا مهســلىههت ســال    پادىــشاھالرنى دەۋەت قىلىــش پىكر . ئىــشلهتمىگهن ئىــدى 

شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇ      . كىنـى ئېيتىـشتى   ى كېرەكلى بولۇشـ ر بېـسىلغان     ئهۋەتىلىدىغان خهتلهرنىڭ مۆھـۈ    ھۆكۈمدارالرغا
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دٌ «شتىن بىر ئۈزۈك ياسىتىپ، ئۇ ئۈزۈككه ئۈچ قـۇر قىلىـپ            كۈمۈ ْوُل اهللاِ   ُمَحمَّ بـۇ  .  دېـگهن جـۈملىنى يـازدۇردى      » َرُس
 رنىمۆھــۈئۇشــبۇ . ىــدى ســۆزى ئوتتۇرىــدا، مــۇھهممهد ســۆزى ئاســتىدا ئرەســۇلســۆزلهردىن ئــالالھ ســۆزى ئۈســتىدە، 

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ۋاپــات بولغانــدىن كېيىنمــۇ ھهزرىتــى ئهبــۇ بهكــرى، ھهزرىتــى ئــۆمهر، ھهزرىتــى ئوســمان 
ھهزرىتــى ئوســماننىڭ خهلىــپه بولغــان دەۋرىــدە ئۇنىــڭ قولىــدىن .  قىلىــپ ئىــشلهتكهن ئىــدىكتهۋەررۈقاتــارلىقالر 

  . كهتكهنيوقاپ بىر قۇدۇققا چۈشۈپ كېتىپ  ياسىن دېگهنبىئرى
.  سۈلهىسىدىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئـالته كىـشىنى تـالالپ ئهتراپقـا ئهلچـى قىلىـپ ئهۋەتتـى                  ھۇدەيبىيه

، ھۇزەيپهتىسـسهھمىنى ، ئىـران پادىـشاھى كىـسراغا ئابـدۇلالھ ئىبنـى            دىهيهتـۇلكهلبنى  لىگهھىـرەق  ئىمپېراتـورى رىم  
ــستان ــشاھى ھهبهشى ــىغا پادى ــۇمهييه  نهجاش ــى ئ ــر ئىبن ــى ئهم ــشاھىغا  ئهززەمهرىن ــسىر پادى ــاتهب، مى ــى  ھ ــى ئهب  ئىبن
 ئىبنــى ئهۋدەرى ، يهمــامه ئهمىــدەھهبنــى ئىبنــى شــۇجا هئهيههمــگ ئىبنــى جىــبىلله، غهســسان ھۆكۈمــدارى بهلتهئهنــى
 بۇ كىشىلهرنىڭ ھهر بىرىگه بىردىن مهكتـۇپنى بېرىـپ          پهيغهمبىرىمىزنىڭ.  ئىبنى ئهمرىنى ئهۋەتتى   سۇلهيت ئهلىگه

 ئۇممـان ئۇنىڭـدىن باشـقا     . رىخ كىتابلىرىـدا رىـۋايهت قهيـت قىلىنىـدۇ         يولغـا سـالغانلىقى تـا      بىركۈندەھهممىسىنى  
، ھـارىس ئىبنـى   ھهزرەمىنـى  ئهال ئىبنـى  سـاۋىگه  ۋالىسى مۇنزىر ئىبنى   ئهمر ئىبنى ئاسنى، بهھرەين    جهئپهرگهئهمىرى  
ــا، ھىمـــيهر ئهمىـــرى زۇلمىنـــىمهخزۇ ئۇمهييهتىـــل مۇھـــاجىر ئىبنـــى كهاللىلجهبهلىگهئابـــدۇ  ئىبنـــى جهرىـــر كهالغـ
، ئـۇمهييهدىن بىرىنـى ئهمـر ئىبنـى       .  ئهۋەتتى  ئىككى قېتىم مهكتۇپ   ززاپقاكههتۇلمۇسهيلهم.  ئهۋەتتى بهجهرىنىئابدۇل

 مهسـرەھ  ھـارىس،  ئوغـۇللىرى  كهاللئابـدۇ ھىمـيهر ھۆكۈمدارلىرىـدىن   . يهنه بىرىنى سائىب ئىبنى ئاۋامدىن ئهۋەتتى 
  .  ئهۋەتتىهتىلمهخزۇمىنىرەبىئ ئىبنى ئهيياش نهئىملهرگهۋە 

ر ئىـرانلىقالر بىـلهن بولغـان ئۇرۇشـتا رىملىقـال         .  بـۇ كـۈنلهردە قـۇددۇس شـهرىپته ئىـدى          ھىرەقلـى رىم ئىمپېراتـورى    
 ســۈرىيه رايــونىنى ئىــسالھ قىلىــش ۋە غهلىــبىگه شــۈكرى ئېيــتىش يۈزىــسىدىن قــۇددۇس   ھىرەقلــىغهلىــبه قىلىــپ، 

.  مهكتـۇپنى ئۇنىڭغـا قـۇددۇس شـهرىپته تاپـشۇردى          دىهيهتۇلكهلبى. شهرىپنى زىيارەت قىلىش ئۈچۈن كهلگهن ئىدى     
هيغهمبىــرى مــۇھهممهدتىن رۇمنىــڭ بــۇ مهكتــۇپ ئالالھنىــڭ بهندىــسى ۋە پ«: مهكتۇپنىــڭ مهزمــۇنى مۇنــداق ئىــدى

. مهن سـېنى ئىـسالمغا دەۋەت قىلىـمهن   . توغرا يولغا كىرىپ، ئۇنىڭغا ئهگهشـكهنلهرگه سـاالم  . ھىرەقلىگهكاتتىسى  
ئهگهر ئىـسالمنى  . ئـالالھ تائـاال سـېنىڭ ئهجرىڭنـى ئىككـى ھهسـسه بېرىـدۇ          . ئىسالمغا كىرسهڭ ساالمهت بولىـسهن    

ئـى ئهھلـى كىتـاب سـىلهر بىـلهن بىزنىـڭ ئـارىمىزدا              .  گۇنـاھى سـاڭا بولىـدۇ      ىـڭ ىڭنقهۋمقوبۇل قىلمىساڭ، بـارلىق     
ئۇنىڭغـا  ! ەت قىلمـايلى   باشقا ھېچقانـداق كىـشىگه ئىبـاد       تائاالدىن بولغان بىر سۆزگه كېلىڭالر، ئالالھ       مۇشتهرەك

ئهگهر ئهھلـى كىتـاب   !  باشقا بىر ـ بىرىمىزنى ئىالھ قىلىۋالمايلى تائاالدىنئالالھ ! رىك كهلتۈرمهيلىھېچكىمنى شې
دېـگهن مهنىـدە    »  بولـۇڭالر دەڭـالر    مان بولـدۇق، سـىلهر بۇنىڭغـا گـۇۋاھ        بۇ ئىشنى قوبـۇل قىلمىـسا، بىـزلهر مۇسـۇل         

 بىـلهن ئۇنىـڭ     سـۇفيان نى ئوقۇپ، بۇ ۋاقىتتا تىجارەت ئۈچۈن شـام تهرەپـكه بارغـان ئهبـۇ                بۇ مهكتۇپ  ىھىرەقل. ئىدى
ئهبـۇ  .  ئۇنىڭـدىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئهھـۋالىنى سـورىدى          ھهمراھلىرىنى چاقىرىپ، تهرجىمان ئـارقىلىق    

 بولسىمۇ، ئهرەبلهرنىـڭ ئادىتىـدە يالغـان سـۆزلهش ناھـايىتى چـوڭ ئهيىـب بولغاچقـا، ئـۇ                     بۇ چاغدا مۇشرىك   سۇفيان
پ  سـوئال ـ جاۋابنىـڭ بولـۇ    مۇنـۇ رىـسىدا  نىڭ ئوتتۇسـۇفيان  بىـلهن ئهبـۇ   ھىرەقلـى . لىق بىـلهن جـاۋاب بهردى  چىلراست
  :ت قىلىنىدۇتكهنلىكى سهھىهۇل بۇخارىدا قهيئۆ
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  سىلهرنىڭ ئاراڭالردا مۇھهممهد نهسهب ئېتىبارى بىلهن قانداق كىشى؟ : ھىرەقلى
  . ئۇنىڭ نهسهبى ناھايىتى شهرەپلىك نهسهبتىن: سۇفيانئهبۇ 

  ئىلگىرى سىلهردىن پهيغهمبهرلىك داۋاسى قىلغان كىشى بارمىدى؟ : ھىرەقلى
  .قيا: سۇفيانئهبۇ 

  مۇھهممهدنىڭ ئاتا ـ بوۋىلىرىنىڭ ئىچىدىن پادىشاھ بولغان كىشى بارمۇ؟ : ھىرەقلى
  . يوق: سۇفيانئهبۇ 

  ئۇنىڭغا ئهگهشكهنلهر بايالرمۇ؟ ياكى كهمبهغهل، ئاجىز كىشىلهرمۇ؟ : ھىرەقلى
  . ئۇالر كهمبهغهل، ئاجىز كىشىلهر: سۇفيانئهبۇ 

  گه كۆپىيىۋاتامدۇ؟ ياكى كېمىيىۋاتامدۇ؟ئۇنىڭغا ئهگهشكهنلهر كۈندىن ـ كۈن: ھىرەقلى
  . كۆپىيىۋاتىدۇ: سۇفيانئهبۇ 

  ئۇنىڭ دىنىغا كىرگهنلهردىن يېنىۋالغانالر بارمۇ؟ : ھىرەقلى
  . يوق: سۇفيانئهبۇ 

  ئۇ پهيغهمبهرلىك داۋاسى قىلىشتىن ئىلگىرى يالغان سۆزلهپ باققانمۇ؟ : ھىرەقلى
   .ھېچ يالغان سۆزلهپ باقمىغان: سۇفيانئهبۇ 

  ئۇ ئهھدىنى بۇزۇپ باققانمۇ؟ : ھىرەقلى
  .  بۇنى بىلمهيمهن،ۇبۇزمامد ياكى بۇزامدۇ،. ئارىسىدا ئهھدىنامه بارھازىر بىز بىلهن ئۇنىڭ : سۇفيانئهبۇ 

  ئۇنىڭ بىلهن ئۇرۇش قىلدىڭالرمۇ؟ : ھىرەقلى
  . ھهئه، ئۇرۇش قىلدۇق: سۇفيانئهبۇ 

  قايسىڭالر غهلىبه قىلدىڭالر؟: ھىرەقلى
  . بهزىدە ئۇ، بهزىدە بىز: سۇفيانئهبۇ 

  ئۇ سىلهرنى نېمىگه تهكلىپ قىلىدۇ؟: ھىرەقلى
بىــرال ئالالھقــا ئىبــادەت قىلىڭــالر، ئۇنىڭغــا ھــېچ نهرســىنى شــېرىك قىلمــاڭالر، ئاتــا ـ    «:ئــۇ بىــزگه: ســۇفيانئهبــۇ 

 سـىيله ىنادىن ساقلىنىـشقا،  دەيدۇ ۋە ناماز ئوقۇشقا، سهدىقه بېرىشكه، ز    »  قالغان دىننى تاشالڭالر   بوۋىلىرىڭالردىن
  . ـ رەھىم قىلىشقا بۇيرۇيدۇ

 پهيغهمـبهر ئىكهنلىكىـگه ئىـشىنىپ،    ھهقىقىـي  پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ   ھىرەقلـى مانا بۇ سـۆزلهردىن كېـيىن       
ــى      ــدى ۋە ۋەزىرلىرىن ــل بول ــسالمغا مايى ــى ئى ــڭ دىل ــپئۇنى ــلىههت    يىغى ــدە مهس ــش ھهققى ــۇل قىلى ــسالمنى قوب  ئى

 ئـاخىرەتتىن ئهۋزەل    ئـابرۇيىنى  دۇنيانىـڭ    ھىرەقلـى شـۇنىڭ بىـلهن     . ڭ ۋەزىرلىـرى قوبـۇل قىلمىـدى      سورىغاندا، ئۇنى 
  .  ئادەمنى ھىدايهت قىلىدۇخاھلىغانئالالھ . كۆرۈپ، ئىمان بىلهن مۇشهررەپ بواللماي ئىسالمدىن مهھرۇم قالدى

  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كىسراغا مهكتۇپ يوللىشى
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 بېرىــپ كىــسرانىڭ مهديهنــگه ھــۇزاپهئابــدۇلالھ ئىبنــى .  شــهھىرى ئىــدىمهديهنىــڭ پــايتهختى ئــۇ زامــانالردا ئىرانن
بــۇ مهكتــۇپ ئــالالھ تائاالنىــڭ «: بــۇ مهكتۇپنىــڭ مهزمــۇنى مۇنــداق ئىــدى.  كىرىــپ مهكتــۇپنى تاپــشۇردىھۇزۇرىغـا 

 ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىـرىگه     اتائاالغتوغرا يولغا كىرىپ ئالالھ     . پهيغهمبىرى مۇھهممهدتىن ئىراننىڭ كاتتىسى كىسراغا    
 مهبــۇد يــوق، ئۇنىــڭ شــېرىكى يــوق، مــۇھهممهد ئالالھنىــڭ   ھهقىقىــي باشــقا تائــاالدىنئىمــان كهلتــۈرگهن، ئــالالھ 

چـۈنكى مهن   . مهن سـېنى ئىـسالمغا دەۋەت قىلىـمهن       . بهندىسى ۋە پهيغهمبىرى دەپ گۇۋاھلىـق بهرگهنـلهرگه سـاالم         
. مهن ئىنــسانالرنى ئاگاھالنــدۇرىمهن. تكه ئهۋەتىلــگهن پهيغهمــبهرمهنئــالالھ تائــاال تهرىپىــدىن پۈتــۈن ئىنــسانىيه

ئىـسالمنى قوبـۇل قىلـساڭ      .  كېلىـدىغانلىقى بىـلهن كىـشىلهرنى ئاگاھالنـدۇرىمهن        ئـازاب مېنى ئىنكار قىلغانالرغـا     
  » . گۇناھى ساڭا بولىدۇمهجۇسىالرنىڭئهگهر قوبۇل قىلمىساڭ پۈتۈن . ساالمهت بولىسهن

 تاشـلىدى ۋە    الپ، مهكتـۇپنى يىرتىـپ    ىقچوقۇپ، تهكهببۇرلۇق ۋە مهغرۇرلۇق قىلىپ ناھايىتى ئـاچ        مهكتۇپنى ئ  كىسرا
ئهگهر ئهلچىنــى ئۆلتــۈرۈش جــائىز بولــسا ئىــدى، ســېنى  «:پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم تهرەپــتىن كهلــگهن ئهلچىــگه

ئـالالھ   «:لىـسىنى ئـاڭالپ   پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم كىـسرانىڭ بـۇ مۇئامى        . دېـدى » ئۆلتۈرۈپ تاشـلىغان بـوالتتىم    
ــسۇن         ــپ يوقات ــارچه قىلى ــارچه ـ پ ــۈلكىنى پ ــڭ م ــاال ئۇنى ــدى » تائ ــا قىل ــران   . دەپ دۇئ ــۆتمهي ئى ــۇزۇن ئ دەرۋەقه ئ

 چوڭچىلىقىـدىن  كىـسرا . اغـدۇرۇپ تاشـالندى   مۇسۇلمانالر تهرىپىدىن پهتهـى قىلىنىـپ، كىـسرانىڭ پادىـشاھلىقى ئ          
مـۇھهممهدنى تۇتـۇپ، ماڭـا ئهۋەتىـپ      «: بىـر ۋالىيـسىغا    ستاندىكىھهبهشىـ ئۆزىنىڭ بۇ قىلمىشىغا قانـائهت قىلمـاي،        

ئهرەب تارىخچىلىرىنىڭ سۆزلىرىگه قارىغانـدا مهزكـۇر ۋالـى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا             . دەپ مهكتۇپ يازدى  » بهر
 ئهگهر ئىتـائهت قىلمىـسا    . ئىككى كىشىنى ئهۋەتىپ ئۇالر بىلهن بىلله كىسرانىڭ قېـشىغا بېرىـشقا ئهمـرى قىلغـان              

ــالغان   ــدىت ســ ــۈرىمهن دەپ تهھــ ــسرانىڭ      . ئۆلتــ ــا كىــ ــساالم ئۇالرغــ ــبهر ئهلهيهىســ ــدە پهيغهمــ ــۇالر كهلگهنــ ئــ
 كهلــگهن ئــۇ ئىككــى كىــشى پهيغهمــبهر     ھهبهشىــستاندىنشــۇنىڭ بىــلهن  . ئۆلتــۈرۈلگهنلىكىنى خهۋەر بهرگهن

ىـپ، بـۇ ۋەقهنـى ۋالىيغـا        ئـۇالر قايتىـپ بېر    . ئهلهيهىسساالمنىڭ مۆجىزىسىگه قايىل بولۇپ، ئىسالمنى قوبۇل قىلغـان       
  . چىقىپ، ۋالىمۇ مۇسۇلمان بولغانتخهۋەر قىلغاندا، كىسرانىڭ ئۆلگهنلىكى راس

   مهكتۇپ يوللىشىنهجاشىغاپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 

  .  ئىدىبۇيرۇغان پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئىككى ئىشقا ئۇمهييهنى ئهۋەتىلگهن ئهمر ئىبنى نهجاشىغا
 ئىبنـى ھهربنىـڭ قىـزى ئـۇممى ھهبىبهنـى نىكاھىغـا ئـېلىش            سـۇفيان ئهبـۇ   : يهنه بىرى . شۇرۇشمهكتۇپنى تاپ : بىرى

ئۈچۈن نهجاشىنى ۋاسته قىلىش ۋە ھهبهشىستانغا ھىجـرەت قىلغـان كىـشىلهرنى مهدىـنىگه يولغـا سـېلىپ قويۇشـنى                    
  .تهلهپ قىلىش ئىدى

ئهمـرى ھهبهشىـستانغا بېرىـپ    . ان ئىـدى  يهنه ئۇشـبۇ خۇسۇسـتا مهكتـۇپ يازغـ        نهجاشـىغا پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم    
ــىغا ــشۇردى نهجاش ــۇپنى تاپ ــدى   .  مهكت ــداق ئى ــۇنى مۇن ــڭ مهزم ــرى    «: مهكتۇپنى ــڭ پهيغهمبى ــۇپ ئالالھنى ــۇ مهكت ب

 ئېيتىمهنكــى، ئــۇ زاتــتىن باشــقا مهبــۇد  ھهمــدۇتائاالغــامهن ئــالالھ . نهجاشــىغامــۇھهممهدتىن ھهبهشــنىڭ كاتتىــسى 
االمهتلىك بېغىــشلىغۇچىدۇر، ئهمىــن قىلغۇچىــدۇر ۋە ھهممىنــى كۆزىتىــپ     ئــۇ پادىــشاھتۇر، پــاكتۇر، ســ   . يوقتــۇر

ئـالالھ تائـاال ئـۇ    . مهن گۇۋاھلىق بېرىمهنكى، ئىيسا ئىبنـى مهريهم ئالالھنىـڭ روھـى ۋە كهلىمىـسىدۇر     . تۇرغۇچىدۇر
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 ئـالالھ تائـاال   . بولغانھامىلىدارروھنى پاك ـ پاكىزە دۇنيادىن كهتكهن مهريهمگه ئهۋەتكهن، مهريهم ئۇ روھ بىلهن  
ئـى  . تىـن يـاراتتى   ) پـۇۋدەش  (نهپـخه  روھ ۋە    ئىيـسانىمۇ ھهزرىتى ئادەمنى ئۆز قۇدرىتى بىلهن ياراتقىنىدەك، ھهزرىتى        

ســېنى شــېرىكى يــوق تهنهــا ئالالھقــا ئىتــائهت قىلىــشقا، بــۇ ھهقــته ماڭــا ئهگىشىــشكه ۋە ماڭــا كهلــگهن  ! نهجاشــى
مهن سـېنى ۋە سـاڭا ئهگهشـكهن        . پهيغهمبىـرىمهن  مهن ئالالھنىڭ    .نهرسىلهرگه ئىمان كهلتۈرۈشكه دەۋەت قىلىمهن    

. مهن سـىلهرگه ئالالھنىـڭ ئهمرىنـى يهتكـۈزدۈم ۋە نهسـىههت قىلـدىم          .  دەۋەت قىلىـمهن   تائاالغـا كىشىلهرنى ئـالالھ    
  » !قوبۇل قىلساڭالر، ساالمهتلىك ھىدايهتكه ئهگهشكۈچىلهرگه بولسۇن

زمۇنى بويىچه ئۇممى ھهبىبهنـى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا ۋاكـالىتهن            مه ىنىڭمهكتۇپنهجاشى پهيغهمبىرىمىزنىڭ   
 بىــلهن مهككىــدىن ھهبهشىــستانغا جهھــشىئــۇممى ھهبىــبه ئهســلىدە ئېــرى ئۇبهيــدۇلالھ ئىبنــى  . نىكاھالنــدۇردى

پ كېتىـپ،   مهي ئۆلـۈ   ناسارا دىنىغـا كىرىـپ، ئـۇزۇن ئـۆت         ھهبهشىستاندائۇبهيدۇلالھ  . ھىجرەت قىلىپ كهلگهن ئىدى   
 ئۈچـۈن ئـۆز ۋەتىنىنـى       ئهلهيهىسـساالم ئـالالھ رازىلىقـى     شۇنىڭ ئۈچۈن پهيغهمـبهر     . ۇممى ھهبىبه تۇل قالغان ئىدى    ئ

تاشــالپ، ياقــا يۇرتالرغــا ھىجــرەت قىلغــان ۋە ئېرىــدىن ئايرىلىــپ كــۆڭلى ســۇنغان، شــهرەپ ئىگىــسى بىــر ئايالغــا    
  . تهسهللى بېرىش ئۈچۈن ئۆز نىكاھىغا ئالغان ئىدى

ــاھابه  ــى نهجاشــى س ــدى  كىرامالرن ــپ قوي ــۇل  .  كــېمىگه ســېلىپ ئۇزىتى ــسالمنى قوب ــۇ ئى ــدىمۇئ ــۇل  قىل ــاكى قوب ؟ ي
 ئىـسالمنى قوبـۇل   نهجاشـىنىڭ ئىسالم تارىخچىلىرىنىـڭ كـۆپ قىـسمى مهزكـۇر          .  ئىختىالپ بار  قىلمىدىمۇ؟ بۇ ھهقته  

 نهجاشـىنىڭ ئىـسىملىك بىـر    ئوسـههمه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ساھابه كىرامالرغا     . قىلغانلىقىنى بايان قىلىدۇ  
يـۇقىرىقى مهكتـۇپ    .  زىكىـر قىلىنىـدۇ    بۇخارىداسـهھىهۇل ىڭ نـامىزىنى ئوقۇغـانلىقى      ۋاپات قىلغانلىقىنى ئېيتىپ، ئۇن   

ــان         ــپ بارغ ــۇپ ئېلى ــۇپ مهكت ــى بول ــۇمهييه ئهلچ ــى ئ ــر ئىبن ــدىن ئهم ــشۇرۇش جهريانى ــىنىڭتاپ ــۇلمان نهجاش  مۇس
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مهكتـۇپ      «منىڭ ھهدىسىنى دەلىل قىلىـپ      ئىبنى قهييۇممۇ مۇسلى  . بولمىغانلىقى چىقىدۇ 

 ھىمـايه   سـاھابىلهرنى  كهلتـۈرۈپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئىمـان     . ئهۋەتكهن نهجاشى مۇسۇلمان بولمىغان ئىدى    
. شـتا  شـۇ قارا   ھهزىممـۇ ئىبنـى   » . نامىزىنى ئوقۇغان نهجاشى ئۇ نهجاشى ئهمهس دەيـدۇ        جىنازاقىلغان، پهيغهمبىرىمىز   

 ئىـسالمنى قوبـۇل قىلىـپ، پهيغهمبىرىمىـزگه جـاۋابهن مهكتـۇپ             نهجاشـىنىڭ چۈنكى  . دەرۋەقه شۇنداق بولسا كېرەك   
ــابىت ئهمهسنهقـــلهن ۋە ئهقـــلهنئهۋەتكهنلىكـــى   ئهگهر ئـــۇ ئىـــش — ســـابىت ئهمهس دېگىنىمىـــز ئهقـــلهن.  سـ

ــدى،    ــسا ئى ــدەك بول ــستانيۇقىرىقى ــلهن مهدىــ ھهبهشى ــقىچه  بى ــسىدا باش ــوالتتى  نه ئوتتۇرى ــان ب ــىۋەت بولغ .  مۇناس
ــانلىقىنى       ــسالمنىڭ تهســىرى قالمىغ ــۇ يهردە ئى ــيىن ئ ــدىن كې ــانالر قايتىــپ كهلگهن ــستانغا ھىجــرەت قىلغ ھهبهشى

  . تارىخچىالر بايان قىلىدۇ
تارىخچىالر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىسالمنى قوبۇل قىلغان پادىشاھ ۋە ئهمىرلهرگه دىنىـي تهلىـم بېـرىش ۋە                

 ئـادەم  مـا ئۇنىـڭ ھهبهشىـستانغا بـۇ ھهقـته       ئهم. ئېلىش ئۈچـۈن ئـادەملهرنى ئهۋەتكهنلىكىنـى زىكىـر قىلىـدۇ          زاكات  
 ھۆكۈمـدارى ئىـسالمنى قوبـۇل قىلغـان بولـسا، بـۇ ھهقـته بىـرەر                 ھهبهشىستانئهگهر  .  مهلۇم ئهمهس  ئهۋەتكهنلىكى

ئهلهيهىسـساالم ئهلچـى ئهۋەتـكهن       پهيغهمـبهر    —هس دېگىنىمىـز     سـابىت ئهم   نهقـلهن ئهممـا   . بـوالتتى سۆز بولغـان    
ئهممــا تارىخچىالرنىــڭ مهكتــۇپ .  رىــۋايهت يــوقئىــشهنچلىكھهققىــدە  ئىــسالمنى قوبــۇل قىلغــانلىقى نهجاشــىنىڭ

دېـگهن كىتابنىـڭ مـۇئهللىپى ئىبنـى        » مهئـاد زادۇل«تكهن نهجاشى ئىسالمنى قوبۇل قىلغان دېـگهن سـۆزلىرىنى          ۋەئه
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» سـالىه كىـشى   «ئهممـا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم       .  دەيـدۇ  »ئاساسسىزدۇر ئۇالرنىڭ سۆزلىرى «قهييۇم رەت قىلىپ،    
ــپلىگهن ۋە  ــازادەپ تهرى ــۇ نهجاشــى ئهمهس   جىن ــان نهجاشــى ب ــامىزى ئوقۇغ ــسا،   .  ن ــان نهجاشــى بول ــامىزى ئوقۇلغ ن

ن  ھىمـايه قىلغـا  سـاھابىلهرنى ىنىڭ بهشىنچى يىلى ھىجـرەت قىلغـان   بولۇشپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهر  
ئهممــا ئۇنىڭمــۇ ئاشــكارا ســۈرەتته مۇســۇلمان بولغــانلىقى مهلــۇم . نهجاشــىدۇرۋە ئۇالرغـا ياخــشى مۇئــامىله قىلغــان  

  .  ئارقىلىق بىلگهنۋەھىيپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ مۇسۇلمان بولغانلىقىنى . ئهمهس

   مهكتۇپ يوللىشىمۇقهۋقىسقاپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مىسىر كاتتىسى 

رى  رىـم ئىمپېراتـو    سمۇقهۋقىۋە بولۇپ،   يىسىگه ته ىر زامانىدا مىسىر شهرقىي رىم ئىمپې     همبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغ
پهيغهمـــبهر . تتى شـــهھىرىدە تـــۇرائىـــسكهندىرىيه بولـــۇپ، قىبتـــىئـــۇ . تهرىپىـــدىن تهيىـــن قىلىنغـــان ۋالـــى ئىـــدى

ئـۇ مهكتۇپنىـڭ    .  مهكتـۇپنى تاپـشۇردى    مۇقهۋقىـسكه  بېرىپ،   ئىسكهندىرىيهگه ھاتهپ ئهلچىسى   ئهلهيهىسساالمنىڭ
 كاتتىـسى  قىبتىالرنىـڭ بـۇ مهكتـۇپ ئالالھنىـڭ بهندىـسى ۋە پهيغهمبىـرى مـۇھهممهدتىن           «: مهزمۇنى مۇنـداق ئىـدى    

ــسكه ــا ئهگهشــكهنلهرگه ســاالم  . مۇقهۋقى ــوغرا يولغ ــمهن . ت ــسالمغا دەۋەت قىلى ــسالمغا كىرســهڭ  . مهن ســېنى ئى ئى
 خهلقىنىـڭ   قىبتـى ئهگهر قوبۇل قىلمىساڭ    . ڭا ئهجرىڭنى ئىككى ھهسسه بېرىدۇ    ئالالھ تائاال سا  . ساالمهت بولىسهن 

 بولغـان ئورتـاق بىـر سـۆزگه        مۇشـتهرەك سـىلهر بىـلهن بىزنىـڭ ئـارىمىزدا         ! ئى ئهھلـى كىتـاب    . بولىدۇگۇناھى ساڭا   
! هيلىئۇنىڭغــا ھــېچ نهرســىنى شــېرىك كهلتــۈرم! كــېلىڭالر، بىــر ئــالالھتىن باشــقا ھــېچكىمگه ئىبــادەت قىلمــايلى

ئهگهر ئهھلـى كىتـاب بـۇ سـۆزنى قوبـۇل قىلمىـسا بىـزلهر        ! ئۇنىڭـدىن باشـقا بىـر ـ بىرىمىزنـى ئىـالھ قىلىۋالمـايلى        
  »!مۇسۇلمان بولدۇق، سىلهر بۇنىڭغا گۇۋاھ بولۇڭالر دەڭالر

ــۇقهۋقىس ــگهن       م ــدىن ئهۋەتىل ــبهر ئهلهيهىســساالم تهرىپى ــېكىن پهيغهم ــسىمۇ، ل ــان بول ــۇل قىلمىغ ــسالمنى قوب  ئى
نــدىن باشــقا بىــلهن قوبــۇل قىلىــپ، ئىككــى نهپهر چىرايلىــق قىــز، بىــر قېچىــر ۋە ئۇ ئېهتىــرام پهۋقۇلئــاددەچىنــى ئهل

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم    .  ئىدى سىرىنئۇ قىزالرنىڭ بىرى مارىيه، يهنه بىرى       .  ئهۋەتتى ھهدىيىلهرنىنۇرغۇنلىغان  
 ھهسـسان ئىبنـى سـابىتقا ھهدىـيه      سـىرىننى . تۇغۇلـدى  نىكاھىغا ئېلىپ ئۇنىڭدىن ئىبراھىم دېگهن ئوغلى        مارىيهنى
 ،دەپ ئاتالغــان قېچىــر» دۇلــدۇل«پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمدىن كېــيىن ھهزرىتــى ئهلــى مىنىــپ يــۈرگهن . قىلــدى

  .  پهيغهمبىرىمىزگه ھهدىيه قىلغان ئاشۇ قېچىر ئىدىمۇقهۋقىس
مۇھهممهد ئىبنـى ئابـدۇلالھقا     «: داق ئىــــــدى  مهزمۇنى مۇن  ىنىڭمهكتۇپ پهيغهمبىرىمىزگه ئهۋەتكهن    مۇقهۋقىسنىڭ

 ئوقـۇدۇم ۋە نـېمه دېگىنىڭنـى، نـېمىگه          ىڭنىمهكتـۇپ سـاالمدىن كېـيىن،     .  مۇقهۋقىستىن كاتتىسى   ىنىڭقهۋم قىبتى
ــدىم  ــى ئاڭلى ــتىم  . دەۋەت قىلغىنىڭن ــدىغانلىقىنى بىلهت ــر پهيغهمبهرنىــڭ كېلى ــشى  . مهن بى ــېكىن شــامدىن چىقى ل

 خهلقىنىــڭ ئارىــسىدا يــۇقىرى  قىبتــى ئېهتىــرام قىلــدىم ۋە ســاڭا  ئهلچهڭنــىئهۋەتــكهن . ممــۇمكىن دەپ ئــوياليتتى
ئهلچــى » . ئۈچــۈن بىــر قېچىــر ئهۋەتــتىممىنىــشىڭ ۋە كــېچهكمهرتىۋىلىــك ئىككــى قىزنــى ۋە بىرمــۇنچه كىــيىم ـ    

كېتىـپ قالىـدۇ   ئۇ قولۇمـدىن ھۆكۈمرانلىـق   «:  جاۋابىنى ئېلىپ كهلگهندە، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  مۇقهۋقىسنىڭ
دەرۋەقه ئـۇزۇن   . دېـدى » دەپ قورقۇپ، ئىسالمنى قوبۇل قىلمىدى، ئۇنىڭ ھۆكۈمرانلىقى بهرىبىـر قولىـدىن كېتىـدۇ            

  . ئۆتمهي مىسىر مۇسۇلمانالر تهرىپىدىن پهتهى قىلىندى
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  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ غهسسان ئهمىرىگه مهكتۇپ يوللىشى

 ۋەھـب  ئىبنـى    شـۇجا پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئهلچىـسى    .  تۇراتتى دەمهشقته، ئۇ    بولۇپ جهبهلهغهسسان ئهمىرىنىڭ ئىسمى    
 ئهگهر قوبـۇل قىلمىغانـدا      بىر ئالالھقا ئىمان كهلتۈرۈشكه دەۋەت قىلىش،     «مهكتۇپ  . مهكتۇپنى ئۇنىڭغا تاپشۇردى  

ۇپنى  مهكتــجهبهله. مهزمۇنىــدا ئىــدى»  بولــۇپ كېتىــدىغانلىقى ھهققىــدە ئاگاھالنــدۇرۇشزايىــللكىنىــڭ ئۇنىــڭ مۈ
ــاقچى     ــنىگه ھۇجــۇم قىلم ــلىدى ۋە مهدى ــۇپنى يهرگه تاش ــۇپ، مهكت ــۇپ دەرغهزەپ بول ــدىئوق ــا .  بول ــىئهمم  ھىرەقل

ــا رۇ ــالدى      ئۇنىڭغ ــا س ــلهن يولغ ــيه بى ــپ، ھهدى ــامىله قىلى ــگه ياخــشى مۇئ ــا، ئهلچى ــبهر . خــسهت قىلمىغاچق پهيغهم
ــامۇۋاپى  ــا » ! بولــسۇنزايىــللكى مــۈئۇنىــڭ «: ق مۇئامىلىــسىنى ئــاڭالپئهلهيهىســساالم ئۇنىــڭ قىلغــان ن دەپ دۇئ

  . قىلدى
ــۆپرەكى پهيغهم  ــڭ ك ــڭ تارىخچىالرنى ــۇجابىرىمىزنى ــى ش ــى ئىبن ــى ئ ۋەھبىن ــارىس ئىبن ــ ھ  غهســسانىگهشهمرىلى هب

. ت قىلىـدۇ  يه ئهۋەتـكهن دەپ رىـۋا     ئهيههمـگه  ئىبنـى    ۋەھـب  ئۇنىئهمما ئىبنى ھىشام    . ئهۋەتكهنلىكىنى بايان قىلىدۇ  
. ئهۋەتىلگهنلىكى مهلۇمـدۇر   جهبهلهگهئىبنى ئىسهاقنىڭ رىۋايىتىدىمۇ ئۇنىڭ     . ېيىلىدۇ د شۇنداق  تىمۇ»زادۇلمهئاد«
ڭ ، ئۇنىـ لىنىـپ  ئېنىق تهرجىمىهـالى  شـهمرنىڭ ھارىس ئىبنى ئهبـى     «: نىڭ مۇئهللىپى مۇنداق دەيدۇ   » هئالمئقامۇسۇل«

  تـوغرا چىقـسا كېـرەك،       سـۆزى  ھىـشامنىڭ ئىبنـى   ھهقىـقهت ئاشـكارا بولـۇپ،       ،  قاچان ۋاپات بولغانلىقى مهلـۇم بولـسا      
 ھارىس پهيغهمبىرىمىز ئهتراپتىكـى پادىـشاھ ۋە        ،چۈنكى ئۇشبۇ رىسالىدە يۇقىرىدا زىكىر قىلىنغان سۆزگه قارىغاندا       

ــرلهرگه مهكتــۇپ يوللىغــان يىلــدا ھايــات ئهمهس ئىــدى   ــارىخچىلىرى غهســسان ئهمىرلىكــى  . ئهمى چــۈنكى ئهرەب ت
رە ھۆكۈمـدارى مـۇنزىر بىـلهن بىـر زامانـدا      ھىـ  ‹ئۇنىزىكىر قىلىدۇ ۋە ھهققىدە سۆزلىگهندە، ھارىسنى نهچچه جايدا  

ــۆتكهن بولـــۇپ، بـــۇ ئىكك  ــۇرۇش بولغـــان ئـ ــالهنكى.  دەپ يازىـــدۇ›ىـــسىنىڭ ئوتتۇرىـــسىدا ئـ ــران ۋەھـ ــۇنزىر ئىـ ، مـ
هن  ۋەقهسى مهزكـۇر مـۇنزىر بىـل   ئهبباخئهينى . دا ۋاپات بولغان   زامان ۇش  زامانىدا ياشاپ،  ئانۇشىرۋانپادىشاھلىرىدىن  

بــۇ ۋەقه يــۈز بهرگهنــدە ئۇالرنىــڭ ھهر ئىككىلىــسى ياشــىنىپ قالغــان . ھارىــسنىڭ ئوتتۇرىــسىدا بولغــان ۋەقه ئىــدى
ى ئېهتىمالـدىن   بولۇشـ  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهكتۇپ ئهۋەتكهن يىلى ھارىسنىڭ ھايات         ، بولغاندا ئۇنداق. ئىدى
   » .، دەيدۇ›ولۇپ، ئۇمۇ ھۆكۈمدار ئىدىبئۇنىڭدىن باشقا يهنه بىر ھارىس بار ‹بهزىلهر . يىراقتۇر

 غهســسانالردېــگهن كىتابىــدا » ئىــسالمدىن ئىلگىرىكــى ئهرەبــلهر «زەيــدان رجىجــۇخرىــستىئان تارىخچىلىرىــدىن 
ــدۇ    ــان قىلى ــاتالرنى باي ــدە كــۆپ مهلۇم ــڭ دې. ھهققى ــئۇنى ــلهن   يى ــى بى ــڭ دەۋىت ــارىس رۇم ھۆكۈمرانلىرىنى شىچه ھ

بۇنىڭغـا قارىغانـدا ھارىـسنىڭ پهيغهمبىرىمىـز مهكتـۇپ يازغانـدا       . ى ۋاپات بولغـان  ـ يىل 569ئىستانبۇلغا بارغان ۋە 
ــدۇ  ــۇم بولىـ ــلىكى مهلـ ــات ئهمهسـ ــانلىقى   . ھايـ ــۇپ يازغـ ــا مهكتـ ــشاش پهيغهمبىرىمىزنىـــڭ ئۇنىڭغـ ــۇنىڭغا ئوخـ شـ

ىـڭ  ئۇن.  چۈنكى ھارىسنىڭ مۇنزىر ئىسىملىك ھۆكۈمران ئوغلى يوق       ىكى رىۋايهت توغرا بولمىسا كېرەك،    توغرىسىد
ــوغلى  ــڭئـ ــان ئىـــدى   جهبهلهنىـ ــۈمران بولمىغـ ــۇ ھۆكـ ــېكىن ئـ ــسىمۇ، لـ ــوغلى بولـ ــسىملىك ئـ ــۇنزىر ئىـ ــان.  مـ  يۇنـ

 ـ يىلـى   582تارىخچىلىرىنىڭ ئېيتىشىغا قارىغانـدا مـۇنزىر ئىـسىملىك بىـر ھۆكۈمـدار بولغـان بولـسىمۇ، بىـراق ئـۇ          
 ئهلچــى قىلىــپ جهبهلهگه ئىبنــى شــۇجا ســۆزىنى كۈچلــۈك دەپ قــاراپ، ھىــشامنىڭشــۇڭا بىــز ئىبنــى . ۋاپــات بولغــان

  . ئهۋەتكهن دەپ زىكىر قىلدۇق
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  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بهھرەين ۋالىسىغا مهكتۇپ يوللىشى

 ئېلىـپ، تهخىـر قىلمـاي ئىـسالمنى         مهكتـۇپىنى بهھرەين ۋالىسى مۇنزىر ئىبنى سـاۋى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ           
 مهجۇسـىيالردىن قوبۇل قىلىشنى تهلهپ قىلغانـدا، ئهھلـى كىتـاب ۋە            ئىسالمنى   ىدىنقهۋمئۇ زات ئۆز    . قوبۇل قىلدى 

شــۇنىڭ بىــلهن ئــۇ ئىــسالمنى قوبــۇل قىلمىغــان ئهھلــى كىتــاب ۋە مهجۇســىيالر    . باشــقا ھهممىــسى قوبــۇل قىلــدى 
ئــى «: ئۇنىــڭ مهزمــۇنى مۇنــداق ئىــدى . ھهققىــدە پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمدىن بــۇيرۇق ســوراپ مهكتــۇپ يــازدى  

ىم، ئۇالرنىـڭ ئىچىـدىن      بهھرەين خهلقىگه ئوقۇۋىـد    ئۇنى تاپشۇرۇپ ئېلىپ،    مهكتۇپلىرىنى! يغهمبىرىئالالھنىڭ په 
 ۋە  يهھـۇدىي ئـۇالر مېنىـڭ زېمىنىمـدا ياشـايدىغان         . بىر قىسمى قوبـۇل قىلمىـدى     . لىرى ئىسالمنى قوبۇل قىلدى   كۆپ

پهيغهمبىرىمىـز ئۇنىـڭ    » .ۈتىمهن قىلىـشىم كېـرەك؟ بـۇ ھهقـته بـۇيرۇقلىرىنى كـ            مهجۇسىيالر، مهن ئـۇالرنى قانـداق     
 ئـۇنى  ۋە بـۇيرۇدى  جىـزيه ئېلىـشقا   ردىنمهجۇسـىيال يهھۇدىي ۋە  ئوقۇپ، ئۇنىڭغا ۋەز ـ نهسىههت قىلىپ،  مهكتۇپىنى

 بايـان قىلىـپ، مهكتـۇپ       يـدىغانلىقىنى ئېلىۋەتمه مهنـسىپىدىن    ئۆزگهرتمىسىال ئۆز مهنسىپىدە قويۇپ، ئهگهر دىنىنى    
 بــاالغهتكه يهتــكهن ھهر بىــر مهجۇســىيالردىن ۋە يهھــۇدىي ياشــايدىغانن زېمىنىــدا شــۇنىڭ بىــلهن بهھــرەي. يــازدى

  . كىشىگه بىر تىلال ئالتۇن جىزيه تهيىن قىلىندى
 ئهبـدىلهرگه  ئهمىرلىـرى جهئـپهر ۋە   ئومماننىـڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم ئهمـر ئىبنـى ئاسـنى بىـر مهكتـۇپ بىـلهن              

ــكهن ئىــدى  ــ   . ئهۋەت ــدىبــۇ مهكتۇپنىــڭ مهزمــۇنى مۇن بــۇ مهكتــۇپ ئالالھنىــڭ بهندىــسى ۋە ئهلچىــسى     «: داق ئى
مهن سـىلهرنى   . توغرا يولغا ئهگهشـكۈچىلهرگه سـاالم     . ئهبدىلهرگه ئهمىرلىرى جهئپهر بىلهن     ئۇممانمۇھهممهدتىن  

مهن ئىنـسانالرنى   . ئىسالمنى قوبـۇل قىلـساڭالر دۇنيـا ۋە ئـاخىرەتته سـاالمهت بولىـسىلهر             . ئىسالمغا دەۋەت قىلىمهن  
ــدۇرۇشئاگ ــانالرنى  اھالن ــار قىلغ ــازاب، ئىنك ــسانالرغا     ئ ــۈن ئىن ــدىن پۈت ــالالھ تهرىپى ــۈن ئ ــۇش ئۈچ ــلهن قورقۇت  بى

 زايىــل مۈلكــۈڭالر قېلىۋېرىــسىلهر، بولمىــسا مهنــسىپىڭالردائهگهر مۇســۇلمان بولــساڭالر . ئهۋەتىلــگهن ئهلچىــمهن
  ».همبهرلىكىمنى ئىزھار قىلىدۇمېنىڭ ئهسكهرلىرىم سىلهرنىڭ يۇرتۇڭالرغا بېرىپ، مېنىڭ پهيغ. بولىدۇ
 ئىسالمنى قوبۇل قىلمىغـان بولـسىمۇ، لـېكىن پهيغهمبىرىمىـز تهرەپـتىن ئهلچـى بولـۇپ كهلـگهن ئهمـر                     ئاۋۋالئۇالر  

ئىبنى ئاس كۆپ دەلىل ـ ئىسپاتالر بىلهن پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئالالھنىڭ ئهلچىسى ئىكهنلىكىنى ۋە ئىسالم دىنىنىـڭ   
ھهزرىتى ئهمـر ئىبنـى ئـاس پهيغهمبىرىمىـز         . ندىن كېيىن قانائهتلىنىپ مۇسۇلمان بولدى    پهزىلهتلىرىنى بايان قىلغا  

  .  ئۇالرنىڭ ئارىسىدا بولدىبولغۇچهۋاپات 
 ئهلىـگه  ئىبنـى    ھهۋزە ئىبنى ئهمرىنـى بىـر پـارچه مهكتـۇپ بىـلهن يهمـامه ئهمىـرى                 سهلىتپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم   

ئهگهر قوبـــۇل قىلـــسا مهنـــسىپىدە .  ئىـــسالمغا دەۋەت قىلـــدىنـــىھهۋزە ئـــاۋۋالئـــۇ مهكتۇپتـــا . ئهۋەتـــكهن ئىـــدى
 زايىـل لكى  ىن ئۇنىـڭ يـۇرتى پهتهـى قىلىنىـپ، مـۈ          بولمىسا مۇسـۇلمانالر تهرىپىـد    .  ۋەدە قىلدى  تۇرۇۋېرىدىغانلىقىنى

 قىلىـپ،    ئىبنـى ئهمـرگه ھـۆرمهت      سهلىتگهن  نى ئېلىپ كهل   مهكتۇپ ھهۋزە. قىدە ئاگاھالندۇردى بولىدىغانلىقى ھهق 
پهيغهمبىرىمىـزگه تهۋە بولغـان يهرلهرگه    «:ئۇ جاۋابىدا .  بىلهن پهيغهمبىرىمىزگه جاۋاب يازدى    ھهدىيىلهرۇنچه  بىرم

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بــۇنى .  قىلىــپ قويــدىدەپ قهيــت» ئىــسالمنى قوبــۇل قىلىــمهنمهنمــۇ شــېرىك بولــسام 
 ھهم مـۈلكى .  ئـۆز ـ ئـۆزىنى ھـاالك قىلـدى     ئهگهر ئۇ مهندىن بىـر غېـرىچ يهر سورىـسىمۇ بهرمهيـمهن، ئـۇ     «: ئاڭالپ
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ئـۇزۇن ئـۆتمهي يهمـامه      .  پهيغهمبىرىمىز مهككىنى پهتهى قىلىپ قايتقاندا ۋاپات بولدى       ھهۋزە. دېدى»  بولدى زايىل
  . ۋىاليىتى مۇسۇلمانالر قولىغا ئۆتتى

 ۋالــى قىلىــپ تىــسىنىكات ئىــسالمنى قوبــۇل قىلــسا، ئۇالرغــا ئۆزلىرىنىــڭ  قهۋمپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ھهر بىــر  
  . تهيىنلهيتتى

بهزىـلهر يهتتىنچـى يىلـى ۋاپـات     . دۇ ۋاپـات بولغـان دېيىلىـ     ممـان رۇهزرىتـى ئائىـشهنىڭ ئانىـسى ئـۇممى         مۇشۇ يىلـى ھ   
  .بولغان دەيدۇ

  خهيبهر ئۇرۇشى

ى خهيـبهر بولـسا، مهدىنىنىـڭ غهربىـي شـىمالىدىك      .  يهتتىنچى يىلى مهشهۇر خهيـبهر ئۇرۇشـى يـۈز بهردى          ھىجرىيىنىڭ
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مـۇھهررەم ئېيىــدا بىـر مىـڭ تـۆت يــۈز       .  ياشـايتتى يهھــۇدىيالربىـر جـاي بولـۇپ، ئـۇ يهردە     

 ھـازىر بولغـان سـهھرا       ھـۇدەيبىيهگه ئۇالرنىـڭ ئىچىـدە     .  راۋان بولـدى   خهيبهرگهكىشىلىك ھهربىي قوشۇننى باشالپ     
 ئهرەبلىرىـدىن كـۆپ كىـشىلهر بـۇ ئۇرۇشـقا چىقىـشنى              ھازىر بولمىغان سـهھرا    ھۇدەيبىيهگه.  بار ئىدى  ئهرەبلىرىمۇ

ــپ،      ــى بىلى ــېلىش ئىكهنلىكىن ــمهت ئ ــز ئۇالرنىــڭ مهقــسىتىنىڭ پهقهت غهنى ــسىمۇ، پهيغهمبىرىمى تهلهپ قىلغــان بول
دەپ جـاۋاب   »  چىقماڭالر، سـىلهرگه بهرىبىـر غهنىـمهت بېرىلمهيـدۇ         ڭالرخاھلىسا چىقىڭالر،   ڭالرخاھلىسا«ئۇالرغا  
بـۇ ئۇرۇشـقا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئاياللىرىـدىن بىـر       . هن ئـۇالر چىقمايـدىغان بولـدى   شـۇنىڭ بىـل  . بهردى

يولــدا پهيغهمــبهر .  نائىــب بولــۇپ قالــدىئهرپهتهلغىپــارى ئىبنــى ســىبامهدىنىــدە . قانچىــسى بىــرگه چىققــان ئىــدى 
ىزنىـڭ بـۇيرۇقى     پهيغهمبىرىم  شېئىر ئوقۇشنى بۇيرۇغـانلىقى ۋە ئامىرنىـڭ       ئهكۋەئكهئهلهيهىسساالمنىڭ ئامىر ئىبنى    

ئىــسالم قوشــۇنى تــاڭ بىــلهن تهڭ   . ۋاز بىــلهن شــېئىر ئوقــۇپ ماڭغــانلىقى رىــۋايهت قىلىنىــدۇ بــويىچه چىرايلىــق ئــا
ئۇالرنىـڭ بـۇ    . نالشتىدېگهن بىر جايغا چۈشۈپ ئورۇ    » ئرەجى «دېگهن قهبىله بىلهن خهيبهر ئارىسىدىكى    » انئهتف«

خهيـــبهر . ەم قىلىـــش يـــولىنى كېـــسىش ئۈچـــۈن ئىـــدى يـــاردخهيـــبهرگهڭ  قهبىلىـــسىنىئهتفـــانجـــاينى تاللىـــشى، 
ــشق  ئهتىگىنــى ســايمانلىرىنى  يهھــۇدىيلىرى ــا كۆتۈرۈشــۈپ ئى  پهيغهمبىرىمىزنىــڭ ئهســكهرلىرىنى  ،ا چىققــان ۋاقىتت

  . ۋېلىشتىىئۇالر قېچىپ قورغانلىرىغا كىر. كۆرۈپ، ھهيرانلىقتىن تهشۋىشكه چۈشۈپ قېلىشتى
 نـاملىق ئـۈچ قورغانـدىن ئىبـارەت بولـۇپ، بۇالرنىـڭ       كهسـىبه ، شـىق،  نىتـاق ـ ئـايرىم ھالـدا   خهيبهر شهھىرى ئـايرىم   

ئىككىنچىـسى  .  نـاملىق ئـۈچ سـېپىلدىن قۇرۇلغـان ئىـدى     پهلـلهھ ، ھېسنى سهئهبئاۋۋالقىسى ھېسنى نائىم، ھېسنى  
، ھېـسنى  مـۇس قهمئۈچىنچىـسى ھېـسنى   .  ناملىق ئىككـى سـېپىلدىن قۇرۇلغـان ئىـدى    بهررىھېسنى ئۇبهي، ھېسنى  

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئالـدى بىـلهن بىرىنچـى        .  ناملىق ئۈچ سـېپىلدىن قۇرۇلغـان ئىـدى        سهاللىم، ھېسنى   ۋەتى
دۈشـمهنلهر  . قورغاننى مۇھاسىرە قىلىش ئۈچۈن، ئۇنىڭ شهرق تهرىپىدىكى ئوق يهتمهيدىغان بىر جايغا ئورۇنالشـتى            

تـۆت  . بـۇيرۇدى  بىلهن خورما دەرەخلىرىنى كېسىپ تاشالشقا       تهسلىم بولۇشقا مهجبۇر بوالمدىكىن دېگهن مهقسهت     
ى كېــسىپ تاشــالنغان بولــسىمۇ، نهتىــجه چىقمىغانــدىن كېــيىن، كېسىــشنى توختىتىــپ  يــۈز تــۈپتهك خورمــا دەرىخــ

بـۇ چاغـدا   . مۇھاسىرىگه ئالته كۈن بولغـان بولـسىمۇ ھـېچ بىـر پايدىـسى بولمىـدى             . بۇيرۇدى ئوق ئېتىشقا    سېپىلغا
كېچىسى ئهسكهرلهرنى مۇھـاپىزەت قىلىـش ئۈچـۈن        . ز بايراقنى ساھابىلهرگه نۆۋەت بىلهن تۇتقۇزاتتى     پهيغهمبىرىمى
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 بـۇ كېچىـسى ھهزرىتـى       لىش ھهزرىتـى ئـۆمهرگه كهلـگهن بولـۇپ،        ئالتىنچى كېچىسى مۇھاپىزەت قى   . ئادەم قويۇالتتى 
ماڭـا   «يهھـۇدىي ئۇ .  ئېلىپ كهلدىۋېلىپ، پهيغهمبىرىمىزنىڭ يېنىغا   تۇتۇ يهھۇدىينىقورغاندىن چىققان بىر    ئۆمهر  

شـۇنىڭ بىـلهن    . پهيغهمبىرىمىز ئۇنىڭغا ئامانلىق بهردى   . دېدى» ئامانلىق بهرسهڭ بهزى سىرالرنى ئېيتىپ بېرىمهن     
 قالــدى ۋە بــاال ـ چــاقىلىرىنى باشــقا بىــر قورغانغــا   ككىــدەدۈورغــان ئىچىــدە ناھــايىتى دەكــكه ـ    قيهھــۇدىيالر«ئــۇ 

ــارلى  ــۆتكهپ ئۇرۇشــقا تهيي ــلهن ئۇرۇشــقا چىقمــاقچى  ي ــدۇ، ئهته ســىلهر بى ئهگهر ئاشــۇ قورغــاننى قولغــا  . ق قىلىۋاتى
 قـورالالر سـاقلىنىدىغان ئامبارنىـڭ ئـورنىنى      قاتـارلىق مانچانـاق يهردىكى تۆمۈر كىيىم، قىلىچ،    ، ئۇ   چۈشۈرەلىسهڭالر

شـۇ  . دېـدى » ھايىتى ئاسان بولىدۇ   باشقا قورغانالرنى ئېلىش نا    ئااللىساڭالركۆرسىتىپ بېرىمهن، مانا بۇالرنى ئولجا      
ــز  ــالالھ ۋە    «كېچىــسى پهيغهمبىرىمى ــدىغان، ئ ــالالھنى ۋە ئۇنىــڭ پهيغهمبىرىنــى ياخــشى كۆرى ــايراقنى ئ ئهته مهن ب

ئهتىـسى ئهتىگهنـدە پهيغهمـبهر      . دېـدى » كىـشىگه تۇتقـۇزىمهن     ياخشى كۆرىدىغان بىـر    ئۇنى مۇئۇنىڭ پهيغهمبىرى 
ھهر . شۇنىڭ بىلهن قوشـۇن قورغانغـا يېقىنلىشىـشقا باشـلىدى         . هلىگه تۇتقۇزدى ئهلهيهىسساالم بايراقنى ھهزرىتى ئ   

 بىـرى مهيـدانغا چىقىـپ ئېلىشىـشنى         يهھـۇدىيالردىن ئىككى تهرەپ ئهسكهرلىرىنى سهپكه تىزىـپ تهييـار بولغانـدا،           
ېــيىن ئانــدىن ك.  ئۆلتــۈرۈپ تاشــلىدىئــۇنى ئېلىــشىپ، رھــال مهيــدانغا چۈشــۈپ،ھهزرىتــى ئهلــى دە. تهلهپ قىلــدى

ئۇنىڭغـا  .  چىقىـپ ئېلىشىـشنى تهلهپ قىلـدى   يهھـۇدىي  دېـگهن  مهرھهبدۈشـمهننىڭ بىرىنچـى دەرىجىلىـك بـاتۇرى     
ئۇالر بىر پهس ئېلىشقاندىن كېـيىن مـۇھهممهد ئىبنـى مهسـلهمه            . قارشى مۇھهممهد ئىبنى مهسلهمه مهيدانغا چۈشتى     

بۇنىڭغـا قارشـى زۇبهيـر ئىبنـى        . هيـدانغا چۈشـتى    قېرىندىشى ياسىر م   مهرھهبنىڭبۇنى كۆرۈپ   .  ئۆلتۈردى يهھۇدىينى
ئانـدىن كېـيىن ئىـسالم قوشـۇنى ھۇجۇمغـا ئۆتـۈپ، قورغانغـا بېـسىپ         . مـۇ ئۆلتـۈردى  ئۇنىئهۋۋام مهيدانغا چۈشـۈپ،     

بــۇ يهردە . مۇســۇلمانالر قــوغالپ كهلــدى.  دېــگهن قورغــان تهرەپــكه قېچىــشتىســهئبدۈشــمهنلهر ھېــسنى . كىــردى
دەل شـۇ پهيتـته   .  تـاس قالـدى    يېڭىلىـشقا  ئىـسالم ئهسـكهرلىرى      ئۇرۇشـقاچقا لىق بىلهن   دۈشمهنلهر ناھايىتى جاھىل  

 قولغـا  قورغـاننىمۇ  ئىبنى مـۇنزىر باشـلىق بىـر قـانچه كىـشىنىڭ ناھـايىتى بـاتۇرلۇق كۆرسىتىـشى بىـلهن ئـۇ                    ھهبباب
ئانـدىن كېـيىن   . ىبـۇ قورغانـدا ئىـسالم ئهسـكهرلىرى نۇرغۇنلىغـان قـورال ـ يـاراقالرنى غهنىـمهت ئالـد          . كهلتـۈردى 
ە رلىرى قــوغالپ كېلىــپ، بــۇ قورغــاننى مۇھاســىر هئىــسالم ئهســك.  قېچىــپ كىرىــشتىپهلــلهگه ھېــسنى يهھــۇدىيالر
ۇلئاددە جاھىللىق قىلىپ تۇرۇۋالغاچقا مۇھاسىرە ئۈچ كۈن داۋامالشـقان بولـسىمۇ،           ئۇ يهردە دۈشمهنلهر پهۋق   . قىلدى

، قورغانغـا   دااللىتـى بىـلهن    يهھۇدىينىـڭ ه چۈشـكهن بىـر نهپهر       ھېچبىر نهتىجه كـۆرۈلمهي، تـۆتىنچى كـۈنى ئهسـىرگ         
دۈشــمهنلهر قورغانــدىن . نى توســۇپ، دۈشــمهنلهرنى قورغانــدىن چىقىــشقا مهجبــۇر قىلــدى ئېقىــپ كىرىــدىغان ســۇ

مۇسـۇلمانالر قـوغالپ بېرىـپ    . چىقىپ قارشىلىق كۆرسـىتهلمهي ھېـسنى شـىق دېـگهن قورغانغـا قېچىـپ كىرىۋالـدى           
 بىـر قـانچه كـۈن ئـۇرۇش قىلىـپ ئېغىـر چارچـاپ كهتـكهن ھهمـدە مۇھاسـىرە ئاسـتىدا ئـاجىزالپ                       .مۇھاسىرە قىلـدى  

ــسىمۇ،     ــهتكهن بول ــۈچ كۆرس ــانچه ك ــمهنلهر ھهر ق ــان دۈش ــسنى   قالغ ــۇپ، ھې ــۇپ بول ــاخىرى مهغل ــپ هبهرگ ئ  قېچى
هتكهن ئهنــسارى دېــگهن كىــشى ناھــايىتى بــاتۇرلۇق كۆرســدۇجانهتىل ئهبــۇ ئىگىلهشــته نــىبهرھېــسنى . كىرىۋالــدى

انـدىن كېـيىن،     دېـگهن قورغاننىـڭ ئىچىـدىكى دۈشـمهنلهر ناھـايىتى جـاھىللىق قىلىـپ تۇرۇۋالغ               بهرھېسنى  . ئىدى
 كهســىبىگه ئىــشلىتىش الزىــم بولــۇپ، ئــاخىرى دۈشــمهنلهرنىڭ قارشىلىشىــشقا ماجــالى قالمــاي ھېــسنى    مانچانــاق
 بـۇ .  قـورغىنى مۇھاسـىرە قىلىنـدى   مـۇس قۇ قورغانلىرىدىن ھېـسنى  كهسىبهھېسنى  ھهممىدىن ئىلگىرى   . چېكىندى
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شـۇڭا ئىـسالم ئهسـكهرلىرى بـۇ قورغـاننى          .  ئىـدى  مىمۇسـتهھكه لىرىنىڭ ئهڭ چوڭى ۋە ئهڭ      قورغان خهيبهر قورغان  
يىگىـرمه كـۈن داۋام قىلغـان مۇھاسـىرىدىن كېـيىن ھهزرىتـى ئهلىنىـڭ               . مۇھاسىرە قىلىـشتا ناھـايىتى جاپـا چهكتـى        

.  قىزى سهپىيه ئهسـىرگه ئېلىنـدى  ئهختهپنىڭبۇ قورغاندا ھۇيهي ئىبنى    .  قىلىندى  ئىشغال قورغانمۇباشچىلىقىدا بۇ   
ــيىن  ــدىن كېـ ــانئانـ ــىلىق    قېپقالغـ ــېچ قارشـ ــمهنلهر ھـ ــسىمۇ، دۈشـ ــان بولـ ــىرىگه ئالغـ ــاننى مۇھاسـ  ئىككـــى قورغـ

ز دانه بـۇ قورغـانالردا يـۈز دانه تۆمـۈر چاپـان، تـۆت يـۈ            . كۆرسىتهلمهي سۈلهى قىلىشنى تهلهپ قىلىپ تهسلىم بولـدى       
  . قىلىچ، يۈز دانه نهيزە، بهش يۈز دانه ئوقيا غهنىمهت ئېلىندى

 چـاقىلىرىنىال  باشقا ھېچنهرسه ئالماستىن،  پهقهت بـاال ـ   كېچهكلىرىدىنخهيبهر يهھۇدىيلىرى ئۈستىدىكى كىيىم ـ  
ىــلهن كېــيىن يهھۇدىيالرنىــڭ ئىلتىجاســى ب.  چىقىــپ كېــتىش شــهرتى بىــلهن ســۈلهى قىلىنــدى خهيــبهردىنئېلىــپ 

 يىللىـق مهھـسۇالتىنىڭ يېرىمىنـى مۇسـۇلمانالرغا تاپـشۇرۇش شـهرتى بىـلهن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم                   خهيبهرنىڭ
 قـوغالپ   خهيـبهردىن لېكىن مۇسۇلمانالر خاھلىغـان ۋاقىتتـا ئـۇالرنى         .  قېلىشىغا رۇخسهت قىلدى   خهيبهردەئۇالرنىڭ  

  . چىقىرىش شهرتى بىلهن سۈلهى ئىمزاالندى
قىلىنىپ سۈلهى تامام بولغاندىن كېيىن، ساالم ئىبنـى مىـشكهم دېـگهن يهھۇدىينىـڭ ئايـالى زەيـنهپ                  خهيبهر پهتهى   

 ســاھابىلهرگهشۇرۇپ ئېلىــپ كېلىــپ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ۋە  ارىس دېــگهن ئايــال قــوي گۆشــى پىــ بىنتــى ھــ
 زەھهر سـېلىنغانلىقىنى    پهيغهمبىرىمىز بۇ گۆشتىن بىـر لوقمـا ئاغزىغـا سـېلىش بىـلهن بـۇ گۆشـكه                . تهقدىم قىلدى 

 ئىبنــى بهرا دېــگهن بىــشر ســاھابىلهردىنئــاڭغىچه .  توســتىيېيىــشتىن ســاھابىلهرنىبىلىــپ تۈكــۈرۈپ تاشــلىدى ۋە 
 بـۇ پهيغهمبىرىمىـز ھېلىقـى ئايـالنى چاقىرىـپ،        . كىشى بۇ گۆشتىن بىر ئاز يهپ سالغاچقا زەھهرلىنىپ ئۆلۈپ كهتتى         

 پهيغهمـبهر بولـسا ئۇنىڭغـا زىيـان يهتمهيـدۇ، ئهگهر      ھهقىقىـي ئهگهر «ل قىلمىشىنىڭ سـهۋەبىنى سـورىغاندا ئـۇ ئايـا        
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم    . دەپ جـاۋاب بهردى   » يالغانچى بولغان بولسا ئۇنىڭدىن قۇتۇلىمىز دەپ شۇنداق قىلدىم       

، ئۇنىـڭ   ئىبنى بهرا دېگهن ساھابه ئۆلـۈپ كهتكهنـدىن كېـيىن    بىشربۇ ئايالنى ئاۋۋال كهچۈرگهن بولسىمۇ، لېكىن       
بـۇ زەھهر پهيغهمبىرىمىزگىمـۇ ئـازراق تهسـىر قىلغـان بولـۇپ، ھهر ۋاقىـت ئۇنىـڭ                  .  ئۆلتـۈردى  ئـۇنى قىساسى ئۈچـۈن    

دەردىنى تارتقانلىقى، ھهتتا ۋاپات بولۇشنىڭ ئالدىدا بۇ ئىشنى يادىغا ئېلىپ، كېسىلىنى شـۇ زەھهرنىـڭ تهسـىرىدىن                 
  . بولغان دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

كهرلىرى خهيبهر ئۇرۇشىدىن قايتقاندا مهككىدىن خالىد ئىبنى ۋەلىد، ئهمر ئىبنى ئـاس، ئوسـمان ئىبنـى         ئىسالم ئهس 
لـېكىن  . بـۇنى كـۆپلىگهن تـارىخچىالر زىكىـر قىلىـدۇ         .  مهدىـنىگه كېلىـپ ئىـسالمنى قوبـۇل قىلـدى          تهلـههلهر ئهبى  

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ۋە .  ســهككىزىنچى يىلــى مۇســۇلمان بولغــان دەيــدۇھىجرىيىنىــڭئىبنــى ئهســىر ئــۇالرنى 
چـۈنكى بـۇ ئـۈچ كىـشىنىڭ        .  بولۇشتى رنىڭ ئىسالمنى قوبۇل قىلغانلىقىدىن ناھايىتى خۇرسهن     ساھابه كىرامالر ئۇال  

ئۇنىـــڭ . خالىـــد ئىبنـــى ۋەلىـــد بولـــسا تهڭداشـــسىز بـــاتۇر ئىـــدى. ھهر بىـــرى مهككىنىـــڭ كاتتىلىرىـــدىن ئىـــدى
 رىــسالىمىزغا تهرىــپلهش بــۇ ئــۇنى. دە بىــر كىتــاب يېزىلىــشى كېــرەكتهرجىمىهــالىنى بايــان قىلىــش ئۈچــۈن ئاالھىــ

ئۇالرنىــڭ مۇشــرىكالردىن . ئهمــر ئىبنــى ئــاس بولــسا ناھــايىتى تهدبىرلىــك ھهمــدە بــاتۇر كىــشى ئىــدى  . ســىغمايدۇ
چــۈنكى .  ئىــدىمۇســىبهت  ئۈچــۈن ناھــايىتى چــوڭمۇشــرىكالرئايرىلىــپ ئىــسالم ســېپىگه قېتىلىــپ كهتكهنلىكــى 

. ئۇنىـڭ ئهكـسىچه مۇسـۇلمانالرنىڭ كـۈچى تېخىمـۇ ئاشـقان ئىـدى             . ى ئاجىزلىشىپ كهتـكهن ئىـدى     ئۇالرنىڭ كۈچ 
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مهن سـىلىگه قارشـى نۇرغـۇن ئۇرۇشـقا         ! ئـى ئالالھنىـڭ ئهلچىـسى     «: خالىد ئىبنى ۋەلىد پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا    
پهيغهمــبهر  . قىلــدى دەپ ئىلتىمــاس  » قاتناشــتىم، مېنــى كهچــۈرۈپ ئــالالھتىن ماڭــا مهغپىــرەت تهلهپ قىلــسىال      

ئۇنىڭـدىن كېـيىن    . دەپ جـاۋاب بهردى   » ئىسالم ئىلگىرىكـى ئىـشالرنى بىكـار قىلىـدۇ        «: ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغــا 
 نۇرغۇن ئهسكهرلهرگه قومانـدان قىلىـپ كـۆپ         ئاسالرنىپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم خالىد ئىبنى ۋەلىد ۋە ئهمر ئىبنى         

  . قېتىم ئۇرۇشقا ئهۋەتتى
 ھهزرىتــى ئهبــۇ ئهرەبلىــرىگه پهزارە ئېيىــدا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم نهجــدە تهرەپتىكــى بهنــى   شــۇ يىلــى شــهئبان 

 بېرىـپ ئـۇالر بىـلهن ئۇرۇشـۇپ،         پهزارىـگه بـۇ قوشـۇن بهنـى       . بهكرىنىڭ قوماندانلىقىدا بىر ھهربىي قوشـۇن ئهۋەتتـى       
  . ىغهلىبه قىلىپ بىر بۆلۈك غهنىمهت ۋە ئهسىرلهرنى ئېلىپ مهدىنىگه قايتىپ كهلد

 دېـگهن   تـۈبه بۇ ئاي ئىچىدە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھهزرىتى ئۆمهرنى قوماندان قىلىپ، مهدىنىنىڭ جهنۇبىـدىكى             
بـۇ  . ئـۇالر بـۇنى ئـاڭالپ قېچىـپ كېتىـشتى         .  بىـر ھهربىـي قوشـۇن ئهۋەتتـى        ئهرەبلىـرىگه جايدا ياشايدىغان ھهۋازىن    

  . ىنىگه قايتتىقوشۇن ئۇرۇش قىلماي بىر بۆلۈك غهنىمهتلهرنى ئېلىپ مهد
 ئهرەبلىرىنىـڭ مۇسـۇلمانالر بىـلهن ئۇرۇشـقا تهييـار           سـهئلهبه ، بهنى   مۇھارىبنهجدە تهرەپتىكى بهنى    پهيغهمبىرىمىز  

رنىغــا مهدىنىــدە ئــۆز ئو.  قارشــى ئاتالنــدىبولۇۋاتقــانلىقىنى ئــاڭالپ، يهتــته يــۈز نهپهر ئهســكهر تهييــارالپ ئۇالرغــا  
 دۈشمهنلهر پهيغهمبىرىمىزنىڭ كېلىۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ تاغالرغـا قېچىـپ         .ھهزرىتى ئوسماننى نائىب قىلىپ قويدى    

قىلىــشقا ئــۇالر كېــيىن ئىــسالم قوشــۇنى بىــلهن ئــۇرۇش قىلىــشقا تهييارالنغــان بولــسىمۇ، ئــۇرۇش          . كېتىــشتى
مـبهر  هغلىقى ئۈچـۈن پهي    ھۇجۇم قىلىـپ قـېلىش خهۋپـى بولغـان         تۇيۇقسىزمۇشۇ قېتىم دۈشمهنلهرنىڭ    . پېتىنالمىدى

بــۇ ئــۇرۇش . دېــگهن نامــازنى ئوقۇغــانلىقى رىــۋايهت قىلىنىــدۇ ) خهۋپ نامىــــزى(خهۋپ ســاالتىلهلهيهىســساالمنىڭ ئ
 تـۆتىنچى يىلـى يـۈز بهرگهن        ھىجرىيىنىـڭ كـۆپىنچه تـارىخچىالر بـۇ ئۇرۇشـنى         . دەپمۇ ئاتىلىـدۇ  »  ئۇرۇشى زاتۇررىقا«

ئىبنـى قهييـۇم   . ولغـان دەپ رىـۋايهت قىلىـدۇ   ئهمما ئىمـام بۇخـارى بـۇ ئـۇرۇش خهيـبهر ئۇرۇشـىدىن كېـيىن ب            . دەيدۇ
  . ا بولۇشى مۇمكىنئۇالرنىڭ پىكرى توغر.  مۇشۇ پىكىردەجهۋزىمۇ
ــۇدەيبىيه ــۆتكهن       ھ ــاھابىلىرى ئ ــڭ س ــبهر ئهلهيهىســساالم ۋە ئۇنى ــيىن پهيغهم ــدىن كې ــر يىل ــۇپ، بى ــسى بول  سۈلهى
ــدىكى  ــۆمرىلىرىنىيىل ــاراپ يول   ئ ــۇكهررەمهگه ق ــادا قىلىــش ئۈچــۈن، مهكــكه م ــى  ئ ــا چىقت ــبهر  . غ ــدە پهيغهم مهدىنى

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم قۇربـانلىق قىلىـش        .  نائىب بولـۇپ قالـدى     زەررىلغىپارىئهلهيهىسساالمنىڭ ئورنىدا ئهبۇ    
ــدى   ــۆگه ئېلىۋال ــاتمىش ت ــشىدىن    . ئۈچــۈن ئ ــانهت قىلى ــبهر ئهلهيهىســساالم مۇشــرىكالرنىڭ خىي ــتىم پهيغهم ــۇ قې ب

 مهرۇت«پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم  .  ئېلىۋالغــان ئىــدىيــاراقالرنىمۇورال ـ   ئېهتىيــات قىلىــپ، قىلىچــتىن باشــقا قــ 
 مۇشرىكلىرىدىن بىـر بۆلـۈك كىـشى مۇسـۇلمانالرنىڭ تهييـارلىق بىـلهن              قۇرەيشدېگهن جايغا كهلگهندە    » تهھران

ڭالپ بـۇنى ئـا   .  بېرىـپ بـۇ ئهھـۋالنى يهتكـۈزدى        مۇشـرىكلىرىغا  قـۇرەيش كهلگهنلىكىنى كۆرۈپ، قاتتىق قورقۇشۇپ     
 بىـلهن بىرقـانچه كىـشىنى       ھهپـس  مهرەز ئىبنـى     ، مۇشرىكلىرى ئىشنىڭ ئهسـلى مـاھىيىتىنى بىلىـش ئۈچـۈن          قۇرەيش

 خىـالپ  سۈلهىـسىگه  ھـۇدەيبىيه يهىسـساالمنىڭ  هبۇالر پهيغهمـبهر ئهل . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا ئهۋەتتى 
قىلىچــتىن باشــقىنى ئېلىــپ   «: هيغهمبىرىمىــزپ. ھالــدا قــورال ـ يــاراق بىــلهن كېلىــشىنىڭ ســهۋەبىنى ســورىدى          

دېـگهن جايـدا قىلىچـتىن باشـقا        » ناجىـه بهتنـى   «شـۇنىڭ بىـلهن ھهرەمـگه يـېقىن         . دەپ جاۋاب بهردى  » كىرمهيمىز
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 غـايهت زور شـان ـ شـهۋكهت     ئۈچـۈن ئىككـى يـۈزچه ئهسـكهر قالـدۇرۇپ،     قوراللىرىنى قويۇپ، ئۇ قورالالرنى سـاقالش  
ۇ شــ.  قىلــدىئــۆمرە قىلىــپ بولغانــدىن كېــيىن، قــورال ســاقالپ قالغــانالر  ئــۆمرەر بــۇال. بىــلهن مهككىــگه كىــردى

ــۇرۇپ   ــۈچ كــۈن ت ــدە ئ ــۆتىنچى كــۈنى ســۇھهيل ئىبنــى ئهمــر ۋە   تهرىقى ــى ھــۇۋەيتهب ت ــدۇلئۇززاالرئا ئىبن ــپ، ب  كېلى
نـى   ھهزرىتـى سـهئد ئىب     .پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن سۈلهى بويىچه مهككىـدىن چىقىـپ كېتىـشنى تهلهپ قىلـدى            

مهككىـدە بىـر تـوي       «:سـۇھهيلگه دېگهندە، پهيغهمبىرىمىز   » سېنىڭ بىزنى چىقىرىشقا نېمه ھهققىڭ بار؟      «:ئۇبادە
دېدى، ئۇالر بۇنى قوبۇل قىلمـاي، مۇسـۇلمانالرنىڭ   » بولماقچى ئىدى، شۇ توينى قىلىپ ئاندىن كهتسهك بولمامدۇ؟      

دەنكهشـلهر بىـلهن تالىـشىپ ئولتۇرمـاي،        اق جاھىل، گه  لغانلىقى ئۈچۈن بۇند  قايتىپ كېتىشىنى تهلهپ قىلىپ تۇرۇۋا    
 ئــۆمرەبــۇ . دېــگهن ئهمــرى بــويىچه مهككىــدىن قايتىــپ كهتتــى » ئــۆرىگىنجــاھىلالردىن يــۈز «ئــالالھ تائاالنىــڭ 

ھهزرىتـى پهيغهمبىرىمىـز مهككىـگه كىرىـشتىن ئىلگىـرى جهئـپهر ئىبنـى ئهبـى                .  دەپ ئاتىلىـدۇ   ئۆمرىسى ھۇدەيبىيه
.  ئـۆز ئىـشىنى ھهزرىتـى ئابباسـقا تاپـشۇردى          مهيمـۇنه .  بىنتـى ھارىـسنى ئـۆزىگه سـورىدى        هيمۇنهمتالىپنى ئهۋەتىپ،   

ــلهن ئاببــاس   ــاتلىق قىلــدى مهيمــۇنهنىشــۇنىڭ بى ــزگه ي ــيىن مهيمــۇنه.  پهيغهمبىرىمى  پهيغهمبىرىمىزنىــڭ ئهڭ كې
  . ئۆيلهنگهن ئايالى ئىدى

 كـۇدەي دېگهن جايغـا يـېقىن      » پانئهس«هىسساالم     پهيغهمبهر ئهلهي  ، سهككىزىنچى يىلى سهپهر ئېيىدا    ھىجرىيىنىڭ
غالىب ئىبنى ئابـدۇلالھ دېـگهن      .  بىر ھهربىي قوشۇن ئهۋەتتى    ئهرەبلىرىگه مۇلۇھناملىق بىر جايدا ياشايدىغان بهنى      

ئـۇالر يولـدا كېتىۋېتىـپ مۇسـۇلمانالرغا قـاتتىق دۈشـمهنلىك قىلغـان ھـارىس                . كىشى بۇ قوشۇننىڭ قوماندانى ئىدى    
 زېمىنىغــا يېتىــپ كهلگهنــدە ئۇالرنىــڭ  مۇلــۇھبــۇ قوشــۇن بهنــى . ىــك دېــگهن كىــشىنى ئهســىرگه ئالــدى ئىبنــى مال
ئــۇالر بــۇنى ئــاڭالپ، ئۇالرنىــڭ ئارقىــسىدىن نۇرغــۇن   .  مــاللىرىنى ھهيــدەپ قايتىــپ كېتىــشتى  بىلىــپ،ىنىيــوقلىق

ە ناھـايىتى قـاتتىق يـامغۇر       ئۇالر ئىسالم ئهسـكهرلىرىگه يېتىـشىپ قـاالي دېگهنـد         . ئهسكهرلهر بىلهن قوغالپ چىقتى   
 كېتىپ دۈشمهن ئهسكهرلىرى بىـلهن ئىـسالم ئهسـكهرلىرى ئارىـسىدىكى جىلغـا سـۇ بىـلهن تولـۇپ كېتىـپ،                     يىغىپ

. ئــالالھ تائــاال ئىــسالم ئهســكهرلىرىنى دۈشــمهنلهرنىڭ ھۇجۇمىــدىن ســاقالپ قالــدى . دۈشــمهنلهر توســۇلۇپ قالــدى
  . هتلهر بىلهن ساالمهت قايتىپ كهلدىشۇنىڭ بىلهن ئۇالر مهدىنه مۇنهۋۋەرەگه غهنىم

 ئىبنــى ســهئدنىڭ قوماندانلىقىــدا بىــر بۆلــۈك ئهســكهر  بىــشر ئهرەبلىــرىگه مــۈررەپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بهنــى 
 ئۈسـتىدىن   مۇلـۇھ غالىـب ئىبنـى ئابـدۇلالھ بهنـى         . بۇ ئهسكهرلهر يېڭىلىپ قايتىپ كهلگهن ئىدى     . ئهۋەتكهن ئىدى 

ــپ كهلگه  ــپ قايتى ــبه قىلى ــپ ئىككــ     غهلى ــدان قىلى ــشىنى قومان ــۇ كى ــز ب ــيىن، پهيغهمبىرىمى ــدىن كې ــۈز نهپهر ن ى ي
 زېمىنىغـا بېرىـپ، قـاتتىق ئۇرۇشـقاندىن كېـيىن غهلىـبه             مـۇررە بـۇ قوشـۇن بهنـى       .  ئهۋەتتى همۇررەگئهسكهرنى بهنى   

ــدى     ــنىگه قايتىــپ كهل ــلهن مهدى ــمهت ۋە ئهســىرلهر بى ــپ، كــۆپ غهنى ــدا . قازىنى ــسىم قىلغان ــى تهق ــۇ غهنىمهتلهرن  ب
  . قوشۇندىكى ھهر بىر ئهسكهرگه ئوندىن تۆگه تهقسىم بولدى

ــسالھ «شــام تهرەپتىكــى   ــى ئى ــى   » زات ــا كهئــب ئىبن ــگهن جايغ ــڭدې ــۈك ئهســكهر   ئۇمهيرنى ــر بۆل ــدا بى  قوماندانلىقى
 تهرەپ ناھايىتى كۆپ بولۇپ، ئىـسالم ئهسـكهرلىرى ئـاز بولغاچقـا بۇالرنىـڭ ھهممىـسى            دۈشمهن. ئهۋەتىلگهن ئىدى 

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ۋە ســاھابه .  ئــۇمهير يــالغۇز ئــۆزى ھايــات قالــدى ئىبنــىكهئــب . ولــۇپ كهتتــىشــېهىد ب
  .                                                            كىرامالر بۇ ۋەقهگه ناھايىتى قايغۇردى
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   ئۇرۇشىمۇئته

ئــۇنى نــدە دېــگهن جايغــا كهلگه» مــۇئته«ير بهســرى پادىــشاھىغا ئهلچــى قىلىــپ ئهۋەتىلــگهن ھــارىس ئىبنــى ئــۇمه
 ئۇالردىن ئىنتىقام ئـېلىش     پ ناھايىتى قايغۇردى ۋە   پهيغهمبىرىمىز بۇنى ئاڭال  . ۋەتتىشۇرەھبىل ئىبنى ئهمىر ئۆلتۈرۈ   

ئۈچــۈن ئــۈچ مىڭــدىن ئــارتۇق ئهســكهردىن تهركىــب تاپقــان چــوڭ بىــر ھهربىــي قوشــۇن تهييــارالپ، زەيــد ئىبنــى      
زەيد شـېهىد بولـسا، جهئـپهر ئىبنـى ئهبـى تالىـپ قومانـدان بولـسۇن، ئۇمـۇ                «: پ ئهۋەتتى ۋە  ھارىسهنى قوماندان قىلى  

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم يىــراق جــايالردىكى . دېــدى» شــېهىد بولــسا، ئابــدۇلالھ ئىبنــى رەۋاھه قومانــدان بولــسۇن
ئـالالھ تائاالنىـڭ   «: رغـا دۈشمهنلهر بىلهن ئۇرۇشۇشـقا بارىـدىغان بـۇ غـازىالرنى ئـۆزى ئۇزىتىـپ چىقتـى ھهمـدە ئۇال                 

نۇســرىتىگه تايىنىــپ، شــامدىكى دۈشــمهنلهر بىــلهن ئــۇرۇش قىلىڭــالر، ئىبادەتخــانىالردا ئىبــادەت بىــلهن مهشــغۇل     
لهرنـى كېـسىپ   بولىدىغات كىشىلهرگه چېقىلماڭالر، ئايـالالر، بـالىالر ۋە ياشـانغانالرنى ئۆلتـۈرمهڭالر، دەل ـ دەرەخ     

  . دەپ ۋەسىيهت قىلدى» !مهڭالرۈتاشلىماڭالر، ئۆي ۋاقىالرنى ئۆر
دېگهن جايغا كهلگهندە رۇملۇقالرنىڭ ئـۆزىگه تهۋە ئهرەبلهرنـى تـوپالپ،           » مهئان«ئىسالم قوشۇنى شامغا قاراشلىق     

كۈچلــۈك ئهســكهر تهييــار قىلغــانلىقىنى ئــاڭالپ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا خهۋەر يهتكــۈزۈپ يــاردەم سوراشــنى  
 تهسىرلىك سۆزلىرى بىلهن بۇ قوشـۇن يـاردەم         ئۇنىڭ. لمىدىۇنىڭغا قوشۇ ىبنى رەۋاھه ب  ئابدۇلالھ ئ . مهسلىههتلهشتى

ئىـسالم  .  دېـگهن جايـدا تـۇراتتى      مهشـارىپ دۈشـمهنلهر   . تهلهپ قىلىشتىن قايتىپ، دۈشمهن تهرەپكه قاراپ ئاتالنـدى       
  .  دېگهن جاينى قارارگاھ قىلدىمۇئتهئهسكهرلىرى 

كېــيىن ھهزرىتــى جهئــپهر  . ۇش باشــلىنىپ، ھهزرىتــى زەيــد شــېهىد بولــدى ئىككــى تهرەپ ئوتتۇرىــسىدا قــاتتىق ئــۇر 
  :قوماندان بولۇپ

   ئاڭا كىرگهن ئىنسانغا، بهلهندۇر ئهجهبجهننهت 
  . رىن شۇنداق ماكانغا سوغۇق ھهم شېشارابلىرى

   رۇملۇقالر شۇم نىيهتلىك يامانغا، ئېرىقلىقيات 
   تهييار ئۇالردەك دىننى ئىنكار قىلغانغا،دەۋزەخ
  .   بولساڭ بىز تهييار، چۈشكىن مانا مهيدانغانوچى

ھهزرىتـى جهئـپهر شـېهىد بولغانـدىن كېـيىن ئابـدۇلالھ       .  دۈشمهن بىلهن ئېلىشىپ ئاخىر شـېهىد بولـدى  ،دېدى ـ دە 
ــ دە، ئــۆزىگه مۇنــداق دەپ   ۋالــدىتۇرۇئىككىلهنگهنــدەك  ئــاز ئىبنــى رەۋاھه قومانــدان بولــۇپ، ئالغــا چامــداپ بىــر   ـ

  : ىلدىمۇراجىئهت ق
  قهسهم قىلدىم ئابدۇلالھ ئېتىل دۈشمهن تامانغا، 
  . مهيلى خاال ـ خالىما، چۈشكىن چوقۇم مهيدانغا
  ياۋالر تۇرسا ئالدىڭدا چۇقان سېلىپ جاھانغا، 

  . شېهىد بولۇپ كىرمهمسهن جهننهت دېگهن بوستانغا
  خاتىرجهملىك ئاز بولغان بۇ دۇنيادا سهن جانغا، 

  . والنغاندەك زىندانغابهدەن ئىچرە گويا سهن س
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  . شېهىد بولدىىپىشېلئاندىن ئۇ ئاتلىق جهڭگه كىرىپ، دۈشمهن بىلهن ئ
 سـابىت  ،شـقا ئـاز قالغانـدا   سى قېچىـشقا تهييارلىنىـپ، سـهپ بۇزۇلۇ       قوماندانسىز قالغان ئىسالم ئهسكهرلىرىنىڭ بهزى    

ق سـۆزلهپ، ئىـسالم ئهسـكهرلىرىنى     دېـگهن سـاھابه ئورنىـدىن تـۇرۇپ، ناھـايىتى تهسـىرلىك بىـر نۇتـۇ                ئهرقهمئىبنى  
تهۋرەنمهي تۇرۇشقا دەۋەت قىلدى ھهمدە ئهسكهرلهر ئارىسىدىكى خالىد ئىبنـى ۋەلىـدنى قومانـدان قىلىـشنى تهلهپ                 

خالىـد  . شۇنىڭ بىلهن سابىتنىڭ بۇ سۆزى بىلهن ئىسالم ئهسـكهرلىرىگه بىـر قهدەر كـۈچ ـ قـۇۋۋەت كىـردى      . قىلدى
ئهتىـسى خالىـد ئىبنـى ۋەلىـد        . ىچه داۋام قىلـدى   شـۇ كـۈنى ئـۇرۇش كـېچ       . ىكلهنـدى ىـپ ت  ئىبنى ۋەلىـد قومانـدان قىل     

بـۇ  .  سـولغا يۆتكىـدى    ئوڭـدىكىلهرنى  ،ئهسكهرلهرنىڭ سېپىنى قايتىدىن تهرتىپكه سېلىپ، ئالدىدىكىلهرنى ئارقىغـا       
دە بولغـان    قىلىـش نىيىتىـ  تـاراج كـۈنى دۈشـمهن ناھـايىتى قـاتتىق ھۇجـۇم قىلىـپ، ئىـسالم ئهسـكهرلىرىنى تـاالن ـ            

ىرىگه ياردەم كهلـگهن بولـسا   بولسىمۇ، قارشى تهرەپته باشقىچه بىر شهكىلدىكى قوشۇننى كۆرۈپ، ئىسالم ئهسكهرل        
ئـۇالرنى قـوغالپ بېـرىش ئهسـكهرلهرنى        ئىسالم ئهسكهرلىرى   . كىنىشتىدەپ ئويالپ قورقۇپ ئارقىلىرىغا چې     كېرەك،

 قايتىـپ   دىـنىگه سـاالمهت قايتىـشنى ئـويالپ        مه قوغلىماسـتىن  دەپ دۈشـمهنلهرنى     ،چوڭ بىر باالغا تىقىپ قويمىسۇن    
 بولـۇپ، بـۇ ئهسـكهرلهرنىڭ مهدىـنىگه قايتىـپ       پىكىر ـ تهدبىرى تـوغرا  لىدنىڭۋەئهمهلىيهتته خالىد ئىبنى . كېتىشتى

چــۈنكى رۇم ئهســكهرلىرى ســان جهھهتــته ناھــايىتى كــۆپ بولــۇپ، ئــۇالر  . كېلىــشى چــوڭ غهنىــمهت بولغــان ئىــدى 
 ئۇرۇش تاكتىكىسىغا ناھـايىتى مـاھىرلىقى       ۋەلىدنىڭخالىد ئىبنى   . هلىبه قىلىش مۇمكىن ئهمهس ئىدى    ئۈستىدىن غ 

رۇم ئهسـكهرلىرى ھهم ھـاالك بولۇشـتىن قورقـۇپ، ئېهتىيـات      . ئىسالم ئهسكهرلىرىنى مهغلۇبىيهتتىن ساقالپ قالـدى    
قلىرىنى غهنىـمهت بىلىـشىپ قايتىـپ       ئۇالرمـۇ سـاالمهت قالغـانلى     . قىلغانلىقتىن ئىسالم ئهسـكهرلىرىنى قوغلىمىـدى     

  .   كېتىشتى
ئىسالم ئهسكهرلىرى مهدىنىگه قايتىپ كهلگهندە، ئۇالرنى قارشى ئېلىشقا چىققـان سـاھابه كىرامالرنىـڭ بهزىلىـرى            

بـۇ  . دېدى» ئۇالر مهغلۇپ بولمىدى، بهلكى غهلىبه قىلدى     «: ئۇالرنى ئهيىبلىگهن بولسىمۇ، ھهزرىتى پهيغهمبىرىمىز    
 ئــۇالر شــېهىد بولغــان ، شــېهىد بولغــانلىقىنىئابــدۇلالھالرنىڭقومانــدانلىرى ھهزرىتــى زەيــد، جهئــپهر ۋە قوشــۇننىڭ 

 قومانــدان ۋەلىــدنىڭكــۈنى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ خهۋەر بهرگهنلىكــى، ئانــدىن كېــيىن خالىــد ئىبنــى        
دىـس كىتابلىرىـدا    ېگهنلىكـى ھه  د» ئالالھنىڭ قىلىچلىرىدىن بىـر قىلىـچ قومانـدان بولـدى         «: بولغانلىقىنى بىلىپ 

گهرچه زاھىردا بۇ ئهسكهرلهر بىرەر پايدىلىق ئىش قىاللماي ساھابه كىرامالرنىـڭ كاتتىلىرىـدىن             . رىۋايهت قىلىنىدۇ 
سالم  چـۈنكى ئىـ  اھايىتى زور پايدىسى بولغان،ىغا سهۋەب بولغان بولسىمۇ، ھهقىقهتته نبولۇشئۈچ كىشىنىڭ شېهىد  

ــا  ــۈچ مىڭـــدىن ئـ ــمهنگه قارشـــى   رتۇقدۆلىتىنىـــڭ ئـ ــۇ قهدەر يىراقلىقتىكـــى كۈچلـــۈك دۈشـ ــۇننى شـ  ھهربىـــي قوشـ
پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم زەيـد،   . ئهۋەتكهنلىكى، بۇ دۆلهتنىڭ كۈچ ـ قۇدرىتىنى باشقا دۆلهتلهرگه تونۇتۇپ قويدى 

ھىلىيهت ئـادىتى    شېهىد بولغـانلىقىنى خهۋەر قىلغانـدا، ھهزرىتـى جهئپهرنىـڭ ئايـالى جـا              ئابدۇلالھالرنىڭجهئپهر ۋە   
 لـېكىن ئـۇالر     يهىسـساالم ئـۇالرنى يىغىـدىن توسـتى،       پهيغهمـبهر ئهله  . بويىچه ناھايىتى قاتتىق ئاۋاز بىلهن يىغلىـدى      

