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تهقدىم

ئالالھ تهئاالغا ھهمدۇ-سانا، بهرگهن نېمهت، ياخشىلىقلىرىغا، چهكسىز شۈكۈرلىرىمىز 
بولسۇن. ئۇنىڭ سۆيۈملۈك پهيغهمبىرى، پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ گۈزىلى، ئهڭ ياخشىسى، 
ئهڭ ئۈستۈنى بولغان مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا، ئۇنىڭ گۈزهل يۈزىنى كۆرۈش، پايدىلىق 
بولغان  ھۆرمهتلىكى  ئهڭ  ئىنسانالرنىڭ  شهرهپلهنگهن،  بىلهن  ئاڭالش  سۆزلىرىنى 

ئهسھابىلىرىغا، ئۇالرنىڭ ئىزىدىن ماڭغانالرغا دۇئا ۋه ساالملىرىمىز بولسۇن.
تارىختا «جاھىلىيهت دهۋرى» دېگهن بىر دهۋر بولغان. بۇ دهۋىرده ئهرهپ يېرىم 
ئوينايتتى.  قىمار  ئىچهتتى،  ھاراق  داۋاملىق  چوقۇناتتى،  بۇتالرغا  ئىنسانالر  ئارىلىدا 
ئېلىپ- ئوخشاش  مېلىغا  تىجارهت  ئايالالر  ھېسابلىناتتى،  ھهقلىق  بولغانالر  كۈچلۈك 
سېتىالتتى، قىز بوۋاقالر تىرىك كۆمۈلهتتى. ئهرهپ يىرىم ئارىلىدىال ئهمهس پۈتۈن دۇنيا 
جاھالهت قاراڭغۇلىقىدا قالغان ئىدى. ئاسىيا، ئافرىقا ۋه ياۋرۇپامۇ بۇ ئهھۋالالردىن ئانچه 
پهرقلهنمهيتتى. لېكىن بۇ ئهھۋالالردىن بىئارام بولغان ئهقلى-ھۇشى جايىدا ئىنسانالر ئاز 
بولسىمۇ بار ئىدى. بۇ ئىنسانالر ئالالھ تهئاالغا بۇ قاراڭغۇ-زۇلمهت كۈنلىرىنىڭ بالدۇراق 

ئاياغلىشىشى ئۈچۈن دۇئا قىلىپ يالۋۇراتتى. 
ئالالھ تهئاال  ئوخشاش بولمىغان دهۋىرلهرده ئوخشاش بولمىغان قهۋملهرگه پهيغهمبهر 
ئهۋهتكىنىدهك، ئاخىرقى نهبى ۋه رهسۇل بولغان مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىمۇ بۇ زۇلمهتتىن 

ھىدايهتكه چىقىرىش ئۈچۈن ئاخىرقى پهيغهمبهر قىلىپ تهيىنلىدى.
قىلىپ،  ئۇممهت  ئۇنىڭغا  بىرگه،  بىلهن  قىلش  مهرھهمهت  بىزگه  تهئاال،  ئالالھ 
نېمهتلهرنىڭ ئهڭ بۈيۈكىگه ئېرىشتۈردى. ئۇنىڭغا چىڭ يېپىشىپ، ئىتائهت قىلىشمىزنى 
بۇيرۇدى. ئالالھ تهئاالنىڭ بۇ رهھمىتى ئۈچۈن قانچىلىك ھهمدۇسانا ۋه شۈكۈر قىلساق 

ئازلىق قىلىدۇ.
ئهھلى سۈننهتنىڭ قارىشىچه: "ھهر پهيغهمبهر ئۆز زامانى، ئۆز ماكانى ۋه ئۆز قهۋمىده، 
قهۋمىدىكى پۈتۈن ئىنسانالردىن ئۈستۈندۇر. مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ھهر ۋاقىت، ھهر 
پۈتۈن  كېلىدىغان  ۋه  كهلگهن  قىيامهتكىچه  كۈنىدىن   يارىتىلىش  دۇنيانىڭ  يهرده، 
جانلىقالرنىڭ ئهڭ ئۈستۈنىدۇر. ھهر قانداق بىر ئىنسان ھهر قانداق تهرهپتىن ئۇنىڭدىن 

ئۈستۈن بواللمايدۇ."  
مۇبارهك  ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇھهممهد  بورۇن  يارىتىشتىن  مهۋجۇداتنى  تهئاال  ئالالھ 
«سېنى  قىلىپ:  خىتاپ  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  قۇرئانى-كهرىمده  ياراتتى.  نۇرىنى 
ئالهملهرگه رهھمهت قىلىپ ئهۋهتتۇق» دېيىلگهن. ھهدىسى قۇدىسىده: «سهن بولمىغان 

بولساڭ، كائىناتنى ياراتمىغان بوالتتىم» دېگهن.
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ئىماننىڭ ئهسلى شهرتى: «نېمىنى ياخشى كۆرۈش، نېمىنى ياخشى كۆرمهسلىكتۇر» 
يهنى ئالالھ تهئاالنىڭ دوسىتلىرىنى ياخشى كۆرۈپ، دۈشمهنلىرىنى ياخشى كۆرمهسلىكتۇر. 
بۇنىڭسىز ھېچقانداق ئىبادهت قوبۇل بولمايدۇ. بۇ سهۋهپتىن «ئالهملهرنىڭ خوجىسى»نى 
سۆيۈشىمىز، ئۇنىڭ سۆيگۈسىنى قهلبىمىزگه ئورۇنالشتۇرىشىمىز، ئۇنىڭ گۈزهل ئهخالقى 
بىلهن ئهخالقلىنىشىمىز پهرزدۇر. بۇ سۆيگۈنىڭ داۋاملىشىشى ئۈچۈن، ئهسىرلهردىن بۇيان 
كۈنىمىزگىچه  يېزىلدى،  كىتابالر  قىلغان  بايان  ھاياتىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
سۈننهت  ئهھلى  ئۈچۈن  تولدۇرۇش  قهلبىمىزگه  سۆيگۈسىنى  ئۇنىڭ  يېزىلىۋاتىدۇ. 
ئالىملىرىنىڭ  كىتابلىرنى ئىنچىكه تهتقىق قىلش ئارقىلق كائىناتنىڭ سۇلتانى پهيغهمبهر 

ئهلهيھىسساالمنىڭ ھاياتىنى يېزىشقا تىرشتۇق.
ئالالھ تهئاال قهلبىمىزنى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ سۆيگۈسى بىلهن تولدۇرۇپ، 

بىزنى ئهھلى سۈننهت ئالىملىرى كۆرسهتكهن توغرا يولغا باشلىغاي! ئامىن.
پروفېسسور دوكتور رامازان ئايۋاللى
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پهيغهمبىرىمىزنىڭ مۇبارەك نۇرى

ئىنسان  پۈتكۈل  ئهلچىسى،  ھهبىبى،  تهئاالنىڭ  ئالالھ  ئهلهيھىسساالم  مۇھهممهد 
تهئاالنىڭ  ئالالھ  شهرهپلىكىدۇر.  ئهڭ  ۋه  گۈزىلى  ئهڭ  ئۈستۈنى،  مهخلۇقاتالرنىڭ  ۋه 
ئهڭ  ئاخىرقى،  ئهۋهتىلگهن  قىلىپ  پهيغهمبهر  ئىنسى-جىنالرغا  پۈتكۈل  بىلهن  بۇيرۇقى 
ئۇنىڭ  نهرسه  قانداق  ھهر  قىلىنغان،  رهھمهت  ئالهملهرگه  ئۇ  پهيغهمبهردۇر.  ئۈستۈن 
ھۆرمىتى ئۈچۈن يارىتىلغان. مۇبارهك ئىسمى قايتا-قايتا ئىزاھالنغان، كۆپ مهدھىيلهش 
مهنسىنى بىلدۈرىدىغان مۇھهممهد (ئهلهيھىسساالم)دۇر. ئۇنىڭ يهنه ئهھمهد، ماخمۇت، 
مۇستاپاغا ئوخشاش باشقا ئىسىملىرىمۇ بار. دادسىنىڭ ئىسمى ئابدۇلالھتۇر. پهيغهمبىرىمىز 
دۈشهنبه  كۈنى  ئىككىنچى  ئون  ئېيىنىڭ  ئهۋۋهل  رهبىئول  بۇرۇن،  يىل  ھىجرهتتىن 53 
بويىچه  يىلى  مىالدى  كۈننىڭ  بۇ  تارىخچىالر  تۇغۇلغان.  مۇكهررىمىده  مهككه  ئهتىگهنده 

ھېسابلىغاندا، 571-يىلى 4-ئاينىڭ 20-كۈنىگه توغرا كېلىدىغانلىقىنى بىلدۈرمهكته.
ئانىسى  يېشىدا  ئالته  ئابدۇلالھ،  دادىسى  بۇرۇن  ئاي  قانچه  بىر  تۇغۇلىشىدىن 
ئامىنه ۋاپات بولدى. بۇ سهۋهپتىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا: «دۇررى يېتىم (كائىنات 
مهرۋايىت)»   قىممهتلىك  ۋه  ئۇلۇغ  بولغان،  دانه  بىر  پهقهت  ۋه  پهقهت  سهدهپىدىكى 
دېگهن نام بېرىلدى. سهككىز يېشىغا قهدهر بوۋىسىى ئابدۇلمۇتتهلىبنىڭ، بوۋىسى ۋاپات 
بولغاندىن كېيىن تاغىسى ئهبۇتالىپنڭ ھىمايىسىده قالدى. 25 يېشىدا ھهزرىتى خهدىچه 
ئانىمىز بىلهن نىكاھالندى. خهدىچه ئانىمىزدىن تۇغۇلغان بىرىنچى پهرزهنتىنىڭ ئىسمى 
پهرزهنتىنىڭ  ئوغۇل  دادىسنى،  پهرزهنتىنىڭ  ئوغۇل  بىرىنچى  ئهرهپلهرده  ئىدى.  قاسىم 
ئىسمى بىلهن بىرلكته چاقىرىش ئادىتى بار ئىدى، بۇ سهۋهپتىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 

«ئهبۇ قاسىم يهنى قاسىمنىڭ دادىسى» دهپ ئاتالدى.
ئالالھ  قىلىنىپ  پهيغهمبهر  جىنالرغا  ۋه  ئىنسان  پۈتكۈل  كهلگهنده،  يېشىغا   40
باشلىدى.  قىلىشقا  دهۋهت  ئىمانغا  ئىنسانالرنى  كېيىن  يىلدىن   3 تالالندى.  تهرىپىدىن 
52 يېشىغا كهلگهنده مېراجغا چىقتى. مىالدى 622-يىلى 53 ياشقا كىرگهنده مهككىدىن 
پهيغهمبهر  قىلدى.  ئۇرۇش  ئۈچۈن  ئسالمىيهت  قېتىم   27 قىلدى.  ھىجىرهت  مهدىنىگه 
ئهلهيھىسساالم مىالدى 632-يىلى رهبىئۇل ئهۋۋهل ئېيىنىڭ 12-كۈنى دۈشهنبه چۈشتىن 

بۇرۇن مهدىنه مۇنهۋۋهرده 63 يېشىدا بىزدىن ۋاقىتلىق ئايرىلدى.
لېكىن  چاقىردى،  بىلهن  ئىسمى  ئۇالرنىڭ  پهيغهمبهرلهرنى  باشقا  تهئاال  ئالالھ 
پهيغهمبىرىمىزنى: «ھهبىبىم» دهپ ئاتاپ، ئۇنىڭغا ئىلتىپات قىلدى. ئالالھ تهئاال بىر 
ئايهتته: «سېنى ئالهملهرگه رهھمهت قىلىپ ئهۋهتتۇق» دېگهن. (ئهنبىيا سۈرىسى 107-ئايهت) 
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بىر ھهدسى قۇدسىده: «سهن بولمىغان بولساڭ، مهخلۇقاتالرنى ياراتمىغان بوالتتىم»1 
دېيىلگهن.

ھهر پهيغهمبهر ئۆز زامانى، ئۆز ماكانى، ئۆز قهۋمىده، قهۋمىدىكى پۈتۈن ئىنسانالردىن 
ئۈستۈندۇر. مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم  ھهر ۋاقىت، ھهر يهرده دۇنيانىڭ يارىتىلىش كۈنىدىن  
ئۈستۈنىدۇر.  ئهڭ  مهخلۇقاتالرنىڭ  پۈتكۈل  كېلىدىغان  ۋه  كهلگهن  كۈنىگىچه  قىيامهت 
ھهر قانداق بىر ئىنسان ھېچ بىر جهھهتته ئۇنىڭدىن ئۈستۈن بواللمايدۇ. ئالالھ تهئاال 

سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنى شۇنداق ياراتقان.

مۇبارهك «نۇر»نىڭ يارىتىلىشى

ئالالھ تهئاال دۇنيادىكى ھهر قانداق بىر مهۋجۇداتنى يارىتىشتىن بۇرۇن پهيغهمبىرىمىز 
ھهدىس  تهپسىر،  كۆپلىگهن  ياراتتى.  نۇرىنى  مۇبارهك  ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇھهممهد 
يارىتىپ،  جهۋھهر  بىر  ئۇلۇغ  نۇرىدىن  ئۆز  ئالالھ  ”جانابى  قارىشىچه:  ئالىملىرىنىڭ 
«مۇھهممهد»  جهۋھهر  يهردىكى  بۇ  بهردى،  ھاياتلىق  بىلهن  تهرتىپ  كائىناتقا  پۈتۈن 
ئهلهيھىسساالمدۇر. پۈتۈن روھ، جىسىمالرنىڭ باشالنغۇچى ۋه مهنبهسى بۇ جهۋھهردۇر.“ 
ئهسھابى-كىرامدىن جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ بىر كۈنى: «يا رهسۇلهلالھ! ئالالھ تهئاال 
ھهممىدىن بۇرۇن ياراتقان مهۋجۇدات قايسى؟» دهپ سورىدى. بۇنىڭغا جاۋابهن پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم: «ھهر مهۋجۇداتنى يارىتىشتىن بۇرۇن، سېنىڭ پهيغهمبىرىڭنى يهنى مېنىڭ 
دوزاق،  جهننهت،  قهلهم،  مهھپۇز،  لهۋھى  ۋاقىتتا،  ئۇ  ياراتتى.  نۇرىدىن  ئۆز  نۇرۇمنى، 
پهرىشته، ئاسمان، يهر يۈزى، قۇياش، ئاي، جىن ۋه ئىنسانالر يوق ئىدى» دهپ جاۋاب 

بهردى.
مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇبارهك نۇرى ئادهم ئهلهيھىسساالمنىڭ قهلبى ۋه مۇبارهك 
ئادهم  بولدى.  پهيدا  ئوتتۇرسىدا  يېنىنىڭ  ئىككى  ئۇنىڭ  بىلهنال،  يارىتىلىش  ۋۇجۇدى 
چاقنىغان  ئوخشاش  يولتۇزىغا  زۆھره  پىشانىسده  بىلهن  بېرىلىشى  روھى  ئهلهيھسساالمغا 

پارالق بىر نۇرنىڭ بارلىقىنى پهرق ئهتتى.
ئادهم ئهلهيھسساالم يارىتىلغان ۋاقىتتا  ئالالھ تهئاال، ئۇنىڭغا خىتابهن: ئهبۇ مۇھهممهد 
يهنى مۇھهممهدنىڭ دادىسى دېگهنلىكى، ئۇنىڭغا ئىلھام يولى بىلهن خىتاپ قىلغانلىقى 
دهپ  قىلدىڭ؟»  خىتاپ  دهپ  مۇھهممهد  ئهبۇ  ئۈچۈن  نېمه  ماڭا  ئالالھىم!  «ئهي  ۋه: 
سورىشى بىلهن، ئالالھ تهئاال :«ئهي ئادهم! بېشىڭنى كۆتهر!» دېدى. ئادهم ئهلهيھسساالم 
بېشىنى كۆتۈرىشى بىلهن پهلهكته سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز (سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم)
نىڭ نۇرىدىن يېزىلغان ئهھمهت ئىسمنى كۆردى. ئۇ ۋاقىتتا: «ئى ئالالھىم! بۇ كىم؟» 
بىر  بولغان  نهسلىڭدىن  سېنىڭ  جاۋابهن: «بۇ  ئۇنىڭغا  ئالالھ  جانابى  سورىدى.  دهپ 

كهشفۇل ھافا،II،164؛ ئهلى ئهلقارى، شهرھۇش- 1. سۇيۇتى، ئهل مهئالى-مهسنۇئا،I،272؛ ئهجلۇنى، 
.6،I،شىفا
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بولمىغان  ئۇ  ئهگهر  مۇھهممهد.  زېمىندا  ئهھمهت،  ئاسماندا  ئىسمى  ئۇنىڭ  پهيغهمبهر، 
بولسا، سېنى ۋه ئاسمان-زېمىننى ياراتمىغان بوالتتىم»2 دېدى.

نۇرنىڭ پاك پېشانىلهردىن ئورۇن ئېلىشى
ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇھهممهد  ۋاقىتتا پهيغهمبىرىمىز  يارىتىلغان  ئهلهيھىسساالم  ئادهم 
باشلىدى.  پارالشقا  پىشانىسىده  ئهلهيھىسساالمنىڭ  ئادهم  بولۇپ،  پهيدا  نۇرى  مۇبارهك 
قۇرئانى-كهرىمده بىلدۈرگېنىدهك، ئادهم ئهلهيھىسساالمدىن تارتىپ پاك نهسىللىك ئاتا-
ئانىالردىن داۋاملىشىپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغىچه داۋاملىشىپ كهلدى. بۇنى ئالالھ 
«سهن،  كۆرىۋاالاليمىز:  ئايهت-كهرىمىدىن  تۆۋهندىكى  بىلدۈرگهن  بىزگه  تهئاالنىڭ 
يهنى سېنىڭ نۇرۇڭ، ھهر ۋاقىت سهجده قىلغانالردىن ئايلىنىپ، يهنه ساڭا قايتۇرۇپ 

بېرىلگهن.» (شۇئهرا سۈرىسى، 219-ئايهت)
ئىنسانالرنىڭ  مېنى  ياراتتى.  ئىنسانالرنى  تهئاال  «ئالالھ  ھهدىسى-شهرىپته:  بىر 
ئهڭ  ئائىلىلهرنىڭ  كېين،  ئۇنىڭدىن  كهلتۈردى.  بارلىققا  قىسمىدىن  ياخشى  ئهڭ 
ياخشىسىنى تالالپ، مېنى بۇالردىن مهيدانغا كهلتۈردى. ئۇ ھالدا، مېنىڭ روھىم ۋه تېنىم 
مۇبارهك  ئهڭ  ئهجدادىم  ۋه  باغلىرىم  ئائىله  مېنىڭ  قهدىرلىكىدۇر.  ئهڭ  مهخلۇقاتالرنىڭ 

ئىنسانالردۇر» دېيىلگهن.
بارلىققا  يوقتىن  كائىناتنى  پۈتۈن  تهئاال،  «ئالالھ  ھهدىس-شهرىپته:  بىر  باشقا 
كهلتۈردى. پۈتۈن جانلىقالردىن ئىنسانالرنى تاللىدى، ئىنسانالرغا شهرهپ بهردى، ئىنسانالر 
تالالنغانالرنىڭ  ئهرهبىستاندىكى  ماكانالشتۇردى،  ئهرهبىستانغا  تاللىغانلىرىنى  ئىچىدىن 
ئهڭ  ئىچىدىكى  ئىنسانالرنىڭ  تالالنغان  زامان  ھهر  مېنى  تاللىدى،  مېنى  ئارىسىدىن 
ئهزىزلىرىنىڭ ئىچىگه قويدى. ئۇ ھالدا، ئهرهبىستاندا ماڭا يېقىن بولغانالرنى سۆيگهنلهر، 
دۈشمهنلىك  ماڭا  قىلغانالر،  دۈشمهنلىك  ئۇالرغا  بولىدۇ،  سۆيگهن  ئۈچۈن  مهن  پهقهت 

قىلغان بولىدۇ.» دېيىلگهن.
پهيغهمبىرىمىزنىڭ  سۆيۈملۈك  ئهلهيھىسساالم،  ئادهم  ئىنسان  يارىتىلغان  بۇرۇن  ئهڭ 
كىچىككنه بىر زهررىچىسنى ئېلىپ يۈرگهنلىكى ئۈچۈن، ئۇنىڭ پېشانىسىده پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
نۇرى چاقناپ تۇراتتى. بۇ كىچىك زهررىچه ھهزرىتى ئادهمدىن ھهزرىتى ھاۋاغا، ھاۋادىن 
شىت ئهلهيھىسساالمغا، بۇ ئۇسۇل ئارقىلىق پاك ئايالالردىن پاك ئهرلهرگه، پاك ئهرلهردىن 
پاك ئايالالرغا كۆچتى. پهرىشتىلهر ھهر قانداق ۋاقىتتا، ئادهم ئهلهيھىسساالمنى كۆرگىنىده 
نۇرغا  ئۇ  كۆرهتتى.  نۇرىنى  چاقنىغان  ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇھهممهد  پىشانىسىده  ئۇنىڭ 

گۇناھلىرىنىڭ كهچۈرۈلىشى ئۈچۈن تهۋبه قىالتتى.
ئادهم ئهلهيھىسساالم ۋاپات بولۇش ئالدىدا، ئوغلى شىت ئهلهيھىسساالمغا: «ئوغلۇم! 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇھهممهد  پهيغهمبهر  ئاخىرقى  نۇر،  بۇ  چاقنىغان  پېشانهڭده  سېنىڭ 
نۇرىدۇر. بۇنى مۆمىن،  ئىپپهتلىك، پاك ئايالالغا تاپشۇر ۋه بۇ ئىشتا ئوغلۇڭغىمۇ ۋهسىيهت 

.198،VIII،437؛ ھهيسهمى، مهجمهئۇز-زهۋائىد،VII،ئىبنى ئاساكىر، تارىخۇ دىمهشىق  .2
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ئاتىالر  بارلىق  قهدهر  ۋاقىتقا  كېلىدىغان  ئهلهيھىسساالم  مۇھهممهد  دېدى.  قىلغىن!» 
ئوغۇللىرىغا بۇ ۋهسىيهتنى قىلدى. ئۇالرنىڭ ھهممسى بۇ ۋهسىيهتنى ئورۇنداپ، پاك ۋه 
ئىپپهتلىك قىزالر بىلهن ئۆيلهندى. بۇ نۇر ئىپپهتلىك ئهر-ئايالالردىن داۋاملىشىش ئارقىلىق 
بوۋىلىرىنىڭ  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  سۆيۈملۈك  كهلدى.  يېتىپ  ئىگىسىگه  ھهقىقى  ئاخىرى 
ئىككى ئوغلى بولغان ئهھۋالدا، پهيغهمبىرىمىزنىڭ بۇ نۇرى، ئهڭ شهرهپلىك ۋه خهيىرلىك 
بولغان تهرهپكه كۆچهتتى ھهر ئهسىرده ئۇنىڭ بوۋىسىى بولغان زاتنىڭ پېشانىسىده بۇ 
قهۋمى  تالالنغان  بىر  شۇنداق  يۈرگهن  ئېلىپ  نۇرىنى  بۇ  ئۇنىڭ  تۇراتتى.  بىلىنىپ  نۇر 
بار ئىدىكى، ھهر ئهسىرده بۇ نۇرنى ئېلىپ يۈرگهن بۇ قهۋمدىكى كىشنىڭ يۈزى گۈزهل 
ۋه نۇرلۇق بوالتتى. بۇ نۇر بىلهن قېرىنداشلىرى ئىچىدىن تاللىناتتى، بۇ نۇرنى ئېلىپ 

يۈرگهن بۇ قهبىله باشقا قهبىلىلهردىن ئۈستۈن ۋه شهرهپلىك بوالتتى.
ھېچ  بوۋىلىرىمدىن  «مېنىڭ  ھهدس-شهرىپىده:  بىر  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
بىرى زىنا قىلمىغان. ئالالھ تهئاال مېنى ياخشى ئاتىالردىن، ئىپپهتلىك، پاك ئانىالردىن 
ئاپرىده قىلدى. موبادا بوۋىلىرىمنىڭ ئىككى ئوغلى بولسا، مهن بۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئهڭ 

خهيىرلىك ۋه ئهڭ ياخشىسىدىن تاللىناتتىم» دېگهن.
بۇ  كهلگهن  داۋاملىشىپ  ئهۋالتتىن-ئهۋالتقا  تارتىپ،  ئهلهيھىسساالمدىن  ئادهم 
ئىسمائىل  ئوغلى  ئۇنىڭدىن  ئهلهيھىسساالمغا،  ئىبراھىم  ئوغلى  ئۇنىڭدىن  تارۇھا،  نۇر 
ئهلهيھىسساالمغا كۆچتى. ئۇنىڭ پېشانىسىدىكى قۇياشتهك چاقنىغان بۇ نۇر، ئهۋالدىدىن 
ۋاقىتتا  تۇغۇلغان  نىزار  قالدى.  مىراس  نىزارغا  ئۇنىڭدىن  مهئادقا،  ئۇنىڭدىن  ئادنانغا، 
دادىسى مهئاد ئوغلىنىڭ پېشانىسىدىكى بۇ نۇرنى كۆرۈپ، چوڭ بىر زىياپهت تهييارالپ: 
دېگهنلىكى  قىلىدۇ»  ئازلىق  تولىمۇ  زىياپهت  قهدهر  بۇ  ئۈچۈن،  ئوغۇل  بىر  «بۇنداق 
ئۈچۈن، ئوغلىنىڭ ئسىمى نىزار، يهنى ئاز دېگهن مهنىنى ئىپادىلهيدۇ. بۇنىڭدىن كېيىنمۇ 
بۇ مۇبارهك نۇر تهرتىپ بىلهن مىراس قىلىنىپ ئهڭ ئاخىرىدا پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد 

ئهلهيھىسساالمغا ئۇالشتى.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ شهرهپلىك ئائىله نهسهبى ئادنانغا قهدهر تۆۋهندىكىدهك: 

مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ ئائىله نهسهبى
15. مۇرره8. كىنانه1. ئادنان

16. كىالب9. نادىر2. مهئاد

17. قۇسهي (زهيد)10. مالىك3. نىزار
18. ئابدۇمهناپ (مۇغىره)11. فىھىر4. مۇدار

19. ھاشىم (ئامىر)12. غالىب5. ئىلياس
20. ئابدۇلمۇتتهلىب (شهيبه)13. لۇئهي6. مۇدرىكه(ئامىر)

21. ئابدۇلالھ14. كهئهب7. ھۇزهيمه
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىر ھهدىسىده: «مهن، ئابدۇلالھ، ئابدۇلمۇتتهلىب (شهيبه)، 
ھاشىم (ئامىر)،  ئابدۇمهناپ (مۇغىره)، قۇسهي (زهيد)، كىالب، مۇرره، كهئهب، لۇئهي، 
مۇدار،  ئىلياس،  (ئامىر)،   مۇدرىكه  ھۇزهيمه،  كىنانه،  نادىر،  مالىك،  فىھىر،  غالىب، 
جهمهت،  بۇ  بولغان  مهنسۇپ  مهن  ئىدىم.  مۇھهممهد  ئوغلى  ئادناننىڭ  مهئاد،  نىزار، 
قايسى زامان ئىككىگه بۆلۈنسه، ئالالھ تهئاال مۇھهققهق مېنى بۇ جهمهت ئىچىدىكى ئهڭ 

خهيىرلىك بولغان جهمهتكه نېسىپ قىلدى.»3 دېگهن.
تاللىدى.  ئىسمائىلنى  ئوغۇللىرىدىن  ئىبراھىم  تهئاال  «ئالالھ  ھهدىسته:  بىر  باشقا 
قۇرهيىشنى  ئوغۇللىرىدىن  كىنانه  تاللىدى.  ئوغۇللىرىنى  كىنانه  ئوغۇللىرىدىن  ئىسمائىل 
تاللىدى. قۇرهيىشتىن ھاشىم ئوغۇللىرىنى تاللىدى. ھاشىم ئوغۇللىرىدىن ئابدۇلمۇتتهلىب 

ئوغۇللىرىنى تاللىدى. ئابدۇلمۇتتهلىب ئوغۇللىرىدىن مېنى تاللىدى»4 دېگهن.

قىلدى ئۇ نۇر، زاماننىڭ چىھرىده قارار،    بار ئىدى ئىبراھىم ۋه ئىسمائىلدا ھهم،
قالدى زامان بىلهن مىڭلىغان شامال.       سۆزۈم ئۇزار باشقاسىنى سۆزلهشكه كهلسهم.

ھاۋانىڭ چېھرىده پارالركهن بۇ نۇر،       يۈردى بۇ ئىز بىلهن توختىماستىن تهكهممۇل،
قېتىپ قالدى، ھهتتا ئايالر ۋه يىل.        داۋامالشتى تا مۇستاپا مىراسىغا ئۇالشسۇن. 

شىت كهلدى، كۆچتى ئۇنىڭغا بۇ نۇر،     چۈنكى كهلدى پۈتۈن ئالهمگه ئۇ رهھمهت،
زاماننىڭ چېھرىسىده تۇغۇلدى قايتا نۇر.    بهردى نۇر، قىلدى ئۇشبۇ قارار شۇ پهيىت.

بوۋىسىى ئابدۇلمۇتتهلىب

پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم قۇرهيىش قهبىلىسىنىڭ ھاشىم ئوغۇللىرى 
ئىدى.  شهيبه  ئىسمى  بوۋىسىىنىڭ  ئابدۇلالھ،  ئىسمى  دادىسنىڭ  بولۇپ،  جهمهتىدىن 
دادىسى  شهيبهنىڭ  تۇغۇلدى.  مهدىنىده  شهيبه  بوۋىسى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
ھاشىم ۋاپات بولغاندا، شهيبه تېخى ئۆسمۈر ئىدى. بىر كۈنى شهيبه مهدىنىده تاغىلىرىدىن 
بىرسىنىڭ ئىشىكى ئالدىدا مهھهلله دوسىتلىرى بىلهن ئوقيا ئېتىشنى مهشىق قىلىۋاتقان 
ئىدى. بۇالرنى تاماشا قىلىپ تۇرغان مهھهلله چوڭلىرى ئۇنىڭ پىشانسىدىكى چاقنىغان 
بۇ  قىلدى.  ھېس  ئىكهنلىكنى  ئهۋالدى  ئائىلىنىڭ  بىر  ئېسل  ئۇنىڭ  كۆرۈپ،  نۇرنى 
قارغا  نشاننى  كىرىپ  يايلىرنى  ئوق  ئۇ  كهلدى.  شهيبهگه  نۆۋىتى  ئېتىش  ئوق  ئهسنادا 
ئېلىپ،  ئوقنى جايىغا تهككۈزدى. بۇنىڭدىن سۆيۈنگهن شهيبه: «مهن ھاشىم ئوغلى، 
مېنىڭ ئوقۇم ئهلۋهتته جايىغا تېگىدۇ» دېدى. بۇنىڭ بىلهن مهھهلله چوڭلىرى ئۇنىڭ 
بولغانىدى.  ۋاپات  ھاشىم  چاغدا  ئۇ  بىلدى.  ئىكهنلىكنى  ئوغلى  ھاشىمنىڭ  مهككىلىك 

.56~55،I،ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات  .3
.20،I،ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات  .4



16

ئابدۇمهناپ ئوغۇللىرىدىن بىرى مهككىگه قايتىشىدا، ھاشىمنىڭ قېرىندىشى مۇتتهلىپكه: 
«مهدىنىدىكى جىيهنىڭ شهيبه بهك ئهقىللىق بىر باال، پىشانىسده ھهر كىشىنى ھهيران 
قالدۇرىدىغان پارلىغان بىر نۇر بار، بۇنداق ھۆرمهتلىك بىر بالىنى يېنىڭىزدىن ئايرىش 
توغرىمۇ؟» دېدى. بۇ سۆزلهرنى ئاڭلىغان مۇتتهلىپ، دهرھال مهدىنىگه بېرىپ، جىيهنى 
دهپ  كىم؟»  باال  كوچىلىرىدا: «بۇ  مهككه  كهلدى.  قايتىپ  مهككىگه  ئېلىپ  شهيبهنى 
سورىغانالرغا: «مېنڭ قۇلۇم» دهپ جاۋاب بهردى. بۇ جاۋابالردىن كېين ئۇنىڭ ئىسمى 

مۇتتهلىپنىڭ قۇلى مهنىسىنى بىلدۈرىدىغان ئابدۇلمۇتتهلىب ئىسمى بىلهن ئاتالدى5.
ئابدۇلمۇتتهلىب، تاغىسى ۋاپات بولغانغا قهدهر ئۇنىڭ يېنىدا قالدى. ئۇنىڭ مۇبارهك 
بهدىنى ھهر زامان خۇش پۇراق چېچىپ تۇراتتى. ئۇنىڭ پىشانىسىده، ئالالھ تهئاالنىڭ 
بىلهن  بهرىكهت  ئهتراپى  ئۇنىڭ  پاراليتتى.  نۇرى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇھهممهد  ھهبىبى 
توالتتى. ئهگهر مهككه زېمىنىغا يامغۇر ياغماي قۇرغاقچىلىق بولسا، مهككىلىك ئىنسانالر 
ھهر زامان ئۇنىڭ يېنىغا كېلىپ، سهۋرى تېغىغا چىقىپ يامغۇر دۇئاسى قىلشىغا ئۈندهپ، 
قوللىرىغا يېپىشىپ  يالۋۇراتتى. ئۇ ھېچكىمنىڭ كۆڭلىنى يېرىم قىلماي، ئالالھ تهئاالنىڭ 
يامغۇر ئېھسان قىلىشى ئۈچۈن دۇئا قىالتتى. جانابى ئالالھ ئۇنىڭ پىشانىسىدىكى مۇھهممهد 
بهرىكهتلىك  قىلىپ،  قوبۇل  دۇئاسىنى  سهۋهبىدىن   نۇرى  مۇبارهك  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ئېشىپ  كۈندىن-كۈنگه  ھۆرمىتى  ئابدۇلمۇتتهلىبنىڭ  بىلهن  بۇنىڭ  ياغدۇراتتى.  يامغۇر 
باردى. مهككىلكلهر ئۇنى رهئىس قىلىپ سايلىدى. ئۇنىڭغا قارشى چىققانالر بولمىدى. 
دهۋىرنىڭ  ئۇ  ھهتتا  ياشىدى.  ئىچىده  ھۇزۇر  ياشىغانالر  ئاستىدا  باشقۇرۇشى  ئۇنىڭ 
ھۆكۈمرانلىرىمۇ ئابدۇلمۇتتهلىبنڭ پهزىلهتلىك بىرى ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىالتتى. لېكىن 

ئىران ھۆكۈمدارى ئۇنىڭغا ھهسهت قىلىپ، ئاشكارا ۋه يوشۇرۇن دۈشمهنلىك قىالتتى.
ئابدۇلمۇتتهلىب ھهنىف دىنىغا ئىشنهتتى، يهنى بىر مۇسۇلمان ئىدى. ھېچ بىر زامان 
ئالالھ  ئهتراپىدا  كهبىنىڭ  باقمىدى.  يېقىنلىشپمۇ  بۇتالرغا  ھهتتا  چوقۇنمىدى،  بۇتالرغا 

تهئاالغا دۇئا ۋه ئىبادهتلىرىنى داۋامالشتۇردى.
بىر كۈنى چۈشىده، بىرسى ئۇنىڭغا: «ئابدۇلمۇتتهلىب! ئورنىڭدىن تۇر، تهييىبهنى 
قاز!» دهپ غايىپ بولدى. ئهتسى يهنه: «ئورنىڭدىن تۇر، بهررهنى قاز!» دهپ يهنه 
غايىپ بولدى. ئۈچىنچى كۈنى يهنه شۇ كشى:«ئورنىڭدىن تۇر، مهدنۇنهنى قاز!» دهپ، 
شۇ  يهنه  كۈنى  تۆتىنچى  ئىدى.  ئهمهس  تۈگهيدىغاندهك  چۈشلهر  بۇ  قىلدى.  خىتاپ 
كىشى: «ئابدۇلمۇتتهلىب! ئورنىڭدىن تۇر، زهمزهم قۇدۇقىنى قاز!» دهپ خىتاپ قىلىشى 
بىلهن، ئابدۇلمۇتتهلىب: ”زهمزهم دېگهن نېمه؟ قۇدۇق دېگهن نېمه؟" دهپ سورىدى. ئۇ 
زات: «زهمزهم بىر سۇ بولۇپ، سۈيى ئازلىمايدۇ ۋه تېگىگه يېتهلمهيسهن. دۇنيانىڭ ھهر 
يېرىدىن كهلگهن ھاجىالرنىڭ ئېھتىياجنى قاندۇرىدۇ، جىبرائىل ئهلهيھىسساالمنىڭ قانىتى 
بىلهن ئۇرغان يهردىن چىققان. ئالالھ تهئاال بۇ سۇنى ئىسمائىل ئهلهيھىسساالم ئۈچۈن 

.82،I،ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات  .5
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ياراتقان. سۇغا چاڭقىغانالرنىڭ ئۇسسۇزلىقىنى قاندۇرىدۇ، ئاچنى تويغۇزىدۇ، كېسهللهرگه 
ئېشىپ  ھايۋانالرنىڭ  قىلغان  قۇربانلىق  بېرهي،  دهپ  يېرىنى  ساڭا  مهن  بولىدۇ.  شىپا 
قالغان نهرسىلىرىنى بىر يهرگه ئاتىدۇ، سهن ئۇ يهرگه بارغاندا بىر قىزىل تۇمشۇقلۇق 
قارغا كېلدۇ، قارغىنىڭ تۇمشىقى بىلهن كولىغان يهرده،  بىر چۈمۈله ئۇۋىسى كۆرىسهن، 

دهل شۇ يهر زهمزهمنىڭ يېرىدۇر»6 دهپ جاۋاب بهردى. 
قاراپ  كهبىگه  ئهگهشتۈرۈپ  ھارىسنى  ئوغلى  بىلهن  سهھهر  تاڭ  ئابدۇلمۇتتهلىب، 
يولغا چىقىپ، ھاياجانالنغان ھالدا ساقالشقا باشلىدى. بىر ئاز ۋاقت ئۆتكهندىن كېين 
راس دېگهندهكال چۈشىده كۆرگهن ئۇ قىزىل تۇمشۇقلۇق قارغا پهيدا بولدى. قارغا قونغان 
يېرىدىكى بىر ئويمان يهرنى تۇمشىقى بىلهن چوقۇشقا باشلىدى، ئاز ئۆتمهيال بىر چۈمۈله 
ئوۋىسى كۆرۈندى، بۇنى كۆرگهن ئابدۇلمۇتتهلىب بىلهن ئوغلى ھارىس دهرھال بۇ يهرگه 
كۆرۈنۈشكه  ئېغىزى  قۇدۇقنىڭ  قازا-قازا  باشلىدى.  قېزىشقا  ئازگالنى  بۇ  يېقىنلىشىپ، 
باشلىدى. ئابدۇلمۇتتهلىب بۇنى كۆرىشى بىلهن: «ئالالھۇ ئهكبهر! ئالالھۇ ئهكبهر!» دهپ 

تهكبىر ئېيتتى.
قۇدۇقنىڭ قېزىلىشىنى كۆزىتىپ تۇرغان قۇرهيىشلهر  ئۇنىڭغا دارىلتىپ:«ئابدۇلمۇتتهلىب! 
بۇ ئاتىمىز ئىسمائىلنىڭ قۇدۇقى، بۇ قۇدۇقتا بىزنىڭمۇ ھهققىمىز بار، بۇ قۇدۇققا بىزنىمۇ 
شېرىك قىلىشىڭ كېرهك» دېدى. ئابدۇلمۇتتهلىب قارشى چىقىپ: «بۇ ئىش پهقهت ۋه 
بهردى.  جاۋاب  دهپ  ۋهزىپه»  بىر  بۇيرۇلغان  ماڭا  ئش،  قىلىنغان  ئېھسان  ماڭا  پهقهت 
ئۇنىڭ بۇ سۆزىگه قارشى قۇرهيشلهر: «سهن يالغۇز، بىر تال ئوغلۇڭدىن باشقا ھېچ نېمهڭ 
يوق، سهن بۇ ئىشتا بىزگه شهرت قويىشىڭ مۇمكىن ئهمهس!» دېدى. بۇ سۆز بىلهن 
ئابدۇلمۇتتهلىبنىڭ دىمى ئىچىگه چۈشتى. چۈنكى قۇرهيش ئۇنىڭ ئىگه-چاقىسزلىقىنى 
يۈزىگه سېلىپ تۇراتتى. ئابدۇلمۇتتهلىب قوللىرنى ئاسمانغا كۆتۈرۈپ: «يا رهببى! ماڭا 
ئون دانه ئهۋالت ئاتا قىلغىن، ئهگهر بۇ دۇئايىمنى قوبۇل قىلساڭ، ئۇالرنىڭ ئىچىدىن 

بىرسنى كهبىده ساڭا قۇربانلىق قىلىمهن»7 دهپ يالۋۇردى.
قىلىپ،  ھېس  ئىكهنلكىنى  ھالهتته  خهتهرلىك  ئىشنىڭ  قازما  بۇ  ئابدۇلمۇتتهلىب، 
توختىتىپ،  قېزىشنى  قۇدۇق  چۈشىنىپ،  ئاچىدىغانلىقىنى  يول  باال-قازاغا  قىسىم  بىر 
تهلهپ  بهلگىلىنىشىنى  تهرىپدىن  قازى  بىر  ئىشنىڭ  بۇ  بهردى.  قارار  سۆھبهتلىشىشكه 
قىلدى. ھهر ئىككى تهرهپ بۇ داۋانى شامدا ياشايدىغان بىر قازى تهرىپدىن سورىلىشىغا 
چىقتى.  يولغا  بىلهن  كىشى  قانچه  بىر  باشلىرىدىن  يۇرت  قۇرهيىشنىڭ  بولدى.  ماقۇل 
كارۋان،  چارچىغان  زىياده  ھهددىدىن  ئىسسىقتىن  پىشغىرىم  ۋه  ئۇسسۇزلۇق  بويى  يول 
يولىنى داۋامالشتۇرالمايدىغان ئهھۋالغا كهلدى، بىر تامچه سۇ ئۈچۈن ھاياتىنى بهرگىدهك 
بۇ  تۇرسىمۇ،  كۆرۈنۈپ  دهپ  مهن  مانا  ئىكهنلىكى  سۇ  ئارزۇسىنىڭ  چوڭ  ئهڭ  بولدى. 

.84~83،I،143؛ ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات،I،ئىبنى ئىسھاق ئهس-سىره  .6
.88،I،144~145؛ ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات،I،ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره  .7
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چۆلنىڭ ئوتتۇرسىدا سۇ تېپىش، دېڭىزدىن يىڭنه ئىزدېگهندهك بىر ئىشتى. ھهممهيلهن 
ئۈمىدىنى ئۈزۈپ ئۆلۈمنى ساقالۋاتقان بۇ پهيىتته، ئابدۇلمۇتتهلىب: «كېلىڭالر! كېلىڭالر! 
بۇ يهرگه كېلىڭالر! سىلهر ۋه ھايۋانلىرىڭالرغا يېتىدىغان سۇ تاپتىم!» دهپ ۋارقىرىدى. 
مۇھهممهد ئهلهيھىساالمنىڭ مۇبارهك نۇرىنى پېشانىسىده ئېلىپ يۈرگهن ئابدۇلمۇتتهلىب، 
يېرىدىن  تاش  ئۇ  ئۇرۇلۇپ،  تاشقا  بىر  تۇيىقى  تۆگىسىنىڭ  ۋاقىتتا،  ئىزدهۋاتقان  سۇ 
قىمىرلىشى بىلهن سۇ چىقىشقا باشلىغان ئىدى. ئۇنىڭ ۋارقىرىغان ئاۋازى بىلهن چاڭقىغان 
كارۋان يۈگۈرۈپ ئابدۇلمۇتتهلىبنڭ يېنىغا كېلىپ، قانغىچه سۇ ئىچىپ، يېڭىدىن ھاياتقا 

كهلگهندهك بولدى.
خىجىل  چۈشۇپ  ئهھۋالغا  ئورۇنسىز  ئالدىدا  پهزىلىتى  خىل  بۇ  ئابدۇلمۇتتهلىبنڭ 
بولغان قۇرهيىشلهر: «ئابدۇلمۇتتهلىب! ئهمدى ساڭا سۆزلىگىدهك سۆزىمىز قالمىدى، زهمزهم 
ئىككىنچىلهپ  بىلهن  سهن  جهھهتته  بۇ  سهن،  بولغىنى  اليىق  ئهڭ  قېزىشقا  قۇدۇقىنى 
قايتايلى!»  مهككىگه  قالمىدى،  ھاجىتى  بېرىشنىڭمۇ  قازىغا  قىلمايمىز،  تاالش-تارتىش 
دهپ قارار قىلىپ، بىرلىكته مهككىگه قاراپ يول تۇتتى. ئابدۇلمۇتتهلىب پىشانىسىدىكى 

بۇ نۇرنىڭ ھىممىتى بىلهن زهمزهم قۇدۇقىنى قېزىش شهرىپىگه نائىل بولدى.8

ئهي ئالالھنىڭ ھهبىبى، ئىنسانىيهت خهيىرلسى! ئۇسسۇزلۇقتان چاڭقىغانالر سۇنى تىلهر،
ئهي ئالالھنىڭ ھهبىبى، ئىنسانيهت خهيىرلسى! لېكىن مېنىڭ قهلبىم دائىما سېنى تىلهر.

ئابدۇلالھنىڭ قۇربانلىق بولۇش تهلىۋى

ھهسسىلهپ  نام-شۆھرىتى  كېيىن  قازغاندىن  قۇدىقىنى  زهمزهم  ئابدۇلمۇتتهلىب 
ئاشتى. ئارىدىن يىلالر ئۆتتى. ئالالھ تهئاال ئابدۇلمۇتتهلىبنىڭ چىن كۆڭلىدىن قىلغان 
دۇئاسىنى قوبۇل قىلىپ، ئابدۇلمۇتتهلىبكه ئوغلى ھارستىن باشقا يهنه ئون ئوغۇل ۋه ئالته 
قىز ئهۋالت بهردى. ئوغۇللىرىنىڭ ئىسملىرى: كۇسهم، ئهبۇ لهھهب، ھاجىل، مۇكهۋۋىم، 
دىرار، زۇبهيىر، ئهبۇ تالىپ، ئابدۇلالھ، ھهمزه ۋه ئابباس ئىدى. قىزلىرىنىڭ ئىسملىرى: 
سهفىييه، ئاتىكه، ئۇممۇ ھاكىم بهيدا، بهرره، ئۇمهيمه ۋه ئهرۋا ئىدى. ئابدۇلمۇتتهلىب 
ئوغۇللىرى ئىچىده ئابدۇلالھنى ئهڭ ياخشى كۆرهتتى. چۈنكى ئۇنىڭ پىشانىسدىكى نۇر 

ئابدۇلالھنىڭ پىشانىسده پارالشقا باشلىغان ئىدى. 
ئابدۇلمۇتتهلىبكه بىر كۈنى چۈشىده: «ئابدۇلمۇتتهلىب! قهسىمىڭنى ئادا قىلغىن» 
دهپ نىدا كهلدى. ئابدۇلمۇتتهلىب سهھهر ۋاقتى ئورنىدىن تۇرۇپال بىر قوچقار قۇربانلىق 
قىلدى. كېچه يهنه بىر چۈش كۆردى. چۈشىده: «بۇنىڭدىن تېخىمۇ چوڭ بىر قۇربانلىق 
قىلدى،  قۇربانلىق  كاال  بىر  بىلهنال  ۋاقتى  سهھهر  كهلدى.  بۇيرۇق  دېگهن  قىلغىن» 
قۇربانلىق  چوڭىنى  «ئۇنىڭدىنمۇ  يهنه:  چۈشىده  ئۇ  تۈگىمىدى.  بىلهن  بۇنىڭ  لېكىن 
قىل» دېگهن بۇيرۇققا، «بۇنىڭدىنمۇ چوڭ قۇربانلىق نېمه ؟» دهپ سورىدى. بۇنىڭغان 

.88~81،I،145~144؛ ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات،I،8. ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره



19

جاۋابهن: «سهن ئوغۇللىرىڭدىن بىرسنى قوربانلىققا ئاتىغان ئىدىڭ، ئهمدى بۇ سۆزىڭنى 
ئورۇندا» دهپ، خىتاپ كهلدى. 

ئهتسى ئابدۇلمۇتتهلىب پۈتۈن ئوغۇللىرىنى يىغىپ، يىلالر ئىلگىرى ئالالھقا قىلغان 
بولىشى  قوربانلىق  ئۈچۈن  ئالالھ  بىرسىنىڭ  ئوغۇللىرىدىن  بهردى.  ئېيتىپ  قهسىمىنى 
چىقمىدى.  قارشى  دادىسغا  بىرى  ھېچ  ئوغۇللىرىدىن  بىلهن  ئېيتىشى  كېرهكلىكىنى 
ئوغۇللىرى: «ئهي ئاتا! قهسىمىڭنى ئورۇندىغىن، بۇ ئىشتا ئۆز قارارىڭنى بهر!» دهپ،  
ئۇسۇلى  تارتىش  چهك  ئابدۇلمۇتتهلىب  بولدى.  رازى  قىلىشقا  ھاالل  ھهققىنى  دادسىغا 
بىلهن بۇ قۇربانلىق ئوغۇلنى تالالپ چىقىشنى اليىق كۆردى. چهك ئۇنىڭ ئهڭ ياخشى 
كۆرگهن ئوغلى، مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇبارهك نۇرىنى پىشانىسىده ئېلىپ يۈرگهن 
ئامراق ئوغلى ئابدۇلالھقا چىقتى. بۇنى كۆرگهن ئابدۇلمۇتتهلىب چىرايى تۈرۈلۈپ، كۆز 
قارچۇقلىرى ياشقا تولدى. لېكىن ئالالھقا بهرگهن ۋهدىسنى ئورۇندىشى مۇقهرهر ئىدى. 
ئۇ بىر قولىدا پىچاق، بىر قولىدا جان-جىگهر ئوغلى ئابدۇلالھنى ئېلىپ ئالالھقا قىلغان 
ۋهدىسنى ئورۇنداش ئۈچۈن كهبىگه يول ئالدى. كۆزى ياشقا تولغان دادا بۇ قۇربانلىق 

ئۈچۈن پۈتۈن تهييارلىقالرنى يهر-يىرىگه كهلتۈردى. 
بۇ ۋاقىتتا قۇرهيىشنىڭ چوڭلىرىدىن بىرى بۇ كۆرۈنۈشنى ھهيرانلىقتا تاماشا قىلىۋاتقان 
ئىدى. يۇرت باشلىرىدىن بىرى بولغان تاغىسى: « ئابدۇلمۇتتهلىب! قولۇڭنى تارت! بىز 
سېنىڭ بۇ ئوغلۇڭنى قۇربانلىق قىلىشىڭغا  قوشۇلمايمىز، ئهگهر سهن بۇنداق بىر ئىشنى 
نهزىر  ئوغلىنى  كىم  ھهر  قالىدۇ.  كېلىپ  ھالىغا  ئادهت  ئىچىده  قۇرهيىش  بۇ  قىلساڭ، 
قىلىپ بوغۇزاليدۇ. سهن بۇ ئىشقا باشالمچى بولما! سهن ئالالھىڭىنى باشقا بىر شهكىلده 
رازى قىلغىن! سهن بىر ئىلىملىك  كىشىنى تېپىپ، ئۇنىڭدىن يول سورىغىن» دهپ، 

ئابدۇلمۇتتهلىبكه يول كۆرسهتتى. 
كۇتبه(سهجاك)  يهردىكى  دېگهن  خهيبهر  بىلهن  تهكلىپى  بۇ  تاغىسنىڭ  ئابدۇلالھ 
ئىسملىك بىر بىلىملىك كىشىنى ئىزدهپ كېلىپ، ئۇنىڭغا ئهھۋالنى ئېيتتى. بۇنىڭ بىلهن 
بۇ  ئىنسان: «سىلهرده بىر ئىنساننىڭ قارشىلىقى قانداق ئۆلچىنىدۇ؟» دهپ سورىدى. 
ئوغلىڭىز  كىشى: «سىز  ئۇ  بىلهن  بۇنىڭ  دېدى.  تۆگه»  دانه  ئابدۇلمۇتتهلىب: «ئون 
بىلهن ئون تۆگه ئارىسىدا چهك تاشالڭ، ئهگهر چهك يهنه ئوغلىڭىزغا چىقسا، يهنه ئون 
تۆگه قوشۇپ چهك تاشالڭ، تاكى چهك تۆگىلهرگه چىققىچه تۆگه سانىنى كۆپهيتىڭ» 

دهپ، يول كۆرسهتتى.
ئابدۇلمۇتتهلىب بۇ سۆزنى ئاڭالپ، مهككه تهرهپكه قاراپ يول ئالدى. ئۆيگه كېلىپ، 
ئۇ كىشنىڭ سۆزى بىلهن ئون تۆگه ۋه ئوغلى ئارىسدا چهك تاشلىدى، ھهر تاشالشتا چهك 
ئابدۇلالھنى كۆرسهتتى. تاكى تۆگه سانى يۈز بولغاندا چهك تۆگىلهرگه چىقتى. ئابدۇلالھ: 
«ئالالھۇ ئهكبهر! ئالالھۇ ئهكبهر!» دهپ تهكبىر ئېيتىپ تۆگىلهرنى قۇربانلىق قىلدى. 
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تۆگه گۆشلىرىنى ئوغۇللىرى ۋه ئۆزى بىر پارچىمۇ ئالماي، ھهممىسىنى يېتىم-يىسىرالرغا 
تارقاتتى.9

قۇربانلىق  ئهلهيھىسساالمنىڭ  ئىسمائىل  پهقهت  تارتىپ  ئهلهيھىسساالمدىن  ئادهم 
ئىسمائىل  نهسهبى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  بار.  رىۋايهت  ھهققىدىكى  قىلىنىش 
ئهلهيھىسساالمغا تۇتاشقانلىقى ئۈچۈن پهيغهمبىرىمىز: «مهن ئىككى قۇربانلىقنىڭ ئوغلى»10 

دېگهن.

دادىسى ھهزرىتى ئابدۇلالھ

ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  مۇھهممهد  پهيغهمبىرىمىز  بولغان  خوجىسى  جاھاننىڭ  ئىككى 
ۋاقتىدا،  تۇغۇلغان  ئابدۇلالھ  يۈرگهن  ئېلىپ  پىشانىسده  نۇرىنى  مۇبارهك  ۋهسهللهمنىڭ 
پهيغهمبهرنىڭ  بىر-بىرىگه: «ئاخىرقى  خرىستىئانالر  ۋه  يهھۇدى  بولغان  كىتاب  ئهھلى 

دادىسى مهككىده دۇنياغا كهلدى» دهپ خهۋهر يهتكۈزدى.
بهنى ئىسرائىل ئارىسىدا ساقلىنپ يۈرگهن يۇڭدىن توقۇلغان بىر پهرىجه بولۇپ، 
بۇ پهرىجه يهھيا ئهلهيھىسساالمنىڭ ئىدى. يهھيا ئهلهيھىسساالم بىر جهڭده بۇ پهرىجىنى 
قالغان.  ئۇيۇپ  بولۇپ  ئىز  قېنى  ئۇنىڭ  پهرىجىده  بۇ  بولۇپ،  شېھىت  ۋاقتىدا  كېيگهن 
تامچىالشقا  ئېرىپ  قان  ئۈستىدىكى  پهرىجىنىڭ  بۇ  ۋاقىت  كىتابىدا: «قايسى  ئۇالرنىڭ 
باشلىسا، ئاخىرقى پهيغهمبهرنىڭ دادىسى دۇنياغا كېلىدۇ» دهپ يېزىلغان. ئهھلى كىتاب 
بۇ ئاالمهتنى كۆرۈپ ئابدۇلالھنىڭ تۇغۇلغانلىقىنى بىلدى. قىزغانچۇقلۇق ۋه ھهسهتخورلۇقى 
ئابدۇلالھنىڭ  ئالالھ،  جانابى  چۈشتى.  كويىغا  ئۆلتۈرۈش  قهسىتلهپ  ئۇنى  تۈپهيلى 

پىشانىسدىكى مۇبارهك نۇرنىڭ بهرىكىتى بىلهن ئۇنى ھىمايىسىگه ئالدى.
ئابدۇلالھ باالغهتكه يېتىشى بىلهن گۈزهل ئهخالق، قهددى-تهكبىر جهھهتته ھهر 
كشىلهر  نۇرغۇن  دېمهي  يىراق-يېقىن  چىقتى.  بولۇپ  ئىنسان  بىر  پهرقلىق  كىشىدىن 
ئۇنىڭغا قىزلىرىنى ياتلىق قىلش ئۈچۈن بىر-بىرى بىلهن مۇسئابىقىگه چۈشتى. بۇالرنىڭ 
ئىچىده ھۆكۈمرانالرمۇ بار ئىدى، ئۇالر ئابدۇلالھ بۇ نىكاھنى قوبۇل  قىلسىال ھهر قانداق 
ئىشتىن باش تارتمايدىغانلىقىنى ھهر زامان ئىككى قولى كۆكسىده ئىكهنلىكىنى ئېيتىپ، 
بىلهن  سۆزلهر  سىلىق-سىپايه  ئهلچىلهرنى  بۇ  ئابدۇلمۇتتهلىب  قىلدى.  ئىزھار  كۆڭلىنى 

چىرايلىقچه رهت قىلدى.
ئابدۇلالھ ئون سهككىز يېشىغا كىرىشى بىلهن گۈزهللىكته تىلالردا داستان بولدى. 
ئۇنىڭ پېشانسىدىكى نۇر قۇياشتهك پارالپ تۇراتتى، ئۇنى كۆرگهن قىزالر بىلىپ-بىلمهي 
ئۇنىڭغا ئاشىق بوالتتى. ئۇنىڭ گۈزهللىكى، نام-شۆھرىتى مىسرغا قهدهر يېتىپ باردى. 

9. ئىبنى ئىسھاق ئهس-سىره، 10~17:؛ ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره،I،151~154؛ ئىبنى سائاد، ئهت-
.94~88،I،تاباقات

كهشفۇل- ئاجلۇنى،  ئهل-مۇستهدرهك،II،609،604؛  ھاكىم  10~18:؛  ئهس-سىره،  ئىسھاق  ئىبنى   .10
.230،199،I،ھافا
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ھهتتا ئىككى يۈزگه يېقىن قىز ئۇنىڭ بىلهن توي قىلش ئۈچۈن مهككىگه قهدهر كېلىپ 
ئهڭ  دهۋرىنىڭ  ئوغلىغا  ئابدۇلمۇتتهلىب،  دادىسى  لېكىن  قويدى.  تهكلىپى  ئۆيلىنىش 
دىنىدا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  ئىبراھىم  ھايالىق،  شهرمى  نهسهپلىك،  ئېسىل  ئهخالقلىق، 

ياشىغان يهنى ھهنىف دىىنىغا باغلىق بولغان بىر مۆمىن قىزنى اليىق كۆرهتتى.
كىتابلىرىدا يېزىلغان ئاخىرقى زامان پهيغهمبىرىنىڭ، ئۆز ئارىسىدىن چىقمىغانلىقىنى 
بىلگهن ئىسرائىل ئوغۇللىرى، ھهسهتخورلۇقى تۈپهيلىدىن ئابدۇلالھنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن 
سېلىپ،  يولغا  مهككىگه  قورالالندۇرۇپ  كىشىنى  يهتمىش  مهقسهتته  بۇ  قىلدى.  قهسهم 
يارىشا،  ئارزۇلىرىغا  بۇ  ئۇالرنىڭ  قۇردى،  توزاق  كۈتۈپ  كېلىشنى  پۇرسهتنىڭ  پايدىلىق 
بىر كۈنى ئابدۇلالھ قهۋمىدىن يىراقلىشىپ بىر بىنهملىككه كېتپ باراتتى، بۇ ئهسنادا 
قېنىدىن  قىلىچنى  جهزىملهشتۈرۈپ  ئهتمىگهنلىكىنى  پهرق  ئۆزلىرىنى  ھېچكىمنىڭ  ئۇالر 
قويغاندهكال  ئورۇنالشتۇرۇپ  ئالالھ  كۈنى  ئۇ  ئېتىلدى.  قاراپ  ئابدۇلالھقا  چىقىرىپ، 
ئۇنىڭ تۇققانلىرىدىن ۋهھهب بىن ئابدۇمهناپ بىر نهچچه دوسىتلرى بىلهن ئوۋ ئوۋالشقا 
كۆرۈپ،  ئوغۇللىرىنى  ئىسرائىل  چاپتۇرغان  ئات  قاراپ  ئابدۇلالھقا  ئۇالر  ئىدى.  چىققان 
قارار  قىلىشنى  ياردهم  ئابدۇلالھقا  بىلهن  مۇناسىۋىتى  تۇققاندارچىلىق  ئوتتۇرىسىدىكى 
ئۇالر  بولۇپ،  كۈچلۈك  ھهسسه  ئون  نهچچه  بۇالردىن  تهرهپ  قارشى  لېكىن  قىلدى. 
ئۈستدىن غالىپ كېلىش مۇمكىن ئهمهس ئىدى. پهقهت ئۇالر بىلهن سۈلھى يولىنى تۇتۇشقا 
مهجبۇر ئىدى. ئۇالرغا يېقىنلىششى بىلهن بۇ دۇنيادا ھېچكىمگه ئوخشىمىغان مهيدىسى 
قىزىل، قارا رهڭلىك ئاتالرغا مىنگهن بىر توپ كىشىنىڭ يالتىراپ تۇرغان قىلىچالر بىلهن 
تهكبىر ئېيتىپ، غايىپتىن پهيدا بولغان يولتۇزالردهك تۇيۇقسىزال پهيدا بولۇپ، ئىسرائىل 
ئوغۇللىرىغا قاتتىق ھۇجۇم قىلىپ، ئۇالرنىڭ بىرىنى قويماي قىلىچتىن ئۆتكۈزۈپ كۆزنى 
يۇمۇپ ئاچقىچه غايىپ بولغانلىقنى كۆردى. ۋهھهب بۇ ۋهقهنى كۆرىشى بىلهن ئابدۇلالھنىڭ 
ئادهتتىكى بىر ئىنسان ئهمهسلىكى، ئۇنىڭ ئالالھ تهرىپىدىن قوغدانغانلىقىنى كۆرۈپ، 
ئۇنىڭ نهقهدهر قىممهتلىك بىرسى ئىكهنلىكىنى ھېس قىلدى. ۋهھهب ئۆيىگه كېلىپال 
كۆرگهنلىرىنى ئايالىغا سۆزلهپ بهردى. ھهر ئىككىسى قىزىغا ماس كېلىدىغان يىگىتنىڭ 

ئابدۇلالھ ئىكهنلىكى ۋه قىزىنى ئۇنىڭغا ياتلىق قىلىشنى قارار قىلدى.
بۇ ئارىدا ئابدۇلمۇتتهلىبمۇ بهنى زۆھره قهبىلىسىنىڭ چوڭلىرىدىن ۋهھهبنىڭ ئامىنه 
ئسىمىلىك بىر قىزىنىڭ بارلىقى، بۇ قىزنىڭ ھۆسنى-جامالى قامالشقان، ئىپپهتلىك ۋه 
دىنغا سادىق قىز ئىكهنلىكى قۇلىقىغا يهتكهن ئىدى. ئائىله نهسهبى تهرهپتىنمۇ بىر-
بىرىگه تۇققان كېلهتتى، شۇنىڭ بىلهن بىرگه بىر قانچه ئهۋالت بۇرۇنقى تۇققانالر بىر 
قوساق قېرىنداشالردىن ئىدى. ئابدۇلمۇتتهلىپ ئوغلىغا بۇ قىزنى ئېلىپ بېرىشنى مۇۋاپىق 
كۆرۈپ، ۋهھهبنىڭ قهبىلسگه ئهلچىلىككه باردى. ئابدۇلمۇتتهلىب ئامىنه توغۇرلۇق ئېغىز 
ئېچىشى بىلهن ۋهھهب: «ئهي تاغامنىڭ ئوغلى! بىز بۇ تهكلىپنى سهندىن بۇرۇن ئويالشقان 
ئىدۇق» دېدى. ۋهھهب بىنهملىكته يۈز بهرگهن ئۇ ۋهقهنى تهپسىلى سۆزلهپ بىرش بىلهن 
بىرگه قوشۇمچه قىلىپ: «ئامىنهنىڭ ئانىسى بىر چۈش كۆردى. چۈشىده ئۆيىمىزگه بىر 
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ئاخشام  تۈنۈگۈن  مهنمۇ  تۇرغۇدهك،  يۇرۇتۇپ  ئاسمان-زىمننى  نۇر  ئۇ  كىرىپتۇدهك،  نۇر 
ئابدۇلمۇتتهلىبنىڭ  قىلىپ:  خىتاپ  ماڭا  ئۇ  كۆردۈم.  ئهلهيھسسالمنى  ئىبراھىم  بوۋىمىز 
ئوغلى ئابدۇلالھ بىلهن سېنىڭ قىزىڭ ئامىنهنىڭ نىكاھلىنىشىنى ئۇيغۇن كۆردۈم. سهنمۇ 
قوبۇل قىلغىن!» دېگهنلكىنى كۆردۈم دېدى. بۈگۈن ئهتىگهندىن بېرى بۇ چۈشۈمنىڭ 
تهسىرى بىلهن خىيال سۈرۈپ ئولتۇرغان. ئهجابا، سىلهرنى بىزگه قايسى ۋاقىت كېلىپ 
قاال دهپ سهۋرسىزلىك ئىچىده تۇرغان ئىدىم. بۇ گهپلهرنى ئۆز قۇلىقى بىلهن ئاڭلىغان 
ئابدۇلمۇتتهلىب ھهيرانلىق ئىچىده: «ئالالھۇ ئهكبهر! ئالالھۇ ئهكبهر!» دهپ، ھهيرانلىق 
ئىچىده قالدى. ئاخىرىدا  ئابدۇلمۇتتهلىبنىڭ ئوغلى ئابدۇلالھ بىلهن ۋهھهبنىڭ قىزى ئامىنه 

توي قىلدى. ئابدۇلالھ بىلهن ئامىنهنىڭ توي قىلىشى باشقا رىۋايهتلهردىمۇ ئۇچرايدۇ.11

مۇبارهك «نۇر»نىڭ ئانىسى ئامىنىگه كۆچىشى
ئانىسى  نۇرى  مۇبارهك  ۋهسهللهم)نىڭ  ئهلهيھى  (سهللهلالھۇ  خوجىسى  كائىناتنىڭ 
ئامىنىگه كۆچىشى بىلهن بۆره ۋه قۇشالر بىر-بىرىگه: «كائىناتنىڭ خوجىسىنىڭ دۇنياغا 
قۇياشى»  دهۋىرنىڭ  تىنچ-ئامانلىقى،  يۈزىنىڭ  يهر  ئۇ  يېقىنالشتى.  قىلىشى  تهشىرىپ 
كېچىده  بىر  بۇتالر  پۈتكۈل  كهبىدىكى  كېچه،  ئۇ  يهتكۈزدى.  ئۆزئاراخهۋهر  دېگىنىچه 
يىقىلىپ چۈشتى. ئو زامانالردا مهككه مۇكهررىمىده ئاچارچىلىق ۋه قۇرغاقچىلىق ئهۋجى 
تال  بىر  دهرهخلهرده  ئىدى.  كۆرمىگهن  يۈزى  يامغۇر  بېرى  يىلالردىن  بولۇپ،  ئالغان 
يېشىل يوپۇرماق تېپىشمۇ تهس بولۇپ، مول-ھۇسۇلدىن ئهسهرمۇ يوق ئىدى. ئىنسانالر 
بۇ قىينچىلىق كۈنلهردىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ناله-پهرياد قىلىۋاتاتتى. بۇنداق ئاچارچىلىق 
بهرىكهتلىك  قهدهر  ئۇ  بىلهن،  كۆچىشى  ئامىنهگه  نۇرىنىڭ  ئابدۇلالھنىڭ  يىلالردا 
يامغۇر ياغدىكى، ئىنسانالر مول-ھوسۇللۇق بىر يىلنى خوشاللىق بىلهن كۈتىۋالدى. بۇ 

بهرىكهتلىك يىلغا، مول-ھوسۇل يىلى دهپ نام بهردى.
ئامىنه ئانىمىزنىڭ ھامىلدارلىق كۈنلىرىده، يولدىشى ئابدۇلالھ تىجارهت ئۈچۈن شامغا 
كهتكهن ئىدى. قايتىش سهپىرىده كېسهلگه گىرىپتار بولۇپ قالدى. مهدىنىگه قايتىپ 
كېلىپ، تاغىلىرى نهججار ئوغۇللىرنىڭ يېنىدا، ئون سهككىز، يىگىرمه ياشالر ئهتراپىدا 
شهھهر  پۈتۈن  بىلهن  كېلىشى  يېتپ  مهككىگه  خهۋهر  قايغۇلۇق  بۇ  ئۆتتى.  ئالهمدىن 
قايغۇغا چۆمدى.12 ئهسھابى-كىرامدىن ئابدۇلالھ ئبىنى ئابباس رهزىيهلالھۇ  ئهنھۇ رىۋايهت 
قىلىپ: «ئهي رهببىمىز! ئابدۇلالھ يېتىم قالدى» دېگهن ئىدى. ئالالھ تهئاال: «ئۇنىڭ 

باش-پاناھى، ياردهمچىسى مهن» دېدى.

.95~94،I ،11. ئىبنى ئىسھاق، 19~24:؛ ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات
.100~99،I ،12. ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات
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پىل ۋهقهسى
ئاي  ئىككى  يهنه  تۇغۇلۇشىغا  ۋهسهللهم)نىڭ  ئهلهيھى  (سهللهلالھۇ  ئهكرهم  رهسۇل 
قالدى. بۇ چاغدا پىل ۋهقهسى مهيدانغا كهلدى. ئىنسانالرنىڭ توپ-توپ بولۇپ كهبىنى 
ئىمپېراتۇرلىقىنىڭ  ۋىزانتىيه  ئهبرهھه،  ۋالىسى  يهمهن  چىدىمىغان  قىلىشغا  زىيارهت 
ياردىمى بىلهن سانا دېگهن يهرده ھهشهمهتلىك بىر چىركاۋ سالدۇرۇپ، ئىنسانالرنىڭ 
بۇ  چىركاۋنى زىيارهت قىلىشنى ئارزۇ قىلدى. ئهرهبلهر بۇرۇندىنال كهبىنى زىيارهت قىلىپ 
ئادهتلهنگهنلىكى ئۈچۈن ئۇنىڭ بۇ ھهيۋهتلىك چىركاۋىغا قىزىقمىدى. ھهتتا بۇ چىركاۋغا 
ھاقارهت كۆزى بىلهن قارىدى. ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بهزىلىرى بۇ چىركاۋنى مهينهت قىلىش 

ئۈچۈن بهزى ئىشالرنىمۇ قىلىپ قويدى.
بۇنىڭدىن غهزهپلهنگهن ئهبرهھه، كهبىنى چېقىپ تاشالشنى نىيهت قىلىپ، چوڭ 
بىر قوشۇن تهشكىللهپ كهبىگه يۈرۈش قىلدى. ئهبرهھهنىڭ قوشۇنى مهككىگه كېلهر-
كهلمهس قۇرهيش قهبىلىسنىڭ چارۋىلىرىنى بۇالڭ-تاالڭ قىلدى. ئابدۇلمۇتتهلىبكه ئائىت 
ئىككى يۈز تۆگىگىمۇ رهزىل قولىنى ئۇزاتتى. ئابدۇلمۇتتهلىب، ئهبرهھهنىڭ يېنىغا بېرىپ 
تۆگىلىرىنى سورىدى. بۇنىڭ بىلهن ئهبرهھه: «مهن سىلهرنىڭ مۇقهددهس كهبهڭالرنى 
تۇرسۇن،  ئۇياقتا  قوغداش  ئۇنى  سهن  كهلسهم،  ئۈچۈن  قىلىش  يهكسهن  بىلهن  يهر 
تۆگىلهرنىڭ كويىدا يۈرهمسهن؟!» دېدى. ئابدۇلمۇتتهلىب: «مهن تۆگىلهرنىڭ ئىگىسى، 
ئهلۋهتته كهبىنىڭمۇ بىر ئىگىسى بار. مۇتلهق ئۇنى قوغدايدىغان بىرسى بار» دهپ جاۋاب 
بهردى. بۇنىڭغا جاۋابهن ئهبرهھه: «ماڭا قارشى ئۇنى قوغدايدىغان ھېچ قانداق كۈچ 
بهردى. ئهبرهھه قوشۇنىنى  ۋه  ئابدۇلمۇتتهلىبنىڭ تۆگىلىرىنى قايتۇرۇپ  يوق» دېدى 
كهبىگه قاراپ يۈرۈش قلىشقا بۇيرىدى. ئۇنىڭ بۇ قوشۇنىدا، ئالدىنقى سهپته يهر ئالغان 
يوغان ماھمۇت ئسىملىك بىر پىل بار ئىدى. بۇ پىلنى زهپهر قازىنىشنىڭ  ئامىللىرىدىن 
ماڭماي  ئالدىغا  بىلهن  قىلىشى  يۈرۈش  قاراپ  كهبىگه  پىل  بۇ  بىلهتتى.  دهپ  بىرى 

يېتىۋالدى. يهمهن تهرهپكه شۇنداق بېشىنى بۇراپ قويسا يۈگۈرۈپ ماڭدى. 
يهتمىگهن  كۈچى  قىلىشقا  ھۇجۇم  كهبىگه  كېلىپ  قهدهر  مهككىگه  قىلىپ  شۇنداق 
قۇشالرنى  ئىسملىك  قالغۇچى  تاغ  يهنى  ئهبابىل  تهئاال  ئالالھ  قۇشۇنىغا،  ئهبرهھهنىڭ 
ئهۋهتتى. بۇ قۇشالرنىڭ ھهر بىرى نوقۇت چوڭلىقىدا ئۈچ تالدىن تاش ئېلىپ، بىر تالنى 
ئاغزىدا، قالغان ئىككى تالنى پۇتلىرىدا كۆتۈرۈپ ئۇچقان پىتى ئهبرهھهنىڭ ئهسكهرلىرىنىڭ 
ئۈستىگه تاشلىدى. بۇ تاشالر ئهسكهرلهرنىڭ بېشىغا چۈشىشى بىلهن ئۇالرنى نهق ئىككىگه 
بۆلهتتى، تاشنىڭ زهربىسىگه ئۇچرىغان ئهسكهر ساق قالماي، دهرھال ئۆلهتتى. ئايهت-
كهتكهن  بولۇپ  ساماندهك  يانجىلغان  ئهسكهرلىرى  ئهبرهھهنىڭ  دېگىنىدهك  كهرىمده 
ئىدى. قورقۇنچ ئىچىده قالغان ئهبرهھه قېچىشقا تهمشهلدى، بۇ تاشالرنىڭ ئۇنىڭ ئۈچۈن 
ئېتىلغانلىقىدىن بېخهۋهر ئىدى، ئۇ قاچقانىسىرى تاشالر ئۇنىڭ پۇت-قوللىرىنى پارچه-
پارچه قىلۋهتتى. ئهسلى نىشان ئۇ ئىدى. «قۇرئانى-كهرىم»نىڭ پىل سۈرىسىده: «(ئهي 
رهسۇلۇم! كهبىگه ھۇجۇم قىلماقچى بولغان) پىل ئېگىلىرگه (پىل ئوردىسنىڭ ئىگىسى 
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ئهبرهھه)، ئالالھنىڭ قانداق مۇئامىله قىلغىنىنى كۆرمىدىڭمۇ؟ ئۇالرنىڭ (كهبىنى چېقىش 
يولىدىكى) ھىله-مىكىرلىرىنى، بىكارغا چىقارمىدىمۇ؟ ئۈستىلىرىگه توپ-توپ قۇشالرنى 
ئاتهشته  ۋه  ياسالغان  اليدىن  ئۈستىگه،  ئۇالرنىڭ  بىرى  ھهر  قۇشالرنىڭ  ئۇ  ئهۋهتتى. 
تاۋلىغان تاشالرنى ئاتتى، ئهڭ ئاخىرى ئالالھ ئۇالرنى، قۇرۇت يېگهن يوپۇرماقتهك قىلۋهتتى. 
(قۇرۇتالر تهرىپىدىن پارچىلىنىپ، توغرالغان بۇغداي يوپۇرماقلىرىدهك قىلۋهتتى)» دهپ 

بايان قىلدى.13

خوشخهۋهر

مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهھۋالى ئادهم  ئهلهيھىسساالمدىن تارتىپ ھهر پهيغهمبهر 
ئۇممىتىگىچه بىلدۈرۈلۈپ، ئۇنىڭ تۇغۇلۇش ۋاقتى يېقىنلىشى بىلهن نۇرغۇن بىشارهتلهرنىڭ 
بولىدىغانلىقى ئىشارهت قىلىنغان. مۇسا ئهلهيھىسساالمغا نازىل قىلىنىپ، كېيىن ئىنسانالر 
ھىممىتى  ئىكهنكى،  زات  مۇبارهك  بىر  شۇنداق  تهۋراتتا: «ئۇ  ئۆزگهرتىلگهن  تهرىپىدىن 
ئۇلۇغ، ياردىمى زىياده، يېتىم-يىسرالرنىڭ قۇياشى، بايالرنىڭ دوختۇرى، گۈزهللهرنىڭ 
گۈزىلى، پاكالرنىڭ ئهڭ پاكى، يۇمشاق سۆزلۈك، تهقسىىماتتا ئادىل، ھهر ئىشتا توغرا 
كىچىكلهرگه  قىلدىغان،  ھۆرمهت  چوڭالرغا  قاتتىق،  قارشى  كاپىرالرغا  بولىدىغان، 
قىلدىغان،  مۇئامىله  ياخشى  ئهسىرلهرگه  قانائهتچان،  تولىمۇ  رهھىمدىل،  شهپقهتلىك، 
ھهر دائىم خۇشخۇي، تهبهسسۇم بىلهن كۈلىدىغان، قاقاقالپ كۈلمهيدىغان، ساۋاتسىز 
ئىدى. لېكىن مهكتهپ يۈزى كۆرمىسىمۇ، ھهر ئىش ئۇنىڭغا بىلدۈرۈلگهن ئىدى. ئۇ ئالالھ 
قاقاقالپ  سورۇنالردا  ئاممىۋى  ئهمهس.  يۈرهك  تاش  قوپال،  پهيغهمبىرىدۇر.  تهئاالنىڭ 
كۈلمهيدۇ، يۇقىرى ئاۋازدا گهپ قىلمايدۇ، ئۇنىڭ ئۇممىتىمۇ گۈزهل ئهخالقلىق، ھهر يهرده 
ئالالھنىڭ ئسىمنى كۈيلهيدۇ، مۇئهززىنلىرى مۇنارالردا خهلقنى دهۋهت قىلىپ، تاھارهت 
ھهرىكهت  رىتىمدا  ئوخشاش  تۇتىدۇ،  تۈز  سهپلىرىنى  نامازلىرىدا  ئوقۇيدۇ،  ناماز  ئېلىپ 
تاتلىق.  ئاۋازىدهك  ھهرىسىنىڭ  ھهسهل  ئاۋازلىرى  زىكىر  ئۇالرنىڭ  كېچىلهرده  قىلىدۇ، 
ئسمى  بولىدۇ.  باشقۇرۇشىدا  ئۇنىڭ  يهر  ھهر  شامغىچه  مهدىنىدىن  تۇغۇلىدۇ،  مهككىده 
مۇھهممهدكى، ئۇنىڭغا مۇئتهۋهككىل دهپ ئىسم قويدۇم. ئۆزگهرتىلگهن دىنالرنى ئهمهلدىن 
ئايرىمايمهن.  دۇنيادىن  بۇ  ئۇنى  تارقاتمىغۇچه،  دىننى  ھهق  بولغان  توغرا  قالدۇرۇپ، 
كۆرىدۇ،  كۆزلهر  كۆرمىگهن  بىلهن  بهرىكىتى  ئۇنىڭ  قىلىدۇ،  دهۋهت  ھهققه  خهلقنى  ئۇ 
ئاڭلىمىغان قۇالقالر ئاڭاليدۇ، غهپلهت باسقان يۈرهكلهرنى غهپلهتتىن قۇتقۇزىدۇ.» دهپ 

بايان قىلىنغان. 
قولى  كىشىكى،  بىر  شۇنداق  «ئۇ  زهبۇردا:  چۈشۈرۈلگهن  ئهلهيھىسساالمغا  داۋۇت 
ئىنسانالرنىڭ  يۈزلۈك،  نۇر  سۆزلۈك،  تاتلىق  يۈزلۈك،  گۈزهل  مۇاليىم،  مهرت،  ئوچۇق، 
دوختۇرى، كۆپ يىغالپ، ئاز كۈلىدۇ. ئاز ئۇخالپ، كۆپ پىكىر قىلىدۇ، يارىتىلىشىدىنال 

13.  ئىبنى ئىسھاق ئهس-سىره، 38~44:؛ ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره، I،43~56؛ ئىبنى سائاد، ئهت-
تاباقات،I،55~108،92،56؛ زۇھهيلى، ئهرراۋزۇل-ئۇنۇف، 269،1~270:
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خۇشخۇي، گۈزهل ئهخالقلىق، سۆزلىرى كۆڭۈللهرنى رام قىلىدۇ، كۆتۈرهڭگۈ روھلۇق. ئهي 
جهڭگاھىدا،  بىلهن قهھرىمانلىق  كۈچ-قۇۋۋىتىڭ  پۈتۈن  قىلىچىڭ،  ھىممهت  ھهبىبىم! 
دۇنياغا  ھهمدۇ-سانامنى  مېنىڭ  بىلهن  تىل  بىر  گۈزهل  ئالغىن،  ئىنتىقام  كاپىرالردىن 
ئاستىدا  قوللىرىڭ  كارامهتلىك  سېنىڭ  باشلىرى،  كاپىرالرنىڭ  پۈتۈن  بىلدۈرگىن، 

ئېگىلىدۇ.» دهپ يېزىلغان.
ئۆزگهرتىلگهن  تهرىپىدىن  ئىنسانالر  كېيىن  قىلىنىپ،  نازىل  ئهلهيھىسساالمغا  ئىسا 
ئىنجىلدا: «ئۇ كۆپ يىمهيدۇ، پىخسىقالردىن ئهمهس، ھىله-مىكىردىن يىراق، ھېچكىمنىڭ 
يامان گېپىنى قىلمايدۇ، ئالدىراقسان ئهمهس، ئۆزى ئۈچۈن ئىنتىقام ئالمايدۇ، ھۇرۇن 

ئهمهس» دهپ يېزىلغان.
ئىنجىلدا: «رهببىم تهرىپىدىن ئهۋهتىلگهن ئو مۇنخامهننا (مۇھهممهد)، ئهگهر رهببىم 
تهرىپىدىن كېلىدىغان، ئو روھۇل قۇدۇس كهلگهن بولسا، ئۇ ماڭا شاھادهت كهلتۈرهتتى، 
بىلله   بىلهن  مهن  تارتىپ  بۇرۇندىن  چۈنكى  بوالتتىڭىز،  كهلتۈرگهن  شاھادهت  سىزمۇ 
تۇرۇۋاتىسىلهر، مهن بۇالرنى سىلهرگه دىيشىمدىكى مهقسهت، سىلهرنى گۇمان قىلمىسۇن 

ۋه خاتا يولغا ماڭمىسۇن دېمهكچىمهن» دهپ يېزىلغان.14 

جاھىلىيهت دهۋرى

كائىناتنىڭ پهخرى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم دۇنياغا كېلىشتىن بۇرۇن، پۈتۈن ئالهم 
يولدىن  دهرىجىده  تهسۋىرلىگۈسىز  ئىنسانالر  بولۇپ،  قاراڭغۇلۇقتا  جهھهتتىن  مهنىۋى 
چىققان ئىدى. ئالالھتائالالھنىڭ ھهق دىنىنى ئۇنتۇپ، ئىالھى ھۆكۈملهرنىڭ ئورنىنى، 
ئىنسانالرنىڭ ئۆز ھۆكۈملىرىگه قاراپ ئويدورۇپ چىقارغان خۇراپى، ئازغۇن چۈشۈنچىلهر 
بهرداشلىق  تۈپهيلىدىن  ۋهھشىلىگى  بۇ  ئىنسانالرنىڭ  كائىنات  پۈتۈن  ئىدى.  ئالغان 

بېرهلمىگۈدهك ئهھۋالغا كېلىپ قالغانىدى.
يهر يۈزىدىكى پۈتۈن خهلقلهر جانابى ئالالھنى ئۇنتۇپ، ھۇزۇر، سائادهت مهنبهسى 
ئىماننى  قوشۇش،  شېرىك  ئالالھقا  ئىدى.  مهھرۇم  ئېتىقادىدىن  ئالالھ  بىر  بولغان 
ئورنىغا،  قىلش  ئىبادهت  ئالالھقا  بىر  يالغۇز  ئېلىپ،  سۆكۈپ  قهلبىدىن  ئىنسانالرنىڭ 

بۇتالرغا چوقۇنۇش ۋه ئۇالرنى تهڭرى قىلىپ كۆرسىتىش ئهۋجى ئالغان ئىدى.
مۇسا ئهلهيھىسساالمغا چۈشۈرۈلگهن ھهق دىن ئۇنتۇلۇپ، تهۋرات ئۆزگهرتىلگهنىدى. 
بهنى ئىسرائىل بىر-بىرىگه دۈشمهن بولۇپ، ئىسا ئهلهيھىسساالمغا چۈشۈرۈلگهن ئىنجىلمۇ 
بۇزۇلۇپ، دىن بىلهن ھېچ ئاالقىسى قالمىغان ئىدى. بىر تهڭرى ئېتىقادى ئورنىغا ئۈچ 
خالىغانچه  پوپالر  ئۆزگهرتىلىپ،  ئىنجىل  ئهسلى  چىقىپ،  ئوتتۇرىغا  ئېتىقادى  تهڭرى 
كىتابىدىن  ئهسلى  چۈشۈرگهن  ئالالھنىڭ  تهۋرات  ۋه  ئىنجىل  كىرگۈزهتتى.  تۈزۈتۈش 

سائاد،  ئىبنى  ئهس-سىره،I،232~233؛  ھىشام،  ئىبنى  124~119:؛  ئهس-سىره،  ئىسھاق  ئىبنى    .14
.363~360،I،ئهت-تاباقات
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چىققان  بولۇشتىن  كاالمى  ئالالھنىڭ  كېلىپ،  ھالىتىگه  كىتاب  بىر  باشقا  ئۆزگهرتىلپ 
ئىدى.

مىسردا ئۆزگهرتىلگهن تهۋرات ھۆكمى، ۋىزانتىيهده بۇزۇلغان خرىستىئانلىق، ئىراندا  
چىنده  ئىدى.  ئۆچۈرۈلمىگهن  يىل  مىڭ  ئاتهش  بۇ  سۈرۈپ،  ھۆكۈم  ئاتهشپهرهسلىك 
دىنالر  چىقىرىلغان  ئويدۇرۇپ  ئوخشاش  بۇددىستلىققا  ھىندىستاندا  كوڭزى،  (جوڭگۇ) 

ھۆكۈم سۈرهتتى. 
ئهرهبىستاندا ئىنسانالر تېخىمۇ بهتهر يولدىن چىقىپ، ئازغۇن بىر جامائهت ھالىتىگه 
كېلىپ، جانابى ئالالھنىڭ مۇبارهك قىلغان كهبىگه 360 بۇت ياساپ چىققان ئىدى. كهبه 
يهر  بىر  مۇبارهك  قهدهر  مهمۇر  بېيتۇل  بولىدىغان  ئستىتهكبىرته  پهرىشتىلهرنىڭ  ئهرىشته 
ئىدى. كىم بۇ مۇبارهك كهبىگه ھۆرمهتسىزلىك قىلسا جانابى ئالالھ ئۇنى قىسقا ۋاقىتتا 

ھاالك قىالتتى. 
جۇرھۇم قهبىلسىمۇ زىنا ۋه پاھىشىلىكته ئۇچىغا چىققان ئىدى. بۇ قهبىلىنىڭ ھايا-
نومۇسنى قايرىپ قويۇپ قىلغان ھهددى-ھېىساپسىز گۇناھلىرىنى كۆرگهن ھۆكۈمرانالر: 
«ئهي جۇرھۇمىلهر! ئالالھ تهئاالنىڭ ھهرهمىنى كۆزلهپ ھهددىڭالرنى بىلىڭالر، سىلهردىن 
بۇرۇن كهلگهن ھۇد، سالىھ، شۇئهيىب قاتارلىق پهيغهمهرلهرنىڭ بېشىغا كهلگهن باال-
قازاالرنى ۋه قانداق ھاالك بولغانلىقىنى بىلسىلهر، بىر-بېرىڭالرغا ياخشىلىقنى تهۋىسيه 
قىلىڭالر، يامانلىقتىن يىراق تۇرۇڭالر، بۇ ۋاقىتىلىق كۈچۈڭالرغا تايىنپ دۇنيا ھاياتىغا 
ئالدانماڭالر. مهككىده ھهقىقهتتىن يۈز ئۆرۈش ۋه زۇلۇم سېلىشتىن ساقلىنىڭالر، چۈنكى 
زۇلۇم ئىنسانالرنىڭ ھاالكهتكه يول تۇتۇشىغا سهۋهپچى بولىدۇ، ئالالھقا قهسهم قىلىپ 
سىلهرگه شۇنى ئېيتايلىكى، كىمكى بۇ رايوندا قان تۆكسه، زۇلۇم قىلسا، ھهقىقهتتىن يۈز 
ئۆرۈسه، ئالالھ تهئاال، ئۇالرنىڭ نهسلىنى قۇرۇتۇپ، ئورنىغا باشقا بىر قهۋمنى كهلتۈرىدۇ. 
ئازغۇنلۇقى داۋام قىلغان ۋه ھهقىقهتتىن يۈز ئۆرىگهن مهككه خهلقى، بۇ يهرده داۋاملىق 
قااللمايدۇ. سىلهردىن بۇرۇن بۇ رايوندا ياشىغان ۋه سىلهردىن تېخىمۇ ئۇزۇن ھاكىميهت 
سۈرگهن، سىلهردىن نهچچه ھهسسه كۈچلۈك بولغان، نوپۇسى ۋه بايلىقىدا سىلهردىن 
كهلگهنلهرنى  بېشىغا  قهبىلىلىرىنىڭ   ئهمهلىكا  ۋه  جهدىس  تاسىم،  بولغان  قۇۋۋهتلىك 
ياخشى بىلىسىلهر، ئۇالرنىڭ ھهرهمگه قىلغان ھۆرمهتسىزلىگى، ھهقىقهتتىن يۈز ئۆرۈپ 
زالىم بولىشى، بۇ مۇقهددهس يهردىن قوغلىنىشىغا سهۋهپ بولدى. جانابى ئالالھنىڭ، 
ھهتتا بهزىلىرىگه كىچىك چۈمۈلىلهر بىلهن تاقابىل تۇرغانلىقى، بهزىلهرنى ئاچارچىلىق 
بىلهن بهزىلهرنى قىلىچ بىلهن چىقارغانلىقىنى كۆرگهن ۋه ئاڭلىغان ئىدىڭالر!» دهپ، 

نهسىھهت قىلدى.
ئازغۇنلۇقى  بۇ  ئۇالرنى  ئالالھ  نهتىجىده  ئاڭلىمىدى،  سۆزلهرنى  بۇ  ئۇالر  لېكىن 

تۈپهيلىدىن ھاالك قلىدى.
مۇشۇنداق بىر ۋهزىيهتته، يهر شارىنىڭ مهركىزى بولغان مهككىده، شېرىك كهلكۈندهك 
ئاقماقتا ئىدى. بهيتۇلالھنىڭ ئىچى الت، ئۇززا، ماناتقا ئوخشاش يۈزلىگهن بۇتالر بىلهن 
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تولدى. زۇلۇم ئاخىرقى باسقۇچىغا كېلىپ، ئهخالقسىزلىقىدىن پهخىرلىنىدىغان دهرىجىگه 
يهتتى. ئهرهبىستان دىنى، روھى، ئىجىتمائى ۋه سىياسى جهھهتته قاراڭغۇ زۇلمهت ئىچىده 
ئىدى. جاھىلىيهت دهۋرى دهپ ئاتالغان بۇ دهۋىرده، ئىنسانالر كۆچمهن تۇرمۇش شهكلىده 
قهبىلىلهرگه بۆلۈنۈپ، تۇرمۇش كهچۈرهتتى. بىر-بىرى بىلهن داۋاملىق جهڭگه-جېدهل 
قىلىپ تۇرىدىغان ئهرهپ قهبىلىلىرى، تاجاۋۇز ۋه بۇالڭچىلىقنى ئۆزى ئۈچۈن بىر ھايات 
يولى قىلىپ تاللىغان ئىدى. زۇلۇم ۋه بۇالڭچىلىق كهڭ تارقالغان قهبىلىلهردىن مهيدانغا 
كهلگهن ئهرهبىستاندا، سىياسى بىر نىزام، ئىجىتمائى بىر تهشكىلمۇ يوق ئىدى. جهمئىيهت 
قىمار، زىنا، ھاراقكهشلىك، ئوغۇرلۇق، يالغانچىلىق قاتارلىق ئهخالقسىزلىقالرنىڭ ئۈستىگه 
قورالى  بىر  قوللىندىغان  ئۈچۈن  ئاجىزالر  كۈچلۈكلهرنىڭ  ئهخالقسىزلىق  قۇرۇلغانىدى. 
ھالىتىگه كېلىپ، ئادهمنى شۈركهندۈرهتتى. قىز-چوكانالر سودا-سېتىق مېلىدهك ئېلىپ-
سېتىالتتى، قىز ئهۋالتلىق بولۇش بىر شۇم خهۋهر، يامانلىقنىڭ بىشارىتى ۋه ئائىلىنڭ 
شۇنداق  ۋهقهلهر  قورقۇنۇچلۇق  بۇ  كۆرۈلهتتى.  قاتارىدا  ئىش  تۆكىدىغان  يۈز-ئابرۇيىنى 
بىر دهرىجىگه كهلدىكى، قىزلىرىنى ئۆز قولى بىلهن كولىغان قۇم خهندهكلهرگه تىرىك 
يامىشىشىغا،  يۇقىرىغا  سوزۇپ،  بويۇنلىرىنى  دهپ  دادا!»  جىنىم  دادا!  «جېنىم  پېتى 
ئاز  بۇنى  كۆمىۋىتهتتى.  ئاستىغا  توپراق  سالماي،  قۇالق  ناله-پهرياتلىرىغا  ئېچىنىشلىق 
بولمايتتى.  يېرىم  ئازىراقمۇ  كۆڭۈللىرى  ئىشىدىن  چىققان  قېلىپىدىن  ئىنسان  بۇ  دهپ، 
ھهتتا بۇنى بىر ئهركهكلىك ۋه قهھرىمانلىق دهپ بىلهتتى. شۇنداق بىر يهكۈن چىقارساق، 
ئۇ زاماننىڭ ئادهملىرىده، مېھرى-شهپقهت، مهرھهمهت، ياخشىلىق ۋه ئادالهتتىن ئېغىز 

ئېچىش مۇمكىن ئهمهس ئىدى.
بۇ دهۋىرده ئهرهپلهر ئارىسىدا، دىققهت تارتىدىغان بىر ئهھۋال بار ئىدى.  ئهدهبىيات، 
سۆز سهنئىتى يۇقىرى دهرىجىده تهرهققى قىلغان بولۇپ،  شېئىر ۋه شائىرالرغا ئاالھىده 
كۆڭۈل بۆلهتتى.  شېئىر ۋه شائىرالردىن ئىپتىخارلىق تۇياتتى. تاالنتلىق، ئۇستا بىر شائىر، 
ئۆزى ئۈچۈنال ئهمهس قهبىلىسى ئۈچۈنمۇ قىممهتلىك بىر بويۇم ئىدى. بهلگىلىك ۋاقىتالردا 
چوڭ بازار، مهيدانالردا، شېئىر ۋه سۆز ئويۇنىغا ئوخشاش مۇسئابىقىلهر ئۇيۇشتۇرۇالتتى. 
بىرىنچى بولغانالرنىڭ شېئىرلىرى كهبه تېمىغا ئېسىالتتى. جاھىلىيهت دهۋرىدىكى كهبه 
ئاسقۇچ  يهتته  يهنى  سهبئا»  «ئهلمۇئهلالقتۇ  شېئىر  مهشھۇر  يهتته  ئېسىلغان  تاملىرىغا 

مهنىسىده ئىدى.
ئۇ دهۋىرده ئهرهپ يېرىم ئارىلىدا ھهر خىل  ئېتىقاد بار ئىدى. بىر قىسمى پۈتۈنلهي 
دىنسىز بولۇپ، دۇنيا ھاياتىدىن باشقا بىر نهرسه ئويلىمايتتى، بىر قىسمى ئاخىرهت ھاياتىغا 
ئىشىنهتتى، لېكىن ئىنسانالردىن بىر پهيغهمبهر كېلىدىغانلىقىنى قوبۇل قىلمايتتى. يهنه 
بىر قىسمى ئالالھ تهئاالغا شېرىك قوشۇپ بۇتالرغا سېغىناتتى. مۇشرىكالرنىڭ ئۆيلىرىده 

ھهر بىرىگه ئائىت بۇتلىرى بار ئىدى. 
«ھهنىف»  قۇرۇلغان  ئۈستىگه  دىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  ئىبراھىم  باشقا  بۇالردىن 
دېيىلگهن بىر گورۇھ ئىنسانالرمۇ بار بولۇپ، ئۇالر ئالالھ تهئاالغا ئىشىنىپ، بۇتالردىن 
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يىراق تۇراتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ دادىسى ئابدۇلالھ، بوۋىسىى ئابدۇلمۇتتهلىب، 
پۈتۈن  باشقا  «ھهنىف»لهردىن  قىالتتى.  ئېتىقاد  دىنغا  بۇ  كىشىلهر  بهزى  ۋه  ئانىسى 

جامائهتلهر باتىل بىر يول ئۈستىده بولۇپ، زۇلۇم ۋه جاھالهت ئىچىده ئىدى.

ئالهمنىڭ نۇرىسهن بۈگۈنمۇ ھهم مهھبۇبى خۇدا،
قىلمىغىن ئاشىقىڭنى ھېچبىر زامان ئىشىكىڭدىن جۇدا.
كهتمىسۇن نامى-شهرپىڭ بۇ تىلىمدىن ھېچ قاچان،
دهرتلىك كۆڭلۈمگه داۋادۇر جان تاپار ئۇندىن ساپا.

ئۈمىدىم ھهربىر ئېتىڭ ھهرخىل شاپائهت ئهيلىگهي،
ئهھمهدۇ-مهھمۇد، ئهبۇلقاسىم مۇھهممهد مۇستاپا.

چۈنكى دېيىلدى ئۇنىڭغا «ۋهششهمسى» ھهتتا «ۋهززۇھا»
چېھرىڭگه پىشانهڭگه كۈننى، ئاينى ئوخشاتسام نه بوال.

بۇ لىباسۇ ھاي-ھۇيغا تهنتهنىگه ئاجىز بۇ تىل،
ئۈستىگه زهر-تون ياپقاندا، شانۇ-شهۋكهتلىك بىر ئاتا.
گۇناھى-ئىسيانىم بۈيۈك ۋه قانچه ھهددىممدىن ئاشسام،

سهن شاپائهت كانىسهن كهلدىم شهپقهت تىلهپ ساڭا.

بۇ دوستۇڭ تهۋبه قىالر تهۋبىسىنى قىلغىن قوبۇل،
فىتنهئى شهيتاندىن ساقال ئۇنى يا رهببهنا.

قانۇنى سۇلتان سۇاليمان (مۇھىببى)
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دۇنياغا تهشرىپ قىلىشى

قالغان ئىدىكى، ئىنسانالر كائىناتنىڭ  قاراڭغۇ-زۇلمهت ئىچىده  بىر  ئالهم شۇنداق 
ئازغۇنلۇقى  ئىدى.  كهچكهن  ۋاز  قىلىشتىن  ئىبادهت  ئالالھقا  بولغان  ياراتقۇچىسى 
ئالالھ  ۋهقهلهرگه،  تۇرغان  ئۆزگىرىپ  زهنجىرسىمان  دۇنياسىدىكى  تهبىئهت  سهۋهبىدىن 
ياراتقان جانلىقالرغا، ماددى نهرسىلهرگه ۋه ئۆز قوللىرى بىلهن تاش-توپراقتىن ياساپ 

چىققان بۇتالرغا چوقۇنۇپ، ئۇالرنى ئىالھ ئورنىدا كۆرهتتى.
دۇنيا پهرىشان، جانلىقالر پهرىشان، كۆڭۈللهر پهرىشان، يۈزلهر كۈلۈشنى ئۇنتىغان 
ئىنسانالرنىڭ  ياراتقان  قىلىپ  ئۈستۈن  مهخلۇقاتالردىن  بارلىق  تهئاالنىڭ  ئالالھ  ئىدى. 
قهھرىمان  بىر  ئىنسانالرغا  ئۈچۈن  بولۇش  سهۋهب  قۇتۇلۇشىغا  ئازابىدىن  جهھهننهم 
پاك  نهسىللهردىن  پاك  قهدهر،  كۈنگه  بۇ  ئهلهيھىسساالمدىن  ئادهم  ئالهم،  ئىدى.  الزىم 
نهسىللهرگه كۆچۈپ داۋاملىشىپ كهلگهن ئۇ مۇبارهك نۇرنىڭ ئىگىسىنى تهقهززالىق بىلهن 
ساقالۋاتاتتى. ئىنسان ۋه جىنالرغا ئهبهدى سائادهت يولىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن تهڭداشسىز 
ئهخالقى  ئالالھنىڭ   بولغان،  بۇلىقى  مهرھهمهت  ۋه  شهپقهت  كېلىۋاتاتتى!  ئىنسان  بىر 

بىلهن ئهخالقالنغان ئاجايىپ ئۇلۇغ بىر ئىنسان كېلىۋاتاتتى.
كائىناتنىڭ  كېلىۋاتاتتى!  تاجى  باش  شاپائهتچىلهرنىڭ  ئىگىسى،  ماھمۇت  ماقامى 
خوجىسى، جانلىقالرنىڭ  ئۆزى، ئىنسانالرنىڭ خوجىسى كېلىۋاتاتتى! مهھشهر كۈنىدىكى 
ياردهمچى، پهيغهمبهرلهرنىڭ سۇلتانى كېلىۋاتاتتى! ئالالھ تهئاالنىڭ ھهبىبى، ئهڭ ياخشى 
كۆرگىنى، ھۆرمىتى ئۈچۈن يارالغىنىمىز، ئالهملهرگه رهھمهت قىلىپ ئهۋهتىلگهن سۆيۈملۈك 

پهيغهمبىرىمىز كېلىۋاتاتتى! (سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم)

بۇ كهلگهن ئىالھى ئىلىم سۇلتانىدۇر،
بۇ كهلگهن تهۋھىدۇ-ئېرپان كانىدۇر.

ئۇنىڭ سۆيگۈسى ئۈچۈن چۆرگىلهر پهلهك،
يۈزىگه تهشنادۇر ئىنسان ۋه پهرىشتىلهر.

يهتته قات يهر، يهتته قات ئاسمان، قىسقىسى پۈتۈن ئالهم سۆز بىلهن تهسۋىرلىگىسىز 
بولغان  خۇدا  ھهبىبى  ئهنبىيا،  خاتهمۇل  مۇرسهلىن،  سهييىدۇل  ئىچىده،  خوشاللىق 
خوجىسىنى ساقالۋاتاتتى. پۈتۈن مهخلۇقات ئۆز ئىپادىلىرى بىلهن: «خوش كهلدىڭ يا 
رهسۇلالھ!» دېيىش ئۈچۈن تهييار تۇرغان ئىدى. ھىجرهتتىن ئهللىك ئۈچ يىل بۇرۇن، 
پىل ۋهقهسىدىن تهخمىنهن ئىككى ئاي كېيىن، رهبىئۇل ئهۋۋهل ئېيىنىڭ ئون ئىككىنچى 
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كۈنى، دۈشهنبه ئهتىگهنده، مهككىده، ھاشىم ئوغۇللىرىنىڭ مهھهللىسىده، ساپا چوقىسى 
مۇھهممهد  بهندىسى  ئالالھنىڭ  ئۆيده  بىر  ساقالۋاتقان  بىلهن  تهشنالىق  ئهتراپىدىكى 
مۇستاپا (سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم) دۇنياغا كهلدى. ئۇنىڭ بۇ تهئهللۇتى بىلهن ئالهم 
يورۇقلۇققا  بىلهن  بىر «نۇر»  قاراڭغۇ-زۇلمهتلهر  بولدى.  كهلگهندهك  دۇنياغا  يېڭىدىن 

چىقتى.15 

بۇ كېچه شۇنداق كېچىدۇركى ئۇ ئۇلۇغ،
نۇر بىلهن ئالهملهرنى ئهيلهر خۇشلۇغ.

بۇ كېچه دۇنيانى ئۇ جهننهت قىالر،
بۇ كېچه بارچىغا ھهق رهھمهت قىالر.

بۇ كېچه شادىمان بوالر كۆڭۈل ئهھلى،
بۇ كېچىگه جان بېرهر قهلپ دوستى.

ئالهملهرنىڭ رهھمىتىدۇر مۇستاپا،
گۇناھكارغا شاپائهتچى مۇستاپا.

تۇغۇلدى شۇ سائهتته ئۇ سۇلتانى دىن،
نۇرغا غهرق بولدى ئاسمانۇ-زېمىن.

يارىتىلغان بارچه بولدى شادىمان،
غهم كېتىپ، ئالهم يېڭىدىن تاپتى جان.

مهدارىجۇن نۇبۇۋۋه كىتابىدا: «شهرهپلىكلهرنىڭ ئهڭ شهرهپلىكى بولغان ئانىالرنىڭ 
مۇھهممهدكه  ئىدى:  دېگهن  شۇنداق  ئىكهن  ھامىله  ئانىمىز،  ئامىنه  بهختىيارى  ئهڭ 
ھامىله بولۇپ قورساق كۆتۈرگهن چاغالردا، ھېچقانداق بىئارام بولمىدىم. ھهتتا ھامىله 
ئىكهنلىكىمنىمۇ ھېس قىلمىدىم. پهقهت ئالته ئاي ئۆتكهندىن كېيىن، بىر كۈنى ئۇيقۇ 
بىلهن ئويغاقلىق ئارسىدا ئىكهن، بىر كشى ماڭا: سهن ھامىله بولغان بۇ ئهۋالت كىم؟ 
سهن بىلهمسهن؟ دهپ سورىدى. بىلمهيمهن دهپ جاۋاب بېرىشىم بىلهن، بىلىپ قالغىن، 
سهن پهيغهمبهرلهرنىڭ ئهڭ ئاخىرقىسىغا ھامىله بولدۇڭ دهپ جاۋاب بهردى. تۇغۇت ۋاقتى 
يېقىنلىشىشى بىلهن ئۇ كشى تهكرار كېلىپ، دېدىكى: ئهي ئامىنه! باال تۇغۇلۇشى بىلهن 
ئهۋالدىڭغا مۇھهممهد دهپ ئىسىم قويغىن، باشقا بىر رىۋايهتته، ئهي ئامىنه! باال تۇغۇلۇشى 

بىلهن سهن ئۇنىڭغا ئهخمهت دهپ ئىسىم قويغىن» دهپ بايان قىلىنغان.

.103~100،I ،15.  ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات
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ئاۋاز  بىر  ھهيۋهتلىك  ۋاقىتتا  قىستىغان  «تۇغۇت  ۋاقتىنى:  تۇغۇت  ئامىنه  ھهزرىتى 
ئۇ  كۆردۈم،  قۇش  بىر  رهڭلىك  ئاق  كېيىن  ئۇنىڭدىن  باشلىدىم،  قورقۇشقا  ئاڭلىدىم، 
قۇش كېلىپ قاناتلىرى بىلهن مېنى يېنىك سىلىدى، بۇنىڭدىن كېيىن قورقۇدىن ئهسهر 
بولغان  ئالىدىغاندهك  ئوت  ئسسىقلىقتىن  ئىدىم،  ئۇسسىغان  بهك  پهيىتته  ئۇ  قالمىدى. 
كۆردۈم. ئىچىشىم ئۈچۈن  ئىدىم. يېنىمدا سۈتكه ئوخشاش ئاپئاق بىر قهدهھ شهربهت 
ماڭا بهردى، بۇ شهربهتنى ئىچتىم. ئۇ ھهسهلدهك تاتلىق ۋه سوغۇق ئىدى، ئۇسسۇزلۇقۇم 
قاندى، ئارقىدىنال كۈچلۈك بىر نۇر كۆردۈم، ئۆيۈم شۇنچىلىك نۇرالندىكى، ئۇ نۇردىن 
خىزمهتچىلىك  ماڭا  قورشاپ،  ئهتراپىمنى  چاغدا،  شۇ  دهل  كۆرهلمىدىم.  نهرسه  باشقا 
قىلۋاتقان نۇرغۇن قىزالرنى كۆردۈم، بويلىرى ئىگىز، كۆزلىرى قۇياشتهك چاقناپ تۇراتتى، 
بۇ قىزالر ئابدۇمهناپ قهبىلىسنىڭ قىزلىرىغا ئوخشايتتى، بۇالرنىڭ تۇيۇقسىز بۇ يهرده پهيدا 
بولغانلىقىغا ھهيران بولدۇم، ئۇالردىن بىرى: مهن فىرئهۋىننىڭ ئايالى ئاسىيه بولىمهن، 
يهنه بىرى، مهن مهريهم بىنتى ئىمران بولىمهن. قالغانالر، جهننهتتىكى ھۆرلهر دېدى. 
يىپهك  بىر  ئۇزارغان  قهدهر  يهرگه  ئاسماندىن  ئۇزۇن،  رهڭلىك،  ئاق  ئهسنادا  شۇ  يهنه 
بىر  چاغدا  ئۇ  دېدى.  قاپالڭالر  كۆزلىرىنى  ئىنسانالرنىڭ  بىلهن  ئۇنىڭ  كۆردۈم،  رهخت 
توپ قۇش پهيدا بولدى، تۇمشۇقلىرى زۇمرۇت، قاناتلىرى ياقۇتتىن ئىدى. قورققىنىمدىن 
تهرلهشكه باشلىدىم، ئاققان تهر تامچىلىرىدىن ئىپار پۇرىقى كېلهتتى. ئۇ ئهھۋالدا ئىكهن، 
كۆزۈمدىن پهردىلهرنى ئالدى، پۈتۈن يهر-يۈزىنى شهرقتىن غهربكىچه كۆردۈم، ئهتراپىمدا 

پهرىشتىلهر پهرۋانه ئىدى.
قويۇپ،  سهجدىگه  بېشىنى  مۇبارهك  بىلهن  تۇغۇلىشى  ئهلهيھىسساالم  مۇھهممهد 
شاھادهت بارمىقىنى كۆتۈردى. ئۇنىڭدىن كېيىن ئاسماندىن  ئۇنى سايىسىگه ئالغان بىر 
پارچه ئاق بۇلۇت پهيدا بولدى. بىر ئاۋاز ئاڭلىدىم: ‹ئۇنى مهغرىپتىن-مهشرىققه قهدهر ھهر 
يهرنى ئايالندۇرۇڭالر، شۇنداق بىر ئايالندۇرۇڭالركى، پۈتۈن ئالهم ئۇنى ئىسمى، جىسمى، 
سۈپىتى بىلهن تونۇسۇن. ئۇنىڭ ئىسمىنىڭ ماھى (يوق قىلغۇغۇچى) ئىكهنلىكىنى، ئالالھ 
تهئاالنىڭ ئۇنىڭ بىلهن شېرىكنى يۇقىتىدىغانلىقىنى بىلسۇن› دېدى. ئۇ بۇلۇت كۆزدىن 
غايىپ بولدى. مۇھهممهدنى (سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم)، بىر ئاق رهڭلىك يۇڭ رهخت 
كىشى  ئۈچ  پارلىغان  قۇياشتهك  يۈزلىرى  پهيتته،  شۇ  يهنه  كۆردۈم.  يۆگهكلىك  ئىچىده 
كهلدى. بىرسنىڭ قولىدا كۆمۈشتىن ياسالغان بىر چۆگۈن، بىرسنىڭ قولىدا زۈمرۈتتىن 
ياسالغان بىر داس، بىرسنىڭ قولىدا بىر يىپهك بار ئىدى. چۆگۈندىن ئىپار تامچىالتتى، 
مۇبارهك ئوغلۇمنى داسنىڭ ئىچىگه قويدى، مۇبارهك بېشى ۋه پۇتلىرىنى يۇيۇپ يىپهككه 
ئورىدى، ئۇنىڭدىن كېيىن مۇبارهك بېشىغا خۇشپۇراقالر سۈردى، مۇبارهك كۆزلىرىگه سۈرمه 

سۈرۈپ، كۆزدىن غايىپ بولدى» دهپ، رىۋايهت قىلىنغان.
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چۈشتىلهر كۆكتىن پهرىشتىلهر سهپ-سهپ،
كهبه كهبى قىلدىالر ئۆيۈمنى تاۋاپ.

كهلدى ھۆرلهر توپ-توپ بولۇپ،
يۈزلىرى نۇرىدىن ئۆيۈم تولدى نۇر.

ھهم ھاۋادا راسالندى بىر تۆشهك،
ئېتى سۇندۇس راسلىغان ئۇ پهرىشتىلهر.

چۈنكى كۆرۈنگهچكه ماڭا بۇ ئىشالر ئايان،
ھهيرهت ئىچىده قالغان ئىدىم مهن ھامان.

يېرىلىپ تام، چىقتى ناگاھان (تۇيۇقسىز)،
ئۈچ ھۆر-پهرى ماڭا بولدى ئايان.

بهزىلهرى دهيدۇ ئۇ ئۈچ دىلبهرنىڭ،
ئاسىيه ئىدى بىرى ئۇ ئاي يۈزلهرنىڭ.

بىرى مهريهم خاتۇن ئىدى ئاشىكار،
بىرىسى ھهم ھۆرىلهردىن بىر نىگار.

كهلدىلهر خۇشلۇق بىلهن ماڭا ئۇ ھۆرلهر،
بهردىلهر ماڭا ساالم شۇ دهم ئۇالر.

ئهتراپىمغا كېلىشىپ ئولتۇردىالر،
مۇستاپادىن بىشارهت بېرىشتىلهر.

دېدىلهر ئوغلۇڭ كهبى ھېچبىر ئوغۇل،
ئهلمىساقتىن بۇ دۇنياغا كهلمىگهندۇر.

بۇ سېنىڭ ئوغلۇڭ كهبى ئېسىل باال،
بىر ئانىغا بهرمىگهندۇر ئۇ ئالالھ.

بۈيۈك نېمهت تاپتىڭ ئهي دىلرهبا سهن،
تۇغۇلىدۇ سهندىن ئۇ خۇلقى گۈزهل.

بارچه جاھان زهررىچىلىرى قىلىپ نىدا،
چاقىرىشىپ دېدىلهر كىم مهرھابا.

مهرھابا ئهي ئالى سۇلتان مهرھابا،
مهرھابا ئهي كانى ئېرپان مهرھابا.

مهرھابا ئهي فۇرقان سىرى مهرھابا،
مهرھابا ئهي دهرتكه دهرمان مهرھابا.

مهرھابا ئهي گۈزهل باغنىڭ بۇلبۇلى،
مهرھابا ئهي زۇلجااللنىڭ مهشۇقى.

مهرھابا ئهي خۇدانىڭ ھهبىبى،
مهرھابا ئهي ئالالھنىڭ دوستى.

مهرھابا ئهي ئاسى ئۇممهت پاناھى،
مهرھابا ئهي چارىسىزلهر پاناھى.

مهرھابا ئهي جانى باقىي مهرھابا،
مهرھابا ئهي شهۋكهتلىك ئاشىق مهرھابا.

مهرھابا ئهي كۆزلهرنىڭ نۇرى خهلىل،
مهرھابا ئهي سۇلتاننىڭ مهھبۇبى جهلىل.

مهرھابا ئهي ئالهملهرنىڭ رهھمىتى،
مهرھابا سهن گۇناھكارنىڭ داۋاسى.

مهرھابا ئهي ئىككى دۇنيا پادىشاھى،
سېنىڭ ئۈچۈن بولدى ئالهم-كائىنات.

مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم تۇغۇلغان ۋاقىتتا، ھهزرىتى ئامىنهنىڭ يېنىدا ئابدۇراخمان 
بىن ئهۋفنىڭ ئانىسى شىپا خانىم، ئوسمان بىن ئهبىلئاسنىڭ ئانىسى فاتما خانىم ۋه 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ ھامماچىسى سهفىييه خانىم بار ئىدى. ئۇالرمۇ، ئۇ نۇر ۋه باشقا ئىشالرغا 

شاھىت بولدى. 
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شپا خانىم مۇنداق دهيدۇ: «مهن ئۇ كېچه ئامىنه خانىمنىڭ يېنىدا ياردهمچى بولۇپ 
قالغان ئىدىم. مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ تۇغۇال-تۇغۇلماي دۇئا قىلىپ يېلىنغانلىقىنى 
ئاڭلىدىم. غايىپتىن «تهڭرى ساڭا مهرھهمهت قىلسۇن» دېگهن ئاۋاز ئاڭالندى. ئۇنىڭدىن 
يهر  ھهر  غهربكىچه  شهرقتىن  ئىدىكى  نۇرلۇق  شۇنداق  نۇر  بۇ  چىقتى،  نۇر  بىر  كېيىن 

كۆرۈندى.» 
بۇنىڭدىن باشقا يهنه نۇرغۇن ھادىسلهرگه شاھىت بولغان شىپا خانىم: «مۇھهممهد 
ئهلهيھىسساالمغا پهيغهمبهرلىكى بىلدۈرۈلگهن ئۇ كۈن، ئهڭ دهسلهپته ئىمان كهلتۈرگهنلهر 

ئىچىده مهنمۇ بار ئىدىم». دېگهن. 
ۋاقىتتا،  تۇغۇلغان  ئهلهيھىسساالم  «مۇھهممهد  دهيدۇ:  مۇنداق  خانىم  سهفىييه 
بېشىنى  مۇبارهك  قىلدى،  سهجده  تۇغۇال-تۇغۇلمايال  قاپلىدى،  نۇر  بىر  يهرنى  پۈتۈن 
كۆتۈرۈپ راۋان بىر تىل بىلهن: «ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوق، ئهلۋهتته مهن ئالالھنىڭ 
پهيغهمبىرى» دېدى. مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنى يۇيۇش ئۈچۈن تهمشهلگهن ۋاقتىمىزدا: 
«بىز ئۇنى يۇيۇپ ئهۋهتتۇق» دېگهن ئاۋاز كهلدى. بىز ئۇنى كىندىكى كېسىلگهن ۋه 
خهتمه قىلىنغان ھالهتته كۆردۇق. تۇغۇلۇپال سهجده قىلدى. ئۇ ۋاقىتتا پهس ئاۋازدا بىر 
نهرسىلهرنى پىچىرلىدى. مهن قۇلىقىمنى ئۇنىڭ مۇبارهك ئاغزىغا يېقىن ئهكهلدىم. ئۇنىڭ: 

«ئۇممىتىم، ئۇممىتىم دېگهنلكىنى ئاڭلىدىم»  
سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز تۇغۇلغان ۋاقىتتا بوۋىسىى ئابدۇلمۇتتهلىب، كهبىگه كېلىپ 
ئالالھ تهئاالغا دۇئا قىلىپ يالۋۇرىۋاتاتتى. بۇ ئهسنادا خوشخهۋهر يېتىپ كهلدى. مۇھهممهد 
ئهلهيھىسساالمنىڭ تۇغۇلغان كۈنىده بۇ قهدهر كۆپ ۋهقهلهرنى كۆرگهن ئابدۇلمۇتتهلىب، بۇ 
خوشخهۋهردىن سۆيۈنۈپ: «بۇ ئوغلۇمنىڭ شان- شهرىپى بهكمۇ ئۇلۇغ بولىدۇ» دېدى.16

شۇنداق بېيتۇلالغا قاراپ ئۇ رهسۇل،
يۈزىنى يهرگه سۈرۈپ سهجده قىلدى ئۇ.

سهجدىده بېشى، تىلى ھهمدۇ ئېيتار،
ھهم كۆرسىتىپ بارمىقىنى تهۋھىد ئېيتار.

دهر كى ئهي مهۋالن يۈزۈم تۇتتۇم ساڭا،
يا ئىالھى ئۇممهتىم بهرگىن ماڭا.

ھهققه باغالنغان قهلىب ۋه ھىممهتتىن،
دهر ئىدى كى ئۇممهتىم يا ئۇممهتىم.

