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ھېكايىمىزنىڭ باش پېرسوناژى پەيغەمبىرىمىزنىڭ 
ئوغلى  ئابدۇلمۇتتەلىبنىڭ  بىنتى  سەفىيە  ھاممىسى 
  12 تەخمىنەن  زۇبەيىر  ئەۋۋامدۇر.  ئىبنى  زۇبەيىر 
يېشىدا مۇسۇلمان بولدى، ئۇ ئەبۇ بەكرى رەزىيەلالھۇ 
ئەنھۇدىن ئازراق كېيىن مۇسۇلمان بولغان بولۇپ، 
ھېسابلىنىدۇ.  مۇسۇلمان  بەشىنچى  ياكى  تۆتىنچى 
ئانىسى  مۇئمىنلەرنىڭ  يەنە  ئەۋۋام  ئىبنى  زۇبەيىر 
ئوغلى  قېرىندىشىنىڭ  خۇۋەيلىدنىڭ  بىنتى  خەدىچە 

بولىدۇ.
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 ئاۋانگارت ساھابە
قىلىچىنى  يولىدا  ئالالھ  ئەۋۋام  ئىبنى  زۇبەيىر 
سەۋەبى،  ئۇنىڭ  ئەزىمەتتۇر.  تۇنجى  سۇغۇرغان 
ۋاقتىدا  مەككىدىكى  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر 
خەۋىرى  ئۇچرىغانلىق  ھۇجۇمىغا  كاپىرالرنىڭ 
مەككىنىڭ  ئەلەيھىسساالم   پەيغەمبەر  تارقالغان. 
زۇبەيىر  ئاڭلىغان  بۇنى  ئىدى.  تەرىپىدە  ئۈستى 
قىلىچىنى سۇغۇرۇپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
ئۇنى  ئەلەيھىسساالم   پەيغەمبەر  بارغان.  يېنىغا 
كۆرۈپ: »نېمە ئىش يۈز بەردى؟« دەپ سورىغان. 
ئۇ پەيغەمبىرىمىزگە: »سېلىنى ھۇجۇمغا ئۇچراپتۇ 
پەيغەمبەر  دېگەن.  كەلدىم«  ئاڭالپ  دەپ 
ئالالھدىن   قىلىپ  دۇئا  ئۇنىڭغا  ئەلەيھىسساالم 

ئۇنىڭ قىلىچىنى ئۆتكۈر قىلىشنى سورىغان.
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ئاكتىپ ساھابە
ئەھزاب كۈنى پەيغەمبىرىمىز بىرلەشمە قوشۇننىڭ 
كىم  ئۈچۈن  كېلىش  تىڭالپ   - تىڭ  ئەھۋالىنى 
سورىغاندا،  قېتىم  ئۈچ  دەپ  خااليدۇ؟  بېرىشنى 
ھەممە سۈكۈت قىلغان، ئەمما زۇبەيىر ئىبنى ئەۋۋام: 
»ھەي ئالالھنىڭ ئەلچىسى، مەن بېرىشنى خااليمەن« 
بەنى  پەيغەمبىرىمىز  بەرگەن.  جاۋاب  دەپ 
ۋە  ئالالھ  ئالغاندا،  قورشاۋغا  قۇرەيزەنى 
سەپنىڭ  قوشۇپ  ئاۋاز  چاقىرىقىغا  پەيغەمبەرنىڭ 
ئۇنىڭغا:  پەيغەمبىرىمىز  قىلغان.  ئۇرۇش  ئالدىدا 
»ئانام، دادام ساڭا پىدا بولسۇن!« دەپ مەمنۇنىيتىنى 
ئوغلى  كۈنى  بولغان  ۋەقەسى  جەمەل  بىلدۈرگەن. 
ئابدۇلالھقا ۋەسىيەت قىلىپ: »پەيغەمبىرىمىز بىلەن 
ئۇرۇشالردا  قىلغان  قارشى  كاپىرالرغا  بىللە 

يارىالنمىغان بىرمۇ ئەزايىم يوق« دېگەن. 
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ئالالھ يولىدىكى ھىجرەت
قاتتىق  مۇسۇلمانالرغا  مۇشرىكالر  مەككىدە 
پەيغەمبىرىمىزنىڭ  زۇبەيىر  بەرگەندە،  ئەزىيەت 
كېيىن  ھەبەشىستانغا،  باشتا  بىلەن  بۇيرۇقى 
پەيغەمبىرىمىز  قىلغان.  ھىجرەت  مەدىنىگە 
قېرىنداش  ئارا   – ئۆز  مۇھاجىرالرنى  مەككىدە 
مەسئۇد  ئىبنى  ئابدۇلالھ  ئۇنى  قويغاندا،  قىلىپ 
مەدىنىدە  قويغان.  قېلىپ  قېرىنداش  بىلەن 
قىلىپ  قېرىنداش  ئەنسارالرنى  بىلەن  مۇھاجىرالر 
قويغاندا، ئۇنى سەلەمە ئىبنى سەالمە ئىبنى ۋەقش 