ئۇالر يىغىدىن توختىمىـسا، ئۇالرنىـڭ ئاغزىغـا         «:توختىمىغانلىقتىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهزرىتى ئهلىگه    
  .  ئېيىدا بولغان ئىدىجهمادىيهلئهۋۋەلمهزكۇر قوشۇننىڭ ئهۋەتىلىشى . ۇدېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىد» توپا چاچ
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   ئۇرۇشىزاتىسسهالسىل

 دېـگهن جايـدىكى قـۇزائه ئهرەبلىرىنىـڭ         زاتىسسهالسىلهىسساالمغا  يئاخىر ئېيىدا پهيغهمبهر ئهله   جهمادىيهليىلى   شۇ
ىڭ بىلهن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم      شۇن.  خهۋىرى يېتىپ كهلدى   تهييارالنغانلىقمهدىنىگه ھۇجۇم قىلىش ئۈچۈن     

ئـۇالر دۈشـمهن زېمىنىغـا يېتىـپ     . ئۇالرغا قارشى ئهمر ئىبنى ئاسنىڭ قوماندانلىقىدا ئۈچ يـۈز نهپهر ئهسـكهر ئهۋەتتـى            
 ئهۋەتىــپ، پهيغهمــبهر كهئبنــى ئىبنــى راپىــئ خهۋەر تېپىــپ، كۆپلۈكىــدىنكهلگهنــدە، ئهمــر ئىبنــى ئــاس دۈشــمهننىڭ 

شۇنىڭ بىلهن پهيغهمبىرىمىز ئهبۇ ئۇبهيـدە ئىبنـى جهرراھنـى قومانـدان قىلىـپ              . ەم سورىدى ئهلهيهىسساالمدىن يارد 
ــى  ــكهر ئهۋەتت ــۈز نهپهر ئهس ــۈك  . يهنه ي ــدە بۈي ــڭ ئىچى ــاھابىلهردىنبۇالرنى ــى   س ــۇ بهكــرى ۋە ھهزرىت ــى ئهب  ھهزرىت

پ كهلگهنـدىن كېـيىن،     بۇ ئهسكهرلهر ھهزرىتى ئهمر ئىبنـى ئاسـنىڭ  ئهسـكهرلىرىگه يېتىـشى            .  بار ئىدى  ئۆمهرلهرمۇ
ئىـسالم ئهسـكهرلىرى بىـلهن      . ئهمر ئىبنى ئاس ئهسكهرلهرگه دۈشـمهن بىـلهن ئـۇرۇش قىلىـشقا بـۇيرۇق چۈشـۈردى               

ه ئىــگه ، نۇرغۇنلىغــان غهنىمهتــكتا ئىــسالم ئهســكهرلىرى غالىــب كېلىــپ يــۈز بهرگهن ئۇرۇشــئارىــسىدادۈشــمهنلهر 
  .بولدى

   ئۇرۇشىجۇھهينه

 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئهبـۇ ئۇبهيـدە ئىبنـى جهرراھنـى قومانـدان قىلىـپ، ئـۈچ يـۈز                     يهنه شۇ يىلى رەجهپ ئېيىدا    
بـۇ قوشـۇن دۈشـمهن      .  ئهرەبلىرى بىـلهن ئۇرۇشۇشـقا ئهۋەتتـى       ھهينهجۇكىشىنى قىزىل دېڭىز ساھىلىدا ياشايدىغان      

ئىـسالم ئهسـكهرلىرى    . زېمىنىغا يېتىپ بېرىپ، ئۇالرنى ئىزدەپ ئون بهش كۈن تۇرغان بولسىمۇ ئـۇالرنى تاپالمىـدى             
بـۇ  . رمـاقلىرىنى يېگـۈدەك دەرىجىـگه يهتتـى    ھهتتـا دەرەخنىـڭ يوپۇ   . ۇ سـهپهردە قـاتتىق ئاچارچىلىققـا دۇچ كهلـدى         ب

مهزكـۇر قوشـۇن ئـۇرۇش قىلماســتىن    . دەپ نـام بېرىلىــشى مانـا شـۇ سـهۋەبتىن بولغــان    » خـۇتبه قوشـۇنى  «قوشـۇنغا  
                            .                           مهدىنىگه قايتتى

  مهككىنىڭ پهتهى قىلىنىشى

 ھىمايىـسىگه كىـرگهن     قۇرەيـشلىكلهرنىڭ  سۈلهىسىدىن كېـيىن ئهرەبلهردىـن بهنـى بهكـرى قهبىلىـسى             ھۇدەيبىيه
 مۇشــرىكلىرى بىــلهن مۇســۇلمانالر ســۈلهى قىلغانــدىن كېــيىن بهنــى بهكــرى ئهرەبلىــرى پۇرســهت قــۇرەيش. ئىــدى

 ي ئهرەبلىـرى بۇالرغـا مهخپىـ      قـۇرەيش .  ھۇجـۇم قىلىـپ، بىـر نهچـچه كىـشىنى ئۆلتـۈردى            رىگهئهرەبلىـ تېپىپ خۇزائه   
 ئايـاق ـ ئاسـتى    سۈلهىـسىنى  ھۇدەيبىيهتته  مۇشرىكلىرىنىڭ بۇ ئىشلىرى ئهمهلىيهمهككه. ھالدا ياردەم قىلغان ئىدى

 شـىكايهت   خىيانىتىـدىن ۇ  بۇ ۋەقهدىـن كېـيىن خـۇزائه ئهرەبلىـرى قۇرەيـشنىڭ بـ            . قىلىپ، ئهھدىنى بۇزغانلىق ئىدى   
ــرى    ــى بهك ــش ۋە بهن ــرىگهقىلى ــشىنىڭ        ئهرەبلى ــگهن كى ــالىم دې ــى س ــر ئىبن ــۈن، ئهم ــوراش ئۈچ ــاردەم س ــى ي  قارش

ئـۇالر مهدىـنىگه    .  ئهۋەتتـى  ھۇزۇرىغـا باشچىلىقىدا بىر نهچچه كىشىنى ئهلچى قىلىپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ          
ــزگهبېرىـــپ  ــان قىلـــدى پهيغهمبرىمىـ ــاتتىق  په.  ۋەقهنـــى بايـ ــۆزلىرىدىن قـ ــبهر ئهلهيهىســـساالم بۇالرنىـــڭ سـ يغهمـ

  . تهسىرلىنىپ، ئۇالرغا ياردەم قىلىشقا ۋەدە قىلدى
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ىنى بىلىـپ، ئىـشنىڭ ئالـدىنى ئـېلىش ئۈچـۈن           بولۇشـ  مۇشرىكلىرى قىلغان خىيانىتىنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ يامان       قۇرەيش
همبىرىمىز بىـلهن سـۆھبهت ئۆتكۈزۈشـكه ئهبـۇ     سۈلهى لىباسىنىڭ يىرتىلغان يهرلىرىنى ياماش ئۈچۈن، ھهزرىتى پهيغ  

 مۆمىنلهرنىڭ ئانىـسى ئـۇممى ھهبىبهنىـڭ         مهدىنىگه يېتىپ بېرىپ، قىزى،    سۇفيانئهبۇ  . نى مهدىنىگه ئهۋەتتى  سۇفيان
ئۇ قىزىنىڭ ئۆيىدىكى پهيغهمبىرىمىز ئولتۇرىدىغان جايدا ئولتۇرماقچى بولغانـدا، ھهزرىتـى ئـۇممى             . ئۆيىگه چۈشتى 
 ئـۇممى   دەپ سـورىدى،  » شقا كۆرپىنى تارتىۋالىـسهن؟   نېمى «: بۇنى كۆرۈپ  سۇفيانئهبۇ  . نى تارتىۋالدى ھهبىبه كۆرپى 

. دېـدى » سهن مۇشرىك، نىجىسسهن، سېنىڭ پهيغهمبهر ئولتۇرىدىغان كۆرپىدە ئولتۇرۇشۇڭ تـوغرا ئهمهس      «:ھهبىبه
شـۇنىڭدىن  . دېـدى » كېتىپـسهن سـهن بىـزدىن ئايرىلىـپ بۇزۇلـۇپ         ! ئـى قىـزىم    «: بۇ سۆزگه جـاۋابهن    سۇفيانئهبۇ  

لـېكىن  .  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىغا بېرىپ، سۈلهىنى يېڭىالش ھهققىدە سـۆز ئـاچتى       سۇفيانكېيىن ئهبۇ   
پهيغهمــبهر  ئىــشنىڭ ھهقىقىتىنــى ســۇفيانئهبــۇ . پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم تهرىپىــدىن ياخــشى جــاۋاب ئااللمىــدى 

ى بىلىــپ، مۇھاجىرالرنىــڭ كاتتىلىرىــدىن ھهزرىتــى ئهبــۇ بهكــرى ســىددىق،  بولغــانلىقىنئوقــۇپئهلهيهىسـساالمنىڭ  
 ياخـشى  مـۇ  ئۇالردىن. شـاپائهت تىلىـدى    سـاھابىلهردىن ھهزرىتى ئـۆمهر، ھهزرىتـى ئهلـى ۋە ھهزرىتـى پـاتىمه قاتـارلىق               

  . شۇنىڭ بىلهن ناھايىتى مهيۈس ھالدا مهككىگه قايتتى. اللمىدىجاۋاب ئا
ــبهر ئهلهيهىســساالم   ــپهيغهم ــلهن ۇرەيشق ــرىكلىرى بى ــدارى   مۇش ــتۇرۇش تهرەپ ــنى داۋامالش ــنچ ئۆتۈش ــسىمۇ،  تى  بول

ــدى    ــامىلىلىرى مۇســۇلمانالرنىڭ شــهرىپىگه مۇناســىپ ئهمهس ئى بهلكــى مۇشــرىكالر  . مۇشــرىكالرنىڭ قىلغــان مۇئ
ىــدە  مۇئامىلۈشــمهنلهرگه مۇناســىپمانــا بــۇ ســهۋەبتىن د. مۇســۇلمانالرغا مهنــسىتمهسلىك نهزىــرى بىــلهن قــارايتتى

 سۈلهىــسىدىن كېــيىن مۇســۇلمانالرنىڭ ســانى كۆپىيىــپ كــۈچ ـ     ھــۇدەيبىيهئهمهلىيهتــته . بولۇشــقا قــارار قىلىنــدى
شـۇڭا ئۇالرنىـڭ    . مۇشرىكالر مۇسۇلمانالرغا نىسبهتهن ئـاجىز ھالغـا چۈشـۈپ قالغـان ئىـدى            . قۇۋۋىتى ئاشقان ئىدى  

ئۇالرنىڭ ئهھـدىنامىنى بۇزۇشـى مهككىنىـڭ       . ىدىر قىلىش قىيىن ئ   رغا قارشى ئۇرۇش قىلىشىنى تهسهۋۋۇ    مۇسۇلمانال
رىم ئارىلىغـا ئىـسالم   قان تۆكۈلمهي پهتهى قىلىنىشىغا، بهيتۇلالھنىڭ بۇتالردىن تازىلىنىـشىغا ۋە پۈتـۈن ئهرەب يېـ       

شۇنىڭ ئۈچۈن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم پۇرسهتنى غهنىـمهت       . لىشىغا ناھايىتى چوڭ پۇرسهت بولدى    نۇرىنىڭ چېچى 
مهدىــنه ئهتراپىــدىكى مۇســۇلمان بولغــان . ىنــى پهتهــى قىلىــش ئۈچــۈن تهييــارلىق قىلىــشقا باشــلىدىبىلىــپ، مهكك

ــهھرا  ــرىگهسـ ــدە  ئهرەبلىـ ــۇيرۇق بهردى ھهمـ ــشقا بـ ــاھابىلهرگه تهييارلىنىـ ــاينى  سـ ــان جـ ــاقچى بولغـ ــۈرۈش قىلمـ  يـ
ڭ مهقـــسىتى چـــۈنكى پهيغهمبىرىمىزنىـــ. ئىمكـــانقهدەر باشـــقىالرغا بىلدۈرمهســـلىك ھهققىـــدە پهرمـــان چۈشـــۈردى

شـــۇنىڭ ئۈچـــۈن مهكـــكه مۇشـــرىكلىرىغا بـــۇ خهۋەرنىـــڭ  . مهككىنـــى قـــان تۆكمهســـتىن پهتهـــى قىلىـــش ئىـــدى 
سـاھابه كىرامالرنىـڭ ئىچىـدىن بهدرى ئۇرۇشـىغا قاتناشـقان ھـاتهب ئىبنـى               . ئاڭالنماسلىقىنى تهلهپ قىلغان ئىـدى    

ى بىلهن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ       مۇشرىكلىرىغا ياخشىلىق قىلىش نىيىت    قۇرەيشئهبى بهلتهئه دېگهن كىشى     
مهككىنــى پهتهــى قىلىــشقا تهييــار بولغــانلىقىنى ۋە پــات يېقىنــدا ناھــايىتى زور، كۈچلــۈك ھهربىــي قوشــۇن بىــلهن    

ئـۇ  . مهككىگه يۈرۈش قىلىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ بىر پارچه خهت يېزىـپ، بىـر ئايـال بىـلهن مهككىـگه ئهۋەتتـى                   
دىن ھهمـدە مۇسـۇلمانالرنىڭ بىلىـپ قېلىـپ تارتىۋېلىـشىدىن قورقـۇپ، ئـۇ خهتنـى                 ئايال خهتنىـڭ چۈشـۈپ قېلىـشى      

خهۋەر تېپىـپ، ھهزرىتـى ئهلـى     ئارقىلىق بۇ ۋەقهدىـن  ۋەھىيپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  . چېچىنىڭ ئارىسىغا يوشۇردى  
ىدىن يېتىـپ بېرىـپ   ئـۇالر ئـۇ ئايالنىـڭ ئارقىـس     .  ھهزرىتى زۇبهيرنى ھېلىقى ئايالنى تۇتۇپ كېلىشكه ئهۋەتتى       بىلهن
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لغاندىن كېـيىن، ھېلىقـى ئايـال       دەپ تهھـدىت سـا    »  قىلىپ تهكـشۈرىمىز   سېنى يالىڭاچ  «:خهتنى تاپالماي، ئاخىرى  
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ھـاتهبنى چاقىرىـپ خهتنـى نـېمه            . قورقۇپ چېچىنىـڭ قېتىـدىن مهكتـۇپنى ئېلىـپ بهردى         

 ئىچىـدە   لهرنىڭقۇرەيـش مهن ئـۆزرىلىكمهن،    ! ڭ پهيغهمبىـرى  ئـى ئالالھنىـ    «:ھـاتهب . ئۈچۈن يازغانلىقىنى سـورىدى   
 قهبىلىـسىدىن ئهمهس، مېنىـڭ بـاال ـ چـاقىلىرىمنى ھىمـايه       قـۇرەيش   ئـۆزۈم مهن . مېنىڭ خوتۇن ـ بالىلىرىم قالغان 

 قهبىلىـسىدىن بولغاچقـا، ئۇالرنىـڭ    قـۇرەيش   ـ تۇغقـانلىرىم يـوق، سـىلىنىڭ باشـقا سـاھابىلىرى       ئـۇرۇق قىلغـۇدەك  
ـ بالىلىرىنى ھىمايه قىلىدىغان ئادەملىرى بار، مهن قۇرەيشكه مۇشۇ ياخشىلىقىمنىڭ يۈزىنى قىلىـپ خوتـۇن   خوتۇن  

ــ بــالىلىرىمنى ھىمــايه قىالرمىكىــن دەپ بــۇ خهتنــى يــازدىم   ھاتهبنىــڭ ســۆزى تــوغرا بولــۇپ،  . دەپ جــاۋاب بهردى» ـ
تهبنىـــڭ يازغـــان خېتىـــدە پهقهت خهۋەر دەرۋەقه ھا.  جازالىمىـــدىئـــۇنىئۆزرىلىـــك بولغـــانلىقتىن پهيغهمبىرىمىـــز 

خهتـته مۇنـۇ   . بېرىشتىن باشقا مۇسۇلمانالرنىڭ شان ـ شهۋكىتىگه زىيان ـ زەخمهت يهتكۈدەك بىرەر ئىش يوق ئىدى  
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كېچىگه ئوخشاش سـۈرلۈك، سـهلدەك ئاقىـدىغان          ! قۇرەيشئى  «: سۆزلهر يېزىلغان ئىدى  

الالھ بىـلهن قهسـهم قىلىمهنكـى، ئهگهر ئـۇ سـىلهرگه ئـۆزى يـالغۇز كهلـسىمۇ ئـالالھ                    ئـ . قوشۇن بىـلهن كېلىۋاتىـدۇ    
ئۆزەڭلهرگه دىقـقهت قىلىڭـالر،     . ئۇنىڭغا ئهلۋەتته ياردەم قىلىدۇ ۋە ئۇنىڭغا بهرگهن ۋەدىسىنى ئهمهلگه ئاشۇرىدۇ         

  ».ۋەسساالم
وشـۇن تهييـارالپ، مهككىنـى پهتهـى        پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئون مىڭدىن كـۆپرەك تولـۇق قورالالنغـان ھهربىـي ق            

بـۇ  . غىپارىنى نائىـب قىلىـپ قويـدى      ورنىغا ئهبۇ دىرھهم ئىبنـى ھېـسنىل      مهدىنىدە ئۆز ئ  . قىلىش ئۈچۈن يولغا چىقتى   
دېـگهن جايغـا كهلگهنـدە      » ئهبـۋا «قوشـۇن   .  ئېيىنىڭ ئۈچىنچى كۈنى ئىـدى     رامىزانقوشۇننىڭ مهدىنىدىن چىقىشى    

 ئوغلى ئابدۇلالھ ئىبنى ئهبـى      ھاممىسىنىڭ ئىبنى ھارىس بىلهن،     سۇفيانغلى ئهبۇ    ئو تاغىسىنىڭپهيغهمبىرىمىزنىڭ  
بۇالر مۇشرىكالرنىڭ چوڭلىرىدىن بولۇپ، پهيغهمبىرىمىـز مهككىـدىكى چېغىـدا ئـۇ            . ئۇمهييهلهر ئۇچرىشىپ قالدى  

رىغا كىرىـپ ئىـسالمنى     ئۇالر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھۇزۇ   .  ئىنتايىن ئېغىر ئازار بهرگهن كىشىلهر ئىدى      زاتقا
ــۆزرە ئېيتتــى   . قوبــۇل قىلــدى ــراپ قىلىــپ ئ ــالىقلىرىنى ئېتى ــا  . ئۆزلىرىنىــڭ ئۆتكــۈزگهن خات ــز بۇالرغ پهيغهمبىرىمى

دېـگهن جايغـا كهلگهنـدە ھهزرىتـى ئاببـاس ئايـالى بىـلهن              » جهھـپه «قوشـۇن   . شهپقهت قىلىپ ئۇالرنى ئهپۇ قىلدى    
. مان بولغـــان بولـــسىمۇ ھىجـــرەت قىاللمىغـــان ئىـــدى ئـــۇ ئىلگىـــرى مۇســـۇل. ھىجـــرەت قىلىـــپ چىققـــان ئىـــدى 

پهيغهمبىرىمىــز ۋە ســاھابه كىــرامالر ئــۇ كىــشىنىڭ ھىجــرەت قىلىــپ كهلگهنلىكىــگه ناھــايىتى خۇرســهن بولــدى ۋە  
دېـگهن جايغـا   » كۇدەيـد «قوشۇن . ھهزرىتى ئابباسنىڭ ئايالىنى مهدىنىگه ئهۋەتىپ، ئۆزىنى مهككىگه ئېلىپ كهتتى    

 ۋە بــۇيرۇدى پهيغهمبىرىمىــز ئــۇالرنى ئىپتــار قىلىــشقا  ،رامالرغــا روزا ئېغىــر كهلگهنلىكــتىن كهلگهنــدە ســاھابه كى
  . ئۇالرغا باشالمچى بولۇپ ئۆزى ھهممىدىن ئىلگىرى ئىپتار قىلدى

لمىغـان بولـسىمۇ، ھهمىـشه      بۇ ۋاقىتتا مهككه مۇشرىكلىرىنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ كېلىشىدىن ھېچقانداق خهۋىرى بو        
چىـراي  غا پهيغهمبىرىمىـز  سـۇفيان چۈنكى سۈلهىنى يېڭىالش ئۈچـۈن بارغـان ئهبـۇ     . ىچىدە ئىدى هشۋىش ئ خهۋپ ۋە ت  

ــىئهدىپمــۇھهممهد بىزنىــڭ  «:شــۇڭا ئــۇالر. ئاچمىغــان ئىــدى ــاتتىق »  بهرمهكچــى بولغــان ئوخــشايدۇ ىمىزن دەپ ق
ئىـسالم قوشـۇنى   . تتى بولسا، مهككىنىڭ سىرتىغا چىقىپ، تىڭ ـ تىڭالپ يـۈرە  سۇفيانئهبۇ . تهشۋىشته قالغان ئىدى

 ئـوت   سـاھابىلهرگه ئۇممى زەھران دېگهن جايغا يېتىپ كېلىپ، دەم ئېلىشقا چۈشكهندە پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم              
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دەل . ۇپ كهتتـى  ، پۈتۈن ئهتراپ ئوت يالقۇنىغا تولـ      ىپيىقىلشۇنىڭ بىلهن ئون مىڭ يهردىن ئوت       . بۇيرۇدىيېقىشقا  
 ۋە ھهكىم ئىبنـى ھىـزامالر ئـۇممى    سۇفيانـ تىڭالش ئۈچۈن چىققان ئهبۇ شۇ پهيتته مۇسۇلمانالرنىڭ خهۋرىنى تىڭ  

ىـدىغان ئـوتالردەك ئـوتالرنى كـۆرۈپ، ئۇالرنىـڭ          يىقىل كېچىـسى    ئهرەفـات ئۇالر  . زەھرانغا يېقىنلىشىپ قالغان ئىدى   
ن چاغـدا،   دەم ئېلىۋاتقـا   زەھرانـدا قوشـۇن ئـۇممى     . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهسكهرلىرى ئىكهنلىكىنـى بىلـدى      

 مهككىنىــڭ مۇســۇلمانالر تهرىپىــدىن پهتهــى ،كۆرۈشــۈپبىــلهن  اببــاس مهكــكه مۇشــرىكلىرىنىڭ بىرســىھهزرىتــى ئ
 قــان بىهــۇدەقىلىنىــدىغانلىقىنى ۋە ئهھلــى مهككىنىــڭ بــۇ قهدەر شــهۋكهتلىك قوشــۇن بىــلهن ئــۇرۇش قىلىــشىنىڭ  

نلىقىنى، ئهگهر مهككىــگه كىرىــپ ئــۇرۇش تۆكــۈپ، ئــۆز ئــۆزىنى ھــاالك قىلىــشتىن باشــقا بىــر نهتىــجه بهرمهيــدىغا 
باشلىنىشتىن ئىلگىرى تهسلىم بولسا، ئۇالرنىڭ ماللىرى ۋە جانلىرى ئامان قالىدىغانلىقىنى يهتكـۈزۈش ۋە ئۇالرغـا        

ھهزرىتـى  . قېرىنداشالرچه نهسىههت قىلىش ئۈچۈن پهيغهمبىرىمىزنىـڭ قېچىرىنـى مىنىـپ، مهكـكه تهرەپـكه ماڭـدى               
 ۋە ئۇنىڭ ھهمراھلىرىنىڭ ئـاۋازلىرىنى تونـۇپ، ئۇالرغـا          سۇفيان ئهبۇ   ،ه تهرەپكه كېتىۋاتقاندا  ئابباس قاراڭغۇدا مهكك  

ۋەقهنى بايان قىلدى ۋە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا تهسلىم بولۇش ھهققىدە نهسىههت قىلىپ، قارشـى تـۇرۇپ ھـېچ                 
ــشهلمهيدىغانلىقىنى   ــدىغا ئېرى ــىپاي ــۆزىنى قو  . ئېيتت ــنىڭ س ــاخىرى ئابباس ــۇالر ئ ــدى ب ــۇل قىل ــۇ . ب ــۇفيانئهب نىڭ س

 مىنگىـشىپ پهيغهمـبهر     قېچىرىغـا  بولـسا ھهزرىتـى ئابباسـنىڭ        سـۇفيان ئهبـۇ   . ھهمراھلىرى مهككىگه قايتىپ كهتتى   
، ھهر  ئـۇ يېتىـپ بـارغۇچه ھهزرىتـى ئاببـاس بىـلهن بىـر قېچىـردا بولغـانلىقتىن                 . ئهلهيهىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا باردى  

ــدە،  ــوتتىن ئۆتكهن ــڭ پهيغهمبىرىمىزن «ئ ــداى ــدۇ قېچىرى ــسى كېلىۋاتى ــايتتى  »  تاغى ــدىن باشــقا ســۆزنى قىلم . دېگهن
ئۇالر ھهزرىتـى ئۆمهرنىـڭ     . ھېچكىم ھهزرىتى ئابباسنىڭ ئارقىسىدىكى كىشىنىڭ كىم ئىكهنلىكىنى تهكشۈرمهيتتى       

ى، سـهن   ئالالھقا شۈكر ! شمىنىئى ئالالھنىڭ دۈ  «: نى تونۇپ قېلىپ  سۇفيانيېنىدىن ئۆتكهندە، ھهزرىتى ئۆمهر ئهبۇ      
كېـيىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئالـدىغا بـۇالردىن ئىلگىـرى            . دېـدى » ئاخىرى بىزنىـڭ قولىمىزغـا چۈشـتۈڭ      

 ھهققىـدە بىـر   سـۇفيان ئۆمهردىن ئىلگىرى بېرىپ پهيغهمبىرىمىزگه ئهبـۇ  «ئابباسمۇ   . بېرىش ئۈچۈن تېز يۈگۈردى   
نىڭ ئـۆز ھىمايىـسىدە     سـۇفيان يېتىپ بـاردى ۋە ئهبـۇ       دەپ قېچىرىنى چاپتۇرۇپ، ئۆمهردىن ئىلگىرى      » سۆز قىلمىسۇن 

ــى  ــى ئېيتتـ ــۇ      . ئىكهنلىكىنـ ــپ، ئهبـ ــپ كېلىـ ــۆمهر يېتىـ ــى ئـ ــدا ھهزرىتـ ــۇ ئارىـ ــۇفيانشـ ــدە  سـ ــۈرۈش ھهققىـ نى ئۆلتـ
نى ئـۆز  سـۇفيان پهيغهمبىرىمىز رۇخسهت قىلمىدى ۋە ھهزرىتـى ئابباسـقا ئهبـۇ    . پهيغهمبىرىمىزدىن رۇخسهت سورىدى  

االمنىڭ ئهمرى بـويىچه ھهزرىتـى      پهيغهمبهر ئهلهيهىسس . بۇيرۇدىشنى  يېنىغا ئېلىپ كىرى  يېنىدا قوندۇرۇپ، ئهتىسى    
. نى يېنىدا قوندۇرۇپ قېلىپ، ئهتىـسى ئهتىگهنـدە پهيغهمبىرىمىزنىـڭ ھۇزۇرىغـا ئېلىـپ كهلـدى               سۇفيانئابباس ئهبۇ   

 يـوقلىغىنى قا مهبۇدنىـڭ  سـاڭا ئـالالھ تائـاالدىن باشـ    ! سـۇفيان ئـى ئهبـۇ      «: كـۆرۈپ  ئـۇنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم   
ئاتا ـ ئانام سىلىگه پىدا بولسۇن، ئهگهر ئـالالھتىن باشـقا ئىـالھ      «:سۇفيانئهبۇ . دېدى» بىلىش ۋاقتى كهلمىدىمۇ؟

 :ن كېـيىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم      ئانـدى . دېـدى » بولسا ئىدى، بۇ ۋاقىتقىچه بىزگه بىرەر ياردىمى كېلهر ئىـدى         
 :سـۇفيان ئۇنىڭغـا قارشـى ئهبـۇ       . دېـدى » ئىكهنلىكىمنى بىلىش ۋاقتى كهلمىدىمۇ؟   مېنىڭ ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى    «
  .  ئازراق ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن ئىسالمنى قوبۇل قىلدىدېدى ۋە» لۈمدە ئازراق شهك بار ئىدىته كۆڭھهقبۇ «

. بـۇيرۇدى ىلىـشقا   بىر ئـاز دەم ئالغانـدىن كېـيىن، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئـۇالرنى قوزغ           زەھرانداقوشۇن ئۇممى   
ھهر بىر قهبىلىگه مهخسۇس بايراق تۇتقۇزدى ۋە ھهزرىتـى         . ئهسكهرلهرنى ناھايىتى مۇنتىزىم رەۋىشته رەتكه سالدى     
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. بــۇيرۇدىنى ئهســكهرلهر ئۆتىــدىغان تــار بىــر جايغــا ئاپىرىــپ، ئهســكهرلهرنى كۆرسىتىــشكه  ســۇفيانئابباســقا ئهبــۇ 
ھهزرىتى ئاببـاس ئهبـۇ   . نىڭ ئالدىدىن ئۆتتىسۇفيانهنىلىك ھالدا ئهبۇ ئهسكهرلهر غايهت زور شان ـ شهۋكهت ۋە تهنت 

ئهڭ ئـاخىرقى قوشـۇن   . غا ھهر بىر توپ ئهسكهرنىڭ قايسى قهبىلىـدىن ئىكهنلىكىنـى بايـان قىلىـپ بېرەتتـى               سۇفيان
 .پهۋقۇلئـــاددە مـــۇكهممهل ۋە تولـــۇق قورالالنغـــان بولـــۇپ، ئـــۇالر مۇھـــاجىرالر بىـــلهن ئهنـــسارالر قوشـــۇنى ئىـــدى  
. ئهنسارالرنىڭ بايرىقىنى سهئد ئىبنى ئۇبادە، مۇھاجىرالرنىڭ بـايرىقىنى زۇبهيـر ئىبنـى ئهۋۋامـالر كۆتـۈرگهن ئىـدى                 

غا ناھـايىتى ھهيۋەتلىـك كـۆرۈنگهن    سـۇفيان ئهبۇ . ھهزرىتى پهيغهمبىرىمىز مۇشۇ ئاخىرقى قوشۇننىڭ ئارىسىدا ئىدى      
ھهتتـاكى تۆمـۈر   . يىتى مۇكهممهل سۈرەتته قورالالنغان ئىدىئۇالر ناھا. قوشۇن مۇھاجىر ۋە ئهنسارالر قوشۇنى ئىدى    

نىڭ ســۇفيانئهنــسارالر قوشــۇنى ئهبــۇ . كىــيىملهر ســهۋەبىدىن ئۇالرنىــڭ كۆزلىرىــدىن باشــقا جــايالر كــۆرۈنمهيتتى  
» بۈگـۈن كهبه ھـاالل سـانىلىدىغان كۈنـدۇر      . بۈگـۈن ئـۇرۇش كۈنىـدۇر      «: سـهئد ئىبنـى ئۇبـادە      ،يېنىدىن ئۆتكهندە 

.  مۇھاجىرالر قوشۇنى ئۆتكهندە پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمغا سـهئدنىڭ دېـگهن سـۆزىنى ئېيتتـى              سۇفيانۇ  ئهب. دېدى
ــز  ــدۇر   «:ھهزرىتــى پهيغهمبىرىمى ــدىغان كۈن ــاق، بۈگــۈن كهبه تهزىــم قىلىنى ــز ســهئدنىڭ  . دېــدى» ي پهيغهمبىرىمى

س ئىبنـى سـهئدگه بهرگهنلىكـى       ھېلىقى سۆزى ئۈچۈن بايراقنى ئۇنىڭ قولىدىن ئېلىپ، ئۇنىڭ ئوغلى ھهزرىتى قهيـ           
  . رىۋايهت قىلىنىدۇ

 ئىسالم قوشۇنىنىڭ شان ـ شهۋكىتىنى كۆرۈپ، ناھايىتى تېزلىـك بىـلهن مهكـكه مـۇكهررەمهگه قايتىـپ       سۇفيانئهبۇ 
 ھهمدە ئىسالم ئهسـكهرلىرىگه قارشـى       ه ئىتائهت قىلىشقا دااللهت قىلدى     خهلقىنى پهيغهمبىرىمىزگ  قۇرەيشكىرىپ،  

ئـۇ ۋاقىتتـا    . ، بهلكـى بىهـۇدە قـان تۆكۈلۈشـكه سـهۋەب بولىـدىغانلىقىنى بىلـدۈردى              ىنىىقيـوقل دىسى  چىقىشنىڭ پاي 
مهق، نادان، خـائىن قېرىنـى    بۇ ئهخ !  خهلقى قۇرەيشئى   «:ئۇنىڭ ئايالى ھىند بىنتى ئۇتبه ئۇنىڭ ساقىلىغا ئېسىلىپ       

  .دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ» !ۋېتىڭالرھايات قويماي ئۆلتۈرۈ

  هسكهرلىرىنىڭ مهككىگه كىرىشىئىسالم ئ

ئىــسالم ئهســكهرلىرى مهككىــگه بىــر نهچــچه تهرەپــتىن كىــرگهن بولــسىمۇ، كــۆپرەك ئهســكهرلهر پهيغهمــبهر           
 باشـچىلىقىدا   ۋەلىـدنىڭ بىـر بـۆلىكى خالىـد ئىبنـى         . ئهلهيهىسساالم بىلهن مهككىنىڭ ئۈسـتۈن تهرىپىـدىن كىـردى        

 ئهسـكهرلىرى مۇشـرىكالر بىـلهن بىـر     ۋەلىـدنىڭ چـى خالىـد ئىبنـى     ئالالھنىڭ ئۆتكـۈر قىلى   . تۆۋەن تهرەپتىن كىردى  
. مۇسـۇلمانالردىن ئىككـى كىـشى شـېهىد بولـدى         . پهس ئۇرۇش قىلىپ، مۇشرىكالردىن ئون ئۈچ كىشىنى ئۆلتۈردى       

دېگهن جايـدا چېـدىر تىكتـى       » مۇجۇن«ھهزرىتى پهيغهمبـهر ئهلهيهىسساالم ھېچ قارشىلىقسىـز مهككىگـه كىرىپ،        
نىڭ ئـۆيىگه يـاكى ھهرقانـداق كىـشى ئـۆز           سـۇفيان ھهمدە بهيتۇلالھقا يـاكى ئهبـۇ       . گه بايرىقىنى تىكلىدى  ۋە ئۇ يهر  

شۇنىڭ بىـلهن قارشىلىشىـشقا ئـاجىز كهلـگهن مۇشـرىكالر           . ئۆيىگه كىرىۋالسا ئامان قالىدىغانلىقىنى ئېالن قىلدى     
ئىـسالم  . ئاخىرى مهككه پهتهى قىلىنـدى    . ىۋېلىشتىنىڭ ئۆيلىرىگه كىر  سۇفيانبهيتۇلالھقا، ئۇز ئۆيلىرىگه ۋە ئهبۇ      

  .  يىگىرمىسى، جۈمه كۈنى ئىدىنىڭرامىزان سهككىزىنچى يىلى ھىجرىيىنىڭقوشۇنىنىڭ مهككىگه كىرىشى 

  بهيتۇلالھنى بۇتالردىن تازىالش
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رگه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم چېدىرىدا ئـازراق ئىـستىراھهت قىلغانـدىن كېـيىن، مۇھـاجىر ۋە ئهنـسارالر بىـلهن بىـ                
تـۆگه ئۈسـتىدە تـۇرۇپ    . ئهسـۋەدنى قولىـدىكى ھاسىـسى بىـلهن سـىلىدى     ھهجهرۇل.  بهيتۇلالھنى تاۋاپ قىلـدى   بېرىپ

كېيىن ھهزرىتى بىالل بىلهن بهيتۇلالھقا كىرىپ، ئۇنىڭ ئىچىـدىكى بـۇت ۋە سـۈرەتلهرنى تاشـقىرىغا                . تاۋاپ قىلدى 
پــال «ىڭ قوللىرىــدا ائىل ئهلهيهىســساالمالرنبــۇ ســۈرەتلهرنىڭ ئىچىــدە ھهزرىتــى ئىبــراھىم ۋە ئىــسم     . چىقــاردى
ــوقلىرى ــار ئىــدى تۇتۇق» ئ ــدە شــۇ چاغــدا  . لــۇق ســۈرەتلىرى ب ــۋايهت  360بهيتۇلالھنىــڭ ئىچى ــارلىقى رى  بۇتنىــڭ ب
ھ تائاالغـا بـۇ     بهيتۇلالھنىڭ ئىچى سۈرەتلهردىن پاكىزالنغاندىن كېيىن، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئـالال          . قىلىنىدۇ

  . بهيتۇلالھنىڭ ئىچىدە تۇرۇپ تهكبىر ئېيتتى. كرىسىنى ئادا قىلىش ئۈچۈن ناماز ئوقۇدىكاتتا نېمهتنىڭ شۈ

  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مهككه ئهھلىنى پۈتۈنلهي ئهپۇ قىلىشى

ــۇپ، ئىــشىكنىڭ يېنىغــا  چىقىــشىغاكىــشىلهر ھهزرىتــى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ بهيتــۇلالھتىن    ــزار بول  ئىنتى
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرىغا ھهددىدىن ئارتۇق زۇلـۇم قىلغـان مهكـكه             . توپلىشىپ تۇرۇشتى 

ــويىچه ھهر خىــل       ــامىله قىلىــدىغانلىقى ھهققىــدە ھهركىــم ئــۆز پىكــرى ب ئهھلىــگه، ئۇنىــڭ قايــسى تهرىقىــدە مۇئ
زىـز  كىنى تاشـالپ، ئه ال ـ مـۈل  جانابى ئالالھنىڭ ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن مـ . پهرەزلهرنى قىلىشاتتى

ۋەتهنلىرىــدىن ئايرىلىــپ، مۇھــاجىرالر بىــلهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا يــاردەم قىلغــان ئهنــسارالر مهككىنىــڭ   
لغان ۋەدىـسىنىڭ ئهمهلـگه     ، ئالالھ تائاالنىڭ بۇالرغا قى    تازىالنغانلىقىغاپهتهى قىلىنىپ، بۇتالردىن ۋە سۈرەتلهردىن      

 ئېرىـپ كهتكـۈدەك بولغـان     شاتلىقتىن قىلىشنى بىلمهي، پۈتۈن ۋۇجۇدلىرى       شۈكرى ىقىدە قايسى تهر  لىقىغائاشقان
بىر زاماندا، ئالالھنىـڭ پهيغهمبىـرىگه ۋە ئۇنىڭغـا ئهگهشـكهن كىـشىلهرگه ھهر خىـل زۇلـۇمالرنى سـالغان مهكـكه                      

ايىتى قورقـۇنچ ۋە    ىنى بىلـمهي، ناھـ    بولۇشـ ئهھلى ئۆزلىرىنىڭ ئۆتكۈزگهن جىنايى قىلمىشلىرىنىڭ نهتىجىسى نـېمه         
 ۋە ســـۇفيان ئورنىـــدا ئهبـــۇ ســـاھابىلهرنىڭئهگهر پهيغهمبىرىمىزنىـــڭ ۋە . ىهشـــۋىش ئىچىـــدە تىتـــرەپ تۇرۇشـــاتت ت

لـېكىن شـهپقهت   . مۇشرىكالر بولىدىغان بولسا، ھېچبىر كىشىنى تىرىك قويماي، ھهممىنى چېپىپ تاشلىغان بوالتتى  
ان ۋە ئۇلۇغ ئهخالقتا كىـشىنى ھهيـران قالدۇرىـدىغان دەرىجىـدە             تهرىپلهشكه تىل ئاجىزلىق قىلىدىغ    مهرھهمهتتهۋە  

يۇقىرى بولغان ھهزرىتى پهيغهمبىرىمىز مهككه ئهھلىگه ئۇالرنىـڭ قىلغىنىنـى قىلمىـدى، بهلكـى ئۇالرغـا دوسـتنىڭ         
. ى ئهپــۇ قىلــدىئۇالرنىــڭ ھهممىــسىن.  بهكــرەك ياخــشى مۇئــامىله قىلــدى مۇئامىلىــسىدىنمۇدوســتىغا قىلىــدىغان 

خهۋپ ۋە تهشۋىــشتىن پۈتــۈن ئهزالىــرى . دېــدى» ســىلهرنىڭ ھهممىڭالرنــى ئهپــۇ قىلــدىم«ال لالھتىن چىقىــپبهيتــۇ
لىقىدىن نــېمه قىلىــشىنى بىلــمهي قېلىــشتى ۋە  خۇشــالتىتــرەپ تۇرغــان مهكــكه ئهھلــى بــۇ مهرھهمهتنــى كــۆرۈپ،   

  . پهيغهمبىرىمىزگه چوڭقۇر تهشهككۈر بىلدۈرۈشتى

   ۋەز ئېيتىشىخهلقىگه رەيشقۇپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 

.  خهلقىــگه ۋەز ئېيتىــپ، نۇرغــۇن ئهھكــامالرنى بايــان قىلــدى قــۇرەيشئانــدىن كېــيىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم 
ئــالالھ تائــاال ســىلهردىكى  ! قــۇرەيشئــى «: ئۇنىــڭ قىلغــان ۋەزلىــرى مۇنــۇ مهزمــۇننى ئــۆز ئىچىــگه ئالغــان ئىــدى   
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ھهممىڭـالر  .  بىلهن پهخىرلىنىشنى يوق قىلـدى بوۋىلىرىڭالرئاتا ـ  . ى ۋە غۇرۇرىنى يوق قىلدكىبىرى جاھىلىيهتنىڭ
ــۇپراقتىن    ــادەم ت ــالىلىرى، ئ ــادەم ب ــانئ ــاراۋەر        يارىتىلغ ــلهن ب ــرىڭالر بى ــر ـ بى ــىلهر بى ــۈن س ــۇنىڭ ئۈچ ئهگهر . ، ش

ئانـدىن   ». ۋە تهقـۋالىقى بىـلهن بولىـدۇ       ئهمهلىـي  بـار دېيىلـسه، پهقهت       ئـارتۇقلۇقى بىرىڭالرنىڭ يهنه بىـرىڭالردىن     
ــيىن ــسانالر  «:كې ــى ئىن ــد    !ئ ــر ئايال ــر ئهر بى ــىلهرنى بى ــز س ــلهن         بى ــرىڭالر بى ــر ـ بى ــىلهرنى بى ــاراتتۇق ۋە س ىن ي

شۈبهىـــسىزكى، ئالالھنىـــڭ نهزىرىـــدە ســـىلهرنىڭ ئهڭ . تونۇشۇشـــۇڭالر ئۈچـــۈن خهلقـــلهر ۋە قهبىلىـــلهر قىلـــدۇق
ــۋاراقىڭالردۇر  ــۇغراقىڭالر ئهڭ تهق ــسىزكى. ئۇل ــالالھ ھهممىنــ شۈبهى ــدىن خهۋەرداردۇر ، ئ ــدۇر، ھهممى  ».ى بىلگۈچى

  . ئايهتنى ئوقۇدىدېگهن
پهيغهمبىرىمىـز  . بۇ ۋاقىتتا ھهزرىتـى ئهلـى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمدىن بهيتۇلالھنىـڭ ئـاچقۇچىنى تهلهپ قىلـدى              

مۇشــۇ . قوبــۇل قىلمىــدى ۋە ئوســمان ئىبنــى ئهبــى تهلههنــى چاقىرىــپ، ئۇنىڭغــا بهيتۇلالھنىــڭ ئــاچقۇچىنى بهردى   
ســۇ . ئۇنىڭــدىن كېيىنمــۇ شــۇالرنىڭ قولىــدا قالــدى. ددار ئهۋالدلىرىــدا ئىــدىئابــدۇۈنگىچه ھــاجىپلىق خىزمىتــى كــ

ھهزرىتى ئهلى بۇ ئىككـى شـهرەپنىڭ ھهر ئىككىلىـسىنى          . تارقىتىش خىزمىتى بولسا، بهنى ھاشىم ئهۋالدلىرىدا ئىدى      
لــېكىن پهيغهمبىرىمىــز ئۇنىــڭ . غــان ئىــدىئۆزلىرىــدە قىلغۇســى كېلىــپ پهيغهمبىرىمىــزدىن ئــاچقۇچنى تهلهپ قىل

  . تهلىپىنى قوبۇل قىلمىدى

  مهككه ئهھلىنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا بهيئهت قىلىشى

شـۇنىڭدىن كېـيىن مهكـكه ئهھلـى پهيغهمبىرىمىزنىـڭ ئالـدىغا كېلىـپ، بىـر ـ بىـرلهپ بهيـئهت قىلىـپ، ئىـسالمنى              
نىڭ ئوغلى مۇئـاۋىيه شـۇ      سۇفياناتىسى ئهبۇ قۇھاپه بىلهن ئهبۇ      ئهبۇ بهكرى سىددىقنىڭ ئ   . قوبۇل قىلىشقا باشلىدى  
ھهزرىتى ئهبۇ بهكـرى سـىددىق قېـرىلىقتىن چـاچ ـ سـاقاللىرى ئاقارغـان ۋە ئاجىزلىـشىپ،         . چاغدا مۇسۇلمان بولدى

ــد      ــپ كهلگهن ــدىغا ئېلى ــڭ ئال ــسىنى پهيغهمبىرىمىزنى ــدىغان ئاتى ــاران ماڭى ــى ۋە  ەئ ــڭ مهرھهمىت ، پهيغهمبىرىمىزنى
 تارتقۇزۇپسهن، ئۇنىـڭ ئالـدىغا بىـز ئـۆزىمىز          كىشىنى جاپا ياشىنىپ قالغان   ! ئى ئهبۇ بهكرى  «: ىتى قوزغىلىپ شهپق

  . دېگىنى رىۋايهت قىلىنىدۇ» بارغان بوالتتۇق
بهيــئهت قىلىــش ئۈچــۈن كهلــگهن بىــر كىــشىنىڭ ئىنتــايىن تىتــرەپ، قىينىلىۋاتقــانلىقىنى كــۆرۈپ، پهيغهمــبهر           

 قـۇرەيش ۇتـۇپ قـاق قىلىنغـان گۆشـنى يهيـدىغان       قۇرمهن  . قورقما، مهن پادىشاھ ئهمهس   «: ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا 
  . دەپ، مهزكۇر كىشىنى خاتىرجهم قىلغانلىقى رىۋايهت قىلىنىدۇ» ئاياللىرىدىن بىر ئايالنىڭ ئوغلىمهن

  ئايالالرنىڭ بهيئهت قىلىشى

ئـۇالر ئـالالھ تائاالغـا ھـېچ نهرسـىنى          . اشـلىدى ئهرلهر بهيئهت قىلىپ بولغاندىن كېيىن، ئايـالالر بهيـئهت قىلىـشقا ب           
ــا قىلماســلىققا، ئوغ شــېرىك قىل ــرماســلىققا، زىن ــشىلهرگه  ىلى ــالىلىرىنى ئۆلتۈرمهســلىككه ۋە كى ق قىلماســلىققا، ب
ئۇ ئايالالرنىـڭ ئىچىـدە ئـۇممى ھـانى بىنتـى ئهبـى تالىـپ، ھىنـد بىنتـى ئـۇتبه،                     .  قىلماسلىققا بهيئهت قىلدى   بوھتان
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ــڭ ئايــ  ــالى        ئىكرەمهنى ــنىڭ ئاي ــى ئاس ــر ئىبن ــسى، ئهم ــدنىڭ ھهمشىرى ــالى، خالى ــهپۋاننىڭ ئاي ــۇممى ھهكهم، س الى ئ
  . قاتارلىقالر بار ئىدى

مهككه پهتهى قىلىنغان كۈننىڭ ئهتىسى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنۇ مهزمۇندا خۇتبه ئوقۇغـانلىقى رىـۋايهت              
ھهرەم ‹ىن تارتىــپ هنى ئاســمان ـ زېمىــن يارىتىلغانــد   ئــالالھ تائــاال مهكــكه مــۇكهررەم ! ئــى جامــائهت«: قىلىنىــدۇ
ئالالھقــا ۋە .  ھهرەم شــهھىرى قىلغانلىقىدىنــدۇرئــۇنىمهككىنىــڭ ھــۆرمىتى ئــالالھ تائاالنىــڭ  .  قىلــدى›شــهھىرى

ئــاخىرەت كــۈنىگه ئىمــان ئېيتقــان كىــشىگه مهككىــدە قــان تۆكــۈش، مهككىــدىكى دەرەخلهرنــى كېــسىش ھــاالل    
ماڭــا قــاراپ ھــېچكىم . ئــۇرۇش قىلىــشىم ئــالالھ تائاالنىــڭ رۇخــسىتى بىــلهن بولغــان مېنىــڭ مهككىــدە . ئهمهســتۇر

ئـۇ يهنه ئـاۋۋالقى   . مهككىدە ئۇرۇش ـ جېدەل قىلمىسۇن، ماڭا رۇخسهت قىلىنغـان ۋاقىتمـۇ ناھـايىتى قىـسقا بولـدى      
  » .بۇ خۇتبىنى ئاڭلىغان كىشىلهر ئاڭلىمىغانالرغا يهتكۈزسۇن.  قايتتىھهرەملىكىگه

 ئـۆيىگه كىرىـپ سـهككىز رەكـئهت نامـاز           ھانىنىـڭ تهى قىلىنغاندىن كېـيىن، پهيغهمبىرىمىزنىـڭ ئـۇممى         مهككه په 
 ئوقۇلغـان   يۈزىىـسىدىن بۇ ناماز ئالالھ تائاالنىڭ كاتتـا نېمىـتىگه شـۈكرى قىلىـش             . ئوقۇغانلىقى رىۋايهت قىلىنىدۇ  

بهيتۇلالھنىـڭ ئىچـى ۋە     .  قىلىنـدى   يـوق  بۇتپهرەسـلىك  ۋە   مۇشـرىكلىق مهككه پهتهى قىلىنىش بىـلهن بىلـله        . ئىدى
مهككىلىكلهرنىڭ  الت، ئۇززا، ھۇبهل دېگهندەك چوڭ بـۇتلىرى         . ئهتراپىدىكى بۇتالر ۋە سۈرەتلهر بۇزۇپ تاشالندى     

 ئهكـبهر،   ئـالالھۇ «پۈتـۈن مهكـكه ئهتراپـى       . پهقهت بىرال ئالالھقـا ئىبـادەت قىلىنىـدىغان بولـدى         . چېقىپ تاشالندى 
 سۈلهىــسىدە ھــۇدەيبىيه. بهيتۇلالھنىــڭ ئۈســتىدە ئهزان ئوقۇلــدى. ســاداالر بىــلهن تولــدىدېــگهن »  ئهكــبهرئــالالھۇ

  .  ئهمهلگه ئاشتىبېشارىتىنازىل بولغان مهككىنىڭ پهتهى قىلىنىش 

  ئهپۇ قىلىنىشتىن مۇستهسنا كىشىلهر

زۇلۇملىرى ئېغىـر ۋە    ھهزرىتى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهككه ئهھلىنى ئهپۇ قىلغان چاغدا مۇسۇلمانالرغا سالغان           
گۇنــاھلىرى چــوڭ بولغــان بهزى كىــشىلهرنى ئايرىــپ قويغــان ۋە ئــۇالرنى نهدە كۆرســه شــۇ يهردە ئۆلتۈرۈشــكه          

 جهھىــل ئىكــرەمه ئىبنــى ئهبــۇ. كېچىكتۈرۈلــدىلــدى ۋە بهزىلىــرى ئۇالرنىــڭ بهزىلىــرى ئۆلتۈرۈ.  ئىــدىبۇيرۇغــان
مهكــكه پهتهــى . ى ئېغىــر زۇلــۇمالرنى ســالغان ئىــدى پهيغهمبىرىمىــزگه ناھــايىتئوخــشاشدېــگهن كىــشى دادىــسىغا 

ــكهن ئىــــدى   ــكه قېچىــــپ كهتــ ــۇپ، يهمهن تهرەپــ ــتىن قورقــ ــدا ئۆلتۈرۈلۈشــ ــالى  . قىلىنغانــ ــيىن ئۇنىــــڭ ئايــ كېــ
ــايتۇرۇپ كهلــدى     ــسىدىن بېرىــپ ق ــپ، ئۇنىــڭ ئارقى ــانلىق ئېلى ــزدىن ئام ئىكــرەمه قايتىــپ كېلىــپ  . پهيغهمبىرىمى

ــۇل قىلــدى پهيغهمبىرىمىزنىــڭ ھۇزۇرىغــا كىرىــپ ئىــ   ــسالم ئۇرۇشــلىرىدا   كېيىنكــى. سالمنى قوب ــۇ، ئى  كــۈنلهردە ئ
  .ناھايىتى زور باتۇرلۇق كۆرسهتتى

مهكــكه پهتهــى .  ئوخــشاش پهيغهمبىرىمىــزگه كــۆپ ئهزىــيهت بهرگهن ئىــدىئىكــرەمهگه ئۇمهييهمــۇســهپۋان ئىبنــى 
 ئۈچـۈن پهيغهمبىرىمىـزدىن      ئۇنىـڭ  ۋەھـب ئـۇمهير ئىبنـى     . قىلىنغاندا، ئـۇ جىـددە تهرەپـكه قېچىـپ كهتـكهن ئىـدى            

ــپ   ــانلىق ئېلى ــدى ئــۇنىئام ــايتۇرۇپ كهل ــسالمنى قوبــۇل       .  ق ــال ئى ــدىغا كېلىــپ دەرھ ئــۇ پهيغهمبىرىمىزنىــڭ ئال
ئىككـى ئـاي ئهمهس، تـۆت ئـاي مـۆھلهت           «: پهيغهمبىرىمىز ئۇنىڭغـا  . قىلماستىن، ئىككى ئايلىق مۆھلهت سورىدى    

 دېـگهن   سهرەھئابدۇلالھ ئىبنى سهئد ئهبى     . منى قوبۇل قىلدى  ئۇ تائىپ ئۇرۇشىدىن كېيىن ئىسال    . دېدى» بېرىمهن
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كېـيىن ئـۇ    .  ئىـدى  كاتىپالردىن يازىدىغان   ۋەھيىلهرنىكىشى ئاۋۋال مۇسۇلمان بولۇپ، پهيغهمبىرىمىزگه چۈشكهن       
مۇرتهد بولۇپ، مهككىـگه قېچىـپ كهتـكهن ۋە مهككىـدە پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ھهققىـدە كـۆپ تـۆھمهتلهرنى                     

ســىلهرنىڭ دىــنىڭالر مۇھهممهدنىــڭ دىنىــدىن ياخــشى، ســىلهر      «: ئــۇ مهكــكه مۇشــرىكلىرىغا  . ئىــدى توقۇغــان
مىلـداش بىـر تـۇغقىنى ھهزرىتـى        مهكـكه پهتهـى قىلىنغانـدا ئـۇ ئې        . دىدېگهن ئىـ  » دىنىڭالردىن ھهرگىز قايتماڭالر  

 ئــۇنى بولغــۇچهچلىــق ھهزرىتــى ئوســمان مهككىــدە تىن. نىــڭ يېنىغــا كېلىــپ ئىلتىجــا قىلــدىئهففانئوســمان ئىبنــى 
 پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئالدىغا ئېلىـپ كېلىـپ، ئۇنىـڭ ئۈچـۈن ئامـانلىق           بولغاندىن كېيىن،  يوشۇرۇپ قويۇپ، تىنچلىق  

پهيغهمبىرىمىــز قوبــۇل قىلمىغــان بولــسىمۇ، ئوســمان كــۆپ ئىلتىجــا قىلىــپ تۇرۇۋالغــانلىقتىن ئــاخىرى   . ســورىدى
  . ىن ئىسالمنى قوبۇل قىلدىشۇنىڭ بىلهن ئابدۇلالھ قايتىد. ئامانلىق بهردى

 دېگهن كىشى ئاۋۋال مۇسۇلمان بولغان بولسىمۇ، كېيىن مـۇرتهد بولـۇپ مهككىـگه قېچىـپ     خهتهلئابدۇلالھ ئىبنى  
قوشـاق  . ئىر ئوقـۇيتتى  ئۇنىڭ ئىككى دېدىكى بولۇپ، ھهمىشه پهيغهمبىرىمىزنى ھهجۋى قىلىـپ شـې          . كهلگهن ئىدى 
 بىـلهن   خهتهلبىـرى مهكـكه پهتهـى قىلىنغـان كـۈنى ئابـدۇلالھ ئىبنـى               ئـۇ دېـدەكلهرنىڭ     . وقـۇيتتى قوشۇپ بېيـت ت   

ئـۇ كېـيىن پهيغهمبىرىمىزنىـڭ قېـشىغا كېلىـپ ئىـسالمنى            . يهنه بىرى قېچىـپ كهتـكهن ئىـدى       . بىرگه ئۆلتۈرۈلدى 
ــدى  ــۇل قىلـ ــدى    . قوبـ ــمهنلىرىدىن ئىـ ــڭ دۈشـ ــشى پهيغهمبىرىمىزنىـ ــگهن كىـ ــد دېـ ــى نهقىـ ــۇۋەيرىس ئىبنـ ــۇ . ھـ ئـ

مهكـكه پهتهـى قىلىنغـان كـۈنى ھهزرىتـى          . غان ئىدى ۇنى توق هجۋى قىلىپ ھهر خىل تۆھمهتلهر    ى ھ مبىرىمىزنهپهيغ
هككىـگه  مهقبهس ئىبنى سهبابه مهدىنىدىكى ۋاقتىدا بىر ئهنسارنى ئۆلتۈرۈپ، مۇرتهد بولـۇپ، م           .  ئۆلتۈردى ئۇنىئهلى  

شى پهيغهمبىرىمىـزگه كـۆپ     يهنه ئابـدۇلالھ ئىبنـى زەبـئهرى دېـگهن كىـ          .  ئۆلتۈرۈلـدى  ئۇمۇ. قېچىپ كهلگهن ئىدى  
مهككه پهتهى قىلىنغان كـۈنى قېچىـپ كهتـكهن بولـۇپ، كېـيىن             . ئۇ ھهمىشه ھهجۋى قىالتتى   . زۇلۇم قىلغان ئىدى  

ــدى      ــۇ قىلىن ــى ۋە ئهپ ــۆزرە ئېيتت ــلهن ئ ــدا شــېئىر بى ــى  . قايتىــپ كېلىــپ پهيغهمبىرىمىزنىــڭ ئالدى ــى ھهمزىن ھهزرىت
كېـيىن ئـۇ تائىـپ    . لىنغان كۈنى تائىپقـا قېچىـپ كهتـكهن ئىـدى     دېگهن قۇل مهككه پهتهى قى ۋەھشىيئۆلتۈرگهن  

.  كهچــۈردىئــۇنىئۇنىــڭ گۇنــاھى ناھــايىتى چــوڭ بولــسىمۇ پهيغهمبىرىمىــز . ئهھلــى بىــلهن كېلىــپ ئىمــان ئېيتتــى
. دېـگهن شـهرتنى قويـدى     »  كـۆرۈنمه  يماڭـا قهتئىـ   «: لېكىن ئۇ ھهزرىتى ھهمزىنىڭ قاتىلى بولغـانلىقتىن ئۇنىڭغـا        

ــى   ــد بىنت ــى        ھىن ــر ئهزىيهتلهرن ــدى ۋە ئېغى ــمهن ئى ــاتتىق دۈش ــايىن ق ــزگه ئىنت ــال پهيغهمبىرىمى ــگهن ئاي ــۇتبه دې ئ
مهككه پهتهـى قىلىنغـان     . ئۇھۇد ئۇرۇشىدا ھهزرىتى ھهمزىنىڭ يۈرىكىنى ئېلىپ چاينىغان ئىدى       . يهتكۈزگهن ئىدى 

ــۇل قىلىــپ پهيغهمبىرىم   قــۇرەيشكــۈنى  ــپ، ئىــسالمنى قوب ــرگه كېلى ــلهن بى ــاللىرى بى ــۇ ســورىدى  ئاي ــزدىن ئهپ . ى
ــز  ــۇنىپهيغهمبىرىمىـ ــدى ئـ ــۇ قىلـ ــزمهت      .  ئهپـ ــايىتى زور خىـ ــيىن ناھـ ــدىن كېـ ــسالمغا كىرگهنـ ــڭ ئىـ ــۇ ئايالنىـ ئـ

ئۇ جاھىلىيهت ئاياللىرىنىڭ ئىچىدە ئهڭ مهشهۇر، يۈرەكلىك، ئىپپهتلىك ئايـال          . كۆرسهتكهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ  
  .ئىدى

ئـۇ پهيغهمبىرىمىزنـى ھهجـۋى      .  ئىـدى  نـى ئابـدۇلمۇتهللىپنىڭ چۆرىـسى     يال بولـۇپ، ئـۇ ئهمـر ئىب        سارە دېگهن بىر ئا   
ئۇ ئىلگىرى مۇسۇلمان بولغان بولسىمۇ، كېيىن مۇرتهد بولۇپ مهككىگه قېچىـپ كهتـكهن             . قىلىپ قوشاق ئېيتاتتى  

  .مهككه پهتهى قىلىنغان كۈنى ھهزرىتى ئهلىنىڭ قىلىچى ئاستىدا ئۆلتۈرۈلدى. ئىدى
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   دېگهن بۇتالرنىڭ چېقىلىشى»ناتمه«  ۋە »سۇۋائ«، »ئۇززا«

بـۇ جهريانـدا نامـازنى قهسـرى     . ھهزرىتى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهكـكه مـۇكهررەمهدە ئـون توققـۇز كـۈن تـۇردى              
ر ئــۇ مهككىــگه كىرىــپ بهشــىنچى كــۈنى خالىــد ئىبنــى ۋەلىــد باشــچىلىقىدا ئوتتــۇز كىــشىلىك بىــ . قىلىــپ ئوقــۇدى

ئـۇ بىـر ئۆينىـڭ ئىچىـگه        . بۇ بۇت نهخـله دېـگهن جايـدا ئىـدى         .  چاقتۇردى تنى دېگهن بۇ  »ئۇززا«قوشۇننى ئهۋەتىپ   
  .  ۋە بهنى كهنانه قهبىلىلىرى بۇنىڭغا ئىبادەت قىالتتىقۇرەيش. ئېلىنغان بولۇپ، ياغاچتىن ياسالغان ئىدى

الشـقا   دېـگهن بـۇتنى چېقىـپ تاش       »سـۇۋائ « يهنه ئهمر ئىبنى ئاسنى بـاش قىلىـپ بىـر قـانچه پـالۋاننى                پهيغهمبىرىمىز
سـهن بـۇ يهردە نـېمه ئىـش         «: ئهمر ئىبنى ئـاس ئـۇ بۇتنىـڭ يېنىغـا كهلگهنـدە، ئۇنىڭغـا قارايـدىغان ئـادەم                 . ئهۋەتتى
 چېقىپ تاشـالش ئۈچـۈن ئهۋەتتـى،        نى›سۇۋائ‹پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مېنى    «: ئهمر ئىبنى ئاس  . دېدى» قىلىسهن؟

: ئهمـر ئىبنـى ئـاس ئۇنىڭــــغا     . دېـدى » ىاللمايـسهن  ق  دېـمه،  ئۇنـداق «: ئـۇ كىـشى   . دېـدى » شۇنىڭ ئۈچۈن كهلـدىم   
 تۇرۇۋاتامـــسهن؟ بـــۇ بۇتنىـــڭ كۆرمهيـــدىغان، ئاڭلىمايـــدىغان بىـــر تـــاش ئېتىقادىڭـــداســـهن ھـــېلىغىچه باتىـــل «

.  بىلهن بېرىپ، بۇتنى پۈتۈنلهي چېقىـپ تاشـلىدى        ھهمراھلىرىئاندىن كېيىن   . دېدى» ئىكهنلىكىنى بىلمهمسهن؟ 
بـۇ بۇتقـا ھۇزەيـل قهبىلىـسى     . ئاندىن كېيىن ئىمان ئېيتىپ مۇسۇلمان بولـدى . ال قالدىھېلىقى كىشى قاراپ تۇرۇپ 

  . ئىبادەت قىالتتى
 دېــگهن بـۇتنى چېقىــپ تاشـالش ئۈچــۈن سـهئد ئىبنــى زەيـد باشــچىلىقىدا     »مانـات «پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالم يهنه  

بـۇ بـۇت قىزىـل دېڭىـز سـاھىلىدىكى          . هلدىئۇالر بېرىپ بۇتنى چېقىپ تاشالپ قايتىپ ك      . يىگىرمه پالۋاننى ئهۋەتتى  
بۇ بۇتقـا ئهۋس ۋە خهزرەج قهبىلىلىـرى ئىبـادەت         . قهدىد دېگهن بىر جايدىكى مۇشهللهل ئىسىملىك بىر تاغدا ئىدى        

 دېگهن بۇت بولسا تائىپتىكى سـهقىپ قهبىلىـسى ئىبـادەت قىلىـدىغان بىـر بـۇت بولـۇپ، تـۆت چاسـا                       »الت«. قىالتتى
باشـقا بـۇتالرنى چېقىـشقا ئـادەم ئهۋەتىلـگهن        . ئۇ بىر ئۆينىـڭ ئىچىـگه تۇرغۇزۇلغـان ئىـدى         . تاشتىن ئىبارەت ئىدى  

الت، مانـات، ئـۇززا     . چاغدا، تائىپ تېخى پهتهى قىلىنمىغان بولغاچقا ئۇ بۇتنى چېقىشقا ئـادەم ئهۋەتىلمىـگهن ئىـدى              
ەبـلهر تهرىپىـدىن تهزىـم      دېگهن بۇ ئـۈچ بـۇت گهرچه ھهر بىـرى بىـر قهبىلىـگه خـاس بولـسىمۇ، لـېكىن پۈتـۈن ئهر                      

مۇنـداق  قۇرئان كهرىـم بـۇنى رەت قىلىـپ         . ئهرەبلهر ئۇ بۇتالرنى ئالالھنىڭ قىزلىرى دەپ ئېتىقاد قىالتتى       . قىلىناتتى
 قــۇۋۋەتكهئــالالھ تائــاالدەك كــۈچ ـ    (؟ الت، ئــۇززا ۋە ئۈچىنچىــسى بولغــان مانــاتالر  ئېيتىــپ بېقىڭالرچــۇ«: دەيــدۇ
قىـز  ) سـىلهرچه يامـان ھېـسابالنغان     (ئوغۇل باال سىلهرگه خاس بولـۇپ،       ) بالنغانسىلهرچه ياخشى ھېسا  ) (ئىگىمۇ؟

  » .تا بۇ ئادالهتسىز تهقسىماتتۇرئۇنداقباال ئالالھقا خاسمۇ؟ 
 مۇشـرىكلىرى كـۆپرەك     قـۇرەيش  ئـۇنى .  ئهڭ چوڭى دەپ ئېتىقاد قىالتتى     ئۇززانىمۇشرىكالر بۇ ئۈچ بۇتنىڭ ئىچىدە      

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مهككىـدىن قايتىـشىدا        .  ئۇنىڭ ئالدىدا قۇربانلىق قىالتتـى     ئۇالر ھهمىشه . تهزىم قىالتتى 
 ئۈچـۈن بىـر دىـرھهم       بىركۈنلـۈكى  ۋالـى قىلىـپ قويـۇپ كهتتـى ۋە ئۇنىڭغـا ھهر              ئۇسهيدنى ئىبنى   ئهتتابمهككىگه  

همگه تويمـاي ئـاچ   بىـر كۈنـدە بىـر دىـرھ    «:  بايان قىلىـپ كۆپلۈكىنى بۇ مائاشنىڭ   ئهتتاب. مائاش توختىتىپ بهردى  
بۇ چاغقا كهلگۈچه ھىجـرەت قىلىـش ۋاجىـپ بولـۇپ، بـۇ             . دېدى» تويغۇزمىسۇنقالغان قورساقنى ئالالھ تائاال ھېچ      

ھهقته نۇرغۇنلىغان ئايهتلهر چۈشۈپ مۇسۇلمانالرغا ھىجرەت قىلىشنى تهشـۋىق قىلغـان ئىـدى ۋە ھىجـرەت قىلغـان                  
ۈنكى پۈتـۈن ئهھلـى ئىـسالمنى       چـ . ۇنىڭ ھېكمىتى ئوچۇق مهلۇمـدۇر    ب.  ۋەدە قىلىنغان ئىدى   ساۋابالركىشىگه كاتتا   
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. مهككىنىـڭ پهتهـى قىلىنىـشى بىـلهن بۇنىڭغـا ئېهتىيـاج قالمىـدى             . قتىغا توپالش مهقـسهت قىلىنغـان ئىـدى       بىر نۇ 
  . شۇنىڭ بىلهن ھىجرەتنىڭ ۋاجىپلىقى تۈگىدى

  خالىد ئىبنى ۋەلىد قوشۇنى

 ئىـسالمغا دەۋەت قىلىـش ئۈچـۈن خالىـد          ئهرەبلىرىنـى تىدا بهنى خۇزەيمه    پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهككىدىكى ۋاق   
بــۇ قوشــۇندىكى كىــشىلهرنىڭ . ئىبنــى ۋەلىــد باشــچىلىقىدا ئــۈچ يــۈز ئهللىــك كىــشىلىك ھهربىــي قوشــۇن ئهۋەتتــى  

ــسارالردىن ئىــدى  ــر قىــسىم ســهھرا   . كــۆپرەكى مۇھــاجىر ۋە ئهن ــدىن كهلــگهن بى ــدى ئهرەبلىرىمــۇمهدىنى ــار ئى .  ب
 ئىسالمغا دەۋەت قىلىش ئۈچۈنال ئهۋەتـكهن بولـۇپ، ئـۇالر           ئهرەبلىرىنىىرىمىز بۇالرنى پهقهت بهنى خۇزەيمه      پهيغهمب

، ياۋايى ئهرەبلهردىن بولـۇپ، ئابـدۇرراھمان   له جاھىلىيهت زامانىدا شاشبۇ قهبى . ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرۇلمىغان ئىدى   
 ئۇنىـڭ بــۇرادىرىنى ۋە بــۇ قوشـۇندىكى بهنــى ســهلىم   ئىبنـى ئهۋپنىــڭ ئاتىـسىنى، خالىــد ئىبنــى ۋەلىـدنىڭ تاغىــسىنى،   

ــدى     ــۈرگهن ئى ــشىنى ئۆلت ــچه كى ــر نهچ ــسىدىن بى ــالپ      . قهبىلى ــۇن باش ــدنىڭ قوش ــى ۋەلى ــد ئىبن ــۇالر خالى ــۇڭا ئ ش
يالپ، ئۇرۇشقا تهييـار بولـۇپ تۇرۇشـقان        زنى ئۆلتۈرگىلى كېلىۋاتىدۇ دەپ ئو    كهلگهنلىكىدىن خهۋەر تېپىپ، ئۇالر بى    

 ئۆزلىرىنىڭ ئىسالمنى قوبـۇل قىلىـپ، ئىـسالم ئهھكـاملىرىنى جـارى قىلدۇرۇشـقا          ۋەلىدكهئىبنى  ئۇالر خالىد   . ئىدى
تهييــار ئىكهنلىكىنــى ئېيتقــان بولــسىمۇ، ئۇالرنىــڭ ئــۇرۇش قىلىدىغانــدەك قوراللىــق ئىكهنلىكىنــى كــۆرۈپ، خالىــد 

 ئهسكهرلهرگه تهقسىم قىلىـپ     ئىبنى ۋەلىد گۇمانلىنىپ قېلىپ، قوراللىرىنى تاشلىتىپ، ھهممىسىنى ئهسىرگه ئېلىپ        
بهنـى سـهلىم ئهرەبلىرىـدىن باشـقىلىرى        . دىبـۇيرۇ ئهتىسى خالىد ئهسـكهرلهرگه ئهسـىرلهرنى ئۆلتۈرۈشـكه         . بهردى

 بىــر قىــسىم ســاھابىلهرنىڭخالىــد ئىبنــى ۋەلىــدنىڭ بــۇ مۇئامىلىــسىگه  . قىلىــۋەتتىئهســىرلهرنى ئۆلتــۈرمهي ئــازات 
ككىــگه قايتقانــدا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم خالىــد ئىبنــى ۋەلىــدنىڭ بــۇ قوشــۇن مه. چــوڭلىرى بهك خاپــا بولــدى

  . تىنى تۆلهپ بهردىىئاندىن كېيىن ھهزرىتى ئهلىنى ئهۋەتىپ ئۆلتۈرۈلگهنلهرنىڭ دىي. قىلغان ئىشىغا كايىدى

  ھۇنهين ئۇرۇشى

وقالغــانلىقىنى،  يكۇپرىنىــڭھهزرىتــى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم تهرىپىــدىن مهكــكه پهتهــى قىلىنىــپ، شــېرىك ۋە   
 مۇشـــرىكلىرى ۋە مهكـــكه ئهتراپىـــدىكى ئهرەبلهرنىـــڭ پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمغا بويـــسۇنغانلىقىنى  قـــۇرەيش

ھهۋازىن ۋە سهقىپ ئهرەبلىرى ئاڭالپ، پات ئارىـدا ئىـسالم ئهسـكهرلىرىنىڭ كېلىـپ قېلىـشىدىن ئهندىـشه قىلىـپ،                 
ھهۋازىــن ۋە ســهقىپ قهبىلىلىــرى ئهرەبــلهر  .  بــاردىقهبىــله باشــلىقلىرى توپلىنىــپ بــۇ ھهقــته مهســلىههت ئېلىــپ  

ئــۇالر كــۈچىگه ئىــشىنىپ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بىــلهن . ئىچىــدىكى ناھــايىتى كۈچلــۈك قهبىلىلهردىــن ئىــدى
ىن ھۇجــۇم قىلىــشقا قــارار   قىلىــشتىن ئىلگىــرى ئۇالرغــا ئالــد ئــۇرۇش قىلىــشقا ۋە ئىــسالم ئهســكهرلىرى ھۇجــۇم  

ىپ ئهرەبلىرى باشـقا مۇسـۇلمانالرغا دۈشـمهن بولغـان ئهرەبلهرنـى مۇسـۇلمانالرغا قارشـى                ھاۋازىن ۋە سهق  . قىلىشتى
بـــۇ قهبىـــله ئىچىـــدە پهيغهمبىرىمىزنىـــڭ . ئـــۇرۇش قىلىـــشقا قۇترىتىـــپ، كۈچلـــۈك ھهربىـــي قوشـــۇن تهييارلىـــدى

بنـى ئهۋپنـى    ئـۇالر ئهسـكهرلهرگه مالىـك ئى      . ئانىسىنىڭ قهبىلىسى بولغان بهنـى سـهئد قهبىلىـسىمۇ بـار ئىـدى            ئىنىك
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 كىـشى بولـۇپ، ئـۇرۇش ئىـشلىرىغا ماھىرلىقتـا مهشـهۇر       شـىجائهتلىك مالىـك ئىنتـايىن   . قوماندان قىلىپ تهيىنلىدى  
  ئهسـكهرلهرنىڭ ئـۇرۇش مهيدانىـدىن قېچىـپ          ئهۋفمالىـك ئىبنـى     . بولسىمۇ، ياش بولغانلىقتىن تهجرىبىسىز ئىـدى     

  . بۇيرۇدىىرگه ئېلىپ چىقىشقا كهتمهسلىكى ئۈچۈن ئهسكهرلهرنىڭ خوتۇن ـ بالىلىرىنى ب
 ئـۇ .  دېـگهن كىـشى بـار ئىـدى    سـهممه  ئىبنـى  دۇرەيـد بۇالرنىڭ ئىچىـدە ئهقىـل ۋە پىكىـر جهھهتـته مهشـهۇر بولغـان         

ــا پالۋانلىرىـــدىن بولـــۇپ، كـــۆپ ئۇرۇشـــالرغا قاتناشـــقان ئىـــدى   لـــېكىن ئـــۇ بهك قېرىـــپ  . مۇشـــرىكالرنىڭ كاتتـ
نى ئۇرۇشـقا ئېلىـپ چىقىـشتىن مهقـسهت، ئۇنىـڭ پىكرىـدىن              ئـۇ  غـان بولـسىمۇ   كهتكهنلىكتىن ئاجىزلىشىپ قالغان  

قىرىـپ،  اچبنى ئهۋپنى ئۇ ئهسكهرلهرنىڭ ئىچىدە خوتۇن ـ بالىالرنىڭ بارلىقىنى ئاڭالپ مالىك ئى . پايدىلىنىش ئىدى
ئهســكهرلهر ئــۇرۇش مهيدانىــدىن قېچىــپ    «: مالىــك ئۇنىڭغــا . ئــۇالرنى ئېلىــپ چىقىــشنىڭ ســهۋەبىنى ســورىدى    

ئۇرۇشـتا مهغلـۇپ    «:  مالىكنىڭ پىكرىنى خاتاغا چىقىرىـپ     دۇرەيددېگهندە،  » پ بىرگه ئېلىپ چىقتىم   كهتمىسۇن دە 
مالىـك  .  مهسـلىههت بهردى ۋېتىشقاقايتۇرۇدەپ ئۇالرنى » لمايدۇبولغانالرنى ئۇالرنىڭ خوتۇن ـ بالىلىرى توسۇپ قاال 

  . قوبۇل قىلمىدىدەپ ئۇنىڭ پىكرىنى » سهن قېرىپ ئهقلىڭدىن ئاداشقان كىشىسهن«: بولسا
غهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا يېتىـپ       پهي  ئۇرۇشـقا تهييـار بولـۇپ چىققـانلىق خهۋىـرى          ھاۋازىن ۋە سهقىپ ئهرەبلىرىنىڭ   

بـۇ ئهسـكهرلهرنىڭ ئـون مىڭـى     .  كېـيىن، ئـون ئىككـى مىـڭ ئهسـكهر بىـلهن ئۇالرغـا قارشـى ئاتالنـدى                كهلگهندىن
هرلهر بولۇپ، ئىككى مىڭى يېڭىدىن مۇسـۇلمان بولغـان   مهدىنىدىن مهككىنى پهتهى قىلىش ئۈچۈن كهلگهن ئهسك     

تا سۇســلۇق  ئۇرۇشــان نــۇرى تېخــى ئورۇنالشــمىغان بولغاچقــا،بۇالرنىــڭ دىللىرىغــا ئىمــ. مهكــكه خهلقىــدىن ئىــدى
ئىسالم قوشـۇنى ئىچىـدە مۇشـرىكالرمۇ بولغـانلىقتىن         .  ئىسالم ئهسكهرلىرىگه قىيىنچىلىق تۇغدۇرۇپ بهردى     قىلىپ

چــۈنكى بهزى تارىخچىالرنىــڭ   .  بىــر مــۇددەت تاقــاپ قويــدى   ئىــشىكىنى ىراقالشــتۇرۇپ، نۇســرەت   زەپهر يــولىنى ي
تهھلىلىگه قارىغانـدا، بـۇ ئۇرۇشـتا ئىـسالم ئهسـكهرلىرىنىڭ ئىچىـدە مۇشـرىكالردىن سهكـسهن كىـشى بـار بولـۇپ،                       

  . سهپۋان ئىبنى ئۇمهييه، سۇھهيل ئىبنى ئهمر دېگهنلهرمۇ بار ئىدى
ۇنهين دېگهن جايغا يېقىن بارغاندا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئهسكهرلهرنى سهپكه تىزىـپ،           ئىسالم ئهسكهرلىرى ھ  

ــايرىقىنى ھهزرىتــى ئهلىــگه مۇھاجى ــايرىقىنى ئۇســهيد ئىبنــى  رالرنىــڭ ب ، خهزرەج ھــۇزەيرگه، ئهۋس قهبىلىــسىنىڭ ب
ه قهبىله باشـلىقلىرىغا بـايراق      بۇالردىن باشقا بىر قانچ   . قهبىلىسىنىڭ بايرىقىنى ھهبباب ئىبنى مۇنزىرگه تاپشۇردى     

ئىـسالم ئهسـكهرلىرى ھهرىكهتـكه كېلىـپ،        . پهيغهمبىرىمىز ئۆزى ئىككى قات تۆمۈر كىيىم كىيىۋالـدى       . تۇتقۇزدى
ئالــدىنقى ســهپ ھــۇنهينگه يېتىــپ بارغانــدا، تــار بىــر جىلغىغــا مۆكــۈپ تۇرغــان مۇشــرىك ئهســكهرلىرى ئۇالرنىــڭ     

ىـن بۇنـداق تۇيۇقـسىز    ھـېچ ئويلىمىغـان يهرد   . ق ياغـدۇرغىلى تـۇردى     ئو دىن كېلىپ قاتتىق ھۇجۇم قىلىپ،    ئارقىسى
ئارقىـدا كېلىۋاتقـانالر بـۇالرنى كـۆرۈپ، قورققىنىـدىن          .  ئىسالم ئهسكهرلىرى قېچىشقا باشلىدى    ھۇجۇمنى كۆرگهن 

نىـــڭ رشـــۇنىڭ بىـــلهن ئىـــسالم ئهســـكهرلىرىنىڭ ســـېپى بۇزۇلـــۇپ، مۇشـــرىكالر ئۇال. ئۇالرمـــۇ قېچىـــشقا باشـــلىدى
ئۇرۇش مهيدانىدا پهقهت پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم، مۇھاجىر ۋە ئهنسارالردىن بىـر          . سىدىن قوغالشقا باشلىدى  ئارقى

ئۇالرنىڭ ئىچىدە ھهزرىتى ئهبۇ بهكـرى، ھهزرىتـى ئـۆمهر، ھهزرىتـى ئهلـى، ھهزرىتـى ئاببـاس،                  . نهچچه كىشىال قالدى  
س، ئهيمهن ئىبنى ئـۇممى ئهيـمهن، ئۇسـامه ئىبنـى زەيـد              ئىبنى ھارى  هرەبىئهارىس،  ىلسۇفيانپهزل ئىبنى ئابباس، ئهبۇ     

ھهزرىتـى ئاببـاس    . ئۇالر ئۇرۇش مهيدانىدا مۇستهھكهم تۇرۇپ، باتۇرلۇق بىلهن ئۇرۇش قىلـدى         . قاتارلىقالر بار ئىدى  
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.  ئىبنى ھارىس ئېگىرىنى تۇتـۇپ، ئـۇ زاتنـى ھىمـايه قىالتتـى           سۇفيانپهيغهمبىرىمىزنىڭ قېچىرىنىڭ تىزگىنىنى، ئهبۇ     
هيغهمبىرىمىــز قېچىۋاتقــان ئهســكهرلهرنى چاقىرىــپ، قايتۇرۇشــقا تىرىــشقان بولــسىمۇ، ئــۇالر قورققانلىقىــدىن         پ

  ئىــسالمنى يېڭىــدىن قوبــۇل ڭ ســېپى بۇزۇلغــانلىقىنى كــۆرۈپ، ئىــسالم ئهســكهرلىرىنى. ھېچنهرســىنى ئاڭلىمىــدى
  ئوخـــشاشجهھىلغـــاۇ ولـــسىمۇ، لـــېكىن ئىكـــرەمه ئىبنـــى ئهبـــرســـهن بقىلغـــان مهكـــكه خهلقىنىـــڭ بهزىـــسى خۇ

سـهپۋان ئىبنـى ئـۇمهييه مۇشـرىك تـۇرۇپ، بـۇ ئىـشتىن ناھـايىتى خىجـالهت                  . مۇتهئهسسىپ كىشىلهر ئهپـسۇسلىناتتى   
  .  بولسا بىر ئاز خۇرسهن بولغانلىقىنى بىلدۈرۈپ قويدىسۇفيانئهبۇ . بولدى

ــبه  ــى پهيغهمــ ــدا ھهزرىتــ ــۇرۇش مهيدانىــ ــساالم ئــ ــبهرم «:ر ئهلهيهىســ ــۇ يامهن پهيغهمــ ــان ئهمهس، مهن هن، بــ لغــ
ــدۇل ــوغلىمهنئاب ــۇيتتى » مۇتهللىپنىڭ ئ ــېئىر ئوق ــا      . دەپ ش ــوپالپ، ئىنتىزامغ ــا ت ــر جايغ ــكهرلىرىنى بى ــسالم ئهس ئى

 ئهنــسارالرنىر ۋە قا مۇھــاجىبهر ئهلهيهىســساالم ھهزرىتــى ئابباســ  چۈشــۈرۈش مــۇمكىن بولمىغــانلىقتىن پهيغهمــ   
ئــى «: ئــۇ قــاتتىق ئــاۋازى بىــلهن . ۋازلىق كىــشى ئىــدىھهزرىتــى ئاببــاس غــايهت يــۇقىرى ئــا . دىچاقىرىــشقا بــۇيرۇ

قېچىــپ كېتىۋاتقــان كىــشىلهر ھهزرىتــى ئابباســنىڭ  .  دەپ توۋلىــدى»!رىــزۋان بهيئىــتىگه قاتناشــقانالر! ئهنــسارالر
 ۋە كۆپلــۈكىقاچقــان ئهســكهرلهرنىڭ . ئــاۋازىنى ئــاڭالپ، تهســىرلىنىپ ئــاۋاز چىققــان تهرەپــكه قــاراپ يۈگۈرۈشــتى 

.  كۆپلىرى تۆگىلىرىنى تاشـالپ، پهقهت ئـۇرۇش قـوراللىرىنى ئېلىـپال پىيـادە قېچىـشقان ئىـدى                 ،ىدىنئىنتىزامسىزلىق
ــۇددەت ئىچىــــدىال     ــسقا مــ ــيىن ئىــــسالم ئهســــكهرلىرى قىــ ــدىن كېــ ــاۋازىنى ئاڭلىغانــ ــنىڭ  ئــ ھهزرىتــــى ئابباســ

كـۈچ ـ قـۇۋۋەتلىرى    پهيغهمبىرىمىزنىڭ يېنىغا توپلىنىـپ، ناھـايىتى مـۇنتىزىم سـۈرەتته سـهپكه تىزىلـدى ۋە پۈتـۈن        
. مۇشـرىكالر بهرداشـلىق بېـرەلمهي، مهغلـۇپ بولـۇپ قـاچقىلى تـۇردى             . بىلهن مۇشرىكالرغا قارشى ھۇجۇمغـا ئـۆتتى      

رنىـڭ  ئىسالم ئهسكهرلىرى بۇالرنىـڭ ئارقىلىرىـدىن قـوغالپ، نۇرغۇنلىغـان غهنىمهتلهرنـى قولغـا چۈشـۈردى ۋە ئۇال                 
  .نى ئهسىرگه ئالدى نۇرغۇن ئهسكهرلىرىخوتۇن ـ بالىلىرىنى، ھهتتا

، لـېكىن  ئۇرۇشنىڭ بېشىدا ئىـسالم ئهسـكهرلىرى مهغلـۇپ بولـۇپ، ئـازراق خهۋپ ۋە تهشۋىـشكه چۈشـكهن بولـسىمۇ                 
.  ۋە ئهنسارالرنىڭ غهيرىتى بىلهن ئاخىرى ئۇالرغـا نۇسـرەت يـار بولـۇپ غهلىـبه قىلـدى                 اجىر مۇھ ئالالھنىڭ ئىنايىتى، 

ھهسسه ئارتۇق دۈشمهنلهر ئۈستىدىن غهلىبه قىلىـپ كهلـگهن ئىـسالم           نۇرغۇنلىغان ئۇرۇشالردا ئۆزلىرىدىن نهچچه     
 ئهسـكهرلهر نهچـچه قىـسىمدىن تهركىـب     ، بۇ جهڭدە مهغلۇپ بولۇشـقا ئـاز قالغانلىقىنىـڭ سـهۋەبى      ئهسكهرلىرىنىڭ

يۇقىرىدا زىكىر قىلىنغان سۆزگه قارىغاندا بۇ قوشـۇندا كـۆپلىگهن سـهھرا ئهرەبلىـرى ھهم يېڭىـدىن             . تاپقان ئىدى 
شـقا قاتنىشىـشى خــالىس   ئۇالرنىــڭ ئۇرۇ. ئىـسالمغا كىـرگهن مهكـكه خهلقــى ۋە بىـر قىـسىم مۇشــرىكالر بـار ئىـدى       

بۇالرنىــڭ . ى ئۈچــۈن بولمــاي، پهقهتــال قاتــاردىن قالماســلىق يــاكى غهنىــمهت ئــېلىش ئۈچــۈن ئىــدى ئــالالھ رازىلىقــ
هۋەبتىن ئۇالر مۇشرىكالرنىڭ بىر قېـتىم      شۇ س .  ئىدى ي قىلىشى ۋە چېكىنىشى بهرىبىر     ئىسالمنىڭ تهرەققى  ،پىكرىچه

دا ربـۇ چـاغقىچه كـۆپلىگهن ئۇرۇشـال       . ھۇجۇم قىلىشىنى كۆرۈش بىلهنال قېچىـپ قۇتۇلغـانلىقىنى غهنىـمهت بىلـدى           
مۇھـــاجىر ۋە بـــاتۇرلۇق كۆرســـىتىپ غهلىـــبه قىلىـــپ كهلـــگهن، ئـــالالھ يولىـــدا جـــان ۋە مـــاللىرىنى پىـــدا قىلغـــان  

ئهگهر . ېلىش ئۈچۈن ئۇرۇشـقا قاتناشـقان كىـشىلهر خهۋپ ۋە تهشـۋىش سـالدى             ىگه غهنىمهت ئ  ئهنسارالرنىڭ كۆڭل 
شــۇننىڭ بۇزۇلۇشــى ۋە قېچىــشى  تهركىــب تاپقــان بولــسا ئىــدى، بۇنــداق قو ئهنــسارالردىنالئهســكهرلهر مۇھــاجىر ۋە 
  . ئىدى ۋە مۇھاجىرالر ئهنسارھهقىقهتته دۈشمهنگه قارشى تۇرۇپ، غهلىبه قىلغان كىشىلهر . مۇمكىن ئهمهس ئىدى
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 ئهۋتاسـقا .  قـاچتى ئهۋتاسـقا يهنه بىـر قىـسمى   . مۇشرىكالر مهغلۇپ بولغانـدىن كېـيىن، بىـر قىـسمى تائىپقـا قـاچتى       
 باشـچىلىقىدا بىـر قىـسىم ئهسـكهر     ئامىرىلئهشـئهرىنىڭ قاچقان مۇشرىكالرنىڭ ئارقىـسىدىن قـوغالش ئۈچـۈن ئهبـۇ       

ــدى ــى    . ئهۋەتىل ــاز قارش ــر ئ ــا بى ــهتكهمۇشــرىكالر بۇالرغ ــدى   ندىنلىق كۆرس ــۇپ بول ــاخىرى مهغل ــيىن ئ ــۇ .  كې ئهب
بــۇالر .  قومانــدان بولــدىئهشـئهرى  بــۇ ئۇرۇشــتا شـېهىد بولغــانلىقتىن، ئۇنىــڭ ئورنىغـا ئهبــۇ مۇســا   ئهشـئهرى ىلئامىر

ئهسـىرلهر ۋە   . نۇرغۇنلىغان غهنىمهت ۋە ئهسىرلهرنى قولغـا چۈشـۈرۈپ، پهيغهمبىرىمىزنىـڭ قېـشىغا قايتىـپ كهلـدى               
غهنىمهتلهر يىگىرمه تۆت مىڭ تـۆگه، قىرىـق مىڭـدىن          .  دېگهن جايغا توپالندى   جىئررانهى  غهنىمهتلهرنىڭ ھهممىس 
 ھـۇنهين بـۇ   .  كۆمـۈش ۋە ئۇنـدىن باشـقا نۇرغۇنلىغـان ئهسـىرلهردىن ئىبـارەت ئىـدى               ئوقياكۆپرەك قوي، تۆت مىڭ     

  .لدى قاتارلىق ساھابىلهر شېهىد بوزەمئهئۇرۇشىدا ئهيمهن ئىبنى ئۇممى ئهيمهن، يهزىد ئىبنى 
بـۇالر  .  بىلهن بىرگه تائىپقا قاچقـان ئىـدى  ئهۋفمهغلۇپ بولغان مۇشرىكالرنىڭ بىر قىسمى قوماندانى مالىك ئىبنى        

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇالرنىــڭ . ئــۆزلىرىگه بىــر يىللىــق ئــوزۇق تهييــارالپ، تائىپنىــڭ قورغىنىغــا كىرىۋالــدى  
 قهلئهنـى يىقىتىـپ ۋە چېقىـپ ئۆتـۈپ          ،نىڭ قهلئهسـىگه بارغانـدا     ئىبنى ئهۋپ  مالىكئارقىسىدىن قوغالپ بېرىپ، يولدا     

 ،سهقىپ خهلقىدىن بىر كىشىنىڭ بېغىنىڭ يېنىـدىن ئۆتـۈپ، باغنىـڭ ئىگىـسىنى ئىـسالمغا دەۋەت قىلغانـدا                 . كهتتى
  . قويۇۋەتتىت مىغاچقا باغقا ئوئۇنىئۇ قوبۇل قىلغىلى 

  تائىپ قورغىنىنى مۇھاسىرە قىلىش

مۇشرىك ئهسكهرلىرى ئوق ئېتىپ قارشـىلىق كۆرسـهتتى،        . نالشتىىپقا يېقىن بىر جايغا ئورۇ    رلىرى تائ ئىسالم ئهسكه 
بـۇ ئېتىشىـشتا مۇسـۇلمانالردىن ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئهبـى ئـۇمهييه              . ئىسالم ئهسكهرلىرى ئۇالرغا قارشى ئوق چىقاردى     

 ئىبنـى   سـۇفيان بـى بهكـرى، ئهبـۇ       خالىد ئىبنى ۋەلىد، ئابدۇلالھ ئىبنى ئه     . قاتارلىق ئون ئىككى كىشى شېهىد بولدى     
تائىــپ قــورغىنى ئــون ســهككىز كــۈن مۇھاســىرە قىلىنىــپ، ھېچبىــر نهتىــجه   .  قاتــارلىق كىــشىلهر يارىالنــدىھهرپ