ئابدۇلمۇتتهلىب، بۇ خوشاللىقنى تهبرىكلهش ئۈچۈن مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم يهتته 
ھهر  شهھهرنىڭ  يهنه  بهردى.  زىياپهت  كۈن  ئۈچ  خهلقىگه  مهككه  بولغاندا،  كۈنلۈك 
مهھهللىسىگه بىردىن تۆگه سويۇپ، ئىنسان ۋه ھايۋانالرنىڭ پايدىلىنىشغا بهردى. زىياپهت 
(سهللهلالھۇ  «مۇھهممهد  دېگهنلهرگه:  قويدۇڭ  ئىسىم  دهپ  نېمه  بوۋاققا  ئهسناسىدا، 
ئىسمنى  بىرسىنىڭ  ئهجداتلىرىڭدىن  نېمىشقا  دېدى.  قويدۇم،  ۋهسهللهم)»  ئهلهيھى 

.103~100،I ،16.  ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات
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ئېيتىشىنى  تهشهككۈر  ئۇنىڭغا  ئىنسانالرنىڭ  ۋه  تهئاال  دېگهنلهرگه: «ئالالھ  قويمىدىڭ 
ئارزۇ قىلغانلىقىم ئۈچۈن» دهپ جاۋاب بهردى. باشقا بىر رىۋايهتته، مۇھهممهد ئىسمىنى 

بهرگۈچىنىڭ ئامىنه خانىم ئىكهنلىكى ھهققىده رىۋايهت بار.

ئهي جامالى كۈن يۈزى، پارالق تولۇنئاي،
ئهي پۈتۈن ئاجىزالرغا سهن مهدهتكار.

ئهي كۆڭۈللهر دهردىنىڭ دهرمانىسهن،
ئهي يارىتىلغانالرنىڭ سۇلتانى سهن.

سهنسهن بارچه پهيغهمبهرلهر سۇلتانى،
سالىھالر ۋه ئهۋلىياالر كۆز نۇرى.

ئهي ئهلچىلىك تهختىنىڭ سهن مهردانى،
پهيغهمبهرلىك مۆھرىنىڭ سهن سهردارى.

چۈنكى نۇرۇڭ پارالق قىلدى ئالهمنى،
گۈل جامالىڭ گۈلشهن قىلدى ئالهمنى.

غايىپ بولدى بىدئهت جاھالهت زۇلمىتى،
كامال تاپتى مهرىپهتنىڭ گۈل بېغى.

ئهي ھهبىبهلالھ بىزگه رهھبهرلىك قىل،
ئاخىرقى نهپهس دىدارىڭ بىلهن شات قىل.

تۇغۇت ئاخشىمىدىكى ۋهقهلهر

تۇغۇلغان  ۋه  بۇرۇن  تۇغۇلۇشتىن  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  ئهكرهم  رهسۇل 
ۋاقىتتا، ئۇنىڭ دۇنياغا كېلىشىگه ئاالمهت بولغان بىر مۇنچه ۋهقهلهر مهيدانغا كهلدى. 
ئۇ ۋاقىتالردا دۇنيادىكى نۇرغۇن مهشھۇر شهخسلهر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تۇغۇلۇشتىن 
بۇرۇنال مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ھهققىدىكى ئاالمهتلهرنى چۈشىده كۆرگهن ئىدى. ئۇالر 
چۈشىنىڭ تهبىرلىرىنى شۇ زاماندىكى مهشھۇر ئۆلىما، كاھىنالرغا ئاچتۇرغاندا، مۇھهممهد 
ئهلهيھىسساالمنىڭ دۇنياغا كېلىدىغانلىقىدىن بېشارهت بهرگهن. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز 
مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ بوۋىسىى ئابدۇلمۇتتهلىب مۇنداق دهيدۇ: «بىر ۋاقىت تاتلىق 
ئۇيقۇغا غهرق بولغان ئىدىم، ئاجايىپ بىر چۈش كۆرۈش بىلهن ئهندىكىپ ئويغىنىپ 
كهلدى.  باققۇم  ئاڭالپ  تهبىرىنى  چۈشۈمنىڭ  بۇ  تېپىپ  كاھىن  بىر  دهرھال  كهتتىم. 
كاھىننىڭ يېنىغا بېرىشىمال، كاھىن يۈزۈمگه قاراپ: «ئى قۇرهيىشنىڭ رهئىسى! ساڭا نېمه 
بولدى؟ چىرايىڭدىن باشقىچه بىر ئاالمهت كۆرۈنىۋاتىدۇ، قايسى ئىش سېنى بۇ ھالهتكه 
كهلتۈردى؟» دېدى. شۇنداق، تېخى ھېچكىمگه دىيشكه ئۈلگۈرمىگهن بىر چۈش كۆردۈم، 

دېگهندىن كېيىن ئۇنىڭ يېنىدا ئولتۇرۇپ كۆرگهن چۈشۈمنى سۆزلهشكه باشلىدىم.
بۇ ئاخشام چۈشۈمده ئاجايىپ يوغان بىر دهرهخ كۆردۈم. ئۇ دهرهخ شۇنداق ئېگىز 
ئۇ  بولۇپ،  سوزۇلغان  غهرىبكه  ۋه  شهرق  شاخلىرى  تاقاشقان،  ئاسمانغا  ئۇچى  ئىدىكى 
دهرهختىن شۇنداق بىر نۇر چىقتىكى، قۇياشمۇ ئۇ نۇرنىڭ ئالدىدا ئاجىز قالدى، بىردهم 
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كۆرۈنسه بىردهم كۆزدىن غايىپ بولدى، ئىنسانالر ئۇ نۇرنى كۆزىتىپ تۇردى، ئۇ دهرخنىڭ 
نۇرى داۋاملىق ئارتتى.

قۇرهيىش قهبىلىسنىڭ بهزى ئىنسانلىرى ئۇ دهرهخنىڭ شاخلىرىنى ھهۋهس بىلهن 
ئۇالرنى  يىگىت  ياش  بىر  ھهپىلهشتى،  ئۈچۈن  كېسىش  دهرهخنى  ئۇ  بهزىلىرى  تۇتتى، 
دهرهخنى كېسىشتىن توستى، ئۇ قهدهر نۇرلۇق بىر يۈزى بار ئىدىكى، مهن ھازىرغىچه 
ئۇنداق گۈزهل بىر چىراي كۆرمىگهن ئىدىم. يهنه تېخى بهدىنىدىن خۇش پۇراقالر چېچىپ 
شاخنى  ئهمما  ئۇزاتتىم،  قولۇمنى  ئۈچۈن  تۇتۇش  شېخىنى  تال  بىر  دهرهخنىڭ  تۇرىدۇ، 
تۇتالمىدىم» دهپ چۈشۈمنى بايان قىلىشىم بىلهن كاھىننىڭ چىرايى ئۆزگىرىپ،  سېنىڭ 
دهپ  بار  نېسىبى  كىمنىڭ  ئۇنداقتا  ئۇنىڭدىن  دېدى.  يوقتۇر  نېسىۋىڭ  دهرهختىن  ئۇ 
سورىدىم. كاھىن، ئۇ دهرهخنى تۇتقانالرنىڭ دهپ جاۋاب بېرىپ، سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ، 
بولىدىكهن،  ھاكىم  يهرگه  پۈتۈن  ئۇ  كېلىدىكهن.  پهيغهمبهر  بىر  ئهۋالدىڭدىن  سېنىڭ 
يېنىمدا  كېيىن  ئۇنىڭدىن  بهردى.  جاۋاب  دهپ  كىرىدىكهن  دىنىغا  ئۇنىڭ  ئىنسانالر 
ئولتۇرغان ئوغلۇم ئهبۇتالىپقا قاراپ، ئۇ بهلكىم ئۇنىڭ تاغىسى بولىدۇ، دېدى. ئهبۇتالىپ، 
بۇ ۋهقهنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا پهيغهمبهرلىك بىرىلگهن ۋاقىتتا ئېيتىپ بېرىپ، ئۇ 

دهرهخ ئهبۇلقاسىم، ئهل ئهمىن مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمدۇر دېگهن.
بىر  كېچه  ئۇ  كهلگهن  دۇنياغا  ئهلهيھىسساالم  مۇھهممهد  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك 
مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ  يهھۇدى ئالىملىرى  كۆرگهن  بۇ ئاالمهتنى  يولتۇز تۇغۇلدى. 
مۇنداق  سابىت  بىن  ھهسهن  ئهسھابى-كىرامدىن  بولدى.  خهۋهردار  تۇغۇلغانلىقىدىن 
دهيدۇ: «سهككىز ياش ۋاقتىم ئىدى، بىر كۈنى تاڭ سهھهرده يهھۇدىالردىن بىرى، ئهي 
يهھۇدىالر! دهپ ۋارقىراپ كهتتى، يهھۇدىالر بۇ پاتپاراقچىلىقتىن ھهيران بولۇپ، ئۇنىڭ 
يېنىغا توپلۇنۇپ، بۇنداق بىئارام بولۇشۇڭدا نېمه سهۋهپ بار؟ دهپ سورىدى. ئۇ يهھۇدى 
خهۋىرىڭالر بولسۇن، بۇ كېچه ئهخمهتنىڭ يولتۇزى تۇغۇلدى. ئهخمهت بۇ كېچه دۇنياغا 

كهلدى» دهپ جاۋاب بهردى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تۇغۇلغان كېچىسى، كهبىدىكى بۇتالر يهرگه ئۆرۈلۈپ چۈشتى. 
ئۇرۋهتۇبنۇ زۇۋهيىر مۇنداق دهيدۇ: «قۇرهيىشلهردىن بىر جامائهتنىڭ بىر بۇتى بولۇپ، 
ئۇالر يىلدا بىر قېتىم بۇ بۇتنى تاۋاپ قىلىپ، تۆگه سويۇپ شاراپ ئىچهتتى. تاۋاپ قىلش 
كۈنلىرىنىڭ بىرىده بۇتنىڭ يېنىغا كېلىپ، بۇتنىڭ يهرگه دۇم چۈشكهنلىكىنى كۆرۈپ، 
ئۇنى يۆلهپ تۇرغۇزدى، ھالبۇكى ئۇ يهنه يىقىلىپ چۈشتى، ئۇالر ئۇدا ئۈچ قېتىم يۆلهپ 
تۇرغۇزدى. بۇت يهنه يهرگه دۇم چۈشتى. ئۇالر ئاخىرىدا بۇتنىڭ ئهتراپىغا يۆلهكلهرنى 
قويدى. بۇ ئهسنادا، ئۇالر شۇنداق بىر ئاۋاز ئاڭلىدى: بۈگۈن بىرى تۇغۇلدى، يهر يۈزىده 
يىقىلدى،  ھهممىسى  بولسا  بۇت  قانچىلىك  يۈزىده  يهر  كهلدى،  ھهرىكهتكه  يهر  ھهممه 
پادىشاھالرنىڭ قورقۇدىن يۈرهكلىرى تىتىرىدى!» بۇ ۋهقه مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ 

تۇغۇلغان كېچىسىگه توغرا كهلگهن. 
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ئۇ  چۈشتى.  يىقىلىپ  مۇنارى  تۆت  ئون  پادىشاھىنىڭ  ئىران  شهھرىدىكى  مهدائىن 
كېچه بۇ شاۋقۇندىن چۆچۈپ ئويغانغان ئىران شاھى ۋه خهلقى ئۆز ئىچىدىن چىققان 
ئالىملىرىنىڭ كۆرگهن يامان چۈشلىرىگه تهبىر بهرگىنىده، بۇ چۈشلهرنىڭ چوڭ بىر ئىشقا 

ئاالمهت ئىكهنلىكىدىن خهۋهر تاپتى.
ئوچاقلىرى،  تۇرغان  يېنىپ  بۇيان  يىلدىن  بىر  مهجۇسىالرنىڭ  كېچىسى،  ئۇ  يهنه 
تۇيۇقسىزال ئۆچۈپ قالدى. ئۇالر بۇ ئاتهشنىڭ ئۆچۈپ قالغان يىل، ئاي، كۈنىنى خاتىرلهپ 
قويدى. بۇ كۈن ئىران شاھىنىڭ ئوردىسدىكى مۇنارىلىرى ئۆرۈلۈپ چۈشكهن كۈنگه توغرا 
كهلدى. ئۇ زامانالردا مۇقهددهس بىلىنگهن ساۋه كۆلىمۇ بىر كېچىده سۈيى تارتىلىپ بىر 

تامچه سۇ قالمىدى.
سهماۋه  بولغان  قاخشال  قۇرۇپ  ئاقمىغان،  سۇ  بۇيان  يىلدىن  بىر  تهرهپته  شام   

دهرياسى ئۇ كېچه لىق بولۇپ ئېقىشقا باشلىدى. 
مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم تۇغۇلغان كېچىدىن باشالپ، شهيتان ۋه جىنالر، قۇرهيىش 
قهبىلىسىدىكى كاھىنالرغا، ۋهقهلهردىن خهۋهر بهرمهيدىغان بولدى. كاھىنلىق ئارتۇق ئۇ 

كۈندىن ئىتىبارهن مازارغا كۆمۈلدى. 
شۇ  كېيىن  ئۇنىڭدىن  ۋه  كېچىسى  تۇغۇلغان  ئهلهيھىسساالمنىڭ  ئهكرهم  ھهبىبى 
ۋاقىتقىچه ھېچ بولۇپ باقمىغان بۇ ۋهقهلهردىن باشقا نۇرغۇن ۋهقهلهر مهيدانغا كهلدى. 

پۈتۈن بۇ ۋهقهلهر مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ تۇغۇلۇشىغا ئىشارهت ئىدى.17

مهۋلىت كېچىسى

كېچىسى  مهۋلىت  كېچىسى  تۇغۇلغان  ۋهسهللهمنىڭ  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  پهيغهمبهر 
دهپ ئاتىلىدۇ. مهۋلىت تۇغۇلۇش ۋاقتى دېمهكتۇر. بۇ كېچه قهدىر كېچىسىدىن قالسىال 
ئهڭ قىممهتلىك كېچىدۇر. بۇ كېچىده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ تۇغۇلغانلىقى ئۈچۈن 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  كېچىده  بۇ  قىلىنىدۇ.  ئهپۇ  گۇناھلىرى  سۆيۈنگهنلهرنىڭ 
تۇغۇلۇش ئهسناسىدا مهيدانغا كهلگهن مۆجىزىلهرنى ئوقۇش، ئاڭالش، ئۆگىنىش ساۋابتۇر.
ئۇ  خاتىرلهپ،  كېچىنى  ئۇ  بولۇپ،  جهم  يهرگه  بىر  كېچىده  بۇ  ئهسھابى-كىرام 
مۆجىزىلهرنى ئوقۇپ، باشقىالرغا سۆزلهپ بېرهتتى. دۇنيانىڭ تۆت تهرىپىدىكى مۇسۇلمانالر 
مهۋلىت  يهرده  ھهر  كېلىۋاتىدۇ.  مۇبارهكلهپ  قىلىپ  مهۋلىت  كېچىنى  بۇ  يىلى  ھهر 
قهسىدىلىرىنى ئوقۇپ، كائىناتنىڭ سۇلتانى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنى ياد ئېتىۋاتىدۇ. 
ھهر پهيغهمبهرنىڭ ئۇممىتى ئۆز پهيغهمبىرىنىڭ تۇغۇلغان كۈنىنى بايرام كۈنى قىلغان. بۇ 
كۈننى مۇسۇلمانالرمۇ ئۆزلىرىنىڭ بايرىمى قىلىپ تاللىغان. بۇ كۈن خوشاللىق ۋه سۆيگۈ 

كۈنىدۇر.

.212-211،III ،17.  ئىبنى كهسىر، ئهل-بىدايه
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سۈت ئانىغا بېرىلىشى
ئابدۇلالھنىڭ  يولدىشى  ۋاقتىدا،  ئالغان  قۇچىقىغا  ئوغلىنى  نۇرلۇق  ئانىمىز  ئامىنه 
ۋاپات قايغۇسىنى ئۇنتۇغاندهك بولدى. توققۇز كۈن ئهمدۈرگهندىن كېيىن ئهبۇلهھهبنىڭ 
جارىيهسى (دۈشمهن قهبىلىلهردىن ئهسىرگه چۈشكهن ئايالالر) بولغان سۇۋهيبه خانىم 
بىر قانچه كۈن سۈت ئانىسى بولدى. سۇۋهيبه خانىم، بۇرۇن ھهزرىتى ھهمزىنى، كېيىن 
ئىبنى  كشىلهر)  ئالغان  يادقا  (قۇرئاننى  ھاپىز  ئىدى.  ئهمدۈرگهن  سهلهمهيىنىمۇ  ئهبۇ 
سورىغان  تۇرۇۋاتقانلىقنىى  ئهھۋالدا  قانداق  كۆرۈلۈپ،  چۈشۈمده  «ئهبۇلهھهب  جهزىر: 
ئون  ئېيىنىڭ  ئهۋۋهل  رهبىيۇل  يىلى  ھهر  پهقهت  تارتىۋاتىمهن،  ئازابى  قهبىر  چېغىمدا، 
ئىككىنچى كۈنى كېچىلىرى، ئازابىم بىر ئاز يىنكلهيدۇ، ئىككى بارمىقىمنىڭ ئارىسىدىن 
چىققان شېرىن سۇنى ئىمىپ، بىر ئاز كۆڭلۈم راھهتلهيدۇ، بۇ كېچه پهيغهمبهر دۇنياغا 
كېلىشى بىلهن سۇۋهيبه ئسىمىدىكى چۆرهم، بۇ خوشخهۋهرنى ماڭا يهتكۈزگهن ئىدى. 
مهن بۇ خوشخهۋهر سهۋهبىدىن ئۇنى ئازاد قىلغان ئىدىم. شۇنىڭ بىلهن بىرگه ئۇنىڭغا 
مۇھهممهدكه سۈت ئانىسى بولۇشنى بۇيرىغان ئىدىم. بۇ ئىشىم تۈپهيلى بۇ كېچىسى ئازابىم 

بىر ئاز يېنىكلهيدۇ، دېدى»
ئۇ زامانالردا بوۋاقالرغا سۈت ئانا تېپىش مهككه خهلقىنىڭ ئادىتى ئىدى. ھاۋاسى 
ياخشى، سۈيى تاتلىق، يېقىن ئهتراپتىكى يايالقالرغا ئهۋهتىلگهن بوۋاقالر، بىر مهزگىل 
ئۇ يهرلهرده سۈت ئانىلىرى بىلهن بىرلىكته قاالتتى. بۇنىڭ سهۋهبى مهككىنىڭ ئىسسىق 
ھاۋاسى ئىدى. ھهر يىلى بۇ مهقسهتته مهككىگه نۇرغۇن ئايالالر كېلهتتى. بۇالر ئهمدۈرۈش 
ئۈچۈن ھهر بىرى بىرهردىن بوۋاق ئېلىپ يۇرتلىرىغا قايتاتتى. بوۋاقالرنى چوڭ قىلىپ 

ئائىلسىگه تاپشۇرغان ۋاقىتتا، نۇرغۇن پۇل-پىچهك ۋه ھهدىيهلهرگه ئېرىشهتتى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تۇغۇلغان يىلى، يايالقتا ياشايدىغان بهنى سهئىد قهبىلىسدىن 
نۇرغۇن ئايالالر سۈت ئانىسى بولۇش ئۈچۈن مهككىگه كهلدى. ھهر بىرى ئهمدۈرۈش ئۈچۈن 
بىرهردىن بوۋاق ئالدى. بهنى سهئىد قهبىلىسى مهككه ئهتراپىدىكى قهبىلىلهر ئارىسىدا، 
مهشھۇر  قىلشتا  تهلهپپۇز  گۈزهل  ئهرهپچىنى  ۋه  كهمتهرلىك  مهرتلىك،  شان-شهرهپ، 
ئىدى. قۇرهيىش قهبىلسدىكى ئاقسۆڭهكلهر بالىلىرىنى ئهڭ كۆپ بۇ قهبىلىگه بېرىشنى 
قهبىلسىده  سهئىد  بهنى  بۇرۇن،  تۇغۇلۇشتىن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  قىالتتى.  ئارزۇ 
قۇرغاقچىلىق ۋه ئاچارچىلىق ھۆكۈم سۈرگهن ئىدى. بۇ قهبىلىنىڭ ئاياللىرىدىن ھهلىمه 
خانىم مۇنداق دهيدۇ: «مهن قۇرغاقچىلىق يىلى، قىرالردا ئوت-چۆپ ئىزدهيتتىم. ئوت-
چۆپ تاپالىغانلىقىم ئۈچۈن ئالالھقا تهشهككۈر ئېيتاتتىم. بهزى ۋاقىتالردا، ئاغزىمغا ئۈچ 
كۈن بىر نهرسه سالمىغان كۈنلهرمۇ بوالتتى، مۇشۇنداق بىر قىيىنچىلىق كۈنلهرده مهن يهنه 
بىر بالىلىق بولدۇم، بىر تهرهپتىن ئاچلىق يهنه بىر تهرهپتىن تۇغۇتلۇق بولغانلىقىم ئۈچۈن 
ئېتهلمىگۈدهك  پهرق  يهرنى  بىلهن  ئاسمان  ئاچلىقتىن  بهزىده  قالدىم.  قىيىنچىلىقتا  زور 
ھالدا قالغان ۋاقىتلىرىممۇ بولدى. بىر كۈنى كېچىسى سهھرادا ئۇيغۇغا غهرىق بوپتىمهن، 
چۈشۈمده بىر كىشى مېنى سۈتتىن ئاق بولغان بىر سۇنىڭ ئىچىگه ئۇزارتىپ، بۇ سۇدىن 
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سۈتۈڭ  كىشى:  ئۇ  ئىدى.  تاتلىق  ھهسهلدىنمۇ  ئىچتىم.  قانغۇچه  سۇدىن  دېدى.  ئىچ، 
كۆپ بولسۇن ئهي ھهلىمه! مېنى تونىدىڭمۇ؟ دهپ سورىدى. تونىمايدىغانلىقىمنى دېيشىم 
بىلهن: مهن سېنىڭ قىينچىلىقتا قالغان ۋاقىتلىرىڭدا قىلغان شۈكۈرلۈرۈڭ، ئهي ھهلىمه! 
مهككىگه بارغىن، ئۇ يهرده ساڭا بىر نۇر دوست بولىدۇ. بهرىكهت ئىچىده قالىسهن، بۇ 
چۈشۈڭنى ھېچكىمگه سۆزلىمه! دېدى. ئويغانغان ۋاقتىمدا، كۆكسىلىرىم خۇددى سۈت 
ھېس  بولغانلىقىنى  يىراق  مهندىن  ئاچارچىلىقنىڭمۇ  ۋه  قىيىنچىلىق  تولغاندهك،  بىلهن 

قىلدىم»
ئاچارچىلىق سهۋهبىدىن ھهقلىق سۈت ئانىسى بولۇپ، قىينچىلىقالردىن قۇتۇلۇش 
ئۈچۈن باشقا يىلغا قارىغاندا تېخىمۇ كۆپ ئايالالر مهككىگه كهلدى. ھهممىسى دىگۈدهك 
باي ئائىلىلهرنىڭ بوۋاقلىرىنى ئېلىشنىڭ كويىدا ئىدى. ئالدىراشچىلىق ئىچىده كهلگهن 
يېتىم  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  پهقهت  ئېلىشتى.  تالالپ  بوۋاق  تالدىن  بىرهر  ئايالالر 
بولغانلىقى ئۈچۈن كۆپ پۇل ئااللماسلىقىدىن ئهنسىرهپ، ئۇنىڭغا ئانچه كۆڭلى چۈشمىدى. 
يۇمشاقلىقى،  مىجهز-خۇلقىنىڭ  ئىپپهتلىكلىكى،  پاكىزلىقى،  ئىچىده،  ئايالالرنىڭ  بۇ 
ھاياسى ۋه گۈزهل ئهخالقى بىلهن تونۇلغان ھهلىمه خانىممۇ بار ئىدى. مىنگهن ئېشىگى 
ئورۇق بولغىنى ئۈچۈن مهككىگه كېلىشته كهچ قالغانىدى. ئهمما بۇ كېچىكىش ئۇالرغا، 
بىلهن  يولدىشى  بولدى.  سهۋهپ  تېپىشىغا  بىرسنى  خهيىرلىك  تېخىمۇ  ئىزدېگهنلىردىن 
پۈتۈن مهككىنى ئايلىنىپ، باي ئائىلىلهرنىڭ بوۋاقلىرىنىڭ پۈتۈنلهي ئېلىنىپ بولغانلىقنى 
كۆردى. قۇرۇق قول قايتىشقا كۆڭلى ئۇنىمىدى. يېگانه ئارزۇسى بىر بوۋاق بىلهن ئۆيلىرىگه 
چىرايىدىن   تۇرغان،  چىقىپ  سازاۋهرلىكى  ھۆرمهتكه  قارىماققا  ئاخىرى،  ئىدى.  قايتىش 
يىقىملىق تۇيغۇ ئهكىس ئهتكهن بىر زات بىلهن ئۇچراشتى. بۇ كىشى مهككىنىڭ رهئىسى 
ئابدۇلمۇتتهلىب ئىدى. ئۇالرنىڭ ئارزۇلىرىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، نهۋرىسىنى ئېلىشنى، 
ئابدۇلمۇتتهلىبنىڭ  ئېيتتى.  قونىدىغانلىقىنى  قۇشى  دۆلهت  باشلىرىغا  سهۋهپتىن  بۇ 
يېقىملىق سۆزلىرى ئۇالرنى ئۆزىگه جهلىپ قىلدى. ئابدۇلمۇتتهلىبنىڭ تهكلىپنى دهرھال 
قوبۇل قىلدى. شۇنىڭ بىلهن بۇ ياشانغان مويسىپىت بوۋاي ھهلىمه خانىمنى، ھهزرىتى 
ئامىنه ئانىمىزنىڭ ئۆيىگه ئېلىپ ماڭدى. ھهلىمه خانىم مۇنداق دهيدۇ: «بوۋاقنىڭ يېنىغا 
كېلىشىم بىلهن يۆگهككه ئورالغان، يېشىل يىپهكتىن توقۇلغان بىر ياغلىقنىڭ ئۈستىده 
تاتلىق ئۇخالۋاتاتتى، ئهتراپى ئىپار پۇراپ تۇراتتى، ھهيرانلىق ئىچىده ئۇنىڭغا شۇنداق 
مهپتۇن بولدۇمكى، ئۇنى ئويغىتىشقا كۆڭلۈم بارمىدى، قولۇمنى ئۇنىڭ كۆكسىگه قويۇشۇم 
بىلهن كۆزىنى ئېچىپ، ماڭا تهبهسسۇم بىلهن قارىدى. ئۇنىڭ تاتلىق تهبهسسۇمىدىن 
ئۆزهمنى يوقۇتۇپ قويغىلى تاسال قالدىم. ئۇنىڭدىن كېيىن، بۇنداق گۈزهل ۋه مۇبارهك 
ياغلىقى  يىپهك  يۈزىنى  بوۋاقنىڭ  قىلىپ،  ھېس  بهرمهيدىغانلىقىنى  ئانىسىنىڭ  بوۋاقنى 
بىلهن يېپىپ دهرھال قۇچۇقۇمغا ئالدىم. ئوڭ تهرهپتىكى كۆكسىمنى ئۇنىڭغا بهردىم. ئۇ 
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ئېمىشكه باشلىدى. ئابدۇلمۇتتهلىب ماڭا بۇرۇلۇپ:‹ساڭا شۇنداق بىر خوشخهۋهر دهيكى، 
خانىمالر ئىچىده ھېچكىم سېنىڭدهك بىر نېمهتكه ئېرىشهلمىدى›18دېدى.

ئامىنه خانىممۇ سۆيۈملۈك ئوغلىنى ماڭا بهرگهندىن كېيىن، ئهي ھهلىمه! ئۈچ كۈن 
سهئىد  بهنى  خانىم،  بېرىدىغان  سۈت  ئوغلۇڭغا  ماڭا:‹سېنىڭ  بىرى  چۈشۈمده  بۇرۇن 
سۆزىگه  خانىمنىڭ  ئامىنه  مهن  دېدى.  بىرى›  جهمهتىدىن  زۇئهيبه  ئهبۇ  قهبىلىسىدىن 
دهپ  زۇئهيبهدىر  ئهبۇ  جهمهتى  دادامنىڭ  قهبىلىسىدىن،  سهئىد  بهنى  مهن  جاۋابهن، 
ۋهقهلهرنى  نۇرغۇن  يهنه  ماڭا  خانىم  دهيدۇ: «ئامىنه  مۇنداق  ھهلىمه  بهردىم».  جاۋاب 
سۆزلهپ بېرىش بىلهن بىرگه ۋهسىيهت قىلدى، مهنمۇ مهككىگه كېلىشتىن بۇرۇن كۆرگهن 
چۈشۈمنى ۋه مهككىگه كېلىش يولىدا ئوڭ-سول تهرهپلىرىمدىن:‹ساڭا خوشخهۋهر ئهي 
ھهلىمه! ئۇ كۆزلهرنى قاماشتۇرغان، ئالهملهرنى يۇرۇتقان ئۇ نۇرنى ئهمدۈرۈش ساڭا نېسىپ 

بولىدۇ› دېگهن ئاۋازالرنىڭ كهلگهنلىكىنى سۆزلهپ بهردىم».
مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنى ئېلىپ ئامىنه خانىمنىڭ ئۆيىدىن ئايرىلىپ يولدىشىمنىڭ 
قويدى.  يوقىتىپ  ئۆزىنى  قاراپ  يۈزىگه  بوۋاقنىڭ  قۇچىقىمدىكى  ئۇمۇ  كهلدىم.  يېنىغا 
بىلهن:  كۆرىشى  بهرىكهتلىرىمىزنى  كۆرگهن  ئاالر-ئالماي  يېنىمىزغا  ئۇنى  يولدىشىم 
"ھازىرغىچه مهن بۇنداق بىر گۈزهل يۈز كۆرمىدىم، ئهي ھهلىمه! شۇنى بىلكى، سهن 
تولىمۇ قهدىرلىك ۋه مۇبارهك بىر بوۋاق تالالپسهن! دېدى. مهنمۇ ئۇنىڭغا بىنائهن: قهسهم 
ھهلىمه  دېدىم.  يهتتىم"  ئارزۇيۇمغا  ئىدىم.  بولغان  تىلهكته  شۇنداق  مهنمۇ  قىلىمهنكى، 
خانىم يولدىشى بىلهن بىرلىكته مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنى ئېلىپ مهككىدىن يولغا چىققان 
ئۇ ۋاقىتتىن باشالپ، ئۇالرنىڭ بهرىكهتلىك كۈنلىرى باشالندى. ئورۇق ۋه كۈچسۈزلۈكتىن 
چاپالمىغان ئېشىگى، تۇلپارالردهك چېپىشقا باشلىدى. بىلله يولغا چىققان ۋاقتىدا، بىلله 
ئۇالر  بولسىمۇ،  كهتكهن  يىراقالپ  خېلىال  بولۇپ،  قايىتقان  بۇرۇن  ئۇالردىن  كهلگهنلهر 
بارغاندىن  قهبىلسىگه  سهئىد  بهنى  كهتتى.  ئۆتۈپ  ئۇالردىن  يېتىشىپ،  كۆپچىلىككه 
كېيىن، بهرىكهتكه تولدى. سۈت بهرمىگهن، سۈتى ئاز بولغان ھايۋانالرنىڭ ئهمچهكلىرى 
سۈت بىلهن تولۇپ تاشتى. بۇنى كۆرگهن خولۇم-خوشنىالر، ھهيرانۇ-ھهۋهسته قېلىپ، 
بۇنىڭ سهۋهبىنىڭ ئۇالر ئهمدۈرگهن بوۋاقنىڭ خاسىيتىدىن بولغانلىقىنى بىلىپ يهتتى. 
قىلىش  دۇئاسى  يامغۇر  قېتىم  بىر  قالغانالر،  ئهھۋالدا  قىيىن  سهۋهبىدىن  قۇرغاقچىلىق 
ئۈچۈن توپالندى. ئۇالر مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنى يانلىرىغا ئېلىپ، ئۇنى كۆتۈرۈپ يامغۇر 

دۇئاسى قىلدى. نهتىجىده يامغۇر شاقىراپ ياغدى. 
كۆكسىنى ئېمهتتى.  سۈت ئانىسى ھهلىمه خانىمنىڭ ئوڭ  پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
سول كۆكسىنى ھېچ ئهممهيتتى. ئۇنى سۈت قېرىندىشىغا ئايرىپ قوياتتى. ئىككى ئايلىق 
بولغاندا ئۆمىلهپ مېڭىشقا، ئۈچ ئايلىق بولغاندا تهمتىلهپ تۇرۇشقا، تۆت ئايلىق بولغاندا، 
تامنى تۇتۇپ بويالپ مېڭىشقا، بهش ئايلىق بولغاندا، مېڭىشقا، ئالته ئايلىق بولغاندا تېز-

زۇھهيلى، ئهرراۋزۇل-ئۇنۇف، 144،1~145:، قهستهالنى، ئهل-مهۋاھىبۇل لهدۇننىيه، 37  .18
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تېز مېڭىشقا، يهتته ئايلىقىدا، ھهر تهرهپنى ئايلىنىپ يۈگرهيدىغان بولدى. سهككىز ئايغا 
توشقاندا دۇدۇقالپ گهپ قىلدىغان، توققۇز ئايلىق بولغاندا، راۋان گهپ قىالاليدىغان 
بولدى. ئون ئايلىق بولغاندا، ئوقيا ئاتااليدىغان بولدى. ھهلىمه خانىم: «ئهڭ دهسلهپته 
گهپ قىلشقا باشلىغان ۋاقتىدا:‹ئالالھتىن باشقا بىر ئىالھ يوقتۇر، شۈكۈر ۋه ھهمدۇ-سانا 
ئالهملهرنىڭ رهببىگه بولسۇن›دېدى. شۇ كۈندىن ئىتىبارهن، ئالالھ تهئاالنىڭ ئىسمنى 
دېمهي، ھېچ قانداق بىر نهرسىگه قولىنى ئۇزاتمىدى. سول قولى بىلهن نهرسه-كېرهك 
تۇتمىدى. مېڭىشقا باشلىغان ۋاقىتتىن باشالپ، ئويۇن ئويناۋاتقان كىچىك دوسىتلىرىدىن 
ئۆزىنى تارتىپ:‹بىز بۇالر ئۈچۈن يارالمىدۇق›دهيتتى. ھهر كۈنى قۇياش نۇرىدهك بىر نۇر 
ئۇنى ئىچىگه ئاالتتى ۋه يهنه ئايرىالتتى. ئاي بىلهن سۆزلىشهتتى، ئايغا ئىشارهت قىلىشى 

بىلهن ئاي ھهرىكهت قىالتتى» دهپ بايان قىلدى. 
 ھهلىمه خانىم: «مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ئىككى يېشىغا كىرگهنده سۈتتىن ئايرىدىم.

بىز چىقتۇق.  يولغا  مهككىگه  بىلهن  يولدىشىم  ئۈچۈن  بېرىش  قايتۇرۇپ  ئانىسىغا   ئۇنى 
ئايرىلىشتىن، ئۇنىڭدىن  ئىدۇق.  بولغان  غهرق  بهرىكىتىگه  كۆنۈپ،  شۇنداق   ئۇنىڭغا 
پۈتۈن ئۇنىڭ  ئهنسىرىدۇق.  قېلىشىمىزدىن  كۆرهلمهي  قېتىم  بىر  يهنه  يۈزىنى   مۇبارهك 
 ئهھۋالىنى ئانىسىغا ئېيتىپ بهردىم. ئامىنه خانىم: مېنىڭ ئوغلۇمنىڭ بهك تهلىيى بار،
 دېدى. مهنمۇ: راسىت دهيسىز، مهن ئۇنىڭدىن مۇبارهك بىر ئىنسان كۆرمىدىم، دېدىم.
 ئۇنىڭدىن كېيىن ئامىنه خانىمغا بىر قىسىم باھانىلهر كۆرسىتىپ، ئۇنىڭ يېنىمىزدا يهنه
 بىر مهزگىل تۇرۇشىنى ئۆتۈندۇق. ئامىنه خانىم كۆڭلىمىزنى ئاياپ، تهلىۋىمىزگه قوشۇلدى.
 ئاخىرى ئۇنىڭ بىلهن بىرلىكته قهبىلىمىزگه قايتىپ كهلدۇق. ئۇنىڭ بهرىكىتى بىلهن،
نېمهتلهرگه مول  ئېشىپ،  ھهسسىلهپ  شان-شهرىپىمىز  مال-مۈلكىمىز،   ھايۋانلىرىمىز، 

 ئېرىشتۇق»دېدى.19

مۇبارهك كۆكسىنىڭ يېرىلىشى

ھهلىمه خانىم: «كائىناتنىڭ خوجىسى (سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم) بىر كۈنى: 
كۈندۈى قېرىنداشلىرىم نېمىشقا ئۆيده يوق؟ ئۇالر قهيهرگه كهتتى؟ دهپ سورىشى بىلهن، 
مهن ئۇنىڭغا: قوي باققىلى كهتتى، كۈن ئولتۇرغاندا قايتىپ كېلىدۇ، دېدىم. مۇھهممهد 
ئهلهيھىسساالم: مېنىمۇ ئۇالر بىلهن بىلله ئهۋهتىڭ، مهنمۇ ئۇالر بىلهن بىرلىكته قوي باقاي، 
دېدى. بىر قىسىم باھانىالرنى ئويدۇرۇپ ئۇنى قايىل قىلىشقا تىرىشتىم. ئاخىرى ئۇنىڭ 
كۆڭلىنى خوش قىلىش ئۈچۈن تهلىۋىگه قوشۇلدۇم. ئهتىسى ئهتىگهنده ئۇنىڭ مۇبارهك 
چاچلىرىنى تاراپ، كىيىملىرىنى كىيگۈزۈپ، سۈت قېرىنداشلىرى بىلهن بىرلىكته يولغا 
سېلىپ قويدۇم. بىر قانچه كۈن بۇ تهرىقىده داۋام قىلدى. بىر كۈنى سۈت قېرىندىشى 
شهيما ئوتالقتىن كهلگهنده، كۆزۈمنىڭ نۇرى مۇھهممهد قېنى؟ دهپ سورىدىم. ئوغلۇم: 

ئىبنى ئىسھاق ئهس-سىره، 25~28:؛ ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره، I،158~167؛ ئىبنى سائاد، ئهت-  .19
.115~108،I ،تاباقات
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ئىسسىققا  بۇ  مۇھهممهد،  جان-جىگىرىم  ئۇنىڭغا:  مهن  بهردى.  جاۋاب  دهپ  سهھرادا، 
قانداقمۇ چىدىسۇن؟ دهپ سورىشىم بىلهن، شهيما: جېنىم ئاپا، ئۇنىڭغا ھېچ قانداق 
شۇڭا  تۇرىدۇ.  تاشالپال  سايه  بېشىدا  ئۇنىڭ  بۇلۇت  بىر  ۋاقىت  ھهر  بولمايدۇ،  ئىش 
ئۇنىڭغا ئسسىق ئۆتۈپ كهتمهيدۇ، دېدى. مهن: نېمىلهرنى دهۋاتىسهن، بۇ دېگهنلىرىڭ 
ھهقىقهتهن راستمۇ؟ دېگىنىمده، ئۇ قهسهم ئىچىپ راسىت ئىكهنلىكىنى ئېيتتى. يۈرىكىم 
جايىغا چۈشتى. بىر كۈنى چۈش ۋاقتىدا، سۈت قېرىندىشى ئابدۇلالھ يېنىمغا ھاسىراپ 
كېلىپ: جېنىم ئانا! چاققان بول، قۇرهيشلىك قېرىندىشم مۇھهممهد بىلهن قوي بېقىۋاتقان 
يېنىمىزدىن  مۇھهممهدنى  كهلدى،  ئادهم  ئۈچ  كېيگهن  كىيم  يېشىل  تۇيۇقسىز  ئىدۇق، 
ئېلىپ تاغ تهرهپكه ئېلىپ كهتتى. ئۇنى ئوڭدىسىغا ياتقۇزۇپ، پىچاق بىلهن قورسىقىنى 
ياردى. قېرىندىشم ساق قالدىمۇ، قالمىدىمۇ بىلمهيمهن، دېدى. بۇ گهپنى ئاڭالش بىلهن 
يۈگهردۇق.  تهرهپكه  تاغ  دهرھال  بولدى.  چۈشكهندهك  قان  مىڭهمگه  پېقىراپ،  بېشىم 
پىشانىسگه،  مۇبارهك  ئۇنىڭ  كۆردۇق.  ساق-ساالمهت  ئۇنى  بىلهن  كېلىشىمىز  يېنىغا 
يۈزلىرىگه سۆيۈپ تۇرۇپ: ئهي كۆزۈمنىڭ نۇرى، ئهي ئالهملهرگه رهھمهت ئوغلۇم، بۇ نېمه 
ئىش؟ بېىشڭغا كهلگهنلهرنى سۆزله، سېنى كىم ئاۋاره قىلدى؟ دهپ سورىدىم. ئۇ ماڭا: 
ئۆيدىن چىققاندا، يېشىل كىيملىك ئىككى كىشىنى كۆردۈم، بىرسىنىڭ قولىدا كۈمۈشتىن 
قاردىنمۇ  ۋه  داسىت  ياسالغان  زۈمرۈتتىن  قولىدا  بىرسنىڭ  قۇتىسى،  سۇ  بىر  ياسالغان 
ئاق بولغان بىر نهرسه بار ئىدى. مېنى تاغنىڭ ئۈستىگه ئېلىپ چىقتى. يهنه بىرى مېنى 
ئوڭدا ياتقۇزدى. مهن قاراپ تۇرسام، كۆز ئالدىمدىال كۆكسىمدىن قورسىقىمغىچه پىچاق 
بىلهن ياردى. قورسىقىم ئاغرىپمۇ قويمىدى، ئۇالر قولىنى قورسىقىمنىڭ ئىچىگه تىقىپ، 
يهنه  كېيىن  سۈرتكهندىن  بىلهن  نهرسه  رهڭلىك  ئاق  ئۇ  قولىدىكى  ئالدى.  نهرسه  بىر 
قورسىقىمنىڭ ئىچىگه سېلىپ قويدى. يهنه بىر كىشىگه: ئورنىڭدىن تۇر، ئهمدى مهنمۇ 
ئىشىمنى باشالي، دېدى. ئۇ ئىككىنچى كىشى، مېنىڭ يۈرىكىمنى چىقىرىپ ئوتتۇرىدىن 
ئىككى قىلىپ، ئىچىدىن بىر پارچه قارا رهڭلىك نهرسىنى ئېلىپ: بۇ سېنىڭ بهدىنىڭدىكى 
بهندىسى،  سۆيۈملۈك  تهئاالنىڭ  ئالالھ  ئهي  چىقاردۇق،  ئۇنى  سهرمايىسى،  شهيتاننىڭ 
سېنى ۋهسۋهسىدىن، شهيتاننىڭ ھىله-مىكىرلىرىدىن ئامان قىلىدۇق، دېدى. ئۇنىڭدىن 
كېين يۈرىكىمگه ئۆزى ئېلىپ كهلگهن، نازۇك ۋه يۇمشاق نهرسىلهر بىلهن تولدۇرۇپ، 
نۇر بىلهن تامغا باستى، ئۇ تامغىنىڭ سوغۇقلىقىنى ھازىرمۇ ھېس قىلىۋاتىمهن. ئۇالرنىڭ 
بىرى قولىنى قورسىقىمنىڭ يېرىلىغان يىرىگه قويىشى بىلهن كېسىلگهن ئىز ئېتىلدى. 
كۈچى  تارتىشقا  مېنى  تارتتى،  بىلهن  كىشى  ئون  ئۇممىتىمدىن  مېنى  كېيىن  ئۇنىڭدىن 
يهتمىدى، يهنه مىڭ كىشى بىلهن تارتتى، يهنه كۈچى يهتمىدى، شۇنىڭ بىلهن بىرسى 
يهنه بىرسىگه پىچىرالپ: بولدى تارتمايال قوي، ئۇنى پۈتۈن ئۇممىتى بىلهن تارتساڭمۇ 
پايدىسى بولمايدۇ، يهنه كۈچ يهتمهيدۇ، دېدى. ئاخىرىدا ھهر ئىككىسى قول-يۈزۈمگه 
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سهل  قىسمىدا  قورساق  يهر  يېرىلغان  دېدى.  كهتتى،  قويۇپ  يهرگه  بۇ  مېنى  سۆيۈپ 
بىلىنىپ تۇراتتى»20 دېدى. 

سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنىڭ بېشىدىن كهچۈرگهن ۋه قۇرئانى-كهرىمدىكى ئىنشىراھ 
سۈرىسىنىڭ بىرىنچى ئايىتىده بىلدۈرۈلگهن بۇ ۋهقه «شهككى سهدىر» يهنى كۆكسىنىڭ 

يېرىلىش ۋهقهسىدۇر. 
ئهسھابى- كېيىن  بىلدۈرۈلگهندىن  پهيغهمبهرلىكى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇھهممهد 
بهرسهڭ»  سۆزلهپ  توغۇرلۇق  ئۆزهڭ  ئهلچىسى!  ئالالھنىڭ  «ئى  بهزىلىرى:  كىرامدىن 
دېگهنده: «مهن ئاتام ئىبراھىمنىڭ دۇئاسى، قېرىندىشم ئىسانىڭ خوشخهۋرى، ئانامنىڭ 
چۈشى، ئانام ھامىله بولغان ۋاقتىدا شام سارايلىرنى يورۇتۇپ تۇرغان بىر نۇرنىڭ ئۆزىدىن 
چىققانلىقىنى كۆرگهن. مهن سهئىد بىن بهكىر ئوغۇللىرىنىڭ يېنىدا سۈت قېرىنداشلىرىم 

بىلهن بىرگه چوڭ بولدۇم.» دېدى.  
ھهلىمه خانىم پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تۆت ياشقا كىرگهنده مهككىگه، ئانىسىنىڭ 
ئىلتىپات  بۈيۈك  خانىمغا،  ھهلىمه  ئابدۇلمۇتتهلىب  بوۋىسىى  بهردى.  ئاپىرىپ  يېنىغا 
كۆرسىتىپ ھهدىيه بهردى. ھهلىمه خانىم ئۇنى مهككىگه قالدۇرۇپ قهبىلىسىگه قايىتقاندا 
ئايرىلىش ھىجرانىنى: «جېنىم ۋه كۆڭلۈم ئۇنىڭ بىلهن قالدى» دهپ تىلغا ئالغا ئالدى.

مۇھتهرهم ئانىسىنىڭ ۋاپاتى

چوڭ  يېنىدا  ئانىسىنىڭ  يېشىغىچه  ئالته  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  پهيغهمبهر 
بىلهن  جارىيهسى  بىر  ئىسمىدىكى  ئهيمهن  ئۇممۇ  ئانىسى  ۋاقتىدا  ياش  ئالته  بولدى. 
بىرلىكته، تۇققانلىرى ۋه يولدىشى ئابدۇلالھنڭ مازارىنى يوقالش ئۈچۈن مهدىنهگه يولغا 
چىقىپ، ئۇ يهرده بىر ئاي قالدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهدىنىده، نهججار ئوغۇللىرىغا 
يهھۇدى  بىر  يهرده  بۇ  دهل  ئۆگهندى.  ئۈزۈشنى  سۇ  كۆلىده،  ئۈزۈش  سۇ  بىر  ئائىت 
يېنىغا  ئۇنىڭ  بايقاپ  ئاالمهتلىرىنى  پهيغهمبهرلىك  ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇھهممهد  ئالىم، 
يېقىنلىشىپ، ئسىمنى سورىشى بىلهن: «ئهخمهت» دهپ جاۋاب بهردى. ئۇ يهھۇدى: «بۇ 
باال ئاخىرقى زامان پهيغهمبىرى بولىدۇ» دهپ ۋارقىراشقا باشلىدى. بۇنىڭدىن سىرىت ئۇ 
يهردىكى باشقا يهھۇدى ئالىملىرىمۇ ئۇنىڭ پهيغهمبهرلىك ئاالمهتلىرىنى كۆردى. ئۇنىڭ 
پهيغهمبهر بولىشىنىڭ مۇمكىن ئىكهنلىكىنى سۆزلهشتى. بۇالرنى ئاڭلىغان ئۇممۇ ئهيمهن 
بۇ ئهھۋالالرنى ھهزرىتى ئامىنهگه يهتكۈزىشى بىلهن، ئامىنه ئانىمىز، ئوغلىغا بىر خهتهر 
كېلىشىدىن ئهنسىرهپ، دهرھال مهككىگه قايتىشقا تهييارالندى. ئۇالر قايتىش سهپىرىده 
ئهبۋا دېگهن يهرگه كهلگهنده، ھهزرىتى ئامىنه ئانىمىز كېسهل تارتىپ قالدى. كېسىلى 
مۇھهممهد  ئوغلى  ئولتۇرغان  يېنىدا  كهتتى.  ھوشىدىن  تۇرۇپ-تۇرۇپال  ئېغىرلىشىپ، 
چهكسىز   تهئاالنىڭ  ئالالھ  كۈيىقاپىدىن  ئۆلۈم  «دهھشهتلىك  قاراپ:  ئهلهيھىسساالمغا 

I،164-165؛  ئهس-سىره،  ھىشام،  ئىبنى  III،121؛   ئهل-مۇسنهت،  ھهنبهل،  بىن  ئهخمهت    .20
زۇھهيلى، ئهرراۋزۇل-ئۇنۇف، 167،2:
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سېنى  تهئاال  ئالالھ  ئوغلى!  زاتنىڭ  قۇرتۇلغان  قارشىلىقىدا  تۆگه  يۈز  بىلهن  مهرھهمىتى 
مۇبارهك قىلسۇن، ئهگهر چۈشۈمده كۆرگهنلهر توغرا بولسا، سهن گۈزهللىك ۋه چهكسىز 
لۇتۇپ ئىگىسى بولغان، ئالالھ تهئاال تهرىپىدىن، ئىنسان ئوغۇللىرىغا ھاالل-ھارامالرنى 
بىرلىكته،  بىلهن  مىللهتلهر  سېنى  ئالالھ،  جانابى  ئهۋهتىلگهنسهن،  ئۈچۈن  بىلدۈرۈش 
داۋام قىلىپ كهلگهن بۇتالردىن ۋه بۇتپهرهسلهردىن مۇھاپىزهت قىلىپ قوغدايدۇ» دهپ، 

شۇ بېيىتلهرنى ئوقۇدى.

كونىرار يېڭى بولغان، ئۆلهر ياشىغان،
تۈگهر كۆپ بولغان، بارمۇ ياش قالغان؟

مهنمۇ ھهم ئۆلىمهن، بىر پهرقىم شۇدۇر:
سېنى مهن تۇغدۇم شهرىپىم بۇدۇر.

ھاياتتا قالدۇردۇم خهيىرلىك ئهۋالت،
كۆزۈمنى يۇمدۇم، ئىچىم بهك راھهت.

مېنىڭ نامىم قاالر دائىم تىلالردا،
سېنىڭ سۆيگۈڭ ياشار ھهر كۆڭۈللهرده.

ۋاپات  ئانىمىز  ئامىنه  بولدى.  ۋاپات  كېين  ئوقۇغاندىن  بېيىتالرنى  ئامىنه  ھهزرىتى 
بولغاندا 20 يېشىدا ئىدى. 

ئۇممۇ ئهيمهن ئالهملهرنىڭ خوجىسىنى ئېلىپ، بىر قانچه كۈنلۈك سهپهردىن كېيىن، 
قايتۇرۇپ  ساق-ساالمهت  يېنىغا  ئابدۇلمۇتتهلىبنىڭ  بوۋىسى  پهيغهمبىرىمىزنى  سۆيۈملۈك 

كهلدى.21

بوۋىسىى بىلهن ئۆتكهن كۈنلهر

ئىبراھىم  ئاتا-ئانىسى  ۋهسهللهمنىڭ  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  ئهكرهم  ھهبىبى 
ئهلهيھىسساالمنىڭ دىنىدا ئىدى. يهنى مۆمىن ئىدى. ئىسالم ئالىملىرى ئۇالرنىڭ ئىبراھىم 
ئهلهيھىسساالمنىڭ دىنىدىن ئىكهنلىكى ۋه مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا، پهيغهمبهر بولغانلىقى 
بىلدۈرۈلگهن چاغدا، ئۇنىڭ ئۇممىتى بولۇشى ئۈچۈن تىرىلدۈرۈلۈپ، كهلىمه-شاھادهت 

ئېيتقۇزۇلۇپ، ئۇممهت ئىچىدىن ئورۇن ئالغانلىقىنى ئېيتىدۇ.22
مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم سهككىز يېشىغىچه بوۋىسىى بىلهن بىلله تۇردى. بوۋىسىى 
ئابدۇلمۇتتهلىب، مهككىده ھۆرمهتكه سازاۋهر بىر زات بولۇپ، ھهيۋهتلىك، سهۋىرچان، 
ئهخالقلىق، دۇرۇس ۋه مهرت ئىدى. يىتم-يسىرالرنىڭ بېشىنى سىاليتتى، ھهتتا ئاچ قالغان 
پۈتۈن  ئىشىنهتتى.  ئاخىرهتكه  ۋه  تهئاالغا  ئالالھ  تويغۇزاتتى.  قورسىقىنى  ھايۋانالرنىڭمۇ 
يامان ئىشالردىن يىراق تۇراتتى، جاھىلىيهت دهۋرىدىكى پۈتۈن بىدئهت ئىشالردىن ئۆزىنى 
يىراق تۇتاتتى. مهككىده زۇلۇمغا، ھهقسىزلىككه قارشى ھهر ۋاقىت ئالدىنقى سهپته ئىدى. 
تولىمۇ مېھماندوست ئىدى. رامىزان ئېيىدا ھىرا غارىغا بېرىپ ئستىتهكبىر قىلىشنى  ئادهت 

.116،I ،168؛ ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات،I ،21.  ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره
.652،I ،22.  قهستهالنى، ئهل-مهۋاھىبۇل-لهدۇننىيه
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قىلغان ئىدى. بالىالرنى تولىمۇ ياخشى كۆرگهن بىر شهپقهت ئىگىسى ئىدى. سۆيۈملۈك 
نهۋرىسىنى باغرىغا بېسىپ كېچه-كۈندۈز يېنىدىن ئايرىمايتتى. ئۇنىڭغا چهكسىز مېھىرى-
مۇھهببىتى بار ئىدى. كهبه ئهتراپىدىكى ئۆزىگه ئائىت ئىستىتهكبىر يېرىده، سۆيۈملۈك 
نهۋرىسى بىلهن بىرلىكته ئولتۇراتتى، دهخلى-تهرۇز قىلغانالرغا: «ئارالشماڭالر! مېنىڭ 
باققۇچىسى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  دهيتتى.  ئۇلۇغدۇر»23  نام-شهرىپى  نهۋرهمنىڭ 
ئۇممۇ ئهيمهنگه، ئۇنڭىغا ياخشى قاراش توغرسىدا داۋاملىق جىكىلهپ: «ئوغلۇمغا ياخشى 
قارا! ئهھلى كىتاب ئۇغلۇم ھهققىده بۇ باال پهيغهمبهر بولىدۇ، دېدى» دهيتتى. ئۇممۇ 
ئهيمهن بايان قىلىپ: «ئۇنىڭ بالىلىق چېغىدا ئۇسسۇزلۇقتىن، ئاچلىقتىن ۋايسىغىنىنى 
يىگۈزۈش  تاماق  ئۇنىڭغا  ئىچهتتى،  سۈيى  زهمزهم  يۇتۇم  بىر  سهھهرده  تاڭ  كۆرمىدىم. 

ئۈچۈن زورلىغان ۋاقتىمدا: «قورسۇقۇم توق، يىمهيمهن، دهيتتى." دېگهن. 
سۆيۈملۈك  قالغاندا،  يالغۇز  ھوجرىسىدا  ياكى  ئۇخالۋاتقاندا  ئابدۇلمۇتتهلىب 
پهيغهمبىرىمىزدىن باشقىسىنىڭ ھوجرىسىغا كىرشىگه روخسهت بهرمهيتتى. ئۇنى مېھىرى-
مۇھهببهت بىلهن باغرىغا باساتتى، سىاليتتى، سۆز-ھهرىكهتلىرىدىن چهكسىز خوشاللىق 
ئولتۇراتتى.  ئېلىپ  تىزىغا  ۋه  ئايرىمايتتى  يېنىدىن  يېگهنده  تاماق  قىالتتى.  ھېس 
يېمهكنىڭ ئهڭ ياخشىسىنى ۋه لهززهتلىك قىسمىنى ئۇنىڭغا يىگۈزهتتى، ئۇ كهلمهي تۇرۇپ 
داستىخانغا ئولتۇرمايتتى. نهۋرىسى ھهققىده نۇرغۇن چۈش كۆردى، نۇرغۇن ۋهقهلهرگه 

شاھىت بولدى. 
ئابدۇلمۇتتهلىب  ئىدى.  بولغان  ئاچارچىلىق  ۋه  قۇرغاقچىلىق  مهككىده  قېتىم  بىر 
قۇبهيس  ئهبۇ  ئېلىپ،  مۇھهممهدنى  نهۋرىسى  بويىچه  ۋهقه  بولغان  ئايان  چۈشىده 
تېغىغا چىقىپ: «ئالالھىم! بۇ بالىنىڭ ھهققى ئۈچۈن بىزنى بهرىكهتلىك يامغۇر بىلهن 
سۆيۈندۈرگىن» دهپ دۇئا قىلدى. دهرۋهقه دۇئاسى قوبۇل قىلىنىپ بهرىكهتلىك يامغۇر 

ياغدى. ئۇ زاماندىكى شائىرالر بۇ ۋهقهنى شېئىر يېزىپ كۈيلىدى.

نهجرانلىق راھىب

ئابدۇلمۇتتهلىب بىر كۈنى كهبىنىڭ يېنىدا ئولتۇراتتى. نهجرانلىق بىر راھىب ئۇنىڭ 
ئوغۇللىرىدىن،  ئسرائىل  «بىز  زامانالردا:  بىر  باشلىدى.  سېلىشقا  پاراڭ  كېلىپ  يېنىغا 
ئهڭ ئاخىرىدا كېلىدىغان پهيغهمبهرنىڭ ئاالمهتلىرىنى، ئۇالرنىڭ يېزىلغان كىتابلىرىدىن 
ئوقۇدۇق. دهل بۇ يهر مهككه، ئۇنىڭ تۇغۇلىدىغان يىرىدۇر. سۈپهت ۋه ئاالمهتلىرى بىلهن 
شۇنداق يېزىلغان» دهپ ئاالمهتلىرىنى سانىدى. ئۇالر پاراڭلىشىۋاتقان ۋاقىتتا، سۆيۈملۈك 
پهيغهمبىرىمىز ئۇالرنىڭ قېشغا كهلدى. نهجرانلىق راھىب ئۇنى دىققهت بىلهن كۆزهتتى. 
ئۇنىڭغا يېقىنلىشىپ، كۆزلىرى، دۈمبىسى ۋه پۇتلىرىغا قاراپ ھاياجان بىلهن: « دهل ئۆزى، 
بۇ باال سېنىڭ نهسلىڭدىنمۇ؟» دهپ سورىدى. ئابدۇلمۇتتهلىب: «ئوغلۇم!»دهپ جاۋاب 
بېرىشى بىلهن نهجرانلىق راھىب: «كىتابالردا ئوقۇغىنىمىزغا قارىغاندا ئۇنىڭ ئاتا-ئانىسى 

.74~70،I ،ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات  .23
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ۋاپات بولغان بولىشى الزىم!» دېدى. ئابدۇلمۇتتهلىب: «ئوغلۇمنىڭ ئوغلى، دادىسى ئۇ 
نهجرانلىق  بىلهن  دېيشى  بولغان»  ۋاپات  ۋاقتىدا  ھامىله  ئانىسى  تۇغۇلمىغاندا،  تېخى 
راھىب: «ئهمدى راسىت گهپ قىلدىڭ»دېدى. بۇ سۆزلهرنى ئاڭلىغان ئابدۇلمۇتتهلىب، 
ئوغۇللىرىغا: «قېرىندىشىڭالرنىڭ ئوغلى ھهققىده سۆزلهنگهنلهرنى ئاڭلىدىڭالر، ئۇنى ھهر 

ۋاقىت ھىمايهڭالرغا ئېلىپ قوغداڭالر!»24 دېدى. 

بوۋىسىنىڭ ۋاپاتى

«بۇ  توپالپ:  ئۇغۇللىرىنى  كۈنلهرده  قالغان  ئاز  بولۇشىغا  ۋاپات  ئابدۇلمۇتتهلىب 
دۇنيا بىلهن ۋىدالىشىدىغان ۋاقتىم كهلدى. ئاخىرقى ۋهسىيتىم مۇشۇ يېتىم نهۋرهمدۇر، 
ئهپسۇس! ئۆمرۈم ئۇزۇن بولغان بولسا، ئۇنىڭغا قاراشنى داۋامالشتۇرغان بولسام. لېكىن 
ئىنسان قولىدىن نېمه كېلىدۇ؟ ھايات كهينىگه يانمايدىكهن، شۇ تاپتا كۆڭلۈم ھهسىرهت 
قالدۇرۇشنى  ئامانهت  بىرسىگه  ئاراڭالردىن  مهرۋايىتنى  كىچىك  بۇ  يېنىۋاتىدۇ،  ئىچىده 
ھهق- قىلىپ،  خىزمهت  اليىقىدا  ئۇنىڭغا  قايسىڭالر  ئاراڭالردىن  ئهجىبا،  ئويلۇدۇم. 

ھوقۇقىنى مۇھاپىزهت قىالاليسىلهر؟» دېدى. 
ئامانهتنى  بۇ  ئهگهر  خوجىسى!  ئهرهپلهرنىڭ  تۇرۇپ: «ئهي  تىزلىنىپ  لهھهب  ئهبۇ 
بۇ  بولمىسا،  ئهگهر  بولغىنى،  ياخشى  بهكمۇ  بولسا،  بىرسى  ئويلىغىنىڭىز  تاپشۇرۇشنى 
خىزمهتنى مهن قىالي» دېدى. ئابدۇلمۇتتهلىب ئۇنىڭغا: «سېنىڭ مال-دۇنيايىڭ كۆپ،  
ئاسان  نازۇكتۇر.  كۆڭلى  يىتىم  ئاز.  مهرھهمىتىڭ  قاتتىق،  يۈرىكىڭ  چۇس،  مىجهزىڭ 
دىلى رهنجىيدۇ» دېدى. باشقا ئوغۇللىرىمۇ ئهبۇ تالىپقا ئوخشاش خىزمهت قىلىشنى ئارزۇ 
قىلدى. ئابدۇلمۇتتهلىب ئوغۇللىرىنىڭ بهزى ئشالردا مۇۋاپىق ئهمهسلىكىنى ئهسكهرتىپ 
ھهممىڭالردىن  ئىشنى  بۇ  «مهن  كهلگهنده:  تالىپقا  ئهبۇ  نۆۋهت  قىلدى.  رهت  ئۇالرنى 
ئۆتىۋالمىدىم،  ئالدىڭالرغا  ئۈچۈن  بولغىنىڭالر  ئاكىلىرىم  پهقهت  خااليمهن،  بهكرهك 
سىلهرنىڭكىدىن  مال-دۇنيايىم  ئهمهس،  مۇۋاپىق  ماڭا  قىلش  سۆز  بۇررۇن  سىلهردىن 
ئاز، ئهمما ساداقىتىم سىلهردىن زىياده دپ قارايمهن» دېدى. ئابدۇلمۇتتهلىب: «توغرا 
بىلهن  ئۇنىڭ  ئىشمدا  ھهر  مهن  ئهمما  سهن.  بولغان  اليىق  خىزمهتكه  بۇ  سۆزلىدىڭ، 
بىر  توغرا  قېتىمدا  ھهر  قىلىمهن،  ھهرىكهت  بويچه  ئارزۇسى  ئۇنىڭ  مهسلىھهتلىشىمهن، 
نهتىجىگه ئېرىشىمهن. بۇ جهھهتته، ئۇنىڭ بىلهن سۆزلىشىپ باقاي، ئاراڭالردا كىمنى 

تاللىسا مهنمۇ شۇنى تالاليمهن» دېدى.
نۇرى!  كۆزلىرىمنىڭ  «ئهي  كېلىپ:  يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئاخىرىدا 
قايسىسىنى  تاغىلىرىڭدىن  بۇ  ئالدىم،  يول  ئاخىرهتكه  بىلهن  ھهسرىتىڭ  سېنىڭ 
تالاليسهن؟» دهپ سورىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئورنىدىن تۇرۇپ، ئهبۇ تالىپنىڭ 
بوينىغا ئېسىلىپ، قۇچىقىغا ئولتۇردى. ئابدۇلمۇتتهلىب دىمىنى ئىچىگه تارتىپ خۇرسهن 

24.  ئىبنى ئىسھاق ئهس-سىره، 45-48:؛ ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره، I،169~178؛ ئىبنى سائاد، ئهت-
.188،II ،117؛ زۇھهيلى، ئهرراۋزۇل-ئۇنۇف،I ،تاباقات
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بولۇپ: «ئالالھقا شۈكۈرلهر بولسۇن، مېنىڭ ئارزۇ قىلغىنىممۇ دهل ئۇ ئىدى» دېدى.  ئهبۇ 
تالىپنىڭ يېنىغا كېلىپ: «ئهبۇ تالىپ، بۇ كىچىك مهرۋايىت، ئاتا-ئانا مېھرى كۆرمىدى، 
شۇڭا ئۇنىڭ دىلىنى رهنجىتمه، سېىنى باشقا ئوغۇللىرىمغا قارىغاندا ئۈستۈن كۆرىمهن، بۇ 
ئۇلۇغ ئامانهتنى ساڭا تاپشۇردۇم. چۈنكى سهن ئۇنىڭ دادىسى بىلهن بىر ئانىدىن. ئۇنى 
ئۆز نهپسىڭنى قوغدىغاندهك مۇھاپىزهت قلىغىن، بۇ ۋهسىيتىمنى قوبۇل قىالمسهن؟» دهپ 
سورىشى بىلهن: «قوبۇل قىلدىم» دېگهن جاۋابنى ئالغان ئابدۇلمۇتتهلىب، سۆيۈملۈك 
پۇراپ،  قانغىچه  سۆيۈپ  قوللىرىنى  ۋه  يۈزى  بېشى،  مۇبارهك  قۇچاقلىدى،  نهۋرىسنى 
ئوغۇللىرىغا: «ھهممىڭالر شاھىت بولۇڭالركى، مهن ھاياتىمدا بۇنىڭدىن گۈزهل بىر پۇراق 

ۋه بۇنىڭدىن گۈزهل بىر يۈز كۆرمىدىم» دېدى.

ئهبۇ تالىپنىڭ ھىمايىسىده

بوۋىسىنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن كائىناتنىڭ خوجىسى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، 
سهككىز يېشىدىن باشالپ تاغىسى ئهبۇ تالىپنىڭ يېنىدا قېلىشقا باشالپ، ئۇنىڭ ھىمايىسى 
ئابدۇلمۇتتهلىبكه  بوۋىسىى  تالىپمۇ،  ئهبۇ  تاغىسى  زامانالردا  ئو  بولدى.  چوڭ  بىلهن 
سۆيۈشىگه  كىمنىڭ  ھهر  ئىدى.  ئاقسۆڭهكلىرىدىن  قۇرهيىش  مهككىدىكى  ئوخشاش 
مۇيهسسهر بولغان، سۆزى ساھىبى، ھۆرمهتكه سازاۋهر بىر ئىنسان ئىدى. ئۇمۇ پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمغا چوڭقۇر مىھىرى-مۇھهببىتىنى كۆرسهتتى. ھهتتا ئۆز بالىلىرىدىنمۇ ئارتۇق 
يېنىدىن  ئۇنى  بارسا  نهگه  ياتقۇزاتتى،  يېنىدا  ئۇنى  ئۇخلىغاندىمۇ  كۆردى.  ياخشى 
ئايرىمايتتى ۋه ئۇنىڭغا: «سهن تولىمۇ خهيىرلىك ۋه مۇبارهك بىرسى!» دهيتتى. تاماق 
يېگهنده، ئۇ قول ئۇزاتماي تۇرۇپ تاماققا باشلىمايتتى، ھهر ۋاقىت ئۇنىڭ باشلىشىنى 
ساقاليتتى. ھهتتا بهزىده ئۇنىڭغا ئايرىم بىر داستىخان تهيياراليتتى. ئهتىگهنده ئورنىدىن 
تارالغانلىقىنى  رهتلىك  چاچلىرىنىڭ  پارلىغانلىقىنى،  ئايدهك  يۈزىنىڭ  ئۇنىڭ  تۇرغاندا، 
كۆرهتتى. ئهبۇ تالىپنىڭ ئۇنچه كۆپ مال-دۇنياسى يوقتى، ئائىلىسدىمۇ ئادهم سانى خېلى 
بار ئىدى. رهسۇل ئهكرهم سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنى ھىمايسىگه ئالغاندىن كېين 
ئائىلىسىگه بهرىكهت ياغدى. مهككىده ھۆكۈم سۈرگهن قۇرغاقچىلىق كۈنلهرده، ئهبۇ تالىپ 
يامغۇر  بهرىكهتلىك  بىلهن  رهھمىتى  ئۇنىڭ  قىلدى،  دۇئا  كېلىپ  ئېلىپ  كهبىگه  ئۇنى 

يېغىپ، قۇرغاقچىلىق ۋه ئاچارچىلىق كۈنلهر ئۇنتۇلۇشقا باشلىدى.25

راھىب بهھىرا

تالىپنىڭ  ئهبۇ  تاغىسى  كهلگهنده،  يېشىغا  ئىككى  ئون  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك 
بىلله  سهپهرگه  ئۆزىنى  كۆردى،  قىلىۋاتقانلىقىنى  تهييارلىق  سهپهرگه  ئۈچۈن  تىجارهت 
تاپشۇرۇپ  كىمگه  مېنى  شهھهرده  «بۇ  تالىپقا:  ئهبۇ  كۆرۈپ،  بارمايدىغانلىقىنى  ئېلىپ 
كۆڭلىنى  تالىپنىڭ  ئهبۇ  سۆزلهر  بۇ  دېدى.  بولمىسا؟!»  ئىگه-چاقام  مېنىڭ  كېتىسهن، 

.119،I ،179~180؛ ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات،I ،ئىبنى ھىشام، ئهت- سىره  .25
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ئۇزۇن  كارۋىنى  تىجارهت  بهردى.  قارار  چىقىشقا  ئېلىپ  بىلله  سهپهرگه  ئۇنىمۇ  ئهزدى. 
ماناستىر  بىر  ئائىت  خرىستىئانالرغا  يهرده،  دېگهن  بۇسرا  كېيىن  يۈرگهندىن  يول  بىر 
ئهتراپىدا قونۇش ئۈچۈن يولىنى ۋاقىتلىق توختاتتى. بۇ ماناستىردا بهھىرا ئسىملىك بىر 
راھىب تۇراتتى، دهسلهپته يهھۇدى ئالىمى ئىكهن، كېيىن خىرىستىئان ئالىمى بولغان 
بۇ راھىبنىڭ يېنىدا، قولدىن-قولغا ئۆتۈپ ساقلىنىپ كېلىۋاتقان بىر كىتاب بار ئىدى، 
ئۇنىڭدىن سورالغان سوئالالرغا، ئۇ مۇشۇ كىتاب ئارقىلىق جاۋاب بېرهتتى. قۇرهيىشنىڭ 
كارۋانلىرى، يىلالر بۇرۇن بۇ يهردىن مىڭالپ ئۆتسىمۇ ئۇنىڭ ھېچ دىققىتىنى تارتمىغان 
ئىدى. ئۇ ھهر كۈنى سهھهرده ماناستىرنىڭ پهشتىقىغا چىقىپ، كارۋاننىڭ يولىغا قارايتتى، 
خۇددى بىر كىشىنى ساقالۋاتقاندهك ئهنسىزلىك ئىچىده قارايتتى. بۇ سهپهرده بهھىراغا 
بىر ئىش بولغاندهك ناھايىتى ھاياجانلىقتى، بهزىده يېنىك سهكرهيتتى. چۈنكى قۇرهيىش 
قهبىلسى بۇ تهرهپكه كېلىۋاتقاندا، ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن بىر بۇلۇتنىڭ ئۇالرغا ئهگىشىپ 
تاشالپ  سايه  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  بۇلۇت  ئىدى.  ئهتكهن  پهرق  كېلىۋاتقانلىقىنى 
تۇراتتى. كارۋان تۈنهۋاتقاندا، بهھىرا، ھهبىبى ئهكرهم ئهلهيھىسساالمنىڭ دهم ئېلىۋاتقان 
يهردىكى بىر دهرهخنىڭ شاخلىرىنى ئهگىپ تۇرغىنىنى كۆرۈپ ھهيرانلىق ئىچىده قالدى. 
تاماققا  كىشىنى  پۈتۈن  كارۋىنىدىكى  قۇرهيىش  تهييارالپ،  زىياپهت  بىر  چوڭ  بهھىرا 
چاقىردى. كارۋاندىكىلهر سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنى ماللىرى بىلهن قويۇپ  ئۆزلىرى تاماققا 
كهلدى، بهھىرا كهلگهنلهرنى دىققهت بىلهن كۆزهتكهندىن كېيىن: ئهي قۇرهيىش ئهھلى، 
ئاراڭالردا تاماققا كهلمىگهن بىرسى بارمۇ؟ دهپ سورىشى بىلهن: شۇنداق بىر كىشى بار، 
دېدى. چۈنكى قۇرهيىشلهر بۇ يهرگه كهلگهن بولسىمۇ، ئۇ بۇلۇت يهنىال ئۇ يهرده قالغان 
ئىدى. بۇلۇتقا قاراپ ئۇ يهرده بىر كىشىنىڭ قالغىنىنى مۆلچهرلىدى. راھىب بهھىرا ئۇ 
ئۇنىڭغا  كىلهر-كهلمهيال  ئهلهيھىسساالم  مۇھهممهد  قىلدى.  تهلهپ  كېلىشنى  كىشىنىڭمۇ 
دىققهت بىلهن قارىدى. ئهبۇ تالىپقا: بۇ باال سېنىڭ نهسلىڭدىنمۇ؟ دهپ سورىشى بىلهن، 
ئهبۇ تالىپ: ئوغلۇم! دېدى. بهھىرا: كىتابالردا بۇ بالىنڭ دادىسنىڭ تۇغۇلۇشقا يېقىن 
ۋاپات بولىدىغانلىقى يېزىلغان، بۇ سېنىڭ ئوغلۇڭ ئهمهس، دېدى. بۇ سۆزنى ئاڭلىغان 
ئهبۇ تالىپ: شۇنداق، ئۇ مېنىڭ ئاكامنىڭ ئوغلى، دېدى. بهھىرا: دادىسىغا نېمه بولدى؟ 
دېيىشى بىلهن، ئهبۇ تالىپ: ئۇ تۇغۇلۇشقا ئاز قالغاندا ۋاپات بولدى، دېدى. بهھىرا: 
راسىت گهپ قىلدىڭ، ئانىسىغا نېمه بولدى؟ دېدى. ئهبۇ تالىپ: ئۇمۇ ۋاپات بولدى، 
دېدى. بۇ سۆزلهرنى ئاڭلىغان بهھىرا: راسىت سۆزلىدىڭ، دېدى ۋه پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
بۇتالرنىڭ  بهھىراغا:  پهيغهمبىرىمىز،  قىلدى.  قهسهم  نامىغا  بۇتالرنىڭ  كېلىپ،  يېنىغا 

ئسىمى بىلهن قهسهم ئىچمه، ئۇالرغا نهپرهت قىلىمهن، دېدى. 
بهھىرا بۇ قېتىم ئالالھ تهئاالنىڭ ئىسمى بىلهن قهسهم بهردى. پهيغهمبىرىمىزدىن: 
ئۇخاليدۇ،  كۆزۈم  ئۇنىڭغا:  ئهلهيھىسساالم  مۇھهممهد  سورىدى،  دهپ  ئۇخالمسهن؟  سهن 
ۋه  سورىدى  سوئالالر  نۇرغۇن  ئۇنىڭدىن  بهھىرا  دېدى.  ئۇخلىمايدۇ،  قهلبىم  لېكىن 
ئوخشاش  بىلهن  كىتابلىرى  ئوقۇغان  ئىلگىرى  جاۋابلىرى  ئالغان  ئالدى.  جاۋابلىرىنى 
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ئۇنىڭ  قىزىللىق،  بۇ  تالىپقا:  ئهبۇ  قاراپ،  كۆزلىرىگه  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  ئۇ  چىقتى. 
بولغىنىنى  يوق  شۇنداق،  تالىپ:  ئهبۇ  سورىدى.  دهپ  تۇرامدۇ؟  داۋاملىق  كۆزلىرىده 
ھېچ كۆرمىدىم، دېدى. بهھىرا بۇ ئاالمهتنىڭمۇ ئوخشاش ئىكهنلىكىنى كۆرۈشى بىلهن 
قلىدى.  ئارزۇ  كۆرۈشنى  تامغىسىنى  پهيغهمبهرلىك  ئۈچۈن  قىلىش  ھۆكۈم  توغرا  تېخىمۇ 
سېلىشقا  تۈپهيلى كىيمىنى  پهزىلىتى  ئهخالق  ۋهسهللهم،  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  پهيغهمبهر 
يىرىگه  ئارزۇسىنى  بۇ  ئۇنىڭ  نۇرى،  كۆزۈمنىڭ  ئهي  تالىپ:  ئهبۇ  تاغىسى  ئۇنىمىدى. 
كهلتۈر، دېيىشى بىلهن، مۇبارهك دۈمبىسىنى ئۇنىڭغا كۆرسهتتى. بهھىرا پهيغهمبهرلىك 
تامغىسىنى كۆرگهندىن كېيىن ھهيرانلىق ئىچىده بۇ گۈزهللىكنى قانغىچه تاماشا قىلدى. 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ دۈمىسىگه سۆيۈپ، كۆزلىرىدىن تارامالپ ياشالر ئاقتى. بهھىرا: مهن 
شاھادهت كهلتۈردۈم، سهن ئالالھ تهئاالنىڭ ئهلچىسى، دېدى. ئاۋازىنى تېخىمۇ كۆتۈرۈپ: 
مانا بۇ ئالهملهرنىڭ خوجىسى! مانا بۇ ئالهملهرنىڭ رهببى ئالالھنىڭ ئهلچىسى، مانا بۇ 
ئۇ  دېدى.  پهيغهمبىرى،  ئۇلۇغ  ئهۋهتكهن  قىلىپ  رهھمهت  ئالهملهرگه  تهئاالنىڭ  ئالالھ 
يهرده بۇ مهنزىرىنى تاماشا قىلىپ تۇرغان قۇرهيشىلهر ھهيرانلىق ئىچىده: مۇھهممهدنىڭ 

بۇ راھىبنىڭ يېنىدا بۇنداق بولۇپ كېتىشىنىڭ قىممىتى نېمىكهن! دېدى. 
ئهڭ  ۋه  ئاخىرقىسى  ئهڭ  پهيغهمبهرلهرنىڭ  باال  بۇ  قاراپ:  تالىپقا  ئهبۇ  بهھىرا 
شهرهپلىكىدۇر. بۇنىڭ دىنى پۈتۈن يهر يۈزىگه تارىلىدۇ. بۇرۇنقى دىنالر ھهممىسى بۇ 
دىن ئالدىدا پهس بولىدۇ. بۇ بالىنى شامغا ئېلىپ بارما، ئهگهر ئېلىپ بارساڭ، ئۇالر 
ئۇنىڭغا دۈشمهنلىك قىلىدۇ. ئۇالرنىڭ ئۇنىڭ جېنىغا زىيان سېلىشىدىن قورقىمهن، بۇ 
ھهققىده ئهھىد ۋه مىساك بولغان دېدى. ئهبۇ تالىپ: بۇ ئهھىد ۋه مىساك نېمه؟ دهپ 
سورىشى بىلهن، بهھىرا: ئالالھ تهئاالنىڭ پۈتۈن پهيغهمبهرلهردىن ۋه ئهڭ ئاخىرقى ئىسا 
توغرىسىدا  كېلىدىغانلىقى  پهيغهمبىرىنىڭ  زامان  ئاخىرقى  ئۇممىتىگه  ئهلهيھىسساالمنىڭ 

ۋهده قىلغانلىقىدۇر، دېدى. 
ئهبۇ تالىپ بهھىرانىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن شامغا بېرىشتىن ۋاز كهچتى. 
ماللىرىنى بۇسرادا سېتىپ مهككىگه قايىتتى.26 بهھىرادىن ئاڭلىغان سۆزلهر ئهبۇ تالىپنىڭ 
قولىقىدا ئۆمۈر بويى جاراڭالپ تۇردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى تېخىمۇ ياخشى كۆرۈشكه 
ياردهمچى  ئىشىدا  ھهر  قىلىپ  مۇھاپىزهت  ھاياتىغىچه  ئاخىرقى  ئۇنى  بولدى.  سهۋهپچى 

بولدى. 
پۈتۈن ھاياتىدا پهزىلهت ۋه گۈزهللىك ئىگىسى بولغان، ھاياتىدا پۈتۈن خاتالىقالردىن 
خالى بولغان پهيغهمبىرىمىز، چوڭ بولۇپ ئون يهتته يېشىغا كهلگهنده، سودىگهر تاغىسى 
زۇبهير، يهمهندىكى تىجارىتىنىڭ بهرىكهتلىك بولىشى ئۈچۈن پهيغهمبىرىمىزنى يهمهنگه 

سائاد،  ئىبنى  ئهس-سىره،I،180~182؛  ھىشام،  ئىبنى  s:58~53؛  ئهس-سىره،  ئىسھاق  26.  ئىبنى 
ئهت-تاباقات، I،83،76~84. زۇھهيلى، ئهرراۋزۇل-ئۇنۇف،II،216~220؛ ئىبنى كهسىر، ئهل-بىدايه، 

.286~283،III
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بىلله ئېلىپ باردى. مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم بىلهن قىلىنغان بۇ سهپهرده ئۇنى ھاياجانغا 
بۇ  زۇبهير،  كهلگهنده،  قايتىپ  مهككىگه  بولدى.  شاھىت  ۋهقهلهرگه  نۇرغۇن  سالغان 
ۋهقهلهرنى قۇرهيىش قهبىلىسىگه بىر-بىرلهپ سۆزلهپ بهردى. شۇنىڭ بىلهن قۇرهيىش 
دېگهن  بولىدۇ»  ئادهم  ئۇلۇغ  شان-شۆھرىتى  چوقۇم  «مۇھهممهد  ئارىسىدا:  قهبىلسى 

سۆزلهر تارقالدى.27

سېنىڭ ئىشقىڭ بارچه دهرتكه داۋادۇر يا رهسۇلهلالھ،
سېنىڭ تۈرتكهڭده ھاجهتلهر راۋادۇر يا رهسۇلهلالھ.

سېنىڭ نۇرۇڭ كۆرگهن كۆزلهر، نه ئاي كۆزلهر نه يۇلتۇزالر،
نۇرۇڭدىن كېچه- كۈندۈزلهر كۆرۈنمهس يا رهسۇلهلالھ.

تهرىڭدىن ئېچىالر گۈللهر، سۆزۈڭدىن تامار ھهسهللهر،
سهن بىلهن ئاغرىق كۆڭۈللهر شىپادۇر يا رهسۇلهلالھ.

ھهبىبسهن پادىشاھالرغا، تېۋىپسهن دهردۇ ئاھالرغا،
شاپائىتىڭ گۇناھكارغا شىپادۇر يا رهسۇلۇلالھ.

 شهيياد ھهمزه

.123~120،I ،27.  ئىبنى ئىسھاق ئهس-سىره، 53~59:؛ ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات
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ياشلىق هاياتى ۋە ئۆيلىنىشى

ئهلهيھىسساالم،  مۇھهممهد  بولغان  گۈزىلى  ئهڭ  ۋه  خهيىرلىسى  ئهڭ  ئىنسانالرنىڭ 
يىگىتلىك ۋاقىتىدا مهككىده ئۇنىڭ بىلهن تهڭ دېمهتلىك كىشلهر ئارىسىدا ئهڭ سۆيۈلگهن 
ئىنسان ئىدى. ئۇنىڭ گۈزهل ئهخالقى، باشقىالرغا تۇتقان مۇئامىلىسى، ئېغىر-بېسىقلىقى، 
مۇاليىملىقى ۋه باشقا ئۈستۈنلۈكلىرى بىلهن باشقىالرنىڭ ھۆرمهت ئوبىكتىغا ئايالنغانىدى. 
ئۇنىڭ  خهلقى  مهككه  بولۇشاتتى،  مهپتۇن  ئهخالقىغا  گۈزهل  بۇ  ئۇنىڭ  خهلقى  مهككه 
راسىت سۆزلىكى، ئىشهنچىلىكلىكىنى بهش قولدهك بىلگهچكه، ئۇنى ئهل ئهمىن دهپ 
ئاتايتتى. ئۇنىڭغا ھهر زامان ئىشهنسه بولىدۇ دېگهن لهقهمنى بهرگهن ئىدى. ئۇ يىگىتلىك 

چېغىدىال مۇشۇنداق گۈزهل بىر لهقهمگه ئېرىشكهنىدى.
رهزىل  ئهڭ  زاماننىڭ  ئهرهپلهر  چاغلىرىدا،  ياشلىق  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
چاغلىرى بولغان جاھىلىيهت دهۋرىده ئىدى. بۇتالرغا چوقۇنۇش، ھارق ئىچىش، قىمار 
ئويناش، زىنا قىلىش، ئۆسۈم ئېلىش قاتارلىق ئىشالر كهڭ تارقالغان ئىدى. مۇھهممهد 
ئهلهيھىسساالم بۇ ئىشالردىن نهپرهتلىنهتتى. پۈتۈن يامان ئىشالردىن ئۆزىنى يىراق تۇتاتتى. 
پۈتۈن مهككه خهلقى، ئۇنىڭ تۇتقان يولىنى ياخشى بىلىپ، ھهيران بوالتتى. ئۇ بۇتالرغا 
نهپرهت قىلغانلىقى ئۈچۈن، بۇتالرنىڭ يېنىغا  يېقىن بارمىغان. بۇتالرغا ئاتاپ قىلىنغان 
نهزىر-چىراق ۋه قۇربانلىقالرنىڭ گۆشىنى يېمىگهن. بالىلىق ۋه يىگىتلىك چاغلىرىدا، 
ئۆزىگه تهۋه بولغان قويلىرىنى جىيات تېغى ۋه ئهتراپىدا ئوتالتقان. تۇرمۇشىنى مۇشۇنداق 
بۇ  ئهخالقسىزالشقان  زىياده  ھهددىدىن  ئۆزىنى،  ئارقىلىق،  قىلش  بۇنداق  ئۆتكۈزگهن. 
پهيغهمبهر  ھهر  ئهسھابى-كىرامغا:  ئۇ  قېتىم  بىر  تىرىشقان.  تۇتۇشقا  يىراق  جامائهتتىن 
قوي باققان، دېدى. ساھابىالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا: ئى رهسۇلۇلالھ! سىزمۇ قوي 
باقتىڭىزمۇ؟ دهپ سورىشى بىلهن، پهيغهمبهر ئهلهيھىساالم: شۇنداق، مهنمۇ قوي باققان 

ئىدىم، دهپ جاۋاب بهرگهن. 
قېلپتىن  قائىده-يۇسۇنالر  مهككىده  چاغدا،  كىرگهن  ياشالرغا   20 پهيغهمبىرىمىز 
كاپالهتكه  ئار-نومۇس  ۋه  جان  مال-مۈلۈك،  قاپالپ،  يهرنى  ھهر  زۇلۇم  ئىدى.  چىققان 
ئۈچۈن  قىلىش  تاۋاپ  ۋه  تىجارهت  مهككىگه  يهرلىكلهر،  مهككىدىكى  ئهمهستى.  ئىگه 
قىلىشقا  بوزهك  ساالتتى.  زۇلۇم  قىلىپ،  قوپاللىق  مېھمانالرغا  كهلگهن  يۇرتالردىن  باشقا 
ئۇچرىغان مۇساپىرالر دهردىنى ئاڭالتقىدهك بىر يهر تاپالمايتتى. بۇ ۋاقىتالردا يهمهندىن 
مهككىگه تىجارهت ئۈچۈن كهلگهن بىر سودىگهرنىڭ ماللىرى، ئاسبىن ۋائىل ئىسملىك 
بىر مهككىلىك تهرىپىدىن زورلۇق بىلهن تارتىۋېلىندى. بۇالڭچىلىققا  ئۇچرىغان يهمهنلىك 
ئۈچۈن  بېرىلىشى  قايتۇرۇپ  مال-مۈلكىنڭ  چىقىپ،  تېغىغا  قۇبهيىس  ئهبۇ  تىجارهتچى 
ناله-پهرياد قىلىپ، قهبىلىلهردىن ياردهم سورىدى. زۇلۇم ئېغىرلىشىپ، پىچاق سۆڭهككه 
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بىر  ۋه  زۆھره  ھاشىم،  ئاڭلىغان  بىلهن  قۇلىقى  ئۆز  ناھهقچىلىقنى  بۇ  ئىدى.  يهتكهن 
يهرلىك  توپالندى،  ئۆيىگه  جۇدئاننىڭ  بىن  ئابدۇلالھ  ئاقسۆڭهكلىرى  قهبىلىنىڭ  قانچه 
ۋه باشقا يهردىن كهلگهن مۇساپىرالرنىڭ ھهقسىزلىككه ئۇچرىماسلىقى، زۇلۇمغا ئۇچرىغان 
بۇ  ئېلىپ،  قارار  ئۈچۈن  قىلىش  كاپالهتلىك  قوغداشقا  ھهققىنى  ئىنساننىڭ  بىر  ھهر 
مهقسهتته بىر ئادالهت تهشكىالتى قۇردى.28 پهيغهمبىرىمىز كىچىك يېشىدا قاتناشقان بۇ 
بۇرۇنال،  خېلى  بۇنىڭدىن  ئىدى.  ئۇيۇشمىسى»  «پهزىلهتلىكلهر  ئىسمى  تهشكىالتنىڭ 
فادىل ئىسمىده ئىككى كىشى ۋه فۇدايىل ئىسمىدىكى بىر كىشى تهرىپىدىن مۇشۇنداق 
ئسىم  بۇ  تۈپهيلىدىن  قىلىش  ھۆرمهت  تهشكىالتقا  بۇ  ئىدى.  قۇرۇلغان  تهشكىالت  بىر 
بېرىلدى. بۇ تهشكىالت زۇلۇمغا قارشى تۇرۇش، مهككىدىكى بۇزۇلغان قائىده-تۈزۈملهرنى 
يېڭىدىن تۈزهش ئۈچۈن قۇرۇلدى. تهشكىالت ئۆز تهسىر كۈچىنى ئۇزۇن مهزگىل ساقلىدى. 
«ئابدۇلالھ  ئهسھابىغا:  كېيىن،  بېرىلگهندىن  پهيغهمبهرلىك  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر 
بىن جۇدئاننىڭ ئۆيىدىكى يىغىندا مهنمۇ بار ئىدىم، ئۇ يىغىندىكى ئىچىلگهن قهسهم، 
ھازىرمۇ  ئهگهر  ئىدى.  قىلغان  خوشال  زىياده  بولۇشتىن  ئىگه  تۆگىلهرگه  قىزىل  مېنى 

شۇنداق بىر مهجىلسكه چاقىرىلسام، چوقۇم بارغان بوالتتىم» دېدى.29   

تىجارهت بىلهن ئۆتكهن ھايات

مهككىلكلهر بۇرۇندىن تارتىپال تىجارهت ئارقىلىق تۇرمۇشىنى قامدايتتى. پهيغهمبهر 
پهيغهمبىرىمىز  شۇغۇللىناتتى.  بىلهن  تىجارهت  تالىپمۇ  ئهبۇ  تاغىسى  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
مهككىلكلهر  قېتىم  بىر  قىيىنالشتى.  ياشاش  مهككىده  كىرگهنده،  ياشقا  بهش  يىگىرمه 
شامغا بېرىپ تىجارهت قىلىش ئۈچۈن چوڭ بىر كارۋان تهييارلىقى قىلىۋاتقان ئىدى. بۇ 
كۈنلهرده ئهبۇ تالىپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ: «ھۆرمهتلىك جىيهنىم! 
كهمبهغهللىك ئاخىرقى باسقۇچقا كهلدى، ئاچارچىلق ۋه قىينچىلىق بىلهن كۈرهش قىلغان 
قهبىلسى  قۇرهيىش  كۆردۈڭ!  ئۆزهڭمۇ  قالمىدى،  نهرسه  بىر  ئائىلمىزده  كۈنلهرده،  بۇ 
باي  بىر  ئسىملىك  خهدىچه  ئارىدا  بۇ  تهييارلىدى.  كارۋان  بىر  ئۈچۈن  تىجارهت  شامغا 
ئايالمۇ، شامغا مال تهييارالپتۇ. ماللىرىنى شامغا ئهۋهتىش ئۈچۈن ئىشهنچىلىك بىر كىشى 
ئىزدهۋىتىپتۇ. كېسىپ ئېيتىمهنكى، ئهڭ ئىشهنچىلىك، پاك ۋه سادىق بولغان سهندىن 
باشقا بىرسىگه ئېھتىياجى يوق. خهدىچه بىلهن سۆزلىشىپ، سېنىڭ ئۇ خانىمغا ۋهكىل 
بېشى  كارۋان  سېنىڭ  شۈبھىسىز  بوالتتى.  ياخشى  قىلساق  كاپالهت  بېرىشڭىنى  بولۇپ 
بولۇپ بېرىشىڭنى جان دهپ قوبۇل قىلىدۇ. ئهسلىده مهن سېنىڭ ئۇ يهرگه بېرىشىڭنى 
ئۇيان  قورقىمهن.  قىلىشىدىن  زىيانكهشلىك  ساڭا  يهھۇدىالرنىڭ  شامدا  خالىمايمهن، 

91،I: ،زۇھهيلى، ئهرراۋزۇل-ئۇنۇف  .28
ئهرراۋزۇل- زۇھهيلى،   .82،1 ئهت-تاباقات،  سائاد،  ئىبنى  I،133؛  ئهس-سىره،  ئىسھاق  ئىبنى   .29
.293~290،III ،167؛ ئىبنى كهسىر، ئهل-بىدايه:S ،191؛ ئىبنى ھابىب، ئهل-مۇھهببهر،I:،ئۇنۇف
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ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  دېدى.  تاپالمىدىم»  ئامال  بىر  باشقا  ئويالپ  بۇيان  ئويالپ، 
ئۇنىڭغا: «تاغا! سهن قانداق ئويلىغان بولساڭ شۇنداق قىالي» دېدى. 

ئىپپهت-نومۇسى،  ئهقلى-ھۇشى،  مال-مۈلكى،  ھۆسنى-جامالى،  خانىم  خهدىچه 
شهرمى-ھاياسى بىلهن ئهرهب دۇنياسىدا شۆھرهت قازانغان بىر ئايال ئىدى. بۇ سهۋهپتىن 
ئۇنىڭغا ھهۋهس قىلدىغان نۇرغۇن ئهركهك بار ئىدى. خهدىچه خانىم چۈشىده كۆرگهن 
بىر ۋهقه تۈپهيلىدىن ھېچكىمگه كۆڭۈل بهرمىدى. ئۇ چۈشىده ئاسماندىكى ئاي ئۇنىڭ 
يورۇتقانلىقىنى  ئالهمنى  پۈتۈن  چىقىپ  قولتۇقىدىن  كېيىن  ئۇنىڭدىن  كىرىپ،  قوينىغا 
تۇققانلىرىدىن   يېقىن  چۈشىنى  كۆرگهن  بىلهنال  تۇرىشى  ئورنىدىن  ئهتىگهن  كۆردى. 
بولغان ۋهرهقه بىن نهۋفهلگه سۆزلهپ بهردى. ۋهرهقه: «ئاخىر زامان پهيغهمبىرى دۇنياغا 
كهپتۇ، ئۇ سېنىڭ بىلهن توي قىلدىكهن ۋه سهن بىلهن ئۆي تۇتقان كۈنلهرده ئۇنىڭغا 
ۋهھيى نازىل بولىدىكهن، ئۇنىڭ دىنى بىلهن ئالهم نۇرغا تولىدىكهن، ئهڭ بۇرۇن ئىمان 
كهلتۈرگهن سهن بولىدىكهنسهن، ئۇ پهيغهمبهر قۇرهيىش قهبىلسى ھاشىم جهمهتىدىن 
سۆيۈنۈپ،  تهبىرىدىن  چۈشىنىڭ  بۇ  خهدىچه  ھهزرىتى  دېدى.  كېلىدىكهن»  مهيدانغا 

پهيغهمبهرنىڭ كېلىشنى تۆت كۆزى بىلهن ساقالشقا باشلىدى.
ھهزرىتى خهدىچه تىجارهت بىلهن شۇغۇللىناتتى، كىلىشهلگهن كىشلهر بىلهن تىجارهتته 
شېرىك بوالتتى. ئهبۇ تالىپ بۇ ئهھۋالنى خهدىچه خانىمغا بايان قىلدى. ئهبۇ تالىپنىڭ 
سۆزلىرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، ھهزرىتى خهدىچه مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنى كۆرۈش ۋه 
ئۇنىڭ بىلهن سۆزلىشىش ئۈچۈن ئۆيىگه تهكلىپ قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم  ئۆيىگه 
قهدهم تهشىرىپ قىلىشى بىلهن ئۇنىڭغا ھۆرمهت كۆرسهتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
نازاكىتى، نۇرغا تولغان سۈزۈك جامالىنى كۆرۈپ ھهيران بولدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا: 
«توغرا سۆزلۈك، ئىشهنچىلىك، سادىق ئىكهنلىكىڭىزنى ياخشى بىلىمهن. بۇ ئىش ئۈچۈن 
بۇ  ۋه  دېدى  بېرىمهن.»  قات  نهچچه  سىزگه  ھهققىنى،  ئىش  بهرمىگهن  كىمگه  ھېچ 
خىزمهتكه اليىق بولغان كىيم-كېچهكلهرنى بېرىپ، مهمنۇنىيهت ئىچىده ئۇزۇتۇپ قويدى. 
ۋهرهقه  ئوغلى  تاغىسىنىڭ  بولغان  ئالىمى  خىرىستىئان  بىر  تهقۋا  ئانىمىز،  خهدىچه 
پهيغهمبهر  ئىدى.  ئاڭلىغان  ئاالمهتلىرىنى  پهيغهمبهرنىڭ  ئاخىرقى  نهۋفهلدىن  بىن 
مۇجهسسهملىگهن  ئۆزىده  ئاالھىدىلىگىنى  پهيغهمبهرلىك  زىيارهتته  بۇ  ئهلهيھىسساالم 
مهككىدىن  قۇلىغا: «كارۋان  ئسىملىك  مهيسهره  خانىم،  خهدىچه  سهۋهپتىن  بۇ  ئىدى. 
ئايرىلىشتىن بۇرۇن مهككىلىكلهرنىڭ ھهر قانداق بىر پىتنه-پاسات تارقاتماسلىقى ئۈچۈن، 
يىراقلىشىپ  مهككىدىن  ئۇالر  بهرگىن.  ئهلهيھىسساالمغا  مۇھهممهد  چۇلۋۇرىنى  تۆگىنىڭ 
كۆزدىن غايىپ بولغاندىن كېيىن بۇ قىممهتلىك كىيىملهرنى ئۇنىڭغا كىيدۈر» دېدى. 
ئۇنىڭدىن كېيىن تۆگىلىرىدىن بىرسىنى پادىشاھالرغا اليىق جابدۇتۇپ، قۇلى مهيسهرهگه: 
«مۇھهممهدنى ھۆرمهت ئىچىده بۇ تۆگىگه مىنگۈزۈپ، چۇلۋۇرىنى قولۇڭغا ئال ۋه ئۆزهڭنى 
ئۇنىڭ خىزمهتكارى قاتارىدا كۆر! ئۇنىڭ روخسىتىسىز بىر ئىش قىلما، ئۇنى مۇھاپىزهت 
قىلش ۋه خېيىم-خهتهردىن ساالش يولىدا جېنىڭنى پىدا قىلىشتىن باش تارتما! بارغان 
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يهرلىرىڭالردا كۆپ ئايالنماڭالر، بالدۇر قايتىپ كېلىڭالر، ھاشىم ئوغۇللىرىنىڭ ئالدىدا 
تىلىمىز قىسلىپ قالمىسۇن، ئهگهر بۇ دېگهنلىرىمنى ئۆز جايىدا بىجا كهلتۈرسهڭ، سېنى 
قۇللۇقتىن ئازاد قىلىپ، قانچىلىك مال-دۇنيا تهلهپ قىلساڭ شۇنى بېرىمهن» دېدى.  

كارۋان تهييارلىقىنى پۈتتۈردى. مهككه خهلقى دوسىت-يارهن، ئۇرۇق-تۇغقانلىرىنى 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  توپالندى.  ئىچىده  قاينام-تاشقىنلىق  ئۈچۈن  ئۇزىتىش 
مۇراسىمىغا  ئۇزۇتۇش  بۇ  چوڭلىرىمۇ  ئوغوللىرىنىڭ  ھاشىم  ۋه  تاغىلىرى  تۇققانلىرى، 
كهلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھاممىسى ئالالھ تهئاالنىڭ پهيغهمبىرى سهللهلالھۇ 
ئهلهيھى ۋهسهللهمنى خىزمهتچى كىيمى كېيگهن، تۆگىنىڭ چۇلۋۇرىنى تۇتقان ھالىتىده 
ياش  كۆزلىرىدىن  تارتىپ،  ئاھ  كهتتى.  يىغالپ  بولۇپ،  يېرىم  كۆڭلى  بىلهن  كۆرىشى 
ئاققۇزغان ھالهتته: «ئهي ئابدۇلمۇتتهلىب! ئهي زهمزهم قۇدۇقىنى قازغان ئۇلۇغ ئىنسان! 
مۇبارهك  بۇراپ،  تهرهپكه  بۇ  بېشىڭىزنى  چىقىپ،  قهبرىڭىزدىن  ئابدۇلمۇتتهلىب!  ئهي 
ئهبۇ  باشلىدى.  يىغالشقا  تۆكۈپ  دهردىنى  دېگىنىچه  قاراڭ!»  بىر  ھالىغا  نهۋرىڭىزنىڭ 
تالىپمۇ ھاممىسى بىلهن ئوخشاش ھېس-تۇيغۇ ئىچىده ئىدى. مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم 
بۇ كۆرۈنۈشلهرنى كۆرىشى بىلهن ئۇنىڭ مۇبارهك كۆزلىرىدىن ياشلىرى مهرۋايىتتهك تارام-
ئويالپ  تارتقىنىمنى  غېرىپلىق  ئهللهرده  يات  ئۇنتۇماڭالر،  باشالپ: «مېنى  ئېقىشقا  تارام 
تۇرۇڭالر!» دېيشى بىلهن ئۇنى تىڭشاپ تۇرغان ھهممهيلهن يىغالپ كهتتى. سامادىكى 
پهرىشتىلهرمۇ ئۇنىڭ بۇ ھالىغا جۆر بولۇپ: «ئهي رهببىمىز! بۇ سېنىڭ ئۆزهڭگه ھهبىب 
قىلىپ ئۇلۇغ ماقامدا ئېھسان قىلغان مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمدۇر. بۇ ھالغا قېلىشنىڭ بىر 
مېنىڭ  ئۇ  پهرىشتىلهرگه: «شۇنداق،  ئالالھ  جانابى  سورىدى.  دهپ  بارمۇ؟»  ھېكمىتى 
ھهبىبىمدۇر، پهقهت سىلهر مۇھهببهتنىڭ سىرىنى بىلمهيسىلهر، سۆيگهن ۋه سۆيۈلگهنلهر 
ئارىسىدىكى سىرالرنى تېخىمۇ بىلمهيسىلهر، بۇ ماقامنى (مهرتىۋه) ھېچكىم بىلمهيدۇ، بۇ 

سىرلىق ئىشتىن ھېچكىم بىر نهرسه چۈشهنمهيدۇ» دهپ جاۋاب بهردى.
كارۋان ئاستا-ئاستا يولغا چىقىپ كۆزدىن غايىپ بولدى. مهيسهره خهدىچه خانىمنىڭ 
كېيگۈزدى.  مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا  كىيىم-كېچهكلهرنى  بويىچه قىممهتلىك  بۇيرۇقى 
قىممهت باھالىق رهخىتلهر بىلهن جابدۇنغان، ھهشهمهتلىك بېزهلگهن تۆگىگه مىندۈردى. 
مهيسهره چۇلۋۇرنى قولىغا ئېلىپ تۆگىنى يىتىلهپ ماڭدى. بۇ ئۇزۇن سهپهرده كارۋاندىكىلهر، 
ئالهملهرگه رهھمهت قىلىپ ئهۋهتىلىگهن پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئۈستىده، يولى بويى ئۇنىڭغا 
سايه تاشالپ ماڭغان بىر بۇلۇت ۋه قۇش شهكلىگه كىرگهن ئىككى پهرىشتىنىڭ سهپهر 
تۈگىگىچه بىلله ھهرىكهت قىلغانلىقىنى كۆردى.30 مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ، كارۋان 
تۆگىنىڭ  ئىككى  قالغان  يېتىپ  چۈشۈپ  كارۋاندىن  كېتىپ  ھالىدىن  ھېرىپ  يۈرىشىده 
تېزلىتىشىدهك  سۈرئىتىنى  تۇرۇپ  ئورنىدىن  تۆگىلهرنىڭ  بىلهن  سىلىشى  تۇياقلىرىنى 
ۋهقهلهرنى كۆرۈپ، مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمدىن بهكمۇ خۇرسهن بولدى. ئۇنىڭ مۇبارهك 
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بىر ئىنسان ئىكهنلىكىنى ئاستا-ئاستا بىلىشكه باشلىدى. بۇسرا دېگهن يهرگه كېلىىپ، 
ماناستىرنىڭ ئهتراپىدىكى بىر يهرگه چۈشتى. ئۆز كۆزى بىلهن بىر قىسىم پهيغهمبهرلىك 
ئاالمهتلىرىگه  شاھىت بولغان راھىب بهھىرا دۇنيادىن كهتكهنىدى. ئۇنىڭ ئورنىغا ناستۇرا 
ئسىملىك باشقا بىر راھىب كهلگهنىدى. ماناستىرنىڭ يېنىغا كېلىپ قوناقلىغان  قۇرهيىش 
كارۋىنىنى كۆزىتىپ تۇرغان راھىب ناستۇرا، ئۇالرغا قاراپ تۇرغان بىر پهيىتته، ماناستىر 
ئهتراپىدا قۇرۇپ قاخشال بولۇپ قالغان دهرهخنىڭ ئاستىدا بىركىشىنىڭ ئولتۇرىشى بىلهن 
دهرهخنىڭ بىردىنال يوپۇرماق چىقىرىپ يېشىل بولغىنىنى كۆرىشى بىلهن، مهيسهرهگه: شۇ 
دهرهخنىڭ ئاستىدىكى زات كىم؟ دهپ سورىدى. مهيسهره: بۇ كىشى قۇرهيىش قهبىلىسنىڭ 
دهرهخنىڭ  بۇ  ھازىرغىچه  راھىب:  بهردى.  جاۋاب  دهپ  كىشى،  بىر  خهلقىدىن  ھهرهم 
ئاستىدا پهيغهمبهرلهردىن باشقا بىر كىشى ئولتۇرمىغان. ئۇنىڭ كۆزلىرىده ئازراق قىزىللىق 
بارمۇ؟ دهپ سورىدى. مهيسهره: شۇنداق، ئۇنىڭ كۆلىرىدىن ئۇ قىزىللىق ھېچ يوقىمايدۇ، 
ئۈچۈن  ھهققى  ئالالھنىڭ  چۈشۈرگهن  ئىنجىلنى  ئهلهيھىسساالمغا  ئىسا  ناستۇرا:  دېدى. 
دهيمهنكى، بۇ كىشى ئاخىرقى پهيغهمبهردۇر، كاشكى ئۇنىڭغا پهيغهمبهرلىك بىلدۈرۈلگهن 

كۈنگىچه ياشىغان بولسام، دېدى.
مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم بۇسرا شهھرىده خهدىچه خانىمنىڭ ماللىرىنى سېتىۋاتقاندا، 
ئۇززا  الت،  قىاللماي،  ئىشهنچ  سودىغا  بۇ  يهھۇدى  بىر  قىلغان  سودا  بىلهن  ئۇنىڭ 
دېدى.  ئىشىنېمهن،  ساڭا  قىلساڭ  قهسهم  ئۈچۈن  ئىسمى  بۇتنىڭ  ئىككى  ئىسمىدىكى 
ئۇالرنىڭ  قىلمايمهن،  قهسهم  ئهسال  ئىسمىغا  بۇتالرنىڭ  مهن  ئهلهيھىسساالم:  مۇھهممهد 
دېدى.  كېتىمهن،  ئۆتۈپ  بۇراپ  تهرهپكه  باشقا  يۈزۈمنى  قالسام،  ئۆتۈپ  يېنىدىن 
ئۇنىڭدىكى باشقا ئالهمهتلهرنىمۇ كۆرگهن يهھۇدى: ماقۇل، سېنىڭ دېگىنىڭ بولسۇن! 
ھهيرانلىقىنى  دهپ  ئىكهنسهن،  ئادهم  بولىدىغان  پهيغهمبهر  سهن  قىلىمهنكى،  قهسهم 

ئىپادىلىدى. 
سۆز-ھهرىكهت  پۈتۈن  بولغاندىكى  بىلله  بىلهن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  مهيسهره 
ئاڭلىغانلىرىنى ئېسىدا ساقالشقا تىرىشىپ، ئۇنىڭغا بولغان ھهيرانلىقى ئارتىپ بېرىۋاتاتتى. 
مهيسهرهده ئالهملهرنىڭ خوجىسىغا  سۆيگۈ ۋه مۇھهببهت ئورۇن ئېلىشقا، ئۇنىڭغا ئىچ-
ئىچىدىن سۆيۈنۈپ خىزمهت قىلشقا، ھهتتا كىچىك بىر ئىشارىتىنىمۇ چوڭ بىر ئىش بىلىپ 

جان كۆيدۈرۈپ ئورۇنداشقا باشلىدى.
مهككىدىن ئېلىپ كهلگهن مالالر پۈتۈنلهي سېتىلىپ تۈگىدى. بۇ سهپهرده پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ بهرىكىتى بىلهن بۇرۇنقىدىن نهچچه ھهسسه پايدىغا ئېرىشتى. كارۋان 
سۆيۈملۈك  مهيسهره،  كهلگهنده،  ۋادىسىغا  مهررۇززاھران  ئېلىپ  يول  قاراپ  مهككىگه 
پهيغهمبىرىمىزگه مهككىگه قايتىپ كهلگهنلىك خوشخهۋىرىنى يهتكۈزىشىنى تهلهپ قىلدى. 
مهككىگه  ئايرىلىپ  كارۋاندىن  كۆرۈپ،  قوبۇل  تهلىپنى  ئۇنىڭ  ئهلهيھىسساالم  مۇھهممهد 

تۆگسىنى چاپتۇردى. 
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نهفىسه بىنتى مۇنىييه خانىم بايان قىلىپ: «كارۋاننىڭ كېلىش ۋاقتىغا ئاز قالغان 
ئىدى. خهدىچه خانىم ھهر كۈنى خىزمهتچىلىرىنى كارۋاننىڭ كېلىپ، كهلمىگهنلىكىنى 
بىلىپ بېقىش ئۈچۈن يولالپ تۇراتتى. شۇ كۈنلهردىن بىرىده مهن خهدىچه خانىمنىڭ 
يېنىدا ئىدىم. تۇيۇقسىز قارشى تهرهپتىن تۆگه مىنگهن بىر كىشىنىڭ قارىسى كۆرۈندى. 
ئۈستىده بىر پارچه بۇلۇت سايه تاشالپ تۇراتتى، قۇش شهكلىگه كىرگهن ئىككى پهرىشته 
ئۇنىڭ ئهتراپىدا ئۇچۇپ يۈرهتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ پېشانىسىدىكى نۇر ئايغا 
ئىكهنلىكىنى  كىم  كىشنىڭ  كهلگهن  خانىم  خهدىچه  تۇراتتى.  چېچىپ  نۇر  ئوخشاش 
بىلگهندىن كېيىن كۆڭلى خاتىرجهم بولدى. لېكىن بىلمىگهن بىر قىياپهتته: ئهجىبا، بۇ 
ئسسىقتا كهلگهم كىم بولىشى مۇمكىن؟ دېدى. خىزمهتچىلىرى: مۇھهممهدكه (ئهلهيھىسساالم) 
ئوخشاپ تۇرىدۇ، ئۇ كهلگهن بولىشى مۇمكىن، دېدى ده، كۆرگهنلىرىگه ھهيران قالدى. 
خهدىچه  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  مۇھهممهد  كېين  ئۆتكهندىن  ۋاقىت  ئاز  بىر 

ئانىمىزنىڭ ماكانىغا يېتىپ كېلىپ، ئهھۋالىنى خهۋهر قىلدى.
بىر مۇددهتتىن كېيىن كارۋان مهككىگه كىردى. مهيسهره خهدىچه ئانىمىزنىڭ يېنىغا 
يېتىپ كېلىشى بىلهن، پۈتۈن سهپهر بويىچه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى بىر بۇلۇتنىڭ 
سايسى ئاستىغا ئالغانلىقى، راھىب ناستۇرانىڭ پهيغهمبىرىمىز ھهققىده سۆزلىگهنلىرى، 
بۇنىڭغا  ۋه  ماڭغانلىقى  يۈگۈرهپ  قىلىپ  قانداق  تۆگىلهرنىڭ  ئورۇق  كهتكهن  ھالىدىن 
پهيغهمبهر  بهردى.  سۆزلهپ  تهگمهي  ئاغزى-ئاغزىغا  بىلگهنلىرىنى  كۆرگهن  ئوخشاش 
بۇالرنى  خهدىچه  ھهزرىتى  ئوقۇدى.  مهدھىيه  قالغۇچه  تۇتۇلۇپ  تىلى  ئهلهيھىسساالمغا 
بىلهتتى، پهقهت بۇ سۆزلهر ئۇنىڭ سۆيگۈسىنى كۆچهيتهتتى. مهيسهرهگه: «بۇ سۆزلهرنى 
باشقا ھېچ بىر ئىنسانغا سۆزلىگۈچى بولما!» دهپ جىكىلىدى.31 خهدىچه خانىم مهيسهرهدىن 
ئاڭلىغان بۇ ۋهقهلهرنى خهۋهر بېرىش ئۈچۈن، ۋهرهقه بىن نهۋفهلنىڭ يېنىغا كهلدى. 
ۋهرهقه بۇ ۋهقهلهرنى ئاجايىپ بىر ھهيرانلىق ئىچىده ئاڭالپ: «ئهي خهدىچه! ئهگهر بۇ 
سۆزلىگهنلىرىڭ راسىت بولسا، مۇھهممهد بۇ ئۇممهتنىڭ پهيغهمبىرى بولىدىكهن» دېدى. 
بىلهن  تالىپ  ئهبۇ  تاغىسى  ئىكهن،  يېشىدا  ئىككى  ئون  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
بۇسراغا، ئون يهتته يېىشىدا ئىكهن، تاغىسى زۇبهير بىلهن يهمهنگه، يىگىرمه يېشىدا 
ئىكهن شامغا، يىگىرمه بهش يېىشىدا ئىكهن، ھهزرىتى خهدىچه ئانىمىزنىڭ ماللىرىنى 
سېىتىش ئۈچۈن شامغىچه سهپهر قىلدى. ئۇ ھاياتىدا تۆت قېتىم يات ئهللهرگه سهپهر 

قىلدى. بۇالرنىڭ سىرتىدا ھېچ بىر زامان مهككه سىرتىغا چىقىپ باقمىدى. 

ھهزرىتى خهدىچه بىلهن ئۆيلىنىشى
خهدىچه ئانىمىز ۋهرهقه بىن نهۋفهلنىڭ بهرگهن خوشخهۋهرلىرى ۋه پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
گۈزهل خىسلهتلىرىنى كۆرۈشى بىلهن، ئۇنىڭ ئايالى بولۇپ خىزمىتىنى قىلىشنى شهرهپ 
دهپ بىلدى. نهفىسه بىنتى مۇنييه ھهزرىتى خهدىچىنىڭ نىيىتىنى بىلگهندىن كېيىن، 
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قارارىغا  بېرىش  ھۇزۇرىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇھهممهد  ئارىلىشىپ،  ئىشىغا  ئۇالرنىڭ 
ھازىرغىچه   سېنىڭ  رهسۇلۇلالھ!  "ئى  كېلىپ:  ھۇزۇرىغا  كهلدى پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
ئۆيلهنمهسلىكىڭنىڭ سهۋهبى نېمه؟" دهپ سورىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: "ئۆيلىنىش 
ئۈچۈن يىتهرلىك پۇلۇم يوق" دهپ جاۋاب بهردى. نهفىسه  خانىم: "ئى رهسۇلۇلالھ! ئهگهر 
ئۆيلىنىشنى  بىلهن  خانىم  بىر  بولغان  ئىگىسى  ھۆسنى-جامال  ۋه  مال-مۈلۈك  ئىپپهت، 
خالىساڭ، مهن خىزمىتىڭگه  تهييار، دېدى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز: "ئۇ خانىم كىم؟ 
پهيغهمبهر  دېدى.  خۇۋهيلىد"  بىنتى  "خهدىچه  خانىم:  نهفىسه  بىلهن"  سورىشى  دهپ 
ئهلهيھىسساالم: "بۇ ئىشقا كىم ئهلچىلىك قىلىدۇ؟" دهپ سورىدى. نهپىسه خانىم: "بۇ 
ئىشقا ئۆزهم ماڭىمهن" دهپ،  پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىدىن ئايرىلدى. ھهزرىتى 
خهدىچىنىڭ ئۆيىگه بېرىپ، بۇ خوشخهۋهرنى يهتكۈزدى. خهدىچه خانىم يېقىن تۇققىنى 
ئامىر بىن ئهسهد ۋه ۋهرهقه بىن نهۋفهلنى ئۆيىگه چاقىرىپ ئهھۋالدىن خهۋهردار قىلدى. 
بۇنىڭ بىلهن بىرگه مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا بىر ئهلچى ئهۋهتىپ، مۇۋاپىق بىر ۋاقىتتا 
كېلىشىگه ئىجازهت بهردى. ئهبۇ تالىپ ۋه ئۇرۇق تۇققانلىرىمۇ بۇ خهيىرلىك ئىش ئۈچۈن 
پۈتۈن تهييارلىقالرنى قىلىپ، مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنى يېنىغا ئېلىپ خهدىچه ئانىمىزنىڭ 

ئۆيىگه قاراپ، يول ئالدى.
شۈكرى قىلىش  كۈنگه  بۇ خوشاللىق  سهرهمجانالشتۇرۇپ،  خهدىچه ئانىمىز ئۆيىنى 
نىيىتىده پۈتۈن زىبۇ-زىننهتلىرىنى خىزمهتچىلىرىگه ھهدىيه قىلىش بىلهن بىرگه ئۇالرنى 
قۇللۇقتىن ئازاد قىلدى. ھهزرىتى مۇھهممهد، خهدىچه خانىمنىڭ ئۆيىگه تاغىلىرى بىلهن 
بىرلىكته قهدهم-تهشرىپ قىلدى. ئهبۇ تالىپ: «ياراتقان ئۇلۇغ ئالالھقا شۈكۈرلهر بولسۇن، 
بىزنى ئىبراھىم  ۋه ئىسمائىل ئهلهيھىسساالمنىڭ نهسلىدىن قىلدى. بىزنى بهيتۇلالھنىڭ 
مۇھاپىزهتچىلىرى قىلدى. ئىنسانالرنىڭ قىبلىسى، ئالهملهرنىڭ تاۋاپ قىلدىغان بۇ مۇبارهك 
ئۆينى، پۈتۈن يامانلىقالردىن مۇھاپىزهت قىلىنغان بۇ ھهرهم-شهرىپنى بىزگه مۇيهسسهر 
قىلدى. بىر قورساق ئىنىم ئابدۇلالھنىڭ ئوغلى مۇھهممهد شۇنداق مۇبارهك ئىنسانكى، 
مال-دۇنياسى  گهرچه  بولمايدۇ،  سېلىشتۇرغىلى  كىمنى  ھېچ  بىلهن  ئۇنىڭ  قۇرهيىشته 
بىز  ئايان.  ھهممىڭالرغا  ئهخالقى  ئۈستۈن  شان-شۆھرىتى،  جىيهنىمنىڭ  بولسىمۇ  ئاز 
خهدىچه بىنتى خۇۋهيلىدنى ھاالل جۈپتى بولۇشقا تهلهپ قىلىمىز، مېلىمدىن قانچىلىك 
دېدى.  بۈيۈكتۇر»  مهرتىۋىسى  مۇھهممهدنىڭ  قىلىمهنكى،  قهسهم  قىلىسىلهر؟  تهلهپ 
ۋهرهقه بىن نهۋفهل بۇ سۆزلهرنى تهستىقلىدى، خهدىچه ئانىمىزنىڭ تاغىسى ئامىر بىن 
ئهلهيھىسساالمغا  مۇھهممهد  خۇۋهيلىدنى  بىنتى  خهدىچه  بولۇڭالركى،  ئهسهد: «شاھىت 
نىكاھلىدىم» دېدى. شۇنداق قىلىپ بۇ ئىككى جاننىڭ نىكاھى ئوقۇلدى. بىر رىۋايهتكه 
دىرھهم،   500 قارىغاندا،  رىۋايهتكه  بىر  يهنه  ئالتۇن،  مىسقال   400 مىھرى  قارىغاندا 

بۇنىڭدىن باشقا يهنه بىر رىۋايهتته، 20 تۆگه ئىدى.32

ئهرراۋزۇل- زۇھهيلى،  VIII،9؛  ئهت-تاباقات،  سائاد،  ئىبنى  ئهس-سىره،I،43؛  ھىشام،  ئىبنى   .32
ئۇنۇف،II،231؛ قهستهالنى، ئهل-مهۋاھىبۇل، لهدۇننىيه،:41.
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ئهبۇ تالىپ، توي زىياپىتى ئۈچۈن بىر تۆگه سويۇپ، شۇ كۈنگىچه ھېچ كۆرۈلۈپ 
باقمىغان بىر  زىياپهت بهردى. توي خوشاللىقى ئۇ بىر جۈپلهرگه نېسىپ بولدى. خهدىچه 
ھهدىيه  ئهلهيھىسساالمغا  مۇھهممهد  ئېتىبارهن  كۈندىن  شۇ  مال-بىساتىنى  پۈتۈن  خانىم 
قىلىپ «مال-دۇنيايىمنىڭ ھهممىسى بۇ ئۇلۇغ ئىنسانغا ئائىتتۇر، مهن ساڭا موھتاج ۋه 

سېنىڭ مىننهت ساياڭده بولىمهن» دېدى.
ھهزرىتى خهدىچه ئانىمىز پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن ئۆتكهن ھاياتىدا مۇھهممهد 
پهيغهمبهر  قىلدى.  خىزمىتىنى  ئۇنىڭ  بولۇپ،  يار-يۆلهك  دائىم  ھهر  ئهلهيھىسساالمغا 
ئهلهيھىسساالم خهدىچه بىلهن بولغان ھاياتىنى خهدىچه خانىم ۋاپات بولغانغا قهدهر 25 
يىل داۋامالشتۇردى. بۇنىڭ 15 يىلى پهيغهمبهر بولۇشتىن بۇرۇن، 10 يىلى  پهيغهمبهر 
خهدىچه  ھهزرىتى  ئايالى  تۇنجى  ئهلهيھىسساالم  مۇھهممهد  بولۇپ،  كېيىن  بولغاندىن 
خانىم ھايات ۋاقتىدا، ئۇنىڭدىن باشقا ھېچبىر ئايال بىلهن ئۆيلهنمىدى. ئىككى ئوغۇل، 
ۋه  پاتىمه  گۈلسۈم،  ئۇممۇ  روقىيه،  زهينهپ،  قاسىم،  بۇالر:  كهلدى.  دۇنياغا  قىزى  تۆت 
ھهزرىتى  نىكاھالنغان  ھاياتىدا  پهيغهمبهرلىك  ئىدى.  تاھىر)  ۋه  (تاييىب  ئابدۇلالھالر 
بالىسى  ئاياللىرىدىن  باشقا  كهلدى.  دۇنياغا  ئوغلى  بىر  ئسىملىك  ئىبراھىم  مارىيهدىن 
ياخشى  ئهڭ  بولۇپ،  پاتىمه  كىچىكى  ئهڭ  چوڭى،  ئهڭ  قىزلىرىنىڭ  زهينهپ  بولمىدى. 
كۆرىدىغان قىزى ئىدى. ھىجرهتتن 13 يىل بۇرۇن تۇغۇلدى. ئهركهك ئهۋالتلىرى كىچىك 
يېشىدىال ۋاپات بولدى. ھهزرىتى پاتىمهدىن باشقا پۈتۈن قىزلىرى ئۇنىڭدىن بۇرۇن ۋاپات 
بولدى. پاتىمه ئانىمىزمۇ دادىسىدىن ئالته ئاي كېيىن ۋاپات بولۇپ ھهزرىتى ئهلى بىلهن 
بىلهن  پاتىمه  قىزى  سۆيۈملۈك  نهسلى،  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  سۆيۈملۈك  ئۆيلهنگهنىدى. 