بىلەن قېرىنداش قىلىپ قويغان. 
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پەرىشتە سۈرەت
پەرىشتىلەر  مۇئمىنلەرگە  ئالالھ  كۈنى   بەدرى 
قاتناشقان  ئۇرۇشقا  ئىدى.  بەرگەن  ياردەم  بىلەن 
پەرىشتىلەرنىڭ سۈرىتى زۇبەيىر ئىبنى ئەۋۋامنىڭ 
ئۇ  ئىدى.  شەكلىدە  كېيىۋالغان  سەللە  سېرىق 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بارلىق ئۇرۇشالرغا 
قاتناشقان بولۇپ، پەيغەمبىرىمىز ئۇنىڭدىن رازى 
بولسا  ئاالمىتى  ئۇنىڭ  بولغان.  ۋاپات  ھالدا 
خۇش  بىلەن  جەننەت  ئۇنى  پەيغەمبىرىمىز 
قاتارىدا  ساھابىلەرنىڭ  بېرىلگەن  بىشارەت 

سانىغان.
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جىھادقا ئاشىق ئائىلە
زۇبەيىر ئىبنى ئەۋۋام »ئىككى بەلباغ ئىگىسى« 
بىنتى  ئەسما  بولغان  مۇشەررەپ  نامغا  دېگەن 
ئۇنىڭغا  ئەسما  قىلغان.  توي  بىلەن  بەكرى  ئەبۇ 
بەرگەن.  توغۇپ  زۇبەيىرنى  ئىبنى  ئابدۇلالھ 
ئابدۇلالھ مەدىنە ھىجرىتىدىن كېيىن توغۇلغان 

تۇنجى بوۋاق بولۇپ قالغان.   
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يېتىمغا كېپىل بولغۇچى ساھابە
ئەۋۋامغا ۋەسىيەت  ئىبنى  يەتتە ساھابە زۇبەيىر 
ئوسمان،  ئىچىدە  ئۇالرنىڭ  بولۇپ،  قىلغان 
مەسئۇد  ئىبنى  مىقداد،  ئەۋف،  ئىبنى  ئابدۇراھمان 
قاتارلىقالر بار ئىدى. زۇبەيىر ئۇالرنىڭ پەرزەنتلىرىگە 
ماللىرىنى ساقالپ بەرگەن، ھەتتا ئۇالرغا ئۆزىنىڭ 
مېلىدىنمۇ خىراجەت قىلغان. ئۇ جەمەل ئۇرۇشىدا 
ئورۇن  سەپتە  قارشى  ئەنھۇغا  رەزىيەلالھۇ  ئەلى 
ئىكەنلىكى  ئۈستىدە  ھەقىقەت  ئەلىنىڭ  ئالغان. 
ئايدىڭالشقاندىن كېيىن، ئۇرۇشنى تاشالپ سەھراغا 
قايتىپ كەتكەن. بىر ئەسكەر ئۇنى يولدا ئۇچرىتىپ 

قېلىپ 67 يېشىدا ئۆلتۈرۈۋەتكەن.
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          سۆيۈملۈك دوستالر، مەن سىلەرگە بىر قانچە گۈزەل 
تەۋسىيەلەرنى قىالي:

ساھابىلەرنىڭ  مۇھەببەت  چوڭقۇر  بولغان  پەيغەمبىرىمىزگە 
يايدۇرۇش  قانات  دەئۋىتىنى  ئۇنىڭ  ۋە  قىلىش  مۇداپىئە  ئۇنى 

يولىدا ئورۇش قىلىشىغا تۈرتكە بولغان.
ئىسالم بايرىقىنى لەپىلدىتىش ۋە ئىسالمنى ئالى قىلىش ئۈچۈن 

جىھادنى ياخشى كۆرۈش ئىماننىڭ جۈملىسىدىن ھېسابلىنىدۇ.
بىلەنال  ياراق   – قۇرال  پەقەت  خىزمەت  يولىدىكى  ئالالھ 
بولۇش   ئىگە  يېتىملەرگە  ۋە  بېرىش  سەدىقە  بەلكى  بولمايدۇ، 

قاتارلىق خىزمەتلەر بىلەنمۇ بولىدۇ.
ھەقىقىي مۇئمىن خاتالىقىنى تونۇغان ھامان توغرا يولغا قايتىدۇ.



 9

ھەمراھ  ئۆمۈرلۈك  بەكرىگە  ئەبى  بىنتى  ئەسما 

بولغان »پەرىشتە سۈرەت« ساھابە كىم؟