  . چۈنكى بۇ قورغان ناھايىتى مۇستهھكهم بولۇپ، مۇشرىكالردا ئوزۇق يېتهرلىك ئىدى. چىقمىدى
ــدا خالىــد ئىبنــى ۋەلىــد دۈشــمهن تهرەپــ   دۈشــمهن . تىن ئېلىشىــشقا ئــادەم تهلهپ قىلغــان ئىــدى مۇھاســىرە جهريانى

م مۇشرىكالر تهسـلىم بولمىغـانلىقتىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساال        . تهرەپتىن ھېچ كىشى ئۇنىڭغا قارشى چىقالمىدى     
شــۇنداق بولــسىمۇ . ۋەتتىكهســتۈرۈپىــدىكى خورمــا دەرەخلىرىنــى   ۋە تائىــپ ئهترابــۇيرۇدى ئىشلىتىــشكه مانچانــاق

ئارىــدا ئــون بهش نهپهر قــۇل . ۋالــدىبهلكــى قــاتتىق قارشــىلىق كۆرســىتىپ تۇرۇ . دىن چىقمىــدىقهلــئهمۇشــرىكالر 
  . ئىتائهت قىلىپ، قورغاندىن قېچىپ چىقتى

 تاشـالپ كېـتىش پىكـرىگه كهلـدى ۋە     تائىپنىمۇھاسىرە ئۇزۇن مۇددەت داۋام قىلغانلىقتىن ھهزرىتى پهيغهمبىرىمىز  
شـۇنىڭ بىــلهن  . ئــۇ كىـشىمۇ كېـتىش تهرىپىــدە بولـدى   .  مهسلىههتلهشـتى بـۇ ھهقـته نهۋپهل ئىبنـى مۇئــاۋىيه بىـلهن    

 ئالماســتىن تــائىپنىئهســكهرلهر ئــاۋۋال  . پهيغهمبىرىمىــز ئهســكهرلهرگه تــائىپتىن قايتىــشقا بــۇيرۇق چۈشــۈردى     
دېـگهن  » ئـۇالر ئـۆزلىرى كېلىـپ تهسـلىم بولىـدۇ         «: كېتىشكه رازى بولمىغان بولسىمۇ، كېيىن پهيغهمبىرىمىزنىـڭ      

ئهسكهرلهرنىڭ بهزىـسى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمدىن تائىـپ خهلقـى      .  ئاڭالپ، قايتىشقا ماقۇل بولدى    رىتىنىبېشا
دۇئا قىلىشنى تهلهپ قىلغـان بولـسىمۇ پهيغهمبىرىمىـز قوبـۇل قىلمـاي، ئـۇالر ھهققىـدە ياخـشى دۇئـا                     بهدئۈستىدىن  
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ســهقىپ ! ئــى ئــالالھ«: ھ تائــاالدىن تىــلهپىنى ئــالالبولۇشــقىلــدى ۋە ئۇالرنىــڭ ئىــسالمنى قوبــۇل قىلىــپ، تهســلىم 
  . دەپ دۇئا قىلدى» قهبىلىسىنى ھىدايهت قىلغىن، ئۇالرنى مۇسۇلمان قىلىپ ئېلىپ كهلگىن

غهنىـمهت ۋە   . ئۇ يهردە ئۇرۇشـتا ئېلىنغـان غهنىمهتـلهر بـار ئىـدى           .  قايتتى انىگهجىئرپهيغهمبىرىمىز تائىپتىن ئۇدۇل    
 باشـلىق ئـون تـۆت       سـهرەد ۇ ۋاقىتتـا ھـاۋازىن ئهرەبلىرىـدىن زۇھهيـر ئىبنـى            دەل شـ  . ئهسىرلهرنىڭ ھېـسابى ئېلىنـدى    

ــش ــۆز  كىـ ــپ، ئـ ــۇپ كېلىـ ــى بولـ ــڭقهۋمى ئهلچـ ــانلىقىنى ب ىنىـ ــۇل قىلغـ ــسالمنى قوبـ ــپ، پهي ئىـ ــان قىلىـ ــبهر ايـ غهمـ
هرنىڭ ئهســىرل. كلىرىنى قــايتۇرۇپ بېرىــشنى تهلهپ قىلــدىدىن خوتــۇن ـ بــالىلىرىنى، مــال ـ مۈلــۈ     ئهلهيهىســساالم

ئهلچىـلهر پهيغهمبىرىمىزنىـڭ شـهپقىتىنى قوزغـاش        . مىلداش قېرىنداشلىرى بـار ئىـدى      پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئې  ئىچىدە
ــۈن ــسى   «:ئۈچ ــڭ ئهلچى ــى ئالالھنى ــك     ! ئ ــىلىنى كىچى ــاغىلىرى، س ــىلىنىڭ ت ــدە س ــىرلهرنىڭ ئىچى ــدائهس  ۋاقىتلىرى

 يـاكى ھـارىس ئىبنـى ئهبـى شـهمهر       ئىبنـى مـۇنزىر  نوئمـان ئهگهر سىلىنىڭ ئورۇنلىرىـدا    . تهربىيىلىگهن كىشىلهر بار  
. دېيىـشتى »  زور ئۇمىـدىمىز  دىغـان كۈتۈبىزنىڭ سـىلىدىن    ئهلۋەتته  . ئهسىرلهرنى ئازات قىلغان بوالتتى   ئىدى،  بولسا  

ــا  ــايتۇرۇپ  «: ھهزرىتـــى پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ئۇالرغـ ــىرلهر ۋە غهنىمهتلهرنىـــڭ ھهممىـــسىنى قـ مهن بـــۇ ئهسـ
ى تـالالڭالر،  ؟ ئىككىنىـڭ بىرىنـ  ڭالرمۇمۈلكۈىرىڭالر قهدىرلىكمۇ ياكى مال ـ  الىلبېرەلمهيمهن، سىلهرگه خوتۇن ـ ب 

ــرەي  ــايتۇرۇپ بې ــۇالر تهبىئىــ . دېــدى» شــۇنى ق ــار قىلــدى     يئ ــالىلىرىنى ئىختىي ــۇن ـ ب ــدا خوت ــيىن  .  ھال ــدىن كې ئان
 ئـۇالر بىـلهن    ئىـسالمغا كىرگهنلىكىڭالرنـى،  ئۆزۈڭالرنىـڭ نامازدىن كېـيىن كىـشىلهرگه      «: پهيغهمبىرىمىز ئۇالرغا 

قېرىنداش بولغانلىقىڭالرنى بىلدۈرۈپ، ئاندىن كېيىن ئهسىرلهرنى قايتۇرۇپ بېرىشنى تهلهپ قىلىڭـالر، شـۇ چاغـدا               
خوتـۇن ـ    سـاھابىلهردىن نامازدىن كېيىن ئـۇالر پهيغهمبىرىمىـز دېگهنـدەك    . دېدى» مهن سىلـهرگه ياردەم قىلىمهن

پهيغهمبىرىمىزمــۇ ســۆز قىلىــپ، ئۆزىنىــڭ ئهســىرلهرنى قــايتۇرۇپ   . بــالىلىرىنى قــايتۇرۇپ بېرىــشنى تهلهپ قىلىــشتى 
مۇھــاجىر ۋە ئهنــسارالر  .  قىلــدىتهرغىــب بۇنىڭغــا ســاھابىلهرنىبېــرىش پىكرىــدە ئىكهنلىكىنــى بىلــدۈردى ۋە    

 ئىبنـى   ئـۇيهينه ،  ھـابىس  ئىبنـى    ئهقـرە .  ۋاز كهچتـى   سىۋىلىرىدىننېـ  ئۈچـۈن ئـۆز      سىخاتىرىـ پهيغهمبىرىمىزنىڭ يـۈز    
 بهزى قهبىــله باشــلىقلىرى ئالدىــدا رازى بولمىغــان بولــسىمۇ، كېــيىن   ئوخــشاشقامىرداســاببــاس ئىبنــى ھېــسنى، ئ

  . پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئىككىنچى غهنىمهتتىن مۇكاپاتاليدىغانلىقىنى ئاڭالپ رازى بولۇشتى
ــلهرگه  ــۇ ئهلچى ــبهر ئهلهيهىســساالم ب ــال     ئهۋفمالىــك ئىبنــى  «: پهيغهم ــۇن ـ ب ــسا خوت ىلىرىنى  كېلىــپ تهســلىم بول

مالىـك بـۇ سـۆزنى  ئهلچىلهردىـن       . دېـگهن ئىـدى   » قايتۇرۇپ بېرىمىز، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه يـۈز تـۆگه مۇكاپـات ئالىـدۇ             
. ئاڭالپ مهخپـى ھالـدا تائىـپ قورغىنىـدىن چىقىـپ، پهيغهمبىرىمىزنىـڭ ئالـدىغا كېلىـپ ئىـسالمنى قوبـۇل قىلـدى                      

ھهۋازىـن  . لىرىنى قايتۇرۇپ بهردى ۋە يۈز تـۆگه بهردى پهيغهمبىرىمىز ئۇنىڭغا قىلغان ۋەدىسى بويىچه خوتۇن ـ بالى 
  . ئهرەبلىرىدىن مۇسۇلمان بولغانالرغا مالىكنى باشلىق قىلىپ تهيىنلىدى

   تهقسىم قىلىنىشىغهنىمهتلىرىنىڭھۇنهين 

 ۋە مۈلـۈك ئالدى بىلهن قوللىرىـدىن     .  تهقسىم قىلىشقا باشلىدى   غهنىمهتلىرىنى پهيغهمبىرىمىز ھۇنهين    كهينىدىن
 ۋە ئهنـــسارلتهنهت كهتكهنلىكـــتىن كـــۆڭلى ســـۇنۇق، ئىـــسالمنى قوبـــۇل قىلغـــان بولـــسىمۇ تېخـــى دىللىـــرى ســـه

 كـاتتىلىرى ۋە قهبىـله باشـلىقلىرىنىڭ دىللىرىنـى ئېرىتىـپ،            قـۇرەيش مۇھاجىرالردەك ئىمان بىـلهن قـارار ئالمىغـان         
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 ۋە ئۇنىـڭ    سـۇفيان شـۇ قاتـاردا ئهبـۇ       . ئۇالرغا ئىسالمنى ياخشى كۆرسىتىش ئۈچۈن، ئۇالرغا كۆپرەك غهنىمهت بهردى        
ھهكىـم ئىبنـى    . مـۈش بېرىلـدى    كۈ ئـۇقىيه رىگه بىـردىن تـۆگه قىرىـق         ھهر بىـ   مۇئاۋىيهلهرنىـڭ ئوغۇللىرى يهزىد ۋە    

نـى ئهمىـر، ھۇۋەيتىـب      سـۇھهيل ئىب  . ، يهنه يۈز تۆگه بېرىلـدى     سورىغاچقائۇ يهنه يۈزنى    .  يۈز تۆگه بېرىلدى   ھىزامغا
، ســهپۋان ئىبنــى ئــۇمهييه، ھــارىس ئىبنــى ھىــشام، ھــابىس ئىبنــى ئهقــرە ئىبنــى ھېــسنى، نهھــۇيهيئۇززا، ئىبنــى ئابــدۇل
 ۋە ئۇنىڭدىن باشقا نۇرغۇن ئهرەب باشـلىقلىرىغا دەرىجىلىـرىگه قـاراپ يـۈزدىن، ئهللىكـتىن،      مىرداسئابباس ئىبنى   

  . قىرىقتىن تۆگه ئېهسان قىلىندى
ئىسالمغا كىـرگهن كىـشىلهرگه پـۇل ـ     . دېيىلىدۇ» تۇلقۇلۇبفهمۇئهللى«ه شهرىئهت تىلى بويىچه بۇنداق كىشىلهرگ

بۇنـداق  . مال بېرىپ، ئۇالرنىڭ دىللىرىنى ئىسالمغا مايىل قىلىـش ئۈچـۈن مۇشـۇ تهرىقىـدە كـۆپ ئېهـسان قىلىنـدى                 
 يغهمبىرىمىـزدىن پهۋقۇلئـاددە مهمنـۇن     مهزكۇر ئهرەب باشـلىقلىرى په    . سىياسهتلىرىدىندۇرقىلىش ئىسالمنىڭ ئالىي    

بۇالرنىـڭ  . مهي قېلىـشتى ۋە ئۇالرنىـڭ كـۆڭلى ئىـسالمغا مايىـل بولـدى             ۇپ، قانداق رەھمهت ئېيتىـشنى بىلهلـ      بولۇش
مهزكـۇر كىـشىلهرگه بېـرىلگهن      . ىگه ئىلگىرى قهبىه كۆرۈنگهن ئىسالم، كېيىن ناھايىتى چىرايلىق كۆرۈندى        كۆز

ــز ھۆكــۈمهت  . مــالالر ئهســلى غهنىمهتــتىن ئهمهس ئىــدى  ــىنپهئىمهبهلكــى پهيغهمبىرىمى  ئۈچــۈن ئېلىــپ قالغــان  ت
يـاكى پهيغهمبىرىمىـزگه خـاس بولغـان غهنىمهتلهردىـن          . بولغان نهرسـىلهر ئىـدى    » بهشتىن بىرى «غهنىمهتلهرنىڭ  

شـۇنداق بولـسىمۇ ئـالالھ    . شۇنىڭ ئۈچۈن پهيغهمبىرىمىز بۇ ھهقته باشقىالرنىڭ پىكرىنى ئالمـاي بېرىـۋەردى         . ئىدى
زى ســهھرا ئهرەبلىــرى مهزكــۇر كىــشىلهرگه كــۆپ غهنىــمهت بېرىلگهنلىكىنــى    بهتونۇيالمىغــان ي ھهقىقىــتائــاالنى

ھهتتــا بهنــى تهمىمــدىن بولغــان بىــر كىــشى  .  دەپ خاپــا بولۇشــتىقــاالرمىزمۇكــۆرۈپ، بىــز غهنىمهتلهردىــن قــۇرۇق 
لالھ بـۇ تهقـسىماتتا ئـا     «: هربهزىل. دېدى» غهنىمهتلهرنى ئادىل تهقسىم قىلمىدىڭ، ئادىل بول     «: پهيغهمبىرىمىزگه

پهيغهمبىرىمىــز بۇنــداق نــامۇۋاپىق ســۆزلهرنى قىلغانالرغــا يۇمــشاق مۇئــامىله  . دېــدى»  تهلهپ قىلىنمىــدىرازىلىقــى
ساھابه كىرامالردىن بهزىلىـرى ئـۇالرنى ئۆلتۈرۈشـكه مهسـلىههت بهرگهن بولـسىمۇ، پهيغهمبىرىمىـز قوبـۇل                 . قىلدى

  . قىلماي، ئۇالرنى ئهپۇ قىلدى
ئاتلىقالرغــا بۇنىــڭ ئــۈچ . غانــدا پىيــادىلهرگه تــۆتتىن تــۆگه، قىــرىقتىن قــوي بېرىلــدى غهنىمهتــلهر تهقــسىم قىلىن

 بـۇ سـهۋەبتىن ئـۇالر،    .بۇ غهنىمهتلهردىن مۇھاجىر ۋە ئهنسارالرغا ھېچنهرسه بېرىلمىگهن ئىدى  . ھهسسىسى تهگدى 
بىـزگه ھېچنهرسـه    . ى كـۆپ غهنىـمهت بهرد     ىـگه قهۋمپهيغهمبىرىمىز ئۆز    «: ۋە جۈملىدىن ئهنسارالر ئازراق رەنجىدى   

 ۋە سـاھابىلىرىنى ئـۆز شـهھىرىمىزگه    ئۇنى. ، بىز ئۇنىڭغا قىيىن ھالهتته ياردەم قىلغان ئىدۇق       ۋەھالهنكى. بهرمىدى
غـان   ھىمايه قىلىش ئۈچۈن جـان ۋە مـاللىرىمىزنى پىـدا قىل       ئۇنى. ئېلىپ بېرىپ، كۆپ خىزمهتلىرىنى قىلغان ئىدۇق     

بىـز  .  قىيىن ئۇرۇشالردا، ئـۇرۇش مهيدانىـدا مۇسـتهھكهم تۇرغـان ئىـدۇق            اشبهدىر، ئۇھۇد، خهندەككه ئوخش   . ئىدۇق
ھهسسان ئىبنـى سـابىت   . شتىيىدې» شۇنداق ياردەم قىلغان بولساقمۇ، بىزنى نېمه ئۈچۈن غهنىمهتتىن قۇرۇق قويىدۇ       
  . ئهنسارالرنىڭ بۇ ھالىغا خاپا بولغانلىقىنى بايان قىلىپ بىر قهسىدە يازغان ئىدى

ــهئد  ــى سـ ــ      ھهزرىتـ ــۇ ھهقـ ــپ، بـ ــدىغا كېلىـ ــساالمنىڭ ئالـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــادە پهيغهمـ ــى ئۇبـ ــسارالرنىڭ  ئىبنـ ته ئهنـ
غـدۇرۇپ، مۇنـداق    بىر يهرگه يى   ئهنسارالرنىئاڭالپ،  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇنى    . نى بايان قىلدى  رەنجىگهنلىكى

ۇنـداق سـۆزلهرنىڭ بولغـانلىقىنى     ـ م ئۇنـداق سـىلهرنىڭ ئـاراڭالردا   ! ئى ئهنـسارالر جامـائىتى  «: مهزمۇندا سۆز قىلدى
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؟ جانــابى ئــالالھ مېنىــڭ ســهۋەبىم بىــلهن   ىــشتىن ئىلگىــرى زااللهتــته ئهمهســمىدىڭالر ئاڭلىــدىم، ســىلهر مهن كېل
؟ جانابى ئالالھ مېنىڭ سهۋەبىم بىلهن سـىلهرنى         ئهمهسمىدىڭالر پېقىرسىلهر  . سىلهرنى توغرا يولغا ھىدايهت قىلدى    

؟ جانـابى ئـالالھ مېنىـڭ سـهۋەبىم بىـلهن سـىلهرنى بىـر ـ           دۈشـمهن ئهمهسـمىدىڭالر  بىـر ـ بىرىڭالرغـا    . بـاي قىلـدى  
 كـۆپ  ئـۇالر بېـشىغا  .  چىقىپ ئىـسالمغا كىـردى     ىنكۇپرىد ئهرەبلىرى يېڭىدىن    قۇرەيش. بىرىڭالرغا دوست قىلدى  

هتته ڭ كــۆڭلىنى خۇشـال قىــالي دېـگهن مهقــس  ئۇالرنىـ مهن ئۇالرغـا مــال بېرىـپ،   .  كهلـگهن كىــشىلهردۇر مۇسـىبهت 
ك چۈن بېرىلگهن ئازغىنا مـال  ـ مۈلـۈ   ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى ئېلىش ئۈ! ئى ئهنسارالر جامائىتى. شۇنداق قىلغان ئىدىم

ــدۇڭالرمۇ؟ ھــالبۇكى، مهن ســىلهرنىڭ مۇســتهھكهم، ســابىت      ئىــشىنىپ، ســىلهرگه ئىمانىڭالرغــائۈچــۈن مــاالل بول
ۆگه، قويالر بىلهن قايتىپ كهتـسه، سـىلهر ئالالھنىـڭ          كىشىلهر ت ! ئى ئهنسارالر . غهنىمهت تهقسىم قىلمىغان ئىدىم   

؟ مهن قهسهم بىلهن ئېيتىمهنكى، ئهگهر ھىجـرەت بولمىغـان   ىلهن قايتىپ كېتىشكه رازى بولمامسىلهر   پهيغهمبىرى ب 
ئهگهر پۈتـۈن خهلـق بىـر يولغـا كىرىـپ،           . بولسا ئىـدى، مهن ئهنـسارالرنىڭ ئىچىـدىن بىـر كىـشى بولغـان بـوالتتىم               

! ئــى پهرۋەردىگــارىم. هنه بىــر يولغــا كىرســه، مهن ئهنــسارالرنىڭ كىــرگهن يولىغــا كىــرگهن بــوالتتىم  ئهنــسارالر ي
  ».ئهنسارالرغا ۋە ئۇالرنىڭ بالىلىرىغا رەھمهت قىلغىن

نــدىن كېــيىن، دىللىــرى ئىمــان بىــلهن تولغــان ئهنــسارالر   تقاييــۇقىرىقى ســۆزلهرنى ئېپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم 
ەك پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ مۇبـــار. ســـۆزلىرىگه ئىنتـــايىن پۇشـــايمان قىلىـــشتىئۆزلىرىنىـــڭ ئىلگىرىكـــى 

بىـزگه غهنىـمهت قالغىنىـدىن    «:  ئوخـشاش نـاله ـ پهريـاد قىلىـشىپ     چىك بالىالرغـا سۆزلىرىنىڭ تهسىرىدىن ئۇالر كى
  . دېيىشىپ تاراپ كېتىشتى» بىز شۇنىڭغا رازىمىز. ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى قالغىنى ياخشى

ــساالم   ھهزر ــبهر ئهلهيهىسـ ــى پهيغهمـ ــدەىتـ ــپ،     جىئرانىـ ــسىم قىلىـ ــى تهقـ ــۇرۇپ، غهنىمهتلهرنـ ــۈن تـ ــۈچ كـ ــون ئـ  ئـ
 ئۈچـۈن  ئـۆمرە ك بېرىپ، ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى ئېلىپ بولغاندىن كېـيىن،   كۆپرەك مال ـ مۈلۈ هتۇلقۇلۇبالرغافمۇئهللى

چ ۋاقتىـدا كىرىـپ، ئۆمرىنىـڭ       مهكـكه مـۇكهررەمهگه كه    .  ئېهـرام باغلىغـان ئىـدى      جىئرانهدىنئۇ  . مهككىگه باردى 
ــالىيهتلىرىنى  ــادا قىلــدى پائ ــدە  . ئ ــرانهگيهنه شــۇ كېچى ــدى هجىئ ــى تهيىــن   .  قايتىــپ كهل مهكــكه مــۇكهررەمهدە ۋال

كىـشىلهرگه قۇرئـان كهرىمنـى ۋە    . قويـۇۋەردى  يهنه ۋالـى تهيىـن قىلىـپ       ئۇسـهيدنى ىبنـى    ئ ئهتتابقىلىنغان مهزكۇر   
ن ىيئانـدىن كېـ  .  بهلگىـلهپ قويـدى  جهبهلنـى چـۈن ھهزرىتـى مۇئـاز ئىبنـى     شهرىئهت ئهھكاملىرىنى تهلىم بېرىش ئۈ   

ى كـۈنى مهدىـنىگه      يىگىـرمه بهشـىنچ    دىنىڭزۇلقهئقىپ،  ساھابه كىرامالر بىلهن مهدىنه مۇنهۋۋەرەگه قاراپ يولغا چى       
  .يېتىپ كهلدى

ھــارىس كهلــگهن نتــى  بىشــهيمامىلــداش بىــر تــۇغقىنى  ۋاقتىــدا ئۇنىــڭ ئېجىئرانهدىكــىالم  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســسا
:  ئۈسـتىگه ئولتۇرغـۇزدى ۋە     رىـدانىڭ  ئـۇنى  سـېلىپ،    رىداسـىنى  ھۆرمهت قىلىپ، ئۆزىنىڭ     ئۇنىپهيغهمبىرىمىز  . ئىدى

. دەپ ئۇنىڭغــا زور ئىلتىپاتتــا بولــدى» مېنىــڭ قېــشىمدا تۇرســاڭ كــۆپ ھــۆرمهت ۋە كاتتــا ئېتىبارغــا ئېرىشىــسهن «
ــيىن  ــهيمانىڭكې ــۆز ش ــڭقهۋم ئ ــا قايتقۇســ ىنى ــمهت      يېنىغ ــۆپ غهنى ــا ك ــڭ ئۇنىڭغ ــدە، پهيغهمبىرىمىزنى ى كهلگهن

ــدۇ  ــۋايهت قىلىنىـ ــى رىـ ــى  . بهرگهنلىكـ ــائىر كهئـــب ئىبنـ ــهۇر شـ ــڭمهشـ ــبهر  زۇھهيرنىـ ــۇھهيرە پهيغهمـ ــۇرادىرى بـ  بـ
كهئب بـۇنى ئـاڭالپ بـۇھهيرە ھهققىـدە       .  بولغان ئىدى  مۈشهررەپئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا كېلىپ ئىسالم بىلهن      

ســهن ئاتــا ـ ئاناڭــدىن قالغــان ھهق دىنــدىن    «:بــۇھهيرەنى قهســىدىدەمهزكــۇر . غــا ئهۋەتتــىقهســىدە يېزىــپ ئۇنىڭ
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ــار ئىــدى   » چىقتىــڭ . دېگهنــدەك ۋە پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ پهيغهمــبهرلىكىگه ئىــشهنمىگهندەك ســۆزلهر ب
االل قىلغــان پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇنىــڭ قهســىدىلىرىنى ئاڭلىغانــدىن كېــيىن، ئۇنىــڭ قېنىنــى تۆكۈشــنى ھــ 

ــدى ــدىن       . ئى ــشىلهرنىڭ قېنى ــان كى ــاالل قىلىنغ ــى تۆكــۈش ھ ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ بهزى قېنىن ــۇھهيرە پهيغهم ب
ىغا كېلىــپ بهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئالــد خهت يېزىــپ، پهيغهمــهكهئــبىگى كهچكهنلىكىنــى بىلىــپ، ئــۆز قېرىندىــش

لىقىنى نارقىلىق جېنىنــى قۇتقــۇزۇپ قاالاليــدىغاگۇنــاھىنى تونــۇپ، تهۋبه قىلىــشقا تهشــۋىق قىلىــپ، تهۋبه قىلىــش ئــ
 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ تائىـپ مۇھاسىرىـسىدىن         ، خهت يېزىـشى   گهىبكهئـ  قېرىندىـشى    بۇھهيرەنىـڭ . ېيتتىئ

مۇ، لېكىن باشـقا     خېتىنى كۆرۈپ، بىر ئاز ئىككىلىنىپ قالغان بولسى       ھهيرەنىڭبۇكهئب  . يانغاندىن كېيىن بولغان  
م رىـپ تهسـلىم بولــۇپ، ئـۇ زاتـتىن كهچــۈرۈ     ئامالــسىز پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ قېــشىغا بې  اچـارە تاپالمىغاچقـ  

  . سوراش قارارىغا كهلدى
كېيىن مهسجىدكه بېرىـپ كىـشىلهر      . شۇنىڭ بىلهن ئۇ مهدىنه مۇنهۋۋەرەگه كېلىپ، بىر تونۇشىنىڭ ئۆيىگه چۈشتى         

مۇھــاجىرالر . االمغا ئىمــان ئېيتىــشنى تهلهپ قىلــدىبامــدات نامىزىــدىن يانغانــدىن كېــيىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســس 
ئــاخىرى . ئۇنىــڭ ھهققىــدە ئىنتــايىن يۇمــشاق مۇئامىلىــدە بولغــان بولــسىمۇ، ئهنــسارالر ئۇنىڭغــا چىــراي ئاچمىــدى 

ــبهر ئهلهيهىســساال  ــپ،  پهيغهم ــسىنى قوبــۇل قىلى ــۇ قىلــدى م ئۇنىــڭ ئۆزرى ــيىن  .  ئهپ ــدىن كې ــبئان ــبهر كهئ  پهيغهم
ــاجىرالرنىماالمنى ۋە ئهلهيهىســـس ــيىلهۇھـ ــىدە ئوقـــۇدى  مهدھىـ  كهئـــبمهزكـــۇر قهســـىدىنى . پ، بىـــر نهچـــچه قهسـ

ــڭ  ــداپهيغهمبىرىمىزنى ــدا، ھۇزۇرى ــۇنى ئوقۇغان ــا   ئ ــسىنى ئۇنىڭغ ــتىدىكى بۇردى ــرىكلهپ ئۈس ــدۈرگهنلىكى تهب  كىي
مىــڭ  ۋارىــسلىرىدىن يىگىــرمه زۇھهيرنىــڭ ئىبنــى كهئــب ھهزرىتــى مۇئــاۋىيه بــۇردىنىمهزكــۇر . رىــۋايهت قىلىنىــدۇ

 گهىبكهئـــ. بۇردىـــدۇر ئهنه شـــۇ بـــۇردە كهلـــگهن بـــۇ يۆتكىلىـــپخهلىپىـــدىن خهلىـــپىگه . تهڭگىـــگه ســـېتىۋالغان
  . دەپ ئاتىغان» بۇردەقهسىدە «پهيغهمبىرىمىز بۇردىسىنى بهرگهن سهۋەبتىن تارىخچىالر ئۇنىڭ قهسىدىسىنى 

ــساالم   ــبهر ئهلهيهىسـ ــستانلىقپهيغهمـ ــر ھهبهشىـ ــڭقهۋم بىـ ــش ئۈچـــ نىـ ــۇرۇش قىلىـ ــددىگهۈن  ئـ ــى جىـ  كهلمهكچـ
ئـۇالر ھازىرلىنىـپ يولغـا چىققانـدا        . ئهۋەتتىمهھزەرنى   نىه ئىب ئهلقهمبىلهن  بولغانلىقىنى ئاڭالپ ئۈچ يۈز ئهسكهر      

 ئهلــقهمهبــۇ ســهۋەبتىن ئــۇرۇش بولمــاي ئهســكهرلهر قايتقانــدا، مهزكــۇر . دۈشــمهنلهر بــۇنى ئــاڭالپ قېچىــپ كهتتــى
  ئابـدۇلالھ ئىنتـايىن چاقچـاقچى      مهزكـۇر . ياش يىگىتلهرنـى ئالـدىن ئهۋەتتـى       باش قىلىپ    ھۇزاپهنىئابدۇلالھ ئىبنى   

 ئـۇنى . بـۇيرۇدى  ئهسكهرلهرگه ئوت ياقتۇرۇپ، ئهسكهرلهرنى ئۇ ئوتقـا كىرىـشكه           كېتىۋېتىپئۇ يولدا   . كىشى ئىدى 
يىن ئانــدىن كېــ.  ئوتقــا كىرىــشكه تهييارالنــدىراســتتىنالكــۆرگهن ئهســكهرلهر ھــاڭ ـ تــاڭ بولۇشــۇپ، بهزىلىــرى    

مهدىـــنه مـــۇنهۋۋەرەگه كهلگهنـــدە پهيغهمـــبهر . مهزكـــۇر ئابـــدۇلالھ ئۆزىنىـــڭ چاقچـــاق قىلغـــانلىقىنى بىلـــدۈردى 
 بويــسۇنىدىغانلىقىنىڭئىــسالم ئهســكهرلىرىنىڭ قومانــدانالرغا نهقهدەر . ئهلهيهىســساالم بــۇ ئىــشتىن خهۋەر تاپقــان

  .ھهقىقىتىنى بىلىش ئۈچۈن بۇ ۋەقه يېتهرلىك بولسا كېرەك

   توققۇزىنچى يىلى يۈز بهرگهن ۋەقهلهريىنىڭھىجرى

 باشـلىق قىلىـپ،     ھېـسنىنى  ئىبنى   ئۇيهينه توققۇزىنچى يىلى مۇھهررەم ئېيىدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم        ھىجرىيىنىڭ
 ئىـسىملىك بىـر   سـۇفيان  ئىبنى ئهبى بىشربۇنىڭ سهۋەبى . بهنى تهمىم قهبىلىسىگه ئهللىك ئاتلىق كىشىنى ئهۋەتتى    
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بهنـى كهئـب ئهرەبلىـرى      .  كېلىش ئۈچـۈن ئهۋەتـكهن ئىـدى       يىغىپ كهئب ئهرەبلىرىنىڭ زاكاتلىرىنى     كىشىنى بهنى 
.  كهلگهندە ئۇالر زاكـات بهرمهكچـى بولغـان      سۇفيان ئىبنى ئهبى    بىشرمهزكۇر  . باشتا ئىسالمنى قوبۇل قىلغان ئىدى    

ېرىـشتىن توسـۇپ، زاكـات بهرگىلـى        ئهمما ئۇالرنىڭ ھىمايىچىلىرى بولغان بهنى تهمىـم قهبىلىـسى ئـۇالرنى زاكـات ب             
 مهزكـۇر   پهيغهمبىرىمىـز  قايتىـپ كېلىـپ ئهھـۋالنى پهيغهمبىرىمىـزگه ئېيتقانـدا،            بىـشرى شـۇنىڭ بىـلهن     . قويمىغان

  . ئهسكهرلهرنى ئهۋەتكهن ئىدى
ئهسكهرلهر بهنى تهمىم قهبىلىسىگه يېتىپ كېلىپ، ئىككى ئوتتۇرىدا بىر ئاز ئـۇرۇش بولغانـدىن كېـيىن، دۈشـمهن                  

رەپ مهغلۇپ بولۇپ، ئىسالم قوشـۇنى خېلـى كـۆپ غهنىـمهت ۋە ئهسـىرلهرنى قولغـا چۈشـۈرۈپ، مهدىـنىگه قايتىـپ                       ته
 رەمـله ئهسىرلهرنى ئېلىپ كهتكىلى  ئهلچـى كهلـسه قـايتۇرۇپ بېـرىش مهقـسىتى بىـلهن تارقىتىـپ بهرمهي             . كهلدى

 ســوراپ ئهسـىرلهرنى يهىسـساالمدىن  مهزكـۇر ۋەقهدىــن كېـيىن پهيغهمـبهر ئهله   . بىنتـى ھارىـسنىڭ ئۆيىـدە سـاقلىدى    
 ئىبنـى  ئهتـا بۇالرنىـڭ ئىچىـدە   . ئېلىپ كېتىش ئۈچـۈن بهنـى تهمىمنىـڭ كاتتىلىرىـدىن بىـر تـوپ ئهلچىـلهر كهلـدى               

ئـۇالر  .  قاتـارلىق كىـشىلهر بـار ئىـدى        ھـابىس  ئىبنـى    ئهقـرە  ئىبنـى بهدرى، قهيـس ئىبنـى ئاسـىم ۋە            زەبهرۋانھاجىپ،  
ــاال       ــپ ب ــۇنهۋۋەرەگه كېلى ــنه م ـــ چــاقىلىرىنى كــۆرۈپ ئىن مهدى ــىرلهندىت ــىزلىكتىنىرسهب. ايىن تهس ــبهر س  پهيغهم
بىزنىــڭ قېــشىمىزغا چىققىــن، ســهن بىــلهن مۇنــازىرە ئېلىــپ  ! ئــى مــۇھهممهد«: ئهلهيهىســساالمنىڭ يېنىغــا بېرىــپ

تـى  ئـۇ ۋاقىتتـا نامـاز ۋاق      .  تـۇردى  توۋالشـقىلى دەپ  »  ئېلىـپ كهلـدۇق    خهتىپلىرىمىزنـى بېرىش ئۈچـۈن بىـز شـائىر ۋە         
ئـۇالر بـار   .  بولسا نامازغا ھازىرلىق قىلىۋاتـاتتى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . تتىىپ، ھهزرىتى بىالل ئهزان ئوقۇۋاتا    كىر

:  چىقىـپ ئۇالرغـا    ھۇجرىـسىدىن  مـاالل بولـۇپ،      بۇنىڭدىن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم    ۋالۋەرگهچكهتوئاۋازى بىلهن   
ــشقا    « ــېئىر ئېيتىشى ــاكى ش ــشىش ي ــدىمئهمهن مۇنازىرىلى ــى » ۋەتىلمى ــپ كهتت ــدىن. دەپ كىرى ــۈرە  ئان ــيىن س  كې

  .  تۆتىنچى ۋە بهشىنچى ئايهتلىرى مۇشۇ كىشىلهر ھهققىدە نازىل بولدىھۇجۇراتنىڭ
. نامازدىن كېيىن ئۇالر مهسجىدكه كىرىپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم بىـلهن مۇنازىرىلىـشىمىز دەپ ھـازىر بولـدى                

 ئـۇزۇن    ئورنىـدىن تـۇرۇپ،    ھاجىپ بىرى بولغان ئهتتار ئىبنى      هتىپلىرىدىنخھهممىدىن ئىلگىرى ئۇالرنىڭ مهشهۇر     
 زەبهرقـان ئانـدىن كېـيىن   .  جـاۋاب بهردى شـهماس بۇنىڭغا قارشى سـابىت ئىبنـى قهيـس ئىبنـى         . بىر نۇتۇق سۆزلىدى  

ــڭ  ــسى «ئۆزىنىـ ــرى قهسىدىـ ــۇدى  » پهخـ ــسىنى توقـ ــان قهسىدىـ ــهۇر بولغـ ــبهر  . دەپ مهشـ ــى پهيغهمـ ــا قارشـ ئۇنىڭغـ
 قالمـاي يـاكى ئويلىنىپمـۇ       توختـاپ  سـابىت ئورنىـدىن تـۇرۇپ، ھـېچ          ساالمنىڭ ئۆز شائىرى ھهسسان ئىبنى    ئهلهيهىس

 ئۈسـتۈن كهلگهنلىكىـگه     قهيـسنىڭ كېيىن ئۇالر نۇتۇقتا مهزكۇر سابىت ئىبنى       . تۇرماي دەرھال بىر قهسىدە ئوقۇدى    
لىرىنى ئېتىــراپ غلــۇپ بولغــانلىقۋە شــېئىردا ھهســسان ئىبنــى ســابىتنىڭ غالىــپ كهلگهنلىكىــگه قايىــل بولــۇپ، مه  

. ىنىڭ ئالدىــدا ئىــسالمنى قوبــۇل قىلىــپ مۇســۇلمان بولۇشــت ئانــدىن كېــيىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم. ىقىلىــشت
شۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرنىڭ باال ـ چاقىلىرىنى قـايتۇرۇپ بهردى ۋە ئۇالرغـا كـۆپ ئېهـسانالرنى      

  . قىلدى

  قوشۇنىخالىد ئىبنى ۋەلىد 
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لىرىـدىن زاكـات ئـېلىش ئۈچـۈن         ئهرەب مۇسـتهلهق پهيغهمبىرىمىز ۋەلىد ئىبنى ئۇقبه ئىسىملىك بىـر سـاھابىنى بهنـى            
  قارشـى ئـېلىش ئۈچـۈن      ئـۇنى دىن خهۋەر تېپىـپ،     گىنىـ ل كه ئۇقبهنىـڭ ىتـى ۋەلىـد ئىبنـى       ئۇالر ھهزر . هن ئىدى ئهۋەتك

 كـۆرۈپ، بـۇالر ئىـسالمدىن چىقىپتـۇ دەپ گۇمـان قىلىـپ،              ۋەلىد بۇالرنى .  ئالدىغا چىقتى  قىلىچ، نهيزىلىرىنى ئېلىپ  
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بـۇنى ئـاڭالپ     . ئارقىسىغا يېنىپ بېرىپ ئهھۋالنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا يهتكۈزدى      

ــدنى ئهۋەتتــى     ــلهن ھهزرىتــى خالىــد ئىبنــى ۋەلى ــر تــوپ ئهســكهر بى ئــۇالر مهزكــۇر قهبىلىنىــڭ زېمىنىغــا يېتىــپ   . بى
 ئهزان ئوقۇشــقا مــۇئهززىنلهردەل شــۇ ۋاقىتتــا تهرەپ ـ تهرەپــتىن   .  نامــاز بامــداتنىڭ ۋاقتــى بولغــان ئىــدىكهلگهنــدە
خالىد ئىبنى ۋەلىد ئوتتۇرىدا بىر ئۇقۇشماسـلىق بـارلىقىنى بىلىـپ، ئـۇرۇش قىلمـاي مهدىـنه مـۇنهۋۋەرەگه                   . باشلىدى

زاكــات ئــېلىش ئۈچــۈن باشــقا بىــر كىــشىنى ئانــدىن كېــيىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئــۇالردىن . قايتىــپ كهتتــى
  . ئهۋەتتى

  ھهزرىتى ئهلى قوشۇنى

 ئېيىدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھهزرىتى ئهلىنى قوماندان قىلىپ، ئهنسارالردىن يـۈز ئهللىـك      شۇ يىلى رەبىئۇلئاخىر  
تىنى چېقىـپ   بـۇ قوشـۇن بېرىـپ ئۇالرنىـڭ بـۇ         .  قهبىلىسىنىڭ بۇتىنى چېقىپ تاشـالش ئۈچـۈن ئهۋەتتـى         تهيكىشىنى  
 ئۇالرغـا ھۇجـۇم قىلىـپ، نۇرغۇنلىغـان         لىقى ئۈچـۈن   قهبىلىسى ئىسالم ئهسكهرلىرىگه قارشى چىققان     تهي. تاشلىدى

 قىـزى   تائىنىـڭ مهزكۇر ئهسـىرلهرنىڭ ئىچىـدە مهشـهۇر ھـاتهم          . غهنىمهت ۋە بىر قىسىم كىشىلهرنى ئهسىرگه ئالدى      
يغهمبىرىمىـزگه ئۆزىنىـڭ ھاتهمنىـڭ قىـزى ئىكهنلىكىنـى          ئـۇ مهدىـنىگه ئېلىـپ كېلىنگهنـدە په        .  بـار ئىـدى    سهپۋانه

.  ئـازات قىلـدى    ئـۇنى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم قوبـۇل قىلىـپ،         . بىلدۈرۈپ، ئازار يهتكۈزمهسلىكىنى تهلهپ قىلـدى     
ىغا بولۇشـ  ئىبنـى ھاتهمنىـڭ مۇسـۇلمان        ئهدى قىلغان ياخشىلىقى ئۇنىـڭ قېرىندىـشى        سهپۋانهگهپهيغهمبىرىمىزنىڭ  

.  ھهزرىتـى ئهلىنىـڭ ئهسـكهرلىرى كهلگهنـدە شـام تهرەپـكه قېچىـپ كهتـكهن ئىـدى         ئهدىچـۈنكى  . ىسـهۋەب بولـد  
 پهيغهمبىرىمىزنىڭ ياخـشى مۇئامىلىـسىنى كـۆرۈپ قېرىندىـشىغا خهۋەر بېرىـپ، ئىـسالمنى قوبـۇل قىلىـشقا                   سهپۋانه

 ئــۇنىپهيغهمبىرىمىــز .  بــۇ ســۆزنى ئــاڭالپ مهدىــنىگه كېلىــپ پهيغهمبىرىمىــز بىــلهن كۆرۈشــتى ئهدى. قىزىقتــۇردى
ئـۇالر يولــدا كېتىۋاتقانـدا بىــر قېـرى ئايــال پهيغهمبىرىمىزنــى    . مېهمـان قىلىــش ئۈچـۈن ئــۆز ئـۆيىگه ئېلىــپ كهتتــى   

 پهيغهمبىرىمىزنىــڭ بــۇ قهدەر كهمتهرلىكىنــى كــۆرۈپ  ئهدى. تتىىتىــپ ھــاجىتىنى ئېيتىــپ، ئــۇزۇن ســۆزگه تــۇ  توخت
ــدى ھهمــدە  ــران قال ــقهتهن پادىــ   «:ھهي ــشى ھهقى ــۇ كى ــبهر ئىــكهن ب ــدى» شاھ ئهمهس، ھهق پهيغهم ــۇ . دەپ ئويلى ئ

 ئولتۇرۇشــقا تهكلىــپ ئــۇنى ســېلىپ، رىداســىنىپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئــۆيىگه كىرگهنــدە پهيغهمبىرىمىــز  
 ئـۇنى ئانـدىن كېـيىن پهيغهمبىرىمىـز       .  قـاتتىق تهسـىر قىلـدى      ئهدىگهبۇمۇ  . قىلدى ۋە ئۆزى قۇرۇق يهردە ئولتۇردى     

سهن بىزنىڭ پېقىر ئىكهنلىكىمىزنى كۆرۈپ، دىنىمىزنى قوبـۇل        ! ئهدىئى  «: لهت قىلىپ مۇنداق دېدى   ئىسالمغا داال 
ــۇمكىن  ــمهنلىرىمىزنىڭ  . قىلماســلىقىڭ م ــڭ دۈش ــۈكىبىزنى ــشتىن توســۇپ قويۇشــى    كۆپل ــا كىرى ــېنى دىنىمىزغ  س

مهن .  مــۇمكىنڭشىپادىــشاھلىق ۋە ســهلتهنهت بىزنىــڭ قــولىمىزدا بولمىغــانلىقتىن دىنىمىــزدىن قېچىــ   . مــۇمكىن
قهســهم بىــلهن ئېيتىمهنكــى، مۇســۇلمانالرنىڭ قولىــدا مــال ـ دۇنيــا شــۇ قهدەر كــۆپ بولــۇپ كېتىــدۇكى، ئــۇ مــالنى       

شۇ قهدەر تىنچلىق ۋە خاتىرجهملىـك ۋاقتـى كېلىـدۇكى، بىـر ئايـال تهنهـا ھالـدا                  . ئالىدىغان كىشى تېپىلماي قالىدۇ   
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ئــۇزۇن . بېرىــپ، خــاتىرجهم قايتىــپ كېلىــدىغان كــۈن بولىــدۇ  ھېچكىمــدىن قورقماســتىن ئىــراقتىن بهيتۇلالھقــا  
ــۆتمهي  ــيىن » . ســارايلىرىنىڭ پهتهــى قىلىنغــانلىقىنى كۆرىــسهن بابىــلمــۇددەت ئ ــدىن كې  ئىبنــى ھــاتهم ئهدىئان

 راسـت ئىكهنلىكىنـى     ھهممىـسىنىڭ ئىسالمنى قوبۇل قىلدى ھهمـدە پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم دېـگهن سـۆزلهرنىڭ              
  .دىنىدا ئىدى) خرىستىئان(ى ناسارا ئۇ ئىلگىر. كۆردى

   ئۇرۇشىتهبۇك

ھهزرىتــــى پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم رۇملۇقالرنىــــڭ مۇســــۇلمانالر بىــــلهن ئۇرۇشــــۇش ئۈچــــۈن ئهســــكهر         
تهييارالۋاتقــانلىقىنى ئــاڭالپ، ســاھابه كىرامالرغــا رۇملــۇقالر بىــلهن ئۇرۇشــۇش ئۈچــۈن شــام تهرەپــكه ئاتلىنىــشقا    

ــۈردى  ــۇيرۇق چۈشـ ــقا ئۇر. بـ ــدىغانلىقىنى    باشـ ــۈن قهيهرگه بارىـ ــۇرۇش ئۈچـ ــىرنى يوشـ ــز سـ ــالردا پهيغهمبىرىمىـ ۇشـ
 كـۆپرەك تهييـارلىق قىلىـش الزىـم      ،ئهمما بۇ ئۇرۇشـتا بارىـدىغان جـاي يىـراق بولغاچقـا           . ئېيتماستىن يولغا چىقاتتى  

ايىتى ئېغىـر   بـۇ ئۇرۇشـقا چىقىـش كىـشىلهرگه ناھـ         .  قهيهرگه بارىدىغانلىقىنى ئېنىق ئېيتقـان ئىـدى       ،بولغانلىقتىن
چۈنكى ئۇالر ئۇرۇشماقچى بولغان دۈشمهنلهر شۇ زاماننىـڭ ئهڭ كۈچلـۈك دۆلهتلىرىـدىن بولغـان شـهرقىي           . كهلدى

ــم  ــدى   ئىمپېرىيهســىرى ــۇزۇن ئى ــدىغان جــايمۇ ناھــايىتى ئ ــۇپ، بارى ــدىكى جــايالردا   .  بول ــنه ۋە ئۇنىــڭ ئهتراپى مهدى
ــكهن       ــايىتى ئىســسىپ كهت ــاۋا ناھ ــپ، ھ ــۈز بېرى ــك ي ــدىقهھهتچىلى ــنه    . ئى ــت دەل مهدى ــۇ ۋاقى ــتىگه ب ــڭ ئۈس ئۇنى

مېۋىلىرىنىــڭ پىــشقان ۋاقتــى بولــۇپ، بــاغ ئىگىلىرىنىــڭ باغلىرىــدا يېڭــى مېــۋىلهردىن يهپ راھهتلىنىــپ ياتقۇســى    
  .كېلهتتى

بـۇ ھهقـته خـۇتبه سـۆزلهپ        .  چـاقىردى  ممهتلىك كىـشىلهرنى يـاردەمگه    پهيغهمبىرىمىز ئهسكهر تهييارالش ئۈچۈن ھى    
.  مهھــرۇم قېلىــپ، پۇشــايمانغا قــاالتتىئهجرىــدىنقىلمىغــان كىــشىلهر  ســاۋاپ ۋە يــاردەم .  قىلــدىۋەز ـ نهســىههت  

 پۈتــۈن جابــدۇقلىرى بىــلهن ئــۈچ يــۈز تــۆگه، ئهففــان ئوســمان ئىبنــى ھهزرىتــىمهدىــنه مۇنهۋۋەرەنىــڭ بايلىرىــدىن 
بولـۇپ، ئۇنىڭغـا ئـۇزۇن دۇئـا        پهيغهمبىرىمىـز بۇنىڭغـا ناھـايىتى خۇشـال         . ئهللىك ئات ۋە مىڭ تىلال ياردەم قىلـدى       

. ئــۇ ھهممىــسىنى يــاردەم قىلــدى. ھهزرىتــى ئهبــۇ بهكرىنىــڭ بــارلىق سهرمايىــسى تــۆت مىــڭ تهڭــگه ئىــدى. قىلــدى
 يهتمىـش تـۆگه ۋە نۇرغـۇن    ئهدىئاسـىم ئىبنـى   . نىـڭ يېرىمىنـى ئېلىـپ كهلـدى    مۈلكىھهزرىتى ئـۆمهر پۈتـۈن مـال ـ     

 كـۆپ يـاردەم    ئهۋپلهرمـۇ دۇلالھ، ئىبنى ئابباس ۋە ئابدۇرراھمان ئىبنى       تهلهه ئىبنى ئۇبهي  . خورمىالرنى ئېلىپ كهلدى  
 زۈكلىرىـدىن بىلهزۈك، ھهتتـا ئـالتۇن ھالقـا، ئـۈ    .  قىلىشتىخوتۇن ـ قىزالرمۇ قوللىرىدىن كېلىشىچه ياردەم . قىلدى

ل ـ مـالالردىن   بۇ ئۇرۇشقا چىقىشقا ئات، تۆگىلىرى يوق كهمبهغهللهرگه ياردەم قىلىنغان پـۇ . تارتىپ ياردەم قىلدى
ــانالر ئۇرۇشـــقا       . ئـــات ۋە تـــۆگه بېرىلـــدى ــالالر تـــۈگهپ قېلىـــپ، ئـــات ـ تـــۆگه يېتىـــشمهي قايتۇرۇلغـ يـــاردەم مـ
يهنه مۇنــــداق «دىكى تهۋبه سۈرىــــسى.  ئۈچــــۈن كىچىــــك بــــالىالردەك يىغلىــــشىپ كهتتــــىچىقالمىغــــانلىقلىرى

غ  سـوراپ كهلگهنـدە، سـهن        دىن ئـۇال  كىشىلهرنىمۇ ئهيىبلهشكه بولمايـدۇكى، ئـۇالر جىهادقـا چىقىـش ئۈچـۈن سـهن             
 دېدىڭ، ئۇالر جىهادقا چىقىـشقا سـهرپ قىلىـدىغان نهرسـه     ›ى تهمىنلهيدىغان ئۇالغلىرىم يوق مېنىڭ سىلهرن ‹ئۇالرغا  

دېـگهن ئـايهت مانـا مۇشـۇ پېقىـر      » تاپالمىغانلىقلىرى ئۈچۈن غهمكىن، كۆزلىرىدىن ياش تۆككهن ھالدا قايتىـشتى     
   .كىشىلهر ئۈچۈن چۈشكهندۇر
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  مۇناپىقالرنىڭ بۇ ئۇرۇشقا چىقىشتىن ئىلگىرىكى پىتنىسى

مۇســۇلمانالر بــۇ ئۇرۇشــقا تهييــار بولغــان ۋاقىتتــا، مۇنــاپىقالر ئىلگىرىكىــدەكال پۇرســهت تېپىــپ پىتــنه تارقىتىــشقا    
ــلىدى ۋە  ــى    «باش ــپ، بهن ــا بېرى ــراق جايغ ــامدەك يى ــۇھهممهد ش ــفهرم ــۇقالر (ئهس ــاقچى  ) رۇمل ــۇرۇش قىلم ــلهن ئ بى

لى بولمايـدۇ،   ؟ ئـۇالرنى ئهرەبـلهرگه ئوخـشاتقى      ئويالۋاتامـدۇ ، ئـۇالر بىـلهن ئـۇرۇش قىلىـشنى ئويـۇن دەپ             دۇبولۇۋاتى
ــدا ئېلىــپ كېتىلىــدۇ    ئــۆتمهىئــۇزاق  »  ئــۇ ســاھابىلىرى بىــلهن بىلــله ئهســىرگه چۈشــۈپ، قــوللىرى باغالنغــان ھال

كـۆپرەك يـاردەم    . سـخىرە قىلىـشتى    مه پېقىرلهرنـى ن يـاردەم قىلغـان      دېگهندەك گهپلهرنى قىلىشتى ۋە ئۇرۇش ئۈچۈ     
بۇالر ھهققىـدە تهۋبه سۈرىـسىدىكى مۇنـۇ        . دەپ تۆھمهت قىلىشتى  » رىيا ئۈچۈن ياردەم قىلدى    «:قىلغانالرنى بولسا 

لىك بىلهن كۆپ سهدىقه قىلغـۇچىالرنى، كهمـبهغهل        مهردمۇناپىقالر مۆمىنلهرنىڭ ئىچىدىكى    «: ئايهت نازىل بولدى  
ــڭ يېت  ــانلىقتىن تاقىتىنى ــدۇ   بولغ ــانالرنى ئهيىبلهي ــاردەم قىلغ ــسىمۇ ي ــاز بول ــشىچه ئ ــۇالرنى. ى ــئ ــدۇ مهس . خىرە قىلى

  » . دۇچار بولىدۇئازابقاى ئۈچۈن ئالالھ ئۇالرنى جازااليدۇ، ئۇالر قاتتىق  قىلغانلىقمهسخىرە
، ېتىـپ  يقۇلىقىغـا لىقى پهيغهمبىرىمىزنىـڭ   قىلىـپ ئارىغـا پىتـنه سـالغان    تهرۇزمۇناپىقالرنىـڭ كىـشىلهرگه دەخلـى ـ     

بىـز بـۇ سـۆزلهرنى ئويـۇن ـ       «:ئهممارغـا مۇنـاپىقالر ھهزرىتـى   . ى ئهۋەتتياسىرنىهممار ئىبنى  ئېنىقالش ئۈچۈن ئئۇنى
ئــى «: مۇنــاپىقالر ھهققىــدە. ىدەپ جــاۋاب بهرد» كــۈلكه ئورنىــدا دەپ قويــدۇق، پىتــنه تېــرىش نىيىتىــدە قىلمىــدۇق

 قىلىـپ ئوينىـشىپ دەپ   پۇشـۇقى بىز پهقهت ئىچ  ‹ساڭ، ئۇالر   رە قىلغانلىقىنى سورى  سهن ئۇالرنىڭ مهسخى  ! مۇھهممهد
 مهسـخىرە هيغهمبىرىنـى   نى ۋە ئالالھنىـڭ پ    رىسـىلهر ئالالھنىـڭ دىنىنـى، ئالالھنىـڭ ئـايهتلى         ‹ئۇالرغا  . دەيدۇ› قويدۇق

    .بهشىنچى ئايىتى نازىل بولدى دېگهن سۈرە تهۋبىنىڭ ». دېگىن›قىلدىڭالرمۇ؟

  نىڭ بايانىرنالئۆزرە ئېيتىپ ئۇرۇشقا چىقمىغا

ــۇ ئۇرۇشــقا چىقماســلىققا رۇخــسهت ســورىدى     جىــد ــزدىن ب ــر كىــشى پهيغهمبىرىمى ــى قهيىــس دېــگهن بى ــۇ .  ئىبن ئ
مهن .  ھهممىـسى بىلىـدۇ    قهۋمىمنىـڭ ئىكهنلىكىمنـى    خوتۇنپهرەسمېنىڭ  ! ئى مۇھهممهد «: ئۆزرىسىنى بايان قىلىپ  

مهن ئــۇالرنى .  قىالرمىكىــن دەپ تهشۋىــشلىنىمهنشــامغا بارســام رۇملۇقالرنىــڭ قىزلىــرى مېنــى پىتــنىگه گىرىپتــار  
پهيغهمبىرىمىــز بــۇ كىــشىدىن . دېــدى» شــۇڭا ماڭــا رۇخــسهت بهرگىــن.  تۇتۇۋااللمــاي قــالىمهنئــۆزۈمنىكۆرســهم، 

ىــسىدىكى مۇنــۇ بــۇ ھهقــته يهنه تهۋبه سۈر. ياخــشىلىق كهلمهيــدىغانلىقىنى بىلگهچــكه ئۇنىڭغــا رۇخــسهت بهردى 
يهنـى رۇمنىـڭ    (ماڭا رۇخسهت قىلغىن، مېنى باالغـا گىرىپتـار قىلمىغىـن            ‹ئارىسىدانىڭ  ئۇالر «:ئايهت نازىل بولدى  

ئهمهلىيهتته ئـۇالر مۇنـاپىقلىقتىن   .  دېگۈچىلهر بار›)لىپ سېلىشىمغا سهۋەبچى بولمىغىن   ئاياللىرى بىلهن گۇناھ قى   
  » .رغۇچىدۇر، جهھهننهم كاپىرالرنى ئوراپ تۇشۈبهىسىزكى. ئىبارەت چوڭ باالغا گىرىپتار بولدى

 كىــشى ھــېچ ئۆزرىــسىز تــۇرۇپ، ھهر خىــل باھــانه ـ ســهۋەبلهرنى كۆرســىتىپ،     كەسهكــسهندســهھرا ئهرەبلىرىــدىن 
ســهھرالىقالردىن ئــۆزرە بايــان قىلغــۇچىالر رۇخــسهت «: تهۋبه سۈرىــسىدىكى. پهيغهمبىرىمىــزدىن رۇخــسهت ئالــدى

. بىـرىگه يالغـانچىلىق قىلغـانالر جىهادقـا چىقمىـدى         ئىماننى داۋا قىلىپ، ئالالھقـا ۋە ئۇنىـڭ پهيغهم        . سوراپ كهلدى 
  » . دۇچار بولىدۇئازابقائۇالردىن كاپىر بولغانالر قاتتىق 
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 ۋە ئۇنىڭدىن باشقا نۇرغۇنلىغان مۇنـاپىقالر ھهر خىـل ئـۆزرىلهرنى بايـان قىلىـپ مهدىنىـدە                  ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبهي  
، كهئـب ئىبنـى مالىـك،       خهيـسهمه  بولـۇپ باقمىغـان ئهبـۇ        شـۈبهه  ئهسـال    مۇسۇلمانلىقىدائۇنىڭدىن باشقا   . قېپقالدى

ىئ قاتارلىقالر ئۇرۇشقا چىقىشنى ئېغىـر كـۆرۈپ، يـاكى ئارقىـدىن يېتىـشهرمىز           رەب ئىبنى   مهرارەھىالل ئىبنى ئۇمهييه،    
  .دېگهن خىيال بىلهن قوشۇن بىلهن بىرگه يولغا چىقمىغان ئىدى

ىســـساالم مهدىنىـــدە ئـــۆز ئورنىغـــا مـــۇھهممهد ئىبنـــى      ھهمـــمه تهييـــار بولغانـــدىن كېـــيىن پهيغهمـــبهر ئهلهيه    
بـۇ  .  ئهسكهر بىلهن يولغا چىقتى    مىڭ ئوتتۇزئهنسارىنى، ئۆز ئاياللىرىغا قاراشقا ھهزرىتى ئهلىنى قويۇپ،        مهسلهمهتىل

.  مهدىنىـدە نائىـب بولـۇپ قالغـانلىقىنى نۇرغـۇن تـارىخچىالر بايـان قىلىـدۇ                مهسـلهمهنىڭ ئۇرۇشتا مـۇھهممهد ئىبنـى      
  .  دەيدۇ» نائىب بولۇپ قالغانئهرپهته ئىبنى سىبا« : ئىبنى ھىشامئهمما

ئهڭ چوڭ بـايراقنى ھهزرىتـى ئهبـۇ        .  مىڭ ئهسكهرنىڭ ئىچىدە ئون مىڭغا يېقىن ئاتلىق ئهسكهر بار ئىدى          ئۇتتۇربۇ  
نى ھهزرىتـى   بهكرىگه، مۇھاجىرالرنىڭ بايرىقىنى زۇبهير ئىبنى ئهۋۋامغا، ئهنسارالردىن ئهۋس قهبىلىـسىنىڭ بـايرىقى           

ــى   ــهيد ئىبن ــۇزەيرئۇس ــڭ      گهھ ــقا قهبىلىلهرنى ــا ۋە باش ــى مۇنزىرغ ــايرىقىنى ھهببــاب ئىبن ــسىنىڭ ب ، خهزرەج قهبىلى
ــلىقلىرىغا تاپـــشۇردى  ــايراقلىرىنى ھهر قهبىلىنىـــڭ باشـ ــاپىقالر . بـ ــانلىقتىن مۇنـ ــدە قالغـ : ھهزرىتـــى ئهلـــى مهدىنىـ

ــڭ ئېغىرلىقــى ۋە   « ــى ئۇنى ــۇھهممهد ئهلىن ــلۇقىدىنم ــدى  ئۇرۇشــسۇس ــشتى » قا ئېلىــپ چىقمى . دەپ مهســخىرە قىلى
مهن «: پهيغهمبىرىمىـز ئۇنىڭغـا  . ھهزرىتى ئهلـى بـۇنى ئـاڭالپ، پهيغهمبىرىمىزنىـڭ ئارقىـسىدىن يېتىـشىپ كهلـدى            

 قانـداق   مۇسـاغا  ھـارۇن  قارىسۇن دەپ قويۇپ چىققان ئىدىم، ئۇالرنىڭ سـۆزلىرىگه قـۇالق سـالما،              ئاياللىرىمغاسېنى  
دەپ نهسـىههت  » لېكىن شۇ پهرق باركى، مهنـدىن كېـيىن پهيغهمـبهر كهلمهيـدۇ       .  ماڭا شۇنداق  بولغان بولسا سهنمۇ  

 ىنىـڭ قهۋمدېگهن جايغا كهلگهنـدە ھهزرىتـى پهيغهمبىرىمىـز سـهمۇد     » ھىجىر«قوشۇن  . قىلىپ مهدىنىگه قايتۇردى 
غا ڭ ئۇلۇغلـۇقىنى كـۆز ئالـدى   قىسسىلىرىنى ئېسىگه ئېلىپ، ئۇالردىن ھهر ۋاقىت ئىبرەت ئېلىشقا ۋە ئـالالھ تائاالنىـ          

پهيغهمبىرىمىــز .  يــوق ئىــدى بــاغالردىن ئهســهرتهبۇكتــائــۇ چاغــدا .  ئۆتــۈپ كېتىــشكه بــۇيرۇق قىلــدىكهلتــۈرۈپ، 
. دېـدى » پۈركۈيـسهن  بوسـتانالر بىـلهن      بـاغۇ سـاالمهت بولـساڭ بـۇ يهرلهرنـى         ! ئـى مۇئـاز    «:ھهزرىتى مۇئازغا قـاراپ   

 مۇسۇلمانالر تهرىپىـدىن پهتهـى قىلىنىـپ،        تهبۇكئۇزۇن ئۆتمهي   . ا چىقتى دېگهندەك پهيغهمبىرىمىزنىڭ سۆزى توغر   
  .   بوستانالر بىلهن تولۇپ كهتتىباغۇ

قوشــۇن مهدىنىــدىن چىققانــدا يۇقىرىــدا زىكىــر . بــۇ قوشــۇننىڭ مهدىنىــدىن چىقىــشى رەجهپ ئېيىــدا بولغــان ئىــدى 
. ئۇنىـڭ ئىككـى خوتـۇنى بـار ئىـدى         . غا كىردى  ناھايىتى ئىسسىق بىر كۈندە ئۆزىنىڭ بېغى      خهيسهمهقىلىنغان ئهبۇ   

ھهر ئىككىسى باغدا ئۇنىڭغا چېدىر تىكىپ، سۇ سېپىپ، سالقىن قىلىپ، يېڭى مېـۋىلهرنى، سـوغۇق سـۇالرنى تهييـار                   
 بــۇالرنى كــۆرۈپ، پهيغهمبىرىمىزنــى ئېــسىگه ئالــدى ۋە ناھــايىتى خىجــالهت خهيــسهمهئهبــۇ . قىلىــپ قويغــان ئىــدى

 شــۇنداق ئىســسىق كــۈنلهردە مۇشــهققهتلىك ســهپهردە بولــسا، مېنىــڭ ســايدا ئــازادە ھالــدا   پهيغهمبىرىمىــز«: بولــۇپ
دەپ » پ يېتىــشىم تــوغرا ئهمهسنىــلىهپ، شــېرىن ســۇالرنى ئىچىــپ راھهتخوتــۇنلىرىم بىــلهن تــاتلىق يېمىــشلهرنى ي

ئهبـۇ  . ولغـا چىقتـى   ىال ئېتىنى ھازىرالپ قوشۇنغا يېتىـشىۋېلىش ئۈچـۈن ي        تىن ۋاز كېچىپ، شۇ ۋاقىتت    چېدىرغا كىرىش 
 كـۆرۈپ،   خهيـسهمهنى ئهسـكهرلهر يىـراقتىن ئهبـۇ       .  ئىـدى  تهبۇكتـا  قوشـۇنغا يېتىـشىپ كهلگهنـدە قوشـۇن          خهيسهمه

ئـۇ ئهبـۇ    «: رىمىـز پهيغهمبى. دېـدى » ؟كىمـدۇر ، ئـۇ    كېلىۋاتىـدۇ تىن بىـر ئـادەم      يىـراق  «:پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا 
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 بولـۇپ چىققانـدا، پهيغهمبىرىمىـز     خهيـسهمه ن كىـشى ئهبـۇ      دېگهنـدەك كـۆرۈنگه   . دېدى» رەك؟ بولسا كې  خهيسهمه
  . بولدىخۇشالئىنتايىن 

 ئهتراپىــدىكى بهزى خهلقــلهر كېلىــپ تهبــۇكبــۇ ئهســنادا .  يىگىــرمه كــۈنچه تــۇردىتهبۇكتــائىــسالم ئهســكهرلىرى 
پ، ھهر   دېـگهن كىـشى پهيغهمبىرىمىزنىـڭ ئالـدىغا كېلىـ          يوھهننادېگهن جاينىڭ ئىگىسى    » ئىيله«. سۈلهى قىلدى 

 دېـگهن يهرنىـڭ خهلقـى     ھهربـائ ،  ئهزرەھندىن باشقا   ئۇ. قىلدىيىلدا ئۈچ يۈز تىلال تاپشۇرۇش شهرتى بىلهن سۈلهى         
مىنـا خهلقـى مېۋىلىرىنىـڭ ئـۈچتىن بىرىنـى تاپـشۇرۇش            . ھهر يىلى يۈز تىلال بېرىش شهرتى بىلهن سـۈلهى قىلىـشتى          

  . شهرتى بىلهن سۈلهى قىلدى
جهندەل دېگهن جايغا خالىد ئىبنى ۋەلىدنى قومانـدان قىلىـپ، تـۆت يـۈز              ۋمهتۇلۋاقتىدا دە  تهبۇكتىكىپهيغهمبىرىمىز  

خالىـد ئىبنـى ۋەلىـد      . بـۇ چاغـدا ئـۇ يهرنىـڭ ئهھلـى شـىكار ئۈسـتىدە ئىـدى               . يىگىرمه نهپهر ئاتلىق ئهسكهر ئهۋەتتى    
 ئــۇنى پهيغهمبىرىمىــز . تۇتۇۋېلىــپ، پهيغهمبىرىمىزنىــڭ ئالــدىغا ئېلىــپ كهلــدى ئــۇكهيردىرنىئۇالرنىــڭ باشــلىقى 

. ئىسالمغا دااللهت قىلغـان بولـسىمۇ، ئـۇ قوبـۇل قىلمىغـانلىقتىن جىـزيه تاپـشۇرۇش شـهرتى بىـلهن سـۈلهى قىلـدى                       
ــاپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم   يىگىــرمه كــۈن تۇرغانــدىن كېــيىن، شــام تهرەپــكه قــاراپ ھهرىــكهت قىلىــش    تهبۇكت

 ئۆتـۈپ شـامغا بېرىـشنى مـاقۇل كـۆرمهي           تهبۇكتىنبه كىرامالر   ساھا. ھهققىدە ساھابه كىرامالرغا مهسلىههت بهردى    
 كهلــدۇق، لــېكىن دۈشــمهننىڭ سايىــسىنى كۆرمىــدۇق، ئــۇالر بىزنىــڭ كېلىۋاتقــانلىقىمىزنى    تهبۇكقــاھــازىر بىــز «

 قىيىنچىلىقالرغـا  كه يۈرۈش قىلىپ قالساق، بىر قىـسىم   شام تهرەپ . ئاڭالپ قورقتى، بىز بۇنىڭ بىلهن بولدى قىاليلى      
چــۈنكى دۈشــمهنلهر كــۆپ، شــام تهرەپــلهردە ئهســال مۇســۇلمان يــوق، ھــازىرچه   .  كېلىــپ قېلىــشىمىز مــۇمكىنچدۇ

دېيىـــشتى ھهمـــدە ئـــۇالر شـــامدا ۋابـــا » ىالرمىـــز قيـــۈرۈشكـــېلهر قېتىمـــدا بىـــراقال . ىمهدىـــنىگه قايتىـــپ كېتهيلـــ
 قوشـۇلۇپ، مهدىـنىگه قايتىـشنى    شۇ سهۋەبتىن پهيغهمبىرىمىـز ئۇالرنىـڭ پىكـرىگه    . تارقالغانلىقىنى ئاڭلىغان ئىدى  

ــدى  ــارار قىل ــۈنكى . ق ــۇكچ ــشتىن  تهب ــىغا چىقى ــسهت ئۇرۇش ــىنا مهق ــۇلمانالرنى س ــڭ   مۇس ــڭ ئىمانىنى ش ۋە ئۇالرنى
شـۇڭا پهيغهمبىرىمىـز بهزىبىـر سـهۋەبلهردىن ئارقىـدا          . قانچىلىك دەرىجىدە مۇستهھكهم ئىكهنلىكىنى بىلىش ئىدى     

ــۇال    ــاي، ئهگهر ئ ــاقالپ تۇرم ــانالرنى س ــېلهر دەپ     قالغ ــپ ك ــارقىمىزدىن يېتى ــسا ئ ــدىغان بول ــشىلىق كېلى ردىن ياخ
 تۆگىـسىنى يوقىتىـپ قويـۇپ،    زەررىلغىپارى ئهبۇ  ساھابىلهردىندەم ئېلىنغان جايالرنىڭ بىرىدە     . كېتىۋەرگهن ئىدى 

ــۇنى ــدى  ئ ــدا قالغــان ئى ــزدەيمهن دەپ ئارقى ــزگه  .  ئى ــۇنى كــۆرۈپ، پهيغهمبىرىمى ــۇ  «:باشــقىالر ب ــارىئهب  زەررىلغىپ
شىلىق كهلــسه بىــزگه يېتىــشىپ قالــسا قېلىۋەرســۇن، ئهگهر ئۇنىڭــدىن ياخــ«: پهيغهمبىرىمىــز. دېــدى» قېپقالــدى
ــدۇ ــدى» كېلى ــشتىن     . دې ــسىمۇ، قوشــۇندىن ئايرىلىــپ قېلى ــسىنى تاپالمىغــان بول ــۇ زەر تۆگى ــى ئهب دەرۋەقه ھهزرىت

ئـۇ قوشـۇن بىـر جايغـا چۈشـۈپ دەم      . دىقورقۇپ، يۈك ـ تاقلىرىنى مۈرىسىگه ئارتىپ، قوشۇننىڭ ئارقىسىدىن يۈگۈر 
لىقىدىن باشــلىرى ئاســمانغا تاقاشــقاندەك  خۇشــالبــۇنى كــۆرگهن ســاھابه كىــرامالر  . ئېلىۋاتقانــدا يېتىــپ كهلــدى 

ئـالالھ  «پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم      . بولۇشۇپ كهتتى ۋە پهيغهمبىرىمىزگه ئۇنىڭ يېتىپ كهلگهنلىكىنى ئېيتىـشتى        
  . دېدى»  ۋە يالغۇز تىرىلدۈرۈلىدۇ يۈگۈرۈپ كهلدى، ئۇ يالغۇز ئۆلىدۇئۇ يالغۇز! ئهبۇ زەرگه رەھمهت قىلسۇن

ــۇ قېتىمقــى يۈرۈشــته يۇ  ئ ــته ب ــدى   همهلىيهت ــان بول ــسهت روشــهن ئاي ــايه ۋە مهق ــدىكى غ ــڭ  . قىرى ــاھابه كىرامالرنى س
ىنى ھنىـڭ پهرمـان   ىلىقالرنـى تارتقـانلىقى، جانـابى ئالال      زىنى ئۈستۈن قىلىـش يولىـدا قانچىلىـك قىيىنچ        ئالالھنىڭ سۆ 
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غانلىقى، ئالالھ يولىدا جان  ۋە مـاللىرىنى قۇربـان قىلىـشنى بۈيـۈك              جان پىدا قىل   بهجا كهلتۈرۈش ئۈچۈن قانچىلىك   
بـۇ ۋاقىـتقىچه نهچـچه      . ىغـانلىقى مانـا بـۇ قېتىمقـى يۈرۈشـته ئوتتۇرىغـا چىقتـى             بىلىپ، جان ۋە ماللىرىنى ئايىم    پهرز  

. تى ـ بهشىرىـسى بـۇ يۈرۈشـتىن كېـيىن تېخىمـۇ ئاشـكارا بولـدى        قالرنىڭ ئهپبىلىنىپ قالغان مۇناپىخىل يول بىلهن 
 ۋە مۇســۇلمانالرنى يامــان يولغــا باشالشــتىن باشــقا ھېچقانــداق بىــر ۇســۇلمانالر ئارىــسىغا پىتــنه تېــرىشئۇالرنىــڭ م

ىقالر ھهققىـدە  بـۇ مۇناسـىۋەت بىـلهن ئـالالھ تائـاال  تهۋبه سۈرىـسىدە مۇنـاپ       . ئىشقا يارىمايدىغانلىقى ئايـان بولـدى    
پهيغهمبىرىمىـزگه ئىتــائهت قىلىــشتا سۇسـلۇق قىلغــان، ئۇرۇشــقا   . ئىبـرەت ئــېلىش الزىـم بولغــان ســاۋاقالرنى بهردى  

  . چىقىشقا بوشاڭلىق قىلغان كىشىلهرگه ماالمهت قىلدى
 ئـۆزى   قايتقاندا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئهسكهرلهرنى چـوڭ يولـدىن ماڭـدۇرۇپ،   تهبۇكتىنئىسالم ئهسكهرلىرى  

يامانراق بىر يولدىن يۈرۈشكه توغرا كېلىپ قېلىپ، كېتىۋاتقاندا مۇناپىقالردىن بىرنهچچىسى بـۇنى بىلىـپ قېلىـپ،                
 ئـۇنى ئۇالرنىـڭ قهسـتى پهيغهمبىرىمىزنىـڭ تۆگىـسىنى ئۈركۈتـۈپ،           . پهيغهمبىرىمىز ئۆتىدىغان جايغا بېرىپ تۇردى    

 تۆگىنىـڭ تىزگىنىنـى     ياسىرغا بىلىپ قېلىپ، ئهممار ئىبنى      نىقهستىسۇيپهيغهمبىرىمىز ئۇالرنىڭ بۇ    . قىتىش ئىدى يى
ــۇزدى ــۇزەيپىگه. تۇتق ــشقا   ھ ــسىدىن مېڭى ــڭ ئارقى ــۇيرۇدى تۆگىنى ــسهتلىرىگه    . ب ــاپىقالر مهق ــلهن مۇن ــۇنىڭ بى ش
شۇنىڭ بىلهن مۇنـاپىقالر پهيغهمبىرىمىزنىـڭ ئارقىـسىدىن كېلىـپ يېتىـشىۋالماقچى بولغـان بولـسىمۇ،                . يېتهلمىدى
  . زەيپه قولىدىكى تاياق بىلهن تۆگىلهرنىڭ باشلىرىغا ئۇرۇپ، ئۇالرنى يېتىشكىلى قويمىدىھهزرىتى ھۇ

 ۋىداغايهتۇلسـهنى نى قارشـى ئـېلىش ئۈچـۈن    ئهسكهرلهر مهدىنه مۇنهۋۋەرەگه يېقىن كهلگهندە، مهدىـنه خهلقـى ئـۇالر    
غهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مهدىـنىگه    پهي. خوتۇن ـ قىزالر شېئىر، بېيىت ئوقۇپ، ئۇالرنى قىـزغىن قارشـى ئالـدى    . چىقتى
 تاشالشــقا يېقىــپنــى »زىــرار ىمهســجىد«ه بىــر ســائهتلىك يــول قالغانــدا بىــر نهچــچه ســاھابىنى بــۇيرۇپ،  ككىرىــش
شـىغا   ئۇرۇ تهبـۇك  قۇبـا مۇناپىقلىرىـدىن بىـر تـوپ كىـشى قـۇرۇپ چىقىـپ، پهيغهمبىرىمىـز                  مهسجىدنىبۇ  . بۇيرۇدى

بىـز قېـرى، ئـاجىز كىـشىلهرگه        ! ئـى پهيغهمبىرىمىـز    «:ىـڭ يېنىغـا كېلىـپ     يغهمبىرىمىزنچىقىشتىن بۇرۇن، ئۇالر په   
 ناماز باشالپ، ئوقـۇپ بېرىـشلىرىنى تهلهپ        تهمهسجىد بىنا قىلدۇق، سىلىنىڭ شۇ      مهسجىدئاسانلىق بولسۇن دەپ بىر     

ــز ــدى » قىلىمى ــگهن ئى ــانلىقى ئۈچــۈ    . دې ــدىراش بولغ ــلهن ئال ــارلىقى بى ــهپهر تهيي ــبهر ئهلهيهىســساالم س ن، پهيغهم
 سېلىــشتىن ئهســلى مهقــسىتى مهھهلــله خهلقىنــى مهســجىدنىئۇالرنىــڭ بــۇ . ئۇالرنىــڭ ســۆزلىرىگه قــۇالق ســالمىدى

غهمــبهر ئۇالرنىــڭ بــۇ مهقــسىتىنى پهي. ىنى چــېچىش ئىــدىسالم ئارىــسىغا تهپرىقىچىلىــك ئــۇرۇقئايرىــپ، ئهھلــى ئىــ
بهزى «: تهۋبه سۈرىـسىدىكى  . ۇپ تاشـلىدى   چـاقتۇر  ئـۇنى  قايتىپ كېلىپال دەرھال     تهبۇكتىن ،ئوقۇپئهلهيهىسساالم  

 كــۈچهيتىش، مۆمىنلهرنىــڭ ئارىــسىنى پــارچىالش، ئالالھقــا ۋە  پرىنىكــۇزۈش، كىــشىلهر مــۆمىنلهرگه زىيــان يهتكــۈ
بىـز  ‹: ئـۇالر .  بىنـا قىلـدى  مهسـجىد لىـشىنى كۈتـۈش مهقـسىتىدە    ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه قارشـى تۇرغـان ئادەمنىـڭ كې       

ــرادە قپ ــۇالر شــهك ـ      .  دەپ چوقــۇم قهســهم قىلىــدۇ ›ىلــدۇقهقهت ياخــشىلىقنىال ئى ــالالھ گۇۋاھلىــق بېرىــدۇكى، ئ ئ
 مهڭگـۈ نامـاز ئوقـۇمىغىن، بىرىنچـى كۈنىـدىن تـارتىپال تهقـۋا ئاساسـىغا                 تهمهسـجىد ئـۇ   . شۈبهىسىز يالغـانچىالردۇر  

ك بولۇشـنى   پـا ) گۇنـاھالردىن (ئۇنىڭـدا   .  ھهقىقهتهن سـېنىڭ نامـاز ئوقۇشـۇڭغا ئهڭ ھهقلىقتـۇر          مهسجىدقۇرۇلغان  
دېـگهن ئـايهت    » پاك بولغـۇچىالرنى دوسـت تۇتىـدۇ      ) ئىچكى ۋە تاشقى جهھهتتىن   (ئالالھ  . سۆيىدىغان كىشىلهر بار  

  . بۇ ھهقته نازىل بولغان ئىدى
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ــشىلهر          ــان كى ــقا چىقالمىغ ــۇ ئۇرۇش ــيىن، ب ــدىن كې ــپ كهلگهن ــۇنهۋۋەرەگه قايتى ــنه م ــكهرلىرى مهدى ــسالم ئهس ئى
ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ق  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇالرنىــڭ تاشــقى    . ېــشىغا كېلىــپ ئــۆزرە ئېيتىــشتى   پهيغهم

ن ئـۆزرە  ئـۇ ۋاقىتتـا باشـقىالردەك يالغـا    . ئىچكـى تهرەپلىرىنـى ئالالھقـا تاپـشۇردى     .  ئهپۇ قىلدى  ال قاراپ هكۆرۈنۈشىگ
ى پهيغهمــبهر  باھــانه تاپالمــاي قالغــان ئــۈچ كىــش  ەراي دېــسه ئېغىزغــا ئــالغۇدەك بىــر ئېيتمــاي، راســت ئــۆزرە ئېيتــ 

 قوبـۇل  تهۋبىـسى پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم ئالالھنىـڭ ئهمـرى بىـلهن ئۇالرنىـڭ        . ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا كهلدى  
بــۇ .  مهنئــى قىلــدىگهپلىشىــشىنىبولغانغــا قهدەر ســاھابه كىــرامالردىن ھهر قانــداق بىــر كىــشىنىڭ ئــۇالر بىــلهن   

ــمهيتتى     ــلهن گهپلهش ــۇالر بى ــشىلهر ئ ــهۋەبتىن كى ــۇال. س ــى  ئ ــاۋاب بهرمهيتت ــسا ج ــلهن  . ر گهپ قىل ــالل بى  ەمهرارھى
، ئۆيلىرىـدىن سـىرتقا چىقمايـدىغان بولـۇپ         ئازابلىنىـپ  مۇئامىلىسىدىن قـاتتىق     كىشىلهرنىڭ ئۆزلىرىگه بولغان بۇ   

ئهممــا كهئــب بولــسا ئــۇ ئىككــى كىــشىگه  . ىنى تــارتتىئۈچــۈن مهســجىدكه بېرىــشتىنمۇ ئــۆز ھهتتــا نامــاز . قالــدى
. قېپقالمىـدى  مهسـجىدتىن ،  سۆزلهشمىـسىمۇ كىشىلهر بىلهن   .  ئىشىدىن قالمىدى  لىقى ئۈچۈن ولغانقارىغاندا ياش ب  

. دىبــۇيرۇئارىــدىن قىرىــق كــۈن ئۆتكهنــدە پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئــۇالرنى ئاياللىرىــدىن ئايرىلىــپ تۇرۇشــقا  
ىنى بىلهلـمهي  پ، نـېمه قىلىـش  ىنتـايىن تـار كېلىـ    ئۇالرغـا دۇنيـا ئ  ،ئىلگىرى ـ كېيىن بولۇپ، ئهللىـك كـۈن بولغانـدا    

ئـۇالر  .  قوبـۇل بولغـانلىقىنى ئـېالن قىلـدى        تهۋبىلىرىنىـڭ  پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئۇالرنىـڭ        ،تۇرغان بىـر كـۈنى    
  :ھهققىدە مۇنۇ ئايهت نازىل بولغان ئىدى

ۇلغـان،  شـۇنچه كهڭ زېمىـن ئۇالرغـا تـار تۇي         .  ئـالالھ قوبـۇل قىلـدى      تهۋبىسىنىجىهادقا چىقمىغان ئۈچ كىشىنىڭ     «
ئۇالرنىــڭ جــانلىرى ســىقىلغان، ئــۇالر ئالالھقــا تهۋبه قىلمــاي تــۇرۇپ، ئالالھنىــڭ غهزىپىــدىن قۇتۇلــۇش مــۇمكىن    

 تهۋبىـگه ى ئۈچـۈن، ئـالالھ ئـۇالرنى       بولۇشـ ئاندىن ئۇالرنىڭ تهۋبه قىلغۇچىالردىن     . ئهمهسلىكىگه ئىشهنگهن ئىدى  
  ».ناھايىتى مېهرىباندۇر) بهندىلىرىگه(ر، چىدۇ بهكمۇ قوبۇل قىلغۇتهۋبىنىئالالھ . مۇۋەپپهق قىلدى

 قوبــۇل بولغــانلىقىنى ئــاڭالپ، ئالالھقــا شــۈكرى قىلىــش ئۈچــۈن پۈتــۈن مــال ـ      تهۋبىلىرىنىــڭئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ 
نى سهدىقه قىلماقچى بولغاندا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرغـا ھهممىـسىنى ئهمهس، بىـر قىـسمىنى سـهدىقه                 مۈلكى

  . دى ئىبۇيرۇغانقىلىشنى 

  ھهزرىتى ئهبۇ بهكرى سىددىقنىڭ ئهمىر بولۇپ ھهجگه بېرىشى

شۇ يىلـى زۇلقهئـدە ئېيىنىـڭ ئاخىرىـدا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ھهزرىتـى ئهبـۇ بهكرىنـى ھهج ئۆمىكىنىـڭ بېـشى                      
 ھهزرىتـى ئهبـۇ بهكـرى باشـلىق ئـۈچ يـۈزگه             مـۇنهۋۋەرەدىن مهدىـنه   . قىلىپ، مۇسۇلمانالرنى ھهجـگه  يولغـا سـالدى        

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم قۇربـانلىق قىلىـش ئۈچـۈن ھهزرىتـى ئهبـۇ        . قىن كىشى مهككىگه قاراپ يولغـا چىقتـى    يې
. ربـانلىق قىلىـش ئۈچـۈن تـۆگه ئېلىـپ ماڭـدى         ھهزرىتى ئهبۇ بهكرىمۇ ئۆزى قۇ    . گه ئهۋەتتى بهكرىدىن يىگىرمه تۆ  

بولغـان بولـسىمۇ، تـېخىچه      ىلغـا يـېقىن      بولـۇپ، مۇسـۇلمانالرنىڭ قولىغـا ئـۆتكىلى بىـر ي            پهتهـى  مۇكهررەمههككه  م
ئۇالر بۇرۇنقىدەكال بهيتۇلالھنى تـاۋاپ قىلىـپ، ئـۆز         . مۇشرىكالر بهيتۇلالھنى تاۋاپ قىلىشتىن چهكلهنمىگهن ئىدى     

جاھىلىيهت دەۋرىدە ئهرەبـلهر بهيتـۇلالھنى ئانىـدىن تۇغمـا ھالىتىـدە تـاۋاپ              . ئادەتلىرى بويىچه ھهج قىلىپ تۇراتتى    
ر مهككه مۇكهررەمهگه سهپهر قىلغاندا، ئهھلى ئىسالم بىـلهن مۇشـرىكالر ئارىـسىدىكى سـۈلهىنىڭ               ھاجىال. قىالتتى
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مهزكـۇر سـۈرە ئهھلـى ئىـسالمنىڭ كاتتـا      .  ئۇرۇشىغا دائىر بهرائهت سۈرىسى نازىل بولغان ئىـدى      تهبۇكبۇزۇلۇشى ۋە   
لـۇپ، ئۇالرغـا تـۆت ئـاي پۇرسـهت          دۈشمىنى بولغان مۇشرىكالردىن ئاالقىنى ئۈزۈشـكه ئهمـرى قىلىـشتىن ئىبـارەت بو            

شـۇنداق بولـسىمۇ    . ئاندىن كېيىن ئارىـدىكى مۇناسـىۋەتنى پۈتـۈنلهي ئۈزۈشـكه ئهمـرى قىلىنـدى             . بېرىلگهن ئىدى 
.  رىئــايه قىلغــان بهزى قهبىلىــلهر بــۇ ھۆكۈمــدىن مۇستهســنا قىلىنــدى  ئهھــدىلىرىگهمۇســۇلمانالر بىــلهن قىلغــان  

ــۇددىتى   ــا ئهھــدىنامىنىڭ م ــدى  توشــقۇچهئۇالرغ ــامىله قىلىــش بۇيرۇل ــبهر  .  ياخــشى مۇئ ــى پهيغهم ــلىدە ھهزرىت ئهس
ــيىن    ئهل ــدىن كې ــرەت قىلغان ــنىگه ھىج ــساالم مهدى ــىۋەت     هيهىس ــسىدا مۇناس ــرىكالر ئارى ــلهن مۇش ــۇلمانالر بى  مۇس

  . ئۈزۈلۈپ، بۇالر بىر ـ بىرىگه قارشى ئىككى ئۇممهت ھېسابلىناتتى
هنه بىرىنىــڭ شــان ـ شــهۋكىتىنى يــوقىتىش ئۈچــۈن مــاددىي ۋە   ئــۇرۇش ھالىتىــدە تۇرغــان ئىككــى دۆلهتنىــڭ بىــرى ي

مانالر ھهر ۋاقىـت    ۇ سـهۋەبتىن مۇشـرىكالر بىـلهن مۇسـۇل        شـ . دۇري تهبىئى ئۇرۇنۇشى قۇۋۋىتىنى كهتكۈزۈشكه    مهنىۋى
پۇرسـهت تاپقـان ۋاقىتتـا بىـر ـ بىرىنىـڭ ئىقتىـسادىنى قولغـا چۈشـۈرۈش ئۈچـۈن           . قىتىشقا تىرىشاتتىبىر ـ بىرىنى يى 

بهدىر، ئۇھۇد، خهنـدەك ئۇرۇشـلىرى مانـا شـۇنداق ئىـشالرنىڭ نهتىجىـسىدە يـۈز بهرگهن                 . لىرىغا ھۇجۇم قىالتتى  مال
  . ئىدى

  ھهزرىتى ئهلىنىڭ ھهزرىتى ئهبۇ بهكرىنىڭ ئارقىسىدىن بېرىشى

هلىنـى   سۈرىسى نازىل بولغاندا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھهزرىتى ئهبـۇ بهكرىنىـڭ ئارقىـسىدىن ھهزرىتـى ئ        بهرائهت
 نامىزىـدا كىـشىلهرگه ئۇشـبۇ سـۈرىنىڭ بېـشىدىن قىرىـق ئـايهت ئوقۇشـقا، بۇنـدىن كېـيىن                  ھېيتئهۋەتىپ، قۇربان   

 ئانىـدىن تۇغمـا     زامانىدىكىـدەك مۇشرىكالرغا بهيتۇلالھنى تـاۋاپ قىلىـشقا يـول قويۇلمايـدىغانلىقىنى، جـاھىلىيهت             
ــى بىلد   ــاۋاپ قىلىــشنىڭ چهكلهنگهنلىكىن ــۇلالھنى ت ــدا بهيت ــۇيرۇدىۈرۈشــكه ھال ــى يــول ئۈســتىدە  . ب  ھهزرىتــى ئهل

ھهزرىتــى ئهبــۇ بهكرىنىــڭ ئارقىــسىدىن يېتىــپ كېلىــپ، ئۇنىــڭ بىــلهن بىــرگه مهككىــگه كىرىــپ، پهيغهمبىرىمىــز  
  .  كۈنى ئادا قىلدىھېيتتاپشۇرغان ۋەزىپىنى قۇربان 

  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ زاكات توپالش ئۈچۈن ئهتراپقا ئادەم ئهۋەتىشى

يىلـى ۋە كېيىنكـى يىلـى ھهزرىتـى پهيغهمــبهر ئهلهيهىسـساالم ئىـسالمنى قوبـۇل قىلغـان ئهرەب قهبىلىلىرىــدىن         شـۇ  
، يهزىـد ئىبنـى     تهمىمـگه  بهنـى    ھېـسنىنى  ئىبنـى    ئـۇيهينه . زاكات ئېلىپ كېلىش ئۈچۈن بىر نهچچه كىشىنى ئهۋەتتـى        

نى بهنـى   سـۇفيان  ئىبنـى    بىـشر ،  ئهرەبلىـرىگه  ارەهزپ ئهسلهم ۋە غىپار قهبىلىلىرىگه، ئهمر ئىبنى ئاسنى بهنـى           ھېسنىنى
 جــۇھهينه مهكىــسنى ئىبنــى راپىــئ ئهرەبلىــرىگه، مــۇزەينه، ھهببــاب ئىبنــى بهشــىرنى ســهلىم ۋە  ئهرەبلىــرىگهكهئــب 

 ۋە ئهسهد قهبىلىلىـرىگه،     تهي ئىبنى ھاتهمنى    ئهدى ئهرەبلىرىگه،   كىالبنى بهنى   سۇفيان ئىبنى   زەھهاكئهرەبلىرىگه،  
 بهھـرەينگه، ئهلـى   ھهزرەمىنىنى بهدىر بىلهن قهيس ئىبنى ئاسىمنى بهنى سهئد ئهرەبلىرىگه، ئهال ئىبنى          ئىب زەبهرقان

 ئىبنـى  ۋەكىـئ  ئىبنـى ئهمىـر،   سـهبۇرە  سـهپۋان،  ئىبنـى ، سـهپۋان    مىلهـاب  ئىبنـى    سـهھلى ،  نهجرانغـا ئىبنى ئهبـى تـالىپنى      
 بهنـى مـۇراد     مىـسكنى  ئىبنـى    پهرۋەىلىلىـرىگه،    قاتـارلىق كىـشىلهرنى بهنـى تهمىـم قهب         نـۇۋەيرە مالىك، مالىـك ئىبنـى      
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مهزكــۇر كىــشىلهرنىڭ بهزىــسى پهيغهمبىرىمىــز ۋاپــات بولغــۇچه بارغــان جايلىرىــدا . ئهرەبلىــرىگه ئهۋەتــكهن ئىــدى
مۇھـاجىر ئىبنـى    . قېلىشتى ۋە بهزىلىرى ۋاقىتلىق ئهۋەتىلگهنلىكى ئۈچۈن، ۋەزىپىسىنى ئـادا قىلىـپ قايتىـپ كهلـدى              

