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قەدىردان ئوغلى قەدىردان
ئوغلى  قەدىرداننىڭ  زەيدنى  ئىبنى  ئۇسامە  ساھابىلەر 
قەدىردان دەپ ئاتىشاتتى. چۈنكى پەيغەمبىرىمىز ئۇسامەنىڭ 
دادىسى زەيدنى ناھايىتى ياخشى كۆرەتتى ۋە ئۇسامەنىمۇ 
قىلغان  دۇئا  پەيغەمبىرىمىز  ئۇسامە  ياخشى كۆرەتتى.  بەك 
ئەڭ ئاخىرقى ساھابە ئىدى. ئۇسامە پەيغەمبىرىمىزنى ۋاپات 
بولۇشنىڭ ئالدىدا يوقالپ كەلگەن ئىدى، پەيغەمبىرىمىزنىڭ 
ئېڭىشىپ  ئۇسامە  ئىدى.  يوق  ھالى  قىلغۇدەكمۇ  گەپ 
پەيغەمبىرىمىزنى سۆيدى، پەيغەمبىرىمىز قولىنى ئاسمانغا 
كۆتۈرگەندىن كېيىن ئۇسامەگە ئۇزاتتى. ئۇسامە بۇنىڭدىن 

پەيغەمبىرىمىزنىڭ ئۆزىگە دۇئا قىلغانلىقىنى بىلگەنىدى.
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بولۇپ  پەيغەمبەر  پەيغەمبىرىمىز  زەيد  ئىبنى  ئۇسامە 
يەتتىنچى يىلى تۇغۇلغانىدى. ئۇنىڭ مۇسۇلمانالر ئەڭ قىيىن 
ئاتا  ئۈمىد  پەيغەمبىرىمىزگە  تۇغۇلۇشى  قالغاندا  كۈنلەردە 
ھايات  ئىسالمى  ئۇ  چۈنكى  ئىدى.  قىلغان  خۇرسەن  قىلىپ 
باشتىن  ھاياتىنى  جاھىلىيەت  كۈنمۇ  بىر  تۇغۇلۇپ  ئىچىدە 
ئەيمەن  ئۇممۇ  ئانىسى  باقمىغانىدى.  كەچۈرۈپ 
ئۇ  پەيغەمبىرىمىز  ئىدى.  ئىنىكئانىسى  پەيغەمبىرىمىزنىڭ 
ھەققىدە: »ئۇ ئۆز ئانامدىن قالسا مېنىڭ ۋە ئائىلە ئەزالىرىمنىڭ 

ئانىسىدۇر« دېگەن.
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     كىچىك مۇجاھىد
ئۇسامە يېشىنىڭ كىچىكلىكىگە قارىماستىن پەيغەمبىرىمىز بىلەن 
يېشىنىڭ  ئۇنى  پەيغەمبىرىمىز  قاتناشقان.  جەڭلەرگە  نۇرغۇن 
كىچىكلىكى سەۋەبىدىن ئۇھۇد ئۇرۇشىغا قاتناشتۇرمىغان، ئەمما ئۇ 
خەندەك ئۇرۇشىدا بوينىنى سوزۇپ، غۇالچلىرىنى كېرىپ ئۆزىنى 
چوڭ كۆرسىتىشكە ئۇرۇنغان. پەيغەمبىرىمىز ئۇنىڭغا ئىچ ئاغرىتىپ 
خەندەك ئۇرۇشىغا قاتنىشىشقا رۇخسەت قىلغان. ئۇ مۇئتە ئۇرۇشىدا 
دادىسىنىڭ قوشۇنىدا جەڭ قىلىپ دادىسىنىڭ شاھادىتىگە شاھىد 
بولغان. مۇئتە ئۇرۇشىدا زەيدتىن كېيىن جەئفەر، جەئفەردىن كېيىن 
ئابدۇلالھ ئىبنى رەۋاھە شەھىد بولغان. ئاخىرىدا خالىد ئىبنى ۋەلىد 
ۋەزىيەت  پايدىلىق  قوللىنىپ  تاكتىكا  بىلەن  ئۇستىلىق  ناھايىتى 