داۋامالشتى.33 
تىجارهت  كېيىنمۇ  ئۆيلهنگهندىن  بىلهن  ئانىمىز  خهدىچه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
بىلهن شۇغۇلالندى. تىجارهتتىن تاپقان پۇللىرىنى مېھىمانالرنى كۈتۈش، يىتىم-يسىر ۋه 

يوقسۇلالرغا ياردهم قىلىشقا سهرپ قىلدى.   

زهيد بىن ھارىسه

تۇققانلىرىنى  بىرلىكته  بىلهن  سۇدا  ئانىسى  چاغلىرىدا،  بالىلىق  ھارىسه  بىن  زهيد 
ھۇجۇمىغا  قهبىلىنىڭ  بىر  باشقا  سهپهرده  ئىدى.  چىققان  سهپهرگه  ئۈچۈن  يوقالش 
ئۇچراپ، زهيد ئهسىر قىلىندى، مهككىدىكى ئۇكاز دېگهن كىچىك بازارغا، قۇل قىلىپ 
سېتىش ئۈچۈن ئېلىپ كهلدى. خهدىچه خانىمنىڭ جىيهنى ھاكىم بىن ھىزام زهيدنى 
خهدىچه  قىلدى.  ھهدىيه  ئانىمىزغا  خهدىچه  قۇلنى  بۇ  سېتىۋالدى.  دىرھهمگه  يۈز  تۆت 
زهيدنى  پهيغهمبىرىمىز  قىلدى.  ھهدىيه  ئهلهيھىسساالمغا  مۇھهممهد  قۇلنى  بۇ  ئانىمىز 
بىر  بارىدىغان  ھارىسهنىڭ  بىن  زهيد  قىلىنغان  ئازاد  قىلدى.  ئازاد  قۇللۇقتىن  دهرھال 

ئىبنى  I،82~131،85~132؛  ئهت-تاباقات،  سائاد،  ئىبنى  ؛   :61~59 ئهس-سىره،  ئىسھاق  ئىبنى   .33
.295~293،III ،كهسىر، ئهل-بىدايه
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ياردهمچىسى  بىر  قارىغۇدهك  ئۆزىگه  ئهلهيھىسساالمنىڭمۇ  مۇھهممهد  بولمىغىنىدهك،  يېرى 
يوق ئىدى. زهيد مهمنۇنىيهت ئىچىده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىدا قالدى. زهيد 
بىن ھارىسه مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكى ۋهھيى قىلىنمىغان چاغالردىمۇ 
ئادالهت، ئىنساپ، مهرھهمهت، شهرهپلىك، مهرتلىك، ۋهدىسىگه ۋاپا قىلغان، ئامانهتكه 
خىيانهت قىلمىغان، ياردهم سۆيهر، پىداكار، ئىشهنچىلىك، مهزلۇمنى، كهمبهغهلنى، يېتىم-
يسىرالرنى ھىمايه قىلدىغان، دۇرۇس، نازاكهتلىك، كهمتهر، كىشىلىك مۇناسىۋهتلهرگه 
ماھىر، جاسارهت ۋه يىگىتلىكته كۆرۈنگهن، بىلىنىپ-بىلىنمىگهن ھهر تۈرلۈك ئهخالقنى 
تولۇقالش ئۈچۈن يارىتىلغان، ھهر تهرهپتىن پۈتۈن مهۋجۇداتتىن ئۈستۈن يارىتىلغان، 
ھهر كىشىنىڭ ئىشهنچىسگه ئېرىشكهن ۋه بۇ سهۋهپتىن «ئهل ئهمىن» لهقىمىگه اليىق 
سۆيۈملۈك  تۈپهيلىدىن  مۇئامىلىسى  كۆرگهن  ئهلهيھىسساالمدىن  مۇھهممهد  كۆرۈلگهن 
پهيغهمبىرىمىزنى ئاتا-ئانىسىدىنمۇ ئارتۇق ياخشى كۆرهتتى ۋه ئۇنىڭدىن ئايرىلىشنى ھېچ 
خالىمايتتى. ئاتا-ئانىسى ئوغلىنىڭ قهيهرلهرده يۈرگهنلىكى ۋه بېىشىغا نېمه ئىشالرنىڭ 
كهلگىنىدىن خهۋهرسىز ئىدى. دادىسى ھارىسه بالىسنىڭ قايغۇسىدا كۆيۈپ كۈل بولغان 
ئىدى. ھهر يهرگه قاتراپ ئوغلىنى ئىزدهپ يۈرهتتى. يهمهندىن دۇنيانىڭ ھهر تهرىپىگه 
يولغا چىققان ئۇرۇق-تۇغقان، دوسىت-بۇرادهرلىرىگه، ئوغلىنىڭ ئىز-دېرىكىنى قىلىشنى 
جىكىلهپ تۇراتتى. ئوغلى زهيتىتىن بىر خهۋهر كېلشىنى ئارزۇ قىالتتى، شېئىر ئوقۇپ، 
كۆز ياشلىرىنى تۆكۈپ ئوغلىنى ئهسلهيتتى. ئوغلىغا بولغان ئوتلۇق سېغىنىشنى شۇنداق 

بىر شېئىر بىلهن ئىپادىلىگهن ئىدى: 

يىغلىىدىم زهيدىمگه بىلمهيمهن نېمه بولدى؟
ساقمۇ ياكى ئۇنىڭغا ئهجهلمۇ كهلدى؟

سورىما ئهي كۆڭۈل بىھۇده ئۇنى،
بىلهلمهيسهن مازارى يا چوقا، يا قىيا.

زهيدىم، قوزام، كهتكهننىڭ قايتىپ كېلىشىنى بىلسهم، ئاھ،
سهندىن باشقىسىنىڭ قايتىپ كېلىشىنى خالىمايمهن، ئالالھ.

ئهسلهيمهن شامال چىققاندا، قهيهرده بىر باال كۆرسهم ئۇنى،
ۋه قۇياش چىققاندا ھهر سهھهر ئهسلىتهر سېنى.
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پهرياد، جىگهر پارهم ئۈچۈن مىڭالرچه پهرياد،
مىنىپ ئېشىكىمگه ئىزدهيمهن، ھالىم بولسىمۇ بهربات.

مهن ۋه ئېشىكىم بىلمهيمىز زېرىكمهك ۋه زارالنماق،
ئېھتىمالى بولسا ئوغلۇمنىڭ تېپىلىپ ئالدىمغا چىقماق.

نهقهدهر ئۈمىد ئىنساننى ئالدىسمۇ ئۇ پانىدۇر نىھايهت،
ئوغۇللۇرۇم! قهيس، ئهمىر، يهزىد، جهبهل؛ زهيدىم سىلهرگه ئامانهت.

زىيارهتكه  كهبىگه  قهبىلىسىنىڭ  كهلىب  بهنى  بۇرۇن  كېلىشىدىن  ئىسالمىيهتنىڭ 
كهلگهنلىرىدىن بهزىلىرى  زهيدنى كۆرۈپ تونىۋالدى. زهيد ئۇالرغا: «ئائىلهمنىڭ مېنىڭ 
ئۇالرغا  بېيىتلىرىمنى  بۇ  مېنىڭ  بىلىمهن،  ياخشى  قىلدىغانلىقىنى  ناله-پهرياد  ئۈچۈن 

يهتكۈزۈڭالر!» دهپ تۆۋهندىكى شېئىرنى ئوقۇدى: 

كۆيىدۇ يۈرىكىم، يىراقتىمهن ئۆيۈمدىن،
قوشنېمهن كهبىگه، يىراق بولساممۇ ئاتا-ئانامدىن.

ئازابىڭالر ھهرگىزمۇ قهلبىڭالرنى ياقمىسۇن،
مېنىڭ ئۈچۈن پهريادىڭالر ئهرىشكىچه چىقمىسۇن.

ھهمدى بولسۇن ئالالھقا، شۇنداق بىر ماكاندىمهن،
مهن كۆرگهن شهرهپ ۋه ياخشىلىقتىن ھهر زامان دۇئادىمهن.

ھارىسه ئوغلىنىڭ خهۋرىنى ئالغاندىن كېيىن بهك خوشال بولدى. دهرھال قېرىندىشى 
مهككىگه  چىقتى.  يولغا  مهككىگه  ئېلىپ  پۇل-پىچهك  نۇرغۇن  بىرلىكته  بىلهن  كهب 
پهيغهمبهر  تاپتى.  ئىزدهپ  ئۆيىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇھهممهد  بىلهن  كېلىشى  يېتىپ 
ئهلهيھىسساالم  ھۇزۇرىغا كىرىشى بىلهن: «ئهي قۇرهيىش قهبىلىسىنىڭ خوجىسى! ئهي 
ھهرهمى- سىلهر  ئهۋالدى!  جهمهتنىڭ  ھاشىم  بهنى  ئهي  نهۋرىسى!  ئابدۇلمۇتتهلىبنىڭ 
شهرىپنىڭ خوشنىلىرى! مېھمانالرغا ئىكرام ئىگىسى، ئهسىرلهرگه رهھىم شهپقهتچى، ئۇالرنى 
پۇل  قانچه  ئۈچۈن  قۇرتۇلۇشى  ئوغلۇمنىڭ  بولغان  قۇلىڭىز  قۇتقۇزىدىغان،  ئاسارهتتىن 
ئالسىڭىز ئېلىڭ، دېگهن پۇلنى بېرىمهن. ئوغلۇمنى ماڭا قايتۇرۇپ بېرىڭ! بۇ ئارزۇيۇمنى 
رهت قىلمىسىڭىز!» دېدى. پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم: «زهيدنى چاقىرىپ 
ئهھۋالدىن خهۋهردار قىاليلى، ئۇنى ئهركىن قىلىپ قويۇپ بېرهيلى، سىز بىلهن كېتىشنى 
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خالىسىال سىز بىر تىيىن بهرمهي ئۇنى ئېلىپ كېتىڭ، ئهگهر مهن بىلهن قېلىشنى خالىسا، 
يېنىمدا  ئايرىمايمهن،  يېنىمدىن  ھهرگىز  مهن  كىشىنى  ئۇ  قىلىمهنكى،  قهسهم  ئالالھقا 

قهدىرلهپ ساقاليمهن» دېدى. 
بولۇپ:  مهمنۇن  سۆزلىرىدىن  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  قېرىندىشى  ۋه  ھارىسه 

«سهن بىزگه تولىمۇ ئادالهتلىك ۋه ئىنساپلىق مۇئامىله قىلدىڭ» دېدى. 
كىشلهر  «بۇ  ئۇنىڭدىن:  چاقىرتىپ،  ھۇزۇرىغا  زهيدنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
بىلهن تونۇشامسىلهر؟» دهپ سورىىشى بىلهن: «شۇنداق، بىرسى دادام، يهنه بىرسى 
كىم  مېنىڭ  سهن  زهيد!  ئهلهيھىسساالم: «ئهي  پهيغهمبهر  بهردى.  جاۋاب  دهپ  تاغام» 
ئىكهنلىكىمنى بىلدىڭ، ساڭا بولغان شهپقهت ۋه مهرھىمىتىمنى، مۇئامىلهمنى كۆردۈڭ. 
بۇالر سېنى ئېلىپ كېتىش ئۈچۈن كهلدى. سهندىن سورايدىغىنىم، يا مېنى تالالپ بۇ 
يهرده قال، يا ئۇالرنى تالالپ ئۇالر بىلهن يۇرتۇڭغا قايتىپ كهت» دېدى. دادىسى بىلهن 
تاغىسى كۆڭلىده زهيد بىزنى تالاليدۇ دهپ پهرهز قىلىپ، ئۇنى ئېلىپ قايتىش خيالىنى 
سۈردى. ئهمما زهيد: «مهن ھېچكىمنى تاللىمايمهن، سىز مېنىڭ دادام، سىز مېنىڭ تاغام 

ئورنىدا، سىزنىڭ يېنىڭىزدا قېلىشنى خااليمهن» دېدى. 
بولغان  خاپا  زهيدكه  دادىسى  قالدى.  ئىچىده  ھهيرانلىق  تاغىسى  بىلهن  دادىسى 
ھالدا: «لهنهت بولسۇن ساڭا! دېمهك سهن قۇللۇقنى ئهركىنلىككه، ئاناڭغا، داداڭغا، 
تاغاڭغا ئۈستۈن كۆردۈڭ!» دېدى. زهيد دادىسىغا: «جېنىم دادا! مهن بۇ زاتتىن شۇنداق 
جاۋاب  دهپ  قويالمايمهن»  ئورۇنغا  تهڭ  ھېچكىمنى  ئۇنىڭغا  مهرھهمهتكۆردۈمكى،  بىر 

بهردى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم زهيدنى بهكمۇ ياخشى كۆرهتتى. ئۇنىڭ بۇ قېتىم ئۆزىگه 
بولغان بۇ ساداقىتىنى كۆرىشى بىلهن ئۇنى كهبىگه ئېلىپ كېلىپ، ئۇ يهردىكى ئىنسانالرغا 
خىتاپ قىلىپ: «ھهممىڭالر شاھىت بولۇڭالر! زهيد مېنىڭ ئوغلۇمدۇر. ئۇ ماڭا ۋارىس، 
مهنمۇ ئۇنىڭغا ۋارىس» دېدى. دادىسى ۋه تاغىسى بۇ ئهھۋالنى كۆرۈشى بىلهن ئۇرالنىڭ 
بۇ  ئهسھابى-كىرام  قايتتى.  مهملىكهتلىرىگه  ئىچىده  خاتىرجهملىك  ياندى.  ئاچچىقلىرى 
ۋهقهدىن كېيىن زهيدكه، زهيد بىن مۇھهممهد (مۇھهممهدنىڭ ئوغلى) دېيىشكه باشلىدى. 
مهلۇم بىر زاماندىن كېيىن ئالالھ تهئاال ئهھزاب سۈرىسىدىكى بهشىنىچى ۋه قىرىقىنچى 
ئايهتلهرده: «ئهۋالتلىرىڭالرنى ئۆز دادىلىرىنىڭ ئسمى بىلهن چاقىرىڭالر! بۇنداق ئاتىماق 
ئالالھنىڭ نهزىرىده ئهڭ مۇۋاپىق بولغىنىدۇر، مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم سىلهردىن ھېچىبر 
قىلىۋېلىش  باال  بىلهن  بۇيرۇقلىرى  ئهمهس»  دادىسى  ئوخشاش)  (زهيدكه  ئهركهكنىڭ 
ئهمهلدىن قالدرۇلدى. ھهزرىتى زهيد داداىسىنىڭ ئسىمى بىلهن يهنى ھارىسهنىڭ ئوغلى 

زهيد (زهيد بىن ھارىسه) دهپ ئاتالدى.34 

.I،487 ،؛ ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقاتII،«بۇخارى، «تهپسىر  .34



62

كهبىدىكى قازىلىق

قازىلىقىنى  كهبىنىڭ  ۋاقتىدا  كىرگهن  ياشقا  بهش  ئوتتۇز  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئۈستىگه ئالدى. ئۇ ۋاقىتتا يامغۇر ۋه كهلكۈن سۈيى دهستىدىن كهبىنىڭ تاملىرى ئېغىر 
خاراب  تامامهن  كهبه  ئاپىتىده  ئوت  بىر  چىققان  ۋاقىتالردا  بۇ  بۇزۇلغانىدى.  دهرىجىده 
بولدى. ئىمارهتنى قايتىدىن ياساشقا توغرا كېلىپ، بۇ مهقسهتته قۇرهيىش قهبىلىسىدىكى 
بۇزۇپ،  يهرگىچه  ياسىغان  ئهلهيھىسساالم  ئىبراىم  كهبىنى  توپلىنىپ،  چوڭ-كىچىك 
تاملىرىنى  بۆلۈنۈپ،  يهر  ئۈلۈش  بىر  قهبىلىگه  بىر  ھهر  باشلىدى.  ياساشقا  يېڭىدىن 
قوپۇرۇشقا باشلىدى. بۇ ئىشنىڭ شهرهپلىك بىر ئىش ئىكهنلىكىنى ياخشى بىلگهن ھهر 
كېلهلمىدى.  بىرلىككه  ۋاقىتتا  قويىدىغان  ئورنىغا  ھهجهرۇلئهسۋهدنى  قهبىلىلهر،  قايسى 
ھهر بىر قهبىله بۇ شهرهپكه ئېرىشمهك ئۈچۈن، بىر-بىرسى بىلهن تارتىشىشقا باشلىدى، 
تۆكىمىز»  قان  قىلسا  بىرسى  باشقا  بىزدىن  ئىشنى  بۇ  «ئهگهر  ئوغۇللىرى:  ئابدۇددار 
دهپ قهسهم قىلدى. تۆت،بهش كۈن داۋام قىلغان بۇ تاالش-تارتىشتا بىر-بىرىگه يول 
قويماسلىقى تۈپهيلىدىدىن قان تۆكۈلۈش دهرىجىسىگه يېتىپ باردى. بۇ تاالش-تارتىش 
داۋامىدا ئابدۇلمۇتتهلىبنىڭ ئهركهك تۇققانلىرىدىن ياشانغان بىرسى ھۇزهيفه بىن مۇغىره: 
«ئهي قۇرهيىش جامائىتى! كېلىشهلمىگهن بۇ ئشىڭالر ئۈستىدىن توغرا بىر ھۆكۈم بېرىش 
ئۈچۈن شۇ دهرۋازىدىن ئهڭ بالدۇر كىرگهن بىرسىنى ئۆزهڭالرغا قازى قىلىپ بېكىتىڭالر!» 
بۇ  كۆرسىتىپ،  دهرۋازىسىنى  شهيبه  بهنى  ئېچىلغان  توغرا  قارىتىپ  كهبىگه  دېدى. 
دهرۋازىدىن ئهڭ دهسلهپته كىرىدىغان، بۇ نازۇك ئىشنى ئهڭ ئادىل بىر تهرهپ قىلدىغان 
ۋه  دۇرۇس  دهرۋازىدىن،  ئاخىرى  كۈته-كۈته  باشلىدى.  ساقالشقا  كېلىشنى  بىرسىنىڭ 
توغرا سۆزلۈك، ئۈستۈن ئهخالق ئىگىسى ئىكهنلىكىگه شاھىت بولغان، ئهل ئهمىن يهنى 
مۇتلهق ئىشهنچىلىك دهپ قارالغان مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ كېلىۋاتقانلقىنى كۆرۈپ: 

«ئويلىغىنىمزدهك بىرسى كهلدى، ئۇنىڭ ھۆكمىگه رازى بولىمىز» دېدى.
مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا بۇ يهردىكى ئهھۋالنى چۈشهندۈرۈشى بىلهن، پهيغهمبىرىمىز 
ئۇالردىن بىر ياغلىق تهلهپ قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ياغلىقىنى يهرگه سېلىپ، 
ھهجهرۇلئهسۋهدنى ياغلىقنىڭ ئۈستىگه قويۇپ: «ھهر قهبىلىدىن بىر كىشى ياغلىقىنىڭ 
كهلدى.  ئېلىپ  كۆتۈرۈپ  يهرگىچه  قويدىغان  تاشنى  دېدى.  تۇتسۇن»  ئۇچىدىن  بىر 
ئاخىرىدا تاشنى ئۆز قولى بىلهن كۆتۈرۈپ ئورنىغا قويدى. شۇنداق قىلىپ، قان تۆكۈلۈشكه 
سهۋهپچى بولىدىغان بۇ ئىشنى مۇشۇنداق ھهل قىلدى. ئۇنىڭ بۇ ھهرىكىتىدىن ھهممهيلهن 

رازى بولۇپ، تام قوپۇرۇشنى كهلگهن يىرىدىن باشالپ داۋامالشتۇردى.35 

ئىبنى ئىسھاق ئهس-سىره، 83~105:؛ ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره،I،192~198؛ ئىبنى سائاد، ئهت-  .35
.305~298،III ،145~147؛ ئىبنى كهسىر، ئهل-بىدايه،I ،تاباقات
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ھهر ئىشتا زىكىر ئېيتاتتى، نامى رهھمان ئۇ كهرهم كانى،
سانائۇ ھهمدۇ پهيغهمبهر ئىدى كان ئۇ كهرهم كانى.

ئۇ ئىدى، گۈزهللىك ساھىبى، ئىللىق مۇاليىم ھهم مهنبه،
كى خۇلقى ھۆسنى بىلهن تولغانتى ئۇ جان ئۇ كهرهم كانى.

ھهقنىڭ مهخلۇقىغا ئىززهتۇ ئىكرام ئهيلهپ، لىلالھ،
ئېتهتتى بارچه خهلققه خهير ئېھسان ئۇ كهرهم كانى.
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پهيغهمبهرلىكى ۋە دەۋەت بىلهن ئۆتكهن هايات

ئالهملهرنىڭ خوجىسى (سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم) 37 يېشىغا كىرگهنده، غايىپتىن: 
كهلگهنده  38يېشىغا  باشلىدى.  ئاڭالشقا  ئاۋازالرنى  چاقىرغان  دهپ  رهسۇلۇلالھ!»  «ئى 
كۆزىگه خىلمۇ-خىل نۇرالر كۆرۈندى. بۇ بىئاراملىقىنى پهقهت ۋه پهقهت ھهزرىتى خهدىچه 
بىلدۈرۈلۈش  پهيغهمبهرلىكىنىڭ  ئهلهيھىسساالمغا  مۇھهممهد  بهردى.  سۆزلهپ  ئانىمىزغىال 
قۇس  ئهدىپلهردىن  مهشھۇر  چاغالردىكى  شۇ  كۈنلهرده،  قالغان  ئاز  يېقىنلىشىشقا  ۋاقتى 
بىن سائىده ئۇكاز بازىرىدا، تۆگىنىڭ ئۈستىده ئولتۇرۇپ، بۇ بازارغا توپالنغان ئىنسانالرغا 
بهردى.  خوشخهۋرىنى  كېلىدىغانلىقىنىڭ  يېقىندا  پات  ئۇنىڭ  خۇتبىسىده  سۆزلىگهن 
سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزمۇ بۇ خۇتبىنى تىڭشاۋاتقانالرنىڭ ئارىسىدا بار ئىدى. قۇس بىن 
سائىده بۇ خۇتبىسىنىڭ مهلۇم بىر بۆلىكىده بايان قىلىپ: «ئهي ئىنسانالر! كېلىڭالر، 
ساقالڭالر، ئىبرهت ئېلىڭالر! ھايات يۈرگهنلهر بىر كۈنى ئۆلىدۇ، ئۆلۈم يامان بىر كۈندۇر، 
بار،  خهۋهر  بىر  ئاسماندىن  ئاڭالڭالر!  بىلهن  دىققهت  قويۇپ،  زهڭ  بولۇر!  بولغۇلۇق 
يهر-يۈزىده ئىبرهت ئالغۇدهك نۇرغۇن ئىشالر بار! ئالالھنىڭ ھۇزۇرىدا بىر دىن ۋه ئالالھ 
تهرىپىدىن ئهۋهتىلىدىغان بىر پهيغهمبهر كېلىش ئالدىدا. ئۇنىڭ كېلىشى پات يېقىندا. 
قۇالق  سۆزىگه  ئۇنىڭ  يېقىنالشتى.  دهرىجىده  چۈشكۈدهك  بېشىڭالرغا  سايىسى  ئۇنىڭ 
سالغانالر، ئۇنىڭغا ئىمان كهلتۈرگهنلهر نېمىدېگهن مۇبارهك ئىنسانالردۇر، ئۇنىڭغا قارشى 
غهپلهت  ئۆمرى  بولسۇن،  لهنهتلهر  ۋاي!  ھالىغا  بىچارىنىڭ  ئۇ  قىلغان  ئىسيان  چىقىپ 

ئىچىده ئۆتكهن ئۇممهتلهرگه!» دېگهن.
بۇ زامانالردا ئهرهپ ئارىلىدا ئىنسانالر ئىالھى مىزانالردىن يىراق قالغان، باي بىلهن 
تهبىقىلهرگه  خىل  ھهر  دېگهندهك   قۇل  بىلهن  ھۆر  كۈچلۈك،  بىلهن  ئاجىز  يوقسۇل، 
ئايرىلىپ، ئۈستۈن ئورۇندىكىلهر تۆۋهن ئورۇندىكىلهرگه زوراۋانلىق قىلدىغان، ئۇالرنى 
بىلهن  زورلۇق-زومبۇرلۇق  ماللىرىنى  ئاجىزالرنىڭ  كۆرمهيدىغان،  ئورنىدا  ئىنسان 
تارتىۋالىدىغان ۋه بۇ ئىشالرنى چهكلهيدىغان بىر ھۆكۈمهتمۇ يوق ئىدى. ئالالھ تهئاالنىڭ 
ئۇالرغا بهرگهن ھايا ۋه قورقۇدىنمۇ يىراق، ئهخالق-پهزىلىتى بۇزۇلغان ئىدى. ھهر تۈرلۈك 
دهپسهنده  ئاستىدا  ئاياقلىرى  شهرمى-ھايانى  ۋه  ئىزهت-ھۆرمهت  ئهخالقسىزلىقالرنى، 
ئىچىش  ھاراق  ئويناش،  قىمار  قىالتتى.  بىخارامان  قىلمىشالرنى  ئهخالقىسز  قىالتتى. 
دېگهندهك ئىشالر كۆڭۈل ئېچىش ئادىتىگه ئايالنغان ئىدى. ئاخىرى تۈگىمىگهن قاتىللىق 
ۋهقهلىرى، زىنا، جهمئىيهتنى ئاستىن-ئۈستۈن قىلغان ئىدى. مهسۇم ئىنسانالرنىڭ ئاھۇ-
پهريادلىرى ئاسماننى تىتىرهتكىدهك ھالغا كهلگهن ئىدى. ئهخالقى جهھهتتىن چوڭ بىر 
بۇزۇلۇش مهيدانغا كهلگهن بولۇپ، ئىنسانالر جاھىلىيهت دېڭىزىدا بوغۇلغان ئىدى. ئايالالر 
ئىنسان  پېتىال  تىرىك  ئهۋالتلىرىنى  قىز  سېتىالتتى،  ئېلىپ  ئوخشاش  مالغا  بىر  ئاددى 
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قېلىپىدىن چىققان ھالدا كۆمىۋىتهتتى. ئهڭ يامىنى تاش يۈرهكلىكى بىلهن مهرھهمهتتىن 
يىراق قالغان بۇ ئىنسانالر، ئۆز قوللىرى بىلهن ياساپ چىققان، ئۆزلىرىگه  پايدا-زىيان 

ئېلىپ كېلهلمهيدىغان بۇتالرغا چوقۇناتتى. بۇتالرغا چوقۇنۇشنى شهرهپ بىلهتتى.
ۋهھشىلىك،   بىر  بۇنداق  دۇنيادا  ھازىرغىچه  تارتىپ  ئهلهيھىسساالمدىن  ئادهم 
ئىمانسىزلىق ۋه مهنىۋى كېسهللىك كۆرۈلۈپ باقمىغان ئىدى. ئىنسانالر، ئىنسان تېرىسىگه 
ئورنىۋالغان بىر ھايۋان ئىدى. ھهممه كىشى بىر-بىرسىگه دۈشمهن، جهمئىيهت پارتالش 
ئالدىدا تۇرغان بىر يانار تاغقا ئوخشايتتى. ئىنسانالرنىڭ خاتىرجهملىككه ئىگه بولۇشى 
ئۇنىڭ  ئىدى.  الزىم  تۇغۇلىشى  قۇياشىنىڭ  سائادهت  بىر  زۇلمهتته  قارڭغۇ  بۇ  ئۈچۈن، 
تۇغۇلىشى بىلهن، ئىمانسىزلىقنىڭ ئورنىنى ئىمان، زۇلۇمنىڭ ئورنىنى ئادالهت، نادانلىقنىڭ 

ئورنىنى ئىلىم-ئېرپان ئېلىپ، ئىنسانالر ئهبهدى  ھۇزۇر دۇنياسىغا قهدهم ئاالتتى.
باشلىدى.  كۆرۈشكه  چۈشلهر  ئىالھى  باشتا  پهيغهمبىرىمىز،  سۆيۈملۈك  نهتىجىده 
ھهدىس شهرىپلهرده، ۋهھيىنىڭ ئهڭ باشتا ئىالھى چۈشلهر ئارقىلىق باشالنغانلىقى بايان 
قىلىنغان. ئۇنىڭ چۈشىده كۆرگهنلىرى بىرمۇ بىر رىئاللىققا ئايلىناتتى. بۇ ئهھۋال دهل ئالته 
ئاي داۋامالشتى. ۋهھيى كېلىش ۋاقتى يېقىنلىشىشى بىلهن «ئى رهسۇلۇلالھ!» دېگهن 
ئاۋازالر كۆپهيدى. بېشىغا بۇ ئىشالر كهلگهندىن كېيىن يالغۇزلۇقنى ياخشى كۆرىدىغان، 
ئىنسانالردىن يىراق تۇرۇشنى خااليدىغان بۇلۇپ قالدى. ئۇ ھىرا دېگهن  بىر ئۆڭكۈرگه 
قىلىپ  تاۋاپ  كېلىپ  مهككىگه  ۋاقىتالردا  بهزى  چۆكتى.  تهپهككۇر  يالغۇز  ئۆزى  بېرىپ 
كېتهتتى ۋه تهكرار ئۆيىگه بېرىپ بىر مهزگىل قالغاندىن كېيىن ئوزۇق-تۈلۈكىنى ئېلىپ 
يهنه ھىرا ئۆڭكۈرىگه قايىتىپ ئىبادهت بىلهن شۇغۇللىناتتى. بهزى ۋاقىتالردا ئۆڭكۈرده 
بىر قانچه كۈن قاالتتى، بۇ ۋاقىتىالردا ھهزرىتى خهدىچه ئانىمىز ئۇنىڭغا يېمهك-ئىچمهك 

ئهۋهتهتتى ياكى ئۆزى ئېلىپ كىلهتتى.36

تۇنجى ۋهھيى

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 40 يېشىغا كهلگهنده، رامىزان ئايلىرىنىڭ بىر كۈنىده ھىرا 
دۈشهنبه   ،17 ئېيىنىڭ  رامىزان  قىلىۋاتاتتى.  ئىستىقامهت  كېلىپ  ئۆڭكۈرگه  تېغىدىكى 
چاقىرغانلىقىنى  ئىسمىنى  بىرسىنىڭ  ۋاقىتتا،  ئۆتكهن  سهل  كېچىدىن  يېرىم  كېچىسى، 
قايتا  ئاۋازنى  بۇ  كېيىن  ۋاقىتتىن  ئاز  بىر  قارىدى.  ئهتراپقا  كۆتۈرۈپ  بېشىنى  ئاڭالپ 
ئاڭلىشى بىلهن ئهتراپنىڭ نۇر بىلهن پۈركهنگهنلىكىنى كۆردى. ئارقىسىدىن جىبرائىل 
ئوقۇشنى  مهن  ئۇنىڭغا:  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  دېدى.  ئوقۇ!  كېلىپ:  ئهلهيھىسساالم 
بىلمهيمهن، دېدى. پهرىشتىنىڭ تاقىتى تاق بولۇپ ئۇنى قۇچاقالپ تۇتۇپ قاتتىق بىر 
سقىپ: ئوقۇ! دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭغا يهنه: مهن ئوقۇشنى بىلمهيمهن، 
يهنه:  پهيغهمبهر  دېدى.  ئوقۇ!  سىقىپ:  قاتتىق  قېتىم  بىر  يهنه  ئۇنى  پهرىشته  دېدى. 
مهن ئوقۇشنى بىلمهيمهن، دېيشى بىلهن جىبرائىل ئهلهيھىسساالم ئۇنى ئۈچىنچى قېتىم 
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ئۇ  ئوقۇ!  بىلهن  ئسىمى  ئالالھنىڭ  ياراتقان  مۇھهممهد!)  «(ئهي  سىقىپ:  بىر  قاتتىق 
ئىنساننى ئۇيۇغان قاندىن ياراتتى! ئوقۇ، ئالالھ لۇتۇپ ئىگىسىدۇر، ئۇ قهلهم بىلهن خهت 
ئهلهق  مهناسىدىكى  بىلدۈردى.»  نهرسىلهرنى  بىلمىگهن  ئىنسانغا  ئۆگهتتى،  يېزىشنى 
بىلهن  ئۇنىڭ  ئهلهيھىسساالم  مۇھهممهد  يهتكۈزدى.  ئايىتىنى  بهش  تۇنجى  سۈرىسىنىڭ 
بىرلىكته ئوقۇدى. تۇنجى ۋهھيى بۇ ئۇسۇلدا مهيدانغا كهلدى. پۈتۈن جاھانغا يورۇقلۇق 

ئېلىپ كهلگهن ئىسالم قۇياشى مۇشۇنداق دۇنياغا كهلدى.37
پهس  چىقىپ  غارىدىن  ھىرا  ئىچىده  قورقۇ  ۋه  ھاياجان  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمدىن  جىبرائىل  كهلگهنده  ئوتتۇرسىغا  تاغنىڭ  يۈگۈردى.  قاراپ  تهرهپكه 
مهن  پهيغهمبىرى،  تهئاالنىڭ  ئالالھ  سهن  رهسۇلۇلالھ!  كېلىپ: «ئى  ئاۋاز  بىر  شۇنداق 
جىبرائىل بولىمهن» دېدى ۋه ئۆكچهسىنى (پۇتى ياكى پاشنىسىنى) يهرگه ئۇردى. ئۇرغان 
ئۇنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئالدى.  تاھارهت  بىلهن  سۇ  ئۇ  ۋه  چىقتى  سۇ  يهردىن 
پهيغهمبهر  كېيىن  ئالغاندىن  تاھارهت  ئهلهيھىسساالم  جىبرائىل  كۆزهتتى.  بىلهن  دىققهت 
پهيغهمبهر  بۇيرىدى.  ئېلىشنى  تاھارهت  ئوخشاش  كۆرگىنىگه  ھازىر  ئهلهيھىسساالمغا 
ئۇالر  بولدى.  ئىمام  ئهلهيھىسساالم  جىبرائىل  كېيىن  ئالغاندىن  تاھارهت  ئهلهيھىسساالممۇ 
ئىككى رهكئهت ناماز ئوقۇدى. نامازدىن كېيىن جىبرائىل ئهلهيھىسساالم: «ئى رهسۇلۇلالھ! 
ئالالھنىڭ ساالمى ساڭا بولسۇن» دېدى ۋه ئارقىدىنال: «سهن جىن ۋه ئىنسانالرنىڭ 
يوق  ئىالھنىڭ  بىر  باشقا  ئالالھتىن  جىنالرنى  ۋه  ئىنسان  سهن  بولىسهن،  پهيغهمبىرى 
شۇنداق  يۈكسهلدى.  ساماغا  ئايرىلىپ  ئۇنىڭدىن  دهپ،  قىلغىن»  دهۋهت  ئىكهنلىكىگه 
قىلىپ سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز جىبرائىل ئهلهيھىسساالم بىلهن سۆزلىشىپ، ئۇنىڭ بىلهن 

ئوچۇق-ئاشكارا يۈز كۆرۈشكهن بولدى. 
ئۆتكهنلىكى  يېنىدىن  ئارلىقتا،  بولغان  كهلگۈچه  ئۆيىگه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
پۈتۈن تاش-دهرهخلهرنىڭ: «ئالالھنىڭ پهيغهمبىرىگه ساالملىرىمىز بولسۇن!» دېگىنىنى 
ئاڭلىدى. ئۆيىگه كېلىپ: «مېنى ئوراپ قويۇڭالر! مېنى ئوراپ قويۇڭالر!» دېدى. قورقۇسى 
ئاڭلىغانلىرىنى  كۆرگهن،  كېيىن  ئۇنىڭدىن  قىلدى.  ئستىراھهت  ۋاقىتقىچه  يوقىغان 
ھهزرىتى خهدىچه ئانىمىزغا سۆزلهپ بېرىپ: «جىبرائىل ئهلهيھىسساالم كۆزۈمدىن غايىپ 
بولدى، لېكىن ئۇنىڭ ھهيۋىتى، قورقۇسى كۆزۈمدىن ھېچ يوقىمايۋاتىدۇ، مېنى مهجنۇن 
دېيشىدىن ۋه  تىل ئۇزۇتۇشىدىن قورقتۇم» دېدى. بۇ كۈنلهرنىڭ كېلىشنى ساقالۋاتقان، 
بۇ كۈنلهرنىڭ يېتىپ كېلىشىگه تهييارلىق قىلىپ تۇرغان خهدىچه ئانىمىز: «ئالالھ تهئاال 
ئالالھ  تىلىمهس،  نهرسه  بىر  باشقا  خهيىردىن  ساڭا  ئالالھ  جانابى  قوغدىسۇن،  سېنى 
تهئاالنىڭ ھهققى ئۈچۈن بۇ ئۇممهتنىڭ پهيغهمبىرى بولىدىغانلىقىڭغا ئىشىنمهن. چۈنكى 
سهن مېھمانلىرىڭنى كۈتىسهن، راسىتچىل ۋه دۇرۇس بىر ئىنسانسهن، ئاجىزالرغا ياردهم 
ۋه  خۇشخۇي  ياردهمچىسى،  غېرىپلهرنىڭ  پاناھى،  باش  يېتىم-يىسىرالرنىڭ  قىلىسهن، 
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مۇاليىمسهن، بۇ گۈزهل خىسلهتلهرگه ئىگه بولغان بىر ئىنسانغا يامانلىق كهلمهيدۇ»دهپ، 
تهسهللى بهردى.

بىن  ۋهرهقه  ئۈچۈن  بىلىش  ماھىيىتىنى  ئىشالرنىڭ  بۇ  ئهلهيھىسساالم  مۇھهممهد 
نهۋفهلنىڭ يېنىغا باردى. ۋهرهقه مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ سۆزلىگهنلىرىنى ئاڭلىغاندىن 
كېيىن: «ساڭا مۇبارهك بولسۇن ئهي مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم! ئالالھ تهئاالنىڭ نامىدا 
قهسهم قىلىمهنكى، سهن ئىسا ئهلهيھىسساالم خهۋهر بهرگهن ئاخىرقى پهيغهمبهر بولىسهن. 
جىبرائىل  كهلگهن  ئهلهيھىسساالمغا  مۇسا  بۇرۇن  سهندىن  پهرىشته  كۆرۈنگهن  ساڭا 
ئهلهيھىسساالمدۇر. ياش بولغان بولسام، سېىنى مهككىدىن چىقارغان ۋاقىتقىچه ياشىسام، 
قىلىشقا  تهبلىغ  زاماندا  بىر  يېقىن  سهن  قىالتتىم،  ئارزۇ  بولۇشنى  خىزمىتىڭده  سېنىڭ 
بۇ  ئۆتمهي  ئۇزۇن  سۆيۈپ،  قولىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  دهپ،  چاقىرىلىسهن» 

دۇنيا بىلهن خوشالشتى.38 

تهبلىغ بۇيرۇقىنىڭ كېلىشى

مۇشۇنداق  مانا  ۋهھيى  بىلدۈرۈلگهن  پهيغهمبهرلىكىنى  پهيغهمبىرىمىزگه،  سۆيۈملۈك 
كهلدى. ئۈچ يىل ئۆتكىچه ئۇنىڭغا ھېچ بىر ۋهھيى كهلمىدى. ئۇنىڭدىن كېيىن ئسرافىل 
بۇالر  ئۆگهتتى.  نهرسىلهرنى  قىسم  بىر  كېلىپ،  پهرىشته  بىر  ئسىمىدىكى  ئهلهيھىسساالم 
ۋهھيى ئهمهس ئىدى. بۇ ۋاقىتالردا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ كۆڭلى بهكمۇ يېرىم ئىدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ كۆڭلى يېرىم بولغان مهزگىللهرده، جىبرائىل ئهلهيھىسساالم 
ئۇنىڭ كۆزىگه كۆرۈنۈپ «ئهي ھهبىبۇلالھ! سهن ئالالھ تهئاالنىڭ پهيغهمبىرى!» دهپ، 
ۋاقىتلىرى  ئۈزۈلگهن  «ۋهھيىنىڭ  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  ئاالتتى.  كۆڭلىنى  ئۇنىڭ 
ئىدى، ھىرا غارىدىن پهسكه قاراپ چۈشىۋاتاتتىم، تۇيۇقسىز ئاسماندىن بىر ئاۋاز كهلدى. 
ئاسمانغا قارىشىم بىلهن جىبرائىل ئهلهيھىسساالمنى كۆردۈم. ئاسمان بىلهن زېمىن ئارىسىدا 
بىر تهخىت ئۈستىده ئولتۇرغان ئىدى. مهن قورقۇشقا باشلىدىم، ئۆيگه كېلىپ، مېنى 
يۆگهپ قويۇڭالر! دېدىم. ئالالھ تهئاالدىن ماڭا ۋهھيى كېلىپ:‹ئهي ياغلىققا پۈركۈنگهن 
پهيغهمبهر! ئورنىڭدىن تۇر، قهۋمىڭنى (ئالالھنىڭ ئازابى بىلهن) قورقۇت! (ئۇالر ئىمان 
تهكبىر  ئالالھقا  بهر)  خهۋهر  ساقالۋاتقانلىقىدىن  ئازابنىڭ  بۈيۈك  بىر  ئۇالرنى  ئېيتمىسا، 
ئېيىت، كىيملىرىڭنى پاكىز تۇت› مهناسىدىكى مۇدهسسىر سۈرىسىنىڭ تۇنجى ئايهتلىرى 

كهلدى. بۇنىڭدىن كېيىن ۋهھيىنىڭ داۋامى كېسىلمىدى» دېدى.
قىلىپ،  دهۋهت  ئسىالمغا  ئىنسانالرنى  ئهلهيھىسساالم  مۇھهممهد  پهخرى  كائىناتنىڭ 
ئالالھ تهئاالنىڭ بۇيرۇقلىرىنى تهبلىغ قىلشقا باشلىدى. جىبرائىل ئهلهيھىسساالم ۋهھيى 
ئېلىپ كهلگهن ۋاقىتىدا بهزىده ئىنسان شهكلىده، بهزىده ئهسھابى-كىرامدىن دىھيهھى 
كهلبىنىڭ سۈرىتىده كېلهتتى. بهزىده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ قهلبىگه ئورۇنالشتۇرۇپ 

ئىبنى ئىسھاق ئهس-سىره، s:140~142؛ ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره، I،239~240؛ ئىبنى سائاد،   .38
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ئۇنىڭ روھىغا كىرگۈزهتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنى كۆرهلمهيتتى. ئۇ بهزىده ئۇنىڭ 
چۈشىده دهھشهتلىك بىر ئاۋاز بىلهن كېلهتتى. بۇ ۋهھيىنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا 
ئهڭ ئېغىر ۋه زور كهلگىنى ئىدى. بۇنداق ۋاقىتالردا ئهڭ سوغۇق كۈنلهردىمۇ پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ پىشانىسىدىن تهرلهر تۆكۈلهتتى. ئهگهر ئۇ تۆگه مىنىپ كېتىپ بارغان 
بولسا ۋهھيىنىڭ ئېغىرلىقىدىن تۆگه دهرھال يهرگه چۆكهتتى. ئۇنىڭ يېنىدىكى ساھابىلهرمۇ 
ۋهھيى كهلگهنلىكىنى ھېس قىالتتى. جىبرائىل ئهلهيھىسساالم بىر قانچه قېتىم ئۆز شهكلى 
قىلدى.  ۋهھيى  پهرىشتىسىزمۇ  ۋه  ۋاستىسز  بهزىده   تهئاال  ئالالھ  كهلدى.  سۈرىتىده  ۋه 

بۇنىڭ مىسالى مېراج كېچىسىده بولغان ئىدى.
بولۇشى  نازىل  ۋهھيىنىڭ  تۇنجى  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  مۇستاپا  مۇھهممهد 
بىلهن پهيغهمبهرلىك ۋهزىپىسىنى 23 يىل داۋامالشتۇردى. بۇ ۋاقىتنىڭ 13 يىلى مهككىده، 

10 يىلى مهدىنىده ئۆتتى.
قۇرئانى-كهرىم 22 يىل، 2 ئاي، 22 كۈن ئىچىده ۋهھيى قىلىنىپ تامامالندى.

مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ئۇممى (ساۋاتسىز) ئىدى. يهنى ئوقۇش-يېزىشنى بىلمهيتتى. 
ھاياتى بويىچه ھېچ بىر ئىنساندىن دهرس ئالمىغان ئىدى. مهككىده تۇغۇلۇپ، شۇ يهرده 
مۇشۇنداق  بولدى.  چوڭ  يېتىشىپ  ئارىسىدا  ئىنسانالرنىڭ  يهرده،  مهلۇم  بولدى.  چوڭ 
يېزىلغان  يېزىقالردا  دهۋرىدىكى  رىم  يۇنان،  ئىنجىلدىكى،  تهۋرات،  قارىماي  بولۇشىغا 
باشقىالرغا  ئىسالمىيهتنى  بهردى.  خهۋهر  ۋهقهلهردىن  ئالىملىرىدىن،  دىن  كىتابالردىكى 
چۈشهندۈرۈش ئۈچۈن ھىجرهتنىڭ ئالتىنچى يىلى رۇم، ئىران، ھهبهش پادىشاھلىرىغا  
مهكتۇپ يوللىدى. ئۇنىڭ ھۇزۇرىغا ئاتمىشتىن ئارتۇق چهتئهللىك زىيارهتكه كهلدى. بۇ 
كىتاب  بىر  ئىلگىرى  بولۇشتىن  نازىل  قۇرئان  بۇ  «سهن  قۇرئانى-كهرىمده:  جهھهتته 
ئوقۇمىدىڭ، خهت يازمىدىڭ، ئهگهر سهن ئوقۇش ۋه يېزىشنى بىلگهن بولساڭ، ئۇالر 

سېنى باشقىالردىن ئۆگهندى دهيتتى" (ئهنكهبۇت سۈرىسى، 48-ئايهت)»دېگهن ئايهت بار. 
بىر ھهدىسته: «مهن بىر ئۇممى پهيغهمبهر. مهندىن كېيىن باشقا پهيغهمبهر كهلمهيدۇ» 
دېگهن.39 قۇرئانى-كهرىمنىڭ يهنه بىر ئايىتىده: «ئۇ (مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم) ئۆز-
ئۆزىدىن سۆزلىگىنى يوق، ئۇنىڭ قىلغان سۆزلىرى، ئۇنىڭغا بىر ۋهھيى بىلهن بىلدۈرۈلدى. 

(نهجىم سۈرىسى، 3~4-ئايهتلهر)» دېيىلگهن.

تۇنجى مۇسۇلمانالر

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا كهلگهن تۇنجى ۋهھىيدىن كېيىن خهدىچه ئانىمىز تۇنجى 
بولۇپ مۇسۇلمان بولدى. ھېچ ئىككىلهنمهستىن ئىسالمنى قوبۇل قىلىپ، تۇنجى بولۇپ 
ئانىمىزغا،  خهدىچه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  شهرهپلهندى.  بىلهن  بولۇش  مۇسۇلمان 
جىبرائىل ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۆگهتكىنىگه ئوخشاش تاھارهت ئېلىشنى ئۆگهتتى. ئارقىدىن 
خهدىچه  ئوقۇدى.  ناماز  رهكئهت  ئىككى  بىرلىكته  بولۇپ  ئىمام  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
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بىر  ھهر  سۆزىگه،  بىر  ھهر  ئهلهيھىسساالم)  (مۇھهممهد  يولدىشىنىڭ  سۆيۈملۈك  ئانىمىز، 
بۇيرۇقىغا تولۇق ئىتائهت قىلدى. بۇنىڭ سهۋهبىدىن ئالالھ تهئاالنىڭ نهزىرىده مۇبارهك 
بىر ماقامغا ئېرىشتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ كۆڭلى يېرىم بولغاندا، ئىنكارچىالر ئۇنى 
مهسخىره قىلىپ رهنجىتكهنده، ئۇنىڭغا تهسهللى بهردى. ئۇنىڭغا: «ئى رهسۇلۇلالھ! سهن 
كۆڭلىڭىنى بۇزمىغىن، غهم قىلمىغىن، دىنىمىز بىر كۈنى كۈچلىنىپ مۇشرىكالر (ئهھلى 
كىتاب بولمىغان دىنسىزالر)  ھاالك بولىدۇ. قهۋمىڭ ساڭا ئىتائهت قىلىدۇ» دهپ تهسهللى 
قىلدى. خهدىچه ئانىمىزنىڭ بۇ ياردىمى سهۋهبىدىن بىر كۈنى جىبرائىل ئهلهيھىسساالم 
دېدى.  بولسۇن.»  سالىمى  تهئاالنىڭ  ئالالھ  خهدىچىگه  رهسۇلۇلالھ!  «ئى  كېلىپ: 
ئهلهيھىسساالم  جىبرائىل  خهدىچه!  «ئهي  ئانىمىزغا:  خهدىچه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 

ساڭا ئالالھنىڭ ساالمنى يوللىدى» دېدى.40  
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىر قېتىم: «ئالالھ تهئاال ماڭا جهننهتته مهرۋايىتتىن بىر 
ئۆي بىلهن خهدىچىنى ئىكرام قىلىشقا ۋهده بهردى. ئۇ يهرده كۆڭۈل ئاغرىقى، كېسهللىك 

ۋه غهم-قايغۇ يوق» دېدى. 
خهدىچه ئانىمىزدىن كېيىن چوڭالردىن تۇنجى بولۇپ مۇسۇلمان بولغان پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ يېقىن دوستى ھهزرىتى ئهبۇبهكىر ئىدى. ھهزرىتى ئهبۇبهكىر يىگىرمه 
يىل بۇرۇن بىر چۈش كۆرگهن بولۇپ، چۈشىده ئاسماندىن تولۇن ئاي چۈشۈپ، كهبىگه 
ئۆيلهرگه  ئهتراپىدىكى  مهككه  بىرى  ھهر  پارچىلىرىدىن  بولدى.  پارچه-پارچه  كېلىپ، 
چۈشتى. ئاخىرىدا بۇ پارچىالر بىرلىشىپ كۆك يۈزىگه يوقىرى كۆتۈرۈلدى. ئهبۇبهكىرنىڭ 
ئۆيىگه چۈشكهن پارچىمۇ كۆك يۈزىگه ئۆرلىگهن ئىدى. بۇنى كۆرگهن ھهزرىتى ئهبۇبهكىر، 

ئۆيىنىڭ ئىشىكلىرىنى تاقاپ بۇ نۇرنىڭ قېچىپ كېتىشىدىن ئهنسىرگهن ئىدى.
ئهبۇبهكىر ئويغۇنۇشى بىلهن چۈشىدىن ھاياجانلىنىپ، تاڭ يورۇشى بىلهن يهھۇدى 
ئالىمالرنىڭ يېنىغا كهلدى. كۆرگهن چۈشىنى بىر يهھۇدى ئالىمىغا سۆزلهپ بهردى. ئۇ ئالىم 
جاۋابىدا: «بۇ قااليمىقان چۈشلهردىن بىرى ئىكهن، بۇ چۈشكه تهبىر بېرشىكه بولمايدۇ» 
دېدى. يهھۇدىنىڭ بۇ سۆزى ئۇنى رازى قىاللمىدى. لېكىن بۇ چۈش ئهبۇبهكىرنىڭ قهلبىده 
چوڭقۇر يهر ئېلىپ، بىر قېتىم تىجارهت ئۈچۈن يولغان چىققاندا، يولىنى راھىب بهھىرانىڭ 
دىيارىغا بۇرىدى. راھىب بهھىرادىن كۆرگهن چۈشىنىڭ تهبىرىنى سورىدى. بهھىرا: سهن 
قهيهرلىك؟ دېدى. ھهزرىتى ئهبۇبهكىر: مهن قۇرهيىشلىك، دهپ جاۋاب بېرىشى بىلهن، 
بهھىرا: ئۇ يهرده بىر پهيغهمبهر مهيدانغا كېلىدۇ. ھىدايهت نۇرى مهككىنىڭ ھهر يىرىنى 
قاپاليدىكهن، سهن ھاياتىڭدا ئۇنىڭ ۋهزىرى، ۋاپاتىدىن كېيىن خهلىپىسى بولىسهنكهن، 
دېدى. ھهزرىتى ئهبۇبهكىر بۇ جاۋابنى ئاڭالپ چهكسىز ھاياجانالندى، تاكى مۇھهممهد 

ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر بولغانغا قهدهر ھېچ كىمگه ئېيتمىدى. 

ئهرراۋزۇل- زۇھهيلى،  I،241؛  ئهس-سىره،  ھىشام،  ئىبنى  III،206؛  ئهل-مۇستهدرهك،  ھاكىم،   .40
.416،III،ئۇنۇف



71

ھهزرىتى  كېيىن  قىلىنغاندىن  ئېالن  پهيغهمبهرلىكى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇھهممهد 
ئهبۇبهكىر مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا بېرىپ: پهيغهمبهرلهرنىڭ، پهيغهمبهرلىك 
بۇ  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  سورىدى.  دهپ  نېمه؟  دهلىلىڭ  سېنىڭ  بار،  دهلىللىرى 
پهيغهمبهرلىكىمگه ئسپات، ئۇ بىر چۈش بولۇپ، سهن بىر يهھۇدى ئالىمىدىن چۈشۈڭنىڭ 
چۈش  بىر  قااليمىقان  مهنىسز،  چۈشىنىڭ  بۇ  ساڭا  ئالىم  ئۇ  سورىدۇڭ،  تهبىرىنى 
توغرا  ساڭا  بىلهن  سورىشۇڭ  بهھىرادىن  راھىب  كېيىن  ئۇنىڭدىن  دېدى.  ئىكهنلىكىنى 
جاۋاب بهردى، دېدى. ئهبۇبهكىرگه خىتاپ قىلىپ: ئهي ئهبۇبهكىر! سېنى، ئالالھقا ۋه 

ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه دهۋهت قىلىمهن! دېدى.
ئالالھ  سهن،  ئېيتىمهنكى،  شاھادهت  ئهبۇبهكىر:  ھهزرىتى  ئاڭلىغان  سۆلهرنى  بۇ 
نۇردۇر،  بىر  يورۇتقان  دۇنيانى  ۋه  ھهق  پهيغهمبهرلىكىڭ  سېنىڭ  ئهلچىسى،  تهئاالنىڭ 

دهپ، مۇسۇلمان بولدى.
پهيغهمبهرلىك  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ئهبۇبهكىر  ھهزرىتى  رىۋايهتته  بىر  باشقا 
كېلىشتىن بۇرۇن تىجارهت ئۈچۈن يهمهنگه بارغان ئىدى. بۇ تىجارهت سهپىرىده، يهمهنده 
ياشايدىغان، ئهزىد قهبىلىسدىكى ئوقۇمۇشلۇق بىلىملىك بىر زات بىلهن ئۇچراشتى.  بۇ 
ياشانغان كىشى ھهزرىتى ئهبۇبهكىرگه قاراپ: مهنچه سهن مهككه خهلقىدىن بولىسهنغۇ 
ۋه   دېدى  مهككىلىك،  مهن  شۇنداق،  ئهبۇبهكىر:  ھهزرىتى  بىلهن  دېيشى  دهيمهن، 

ئارىسىدا تۆۋهندىكى دىئالوگالر بولدى:
-سهن قۇرهيشتىن كهلدىڭمۇ؟

-شۇنداق، مهن قۇرهيشتىن كهلدىم!
-بهنى تهمىن دېگهن يهردىن كهلدىڭمۇ؟

-شۇنداق!
-يهنه سۆزلىمىگهن بىر ئاالمهت قالدى،

-نېمه ئاالمهت ئۇ؟
-قورسىقىڭنى ئاچ، مهن بىر كۆرۈپ باقاي.

-بۇنداق قىلىشىڭدا نېمه مهقسهت بار، سۆزله؟   
-مهن كىتابالردىن شۇنداق ئوقۇدۇمكى، مهككىده بىر پهيغهمبهر دۇنياغا كېلىدىكهن، 
ئۇنىڭغا ئىككى كىشى ياردهمچى بولىدىكهن. بىرى ياش يهنه بىرى ياشانغان بىرسى. 
ياش بولغىنى قىينچىلىقالرنى قواليلىقالرغا ئۆزگهرتىدىكهن، نۇرغۇن باال-قازاالرنى ياخشى 
تهرهپكه بۇرايدىكهن. ئۇ ياشانغان كىشى ئاق يۈزلۈك، بهللىرى ئىنچىك بولۇپ قورسىقى 
ئۈستىده قارا رهڭلىك بىر مهڭ بار. مهنچه ئۇ كىشى سهن بولۇشۇڭ مۇمكىن، قورسىقىڭنى 

ئاچ، مهن بىر كۆرۈپ باقاي.
بۇنىڭ بىلهن ھهزرىتى ئهبۇبهكىر قورسىقىنى ئاچتى، قورسىقى ئۈستىدىكى مهڭنى 
قىسىم  بىر  ئهبۇبهكىرگه  دهپ،  سهن»  كىشى  ئۇ  قىلىمهنكى  بىلهن: «قهسهم  كۆرىشى 

پهندى-نهسھهتلهرنى قىلدى. 
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كىشنىڭ  ياشانغان  ئۇ  ئۈچۈن  خوشلىشىش  تۈگۈتۈپ،  ئىشىنى  ئهبۇبهكىر  ھهزرىتى 
يېنىغا بېرىپ، پهيغهمبهر ھهققىده بىر قانچه مهلۇمات بېرىشنى تهلهپ قىلدى. ياشانغان 
كىشى ھهزرىتى ئهبۇبهكىرنىڭ تهلىۋىگه بىنائهن، ئون ئىككى بېيت ئوقۇدى. ھهزرىتى 

ئهبۇبهكىر بۇ بېيىتلهرنى يادلىۋالدى. 
ھهزرىتى ئهبۇبهكىر مهككىگه  قايتىپ كېلىشى بىلهن ئۇقبه ئىبنى ئهبى مۇئىيىت، 
ئۇنى  ئاقسۆڭهكلىرى  قۇرهيىشنىڭ  ئوخشاش  ئهبۇل-بۇھتارىغا  جهھىل،  ئهبۇ  شهيبه، 
زىيارهت قىلىش ئۈچۈن ئۆيىگه كهلدى. ئهبۇبهكىر ئۇالرغا خىتابهن: ئاراڭالردا بىرهر ۋهقه 
بوالمدۇ!  ۋهقه  غهلىته  بىر  باشقا  بۇنىڭدىن  ئۇالر:  سورىدى.  دهپ  بولدىمۇ؟  ۋهقه  ياكى 
سىلهرنىڭ  ۋه  سىلهر  بىزگه  قىلىۋاتىدۇ.  داۋاسى  پهيغهمبهرلىك  يېتىمى،  تالىپنىڭ  ئهبۇ 
ئاتا-بوۋىلىرىڭالر باتىل بىر دىنغا ئىشىنىۋاتسىلهر، دېدى. ئهگهر يۈز خاتىرىسى بولمىغان 
بولسا، ئۇنى بۇرۇنال كۆزدىن يوقاتقان بوالتتۇق، سهن ئۇنىڭ يېقىن دوستى بولىسهن، 

بۇ ئىشنى ساڭا تاپشۇردۇق، دىدى. 
مۇھهممهد  ھالدا،  تهستىقلىغان  سۆزلىگهنلىرىنى  ئۇالرنىڭ  ئهبۇبهكىر  ھهزرىتى 
خانىمنىڭ  خهدىچه  ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇھهممهد  ئالدى.  يول  ئۆيىگه  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
پهيغهمبهر  قاقتى.  ئىشىكىنى  بېرىپ  ئۇدۇل  كېيىن،  بىلگهندىن  ئىكهنلىكىنى  ئۆيىده 
سۆزلهر  ھهققىڭدىكى  سېنىڭ  رهسۇلۇلالھ!  ئى  بىلهن:  قارشىلىشى  ئۇنى  ئهلهيھىسساالم 
ئالالھنىڭ  جانابى  مهن  ئۇنىڭغا:  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  سورىدى.  دهپ  نېمه؟  زادى 
جانابى  ئىيتقىنكى،  ئىمام  ئهۋهتىلدىم.  ئوغۇللىرىغا  ئادهم  پۈتۈن  ۋه  ساڭا  پهيغهمبىرى، 
ئالالھنىڭ رىزاسىغا نائىل بول ۋه جېنىڭنى دوزاقتىن قۇتقاز، دېدى. ھهزرىتى ئهبۇبهكىر: 
بۇنداق دېيىشىڭنىڭ  بىر دهلىلى نېمه؟ دېيىشى بىلهن، پهيغهمبىرىمىز  ئۇنىڭغا: ئۇ، 

سېنىڭ يهمهنده كۆرگهن ياشانغان كىشنىڭ ھېكايىسى، دهپ جاۋاب بىردى. 
ھهزرىتى ئهبۇبهكىر: مهن يهمهنده بهك كۆپ ھىكايه ئاڭلىدىم ۋه نۇرغۇن قېرى-ياش 
كۆردۈم، دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم جاۋابهن: ئۇ شۇنداق بىر ياشانغان كىشى ئىدى، 
ساڭا ئون ئىككى بېيت بهردى ۋه ماڭا ئهۋهتتى،دهپ، ئۇ بېيىتلهرنىڭ ھهممىسىنى ئوقۇپ 
بهردى. ھهزرىتى ئهبۇبهكىر: ساڭا بۇالرنى كىم خهۋهر قىلدى؟دېيىشى بىلهن، پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم: مهندىن بۇرۇن كهلگهن پهيغهمبهرلهرگه خهۋهر يهتكۈزگهن پهرىشته دهپ 
ھهزرىتى  بىلهن  قىلىشى  بايان  گهپلهرنى  بۇ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  دېدى.  بهردى، 
ئهبۇبهكىر ئۇنىڭ قولىنى تۇتۇپ يېقىنلىشىپ: شاھادهت ئېتيىمهنكى ئالالھتىن باشقا بىر 

ئىالھ يوقتۇر، مۇھهممهد ئالالھنىڭ ھهق پهيغهمبىرىدۇر، دهپ، مۇسۇلمان بولدى.41
ھاياتىدا تۇنجى قېتىم ھېس قىلغان بۇنداق ئاالھىده بىر خوشاللىق بىلهن، ئۆيىگه 
مۇسۇلمان بولۇپ قايتتى.  بىر ھهدىسته: «ھهر كىشىنى ئىمان ئېيتىشقا دهۋهت قىلسام، 

.250~249،I ،ئىبنى ئىسھاق ئهس-سىره، :120~121؛ ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره  .41
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يۈزىنى پۈرۈشتۈرۈپ، گۇمان بىلهن قارىدى. پهقهت ھهزرىتى ئهبۇبهكىرنى ئىمانغا دهۋهت 
قىلغان ۋاقتىمدا،ھېچ ئىككىلهنمىدى» دېيىلگهن.

بىر كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهزرىتى خهدىچه بىلهن بىرلىكته ناماز ئوقۇۋاتقان 
ئون  ياكى  ئون  ئهلى  ھهزرىتى  چاغالردا  ئۇ  كۆردى.  ئۇالرنى  ئهلى  ھهزرىتى  ۋاقىتتا، 
ئىككى ياش ئهتراپىدا ئىدى. ئۇالر نامازىنى ئوقۇپ بولغاندا، ئۇالردىن: بۇ نېمه؟ دهپ 
سورىدى. رهسۇلى ئهكرهم سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئۇنىڭغا: بۇ ئالالھنىڭ دىنىدۇر، 
ھېچبىر  بىردۇر،  پهقهت  ۋه  پهقهت  تهئاال  ئالالھ  قىلىمهن.  دهۋهت  دىنغا  بۇ  سېنىمۇ 
شېرىكى يوقتۇر، سېنى بىر بولغان، ئايالى ۋه شېرىكى بولمىغان ئالالھقا، ئىمانغا دهۋهت 
قىلىمهن،دېدى. ھهزرىتى ئهلى: مهن باشتا دادام بىلهن بىر مهسلىھهت قىالي، دېدى. 
ھېچكىمگه  سىرنى  بۇ  كىرمىسهڭ،  ئىسالمغا  ئهگهر،  ئۇنىڭغا:  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئهتىگهنده  ئهتىسى  ئهلى  ھهزرىتى  دېدى.  ئېيتما! 
كېلىپ: ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى! ماڭا ئىسالمنى ئۆگهتكىن دهپ، مۇسۇلمان بولدى. 
ھهزرىتى ئهلى ئهڭ دهسلهپته مۇسۇلمان بولغانالرنىڭ ئۈچىنچىسى ئىدى. ئۇ پهيغهمبهر 

ئهلهيھىسساالم ئۈچۈن پىداكارلىق قىلىشنى ھهر قانداق بىر ئشتىن ئۈستۈن تۇتاتتى.42
ھهزرىتى  بىرىدۇر.  كىشلهردىن  ئېيتقان  ئىمان  دهسلهپته  ئهڭ  ھارىسه  بىن  زهيد 
ئىدى.  كىشى  تۆتىنچى  كېيىنكى  ئهلىدىن  ھهزرىتى  ۋه  ئهبۇبهكىر  ھهزرىتى  خهدىچه، 
قۇللۇقتىن ئازاد قىلىنغان قۇلالرنىڭ ئىچىده ئهڭ دهسلهپ مۇسۇلمانلىق بىلهن شهرهپلهنگهن 
كىشىلهردىن بىرسىدۇر. ئۇنىڭ بىلهن بىلله ئايالى ئۇممۇ ئهيمهنمۇ مۇسۇلمان بولدى.43 
ئهل- كۆرىدىغان  ياخشى  ئۆزى  بىلهن  بولىشى  مۇسۇلمان  ئهبۇبهكىر  ھهزرىتى 
ئاغىنىلىرىنىڭ يېنىغا باردى. ئۇالرنىمۇ مۇسۇلمان بولۇشقا چاقىردى. ئهسھابى-كىرامنىڭ 
بىن  زۇبهيىر  ئۇبهيدۇلالھ،  بىن  تهلھا  ئاففان،  بىن  ئوسمان  شهخسىلىرى  ئۈلگىلىك 
ئهۋۋام، ئابدۇراخمان بىن ئهۋف، سهئىد بىن ئهبى ۋهققاسقا ئوخشاش قهۋمىدىكى ئېسىل 
سهككىز  بۇ  بولغان  مۇسۇلمان  كېيىن  ئانىمىزدىن  خهدىچه  تاپتى.  تهركىب  كىشلهردىن 

كىشى «سابىقۇن ئىسالم» يهنى، ئهڭ دهسلهپ مۇسۇلمان بولغانالر دهپ ئاتىلىدۇ.
كاھىن  «مېنىڭ  قىلدى:  بايان  مۇنداق  بولغانلىقىنى  مۇسۇلمان  ئوسمان  ھهزرىتى 
بىر  ساڭا  ماڭا:  ئۇ  باردىم.  زىيارهتكه  يېنىغا  ئۇنىڭ  كۈنى  بىر  ئىدى.  بار  يهڭگهم  بىر 
تۇنۇشمايدۇ.  بىلهن  ئهركهك  بىر  بۇرۇن  سهندىن  خانىم  ئۇ  بولىدىكهن،  نېسپ  خانىم 
سهنمۇ ئۇ خانىمدىن بۇرۇن باشقا بىر خانىم بىلهن تونۇشمايسهن! ئۇ خانىم، ھۆسنى-
جاماللىق، زاھىده (دىنى ھۆكۈلهرنى جايىدا ئورۇناليدىغان) بىر خانىمدۇر. بهلكى ئۇلۇغ 
بىر پهيغهمبهرنىڭ قىزى بولىشى مۇمكىن، دېدى. مهن يهڭگهمنىڭ سۆزلىرىگه ھهيران 
ۋهھيى  بىر  سامادىن  ئۇنىڭغا  كهلدى.  پهيغهمبهر  بىر  دېدى:  شۇنداق  يهنه  ئۇ  بولدۇم. 

.247~245،I ،118؛ ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره:s ،ئىبنى ئىسھاق ئهس-سىره  .42
.248~247،I ،ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره  .43
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بۇ  سىرنى،  بىر  بۇنداق  يهڭگه!  ئهي  دېدىمكى:  ئۇنىڭغا  مهن  دېدى.  بولدى،  نازىل 
شهھهرده ئاڭالپ باقمىدۇق، سهن بۇ ئىشنى ماڭا ئېنىق سۆزله! دېدى. يهڭگهم: مۇھهممهد 
قىلىدۇ.  دهۋهت  دىنغا  خهلقنى  ئۇ  بېرىلدى.  مهرتىۋىسى  پهيغهمبهرلىك  ئابدۇلالھقا  بىن 
قىسقا بىر ۋاقىتتا ئۇنىڭ دىنى بىلهن پۈتۈن ئالهم نۇرلىنىدۇ. ئۇنىڭغا قارشى چىققانالرنىڭ 

بېشى كېسىلىدۇ، دېدى.»
يهڭگهمنىڭ بۇ سۆزلىرى، ماڭا بهكمۇ تهسىر قىلدى. ئهندىشه قىلىشقا باشلىدىم. 
ھهزرىتى ئهبۇبهكىر بىلهن ئارىمىزدا چوڭقۇر دوسىتلۇق بار ئىدى. بىر-بېرىمىزدىن ھېچ 
ئايرىلمايتتۇق. بۇ ئىشىمنى مهسلىھهت قىلىش ئۈچۈن ئۇنىڭ يېنىغا باردىم. يهڭگهمنىڭ 
سۆزلىرنى ئۇنىڭغا سۆزلهپ بېرىشىم بىلهن ماڭا: «ئى ئوسمان! سهن دۇرۇس بىر ئىنسان. 
تاش،  قانچه  بىر  كهلتۈرهلمىگهن  پايدا-زىيان  ئاڭلىيالمايدىغان،  كۆرهلمىگهن،  ھېچ 
يهڭگهمنىڭ  دهيسهن،  ئۇنىڭغا: «راسىت  مهن  اليىق!»دېدى.  بولۇشقا  ئالالھ  قانداقمۇ 

سۆزى ھهقىقهتتۇر» دېدىم. 
كېيىن،  قىلغاندىن  بايان  ئىسالمىيهتنى  ئوسمانغا  ھهزرىتى  ئهبۇبهكىر  ھهزرىتى 
مۇھهممهد  بولغان  پهيغهمبىرى  جىنالرنىڭ  ۋه  ئىنسان  يهنى  يېنىغا  مۇھهممهدنىڭ  ئۇنى 
ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا ئېلىپ كىردى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ئوسمانغا مۇنداق خىتاپ 
مېھمان  جهننىتىگه  سېنى  ئالالھ،  جانابى  ئىگىسى  ھهققانىيهت  ئوسمان!  قىلدى: «ئى 
بولۇشقا چاقىردى. سهن بۇ دهۋهتنى قوبۇل قىلغىن. مهن پۈتۈن ئىنسانالرغا ھىدايهت 
يۇقىرى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئوسمان  ھهزرىتى  ئهۋهتىلدىم.»  قىلىپ  رهھبىرى 
مهرتىۋىسى، خۇشخۇي چىرايى ۋه يېقىملىق سۆزلىرى ئالدىدا ھوشىنى يوقاتتى. ئىچىدىن 
ئىالھ  بىر  باشقا  ئالالھتىن  ئېيتىمهنكى،  «شاھادهت  بىلهن:  تهسلىمىيهت  ۋه  ئشتىياق 

يوقتۇر، مۇھهممهد ئالالھنىڭ ھهق پهيغهمبىرىدۇر» دهپ، مۇسۇلمان بولدى. 
ئىنسانالرنى  يىلىدا،  ئۈچ  دهسلهپكى  پهيغهمبهرلىكىنىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
يوشۇرۇن دهۋهت قىلدى. ئىنسانالر ئاستا-ئاستا، بىردىن، ئىككىدىن مۇسۇلمان بولۇشقا 
باشلىدى. بۇ ئۈچ يىل ئىچىده مۇسۇلمانالرنىڭ سانى ئوتتۇزغا يهتتى. ئۇالر ئىبادهتلىرىنى  

ئۆيلىرىده قىالتتى. نازىل بولغان ئايهتلهرنى مهخپى يوسۇندا ئوقۇپ، ياداليتتى.

 يېقىن تۇققانالرغا دهۋهت

ئىنسانالرنى  بىلهن  بولىشى  نازىل  سۈرىسىنىڭ  مۇددهسىر  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئىسالمغا دهۋهت قىلىشىغا باشلىغان ئىدى. دهسلهپ دهۋهتنى يۇشۇرۇن ئېلىپ باردى. 
بىر مهزگىل ئۆتكهندىن كېيىن: «يېقىن تۇققانلىرىڭنى ئالالھنىڭ ئازابى بىلهن قورقۇت 
ۋه ئۇالرنى دىنغا دهۋهت قىلغىن» (شۇئهرا سۈرىسى، 214-ئايهت) مهنىسىدىكى ئايهت نازىل 
بولدى. بۇ سهۋهپتىن مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم، يېقىن تۇققانلىرىنى دىنغا دهۋهت قىلىش 
ئۈچۈن، ھهزرىتى ئهلىدىن ئۇالرغا خهۋهر ئهۋهتىپ، پۈتۈن تۇققانلىرىنى ئهبۇ تالىپنىڭ 
ئۆيىگه چاقىردى. ئۇالرنىڭ ئالدىغا ھهر بىر كىشگه يهتكىدهك بىر قاچىدىن تاماق ۋه بىر 
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پىيالىدىن سۈت قويۇپ، ئۆزى  بىسمىلالھ دهپ باشلىغاچ تۇققانلىرىنى تاماققا تهكلىپ 
قىلدى. بۇ كۈنى قىرىق كىشى كهلدى. بۇنچه كۆپ كىشى كهلگهن بولسىمۇ ئۇالر تاماققا 
تويۇپ،، تاماق پهقهت ئازلىمىدى. كهلگهن مېھمانالر بۇ كارامهتكه قاراپ ھهيران قالدى. 
تاماق زىياپىتىدىن كېيىن مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم تۇققانلىرىغا دهۋهت باشالش ئۈچۈن 
ئېغىز ئاچاي دهپ تۇرىشىغا، تۇققانلىرىدىن ئهبۇ لهھهب دۈشمهنلىك نهزىرى بىلهن: «بىز 
بۇ كۈنگىچه بۇنداق بىر سېھىر كۈرۈپ باقمىدۇق، مۇھهممهد (پهيغهمبهر) سىلهرگه سېھىر 
يامانلىق  سېنىڭدهك  مهن  ئوغلى!  قېرىندىشمنىڭ  ئى  بويىدى.  كۆزۈڭالرنى  ئىشلىتىپ 

ئېلىپ كهلگهن ئهسكى بىرسىنى كۆرمىدىم» دهپ، ھاقارهت قىلدى.
قىلمىغان  قهبىلىلىرى  ئهرهپ  پۈتۈن  ۋه  «قۇرهيىش  لهھهبكه:  ئهبۇ  پهيغهمبىرىمىز 
بولماي،  مۇسۇلمان  ھېچبىرى  ئۇالردىن  دېدى.  قىلدىڭ»  سهن  يامانلىقىنى  چوڭ  ئهڭ 
تهكلىپ  تاماققا  قېتىم  بىر  يهنه  تۇققانلىرىنى  ئۆتمهي،  ئۇزۇن  ۋهقهدىن  بۇ  تارقالدى. 
ئالدىنقى  بهردى.  خهۋهر  بىرمۇ-بىر  ئۆيلىرىگه  ئۇالرنىڭ  يهنه  ئهلى  ھهزرىتى  قىلدى. 
قېتىمغا ئوخشاش ئۇالرنىڭ ئالدىغا يهنه تاماق قويدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تاماقتىن 
كېيىن سۆز قىلىپ: «ھهمدۇ-سانا يالغۇز ئالالھقا خاستۇر، ياردهمنى پهقهت ئۇنىڭدىن 
تىلهيمهن، ئۇنىڭغا ئىشىنىمهن، ئۇنىڭغا تايىنىمهن، شۈبھه يوقكى، بۇنى بىلىمهن ۋه 
باشقىالرغا بىلدۈرىمهنكى، ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوقتۇر. ئۇ بىردۇر، ئۇنىڭ  شېرىكى 
يالغان  ئهسال  «سىلهرگه  داۋامالشتۇرۇپ:  سۆزلىرىنى  كېيىن  دېگهندىن  يوقتۇر.» 
باشقا   ئۇنىڭدىن  ۋه  بىر  سىلهرنى  سۆزلهۋاتىمهن.  ھهقىقهتنى  سىلهرگه  سۆزلىمىدىم. 
ۋه  سىلهرگه  ئۇنىڭ  مهن  چاقىرىمهن.  ئېيتىشقا  ئىمان  تائاالغا  ئالالھ  بولمىغان،  ئىالھ 
پۈتۈن ئىنسانالرغا ئهۋهتكهن پهيغهمبىرى. قهسهم قىلىمهنكى، سىلهرمۇ بىر كۈنى ئۇيقۇغا 
غهرىق بولغاندهك بۇ دۇنيادىن كېتىسلهر. بىر كۈنى ئۇيقۇدىن ئويغانغىنىڭالردهك تهكرار 
تىرىلىسىلهر. پۈتۈن قىلغان ياخشى-يامان ئىشلىرىڭالرنىڭ ھېسابىنى بېرىسىلهر، قىلغان 
ياخشى ئهمهللىرىڭالردىن مۇكاپاتقا، قىلغان يامان ئىشلىرىڭالر ئۈچۈن جازاغا تارتىلسىلهر، 
بۇ  جهننهتته ئهبهدى قېلىش ياكى دوزاقتا ئهبهدى قېلىش دېگهنلىكتۇر. ئهڭ دهسلهپ 

سىلهرنى ئاخىرهت ئازابى بىلهن قورقۇتىمهن.» دېدى.
ساڭا  جىيهنىم!  مۇھتهرهم  «ئهي  كېيىن:  ئاڭلىغاندىن  سۆزلهرنى  بۇ  تالىپ  ئهبۇ 
ياردهم قىلشتىن باشقا بىر نهرسه بىلمهيمهن، نهسىھهتلىرىڭنى ئاڭالپ قوبۇل قىلىدۇق، 
يهرگه  بۇ  ئۆزىده  ۋاقىتنىڭ  شۇ  تهستىقلىدۇق،  كۆڭلىمىزدىن  چىن  سۆزلىرىڭنىمۇ 
توپالنغانالر، بوۋاڭ ئابدۇلمۇتتهلىبنىڭ ئهۋالتلىرى. مهنمۇ ئۇالردىن بىرسى، سېنىڭ ئارزۇ 
قىلغان ئىشڭغا، ئىچىمىزدىن ئهڭ بۇرۇن مهن ياردهم بېرىمهن. سېنى مۇھاپىزهت قىلىپ، 
سېنى قوغداشتىن بىر قهدهممۇ چېكىنمهسلىككه ۋهده قىلىمهن. ساڭا ئهمىر قىلغان ئىشنى 
داۋامالشتۇر. پهقهت، بۇرۇنقى دىنىمدىن ئايرىلىش ئىشىدا، نهپسىمنى قايىل قىاللمىدىم» 

دېدى. 
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قىلدى.  سۆز  سىلىق-سىپايه  تاغىلىرى  ۋه  تۇققان  پۈتۈن  باشقا  لهھهبتىن  ئهبۇ 
پهقهت ئهبۇ لهھهب: «ئى ئابدۇلمۇتتهلىب ئوغۇللىرى! باشقىالر ئۇنىڭ ئالدىنى توساشتىن 
قوبۇل  دېگهنلىرىنى  بۈگۈن  ئۇنىڭ  ئهگهر  توساڭالر.  يولىنى  ئۇنىڭ  سىلهر  بۇرۇن، 
ئۇرۇنساڭالر،  قوغداشقا  ئۇنى  ئهگهر  ئۇچرايسىلهر.  ھاقارهتكه  كهمسىتىشكه،  قىلساڭالر، 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ  قارشى  لهھهبكه  ئهبۇ  قىلدى.  تهھدىت  دهپ  ئۆلىسىلهر»  ھهممىڭالر 
ھاممىسى: «ئهي قېرىندىشىم! قېرىندىشىڭنىڭ ئوغلى ۋه ئۇنىڭ دىنىنغا ياردهم قولۇڭنى 
سۇنمىساڭ، ساڭا قانداقمۇ ماس كهلسۇن؟ قهسهم قىلىمهنكى، ھازىرغىچه ياشىغان ئالىمالر 
بهرگهن  بېشارهت  كېلىدىغانلىقىغا  پهيغهمبهرنىڭ  بىر  ئهۋالدىدىن  ئابدۇلمۇتتهلىبنىڭ 

تۇرسا، دېمهك ئۇ پهيغهمبهردۇر» دېدى.
ئهبۇ لهھهب بۇنچه سۆلهرنى ئاڭلىشىغا قارىماي، يهنه سېسىق گهپ قىلدى. ئهبۇ 
،بىز  قىلىمهنكى  قهسهم  قورقۇنچاق!  «ئهي  ھالدا:  ئاچچىقلىغان  لهھهبكه  ئهبۇ  تالىپ 
ساقال بولىدىكهنمىز، بىز ئۇنىڭ ياردهمچىسى ۋه قوغدىغۇچىسى بولىمىز» دهپ، مۇھهممهد 
ئهلهيھىسساالمغا بۇرۇلۇپ: «ئى قېرىندىشىمنىڭ ئوغلى! ئىنسانالرنىڭ رهببىگه چاقىردىغان 
دېدى.  بواليلى»  بىلله  يهرده  ئۇ  بىلهن  سېنىڭ  قوراللىنىپ  بىز  بىلهيلى،  ۋاقتىڭنى 
«ئهي  باشالپ:  سۆزىنى  ئهلهيھىسساالم  مۇھهممهد  پهخرى  كائىناتنىڭ  بىلهن  شۇنىڭ 
ئابدۇلمۇتتهلىب ئوغۇللىرى! قهسهم قىاليكى، ئۇرۇق-تۇغقانالر ئىچىده، مېنىڭ سىلهرگه 
ئېلىپ كهلگهن، دۇنيا ۋه ئاخىرهت ھاياتىڭالر ئۈچۈن قىممهتلىك بولغان (ئىسالم دىنى) 
مهرھىمىتىمدىن باشقا قىممهتلىك  نهرسىنى، قهۋمىگه ئېلىپ كهلگهن بىر كىشى يوقتۇر. 
مهن سىلهرنى سۆزلهشكه تولىمۇ ئاسان بولغان، تارازاڭالرنى ئېغىر تۇتقان ئىككى جۈمله 
ئىكهنلىكى،  يوق  ئىالھنىڭ  بىر  باشقا  ئالالھتىن  يهنى  قىلىمهن.  تهۋىسيه  سۆزلهشنى 
ئۈمىد  ئېيتىشىڭالرنى  شاھادهت  ئىكهنلىكىمگه  پهيغهمبىرى  ۋه  بهندىسى  ئۇنىڭ  مېنىڭ 
قىلىمهن. ئالالھ تهئاال مېنىڭ بۇنى سىلهرگه سۆزلىشىمنى بۇيرىدى. ئۇنداقتا قايسىڭالر 
مېنىڭ بۇ دهۋىتىمنى قوبۇل قىلىپ، بۇ يولدا ماڭا ياردهمچى بولىسىلهر؟» دهپ سورىدى. 
ھېچكىمدىن سادا كهلمىدى. باشلىرىنى تۆۋهن قىلىپ تۇرۇشتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
سۆزىنى ئۈچ قېتىم تهكرارلىدى. ھهر قېتىم شاھادهت ئېيتىشقا چاقىرغاندا، ھهزرىتى ئهلى 
ئورنىدىن دهس تۇرۇپ شاھادهت ئېيتتى. ئۈچىنچى قېتىمدا، «ئى رهسۇلۇلالھ! بۇالردىن 
ياشتا كىچىك بولۇشىمدىن قهتئىنهزهر، ساڭا مهن ياردهمچى بولىمهن»دېدى. بۇ سۆز 
ھهيرانلىق  باشقىالر  تۇتتى.  قولىنى  ئهلىنىڭ  ھهزرىتى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بىلهن 

ئىچىده ئۆيلىرىگه قايتتى.
ئۇرۇق- ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  مۇھهممهد  ھهبىبى  تهئاالنىڭ  ئالالھ 
تۇغقانلىرىنىڭ تاللىغان يولىدىن كۆڭلى بهكمۇ يېرىم بولدى. لېكىن  ئۈمىدسىزلهنمهي، 

ئۇالرنىڭ سائادهتكه ئېرىشىشى ئۈچۈن دهۋهتنى داۋامالشتۇردى.
مهنىسى  بولدى.  نازىل  94-ئايىتى  سۈرىسىنىڭ  ھىجىر  4-يىلى  پهيغهمبهرلىكنىڭ 
مۇنداق : «(ئهي ھهبىبىم!) ساڭا بۇيرۇلغانالرنى (ئهمىر-پهرمان) ئۇالرغا بىلدۈرگىن! ھهق 
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بىلهن ناھهقنىڭ پهرقىنى ئۇالرغا كۆرسهتكىن، مۇشرىكالردىن يۈز ئۆرىگىن! (ئۇالرنىڭ 
سۆزلىرىگه ئىلتىپات كۆرسهتمه)» دېگهن ئىالھى بۇيرۇقنىڭ كېلىشى بىلهن سۆيۈملۈك 
پهيغهمبىرىمىز، مهككىده ئوچۇقتىن ئوچۇق ئىسالمنى دهۋهت قىلىشقا باشلىدى. بىر كۈنى 
سافا تۆپىلىكىگه چىقىپ، «ئى قۇرهيىش خهلقى! بۇ يهرگه توپلىنىڭالر  ۋه سۆزۈمنى زهڭ 
سېلىپ ئاڭالڭالر!» دېدى. قهبىلىلهر توپالنغاندىن كېيىن: «ئهي قهۋمىم! سىلهر مهندىن 
بىر يالغان سۆز ئاڭلىدىڭالرمۇ؟» دېيىشى بىلهن، ھهممهيلهن: «ياق، سهندىن يالغان 
خىتابهن: «ئالالھ  ئۇالرغا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  دېيىشتى.  باقمىدۇق»  ئاڭالپ  سۆز 
تهئاال ماڭا پهيغهمبهرلىك ئاتا قىلدى ۋه مېنى سىلهرگه پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋهتتى» دېدى. 
مهن  ئىنسانالر!  ئهي  دېگىنكى،  شۇنداق  ئۇالرغا  ھهبىبىم!)  «(ئهي  ئۇالرغا:  ئاخىرىدا 
سىلهرنىڭ، ھهممىڭالرغا كهلگهن ئالالھ تهئاالنىڭ ھهق پهيغهمبىرى، ئۇ ئالالھ، ئاسمان-
قىلىشقا  ئىبادهت  باشقىسىغا  ئۇنىڭدىن  باشقۇرغۇچىسىدۇر.  ۋه  ياراتقۇچىسى  زېمىننىڭ 
ئۆزىدۇر.»  دهل  تىرىلدۈرىدىغىنمۇ  قايتا  ۋه  ئۆلتۈرىدىغان  جانلىقنى  بىر  ھهر  بولمايدۇ، 
دېگهن مهنىدىكى ئهئراپ سۈرىسىنىڭ 158-ئايىتىنى ئوقىدى. بۇ سۈرىنى ئاڭلىغانالردىن 
تاغىسى ئهبۇ لهھهب ئاچچىقى بىلهن: «قېرىنشىمشنىڭ ئوغلى ساراڭ بولۇپتۇ! بىزنىڭ 
دېگىنىچه  ئاڭلىمايمىز»  سۆزىنى  ئايرىلغاننىڭ  دىنىمىزدىن  چوقۇنمىغان،  بۇتلىرىمىزغا 
ئىمان  ھېچكىم  ۋه  تارقالدى  ئاستا-ئاستا  توپالنغانالر  يهرگه  ئۇ  باشلىدى.  ۋارقىراشقا 
ئېيتمىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ راسىتچىل ئىكهنلىكىنى بىلىپ تۇرۇپمۇ يۈزلىرىنى 

ئۆرۈپ ئۇنڭىغا دۈشمهنلىك قىلدى.  
باشقا بىر كۈنى ئالالھ تهئاالنىڭ: «ساڭا بۇيرۇق قىلىنغان ئشنى (ئهمىر-پهرمان) 
ئۇالرغا بىلدۈرگىن» ئهمرىگه ئاساسهن، تهكرار سافا تۆپىلىكىگه چىقتى. ئۈنلۈك ۋه يۇقىرى 
ئاۋاز بىلهن: «يا ساباھاھ (دۈشمهن تهرىپىدىن ھۇجۇمغا ئۇچۇردۇق، قورشىۋىلىندۇق! 
قوللىندىغان  چاغدا  چاقىرغان  دهپ  بولۇڭالر  تهييار  ئۇرۇشقا  قالمىدى،  ۋاقتىمىز  ئارتۇق 
سۆز) بۇياققا كېلىڭالر! توپلىنىڭالر، مۇھىم بىر خهۋىرىم بار» دهپ، خىتاپ قىلدى.44 
پهيغهمبهرنى  كېلىشتى.  يۈگۈرۈپ  كىشىلىرى  قهبىله  قايسى  ھهر  كېيىن  دهۋهتتىن  بۇ 
ئۈچۈن  نېمه  كېلهلمىگهنلهر  ساقلىدى.  ئىچىده  ھهيرانلىق  دهيدىكىن-دهپ،  نېمه 
توپالنغانلىقىنى بىلش ئۈچۈن ئادهملىرىنى ئهۋهتتى. كهلگهنلهردىن بىر گۇرۇپ ئىنسان: 
«ئى ئىشهنچلىك ئىنسان! بىزنى بۇ يهرگه نېمه ئىش ئۈچۈن توپلىدىڭ، نېمه خهۋهر 
دهپ،  قۇرهيىشلىكلهر!»  «ئهي  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  سورىدى.  دهپ  بىرىسهن؟» 
ئۇالرغا خىتاپ قىلىپ سۆزىنى باشلىدى. پۈتۈن كىشلهرنىڭ دىققهت نهزىرى ئۇنىڭدا ئىدى. 
ئۇ داۋام قىلىپ: «مېنىڭ بىلهن سىزنىڭ ھالىڭىز، دۈشمهننى كۆرىشى بىلهن ئائىلىسىگه 
كېلىپ  ئۆيىگه  بۇرۇن  ئۆزىدىن  دۈشمهننىڭ  ۋه  يۈگۈرگهن  ئۈچۈن  يهتكۈزۈش  خهۋهر 
ئوخشايدۇ.  ئهھۋالىغا  بىرسنىڭ  ۋارقىرغان  دهپ  ساباھاھ!  يا  ئهنسىرىگهن،  قېلىشىدىن 

بۇخارى، «تهپسىر»،IV؛ تىرمىزى، «تهپسىرۇل-قۇرئان»، 91.  .44
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ئهي قۇرهيىش جامائىتى! مهن سىلهرگه شۇ تاغنىڭ ئارقىسىدا دۈشمهن ئهسكهرلىرى بار،  
ئۇالر:  سورىدى.  دهپ  ئىشىنهمسىلهر!»  ماڭا  دېسهم  كېلىۋاتىدۇ،  ئۈچۈن  قىلش  ھۇجۇم 
«شۇنداق، ئىشىنىمىز، چۈنكى بىز ھازىرغىچه سهندىن راسىتچىللىقتىن باشقا بىر نهرسه 

كۆرمىدۇق!» دېيىشتى. 
ھاشىم  ئسىمىنى: «ئهي  قهبىلىلىرىنىڭ  قۇرهيىش  پۈتۈن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
سىلهرگه  مهن  جهمهتى!  ئابدۇلمۇتتهلىب  ئهي  جهمهتى!  ئابدۇمهناپ  ئهي  جهمهتى! 
كېلىشى مۇتلهق بولغان قاتتىق ئازابنىڭ بىلدۈرگۈچىسى، ئالالھ تهئاال ماڭا ئهڭ يېقىن 
تۇققانلىرىمنى ئاخىرهت ئازابى بىلهن قورقۇتۇشۇم كېرهكلىكىنى ئهمىر قىلدى. سىلهرنى 
ئىالھ  باشقا  ئۇنىڭدىن  بىردۇر،  (ئالالھ  شهرىكهلهھ  ال  ۋهھدهھۇ  ئىللهلالھۇ  ئىالھه  ال 
يوقتۇر) دهپ، ئىمان ئېيتىشقا دهۋهت قىلىمهن. مهنمۇ ئۇنىڭ بهندىسى ۋه پهيغهمبىرى. 
ئهگهر بۇنىڭغا ئىمان ئېيىتساڭالر، جهننهتكه كىرىسىلهر، سىلهر ‹ال ئىالھه ئىللهلالھۇ 
دىمىگۈچه›،  مهن سىلهرگه دۇنيا ۋه ئاخىرهتته بىر پايدا ئېلىپ كېلهلمهيمهن» دېدى. 
بۇ سۆزلهرنى ئاڭلىغان قهبىلىلهر ئارىسىدىن ئهبۇ لهھهب: «سهن بۇنىڭ ئۈچۈن بىزنى بۇ 
يهرگه توپلىدىڭمۇ؟» دېگىنىچه يهردىن بىر تال تاش ئېلىپ ئۇنىڭغا ئاتتى. باشقىالردىن 

بۇنداق بىر قارشلىق كهلمىدى پهقهت ئۆزئارا سۆزلىشىپ، تارقالدى.45
قۇياشنى ئوڭ قولۇمغا بهرسه!

سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز بۇ دهۋهتلهردىن كېيىن قهيهرده بىر كىشى ياكى بىر جامائهت 
كۆرسه ئۇالرغا ئىسالمنى تهبلىغ قىلدى. ھهقىقى قۇرتۇلۇشنىڭ نهپسىنىڭ قۇلى بولۇش، 
ۋه  تۇرۇش  يىراق  ئىشالردىن  يامان  تۈرلۈك  ھهر  قاتارلىق  ھهقسىزلىك  قىلىش،  زۇلۇم 
ئالالھ تهئاالغا ئىمان ئېيتىش بىلهن مۇمكىن بولىدىغانلىقىنى تهبلىغ قىلدى. نهپسىنىڭ 
ئازغۇنلۇقتا  ۋه  قىلغانالر  بوزهك  ئاجىزالرنى  شهھۋهتپهرهسلهر،  كىرگهنلهر،  كهينىگه 
ئارزۇ-ھهۋهسلىرىنىڭ  ئىشلىرىنىڭ،  يامان  پۈتۈن  چىقتى.  قارشى  ئاشقانالر  ھهددىدىن 
قارشى  تهبلىغىگه  ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇھهممهد  تۇتۇپ،  كۆزده  ئاياقلىشىدىغانلىقىنى 

چىقتى. ئۇنىڭ يولىغا ئهگهشكهنلهرگه دۈشمهنلىك قىلدى.  
قىيىن- ۋه  بېسىم  كېيىن  قىلدى.  مهسخىره  مۇسۇلمانالرنى  باشتا  مۇشرىكالر 
قىستاقلىرىنى كۈچهيتتى. بۇالرنىڭ بېشىدا: ئهبۇ جهھىل، ئۇتبه، شهيبه، ئهبۇ لهھهب، 
ئۇقبه بىن ئهبى مۇئىيت، ئاس بىن ۋائىل، ئهسۋهت بىن مۇئتهللىپ، ئهسۋهت بىن ئابدى 

ياغۇس، ۋهلىد بىن مۇغىره قاتارلىقالر بار ئىدى.
 بىر كۈنى ئۇتبه، شهيبه، ئهبۇ جهھىل، ئهبۇ تالىپقا: «سهن بىزنىڭ چوڭلىرىمىزدىن. 
بىز ھهر دائىم ساڭا ھۆرمهت قىلىمىز ۋه سېنى چوڭ كۆرىمىز. ھازىر ئاكاڭنىڭ ئوغلى، 
يېڭى بىر دىن ئىجاد قىلدى. بۇتلىرىمىزغا ھاقارهت قىلىپ، بىزنى كاپىر قاتارىغا تىزدى. 

ئىبنى ئىسھاق ئهس-سىره، :188~191؛ ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات، I،133؛ ئىبنى كهسىر، ئهل-  .45
.41~38،III ،بىدايه
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ئۇنىڭغا نهسىھهت قىلساڭ، بۇ ئىشىدىن ۋاز كهچسۇن، ئهگهر ۋاز كهچمىسه، ئۇنىڭغا قانداق 
سېلىپ  يولغا  بهزلهپ  ئۇالرنى  تالىپ  ئهبۇ  دېدى.  بىلىمىز.»  ياخشى  تۇرۇشنى  تاقابىل 
قويدى. بۇ ئىشنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ كۆڭلى يېرىم بولمىسۇن دهپ، ئۇنىڭدىن 
مهخپى تۇتتى. مۇشرىكالر بىر مۇددهت ئۆتكهندىن كېيىن قايتا توپلىنىپ ئهبۇ تالپىنىڭ 
بىلدۈرگهن  ئهھۋالنى  پۈتۈن  كېلىپ  يېنىڭغا  سېنىڭ  بۇرۇن  كېلىپ «بۇنىڭدىن  يېنىغا 
ئىدۇق، سۆزىمىزگه پىسهنىت قىلمىدىڭ. جىيهنىڭ يهنىال بۇتلىرىمىزغا ھاقارهت قىلىشنى 
توختاتمىدى. ئهمدى تاقىتىمىز قالمىدى. ھهر ئىككىڭالر بىلهن بىر تامچه قېنىمىز قالغۇچه 
ھېسابلىشىمىز. مهككىده يا ئۇ ياشايدۇ، يا بىز ياشايمىز» دېدى. ئهبۇ تالىپ يهنه ئۇالرنى 

بهزلهشكه تىرشتى. ئهمما ئۇالر نىيهتلىرىدىن يانىدىغاندهك ئهمهس ئىدى. 
خالىمىغىنىدهك،  قىلشنى  يېرىم  كۆڭلىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇھهممهد  تالىپ  ئهبۇ 
ئۇ  قىلمايتتى.  ئارزۇ  چىقىشنى  كېلىپ  دۈشمهنلىك  بىر  قانداق  ھهر  بىلهنمۇ  قهۋمى 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ يېنىغا كېلىپ، «ئهي مۇھهممهد! پۈتۈن قهۋىم ساڭا قارشى دۈشمهنلىكته 
ياخشى  دۈشمهنلىشىش  ئارىسىدا  تۇققانالر  قىلدى.  شىكايهت  كېلىپ  ماڭا  بىرلىشىپ، 
ئىش ئهمهس، سېنىڭ ئۇالرنى كاپىر دېمهسلىكىڭنى، خاتا يولدا ماڭغانلىقىنى سۆزلهپ، 
ئۇالرنى يامان دېمهسلىكىڭنى تهلهپ قىلدى» دېدى. بۇ سۆزلهرنى ئاڭلىغان پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم: «ئهي تاغا! سهن شۇنى بىلگىنكى، قۇياشنى ئوڭ قولۇمغا، ئاينى سول 
ئىنسانالرغا  ۋه  دىندىن  بۇ  ئهسال  مهن  قىلسۇن)،  ۋهده  قانداق  (ھهر  بهرسىمۇ  قولۇمغا 
تهبلىغ قىلشتىن ۋاز كهچمهيمهن. ئالالھ تهئاال بۇ دىننى پۈتۈن دۇنياغا تارقىتىدۇ، ۋهزىپهم 
ئورۇندىلىدۇ ياكى بۇ يولدا جېنىمنى پىدا قىلىمهن» دهپ، ئورنىدىن دهسىت تۇردى. 

ئۇنىڭ مۇبارهك كۆزلىرى ياش بىلهن تولغان ئىدى.
سۆزىگه  قىلغان  تالىپ،  ئهبۇ  كۆرگهن  ھالىنى  بۇ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
داۋام  يولۇڭنى  ئوغلى!  ئاكامنىڭ  «ئهي  ئېسىلىپ:  بوينىغا  ئۇنىڭ  قىلدى.  پۇشايمان 
قىلغىن، خالىغان ئىشىڭنى قىل، مهن ھاياتال بولىدىكهنمهن سېنى ھىمايه قىلىمهن، 

قوغدايمهن» دېدى.46 
مۇشرىكالرنىڭ ئاقساقاللىرىدىن ئون كىشى ئهبۇ تالىپنىڭ مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنى 
ھىمايسگه ئالغانلىقىنى ئاڭلىشى بىلهن ئۇماره بىن ۋهلىدنىمۇ توپىغا قېتىپ ئهبۇ تالىپنىڭ 
ئۇماره،  بۇ  بىلىسهن،  ئوبدان  سهن  تالىپ!  ئهبۇ  «ئهي  ئۇنىڭغا:  كهلدى.  ئۆيىگه 
مهككىدىكى يىگىتلهرنىڭ ئهڭ قامالشقىنى، ئهڭ كۈچلۈك ۋه ئهڭ ئهخالقلىقىدۇر. يهنه 
تېخى ئۇ بىر شائىر. ئۇنى ساڭا بېرهيلى، ئۇنى پۈتۈن ئىشلىرىڭدا ئىشلهتكىن. بۇنىڭ 
قارشلىقىدا سهن بىزگه مۇھهممهدنى (ئهلهيھىسساالم) بهر. بىز ئۇنى ئۆلتۈرهيلى. ساڭا ئادهم 
بهدىلىگه ئادهم بېرىمىز، ساڭا يهنه نېمه كېرهك؟» دهپ قوبۇل قىلغۇسىز بىر تهكلىپنى 
ئوتتۇرىغا قويدى. ئهبۇ تالىپ بۇ سۆزنى ئاڭالپ قاتتىق غهزهپلىنىپ: «سىلهر باشتا ماڭا 

ئىبنى ئىسھاق ئهس-سىره، 135:.  .46
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جىيهنىمنى  مهن  ئاندىن  ئۆلتۈرهي،  ئۇالرنى  باشتا  مهن  بېرىڭالر،  ئوغۇللىرىڭالرنى  ئۆز 
سىلهرگه تاپشۇراي» دېيشى بىلهن ئىشنىڭ خهتىرىنى ھېس قىلىپ: «بىزنىڭ بالىلىرىمىز 
ئۇنىڭ قىلغان ئىشلىرىنى قىلمىدى» دېيشتى. ئهبۇ تالىپ ئۇالرغا: «قهسهم قىلىمهنكى، 
مېنىڭ جىيهنىم سىلهرنىڭ بالىلىرىڭالرغا قارىغاندا تېخىمۇ خهيىرلىكتۇر، دېمهك سىلهر 
ئۆلتۈرىسلهر- مۇھهممهدنى  بولغان  پارهم  جىگهر  مېنىڭ  بودۇغۇزۇپ،  بېرىپ  ماڭا  ئۇنى 
ھه؟! چىشى تۆگه چېغىدا ئۆز بالىسىدىن باشقىسىنى ئويلىمايدۇ. بۇ ئىشىڭالر ئهقىلگه 
پهقهت ئۇيغۇن ئهمهس. ئهمدى ئىش قېلىپىدىن چىقتى. كىم جان-جىگىرىم مۇھهممهدكه 
دۈشمهن بولسا، مهنمۇ ئۇنىڭغا دۈشمهن. بۇ ئىشنى مۇشۇنداق چۈشىنىڭالر، قولۇڭالردىن 
تۇرۇشۇپ  ئورۇنلىرىدىن  ھالدا  غهزهپلهنگهن  مۇشرىكالر  دېدى.47  قىلىڭالر!»  كهلگىنىنى 
ئابدۇلمۇتتهلىب  ۋه  ئوغۇللىرى  ھاشىم  دهرھال  تالىپ،  ئهبۇ  كهتتى.  يېرىگه  كهلگهن 
ئوغۇللىرىنى توپالپ ئۇالرغا پۈتۈن ئهھۋالنى سۆزلهپ بېرىپ، مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا 
ياردهم قىلشقا چاقىردى. پهيغهمبهرنى ئۆلتۈرشكه كۆتۈرۈلگهن قولالر سۇنۇپ كهتسۇن، ئۇالر 
بۇ ئىشتا بىرلهشتى. پهقهت ۋه پهقهت ئهبۇ لهھهب قېتىلمىدى. ئهبۇ تالىپ ئۇالرغا: «ئهي 
دېدى.  كېلىڭالر»  مېنىڭ ئارقامدىن  ئېسپ  ھهممىڭالر قىلىچلىرىڭالرنى  ئهته  يىگىتلهر! 
ھهرهم  باراۋهر  ھهممسى  باردى.  ئۆيىگه  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  تالىپ  ئهبۇ  ئهتسى 
كېلىۋاتاتتى.  ئهگىشىپ  ئۇالرغا  يىگىتلىرى  ئوغۇللىرىنىڭ  ھاشىم  ماڭدى.  قاراپ  تهرهپكه 
كهبىگه كېلىپ مۇشرىكالرغا يۈزمۇ-يۈز كهلدى. ئهبۇ تالىپ مۇشرىكالرغا: «ئهي قۇرهيىش 
جامائىتى! ئاكامنىڭ ئوغلىنى ئۆلتۈرش ئۈچۈن قارار ئالغىنىڭالرنى ئاڭلىدىم. بۇ ئارقامدىكى 
مېنىڭ  ئىچىده  سهۋىرسىزلىك  ئۇالر  تۇرىدۇ.  قاراپ  قىلىچلىرىغا  قوللىرى  يىگىتلهرنىڭ 
مۇھهممهدنى  ئهگهر  قىلىمهنكى،  قهسهم  بىلىڭالر.  بۇنى  ساقالۋاتىدۇ.  ئىشارىتىمنى  بىر 
(ئهلهيھىسساالم) ئۆلتۈرسهڭلهر، ھېچ بېرىڭالرنى ساق قويمايمهن!» دېگهندىن كېيىن،  
پهيغهمبىرىمىزنى مهدىھىيلىگهن شېئىرالر ئوقۇدى. ئهبۇ جهھىل باشچىلىقىدا  مۇشرىكالر 

ئاستا-ئاستا تارقالدى.

ئهزىيهت ۋه زۇلۇم

كۆرگهن  يالغۇز  ئهلهيھىسساالمنى  مۇھهممهد  ئاقسۆڭهكلىرى  مۇشرىك  قۇرهيىشنىڭ 
تهپ  ئۇرۇشتىنمۇ  ئۇنى  ھهتتا  قىلشقا  ھاقارهت  قىلىشقا،  ھۇجۇم  ئۇنىڭغا  ۋاقىتالردا، 
كۈنى  بىر  ئىككىلهنمىدى.  قىلىشتا  زۇلۇم  ئهسھابىغىمۇ  ئۇنىڭ  بولدى.  تارتمايدىغان 
قۇرهيشنىڭ مۇشرىك ئاقسۆڭهكلىرى كهبىنىڭ يېنىدا ئولتۇرۇپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
توغرىسىدا: «ئۇنىڭغا قارشى زورلۇق قىلىشتا، ھېچبىر نهرسىگه قارشى بۇنداق قىينالمىغان 
ئىدۇق. بىزنى ھاۋايى-ھهۋهسچى دهيدۇ، ئىالھلىرىمىزنى ھاقارهت قىلىدۇ، دىنىمىزنى 
ئهيىپلهيدۇ، جامائىتىمىزگه ئايرىمچىلىق سالىدۇ، شۇنداق بولىسمۇ سهۋر قىلىپ ئۇنىڭغا 
بىر نېمه دېمهيمىز» دېدى. دهل بۇ چاغدا ھهبىبى ئهكرهم ئهلهيھىسساالم كهبىگه زىيارهتكه 

.135~134،I ،ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات  .47
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كهلدى. ھهجهرى ئهسۋهتنى سۆيۈپ تاۋاپ قىلىشقا باشلىدى. ئۇالرنىڭ يېنىدىن ئۆتىشى 
پهيغهمبهر  سانجىدى.  نهشتىرىنى  بىلهن  سۆزلهر  ھاقارهتلىك  ئۇنىڭغا  مۇشرىكالر  بىلهن 
ئهلهيھىسساالم بۇنىڭدىن تولىمۇ رهنجىدى. ئهمما بىر نهرسه دېمهستىن تاۋاپ قىلىشنى 
داۋامالشتۇردى. ئۈچىنچى قېتىم ئۇالرنىڭ يېنىدىن ئۆتكهنده توختاپ: «ئى قۇرهيىش! 
سۆزۈمنى تىڭشاڭالر! نهپسىم قۇدرهت ئىلكىده بولغان ئالالھنىڭ نامىغا قهسهم قىلىمهنكى، 
ماڭا سىلهرنىڭ پهرىشان بولىدىغانلىقىڭالرنى خىتاپ قىلدى.» دېيشى بىلهن، ئۇ يهرده 
تۇرغان مۇشرىكالر نېمه دېيىشىنى بىلهلمهي قېتىپ قالدى. پهقهت ئهبۇ جهھىل مۇھهممهد 
ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ: «ئهي ئهبۇل قاسىم! سهن ناتۇنۇش بىرسى ئهمهس، 
بىر  بىلهن  بىز  ئۆزهڭنى  قىلغىن،  داۋام  ئىبادىتىڭنى  قارىماي،  قوپاللىقىمىزغا  بىزنىڭ 
يهرگه قويما» دهپ يالۋۇردى. مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم بۇ سۆزلهردىن كېيىن بۇ يهردىن 

ئايرىلدى. 
ئهتىسى مۇشرىكالر يهنه شۇ يهرگه توپالندى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم توغرسىدا يهنه 
غهيۋهت-شىكايهت قىلشقا باشلىدى. ئۇزۇن ئۆتمهي پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تاۋاپ قىلشقا 
ئىچىدىكى  ئۇالرنىڭ  قىلدى.  ھۇجۇم  ئۇنىڭغا  بىلهن  كۆرۈشى  ئۇنى  مۇشرىكالر  كهلدى. 
ياقىسىغا  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  سۆيۈملۈك  مۇئىيت،  بىن  ئۇقبه  بولغان  بهدبهخىت  ئهڭ 
ئېسىلدى. مۇبارهك بوينىنى نهپهس ئااللمىغۇدهك دهرىجىده سىقتى. دهل ئۇ ئهسنادا ئۇ 
سىلهرگه،  ئۆلتۈرهمسىلهر؟  بىرسىنى  دېگهن  ئالالھ  «رهببىم  ئهبۇبهكىر:  كهلگهن  يهرگه 
ئالهملهرنىڭ رهببىدىن ئايهتلهر كهلتۈردى.» دهپ، پهيغهمبهرنى قوغداش ئۈچۈن ئۇالرغا 
قاراپ ئېتىلدى. مۇشرىكالر پهيغهمبهرنى تاشالپ ئهبۇبهكىرگه ئېتىلدى. مۇبارهك بېشىغا 
يۈزىگه  ئۇنىڭ  بهتبهخىت،  دېگهن  رهبىئا  بىن  ئۇتبه  ياغدۇردى.  مۇش-تېپىكلهرنى 
تهيمى  قىلىۋهتتى.  تونۇغۇسىز  قىلىپ  قان  قىپقىزىل  يۈزىنى  ئۇرۇپ،  بىلهن  ئاياقلىرى 
قهبىلىسىدىكى  بوالتتى.  ئۇرغان  قهدهر  ئۆلگىچه  بولسا،  ئاجراتمىغان  كېلىپ  ئوغۇللىرى 
كىشىلهر، پهرىشان ۋه ھارغۇن ھالهتته قالغان ئهبۇبهكىرنى كۆرۈشى بىلهن، ئۇنى ئهدىيال 
ئىچىگه ئوراپ ئۆيىگه ئېلىپ كهتتى. قهبىله كىشىلىرى كهبىگه قايتىپ كېلىپ: «ئهگهر 
ئهبۇبهكىر ئۆلىدىغان بولسا، قهسهم قىلىمىزكى، بىز ئۇتبهنىڭ جېنىنى ئالىمىز» دهپ، 

ئهبۇبهكىرنىڭ يېنىغا قايىتتى. 
ھهزرىتى ئهبۇ بهكىر خېلى ۋاقىتقىچه ئۆزىگه كېلهلمىدى. دادىسى ۋه بهنى تهيمىنلهر 
ئۇنىڭ ھوشىغا كېلىشى ئۈچۈن تىرىشتى. ئاخشام ۋاقتى ئاران ئۆزىگه كېلهلىدى. كۆزىنى 
ئاچار-ئاچماي بوغۇق ئاۋاز بىلهن: «پهيغهمبهر نېمه قىلۋاتىدۇ، ئۇنىڭ ئهھۋالى قانداق؟ 
ئۇنىڭغا تىل ئۇزاتتى، ئۇنىڭغا ھاقارهت قىلدى» دېدى. ئانىسى ئۇممۇل ھهيىرغا: «ئۇنىڭدىن 
سورىغىن، بىر نهرسه يهمدۇ، بىر نهرسه ئىچهمدۇ؟» دهپ سورىدى. ئهبۇبهكىرنىڭ تاقىتى 
قالمىغان ئىدى. بىر نهرسه ئىچمهك-يېمهك  خىيالىغا كىرمىدى. ئۆيده يالغۇز قالغاندىن 
كېيىن ئانىسى ئۇنىڭغا: «نېمه يهپ، نېمه ئىچىسهن؟» دهپ سورىشى بىلهن كۆزلىرىنى 
دېسهم  «راستىنى  ئانىسى:  سورىدى.  دهپ  تۇرىۋاتىدۇ»  قانداق  «پهيغهمبهر  ئېچىپ، 
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دوستۇڭ توغرسىدا ھېچ نېمه بىلمهيمهن» دېدى. ھهزرىتى ئهبۇبهكىر: «خهتتاپنىڭ قىزى 
ئۇممۇ جهمىلنىڭ يېنىغا بار، پهيغهمبهرنى ئۇنىڭدىن سورىغىن!» دېدى. 

ئۇممى جهمىل، ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ سىڭلىسى بولۇپ، مۇسۇلمان بولغان ئىدى. ئانسى 
ئۇممى ھهيىر، ئۇممۇ جهمىلنىڭ ئۆيىگه كېلىپ: «ئوغلۇم ئهبۇ بهكىر، سېنىڭدىن ھهزرىتى 
مۇھهممهدنى سوراۋاتىدۇ، ئهجىبا ئۇ قانداق تۇرىۋاتىدۇ؟» دېدى. ئۇممى جهمىل: «مېنىڭمۇ  
بىرلىكته  خالىساڭ  يوق!  خهۋىرىم  بىر  ئهبۇبهكىردىن  ئهلهيھىسساالمدىن،  مۇھهممهد 
بارايلى!» دېدى. ئۇممى ھهيىر: «ماقۇل» دېيشى بىلهن ئۇالر يولغا چىقتى. ھهزرىتى 
ئهبۇبهكىرنىڭ يېنىغا كېلىشى بىلهن ئۇممى جهمىل، ھهزرىتى ئهبۇبهكىر سىددىقنى يارا 
ۋه تاياق ئىزلىرى ئىچىده پهرىشان ۋهزىيهتته كۆرىشى بىلهن، ئۆزىنى تۇتالمىغان ھالدا: 
بىرسىدۇر،  ئاشقان  ھهددىدىن  ۋه  ئازغۇن  مۇتلهق  قىلغان  ئهسكىلىكلهرنى  بۇ  «ساڭا 
ناله  دهپ   « تىلهيمهن  جازاالندۇرۇلىشىنى  قىلغانالرنىڭ  ئىشالرنى  بۇ  تهئاالدىن  ئالالھ 
ئهھۋالى  بولدى؟  نېمه  «پهيغهمبهرگه  جهمىلگه:  ئۇممۇ  بهكىر،  ئهبۇ  ھهزرىتى  قىلدى. 
قانداق؟» دهپ سورىدى. ئۇممۇ جهمىل: «بۇ يهرده ئانىڭىز بار، دېگهن گهپلهرنى ئاڭالپ 
قالىدۇ» دېيشى بىلهن، ھهزرىتى ئهبۇبهكىر: «ئۇنىڭدىن ساڭا بىر يامانلىق كهلمهيدۇ» 
دېدى. ئۇممۇ جهمىل: «ئۇ ھايات، ئهھۋالىمۇ ياخشى» دېدى. ھهزرىتى ئهبۇبهكىر تهكرار: 
«ھازىر ئۇ قهيهرده؟» دهپ سورىدى. ئۇممۇ جهمىل: «ئهركامنىڭ ئۆيىده» دهپ جاۋاب 
بهردى. ھهزرىتى ئهبۇبهكىر: «ساڭا شۇنى دهيكى، مهن پهيغهمبهرنى بېرىپ كۆرمىگىچه 
تاماق يېمهيمهن، بىر نهرسىمۇ ئىچمهيمهن!» دېدى. ئانىسى: «سهن بىردهم ساقلىغىن، 
باشقىالر ئۇخلىغاندىن كېيىن بىر گهپ بولسۇن!» دېدى. كىشىلهر ئۇيقۇغا غهرىق بولۇپ، 
ئهتراپ تىمتاسلىققا چۆمگهنده، ھهزرىتى ئهبۇبهكىر، ئانىسى ۋه ئۇممۇ جهمىلنىڭ ياردىمى 
بىلهن ئاستا-ئاستا مېڭىپ، مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا كهلدى. كىلىپال ئېسلىپ 
سۆيۈپ، مۇسۇلمان قېرىنداشلىرى بىلهن قۇچاقالشتى. ھهزرىتى ئهبۇبهكىرنىڭ بۇ ھالى، 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى  پهرىشان قىلدى. ھهزرىتى ئهبۇبهكىر: «ئى رهسۇلۇلالھ! ئاتا-
ئانام ساڭا پىدا بولسۇن! ئۇ ئازغىن ئادهمنىڭ، يۈز-كۆزۈمنى يهرلهرگه ئۇرۇپ، تونىيالماس 
بۇ  مېنى  كىشى،  يېنىمدىكى  يوق!  ئاغرىقىم  كۆڭۈل  بىر  باشقا  كهلتۈرگهنلىكىدىن  ھالغا 
دۇنياغا كهلتۈرگهن ئانام سهلمادۇر. ئۇنىڭغا دۇئا قىلغىن، ئۇنىڭغا مهرھهمهت تىلىشڭىنى 
ئارزۇ قىلىمهن. ئىشىنىمهنكى، ئالالھ تهئاال، سېنىڭ ھۆرمىتىڭدىن ئۇنى دوزاق ئازابىدىن 
قوتۇلدۇرىدۇ» دهپ، نىدا قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، سهلمانىڭ مۇسۇلمان بولىشى 
بولغان  قوبۇل  دۇئاسى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  يالۋۇردى.  تهئاالغا  ئالالھ  ئۈچۈن 
تۇنجى  بولۇپ،  مۇسۇلمان  ئېرىشىپ  ھىدايهتكه  ھهيىرمۇ  ئۇممۇ  قىلىپ  شۇنداق  ئىدى. 