 قهبىلىلىرىنىـــڭ زاكــاتلىرىنى ئېلىـــپ كېلىــشكه تهيىـــنلهنگهن بولــسىمۇ، لـــېكىن    ســهدەد ۋە  كهدئهبــى ئـــۇمهييه  
  .  تهيىن قىلىنغان كىشىلهر بارالماي قالدىلىقى ئۈچۈنيهىسساالم ۋاپات بولغانهپهيغهمبهر ئهل

. ىـپ بېرەتتـى    تارقىت پېقىرالرغـا زاكات ئېلىشقا بارغانالر ئۇ جاينىڭ بايلىرىدىن ئېلىنغان زاكـاتالرنى شـۇ جايـدىكى              
  .  ئېشىپ قالسا مهدىنىگه ئهۋەتهتتىپېقىرالردىنئهگهر 

 .اننىڭ ئايالى ئۇممى كۇلسۇم مۇشۇ يىلـى ۋاپـات بولـدى          لهيهىسساالمنىڭ قىزى ھهزرىتى ئوسم   ھهزرىتى پهيغهمبهر ئه  
امالرنىـڭ  ئۇنىـڭ ئـوغلى ئابـدۇلالھ سـاھابه كىر        .  مۇشـۇ يىلـى ئۆلـدى      ئۇبهيمـۇ ى ئابدۇلالھ ئىبنى    مۇناپىقالرنىڭ بېش 

ئاتىسى ۋاپات بولغانـدىن كېـيىن پهيغهمبىرىمىزنىـڭ ھۇزۇرىغـا كېلىـپ، ئاتىـسىغا ئىـستىغپار                . چوڭلىرىدىن ئىدى 
شۇنداقال ئاتىـسىغا كېـپهن قىلىـش ئۈچـۈن         . تىلهشنى ۋە قىلغان يامان ئىشلىرىنى كهچۈرۈم قىلىشنى تهلهپ قىلدى        

 قوبۇل قىلىـپ كـۆڭلىكىنى بهردى       تهلىپىنىابدۇلالھنىڭ  پهيغهمبىرىمىز ئ . پهيغهمبىرىمىزنىڭ كۆڭلىكىنى سورىدى  
 نامىزىنى ئوقۇدى ۋە ئۇنىڭ قهبرىسىنىڭ ئالدىدا تۇرۇپ، ئۇنىڭ ھهققىدە ئـالالھتىن            جىنازاھهمدە ئۇنىڭ ئاتىسىنىڭ    
ــستىغپار تهلهپ قىلــدى  ــاال   . ئى ــالالھ تائ ــيىن ئ ــدىن كې ــسىدىكى بهرائهتئان ــز مۇشــرىكالرنىڭ  « سۈرى ســهن ھهرگى

ــ  ــدىن ئـ ــا    ئىچىـ ــدا تۇرمـ ــسى ئالدىـ ــا ۋە قهبرىـ ــامىزىنى ئوقۇمـ ــڭ نـ ــ » ۆلگهن بىرىنىـ ــگهن ئـ ــۈرۈپ، دېـ ايهتنى چۈشـ
  .  مۇناپىقالرنىڭ نامىزىنى ئوقۇشتىن ۋە ئۇالرنىڭ قهبرىسى ئالدىدا تۇرۇشتىن مهنئى قىلدىپهيغهمبىرىمىزنى

   يىلى يۈز بهرگهن ۋەقهلهرئونىنچى ھىجرىيىنىڭ

 ئىــسالمغا دەۋەت ئهرەبلىرىنــىهر ئهلهيهىســساالم يهمهنــدىكى بهنــى ھــارىس ئــاخىر ئېيىــدا پهيغهمــبشــۇ يىلــى رەبىئۇل
ھهزرىتــى خالىــد يېتىــپ  . قىلىــش ئۈچــۈن، خالىــد ئىبنــى ۋەلىــدنى قومانــدان قىلىــپ بىــر بۆلــۈك ئهســكهر ئهۋەتتــى   

ــدى        ــۇلمان بولـ ــپ مۇسـ ــۇل قىلىـ ــسالمنى قوبـ ــسىزال ئىـ ــۇالر قارشىلىقـ ــيىن، ئـ ــدىن كېـ ــد  . بارغانـ ــى خالىـ ھهزرىتـ
ئـۇ مهكتۇپنىـڭ جـاۋابى      . ىمىزگه ئۇالرنىڭ ئىسالمنى قوبۇل قىلغانلىقىنى بايان قىلىـپ مهكتـۇپ ئهۋەتتـى           پهيغهمبىر

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ھهزرىتـى      . كهلگۈچه ئۇالرنىڭ يېنىدا تۇرۇپ، ئۇالرغا ئىسالم ئهھكاملىرىنى ئۆگهتتى       
ىـشكه ۋە ئـۇ يهردىكـى ئهرەبلهردىـن بىـر ئهلچـى        مهدىـنىگه قايتىـپ كېل  ئۇنى يازغان جاۋابىدا، ۋەلىدكهخالىد ئىبنى  

شــۇنىڭ بىــلهن خالىــد ئۇالرنىــڭ چوڭلىرىــدىن بىــر ئهلچــى ھهيئىتــى .  ئىــدىبۇيرۇغــانھهيئىتــى ئېلىــپ كېلىــشكه 
پهيغهمبىرىمىـز ئۇالرغـا ئۇالرنىـڭ باشـلىقى        . تهشكىللهپ، ئۆزى بىلهن بىـرگه مهدىـنه مـۇنهۋۋەرەگه ئېلىـپ كهلـدى            

  . ر قىلىپ تهيىنلىدى ئهمىھېسنىنىقهيس ئىبنى 
 ئىــسالمغا دەۋەت ئهرەبلىرىنــى مــۇدەججهج ئېيىــدا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم يهمهنــدىكى بهنــى  رامىــزانشــۇ يىلــى 

ــر تۈركــۈم  قىلىــش ئۈچــۈن ھهزرىتــى  ــلهر  ئهســكهر ئهۋەتتــى ۋە ئۇالرغــا مهز  ئهلىنــى قومانــدان قىلىــپ بى كــۇر ئهرەب
ئـۇ قوشـۇن مهزكـۇر ئهرەبلهرنىـڭ زېمىنىغـا يېتىـپ            . دىىقنى بـۇيرۇ  ر بىلهن ئۇرۇش قىلماسـل    ، ئۇال قارشىلىق قىلمىسا 

شۇنىڭ بىلهن ھهزرىتى ئهلى ئۇالر بىـلهن ئۇرۇشۇشـقا مهجبـۇر           . كهلگهندە، ئۇالر ئوق چىقىرىپ قارشىلىق كۆرسهتتى     
ئــۇالر بىــر قېــتىم ئــۇرۇش قىلىــپ،  . ئانــدىن ئــۇالرنى ئىــسالمغا دەۋەت قىلــدى . بولــدى ۋە ئــاخىرى غهلىــبه قىلــدى 
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ھهزرىتـى ئهلـى    . زلىرىنىڭ ئهھۋالىنى بىلگهندىن كېيىن، ئىسالمنى قوبـۇل قىلىـپ، زاكـات بېرىـشكه رازى بولـدى               ئۆ
ھهزرىتــى ئهلــى پهيغهمبىرىمىــز .  ئىــدىۋىــداداھهججهتۇل ئهلهيهىســساالم مهككىــدە يهمهنــدىن قايتقانــدا پهيغهمــبهر

  . بىلهن بىرگه ھهج قىلدى
 نىـــسىدىن باشــالپ، بهلكـــى ئۇنىڭـــدىنمۇ  ئهلهيهىســساالمالرنىڭ زاما قهدىمــدىن تارتىـــپ ئىبــراھىم ۋە ئىـــسمائىل  

ــپ   ــدىن تارتى ــدە  ،ئىلگىرىكــى زامان ــڭ نهزىرى ــۇلال ئهرەبلهرنى ــدى  ھبهيت ــاي ئى ــۇقهددەس ج ــايىتى م ــڭ .  ناھ ئۇالرنى
ــادەت       ــشى ۋە ئىب ــاۋاپ قىلى ــدىن تارتىــپ كهبىنــى ت ــسمائىل ئهلهيهىســساالمالرنىڭ زامانى ــراھىم ۋە ئى ــوۋىلىرى ئىب ب

هن  يولىـدىن نهقهدەر يىراقلىـشىپ كهتـك   ى ئۈزلۈكسىز داۋاملىشىپ كهلگهنلىكى ئۈچۈن، ئاتـا ـ بوۋىلىرىنىـڭ   قىلىش
 بهيتـۇلالھنى دائىـم زىيـارەت ۋە    دەپ بىلگهنلىكـتىن، » رىمىزنىـڭ دىنىـدا  بىـزلهر ئاتـا ـ بوۋىلى   «بولسىمۇ، ئـۆزلىرىنى  
ى چـ ىـپ كهلگهنـدىن كېـيىن، قىلىـدىغان بىرىن        مهككىلىـك ئهرەبلهرنىـڭ سـهپهر قىلىـپ قايت        . تاۋاپ قىلىپ تـۇراتتى   

هرمۇ بهيتــۇلالھنى تــاۋاپ  ســىرتتىن كهلــگهن كىــشىلئوخــشاششــۇنىڭغا . ئىــشى بهيتــۇلالھنى تــاۋاپ قىلىــش ئىــدى
 شــۇ قهدەر مــۇقهددەس ئىــدىكى، ھهتتــا بىــر كىــشى ھبهيتــۇلالئهرەبلهرنىــڭ نهزىرىــدە . رتىغــا قايتمــايتتىقىلمــاي يۇ

ندىــشىنى ئۆلتــۈرۈۋەتكهن قــاتىلنى ئىــزدەپ، بهيتۇلالھنىــڭ ئىچىــدىن تېپىۋالــسا       ئاتىــسى يــاكى باشــقا بىــر قېرى   
 بهيتـۇلالھنى   ،ئهرەبلهر خۇددى بهيتۇلالھنى ھۆرمهت قىلغانـدەك     .  ئۆلتۈرمهيتتى ئۇنىبهيتۇلالھنىڭ ھۆرمىتى ئۈچۈن    

ــدىغان    ــى قىلى ــدىغان ۋە خىزمىتىن ــايه قىلى ــۇرەيشھىم ــۇ ق ــقىالرغا قارئهرەبلىرىنىم ــدا ئا باش ــۆرمهت  ىغان ــدە ھ الھى
ــشاتتى ــاتىرجهم ســهپه        . قىلى ــايالردىمۇ خ ــك ئ ــدىغان خهۋپلى ــهپهر قىاللماي ــلهر س ــقا ئهرەب ــشلهر باش ــۇڭا قۇرەي ر ش
 بهيتـۇلالھ . تتـى ىـش ئۈچـۈن خـاتىرجهم بېرىـپ كېله         يىراق جايالرغىمۇ تىجارەت قىل    يهمهن ۋە شامدەك  . قىلىۋېرەتتى

ــاق بىــر ئىبادەتخا     ــڭ ئارىــسىدا ئورت ــۈن ئهرەبلهرنى ــۈن،   پۈت ــا ھېــسابالنغانلىقى ئۈچ ــرى باشــقا  قــۇرەيشن  ئهرەبلى
چــۈن كهلــگهن كىــشىلهرنى ئهرەبلهرنــى بهيتــۇلالھنى زىيــارەت قىلىــشتىن توســمايتتى، بهلكــى زىيــارەت ۋە تــاۋاپ ئۈ 

قۇرەيـشلهر پېقىـر،   . ئۇالرنىڭ كهمبهغهللىـرىگه يـېمهك ـ  ئىچـمهك بېرەتتـى     .  ناھايىتى ھۆرمهت قىالتتىمېهمان دەپ
ىن ئۇالرنىـڭ باشـقا ئهرەبـلهر ئارىــسىدا نوپـۇزى ناھـايىتى يــۇقىرى      لهرنىڭ ھالىـدىن خهۋەر ئالغــانلىقت شىئـاجىز كىـ  
دى ھهمـدە   ڭ ئـورنى تېخىمـۇ يۈكـسهل      مهشهۇر پىـل ۋەقهسـىدىن كېـيىن ئهرەبلهرنىـڭ نهزىرىـدە بهيتۇلالھنىـ            . ئىدى

  .  ھۆرمىتى تېخىمۇ ئاشتىئهرەبلىرىنىڭمۇ قۇرەيش
 ۋە ھهج ئــۆمرەلىــش،  جــاي دەپ ئېتىقــاد قىلىنىـپ كهلــگهن بهيتــۇلالھنى زىيــارەت قى قهدىمـدىن تارتىــپ مــۇقهددەس 

شـۇڭا  .  قىلىـش يىـراق ـ يېقىنـدىكى پۈتـۈن ئهرەبلهرنىـڭ بىـردەك تهلىپـى ئىـدى         قىلىشتهك مهخسۇس ئىبـادەتلهرنى 
ــشاتتى    ــپ قايتىــ ــاۋاپ قىلىــ ــپ ھهج تــ ــايالردا كېلىــ ــۇالر ھۆرمهتلىــــك ئــ ــسمائىل . ئــ ــراھىم ۋە ئىــ ــلهر ئىبــ  ئهرەبــ

 شـهكلى ئۆزگىرىـپ، شـېرىك ۋە        ىنىڭئۆمرەلىر، ھهج ۋە    ولىدىن ئېزىپ كهتكهنلىكى ئۈچۈن   ئهلهيهىسساالمالرنىڭ ي 
لىـپ ئۇنىڭغـا ئىبـادەت قىالتتـى ۋە       كهبىنى بىر مهبـۇد دەپ بى     ئۇالر كۆپىنچه   .  ئارىلىشىپ قالغان ئىدى   بۇتپهرەسلىك

. يــۇقىرى ئــاۋاز بىــلهن يىغلىــشاتتى. تــاۋاپ قىالتتــىئۇنىڭــدىن يــاردەم تىلهيتتــى ھهمــدە كهبىنــى قىپيالىڭــاچ ھالــدا 
ــي    ــادەتلىرى ھهقىقى ــادەتكهبۇالرنىــڭ قىلغــان ئىب ــل    ئىب ــر خى ــپ، بى ــشىپ قېلى ــشالرغا ئارىلى  مۇخالىــپ بولغــان ئى

  . ۋە خۇراپاتلىق شهكىللىنىپ قالغان ئىدىبۇتپهرسلىك
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 دىنـى مانـا شـۇ ئىبـراھىم ئهلهيهىسـساالم           ھهزرىتى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىنسانالرنى دەۋەت قىلغان ئىسالم      
ئىبـراھىم  . ۋە باشقا پهيغهمبهرلهر دەۋەت قىلىپ كهلگهن ھهق دىننىڭ ئۆزى بولۇپ، ئۇسۇل جهھهتـته پهرقلهنمهيـدۇ              

ۋە ئىسمائىل ئهلهيهىسساالمالر ئالالھنىڭ ئهمرى بىلهن ئالالھقا ئىبادەت قىلىشقا تهييارلىغان بـۇ ماكـان، ھهر بىـر                 
نـى كـۆپ زىكىـر قىلىـدۇ ۋە          قۇرئـان كهرىـم كهبى     ، ھـۆرمهتلهش الزىـم بولغـانلىقتىن      ئۇنىت ئهھلىگه   دىن ۋە مىلله  
 بىنـا قىلغـانلىقىنى ۋە ئـۇ        ىڭ كهبىنـى قانـداق    ئىبـراھىم ۋە ئىـسمائىل ئهلهيهىسـساالمالرن      .  بايـان قىلىـدۇ    ھۆرمىتىنى

بىـز ئىبـراھىم ۋە ئىـسمائىل       « ئهرەبلهرنىڭ   بۇنىڭ بىلهن . يهردە ئالالھقا قانداق ئىبادەت قىلغانلىقىنى بايان قىلىدۇ      
دەپ داۋا قىلىــشلىرىنى قــۇرۇق الپ ۋە بىــمهنه ســۆزدىن ئىبــارەت دەپ ھېــسابالپ، » دىنىــدىمىزئهلهيهىســساالمالرنىڭ 

ئۇالرنىڭ ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمنىڭ يولىـدىن پۈتـۈنلهي ئېزىـپ كهتكهنلىكلىرىنـى ۋە ئىبـراھىم ئهلهيهىسـساالم                
ــ ــلهن ئهرەبلهرنىـ ــراھىم        بىـ ــى ئىبـ ــارلىقىنى ۋە ھهزرىتـ ــن پهرق بـ ــمان ـ زېمىـ ــسىدا ئاسـ ــان يولىنىـــڭ ئارىـ ڭ ماڭغـ
 ۋە ئۇ بىنا قىلغان كهبىگه ھهممىدىن يېقىن كىشىلهرنىڭ مۇھهممهد ئهلهيهىسـساالم ۋە ئۇنىڭغـا               ئهلهيهىسساالمغا

رىنىڭ خاتـا ئىكهنلىكىنـى     بۇ ئارقىلىق ئهرەبلهرنىڭ تۇتقان يوللى    . ئهگهشكهن كىشىلهر ئىكهنلىكىنى بايان قىلىدۇ    
  . ئىسپاتالپ، ئۇالرنى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا ئهگىشىشكه چاقىرىدۇ

بـۇ سـهۋەبتىن ئىـسالم      . دەپ زىكىـر قىلىـدۇ    » ئـۆز ئۆيـۈم   «ئالالھ تائاال ھهر ۋاقىت كهبىنى ئـۆزىگه نىـسبهت بېرىـپ            
ــد     ــڭ ھــۆرمىتى ئاۋۋالقى ــدە كهبىنى ــڭ نهزىرى ــهررەپ بولغــان ئهرەبلهرنى ــلهن مۇش ــادەدۇرىن نهچــچه ھهســسه  بى . زىي

  . مۇسۇلمانالرمۇ كهبىنى زىيارەت ۋە تاۋاپ قىلىدۇ
 قىلمىشلىرىدىن پۈتۈنلهي تـازىالپ، ئـالالھ بهلگىلىـگهن     جاھىلىيهتنىڭئىسالم دىنى كهبىدىكى ئىبادەت ئۇسۇلىنى      

 مۇناسـىۋىتى بىـلهن ھهج       ۋەقهسى ھۇدەيبىيه ئالتىنچى يىلى    ھىجرىيىنىڭئالالھ تائاال   . توغرا سۈرەتكه ئېلىپ كهلدى   
ققــۇزىنچى يىلــى ھهج پهرز قىلىــنىش بىــلهن ھهزرىتــى  توھىجرىيىنىــڭ. ىرىنى بايــان قىلــدىۋە ئۆمرىنىــڭ ئهھكــامل

  . پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى ئهبۇ بهكرىنى ئهمىر قىلىپ، مهككىگه ھهج قىلىشقا ئهۋەتتى
 ئهرەبلىرىنــىمهدىــنه ئهتراپىــدىكى ســهھرا  ئــونىنچى يىلــى ئــۆزى ھهج قىلىــشقا تهييــار بولــدى ھهمــدە ھىجرىيىنىــڭ

. نـدى بولـۇپ، مهدىـنه مـۇنهۋۋەرەگه توپال    شـۇنىڭ بىـلهن نۇرغـۇن كىـشى تهييـار           . بـۇيرۇدى سهپهرگه تهييار بولۇشقا    
شـۇنىڭ بىـلهن ئهتىـسى      . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم جـۈمه نامىزىـدىن كېـيىن ئۇالرغـا ھهج قائىـدىلىرىنى ئـۆگهتتى              

ــر  ــڭ يىگىـ ــدە ئېيىنىـ ــى    زۇلقهئـ ــا چىقتـ ــيىن يولغـ ــدىن كېـ ــشىن نامىزىـ ــۈنى پېـ ــىنچى كـ ــۇ  . مه بهشـ ــدە ئهبـ مهدىنىـ
بـۇ سـهپهرگه پهيغهمبىرىمىزنىـڭ ئاياللىرىنىـڭ ھهممىـسى ھـازىر بولغـان              . ئهنسارى نائىب بولـۇپ قالـدى     دۇجانهتىل
كىــگه بــۇ قېــتىم پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بىــلهن مهك. يولــدا يهنه بىرمــۇنچه قهبىلىــلهر كېلىــپ قېتىلــدى. ئىــدى

. بېرىـــپ ھهج قىلىـــپ كهلـــگهن ھاجىالرنىـــڭ ئومـــۇمى ســـانى توقـــسان مىڭغـــا يهتكهنلىكـــى رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇ 
» زىلهـۇلهيپه «ئـۇالر ئهسـىر ۋاقتـى بولغانـدا         . پهيغهمبىرىمىز قۇربانلىق قىلىش ئۈچۈن يـۈز تـۆگه ئېلىۋالغـان ئىـدى           

زىنى ئوقــۇپ بولــۇپ، ئېهــرام بــاغالپ ئىككىنچــى كــۈنى پېــشىن نــامى. دېــگهن جايغــا كېلىــپ دەم ئېلىــشقا چۈشــتى
زۇلههججىنىـڭ ئـۈچىنچى كـۈنى      .  باشالپ نامازالر قهسىر قىلىنىـپ ئوقۇلـدى       زىلهۇلهيپىدىن. مهككىگه راۋان بولدى  

ئهتىـسى بامـدات نـامىزىنى ئوقـۇپ يولغـا چىقىـپ، زۇلههججىنىـڭ تـۆتىنچى           . دېگهن جايغا كېلىـپ قونـدى     » زىتۇۋا«
ــۈرۈلگه ) يهكــشهنبه(كــۈنى  ــگه  كــۈن كۆت ــا مهككى ــدى ن ۋاقىتت ــپ كهل ــگه . يېتى ــز مهككى ــرىپال پهيغهمبىرىمى  كى
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. ئهسـۋەدنى قـولى بىـلهن سـىالپ، قـولىنى سـۆيدى           بىرىنچـى تاۋاپتـا ھهجهرۇل    .  قىلـدى  بهيتۇلالھنى يهتته قېتىم تـاۋاپ    
نامـاز  تاۋاپتىن كېـيىن ماقـامى ئىبراھىمـدا ئىككـى رەكـئهت            . قالغانلىرىدا ھاسىسى بىلهن سىالپ ھاسىسىنى سۆيدى     

 ۋە مهرۋىـگه چىققانـدا    سـهپا . رىـسىدا يهتـته قېـتىم سـهئيى قىلـدى          بىـلهن مهرۋە ئوتتۇ    سـهپا ئاندىن كېيىن   . ئوقۇدى
ِدْیٍر، ٍءَال ِإَلَه إّآل اُهللا َوْحَدُه َالَشِرْیَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُآّلِ َشيْ « :بهيتۇلالھقا قاراپ تهكبىر ئېيتىپ   َه   َق  َال ِإَل

  .  دېدى»اُهللا َوْحَدُه، َأْنَجَز َوْعَدُه، َوَنَصَر َعْبَدُه، َوَهَزَم اَألْحَزاُب َوْحَدُه ِإّال
دېــگهن جايغــا كهلگهنــدە ســاھابه كىــرامالردىن قۇربــانلىق ئېلىــپ  » ســهرپ«ھهزرىتــى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم 

 بولغانـدىن كېـيىن     پـارىغ زگهرتىـشنى، ئۆمرىـدىن      ئۆ  ئـۆمرىگه  ئېهراملىرىنـى باغلىغـان   كهلگهنلهرگه ھهج ئۈچۈن    
قۇربـانلىق  . كۈنىگىچه ئېهرامدىن چىقىـپ تـۇرۇش ئىختىيـارىنى بهردى        ) يهنى زۇلههججىنىڭ سهككىزىنچى   (تهرۋىه

. بـۇيرۇدى  ئـۆمرىگه ئۆزگهرتىـپ، ئۆمرىـدىن كېـيىن ئېهرامـدىن چىقىـشنى              ئېهرامىنىئېلىپ كهلمىگهنلهرگه ھهج    
قۇربـــانلىق ئېلىـــپ كهلـــگهن .  قىلىـــپ بولـــۇپ، ئېهرامـــدىن چىقىـــشتىئـــۆمرەكىـــرامالر شـــۇنىڭ بىـــلهن ســـاھابه 

پهيغهمبىرىمىــز قۇربــانلىقى .  بىــر نهچچىــسى پهيغهمبىرىمىــز بىــلهن بىــرگه ئېهرامــدىن چىقمىــدى  ســاھابىلهردىن
نـى مالىـك   غانـدا سـۇراقه ئىب   ئۆزگهرتىپ، ئېهرامـدىن چىقىـشقا بۇيرۇ   ئۆمرىگهئېهرامىنىبولمىغان كىشىلهرگه ھهج    

ــزدىن   ــپ، پهيغهمبىرىمىـ ــاھابه كېلىـ ــگهن سـ ــامهتكىچه     «: دېـ ــاكى قىيـ ــمۇ يـ ــا خاسـ ــۇ يىلغـ ــش مۇشـ ــداق قىلىـ بۇنـ
  . دېدى» تا قىيامهتكىچه داۋاملىشىدۇ«: پهيغهمبىرىمىز. دەپ سورىدى» داۋاملىشامدۇ؟

 كـۈنىگىچه  تهرۋىـه  . بىر جايغا چۈشكهن ئىدىسىرتىدىراقهيغهمبىرىمىز مهككىنىڭ   بۇ قېتىمقى سهپهردە ھهزرىتى پ    
زۇلههججىنىـڭ سـهككىزىنچى كـۈنى ئىلگىـرى ئېهرامـدىن چىققـان سـاھابه              . نامازلىرىنى چۈشـكهن جايـدا ئوقـۇدى      

 باشـالپ مىناغـا راۋان      سـاھابىلهرنى شـۇ كـۈنى ئـاش ۋاقتىـدا پهيغهمبىرىمىـز           . كىرامالر ھهج ئۈچۈن ئېهـرام باغلىـدى      
ــدى ــدا . بول ــاھابىلهرنىڭيول ــر ئېيتىــ  س ــسى تهكبى ــرى . پ ماڭــدى بهزى ــيهبهزىلى ــپ ماڭــدى تهلبى ــى .  ئېيتى ھهزرىت

 نىـڭ ئهرەفات.  بېرىـپ چۈشـتى    قـا ئهرەفاتشـۇ ماڭغـانچه     . پهيغهمبىرىمىز بۇالرنىـڭ ھېچقايسىـسىنى ئىنكـار قىلمىـدى        
 دېـگهن   نهمىـرە ئـۇ زامانـدا     .  تىكىلـگهن ئىـدى    چېـدىرى  دېگهن جايغا پهيغهمبىرىمىزنىڭ     نهمىرەشهرق تهرىپىدىكى   

ئـۇ بـۇ يهردە چۈشـكىچه تـۇرۇپ، كـۈن قايرىلغانـدا ئۆزىنىـڭ        .  ئـۇ يهردە ئـادەم ياشـىمايدۇ   بۈگۈن.  ئىدىيهر بىر يېزا 
يىن اتـ رۇپ، ئىن بـۇ يهردە تۆگىـسىنىڭ ئۈسـتىدە تـۇ        . دېـگهن جايغـا بـاردى     » ئهرىنه« دېگهن تۆگىسىگه مىنىپ     قۇسۋا

ــۇدى   ــر خــۇتبه ئوق ــدە ـ ئهھكــاملىر     . پاســاھهتلىك بى ــسالمنىڭ قائى ــدە ئى ــۇ خۇتبى ــان قىلــدى ب شــېرىكنى، . ىنى باي
ــلىكنى ــڭ ۋە بۇتپهرەسـ ــدى  جاھىلىيهتنىـ ــار قىلـ ــشلىرىنى بىكـ ــا قىلمىـ ــۈن خاتـ ــى ۋە  .  پۈتـ ــاھىلىيهتتىكى داۋاالرنـ جـ

ــازانىله ــرنىج ــدۇردى ي قهتئى ــدىن قال ــشقا،  .  ئهمهل ــامىله قىلى ــا ياخــشى مۇئ ــلىققا   ئايالالرغ ــۇم قىلماس ــا زۇل  ئۇالرغ
ــۇيرۇ ــالالر  . دىب ــى،   شــۇنداقال ئهرلهرنىــڭ ئاي ئهرلهرنىــڭ ئۈســتىدىكى ۋە ئايالالرنىــڭ ئهرلهر ئۈســتىدىكى ھهقلىرىن

 ئايـالالر ناشـايان ھهرىكهتـلهردە بولـسا، ئهرلهرنىـڭ ئۇالرغـا ئهدەپ بېـرىش                ،قى بولغاچقا ۇقئايالالرنى باشقۇرۇش ھو  
قۇرئـان  . لـدى ھهققى بارلىقىنى بايان قىلدى ۋە پۈتۈن كىشىلهرگه ئالالھنىڭ كىتابىغا چىڭ يېپىشىـشقا پهرمـان قى    

 ئېزىپ كهتمهيدىغانلىقىنى بايـان قىلـدى ھهمـدە بايـان قىلغـان بـۇ سـۆزلىرىنى بـۇ                   يېپىشقانالرنىڭكهرىمگه چىڭ   
ــا يهتكۈزۈشــ هردە ھــازىر بولغانالرنىــڭ ھــازىر بو ي ــۇيرۇدىنى ىاللمىغانالرغ ــاراپ   . ب ــا ق ــدا خااليىقق ســۆزىنىڭ ئاخىرى

. دېــدى»  ئــادا قىلــدىممۇ؟ۋەزىىپىنــىتهرەپــتىن يــۈكلهنگهن مهن ســىلهرگه يهتكۈزدۈممــۇ؟ ماڭــا ئــالالھ  «: تــۇرۇپ
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دەپ ئـۈچ   » گـۇۋاھ بـولغىن   ! ئـى ئـالالھ   «ئانـدىن كېـيىن     . دېيىـشتى » ، ئـادا قىلـدىال    يهتكـۈزدىله «: ھهممه بىـردەك  
ئهزان ۋە تهكبىـردىن    . بـۇيرۇدى خۇتبه ئاخىرالشقاندىن كېيىن ھهزرىتى بىاللنى ئهزان ئېيتىشقا        . قېتىم تهكرارلىدى 

پېـشىن ئوقـۇپ بولغانـدىن      . ئوقـۇدى قىرائهتنـى ئىچىـدە     . ن پېشىن نامىزىنى ئىككى رەكـئهت قىلىـپ ئوقـۇدى         كېيى
بـۇ چاغـدا مهكـكه ئهھلىمـۇ        . كېيىن، ئارقىدىنال تهكبىر ئوقۇلۇپ، ئهسىر نامىزىنى ئىككى رەكـئهت قىلىـپ ئوقـۇدى            

پهيغهمبىرىمىــز ئــۇالرنى . ىــپ ئوقــۇدى ۋە قهســىر قىلجهمئىــيئۇالرمــۇ باشــقىالردەك پېــشىن ۋە ئهســىرنى . بــار ئىــدى
» نامىزىڭالرنى تولۇقالڭالر، بىـز سـهپهر ئۈسـتىدىكى كىـشىلهرمىز         «ئۇ ھېلىقى   . بۇيرۇمىدىنامازلىرىنى تولۇقالشقا   

 »مهئـاد زادۇل«ئىبنـى قهييـۇم     . ېيتقـان ئىـدى   دېگهن سـۆزىنى مهكـكه پهتهـى قىلىنغـان كـۈنى مهككىنىـڭ ئىچىـدە ئ               
ــۇم مــۇددەت بىــلهن چهكلىــك    » نامــازنى قهســىر قىلىــش ســهپهردە «دېــگهن كىتابىنىــڭ  ــدا بۇنىــڭ مهل دېــگهن بابى

ئهمهسلىكىنى ۋە سهپهر ئۈستىكى كىشىنىڭ جۈمه نامىزى ئورنىغا پېشىن نـامىزىنى ئوقۇشـنىڭ الزىـم ئىكهنلىكىنـى                 
لىكىنـى  نئىكه ئىشنى دەلىل قىلىدۇ ھهمدە بۇنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سـۈننىتى    يۇقىرىقىبايان قىلىدۇ ۋە    
  . تهكىتلهيدۇ

 ئېتىكىـدە ھهزرىتى پهيغهمبىرىمىز بۇ ئىككى نامازنى ئوقۇغانـدىن كېـيىن، تۆگىـسىگه مىنىـپ ئـازراق مېڭىـپ، تـاغ         
تۆگىسىنىڭ ئۈستىدە قىبلىگه قاراپ تـۇرۇپ، تـا كـۈن پـاتقىچه دۇئـا، تهكبىـر قىلـدى ھهمـدە مۇشـۇ تۇرغـان                        . تۇردى

تــا تــۇرۇش ئــورنى ئهرەفات تېغىنىــڭ ھهممىــسىنىڭ ئهرەفــاترنى بولماســتىن، تــا تــۇرۇش ئــوئهرەفاتجــاينىڭال يــالغۇز 
 بايـان   ئۈلگـۈرگهنلىكىنى  كۈنى بامدات نامىزىدىن ئىلگىرى كهلگهن كىـشىنىڭ ھهجـگه           ئهرەفاتئىكهنلىكىنى ۋە   

بۈگــۈن ســىلهرگه دىنىڭالرنــى كامىــل قىلــدىم ۋە ســىلهرگه نېمىتىمنــى  «:  سۈرىــسىنىڭدەمائىــبــۇ ۋاقىتتــا . قىلــدى
  .دېگهن ئۈچىنچى ئايىتى نازىل بولدى» ىغا رازى بولدۇمبولۇشتاماملىدىم ۋە ئىسالم دىنىنىڭ سىلهرنىڭ دىنىڭالر 

ئـاخىرى ھهزرىتـى ئابباسـنىڭ      . بۇ چاغدا كىشىلهر پهيغهمبىرىمىزنىڭ روزا تۇتقان ياكى تۇتمىغانلىقىنى بىلهلمىـدى         
. پهيغهمبىرىمىـز سـۈتنى ئىچتـى    .  ئهۋەتتـى  هيغهمبىرىمىزگهپئايالى ئۇممى پهزل بۇنى بىلىش ئۈچۈن بىر قاچا سۈتنى          

تۆگىـسىنىڭ  .  قـايتتى  مـۇزدەلىپىگه  پهيغهمبىرىمىزكۈن پاتقاندا   . بۇنىڭدىن ئۇنىڭ روزا تۇتمىغانلىقى مهلۇم بولدى     
پ ئارىـدا بىـر جايغـا چۈشـۈ    .  ئېيتىپ ماڭـدى تهلبىيهيولدا .  ئىدىۋالغانمىنگهشتۈرۈ زەيدنىا ئۇسامه ئىبنى  ئارقىسىغ
ــدىت ەتاھــار ــۇزدەلىپىگه. يېڭىلىۋال ــشنى     م ــا ئهزان ئېيتى ــى بىاللغ ــدى ۋە ھهزرىت ــپ، يهنه تاھــارەت ئال ــپ كېلى  يېتى

 تهكبىـر ئېيتىلىـپ خـۇپتهن       ئهزانـسىزال ئـازراق تـۇرۇپ،     . ئهزان ۋە تهكبىر ئېيتىلىپ، شام نامىزىنى ئوقـۇدى       . بۇيرۇدى
نىــڭ ئــونىنچى كــۈنى تــاڭ ئاتقانــدا بامــدات نــامىزىنى   قونــۇپ، زۇلههججىمۇزدەلىپىــدەئــۇ كــۈنى . نــامىزى ئوقۇلــدى

بۇ ئارىدا قىبلىگه قـاراپ دۇئـا قىالتتـى         .  تۇردى سۈزۈلگىچه بېرىپ تاڭ    ههرەمگهمهشئهرىلئوقۇپ، تۆگىسىگه مىنىپ،    
ا پهزل ئىبنـى ئابباسـنى   مىناغـا بېرىـشتا ئارقىـسىغ   . ئاندىن كېيىن مىناغا راۋان بولـدى . ۋە تهكبىر ـ تهھلىل ئېيتاتتى 

 قهبىلىـسىدىن  خهسـئهم بـۇ چاغـدا   . يولدا پهزل ئىبنى ئابباسقا يهتته دانه تاش ئالـدۇرۇپ كهلـدى     . ۋالدىمىنگهشتۈرۈ
مېنىـڭ دادام ياشـىنىپ قالغـان       ! ئى ئالالھنىـڭ پهيغهمبىـرى    «بولغان بىر ئايال كېلىپ، پهيغهمبىرىمىزنى توختىتىپ       

دەپ جـاۋاب   » بولىدۇ«: پهيغهمبىرىمىز. دېدى» والمدۇ؟كىشى، ئاتقا مىنهلمهيدۇ، مهن ئۇنىڭ ئۈچۈن ھهج قىلسام ب        
: پهيغهمبىرىمىـز ئۇنىڭغـا   . دەپ سـورىدى  » ئانـام ئۈچـۈن ھهج قىلـسام بوالمـدۇ؟        «:  كېلىـپ  بىر كىشى يهنه  . بهردى

ــادا قىلــساڭ بولغىنىــدەك، ئاناڭ«  ئــادا قىلــساڭ ھهججىنــى خــۇددى شــۇنىڭغا ئوخــشاش ئاناڭنىــڭ  نىــڭ قهرزىنــى ئ
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ــدۇ ــدى» بولى ــسىنى تې مهھــسهرگه دىۋا. دې ــدە تۆگى ــدى ـ دە،       كهلگهن ــا يېتىــپ كهل ــۈرۈپ مىناغ  جهمهرەزلىتىــپ ي
. ھهر تاشــنى ئاتقانــدا تهكبىــر ئېيتــاتتى.  قــاراپ تــۇرۇپ، تۆگىــسى ئۈســتىدە تــۇرۇپال يهتــته دانه تــاش ئــاتتىئهقهبهگه

باشــقا شــهھهرلىرىگه مهككىنىــڭ . ا ھهج قائىــدىلىرىنى ئــۆگهتتى مىنــادا خــۇتبه ئوقــۇپ، خااليىققــ ئانــدىن كېــيىن
 كۈنىنىـــڭ پهزىلىتىنـــى بايـــان قىلىـــپ، ئۆزىنىـــڭ بـــۇ يىلـــدىن كېـــيىن ھهج  نهھـــرقارىغانـــدا ئـــارتۇقچىلىقىنى ۋە 

پۈتـۈن مۇسـۇلمانالرغا بۇنىڭـدىن كېيىنمـۇ        .  بىـلهن ۋىداالشـتى    االيىققىاللماسلىق ئېهتىمـالى بـارلىقىنى سـۆزلهپ خـ        
الپ قىلىشماسلىقنى تهۋسىيه قىلدى ۋە سـۆزلىگهن سـۆزلىرىنى بـۇ           بىردەك ئىتتىپاقلىقتا چىڭ تۇرۇپ، ھهرگىز ئىختى     

  . بۇيرۇدىيهرگه ھازىر بولغانالرنىڭ ھازىر بواللمىغانالرغا يهتكۈزۈشىنى 
ۋىدالىـشىش   (ۋىـدا ھهججهتۇل ئۈچـۈن، بـۇ ھهج      ۋىداالشـقانلىقى  بىـلهن    قـى ھهجـدە خـااليىق     پهيغهمبىرىمىز بۇ قېتىم  

ىلهر پهيغهمبىرىمىزدىن ھهج پائـالىيهتلىرى جهريانىـدا ئۆزلىرىـدىن ئـۆتكهن           بۇ چاغدا كىش  . دەپ ئاتالدى ) ھهججى
ئانـدىن  . پهيغهمبىرىمىز ئۇالرنىڭ ھهممىسىگه ھېچقىسى يـوق دەپ جـاۋاب بهردى       . كهمچىلىكلهر ھهققىدە سورىدى  

 قالغـان   .ىق قىلـدى  كېيىن قۇربانلىق بوغۇزاليدىغان جايغا بېرىپ ئـۆز قـولى بىـلهن ئـاتمىش ئـۈچ تـۆگىنى قۇربـانل                  
تېرىـسى ۋە بىـر   . قۇربانلىقنىـڭ گۆشـىدىن يېـدى     . ز يهتتىسىنى ھهزرىتى ئهلىنى بۇيرۇپ قۇربـانلىق قىلـدۇردى        ئوتتۇ

 ئىبنــى ئابــدۇلالھنى چاقىرىــپ چېچىنــى  مــۇئهممهرقۇربــانلىقالر بوغۇزلىنىــپ بولغانــدا . بــۆلىكىنى ســهدىقه قىلــدى
ه كىرامالرنىـڭ بهزىـسىنىڭ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ         شـۇ ۋاقىتتـا سـاھاب     . ئالدۇرۇپ، ئاندىن ئېهرامدىن چىقتى   

ىن كېـيىن   ئانـد .  رىـۋايهت قىلىنىـدۇ    سـهھىهۇلبۇخارىالردا  مۇسـلىم ۋە     سـهھىهۇ  رىۋالغـانلىقى تېى  مۇبارەك چـاچلىرىن  
يـاكى  »  زىيـارەت  تـاۋاپى «بـۇ تـاۋاپ     . نىـپ، مهككىـگه كېلىـپ بهيتـۇلالھنى تـاۋاپ قىلـدى           پهيغهمبىرىمىز تۆگىگه مى  

ئانـدىن  . رە تـۇرۇپ زەمـزەم سـۈيىدىن ئىچـكهن ئىـدى       بـۇ ۋاقىتتـا پهيغهمبىرىمىـز ئـۆ       . ىـدۇ دەپ ئاتىل » ئىپازە تاۋاپى«
ۈنلىرىنىــــڭ ھهر بىرىــــدە  كتهشــــرىقمىنــــادا . كېــــيىن ئــــۇ يهنه مىناغــــا كېلىــــپ، پېــــشىن نــــامىزىنى ئوقــــۇدى 

تـاش  . هتتىـدىن تـاش ئـاتتى     الرغا كېلىـپ، ھهر بىـرىگه ي      » سۇغراجهمرەتۇس«،  »جهمرەتۇلۋۇستا«،  »كۇبراجهمرەتۇل«
 باشـقا،   خـۇتبىلهردىن يۇقىرىدا زىكىر قىلىنغان    .  قىبلىگه قاراپ تۇرۇپ، ئۇزۇن دۇئا قىلدى      كېيىنئېتىپ بولغاندىن   

  .دىئىككىنچىسىدە يهنه بىر خۇتبه ئوقۇ كۈنلىرىنىڭ تهشرىقپهيغهمبىرىمىز 
پهيغهمــبهر . سۈرىــسى نازىــل بولــدى» ســرىنه« پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ شــۇ قېتىملىــق خۇتبىــسى جهريانىــدا  

.  كهلـدى  مهھـسهپكه هنبه كۈنى    كۈنلىرى ئۈچ كۈن تۇرۇپ، سهيش     دۈشهنبهئهلهيهىسساالم مىنادا شهنبه، يهكشهنبه،     
»  مهكـكه  بهتهـائى «بۇ جاي   .  مهككىگه يېقىنراق ئىدى    بىر جاي بولۇپ،   ئارىلىقىدىكى مىنا بىلهن مهككه     مهھسهپ

 نامــازلىرىنى ئوقــۇپ بولــۇپ، ئــازراق دەم ئالغانــدىن  ، شــام ۋە خــۇپتهنئهســرى پېــشىن، مهســههپته. دەپمــۇ ئاتىلىــدۇ
. دەپ ئاتىلىـدۇ  »  ۋىـدا  تـاۋاپى «بـۇ تـاۋاپ     .  مهككه مۇكهررەمهگه كېلىپ، كېچىدە بهيتۇلالھنى تاۋاپ قىلـدى        ،كېيىن

ه كـۈنى مهدىـنىگه     ئاندىن كېيىن بامدات نامىزىنى مهككىدە ئوقـۇپ، زۇلههججىنىـڭ ئـون تـۆتىنچى كـۈنى چارشـهنب                
ئهممــا، پهيغهمــبهر . بــۇ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ تــۇنجى قېتىملىــق ھهج قىلىــشى ئىــدى . قــاراپ راۋان بولــدى

 بىــلهن بىــرگه قىلغــان بــۇ ھهججهتۇلۋىــدا، ئۆمرىــسى جىئــرانه ،ئۆمرەتۈلقــازا، ئۆمرىــسى ەيبىيهھــۇدئهلهيهىســساالم 
.  كېــيىن بولغــان ئىــدىھىجــرىيهدىن ئــۆمرىلهربــۇ .  قىلــدىەئــۆمر تــۆت قېــتىم ، جهمئــىلــۇپ بوئۆمرىــسىقېتىمقــى 

 .قهئـدە ئايلىرىـدا قىلغـان ئىـدى     باشـقا ئـۈچ قېتىملىـق ئـۆمرىنى زۇل     بىلهن بىرگه قىلغان ئۆمرىدىن  ھهججهتۇلۋىدا
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، لـېكىن   بولـسىمۇ  ئىكهنلىكىدە ئۆلىماالر ئوتتۇرىسىدا ئىختىالپ      قىرانمۇ، ياكى   ئىپرادمۇ ھهججى ھهججهتۇلۋىدانىڭ
 قىـران ئىكهنلىكىنـى ئـون نهچـچه     ھهججى ئۇنىڭ جهۋزىئىبنى قهييۇم  . كۈچلۈكرەكتۇر قىران ئىكهنلىكى    ججىھه

 ۋىـدادا ھهججهتۇلهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ     شـۇنى بىلىـپ قويۇشـقا تېگىـشلىككى، پهيغ        . دەلىل بىلهن ئىـسپاتاليدۇ   
نــاملىق مهشــهۇر »مهئــادزادۇل «ىنىــڭجهۋز رىــۋايهت دەپ قارالغــان ئىبنــى قهييــۇم ئىــشهنچلىكســۆزلىگهن خۇتبىــسى 

رەك مهلۇمـات   ي ھهققىدە بىز بايـان قىلغانـدىنمۇ تهپـسىلى        ۋىداھهججهتۇل. ارتىپ تهرجىمه قىلىندى   قىسق كىتابىدىن
  . هت قىلسا بولىدۇىئراجنىڭ ئۆزىگه مۇ» مهئادزادۇل «الرخاھلىغانئېلىشنى 

 كېيىن، پۈتـۈن ئىـسالم ئهسـكهرلىرى رۇملـۇقالر        ئهرەبلىرى ئىسالمغا كىرگهندىن   قۇرەيشمهككه پهتهى قىلىنىپ،    
لىنىـپ، مۇسـۇلمانالرنىڭ شـان ـ شـهۋكىتى ئهتراپقـا تارقـالغىلى تۇرغانـدا، ئهرەب         ىش ئۈچۈن ھازىربىلهن ئۇرۇش قىل

ــنه   ــرى مهدى ــۇل      مهنهۋۋەرەگهقهبىلىلى ــسالمنى قوب ــسۇنۇپ، ئى ــساالمغا بوي ــپ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىس ــى ئهۋەتى  ئهلچ
ــبهر  ھىجرىيىنىـــڭئهلچىلهرنىـــڭ كېلىـــشى . قىلىـــشقا باشـــلىدى ــاكى پهيغهمـ ــۇزىنچى يىلىـــدىن باشـــالپ، تـ  توققـ

» ئهلچىـلهر يىلـى   « يىلـى    توققـۇزىنچى  ھىجرىيىنىـڭ شـۇنىڭ ئۈچـۈن     . ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاپاتىغـا قهدەر داۋامالشـتى     
لـېكىن بـۇ ئىـش       يىلىدىن باشالپ كېلىشكه باشلىغان بولـسىمۇ،        توققۇزىنچى ھىجرىيىنىڭئهلچىلهر  . ئاتالدىدەپ  

  . ۋەقهلهر بىلهن بىرگه بايان قىلىنىدۇيۈز بهرگهن ئونىنچى يىلىدا ھىجرىيىنىڭ

  بهنى سهقىپ ئهلچىلىرى

پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم تائىـــپ مۇھاسىرىـــسىدىن قايتقانـــدا بهنـــى ســـهقىپنىڭ كاتتىلىرىـــدىن ئـــۇرۋە ئىبنـــى   
االمنىڭ ئارقىـسىدىن كېلىـپ، ئىـسالمنى قوبـۇل         مهسئۇدنىڭ دىلـى ئىـسالمغا مايىـل بولـۇپ، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـس            

ئۇرۋە ئۆزىنىڭ تائىپ خهلقى ئارىسىدىكى ئېتىبارى ۋە نوپۇزىغا ئىـشىنىپ، ئـۇالرنى ئىـسالمغا دااللهت        . قىلغان ئىدى 
كۆزلىرى ئهسهبىيهتچىلىك پهردىسى بىلهن كـور بولغـان        . قىلىش ئۈچۈن پهيغهمبىرىمىزدىن رۇخسهت ئالغان ئىدى     

 ئۆلتــۈرۈپ ئــۇنىۇرۋەنىــڭ ئىــسالمغا كىرىــپ، ئــۇالرنى ئىــسالمغا دااللهت قىلىۋاتقــانلىقىنى كــۆرۈپ، تائىــپ خهلقــى ئ
ئىـسالمنىڭ كۈنـدىن ـ كـۈنگه     . بـۇ سـهۋەبتىن ئۇالرنىـڭ مۇسـۇلمانالردىن ئهندىشىـسى بـار ئىـدى       . تاشلىغان ئىدى

تـوپ بولـۇپ مهدىـنىگه كېلىـپ،     كۈچىيىپ كېڭىيىۋاتقانلىقى، ئهرەب يېرىم ئارىلىدىكى پۈتۈن ئهرەبلهرنىـڭ تـوپ ـ    
 گهرچه ئىــسالمنى قوبــۇل  اشــقا ئهرەب بولمىغــان خهلقلهرنىڭمــۇ  ئىــسالمنى قوبــۇل قىلىــشقا باشــلىغانلىقى ۋە ب   

 جىــزيه تــۆلهپ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ھىمايىــسىگه كىرىــشكه مهجبــۇر بولغــانلىقى مهزكــۇر   ،قىلمىــسىمۇ
. ئـۇالر كۈنـدىن ـ كـۈنگه يۇمـشاشقا باشـلىغان ئىـدى       . لى تـۇردى  ئاشۇرغىتېخىمۇسهقىپ خهلقىنىڭ ئهندىشىسىنى 

 ئـۆز ئهگهشـكۈچىلىرى ئـارقىلىق سـهقىپ         ئهۋف ئۇرۇشىدىن كېيىن مۇسۇلمان بولغان مالىك ئىبنى        ھۇنهينبولۇپمۇ  
ئۇالر پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمدىن ئىـسالمغا دااللهت قىلىـش ئۈچـۈن            . خهلقىنى ھهر ۋاقىت قورقۇتۇپ كېلىۋاتاتتى    

خسهت ئالغان شهرەپلىك كىشى ئۇرۋەنى ئۆلتـۈرۈپ قويغـانلىقى ئۈچـۈن، ھېچبىـر تهرەپـتىن خـاتىرجهم بواللمـاي                   رۇ
 كـاتتىلىرى بىـر ئارىغـا كېلىـپ، بـۇ ھهقـته       ئـابرۇيلۇق   بىر ئايدىن كېـيىن تائىپنىـڭ يـۈز     ئۇرۋە ئۆلتۈرۈلۈپ . قالدى

ىنى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ يېنىغــا ئــۇالر ئاخىرىــدا كــاتتىالردىن بىــر نهچــچه كىــش. كــېڭهش ئېلىــپ بــاردى
ئۇالرنىـڭ مهدىـنه مـۇنهۋۋەرەگه كېلىـشى پهيغهمـبهر      . ئهۋەتىپ، ئۇنىـڭ بىـلهن سۆزلىـشىپ بـېقىش قارارىغـا كهلـدى        
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پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئـۇالرنى    . ئهلهيهىسساالمنىڭ تهبۇك ئۇرۇشىدىن قايتىپ كېلىشىگه توغرا كهلگهن ئىدى       
 يېنىـدىكى بىـر چېـدىرغا    نىڭمهسـجىد ن، قۇرئـان ئاڭلىـسۇن دەپ    ماز ئوقۇغـانلىقىنى كۆرسـۇ    الرنىڭ نا ساھابه كىرام 
ئــۇالر بىــرنهچچه كــۈن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بىــلهن بىــرگه تۇرغانــدىن كېــيىن ئىــسالمنى قوبــۇل . چۈشــۈردى
 يــاد ئالغــان پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇالرغــا ھهممىــدىن كىچىــك بولــسىمۇ، قۇرئــاننى ھهممىــدىن جىــق. قىلــدى

ــى    ــمان ئىبن ــى ئوس ــهۋەبتىن ھهزرىت ــنىئهبىلس ــسالمغا     ئاس ــى ئى ــپ خهلقىن ــا تائى ــدى ۋە ئۇالرغ ــپ قوي ــلىق قىلى  باش
ئــۇالر تائىــپ خهلقىنىــڭ ئىتــائهت قىلماســلىقىدىن قورقــۇپ، باشــتا ئۆزلىرىنىــڭ مۇســۇلمان    . بــۇيرۇدىچاقىرىــشنى 

تلهرگه كۆنــدۈرۈش ئوڭــاي ئهمهســكهن، ئۇنىــڭ  مــۇھهممهدنى شــهر«بهلكــى . بولغــانلىقلىرىنى ئاشــكارا قىلمىــدى 
ئـۇ بىـزگه   . كۈچى ئىنتايىن زور، شان ـ شهۋكىتى ناھايىتى ئارتۇق ئىكهن، پۈتۈن كىـشىلهر ئۇنىڭغـا تهسـلىم بوپتـۇ     

بىـز ئۇنىـڭ بـۇ      . نـى چېقىـپ تاشالشـتهك شـهرتلهرنى قويـدى         » الت«زىنا، ھاراق، جازانه قاتارلىق ئىشالرنى تاشـالش،        
سـهقىپ خهلقـى    . دېـدى »  قىلماي، سىلهر بىلهن مهسلىههتلىشىپ كۆرەيلى دەپ قايتىپ كهلـدۇق         شهرتلىرىنى قوبۇل 

  .باشتا مهزكۇر شهرتلهرنى قوبۇل قىلىشقا رازى بولمىغان بولسىمۇ، كېيىن رازى بولدى
 بىـلهن مـۇغىرە     ھهرپ ئىبنـى    سـۇفيان سهقىپ خهلقى مۇسۇلمان بولغاندىن كېـيىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئهبـۇ             

  . ناملىق بۇتنى چېقىپ تاشالش ئۈچۈن ئهۋەتتى» الت« ئۇالر چوقۇنىدىغان شۆئبىنىىبنى ئ

   كهلگهن ئهلچىلهرئابدۇلقهيستىن

 ئابدۇلقهيــسنىڭبىــر كــۈنى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ســاھابه كىــرامالر بىــلهن بىــر مهجلىــسته ئولتۇرغانــدا،          
يهىســـساالم ئـــۇالر كېلىـــشتىن بـــۇرۇن ئۇالرنىـــڭ پهيغهمـــبهر ئهله. ئهلچىلىـــرى كېلىـــپ، ئۇنىڭغـــا ســـاالم قىلـــدى
ئـۇالر  . ىنـى قىلىـپ ئولتـۇراتتى     ۆزلهپ بېرىـپ، ئۇالرنىـڭ ياخـشى گېپ       كېلىدىغانلىقى ھهققىدە سـاھابه كىرامالرغـا سـ       

 خۇرسـهن بولـۇپ، ئـۇالرنى قىـزغىن قارشـى           ىسساالم ۋە ساھابه كىرامالر   يېتىپ كهلگهندىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيه    
 ئۆزلىرىنىـڭ يۇرتىنىـڭ مهدىـنه مـۇنهۋۋەرەگه بهك          ، ئهلچىلىرى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا     سنىڭئابدۇلقهي. ئالدى

، يولنىـڭ خهۋپلىـك ۋە تهشۋىـشلىك        چېكىـدىغانلىقلىرىنى يىراقلىقىنى، مهدىنىگه كېلىش ئۈچۈن كـۆپ مۇشـهققهت         
ه كېلىش مـۇمكىن ئهمهسـلىكىنى   ئىكهنلىكىنى، ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئايالردىن باشقا ئايالردا مهدىنه مۇنهۋۋەرەگ 

. نى تهلهپ قىلـدى   ي  ئۇقتـۇرۇپ قويۇشـ     ى الزىملىقىنـى ئېنىـق ۋە تهپـسىلى        ئىـشالرنى قىلىـش    ، ئۆزلىرىگه نـېمه   ئېيتىپ
شــۇنىڭ بىــلهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئــۇالرنى ئىمــان كهلتۈرۈشــكه، نامــاز ئوقۇشــقا، زاكــات بېرىــشكه ۋە روزا   

َه ِاالَّ  « ئىماننىـڭ . بهشـتىن بىرىنـى بهيتۇلمالغـا تاپـشۇرۇشنى ئېيتتـى          ۋە غهنىمهتنىڭ    بۇيرۇدىتۇتۇشقا   ٌد    َالِاَل ِاُهللا ُمَحمَّ
ْوُل اِهللا  دەپ شــاھادەت ئېيتىــشتىن ئىبــارەت ئىكهنلىكىنــى چۈشــهندۈردى ۋە تــۆت خىــل قــاچىنى ئىشلىتىــشتىن   »َرُس
ئـۇ كىـشى ئۇالرنىـڭ ئىچىـدىكى     . ئىـدى  بار بىر كىشى ئىسىملىك ئهشبهھئۇالرنىڭ ئىچىدە ئابدۇلالھ ئىبنى   . توستى

. سـهندە ئىككـى ياخـشى ئهخـالق بـار، بىـرى ياخـشىلىق             «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا  . ئهڭ كىچىكى ئىدى  
ئـى ئالالھنىـڭ   «ئـۇ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمدىن     . دەپ، ئۇنىـڭ كـۆڭلىنى خـۇش قىلـدى        » يهنه بىرى تهمكىنلىك  

 ھاراق ئىچىشكه رۇخسهت قىلسىال، بىزنىڭ يۇرتىمىزنىڭ ھاۋاسـى پهس، ھـاراق            بىزگه ئازغىنا بولسىمۇ  ! پهيغهمبىرى
ئازغـا  «: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئۇنىڭغـا   . دېـدى » ئىچمىسهك قورسـاقلىرىمىز كۆپـۈپ كېـسهل بولـۇپ قـالىمىز         
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 .دېــدى» رۇخــسهت قىلــسام كــۆپنى ئىچىــسىلهر، ئانــدىن بىــر ـ بىرىڭالرغــا ھۇجــۇم قىلىــپ، ئــۇرۇش چىقىرىــسىلهر  
ــاچىالرنى          ــۇ ق ــلىدە ب ــى ئهس ــشتىن توسۇش ــاچىنى ئىشلىتى ــۆت ق ــۇر ت ــۇالرنى مهزك ــساالمنىڭ ئ ــبهر ئهلهيهىس پهيغهم

ــدى       ــدىن ئى ــهۋەب بولغانلىقى ــشقا س ــارام ئى ــانلىقتىن ئهمهس، بهلكــى ھ ــارام بولغ ــشلىتىش ھ ــۈن  . ئى ــۇنىڭ ئۈچ ش
ــدا، مهزكــۇر   ھــاراق ئىيپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم كىــشىلهر ھــاراقنى تامــامهن تاشــالپ، قهتئىــ    ــدىغان بولغان چمهي

  . قاچىالرنى ئىشلىتىشكه رۇخسهت قىلغان ئىدى
ــارەت قىلىــشتىن توسۇشــىمۇ شــۇ ســهۋەبتىن بولغــان ئىــدى      . پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ باشــتا قهبرىلهرنــى زىي

مهن  تامــابۇتپهرەســلىككېيىنكــى چــاغالردا كىــشىلهرنىڭ قهلبلىرىــدە ئىمــان مۇســتهھكهم ئورۇنلىــشىپ، شــېرىك ۋە 
 بــۇتالردەككېــيىن، قهبــرە ئىگىلىرىنــى  كۆتۈرۈلگهنــدىن روھپهرەســلىك ۋە قهبرىپهرەســلىكتازىلىنىــپ، دىلالردىــن 

 ئوتتۇرىسىدا ۋەسىله ۋە شـاپائهتچى دەپ ئېتىقـاد قىلىـشنىڭ ئېهتىمـالى تۈگىگهنـدىن               ئۆزلىرى بىلهن پهرۋەردىگارى  
ئهســهر قالمىغانــدىن كېــيىن ئانــدىن قهبرىلهرنــى  كېــيىن، شــۇنداقال ئــۇالردىن يــاردەم تهلهپ قىلىــش خهۋپىــدىن   

 ئهلچىلىرىنىـڭ مهدىـنىگه كېلىـپ، مۇسـۇلمان     ئابدۇلقهيـسنىڭ مهزكـۇر  . زىيارەت قىلىـشقا رۇخـسهت قىلغـان ئىـدى       
  .زىنچى يىلى بولغان ئىدى توققۇھىجرىيىنىڭى بولۇش

   قهبىلىسىدىن كهلگهن ئهلچىلهرھهنىپهبهنى 

رنىـڭ  ئۇال.  ئهلچىلىـرى ئىـدى  ھهنىـپه ىغـا كهلـگهن ئهلچىلهردىـن بىـرى بهنـى            ئهلهيهىسـساالمنىڭ ھۇزۇر   پهيغهمبهر
ئهگهر مـۇھهممهد ئۆزىـدىن كېـيىن مېنـى ئورنىغـا خهلىـپه             «: ئـۇ .  بـار ئىـدى    كاززاپمۇئىچىدە مهشهۇر مۇسهيلهمهتۇل  

م بىـر   ئـۇالر كېلىـشتىن بـۇرۇن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساال         . يۈرەتتىدەپ جۆيلۈپ   » قىلسا، مهن ئۇنىڭغا ئهگىشىمهن   
 ئىچىـدىن پهيغهمبهرلىـك داۋاسـى قىلىـپ چىقىـدىغان، يالغـان پهيغهمـبهردىن ئىككـى كىـشىنىڭ                   ئـۇممىتى چۈشىدە  
 كۆرگهنـدە،   كاززاپنى ئۇالرنىڭ ئىچىـدە مۇسـهيلهمهتۇل     پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .  كېلىدىغانلىقىنى كۆردى  ۋۇجۇدقا

  . ۇمان قىلغان ئىدىئۇنىڭ ئىككى يالغان پهيغهمبهرنىڭ بىرى بولۇپ قېلىشىنى گ
ېـيىن، ئـۇزۇن ئـۆتمهي     ئىـسالمنى قوبـۇل قىلىـپ، ئـۆز يۇرتىغـا قايتقانـدىن ك       ئهلچىلىرى قهبىلىسىنىڭ   ھهنىپهبهنى  

ئـۇ پهيغهمبهرلىـك داۋاسـى قىلغـان بولـسىمۇ، پهيغهمـبهر            .  پهيغهمبهرلىك داۋاسى قىلىپ چىقتـى     كاززاپمۇسهيلهمهتۇل
 نامــازنى ســاقىت ىــدىنقهۋمئــۇ ئــۆز .  ئىكهنلىكىنــى ئېتىــراپ قىالتتــى ئهلهيهىســساالمنىڭ ئالالھنىــڭ پهيغهمبىــرى 

ــانى ھــاالل قىلــدى . قىلــدى . ى ئهرەبلىــرى ئۇنىڭغــا ئهگىــشىپ، ئىــسالمدىن يېنىۋالــد  ھهنىــپهبهنــى . ھــاراق ۋە زىن
ئالالھنىـــڭ پهيغهمبىـــرى  «:  پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمغا مۇنـــۇ مهزمۇنـــدا خهت يـــازدى    كاززاپمۇســـهيلهمهتۇل

پادىـشاھلىقنىڭ  . مهن ساڭا پهيغهمبهرلىكـته شـېرىك بولـدۇم       .  ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى مۇھهممهدكه   هدىنمۇسهيلهم
يغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغـا    په» . ئهمهس قهۋم بولسا ئادىل    قۇرەيش. يېرىمى بىزگه، يېرىمى قۇرەيشكه بولىدۇ    

تـوغرا يولغـا    . كاززاپقاتىن مۇسـهيلهمهتۇل  همبىـرى مـۇھهممهد   بۇ خهت ئالالھنىڭ پهيغ   «: نۇ مهزمۇندا جاۋاب بهردى   مۇ
.  بېرىـدۇ  كىـشىگه  خاھلىغـان  جانابى ئالالھ ئـۆزى      ئۇنىزېمىن جانابى ئالالھنىڭ بولۇپ،     . ئهگهشكۈچىلهرگه ساالم 

  ».رالرغا خاستۇرىۋىتى ۋە ئهمهلنىڭ ئاخىرى تهقۋادائىشنىڭ ئاق
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ئۇنىڭغــــا قارىتــــا قانــــداق پىكىــــردە     ئهلچىلىرىــــدىن كاززاپنىڭلپهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم  مۇســــهيلهمهتۇ  
. غاندا، ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئۇنىـڭ پهيغهمـبهر ئىكهنلىكىـگه قايىـل ئىكهنلىكىنـى بىلدۈرۈشـتى              ىئىكهنلىكلىرىنى سور 

 »ساڭالر ســىلهرنى ئۆلتــۈرگهن بوالتتــۇقئهگهر ئهلچــى بولــۇپ قالمىغــان بولــ« :پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇالرغــا
 قانــداق ســۆزلهرنى قىلــسۇن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇالرغــا ق پىكىــردە بولــسۇن،يلــى قانــدائهلچىــلهر مه. دېــدى

ى يازغـان    پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا مهزكـۇر خهتنـ        كاززاپنىڭلمۇسـهيلهمهتۇ . مۇئامىلىدە بولمىغـان  قىلچه قاتتىق   
رات ىـش ئۈچـۈن پـۇ     ئۇنىـڭ بىـلهن ئـۇرۇش قىل      پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم     . ى يىلـى ئىـدى     ئونىنچ ھىجرىيىنىڭۋاقتى  

ۋەتــكهن بولــسىمۇ، ئۇالرنىــڭ كــۈچى ئــاز بولغــانلىقتىن   ئهئهســالنى ئىبنــى ســهمامه بىــلهن ھهببۇنىلئۇجهيــلئىبنــى 
.  يېنىغـــــا كهتتـــــىئۇلههزرەمىنىـــــڭئهال بهھرەينـــــدىكى ئـــــاخىرى ســـــهمامه.  كېلهلمىـــــدى تهڭمۇســـــهيلهمهگه
ەۋرىـدە ئىكـرەمه ۋە خالىـدنىڭ ئهسـكهرلىرى          ھهزرىتى ئهبۇ بهكـرى سـىددىقنىڭ خهلىپىلىـك د         كاززاپلمۇسهيلهمهتۇ

  . دېگهن كىشى ئۆلتۈرگهن ئىدىۋەھشىي ئۇنى. ىلدىلۈپ، جهھهننهمگه ئۇزىتۈتهرىپىدىن ئۆلتۈر

  نهجران ئهلچىلىرى

ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ   ــرى    ھۇزۇرىغــاپهيغهم ــستىئانلىرىنىڭ ئهلچىلى ــرى نهجــران خرى ــگهن ئهلچىلهرنىــڭ بى  كهل
ئــۇالر پهيغهمــبهر .  باشــلىقلىرىمۇ بــار ئىــدى ئىچىــدەىن ئىبــارەت بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ ئــۇالر ئــاتمىش كىــشىد . ئىــدى

پهيغهمــبهر . ئهلهيهىســساالمغا ســوۋغا ـ ســاالم ھېــسابىدا نۇرغــۇن بىــسات ۋە گىلهملهرنــى ئېلىــپ كهلــگهن ئىــدى      
هۋۋەرەگه نئـۇالر مهدىـنه مـۇ     . ى قوبـۇل قىلمىـدى     سـۈرەتلىك گىلهملهرنـ    ئىچىـدىن ئهلهيهىسساالم ئـۇ گىلهملهرنىـڭ      

ئىبادەت قىلىـش ۋاقتـى     .  كىرگهن ئىدى  مهسجىدكه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن سۆزلىشىش ئۈچۈن       ،كهلگهندە
 تهمهسـجىد ساھابه كىرامالرنىڭ بهزىسى ئۇالرنىـڭ  .  ئۆزلىرىگه خاس ئىبادەتلىرىنى ئادا قىلدى   تهمهسجىدكهلگهندە  

ــۇپ،    ــارازى بول ــا ن ــادىتىنى قىلغانلىقىغ ــڭ ئىب ــماقچى بولغ ئۆزلىرىنى ــۇالرنى توس ــساالم   ئ ــبهر ئهلهيهىس ــدا، پهيغهم  ان
ئوتتۇرىــدا . شــۇنىڭدىن كېــيىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئــۇالرنى ئىــسالمغا دەۋەت قىلــدى  . رۇخــسهت قىلمىــدى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرنىڭ ھهزرىتى ئىيسا ئهلهيهىسساالم ھهققىـدىكى خاتـا          . ئۇزۇن مۇنازىرە بولۇپ ئۆتتى   
 ئىمـــران سۈرىـــسىنىڭ بېـــشىدىكى سهكـــسهن ئـــايهت ئهنه شـــۇ نهجـــران       ئـــالى. ادلىرىغـــا رەددىـــيه بهردى ئېتىق

  . خرىستىئانلىرى ھهققىدە نازىل بولغان ئىدى
ئۇالرنىڭ ئىسالمنى قوبـۇل قىلماسـلىقى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ پهيغهمـبهرلىكىگه قانـائهتلهنمىگهنلىكتىن              

 قـۇرۇق قېلىـشتىن قورققـانلىقتىن    مهنپهئهتلهردىن تهرەپتىن كېلىدىغان پايدا ـ  ئىمپېراتورلۇقىئهمهس، بهلكى رۇم 
ئـۇالر  .  رازىلىقى ۋە ئـۇالردىن كېلىـدىغان مهنپهئهتنـى دەپ مۇسـۇلمان بولمىـدى     ئىمپېراتورلۇقىنىڭئۇالر رۇم  . ئىدى

ىمـمهت باھـالىق    ق ھـۈلله ھهر بىـر    .  سـېلىق تاپـشۇرۇش شـهرتى بىـلهن سـۈلهى قىلـدى            ھـۈلله ھهر يىلى ئىككى مىڭ     
قىممهت باھالىق بولمىسا ياكى قىممهت باھالىق بولـسىمۇ ئىككـى تـوپ بولمىـسا              . ئىككى توپ لىباستىن ئىبارەتتۇر   

  بىـر كىـشىنى ئـۆزلىرىگه قوشـۇپ قويۇشـنى تهلهپ             ئىشهنچلىكئۇالر سېلىق تاپشۇرۇش ئۈچۈن       .  دېيىلمهيدۇ ھۈلله
بۇ سهۋەبتىن ئهبـۇ ئۇبهيـدە   . ئىبنى جهرراھنى ئۇالرغا قوشۇپ قويدىپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئهبۇ ئۇبهيدە  . قىلدى
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 ھىجرىيىنىـڭ مهزكـۇر نهجـران ئهلچىلىرىنىـڭ كهلـگهن ۋاقتـى           . دەپ ئاتالـدى  »  ئادىمى ئىشهنچلىكبۇ ئۇممهتنىڭ   «
  .ئونىنچى يىلى ئىدى

   قهبىلىسىدىن كهلگهن ئهلچىلهرنهجىب

ــر   نهجىــب ــدىن بولغــان بى ــدى ئهرەبلىرى ــرى كىن ــدى  ئهرەبلى ــله ئى ــنه   . قهبى ــپ، مهدى ــۇل قىلى ــۇالر ئىــسالمنى قوب ئ
ئـۇالر ئـۆزلىرى بىـلهن بىـرگه ئـۆز      . مۇنهۋۋەرەگه ئون ئۈچ كىشىدىن تهركىب تاپقان بىر ئهلچىلهر ئۆمىكى ئهۋەتتى      

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرنىڭ كهلگهنلىكىـگه ئىنتـايىن   .  ئېلىپ كهلگهن ئىدى   زاكاتلىرىنى يىغىپ  ىنىڭقهۋم
ــدى ۋە زور ھــۆرمهت كۆرســهتتى    خۇرســهن ــزغىن قارشــى ئال ــۇالرنى قى ــۇپ، ئ ــگهن زاكــات   .  بول ــۇالرنى ئېلىــپ كهل ئ

ئـۇالر مهدىنىـدە    . دىلهرگه تارقىتىپ بېرىشكه بۇيرۇ   ئېلىپ كېتىپ، ئۆز يۇرتىدىكى پېقىر كىشى     قايتۇرۇپ  ماللىرىنى  
ئهھكامالرنى ئۆگىنىش ئىـشلىرى بىـلهن   تۇرۇش جهريانىدا قۇرئان ياد ئېلىش، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن دىنىي         

ئۇالرغـــا كـــۆپ .  ياخـــشى كـــۆردىر ئهلهيهىســـساالم ئـــۇالرنى بهكمـــۇبـــۇ ســـهۋەبتىن پهيغهمـــبه. مهشـــغۇل بولـــدى
ــپ، ناھــايىتى چىرايلىــق يولغــا ســالدى   ــونىنچى يىلــى ھىجرىيىنىــڭ. ياخــشىلىقالرنى قىلى ــدادا ئ ــۇالر ھهججهتۇلۋى  ئ

  .ۆرۈشتىپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن يهنه ك

  بهنى سهئد قهبىلىسىنىڭ ئهلچىلىرى

بهنى سهئد ئىبنى ھهيسهم ئهرەبلىرى قۇزائه قهبىلىلىرىدىن بىرى بولـۇپ، ئـۇالر مۇسـۇلمان بولغانـدىن كېـيىن ئـۆز            
ئىچىدىن بىر نهچچه كىشىنى تالالپ، ئۇالرنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا بهيئهت قىلىپ كېلىش ئۈچۈن مهدىـنىگه              

 مهدىــنىگه كېلىــپ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بىــلهن كۆرۈشــۈش ئۈچــۈن مهســجىدكه كىرگهنــدە   ئــۇالر. ئهۋەتتــى
ئـۇالر نامـاز تـۈگىگهنگه قهدەر       .  نامىزى ئوقۇۋاتـاتتى   جىنازاپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ساھابه كىرامالر بىلهن بىرگه       

ــۇردى  نىڭمهســجىد ــدە ســاقالپ ت ــر تهرىپى ــازنى ئ .  بى ــبهر ئهلهيهىســساالم نام ــا   پهيغهم ــۇالرنى يېنىغ ــۇپ، ئ وقــۇپ بول
ئـۇالر  . لىقىنى سورىدى ناسۇلمان بولغانلىقىنى ياكى بولمىغ   چاقىرىپ، ئۇالرنىڭ قايسى قهبىلىدىن ئىكهنلىكىنى، مۇ     

 جىنـازا بـۇ قېرىندىـشىڭالرنىڭ     «: ئۆزلىرىنىڭ مۇسۇلمان بولغانلىقىنى ئېيتقاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم ئۇالرغـا        
ســىلىگه بهيــئهت قىلىــشتىن بــۇرۇن نامــاز ئوقــۇش دۇرۇس  «: ئــۇالر. دېــدى» ېــرەك ئىــدىنــامىزىنى ئوقۇشــۇڭالر ك
ئىــسالمنى قوبــۇل قىلىــش «: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم. دەپ جــاۋاب بهردى» ئــويالپتىمىزئهمهس ئوخــشايدۇ دەپ 

انـداق   قئۈچۈن مۇئهييهن بىـر يهردە يـاكى مـۇئهييهن بىـر شهخـسنىڭ قولىـدا مۇسـۇلمان بولـۇش شـهرت ئهمهس، ھهر          
ــساڭ   ــۇلمان بول ــدۇيهردە مۇس ــدى» بولۇۋېرى ــنه . دې ــۇالر مهدى ــسالم      ئ ــۇرۇپ، ئى ــۈن ت ــچه ك ــر نهچ ــۇنهۋۋەرەدە بى  م

  . تهلىم ئالغاندىن كېيىن يۇرتىغا قايتىپ كهتتىدىنئهھكاملىرى

  تهي قهبىلىسىدىن كهلگهن ئهلچىلهر
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ــگهن ئهلچىلهرنىــڭ بىــرى تهي ق      ــساالمنىڭ ھۇزۇرىغــا كهل ــبهر ئهلهيهىس ــسىنىڭ ئهلچىلىــر پهيغهم . ى ئىــدىهبىلى
پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم باشـقىالرغا كـۆرە       .  دېگهن كىشى بار ئىدى    زەيدۇلخهيل رەئىسلىرىدىن   ئۇالرنىڭ ئىچىدە 

بــۇ ۋاقىتقــا قهدەر مېنىــڭ ئالــدىمغا كهلــگهن كىــشىلهرنىڭ ھهممىــسىدىن  «بــۇالردىكى ئــارتۇقچىلىقالرنى كــۆرۈپ 
 دەپ  زەيـدۇلخهير  دېـگهن كىـشىنىڭ ئىـسمىنى        زەيـدۇلخهيل دېگهنلىكـى ۋە    »  كـۆپ ئىـكهن    ئارتۇقچىلىقىبۇالرنىڭ  

  .ئۆزگهرتكهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

   قهبىلىسىدىن كهلگهن ئهلچىلهرنىڭ بايانىۇزارەپ

ئـۇالر ئىـسالمنى قوبـۇل قىلىـپ، ئـۆز ئىچىـدىن بىـر نهچـچه              .  قهبىلىلىرىـدىن بىـرى ئىـدى      غهتفان ئهرەبلىرى   پۇزارە
يهىسـساالمنىڭ  هئۇالرنىـڭ كېلىـشى پهيغهمـبهر ئهل   . غهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قېـشىغا ئهۋەتتـى  كىشىنى تالالپ، پهي 

 ئېغىـر   ،بېرىـپ تىق قۇرغاقچىلىق  يۈز     بۇ يىلى ئۇالرنىڭ قهبىلىسىدە قات    . تهبۇك ئۇرۇشىدىن قايتىشىغا توغرا كهلدى    
 بولغانــدىن كېــيىن، پهيغهمــبهر غا بهيــئهت قىلىــپئهلهيهىســساالمئــۇالر پهيغهمــبهر .  ئىــدىنئــاپهتكه دۇچ كهلــگه

 مــۇنبهرگه چىقىــپ، ئهلهيهىســساالمپهيغهمــبهر . ئهلهيهىســساالمدىن ئــالالھ تائاالغــا دۇئــا قىلىــشنى تهلهپ قىلــدى 
  .ئۇزۇن دۇئا قىلىپ يامغۇر تهلهپ قىلدى

  بهنى ئهسهد قهبىلىسىنىڭ ئهلچىلىرى

ۈچۈن پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ھۇزۇرىغـا      بهنى ئهسهد قهبىلىسىدىن ئىسالمنى قوبۇل قىلىپ، بهيئهت قىلىش ئ        
ئــۇالر ئــون نهچــچه كىــشى بولــۇپ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمدىن جــاھىلىيهت دەۋرىــگه ئائىــت . ئهلچىــلهر كهلــدى

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئىــسالمدا ئــۇ .  ســورىدىمىنىھــۆكبولغــان  كــاھىنلىق ۋە ئۇنىڭــدىن باشــقا ئىــشالرنىڭ 
ئۇالر مهدىنه مۇنهۋۋەرەدە بىر نهچچه كـۈن تـۇرۇپ، شـهرىئهت ئهھكـاملىرىنى       . نى ئېيتتى ئىشالرنىڭ چهكلهنگهنلىكى 

  . كهتتىقايتىپتهلىم ئالغاندىن كېيىن نۇرغۇن ياخشىلىقالرغا ئېرىشىپ، ئۆز يۇرتىغا 

  بهنى مۇھارىب قهبىلىسىدىن كهلگهن ئهلچىلهر

هت قىلىش ئۈچـۈن مهدىـنه مـۇنهۋۋەرەگه ئهلچـى          بهنى مۇھارىب ئهرەبلىرى مۇسۇلمان بولۇپ، پهيغهمبىرىمىزگه بهيئ      
ئــۇالر ئىلگىــرى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا غــايهت زور دۈشــمهنلىك  . بــۇ ئهلچىــلهر ئــون كىــشى ئىــدى . ئهۋەتتــى

 بـازارالردا ئهرەب قهبىلىلىرىـدىن ئـۆزىنى         قاتـارلىق  زۇلمهجـاز  ۋە   ئۇككـاز هلهيهىسـساالم   پهيغهمـبهر ئ  . قىلغان  ئىدى  
ئهلچىلهرنىـڭ  . هلهپ قىلغاندا، ئۇالر  ئىنتايىن قـاتتىق، قوپـال جـاۋاب بهرگهنلهرنىـڭ بىـرى ئىـدى                ھىمايه قىلىشنى ت  

ئـۇ كىـشى    . ئىچىدە ئۆز ۋاقتىدا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا ئـازار بېرىـپ، قوپـاللىق قىلغـان بىـر كىـشى بـار ئىـدى                      
نى ئهپـۇ قىلىـشنى ۋە ئـالالھتىن        پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمدىن  قىلغـان ئىـشلىرى ئۈچـۈن كهچـۈرۈم سـوراپ، ئـۆزى               

ئىـسالم ئىلگىرىكـى ئىـشنى سۈرۈشـته     «: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم  . ئىستىغپار تهلهپ قىلىشنى  ئۆتۈنۈپ سـورىدى    
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 قىلغـان بولـسىمۇ،   مهئـسىيهتلهرنى يهنـى بىـر كىـشى كـاپىرلىق ھالىتىـدە ناھـايىتى زور گۇنـاھ ـ         . دېـدى » قىلمايـدۇ 
  .  سۈرۈشته قىلىنمايدۇئىسالمغا كىرگهندىن كېيىن ئۇالر

   قهبىلىسىدىن كهلگهن ئهلچىلهركهندە

 قهبىلىــسىدىن كهلــگهن ئهلچىــلهر ئــاتمىش كىــشىدىن تهركىــب تاپقــان بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ ئىچىــدە قهبىــله  كهنــدە
ئۇالر پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ھۇزۇرىغـا كېلىـپ، پهيغهمبىرىمىزنـى          .  ئىبنى قهيس بار ئىدى    ئهشئهسباشلىقى  
 پهيغهمــبهر ھهقىقىــيبىــز بىــر نهرســىنى يوشــۇرۇپ قويــدۇق، ئهگهر ســهن  ! ئــى مــۇھهممهد«بــېقىش ئۈچــۈن ســىناپ 

بـۇ ئىـشالر كـاھىنالردىن سـورىلىدۇ، مهن         «: م ئۇالرغـا  الپهيغهمـبهر ئهلهيهىسـسا   . دېـدى » بولساڭ شۇنى بىلىپ بـاق    
ــمهن  ــاھىن ئهمهسـ ــدۇ   . كـ ــا بولىـ ــاھىنالر دوزاختـ ــۈنكى كـ ــاب   . چـ ــا كىتـ ــاال ماڭـ ــالالھ تائـ ــۈردىئـ ــڭ .  چۈشـ مېنىـ

 ئانــدىن كېــيىن ئۇالرغــا. ۋاب بهردىدەپ جــا» پهيغهمــبهرلىكىمگه شــۇ كىتابنىــڭ ئــۆزى گــۇۋاھ بولۇشــقا يېتهرلىــك 
َشاِرِق«بىرىمىــز پهيغهم.  سۈرىــسىنى ئوقــۇپ بهردىاتســافف زىلىــپ يىغــالپ  دېــگهن جايغــا كهلگهنــدە ئې»َو َربُّ اْلَم
مهن بــۇ كىتــابنى ماڭــا چۈشــۈرگهن  «، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم نى ســورىغانداســهۋەبىئــۇالر يىغالشــنىڭ . كهتتــى

ئهگهر ئـۇ يولـدىن     .  مېنـى قىلىچنىـڭ بىـسىدەك ئىـنچىكه يولغـا ئهۋەتتـى            ئالالھ تائاال ئالالھتىن قورقۇپ يىغلىدىم،    
  .ئاندىن كېيىن ئهلچىلهر تهسىرلىنىپ، ئىسالمنى قوبۇل قىلدى. دېدى» تېيىپ كهتسهم ھاالك بولىمهن

   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا كېلىشىسهئلهبهنىڭبنى  ئىدىمام

ئهرەبلىرىــدىن بولغــان،  ئولتۇرغــان پهيتــته، ســهھرا تهمهســجىدپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ســاھابه كىــرامالر بىــلهن 
ئانـدىن  . ردىىچه مهسـجىدكه كىرىـپ، تۆگىـسىنى چۆكتـۈ        ن كېلىـپ، تۆگىـسىنى يېتىلىگىـ      بىر كىـشى  ق  چېچى چۇۋۇ 

. دېـدى » مهن ساڭا قاتتىق، قوپال سۆز قىلسام خاپا بولمـا «: المنىڭ ھۇزۇرىغا كېلىپاهيغهمبهر ئهلهيهىسسكېيىن پ 
ئالالھ تائـاال سـېنى      «:ئاندىن كېيىن ئۇ كىشى   .  سۆزنى قىلىشقا رۇخسهت بهردى    خاھلىغانپهيغهمبىرىمىز ئۇنىڭغا   

ئىبادەت قىلىشقا، ئاتا بوۋىلىرىمىز ئىبادەت قىلىـپ       ھهممه خهلققه پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋەتتىمۇ؟ يالغۇز بىر ئالالھقا         
كهلگهن بۇتالرنى تاشالشقا ئهمرى قىلدىمۇ؟ بىر كـېچه ـ كۈنـدۈزدە بهش ۋاقىـت نامـاز ئوقۇشـقا، بـايالردىن زاكـات         

ــشىغا،       ــشىنىڭ ھهج قىلى ــۇدرىتى يهتــكهن كى ــشكه، ق ــبهغهللهرگه بېرى ــپ، كهم ــزانئېلى ــقا  رامى ــدا روزا تۇتۇش  ئېيى
ئـۇ كىـشى بـۇ      . دەپ جـاۋاب بهردى   » ھهئه« بۇ سـوئالنىڭ ھهممىـسىگه       پهيغهمبىرىمىزھهزرىتى  . دېدى» ؟بۇيرۇدىمۇ

مهن ســهن . ا ئىمــان كهلتــۈردۈممهن ســاڭ. ئلهبه بــولىمهن ئىبنــى ســهدىمــام  مەن !ئــى مــۇھهممهد«جــاۋابنى ئــاڭالپ 
.  دەپ چىقىــپ كهتتــى»غــان ئىــشالرنىڭ ھهممىــسىنى كۆپهيتمهســتىن يــاكى كېمهيتمهســتىن ئىجــرا قىلىــمهن بۇيرۇ

 ئــۆز دىمــام. دېــدى» ئهگهر ئــۇ ســۆزىدە تۇرســىال جهنــنهتكه كىرىــدۇ«: پهيغهمبىرىمىــز ئۇنىــڭ ئارقىــسىدىن قــاراپ
 ھهممىـسى ئىــسالمنى  ىنىــڭقهۋم ئىـسالمغا دااللهت قىلغانــدىن كېـيىن، ئۇنىـڭ    ىنـى قهۋمئهھلىـگه قايتىـپ كېلىــپ،   

  .قوبۇل قىلدى
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   قهبىلىسىنىڭ ئهلچىلىرىسهدا

ــگه  ســادا ق ــسى يهمهن ــپ،     جايالشــقانهبىلى ــۇنهۋۋەرەگه كېلى ــنه م ــشى مهدى ــۇالردىن بهش كى ــۇپ، ئ ــله بول ــر قهبى  بى
. بـۇيرۇدى  ئىـسالمغا دەۋەت قىلىـشقا       ىنـى قهۋمپهيغهمبىرىمىـز ئـۇالرنى     . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا بهيئهت قىلدى   

 ھهججهتۇلۋىـدا . سالم تارقىلىـشقا باشـلىدى    ئۇالر يۇرتلىرىغا قايتىپ بارغاندىن كېيىن، مهزكۇر قهبىله ئارىسىدا ئىـ         
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئىلگىـرى ئـۇالرنى       . يىلى ئۇالردىن يۈز كىشى كېلىـپ، پهيغهمبىرىمىـز بىـلهن كۆرۈشـتى           

ــى     ــس ئىبن ــۈن، قهي ــسالمغا دااللهت قىلىــش ئۈچ ــهئدنىئى ــا     س ــلهن ئۇالرغ ــۈز ئهســكهر بى ــۆت ي ــپ، ت ــدان قىلى  قومان
ئـۇ  . لېكىن، ئۇالرنىڭ ئىسالمنى قوبۇل قىلغانلىقىنى ئاڭالپ، ئهسكهر ئهۋەتمىـدى        . دىئهۋەتىشكه تهييار بولغان ئى   

  .ئهلچىلهرنىڭ كېلىشى مهككه پهتهى قىلىنغاندىن كېيىن بولغان ئىدى

  ئهۋەتىشى ئىبنى ئهمرىنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئهلچى پهرۋە

 ئىبنـى ئهمـرى دېـگهن كىـشى         پهرۋە تهيىـنلهنگهن     تهرىپىدىن شامنىڭ بىـر قىـسمىغا ۋالـى قىلىـپ          ئىمپېرىيىسىرىم  
ئىسالمنى قوبۇل قىلىپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئهلچى ئهۋەتتـى ۋە ئهلچىـلهر بىـلهن بىـرگه پهيغهمبىرىمىـزگه                 

ئـۇ  .  ئۆلـۈمگه ھۆكـۈم قىلـدى      پهرۋەنـى رىم ئىمپېراتـورى بـۇنى ئـاڭالپ،        . ھهدىيه قىلىش ئۈچۈن بىر قېچىر ئهۋەتتى     
  .ايدا تۇراتتى دېگهن جمهئان

  ئهبهس قهبىلىسىدىن كهلگهن ئهلچىلهر

ھهزرىتى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ھۇزۇرىغـا كهلـگهن ئهلچىلهرنىـڭ بىـرى ئهبهس قهبىلىـسىنىڭ ئهلچىلىـرى                  
ــدى ــايىتى   . ئى ــۇالرنى ناھ ــز ئ ــالپهيغهمبىرىمى ــى      خۇش ــد ئىبن ــدا خالى ــڭ ئالدى ــدى ۋە ئۇالرنى ــۇل قىل ــلهن قوب لىق بى
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ خالىـد ھهققىـدە      . ىكىر قىلىپ، ئۇنىڭ پهزىلهتلىرىنى بايان قىلـدى       ز ئهبهسنىسىنانىل

  .دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ»  ئۇنىڭ قهدرىنى بىلمىدىىقهۋملېكىن، ئۇنىڭ . خالىد سالىه كىشى ئىدى«
  ئهزدى قهبىلىسىدىن كهلگهن ئهلچىلهر

ئابدۇلالھ باشـلىق بىرقـانچه كىـشى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ       ئىبنى  سهردئهزدى قهبىلىسىنىڭ رەئىسلىرىدىن    
 ئهمىـر قىلىـپ تهيىنلىـدى ۋە     سـهردنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرغـا     . ھۇزۇرىغا كېلىپ، ئىسالمنى قوبۇل قىلدى    

  .ۇرئهزدى قهبىلىسى يهمهن قهبىلىلىرىدىن بىرىد. بۇيرۇدى ئهتراپىدىكى خهلقنى ئىسالمغا دەۋەت قىلىشقا ئۇنى

  ئهنهس قهبىلىسىدىن كهلگهن ئهلچىلهر

ئهنهس قهبىلىسى يهمهندە ياشايدىغان بىر قهبىله بولـۇپ، بـۇ قهبىلىـدىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ھۇزۇرىغـا                  
ئـۇ ھهججهتۇلۋىـدادىن    . ئۇ ئىسالمنى قوبۇل قىلىپ، ۋەتىنىگه قايتقان ئىدى      .  دېگهن كىشى كهلدى   ئهنهسىئهسۋەد  

. لهيهىسساالمنىڭ كېسهل بولۇپ قالغـانلىق خهۋىرىنـى ئـاڭالپ، پهيغهمبهرلىـك داۋاسـى قىلـدى              كېيىن پهيغهمبهر ئه  
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دەپ بىرقــانچه نهرســىنى » بــۇالر مېنىــڭ مــۆجىزەم« ناھــايىتى ئۇســتا ئــادەم بولــۇپ، كىــشىلهرگه نهيرەڭۋازلىققــائــۇ 
شـۇنىڭ بىــلهن ئــۇ  . تى خېلـى كــۆپ ئـادەم ئهگهشــ  بىلىــسىدىن ۋە باشـقا قهبىلىلهردىــن ئۇنىڭغــا ئـۆز قه . كۆرسـهتتى 

 ھۇجۇم قىلدى ۋە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ نهجرانـدا تۇرۇشـلۇق ۋالىـسى ئهمـر ئىبنـى                نهجرانغائهسكهر توپالپ   
ھازىم ۋە خالىد ئىبنى سهئىدلهرنى مهغلۇپ قىلىپ، سهنئاغا ھۇجۇم قىلدى ۋە سـهنئانىڭ ۋالىـسى بـازاننى ئۆلتـۈرۈپ،                   

پهيغهمــبهر . شـۇنداق قىلىــپ، ئـۇ پۈتـۈن يهمهننــى بېـسىۋالدى    . نلۇققـا ئالــدى ئۇنىـڭ ئايـالى ئــازادنى مهجبـۇرى خوتۇ   
 كۆپ قىسمى ئهككه قهبىلىسىنىڭ ۋالىسى تـاھىر ئىبنـى خالىـدنىڭ قېـشىغا              ۋالىيالرنىڭئهلهيهىسساالم تهيىنلىگهن   

  .يېنىپ كهلدى
 ئۇنىڭغـا قارشـى ئـۇرۇش     ئهسۋەدنىڭ قىلغان بۇ قىلمىـشلىرى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا ئاڭالنغانـدىن كېـيىن،       

يۇقىرىـدا زىكىـر قىلىنغـان ئـازاد دېـگهن ئايـال            .  مهكتـۇپ ئهۋەتتـى    ۋالىيلىرىغـا قىلىشقا ئهمىـر قىلىـپ، يهمهنـدىكى        
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ    . ئهسۋەدنىڭ نىكاھىدا بولغان بولسىمۇ، ئىچىـدە ئىنتىقـام ئـېلىش نىيىتـى بـار ئىـدى               