شەكىللەندۈرگەن ۋە مۇسۇلمانالرنى مەدىنىگە قايتۇرۇپ كەلگەن.
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     كىچىك قوماندان
پەيغەمبىرىمىز ۋاپات بولۇشتىن ئىلگىرى رۇمالرغا قارشى 
ناھايىتى چوڭ بىر قوشۇن ھازىرلىغان بولۇپ، ئۇ قوشۇندا 
ئەبۇ بەكرى، ئۆمەر، سەئىد ئىبنى ئەبى ۋەققاس، ئەبۇ ئۇبەيدە 
ئەمما  ئىدى.  بار  ساھابىلەر  كاتتا  قاتارلىق  جەرراھ  ئىبنى 
زەيدنى  ئىبنى  ئۇسامە  ياشلىق  يەتتە  ئون  پەيغەمبىرىمىز 
چىقماي  يولغا  تېخى  قوشۇن  قىلغان.  قوماندان  قوشۇنغا 
ئېغىرلىشىپ  ناھايىتى  كېسىلى  پەيغەمبىرىمىزنىڭ  تۇرۇپ 
كۆزىتىپ  كېسىلىنى  پەيغەمبىرىمىزنىڭ  ئۇسامە  كەتكەن. 
ئالالھنىڭ  پەيغەمبىرىمىز  ساقلىغان.  چىقماي  يولغا 
بولغان.  ۋاپات  تالالپ  ھاياتنى  مەڭگۈلۈك  ھۇزۇرىدىكى 
ئۇسامە 30 مىڭدىن ئارتۇق ساھابىدىن تەشكىل تاپقان زور 
ئىگە  ساالھىيەتكە  قانداق  بولغۇدەك  قوماندان  قوشۇنغا 

ئىدى؟
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ئۇسامەنىڭ ئۆمەر ئىبنى خەتتاپنىڭ نەزىرىدىكى ئورنى

مۇئمىنلەرنىڭ ئەمىرى ئۆمەر ئىبنى خەتتاپ مۇسۇلمانالرغا 

نورمال  ئابدۇلالھقا  ئوغلى  قىلغاندا  تەقسىم  مالدىن  بەيتۇل 

ئوغلى  ئۇسامەگە  ئەمما  بەرگەن،  قىلىپ  تەقسىم  ئۈلۈش 

ئابدۇلالھقا بەرگەننىڭ ئىككى ھەسسىسىنى بەرگەن. 

قىلغاندا  تەقسىم  مال  كىشىلەرگە  خەتتاپ  ئىبنى  ئۆمەر 

تۆھپىسىگە  قوشقان  ئۈچۈن  ئىسالم  ۋە  پەزىلىتى  ئۇالرنىڭ 

قاراپ تەقسىم قىالتتى. ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر ئىسالمدىكى 

ئەنسىرەيتتى.  تولىمۇ  قېلىشىدىن  بولۇپ  تۆۋەن  ئورنىنىڭ 

ۋە  زاھىدلىقى  جىھادى،  ئىتائەتچانلىقى،  ئۇ  شۇڭالشقا 

بولۇشنى  مۇسۇلمانالردىن  ئاۋانگارت  بىلەن  تەقۋادارلىقى 

ئۈمىد قىالتتى. ئۆمەر ئىبنى خەتتاپنىڭ بەيتۇل مالنى ئۇسامەگە 

ئۇسامەنىڭ  قىلغانلىقى  تەقسىم  ئارتۇق  ئابدۇلالھتىن  ئوغلى 

ئورنىنىڭ يۇقىرىلىقىنى كۆرسىتىدۇ. 
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قەدىرداننىڭ ھاياتىدىكى ئەسلىمىلەر
ئۇلۇغ ساھابە ئۇسامەنىڭ ھاياتىدا ئىككى مۇھىم ئەسلىمە 
بۇرۇن  يىل  ئىككى  ۋاپاتىدىن  پەيغەمبىرىمىز  بىرى:  بار. 
مۇشرىكالرغا قارشى بىر قوشۇن تەشكىللىگەن ۋە ئۇسامەنى 
قېتىم  تۇنجى  ئۇسامەنىڭ  بۇ  قىلغان.  قوماندان  قوشۇنغا  ئۇ 
مۇۋەپپەقىيەتلىك  ۋەزىپىنى  بولۇپ،  بولىشى  قوماندان 
تاماملىغان. پەيغەمبىرىمىزگە ئۇنىڭ جەڭدە غەلىبە قىلغانلىق 

