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جىھاد يۈرۈشى
مۇسۇلمانالر كاپىرالر بىلەن ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن 
ئەزىيەت  كۆپ  ئۇالرغا  ئالالھ  ئىدى.  تۇرغان  تەييار 
بەرگەن ۋە ماللىرىنى تاالن – تاراج قىلىپ يۇرتلىرىدىن 
ئۇرۇش  قارشى  مۇشرىكالرغا  چىقارغان  قوغالپ 
جىھاد  مۇسۇلمانالر  بەردى.  رۇخسەت  قىلىشقا 
مەيدانغا  يېنىدىكى  مەسچىت  ئاڭالپ  چاقىرىقىنى 
كۈتتى.  بۇيرۇقىنى  پەيغەمبىرىمىزنىڭ  توپلىنىپ 
ئۇرۇشقا  ئىدى،  قوماندان  دانا  پەيغەمبىرىمىز 
ئاتلىنىشتىن بۇرۇن قوشۇننى كۆزىتەتتى ۋە ئالالھنىڭ 
ھۇزۇرىدىكى ساۋابىغا قىزىقتۇرۇش ئارقىلىق ئومۇمىي 

كەيپىياتىنى كۆتۈرەتتى.
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يا شاھادەت، يا نۇسرەت
ئۆزىدىن  كۆزىتىۋېتىپ  قوشۇننى  پەيغەمبىرىمىز 
ئۇزۇن قىلىچ كۆتۈرۈۋالغان كىچىك بىر بالىنى كۆردى. 
قۇشۇندىن  قېلىپ  كۆرۈپ  پەيغەمبىرىمىزنىڭ  باال  ئۇ 
پەيغەمبىرىمىزگە  ئەنسىرەپ  چېقىرىۋىتىشىدىن 
جىھادقا  ئۇ  تىرىشىۋاتاتتى.  كۆرۈنمەسلىككە 
ئۇرۇش  بىلەن  مۇشرىكالر  تارتىپ  چاقىرىلغاندىن 
جەڭ  روبىرو  بىلەن  جەھىل  ئەبۇ  بولۇپمۇ  قىلىشنى، 
بوينىنى  ئېتىلىپ  يولۋاستەك  ئۇنىڭغا  ۋە  قىلىشنى 
ئەسنادا  شۇ  قىلىۋاتاتتى.  خىيال  ئۈزۈشنى 
خىيالىنى  ئۇنىڭ  قولى  يۇمشاق  پەيغەمبىرىمىزنىڭ 
كىچىك  يېشىنى  ئۇنىڭ  پەيغەمبىرىمىز  بۇزۇۋەتتى. 
قىلمىدى.  رۇخسەت  قاتنىشىشىغا  ئۇرۇشقا  كۆرۈپ 
ئەمما ئۇ قاتتىق قايغۇرۇپ يىغالپ كەتتى. پەيغەمبىرىمىز 
ئۇنىڭ قىزغىنلىقىنى كۆرۈپ ئۇنىڭغا رۇخسەت قىلدى. 
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ئىمان، ھىجرەت ۋە شاھادەت
ئۇ بالىنىڭ ئىسمى ئۇمەير ئىبنى ئەبى ۋەققاس ئىدى. 
ئۇنىڭ  ئالالھمۇ  ئىدى.  باال  سادىق  ئالالھقا  ئۇمەير 
ساداقىتىنى تەستىقلىغان ئىدى. ئۇ سەمىمىيلىك بىلەن 
شېھىد بولۇشنى ئۈمىد قىالتتى. ئۇ كۈچلۈك ئىمانىنىڭ 
دۇنياسىدىن   – مال  قىممەتلىك  پۈتۈن  تۈرتكىسىدە 
ۋاز كەچكەن ئىدى. ھەتتا ئون تۆت ياشقا كىرمەي 
تۇرۇپ مەككىدىن مەدىنىگە پىيادە ھىجرەت قىلغان 
ئىدى. ئۇمەير جەڭدە ئەڭ ۋەھشى مۇشرىكنى تېپىپ 
يامانلىقىدىن  ئۇنىڭ  مۇسۇلمانالرنى  ئۆلتۈرۈپ، 
ئالالھقا  بولۇپ  شېھىد  ياكى  قۇتقۇزۇشنى 

ئۇچرىشىشنى ئارزۇ قىالتتى. 
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ئۇ  كۆردى.  ئابدۇدنى  ئىبنى  ئەمىر  جەڭدە  ئۇمەير 
بولۇپ  ئەسكىرى  ئاتلىق  جەڭگىۋار  قۇرەيشنىڭ 
چىشلەتكەن  يەر  رەقىبىنى  ئۇرۇشتا  يەك   – يەكمۇ 
ئىدى. ئۇمەير ئۇنىڭغا يىرىتقۇچ يولۋاستەك ئېتىلدى. 
ئەپسۇس، قىسقىغىنە ئۇرۇشتىن كېيىن شېھىد بولدى. 
قىلدى،  ھىجرەت  ئېيتىپ  ئىمان  ياشتىال  كىچىك  ئۇ 
ئەڭ  ئۇنىڭغا  ئالالھ  بولدى.  شېھىد  ياشتا  ئالتە  ئون 
نېمەتلىك  نازۇ –  بىزلەرنى  بەرسۇن،  مۇكاپات  كاتتا 
جەننەتتە ئۇنىڭ بىلەن بىرگە قىلسۇن! ئۇمەير ئىبنى 
ۋەققاسنىڭ  ئەبى  ئىبنى  سەئىد  ۋەققاس  ئەبى 
ئىبنى  سۇفيان  ئانىسى  ئۇنىڭ  ئىدى.  قېرىندىشى 

ئۇمەييەنىڭ قىزى ھەمىنە ئىدى.
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        ئوماق دوستالر، مەن سىلەرگە بىر قانچە گۈزەل تەۋسىيە 
قىالي.

بىلەن جەننەتنى سورىسا،  ئالالھتىن سەمىمىيلىك  كىمكى،   .1
ئالالھ ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلىدۇ.

كىچىك باال دېگىنىمىز يېشى چوڭ بولسىمۇ ئۆزىنى كىچىك   .2
ھېس قىلغان كىشىدۇر. ئەمەلىي ھەرىكىتى بىلەن چوڭ ئىشالرنى 

ۋۇجۇدقا چىقارغۇچى، يېشى كىچىك بولسىمۇ چوڭ ھېسابلىنىدۇ.
ساھابىلەر پەيغەمبىرىمىز بىلەن سۆھبەت قىلىش ئۈچۈن   .3
ئۇزۇن مۇساپىلەرنى بېسىپ كېلەتتى. بىزمۇ ياخشى دوستالر بىلەن 
قىلىش  ئەمەل  سۈننىتىگە  پەيغەمبىرىمىزنىڭ  ۋە  ئەھۋاللىشىش 

ئۈچۈن جاپا – مۇشەققەتكە بەرداشلىق بېرىشىمىز كېرەك.
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كىچىك ساھابە ئۇمەير ئىبنى ئەبى ۋەققاسنىڭ ئارزۇسى 
نېمە ئىدى ؟