 ئـارقىلىق ئهسـۋەدنى   ئهددەيلهمىـلهر  پهيـروز ل ۋە ئۇ ئايالنىڭ تاغىـسىنىڭ ئـوغلى        له ئىشلىتىپ، ئۇ ئايا   ي ھى ۋالىيلىرى
ىـدا بولغـان بولـسىمۇ، ئۇنىـڭ         ۋاقت  ھايـات  ىـز ئۇنىڭ ئۆلتـۈرۈلگهن ۋاقتـى پهيغهمبىرىم     . ئۆلتۈرۈشكه مۇۋەپپهق بولدى  

ن ئىـدى ۋە ئورنىغـا      ئۆلتۈرۈلگهنلىك خهۋىرى يېتىپ كهلگهندە، پهيغهمبىرىمىز ئالالھنىڭ دەرگاھىغا ئۇزاپ كهتكه        
مهزكـۇر ئهسـۋەدنىڭ ئهسـلى ئىـسمى ئهيـههله ئىبنـى كهئـب              . ھهزرىتى ئهبۇ بهكـرى سـىددىق خهلىـپه بولغـان ئىـدى           

 يۈزلىكىـدىن ئۇمـۇ قـارا     . دەپ ئاتىـشىۋالغان  ) يهنـى قـارا   ( ئهسـۋەد    ئـۇنى بولۇپ، يۈزى قاپقارا بولغانلىقتىن كىشىلهر      
چـۈنكى  . دەپمـۇ ئـاتىالتتى  » )يهنـى ئېـشهك ئىگىـسى   (زۇلهىمار « ئۇ  . سېلىپ يۈرەتتى  لېچهكنومۇس قىلىپ، يۈزىگه    

ئـۇ بـۇ ئېـشىكىنى نـادان ئـادەملهرگه          . دېـسه تـۇراتتى   » تـۇر «. دېـسه ياتـاتتى   » يـات «ئۇنىڭ بىر ئېشىكى بولۇپ، ئـۇ       
ــۆجىزەم « ــڭ م ــدى » مېنى ــبهردەك     . دەپ كۆرســهتكهن ئى ــى ئهن ــشهكنىڭ تېزىكىن ــۇ ئې ــالالر ئ ــادان ئاي ــا بهزى ن ھهتت

  . دەپ قارايتتىخۇشبۇي

   قهبىلىسىدىن كهلگهن ئهلچىلهربهجىله

 ھهرىـر  قهبىلىسى يهمهن  قهبىلىلىرىدىن بىرى بولۇپ، ئۇ قهبىلىـدىن يـۈز ئهللىـك كىـشى قهبىـله باشـلىقى                     بهجىله
پهيغهمـــبهر . ئىبنـــى ئابـــدۇلالھ دېـــگهن كىـــشىنىڭ باشـــچىلىقىدا مهدىـــنىگه كېلىـــپ، ئىـــسالمنى قوبـــۇل قىلـــدى  

 ياخــشىرنىــڭ كېلىــشىدىن ئىلگىــرى ئۇالرنىــڭ كېلىدىغانلىقىــدىن خهۋەر بېرىــپ، ئۇالرنىــڭ    ئۇالئهلهيهىســساالم
 قهبىلىلىرىنىـڭ   خهسـئهم  ۋە   بهجىـله  ھهرىرنـى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مهزكـۇر       . ناملىرىنى زىكىر قىلغـان ئىـدى     

ز ئهللىـك كىـشىنى     ئـۇ ئـۆزى بىـلهن ئېلىـپ كهلـگهن يـۈ           . بـۇيرۇدى  ناملىق بۇتلىرىنى چېقىپ تاشالشـقا       زۇلخهسسه
  .باشالپ بېرىپ، مهزكۇر بۇتالرنى چېقىپ تاشلىدى

يۇقىرىدا زىكىر قىلىنغان ئهلچىلهردىن باشقا پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ھۇزۇرىغـا كهلـگهن نۇرغـۇن ئهلچىـلهر                
. لچىـلهر ئىـدى   قهبىلىلىرىدىن كهلگهن ئهنهخهئ ۋە غامىد، زۇبهيد، خهۋالن،  بهھرائئۇالر ھهمهدان، ئهزرە،    . بار ئىدى 
ئـۇالر ئىككـى يـۈز كىـشىدىن ئىبـارەت          .  قهبىلىسىدىن كهلگهن ئهلچىلهر ھهممىدىن كېيىن كهلـگهن ئىـدى         نهخهئ

  . بولۇپ، ئۇالرنىڭ باشلىقى زەرارە ئىبنى ئهمرى ئىدى
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پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم  .  ئــۈچ كىــشى كېلىــپ، ئىــسالمنى قوبــۇل قىلغــان ئىــدى      ئهرەبلىرىــدىنمۇغهســسان 
ئىلگىرى كهلـگهن ئهلچىـلهر     . ى ناھايىتى خۇشخۇيلۇق بىلهن قوبۇل قىلىپ، ئۇالرغا زور ئىلتىپات قىالتتى         ئهلچىلهرن

ــاھابىلهرنىڭ ــى   س ــپ كېتهتت ــۇپ قايتى ــان بول ــدە مېهم ــى    .  ئۆيلىرى ــاز ئىبن ــلهر كــۆپهيگهنلىكتىن مۇئ ــيىن ئهلچى كې
  . قىلدى بىنتى ھارىس دېگهن ئايالنىڭ ئۆيىنى مېهمانخانا رەمله ئايالى ئهپرائنىڭ

.  دېگهن ئايالىدىن تۇغۇلغان ئوغلى ئىبراھىم مۇشۇ يىلى ۋاپـات بولـدى  قىبتىيهپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مارىيه    
» ئىبراھىمنىـڭ ۋاپـات بولغانلىقىـدىن بولغـان       «كىشىلهر بـۇنى    . ئىبراھىم ۋاپات بولغان كۈنى كۈن تۇتۇلغان ئىدى      

.  ئاي ئالالھ تائاالنىـڭ قۇدرىتىنىـڭ ئاالمهتلىرىنىـڭ جۈملىـسىدىن          كۈن ۋە «: پهيغهمبىرىمىز بۇنى ئاڭالپ  . دېيىشتى
  .دېدى»  بىر كىمنىڭ تۇغۇلغانلىقى ياكى ئۆلگهنلىكىدىن ئهمهستۇتۇلۇشىئۇالرنىڭ 

   ۋەقهلهريۈز بهرگهن ئون بىرىنچى يىلى ھىجرىيىنىڭ

م زەيــد ئىبنــى ھــارىس ۋە  ئــون بىرىنچــى يىلــى ســهپهر ئېيىنىــڭ ئاخىرلىرىــدا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالھىجرىيىنىــڭ
بـۇ  .  شېهىد قىلغان رىملىقالر بىلهن ئۇرۇش قىلىـش ئۈچـۈن زور ھهربىـي قوشـۇن تهييارلىـدى                ھهمراھلىرىنىئۇنىڭ  

 ئۆبهيـدە قوشۇندا مۇھاجىرالر ۋە ئهنسارالرنىڭ چوڭلىرىدىن ھهزرىتى ئهبۇ بهكرى، ھهزرىتـى ئـۆمهر، ھهزرىتـى ئهبـۇ                 
بۇ قوشـۇنغا زەيـد ئىبنـى ھارىـسنىڭ ئـوغلى ئۇسـامه ئىبنـى زەيـد             . لهر بار ئىدى  ئىبنى جهرراھ قاتارلىق نۇرغۇن كىشى    

بهزىـلهر بـۇ يـاش بالىنىـڭ بۈيـۈك          . ئۇ بۇ چاغدا ئون يهتـته ياشـتىكى يـاش يىگىـت ئىـدى             . قوماندان قىلىنغان ئىدى  
ــاھابىلهرگه ــدان س ــ قومان ــۇال قى بولۇش ــشتىىنى مۇناســىپ كــۆرمهي، غۇلغ ــبهر ئهلهيهىســساالم . لى ــڭ  ئپهيغهم ۇالرنى

 قومانـدان   ئۇسـامهنى مېنىـڭ   ! ئى مۇسـۇلمانالر  «:  كىشىلهرنى توپالپ مۇنداق دېدى    ،غاندىن كېيىن نى ئاڭلى سۆزلىرى
رىمــۇ ئۇنىــڭ دادىــسى زەيــد ئىبنــى  ئاڭلىــدىم، ســىلهر ئىلگىنىقىىبولمىغــانلقىلغانلىقىمغــا بهزىلىرىڭالرنىــڭ رازى 

 قومانـدان بولۇشـقا اليىـق       ئۇسـامهلهر لـېكىن، زەيـد ۋە      . ىڭالرھارىسنى قوماندان قىلغانلىقىمغا رازى بولمىغـان ئىـد       
 قـاتتىق گهپ قىلىـپ،      .قـان ئۇسامه سىلهرنىڭ ئىچىڭالردىن تاللىنىپ چىق    . مهن ئۇالرنى ياخشى كۆرىمهن   . كىشىلهر
شـۇنىڭ بىـلهن بـۇ قوشـۇن        . ئاندىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كېـسهل بولـۇپ قالـدى         » .ىتمهڭالررەنج ئۇنى

ئـاخىرى ئـۇالر ھهزرىتـى ئهبـۇ     . دەپ تۇرۇپ قالـدى » همبهر ئهلهيهىسساالم ساقايغاندىن كېيىن يولغا چىقىمىز پهيغ«
  . يولغا چىقتىقىلىشقابهكرىنىڭ زامانىدا رۇملۇقالر بىلهن ئۇرۇش 

ن،  كىرىـپ بولغانـدىن كېـيى   ئهرەبـلهر ئىـسالمغا  ئىسالم دىنى كامالهتكه يېتىـپ، ئهرەب يېـرىم ئارىلىـدىكى پۈتـۈن            
 سـىلهرگه نېمىتىمنـى تاماملىـدىم       ىڭ دىنىڭالرنى تولۇقالپ بهردىـم،    بۈگۈن مهن سىلهرن  «: جانابى ئالالھ تهرىپىدىن  

بــۇ ئــايهت نازىــل . دېــگهن ئــايهت نازىــل بولــدى» ىغا رازى بولــدۇمبولۇشــۋە ئىــسالم دىنىنىــڭ ســىلهرنىڭ دىــنىڭالر 
 ھهججهتۇلۋىـدادا اخىرلىـشىپ قالغـانلىقىنى بىلىـپ،        پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم ئـۆز ھاياتىنىـڭ ئ        ،بولغاندىن كېيىن 

  .مۇسۇلمانالرنى توپالپ، ئۇالر بىلهن ۋىداالشقان ئىدى
ســهپهر ئېيىنىــڭ ئاخىرلىرىــدىكى بىــر كېچىــسى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۆزىنىــڭ خىزمهتچىــسى بىــلهن بىــرگه   

هل بولــۇپ بېــشى ئاغرىـپ، كېــس تىــسى ئه.  بېرىــپ، ئــۆلگهنلهرگه ئىـستىغپار تىــلهپ قايتقــان ئىـدى  بهقىغـا نهتۇلجهن
جرىــسىدا باشــالنغان منىڭ كېــسىلى ھهزرىتــى زەينهپنىــڭ ھۇ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساال. قالغــانلىقى مهلــۇم بولــدى 
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 مهيمۇنهنىـڭ بىر كـۈنى ھهزرىتـى      . كېسىلى يهڭگىل چاغالردا ئۆز نۆۋىتى بويىچه ئاياللىرىنىڭ يېنىغا باراتتى        . ئىدى
ىتــى ئائىــشهنىڭ  ھهمــمه ئايـاللىرىنى چاقىرىــپ، بۇنــدىن كېــيىن ھهزر ،پ قالغانــداجرىـسىدا كېــسىلى ئېغىرلىــشى ھۇ

  . دىن رۇخسهت سورىدىراليېنىدا تۇرۇشقا ئۇ
 كـۈنى پهيغهمـبهر     بىـر . پهيغهمبىرىمىز بۇ ۋاقىتالردا مهسـجىدكه بېرىـپ، كىـشىلهرگه ئىمـام بولـۇپ نامـاز ئوقـۇيتتى                

بهندىـسىگه دۇنيـا بىـلهن ئاخىرەتنىـڭ بىرىنـى تـالالش ئىختىيـارىنى           ئالالھ تائـاال    «: نبهردە تۇرۇپ ئهلهيهىسساالم مۇ 
ھهزرىتـى ئهبـۇ بهكـرى بـۇ سـۆزنى ئـاڭالپ، پهيغهمبىرىمىزنىـڭ ۋاپـات                . دېدى» بهردى، ئۇ بهندە ئاخىرەتنى تاللىدى    

ش مهن ئهبۇ بهكـرىگه ئوخـشا  «:  كۆرۈپئۇنىپهيغهمبىرىمىز  . بولىدىغانلىقىنى ھېس قىلىپ، قاتتىق يىغالپ كهتتى     
 ئـۇنى مهن بىركىمنـى دوسـت تۇتىـدىغان بولـسام، ئهلـۋەتته            . خۇرسـهنمهن مهن ئۇنىڭـدىن كـۆپ      . دوست كۆرمىدىم 

 مهسـىجىدكه ئانـدىن كېـيىن     . دېدى» لېكىن، ئىسالمى قېرىنداشلىق بىزگه كۇپايه قىلىدۇ     . دوست تۇتقان بوالتتىم  
  .دى بۇيرۇىۋېتىشكهئېت ىكنىئىش باشقا ھهممه ئىشىكىدىن ئهبۇ بهكرىنىڭ ئىشىكلهردىنقارايدىغان 

  ھهزرىتى ئهبۇ بهكرىنىڭ ئىمام بولۇپ ناماز ئوقۇشى

 ر ئهلهيهىسـساالمنىڭ كېـسىلى بارغانـسېرى     پهيغهمبه) پهيشهنبه كۈنى (رەبىئۇلئهۋۋەل ئېيىنىڭ سهككىزىنچى كۈنى     
امـاز ئوقـۇپ بېرىـشكه     ئىمـام بولـۇپ، ن  بۇ بهكرىنى ئۆز ئورنىدائېغىرلىشىپ خۇپتهن نامىزىغا چىقالماي، ھهزرىتى ئه    

. شۇنىڭ بىلهن پهيغهمبىرىمىز ۋاپـات بولغانغـا قهدەر ھهزرىتـى ئهبـۇ بهكـرى ئىمـام بولـۇپ نامـاز ئوقـۇدى                     . بۇيرۇدى
 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ۋاپـات    ،رۇشـى يپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهزرىتـى ئهبـۇ بهكرىنـى ئىمـام بولۇشـقا بۇ        

شـۇنىڭ ئۈچـۈن سـاھابه كىـرامالر ھهزرىتـى ئهبـۇ       . غانلىقىغا ئىشارەت ئىدىبولغاندىن كېيىن ئۇنىڭ خهلىپه بولىدى  
 تاللىغـان كىـشىنى     سـساالم دىنىمىـز ئۈچـۈن رازى بولـۇپ        پهيغهمـبهر ئهلهيهى  «: بهكرىگه بهيئهت قىلىـدىغان چاغـدا     

غىــدا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم كېــسهل چې. دېيىــشىپ، ئۇنىڭغــا بهيــئهت قىلــدى»  ئۈچۈنمــۇ تــالاليمىزدۇنيــايىمىز
» كامىـل ئهل«لىقىنى ئىبنـى ئهسـىر ئۆزىنىـڭ        ھهزرىتى ئهبۇ بهكرىنىڭ ئون يهتته قېتىم ئىمـام بولـۇپ نامـاز ئوقۇغـان             

  .ناملىق تارىخ كىتابىدا زىكىر قىلىدۇ
ھهزرىتى پهيغهمبىرىمىزنىڭ كېـسىلى ئېغىرلىـشىپ، نامازغـا چىقالمـاي قالغانـدا سـاھابه كىـرامالر ناھـايىتى قـاتتىق            

يىنىــڭ ئهتراپىغــا كېلىــپ  ـ   ىر قىاللمــاي، پهيغهمبىرىمىزنىــڭ ئۆى كېلىــپ ســهب كۆرگۈســئــۇنىى ۋە قايغۇغــا چۆمــد
ــۇردى  ــپ ت ــۆز          . كېتى ــز س ــى ئېغى ــر ـ ئىكك ــدىن بى ــساالمنىڭ ئاغزى ــبهر ئهلهيهىس ــسارالرنىڭ پهيغهم ــۆپىنچه ئهن ك

دەپ ھهسـرەت   » ؟ىزمۇقـاالرم پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇبـارەك يـۈزىنى كـۆرەلمهي           «: ئاڭلىغۇسى كېلهتتى ۋە  
 كىـشىلهرنىڭ غهم ـ   ئهلىـلهر پهيغهمبىرىمىزنىڭ خىزمىتىـدە بولۇۋاتقـان ھهزرىتـى ئاببـاس ۋە ھهزرىتـى      . چېكىشهتتى

بۇ چاغدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر ئـاز يهڭگىللىـك         . ئهندىشىدە ئىكهنلىكىنى پهيغهمبىرىمىزگه خهۋەر قىلدى    
 بــۇ چاغــدا . ئهلــى ۋە ئابباســالرغا يۆلىنىــپ، پېــشىن نامىزىغــا چىقتــىشــۇنىڭ بىــلهن ھهزرىتــى. ھــېس قىلغــان ئىــدى

ھهزرىتــى ئهبــۇ بهكــرى ئارقىــسىغا  . ئــۇالر پهيغهمبىرىمىزنىــڭ چىققــانلىقىنى بىلــدى . تتىكىــشىلهر نامــاز ئوقۇۋاتــا
ىمىزنـى  ئـۇالر پهيغهمبىر  . دى بـۇيرۇ  داۋامالشتۇرۇۋېرىـشكه  نامـازنى    ئـۇنى يانماقچى بولغان بولسىمۇ، پهيغهمبىرىمىـز      

ھهزرىتــى ئهبــۇ بهكــرى بــۇ نامــازنى پهيغهمبىرىمىــزگه ئهگىــشىپ  . ھهزرىتــى ئهبــۇ بهكرىنىــڭ يېنىــدا ئولتۇرغــۇزدى 
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. نبهرگه چىقىـپ ئولتـۇردى    الم كىشىلهرگه سۆز قىلىش ئۈچۈن مـۇ      نامازدىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسسا   . ئوقۇدى
ئانــدىن كېــيىن مۇنــداق ســۆز . رغــا دۇئــا قىلــدى شــېهىد بولغــان ســاھابه كىرامالئۇھۇدتــائــۇ ھهممىــدىن ئىلگىــرى 

ســىلهر مېنىــڭ ۋاپــات بولۇشــۇمدىن قورقــۇپ، غهم ـ قايغۇغــا چۈشۈپــسىلهر، مهنــدىن      ! ئــى مۇســۇلمانالر«: قىلــدى
شۈبهىـسىزكى،  . ئىلگىرىكى پهيغهمبهرلهر مهڭگۈ ھايات قالغىنى يوق، مهنمۇ بـۇ دۇنيـادا مهڭگـۈ ھايـات قالمـايمهن                

 ھۇزۇرىـدا  سـىلهرمۇ ھهممىمىـز ئـاخىرى بېرىـپ، پهرۋەردىگارىمىزنىـڭ            ،مهنمـۇ . ۇاللمايـدۇ بۇ ئۆلۈمدىن ھېچكىم قۇت   
 مۇھـاجىرالرغىمۇ . مهن سىلهرگه مهندىن كېيىن قالغان مۇھاجىرالرغا ھۆرمهت قىلىشنى تهۋسىيه قىلىـمهن          . بولىمىز

ئهمــدى مېنىــڭ . قىلــسۇنمۇھــاجىرالر ئهنــسارالرغا ياخــشى مۇئــامىله . ئــۆز ئــارا ئىنــاق ئۆتۈشــنى تهۋســىيه قىلىــمهن 
مۇھاجىرالرغا ۋەسىيىتىم شۇكى، ئهنسارالر مۇھاجىرالرنى ئارىلىرىغا ئېلىـپ جـايلىرىنى، مـاللىرىنى ئۇالرغـا تهقـسىم                

مۇھـاجىرالردىن بىـرەر    . ئۆزلىرى موھتاج بولغان بولسىمۇ، مۇھاجىرالردىن ھېچنهرسىسىنى ئايىمىدى      . قىلىپ بهردى 
رغا ناھايىتى ياخشى كۆڭۈل بۆلسۇن، بهزى قۇسـۇرلىرى بولـسا ئهپـۇ قىلـسۇن، ئـى                كىشى ئۇالرغا باشلىق بولسا ئۇال    

جامائهت، مهندە بىركىمنىڭ ھهققـى بولـسا ماڭـا ئېيتـسۇن، ئهگهر مهن سـىلهرنىڭ بىرىڭالرنىـڭ بهدىـنىگه ئۇرغـان            
 تـۆككهن   رۇيىنىئـاب بولسام، مانا مېنىڭ بهدىنىم تۇرۇپتۇ، ئۇرۇپ قىساسىنى ئېلىۋالسۇن، ئهگهر مهن بىـر كىـشىنىڭ               

مهنــدىن ئاغرىنغــان كىــشى .  ئهگهر مېلىنــى ئېلىۋالغــان بولــسام مېنىــڭ مېلىمنــى ئالــسۇنبولــسام ماڭــا ئېيتــسۇن،
ــا ئوچـــۇقىنى ئېيتـــسۇن   چـــۈنكى مهنـــدە ھهق ئىگىـــسىگه . بولـــسا، مېنـــى خاپـــا بولىـــدۇ دەپ ئولتۇرماســـتىن، ماڭـ

ىغان كىـشى مهنـدىن ھهققىنـى تهلهپ قىاللىغـان       ماڭا ھهممىدىن ياخشىراق كۆرۈنىـد    . ئاچچىقاليدىغان مىجهز يوق  
ــادا رەســۋا بــولىمهن دەپ قو . بىراۋنىــڭ ئۈســتىدە مېنىــڭ ھهققىــم بولــسا قــايتۇرۇپ بهرســۇن  . كىــشىدۇر رقــۇپ، دۇني

  ». بولمىسۇنتىالئاخىرەتنىڭ رەسۋالىقىغا مۇپ
. گىـسى بـارلىقىنى ئېيتتـى     چ تهڭ ۇپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمدا ئـۈ     بۇ سۆزلهردىن كېيىن بىر كىشى ئورنىدىن تۇر      

:  ھۇزۇرىغـا توپالنغـان كىـشىلهرگه      ئۇ ۋاپات بولـۇش ئالدىـدا     . پ بهردى پهيغهمبىرىمىز ئۇنىڭ ئۈچ تهڭگىسىنى تۆله    
 ئهمهل قىلــساڭالر، ۋەســىيىتىمگهبــۇ . ، مهن ســىلهرگه ۋەســىيهتنامه يېزىــپ بېــرىمهن كهلتــۈرۈڭالرقهلهم ۋە ســىيا «

ــيىن ئېزىــپ كهتمهيــسىلهر  ــ» مهنــدىن كې ــۇپ،    . دىدې ــدا بول ــرامالر ئارىــسىدا ئىخــتىالپ پهي ــته ســاھابه كى بــۇ ھهق
ىـر نهرسـه يـازدۇرۇش مۇناسـىپ ئهمهس، قـولىمىزدا           پهيغهمبىرىمىـزگه ب  «بهزىلىـرى   .  دېـدى  »يـازدۇرايلى «بهزىلىرى  

  . دېيىشتى» بىزگه شۇ كۇپايه قىلىدۇئالالھنىڭ كىتابى بار،
ســـاھابه كىـــرامالر ئۇنىڭـــدىن . منىڭ ھۇزۇرىـــدىن چىقتـــىبىـــر كـــۈنى ھهزرىتـــى ئهلـــى پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساال

ئالالھقــا شــۈكرى، ئۇنىــڭ ئهھــۋالى كۈنــدىن ـ كــۈنگه    «: ھهزرىتــى ئهلــى. پهيغهمبىرىمىزنىــڭ ئهھــۋالىنى ســورىدى
هيغهمبىرىمىزنـى سـاقىيىدۇ    مهن پ  «:بۇ چاغدا ھهزرىتى ئاببـاس ھهزرىتـى ئهلىنىـڭ قولىـدىن تۇتـۇپ            . دېدى» ياخشى

دىغان ئـاالمهتلهرنى    چۈنكى ئابـدۇلمۇتهللىپنىڭ ئهۋالدلىرىـدا ۋاپـات بولۇشـتىن ئىلگىـرى كۆرۈلىـ             .ىمايمهندەپ قار 
نىــڭ خهلىــپه بولىــدىغانلىقىنى  كىمپهيغهمبىرىمىزنىــڭ يېنىغــا كىرىــپ، ئۆزىــدىن كېــيىن ! يــۈر. مئۇنىڭــدا كــۆردۈ

ئهگهر باشـقىالردا بولـسا بىزنـى    سورايلى، ئهگهر خهلىپىلىك بىزگه خاس بولسا، بۇنى بۇرۇنراق بىلگىنىمىـز ياخـشى،    
ئهگهر .  سـورىمايمهن  مهن بـۇنى ھهرگىـز    «: ھهزرىتـى ئهلـى   . دېـدى » ئۇالرغا تاپشۇرۇپ، ۋەسىيهت قىلىشىنى سورايلى    
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نېـسىپ  بىز سوراپ قالساق خهلىپىلىك بىزگه بولماي باشقىالرغا بولۇپ قالـسا، ئـۇ چاغـدا خهلىپىلىـك ئهسـال بىـزگه                     
  . دېدى» بولمايدۇ
پهيغهمبىرىمىز ئۆزىدە بىر ئـاز يهڭگىللىـك ھـېس قىلىـپ،     ) دۈشهنبه(ۋەل ئېيىنىڭ ئون ئىككىنچى كۈنى    رەبىئۇلئهۋ

ئـۇ  .  چىقتـى  ھۇجرىسىدىنبامدات نامىزى ئوقۇۋاتقان ساھابه كىرامالرغا نهزەر تاشالش ئۈچۈن، ھهزرىتى ئائىشهنىڭ           
ــشىلهرنىڭ   ــانلىقىنى كــۆرۈپ، خۇ  تهمهســجىدنۇرغــۇن كى ــاز ئوقۇۋاتق ــۇپ كرســهن نام ــدىبول  مهســجىدچــۈنكى . ۈل

.  خۇرســهن بولۇشــتىپهۋقۇلئــاددەكىــشىلهرمۇ پهيغهمبىرىمىزنــى كــۆرۈپ، . پ كهتــكهن ئىــدىبىــلهن تولــۇلهر ئــادەم
ــسىمۇ، بوشــاتماقچىھهزرىتــى ئهبــۇ بهكــرى پهيغهمبىرىمىزنــى نامازغــا كېلىۋاتىــدۇ دەپ ئــويالپ، يــول      بولغــان بول

پهيغهمــبهر .  كىرىــپ كهتتــىھۇجرىــسىغا ئىــشارەت قىلىــپ، تۇرىۋېرىــشكهداۋامالشپهيغهمبىرىمىــز ئۇنىڭغــا نامــازنى 
 دۇنيــادىن ئــالالھ تائاالنىــڭ دەرگاھىــدىكى بــاقى دۇنياغــا پــانىئهلهيهىســساالم شــۇ كــۈنى كــۈن كۆتۈرۈلگهنــدە بــۇ 

ه زىگپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاپات بولۇشتىن ئىلگىرى ئالدىدىكى قاچىدىن سۇ ئېلىپ، مۇبـارەك يـۈ            . كۆچتى
»  ئىختىيار قىلـدىم   ئهئالنىرەپىقۇلى ماڭا ياردەم قىلغىن، مهن       قارش سهكراتىغا ئۆلۈم   !ئى ئالالھ «: سهپكهنلىكى ۋە 

  .دېگهنلىكىنى ھهزرىتى ئائىشه رىۋايهت قىلىدۇ
ــبهر ئهلهيهىســساالم  ــى پهيغهم ــون ھىجرىيىنىــڭ ھهزرىت ــسى   بىرىنچــى ئ ــون ئىككى ــۇلئهۋۋەل ئېيىنىــڭ ئ  يىلــى رەبىئ

ئۇنىڭ مۇبارەك چـاچ ـ سـاقاللىرىغا ئازغىنـا ئـاق      . بۇ چاغدا ئۇ ئاتمىش ئۈچ ياشتا ئىدى.  ۋاپات بولدى كۈنىدۈشهنبه
  . ئاقالرنى سانىغىلى بوالتتىساقىلىدىكىكىرگهن بولۇپ، 

  ساھابه كىرامالرنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن ھهيرەتته قېلىشى

ــۆ   ــرى ئ ــاز ئىلگى ــر ئ ــا زلىرىگه تهبهســسۇبى ــپ، نهزەر س ــانلىق   م قىلى ــات بولغ ــى پهيغهمبىرىمىزنىــڭ ۋاپ لغان ھهزرىت
بـۇ چـوڭ  مۇسـىبهتنىڭ زەربىـسىدە ئۇالرنىـڭ           . خهۋىرىنى ئاڭالپ، ساھابه كىرامالرنىڭ ھهممىسى ھهيرانلىقتا قالدى      

 ئۇالرنىــڭ ئىچىــدە.  قايغۇغــا چــۆمگهن ئىــدى ئــۇالر چوڭقــۇر. بهريــان بولۇشــتىكۆڭــۈللىرى بىــر يــان  كــۆزلىرى  
 قـاتتىق غهم ـ قايغۇغـا    ئـۇالر . انالرمۇ بـار ئىـدى  ىنى يىـراق دەپ ئوياليـدىغ  بولۇشپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاپات 

ــدى ــدى. چۆمـ ــاش ئۇالرنىـــڭ ئىچىـ ــۆمهر تېڭىرقـ ــى ئـ ــان ن ھهزرىتـ ــۈنلهي ئۇنتۇغـ ــۆزىنى پۈتـ ــسىدە ئـ ــدى زەربىـ .  ئىـ
نلىقىـدىن پايـدىلىنىپ، مۇسـۇلمانالر ئارىـسىدا        مۇناپىقالرنىڭ بهزىلىرى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ۋاپـات بولغا        

ئـۇ  . پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ۋاپـات بولمىـدى       «: ھهر خىل سۆزلهرنى تارقىتىپ يۈرگهندە، ھهزرىتى ئـۆمهر ئۇالرغـا         
ــى     ــا كهتت ــڭ يېنىغ ــشاش ئالالھنى ــساالمغا ئوخ ــسا ئهلهيهىس ــۇ     . ئىي ــپ، ب ــپ كېلى ــۇم قايتى ــۇ چوق ــشىنىمهنكى، ئ ئى

  .دىدې» وللىرىنى كېسىپ تاشاليدۇقمۇناپىقالرنىڭ پۇت ـ 

  ھهزرىتى ئهبۇ بهكرىنىڭ خۇتبه ئوقۇغانلىقى

ــرى     ــۇ بهكـ ــى ئهبـ ــدا ھهزرىتـ ــۇ چاغـ ــادىكىبـ ــدى   قۇبـ ــكهن ئىـ ــۈن كهتـ ــوقالش ئۈچـ ــالىنى يـ ــبهر  .  ئايـ ــۇ پهيغهمـ ئـ
ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاپـات بولغـانلىق خهۋرىنـى ئـاڭالپ، دەرھـال مهدىـنه مـۇنهۋۋەرەگه قايتىـپ كېلىـپ، ھهممىـدىن                   
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 بىـر تهرىـپىگه يـاتقۇزۇلۇپ،       ھوجرىنىڭھهزرىتى پهيغهمبىرىمىز   .  كىردى ھۇجرىسىغاىلگىرى ھهزرىتى ئائىشهنىڭ    ئ
. ئۇ پهيغهمبىرىمىزنىڭ يۈزىنى ئېچىپ سۆيۈپ تۇرۇپ، قـاتتىق يىغـالپ كهتتـى           . مۇبارەك يۈزى يېپىپ قويۇلغان ئىدى    

ىنى يـوقىتىش ئۈچـۈن،     ا چىقىپ، ئۇالرنىڭ تهشۋىش   الدىغئاندىن كېيىن مهسجىدكه توپالنغان ساھابه كىرامالرنىڭ ئ      
 قىلسا، ئـۇ شهكـسىز ۋاپـات        ئىباەدت، مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا    كىكىم! ئاگاھ بولۇڭالر «: مۇنۇ سۆزلهرنى قىلدى  

ئانـدىن كېـيىن ئـۇ      » . ئـۇ ھهرگىـز ئۆلمهيـدۇ      ت قىلـسا، ئـالالھ شهكـسىز ھايـاتتۇر،        ، ئالالھقا ئىبـادە   كىمكى. بولدى
ئۇنىڭــدىن . ، ســهن ئۆلگــۈچى، ئۇالرمــۇ ئۆلگــۈچى، مــۇھهممهد بىــر پهيغهمــبهرشۈبهىــسىزكى«ىكى قۇرئــان كهرىمــد

ــۆتكه    ــبهرلهر ئ ــۇن پهيغهم ــۇ نۇرغ ــۈ . نئىلگىرىم ــۇ ئۆل ــپ     ئهگهر ئ ــا يېنى ــسه ئارقاڭالرغ ــاكى ئۆلتۈرۈل ــسه، ي پ كهت
بىـز شـۈكۈر    . لمهيـدۇ ، ئارقىسىغا يېنىپ كهتـسه، ئـۇ ھهرگىزمـۇ ئالالھقـا بىـرەر زەرەر يهتكۈزە              كىمكىكېتهمسىلهر؟  
ساھابه كىرامالر ھهزرىتى ئهبۇ بهكرىنىڭ بـۇ سـۆزلىرىنى         . دېگهن ئايهتلهرنى ئوقۇدى  » نى مۇكاپاتاليمىز رقىلغۇچىال

بــۇ چاغــدا . ئــاڭالپ ھوشــىغا كېلىــپ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ھهقىــقهتهن ۋاپــات بولغانلىقىغــا ئىشىنىــشتى  
ىرغىچه ئــاڭالپ باقمىغانــدەك ۋە ھهزرىتــى ئهبــى بهكرىــدىن يېڭىــدىن  مهن بــۇ ئــايهتلهرنى ھــاز«: ھهزرىتــى ئــۆمهر

  .ىپ چۈشتىيىقىل تۇرالماي ،بولۇۋىدىدەپ، ئورنىدىن تۇرماقچى » مئاڭالۋاتقاندەك بولدۇ

  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى يۇيۇشقا قاتناشقانالر

نـى  ۇپ، ھهزرىتـى ئاببـاس، پهزل ئىب  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى يۇغان كىشى ھهزرىتى ئهلـى ئىبنـى ئهبـى تالىـپ بولـ           
 شــهقران ئۇســامه ئىبنــى زەيــد ۋە پهيغهمبىرىمىزنىــڭ ئــازات قىلغــان قــۇلى ھهزرىتــى ئاببــاس، قهســهم ئىبنــى ئاببــاس،
 يۇغـان جايغـا كىرىـشنى بهك ئـارزۇ     خهۋلـى بهدىر ئهھلىدىن بولغان ئهۋس ئىبنـى  . قاتارلىقالر ياردەملهشكهن ئىدى  

ــاتتىق تهلهپ قىلغــانقىلىــپ،  ــۇ كىــشى يۇيۇشــقا قاتناشــمىدى .  كىرىــشىگه رۇخــسهت قىلىنــدى لىقتىن ئۇنىــڭق . ئ
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم يۇيۇلـۇپ، كېـپهنگه ئېلىنغانـدىن كېـيىن، كىـشىلهر بىـر ـ بىـرىگه ئىقتىـدا قىلماسـتىن             

 كىچىـك بـالىالر   ئهرلهر ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ئايالالر، ئانـدىن كېـيىن  . جىنازا نامىزىنى ئايرىم ـ ئايرىم ئوقۇدى 
 ھهزرىتـــى ئائىـــشهنىڭ جهســـىتىنامـــاز چۈشـــۈرۈلۈپ بولغانـــدىن كېـــيىن، پهيغهمبىرىمىزنىـــڭ مۇبـــارەك . ئوقـــۇدى

  . جان ئۈزگهن ئورۇنغا دەپنه قىلىندىھۇجرىسىدىكى
 قهبرىـستانلىققا دەپـنه قىلىنمـاي، ئـۆزى ۋاپـات           ئاممىۋىپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كىشىلهر دەپنه قىلىنىدىغان      

ھهرقانداق پهيغهمـبهر ۋاپـات بولـسا، ئـۆزى         «:  ھهزرىتى پهيغهمبىرىمىزنىڭ  سهۋەبىولغان جايغا دەپنه قىلىنىشىنىڭ     ب
تارىخچىالرنىـڭ بهزىلىـرى بـۇنى      . دېـگهن ھهدىـسىنىڭ بولغانلىقىـدىن ئىـدى       » جان ئۈزگهن جايغا دەپنه قىلىنىـدۇ     

مۇبــارەك قهبــرىگه ھهزرىتــى ئهلــى، پهزل ئىبنــى  . پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ۋەســىيىتى بــويىچه بولغــان دەيــدۇ  
قهبرىــدىن ئهڭ كېــيىن چىققــان كىــشى .  قاتــارلىقالر چۈشــتىخهۋلــىئاببــاس، قهســهم ئىبنــى ئاببــاس، ئهۋس ئىبنــى 

 قهبرىنىـڭ هزرىتـى بىـالل   ھ. مۇبارەك قهبـرە زېمىنـدىن بىـر غېـرىچ كۆتـۈرۈلگهن ئىـدى        . قهسهم ئىبنى ئابباس ئىدى   
 قىلىنمـاي ئۇنىـڭ دەپـنه   . همبىرىمىـز شـهنبه كـۈنى يېـرىم كېچىـدە دەپـنه قىلىنغـان ئىـدى              پهيغ.  سهپتى ئۈستىگه سۇ 

 نامىزىنىڭ ھهمـمه كىـشى يىغىلىـپ بىـرلىكته ئوقۇلماسـتىن، ھهر بىـر       جىنازا  ئۇنىڭ ،ئۇزۇن مۇددەت تۇرۇپ قېلىشى   
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ى ھهققىـدىكى  بولۇشـ   يـاكى سـاھابه كىرامالرنىـڭ كىمنىـڭ خهلىـپه     م ـ ئايرىم ئوقۇغانلىقتىن بولغـان،  كىشى ئايرى
  .مهسلىههت بىلهن مهشغۇل بولۇپ قالغانلىقىدىن بولغان ئىدى

ئهرەبىستان سهھرالىرىدا يېتىملىكته چوڭ بولۇپ، ئۆز خهلقىنىڭ باتىل ئېتىقادلىرىنى، يامـان ئـادەتلىرىنى ۋە بـۇزۇق        
ــۇھهممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ قىــ     ــز م ــى پهيغهمبىرىمى ــان ھهزرىت ــسالھ قىلغ ــى ئى ــالى ئهخالقلىرىن سقىچه تهرجىمىه

ئۇ زات يىگىرمه ئۈچ يىـل ئىچىـدە ئېلىـپ بارغـان دەۋىتىنىـڭ نهتىجىـسىدە ئـۆز خهلقىنىـڭ          .  ئىبارەت يۇقىرىقىالردىن
الپ، ئـۇالرنى گـۈزەل ئهخـالق، ياخـشى ئـادەت ۋە            تىل ئېتىقادلىرىنى پۈتـۈنلهي تـازى     يامان ئهخالق، بۇزۇق ئادەت ۋە با     

 تاشــالپ، تهۋھىــدنىڭ ۋە ئىــسالمنىڭ  قومــۇرۇپ يىلتىزىنــى بۇتپهرەســلىكنىڭ .تــوغرا ئېتىقادالرغــا ھىــدايهت قىلــدى 
  .ئاساسىنى تۇرغۇزدى

رى ـ   ئــۆز خهلقىنىــڭ ھهر خىــل جهبــ. ق ئىــدىئىلگىــرى ئــۇ زاتنىــڭ ھېچقانــداق ياردەمچىــسى ۋە قوللىغۇچىــسى يــو
ئــۇ زات . هگهشـتۈردى ئـاخىرى ئـۇالر ئۈســتىدىن غهلىـبه قىلىـپ، ھهممىنـى ئـۆزىگه ئ      . زۇلۇملىرىغـا ئۇچرىغـان ئىـدى   

لىـشىپ، تـوغرا يولـدىن ئېزىـپ كهتـكهن بىـر خهلقنـى مهيلـى                ييىگىرمه ئۈچ يىل مۇددەت ئىچىـدە شـۇ قهدەر ۋەھشى         
ــته     ــالق جهھهت ــى ئهخ ــاد، مهيل ــسۇن ئېتىق ــپ      بول ــق قىلى ــار خهل ــدە ئىلغ ــۇدەك دەرىجى ــۇنه بولغ ــسانىيهتكه نهم ئىن

ئالالھ تائـاال ئۇالرنــى   . يهت جهھهتلهردە دۇنياغا ئۈلگـه بولـدىئۇالر ئهخالق ـ پهزىلهت ۋە پهن ـ مهدەنى  . يېتىشتۈردى
ۇيرۇيـسىلهر  سـىلهر ياخـشىلىققا ب  . سىلهر ئىنسانالر ئۈچۈن چىقىرىلغان ياخشى ئۈممهت «: تهرىپلـهپ مۇنداق دەيدۇ  
 شـــاھىتشـــۇنىڭغا ئوخـــشاش بىـــز ســـىلهرنى كىـــشىلهرگه   «: دەيـــدۇيهنه مۇنـــداق» .لهرۋە يامـــانلىقتىن توسىـــس

  ».ۇڭالر ئۈچۈن، ئوتتۇراھال ئۇممهت قىلدۇقبولۇش
ــسىنىڭ        ــسالم ئهقىدى ــۈزىگه ئى ــۇپ، يهر ي ــارلىرى بول ــڭ ئىزباس ــيىن، ئۇنى ــبهر ئهلهيهىســساالمدىن كې ــۇالر پهيغهم ئ

اق زور ئۆزگىرىـشنى بارلىققـا       شۇكى، ئۇ زات شۇنچه ئاز مۇددەت ئىچىـدە بۇنـد          ئهجهبلىنهرلىكى. ئۇرۇقلىرىنى چاچتى 
دېـيىلگهن بىـر مىللهتنـى ئىـسالھ قىلىـپ، ئـۇالرنى راسـتچىللىق،              » ىلىـش مـۇمكىن بولمايـدۇ     ئىـسالھ ق  «پ  كهلتۈرۈ

  .ۋاھ بوالاليدۇبۇنىڭغا تارىخ سهھىپىلىرى گۇ. زدىساپلىق ۋە ۋاپادارلىق جهھهتلهردە كامالهتكه يهتكۈ
ــسانىيهتنى ئىــ     ــۈل ئىن ــساالم پۈتك ــبهر ئهلهيهىس ــى پهيغهم ــاال   ھهزرىت ــالالھ تائ ــۈن ئ ــش ئۈچ ــدىن  تسالھ قىلى هرىپى

ئهۋەتىلگهن بهرھهق پهيغهمبهر بولۇپ، بۈيـۈك قـۇدرەت ئىگىـسى بولغـان ئالالھنىـڭ يـاردىمى بىـلهن ئىنـسانىيهتنى                    
ــى  ــپ چىقتـ ــا ئېلىـ ــانلىرى ۋە         . يورۇقلۇققـ ــر ـ پهرمـ ــڭ ئهمـ ــگهن ئالالھنىـ ــپ كهلـ ــۇ ئېلىـ ــاھابىلىرى ئـ ــڭ سـ ئۇنىـ

ــاتلىقالرد   ىن پۈتــۈنلهي پاكلىنىــپ، تهۋھىــد ئهقىدىــسى  چهكلىمىلىــرىگه قهتئىــي ئهمهل قىلىــپ، بىــدئهت ۋە خۇراپ
 ئـالالھ تائاالنىـڭ   بىرىمىزگه قهتئىي ئهگهشـكهنلىكتىن،  پهيغهمياخشىلىقالردابىلهن تائهت ـ ئىبادەتلهردە ۋە پۈتۈن  

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم    . سۆزىنى ئۈستۈن قىلىش يولىدا جىهاد قىلىش ئۈچۈن جانلىرىنى، ماللىرىنى پىدا قىالتتى          
 رىياسهت يـوللىرىنى ۋە ئـادالهت، سىياسـهت،    ىنى چاچقاندەك، مهنسهپ، ئارىسىغا ئهخالق ـ پهزىلهت ئۇرۇق هتئىنسانىي

ــي     ــانۇنلىرىنى ئىالھى ــۇرا ق ــساد ۋە ش ــيئىقتى ــدى  ۋەھى ــان قىل ــارقىلىق باي ــڭ   .  ئ ــك تۈزۈملهرنى ــازىرقى دېموكراتى ھ
 بـــۇ تـــۈزۈم  مۇســـۇلمانالردىن كېيىـــنچه.  كۆرســـهتمىلىرىدىن ئـــۈلگه ئالغـــانيـــۇقىرىقىھهممىـــسى ئـــۇ زاتنىـــڭ 

  .ياۋروپالىقالرغا يۆتكىلىپ، ئۇ يهرلهردە مهشهۇر بولدى
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الرنى ئالالھنىــڭ قــانۇنىنى نپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم پۈتــۈن ئىنــسانىيهتكه پهيغهمــبهر قىلىــپ ئهۋەتىلىــپ، ئىنــسا
امالر ۋە ئۆلىمـــاالر ئـــۇ زاتـــتىن كېيىنكـــى خهلىـــپىلهر، ئىمـــ . ئىجـــرا قىلىـــش تهرىـــپىگه ۋە تـــوغرا يولغـــا باشـــلىدى 

ــۈننىتى  پهيغ ــهرىئىتى ۋە س ــڭ ش ــدى  همبىرىمىزنى ــۈم قىل ــلهن ھۆك ــسانىيهتنىڭ   .  بى ــبهر ئىن ــر پهيغهم ــۈنكى ھهر بى چ
ــدا، ئــۇ ئىنــسانالرنىڭ ئــۆز ئىچىــدىن چىقــاتتى    خهلىــپه، ئىمــام ۋە ئۆلىمــاالر ئــۇ  . تهبىئىــتىگه تامــامهن ئۇيغــۇن ھال

ئهگهر ئـۇالر   . ىنى تاللىۋاالاليـدۇ  ، ئۇالر ھهر دائىم ئۆزىنىڭ توغرا يـول       ادا قىلسا پهيغهمبهرنىڭ سۈننهتلىرىنى ئىزچىل ئ   
ۇنىــڭ بىــلهن مىللهتنىــڭ ئىجتىمــائىي سا، زۇلــۇم ۋە ئىــستىبداتقا چۈشــىدۇ، بســۈننهتنى تاشــالپ، باشــقىچه يــول تۇتــ

ــدۇ   ــرىكلىككه يۈزلىنى ــاتى چى ــڭ   . ھاي ــۈنكى ھهرقانــداق مىللهتنى ــارابچ ــ خ ــى ھــاكىم ۋە  ،ىبولۇش   ئــۇ مىللهتتىك
مانا بىز بۈيـۈك پهيغهمبىرىمىزنىـڭ سـۈننىتىنى تاشـالپ، ئۇنىـڭ            . دىن كېلىپ چىقىدۇ  سهۋەبى ىلىمالرنىڭ بۇزۇلۇش ائ

لـگهن ئىالھىـي قـانۇننى قايرىـپ     يولىدىن چهتنهپ، بىدئهت ۋە خۇراپاتلىققا ئهگهشكهنلىكىمىزدىن ۋە ئۇ ئېلىپ كه    
ــۇپ ــاس كه   قوي ــكه م ــان ھهقىقهت ــۈزۈپ چىقق ــۆزى ت ــسان ئ ــدى، ئىن ــا لمهي ــسلىۋالغانلىقغان قانۇنغ ــۈن، ىمىزئې  ئۈچ

 ،مۇسـهۋەبى بهنـى ئىـسرائىلنىڭ مىللىتـى ۋە دىنىنىـڭ ئىنقىرازغـا ئۇچرىـشىنىڭ       . مۇشۇنداق خـار ـ زەبۇنلۇقتـا قالـدۇق    
 مۇسـا ئهلهيهىسـساالمنىڭ      تهۋرات ئهھكـاملىرىنى ئۆزگهرتىـپ،     ئۇالرنىڭ پادىشاھلىرىنىڭ زالىملىقى، ئۆلىمالىرىنىـڭ    

شــۇنىڭدەك، ئىيــسا ئهلهيهىســساالمنىڭ ســۈننهتلىرىمۇ شــۇ . ىــپ كهتكهنلىكىــدىن بولغــان ئىــدىســۈننىتىدىن چىق
  . قاتاردا يوق بولغان

 جهھهتتىكـى يولباشـچىلىقى بىـلهن       مهنىـۋى بىزنىڭ پهيغهمبىرىمىز مـۇھهممهد ئهلهيهىسـساالم ئۆزىنىـڭ مـاددىي ۋە            
ــۇز      ــسانالرنى ئ ــۇ ئىن ــدا، ئ ــان چاغلىرى ــك قىلغ ــسانالرغا رەھبهرلى ــان    ئىن ــشىپ كېلىۋاتق ــرى داۋاملى ــدىن بې ۇن زامان

 قۇتۇلــدۇرۇپ، شهخــسىي ۋە ئىجتىمــائىي تهرەپلهردىــن  ئىــستىبداتالردىن ـ ھهۋەس ۋە زۇلــۇم ـ      ھــاۋايى، خۇراپــاتلىق
ــا ۋە       ــوغرا ۋە ئادالهتلىــك يولغــا كىرگــۈزۈپ، دۇني ــاتالردىن پــاكالپ، ت ــدئهت ۋە خۇراپ ئىــسالھات ئېلىــپ بېرىــپ، بى

 بـۇ  كىرامالرمـۇ ئۇنىڭدىن كېيىنكـى خۇلهپـائى راشـىدىنالر ۋە سـاھابه     . ائادەتكه ئېرىشتۈردى ـ س بهختئاخىرەتلىك 
 پىــداكارلىق بىــلهن ھهزرىتــى پهيغهمبىرىمىزنىــڭ شــهرىئىتى ۋە ســۈننىتىنى  پهۋقۇلئــاددەيولــدا مۇســتهھكهم تــۇرۇپ، 

ئاال ئىمـان ئېيتقـان ۋە ياخـشى        تائالالھ   «قۇرئان كهرىمنى . مۇھاپىزەت قىلىپ، ئىسالم نۇرىنى پۈتۈن دۇنياغا چاچتى      
دېگهن ئايهت كهرىمىنىـڭ    » .ئهمهللهرنى قىلغان كىشىلهرگه، ئۇالرنى زېمىندا خهلىپه قىلىدىغانلىقىنى ۋەدە قىلدى        

مــۆمىنلهر ئهگهر ئىمــانىنى ياخــشى ئهمهلــلهر بىــلهن تولۇقلىــسا، مهزكــۇر ۋەدە . بۈيــۈك ھېكمىــتىگه ســازاۋەر بولــدى
چــۈنكى بــۇ ۋەدىنىــڭ ئهمهلىيىتــى خۇلهپــائى راشــىدىنالرنىڭ زامانىــدا  . غــا ئىــگه بــوالتتىبــويىچه ئــۇالر پۈتــۈن زېمىن
ئۇ زامانالردا مۆمىنلهرنىڭ ئىمانى ۋە سالىه ئهمهللىرى، ئهخالق ـ پهزىلهتلىـرى ناھـايىتى    . رېئاللىققا ئايالنغان ئىدى

هخـالق ـ پهزىلهتلىـرى سۇسلىـشىپ،      زامـانالردا مۆمىنلهرنىـڭ ئىمانىغـا نۇقـسان  يېتىـپ، ئ     كېيىنكـى . يـۇقىرى ئىـدى  
  . دۆلهتلىرى پارچىلىنىپ، چىرىكلىككه يۈزلهندى،سالىه ئهمهللىرى بوشىشىپ قالغانلىقتىن

 ئىسالم مىللهتلىرى غايهت زور دەرىجىـدە قـۇدرەت تېپىـپ، باشـقا ھهمـمه      ئهسرىدەشۇنى بىلىش كېرەككى، سائادەت     
 رەھبهرلىكـى ئاسـتىدا     مهنىـۋى ىللهتـلهر ئىـسالمنىڭ مـاددىي ۋە        ھهممه م . مىللهتلهر ئۈستىدىن غهلىبه قىلغان ئىدى    

بۈيـۈك خهلىـپىلهر ئهمىـرلهر ۋە      . ى دۇنيانىڭ ھهر تهرىپىدە نـۇر چاچقـان ئىـدى         ئادالهت ۋە ھهقىقهت چىرىق   . شايتتىيا
ســـاھابه كىرامالرنىـــڭ ھهممىـــسى بىـــرال قانۇنغـــا، يهنـــى كىتـــاب ۋە ســـۈننهتكه ئاساســـالنغان شـــهرىئهت قانۇنىغـــا  
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ــادىللىق شــو قېرىند. ۇناتتىبويــس ئارى ئاســتىدا، ھهزرىتــى پهيغهمبىرىمىــز ئېلىــپ كهلــگهن   اشــلىق، باراۋەرلىــك ۋە ئ
مانـا بـۇ سـهۋەبتىن ئىـسالم دۇنياسـى قـۇدرەت تېپىـپ،              . مۇقهددەس ئىسالم يولىنى ئىنـسانالر ئالـدىغا قويغـان ئىـدى          

نىـڭ روھـى بولـسا،      ئىـسالم دىنـى بـۇ ھايات      . ى قىلغـان ئىـد    يشهخسىي ۋە ئىجتىمـائىي ھاياتتـا ناھـايىتى زور تهرەققىـ          
خى بولغــان ئهخــالق ـ پهزىــلهت ۋە ياخــشى ئهمهلــلهر بــۇ ھاياتنىــڭ تومــۇرلىرى ۋە ئهزالىرىغــا      ئىــسالمنىڭ بىــر شــې 

 ئـۇممىتى ئانـدىن كېـيىن ئىـسالم       . شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ زاماندا ئىسالم مىللهتلىرى ناھايىتى ساغالم ئىدى        . ئوخشايدۇ
، ئىتتىپاقــسىزلىق تارقىلىــپ، ئىــسالمدىن ئىلگىرىكــى ۋارىــسلىق قــانۇنى )يهنــى تهرەپبــازلىق( ئهســهبىيهتئارىــسىغا 

ــلىدى   ــشقا باش ــا چىقى ــدى   . ئوتتۇرىغ ــوق بول ــانۇنى ي ــۇرىيهت ق ــۇرا ۋە جۇمه ــانۇنى   . ش ــسلىق ق ــۇ ۋارى ــهۋەبىب دىن س
ــك  ــڭخهلىپىلى ــدانىغا ئۇمهۋىلهرنى ــدىخانى ــۇ.  يۆتكهل ــانلىقى ئۈچــۈن ئ ــستىبداتلىق قىلغ ــان  ، ئالر ئى ــڭ تۇتق ۇالرنى

شـهرىئهتنىڭ  .  ئىزچىـل ئۇيغـۇن ئهمهس ئىـدى       زامانىدىكىـدەك يوللىرى ئىالھىـي قانۇنغـا خۇلهپـائى راشـىدىنالرنىڭ          
لـــېكىن، قىلىـــچ ۋە نهيـــزە ئۇالرنىـــڭ قولىـــدا . ھـــامىيلىرى بولغـــان ئۆلىماالرنىـــڭ ئۇالرغـــا رازىلىقـــى يـــوق ئىـــدى 

 دائىـم   تهربىـيىلهنگهچكه هزى ئاھـالىلهر ئهمىرلهرنىـڭ قولىـدا        ب. بولغانلىقتىن ئۇالرغا بويسۇنماي ئامال يوق ئىـدى      
ــدى   ــته ئى ــۇالر تهرەپ ــۈنكى . ئ ــولى  «چ ــساننىڭ ق ــسان ئېه ــار      » ئىن ــسىل ب ــال ـ تهم ــگهن ماق ــبهر  . دې ــۇڭا پهيغهم ش

ــشىلهر    ــسلىرى بولغــان ئۆلىمــاالر ۋە ســالىه كى  ئهمىرلىرىنىــڭ ۋە ئۇالرنىــڭ  ئۇمهۋىلهرنىــڭئهلهيهىســساالمنىڭ ۋارى
ــدى  قوللىغۇچىلى ــشقا ئۇچرى ــسىدا سىقىلى ــڭ ئارى ــۇ ســ . رىنى ــاددىي ۋە  ش ــسالمنىڭ م ــۋىهۋەبتىن ئى  ئهخــالق ـ    مهنى

ــر   ــڭ زاھى ــپهزىلهتلىرىنى ــاى بولۇش ــمىنىدىكى ئىل  بىرياقت ــسالم ئاس ــپ، ئى ــيهت          قېلى ــپهت، پهن ـ مهدەنى ــم ـ مهرى ى
لىرى بولغـان ئۆلىمـاالر،     پهيغهمبهرنىـڭ ۋارىـس   . لتۇزلىرى غهپلهت ۋە جاھالهت بۇلۇتلىرى بىلهن يېڭىلىـپ قالـدى         يۇ

  . سالىه كىشىلهر ۋە مىللهتنىڭ ئىلغار ئادەملىرىنىڭ قىلغان ئىشلىرى ئانچه راۋاج تاپالمىدى
پۈتـۈن ئۆلىمـاالر ۋە سـالىه كىـشىلهر         .  يۆتكهلـدى  ئابباسـىيالرغا  ۋە ۋارىـسلىق قـانۇنى       ئهسـهبىيهت ئاندىن كېيىن بۇ    

 ئۇنىڭغا خىالپلىق قىلغان ھاكىمالرغـا قـاتتىق قارشـى          ،اش يولىدا پهيغهمبىرىمىزنىڭ شهرىئىتىنى ۋە سۈننىتىنى قوغد    
 قارىمۇ قارشـىلىق پهيـدا بولـۇپ، ھهققـانىيهت تهرەپـته تۇرىـدىغان              ئوتتۇرىسىداشۇنىڭ بىلهن ئىككى پىرقه     . تۇراتتى

لىق، پبهلكــى بهزى ئۆلىمــاالر قــازىلىق، مۇپتىلىــق، خــاتى .  قىاللمىــدىتهرەققىــيئۆلىماالرنىــڭ مهســلهكلىرى ئــانچه  
ــۇئهللىملىككه ئوخــشاش  ــدارى    مۇدەررىــسلىك ۋە م ــۈرۈش ئۈچــۈن، ھاكىمالرنىــڭ تهرەپ ــا كهلت ــسهپلهرنى قولغ  مهن

  .بولۇپ، ئىستىبداتلىق يولىغا كىردى
 قۇرئان كهرىمدىكى سـالىه ئهمهلـلهر، ئىنـسانى پهزىلهتـلهر           پۇقهھالىرىئۇ زامانالردا ياشىغان ئىسالم ئۆلىمالىرى ۋە       

قۇرئان كهرىـم ئىلگىـرى ـ    .  قىلىپ، شهرىئهت ئىلىملىرىنى توپلىماقتا ئىدىئىجتىهاتۈملهردە بابىدىن بولغان ھۆك
 كائىنـات  ئالغـان مـۇقهددەس كىتـاب بولغاچقـا،     ئـۆز ئىچىـگه   مائـارىپالرنى ئىلىـم ـ مهرىـپهت، پهن ـ      ، بولـۇپ كېـيىن  

. قىلىق ئىنسانالرغا تهلىم بېرىـدۇ    ئىلىملىرى، ئاسمان جىسىملىرى، زېمىن ھېكمهتلىرىنى نۇرغۇنلىغان ئايهتلهر ئار       
ــڭ ھېكمىتىنــ         ــالپ، ئۇنى ــا نهزەر تاش ــدىكى مهخلۇقاتالرغ ــمان ـ زېمىن ــۇنىڭدەك، ئاس ــدۇ ش ــشكه بۇيرۇي ــۇ . ى بىلى ب

 ،» يــــاراتتىمىنــــدىكى نهرســــىلهرنى ســــىلهر ئۈچــــۈن    ئــــۇ زات زې «،»هرگه قــــاراڭالرئاســــماندىكى نهرســــىل «
  .ېگهن ئايهتلهر بىلهن سابىتتۇرد» پهرۋەردىگارىمىز، بۇنى بىكارغا ياراتمىدىڭ«



www.islamyoli.net 

 218

بهلكـى ئـۇ    .  قۇرئان كهرىـم تهرىپىـدىن رەت قىلىنمايـدۇ        ئىلىملهر مهۋجۇدات ۋە كائىناتتىن بارلىققا كهلگهن توغرا       
شــۇڭا ئــۇ زامانــدىكى ئــۇممهتلهر باشــقا مىللهتلهرنىــڭ مهدەنىــيهت ۋە   .  قۇرئاننىــڭ نهزىرىــدە مهقبۇلــدۇر ئىلىمــلهر

ۋە سانىيهت ئۈچـۈن پايـدىلىق بولغـان، تـوغرا ۋە پايـدىلىق  ئىلىـم ـ مهرىپهتلهرنـى قۇرئـان          تهرەققىياتىغا قـاراپ، ئىنـ  
 ئـۇنى ئهگهر قۇرئان ۋە ھهدىسكه ئۇيغۇن، ئىنسانىيهتكه پايـدىلىق بولـسا   . پ كۆردىھهدىس ـ شهرىپلهرگه توغرىال 

، كه مۇۋاپىـــق بولمـــاينهتقۇرئـــان ۋە ســـۈن.  ئۆگهنـــدى ۋە ئـــۆگهتتىي ئىلىـــم ـ مهرىپهتـــتىن دەپ قـــاراپ،    ئىـــسالمى
ــسانىيهتكه  ــسا، كېرەكلىكمــۇئىن ــۇنى بولمى ــسالمىئ ــاتلىق ۋە      ي ئى ــپ، خۇراپ ــدىن چىقىرى ــپهت قاتارى  ئىلىــم ـ مهرى

شۇڭالشـقا بـۇرۇنقى زاماننىـڭ ئىلىملىرىـدىن دەپ         .  دەپ قارالـدى   قهستسۇي، ناساراالردىن ئېقىپ كىرگهن     يهھۇدىي
  .شالر ئىسالم شهرىئىتى تهرىپىدىن رەت قىلىنىدۇقارالغان سېهىرگهرلىك، پالچىلىق قاتارلىق ئى

ــدە ئىــس ــادا المىيهتنىڭ دەســلهپكى دەۋرلىرى دەپ قارالغــان مىلــلهت رۇملــۇقالر  » ئهڭ مهدەنىيهتلىــك مىلــلهت«دۇني
ــدى ــۇالردا . ئى ــستاننىڭيۇنانئ ــان      ى ــتۇر بولغ ــرى ئاساســلىق دەس ــم ـ مهرىپهتلى ــسالم  .  ئىلى كېيىنكــى كــۈنلهردە ئى

ــڭ بهز ــۇال خهلىپىلىرىنى ــسى ئ ــپ      رى ــسىغا ئېلى ــۇلمانالر ئارى ــى مۇس ــسهپه ئىلىملىرىن ــېكمهت ۋە پهل ــان ھ ــار بولغ دا ب
. كىرىشنى مهقسهت قىلىـپ، ئۇالرنىـڭ پهلـسهپىگه ئاالقىـدار نۇرغـۇن كىتـابلىرىنى ئهرەبچىـگه تهرجىـمه قىلـدۇردى                   

شـۇنىڭ  . نى تـالالپ ئالـدى    اپىـق بولغـانلىرى    قۇرئـان ۋە سـۈننهتكه مۇۋ      اتلىرىـدىن ئهدەبىيشۇنداقال، پارس ۋە ھىنـدى      
. ۋە پهلـسهپه ئىلىملىـرى تېخىمـۇ گۈللهنـدى        ) لوگىكـا (بىلهن مۇسۇلمانالردا شهرىئهت ئىلىملىرىدىن باشقا مهنتىق       

 يۇنـــان تايىنىـــپ، ئىلىمالرغـــا بىـــلهن شـــۇغۇللىنىدىغان بىـــر قىـــسىم ئـــالىمالر پهقهت بـــۇ  ئىلىمـــلهرلـــېكىن، بـــۇ 
 تاشـالپ، پهقهت    ئىلىملهرنـى الر چېكىدىن ئېـشىپ كېتىـپ، نهقلىـي         پهلسهپىسىگه چۆكۈپ كهتكهنلىكى ئۈچۈن، ئۇ    

ئهقىلگه ئاساسلىنىدىغان كهيپىيـات شـهكىللىنىپ قالغـان سـهۋەبتىن، قۇرئـان ۋە ھهدىـس شـهرىپلهرنى پهلـسهپىگه                   
شـۇنىڭ بىـلهن بـۇ ئاسـتا ـ      .  قىلـدى تهئۋىـل يـولى بىـلهن   ) ئاشـۇرۇۋېتىش يهنى ھهددىـدىن   (ئىپرات، ئاساسالندۇرۇپ

 قىلىــــپ، ئېتىقــــاد ئېقىمىــــدىكى بىــــر قىــــسىم مهزھهپــــلهر ئوتتۇرىغــــا چىقىــــپ، پهيغهمــــبهر  يا تهرەققىــــئاســــت
بــۇ . دېــگهن ســۆزىنى رېئاللىققــا ئايالنــدۇرغان ئىــدى »  يېقىنــدا بۆلۈنــۈپ كېتىــدۇ ئــۈممىتىم«ئهلهيهىســساالمنىڭ 

مهزھىپــى بولــۇپ، ئــۇالر » مــۆتهزىله«مهزھهپلهرنىــڭ ئىچىــدىن ناھــايىتى كۈچلىنىــپ، ئــۆز تهســىرىنى كۆرســهتكىنى 
ھهتتـا بهزى خهلىـپىلهر     .  بويسۇندۇرۇشقا تىرىشاتتى  مهزھىپىگه مهزھىپىگه قارشى ھالدا ئىسالمنى ئۆز       سۈننهئهھلى  

 يولىغــا لىكشــىئى خهلىپىلىــرى پــاتىمىلهر. ۋە بىــر قىــسىم ســۇلتانالر ئۇالرنىــڭ ئهقىدىــسىگه مايىــل بولــۇپ قالغــان 
 كۆتـۈرۈلگهن ئىـدىكى، ھهتتـا       شـۇ دەرىجىـگه    ئالىمىـدە سهپىـسى ئىـسالم     پهل يۇنـان شۇنداق قىلىـپ    . كىرىپ قالغان 

ىـدىن چهتـنهپ     سـالىهىنالرنىڭ ئىز   سـهلهپ ېلىـپ،   ئىسالم ھۆكۈمالىرىدىن بىر قانچىسى بۇ پىكىرگه مايىل بولۇپ ق        
غـا  ئانـدىن كېـيىن سـۈننهتنى قوغدايـدىغان، بىـدئهتكه قارشـى تۇرىـدىغان بىـر قىـسىم ئۆلىمـاالر ئوتتۇرى                    . كهتكهن

ئۇالر ئىـسالم شـهرىئىتىنى سـاقالپ، پهيغهمـبهر         .  رەت قايتۇرۇش بىلهن مهشغۇل بولغان     مهزھىپىگهچىقىپ، مۆتهزىله   
را نهقىللهرگه ئـانچه كۆڭـۈل      ئۇالر توغ . ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننىتىنى ئۆزلىرىنىڭ ئېتىقادى بويىچه ھىمايه قىلغان      

ردە تامـامهن تهلهپـكه اليىـق       ۈچۈن، ئېتىقادقا ئاالقىدار مهسىلىله   ، كۆپىنچه مهسىلىدە ئهقىلگه تايانغانلىقى ئ     بۆلمهي
 ئىـسالمنى سـاقالپ     ھهقىقىـي ئهممـا   . ى مـۇمكىن  بولۇشـ ، بىر قىسىم مهسىلىلهردە خاتا يولغا كىرىپ قالغان         بواللماي
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 ھـالىتى   قالغۇچىالر ۋە تهپسىر، ھهدىس ئۆلىمالىرى ھېچ ئىشتا سۈننهتكه بىدئهت ئارىالشتۇرماي، ئىسالمنى ئهيـنهن            
  . قوندۇرماي ساقالپ قالدىتوزانبويىچه پاك ـ پاكىزە ھالدا ھېچقانداق چاڭ ـ 

 پهلسهپىسى تهرجىمه قىلىنىپ، مۇسۇلمانالر ئارىسىغا كىرگهندىن كېيىن ئهسلى مهقـسهت بىـر ياقتـا قېلىـپ،                 يۇنان
ارا ئىخـتىالپ ۋە تـاالش ـ تارتىـشالر     ئۆلىماالرنىڭ دىللىرىدا تۈرلۈك ئېتىقادالر ئورۇنلىشىپ، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئۆز ئـ 

كۈنسېرى كۆپىيىپ، ئىـسالمنى ھهر بىـر پىـرقه ئـۆز مهسـلىكى تهرىـپىگه تارتىـپ، پهقهت ئۆزىنىـڭ تۇتقـان يـولىنىال                       
 بىرلىكىنــى بــۇزۇپ، جامائىتىنىــڭتــوغرا، باشــقىالرنىڭكىنى خاتــا، دەپ تهرســالىق قىلىــپ تۇرۇۋېلىــپ، مۇســۇلمانالر   

مانا بۇ سهۋەبتىن بۇ يارىالر كۈندىن ـ كۈنگه ئېغىرلىـشىپ، سـاقايماس    . ق يارىالندۇردىئىسالمنىڭ جىسمىنى قاتتى
دىنىـي  )  ئـۇممهتلهر  ئىلگىرىكـى يهنـى   (ئـۇالر   «: ھهققىـدە ھالغا كېلىپ، خۇددى ئالالھ تائاال ئىـسرائىل ئوغـۇللىرى          

دېگهنـدەك ھالغـا چۈشـۈپ    » دۇرخۇشـال ھهر پىرقه ئۆزى تۇتقان يول بىلهن      . ته نۇرغۇن پىرقىلهرگه بۆلۈندى   تجهھه
  .قالدى
 پهلسهپىــسىنى ئۆگىنىــپ، ئۇنىــڭ   ئارىــستۇ پهلسهپىــسىدىن ئىبــارەت بولغــان   يۇنــان ،بىــر قىــسم ئۆلىمــاالر  يهنه 

بـۇ پهلـسهپىنىڭ ئىالھىـي ئهقىـدىلهرگه دائىـر بهزى قائىـدىلىرىنى             . كۆزقارىشىنى ئىسالم دۇنياسىغا ئېلىـپ كىـردى      
ىــر نهچــچه پهيالســوپالر،  ئىــسالم دۇنياســىدا يهنه ب. تامــامهن تهتبىــق قىلــدى ئۆزگهرتىــپ، باشــقىلىرىنى ئىــسالمغا  

 سـالىهىنالرنىڭ   سـهلهپ  بۇالرمـۇ     قاتـارلىقالر دۇنياغـا كهلـدى،      رۇشـد  ، ئىبنى باجهارابى، ئىبنى سىنا، ئىبنى     فمهسىلهن،  
  .يولىدىن بىر ئاز چهتنهپ كهتكهن

 بىـــلهن مـــۆتهزىلىلهر پهيالســـوپلىرى ۋە يۇنـــانىـــپ،  بېرىلىـــپ كېتئىلمىغـــايهنه بىـــر قىـــسىم ئۆلىمـــاالر مهنتىـــق 
ــشته ــدىن مۇنازىرىلىشىــ ــۇرۇۋەتتى ھهددىــ ــهۋەبتىن  . ئاشــ ــۇ ســ ــابۇلالھتىنبــ ــبهر   كىتــ ــان پهيغهمــ ــبه ئالغــ  مهنــ

.  ئىلىم ـ مهرىپهت ئاپتاپلىرى ئۆچۈشـكه باشـلىدى   يئهلهيهىسساالمنىڭ ھهدىسلىرى پهردە ئارقىسىدا قېلىپ، ھهقىقى
 ئوخشاش ئالالھنىڭ كىتابى بايان قىلغـان ئىالھىـي قـانۇنالرنى بىـر             ئۈممهتلهرگهۆتكهن   ئ ئۇممىتىمۇشۇڭا ئىسالم   

بۇ ئـۇممهت ئالالھنىـڭ كىتابىغـا ۋە پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ سـۈننىتىگه ئـۆز اليىقىـدا          . تهرەپته قويۇپ قويدى  
 يۇنـــانالھىـــي قانۇنالرغـــا  ئهگهشـــمهي، دىنىـــي ئىلىـــم ۋە ئىتابىئىنالرغـــائهمهل قىلمـــاي، ســـاھابه كىرامالرغـــا ۋە 

.  قونــدۇردىتــوزانلىرىنىپهلسهپىــسىنى ئارىالشــتۇرۇپ، ســۈننهتنىڭ نۇرلــۇق يــۈزىگه بىــدئهت ۋە خۇراپــاتلىق چــاڭ ـ    
 زايهنتۇلـۇپ قېلىـپ، تـوغرا ئىلىـم ـ مهرىـپهت        كۆپ قىسمىدا قۇرئان كهرىم ئۇىنىڭئۇممهتلىرشۇنىڭ بىلهن ئىسالم 

 يـولى  ئىجتىهـات چىلىققـا ئهسـىر بولـۇپ قېلىـپ، سـهئيى ـ       ڭ پىكىـر ئېڭـى دورام  شۇنداقال بۇ ئۇممهتنى. ىبولۇپ كهتت
ھـالبۇكى،  .  بۇ ئۇممهتتىن ئۇزاقتا قالـدى     ئىلىملىرىمۇقۇرئان كهرىمدىن پايدىلىنىدىغان كائىنات     . توسۇلۇپ قالدى 

 ـ  بهخـت رنىڭ دىنىي ھاياتنىڭ غىزاسى بولغان قۇرئـان كهرىمـدىن چىققـان پايـدىلىق ئىلىـم ـ مهرىـپهت مۇسـۇلمانال        
  .سائادىتىنىڭ ئاچقۇچى ئىدى

اۋەتكه  ۋە ھهسـهتخورلۇق، كۆرەلمهسـلىكتىن كهلـگهن ئـاد    مـاجىرا خۇراپاتلىقنىڭ نهتىجىسىدىن كهلـگهن جېـدەل ـ    
تىال بولغان مۇسۇلمانالر دۇنيـا ۋە ئـاخىرەتته ھـاالكهت باياۋانىـدا سـهرگهردان بولـۇپ،                ئوخشاش ئهخالقسىزلىققا مۇپ  

ئهگهر «ۋە  » . ئـاجىزالپ كېتىـسىلهر    تاالشـساڭالر تاالشـماڭالر، ئهگهر    «:  ئۇالر قۇرئان كهرىمنىڭ   .ئېزىپ قېلىۋاتىدۇ 
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 كهرىمىلىرىنىـڭ دېـگهن ئـايهت     »  ئالالھ ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه قـايتۇرۇڭالر      ئۇنىبىر ئىشتا تارتىشىپ قالساڭالر،     
  . ئۆرۈدىھېكمهتلىرىدىن يۈز 

 ئاساسـى بولغـان ۋەز ـ نهسـىههت، خـۇتبه سـۆزلهش قائىـدىلىرى        ربىيىنىـڭ ته ئوزۇقى ۋە تهلىم ـ  مهنىۋىجهمئىيهتنىڭ 
شـۇڭا  . ئىسالم دىنى بولسا ھـېكمهت دىنىـدۇر      . ھهر مىللهتته بولغان بولسىمۇ، ئىسالمدا بهكرەك ئهھمىيهتكه ئىگه       

 ھېيـت ـ   .ئىسالم باشـتىال ھـېكمهتكه ئاالقىـدار ۋەز ـ نهسـىههت ۋە خـۇتبه سـۆزلهش قائىـدىلىرىنى ئوتتۇرىغـا قويـدى          
بـايرام ۋە جـۈمه كـۈنلىرى خـۇتبه سـۆزلىنىپ، دىنىـي ئهھكـامالر ۋە جهمئىـيهتكه پايـدىلىق ۋەز ـ نهسـىههتلهر بايـان              

ۋەز ـ نهسىههت قىلىش ۋە خۇتبه سۆزلهش پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن قالغـان سـۈننهت بولـۇپ، ئىـسالم      . قىلىنىدۇ
قۇرئـان  . هش ۋە ۋەز ـ نهسـىههت قىلىـش بىـلهن زىننهتلىنىـدۇ      ۋە مـۇنبهرلىرى خـۇتبه سـۆزل   مهسجىدلىرىدۇنياسىنىڭ 

دەپ، ھـېكمهت ۋە  » پهرۋەردىگارىڭنىڭ يولىغا ھېكمهت ۋە چىـرايلىقچه ۋەز ـ نهسـىههت بىـلهن چـاقىرغىن      «:كهرىم
 ـ ھهۋەس يولىغـا كىرىـپ قالغـانالرنى يامـان يولـدىن توسۇشـقا        ھـاۋايى چىرايلىقچه ۋەز ـ نهسىههت قىلىش ئارقىلىق  

  . ى قىلدىئهمر
بىــلهن خهلىپىلىــرى  ئابباســى ۋە ئــۇمهۋى شــهرىئهت ھــامىيلىرى بولغــان ئۆلىمــاالر ،ئىــسالمنىڭ ئــاۋۋالقى زامانلىرىــدا

ئۇالرغا ھهقىقهتنـى بايـان قىلىـشتا ئۇالرنىـڭ ھهيۋىـسىدىن قورقمـاي،             . كۈرەش قىلىپ، ئۇالرنى خاتا يولدىن توستى     
ــى ي   ــدۈرگهن ئىلىمن ــاال بىل ــالالھ تائ ــۆزلىرىگه ئ ــا ئاشــكار ئ ــم بولمــاي . ا يهتكــۈزدىوشــۇرماي ئۇالرغ ــۆزلىرى زالى ، ئ

 ئۆلىمالىرىمىزنىڭ تۇتقـان    رەببانىيبۇرۇنقى  . بىدئهتكه مايىل بولۇپ قالغان بهزى ئهمهلدارالردىن ئۆزلىرىنى تارتتى       
هرتىلىـپ،  كېيىنكى دەۋرلهرگه كهلگهندە ئىسالم قـانۇنلىرى ۋە ئىالھىـي پرىنـسىپالر ئۆزگ           . يولى ئهنه شۇنداق ئىدى   

 سـۆزلهردىن   پـۇچهك غىزسـىز   خۇتبىلهر ھېكمهتسىز ھالدا، سـۆزنىڭ ئهھمىيىـتىگه دىقـقهت قىلىنمىغـان ئاساسـتا، مې             
شۇڭالشـقا جهمئىيهتـته   . لغان بولـۇپ، بـۇ ئىـش پهقهت مـۇنبهرلهردىكى بىـر ئـادەت ھالىغـا كېلىـپ قالـدى                   قۇراشتۇرۇ

ئهمـرى ـ   . تۈرلۈك بىـدئهت ۋە خۇراپـاتلىقالر بـاش كۆتـۈردى    پىتنه ـ پاسات ۋە ھهرخىل بۇزۇق ئىشالر يىلتىز تارتىپ،  
سـىلهرنىڭ ئىچىڭالردىـن ياخـشىلىققا       «:قۇرئـان كهرىمنىـڭ   .  بولۇپ كهتتى  زايه مهزمۇنى   مۇنكهرنىڭ نهھىمهرۇپ،  

  . دېگهن ئايهت كهرىمه نهزەردىن چۈشۈپ قالدى» .چاقىرىدىغان بىر تۈركۈم كىشىلهر بولسۇن
گهرچه سـۆز ئـۇزىراپ كهتـكهن بولـسىمۇ، پايدىـسىز       . ناسىۋەت بىلهن قىستۇرۇپ ئۆتۈلـدى    مهزكۇر سۆزلهر ئازغىنا مۇ   

  . سۆز بولمىغانلىقى ئۈچۈن، ھۆرمهتلىك كىتابخانالرغا ماالل كهلمهس دەپ ئوياليمهن
 تهرجىمه قىلىنىپ، ئىسالم دۇنياسىدا كۆرۈنۈشـكه باشـلىغان         ئىلىملهرئهمدى تۆۋەندە پهلسهپه ئىلىملىرى ۋە باشقا       

 ھهققىـدە قىـسقىچه     غـۇچىالر بۇيرۇ تهرجىـمه قىلىـشقا      ئـۇنى چىالر ۋە    تهرجىمه قىلغۇ  ئىلىملهرنىيان، بۇ   ارىخى جهر ت
  : توختىلىپ ئۆتۈشنى مۇناسىپ كۆردۈم

 پهلسهپىسى ۋە باشقا پهلـسهپه ئىلىملىـرى ئىـسالم دۇنياسـىغا ئېقىـپ كىرىـپ، ئومـۇمهن خېلـى چـوڭ تهسـىر                        يۇنان
ــدى ــبهر ئهلهيهى. قوزغىـ ــۇلما پهيغهمـ ــۈن مۇسـ ــساالم پۈتـ ــسىل     سـ ــم تهھـ ــشى پهرز ن ئهر ـ  ئايالالرنىـــڭ ئىلىـ  قىلىـ

 ئــۆگىنىش كېــرەك ئــۇنىشــۇنداقال ئىلىــم قهيهردە بولــسا ۋە كىمــدە بولــسا،   . ئىكهنلىكىنــى بايــان قىلغــان ئىــدى 
ڭ  ئۆلىماالرنىـ  ،مهيلى قۇرئان كهرىمدە بولـسۇن يـاكى ھهدىـس شـهرىپته بولـسۇن            . ئىكهنلىكىنى تهكىتلىگهن ئىدى  

 تهرغىـب پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مۇسـۇلمانالرنى ئىلىـم ـ مهرىـپهتكه       . پهزىلىتى ناھـايىتى كـۆپ زىكىـر قىلىنىـدۇ    
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س دۆلهتلىرى مۇسۇلمانالر تهرىپىدىن پهتهـى       كېيىن، ئۇزۇن ئۆتمهي رۇم ۋە پار      قىلىپ، ئۆزى ئالهمدىن ئۆتكهندىن   
شــۇنىڭ بىــلهن .  شــهۋكهتلىك بىــر ھالغــا كهلــدى ۇشــانقىلىنىــپ، مۇســۇلمانالرنىڭ كــۈچى زور دەرىجىــدە ئېــشىپ،  

ئــۇالر . مۇســۇلمانالر باشــقا ھهرقانــداق بىــر مىلــلهت كــۆرۈپ باقمىغــان ئاجايىــپ بىــر مهدەنىــيهتكه ئاســاس ســالدى  
 پهلسهپىسى ئىـسالم  يۇنانبۇ سهۋەبتىن . ئومۇمهن دېگۈدەك ئىلىم ـ مهرىپهتكه ئىنتايىن ئىشتىياق بىلهن كىرىشتى 

 بىـر يـۈز ئوتتـۇز ئـالتىنچى يىلـى مۆمىنلهرنىـڭ ئهمىـرى بولغـان ئهبـۇ                   ھىجرىيىنىـڭ . ىن راۋاج تـاپتى   دۇنياسىدا ئىنتاي 
 پهلسهپىـسىگه ئاالقىـدار بهزى كىتـابالرنى        يۇنـان  بىـلهن    ۋاسىتىـسى جهئپهر مهنسۇر رۇمدىن كهلگهن ئهلچىلهرنىـڭ       

پهلسهپىــسىدىن ئىبــارەت بولغــان  يۇنــانمهزكــۇر ئهمىــر تهرىپىــدىن بىــر قىــسىم ئــالىمالر توپلىنىــپ، . ئهكهلـدۈردى 
 يىـل بـۇرۇن مهشـهۇر        مىالدىدىن ئىككـى يـۈز     مهتهرھهججاج ئىبنى   . بىرنهچچه كىتابنى ئهرەبچىگه تهرجىمه قىلدى    

 كىتــابىنى ئهقلىدوســنىڭ جــۇغراپىيه كىتــابلىرىنى، شــۇنىڭدەك  بهتلىموســنىڭ ئاســترونوم  ۋە تونۇلغــانماتىماتىــك
 دېـگهن كىتـابنى تهرجىـمه قىلغـان     دىمـنه  ۋە كهلىـله  مۇقهپپـا بـدۇلالھ ئىبنـى   ئا. ئهرەبچىگه تهرجىمه قىلغان ئىـدى    

، ئۇمـۇ ئىلىـم  ـ مهرىپهتنىـڭ      رەشىد خهلىپه بولـۇپ ھارۇن خهلىپىلىرىنىڭ بهشىنچىسى ئابباسىالر ـ يىلى  147. ئىدى
. مـايه قىالتتـى  ىنـى ھى شۇنىڭدەك ئـۇ ئىلىـم ئهھل  . ىدى قىلىشىغا كۆڭۈل بۆلگهن ئينهر ـ سهنئهتنىڭ تهرەققى ۋە ھۈ

ئــۇ دەۋردە مۇســۇلمانالردىن ئىمــام ئهزەم ئهبــۇ ھهنىــپه، ئىمــام مالىــك ئىبنــى ئهنهس، ئىمــام ئهبــى يۇســۇف قاتــارلىق  
 ـ يىلــى    198كېــيىن .  كهلــگهن بولــۇپ، ئىلىــم  ـ مهرىــپهت ناھــايىتى راۋاج تاپقــان ئىــدى    ۋۇجۇدقــا مۇجتهھىــدالر
ــڭ ــوغلى ھارۇننى ــۇن ئ ــۆزى   مهم ــڭ ئ ــۇپ، ئۇنى ــپه بول ــاتى،  خهلى ــى ئهرەب ئهدەبىي ــسالم  پىقه ــقا ئى ــس ۋە باش  ، ھهدى
ــا ــاھىرئىلىملىرىغ ــي          م ــارلىق ئهقلى ــسهپه قات ــېكمهت ۋە پهل ــم  ـ ھ ــقا ئىلى ــدە باش ــنئىلىمله ھهم ــرىمهن ردى  بهھ
ىن ئىلىـم ـ پهننىـڭ    ي ھىممهتلىـك، سـاغالم تهبىئهتلىـك، زېـرەك ئـادەم بولغـانلىقت      ىن، يهنه كېلىـپ ئـالى  بولغانلىقت

 چهيۇنـان  ئىلىـم كىتابلىرىنىـڭ   يئىلىم ـ ھېكمهت ۋە تېبابهت قاتارلىق ئهقلى .  ناھايىتى كۆڭۈل بۆلدىتهرەققىياتىغا
ھـازىرقى   (قۇسـتهنتىنىيه .  تىلالردىن ئهرەب تىلىغـا تهرجىـمه قىلىنىـشىغا ناھـايىتى زور تـۆھپه قوشـتى               سۈريانىچهۋە  

ئۇالرنى تهرجىمه قىلىدىغان تهرجىمـانالرنى      كىتابالرنى ئهكهلدۈرۈپ،    چهيۇناندىن مهخسۇس شهكىلدە    ) ئىستانبۇل
. ھازىرالپ، ئۇالرغا تهرجىمه قىلىنغان كىتابالرنىـڭ ۋەزنـى بـويىچه ئـالتۇن بېرىـپ، ئهرەبچىـگه تهرجىـمه قىلـدۇردى                   

ھهر خىـل تىلـدا   .  قـۇرۇپ، ئۆزىمـۇ ئـۇ مهجلىـسلهرگه قاتنىـشاتتى     مهجلىـسلىرىنى پهن ـ تهتقىقات، ئىلمىي مۇزاكىرە  
الرنى تهرجىمه قىلىـش ئۈچـۈن، ھهر بىـر تىلغـا شـۇ تىلنـى پۇختـا بىلىـدىغان تهرجىمـانالرنى تهيىـن           يېزىلغان كىتاب 

 تىلىــدىن ئهرەب يۇنـان  باشـقا، كېيىنكــى خهلىپىلهرنىـڭ زامانىــدا   مهمــۇنالردىن رەشـىد  ۋە  ھــارۇنمهنـسۇر،  . قىلـدى 
ىـشى مهنـسۇرنىڭ زامانىـدا ياشـىغان         بولۇپ، ئـۇ ك    بهترىقتىلىغا تهرجىمه قىلىدىغان مهشهۇر تهرجىمانالردىن بىرى       

 جالىنوسـنىڭ ئۇ مهنسۇرنىڭ ئهمرى بىلهن تېبابهتكه دائىر بىرقـانچه كىتـابنى خۇسۇسـهن             .  ئىدى تېۋىپخرىستىئان  
. ئۇنىـڭ ئـوغلى يهھيـامۇ تهرجىمـانالردىن بىـرى ئىـدى           . تېبابهت كىتابلىرىنى ئهرەب تىلىغا تهرجىمه قىلغـان ئىـدى        

 تىلىــدىن ئهرەب تىلىغــا كــۆپلىگهن تېبــابهت ۋە ســۈريانى ۋە يۇنــان بولــۇپ، ئۇمــۇ ارمهتــيهنه بىــرى ھهججــاج ئىبنــى 
. ىلغـان ئىـدى    كىتـابىنى تهرجىـمه ق     ئهقلىدۇسـنىڭ ا   زامانىد مهمۇنئۇ  . ھېكمهت كىتابلىرىنى تهرجىمه قىلغان ئىدى    

  .  تهرىپىدىن تۈزىتىلدىقۇررە ئىبنى ىتسابكېيىن ئۇنىڭ تهرجىمىسى 
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، ھىـالل ئىبنـى   بهترىـق  ئىبنـى    ھۇسـهين  ئىبنـى نـائىمه،      ئابدۇلمهسـىه ،  سـاالمۇلئهبرەش  يهنه   مهشهۇر تهرجىمـانالردىن  
 ھـۇنهين ، نـۇھ يهنه ئىيـسا ئىبنـى    .  قاتـارلىقالر بـار    ئهدى ئىبـراھىم، يهھيـا ئىبنـى        ئهبـۇلپهرەھ ،  هىنسىئهبى ھىالل ئهل  
، ھهسـهن ئىبنـى     مۇقهپپـا ۇلالھ ئىبنـى    ، ئابـد  قـۇررە  سـابىت ئىبنـى      ،راسـتىيه ، ئىبنـى    نوقـا  ئىبنـى    قهستانئىبنى ئىسهاق،   

.  تىللىرىــدىن ئهرەبچىــگه تهرجىــمه قىالتتــى ســۈريانى ۋە يۇنــانئــۇالر كــۆپىنچه .  قاتــارلىقالرمۇ بــار ئىــدىســهھلى
هىندى مىـسكهتۇل ئهممـا ھىنـدى تىلىـدىن تهرجىـمه قىلىـدىغان كىـشى             .  تهرجىـمه قىالتتـى    پارسـچىدىنمۇ بهزىلىرى  
 رەشــىد زامانىــدا باغــداتقا ھــارۇنۋىپلىرىــدىن بىــرى بولــۇپ، ۇر ھىنــدى تېئــۇ كىــشى مهشــه. شى ئىــدىدېــگهن كىــ

 كىتـابلىرىنى ۋە    شـاناپنىڭ ۋىپلىرىنىـڭ ئهڭ كاتتىـسى       رەشىدنىڭ ئهمرى بىلهن ھىندى تې     ۇنھارئۇ  . كهلگهن ئىدى 
بالرنى كېـيىن باشـقا تهرجىمـانالر بـۇ كىتـا         . ئۇنىڭدىن باشقا ھىندى كىتابلىرىنى پارسچىغا تهرجىمه قىلغان ئىـدى        

.  تىلىدىن تهرجىمه قىلىدىغان  كىشى ئهبۇ بهكرى ئهھـمهد ئىبنـى ئهلـى ئىـدى               نهبهتى. ئهرەبچىگه تهرجىمه قىلدى  
 ئىــسالم گۈلــشهنىئىلىــم  ـ مهرىــپهت   .  مهشــهۇر تهرجىمانالرنىــڭ بىــرى ئىــدىئهلكىنــدىمۇيــاقۇپ ئىبنــى ئىــسهاق 

ــسان   ــڭ ئېه ــدىنخهلىپىلىرىنى ــلهن ب  بۇلۇتلىرى ــامغۇر بى ــان ي ــورەكلهپ ئېچىلغانــدەك،    ياغق ــداتتا پ ــدەلۇساغ  ئهن
  . نۇرى بىلهن يورۇغان ئىدىمهجلىسلىرىنىڭمۇ ئىلىم ـ ھېكمهت ) ھازىرقى ئىسپانىيه(

 تهخـتىگه ئولتـۇرۇپ، ئهللىـك يىـل ھۆكـۈم سـۈرگهندىن كېـيىن،        ئهنـدەلۇس  يېـشىدا  22 ـ يىلـى   300 ھىجرىيىنىڭ
.  بولۇپ، ئۆلىماالرنى ناھايىتى ياخـشى كـۆرەتتى  ئهربابلىرىدىن  ئىلىممۇ IIIئابدۇراھمان ـ يىلى ۋاپات بولغان  350

ئۇنىـڭ پـايتهختى ۋە ئـوردىلىرى ئىلىـم ـ      .  ئىلىم ـ مهرىپهت نـۇرى چاقنىغـان ئىـدى    ئهندەلۇستاشۇڭا ئۇنىڭ زامانىدا 
ــدى   ــزى بولغــان ئى ــپهت مهركى ــارالپ، ياشــالرنى    . مهرى ــسۇرغا ئوخــشاش مهخــسۇس ئوقۇتقــۇچىالرنى تهيي ئۇمــۇ مهن

ئهرەبــلهر مانــا شــۇ چاغــدا  . ۇتقــان ۋە تهرجىمــانالرنى تــوپالپ، نۇرغــۇن كىتــابالرنى تهرجىــمه قىلــدۇرغان ئىــدى  ئوق
 مېۋىـسى ئـارقىلىق ئىلىـم ـ      ئىجتىهادلىرىنىـڭ  بىـلهن ھهمـدە ئۆزلىرىنىـڭ    ۋاسىتىسىتهرجىمه قىلىنغان كىتابالرنىڭ 

پالر، كامـالهتكه  نىڭ ئىچىـدىن كاتتـا پهيالسـو   لمانالرپهنگه ۋە يـۇقىرى تهرەققىياتقـا ئېرىـشكهندىن كېـيىن، مۇسـۇ          
ئۇالرنىڭ نام ـ شۆھرەتلىرى ياۋروپا ئالىملىرى ئارىسىدا تارقىلىپ، ياۋروپـالىقالر   .  كهلدىۋۇجۇدقايهتكهن ئالىمالر 