مۇسۇلمانالرنىڭ ئارىسىدىن بىر كشىلىك يهر ئېلىش شهرىپىگه ئېرىشتى. 
مۇئىيتتىن  بىن  ئۇقبه  بىلهن  لهھهب  ئهبۇ  ئۆيى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
پۇرسهت  بۇالر  ئىدى.  ئوتتۇرسىدا  ئۆيىنىڭ  مۇشرىكنىڭ  ئازغۇن  ئىككى  بولغان  ئىبارهت 
كېچىلهردىمۇ  ھهتتا،  تىرىشاتتى.  قىلىشقا  ئهزىيهت  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  تاپسىال 
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ھايۋانالرنىڭ قېرىنلىرىنى ئۇنىڭ ئىشىگى ئالدىغا تاشالپ قوياتتى. تاغىسى ئهبۇ لهھهب، 
بۇالر يهتمىگهندهك، خوشنىسى ئادىينىڭ ئۆيىدىن ئۇنىڭغا تاش ئاتاتتى. ئايالى ئۇممۇ 
جهمىلمۇ ئۇنىڭدىن كام قالمايتتى. تىكهن ۋه دهرخلهرنىڭ پۇتاقلىرىنى يىغىپ، پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم ماڭىدىغان يولالرغا چېچىپ قوياتتى. بىر كۈنى ئهبۇ لهھهب، نىجاسهتلهرنى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئىشىكى ئالدىغا تۆكىۋاتقاندا، ھهزرىتى ھهمزه كۆرۈپ قالدى. 
نىجاسهتنى  ئهكهلگهن  تۇتىۋېلىپ،  لهھهبنى  ئهبۇ  قېرىندىشى  بېرىپ  يۈگرهپ  دهرھال 
بېشىغا تۆكتى. ئهبۇ لهھهب ۋه ئايالىنىڭ بۇنچه كۆپ ئهزىيهتلىرىدىن كېين، ئۇالرنىڭ 
دهپ  كهتتى»  قۇرۇپ  بهرىبىر  كهتسۇن،  قۇرۇپ  قوللىرى  لهھهبنىڭ  «ئهبۇ  ھهققىده: 

باشلىغان تهببهت سۈرىسى نازىل بولدى.
ئهبۇ لهھهبنىڭ ئايالى ئۇممۇ جهمىل ھهققىده بىر سۈره نازىل بولغانلىقىنى بىلىشى 
بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى ئىزدهشكه باشلىدى. كهبىده ئىكهنلىكىنى ئاڭلىغاندىن 
كېيىن، قولىغا يوغان بىر تاش ئېلىپ كهبىگه يۈگۈردى. ئۇ ۋاقىتتا ھهزرىتى ئهبۇبهكىر، 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ سۆھبهتلىرى بىلهن خوشاللىق ئىچىده ئىدى. ئۇممۇ جهمىلنىڭ 
قولىغا تاش ئالغانلىقىنى كۆرىشى بىلهن، «ئى رهسۇلۇلالھ! ئۇممۇ جهمىل كېلىۋاتىدۇ، بهك 
ئهسكى بىر خوتۇن، سىزگه زىيانكهشلىك قىلىشىدىن ئهنسىرهپ قالدىم. چهترهك بىر 
يهرگه يۆتكۈلۈڭ، ئۇنىڭ ئهزىيتىدىن ساقلىنىڭ» دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «ئۇ 
مېنى كۆرهلمهيدۇ» دېدى. ئۇممۇ جهمىل، ھهزرىتى ئهبۇبهكىرنىڭ ئالدىغا كېلىپ، «ئهي 
ئهبۇبهكىر! ئۇ دوستۇڭ قهيهرده؟ مېنى ۋه يولدىشىمنى مهسخىره قىلىپ يامانغا چىقىرىپتۇ، 
ئېسىيان  ئۇنىڭغا  بىز  قىلىمهن.  مهسخىره  ئۇنى  مهنمۇ  شائىر.  مهنمۇ  بولسا،  شائىر  ئۇ 
قىلىمىز، ئۇنىڭ پهيغهمبهرلىكىنى قوبۇل قىلمايمىز، ئۇنىڭ دىنىدىن سۆيۈنمهيمىز. قهسهم 
قىلىمهنكى، ئۇنى بىر كۆرسهم، شۇ تاشنى بېشىغا ئاتاتتىم.» دېگىنچه ئاغزىنى بۇزدى. 
ھهزرىتى ئهبۇبهكىر: «مېنىڭ ئىگهم شائىر ئهمهس، سېنى مهسخىره قىلمىدى» دېيشى 
ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ئهبۇبهكىر،  ھهزرىتى  كهتتى.  قايتىپ  جهمىل  ئۇممى  بىلهن 
پهيغهمبهر  بىلهن  سورىشى  دهپ  كۆرمىدىمۇ؟»  سىزنى  ئۇ  رهسۇلۇلالھ!  «ئى  قاراپ: 
ئهلهيھىسساالم: «مېنى كۆرمىدى. ئالالھ تهئاال ئۇنىڭ كۆزىنى مېنى كۆرهلمهيدىغان ھالغا 

كهلتۈرۈپ قويدى» دېدى.48
لهھهبنىڭ  ئهبۇ  گۈلسۈم،  ئۇممۇ  ھهزرىتى  قىزلىرىدىن  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
ئوغلى ئۇتهيبه بىلهن، ھهزرىتى رۇقىيه يهنه بىر ئوغلى ئۇتبه بىلهن چاي ئىچكۈزىلگهن 
بولۇپ تېخى توي قىلمىغان ئىدى. «تهببهت سۈرىسى» نازىل بولىشى بىلهن، دوزاققا 
مهھكۇم بولغان ئهبۇ لهھهب بىلهن ئايالى ۋه مۇشرىكالرنىڭ ۋهكىللىرى، ئۇتبه،ئۇتهيبهگه: 
باش  بېرىڭالر،  قويۇپ  قىزلىرىنى  يېنىكلهتتىڭالر،  يۈكىنى  ئېلىپ  قىزلىرىنى  «ئۇنىڭ 
ئاغرىقى تارتسۇن، سىلهر قۇرهيشتىن كۆڭلۈڭالر خالىغان قىزنى دهڭالر، سىلهرگه ئېلىپ 
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بېرىمىز» دهپ تهكلىپ قىلدى. ئۇالر: «ماقۇل ئهمسه، قويۇپ بهردۇق» دېدى. ئۇتهيبه 
دېگهن شهرهپسىز، تېخىمۇ  يولدىن چىقىپ، پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ 
قىزىڭنىمۇ  تونۇمايمهن.  دىنىڭنى  ۋه  سېنى  مهن  مۇھهممهد!  «ئهي  كېلىپ،  ھۇزۇرىغا 
ئالمايمهن، ئهمدى سهنمۇ مېنى سۆيمه، مهن سېنى سۆيمهيمهن! سهنمۇ ماڭا كهلمه، مهنمۇ 
ساڭا كهلمهيمهن!» دهپ، ھاقارهت قىلدى. ئاخىرىدا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئېتىلىپ 
بۇ  ئۇنىڭ  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك  يىرتىۋهتتى.  كۆينىگىنى  ئېسىلىپ،  ياقىسغا  بېرىپ 
ھۆرمهتسىزلىكىدىن كېيىن: «ئى رهببىم! بۇنىڭغا ھايۋانالردىن بىرىنى مۇسىبهت قىلغىن» 
دېدى. ئۇتهيبه دېگهن بهدبهخت، بۇ سۆزلهرنى دادىسغا سۆزلهپ بهردى. ئهبۇ لهھهب: 
كۈن  قانچه  بىر  دېدى.  قورقىمهن»  دۇئاسىدىن  ھهققىدىكى  ئوغلۇم  «مۇھهممهدنىڭ 
ئۆتكهندىن كېيىن ئهبۇ لهھهب ئوغلىنى شامغا تىجارهتكه ئهۋهتتى. تىجارهت ھهيئىتى زهركا 
دېگهن يهرگه كېچىنى ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن بارگاھ قۇردى. بىر شىر بۇ ئهتراپنى ئايلىنىشقا 
باشلىدى. ئۇتهيبه بۇ ئهھۋالنى كۆرۈپال: «ئالالھ بااليىمنى بهرسۇن! قهسهم قىلىمهنكى، 
مۇھهممهدنىڭ (ئهلهيھىسساالم) دۇئاسى قوبۇل بولۇپتۇ. بۇ شىر مېنى يهيدىكهن! ئۆزى 
كېيىن  ئۆتكهندىن  ۋاقىت  ئاز  بىر  شىر  دېدى.  قاتىلىمدۇر»  مېنىڭ  بولسىمۇ  مهككىده 
غايىپ بولدى. ئۇتهيبهنى ئېگىز بىر يهرگه ياتقۇزدى. كېچىده شىر يهنه كهلدى. كارۋاننى 
بىر-بىرلهپ پۇرىغاندىن كېيىن، ئۇتهيبهنىڭ يېنىغا كهلدى. ئۇنىڭ ئۈستىگه ئېتىلىپ 
قارنىنى يېرىپ، بېشىنى چىشلهپ ۋهھشى بىر شهكلىده جېنىنى ئالدى. ئۇتهيبه جان 
تالىشىۋاتقاندا: «مهن سىلهرگه، مۇھهممهد (ئهلهيھىسساالم) ئىنسانالرنىڭ ئهڭ راسىتچىلى 
ئوغلىنىڭ  تهرىپىدىن  شىر  بىر  بهردى.  جان  قىلىپ  پهريات  دهپ،  دېمىگهنمىتىم؟» 
پارچىالنغانلىقىنى ئاڭلىغان ئهبۇ لهھهب، «مهن سىلهرگه، مۇھهممهدنىڭ (ئهلهيھىسساالم) 

ئوغلۇم ھهققىدىكى دۇئاسىدىن قورقىۋاتىمهن دېمىگهنمىدىم؟» دهپ يىغلىدى.49 
ئهبهدى  ئىنسانالرنى  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك 
ئۇالرنىڭ  قىلدى.  دهۋهت  بىرلىكىگه  بارلىقى،  تهئاالنىڭ  ئالالھ  چاقىرىپ،  سائادهتكه  
دوزاق ئازابىدا كۆيمهسلىكى ئۈچۈن تهبلىغ قىلدى. مۇشرىكالر: «ئاتىلىرىمىزنىڭ دىنىدىن 
ۋاز كهچمهيمىز» دهپ، بۇتلىرىغا چوقۇنۇشنى داۋامالشتۇردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
قىلدى.  دهۋهت  ئېرىشىشكه  ماقامالرغا  ئۇلۇغ  ياشاشقا،  شهرهپلىك  ئىنساندهك  ئۇالرنى 
ئۇالر جاھىللىق بىلهن ئۆزىنىڭىكىنى راست قىلشتى. ئهبۇ لهھهب، ھاقارهت ۋه ئهزىيهت 
ئۇنىڭ  ئىنسانالرنى  كۆزىتهتتى.  ئۇنى  داۋاملىق  بولۇپ  باشالمچىسى  بېرىدىغانالرنىڭ 
تىرىشاتتى.  قوزغاشقا  گۇمان  ۋه  شۈبھه  كاللىسىدا  كېچىشكه،  ۋاز  ئاڭالشتىن  سۆزلىرنى 
ئالالھتىن  ئىنسانالر!  «ئهي  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  بازارالردا،  ياكى  توپىدا  كىشلهر 
باشقا ئىالھ يوق دهڭالر! چىقىش يولى بۇدۇر» دېيشىى بىلهن، ئۇ ئارقىسىدىن كېلىپ: 
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سۆزىگه  ئۇنىڭ  ھهرگىز  جىيهنىمدۇر.  مېنىڭ  كىشى  سۆزلهۋاتقان  بۇ  ئىنسانالر!  «ئهي 
ئىشهنمهڭالر، ئۇنىڭدىن يىراق تۇرۇڭالر!» دهيتتى. 

قۇرهيىشنىڭ  ئوقۇۋاتاتتى.  ناماز  كهبىده  كۈنى  بىر  ئهلهيھىسساالم  مۇھهممهد 
بىن  ئۇقبه  رهبىئا،  بىن  ئۇتبه  رهبىئا،  بىن  شهيبه  جهھىل،  ئهبۇ  ئاقسۆڭهكلىرىدىن 
ئهبى مۇئىيت قاتارلىق يهتته كىشلىك بىر مۇشرىك توپى پهيغهمبهرنىڭ يېنىغا كېلىپ 
ئولتۇردى. ئۇ ئهتراپتا بىر كۈن بۇرۇن سويۇلغان بىر تۆگىنىڭ قېرىنى بار ئىدى. شهرهپسىز 
ئهبۇ جهھىل يېنىدىكلهرگه قاراپ: «ئىچىمىزدىن كىم، شۇ تۆگىنىڭ قېرىنىنى ئېلىپ، 
مۇھهممهد سهجده قىلىۋاتقاندا، ئىككى مۈرسىنىڭ ئوتتۇرسىغا قويااليدۇ؟» دهپ، رهزىل 
بىر تهكلىپ قويدى. ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئهڭ زالىم، ئهڭ مهرھهمهتىسز، ئهڭ بهدبهخت 
بولغان ئۇقبه بىن ئهبى مۇئىيت: «مهن قىلىمهن» دهپ، دهرھال ئورنىدىن تۇردى. قېرىننى 
ئىچىدىكى نىجاسهتلهر بىلهن بىرلىكته، مۇبارهك پهيغهمبىرىمىز سهجده قىلۋاتقاندا، ئۇنىڭ 
مۇبارهك مۈرىلىرىگه قويدى. بۇنىڭغا قاراپ تۇرغان مۇشرىكالر قاقاقالپ كۈلۈشكه باشلىدى. 
ۋاقىتتا  ئۇ  كۆتۈرمىدى.  بېشنى  مۇبارهك  ئۇزىتىپ  سهجدىنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئهسھابى-كىرامدىن ئابدۇلالھ بىن مهسئۇد بۇ ئهھۋالنى كۆردى. ئۇ بۇ ۋهقهنى مۇنداق 
بايان قىلىدۇ: «پهيغهمبهرنى ئۇ ئهھۋالدا كۆرىشىم بىلهن مىڭهمدىن تۈتۈن چىقتى. پهقهت 
مېنى مۇشرىكالردىن قوغدايدىغان يېقىنىم ياكى بىر قهبىلهم يوق ئىدى. ئېگسى بولمىغان 
بىر ئاجىز ئىدىم. ئۇ ۋاقىتتا گهپ قىلشقىمۇ كۈچۈم يهتمىگهن ئىدى. كۆزۈمنى ئېچىپ  قاراپ 
تۇرۇشتىن، ئازاب ئىچىده، پهيغهمبهرنىڭ ھالىغا قاراپ تۇرۇشتىن باشقا ئىش قولۇمدىن 
كهلمهيتتى. شۇنى ئارزۇ قىالتتىمكى، ئۇنى مۇشرىكالردىن قوغدىيالغۇدهك كۈچۈم ياكى بىر 
قوغدۇغۇچۇم بولغان بولسا، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇبارهك مۈرىسىگه قويۇلغانالرنى 
ئېلىپ تاشلىغان بواللىسام. مهن شۇنداق ساقالۋاتقان ۋاقتىمدا، پهيغهمبىرىمىزنىڭ قىزى 
كهلدى.  يۈگرهپ  ئىدى.  كىچىك  تېخى  پاتىمه  ۋاقىت  ئۇ  يهتكۈزدى.  خهۋهر  پاتىمهگه 
دادىسنىڭ ئۈستىدىكىلهرنى ئېلىپ تاشلىدى. بۇنى قىلغانالرنى قارغىدى. ئېغىر گهپلهرنى 
قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھېچ ئىش بولمىغاندهك نامىزىنى تۈگهتكهندىن كېيىن، 
ئۈچ قېتىم: «ئالالھىم! قۇرهيشتىكى بۇ قهۋمنى ساڭا تاپشۇردۇم. ئالالھىم! ئهبۇ جهھىل 
تاپشۇردۇم،  ساڭا  رهبىئانى  بىن  ئۇقبه  ئالالھىم!  تاپشۇردۇم،  ساڭا  ھىشامنى  بىن  ئامىر 
ساڭا  مۇئىيتنى  بىن  ئۇقبه  ئالالھىم!  تاپشۇردۇم،  ساڭا  رهبىئانى  بىن  شهيبه  ئالالھىم! 
تاپشۇردۇم، ئالالھىم! ئۇمهييه بىن ھهلهفنى ساڭا تاپشۇردۇم، ئالالھىم! ۋهلىد بىن ئۇتبهنى 
ساڭا تاپشۇردۇم، ئالالھىم! ئۇمارا بىن ۋالىتنى ساڭا تاپشۇردۇم» دهپ دۇئا قىلدى. بۇ 
ئۇالر  چۈنكى  باشلىدى.  قورقۇشقا  توختاپ  كۈلۈشتىن  مۇشرىكالر  ئاڭلىغان  بهددۇئانى 
بهيتۇلالھتا قىلىنغان دۇئانىڭ قوبۇل بولىدىغانلىقىغا ئىشىنهتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
بېشىڭغا  سېنىڭ  ئالالھ  ياكى  كېچىسهن  ۋاز  ئىشڭدىن  بۇ  يا  «سهن  جهھىلگه:  ئهبۇ 
بىر بااليى-ئاپهت كهلتۈرىدۇ» دېدى. ئالالھ تهئاالغا قهسهم قىلىمهنكى، پهيغهمبهرنىڭ 
سۆرۈلۈپ  يهرلهرده  ئۆلتۈرۈلۈپ،  ئۇرىشىدا  كشىلهرنىڭ «بهدىر»  بۇ  دېگهن  ئسىملىرىنى 
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بهدىر  بهدهنلىرىنىڭ  كهلگهن  ھالىتىگه  لهش  سېسىپ  ئىسسىقتىن  يۈرگهنلىكىنى، 
چۇقۇرلىرىغا ئېتىلغانلىقىنى كۆردۈم. 

قۇرهيىش  "ئهي  مۇشرىكلىرىگه:  قۇرهيىش  بهيتۇلالھتا،  جهھىل  ئهبۇ  كۈنى  بىر 
بۇتلىرىمىزغا  كۆرىدۇ،  تۆۋهن  دىنىمىزنى  مۇھهممهد  تۇرسىلهر،  كۆرۈپ  سىلهر  جامائىتى! 
كۆزى  ئهقىلسىز  بىزگه   قىلىدۇ،  ھاقارهت  ئاتا-بوۋىلىرىمىزغا  چوقۇنغان  ئۇنىڭغا  ۋه 
شۇنى  بىلهن  قهسهم  ئالدىڭالردا  سىلهرنىڭ  تارتمايدۇ.  تهپ  قاراشتىن  تىكىلىپ  بىلهن 
دهيمهنكى، ئهته مهن ئاران كۆتۈرهلىگىدهك بىر تاش بىلهن ئۇ بۇ يهرده سهجده قىلغان 
ئوغۇللىرىغا  ئابدۇلمۇتتهلىب  مېنى،  سىلهر  ۋاقىت  ئۇ  ئۇرىمهن.  بېشىغا  ئۇنىڭ  ۋاقىتتا 
قارشى خالىساڭالر قوغداڭالر، خالىساڭالر قوغدىماڭالر. مهن ئۇنى ئۆلتۈرگهندىن كېيىن، 
تۇققانلىرى ماڭا خالىغىنىنى قىلسۇن." دېدى. ئۇ يهرده ئۇنى تىڭشاپ تۇرغان مۇشرىكالر: 
قهسهم قىلىمىزكى: "بىز سېنى قوغدايمىز ھهم ھېچكىمگه تاپشۇرۇپ بهرمهيمىز، پهقهت 

ئۇنى ئۆلتۈرۈسهڭال بولدى!" دېيىشتى.
كهلدى.  كهبىگه  ھالدا  ئالغان  تاشنى  بىر  يوغان  قولىغا  جهھىل،  ئهبۇ  ئهتىگهنده 
مۇشرىكالرنىڭ يېنىغا كېلىپ ئولتۇرۇپ، مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنى ساقالشقا باشلىدى. 
سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز، ھهر ۋاقىت داۋام قىلىپ كهلگهن ئادىتى بويىچه كهبىگه كېلىپ 
ناماز ئوقۇشقا باشلىدى. ئهبۇ جهھىل قولىدىكى يوغان تاشنى كۆتۈرگىنىچه پهيغهمبىرىمىزگه 
قاراپ ماڭدى. مۇشرىكالر ئۇنىڭ ئىشىنى ھاياجان ئىلكىده تاماشا قىلىپ تۇردى. ئهبۇ 
يهرگه  تاش  يوغان  قولىدىكى  باشلىدى.  تىتىرهشكه  قورقۇپ  يېقىنالشقانىسىرى  جهھىل 
چۈشتى. چىرايى كۈلدهك بولۇپ، ئارقىسىغا قاراپ ماڭدى. مۇشرىكالر ھهيرانلىق ئىچىده 
ئهبۇ جهھىلنىڭ يېنىغا كېلىپ: ئهي ئامىر بىن ھىشام! ساڭا نېمه بولدى؟ دهپ سورىدى. 
ئهبۇ جهھىل: "مهن ئۇنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن تاشنى قولۇمغا ئېلىشىم بىلهن پهيلى بۇزۇلغان 
بىر تۆگه چىقتى. قهسهم قىلىمهنكى، ئۆمرۈمده بۇنداق ئۇزۇن پۇتلۇق، ئۆتكۈر چىشلىق، 
ھهيۋهتلىك بىر تۆگىنى كۆرۈپ باقمىغان ئىدىم. ئهگهر يهنه ئازىراق يېقىنالشقان بولسام 

مېنى ئۆلتۈرۋىتهتتى." دېدى. 
يېتىمى،  "ئابدۇلالھنىڭ  توپالپ:  مۇشرىكالرنى  جهھىل  ئهبۇ  كۈنى  بىر  يهنه 
شۇنداق،  ئۇالر:  سورىدى.  دهپ  سۈرهمدۇ؟"  تۇپراققا  يۈزىنى  ئوقۇپ،  ناماز  يهرده  بۇ 
دېيىشتى. بۇ سۆزنى كۈتۈپ تۇرغان ئهبۇ جهھىل: ئهگهر ئۇنى شۇنداق كۆرسهم، بېشىنى 
مۇھهممهد  خوجىسى  پهيغهمبهرلهرنىڭ  كۈنى  بىر  دېدى.  چهيلهيمهن،  بىلهن  پۇتلىرىم 
جهھىل،  ئهبۇ  ئولتۇرغان  بىلهن  دوسىتلىرى  ئوقۇۋاتاتتى.  ناماز  كهبىده  ئهلهيھىسساالم، 
مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم تهرهپكه قاراپ ماڭدى. يېقىن كېلىپال يۈزىنى سۈرتۈپ قېچىشقا 
باشلىدى. مۇشرىكالر ئۇنىڭ يېنىغا كېلىپ: نېمه بولدى؟ قانداق ئهھۋالىڭ؟ دېدى. ئهبۇ 
جهھىل: "ئارىمىزدا ئوت يېنىپ تۇرغان بىر ئازگال پهيدا بولدى. نامهلۇم كىشىلهرنىڭ ماڭا 

ھۇجۇم قىلغىنىنى كۆرۈشۈم بىلهن ئارقامغا قاچتىم" دېدى. 
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ۋهلىد بىن مۇغىره، ئهبۇ جهھىل، ئهسۋهت بىن مۇئتهللىپ، ئۇمهييه بىن ھهلهف، 
ئهسۋهت بىن ئابدى ياغۇس، ئاس بىن ۋائىل، ھارىس قاتارلىق بىر تۈركۈم مۇشىركالر 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى كۆرگهن ۋاقىتالردا: «بۇ ئۆزىنى پهيغهمبهر چاغاليدۇ، ھهتتا 
يېنىغا جىبرائىلنىڭ كهلگهنلىكىنى سۆزلهيدۇ» دهپ مهسخىره قىلىشاتتى. بۇ سهۋهپتىن 
كېلىپ،  ئهلهيھىسساالم  جىبرائىل  كۈنى،  بىر  بولغان  يېرىم  كۆڭلى  ئهكرهمنىڭ  ھهبىبى 
ئۇنىڭغا بهزى ئايهتلهرنى ئوقىدى. مهنسى: «قهسهم بولسۇنكى (ئهي ئهلچىم)، سهندىن 
مهسخىره   پهيغهمبهرلهرنى  ئۇالر  قىالتتى،  مهسخىره  پهيغهمبهرلهرنىمۇ  كهلگهن  بۇرۇن 
ئۈچۈن، باال-قازاالر ئۇالرنى بىتچىت قىلدى (ئهنئام سۈرىسى، 10-ئايهت)» «ئېنقكى، بىز 
سېنى مهسخىره قىلغانالرغا قارشى بىز يېتىمىز، ئۇالر شۇنداق بىر ئىنسانالركى، ئالالھتىن 
بىلىپ  ئاقىۋهتتىن)  كېلىدىغان  (بېشىغا  يېقىندا  پات  ئۇالر  ئىشىنىدۇ،  ئىالھالرغا  باشقا 
تىل  قۇرئانى-كهرىمگه  قوشقانالر،  (شېرىك  بولسۇنكى  خهۋىرىڭالر  شۇنىڭدىن  قالىدۇ. 
سۆزلىرىگه  ئۇالرنىڭ  قىلغانالر)،  سۆزلهرنى  يامان  قىلىپ  مهسخىره  سېنى  ۋه  ئۇزاتقانالر 

كۆكسۈڭ قورۇلۇپ، ئىچىڭ سىقىلىدۇ (ھىجىر سۈرىسى، 9~10-ئايهتلهر)».
كائىناتنىڭ سۇلتانى، بىر كۈنى  كهبىنى زىيارهت قىلىۋاتقاندا، جىبرائىل ئهلهيھىسساالم 
كهلدىم»  ئېلىپ  ئهمىر  بىر  ھهققىده  قىلغانالرنى)  (مهسخىره  ئۇالرنىڭ  «مهن  كېلىپ: 

دېدى.
بىر ئاز ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن، ۋهلىد بىن مۇغىره، ئۇالرنىڭ ئالدىدىن ئۆتتى. 
پهيغهمبهر  سورىدى.  دهپ  كىم؟  كىشى  ئۆتكهن  ئالدىمىزدىن  ئهلهيھىسساالم:  جىبرائىل 
جىبرائىل  دېدى.  بىرى،  بهندىلىرىدىن  ناچار  ئهڭ  تهئاالنىڭ  ئالالھ  ئۇ  ئهلهيھىسساالم: 
ئهلهيھىسساالم ۋهلىدنىڭ پاچىقىغا ئىشارهت قىلدى ۋه: ھهققىڭدىن كهلدىم، دېدى. بىر 
ئاز ئۆتكهندىن كېيىن ئاس بىن ۋائىل ئۆتتى. ئۇنىمۇ سوراپ ئوخشاش جاۋاب ئالغاندىن 
كېيىن، قورسىقىغا ئىشارهت قىلدى ۋه: ئۇنىڭغىمۇ ھهددىنى بىلدۈرۈپ قويىمهن، دېدى. 
ئهسۋهت بىن مۇئتهللىپ ئۆتىشى بىلهن ئۇنىڭ كۆزىگه، ئابدى ياغۇسنى كۆرىشى بىلهن 
بېشىغا ئىشارهت قىلدى. ھارىس بىن قهيس ئۆتىشى بىلهن قورسىقىغا ئىشارهت قىلدى 
ۋه: ئى رهسۇلۇلالھ! ئالالھ تهئاال سېنى بۇالرنىڭ يامانلىقىدىن ساقلىدى. ئۇزۇن ئۆتمهي 
بۇالرنىڭ ھهر بىرسى باال-قازاغا ئۇچرايدۇ، دېدى. بۇالردىن ئاس بىن ۋائىلنىڭ پۇتىغا 
تىكهن كىردى. قانچىلىك داۋاالنسىمۇ  بىر داۋاسىنى تاپالمىدى. ئاخىرى ئۇنىڭ پۇتى 
تۆگىنىڭ بوينىدهك ئىششىپ كهتتى. ئۇ: مۇھهممهدنىڭ ئالالھى مېنى ئۆلتۈردى، دېگىنىچه 
ۋارقىراپ-جاقىراپ جان بهردى. ئهسۋهت بىن مۇئتهللىپنىڭ كۆزلىرى كور بولدى. جىبرائىل 
بىن  ئهسۋهت  قىلدى.  كور  كۆزىنى  سوققۇزۇپ  دهرهخكه  بېشىنى  ئۇنىڭ  ئهلهيھىسساالم 
ئابدىياغۇس بادى سهمۇم دېگهن يهرده  يۈزى ۋه مهيدىسى تۇيۇقسىزل قاپ-قارا بولدى. 
ئۆيىگه كېلىشى بىلهن ئۇنى تونىيالمىدى ۋه ئۇنى ئۆيدىن قوغالپ چىقاردى. غهزهپلهنگهن 
ھالدا ئۆينىڭ ئىشىكىنى بېشى بىلهن ئۈسۈپ ئۆلدى. ھارىس بىن قهيس بولسا، تۇزلۇق 
بىلىق يېيىشى بىلهن بهدىنى قىزىشقا باشلىدى، قانچىلىك سۇ ئىچسه ئىچسۇن سۇغا 
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قانمىدى، ئاخىرى قارنى يېرىلىپ ئۆلدى. ۋهلىد بىن مۇغىرهنىڭ پاچىقىغا تۆمۈر پارچىسى 
كىردى. يارىسى ھېچ ساقايمىدى، نۇرغۇن قان چىقىپ قانسىرىدى ۋه: مۇھهممهدنىڭ 
ئالالھى مېنى ئۆلتۈردى، دېگىنىچه، دات-پهرياد چېكىپ جان بهردى. شۇنداق قىلىپ 
بۇالر قىلغان يامانلىقىلىرىنىڭ جاجىسنى يىدى. بۇنىڭدىن باشقا مۇشرىكالرنىڭ ئهبهدى 

دوزاقتا قالىدىغانلىقى ئايهتته بىلدۈرىلدى. 
سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، بىر كۈنى ئهبۇل ئاس بىلهن 
ئۇچرىشىپ قالدى. يېنىدىن يىراقالشقاندىن كېيىن ھاكهم مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ئهكرهم  رهسۇل  ئويناتتى.  بهدىنىنى  ۋه  ئاغزى  يۈزى،  ئارالش،  مهسخىره  ئارقىسدىن 
سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ھاكهمنىڭ قىلغان قىلىقلىرىنى پهيغهمبهرلىك نۇرى بىلهن 
كۆرۈپ، شۇ پېتى قېلىشى ئۈچۈن دۇئا قىلدى. ئۇنىڭ بهدىنى تىترهپ ئۆمۈر بويى شۇنداق 

بولۇپ قالدى.

ئهسھابى-كىرامغا قىلىنغان قىيىن-قىستاقالر

قالماي،  توختاپ  بىلهن  ئهلهيھىسساالم  مۇھهممهد  پهقهتال  ئهزىيىتى  مۇشرىكالرنىڭ 
ئىگىسىزلهرنى  ۋه  كهمبهغهل  ئادهتته،  قىلدى.  ئهزىيهت  ئهسھابىغىمۇ  مۇبارهك  ئۇنىڭ 
قىلشتىن  ئىشنى  ئهسكى  قانداق  ھهر  كهلمىگهن  ئهقىلگه  كهلسىال  قولىدىن  تالاليتتى. 
يانمايتتى. بۇالرنىڭ بىرى بىالل ھهبهشى ئىدى. ئۇمهييه بىن ھهلهف ئىسمىدىكى بىر 
مۇسۇلمان  بىلهن  ۋاستىسى  سددىقنىڭ  ئهبۇبهكىر  بىالل،  بولغان  قۇلى  مۇشرىكنىڭ 
بولغان ئىدى. ئۇمهييه، ئون ئىككى قۇلىنىڭ ئىچىده بىاللنى ئهڭ ياخشى كۆرگهنلىكى 
پۈتۈن  بىلهن  بولىشى  مۇسۇلمان  بىالل  ھهزرىتى  قىلدى.  قاراۋۇل  بۇتخانىغا  ئۈچۈن، 
ئاڭلىشى  ئۇمهييه  خهۋهرنى  بۇ  قويدى.  تىزىپ  شهكىلده  قىلىۋاتقان  سهجده  بۇتالرنى 
بىلهن ئاچچىقتىن يېرىلىپ كىتهي دېدى. ئۇنى چاقىرىپ: «ئاڭلىسام سهن مۇسۇلمان 
سورىدى.  دهپ  شۇنداقمۇ؟»  قىلسهنكهن،  سهجده  ئالالھىغا  مۇھهممهدنىڭ  بولۇپسهن، 
قىلىمهن»  سهجده  ئالالھقا  بولغان  قۇدرهتلىك  ۋه  ئۇلۇغ  «شۇنداق،  بىالل:  ھهزرىتى 
دېدى. ئۇمهييه كۆڭلىگه ياقمىغان بۇ جاۋابنى ئېلىشى بىلهن دهرھال قىيىن-قىستاقنى 
باشلىدى. چىڭقى چۈشته، قۇياش نهيزه بويى ئۆرلىگهنده، ئۇنىڭ كىيملىرىنى سالدۇرۇپ، 
ئىسسقتىن ئوتتهك يانغان تاشالرنى ئۇنىڭ كىيىمسىز بهدىنىگه ياقتى. ئاپتاپتىن يانغان 
ئۇ تاشالر بىلهن ئۇنىڭ دۈمبىسىگه، بىر قىسمىنى ئۇنىڭ قورسىقىغا ياققاندىن كېيىن، 
«ئىسالمدىن چىق. الت ۋه ئۇززاغا ئىمان ئېيتقىن» دېدى. بىالل: «ئالالھ تهئاال بىردۇر، 

ئالالھ تهئاال بىردۇر» دهپ ئىمانىنى تهكىتلىدى. 
ئۇمهييه بىن ھهلهف، ئۇنىڭ بۇ سۆزىنى ئاڭلىشى بىلهن ساراڭنىڭ قېلىپىغا كىرىپ، 
ئۇنى تىكهن ئۈستىگه ئېتىپ ئۇياق-بۇياققا سۆرىدى. قان ئىچىده قالغانالر ئارىسىدىكى 
بىالل پهس ئاۋازدا كۈچهپ تۇرۇپ: «ئالالھىم! سهندىن كهلگهنگه مهن رازى. ئالالھىم! 

سهندىن كهلگهنگه مهن رازى» دېگىنىچه ئىمانىنى يهنه بىر قېتىم كۆرسهتتى.
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ھهزرىتى بىالل بۇ ۋهقهنى مۇنداق بايان قىلدى: «ئۇ زالىم ئۇمهييه، مېنى چىڭقى 
بۇرۇنقىدهك  ئۇ  ئىدى،  كۈنى  بىر  ئىسسىق  قىيناتتى.  كىچىلهردىمۇ  باغاليتتى،  چۈشته 
چوقۇن!  "بۇتلىرىمىزغا  ئۈچۈن:  چىقىرىش  ئسىالمدىن  مېنى  باشلىدى.  قىيناشقا  مېنى 
مۇھهممهدنىڭ (ئهلهيھىسساالم) ئالالھىنى ئىنكار قىل، ئىنكار قىل، ئىنكار قىل! دېگهنسىرى 
مهنمۇ: ئالالھ بىردۇر، ئالالھ بىردۇر! دهيىتتم. ئۆچىنى ئېلىش ئۈچۈن ئۇ كۈنى يوغان بىر 
تاشنى مهيدهمگه قويۇشى بىلهن ھۇشۇمدىن كهتتىم. ھۇشۇمغا كهلسهم تاش مهيدهمدىن 
ئېلىۋىتىلگهن، قۇياش بۇلۇتالر ئارىسىغا كىرگهن ھالهتته ئىدى. ئۆز-ئۆزهمگه: ئهي بىالل! 

جانابى ئالالھتىن كهلگهن پۈتۈن نهرسه گۈزهلدۇر، مهنىلىكتۇر، دېدىم»
ئۇمهييه بىن ھهلهف، يهنه بىر كۈنى بىاللنى قىيىن-قىستاققا ئېلىش ئۈچۈن تاالغا 
قىزىق  قويۇپ،  بىلهن  ئىشتىنى  كالته  تال  بىر  سالغۇزۇپ  كىيملىرىنى  چىقتى،  ئېلىپ 
قۇمالرنىڭ ئۈستىگه ياتقۇزۇپ، ئۈستىگه تاشالرنى توپالپ، مۇشىركلهر كوللىكتىپ بولۇپ 
قىينىدى. ئۇالر: «ئهگهر ئىسالمدىن ۋاز كهچمىسهڭ، ئۆلتۈرۋىتىمىز» دهپ ھهيۋه قىلدى. 
بىالل ھهبهشى بۇ چىدىغۇسىز قىين-قىستاقالردىمۇ، «ئالالھ بىردۇر، ئالالھ بىردۇر!» 
دېدى. بۇ پهيىتته سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ئۇ يهردىن ئۆتۈپ كېتىپ باراتتى. ھهزرىتى 
بىالل ھهبهشىنىڭ بۇ ھالىنى كۆرۈپ كۆڭلى ئىنتايىن يېرىم بولۇپ: «ئالالھ تهئاالنىڭ 

ئىسمىنى سۆزلهش سېنى قۇتقۇزىدۇ» دېدى. 
ئۆيىگه قايتىپ كېلىپ بىر ئاز ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن، ھهزرىتى ئهبۇبهكىر ئۇنىڭ 
يېنىغا كهلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، بىالل ھهبهشىنىڭ تارتقان ئازابىنى ئهبۇبهكىرگه 
ئاڭلىتىپ: «كۆڭلۈم بهكمۇ يېرىم» دېدى. ھهزرىتى ئهبۇبهكىر دهرھال ئۇ يهرگه بېرىپ، 
مۇشرىكالرغا: «بىاللنى بۇنداق قىينىساڭالر سىلهرگه نېمه پايدىسى؟ ئۇنى ماڭا سېتىپ 
بىرڭالر؟» دېدى. ئۇالر: «دۇنيا قهدهر ئالتۇن بهرسهڭمۇ ساتمايمىز. پهقهت سېنىڭ قۇلۇڭ 
ئامىر بىلهن تېگىشىمىز» دېدى. ھهزرىتى ئهبۇبهكىرنىڭ قۇلى ئامىر، تىجارهت ئىشلىرىنى 
قىلىپ ئۇنىڭغا نۇرغۇن پۇل تېپىپ بىرهتتى. يېنىدا شهخسى مېلىدىن باشقا ئون مىڭ 
ئالتۇنى بار ئىدى. ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ ياردهمچىسى بولۇپ، ھهر ئىشىنى قىالتتى. پهقهت 
پۇلى  ۋه  مېلى  پۈتۈن  ئهبۇبهكىر: «ئامىرنى  ھهزرىتى  قىالتتى.  كۇپۇرلۇق  بولۇپ،  كاپىر 
بىلهن، بىالل ئۈچۈن سىلهرگه بهردىم» دېدى. ئۇمهييه بىن ھهلهف ۋه باشقا مۇشرىكالر 

خوش بولۇشۇپ: «ئهبۇبهكىرنى ئالدام خالتىغا چۈشۈردۇق» دېدى. 
ئېلىۋهتتى.  تاشالرنى  ئۈستىدىكى  ھهبهشنىڭ  بىالل  دهرھال  ئهبۇبهكىر،  ھهزرىتى 
بىالل ھهبهشى ئېغىر قىيىن-قىستاق سهۋهبىدىن ھالىدىن كهتكهن ئىدى. ئۇنى قولىدىن 
يېتىلهپ، مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا ئېلىپ كېلىپ: «ئى رهسۇلۇلالھ! بىاللنى 
بۈگۈن ئالالھ رىزاسى ئۈچۈن ئازاد قىلدىم» دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ سۆزنى ئاڭالپ 
سۆيۈنۈپ، ئۇنىڭ ئۈچۈن  دۇئا قىلدى. ئۇ چاغدا جىبرائىل ئهلهيھىسساالم، ئهبۇبهكىرنىڭ 
دوزاقتىن يىراق ئىكهنلىكىنى مۇبارهكلىگهن لهيىل سۈرىسىنڭ 17~18-ئايهتلىرىنى ئېلىپ 
(شېرىك  بولۇپ  زىياده  مېلى  ئهبۇبهكىردهك)  «(ھهزرىتى  مهنىسى:  ئايهتنىڭ  كهلدى. 
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ئۈچۈن  بولۇش  پاك  نهزىرىده  تهئاالنىڭ  ئالالھ  مېلىنى،  تۇرۇپ)،  يىراق  گۇناھتىن  ۋه 
خهيىرلىك ئىشالر ئۈچۈن خهجلىگهن كىشىلهر، دوزاقتىن يىراقالشتۇرۇلدى» 

ھهبباب بىن ئهرتنىمۇ دىندىن ۋاز كهچتۈرۈش ئۈچۈن  زۇلۇم قىلغان ئىدى. ھهزرىتى 
قۇلى  ئايالنىڭ  مۇشرىك  بىر  ئىسىملىك  ئهنمار  ئۇممۇ  بولۇپ  ئىگه-چاقىسز  ھهبباپمۇ 
ئىدى. ئۇنى قوغدىغىدهك بىر تۇققىنى بولمىغانلىقى ئۈچۈن مۇشرىكالر توپلىنىپ، ئۇنىڭ 
كىيملىرىنى سالغۇزۇپ، بهدىنىنى تىكهنلهر بىلهن تارايتتى. بهزىده كىيىمسىز بهدىنىگه 
قىزدۇرۇلغان  ئاتهشته  ياكى  ئاپتاپتا  قاقاليتتى.  ئاپتاپقا  كىيگۈزۈپ،  كۆينهك  تۆمۈردىن 
تاشالرغا بهدىنىنى يېقىپ: «دىنىڭدىن ۋاز كهچ! الت ۋه ئۇززاغا چوقۇن!» دهيتتى. ئهمما 
ھهبباب ئىماندىن ۋاز كهچمهي: «ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوقتۇر، مۇھهممهد (ئهلهيھىسساالم) 

ئالالھنىڭ پهيغهمبىرىدۇر!» دهپ، ئۇالر بىلهن كۈرهش قىالتتى. 
ھهزرىتى  تهييارلىدى.  بارخىنى  ئوت  مهيدانغا  بىر  توپلىنىپ  مۇشرىكالر  كۈنى  بىر 
ھهببابنى باغالپ ئۇ يهرگه كهلتۈردى. كىيىمىنى سالدۇرۇپ، ئوتنىڭ ئۈستىگه ياتقۇزدى.  
دىندىن ۋاز كهچۈرهتتى ياكى ئوتتا كۆيدۈرهتتى. ئوتنىڭ ئۈستىگه ئوڭدىسىغا ياتقۇزۇلغان 
ھهبباب: «ئالالھىم بۇ ھالىمنى كۆردۈڭ، ھالىمدىن خهۋىرىڭ بار، ئىمانىمنى مۇستهھكهم 
قىلغىن، ماڭا كۈچلۈك  سهۋىر ئاتا قىلغىن» دهپ، دۇئا قىلدى. مۇشرىكالردىن بىرى 
ھهزرىتى ھهببابنىڭ مهيدىسگه دهسسىدى. لېكىن ئۇالر ئالالھ تهئاالنىڭ ئىمان ئىگىلىرىنى 

قوغدايدىغانلىقىنى بىلمهيتتى. 
يىلالر ئۆتكهندىن كېيىن بۇ ۋهقهنى ھهزرىتى ھهببابتىن سورىغان ۋاقىتتا، دۈمبىسنى 
ئېچىپ كۆيگهن ئىزالرنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ: «مېنىڭ ئۈچۈن بىر گۈلخان ياقتى، ئاخىرىدا 

مېنى ئۇنىڭ ئىچىگه ئاتتى. ئۇ ئاتهشنى پهقهت مېنىڭ گۆشلىرىم ئۆچۈرهلىدى» دېدى.
ئۇممۇ  ئىگىسى  ئۇنىڭ  قىلغاندا،  زۇلۇم  تاال-تۈزدىال  مۇشۇنداق  ھهببابقا  ھهزرىتى 
ئهنمارمۇ، ئۇنى دىنىدىن چىقىرىش ئۈچۈن بىر تۆمۈر پارچىسىنى ئوتتا قىزارتىپ ئۇنىڭ 
بېشىغا ياقتى. ئۇ دىن ئۈچۈن بۇنچه كۆپ ئازابالرغا چىدېدى. ئۇالرنىڭ تهكلىپىنى رهت 

قىلىپ، دىنىدىن ۋاز كهچمىدى.
بىر كۈنى ھهزرىتى ھهبباب، پهيغهمبىرىمىزنىڭ ھۇزۇرىغا كهلگىنىده: «ئى رهسۇلۇلالھ! 
ئۇممۇ  ئىگهم  مېنىڭ  ئۆيده  ياقىدۇ،  ئوتقا  يېرىده  كۆرگهن  سىرتالردا  مېنى  مۇشرىكالر 
ئهنمارمۇ بېشىمغا قىزدۇرۇلغان تۆمۈرنى ياقتى. دۇئايىڭىزنى مهرھهمهت قىلىڭ!» دهپ، 
بۇ  ئۇنىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كۆرسهتتى.  ئىزلىرىنى  كۆيۈك  ۋهدۈمبسىدىكى  بېشى 
ھالىنى كۆرۈپ ئازابالندى. ئۇنىڭ دىندىن ۋاز كهچمهسلىك ئۈچۈن قىلغان بۇ قارشلىقىغا 
ئالالھ  جانابى  قىلدى.  دۇئا  دهپ،  قلىغىن»  ياردهم  ھهببابقا  رهببى!  «يا  چىدىماي، 
ئۇنىڭ دۇئاسىنى دهرھال قوبۇل قىلدى. ئۇممۇ ئهنمارنىڭ بېشىغا قاتتىق بىر باش ئاغرىقى 
بهردى. ئۇ باش ئاغرىقىدىن ئهتىگهنگىچه پهرياد چهكتى. بۇنىڭغا چىدىماي قىزدۇرۇلغان 
تۆمۈرنى بېشىغا يېقىشنى تهلهپ قىلدى. ئاخىرىدا ھهببابنى چاقىرىپ، تۆمۈر پارچىسىنى 
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قىزدۇرۇپ بېشىغا يېقىشنى تهلهپ قىلدى. ھهزرىتى ھهببابمۇ تۆمۈرنى قىزدۇرۇپ ئۇنىڭ 
بېشىنى داغلىدى. 

ئىسالمنىڭ دهسلهپكى كۈنلىرىده مۇشرىكالر ھهبباب بىن ئهرهتنىڭ، ئهھۋالىغا ئانچه 
ئېيتقانالرنىڭ  ئىمان  ئهگىشىپ  ئۆتۈشىگه  كۈنلهرنىڭ  پهقهت  كهتمىدى.  بۆلۈپ  كۆڭۈل 
مهجبۇر  قىلشقا  دىققهت  ئىشقا  بۇ  خاالپ-خالىماي  ئاخىرىدا  بېرىۋاتاتتى.  ئېشىپ  سانى 
ھهدددىن  ئۇنى  ئاشۇردى.  ئهزىيىتىنى  بولغان  ھهبباپقا  ھهزرىتى  نهتىجىده،  بولدى. 

ئارتۇق ئۇرۇپ-دۇمبالىدى. بۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن يارىنىڭ ئۈستىگه تۇز چاچقاندهك بولدى.
ئاجىزلىمىدى.  قهدهر  زهرره  ئىمانى  ھهببابنىڭ  ھهزرىتى  قارشى  ئىشالرغا  بۇ  پۈتۈن 
لېكىن ئهزىيهتلهر چىدىغۇسىز ھالغا كهلگهن ئىدى. باشتىن كهچۈرگهن پۈتۈن ئىشالرنى 
پهيغهمبىرىمىزگه شىكايهت قىلىپ: «ئى رهسۇلۇلالھ! بىزگه كهلگهن بۇنچه كۆپ قىيىن-
سوئالىغا  بۇ  ئۇالرنىڭ  دېدى.  قىلمامسهن؟»  دۇئا  ئۈچۈن  قۇرتۇلۇشىمىز  قىستاقالردىن 
بىر  شۇنداق  ئىچىده  قهۋملهرنىڭ  كهلگهن  بۇرۇن  ئهلهيھىسساالم: «سلهردىن  پهيغهمبهر 
ئهزىيهتلهر  بۇ  چىقىرىالتتى.  سويۇلۇپ  تېرىلىرى  بىلهن  تاغاقالر  تۆمۈر  باركى،  كىشىلهر 
ئۇالرنى دىنىدىن چىقىرالمايتتى. ھهره بىلهن بېشىنىڭ چوقىسىدىن ئىككىگه بۆلسىمۇ ئۇالر 
يهنىال ئىمانىدىن ۋاز كهچمىگهن ئىدى. ئالالھ تهئاال ئهلۋهتته بۇ ئىشنى (ئىسالمىيهتىنى) 
تاماماليدۇ. پۈتۈن دىنالردىن ئۈستۈن قىلىدۇ. شۇنداق بىر كۈنكى، ئۇالغلىرىغا (ئات ۋه 
باشقا مىنىدىغان) مىنىپ، سانادىن ھادرامۇتقا قهدهر يالغۇز ماڭغان بىر كىشى، ئالالھ 
تهئاالدىن باشقا ھېچ بىر كىشىدىن قورقمايدۇ. قويلىرىدىن بۆرىنىڭ ھۇجۇمىدىن باشقا 
بىر ئهندىشه ھېس قىلمايدۇ. پهقهت سىلهر ئالدىراپ كېتىپ بارىسىلهر» دهپ، قهددىنى 
رۇسالپ تۇرۇپ دۇئا قىلدى. پهيغهمبهرنىڭ روھالرغا دورا ۋه شىپا بولغان بۇ  سۆزلىرى 

ھهببابنىڭ ئازابلىرىنى يېنىكلهتتى.
 ھهزرىتى ھهببابنىڭ ئازغۇن مۇشرىك بولغان ئاس بىن ۋائىلده بىر قىسىم ئېلىشى 
بار ئىدى. ئۇنى سوراش ئۈچۈن يېنىغا كهلدى. ئاس بىن ۋائىل ھهبباپقا: «مۇھهممهدنى 
ھهبباب:  بىلهن،  دېيىشى  بهرمهيمهن»  ئالىدىغىنىڭنى  سېنىڭ  ئهتمىگۈچه  ئىنكار 
تىرىلىپ  قهبرهمدىن  ئۆلسهممۇ،  ئوخشاش  ھازىرقىغا  مهن  دهيكى،  شۇنى  ساڭا  «مهن 
قوپقاندىمۇ مۇھهممهدنى ئىنكار قىلمايمهن. ھهممه نهرسىدىن ۋاز كهچسهممۇ، بۇ ئىنكارنى 
قىلمايمهن» دهپ، جاۋاب بهردى. بۇ جاۋابنى ئالغان ئاس بىن ۋائىل: «ئۆلگهندىن كېيىن 
تىرىلهمدۇق؟ شۇنداق بىر كۈن بولسا مېلىممۇ، ئهۋالدىممۇ بولىدىكهن، ئهمسه قهرزىمنى 
شۇ ۋاقىت  تۆلهي» دېدى. ئاس بىن ۋائىلنىڭ بۇ سۆزلىرىگه، ئالالھ قۇرئانى-كهرىم 
ئايهتلىرىمىزنى  بۇ  ھازىر  ھهبىبىم!)  «(ئهي  77-79-ئايهتلىرىده:  سۈرىسىنىڭ  مهريهم 
ئىنكار قىلغان ۋه ئهلۋهتته ماڭا قىيامهت كۈنى مال ۋه ئهۋالت بىرىلىدۇ دېگهن ئادهمنى 
(ئاس بىن ۋائىل) كۆردۈڭمۇ؟ ئۇنىڭ غايىپتىن خهۋىرى بارمۇ؟ ياكى ئالالھنىڭ ھۇزۇرىدىن 
بىر ۋهده ئالدىمۇ؟ ياق! ئۇنداق ئهمهس، بىز ئۇنىڭ دېگىنىنى قىلىمىز (قىيامهت كۈنى 

ئۇنىڭ ئۈستىدىن ھېساب قىلىمىز) ۋه ئازابىنى ھهسسىلهپ ئاشۇرىمىز» 
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ھوشىدىن كهتكۈچه قىيىن-قىستاق
مۇسۇلمان  دهسلهپ  ئهڭ  ئايرىمايتتى.  دهپ  ئهر-ئايال  قىلىشتا  ئهزىيهت  مۇشرىكالر 
بولغان ۋه ھېچ بىر يېقىنى بولمىغان زىننىره خانىممۇ بىر قۇل ئىدى. مۇسۇلمان بولغانلىقىنى 
خانىمنى،  زىننىره  تارتمىدى.  تهپ  قىلشتىن  ئهزىيهت  ئۇنىڭغىمۇ  مۇشرىكالر،  ئاڭلىغان 
سىقىپ،  كانىينى  مهجبۇرلىدى،  ئۈچۈن  چوقۇندۇرۇش  بۇتالرغا  نامىدىكى  ئۇززا  ۋه  الت 
ئىمانىدىن  قارىماي  قىيناشقا  بۇنچىۋاال  قىينىدى.  كهتكۈچه  ھۇشىدىن  ئااللماي  نهپهس 
قايىتمىدى ۋه ئۇالرنىڭ تهلهپلىرىنى رهت قىلدى. بولۇپمۇ ئهبۇ جهھىل ئهڭ كۆپ ئهزىيهت 
قىلدى. ئهزىيهتنىڭ دهستىدىن زىننىره خانىمنىڭ كۆزلىرى كۆرمهس بولدى. بىر قېتىم 
ئهبۇ جهھىل: «كۆردۈڭمۇ؟ الت ۋه ئۇززا سېنىڭ كۆزۈڭنى كور قىلىپ قويدى!» دىيشى 
بىلهن، زىننىره خانىم ئىمانىنىڭ بهلگىسى سۈپىتىده: «ئهبۇ جهھىل! قهسهم قىلىمهنكى 
ئۇ سېنىڭ دېگىنىڭدهك ئهمهس، الت ۋه ئۇززا دېگهن بۇتلىرىڭ ھېچ بىر ئىشقا يارىمايدۇ. 
ئۆزىگه چوقۇنغان ۋه چوقۇنىمغانالردىن خهۋىرى يوق. مېنىڭ ئالالھىم، كۆزۈمنىڭ نۇرىنى 

بېرىشكه ۋه مېنى بۇرۇنقى ھالىتىمگه كهلتۈرۈشكه ئهلۋهتته قادىردۇر» دېدى. 
ئهبۇ جهھىل ھهزرىتى زىننىره خانمىنىڭ تهۋرهنمهس ئىرادىسى ئالدىدا گاڭگىراپ 
كۆزىنى  ئۇنىڭ  قىلىپ،  ئىجاۋهت  دۇئاسنى  خانىمنىڭ  زىننىره  تهئاال  ئالالھ  قالدى. 
بۇرۇنقىدىنمۇ روشهن قىلدى. ئهبۇ جهھىل ۋه باشقا  قۇرهيىش مۇشرىكلىرى بۇ ئهھۋالنى 
كۆرۈپ تۇرۇپمۇ، جاھىللىق بىلهن ئىمان ئېيتماي: «بۇ ئۇالرنىڭ پهيغهمبىرىنىڭ سېھىردۇر! 
يولى  ماڭغان  ئۇالرنىڭ  ئهگهر  قاراڭالر!  ئهقىلسىزلهرگه  ماڭغان  يولىدىن  مۇھهممهدنىڭ 
خهيىرلىك ۋه توغرا بولسا، ئاۋال بىز ئۇنىڭغا ئهگىشهتتۇق، دېمهك بىزدىن بۇرۇن بىر قۇل 

توغرا يولنى تاپاالپتۇ-ده؟!» دېيشىتى. 
قىلىپ  نازىل  11-ئايىتىنى  سۈرىسنىڭ  ئهخقاف  تهئاال  ئالالھ  كېيىن  ۋهقهدىن  بۇ 
مۇنداق دېدى.: «ئۇ كاپىرالر ئىمان ئېيتقانالر ئۈچۈن، ‹ئهگهر ئۇنىڭدا (ئىسالمىيهتته) بىر 
خهيىر بولغان بولسا، بۇ خۇسۇستا ئۇالر (كهمبهغهللهر ۋه بىچارىلهر)، بىزنىڭ ئالدىمىزغا 
ئۆتهلمهيدۇ، بىزدىن بۇرۇن ئۇنىڭغا يۈگۈرمىگهن بوالتتى› دېيشتى. ھالبۇكى ئۇالر، ئۇنىڭ 
بىلهن (قۇرئانى-كهرىم ۋه مۆمىنلهرگه ئوخشاش) ھىدايهتكه ئېرىشهلمىگهنلىكى ئۈچۈن 
(مۇھهممهدنىڭ  قۇرئانى-كهرىم،  ‹بۇ  ئۈچۈن)،  قىلغانلىقى  ئىنكار  (قۇرئانى-كهرىمنى 

ئويدۇرۇپ چىقارغان) قهدىمكى مهسهللهردۇر› دهيدۇ»

ئهركامنىڭ ئۆيى

ئهسھابىغا  مۇشرىكالرنىڭ  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك 
قىلغان زۇلمىدىن كۆڭلى تولىمۇ يېرىم ئىدى. ئىسالمىيهتنىڭ تارقىلىشى ئۈچۈن بىخهتهر 
ئهركامنىڭ  ئۈچۈن  ۋهزىپه  مۇقهددهس  بۇ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئىدى.  الزىم  ماكان 
ئۆينى تاللىدى. بۇ ئۆي سهفا تۆپىلىكىنىڭ شهرقىده، تار بىر كوچىنىڭ ئىچىده ئېگىز 
بىر يهرده بولۇپ، بۇ يهردىن كهبىنى كۆرگىلى، ئۆيگه كېلىپ-كهتكهنلهرنى كونترول 
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بىر  ئېتىبارلىق  بولۇپ  ئاقسۆڭهكلىرىدىن  مهككىنىڭ  ئهركام  بولۇپمۇ   بوالتتى.  قىلغىلى 
كشى ئىدى. ھهبىبى ئهكرهم ئهلهيھىسساالم بۇ ئۆيده ئهسھابىغا ئسىالمىيهتنى ئۆگىتهتتى. 
پهيغهمبهر  قىلىپ،  قوبۇل  ئىسالمىيهتنى  كېلىپ  يهرگه  بۇ  بولىدىغانالر  مۇسۇلمان  يېڭى 
شهرهپلىنهتتى.  بىلهن  ئاڭالش  سۆزلىرىنى  بولغان  شىپا  يۈرهكلهرگه  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ سۆزلىرىنى باشلىرىغا قۇش قونسا، گهپ قىلىپ ئۇ قۇشنى 
ئۇنىڭ  ئاڭاليتتى.  قويۇپ  زهڭ  دهرىجىده  ئالمىغۇدهك  نهپهس  ئۈچۈن  ئۇچۇرۋهتمهسلىك 
يادىغا  قىلماي  كام  پهشنىمۇ  چېكىت،  ئىچىۋالغاندهك،  يۇتۇپ  سۆزلىرىنى  مۇبارهك 
ئۆيىده  ئهركامنىڭ  كۈندۈزنى  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  پهيغهمبهر  ئېلىۋاالتتى. 
ئهتىگهندىن ئاخشامغىچه ئهسھابىنى تهربىيلهش بىلهن ئۆتكۈزهتتى. بۇ يهر مۇسۇلمانالرنىڭ 
دهسلهپكى قارارگاھى «دارۇل ئىسالم» ئىدى. دهسلهپكى مۇسۇلمانالر بۇ يهرده توپلىشىپ 

مۇشرىكالرنىڭ ھهر تۈرلۈك زۇلۇملىرىدىن قوغدىناتتى. 
ئهممار بىن ياسىر: «دارۇل ئهركامغا بېرىپ، پهيغهمبهرنى كۆرۈپ مۇسۇلمان بولۇشنى 
ئارزۇ قىلغان ئىدىم. ئىشىكنىڭ ئالدىدا ھهزرىتى سۇھهيبه بىلهن ئۇچرۇشۇپ: بۇ يهرده 
نېمه قىلىۋاتىسهن؟ دهپ سورىسام، ئۇ سوئالنى قايتۇرۇپ مهندىن سورىدى. مهن ئۇنىڭغا: 
ھهزرىتى مۇھهممهدنىڭ يېنىغا بېرىپ، ئۇنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن مۇسۇلمان 
بولۇش ئۈچۈن،كهلدىم دېدىم. ئۇ: مهنمۇ  بۇ ئىش ئۈچۈن كهلدىم، دېدى. بىز بىرلىكته 
بۇ  ماكانغا كهلدۇق. بىزگه ئىسالمنى ئاڭلىتىشى بىلهن مۇسۇلمان بولدۇق» دهپ بايان 

قىلدى.50
ئهممار مۇسۇلمانلىقىنى يۇشۇرماسلىقتىن ھېچ قورقمىغان ساھابىالردىن  بىرسى ئىدى. 
مۇشرىكالر ئۇنى  ئېغىز قىيىن-قىستاقالر قىلىندى.  ئهڭ  ئۈچۈن  كهچۈرۈش  ۋاز  دىندىن 
باردى.  ئېلىپ  تاغلىرىغا  تاش  مهككىدىكى  مهۋكىگه،  رامدا  تۇتىۋېلىپ،  ۋاقتىدا  يالغۇز 
قاقلىدى.  ئاپتاپقا  پىشغىرىم  كىيگۈزۈپ،  كۆينهك  بىر  تۆمۈردىن  سالدۇرۇپ  كىيملىرىنى 
بهزىده ئۇنىڭ دۈمبىسگه ئوت ياقتى، باش-ئاخىرى تۈگىمىگهن قىيىن-قىستاقالرغا ئالدى. 
ھهر قىيىن-قىستاقتا: «ئىنكار قىل! ئىنكار قىل! ئىنكار قىل! الت ۋه ئۇززاغا چوقۇنۇپ، 
قۇرتۇلغىن» دهيتتى. ھهزرىتى ئهممار چىدىغۇسىز ئهزىيهتلهردىن ئاجايىپ سهۋر بىلهن: 
«رهببىم ئالالھتۇر، پهيغهمبىرىم مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمدۇر» دهپ قارشىلىق كۆرسهتتى. 
ئوت  ئاپتاپتىن  مهيدىسىگه  ئۇنىڭ  ھالدا،  تېرىككهن  تېخىمۇ  مۇشرىكالر  ئاڭلىغان  بۇنى 
ئالغان تاشالرنى تىزدى. بهزىده ئۇنى سۇ قۇدىقىنىڭ ئىچىگه تاشلىدى. بىر كۈنى ئهممار 
بىن ياسىر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا كېلىش شهرىپىگه ئېرىشكىنىده: «ئى 
دېيىشى  كهلدى»  باسقۇچقا  ئاخىرقى  زۇلمى  قىلغان  بىزگه  مۇشرىكالرنىڭ  رهسۇلۇلالھ! 
بىلهن پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ھهزرىتى ئهممارنىڭ ئهھۋالىغا ئىچى ئاغرىپ 

تارىخى  III،449؛ ئىبنى ئاساكىر،  ئهل-مۇستهدرهك،  ھاكىم  ئهت-تاباقات،III،227؛  ئىبنى سائاد،   .50
.219،XXIV ،دىمهشق



94

«سهۋر قىل ئهي ياھزانىڭ دادىسى!» دېگهندىن كېيىن «يا رهببى! ئهممار ئائىلىسىدىن 
ھېچكىمگه دوزاق ئازابىنى تاتقۇزما!» دهپ، دۇئا قىلدى. 

تۇنجى شېھىت

ئائىله  ئابدۇلالھ  ئىنىسى  سۇمهييه،  ئانىسى  ياسىر،  دادىسى  ئهممارنىڭ  ھهزرىتى 
بويىچه مۇسۇلمان بولغان ئىدى. مۇشرىكالر ئۇنىڭغا قىلغان ئهزىيهتلهردىن تېخىمۇ كۆپىنى 
ئۇنىڭ دادىسى، ئانىسى ۋه ئىنىسىغا قىلىشتىن تهپ تارتمىدى. قىيىن-قىستاققا ئالغاندا، 
ئاغزىنى بۇزۇپ، ئهخالقسىز سۆزلهرنى قىالتتى. بۇنىڭغا جاۋابهن: «تېرىمىزنى سويساڭالر، 
گۆشىمىزنى تىلىم-تىلىم توغرىساڭالرمۇ، سىلهرنىڭ سۆزۈڭالرنى ئاڭلىمايمىز، ئالالھتىن 
باشقا ئىالھ يوقتۇر، مۇھهممهد ئۇنىڭ ئهلچىسىدۇر» دهپ، جاۋاب بېرهتتى. يهنه بىر كۈنى 
باتھا دېگهن يهرده، ياسىر ئائىلىسىگه بىرلىشىپ زۇلۇم قىلىۋاتقاندا، ئۇ يهردىن مۇھهممهد 
ئهلهيھىسساالم ئۆتۈپ قالدى. ئهسھابىنىڭ بۇ ھالىنى كۆرۈپ ئازابالندى، ھهزرىتى ياسىر: 
"ھاياتىمىز مۇشۇنداق ئازاب بىلهن ئۆتهمدۇ؟ دهپ سورىشى بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
سهۋر قىلىڭالر ئهي ياسىر ئائىلىسى! سۆيۈنۈڭالر ئهي ئهممار ئائىلىسى! گۇمان قىلماڭالر، 

سىلهرنىڭ يېرىڭالر جهننهتتۇر!" دېدى. 
يهنه بىر كۈنى مهككه مۇشرىكلىرى ئهممارنى ئاتهش بىلهن قىيناۋاتاتتى. پهيغهمبهر 
(ئهلهيھىسساالم)  ئىبراھىمغا  ئاتهش!  «ئهي  قىلىپ:  تهشىرىپ  يهرگه  ئۇ  ئهلهيھىسساالم 
قىلغىنىڭدهك ئهممارغىمۇ سالقىن ۋه ساالمهت بولغىن!» دېدى. ئهممار دۈمبىسىنى ئاچقاندا 

كۆيۈك ئىز بار ئىدى، بۇ ئىز پهيغهمبىرىمىز دۇئا قىلشتىن بۇرۇنقى ئىز ئىدى. 
ۋه  ياسىر  ھهزرىتى  بىرىده،  كۈنلهرنىڭ  سېلىۋاتقان  زۇلۇم  ئائىلىسىگه  ياسىر  يهنه 
سۇمهييهنىڭ  ھهزرىتى  جهھىل  ئهبۇ  قىلدى.  شېھىت  بىلهن  ئوق  ئابدۇلالھنى  ئوغلى 
پۇتلىرىنى ئارقان بىلهن باغالپ، ئارقاننىڭ ئىككى ئۇچىنى ئىككى تۆگىگه تارتقۇزۇپ، 
پارچىالتقۇزۇپ شېھىت قىلدى. زالىم ئهبۇ جهھىل ۋه باشقا مۇشرىكالرنىڭ زۇلۇم بىلهن 
پهيغهمبهر  تاپقان  خهۋهر  ۋهقهدىن  قانلىق  بۇ  قىلغان  شېھىت  ئائىلسىدىكىلهرنى  ياسىر 
ئهسھابى- كېيىن  ۋهقهدىن  بۇ  قايغۇردى.  قاتتىق  ئهسھابى-كىرام  ۋه  ئهلهيھىسساالم 
كىرام بىر-بىرىگه تېخىمۇ چىڭ باغلىنىپ، چهمبهرچاس بولدى.51 ئهسھابى-كىرام ناماز 
ئوقۇغاندا تىمتاس يهرلهرگه بېرىپ ئىبادهتلىرىنى يوشۇرۇن قىالتتى. يهنه شۇنداق بىر 
كۈنده سهئىد بىن ئهبى ۋهققاس، سهئىد بىن زهيد، ئابدۇلالھ بىن مهسئۇد، ئهممار بىن 
ياسىر، ھهبباب بىن ئهرهت مهككه ۋادىلىرىدىن ئهبۇ دۈپ دېگهن يهرده ناماز ئوقۇۋاتاتتى. 
يانلىرىغا  مۇشرىكالر  بهزى  ۋه  شهرىك  بىن  ئهھنهس  يۈرگهن  پايالپ  ئۇالرنى  چاغدا  ئۇ 
ئهبى  بىن  سهئىد  ھهزرىتى  چىدىيالمىغان  بۇنىڭغا  باشلىدى.  قىلشقا  مهسخىره  كېلىپ 
ۋهققاس ۋه دوسىتىلىرى مۇشرىكالرغا ھۇجۇم قىلدى. ھهزرىتى سهئىد قولىغا چىققان بىر 
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تۆگه ئۇستىخىنى بىلهن كاپىرالردىن بىرسىنىڭ بېشىنى يېرىۋهتتى. مۇشرىكالر قورقۇپ 
قاچتى. شۇنداق قىلىپ مۇسۇلمانالر تۇنجى قېتىم كاپىرالرنىڭ قېنىنى تۆكتى. 

ئهبۇ زهر غىفارىنىڭ مۇسۇلمان بولىشى

ئىنسانالر بىردىن،ئىككىدىن ھىدايهتكه ئېرىشىشكه ۋه ئىسالمنىڭ نۇرى مهككىنىڭ 
سىرتىغىمۇ تارقىلىپ ئالهمنى يورۇتتى. ئسالمنىڭ مهيدانغا كېلىش ۋه تارقىلشىنىڭ ئالدىنى 
بهنى  خهۋهر  بۇ  نهتىجىده  باشلىدى.  ئېلىشقا  تهدبىر  مۇشرىكالر  ئۈچۈن  ئېلىش  ئېلىش 
غىفار قهبىلىسگه يېتىپ باردى. ئهبۇ زهر غىفارى بۇ خهۋهرنى ئاڭالپ، ئىنىسى ئۇنهيىسنى 
پهيغهمبهر  بېرىپ  مهككىگه  ئۇنهيىس  بۇيرىدى.  ئىگهللهشكه  ئهھۋال  ئهۋهتىپ  مهككىگه 
ئهلهيھىسساالمنىڭ مهجىلسىگه قاتناشتى. ھهيران قېلىپ قهبىلىسگه قايىتتى. ئىنىسى ئهبۇ 
زهر: "نېمه خهۋهر ئېلىپ كهلدىڭ! دهپ سورىشى بىلهن زاماننىڭ مهشھۇر شائىرلىرىدىن 
بىر بولغان ئۇنهيس: پهقهت ياخشىلىقنى ئهمىر قىلىپ، يامانلىقتىن يىراق تۇرۇشقا دهۋهت 
قىلغان ئۇلۇغ بىر زات كۆردۈم، دېدى. ئهبۇ زهر غىفارى: ئۇنداقتا ئىنسانالر ئۇنىڭ ھهققىده 
شائىر،  ئۇنهيىس:  بولغان  شائىرى  مهشھۇر  زاماننىڭ  سورىدى.  دهپ  دهيدۇ؟  نېملهرنى 
سېھىرگهرلهرنىڭ  كاھىنالرنىڭ،  سۆزى  ئۇنىڭ  لېكىن،  دهيدىكهن.  سېھىرگهر  كاھىن، 
سۆزىگه ھېچ ئوخشىمايدىكهن. ئۇنىڭ سۆزلىرىنى شائىرالرنىڭ شېئىرلىرىغا سېلىشتۇردۇم. 
ھېچكىمنىڭ  سۆزلهر،  بۇ  بولمىغان  تهڭدىشى  ئوخشىمايدىكهن.  ئۇالرغا  ئۇسلۇبى 
ھهقىقهتنى  بىلىپ  ھهقنى  زات  ئۇ  قىلىمهنكى،  قهسهم  ئۆلچهنمهيدىكهن.  بىلهن  سۆزى 

سۆزلهيدىكهن. ئۇنىڭغا ئىشهنمىگهنلهر يالغانچىالركهن" دهپ جاۋاب بهردى. 
پهيغهمبهر  بېرىپ  مهككىگه  كېيىن،  ئاڭلىغاندىن  سۆزلهرنى  بۇ  غىفارى  زهر  ئهبۇ 
ۋه  چوماق  بىر  قولىغا  قىلدى.  قارار  بولۇشقا  مۇسۇلمان  كۆرۈشۇپ  بىلهن  ئهلهيھىسساالم 
ئازىراق ئوزۇق-تۈلۈك ئېلىپ خوشاللىق بىلهن مهككىگه يول ئالدى. مهككىگه بېرىشى 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  مۇشرىكالر  چۈنكى  ئېيتمىدى.  ھېچكىمگه  ئهھۋالىنى  بىلهن 
كۆپىيىۋاتاتتى.  كۈنى  ھهر  زۇلۇم  قىالتتى.  دۈشمهنلىك  بولغانالرغا  مۇسۇلمان  يېڭى  ۋه 
زهر  ئهبۇ  قىالتتى.  زۇلۇم  بهكرهك  ئاجىزالرغا  ۋه  يوقسۇل  بولغان  مۇسۇلمان  كۆپ  ئهڭ 
مهككىده ھېچكىمنى تونۇمايتتى. غهلىته ۋه ناتۇنۇش ئىدى. بۇ سهۋهپتىن ھېچكىمدىن  
سوئال سورىمىدى. كهبىنىڭ يېنىدا رهسۇلنى كۆرۈش ئۈچۈن پۇرسهت كۈتكهچ، قهيهرده 
بىلهن  كېلىشى  ۋاقتى  زاۋال  ئىزدېدى.  ئۇچى  يىپ  بىر  ئۈچۈن  بىلىش  ئىكهنلىكىنى 
كوچىنىڭ بىر بۇلۇڭىغا مۆكۈندى. ھهزرىتى ئهلى ئهبۇ زهرنى كۆرۈپ، ئۇنىڭ غېرىپ ھالىغا 
زهر سىرىنى دېمىدى.  باردى. ئۇنى سورىمىغانلىقى ئۈچۈن ئهبۇ  قاراپ، ئۆيىگه ئېلىپ 
تاڭ ئېتىشى بىلهن يهنه كهبىگه كهتتى. ئاخشامغىچه ئايالنسىمۇ مهقستىگه يېتهلمىدى. 
ئۆتكهن  يهردىن  ئۇ  يهنه  كۈنى  ئۇ  ئهلى  ھهزرىتى  ئولتۇردى.  كېلىپ  يهرگه  تۈنۈگۈنكى 
ئىدى ۋه: «بۇ بىچاره تېخىچه ئۆيىنى تاپالماپتۇ» دهپ، يهنه ئۆيىگه ئېلىپ كهتتى. ئۇ 
يهنه ئهتىگهن بولىشى بىلهن كهبىگه بېرىپ، ئۇ يهرده ئولتۇردى. ھهزرىتى ئهلى ئۇنى 
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ئهبۇ  سورىدى.  كهلگهنلىكىنى  ئۈچۈن  نېمه  قېتىمدا  بۇ  قىلدى.  تهكلىپ  ئۆيىگه  يهنه 
ئهلى:  ھهزرىتى  دېدى.  دهيمهن،  ساڭا  قىلساڭ  ۋهده  بېرىشكه  جاۋاب  توغرا  ماڭا  زهر: 
قېنى سۆزله، ھالىڭنى ھېچكىمگه دېمهيمهن، دېدى. ئهبۇ زهر غىفارى: بۇ يهردىن بىر 
كهلدىم،  ئۈچۈن  ئېرىشىش  ئۇنىڭغا  ۋه  كۆرۈشۈش  بىلهن  ئۇنىڭ  چىقىپتۇ،  پهيغهمبهر 
دېدى. ھهزرىتى ئهلى: سهن ھهقىقهتنى تاپتىڭ، ئهقلىڭنى تاپتىڭ، مهن ھازىر دهل شۇ 
كىشنىڭ يېنىغا ماڭدىم. ماڭا ئهگىشىپ ماڭ ۋه مهن كىرگهن ئۆيگه سهنمۇ كىر. ئهگهر 
يولدا بىرسىنىڭ ساڭا زىيانكهشلىك قىلدىغانلىقىنى ھېس قىلسام، ئايىقىمنى ئوڭشىغان 
قىياپهتكه كىرىۋالىمهن. ئۇ ۋاقىت سهن مېنى ساقلىماي ئۆتۈپ كهتكىن، دېدى. ئهبۇ 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئاخىرىدا  ماڭدى.  ئهگىشىپ  ئهلىگه  ھهزرىتى  غىفارى  زهر 
مۇبارهك يۈزىنى كۆرۈش بىلهن شهرهپلىنىپ: «ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم» دهپ ساالم قىلدى. 
بۇ ساالم ئىسالمدا بېرىلگهن تۇنجى ساالم ۋه ئهبۇ زهر غىفارى تۇنجى ساالملىغان كشى 
بولدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ساالمغا جاۋاب بېرىپ: ئالالھ تهئاالنىڭ رهھمىتى ساڭا 
بولسۇن! دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: سهن كىم؟ دهپ سورىشى بىلهن: مهن غىفار 
دهپ  بولدى؟  قانچىلىك  كهلگىنىڭگه  يهرگه  بۇ  پهيغهمبىرىمىز:  دېدى.  قهبىلىسدىن، 
سورىدى. ئۇ: ئۈچ كىچه-كۈندۈز بۇ يهرده ئىدىم، دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىساالم: سېنى 
كىم تويغۇزدى، دېدى. ئۇ: زهمزهمدىن باشقا يهيدىغان، ئىچىدىغان تاپالمىدىم، دېدى. 
بۇ  دېدى.  تويغۇزار،  قورسىقىنى  ئاچنىڭ  مۇبارهكتۇر،  زهمزهم  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر 
سۆزلهردىن كېيىن ئهبۇ زهر غىفارى: ماڭا ئسىالمىيهتنى بايان قىلغىن، دېدى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭغا كهلىمه شاھادهتنى ئوقۇدى. ئۇمۇ تهكرا ئوقۇپ، تۇنجى مۇسۇلمانالر 

تىزىملىكىدىن ئورۇن ئالدى.52
ئهبۇ زهر غىفارى مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىن پهيغهمبىرىمىزگه: «ئى رهسۇلۇلالھ! سېنى 
ھهق پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋهتكهن ئالالھقا قهسهم قىلىمهنكى، مهن بۇنى مۇشرىكالرنىڭ 
ئارىسدا  ئاشكارا سۆزلهيمهن» دېدى. كهبىنىڭ يېنىغا كېلىپ يۇقىرى ئاۋاز بىلهن: «ئهي 
قۇرهيىش جامائىتى! شاھادهت ئېيتىمهنكى، ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوقتۇر، مۇھهممهد ئۇنىڭ 
بهندىسى ۋه ئهلچىسىدۇر» دېدى. بۇنى ئاڭلىغان مۇشرىكالر دهرھال ئۇنىڭغا ھۇجۇم قىلدى. 
تاش، كالتهك ۋه ئۇستىخان پارچىلىرى بىلهن ئۇنى ئۇرۇپ قانغا مىلىۋهتتى. بۇ ئهھۋالنى 
كۆرگهن ھهزرىتى ئابباس: «قويىۋىتىڭالر بۇ ئادهمنى، ئۇ سىلهرنىڭ تىجارهت كارۋىنىڭالر 
ئۆتىدىغان يولدىكى بىر قهبىلنىڭ ئادىمى، ئۆلتۈرۈپ قويساڭالر ئۇ يهردىن كېيىن قانداق 
ئۇ  قۇتقۇزىۋالدى.  قولىدىن  مۇشرىكالرنىڭ  ئۇنى  قىلىپ  شۇنداق  دېدى.  ئۆتىسىلهر؟» 
مۇسۇلمان بولۇشنىڭ خوشاللىقى ئۈچۈن بهرگهن بهدهلگه يهردىن قوپالمىدى. ئهتىسى 
يهنه مهككىگه كېلىپ، يۇقىرى ئاۋاز بىلهن سۆزلىرىنى تهكرارلىدى. مۇشرىكالر بۇ قېتىممۇ 
ئۇنى ئۇرۇپ يهرگه يىقىتتى. يهنه ھهزرىتى ئابباس كېلىپ ئۇنى قۇتقۇزىۋالدى. پهيغهمبهر 
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97

ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭغا، ئۆز يۇرتىغا قايتىپ ئىسالم دىنىنى تارقىتىشنى ئهمىر قىلدى. ئۇ بۇ 
ئهمىرنى ئالغاندىن كېيىن يۇرتىغا بېرىپ ئالالھ تهئاالنىڭ بىر ئىكهنلىكى، مۇھهممهدنىڭ 
سۆزلىگهنلىرىنىڭ  ئۇنىڭ  بىلدۈردى.  قهۋمىگه  ئىكهنلىكىنى  پهيغهمبىرى  ھهق  ئۇنىڭ 
ھهقىقهت ئىكهنلىكى، چوقۇنىۋاتقان بۇتلىرىنىڭ پايدىسىز  ئىكهنلىكىنى ئېيتتى. ئۇنىڭ 
سۆزلىرىنى تىڭشىغان بىر قىسم كىشلهر ئېتىراز قىلدى. شۇنىڭ بىلهن قهبىله رهئىسى 
نېمه  زادى  باقايلى،  ئاڭالپ  تۇرۇڭالر،  توختاپ  كېيىن:  قىلغاندىن  جىم  ۋاقىرغانالرنى 
دهيدىكىن؟ دېدى. شۇنىڭ بىلهن ئۇ سۆزلىرىنى داۋامالشتۇرۇپ: مهن مۇسۇلمان بولۇشتىن 
بۇرۇن، بىر كۈنى نوھهم بۇتىنىڭ ئالدىغا بېرىپ سۈت قويۇپ قويدۇم. بىردهمدىن كېيىن 
بىر ئىت كېلىپ سۈتنى ئىچتى ۋه بۇنىڭ ئۈستىگه تهرهت قىلىپ كهتتى. بۇتنىڭ بۇنى 
توسىغۇدهك بىر كۈچىنىڭ يوقلىقىنى ئىچىمدىن ھېس قىلدىم. ئىت ھاقارهت قىلغان بىر 
بۇتقا ئىشىنىش، قانداقمۇ ئهقلىڭالردىن ئۆتىدۇ؟ بۇ ساراڭلىق ئهمهسمۇ؟ مانا بۇ سىلهرنىڭ 
ئارىسىدىن  بولدى.  تۆۋهن  بېشى  ھهممهيلهننىڭ  بىلهن  دېيشى  بۇتلىرىڭالر!  چوقۇنغان 
بىرسى چىقىپ: ئۇنداقتا سهن تىلغا ئالغان ئۇ پهيغهمبهر زادى نېمىلهرنى بىلىدىكهن، 
غىفارى  زهر  ئهبۇ  دېدى.  بىلىسهن؟  قانداق  ئىكهنلىكىنى  بىرسى  سۆزلۈك  توغرا  ئۇنىڭ 
ئىالھنىڭ  بىر  باشقا  ئۇنىڭدىن  ئىكهنلىكى،  بىر  تهئاالنىڭ  ئالالھ  ئۇ  ئاۋازدا:  يۇقىرى 
يوق ئىكهنلىكى، ئۇنىڭ ھهر نهرسىنى ياراتقان ئىكهنلىكىنى بىلدۈرىۋاتىدۇ. ئىنسانالرنى 
ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتىشقا چاقىرىۋاتىدۇ.ياخشىلىققا، گۈزهل ئهخالققا، بىر-بىرىگه ياردهم 
قىلشقا چاقىرىپ، قىزلىرىنى تىرىك كۆمۈشتىن ۋه باشقا ھهر تۈرلۈك يامانلىقالردىن يىراق 
تۇرۇشقا نهسىھهت قىلىدۇ، دېدى. قهبىله ئىچىدىكى پۈتۈن رهزىل ئىشالرنى بىر-بىرلهپ 
ئۇنىڭ  سۆزلىدى.  زىيانلىرىنى  كهلگهن  ئېلىپ  ئىشالرنىڭ  رهزىل  بۇ  شۇنداقال  سۆكتى 
سۆزلىگهنلىرىنى ئاڭلىغان قهبىله باشلىقى ھهففاف ۋه ئىنىسى ئۇنهيىس قاتارلىق نۇرغۇن 

كىشىلهر مۇسۇلمان بولدى.53 

 كهبىده قۇرئانى-كهرىمنىڭ ئاشكارا ئوقۇلۇشى

بۇ  خۇدا،  ئهزبىرايى  توپلىشىپ:  يهرده  بىر  تىمتاس  ئهسھابى-كىرام  كۈنى  بىر 
قۇرهيىشلىكلهرگه قۇرئاننى ئاشكارا ئوقۇغان مۇھهممهدتىن باشقا بىر كىشى كۆرمىدۇق. ئۇ 
يهرده قۇرئانى-كهرىمنى ئاشكارا ئوقۇپ، ئاڭلىتىدىغان بىرسى چىقارمۇ؟ دېدى. ئۇ يهرده 
ئابدۇلالھ بىن مهسئۇدمۇ بار ئىدى. ئۇ: مهن ئوقۇيمهن! دېدى. ئهسھابتىن بهزىلىرى: ئهي 
ئابدۇلالھ! بىز مۇشرىكالرنىڭ ساڭا زىيانكهشلىك قىلىشىدىن قورقىمىز، بىز شۇنداق بىر 
كىشىنى، يهنى ئۆزىنى قوغدىيااليدىغان قهبىلىسى بولغان، دىيىشى بىلهن، ئۇ: سلهر 
چىڭ  سۆزىده  دهپ  قوغدايدۇ،  ياخشى  ئهڭ  مېنى  ئالالھ  جانابى  بېرىڭالر!  قويۇپ  ماڭا 
تۇردى. ئهتىسى تاڭ سهھهرده ماقامى ئىبراھىمغا (كهبىگه) باردى. مۇشرىكالرمۇ ئۇ يهرگه 
سۈرىسىنى  راخمان  دهپ،  بسىمىلال  پېتى  تۇرغان  ئۆره  مهسئۇد  ئىبنى  ئىدى.  توپالنغان 

بۇخارى، «مهناقىب»، 10؛ «فهزائىلۇس-ساھابه»، 62؛ ئىبنى ئىسھاق ئهس-سىره، :122~123.  .53
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ئوقۇشقا باشلىدى. مۇشرىكالر بىر-بىرىگه پىچىرلىشىپ، «ئۇممۇ ئابدىنىڭ ئوغلى نېمه 
ديىشىپ  ئوقۇۋاتىدۇ!»  نهرسىلىرىنى  كهلگهن  ئېلىپ  مۇھهممهد  ھالدا  ھهر  ئوقۇۋاتىدۇ؟ 
كۆپ-كۆك  بىردهمدىال  يۈز-كۆزىنى  بىلهن  شاپىالقالر  مۇش-تېپىك،  قاراپ،  ئۇنىڭغا 
قىلىپ تونۇغۇسىز قىلىۋهتتى. لېكىن ئۇ مۇش، تېپىكلهر ئىچىدىمۇ ئوقۇشنى توختاتمىدى. 
يۈز-كۆزى يارا پېتى ئهسھابىنىڭ يېنىغا قايتىپ كهلدى. ئهسھابى-كىرام ئۇنى كۆرىشى 
بىلهن پهرىشان بولۇپ: بىز سېنىڭ بۇنداق بولىدىغانلىقىڭدىن قورۇققان ئىدۇق، بىزنىڭ 
ئويلىغىنىمىزدهك بولدى، دېدى. ئهمما ئۇنىڭ كۆڭلى ھېچ يېرىم بولمىغان ئىدى. ئۇ: 
مهن ئالالھ تهئاالنىڭ دۈشمهنلىرىنىڭ بۇنداق ئاجىز ئىكهنلىكىنى بىلمهپتىكهنمهن، ئهگهر 
ئهسھابى- دېدى.  بېرىمهن،  ئوقۇپ  كۆپ  تېخىمۇ  ئهتىگهنده   ئهته  مهن  خالىساڭالر 

كىرام: ياق! مۇشۇنچىلىك قىلغىنىڭ يېتهرلىك. ئۇ ئازغۇن كاپىرالرغا ياخشى كۆرمىگهن 
نهرسىسىنى ئاڭالتتىڭ! دېدى.54 

تۇفهيىل بىن ئامىرنىڭ مۇسۇلمان بولىشى

تهبلىغ  ئاشكارا  مهككىده  ئىسالمىيهتنى  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  پهيغهمبهر 
قىلىپ، كىچه-كۈندۇز ئىنسانالرغا نهسىھهت قىلىپ، ئۇالرنى ئىسالمغا دهۋهت قىالتتى. 
كهلگهن  قولىدىن  ئۈچۈن  چىقىرىش  يوققا  دهۋىتىنى  بۇ  ئۇنىڭ  مۇشرىكالر  مهككىلىك 
بولغان  مۇسۇلمان  سۆزلىرىدىن  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  قىالتتى.  ئهسكىلىكنى 
ئىنسانالرنى ھهر تۈرلۈك يالغان-ياۋىداق سۆزلهر بىلهن ئۇالرغا زۇلۇم قىالتتى. پهيغهمبىرىمىز 
بىلهن كۆرۈشكهن ياكى پاراڭالشقان بىرسىنى كۆرىشى بىلهن دهرھال ئۇ كىشنىڭ يېنىغا 
بېرىپ، ئۇنىڭ سۆزىنى ئاڭلىماسلىقى، ئىشهنمهسلىكى ئۈچۈن قولىدىن كهلگهن ھىله-
كهلگهنلهرنى  يۇرتالردىن  باشقا  تىرىشاتتى.  يىراقالشتۇرۇشقا  كىشنى  ئۇ  بىلهن  مىكىرلهر 
ئۇنىڭ بىلهن كۆرۈشتۈرمهسلىك ئۈچۈن قولىدىن كهلگهن پۈتۈن ئهسكىلىكنى قىلىشتىن 

تهپ تارتمايتتى. 
كۈنلهرده،  بىر  ئۆتكۈزىۋاتقان  بېشىدىن  كۈنلهرنى  قيىن  مۇشۇنداق  مۇسۇلمانالر 
مۇشرىك  كۆرگهن  ئۇنى  ئىدى.  كهلگهن  مهككىگه  ئهدۋهس  ئامىر  بىن  تۇفهيىل 
كهلگىنىڭنى  مهملىكىتىمىزگه  تۇفهيىل!  «ئهي  كېلىپ:  يېنىغا  ئۇنىڭ  ئاقسۆڭهكلىرى، 
يېتىمى  بىر  ئابدۇلمۇتتهلىبنىڭ  چىققان  ئىچىمىزدىن  بىزنىڭ  يهرده  بۇ  ئالىمىز،  قارشى 
سۆزلىرى  سۆزلىگهن  ئۇنىڭ  بار.  ئىشلىرى  مۇنچه  بىر  ئوڭايسىزالندۇرىدىغان  سېنى  بار، 
سېھىر قىلغاندهك، ئوغلىنى دادىسىدىن، ئېرىنى ئايالىدىن، بىر تۇققانالرنى بىر-بىرىدىن 
ئايرىدى. ئوتتۇرىغا قويغان پىكىرلىرى بىلهن يۇرتنى قااليمىقانالشتۇرۋهتتى. نۇرغۇن كىشى 
بىر-بىرىنى چۈشهنمهس ھالغا كېلىپ تولىسى دېگۈدهك مۇسۇلمان بولدى. بىز شۇنىڭدىن 
قورقىمىزكى، بىزنىڭ بېشىمىزغا كهلگهن بۇ بۆلۈنۈش سىلهرنىڭ  بېشىڭالرغا كهلمىسۇن. 
ساڭا بىزدىن نهسىھهت ئۇنىڭ بىلهن ھهرگىز پاراڭالشما. ئۇنىڭغا گهپ قىلما، ئۇنىڭ 
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گېپىنىمۇ ئاڭلىما.  ئۇنىڭ گهپلىرىگه قۇالق سالما، بهكمۇ ھۇشىيار بول. ئهڭ ياخشسى 
بۇ يهرده كۆپ قالما، بالدۇراق كېتىۋالغىن!» دېيىشتى. تۇفهيىل بىن ئامىر ئهدۋهس بۇ 
ۋهقهنى بايان قىلىپ: «قهسهم قىلىمهنكى، ئۇالر ماڭا شۇنداق جىكىلهپ گهپ قىلدى. 
شۇنىڭ بىلهن مهن ئۇنىڭ بىلهن سۆزلهشمهسلىككه، ئۇنىڭ سۆزىنى ئاڭلىماسلىققا ئۆز-
ئۆزهمگه قارار بهردىم. ھهتتا كهبىگه كىرگهن ۋاقتىمدا ئهندىشه قىلىپ قۇلىقىمغا پاختا 
تىقىۋالدىم. ئهتسى ئهتىگهن سهھهر ۋاقتى بىلهن يهنه كهبىگه كهلگهن ئىدىم. مۇھهممهد 
ئهلهيھىسساالم ئۇ يهرده ناماز ئوقۇۋاتقان ئىكهن، ئۇنىڭغا يېقىن بىر يهرده تۇردۇم. جانابى 
قالدى.  كىرىپ  قۇلىقىمغا  سۆزلىرى  بهزى  ئۇنىڭ  كېرهك،  بولسا  ھېكمىتى  ئالالھنىڭ 
ياخشى-ياماننى  «مهن  ئۆز-ئۆزهمگه:  ئىدىكى،  گۈزهل  شۇنچىلىك  سۆزلىرىم  ئاڭلىغان 
پهرق ئىتهلمىگۈدهك بىرسى ئهمهس، ھهم مهن بىر شائىر، نېمىشقا ئۇنىڭ سۆزىنى ئاڭالپ 
باقمايمهن. سۆزلىرى گۈزهل بولسا ئاڭالي، گۈزهل بولمىسا ئاڭلىماي!» دېدىم. شۇنىڭ 
بولغان  تهمشهلگىچه  قايتىشىقا  ئۆيىگه  ئوقۇپ  نامىزىنى  ئۇ  مۆكۈپ  تهرهپكه  بىر  بىلهن 
ۋاقىتقىچه ساقلىدىم. ئاخىرىدا ئۇنىڭ پېيىغا چۈشتۈم. ئۇ ئۆيىگه كىرىشى بىلهن مهنمۇ 
كىرىپ: «ئى رهسۇلۇلالھ! مهن مهككىگه كېلىشىم بىلهن سېنىڭ قهۋمىڭ، ماڭا سهندىن 
تىڭشىماسلىق  سۆزۈڭنى  سېنىڭ  سۆزلىرىدىن  ئۇالرنىڭ  مهن  تاپىلىدى،  تۇرۇشنى  يىراق 
ئۈچۈن قۇالقلىرىمغا پاختا تىقىۋالدىم. ئهمما ئالالھ تهئاال سېنىڭ ئوقۇغانلىرىڭدىن بىر 
قىسمىنى ئاڭالشنى نېسىپ قىلدى. ئۇالر ماڭا بهكمۇ يېقىملىق بىلىندى. سهن ماڭا نېمه 
سۆزلىمهكچى بولساڭ شۇنى سۆزلىگىن! قوبۇل قىلشقا رازى بولدۇم» دېدىم. رهسۇلۇلال ماڭا 
ئىسالمىيهتنى چۈشهندۈرۈپ، قۇرئانى-كهرىمدىن بىر قىسىم ئايهتلهرنى ئوقۇدى. قهسهم 
قىلىمهنكى، ھاياتىمدا بۇنىڭدىن گۈزهل بىر سۆز ئاڭلىمىغان ئىدىم. دهرھال شاھادهت 

كهلتۈرۈپ مۇسۇلمان بولدۇم. 
يۈز  كېسىدىغان،  پىچىقى  قهۋمىمده  مهن  رهسۇلۇلالھ!  ئى  پهيغهمبهرگه:  چاغدا  ئۇ 
ئۇالرنىمۇ  بېرىپ  يىرمايدۇ،  گېپىمنى  مېنىڭ  بىرسى  ھېچقانداق  بىرسىمهن،  ئابرۇيلۇق 
ماڭا  تهئاال  ئالالھ  قىلغىنكى،  دۇئا  بىر  ئۈچۈن  مهن  قىالي،  دهۋهت  بولۇشقا  مۇسۇلمان 
شۇنداق كارامهت ئاتا قىلسۇن. نهتىجىده ئۇ كارامهت مېنى قهۋمىمنى ئىسالمغا كىرگۈزۈشته 
پهيغهمبهر  بىلهن  شۇنىڭ  دېدىم.  بولسۇن!  ياردهم  بىر  ماڭا  ساقلىسۇن،  ئاسانلىق  بىر 
ئهلهيھىسساالم ماڭا: يا ئالالھ! ئۇنىڭ ئۈچۈن بىر ئايهت، ئاالمهت ئاتا قىلغايسهن! دهپ 
دۇئا قىلدى. شۇنىڭ بىلهن مهملىكىتىمگه قايىتتىم. قاراڭغۇ بىر كېچىده قهۋمىمدىكى سۇ 
بېشىغا قاراپ تۇرغان ئهڭ ئېگىز تۆپىلىككه چىقىشىم بىلهن پىشانهمده چىراقتهك بىر نۇر 
چاقناشقا باشلىدى. مهن دهرھال دۇئا قىلىپ، «ئهي ئالالھىم! بۇ نۇرنى پىشانهمدىن 
دىنىدىن  ئۇ  كۆرۈپ،  جاھىللهر  قهبىلىسىدىكى  دهۋىس  كۆچهرگىن!  يهرگه  بىر  باشقا 
چىققىنى ئۈچۈن ئالالھ ئۇنى جازاالندۇرۇپ پىشانىسىگه بۇ نۇرنى پهيدا قىلىپ قويۇپتۇ 
ۋه  كۆچتى  ئۇچىغا  قامچىنىڭ  قولۇمدىكى  نۇر  ئۇ  بىلهن  شۇنىڭ  دېدىم.  دېمىسۇن!» 
نۇر چىقىرىشقا باشلىدى. قهبىلهم ياشىغان يهرگه يېقىنلىشىپ، دۆڭدىن پهسكه قاراپ 



100

چۈشىۋاتقان ۋاقتىمدا، ئۇالر پهسته قامچامدىكى پارلىغان نۇرنى بىر-بىرىگه كۆرسىتىپ 
سۆزلىىشىۋاتاتتى. بۇ ۋهزىيهتته تاغ باغرىدىن ئۆيۈمگه كهلدىم. ئهڭ بۇرۇن دادام يېنىمغا 
كېلىپ ئهھۋالىمنى كۆردى. ماڭا بولغان مۇھهببىتىدىن بوينۇمغا ئېسىلدى. دادام بهكال 
ھالىڭ  بۇرۇنقى  سهن  ئهگهر  دادا!  جېنىم  ئهي  ئۇنىڭغا:  مهن  ئىدى.  قالغان  ياشىنىپ 
بىلهن قالساڭ، مهن سېنىڭ ئوغلۇڭمۇ ئهمهس، سهن مېنىڭ داداممۇ ئهمهس! دېدىم. 
بۇ سۆزۈمنى ئاڭلىغان دادام ھهيرانلىق ئىچىده: بۇ نېمه گهپ ئوغلۇم؟ دهپ سورىدى.  
مهن ھازىر مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ دىنىغا كىرىپ مۇسۇلمان بولدۇم، دېدىم. بۇنىڭ 
بىلهن دادام: مهنمۇ سېنىڭ دىنىڭغا كىردىم، سېنىڭ دىنىڭ مېنىڭمۇ دىنىم بولسۇن! 

دهپ، شاھادهت كهلتۈرۈپ مۇسۇلمان بولدى. 
سهھهر ۋاقتى كېلىشى بىلهن دهۋىس قهبىلىسدىكى ئىنسانالرغا ئىسالمىيهتنى بايان 
قىلدىم. ئۇالرنى مۇسۇلمان بولۇشقا دهۋهت قىلدىم. ئهمما ئۇالر دهۋهتنى قوبۇل قىلشتا  
قوپاللىق قىلدى، بىر مۇددهت قارشى چىقتى. گۇناھتىن قول ئۈزۈشتىن ۋاز كهچمىدى، 
تېخىمۇ كۇپۇرلۇق قىلىپ، پۇت-قوللىرىنى شىلتىپ ھاقارهت قىلدى. ئۆسۈم ئېلىش ۋه 
قىمارغا ئاشىق بولغىنى ئۈچۈن سۆزلىرىمنى تىڭشىمىدى. ئسىالمىيهتكه كىرىشتىن ئۆزىنى 

قاچۇرۇپ ئالالھ ۋه پهيغهمبهرگه ئاسىلىق قىلدى. 
شىكايهت  قهۋمىمنى  كېلىپ،  قايتدىن  مهككىگه  كېيىن  ئۆتكهندىن  مهزگىل  مهلۇم 
ئىسالمىيهتكه  بولدى.  ئاسى  تهئاالغا  ئالالھ  قهبىلىسى  دهۋىس  رهسۇلۇلالھ!  ئى  قىلىپ: 
كىرىشى ئۈچۈن قىلغان دهۋىتىمنى قوبۇل قىلمىدى. ئۇالر ئۈچۈن بىر دۇئا قىلىڭ! دېدىم. 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بولغان  ئىگسى  مهرھهمهت  ۋه  شهپقهت  ئىنسانالرغا  پۈتۈن 
قوللىرىنى ئېچىپ قىبله تهرهپكه قاراپ: يا رهببى! دهۋىس خهلقىگه توغرا يولنى كۆرسهتكىن، 
ئۇالرنى ئىسالم دىنىغا كىرگۈزگىن! دهپ دۇئا قىلدى. ماڭا: قهۋمىڭگه قايىتقىن، ئۇالرنى 
خۇشخۇي چىرايىڭ ۋه تاتلىق سۆزلىرىڭ بىلهن ئىسالمغا دهۋهت قىلغىن، ئۇالرغا سىلىق 
مۇئامىله قىلغىن! دېدى. ۋاقىتنى ئۆتكۈزمهي قهبىلهمگه قايتىپ، ئسىالم تهبلىغ قىلدىم.55

بازارالردا دهۋهت

كهبىنى  كۈنلهرده  مهلۇم  ئىنسانالر  كهلگهن  شهھهرلهردىن  ئوخشىمىغان  يىلى  ھهر 
زىيارهت قىلش ئۈچۈن مهككىگه كېلهتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم كهلگهنلهرنى كۈتۈۋىلىپ 
ھهر قهبىلىگه ئىسالمىيهتنى چۈشهندۈرهتتى. ئالالھ تهئاالنىڭ بىر ئىكهنلىكى، ئۆزىنىڭ 
ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى ئىكهنلىكىنى، قۇرتۇلۇش يولىنىڭ بۇالرغا ئىشىنىش ئىكهنلىكىنى 
بىلدۈرهتتى. بىر كۈنى ۋهلىد بىن مۇغىره مۇشرىكالرنى يىغىپ: ئهي قۇرهيىش جامائىتى! 
كهبىنى زىيارهت قىلىش مهۋسۈمى كېلىپ قالدى. مۇھهممهدنىڭ ئاۋازى دۇنياغا تارقالدى. 
بىر  بۇنىڭغا  كىردى.  دىنىغا  بولۇپ  مهس  سۆزلىرىگه  تاتلىق  ئۇنىڭ  قهبىلىلىرى  ئهرهپ 
نهرسىلهرنى  بىر  ھهقىقىده  ئۇنىڭ  قىاليلى،  بىر  گېپىمىزنى  ھهممىمىز  قىلىپ،  تهدبىر 

.168،II،382~385؛ زۇھهيلى، ئهرراۋزۇل-ئۇنۇف،I،ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره  .55
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ئابدىشهمىسنىڭ  ئهي  قۇرهيىشلىكلهر:  دېدى.  قىلمايلى!  يالغانچى  بىر-بېرىمىزنى  دهپ 
دادىسى! بىزنىڭ ئىچىمىزده يىراقنى كۆرگهن سهن، سهن نېمه دهيلى دېسهڭ، بىزمۇ 
شۇنى دهيمىز، دېدى. ۋهلىد: ياق! سىلهر گهپ قىلىڭالر مهن ئاڭالي! دېيىشى بىلهن، 
قىلىمهنكى،  قهسهم  ياق!  قىلىپ:  ئېتىراز  دهرھال  ۋهلىد  دېدى.  دهيلى  كاھىن،  ئۇالر: 
ھهممه  دېمهي  يالغان  راسىت  كۆردۈم،  كاھىن  كۆپ  شۇنچه  مهن  ئهمهس،  كاھىن  ئۇ 
گهپنى قىلىدۇ. مۇھهممهدنىڭ ئوقۇغان نهرسىلىرى كاھىنلهرنىڭكىگه ھېچ ئوخشىمايدۇ، 
سۆزلىسهك  بۇنداق  ئهگهر،  باقمىدۇق.  ئاڭالپ  گهپ  يالغان  بىر  ئۇنىڭدىن  ھازىرغىچه 
ھېچكىم ئىشهنمهيدۇ، دېدى. بۇ قېتىمىدا: مهجنۇن، ساراڭ دهيلى، دېيشتى. ئۇ يهنه 
بىز  ئهمهس،  ساراڭ  ياكى  مهجنۇن  بىر  ئۇ  قىلىمهنكى  قهسهم  ياق!  بىلدۈرۈپ:  ئېتىراز 
مهجنۇن ۋه ساراڭالرنى بىلىمىز، ساراڭلىق ئاالمهتلىرىنىمۇ بىلىمىز، ئۇ تۇتقاقلىقى تۇتۇپ 
دېدى.  دهيدۇ،  يالغانچى  بىزنى  دېسهك  بۇنداق  يوق،  تۇترۇقسىزلىقىمۇ  تىتىرىمهيدۇ، 
ئۇ  بىلدۈرۈپ:  ئىتىراز  يهنه  ۋهلىد  دېدى.  دهيلى.  شائىر  قۇرهيىشلهر:  بىلهن  شۇنىڭ 
ئۇسلۇبى  ئۇنىڭ  بىلىمىز،  شهكلىنى  پۈتۈن  شېئىرالرنىڭ  بىز  ئهمهس،  شائىر  ھهرگىزمۇ 
ھېچ شېئىرغا ئوخشىمايدۇ، دېدى. ئۇالر: سېھىرگهر دهيلى، دېدى. ۋهلىد: ئۇ سېھىرگهر 
ئهمهس، بىز سېھىرگهرنى ۋه ئۇالرنىڭ  سېھىرلىرىنى كۆردۈق. ئۇنىڭ سۆزلىرىده سېھىردىن 
ئهسهرمۇ يوق، ئۇنىڭ نام-شهرىپى پۈتۈن ئالهمگه تارقالدى، تونۇمىغان بىرسى ئهمهس، 
گۈزهل  پاساھهتلىك،  سۆزلىرى  ئۇنىڭ  قىاللمايمىز.  سۆز  ئايرىپ  ئۇنىڭدىن  جامائهتنى 
ھهققىده  ئۇنىڭ  قىسقىسى،  گهپنىڭ  ئۈستۈن.  تهڭداشلىرىدىن  ئۇنىڭ  مهنىلىك،  ۋه 
نېمىال دېسهك ھهر كىم بىزنى يالغانچى دهيدۇ، دېدى. قۇرهيىشىلهر دىگۈدهك بىر گهپ 
تاپالماي: ئىچىمىزدىكى يېشى چوڭ ۋه تهجرىبىلىك بولغىنى سهن، سهن نېمه دېسهڭ 
ئويالنغاندىن  ئاز  بىر  مۇغىره  بىن  ۋهلىد  بىلهن  شۇنىڭ  دېدى.  رازى،  شۇنىڭغا  بىز 
ئهقىلگه  دهيلى.  ئهپسۇنچى  سېھىرگهر،  بولغان  ياخشىراق  ھهممىسىدىن  يهنىال  كېيىن: 
تۇققانالردىن  قهۋمىدىن،  خهلقنى  بىلهن  سۆزلىرى  چۈنكى  بۇ.  كهلگىنى  ئۇيغۇن  ئهڭ 
ئايرىۋهتتى. قېرىنداشنى قېرىنداشتىن، ئىككى دوستنى بىر-بىرىدىن ئايرىۋهتتى، دهپ 
مۇھهممهد  ئىنسانالرغا:  توپالنغان  تارقىلىپ  مۇشرىكالر  تارقاتتى.  پىتنه  ئهتراپتىكىلهرگه 
تارقالدى.  ئارسىغا  خهلق  سۆز-چۆچهك  بۇ  بىلهن  شۇنىڭ  دېيشتى.  سېھىرگهردۇر. 
كهبىگه كېلىدىغان زىيارهتچىلهر كېلىشكه باشلىشى بىلهن ئۇچرىغانال ئادهمگه پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنى يامان دېمىگهن ئادىمى قالمىدى. مۇشرىكالرنىڭ بۇ ھهرىكىتى بىلهن 
تهپهككۇرىدا  ئىنسانالرنىڭ  قىلىنىپ  تهشۋىق  ئارىلىدا  يېرم  ئهرهپ  پۈتۈن  ئىسالمىيهت 

بۇتالرغا قارشى بىر شۈبھه پهيدا بولدى.
ئالالھ تهئاال ۋهلىد بىن مۇغىرىگه ئېچىنىشلىق بىر ئازاب تاتقۇزىدىغانلىقى ھهققىده 
مهن  رهسۇلۇم!)  «(ئهي  11-ئايىتىده:  سۈرىسىنىڭ  مۇددهسىر  قىلدى.  نازىل  ئايهت 
ياراتقان ئۇ كىشنىڭ (مال-دۇنيادىن مهھرۇم ھالهتته تۇغۇلغان، ۋهلىد بىن مۇغىرهدهك 
مهن  ئېلىشقا  ئىنتىقام  (ئۇالردىن  بهر.  قويۇپ  ماڭا  (جازاسىنى)  ئىشنى  كاپىرنىڭ)،  بىر 
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مال- نۇرغۇن  ئۇنىڭغا  ياراتتىم)  مهن  ئىنساننى  ئۇ  قىلغان  ئىنكار  ئالالھنى  يېتهرلىك، 
كېيىن  ئىدى.  ئىنسان  نانكور  بولمىغان  نهرسىسى  ھېچ  ئۇ  (باشتا  قىلدىم.  ئاتا  دۇنيا 
مالالرنى  ۋه  بوستانالر  باغالر،  ئۇنىڭغا  رىزىقالندۇردۇم.  بىلهن  نېمهتلهر  نۇرغۇن  ئۇنى 
ھهمراھ  ياشىغان)  مهككىده  مۇبارهك  بىرلىكته  بىلهن  (ئۇنىڭ  ئۇنىڭغا  قىلدىم)  ئېھسان 
ئوغۇلالر ئاتا قىلدىم. (ھهر ۋاقىت بىرلىكته باياشاتلىق ئىچىده ياشىدى) ئۆمرىنى ئۇزۇن، 
بىلهن  مهككه  قىلدىم.  باشلىق  بىر  شهرهپلىك  (مهككىده،  قىلدىم.  شهرهپلىك  نامىنى 
ئۇنىڭ ئهتراپىدا، يېشىل باغۇ-بوستانالرغا ئىگه بولدى. ئۇنىڭغا رهيھانهتۇل ئاراب لهقىمنى 
شانۇ- ۋه  نېمهت  بۇ  پۈتۈن  بىلهتتى.  دهپ  بىرسى  تالالنغان  قهۋمىده  ئۆزىنى  بهردى. 

شهۋكهتكه شۈكرى قىلىشى كېرهك ئهمهسمىدى، بۇ نېمهتلهرنى ئاتا قىلغان ئالالھ تهئاالنى 
ئېتىراپ قىلىپ، ئۇنىڭغا ئىشىنىشى كېرهك ئهمهسمىدى؟) ئاخىرىدا (ئۇ ئاچكۆز ۋه نانكور 
شهخىس) بهرگهنسىرى (مال ۋه ئهۋالت) تېخىمۇ كۆپ بېرىشنى ئارزۇ قىلىدۇ، (بۇنچه كۆپ 
نېمهتلهرنىڭ قهدىرىگه يېتپ شۈكرى قىلىشنى بىلمهيدۇ، بۇ نه قهدهر بىر ئاچكۆزلۈك، 
ئاشۇرۇلمايدۇ.  ئىشقا  ئارزۇلىرى  تاماخۇر  ئاسىنىڭ،  (ئۇ  ياق!  نانكورلۇق!)  بىر  نهقهدهر 
(قۇرئانى-كهرىمگه)  ئايهتلىرىمىزگه  بىزنىڭ  ئۇ  كۆپهيمهيدۇ)  ئهۋالتلىرى  ۋه  مال  ئۇنىڭ 
قارشى چىقىپ ئىنكار قىلدى. (رهسۇلۇمنىڭ سادىق ئىنسان ئىكهنلكىنى بىلىپ تۇرۇپ، 
جاھىللىقى تۈپهيلى ئىنكار قىلىشقا جۈرئهت قىلدى. نهقهدهر ئازغۇنلۇق بۇ!) ئۇ ئاسىنى 
سائۇد ئازابىغا دۇچار قىلىمهن.»، (بۇ ئايهتته تىلغا ئېلىنغان سائۇد بىلهن مۇناسىۋهتلىك 
بىر ھهدىسته: ‹سائۇد جهھهننهمدىكى بىر تاغنىڭ ئىسمى بولۇپ، كاپىرالر ئۇنڭىغا 70 
يىلدا چىقىدۇ ۋه تهكرا ئۇ يهردىن دومۇالپ چۈشىدۇ. بۇ ئىش شۇنداق داۋام قىلىدۇ›) 
قۇرئانى-كهرىمگه  ئاڭلىغان  (پهيغهمبهردىن  شهخىس،  ئىنكارچى  ئۇ  كېيىن  شۇنىڭدىن 
ئۇنىڭغا  قويدى.  ئۆلچهم  بىر  يارىشا)  (ئۆزىگه  ئويالشتى.  ئۇزاتقانلىقىنى)  تىل  قانداق 
لهنهت بولسۇنكى، (قۇرئانى-كهرىم ھهققىده) قانداق تهپهككۇر قىلىپ، ئۆلچهم قويدى. 
ئۇنىڭغا تهكرار لهنهت بولسۇنكى، قانداق ئۆلچهم قويدى. ئۇنىڭدىن كېيىن، (قهۋمىنىڭ 
يۈزلىرىگه قاراپ تۇرۇپ، قۇرئانى-كهرىم ھهققىده نېمه دهيدىغانلىقىغا) قارىدى. ئاندىن، 
(تهرسالىقىدىن، قۇرئانى-كهرىمگه تىل ئۇزارتىدىغان بىر نهرسه تاپالمىغانلىقى ئۈچۈن) 
رهسۇلىدىن)  ۋه  تهئاال  (ئالالھ  ئاخىرىدا،  پۈرۈشتۈردى.  يۈزلىرىنى  تۈرۈپ،  قوشومىلىرنى 
ئۆگىنىپ  سېھىرگهرلهردىن  سۆزلىگهنلىرى،  ‹مۇھهممهدنىڭ  ۋه  مهغرۇرالندى  ئۆرۈپ  يۈز 
كهلگهن بىر سېھىردۇر. كېسىپ ئېيتىمهنكى بۇ بىر ئىنسان سۆزىدۇر› دېدى. ھالبۇكى 
ئۇ كىشى، قۇرئانى-كهرىمنىڭ پهۋقۇالده بىر مۆجىزه ئىكهنلىكى، ئىنسان ۋه جىنالرنىڭ 
ئىدى.  قىلغان  ئېتىراپ  ئارىسىدا  قهۋمى  بۇرۇنال  خېلى  ئوخشىمايدىغانلىقىنى  سۆزىگه 
ئۆزگهرتىپ،  سۆزىنى  ئۈچۈن  قىلش  خوش  قهۋمىنى  كىشى  ئاسى  ئۇ  كېيىن  ئۇنىڭدىن 
قۇرئانى-كهرىم ھهققىده، قۇرئانى-كهرىمگه اليىق بولمىغان ئىپادىلهرنى قىلدى. شۇنداق 
دوزاققا  سهكارا  ئۇنى  تهئاال: «مهن  ئالالھ  قىلدى.  دۇچار  ئازابقا  ئىالھى  ئۆزىنى  قىلىپ 
ساڭا  بهدىنىڭدىن  دوزاق  ئۇ  بېرهيمۇ؟  دهپ  ئىكهنلىگىنى  نېمه  سهكارانىڭ  تاشاليمهن. 
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ھېچنېمه قالدۇرمايدۇ (ھهممىسىنى يوقىتىدۇ)،  سېنى قايتا ئهسلىگه كهلتۈرۈپ، (يهنه 
ئوخشاش ئازاب قىلىشنى داۋامالشتۇرىدۇ» دېدى.

مۇشرىكالرنىڭ قۇرئانى-كهرىمنى ئاڭلىشى

ئېيتىشىغا  ئىمان  ئىنسانالرنىڭ  ئارقىلىق  ھىله-نهيرهڭلىرى  تۈرلۈك  ھهر  مۇشرىكالر 
توسقۇنلۇق قىالتتى. مهككه خهلقىنى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ئوقۇغان قۇرئانى-كهرىمنى 
ئاڭالشتىن توساتتى. لېكىن ئۆزى كىچىلىرى ئۇنىڭ ئۆيىنىڭ ئهتراپىغا مۆكۈنۈپ، يوشۇرۇن 
ھالدا قۇرئانى-كهرىم تىڭشايتتى. تاڭ ئېتىپ ئهتراپ جانلىنىشقا باشلىشى بىلهن بىر-
بىرىدىن خهۋهرسىز بۇ يهرگه كېلىپ قۇرئانى-كهرىم تىڭشىغان مۇشرىكالر بىر-بىرىنى 
ئهيىپلهپ: «ئىككىنچى بۇ ئىشنى قىلمايلى!» دېيىشهتتى. لېكىن ئهتىسى يهنىال بىر-
يهنه  بىلهن  ئېتىشى  تاڭ  ئاڭاليتتى.  ئوغۇرلۇقچه  كېلىپ  يهرگه  ئۇ  خهۋهرسىز  بىرىدىن 
بىر-بىرىنى كۆرۈپ قېلىپ، تهكرار كهلمهيمىز دهپ قهسهم ئىچىپ كېتىشهتتى. يهنىال ۋاز 
كىچهلمهيتتى. ئۇالر نهپسىنىڭ كهينىگه كىرىپ، مهغرۇرلۇق قىلىپ، باشقا مۇشرىكالرنىڭ 
قىسىم  بىر  باشقا  ئۇنىڭدىن  ئهنسىرهيتتى.  قىلشىدىن  شىكايهت  ئۈستىدىن  ئۇالرنىڭ 
ھاۋايى-ھهۋهسلىرى سهۋهبىدىن ئىمانغا كهلمىدى. باشقىالرغىمۇ دهخلى قىلغان ئىدى. 
مۇشرىكالر  ئاخشىمى  كۈنى  بىر  دهيتتى.  سېھىرگهردۇر»  «مۇھهممهد  كوچىالردا:  ئۇالر 
كهبه ئهتراپىغا توپلىنىپ: «مۇھهممهدنى چاقىرىپ، بۇ مهسىلىنى ھهل قىاليلى! بىزنى 
يامان دىمىسۇن، بىزنى گۇناھسىز كۆرسۇن» دهپ، مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا خهۋهرچى 
ئهۋهتتى. مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ئۇالرنىڭ تهكلىپگه بىنائهن كهبىگه كهلدى. مۇشرىكالر 
ئۇنىڭغا: ئهي مۇھهممهد! سېنى چاقىرشىمىزنىڭ سهۋهبى سېنىڭ بىلهن ئۆزئاراچۈشىنىش 
ھاسىل قىلىش. قهسهم قىلىمىزكى، ئهرهپلهرنىڭ ئىچىده ساڭا ئۇخشاش قهۋمىنى دهرتكه 
قويغان بىرسى چىقىپ باقمىدى! سهن دىنىمىزنى مهسخىره قىلدىڭ، تهڭرىلىرىمىزغا تىل 
تهككۈزدۈڭ، بىزنى يوققا چىقاردىڭ، ئىتتپاقلىقىمىزنى بۇزۇپ بىر-بىرىمىزگه دۈشمهن 
قىلدىڭ، بىزگه كهلتۈرمىگهن ئهسكىلىكىڭ قالمىدى! ئهگهر سهن بۇ سۆز-ھهرىكهتلىرىڭ 
بىلهن باي بولۇشنى ئويلىغان بولساڭ، بىز ساڭا ئارزۇ قىلغىنىڭدىنمۇ كۆپ مال-دۇنيا 
توپلىنايلى.  ئهتراپىڭغا  قىلىپ  ھۆكۈمدار  سېنى  بولسا  ئۈچۈن  شان-شۆھرهت  يىغايلى. 
ئهگهر بىر كۈچنىڭ بېسىمى ئاستىدا قالغان بولساڭ بىز سېنى ئۇنىڭدىن قۇتۇلدۇرايلى. 
جىنالردىن كهلگهن بىر كېسهللىك بولسا، پۈتۈن بىساتىمىزنى يىغىپ ساڭا شىپا ئىزدهيلى! 

