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بىرى  ئارسالنلىرىدىن  ئالالھنىڭ  ئەرقەم  ئىبنى  زەيد   
ئىدى. ئالالھ ئۇنىڭ ھەققىدە قىيامەتكىچە تىالۋەت قىلىنىپ 
تۇرىدىغان ئايەت نازىل قىلغان. ھەممە ئادەم ئۇنى يالغانچى 
دەپ ئىشەنمىگەندە، ھەممىنى بىلگۈچى زات ئالالھ ئۇنىڭ 
يېشىدىال  كىچىك  ئۇ  بەرگەن.  گۇۋاھلىق  راستچىللىقىغا 
يېشىنىڭ  ئۇنى  پەيغەمبىرىمىز  بولغان.  مۇسۇلمان 
كىچىكلىكى سەۋەبىدىن ئۇھۇد ئۇرۇشىغا قاتناشتۇرمىغان.
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ئۇنىڭ ھەققىدە قۇرئان نازىل بولۇش سەۋەبى:

زەيد مۇنداق دەيدۇ: 

ئىدىم.  يېنىدا  تاغامنىڭ  مەن  ئۇرۇشىدا  ئۇھۇد  ـــ 

مەدىنىگە  مۇشرىكالر  باشچىلىقىدىكى  قۇرەيش 

ھۇجۇم قىلىشقا كەلگەن ئىدى. پەيغەمبىرىمىز ئۇالر 

بىلەن ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن قوشۇن تەشكىللىگەن 

ئۇرۇشقا  ساھابىلەرنى  پەيغەمبىرىمىز  ئىدى. 

بىلەن  ئۇالر  مۇناپىقالرمۇ  مەدىنىدىكى  چاقىرغاندا، 

بىللە ئۇرۇشقا چىققان ئىدى.
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قىلسىمۇ  ئاشكارا  مۇسۇلمانلىقىنى  كۆرۈنۈشتە  مۇناپىقالر 
بولۇپ  ئاشكارا  ئۆزىنىڭ  ئۇالر  ئىدى.  مۇشرىك  ئەمەلىيەتتە 
مۇسۇلمان  كۆرۈنۈشتە  شۇڭالشقا  ئەنسىرەيتتى.  قېلىشىدىن 
بولۇۋاالتتى. ئۇالرنىڭ باش قوماندانى ئابدۇلالھ ئىبنى سەلۇل 
ئۇ  چۈنكى  كۆرەتتى.  يامان  پەيغەمبىرىمىزنى  ئۇ  ئىدى. 
ساقىلى  ئاق  مەدىنىنىڭ  كەلگەندە  مەدىنىگە  پەيغەمبىرىمىز 

ئىدى.
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پەيغەمبىرىمىزنىڭ 
كىشىلەر  تەڭ  بىلەن  كېلىشى  مەدىنىگە 

ئەگىشىشكە  پەيغەمبىرىمىزگە  ئۆرۈپ  يۈز  ئۇنىڭدىن 
قەلبىدە  چىدىماي  بۇنىڭغا  سەلۇل  ئىبنى  ئابدۇلالھ  باشلىدى. 

كۆرۈنۈشتە  ئەمما  ساقلىدى،  ئاداۋەت   - ئۆچ  پەيغەمبىرىمىزگە 
مۇسۇلمانالرنى  ئۇ  ئەگەشتى.  پەيغەمبىرىمىزگە  بولۇپ  مۇسۇلمان 
يوقىتىش ئۈچۈن پۇرسەت كۈتۈپ تۇراتتى. ئابدۇلالھ ئىبنى سەلۇل ئۇھۇد 

پەيغەمبىرىمىزنىڭ قوشۇنىغا  ئەگەشتۈرۈپ  300 دەك كىشىنى  ئۇرۇشىدا 
ئىبنى  ئابدۇلالھ  بىرى  مۇھاجىرالردىن  كېتىۋېتىپ  ئۇرۇشقا  قوشۇلدى. 
سەلۇلنىڭ ئەگەشكۈچىلىرىدىن بىرى بىلەن گەپ تالىشىپ قالدى. بۇنى 