  .ئۇالرنى ھازىرغىچه ئۇستاز دەپ تىلغا ئېلىشىدۇ
، لوگىكـا،  ئاسـترونومىيه ، ماتېماتىكا، ژېنېرلىقئىن ئۇ ھېساب،  بولۇپ،ئهلكىندىئۇالرنىڭ بىرى ياقۇپ ئىبنى ئىسهاق   

 كىتابلىرىـدىن   يۇنـان ئـۇ   . ، مۇزىكا ۋە باشقا پهنلهردە ناھايىتى زور ئىمتىيازغا ئېرىشكهن ئىدى         مېدىتسىناپهلسهپه،  
ئۇنىـڭ ئىلىـم ـ پهنـگه دائىـر ئـۈچ يـۈزدىن ئـارتۇق كىتـابى بـارلىقى            . بىر نهچچىسىنى ئهرەبچىـگه تهرجىـمه قىلـدى   

نهسـر  ئهبـۇ   . دېـگهن نـام بىـلهن تونۇلغـان ئىـدى         » پپهيالسـو «ى خرىستىئانالر ئارىسىدا    ئۇ كىش . قىلىنىدۇرىۋايهت  
ــان ئهل  ــى تارخ ــۇھهممهد ئىبن ــم ــوپلىرىنىڭ ئهڭ  ف ــسالم پهيالس ــهۇرلىرىدىندۇرارابى ئى ــستىئانالر فــ . مهش ارابىنى خرى

دە يازغـان كىتـابلىرى بولـۇپ، ئـۇ     ھهققىـ ئۇ كىشىنىڭ ھهر سـاھهدىكى ئىلىـم ـ پهنـلهر     . دەپ ئاتايدۇ» ئهلپارابوس«
ــۇ ــدىكى م ــالۇن«زىكىالر ئىچى ــدىغان » ق ــالهتنىدەپ ئاتىلى ــدى كهشــىپ ئ ــان ئى ــسالم   .  قىلغ ــدا ئى ــى زامان ــۇ ئهين ئ

  .مهملىكهتلىرىدە ئىشلىتىلىدىغان تىلالرنىڭ كۆپلىرىنى بىلهتتى
.  مهشــهۇر پهيالســوپالرنىڭ بىرىــدۇر پۈتــۈن دۇنيــادا ھــۆرمهت بىــلهن نــامى زىكىــر قىلىنىــدىغانســىنامۇ ئهلــى ئىبنــى 

 دۇنياغـا   يازغـان تېبـابهتچىلىككه ئائىـت كىتـاب        خۇسۇسـهن، ئـۇ   . رى بـار  ئۇنىڭ ھهر زامـان ئېتىبارغـا ئىـگه كىتـابلى         
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، سـۇھرىۋردى  شـىهابىددىن بـۇالردىن كېـيىن     . دەپ تىلغا ئېلىـشىدۇ   » ئۇستاز «زاتنىمۇخرىستىئانالر ئۇ   . مهشهۇردۇر
مانـا بـۇالردىن    . ، شـائىرالر ۋە تارىخـشۇناسالر دۇنياغـا كهلـدى         ئهدىـبلهر  لىق پهيالسـوپالر،   ئىبنـى ھهبهش قاتـار     يهھيا

  . ئىلىم ـ پهن تهرەققىياتىغا ناھايىتى زور خىزمهت قىلغانسۇلمانالر تارىخ بويىچه دۇنيانىڭمهلۇم بولدىكى، مۇ

   قىلىشىيئىسالم دۇنياسىدا ئىلىم ـ پهننىڭ تهرەققى

ۇلمانالر بىرەر شهھهرنى پهتهـى قىلـسا يـاكى بىـرەر يېزىنـى ئـاۋات قىلـسا، ئـۇ يهرلهردە                    شۇنى بىلىش كېرەككى، مۇس   
زاماننىـڭ تهقهززاسـى بـويىچه بـۇ        .  ۋە قىرائهتخـانىالرنى بىنـا قىالتتـى       كۇتۇپخانـا ، مهدرىسه ۋە ئۇنىڭ يېنىغـا       مهسجىد

 ئوقۇلىــدىغان ئىلىــم ـ پهن   ئـۇ مهكــتهپ ـ مهدرىـسىلهردە    .  قىلــدۇرۇپ تــۇراتتىيمهكـتهپ ـ مهدرىــسىلهرنى تهرەققىـ    
ــۇراتتى  ــېڭىالپ ت ــابلىرىنى ي ــدارلىق مــۇئهللىم ۋە مۇدەررىــسلهرنى تهيىنلهيتتــى  . كىت ــدا . شــۇنىڭدەك، ئىقتى ــۇ زامان ئ

مۇســۇلمانالرنىڭ خهلىــپه ۋە پادىــشاھلىرى، ئهمىــر ۋە ۋەزىرلىــرى ئىلىــم ئهھلىلىرىنىــڭ ئىچىــدىن چىققــان بولــۇپ،  
. ەتتى ئهھلىنـى باشـقىالردىن ئاالھىـدە پهرقلىـق كـۆر     شـۇڭا ئـۇالر ئىلىـم   . ئىـدى لهر ئىلىم ـ پهندىن خهۋەردار كىشى 

. ئىلىم ۋە ئۆلىماالرنىڭ شهنىنى كۆتۈرۈپ، ئۇالرغا ناھـايىتى كۆڭـۈل بـۆلهتتى           . لىپ تۇراتتى ئالىمالردىن ئىمتىهان ئې  
ــابنى يادل» جــامىئۇلكهبىر «مهمۇننىــڭخهلىــپه  دېــگهن » هغىرسجامىئۇســ«ىغــان كىــشىگه يــۈز تىلــال،  دېــگهن كىت

ز تىلـال مۇكاپـات     ېـگهن كىتـابنى يادلىغـان كىـشىگه يـۈ         د» مۇپهسـسهل «كىتابنى يادلىغان كىشىگه ئهللىـك تىلـال،        
مانــا بــۇالردىن ئىــسالم پادىــشاھلىرىنىڭ ئىلىــم ـ پهن تهرەققىيــاتى ئۈچــۈن           . بهرگهنلىكــى رىــۋايهت قىلىنىــدۇ  

  . تۇرىدۇ تىرىشچانلىق كۆرسهتكهنلىكى ئېنىق كۆرۈنۈپ پهۋقۇلئاددە
بىنـا   مهدرىـسىلهرنى  ئۈچـۈن نۇرغۇنلىغـان مهكـتهپ،   نىـشى  ىئۇالر مۇسۇلمانالرنىڭ ھهر خىـل ئىلىـم ـ پهنلهرنـى ئۆگ    

 مهدرىـسىلهرگه ئىقتىـدارلىق مـۇئهللىم ۋە مۇدەررىـسلهرنى تهيىـن قىلىـپ، دۇنيانىـڭ                ئۇ مهكتهپ، . قىلدۇرغان ئىدى 
ئۇالرغـا ئىلىـم ـ مهرىـپهت ۋە پهن ـ مهدەنىـيهت ئـۆگهتكهن        ھهر يېرىدىن مىڭلىغان ئوقۇغـۇچىالرنى قوبـۇل قىلىـپ،    

 شــهھىرى مۇســۇلمانالر قولىغــا ئۆتكهنــدىن كېــيىن، ئىــسكهندەر ۋە ئىــسكهندەرىيهمىــسىردىكى : مهســىلهن. ئىــدى
بـۇ يهردە يىگىرمىــدىن  .  بهكــرەك ئىلىـم ـ ھـېكمهت مهركىــزى بولغـان ئىــدى     زامانىدىكىـدىنمۇ  بهتلىمىيوسـالرنىڭ 

.  بولۇپ، ئىلىم تهھسىل قىلىش ئۈچۈن ھهر تهرەپتىن كهلگهن ئوقۇغۇچىالر ناھـايىتى كـۆپ ئىـدى               ئارتۇق مهدرىسه 
دە يازغـان كىتـابلىرىنى     ىـ ق زاتالرنىڭ ھهرخىـل پهن ھهق     ئىشهنچلىكئۇالر ناھايىتى ئىنتىزاملىق ۋە تهرتىپلىك ھالدا،       

كېـيىن باغـداتتا ئىلىـم مهجلىـسلىرى        ،  كـۇپهدە  ۋە   بهسـرە  ئىككىنچـى ئهسـىرلىرىدە      ھىجرىيىنىـڭ . مۇتالىئه قىالتتـى  
تـارلىق  ، خېلىـل قا ئهخپهش، سىبۋەيه.  ئېچىالتتىمهنلهرئهنجۈ تىلالردا چهيۇنانقۇرۇلۇپ، ئۇ مهجلىسلهردە پارسچه ۋە  

 ۋە بهســرىلىكلهرئهرەب  تىلــشۇناسلىرىنىڭ ئىچىــدىكى .  ئهزالىرىــدىن ئىــدىمهننىــڭئهنجۈتىلــشۇناسالر مانــا شــۇ 
  .  ئهزالىرىدىن ئىدىمهننىڭئهنجۈان كىشىلهرمۇ مانا بۇ ئاتالغ دەپ كۇپىلىقالر
 قۇرۇلۇشــقا مهنلهرئهنجــۈڭ ھهر يېرىــدە مهدرىــسىلهر ۋە  ـ يىلىــدىن باشــالپ ئىــسالم دۇنياســىنى   289 ھىجرىيىنىــڭ

ئـۇ چــاغالردىكى  .  بۇنىڭـدىنمۇ ئىلگىـرى قۇرۇلغــان ئىـدى   مهنلهرئهنجـۈ  قۇرۇلغــان كـۇپىلهردە  ۋە هسـرە ب. باشـلىدى 
نى يېپىـپ، ئۇنىڭغـا ئـۆزى ئىـگه          تۆت تام سـېلىپ، ئۈسـتى      بايلىرىدەك شهھهرنىڭئالته  ىزنىڭ  نا قىلىش ب  مهدرىسه بى 

ــۆزى خالىغــان   ــپ، ئ ــسىنىڭ ھهمــمه       بولۇۋېلى ــى ئــۇ مهدرى ــارەت ئهمهس ئىــدى، بهلك چه كــونترول قىلىــشىدىن ئىب
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 قويـۇپ، ھهتتـا مهكـتهپ       لهرنـى ۋەقپىالزىملىقلىرىنى تهييار قىلىپ، ئىمكانقهدەر كېلهچهكنى كۆزلهپ، نۇرغۇنلىغان        
 ئــۇ مهكــتهپ،. نى ھــازىرالپ بېرەتتــىئوقۇغۇچىلىرىغــا قهدەر ئوقــۇش پــۇلى بېرىــپ، كېرەكلىــك شــهرت ـ شــارائىتالر    

 تـوغرا ـ   ، قۇرغان بايالرنىڭ ئىختىيارىدا بولماستىن، بهلكـى ئۇسـتازالر   مهكتهپمهدرىسىلهرگه ئۇستازالرنى تهيىنلهش
 مۇستهنـسىر : مهسـىلهن . لهتلىـك كىـشىلهرنىڭ مهسـلىههتى ئـارقىلىق تهيىـن قىلىنـاتتى      خاتانى ئايرىيااليدىغان پهزى 

 قىلىـــپ، مـــۇئهللىم ۋە ۋەقـــپه باغـــداتتا بىنـــا قىلغـــان مهدرىـــسىگه ھهر خىـــل ئىلىـــم ـ پهن كىتـــابلىرىنى    بىلـــالھ
، ئهتىـگهن ـ   ىكېچهكلىرىنـ مۇدەررىسلهرنى تهيىن قىلغان ئىدى ھهمدە ئوقۇغۇچىالرنىڭ قىشلىق ۋە يازلىق كىيىم ـ  

 بــۇ مهدرىــسه. ئاخــشامدا يهيــدىغان يېمهكلىكلىرىنــى تهيياراليــدىغان مهخــسۇس ئــادەملهرنى تهيىــن قىلغــان ئىــدى
ــۇ  ــىنىڭ چوڭلـ ــاك بىناسـ ــۇلىرىنىڭ پـ ــته    ىزقى، سـ ــايىتى راھهتـ ــڭ ناھـ ــاپلىقى، ئوقۇغۇچىلىرىنىـ ــىنىڭ سـ لىقى، ھاۋاسـ

، ئىنژېنېرلىـق بـۇ مهدرىـسىلهردە   . ۇر ئىـدى  مهشـه  بىـلهن كهڭتاشـالىقى ئوقۇيـدىغانلىقى، يـېمهك ـ ئىچمهكلىرىنىـڭ     
ــيه، بىئ ، ئاســترونومىيه ــسىنا، خىمى ــۇالتتى   مېدىت ــلهر ئوق ــوگىيه، لوگىكــا ۋە باشــقا نۇرغــۇن پهن ــۇ  . ول ئوقۇغــۇچىالر ب

مانـا بـۇ سـهۋەبتىن ئـۇ زامانـدا          . مهدرىسىنى پۈتتۈرگهندىن كېيىن، كاتتا مهنسهپ ۋە ۋەزىپىلهرگه تهيىـن قىلىنـاتتى          
تىلـالر ۋە ھهر خىـل   .  قىلغـان ئىـدى  تهرەققىـي نياسـىدا ئىلىـم ـ پهن راۋاجلىنىـپ، ناھـايىتى زور دەرىجىـدە       ئىسالم دۇ

.  قىلىـپ، كامـالهتكه يهتـكهن ئىـدى        تهرەققىي ئهدەبىيات ناھايىتى زور     قىلىنىپ، تهرتىپكه سېلىنغان،  پهنلهر تهتقىق   
ئـۇ ۋاقىـتالردا خرىـستىئان دۇنياسـى     . بـار ئىـدى   كامـالهتكه يهتـكهن كىـشىلهر    ئىلىمدەھهر خىل پهندە ۋە ھهر خىل       

 نېـسىۋە  ـ يىلىغىچه ئىلىم ـ مهرىپهتـتىن    1500 ـ يىلىدىن  1200مىالدىنىڭ . تتىئۇيقۇسىدا ئۇخالۋاتاتېخى غهپلهت 
 ۋە  ئارىـستۇ ئـۇالر مۇسـۇلمانالرنى ئۇسـتاز قىلىـپ،         . ئېلىش ھهۋىسى خرىستىئان دۇنياسـىدىمۇ تارقىلىـشقا باشـلىدى        

چـۈنكى ئۇالرنىـڭ پهلـسهپىلىرىنى مۇسـۇلمانالر ئهرەبچىـگه          .  ئۆگىنىـشكه باشـلىدى    پهلـسهپىلىرىنى  نىڭئهپالتونالر
  . ئىدىئىگىلىگهنتهرجىمه قىلىش ئارقىلىق ناھايىتى پۇختا 

  ھهزرىتى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈپهتلىرى ۋە ئهخالق ـ پهزىلهتلىرى

ق، مۇبــارەك يــۈزى ئــاق، نۇرلــۇق، كــۆزى يــۇمىالق، چــوڭ، كــۆز   ھهزرىتــى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئوتتــۇرا بويلــۇ 
ئۇنىـڭ قېـشى ئـۇزۇن،      .  تۇم قارا، ئېقى بىر ئاز قىزىلغا مايىـل، ناھـايىتى چىرايلىـق، كېلىـشكهن زات ئىـدى                 قارچۇقى

، بـۇرنى ئـۇزۇنراق بولـۇپ،       )بىر قېـشى يهنه بىـر قېـشىغا تۇتـاش ئهمهس          (ئىنچىكه، ئىككى قېشىنىڭ ئارىسى ئوچۇق      
ــبۇرن ــې  ىنى ــا ئ ــز، ئــۇچى تهرەپ ئازغىن ، ئــاغزى يوغــانراق.  ناھــايىتى يارىــشىملىق ئىــدى ،گىلگهنڭ ئوتتۇرىــسى ئېگى

ــسى ــۇ پېشانى ــاقاللىرى قوي ــك، س ــپ         كهڭ، كىرپى ــدىن ئايرىلى ــر ـ بىرى ــاق، بى ــشلىرى ئاپئ ــارەك چى ــارا، مۇب ق، قاپق
ــا ئوخـــشايدىغان، غـــولى كهڭ، ي گويـــاكىتۇرىـــدىغان،  ــا تىزىلغـــان مهرۋايىتقـ ــ يىپقـ رى ئـــۇزۇن، مۇبـــارەك هلكىلىـ

كۆرۈنۈشـكه ناھـايىتى ھهيۋەتلىـك بولـۇپ، ئـۇ يېڭىـدىن كـۆرگهن             . ك بولۇپ، بهدىنى تۈز زات ئىـدى      بهدەنلىرىدە تۈ 
ئهمما، ئۇنىڭ سۆھبىتىگه قاتناشـقان كىـشىگه ناھـايىتى مـۇاليىم، يېقىملىـق          . ئادەمگه ناھايىتى سۈرلۈك كۆرۈنهتتى   

 كهتـــسه ئــۇزىراپ ئۇنىڭــدىن  . مــشىقىغىچه قويــاتتى  ىنچه قۇلىقىنىــڭ يۇ مۇبــارەك چــاچلىرىنى كــۆپ   . كــۆرۈنهتتى 
ئۇنىـڭ ئـاخىرقى    . ئـۇ ئېهرامـدىن چىققانـدا چېچىنـى پۈتـۈنلهي ئالـدۇرغانلىقى رىـۋايهت قىلىنىـدۇ               . قىسقارتىۋاالتتى

  . ئۆمرىدە چاچ ـ ساقاللىرىدا بىر ئاز ئاق كۆرۈنگهن ئىدى
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مۇسـۇلمان بولغـان كىـشى ئۆزرىـسىز ھالـدا          . رۇتنى ئالدۇرۇش ئىـدى   پهيغهمبىرىمىزنىڭ سۈننىتى ساقالنى قويۇپ، بۇ    
، خرىــــستىئانالرغا قويۇۋېتىــــپســــۈننهتنى تاشــــالپ، ســــاقاللىرىنى پۈتــــۈنلهي ئالــــدۇرۇپ، بــــۇرۇتلىرىنى ئــــۇزۇن 

 ئهگىـشىش   تابىئىنالرغـا  ۋە   ىرىگههيهىسـساالمغا، ئۇنىـڭ سـاھابىل     ھهر ئىشتا پهيغهمبهر ئهل   .  الزىم ئوخشىۋالماسلىقى
 سىلهرگه ـ ئالالھنى، ئاخىرەت كۈنىنى ئۈمىد قىلغـان ۋە ئـالالھنى    ئۈ« :ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە. مالزى

 ) ـ ئـايهت  21ئهھـزاب سۈرىـسى   (» .كـۆپ يـاد ئهتكهنـلهرگه ـ رەسـۇلۇلالھ ئهلـۋەتته ياخـشى ئۈلگىـدۇر        
 ۋاجىـپ بولمىـسىمۇ، لـېكىن    رچه ئـۇ ئىـش  بۇ ئايهتنىڭ مهزمۇنىدىن پهيغهمبهر قىلغان ئىشنىڭ بهزىـسى گه        . دېگهن

پهيغهمـبهر سـىلهرگه ئېلىـپ كهلـگهن     «. ۆرۈنـۈپ تۇرىـدۇ   نۇرغۇن خاسىيهتنىڭ بـارلىقى ك  ئهگهشكهنلىكتهئۇنىڭغا  
دېــگهن ئــايهتنى تهپهككــۇر قىلىــپ، » . يېــنىڭالرقهتئىــيئىــشنى چىــڭ تۇتــۇپ قىلىڭــالر، ئــۇ چهكلىــگهن ئىــشتىن  

  . يېنىش الزىميانالرنىڭ ئادەتلىرىدىن قهتئىپهيغهمبىرىمىزنىڭ سۈننىتىگه ئهگىشىپ، خرىستىئ
ئـۇ پاكىزلىققـا   . تتى كۆپ قارىماي، ئالدىغا قاراپ ماڭا     بولۇپ، ئهتراپقا   ناھايىتى سالماق  مېڭىشىپهيغهمبىرىمىزنىڭ  

ــاددە ــدەيتتى   پهۋقۇلئ ــاكىزە بولۇشــقا ئۈن ــشىلهرنى پ ــۈپ، كى ــشلىتهتتى  .  كۆڭــۈل بۆل ــسۋاك ئى ــدا مى . تاھــارەت ئالغان
 ۋە تاراشــنى ياخــشى ياغالشــنىئــۇ چــاچلىرىنى . ىــشىلهرگىمۇ مىــسۋاك ئىشلىتىــشنى تهشــهببۇس قىالتتــىشــۇنداقال، ك
كېچىـسى ياتقـان چاغلىرىـدا    . ئۆزىنى خۇشبۇي قىلىش ئۈچۈن، خۇشـپۇراق نهرسـىلهرنى كـۆپ ئىـشلىتهتتى     . كۆرەتتى

هرنى پاكىزە يۈرۈشـكه، پـات ـ پـات     كىشىل. تىرناقلىرىنى پات ـ پات ئېلىپ تۇراتتى . كۆزلىرىگه سۈرمه سۈرۈپ ياتاتتى
  . قىلىشقا بۇيرۇيتتىلىغۇسيۇيۇنۇپ تۇرۇشقا، ھېچ بولمىغاندا ھهپتىدە بىر قېتىم بولسىمۇ 

  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سۆھبىتى ۋە تۇرمۇشى

ــايىن مهنىلىــك پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنى ــق، چۈشىنىــشلىك،     ڭ ســۆھبىتى ئىنت ، گهپ ـ ســۆزى ناھــايىتى يېقىملى
ئۇنىڭ سـۆھبىتىدە ئورۇنـسىز ئىـش ـ ھهرىـكهت ۋە سـۆھبهتكه ئاالقىـسىز سـۆزلهر         . اساھهتلىك ۋە باالغهتلىك ئىدىپ

ئۇ قاقاقالپ كۈلمهسـتىن، تهبهسـسۇم   . مايتتىىڭ يېنىدا يۇقىرى ئاۋازلىق سۆز ۋە تاالش ـ تارتىشالر بول ئۇن. بولمايتتى
ئـۇالر  . رامالر ئۇنىـڭ سـۆزىگه قـۇالق سـېلىپ جىـم تۇرۇشـاتتى      ئۇ زات سۆز قىلغاندا ساھابه كى  . بىلهن بولدى قىالتتى  

خۇددى باشلىرىغا بىر نهرسه ئارتىپ قويغاندەك، باشلىرىنى تۆۋەن سـېلىپ، ئـۇ زاتنىـڭ سـۆزلىرىگه دىقـقهت بىـلهن                     
 مۇبــارەك ئېغىزىــدىن چىققــان ســۆزلهرنى   ئوچــۇق، دانىمــۇ دانه بولــۇپ،ئۇنىــڭ ســۆزلىرى ناھــايىتى. قــۇالق ســاالتتى

  . ېلىش مۇمكىن ئىدىرىۋتې
 ۋە قورقۇتمـايتتى ئۇ زاتنىڭ كىشىلهر بىلهن بولغـان ئىجتىمـائىي مۇناسـىۋىتى ئىنتـايىن ياخـشى بولـۇپ، ھېچكىمنـى                 

بىـركىم سـۆز قىلـسا ئۇنىـڭ سـۆزى تـۈگىگىچه            . بهلكى ھهرقانداق كىشىنى ئـۆزىگه جهلـپ قىالتتـى        . ئۈركۈتمهيتتى
. ىــشى ســورۇندىن كهتمىگــۈچه ئــۇ ئــۇالرنى تاشــالپ كهتمهيتتــىئۇنىڭغــا ھهمــسۆھبهت بولغــان ك. ئــاڭالپ تــۇراتتى

ئـۇ پايدىـسىز قـۇرۇق      . ئۇنىڭ بىلهن قول ئېلىـشىپ كۆرۈشـكهن كىـشى قـولىنى تـارتمىغۇچه ئـۇ قـولىنى تارتمـايتتى                  
ھېچبىـر ئىنـساننى، ھهتتـا ھېچبىـر نهرسـه ـ       . ھېچنهرسىنى ئارتۇقچه ماختاپ كهتمهيتتى. سۆزلهرنى قىلىپ يۈرمهيتتى

بىـرەر ئورۇنـدا دۇنياغـا ئاالقىـدار سـۆز       . لهتتىكه توغرا كهلسه تهبهسسۇم بىلهن كـۈ      كۈلۈش.  ئهيىبلىمهيتتى ىكېرەكن
ئـاخىرەتكه ئاالقىـدار سـۆز بولۇۋاتقـان بولـسا،          . بولۇۋاتقان بولسا، بۇ سۆزگه ئاالقىسىز سۆزنى سۆزلهپ ئولتۇرمـايتتى        



www.islamyoli.net 

 226

بىرەر نهرسـه   . لىنغان بولسا، دەۋەت قىلىنغان يهرگه باراتتى     بىر يهرگه دەۋەت قى   . ئاخىرەتكه ئاالقىدار سۆزنى قىالتتى   
 لـېكىن  بىـلهن بهزىـدە چاقچـاقمۇ قىلىـشاتتى،    سـاھابه كىـرامالر    . ھهدىيه قىلىنغان بولسا، قايتۇرماي قوبۇل قىالتتـى      

الرنىـڭ  بهزىدە ساھابه كىرامالرنىڭ بالىلىرىنى ئهركىلىتىپ قۇچىقىغـا ئېلىـپ، ئۇ         . راست سۆز بىلهن چاقچاق قىالتتى    
مىغـان كىـشىلهرنىڭمۇ    ڭال ئهمهس، بهلكـى تونۇ     كىشىنى ھهتتا ئۇ تونۇش  . هرنى يوقاليتتى كېسهلل. كۆڭلىنى ئاالتتى 

 كېـسىلىنى كـۆرگهنلىكى     يهھۇدىينىـڭ مهدىنه مۇنهۋۋەرەدە ئۇ زاتنىـڭ خىزمىتىنـى قىلغـان بىـر            . كېسىلىنى كۆرەتتى 
  .  رىۋايهت قىلىنىدۇبۇخارىدا

شىگه ئىمكانقهدەر ئۇ كىشىدىن ئىلگىرى ساالم بېرىشكه تىرىـشاتتى ھهمـدە ئـۆزى باشـتا               ئۇ ئالدىغا ئۇچرىغان كى   
 ســېلىپ، ئۈســتىدە رىداســىنىئۇالرغــا ئــۆز . ئالــدىغا كهلــگهن مېهمــاننى اليىقىــدا ھــۆرمهت قىالتتــى . قــول ئۇزىتــاتتى
  .ق يهردە ئولتۇراتتىشىتىپ بېرىپ، ئۆزى دائولتۇرىدىغان ئورنىنى مېهمانغا بوبهزىدە ئۆزى . ئولتۇرغۇزاتتى

   ھهققىدەئۇيقۇسىپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 

ن بىر قىـسمىدا ئـۇخالپ، قالغـان ئىككـى          ئۇ زات كېچىنىڭ ئۈچتى   . ى ئاز ئىدى  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۇيقۇس  
ىن ياتىــدىغان كۆرپىــسى ۋە ياســتۇقى تېرىــد . قىــسمىدا پهرۋەردىگارىغــا ئىبــادەت قىلىــش بىــلهن مهشــغۇل بــوالتتى  

 ئوخـشايدىغان نهرسـىلهر بىـلهن تولـدۇرۇلغان         كهنـاپىگه تىكىلگهن بولۇپ، ئىچى خورما قوۋزىقىدىن چىقىرىلغـان        
بىـر كـۈنى ئاياللىرىـدىن      .  بـار ئىـدى    پـالىزى تېگىگه سېلىپ يېتىش ئۈچۈن ئىككى قـاتالپ سـالىدىغان بىـر            . ئىدى

 تـۆت قـاتالپ سېلىـشتىن     پـاالزنى ىسـساالم ئهتىـسى      تۆت قاتالپ سېلىپ قويغانـدا، پهيغهمـبهر ئهلهيه        پاالزنىبىرى ئۇ   
 كـۆرپه   ئـۇ كـۆپىنچه   . ه نۇقسان يهتكۈزىدىغانلىقىنى ئېيتقان ئىدى    ۇنىڭ كېچىلىرى قىلىدىغان ئىبادىتىگ   توسۇپ، ئ 

  .ئۈستىدە ئهمهس، بورا ئۈستىدە ياتاتتى

  همبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كىيىنىشىپهيغ

ئـۇ  . يىـشته بىـر خىلـال ئهمهس، خىلمـۇ خىـل كىيىملهرنـى كىيهتتـى       پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم كىـيىم ـ كـېچهك كى     
.  ياخـشى كـۆرەتتى    رەختنـى ئۇ زات بـۇ     . رە دېگهن رەختتىن تىكىلگهن ئىدى    نىڭ كۆڭلىكى يهمهندە توقۇلغان ھى    زات
سهللىـسىنى دوپپىنىـڭ ئۈسـتىگه، بهزىـدە        . مـۇ دېيىلىـدۇ   » دەيمـان بـۇررە   «ئۇ  . يوللۇق، ئاال رەخت دېمهكتۇر   » رەھى«
بهزى .  چۈشــۈپ تــۇراتتىدۈمبىــسىگىچهكــۆپىنچه چــاغالردا سهللىــسىنىڭ بىــر ئــۇچى . وپپىــسىز بېــشىغىال ئــورايتتىد

ئــۇ ئــاق رەڭلىــك كىــيىم ـ    . كــۆپىنچه سهللىــسىنىڭ رەڭگــى قــارا ئىــدى . چــاغالردا سهللىــسىنىڭ ئــۇچى بولمــايتتى
ئــۇ . م كىيىــشكه قىزىقتــۇراتتىتى ھهمــدە كىــشىلهرنىمۇ ئــاق رەڭلىــك رەختــتىن كىــيى ياخــشى كــۆرەتكىچهكلهرنــى
 كهڭ كېچهكنىـڭ كىـيىم ـ   . قىزىـل رەڭنـى ياقتۇرمـايتتى   .  بىـلهن كېپهنلهشـكه بـۇيرۇيتتى   رەختلهرئاق ئۆلۈكلهرنى 

ــى   ــانچه دىقــقهت قىلىــپ كهتمهيتت ــا ئ ــۇنى. تارلىقىغ ــپ    ئ ــى سۈرۈشــته قىلى ــم ئىكهنلىكىن ــشىنىڭ كى  تىكــكهن كى
 ئۇ يهردىن كهلگهن تار توننى كىيگهنلىكى، شۇنداقال رۇمنىـڭ ھـاكىمى            ئۇ زاتنىڭ رۇمدا توقۇلغان ۋە    . ئولتۇرمايتتى

ــۋايهت قىلىنىـــدۇ   ــيه قىلىنغـــان تـــوننى كىيگهنلىكـــى رىـ ــنكىگه  . تهرىپىـــدىن ھهدىـ ــا ئۆتـــۈك، بهزىـــدە بهتىـ پۇتىغـ
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لـېكىن، سـهپهرلهردە كـۆپرەك      .  كىيهتتـى  ئاياغنىئوخشايدىغان، ئالدى ئوچۇق، تاسما بىلهن باغلىنىدىغان بىر خىل         
  .شتىن ياسالغان بىر ئۈزۈكى بار ئىدىدەپ يېزىلغان، كۈمۈ» مۇھهممهد«تنىڭ ئۇ زا. ئۆتۈك كىيهتتى

  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېمهك ـ ئىچمهكلىرى ھهققىدە

 ئهمهس ئىـدى، بهلكـى   امـدىن ئىبـارەت   خىـل تائ الپهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ يـېمهك ـ ئىچمهكلىـرى پهقهت بىـر     
 تائــام بولــسۇن يــاكى ئېــسىل تائــام بولــسۇن  يكهن، بۇنــداقكهن دېــمهي، ئــاددىئۇنــداقائــامنى ئالــدىغا كهلــگهن ت
 تائــامالنىبىــرەر ســورۇندا ئالــدىغا كهلتــۈرۈلگهن . كايىمــايتتىبارغــا قانــائهت قىلىــپ، يوققــا . ئايرىماســتىن يهيتتــى

، تهبىئىتىڭالرغـا ياقـسا يهڭـالر     «غا  باشـقىالر . ئهمما، تائامنى ئهيىبلىمهيتتـى   .  يېمهيتتى لىمىساھخا  يهيتتى، خاھلىسا
 نهرســىلهرنى ياخــشى كه ئوخــشاشھهســهل، ســۈت. شۇرۇلغان كــاۋىنى يــاقتۇراتتىئــۇ پىــ. دەيتتــى» ماڭــا قارىمــاڭالر

  .كۆرەتتى
خورمـا،  . ئېـسىلمايتتى ئۈچ ئاي قازان ـ بهزىدە ئۆيلىرىدە ئىككى  . ئۇ زاتنىڭ كۆپىنچه تامىقى سۇ بىلهن خورما ئىدى

تامــاقنى يهردە . تامــاق يېگهنــدە تــويغىچه يېمهيتتــى. رلىق نهرســىلهر بىــلهن تىرىكچىلىــك قىالتتــىســۇ ۋە ســۈت قاتــا
. ئــۇ زات تامــاق يېگهنــدە ئــۈچ بــارمىقى بىــلهن يهيتتــى  . رمهيتتىشــىرە ۋە ئورۇنــدۇق قويــۇپ يــۈ . هيتتــىئولتــۇرۇپ ي

ى ئـۈچ بارمـاق     تامـاقن . اكىزالپ يهيتتـى  لىرىنى پ ەك بارماقلىرىدا قالغان تائام يۇق    غىزالىنىپ بولغاندىن كېيىن، مۇبار   
چـۈنكى ئـۇ زامـانالردىكى ئادەملهرنىــڭ بهزىـسى چوڭچىلىـق قىلىـپ، بىــر       . چىللىق بولىــدۇ ئىقتىـساد يېـيىش بىـلهن  

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   . بارمىقى بىلهن تاماق يېسه، بهزىـسى ئـاچكۆزلۈك قىلىـپ، بهش بـارمىقى بىـلهن يهيتتـى              
يهنى بىر نهرسـىگه يۆلىنىـپ ئولتـۇرۇپ يـاكى چـازا قـۇرۇپ ئولتـۇرۇپ يـاكى بىـر                    (مهيتتى  يۆلىنىپ ئولتۇرۇپ تاماق يې   

مهزكــۇر ئــۈچ ھــالهتته ئولتــۇرۇپ تامــاق يېــيىش گهرچه جــائىز  ). قــولى بىــلهن تايىنىــپ ئولتــۇرۇپ تامــاق يېمهيتتــى 
  .بولسىمۇ، ئهمما ئهدەپ يۈزىسىدىن توغرا ئهمهس

 يهپ بولغانـدىن كېـيىن      دەپ،»  رەھىـم  رەھمـانىر  الھىربىـسمىل «بـۇرۇن   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تاماق يېيىشتىن     
ىنى تاماقتىن بـۇرۇن ۋە كېـيىن قـول       . قوللىرىنى سۈرتۈشكه مهخسۇس لۆڭگه تۇتمايتتى    . تىدەيت» لىلالھ ئهلههمدۇ«

ــاتتى ــى    پهيغهمــبهر. يۇي ــۇرۇپ ئىچهتت ــدە ئولت ــۇ ئىچكهن ــساالم س ــۇ      .  ئهلهيهىس ــۇرۇپ س ــۆرە ت ــتىم ئ ــر قې ــڭ بى ئۇنى
 يهر بولمىغانلىقىـدىن    ئىچكـۈدەك ئهمما ئۇنىڭ ئۆرە تۇرۇپ سۇ ئىچىشى ئولتۇرۇپ          . كهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ  ئىچ

يــاكى ئــۇ زاتنىــڭ ئــۆرە تــۇرۇپ ســۇ ئىچكهنلىكــى، ئــۆرە تــۇرۇپ ســۇ ئىچىــشنى توســقانلىقى بىــلهن . ئىــدى دېيىلىــدۇ
  .كهنلىكى كۈچلۈكتۇرىچڭ ئۆزرە بىلهن ئۆرە تۇرۇپ سۇ ئئهمما ئۇنى. مهنسۇخ بولغان دېيىلىدۇ

  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مال ـ دۇنياغا بولغان كۆز قارىشى

قولىغـا پـۇل   . سالمايتتى ۋە مال ـ دۇنياغا ئامراق ئهمهس ئىـدى  كۆزىنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مال ـ دۇنياغا نهزەر  
اغـا نهقهدەر قىزىقمايـدىغانلىقىنى تېخىمـۇ       ئۇ زاتنىـڭ دۇني   .  دەرھال باشقىالرغا تارقىتىپ بېرەتتى    ئۇنىـ مال كىرسه،    

 ســىلهرگه قارايــدىغان بولــساق، بىــر قېچىــر، ئۈچــۈن، ئــۇ زات ۋاپاتىــدىن كېــيىن قويــۇپ كهتــكهن نهربىلىــشئېنىــق 
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ئـۇ زاتنىـڭ بـۇالردىن      .  قويۇلغان بىـر تۆمـۈر كىيىمـدىن ئىبـارەتتۇر         گۆرۈگه يهھۇدىيدائۇرۇش قوراللىرى ھهمدە بىر     
ھـالبۇكى، ئـۇ   . لمىغانلىقى ئۇنىـڭ مـال ـ دۇنياغـا ھېـرىس ئهمهسـلىكىگه يېتهرلىـك دەلىلـدۇر        باشقا نهرسىسىنىڭ بو

 ھهدىيىلهرنـى غهنىمهت ئېلىنغان مال ـ مۈلـۈكتىن ئـۆزىگه تهقـسىم قىلىنغـانلىرىنى ۋە تهرەپ ـ تهرەپـتىن كهلـگهن          
 مۈلـۈكلهرنى قالـدۇرۇپ   لىگهن مـال ـ   باياشـات ياشـاپ، ئۆزىـدىن كېـيىن كـۆپ     تـوپالپ، بـۇ مـال ـ مۈلـۈكلهر بىـلهن       

 يهرلىــرى غازىالرغــا تهقــسىم قىلىنمــاي، پهيغهمــبهر يهھۇدىيلىرىنىــڭھهتتــا بهنــى نهزىــر . كېتىــشى مــۇمكىن ئىــدى
ــڭ خــاس     ــۇ زاتنى ــۇپ، ئ ــدۇرۇلغان بول ــۈلكىئهلهيهىســساالمغا قال ــدىم ــن   .  ئى ــۇ يهرلهردى ــدا ئ ــات چېغى ــۇ زات ھاي ئ

ــر،  تــىمهنپهئىىرىنى ھۆكــۈمهت ئــۆز ئېهتىياجىــدىن ئېــشىپ قالغــانل . پايــدىلىناتتى  ئۈچــۈن ســهرپ قىالتتــى ۋە پېقى
 كهلــگهن غهنىمهتلهردىــن نخهيــبهردى ۋە پهدەكئۇنىڭــدىن باشــقا ئــۇ زاتنىــڭ  . مىــسكىنلهرگه تارقىتىــپ بېرەتتــى 

، بىـز قويـۇپ   بىـز پهيغهمـبهرلهر مىـراس قالـدۇرمايمىز    «: لـېكىن .  بـار ئىـدى  مـۈلكى غان نۇرغۇن مال ـ  ىنلتهقسىم قى
زات ئـۇ   .  مهزكـۇر يهرلهر ۋارىـسلىرىغا تهقـسىم قىلىنمىـدى          ئاساسـهن  ھهدىـسقا  دېـگهن    »قههرسىلهر سهدى كهتكهن ن 

قانچه كـۆپ مـال ـ مۈلـۈك قولىغـا كىـرگهن       . ك توپلىمىغان ئىدىھېچقانداق مال ـ مۈلۈ. ئهسال دۇنياغا قىزىقمايتتى
  . ى ئېهتىياجلىق كىشىلهرگه تارقىتىپ بهرگهن ئىدكېچىكتۈرمهستىن چاغدىمۇ،

دەك نـان يېمىگهنلىكىنـى، ئۆزىـدىن       منىڭ ئۈچ كـۈن ئـارقىمۇ ئارقـا تويغـۇ         ھهزرىتى ئائىشه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساال   
مېنىـڭ  « قالدۇرمىغانلىقىنى، ۋاپـات بولغانـدا   كېرەكلهرنى قوي قاتارلىق نهرسه كېيىن ئالتۇن ـ كۈمۈش ياكى تۆگه، 

ھهزرىتــى ئائىــشه يهنه . دېگهنلىكىنــى ئېيتىــدۇ» ه يــوقئۆيۈمــدە يىگىــرمه ئىككــى ســهر ئارپىــدىن باشــقا بىــر نهرســ
بىـر نهرسـه بولمىـسا،       ئهگهر يېگـۈدەك  . ۇچه بىـر نهرسـه يېمهيتتـى      پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم تويغـ     «: مۇنداق دەيدۇ 
ئـۇ زاتنىـڭ بـۇ      . كېچىسى ئاچلىقتىن ئىچى كۆيۈپ تۇرسىمۇ، ئهتىسى يهنه روزا تۇتـاتتى         . ال ئېيتمايتتى ھېچكىمگه ھ 

ــالىنى  ــدىغانلىقىنى         ھ ــۇ قهدەر قىيناي ــۆزىنى ب ــۈن ئ ــېمه ئۈچ ــڭ ن ــۇ زاتنى ــتىم ۋە ئ ــپ يىغاليت ــم ئاغرى ــۆرۈپ، ئىچى ك
دۇنيانىــڭ ماڭــا نــېمه كېرىكــى بــار؟ مېنىــڭ پهيغهمــبهر ! ئــى ئائىــشه‹: ئــۇ مۇنــداق دەپ جــاۋاب بېرەتتــى. ســورايتتىم

 ئالالھنىــڭ ھــۆرمىتىگه  نــابى  شــۇڭا ئــۇالر جا  . قېرىنداشــلىرىم بۇنىڭــدىنمۇ بهكــرەك ئاچلىققــا ســهبىر قىلغــان     
ــشكهن ــۇپ         . ئېرى ــۆۋەن بول ــدىن ت ــجهم ئۇالرنىڭكى ــسام، دەرى ــشنى تاللى ــا يهپ ـ ئىچى ــادا كهڭتاش مهن ئهگهر دۇني

مرا بولۇشـتىن ئـارتۇق     بۇكى، ماڭا ئۇ پهيغهمبهر قېرىنداشلىرىمغا يېتىشىش ۋە ئۇالرغا ھه        لھا. قېلىشىدىن قورقىمهن 
 يـۈز تـۆگه     ھهججهتۇلۋىـدادا  شۇنىڭدەك، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ       ».تى دەيت › نهرسه يوق  كۆرۈنىدىغانياخشى  

قۇربــــانلىق قىلغــــانلىقى، ئهممــــا ئــــۆزى مىــــنگهن تۆگىنىــــڭ ئۈســــتىگه ســــالغان نهرسىــــسى تــــۆت تهڭگىــــگه  
پهيغهمـبهر  . تۇرىـدۇ  مـال ـ دۇنيـادىن نهقهدەر يـۈز ئـۆرۈگهنلىكىنى روشـهن كۆرسـىتىپ        يارىمايدىغانلىقى، ئۇ زاتنىڭ

ــساالمغا    ئهلهي ــبهر ئهلهيهىسـ ــاي، پهيغهمـ ــاللىرى ئۆزلىرىنىـــڭ تۇرمـــۇش ئهھۋالىـــدىن رازى بولمـ هىســـساالمنىڭ ئايـ
ئۆزلىرىنىــڭ ئىككــى دۇنيــا رەھبىــرى، كائىناتنىــڭ پهخــرى بولغــان پهيغهمبهرنىــڭ ئايــاللىرى بولغــانلىقى ئۈچــۈن،   

ــا   ــڭئۆزلىرىنىڭمــۇ باشــقا كاتت ــدەك چــوڭ يهپ، چــوڭ ئىچىــپ  ئهربابالرنى ، ئېــسىل كىيىملهرنــى كىيىــپ   ئاياللىرى
يۈرۈشلىرى الزىملىقى توغرۇلۇق سۆز قىلىشىپ، ئۇ زاتنى خاپا قىلغاندا، ئۇ زات ئۇالرغـا بىـر ئـاي يـېقىن كهلمىـگهن                   

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئهگهر ئـۇالر ئىلگىرىكـى ھالىغـا رازى بولـۇپ، ئـاخىرەتنى تاللىمايـدىغان بولـسا،                    . ئىدى
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 شۇنىڭ بىلهن ئـۇالر ئـاخىرەتنى تـالالپ، ئىلگىرىكـى تۇرمۇشـىغا      .ىختىيارىنى بهرگهنۆزىنى ئېلىش ئھهممىسىنىڭ س 
  .رازى بولۇشقان ئىدى

 ھــاالل كــۈچ بىــلهن پــۇل ـ مــال    .پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم كىــشىلهرنى تىرىــشچانلىق قىلىــشقا تهشــۋىق قىالتتــى
 ھۇرۇنلۇقنىـڭ .  توسـاتتى تهلهپلىكـتىن كار ، بىھۇرۇنلۇقتىنهر ـ كهسىپ ۋە تىجارەت قىلىشقا ئۈندەپ،  ، ھۈنتېپىشقا

 سـهۋەب بولىـدىغانلىقىنى   قازاالرغـا مېۋىسىنىڭ ئاقىۋەتته ئاچچىق بولىدىغانلىقىنى، پېقىرلىقنىڭ ھهر تۈرلـۈك بـاال ـ    
، ئۇالرغـا   بولـسا ، يوقمـۇ، بارمۇكىشىلهرنىڭ باال ـ چاقىلىرى  كۆپىنچه ۋاقىتالردا سهدىقه قىلماقچى بولغان  . ئېيتاتتى
 يوقمۇ؟ بۇالرنى سۈرۈشته قىلىپ، ئـاۋۋال خوتـۇن ـ بالىلىرىنىـڭ ھـاجهتلىرىنى       بارمۇ،مۈلكى قىلىدىغان مال ـ  قهنهپه

مىزنى سـهدىقه  مـۈلكى مـال ـ   پۈتـۈن  . دەم قىلىـشقا بـۇيرۇيتتى  ئـادا قىلىـشقا، ئېـشىپ قالـسا، ئانـدىن باشـقىالرغا يـار       
ىنـى   بىرىنۋەسىيهت قىلمـا، ئـۈچت  ) هدىقه قىلىشقاس(ماللىرىڭنىڭ ھهممىسىنى «رگه  قىلىمىز دەپ كهلگهن كىشىله   

سـهندىن كېـيىن خوتـۇن ـ بالىلىرىـڭ باشـقىالردىن تىلهيـدىغان        . بۇمۇ كۆپلـۈك قىلىـدۇ  . ۋەسىيهت قىلساڭ بولىدۇ
 ئېيتقاندا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كهڭتاشـا تۇرمۇشـتا ياشاشـنى          خۇالسىلهپ. دەيتتى» ھالغا كېلىپ قالمىسۇن  

 ئىگىـسى  مۈلۈك ـ ساددا تۇرمۇشتا ھايات كهچۈرۈشنى ئىختىيار قىلىشى، باي بولۇشنىڭ، ياكى مال ـ   ىيئاددخالىماي، 
بولۇشنىڭ تـوغرا ئهمهسـلىكىدىن ئهمهس ئىـدى، بهلكـى باشـقا پېقىـر ۋە مىـسكىن كىـشىلهرگه تهسـهللى بولـسۇن                       

چــۈنكى ئــۇ زات  ئــۆز .  ئىــدىنســالمىغانلىقىدىئۈچــۈن، شــۇنداقال ئــۇ زاتنىــڭ دۇنيانىــڭ ماللىرىغــا ئــارتۇقچه كــۆز  
باشــقىالرغا تايىنىــپ . ىنى ياخــشى كــۆرەتتىبولۇشــ بــاي بولــۇپ، باشــقىالرغا ئېهــسان قىالاليــدىغان  ئۇممهتلىرىنىــڭ

شـۇڭا ئـۇ زات بىـر       . ياشاشنى، دائىـم باشـقىالرنىڭ كۆزىنىـڭ ئىچىـگه قـاراپ، مىـسكىن بولـۇپ قېلىـشنى خالىمـايتتى                  
دېـيىش ئـارقىلىق كىـشىلهرنى سـهدىقه قىلىـشقا ۋە سـهدىقه             » لـدىن ياخـشى   ئۈستۈنكى قول ئاستىنقى قو    «:سۆزىدە
  .گهن ئىدىىش ئۈچۈن پۇل ـ مال تېپىشقا ئۈندىقىل

  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ شهپقهت ۋە مهرھهمىتى

 مېهــرى ـ شــهپقىتى ۋە مهرھهمىتــى ھهددىــدىن زىيــادە بولــۇپ، ھهرقانــداق كىــشىگه     ئهلهيهىســساالمنىڭپهيغهمــبهر 
ــدى ــااليتتى قولىـ ــشنى خـ ــشىلىق قىلىـ ــشىچه ياخـ ــم ئومۇمنىـــڭ  . ن كېلىـ ــۇ دائىـ ــىمهنپهئىئـ ــشاتتىتـ ــۈن تىرىـ .  ئۈچـ

 ئاممىنىـڭ ھـال ـ ئهھـۋالىنى سۈرۈشـته       قىلىـشقا ئۇرۇنـاتتى،  اېرىچه كىـشىلهرنىڭ ھـاجهتلىرىنى راۋ  ئىمكانىيىتىنىڭ ب
مـاز ئوقۇۋاتقانـدا كىچىـك بالىالرنىـڭ        ھهتتـا نا  . نى ئوياليتتى بولۇشكىشىلهرگه ھهر ئىشتا ئاسانلىق     . قىلىپ تۇراتتى 

يىغلىغان ئاۋازىنى ئاڭالپ قالسا، يىغالۋاتقان بالىالرنىڭ ئاتا ـ ئانىلىرىنىڭ بىتاقهت بولۇپ قېلىـشىدىن ئهنـسىرەپ،    
 ئوقۇغانـدا بىر كىشى ساھابه كىرامالرنىـڭ بىرىنىـڭ ئىمـام بولـۇپ نامـاز              . نامازنى قىسقا سۈرىلهر بىلهن تاماماليتتى    

 شىكايهت قىلىپ كهلگهندە، بۇنـداق قىلىـشتىن قـاتتىق چهكـلهپ، دەرھـال              ئوقۇيدىغانلىقىدىنهك ئۇزۇن   نامازنى ب 
دەپ، جامـائهتكه   » قۇيۇۋاتىـسىلهر  ئىبادەتتىن نهپرەتلهنـدۈرۈپ     سىلهر كىشىلهرنى  ئىسالمدىن،   «: خۇتبىگه چىقىپ 

  .بلىرىدا رىۋايهت قىلىنىدۇئىمام بولغاندا نامازنى ئۇزۇن ئوقۇماسلىقنى تهكىتلىگهنلىكى ھهدىس كىتا
»  بولمىـدى؟ ئۇنـداق بۇ نېمه ئۈچـۈن بۇنـداق بولـدى؟ ئـۇ نـېمه ئۈچـۈن        « ھهر نهرسه ھهققىدە     كىرامالرنىئۇ ساھابه   

ــۇيرۇيتتى      ــته قىلماســلىققا ب ــوال سۈرۈش ــشنى ت ــر ئى ــلىققا، بى ــوئالالرنى سورىماس ــدەك س ــشنى  . دېگهن ــداق ئى ھهرقان
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 ئـالالھ   ۋالساڭالرتهسلهشتۈرۈئهگهر سىلهر بىر ئىشنى     «: تىشتىن توسۇپ چىڭىتىپ، ئۇنىڭغا چوڭقۇرالپ كىرىپ كې    
ســىلهردىن ئىلگىرىكــى كىــشىلهر ئــۆز . كلهپ قويىــدۇ تــاقهت قىاللمايــدىغان ئىــشالرنى يــۈتائــاال ســىلهرگه ســىلهر

 ىـدادا ھهججهتۇلۋ. دەيتتـى » پهيغهمبهرلىرىدىن كۆپ سوئالالرنى سوراپ، ئۆزلىرىگه ئېغىر يۈكنى يۈكلىۋالغان ئىـدى         
ئۇنىڭ ئالـدىغا كېلىـپ، ئۆزلىرىنىـڭ ھهجنىـڭ بهزى پائـالىيهتلىرىنى ئـادا قىاللمىغـانلىقىنى ئېيتقـان كىـشىلهرنىڭ                    

  .دەپ جاۋاب بهرگهن ئىدى» ھېچقىسى يوق«ھهممىسىگــه 
دە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ باشقىالرغا بولغان مېهرى ـ شهپقىتى ۋە مهرھهمىتىنى بايـان قىلىـش ئۈچـۈن ئاالھىـ     

شۈبهىـسىزكى، سـىلهرگه   !) ئـى ئىنـسانالر  (قۇرئـان كهرىمنىـڭ   . يهنه بىر نهچچه كىتاب يېزىشقا توغرا كېلىدۇ      
سىلهرنىڭ كۈلپهت چېكىشىڭالر ئۇنىڭغـا ئېغىـر تۇيۇلىـدۇ؛ ئـۇ           . ئۆزئارا ئاراڭالردىن پهيغهمبهر كهلدى   

تهۋبه (» ايىتى كۆيۈمچانـدۇر  ھېرىستۇر، مۆمىنلهرگه ئامراقتۇر، ناھ   ) ھىدايهت تېپىشىڭالرغا (سىلهرنىڭ  
  . دېگهندەك ئايهتلىرى بۇ سۆزلىرىمىزنىڭ  روشهن دەلىلىدۇر) ـ ئايهت128سۈرىسى 

  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كهمتهرلىكى

ــ  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ  انچه مۇبــالىغه قىلىــپ ماختىــسىمۇ، يهنىــال     كهمتهرلىكىنــى مــاختىغۇچىالر ھهر ق
ئۇ زات شۇ قهدەر يـۇقىرى مهرتىـۋىگه      . جۇدىدا ئهسال كىبىر ۋە غۇرۇر دېگهن نهرسه يوق ئىدى        ئۇ زاتنىڭ ۋۇ  . يېتهرسىز

. مىــسكىنلهر بىــلهن بىــرگه ئولتــۇرۇپ قوپــاتتى. ئىــگه بولــسىمۇ، يهنىــال ھهمــمه ئادەمــدىن بهكــرەك كهمــتهر ئىــدى
ياشـىنىپ  . نى قوبـۇل قىالتتـى    ئهگهر بىرەر قۇل دەۋەت قىلغان بولسىمۇ، ئۇنىڭ دەۋىتى       . ئۇالرنىڭ كېسىلىنى كۆرەتتى  

بىـرەر سـورۇندا قايـسى ئـورۇن     . قالغان ئاجىز كىشىلهرنىڭ بىرەر ھـاجىتى بولـسا، ئـۇ ھهقـته قـاتتىق بـاش قـاتۇراتتى         
بهزىـدە  .  ئـۆزى ئۈچـۈن ئورنىـدىن تۇرماسـلىققا بـۇيرۇيتتى          كىرامالرنـى سـاھابه   . بوش بولسا شۇ ئورۇنـدا ئولتـۇراتتى      

ئۇرۇشـقا چىققانـدا مىنىـشكه      . مىنگهشـتۈرۈۋاالتتى بهزىدە ئارقىـسىغا بـالىالرنى      . تىتۆگىگه، بهزىدە ئېشهككه مىنهت   
بىـر قېـتىم پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم        . ئات ياكى تۆگه يېتىشمىگهندە باشقىالرغا ئوخشاشال نۆۋەتلىـشىپ مىنهتتـى         

 كــۆرۈپ، دەرھــال ئــۇنىبىــر يهردىــن ئۆتــۈپ كېتىۋاتقانــدا، ئــۇ يهردە پاراڭلىــشىپ ئولتۇرغــان بىــر نهچــچه كىــشى     
سىلهر بىر ـ بىرىڭالرغا تهزىـم قىلىـپ،  ئورنـۇڭالردىن     «: ئورۇنلىرىدىن تۇرغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرغا

» تۇرماڭالر، مهنمۇ سـىلهرگه ئوخـشاش بىـر ئـادەم، سـىلهرگه ئوخـشاش يهيـمهن، ئىچىـمهن، تـۇرىمهن، ئولتـۇرىمهن                 
لهر مېنى باشقا ئۇممهتلهر ئۆز پهيغهمبهرلىرىنـى كـۆككه كۆتۈرگهنـدەك           سى «:ئۇ ساھابىلىرىغا دائىم  . دېگهن ئىدى 

: ھهزرىتى ئهبۇ ھۇرەيرە مۇنداق دەيـدۇ     . دەيتتى»  دەڭالر ›رەسۇلۇلالھ‹ياكى  › ئابدۇلالھ‹الر، مېنى   كۆككه كۆتۈرمهڭ 
ىسـساالم ئالغـان    بىر قېتىم بازارغا بېرىـپ، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا كىـيىم ئالغـان ئىـدۇق، پهيغهمـبهر ئهلهيه                 «

نىـڭ  كىـيىم سـاتقۇچى كىـشى خۇشـاللىقىدىن پهيغهمبىرىمىز        .  ئۆز باھاسـىدىن ئـارتۇقراق پـۇل بهردى        كىيىملىككه
ــدا، ئــۇمۇبــارەك قــوللىرىنى ســۆيگىلى ئۇ  ــۇمنى  ‹:  زات قــولىنى دەرھــال تارتىۋېلىــپ رۇنغان نــېمه ئۈچــۈن مېنىــڭ قول

مهن بولـسام پادىـشاھ ئهمهس،   . ىرىنىڭ قـوللىرىنى سـۆيىدۇ  ئۇالر ئۆز پادىـشاھل .  ئىشى مهجۇسىالرنىڭسۆيىسهن؟ بۇ   
ھهر ‹ ماڭـا بهرمهي     ئـۇنى  .ن كۆتۈرمهكچى بولغـان ئىـدىم     نى مه ئالغان كىيىم . دېدى›  بىر ئادەممهن  ئوخشاشساڭا  

  ». دېدى› نهرسىسىنى ئۆزى كۆتۈرگىنى ياخشىكىمنىڭ ئۆز
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ن بىــرنهچچه كىــشى ۋە قــۇلالر تــۇرۇپ، ئــۇ زات    پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ كــۆز ئىــشارىتىگه قــاراپ تۇرىــدىغا  
 كېچهكلىرىنـى  كىـيىم ـ   لىرىغـا ئـۆزى يهم ـ خهشـهك بېرەتتـى،     ئۇالغ. ئائىلىسىنىڭ پۈتۈن ئىشلىرىنى ئـۆزى قىالتتـى  

بىـر قېـتىم مېهمانالرغـا      . كۈتـۈۋاالتتى مېهمانالرغـا قىـزغىن مۇئـامىله قىلىـپ، ئـۇالرنى ئـۆزى             . ئۆزى ياماپ كىيهتتـى   
ــزمهت ق  ــۆزى خى ــدا  ئ ــاقچى بولغان ــرىســاھابىلهردىنىلم ــرى  « بهزىلى ــى ئالالھنىــڭ پهيغهمبى  ئولتۇرســىال، ســىله! ئ

 ھــۆرمهت ســاھابىلىرىمنىئــۇالر مېنىــڭ «: دېگهنــدە، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇالرغــا » خىزمهتنــى بىــز قىاليلــى 
هزىــدە ئــات ۋە تــۆگه ئــۇ زات ب. دېــگهن ئىــدى»  خىــزمهت قىــالي دەيــمهنئــۆزۈمقىلغــان كىــشىلهر، شــۇڭا ئۇالرغــا  

دېــگهن تۆگىــسىنىڭ مۇســابىقىدە بىــر نهچــچه قېــتىم » قۇســۋا«ئــۇ زاتنىــڭ . چــاپتۇرۇش مۇسابىقىــسىگه قاتنىــشاتتى
مهكـكه پهتهـى   . كهمتهرلىكىدىنـدۇر مانـا بۇالرنىـڭ ھهممىـسى ئـۇ زاتنىـڭ          . بىرىنچى چىققانلىقى رىـۋايهت قىلىنىـدۇ     

  . سالغان ھالهتته كىرگهن ئىدىتۆۋەنەك بېشىنى  مۇباركهمتهرلىكىدىن ،بولۇپ، مهككىگه كىرگهندە

   ھهققىدەئهپۇچانلىقى، مۇاليىملىقى ۋە سهۋرچانلىقىپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 

بۇ سـۆزىمىزگه قۇرئـان كهرىمنىـڭ    . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئاجايىپ گۈزەل ئهخالق ـ پهزىلهتكه ئىگه زات ئىدى  
 دېـگهن  ) ـ ئـايهت  4سۈرىـسى   قهلهم(» ئهخالققـا ئىگىـسهن  سهن ھهقىـقهتهن بۈيـۈك   !) ئى مۇھهممهد(«

 مهن«: بىـر ھهدىـسته ئـۇ   . ئۇ زات كىشىلهرنى دائىم گـۈزەل ئهخـالق ـ پهزىلهتـكه ئۈنـدەيتتى     . ئايىتى ئېنىق پاكىتتۇر
، ئهپۇچـانلىق ،  سـهۋرچانلىق پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم     . دېگهن» گۈزەل ئهخالقالرنى تولۇقالش ئۈچۈن ئهۋەتىلدىم    

ي ل قىلىــشتهك ئــالىقهت، شــىجائهت ۋە ئالالھقــا تهۋەككــۈ، ئامــانهت، ۋاپــا، شــهپســاخاۋەتيىملىــق، كهمتهرلىــك، مۇال
ئۇ زات مهككىدىكى چېغىـدا مۇشـرىكالردىن نۇرغـۇن ئـازار يهپ، زۇلـۇم كـۆرۈپ،                .  مۇكهممهل زات ئىدى   سۈپهتلهردە

 قونـدۇرۇپ،  غۇبـارىنى  قۇسـۇرلۇق  ئاجىزلىق ۋە جاپا ـ مۇشهققهت تارتقان بولسىمۇ، لېكىن سهبىر ـ تاقىتىنىڭ يۈزىگه  
مۇشـرىكالرنىڭ سـالغان   (سـهن  !) ئى مۇھهممهد(«ئۇ . رياد قىلىپ يۈرمىگهن ئىدىئاھ ـ ۋاھ چېكىپ، ناله ـ په  

 ـ ئايهتنىـڭ بىـر    35ئهھقاف سۈرىـسى  ( »ئىرادىلىك پهيغهمبهرلهر سهۋر قىلغاندەك سهۋر قىلغىن) جاپاسىغا
سـاد  (» كۈچلـۈك بهنـدىمىز داۋۇدنـى ئهسـلىگىن       ) دىندا(گه سهۋر قىلغىن،    ئۇالرنىڭ سۆزلىرى « ).قىسمى

سـهۋر قىلغىـن، شۈبهىـسىزكى، ياخـشى ئـاقىۋەت تهقۋادارالرغـا       «).  ـ ئايهتنىـڭ بىـر قىـسمى    17سۈرىسى 
دېگهنــدەك روشــهن ئــايهتلهرگه ئــۆز  اليىقىــدا ئهمهل )  ـ ئايهتنىــڭ بىــر قىــسمى  49ھــۇد سۈرىــسى ( »مهنــسۇپتۇر

ــا  ــپ، ھهرق ــاالرن قىلى ــازار ۋە جاپ ــدى  نچه ئ ــا ئىلگىرىلى ــدا ئالغ ــۆز يولى ــسىمۇ، ئ مهكــكه مۇشــرىكلىرىدىن ۋە  . ى تارت
ىــپ، ئۇالرغــا قىلغــان ۋەز ـ نهســىههتلىرىنىڭ نهتىجىـــسىز        راپىــدىكى ئهرەبلهردىــن قــاتتىق رەنج   مهككىنىــڭ ئهت 
وْن     « رۋەردىگارىغـا  چۈشـكهندە، په   ئۈمىدسىزلىنىـشكه  قاراپ، ئۇالرنىڭ ئىمـان كهلتۈرۈشـىدىن        قالغانلىقىغا ْم َیُك ِاْن َل

اِلى  َال ُاَب ًضٌب َف يَّ ًغ َك َعَل ســاھابه كىــرامالر بىــر نهچــچه قېــتىم  .  دېــگهن ســۆزدىن باشقىــسىنى دېمىــگهن ئىــدى »ِب
.  دۇئــا قىلمىــدى، بهلكــى ياخــشىلىق بىــلهن دۇئــا قىلــدىبهد دۇئــا قىلىــشنى تىلىــگهن بولــسىمۇ، بهدمۇشــرىكالرغا 

ْر    « دۇئـا قىلىـشنى ئۆتۈنگهنـدە، ئـۇ يهنىـال            بهدكىرامالر ئۇنىڭـدىن مۇشـرىكالرغا      ئۇھۇد ئۇرۇشىدا ساھابه     مَّ اْغِف َاللُه
ونَ  ِانَُّهْم َالَیْعَلُم وِمى َف ــا قىلغــان  »ِلَق ــلهر دۈشــمهنلهرگه   . دەپ دۇئ ــشنى ئىلتىجــا  بهدتائىــپ ئۇرۇشــىدا بهزى ــا قىلى  دۇئ
ِت «قىلغانـــدا، ئـــۇ يهنىـــال  ِقْيًفا َواْئ ِد ص مَّ اْه ْسِلِمْيَنَاللُه ْم ُم پهيغهمـــبهر . دەپ ياخـــشىلىق بىـــلهن دۇئـــا قىلغـــان »ِبِه
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پهقهت . ئهلهيهىسساالم ئۆزىنىڭ شهخسىيىتىگه ئائىت ئىشالردا ئهسال ئىنتىقام ئالمـاي، ھهمىـشه كهچـۈرۈم قىالتتـى              
ــاالتتى    ــام ئ ــۈن ئىنتىق ــالالھ ئۈچ ــى    . ئ ــشىنىڭ قهدرىن ــۇ ســهۋەبتىن كى ــدىغانب ــشىلىقنىڭ قهدرىئۆلچىمهي ــى ، ياخ ن

، دىللىــرى قــاتتىق ســهھرا ئهرەبلىــرى ئۇنىڭغــا بهزىــدە تونۇمايــدىغانبىلمهيــدىغان ۋە پهيغهمبهرنىــڭ دەرىجىــسىنى 
بــۇ «بىــر كــۈنى ئــۇ غهنىــمهت تهقــسىم قىلىۋاتقانــدا بىــر ئــادەم   . ئورۇنلــۇق، بهزىــدە ئورۇنــسىز ســۆزلهرنى قىالتتــى 

چـۈنكى سـهن ئـادالهت بىـلهن        . ئادىـل بـول   ! ۇھهممهدئى مـ  . تهقسىمات بىلهن ئالالھنىڭ رازىلىقى ئىرادە قىلىنمىدى     
سـاھابه كىـرامالر    . ۋەتكهن ئىدى ئهلهيهىسساالم بۇ سۆزلهرنى كۆتۈرۈ   دېگهن بولسىمۇ، پهيغهمبهر    » ئىش قىلمىدىڭ 

بۇنداق سۆزلهرنى قىلغان كىشىنى ئۆلتۈرۈشنى تهلهپ قىلىشقان بولسىمۇ، لـېكىن ئـۇ زات ئۇالرغـا يـول قويمـاي، ئـۇ                     
ئـۆز ۋاقتىـدا ئـۇ زاتقـا ئـازار ۋە جاپـا قىلغـان كىـشىلهرگه مهكـكه پهتهـى قىلىنغـان                       .  ئىدى رۈۋەتكهنكهچۈكىشىنى  

ــى    ــۈچى يېتهتت ــسا ك ــېمه قىل ــۈنى ن ــدى   . ك ــۈرۈم قىل ــال كهچ ــۇالرنى يهنى ــا ئ ــشه . ئهمم ــى ئائى ــبهر «: ھهزرىت پهيغهم
ن ئىنتىقـام ئـېلىش ئۈچـۈ     . ى ئولتۇرمـايتت   ئېيتىـپ  رگهن زۇلۇمنى يهنه بىر كىشىگه    ئهلهيهىسساالم بىر كىشىدىن كۆ   
مهيلـى  .  ئىـدى تمىغـان ئۇزا قـول  كىـشىگه اغالردا ھېچبىـر  ئۇرۇشـالردىن باشـقا چـ   . باشقىالردىن يـاردەم سـورىمايتتى    

ــشنى           ــر ئى ــۈدەك بى ــى رەنجىگ ــڭ دىل ــڭ ھېچبىرىنى ــسۇن ئۇالرنى ــارلىرى بول ــى خىزمهتك ــسۇن، مهيل ــاللىرى بول ئاي
ھمىتى بىـلهن سـهن ئۇالرغـا مـۇاليىم بولـدۇڭ، ئهگهر قوپـال، بـاغرى                ئالالھنىڭ رە «: ۆۋەندىكىت. دەيدۇ» تىتقىلماي

ئۇالرنى ئهپۇ قىـل، ئـۇالر ئۈچـۈن مهغپىـرەت تىـله، ئىـشتا           . قاتتىق بولغان بولساڭ، ئۇالر چۆرەڭدىن تارقاپ كېتهتتى      
پۇچـان   ـ ئـايىتى پهيغهمبىرىمىزنىـڭ مـۇاليىم ۋە ئه    159 ئىمران سۈرىـسىنىڭ  ئالىدېگهن » ئۇالر بىلهن كېڭهشكىن
  .ئىكهنلىكىنى بايان قىلىدۇ

ئـۇ ئـادەم كېلىـپ، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا          . بىر ئادەمنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدا ئازراق ئېلىشى بار ئىدى       
ــاتتىق ســۆز قىلــدى  ــل   . ق ــشىنى ئهدەپ ــۇ كى ــسى ئ ــرامالردىن بهزى ــاھابه كى ــۇ س ــدا، ئ ــاقچى بولغان ــداق«: هپ قويم  ئۇن

ــق  ــۇ ھهقلى ــسى چــۈن. قىلمــاڭالر، ئ ــۇ ھهق ئىگى ــدىتوســقاندەپ، » كى ئ ــر ۋەقهدە  .  ئى شــۇنىڭغا ئوخــشاش يهنه بى
ھهزرىتى ئۆمهر ئـۇ    . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدا ئېلىشى بار بولغان يهنه بىر ئادەم كېلىپ، ئۇ زاتقا قوپاللىق قىلدى            

سـهن ماڭـا ئـۇ      «: رگه دەپ ئورنىـدىن تۇرغانـدا، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ھهزرىتـى ئـۆمه             ئۆلتۈرۈۋېتىمهنكىشىنى  
»  ئادا قىلىش ھهققىـدە ۋە ئـۇ كىـشىگه سـهبىر قىلىـش ھهققىـدە سـۆز قىلىـشىڭ الزىـم                     تېزرەككىشىنىڭ ھهققىنى     

  .دېگهن ئىدى
، شـۇ كـۈنى پـۇلنى تـۆلهش شـهرتى بىـلهن بىـر نهرسـه                 بېكىتىـپ  ئۇنىڭغـا مهلـۇم بىـر كـۈننى          يهھۇدىيېتىم بىر   بىر ق 

هنـگهن مـۇددەتتىن بـۇرۇن كېلىـپ، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمدىن پـۇلنى               بهلگىل يهھـۇدىي ھېلىقـى   . ساتقان ئىدى 
سـىلهر  «:  ئۇنىڭغـا  يهھـۇدىي دېگهندە، ھېلىقـى    » ؟توشمىدىغۇتېخى مۇددەت   «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . سورىدى

لىغـان  بـۇ سـۆزنى ئاڭ  . دەيـدۇ » ئابدۇلمۇتهللىپنىڭ ئهۋالدلىرى كىشىلهرنىڭ ھهققىنى ئادا قىلىشتا قاتتىق كىـشىلهر      
 سـورىغاندا،   رۇخـسهت  ئۆلتـۈرمهكچى بولـۇپ، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمدىن          يهھۇدىينىساھابه كىرامالر دەرھال ئۇ     

 چىرايلىـق سـۆزلهر بىـلهن ياخـشى مۇئـامىله           يهھۇدىيغـا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرغا رۇخسهت قىلماي، ھېلىقى       
مهن «:  ئۇنىڭغـا  يهھـۇدىي بـۇ گـۈزەل ئهخالقىنـى كـۆرگهن         پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ     . قىلىپ، پـۇلىنى بېرىـدۇ    
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 بىلگـۈم بـار     مۇئـامىلهڭنى سېنىڭ كىشىلهر بىلهن بولغـان      . سهندە پهيغهمبهرلىكنىڭ ئاالمهتلىرىنى كۆرگهن ئىدىم    
  .دەپ، دەرھال ئىسالمنى قوبۇل قىلىپ، مۇسۇلمان بولغانلىقى رىۋايهت قىلىنىدۇ» بۇنىمۇ كۆردۈم. ئىدى

  هىسساالمنىڭ باتۇرلۇقىپهيغهمبهر ئهلهي

جائهتته شـۇ دەرىجىـدە ئىـدىكى، باشـقا بـاتۇرلۇق بىـلهن مهشـهۇر بولغـان                 ئهلهيهىسساالم باتۇرلۇق ۋە شـى    پهيغهمبهر  
ئۇنىـڭ  . كىشىلهر قورقۇپ قاچقـان، قورقۇنچلـۇق يهرلهردە ئـۇ زات تۇرغـان يېرىـدە قىلـچه تهۋرىـمهي تۇرغـان ئىـدى                

ھهزرىتـى ئابـدۇلالھ ئىبنـى    . ىتـى بـۇ سـۆزىمىزگه ئوچـۇق پاكىـت بوالاليـدۇ      ئۇھۇد ۋە ھهۋازىن ئۇرۇشـلىرىدىكى غهير    
ــدۇ   ــداق دەيـ ــۆمهر مۇنـ ــېخى  «: ئـ ــاتۇرراق، سـ ــساالمدىن بـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــانراقراق، يمهن پهيغهمـ ــشىنى قانائهتچـ  كىـ

ــد ــدۇ  » .مىكۆرمى ــداق دەي ــى مۇن ــى ئهل ــز   «: ھهزرىت ــساق، ھهممىمى ــرەر خهتهرگه دۇچ كېلىــپ قال ــدا بى جهڭ مهيدانى
دۈشـمهنگه ھهممىـدىن يېقىنـراق يهردە تۇرىـدىغان كىـشى پهيغهمـبهر             . يېپىـشىۋاالتتۇق مبهر ئهلهيهىسـساالمغا    پهيغه

مهن ھۇجــۇم قىلىــپ بىــر كېچىــسى مهدىــنه خهلقــى تهشۋىــشلىك بىــر ئــاۋازنى ئــاڭالپ، دۈشــ . ئهلهيهىســساالم ئىــدى
ۆتـۈرۈپ، ئـاۋاز ئاڭالنغـان تهرەپـكه         دەپ، ھهممه ئادەم ئهندىشه ئىچىـدە نهيـزە، قىلىچلىرىنـى ك           كهلگهن ئوخشايدۇ 

قــاراپ يۈزلهنگهنــدە، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ھهممىنىــڭ ئالدىــدا ئــاۋاز چىققــان تهرەپــكه ئــۆزى يــالغۇز بېرىــپ،  
 ئهرلهردە كۆرۈلىـدىغان   ھهقىقىـي مانـا بـۇ     » . كېلىپ، كىشىلهرنى خاتىرجهم قىلغان ئىدى     ئوقۇپ ئهھۋالنى   ھهقىقىي
  .باتۇرلۇق

   قىلىشىتهۋەككۈليهىسساالمنىڭ ئالالھقا پهيغهمبهر ئهله

ــبهر ئ ــا تهۋەككــۈ پهيغهم ــدۇ  هلهيهىســساالمنىڭ ئالالھق ــادىلهپ بولماي ــلهن ئىپ ــدىغانلىقىنى تىــل بى ــۇ زات . ل قىلى ئ
 قۇرئـان كهرىمنىـڭ بىـر       .دە ئالالھقا تهۋەككۈل قىالتتـى     دەرىجى ھهرقانداق كىشىنى بېسىپ چۈشكۈدەك   ھهقىقهتهن  

ئۇ زات ھهر ئىـشتا ئالالھنىـڭ يـاردىمىگه تايىنىـپ، ئىزچىـل         .  قىلىشقا بۇيرۇلغان  تهۋەككۈلنهچچه يېرىدە ئالالھقا    
ــى  ــا ئىلگىرىلهيتت ــۈردە ئالغ ــلهن،       . ت ــسىم ســاھابىلىرى بى ــر قى ــاز بى ــايىن ئ ــتىم ئىنت ــر نهچــچه قې ــۇ ســهۋەبتىن بى ب

 پهيغهمــبهر  .ئۆزلىرىــدىن بىــر نهچــچه ھهســسه ئــارتۇق بولغــان مۇشــرىكالر ئۈســتىدىن غهلىــبه قىلغــان ئىــدى          
ــارنى    تهۋەككــۈلئهلهيهىســساالمنىڭ ئالالھقــا   قىلىــشى بىــز ئويلىغانــدەك ســهۋەبىنى قىلمــاي تــۇرۇپ، تهقــدىردە ب

كۆرىمىزغــۇ دەيــدىغان  قــۇرۇق سهپــسهتىدىن ئىبــارەت ئهمهس ئىــدى، بهلكــى ئــۇ زات ھهمــمه كېرەكلىــك بولغــان     
 قىلىـپ، دۇئـا     تهۋەككـۈل انـدىن كېـيىن ئالالھقـا       ئ.  سـهۋەبىنى ئىزدەيتتـى    ىلهرنى قولىدىن كېلىـشىچه قىالتتـى،     چار

ئــۇ زاتنىــڭ ئۇھــۇد ۋە ھــۇنهين ئۇرۇشــلىرىدا ئۈســتىگه ئىككــى قــات تۆمــۈر كىــيىم   . ئــارقىلىق يــالۋۇرۇپ يېلىنــاتتى
  . قىلىدۇنامايان ھهقىقىتىنى قىلىشىىنىڭ تهۋەككۈلكىيىۋالغانلىقى ئۇنىڭ ئالالھقا 

 ھهر ئىشتا ئۇ ئىشقا كېرەكلىك بولغان نهرسىلهرنى ھازىرالپ، پۇختـا           ، قىلىشنىڭ توغرا مهنىسى   تهۋەككۈلئالالھقا  
قىـسقىچه  .  نهتىجىسىنى ئالالھقـا تاپـشۇرۇپ، ئۇنىڭغـا يـالۋۇرۇپ يېلىـنىش دېمهكتـۇر             لىق قىلغاندىن كېيىن،  تهييار

 يـاكى مـاددىي    پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يالغۇز ماددىي كۈچ ۋە سهۋەب كار قىلمايدىغان جـايالردا،  ،قىلىپ ئېيتقاندا 
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بۇ سـهۋەبتىن ئـۇ     .  قىلىپ، ئۇنىڭغا ئىلتىجا قىالتتى    تهۋەككۈلسهۋەبلهرنى ھازىرلىغاندىن كېيىن، ئاندىن ئالالھقا      
  . شۇنداق قىلىشقا بۇيرۇيتتىباشقىالرنىمۇ. ۋىپقا كۆرسىتهتتىات ئاغرىپ يېتىپ قالسا، ئۆزىنى تېز

  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ساخاۋىتى

 شهرەپلهنمهســتىنئــۇ زات پهيغهمبهرلىــك بىــلهن . هيهىســساالمنىڭ ســاخاۋىتىنىڭ ھهددى يــوق ئىــدى پهيغهمــبهر ئهل
ە سهن سىله رەھىم قىلىـسهن، خاپىلىققـا دۇچ كهلـگهن كىـشىلهرگه، ئـاچ ۋ         «: نىڭ ئانىمىز بۇرۇن، ھهزرىتى خهدىچه  

رىجىـــدە ئۈســـتۈن  دەدېگهنلىكـــى پهيغهمبىرىمىزنىـــڭ ســـاخاۋىتىنىڭ قانچىلىـــك» موھتاجالرغـــا يـــاردەم قىلىـــسهن
ــدۇ ــى بىلدۈرىـ ــسىال . ئىكهنلىكىنـ ــدا بولـ ــۇ زات ئهگهر قولىـ ــى ئـ ــاجهتمهنلهرگه بېرەتتـ ــاي ھـ ــال ئايىمـ ئهگهر، .  ئهسـ

يـاكى قولىغـا    . ھاجهتمهننىڭ ئېهتىياجىنى قامداش تهس بولۇپ قالسا، ياخشى ۋە يۇمـشاق سـۆزلهر بىـلهن قـايتۇراتتى               
زان ئېيىدا ئۇ زاتنىـڭ قـولى       ى رام بولۇپمۇ. رقاچان ساخاۋەتته بوالتتى  هئۇ زات ھ  . مال كىرگهندە بېرىشكه ۋەدە قىالتتى    

 گـۆرۈدە  يهھۇدىيـدا لغاندا تۆمۈر كىيىمىنىڭ بىـر      پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋاپات بو   . ھهددىدىن زىيادە ئوچۇق ئىدى   
 تهڭـگه كهلـگهن     9000 ئـۇ زاتقـا      غهنىمهتتهبىر قېتىملىق   . قالغانلىقى ئهلۋەتته ئۇنىڭ ساخاۋىتىنىڭ نهتىجىسىدۇر    

ئۇ زات بۇ تهڭگىلهرنى بىر پاالسنىڭ ئۈستىگه تۆكۈپ ھهممىنى بىـرال قېتىمـدا باشـقىالرغا تارقىتىـپ بهرگهن                  . ئىدى
 نهرسـه دا بىـر    ىـ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ قۇل    . شۇ چاغدا بىر ئادەم كېلىپ ئۇ زاتتىن مـال تهلهپ قىلـدى           . ئىدى

 نهرسه يوق، مهن ساڭا قهرزدار بوالي، قاچانكى قولۇمغا مـال كېلىـپ قالـسا               ھازىر مهندە بىر  «: قالمىغاچ ئۇ ئادەمگه  
نـېمه  ! ئى ئالالھنىـڭ پهيغهمبىـرى  «: بۇنى كۆرگهن ھهزرىتى ئۆمهر. دېدى» شۇ چاغدا مهن سېنى چاقىرىپ بېرىمهن    

سـىگه تهكلىـپ     تاشـقىرى نهر   تاقهتتىن جانابى ئالالھ سېنى      قويىسهن؟ ئېغىرلىقالرغابۇ قهدەر    ئۆزۈڭنىئۈچۈن سهن   
زىدىن ئــانچه رازى بولمىغــان يهىســساالم ھهزرىتــى ئۆمهرنىــڭ بــۇ ســۆ دېگهنــدە، پهيغهمــبهر ئهله» قىلمىغــان تۇرســا

 داۋام قىـل،    ئېهـساندا سهن ئاتـا ۋە     ! ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى  «ئارقىدىن يهنه بىر ساھابه ئورنىدىن تۇرۇپ،       . ئىدى
يـى ئېچىلىـپ مهمنـۇن      نىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ چىرا     شۇ. دېدى» قورقما، ئالالھ سېنى ئاچ قويمايدۇ    

  .دېدى» بۇيرۇلغانمهنمهن، ساخاۋەتلىك بولۇشقا «، بولغان ھالدا

   مۆجىزىلىرىئهلهيهىسساالمنىڭپهيغهمبهر 

بىلىپ قـويغىنكى، ھهر قانـداق ئـادەم  يۇقىرىـدا زىكـرى قىلىنغـان سـۈپهتلهرنى ئـازراق ئـويالپ كـۆرۈپ، بـۇ زاتنىـڭ                           
ــدىغان ئۇ  ــبهرلىكىگه دااللهت قىلى ــڭ جهلپكــ پهيغهم ــاتىنى،  نى ــارىخى ھاي ــاددەار ت ــول پهۋقۇلئ ــى م ــۈك ئىلمىن ، كۈچل

ه، ي ئالالھنىـڭ پهيغهمبىـرى ئىكهنلىكىـگ      ئهقلىنى، راست سۆزىنى بىر ئاز مۇالھىزە قىلىپ كۆرسه، ئۇ زاتنىڭ ھهقىقىـ           
رلىكىگه مهزكـۇر سـۈپهتلهردىن باشـقا مـۆجىزە تهلهپ          داۋاسىنىڭ چىنلىقىغا ئهلۋەتته قايىل بولۇپ، ئۇنىڭ پهيغهمـبه       

نۇرغـۇن كىـشىلهر ئۇنىڭـدىكى بـۇ سـۈپهتلهرنى كـۆرۈپال ھـېچ مـۆجىزە تهلهپ                 . قىلماي، دەرھال مۇسـۇلمان بولىـدۇ     
مهن مهدىـنه  «:  ئابدۇلالھ ئىبنـى سـاالم ئىـسىملىك بىـر سـاھابه ئېيتىـدۇ      مهسىلهن،. ي مۇسۇلمان بولغان ئىدى   قىلما

هيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهھۋالىنى كۆرۈش ئۈچۈن كهلگهن ئىدىم، ئۇ زاتنىڭ ھۇزۇرىغـا كېلىـپ             مۇنهۋۋەرەگه پ 
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ــڭ   ــۇ زاتنى ــد   كــۆردۈمكى، ئ ــوق ئى ــاالمىتى ي ــڭ ئ ــدا يالغاننى ــلىم » .ىچىرايى ــامى مۇس ــر  ئىم ــان بى ــۋايهت قىلغ نىڭ رى
ــسىدە، ــاد ھهدىـ ــا كهلگ  دىمـ ــساالمنىڭ ھۇزۇرىغـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــر كىـــشى پهيغهمـ ــسىملىك بىـ ــبهر  ئىـ ــدە، پهيغهمـ هنـ

َه ِاالَّ اُهللا              «: ئهلهيهىسساالم َهُد َاْن َال ِاَل ُه َو َاْش َاْلَحْمُد ِلَلِه َنْحَمُدَه َو َنْسَتِعْيُنُه َمْن َیْهِدُه اُهللا َفَال ُمِضلََّلُه َوَمْن ُیْضِلِل اُهللا َفَال َهِدَي َل
 سـۆزنى يهنه بىـر      بۇ« : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا  دىمادمهزكۇر  . دېدى»َرُسوُلُهَو   َوْحَدُه َالَشِرْیَك َلُه َو َانَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدهُ      

  . دېگهن» تتۇرىسىغا كهلدى، قولۇڭنى بهر، مهن ساڭا بهيئهت قىلىمهن، بۇ سۆز دەريانىڭ ئودېگىنقېتىم 
بــۇ ئــۇممى «: داق دېــگهن پادىــشاھىنى ئىــسالمغا دەۋەت قىلغانــدا، ئــۇ مۇنــ  ئۇمماننىــڭيهىســساالم هلپهيغهمــبهر ئه

مايـدۇ،  بىركىمنـى بىـرەر ياخـشى ئىـشقا بۇيرۇ        كى، ئۇ زات    ىدۇ شۇ نهرسه دااللهت قىل    پهيغهمبهرنىڭ پهيغهمبهرلىكىگه 
بىـرەر يامـان ئىـشتىن توسـمايدۇ، توسـسا شـۇ ئىـشنى ئـاۋۋال ئـۆزى                  .  شۇ ياخشى ئىشنى باشتا ئـۆزى قىلىـدۇ        بۇيرۇسا
ۋەدىـسىگه  .  كهتمهيـدۇ  چۈشكۈنلىـشىپ ، مهغلـۇپ بولـسا      نمايـدۇ مهغرۇرالئهگهر، غالىپ بولسا ئـارتۇقچه      . قىلمايدۇ

. دېـگهن » مهن گۇۋاھلىق بېرىپ ئېيتىمهنكى، ئۇ زات ھهقىـقهتهن بهرھهق پهيغهمـبهردۇر          . ئهسال خىالپلىق قىلمايدۇ  
  :شېئىرنى ئېيتقانبۇ ئىبنى رەۋاھه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم توغرىسىدا 

 لى، شهن دەلىبولمىغان تهقدىردىمۇ ئۇنىڭ رو
  . پهيغهمبهرلىكى چىنچېهرىدىنچىقىپ تۇرار 

.  نۇرغۇن مۆجىزىلهر بىـلهن ئهۋەتـكهن  ئۇنىمبهرلىكىنى ئىسپاتالش ئۈچۈن، هغالالھ ئۆز پهيغهمبىرىنىڭ پهي جانابى ئ 
ــداق        ــقا ھهرقانـ ــۆجىزىلهر باشـ ــان مـ ــادىر بولغـ ــساالمدىن سـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــساق پهيغهمـ ــدىغان بولـ ــويالپ كۆرىـ ئـ

 ھهدىـسچىلهرنىڭ قىـتىگه   نىـڭ دىق  لىرىمىزدە ئوقۇرمهن تۆۋەن. لتۈرگهن مۆجىزىلىرىدىن ئارتۇق  پهيغهمبهرلهرنىڭ كه 
سهھىه ھهدىس كىتابلىرىدا بايان قىلىنغان، سـاھابه كىـرامالردىن بىـر نهچچىـسى رىـۋايهت قىلغـان مـۆجىزىلهردىن                   

  .بىر نهچچىسىنى قىسقىچه بايان قىلىمىز
قۇرئـان كهرىـم ئهينـى زامانـدا ئۆزىنىـڭ          .  قۇرئـان كهرىمـدۇر    سىيـ ئالىلهرنىڭ ئهڭ بۈيۈكى، ئهڭ ئوچۇقى ۋە       مۆجىزى

، نـــاتىقالرنىمـــۆجىزىلىكى، بـــاالغهت ۋە پاســـاھىتى بىـــلهن، بـــاالغهت ۋە پاســـاھهتته كامـــالهتكه يهتـــكهن نۇرغـــۇن 
چ ھـې . ان ئىـدى شائىرالرنى ئهدەبىيـاتچىالرنى ھهيـرەتته قالـدۇرۇپ، ئـۇالرنى ئـۆز ئهتراپىغـا پهرۋانىـدەك جهلـپ قىلغـ             

. قۇرئان كهرىمنىڭ ئالدىدا بىر جۈمله ياكى بىر ئـايهت كهلتۈرۈشـكه جـۈرئهت قىاللمىغـان ئىـدى                قانداق بىر كىشى    
ھـالبۇكى، ئـۇ   . بهلكى سۆز بىلهن ئۇنىڭغا قارشى تۇرالماي، قىلىچ بىـلهن قارشـىلىق كۆرسىتىـشكه باشـلىغان ئىـدى          

  . ئىدىقهۋملهراق  ئامريىقىشقاكىشىلهر سۆز بىلهن قارشى تۇرۇشقا، سۆز بىلهن 
دە بىـز بـۇ تهرەپلهرنـى تـۆت تـۈرگه           تۆۋەنـ . قۇرئان كهرىمنىڭ مۆجىزىلىك تهرەپلىرى بىر نهچچه تۈردىن ئىبـارەتتۇر        

  .بۆلۈپ بايان قىلىمىز
 پاسـاھهتلىك بولـۇپ، بىـرى يهنه بىـرىگه     بىرىنچى، قۇرئان كهرىمنىـڭ تۈزۈلۈشـى چىرايلىـق، كهلىمىلىـرى ئىنتـايىن       

 ئادەتلىرىگه قـاراپ، ئۇالرنىـڭ سـۆزلىرىدىكى پاسـاھهت،          ان كهرىم ئهرەبلهرنىڭ سۆز   قۇرئ. لىدۇتامامهن مۇناسىپ كې  
ئـــۆزىگه   ئوخـــشاش ســـۆز ئاالھىـــدىلىكلىرىنىتهقيىـــدكه ۋە ئىـــتالق، قهســـر، ھهزپه، بـــاالغهت، ئىـــستىئارە، كىنـــاي

يىـپهك  .  دەرىجىدە ئىـدى   ىغان ئهقىلنى الل قىلىد   ئان كهرىم كېلىشتىن بۇرۇن سۆز سهنئىتى       قۇر. مۇجهسسهملىگهن
 ئالدىـدا ھـېچ   قهسـىدىلىرىنىڭ  الرنىـڭ سـۆز ۋە شـېئىر،    ـ مهرۋايىـتالر ئۇ  رېتى بىلهن قاتـار تىزىلغـان ئـۈنچه   ه رىشتىگ
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 ئالدىـدا يۇنـان، پـارس ۋە ھىنـد شـائىرلىرى تېخـى تىلـى                باالغهتلىرىنىـڭ ئۇالرنىڭ پاساھهت ۋە    . نهرسه ئهمهس ئىدى  
ــا   ــا خات ــوغرا ي ــالىالردەك بو لىقىنى پهرق قىالچىقمىغــان، ســۆزنىڭ ت ــدىغان كىچىــك ب ــلماي ــاالتتىۇپل ــبهر .  ق پهيغهم

ئهلهيهىسساالم قۇرئان كهرىمنى ئالالھ تهرىپىدىن ئېلىپ كهلگهنـدە، پاسـاھهت ـ بـاالغهتته كامـالهتكه يهتـكهن بـۇ        
گه  تىـل بىـلهن      ئـۇالر قۇرئـان كهرىمـ     .  قالغـان ئىـدى    چاينىـشىپ ئهرەبلهر قۇرئان كهرىم باالغىتىنىـڭ ئالدىـدا تىـل          

 :ئالالھ تائاال قۇرئـان كهرىمـدە     .  ئۆتكهن ئىدى  قارشىلىشىشقا بىلهن   قىلىچقارشى تۇرۇشقا ئاجىز كېلىپ، ئاخىرىدا      
 بۇ قۇرئاننىـڭ ئوخشىـشىنى كهلتـۈرۈش ئۈچـۈن          جىنالر ۋە   ئىنسئېيتقىنكى، ئهگهر   ) مۇشرىكالرغا! ئى مۇھهممهد («

» .هزىـسى بهزىـسىگه يـاردەمچى بولغـان تهقـدىردىمۇ كهلتۈرەلمهيـدۇ           توپالنسا، بۇ قۇرئاننىڭ ئوخشىـشىنى گهرچه ب      
 مهجىـدنى ئهگهر كـاپىرالر بـۇ قۇرئـان         «:ئالالھ قۇرئان كهرىمـدە يهنه    . دەپ ئهرەبلهرنىڭ ئاجىزلىقىنى بايان قىلدى    

ى، سـهن ئۇالرغـا ئېيتقىنكـ     لغـان كىتـابتۇر دېـسه،        قى تهلىـپ ئالالھ تهرىپىدىن كهلمىـگهن، بهلكـى مـۇھهممهد ئـۆزى           
ش ئـون سـۈرىنى      قىلغـان بولـسام، شـۇ قۇرئانغـا بـاالغهت ۋە پاسـاھهتته ئوخـشا               تهلىـپ ئهگهر قۇرئان كهرىمنـى مهن      