دېدى. 
تىڭشىغاندىن  بىلهن  سهۋرى-تاقهت  سۆزلىرىنى  ئۇالرنىڭ  خوجىسى  ئالهملهرنىڭ 
كېيىن ئۇالرغا: ئهي قۇرهيىش جامائىتى! سۆزلىگهنلىرىڭالرنىڭ ھېچبىرسى مهنده يوق، 
مهن مال-مۈلۈك، شان-شۆھرهت، ھۆكۈمدار بولۇش ئۈچۈن كهلمىدىم. پهقهت ۋه پهقهت 
چۈشۈردى.  كىتاب  بىر  ماڭا  ئهۋهتتى،  قىلىپ  پهيغهمبهر  سىلهرگه  مېنى  تهئاال،  ئالالھ 
سىلهر (قوبۇل قىلغانالر) ئۈچۈن بىر ئاگاھالندۇرغۇچى (قوبۇل قىلمىغانالر ئۈچۈن دوزاق 
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بىلهن) ۋه خوشخهۋهر(جهننهت بىلهن) ئهلچىسى بولۇشۇمنى ماڭا بۇيرۇق قىلدى. مهنمۇ 
ئالالھنىڭ بۇيرۇقىنى سىلهرگه يهتكۈزدۈم. سىلهرگه نهسىھهت قىلدىم. ئهگهر بۇ دهۋهتنى 
قوبۇل قىلساڭالر ئالالھ سىلهرگه دۇنيا ۋه ئاخىرهتته نېسىۋهڭالرنى بىرىدۇ. ئهگهر قوبۇل 
قىلماي رهت قىلساڭالر، ئالالھ تهئاال سىلهر بىلهن مېنىڭ ئارامدىكى ھۆكۈم چىققۇچه، 
ماڭا چۈشۈرۈلگهن جانابى ئالالھنىڭ بۇيرۇقلىرىنى جايىغا كهلتۈرىمهن، ھهر قىينچىلىق 

ئۈستىدىن غهلبه قىلىمهن.» دهپ، جاۋاب بهردى.
ياشاش  رهسۇلۇلالھ!  ئى  مۇشرىكالر:  باشقا  ۋه  ھهلهف  بىن  ئۇمهييه  جهھىل،  ئهبۇ 
مۇھىتى جهھهتته بىزدىن ناچار يهرده ياشايدىغان بىرسىنىڭ يوقلىقىنى بىلىسهن، سهن 
راستىنال بىر پهيغهمبهر بولساڭ رهببڭىدىن سورىغىن، بىزنىڭ تۇرمۇشىمىزنى قىينالشتۇرغان 
ئىراق  ۋه  شام  ئۇنىڭدىن  چوڭايتىپ،  يۇرتىمىزنى  قىلسۇن!  يىراق  بىزدىن  تاغالرنى  شۇ 
كىالب  بىن  قۇساي  بىرگه،  بىلهن  شۇنىڭ  ئېقىتسۇن!  سۇالر  ئوخشاش  ئۆستهڭلىرىگه 
ۋه  راسىتچىل  بولسا،  كىالب  بىن  قۇساي  تىرىلدۈرسۇن.  ئاتا-بوۋىلىرىمىزنى  باشلىق 
ئۇلۇغ بىر ئىنسان ئىدى. سېنىڭ سۆزلىرىڭنىڭ راست-يالغانلىقىنى ئۇنىڭدىن سورايلى، 
ئهگهر ئۇ سېنى تهستىقلىسا ۋه بىزنىڭ تهلهپ قىلغانلىرىمىزنى ئورۇندىساڭ بىزمۇ سېنى 
ئهگهر  بولىمىز،  ئۆگهنگهن  نهرسه  بىر  ھهققىده  ئالالھىڭ  سېنىڭ  ھهمده  تهستىقاليمىز 
بىز ئۈچۈن بۇ ئىشالرنى قىاللمىساڭ، ئۆزهڭ ئۈچۈن رهببىڭدىن بىر نهرسىلهر تىلىگىن، 
ياردهم  كېلىشته  غالىپ  ئۈستىمىزدىن  بىزنىڭ  سېنى  تهستىقاليدىغان،  سۆزلىرىڭنى 
ۋه  يهر-زېمىن  باغۇ-بوستان،  ساڭا  رهببىڭ  تىله!  ئهۋهتىشنى  پهرىشته  بىر  قىلدىغان 
ئۈچۈن  قامداش  تۇرمۇشىڭنى  ئوخشاش  بىزگه  سهنمۇ  چۈنكى  قىلسۇن!  ئاتا  خهزىنىلهر 

بازارالردا ئايلىنىپ يۈرىسهن! دېدى.
نهرسىلهر  بۇ  سىلهرگه  مهن  ئۇالرغا:  ئهلهيھىسساالم  مۇھهممهد  پهخرى  ئالهملهرنىڭ 
بىلهن ئهۋهتىلمىدىم. ئالالھ تهئاال مېنى نېمه بىلهن ئهۋهتكهن بولسا، مهن پهقهت جانابى 
مهن،  قىلدىم.  تهبلىغ  ئۇنى  سىلهرگه  مهن  كېلىمهن.  بىلهن  ئۇنىڭ  تهرىپىدىن  ئالالھ 
تهئاال  ئالالھ  ئهمهس.  بىرسى  تىلهيدىغان  نهرسه  بىر  ئالالھتىن  ئۈچۈن)  (مال-مۈلۈك 
سىلهرگه  ئهگهر  ئهۋهتتى.  قىلىپ  ئاگاھالندۇرغۇچى  ۋه  ئهلچىسى  خوشخهۋهر  بىر  مېنى 
كهلتۈرگهنلىرىمنى قوبۇل قىلساڭالر دۇنيا-ئاخىرهتته سىلهرنىڭ نېسىۋهڭالر بولىدۇ. ئهگهر 
ماڭا  چىققۇچه،  ھۆكۈم  ئارامدىكى  مېنىڭ  بىلهن  سىلهر  تهئاال  ئالالھ  قىلساڭالر،  رهت 
ئۈستىدىن  قىينچىلىق  ھهر  ۋه  ئۇرۇنالش  بۇيرۇقلىرىنى  ئالالھنىڭ  جانابى  چۈشۈرۈلگهن 

كۆكسىنى كېرىپ ھهرىكهت قىلىش داۋاملىشىدۇ" دهپ خىتاپ قىلدى. 
ئۇنداقتا  بولىدىكهنده.  ئىش  ھهر  خالىسا  رهببىڭ  ئۇنىڭغا:  قېتىم  بۇ  مۇشرىكالر 
ساڭا  بىز  قىاللمىساڭ  بۇنى  سهن  چۈشۈرسۇن!  ئۈستىمىزگه  پارچىالپ  ئاسماننى  شۇ 
ئىشهنمهيمىز! دېيىشتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: بۇ ئىش ئالالھ تهئاالغا خاستۇر. ئهگهر 
ئۇ خالىسا بۇنى قىلىدۇ، دېدى. بۇ سۆزنى ئاڭلىشى بىلهن ئۇالر تېخىمۇ ئېزىپ: ئهي 
ۋه  بولىدىغانلىقىمىزنى  جهم  يهرگه  بۇ  بىلهن  بىز  سېنىڭ  رهببىڭ،  سېنىڭ  مۇھهممهد! 
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سهندىن بۇ سوئالالرنى سورىشىمىزنى بىلمهمدىغاندۇ، ساڭا بۇ يهرگه كېلىشتىن بۇرۇن 
ئۆگهتمىدىمۇ، سېنىڭ دهۋىتىڭنى قوبۇل قىلمىساق بىزگه نېمه جازاالر بېرىدىغانلىقىنى 
بىز  كهلمىگۈچه  پهرىشته  بىر  ئىسپاتاليدىغان  ھهقىقهتلىكىنى  سۆزلىرىڭنىڭ  دېمىدىمۇ؟ 
ساڭا ئىشهنمهيمىز. ساڭا نىسبهتهن بىر مهسئۇليتىمىز قالمىدى. قهسهم قىلىمىزكى، ئهمدى 
دېيىشتى.  سېنى،  بىز  ياكى  قىلىسهن  يوق  بىزنى  سهن  قويۇۋهتمهيمىز،  بوش  سېنى 
پهيغهمبىرىمىز ئۇالرنىڭ ئۆزىگه يېقىنلىشىدىغان يهرده ئۆزىدىن يىراقالشقانلىقىنى كۆرۈپ، 

ئۇالرنىڭ يېنىدىن ئايرىلدى.56
مهككىلىك مۇشرىكالرنىڭ كائىناتنىڭ سۇلتانىنى رهت قىلشى بىلهن، ئالالھ تهئاال 
جىبرائىل ئهلهيھىسساالم بىلهن ۋهھيى چۈشۈرۈپ ئۇالرغا كېلىدىغان ئېچىنشلىق ئازابنى 
بىلدۈردى. ئهنئام سۈرىسنىڭ 4-11-ئايهتلىرىده: «ئۇالرغا رهببىدىن كهلگهن ھېچقانداق 
ياكى  دهلىل  بىر  دهلىللىرىدىن  ئايهت،  بىر  ئايهتلىرىدىن  (قۇرئانى-كهرىم  ئايهت  بىر 
مۆجىزىلهردىن بىر مۆجىزه) يوق ئىدىكى،  ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرىمىگهن بولسۇن، نهتىجىده 
ئۇالر، ھهقىقهت (قۇرئانى-كهرىم) ئۇالرغا كهلگهن ۋاقىت، ئۇنى يالغانغا چىقاردى. پات-
يېقىندا ئۇالرغا، تاالش-تارتىش قىلغان گۇمانلىرىنىڭ خهۋىرى (جازاسى) مهلۇم بولىدۇ. 
مهككه خهلقى ئۇالردىن بۇرۇن قانچىلىغان قهۋملهرنى يوق قىلغانلىقىمىزنى كۆرمىدىمۇ؟ 
ئۇالرنى ئېنىق بىلمهيتتىمۇ؟ ئۇالرغا سىلهرگه بهرگهن پۈتۈن ئىمكانالرنى بهرگهن ئىدۇق، 
كۆك يۈزىدىن ئۇالرغا بهرىكهتلىك يامغۇر ياغدۇرغان ئىدۇق، (بوستانلىرىدىن، باغچه ۋه 
ئېكىنلىرىدىن) سۇالر ئاقتۇردۇق، ئاخىرىدا ئۇالرنى (بۇ نېمهتلهرگه شۈكرى قىلماسلىقى) 

گۇناھلىرى سهۋهبىدىن ھاالك قىلىدۇق. ئۇالرنىڭ ئورنىغا باشقا نهسىللهرنى ياراتتۇق. 
ئهگهر ساڭا قهغهز شهكلىده بىر كىتاب چۈشۈرگهن بولساق، ئۇالر قوللىرى بىلهن 
بوالتتى.  سېھىر›دېگهن  بىر  ئوچۇق-ئاشكاره  ‹بۇ  ۋه  ئىشهنمهيتتى  يهنىال  تۇتسىمۇ 
بۇنىڭدىن سىرىت ‹ئۇنىڭ ئورنىغا (مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ۋه بىز كۆرهلهيدىغان) بىر 
پهرىشته كهلتۈرگهن بولسا، (ئۇنىڭ پهيغهمبهر ئىكهنلىكىنى سۆزلىگهن بولسا)›دېيىشتى. 
بولسا)، ئهلۋهتته  كهلمىگهن  ئىمانغا  (ئۇالر  بولساق  ئهۋهتكهن  پهرىشته  بىر  بىز  ئهگهر 
ئىشىنى تۈگهتكهن بوالتتۇق (ھهممىسىنى ھاالكهتكه دۇچار قىلغان بوالتتۇق) ئاخىرىدا 
ئۇالرغا كۆزىنى يۇمۇپ ئاچقۇدهك ۋاقىت بهرمىگهن بوالتتۇق. ئهگهر ئۇنى (پهيغهمبهرنى) 
كۆرسىتىپ،  سۈرىتىده  ئهركهك  بىر  ئۇنى  ئهلۋهتته  بولساق،  قىلغان  پهرىشته  بىر 
كهلگهن  بۇرۇن  سهندىن  بولسۇنكى،  ئايان  ساڭا  بوالتتۇق.  قويغان  گۇمانالرغا  ئۇالرنى 
پهيغهمبهرلهرگىمۇ ھاقارهت قىالتتى. مهسخىره قىلغان ئىشلىرىنىڭ جاۋابى بولغان ئازاب 
ۋه بااليى-ئاپهت ئۇالرنى تامامهن كۆزدىن يوق قىلدى. ئۇالرغا شۇنى ئېيتقىنكى، ‹يهر 
يۈزىنى ئارىالپ-چارىالڭالر، ھهر يهرگه قاراڭالر، پهيغهمبهرلهرنى يالغانغا چىقارغانالرنىڭ 

ئاقىۋىتى قانداق بولۇپتۇ؟»

.315،I،ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره  .56
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پهيغهمبهر،  بىر  قانداق  سۈرىسىنىڭ 7-ۋه 10-ئايىتىده: «كاپىرالر: ‹بۇ  فۇرقان 
بىزدهك يهپ-ئىچىدىكهن، كوچىالرنى ئايلىنىدىكهن، پهيغهمبهر بولغان بولسا، ئۇنىڭغا 
بىر پهرىشته كهلگهن بوالتتى. ئۇنىڭغا ياردهمچى بولۇپ، ئۇمۇ خهۋهر يهتكۈزۈپ جهھهننهم 
بىلهن قورقۇتقان بوالتتى. ئهڭ بولمىغاندا، رهببى ئۇنىڭغا خهزىنه ئهۋهتكهن بوالتتى. 
ئۇنىڭ مېۋىلىك باغلىرى، ئېتىزلىرى بولۇپ خالىغىننى يېگهن بوالتتى› دېدى. ئۇ زالىمالر 
بىر-بىرىگه: ‹ئهگهر سىلهر ئۇنىڭغا مايىل بولساڭالر، ئۆزىنى ئىالھالشتۇرغان بىرسىگه 
مايىل بولغان بولىسىلهر› دېيىشتى. (ئهي ھهبىبىم!) ئۇالرغا نهزهر سالساڭ، ئۇالر سېنىڭ 
يول  ئازغۇنلۇققا  ئايرىلدى.  يولدىن  ھهق  كهلتۈرۈپ  مىسالالرنى  تۈرلۈك  ھهر  ھهققىڭده 
تۇتتى. ئۇالر ئازغۇنلۇقتىن ۋاز كېچىپ توغرا يولنى تۇتمايدۇ. ئالالھ تهئاالنىڭ ماقامى ئۇ 
قهدهر ئۇلۇغكى، خالىسا ساڭا (دۇنيادا) بۇالردىن بهتهر خهيىرلىك بولۇش شهرتى بىلهن، 
ئاستىدىن سۇالر ئاققان باغۇ-بوستانالر، سېنىڭ ئۈچۈن كاتتا سارايالر بهرگهن بوالتتى».
21-ئايهتته: «بىزنىڭ دهرگاھىمىزغا كېلىشنى ئۈمىد قىلمىغانالر، ‹بىزگه نېمىشقا 
پهرىشتىلهرنى چۈشۈرمهيدۇ (مۇھهممهدنىڭ راسىت گهپ قىلغانلىقىنى ئسىپاتالش ئۈچۈن)، 
كهينىگه  نهپسىنىڭ  ئۇالر  بولسۇنكى،  ئايان  شۇ  بولساق›،  كۆرهلىگهن  ئالالھنى  ياكى 

كىرىشتى، چوڭ بىر ئازغۇنلۇق بىلهن ھهددىدىن ئاشتىالر» دېيىلگهن.
سهبه سۈرىسىنىڭ 9-ئايىتىده، «ئهگهر بىز خالىغان بولساق ئۇالرنى ( قۇرئاندىكى 
بىلهن  يهر  ئۈچۈن)  چىقارغانلىقى  يالغانغا  تۇرۇپ  بىلىپ  ئايهتلهرنى  ئوچۇق-ئاشكارا 
يهكسهن قىلغان ياكى ئاسماندىن ئۇالرنىڭ ئۈستىگه الۋۇلداپ تۇرغان ئوت پارچىلىرىنى 

چۈشۈرگهن بوالتتۇق» دېيىلگهن.
ئىسرا سۈرىسىنىڭ 97-ئايىتىده «بىز، قىيامهت كۈنى ئۇالرنى ئهما، گاس ۋه تىلسىز 
، باشلىرى يهرگه ئېگىلگهن ھالهتته تىرىلدۈرىمىز! ئۇالرنىڭ بارىدىغان جايى دوزاقتۇر، 

دوزاق ئوتى ئاستىلىغان ھامان بىز ئوتنى تېخىمۇ ئۇلغايتىمىز!» دېيىلگهن.
مۇشرىكالر ئۆزلىرىگه چۈشۈرۈلگهن بۇ ئايهتلهرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ئۆچمهنلىكى 
ئىنىسى  ۋه  ھهلهف  بىن  ئۇبهي  بولغان  مسالى  تىپك  بۇالرنىڭ  كۈچهيدى.  تېخىمۇ 
ئۇبهي،  پىشانه  شور  قىالتتى.  ئهزىيهت  كۆپ  ئهڭ  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ئۇمهييه 
ھۇزۇرىغا  مۇبارهك  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  بىلهن  ئۇستىخان  بىر  كهتكهن  سېسىپ 
كېلىپ، پهيغهمبىرىمىزگه: ئهي مۇھهممهد! قولۇمدىكى بۇ سېسىپ كهتكهن ئۇستىخاننى 
كېيىن  كهتكهندىن  چۈرۈپ  سهن  دېمهك  شۇنداقمۇ؟  تىرىلدۈرىدۇ،  ئالالھىڭ  سېنىڭ 
ئىزىپ،  ئۇستىخاننى  ۋه  دېدى  ئىشىنىسهن-ھه!  تىرىلدۈردىغانلىقىغا  رهببىڭنىڭ 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا قارىتىپ پۈۋلىدى. سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ،، ئى رهسۇلۇلالھ! 
دېدى. پهيغهمبهر  تىرىلدۈرهلهيدىكهن؟  كىم  ھالهتتىن  چۈرۈگهن  مۇشۇنداق  بۇنى 
ئاخىرىدا  ئۇنىمۇ.  ئۆلتۈرىدۇ،  سېنىمۇ  تهئاال  ئالالھ  شۇنداق،  ئۇنىڭغا:  ئهلهيھىسساالم 
سېنىمۇ قايتا تىرىلدۈرىدۇ ۋه دوزاققا ئاتىدۇ، دېدى. بۇ ۋهقهدىن كېيىن، جانابى ئالالھ 
ياسىن سۈرىسىنىڭ 77-81-ئايهتلىرىنى نازىل قىلدى. «ئۇ (ئىنكارچى) ئىنسان، ئۇنى 
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ئىكهن،  ئۇنداق  بىلمىدىمۇ؟  ئوچۇق-ئاشكاره  كۆرمىدىمۇ،  ياراتقىنىمىزنى  مهنىدىن  بىر 
ئۇ ئوچۇق بىر ئىسيانچى بولدى. يارىتىلىشىنى ئۇنتۇپ، بىزگه: ‹چۈرۈپ يوق بولغان 
ئۇستىخاننى كىم تىرىلدۈرىدۇ› دهپ مىسال كهلتۈردى. (ئهي رهسۇلۇم!) ئۇالرغا دېگىنكى، 
ياراتقان  ئۇ  تىرىلدۈرىدۇ،  تهئاال)  (ئالالھ  ياراتقان  قېتىم  تۇنجى  ئىكهن)  (يوق  ‹ئۇالر 
ھهر مهۋجۇداتىنى ياخشى بىلىدۇ. ئۇ (ئالالھ تهئاال)، يېپيىشىل بىر دهرهختىن ئاتهش 
ياراتقان  ئاسمان-زېمننى  پايدىلىنىسلهر،  ئاتهشىدىن  ئۇنىڭ  سىلهر  ھازىرمۇ  چىقارغان، 
ھهر  ئۇ  يىتهر،  كۈچى  ئهلۋهتته  يهتمهسمۇ؟  كۈچى  يارىتىشقا  سىلهرنى  زاتنىڭ  ئۇلۇغ  ئۇ 

نهرسىنى ياراتقان، ھهر نهرسىدىن خهۋىرى بولغاندۇر.» 

خالىد بىن سهئىدنىڭ ئىمانى

ئىسالمغا دهۋهت قىلىنغان دهسلهپكى يىلالردا خالىد بىن سهئىد بىر چۈش كۆرگهن 
ئىدى. چۈشىده: دوزاقنىڭ يېنىدا تۇرغان ۋاقىتتا دادىسى ئۇنى ئىتتىرىشكه ئۇرۇندى. ئۇ 
ئهسنادا، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۇنىڭ بېلىدىن تۇتىۋىلىپ ئۇنىڭ دوزاققا چۈشۈپ 
كېتىشىدىن قۇتقۇزۇپ قالغانلىقىنى كۆردى. چۆچۈپ ئويغاندى ۋه «قهسهم قىلىمهنكى، بۇ 
چۈش ھهقىقى بىر چۈشتۇر» دېدى. تاالغا چىقىشى بىلهن ھهزرىتى ئهبۇبهكىرگه ئۇچراپ 
سهن  ھهقىقهتتۇر،  «چۈشۈڭ  ئهبۇبهكىر:  ھهزرىتى  بهردى.  سۆزلهپ  چۈشىنى  قېلىپ، 
ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلشىڭ، ئۇنىڭ دىنغا كىرىپ ئۇنىڭ بىلهن بىلله بولىشىڭ كېرهك. ئۇمۇ 
سېنى چۈشڭىده كۆرگىنىڭدهك دوزاقتىن قوتقۇزىدۇ، داداڭ بولسا دوزاقتا قالىدۇ!» دېدى. 
ئۇ كۆرگهن چۈشىنىڭ تهسىرى ئاستىدا قالغان ئىدى. ۋاقىتنى ئۇزارتماستىن «ئهجياد» 
سهن  رهسۇلۇلالھ!  ئى  كېلىپ:  ھۇزۇرىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇھهممهد  يهردىكى  دېگهن 
ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  سورىدى.  دهپ  قىلىۋاتىسهن؟  دهۋهت  نېمىگه  ئىنسانالرنى 
ئۇنىڭ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇھهممهد  بولمىغان،  ئوخشىشى  ۋه  ئايالى  ئىنسانالرنى  مهن 
پايدا-زىيان  ھېچ  كۆرهلمهيدىغان،  ئىشىنىشكه،  ئىكهنلكىگه  بهندىسى  ۋه  پهيغهمبىرى 
كهلتۈرهلمىگهن، ئۆزىگه چوقۇنغان ۋه چوقۇنمىغانالرنىمۇ بىلمىگهن، بۇ تاش پارچىلىرىغا 
چوقۇنۇشتىن ۋاز كېچىشكه دهۋهت قىلىمهن، دېدى. شۇنىڭ بىلهن خالىد بىن سهئىد: 
مهنمۇ شاھادهت كهلتۈرىمهنكى، ئالالھ تهئاالدىن باشقا چوقۇنىدىغان بىر ئىالھىم يوق، 
يهنه شاھادهت كهلتۈرىمهنكى، سهن ئالالھ تهئاالنىڭ پهيغهمبىرى، دهپ مۇسۇلمان بولدى. 
ئۇنىڭ مۇسۇلمان بولۇشى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى تولىمۇ خوشال قىلدى. ئارقىدىن 

ئۇنىڭ ئايالى ئۇمهييهمۇ مۇسۇلمان بولۇش بىلهن شهرهپلهندى. 
ھهزرىتى خالىد بىن سهئىد قېرىنداشلىرىنىڭمۇ مۇسۇلمان بولىشى ئۈچۈن تىرىشتى. 
ئۇالردىن ئۆمهر بىن سهئىد مۇسۇلمان بولدى. ئهشهددى ئىسالم دۈشمنى بولغان دادىسى 
مهككىنىڭ  ئۇالرنىڭ  ۋه  بولغانلىقى  مۇسۇلمان  ئۆمهرنىڭ  بىلهن  خالىد  ئۇھهيخا،  ئهبۇ 
بولمىغانلىرىنى  مۇسۇلمان  بالىلىرىدىن  ئاڭالپ،  ئوقۇغانلىقىنى  ناماز  ماكانىدا  بىر  تهنھا 
ئهۋهتىپ، ئۇالرنى چاقىرتىپ كېلىپ ئۇالرنى يېڭى دىنىدىن چىقىشنى تهلهپ قىلدى ۋه 
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ئۇالرنى ئۇرۇپ قىينىدى. خالىد بىن سهئىدقا: سهن، مۇھهممهدكىمۇ قوشۇلدۇڭ؟ ھالبۇكى 
بىلهن  نهرسىلىرى  كهلتۈرگهن  قىلغانلىقىنى،  ھاقارهت  قارشى  قهۋمىمىزگه  ئۇنىڭ  سهن 
بۇتلىرىمىزغا، ئاتا-بوۋىلىرىمىزغا ھاقارهت قىلغانلىقىنى كۆرۈپ تۇرۇپسهن! دېدى. خالىد 
سۆزلهۋاتىدۇ،  توغرا  ئهلهيھىسساالم  مۇھهممهد  قىلىمهنكى،  قهسهم  ئالالھقا  سهئىد:  بىن 
دادىسنىڭ  بىلهن  دېيىشى  يانمايمهن!  دىندىن  بۇ  رازىكى  ئۆلسهم  قوشۇلدۇم،  ئۇنىڭغا 
ئهي  كېيىن:  ئۇرغاندىن  كهتكۈچه  سۇنۇپ  كالتهك  قولىدىكى  ئاشتى.  تېخىمۇ  غهزىپى 
بهڭۋاش ئوغلۇم! خالىغان يهرگه بارغىن، قهسهم قىلىمهنكى، ئهمدى سېنىڭ بېشىڭنى 
سىلىمايمهن! دېدى. خالىد دادىسىغا: سهن مېنىڭ نهپىقهمنى ئۈزگهن بىلهن ئالالھ تهئاال 
قايسىڭالر  ئهگهر  قاراپ:  ئوغۇللىرىغا  باشقا  دادىسى  دېدى.  قويمايدۇ،  ئۈزۈپ  رىزقىمنى 
دهپ  قىلىمهن،  سىلهرگه  ئىشىمنى  قىلمىغان  ئۇنىڭغا  قىلساڭالر،  گهپ  بىلهن  ئۇنىڭ 
كۈن  ئۈچ  ئۇنى  قويدى.  سوالپ  ئامبىرىغا  ئۆينىڭ  خالىدنى  ھهزرىتى  قىلدى.  تهھدىت 

مهككىنىڭ پىشغىرىم ئسسىقىدا ئاچ ۋه سۇسىز قويدى. 
ھهزرىتى خالىد بىر ئامال تېپىپ دادىسىنىڭ قولىدىن قۇرتۇلدى. دادىسى ئېغىر بىر 
كېسهلگه گىرىپتار بولدى. ئهبۇ ئۇھهيخا، ئورۇن تۇتۇپ يېتىپ قالسىمۇ، ئىسالمىيهتكه 
بولغان ئۆچمهنلىكىدىن: «ئهگهر ساقىيىپال قالسام، مهككىده ياشايدىغان ھهر كىشىنى 
قىاللمايدۇ؟»  ئىبادهت  بىرسىگه  باشقا  ئۇالردىن  ھېچكىم  چوقۇندۇرىمهن،  بۇتلىرىمىزغا 
دهيىتتى. ھهزرىتى خالىد، دادىسنىڭ ھهق دىنغا بولغان ئۆچمهنلىكىنىڭ ئاياغلىشىشى 
كۆتۈرۈپ،  قوللىرنى  ئۈچۈن  كهلمهسلىكى  يامانلىق  بىر  قېرىنداشلىرىغا  مۇسۇلمان  ۋه 
«ئهي ئالهملهرنى ياراتقان ئۇلۇغ رهببىم! دادمنى بۇ كېسهلدىن ساقايىتما!» دهپ دۇئا 
قىلدى. جانابى ئالالھ ئۇنىڭ دۇئاسىنى قوبۇل قىلدى. ئۇزۇن ئۆتمهي دادىسى كېسهللىك 

سهۋهبىدىن ئۆلدى. 

مۇسئاب بىن ئۇمهيىرنىڭ مۇسۇلمان بولىشى

پهيغهمبهر  ئىدى.  ئوغلى  بىرسىنىڭ  ئائىلىرىدىن  باي  قۇرهيىشنىڭ  مۇسئاب 
ئهلهيھىسساالمنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلىشى بىلهن، قهلبىده ئوتلۇق مۇھهببهت ھاسىل بولدى.  
ئۇ مۇھهببىتىگه يېتىش ئارزۇسى ئوت بولۇپ تۇتاشتى. ئاخىرى دارۇل ئهركامغا بېرىپ، 
دىندىن  قىلدى.  ئهزىيهت  ئۇنىڭغىمۇ  ئاتا-ئانىسى  ئاڭلىغان  بۇنى  بولدى.  مۇسۇلمان 
قويدى.  سۇسىز  ۋه  ئاچ  كۈنلهرچه  سوالپ،  ئامبىرىغا  ئۆينىڭ  ئۈچۈن  كهچۈرۈش  ۋاز 
ئهرهبىستاننىڭ ئوتتهك ئاپتىپىدا ئويالشقىمۇ پىتىنالمىغۇدهك دهرىجىده قىينىدى. ئهمما، 
مۇسئاب بىن ئۇمهيىر بۇنچه قىين-قىستاقالر ئالدىدا تىز پۈكمىدى ۋه سهۋر-تاقهت قىلىپ 
ئىسالمىيهتتىن قايتمىدى. ھهزرىتى مۇسئاب مۇسۇلمان بولۇشتىن بۇرۇن ئائىلىسنىڭ بايلىقى 
ھهۋهس  ئۇنىڭغا  ھهممهيلهن  ئىدى.  بولغان  چوڭ  ئىچىده  راھهت-پاراغهت  سايىسىده 
قىلىشاتتى. مۇسۇلمان بولىشى بىلهن ئائىلسى ئۇنڭىدىن ھهر نهرسىنى يۇلۇپ ئېلىپ، 
ئهگمىگهن  باش  قىينچىلىققا  تۈرلۈك  ھهر  ئۈچۈن  دىن  قىلدى.  دۇچار  قىين-قىستاققا 



109

بۇ  ئۇنىڭ  كهلدى.  يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇھهممهد  كۈنى  بىر  مۇسئاب،  ھهزرىتى 
كېلىشىنى ھهزرىتى ئهلى: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن ئولتۇرغان ئىدۇق، بۇ چاغدا 
مۇسئاب بىن ئۇمهيىر يېتىپ كهلدى. ئۈستىده ياماق كىيىملهر بولۇپ ئادهمنىڭ ئىچىنى 
ئاغرىتاتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭ بۇ ھالىنى كۆرىشى بىلهن، مۇبارهك كۆزلىرى 
قېلىشىدىن  چۈشۈپ  ھالهتكه  كهمبهغهل  ۋه  زۇلۇم  قهدهر  بۇ  مۇسئابنىڭ  تولدى.  ياشقا 
قهتئىنهزهر، دىندىن قايىتماسلىقىغا، پهيغهمبىرىمىز: ‹قهلبىنى ئالالھ تهئاال نۇرالندۇرغان 
شۇ ئىنسانغا قاراڭالر، ئاتا-ئانىسنىڭ ئۇنى ئهڭ گۈزهل نازۇ-نېمهتلهر بىلهن كۈتكىنىنى 

كۆردۈم. ئالالھ تهئاال ۋه رهسۇلىنىڭ مۇھهببىتى ئۇنى بۇ ھالغا كهلتۈردى›دېدى.»  
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ههبهشىستانغا هىجرەت

مۇشرىكالرنىڭ  5-يىلى  بولغانلىقىنىڭ  پهيغهمبهر  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
ئهزىيهتلىرىگه قارىماي مۇسۇلمانالرنىڭ سانى ئېشىپ باردى. بۇنىڭغا يارىشا مۇشرىكالرمۇ 
ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  قىلدى.  كهلگهننى  قولىدىن  ئاشۇرۇپ،  ئهزىيهتلىرىنى 
پۇت- ئۇالرنى  چىدىمايتتى.  ئۇچرىشىغا  قىين-قىستاقالرغا  چىدىغۇسىز  ئهسھابىنىڭ 
قىلىۋىتهتتى.  پارام-پارچه  بهدهنلىرىنى  تاتقۇزۇپ،  تۆگىلهرگه  باغالپ،  قوللىرىدىن 
قىين-قىستاقالر  قىالتتى.  پهرىشان  بهكمۇ  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  ئهزىيهتلهر  بۇ 
كۈندىن-كۈنگه ئېغىرلىشىۋاتاتتى. ئۇنىڭ مهرھهمهت بىلهن تولغان قهلبى، بۇ ئىشالرغا 
بهرداشلىق بېرهلمهيتتى. بىر كۈنى ئهسھابى-كىرامنى توپالپ: ئهي ئهسھابىم! ئهمدى يهر 
يۈزىگه تارقىلىڭالر، پات-يېقىندا ئالالھ تهئاال سىلهرنى بىر يهرگه قايتا توپاليدۇ، دېدى. 
ئهسھابى: ئى رهسۇلۇلالھ! قهيهرگه كېتهرمىز؟! دهپ سورىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
ھهبهشىستانغا  ۋه:  كۆرسهتتى  ئۆلكىسنى  ھهبهشىستان  قىلىپ،  ئىشارهت  بىلهن  بارمىقى 
يهر  ئۇ  بار.  ھۆكۈمدار  بىر  قىلمايدىغان  زۇلۇم  يېقىنلىرىغا  يهرده  ئۇ  چۈنكى  بېرىڭالر!57 
ئادالهت مهملىكىتى. ئالالھ تهئاال، سىلهرنى قىينچىلىقالردىن قۇتۇلدۇرىدىغان بىر چىقىش 
يولى ئاچقۇچه شۇ يهرده تۇرۇپ تۇرۇڭالر، دېدى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز، بۇنداق قىلىش 
ئارقىلىق ئهسھابىنى ئهزىيهتتىن قۇتۇلدۇرۇپ، مهككه مۇشرىكلىرىگه قارشى كۈرهشنى يالغۇز 
داۋام قىلىشقا قارار بهردى. تۇغۇلغان ۋاقتىدا: «ئۇممىتىم! ئۇممىتىم!» دېگهن سۆيۈملۈك 
پهيغهمبىرىمىز، ھېلىمۇ ئهسھابىنىڭ قۇرتۇلۇشى ئۈچۈن ئۆزىنى پىدا قىلىۋاتاتتى. ئۇنىڭ 
كۈرهشلىرى بىلهن بىرلىكته، ئهسھابىمۇ ۋهتهنلىرىدىن ئايرىلىشقا مهجبۇردى! بۇنىڭدىن 

ئۆته پهيغهمبهردىن ئايرىلغانلىقى ئۈچۈن كۆڭلى يېرىم ئىدى. 
بۇ تۇنجى ھىجرهتكه: ھهزرىتى ئوسمان ۋه خانىمى رۇقىيه بىنتى مۇھهممهد، ئهبۇ 
ھۇزهيفه بىلهن ئايالى سهھله بىنتى سۇھهيىل، زۇبهير بىن ئهۋۋام، مۇسئاب بىن ئۇمهيىر، 
ئابدۇراخمان بىن ئهۋف، ئهبۇ سهلهمه بىن ئابدۇلئهسهد بىلهن ئايالى، ئۇممۇ سهلهمه، 
خاتىب بىن ئهمىر، ئامىر بىن رهبىئا ۋه خانىمى لهيال بىنتى ئهبى خاسمه، ئوسمان بىن 
سۇھهيىل،  بىنتى  گۈلسۈم  ئۇممۇ  خانىمى  بىلهن  رۇھىم  ئهبى  بىن  سهبره  ئهبۇ  مازۇن، 
سۇھهيىل بىن بهيدا، ئابدۇلالھ بىن مهسئۇد (ئالالھ ئۇالردىن رازى بولسۇن) بۇ ھىجرهتكه 

قېتىلدى.58 
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لۇت  ئوسمان،  ئۈچۈن «شۈبھىسىزكى،  ئوسمان  ھهزرىتى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئهسھابى-  دېدى.  كىشىدۇر»  تۇنجى  قىلغان  ھىجرهت  بىلهن  ئايالى  كېيىن  قهۋمىدىن 
يوشۇرۇن  مهككىدىن  پىياده  قىسمى  بىر  بىلهن،  ئات-ئۇالقلىرى  قىسمى  بىر  كىرامنىڭ 
ئۆتۈپ  دېڭىزدىن  قىزىل  بىلهن  كېمه  بېرىپ،  ھهققىنى  سودىگهرلهرگه  ئايرىلدى. 
كېيىن،  تاپقاندىن  خهۋهر  بۇنىڭدىن  مۇشرىكالر  باردى.  يېتىپ  ساھىلىغا  ھهبهشىستان 
ئۇالرنىڭ پېيىغا چۈشتى. ئاخىرى مهقسهتلىرىگه يىتهلمهي مهيۈس ھالدا قايتىپ كېلىشتى. 
دۆلىتىگه  ئۇالرنى  قىلىپ  مۇئامىله  ياخشى  مۇسۇلمانالرغا  نهجاشى  ھۆكۈمدارى  ھهبهش 
بىر  ياخشى  يهرده  بۇ  «بىز  ھهققىده:  ھهبهشىستان  ئهسھابى-كىرام  يهرلهشتۈردى. 
خوشنىدارچىلىق ۋه ھىمايىگه ئېرىشتۇق. دىنمىزغا دهخلى-تهرۇز قىلمىدى. بىزنى ياخشى 
كۈتىۋالدى. بىزنى بىئارام قىلدىغان بىر ئېغىز سۆزمۇ ئىشتمىدۇق. ھۇزۇر ئىچىده ئالالھ 

تهئاالغا ئىبادهت قىلىۋاتىمىز» دهپ خهۋهر بهردى.59

ھهزرىتى ھهمزىنىڭ مۇسۇلمان بولىشى

تهرهپكه  ھهر  تارقىلىپ  قۇالقتىن-قۇالققا  كۈنى  ھهر  ئاۋازى  ئىسالمىيهتنىڭ 
تارقىلىۋاتاتتى. بۇ ئهھۋال قۇرهيىش مۇشرىكلىرىنىڭ ئارامىنى بۇزدى. ئۇالر پۈتۈن كۈچىنى 
ئىشقا سېلىپمۇ ئىسالمىيهتنىڭ تارقىلىشىنىڭ ئالدىنى ئااللمىدى. «دهالئىلۇن نۇبۇۋه» ۋه 
«مهئارىجۇن نۇبۇۋه»مۇ شۇنداق بىلدۈرۈپ: مۇشرىكالردىن ۋهلىد ئسمىدا بىرسىنىڭ بىر 
كۈنى  بىر  قىلىشاتتى.  ئىبادهت  بۇتقا  ئۇ  توپلۇشۇپ  تۆپىلىكىده  سافا  بولۇپ،  بار  بۇتى 
قىلدى.  دهۋهت  ئىمانغا  مۇشرىكالرنى  بېرىپ  يېنىغا  ئۇالرنىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
كاپىر بىر جىن ئۇ بۇتنىڭ ئىچىگه كىرىپ، پهيغهمبىرىمىزگه ئۇيغۇن بولمىغان سۆزلهر 
كۆڭلى  ۋهسهللهمنىڭ  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  پهخرى  ئالهملهرنىڭ  قىلدى.  ھاقارهت  بىلهن 
بۇزۇلدى. باشقا بىر كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم كۆرۈپ باقمىغان بىر كىشى پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمغا ساالم بېرىپ، «ئى رهسۇلۇلالھ! كاپىر بىر جىن سىزگه مۇناسىپ بولمىغان 
سۆزلهرنى قىلدى. مهن ئۇنى ئۆلتۈردۈم. ئهته يهنه سافا تۆپىلىكىگه مۇبارهك قهدىمىڭز 
يىتهرمۇ؟ سىز ئۇالرنى يهنه ئسالمغا دهۋهت قىلىڭ، مهن ئۇ بۇتنىڭ ئىچىگه كىرىپ سىزگه 
مهدھىيه ئوقۇيمهن» دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئابدۇلالھ ئىسمىدىكى بۇ جىننىڭ 
تهكلىپىنى قوبۇل قىلدى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ئهتىسى يهنه ئۇالرنى دىنغا دهۋهت 
قىلدى. ئهبۇ جهھىلمۇ ئۇ يهرده ئىدى. مۇسۇلمان جىن مۇشرىكالرنىڭ قولىدىكى بۇتنىڭ 
ئىچىگه كىرىپ، سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ۋه ئىسالمىيهتنى كۈيلىگهن شېئىرالر ئوقۇدى.  
پهيغهمبهر  تاشالپ،  چېقىپ  بۇتنى  قولىدىكى  بىلهن  ئاڭلىشى  سۆزلهرنى  بۇ  مۇشرىكالر 
يۈزى  مۇبارهك  چۇۋۇلۇپ،  چاچلىرى  مۇبارهك  ئۇنىڭ  قىلدى.  ھۇجۇم  ئهلهيھىسساالمغا 
قانغا بويالدى. ئۇالرنىڭ بۇ ئهزىيهتلىرىگه سهۋرى قىلىپ: «ئهي قۇرهيىشلىكلهر! مېنى 

سائاد،  ئىبنى  ئهس-سىره،I،321~332؛  ھىشام،  ئىبنى  194~204؛  ئهس-سىره،  ئىسھاق  59.  ئىبنى 
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ئۇرۇۋاتىسىلهر، بىلڭالركى، مهن سىلهرنىڭ پهيغهمبېرىڭالر» دېدى. ئۇالردىن ئايرىلىپ 
ئۆيىگه كهلدى. بىر خىزمهتچى قىز بۇ ۋهقهگه باشتىن ئاخىر شاھىت بولدى. 

بۇ چاغدا ھهزرىتى ھهمزه تاغدا ئوۋ ئوۋالۋاتاتتى. بىر جهرهنگه ئوق ئاتاي دهپ تۇرۇشىغا، 
جهرهننىڭ تىلى چىقىپ: «ئى ھهمزه! ماڭا ئوق ئاتقاننىڭ ئورنىغا، قېرىندىشڭنىڭ ئوغلىنى 
ئۆلتۈرۈشنى ئارزۇ قىلغانالرغا ئاتساڭ تېخىمۇ ياخشى بوالتتى» دېدى. ھهمزه ھهيرانلىق 
تاۋاپ  كېلىپ  كهبىگه  باشتا  قايىتقاندا  ئوۋدىن  نورمالدا  ئۇچتى.  قاراپ  ئۆيىگه  ئىچىده 
قىلىپ ئاندىن ئۆيىگه باراتتى. ئۇ كۈنى تاۋاپ قىلدىغان يهرگه خىزمهتچى قىزمۇ كهلگهن 
قىلغانلىرىنى  ئهلهيھىسساالمغا  مۇھهممهد  كېلىپ،  يېنىغا  ئۇنىڭ  قىز  خىزمهتچى  ئىدى. 
سۆزلهپ بهردى. ھهزرىتى ھهمزه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ھاقارهت قىلغانلىقىنى ئاڭلىشى 
كېلىپ  يېنىغا  مۇشرىكالرنىڭ  ئېلىپ  قورالىنى  ئۆرلهپ،  ھېسىياتى  قېرىنداشلىق  بىلهن 
«قېرىندىشمنىڭ ئوغلىغا ھاقارهت قىلغان، كۆڭلىنى رهنجىتكهن سهنمۇ؟ بىلگىنكى مېنىڭ 
دىنىم ئۇنىڭ دىنىدۇر. كۈچۈڭ يهتسه كهل ماڭىمۇ ئۇنىڭغا قىلغانالرنى قىل» دېگىنىچه، 
بوينىدىكى ئوقيانىڭ سېپى بىلهن ئۇنىڭ بېشىنى يېرىۋهتتى. ئۇ يهردىكى كاپىرالر ھهمزىگه 
ھۇجۇم قىاليلى دهپ تۇرىشىغا، ئهبۇ جهھىل: «چېقىلماڭالر! ھهمزه ھهقلىق، جىيهنىگه 
يامان سۆزلهرنى قىلدىم» دېدى. ھهزرىتى ھهمزه ئۇ يهردىن ئايرىلغاندىن كېيىن، ئهبۇ 
ئاچچىقىدىن  بولغان  بىزگه  ئارالشماڭالر!  ئۇنىڭغا  ئهتراپىدىكىلهرگه، «ھهرگىز  جهھىل 
مۇسۇلمان بولىۋالسا، مۇھهممهد تېخىمۇ كۈچلىنىدۇ» دېدى. ھهزرىتى ھهمزىنىڭ مۇسۇلمان 
كېلىدىغان  ھهمزىدىن  ھهزرىتى  بولدى.  رازى  يېرىلىشىغا  بېشىنىڭ  ئۈچۈن  بولماسلىقى 

خهۋهپ-خهتهرنى ۋه قىممىتىنى ياخشى بىلهتتى.
رهسۇلۇلالھ!  ئى  كېلىپ:  يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ھهمزه  ھهزرىتى 
قىلما،  يېرىم  كۆڭلۈڭنى  بويىدىم.  قانغا  ئۇنى  ئالدىم.  ئىنتىقامىڭىنى  جهھىلدىن  ئهبۇ 
سۆيۈنگىن! دېدى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز: مهن بۇنداق ئىشالرغا سۆيۈنمهيمهن، دېدى. 
ھهزرىتى ھهمزه: سېنى سۆيۈندۈرۈش، مهيۈسلۈكتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن، نېمه خالىساڭ 
شۇنى قىلىمهن! دېيىشى بىلهن، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: مهن پهقهت سېنىڭ ئىمان 
ئېيتىشىڭ ۋه قىممهتلىك بهدىنىڭنىڭ دوزاق ئوتىدىن قۇرتۇلۇشى ئۈچۈن سۆيۈنىمهن، 
دېدى. شۇنىڭ بىلهن ئۇ دهرھال مۇسۇلمان بولدى. ئۇنىڭ بىلهن مۇناسىۋهتلىك ئايهت 
ئهنئام  قارىشىچه «قۇرئانى-كهرىم  ئابباسنىڭ  ئىبنى  ئابدۇلالھ  ھهزرىتى  بولدى.  نازىل 
سۈرىسىنىڭ 122-ئايىتىده: تىرىلدۈرگهن ۋه نۇرۇغا يهتكۈزگهن زات ھهزرىتى ھهمزه، يهنه 

شۇ ئايهتته قاراڭغۇلۇققا بهنىت قىلىنغان كىشى ئهبۇ جهھىلدۇر» دېيىلگهن.
ۋه  بولغانلىقى  مۇسۇلمان  ئۆزىنىڭ  بېرىپ،  يېنىغا  مۇشرىكالرنىڭ  ھهمزه  ھهزرىتى 
ئۇنى  تارتمايدىغانلىقى،  باش  نهرسىدىن  ھهر  ئۈچۈن  مۇھهممهد  ئهلچىسى  ئالالھنىڭ 
قوغدايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ: «قهلبىم ئىسالمىيهت ۋه ھهققانىيهتكه مهنسۇپ بولغانلىقى 
ئۈچۈن، ئالالھ تهئاالغا شۈكۈرلهر بولسۇن. بۇ دىن بهندىلىرىنىڭ ھهر ئىشىنى بىلگهن، 
ھهر كىمگه لۇتۇپ ۋه مهرھهمهتته بولغان، ھهر نهرسىدىن قۇدرهتلىك بولغان، ئالهملهرنىڭ 



114

رهببى بولغان ئالالھ تهئاال تهرىپىدىن ئهۋهتىلگهندۇر، قۇرئانى-كهرىم ئوقۇلغان ھامان 
چۈشىنشلىك  ئوچۇق،  قۇرئانى-كهرىم  ئاقار،  ياشالر  كۆزلىرىدىن  ئىگىلىرنىڭ  ئهقىل 
سۆزى  ئىچىمىزده،  مۇھهممهد  بولغان.  نازىل  ئهلهيھىسساالمغا  مۇھهممهد  بىلهن  ئايهتلهر 
ھۇشىڭالرنى  مۇشرىكالر!  ئهي  ئىنساندۇر.  بىر  مۇبارهك  سازاۋهر،  ھۆرمهتكه  ئۆتىدىغان، 
يوقۇتۇپ، كۆزۈڭالر قارغۇ بۇلۇپ قالسىمۇ، ئۇنىڭ ھهققىده قاتتىق، ئېغىر ۋه قااليمىقان 
مۇسۇلمانالرنىڭ  بىز  بولساڭالر،  چۈشهنچىده  بىر  مۇشۇنداق  ئهگهر  قىلماڭالر!  سۆزلهرنى 
قهسىده  بىر  دهپ  چېقىاللمايدۇ»  ئۇنىڭغا  ھېچكىم  ئۆتمهستىن  دهسسهپ  جهسسىتىنى 
بهكمۇ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بىلهن  بولىشى  مۇسۇلمان  ھهمزىنىڭ  ھهزرىتى  ئوقىدى. 
سۆيۈندى. مۇسۇلمانالر ئۇنىڭ قېتىلىشى بىلهن تېخىمۇ كۈچلهندى. ھهزرىتى ھهمزىنىڭ 
ھهمزىنىڭ  ھهزرىتى  مهككىلكلهر  چۈنكى  ئۆزگهردى.  ۋهزىيهت  بىلهن  بولىشى  مۇسۇلمان 
قۇرهيىش  ئۈچۈن  بۇنىڭ  بىلهتتى.  ئىكهنلىكىنى  پهھلىۋان  مهرت،  باتۇر،  جهڭگىۋار، 
مۇشرىكلىرى ئهمدى مۇسۇلمانالرغا سهۋهپسىز چېقىاللمايتتى. قوپاللىق قىلشقىمۇ جۈرئهت 

قىاللمايتتى، چۈنكى ھهزرىتى ھهمزىنىڭ قىلىچىدىن قورقۇشاتتى.60 

ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ مۇسۇلمان بولىشى
ئىسالم دىنى كۈنلهرنىڭ ئۆتىشىگه ئهگىشىپ ئهتراپقا تارقىلىپ، قۇرئانى-كهرىمنىڭ 
نۇرى ئىنسانالرنىڭ روھىنى يورۇتىۋاتاتتى. گۇناھكار ئىنسانالر ئالالھ تهئاالنىڭ رهھمىتى 
ئسىمى  ئهسھابى-كىرام  ئىدى.  قويغان  قهدهم  يولىغا  ھىدايهت  ئېيتىپ،  ئىمان  بىلهن 
بىر-بىرىگه  كۆڭۈللىرىنى  تۇتۇشۇپ،  قول-قولنى  كىشىلهر  بۇ  شهرهپلهنگهن  بىلهن 
باغالپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهتراپىدا پهرۋانىدهك ئايلىناتتى. ئۇنىڭ ئادهتتىكى 
كىچىك بىر ئارزۇ ياكى ئىشارىتىنىمۇ چوڭ بىر بۇيرۇق دهپ بىلىپ ئۇنى ئورۇنداش ئۈچۈن 
ياشايتتى. ھهتتا بۇ يولدا جانلىرى پىدا ئىدى. مۇشرىكالرنىڭ ئهندىشىلىرى ۋه تاالش-

ھهمزىمۇ  ھهزرىتى  بولغان  ئوبىكتى  ھهۋهس  باشقىالرنىڭ  يهتتى.  پهلهككه  تارتىشلىرى 
مۇسۇلمان بولۇپ، رهسۇلنىڭ سهپلىرىدىن ئورۇن ئالغان ئىدى. ئۇالر ئويالپمۇ باقمىغان 
ئۆمهر  ئوغلى  خهتتاپ  سهۋهپتىن  بۇ  ئىدى.  غهزهپلهندۈرگهن  قاتتىق  ئۇالرنى  ۋهقه  بۇ 
(تېخى مۇسۇلمان بولمىغان ئىدى) بىر كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى كۆرگهن يىرىده 
ئۆلتۈرۈش نىيىتىده ئۆيىدىن چىقتى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنى مهسجىدى ھهرهمده ناماز 
ئهل  پهيغهمبىرىمىز  ئولتۇردى.  ساقالپ  تۈگىشىنى  نامىزىنىڭ  كۆردى.  يهرده  ئوقۇۋاتقان 
ھهققه سۈرىسىنى ئوقۇۋاتقان بولۇپ: «ئۇ، مهيدانغا كېلىشى مۇتلهق بولغان قىيامهت! ئۇ 
مهيدانغا كېلىشى مۇتلهق بولغان قىيامهت زادى قانداق بىر نهرسىدۇر؟ ئۇ ۋۇجۇتقا كېلىشى 
مۇتلهق بولغان قىيامهتنى ساڭا كىم بىلدۈردى؟ سهمۇد ۋه ئاد (قهۋملىرى) دهھشهتتىن 
ئازغۇنلۇقى  قهۋمى  سهمۇد  چىقاردىالر،  يالغانغا  قىيامهتنى  ئۇ  تىتىرتىدىغان  يۈرهكلهرنى 
(جىبرائىل ئهلهيھىسساالمنىڭ بىر ۋارقىرىشى بىلهن) تۈپهيلى ھاالك بولدى. ئاد قهۋمىگه 

ئىبنى ئىسھاق ئهس-سىره، :151~153؛ ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره،I،291~292؛  .60
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كهلسهك، ئۇالرنىمۇ ھهممه نهرسىنى سۈپۈرۈپ يۆگهپ ئېلىپ ماڭغان كۈچلۈك بىر بوران-
چاپقۇن بىلهن ھاالك قىلدى. ئالالھ تهئاال ئۇ كۈچلۈك بوراننى ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن 7 
كىچه، 8 كۈندۈز داۋام قىلىدۇردى. (شۇنداق بىر ھالغا كهلگهن ئىدىكى، كاشكى سهن 
خۇرما  كهتكهن  بولۇپ  پور  ئاجراپ،  يىلتىزىدىن  ئۇالرنىڭ  بولساڭ)  بولغان  يهرده  ئۇ 
دهرهخلىرىدهك قۇرۇپ كهتكىنىنى كۆرگهن بوالتتىڭ، ھازىر ئۇالردىن قېلىپ قالغان بىر 

ئىز كۆردۈڭمۇ؟ 
ھهر  قهۋمىمۇ،  لۇت  كۆمتۈرۋىتىلگهن  دۈم  بۇرۇنقىالرمۇ  ئۇنىڭدىن  فىرئهۋۇنمۇ، 
قېتىمقىسىدهك ئۇ گۇناھنى (شېرىك ۋه ئېسيان) ئۆتكۈزۈشتى. شۇنىڭ بىلهن رهبلىرىنىڭ 
شۇنىڭ  قىلىشتى.  ئىسيان  باشقىلىرىغا)  ۋه  ئهلهيھىسساالم  (لۇت  پهيغهمبهرلىرىگه، 
بىلهن باشقا ئۇممهتلهرگه كهلگهن ئازابتىنمۇ ئېغىر بولغان ئازاب ئۇالرغا مۇپتىال بولدى.
ئىبرهت  سىلهرگه  بىز  ۋاقىتتا،  باسقان  سۇ  تهرهپنى  ھهر  تۇپانىدا)  (نوھ  ھهقىقهتهن، 
بارلىقىڭالرغا  (سىلهرنىڭ  سىلهرنى  دهپ،  ساقلىسۇن  چىڭ  ئېسىده  ئۇنى  ۋه  بولسۇن 
سهۋهپ بولغان ئاتا-بوۋىلرىڭالرنى) كېمىلهر بىلهن توشۇدۇق. سۇر بىر قېتىم چېلىنىشى 
كۆك  قوپىدۇ،  قىيامهت  كۈنى،  ئۇ  قىلىنىدۇ.  پارام-پارچه  تاغالر  ۋه  يهر-يۈزى  بىلهن 
يۈزى كۈچ-قۇدىرتىدىن ئايرىلىپ يېرىلىدۇ، پهرىشتىلهر ئاسماننىڭ ئهتراپىغا ئولىشىدۇ 
(رهببىنىڭ بۇيرۇقىنى ساقالپ تۇرىدۇ). ئۇ كۈنى رهببىڭنىڭ ئهرىشىنى سهككىز پهرىشته 
(ئاسماننىڭ ئهتراپىغا ئولۇشۇپ تۇرغان) توشۇيدۇ. ئۇ كۈنى (ھېساب بېرىش ئۈچۈن) ئالالھ 
تهئاالغا تاپشۇرۇلۇسىلهر. شۇنداق بىر كۈنكى، (دۇنيادا سىر تۇتۇپ ساقلىغان) سىلهرگه 
ئائىت ھېچقانداق بىر ئىشنى يوشۇرۇپ (ئالالھ تهئاالدىن)  قااللمايسىلهر! ئۇ شۇنداق بىر 
ۋاقىتكى، كىتابى ئوڭ مۈرىسدىن بېرىلگهن ئۇ كشى (خوشاللىق ئىچىده) شۇنداق دهيدۇ: 
‹ئېلىڭالر، كىتابىمنى ئوقۇڭالر! چۈنكى مهن ھېسابىمنىڭ سورىلىدىغانلىقىنى بىلهتتىم›. 
دېمهك ئۇ رازى بولغىدهك بىر ھايات ئىچىده، يهنى جهننهتته ياشايدۇ. (مىۋىلىرى) قولىنى 
سۇنسىال يېتىدۇ. ئۇالرغا: ‹دۇنيادا ياشىغان ۋاقتىڭالردىكى ياخشى ئهمهللىرىڭالر ئۈچۈن 
يهڭالر، ئىچڭىالر، سىڭسۇن سىلهرگه!› دهپ خىتاپ قىلىنىدۇ. ھېسابى سول مۈرىسىدىن 
بىرىلگهنلهرگه بولسا، ‹ئاھ! كاشكى مېنىڭ ھېسابىم سورالمىغان بولسا. ھېسابنىڭ نېمه 
ئىكهنلىكىنى بىلمهيال قالسام، ئاھ! كاشكى، ئۆلۈم بىلهن ھهممه نهرسه ئاياقالشقان بولسا، 
قايتا تىرىلمىگهن بولسام، مال-دۇنيايىم ماڭا بىر پايدا ئېلىپ كهلمىدى، بارلىق سهلتهنىتىم 
يوق بولدى!› دهيدۇ. ئالالھ تهئاال، دوزاقتا ۋهزىپىلهندۈرۈلگهن پهرىشتىلهرگه: ‹ئۇالرنىڭ 
ئېتىڭالر!  ئاتهشكه  تۇرغان  الۋۇلداپ  ئۇالرنى  ئاخىرىدا  باغالڭالر!  بويۇنلىرىغا  قوللىرىنى 
ئۇنىڭدىن كېيىن، ئۇالرنى يهتمىش ئارشىن (بىر ئارشىن 68 سانتىمىتىر) ئۇزۇنلىقىدىكى 
زهنجىر بىلهن باغالپ قايتا ئوتقا ئېتىڭالر! چۈنكى ئۇ ئالالھقا ئىشهنمهيتتى. چۈنكى ئۇ 
يۇقسۇلالرغا تاماق بېرىشنى خالىمايتتى. شۇنىڭ ئۈچۈن بۈگۈن ئۇنىڭغا ئىچى ئاغرىيدىغان 
باشقا  قان-يىرىڭدىن  بولغانالرنىڭ  دوزاقلىق  يوقتۇر.  دوسىت  بىر  يېقىن  ئۇنىڭغا  ۋه 
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بىر يهيدىغان نهرسىسى يوقتۇر. بۇالرنى بىلىپ تۇرۇپ خاتالىق ئۆتكۈزگهن كاپىرالردىن 
باشقىسى يىمهيدۇ›»

ئىچىده  ھهيرانلىق  ئوقۇغانلىرىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئۆمهر  ھهزرىتى 
ئاڭلىدى. ھاياتىدا بۇنداق گۈزهل سۆزلهرنى ھېچ ئاڭلىمىغان ئىدى. بۇ ۋهقهلهر ھهققىده، 
قاراپ  ئىكهنلىكىگه  رهتلىك  راۋانلىقىغا،  توغرا،  مېتۇدىغا،  سۆزلهرنىڭ  بۇ  تىڭشىغان 
بىر  دېگىنىدهك  قۇرهيشىلهرنىڭ  ئۇ  قىلىمهنكى،  ئۆز-ئۆزىگه: «قهسهم  بولۇپ،  ھهيران 
شائىر بولىشى كېرهك!» دېدى. بۇ چاغدا، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئايهت-كهرىمىلهرنى 
ئوقۇشنى داۋامالشتۇرۇپ: «كۆرگهنلىرىڭالر ۋه كۆرهلمىگهنلىرىڭالرغا قهسهم قىاليكى، ھېچ 
شۈبھهسىزكى، ئۇ قۇرئانى-كهرىم، ئالالھ تهئاالنىڭ نهزىرىده تولىمۇ شهرهپلىك بولغان،  
ئالالھ تهرىپدىن ئېلىپ كېلىنگهن بىر كاالمىدۇر. ئۇ بىر شائىرنىڭ سۆزى ئهمهس، سىلهر 

ھهقىقهتهن گۇمانخور ئىنسانالردىن ئىكهنسىلهر!» دېدى. 
ئىچىمده  چۈنكى  كېرهك،  بولىشى  كاھىن  بىر  «ئۇ  ئۆز-ئۆزىگه:  ئۆمهر  ھهزرىتى 
سۆزىمۇ  بىر كاھىننىڭ  سۈرىلهرنى: «ئۇ  پهيغهمبهر  ئويلىغانلىرىمنى بىلىۋالدى!»دېدى. 
قۇرئانى-كهرىم  ئۇ  ئىكهنىسلهر!  ئىنسانالردىن  ئهقىل  كام  ھهقىقهتهن  سىلهر  ئهمهس، 
ئالهملهرنىڭ رهببى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا جىبرائىل ئهلهيھىسساالم تهرىپدىن ۋاستىلىق 
بولسا،  سۆزلهيدىغان  ئويدۇرۇپ  سۆزلهرنى  سۆزلىمىگهن  بىز  ئۇ  ئهگهر،  چۈشۈرۈلگهن. 
ئۇنىڭ كۈچ-قۇۋۋىتدىن ئايرىپ، ئۇنىڭ ياشىشىغا ئىمكان بهرمىگهن بوالتتۇق! ئۇ ۋاقىت 
قۇرئانى-كهرىم  شۈبھىسىزكى،  بوالتتى!  قىاللمىغان  ياردهم  ئۇنىڭغا  ھېچكىم  سىلهردىن 
تهقۋا ئىگىلىرى ئۈچۈن ئوچۇق بىر نهسىھهتتۇر. ئىچىڭالردا ئۇنى يالغانغا چىقارغانالرنىڭ 
بارلىقىنى ئهلۋهتته بىلىپ تۇرۇپتىمىز. شۇ ئايانكى، ئۇ (قۇرئانى-كهرىم، ئاخىرهتته ئۇنى 
بىر  قۇتۇاللمىغان)  (قېچىپ  قارشى  كاپىرالرغا  بهرگهن)  مۇكاپاتىنى  تهستىقلىغانالرنىڭ 
مهھكهم  (ئۇنىڭغا  يېقىندۇر.  ئهڭ  سىلهرگه  قۇرئانى-كهرىم  مۇھهققهق،  ھهسىرهتتۇر. 
ئېسلىپ، ئهمىر-پهرمانلىرىغا ئىتائهت قىلغانالرنى ئۆز مهرتىۋىسى بىلهن شهرهپلهندۈرىدۇ) 

ئۇ ھالدا ئۇلۇغ رهببىڭنىڭ ئسمىنى ياد ئېتىپ ئۇلۇغال!» دهپ ئوقۇدى. 
كېيىن،  تۈگهتكهندىن  ئوقۇپ  ھهممىسنى  سۈرىنىڭ  «پهيغهمبهر  ئۆمهر:  ھهزرىتى 

قهلبىمده ئىسالمغا قارىتا بىر مايىللىق ھاسىل بولدى» دېگهن. 
ھهزرىتى ھهمزىنىڭ مۇسۇلمان بولىشىدىن ئۈچ كۈن كېيىن ئهبۇ جهھىل مۇشرىكالرنى 
توپالپ: ئهي قۇرهيىش ئهھلى! مۇھهممهد بۇتلىرىمىزغا تىل ئۇزاتتى. بىزدىن بۇرۇنقى ئاتا-
بوۋىلىرىمىزنىڭ  دوزاقتا ئازاب تارتىۋاتقانلىقىنى، بىزنىڭمۇ ئۇ يهرگه كىرىدىغانلىقىمىزنى 
يۈزلىگهن  ئۆلتۈرگهنگه  ئۇنى  يوق!  يول  بىر  باشقا  ئۆلتۈرۈشتىن  ئۇنى  تۇرۇپتۇ!  سۆزلهپ 
تۆگه ۋه ساناقسىز ئالتۇن بېرىمهن! دېدى. بىردىنال خهتتاپ ئوغلى ئۆمهرنىڭ قهلبىدىكى 
خهتتاب  ئىشنى  بۇ  تۇرۇپ:  چاچراپ  ئورنىدىن  يوقۇلۇپ،  مايىللىق  بولغان  ئىسالمغا 
ئوغلىدىن باشقا ھېچكىم قىاللمايدۇ، دېدى. ئۇالر: ھهببهللى ئهمدى سېنى كۆرىدىغان 
ۋاقتىمىز كهلدى، دېيشىپ ئۇنى ئالقىشالشتى. ئۆمهر قىلىچنى ئاسقان پېتى يولغا چىقتى. 
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يولدا نۇئايىم بىن ئابدۇلالھ بىلهن ئۇچرىشىپ قالدى. نۇئايىم ئۇنىڭدىن: بۇ پهيلىڭ 
بۆلگۈنچىلىك  ئارسىغا  جامائهتنىڭ  ئۇ:  سورىدى.  دهپ  ئۆمهر!  ماڭدىڭ  قهيهرگه  بىلهن 
سالغان، قېرىنداشنى قېرىنداشقا دۈشمهن قىلغان مۇھهممهدنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن كېتىپ 
بارىمهن، دېدى. نۇئايىم: ئى ئۆمهر! بۇ تهس بىر ئشتۇر. ئۇنىڭغا بىر ئىش بولمىسۇن 
يېقىنلىشىش  ئۇنىڭغا  تۇرۇپتۇ،  ئايلىنىپ  پهرۋانىدهك  ئهتراپىدا  ئۇنىڭ  ئهسھابى  دهپ، 
ئوغۇللىرىدىن  ئابدۇلمۇتتهلىب  تهقدىردىمۇ  ئۆلتۈرگهن  ئۇنى  ئهمهس،  ئاسان  ئۇنداق 

قېچىپ قۇتۇاللمايسهن! دېدى. 
ھهزرىتى ئۆمهر بۇ سۆزلهردىن غهزهپلىنىپ: قارىسام سهنمۇ شۇالردىن ئوخشايسهن، 
بىلهن  مهن  ئۆمهر!  يا  نۇئايىم:  ئۇزاتتى.  قول  قىلىچىغا  دهپ  باشالي،  سهندىن  ئىشنى 
كارىڭ بولمىسۇن! سىڭلىڭ پاتىمه بىلهنيېزنهڭ سهئىدنىڭ يېنىغا بار، ئۇالرمۇ مۇسۇلمان 
بولدى، دېدى. ھهزرىتى ئۆمهر ئۇنىڭغا ئىشهنمىدى. نۇئايىم: ئهگهر ئىشهنمىسهڭ بېرىپ 
ئۇالردىن سورىغىن، دېدى. ھهزرىتى ئۆمهر بۇ ئىشنى قىاللىسا، دىن ئايرىمچىلىقى يوق 
چىقىپ،  ئهۋجىگه  داۋاسى  قان  كهلگهن  ھالىغا  ئادهت  ئهرهپلهردىكى  پهقهت  بوالتتى. 
قۇرهيىش ئىككىگه بۆلۈنۈپ، ئالدى-كهينى ئۈزۈلمىگهن توقۇنۇشالر باشلىناتتى. نهتىجىده 
باتۇر  ۋه  كۈچلۈك  تولىمۇ  ئۇ  بوالتتى.  ئۆلتۈرگهن  ئوغۇللىرىنى  خهتتاب  پۈتۈن  ئۆمهر، 
بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ ئشىالرنى كۆپ ئويالپ كهتمىگهن ئىدى. قېرىندىشىدىن ئهنسىرهپ 
دهرھال ئۇنىڭ ئۆيىگه باردى. ئۇ چاغدا تاھا سۈرىسى يېڭى چۈشۈرۈلگهن بولۇپ، سهئىد 
بىلهن پاتىمه ئۈچۈن ھهزرىتى ھهبباپ ئىبنى ئهرت ئسىمىدىكى بىر ساھابىغا يازغۇزۇپ، 
ئالدىغا  ئىشك  ئۆمهر  ھهزرىتى  ۋاقىتتا،  ئوقۇۋاتقان  بۇنى  ئۇالر  ئىدى.  ئهۋهتكهن  ئۇالرغا 
ھالىنى  بۇ  ئاسقان  قىلىچ  ئۇنىڭ  قاقتى.  قاتتىق  ئىشكنى  ۋه  ئاڭلىدى  بۇالرنى  كېلىپ 
كۆرىشى بىلهن قۇرئان يېزىلغان پارچىنى يوشۇرۇپ ھهزرىتى ھهببابنى مۆكتۈرۈپ قويۇپ، 
يوق»  ئىش  «بىر  دېدى.  ئوقۇۋاتىسىلهر؟!  نېمه  كىرىپ:  ئۆيگه  ئۇ  ئاچتى.  ئىشكنى 
دېيىشتى. ئۇ تېخىمۇ غهزهپلهنگهن ھالدا: ئاڭلىغانلىرىم توغرا ئىكهن، سىلهرمۇ ئۇنىڭ 
سېھرىگه ئالدىنىپسىلهر! دېگىنىچه ھۆرپىيىپ، سهئىدنىڭ ياقىسىدىن تۇتۇپ يهرگه ئاتتى. 
ئۇردى.  كاچات  بىر  ئۇنىڭغا  بىلهن  تهمشلىشى  دهپ  قۇتۇلدۇراي  يولدىشىنى  سىڭلىسى 
قېرىندىشنىڭ يۈزىدىن قان ئاققانلىقىنى كۆرۈپ جىم بولۇپ قالدى. پاتىمهنىڭ بهدهنلىرى 
ئاغرىپ يۈزى قانغا بويالغان ئىدى. ئۇ ئىمانى سايسىده پۈتۈن كۈچىنى توپالپ ھهرىكهتكه 
كېلىپ، ئالالھ تهئاالغا سېغىنغان ھالدا: يا ئۆمهر! نېمىشقا ئالالھتىن خىجىل بولمايسهن، 
مهن  ئشىقىلىپ  ئىشهنمهيسهن؟  پهيغهمبىرىڭگه  ئهۋهتىلگهن  بىلهن  مۆجىزىلهر  ۋه  ئايهت 
ۋه يولدىشىم، مۇسۇلمان بولۇش بىلهن شهرهپلهندۇق، بېشىمىزنى كهسسهڭمۇ، بىز بۇ 

يولدىن قايتمايمىز.“ دهپ، شاھادهت كهلتۈردى. 
ھهزرىتى ئۆمهر سىڭلىسىنىڭ كۈچلۈك ئىمانى ئالدىدا بىردىنال يۇمشىدى ۋه يهرگه 
يۈكۈندى. پهس ئاۋاز بىلهن: ”شۇ ئوقۇۋاتقان كىتابىڭالرنى چىقىرىڭالر!“ دېدى. پاتىمه: 
”سهن پاكىزالنمىغۇچه ئۇنى ساڭا بهرمهيمهن“ دېدى. ھهزرىتى ئۆمهر غۇسۇل تاھارىتى 
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ھهزرىتى  كهلتۈردى.  ۋاراقچىنى  يېزىلغان  قۇرئانى-كهرىم  پاتىمه  بىلهن  شۇنىڭ  ئالدى. 
ئۆمهر چىرايلىق ئوقۇيتتى. قۇرئانى-كهرىمنىڭ پاساھىتى، گۈزهللىگى، راۋانلىقى، مهنىسى 

ۋه ئۈستۈنلۈكلىرى ئۇقۇغانسىرى ئۇنى مۇڭ قىلىۋهتتى. 
تاھا سۈرىسى: «ئاسماندا ۋه يهر يۈزىده، ۋه بۇالرنىڭ ئارىسىدا، ۋه (يهتته قات) 
ئايىتىنى  ئالتىنچى  مهنسدىكى  ئۇنىڭدۇر»  ھهممىسى  نهرسىلهر  ئاستىدىكى  توپراقنىڭ 
ئوقۇشى بىلهن چوڭقۇر مۇالھىزه قىلشقا باشلىدى ۋه: ”يا پاتىمه! بۇ تۈگىمهس مهۋجۇداتالر، 
ھهممسى سىلهرنىڭ ئىشهنگهن ئالالھىڭالرنىڭمۇ؟“ دېدى. سىڭلىسى: ”توغرا، شۇنداق! 
گۇمانىڭ بارمۇ؟“ دېدى. ئۆمهر: ”يا پاتىمه! بىزنىڭ 1500 قهدهر ئالتۇندىن، كۆمۈشتىن، 
تۇشتىن، تاشتىن ئويۇپ ياسىغان ھهشهمهتلىك ھهيكهللىرىمىز بار. ئهمما، ھېچبىرسنىڭ 
تاھا  قىلدى.  داۋام  ئوقۇشقا  ئىچىده  ھهيرانلىق  دهپ  يوق!“  نهرسىسى  بىر  يۈزىده  يهر 
يوقتۇر.  مهبۇد  بىر  ئىالھ،  بىر  قىلغۇدهك،  ئىبادهت  باشقا  تهئاالدىن  سۈرىسى: «ئالالھ 
ئهڭ گۈزهل ئىسىمالر ئۇنىڭدۇر» 8-ئايىتىنى ئوقۇغاندىن كېيىن: ”نهقهدهر توغرا!“ دېدى 
ئۆز-ئۆزىگه. ھهبباب بۇ سۆزنى ئاڭلىشى بىلهن، مۆكۈنىۋالغان يىرىدىن چىقتى. تهكبىر 
ئېيتىپ: ”مۇبارهك بولسۇن ئۆمهر! پهيغهمبهر ئالالھ تهئاالغا دۇئا قىلىپ، يا رهببى! بۇ 
دىننى ئهبۇ جهھىل بىلهن ياكى ئۆمهر بىلهن كۈچلهندۈرگىن،“ دېگهن ئىدى. نهتىجىده 

بۇ دۇئا بىلهن بۇ سائادهت ئۇالرغا نېسىپ بولدى. 
بۇ ئايهت-كهرىمه ۋه دۇئا ئۆمهرنىڭ قهلبىدىكى دۈشمهنلىكنى سۈپۈرۈپ تاشلىدى. 
ئۇ دهرھال: «پهيغهمبهر قهيهرده؟» دهپ سورىدى. يۈرىكى رهسۇلغا باغالنغان ئىدى. ئۇ 
كۈنى رهسۇل ئهكرهم سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ھهزرىتى ئهركامنىڭ ئۆيىده ئهسھابىغا 
جامالىنى  نۇرلۇق  ئۇنىڭ  توپلىنىپ،  ئهسھابى-كىرام  ئىدى.  قىلىۋاتقان  ۋهز-نهسىھهت 
كۆرۈش بىلهن بىرگه، تاتلىق ۋه تهسىرلىك سۆزلىرنى ئاڭالپ قهلبىلىرى شاتلىققا تولغان، 
ئىچىده  خوشاللىق  تهسۋىرلىگۈسىز  روھلىرى  بىلهن  ئىشتياق  ۋه  ئارزۇ  لهززهت،  چهكسىز 

ئىدى. 
ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ قىلىچ ئاسقان ھالدا ئهركامنىڭ ئۆيىگه كهلگىننى كۆرىشى بىلهن 
ئهسھابى رهسۇلنىڭ ئهتراپىغا ئوالشتى، چۈنكى ئۇ تولىمۇ ھهيۋهتلىك ۋه كۈچلۈك ئىدى. 
بولسا،  كهلگهن  ئۈچۈن  ياخشىلىق  بار،  نېمه  قورققۇدهك  ئۆمهردىن  ھهمزه:  ھهزرىتى 
مهرھهمهت. ئۇنداق بولمىسا، ئۇ قىلىچنى سۇغارغۇچه، مهن ئۇنى بېشىدىن ئايرىۋىتىمهن، 

دىيشى بىلهن، پهيغهمبهر: يول بېرىڭالر، ئىچىگه كىرسۇن! دېدى.
جىبرائىل ئهلهيھىسساالم بۇرۇنال ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ ئىمان ئېيتقانلىقىنى ۋه ئۇنىڭغا 
قاراپ كېلىۋاتقانلىقىنى خهۋهر قىلغان ئىدى. پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى ئۆمهرنى تهبهسسۇم 
ئۆمهر  ھهزرىتى  دېدى.  ئايرىلڭالر»  يېنىدىن  ئۇنىڭ  «بولدى  كۈتىۋېلىپ:  بىلهن 
تۇتۇپ،  قولىدىن  ئۇنىڭ  پهيغهمبهر  ئولتۇردى.  تىزلىنىپ  كېلىپ  ئالدىغا  پهيغهمبهرنىڭ 
كهلتۈردى.  شاھادهت  بىلهن  يۈرىكى  ساپ  ئۇ  دېدى.  ئۆمهر!»  يا  كهلگىن،  «ئىمانغا 

ئهسھابى-كىرامنىڭ خوشاللىقى بىلهن تهكبىر ئاۋازلىرى ئاسمانغا تاقاشقاندهك بولدى. 
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ھهزرىتى ئۆمهر مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىن، «مۇسۇلمان بولغان ۋاقتىمدا، ئهسھابى-
كىرام مۇشرىكالردىن مۆكۈنۈپ ئىبادهت قىالتتى. بۇ ئهھۋالدىن تولىمۇ ئۈمىدسىزلهندىم ۋه: 
ئى رهسۇلۇلالھ! بىزنىڭ ئىشىمىز ھهق ئهمهسمۇ؟ دهپ سورىدىم. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
ئهلۋهتته، بارلىقىم ۋه يهتته قات ئاسماننىڭ ئىگىسى ئالالھقا قهسهم قىلىمهنكى، ئۆلۈك، 
تىرىك بولساڭالرمۇ سىلهر مۇتلهق ھهق يول ئۈستىده، دېدى. بۇنىڭغا جاۋاب قىلىپ: ئى 
رهسۇلۇلالھ! بىز ھهق يول ئۈستىده، مۇشرىكالر باتىل يولدا تۇرۇقلۇق، بىز ھهق دىنىمىزنى 
يوشۇرىمىز؟ كېسىپ ئېيتىمهنكى، بىز ئىسالم دىىننى كۇپۇرلۇققا قارشى قوللىنىشقا ئهڭ 
قهۋمىمىز  ئېرىشىدۇ.  ئۈستۈنلۈككه  مۇتلهق  مهككىده  دىنى،  تهئاالنىڭ  ئالالھ  ھهقلىق. 
قارشلىق  ئهگهر  ياخشى.  نىمىدېگهن  بولسا،  قىلغان  مۇئامىله  ئىنساپلىق  قارشى  بىزگه 
قىلسا، ئۇالر بىلهن جهڭگه تهييار، دېدىم. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: بىز سان جهھهتته 

بهكال ئاز، دېدى. 
ئالالھ  ئهۋهتكهن  قىلىپ  پهيغهمبهر  ھهق  سېنى  رهسۇلۇلالھ!  ئى  ئۆمهر:  ھهزرىتى 
تهئاالغا قهسهم قىلىمهنكى، ھېچ ئارىسالدا بولماستىن ۋه قورقماستىن، ئولتۇرۇپ ئىسالمنى 
سۆزۈم  دېدىم.  چىقايلى،  ئوتتۇرىغا  ئهمدى  قالمايدۇ.  مۇشرىك  بىر  قىلمغىنىم  تهمسىل 
قوبۇل قىلنىشى بىلهن ئىككى سهپ بولۇپ تاالغا چىقىپ، ھهرهم شهرىپكه قاراپ يول 
ئالدۇق. بىر سهپنىڭ بېشىدا ھهمزه، يهنه بىر سهپنىڭ بېىشىدا مهن بار ئىدىم. تۇپراقنى 
ئېزىپ توپا قىلۋهتكۈدهك ھالدا چامداپ،  مهسجىدى ھهرهمگه يېىتىپ كهلدۇق. قۇرهيىش 
مۇشرىكلىرى بىر ماڭا، بىر ھهمزىگه قارايتتى. شۇنداق بىر ئۈمىدسىزلىك ۋه ھهسرهتكه 
موپتىال بولغان ئىدى. بۇنداق بىر ئىشنىڭ بولىدىغانلىقىنى ئويالپمۇ بېقىشمىغان ئىدى» 
ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ بۇ ھالىنى كۆرىشى بىلهن ئهبۇ جهھىل ئالدىغا كېلىپ: يا ئۆمهر، 
بۇ نېمه ئىش ئهمدى! دېدى. ھهزرىتى ئۆمهر چىرايىنىمۇ ئۆزگهرتمهستىن: ئالالھتىن باشقا 
دېيىشىنى  نېمه  جهھىل  ئهبۇ  دېدى.  ئهلچىسىدۇر،  ئالالھنىڭ  مۇھهممهد  يوقتۇر،  ئىالھ 
بىلهلمهي تۇرغان يىرىده قېتىپال قالدى. ئهبۇ جهھىل مۇشرىكالرغا قاراپ: ئهي قۇرهيىش! 
مېنى ياخشى تونۇيسىلهر! بىلمىگهنلهر بىلسۇنكى، مهن خهتتاب ئوغلى ئۆمهر بولىمهن.
ئايالىنى تۇل، بالىلىرىنى يېتىم قىلىشنى خالىغان ئورنىدىن مىدىرلىسۇن! مىدىرلىغاننى، 
قىلىچىم بىلهن توغراپ يهرگه ئاتىمهن! دېيىشى بىلهن، قۇرهيىش مۇشرىكلىرى بىردهمدىال 
ئۇ يهردىن يىراقالشتى. پهيغهمبهر ۋه ئهسھابى سهپ بولۇشۇپ، يۇقۇرى ئاۋازدا تهكبىر 
كهلتۈردى. مهككه ئاسمانلىرى، ئهسھابى-كىرامنىڭ: «ئالالھۇ ئهكبهر! ئالالھۇ ئهكبهر!» 

نىدالىرى بىلهن جاراڭلىدى. تۇنجى قېتىم مهككىده ئوچۇق-ئاشكارا ناماز ئوقۇلدى.61 
ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ مۇسۇلمان بولىشى بىلهن ئهنفال سۈرىسنىڭ 64-ئايىتى نازىل 
بولدى. مهنسى: «ئهي پهيغهمبىرىم! ساڭا ياردمچى بولۇش ئۈچۈن ئالالھ تهئاال،مۆمىنلهردىن 
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سېنىڭ ئىزىڭدىن باسىدىغانالرنى يېتىشتۈرىدۇ» دېگهنلكىتۇر. قارارسىزلىق ئىچىده نېمه 
بولغانلىقنى  مۇسۇلمان  ئۆمهرنىڭ  ھهزرىتى  كىشلهر،  بهزى  تۇرغان  بىلهلمهي  قىلىشنى 
شۇنىڭ  شهرهپلهندى.  بىلهن  بولۇش  ئهسھاب  تالالپ،  دىنىنى  ئسىالم  بىلهن  كۆرىشى 

بىلهن مۇسۇلمانالرنىڭ سانى كۈندىن-كۈنگه كۆپىيىشكه باشلىدى.

ھهبهشىستانغا ئىككىنچى قېتىملىق ھىجرهت

سۈلھى  مۇشرىكالر  بىلهن  مۇسۇلمانالر  «مهككىده  مۇسۇلمانالر  ھهبهشىستاندىكى 
تۈزۈپتۇ!» دهپ خاتا بىر خهۋهر ئاڭلىدى. شۇنىڭ بىلهن ئۇالر: «بىزنىڭ ھىجرىتىمىز، 
يهرلىرىمىز ۋه يۇرتىمىزنى تاشالپ كېلىشمىز مۇشرىكالرنىڭ دۈشمهنلىكى ئۈچۈن ئىدى. 
قايتىپ  ئىكهن  بولغان  ئۇنداق  ئۆزگىرىپتۇ،  دوسىتلىققا  دۈشمهنلىكى  ئۇالرنىڭ  ئهمدى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ خىزمىتىنى قىاليلى!» دهپ ئويلىدى. بۇ سهۋهپ بىلهن ھهبهش 
ئالغان  كېيىن  كهلگهندىن  كهلدى.  قايتىپ  مهككىگه  ئېلىپ،  روخسهت  ھۆكۈمدارىدىن 
خهۋىرىنىڭ يالغان ئىكهنلىكىنى بىلدى.62 پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ، 
ھهبهشىستاننىڭ سۈيى، ھاۋاسى ۋه مېۋىلىرنىڭ پايدا قىلغانلىقى، تۆت دانه ئىبادهتخانه 
بارلىقى، ھهر كۈنى بۇ يهرده تۆگه، قويالرنىڭ سويۇلىدىغانلىقى،  يوقسۇلالرنىڭ بۇ يهرگه 
تۇرىدىغانلقى، قىينچىلىقىنى  زىيارهت قىلىپ  ھۆكۈمدارالرنىڭ  تهكلىپ قىلىندىغانلىقى، 

سوراپ تۇرىدىغانلىقىنى ئېيتىپ، مهمنۇن بولغانلىقىنى بايان قىلدى.63 
قايتىدىن  ئهزىيهتلىرى  مۇشرىكالرنىڭ  بىلهن  كېلشى  مهككىگه  ئهسھابى-كىرام 
رهسۇلۇلالھ!  "ئى  ئوسمان:  ھهزرىتى  كۈنى  بىر  ئېغىرالشتى.  تېخىمۇ  زۇلۇم  باشلىدى. 
تىجارهتتىمۇ  ئايلىق  بىر  ئۇقتۇم.  دهپ  ئورنى  تىجارهت  بىر  ياخشى  ھهبهشىستاننى 
ۋاقىتقىچه،  بهلگىلهيدىغان  يىرىنى  ھىجرهت  تهئاال  ئالالھ  بولىدۇ.  ئالغىلى  پايدا  خېلى 
قۇرهيشنىڭ  مۆمىنلهر  بولمىغاندا  ھېچ  يوق.  يهر  ياخشى  ئۇنىڭدىن  ئۈچۈن  مۇسۇلمانالر 
زۇلمىدىن قۇرتۇلىدۇ. نهجاشنىڭ بىزگه نۇرغۇن مهرھىمىتى بار" دېدى. شۇنىڭ بىلهن 
ئسمى  تهئاالنىڭ  ئالالھ  بېرىڭالركى،  ھهبهشىستانغا  "تهكرار  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر 

بىلهن مۇھاپىزهتته بولۇڭالر!" دېدى. 
ھهزرىتى ئوسمان: "ئى رهسۇلۇلالھ! ئهگهر سىز، ئۇ يهرگه تهشىرىپ قىلسىڭىز، ئۇالر 
سىزگه  بولۇپ  مۇسۇلمان  ئاسان  ئۈچۈن،  بولغانلىقى  كىتاب  ئهھلى  بولىدۇ.  مۇسۇلمان 
ياردىمىنى ئايىمايدۇ" دېىيىشى بىلهن سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز: "مهن، ھۇزۇر ۋه راھهتكه 
خىزمهتچى بولمىدىم. ھىجرهت ئىشىدا ئالالھ تهئاالنىڭ ئهمىرنى ساقالۋاتىمهن. نېمه دهپ 

ئهمىر قىلسا ئۇنىڭغا بويسۇنىمهن" دېدى. 
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بىر رىۋايهتكه قارىغاندا 101 كىشلىك بىر گۇرۇپ ئىككىنچى قېتىم ھهبهشىستانغا 
بولدى.  مهسئۇل  تالىپ  ئهبى  بىن  جافهر  بېشىغا  گۇرۇپنىڭ  بۇ  چىقتى.  يولغا  قاراپ 
ساق-ساالمهت نهجاشىنىڭ دۆلىتىگه باردى. ھهبهشىستاندىكى كۈتىۋىلىشنى، پهيغهمبهر 
«ھهبهشىستانغا  ئهنھا:  رهزىيالالھۇ  سهلهمه  ئۇممۇ  رهپىقىسى  مۇبارهك  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
بارغان ۋاقتىمىزدا، ئۇ يهرده شۇنداق بىر ياخشى خوشنىغا توغرا كېلىپ قالدۇق، بۇ خوشنا 
پادىشاھ نهجاشى ئىدى. ئۇ پۈتۈن ئارزۇلىرىمىزنى ئورۇندېدى. دىنىمىزنىڭ ئهمىرلىرنى 
خالغىنىمىزدهك ئورۇنلىدۇق. ئالالھقا ئهركىن، ئازاده ئىبادهت قىلىدۇق. ھېچقانداق يامان 

سۆزلهرنى ئاڭلىمىدۇق» دېدى. 
مهككه مۇشرىكلىرى بۇ ئهھۋالدىن خهۋهر تاپقاندىن كېيىن، ھهبهشىستان پادىشاھىغا 
ئىككى ئهلچى ئهۋهتىشنى ئويالپ، نهجاشىغا قىممهتلىك سوۋغىالرنى تهييارلىدى. نهجاشى 
دۆلهت  ئۇنىڭ  ھهتتا  تهييارلىدى.  تېرىسىدىن  قوي  مهككىنىڭ  كۆرىدىغان  ياخشى  ئهڭ 
خىزمهتچىلىرگه، دىن خىزمهتچىلىرگه سوۋغاتالرنى ئالدى. بۇ ئىشقا ئابدۇلالھ بىن ئهبى 
رابىئا بىلهن ئامىر بىن ئاسنى ۋهزىپىگه قويدى. بۇ ئىككى ئهلچىگه نهجاشنىڭ ھۇزۇرىدا 
سۆزلىشىشتىن  بىلهن  «ھۆكۈمدار  ئۇالرغا:  ئۆگهتتى.  كېرهكلىكىنى  سۆزلىشى  نېمىلهرنى 
بۇرۇن ئۇنىڭ پاترىك ۋه قوماندانلىرىنىڭ ھهر بىرىگه سوۋغا-ساالم بېرىڭالر، ئاخىرىدا 
نهجاشىغا بېرىڭالر. بۇ ئىشنى تۈگهتكهندىن كېيىن ئۇ يهردىكى مۇسۇلمانالرنىڭ قايتۇرۇپ 
بېرىلىشىنى سوراڭالر، نهجاشىنىڭ مۇسۇلمانالر بىلهن كۆرۈشىشىگه پۇرسهت بهرمهڭالر» 

دېدى.64 
ئهلچىلهر ھهبهشىستانغا كهلدى. دۆلهت خادىملىرىغا سوۋغىالرنى بهرگهندىن كېيىن 
ھهر بىرىگه: «بىزنىڭ ئىچمىزده بىر قىسىم ئىنسانالر پهيدا بولۇپ قالدى. بۇالر بىز ۋه 
يۇرتىمىزغا  ئۆز  كهلگهنلهرنى  بۇ  چىقتى.  ئويدۇرۇپ  دىن  بىر  يېڭى  بىلمهيدىغان  سىلهر 
سۆزلهشكهن  توغرسىدا  ئۇالر  بىلهن  ھۆكۈمدارىڭالر  كهلدۇق.  ئۈچۈن  كېتىش  قايتۇرۇپ 
ۋاقىتتا ھۆكۈمدارىڭالر ئۇالر بىلهن سۆزلىشىشتىن بۇرۇن بىزگه تاپشۇرۇپ بېرىشكه ماقۇل 
ئاتا- ئۇالرنىڭ  تارتىۋاتقانالر،  ئاۋارىچىلىق  كۆپ  ئهڭ  بىلهن  كشىلهر  بۇ  كهلتۈرسهڭالر. 
ئانىلىرى ۋه خولۇم-خوشنىلىرى، ئۇالر بۇالرنى ئهڭ ياخشى بىلىدۇ» دېدى. پاترىكلهر 
ئۇالرنىڭ تهكلىپنى قوبۇل قىلدى. ئاخىرىدا ئۇالر نهجاشىنىڭ سوۋغىسىنى بهردى. پادىشاھ 

نهجاشى سوۋغاتالرنى قوبۇل قىلىپ ئۇالر بىلهن كۆرۈشتى. 
سىزنىڭ  كىشلهر  قىسم  بىر  ئىچىمىزدىن  پادىشاھ!  «ئهي  نهجاشىغا:  ئهلچىلهر 
دهپ  ئاز  كهچكهننى  ۋاز  دىنىدىن  ئۆز  كهلگهنلهر  بۇ  تىلىدى.  پاناھلىق  دۆلىتىڭىزدىن 
سىزنىڭ دىنىڭىزغىمۇ كىرمىدى. ئۆزلىرى ئويدۇرۇپ چىقىرىۋالغان بىر دىنى بار. سىز ۋه 
بىز بۇ دىننى بىلمهيمىز. بىزنى بۇ مىللهتكه مهنسۇپ بولغان كىشلهر ئهۋهتتى. بۇ كشىلهر 
سزنىڭ دۆلىتىڭىزدىن پاناھلىق تىلىگهن شۇ كشىلهرنىڭ ئاتا-ئانا ۋه ئۇرۇق-تۇغقانلىرىنىڭ 
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ئارزۇسى بۇ كهلگهنلهرنىڭ قايتۇرۇپ بېرىلىشى. چۈنكى ئۇالر بۇالرنى ئهڭ ياخشى تونىيدۇ. 
ئۇالرنىڭ ئۆز دىنلىرىنى ياخشى كۆرمهيدىغانلىقىنى تېخىمۇ ياخشى بىلىدۇ.» دېدى. ئامىر 
بىن ئاس ۋه ئابدۇلالھ بىن ئهبى رهبىئانىڭ ئارزۇ قىلدىغىنى نهجاشىنىڭ بۇ سۆزلهرنى 
بىلهن  تۈگىشى  سۆزى  ئهلچىلهرنىڭ  ئىدى.  قىلىشى  ئىش  ئۇيغۇن  تهلىۋىگه  ئاڭالپ، 
نهجاشىنىڭ پاترىكلىرى: «بۇالر ھهقىقهتهن توغرا سۆزلىدى. بۇالرنىڭ مىللىتى ئۇالرنى  
ياخشى بىلىدۇ. ئۇالرنىڭ نېمىنى خاالپ، نېمىنى خالىمايدىغانلىقى ئۇالرغا ئايان. شۇنىڭ 

ئۈچۈن سىز ئۇالرنى تاپشۇرۇپ بېرىڭ. ئۇالرنى ئۆز دۆلىتىگه ئېلىپ كهتسۇن» دېدى. 
پادىشاھ نهجاشى بۇ سۆزلهردىن ئاچچىقلىنىپ: «بۇ مومكىن ئهمهس! مهن بۇ ئادهملهرنى 
ئادهملهرگه  كهلگهن  دۆلىتىمگه  تىلىگهن،  پاناھلىق  مهندىن  بهرمهيمهن،  قايتۇرۇپ 
خىيانهت قىلمايمهن. ئۇالر، مېنى باشقىالرنىڭ ئورنىغا تالالپ، مېنىڭ دۆلىتىمگه كهلدى. 
كهلگهن مۇھاجىرالرنى چاقىرتىپ ئۇالر بىلهن يۈزلهشتۈرۈپ جاۋابىنى ئاڭاليمهن. ئهگهر 
مۇھاجىرالر بۇالرنىڭ دېگىنى بىلهن ئوخشاش بولسا، ئۇالرنى قايتۇرۇپ بېرىمهن. ئۇنداق 
بولمىسا ئۇالرنى قوغداپ، دۆلىتىمده قالغان مۇددهتكىچه ئۇالرغا ياخشىلىق قىلىمهن!» 
دېدى. بۇنىڭدىن بۇرۇن نهجاشى ساماۋى كىتابالر ھهققىده ئىزدهنگهن ئىدى. مۇھهممهد 
ئهلهيھىسساالمنىڭ كېلىش ۋاقتىنىڭ يېقىن ئىكهنلىكى، قهۋمىنىڭ ئۇنى يالغانچى دهپ 

ئىشهنمهيدىغانلىقى ۋه ئۇنى مهككىدىن قوغالپ چىقىرىدىغانلىقىنى بىلهتتى. 
ئۇالر:  سورىدى.  دهپ  كىم؟  ئادىمى  ئىشهنگهن  ئهلچىلهرگه:  مهككىلىك  نهجاشى 
مۇھهممهد (ئهلهيھىسساالم) دېدى. نهجاشى بۇ ئسىمنى ئاڭلىشى بىلهن ئۇنىڭ پهيغهمبهر 
ئىكهنلىكنى بىلدى-ده، بۇنى ئىچىده ساقالپ قالدى. كهلگهنلهردىن يهنه: ئۇنىڭ دىنى 
ئۇنىڭ  ئامىر:  سورىدى.  دهپ  قىلىدۇ؟  دهۋهت  نېمىگه  ئىنسانالرنى  نېمه؟  مهزھهبى  ۋه 
مهزھهبى يوق دېدى. نهجاشى: مهزھهبى ۋه دىنىنى بىلمىگهن، مهندىن پاناھلىق تىلىگهن 
كىشىلهرنى قانداقمۇ تاپشۇرۇپ بېرهي؟ مهجلىس قۇرايلى، ئۇالرنىمۇ بۇ يهرگه كهلتۈرۈپ، 
سىلهر بىلهن يۈزلهشتۈرهيلى، ھهممىڭالرنىڭ ئهھۋالى ئېنىق بولسۇن، ئۇالرنىڭ دىنىنىمۇ 

بىلىپ باقايلى! دېدى-ده، مۇسۇلمانالرنى سارايغا چاقىردى.65 
ھۆرمىتىگه  ھۆكۈمدارىنىڭ  ھهبهش  ۋه  قىلىشتى  ئىشارهت  ئۆزئارا  باشتا  مۇسۇلمانالر 
جافهر:  ھهزرىتى  مهسىلھهتلهشتى.  ھهققىده  سۆزلهش  نېمىلهرنى  شهكلىده  بىر  اليىق 
بىزنىڭ بىلىدىغانلىرىمىز، پهيغهمبهرنىڭ بىزگه بۇيرىغانلىرىدىن باشقا بىر نهرسه ئهمهس، 
نهتىجىسى نېمه بولسا شۇنىڭغا رازى دېيىشتى. ھهممىسى قوبۇل قىلىپ، جافهرنىڭ سۆز 
قىلىشىغا قۇشۇلۇپ نهجاشىنىڭ ھۇزۇرىغا كهلدى. پادىشاھ نهجاشى ئادهملىرىنى يىغىپ، 
چوڭ بىر سورۇن تهييارالپ مۇھاجىرالنى چاقىردى. مۇھاجىرالر كىرگهنده ساالم قىلدى، 
ئهمما سهجده قىلمىدى. نهجاشى: نېمىگه سهجده قىلمىدىڭالر؟ دهپ سورىدى. ئۇالر: بىز 
ئالالھتىن باشقىسىغا سهجده قىلمايمىز، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىزنى، ئالالھ تهئاالدىن 

.132،I،195؛ ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره:s ،ئىبنى ئىسھاق ئهس-سىره  .65
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باشقىسىغا سهجده قىلىشنى چهكلهپ، سهجده پهقهت ئالالھ تهئاالغا خاستۇر دېگهن، 
دېدى.

نهجاشى مۇھاجىرالرغا: ئهي ھۇزۇرۇمغا كهلگهن جامائهت! ماڭا ئېيتىڭالر، دۆلىتىمگه 
بىر  ئهمهس،  تىجارهتچىمۇ  سىلهر  بار؟  مهقسىتىڭالر  نېمه  كهلدىڭالر؟  ئۈچۈن  نېمه 
نېمىشقا  قانداق؟  زادى  ئهھۋالى  پهيغهمبىرىڭالرنىڭ  شۇ  سىلهرنىڭ  يوق،  ئارزۇيىڭالرمۇ 

دۆلىتىڭالردىن كهلگهنلهرگه ئوخشاش ساالم بهرمهيسىلهر؟ دېدى.
جافهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: ئهي ھۆكۈمدار! مهن باشتا ئۈچ سۆز سۆزلهيمهن، ئهگهر 
مهن توغرا سۆزلىگهن بولسام، مېنى تهستىقالڭ، يالغان سۆزلىسهم، يالغان دهڭ، ھهممه 
ئىشتىن بۇرۇن شۇنى پهرمان قىلىڭكى، شۇ ئادهملهردىن پهقهت بىرسى سۆز قىلسۇن. 
نهجاشى:  دېدى.  سۆزلهي  مهن  ئاس:  بىن  ئامىر  دېدى.  ئاچمىسۇن!  ئېغىز  باشقىلىرى 
شۇ  بار،  سۆزۈم  ئۈچ  مېنىڭ  جافهر:  ھهزرىتى  دېدى.  سۆزله  باشتا  سهن  جافهر:  ئهي 
دېدى.  قۇلمۇ؟  تاپشۇرۇلىدىغان  خوجايىنلىرىمىزغا  تۇتۇلۇپ  بىز  سوراڭالر،  ئادهمدىن 
ئهمهس،  قۇل  ئۇالر  ياق،  ئامىر:  سورىدى.  دهپ  قۇلمۇ؟  ئۇالر  ئامىر،  ئهي  نهجاشى: 
ھۆر ئىنسانالر دېدى. ھهزرىتى جافهر: ئهجىبا بىز ھهقىسز يهرگه قان تۆكتۇقمۇ؟ دهپ 
سورىدى.  دهپ  ئۆلتۈردىمۇ؟  ئادهم  يهرگه  ھهقسىز  بۇالر  ئامىردىن،  نهجاشى:  سورىدى. 
ئامىر: ياق، بىر تامچه قانمۇ تۆكمىدى، دېدى. ھهزرىتى جافهر  نهجاشىغا: باشقىالردىن 
ھهقسىز يهرگه ئالغان مال ياكى باشقىالرغا بېرىشىمىز كېرهك بولغان بىر قهرزىمىز بارمۇ؟ 
دهپ سورىدى. نهجاشى: ئهي ئامىر! شۇالرنىڭ سىلهرگه تۆلهيدىغان ئالتۇنلىرى بارمۇ؟ 
مهن ئۇالرنىڭ قهرزىنى تۆلهيمهن، دېدى. ئامىر: ياق، بىر تىيىن قهرزىمۇ يوق! دېدى. 
بىز  ئامىر:  سورىدى.  دهپ  قىلىسىلهر؟  تهلهپ  نېمه  بۇالردىن  سىلهر  ئۇنداقتا  نهجاشى: 
ئۇالر بىلهن بىر دىندا ۋه بىر يولدا ئىدۇق، ئۇالر بۇ يولنى تاشالپ، مۇھهممهد ۋه ئۇنىڭ 
دىنىغا كىردى، دېدى. نهجاشى، جافهرگه: سىلهر ئۆز دىنىڭالرنى تاشالپ نېمىگه باشقا 
دىنغا كىرىسىلهر؟ قهۋمىڭالرنىڭ دىنىدىن چىقىپ ۋه مېنىڭ دىىنىمغىمۇ كىرمهسلىكىڭالرغا 
قارىغاندا، سىلهرنىڭ ئىشهنگهن دىنىڭالر قانداق بىر دىن؟ بىزگه سۆزلهپ بېرهمسىلهر؟! 
ئىدۇق،  مىللهت  بىر  جاھىل  بىز  ھۆكۈمدار!  ئهي  جافهر:  ھهزرىتى  سورىدى.  دهپ 
بۇتالرغا چوقۇناتتۇق، ئۆلگهن ھايۋاننىڭ گۆشىنى يهيىتتۇق، ھهر تۈرلۈك ئهسكى ئىشنى 
قىالتتۇق، ئۇرۇق-تۇغقانالر بىلهن مۇناسىۋهتلهرنى ئۈزهتتۇق، خولۇم-خوشنىالرغا ياخشى 
مۇئامىله قىلمايتتۇق، كۈچلۈكلهر ئاجىزالرنى بوزهك قىالتتۇق، مهرھهمهت دېگهن نېمه؟ 
ئۇنى بىلمهيتتۇق. ئالالھ تهئاال بىزدىن توغرىلىقىنى، ئهمىنلىكنى، ئىپپهت، پاكىزلىقنى، 
ئۇ  قالدۇق.  ۋهزىيهتته  بۇ  كهلگۈچه،  پهيغهمبهر  بىر  بىلدۈرگهن  ساپلىقىنى  نهسلىنىڭ 
ئۇنىڭغا  ئىشىنىشكه،  ئىكهنلىكىگه  بىر  ۋه  بارلىقى  تهئاالنىڭ  ئالالھ  بىزنى،  پهيغهمبهر 
ئىبادهت قىلىش ئۈچۈن بىزنىڭ ۋه ئاتىلىرىمىزنىڭ چوقۇنۇپ كهلگهن تاشتىن ياسىۋالغان 
بۇتالرغا چوقۇنۇشتىن ۋاز كېچىشكه دهۋهت قىلدى. راسىتچىل بولۇشقا، ئامانهتكه خىيانهت 
قىلماسلىققا، ئۇرۇق-تۇققانلىق مۇناسىۋىتگه كۆڭۈل بۆلۈشكه، خوشنىالر بىلهن ياخشى 
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تۈرلۈك  ھهر  قىلدى.  ئهمىر  تۇرۇشقا  يىراق  تۆكۈشتىن  قان  ۋه  گۇناھالردىن  ئۆتۈشكه، 
سېلىشتىن،  كۆز  مال-مۈلكىگه  يېتىمالرنىڭ  سۆزدىن،  يالغان  ئىشالردىن،  ئهخالقسىز 
شېرىك  تهئاالغا  ئالالھ  بىزنى  چهكلىدى.  بىزنى  قىلىشتىن  تۆھمهت  ئايالالرغا  گۇناھسز 
قوشماي ئىبادهت قىلىشنى ئهمىر قىلدى. بىزمۇ قوبۇل قىلىدۇق. ئالالھ تهئاالدىن نېمىنى 
بىزگه  ئۇنىڭ  قىلىدۇق.  ئىبادهت  تهئاالغا  ئالالھ  ئىشهندۇق.  بولسا،  كهلگهن  ئېلىپ 
ھارام قىلغىنىنى ھارام، ھاالل قىلغىنىنى ھاالل قىلىدۇق. بۇ سهۋهپتىن قهۋمىمىز بىزگه 
ئىبادهت  تهئاالغا  ئالالھ  چىقىشقا،  دىنىمىزدىن  بىزنى  قىلدى.  زۇلۇم  بولۇپ،  دۈشمهن 
قىلشتىن ۋاز كىچىپ تهكرار بۇتالرغا چوقۇندۇرۇش ئۈچۈن ھهر تۈرلۈك زۇلۇمالرنى قىلدى، 
بىزنى يارغا ئىتتىرىپ كهلدى. بىز بىلهن دىنىمىز ئارىسىغا كىرىپ، دىنىمزدىن ئايرىشقا 
ئۇرۇندى. شۇنىڭ بىلهن بىز يۇرتىمىزنى، ئسسىق ماكانىمىزنى تاشالپ سىزدىن پاناھلىق 
تىلىدۇق ۋه سېنى تاللىدۇق. سېنىڭ ھىمايهڭگه، خوشنىدارچىلىقڭىغا ئېرىشتۇق. سېنىڭ 
جافهر  ھهزرىتى  دېدى.  ئىشهندۇق،  ئۇچرىماسلىققا  ھهقسىزلىككه  زۇلۇمغا،  يېنىڭدا، 
سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ: ساالم بېرىش ئىشىغا كهلگهنده بىز سىزنى پهيغهمبهرنىڭ ساالمى 
ئىنسانالرنىڭ  جهننهتلىك  بېرىمىز.  ساالم  شۇنداق  بىر-بېرىمىزگه  ساالملىدۇق،  بىلهن 
سالىمىنڭ مۇشۇنداق بولىدىغانلىقىنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىزگه بىلدۈردى. شۇنىڭ 
ئىنسانالرغا  پهيغهمبىرىمىز  دېدى.  ساالملىدۇق،  شۇنداق  زاتىڭىزنى  مۇبارهك  ئۈچۈن 
سهجده قىلىشقا بولمايدۇ دېگهنلىكى ئۈچۈن، ئالالھتائالدىن باشقىسىغا سهجده قىلمايمىز 
دېدى. نهجاشى: سهن ئالالھ تهئاالنىڭ سۆزلىرىدىن ئازىراق بىلهمسهن؟ دهپ سورىدى. 
جافهر  ھهزرىتى  دېدى.  بهر،  ئوقۇپ  ماڭا  ئۇنى  نهجاشى:  دېدى.  شۇنداق  جافهر: 
مهريهم سۈرىسىنىڭ دهسلهپكى ئايهتلىرىنى ئوقۇشقا باشلىشى بىلهن (ئهنكهبۇت ۋه رۇم 
سۈرىلىرىنىڭمۇ ئوقۇلغانلىقى بىلدۈرۈلگهن) نهجاشى يىغالشقا باشلىدى. كۆزىدىن ئاققان 
ئهي  راھىبلهر:  ۋه  نهجاشى  يىغلىدى.  راھىبالرمۇ  قىلىۋهتتى.  ھۆل  ساقاللىرىنى  ياشالر 
كهھىف  جافهر  ھهزرىتى  دېدى.  ئوقۇغىن!  يهنه  سۆزلهرنى  گۈزهل  ۋه  تاتلىق  بۇ  جافهر! 
چۈشۈرۈلگهن،  ئالالھتىن  (ئۇلۇغ)  ئوقۇدى. «كاپىرالرنى  تارتىپ  بېشىدىن  سۈرىسىنىڭ 
دهھشهتلىك ئازاب (دوزاق) بىلهن قورقۇتۇش، گۈزهل ئىشالرنى قىلغان مۆمىنلهرنى بولسا، 
مهڭگۈلۈك قالىدىغان بىر جهننهت بىلهن خوشخهۋهر بهردۇق. ‹ئالالھ تهئاال باال تاپتى› 
دېگهنلهرنى قورقۇتۇش ئۈچۈن، سۆزلىرىده بىر كهمچىللىك، مهنىسىده بىر سۆز ئويۇنى 
بولمىغان، (قېلىپتىن چىقمىغان ۋه تۇترۇقسىزلىقتىن يىراق تۇرغان) توپتوغرا بىر كىتابنى 
تهئاالغا  ئالالھ  چۈشۈرگهن  ئهلهيھىسساالمغا)  (مۇھهممهد  قۇلىغا  (قۇرئانى-كهرىمنى) 
شۈكۈرلهر بولسۇن. ئۇالرنىڭ (ئالالھ تهئاالنى باال تاپتى دېگهنلهرنىڭ)، نه ئاتىلىرىنىڭ 
بۇنىڭغا (بۇ سۆزگه) دائىر ھېچقانداق ئىلىمى يوق. ئېغىزلىرىدىن چىققان بۇ سۆز، چوڭ 

بىر كۇپۇرلۇق (شېرىك) بولدى. پهقهت، ئۇالر يالغان سۆزلىدى. 
(ئهي رهسۇلۇم!) بۇ قۇرئانى-كهرىمگه ئىشهنمىسه، كۆڭلۈڭنى يېرىم قىلىپ، ئۇالر 
ئۈچۈن ئۆزهڭنى ھاالك قىالمسهن! بىز يهر يۈزىده ئۇالرنى (قېزىلما بايلىقالر، ھايۋانالر، 
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ئۆسۈملۈكلهر) يهر ئهھلىنىڭ، كىملهرنىڭ ئهمهلى سالىھتۇر (قايسىلىرى دۇنيا ھاياتىنىڭ 
ئۆزىنى  نهجاشى  زىننهتلىدۇق.»  ئۈچۈن  ئېلىش  ئىمتىھان  دهپ  چۈشكهن)  كويىغا 
تۇتالمىغان ھالدا: قهسهم قىلىمهنكى بۇ ئوخشاش بىر شامداندىن چىققان نۇردۇر. مۇسا 
بىلهن ئىسامۇ (ئهلهيھىسساالم) ئۇنىڭدىن كهلگهن ئىدى، دېدى ۋه قۇرهيش ئهلچىلىرىگه 
بۇرۇلۇپ، كېتىڭالر! مهن بۇالرنى سىلهرگه تاپشۇرمايمهن، يامانلىقمۇ قىلمايمهن! دېدى. 

ئابدۇلالھ بىن ئهبى رهبىئا بىلهن ئامىر بىن ئاس نهجاشىنىڭ ھۇزۇرىدىن چىقتى.66 
ئامىر، ئابدۇلالھقا: قهسهم قىلىمهنكى، ئۇالرنىڭ بىر ئهيىپىنى تېپىپ چىقىپ ئۇنى 
نهجاشىنىڭ ئالدىدا سۆزلهپ، ئۇالرنى ئوسال قىلمىغىنىمنى بىر كۆر، دېدى. ھهمراھى، 
ئامىرغا: ئۇالر بىز بىلهن قارشى سهپته بولغان تهقدىردىمۇ ئۇالر بىلهن تۇققاندارچىلىقىمىز 
بار، بۇنداق قىلمىغىن، دېدى. ئامىر: ئۇالرنىڭ ئىسا ئهلهيھىسساالمنى بىر قۇل ئورنىدا 

كۆرىدىغانلىقىنى نهجاشىغا ئېيتىمهن، دېدى. 
ئىساغا  ئوغلى  مهريهم  ئۇالر  ھۆكۈمدار!  ئهي  بېرىپ،  يېنىغا  نهجاشىنىڭ  ئهتىسى 
يامان سۆزلهر بىلهن ھاقارهت قىلىدۇ، ئۇالرغا ئادهم ئهۋهتىپ ئىسا ئهلهيھىسساالم ھهققىده 
ھهققىدىكى  ئىسا  ئۇالرنىڭ  نهجاشى،  دېدى.  سورىغىن  بىر  دهيدىغانلىقىنى  نېمىلهرنى 
توپلىنىپ،  مۇسۇلمانالر  ئهۋهتتى.  ئادهم  مۇسۇلمانالرغا  ئۈچۈن  ئىگهللهش  كۆز-قارىشىنى 
ھهزرىتى  دېدى.  بىرهرمىز»  جاۋاب  دهپ  نېمه  سورىسا  ھهققىده  ئهلهيھىسساالم  «ئىسا 
جافهر: ھهزرىتى ئىسا ھهققىده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بىزگه ئۆگهتكىنى دهيمىز، 

دېدى. 
نهجاشىنىڭ ھۇزۇرىغا كېلىشى بىلهن نهجاشى: سىلهر مهريهم ئوغلى ئىسا ھهققىده 
نېمه دېدىڭالر؟ دېدى. ھهزرىتى جافهر: بىز ئىسا ھهققىده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ئالالھ تهئاالدىن ئېلىپ كهلگهن تهبلىغىنى سۆزلهيمىز. ئۇنىڭ ئالالھ تهئاالنىڭ بهندىسى 
باغالنغان   مهھكهم  ئالالھقا  كېچىپ،  ۋاز  ئهرلهردىن  ۋه  دۇنيا  ئىكهنلىكى،  ئهلچىسى  ۋه 
ئىپپهتلىك مهريهمگه، ئالالھ تهئاالنىڭ ئۇنىڭغا بهرگهن بىر سۆزى دهپ قوبۇل قىلىمىز. 
مهريهم ئوغلى ئىسانىڭ ئهھۋالى بۇنىڭدىن ئىبارهت. ھهزرىتى ئادهمنى تۇپراقتىن ياراتقىنىغا 
يهرگه  قولىنى  نهجاشى  بىلهن  دېيشى  ياراتتى  دادىسىز  ئىسانىمۇ  ھهزرىتى  ئوخشاش، 
ئۇزۇتۇپ، بىر ئوچۇم سامان ئالدى ۋه قهسهم قىلىمهنكى، مهريهم ئوغلى ئىسا سىلهرنىڭ 
سۆزلىگىنىڭالردىن پهرقلىق بىرسى ئهمهس، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا، بۇ سامان قهدهر پهرق 

يوق دېدى. 
بىر-بىرىگه  قوماندانالر،  ۋه  ئهمهلدار  ئهتراپتىكى  ئاڭلىغان  سۆزىنى  نهجاشىنىڭ 
پىچىرالپ، تهنه قىلشقا باشلىدى. بۇنى كۆرگهن نهجاشى ئۇالرغا: «قهسهم قىلىمهنكى، 
سىلهر نېمه دېسهڭلهر دهڭالر، مهن بۇالر توغرىسىدا ياخشى كۆز قاراشتا بولدۇم» دهپ، 
مۇسۇلمان مۇھاجىرالرغا بۇرۇلۇپ: «سىلهرنى ۋه سىلهر يېنىدىن كهلگهن ئۇ مۇبارهك زاتنى 
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تهبرىكلهيمهن! مهن شۇنىڭغا ئىشهندىمكى، ئۇ ئالالھنىڭ ئهلچىسى، بىز ئۇنى ئىنجىلدىمۇ 
كۆرگهن ئىدۇق. ئۇ ئهلچىنى، مهريهم ئوغلى ئىسامۇ خهۋهر بهرگهن. قهسهم قىلىمهنكى، ئۇ 
مۇشۇ يهرده بولغان بولسا ئۇنىڭ ئاياقلىرىنى كۆتۈرۈپ، پۇتىنى يۇغان بوالتتىم! كېتىڭالر! 
دۆلىتىمده قول ئۇزۇتۇپ باقمىغان، ھهر تۈرلۈك تاجاۋۇزدىن يىراق تۇرۇپ، خاتىرجهملىك 
ئىچىده باياشات ياشاڭالر! سىلهرگه يامانلىق قىلغانالرنى جازااليمهن. ماڭا تاغدهك ئالتۇن 

بهرسىمۇ، سىلهرنىڭ بىرسىڭالرنىڭمۇ كۆڭلىنى يېرىم قىلمايمهن» دېدى.67
نهجاشى قۇرهيشلىكلهردىن كهلگهن سوۋغاتالرنى، مېنىڭ بۇنىڭغا ئېھتىياجىم يوق! 
باشقىالرنىڭ مهندىن ھىله بىلهن ئالغان مال-دۇنياسىنى، ئالالھ ماڭا قايتۇرۇپ بهردى ۋه 
خهلقىمنى ماڭا ئىتائهت قىلغۇزدى. مهن ھهرگىزمۇ پارا ئالمايمهن دېگىنىچه، سوۋغاتالرنى  
قايتۇرۇپ بهردى. قۇرهيش ئهلچىلىرى نهجاشنىڭ يېنىدىن قۇرۇق قول قايتتى. بهختىيار 

نهجاشىنىڭ ئىسالمىيهتنى تاللىشى ئهسھابى-كىرامنى چهكسىز خوشاللىققا چۆمدۈردى. 