ئاڭلىغان ئابدۇلالھ ئىبنى سەلۇل مۇنداق دېدى: 
ـــ مۇھەممەد ۋە ئۇنىڭ ئەگەشكۈچىلىرى بىلەن بىزنىڭ ئارىمىزدىكى 

ئەھۋال “ئىت ئىگىسىنى چىشلەيدۇ” دېگەن ماقال – تەمسىلگە 
ئوخشايدۇ. 
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بۇ  سەلۇل  ئىبنى  ئابدۇلالھ 
سۆز بىلەن ئۆزلىرىنىڭ مۇھاجىرالرغا ياخشىلىق 

قىلغانلىقىنى، شۇنداقتىمۇ مۇھاجىرالرنىڭ ئۇالرغا يوغانچىلىق 
ئەگەشكۈچىلىرىگە:  يەنە  ئۇ  ئىدى.  ئىپادىلىمەكچى  قىلغانلىقىنى 

توزۇپ  ئۇالر  قىلماڭالر،  ياردەم  ئەتراپىدىكىلەرگە  »مۇھەممەدنىڭ 
كەتسۇن، بىز مەدىنىگە قايتساق، ئەزىزلەر خارالرنى قوغالپ چىقىرىدۇ« 
دېدى. ئۇ خار دەپ پەيغەمبىرىمىز بىلەن مۇھاجىرالرنى مەقسەت قىلغان 
قىسىمىنى  بىر  ئۈچتىن  قوشۇننىڭ  يەنە  سەلۇل  ئىبنى  ئابدۇلالھ  ئىدى. 
ئۇرۇش  ئەگەشكۈچىلىرىگە: »بىز  ۋە  كەتتى  قايتىپ  مەدىنىگە  باشالپ 
ئىچىدە  مەدىنە  ئۇنى  مۇھەممەدكە  بىز  بىلمەيمىز.  بولىدىغانلىقىنى 
قوغداشقا ۋەدە بەرگەن ئىدۇق، ئەمما ئۇ مەدىنىنىڭ سىرتىغا چىقتى. 

شۇڭا ئۇنى قوغداش مەجبۇرىيىتىمىز يوق« دېدى.
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زەيد ئىبنى ئەرقەم مۇنداق دەيدۇ:
مۇناپىقنىڭ  دېگەن  سەلۇل  ئىبنى  ئابدۇلالھ  مەن  ـــ 
پەيغەمبىرىمىز ۋە ساھابىلەر ھەققىدە ئېيتقانلىرىنى ئاڭالپ 
ئېيتىپتۇ.  پەيغەمبىرىمىزگە  تاغام  ئېيتتىم.  تاغامغا 
ئاڭلىغانلىرىمنى  ئۇنىڭغا  چاقىردى،  مېنى  پەيغەمبىرىمىز 
ئىبنى  ئابدۇلالھ  پەيغەمبىرىمىز  ئاندىن  بەردىم.  ئېيتىپ 
ئۇالر  چاقىردى.  ئەگەشكۈچىلىرىنى  ئۇنىڭ  ۋە  سەلۇل 
پەيغەمبىرىمىز  قىلىشتى.  قەسەم  تېنىۋېلىپ  دېگەنلىرىگە 
ئازابلىنىپ  ئىنتايىن  مەن  ئىشەندى.  ئۇالرغا  ئەمەس،  ماڭا 

ئۇزۇن مەزگىل ئۆيدىن تاالغا چىقالمىدىم.
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ئاقالپ:  مېنى 

چاغدا:  كەلگەن  ئالدىڭغا  سېنىڭ  ﴿مۇناپىقالر 
ئالالھنىڭ  ھەقىقەتەن  سەن  بېرىمىزكى  »گۇۋاھلىق 