 ئـالهمگه مهشـهۇردۇر، ئهگهر   ئۇسـتىلىقىڭالر  پاساھهتتىكى يهنى سىلهر ئى ئهرەبلهر، باالغهت ۋە      كهلتۈرۈپ بېقىڭالر، 
 ئـون سـۈرە   ئوخـشاش بولغـان بولـسا، سـىلهرمۇ قۇرئانغـا     قۇرئان كهرىـم ئـالالھ تهرىپىـدىن بولمـاي، مهن تهرەپـتىن          

:  شــۇنىڭدەك جانــابى ئــالالھ يهنه بىــر ئــايهتته مۇنــداق دەيــدۇ.دىن ئىبــارەتتۇر دېگهنــ»تــۈزۈپ مهيــدانغا چىقىڭــالر
 سـىلهر مۇشـۇ   ئهگهر سىلهر بىز بهندىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا نازىـل قىلغـان قۇرئانـدا شـهكته بولـساڭالر،                 «

 چـاقىرىڭالر،   يـاردەمچىلىرىڭالرنى ، ئـالالھتىن باشـقا      بـېقىڭالر هرىمگه ئوخشاش بىـر سـۈرىنى كهلتـۈرۈپ          ك قۇرئان
ڭالردا يهنـى بـۇ قۇرئـان مـۇھهممهد تهرىپىـدىن كهلـگهن، ئـالالھ تهرىپىـدىن كهلمىـگهن دېـگهن                   سـۆزۈ  شۇبۇئهگهر  

ــ ــۆزۈڭالردا راســ ــۇتســ ــساڭالر، ئــ ــشىنى كهلتۈ چىل بولــ ــان كهرىمنىــــڭ ئوخشىــ ــسىلهرەلمه قۇرئــ ــۇر، يــ  ھهرگىزمــ
ــسىلهركهلتۈ ــان،   .رەلمهي ــا ھازىرالنغ ــوتتىن     يىقىلكاپىرالرغ ــارەت ئ ــالردىن ئىب ــسان ۋە تاش ــى ئىن ــۆزۈڭالرنىغۇس  ئ

بـلهر بـاالغهت ۋە پاسـاھهتته    مكـى، ئهرە ىزشـۇنى ئېنىـق بىلىـش ال   )  ـ ئايهتلهر 24 ـ  23بهقهرە سۈرىسى (» .ساقالڭالر
ئۇالر ھهر زامـان بىـر ـ    . ى ئىدقهۋم ئىنتايىن ئامراق بىر رىقابهتلىشىشكه كهن بولۇپ، باشقىالر بىلهنكامالهتكه يهت

ــېئىر، بىـــر ــىدە ۋە ى بىـــلهن بهسلىـــشىپ شـ ــتلهر قهسـ ــۈپ، قايـــسىنىڭبېيـ  ئهڭ باالغهتلىـــك، قايـــسىنىڭ  كهلتۈرۈشـ
هم  بازارلىرىـدا ج   ئۇككـاز  ىش ئۈچۈن، ماھـارەت كۆرسىتىـشكه      ئىكهنلىكىنى بىل  ي، قايسىنىڭ بهدىئى  پاساھهتلىكرەك

ــوالتتى ــا ئۇككــاز. ب ــسىملىك ب ــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ شــېئىر ۋە قهســىدىلىرىنى باز  زار، گو ئى ــا ئ ــڭ  ي ــا ســېلىپ، كىمنى ارغ
ئـۇالر بـاالغهت ۋە     .  بۇنى بىلىش ئۈچـۈن ئېچىلغـان بازارغـا ئوخـشايتتى          ،ى، كىمنىڭ ياخشى ئهمهس   قهسىدىسى ياخش 

 تۇرۇپ، قۇرئان كهرىم ئالالھ تهرىپىـدىن نازىـل    پاساھهت مهيدانىدا ھهممىدىن ئۈستۈن بولغان كىشىلهردىن بولۇپ      
 قهلبىدە قىلچه باشقىالر بىـلهن بهسلىـشىش غهرىـزى يـوق كىـشىلهرنىمۇ           ،بولۇپ، مهزكۇر زىكرى قىلىنغان ئايهتلهر    

بۇ مهيدانغا سۆرەپ كېلىدىغان ئـايهتلهر بىـلهن ئۇالرغـا دۇئېـل ئـېالن قىلغانـدا، بـاالغهت ۋە پاسـاھهتته كامـالهتكه                       
هرەبلهر، قۇرئان كهرىمنىڭ ئالدىدا تىلى تۇتۇلۇپ، ئېغىـز ئاچالمـاي، ئاخىرىـدا ئۇنىڭغـا ئـۇرۇش ئـارقىلىق                  يهتكهن ئ 
 ئېچىـپ پاسـاھهت گـۆھهرلىرىنى چېچىـپ، بىـر ئـايهت يـاكى ئىككـى                 ئهگهر ئـۇالر سـۆز    . ۇرماقچى بولۇشـتى  تاقابىل ت 

. والتتىىـدى، ئهلـۋەتته رىـۋايهت قىلىنغـان بـ       بولسا ئ  يالغانقور جۈمله سۆز كهلتۈرۈپ مهيدانغا      ئايهتكه چاغلىق بىرە  
لىرىنىـڭ   بولۇشـتا، كهلىمى   ئۇيغـۈن مهلىـيهتكه    ئىپادىلهشته، كهلتۈرگهن ئىبـارىلىرى ئه     مهنهقىسقا سۆز بىلهن كۆپ     
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، ھهر بىـر  ئىپادىلىنىـشته  مهنه بىر جـۈمله سـۆز بىـلهن نۇرغـۇن     قۇرۇلۇشلىرى بىر ـ بىرىگه تامامهن مۇناسىپ بولۇپ، 
جانـابى  . ، قۇرئان كهرىمگه ھېچ بىر سۆز ئوخشىمايدۇ      رىدۇبولۇشىدە بىر نهچچه خىل ھېكمهتلهرنىڭ      ئايهتنىڭ ئىچ 

 سـۆزىمۇ ھـېچ بىـر       ئـۇ زاتنىـڭ   ،  ئوخـشىمىغىنىدەك ئالالھ ھېچ بىر زامان ئـۆز مهخلۇقاتلىرىغـا ھـېچ بىـر جهھهتـتىن               
  . مهخلۇقنىڭ سۆزىگه ئوخشىمايدۇ

ان كهرىـم ئاجايىـپ تهركىـب       ز بىرىكمىلىرى جهھهتته بولۇپ، قۇرئ     قۇرئان كهرىمنىڭ مۆجىزىلىكى، سۆ    ئىككىنچى،
چـــۈنكى قۇرئـــان كهرىمنىـــڭ ئۇســـلۇبى ئهرەبلهرنىـــڭ ســـۆزلىرىگه  .  ئۇســـلۇب بىـــلهن نازىـــل بولغـــانغهيرىـــيۋە 

ــۇر    ــدىن پهرقلىقت ــۆز قۇرۇلمىلىرى ــڭ س ــشىمايدۇ ۋە ئۇالرنى ــگهن ھهم    . ئوخ ــېچ كهلمى ــرى ھ ــشى ئىلگى ــۇ، ئوخشى ئ
ئهرەبلهرنىـڭ سـۆزى خـاھى      .  باقمىغـان بىـر ئۇسـلۇب بىـلهن نازىـل بولغـان ئىـدى              ڭلىنىپمۇئـا كۆرۈلمىگهن ھهمدە   

تهرتىپ ۋە قۇرۇلما جهھهتته بولسۇن، خاھى قـاپىيه ۋە رېـتىم جهھهتـته بولـسۇن، خـاھى شـېئىر ۋە نۇتـۇق سۆزلهشـته            
ان كهرىمنىـڭ   چـۈنكى قۇرئـ   . بولسۇن ھېچ بىـرى قۇرئـان كهرىمنىـڭ ئۇسـلۇبلىرىدىن ھـېچ بىـرىگه ئوخـشىمايتتى               

ھېچ بىر مهخلۇق ئۇنىڭغـا ئوخـشايدىغان   . دىن تاشقىرىدۇر باالغهتته ئىنساننىڭ ئهقلى سۆزى قىسقا، مهنىسى كۆپ،   
بهلكى ئـۇ ئاقىلالرنىـڭ ئهقلـى ھهيـران قالىـدىغان دەرىجىـدە ئۈسـتۈنلۈككه               . بىر سۆزنى سۆزلهشكه قادىر ئهمهستۇر    

  .ئىگىدۇر
چـۈنكى قۇرئـان    . ر ئىـشالردىن خهۋەر بېرىـشىدۇ     غهيبـى ۆجىزىلىكى ئۇنىـڭ     قۇرئان كهرىمنىڭ يهنه بىر مـ      ئۈچىنچى،

قۇرئــان كهرىــم خهۋەر قىلغــان ئىــشالرنىڭ بىــر . كهرىمــدە تېخــى يــۈز بهرمىــگهن نۇرغــۇن ئىــشالر بايــان قىلىنغــان 
ىمـدە  قۇرئـان كهر  . قىسمى ئهمهلىيهتته كۆرۈلگهن بولۇپ، يهنه بىر قىسمى ئالدىمىزدا چوقـۇم رېئاللىققـا ئايلىنىـدۇ             

يهنه باشــقا .  ئهمهلىــيهتكه ئۇيغــۇن ھالــدا بايــان قىلىنغــانرغــۇن پهيغهمبهرلهرنىــڭ قىســسىلىرىبــۇرۇن ئــۆتكهن نۇ
ــۇن   ــدىغان نۇرغ ــىدە بولى ــشالردىن خهۋەر بهرگهنكهلگۈس ــىلهن،. ئى ــازا    مهس ــسالم ت ــدە ئى ــا كهلگهن ــر زامانالرغ  بى

قىنى ه ئامــان ـ ئېــسهن ھالــدا كىرىــدىغانلى    ھهرەمــگىمهســجىدتــۈرۈپ، ھهتتــاكى كۆگۈللىنىــپ، مۇســۇلمانالر قهد 
يهنه شـۇنىڭدەك   .  قۇرئان كهرىم خهۋەر بهرگهندەك رېئاللىققا ئايالنغـان       بۇ ئىش ئۆز ئهينى   . خهۋەر قىلغان ىن  ئالد

ىقتـا   بولغانـدىن كېـيىن، ئـۈچ يىلـدىن توققـۇز يىلغىـچه بولغـان ئارىل               باشـتا رۇم مهغلـۇپ    «: لهپرۇم ھهققىدە سۆز  
  . دەر ھهقىقهت دېگهندەك ئۇالر غالىب بولدى. پ، خهۋەر بهرگهندە ».غالىب بولىدۇ
 ئىــشالردىن خهۋەر غهيبــى.  ئىــشالردىن خهۋەر بېــرىلگهنغهيبــى ئېيتقانــدا، قۇرئــان كهرىمــدە نۇرغــۇن خۇالســىلهپ

ئهگهر مهخلۇقاتالرنىـڭ ئىچىـدە   . سـۈپهتلىرىدىندۇر  بىلىـش پهقهت جانـابى ئالالھنىـڭ ئـۆزىگه خـاس             ئـۇنى قىلىش،  
 خهۋەر بهرگهن ئىــشالردەك كۆرۈلــسىمۇ، لــېكىن ئۇالرنىــڭ غــايىبتىن ئــاالمهتلهر بىــلهن بىــر قىــسىم ئىــشارەت بهزى

 ئىـشالردىن خهۋەر    غهيبـى قۇرئـان كهرىمـدە نۇرغـۇن يهردە        .  كهلمهي قالىـدۇ   ئۇيغۈنخهۋىرى ھهمىشه ئهمهلىيهتكه    
ــدە بۇال ــۇم ئاي  بهرگهن ھهم ــيهتكه ئايالنغــان ۋە چوق ــسى ئهمهلى ــدۇلىنرنىــڭ ھهممى ــان كهرىمنىــڭ   . ى ــۇ قۇرئ ــا ب مان

 :قۇرئــان كهرىمــدە.  مــۇقهددەس كىتــاب ئىكهنلىكىــگه ھۆججهتتــۇر بى ئــالالھ تهرىپىــدىن كهلــگهنشهكــسىز جانــا
ــتىن،      « ــشتىن، بۇرمىالشـ ــۇنى ئۆزگهرتىۋېتىـ ــز ئـ ــى بىـ ــدۇق، جهزمهنكـ ــل قىلـ ــز نازىـ ــاننى بىـ ــقهتهن قۇرئـ  زايهھهقىـ

 ھهمــدە قۇرئــان كۆپلــۈكى ھهقىــقهتهن ئىــسالم دۈشــمهنلىرىنىڭ  .دېــيىلگهن» ىمىز ســاقاليمىزقىلىۋېتىــشتىن ئــۆز
ېرى قۇرئان كهرىمنىـڭ بىـر      لىرىدە بېسىلىپ تارقىتىلىشىغا قارىماي، ئون تۆت ئهسىردىن ب       ئهكهرىم ئۇالرنىڭ مهتبه  
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 ا شـۇ  ساالمغا قانداق نازىل بولغـان بولـس       چاغلىق ھېچ بىر تهرىپى ئۆزگىرىپ كهتمهي، پهيغهمبهر ئهلهيهىس        چېكىتى
ــت   ــاقلىنىپ كهلمهك ــى س ــامهتكىچه  . هپېت ــۇ قىي ــدىن كېيىنم ــدۇ ۋە  بۇن ــپ كهتمهي ــدۇ ئۆزگىرى ــان . بورمىالنماي قۇرئ

بـۇ ئـايهت    . دېيىلىـدۇ » .نى قىلىـپ قاچىـدۇ     بولۇپ، ئارقىـسى   پات يېقىندا كاپىرالرنىڭ ھهممىسى مهغلۇپ     «:كهرىمدە
ۇشـــىدا مۇشـــرىكالر مهغلـــۇپ بولـــۇپ،  دەرۋەقه بهدرى ئۇر. كهرىـــمه مهكـــكه مـــۇكهررەمهدە نازىـــل بولغـــان ئىـــدى 

 ئىــشالر جانــابى ئــالالھ تهرىپىــدىن غهيبــىخۇالســه گهپ، قۇرئــان كهرىمــدە بايــان قىلىنغــان  . ئارقىلىرىغــا قاچقــان
  . قالمايدۇلىيهتتىن ئۇزاق قالمىغان ۋەن، ھېچقاچان ئهمه قىلىنغان سۆزلهر بولغانلىقى ئۈچۈزىكرى
ا مهكـتهپ كـۆرمىگهن، خهت يېـزىش ۋە خهت ئوقۇشـنى تهلىـم ئالمىغـان                 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بولـس      تۆتىنچى،

قۇرئان كهرىمدە زىكرى قىلىنغان ئۆتكهنكى ئۇممهتلهرنىـڭ خهۋرىنـى، تارىختـا ھـېچ بىـر ئىـزى                 . ئۇممى زات ئىدى  
قۇرئانــدا  نى،قالمىغــان ئۇممهتلهرنىــڭ قىســسىلىرىنى، بــۇرۇنقى نــام ـ نىــشانى قالمىغــان شــهرىئهتلهرنىڭ ئهھــۋالى     

يى ئىلىم ـ مهرىپهت بىلهن مهشغۇل بولغان كىـشىلهردىن يـۈزدە     بهزىسىنى ئۆمۈر بوقىسسىلهرنىڭان رى قىلىنغزىك
 ئۆز ھهقىقىتى بىلهن بايان قىلغـان،      سىنى ئۇممى بىر زات   ئهمما بۇالرنىڭ ھهممى  . بىرى بىلسه بىلهتتى، بولمىسا يوق    

ر بولغــان ئهھلــى كىتابنىــڭ   سىلهردىن خهۋەردابــۇ قىســ . ىچه خهۋەر قىلغــانھــېچ بىــر نۇقسانــسىز ئهســلى بــوي    
 ئۇنىــڭ ،كىقۇرئــان كهرىمنىــڭ بــۇ ئاالھىــدىلى.  بــۇنى ھــېچ تهرەددۇتــسىز ئىقــرار ۋە تهســتىق قىلغــانئهلالمىلىرىمــۇ

 ئاڭلىغـان   قۇرئـان كهرىمنـى   . ھهقىقهتهن جانابى ئالالھ تهرىپىدىن نازىل بولغان كىتاب ئىكهنلىكىنى ئىـسپاتاليدۇ         
ا كىتـابالردا ئوقۇغـۇچى يـاكى       قۇرئان كهرىمـدىن باشـق    . ا بىر خىل ئهيمىنىش ھاسىل بولىدۇ     ىرىدكىشىلهرنىڭ دىلل 

 كىتـاب ىـدىن كهلـگهن      تهرىپ تائـاال بۇمـۇ قۇرئـان كهرىمنىـڭ ئـالالھ         .  بـۇ خىـل تهسـىر كۆرۈلمهيـدۇ        غۇچىالردائاڭلى
ققـا خۇالسـىلهپ، ناھـايىتى      قۇرئـان كهرىمنىـڭ مۆجىزىـسىنى مانـا مۇشـۇ تـۆت تارما            . شهن دەلىلـدۇر  ئىكهنلىكىگه رو 

  . قىسىقىال بايان قىلدۇق
ا سـۇنۇش بىـلهن     دە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهدىسلىرىدىن بىر ھهدىسنى تهرجىمه قىلىپ ھۇزۇرۇڭالرغ        تۆۋەن

  .جىزىسىگه ئاالقىدار سۆزىمىزنى مۇشۇ يهردە ئاخىرالشتۇرىمىزقۇرئان كهرىمنىڭ مۆ
ئاال قۇرئـان كهرىمنـى ياخـشى ئىـشقا بۇيرۇغـۇچى،           ئالالھ تا «: ېگهن مۇنداق د  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر سۆزىدە   

 مىـسال قىلغـان ھالـدا       ، مهڭگۈلـۈك  خـالىيه  سـۈننىتى ه بىـزلهرگه    يامان ئىشتىن توسقۇچى بولغان ھالدا قىيامهتكىچ     
ن ئىـشالرنىڭ  قۇرئاندا سىلهرنىڭ، ئىلگىرى ئۆتكهن ئۇممهتلهرنىڭ ۋە بۇندىن كېيىن يـۈز بېرىـدىغا  . نازىل قىلغان 

ال ئوقـۇش  قۇرئـاننى كـۆپ تهكـرار قىلىـش ۋە تـو     .  بـار  ھۆكمىمۇردىكى ئىشالرنىڭ   سىلهرنىڭ ئاراڭال . خهۋەرلىرى بار 
ھهرقانـداق بىـر كىـشى    . ۇرقۇرئان ھهقتـۇر، ئويـۇن ئهمهسـت      . يدۇ تۈگىمه ئاجايىباتلىرىئۇنىڭ  . كونىرىتالمايدۇ ئۇنى

. نداق كىشى قۇرئـان بىـلهن ھۆكـۈم قىلـسا، ئادىـل ھۆكـۈم قىلىـدۇ                ھهرقا قۇرئان بىلهن سۆزلىسه، راست سۆزلهيدۇ،    
انغـا ئهمهل   ھهرقانداق كىـشى قۇرئ   . ھهرقانداق كىشى قۇرئانغا ئاساسلىنىپ باشقىالر بىلهن داۋاالشسا، غالىب بولىدۇ        

يهت  يولىغـا ھىـدا    ›سـىراتى مۇسـتهقىم   ‹هرقانـداق كىـشى قۇرئانغـا ئېسىلـسا         ھ.  ئېرىـشىدۇ  ئهجـرىگه قىلسا، ساۋاب ۋە    
 ئـادەمنى گـۇمراھ     ئۇنـداق ھهرقانداق كىشى توغرا يولنى قۇرئاننىـڭ باشقىـسىدىن ئىزدىـسه، ئـالالھ تائـاال               . قىلىنىدۇ
.  ئـادەمنى ھـاالك قىلىـدۇ   ئۇنـداق ئـاال  ىسى بىلهن ھۆكۈم قىلـسا، ئـالالھ تا     ھهرقانداق كىشى قۇرئاننىڭ باشق    قىلىدۇ،

جانـابى  . مۇسـتهقىمدۇر  ھهم سـىراتى  ــ ئوچـۇق نـۇردۇر    ئـوپ . ۇرقۇرئان كهرىم پۈتۈن ھېكمهتنى ئۆز ئىچىگه ئالغاند 
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. خاتـالىقتىن سـاقلىنىدۇ    ئۇنىڭغا ئېـسىلغان كىـشى    . داۋادۇرئهڭ پايدىلىق   . ئالالھنىڭ مۇستهھكهم ئارغامچىسىدۇر  
ئۇنىڭــدا ھهق . ھتــاج ئهمهسهرىمــدە ئهگرىلىــك يــوق، رۇسالشــقا مو قۇرئــان ك.  تاپىــدۇ نىجــاتئهگهشــكهن كىــشى

مانــا بـۇ ھهدىــس  . دېــگهن سـۆزدۇر » .باتىــل تهرەپـكه ئهگىــپ كېـتىش يــوق، ئۇنىڭغـا نۇقــسان يهتمهيـدۇ    تهرەپـتىن  
نى، مهرىپهتنىــڭ دەرياســى، ھېكمهتنىــڭ كــا  قارايــدىغان بولــساق، قۇرئــان كهرىمنىــڭ ئىلىمنىــڭ بــۇلىقى،   شــېرىپقا

 ھهر زىلهتنىــڭ قائىدىــسى،شــۇنىڭدەك ھهرقانــداق ئاجايىباتالرنىــڭ خهزىنىــسى، ھهر ياخــشىلىقنىڭ قــانۇنى، ھهر په 
ــسىســائادەتنىڭ  ــڭ، ھهر كاتارازى ــڭ چىرىقــ مالهتنى ــى، ئۇممهتنى ــسانىيهت    مىزان ــۇرى، ئىن ى ۋە ئۇالرنىــڭ دىلىنىــڭ ن

ئـــۇ . ھاياتىنىـــڭ غىزاســـى، ئـــادەم بالىلىرىنىـــڭ ئهگىـــشىدىغان ئىمـــامى ئىكهنلىكـــى روشـــهن كۆرۈنـــۈپ تۇرىـــدۇ   
مهزكۇر سـۈپهتلهر   .  ئىالھىدۇر ۋەھىي ئۆز ئىچىگه ئالغان     پهتلىرىنىمهرى ۋە كېيىنكىلهرنىڭ ئىلىم ۋە      ئاۋۋالقىالرنىڭ

 بىـخهۋەر قېلىـپ، ھهر   مهرىپهتلىرىـدىن بىلهن سۈپهتلهنگهن قۇرئان كهرىم قولىمىزدا تۇرۇپ، بىزلهر ئۇنىڭ ئىلىم ـ  
ھهقىـقهت دەپ   ۋە خۇراپـاتالرنى  ئىـسرائىلىيات  ـ خىيالالرنى ئىلىم ـ مهرىپهت دەپ ئويالپ، شۇنىڭدەك   ۋەھمىتۈرلۈك 

 بىـلهن ئارىالشـتۇرۇپ،     ئىـسرائىلىيات  خۇراپـات ۋە     قىسـسىلهرنى  يگۇمان قىلىپ، بهلكى قۇرئان كهرىمدىكى ھهقىقى     
 ئهسـكىرى قـۇۋۋەت   جاھىلىيهتنىـڭ بـۇ ئىـش   .  قۇرئاندا بار دەپ خىيال قىلىمىز   ئىسرائىلىياتالرنىمهزكۇر خۇراپات ۋە    

 نهرســىلهرنى ئهقىلنىــڭ  مىزانىغــا ۋە قۇرئــان  نهقلــىىلىــپ،  پۈتــۈن تاپقــان، ئىلىــم ۋە ئىــدراك ئىقلىمىغــا غهلىــبه ق 
كهرىمــگه تــوغرا قىلمــاي، ھهق ۋە راســت دەپ گۇمــان قىلغــانلىقتىن ۋە ئۆلىمــاالرنى گۇنــاھتىن ســاقالنغۇچى دەپ    

 پاك دەپ گۇمـان قىلىـپ، ھهر ھېكـايهت ۋە رىـۋايهتنى ھهقىـقهت      ئۇنتۇشتىنھۆكۈم قىلىپ، ئۇالرنى تامامهن خاتا ۋە    
  .ۋە دۇرۇس دەپ خىيال قىلغانلىقتىن بولسا كېرەك

دىققهت قىلىشقا تېگىـشلىككى، كـاپىرالر پهيغهمـبهر        . يېرىلىشىدۇر ئاينىڭ   مۆجىزىسىپهيغهمبىرىمىزنىڭ يهنه بىر    
 ئۇالرنىـڭ ئاتـا ـ بوۋىلىرىـدىن قالغـان خۇراپـات       ،ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالالھ تائاال تهرىپىدىن ئېلىپ كهلگهن ئىسالم

ە   بولغــاچ ھهم ئــۇالر ئــۆز كۆڭلىــدمــان ئــادەتلهرگه غهرق بولــۇپ كهتــكهن بۇتپهرەســلىككه تامــامهن مۇخالىــپۋە يا
 ئۇالرغا ئىـسالم دىنـى ھهددىـدىن زىيـادە ئېغىـر      ، ئهيىبلهنگهنلىكى ئۈچۈن اتتا دەپ ئېتىقاد قىلىپ كهلگهن بۇتالر     ك

 ئۈچـۈن، قولىـدىن    كهچتـۈرمهك مدىن ۋاز   بۇ سـهۋەبتىن ئـۇالر ئىـسالم دىنىغـا كىـرگهن كىـشىلهرنى ئىـسال              . كهلدى
 ھـېچ بىـر نهتىـجه بهرمىـدى، بهلكـى مۇسـۇلمانالر ئـازار ۋە جاپـانى         لـېكىن ئـۇ  . كېلىشىچه ئازار ۋە جاپاالرنى قىلـدى   

لىرىگه مهقـسهت  بىـلهن    كـاپىرالر ئـۇ يـول     . ردى ئۇالرنىڭ ئىمانى شۇنچه زىيـادە بولـۇپ تـۇ         كۆرگهنسېرىقانچه كۆپ   
 بىلهن سـۈلهى تۈزۈشـمهك ئۈچـۈن، ئـۇتبه ئىبنـى        ئهلهيهىسساالمئۇالر پهيغهمبهر   . ىنى تۇتتى يېتهلمىگهچ، ئۇرۇش يول  

سـهن بىزنىـڭ    «:  قېشىغا كېلىپ  ئهلهيهىسساالمنىڭئۇتبه پهيغهمبهر   .  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئهۋەتتى   نىهرەبىئ
 نهرســىنى ئېلىــپ  بىــرهيرىــيغپلىك كىــشى ئىــدىڭ، ئهممــا ســهن پهۋقۇلئــاددە ئىچىمىــزدە كاتتــا نهســهبلىك ۋە شــهرە

 ھهقـتىن، ھىـدايهتنى     نـا  ئهخـمهق، ھهقنـى      ،نى ۋە قهبىلىلهرنى تهپرىقه قىلدىڭ ۋە ئۇالرنى ئهقىلسىز       كېلىپ، جامائهت 
تلىرىنى ۋە دىنىنــى ئهيىــبلهپ ســۆكتۈڭ، ئۇالرنىــڭ زااللهتــتىن پهرق قىاللمايــدىغان خهلــق دېــدىڭ ھهم ئۇالرنىــڭ بــۇ

 سـۆزۈمنىڭ  كـى  ئهمدى مهن ساڭا سۆز قىلىمهن، بهلدىڭ، چىقارۋە كاپىرغاى جاھىل ئاتا ـ بوۋىلىرىن ۈپ كهتكهن ئۆل
 ئــاڭالپ قېنــى ســۆزله،«: االم ئــۇتبهگهپهيغهمــبهر ئهلهيهىســس. دېــدى»  ئهمهسئهجهببهزىــسىنى قوبــۇل قىلــساڭ  

 شمهكچىهن مالغـا ئېرىـ    ئهگهر سهن ئېلىپ كهلگهن نهرسـهڭ بىـل       ! ئى بۇرادىرىمنىڭ ئوغلى  «: ئۇتبه. دېدى» باقاي



www.islamyoli.net 

 240

 قهبىلىلىـرىگه  قـۇرەيش ، سـېنى  شـان ـ شـهرەپكه يهتمهكچـى بولـساڭ     بولساڭ، بىز ساڭا كۆپ مال تـوپالپ بېرەيلـى،   
 سـهن ئېلىـپ كهلـگهن بـۇ نهرسـه           ه پادىشاھ قىاليلى،  ، سېنى ئۆزىمىزگ  ساڭىلخاھى، پادىشاھ بولۇشنى    رەئىس قىاليل 

ســۆزۈڭ «: هيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئــۇتبهگه  پ. دېــدى» جىــن تهرىپىــدىن بولغــان بولــسا، بىــز دۇئــا قىاليلــى      
تا مېنىـڭ سـۆزۈمگه قـۇالق    ئۇنـداق « :پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم  . دېـدى » تۈگىـدى «: دېگهنـدە، ئـۇتبه   » تۈگىدىمۇُ؟

): سـهن ئۇالرغـا    (ئۆرىـسه يۈز  ) بۇ بايانالردىن كېيىن ئىمانىدىن   (ئهگهر ئۇالر   « سۈرىسىدىن   فۇسسىلهت دەپ   »سال
ئـۆز  .  دېگىـن  › ئاگاھالنـدۇرىمهن  ئـازابتىن  ئوخـشاش    ئازابقـا  بېشىغا كهلـگهن     قهۋملىرىنىڭۇد  سىلهرنى ئاد ۋە سهم   ‹

ىبـادەت  بىـر ئـالالھتىن باشـقىغا ئ   ‹: پهيغهمـبهرلهر كېلىـپ  ) تىنەپـ يهنى ھهممه تهر(ۋاقتىدا ئۇالر ئالدى ـ كهينىدىن  
بىــز .  بــوالتتىچۈشــۈرگهنهرنى ، چوقــۇم پهرىــشتىلخاھلىــسائهگهر پهرۋەردىگــارىمىز ‹:  دېــسه، ئــۇالر›!قىلمــاڭالر

ــز  ســىلهرنىڭ پهيغهمبهرلىكى ــقهتهن ئىنكــار قىلىمى ــى ھهقى ــدى›ڭالرن ــالۋەت   » . دې ــايهتنى تى ــر نهچــچه ئ ــگهن بى دې
 چوڭلىرىنىـڭ   قـۇرەيش كېـيىن ئـۇتبه     . ۋالـدى هىسـساالمنىڭ مۇبـارەك ئـاغزىنى تۇتۇ       ئۇتبه پهيغهمبهر ئهلهي   ،قىلغاندا

مىغـان بىـر    ن ئۇنىڭـدىن ھـېچ قاچـان ئـاڭالپ باق         مه«: ئـۇتبه . هنـى سـورىدى    ۋەق ئـۇتبهدىن  ئۇالر   ،يېنىغا كهلگهندە 
 ئهمهس، ئـى    سـېهرىمۇ  ئهمهس،   كـاھىنلىقمۇ ،  خۇداغـا قهسـهم قىلىمهنكـى، ئـۇ سـۆز شـېئىر ئهمهس            . سۆزنى ئاڭلىدىم 

قهسـهم   ئاڭالڭالر، ئۇ كىشىنى ئۆز ھالىغا قويۇپ بېـرىڭالر، خۇداغـا            سۆزۈمنىبۇ ھهقته مېنىڭ    !  قهبىلىلىرى قۇرەيش
ــۆز ئهمهس،      ــۋەتته بىكــار س ــۆز ئهل ــشىتكهن س ــۇھهممهد  قىلىمهنكــى، ئۇنىڭــدىن مهن ئى ــلهر م ــقا قهبىلى ئهگهر باش

لىـسىلهر، يـاكى بولمايـدۇ مـۇھهممهد ئۇالرغـا      االك قىلـسا سـىلهر ئۇنىڭـدىن قۇتۇ    ھـ  ئـۇنى  غالىپ كېلىپ،    ئۈستىدىن
ئـۇتبه بـۇ سـۆزلهرنى قىلغانـدىن        . دېـدى » ردۇرئىـززىتىڭال غالىپ كېلىپ، ئىززەت تاپسا ئۇنىـڭ ئىززىتـى سـىلهرنىڭ           

. دېـدى » مېنىـڭ پىكـرىم شـۇ     «: ئـۇتبه ئۇالرغـا   . دېـدى »  قىپتـۇ  سـېهىر مۇھهممهد سـاڭا    «: ر ئۇتبهگه كېيىن، كاپىرال 
ســهن « :غائهلهيهىســساالمقۇرەيــشنىڭ بــۇ مهســلىههتلىرى پايدىــسىز بولــۇپ چىققانــدىن كېــيىن، ئــۇالر پهيغهمــبهر 

ئـى  (« :جانابى ئالالھ بۇ ھهقـته    .  دەپ ئىلتىجا قىلدى   » سېنىڭ دىنىڭغا كىرسهك   مۇهڭ، بىز بىزنىڭ دىنىمىزغا كىرس  
سـىلهر  ! ئـى كـاپىرالر   «ئېيتقىنكـى،   ) سـېنى بۇتالرغـا چوقۇنۇشـقا ئۈنـدىگۈچى كۇففارالرغـا         ! مۇھهممهد

ســـىلهرمۇ مهن ئىبــادەت قىلىۋاتقـــان ئالالھقــا ئىبـــادەت   . چوقۇنۇۋاتقــان بۇتالرغـــا مهن چوقۇنمــايمهن  
سـىلهرنىڭمۇ مهن ئىبـادەت قىلغـان       . سىلهر چوقۇنغان بۇتالرغا مېنىـڭ چوقـۇنغىنىم يـوق        . ىلمايسىلهرق

سىلهرنىڭ دىنىڭالر ئۆزۈڭالر ئۈچـۈن، مېنىـڭ دىنىممـۇ ئـۆزۈم           ]. 5[ئالالھقا ئىبادەت قىلغىنىڭالر يوق     
  .)سۈرە كافىرون(» .ئۈچۈن

سـىلهر مـۇھهممهد بىزنىـڭ دىنىمىزنـى قوبـۇل          « :الرغـا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئۇ    . دېگهن سۈرىنى نازىـل قىلـدى     
رنى ئهيىبلهيـدىغان ۋە     قۇرئـان كهرىمـدىن بـۇتال      ،كېـيىن ئـۇالر   .  دېـدى  » قىلمـاڭالر   ئهسال خـام خىيـال     قىلىدۇ دەپ 
ــاپىرالر ــپ كهلــسهڭ، يــاكى بــۇ قۇرئــاننى         ھهققىــدىكى ئېغىــر ســۆزلهرنى ئېلىۋېت  ك ــپ باشــقا بىــر قۇرئــان ئېلى ى

 ئـۆزگهرتهلمهيمهن،   مچهئـۆزە  ئـۇنى مهن  ‹ «:جانابى ئالالھ ئۇالرنىڭ بۇ سـوئالىغا     . ىجا قىلدى  دەپ ئىلت  ئۆزگهرتسهڭ
 ـ ئـايىتىنى نازىـل    15دېـگهن يۇنـۇس سۈرىـسىنىڭ    »  دېگىـن ›ىلىنغان ۋەھىيگىال ئهمهل قىلىمهنمهن پهقهت ماڭا ق

ــپ جــاۋاب بهردى  ــۇ  . قىلى ــاپىرالر ب ــرك ــرى بىــ   زىكى ــڭ ھــېچ بى ــل خىيالالرنى ــان باتى ــى  قىلىنغ لهن پهيغهمبىرىمىزن
سـهن  « : قىلىـپ، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا   يىل قىاللماي، ئاخىرى باشقا ئىشىكتىن كىرىـشنى قـارار  ئۆزلىرىگه ما 
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 : ئۇالرغـا  ئهلهيهىسـساالم  پهيغهمـبهر    .دېـدى » راست پهيغهمبهر بولساڭ ئاينى ئىككى پارچه قىلىپ بىـزگه كۆرسـهت          
 بـۇ قىسـسىنى ئابـدۇلالھ ئىبنـى مهسـئۇد رىـۋايهت       .ىـپ ئىككـى پـارچه بولـدى     دېـدى ـ دە، ئـاي يېرىل   »مانا قاراڭالر«

بـۇ ۋەقه ئابـدۇلالھ   . بۇ كىشى مهككه ۋە مهدىنىدە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مهخـسۇس خـادىمى ئىـدى          . قىلغان
ۋايهت ئىبنــى مهســئۇدتىن رىــۋايهت قىلىنغاننىــڭ ســىرتىدا ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئاببــاس ۋە ئهنهس ئىبنــى مــالىكتىن رىــ    

 مۇھهددىـسلهرنىڭ بـۇ ھهدىـس   . بـۇ ھهدىـسنى ئىمـام بۇخـارى مهزكـۇر ئـۈچ سـاھابىدىن رىـۋايهت قىلىـدۇ                . قىلىنىدۇ
بۇ ھهدىسنى بهزىلهر ئابدۇلالھ ئىبنى ئاببـاس بولـسا ئـاي ئىككـى پـارچه يېرىلغـان ۋاقىتتـا،                   . مۇتهۋاتىردۇرنهزىرىدە  

اغــدا تــۆت ـ بهش يېــشىدا بولغــان بولــسىمۇ، لــېكىن     ئهممــا ئهنهس ئىبنــى مالىــك ئــۇ چ . تېخــى تۇغۇلمىغــان ئىــدى
 اشــالردا بولغــان بولــسىمۇ، لــېكىن بــۇ كىــشىدۇر دېــگهن قارمهدىنىلىــكچــۈنكى ھهزرىتــى ئهنهس . مهدىنىــدە ئىــدى

 دىـرايهت ن رىـۋايهت قىلىنـدى، ئابـدۇلالھ ئىبنـى مهسـئۇدنىڭ رىـۋايهت ۋە            تهرىپىـدى  ھهدىس ئابدۇلالھ ئىبنى مهسـئۇد    
ــورنى  ــسىدىكى ئ ــدۇر بارى ــگه مهلۇم ــابالردا ئوخــشاش    .  ھهممى ــسنى ھهدىــس ئۆلىمــالىرى ســهھىه كىت ــۇ ھهدى يهنه ب

 ۋە  تۇغـۇلمىغىنى ئهمما، ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباسنىڭ ئۇ چاغـدا        . بولمىغان يولالر بىلهن رىۋايهت قىلىپ، قوبۇل قىلدى      
لهر رىـۋايهت قىلمىغـان   تـا سـاھابى   بۇ ھهدىـسنى كات ،ھهزرىتى ئهنهسنىڭ مهدىنىدە تۆت ـ بهش ياش ئهتراپىدا بولغىنى 

 سـاھابىلهر   ئوخشاش مهسئۇدقاىسنى ئابدۇلالھ ئىبنى     بۇ ھهد  لېكىن،.  ئاجىز دەپ قارىلىشى مۇمكىن ئىدى     دېيىلىپ،
  مالىـك ئابـدۇلالھ ئىبنـى مهسـئۇد يـاكى     ىن رىۋايهت قىلىنغانلىقى، ئابدۇلالھ ئىبنى ئاببـاس ۋە ئهنهس ئىبنـى   تهرىپىد

. دىن رىـۋايهت قىلغـان بولـسا كېـرەك         تهرىپىـ  سـاھابىلهر  بولغان   ه گۇۋاھ  ھادىسىسىگ انلىقيېرىلغمهككىدە ئاينىڭ   
 خارىـدەك بۇئىمـام   . بۇ ھهقىقهتكه ئىمام بۇخارى قايىل بولغىنى ئۈچۈن، ئۆزىنىڭ سهھىه كىتابىدا رىـۋايهت قىلغـان             

ا ئهلـۋەتته، ھهزرىتـى ئهنهسـنىڭ        تهتقىق قىلىدىغان زاتقـ    پهۋقۇلئاددە قىلىدىغان ھهدىسنى     ھالىنى تهنقىد  راۋىالرنىڭ
ــرىلىش ۋەقهســىدە تېخــى تۇغۇلمىغــانلىقى مهخپىــ    مهدىنىلىــك ــاي يې  ي ئىكهنلىكــى، ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئابباســنىڭ ئ

ئىمام بۇخارى ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس ۋە ھهزرىتى ئهنهسـنىڭ ئهھـۋالىنى ۋە ھايـاتىنى، ئـاي       . قالمىغان بولسا كېرەك  
بـۇ ھهدىـسنى    . بدان بىلـسه كېـرەك    ۇالرنىڭ ھهممىسىنى ئو  كىم ھازىر ئهمهس ئىدى، ب    يېرىلغاندا كىم ھازىر ئىدى،     

ــهھىه ھه         ــسىز س ــسىز ۋە شهك ــسنىڭ ئهيىب ــۇ ھهدى ــۋەتته ب ــيىن، ئهل ــدىن كې ــۋايهت قىلغان ــارى رى ــام بۇخ ــس ئىم دى
 ۋە كــۈچكه ئىــشهنچلىكن،  مۇھهددىــسلهر گهرچه گۇناھــسىز بولــسىمۇ، لــېكىهتبــۇ ھهقــ. ئىكهنلىكىــدە گهپ يــوق

لىـــش ئۈچـــۈن، بۇنىڭـــدەك بىـــر يهنه پهيغهمبىرىمىزنىـــڭ دەۋاســـىنى تهســـتىق قى. بهه يوقتـــۇرگه بولۇشـــىدا شـــۈئىـــ
. بېرىپ كهلـگهن بىـر ئىـشتۇر       يۈز   نىدىن تارتىپ  بىر ۋەقهنىڭ بارلىقى، ئۆتكهن پهيغهمبهرلهرنىڭ زاما      ئادەتخارىقۇل
 مۇھهددىـسلهرگه هن  ماق، بـۇ ھهدىـس بىـل       ئىنكار قىلىش، بۇ ھهدىسنى ئـاجىز دەپ بىلـمهك، بـۇنى يىـراق سـانى               بۇنى

  . زاتنىڭ رىۋايىتىگه ئهلۋەتته ئىشىنىمىزمۇھهددىس بۇخارىدەكبۇ ھهقته ئىمام . دۇرتهنه قىلماق ئورۇنسىز
 ئـوغلى سـىلهرگه     كهبهشـهنىڭ ئهبۇ  «جاھىل كاپىرالر بۇ بۈيۈك مۆجىزىنى كۆرگهندىن كېيىن، ئۇالرنىڭ بهزىلىرى          

ــېهرى ــدىس ــشتى»  قىل ــيىن. دېيى ــالالھ تائــاال  كې ــارلىرى (« ئ ــۇرەيش كۇفف ــۆجىزىنى كۆرســىال   ) ق ــرەر م بى
 دېـگهن  ) ـ ئـايهت  2قهمهر سۈرىـسى  (» دېيىشىدۇ» داۋامالشقۇچى سېهىردۇر«يۈز ئۆرۈپ، بۇ ) ئىماندىن(

. لهرنى تهلهپ قىلـدى هر ئهلهيهىسـساالمدىن باشـقا مـۆجىزى   كېيىن كاپىرالر پهيغهمب. نى نازىل قىلدىىئايهت كهرىم 
ىــڭ غهرىــزى مــۆجىزە ۋۇجۇدقــا كهلــسه ئىمــان ئېيــتىش ئهمهس، بهلكــى جــاھىللىق، چوڭچىلىــق ۋە تهرســالىق  ئۇالرن
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ــارەت ئىــدى  ــالالھتىن ئــۇالر تهلهپ قىلغــان مــۆجىزىلهرنى    . قىلىــشتىن ئىب بــۇ ســهۋەبتىن پهيغهمبىرىمىــز جانــابى ئ
پهيغهمبىرىمىزنىـــڭ چـــۈنكى ئۇالرنىـــڭ مـــۆجىزىگه ئىـــشىنىپ،    .  بهرمىـــدىئـــالالھمۇتىلىمىـــدى ھهم جانـــابى  

ــارچه بولۇشــى بىــلهن   ن ئهھــۋالى بولغــان بولــسا، ئهلــۋەتته پهيغهمبهرلىكىنــى تهســتىق قىلىــدىغا   ئاينىــڭ ئىككــى پ
ئالالھ پـاكتۇر، مهن    ‹ئېيتقىنكى،  ) ئۇالرغا! ئى مۇھهممهد («: بۇ سهۋەبتىن ئۇالرغا  . مۇسۇلمان بولغان بوالتتى  

ئىزنـــى بولمىـــسا ھـــېچ ئـــادەم بىـــرەر مـــۆجىزە      ئالالھنىـــڭ (› پهقهت بىـــر پهيغهمـــبهر ئىنـــسانمهن  
 نازىـل  كهرىمىنـى دېـگهن ئـايهت   )  ـ ئايهتنىـڭ بىـر قىـسمى    93بهنى ئىـسرائىل سۈرىـسى   » )كهلتۈرەلمهيدۇ

ــاۋاب بهردى  ــپ، ج ــۈك     . قىلى ــسىدىن ھهر تۈرل ــالىق يۈزى ــبهر ئهلهيهىســساالمدىن تهئهســسۇپ ۋە تهرس ــۇالر پهيغهم ئ
الر پهيغهمبىرىمىز دۇئا قىلـسا ئۇنىڭغـا ئـالالھ ئـۇالر تهلهپ قىلغـان نهرسـىنى          مۆجىزە تهلهپ قىلغاندا، ساھابه كىرام    

جانـابى  .  قىالتتـى  ئۈمىد ياخشى بوالتتى دەپ     ئهجهبرسه،  ى، شۇنىڭ بىلهن ئۇالر ئىمان كهلتۈ     ئهلۋەتته بهرگهن بوالتت  
ن كهلتۈرمهيـدىغانلىقىنى   ئالالھ كاپىرالرنىڭ تهلهپ قىلغان مۆجىزىلىرى كهلتۈرۈلگهن تهقدىردىمۇ، ئۇالرنىڭ ئىما        

ســـىلهر مـــۆجىزە كهلـــگهن ۋاقتىـــدا ئۇالرنىـــڭ ئىمـــان كهلتۈرمهيـــدىغانلىقىنى   ! ئـــى ســـاھابىلهر«: بايـــان قىلىـــپ
 ئهگهر  !ئـى ئـالالھ   «:  ئـۇ كـاپىرالردىن ھېكـايه قىلىـپ        جانـابى ئـالالھ   .  دېگهن ئايهتنى نازىل قىلدى    »بىلمهيسىلهر

 ھهق بولـسا، بىزنىـڭ ئۈسـتىمىزگه        نىكـى سـېنىڭ يېنىڭـدىن كهلـگه       بۇ قۇرئان ياكى مۇھهممهدنىڭ پهيغهمبهرل    ئۇش
مۇ بىزلهرگه تاش ياغـدۇرغىن     ئۇالر ھهق بولسى  . دېدى» رگىن كهلتۈ ئازاباغدۇرغىن، ياكى ئېغىر    ئاسماندىن تاش ي  

 ئىمـان كهلتۈرۈشـنى     دىنقهۋمـ  ھهق بولـسا بىزلهرنـى شـۇ ھهقـقه باشـالپ ھىـدايهت قىلغىـن دېمىـگهن بىـر                     دېگهن،
 قىلغىلــى بولىــدۇ؟ بۇرۇنــدىن تارتىــپ پهيغهمبهرلهرنىــڭ يــولى شــۇكى، كــاپىرالر تهرســالىق ۋە         ئۈمىــدۇ قانــداقم

لغـان مـۆجىزىلهرنى تهلهپ      يۈزىسىدىن مۆجىزە تهلهپ قىلسا، ئۇالر جانابى ئـالالھتىن ئـۇالر تهلهپ قى            تهئهسسۇپلۇق
الك بولمىـسۇن دەپ، ئـۇالر تهلهپ      اش ھـا   ئوخـش  ىـگه قهۋمر ئـاد ۋە سـهمۇد        كـاپىرال  ،كۆپىنچه پهيغهمبهرلهر . قىلمايدۇ

بىزنـى مـۆجىزىلهر ۋە     «: جانابى ئالالھ بهنى ئىسرائىل سۈرىـسىدە     . مىغانلقىلغان مۆجىزىلهرنى ئالالھتىن تهلهپ قى    
 مـۆجىزە تهلهپ    ئـۈممىتى  ئهۋەتىشتىن ھـېچ بىـر نهرسـه توسـقىنى يـوق، لـېكىن بـۇرۇنقى پهيغهمبهرلهرنىـڭ                   ئايهتلهر

ئۇالرغـا تهلهپ   .  قىلـدى  مهنئـى ىزە كهلسه ئىمـان كهلتـۈرمهي، ھـاالك بولـۇپ كهتكهنلىكـى             قىلغاندىن كېيىن، مۆج  
ــدۇ    ــۇپ كېتى ــۈرمهي ھــاالك بول ــۇالر مــۆجىزىنى ئىمــان  چــ. قىلغــان مــۆجىزىلهرنى كهلتۈرســهك ئىمــان كهلت ۈنكى ئ

 لوقـادا ل  گهرچه ئىنجىـ  . دېـدى » ئۈچۈن تهلهپ قىلىدۇ   ئۈچۈن تهلهپ قىلماي، بهلكى چوڭچىلىق قىلىش        كهلتۈرۈش
 ئىــسىملىك پادىــشاھنىڭ يېنىغــا ئېلىــپ ھىــردوس، ئىيــسا ئهلهيهىســساالمنى قىلىنىــدۇكى زىكــرى ئىــسهاھتا ـ   23

هقهت چوڭچىلىــق ئــۇ مــۆجىزىنى پ.  ئىيــسا ئهلهيهىســساالمدىن مــۆجىزە تهلهپ قىلــدىھىــردوسكهلگهنــدە مهزكــۇر 
 شــۇنىڭ بىــلهن ئىيــسا ھىــردوس. تۈرمىــدى، ئىيــسا ئهلهيهىســساالم مــۆجىزە كهلقىلىــپ تهلهپ قىلغــانلىقى ئۈچــۈن

 باشـتا ئىيـسا     بىالتۇس.  ئهۋەتتى بىالتۇسقاشمىنى بولغان   سا ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىلگىرىكى دۈ   ئهلهيهىسساالمنى، ئىي 
 كېيىنكـى كـۈنلهردە ئىيـسا ئهلهيهىسـساالم بىـلهن كۆرۈشۈشـنى ئـارزۇ               ،ئهلهيهىسساالمغا دۈشمهن بولغان بولـسىمۇ    

 مهزكــۇر مــۆجىزىنى ئىمــان كهلتــۈرۈش ئۈچــۈن تهلهپ قىلغــان ھىــردوسبــۇ قىســسىدە ئهگهر مانــا . قىلىــپ يــۈرەتتى
  .  ئالالھتىن تهلهپ قىلىپ مهيدانغا كهلتۈرگهن بوالتتىئۇنىبولسا ئىدى، ئىيسا ئهلهيهىسساالم ئهلۋەتته 
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ارەك بارماقلىرىنىـڭ    ئـۇ زاتنىـڭ مۇبـ      ئازغىنا سۇ . ئارىسىدىن سۇ چىقاتتى  پهيغهمبىرىمىزنىڭ مۇبارەك بارماقلىرىنىڭ    
ــدىغا       ــبهرلىكىگه دااللهت قىلى ــڭ پهيغهم ــۇ زاتنى ــشى، ئ ــلهن كۆپىيى ــۇ بى ــان س ــسىدىن چىقق ــڭ نئارى  مۆجىزىلىرىنى

: ىـدۇ ھهزرىتـى ئهنهس ئىبنـى مالىـك ئېيت   . بۇ ۋەقهنى ساھابه كىرامالردىن نۇرغـۇن كىـشى رىـۋايهت قىلىـدۇ           . بىرىدۇر
بولغاندا ساھابه كىـرامالر سـۇ تاپالمـاي قېلىـشتى، پهيغهمبىرىمىزنىـڭ             ۋاقتى   ئهسىربىز بىر سهپهر ئۈستىدە ئىدۇق،      «

پهيغهمبىرىمىـــز مۇبـــارەك قـــولىنى مهزكـــۇر  قاچىغـــا قويـــۇپ،  . ئالـــدىغا تاھـــارەت ئالىـــدىغان قاچـــا كهلتۈرۈلـــدى 
مهن شــۇ چاغــدا پهيغهمبىرىمىزنىــڭ بارمــاقلىرى ئارىــسىدىن ســۇ ئېقىــپ . بــۇيرۇدى تاھــارەت ئېلىــشقا ســاھابىلهرنى

مىزنىــــڭ پهيغهمبىرى.  تاھــــارەت ئېلىــــشقا باشــــلىدىســــاھابىلهرقىۋاتقــــانلىقىنى كــــۆردۈم، شــــۇنىڭ بىــــلهن چى
ھهزرىتـى ئهنهس بـۇ سـۆزنى قىلغانـدا،         . ۇ يهردىكـى كىـشىلهرنىڭ ھهممىـسىگه يهتتـى        بارماقلىرىدىن چىققان سـۇ ئـ     

ئابـدۇلالھ  . تۇق ئىـدۇق دېـدى     دىن ئـار   300ھهزرىتى ئهنهس   . رالدىچاغدا قانچه كىشى ئىدىڭالر دەپ سو     سىلهر ئۇ   
پهيغهمبىرىمىـز ئـازراق سـۇ      .  پهيغهمبىرىمىز بىلهن بىرگه ئىدۇق، بىزدە سۇ يوق ئىـدى         بىزئىبنى مهسئۇد ئېيتىدۇكى،    

پهيغهمبىرىمىــز ئــۇ ســۇنى بىــر قاچىغــا قويــۇپ، مۇبــارەك  .  كهلتۈرۈلــدىئۇنىــڭ يېنىغــا ئــازراق ســۇ. الر دېــدىتېــپىڭ
  . شۇنىڭ بىلهن پهيغهمبىرىمىزنىڭ بارماقلىرىنىڭ ئارىسىدىن سۇ چىقىشقا باشلىدىبارماقلىرىنى ئۇ سۇغا تىقتى، 

 تهشـنالىق يهتـكهن     سـاھابىلهرگه  كـۈنى    ھـۇدەيبىيه يهنه بىر ھهدىسته ھهزرىتى جابىر ئىبنـى ئابـدۇلالھ ئېيتىـدۇكى،            
. ۇ سـۇدا تاھـارەت ئالـدى      پهيغهمبىرىمىـز بـ   .  بىر تۇلۇمدا سـۇ بـار ئىـدى        ھۇزۇرىدائۇ چاغدا پهيغهمبىرىمىزنىڭ    . ئىدى

.  دېيىـــشتى» ســـۇدىن باشـــقا ســـۇ يـــوقتۇلۇمـــدىكىبىـــزدە بـــۇ « : پهيغهمبىرىمىزنىـــڭ يېنىغـــا كېلىـــپســـاھابىلهر
شــۇنىڭ بىــلهن پهيغهمبىرىمىزنىــڭ بارماقلىرىنىــڭ ئارىــسىدىن  . پهيغهمبىرىمىــز مۇبــارەك قــولىنى تۇلۇمغــا قويــدى 

چاغـدا قـانچه كىـشى      ۆزنى ئېيتقانـدا ئۇنىڭـدىن سـىلهر ئـۇ          ھهزرىتـى جـابىر بـۇ سـ       . بۇالقتهك سۇ ئېقىـشقا باشـلىدى     
ئهگهر بىــــز ئــــۇ چاغــــدا يۈزمىــــڭ كىــــشى بولغــــان بولــــساقمۇ  «: ھهزرىتــــى جــــابىر. رالدىئىــــدىڭالر دەپ ســــو

ئهممـا، بىـز ئـۇ چاغـدا مىـڭ بهش يـۈز             . بـوالتتى پهيغهمبىرىمىزنىڭ بارماقلىرىنىڭ ئارىسىدىن چىققان سـۇ يهتـكهن         
رۇشـىغا كېتىۋاتقانـدا    ىتـى مۇئـاز ئىبنـى جهبهل ئېيتىـدۇكى، سـاھابه كىـرامالر تهبـۇك ئۇ               ھهزر. دېـدى » كىشى ئىدۇق 
ســاھابه كىــرامالر ئــۇ . الققــا يېتىــپ كهلــدى، ئــۇ بۇالقنىــڭ ســۈيى كــۆز يېــشىدەك ناھــايىتى ئــاز ئىــكهنيولــدا بىــر بۇ

پهيغهمبىرىمىـز ئـۇ   . هلـدى  بىلهن بىر قاچىغا ئېلىپ پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئالدىغا ئېلىپ ك ئالقىنىبۇالقنىڭ سۈيىدىن   
شۇنىڭ بىلهن، ئۇ بـۇالقتىن     . سۇدا ئۆزىنىڭ مۇبارەك قولىنى ۋە يۈزىنى يۇيۇپ، قاچىدا قالغان سۇنى ئۇ بۇالققا تۆكتى            

  . ساھابه كىرامالر ئۇ بۇالقنىڭ سۈيىدىن ئۆزلىرى ئىچىپ، ئۇالغلىرىنى سۇغاردى. بۇلدۇقالپ سۇ ئېقىشقا باشلىدى
 رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ســاھابه كىــرامالر ئۆزلىرىنىــڭ پهيغهمبىرىمىــز بىــلهن بىــرگه ەدىنقهتــاديهنه ھهزرىتــى ئهبــۇ 

شـۇنىڭ بىـلهن پهيغهمبىرىمىـز      . بولغان سـهپهرلىرىنىڭ بىرىـدە پهيغهمبىرىمىـزگه تهشـنالىقتىن شـىكايهتته بولغـان            
 شـۇنىڭ بىـلهن سـاھابه       .تاھارەت ئالىدىغان قاچىنى قولتۇقىغا قىـسىپ قاچىنىـڭ ئـاغزىنى ئۆزىنىـڭ ئاغزىغـا قويـدى               

مهزكــۇر قاچىــدىكى ســۇ يهنه  . ۋالــدىئۇنىڭــدىن بولــدى دېگــۈچه ئىچىــپ، قــاچىلىرىنى تولدۇرۇ كىــرامالر كېلىــپ 
مانا بۇنىڭغا ئوخشاش نۇرغۇن قىسـسىلهر سـاھابه   .  كىشى ئىدى72ئۇالرنىڭ سانى  . تۇراتتىئاۋۋالقى ھالىتى بىلهن    

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ دۇئاســىنىڭ بهرىكىتــى . قىلىنغــان بىــلهن كــۆپ رىــۋايهت ســهنهد راســتكىــرامالردىن 
ــا تائامنىــڭ كــۆپ    ــلهن ئازغىن ــسىدىندۇر  بولۇشــبى ــۇ زاتنىــڭ مۆجىزىلىرىنىــڭ جۈملى ــۋايهت  . ى ئ ــهه رى ــى تهل ھهزرىت
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پهيغهمـبهر  . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قېـشىغا كهلـدى     بىلهن  قىلىدۇكى، ھهزرىتى ئهنهس قولتۇقىدا ئازغىنا نان       
ــارچىالپ   ئه ــاننى پ ــۇ ن ــۋايهتته  70لهيهىســساالم ئ ــر رى ــشىگه بهردى80 كىــشىگه يهنه بى ئۇالرنىــڭ ھهممىــسى  .  كى

ڭ ھهق پهيغهمــبهر ئىكهنلىكىنىــڭ بىــر ىــن  كىــشىنىڭ تــويغىنى ئــۇ زات80، 70مانــا بــۇ ئازغىنــا نــان بىــلهن . تويــدى
نـدەك كـۈنى بهش ـ ئـالته كىـشى بىـلهن       ھهزرىتـى جـابىر ئېيتىـدۇكى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنى خه     . بۇرھانىدۇر

مگه ، ئۆيـۈ يېقىـپ ارى ئارپىـدا نـان    جىـڭ مىقـد  زىياپهت قىالي دېگهن نىيهت بىلهن، بىر ئوغالق سويۇپ، بهش يېـرىم    
ھهممىــسى تويغــۇچه .  يــېقىن كىــشى بىــلهن كهلــدىهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مىڭغــاشــۇنىڭ بىــل. چــاقىردىم
مانـا بـۇ ۋەقهلهرمـۇ، ئـۇ     .  ئـۆز پېتـى تـۇراتتى   خېمىرىمـۇ ئارپـا  . الىتى بىـلهن قالـدى  يهنه قـازىنىمىز ئـاۋۋالقى ھـ    . يېدى
 ئېيتىـدۇكى، مهن پهيغهمبىرىمىـز بىـلهن ھهزرىتـى ئهبـۇ            ئهييۇپھهزرىتى ئهبۇ   .  پهيغهمبهرلىكىنىڭ دەلىلىدۇر  زاتنىڭ

. دى كىـشى تويـ    180بهكرى ئۈچۈن ئىككى كىشىلىك تائام ھازىرلىغان ئىدىم، بۇ ئىككى كىشىلىك تائام بىـلهن              
، ئهبــۇ ئهكــۋە ئىبنــى ســهلمه مـۆجىزىلهر ئابــدۇرراھمان ئىبنــى ئهبــى بهكـرى،   ئــادەتخارىقۇلمانـا بۇنىڭغــا ئوخــشاش  

 بىـلهن  سـهنهدلهر  غۇبارسـىز  سـاھابىلهردىن  بۈيـۈك    ۋە ئهنهس ئىبنى مالىكقا ئوخشاش     خهتتابھۇرەيرە، ئۆمهر ئىبنى    
ــدۇ  ــۋايهت قىلىنىـ ــڭ پهيغهمبىرى . رىـ ــر دەرەخنىـ ــاي   مبىـ ــاقهت قىاللمـ ــا تـ ــڭ پىراقىغـ ــڭ   ىزنىـ ــى ئۇنىـ ــاله قىلغىنـ ، نـ

 تـۈۋرۈكلىرى خورمـا     نىڭمهسـجىد ھهزرىتى جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ ئېيتىـدۇكى،       . پهيغهمبهرلىكىگه زور بىر دەلىلدۇر   
ىـڭ بىـرىگه يۆلىنىـپ تـۇرۇپ خـۇتبه           ئـۇ تۈۋرۈكلهرن   ئوقۇغانـدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم خـۇتبه     . ياغىچىدىن ئىدى 

، ئوقۇغانـدا ۇتبه اغاچنى تاشالپ، مۇنبهرگه چىقىپ خـ مۇنبهر ياسىلىپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهزكۇر ي  . يتتىقۇئو
ھهزرىتـى  .  تـۆگه يىغلىغانـدەك ئـۈن سـېلىپ يىغلىغـان ئىـدى             ئـون ئـايلىق بوغـاز      مهزكۇر ياغاچ ناله قىلغان، ھهتتا    

 سـاھابىلهر  ئېيتىـدۇكى،    سهھلىھهزرىتى  .  بولدى بمۇزتهرى ئۇ ياغاچنىڭ نالىسى بىلهن      مهسجىدئهنهس ئېيتىدۇكى،   
ھهزرىتـى مۇتهللىـپ ئېيتىـدۇكى، مهزكـۇر ياغـاچ يېرىلـدى،            . بۇ ياغاچنىڭ نالىسىنى كۆرۈپ ئۇالرمـۇ يىغـالپ كهتتـى         

ك شـۇنىڭ بىـلهن ياغـاچ شـۈ       . تىگه قويـدى  ھهتتاكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  مۇبارەك قـولىنى ئـۇ ياغاچنىـڭ ئۈسـ            
 زىكىــردىننه بىــر كىــشى ئېيتىــدۇكى، مهزكــۇر ياغــاچ نــاله قىلغانــدا، پهيغهمبىرىمىــز بــۇ ياغــاچ   يه. بولــۇپ قالــدى

پهيغهمبىرىمىـز ئهگهر مهن شـۇ      «يهنه بىرەيلهن ئېيتىدۇكى،    . ئايرىلىپ قالغانلىقىغا ھهسرەتلىنىپ يىغاليدۇ دېگهن    
 ھهسـرەت    ۋە پهيغهمبىرىنىـڭ پىراقىـدىن     ئالالھم، ئۇ تا قىيامهتكه قهدەر يىغالپ،       چنى قۇچاقالپ قويمىغان بولسا   ياغا

 كېـيىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئـۇ ياغـاچنى مۇنبهرنىـڭ ئاسـتىغا دەپـنه قىلىـشقا                   ».چېكىپ، ناله قىالتتى دېـدى    
 بولـۇپ نۇرغـۇن كىـشىلهر    تـابىئىنالردىن ، سـاھابه كىـرامالردىن،   تهھقىقلهردىـن مانا بۇ ھهدىسنى ئهھلـى   . بۇيرۇدى

 غـايهت دەرىجىـدە     ىـلهر راۋە ھهققىـدە رىـۋايهت قىلىنغـان ھهدىـسلهر غۇبارسـىز سـابىتتۇر ۋە               مـۆجىز . رىۋايهت قىلغـان  
  . دۇرئاساسقا ئىگى

 بىـر قـانچه مۆجىزىلىرىمـۇ ئـۇ زاتنىـڭ پهيغهمـبهرلىكىگه             ساقايتىشىدەكپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كېسهللهرنى    
شـىدا كـاپىرالر تهرىپىـدىن تهكـكهن ئـوق          ۇرھـۇد ئۇ  بنى نوئماننىڭ بىر كۆزى ئۇ     ئى قهتادەھهزرىتى  . روشهن دەلىلدۇر 

پهيغهمــبهر . ھهتتــا كۆزىنىــڭ قارىــسى يــۈزىگه ســاڭگىالپ قالغــان     .  بىــلهن قۇيۇلــۇپ كهتــكهن ئىــدى   ســهۋەبى
 قهتادەنىـڭ شۇنىڭ بىـلهن ھهزرىتـى   . ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ كۆزىنى مۇبارەك قولى بىلهن ئۆز ئورنىغا قويۇپ قويغان     

 ئـوغلى ئېغىـر كېـسهل       مهالئىبۇلئهسنهنىڭ. ه قارىغاندا تېخىمۇ ياخشى كۆرىدىغان بولغان     بۇ كۆزى يهنه بىر كۆزىگ    
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پهيغهمــبهر . شــۇنىڭ بىــلهن ئــۇ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا بىــر كىــشىنى ئهۋەتتــى  . بولــۇپ يېتىــپ قالغــان ئىــدى 
ھېلىقـى  . ىگه بهردى ھېلىقـى كىـش  تـۇپراقنى ئېلىـپ، ئۇنىڭغـا تۈكـۈرۈپ    ئهلهيهىسساالم مۇبارەك قولىغا بىر ئوچۇم    

ئۇنىڭغـا ھېلىقـى    . تتىهل سهكرات ئۈستىدە جان تالىـشىۋاتا     ئادەم تۇپراقنى ئېلىپ كېسهلنىڭ يېنىغا كهلگهندە كېس      
خهيـبهر ئۇرۇشـىدا بىـر كـۈنى     .  شـىپالىق ئاتـا قىلـدى   ئۇنىڭغاچۈرگهندىن كېيىن، جانابى ئالالھ  اقنى چايقاپ ئى  تۇپر

ــى دوســت  «: مهســلهمهگهبنــى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مــۇھهممهد ئى  ــايراقنى ئالالھنىــڭ پهيغهمبىرىن مهن ئهته ب
بـۇ كېچىـسى    . دېـگهن » تۇتىدىغان، ئالالھنىـڭ پهيغهمبىرىمـۇ ئـۇنى دوسـت تۇتىـدىغان بىـر كىـشىگه تۇتقـۇزىمهن                

 :ھهتتـاكى ھهزرىتـى ئـۆمهر     . مۇھاجىر ۋە ئهنسارالرنىڭ ھهممىـسى بـايراقنى ماڭـا بهرسـه ئىـكهن دەپ ئـارزۇ قىلغـان                 
. يـدۇ ە د »مهن ئۆمرۈمدە ھېچ قاچان ئهمىـر بولۇشـنى ئـارزۇ قىلمىغـان، ئهممـا شـۇ كېچىـسى ئـارزۇ قىلغـان ئىـدىم                       «

ئـۇ كـۈنى ھهزرىتـى ئهلىنىـڭ كـۆزى ئاغرىـپ قالغـان              . ئهتىسى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھهزرىتـى ئهلىنـى سـورىدى        
ــدى ــى ئهلىنــى چاقىرىــپ كــېلىش ئۈچــ   . ئى ــبهر ئهلهيهىســساالم  ھهزرىت ــادەم ئهۋەتتــى پهيغهم ــى  . ۈن ئ ــى ئهل ھهزرىت

، جانابى ئالالھ ئۇنىـڭ كـۆزىگه       دىتۈكۈرىۋېم ئۇنىڭ ئىككى كۆزىگه     كهلگهندىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساال   
ئانــدىن كېــيىن پهيغهمــبهر  . خــۇددى ئهســال كــۆزى ئاغرىمىغــان كىــشىدەك بولــۇپ كهتتــى  . شــىپالىق ئاتــا قىلــدى 

.  ئىـشالر رىـۋايهت قىلىنغـان   دەئـاد مانا شـۇنىڭدەك  نۇرغـۇن پهۋقۇل      . هردىگه ب ئهلهيهىسساالم بايراقنى ھهزرىتى ئهلى   
جانـابى ئـالالھ    .  ئـاجىز كهلـدى    ىزىلهرنى ساناپ بولۇشقا  بۇ يهردە كۆپرەك بايان قىالي دېسهم، قهلهم، تىلىم ئۇ مۆج         

ىنىــشىدەك بىــر  ئــاالمهت قىلىــپ ئۇنىــڭ دۇئاســىنىڭ ئىجــابهت قىلمــۇھهممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ پهيغهمــبهرلىكىگه
! مبىــرىئــى ئالالھنىــڭ پهيغه«: ھهزرىتــى ئهنهس ئېيتىــدۇكى، مېنىــڭ ئانــام ئــۇممى ســهلىمه .  بهرگهنمۆجىزىنىمــۇ

ئـى  «: نـدە، پهيغهمبىرىمىـز   دېگه» ئۇنىـڭ ھهققىـدە دۇئـا قىلغـان بولـساڭ         . كارىڭـدۇر خىزمهتئهنهس بولسا سېنىڭ    
»  بهرىـكهت بهرگىـن    نهرسـىلىرىڭگه ۇنىڭغـا ئاتـا قىلغـان       ئهنهسنىڭ مېلىنى ۋە بالىلىرىنى كـۆپ قىلغىـن، ئ        ! ئالالھ

لكـۈم ناھـايىتى كۆپتـۇر،     بىـلهن قهسـهم قىلىمهنكـى، مـال ـ مۈ     ئـالالھ «ھهزرىتى ئهنهس دەيدۇكى، . دەپ دۇئا قىلدى
ــدۇ    ــۈزگه يېتى ــازىر ي ــرىم ھ ــالىلىرىم ۋە نهۋرىلى ــى    ».ب ــدۇرراھمان ئىبن ــساالم ئاب ــبهر ئهلهيهىس ــۇ پهيغهم  ئهۋپنىڭم

لغاندا، ئۇنىڭ تۆت ئايـالى بـار بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ            ۋاپات بو  ئهۋفۇرراھمان ئىبنى   ئابد. پىشىغا دۇئا قىلغان  بهرىكهت تې 
ئـۇ زات بىـر قېتىمـدا يهتـته يـۈز تـۆگىنى ئۈسـتىدىكى               .  مىـراس قالغـان ئىـدى      دىـن ھهر بىرىگه سهكـسهن مىـڭ تىلال      

 پادىــشاھلىق بىــلهن دۇئــا مۇئــاۋىيهگهى پهيغهمبىرىمىــز ھهزرىتــ.  بىــلهن ســهدىقه قىلغــانجابــدۇقلىرىمــاللىرى ۋە 
شـۇنىڭدەك پهيغهمبىرىمىـز ھهزرىتـى سـهئدگه دۇئاسـى          . قىلغان، شۇنىڭ بىلهن مۇئاۋىيه خهلىـپىلىككه ئېرىـشكهن       

دېــمهك، . شــۇنىڭ بىــلهن ھهزرىتــى ســهئد دۇئاســى ئىجــابهت بىــر ســاھابه بولغــان  . ئىجــابهت بولۇشــقا دۇئــا قىلغــان
 دۇئـا قىلمـايتتى، ئهگهر دۇئـا قىلـسا ئـۇ زاتنىـڭ              زىيىنىغـا شىنىڭ  پايدىـسى يـاكى       پهيغهمبىرىمىز ھېچقانداق بىر كى   

ىنىڭ بايـانى  بولۇشـ ك دۇئاسىنىڭ ئىجـابهت   هيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇبارە  قىسقىسى پ . دۇئاسى ئىجابهت بوالتتى  
بـۇ ھهقـته    . سـتۇر ى مـۇمكىن ئهمه   بولۇشـ چىـگه ئېلىـپ     ابتىن ئۈسـتۈن ۋە  كىتابنىـڭ ئـۆز ئى         ئادەتتىن تاشقىرى، ھېس  

  .  ئهقىل ئىگىلىرىگه ئىبرەت ھاسىلدۇرئۆرنهكلهردەزىكىر قىلىنغان 
پهيغهمبىرىمىزنىــڭ مۆجىزىــسىنى پهقهت قۇرئــان كهرىمــگه قىــسقارتىپ، قۇرئــان كهرىمــدىن باشــقا مــۆجىزە يــوق،   

تقىنكـى،  ئېي) ئۇالرغـا ! ئـى مـۇھهممهد    (:ە بـۇ  هتلهر سادىر بولغان ئهمهس دېـيىش ۋ      ن مۆجىزىلىك ئاالم  ئۇنىڭدى
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نىـڭ ئىزنـى بولمىـسا ھـېچ ئـادەم بىـرەر       ئالالھ(قهت بىر پهيغهمـبهر ئىنـسانمهن       پاكتۇر، مهن په   ئالالھ«
قـــۇرەيش (« ) ـ ئايهتنىـــڭ بىـــر قىـــسمى   93بهنـــى ئىـــسرائىل سۈرىـــسى (» )مـــۆجىزە كهلتۈرەلمهيـــدۇ

ــۇرۇنق ) مۇشــرىكلىرى تهلهپ قىلغــان يهنــى (ىالر مــۆجىزىلهرنى مهيــدانغا كهلتۈرمهســلىكىمىز پهقهت ب
بهنى ئىسرائىل سۈرىسى   (» مۆجىزىلهرنى يالغانغا چىقارغانلىقى ئۈچۈندۇر   ) ئىلگىرىكى ئۈممهتلهرنىڭ 

 رىۋايهتلهر بىـلهن  مۇتهۋاتىرنى دەلىل قىلىش، يۇقىرىدا زىكىر قىلىنغان دېگهن ئايهت ) ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 59
ــار قىل كه ــسلهرنى بىكـ ــهھىه ھهدىـ ــامىنى ال مبىغانلىقنىـــڭ ھهم پهيغهلـــگهن سـ ــۋە ۋە ماقـ ــدا رىمىزنىـــڭ مهرتىـ يىقىـ

شۇنداق، قۇرئـان كهرىـم ئـۆزى يـالغۇز پهيغهمبىرىمىزنىـڭ بهر ھهق پهيغهمـبهر               .  ئاالمىتىدۇر ئۆلچىيهلمىگهنلىكنىڭ
ئىكهنلىكىگه يېتهرلىك، بهلكى ئـۇ زاتنىـڭ ئهخالقـى، ھايـاتى  ۋە كىـشىلهر بىـلهن بولغـان مۇئامىلىـسى ئـۇ زاتنىـڭ                         

ــبهرلىكىگ ــدۇ  پهيغهم ــۇپ يېتى ــل بول ــچه  . ه دەلى ــى خهدى ــهۋەبتىن ھهزرىت ــۇ س ــانىمىزب ــۈزەل   ئ ــڭ گ  پهيغهمبىرىمىزنى
ساھابه كىرامالردىن بىر نهچچه كىشى پهقهت ئـۇ زاتنىـڭ          . ئهخالقلىرىنى ئۇ زاتنىڭ پهيغهمبهرلىكىگه دەلىل قىلغان     

زى كىـشىلهر پهيغهمبىرىمىزنىـڭ     ھهتتـاكى، به  . چىرايىغا قاراپال ھېچ بىر مۆجىزە تهلهپ قىلمـاي مۇسـۇلمان بولغـان           
ھۇزۇرىغا كېلىپ، ئۇ زاتنىڭ چىرايىغـا قـاراپ، بـۇ زاتنىـڭ چىرايىـدا يالغانچىلىقنىـڭ ئـاالمىتى كۆرۈنمهيـدىكهن دەپ                     

ئهســلىدە پهيغهمبىرىمىزنىــڭ پهيغهمــبهرلىكىگه مــۆجىزە بولــۇش ئۈچــۈن، ئــۇ زاتنىــڭ گــۈزەل    . مۇســۇلمان بولغــان
 ئاالقىـدار، دۇنيـا   مهرىپهتلىرىگهئاال يهنىال بۇرۇنقى ۋە كېيىنكىلهرنىڭ ئىلىم ـ  ھ تاالقى يېتهرلىك بولسىمۇ، ئالالئهخ

بـۇ  .  نازىـل قىلـدى  نـى كهرىم بولغان ئهڭ مۇقهددەس كىتـاب قۇرئـان   ي ۋە ئهمهلى  يۋە ئاخىرەتكه مهنپهئهتلىك ئىلمى   
 ۋە  سهركهشـته . ئۇلۇغىـدۇر قۇرئان كهرىم بولسا دەر ھهقىقهت، مۆجىزىلهرنىڭ ئىچىدە ئهڭ كاتتىـسى ۋە ھهممىنىـڭ              

 كاتتــا پاتۇرىــدىغانشانىلىرىنى تهرگه ېــ ئــۇالرنى خىجــالهتتىن قىزارتىــپ، پۇرالرنىــڭ يــولىنى ئۆزگهرتىــدىغان،ھاكاۋ
، كائىناتتـا ئۇنىڭـدىن باشـقا مۆجىزىلهرنىـڭ         مۆجىزىلىكىـدىن   قۇرئـان كهرىمنىـڭ    شـۇڭا .  قۇرئاندۇر ئۇشبۇمۆجىزە  

  .بولماسلىقى الزىم كهلمهيدۇ

  بهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئاياللىرىپهيغهم

، زەمـئه  خهدىـچه بىنتـى خۇۋەيلىـد، سـهۋدە بىنتـى        غان ئايالى ئون بىر بولـۇپ، بـۇالر،       پهيغهمبىرىمىزنىڭ نىكاھالپ ئال  
ئائىشه بىنتى ئهبى بهكرى، ھهپسه بىنتى ئۆمهر، زەينهپ بىنتى خۇزەيمه، ئۇممى سـهلىمه ھىنـد بىنتـى ئهبـى ئـۇمهييه،                   

 بىنتـى ھهي ئىبنـى   سـهپىيه ، سـۇفيان  بىنتى ئهبـى     رەمله بىنتى ھارىس، ئۇممى ھهبىبه      جۇۋەيرە،  ىجهھشزەينهپ بىنتى   
دىن  ئـانىمىز پهيغهمبىرىمىز بۇالرنىڭ ئىچىـدىن ھهزرىتـى ئائىـشه   .  بىنتى ھارىس قاتارلىقالر ئىدىمهيمۇنهئهختهب،  

. ئـانىمىز ئىـدى   لى ھهزرىتـى خهدىـچه      پهيغهمبىرىمىزنىڭ تۇنجى ئۆيلهنگهن ئايا   . باشقىسى بىلهن قىز ئۆيلهنمىگهن   
.  ياشــتا ئىــدى 40  ئــانىمىز خهدىــچه يېــشىدا،25ۇشــقا چىققانــدا   بىــلهن تۇرم ئــانىمىز خهدىــچهپهيغهمبىرىمىــز

.  ۋاپــات بولغانغــا قهدەر ئۇنىــڭ ئۈســتىگه ھــېچ بىــر ئايــال بىــلهن ئــۆيلهنمىگهن    ئــانىمىز خهدىــچهرىمىــزپهيغهمبى
بولغــان ئــانىمىزدىن  خهدىــچه ھهممىــسى نىــڭك ئوغلىــدىن باشــقا بالىلىرىپهيغهمبىرىمىزنىــڭ ئىبــراھىم ئىــسىملى

 بىـلهن تونۇلغـان   نومۇسـچانلىقى بولسا جاھىلىيهت زامانىدا ئىنتايىن ئهقىللىـق ۋە ئىپـپهت ـ    ئانىمىز  خهدىچه .ئىدى
كــۈچ بــۇ زات ئىــسالمنى تــارقىتىش ۋە پهيغهمبىرىمىزنــى قوغــداش يولىــدا غــايهت زور       . كاتتــا بــاي ئايــال ئىــدى   
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ئـانىمىز  . دېـگهن سـۈپهتنى قوشـۇپ ئاتايـدۇ       » ئهلكـۇبرا «چىقارغانلىقى ئۈچۈن، ئىسالم ئهھلى بۇ زاتنىڭ ئىـسمىغا           
 پهيغهمبىرىمىز بىلهن يىگىرمه بهش يىـل سـائادەتمهن تۇرمۇشـتا ياشـاپ، ئـاتمىش بهش يېـشىدا بـۇ           تۇلكۇبراخهدىچه

پهيغهمبىرىمىــز . ه قىلىنغــان دېــگهن يهرگه دەپــنجۇھــۇنئــۇ زات مهكــكه مــۇكهررەمهدە . ئــالهم بىــلهن خوشالشــقان
 ئهسـلهپ    پهيغهمبىرىمىـز ھهر دائىـم ئـۇنى       ئـۇ زات ۋاپـات قىلغانـدىن كېيىنمـۇ        . نىڭ ۋاپاتىغا ناھـايىتى قايغۇرغـان     ئۇ

ــۇراتتى ــوالتتى           . تـ ــا بـ ــا يېقىنـــدىن ئىلتىپاتتـ ــۇرۇق ـ تۇغقانلىرىغـ ــورۇق، ئـ ــېقىن ـ يـ ــۇ زاتنىـــڭ يـ ــۈنى . ئـ ــر كـ بىـ
 دەپ ئۇنىـڭ    »ھـاله كهپتـۇ   « پهيغهمبىرىمىـز    ،ۇزۇرىغا ئۇ زاتنىڭ بىـر تـۇغقىنى ھـاله كهلگهنـدە          پهيغهمبىرىمىزنىڭ ھ 

 نىـڭ  ئانىمىز خهدىـچه  ھهزرىتـى پهيغهمبىرىمىز قوي تهقـسىم قىلغانـدا       . ئالدىغا ئۆزى چىققانلىقى رىۋايهت قىلىنىدۇ    
اپىرىـپ بېـرىڭالر، ئـۇ       ئ خاتۇنغـا نى  بـۇنى پـاال   «بىرەر يهردىن ھهدىيه كېلىپ قالـسا،       .  بېرەتتى يورۇقلىرىغىمۇيېقىن  

 ھهزرىتـى    ئانىمىزنىڭ گېپىنى قىلغانـدا،    بىر قېتىم پهيغهمبىرىمىز خهدىچه   .  دەيتتى »نىڭ دوستى ئىدى  ئايال خهدىچه 
ئالالھ سىلىگه ئـۇ ئايالـدىن ياخـشى ئايـالالرنى بهرگهن           « :بىرىمىزگهم كېلىپ، پهيغه  كۈنلۈكى ئانىمىزنىڭ   ئائىشه

نىـڭ بـۇ    پهيغهمبىرىمىـز ئائىـشه ئانىمىز    . دېـگهن » النىـڭ گېپىنـى ئېغىزلىرىـدىن چۈشـۈرمهيال        يهنه ئۇ ئاي   تۇرۇقلۇق
 ئىـشهنگهن، ھـېچكىم    ئارتۇق ئايال يوق، ھـېچكىم ماڭـا ئىـشهنمىگهندە، ئـۇ    خهدىچهدىن «:ايىپسۆزىگه بىر ئاز ك   

ھهر تهرەپـتىن قوغداشـقا   نـدا ئـۇ مېنـى    ا ئۇ ئىمان كهلتۈرگهن، مۇشرىكالر ماڭـا قارشـى چىقق  ،كهلتۈرمىگهندەئىمان  
. دېـگهن » ى ئۇنىڭـدىن كـۆردۈم     كـۆرمىگهن بـالىلىرىمن    ئاياللىرىمـدىن  بولغـان، باشـقا      ەتىرىشقان ۋە زور ياردەمـد    

 .قىلمايـدىغان بولغـان ئىـدى      ھهققىـدە گهپ      ئانىمىز ھهزرىتى خهدىچه ئانىمىز     ھهزرىتى ئائىشه  شۇنىڭدىن كېيىن، 
 ئىبنـى ئـائىز ئىـسىملىك بىـر كىـشىگه يـاتلىق       ئهتىـق  بولۇشـتىن بـۇرۇن،      پهيغهمبىرىمىزگه يـاتلىق    ئانىمىز خهدىچه

ئهبـۇ ھالىـدىن ھىنـد ۋە ھـاله دەپ          .  كېـيىن ئهبـۇ ھالىنىـڭ نىكاھىـدا بولغـان          ئـائىزدىن  ئىبنى   ئهتىق. بولغان ئىدى 
  .  ھىند ئىسىملىك بىر قىزى بار ئىدىئهتىقتىن. ئىككى ئوغلى بار ئىدى

 ئىبنـى ئهمرىنىـڭ نىكاھىـدا بولـۇپ، ئـۇ زات يولدىـشى              سـهكران  بولسا، ئهسـلىدە     ەمئهزھهزرىتى ئانىمىز سهۋدە بىنتى     
 مهككىـگه قايتىـپ     ھهبهشىـستاندىن ئـۇالر كېـيىن     .  بىـلهن ھهبهشىـستانغا ھىجـرەت قىلىـپ بارغـان ئىـدى            سهكران

كالردىن  مۇشـرى سـهۋدەنى شـۇنىڭ بىـلهن ئـانىمىز ھهزرىتـى     .  يولدا ۋاپات بولۇپ كهتكهن    سهكرانكېلىشته ھهزرىتى   
بـۇ سـهۋەبتىن   .  كىشى يـوق، ئىـگه چاقىـسىز قالغـان    ھۋالىدىن خهۋەر ئالىدىغان ھېچھىمايه قىلىدىغان، تۇرمۇش ئه   

ۋاپــات ئــانىمىز  ھهزرىتــى خهدىــچه .پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇنىــڭ بىــلهن ئۆيلىنىــپ، ئــۆز ھىمايىــسىگه ئالغــان 
ئـۇ زات ھهزرىتـى ئۆمهرنىـڭ       . ئىدىئانىمىز  هزرىتى سهۋدە    ھ ىمىزنىڭ ئۆيلهنگهن ئايالى  لغاندىن كېيىن پهيغهمبىر  بو

  .  دەۋرىدە ۋاپات بولغانخهلىپىلىك
بـۇ زات ئـون سـهككىز       .  كېيىن ھهزرىتى ئائىشه بىلهن ئۆيلهنگهن ئىدى      دىن ئانىمىز سهۋدە پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى 

 ھهزرىتـى . دا ۋاپـات بولغـان  ه يېـشى  ـ يىلى ئاتمىش ئالت 51ھىجرەتنىڭ . يېشىدا پهيغهمبىرىمىزدىن ئايرىلىپ قالغان
ئـۇ پهيغهمبىرىمىـزدىن نۇرغـۇن      .  ئىـدى  ئـالىمراقى بولسا، پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئاياللىرى ئىچىدە ئهڭ      ئانىمىز  ئائىشه  

 ئــالىملىرى ئــۆزلىرى چىقىرالمىغــان بىــر قىــسىم مهســىلىلهرنى كېلىــپ   پىقهــىبۈيــۈك . ھهدىــس رىــۋايهت قىلغــان 
  . ايتتىھهزرىتى ئائىشه ئانىمىزدىن سور
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 دېـگهن كىـشىنىڭ نىكاھىـدا       ھۇزاپه ئىبنى   خۇنهيسھهزرىتى ئانىمىز ھهپسىگه كهلسهك، ئۇ زات ئىلگىرى ھهزرىتى         
غهمبىرىمىـز ھهزرىتـى   بۇ كىشى بهدرى ئۇرۇشىدا شېهىد بولغانـدىن كېـيىن، ھىجرەتنىـڭ ئـۈچىنچى يىلـى پهي               . ئىدى

  .  ـ يىلى ئاتمىش يېشىدا ئالهمدىن ئۆتكهن45تنىڭ بۇ زات ھىجرە. نى ئۆز ئهمرىگه ئالغان ئىدىھهپسه ئانىمىز
دېــگهن كىتابىــدا » ئۇســدۇلغابه« ئهســىر ئۆزىنىــڭ ئىبنــۇل كهلــسهك، خــۇزەيمهگهئــانىمىز ھهزرىتــى زەيــنهپ بىنتــى 

 نىكاھىــدا جهھــشىنىڭپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بــۇ زاتقــا ئۆيلىنىــشتىن ئىلگىــرى ئــۇ زاتنىــڭ ئابــدۇلالھ ئىبنــى    
.  ئىبنـى ھارىـسنىڭ نىكاھىـدا ئىـدى        تۇپهيـل ئىـسىملىك كىتابقـا قارىغانـدا،       » كامىل«ئهمما،  . دۇئىكهنلىكىنى يازى 

نـاملىق كىتابىغـا قارىغانـدا ئۇبهيـدە ئىبنـى ھارىـسنىڭ نىكاھىـدا ئىكهنلىكـى مهلـۇم                  » ئهسسىرە «ھىشامنىڭئىبنى  
  . بولىدۇ

 نىكاھىـدا   جهھـشىنىڭ ۇرۇن ئابـدۇلالھ ئىبنـى      شـتىن بـ   مغا ياتلىق بولۇ  ئهمما، بىز ئۇ زاتنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساال     
ا ۋاپـات    ئۇھۇد ئۇرۇشـىد   جهھشھهزرىتى ئابدۇلالھ ئىبنى    . ئىكهنلىكىنى مۇقىمالشتۇرۇپ سۆزىمىزنى داۋامالشتۇرىمىز   

بـۇ زات غېرىـپ ۋە      . پهيغهمبىرىمىزنىـڭ ئاياللىرىنىـڭ قاتارىغـا كىرىـدۇ       ئانىمىز   ھهزرىتى زەينهپ    بولغاندىن كېيىن، 
 يهنـى مىـسكىنلهرنىڭ ئانىـسى دەپ        »ئۇممۇلمهسـاكىن  « ناھـايىتى مهرھهمهتلىـك بولغـان سـهۋەبتىن        مىسكىنلهرگه
  . ئۇ زات پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئۆيلىنىپ، ئىككى ـ ئۈچ ئايدىن كېيىن ۋاپات بولغان. مهشهۇر ئىدى

 سـهلىمهنىڭ شتىن بـۇرۇن، ئهبـۇ   ئانىمىز ھهزرىتى ئۇممى سهلىمه بولسا، بۇ زات مۆمىنلهرنىڭ ئانىسى قاتارىغا قوشۇلۇ         
ئـانىمىز   ھهزرىتـى ئـۇممى سـهلىمه    لغانـدىن كېـيىن،   ـ يىلـى ۋاپـات بو   4لىمه ھىجرەتنىـڭ  ئهبـۇ سـه  . نىكاھىـدا ئىـدى  

 ـ يىلـى   63ھىجرەتنىـڭ  ئـانىمىز   ئـۇممى سـهلىمه   .گه مۇشـهررەپ بولغـان ئىـدى   مۆمىنلهرنىڭ ئانىسى بولۇش شهرىپى
بۇ زات پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئاياللىرى ئىچىدە ھهممىدىن كېـيىن        . وشالشقانسهكسهن تۆت يېشىدا بۇ ئالهم بىلهن خ      

  . ۋاپات قىلغان زاتتۇر
 ئىبنـى ھـارىس بىـلهن       زەيـد ھهزرىتـى   .  ئىبنـى ھارىـسنىڭ ئايـالى ئىـدى        زەيـد  بولـسا، ئهسـلىدە      جهھشزەينهپ بىنتى   

ىرىمىزنىـڭ ئايـاللىرى     پهيغهمب ، ئالالھنىـڭ ئهمـرى بىـلهن       ئـانىمىز   ھهزرىتـى زەيـنهپ    ايرىلىپ كهتكهندىن كېيىن،  ئ
. بۇ زات ئالالھنىڭ ئهمرى بىلهن پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئايالى بولغانلىقىـدىن پهخىرلىنهتتـى          . رۇن ئالغان قاتارىدىن ئو 

 ـ يىلـى ئهللىـك    20ئـۇ زات ھىجرەتنىـڭ   . دائىم غېرىپ ـ مىسكىنلهرگه ياخشىلىق قىالتتى . ئۇ ئىنتايىن سېخى ئىدى
پهيغهمبىرىمىزنىـڭ ئايـاللىرى ئىچىـدە پهيغهمبىرىمىـزدىن كېيىـنال ۋاپـات قىلغـان زات               . نئۈچ يېـشىدا ۋاپـات قىلغـا      

  . مۇشۇ ئىدى
 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئـازات       ئۇنى. ئۇرۇشىدا ئهسىرگه ئېلىنغان ئىدى   » مۇرسى« بىنتى ھارىس بولسا،     جۇۋەيرە

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىـڭ ئىـسمىنى      . ئۇ زاتنىڭ دەسلهپكى ئىسمى بۇررە ئىدى     . قىلىپ، ئۆز نىكاھىغا ئالغان   
ئـۇ زات  .  ـ يىلـى ئـاتمىش بهش يېـشىدا ۋاپـات بولغـان ئىـدى       56بـۇ زات ھىجرەتنىـڭ   .  يۆتكهپ قويغانگهيهجۇۋەيرى

  .  ئىبنى سهپۋاننىڭ نىكاھىدا ئىدىمهساپىپهيغهمبىرىمىزنىڭ ئايالى بولۇشتىن ئىلگىرى 
 ناسـارا بولـۇپ   ھهبهشىـستاندا  نىكاھىدا بولۇپ، ئۇ كىشى جهھشىنىڭىبنى  ھهبىب بولسا، بۇرۇن ئۇبهيدۇلالھ ئ ئۇممۇ