خەۋىرى يەتكەندە، ناھايىتى خۇرسەن بولغان.
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قەبىلىسىدىن  مەخزۇم  مەدىنىدە  بولسا،  ئەسلىمە  بىر  يەنە 
يۇقىرى نەسەبلىك بىر ئايال ئوغرىلىق قىلغان. پەيغەمبىرىمىز 
ئۇ ئايالغا ئالالھنىڭ ھۆكمىنى ئىجرا قىلىپ قولىنى كەسمەكچى 
بولغان. مەخزۇم قەبىلىسى ئۇ ئايال ئۈچۈن پەيغەمبىرىمىزگە 
ئۈچۈن  ئايال  ھېلقى  ئۇالر  نەتىجىدە  ئىزدىگەن.  شاپائەتچى 
كىشىنىڭ  بىردىنبىر  قىلىدىغان  جۈرئەت  بولۇشقا  شاپائەتچى 
ئۇسامە  بارغان.  يېنىغا  ئۇنىڭ  بىلىپ  ئىكەنلىكىنى  ئۇسامە 
ئاچقاندا،  ئېغىز  توغرۇلۇق  ئايال  ئۇ  پەيغەمبىرىمىزگە 
ئالالھنىڭ  »سەن  غەزەبلىنىپ:  قاتتىق  ئۇنىڭغا  پەيغەمبىرىمىز 
ھۆكۈملىرىدىن بىر ھۆكۈمگە شاپائەتچى بولماقچىمۇ؟« دەپ 

قاتتىق كايىغان.
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پەيغەمبىرىمىز بۇ ئەھۋالدىن كېيىن كىشىلەرگە خىتاب قىلىپ: 
»سىلەردىن بۇرۇنقى كىشىلەرنىڭ ھاالك بولۇش سەۋەبى، ئۇالر 
ئۆز ئارىسدا بايالر ئوغرىلىق قىلسا، ئۇنىڭغا ئالالھنىڭ جازاسىنى 
ئۇنىڭغا  قىلسا  ئوغرىلىق  كەمبەغەللەر  ئەمما  يۈرگۈزمىگەن، 
پاتىمە  قىزىم  قەسەمكى،  بىلەن  ئالالھ  يۈرگۈزگەن.  جازا 
ئوغرىلىق قىلغان تەقدىردىمۇ ئۇنىڭ قولىنى كېسىمەن« دېگەن. 
 - دوست  ئېلىپ،  دەرس  بىر  مۇھىم  ھادىسىدىن  بۇ  ئۇسامە 
تونۇپ  بولىدىغانلىقىنى  ئۈچۈن  ئالالھ  پەقەت  دۈشمەنلىكنىڭ 
باتۇر  سېپىدە  مۇسۇلمانالر  ئۇسامە  كېيىن  شۇنىڭدىن  يەتكەن. 
ئۇرۇشالرغا  قەدەر  بولغانغا  ۋاپات  تاكى  بولۇپ  ئەسكەر 

قاتناشقان.
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قانچە  بىر  تۆۋەندە  سىلەرگە  مەن  دوستالر،  ئوماق     
گۈزەل تەۋسىيەلەرنى قىالي.

ئۇسامە ئىبنى زەيد ئون يەتتە ياشقا كىرمەي تۇرۇپ كاتتا 
ساھابىلەر بار بولغان زور قوشۇنغا قوماندان بولغان.

يەنە  كېيىن  ئاڭلىغاندىن  ھاياتىنى  ئۇسامەنىڭ  سىز 
ئۇسامەنى  سىز  قاراۋاتامسىز؟  دەپ  كىچىك  ئۆزىڭىزنى 
ياخشى  پەيغەمبىرىمىز  ئۇسامە  كۆرەمسىز؟  ياخشى 
ياخشى  ئۇنى  بولۇپ،  ساھابە  سۆيۈملۈك  كۆرىدىغان 

كۆرسىڭىز، پەيغەمبىرىمىزمۇ سىزنى ياخشى كۆرىدۇ.
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ئىسالمدىكى ئەڭ كىچىك قوماندان قەدىردان ئوغلى 
قەدىردان ساھابە كىم؟