ئېغىر كۈنلهر ۋه مۇھاسىره

ئۈچۈن  توسۇش  تارقىلىشىنى  ۋه  ئېلىشى  ئورۇن  كۆڭۈللهرده  ئىسالمنىڭ  مۇشرىكالر 
كۆپهيدى.  كۈندىن-كۈنگه  مۇسۇلمانالر  قارىماي  بولىشىغا  بۇنداق  تىرىشىۋاتاتتى. 
مۇسۇلمانالرغا قىلىنغان قيىن-قىستاقالر ئۇالرنى يولىدىن تهۋرىتىپمۇ قويمىدى. ئهكسىچه، 
ئۇالرنى بىر-بىرىگه تېخىمۇ يېقىن قىلىپ، ئۇالرنىڭ ئىتتىپاقلىشىشىغا سهۋهب بولدى. 
دىنغا تېخىمۇ يېپىشىپ، مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ئۈچۈن جانلىرىنى پىدا قىلشقا تهييار 
بولدى. مهككه مۇشرىكلىرنىڭ ئهندىشىلىرى كۈچىيىپ، ئىسالمنىڭ نۇرى تېخىمۇ يىراق 
يهرلهرگه چېچىلىشقا باشلىدى. ئهلچىلهرنىڭ قۇرۇق قول قايتىپ كېلىشى ۋه نهجاشنىڭ 
بىلهن  ئاڭلىشى  كۈتىۋالغانلىقىنى  ياخشى  قوغداپ  مۇھاجىرالرنى  بولۇپ،  مۇسۇلمان 
چاچلىرى تىك بولدى. بۇ ئىشالرنىڭ ئاچچىقىنى چىقىرىش ۋه ئىسالمىيهتنى يىلتىزىدىن 
يوقۇتۇش ئۈچۈن: «قهيهرده بولسا بولسۇن، مۇھهممهدنى كۆرگهن يهرده مۇتلهق ئۆلتۈرش 

شهرت» دهپ كهسكىن قارار ئېلىپ، قهسهم ئۈستىگه قهسهم ئىچىتى. 
مۇشرىكالرنىڭ بۇ قارارىنى ئاڭلىغان ئهبۇ تالىپ، جان-جىگىرى بولغان جىيهنىنىڭ 
بولغان  سۇلتانى  كائىناتنىڭ  توپالپ،  قهبىلىسنى  قىلدى.  غهم  ئۈچۈن  بىخهتهرلىگى 
مۇھهممهدنى قوغداش بۇيرۇقى بهردى. ھاشىم ئوغۇللىرى تۇققاندارچىلىق بۇرچىنى ئادا 
ئۈچۈن بىرلىككه كهلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋه ئۇنىڭغا ئىشهنگهن پۈتۈن ئهسھابىنى 
تۆپىلككه  يىراقلىقتىكى  كېلومېتىر  ئۈچ  بهيتۇلالھقا  تهرىپىدىكى  شىمالى  مهككىنىڭ 
جايالشقان شېبقا يهنى ئهبۇ تالىپ مهھهللىسىگه تهكلىپ قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
پۈتۈن ئهسھابىنى، يىغىپ شۇ يهرده قېلىشقا باشلىدى. ھاشىم ئوغۇللىرىدىن پهقهت ئهبۇ 
لهھهب پهيغهمبىرىمىزنى قوغداشقا قارشى چىقتى ۋه شېبقا كهلمىدى. ئهبۇ لهھهبنى ئىچىگه 
ئالغان بارلىق مۇشرىكالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن پۇرسهت كۈتۈشكه 

.334،I،195؛ ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره:s ،ئىبنى ئىسھاق ئهس-سىره  .67



127

باشلىدى.68 مۇشرىكالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋه ئهسھابىنىڭ ئهبۇ تالىپ مهھهللىسگه 
يىغىلغانلىقىنى بىلگهندىن كېيىن يىغىن ئېچىپ: «مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ئۆلتۈرۈلۈپ، 
قۇرهيىشكه تاپشۇرۇپ بېرىلمىسه، ھاشىم ئوغۇللىرىدىن قىز ئالمايمىز!ئۇالرغا قىزمۇ بهرمهيمىز! 
ئۇالر  سېتىۋالمايمىز!  نهرسه  ھېچقانداق  ئۇالردىنمۇ  ساتمايمىز!  نهرسه  ھېچقانداق  ئۇالرغا 
كىرمهيمىز!  مهھهللسىگه  ۋه  ئۆيلىرى  ئۇالرنىڭ  كۆرۈشمهيمىز!  پاراڭالشمايمىز،  بىلهن 
ئۇالردىن كهلگهن ھهر قانداق سۈلھىنى قوبۇل قىلمايمىز!. ئۇالرغا ئىچ ئاغىرىتمايمىز!» 
مهنسۇر بىن ئىكرىمه نامىدىكى بىر مۇشرىك يازغان بۇ قارارغا تامغا باستى. ھهممه كىشىگه 

بۇنىڭغا رىئايه قىلشى كېرهكلىكىنى ئهسكهرتىپ، كهبه تېمىغا ئاستى. 
دهرھال  بولۇپ  يېرىم  كۆڭلى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئاڭلىغان  خهۋهرنى  بۇ 
قۇرۇپ  قوللىرى  ئهبلهخنىڭ  دېگهن  مهنسۇر  قىلىنپ،  قوبۇل  دۇئاسى  قىلدى.  دۇئا 
كهتتى. مۇشرىكالر بىئارام بولۇپ: « قاراڭالر! ھاشىم ئوغۇللىرىنىڭ زۇلىمى دهستىدىن 
ئۇنىڭ قولى قۇرۇپ، مۇشۇ كۈنگه قالدى» دېدى. ئهقلى ھوشۇنى تېپىش بهدىلىگه، 
تېخىمۇ ئازدى. شېبقا بارىدىغان يولغا قاراۋۇلالر قويدى. ئۇ يهرگه بارىدىغان يېمهك-
كهلگهن  مهككىگه  قىلدى.  توسقۇنلۇق  ئهۋهتىلىىشگه  كىيىم-كېچهكلهرنىڭ  ئىچمهك، 
سودىگهرلهرنىڭ ماللىرىنى ئۇ يهرده ساتماسلىقنى،نۆۋىتى كهلسه يۇقىرى باھا بىلهن ئۆزى 
سېتىۋالدىغانلىقىنى ئېيتتى. شۇنداق قىلىپ، شېبقادىكىلهرنى ئاچلىقتىن ئۆلتۈردىغانلىقى، 
ھاشىم ئوغۇللىرنىڭ پۇشايمان قىلىپ، مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنى تهسلىم قىلدىغانلىقىنى 

ئويالشتى. بۇ ئهھۋال ھهر يىلى كهبىنىڭ زىيارهت مهۋسۈمىگىچه داۋام قىالتتى. 
ئۇالرنىڭ ئۆرپ-ئادىتى بويىچه بۇ مهۋسۈمده قان تۆكۈلسه بولمايتتى. بۇ سهۋهپتىن 
ھاشىم ئوغۇللىرى بىخارامان مهككىگه بېرىپ، بىر يىللىق تهمىناتىنى ئېلىۋىلىش ئۈچۈن 
تىرىشاتتى. ئۇالر بىر سودىگهردىن بىر نهرسه سېتىۋاالي دېسه، ئهبۇ لهھهب بىلهن ئهبۇ 
جهھىل دهرھال ئۇ يهرگه يېتىپ كېلىپ: «ئهي سودىگهر! مۇھهممهدنىڭ ئهسھابىغا قىممهت 
سېتىۋالمىسۇن!  مال  ھېچكىم  ئۇالردىن  ئۈچۈن  بولغانلىقى  باھادا  قىممهت  سات،  باھادا 
ئۇالر  بىلهن  شۇنىڭ  دېيىشتى.  سېتىۋالىمىز»  ھهممىسىنى  بىز  سېتىلمىسا،  ماللىرىڭالر 

قىممهت باھا قوياتتى، مۇسۇلمانالر مال سېتىۋااللماي قايتىشاتتى. 
بۇ يولدا سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز، خهدىچه ئانىمىز ۋه ھهزرىتى ئهبۇبهكىر سىدىق 
تاقاشقان  ئاسمانغا  ئاچلىقتىن  بالىالرنىڭ  كىچىك  خهجلىدى.  مال-بىساتىنى  پۈتۈن 
پهرياتلىرىنى پهسهيتىشكه تىرشتى. غهلۋىدىكىلهر تۈگىشى بىلهن بالىالرنىڭ قورسىقىنى 
ئۈچۈن  بېسىش  يىغسىنى  بالىالرنىڭ  باشلىدى.  ئالداشقا  بىلهن  يوپۇرماقلىرى  دهرخ 
باشچىلىقىدىكى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بهردى.  پىشىرىپ  ئوتتا  يۇمشۇتۇپ  تېرىلهرنى 
ساھابىالر ئاچلىقتىن قورساقلىرىغا تاش باغلىۋالدى. ئانىالر بولسا، بالىالرنىڭ دهستىدىن 
ئاغرىپ  ئىچى  بهزىلىرىنىڭ  مۇشرىكالردىن  قالدى.  بولۇپ  ئۇستىخان  بىر  تېره،  بىر 
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گهپنىڭ  چىقىراتتى.  قوغالپ  ئۇرۇپ  ئۇنى  كهلسه،  ئېلىپ  نهرسه  يهيدىغان  يوشۇرۇنچه 
قىسقىسى بېرىش-كېلىش ئۈزۈلۈپ، يامان ئهھۋالدا قالغانىدى. 

مۇھهممهد  ئوغۇللىرى  ھاشىم  زۇلىمىدىن  قاتتىق  بۇ  قىلغان  ئۇالرغا  مۇشرىكالر 
ئهلهيھىسساالمنى تاپشۇرۇپ بېرىدۇ، دهپ ئويلىدى. ئهكسىچه ئهبۇ تالىپ مهھهللىسىدىكى 
بىر  قانداق  ھهر  كېلىدىغان  ئۇنىڭغا  قوغداپ،  ئهلهيھىسساالمنى  مۇھهممهد  مۇسۇلمانالر 
خهتهر ئۈچۈن تهييارلىقتا ئىدى. ئهبۇ تالىپ ئېھىتمالى بولغان ھهر قانداق بىر سۈيىقهسىت 
ياكى  قويدى  مۇھاپىزهتچىلهر  يىرىگه  ئۇخاليدىغان  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئۈچۈن 
ئۆز ئۆيىده مۇھاپىزهت قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم  ئالالھنىڭ ئهمرىنى ئورۇنداش، 
ئىسالمىيهتنى تارقىتىن ئۈچۈن بىر سېكىنۇتمۇ بىكار تۇرمىدى. ئىنسانالرنى دىنغا دهۋهت 
سهۋىر- يولدا  بۇ  تىرىشتى.  ئۈچۈن  قۇتۇلدۇرۇش  ئازابىدىن  دوزاق  ئۇالرنى  قىلىپ، 
تاقهت بىلهن داۋام قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۆزىنى يالغانغا چىقارغان قۇرهيىش 
مۇشرىكلىرىنى ئاچلىقنىڭ تهمىنى تېتىپ باقسۇن دهپ «ئهي ئالالھىم! ئۇالرغىمۇ، يۈسۈپ 
ياردهم  ماڭا  بېرىپ  ئازابىنى  قۇرغاقچىلىق  يىللىق  يهتته  دهۋرىدىكى  (ئهلهيھىسساالم) 

قىلغىن» دهپ، دۇئا قىلدى. 
بۇ كۈندىن باشالپ ئاسماندىن بىر تامچه يامغۇر ياغمىدى. يهر سۇ كۆرمهي چاك-
چاك يېرىلدى. بىر تال گىياھمۇ قالمىدى. قۇرهيش مۇشرىكلىرى بۇ ئاالمهتتىن چۆچۈدى. 
ئاچلىقتىن ئۆلگهن ھايۋانالرنى، ئىتالرنىڭ سېسىپ كهتكهن تېرىلىرنى يهپ جان ساقلىدى. 
ئۇالرنىڭ بالىلىرىمۇ ئاچلىقتىن ناله-پهرياد قىلدى،ا نۇرغۇنلىرى ئۆلۈپ كهتتى. ئاچلىقتىن 
ئاسمانغا قارىسا، ئاسمان تۇمانلىق كۆرۈنىدىغان بولۇپ قالدى. ئهقلى-ھوشۇنى يىغىپ، 
ئۇالرغا سالغان زۇلمىنى ھېس قىلغانمۇ بولدى. ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئهبۇ سوفيان پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا ئهۋهتىلدى. ئهبۇ سوفيان: «ئهي مۇھهممهد! سهن ئۆزهڭنى 
ئالهملهرگه رهھمهت قىلىنىپ ئهۋهتىلدىم دهيسهن، ئالالھقا ئىشىنىشنى، ئۇرۇق-تۇغقانالرغا 
ياخشى مۇئامىله قىلىشنى تهبلىغ قىلسهن، ھالبۇكى، سېنىڭ قهۋمىڭ قۇرغاقچىلىقتىن ۋه 
ئاچلىقتىن ئۆلىۋاتىدۇ، بۇ پاالكهتتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ئالالھىڭغا دۇئا قىلغىن. ئالالھىڭ 
سېنىڭ دۇئايىڭنى قوبۇل قىلىدۇ. ئهگهر دۇئا قىلساڭ، بىز ساڭا ئىمان ئېيتىمىز!» دهپ 

قهسهم قىلدى. 
قالغان  قىينچىلىقتا  قويۇپ،  قايرىپ  ياققا  بىر  قىيىن-قىستاقنى  قىلىپ،  شۇنداق 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  باشلىدى.  يالۋۇرۇشقا  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  مۇشرىكالر 
ئۈچۈن،  سۆزى  دېگهن  ئېيتىمىز»  «ئىمان  سالماي،  يۈزىگه  قىلغانلىرىنى  ئۇالرنىڭ 
قوللىرىنى ئېچىپ دۇئا قىلدى. ئالالھ تهئاال ئۇنىڭ دۇئاسىنى قوبۇل قىلىپ، مهككىگه 
شارىلدىتىپ يامغۇر ياغدۇردى. يهر سۇغا قېنىپ، ئۆسۈملۈكلهر ياپ-يېشىل ھالغا كهلدى. 
بهرگهن  تۇرسۇن،  ياقتا  ئۇ  بولۇش  خوش  قۇرتۇلغىنىغا  قۇرغاقچىلىقتىن  مۇشرىكالر 

ۋهدىسىدىن يېنىۋىلىپ كۇپۇرلۇق قىلىشتى.
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ئالالھ تهئاال ئۇالرغا جاۋاب قىلىپ: «ئۇالر (قۇرئانى-كهرىم ۋه قايتا تىرىلىش ھهققىده) 
گۇمان بىلهن مهسخىره (سېنىڭ بىلهن) قىلىدۇ. ئۇ ھالدا (ئهي ھهبىبىم!) ئاسماننىڭ بىر 
تۇمان ھالىغا كېلىدىغان ئۇ كۈننى ساقال. ئۇ تۇمان، پۈتۈن ئىنسانالرنى قاپاليدۇ، ‹بۇ بهك 
يامان بىر ئازاب! ئهي رهببىمىز! بۇ ئازابنى بىزدىن يىراق تۇتقىن، بىز ئىمان ئېيتايلى!› 
ھهقىقهتنى  ئۇالرغا  تۇرۇپتۇ؟  قهيهرده  ئېلىش  ئىبرهت  چۈشىنىپ  ئۈچۈن  ئۇالر  دېيىشدۇ. 
ئېلىپ كهلگهن بىر پهيغهمبهر كهلسىمۇ، يهنه ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرىدى. ئۇنى، ‹تهربىيه 
كۆرگهن مهجنۇن› دېدى. بىز بۇ ئازابنى، (تۇمان ۋه ئاچلىقنى) ئازىراق يىراقالشتۇرساق، 
سىلهر يهنىال كۇپۇرلۇق ۋه شېرىككه قايتىسىلهر. قاتتىق كۈچ بىلهن جازالىنىدىغان ئۇ 
كۈنى، مۇھهققهق ئۇالردىن ئىنتىقام ئهلىمىز. ئالالھنىڭ ھهققى ئۈچۈن، مۇھهققهقكى بىز، 
بۇالردىن (قۇرهيىش) بۇرۇن، فىرئهۋن قهۋمىدىنمۇ ئىمتىھان (مۆھلهت ۋه كۆپ مال بېرىش 
بىلهن) ئالغان ئىدۇق. ئۇالرغا، شهرهپلىك بىر پهيغهمبهر (مۇسا ئهلهيھىسساالم) ئهۋهتتۇق. 
ئۇ، ئۇالرغا: ‹ئالالھنىڭ بهندىلىرىنى (ئىسرائىل ئوغۇللىرىنى) ماڭا بېرىڭالر. (ئۇالرنى ماڭا 
بېرىڭالر، يېقىنلىرىنى قويۇپ بېرىڭالر، ئۇالرغا ئازاب قىلماڭالر) مۇھهققهقكى مهن، ئالالھ 
تهئاال تهرىپىدىن سىلهرگه ئهۋهتىلگهن ھهق پهيغهمبهر بولىمهن. ئالالھ تهئاالغا قارشى 
تهكهببۇرلۇق قىلماڭالر. چۈنكى مهن، داۋايىمنىڭ توغرا ئىكهنلكىنى كۆرسهتكهن ئوچۇق 
ئسىپات ۋه مۆجىزىلهر بىلهن كهلدىم. بىلىڭالركى، مهن، سىلهرنىڭ تاش ئېتشىڭالردىن، 
ئۆلتۈرۈىشىڭالردىن، سىلهرنىڭ ۋه مېنىڭ رهببىم بولغان ئالالھتىن تىلهيمهنكى، ئۇ مېنى 
قوغدايدۇ. ئهگهر مېنى تهستىقلىماي ماڭا ئىمان كهلتۈرمىسهڭالر، مېنى ئۆز ھالىمغا قويۇپ 
بېرىالر. (ھهققىڭالرنى بهردىم، ھېچ بولمىغاندا ماڭا يامانلىقىڭالر كهلمىسۇن. ئۇالر ئىمان 
ئېيتمىغان ۋه ئۇنى يالغانچىغا چىقارغانغا ئوخشاش، ئۇالر ئهزىيهت بېرىشى بىلهن) مۇسا 
(ئهلهيھىسساالم) ئالالھ تهئاالغا دۇئا قىلىپ، ‹يا رهببى! بۇالر كۇپۇرلۇپ ئۈستىگه كۇپۇرلۇق 
ۋهھيى  (ئهلهيھىسساالم)  مۇساغا  تهئاال،  ئالالھ  دېدى.  قهۋىمدۇر›  بىر  تۇرغان  قىلىپ 
قىلىپ، ‹قۇللىرىم (ئسىرائىل قهۋمى) بىلهن كېچىده ئۇ يهردىن (مىسىر) ئايرىل! فىرئهۋن 
ۋه ئۇنىڭ ئهسكهرلىرى، ئايرىلغىنىڭالر ۋاقىت سىلهردىن خهۋهر تاپسا، قوغالپ كلېىدۇ 
(ئۇالر مۇتلهق سىلهرنى قوغالپ كېلىدۇ). قهۋمىڭ بىلهن دېڭىزدىن ئۆتكهندىن كېيىن، 
يولالرنى  قالغان  ئوچۇق  ئۇرۇپ،  تهكرار  (ھاساڭنى  قويغىن  قويۇپ  پېتى  ئهسلى  ئۇنى 
تاقىۋهتمه، ئوچۇق قالسۇن). چۈنكى، فىرئهۋن ۋه ئۇنىڭ ئهسكهرلىرى ئۇ يولالرغا كىرىپ 

سۇغا بوغۇلۇپ غهرىق بولىدۇ› دېدى» (دۇھان سۈرىسى، 9-24-ئايهت)
قىلشقا  زۇلۇم  قايتا  يېنىۋىلىپ،  سۆزىدىن  دېگهن  ئېيتىمىز»  «ئىمان  مۇشرىكالر، 
باشلىدى. ئالالھ تهئاال بىر كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ۋهھيى قىلىپ، كهبه تاملىرىغا 
ئېسىلغان لهۋھهگه بىر دهرهخ قۇرۇتىنى ئهۋهتكهنلىكى، ئۇ قۇرتنىڭ ئالالھنڭ ئىسمىدىن 
باشقا پۈتۈن ھهرىپلهرنى يېگهنلىكىنى بىلدۈردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهبۇ تالىپقا: 
ئهي تاغا! مېنىڭ ئالالھىم، قۇرهيشنىڭ لهۋھهسىگه بىر قۇرتنى ئهۋهتتى. ئالالھ تهئاالدىن 
بۆھتانغا  ئۈزۈش،  مۇناسىۋهتنى  بىلهن  تۇققانالر  زۇلۇم،  چىققان  ئسىمى  ئۇنىڭدا  باشقا، 
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ئوخشاش نهرسىلهردىن ھېچ نهرسه قويمىدى، دېدى. ئهبۇ تالىپ: بۇنى ئالالھىڭ خهۋهر 
دهرھال  تالىپ  ئهبۇ  دېدى.  ھهئه،  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  سورىدى.  دهپ  بهردىمۇ؟ 
كىيىنپ كهبىگه ماڭدى. مۇشرىكالرنىڭ ئاقسۆڭهكلىرى ئۇ يهرده ئولتۇراتتى. ئهبۇ تالپنىڭ 
كهلگىنىنى كۆرىشى بىلهن بهلكىم مۇھهممهدنى بىزگه تاپشۇرۇپ بېرىش ئۈچۈن كهلدى، 
دهپ ئويلىدى. ئهبۇ تالىپ ئۇالرنىڭ يېنىغا كېلىپ: «ئهي قۇرهيىش جامائىتى! ئهل-
ئهمىن بولۇپ ھېچقاچان يالغان سۆزلىمىگهن ئاكامنىڭ ئوغلى، سىلهر ئاسقان لهۋھهدىكى 
ئالالھنىڭ ئىسمىدىن باشقا پۈتۈن خهتلهرنى بىر قۇرتنىڭ يهپ تۈگىتىۋهتكهنلىكىنى خهۋهر 
قىلدى. قېنى ئۇ لهۋھهنى كهلتۈرۈڭالر، كۆرۈپ باقايلى! ئهگهر بۇ توغرا بولسا، قهسهم 
قىلىمهنكى، بىز ئۇنى ئۆلگۈچه قوغدايمىز. سىلهرمۇ بۇ زۇلۇم ۋه ناچار مۇئامىلهڭالردىن ۋاز 

كېىچىڭالر.» دېدى. 
ئهبۇ  كهلدى.  ئېلىپ  لهۋھهنى  تېمىدىكى  كهبىنىڭ  ئىچىده،  ھاياجان  مۇشرىكالر 
لهۋھهنى  ئۈچۈن  ئوقۇش  ئۇنى  بىرسى  ئۇالردىن  بىلهن  دېيىشى  «ئوقۇڭالر»  تالىپ: 
مۇشرىكالر  كۆردى.  قالمىغانلىقىنى  نهرسنىڭ  باشقا  ئالالھۇممه»دىن  ئاچتى. «بىسمىكه 
نېمه دېيىشىنى بىلهلمهي قېتىپ قالدى. بهزىلىرى ۋاز كېچىش ئۈچۈن ئۈچ يىلدىن بېرى 
داۋام قىلىپ كهلگهن بۇ كۆڭۈلسىزلىكلهرنى ئۇنتۇپ، كۆڭۈللهرنى يارا قىلغان بۇ لهۋھهنى 
تارقىلىشنى  ئىسالمىيهتنىڭ  كېچهلمىدى.  ۋاز  دۈشمهنلىكىدىن  لېكىن  تاشلىدى.  ئېلىپ 
توسۇس ئۈچۈن پۈتۈن يولالرنى سىناپ باقتى. ئۇالرنىڭ توسۇشىغا قارىماي، ئسىالمىيهت 
ئىنسانالرنى  ئهلهيھىسساالم  مۇھهممهد  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك  تارقالدى،  سۈرئهتته  تىز 
قۇتۇلدۇرۇپ، ھهقىقى سائادهتكه يهتكۈزدى. بۇ سائادهتكه ئېرىشكهنلهر بۇ نېمهت بىلهن 
شۈكۈر قىلىپ، مۇشرىكالرنىڭ ھاقارهت ۋه قىيىن-قىستاقلىرى ئالدىدا بوشاپ قالمىدى. 
مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ مۆجىزىلىرى ۋه مۇسۇلمانالرنىڭ دىنىغا بولغان ساداقىتىنى 

كۆرگهن نۇرغۇن كۆڭۈللهر ئسىالم نۇرى بىلهن يورۇقلۇققا چىقتى.

ئاينىڭ ئىككىگه يېرىلىشى

پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئهڭ چوڭ مۆجىزىلىرىدىن بىرى ئاينىڭ ئىككىگه يېرىلىشى ئىدى. 
ئهبۇ جهھىل، ۋهلىد بىن مۇغىرهنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بىر مۇشرىك توپى، رهسۇل ئهكرهم 
سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمگه: ئهگهر سهن ھهقىقى پهيغهمبهر بولساڭ، ئاينىڭ يېرىمىنى 
پهيغهمبهر  دېدى.  كۆرسهت،  ئايرىپ  تېغىغا  قۇبهيس  ئهبۇ  يېرىمىنى  تېغىغا،  قۇئايكئان 
ئهلهيھىسساالم: ئهگهر بۇنى بىجا كهلتۈرسهم ئىمان ئېيتامسىلهر؟ دېدى. ئۇالر: ھهئه، ئىمان 
ئېيتىمىز، دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئاينى ئىككىگه ئايرىش ئۈچۈن ئالالھقا دۇئا 
قىلدى. جىبرائىل ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ: «بۇ كېچه 
مهككىلكلهرگه بۇ مۆجىزنى كۆرىشى ئۈچۈن خهۋهر بهرگىن» دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى، يۇمىالق چىققان كېچىده، ئاينىڭ ئىككىگه بۆلىندىغانلىقىنى، 
كېچه  ئۇ  ئېيتتى.  كۆرۈشنى  مهنزىنى  بۇ  كېچىده  ئۇ  خالىغانالرنىڭ  ئېلىشنى  ئبىرهت 
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پهيغهمبىرىمىز مۇبارهك بارمىقى بىلهن ئىشارهت قىلشى بىلهن ئاي ئىككىگه يېرىلدى. يېرىمى 
كۇئايكان تېغىدا، يېرىمى ئهبۇ قۇبهيس تېغىدا كۆرۈندى. ئاخىرىدا قايتا ئاسماندا بىرلهشتى.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساال، ئهسھابىغا: «ئهي ئهبۇ سهلهمه بىن ئابدۇل ئهسهد، ئهركام 
بىن ئهبىل ئهركام! شاھىت بولۇڭالر!» دېدى. يېندىكى باشقا ساھابىالرغىمۇ «شاھىت 
بولۇڭالر!» دېدى. مۇشرىكالر ئوچۇق-ئاشكارا يهنه بىر مۆجىزه كۆردى. ئهمما ۋهدىسىده 
تۇرماي ئىمان ئېيتمىغاندهك، باشقىالرنىڭ ئىمان ئېيتىشىغا توسقۇنلۇق قىلىش ئۈچۈن 
«بۇ پهقهت ئۇنىڭ بىر سېھرىدۇر! ئهلۋهتته پۈتۈن ئىنسانالرنى سېھىرلىيهلمهيدۇ. باشقا 
بوالالمدۇ  شاھىت  ۋهقهگه  بۇ  ئۇالر  باقايلى،  سوراپ  بىر  ئىنسانالردىن  كهلگهن  يهردىن 
قېنى! ئهگهر كۆرگهن بولسا مۇھهممهدنىڭ پهيغهمبهرلىك داۋاسى توغرا بولىدۇ. ئهكسى 
تهقدىرده ئۇ بىر سېھىرگهر» دېيىشتى. كهلگهنلهردىن سورىدى، باشقا يهرلهرگه ئادهم 
ئهۋهتىپمۇ باقتى. «شۇنداق، ئاينىڭ ئىككىگه بۆلۈنگهنلىكىنى كۆردۇق» دېگهن ئوخشاش 
بىر جاۋابنى ئالدى. ئۇالر يهنه ئىنكار قىلدى. ئىنكار قىلغانالرنىڭ بېشىدا، ئهبۇ جهھىل 
يېتىمىنىڭ  تالپنىڭ  ئۈچۈن:«ئهبۇ  توسۇش  ئېيتشىنى  ئىمان  ئىنسانالرنىڭ  ئىدى.  بار 
سېھرى، ئاسمانالرغىمۇ تهسىر قىلدى!» دهپ يۈرهكلهرنى ئالدىدى. ئۇنىڭ بۇ ئىنكارى 
ئۇالر  بۆلۈندى.  ئىككىگه  ئاي  يېقىنالشتى،  كۈنى  «قىيامهت  تهئاال  ئالالھ  سهۋهبىدىن 
(قۇرهيش كاپىرلىرى، مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكىگه ئىشارهت قىلىنغان) 
بىر مۆجىزه كۆرگهن ۋاقتىدا، (ئۇنى تهپهككۇر قىلش ۋه ئىمان ئېيتىشتىن) يۈز ئۆرىيدۇ 
ۋه ھهر ۋاقىتتىكىدهك (ئالدى-كهينى تۈگىمىگهن، تهسىر دائىرىلىك، قۇۋۋهتلىك) بىر 
ھاۋايى- ئۆز  چىقىرىشتى.  يالغانغا  مۆجىزىلهرنى)  ۋه  (پهيغهمبهرنى  ئۇالر  دهيدۇ.  سېھىر 
(جهننهت  ھالبۇكى  قالدى.  غهپلهتته  كىرىپ،  كهينىگه  (نهپسنىڭ)  ھهۋهسلىرىنىڭ 
ھهر  قىلنغان)  تهقدىر  يامانلىق  بولسا،  ئهھلىگه  دوزاق  بولغان،  خهيىرلىك  ئهھلىگه 
كىرىدۇ)  دوزاققا  ئهھلى  دوزاق  جهننهتكه،  ئهھلى  (جهننهت  ئاخىرى  ئىشنىڭ  قانداق 
بولىدۇ. شۇنىسى ئايانكى، ئۇالرغا (مهككه مۇشرىكلىرىگه، قۇرئانى-كهرىمده، كېلىپ-
كهتكهن ئۇممهتلهرگه ۋه ئاخىرهت كۈنىگه ئائىت، ئۇالرنى كۇپۇرلۇق ۋه جاھىللىقتىن) ۋاز 
كهچۈرۈش ئۈچۈن نۇرغۇن خهۋهرلهر كهلدى. كامالىغا يهتكهن بىر ھېكمهت ئىدى. (ئهگهر 
ئۇنى ئېتىراپ قىلمىغان ئهھۋالدا) ئۇ ئازاب، (دوزاق ئازابى بىلهن قورقۇتقان) پهيغهمبهر 
ھهرگىزمۇ پايدا قىلمايدۇ. ئۇ ھالدا (ئهي ھهبىبىم! ئۇالرغا ۋهزىپهڭنى، پهيغهمبهرلىكىڭنى 
تهبلىغ قىلىپ، ئۇالرنى ھهققه چاقىرغاندىن كېيىن) سهنمۇ ئۇالردىن يۈز ئۆرىگىن. ئۇ 
دهۋهتچىنىڭ، (ئىسراپىل ياكى جىبرائىلنىڭ، كاپىرالرنى ھهيۋىسىدىن نهپىسلهرنى) ئىنكار 
قىلنغان نهرسىگه (ھېسابقا) دهۋهت قىلىنغان كۈن، (قورقۇسىدىن) كۆزلىرى ئۈمىدسىزلىك 
بىلهن يهرگه قاراپ (قورقۇنچ ۋه دهھشهتتىن قهيهرگه بېرىشىنى بىلهلمىگهن) يېيىلغان 
دهۋهتچىگه  ئۇ  ئېگىپ)  (بويۇنلىرىنى  كاپىرالر،  چىقىدۇ.  يۈرهكلىرى  چېكهتكىلهردهك، 
يۈگۈرگهن ۋاقىت، (بۇ كۈن بىزگه نهقهدهر تهس بىر كۈن) دېيشىدۇ»  (قهمهر سۈرىسى، 

1~8-ئايهت)
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رهببىم سىلهرگىمۇ ھىدايهت نېسىپ قىلسۇن!
مۇشرىكالرنىڭ مۇسۇلمانالر ئۈستىدىن يۈرگۈزگهن ئۈچ يىللىق ئىقتىسادى جازاسىدىن 
يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  كىشى  تۈركۈم  بىر  يېقىن   20 نهجراندىن  كېيىن 
كهلدى. بۇالر ھهبهشىستانغا بارغان ساھابىالر تهرىپىدىن ئسىالمىيهتنى ئاڭلىغان بولۇپ، 
مهككىگه  مهقسىتىده  كۆرۈش  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  ۋه  ئۆگۈنۈش  ئىسالمىيهتنى 
سوئالالر  نۇرغۇن  كۆرۈشۈپ،  بىلهن  ئهلهيھىسساالم  مۇھهممهد  كهبىده  ئىدى.  كهلگهن 
سوراپ، ئارزۇ قىلغىنىدىنمۇ قانائهتلىك جاۋابالر ئالدى. قۇرهيىش مۇشرىكلىرى ئۇالرنى 
كۆزىتىپ تۇراتتى. ئالهملهرگه رهھمهت قىلىپ ئهۋهتىلگهن سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز، ئۇالرغا 
تۇتالماي  كۆز-ياشلىرىنى  ئىچىده  ھاياجان  ئۇالر  ئوقۇدى.  ئايهتلهر  قۇرئانى-كهرىمدىن 
يىغالشقا باشلىدى. ئاخىرىدا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ دهۋىتى بىلهن مهمنۇن بولۇپ، 
ئۇالر  شهرهپلهندى.  بىلهن  بولۇش  مۇسۇلمان  كهلتۈرۈپ،  شاھادهت  ئىچىده  خوشاللىق 
دۆلىتىگه قايتىش ئۈچۈن ئىجازهت ئالغاندا، ئهبۇ جهھىل ئۇالرنىڭ يېنىغا كېلىپ: بىز 
ھازىرغىچه سىلهردهك ئهخمهق ئىنسانالرنى كۆرمىدۇق! ئۇنىڭ يېنىدا بىر قېتىم ئولتۇرۇپال 
مهنسىدىكى  ھاقارهت  دهپ،  تهستىقلىدىڭالر!  دېسه  نېمه  چىقتىڭالر،  دىنىڭالردىن 
سۆزلهرنى قىلدى. ئهمدىال ئهسھاب بولغان بۇ كىشلهر: ئالالھ تهئاال سىلهرگىمۇ ھىدايهت 
ئاتا قىلسۇن، بىزگه قىلغان جاھىللىقىڭالرنى سىلهرگه قىاللمايمىز. گهرچه بىز سىلهرنىڭ 
ھېچقانداق ھهققىڭالرغا كىرمىگهن بولساقمۇ، شۇنى بىلىپ قېلىڭالر، بىر قانچه جاھىلنىڭ 
سۆزىگه كىرىپ، نېسىپ بولغان بۇ نېمتىمىزدىن ئايرىلىپ قېلىشنى خالىمايمىز. بۇ ھهق 

دىندىن ھهرگىزمۇ قايىتمايمىز، دهپ جاۋاب بهردى.69 
ئالالھ تهئاال بۇ ۋهقهدىن كېيىن، «بۇنىڭدىن (قۇرئانى-كهرىم) بۇرۇن، ئۇالرغا كىتاب 
بهرگهن شۇنداق ئىنسانالر باركى، ئۇالر بۇنىڭغا (قۇرئانى-كهرىمگه) ئىشىنىدۇ. ئۇالرغا 
ئالالھتىن  بۇ  يوقكى،  گۇمانىمىز  ئىشهندۇق،  ‹بۇنىڭغا  ئوقۇلغاندا،  (قۇرئانى-كهرىم) 
قىلغانالردىن  قوبۇل  ئىسالمنى  بۇرۇنمۇ  بۇنىڭدىن  بىز  ھهقىقهتهن  ھهقتۇر.  كهلگهن 
ئىدۇق› دهيدۇ. نهتىجىده، ئۇالرنىڭ سهۋىر-تاقهت كۆرسهتكهنلىكى ئۈچۈن، مۇكاپاتلىرى 
رىزىقالندۇرغان  ئۇالرنى  بۇرايدۇ.  ياخشىلىققا  يامانلىقنى  ئۇالر  بېرىلىدۇ.  ھهسسه  ئىككى 
نهرسىلىرىمىزدىن (خهيىرلىك ئىشالرغا) خهجلهيدۇ. ئۇالر يامان سۆزلهرنى ئاڭلىغان زامان 
ئۇنىڭدىن يىراق تۇرۇپ، ‹بىزنىڭ ئهمهللىرىمىز بىزگه ئائىت، سىلهرگه ساالمالر بولسۇن، 
بىز جاھىلالرنى ئىزدېمهيمىز (دوسىت بولۇشنىمۇ خالىمايمىز) دهيدۇ›» دېگهن ئايهتنى 

نازىل قىلدى.  (قهسهس سۈرىسى، 52-56-ئايهت)  

مۇسىبهتلىك يىل
پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ چوڭ ئوغلى قاسىم، ئون يهتته ئايلىق 
ۋاقتىدا ۋاپات بولدى. بۇ قايغۇلۇق ۋهقهدىن كېيىن ئىككىنچى ئوغلى ئابدۇلالھمۇ ۋاپات 

.392~391،I،ئىبنى ئىسھاق ئهس-سىره، :199~200؛ ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره  .69
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مېنىڭ  تاغ!  ئهي  ھالدا:  ئاققۇزغان  ياشالر  كۆزلىرىدىن  مۇبارهك  پهيغهمبىرىمىز  بولدى. 
بېشىمغا كهلگهن مۇسىبهت، سېنىڭ بېشىڭغا كهلگهن بولسا، بهرداشلىق بىرهلهمتىڭ؟! 
دهپ قايغۇسىنى ئىپادىلىدى. ھهزرىتى خهدىچىنىڭ: ئى رهسۇلۇلالھ! ئۇالر ھازىر قهيهرده؟ 
دېگهن سوئالىغا: ئۇالر جهننهتته، دهپ جاۋاب بهردى. كائىناتنىڭ سۇلتانى سۆيۈملۈك 
گۈلقهقهلىرى  مۇشرىكالرنىڭ  بىلهن  بولىشى  ۋاپات  ئوغلىنىڭ  ئىككى  پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
ئېچىلىپ كهتتى. ئهبۇ جهھىلدهك كاپىرالر بۇنى پۇرسهت بىلىپ: «مۇھهممهدنىڭ نهسهبى 
ئۈزۈلۈپ، ئۇنىڭ نهسلىنى داۋام قىلىدۇرىدىغان بىر ئوغۇل پهرزهنتى قالمىدى. ئۇ ۋاپات 
بولىشى بىلهن تهڭ شۆھرىتىمۇ يوقايدۇ» دهپ، ئهتراپقا پىتنه-پاسات تارقاتتى. شۇنىڭ 
(كهۋسهر  بهردۇق  كهۋسهرنى  ساڭا  بىز  ھهقىقهتهن،  تهئاال: «(ھهبىبىم!)  ئالالھ  بىلهن 
كۆلچىكىنى، نۇرغۇن نېمهت ئاتا قىلىدۇق). ئۇ ھالدا، رهببىڭ ئۈچۈن ناماز ئوقۇ، قۇربانلىق 
كهس. ئهسلىده، نهسلى قۇرۇيدىغانالر، ساڭغا تىل ئۇزاتقان، ئۇ ئىنساپسىزالردۇر.(سېنى 
ساڭا  نامازسىزالردۇر.  ۋه  شهرهپىسز  نهسىلسىز،  ئۆزلىرى  كىشلهر  ئۇ  دېگهن  نهسىلسىز 
كۈنىگىچه  قىيامهت  شان-شهرىپىڭ  نهسلىڭ،  پاك  سېنىڭ  ھهبىبىم!  ئهي  كهلسهك، 
كۈتۈپ  سېنى  شان-شۆھرهتلهر  كهلمىگىدهك  ئهقلىڭگه  ساڭا،  دۇنيادا  ئۇ  داۋاملىشىدۇ. 
تۇرۇپتۇ» دېگهن مهنىدىكى كهۋهسهر سۈرىسىنى نازىل قىلىپ، مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا 

تهسهللى بهردى. 
پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئوغۇللىرىنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىنكى كۈنلهرده 
قۇرهيىش  ئاڭلىغان  بۇنى  ئېغىرالشتى.  كېسىلى  ئاجىزالپ  كۈندىن-كۈنگه  تالىپ،  ئهبۇ 
بهكمۇ  يولىدا  قوغداش  مۇھهممهدنى  ۋاقتىدا،  ساغالم  تالىپ  «ئهبۇ  مۇشرىكلىرى، 
پىداكارلىق كۆرسهتتى. ئهمدى پۇتى گۆرگه ساڭگىلىدى، ئاخىرقى نهپهسىلىرىده بولسىمۇ 
ھهيۋىتى  پالۋانلىقى،  يىگىتى  ئهرهپ  ئوخشاش  ھهمزىگه  چۈنكى،  بارايلى.  يوقالپ  بىر 
بىلهن قۇياشتهك ھهر يهرده چاقناپ تۇرغان ئۆمهر مۇسۇلمان بولدى. كۈنلهر ئۆتكهنسىرى 
ئهرهپ قهبىلىلىرىدىكى ئىنسانالر توپ-توپ بولۇپ ئۇنىڭغا مايىل بولۇپ كېتىپ بارىدۇ. 
بۇنداق  باشلىدى.  چىقىشقا  ئاۋازى  كۆپىىيپ،  كۈندىن-كۈنگه  سانى  مۇسۇلمانالرنىڭ 
ۋهزىيهتته يا بىز ئۇالرغا ئىتائهت قىلىشىمىز، يا ئۇالر بىلهن جهڭ قىلىشقا تهييار تۇرۇشىمىز 
كېرهك ئهبۇ تالپنىڭ يېنىغا بېرىپ ئهھۋالدىن خهۋهردار قىاليلى، بىز تهرهپته سهپ ئالسۇن، 
ئۇنىڭ دىنىغا يان بېسىشتىن ساقاليلى. ئۇمۇ بىزنىڭ دىنىمىزغا ھۇجۇم قىلمىسۇن» دهپ 

ئويالپ، ئهبۇ تالىپنىڭ يېنىغا كهلدى. 
ئهبۇ  مۇشرىكالر  تونۇلغان  ھهلهفتهك  بىن  ئۇمهييه  جهھىل،  ئهبۇ  شهيبه،  ئۇقبه، 
تالىپنىڭ ياستۇقىنىڭ يېنىغا كېلىپ ئولتۇرغان ھالدا: "سېنىڭ ئۇلۇغلۇقىڭغا ئىشىنىمىز ۋه 
سېنىڭ ئۈستۈنلۈككه ئىگه بولغان شهخىس ئىكهنلىكىڭنى ئېتىراپ قىلىمىز. شۇڭالشقا، 
ساڭا ھېچقاچان دۈشمهنلىك قىلمىدۇق. شۇنىڭدىن ئهنسىرهيمىزكى، سهن ئۆلگهندىن 
بىزنى  داۋامالشتۇرىدۇ.  دۈشمهنلىكىنى  قارشىلىشىپ  بىلهن  بىز  مۇھهممهد  كېيىن، 
دېدى.  قىلىشمايلى،  ھۇجۇم  دىنىغا  بىر-بېرىمىزنىڭ  ياراشتۇرغۇنكى،  بىلهن  ئۇنىڭ 
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پۈتۈن  قۇرهيىشنىڭ  چاقىرىپ:  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  تالىپ  ئهبۇ  بىلهن  شۇنىڭ 
ئاقسۆڭهكلىرى سېنىڭدىن ئۇالرنىڭ دىنلىرىغا ئارالشماسلىقىڭىنى ئۆتۈندى. بۇنى قوبۇل 
قىلساڭ، ئۇالر سېنىڭ ئهمىرلىڭگه ئىتائهت قىلىپ، ساڭا ياردهمچى بولىدىكهن دېدى. 
دهۋهت  بىلهن  سۆز  ئېغىز  بىر  پهقهت  ئۇالرنى  مهن  تاغا!  ئهي  خوجىسى:  ئالهملهرنىڭ 
ئهرهپ  ئېگىدۇ.  باش  ئۇالرغا  ئهرهپلهر،  پۈتۈن  بىلهن  سۆز  ئۇ  خااليمهنكى،  قىلىشنى 
بولمىغانالرمۇ ئۇالرغا باج تۆلهيدىغان بولىدۇ، دېدى. بۇ سۆزنى قۇرهيىشنىڭ بايلىرىغىمۇ 
دهيمىز،  ھهسسىسىنى  ئون  ئۇنىڭ  بىز  گهپكهن،  بولىدىغان  جهھىل:  ئهبۇ  ئېيتتى. 
نېمه گهپتى ئۇ؟ دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «ال ئىالھه ئىللهلالھ» دېسهڭلهر ۋه 
سىلهر چوقۇنغان ئۇ بۇتالرنى يوق قىلساڭالر، دېيىشى بىلهن مۇشرىكالر: سهن بىزدىن 
بۇنىڭدىن باشقا بىر نهرسه سورىغىن، دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: سىلهر قۇياشنى 
دېدى.  سورىمايمهن،  نهرسه  بىر  باشقا  بۇنىڭدىن  مهن  بهرسهڭالرمۇ،  ئېلىپ  قولۇمغا 
مۇشرىكالر: يا ئهبهل قاسىم! ناھايىتى غهلىته بىر تهكلىپ قويدۇڭ، بىز سېنىڭ يۈز-
قايتىپ  دېگىنىچه  قىلمىدىڭ!  يۈزىمىزنى  بىزنىڭ  سهن  ئهمما  قىلىۋاتىمىز،  خاتىرهڭنى 
كهتتى. ئۇالر كېتىشى بىلهن ئهبۇ تالىپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا: سېنىڭ قۇرهيىشكه 
قويغان تهلىۋىڭ، تولىمۇ ئورۇنلۇق بىر تهلهپ بولدى، دېدى. تاغىسىنىڭ بۇ سۆزى ئۇنى 
ئۈمىدلهندۈردى. تاغىسىنىڭ ئىمانغا كېلىۋاتقانلىقىنى ھېس قىلىپ، ئهي تاغا! بىر قېتىم 
بولسىمۇ، «ال ئىالھه ئىللهلالھ» دېگىنكى، قىيامهت كۈنى ساڭا شاپائهت قىالي! دېدى. 
ئهبۇ تالىپ: خهلقنىڭ مېنى ئۆلۈمدىن قورقۇپ مۇسۇلمان بوپتۇ دېيىشىدىن قورقىۋاتىمهن، 
بولمىسا، سېنىڭ يۈزىڭىنى قىلغان بوالتتىم، دېدى ۋه نهپسىگه يېڭىلىپ ئۇزۇن ئۆتمهي 

كېسهللىك سهۋهبىدىن ۋاپات بولدى.

ئهي جاھاننىڭ پادىشاھى، ئهي بارچىغا سۇلتان،
ئهي پهرىشتىدىن ئۈستۈن، ئاخىرقى ۋه تهڭداشسىز پهيغهمبهر.

«لىمه ئالالھى ۋاقتۇن» بېرهر ھالىڭدىن خهۋهر،
سهنسهن بهدهنگه ھايات، تىلغا تهم، كۆڭۈلگه سۇلتان.

ئهي جاھاننىڭ پادىشاھى، ئهي بارچىغا سۇلتان،
ئهي پهرىشتىدىن ئۈستۈن، ئاخىرقى ۋه تهڭداشسىز پهيغهمبهر.

«لىمه ئالالھى ۋاقتۇن» بېرهر ھالىڭدىن خهۋهر،
سهنسهن بهدهنگه ھايات، تىلغا تهم، كۆڭۈلگه سۇلتان.

ئهھمهت، مۇھهممهد، ماھمۇت، دائىم ماختار سېنى ئالالھ،
سېنىڭ ئىسمىڭ بىلهن پۈتهر ال ئىالھه ئىللهلالھ.

بۇندىكى نازۇك سىرنى چۈشهنمهس، بىلمهس گۇمراھ،
ئۆز ئىسمى بىلهن يازدى سېنىڭ ئىسمىڭنى رهھمان.
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سېنى سۆيگهن قۇلالرمۇ سۇلتان بولىدۇ شاھىم،
ئولتۇر كۆڭۈل تهختىمگه ئهي يىگان پادىشاھىم.
بهكمۇ سۆيىمهن سېنى بولسىمۇ كۆپ گۇناھىم.
ئىشهندىمكى سۆيگهنلهر سۆيۈنهر ئىكرامىڭدىن.

قانداقمۇ سۆيمهيمهنكى بهدىنىمده جېنىمسهن،
ھۆرمىتىڭدىن بار بولدۇم، سهۋهبى ھاياتىمسهن.
تومۇرۇمدا قېنىمسهن، ماڭا مهندىن يېقىنسهن،

سهن ئاشىقالرغا مهشۇق ۋه ھهر جانالرغا جانان.

ھهر دهرتكه داۋا سهنسهن، ھهر روھقا شىپا سهنسهن،
كۆزگه سۈرمه، باشقا تاج، قهلپلهرگه جۇال سهنسهن.
ھهبىبۇلالھسهن، پهرىشته ئالىمىنىڭ تاجىدارىسهن.

باشقا ئىشىك چېكهلمهس سېنى بىرئاز تونىغان.

ئهۋلىيانىڭ باشچىسى، ئالىمالرنىڭ رهھبىرى،
تهشرىپىنى سۆيۈندۈرگهن يهتته قات ئاسمان يېرى.
ئىنسانالرغا جىنالرغا ھهقنىڭ ئاخىرقى پهيغهمبىرى.
تۇپراق ئاستىدا قالسۇن ئىشكىڭده قۇل بولمىغان.

ھهزرىتى خهدىچه ئانىمىزنىڭ ۋاپات بولىشى

ھهزرىتى  ئايالى  يىللىق   24 بولغان  دهرمان  دهردىگه  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
مۇھاسىرىدىن  يىللىق  ئۈچ  تولغان  بىلهن  كۆڭۈلسۈزلۈكلهر  ۋه  دهرت  ئانىمىزم  خهدىچه 
يهنى ھىجرهتتىن ئۈچ يىل بۇرۇن، رامىزان ئېيىنىڭ باشلىرىدا 65 يېشىدا ۋاپات بولدى. 
كائىناتنىڭ پهخرى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ھهزرىتى خهدىچه ئانىمىزنى ئۆز قولى 
بىلهن يهرلىككه قويدى. ئۇنىڭدىن ئايرىلىپ كۆڭلى بهك يېرىم بولدى. بىر يىل ئىچىده 
ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  بولىشى  ۋاپات  تالىپنىڭ  ئهبۇ  تاغىسى  ۋه  خهدىچه  ھهزرىتى 
دهرتكه مۇپتىال قىلدى. بۇ سهۋپتىن بۇ يىل «سهنهتۇل ھۇزۇن» يهنى غهم يىلى دهپ 

ئاتالدى. 
ھهزرىتى خهدىچىنىڭ ۋاپاتى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى قاتتىق غهم-قايغۇغا قويدى. 
چۈنكى ئۇ ئهڭ بۇرۇن ئىمان ئېيتقان ۋه ئهڭ بۇرۇن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى قوللىغان  
ئۇنىڭغا  كىشلهر  پۈتۈن  ئىدى.  مهنبهسى  تهسهللى  ۋه  ياردهمچىسى  چوڭ  ئهڭ  ئۇنىڭ 
دۈشمهن بولغاندا مۇھهببهتكه تولغان قهلبى بىلهن ئۇنى قوينىغا ئالغان ئىدى. پۈتۈن 
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مال-دۇنياسىنى ئىسالمىيهت ئۈچۈن سهرپ قىلىپ، پهيغهمبىرىمىزنىڭ خىزمىتىنى قىلىش 
كۆڭلىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  بويىچه  ھاياتى  تىرىشتى.  كېچه-كۈندۈز  ئۈچۈن 

يېرىم قىلمىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهر ۋاقىت خهدىچىنى ئهسلهپ تۇردى. 
چىقتى.  سىرتقا  ئىزدهپ  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  خهدىچه  ھهزرىتى  كۈنى  بىر 
جىبرائىل ئهلهيھىسساالم ئىنسان شهكلىده ئۇنىڭغا كۆرۈندى. ھهزرىتى خهدىچه ئانىمىز 
كىشلهردىن  دۈشمهن  قىلسىمۇ،  ئارزۇ  سوراشنى  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  ئۇنىڭدىن 
بولۇپ قالمىسۇن دهپ قايتىپ كهلدى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنى ئۆيىده كۆرىشى بىلهن 
بۇ ئىشنى ئېيتىپ بهردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، «سېنىڭ كۆرگىنىڭ ۋه مېنى سوراشقا 
تهمشهلگىنىڭ، ئۇ كىشنىڭ كىم ئىكهنلىكىنى بىلهمسهن؟ ئۇ جىبرائىل (ئهلهيھىسساالم) 
ئىدى. ساڭا ساالم يهتكۈزۈپ قويۇشىمنى ئېيتىپ، شۇنى ساڭا دهپ قويۇشۇمنى قوشۇمچه 
قىلدى. ‹ئۇنىڭغا، جهننهتته مهرۋايىتتىن ياسالغان بىر ئىمارهت تهيياراليمىز. ئۇ يهرده 

قىيىنچىلىق، كۆڭۈل ئاغرىقى، جاپا-مۇشهققهت بولمايدۇ» دېدى.

كارغا كهلمىگهن قولالر

سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىنسانالرنىڭ ئهڭ 
قىلىپ،  سۆھبهتلهرنى  بولمىغان  ئوخشىشى  دۇنيادا  ئهسھابىلىرىغا،  بولغان  بهخىتلىكى 
ئۇالرنىڭ قهلبىنى نۇرالندۇراتتى. چۈشۈرۈلگهن ئايهتلهرنى ئۇالرغا ئىزاھالپبېرهتتى. بۇنىڭ 
بىلهن بىرگه مۇشرىكالرنىڭمۇ ئىمانغا كېلىشى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ يېنىغا بېرىپ زېرىكمهي 
مۇغىره، «ئهگهر،  بىن  ۋهلىد  ۋه  جهھىل  ئهبۇ  ئهھۋالالردىن  بۇ  قىالتتى.  دهۋهت  دىنغا 
مۇھهممهد بۇنداق داۋام قىلسا، ھهممىمىزنى دىنىمىزدىن چىقىرىپ، بۇتالرغا چوقۇنىدىغان 
ئادهم قالمىغۇدهك» دېيىشتى. بىر كۈنى بۇ ئىشنى تۈگىتىش ئۈچۈن ئالهملهرنىڭ خوجىسى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى ئۆلتۈرۈشنىڭ كويىغا چۈشتى. ئهبۇ جهھىل، ۋهلىد بىن مۇغىره 
ۋه مهخدۇم ئوغۇللىرىدىن بىر نهچچه قىزىق قاننى ئېلىپ بهيتۇلالھقا كهلدى. ئۇ ۋاقىت 
سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ناماز ئوقۇۋاتقان ئىدى. ئهبۇ جهھىل قولىغا ئالغان تاش بىلهن 
ئالدىغا قاراپ ماڭدى. قوللىرى بوشلۇقتا قالغان پېتى تۇرغان يېرىده تىڭىرقاپ قالدى. 
قانداق كهلگهن بولسا، ئۇالرنىڭ يېنىغا شۇنداق قايتىپ باردى، قولىدىكى تاش يهرگه 

چۈشتى. 
يهنه شۇ تاشنى مهخدۇم ئوغۇللىرىدىن بىرسى ئېلىپ، قېنى قاراپ تۇرۇڭالر! ئۇنى 
بارا- يېقىنالپ  ماڭدى.  تهرهپكه  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  پېتى  دېگهن  ئۆلتۈرىمهن 
بارمايال كۆزى كۆرمهس بولۇپ قالدى. بۇنى كۆرگهن مهخدۇم ئوغۇللىرى ھهممىسى بىلله 
كۆرهلمىدى،  نهرسه  بىر  كۆزلىرى  كېله-كهلمهي  ئۇالرمۇ  ماڭدى.  قاراپ  پهيغهمبىرىمىزگه 
تهرهپكه  چىققان  ئاۋازى  ئاڭلىيالىدى.  ئاۋازىنىال  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  پهقهت 
چىقىشقا  تهرهپتىن  ئالدى  ماڭسا،  تهرهپكه  ئارقا  تهرهپتىن،  ئارقا  ئاۋاز  ماڭسا،  قاراپ 
ئالالھ  كېين  ۋهقهدىن  بۇ  كهتتى.  يىرىگه  كهلگهن  گاڭگىرغىنىچه  ئاخىرىدا  باشلىدى. 
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تهئاال: «ئۇالرنىڭ ئالدىغا سېپىل قويدۇق، كۆزلىرىنى پهرده بىلهن توسىۋهتتۇق، ئهمدى 
ھهرگىزمۇ كۆرهلمهيدۇ» دېگهن مهنىدىكى ئايهتنى نازىل قىلدى. (ياسىن سۈرىسى، 9-ئايهت)  

تائىپلىقالرنى ئىمانغا چاقىرىش

تۇرۇپمۇ،  كۆرۈپ  مۆجىزىلىرىنى  نۇرغۇن  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  مۇشرىكالر 
پهرزهىنتلىرىگه،  مۇسۇلمان  ئۈستىگه،  بۇنىڭ  ئېيتمىدى.  ئىمان  تۈپهيلىدىن  جاھىللىقى 
سېلىشتا   جاپا-مۇشهققهت  دوسىت-بۇرادهرلىرىگه  ۋه  ئۇرۇق-تۇغقان  قېرىنداشلىرىغا، 
توختىمىدى. ئۇالرنىڭ توختىماي ئېشىپ بىرىۋاتقان زۇلۇملىرى، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
كۆڭلىنى يېرىم قىلدى. مهككه ئهتراپىدىكى تائىپلقالرنىڭ يېنىغا بېرىپ ئۇالرنى دىنغا 
دهۋهت قىلىشقا قارار بهردى. بۇ سهۋهپتىن، زهيد بىن ھارىسه بىلهن ئۇالرنىڭ يېنىغا 
باردى. تائىپنىڭ ئاقسۆڭهكلىرىدىن ئامىر ئوغۇللىرى: ئابدى يالىل، ھهبىب ۋه مهسئۇد 
بىلهن كۆرۈشتى. ئۇالرغا ئىسالمنى چۈشهندۈرۈپ، ئالالھ تهئاالغا ئىمان ئېيتىشقا دهۋهت 
قىلدى. ئۇالر ئىمان ئېيتمىغاننى ئاز دهپ ھاقارهت قىلدى ۋه: «ئالالھ تهئاال پهيغهمبهر 
ئهۋهتىش ئۈچۈن سېنىڭدىن باشقا بىرسىنى تاپالماپتىمۇ؟ يۇرتىمىزدىن يوقال، قهيهرگه 
بارساڭ بارغىن! سېنىڭ قهۋمىڭ سۆزلىرىڭگه ئىشهنمىسه، ئهمدى كېلىپ بىزنى ئىزدهپ 
تاپتىڭمۇ؟ قهسهم قىلىمىزكى، بىزمۇ سهندىن يىراق تۇرىمىز. ھېچقانداق ئارزۇ-ئارمىنىڭنى 
يېرىم  كۆڭلى  يېنىدىن  ئۇالرنىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  دېيىشتى.  قىلمايمىز»  قوبۇل 
ھالدا قايىتتى. سهقىپ قهبىلىسىنى كۈنلهرچه، ئايالرچه ئىسالمغا دهۋهت قىلسىمۇ ھېچبىرى 
ئىمان ئېيتمىدى، ئهكسىچه ئۇنى مهسخىره قىلىپ، ئهزىيهت قىلدى. ئهتراپكىلهر بولسا، 
ئۇ ماڭغان يولغا تىزىلىپ چالما-كېسهك ئاتتى. تائىپلىق بالىالرنىڭ ئاتقان تاشلىرىنى 
توسۇش ئۈچۈن، ھهزرىتى زهيد بهدىنىنى قالقان قىلىپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا بىر 
يامانلىق كېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا تىرىشتى. ھهزرىتى زهيد پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
توستى.  بىلهن  بهدىنى  ئۆز  تاشالرنى  ئېتىلغان  ئۇنىڭغا  ئايلىنپ  پهرۋانىدهك  ئهتراپىدا 
خۇددى ھاياتىنى بۇ كۈن ئۈچۈن پىدا قىلىشنى ساقالۋاتقاندهك قىالتتى. ئۇالر، ئالهملهرنىڭ 

خوجىسىغا تاش ئېتىپ، ئۇنىڭغا زۇلۇم قىلىپ مهملىكهتلىرىدىن چىقىرىشقا تىرىشتى. 
ھهزرىتى زهيد پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى قوغداش يولىدا تاشالر بېشىغا، بهدهنلىرىگه، 
پۇت-قولىغا ئارقا-ئارقىدىن تېگىپ بهدىنى قانغا بويالدى. پۈتۈن كۈچى ۋه جېنى بىلهن 
قىلماڭالر!  «ئۇنداق  تۇرۇپ،  يىغىپ  ئاۋازىنى  بار  قوغداپ  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر 
قىلساڭالر  پارچه-پارچه  مېنى  پهيغهمبهردۇر!  ئۇ  خوجىسىدۇر!  ئالهملهرنىڭ  ئۇ  ئاتماڭالر! 
مهيلى، ئۇنىڭغا زىيانكهشلىك قىلماڭالر!» دېگىنچه ۋارقىرىدى. ھهزرىتى زهيدتىن ئۆتۈپ، 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا تهككهن تاشالر پهيغهمبىرىمىزنىڭ پۇتلىرىنى قاناتتى. 
شهيبه  ۋه  ئۇتبه  ھالهتته،  يارىالنغان  ھارغىن،  پهرىشان،  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك 
ئىسمىدىكى ئىككى قېرىنداشنىڭ بېغىغا يېقىنالشتى. پۈتۈن مۆمىنلهر ئۇنىڭ ئۈچۈن جان 
پىدا قىلشتا ئىككىلهنمهيتتى، سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ئاياقلىرىدىكى قانالرنى سۈرتۈپ، 
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تاھارهت ئالدى. ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇالر دهرهخ سايىسى ئاستىدا ناماز ئوقۇپ، قوللىرىنى 
ئېگىز كۆتۈرۈپ ئالالھقا مۇناجات قىلدى.

بۇ ئهھۋالالرنى باغ ئېگىلىرى يىراقتىن كۆزىتىپ تۇراتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
بېشىغا كهلگهنلهرنى كۆرۈپ ئۇنىڭ غېرىپلىقىغا شاھىت بولدى. ئۇالرنىڭ كۆڭلى يۇمشاپ، 
ئۈزۈمنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئهۋهتتى.  ئۈزۈم  قۇلىدىن  بىر  ئىسمىدىكى  ئادداس 
يهرده  بۇ  بېرى  يىلالردىن  قۇل:  خرىستىئان  ئاڭلىغان  بۇنى  يىدى.  دهپ  بىسمىلالھ 
ياشاۋاتىمهن، ھازىرغىچه بۇنداق بىر سۆز ئاڭالپ باقمىغان ئىدىم، بۇ قانداق بىر كاالم؟  

دهپ سورىدى. 
دېدى.  نىنهۋهلىك،  ئادداس:  دېدى.  قهيهرلىك؟  سهن  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر 
دېدى.  ئىكهنسهن،  يۇرتىدىن  ئهلهيھىسساالمنىڭ  يۇنۇس  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر 
ئادداس: سهن يۇنۇسنى قانداق تونۇيسهن؟ بۇ يهرده ئۇنى ھېچكىم تونۇمايدۇ، دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ئۇ مېنىڭ قېرىندىشىم، ئۇمۇ ماڭا ئوخشاش پهيغهمبهر ئىدى، 
دېدى. ئادداس: بۇ گۈزهل چىراينىڭ، بۇ تاتلىق سۆزلهرنىڭ ئىگىسى يالغان سۆزلىمهس، 
مهن ساڭا ئىشهندىم، سهن ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى ئىكهنسهن، دهپ، مۇسۇلمان بولدى 
ۋه ئى رهسۇلۇلالھ! يىلالردىن بېرى بۇ زالىم يالغانچىالرغا قۇل بولدۇم، ھهممه ئادهمنىڭ 
شان- توپالپ،  مال-دۇنيا  كۆرمىدىم،  تهرىپىنى  ياخشى  ئالدايدۇ،  يهيدۇ،  ھهققىنى 
نهپرهتلىنېمهن.  ئۇالرغا  يانمايدۇ،  قىلىشتىن  ئىشنى  ھهر  ئۈچۈن  قوغلىشىش  شۆھرهت 
شهرهپلىنىپ،  بىلهن  قىلىش  خىزمىتىڭىزنى  سىزنىڭ  كېتىشنى،  بىرلىكته  بىلهن  سىز 
ئهخمهق ۋه جاھىلالرنىڭ سىزگه قىلغان ھۇجۇملىرىنىڭ نىشانى بوالي، سىزنىڭ مۇبارهك 

تېنىڭىزنى قوغداش ئۈچۈن جېنىم پىدا بولسۇن! دېدى.70 
قالغىن!  بىلهن  خوجايىنىڭ  ھازىرچه  بىلهن:  تهبهسسۇم  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئۇزۇن ئۆتمهي نامىم ھهممه يهرگه تارقىلىدۇ، شۇ چاغدا سهن مېنىڭ يېنىمغا كهلگىن، 
يېقىن  مهككىگه  ئالدى.  يول  قاراپ  مهككىگه  ئېلىپ،  دهم  ئازىراق  كېيىن،  دېگهندىن 
ئۇنىڭ  قارىغاندا  بىلهن  دىققهت  تاشلىدى.  سايه  ئۇالرغا  كېلىپ  بۇلۇت  بىر  كهلگهنده 

جىبرائىل ئهلهيھىسساالم ئىكهنلىكىنى كۆردى. 
«سهھىھ بۇخارى»ده ۋه ئهخمهت بىن ھهنبهلنىڭ «مۇسنهد»ىده، بىر كۈنى ئائىشه 
ئانىمىز: ئى رهسۇلۇلالھ! سېنىڭ بېشىڭغا ئۇھۇد كۈنىدىنمۇ جاپالىق بىر كۈن كهلدىمۇ؟ 
دهپ سورىشىغا، رهسۇلۇلالھ: قهسهم قىلىمهنكى، سېنىڭ قهۋمىڭدىن شۇنداق ئهزىيهت 
كۆردىمكى، ئۇھۇد ئۇرۇشىدىكى كاپىرالردىن ئۇنچىلىك ئهزىيهت تارتمىغان ئىدىم، دېدى. 
ئىبنى ئابدى يالىل بىن ئابدى كۇاللغا، مهقسىتىمنى ئاڭالتقىنىمدا (پهيغهمبهرلىكىمنى 
ۋه دىنغا دهۋهت قىلغىنىمدا) قوبۇل قىلمىدى. ئۇالرنىڭ يېنىدىن شۇنداق بىر كۆڭۈلسىزلىك 
ئىچىده قايىتتىمكى، تاكى قارنى سهئهلىب دېگهن يهرگىچه ئهسلىمگه كېلهلمىدىم. ئۇ 

.137~135،III ،42؛ ئىبنى كهسىر، ئهل-بىدايه،I ،ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات  .70
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يهرده ئاسمانغا قارىدىم. بىر بۇلۇتنىڭ ماڭا سايه تاشالپ تۇرغىنىنى كۆردۈم. ئىنچىكىلهپ 
نىدا  ماڭا  ئۇ  كۆردۈم.  بارلىقىنى  ئهلهيھىسساالمنڭ  جىبرائىل  ئىچىده  بۇلۇتنىڭ  قاراپ 
قىلىپ: ئى رهسۇلۇلالھ! ئالالھ تهئاال، سېنىڭ قهۋمىڭنىڭ سۆزلىرىدىن خهۋهردار بولدى. 
سېنى قوغداشنى خالىمىغانلىقىغىمۇ گۇۋاھ بولدى. ساڭا تاغالرنىڭ مۇئهككىلى بولغان شۇ 
پهرىشتىنى ئهۋهتتى، نېمىنى خالىساڭ شۇنى ئهمىر قىلغىن. دېدى. ئۇ پهرىشته يېنىمغا 
كېلىپ: ئى رهسۇلۇلالھ! ئالالھ تهئاال، ھهزرىتى جىبرائىلنىڭ دېگىنىگه ئوخشاش تاغالرنىڭ 
مۇئهككىلى بولغان مېنى ساڭا ئهۋهتتى. نېمنى ئهمىر قىلساڭ شۇنى بىجا كهلتۈرىمهن. 
ئهگهر شۇ ئىككى تاغنى (كۇئايكئان ۋه ئهبۇ قۇبهيىس تېغى) مهككىلكلهرنى يهر بىلهن 
يهكسان (مۇشرىكالرنىڭ ھهممىسنى) قىلىشقا ئهمىر قىلساڭ، ئۇنى بىجا كهلتۈرهي! دېدى. 
مهن رازى بولمىدىم ۋه ئۇنىڭغا: (ياق! مهن ئالهملهرگه رهھمهت قىلىپ ئهۋهتىلدىم) ئالالھ 
تهئاالنىڭ بۇ مۇشرىكالرنىڭ نهسلىدىن، پهقهت جانابى ئالالھقا ئىبادهت قىلدىغان ۋه 
ئالالھ تهئاالغا شېرىك قوشمايدىغان نهسىلنىڭ مهيدانغا كېلىشىگه دۇئا قىلىمهن، دېدىم.  
مهھهللىسىده  ناھله  يولىدا،  قايتىش  مهككىگه  تائىپتىن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئازراق ئارام ئالدى. بىرلىكته ناماز ئوقۇدى. نۇسايبىن جىنلىرىدىن بىر گۇرۇپ ئۇ يهردىن 
ئۆتكهن ئىدى. ئۇالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئوقۇۋاتقان قۇرئانى-كهرىمنى ئاڭالپ توختاپ 
قالدى. ئاخىرىدا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن كۆرۈشۈپ مۇسۇلمان بولدى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم ئۇالرغا: «قهۋمىڭالرغا بېرىپ، مېنىڭ  دهۋىتىمنى ئۇالرغىمۇ يهتكۈزۈڭالر، 
بىلهن  سۆزلىشى  بۇنى  بېرىپ  قهۋمىگه  جىنالر  ئۇ  دېدى.  كهلسۇن!»  ئىمانغا  ئۇالرمۇ 
قهۋمىدىكى پۈتۈن جىنالر مۇسۇلمان بولدى.71 بۇ ۋهقه قۇرئانى-كهرىمنىڭ جىن سۈرىسى 
بۇ  ئېيتىلغان.  كىتابلىرىدا  ھهدىس  مهشھۇر  ئىسمىدىكى  ۋه «مۇسلىم»  ۋه «بۇخارى» 

ۋهقهدىن كېيىن ئۇالر يولىنى مهككىگه داۋامالشتۇردى.

«ال ئىالھه ئىللهلالھ» دهپ قۇرتۇلۇڭالر

ھهبىبى ئهكرهم ۋه نهبى مۇھتهرهم ئهلهيھىسساالم مۇتىئىم بىن ئادىنىڭ ھىمايىسىده 
مهككىگه كېلىپ، ئىنسانالرنى ئىمانغا دهۋهت قىلشنى داۋامالشۇردى. بۇ ئهھۋال ئاستدا 
ئاشۇردى.  ھهددىدىن  قىين-قىستاقنى  زۇلۇم،  ئېزىپ،  بهكرهك  بۇرۇنقىدىن  مۇشرىكالر 
قىلش  زىيارهت  كهبىنى  ئهلهيھىسساالمغا،  پهيغهمبهر  ئالالھ،  جانابى  بىلهن  شۇنىڭ 
ئىمانغا  ئۇالرنى  كۆرۈشۈپ  بىلهن  قهبىلىلىرى  ئهرهپ  كهلگهن  يهرگهن  بۇ  مهۋسۇمىده 

چاقىرىشقا ئهمىر قىلدى. 
سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز بۇ ئهمىرنى ئالغاندىن كېيىن مهككه ئهتراپىدىكى زۇلمهجاز، 
ئۇكاز ۋه مهجهننه بازارلىرىغا بېرىپ قهبىلىلهرنى ئالالھ تهئاالنىڭ بىر ئىكهنلىكى ۋه ئۇنىڭغا 
قىلدى.  دهۋهت  ئىشىنشكه  ئىكهنلىكىگه  پهيغهمبهر  ئۆزىنىڭ  چاقىرىپ،  قىلشقا  ئىبادهت 
ئهگهر بۇنى قوبۇل قىلسا، جانابى ئالالھنىڭ ئۇالرغا جهننهتنى بېرىدىغانلىقىنى ئېيتتى. 
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ئادهممۇ  بىر  دهۋهتلىرىگه  بۇ  قىلغان  يالۋۇرۇپ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئهپسۇس، 
مۇشرىكلىرىمۇ  قۇرهيىش  قىلدى.  ھاقارهت  تۈرۈپ  قاپاقلىرىنى  بهزىلهر  سالمىدى.  قۇالق 

ئۇالرنىڭ پېيىغا چۈشۈپ بارغانال يېرىده ئۇالرنىڭ يامان گېپىنى قىلدى. 
قارىغاندا،  قارىشىغا  ئسھاقالرنىڭ  ئىبنى  ۋه  تهبهرانى  بهيھاقى،  ئهخمهت،  ئىمامى 
رهبىئا بىن ئابباد: «يىگىتلىك چاغلىرىم ئىدى، دادام بىلهن مىنا تېغىغا بارغان ئىدۇق. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهرهپ قهبىلىلىرىنىڭ تۇرغان يهرلىرىگه بېرىپ، ‹ئهي پاالنچى 
قوشماي  شېرىك  تهئاالغا  ئالالھ  كېچىڭالر!  ۋاز  بۇتالردىن  شۇ  چوقۇنىۋاتقان  ئوغۇللىرى! 
تهرىپىدىن  ئالالھ  جانابى  مهن  قولالڭالر،  مېنى  ئىشىنىپ،  ماڭا  قىلىڭالر،  ئىبادهت 
ئهۋهتىلگهن ۋه بۇ ۋهزىپىنى تاماملىغىچه سىلهرنىڭ تهرىپىڭالردىن مۇھاپىزهت قىلىنىشىم 

ئهمىر قىلىنغان ھهق پهيغهمبهر بولىمهن› دېدى.  
ئارقىسىغا بىر مۇنچه ئادهمنى ئهگهشتۈرىۋالغان، كۆزى ئالغاي، چاچلىرىنى ئۆرۈۋالغان 
بۇتالرغا  ئىسمىدىكى  ئۇززا  ۋه  الت  سىلهرنى  بۇ  ئوغۇللىرى!  پاالنچى  ‹ئهي  ئادهم  بىر 
ئۇنىڭدىن  قىلىدۇ!  دهۋهت  دىنغا  چىقارغان  ئويدۇرۇپ  ئۆزىنىڭ  توساپ،  چوقۇنۇشتىن 
ھهزهر ئهيلهڭالر، ئۇنىڭ سۆزىنى تىڭشىماڭالر ۋه ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلماڭالر!› دهيىتتى. 
مهن دادامغا: بۇ كىشى كىم؟ دهپ سورىدىم. دادام: ئۇنىڭ تاغىسى ئهبۇ لهھهب، دېدى» 
بازىرىدا  زۇلمهجاز  ئهلهيھىسساالمنى  «پهيغهمبهر  ئابدۇلالھ:  بىن  تارىق  تهبهرانى، 
كۆرگهن ئىدىم. ئىنسانالرنىڭ ئوچۇق ئاڭلىشى ئۈچۈن يۇقىرى ئاۋازدا ‹ئهي ئىنسانالر! 
ال ئىالھه ئىللهلالھ (ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوقتۇر) دهپ قۇرتۇلۇڭالر› دهپ ۋارقىرىدى. 
جامائهت!  ‹ئهي  ئاتقاچ،  تاش  ئۇنىڭغا  كىشىلهر  توپ  بىر  كهلگهن  ئهگىشپ  ئۇنىڭغا 
ئىشهنمهڭالر! ئۇنىڭدىن ھهزهر ئهيلهڭالر! چۈنكى ئۇ بىر يالغانچى! › دهپ ۋارقىرايتتى. 
يهنىال  ئۇ  ئىدى.  قانىتىۋهتكهن  پۇتلىرىنى  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  تاشلىرى  ئاتقان  ئۇالرنىڭ 
ھېچ تېرىكمهستىن كىشلهرنى دىنغا دهۋهت قىلدى. ‹بۇ يىگىت كىم؟› دهپ سورىدى 
بىرى. ‹ئابدۇلمۇتتهلىب ئوغۇللىرىدىن بىرى› دهپ جاۋاب بېرىشى بىلهن، ‹تاش ئاتقان 
كىم؟› دهپ سورىدى. تاش ئاتقان كىشى، ‹ئۇنىڭ تاغىسى ئهبۇ لهھهب› دهپ جاۋاب 

بهردى»
ئىمام بۇخارىنىڭ «تارىخۇل كهبىر» ۋه تهبهرىنىڭ «مۇجهمۇل كهبىر»ده، «مۇدرىك 
بىن مۇنىب، دادىسىدىن، دادىسىمۇ دادىسىدىن رىۋايهت قىلىپ، ‹دادام بىلهن مىناغا 
كېلىپ قونغان ئىدۇق. ئۇ يهرده بىر توپ ئىنسانالرغا ئۇچۇردۇق، بىر كىشى ئۇالرغا: ‹ 
ئىنسانالر  ئهتراپتىكى  دهيىتتى.  قۇرتۇلۇڭالر!›  دهپ  ئىللهلالھ  ئىالھه  ال  ئىنسانالر!  ئهي 
ئۇنىڭ گۈزهل جامالىغا تۈكۈرهتتى، بهزىلىرى ئۇنىڭ بېشىغا توپا چاچسا، بهزىلىرى ئاغزىنى 
كىچىك  چاغدا  بۇ  داۋامالشتى.  چۈشكىچه  ئهھۋال  بۇ  قىالتتى.  ھاقارهت  ئۇنىڭغا  بۇزۇپ 
بىر قىز قولىدا سۇ كۆتۈرگهن پېتى ئۇنىڭ يېنىغا كېلىپ، ئۇنىڭ بۇ ئهھۋالىنى كۆرۈپ 
يىغالشقا باشلىدى. ئۇ كشى سۇنى ئىچكهندىن كېيىن قىزغا قاراپ، ‹ئهي قىزىم! دادام 
توزاققا چۈشۇپ، خورلىنىپ ئۆلىدىغان بولدى دهپ قورقمىغىن!› دېدى. بىز بۇ كشى 



141

بىلهن قىزنىڭ كىم ئىكهنلىكىنى سورىدۇق. ئۇالر: ئۇ كىشى ئابدۇلمۇتتهلىب ئوغۇللىرىدىن 
مۇھهممهد بولىدۇ، قىز بولسا، قىزى زهينهپ دهپ جاۋاب بهردى»

سهئىد بىن يهھيا بىن سهئىد ئهلئهمهۋى «مهغازى»ده، دادىسنىڭ سۆزىنى نهقىل 
كىشلهردىن  نۇرغۇن  ئۇمۇ  ئامىردىن،  ئابدۇراخمان  نائىمدىن،  ئهبۇ  ئۇمۇ  كهلتۈرۈپ، 
رىۋايهت قىلدى. ئۇالر: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىر كۈنى ئۇكاز بازىرىغا بارغان ئىدى. 
ئۇ بهنى ئامىر قهبىلىسنىڭ يېنىغا كېلىپ، ئۇالرغا: ئهي بهنى ئامىر! سىلهردىن پاناھلىق 
كېلىپ  بىرسى  بىزگه  ئۇالر:  دېدى.  قىلسىلهر؟  مۇئامىله  قانداق  بىرسىگه  تىلگهن 
پهيغهمبهر  دېدى.  چېكهلمهيدۇ،  قىلىپ  تاك  خهۋهرسىز  بىزدىن  سۆزلىيهلمهيدۇ،  چوڭ 
ئالالھنىڭ  كېلىپ  يېنىڭالرغا  سىلهرنىڭ  پهيغهمبىرى،  ئالالھنىڭ  مهن  ئهلهيھىسساالم: 
ماڭا بهرگهن پهيغهمبهرلىك ۋهزىپىسنى ئىنسانالرغا يهتكۈزگۈچه مېنى ھىمايه قىالمسىلهر؟ 
دېدى. ئۇالر: سهن قۇرهيىشته كىمنىڭ پۇشتىدىن؟ دېدى. پهيغهمبىرىمىز: ئابدۇلمۇتتهلىب 
ئوغۇللىرىنىڭ، دېدى. ئۇالر: ئابدۇلمۇتتهلىب ئوغۇللىرىدىن بولساڭ، نېمه ئۈچۈن ئۇالر 
سېنى ھىمايه قىلمىدى؟ دېدى. پهيغهمبىرىمىز: مېنى يالغانچى دېگهنلهرنىڭ باشالمچىسى 
قوبۇل  سۆزلىرىڭنى  سېنىڭ  بىز  دېدىكى:  قهۋمى  ئامىر  بهنى  دېدى.  بولدى،  شۇالر 
قىلمايمىز ۋه ساڭا ئىمان كهلتۈرمهيمىز، پهقهت سهن پهيغهمبهرلىك ۋهزىپهڭنى ئىنسانالرغا 
يهتكۈزگۈچه سېنى قوغدايمىز. دېيىشتى. شۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇالرنىڭ 
فارىس،  بىن  بهيھارا  ئاقسۆڭهكلىرىدىن  ئامىرنىڭ  بهنى  چاغدا  بۇ  پاناھالندى.  يېنىدا 
بازاردا سودا-سېتىقلىرىنى تۈگىتپ ئۇالرنىڭ يېنىغا كهلگهنده، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى 
بهيھارا:  دېدى.  ئابدۇلالھ،  بىن  مۇھهممهد  ئۇالر:  سورىدى.  دهپ  كىم؟  ئۇ  كۆرسىتىپ: 
سىلهرنىڭ ئۇنىڭ بىلهن نېمه ئىشڭالر بار؟ يېنىڭالردا ئولتۇرغۇزۋالغۇدهك، دېيىشى بىلهن 
پهيغهمبهرلىك  دهيدۇ.  پهيغهمبىرى  ئالالھنىڭ  ئۆزىنى  تىلىدى.  پاناھلىق  بىزدىن  ئۇالر: 
ۋهزىپىسىنى ئىنسانالرغا يهتكۈزگىچه ئۆزىنى ھىمايه قىلىشنى تهلهپ قىلدى، دېدى. بۇنى 
پۈتۈن  قىلىش،  ھىمايه  بۇرۇلۇپ: «سېنى  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  بهيھارا،  ئاڭلىغان 
قهۋمىگه،  ۋه  دېدى  ئىش»  بىر  بهرگهندهك  تۇتۇپ  كۆكسىمىزنى  ئوقىغا،  ئهرهپلهرنىڭ 
«يۇرتىغا سىلهردىن باشقا يامان بىر نهرسه بىلهن قايىتقان بىرسى يوقتۇر. دېمهك سىلهر 
پۈتۈن ئهرهپلهرگه ئۇرۇش ئېالن قىلدىڭالر، ئۇالرنىڭ ئوقىغا مهيدهڭالرنى تۇتتۇڭالر-ھه! 
ئهگهر قهۋمى، ئۇنىڭدىن بىر ياخشىلىق كۆرگهن بولسا، باشتا ئۆزلىرى قوغدىغان بوالتتى. 
قىلىۋاتىسلهر!  ھىمايه  بىرىسنى  يهكلهنگهن  بولۇپ،  يالغانچى  تهرىپىدىن  قهۋمى  سىلهر 
سىلهر ھهقىقهتهن خاتا ئويالپ قالدىڭالر!» دېدى. ئاخىرىدا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا 
قاراپ: «دهرھال ئارىمىزدىن ئايرىلىپ، ئۆز قهۋمىڭگه كهت. قهسهم قىلىمهنكى، ھازىر 
دهپ  بوالتتىم!»  تاشلىغان  ئۈزۈپ  بوينۇڭنى  بولساڭ،  بولمىغان  ئىچىده  قهۋمىڭنىڭ 
بهدبهختلىك قىلدى. بۇ سۆزلهرنى ئاڭلىغان ئالهملهرنىڭ خوجىسى، كۆڭلى يېرىم ھالدا 
تۆگىسىگه مىندى. ئهخالقسىز بهيھارا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى تۆگىسىدىن چۈشۈرۋهتتى. 
بۇ ۋهقهنى كۆرگهن ئهسھابى-كىرامدىن بىرى بولغان دابائا بىنتى ئامىر ئىسمىدىكى بىر 
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خانىم پهرياد قىلىپ: «ئالالھ تهئاالنىڭ ئهلچىسىگه قىلىنغان بۇ ھاقارهتنى قانداقمۇ راۋا 
قۇتۇلدۇرىدىغان  قولىدىن  ئۇالرنىڭ  رهسۇلنى  بولسىمۇ  ئۈچۈن  يۈزۈم  مېنڭ  كۆرىسىلهر؟ 
كىشى  ئۈچ  ئوغۇللىرىدىن  تاغىسىنىڭ  ۋارقىرىدى.  تۇققانلىرىغا  دهپ  يوقمۇ؟»  بىرسى 
دهرھال بهخىتسىز بهيھاراغا قاراپ ماڭدى. بهيھارانىڭ قهۋمىدىن ئىككى كىشى ئۇنىڭغا 
ياردهم قىلىش ئۈچۈن كهلگهن بولسىمۇ، ئۇالرنى بهيھارا بىلهن قوشۇپ ئۇردى. بۇ ۋهقهنى 
كۆرۈپ تۇرغان پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ئۆزى ئۈچۈن ئۇرۇشقان ئۈچ كىشىگه: «يا رهببى! 
رهھمىتىڭدىن  قىلغانالرنى  ياردهم  بهيھاراغا  قىلغىن،  ئېھسان  بهرىكهت  كىشىگه  ئۈچ  بۇ 

يىراق قىلغىن» دهپ، دۇئا قىلدى.
خهيىرلىك دۇئا قىلغان ئۇ كىشلهر مۇسۇلمان بولۇپ شهرهپلهندى، باشقىلىرى كاپىر پېتى 
جان بهردى. بهنى ئامىر قهبىلىسىدىكلهر يۇرتلىرىغا قايىتقاندىن كېيىن، قهبىلىسىدىكى 
سۆزلهپ  ئىشالرنى  ئۆتكهن  بولۇپ  كىشىگه،  بىر  ياشانغان  ئوقۇغان  كىتابالرنى  ساماۋى 
بهنى  بىلهن: «ئهي  ئاڭلىشى  ئىسمىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  كىشى  ئۇ  بهردى. 
ئامىر! سىلهر نېمه قىلدىڭالر! ئىسمائىل ئوغۇللىرىدىن ھېچبىرى ھازىرغىچه پهيغهمبهرلىك 
داۋاسىدا يالغان سۆزلىمىگهن. مۇھهققهقكى، ئۇنىڭ سۆزلىرى توغرا ۋه ھهقتۇر. قاچۇرۇپ 

قويغان بۇ پۇرسهتنى قايتۇرۇپ كېلىش تهستۇر» دهپ ئۇالرنى ئهيىپلىدى. 

نىم بوالر تاجىم كهبى بېشىمدا كۆتۈرسهم سېنى دائىم،
قهدىمىىنىڭ سۈرتكۈچىسى بول ھهزرىتى شاھ رهسۇلنىڭ،

پهيغهمبهرلىك گۈلزارىنىڭ گۈلى ئۇ قهدهم ساھىبىدۇر،
بهختىيا تۇرما كۆزۈڭ سۈر قهدىمىگه ئۇ گۈلنىڭ.

سۇلتان بىرىنچى ئهخمهت (باھتى)
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مېراج

قهبىلىنى  ئۇچراتقانال  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  مۇھهممهد  پهيغهمبىرىمىز 
ئىسالمغا چاقىردى. ئۇالردىن ئۆزىنى ھىمايه قىلىپ، ئىنسانالرغا ئىسالمنى يهتكۈزىشىگه 
ياردهممۇ  ۋه  بولمىدى  مۇسۇلمان  ھېچكىم  لېكىن  قىلدى.  تهلهپ  بولۇشىنى  ياردهمچى 
قىلمىدى. ئهكسىچه ئۇنى ھاقارهتلهپ، مهسخىره بىلهن يالغانچىغا چىقاردى. ئالهملهرنىڭ 
خوجىسى ھهددىدىن زىياده ھېرىپ-چارچاچ، ئۇسسۇزلۇق، ئاچلىقتىن پهرىشان بولدى. 
ئهتىگهندىن كهچكىچه بۇ ھالهت داۋامالشتى. كهبىگه كهلگهن ئىنسانالرنىڭ مۇسۇلمان 
بولىشىنى چهكلىگهننى ئاز دهپ، ئۇنىڭغا ئهزىيهت قىلشتىن تهپ تارتمىدى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم ئۈچۈن بارىدىغان بىر يهر قالمىدى، ھهر يهر دۈشمهن بىلهن تولدى. ئۇ 
كېچه، ئۇدۇل تاغىسى ئهبۇ تالىپنىڭ قىزى ئۇممى ھانىنىڭ ئهبۇ تالىپ مهھهللىسىدىكى 

ئۆيىگه كهلدى. 
ئۇممى ھانى ئۇ چاغدا تېخى ئىمان ئېيتمىغان ئىدى. «كىم» دهپ سورىشى بىلهن 
بولغىلى  مېھمان  قىلساڭ،  قوبۇل  مۇھهممهد،  ئوغلى  تاغاڭنىڭ  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبه 
ۋه شهرهپلىك  كهلدىم، دېدى. ئۇممى ھانى: ساڭا ئوخشاش راسىتچىل، ئىشهنچىلىك 
نهرسىلهر  بىر  بولساڭ،  قويغان  دهپ  بالدۇراق  قىلىمهن،  قوبۇل  دهپ  جان  مېھماننى 

تهييارلىغان بوالتتىىم، ھازىر يىگۈدهك بىر نهرسه يوق، دېدى.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ھازىر كۆڭلۈم بىر نهرسه تارتمايدۇ، پهقهت ئالالھقا يالۋۇرۇپ 

ئىبادهت قىلغۇدهك بىر يهر بولسا يېتىدۇ، دېدى. 
بىر  پهيغهمبىرىمىزگه،  باشلىدى.  ئۆيگه  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  ھانى  ئۇممى 
ئهدىيال، چۆگۈن ۋه داس بهردى. مېھماننى ياخشى كۈتۈش، قوغداش ئهرهپلهر ئۈچۈن 
شهرهپلىك بىر ئىش ھېىسابلىناتتى. ئۆيىدىكى مېھمانغا بىر كېلىشمهسلىك كهلسه ئۆي 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ھانى  ئۇممى  ئىدى.  ئىش  بىر  نومۇسلۇق  ئۈچۈن  ئىگىسى 
چۈشكهنلهرنىڭ  پېيىغا  ئۆلتۈرۈشنىڭ  ئۇنى  ھهتتا  كۆپلىكى،  دۈشمهنلىرىنىڭ  مهككىده 
بارلىقىنى بىلگهچكه، ئۆز شهرىپىنى قوغداش ئۈچۈن تاڭ ئاتقۇچه چارالي دهپ، دادىسىنىڭ 

قىلىچنى ئېلىپ، ئۆيىنىڭ ئهتراپىنى ئايالندى  

ئۇ پادىشاھلىق بهختى ئۇ قهدرى ئۇلۇغ،
ئۇممى ھانى خانهسىده ئىدى كېچه.

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇ كۈنى بهكمۇ پهرىشان بولدى. تاھارهت ئېلىپ، رهببىگه 
يالۋۇرۇپ، ئالالھنىڭ بهندىلىرىنىڭ ئىمانغا كېلىپ، سائادهتكه ئېرىشىشى ئۈچۈن دۇئا 
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قىلدى. ناھايىتى ھارغىن، ئاچ قورساق ۋه كۆڭلى يېرىم ئىدى. ئهدىيالغا يۆگهنگهن پېتى 
ئۇخالپ قالدى. 

ئۇ چاغدا ئالالھ تهئاال جىبرائىل ئهلهيھىسساالمغا «پهيغهمبىرىمنى پهرىشان قىلدىم. 
يالۋۇردى.  ماڭا  يهنه  تۇرۇقلۇق  شۇنداق  ئازارلىدىم.  قهلبىنى  نازۇك  بهدىنىنى،  مۇبارهك 
مهندىن باشقا بىر نهرسه ئويلىمىدى. بارغىن، ھهبىبىمنى ئېلىپ جهننهت ۋه دوزاقنى 
ئۇنىڭغا  كۆرسۇن.  نېمهتلهرنى  تهييارلىغان  سۆيگهنلهرگه  ئۇنى  ۋه  ئۇنى  كۆرسهت. 
تهييارلىغان   ئازارلىغانالرغا  بىلهن  خهتلىرى  ۋه  ھهرىكهتلىرى  سۆزلىرى،  ئىشهنمىگهن، 
يارىالرنى  قهلبىدىكى  نازۇك  ئۇنىڭ  بېرىمهن،  تهسهللى  مهن  ئۇنىڭغا  كۆرسۇن.  ئازابنى 

مهن داۋااليمهن» دېدى.  
تاتلىق  ئۇنى  كېلىپ،  يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئهلهيھىسساالم  جىبرائىل 
ئۇيقۇدا كۆردى. ئويغۇتۇشقا كۆڭلى قىيمىدى، ئىنسان شهكلىده كېلىپ، پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
پهيغهمبهر  كالپۇكى  سوغۇق  ئۈچۈن  بولمىغانلىقى  قېنى  ۋه  يۈرىكى  سۆيدى.  تاپىنىغا 
«ئهي  تونۇپ:  دهرھال  ئهلهيھىسساالمنى  جىبرائىل  ئويغىتىۋهتتى.  ئهلهيھىسساالمنى 
جىبرائىل قېرىندىشىم! بۇنداق تۇيۇقسىز كېلىشىڭنىڭ سهۋهبى نېمه؟ بولمىسا بىر خاتالىق 
ئۆتكۈزدىممۇ، ماڭا بىر يامان خهۋهر ئېلىپ كهلدىڭمۇ؟» دېدى ۋه ئالالھنىڭ غهزىپىدىن 

قورقتى.
ئهي ئالالھنىڭ  ئهڭ ئۈستۈنى!  پۈتۈن كائىناتنىڭ  جىبرائىل ئهلهيھىسساالم: «ئهي 
سۆيۈملۈكى، ئهي پهيغهمبهرلهرنىڭ خوجىسى، ياخشىلىقالرنىڭ مهنبهسى، ئۈستۈنلۈكلهرنىڭ 
باشالنغۇچى بولغان شهرهپلىك پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم! رهببىڭ ساڭا ساالم ئېيتتى ۋه 

سېنى دهرگاھىغا چاقىردى، مهرھهمهت قىل، ئورنىڭدىن تۇر» دېدى. 
سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز تاھارهت ئالدى. جىبرائىل ئهلهيھىسساالم پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
بېشىغا نۇردىن بىر سهلله، ئۈستىگه نۇردىن بىر كىيىم كېيدۈردى، بىلىگه ياقۇتتىن بىر 
پوتا تاقىدى. قولىغا 400 تال مهرۋايىت بىلهن بېزهلگهن، زۇمرۇتتىن بىر ھاسا تۇتقۇزدى. 
ھهر بىر تال مهرۋايىت زۆھره يولتۇزىدهك چاقناپ تۇراتتى. پۇتىغا يېشىل زۇمرۇتتىن بىر 
كهشه كېيدۈردى. ئاخىرىدا قول تۇتۇشۇپ كهبىگه كهلدى. بۇ يهرده جىبرائىل ئهلهيھسساالم 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ  كۆكسىنى يېرىپ، يۈرىكىنى چىقىرىپ زهمزهم سۈيى بىلهن يۇيدى. 

ئاخىرىدا ھېكمهت ۋه ئىمان بىلهن تولغان بىر داسقا سېلىپ، كۆكسىنى ئهتتى. 
ئىسمىدىكى  بۇراق  كهلگهن  ئېلىپ  جهننهتتىن  ئهلهيھىسساالم  جىبرائىل  ئاخىرىدا 
پۈتۈن  مىن!  ھايۋانغا  بۇ  رهسۇلۇلالھ!  «ئى  قىلىپ:  ئىشارهت  ھايۋانغا  رهڭلىك  ئاق 
پهرىشتىلهر يولۇڭغا قاراپ قالدى» دېدى. بۇ چاغدا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ كۆڭلى 
يېرىم بولۇپ، خىيالغا پاتتى. ئالالھ تهئاال جىبرائىل ئهلهيھىسساالمغا: «ئهي جىبرائىل! 
بىلهن  قويۇشى  سوئال  دهپ  پهرىشان»  ئۈچۈن  نېمه  ھهبىبىم  سورىغىن،  ئۇنىڭدىن 
ئويالپ  شۇنى  ئېرىشتىم.  ئىززهت-ئىكرامغا  ھهقىقهتهن  ئهلهيھىسساالم: «مهن  پهيغهمبهر 
قالدىمكى، قىيامهت كۈنى ئاجىز بولغان ئۇممىتىمنىڭ ھالى قانداق بولىدۇ؟ ئهللىك مىڭ 
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يىل، ئاراسات مهيدانىدا پىيادا بۇنچىلىك كۆپ گۇناھنى قانداق تارتىدۇ ۋه ئوتتۇز مىڭ 
يىللىق يول بولغان سىرات كۆۋرۈكىدىن قانداق ئۆتىدۇ» دېدى. 

ئىالھى پهرمان كېلىپ: «ئهي ھهبىبىم! ئۆزهڭنى خوشال تۇتقىن، سېنىڭ ئۇممىتىڭنىڭ 
ئهللىك مىڭ يىللىق يولىنى بىردهملىك بىر يول قىلىمهن» دېدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇراققا مىندى. بۇراق بىر قهدهمده كۆز بىلهن كۆرهلىگهن 
پهيغهمبهر  ئهلهيھىسساالم  جىبرائىل  سهپهرده  يۈرهتتى.  يهرگه  يىراققا  يهردىنمۇ 
ئهلهيھىسساالمغا بهزى دهم ئېلىش يهرلىرىده ناماز ئوقۇش كېرهكلىكىنى ئېيتتى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم ئۈچ يهرده توختاپ ناماز ئوقۇدى. جىبرائىل ئهلهيھىسساالم ناماز ئوقۇغان 
يهرلهرنىڭ ئسىمىنى بىلىپ بىلمهيدىغانلىقىنى سورىدى ۋه ئۆزى جاۋاب بېرىپ، تۇنجى 
خهۋىرىنى  قىلدىغانلىق  ھىجرهت  يهرگه  بۇ  ئىكهنلىكى،  مهدىنه  يهرنىڭ  ئوقۇغان  ناماز 
بهردى. ئىككىنچى يهر بولسا، ھهزرىتى مۇسانىڭ ئالالھ تهئاال بىلهن سۆزلهشكهن تۇرى 
سىنا ئىكهنلىكىنى ئېيتىپ بهردى. ئۈچىنچىسى ئىسا ئهلهيھىسساالمنىڭ تۇغۇلغان يېرى 

بېيتىالھىم ئىكهنلىكىنى ئېيتتى. ئاخىرىدا قۇددۇستىكى مهسجىدى ئهقساغا كهلدى. 
مهسجىدى ئهقسادا جىبرائىل ئهلهيھىسساالم يوغان بىر تاشنى بارمىقى بىلهن تېشىپ ئۇ 
يهرگه بۇراقنى باغلىدى. بۇرۇنقى پهيغهمبهرلهرنىڭ روھلىرىنى ئىنسان شهكلىده توپالپ، 
بولۇپ  ئىمام  پهيغهمبهرلهرگه  ئىبراھىم  ۋه  نۇھ  ئادهم،  ئۈچۈن  ئوقۇش  نامىزى  جامائهت 
بېرىشىنى نۆۋهت بىلهن تهلهپ قىلدى. ئۇالر ئۆزۈر ئېيتىپ قۇبۇل قىلمىدى. جىبرائىل 
ئهلهيھىسساالم، سهن بولغان يهرده ئۇالر ئىمام بولماسمىكىن دهپ ئۇنى ئالدىغا چىقاردى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهرلهرگه ئىمام بولۇپ ئىككى رهكئهت ناماز ئوقۇدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ ۋهقهنى مۇنداق بايان قىلدى: جىبرائىل ئهلهيھىسساالم ماڭا 
بىر ئاپقۇر جهننهت شارىپى بىلهن بىر ئاپقۇر سۈتنى تهڭلىدى. مهن سۈتنى ئالدىم. ئۇ 
ماڭا: سهن ئىككى جاھان سائادىتىنى تاللىدىڭ، دېدى. بىردهمدىن كېيىن ماڭا ئىككى 
ئاپقۇر سۇ ۋه ھهسهل تهڭلىدى. مهن ھهر ئىككىسىنى ئىچتىم. جىبرائىل ئهلهيھىسساالم: 
ھهسهل ئۇممىتىڭنىڭ قىيامهت كۈنىگىچه داۋام قىلدىغانلىقى، سۇ بولسا، ئۇممىتىڭنىڭ 
گۇناھالردىن پاكلىنىشىغا سهۋهپتۇر، دېدى. ئۇنىڭدىن كېيىن ئاسمانغا قاراپ كۆتۈرۈلدۇق. 
جىبرائىل ئهلهيھىسساالم ئىشىكنى قاقتى. «سهن كىم؟» دېدى بىرسى، جىبرائىل: مهن 
جىبرائىل، دېدى. ئۇ كىشى: ئۇنداقتا يېنىڭدىكى كىم؟ دېدى. جىبرائىل: مۇھهممهد، 
دېدى.  بارمۇ؟  تهكلىپى  مېراج  روخسىتى،  چىقىش  ئاسمانغا  ئۇنىڭغا  كىشى:  ئۇ  دېدى. 
جىبرائىل: شۇنداق، بار دېدى. ئۇ كىشى: خوش كهلدىڭالر! بۇ كهلگهن كىشى نه قهدهر 
يېنىدا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  ئادهم  ئۆزهمنى  مهن  ئاچتى.  ئىشىكنى  دهپ  مېھمان؟  گۈزهل 

كۆردۈم. ماڭا: مهرھابا! دېدى ۋه دۇئا قىلدى.
قىيامدا  بىلهن  ھۆرمهت  ھهممىسى  كۆردۈم.  پهرىشتىلهرنى  نۇرغۇنلىغان  يهرده  بۇ 
تۇراتتى. «پهرىشته ۋه روھالر، پاك ۋه مۇقهددهس بولغان رهببىمىز» دهپ زىكىر قىلدى. 
جىبرائىلدىن، پهرىشتىلهرنىڭ ئىبادىتى مۇشۇنداقمۇ؟ دهپ سورىدىم. ئۇ: شۇنداق، ئۇالر 
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بۇ  تىلگىنكى،  تهئاالدىن  ئالالھ  تۇرىدۇ.  ھالىتىده  قىيام  قىيامهتكىچه،  يارىتىلىشتىن  
ئىبادهتنى ئۇممىتىڭگه نېسىپ قىلسۇن، دېدى. ئالالھ تهئاالدىن بۇنى تىلدىم. نامازدىكى 

قىيام بۇ بۇلۇپ، ئالالھ تهئاال تىلىكىمنى قوبۇل قىلدى. 
بىزگه بىر جامائهت ئۇچرىدى. پهرىشتىلهر ئۇالرنىڭ باشلىرىنى يهنچىپ قايتا ئهسلىگه 
كهلتۈرهتتى. يهنه شۇنداق ئىزىپ، چهيلهيتتى. مهن: بۇالر كىم؟ دهپ سورىدىم. ئۇ: جۈمه 

ۋه جامائهتنى تاشلىغان، رۇكۇ، سهجدىنى جايىدا قىلمىغانالر، دېدى. 
يهنه بىر جامائهت كۆردۈم. ئاچ قورساق ۋه كىيىمسىز ئىدى. دوزاقنىڭ قاراۋۇللىرى 
ئۇالرنى ئوتقا تاشالش ئۈچۈن ھهيداپ ماڭغان ئىدى. مهن: بۇالر كىم؟ دهپ سورىدىم. 

ئۇ: كهمبهغهللهرگه مهرھهمهت قىلمىغانالر، زاكات بهرمىگهنلهر، دېدى. 
يهنه بىر جامائهتكه يولۇقتۇم. بىر يېنىغا گۈزهل تائامالرنى، يهنه بىر يېنىغا ئۆلۈك 
يهۋاتقان  ھايۋانالرنى  ئۆلۈك  يىمهي  تائامالرنى  گۈزهل  ئۇالر  بولۇپ،  قويغان  ھايۋانالرنى 
ئىدى. مهن: بۇالر كىم؟ دېدىم. ئۇ: بۇالر ھااللدىن ۋاز كېچىپ، ھارامغا مايىل بولغان 

ئهر-ئايالالر، ھاالل مال-دۇنياسى بار تۇرۇپ، ھارامنى يېگهن كىشىلهر، دېدى.
كشىلهرنى  توپ  بىر  قالمىغان  مادارى  توشىىغىدهك  ئارتىپ،  يۈك  ئېغىر  دۈمبىسىگه 
كۆردۈم. ئۇالر بۇ ھالىغا قارىماي، باشقىالردىن ئۈستىگه يهنه ئازىراق يۈك ئارتىپ قويۇشنى 
قىلغان،  خىيانهت  ئامانهتكه  ئۇ:  سورىدىم.  دهپ  كىم؟  بۇالر  مهن:  قىالتتى.  تهلهپ 

باشقىالرنىڭ ھهققىنى ئېلىپ تۇرۇپ يهنه ئۇالرغا زۇلۇم قىلغانالر، دېدى. 
ئۆزلىرىنى كېسىپ يېگهن بىر توپ كىشنى كۆردۇق. مهن: بۇالر كىم؟ دهپ سورىدىم. 

ئۇ: بۇالر غهيۋهت قىلىپ، گهپ توشىغانالر، دېدى. 
كالپۇكى  ئاستى  پىشانسىغىچه،  كالپۇكى  ئۈسىت  كۆك،  كۆزلىرى  قاپقارا،  يۈزلىرى 
پۇتلىرىغا ساڭگىلغان، ئاغزىلىرىدىن قان-يىرىڭ ئېقىپ تۇرغان بىر توپ كىشنى كۆردۇق. 
قان-يىرىڭالرنى  تۇرغان  ئېقىپ  دوزاقتا  بىلهن  قهدهھلهر  تۇرغان  يېنىپ  ئوتتا  ئۇالرغا 
ھاراق  ئۇ:  دېدىم.  كىم؟  بۇالر  مهن:  ۋارقىرايتتى.  ئېشهكلهردهك  تۇراتتى.  ئىچىشىپ 

ئىچكهنلهر، دېدى. 
شهكلى  بولۇپ،  باغالنغان  بېشىغا  تىللىرى  يولۇقتۇق،  ئىنسانغا  توپ  بىر  يهنه 
ئۆزگهرگهن چوشقىغا ئوخشايتتى. ئازاب چېكهتتى. ئۇ: بۇالر يالغان شاھىت بولغانالر، 

دېدى.
يهنه بىر يهرگه كهلدۇق. ئۇ يهرده قورساقلىرى كۆپۈپ يهرگه ساڭگىلغان، يۈزلىرى 
كۆكهرگهن، قول-پۇتلىرى باغالنغان بولۇپ، ئولتۇرغان يېرىدىن تۇرالمايتتى. جىبرائىل: 

بۇالر ئۆسۈم ئالغانالر، دېدى.72
بىر توپ ئايالغا يولۇقتۇق. يۈزلىرى قارا، كۆزلىرى كۆك، يېنىپ تۇرغان ئوتتىن كىيىم 
كىيىۋالغان بولۇپ، پهرىشتلهر الۋۇلداپ يېنىپ تۇرغان توقماقالر بىلهن ئۇالرنى ئۇراتتى. 

.208،II،زۇھهيلى، ئهرراۋزۇل-ئۇنۇف  .72
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ئۇالر ئىت ۋه چوشقىالردهك ۋارقىرىشاتتى. مهن: بۇالر كىم؟ دېدىم . ئۇ: بۇالر زىنا قىلغان 
ۋه ئهرلىرىنى ئازابلىغانالر، دېدى.

يهنه بىر جامائهت كۆردۈم. تىقما-تىقما بولۇپ، دوزاق ۋادىسىغا سوالنغان ئىدى. 
ئاتهش ئۇالرنى كۆيدۈرهتتى، تهكرار تىرىلىپ، تهكرار كۆيهتتى. مهن: بۇالر كىم؟ دېدىم. 

ئۇ: بۇالر دادىلىرىغا ئاسىلىق قىلغانالر، دېدى. 
تېز  شۇنداق  بولۇپ،  تېرىۋاتقان  زىرائهت  ئۇالر  يولۇقتۇم.  كىشلهرگه  توپ  بىر  يهنه 
باشاق بىرهتتى. مهن: بۇالر كىم؟ دېدىم. ئۇ: ئالالھ تهئاال ئۈچۈن ئىبادهت قىلغانالر، 

دېدى.
بىر دهرياغا كهلدىم. خىيالغىمۇ كهلمهيدىغان بىر دهريا ئىدى، سۈيى ئاپئاق بولۇپ، 
تاغدهك دولقۇنلىرى بار ئىدى. مهن: بۇ قانداق دهريا؟ دېدىم. ئۇ: بۇ دهريانىڭ ئىسمى 
سۈيى  دهريانىڭ  بۇ  بۇرۇن،  تىرىلدۈرۈشتىن  ئۆلۈكلهرنى  تهئاال  ئالالھ  دهرياسى،  ھايات 
ئۆسۈپ  قايتىدىن  تىرىلىپ،  بهدهنلهر  بولغان  يوق  چۈرۈپ  ياغدۇرىدۇ.  يامغۇر  بىلهن 

چىققان ئوت-چۆپلهردهك ئورنىدىن تۇرىدۇ، دېدى. 
يهنه  ئهلهيھىسساالم  جىبرائىل  چىقتۇق.  ئاسمانغا  قات  ئىككىنچى  بىلهن  شۇنىڭ 
دېدى.  جىبرائىل،  مهن  جىبرائىل:  دېدى،  كىم؟›  ‹سهن  بىرسى  قاقتى.  ئىشىكنى 
ئۇ كىشى: ئۇنداقتا يېنىڭدىكى كىم؟ دېدى. جىبرائىل: مۇھهممهد، دېدى. ئۇ كىشى: 
ئۇنىڭغا ئاسمانغا چىقىش روخسىتى، مېراج تهكلىپى بارمۇ؟ دېدى. جىبرائىل: شۇنداق، 
بار دېدى. ئۇ كىشى: خوش كهلدىڭالر! بۇ كهلگهن كىشى نه قهدهر گۈزهل مېھمان؟ دهپ 
ئىشىكنى ئاچتى. مهن ئۆزهمنى ئانا جهمهتىمنىڭ بالىلىرىدىن بولغان ئىسا ۋه يهھيا بىن 

زهكهرىييا ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىدا كۆردۈم. ماڭا: مهرھابا! دېدى ۋه دۇئا قىلدى.
رۇكۇدا  ھهممسى  ئىدى.  تۇرۇشقان  تۇتۇپ  سهپ  يولۇقتۇم.  پهرىشتىگه  توپ  بىر 
بولۇپ، ئۇالرغا ئائىت بىر تهسبىھ بار ئىدى. داۋاملىق رۇكۇدا بولۇپ، باشلىرى ئېگىلىپال 
تۇراتتى. جىبرائىل: بۇ پهرىشتىلهرنىڭ ئىبادىتى مانا مۇشۇنداق، ئالالھتىن تىله، سېنىڭ 
ئۇممىتىڭگىمۇ نېسىپ بولسۇن دېدى. مهن ئالالھتىن تىلدىم. بۇ نامازدىكى رۇكۇ بولۇپ، 

ئالالھ تهئاال تىلىكىمنى قوبۇل قىلدى. 
سوئال-جاۋاپالردىن  ئوخشاش  چىقتۇق.  ئاسمانغا  قات  ئۈچىنچى  كېيىن  ئۇنىڭدىن 
كېيىن ئىشىك ئېچىلىدى ۋه ئۆزهمنى يۈسۇپ ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىدا كۆردۈم. ئۇنىڭغا 

گۈزهللىكنىڭ يېرىمى بېرىلگهنلىكىنى كۆردۈم. ماڭا: مهرھابا! دېدى ۋه دۇئا قىلدى.
بۇ يهردىمۇ نۇرغۇن پهرىشتىلهرنى كۆردۈم. سهپ-سهپ بولۇشۇپ سهجده قىلىۋاتاتتى. 
ئۆزلىرىگه ئائىت بىر تهسبىھ بىلهن دۇئا قىلىشاتتى. جىبرائىل: بۇ پهرىشتىلهرنىڭ ئىبادىتى 
مهن  دېدى.  بولسۇن  نېسىپ  ئۇممىتىڭگىمۇ  سېنىڭ  تىله،  ئالالھتىن  مۇشۇنداق،  مانا 
ئالالھتىن تىلدىم. بۇ نامازدىكى سهجده بولۇپ، ئالالھ تهئاال تىلىكىمنى قوبۇل قىلدى.

تۆتىنچى قات ئاسمانغا چىقتۇق. ساپ كۆمۈشتىن ياسالغان بىر ئىشىك بار ئىدى. 
مۇھهممهدۇن  ئىللهلالھ  ئىالھه  «ال  قۇلۇپقا،  بولۇپ،  قۇلۇپ  بىر  ياسالغان  نۇردىن 
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ئۆزهمنى  كېيىن،  سوئال-جاۋاپالردىن  ئوخشاش  ئىدى.  يېزىقلىق  دهپ  رهسۇلۇلالھ» 
ئىدرىس ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىدا كۆردۈم. ماڭا: مهرھابا! دېدى ۋه دۇئا قىلدى. ئالالھ 
تهئاال ئۇنىڭ ھهققىده «بىز ئۇنى يۈكسهك مهرتىۋىگه قويدۇق» دېگهن. (مهريهم سۈرىسى، 

57-ئايهت)

ئۇ يهرده بىر پهرىشته كۆردۈم. بىر شاھانه ئورۇندۇقتا ئولتۇرغان بولۇپ، غهمكىن 
ئىدى. ئهتراپىدا شۇنچىلىك كۆپ پهرىشته بولۇپ، ئالالھتىن باشقا بىرسىنىڭ ساناشقا 
كېيگهن  كىيملهر  يېشىل  بولۇپ،  پهرىشتىلهر  نۇرلۇق  تهرىپىده  ئوڭ  يهتمهيتتى.  كۈچى 
بولۇپ، خۇشپۇراقالر چېچىپ تۇراتتى. ئۇالرنىڭ گۈزهللىكىدىن يۈزلىرىگه قاراشمۇ تهس 
ئىدى. سول تهرىپىده بولسا، ئېغىزلىرىدىن ئوت يېنىپ تۇرغان پهرىشتىلهر بار بولۇپ، 
ئالدىدا ئۇزۇن ساپلىق ئاتهشتىن ياسالغان قامچىلىرى بار ئىدى. ئۇالرنىڭ شۇنداق بىر 
كۆزلىرى باركى، ئادهم ئۇنىڭغا قاراشتن قورقاتتى. تهخىت ئۈستىده ئولتۇرغان پهرىشتىنىڭ 
بېشىدىن پۇتىغىچه كۆزلىرى بولۇپ، ھهر دائىم ئالدىدىكى دهپتهردىن كۆزىنى ئۈزمهيتتى. 
ئوڭ  گاھ  ئېلىپ،  نهرسىلهرنى  بىر  ئۇنىڭدىن  ئىدى.  بار  نهرسه  بىر  داستهك  ئالدىدا 
تهرهپتىكى پهرىشتلهرگه بهرسه، گاھ سول تهرهپتىكى پهرىشتىلهرگه بېرهتتى. بۇ پهرىشتىگه 
قاراپ قورقۇشقا باشلىدىم. مهن: بۇ پهرىشته كىم؟ دهپ سورىدىم. جىبرائىل: ئۇ ئهزرائىل، 
بېرىپ:  يېنىغا  ئۇنىڭ  دېدى.  قىاللمايدۇ،  جۈرئهت  ھېچكىم  قاراشقا  چىرايىغا  ئۇنىڭ 
دېدى.  ھهبىبىدۇر  تهئاالنىڭ  ئالالھ  پهيغهمبىرىدۇر،  زامان  ئاخىرقى  بۇ  ئهزىرائىل!  ئهي 
ئهزرائىل ئهلهيھىسساالم بېشىنى كۆتۈرۈپ ماڭا تهبهسسۇم بىلهن قارىغاچ، ئورنىدىن تۇرۇپ 
تازىم بىلهن: مهرھابا! ئالالھ تهئاال، سېنىڭدىن باشقا شهرهپلىك بىرسىنى ياراتمىدى. 
ئۇممىتىڭ، پۈتۈن ئۇممهتلهردىن ئۈستۈندۇر. مهن سېنىڭ ئۇممىتىڭگه ئاتا-ئانىسىدىنمۇ 
ئارتۇق كۆيىمهن، دېدى. مهن: سهندىن بىر ئىشنى ئۆتۈنهي، ئۇممىتىم ئاجىز، ئۇالرغا 
سىلىق مۇئامىله قىلساڭ، روھلىرىنى يۇمشاقلىق بىلهن ئالساڭ، دېدىم. ئۇ: سېنى ئاخىرقى 
پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋهتكهن ۋه ئۆزىگه ھهبىب قىلغان ئالالھ تهئاالنىڭ ھهققى ئۈچۈن 
روھلىرىنى،  ئۇممىتىنىڭ  «مۇھهممهد  قېتىم  يهتمىش  كىچه-كۈندۈزده  تهئاال،  ئالالھ 
سىلىق-يۇمشاق ئالغىن، ئۇالرغا مهرھهمهت بىلهن مۇئامىله قىلغىن» دهپ ئهمىر قىلىدۇ. 
بۇنىڭ ئۈچۈن مهن سېنىڭ ئۈممىتىڭگه، ئاتا-ئانىلىرىدىنمۇ ئارتۇق شهپقهت كۆرسىتىمهن» 

دېدى.
بهشىنچى قات ئاسمانغا چىقتۇق. ئۇ يهرده ھارۇن ئهلهيھىسساالم بىلهن كۆرۈشتۇق. 