ئالالھنىڭ  ھەقىقەتەن  سېنىڭ  دەيدۇ،  پەيغەمبىرىدۇرسەن« 
پەيغەمبىرى ئىكەنلىكىڭنى ئالالھ بىلىدۇ، ئالالھ گۇۋاھلىق بېرىدۇكى، 

قىلدى.  نازىل  ئايەتنى  دېگەن  يالغانچىالردۇر﴾  چوقۇم  مۇناپىقالر 
ئالالھ  “سېنى  ماڭا:  ۋە  ئوقۇدى  ئايەتنى  چاقىرىپ  مېنى  پەيغەمبىرىمىز 
تەستىقلىدى” دېدى. ئالالھ ئابدۇلالھ ئىبنى سەلۇل دېگەن مۇناپىقنى خار 
قىلدى. ئۇنىڭ ئوغلى ئابدۇلالھ ھەقىقىي مۇئمىن ئىدى. ئۇ دادىسىغا قارشى 
تۇرۇپ قىلىچنى ئۇنىڭ بوينىغا تەڭلىدى ۋە ئۇنىڭغا: »ئالالھ بىلەن قەسەم، 
پەيغەمبىرىمىز رۇخسەت بەرمىگىچە مەدىنىگە كىرەلمەيسەن، كىرگەن 
تەقدىردىمۇ خار ھالدا كىرىسەن، پەيغەمبىرىمىز ئەزىز ھالدا كىرىدۇ« 
پەيغەمبىرىمز  سەلۇل  ئىبنى  ئابدۇلالھ  قىلىپ  شۇنداق  دېدى. 
رۇخسەت بەرمىگىچە مەدىنىگە كىرەلمىدى. پەيغەمبىرىمىزنىڭ 

رۇخسىتىدىن كېيىن خار ھالەتتە كىردى.

ئالالھ



 8

زەيد ئىبنى ئەرقەمدىن رىۋايەت قىلىنىشىچە، ئۇ 
پەيغەمبىرىمىز بىلەن ئون يەتتە ئۇرۇشقا قاتناشقان، 
كىچىك  ئۇنى  ئۇرۇشىغا  ئۇھۇد  پەيغەمبىرىمىز 
كۇۋفەدە  يېشىدا   68 ئۇ  قاتناشتۇرمىغان.  كۆرۈپ 
نۇرغۇن  پەيغەمبىرىمىزدىن  ئۇ  بولغان.  ۋاپات 

ھەدىس رىۋايەت قىلغان.
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گۈزەل  قانچە  بىر  سىلەرگە  مەن  دوستالر،  سۆيۈملۈك     
نەسىھەتلەرنى قىالي.

قىلىش  ئالى  ئۇنى  ۋە  قىلىش  دەۋەت  ئىسالمغا  مۇسۇلمان   .1
ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلغان ھەرقانداق پائالىيەت ۋە جىھادالرغا ئاكتىپ 

قاتنىشىشى كېرەك.
مۇسۇلمان دىنىنى ۋە پەيغەمبىرىنى مۇداپىئە قىلىپ، ئۇالرنى   .2
ۋە  ئىسالمنى  كىمكى،  كېرەك.  قوغدىشى  يامانلىقتىن  ھەرقانداق 

پەيغەمبەرنى مۇداپىئە قىلىدىكەن، ئالالھ ئۇنى مۇداپىئە قىلىدۇ.
شۇڭالشقا  مۇھتاج.  ئىنتايىن  ئالىمالرغا  يىتۈك  دىنى  ئىسالم   .3

مۇسۇلمانالر ئۇالرنىڭ قەدرىنى بىلىشى كېرەك. 
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ساھابىنىڭ  بىر  ئايىتى  بىرىنچى  مۇنافىقۇننىڭ  راستچىللىقىنى ئىسپاتالپ نازىل بولغان. ئۇ ساھابە كىم؟سۈرە 