 پادىـشاھى   ھهبهشىـستاننىڭ ھىجرەتنىـڭ يهتتىنچـى يىلـى پهيغهمبىرىمىـز         . كېتىپ، كېـيىن شـۇ يهردە ۋاپـات بولغـان         
  .  ـ يىلى ۋاپات قىلغان44ئۇ زات ھىجرەتنىڭ .  ئۆز نىكاھىغا ئالغانئۇنى بىلهن ۋاسىتىسىنهجاشى 
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كېـيىن پهيغهمبىرىمىـز ئـۇ      .  كهلـسهك، ئـۇ خهيـبهر ئۇرۇشـىدا ئهسـىرگه ئېلىنغـان ئىـدى              سهپىيهگهىز ھهزرىتى   ئانىم
ئــۇ زات .  نىكاھىــدا ئىــدىمهســكهمنىڭئــۇ زات ئىلگىــرى ســاالم ئىبنــى . زاتنــى ئــازات قىلىــپ، ئــۆز نىكاھىغــا ئالغــان

ــى   ــى   مهســكهمگهمهزكــۇر ســاالم ئىبن ــانه ئىبن ــۇرۇن، كهن ــاتلىق بولۇشــتىن ب ــدى رەبىئنىــڭ ي ــدا ئى ــۇ زات .  نىكاھى ئ
  . ـ يىلى مهدىنه مۇنهۋۋەردە ۋاپات قىلدى50ھىجرەتنىڭ 

  ئـانىمىز  مهيمـۇنه  ھهزرىتـى    . ئايـالى ئىـدى    ئۇززانىڭ ئىبنى ئابـدۇل   دەھم بولسا، ئۇ زات ئهبۇ      مهيمۇنهھهزرىتى ئانىمىز   
 پهيغهمبىرىمىزنىــڭ ، بارغانــدا قىلىــش ئۈچــۈن مهككىــگهئــۆمرەهىســساالم  ـ يىلــى پهيغهمــبهر ئهلهي  7جرەتنىــڭ ھى

ئـــۇ زات . بـــۇ زات پهيغهمبىرىمىزنىـــڭ ئهڭ ئاخىرىـــدا ئـــۆيلهنگهن ئايـــالى ئىـــدى. ئايـــاللىرى قاتارىغـــا قوشـــۇلغان
 بايـان قىلىنغـان   يۇقىرىـدا .  ئىـسىملىك يهرگه دەپـنه قىلىنغـان   سـىرف  ـ يىلـى دۇنيـادىن ئايرىلىـپ،     51ھىجرەتنىـڭ  

 قـۇرەيش ى خهدىچه، سهۋدە، ئائىشه، ھهپسه، ئۇممى سهلىمه، ئۇممى ھهبىـبه           رىتهمبىرىمىزنىڭ ئاياللىرىدىن ھهز  پهيغ
  .  قالغانلىرى باشقا ئهرەب قهبىلىلىرىدىن ئىدى.  ئىدىيهھۇدىيالردىنسهپىيه بولسا . قهبىلىسىدىن ئىدى

   ھېكمىتىئۆيلىنىشىنىڭپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بىر نهچچه ئايال بىلهن 

ئـانىمىز   خهدىـچه   .ئايـال بىـلهن ئـۆيلهنمىگهن      باشـقا    خهدىچهدىـن دەۋرىدە ھهزرىتى ئانىمىز    پهيغهمبىرىمىز ياشلىق   
 پهيغهمبىرىمىـز . پهيغهمبىرىمىزگه ياتلىق بولغاندا قىرىق ياشـتا، پهيغهمبىرىمىـز بولـسا يىگىـرمه بهش ياشـتا ئىـدى                

ن مۇشرىكالر ئارىـسىدا ھهقىـقهت      ، ئۇ زات بىله   شهرەپلهنگهندەقىرىق ياشقا كىرىپ، پهيغهمبهرلىك ۋەزىپىسى بىلهن       
ىڭ ئىچىدە ھهزرىتـى ئائىـشه      بۇالرن. هن ئۆيلهنگهن كۈرىشى بولۇش جهريانىدا پهيغهمبىرىمىز بىر نهچچه خوتۇن بىل       

پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئۇالر بىـلهن    . دىن باشقا ئاياللىرىنىڭ ھهممىسىنىڭ يېشى چوڭ ۋە بالىلىق ئايالالر ئىدى         ئانىمىز
 ـ ھهۋەســتىن بولمــاي، بهلكــى بهزىلىــرى باشــقا قهبىلىــلهر بىــلهن ئــۆز           ھــاۋايى بىســهۋەتۇرمــۇش قۇرۇشــىنىڭ  

ــدى    ــسىدىن ئى ــشىالش يۈزى ــىۋىتىنى ياخ ــىلهن. مۇناس ــى : مهس ــتهلهقبهن ــادىمى     مۇس ــۈز ئ ــى ي ــسىنىڭ ئىكك  قهبىلى
 ئـۆز  رنـى كىرامالشۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سـاھابه       . مۇسۇلمانالر تهرىپىدىن ئهسىرگه ئېلىنغان ئىدى    

ئىختىيارلىرى بىلهن ئۇ ئهسىرلهرنى ئازات قىلدۇرۇش ئۈچۈن، پهيغهمبىرىمىـز ئۇالرنىـڭ كاتتىـسى ھارىـسنىڭ قىـزى                 
بــۇنى كــۆرگهن ســاھابه كىــرامالر ھهممىــسى پهيغهمبىرىمىزنىــڭ .  بىــلهن ئــۆيلهنگهنجــۇۋەيرىيهئــانىمىز ھهزرىتــى 

ىر قىلىـپ تۇتـۇپ تۇرۇشـىمىز تـوغرا ئهمهس دەپ ھهممىـسى       بىزنىڭ ئهسىنىقهۋم ـ تۇغقانلىرىنى ۋە  ئۇرۇقئايالىنىڭ 
  . ئۆزلىرىگه تهقسىم بولغان ئهسىرلىرىنى ئازات قىلىۋەتكهن

 ئـۇالر ئىـسالمنىڭ باشـلىنىش دەۋرىـدە ئـۆز ئهرلىـرى بىـلهن               ،همبىرىمىزنىڭ بهزى ئاياللىرى بىـلهن ئۆيلىنىـشى      پهيغ
ەت قىلىپ بېرىپ، كېيىن ئـۇ يهرلهردە ئهرلىـرى كېـسهل    ئۆزلىرىنىڭ ئىمانىنى قوغداش ئۈچۈن باشقا يهرلهرگه ھىجر    

 يــاكى كــاپىرالر بىــلهن بولغــان ئۇرۇشــتا شــېهىد بولــۇپ، تــۇل قالغــان ئىــگه ـ چاقىــسىز ئايــالالر بولــۇپ،        ســهۋەبى
  . پهيغهمبىرىمىز ئۇالرغا شهپقهت قىلىپ ئۆز نىكاھىغا ئالغان

 يېـشىمۇ چـوڭ ۋە بىـر         ئانىمىز مه سهله ئۇممۇ بولمىسا. ۇنىڭ بىر مىسالى   ب  ئانىمىز  ھهزرىتى ئۇممى سهلىمه   مهسىلهن،
  . نهچچه بالىلىرى بار ئايال ئىدى
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. پهيغهمبىرىمىز بهزى ئاياللىرى بىلهن كىشىلهرنى شهرىئهت قانۇنلىرىغا بويسۇندۇرۇش ئۈچـۈن ئـۆيلهنگهن ئىـدى             
ڭ ئايـالى ئـۆز پۇشـتىدىن بولغـان     ئۇنىـ . مهسىلهن، ئهرەبلهرنىڭ ئادىتىدە بېقىۋالغان باال ئـۆز بالىـسى دەپ قـارىالتتى       

 نـا بـۇ  . بېقىۋېلىنغان بـاال ئـۆز بالىـسىدەك ھوقۇققـا ئىـگه ئىـدى       . بالىسىنىڭ ئايالىغا ئوخشاش ھارام دەپ قارىالتتى     
 ئۆيلىنىـپ،   زەيد ئۆزى بېقىۋالغان ھهزرىتى     ، ئۈچۈن، پهيغهمبىرىمىز  تاشالش ئېتىقادنى جهمئىيهتتىن چىقىرىپ     توغرا

هن ئانىمىز ھهزرىتى زەينهپنى ئۆز نىكاھىغـا ئېلىـپ، ئهرەبلهرنىـڭ قهلـبىگه تاشـتهك ئورنـاپ                 كېيىن ئايرىلىپ كهتك  
  . كهتكهن بۇ ئادەتنى ئهمهلدىن قالدۇرۇشقا قهدەم باسقان ئىدى

. ۈچـــۈن ئالغـــانلىرىنىڭ كـــۆڭلىنى دەپ، ئـــۇالرنى نـــارازى قىلماســـلىق ئتپهيغهمبىرىمىـــز بهزى ئايـــاللىرىنى دوســـ
  ھهزرىتـى ھهپـسه    هن ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ قىزى   بىلئانىمىز   ئائىشه    بهكرىنىڭ قىزى ھهزرىتى   مهسىلهن، ھهزرىتى ئهبۇ  

شـىدا يهنه بۇنىڭـدىن     بىرىمىزنىڭ ئاياللىرىنىـڭ كـۆپ بولۇ      پهيغهم ،دېمهك.  بۇنىڭ ئۆرنهكلىرىدىن بىرىدۇر   ئانىمىز
 بولـسا،    ئۆيىـدە كـۆپ ئايـال      همبىرىمىزنىـڭ چۈنكى پهيغ .  ئۈچۈن نۇرغۇن ھېكمهتلهر بار    تىمهنپهئىباشقا ئومۇمنىڭ   

چـۈنكى  . بولۇپمۇ ئايالالرغا خـاس ئهھكـامالرنى ئۆگىنىـپ، باشـقا خوتۇنالرغـا يهتكۈزىـدۇ              شهرىئهت ئهھكاملىرىنى، 
ئايــالالر ئــۆزلىرىگه خــاس مهســىلىلهرنى كېلىــپ پهيغهمبىرىمىــزدىن سوراشــقا تارتىنىــپ قېلىــپ، ئۇالرغــا پايــدىلىق  

ــوال  ــان بـ ــاي قالغـ ــىلىلهر ئېنىقالنمـ ــۈن،   . تتىمهسـ ــا يهتكۈزۈلۈشـــى ئۈچـ ــقا ئايالالرغـ ــۇ ئهھكامالرنىـــڭ باشـ ــا بـ مانـ
ئهگهر پهيغهمبىرىمىزنىـڭ ئايـاللىرى بىـر يـاكى ئىككـى           .  بولغـان  ۋاسىته همبىرىمىزنىڭ ئاياللىرى ئهڭ ياخشى   پهيغ

ن بولمىغـان   بولۇپ قالسا ئىدى، ئۇ چاغدا ئۇالرنىڭ پۈتۈن مۇسۇلمانالرغا ئاالقىدار مهسىلىلهرنى يهتكۈزۈشى مـۇمكى            
  . مانا بۇ ھېكمهتلهرگه بىنائهن پهيغهمبىرىمىز بىر نهچچه ئايال بىلهن ئۆيلهنگهن. بوالتتى

ئىسالم دۈشمهنلىرى پهيغهمبىرىمىزنىڭ كۆپ ئـۆيلهنگهنلىكىگه تهنه قىلىـپ پهيغهمبىرىمىزنىـڭ ئارقىـسىدىن ئـۇ                
 ھهققىــدە ئېيتقانلىرىنىــڭ ھهممىــسى ىمىــزئهممــا، ئۇالرنىــڭ پهيغهمبىر. زاتقــا اليىــق بولمىغــان گهپلهرنــى قىلغــان 

چۈنكى پهيغهمبىرىمىزنىڭ مهزكۇر خوتۇنالر بىلهن ئۆيلىنىـشى ئـۇالر ئېيتقانـدەك           . تۆھمهتتىن باشقا نهرسه ئهمهس   
نهپسىگه بېرىلىشتىن بولغان بولسا ئىدى، نېمه ئۈچۈن مهككىدىكى چېغىدا، ياشلىق دەۋرىـدە ئۆزىـدىن ئـون بهش              

هن ئۆيلىنىـپ، باشـقا ئايـال بىـلهن ئـۆيلهنمىگهن؟ ئـۇ چـاغالردا ئهرەبلهرنىـڭ ئادىتىـدە بىـر                  ياش چوڭ بىر ئايال بىل    
نىـڭ ئۈسـتىگه ئـۆزى      پهيغهمبىرىمىـز ھهزرىتـى خهدىـچه ئانىمىز      ! ىش ئىدىغۇ ش ئادەتتىكى بىر ئ   هچچه خوتۇن ئېلى  ن

غهمـبهر بولۇشـتىن بـۇرۇن،    چۈنكى ئۇ زات قىرىـق ياشـقا كىرىـپ، پهي    . ئۆيلىنهلهيتتى قىز بىلهن ئۆيلهنسه     خاھلىغان
ــايىن ياخــشى كــۆر  قــۇرەيشپۈتــۈن  ــۇ زاتنــى ئىنت دەپ » مــۇھهممهد ئهمىــن« قىلىــپ ەتتى ۋە ھــۆرمهت ئهرەبلىــرى ئ
. ، ئۇ زات ئۆزىـدىن چـوڭ بىـر ئايالغـا رازى بولغـان ئىـدى               تۇرۇقلۇقمانا مۇشۇنداق ھېچ بىر توسالغۇسىز      . ئاتىشاتتى

  !بولىدۇ؟بۇنى قانداقمۇ نهپسىگه بېرىلگهن دېگىلى 
دىن باشقا ئون ئايال بىلهن ئۆيلىنىشى ئۇ زاتنىڭ ئهللىـك بىـلهن ئـاتمىش يـاش        ئانىمىز پهيغهمبىرىمىزنىڭ خهدىچه 

 .ئۇ زاتنىڭ ئۇالر بىلهن ئۆيلىنىشى يۇقىرىدا زىكرى قىلىنغاندەك نۇرغۇن ھېكمهت بىلهن بولغـان            . ئارىسىدا بولغان 
ىن بولـسا ئىـدى، تـۇل قالغـان ۋە بىـر نهچـچه بـالىلىرى بـار                لىكتئهگهر، ئۇ زاتنىـڭ كـۆپ ئۆيلىنىـشى شهھۋەتپهرەسـ         

 ھهرقانــداق قىــز بىــلهن   خاھلىغــان چــۈنكى پهيغهمبىرىمىزنىــڭ ئــۆزى   . ئايــالالر بىــلهن ئــۆيلهنمىگهن بــوالتتى   
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ھهزرىتـى   ئـۆيلهنگهن ئايـالى پهقهت   ھالبۇكى، ئۇ زاتنىڭ قىز . ى تهرەپتىن توسالغۇ يوق ئىد    نىشكه ھېچ قانداق  ئۆيلى
  . ئىدىئانىمىز شه ئائى

يىم كېچهك، يـېمهك ـ ئىچـمهك ۋە ئونـدىن باشـقا      كى. تته باراۋەر كۆرەتتىھهپهيغهمبىرىمىز ئۆز ئاياللىرىنى ھهر جه
ســهپهرگه . بىرىنــى يهنه بىرىــدىن ئــارتۇق كــۆرمهيتتى. ھهرقانــداق ئىــشالردا ئۇالرغــا ئوخــشاش مۇئامىلىــدە بــوالتتى 

ك تاشالپ، چهك كىمنىڭ نامىـدا چىقـسا شـۇنى ئـۆزى بىـلهن بىـرگه ئېلىـپ                  چىقماقچى بولسا ئۇالرنىڭ ئارىسىدا چه    
ــاتتى ــقا تىرىـــشاتتى ىن قهدەر قۇدرىتىنىـــڭ يېتىـــشىچمـــۇمك. چىقـ ــدە بولۇشـ ــا ئادىـــل مۇئامىلىـ ــۇدرىتى . ه ئۇالرغـ قـ

بـۇ  ئىختىيارىمـدا بولمىغـان ئىـشالردا، مېنىـڭ باراۋەرلىـك قىاللىـشىم             ! ئـى پهرۋەردىگـارىم   «: يهتمهيدىغان ئىـشالردا  
  . دەيتتى» .قهدەر، ئىختىيارىمدا بولمىغان ئىشالردا مېنى گۇناھكار قىلما

 ھهر كـۈنى . ھاجىتى بولسا ھهل قىلىشقا تىرىـشاتتى .  ئاياللىرىنىڭ ھال ـ ئهھۋالىنى سوراپ تۇراتتى ھهر كۈنىئۇ زات 
: ه ئــانىمىز ئېيتىــدۇھهزرىتــى ئائىــش.  ھــال ـ ئهھــۋال ســورايتتى   كىرىــپ،ھۇجرىلىرىغــارنىــڭ ئهســىردىن كېــيىن ئۇال

ــارتۇق كــۆرمهيتتى       « ــزدىن ئ ــر ـ بىرىمى ــلهن بىــرگه بولۇشــتا بىزنــى بى ــاللىرى بى ــز ئاي بىرىمىزنىــڭ . پهيغهمبىرىمى
 ھهممىمىزنىـڭ ئهھۋالىـدىن خهۋەر      ھهر كـۈنى  .  زىيـادە تۇرمـايتتى    ھوجرىـسىدىكىدىن  يهنه بىرىمىزنىڭ    ھۇجرىسىدا

  » . قونۇپ قاالتتىھۇجرىسىداۆۋىتى كهلگهن ئايالىنىڭ ھېچ بولمىغاندا بىرگه بولۇش ن. ئېلىپ تۇراتتى
ــشىپ        ــلهن چاقچاقلى ــۇالر بى ــدە ئ ــۇپ، بهزى ــىلىق بول ــايىن س ــسى ئىنت ــا مۇئامىلى ــۆز ئاياللىرىغ ــڭ ئ پهيغهمبىرىمىزنى

  . ئولتۇراتتى
 ئــۆز رياخــشىراقىڭالســىلهرنىڭ «مانــا بــۇ زات ئــۆز ئاياللىرىغــا قانــداق چىرايلىــق مۇئامىلىــدە بولــسا باشــقىالرنىمۇ   

» ياخشىـسىمهن ئهھلىگه ياخشىلىق قىلغـانالردۇر، مهن سـىلهرنىڭ ئىچىـدە ئـۆز ئهھلىـگه ياخـشىلىق قىلىـشتا ئهڭ                  
  . دەپ ئۆز ئاياللىرىغا چىرايلىق مۇئامىلىدە بولۇشقا بۇيرۇيتتى

ــا ياخــشى        ــىيىتى، خوتۇنالرغ ــان ۋەس ــرار قىلغ ــقانغا قهدەر كــۆپ تهك ــلهن خوشالش ــا بى ــۇ دۇني ــڭ ب  پهيغهمبىرىمىزنى
مۇئامىلىــدە بولــۇش ھهققىــدە بولغــانلىقىنى پهيغهمبىرىمىزنىــڭ ھايــاتى ھهققىــدە كىتــاب يازغــان ئــالىمالر رىــۋايهت 

  .قىلىدۇ

  پهيغهمبىرىمىز بىر يهردە بولغان چۆرىلهرنىڭ بايانى

قىنى پهيغهمبىرىمىزنىڭ مهزكۇر ئاياللىرىنىڭ ئۈستىدە يهنه تۆت چۆرىـسى بولـۇپ، ئـۇالر بىـلهن بىـر يهردە بولغـانلى                  
  . پهيغهمبىرىمىزنىڭ ھاياتى ھهققىدە كىتاب يازغان ئالىمالر رىۋايهت قىلىدۇ

. بولــۇپ، ئــۇ زات پهيغهمبىرىمىــزگه ھهزرىتــى ئىبراھىمنــى تۇغــۇپ بهرگهن ئــانىمىز  بىــرى مهشــهۇر مــارىيه بۇالرنىــڭ
ــان     ــۇپ قالغ ــسى بول ــڭ ئانى ــۇ زات بالىنى ــلهن ئ ــۇنىڭ بى ــى  . ش ــۇ زاتن ــز ئ ــىپهيغهمبىرىمى ــڭ   تهرئهۋال ەپتىكــى ئۆزىنى

نى ئىبراھىمنىــڭ ئانىــسى دەپ ئــۇ. رەت قىلىــپ تــۇراتتىنى پــات ـ پــات زىيــا   ئــۇ. ىــسىغا يــۆتكهپ قويغــان ئىــدىھويل
. غـان ڭ نامىزىنى ھهزرىتـى ئـۆمهر ئـۆزى ئوقۇ        ئۇ زاتنى .  يىلى ۋاپات بولغان   ئالتىنچىئۇ زات ھىجرەتنىڭ ئون     . ئاتايتتى

  .رنى چاقىرغانلىقى رىۋايهت قىلىنىدۇرىتى ئۆمهر كىشىلهئۇ زاتنىڭ نامىزىغا ھهز
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ئــۇ .  ئىــدىيهھۇدىيلىرىــدىن قــۇرەيزە ئــۇ زات بهنــى  بولــۇپ،رەيهــانهپهيغهمبىرىمىزنىــڭ چۆرىلىرىــدىن يهنه بىــرى 
  . زاتنىڭ پهيغهمبىرىمىزدىن بۇرۇن ئالهمدىن ئۆتكهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

ــى    ــنهپ بىنت ــرى زەي ــدىن يهنه بى ــڭ چۆرىلىرى ــيه   ھــشجهپهيغهمبىرىمىزنى ــزگه ھهدى ــۇ زات پهيغهمبىرىمى ــۇپ، ئ  بول
  . يهنى ئۇرۇشتا ئهسىرگه ئېلىنغان چۆرىلهردىن بىرى ئىدى. قىلىنغان

چۆرىلهرنىـڭ سـانى بهلگىلهنمىـگهن، ئۇالرنىـڭ قـانچه          . جىلىرىغـا مۇبـاھ قىلغـان     جانابى ئالالھ چـۆرىلهرنى ئـۆز خو      
  .  االل قىلىنغانبولۇپ كېتىشىدىن قهتئىينهزەر ئۇالر ئۆز ئىگىلىرى ئۈچۈن ھ

ئىـسالم دىنىـدىن    .  ئالالھنىـڭ ئۇالرغـا بولغـان زور رەھمىتىـدۇر         ،جىلىرىغا ھـاالل قىلىنغـانلىقى    چۆرىلهرنىڭ ئۆز خو  
ھـۆر ئايالالرنىـڭ    . ئىلگىرى جاھىلىيهت زامانىدىكى ئهرەبلهردە چـۆرىلهر بىـلهن زىنـا قىلىـش مۇبـاھ دەپ قـارىالتتى                

شـۇنىڭ ئۈچـۈن مهكـكه پهتهـى بولـۇپ،          . يهرلىك ئىـدى  يهتته ئاساسهن يوق دې   يىب ۋە جهمئى  زىنا قىلىشى ئىنتايىن ئه   
 ھــېچ بىــر  پهيغهمبىرىمىــز ئۇنىڭغــا ئالالھقــا ھىنــدى بىنتــى ئــۇتبه پهيغهمبىرىمىــزگه بهيــئهت قىلىــپ كهلگهنــدە،  

ــلىكنى،   نه ــىنى شــــېرىك كهلتۈرمهســ ــلىقنى، ئــــۆز قىزل ئوغرىلىــــقرســ ــى پېقىــــرلىقتىن قورقــــۇپ    قىلماســ ىرىنــ
ىتىلگهن ، يالغاندىن تـۆھمهت قىلماسـلىقنى، زىنـا قىلماسـلىقنى، شـهرىئهتته تـوغرا دەپ كۆرسـ                هسلىكنىۋەتمئۆلتۈرۈ

 دېـگهن سـۆزىدىن ھهيـران    »زىنـا قىلمايـسىلهر  «، ئـۇ پهيغهمبىرىمىزنىـڭ   ئىشالردا ئاسىيلىق قىلماسلىقنى ئېيتقانـدا   
ىـڭ زىنـا قىلىـشى ئهيىـب        چاغالردا چۆرىلهرن  ئۇ   ،دېمهك. دەپ سورىغان » ھۆر ئايالالرمۇ زىنا قىالمدۇ تېخى؟    «بولۇپ،  

ئهممـا، ئىـسالم دىنـى زىنـانى مهيلـى چـۆرە بولـسۇن، مهيلـى ھـۆر بولـسۇن ھهرقانـداق ئـادەمگه                        . ئىش ئهمهس ئىدى  
 ئالالھنىـڭ ئـۇالرنى ئـۆز       جانـابى .  بهردى لـېكىن چـۆرىلهرنى ئـۆز خوجىلىرىغـا مۇبـاھ قىلىـپ           . ام قىلـدى   ھـار  يقهتئى
 چۆرىلهرنىـڭ   چۈنكى بۇنىڭ بىـلهن   . ھېكمهتلىكتۇربېرىشى ئىنتايىن ئادىللىق ۋە غايهت      جىلىرىغا ھاالل قىلىپ    خو

 ئېرىشىـشىنى قولغـا كهلتۈرۈشـىدە زور ئهھمىـيهتكه          ھـۆررىيهتكه ئۆز شهرىپىنى كاپالهتكه ئىگه قىلىش ۋە ئۇالرنىڭ        
 ئـۇنى ئـۇ چاغـدا   . ىرىـدۇ لىكـكه ئۆزگ » ۋەلهدئۇممۇلـ «خوجىسىدىن تۇغسا، ئۇ چۈنكى چۆرە بولغان ئايال ئۆز  . ئىگه

  .چۆرە قىلىپ ئىشلىتىش توغرا بولمايدۇ

  پهيغهمبىرىمىزنىڭ بالىلىرىنىڭ بايانى

قىزلىــرى .  ئوغــۇللىرى قاســىم، ئابــدۇلالھ ۋە ئىبــراھىم ئىــدىۈچ ئوغــۇل، تــۆت قىــزى بولــۇپ،پهيغهمبىرىمىزنىــڭ ئــ
دىن  ئـانىمىز  ىن باشقىـسى ھهزرىتـى خهدىـچه      ئىبراھىمد.  كۇلسۇم ۋە پاتىمه قاتارلىقالر ئىدى     ئۇممۇزەينهپ، رۇقىيه،   
قاسىم بولسا پهيغهمبىرىمىزنىڭ بالىلىرىنىـڭ ئىچىـدە       .  تۇغۇلغان قىبتىدىنئىبراھىم بولسا مارىيه    . تۇغۇلغان ئىدى 

ئۇ ئىككـى يېـشىدا     . ھهممىدىن بۇرۇن يهنى پهيغهمبىرىمىزگه پهيغهمبهرلىك كېلىشتىن بۇرۇن مهككىدە تۇغۇلغان        
دەپمــۇ » قاســىمئهبۇل «كۈنىيهلىنىــپپهيغهمبىرىمىــز بــۇ بالىــسىنىڭ ئىــسمى بىــلهن . شالشــقانبــۇ ئــالهم بىــلهن خو

  . ئاتىالتتى
بــۇ زاتنــى ئــانىمىز خهدىــچه . ئابــدۇلالھ بولــسا پهيغهمبىرىمىــز پهيغهمــبهر بولغانــدىن كېــيىن دۇنياغــا كــۆز ئاچقــان

.  دېـگهن لهقهمـلهر بىـلهن تىلغـا ئـاالتتى          »، تاھىر تاييىب «بۇ ئوغلىنى شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ    . ئىنتايىن ياخشى كۆرەتتى  
ڭ  بىــلهن تــاھىرنى پهيغهمبىرىمىزنىــڭ بالىلىرىــدىن دەپ قــاراپ، پهيغهمبىرىمىزنىــتاييىــببىــر قىــسىم تــارىخچىالر، 
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 ۋە تـاھىر دېـگهن بـۇ        تاييىـب  تهتقىقاتىغـا ئاساسـالنغاندا،      جهۋزىنىڭلېكىن ئىبنى قهييۇم    . دۇئوغۇللىرىنى بهش دەي  
پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئوغۇل بالىلىرى بهش ئهمهس ئـۈچ دېـگهن مانـا           . لهقهملىرىدىندۇرۇلالھنىڭ  ئىككى ئىسىم ئابد  

مهزكـۇر ئابـدۇلالھ   . دۇر سـۆزى توغرىـ  جهۋزىنىـڭ ئىبنـى قهييـۇم   بـۇ ھهقـته ئهلـالمه    . بۇ قاراش توغرا ۋە كۈچلۈكتـۇر   
  . مهككه مۇكهررەمهدە ۋاپات قىلغان

ىككـى يېـشىدا بـۇ دۇنيـادىن        چى يىلى مهدىنه مۇنهۋۋەرەدە تۇغۇلـۇپ، ئ      ئهمما، ئىبراھىم بولسا ھىجرەتنىڭ سهككىزىن    
ئىبراھىم تۇغۇلغاندا ئۇنىڭ خهۋىرىنـى ئېلىـپ كهلـگهن كىـشىگه پهيغهمبىرىمىزنىـڭ بىـر قـۇل ھهدىـيه                   . غانئايرىل

 ئـۇ زاتنـى     پهيغهمبىرىمىز. رى ئىسسىق بىر باال ئىدى    ئىبراھىم ئىنتايىن ئوماق ۋە مېه    . ت قىلىنىدۇ قىلغانلىقى رىۋايه 
 ۋە مهھـزۇن دىـل  «: لغاندا پهيغهمبىرىمىز كۆپ قـايغۇرۇپ ىڭ ئۈچۈن ئۇ زات ۋاپات بو  شۇن. ناھايىتى ياخشى كۆرەتتى  

بىـز سـېنىڭ    ! ، ئهمما ئالالھنىـڭ رىزاسـىغا قارشـى سـۆز قىلمـايمىز، ئـى ئىبـراھىم               تۆكىدۇغهمكىن بولىدۇ، كۆز ياش     
  . ىلىنىدۇدېگهنلىكى رىۋايهت ق» پىراقىڭ ئۈچۈن قايغۇرىمىز

تتـۇز يېـشىدا دۇنياغـا كـۆز        ئـۇ زات پهيغهمبىرىمىـز ئو     . سى ئىـدى  بىرىمىزنىـڭ ئىككىنچـى بالىـ     مزەينهپ بولسا، پهيغه  
 رەبىئقـا  ئىبنـى    لۇقه ئهبۇلئاس ئوغلى   خۇۋەيلىدنىڭچوڭ بولۇپ، باالغهتكه يهتكهندە ھاممىسى ھاله بىنتى        . ئاچقان

  . ى يىلى مهدىنه مۇنهۋۋەرەدە ۋاپات قىلغانئۇ زات ھىجرەتنىڭ سهككىزىنچ. ياتلىق قىلىنغان
 رۇقىيه، پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئۈچىنچى بالىسى بولۇپ، ئۇ زات پهيغهمبىرىمىز پهيغهمـبهر بولۇشـتىن ئىلگىـرى دۇنياغـا               

 تهبـبهت كېـيىن   .  ئـۇتبه ئىـسىملىك ئوغلىغـا يـاتلىق قىلىنغـان          لهھهبنىـڭ  ئهبـۇ    ئـۇ زات بويىغـا يهتكهنـدە      . كهلگهن
 غـا ئهففانسـمان ئىبنـى     ئۇنىڭـدىن كېـيىن ھهزرىتـى ئو      . هتـكهن ولغانـدا، ئـۇتبه بىـلهن ئايرىلىـپ ك        سۈرىسى نازىل ب  
ئـۇ زات   .  بـار ئىـدى    ىلغان كىشىلهرنىڭ ئىچىدە ئۇ زاتمـۇ      قېتىم ھىجرەت ق   بىرىنچىھهبهشىستانغا  . ياتلىق قىلىنغان 

نىــڭ ن پهيغهمبىرىمىــز ئــۇ زاتبــۇ ســهۋەبتى. لغــانھىجرەتنىــڭ ئىككىنچــى يىلــى بهدرى ئۇرۇشــى ئهسناســىدا ۋاپــات قى
  . جىنازا نامىزىغا ھازىر بواللمىغان

. ن يـاتلىق قىلىنغـا    لهھهبـگه ئـۇ زات ئـۇتبه ئىبنـى ئهبـى          .  كۇلسۇم پهيغهمبىرىمىزنىڭ تۆتىنچى بالىسى ئىـدى      ئۇممۇ
ــات بو   ــيه ۋاپ ــى رۇقى ــيىن ھهزرىت ــان    كې ــاتلىق قىلىنغ ــمانغا ي ــى ئوس ــيىن ھهزرىت ــدىن كې ــڭ  . لغان ــۇ زات ھىجرەتنى ئ

  . وققۇزىنچى يىلى ۋاپات قىلغانت
ئـۇ زاتنـى    . پهيغهمبىرىمىزنىـڭ بهشـىنچى بالىـسى بولـۇپ، مهكـكه مـۇكهررەمهدە تۇغۇلغـان             ئـانىمىز   ھهزرىتى پـاتىمه    

. ئۇ زات پهيغهمبىرىمىـزدىن ئـالته ئـاي كېـيىن مهدىـنه مـۇنهۋۋەرەدە ۋاپـات قىلغـان                 . ھهزرىتى ئهلىگه ياتلىق قىلغان   
  .انا بۇ زات بىلهن تارالغانپهيغهمبىرىمىزنىڭ نهسلى م

  پهيغهمبىرىمىزنىڭ نهۋرىلىرىنىڭ بايانى

 كۇلــسۇمالردىن ئۇممــۇ، زەيــنهپ، ھۇســهين، ، ئابــدۇلالھ، ھهســهن ئهمــامهپهيغهمبىرىمىزنىــڭ نهۋرىلىــرى ئهلــى،   
. بولغـان ئهلى باالغهتكه يهتكهنـدىن كېـيىن ۋاپـات         .  ھهزرىتى زەينهپنىڭ بالىلىرىدۇر   ئهمامهئهلى بىلهن   . ئىبارەتتۇر

ھهزرىتـى ئهلـى شـېهىد      . ۋاپات قىلغاندىن كېيىن، ھهزرىتى ئهلىـگه يـاتلىق قىلىنـدى         ئانىمىز  ئهمما، ھهزرىتى پاتىمه    
.  ۋاپـات قىلغـان    قىلىنىـپ، ئۇنىـڭ نىكاھىـدا      يـاتلىق    مـۇغىرەگه بولغاندىن كېيىن، نهۋپهل ئىبنى ھارىـسنىڭ ئـوغلى         
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 ھهبهشىـستاندا ئـۇ   . ۇلالھ ھهزرىتـى رۇقىيهنىـڭ بالىـسى ئىـدى        ئابـد . ئۇنىڭ يهھيا ئىسىملىك بىـر بالىـسى بـار ئىـدى          
ھهزرىتـى ھهسـهن بولـسا، ھىجرەتنىـڭ        . ئـۇ زات ھىجرەتنىـڭ تـۆتىنچى يىلـى ئـالته يېـشىدا ۋاپـات بولغـان                . تۇغۇلغان

ئـۇ زاتنىـڭ ئايـالى      . ئۇ زات ھهزرىتى ئهلىدىن كېـيىن يهتـته ئايغـا يـېقىن خهلىـپه بولغـان               . ئۈچىنچى يىلى تۇغۇلغان  
ئــۇ زات .  ئىبنــى قهيــس تهرىپىــدىن زەھهرلىنىــپ، ئالهمــدىن ئــۆتكهنلىكى رىــۋايهت قىلىنىــدۇ ئهشــئهس بىنتــى دجهئــ

ئـۇ زاتنـى ئـۆز ۋەسـىيىتى بـويىچه مهدىـنه            . ھىجرەتنىڭ قىرىق توققۇزىنچى يىلـى قىرىـق ئـالته يېـشىدا ۋاپـات بولغـان              
  بولــسا، ھىجرەتنىــڭ تــۆتىنچى يىلــىۇســهينھئهممــا، ھهزرىتــى .  دەپــنه قىلىنغــانهپىرقهدكبهقىئــۇل مــۇنهۋۋەرەدىكى

ئـۇ زات ھىجرەتنىـڭ ئـاتمىش بىرىنچـى     . تۇغۇلغان بولۇپ، ھهزرىتى ھهسهندىن ئىككى ياشقا يـېقىن كىچىـك ئىـدى     
  .  شېهىد قىلىندىكهرباالدايىلى ئهللىك بهش يېشىدا 

ئهكبهر، ئهۋنــۇلاتنىــڭ ئهلــى، ئــۇ ز.  ئىبنــى ئهبــى تالىپنىــڭ نىكاھىــدا ئىــدىجهئــپهرزەيــنهپ بولــسا، ئابــدۇلالھ ئىبنــى 
 ئۇرۇشــىدا كهربــاال كۇلــسۇم ئۇممــۇمهزكــۇر .  كۇلــسۇم ئىــسىملىك بــالىلىرى بــار ئىــدىئۇممــۇئاببــاس، مــۇھهممهد، 
 ئۇممــۇئهممــا، .  قېــشىغا ئېلىــپ كېــتىلگهن يهزىــدنىڭ دەمهشــقتىكى نىڭ يېنىــدا بولــۇپ، كېــيىن، ھهزرىتــى ھهســهن

ئـۇ زات ھهزرىتـى ئـۆمهردىن زەيـد ۋە     . بنـى خهتتاپنىـڭ نىكاھىـدا ئىـدى    كۇلسۇم بىنت ئهلى بولسا، ھهزرىتى ئۆمهر ئى   
 ئىبنــى جهئپهرنىــڭ ئهۋنھهزرىتــى ئــۆمهر شــېهىد قىلىنغانــدىن كېــيىن،  . رۇقىــيه دەپ ئىككــى بــاال يــۈزى كــۆرگهن 

  .نىكاھىدا بولغان

  بىرتۇغقانلىرىپهيغهمبىرىمىزنىڭ ئاتىسى ئابدۇلالھنىڭ ئوغۇل 

، زىـرار ،  كهئبه، ئابـدۇل  غهيـداق ھـارىس، ئهبـۇ تالىـپ،       : پ تاغىلىرى توققۇز بولـۇپ، ئـۇالر       ئاتا تهرە  پهيغهمبىرىمىزنىڭ
بۇالرنىــڭ ھهممىــدىن چــوڭى ھــارىس بولــۇپ، ئاببــاس بولــسا       . ، ھهمــزە ۋە ئاببــاس قاتــارلىقالردۇر  لهھهبئهبــۇ 

ــدى  ــدىن كىچىكــى ئى ــۇ  . ھهممى ــپ، ئهب ــۇ تالى ــارلىقالر  لهھهبئهب ــاس قات ــزە، ئابب ــبهر ئه، ھهم  لهيهىســساالمپهيغهم
ھهزرىتـى  .  ئىـسالم بىـلهن مۇشـهررەپ بواللمىـدى    لهھهبئهبـۇ تالىـپ بىـلهن ئهبـۇ        . پهيغهمبهر بولغاندا ھايات ئىـدى    

ه، رەبىـئ ، ئابـدۇلالھ،    سـۇفيان  ئهبـۇ    ،مهزكـۇر ھارىـسنىڭ نهۋپهل    . ھهمزە بىـلهن ھهزرىتـى ئاببـاس مۇسـۇلمان بولغـان          
 نهۋپهل بهدرى ئۇرۇشــىدا ئهســىرگه ئېلىنىــپ، ئىــسالمنى قوبــۇل  . ئىــسىملىك بــالىلىرى بــار ئىــدى ئهرۋا ئــۇمهييه ۋە
 بولـسا، ئىلگىـرى پهيغهمبىرىمىـزگه ئىنتـايىن قـاتتىق           سۇفيانئهبۇ  .  ھېسابلىنىدۇ ساھابىلهردىنئۇ بۈيۈك   . قىلغان

ئۇنىـڭ ئهسـلى   .  مۇسۇلمان بولغانئابدۇلالھمۇ. كېيىن مهككه پهتهى كۈنى مۇسۇلمان بولدى    . دۈشمهنلىك قىلغان 
 ئـۇ زات پهيغهمبىرىمىـز    .  قويغـان   بولۇپ، پهيغهمبىرىمىز ئابدۇلالھ دېـگهن ئىـسىمغا يـۆتكهپ         ئابدۇششهمسىسمى  ئ

مهزكـۇر  .  نىكاھىدا ئىـدى   ئهسسهھهمىنىڭ دەۋائه بولسا، ئهبۇ    ئهرۋا. ھايات چېغىدا سهپرا دېگهن يهردە ۋاپات قىلغان      
ئۇنىـڭ  .  ئىـسىملىك بـالىلىرى بـار ئىـدى        هرەبىـئ ىـم،    ھهك ئۇممـۇ ،  جهمىـل  ئۇممـۇ ،  سۇفيان مۇتهللىپ، ئهبۇ    ئهرۋانىڭ
ھىجرەتنىڭ يىگىرمه ئۈچىنچى يىلـى مهدىـنه مـۇنهۋۋەرەدە ۋاپـات        .  ئىسىملىك بالىسى ئىسالمنى قوبۇل قىلغان     هرەبىئ
  . قىلغان

ى ئـۇ پهيغهمبىرىمىزنـ   .  كېـيىن، پهيغهمبىرىمىزنـى ئـۆز تهربىيىـسىگه ئالغـان          مهتهللىپتىنئابـدۇل ئهبۇ تالىپ بولـسا،     
ئهبـۇ  . ھهتتا پهيغهمبىرىمىزگه ئـۆز بالىلىرىـدىنمۇ بهكـرەك ئىللىـق مۇئامىلىـدە بـوالتتى             . ئىنتايىن ياخشى كۆرەتتى  
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ئـــۇ .  ئهممـــا، شـــاھادەت كهلىمىـــسىنى ئېيتمىغـــان، ئىكهنلىكىنـــى بىلهتتـــىپهيغهمـــبهرتالىـــپ پهيغهمبىرىمىزنىـــڭ 
لىق كۆرسىتىپ، پهيغهمبىرىمىزنىڭ يولىـدا نۇرغـۇن       پهيغهمبىرىمىزنى مۇشرىكالردىن ھىمايه قىلىشتا غايهت پىداكار     

ئـۇ كىـشى ھىجـرەتتىن ئـۈچ يىـل بـۇرۇن، سهكـسهن نهچـچه         . جاپـا ـ مۇشـهققهتلهرنى بېـشىدىن كهچـۈرگهن ئىـدى      
ئهبۇ تالىپنىـڭ پهيغهمبىرىمىزنـى ھىمـايه قىلىـشتا كۆرسـهتكهن پىـداكارلىقىغا بىـز يۇقىرىـدا                 . يېشىدا ۋاپات قىلغان  
. مۇ ۋاپـات بولغـان   ئـانىمىز  خهدىـچه ۋاپـات بولغـان يىلـى   ئهبـۇ تالىـپ     .  بوالاليـدۇ  شاھىتروشهن  دەپ ئۆتكهنلىرىمىز   

، ئهلـى، تالىـپ،   ئۇقهيـل ئهبۇ تالىپنىـڭ بـالىلىرى جهئـپهر،    .  دەپ ئاتالغان»غهم ـ قايغۇ يىلى «شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ يىل 
ئىككىنچـى قېتىملىـق ھىجـرەتته بـار        ھهزرىتـى جهئـپهر ھهبهشىـستانغا بولغـان         .  قاتـارلىقالردۇر  جهمـانه ،  ئۇممۇھانى
 بولــسا، بهدىــر ئۇرۇشــىدا ئهســىرگه ئېلىنغانــدىن كېــيىن  ئۇقهيــل. ئــۇ زات مــۇئته ئۇرۇشــىدا شــېهىد بولغــان . ئىــدى

 ئۇممـۇ . راشـىدىنالردىندۇر ھهزرىتى ئهلى بولسا، خۇلهپائى   . ئۇ زات مۇئاۋىيه زامانىدا ۋاپات قىلغان     . مۇسۇلمان بولغان 
 ئىبنـى ئهبـى ۋەھبىنىـڭ نىكاھىـدا         ھـۇبهيرە ئـۇ زات    . هتهـى قىلىنغـان يىلـى مۇسـۇلمان بولغـان         ھانى بولسا، مهككه پ   

تالىــپ ئىــسالم  بىــلهن .  ئىبنــى ھــارىس ئىبنــى ئابــدۇلمۇتهللىپنىڭ نىكاھىــدا ئىــدىســۇفيان بولــسا، جهمــانه. ئىــدى
  . مۇشهررەپ بواللماي ئالهمدىن ئۆتكهن

 ئۇرۇشــىدىن كېــيىن، غهم ۋە ئهندىــشىدىن ئۆلــۈپ ىــرئــۇ بهد. ۇرئابــدۇلئۇززاد، ئۇنىــڭ ئهســلى ئىــسمى لهھهبئهبــۇ 
 ئـۇتبه بىـلهن   . ملىك قىـزى بـار ئىـدى       ئىـسى  دۇررە،  غـۇللىرى ئو ئىـسىملىك    ئۇتهيبه،  مۇئتهبئۇنىڭ ئۇتبه،   . كهتكهن
م بىـلهن   پهيغهمبىرىمىـز ئۇالرنىـڭ ئىـسال     .  مهككه پهتهى قىلىنغان كۈنى ئىسالم بىـلهن مۇشـهررەپ بولـدى           مۇئتهپ
ــا تومۇشــهر ــۇنهۋۋەرەگه    دۇررە. لىمــۇ خۇشــال بولغــان رەپ بولغانلىقىغ ــنه م ــپ، مهدى ــۇل قىلى ــسالمنى قوب ــسا، ئى  بول

 ئىـسىملىك   اھىـدا بولـۇپ، ئۇنىـڭ ۋەلىـد، ئـۇقبه          ھارىس ئىبنى نهۋپهلنىـڭ نىك     دۇررەمهزكۇر  . ھىجرەت قىلغان ئىدى  
  . بالىلىرى بار ئىدى

ئـۇ زات   . ىپ، ئـۈچىنچى يىلـى ئىـسالم بىـلهن مۇشـهررەپ بولغـان            ھهمزە بولسا، پهيغهمبىرىمىزگه پهيغهمبهرلىك كېل    
.  بىـر تۇغقـان ئىـدى      ئېمىلداشئۇ زات پهيغهمبىرىمىز بىلهن     . نئۇھۇد ئۇرۇشىدا ئهللىك توققۇز يېشىدا شېهىد بولغا      

ر مهزكـۇ . ، پـاتىمه، سـهلما ئىـسىملىك قىزلىـرى بـار ئىـدى            ئهمـامه ، يهئـال ئىـسىملىك ئـوغلى، ئهمـارە،          ئۇتهيبهئۇنىڭ  
  .  پهيغهمبىرىمىز سهلىمه ئىبنى ئهبى سهلىمىگه ئېلىپ بهرگهنئهمامىنى

 ئۇرۇشـىدا ئهسـىرگه   ىرئۇ زات بهد. مۇتهللىپنىڭ بالىلىرى ئىچىدە ئهڭ كىچىكى ئىدى   ھهزرىتى ئابباس بولسا، ئابدۇل   
ــپ ئىــسالمنى قوبــۇل قىلغــان    ــرەت قىلغانــدا      . ئېلىنى ــلهن مهدىــنىگه ھىج ــۇ زات ئايــالى بى ــۋائئ هن يهردە دېــگ ئهب

 ئۇچرىــشىپ، ئــۇ يهردىــن بــاال ـ چــاقىلىرىنى مهدىــنه مــۇنهۋۋەرگه يولغــا ســېلىۋېتىپ، ئــۆزى     پهيغهمبىرىمىــز بىــلهن
ئۇنىـڭ  .  يېـشىدا مهدىـنه مـۇنهۋۋەرەدە ۋاپـات قىلـدى     88 ـ يىلـى   23. پهيغهمبىرىمىزنىـڭ ئهسـكهرلىرىگه قوشـۇلغان   

 كۇلــسۇم ئۇممــۇ، قهمــام، ئهۋن، ھــارىس، كهســىر، مهئــبهد ، ئابــدۇرراھمان،قهســمىپهزلــى، ئابــدۇلالھ، ئۇبهيــدۇلالھ، 
ــ   ئهممـا، ئابـدۇلالھ بولـسا، ئىلىـم       .  ئىـدى  ساھابىلهردىنمهزكۇر پهزلى بولسا كاتتا     . ئىسىملىك بالىلىرى بار ئىدى   

ــته ــلىرىدە ھهدىــس ،مهرىپهت ــسىر دەرس ــدەئىل، تهپ ــۆرنهك    مى ــگه ئ ــدە ھهممى ــڭ ئىچى ــاھابه كىرامالرنى ــۇدەك س  بولغ
ئـۇ زات  .  مهشـهۇر ئىـدى  سـاخاۋەتته مهزكۇر ئابـدۇلالھ  .  يېشىدا ۋاپات قىلدى74  ـ يىلى  68ئۇ زات . ئىدىدەرىجىدە 

.  شــېهىد بولغــانهســهمهرقهنتسا، مۇئــاۋىيه زامانىــدا  بولــىقهســم.  زامانىــدا ۋاپــات قىلغــانمۇئاۋىيهنىــڭيهزىــد ئىبنــى 
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 كۇلــسۇم بولــسا بــۇرۇن ئۇممــۇ. ېهىد بولغــان پهتهــى قىلىــش جهريانىــدا شــئــاپرىقىنى مهئــبهدئابــدۇرراھمان بىــلهن 
 نىكاھىـدا   ئهشـئهرىينىڭ ئۇ زات ھهسهن ئىبنى ئهلىـدىن كېـيىن، ئهبـۇ مۇسـا             . ئىبنى ئهلىنىڭ نىكاھىدا ئىدى   ھهسهن  
زۇبهيـر بولـسا،   .  قالغاندىن كېيىن، ئىمران ئىبنى ئهبى تهلههنىـڭ نىكاھىـدا بولـدى      ئهشئهرىدىنئهبۇ مۇسا   . بولغان
ئــۇ زاتنىــڭ .  ئۇرۇشــىغىمۇ قاتناشــقانۇزۇلھىلپۇلپــىڭ ئهســكهر باشــلىقى بولــۇپ،  بهنــى ھاشــىمن ئۇرۇشــىداپۇججــار

  .  ئىسىملىك قىزلىرى بار ئىدىسهبائه ھهكىم، ئۇممۇئابدۇلالھ ئىسىملىك ئوغلى ۋە 
  . ئۇنىڭ ھىند ئىسىملىك بىر بالىسى بار ئىدى.  دەپ مهشهۇر ئىدىمهقۇم بولسا، كهئبهئابدۇل
 لهقهملىــك مهرۋە ئىــسىملىك بىــر بالىــسى بــار ھهجهل ۋە غهيــدۇقئۇنىــڭ . ۇســئهب دەپ ئــاتىالتتى بولــسا، مغهيــدۇق
  .ئىدى

  پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئاتىسىنىڭ قىز بىر تۇغقانلىرى

 ئۇممـۇ ،  ئهمىيمه،  ئهرۋاسهپىيه، ئاتىكه، بۇررە،    : ئۇالر. پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئاتىسىنىڭ ئالته قىز بىر تۇغقىنى بار ئىدى       
ــۇل ــارلىقالردۇرابهيزھهكىم ــنه      .  قات ــۇپ، مهدى ــلهن مۇشــهررەپ بول ــسالم بى ــهپىيه ئى ــى س ــدىن ھهزرىت ــڭ ئىچى بۇالرنى

دېـگهن كىتابىغـا ھهمـدە باشـقا        » ئۇسـدۇلغابه  «ئهسـىرنىڭ ئىبنۇلقالغانلىرى بولسا،   . ىلغان ھىجرەت ق  مۇنهۋۋەرەگه
سـهپىيه  .  مهلـۇم  بولمىغانلىقلىرىررەپ   رىۋايهتلهرگه قارىغاندا، ئۇالرنىڭ ئىسالم بىلهن مۇشه      ئىشهنچلىكبىر قهدەر   

 ئهۋامھـارىس ئىبنـى ئـۇمهييه ۋاپـات قىلغانـدىن كېـيىن،             .  نىكاھىـدا ئىـدى    ئۇمهييهنىڭبولسا، بۇرۇن ھارىس ئىبنى     
ئـۇ زاتنىـڭ   .  يېـشىدا ۋاپـات قىلغـان     73ئۇ زات ھىجرەتنىڭ يىگىرمىنچى يىلى      .  نىكاھىدا بولغان  خۇۋەيلىدنىڭئىبنى  

  . كهئبهدۇرئابدۇلنى ئهۋۋام، سائىب بهير ئىببالىلىرى زۇ
بـۇ زاتنىـڭ زۇھهيـر، ئابـدۇلالھ ئىـسىملىك          .  نىكاھىـدا ئىـدى    مهخزۇمىنىـڭ  ئىبنـى مـۇغىرە      مهتيهئاتىكه بولسا، ئهبۇ    

 بولـۇپ، پهيغهمبىرىمىزنـى     دۈشـمهنلىرىدىن  ئابدۇلالھ ئىلگىـرى پهيغهمبىرىمىزنىـڭ ئهشـهددىي      . ىرى بار ئىدى  بالىل
مهككه پهتهى بولغان يىلـى تهۋبه قىلىـپ، ئىـستىغپار ئېيتىـپ، ئىـسالم بىـلهن مۇشـهررەپ            كېيىن  . ىتكهنرەنجكۆپ  

  . ولغانبولۇپ، تائىپ مۇھاسىرىسىدە ۋاپات ب
 ئۇززانىڭئابــدۇل ئىبنــى رەھــمه كېــيىن ئهبــۇ . نىكاھىــدا ئىــدىھىاللنىــڭ ئىبنــى ئهســهدئابدۇلئاۋۋالــدا  ،بــۇررە بولــسا

 بـالىلىرى بـار   ئىـسىملىك  رەھـمه ئهسـهد ۋە ئهبـۇ بـۇررە ئىبنـى ئهبـى            ى ئابدۇل ئۇنىڭ ئابدۇلالھ ئىبن  . ىنىكاھىدا بولد 
  . ئىدى
 مهننافنىــڭ ئابــدۇ ئىبنــى كهلــدە ئــۇمهير ئىبنــى ۋەھبىنىــڭ نىكاھىــدا بولــۇپ، ئانــدىن كېــيىن  ئاۋۋالــدا ، بولــسائهرۋا

 ئىــسىملىك هرۋائ كۇلهيــددىن ئىــسىملىك بالىــسى ۋە تۇلهيــب ۋەھبىــدىنئۇنىــڭ ئــۇمهير ئىبنــى . نىكاھىــدا بولــدى
  . بالىسى بار ئىدى

 ئابـدۇلالھ، ئۇبهيـدۇلالھ، ئهبـۇ ئهھـمهد         ئهمىمهنىـڭ مهزكـۇر   .  نىكاھىدا ئىدى  ھهمىنىڭ بولسا جهھش ئىبنى     ئهمىمه
ئابـدۇلالھ ئۇھــۇد  .  ئىـسىملىك قىزلىــرى بـار ئىــدى  ھهمىــنه ھهبىـبه،  ئۇممــۇ زەيـنهپ،   ئىـسىملىك ئوغــۇللىرى، ئابـدۇ 

  ھهبىـبه ئۇممـۇ ى بۇ كىشى پهيغهمبىرىمىزنىـڭ ئايـال  .  ۋاپات بولدىھهبهشىستانداۇلالھ ئۇبهيد. تېغىدا شېهىد بولدى 
 ئىـسالم بىـلهن مۇشـهررەپ بولـۇپ، مهدىـنىگه ھىجـرەت             ،ئهبـۇ ئهھـمهد بولـسا     . ى يولدىشى ئىـدى   نىڭ بۇرۇنق ئانىمىز
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 مۇسـئهب ئىبنـى     ۇرۇن بولـسا، بـ    ھهمىـنه .  بىرىـدۇر  ئهممـا، زەيـنهپ بولـسا، پهيغهمبىرىمىزنىـڭ ئاياللىرىـدىن         . قىلدى
 ھهبىـبه بولـسا،     ئۇممـۇ .  نىكاھىـدا بولـدى    ئۇبهيدۇلالھنىڭئاندىن كېيىن، تهلهه ئىبنى     .  نىكاھىدا ئىدى  ئۇمهيرنىڭ

  .  ئىبنى ئهۋپنىڭ نىكاھىدا ئىدىئابدۇرراھمان
 بـالىلىرى    ۋە ئـامىر ئىـسىملىك     ئهرۋائۇنىـڭ   . نىـڭ نىكاھىـدا ئىـدى     هرەبىئ ئىبنى   ، بولسا كۇرەيز بهيزاھهكىمۇل ئۇممۇ

 ئهرۋامهزكــۇر . نىــڭ ئانىــسى بولــۇپ، ســاھابىلهردىن ھېــسابلىناتتىئهففان ئوســمان ئىبنــى ئهرۋامهزكــۇر . بــار ئىــدى
ئهممـا، ئـامىر مهكـكه پهتهـى بولغانـدا ئىـسالم بىـلهن           .  نىكاھىـدا بولـدى    ئۇقبهنىڭ كېيىن، ئهبۇ مۇئىت     دىنئهففان

همبىرىمىزنىڭ ئاتىسى ئابدۇلالھ بىلهن بىر ئاتـا، بىـر ئانىـدىن            پهيغ بهيزاھهكىمۇل ئۇممۇمهزكۇر  . مۇشهررەپ بولدى 
ز تاغىـسى، ئـالته ھاممىـسى ۋە ئانىـسى بىـلهن            پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ توققـۇ     چۈنكى  . بولغان بىر تۇغقاندۇر  

ــدۇر   ــڭ بالىلىرى ــۇلۇپ بهش ئانىنى ــۇررە    . قوش ــاتىكه، ب ــدۇلالھ، ئ ــپ، ئاب ــۇ تالى ــر، ئهب ــيمه، ئهرۋا ،زۇبهي ــۇئۇم، ئهمى  م
ــاتىمه بىنتــى ئهمرىنىــڭ بالىلىرىــدۇر  ھهكىمــۇلبهيزا ــارلىقالر پ ــدۇق، كهئبهھهمــزە، ئابــدۇل.  قات ــر غهي   ۋە ســهپىيه بى

  .ئانىدىندۇر يالغۇز بىر لهھهبمۇ ئهبۇ  بىر ئانىدىن، ھارىس ئۆزى يالغۇز بىر ئانىدىن،زىرارئانىدىن، ئابباس بىلهن 

   بايانىۋالىيلىرىنىڭپهيغهمبىرىمىزنىڭ 

 ســهقىپ ۋە ھهۋازىــن ئهرەبلىــرى مهغلــۇپ ، ئهرەبلىــرى ئىــسالمغا كىــرگهن چاغــداقــۇرەيشپهتهــى بولــۇپ، مهكــكه 
پهيغهمبىرىمىــز رۇم بىــلهن ئۇرۇشــۇش ئۈچــۈن، . بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ كــۆپ قىــسمى ئىــسالمنى قوبــۇل قىلغــان ئىــدى 

كى پۈتـۈن ئهرەبـلهرگه پـۈر        يۈرۈش قىلغانلىقتىن، ئىسالم قوشۇنلىرىنىڭ شۆھرىتى ئهرەبىـستان ئهتراپىـدى         تهبۇكقا
كهتكهنلىكى ئۈچۈن، ئهرەب قهبىلىلىرى مهدىنه مۇنهۋۋەرەگه ئهلچى ئهۋەتىپ، ئىسالمنى قوبۇل قىلىـشقا باشـلىغان        

ــنلهپ ۋالىيلىققــاپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇالرغــا  . ئىــدى ــادەم تهيى ــارىخچىالر .  ئهۋەتتــى ۋە زاكــات يېغىــشقا ئ ت
  . لهر ئىكهنلىكىنى زىكىر قىلىدۇ تهيىنلهنگهنۋالىيلىققاىمىز تهرىپىدىن دىكى كىشىلهرنىڭ پهيغهمبىرتۆۋەن

 پهيغهمبىرىمىـز ئـۆزى     ، ئىبنى ئۇسهيد، مهككه پهتهى قىلىنغان كۈنى مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىن         ئهتتاب بىرىنچى،
ى قىلىــپ ھــۇنهين ئۇرۇشــىغا چىقىــدىغان چېغىــدا بــۇ زاتنــى مهكــكه ۋە مهككىنىــڭ ئهتراپىــدىكى قهبىلىــلهرگه ۋالــ  

سـهككىزىنچى يىلـى   . بۇ ۋاقىتتا ئۇ زاتنىڭ يېشى تېخى ئـون سـهككىز ـ يىگىـرمه يـاش ئهتراپىـدا ئىـدى       . تهيىنلىگهن
. ئــۇ زات ھهتتــا ۋاپــات بولغانغــا قهدەر ۋالــى بولــۇپ تۇرغــان      . ھهجــگه بــاش بولغــان كىــشىمۇ مۇشــۇ زات ئىــدى     

 ئۆزىنىــڭ ئىبنــى ئهســىر. ه توختىتىــپ بهرگهن بىــر تهڭــگكۈنلــۈكىگهپهيغهمبىرىمىــز ئــۇ زاتنىــڭ مائاشــى ئۈچــۈن،  
 يىگىرمه بهش ياش ئهتراپىدا ئىكهنلىكىنى، ۋالى بولـۇپ تهيىنلهنگهنـدىن   دېگهن كىتابىدا بۇ زاتنىڭ » غابهئۇسدۇل«

بـۇ زات ھهزرىتـى ئهبـۇ       .  ئىككى تهڭگه توختىتىپ بهرگهنلىكىنى ئېيتىـدۇ      كۈنلۈكىكېيىن پهيغهمبىرىمىز ئۇنىڭغا    
  .  ۋاقىتتا ۋاپات قىلغانبهكرى بىلهن بىر

 بىـر   الردىكى بولۇشـىغا قارىمـاي، يىگىـرمه ياشـ        كىراملىرىنىـڭ  كاتتـا سـاھابه      پېـشقهدەم پهيغهمبىرىمىزنىڭ نۇرغۇن   
  ئۇ زاتنىڭ شـۇ ئىـش ئۈچـۈن      ،ياشنى مهككىگه ۋە ئۇنىڭ ئهتراپىدىكى قهبىلىلهرگه ۋالى قىلىپ تهيىنلىگهنلىكىدىن        

كاشكى، ئىسالم ئهللىرىنىڭ ئارىسىدا پهيغهمبىرىمىزنىـڭ بـۇ        . ېلىشقا بولىدۇ ۋئهڭ اليىق كىشى ئىكهنلىكىنى كۆرۈ    



www.islamyoli.net 

 258

ىــسى يۈكــسىلىپ، تېخىمــۇ پهزىلهتــكه ئېرىــشكهن لــگهن بولــسا ئىــدى، ئۇالرنىــڭ مهرتىۋســۈننىتى جــارى بولــۇپ كه
  . بوالتتى

رەگه بېرىــپ  تائىــپ ئهلچىلىــرى بىــلهن بىــرگه مهدىــنه مــۇنهۋۋەئهســسهقهپى ئــاسئهبىل ئوســمان ئىبنــى ،ئىككىنچــى
ئـۇ زات پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ       . مۇسۇلمان بولغاندا، پهيغهمبىرىمىز ئۇ زاتنى تائىپقا ۋالى قىلىـپ تهيىنلىـدى          

ھهزرىتـى  .  دەۋرىدىمۇ ۋالىيلىق ۋەزىپىسىنى داۋام قىلىپ كهلـدى       خىالپهتۋاپاتىدىن كېيىن ھهزرىتى ئهبۇ بهكرىنىڭ      
  .  ۋالى بولۇپ تهيىنلهندىئۇممانغايىل ئۆتكهندىن كېيىن، بهھرەين ۋە  دەۋرىگه كېلىپ، ئۈچ خىالپهتئۆمهرنىڭ 
. ىچىـدە ئهسـكهر بېـشى ئىـدى     ئىبنى نهسرى ھهۋازىن ئۇرۇشىدا مۇشرىك ئهسكهرلىرى ئ   ئهۋف  مالىك ئىبنى  ئۈچىنچى،

اپىـدىكى  ئوندىن كېيىن پهيغهمبىرىمىز ئۇ زاتنـى تائىـپ ئهتر       .  كېلىپ شۇ يهردە مۇسۇلمان بولدى     ئرانىگهجىكېيىن  
  .  ئۇرۇشلىرىغا قاتناشقانقادىسىيه ۋە دەمهشقئۇ زات . قهبىلىلهرگه ۋالى قىلىپ ئهۋەتتى

 ئىـسالمغا دەۋەت  ئـۇنى  ۋالىـسى ئىـدى، ئـۇ زات پهيغهمبىرىمىزنىـڭ      بهھرەيننىـڭ  مۇنزىر ئىبنى سارى بۇرۇن      تۆتىنچى،
ــارەك   ــۇپىنىقىلىــپ يازغــان مۇب ــيىن، دەرھــال م مهكت شــۇنىڭ بىــلهن . ۇســۇلمان بولغــان تاپــشۇرۇپ ئالغانــدىن كې

 مهدىـنه مـۇنهۋۋەرگه كېلىـپ پهيغهمبىرىمىزنىـڭ     كېيىنچه ئۇ . ە قالدۇرغان ئىدى  نى ئۆز ۋەزىپىسىد  پهيغهمبىرىمىز ئۇ 
  . بۇ زات پهيغهمبىرىمىز ۋاپات بولۇپ، ئۇزۇن ئۆتمهي ۋاپات بولغان.  بولغانمۇشهررەپجامالىنى كۆرۈشكه 

 ئهرەبلىرىدىن بولۇپ، ئىسالمنى قوبۇل قىلىپ، مهككىگه ھىجـرەت         يهسرەب نسارىئهلۇبهيدىل زەيد ئىبنى    بهشىنچى،
بـۇ سـهۋەبتىن بـۇ زاتنـى تارىخچىالرنىـڭ          . كېيىن يهنه مهدىنه مۇنهۋۋەرەگه ھىجرەت قىلغـان      . قىلىپ كهلگهن ئىدى  

ــسا، بهزىلىـــرى ئهنـــسارالردىن دەپ قارايـــدۇ   ــاجىرالردىن دەپ قارىـ ــبهر ئهلهيه. بهزىـــسى مۇھـ ىســـساالم بـــۇ پهيغهمـ
 زامانىغـا كهلگهنـدە ۋاپـات       مۇئاۋىيهنىـڭ بـۇ زات ھهزرىتـى      .  ۋالىي بولۇپ ئهۋەتىلگهن ئىدى    ھهزرىمهۋتكهتهرىپىدىن  
  . بولغان
ئۇ چاغدا ئۇ زاتنىڭ يېشى ئهمدى ئون يهتـته ـ ئـون    .  ۋالى بولۇپ تهيىنلهنگهننهجرانغا ھهزىم ئهمر ئىبنى ئالتىنچى،

بهزى .  ئهللىـك بىرىنچـى يىلـى مهدىـنه مـۇنهۋۋەرەدە ۋاپـات بولغـان              ىجرىيىنىـڭ ھئـۇ   . سهككىز ياش ئهتراپىـدا ئىـدى     
بۇ قاراشـقا ئىبنـى قهييـۇم       .  دېگهن كىشى ئىدى دەپ يازىدۇ     ھهرپ ئىبنى   سۇفيان ۋالىسى ئهبۇ    نهجراننىڭتارىخچىالر  
غهمبىرىمىـز ۋاپـات     پهي ھهرپ ئىبنـى    سـۇفيان  بولـسا، ئهبـۇ      رئهمما، باشقا بىـر قىـسىم تـارىخچىال       .  قوشۇلىدۇ جهۋزىمۇ

  .  ئىدى دەيدۇھهزىم ۋالىسى ئهمر ئىبنى نهجراننىڭبولغاندا مهدىنه مۇنهۋۋەردە ئىدى، ئۇ چاغدا 
ــى  يهتتىنچــى، ــامىر ئىبن ــپ، مۇســۇلمان    شــهھر ئ ــۇنهۋۋەرگه كېلى ــنه م ــۇ زات مهدى ــۇپ، ئ ــدىن بول  ھهمهدان ئهرەبلىرى

  . ه ۋالى قىلىپ تهيىنلىگهن ھهمهدان ئهرەبلىرىگئۇنىبولغاندىن كېيىن، پهيغهمبىرىمىز 
ــهككىزىنچى، ــۇ س ــئهرىمۇسهل ئهب ــارىبگه ئهش ــى مهئ ــنلهنگهن ۋال ــز خهلقــقه    .  بولــۇپ تهيى ــا پهيغهمبىرىمى ئــۇ زاتق

 ئېغىــر ۋەزىــپه يــۈكلهپ، ئــۇالرنى ئىــسالمدىن   بىــلهن مۇئــامىله قىلىــشقا، لىــق سالماســلىققا، كهڭچىلىــك چىئېغىر
  . شهۇر ھهدىس كىتابلىرىدا رىۋايهت قىلىنىدۇكۈتۈپ قويماسلىققا ئهمرى قىلغانلىقى مهرئۈ

 جۈملىـسىدىن بولـۇپ، ئـۇ       سـاھابىلهرنىڭ  خالىد ئىبنى سـهئىد ئىبنـى ئـاس بـۇرۇن ئىمـان كهلتـۈرگهن                توققۇزىنچى،
  .  ئوتتۇرىسىدىكى يهرلهرگه ۋالى قىلىپ ئهۋەتكهنزەبىدزاتنى پهيغهمبىرىمىز نهجران بىلهن 
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 ئىــسىملىك شــهھهرلهرنىڭ  سهكاســىك ۋە ماســكون قېــشىدىكى ۋتنىــڭھهزرىمه ئىبنــى ســهۋر  ئۇكاشــه ئــونىنچى،
  .  تهيىنلهنگهنۋالىيلىقىغا

 بولسا بىـر نهچـچه      ئۇككه.  ئهرەبلىرىگه ۋالى قىلىنغان   ئهشئهرىيۇن ۋە   ئۇككه تاھىر ئىبنى ئهبى ھاله      ئون بىرىنچى، 
 دەھـلهك  يـېقىن    ئۇككىغـا  بـۇ    . ئىـدى  ى بولـۇپ، سـهنئانىڭ يېنىـدا      قهبىلىلهردىن تهركىب تاپقان بىر يهرنىـڭ ئىـسم       

 ئهشـئهرىيۇن .  شـۇ يهرگه پالىغـان ئىـدى       ىلىرى يهمهنلىكلهرنى بهنى ئۇمهييه خهلىپ  .  بىر شهھهر بار ئىدى    ئىسىملىك
 مانــا شــۇ ئهشــئهرىمۇسهلمهزكــۇر ئهبــۇ . ىــدا ياشــايتتى تاغلىرئــۇككه، ئــۇالر بولــۇپبــۇالر بىــر قهبىــله كىــشىلىرى  

  . قهبىلىدىن ئىدى
ئـۇ كـۆپ ئۇرۇشـالرغا قاتنىـشىپ،        .  ۋالـى بولـۇپ تهيىـنلهنگهن      تهيماغـا  سـۇفيان هزىـد ئىبنـى ئهبـۇ        ي ئون ئىككىنچـى،  

  . باتۇرلۇق بىلهن مهشهۇر بولغان بىر زات ئىدى
 ئۈچـۈن يهئـال ئىبنـى ئـۇمهييه دەپ     ى ئىبنى ئۇمهييه، بـۇ زات ئانىـسىغا نىـسبهت بېرىلگهنلىكـ         يهئلهب ئون ئۈچىنچى، 
 ۋە ھهزرىتــى ئوســمانالرنىڭ ئــۇ ھهزرىتــى ئــۆمهر.  تهيىــن قىلىنغــانبېــشىلىققاكهر  يهمهنــدە ئهســئــۇ زات. تونۇلغــان
كېيىن ھهزرىتى ئوسمان شېهىد قىلىنغاندا ئۇنىڭغا ياردەم بېـرىش         .  دەۋرىدە سهنئاغا ۋالى بولۇپ تۇرغان     خهلىپىلىك
 ئائىـشهنىڭ زرىتـى    ۋەقهسـىدە ھه   جهمهلئـۇ   .  ئىچىدە نوپۇزلۇق كىشى ئىدى    ئۇ كىشىلهر .  مهدىنىگه كهلگهن  ئۈچۈن

 بولـۇپ،   تهرەپـدارى كېيىنكى چـاغالردا ھهزرىتـى ئهلـى        .  بولۇپ، ئۇنىڭغا مال بىلهن كۆپ ياردەمدە بولغان       تهرەپدارى
  . ئۇرۇشىدا شېهىد بولغان» سىپپىن«

ئـۇ كېـيىن    .  تهرىپىـدىن تهيىـنلهنگهن ۋالىـسى ئىـدى        كىـسرا   يهمهننىـڭ     فارسـىي ساسانۇل ئىبنـى    بازان ئون تۆتىنچى، 
ــدا   ئىــسال ــدە تارقالغان ــۈن يهمهن ــۇرى پۈت ــپ، ئىــسالم ن ــى قىلىــپ  ،منى قوبــۇل قىلى ــۈن يهمهن شــهھهرلىرىگه ۋال  پۈت

  .  زىكىر قىلىنغان كىشى ۋالى بولۇپ تهيىنلهنگهنيۇقىرىدابۇ زات ۋاپات بولغاندىن كېيىن، . تۇرغۇزۇلغان
ت بـۇ زا  .  بىـر بۆلـۈم باشـلىقى ئىـدى         قهيس ئىبنـى سـهئد ئىبنـى ئۇبـادە دەسـلهپته مهدىـنه مـۇنهۋۋەردە               ئون بهشىنچى، 

ئـۇ دەسـلهپته ھهزرىتـى ئهلـى تهرىپىـدىن       . رەك، بـاتۇر ۋە تهدبىرلىـك كىـشى ئىـدى         بولسا ناھايىتى ئېسىل، سېخى، زې    
ئۇ ھهزرىتى ئهلىدىن كېـيىن ھهزرىتـى ئىمـامى         . مىسىرغا ۋالى بولۇپ تهيىنلىنىپ، كېيىن ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇلغان      

 مۇئـاۋىيهگه  ئۆتكـۈزۈپ بېرىـپ،   مۇئـاۋىيهگه  ھهزرىتـى    خىالپهتنـى ھهزرىتى ئىمامى ھهسـهن     ھهسهن تهرىپىدە بولۇپ،    
  . ى يىللىرى ۋاپات قىلغانئۇ ھىجرەتنىڭ ئاتمىشىنچ. ت قىلغانبهيئهت قىلغاندا، ئۇ زاتمۇ بهيئه

انىـدا پهتىـۋا     بولـۇپ، پهيغهمبىرىمىزنىـڭ زام     پهقىهلىرىـدىن  مۇئاز ئىبنى جهبهل سـاھابه كىرامالرنىـڭ         ،ئون ئالتىنچى 
 بهيئىـتىگه ھـازىر   ئهقهبه،  ئۇ زات ئون سهككىز يېشىدا مۇسۇلمان بولغان      . بېرىدىغان كىشىلهرنىڭ قاتارىدىن ئىدى   

پهيغهمبىرىمىـز ئـۇ زاتنـى يهمهن ئهھلىـگه        .  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن پۈتـۈن ئۇرۇشـالرغا قاتناشـقان         بولغان،
نى ئۆگىتىش ۋە ئۇالرنىڭ ئىچىـدە دەۋەت ئېلىـپ بېـرىش ئۈچـۈن ھـاكىم               ئىسالم قانۇنلىرىنى، شهرىئهت ئهھكاملىرى   

دېــگهن كىتابىـدا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بــۇ  » مهئــادزادۇل« ئۆزىنىــڭ  جهۋزىئىبنــى قهييـۇم  . قىلىـپ ئهۋەتــكهن 
  . بۇ قاراشنىڭ ئاساسى ئانچه كۈچلۈك ئهمهس.  ئهمهلدار قىلىپ ئهۋەتكهن دەيدۇھهربىيزاتنى 

 تهلىـم بېـرىش     دىن بىر نهچچه قېتىم مهكـكه مـۇكهررەمهدە شـهرىئهت ئهھكاملىرىـ           مۇئازنى ھهزرىتى   پهيغهمبىرىمىز
 ئۇنىڭغـا ئىتـائهت قىلىـش توغرۇلـۇق خهت          ۋالىيلىرىغـا كېيىنكى كـۈنلهردە يهمهننىـڭ      . ئۈچۈن تهيىن قىلغان ئىدى   
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ئـۇ يهمهنـگه    . كهچۈرۈپ تۇراتتى بۇ سهۋەبتىن بۇ زات پۈتۈن يهمهن ۋىاليهتلىرىنىڭ ھهممىسىنى كۆزدىن          . ئهۋەتكهن
كىشىلهرنى دەسلهپته شـاھادەت ئېيتىـپ، مۇسـۇلمان        «:  هت قىلىپ نهسىهمېڭىش ئالدىدا پهيغهمبىرىمىز ئۇنىڭغا ۋە      

 قوبــۇل قىلــسا، ئانــدىن ئالالھنىـڭ ئۇالرغــا كۈنــدە بهش ۋاقىــت نامــاز پهرز قىلغــانلىقىنى  ئــۇنىبولۇشـقا چــاقىرىش،  
مۇنــداقچه قىلىــپ . بۇيرۇغــان» بايالرغــا زاكــات پهرز ئىكهنلىكىنــى بىلدۈرۈشــكه  قوبــۇل قىلــسا، ئــۇنىئۇقتــۇرۇش، 

الرنىـڭ   ئۇ ، زاكـات ئالغانـدا    ئـۇنى  ھهمـدە     ھالدا ئىـسالمغا دەۋەت قىلىـشنى جـېكىلىگهن        تهدرىجىيئېيتقاندا، ئۇالرنى   
، ئېغىـر ئىـشالرغا     ئۇالرنى يهڭگىل ئىـشالرغا ئهمـرى قىلىـشقا       . لغاپ ئېلىشتىن توسقان  ماللىرىنىڭ ياخشىلىرىنى ئى  

پهيغهمبىرىمىز ئـۇ زات بىـلهن خوشلىـشىش        . غانركۈتۈپ قويماسلىققا بۇيرۇ  تهكلىپ قىلىپ، ئۇالرنى ئىسالمدىن ئۈ    
دەپ » ئــى مۇئــاز، ســهن يهمهنــگه بارغانــدىن كېــيىن، ئۇالرغــا نــېمه بىــلهن ھۆكــۈم قىلىــسهن  «:  ئالدىــدا ئۇنىڭغــا

ئالالھنىـڭ  «: پهيغهمبىرىمىـز . ۈم قىلىـمهن دەپ جـاۋاب بهرگهن      ئالالھنىڭ كىتـابى بىـلهن ھۆكـ      «: ئۇ زات . سورىغان
»  سـۈننىتى بىـلهن    پهيغهمبىرنىـڭ ئالالھنىـڭ   «دېگهنـدە،   » كىتابىدىن تاپالمىساڭ نـېمه بىـلهن ھۆكـۈم قىلىـسهن؟         

 نـېمه چ كهلگهنـدە   يوق مهسىلىگه دۇسۈننىتىدىمۇىنىڭ ئالالھنىڭ پهيغهمبىر «: پهيغهمبىرىمىز. دەپ جاۋاب بهرگهن  
ــ ئهقلىمنــى ئىــشقا ســېلىپ، كىتــاب ۋە ســۈننهتكه قىيــاس قىلىــش بىــلهن ھۆكــۈم    «: دېگهنــدە، ئــۇ زات» سهن؟قىلى

 سىنىـسىگه پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئۇنىـڭ بـۇ جـاۋابىنى ئـاڭالپ، ئـۇ زاتنىـڭ                 . دەپ جـاۋاب بهرگهن   » چىقىرىمهن
ۋەپپهق قىلغــان زات ىــشقا مــۇئــۆز ئهلچىــسىنىڭ ئهلچىــسىنى ئهلچىــسى رازى بولىــدىغان ئ «: قــولىنى قويــۇپ تــۇرۇپ

  .دېگهن» لهر بولسۇنئالالھقا ھهمد

  پهيغهمبىرىمىزنىڭ كاتىپلىرىنىڭ بايانى

، ئوسـمان، ئهلـى، زۇبهيـر ئىبنـى ئهۋۋام،          خهتتـاب  ئهبۇ بهكـرى سـىددىق، ئـۆمهر ئىبنـى            كاتىپلىرى پهيغهمبىرىمىزنىڭ
، سـابىت ئىبنـى قهيـس ئىبنـى     ئهرقهمھ ئىبنـى  ، ئهمر ئىبنـى ئـاس، ئـۇبهي ئىبنـى كهئـب، ئابـدۇلال            فۇھهيرئامىر ئىبنى   
، مۇغىرە ئىبنى شۆبه، ئابدۇلالھ ئىبنى رەۋاھه، خالىد ئىبنى ۋەلىد، خالىـد ئىبنـى سـهئىد               رەبى ئىبنى   ھهنزەله،  شهمماس

، زەيـد ئىبنـى سـابىت قاتـارلىق سـاھابه كىـرامالر             سـۇفيان ئىبنى ئاس، ئابدۇلالھ ئىبنـى سـهئد، مۇئـاۋىيه ئىبنـى ئهبـى              
 پهيغهمبىرىمىــز مهدىــنه مــۇنهۋۋەرگه كهلگهنــدە ھهممىــدىن بــۇرۇن كــاتىپلىق قىلغــان زات ھهزرىتــى ئــۇبهي .ئىــدى

باشــقا ئهلــلهرگه . ھهزرىتــى زەيــد ئىبنــى ســابىت بولــسا ھهممىــدىن كــۆپ كــاتىپلىق قىالتتــى . ئىبنــى كهئــب ئىــدى
  . يازاتتىئهرقهمئهۋەتىدىغان خهتلهرنىڭ كۆپىنچىسىنى ئابدۇلالھ ئىبنى 

   بايانىمۇئهززىنلىرىنىڭمبىرىمىزنىڭ پهيغه

 ،مهھـزۇرە  ئهبـۇ     ئىبنـى ئـائىز،     ھهزرىتى بىالل، ئهمـر ئىبنـى ئـۇممى مهكتـۇم، سـهئد            مۇئهززىنلىرىپهيغهمبىرىمىزنىڭ  
 بولـۇپ،  مـۇئهززىن  ىدەمهسـجىد ھهزرىتى بىالل مهدىنه مۇنهۋۋەرنىڭ  . ئهۋس ئىبنى مۇغىرە قاتارلىق تۆت كىشى ئىدى      

ــۇرۇن ئهز ھه ــدىن ب ــدى ان ئوممى ــان زات ئى ــرگه بولــۇپ،      . قۇغ ــهپهرلىرىدە بى ــۈن س ــڭ پۈت ــۇ زات پهيغهمبىرىمىزنى ئ
 قـاتتىق دەرد تارتىـپ، ئـاخىرى        ،لغانـدىن كېـيىن   ئۇ پهيغهمبىرىمىـز ۋاپـات بو     . ولغانپهيغهمبىرىمىزنىڭ خىزمىتىدە ب  
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، ھهزرىتــى ا بارغانــداھهزرىتــى ئــۆمهر شــامغ. بهرداشــلىق بېــرەلمهي، مهدىنىــدىن ئايرىلىــپ، شــام تهرەپــكه كهتــكهن 
 يىغلىتىــۋەتكهنلىكى، ئهتراپتىكىلهرنــى ئوقــۇپقــۇپ بېرىــشىنى ئېيتقانــدا، ھهزرىتــى بىــالل ئهزان  بىاللنىــڭ ئهزان ئو
  .  ۋاپات بولغاندەمهشىقتهئۇ زات ھىجرەتنىڭ يىگىرمىنچى يىلى ئاتمىش يېشىدا . رىۋايهت قىلىنىدۇ

دادىـسى  . چۈن، ئهمر ئىبنى ئـۇممى مهكتـۇم دەپ مهشـهۇر بولغـان           ئهمرى بولسا، ئانىسىغا نىسبهت بېرىلگهنلىكى ئۈ     
 كهشـشاپ ئهممـا،  . بهزىـلهر بـۇ زاتنىـڭ ئىـسمىنى ئابـدۇلالھ ئىـدى دەيـدۇ       .  دېگهن كىـشى ئىـدى  ئهسهم ئىبنى  زايىدە

ەدە بۇ زات بولسا مهدىـنه مـۇنهۋۋەر    .  ئىبنى مالىك ئىدى دەيدۇ    شۇرەيهمۇئهللىپى ئۇ زاتنىڭ ئىسمى ئابدۇلالھ، ئاتىسى       
 چىقماقچى بولسا، مهدىنىـدە ئـۆز ئورنىغـا ئـۇ           پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىرەر سهپهرگه   .  ئىدى مۇئهززىن ئىككىنچى

دىـن مـۇرات   » ئهئمـا ئهل«تهپـسىرچىلهر، ئهبهسـه سۈرىـسىدىكى      . ئۇ زاتنىڭ كـۆزى كـۆرمهيتتى     . اتتىزاتنى قويۇپ قوي  
  .  دەيدۇمهكتۇمدۇرئۇشبۇ ئهمر ئىبنى ئۇممى 

.  دېگهن ئىـسىم بىـلهن مهشـهۇر ئىـدى         قهرزسهددۇلئۇ  .  ئىدى مۇئهززىنى مهسجىدىنىڭ ئائىز بولسا، قۇبا     سهئد ئىبنى 
پهيغهمبىرىمىــز ئالهمــدىن ئۆتــۈپ، . قــۇيتتىرنىــدا ئهزان ئوىرىــدا ئــۇ زاتنىــڭ ئوبــۇ زات ھهزرىتــى بىاللنىــڭ يــوق چاغل

زات بـۇ   .  تهيىـن قىلىنغـان ئىـدى      ىنلىككهمـۇئهزز ھهزرىتى بىـالل شـامغا كهتكهنـدە ئـۇ ھهزرىتـى بىاللنىـڭ ئورنىـدا                
 مۇئهززىنلىـك بـۇ زاتنىـڭ ۋاپاتىـدىن كېـيىن         .  زامانىدا مهدىـنه مـۇنهۋۋەرەدە ۋاپـات قىلـدى         مهرۋان ئىبنى   مهلىكئابدۇل

  . ئۇزۇنغىچه ئۇ زاتنىڭ بالىلىرىدىن بىرىدىن ـ بىرىگه يۆتكىلىپ داۋاملىشىپ كهلدى
مهكـكه پهتهـى قىلىنغانـدا پهيغهمبىرىمىـز بـۇ زاتنـى       .  ئىـدى مـۇئهززىنى  مۇكهررەمىنىڭ بولسا، مهككه    مهھزۇرەئهبۇ  

كېيىنكـى چـاغالردا مانـا بـۇ زاتنىـڭ ئوقـۇش ئۇسـۇلى بـويىچه ئهزان                 . ن ئىـدى   سايالپ قويۇپ كهتكه   مۇئهززىنلىككه
د رسول اهللا « بــۇ زات.  پ كهلــدىئوقۇلــۇ هد ان محم ه اإل اهللا و اش هد ان الال س ئــاۋاز  جــۈملىلىرىنى دەســلهپته په»اش

. ئهممـا، تهكبىرنىـڭ تاۋۇشـلىرىنى ئىككىـدىن، ئىككىـدىن ئېيتـاتتى        . قـۇيتتى  كېيىن يۇقىرى ئاۋاز بىـلهن ئو      ،ىلهنب
 ئىمـامى ئهبـۇ ھهنىـپه ۋە ئىـراق ئهھلـى ئهزانـدا ھهزرىتـى        .ىردىن ـ بىردىن ئېيتـاتتى  ئهمما ھهزرىتى بىالل تهكبىرنى ب

 ۋە مهكــكه شــاپىئىئىمــامى .  قىلــدى تهكبىرىنــى قوبــۇلھزۇرەنىــڭمهبــۇ  تهكبىــردە ھهزرىتــى ئه،بىاللنىــڭ ئهزىنىنــى
ئىمامى ئهھمهد، ھهدىـس ئهھلـى      .  ئهزىنىنى ۋە بىاللنىڭ تهكبىرىنى ئىختىيار قىلدى      مهھزۇرەنىڭئهھلى بولسا، ئهبۇ    

رۇنـدا  ئهممـا، ئىمـامى مالىـك ئىككـى ئو        . دىۋە مهدىنه ئهھلى بولسا، بىاللنىڭ ئهزىنىنى ۋە تهكبىرىنى ئىختىيـار قىلـ           
مانـا بـۇ تـۆت ئىمامنىـڭ        .    جۈملىلىرىنى ئېيتىـشتا باشـقا ئىمامالرغـا ئوخـشىمايدۇ           الپالُە قامه قد   ەۋ اكبرهللا يهنى  ا  

  .  قاراشلىرىئهزاندىكى

  تهنبىه

ــدى       ــۇراجىئهت قىلىن ــا م ــر نهچــچه كىتابق ــا ئهمهس، بى ــرال كىتابق ــدا پهقهت بى ــزىش جهريانى ــابنى يې ــۇ كىت كــۆپ . ب
 ئىجتىهـات رىن شـهربىتىنى ئىچىـش  ئۈچـۈن         رىـشچانلىقنىڭ تـاتلىق سـۈيىنى ۋە شـې        تى. بېرىلـدى تهتقىقاتالر ئېلىپ   

. تېرىۋېلىنــدىرىنلىرى  تــاتلىق ۋە شــېرىنى كــۆپ تېتىغانــدىن كېــيىن، ئهڭ بىــر قــانچه باغنىــڭ مېــۋىلى . قىلىنــدى
راق گـۈللهر تـالالپ     ۈللهرنىڭ ئىچىـدە ئهڭ خـۇش پـۇ       شۇنىڭدەك بىر قانچىلىغان چىمهن باغالرنى ئارىالپ يۈرۈپ، گ       

» يهقىننـۇرۇل « ۋە   »ادمهئـ زادۇل» «سىرەتۇلهاشـىمىيه «ئاساسالنغان مهنبهيىمىز   بۇ جهرياندا كۆپرەك      . ۋېلىندىئۈزۈ
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ــۋ  ــارلىق مۆتى ــا قات ــابالردىن ئىب ــدىرەتەر كىت ــدە ئهڭ  .  بول ــڭ ئىچى ــۇ كىتابالرنى ــشهنچلىك ب ــلىقراقىئى  ، ۋە ئاساس
 بىـز كـۆپرەك شـۇ كىتابقـا مـۇراجىئهت           لغـانلىقى ئۈچـۈن   گهن كىتـابى بو   دېـ » ادمهئـ زادۇل  «جهۋزىنىڭ ئىبنۇلقهييۇم
همبىرىمىزنىــڭ   رىــۋايىتىگه، دىنــى مهســىله ۋە پهيغ   ئهســىرنىڭ ئىبنۇلخى مهســىلىلهرنى بېكىتىــشته   تــارى . قىلــدۇق

ش شـۇنىڭغا ئوخـشا   .  رىـۋايىتى ۋە تهتقىقـاتى نهزەرگه ئېلىنـدى        قهييۇمنىـڭ ئىبنۇلقالشتا مهزكۇر   تهرجىمىهالىنى ئېنى 
. قۇرئان كهرىم ۋە سهھىه ھهدىس كىتابلىرىدىن بۇخـارى ۋە مۇسـلىم قاتـارلىق كىتـابالر ئاساسـى مهركهز قىلىنـدى                   

ۋېلىــشقا غهيــرەت  كۈچىمىزنىــڭ يېتىــشىچه ئۈزۈگۈللىرىــدىنبۇنــدىن باشــقا ھهدىــس كىتابلىرىنىــڭ خــۇش بــۇي  
 بولمىغـان ھهدىـسلهر، بىـرەر مهنـبهگه          بولمىغـان رىـۋايهتلهر ۋە سـهھىه       ئىـشهنچلىك بـۇ كىتـابىمىزدا     . كۆرسىتىلدى

تهتقىقــات ئهسناســىدا ماۋزۇغــا يارىمايــدىغان . ئاساســالنمىغان رىــۋايهتلهرنى كىتابىمىزغــا تىزىــشتىن ئــۇزاق بولــدۇق
  . سۆزلهرنىڭ يارىماس يۈزىگه نهزەر دىققىتىمىزنىڭ كۆزى ئىلتىپات قىلمىدى

ولــسىمۇ، ئــاۋام خهلقىمىــز چه تــۈركى تىلــدا بولغــان بئالالھقــا چهكــسىز شــۈكۈرلهر بولــسۇنكى، بــۇ كىتــابىمىز گهر
ىپـات قىلـسا نهزەر قاراشـلىرى بىكـار كهتمهيـدىغان            ئىلت ئۆلىمـالىرىمىزمۇ . بولـۇپ سـۇنۇلدى   باھـا گـۆھهر     ئۈچۈن بى 

شـــۇنىڭ ئۈچـــۈن دانـــا ۋە دانىـــشمهن .  قىلغـــۇچى بولـــدىبهىـــجهلتاپهتلىـــك ئاجايىـــپ بىـــر شـــهكىلدە خـــۇش ۋە ال
 دەپ ئېتىبارسـىز قارىمـاي، ئهقىـل كـۆزى بىـلهن قارىـسا، داسـتان                »تىلـدىكهنغۇ تـۈركى   « كىشىلىرىمىز بۇ كىتـابنى   

ى ئۇالرنىـڭ قهلـبىگه ئۆزىنىـڭ       كۆزى بىلهن قارىماي ئىبرەت كۆزى بىـلهن قارىـسا، ئهلـۋەتته بـۇ كىتابنىـڭ گـۈللىر                
ــدخۇشــ ــدۇ دەپ بۇي ھى ــدىملىرىنى بېرى ــر ۋە .  زورئۈمى ــانئهگهر قهلهم تهھرى ــسه،  تهھلىلــدە ســهۋ زاب ەنلىك كۆرۈل

، ي بولمىغـــانلىقتىن ئىنـــسان خاتـــادىن خـــالى،شـــۇنىڭدەك پىكىـــر ۋە كـــۆز قاراشـــالردا ئوخـــشاشماسلىق سېزىلـــسه
شى ۋە تۈزىتىشىگه ھاۋاله قىلىپ، جانابى ئالالھنىـڭ ئهپـۇ           ئاگاھالندۇرۇ ئىگىلىرىمىزنىڭپهت  ئۆلىمالىرىمىز ۋە مهرى  
  . قىلىشىغا سېغىنىمهن

نچـى كېچىـسى غۇلجـا شـهھىرىدە         رامىزاننىـڭ يىگىـرمه بىرى     مـاھى ىرىـق يهتتىنچـى يىلـى        بىر مىڭ ئۈچ يۈز ق     ھىجرى
  .  دامولال سابىت ئاخۇن كامالىنىڭ قهلىمى بۇ كىتابنى يېزىشتىن توختاپ، ئىستىراھهتكه چىقتىئارتۇچلۇق قهشقهر

  