ماڭا: مهرھابا! دېدى ۋه دۇئا قىلدى.
بۇ يهردىمۇ پهرىشتىلهرنىڭ ئىبادهت قىلىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم. ھهممىسى ئۆره تۇرغان 
قارىمايتتى.  يهرگه  باشقا  ئهسال  تۇراتتى.  قاراپ  بارماقلىرىغا  پۇتىنىڭ  كۆزلىرى  بولۇپ، 
ئىبادهت  مۇشۇنداق  پهرىشتىلهر  بۇ  جىبرائىلدىن:  قىالتتى.  تهسبىھ  بىلهن  ئاۋاز  يۇقىرى 
بولسۇن  نېسىپ  ئۇممىتىڭگىمۇ  سېنىڭ  تىله،  ئالالھتىن  ئۇ:  سورىدىم.  دهپ  قىالمدۇ؟ 

دېدى. مهن ئالالھتىن تىلدىم. ئالالھ تهئاال تىلىكىمنى قوبۇل قىلدى. 
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ئالتىنچى قات ئاسمانغا چىقتۇق. بۇ يهرده مۇسا ئهلهيھىسساالم بىلهن كۆرۈشتۈم. ماڭا: 
مهرھابا! دېدى ۋه دۇئا قىلدى. ئۇنىڭدىن كېيىن يهتتىنچى قات ئاسمانغا چىقتۇق. ئوخشاش 
سوئال-جاۋاپالردىن كېيىن، ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنى، بېيتى مهئمۇرغا دۈمبىسىنى يۆلهپ 
تۇرغان ھالهتته كۆردۈم. ئو بېيتى مائمۇركى، ھهر كۈنى ئۇ يهرگه يهتمىش مىڭ پهرىشته 
سالىھ  مهرھابا!  ئېلىپ،  ساالمىمنى  بهردىم.  ساالم  ئهلهيھىسساالمغا  ئىبراھىم  كېلهتتى. 
پهيغهمبهر، سالىھ ئوغۇل، دېدى. ئارقىدىنال، ئى رهسۇلۇلالھ! جهننهتنىڭ يېرى بهكمۇ 
گۈزهل، تۇپرىقى پاكىز. ئۇممىتىڭگه ئېيتقىن، ئۇ يهرگه نۇرغۇن كۆچهت تىكسۇن! دېدى. 
مهن: جهننهت دهرهخلىرىنى قانداق تىكىدۇ؟ دېدىم. ئۇ: كۈچ-قۇۋۋهت پهقهت ئالالھقا 
خاستۇر (بهزى رىۋايهتلهرده، ئالالھ پۈتۈن نوقسانالردىن خالىدۇر، پۈتۈن ھهمدۇ-سانا 
ئوقۇپ  تهسبىھىنى  ئۇلۇغدۇر)  ئهڭ  ئۇ  يوقتۇر،  ئىالھ  باشقا  ئالالھتىن  خاستۇر،  ئۇنىڭغا 
تىكىسهن، دېدى. ئۇنىڭدىن كېيىن مېنى، سىدرهتۇل مۇنتهھاغا ئېلىپ چىقتى. ئۇنىڭ 
ئالالھ  ئۇ  ئىدى.73  يوغان  شۇنداق  مېىۋىلىرىمۇ  ئىدى.  قۇلىقىدهك  پىلنىڭ  يوپۇرماقلىرى 
شهكىلگه  گۈزهل  بىر  باشقا  دهرھال  بىلهن  ئېلىشى  ئهمرىنى  بىر  ھهرقانداق  تهئاالنىڭ 
ئۆزگىرهتتىكى، ئالالھ تهئاالنىڭ باشقا ياراتقان مهخلۇقلىرى ئۇنىڭ گۈزهللىكىنىڭ ئالدىدا 

بىر يهرده قاالتتى.
جىبرائىل ئهلهيھىسساالم مېنى ئېلىپ، سىدرهتۇل مۇنتهھادىن بىر ئاز ئۆتتى ۋه مهن 
بىلهن خوشالشتى. مهن: ئهي جىبرائىل مېنى يالغۇز تاشالپ قويدۇڭ! دېدىم. جىبرائىل 
ئهلهيھىسساالم ئوڭايسىزالندى ۋه ئالالھ تهئاالنىڭ ھهيۋىتىدىن تىتىرهشكه باشلىدى. ئۇ: 
ئهگهر مهن يهنه بىر قهدهم ماڭسام، ئالالھ تهئاالنىڭ قۇدرىتىدىن ھاالك بولۇپ، پۈتۈن 

بهدىنىم كۆيۈپ كۈل بولىدۇ، دېدى.
ئالهملهرنىڭ خوجىسى بۇ يهرگىچه جىبرائىل ئهلهيھىسساالم بىلهن كهلگهن ئىدى. 
جىبرائىل ئهلهيھىسساالم بۇ يهرده ئۆزىىنىڭ يارىتىلغان شهكلىده ئالته يۈز قانىتىنى ئاچتى. 
ھهر بىر قانىتىدا مهرۋايىتالر، ياقۇتالر ۋه گۈل-چىچهكلهر بىلهن پۈركهنگهن شهكلىنى 
پهيغهمبىرىمىزگه كۆرسهتتى. ئۇنىڭدىن كېيىن قۇياشتىنمۇ كۈچلۈك نۇر چىقارغان رهفرهف 
قىالتتى.  زىكىر  ئالالھقا  توختىماي  كهلدى.  گېلىمى  جهننهت  يېشىل  بىر  ئىسمىدىكى 
ئهتراپنى تهسبىھ ئاۋازلىرى بىر ئالدى. ئۇ كېلىپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ساالم بهردى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭ ئۈستىگه ئولتۇردى. بىردهمدىال يۇقىرى ئۆرلىدى. ھىجاپ 
ئۇزۇن  تولىمۇ  ئارلىقى  ھىجاپنىڭ  ھهر  ئۆتتى.  پهردىدىن  مىڭ  يهتمىش  ئاتالغان  دهپ 
مۇساپه ئىدى. ھهر پهرده ئارىسىدا ۋهزىپىگه قويۇلغان پهرىشتىلهر بار ئىدى. ئۇ پهيغهمبهر 
كۇرسى  قىلىپ،  شۇنداق  ئۆتكۈزدى.  بىر-بىرلهپ  پهردىدىن  ھهر  ئهلهيھىسساالمنى 
(ئهرىشنىڭ ئاستىدىكى ئاسمان بوشلۇقى)، ئهرىش ۋه روھ ئالهملىرىدىن ئېشىپ كهتتى. 

ئهخمهت بىن ھهنبهل، ئهل-مۇسنهد، III،164؛ IV،208؛ بهيھاقى، ئهس-سۈنهن، I،265؛ قازى   .73
.179:s ،ئىياز،شىپائى-شهرىپ
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بىر  ھهر  ۋهسهللهم،  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  مۇھتهرهم  نهبىييى  ئهكرهم،  ھهبىبى 
دېگهن  يېقىنالش!»  يېقىنالش،  رهسۇلۇلالھ!  ئى  «قورقما  ۋاقىتتا،  ئۆتكهن  پهردىدىن 
يېقىن)  ئهڭ  (ئالالھقا  قابه-قهۋسهينى  كهلدىكى،  يېقىن  شۇنداق  ئاڭاليتتى.  ئهمىرنى 
شهرىپىگه ئېرىشتى. چۈشهندۈرۈش قىيىن بولغان بىر شهكلىده ئالالھ تهئاال ئارزۇ قىلغان 
ئۇ  ئۇسۇلدا  بىر  سۈپهتسىز  شهكلىسز،  زامانسىز،  ماكانسىز،  باردى.  يېتىپ  ئېگىزلىككه 
يهرده پهيدا بولدى. يهنى ئالالھ تهئاالنى كۆردى. كۆزسىز، قۇالقسىز، ۋاستىسز، ھېچبىر 
ماكانسىز ئالالھ تهئاال بىلهن سۆزلهشتى. ھېچقانداق بىر مهخلۇقاتنىڭ، بىلهلمهيدىغان، 

ئاڭالپمۇ چۈشىنهلمهيدىغان بىر نېمهتكه ئېرىشتى. 
ئىمامى راببانى مهكتۇباتىدا: «كائىناتنىڭ خوجىسى مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى 
ۋهسهللهم مېراج كېچىسىده، رهببىنى دۇنيادا كۆرهلمىدى. ئهمما ئاخىرهتته كۆردى. چۈنكى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم زامان ۋه ماكاننىڭ سىرتىغا چىقتى. باشالنغۇچى بولمىغان چهكسىز 
بىر ۋاقىت ئىچىگه كىردى. باشالنغۇچ نوقتا بىلهن ئاخىرلىشىش نوقتىسىنى بىر نوقتا 
شهكلىده كۆردى. جهننهتكه كىرىدىغانالرنىڭ نهچچه مىڭ يىل كېيىنكى مېڭىشلىرىنى ۋه 
ئۇالرنىڭ جهننهتتىكى ئهھۋالىنى كۆردى. ئۇ ۋاقىتتىكى كۆرۈش دۇنيادىكى كۆرۈش بولماي 

بهلكى ئاخىرهتتكى كۆرۈش ئىدى» دهپ بايان قىلغان. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا «رهببىڭگه ھهمدۇ-سانا ئېيت» دېيىلگهنده، ئۇ دهرھال، 
«ئهتتهھىيياتۇ لىلالھى ۋهسسهلهۋاتۇ ۋهتتهييبات» (يهنى پۈتۈن ئىنسانالر بىلهن قىلغان 
ھهمدۇ-سانا، بهدهن بىلهن قىلىنغان ئىبادهتلهر، مال-مۈلۈك بىلهن قىلىنغان خهيىر-
ئېھسانالر ئالالھ ئۈچۈن بولسۇن) دېدى. باشتا ئالالھ تهئاال ھهبىبىگه، كۆزسىز، قۇالقسىز، 
ۋه  ۋهرهھمهتۇلالھى  ئهييۇھهننهبىييۇ  ئهلهيكه  ئهسسهالمۇ  شهكلىده:  ماكانسىز  ۋاستىسىز، 
ساالم  دهپ  بولسۇن)  ساڭا  رهھمىتىم  بهرىكىتىم،  ساالمىم،  رهسۇلۇم!  (ئهي  بهرهكاتۇھ 
بهردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ئهسسهالمۇ ئهلهينه ۋه ئهال ئىبادىلالھىسسالىھىن، (يا 
بۇنى  بهردى.  جاۋاب  دهپ  بولسۇن)  ساالمىڭ  بهندىلىرىڭگىمۇ  سالىھ  ۋه  بىزگه  رهببى! 
ئاڭلىغان پهرىشتىلهر تهڭال: ئهشھهدۇ ئهنال ئىالھه ئىللهلالھ ۋ ئهشھهدۇ ئهننه مۇھهممهدهن 
ئىالھ  باشقا  ئالالھتىن  ئىشهندۇقكى،  كۆرگهندهك  بىلهن  (كۆزۈم  ۋهرهسۇلۇھ  ئهبدۇھۇ 

يوقتۇر. مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭ بهندىسى ۋه ئهلچىسىدۇر) دېدى.
ئهي  تهئاال:  ئالالھ  بىلهن  دېيىشى  ئهلهينه  ئهسسهالمۇ  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر 
ھهبىبىم! بۇ يهرده ئىككىمىزدىن باشقا ھېچكىم يوق. نېمىشقا ئهلهينه (بىزگه) دېدىڭ؟ 
دهپ سورىدى. پهيغهمبىرىمىز: يا رهببى! ئۇممىتىمنىڭ بهدىنى گهرچه مهن بىلهن بىر 
ئۇالردىن  ھىممىتىم  كامال  ۋه  نىيىتىم   بىلله.  بىلهن  مهن  روھى  ئۇالرنىڭ  بولمىسىمۇ، 
يىراق ئهمهس. ماڭا ساالم قىلدىڭ، مېنى پۈتۈن يامانلىقالردىن يىراق قىلدىڭ، ئاخىرقى 
زامان پىتنىسىده قالغان، كهمبهغهل ۋه دهرتمهن ئۇممىتىمنى بۇنداق ئېھسان ۋه ئىكرامدىن 
قانداقمۇ مهھرۇم قوياي؟ بۇنداق ياخشى نېمهتتىن ئۇالرمۇ نېسىۋه ئالسۇن! دهپ جاۋاب 
نېمىنى  مهندىن  مېھمىنىم.  مېنىڭ  سهن  كېچه  بۇ  ھهبىبىم!  ئهي  تهئاال:  ئالالھ  بهردى. 
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رهببى!)،  (يا  تىلهيمهن  ئۇممىتىمنى  پهيغهمبىرىمىز:  دېدى.  تىلىگىن،  شۇنى  خالىساڭ 
دېدى. 

رىۋايهتلهرگه قارىغاندا ئالالھ تهئاال بۇ سوئالنى يهتته يۈز قېتىم سورىدى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم ھهر قېتىمدىال ئۇممىتىمنى دهپ جاۋاب بهرگهن ئىدى. ئالالھ تهئاال: نېمىشقا 
رهببىم!  ئهي  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  دېدى.  دهيسهن؟  ئۇممىتىمنى  قېتىمدىال  ھهر 
جانابى  دېدى.  قىلغىن،  مهغپىرهت  ئۇممىتىمگه  پۈتۈن  سهن،  بهرگهن  مهن،  تىلىگهن 
ئالالھ: ئهگهر بۇ كېچه پۈتۈن ئۇممىتىڭنى ساڭا مهغپىرهت قىلسام، مېنىڭ رهھمىتىم ۋه 
يېرىمىنى  تاپشۇراي،  ساڭا  كېچه  بۇ  قىسمىنى  بىر  قالىدۇ.  بىلىنمهي  ئىززىتىڭ  سېنىڭ 
كېيىنگه ئېلىپ قوياي، دېدى. قىيامهت كۈنى سهن تىلىگىن، مهن مهرھهمهت قىالي، 

تاكى سېنىڭ ئىززىتىڭ (شهرىپىڭ)، مېنىڭ مهرھهمىتىم ئېنىق بىلىنسۇن، دېدى. 
سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز بىر ھهدىس شهرىپته: «ئۇ كېچه (مېراج كېچىسى)، پۈتۈن 
رهسۇلۇلالھ!  ئى  تهئاال:  ئالالھ  تىلىدىم.  بېرىشنى  قويۇپ  ماڭا  ھېسابىنى  ئۇممىتىمنىڭ 
سېنىڭ ئارزۇيۇڭ، ھېچكىم ئۇممىتىڭنىڭ ئهيىپىنى بىلمىسۇن دهيسهن. مېنىڭ تىلىگىم، 
سهن بىر شهپقهتلىك پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، باشقىالردىن ئهيمهنگىدهك، سهندىنمۇ 
ئهيىپلىرىنى يوشۇرسۇن. سهن ئۇالرنى توغرا يولغان باشاليدىغان رهھبىرى، مهن بولسام 
ئۇالرنىڭ رهببى. سهن ئۇالر بىلهن يېڭى تونۇشتۇڭ، مهن بولسام، باشتىن ئاخىرى ئۇالر 
كۆرمىگهن  ياخشى  سۆزلىشىشنى  بىلهن  ئۇالر  مهن  ئهگهر  رهسۇلۇلالھ!  ئى  بىلله.  بىلهن 
گۇناھلىرىنىڭ  چوڭ-كىچىك  چاقىرمىغان،  ھېسابقا  ئۇالرنى  كۈنى  قىيامهت  بولسام، 

ھهممىسنى ئهپۇ قىلىۋهتكهن بوالتتىم.
ئالالھ تهئاال: ئى رهسۇلۇلالھ! مۇبارهك كۆزۈڭنى ئېچىپ پۇتىڭنىڭ ئاستىغا قارا، دېدى. 
مهن بىر ئوچۇم تۇپراق كۆردۈم. ئالالھ تهئاال: پۈتۈن بار بولغان نهرسىلهر، پۇتۇڭنىڭ 
ئاستىدىكى تۇپراقتۇر. ئۇ تۇپراقنى نېمىشقا دوستۇڭنىڭ ھۇزۇرىغا كهلتۈردىڭ؟ دوسىتنىڭ 
ئېتىكىنى مهينهت قىلغان توپىنى ئهپۇ قىلىشتىن، سېنىڭ ئۇممىتىڭنى مهرھهمهت قىلىش 

بهكمۇ ئاسان، دېدى».

يا ھهبىبىم نهدۇر ئۇ كىمنى تىلىدىڭ،
بىر ئوچۇم تۇپراققا مىننهتمۇ ئهيلىدىڭ؟

مهن سېنى ياخشى كۆرگهنده ئهي قۇلۇم،
سېنىڭ بولماسمۇ ئىككى ئالهمىڭ يورۇق.

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىر ھهدىس شهرىپته: «ئالالھ تهئاالدىن بىر نهچچه سوئال 
سورىدىم. جاۋابىنى ئالغاندىن كېيىن سورىغىنىمغا پۇشايمان قىلدىم. (بۇ سوئالالردىن 
ئېھسان  قانداق  ماڭا  بهردىڭ،  قانات  يۈز  ئالته  جىبرائىلغا  رهببى!  يا  مهن:  بهزىلىرى) 
بهردىڭ؟ دهپ سورىدىم. ئالالھ تهئاال: جىبرائىلنىڭ ئالته يۈز قانىتىدىن سېنىڭ بىر تال 
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تۈكۈڭ سۆيۈملۈكتۇر، دېدى. بىر تال تۈكۈڭنىڭ سهۋهبىدىن، قىيامهت كۈنى مىڭلىغان 
ئاسى گۇناھكارنى ئازاد قىلىمهن، جىبرائىل قانىتىنى ئاچسا، شهرق بىلهن غهرپنى بىر 
ئالىدۇ. سهن شهپقهت قىلساڭ، شهرق بىلهن غهرپكىچه ئاسى تولغان بولسا، ھهممىسىنىڭ 
تازىم  پهرىشتىلهرنى  ئهلهيھىسساالمغا  ئادهم  ئاتام  مهن:  دېدى.  كېچىمهن،  گۇناھىدىن 
قىلغۇزدۇڭ، ماڭا قانداق ئېكرام قىلسهن؟ دېدىم. ئالالھ تهئاال: پهرىشتىلهرنىڭ ئادهمگه 
سهجده قىلىشى، سېنىڭ نۇرۇڭنىڭ ئۇنىڭ پىشانىسىده ئورۇن ئېلىشىدۇر. ئى رهسۇلۇلالھ! 
ساڭا ئۇنىڭدىن ئۈستۈن نهرسىلهر بهردىم. ئىسمىڭنى ئىسمىمغا يېقىن قىلدىم ۋه ئهرىشكه 
سېنىڭ  ئىدى.  يوق  نام-نېشانى  بولۇپ  يارالمىغان  تېخى  ئادهم  ۋاقىت  ئۇ  يازدۇردۇم. 
گۈزهل  ئىشىكلىرىگه،  جهننهتنىڭ  پهردىلهرگه،  دهرۋازىالرغا،  ئاسماندىكى  ئىسمىڭنى 
ئىمارهتلهرگه، دهرهخلهرگه ۋه جهننهتنىڭ ھهر يىرىگه يازدۇردۇم. جهننهتته، «ال ئىالھه 
ئىللهلالھ مۇھهممهدۇن رهسۇلۇلالھ» يېزىلمىغان ھېچقانداق يهر يوق. بۇ مهرتىۋه ئادهمگه 

بېرىلگهن مهرتىۋىلهردىن تېخىمۇ ئۈستۈندۇر، دهپ جاۋاب بهردى.

ئهينهك قىلدىم زاتىنى،
ھهتتا يازدىم ئاتىم بىلهن ئاتىنى.

ئېھسان  نېمه  ماڭا  ئۇنداقتا  بهردىڭ،  كېمه  ئهلهيھىسساالمغا  نۇھ  رهببى!  يا  مهن: 
قىلدىڭ؟ دېدىم. ئالالھ تهئاال: ساڭا بۇراقنى بهردىمكى، بىر كېچىده ئهرىشكه چىقتىڭ، 
كۈنى  قىيامهت  بهردىم.  مهسجىدلهرنى  ئۇممىتىڭگه  كۆردۈڭ،  دوزاقنى  بىلهن  جهننهت 
كۆزنى  سىراتنى  ئولتۇرۇپ،  مهسجىدلهرگه  شۇ  چىققاندهك،  كېمىگه  خۇددى  ئۇممىتىڭ 

يۇمۇپ ئاچقۇچه ئۆتۈپ، دوزاق ئازابىدىن قۇتىلىدۇ، دېدى.
مهن: "يا رهببى! ئىسرائىل ئوغۇللىرىغا، قۇدرهت ھالۋىسى بىلهن بۆدۈنىگه ئوخشاش 
قۇشالرنىڭ گۆشىنى بهردىڭ، ئهجىبا ماڭا نېمه ئېھسان قىلدىڭ؟ دېدىم. ئالالھ تهئاال: 
چىرايلىرىنى  ئوغۇللىرىنىڭ  ئىسرائىل  بهردىم.  نېمىتىنى  ئاخىرهت  ئۇممىتىڭگه  ۋه  ساڭا 
ئىنسان سۈرىتىدىن، ئېيىق، مايمۇن، توڭگۇز سۈرىتىگه ئۆزگهرتتىم. سېنىڭ ئۇممىتىڭدىن 
ھېچكىمنى ئۇنداق قىلمىدىم. ئۇالرنىڭ قىلغىنىدهك ئىشالرنى قىلسىمۇ، يهنىال ئۇالرغا بۇ 
ئىشنى راۋا كۆرمىدىم. يا مۇھهمممهت! ساڭا بىر سۈره بهردىمكى، ئۇنىڭغا ئوخشايدىغان 
كىم  ھهر  سۈرىسىدۇر.  فاتىھه  سۈره  ئۇ  تاپالمايسهن.  ئىنجىلدىن  ۋه  تهۋرات  سۈرىنى 
ئاتا-ئانىسنىڭ  كىشنىڭ  ئوقۇغان  ئۇنى  بولىدۇ.  ھارام  دوزاققا  بهدىنى  ئوقۇسا،  ئۇنى 
ئازابىنى يېنىكلىتىمهن. ئى رهسۇلۇلالھ! مهن سېنىڭدىن ئهكرهم (قىممهتلىك، ئۈستۈن، 
شهرهپلىك) بولغان بىرسىنى ياراتمىدىم. ساڭا ۋه ئۇممىتىڭگه ئهللىك ۋاقىت ناماز پهرز 
قىلدىم. ئى رهسۇلۇلالھ! كىم مېنىڭ بىرلىكىمنى قوبۇل قىلسا ۋه ماڭا شېرىك قوشمىسا، 
رهھمىتىم،  قارىتا  ئۇممىتىڭگه  قىلدىم.  ھارام  دوزاقنى  ئۇالرغا  مهنسۇپ،  ئۇالرغا  جهننهت 

غهزىپىمدىن ئېشىپ چۈشتى. 
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شهرهپلىكسهن.  ھهم  ئۈستۈن  خهلقتىن  پۈتۈن  نهزىرىمده  مېنىڭ  رهسۇلۇلالھ!  ئى 
ئهي  قالىدۇ.  ھهيران  ئالهم  پۈتۈن  بولىمهنكى،  ئېكرامدا  شۇنداق  ساڭا  كۈنى  قىيامهت 
ھهبىبىم! سهن جهننهتكه كىرمهي تۇرۇپ، باشقا ئهنبىيا ۋه ئۇممهتلهر كىرهلمهيدۇ، سېنىڭ 
ئۇممىتىڭ كىرمهي تۇرۇپ باشقا ئۇممهتلهر كىرهلمهيدۇ، ئى رهسۇلۇلالھ! خالىساڭ، سهن 
ۋه  ئۇممىتىڭ ئۈچۈن نېىمىلهرنى تهييارلىغانلىقىمنى كۆرگىن. مهن: خااليمهن ئى رهببىم! 
دېدىم. ئالالھ تهئاال: ئىسرافىلغا خىتاپ قىلىپ، ئهي قۇلۇم ئىسرافىل! رهسۇلۇم ۋهقۇلۇم 
جىبرائىلغا دېگىنكى، ھهبىبىمنى جهننهتكه ئېلىپ بار. ئۇ ۋه ئۇممىتى ئۈچۈن نېمىلهرنى 

تهييارلىغانلىقىمنى كۆرسهتكىن، دېدى.
ئالهملهرنىڭ خوجىسى بولغان پهيغهمبىرىمىز ئىسرافىل ئهلهيھىسساالم بىلهن بىرلىكته 
ئورۇنداش  بۇيرۇقىنى  تهئاالنىڭ  ئالالھ  كهلدى.  يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  جىبرائىل 
بىرى  پهرىشتىلهردىن  كىردى.  ئېلىپ  جهننهتكه  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  ئۈچۈن 
جىبرائىل  ئىدى.  تۇرغان  ساقالپ  ئۇنى  بىلهن  تاۋاقالر  تولغان  نۇرغا  باشقىلىرى  تون، 
ئهلهيھىسساالم: ئى رهسۇلۇلالھ! بۇالر ئادهم ئهلهيھىسساالمدىن سهكسهن مىڭ يىل بۇرۇن 
بىلهن  تهقهززالىق  ئۈچۈن  چېچىش  ئۇممىتىڭگه  ۋه  ساڭا  تاۋاقتىكىلهرنى  بۇ  يارىتىلدى. 
ساقالۋاتىدۇ. قىيامهت كۈنى سهن ۋه ئۇممىتىڭ، ئالالھ تهئاالنىڭ ئهمرى بىلهن جهننهتنىڭ 
ئىشىكىگه پۇت قويىشىڭالر بىلهن بۇ پهرىشتىلهر، تاۋاقتىكى ئۈنچه-مارجانالرنى سىلهرنىڭ 
ئۈستىڭالرغا چاچىدۇ، دېدى. جهننهتته ۋهزىپه ئۆتهيدىغان رىدۋان ئسمىدىكى پهرىشته 
تهئاال،  «ئالالھ  بهرگهچ،  خوشخهۋهر  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ۋه  كۈتىۋالدى  ئۇالرنى 
جهننهتنىڭ ئىككى قىسمىنى سېنىڭ ئۈممىتىڭگه، قالغان بىر قىسمىنى باشقا ئۇممهتلهرگه 
بېرىش ئۈچۈن ئۈچ قىسىمغا ئايرىدى» دېدى ۋه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى جهننهتته 

سهيله قىلغۇزدى.
ھهبىبى ئهكرهم ئهلهيھىسساالم: «جهننهتنىڭ ئوتتۇرىسىدا بىر دهريا كۆردۈم. ئهرىشنىڭ 
ۋه  چىقاتتى  ھهسهل  ۋه  شاراپ  سۈت،  سۇ،  يهردىن  بىر  بولۇپ،  ئېقىۋاتقان  ئۈستىدىن 
بىر-بىرسىگه ئارلىشىپ كهتمهيتتى. دهريا بويى زهبهرجهتتىن (قىممهتلىك تاش) ئىدى. 
ئىچىدىكى تاشالر ياقۇتتىن، اليلىرى بولسا ئهمبه پۇرايتتى. ئوت-چۆپلىرى بولسا، زافهران 
(گۈزهل پۇراق چىقارغان ئۆسۈملۈك تۈرى) ئىدى. ئهتراپىغا كۆمۈش قهدهھلهر قويۇلغان 
بولۇپ، سانى ئاسماندىكى يولتۇزالردىنمۇ كۆپ ئىدى. ئهتراپىدىكى قۇشالرنىڭ بويۇنلىرى 
تۆگه بوينىدهك ئىدى. كىم ئۇالرنىڭ گۆشىگه ئېغىز تهگسه، دهريا سۈيىدىن ئىچسه ئالالھ 
تهئاالنىڭ رىزاسىغا ئېرىشهتتى. مهن جىبرائىلدىن: بۇ قانداق دهريا؟ دهپ سورىدىم. ئۇ: 
ئاقار،  سۇ  دهريادىن  بۇ  جهننهتكه  سهككىز  كهۋسىرى.  بهرگهن  ساڭا  تهئاالنىڭ  ئالالھ 
دېدى. دهريانىڭ قىرىدا ئارامگاھالرنى كۆردۈم. ھهممىسىال ياقۇت ۋه مهرۋايىتالردىن ئىدى. 
جىبرائىلدىن سورىدىم. ئۇ: سېنىڭ ئاياللىرىڭنىڭ ئارامگاھىدۇر، دېدى. ئارامگاھالردا ھۆر 
پهرىلهرنىمۇ كۆردۈم. ھۆسنى قۇياشتهك پارالپ تۇرغان بولۇپ، ھهممىسى گۈزهل ۋه يېقىملىق 
بىزنىڭ  خوشال،  ۋه  بهخىتلىك  تولىمۇ  بىز  ئۇالر:  ئېيتىشاتتى.  ناخشا  بىلهن  ئاۋازلىرى 
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قالمايمىز،  كىيىمسىز  پهردازالندۇق،  بىلهن  كىيملهر  گۈزهل  بىز  يوق.  ئاغرىقىمىز  كۆڭۈل 
بىز قېرىماي مۇشۇنداق ياش تۇرىمىز. بىز ئاچچىقالنمايمىز. ھهر ۋاقىت تهبهسسۇم بىلهن 
تۇرىمىز. شۇ پىتى تۇرىمىز، ھهرگىز ئۆلمهيمىز، دېدى. ئۇالرنىڭ بۇ يېقىملىق ئاۋازلىرى 
پۈتۈن يهرده ياڭرايتتى. ئۇالرنىڭ ئاۋازى شۇنداق گۈزهلكى، دۇنياغا كهلگهن بولسا، ئۆلۈم 
دېدى.  خاالمسهن؟  كۆرۈشنى  يۈزىنى  بۇالرنىڭ  جىبرائىل:  بوالتتى.  بولمىغان  ئازاب  ۋه 
مهن: خااليمهن، دېدىم. بىر ھوجرىنىڭ ئىشىكىنى ئاچتى. شۇنداق چىرايلىق سىماالر 
يۈزلىرى  تۈگىتهلمهيمهن.  سۆزلهپ  گۈزهللىكىنى  ئۇالرنىڭ  ھاياتىمدا  پۈتۈن  كۆردىمكى، 
يىپهكتىن  تېرىلىرى  پارالق،  قۇياشتىن  قىزىل،  ياقۇتتىنمۇ  ياڭاقلىرى  ئاق،  سۈتتىن 
بهزىلىرى  قاپقارا،  چاچلىرى  خۇشبۇي،  ئىپاردىنمۇ  پۇرىقى  نۇرلۇق،  ئايدهك  يۇمشاق، 
قويۇپ بهرگهن، بهزىلىرى ئۆرىۋالغان، بهزىلىرى تۈرىۋالغان بولۇپ ئولتۇرسا ئهتراپنى بىر 
سېنىڭ  بۇالر  جىبرائىل:  تۇراتتى.  ساڭگىالپ  تاپانلىرىغىچه  تۇرسا،  ئورنىدىن  ئاالتتى، 

ئۇممىتىڭ ئۈچۈن، دېدى».
پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم: «سهككىز جهننهتنىڭ باغۇ-بوستانلىرىنى، 
ھهر تۈرلۈك نېمهتلىرىنى كۆردۈم. دوزاق ۋه ئۇنىڭ دهرىجىلىرىنمۇ كۆرهي دهپ ئويلىدىم. 
ئېلىپ  يېنىغا  مالىكنىڭ  پهرىشتىسى  چوڭ  ئهڭ  دوزاقنىڭ  تۇتۇپ،  قولۇمدىن  جىبرائىل 
باردى. جىبرائىل: ئهي مالىك! ھهزرىتى مۇھهممهد دۈشمهنلىرىنىڭ دوزاقتىكى يهرلىرىنى 
كۆرۈشنى خااليدىكهن، ئۇنىڭغا كۆرسهتكىن، دېدى. مالىك دوزاقنىڭ قهۋهتلىرىنى ئاچتى. 
يهتته قهۋهت دوزاقنىڭ ھهممىسىنى كۆردۈم. يهتتىنچى قهۋهتنى ھاۋىيه دهيدىغان بولۇپ، 
قات  مهن مالىكقا: بۇ  ھهسسه قاتتىق ئىدى.  نهچچه  باشقا قهۋهتلهردىن  ئازابى  ئۇنىڭ 
قايسى تهبىقىگه تهۋه؟ دېدىم. مالىك: پىرئهۋىن، قارۇن ۋه سېنىڭ ئۇممىتىڭىدىن چىققان 
دىنى  ھېچ  يهرده  ئۇ  بولۇپ،  الزى  قهۋهت  ئالتىنچى  دېدى.  بولىدۇ،  ئازاب  مۇناپىقالرغا 
بولمىغان مۇشرىكالر قالىدۇ. بهشىنچى قهۋهت ھۇتامه بولۇپ، ئۇ يهرده ئاتهشكه، كالىغا ۋه 
بۇتالرغا چوقۇنغانالر قالىدۇ. تۆتىنچى قهۋهت جاھىم بولۇپ، ئۇ يهرده قۇياشقا ۋه يولتۇزالرغا 
قالىدۇ.  خرىستىئانالر  يهرده  ئۇ  بولۇپ،  ساكار  قهۋهت  ئۈچىنچى  قالىدۇ.  چوقۇنغانالر 
ئىككىنچى قهۋهت سائىر بولۇپ، ئۇ يهرده يهھۇدىالر قالىدۇ. بىرىنچى قهۋهت جهھهننهم 
بولۇپ، بۇ يهرنىڭ ئازابى باشقا قهۋهتلهرنىڭ ئازابىدىن يېنىك ئىدى. بۇنداق بولىشىغا 
چوڭكى،  شۇنداق  دهرياالر  كۆردۈم.  دهرياسى  ئاتهش  مىڭ  يهتمىش  يهرده  بۇ  قارىماي 
ئهگهر ئاسمان-زىمننى ئۇنىڭغا ئاتسا ۋه بىر پهرىشتىىگه ئاسمان-زىمننى ئىزدهپ تاپقىن 
دېسىمۇ مىڭ يىلدىمۇ تاپالمىغۇدهك ئىدى. زهبانىالر (دوزاقتىكى پهرىشتىلهر)  ھهيۋهتلىك 
ئىدىكى، ئۇالردىن خالىغان بىرى ئاسمان-زېمىننى ئاغزىغا قويسا، كۆرۈنمىگۈدهك ئىدى. 
ئۇ دهرياالرنىڭ دولقۇنلىرى قورقۇنچلۇق ئاۋازالرنى چىقىراتتى. ئۇ ئاۋازدىن دۇنياغا ئازىراق 
بىر شهپىسى كهلگهن بولسا، ئىنسان ۋه ھايۋانالردىن ھېچ نهرسه قالمىغان بوالتتى. مهن: 
بۇ قايسى تهبىقىغه مهنسۇپ؟ دېدىم. مالىك جاۋاب بهرمىدى. تهكرار سورىشىم بىلهن ئۇ 

سۈكۈت قىلىپ تۇرىۋالدى.
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ئوڭايسىزالندۇرما!  مېنى  مالىك:  دېدى.  سوراۋاتىدۇ!  سهندىن  مالىكقا:  جىبرائىل، 
دېدى. مهن: نېمىال بولسا دېگىن، بهلكىم بىر يولىنى تاپارسهن، دېدىم. مالىك: ئى 
رهسۇلۇلالھ! بۇ قهۋهت سېنىڭ ئۇممىتىڭنىڭ ئاسىلىرى ئۈچۈن، ئۇالرغا نهسىھهت قىلغىن. 
تاشالشتىن  يهرگه  بۇنداق  جىسمىنى  قهدهر.  قۇرتۇلغانغا  يهردىن  قورقۇنچ  بۇ  يهنى 
قۇرتۇلسۇن. ئۇ كۈنى مهن ئاسىالرغا رهھىم قىلمايمهن. ئاق ساقاللىق قېرىالر بولسىمۇ، 

ياشالر بولسىمۇ، دېدى. 
ئالالھ  چىقىرىپ،  كىيىمىنى  باش  باشلىدى.  يىغالشقا  خوجىسى  ئالهملهرنىڭ 
تهئاالدىن شاپائهت تىلهپ يالۋۇردى. ئۇممىتىنىڭ ئاجىزلىقى، بۇنداق ئازابالرغا بهرداشلىق 
بىرهلمهيدىغانلىقىنى ئېيتتى. ھهتتا ئۇنىڭ بىلهن جىبرائىل ۋه پۈتۈن پهرىشتىلهر قېتىلىپ 
يىغالشتى. ئالالھ تهئاال: ئهي ھهبىبىم! سېنىڭ ھۆرمىتىڭ ۋه قىممىتىڭ، مهن ئۈچۈن 
ئۇلۇغدۇر. دۇئايىڭ قوبۇل بولدى. ھېچ ئهنسىرىمه سېنى مۇرادىڭغا يهتكۈزىمهن. ساڭا 
شۇنداق ئۇلۇغلۇق بهردىمكى، نۇرغۇنلىغان ئاسىنى سېنىڭ سهۋهبىڭدىن كهچۈرۈم قىلىمهن. 
تا سهن بولدى ئهمدى دىگۈچه. ئهي ھهبىبىم! كىم مېنىڭ ئهمرىمگه بويسۇنسا، ئازاب ۋه 
جازادىن قۇرتۇلۇپ رهھمىتىمگه ئېرىشىدۇ. جهننهتته مېنى كۆرۈش بىلهن شهرهپلىنىدۇ. 

ساڭا ۋه ئۇممىتىڭگه، كېچه-كۈندۈز بولۇپ ئهللىك ۋاقىت ناماز پهرز قىلدىم، دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم داۋامالشتۇرۇپ، ئۇ ماقام بېرىلگهندىن كېيىن مهن ئهرىشكه 
قاراپ ئۆرلىدىم. سامادىن ئۆتۈپ، مۇسا ئهلهيھىسساالمنىڭ دهرگاھىغا كهلدىم. ئۇ: ئالالھ 
تهئاال ساڭا ۋه ئۇممىتىڭگه نېمىنى پهرز قىلدى؟ دېدى. مهن: بىر كۈنده ئهللىك ۋاقىت 
ناماز پهرز قىلدى، دېدىم. ئۇ: رهببىڭنىڭ يېنىغا بارغىن ۋه بۇنى يېنىكلىتىشنى تىله. 
ئۇممىتىڭ بۇنى كۆتۈرهلمهيدۇ. بۇ ئىسرائىل ئوغۇللىرىنىڭ بېشىدىن ئۆتكهن ئىشتۇر، دېدى. 
مهن رهببىمنىڭ يېنىغا قايتتىم: يا رهببى! ئۇممىتىمدىن بۇيرۇقىڭنى بىر ئاز كىمهيتكىن! 
يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇسا  بهردى.  چۈشۈرۇپ  ۋاقىتقا  بهش  بىلهن  شۇنىڭ  دېدىم. 
بارغىن  رهببىڭگه  ئهلهيھىسساالم:  مۇسا  ئېيتتىم.  چۈشۈرگهنلىكىنى  ۋاقىتقا  بهش  بېرىپ 
مۇسا  بىلهن  شۇنىڭ  دېدى.  كۆتۈرهلمهيدۇ،  بۇنى  ئۇممىتىڭ  بهرسۇن،  چۈشۈرۈپ  يهنه 
نامازنى  تهئاال:  ئالالھ  نهتىجىده  بېرىپ،كهلدىم.  ئارىسىدا  رهببىم  بىلهن  ئهلهيھىسساالم 
بهش ۋاقىت قىلىپ بېكىتتىم. ھهر ناماز ئۈچۈن ئون ساۋاپ بار. بۇ سهۋهپتىن يهنىال 
ساۋاپلىق ئىشنى نىيهت قىلىپ، ئۇنى قىاللمىسا، بىر  كىم بىر  ۋاقىت بولىدۇ.  ئهللىك 
ئىشنى  بىر  گۇناھ  كىشى  بىر  يېزىلىدۇ.  ساۋاب  ئون  قىلسا،  ئهگهر  يېزىلىدۇ.  ساۋاب 
نىيهت قىلىپ، ئۇ ئىشنى قىاللمىسا، گۇناھ يېزىلمايدۇ. ئهگهر قىلسا، پهقهت بىر گۇناھ 
يېزىلىدۇ، دېدى. كېيىن مۇسا ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ ئهھۋالنى ئېيتتىم. ئۇ: 
يهنه  ئهمدى  سورىدىم،  كۆپ  رهببىمدىن  مهن:  ئېيتتى.  يېنىكلىتىشىمنى  بېرىپ  يهنه 

بېرىشتىن خىجىل بولىمهن، دېدىم» 74

ئهخمهت بىن ھهنبهل، ئهل-مۇسنهد، III،164؛ IV،208؛ بهيھاقى، ئهس-سۇنهن، I،265؛ قازى   .74
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كۆڭلىگه،  ئازابالنغان  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  تهئاال،  ئالالھ  قىلىپ  شۇنداق 
كهلمهيدىغان،  خىيالىغىمۇ  ھېچكىمنىڭ  بولدى.  بهرگهن  تهسهللى  قهلبىگه  يارىالنغان 

ئاڭالپمۇ چۈشىنهلمهيدىغان بۇ نېمهتلهرنى بهردى. 
ئالهملهرنىڭ خوجىسى بىرال ۋاقىتتا قۇدۇسقا، قۇدۇستىن مهككه مۇكهررهمگه، مهككه 
مۇزلىمىغان،  يېرى  ئۇخلىغان  كهلدى.  قايتىپ  ئۆيىگه  ھانىنىڭ  ئۇممى  مۇكهررهمدىن 
داستىكى تاھارهت سۈيى ھهرىكهت قىلىپ تۇراتتى. تاالدا كۆزهتته تۇرغان ئۇممى ھانى، 
قۇدۇستىن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئىدى.  قالغان  مۈگدهپ  خهۋهرسىز  ئىشتىن  ھېچبىر 
مهككىگه كېلىۋاتقاندا، قۇرهيىشنىڭ كارۋىنىغا يولۇقتى. بىر تۆگه ئۈركۈپ يېقىلىپ چۈشتى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تاڭ ئېتىشى بىلهن كهبىگه كېلىپ ئاخشام بولغانالرنى سۆزلهپ 
بهردى. كاپىرالر «مۇھهممهد ئهقلىدىن ئېزىپتۇ» دهپ، مهسخىره قىلدى. مۇسۇلمان بولۇشنى 
ئويلىشىۋاتقانالر ئىككىلىنىپ قالدى. مۇشرىكالردىن بهزىلىرى خوشاللىقىدا، ئهبۇبهكىرنىڭ 
يېنىغا كهلدى. چۈنكى ئۇنىڭ ئهقىللىق، تهجربىلىك، ھېساب-كىتابنى ياخشى بىلىدىغان 
تىجارهتچى ئىكهنلىكىنى بىلهتتى. ئىشكتىن چىقىشىغىال: ئهي ئهبۇبهكىر! سهن نۇرغۇن 
قېتىم قۇدۇسقا باردىڭ، ئۇ يهرنى ياخشى بىلىسهن، مهككىدىن قۇدۇسقا بېرىش ئۈچۈن 
قانچىلىك ۋاقىت كېتىدۇ؟ دهپ سورىدى. ھهزرىتى ئهبۇبهكىر: بىر ئايدىن ئارتۇق ۋاقىت 
كېتىدۇ، دېدى. بۇ سۆزدىن سۆيۈنگهن كاپىرالر: ئهقىللىق، تهجرىبىلىك ئادهمنىڭ سۆزى 
ئۆزلىرىدهك  ئهبۇبهكىرنىمۇ  ھهزرىتى  ئېچىلىپ،  گۈلقهقهلىرى  دېدى.  بولىدۇ،  مۇشۇنداق 
ئوياليدۇ دهپ، سېنىڭ ئۇ مۇبارهك زاتىڭ بىر كېچىده قۇدۇسقا بارغانلىقىنى ئېيتتى. ئۇ 
رهسمى ئهقلىنى يوقاتتى، دېدى. ھهزرىتى ئهبۇبهكىر پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئىسمىنى ئاڭالپ: 
ئهگهر ئۇ ئېيتقان بولسا، توغرا. بىر كېچىده ئۇ يهرگه بېرىپ كهلگىنىگه ئىشىنمهن، دهپ، 
ئۆيىگه كىرىپ كهتتى. كاپىرالر: تهۋبه قىلىدۇق، مۇھهممهد نىمىدېگهن بۈيۈك سېھرىگهر. 

ئهبۇبهكىرنى سېھرلهپ بوپتۇ دهپ، كهلگهن يېرىگه قايىتتى. 
مىغ-مىغ  كهلدى.  يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  دهرھال  ئهبۇبهكىر  ھهزرىتى 
ئادهم ئارىسىغا كىرىپ، «ئى رهسۇلۇلالھ! مېراجىڭ مۇبارهك بولسۇن! بىزنى ساڭا ئوخشاش 
جامالىڭنى  مۇبارهك  شهرهپلهندۈرگهن،  بىلهن  قىلىش  خىزمهتچى  پهيغهمبهرگه  ئۇلۇغ 
كۆرۈش، قهلبىمىزنى يورۇتۇپ، روھلىرىمىزنى شاتالندۇرغان ئالالھ تهئاالغا چهكىسز رهھمهت 
ئېيتىمهن. ئى رهسۇلۇلالھ! سېنىڭ ھهر بىر سۆزۈڭ ھهقتۇر. ساڭا ئىشىنىمهن. جېنىم ساڭا 
پىدا بولسۇن!» دېدى. ھهزرىتى ئهبۇبهكىرنىڭ سۆزلىرى كاپىرالرنى ھهيران قالدۇردى. 
ئىككى،  ئاجىز  ئىمانى  چۈشكهن  گۇمانغا  كهتتى.  تارقىلىپ  تاپالماي  گهپ  دهيدىغان 
ئۈچ كىشنىڭ قهلبىگه قۇۋۋهت كىردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهبۇبهكىرگه«سىددىق» 

دېدى. بۇ ئىسىم بىلهن ئهبۇبهكىرنىڭ دهرىجىسى بىر نهچچه ھهسسه يۇقىرلىدى.75 

ئىياز،شىپائى-شهرىپ، 179:.

.144،I ،ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات  .75
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پهيغهمبهر  ئىمانىغا،  كۈچلۈك  مۆمىنلهرنىڭ  كاپىرالر  ئاچچىقالنغان  ئهھۋالدىن  بۇ 
ئهلهيھىسساالمنىڭ ھهرقانداق بىر سۆزىگه ئىشىنىشگه، ئۇنىڭ ئهتراپىدا پهرۋانه بولۇشىغا 
چىداپ تۇرالمىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى ئوسال ئهھۋالغا قويۇش ۋه ئۇنى مهغلۇپ 

قىلىش ئۈچۈن ئۇنىڭدىن ئىمتىھان ئېلىشقا باشلىدى. 
ئۇالر: «ئى رهسۇلۇلالھ! قۇدۇسقا باردىم دهيسهن، مهسجىدنىڭ قانچه ئىشىكى ۋه 
دهرزىسى باركهن؟» دېگهندهك سوئالالرنى سورىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهممىسىگه 
ھهزرىتى  بهرگهنده،  جاۋاب  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بهردى.  جاۋاب  بىر-بىرلهپ 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  تهسسىقاليتتى.  دهپ  رهسۇلۇلالھ!»  ئى  «شۇنداق  ئهبۇبهكىر: 
ئۈستۈن ئهخالقى-پهزىلىتى بىلهن ئۇالرنىڭ يۈزىگىمۇ قارىماي جاۋاب بهردى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم: «مهسجىدى ئهقسانىڭ ئهتراپىغا قارىمىغان ئىدىم. ئۇالرنىڭ سوئاللىرىغا 
كۆز  مهسجىدنى  كهلدى.  ئهلهيھىسساالم  جىبرائىل  چاغدا  شۇ  دهل  بېرهلمهيتتىم.  جاۋاب 
پهيغهمبهر  دېدى.  بهردىم»  ساناپ  ئۇالرغا  دهرزىلهرنى  ئىشىك،  كهلتۈردى.  ئالدىمغا 
چارشهنبه  خالىسا  ئالالھ  ئهسكهرتىپ،  كۆرگهنلىكىنىمۇ  كارۋان  يولدا  ئهلهيھىسساالم، 
كۈنى كېلىدۇ، دېدى. چارشهنبه كۈنى كۈن ئولتۇرغاندا كارۋان مهككىگه كهلدى. ئۇالر 
بولدى.  ئۇرغاندهك  مۇش  ئۇالرغا  جاۋابى  كارۋاننىڭ  بىلهن  سورىشى  كارۋاندىكلهردىن 
ئۈركۈپ  تۆگىنىڭ  بىر  ھهتتا  چىقتى.  دېگىنىدهك  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  جاۋابالر  پۈتۈن 
يىقىلغانلىقىنىمۇ سۆزلهپ بهردى. شۇنىڭ بىلهن مۆمىنلهرنىڭ ئىمانى ھهسسىلهپ ئاشتى. 

كاپىرالرنىڭ دۈشمهنلىكى تېخىمۇ كۈچهيدى.76 
يۈز  كۈنى  جۈمه  يهتتىسى  يىگىرمه  ئېيىنىڭ  رهجهپ  بۇرۇن  يىل  بىر  ھىجرهتتىن 
مېراجغا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئاتىلىدۇ.  دهپ  كېچىسى  مېراج  مۆجىزه  بۇ  بهرگهن 
ئىالھى  نۇرغۇنلىغان  ئۇنىڭغا  كېچه  ئۇ  چىقتى.  ھالهتته  ئويغاق  بىلهن  جىسمى  ۋه  روھ 
بهقهره  سىرت  بۇنىڭدىن  قىلدى.  پهرز  نامازنى  ۋاقىت  بهش  كۆرسهتتى.  ھهقىقهتلهرنى 
ۋه  ئىسرا  قۇرئانى-كهرىمده،  مېراج  بولدى.  نازىل  ئايىتى  ئىككى  ئاخىرقى  سۈرىسنىڭ 

نهجىم سۈرىسى ۋه بىر قىسم ھهدىسلهرده بايان قىلىنغان.77
سېنىڭ  ئهبۇبهكىر!  «ئى  ئهسھابىغا:  كېيىن  مېراجدىن  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك 
دهرگاھىڭنى كۆردۈم. قىزىل ئالتۇندىن بولۇپ، سېنىڭ ئۈچۈن تهييارالنغان نېمهتلهرنى 
كۆردۇم. ئهبۇبهكىر: ئۇ دهرگاھ ۋه ئۇنىڭ ئىگىسى ساڭا پىدا بولسۇن. ئى رهسۇلۇلالھ! 
دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۆمهرگه قاراپ: يا ئۆمهر! سېنىڭ دهرگاھىڭنى كۆردۈم. 
ئۈچۈن  بولغىنى  ماكانىڭ  سېنىڭ  ئىدى.  بار  پهرىلهر  ھۆر،  نۇرغۇن  بولۇپ،  ياقۇتتىن 
ئىچىگه كىرمىدىم، دېدى. ھهرىتى ئۆمهر ئۇزۇن-ئۇزۇن يىغالپ كهتتى ۋه كۆز ياشلىرى 
بوالمدۇ؟  ئىش  قىزغىنىدىغان  ماكان  سهندىن  بولسۇن،  پىدا  ساڭا  ئاتا-ئانام  ئىچىده: 

.215،I ،ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات  .76
بۇخارى، «مهناقىبۇل-ئهنسار»، 42؛ تىرمىزى، «تهپسىرۇل-قۇرئان»، 20؛ ئىبنى ھىشام، ئهس-  .77

.208،II،255؛ زۇھهيلى، ئهرراۋزۇل-ئۇنۇف،I ،403؛ بهيھاقى، ئهس-سۈنهن،I ،سىره
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دېدى. ئاخىرىدا ئوسمانغا قاراپ: يا ئوسمان! سېنى ھهر بىر ئاسماندا كۆردۈم. جهننهتته 
دهرگاھىڭنى كۆرۈپ سهن خىيالىمغا كهلدىڭ، دېدى. ئاندىن ھهزرىتى ئهلىگه قاراپ: 
يا ئهلى! سېنىڭ سۈرىتىڭىنى تۆتىنچى قهۋهت ئاسماندا كۆردۈم. جىبرائىلدىن سورىدىم. 
ئۇ: ئى رهسۇلۇلالھ! پهرىشتىلهر، ھهزرىتى ئهلىنى كۆرۈشكه ئاشىق بولدى. ئالالھ تهئاال 
ئۇنىڭ سۈرىتىده بىر پهرىشته ياراتتى. تۆتىنچى قهۋهتته تۇرىدۇ. پهرىشتىلهر ئۇنى كۆرۈپ 
بهرىكهت تاپىدۇ، دېدى. شۇنىڭ بىلهن سېنىڭ دهرگاھىڭغا كىردىم. بىر دهرهختىكى 
سهن  مهن:  تارتتى.  پهرده  يۈزىگه  چىقتى.  ھۆر-پهرى  بىر  ئۇنىڭدىن  پۇرىدىم.  مېۋىنى 
كىم، كىمگه مهنسۇپ بولىسهن؟ دېدىم. ئۇ: تاغاڭنىڭ ئوغلى ئهلى ئۈچۈن يارىتىلدىم. 

ئى رهسۇلۇلالھ! دېدى». 
پهيغهمبهر  كېلىپ،  ئهلهيھىسساالم  جىبرائىل  سهھهرده  تاڭ  كېچىسى  مېراج 
ئهلهيھىسساالمغا بهش ۋاقىت نامازنى ۋاقتى بىلهن ئوقۇتتى. ھهدىس شهرىپته: «جىبرائىل 
ئوقۇتتى.  ناماز  بولۇپ  ئىمام  كۈن  ئىككى  ماڭا  ئالدىدا  ئىشكى  كهبىنىڭ  ئهلهيھىسساالم 
پېشىن  ئايرىلغاندا  تۆپىلىكتىن  قۇياش  نامىزىنى،  بامدات  قىزارغاندا  ئاسمان  ئىككىمىز، 
كۈن  نامىزىنى،  ئهسىر  بولغاندا،  ئۆزىچىلىك  كۆلهڭگىسى  نهرسىنىڭ  ھهر  نامىزىنى، 
ئولتۇرغاندا (قۇياشنىڭ ئۈستى تهرىپى يوقالغاندا) شام نامىزىنى، شاپاق نۇرى يوقىغاندا 
خۇپتهن نامىزىنى ئوقۇدۇق. ئىككىنچى كۈنى تاڭ يورۇغاندا بامدات نامىزىنى، ھهر نهرسنىڭ 
كۆلهڭگىسى ئىككى ھهسسه بولغاندا پېشىن نامىزىنى، بۇنىڭدىن كېيىنال ئهسىر نامىزىنى، 
خۇپتهن  بولغاندا  بىرى  ئۈچته  كېچىنىڭ  نامىزىنى،  شام  كېيىن  بۇزۇلغاندىن  روزىمىز 
نامىزىنى ئوقۇدۇق. جىبرائىل: ئى رهسۇلۇلالھ! سېنىڭ ۋه بۇرۇن ئۆتكهن پهيغهمبهرلهرنىڭ 
ناماز ئوقۇغان ۋاقىتلىرى بۇنىڭدىن ئىبارهت. ئۇممىتىڭ بهش ۋاقىت نامازنى، ئىككىمىز 

قىلغان بۇ ۋاقىتنىڭ ئارىسىدا ئوقۇسۇن، دېدى»78 
شۇنداق قىلىپ ناماز ۋاقىتلىرى مۇشۇنداق بهلگىلهندى. ھهبهشىستانغا ئادهم ئهۋهتىپ 
بهش ۋاقىت نامازنىڭ پهرز بولغانلىقىنى، پهرز بولغان كۈندىن تارتىپ خهۋهردار بولغان 

كۈنگىچه بولغان نامازالرنىڭ قازاسىنى ئوقۇش كېرهكلىكىنى ئېيتتى.

ئهي جامالى كۆزىن نۇرى ئهۋلىيا،
ئهي مهدهت ھهم مهنبهسى نۇرىن خۇدا،

ئاياغ توپاڭ سوپىالرغا تۇتىيا،
ئهي رهسۇل ھهم مهنبهسى نۇرىن خۇدا.

ھېچكىم سهنسىز تاپالماس ھهققه يېتىش،
پهيزى لۇتپۇڭ بىلهن بولۇر مهرتلىكى قوبۇل،

ئالهملهرگه رهھمهتتۇرسهن ئهي رهسۇل،

سائاد،  ئىبنى  ئهس-سىره،I،403~404؛  ھىشام،  ئىبنى  ئهل-مۇستهدرهك،IV،648~649؛  ھاكىم،   .78
.215~213،I ،ئهت-تاباقات



159

ئهي رهسۇل ھهم مهنبهسى نۇرى خۇدا.

ئهيلىدىم سانسىز گۇناھ ۋه قۇسۇر،
بولدۇم ھاۋايى-ھهۋهسكارالر بىلهن ئىجىل،

ئهيله ئىسيانىمغا شاپائهت يا كهرىم،
ئهي مهدهت ھهم مهنبهسى نۇرى خۇدا.

ئهي كهرهم كانى ئهزىم ئالالھ رهسۇلى،
بهك تۆۋهندۇر بۇ گۇناھكار ھهق قۇلى،

دهرگاھىڭدىن ئىلتىجا ئهيلهر، قىل ئاتا.
ئهي رهسۇل ھهم مهنبهسى نۇرى خۇدا.

ياۋۇز سۇلتان سهلىم (سهلىمى)
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هىجرەت

دهۋهت  دىنغا  زىيارهتچىلهرنى  كهلگهن  كهبىگه  يىلى  ھهر  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك 
قىالتتى. ئۇالرنىڭ دوزاق ئوتىدىن قۇرتۇلۇپ، ئهبهدى سائادهت يۇرتى بولغان جهننهتكه 
ئادا  ۋهزىپىسىنى  پهيغهمبهرلىك  چىداپ  ھاقارهتلهرگه  تۈرلۈك  ھهر  ئۈچۈن  كىرىشى 
قىلىشنى داۋامالشتۇردى. قهبىلىلهرنىڭ ئولتۇراق يهرلىرىگه كېلىپ: «ئالالھ تهئاالنىڭ، 
پهيغهمبهرلىك ۋهزىپىسىنى ئورۇنداپ بولغىچه، مېنى ھىمايه قىلىپ، ياردهم قىلدىغان كىم 
قىلدىغان،  ھىمايه  ئۇنى  ئهپسۇس،  دهيتتى.  بېرىلسۇن»  جهننهت  ئۈچۈن  ئۇنىڭ  بار؟ 

ياردهم قىلدىغان بىرسى چىقمىدى.
پهيغهمبهرلىكنىڭ ئون بىرىنچى يىلى ئىدى. بازاردا كهبىنى زىيارهت قىلىش ئۈچۈن 
دېدى.  بولىسىلهر؟  كىم  سىلهر  ئۇالرغا:  ئۇچراشتى.  بىلهن  كىشى  توپ  بىر  كهلگهن 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  دېدى.  بولىمىز،  قهبىلىسىدىن  خهزرهج  مهدىنىلىك  ئۇالر: 
بوۋىسىى ئابدۇلمۇتتهلىبنىڭ ئانىسى سهلما خانىم خهزرهج قهبىلىسى نهججار ئوغۇللىرىنىڭ 
نهسلىدىن ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ ئالته كىشى بىلهن بىر مۇددهت ئولتۇردى ۋه 
ئۇالرغا ئىبراھىم سۈرىسىنىڭ 35-52-ئايهتلىرىنى ئوقۇپ بهردى. بۇ دىنغا كىرىشى ئۈچۈن 
ئۇالرنى دهۋهت قىلدى. قهبىلىسىدىكى چوڭالردىن ۋه مهدىنىده ياشايدىغان يهھۇدىالردىن 
پات يېقىندا بىر پهيغهمبهرنىڭ كېلىدىغانلىقىنى بىلهتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇالرنى 
دىنغا دهۋهت قىلىشى بىلهن ئۇالر بىر-بىرىگه مهنىلىك قارىشىىپ، «يهھۇدىالرنىڭ خهۋهر 
بهرگىنى دهل بۇ پهيغهمبهردۇر!» دهپ، بىر-بىرى بىلهن پاراڭالشتى. ئهۋس ۋه خهزرهج 
قهبىلىلىرى مهدىنىده بۇرۇندىن تارتىپال يهھۇدىالرغا دۈشمهن بولۇپ، پۇرسهت تاپسىال 
بىر-بىرى بىلهن ئۇرۇش قىالتتى. يهھۇدىالردىن بۇرۇن مۇسۇلمان بولۇپ، ئىسالمىيهت 
چىقىرىدىغانلىقىغا  قوغالپ  مهدىنىدىن  قىلىپ،  مهغلۇپ  ئۇالرنى  شهرهپلهنسه،  بىلهن 
كهلتۈرۈپ  شاھادهت  ھۇزۇرىدا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  سهۋهپتىن  بۇ  ئىشىنهتتى. 
مۇسۇلمان بولدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا: «ئى رهسۇلۇلالھ! بىز قهۋمىمىزنى يهھۇدىالر 
بىلهن ئۇرۇش قىلغان ھالهتته تاشالپ كهلگهن ئىدۇق. شۇنى ئارزۇ قىلىمىزكى، ئالالھ 
تهئاال ئۇالرنى سىزدهك مۇبارهك زاتنىڭ سايىسىده ئىمان ئېيتىش بىلهن شهرهپلهندۈرسۇن. 
بىز بارا-بارمايال ئۇالرنى ۋه قهۋمىمىزنى ئىمان ئېيتىشقا دهۋهت قىلىمىز. بۇ دىننى قوبۇل 
ئۈستىگه  دىن  بۇ  ئۇالرنى  تهئاال  ئالالھ  ئهگهر  چۈشهندۈرىمىز.  ئۇالرغا  قىلغانلىقىمىزنى 

توپالپ بىرلهشتۈرسه، سهندىن ئهزىز ۋه ئۇلۇغ بىرسى بولمايدۇ» دېدى. 
پهيغهمبىرىمىزگه  تهئاالنىڭ  ئالالھ  بولۇپ،  ئىشهنگهن  ھهقىقهتهن  كىشى  ئالته  بۇ 
قىلغان ۋهھىيسىنى تهستىقالپ قوبۇل قىلغان ئىدى. يۇرتلىرىغا قايتىش ئۈچۈن پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمدىن روخسهت ئالدى. يېڭى مۇسۇلمان بولغان بۇ ئالته كىشى: ئۇقبه بىن 
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ئهمىر، ئهسئهد بىن زۇراره، ئهۋف بىن ھارىس، رافى بىن مالىك، قۇتبه بىن ئامىر، جابىر 
بىن ئابدۇلالھ (ئالالھ ئۇالردىن رازى بولسۇن) ئىدى.79 

بىرىنچى ئهقهبه بهيئىتى ۋه مهدىنىده تۇغۇلغان قۇياش

ۋه  ئىسالمىيهتنى  كېلىپ،  قايتىپ  مهدىنىگه  كىشى  ئالته  بولغان  مۇسۇلمان 
پهيغهمبىرىمىزنى تهبلىغ قىلىپ، خهلقنى ئىسالم دىنىغا كىرگۈزۈش ئۈچۈن دهۋهت قىلىشنى 
باشلىۋهتتى. بۇ ئىشتا شۇ قهدهر چاققان بولدىكى، مهدىنىده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
قهبىلىسىده  خهزرهج  ئىسالمىيهت  قىلىپ  شۇنداق  قالمىدى.  ئۆي  بىر  قىلمىغان  سۆزىنى 

كهڭ تارقالغاندهك، ئهۋىس قهبىلىسىدىمۇ بهزى كىشلهر مۇسۇلمان بولدى. 
ئىسالمىيهتنى  ۋه  زۇراره  بىن  ئهسئهد  كېيىن،  يىل  بىر  ئۇچرىشىشتىن  ئهقهبهدىكى 
قوبۇل قىلغان ئون ئىككى سهبدىشى ھهج مهۋسىمىده مهككىگه كهلدى. ئۇ يىلى مۇشرىكالر 
مۇسۇلمانالرغا بۇرۇنقىدىنمۇ بهكرهك زۇلۇم ۋه ئهزىيهت قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى 
ئالدى.  قىين-قىستاققا  ئادهمنى  پاراڭالشقانال  بىلهن  ئۇنىڭ  ئېلىپ،  ئاستىغان  نازارهت 
بۇنىڭدىن خهۋهر تاپقان مهدىنىكلهر كهچلىكى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن ئهقهبهده 
پهيغهمبهر  ئۇالر  كۆرۈشتى.  ۋاقىتلىرىدا  كېچه  ئېلىپ،  مهسلىھهت  ئۈچۈن  كۆرۈشۈش 
قوبۇل  بويسۇنىدىغانلىقىنى  ئهمىر-پهرمانلىرىغا  پۈتۈن  قىلىپ  ئىتائهت  ئهلهيھىسساالمغا 
ئوغۇرلۇق  قىلماسلىق،  زىنا  قوشماسلىق،  شېرىك  تهئاالغا  «ئالالھ  ھهقته،  بۇ  قىلدى. 
بالىلىرىنى  قورقۇسىدىن  رىزىق  ۋه  ئهيىپلهش  تۇرۇش،  يىراق  تۆھمهتتىن  قىلماسلىق، 
قالغانلىرى  قهبىلىسىدىن  ئهۋىس  ئىككىسى  بهردى.80  ۋهده  دائىر  ئۆلتۈرمهسلىك»كه 

خهزرهج قهبىلىسدىن بولغان بۇ توپقا ئهسئهد بىن زۇراره رهئىس بولدى.
سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز بۇ 12 كىشىنى قهبىلىلىرىگه ۋهكىل قىلدى. بۇالر قهبىلىسگه 
ئىسالمىيهتنى چۈشهندۈرۈپ، ئۇالرغا ۋاكالىتهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا كېپل بوالتتى. 
ئهسئهد بىن زۇراره ھهممىسىگه ۋاكالهتهن كېپىل بوالتتى. تۇنجى ئهقهبه بهيئىتىدىكىلهر: 
بىن  مۇئاز  ھارىس،  بىن  ئهۋف  زۇراره،  بىن  ئهسئهد  ئوغۇللىرىدىن  نهججار  بىن  مالىك 
ھارىس، زۇرهيىك بىن ئامىر ئوغۇللىرىدىن رافى بىن مالىك، زهكۋان بىن ئابدىقهيس، غانىم 
بىن ئهۋف ئوغۇللىرىدىن ئۇبابه بىن سامىت، غۇسهينا ئوغۇللىرىدىن يهزىت بىن سهلهبه، 
ئهجالن بىن زهيد ئوغۇللىرىدىن ئابباس بىن ئۇبابه، ھارام بىن كاپ ئوغۇللىرىدىن ئۇقبه 
بىن ئامىر، سهۋات بىن غانىم ئوغۇللىرىدىن قۇتبه بىن ئامىر، ئابدۇلهشھهل بىن جۇشهم 
ئوغۇللىرىدىن  ئهۋف  بىن  ئامىر  ۋه  تهييىھان  بىن  مالىك  ھهيسهم،  ئهبۇل  ئوغۇللىرىدىن 

ئۇۋهيىم بىن سهئىده ئىدى. 

ئاساكىر،  سائاد،ئهت-تاباقات،I،219~220؛ئىبنى  ئهس-سىره،I،429~431؛ئىبنى  ھىشام،  ئىبنى   .79
.82،IX ،تارىخى دىمهشق

.220،I ،ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات  .80
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بۇ بهيئهتتىن كېيىن مهدىنىگه قايىتقان ھهزرىتى ئهسئاد ۋه سهبداشلىرى، كېچه-
كۈندۈز ئىسالمىيهتنى تهبلىغ قىلىپ، كىشلهرنى ھهق دىنغا دهۋهت قىلدى. بۇ دهۋهت 
سهۋهبىدىن ئسالم مهدىنىده تىزلىك بىلهن تارقالدى. ھهتتا بۇرۇن بىر-بىرىگه دۈشمهن 
بولغان ئهۋىس ۋه خهزرهج قهبىلىلىرى بىر ياقىدىن باش چىقاردى. ئۇالر ئسالمىيهتنى 
چوڭقۇرالپ ئۆگىنىش ئۈچۈن پهيغهمبىرىمىزدىن بىر مۇئهللىم تهلهپ قىلدى. پهيغهمبهر 
مهككىدىكى  ئۈچۈن  ئۆگىتىش  ئىسالمىيهتنى  ۋه  قۇرئانى-كهرىم  ئۇالرغا  ئهلهيھىسساالم 
ساھابىلىرىدىن بىرى بولغان، مۇسئاب بىن ئۇمهيىرنى مۇئهللىم قىلىپ مهدىنىگه ئهۋهتتى. 
ھهزرىتى مۇسئاب، ھهزرىتى ئهسئهدنىڭ ئۆيىده قالدى. ئۇنىڭ بىلهن ئۆيمۇ-ئۆي 
ئۇنى  ۋه  سۆيگۈسى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  قىلدى.  تهبلىغ  ئىسالمىيهتنى  ئارىالپ 
پۈتۈن دۈشمهنلهردىن قوغداش ئۈچۈن جان-جهھلى بىلهن خىزمهت قىلىشىنى تهلهپ 
تهييارلىدى.  بهيئهتكه  قىلىنىدىغان  بىلهن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئۇالرنى  قىلدى. 
ئهسئهد بىن زۇرارهنىڭ قهبىله رهئىسى سهئىد بىن مۇئاز بولۇپ، ئۇنىڭ بىلهن تۇققان 
ئىدى. ئۇ زامانالردا ئهرهپلهر ئارىسىدا ئۇرۇق-تۇغقانالرغا ھاقارهت قىلىشنى ئېغىر ئالغانلىقى 
ئۈچۈن، تېخى ئىمان ئېيتمىغان سهئىد بىن مۇئاز، ئهسئهد بىن زۇرارهنىڭ ئۆيىگه بېرىپ 
قول  ئۆزى  ئۈچۈن،  بولغانلىقى  رهئىسى  قهبىله  بىر  ئۆزى  قااللمىدى.  توساپ  ئىشنى  بۇ 
سېلىشتىن بىئارام بولدى. بۇ سهۋهپتىن قهبىله ئاقسۆڭهكلىرىدىن ئۇسهيد بىن ھۇدايىرغا، 
ئهسئهد  قىلغىن.  قىلساڭ  نېمه  تاپقىن،  كىشىنى  شۇ  كهلگهن  بارغىن.  «مهھهللىمىزگه 
مېنىڭ تهيزهمنىڭ (ئانىسىنىڭ قىز بىر تۇققىنى) ئوغلى بولمىغان بولسا، بۇ ئىشنى ساڭا 

ھاۋاله قىلمىغان بوالتتىم» دېدى. 
بىن  مۇسئاب  ھهزرىتى  ئېلىپ،  قورالىنى  ھۇدايىر  بىن  ئۇسهيد  ئاڭلىغان  ئهمىرنى 
ئۇمهيرىنىڭ ئۆيىگه ماڭدى. ئۇ يهرگه كېلىپ، ئاچچىقالنغان ھالدا: بۇ يهرگه نېمه ئۈچۈن 
دهرھال  يهردىن  بۇ  بولسىڭىز  تويمىغان  ھاياتىڭىزدىن  ئالداپ،  ئىنسانالرنى  كهلدېڭىز، 
كېتىڭ! دېدى. ئۇنىڭ ئاچىققالنغان ھالىتىنى كۆرگهن مۇسئاب بىن ئۇمهيىر: باشتا بىر 
توسساڭ  ياقتۇرمىساڭ  قىلغىن،  قوبۇل  كۆرسهڭ  ياخشى  ئاڭال!  سۆزۈمنى  ئولتۇرۋال،  ئاز 
بولىدۇ، دهپ يۇمشاق جاۋاب بهردى. ئۇسهيد ئۆزىنى تۇتىۋىلىپ: توغرا سۆزلىدىڭ، دېدى 

ۋه قورالىنى يهرگه قويۇپ ئولتۇردى.
بىلهن  ئاۋازى  چىرايلىق  ۋه  سۆزلىرى  ئىرىتىدىغان  كۆڭۈلنى  مۇسئابنىڭ  ھهزرىتى 
گۈزهل!  نېمىدېگهن  بۇ  ھالدا:  يوقاتقان  ئۆزىنى  ئاڭلىدى.  قۇرئانى-كهرىمنى  ئوقۇغان 
دېدى. ئۇنىڭدىن كېيىن: بۇ دىنغا كىرىش ئۈچۈن نېمه قىلىش كېرهك؟ دېدى. ئۇنىڭغا 
چۈشهندۈردى. شۇنىڭ بىلهن ئۇ شاھادهت كهلتۈرۈپ مۇسۇلمان بولدى. خوشاللىقىدىن 
ئولتۇرالمىغان ھهزرىتى ئۇسهيد: مهن بېرىپ سىلهرگه بىر كىشىنى ئهۋهتهي، ئهگهر ئۇمۇ 
قالمايدۇ،  ھېچكىم  بولمىغان  مۇسۇلمان  قهۋمىىدىن  ئۇنىڭ  مهدىنىده  بولسا،  مۇسۇلمان 
دېگىنىچه يۈگۈرۈپ چىقىپ كهتتى. ئۇدۇل سهئىد بىن مۇئازنىڭ يېنىغا باردى. سهئىد 
يهردىن  بۇ  ئۇسهيد  قىلىمهنكى،  قهسهم  ئۆز-ئۆزىگه:  بىلهن  كۆرۈشى  ئۇنى  مۇئاز  بىن 
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دهپ  ئۇسهيد؟  قىلدىڭ  قانداق  ئۇنىڭغا:  دېدى.  كهلمهيدۇ  بىلهن  چىرايى  چىققان 
سورىدى. ھهزرىتى ئۇسهيد بىن ھۇدايىر، سهئىد بىن مۇئازنىڭ مۇسۇلمان بولۇشىنى ئارزۇ 
قىلغانلىقى ئۈچۈن ئۇ كىشى بىلهن پاراڭالشتىم. ھېچقانداق بىر يامانلىقىنى كۆرمىدىم. 
شۇنى ئاڭلىدىمكى، بهنى ھارىسه ئوغۇللىرى تهيزه ئوغلۇڭ ئهسئهتنىڭ بۇنداق بىر مېھماننى 
ئۆيىده قوندۇرغانلىقىغا ئىچى تارلىق قىلىپ، ئۇنى ئۆلتۈرۈشنىڭ كويىغا چۈشۈپتۇ، دېدى. 
بۇ سۆزلهر سهئىد بىن مۇئازنىڭ غورورىغا تهگدى. چۈنكى بىر قانچه يىل بۇرۇنقى 
بىر ئۇرۇشتا، بهنى ھارىسه ئوغۇللىرىنى يېڭىپ، خهيبهرگه ھامىله بولۇشقا مهجبۇرلىغان 
ئىدى. بىر يىل كېيىن ئۇالرنى ئهپۇ قىلىپ، مهملىكهتلىرىگه قايتىشىغا يول قويغان ئىدى. 
ياخشىلىققا يامانلىق قايتۇرغان بۇ ئىش، سهئىد بىن مۇئازىنى غهزهپلهندۈردى. ئهسلىده 
بۇنداق بىر ئىش يوق ئىدى. ئۇسهيد بىن ھۇدايىر بۇ ھىلىنى قوللىنىپ، سهئىد بىن 
مۇئازىنىڭ ئۇالرغا يامانلىق قىلىشىنىڭ ئالدىنى ئالماقچى بولغان ئىدى. شۇنداق قىلىپ 

ئۇالرنىڭ تهرىپىگه ئۆتۈش ۋه ئاخىرىدا مۇسۇلمان بولۇشىغا ئاساس سالدى.
سهئىد بىن مۇئاز، ئۇسهيد بىن ھۇدايىردىن بۇ سۆزلهرنى ئاڭلىغان ھامان ئورنىدىن 
چاچراپ تۇرۇپ كهتتى. ھهزرىتى ئهسئهد بىن زۇرارهنىڭ يېنىغا كهلدى. ئۇالرنىڭ ھۇزۇر 
ئىچىده ئولتۇرۇپ، پاراڭغا چۈشكهنلىكىنى كۆردى. ئۇالرنىڭ يېنىغا كېلىپ: ئهي ئهسئهد! 
ئارىمىزدا تۇققاندارچىلىق بولمىغان بولسا، سهن بۇالرنى قىاللمىغان بوالتتىڭ. دېدى. بۇ 
سۆزلهرگه ھهزرىتى مۇسئاب بىن ئۇمهيىر: ئهي سهئىد! بىر ئاز تۇرغىن، باشتا بىزنى بىر 
تىڭشىغىن، ئهگهر سۆزىمىز ساڭا ياقسا قوبۇل قىلغىن. ياقمىسا، ساڭا زورالپ تاڭمايمىز، 
ئېرىپ  سهل  ئالدىدا  سۆزلهر  تاتلىق  بۇ  مۇئاز  بىن  سهئىد  دېدى.  ئىختىيار!  كهتسهڭ 
قالدى. بىر بۇلۇڭدا ئولتۇرۇپ ئۇالرنىڭ سۆزىنى ئاڭلىدى. مۇسئاب بىن ئۇمهيىر سهئىد 
سۆزلىدى.  ئاساسلىرىنى  ئىسالمىيهتنىڭ  چۈشهندۈردى.  ئىسالمىيهتنى  باشتا  مۇئازغا  بىن 
ئوقۇدى.  مىقدار  بىر  قۇرئانى-كهرىمدىن  بىلهن  ئاۋازى  تاتلىق  ھهم  چىرايلىق  ئاخىرىدا 
ئوقۇغانسىرى سهئىد بىن مۇئازنىڭ چىرايى ئۆزگىرىپ ئۆزىنى يوقىتايال دېدى. قۇرئانى-
كهرىمنىڭ تهڭداشسىز كارامىتى ئالدىدا قهلبى يۇمشاپ، ئۇنىڭ تهسىرى ئاستىدا قالدى. 
ئۆزىنى تۇتالمىغان ھالدا: سىلهر بۇ دىنغا كىرىش ئۈچۈن نېمه قىلسىلهر؟ دېدى. مۇسئاب 
بىن ئۇمهيىر دهرھال كهلمه شاھادهت ئۆگهتتى. شۇنىڭ بىلهن ئۇمۇ: ئهشھهدۇ ئهنال ئىالھه 
بولدى.  مۇسۇلمان  دهپ  ۋهرهسۇلۇھ،  ئهبدۇھۇ  مۇھهممهدهن  ئهننه  ۋهئهشھهدۇ  ئىللهلالھ 
سهئىد بىن مۇئازمۇ مۇسۇلمان بولۇش شهرىپى بىلهن ئورنىدا ئولتۇرالماي قالدى. دهرھال 
ئۆيىگه بېرىپ ئۆگهنگىنى بويىچه غۇسۇل تاھارهت ئالدى. ئۇنىڭدىن كېيىن قهۋمىنىڭ 
توپلىنىشىغا پهرمان بهردى. ئۇسهيد بىن ھۇدايىرنى يېنىغا ئېلىپ، خهلق توپالنغان يهرگه 
كهلدى. ئابدۇلهشھهل ئوغۇللىرىغا خىتاپ قىلىپ: ئهي ئابدۇلهشھهل ئوغۇللىرى! سىلهر ماڭا 
قانداق قارايسىلهر؟ دېدى. ئۇالر تهڭ ئاۋازدا: سهن بىزنىڭ رهئىسىمىز، ئۇلۇغىمىز سهن، 
نېمىنى بۇيرىساڭ شۇنىڭغا ئىتائهت قىلىمىز، دېدى. سهئىد بىن مۇئاز: ھهممىڭالرغا بىر 
خهۋهر بىلدۈرىمهن. مهن مۇسۇلمان بولۇش بىلهن شهرهپلهندىم. سىلهرنىمۇ ئالالھ تهئاالغا 



165

ئېيىتمىساڭالر،  ئىمان  ئهگهر  قىلىمهن،  تهۋىسيه  ئېيتىشنى  ئىمان  رهسۇلىغا  ئۇنىڭ  ۋه 
ھېچبېرىڭالر بىلهن كۆرۈشمهيمهن، پاراڭالشمايمهن! دېدى.

ۋه  بولغانلىقى  مۇسۇلمان  مۇئازنىڭ  بىن  سهئىد  رهئىسى  ئوغۇللىرى  ئابدۇلهشھهل 
كۈنى  ئۇ  بولدى.  مۇسۇلمان  بىرلىكته  ھهممىسى  ئاڭالپ،  قىلغانلىقىنى  دهۋهت  ئسىالمغا 

ئاخشامغىچه مهدىنه ئاسمىنى شاھادهت ۋه تهكبىر ئاۋزلىرى بىلهن ياڭرىدى.81
قهبىلىلىرى  خهزرهج  ۋه  ئهۋىس  خهلقى  مهدىنه  پۈتۈن  ئۆتمهي  ئۇزۇن  ۋهقهدىن  بۇ 
ئۇسهيد  ۋه  مۇئاز  بىن  سهئىد  يورىدى.  بىلهن  نۇرى  ئىسالم  ئهتراپ  بولدى.  مۇسۇلمان 
سۆيۈملۈك  ئهھۋال  بۇ  چاقتى.  بۇتالرنى  پۈتۈن  بولغان  تهۋه  قهبىلىسىگه  ھۇدايىر  بىن 
پهيغهمبىرىمىز سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمگه خهۋهر قىلىنىشى بىلهن  مهمنۇن بولدى. 
مهككىلىك مۇسۇلمانالر بايرام شاتلىقىغا چۆمدى. بۇ سهۋهپتىن ئۇ يىل (مىالدىى 621-

يىلى) سهنهتۇس سۈرۈر خوشاللىق يىلى قىلىپ بېكىتىلدى.

ئىككىنچى ئهقهبه بهيئىتى

يىل  ئۈچ  ئون  قىلىۋاتقىنىغا  تهبلىغ  پهيغهمبهرلىكىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
ئهسئهد  بولسا،  مهدىنىده  يهتتى.  چېكىگه  زۇلمى  مۇشرىكالرنىڭ  مهككىلىك  بولدى. 
خهزرهجلىكلهر  ۋه  ئهۋىس  تىرىشچانلىقىدا  ئۇمهيىرنىڭ  بىن  مۇسئاب  بىلهن  زۇراره  بىن 
قىلشقا  ئىش  ھهر  ئۈچۈن  ئۇالر  بېسىپ،  باغرىغا  ئۇالرنى  ئاچتى.  قۇچاق  مۇسۇلمانالرغا 
قىلىشىنى  تهشرىپ  مهدىنىگه  بالدۇراق  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  بولدى.  تهييار 
تهقهزالىق بىلهن كۈتىۋاتاتتى. ئۇنىڭ ئۈچۈن مال-دۇنياسى، جېنىنى پىدا قىلىشقا ۋهده 
قىلدى. ھهج مهۋسىمى كهلدى. مۇسئاب بىن ئۇمهيىر بىلهن مهدىنىدىن 73 ئهركهك ۋه 
ئىككى ئايال مۇسۇلمان مهككىگه كهلدى. ھهجدىن كېيىن ھهممىسى ئهقهبهده پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم بىلهن كۆرۈشتى. ئهسئهد بىن زۇراره ۋه ئون ئىككى ۋهكىل قهبىلىلىرىگه 
قىلدى.  تهكلىپ  قىلىشقا  ھىجرهت  مهدىنىگه  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  ۋاكالهتهن 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بهزى ئايهتلهرنى ئوقۇغاندىن كېيىن مال-مۈلكى ۋه بالىلىرىنى 
قوغداشنى  شۇنداق  ئهسھابىنىمۇ  ۋه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بولسا،  قوغدىغان  قانداق 

تهلهپ قىلدى.
ئابباسمۇ  ھهزرىتى  تاغىسى  بولمىغان  مۇسۇلمان  تېخى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
بۇ  مهدىنىلىكلهر!  «ئهي  قهبىلىگه:  بۇ  كهلگهن  ئۈچۈن  بهيئهت  ئىدى.  يهرده  ئۇ 
ئۇنى  ئهگهر  كۆرىمهن.  ياخشى  ئهڭ  ئۇنى  ئىچىده  ئىنسانالر  ئوغلىدۇر،  قېرىندىشىمنىڭ 
تهستىقىالپ، ئالالھىنىڭ كهلتۈرگهنلىرىگه ئىشىنىپ ئۇنى ئۆزهڭالر بىلهن ئېلىپ كېتىشنى 
تۇرۇپسىلهر،  بىلىپ  كېرهك.  بېرىشىڭالر  ۋهده  بىر  قىلغۇدهك  رازى  مېنى  خالىساڭالر، 
ئىشهنمىگهنلهردىن  ئۇنىڭغا  ئۇنى  بىز  ئادىمىمىز.  بىزنىڭ  ئهلهيھىسساالم  مۇھهممهد 
قوغدىدۇق. ئۇ بىزنىڭ ئارىمىزدا ئىززهت ۋه شهرهپ بىلهن ھىمايه ئاستىدا ياشاۋاتىدۇ. 

.258،II،435؛ زۇھهيلى، ئهرراۋزۇل-ئۇنۇف،I ،ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره  .81
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بهردى.  قارار  كېتىشكه  بىلهن  سىلهر  قارىماي،  مۇئامىلىمىزگه  ياخشى  بۇنداق  بىزنىڭ 
ئۇرۇش  بىلهن  ئۇالر  قىلسا،  ھۇجۇم  بىرلىشپ  قهبىلىلىرى  ئهرهپ  پۈتۈن  سىلهر  ئهگهر 
قىاللىغۇدهك كۈچۈڭالر بولسا، بۇ ئىشقا تۇتۇش قىلىڭالر، بۇ ئىشنى ياخشى مهسلىھهت 
دۈشمهندىن  ئۇنى  تۇرۇپ  ۋهدهڭالردا  بهرگهن  قالماڭالر،  پۇشايمانغا  كېيىن  قىلىڭالر، 
چىقىپال  مهككىدىن  ئهگهر  بوالتتى.  ياخشى  بهك  قىاللىساڭالرغۇ  بۇنى  قوغدىياالمسىلهر؟ 
ئۇنى يالغۇز تاشالپ قويساڭالر، ھازىرال ۋاز كېچىڭالر، ئۆز يۇرتىدا ھىمايه ئاستىدا شهرهپ 

بىلهن ياشىسۇن!» دېدى. 
بولدى.  يېرىم  كۆڭلى  مهدىنىلىكلهرنىڭ  ئاڭلىغان  سۆزىنى  بۇ  ئابباسنىڭ  ھهزرىتى 
مۇشرىكالردىن  ئۇنى  بارغاندا،  ئېلىپ  مهملىكىتىگه  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  ئۇالر 
قوغدىيالمايدىغان، بېسىمغا ئۇچرىغاندا ئۇنى تاشالپ قاچىدىغان بىر سۆزگه دۇچ كهلگهن 
ئىدى. مهدىنه ساھابىلىرىدىن ئهسئهد بىن زۇراره پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا قاراپ: «ئى 
رهسۇلۇلالھ! روخسهت بهرسىڭىز بىر قانچه ئېغىز سۆزۈم بار. ئۇنى ھهزرىتىمگه بىلدۈرهي 
دېگهن ئۈمىتته» دېدى. كائىناتنىڭ پهخرى روخسهت بېرىشى بىلهن ھهزرىتى ئهسئهد: 
قاتتىق  ياكى  يۇمشاق  دهۋهتنىڭ  ھهر  رهسۇلۇلالھ!  ئى  بولسۇن  پىدا  ساڭا  «ئاتا-ئانام 
يولى، بىر ئۇسلۇبى بار. ھازىر سهن بىزنى شۇنداق بىر نهرسىگه دهۋهت قىلىۋاتىسهن. 
تارتىپ  بۇرۇندىن  ئىنسانالر  چۈنكى  قىيىن.  بهكمۇ  قىلىشى  قوبۇل  ئىنسانالرنىڭ  ئۇنى 
چوقۇنۇپ كهلگهن بۇتلىرىنى تاشالپ ئىسالمغا كىرىشى بهكمۇ كۈچ تهلهپ قىلىدۇ. بۇالرغا 
قارىماي، بىز ئىسالمنى پۈتۈن قهلبىمىز بىلهن قوبۇل قىلىدۇق. بىلىسهنكى، بۇنى قوبۇل 
زاتقا  بىر  ئۇلۇغ  بۇنداق  كۆرگهن  دۈشمهن  تاغىلىرىمۇ  ئۆز  ھهتتا  تهستۇر.  بهك  قىلىشمۇ 
قۇچاق ئېچىپ، بۇ شهرهپلىك ۋهزىپىنى پهرز قىلىشنى ۋهزىپه دهپ بىلىمىز، ھهممىمىز  
ئۆز  قىلىدۇ.  تهستىق  شۇنى  قهلبىمىزمۇ  دېسهك،  نېمه  تىلىمىزدا  كهلدۇق.  يهرگه  بىر 
ئاخىرقى  تېنىڭىزنى  مۇبارهك  سىزنىڭ  بولساق،  قوغدىغان  قانداق  باال-چاقىلىرىمىزنى 
بىر تامچه قېنىمىز قالغۇچه قوغداشقا قهسهم قىلىمىز. ئهگهر ۋهدىمىزنى بۇزساق، ئالالھ 
بىز  رهسۇلۇلالھ!  ئى  بواليلى.  يهم  قاراقچىالرغا  تۇتمىساق،  سۆزىمىزنى  بهرگهن  تهئاالغا 
ئاخىرىدا: «ئى  دېدى.  قىلسۇن»  غالىپالردىن  بىزنى  تهئاال  ئالالھ  تۇرىمىز.  ۋهدىمىزده 
رهسۇلۇلالھ! بىزدىن ئۆزىڭىز خالىغانچه تهمىنات ئېلىپ، شهرت قويۇڭ» دېدى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم ئۇالرنى ئسىالمىيهتكه چاقىردى. قۇرئانى-كهرىم ئوقۇپ: «سىلهردىن ئالالھ 
شېرىك  نهرسىنى  ھېچبىر  ئۇنىڭغا  ۋه  قىلىش  ئىبادهت  تهئاالغا  ئالالھ  شهرتىم،  ئۈچۈن 
قوشماسلىق؛ ئۆزهم ۋه ئهسھابىم ئۈچۈن شهرتىم، بىزنى ھىمايه قىلش، ئهسھابىمغا ياردهم 

قىلىش، ئۆزهڭالرنى قانداق قوغدىساڭالر، بىزنىمۇ شۇنداق قوغدىشىڭالردۇر» دېدى.
بهرا بىن مارۇر: «سېنى ھهق دىن بىلهن ئهۋهتكهن ئالالھ تهئاالغا قهسهم قىلىمهنكى، 
ئۆز باال-چاقىمىزنى قوغدىغاندهك سېنىمۇ جان-جهھلىمىز بىلهن قوغدايمىز! بىز بىلهن 

بهيئهتلهشكىن ئى رهسۇلۇلالھ!» دېدى. 
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بىلهن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئۇباده،  بىن  ئابباس  مۇسۇلمانالردىن  مهدىنىلىك 
خهزرهجلىكلهر!  ئهي  سهبداشلىرىغا:  ئۈچۈن،  جهزىملهشتۈرۈش  بهيئهتنى  قىلىنغان 
مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنى نېمه ئۈچۈن قوبۇل قىلغانلىقىڭالرنى بىلهمسىلهر؟ دېدى. ئۇالر: 
شۇنداق بىلىمىز، دېدى. ئابباس: سىلهر ئۇنى ھهم سۈلھى ھهم ئۇرۇش ۋاقىتىلىرى ئۈچۈن 
قوبۇل قىلىپ، ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلىسىلهر. ئهگهر، مال-مۈلكىڭالرغا بىر زىيان كهلسه، 
ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  بولسا،  ھاالك  بىرهسى  يېقىنلىرىڭالردىن  ۋه  ئۇرۇق-تۇغقان 
يالغۇز ۋه ياردهمچىسىز تاشالپ قويىسىلهر، قهسهم قىلىمهنكى، ئهگهر بۇنداق بىر ئىشنى 
قىلساڭالر دۇنيا ۋه ئاخىرهتته ھاالك بولىسىلهر! ئهگهر دهۋهت قىلغان ئىشىغا، ئۇرۇق-
تۇغقانالرنىڭ ئۆلتۈرۈلىشى، مال-دۇنيايىڭالردىن يوق بولىشىدىن قورقمىساڭالر، ئۇنىڭغا 
ۋاپا قىلىشنى پۈككهن بولساڭالر، بۇ ۋهدهڭالردا تۇرۇڭالر! قهسهم قىلىمهنكى، بۇ دۇنيا ۋه 
ئاخىرهت ھاياتىڭالر ئۈچۈن خهيرىلىكتۇر، دېدى. ئۇالر: بىز ماللىرىمىز زىيانغا ئۇچرسىمۇ، 
يېقىنلىرىمىز ئۆلگهن تهقدىرىدىمۇ، پهيغهمبىرىمىزدىن ۋاز كهچمهيمىز، ئۇنىڭدىن ھېچبىر 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا قاراپ: ئى رهسۇلۇلالھ!  زامان ئايرىلمايمىز، دېدى. ئاخىرىدا 
بىز ۋهدىمىزده تۇرساق بىزگه نېمه مۇكاپات بار؟ دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ئالالھ 

تهئاالنىڭ رازىلىقى ۋه جهننهت بار، دېدى. 
ئۇالردىن ھهر بىر قهۋمنىڭ ۋهكىللىرى ئايرىم-ئايرىم ۋهده بهردى. ئهڭ بالدۇر ئهسئهد 
بىن زۇراره: «مهن ئالالھ تهئاال ۋه ئۇنىڭ ئهلچىسىگه بهرگهن ۋهدهمده تۇرۇپ، جېنىم 
ۋه مېلىم بىلهن ئۇنى قوغداش، ئۇنىڭغا ياردهم قىلىش يولىدا ۋهدهمگه ئهمهل قىلىمهن» 
دهپ قهسهم قىلدى. ئارقىسىدىن ھهممهيلهن ئۇنىڭغا ئوخشاش قهسهم قىلىپ، «ئالالھ 
دهپ  ئهگدۇق»  باش  ۋه  ئاڭلىدۇق  قىلىدۇق،  قوبۇل  دهۋىتىنى  رهسۇلىنىڭ  ۋه  تهئاال 
جاندىن  ۋه  مال  ئۈچۈن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بىلهن  شۇنىڭ  بىلدۈردى.  ئىتائىتىنى 

كېچىشكه رازى بولدى. ئايالالر بىلهن پهقهت سۆز بىلهن بهيئهت قىلدى. 
ھېچبىر  تهئاالغا  «ئالالھ  ۋهسهللهم:  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك 
شېرىك قوشماسلىق، ئوغۇرلۇق، تۆھمهت ۋه زىنا قىلماسلىق، بالىلىرىنى ئۆلتۈرمهسلىك، 
يالغان سۆزلىمهسلىك، ياخشى ئىشالردا ئالدىدا بولۇش» ھهققىده ئۇالردىن ۋهده ئالدى.
ئهقهبه  ۋاقتىدا،  قىلغان  قهسهم  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  مهدىنىلىكلهرنىڭ 
مهدىنىلىك  بىلهن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  قالغانالر!  قونۇپ  مىنادا  ئهي  تۆپىلىكىدىن: 
ۋارقىرىدى.  دهپ  مهسلىھهتلهشتى،  ئۈچۈن  قىلىش  ئۇرۇش  بىلهن  سىلهر  مۇسۇلمانالر 
كېيىن،  دېگهندىن  شهيتانىدۇر  ئهقهبهنىڭ  بۇ  ئاۋازغا:  بۇ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ۋارقىرىغان شهيتانغا: ئهي ئالالھ تهئاالنىڭ دۈشمىنى! سېنىڭ ھهققىىڭدىنمۇ كېلىمهن، 
دېدى. قهسهم قىلغان مهدىنىلىكلهرگه: سىلهر دهرھال قونالغۇ يهرلىرىڭالرغا قايتىڭالر» 
دېدى. ئابباس بىن ئۇباده: ئى رهسۇلۇلالھ! قهسهم قىلىمهنكى، ئهگهر خالىساڭ، ئهته تاڭ 
سهھهردىال مىنادىكى كاپىرالرنىڭ كاللىسىنى قىلىچتىن ئۆتكۈزىمهن، دېدى. پهيغهمبهر 
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يهرلىرىڭالرغا  ھازىرچه  چۈشۈرۈلمىدى،  ئهمرى  ئۇرۇش  تېخى  بىزگه  ئهلهيھىسساالم: 
قايتىڭالر، دېدى.

ئىمام نهسائىنىڭ ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباستىن رىۋايهت قىلشىچه، ئهنساردىن ئهقهبه 
بهيئىتىغا قاتناشقانالر رهسۇلنىڭ يېنىغا كهلگهنلىكى ئۈچۈن مۇھاجىر بولغان ئىدى.82 

ھىجرهت

ئهڭ ئاخىرقى ئهقهبه بهيئىتى بىلهن مهدىنه مۇسۇلمانالرغا ھۇزۇر ۋه پاناھلىق ماكانى 
مۇئامىلىسى  مۇشرىكالرنىڭ  ئاڭلىغان  بهيئىتىنى  ئهقهبه  قېتىملىق  ئىككىنچى  ئىدى. 
ئۆزگىرىپ خهتهرلىك ھالغا كهلدى. مۇسۇلمانالر ئۈچۈن مهككىده قېلىش خهتهرلىك بىر 
ئۈچۈن  ھىجرهت  بىلدۈرۈپ،  ئهھۋالنى  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  قالدى.  بولۇپ  ئىش 
ئهسھابى-  ھالدا،  خوشال  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كۈنى  بىر  قىلدى.  تهلهپ  روخسهت 
كىرامنىڭ يېنىغا كېلىپ: «سىلهرنىڭ ھىجرهت قىلدىغان يېرىڭالر ماڭا بىلدۈرۈلدى. ئۇ 
يهر يهسرىب (مهدىنه)، ئۇ يهرگه ھىجرهت قىلىڭالر ۋه ئۇ يهرده مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىڭالر 
بىلهن بىرلىشىڭالر. ئالالھ تهئاال ئۇالرنى سىلهرگه قېرىنداش قىلدى. يهسىرىبنى (مهدىنه) 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  دېدى.  قىلدى»  يۇرتى  ھۇزۇر  ۋه  خاتىرجهملىك  سىلهرگه 
ھىجرهت  بىر-بىرلهپ  بۆلۈنۈپ،  مهدىنىگه  مۇسۇلمانالر  بىلهن  روخسىتى  ۋه  تهۋىسيهسى 
تهدبىرلىك  ۋه  ئېھتىياتچان  قىلغانالرغا  ھىجرهت  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  قىلدى.83 
بولۇشنى ئهسكهرتتى. مۇسۇلمانالر مۇشرىكالرنىڭ دىققىتىنى تارتماسلىق ئۈچۈن كىچىك 
گۇرۇپالرغا بۆلۈنۈپ، يوشۇرۇن ھهرىكهت قىلدى. مهدىنىگه ئهڭ دهسلهپ ھىجرهت قىلغان 
ئىشىدىن  بۇ  مۇسۇلمانالرنىڭ  ئىدى.  يېگهن  ئازار  بهكمۇ  مۇشرىكالردىن  سهلهمه،  ئهبۇ 
خهۋهر تاپقان مۇشرىكالر پهرىق ئېتهلىگهنلهرنى يولدىن قايتۇرۇپ كېلىدىغان، ئاياللىرىنى 
زىندانغا  يهتكهنلىرىنى  كۈچى  ھهتتا  قىلدى.  ئىشالرنى  ئايرىۋالىدىغان  ئهرلىرىدىن 
قىيىن- خىل  ھهر  ئۈچۈن  چىقىرىش  دىندىن  ئۇالرنى  قىلدى.  ئىشالرنىمۇ  سواليدىغان 
قىستاقالرغا ئالدى. پهقهت بىر ئىچكى ئۇرۇشنىڭ چىقىشىدىن ئهنسىرىگهنلىكى ئۈچۈن 
ئۆلتۈرۈشكه جاسارهت قىاللمىدى. مۇسۇلمانالر پۇرسهت تېپىپ مهدىنه يولىغا داۋام قىلدى.. 
ھهزرىتى ئۆمهرمۇ بىر كۈنى قىلىچنى ئېسىپ، يا ئوقلىرى بىلهن كهبىنى يهتته قېتىم 
تاۋاپ قىلدى. ئۇ يهردىكى مۇشرىكالرغا يۇقىرى ئاۋاز بىلهن: «مهنمۇ دىنىمنى قوغداش 
يېتىم،  بالىلىرىنى  تۇل،  ئايالىنى  قىلىمهن.  ھىجرهت  يولىدا  تهئاالنىڭ  ئالالھ  ئۈچۈن 
دېدى.  كهلسۇن!»  ئارقىسىدىن  ۋادىنىڭ  شۇ  بولسا،  ئويلىغانالر  يىغلىتىشنى  ئانسىنى 
شۇنداق قىلىپ ھهزرىتى ئۆمهر بىلهن يىگىرمىگه يېقىن مۇسۇلمان كۈندۈزده، ئوچۇق-
ئاشكارا مهدىنىگه يولغا چىقتى. ئۆمهرنىڭ ھهيۋىسىدىن بۇ گۇرۇپقا ھېچكىم بىر نهرسه 

ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره، I،438؛ ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات، I،221~223؛ زۇھهيلى، ئهرراۋزۇل-  .82
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توپ- ئهسھابى-كىرام  قالمىدى.  توختاپ  كۆچۈشلهر  ئۈزۈلمىگهن  قۇيرۇقى  دىيهلمىدى. 
توپ بولۇپ مهدىنىگه يېتىپ كهلدى. 

بۇ چاغالردا ھهزرىتى ئهبۇبهكىرمۇ ھىجرهت ئۈچۈن روخسهت سورىدى. رهسۇل ئهكرهم 
ماڭىمۇ  تهئاال  ئالالھ  شۇكى،  ئۈمىدىم  قىلغىن!  "سهۋر  ۋهسهللهم:  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ 
روخسهت بېرىدۇ، بىرلىكته ھىجرهت قىاليلى! دېدى. ھهزرىتى ئهبۇبهكىر: "ئاتا-ئانام ساڭا 
پىدا بولسۇن! بۇنداق بىر ئېھتىمال بارمۇ؟" دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: شۇنداق، 

بار " دهپ، سۆيۈندى. 
كۈننى  ئۇ  ۋه  سېتىۋالدى  تۆگه  ئىككى  بېرىپ  دىرھهم   800 ئهبۇبهكىر  ھهزرىتى 
 ، ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  قىلمىغانالردىن  ھىجرهت  مهككىده،  باشلىدى.  ساقالشقا 
ھهزرىتى ئهبۇبهكىر، ھهزرىتى ئهلى كهمبهغهللهر، كېسهللهر، ياشانغانالر ۋه مۇشرىكالرنىڭ 

تۈرمىسىدىكى مۇسۇلمانالردىن ئىبارهت كىشلهر قالدى.
مهككىلىكلهرنى  قىلغان  ھىجرهت  (مهدىنىلىكلهر)  ئهنسارالر  بولسا،  تهرهپته  مهدىنه 
(مۇھاجىرالرنى) قىزغىن قارشى ئېلىپ، ئۆيىده قوندۇردى. ئۇالرنىڭ ئارىسىدا كۈچلۈك بىر 

ئىتتىپاقلىق مهيدانغا كهلدى. 
مهككىلىك مۇشرىكالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭمۇ ھىجرهت قىلىپ، مهدىنىدىكى 
مۇسۇلمانالرغا رهھبهر بولىشىدىن قورقۇپ، ئۆزئارا دهتاالشقا چۈشتى. ئۇالر دارۇن نهدۋه 
دېگهن يهرده توپلىشىپ، نېمه قىلش ھهققىده مهسلىھهتلهشتى. شهيتان ئۇالرنىڭ يېنىغا 
ياشانغان بىر مويسىپىت شهكلىده كېلىپ، ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنى تېڭشىدى. ئۇالر ھهر خىل 
تهكلىپلهرنى سۇندى. لېكىن ھېچقايسى تهكلىپ شهيتاننىڭ كۆڭلىگه ياقمىدى. شۇنىڭ 
بىلهن شهيتان ئۇالرنىڭ سۆزىگه ئارلىشىپ: «پىكىرلىرىڭالرنىڭ ھېچقايسى چاره ئهمهس. 
يوققا  پىالنلىرىڭالرنى  سىلهرنىڭ  يۈزى  تۇرغان  كۈلۈپ  ۋه  سۆزى  تاتلىق  ئۇنىڭ  چۈنكى 

چىقىرىدۇ، باشقا چاره تېپىڭالر!» دېدى. 
ئادهم  بىر  كۈچلۈك  قهبىلىدىن  «ھهر  جهھىل:  ئهبۇ  بولغان  رهئىسى  قۇرهيىشنىڭ 
كىمنىڭ  قىلسۇنكى،  ھۇجۇم  بىرلىكته  مۇھهممهدكه  بىلهن  قىلىچ  بىرى  ھهر  تالاليلى، 
بولىدۇ.  رازى  تۆلهمگه  مهجبۇرى  بىلهن  شۇنىڭ  قالسۇن.  بىلهلمهي  ئۆلتۈرگهنلىكىنى 
ئۇالرنى  قوشۇلۇپ،  پىكىرگه  بۇ  شهيتان  دېدى.  بولىمىز»  قۇتۇلغان  بېرىپال  تۆلهم  بىز 

كۈشكۈرتۈپ ۋهسۋهسه قىلدى.84 
ھىجرهت  ئهلهيھىسساالمغا  مۇھهممهد  تهئاال  ئالالھ  بىلهن  بولىشى  تهييار  مۇشرىكالر 
قىلىش ئهمرىنى بهردى. جىبرائىل ئهلهيھىسساالم كېلىپ مۇشرىكالرنىڭ پىالنىنى ۋه بۇ 
ھهزرىتى  كارۋىتىدا  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك  ئېيتتى.  ئۇخلىماسلىقىنى  كارۋىتىدا  كىچه 
ئاخشام  «بۇ  تاپىالپ:  بېرىشىنى  ئىگىلىرىگه  ئامانهتلهرنى  قويغان  يېتىشىنى،  ئهلنىڭ 
نهرسه  بىر  ساڭا  قورقما،  ئارتىۋال!  ئۈستىڭگه  پىنچهكنى  شۇ  ياتقىن،  ياتىغىمدا  مېنىڭ 
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بولمايدۇ» دېدى. ھهزرىتى ئهلى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهمىر قىلغان بويىچه ئۇخلىدى. 
ھهبىبۇلالھ ئۈچۈن قورقماي ئۆز نهپسىنى پىدا قىلىشقا تهييارالندى. 

ھىجرهت كېچىسى كاپىرالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۆيىنى قورشىدى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم ئۆيدىن چىقىپ، ياسىن سۈرىسنىڭ بېشىدىكى ئون ئايهتنى ئوقۇپ، بىر 
ئوچۇم توپىنى كاپىالرنىڭ بېشىغا چاچتى. بېشىغا توپا چېچىلغانالرنىڭ بهدىر ئۇرىشىدا 
يهردىن  ئۇ  ساق-ساالمهت  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بار.  رىۋايهت  ھهققىده  ئۆلگهنلىكى 
ئايرىلىپ، ھهزرىتى ئهبۇبهكىرنىڭ ئۆيىگه يېتىپ كهلدى. مۇشرىكالردىن ھېچقايسى ئۇنى 
بۇ  كېلىپ:  بىرسى  يېنىغا  مۇشرىكالرنىڭ  كېيىن  ئۆتكهندىن  ۋاقىت  ئاز  بىر  كۆرمىدى. 
يهرده نېمه ساقالۋاتىىسلهر؟ دېدى. ئۇالر: مۇھهممهد ئۆيدىن چىقتىمۇ؟ دېدى. ئۇ كىشى: 
قهسهم قىلىمهنكى، مۇھهممهد ئاراڭالردىن سىلهرگه توپا چېچىپ ئۆتۈپ كهتتى، دېدى. 
مۇشرىكالر بېشىنى تۇتتى، ھهقىقهتهن توپا چاچقاندهك قىالتتى. دهرھال ئىشىكنى بۇزۇپ 
ئۆيگه كىردى. ھهزرىتى ئهلىنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ كارىۋىتىدا كۆرىشى بىلهن 
ئۇنىڭدىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ قهيهرگه كهتكهنلىكىنى سورىدى. ھهزرىتى ئهلى: 
بىلمهيمهن، مهن ئۇنىڭ قاراۋۇلى بولمىسام-يه! دېدى. شۇنىڭ بىلهن ئهلىنى سوئال-
سوراق قىلىپ، كهبه ئهتراپىدىكى بىر تۈرمىگه سوالپ، بىر مۇددهت ئۆتكهندىن كېيىن 
تاال-تۈزنى  ئۈچۈن  تېپىش  ئىزدهپ  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  كاپىرالر  بهردى.  قويۇپ 

چارالشقا ئاتالندى.85 
سورىدى.  ئهسمادىن  قىزى  ئۇنىڭ  كېلىپ،  ئۆيىگه  ئهبۇبهكىرنىڭ  ھهزرىتى  باشتا 
جاۋاب بهرمىگهچكه ئۇنى ئۇردى. پۈتۈن يهرنى ئاختۇرۇپ تاپالماي، چىچاڭشىپ كهتتى. 
ئازغۇنالرنىڭ چوڭى ئهبۇ جهھىل مهككه ۋه ئهتراپىدا ئاۋازلىق ئېالن بېرىپ، پهيغهمبىرىمىز 
ۋه ھهزرىتى ئهبۇبهكىرنى تۇتۇپ كهلگهنلهرگه يۈز تۆگه بېرىمهن، دېدى. بۇنى ئاڭلىغان 

بىر قىسم تاماخورالر قۇراللىنىپ، ئاتلىرىغا مىنىپ، ئۇالرنى ئىزدهشكه باشلىدى.
 پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهزرىتى ئهبۇبهكىرنىڭ ئۆيىگه كېلىپ ھىجرهت ئهمرىنىڭ 
مۇبارهك  ھالدا:  ھاياجانالنغان  ئهبۇبهكىر  ھهزرىتى  بىلهن  ئېيتىشى  كهلگهنلىكىنى 
بىللىمۇ؟  بىلهن  سىز  مهنمۇ  رهسۇلۇلالھ!  ئى  سۈرهي  يۈزۈمگه  توپىالرنى  پۇتلىرىڭىزدىكى 
ھهزرىتى  ئاڭلىغان  بۇنى  دېدى.  شۇنداق،  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  سورىدى.  دهپ 
سددىق خوشاللىقىدىن كۆز ياشلىرى ئىچىده: ئاتا-ئانام ۋه جېنىم ساڭا پىدا بولسۇن ئى 
رهسۇلۇلالھ! تۆگىلهر تهييار، قايسى تۆگىنى تالالشنى سىزگه قويدۇم، دېدى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم: ماڭا ئائىت بولمىغان تۆگىگه مىنمهيمهن. پهقهت پۇلغا سېتىۋىلىپ ئاندىن 
مىنىمهن، دېدى. بۇ كهسكىن  سۆزنى ئاڭلىغان ھهزرىتى ئهبۇبهكىر تۆگىنىڭ باھاسىنى 

ئېيتىشقا مهجبۇر بولدى. 
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ھهزرىتى ئهبۇبهكىر ئابدۇلالھ بىن ئۇرهيقىت ئىسمىدىكى يول باشلىغۇچىنى چاقىرتىپ، 
يول كۆرسىتىش ۋه تۆگىلهرنى ئۈچ كۈندىن كېيىن سهۋىر تېغىدىكى ئۆڭكۈرگه يهتكۈزۈش 
يېتهرلىك  پهيشهنبه  كۈنى  يهتتىنچى  يىگىرمه  ئېيىنىڭ  سهپهر  ياللىۋالدى.  مهقسىتىده 
ئۆزىنىڭ  ئهبۇبهكىرنىڭ  ھهزرىتى  پهيغهمبىرىمىز  چىقتى.  يولغا  ئېلىپ  ئوزۇق-تۈلۈك 
ئهتراپىدا داۋاملىق ئايلىنىپ ماڭغانلىقىنى كۆرۈپ، نېمىشقا بۇنداق قىلغانلىقىنى سورىشى 
بىلهن، ھهزرىتى ئهبۇبهكىر: ئهتراپىمىزدىن كېلىدىغان خېيىم-خهتهرنىڭ ئالدىنى ئېلىش 
ئۈچۈن. ئهگهر بىر خهتهر كهلسه، باشتا ماڭا كهلسۇن. جېنىم سىزدهك ئۇلۇغ زاتقا پىدا 
بولسۇن ئى رهسۇلۇلالھ! دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: يا ئهبۇبهكىر! بېشىمغا كېلىدىغان 
ئهبۇبهكىر:  ھهزرىتى  دېدى.  خاالمسهن؟  كېلىشىنى  بېشىڭغا  سېنىڭ  مۇسىبهتنىڭ  بىر 
ئهۋهتكهن  قىلىپ  پهيغهمبهر  ھهق  بىلهن  دىن  ھهق  سېنى  رهسۇلۇلالھ!  ئى  خااليمهن 
ئالالھقا قهسهم قىلىمهنكى، ساڭا كېلىدىغان بىر مۇسىبهتنىڭ مېنىڭ بېشىمغا كېلىشىنى 
بولغانلىقى  تار  ئاستى  كهشىسىنىڭ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  دېدى.86  خااليمهن، 
بىر  مىڭ  قالمىدى.  ھالى  ماڭغۇدهك  يارىلىنىپ  پۇتى  كېتىپ،  يىرتىلىپ  يولدا  ئۈچۈن 
ئهبۇبهكىر:  ھهزرىتى  بىلهن  كېلىشى  ئېغىزىغا  ئۆڭكۈر  باردى.  يېتىپ  ئۆڭكۈرگه  تهسته 
«ئالالھ ئۈچۈن ئى رهسۇلۇلالھ! ئىچىگه كىرمهڭ! مهن باشتا كىرهي، ئىچىده خهتهرلىك 
بىر نهرسه بولسا، ماڭا كهلسۇن. سىزنىڭ مۇبارهك زاتىڭىزغا بىر خهتهر كهلمىسۇن» دهپ، 
ئىچىگه كىردى. ئىچىنى پاكىز تازلىدى. ئوڭ-سولدا چوڭ-كىچىك تۆشۈكلهر بار ئىدى، 
ئۇالرنى كىيىمىنى يىرتىپ توسىۋهتتى. ئهڭ ئاخىرىدا ئوچۇق قالغان بىر تۆشۈكنى ئايىغى 
بىلهن ئېتىپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى ئىچىگه دهۋهت قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، 
قويغان  قۇچىقىغا  ئهبۇبهكىرنىڭ  ھهزرىتى  بېشىنى  مۇبارهك  كىرىپ  ئىچىگه  ئۆڭكۈرنىڭ 
چاقتى.  يىالن  پۇتىنى  ئهبۇبهكىرنىڭ  ھهزرىتى  چاغدا  ئۇ  باشلىدى.  ئۇخالشقا  ھالهتته 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئويغۇنۇپ كهتمىسۇن دهپ مىدىرلىمىدى. پهقهت كۆز-ياشلىرى  
نېمه  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  بىلهن  تامچىالش  يۈزىگه  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
بولدى؟ دهپ سورىدى. ئهبۇبهكىر: پۇتۇم بىلهن ئهتكهن بىر تۆشۈكتىن يىالن چاقتى، 
دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭ يارىسىنى ساقايتىش ئۈچۈن تۈكۈرۈكىنى يىالن 

چاققان يهرگه سۈركهپ قويىشى بىلهن ئاغرىقى توختاپ شىپا تاپتى. 
مۇشرىكالر  چاغدا  ئۆڭكۈردىكى  ئهبۇبهكىر  ھهزرىتى  بىلهن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئۇالرنىڭ ئىزلىرىدىن كېلىپ، ئۆڭكۈر ئالدىغا كهلدى. ئۆڭكۈر ئېغىزىدا بىر ئۆمۈچۈكنىڭ تور 
توقىغانلىقى ۋه تۇخۇم بېسىپ ياتقان كهپتهرنى كۆرىشى بىلهن ئىزچى كۇرز بىن ئهلقامه، 
«ئىز بۇ يهرده يوقالدى» دېدى. كاپىرالر: «ئۇالر بۇ يهرگه كىرگهن بولسا، ئۆمۈچۈك 
تورى يىرتىلغان بولىشى كېرهك» دېدى. كاپىرالردىن بهزىلىرى: «ئهمدى بۇ يهرگىچه 
كهلدۇق، بىرسىڭالر كىرىڭالر!» دېيىشى بىلهن كاپىر ئۇمهييه بىن ھهلهف: «سىلهرنىڭ 

.78،XXX ،230؛ ئىبنى ئاساكىر، تارىخى دىمهشق،I ،86.  ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات



172

ئهقلىڭالر يوقمۇ، ئېغىزدا قات-قات ئۆمۈچۈك تورى تۇرغان ئۆڭكۈرده نېمه ئىشىڭالر بار؟ 
بۇرۇنال  تۇغۇلۇشتىن  (ئهلهيھىسساالم)  مۇھهممهد  تورى  ئۆمۈچۈك  بۇ  قىلىمهنكى،  قهسهم 
ھهزرىتى  قىلىۋاتقاندا،  تاالش-تارتىش  ئالدىدا  ئۆڭكۈر  مۇشرىكالر،  دېدى.  توقۇلغان» 
ئهبۇبهكىر ئهنسىرهشكه باشالپ: ئى رهسۇلۇلالھ! قهسهم قىلىمهنكى، ئۆزهم ئۈچۈن ئهمهس 
سىزنىڭ مۇبارهك زاتىڭىزغا بىر ئىش كهلمىسۇن دهپ قورقۇۋاتىمهن. مهن ئۆلسهم پهقهت 
بولىدۇ،  ھاالك  ئۇممىتىڭز  پۈتۈن  ئۆلتۈرۈلسىڭىز  سىز  لېكىن  ئهمهس،  مۇھىم  كىشى  بىر 
دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: يا ئهبۇبهكىر! كۆڭلىڭىنى يېرىم قىلما، ئالالھ تهئاال بىز 
بىلهن بىلله، دېدى. ھهزرىتى ئهبۇبهكىر: ئى رهسۇلۇلالھ! جېنىم ساڭا پىدا بولسۇن! ئۇ 
يهردىن بىرسى بېشىنى ئېگىپ قارىسا بىزنى كۆرىدۇ! دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: يا 
ئهبۇبهكىر! ئىككى كىشى بولسا، ئۈچىنچىسى ئالالھتۇر. ھېچ كۆڭلىڭنى يېرىم قىلما!ئالالھ 

تهئاال بىز بىلهن بىلله، دېدى. مۇشرىكالر ئۆڭكۈر ئىچىگه قارىماي ئايرىلدى.87 
(ئهلچىمگه)  ئۇنىڭغا  سىلهر  «ئهگهر  قۇرئانى-كهرىمده:  ۋهقهنى  بۇ  تهئاال  ئالالھ 
ياردهم قىلمىساڭالر! (شۇنى ئېسڭالرغا ئېلىڭالركى) كاپىرالر ئۇنى (مهككىدىن) ئىككىنىڭ 
ئىككىنچىسى (ھهزرىتى ئهبۇبهكىر بىلهن) قىلىپ چىقارغاندا، (سهۋىر تېغىدىكى تۆپىلىكته) 
ئۆڭكۈرده چاغدا، ئالالھ تهئاال ئۇنىڭغا (پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم) ياردهم قىلغان ئىدى. 
تهئاالنىڭ  ئالالھ  قىلما،  يېرىم  سىددىققا)، ‹كۆڭلىڭنى  (ئهبۇبهكىر  دوستىغا  ۋاقىت  ئۇ 
ياردىمى، نۈسرىتى مۇتلهق بىز بىلهن بىلله› دېگهن ئىدى. ئالالھ تهئاال ئۇنى تهمكىن 
قىلىپ، ئۇنى كۆرهلمهيدىغان (مهنىۋى) ئهسكهرلهر بىلهن كۈچلهندۈردۇق. كاپىرالرنىڭ 
كۇپۇرلىقىنى ئاشۇردۇق. ئالالھ تهئاالنىڭ كاالمى ئۇلۇغدۇر. ئالالھ تهئاال مۇتلهق غالىپتۇر. 

يېگانه ھۆكۈم ۋه ھېكمهت ئىگىسىدۇر» (تهۋبه سۈرىسى 40-ئايهت) 
كېچه-كۈندۈز  ئۆڭكۈرده  بۇ  ئهبۇبهكىر،  ھهزرىتى  بىلهن  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك 
بولۇپ ئۈچ كۈن قالدى. ھهزرىتى ئهبۇبهكىرنىڭ ئوغلى ئابدۇلالھ، مهككىده كۆرگهن-

ئاڭلىغانلىرىنى، كېچه بولىشى بىلهن ئۇالرغا يهتكۈزهتتى، ھۆر قۇلى ۋه پادىچىسى بولغان 
يوق  ئىزالرنى  قايىتقاندا  كهلسه،  ئېلىپ  سۈت  ئۇالرغا  كېچىلهرده  فۇھهيره  بىن  ئامىر 
قىالتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، تۆتىنچى كۈنى سهۋىر ئۆڭكۈرىدىن ئايرىلغاندا، قهسۋا 
ناملىق تۆگىسىگه مىندى. بهزى رىۋايهتلهرده ھهزرىتى ئهبۇبهكىرنى مىندۈردى. يهنه بىر 
تۆگىگه ئامىر بىن فۇھهيره بىلهن يولنى ياخشى بىلگهن ئابدۇلالھ بىن ئۇرهيقىت مىندى، 

دېگهنلىكى مهلۇمدۇر.
بۇيرىغان،  تهئاال  ئالالھ  ۋهسهللهم،  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  خوجىسى  ئالهملهرنىڭ 
ئايرىلدى.   ۋهتىنىدىن  يهنى  مۇكهررىمىدىن  مهككه  بولغان  قىممهتلىكى  ئهڭ  يهرلهرنىڭ 
تۆگىسنىڭ بېشىنى ھهرهم شهرىپكه بۇراپ، مهسۇم بىر ھالدا: شۇنىسى ئېنىقكى، سهن 

ئهت- سائاد،  ئىبنى  10؛  «تهپسىرۇل-قۇرئان»،  تىرمىزى،  1؛  «فهزائىلۇ-ساھابه»،  مۇسلىم،   .87
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ئهڭ  نهزىرىده  رهببىڭنىڭ  بولغىنى،  خهيىرلىك  ئهڭ  يهرلهرنىڭ  ياراتقان  تهئاال  ئالالھ 
ماڭا،  ئىدىم.  ئايرىلماس  بولسام،  قوغالنمىغان  سېنىڭدىن  بولغىنىسهن!  سۆيۈملۈك 
سهندىن چىرايلىق ۋه سهندىن سۆيۈملۈك بولغان بىر يهر يوق. قهۋمىم مېنى سهندىن 
دهل  دېدى.  بوالتتىم،  تۇتمىغان  يۇرت  يهرده  بىر  باشقا  سهندىن  بولسا،  قوغلىمىغان 
سېغىنامسهن؟  ۋهتىنىڭنى  رهسۇلۇلالھ!  ئى  كېلىپ:  ئهلهيھىسساالم  جىبرائىل  چاغدا،  ئۇ 
دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: شۇنداق سېغىنېمهن! دېدى. شۇنىڭ بىلهن جىبرائىل 
سۈرىسىنىڭ 85-ئايىتىنى  قهسهس  ئېيتىپ،  قايىتىدىغانلىقىنى  مهككىگه  ئهلهيھىسساالم 

ئوقۇپ، تهسهللى بهردى. 
مهدىنه سهپىرى ئوڭۇشلۇق كېتىپ باراتتى. مۇشرىكالرنىڭ ھهر تهرهپنى ئاختۇرىشىغا 
قارىماي جانابى ئالالھ ھهبىبىنى ئۇالرنىڭ زىيانكهشلىكىدىن قوغداپ قالدى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم قۇدهيىد دېگهن يهرگه كهلگهنده ئۇممۇ مابهد ئىسمىدىكى قولى ئوچۇق، 
گۆش  ۋه  خورما  ئايالدىن  ئۇ  توختىدى.  چىدىرىدا  ئايالنىڭ  بىر  ئىپپهتلىك  ئهقىللىق، 
ئهمهس،  سېتىش  سىلهرگه  بولسا،  بولغان  ئهگهر  مابهد:  ئۇممۇ  بولدى.  سېتىۋالماقچى 
مېھمىنىم سۈپىىتىده بهرگهن بوالتتىم. قۇرغاقچىلىق ۋه تۇرمۇش قىيىنچىلىقى تۈپهيلىدىن 
ئۆچكىلهرنىڭ  ۋه  قوي  بىلهن  سورىشى  سۈت  دېدى.  قالمىدى،  نهرسه  بىر  قولىمىزدا 
قۇزىلىمايدىغانلىقىنى ئېيتتى. كائىناتنىڭ سۇلتانى چىدىرنىڭ يېنىدا تۇرغان ئورۇق بىر 
قوينى ئىشارهت قىلىپ: ئهي ئۇممۇ مابهد! بۇ قوينى نېمه ئۈچۈن باغالپ قويدۇڭ؟ دېدى. 
توپتىن  يىتىشهلمهي  قويالرغا  باشقا  ئۈچۈن  بولغانلىقى  ئورۇق  ۋه  كېسهل  مابهد:  ئۇممۇ 
بارمۇ  سۈتى  ئۇنىڭ  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  دېدى.  يوق،  دهرمانى  قالىدۇ.  چۈشۈپ 
سهنچه، ئۇنى سېغىشىمغا روخسهت بېرهمسهن؟ دېدى. ئۇممۇ مابهد: ئاتا-ئانام ساڭا پىدا 
بولسۇن، سۈتى يوق، ئهمما ئۇنى ساغىمهن دېسىڭىز، قېنى سېغىڭ! دېدى. رهسۇللۇلالھ 
ئهلهيھىسساالم قوينىڭ يېنىغا كېلىپ ئالالھ تهئاالنىڭ ئىسمىنى ئېيتىپ دۇئا قىلغاندىن 
كېيىن مۇبارهك قولى بىلهن قوينىڭ ئهمچىكىنى تۇتار-تۇتماي قوينىڭ ئهمچهكلىرى سۈت 
ئاۋۋال  تولدۇردى.  كېلىپ  ئېلىپ  ئاپقۇر  بىر  دهرھال  باشلىدى.  ئېقىشقا  تولۇپ  بىلهن 
ئۇممۇ مابهدكه بهردى. ئۇ ئىچكهندىن كېيىن ھهزرىتى ئهبۇبهكىر ۋه باشقىالرغا تويغىچه 
ئىچكۈزدى. ئهڭ ئاخىرىدا ئۆزى ئىچتى. مۇبارهك قولىنى قوينىڭ ئهمچىكىگه قايتا قويۇپ، 
چىدىردىكى سۈت قويۇشقا بولىدىغان ئهڭ چوڭ نهرسىنى ئېلىپ كېلىشنى بۇيرىدى ۋه 

ئۇنى سۈت بىلهن توشقۇزۇپ ئۇممۇ مابهدكه تهسلىم قىلدى. 
مېھمانالر يولغا چىققاندىن كېيىن، ئۇممۇ مابهدنىڭ يولدىشى كېلىپ، سۈتنى كۆرۈپ 
كىشى  مۇبارهك  بىر  مابهد:  ئۇممۇ  دېدى.  كهلدى؟  قهيهردىن  سۈت  بۇ  ھالدا:  خوشال 
بهرىكىتىدۇر،  ۋه  ھىممىتى  ئۇنىڭ  كۆرگهنلىرىڭ  قوندى.  بهرىكهت  ئۆيىمىزگه  كېلىپ، 
دېدى. يولدىشى: قانداقراق بىر كىشى ئىدى، ماڭا بىر تهرىپلهپ بهرگىنه! دېدى. ئۇممۇ 
مابهد: مهن كۆرگهن ئۇ زات ناھايىتى قامالشقان، كۈلۈپ تۇرىدىغان بىر كىشى ئىدى، 
دېدى. كۆزلىرى ئازىراق قىزىل، ئاۋازى يېقىملىق، كىرپىكلىرى شۇنداق ئۇزۇن، كۆزىنىڭ 



174

ئېقى ئاق، قارىسىمۇ قارا، كۆزلىرىده سۈرمه ئىزى بار، چاچلىرى قارا، قويۇق ساقاللىق، 
تولىمۇ ئېغىر بېسىق ئىدى. تهبهسسۇم بىلهن سۆزلهيدىغان، سۆزلىرى، ئاغزىدىن خۇددى 
تىزىلغان مارجاندهك شۇنداق تاتلىق چىقاتتى. يىراقتىن قارىساڭ شۇنداق ھهيۋهتلىك، 
يېقىندىن شۇنداق تاتلىق ۋه جهلىپكار. يېنىدىكى كىشىلهر ئۇنىڭ ئهمىرلىرىنى ئورۇنداش 
ئۈچۈن پاي-پىتهك بولۇپ كېتىدىكهن، دېگهچ ئۇنىڭ ئاالھىدىلىگىنى سانىدى. بۇالرنى 
قۇرهيىش  زات  بۇ  قىلىمهنكى،  قهسهم  يولدىشى:  تۇرغان  ئاڭالپ  ئىچىده  ھهيرانلىق 
ئىزدهپ يۈرگهن كىشىدۇر. ئهگهر ئۇنىڭغا مهن ئۇچراپ قالغان بولسام، ئۇنىڭ خىزمىتىنى 
سهككىز  ئون  قوي  ئۇ  قارىغاندا،  رىۋايهتكه  بىر  دېدى.  ئايرىلمايتتم،  يېنىدىن  قىلىپ 
يىل ياشىدى. ئۇالر ئالهملهرنىڭ پهخرىنىڭ بهرىكىتى بىلهن ئهتىگهن ۋه ئاخشامدا بۇ 
بولۇپ،  ئالدى-كهينى  يولدىشى،  مابهدنىڭ  ئۇممۇ  قامدىدى.  تۇرمۇشىنى  بىلهن  قوي 
رىم ۋادىسىدا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا يېتىشىۋېلىپ، مۇسۇلمان بولدى. ئۇممۇ مابهدمۇ 

مۇسۇلمان بولدى.88

سۇراقه بىن مالىك
ھهزرىتى  ۋه  ئهلهيھىسساالم  مۇھهممهد  چىققان  يولغا  قاراپ  مهدىنىگه  مۇشرىكالر 
ئۈچۈن   ئۇالر  تهقدىرده،  تاپالمىغان  ئۇالرنى  قىلىۋاتاتتى.  ئىز-دېرىكىنى  ئهبۇبهكىرنىڭ 
بىزنى  قۇرۇپ،  دۆلىتى  ئىسالم  بىر  مۇسۇلمانالر  چۈنكى  بوالتتى.  ئىش  بىر  خهتهرلىك 
قىلشقا  ئىشنى  كهلگهنال  قولىدىن  مۇشرىكالر  سهۋهپتىن  بۇ  ئوياليتتى.  دهپ  يۇقىتىدۇ، 
تىرىشتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن ھهزرىتى ئهبۇبهكىرنى ئۆلتۈرگهن ياكى ئهسىر 
ئالغانالرغا، يۈز تۆگه ۋه ھهددى-ھېسابىسىز پۇل-پىچهك بېرىدىغانلىقىنى جاكارلىدى. بۇ 
خهۋهر سۇراقه بىن مالىك مهنسۇپ بولغان مۇدلىج جهمهتى ئارىسىدا كهڭ تارقالدى. سۇراقه 
بىن مالىك تهجرىبىلىك ئىزچى ئىدى. شۇ سهۋهپتىن بۇ ئىشنى كۆزىتىۋاتاتتى. مۇدلىج 
قۇدهيىتكه  تهۋهلىكى  ئولتۇرغان  مالىكنىڭ  بىن  سۇراقه  كۈنى،  سهيشهنبه  بىر  جهمهتى 
قۇرهيىشنىڭ  چاغدا  ئۇ  ئىدى.  بار  مالىكمۇ  بىن  سۇراقه  ئارىسىدا  كىشلهر  بۇ  توپالندى. 
ئادهملىرىدىن بىرسى كېلىپ، سۇراقهگه: ئهي سۇراقه! كېسىپ ئېيتىمهنكى، مهن ساھىل 
تهرهپكه قاراپ ماڭغان ئۈچ كىشى كۆردۈم. ئۇالر بهلكىم مۇھهممهد بىلهن ئهسھابىدۇر، 
دېدى. سۇراقه ئهھۋالدىن خهۋهر تاپتى. پهقهت مۇكاپات پۇلى بهك كۆپ بولغانلىقتىن، 
بولىشىنى  خهۋهردار  باشقىالرنىڭ  سهۋهپتىن  بۇ  ئويلىدى.  ئېلىشنى  ئالدىغا  ئۆز  بۇنى 
كىشلهردۇر.  پاالنچى  كىشىلهر،  ئۇ  كۆرگهن  سهن  ياق!  ئۇ:  بىلهن  شۇنىڭ  خالىمىدى. 
بىر ئاز ئىلگىرى مۇشۇ يهردىن ئۆتكهن ئىدى. ئۇالرنى بىز كۆردۇق، دهپ مۇھىم ئىش 

بولمىغاندهك سۆزنى بۇرىۋهتتى.
ئۆيىگه  چاندۇرماي  ھېچكىمگه  كېيىن  ساقلىغاندىن  دهم  بىر  مالىك  بىن  سۇراقه 
كهلدى. خىزمهتچىسىگه ئېتىنى ۋه قورالىنى ئېلىپ ۋادىنىڭ ئارقىسىدا ساقالشقا بۇيرۇق 

.230،I ،ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات  .88
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دهپ،  تارتمىسۇن  دىققىتنى  كىشلهرنىڭ  يالتىراپ  ئېلىپ،  نهيزىسىنى  ئۆزىمۇ  بهردى. 
ئۇچىنى قارا بوياپ پهسكه ساڭگىلتىۋالدى. ئېتىنى چاپتۇرغان ھالدا ئۇالر ماڭغان تهرهپكه 
ماڭدى، نهتىجىده ئىزىنى تاپتى. بىر-بىرىنى كۆرهلىگىدهك دهرىجىده يېقىنالشتى. ھهتتا 
ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  ئهكرهم  رهسۇل  ئاڭلىيالىدى.  ئاۋازىنىمۇ  ئوقۇغان  قۇرئان  ئۇالرنىڭ 
ۋهسهللهم ئارقىسىغا ھېچ قارىمىدى. ھهزرىتى ئهبۇبهكىر ئارقىسىغا قارىشى بىلهن سۇراقهنى 
كۆرۈپ، ئهندىشىگه چۈشتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭغا، ئۆڭكۈردىكىگه ئوخشاش: 

كۆڭلىڭنى يېرىم قىلما! ئالالھ بىز بىلهن بىلله، دېدى. 
ئاتلىقنىڭ  بىر  ئهبۇبهكىر،  ھهزرىتى  چاغدا  بۇ  قارىغاندا  رىۋايىتىگه  بۇخارىنىڭ 
ئۆزلىرىگه يېتىشىپ كهلگهنلكىنى ئېيتىشى بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «يا رهببى! 
ئۇنى يىقىت» دهپ، دۇئا قىلدى. باشقا بىر رىۋايهتكه قارىغاندا،سۇراقه ئۇالرنىڭ يېنىغا 
كېلشى بىلهن ھهزرىتى ئهبۇبهكىر يىغالشقا باشلىدى. رهسۇل ئهكرهم ئهلهيھىسساالم نېمه 
خهتهر  بىر  ساڭا  يىغلىمىدىم،  ئۈچۈن  ئۆزهم  «مهن  سورىغاندا:  يىغلىغانلىقىنى  ئۈچۈن 

كېلىشىدىن قورقۇپ يىغالۋاتىمهن» دىدى.
سۇراقه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ھۇجۇم قىاللىغۇدهك ئارلىققا كېلىپ: ئى رهسۇلۇلالھ! 
بۈگۈن كىم سېنى مهندىن قۇتۇلدۇرااليدۇ؟ دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: مېنى، جاپپار 
ئېتىنىڭ  سۇراقهنىڭ  كېيىن  سۆزدىن  بۇ  دېدى.  قۇتقۇزىدۇ،  ئالالھ  بولغان  قاھھار  ۋه 
ھۇجۇم  قايتا  ئوڭشاپ،  ئۆزىنى  ئۇ  كهتتى.  پېتىپ  يهرگه  قهدهر  تىزىغا  پۇتلىرى  ئالدى 
قىلشقا تهمشىلىشى بىلهن ئېتىنىڭ پۇتى يهنه يهرگه پېتىپ كهتتى. سۇراقه ئېتى بىلهن 
قانچىلىك ھهپىلهشسىمۇ، پۇتىنى يهردىن چىقىرالمىدى. ھېچبىر ئامالى قالمىدى. ئامالسىز 
قالغان سۇراقه، مهرھهمهت ۋه شهپقهت پهيغهمبىرى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا يالۋۇرۇشقا 
باشلىدى. پۈتۈن ئارتۇقچىلىقالرنى، گۈزهل ئهخالقنى ئۆزىگه مۇجهسسهملىگهن ئۈستۈن 
مۇھاپىزهت  رهسۇلۇلالھ!  ئى  سۇراقه:  قلىدى.  قوبۇل  تىلىكىنى  ئۇنىڭ  ئىگىسى  پهزىلهت 
ئاستىدا ئىكهنلىكىڭنى بىلدىم. دۇئا قىلغىن، قۇرتۇالي، بۇنىڭدىن كېيىن ساڭا ھهرگىزمۇ 
يامانلىق قىلمايمهن، سېنىڭ ئىزىڭغا چۈشكهنلهرگىمۇ ياردهم قىلمايمهن، دېدى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم: يا رهببى! ئۇ يالغان سۆزلىمىگهن بولسا، ئۇنىڭ ئېتىنى قۇتقازغىن، دهپ 

دۇئا قىلىشى بىلهن ئالالھ تهئاال ئۇنىڭ دۇئاسىنى قوبۇل قىلدى.
چىقىرالىدى.  يهردىن  پۇتلىرىنى  كېيىن  دۇئادىن  بۇ  ئېتى  مالىكنىڭ  بىن  سۇراقه 
ئۆرلهشكه  قاراپ  ئاسمانغا  نهرسه  بىر  تۇماندهك  يهردىن  پاتقان  پۇتى  ئاتنىڭ  چاغدا  بۇ 
باشلىدى. سۇراقه ھهيران بولدى. بۇ ۋهقهلهردىن مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ ھهر دائىم 
بىر كۈچنىڭ قوغدىشى ئاستىدا ئىكهنلىكىنى تونۇپ يهتتى. نۇرغۇن ۋهقهلهرگه شاھىت 
مهندىن  بولىمهن!  مالىك  بىن  سۇراقه  مهن  رهسۇلۇلالھ!  ئى  سۇراقه:  ئاخىرىدا  بولدى. 
ھهرگىز گۇمان قىلما، قهسهم قىلىمهنكى، سهن خالىمىغان بىر ئىشنى قىلمايمهن. قهۋمىم 
سېنى ۋه دوسىتلىرىڭنى تۇتۇپ كهلگهنلهرگه نۇرغۇن مۇكاپات بېرىدىغانلىقىنى جاكارلىدى، 
دهپ قۇرهيىش مۇشرىكلىرىنىڭ يامان نىيىتىنى بىر-بىرلهپ سۆزلهپ بهردى. پهيغهمبهر  
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ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئهمما  بولدى.  بهرمهكچى  تۆگه  ئوزۇق-تۈلۈك،  ئهلهيھىسساالمغا 
قوبۇل قىلماي،: ئهي سۇراقه! سهن ئىسالمنى قوبۇل قىلمىغۇچه،  سېنىڭ تۆگهڭنى، 
مهخپى  كۆرگهنلىكىڭنى  بىزنى  سهن  قىلمايمهن.  قوبۇلمۇ  ۋه  قىلمايمهن  ئارزۇ  كاالڭنى 

تۇت، شۇ يىتهر، دېدى. 
ئهمىر  ئىشىڭنى  خالىغان  ماڭا  ئهلهيھىسساالمغا،  پهيغهمبهر  "سۇراقه  سهئىد:  ئىبنى 
بىزگه  باشقىالرنىڭ  قال،  يۇرتۇڭدا  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  بىلهن،  دېيىشى  قىل 

يېتىشۋىلىشىغا پۇرسهت بهرمه! دېدى" دهپ رىۋايهت قىلدى. 
ئالالھ تهئاال تىلىسه ھهر ئىش بوالتتى. ئۇنىڭغا خالىس ئىشهنگهنده، ئۇنىڭ رىزاسى 
پهيغهمبهر   كېلهتتى.  مهيدانغان  ئىشالر  كهلمهيدىغان  ئهقىلگه  تۇتقاندا،  يول  ئۈچۈن 
يولغا  شىردهك  بىلهن  خىرىس  ئويالپ،  ئېلىشنى  مۇكاپات  ئۆلتۈرۈپ،  ئهلهيھىسساالمنى 
ئوخشاپ  بالىغا  بىر  يۇۋاش  كهلتۈرۈلگهن،  ئهيۋهشكه  بولسا،  ئهمدى  سۇراقه،  چىققان 
قالدى. ھهر نهرسىگه قادىر بولغان ئالالھ تهئاال، ھهبىبىگه خهتهر كهلمهسلىكى ئۈچۈن، 
سۇراقهنىڭ قهلبىنى ياخشىلىققا بۇرىدى. ئهلۋهتته ئۆز ھهبىبنى يالغۇز تاشالپ قويمايتتى. 
ئهبهدى  ئاخىرهتته  ۋه  دۇنيا  ئىنسانالرنىڭ  ئۈچۈن،  مهرھهمهت  ئىنسانالرغا  ئۇ  چۈنكى 

بهخىت-سائادهتكه ئېرىشىشى ئۈچۈن ئهۋهتىلگهن پهيغهمبىرىيدى. 
ۋهقهلهرنى  بۇ  كهتتى.  قايتىپ  بويالپ  يولىنى  كهلگهن  كېيىن  ئىشتىن  بۇ  سۇراقه 

ئىنسى-جىنغا تىنمىدى.89

خوشخهۋهر! خوشخهۋهر! كائىناتنىڭ سۇلتانى كېلىۋاتىدۇ!

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهزرىتى ئهبۇبهكىر، ئامىر بىن فۇھهيره ۋه يول باشلىغۇچى 
ئابدۇلالھ بىن ئۇرهيقىت ھىجرهتنىڭ بىرىنچى يىلى رهبىئۇل ئهۋۋهل ئېيىنىڭ سهككىزىنچى 
كۈنى دۈشهنبه (مىالدى 622-يىلى 9-ئاينىڭ 20-كۈنى) تاڭ سهھهرده قۇبا يېزىسىغا 
بولدى.  بېشى  يىل  يىلىنىڭ  شهمسى  ھىجرى  مۇسۇلمانالرنىڭ  كۈن  بۇ  باردى.  يېتىپ 
گۈلسۈم بىن ھىدىم ئىسملىك بىر مۇسۇلماننىڭ ئۆيىده قوندى. بۇ يهرده تۇنجى مهسجىدنى 
سۆزلهندى.  خۇتبه  تۇنجى  ئوقۇلۇپ،  نامىزى  جۈمه  تۇنجى  يېزىىسدا  قۇبا  قىلدى.  بىنا 
بايان  دهپ  مهسجىد»  قۇرۇلغان  ئۈستىگه  تهقۋالىق  "ئاساسى  ئايهتته:  مهسجىدى  قۇبا 

قىلىندى." (تهۋبه سۈرىسى، 108-ئايهت)
تۇرغان  مهككىده  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئهلى،  قالغان  مهككىده  چاغالردا  بۇ 
ۋاقىتتا، كهبىدىكى ئىشلىرىغا ۋارىسلىق قىلدى. ئۇ: «رهسۇل ئهكرهمده كىمنىڭ نېمىسى 
بارسا كېلىپ ئالسۇن!» دهپ جاكارلىدى. ھهر كىم كېلىپ، ئۆز ئامانىتىنى ئېلىپ كهتتى. 

شۇنداق قىلىپ ئامانهتلهر ئىگىسىگه قايتۇرۇلدى. 

.424،IV ،489؛ ئىبنى ئهبى شهيبه، ئهل-مۇسهننهف،I،ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره  .89
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مهككىده قالغان بهزى ساھابىالر ھهزرىتى ئهلىنىڭ قانات ئاستىغا كىردى. پهيغهمبهر  
ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۆيىده ھهزرىتى ئهلى قالدى. مهلۇم ۋاقىت ئۆتىشى بىلهن پهيغهمبهر  

ئهلهيھىسساالم سائادهت ئۆينىڭ مهدىنىگه كۆچىشىنى ئهمىر قىلدى. 
بېرىپ،  يهرگه  توپالنغان  قهبىلىلىرى  قۇرهيىش  ئهلى،  ھهزرىتى  شىرى  ئالالھنىڭ 
بولسا،  گىپىڭالر  دهيدىغان  بارىمهن.  مۇنهۋۋهرگه  مهدىنه  ئهته  قىلسا،  نېسىپ  «ئالالھ 
ئېغىزمۇ  بىر  پېتى  تىققان  ئىچىگه  بېشىنى  ھهممىسى  دېدى.  دهڭالر!»  ۋاقىتتا  بار  مهن 
ئۆي  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئهلى،  ھهزرىتى  بىلهن  ئېتىشى  تاڭ  قىلمىدى.  سۆز 
جابدۇقلىرىنى يىغىشتۇرۇپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئائىله-تاۋاباتلىرى ۋه ئۇرۇق-
تۇغقانلىرى بىلهن بىرلىكته يولغا چىقتى. ئۇالر پۇتلىرى ئششىپ قاپارغان ھالهتته پهيغهمبهر  
ئهلهيھىسساالمغا قۇبادا يېتىشىۋالدى. كۈندۈزلىرى مۆكۈنۈپ، كېچىلىرى ياالڭ ئاياق ماڭغان 
بۇ سهپهرده، ئۇالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن كۆرۈشهلمىگۈدهك ھالغا كېلىپ قالغان 
ئۆزى  شهخسهن  ئاالر-ئالماي،  خهۋىرىنى  ئۇالرنىڭ  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  ئىدى. 
كۆڭلى  قاراپ  ھالىغا  ئۇنىڭ  بىلهن  كۆرىشى  ئهلىنى  ھهزرىتى  چىقتى.  ئالدىغا  ئۇالرنىڭ 
يېرىم بولدى. سۆيۈملۈك، پىداكار تاغىسىنى قۇچاقالپ، ئۇنىڭ ھهق يولىدا، مىڭ بىر 
مۇشهققهت ۋه جاپاالرنى تارتقان ئورۇق، نازۇك پۇتلىرىنى سىالپ، ئۆزىگه بهرىكهت دۇئاسى 
قىلغان ئىدى. ھهتتا ھهزرىتى ئهلىنىڭ بۇ پىداكارلىقى سهۋهبىدىن، «شۇنداق ئىنسانالر 
باركى، ئالالھ تهئاالنىڭ رىزاسى ئۈچۈن ئۆزىنى پىدا قىلىدۇ» دېگهن ئايهت نازىل بولدى. 

(بهقهره سۈرىسى، 207-ئايهت)

مهدىنىدىكى  بىلهن  ئهسھابى-كىرام  قىلغان  ھىجرهت  بۇرۇن  ئۇالردىن  مهدىنىگه 
مۇسۇلمانالر، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھىجرهت ئۈچۈن  كېلىۋاتقانلىقىنى ئاڭلىشى بىلهن 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى ھاياجان ئىچىده ساقلىدى. بۇ سهۋهپتىن مهدىنىگه كېلىش 
يوللىرىغا قاراۋۇلالر قويۇپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇالرنى شهرهپلهندۈرىۋاتقان  پهيىتته، 
ئۇنى كۈتىۋىلىش ئۈچۈن پاي-پىتهك بولۇپ كهتتى. ئۇنىڭغا ئاشىق بولغان ئىنسانالر، سۇغا 
چاڭقىغان تۇپراقتهك، ئۇنىڭ كېلىشىنى ساقلىدى. نهتىجىده، «كېلىۋاتىدۇ! كېلىۋاتىدۇ!» 
شۇالركهن!»  قاراپ:«شۇالركهن!  چۆلگه  پىشغىرىم  ئۇالر  ئاڭلىدى.  ئاۋازنى  بىر  دېگهن 
قېن- كۆردى.  كىشىلهرنى  بۇ  كېلىۋاتقان  قاراپ  ئۆزلىرىگه  ھاۋادا  ئوتتهك  دېيىشتى. 
قېنىغا پاتمىغان ھالدا، «خوشخهۋهر! خوشخهۋهر! پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم كېلىۋاتىدۇ! 
پهيغهمبىرىمىز كېلىۋاتىدۇ! مۇبارهك بولسۇن ئهي مهدىنىلىكىلهر! بايرام بولدى! ھهبىبۇلالھ 
كېلىۋاتىدۇ! باش تاجىمىز كېلىۋاتىدۇ!» دهپ ۋارقىراشقا باشلىدى. بۇ خهۋهر بىردهمدىال 
مهدىنه كوچىلىرىغا تارقالدى. يهتته ياشتىن يهتمىش ياشقىچه، قېرى-ياش ھهممىسى 
كىيملىرىنى  چىرايلىق  خهلقى  مهدىنه  پۈتۈن  ئىدى.  كۈتىۋاتقان  كۈننى  خوشاللىق  بۇ 
كىيىپ، ئالهملهرنىڭ خوجىسىنى كۆرۈش ئۈچۈن يهردى. تهكبىر ئاۋازلىرى ئاسماننى بىر 
ئېلىپ، كۆز-ياشلىرى سۇ بولۇپ ئاقتى. تهسۋىرلىگۈسىز خوشاللىق  سۈرىۋاتقان ئىدى. 
ئۇالر مهدىنه تارىخىدىكى ئهڭ گۈزهل بىر كۈننى تهبرىكلهۋاتاتتى. بىر تهرهپتىن پۈتۈن 
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كىشىلهرنىڭ ئىشهنچىسىگه ئېرىشكهن ئالالھ تهئاالنىڭ پهيغهمبىرىنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن 
مۇكاپات ساقالپ تۇرغانالر؛ يهنه بىر تهرهپتىن ئۇنى ۋه  دوسىتلىرىنى قوغداش ئۈچۈن 

جېنىنى ئاتىغانالر بار ئىدى. 
ئالدىرايتتى.  كۆرۈشكه  يۈزىنى  نۇرلۇق  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  مهدىنلىكلهر 
ئۇالر  ئىدى.  كۆرمىگهن  كۈننى  شاد-خورام  بۇنداق  ياقى  بولغاننىڭ  مهدىنه  مهدىنه، 
مۇنداق  ئايالالر  ۋه  بالىالر  بايرامغا،  بۇ  باقمىغان  كۆرۈلۈپ  بولمىغان،  تهڭدىشى  ئۈچۈن 

شېئىر ئوقۇدى: 

ئۇلۇغ كۆكنىڭ ئۈستىدىن تولۇنئاي چىقتى بىزگه،
ھهققه دهۋهت قىلغاچقا شۈكۈر ۋاجىپ بولدى بىزگه.

سهن بىزگه ئهۋهتىلدىڭ، ئالالھنىڭ ئهمرىنى كهلتۈردۈڭ،
مهدىنىگه خۇش كهلدىڭ، شهرهپ بېرهر دهۋىتىڭ.

ئىززهتلىك بولدۇق، كونىالردىن قۇتۇلدۇق،
خورمىغا قاندۇق تويدۇق، زىياندا ئىدۇق، پايدا ئالدۇق.

زۇلمهت كهتكۈزگهن ئاي دهر: ئهھلىگه ساالم دهڭالر،
مۇھهممهد(س ئه ۋ) كه كهلگهنگه ئهسال زۇلۇم قىلماڭالر.

ھهممه بىرلىكته سۆز بهردۇق، قهسهم قىلىنغان كۈنده،
توغرۇلۇق يولىمىزدۇر، خائىنلىق بولماس دىندا.

ھهرگىز ئۇنۇتمايمهن ئهلهمسىز كۈن ھېچ يوق،
شاھىتسهن ئهمىن يۇلتۇز، ۋاپا سۆيگۈڭ بهك كۆپ ئىدى.

«مهرھابا رهسۇلۇلالھ!»، «مهرھهمهت ئى رهسۇلۇلالھ!» دېگهن تهكلىپلهر مهدىنىنى 
ئى  تۇتۇپ:  چۇلۋۇرىدىن  قهسۋانىڭ  بهزىلىرى،  ئاقسۆڭهكلىرىدىن  مهدىنىڭ  ئالدى.  بىر 
رهسۇلۇلالھ! بىزنىڭكىگه بېرىڭ دهپ تهلهپ قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: تۆگهمنىڭ 
يهرده  شۇ  چۆكسه  بېرىپ  قهيهرگه  ئۇ  خىزمهتچىمدۇر،  ئۇ  بېرىڭالر،  قويۇپ  چۇلۋۇرىنى 
مېھمان بوالي، دېدى. ھهممهيلهن ھهيرانلىق ئىچىده قاراشقا باشلىدى. ئهجىبا قهسۋا 
قهيهرده توختا؟ قهسۋا مهدىنه كوچىلىرىدا كېتىپ باراتتى. كىمنىڭ ئىشىكى ئالدىدىن 
ئۆتسه، ئۆي ئېگىلىرى: ئى رهسۇلۇلالھ! بىزگه مېھمان بولۇڭ، بىزگه مېھمان بولۇڭ! دهپ 
توسىماڭالر،  يولىنى  تۆگهمنىڭ  بىلهن:  تهبهسسۇم  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  يېلىناتتى. 
قهيهرده چۆكسه شۇ يهرده مېھمان بوالي، دېدى. قهسۋا ئاخىرىدا كۈنىمىزدىكى پهيغهمبهر 
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ئهلهيھىسساالمنىڭ مهسجىدىنىڭ ئىشكى ئالدىدا چۆكتى. پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى 
ۋهسهللهم تۆگىسىدىن چۈشمىدى. قهسۋا يهنه ئورنىدىن تۇرۇپ مېڭىشقا باشلىدى. يهنه 
شۇنىڭ  تۇرمىدى.  ئورنىدىن  ئىككىنچىلهپ  ۋه  چۆكتى  كېلىپ  يهرگه  چۆككهن  باشتا 
بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تۆگىسىدىن چۈشۈپ: ئالالھ بۇيرىغان مهنزىلىمىز بۇ بولسا 
كېرهك، بۇ يهر كىمنىڭ؟ دېدى. كشىلهر: ئى رهسۇلۇلالھ! ئامىر ئوغۇللىرى سۇھهيىل ۋه 
تۇققانلىرىدىن  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  ئىدى.  يېتىم  بالىالر  بۇ  دېدى.  سهھىلنىڭ، 
كىمنىڭ ئۆيى بۇ يهرگه ئهڭ يېقىن؟ دېدى. چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بوۋىسىى 
ئابدۇلمۇتتهلىبنىڭ ئانىسى نهججار ئوغۇللىرىدىن ئىدى. خالىد بىن زهيد ئهبۇ ئهييۇپ 
ئهنسارى سۆيۈنگهن ھالدا: ئى رهسۇلۇلالھ! مېنىڭ ئۆيۈم ئهڭ يېقىن، ئهنه ئاۋۇ مېنىڭ 
ئۆيۈم، مانا! ئىشىك ئالدىغىال كېلىپ قالدۇق، دهپ خوشاللىقىنى ئىپادىلىدى. قهسۋانىڭ 

ئۈستىدىكى يۈكلهرنى ئېلىپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى ئۆيىگه باشلىدى. 
كېلىشىدىن  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  مۇھاجىرالر  ۋه  مۇسۇلمان  مهدىنىلىك 

ناھايىتى خوشال بولغان ئىدى. 

روھىڭ خۇدا نۇرىنىڭ بىر نۇقتىسىدۇر ئى رهسۇلۇلالھ،
جامالىڭ تولۇنئايدهك دىلئارامى ئى رهسۇلۇلالھ.

رهھمهت ۋۇجۇدۇڭ ئابىدىسى پۈتۈن زۇلمهت كۇفرىنى،
كهتكۈزدى، بارچه ئىمان ساڭىال ئاشىنادۇر ئى رهسۇلۇلالھ.

ئهلچىلىك گۈلىستانى ئىچره سېنىڭ گۈللىكىڭ، 
خۇدايى ئهڭ پاكتۇر، ئى رهسۇلۇلالھ.

كىرام قىل ئهي خۇداۋهنده شان-شهرهپ ئىگىسى مهۋال،
نهجىبنىڭ دهردىگه شانىڭ داۋادۇر ئى رهسۇلۇلالھ.

 سۇلتان ئۈچىنچى ئهخمهت (نهجىپ)
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مهدىنه مۇنهۋۋەر دەۋرى

سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز، پهيغهمبهرلىكىنىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى، رهبىئۇل ئهۋۋهل 
ئېينىڭ 12-كۈنى يهنى مىالدى 622-يىلى، مهدىنىده 10 يىل سۈرگهن ھىجرهت ھاياتىنى 

باشلىدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم خالىد بىن زهيد ئهبۇ ئهييۇپ ئهنسارىنىڭ ئۆيىده مېھمان 
بولۇش جهريانىدا ئاستى قهۋىتىده تۇرۇشقا قارار قىلىپ، ئۇ يهرده مۇقىمالشتى. شۇنداق 
قىلىپ كائىناتنىڭ خوجىسىنى مېھمان قىلىپ، كۈتىۋالىدىغان بۇ شهرهپلىك ۋهزىپه بۇ 

كىشىگه نېسىپ بولدى. 
ھهزرىتى خالىد: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۆيۈمنى شهرهپلهندۈرگهن چاغدا، ئاستى 
بهكمۇ  ئىشتىن  بۇ  ئولتۇراتتۇق،  قهۋهتته  ئۈسىتىنكى  بىز  تاللىدى.  ئولتۇرۇشنى  قهۋهتته 
خىجىل بولدۇق. بىر كۈنى، مهن: ئاتا-ئانام ساڭا پىدا بولسۇن ئى رهسۇلۇلالھ! مېنىڭ 
مۇۋاپىق  ئۇنىمىدى.  كۆڭلىم  ئولتۇرىشىڭىزغا  قهۋهتته  ئاستى  سېنىڭ  قهۋهتته،  ئۈسىتى 
كۆرمىدىم، ماڭا بۇ ئىش بهكمۇ ئېغىر كهلدى. سېنىڭ ئۈستى قهۋهتته، بىزنىڭ ئاستى 
قهۋهتته ئولتۇرىشىمىزغا يول قويۇڭ! دېدىم. ئۇ: ئى ئهبا ئهييۇپ! ئۆينىڭ ئاستى قهۋىتىده 
ئولتۇرۇشۇم بىزگه تېخىمۇ مۇۋاپىق، دېدى. كهلگهن زىيارهتچىلهرگه ئاسانلىق تۇغدۇرۇش 
ئۈچۈن ئاستى قهۋهتته قېلىشنى مۇۋاپىق دهپ بىلدى. بىز يهنه ئۆينىڭ ئۈستى قهۋىتىده 

قالدۇق.
بىر كۈنى سۇ تۇلۇمى سۇنۇپ كهتتى. ئاققان سۇالرنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
يوتقىنىمىزنى  تال  بىر  يېپىنىۋاتقان  ئىككىمىز  ئايالىم  قورقۇپ،  تامچىلىشىدىن  ئۈستىگه 

سۇنىڭ ئۈستىگه باستۇق» دېدى.
ئهبۇ ئهييۇپ ئهنسارى ئۈستى قهۋهتته تۇرغىنىدىن ئوڭايسىزلىناتتى. ئاخىرى ئۆزى 
ئاستى قهۋهتكه چۈشۈپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى ئۈستىگه چىقاردى. ئهبۇ ئهييۇپ: 
«پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ھهر دائىم كهشلىك تاماق ئېتىپ، تاماق سۇناتتۇق. ئېشىپ 
پهيغهمبهر  ئهييۇپ،  ئۇممۇ  ئايالىم  ۋه  مهن  بىلهن  چىقىرىشى  ئۈستىگه  تاماقنى  قالغان 
بۇنىڭدىن  ۋه  يهيىتتۇق  تېپىپ  ئىزدهپ  يهرلهرنى  تهككهن  قولى  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
بهرىكهت كۆرهتتۇق. باشقا بىر كۈنى كهچته، ئۇنىڭغا پىياز ۋه سامساقتا پىشۇرغان تاماق 
كۆرۈپ  تهككۈزمىگهنلىكىنى  قول  ئۇنىڭ  بهردى.  قايتۇرۇپ  يىمهي  تاماقنى  كىرگۈزدۇق. 
بولسۇن!  پىدا  ساڭا  ئاتا-ئانام  رهسۇلۇلالھ!  ئى  كىرىپ:  يېنىغا  دهرھال  قىلىپ،  پهرياد 
نېمه ئۈچۈن بۇ كهچلىك تاماقنى يېمىدېڭىز؟ مهن ۋه ئايالىم ئۇممۇ ئهييۇپ، سىز يېگهن 
دېدىم.  تاپاتتۇق،  بهرىكهت  ئۆزىمىزگه  يهپ،  يهرلىرىنى  تهككهن  قولىڭىز  تاماقنىڭ 
مهن  يىمىدىم،  ئۇنى  قىلىپ  ھېس  پۇراق  بىر  كۆكتاتالردا  بۇ  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر 
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پهرىشتىلهر بىلهن سۆزلىشىدىغان بىر ئىنسان، دېدى. مهن: ئۇنى يېمهك ھاراممۇ؟ دېدىم. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ياق، پهقهت مهن ئۇنىڭ پۇرىقىنى ياخشى كۆرمهيمهن، دېدى. 
پهيغهمبهر  دېدىم.  كۆرمهيمهن،  ياخشى  مهنمۇ  نهرسىنى  كۆرمىگهن  ياخشى  سهن  مهن: 
ئهلهيھىسساالم: سىلهر ئۇنى يهڭالر، دېدى. شۇنىڭ بىلهن بىز ئۇ تاماقنى يىدۇق، ئهمما 

ئىككىنچىلهپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئۇنداق تاماق قىلمىدۇق.
يهنه بىر قېتىم پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن ھهزرىتى ئهبۇبهكىرگه تاماق تهييارالپ،  
ئهنسارالرنىڭ  ئهييۇپ!  ئهبۇ  ئهي  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  بهردىم.  ئاپىرىپ  ھۇزۇرىغا 
ياكى  ئازلىقىنى  تاماقنىڭ  مهن  دېدى.  قىلغىن،  دهۋهت  كىشىنى  ئوتتۇز  بايلىرىدىن 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ تاماقنى كۆپ دهپ ئويالپ قالغان چېغى دهپ ئويلىشىمغا، ئۇ 
يهنه: ئهي ئهبۇ ئهييۇپ! ئهنسارالرنىڭ بايلىرىدىن ئوتتۇز كىشىنى دهۋهت قىلغىن، دېدى. 
كالالمدا مىڭنى ئويالپ ئوتتۇز كىشىگه خهۋهر بهردىم. ھهممىسى يېتىپ كېلىپ تاماقتىن 
تويغىدهك يىدى. ئۇالر بۇ مۆجىزىنى كۆرۈپ ئىمانى تېخىمۇ كۈچلىنىپ، ئۆيىگه قايتتى. 

تاماق  بهردى.  ئهمىر  قىلشىمغا  دهۋهت  كىشنى  ئاتمىش  كېيىن  قايىتقاندىن  ئۇالر 
يهنه  بىلهن  خوشاللىق  ئىككىلهنمهي،  ھېچ  كېيىن  مۆجىزىدىن  بۇ  تۇراتتى،  پېتى  شۇ 
پهيغهمبهر  ھهممهيلهن  يىدى.  تويغىچه  تاماقتىن  ئۇالرمۇ  چاقىردىم.  كىشنى  ئاتمىش 
ئهلهيھىسساالمنىڭ مۆجىزسىنى كۆرۈپ، ھهيران بولدى. ئۇالر كېتىپ ئهنسارالردىن يهنه 
قۇرۇپ  داستىخان  ئوندىن  ئوندىن،  كېلىپ  ئۇالرمۇ  ئېيتتى.  چاقىرىشىمنى  كىشى   90
ئولتۇردى. ئۇالرمۇ بۇ مۆجىزىنى كۆرۈپ ھهيرانلىق بىلهن قايىتتى. ئاخىرقى ھېسابتا يۈز 
80 كىشى تاماق يهپ كهتتى. لېكىن تاماق مهن ئۇالرغا ئهۋهتكهن ۋاقتىدىكىدهك قولمۇ 

تهگمىگهن بولۇپ، شۇ پېتى تۇردى.90 

 ئهنسار بىلهن مۇھاجىرالرنىڭ قېرىنداش بولىشى

يېقىنالشتۇرۇش  تېخىمۇ  مۇسۇلمانالرنى  مۇنهۋۋهرده  مهدىنه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئهنسارالرنى  كۈتىۋالغان  ئۆيلىرىده  ئۇالرنى  بىلهن  مۇھاجىرالر  قىلغان  ھىجرهت  ئۈچۈن 
بىر-بىرى بىلهن قېرىنداش قىلدى. ھهزرىتى ئهلى ئۆزىنىڭ ئېشىپ قالغانلىقىنى كۆرۈپ: 
ئى رهسۇلۇلالھ مېنى ئۇنتۇپ قالدىڭمۇ؟ دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: سهن ئىككى 
دۇنيادا مېنىڭ قېرىندىشىم، دېدى. بۇ قېرىنداشلىق ماددى ۋه مهنىۋى ياردهم ئۈستىگه 
قۇرۇلغان ئىدى. نهتىجىده يۇرتىلىرىدىن، ئۆيلىرىدىن، ئۇرۇق-تۇغقانلىرىدىن ئايرىلغان 
مۇھاجىرالرنىڭ كۆڭۈل ئازابى بىر ئاز بولسىمۇ يېنىكلىدى. مهدىنىلىك مۇسۇلمانالر ئالالھ 
تهئاالنىڭ دىنىدا ياشاش ۋه ئۇنى تارقىتىش ئۈچۈن يۇرتلىرىدىن ئايرىلغان قېرىنداشلىرىنى 
ياردهملهرنى  تۈرلۈك  ھهر  ئۇالرغا  قىلدى.  مېھمان  ئۆيلىرىده  ئۇالرنى  بېسىپ،  باغرىغا 
ئايىمىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهر بىر مۇھاجىرنى مىجهزى ئوخشاپ كېتىدىغان بىر 

قازى ئىياز،شىپائى-شهرىپ، 289.  .90
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ئهنسارغا قېرىنداش قىلدى. بۇ شۇنداق بىر قېرىنداشلىقكى،  ئاتا-بوۋىىسدىن قالغان 
مىراسالرغىمۇ شېرىك بولۇش دهرىجىسىگه بېرىپ يهتتى.91 

ھهر مهدىنىلىك يېرىنى، بېغىنى، ئۆيىنى، ماللىرىنى نېمىسى بولسا ئىككىگه بۆلۈپ 
ھېچ ئىككىلهنمهي يېرىمىنى مۇھاجىر قېرىندىشىغا بهردى. مۇھاجىرالردىن ئابدۇراخمان 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  قىلغاندا،  ھىجرهت  مۇنهۋۋهرگه  مهدىنه  «بىز  ئهۋف:  بىن 
سهئىد:  قېرىندىشىم  بىلهن  شۇنىڭ  قىلدى.  قېرىنداش  بىلهن  رهبى  بىن  سهئىد  مېنى 
قېرىندىشىم ئابدۇراخمان! مهن مال-دۇنيا جهھهتته مهدىنىده مۇسۇلمانالر ئىچىده ئهڭ 
باي بىرسىمهن، مال-دۇنيايىمنى ئىككىگه ئايرىدىم، يېرىمى سېنىڭدۇر، دېدى. مهن: 
ئالالھ تهئاال مال-دۇنيايىڭنى  مۇبارهك قىلسۇن. مېنىڭ مال-دۇنياغا ئېھتىياجىم يوق. ماڭا 

بازارنى كۆرسهتسهڭال كۇپايه، دېدىم» .
ئادهم  بوالتتى.  مۇمكىن  بىلهنال  قېرىنداشلىقى  ئىسالم  پهقهت  پىداكارلىق  بۇنداق 
ئهلهيھىسساالمدىن كۈنىمىزگىچه نۇرغۇن كۆچۈشلهر بولدى. لېكىن بۇنداق بىر ھىجرهت: 
باشقا يۇرتتىن كهلگهنلهر بىلهن يهرلىك خهلق ئوتتۇرسىدا بۇنداق سهمىمى مۇناسىۋهت 
بولۇپ باقمىغان ئىدى. ئالالھ تهئاال قۇرئانى-كهرىمده: «مۆمىنلهر قېرىنداشتۇر!» دهپ 
ۋه  سۆيگۈ  ھهقىقى  بىلهن  بۇنىڭ  10-ئايهت)  سۈرىسى،  (ھۇجۇرات  قىلدى.  نازىل  ئايهت 
مۇھهببهتنىڭ، ماددى مهنپهئهت بىلهن ئهمهس؛ ئىمان ۋه ئىشهنچه بىلهن ئۆلچىنىدىغانلىقى 
ئسىپاتالندى. ئهسھابى-كىرامدىكى بۇ ئهھۋال پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بىر سۆھبىتى 
چىققان  ئېتىلپ  قهلبىدىن  مۇبارهك  پهيغهمبىرىمىزنىڭ،  ئىدى.  چىققان  ۋۇجۇدقا  بىلهن 
دهريادهك كۆڭۈل ۋه بهرىكهتلهر ئهسھابى-كىرامنىڭ قهلبىده چوڭقۇر ئورۇن ئالدى. بۇنىڭ 
چىن  بىر-بىرىنى  نهتىجىسىده  قېرىنداشلىق  ۋه  پىداكارلىق  باقمىغان  كۆرۈلۈپ  بىلهن 

قهلبىدىن سۆيۈشكهن ئىدى. 
ئهنسار ۋه مۇھاجىرالر بۇ يېڭى ئىسالم مهركىزىده قولنى قولغا تۇتۇپ، كۆڭلىنى بىر-
بىرسىگه باغالپ، ئىسالم ئۈچۈن ھهر پىداكارلىققا ئۆزىنى ئاتاپ، شاھادهت مهرتىۋىسىگه 
ئهتراپىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  شهكلىده  بۇ  قىلدى.  قهسهم  ئۈچۈن  ئىرىشىش 
توپلىنىپ، ئىسالمنىڭ ئاساسلىرىغا رىئايه قىلغان ئاساستا، يېڭى بىر نىزام ۋه بهخىتلىك 

ھايات قۇردى.
ئىسالمىيهت ھىجرهت بىلهن دۆلهت بولۇش يولىدا تۇنجى قهدىمىنى باستى. مهدىنه 

مۇنهۋۋهر ئسىالمنىڭ بۆشۈكى ۋه مهركىزى بولدى.
بۇددىستالرمۇ  ۋه  يهھۇدى  خرىستىئان،  باشقا،  ئهسھابى-كىرامدىن  مهدىنىده 
ئۈچ  ئىبارهت  نادىردىن  بهنى  ۋه  قۇرهيزه  بهنى  قهينۇقا،  بهنى  يهھۇدىالر:  ئىدى.  بار 
ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  بولۇپمۇ  ئىسالمغا،  ئۇالرنىڭ  تاپاتتى.  تهركىپ  قهبىلىدىن 

بولغان دۈشمهنلىكى كۈچلۈك ئىدى.

.229~226،III ،238؛ ئىبنى كهسىر، ئهل-بىدايه،I ،ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات  .91
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ئهسھابىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  مۇشرىكالر  مهككىلىك  پۇرسهتته،  بۇ 
تهھدىت  بىر  كهلگۈسى  ئۆزىگه  بىرلهشتۈرىشىنى  قىلىپ  قېرىنداش  بىلهن  مهدىنلىكلهر 
مۇسۇلمانالرنىڭ  ئالمىسا،  ئالدىنى  ئىشنىڭ  بۇ  ئىچىده  ۋاقىت  قىسقا  قارىدى.  دهپ 
قايتۇرۇپ  باغ-ۋارانلىرىنى  يهر-زېمىن،  ئۆزىنىڭ  قىلىپ،  ھۇجۇم  مهككىگه  كۈچىيىپ 
ئېلىشى مومكىن، دېگهن ئوي بىلهن مهككىلىك مۇشرىكالردىن مهدىنىدىكى مۇسۇلمانالرغا 
تهھدىت خهتلىرى كېلىپ تۇراتتى. بۇ خهتلهردىن بىرسىده: «شۈپھىسىزكى،، بىز بىلهن 
دۈشمهنلىكى بولغان ھهر قانداق بىر ئهرهپ قهبىلىسى، بىزنى سىلهردهك ئاچچىقالندۇرۇپ 
قايتۇرۇپ  بىزگه  كىشىنى  تۈركۈم  بىر  بولغان  ئائىت  بىزگه  سىلهر،  چۈنكى  باقمىغان. 
بېرىش ئۇ ياقتا تۇرسۇن، ئۇالرغا ياردهم قىلىپ قۇچاق ئاچتىڭالر. بۇ سىلهر ئۈچۈن چوڭ 
ئۇنى  ئارالشماڭالر،  ئىشىمىزغا  ئىچكى  بىزنىڭ  بىلهن  ئۇالر  بولماي،  خاپا  خاتالىق.  بىر 
بولغان  خوش  بىزمۇ  بۇرىسا،  تهرهپكه  ياخشى  ئىشالرنى  ئۇ  ئهگهر،  تاپشۇرۇڭالر.  بىزگه 
بولىمىز. ئهكسى تهقدىرده، ئۇنىڭ بېشىنى بۇراش بىزنىڭ زىممىمىزغا چۈشىدۇ.» دهپ 

يېزىلغان. 
بۇ مهكتۇپقا ھهزرىتى كهئاب بىن مالىك، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى مهدھىيلىگهن 

گۈزهل بىر جاۋاب بىلهن خهت يازدى.
مهككه مۇشرىكلىرى مهدىنلىك مۇشرىكالرگىمۇ تهھدىت خېتى يازدى. ئۇ خهتلهردىن 
ئۇنى  ياكى  چىقارمىساڭالر  شهھرىڭالردىن  ئادىمىمىزنى  بىزنىڭ  «ئهگهر  بىرسىده: 
خوتۇن-قىزلىرىڭالرنى  ئۆلتۈرۈپ،  سىلهرنى  قىلىمىز،  يۈرۈش  سىلهرگه  ئۆلتۈرمىسهڭلهر، 

خىزمهتچى قىلىمىز!» دهپ يېزىلغان ئىدى.
خهتنى ئوقۇغان مهدىنىلىك  مۇشرىكالر ئابدۇلالھ بىن ئۇبهي ئىسمىدىكى مۇناپىق 
تهرىپىدىن بىر يهرگه كهلدى. پۇرسهت تېپىپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا زىيانكهشلىك 

قىلىش ئۈچۈن قارار قىلدى.
مۇسۇلمانالر ئهھۋالدىن خهۋهر تاپقاندىن كېيىن، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى قوغداش 
ئۈچۈن قولىدىن كهلگهن پۈتۈن ئىشنى قىلدى. ئۇنى قوغداش يولىدا، كېچىلىرى كوچىغا 
«پهيغهمبهر  كهئاب:  بىن  ئۇبهي  كهلدى.  ھالغا  ئۇخلىمايدىغان  ھهتتا  چىقمايدىغان 
ئهلهيھىسساالم بىلهن ئهسھابى، مهدىنه مۇنهۋۋهرگه تهشىرىپ قىلىشى بىلهن مۇسۇلمانالر، 
مۇشرىك ئهرهپ قهبىلىلىرنىڭ نىشانى بولۇپ قالدى. ئهسھابى قوراللىق ھالدا تاڭ ئاتقۇچه 

نۆۋهت بىلهن كۈزهتچىلىك قىلدى» دهپ رىۋايهت قىلدى. 
ئهسھابى-كىرام بىر جان بىر تهن بولدى. بىر خهتهر ھېس قىلىشى بىلهن پۈتۈن 
ئهلهيھىسساالم  رهسۇلۇلالھ  باردى.  ياردهمگه  قېرىنداشلىرىغا  مۇسۇلمان  بىلهن  كۈچى 
ئىشتا  گۈزهل  ھهرقانداق  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئىدى.  ئۈلگه  ھهممهيلهنگه  ئىشتا  بۇ 
ئالدىدا بولغىنىدهك، جاسارهت كۆرسىتىشتىمۇ ئهڭ ئالدىدا ئىدى. كېچىنىڭ قانداق ۋاقتى 
بولىشىدىن قهتئىنهزهر، بىر خهتهرنى ئاڭلىسا، ئۇ بىرىنچى بولۇپ ئات چاپتۇراتتى. ئۇالر 

قورققۇدهك خېيىم-خهتهرنىڭ يوقلىقىنى چۈشهندۈرۈپ، تهسهللى بېرهتتى.
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 مهسجىدى نهبى

پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مهدىنىگه قهدهم تهشرىپ قىلغاندا ئهسھابىنى 
يېتىشتۈرىدىغان، جامائهت بىلهن ناماز ئوقۇيدىغان بىر يهرنىڭ بولۇشىنى ئارزۇ قىالتتى. 
بۇ پهيىتته جىبرائىل ئهلهيھىسساالم كېلىپ: «ئى رهسۇلۇلالھ! ئالالھ تهئاال ساڭا، ئۆزى 
دېدى.  بۇيرىدى»  قىلىشڭنى  بىنا  مهسجىد  بىر  ياسالغان  تاش-كېسهكتىن  ئۈچۈن 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قهسۋانىڭ مهدىنىگه كىرگهنده چۆككهن يهرنى  سېتىۋىلىشنى 
ئالالھ  پهقهت  ھهققىنى  ئۇنىڭ  بىز  رهسۇلۇلالھ!  «ئى  ئېگىلىرى:  يهر  قىلدى.  تهكلىپ 
تهئاالدىن كۈتىمىز، ئۇ يهرنى ساڭا ئالالھ رىزاسى ئۈچۈن تهقدىم قىلىمىز» دهپ قوبۇل 
قىلىشىنى ئۆتۈندى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهسلى باھاسىدىنمۇ كۆپ پۇل بېرىپ ئۇ 
يهرنى سېتىۋالدى.92 بىر تهرهپتىن قۇرۇلۇش مهيدانىنى تازالپ تۈزىسه؛ يهنه بىر تهرهپتىن 
خىش-كېسهكلهر قۇيۇلۇپ تاشالر يۆتكهپ كېلىندى. پۈتۈن تهييارلىق پۈتكهندىن كېيىن، 
مهسجىدنىڭ ئۇلىنى قويۇش ئۈچۈن توپالندى. ئۇلىنى قويۇش ئۈچۈن مۇھهممهد مۇستاپا 
سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇبارهك قولى بىلهن تۇنجى تاشنى قويۇپ: «ئهبۇبهكىر 
تېشىنى مېنىڭ تېشىمنىڭ يېنىغا قويسۇن! ئۆمهر تېشىنى ئهبۇبهكىرنىڭ تېشىنىڭ يېنىغا 
قويسۇن! ئوسمان تېشىنى ئۆمهرنىڭ تېشىنىڭ يېنىغا قويسۇن! ئهلى تېشىنى ئوسماننىڭ 
تېشىنىڭ يېنىغا قويسۇن!» دېدى. ئۇالر تاشلىرىنى قويۇپ بولغاندىن كېىن ساھابىالرغا: 
«سىلهرمۇ تاشلىرىڭالرنى قويۇڭالر» دېدى. شۇنىڭ بىلهن ئۇالرمۇ ئۆز قوللىرى بىلهن 

ئۇل تاشلىرىنى قويدى. 
پۈتۈن  باشچىلىقىدا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئۈچۈن  قۇرۇلۇشى  مهسجىدنىڭ 
ئهسھابى-كىرام ھاردىم-تالدىم دېمهي ئىشلىدى. ئۇالر دۈمبىلىرى بىلهن تاش-كېسهك 
توشىدى. تاش بىلهن ئۇلىنى بىر مېتىر ئېگىزلىكته قوپارغاندىن كېيىن ئۈستىگه كېسهك 
قويۇشقا باشلىدى. بىر كۈنى پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم،دۈمبىسگه خىش 
قويۇپ توشۇۋاتاتتى. ئهسھابىدىن بىرسى كېلىپ ئهدهپ بىلهن: ئى رهسۇلۇلالھ! مېنىڭ 
توشۇشىمغا روخسهت قىلىڭ! دېدى. ئاخىر زامان پهيغهمبىرىمىز نازاكهت بىلهن ئۇنىڭغا: 
مېنىڭمۇ ساۋاپ ئېلىشقا ئېھتىياجىم بار، سهنمۇ ئۆزهڭ  توشۇغىن، دهپ دۈمبىسىدىكى  

يۈكنى ئۇنىڭغا بهرمىدى.
مۇھهممهد  يهنىال  ئىشلىگهن  كۆپ  ئهڭ  ئىشىدا  قۇرۇلۇش  نهبىنىڭ  مهسجىدى 
يېنىىغا  ئۇستىالرنىڭ  ئارتىپ  دۈمبىسگه  تاشالرنى  يوغان  ئهڭ  ئىدى.  ئهلهيھىسساالم 
تۇشۇپ كهلدى. بۇ جاپالىق ئهمگهك ئارقىلىق قولغان كهلتۈرگهن ساۋابنىڭ قىيامهتتىكى 
نهتىجىسىنىڭ ياخشىلىقىنى ئېيتىپ ساھابىسىغا ئىلھام بهردى. مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ 
بىن  ئهممار  ئىشلىدى.  بىلهن  ئىشتىياق  مۇسۇلمانالر  كۆرگهن  غهيرهت-جاسارىتىنى 
ياسىر باشقىالر بىر تال خىش توشۇسا، بىرنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۈچۈن، بىرنى 
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ئۆزهم ئۈچۈن دهپ ئىككىدىن توشۇدى. بۇنى كۆرگهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭ 
دۈمبىسىنى سىالپ تۇرۇپ، «ئهي سۇمهييهنىڭ ئوغلى! باشقىالرنىڭ بىر ئهجرى بولسا، 
قوپۇرلۇپ،  ئىچىده  ۋاقىت  قىسقا  تاملىرى  مهسجىدنىڭ  دېدى.  بار»  ئىككىسى  سېنىڭ 
ئۈستى يېپىلدى. بۇنىڭ بىلهن بىرگه مهسجىدكه يانداش قىلىپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
ئۈچۈن ئىككى خانه ياسالدى. تاملىرى خىشتىن، ئۈستى خورما دهرىخى ۋه شاخ-شۇمبىالر 
بىلهن يېپىلدى. (بۇ ئۆيلهر ۋاقىتنىڭ ئۆتىشىگه ئهگىشىپ توققۇزغا كۆپهيتىلدى) مهسجىد 
زهيدنىڭ  بىن  خالىد  ھهزرىتى  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  كېيىن  پۈتكهندىن  قۇرۇلۇشى 

ئۆيىدىن يېڭى سېلىنغان بۇ ئۆيگه كۆچۈپ كهلدى.

 خورما كۆتىكىنىڭ يىغلىشى

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم جۈمه كۈنلىرى مهسجىدتىكى ھهننانه ئسىمىدىكى بىر خۇرما 
كۆتىكىگه تاينىپ خۇتبه ئوقۇيتتى. كېيىنچه ئۈچ پهلهمپهيلىك بىر مۇنبهر ياساتتى. بىر 
كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋه ئهسھابى جۈمه خۇتبىسى ئۈچۈن مهسجىدكه توپالندى. 
خۇرما  بىلهن  چىقىشى  مۇنبهرگه  يېڭى  ئۈچۈن  ئوقۇش  خۇتبه  ئهلهيھىسساالم  مۇھهممهد 
ئهسھابى-كىرام  پۈتۈن  باشلىدى.  يىغالشقا  چىقىرىپ  ئاۋاز  تۆگىدهك  بوغاز  كۆتىكى 
ھهيرانلىق ئىچىده قۇالقلىرىغا ئىشهنمهي تىڭىرقاپ قالدى. بۇ ئاۋاز ھېچ توختاي دېمىدى. 
شۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنبهردىن چۈشۈپ، مۇبارهك قولى بىلهن خورما 
خورما  توختىدى.  يىغالشتىن  چىقىرىپ  ئاۋاز  دهرھال  كۆتهك  قويدى.  سىالپ  كۆتىكىنى 
كۆتىكىنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا بولغان ئاشىقىنى كۆرگهن ساھابىالر، بۇ مۆجىزىگه 

قاراپ ياشلىرىنى تۇتالماي يىغالپ كهتتى.
ئۇنىڭ  «مهسجىدمۇ  مالىك:  بىن  ئهنهس  ھهزرىتى  مۇناسىۋهتلىك  بىلهن  ۋهقه  بۇ 
ئورنىدىن  يېرىلىپ  كۆتىكى  ‹خورما  ۋهدامۇ:  ئهبى  ئبىنى  سىلكىندى.  بىلهن  ئاۋازى 
سىالپ  ئۇنى  بىلهن  قولى  مۇبارهك  كېلىپ،  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كهتتى.  قىمىراپ 

قويىشى بىلهن كۆتهك جىم بولدى› دېدى»
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «يهتته قات ئاسماننىڭ ئىگىسى بولغان ئالالھقا قهسهم 
قىلىمهنكى، ئهگهر ئۇنى سىالپ قويمىغان بولسام، ماڭا بولغان ھهسىرىتىدىن قىيامهت 
كۈنىگىچه مۇشۇنداق ئاۋاز چىقارغان بوالتتى» دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهمرى 

بىلهن ئۇ كۆتهك يهرگه كۆمۈۋىتىلىدى. 
بېرىپ:  يېنىغا  كۆتۈكىنىڭ  خورما  ئهلهيھىسساالم  رىۋايهتته: «پهيغهمبهر  بىر  باشقا 
خالىساڭ سېنى ئهكهلگهن باغچىغا قايتا ئاپىرىپ قوياي، دهرھال بۈك-باراخسان، يېپيىشىل 
دوسىتىلىرى  ئالالھنىڭ  يهرده   ئۇ  تىكهي،  جهننهتكه  سېىنى  خالىساڭ  كهلگىن؛  ھالغا 
سېنىڭ مىۋهڭدىن يېىسۇن، دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ئۇنىڭدىن: مېنى جهننهتكه 
دېگهن  تۇراي،  ياشىرىپ  مهڭگۈ  ۋه  يىسىۇن  دوسىتلىرى  تهئاالنىڭ  ئالالھ  تىككىنكى، 
شۇنىڭ  ئاڭلىدى.  تۇرغانالرمۇ  ئهتراپىدا  سۆزىنى  بۇ  دهرىخىنىڭ  خۇرما  ئالدى.  جاۋابنى 
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بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭغا: ئارزۇيۇڭ بويىچه قىلىمهن، دهپ ۋهده بهردى ۋه 
ئهسھابىغا ئۇنى يهرگه كۆمۈشنى بۇيرىدى.»

 ھهزرىتى ئائىشه بىلهن ئۆيلىنىشى

بىلهن  ئهبۇبهكىر  ھهزرىتى  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  خوجىسى  كائىناتنىڭ 
ئانىمىزنىڭ  خهدىچه  ئىدى.  قويغان  قويۇپ  مهككىگه  بالىلىرىنى  قىلغاندا  ھىجرهت 
ۋاپاتىدىن بىر يىل كېيىن ئائىشه ئانىمىز بىلهن چاي ئىچكۈزۈلگهن ئىدى. ئىمام بۇخارىنىڭ 
رىۋايهت قىلىشىچه ھهزرىتى ئائىشه ئانىمىز: «ئى ئائىشه! سهن چۈشۈمده ئىككى قېتىم 
ئايان بولدۇڭ، ئېسىمده قېلىشىچه، يېشىل يىپهكلىك بىر رهخىتنىڭ ئۈستىده سېنىڭ 
رهسىمڭىنى كۆردۈم. ماڭا: ‹بۇ رهسىمنىڭ ئىگىسى كهلگۈسى ئايالىڭدۇر› دېدى» دهپ 
رىۋايهت قىلدى. بۇ چۈشتىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن ئائىشه ئانىمىزغا چاي 
ئىچكۈزۈلۈپ، تويى قىلىنمىغان ئىدى. ھهزرىتى ئائىشه ئانىمىز: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
مهدىنىگه ھىجرهت قىلغان ۋاقىتتا، بىزنى ۋه قىزلىرىنى مهككىده قالدۇرغان ئىدى. مهدىنه 
شهرهپلهندۈرۈلگهندىن كېيىن، ھۆر قۇلى زهيد بىن ھارىسه بىلهن ئهبۇ رافىنى ئېھتىياجلىق 
نهرسىلهرنى سېتىۋىلىش مهقسىتده 500 دىرھهم بىلهن بىزگه ئهۋهتتى. داداممۇ ئابدۇلالھ 
سىڭلىم  ۋه  مېنى  ئانامنى،  قېتىپ،  ئۇالرغا  بىلهن  تۆگه  ئۈچ  ئىككى،  ئۇرهيقىتنى  بىن 
ئهسمانى تۆگىلهرگه مىندۈرۈپ مهدىنىگه كېلىشىنى قېرىندىشىم ئابدۇلالھقا مهكتۇپ يېزىپ 
بىلدۈردى. مهن، ئانام ئۇممۇ رۇمان ۋه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ جهمهتىدىن ھهزرىتى 
يۈز  بهش  زهيد  بارغاندا،  مهھهللىسىگه  قۇبهيد  چىقتۇق.  يولغا  بىلله  بىلهن  زهينهپ 
مىنا  قېتىلدى.  ئۇبهيدۇلالمۇ  بىن  تهلھا  كارۋانغا  سېتىۋالدى.  تۆگه  ئۈچ  يهنه  دىرھهمگه 
مهھهللىسىدىن بهيىد دېگهن يهرگه كېلىشىمىز بىلهن مېنىڭ تۆگهم قاچتى. مهن تۆگىگه 
ئارتىلغان سېۋهتنىڭ ئىچىده ئىدىم. ئاناممۇ يېنىمدا ئىدى. ئانام: ۋاي قىزىم! ۋاي كېلىن 
بولىدىغان قىزىم! دهپ قورقۇپ ۋارقىرىدى. ئالالھ تهئاال تۆگىمىزگه سۈكۈت بېرىپ بىزنى 
بىرلىكته  بىلهن  ئىچى  ئۆي  دادامنىڭ  مهن  كهلدۇق.  مهدىنىگه  ئاخىرى  قۇتۇلدۇردى. 
چۈشتۈم. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئائىله-تاۋاباتلىرى ئۇنىڭ ئۆينىڭ ئالدىدا چۈشتى. 
ھهزرىتى ئائىشه ئانىمىز دادىسنىڭ ئۆيىده بىر مۇددهت قالدى. ھهزرىتى ئهبۇبهكىر بىر 
كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا: ئى رهسۇلۇلالھ! چاي ئىچۈرۈلگهن ئادىمىڭ بىلهن توي 
قىلماسلىقىڭنىڭ سهۋهبى نېمه؟ دهپ سورىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: توي مىھرى، 

دېدى. ھهزرىتى ئهبۇبهكىر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا توي خىراجىتى ئهۋتتى.93 
شۇنىڭ بىلهن ئائىشه ئانىمىزنىڭ تويى بولدى. ئۇ ۋاقىت پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
ئهللىك بهش يېشىدا ئىدى. ھهزرىتى ئائىشه ئانىمىز تولىمۇ ئهقىللىق ۋه قابىليهتلىك 
بولۇپ، ۋهقهلهرنى شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدىال شېئىر شهكلىده سۆزلهپ بىرهلهيتتى. ئۆگهنگهن 
ۋه يادلىۋالغان نهرسىلىرىنى ئۇنتۇپ قالمايتتى. ئهقىللىق، ئهدهبىياتچى، شهرمى-ھايالىق، 
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سالىھا ئىدى. ئهسته تۇتۇش قابىليىتى يۇقىرى بولغانلىقى ئۈچۈن ئهسھابى-كىرام نۇرغۇن 
نهرسىلهرنى ئۇنىڭدىن سوراپ ئۆگهندى. ئائىشه ئايهت بىلهن مهدھىيلهندى.

 ئهزاننىڭ ئوقۇلىشى

مهسجىدى نهبى سېلىنغاندىن كېيىن مۇسۇلمانالرغا ناماز ۋاقتىنى بىلدۈرۈش ۋه ئۇالرنى 
مهسجىدكه دهۋهت قىلىش ئۈچۈن بىر ئۇسۇل يوق ئىدى. پهقهت «ئهسسهالتۇ جامىئا» 
دېيىلهتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىر كۈنى ئهسھابىغا ئىشارهت قىلىپ، ناماز ۋاقىتلىرىدا 
مۆمىنلهرنى مهسجىدكه قانداق چاقىرىش ھهققىده پىكىر ئالدى. بهزىلهر ناساراالردهك داڭ 
چااليلى دېسه؛ بهزىلهر گۈلخان ياقايلى دېيىشتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھېچقايسىنى 

ياقتۇرمىدى.94 
ئابدۇلالھ بىن زهيد بىن سهلهبه ۋه ھهزرىتى ئۆمهر چۈشىده ئهزان ئوقۇغاننى كۆردى. 
ھهزرىتى ئابدۇلالھ پهيغهمبىرىمىزگه كېلىپ: «ئۈستىگه يېشىل تول كېيگهن ۋه قولىدا 
سۈناي تۇتقان بىر كىشىنى كۆردۈم. ئۇنىڭغا: قولىڭدىكىنى ساتامسهن؟ دېدىم. ئۇ: نېمه 
قىلىسهن؟ دېدى. مهن: ناماز ۋاقىتىلىرىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن چالىمهن، دېدىم. ئۇ زات: 
مهن ساڭا تېخىمۇ گۈزهل بولغاننى ئۆگىتهي، دېدى ۋه قىبلىگه قاراپ تۇرۇپ، يۇقىرى 
ئاۋاز بىلهن: ئالالھۇ ئهكبهر! ئالالھۇ ئهكبهر!دهپ ئوقۇشقا باشلىدى. پۈتتۈرگهندىن كېيىن 
نامازغا تۇرىدىغان ۋاقىتىنىمۇ دهپ، ئهزاننى قايتا ئوقۇدى ۋه ئارقىسىغا «قهد تهكبىرىسسا 

التۇ» دېگهن جۈملىنى قېتىپ قويدى» دهپ بايان قىلدى.  
بىاللغا  ۋه  ئىكهنلىكىنى  ھهقىقهت  چۈشىنىڭ  ئۇنىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئۆگىتىشىنى بۇيرىدى.95 شۇنىڭ بىلهن ھهزرىتى بىالل مهسجىدنىڭ يېنىدىكى ئېگىز بىر 

تامنىڭ ئۈستىگه چىقىپ، ئۆگهتكىنى بويىچه تۇنجى ئهزاننى ئوقۇدى. 
ھهزرىتى ئۆمهر ئهزان ئاۋازىنى ئاڭلىشى بىلهن دهرھال پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
يېنىغا يۈگۈرۈپ كېلىپ، ھهزرىتى بىالل ئوقۇغان ئهزاننى چۈشىده ئاڭلىغانلىقىنى ئېيىتتى. 
ئۇ كېچه ئهسھابى-كىرامدىن بىر مۇنچه كىشىمۇ ئوخشاش چۈشنى كۆرگهنلىكىنى ئېيتتى. 

دهل بۇ چاغالردا جۈمه سۈرىسنىڭ 9-ئايىتى ۋهھيى بىلهن چۈشۈرۈلدى. 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ۋاقىتىدا  نامىزى  بامدات  كۈنى  بىر  ھهبهشى  بىالل 
ئىشىكى ئالدىغا كېلىپ: «ئهسسهالتۇ خهيرۇن مىنهننهۋىم (ناماز ئۇيقىدىن ياخشىدۇر)» 
دهپ ئىككى قېتىم چاقىردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇنى ئاڭالپ بهك خوشال بولۇپ، 

بىاللغا بامدات نامىزىغا ئهزان ئوقۇغاندا بۇنىمۇ قوشۇپ ئوقۇشىنى بۇيرىدى. 
بىالل  ھهزرىتى  قىلغان  مۇئهززىنلىك  ۋاپاتىغىچه  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
بىلهن  باشلىشى  ئوقۇشنى  ئهزان  ئۇ  ئىدى.  يېقىملىق  ناھايىتىن  ئاۋازى  ھهبهشىنىڭ 
ھهممهيلهن بىر خىل ھهۋهس ئىچىده تىڭشايتتى، ھهتتا ئۆزىنى ئۇنتۇپ كېتهتتى. ئۇ ئهزان 
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ئوقۇسا ھهر كىشىنىڭ كۆزىدىن ياشالر ئاقاتتى. ئهسھابى-كىرامنىڭ بىر-بىرسىنى ئهزان 
بىلهن مهسجىدكه چاقىرىشى، مهدىنىدىكى مۇشرىكالر بىلهن يهھۇدىالرغا ناھايىتى غهيرى 
مهسخىرىلىرىگه،  بۇ  ئۇالرنىڭ  قىلىشاتتى.  مهسىخىره  ۋاقىتتا  ئوقۇغان  ئهزان  بىلىندى. 
ئالالھ تهئاال: «ئۇالرنى نامازغا ئهزان بىلهن چاقىرغان ۋاقىت، ئۇنى ئويۇن ۋه كۆڭۈل-
ئېچىش ئىشى قىلدى. بۇ ئۇالرنىڭ ئهقلىنى تاپالمىغان بىر قهۋىم بولغانلىقىدۇر» دهپ 

ئايهت نازىل قىلدى. (مائىده سۈرىسى، 58-ئايهت)

 ئهسھابى-كىرامنىڭ تهربىيهسى

يېتشتۈرۈش   ئهسھابى-كىرامنى  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  پهخرى  كائىناتنىڭ 
بىلهن،ئالالھ  مېتودى  تهربىيه  بولمىغان  تهڭدىشى  دۇنيادا  نهبىده  مهسجىدى  ئۈچۈن 
پهيغهمبهر  ساھابىالر  قىلدى.  تهبلىغ  بهرىكىتىنى  ۋه  ئىلىم  بهرگهن  ئۆزىگه  تهئاالنىڭ 
ئهلهيھىسساالمنىڭ سۆھبىتىگه قاتنىشىشقا نائىل بولۇش بىلهن شهرهپلهندى. دهسلهپكى 
سۆھبهتلهردىال قهلبىده چوڭ ئۆزگىرىشلهرنى ھېس قىلىپ ئىالھى مهرىپهتلهرگه ئېرىشتى. 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  باشتا  ئهسھابى-كىرام  بىلهن  بهرىكىتى  سۆھبهتلهرنىڭ  بۇ 
ياخشى  ئارتۇق  قېنىدىنمۇ  بىر-بىرىنى  كىرام  ئهسھابى  پۈتۈن  بىرگه،  بىلهن  بولۇش 
كۆرىدىغان بىر روھ مهيدانغا كهلدى. ئالالھ تهئاال ئۇالرنى قۇرئاندا مهدھىيلىدى. ئۇالر 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇبارهك ھۇزۇرىدا، ئهگهر باشلىرىغا قۇش قونسا، قۇشنىڭ 
پهيغهمبهر  دىققىتى  پۈتۈن  تۇرغاندهك،  بىلهن  دىققهت  ئهنسىرهپ  كېتىشىدىن  ئۇچۇپ 
ئهلهيھىسساالمدا ئىدى. شۇنداق قىلىپ ساھابىالر، پهيغهمبهر ۋه پهرىشتىلهردىن قالىسىال 

مهخلۇقاتنىڭ ئهڭ پهزىلهتلىكى بولدى. 
ئهڭ  ۋه  ياخشىسى  ئهڭ  ئۇممهتلهرنىڭ  «سىلهر  قۇرئانى-كهرىمده:  تهئاال  ئالالھ 
ئىنسانالرنى  يارىتىلدىڭالر،  ئۈچۈن  ياخشىلىقى  ئىنسانالرنىڭ  بولغىنى،  خهيىرلىك 
ياخشىلىق قىلىشقا ئۈندهيسىلهر، يامان ئىشتىن يىراق تۇرۇشقا دهۋهت قىلىسىلهر» دېدى. 

(ئال ئىمران سۈرىسى، 110-ئايهت)  

يهنه بىر ئايهتته: «بالدۇر مۇسۇلمان بولغانالر، مۇھاجىرالر، ئهنسارالرنىڭ ئۈلگىلىرى 
ۋه بۇالرنىڭ يولىدىن ماڭغانالردىن ئالالھ تهئاال رازى ۋه بۇالرمۇ ئالالھ تهئاالدىن رازىدۇر. 
دهرياالر  ئاستىدىن  جهننهتلهرنىڭ  بۇ  تهييارلىدى.  جهننهت  ئۈچۈن  بۇالر  تهئاال  ئالالھ 

ئاقىدۇ. بۇالر جهننهتته مهڭگۈ قالىدۇ» دېيىلگهن. (تهۋبه سۈرىسى، 100-ئايهت)
باشقا بىر ئايهتته: «مۇھهممهد (ئهلهيھىسساالم)، ئالالھنىڭ پهيغهمبىرىدۇر، ئۇنىڭ 
بىلهن بىلله بولغانالرنىڭ ھهممىسى (ئهسھابى-كىرام) كاپىرالرغا قارشى قاتتىق، ئۆز ئارا 
مېھرىباندۇر. ھهممىسىنى دىگۈدهك رۇكۇ ۋه سهجدىده كۆرىسىلهر. ئۇالر باشقىالرنىڭ دۇنيا 
ۋه ئاخىرهتته  ئۈستۈنلۈكلهرگه ئېرىشىشنى ئالالھتىن تىلهيدۇ. ئالالھ تهئاالنىڭ ئۆزلىرىدىن 
مهمنۇن بولىشىنى ۋه  ياخشى كۆرىشىنى ئارزۇ قىلىدۇ. كۆپ سهجده قىلغانلىقى ئۇالرنىڭ 
يۈزلىرىدىن چىقىپ تۇرىدۇ. ئۇالرنىڭ بۇ ئهھۋاللىرىنى تهۋرات ۋه ئىنجىلدا بىلدۈرگهندهك، 
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ئۇالر بىر مايسىغا ئوخشايدۇ، كىچىك بىر يهردىن چىقىپ يوغىنىغاندهك، ئاز ۋه قۇۋۋهتىسز 
بولغان ئهھۋالدىمۇ، قىسقا ۋاقىت ئىچىده ھهر يهرگه تارقالدى. ھهر تهرهپنى ئىمان نۇرى 
قانداق  ۋاقىتتا  قىسقا  كۆرۈپ،  ھالىتىنى  بىخ  ئۇالرنىڭ  كىشى  ھهر  تولدۇردى.  بىلهن 
ئۇالرنى  تارقالدى.  دۇنياغا  شان-شهرىپى  ئۇالرنىڭ  قالغاندا،  ھهيران  دهپ  يوغىنايدۇ؟ 

كۆرگهنلهر ھهيران قالدى، كاپىرالر بولسا ئاچچىقىالندى». (فهتىھ سۈرىسى، 29-ئايهت)
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالممۇ ھهدىس شهرىپىلهرده، ئهسھابى-كىرامنىڭ ئۇلۇغلىقى ۋه 
تىل  ھېچقايسىغا  ئۈچۈن: «ئهسھابىمنىڭ  ئىزاھالش  ئىكهنلىكىنى  يۇقىرى  دهرىجىسنىڭ 
سۆزلىمهڭالر!  سۆز  بىر  ھېچقانداق  چۈشۈرىدىغان  داغ  شهرىپىگه  ئۇالرنىڭ  ئۇزاتماڭالر! 
ئۇھۇد  بېرىڭالر  سىلهردىن  قىلىمهنكى،  قهسهم  تهئاالغا  ئالالھ  بولغان  مهنسۇپ  نهپسىم 
(مۇد)96  سىقىم  بىر  بىرىنىڭ  ئهسھابىمدىن  بهرسهڭالرمۇ،  سهدىقه  ئالتۇن  قهدهر  تېغى 
ئارپىسى قهدهر ساۋاپ ئااللمايسىلهر،ئۇالر ئاسماندىكى يولتۇزالرغا ئوخشايدۇ. ئۇالردىن ھهر 

قانداق بىرسىنىڭ ئارقىسدىن ماڭساڭالر ھىدايهتكه ئېرىشىسىلهر» دېگهن. 

 ئهسھابى سۇففه

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهسجىدى نهبىنىڭ شىمالى تېمىغا خورما شاخلىرى بىلهن 
بىر سايىۋهن ياساتتى. بۇ يهرده مهككىدىن ھىجرهت قىلغان، مال-مۈلكى بولمىغان بويتاق 
ساھابىلهرنىڭ قېلىشىغا ئهمىر قىلدى. سانى 10 بىلهن 400 ئارىسىدا ئۆزگىرىپ تۇرغان 
بۇ ساھابىلهر97 پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىدىن ھېچ ئايرىلمايتتى ۋه سۆھبهتلىرىنى 
ئىلىم  ئوقۇيتتى،  قۇرئانى-كهرىم  دېمهي  كېچه-كۈندۈز  قويمايتتى.  چىقىرىپ  قولدىن 
ئۆگىنهتتى، ھهدىس شهرىپلهرنى ياداليتتى، روزا تۇتاتتى ۋه ھهر خىل ئىبادهتلهر بىلهن 

شۇغۇللىنىپ، ئالالھقا ئىتائهت قىلىشتىن بىردهممۇ توختاپ قالمايتتى. 
ئهۋهتىلهتتى.  قهبىلىلهرگه  بولغان  مۇسۇلمان  يېڭى  چىققانالر،  يېتىشىپ  يهرده  بۇ 
ئۇالرغا قۇرئانى-كهرىم ۋه سۈننهت يهنى ئىسالم دىنىنى ئۆگىتهتتى. بۇ مۇبارهك ساھابىالر، 
ئىلىم-ئېرپان قوشۇنى ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇالرنى بهكمۇ ياخشى كۆرهتتى. 
قالغانالرنى  يهرده  بۇ  يهيتتى.  تاماق  بىرلىكته  ۋه  پاراڭلىشاتتى  ئولتۇرۇپ  بىلهن  ئۇالر 

ئهسھابى سۇففه دهپ ئاتايتتى.
تولىمۇ  ئۇالرنىڭ  قاراپ،  سۇففهگه  ئهسھابى  كۈنى  بىر  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
كهمبهغهل ئىكهنلىكىنى ھېس قىلدى. شۇنداق تۇرۇقلۇقمۇ ئاجايىپ بىر ئىشتىياق بىلهن 
سۇففه  «ئهي  قىلىپ:  مهرھهمهت  ئۇالرغا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  قىالتتى.  ئىبادهت 
ئهسھابى! سىلهرگه مۇبارهك بولسۇن. ئهگهر ئۇممىتىمدىن سىلهرنىڭ ئىچىڭالردىكى مۇشۇ 

مۇھهممهت ئهلهيھىسساالم زامانىدىكى ئۆلچهم بىرلىكى، تۇنجى ۋاقىتالردا بىر مۇد 4 سايا (بىر سايا 24   .96
.56:S،كېلوگىرام) غا تهڭ كېلىدۇ. تۆۋهندىكىگه قاراڭ: ۋالتىر خىنز، ئىسالمىيهتته ئۆلچهم بىرلىكىرى

.255،I ،235؛ ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات،III ،ئهخمهت بىن ھهنبهل، ئهل-مۇسنهد  .97
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دوستۇمدۇر»  مېنىڭ  ئهلۋهتته  ئۇ  بولسا،  بار  بىرسى  بولغان  رازى  كۈنلهرگه  قىينچىلىق 
دېدى. 

ھهبىبى ئهكرهم سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ھهر ئىشتىن بۇرۇن بۇ ئهسھابىنىڭ 
ھۇرهيره:  ئهبۇ  ئويلىشاتتى.  باشقىالرنى  كېيىن  ئۇنىڭدىن  تهمىنلهيتتى.  ئېھتىياجىنى 
بهزىده  مهن  قىلىمهنكى،  قهسهم  تهئاالغا  ئالالھ  بولمىغان  ئىالھ  باشقا  «ئۇنىڭدىن 
ئاچلىقتىن قورسىقىمنى يهرگه بېسىپ ياتسام، بهزىده يهردىن بىر تاشنى ئېلىپ قورسۇقۇمغا 
باستۇرۋالىدىغان شارائىتتا ئىدىم. ئۇ كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ماڭىدىغان يولنىڭ 
بويىدا ئولتۇردۇم. ئالهملهرگه رهھمهت، ئىككى دۇنياغا گۈزهللىك بهرگهن ئهلهيھىسساالم، 
ئاڭالپ  ھال-ئهھۋالىمنى  كهلدى.  قاراپ  ماڭا  بىلهن  يۈزى  گۈزهل  تۇرغان  چېچىپ  نۇر 
ئى  بولسۇن،  پىدا  ساڭا  جېنىم  مهن:  دېدى.  ھۇرهيره!  ئهبا  ئهي  ۋه:  كۈلۈمسىرىدى 
ئهگهشتىم.  ئارقىسىدىن  دهرھال  دېدى.  ماڭغىن،  بىلهن  مهن  ئۇ:  دېدىم.  رهسۇلۇلالھ! 
ئۆيىگه كىردى. ئۆيىده بىر ئاپقۇر سۈت بار ئىدى. ئۇ: يۈرگىن! ئهھلى سۇففهنىڭ يېنىغا 
بېرىپ ئۇالرنى چاقىرىپ كهلگىن، دېدى. ئۇالرنى چاقىرىش ئۈچۈن ماڭغان ۋاقتىمدا، 
ئۆز-ئۆزهمگه: پۈتۈن سۇففه ئهھلىگه بىر ئاپقۇر سۈت قانداقمۇ يهتسۇن؟! ماڭا بىر يۇتۇم 
قاالرمۇ؟! دهپ ئويلىدىم. ئۇالر يېتىپ كېلىشى بىلهن روخسهت ئېلىپ سائادهت ئۆيىگه 
ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  كېيىن  ئولتۇرغاندىن  تېپىپ  يهرلىرىنى  ھهممهيلهن  كىردۇق. 
ئهي ئهبا ھۇرهيره! شۇ ئاپقۇردىكى سۈتنى ئېلىپ، ئۇالرغا بهرگىن، دېدى. مهن ئاپقۇرنى 
ئېلىپ نۆۋهت بىلهن ئۇالرغا بهردىم. ھهممىسى ئاپقۇرنى ئېلىپ تويغىچه ئىچىپ،  ئېشىپ 
قالغىنىنى ماڭا بهردى. قولۇمغا بهرگهنده ئاپقۇر لىپمۇ-لىق ئىدى. بۇ شهكىلده كهلگهن 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئىچتى.  تويغۇدهك  ھهممىسى  بهردىم.  سۈت  مېھمانغا  پۈتۈن 
ئاپقۇرنى ئېلىپ، ماڭا قاراپ كۈلۈمسىىرىدى ۋه: ئهي ئهبا ھۇرهيره! سۈت ئىچمىگهن مهن 
ۋه سهن قالدىڭ، قېنى ئولتۇرغىن! ئىچ، دېدى. ئولتۇرۇپ ئىچتىم، ئۇ يهنه ئىچىشىمنى 
ئېيىتتى. مهنه يهنه ئىچتىم. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يهنه بىر قانچه قېتىم ئىچىشىمنى 
ئېيىتتى. مهن يهنه ئىچتىم. ئاخىرى بولماي: ئاتا-ئانام پىدا بولسۇن، ئى رهسۇلۇلالھ! 
ئهمدى ئىچهلمهيمهن، سېنى ھهق دىن بىلهن ئهۋهتكهن ئالالھ تهئاالغا قهسهم قىلىمهنكى، 
ھهقىقهتهن تويدۇم، دېدىم. ئۇ: ئهمسه ئاپقۇرنى ماڭا بهرگىن، دېدى. ئاپقۇرنى ئۇنىڭغا 

بهرگهندىن كېيىن، ئۇ بىسمىلالھ دهپ سۈتنى ئىچتى» 
ئىلىم  قاچۇرماي  سۆھبىتىنى  قانداق  ھهر  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  مهسجىدته 
ئۆگهنگهن بۇ ساھابىالر  ھهققىده مهدىنلىك ساھابىالر، ئاجايىپ سۆزلهرنى قىلىشاتتى. بىر 
كۈنى ئاخشام ئاچلىقتىن ماجالى قالمىغان سۇففه ئهسھابى، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
بار- نهرسه  بىر  ئۆيىده  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئېيتتى.  ئهھۋالىنى  كېلىپ،  ھۇزۇرىغا 
ئۇ  بىلدى.  قالمىغانلىقىنى  نهرسىنىڭ  بىر  باشقا  سۇدىن  ئۆيىده  سورىدى.  يوقلىقىنى 
ئهسھابىغا: كىم شۇ مۇساپىرنى مېھمان قىلىدۇ؟ دېدى. مهدىنىلىك ساھابىدىن بىرسى، 
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ئورنىدىن تۇرۇپ: ئاتا-ئانام ساڭا پىدا بولسۇن، مهن مېھمان قىلىمهن، ئى رهسۇلۇلالھ! 
دېدى. 

ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئايالىغا:  بېرىپ،  ئۆيىگه  ئېلىپ  ئهسھابىنى  سۇففه 
بالىلىرىمىزنىڭ  ئايالى:  دېدى.  تهييارلىغىن!  نهرسه  بىر  كۈتۈۋالغۇدهك  مېھمىنىنى 
يهيدىغىنىدىن باشقا نهرسه قالمىدى، دېدى. ساھابى: ئهمسه بالدۇر بالىالرنى ئۇخلىتىپ 
تاماقنى  تويغۇدهك  كىشى  بىر  پهقهت  دېدى.  كهلگىن،  ئېلىپ  تاماقنى  ئاندىن  قويۇپ 
مېھاننىڭ ئالدىغا ئېلىپ كهلدى. تاماقنى يېيىشتىن بۇرۇن چىراقنى ئۆچۈرۈپ قاراڭغۇلۇقتا 
تاماق  ئۆزلىرى  ئۈچۈن  تويغۇزۇش  مېھماننى  قاراڭغۇلۇقتا  باشلىدى.  يېيىشكه  تاماق 
يهۋاتقاندهك ھهرىكهت قىلىپ ئولتۇردى. مېھمان تويغاندىن كېيىن داستىخاننى يىغدى. 
ئۇ كېچه بالىالر ئاچ قۇرساق ئۇخالپ قالدى. ئهتىسى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا 
مهمنۇن  ھهرىكىتىڭالردىن  ئاخشامكى  تهئاال  ئالالھ  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  كهلگهنده، 
بولدى، دېدى. شۇنىڭ بىلهن ئالالھ تهئاال: «ئۇالر (ئهنسارالر)، ئۆزلىرى كهمبهغهل ۋه 
موھتاجلىق ئىچىده قالسىمۇ، (مۇھاجىرالرنى) ئۆز جانلىرىدىن ئۈستۈن كۆردى» دېگهن 

ئايهتنى نازىل قىلدى. (ھهشىر سۈرىسى، 9-ئايهت)

 جىبرائىل ۋهقهسى

تهپسىلى  ئهمىر-پهرمانلىرىنى  دىنىمىزنىڭ  ئهسھابىغا،  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
بايان قىالتتى. ئىمان ۋه ئىسالمنىڭ شهرتلىرى، ناماز، روزا، ھهج، زاكاتقا ئائىت پۈتۈن 
نهزىر-چىراق،  قهسهم،  كىيىم-كېچهكلهر،  ۋه  يېمهكلىكلهر  ھاالل-ھارام  ھۆكۈملهر، 
سودا-سېتىق، يۈرۈش-تۇرۇش، گهپ-سۆز، ساالملىشىش، تۇققاندارچىلىق، دوسىتلۇق، 
ساغالملىق،  شېرىكلىك،  توختام،  جازا،  داۋا،  ھۆكۈملىرى،  مىراس  نهپىقه،  نىكاھ، 
ھهقىقهت، جهڭ، ئۇرۇش قانۇنلىرىغا ئوخشاش پۈتۈن كىشلهر چۈشىنهلهيدىغان شهكلىده 
ئۆگىتهتتى. مۇھىم دهپ قارىغانالرنى ئۈچ قېتىمدىن تهكىتلهپ تۇراتتى.98 ئايالالرغا ئائىت 

قىسمىنى ئايالى ئارقىلىق ئۆگىتهتتى. 
مۇسۇلمانالرنىڭ قهھرىمان ئىمامى، ئهسھابى-كىرامنىڭ نهمۇنىلىك شهخىسلىرىدىن 
بىرى ۋه ئادالىتى بىلهن مهشھۇر بولغان ئۆمهر بىن خهتتاب رزىيهلالھۇ ئهنھۇ: «شۇنداق 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  نهچچىمىز،  بىر  ئهسھابى-كىرامدىن  ئىدىكى،  كۈن  بىر 
ھۇزۇرىدا خىزمهت قىلىۋاتقان ئىدۇق. ئۇ كۈن، ئۇ سائات، شۇنداق قىممهتلىك، شۇنداق 
سۆھبهتته  بىلهن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كۈنكى،  بىر  كهلمهس  قايتا  ۋه  شهرهپلىك 
بىرلىكته بولۇش، رۇھالرغا دورا، جانالرغا شىپا ۋه خوشاللىق ئاتا قىلغۇچى گۈزهل جامالىنى 
كۆرۈش نېسىپ بولدى. (بۇ كۈننىڭ شهرىپىنى، قىممىتىنى بىلىش ئۈچۈن، ‹شۇنداق 
بىر كۈن ئىدىكى› دېگهن ئىدى. جىبرائىل ئهلهيھىسساالمنى ئىنسان شهكلىده كۆرۈش، 
ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئاڭالش، بهندىلىرى موھتاج بولغان بىلىملهرنى گۈزهل ۋه ئوچۇق ھالدا، 

.240:S ،تىرمىزى، شهمائىل شهرىپ  .98
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئاغزىدىن ئاڭالشتىن ئىبارهت، قىممهتلىك بىر ۋاقىت تېپىش 
مۇمكىنمۇ؟) 

ئۇ ۋاقىتتا تولۇن ئايدهك بىر كىشى يېنىمىزغا كهلدى. كىيىملىرى ئاق، چاچلىرى 
قارا بولۇپ، ئۈستى-بېشىدا توپا-چاڭ، تهر دېگهن بىر نهرسه يوق ئىدى. سهپهردىن 
ئۇنى  ھېچبىرىمىز  ئهسھابىدىن  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  قىلمايتتى.  كهلگهندهك 
تونۇمايتتۇق. بىز كۆرۈپ يۈرگهن ئادهملهردىن ئهمهس ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ھۇزۇرىدا بهدهشقان قۇرۇپ ئولتۇردى. (بۇ كهلگهن جىبرائىل ئهلهيھىسساالم ئىدى. ئىنسان 
ئۈچۈن  بىلدۈرۈش  نهرسىنى  بىر  مۇھىم  ئولتۇرۇشى  بۇنداق  ئۇنىڭ  كهلدى،  شهكلىده 
ئىدى. يهنى دىنى بىلىملهرنى ئۆگىنىش ئۈچۈن خىجىل بولۇشنىڭ توغرا ئهمهسلىكىنى، 
ئىدى.  بهرگهن  كۆرستىپ  كهلمهيدىغانلىقىنى  توغرا  غۇرۇرنىڭ  ۋه  مهغرۇرلۇق  ئۇستازغا 
ھهر كىشىنىڭ دىننى ئۆگىنىش ئارزۇسىنىڭ بارلىقىنى، مۇئهللىملهردىن راھهتلىك بىلهن 
خىجىل بولماي سوراش كېرهكلىكىنى ئهسھابى كىرامغا كۆرستىپ بهردى. چۈنكى دىن 
ئۆگىنىشته خىجىل بولۇش، ئالالھ تهئاالنىڭ ھهققىنى بېرىشته ئۆگىتىش ۋه ئۆگىنىشته 

زېرىكىش ياكى خىجىل بولۇشقا بولمايدۇ)
ئى  قويۇپ:  ئۈستىگه  تىزلىرى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  قوللىرىنى  زات  ئۇ 
پهيغهمبهر  دېدى.  بهرگىن!  ئېيىتىپ  مۇسۇلمانلىقنى  ۋه  ئىسالمىيهتنى  ماڭا  رهسۇلۇلالھ! 
دېدى.  ئېيتىشتۇر،  شاھادهت  كهلىمه  بىرى  شهرتلىرىدىن  ئىسالمنىڭ  ئهلهيھىسساالم: 
(كهلىمه شاھادهت ئېيتىش دېگهنلىك، ‹ئهشھهدۇ ئهنال ئىالھه ئىللهلالھ ۋهئهشھهدۇ ئهننه 
مۇھهممهدهن ئهبدۇھۇ ۋهرهسۇلۇھۇ› دېمهكتۇر. يهنى ئهقلى-ھوشى جايىدا بولغان بىر 
ئىنساننىڭ، ‹يهرده ۋه ئاسماندا، ئۇنىڭدىن باشقا ئىبادهت قىلغۇدهك بىر نهرسىنىڭ يوق 
ئىكهنلىكى، ھهقىقى مهبۇد پهقهت ئالالھتۇر. بول دېگهن نهرسىىسى شۇ زامان بولىدۇ، 
ھهر قانداق ئۈستۈنلۈك ئۇنىڭغا ئائىتتۇر. ئۇنىڭدا ھېچقانداق بىر ئهيىپ يوقتۇر، ئۇنىڭ 
ئىسمى ئالالھتۇر› دېيىشى ۋه قهلبى بىلهن ئىشىنىشىدۇر. يهنه، ‹ئۇ، گۈل رهڭگىده ئاق 
ۋه قىزىل، نۇر يۈزلۈك، قارا قاشلىق، قارا كۆزلۈك، مۇبارهك پىشانىسى ئوچۇق، خۇش-
خۇي، كېچىك پېئىل، تاتلىق سۆزلۈك، ئهرهبىستاندا يهنى مهككىده توغۇلغانلىقى ئۈچۈن 
ئهرهپ دهپ ئاتالغان، ھاشىم ئهۋالتلىرىدىن ئابدۇلالھنىڭ ئوغلى مۇھهممهد ئىسمىدىكى 

بۇ زاتنى ئالالھ تهئاالنىڭ بهندىسى ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرى› دهپ بىلىشتۇر)
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: نامازنى ئۆز ۋاقىتىلىرىدا ئوقۇش، مالنىڭ زاكىتىنى بېرىش، 
رامىزان ئېيىدا روزا تۇتۇش، قۇربى يهتسه، ئۆمرىده بىر قېتىم ھهج قىلىش، دېدى. ئۇ 
پهيغهمبىرىمىزگه:  كېيىن،  ئاڭلىغاندىن  جاۋابلىرىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  زات 
ئاڭالپ  سوئال-جاۋابلىرىنى  ئۇالرنىڭ  دېدى.  رهسۇلۇلالھ!  ئى  قىلدىڭ  گهپ  راسىت 
تۇرغان ساھابىلهر، ئۇ زاتنىڭ ئۆزى سوراپ ئۆزى تهستىق قىلغانلىقىغا ھهيران قالدى. ئۇ 
زات: ئى رهسۇلۇلالھ! ئىماننىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى ئېيتىپ بهرگىن؟ دېدى. (بۇ ھهدېسه 
شهرىپته، ئىماننىڭ لوغهت مهنىسىگىمۇ سهل قاراشقا بولمايدۇ. چۈنكى، لوغهت مهنىسى 
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بىلمهيدىغىنى  بۇنى  جاھىللىرىغىچه  ئهرهپلهرنىڭ  ئۈچۈن،  بولغىنى  ئىنىش  ۋه  تهستىق 
يوق. ئهسھابى كىرامنىڭ بۇنى بىلمهسلىكى قانداقمۇ مومكىن بولسۇن، ئهسلىده جىبرائىل 
قىلغان  مهقسهت  ئۆگىتىشنى  كىرامغا  ئهسھابى  مهنىسىنى  ئىماننىڭ  ئهلهيھىسساالم، 
ئىدى)  بىلدۈرۈش  ئىكهنلىكىنى  نېمه  ئىماننىڭ  قارىشىدىكى  ئىسالمىيهتنىڭ  بولۇپ، 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئىماننىڭ ئالته شهرتىنى بايان قىلىپ: باشتا، ئالالھ تهئاالغا، 
پهرىشتىلىرىگه، كىتابلىرىغا، پهيغهمبهلىرىگه، قىيامهت كۈنىگه، تهقدىرگه، ياخشىلىق ۋه 
يامانلىقلنىڭ ئالالھ تهرىپىدىن بولىدىغانلىقىغا ئشىنىش، دېدى. ئۇ زات: راسىت گهپ 
قىلدىڭ، دهپ  تهستىقلىدى. ئۇ زات: ئى رهسۇلۇلالھ! ماڭا ئېھساننىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى 
تۇرغاندهك  كۆرۈپ  ئۇنى  تهئاالغا،  ئالالھ  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  دېدى.  بىلدۈرگىن، 
تۇرىدۇ،  كۆرۈپ  سېنى  ئۇ  بىلهن،  كۆرلهمىگهن  ئۇنى  سهن  چۈنكى  قىلىشتۇر.  ئىبادهت 
دېدى. ئۇ زات: ئى رهسۇلۇلالھ! ماڭا قىيامهت ھهققىده سۆزلهپ بهرگىن! دېدى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم: بۇ سورىغان سوئالىڭغا بىلىمىم يهتمهيدۇ، دېدى. ئۇ زات: ئهمسه ئۇنىڭ 
بىلىملىكلهرنى  جارىيهلهرنىڭ  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  دېدى.  ئېيتقىن،  ئاالمهتلىرىنى 
تۇغۇشى، ياالڭ ئاياغ، يوقسۇل مالچىالرنىڭ (باي بولۇپ) ئېگىز ئىمارهتلهرنى بىنا قىلشتا 
زات  ئۇ  كېيىن  بۇنىڭدىن  دېدى.  قاتارلىقالر  چۈشىشى  مۇسئابىقىگه  بىلهن  بىر-بىرسى 
قاراپ:  ماڭا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئايرىلدى.  يېنىدىن  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
سورىدى.  دهپ  بىلهمسهن؟  ئىكهنلىكىنى  كىم  كىشىنىڭ  سورىغان  سوئال  ئۆمهر!  ئهي 
جىبرائىل  ئۇ  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  دېدىم.  بىلىدۇ،  رهسۇلى  ۋه  تهئاال  ئالالھ  مهن: 

ئهلهيھىسساالم بولۇپ، سىلهرگه دىننى ئۆگىتىش ئۈچۈن كهلدى، دېدى»99.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ئهسھابىغا دىندىكى دهرىجىلىرى بويىچه چۈشىنهلىگىدهك  
ئۆمهر،  ھهزرىتى  بىرى  بۈيۈكلىرىدىن  ئهسھابى-كىرامنىڭ  چۈشهندۈرهتتى.  شهكلىده 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھهزرىتى ئهبۇبهكىرگه بىر نهرسىلهرنى  چۈشهندۈرۋاتقانلىقىنى 
كۆرۈپ قالدى. شۇنىڭ بىلهن ئۇالرنىڭ يېنىغا بېرىپ قۇالق سالدى. بۇنى باشقا ساھابىلهرمۇ 
ئۆمهرنى  ھهزرىتى  ساھابىالر  ئهتىسى  بولدى.  خىجىل  ئاڭالشتىن  كېلىپ  ئهمما  كۆردى، 
كۆرىشى بىلهن: «ئى ئۆمهر! پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تۈنۈگۈن سىلهرگه بىر نهرسىلهرنى 
چۈنكى  دېدى.  ئۆگىنىۋااليلى»  بىزمۇ  بهرگىن  ئېيتىپ  قېنى  ئىدى.  چۈشهندۈرگهن 
قېرىندىشىڭالرغىمۇ  دىن  ئاڭلىغانلىرىڭالرنى  «مهندىن  دائىم:  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ھهزرىتى  تۈنۈگۈن  ئۆمهر:  ھهزرىتى  دهيتتى.  بىلدۈرۈڭالر!»  بىر-بېرىڭالرغا  ئاڭلىتىڭالر! 
ئهبۇبهكىر، قۇرئانى-كهرىمدىن ياخشى چۈشىنهلمىگهن بىر ئايهتنىڭ مهنىسىنى سوراپتۇ، 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنى چۈشهندۈرىۋاتقان ئىكهن. بىر سائهت ئاڭلىغان بولساممۇ 
قاراپ  سهۋىيىسىگه  ئهبۇبهكىرنىڭ  ھهزرىتى  چۈنكى  دېدى.  چۈشهنمىدىم،  ھېچنېمه 
پهيغهمبهر  ئىدىكى،  زات  بىر  ئۇلۇغ  شۇنداق  ئۆمهر  ھهزرىتى  ئىدى.  چۈشهندۈرىۋاتقان 

بۇخارى، ئىمام، 32؛ مۇسلىم، ئىمام،1؛ ئهبۇ داۋۇت، سۈننهت، 17؛ نهسائى، ئىمام، 5؛ ئهخمهت   .99
.51،27،III ،بىن ھهنبهل، ئهل-مۇسنهد
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ئهلهيھىسساالم:  مهن پهيغهمبهرلهرنىڭ ئاخىرقىسى، مهندىن كېيىن پهيغهمبهر كهلمهيدۇ. 
ئۇنىڭ  دېدى.  بولىدۇ،  پهيغهمبهر  ئهبۇبهكىر  بولسا،  كېلىدىغان  پهيغهمبهر  ئهگهر 
شۇنداق يۇقىرى مهرتىۋىگه ئىگه بولىشى ئانا تىلى ئهرهپچه بولۇشىغا قارىماي، ھهزرىتى 
چۈشىنهلمىگهن  ئۆمهر  ھهزرىتى  تهپسىرىنى  قۇرئانى-كهرىم  چۈشهندۈرگهن  ئهبۇبهكىرگه 
ئىدى. ئهبۇبهكىرنىڭ دهرىجىسى ئۇنىڭدىن يۇقىرى ئىدى. ھهزرىتى ئهبۇبهكىر، ھهتتا 
جىبرائىل ئهلهيھىسساالم چېغىدا، قۇرئانى-كهرىمنىڭ مهنىسى ۋه سىرىنى پهيغهمبهردىن 
ساھابىالرغا  تهپسىرىنى  پۈتۈن  قۇرئانى-كهرىمنىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  سورايتتى. 
بىلهن  قىلىش  تهربىيه  مۇشۇنداق  باشقىالرغا  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك  سۆزلىگهنىدى. 
قىيىن  ئهڭ  ئاڭالپ،  سۆزلىرىنى  شاھىتالرنىڭ  قارايتتى،  ئهرىز-شىكايهتلهرگه  بىرگه، 

بولغان داۋاالرنىمۇ مۇۋاپىق بىر تهرهپ قىالتتى.

سهلمانى پارىسىنىڭ مۇسۇلمان بولىشى

كۈنلهرنىڭ ئۆتىشىگه ئهگىشىپ ئىسالمنىڭ نۇرى ھهر يهرگه تارقىلىپ، مۇھهممهد 
ئهلهيھىسساالمنىڭ ئىسمىنى ئاڭلىغانال كىشىنىڭ يۈرهكلىرى سۆيۈنۈشكه باشلىدى. ئۇنىڭ 
كېلىشىنى تهقهززالىق بىلهن كۈتۈپ تۇرغان ئىلم ئهھلى، ئۇنىڭ بىلهن كۆرۈشۈش ئۈچۈن، 
ھاياجان ئىچىده مهدىنىگه كېلىپ ئىمان ئېيتىش بىلهن شهرهپلىنهتتى. بۇ كىشىلهردىن 
بىرى سهلمانى پارىسى ئىدى. ئۇ مۇسۇلمان بولىشىنى: «مهن پارىسنىڭ (ئىران) ئىسفاھان 
بولۇپ،  بىرى  بايلىرىدىن  چوڭ  يېزىنىڭ  دادام  ياشايتتىم.  يېزىسىدا  جهي  شهھرىنىڭ 
ئىدىم،  بالىسى  يالغۇز  ئائىلىنىڭ  مهن  ئىدى.  كۆپ  مال-مۈلكىمىزمۇ  ۋه  يهر-زېمىنىمىز 
دادام مېىنى بهكمۇ ياخشى كۆرهتتى. شۇڭا مېنى قىز بالىدهك، ئۆيدىن تاالغا چىقارمايتتى. 
مهجۇسى بولغىنى ئۈچۈن مهجۇسىلىقنى ماڭا كهم-كۇتىسىز ئۆگهتتى.  ئۆيىمىزده داۋاملىق 
گۈلخان يېنىپ تۇراتتى، بىز ئۇنىڭغا چوقۇنۇپ سهجده قىالتتۇق. دادامنىڭ مال-مۈلكى 
كۆپ بولغانلىقى ئۈچۈن بولسا كېرهك، بىر كۈنى مېنىڭ تاال-تۈزگه چىقىشىمغا روخسهت 
بېرىپ: ‹باالم، مهن ۋاپات بولسام، سهن مال-دۇنيايىمنىڭ ۋارىسى بولىسهن، چىقىپ 
ماقۇل  مهن  دېدى.  كهلگىن›  كۆرۈپ  مال-مۈلكۈمنى  يهر-زېمىنىم،  مېنىڭ  ئايالنغىن! 

بولۇپ باغ-ۋارانلىرىمىزنى ئايالندىم. 
بىر كۈنى ئېكىنزارلىقالرنى ئايلىنىپ يۈرگهن ۋاقتىمدا بىر چىركاۋ كۆردۈم. ئۇالرنىڭ 
ئاۋازىنى ئاڭالپ ئىچىگه كىردىم ۋه ئىبادهت قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈشىم بىلهن، بۇرۇن بۇنداق 
ئىبادهتنى كۆرۈپ باقمىغانلىقىمدىن ھهيران قالدىم. چۈنكى بىزنىڭ ئىبادىتىمىز، گۈلخان 
يېقىپ ئۇنىڭغا سهجده قىلشتىن باشقا ئىش ئهمهس ئىدى. ئۇالر بولسا كۆرهلمهيدىغان بىر 
ئىالھقا ئىبادهت قىلىۋاتاتتى. ئۆز-ئۆزهمگه: ‹بۇالرنىڭ دىنى ھهق دىن، بىزنىڭ دىنىمىز 
بارماي،  ئېكىنزارلىققا  كۆزهتتىم.  ئۇالرنى  ۋاقىتقىچه  بىر  خېلى  دېدىم.  ئىكهن›  خۇراپى 
تۇرۇپ، قاراڭغۇ چۈشۈشكه باشلىدى. مهن ئۇالردىن: بۇ دىننىڭ كېلىش مهنبهسى قهيهر 
دهپ  قىالرمۇ؟  قوبۇل  مېىنى  بارسام  شامغا  مهن:  دېدى.  شام،  ئۇالر:  سورىدىم.  دهپ 
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سورىدىم. ئۇالر: قوبۇل قىلىدۇ، دېدى. مهن: سىلهرنىڭ ئىچىڭالردا، بۇ يېقىندا شامغا 
يهرگه  ئۇ  كارۋان  بىر  كېيىن  مهزگىلدىن  بىر  ئۇالر:  سورىدىم.  دهپ  بارمۇ؟  بارىدىغانالر 
ئىسفاھانغا  شامدىن  بولۇپ،  ئاز  سانى  كىشلهرنىڭ  پاراڭالشقان  مهن  دېدى.  بارىدۇ، 

كهلگهن ئىدى.
ئۇالر بىلهن بولۇپ كېتىپ، ئۆيگه كهچ قالدىم. مېنىڭ قايتىپ كهلمىگهنلىكىمنى 
مېنى  ئهۋهتىپمۇ  ئادهم  يهرگه  ھهر  ئىزدهپ  مېنى  ئىچىده  ئهنسىزلىك  دادام،  كۆرگهن 
تاپالماپتۇ، مهن دهل مۇشۇنداق بىر پهيىتته ئۆيگه قايتىپ كهلدىم. دادام: مۇشۇ كهمگىچه 
قهيهرلهرده ئىدىڭ؟ سېنى ئىزدېمىگهن يىرىمىز قالمىدى، دېدى. مهن: قهدىرلىك دادا! 
بۈگۈن ئېكىنزارلىقلىرىمىزنى كۆرۈش ئۈچۈن چىققان ۋاقتىمدا بىر خرىستىئان چىركاۋىغا 
ئۇچراپ قالدىم. ئىچىگه كىرىپ قارىدىمكى، ئۇالر ئۆزى كۆرهلمىگهن، ئهمما ھهر نهرسىگه 
قادىر ۋه ھاكىم بولغان بىر ئالالھقا ئىبادهت قىلدىكهن. ئۇالرنىڭ ئىبادهتلىرىگه مهپتۇن 
بولۇپ ئۇ يهرده تۇرۇپ قالدىم، تاكى قاراڭغۇ چۈشكىچه ئۇالرنى تاماشا قىلىپ، ئۇالرنىڭ 
دىنىنىڭ ھهق دىن ئىكهنلىكىنى ئويلىدىم، دېدىم. بۇنى ئاڭلىغان دادام: ئهي ئوغلۇم! 
خاتا چۈشىنىپ قاپسهن، ئاتا-بوۋىلىرىىڭنىڭ دىنى ئۇالرنىڭ دىندىن تېخىمۇ ياخشى، 
مهن:  دېدى.  ئىشهنمه،  ئالدانما،  ئۇالرغا  ھهرگىز  دىن،  بىر  بۇزۇلغان  دىنى  ئۇالرنىڭ 
ياق، ئۇالرنىڭ دىنى بىزنىڭكىدىن خهيىرلىك ئىكهن، ئۇالرنىڭ ھهق، بىزنىڭ خۇراپى 
ئۆيگه  باغالپ  پۇت-قوللىرىمنى  مېنىڭ  دادام،  ئاڭلىغان  سۆلهرنى  بۇ  دېدىم.  ئىكهن، 

سوالپ قويدى. 
مۇشۇنداق ئهھۋالدىمۇ، ھهر دائىم دىگۈدهك شامغا بارىدىغان كارۋانالرنىڭ خهۋىرىنى 
ساقاليتتىم. ئاخىرىدا خرىستىئان راھىپالرنىڭ كارۋىنىنىڭ تهييار بولغانلىقىنى ئاڭلىدىم. 
قوللىرىمدىكى يىپالرنى يېشىپ، چىركاۋدا توپالنغان كارۋاننىڭ يېنىغا يېتىپ كهلدىم. 
ئۇالرغا بۇ يهرلهرده قااللمايدىغانلىقىمنى ئېيتىپ، ئۇالر بىلهن شام يولىغا سهپهر قىلدىم. 
ئىزدهپ- باشقىالردىن  ئالىمىنى  چوڭ  ئهڭ  خرىستىئانالرنىڭ  بىلهن،  كېلىشىم  شامغا 
ماڭا  قىلىشنى،  خىزمهت  قېلىپ  يېنىدا  سۆزلهپ،  ئهھۋالىمنى  ئۇنىڭغا  تاپتىم.  سوراپ 
تهلهپ قىلدىم.  ياردهم قىلىشىنى  خرىستىئانلىقنى ئۆگىتىپ، ئالالھ تهئاالنى تونۇشۇمغا 
چىركاۋنىڭ  يهرده  ئۇ  مهنمۇ  ئۆگهتتى.  خرىستىئانلىقنى  ماڭا  قىلىپ،  قوبۇل  مېنى  ئۇ 
خىزمهتلىرىنى قىلىشقا باشلىدىم. ئهمما ئۇزۇن ئۆتمهي ئۇنىڭ ناچار بىرى ئىكهنلىكىنى 
سهدىقه  چىركاۋغا  ئۈچۈن  بېرىش  كهمبهغهللهرگه  خرىستىئانالرنىڭ  چۈنكى  بىلدىم. 
بهرگهن ئالتۇن-كۆمۈش، پۇل-پىچهكلىرىنى موھتاج ئىنسانالرغا بهرمهي تىقىۋاالتتى، نهق 
يهتته قاچىدا ئالتۇن-كۆمۈش توپلىغان ئىدى. بۇنى مهندىن باشقا ھېچكىم بىلمهيتتى، 
ئۇزۇن ئۆتمهي ئۇ ۋاپات بولدى. خىرىستئانالر دهپنه مۇراسىمى ئۈچۈن يىغىلغاندا: نېمه 
بىرسى  اليىق  قىلشقا  ھۆرمهت  بۇنداق  ئۇ  قىلىسلهر!  ھۆرمهت  قهدهر  بۇ  ئۇنىڭغا  ئۈچۈن 
ئهمهس، دېدىم. ئۇالر: سهن بۇنى قهيهردىن چىقاردىڭ، دهپ ئىشهنمىدى. مهن ئۇالرغا 
ئۇنىڭ توپلىغان ئالتۇنلىرىنى كۆرسهتتىم. يهتته قاچىدىكى ئالتۇن-كۆمۈشلىرىنى كۆرىشى 
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بىلهن، ئۇنى دهپنه مۇراسىمغا اليىق بىرسى ئهمهس دهپ ئويلىشىپ، ئاددى بىر يهرگىال 
ئۈستىگه تاش تاشالپ كۆمۈپ قويدى ۋه ئورنىغا يېڭى بىرسىنى سايالپ چىقتى.100 

يېڭى سايالنغان بۇ زات، ھهقىقهتهن ئىلم-ئېرپان ئىگىسى ئىدى. دۇنيا ھاياتىغا 
كېچه- ئۈچۈن  ھاياتى  دۇنيا  ئۇ  بۆلىدىغان،  كۆڭۈل  ھاياتىغا  ئاخىرهت  بېرىلمهيتتى. 
كۈندۈز ئىبادهت قىلدىغان بىرسى ئىدى. ئۇنى تولىمۇ ياخشى كۆرهتتىم. بىرلىكته ئىبادهت 

قىالتتۇق. ئۇزۇن ۋاقىت ئۇنىڭ يېنىدا قېلىپ خىزمىتىنى قىلدىم.
قالدىم،  يېنىڭىزدا  بولدى  ئۇزۇن  ئۇستازىم!  ئهزىز  مېنىڭ  ئهي  ئۇنىڭغا:  كۈنى  بىر 
ئىتائهت  ئهمىرلىرىگه  تهئاالنىڭ  ئالالھ  سىز  چۈنكى  كۆرىمهن.  ياخشى  تولىمۇ  سىزنى 
نېمىنى  مهندىن  بولغاندا،  ۋاپات  سىز  تۇرىسىز.  يىراق  ئىشالردىن  چهكلهنگهن  قىلىسز، 
كىشى  بىر  قىلغۇدهك  ئىسالھ  ئىنسانالرنى  شامدا  ئوغلۇم،  ئۇ:  دېدىم.  قىلىسىز؟  ئارزۇ 
قالمىدى. ھېچكىم سۆزۈڭگه قۇالق سالمايدۇ، ئهمما مۇسۇل دېگهن يهرده بىر زات بار، 

ئۇنى ئىزدهپ تېپىشىڭنى تهۋىسيه قىلىمهن، دېدى. 
ئۇ ۋاپات بولغاندىن كېيىن، مۇسۇلغا كېلىپ ئۇ كىشىنى ئىزدهپ تاپتىم ۋه بېشىمغا 
كهلگهن ئىشالرنى ئۇنىڭغا سۆزلهپ بهردىم. ئۇ مېنى قوبۇل قىلدى. ئۇمۇ ئۇستازىمدهك 
دۇنيا ھاياتىغا بېرىلمىگهن، داۋاملىق ئىبادهت بىلهن شۇغۇللىنىدىغان مۇبارهك بىر كىشى 
ئىدى. ئۇنىڭغىمۇ ئۇزۇن ۋاقىت خىزمهت قىلدىم. بىر كۈنى ئۇ ئورۇن تۇتۇپ يېتىپ قالدى. 
ۋاپات بولۇش ئالدىدا، ئۇنىڭدىنمۇ ئوخشاش سوئالالرنى سورىدىم. ماڭا نۇسايبىندىكى بىر 
زاتنى تهۋىسيه قىلدى. ۋاپاتىدىن كېيىن دېگىنى بويىچه ئۇ كىشىنى ئىزدهپ تاپتىم ۋه 
ئۇنىڭغىمۇ خىزمهت قىلىشقا باشلىدىم. ئۇمۇ ئورۇن تۇتۇپ يېتىپ قالدى، ئۇنىڭغا باشقا 
بىر كىشنى تونۇشتۇرۇشنى ئېيتتىم. بۇ قېتىم ماڭا، ئامۇرىيه ئىسمىدا رۇم شهھرىدىكى بىر 
زاتنى تهۋىسيه قىلدى. ئۇ ۋاپات بولغاندىن كېيىن بۇ يهرگه كهلدىم. ئۇنىڭمۇ خىزمىتىنى 
قىلىپ تۇرۇپ قالدىم. ئۇزۇن ئۆتمهي ئۇنىڭمۇ ۋاپاتى يېقىنالشتى. مېنى بىرسىگه ھاۋاله 
قىلىشىنى تهۋىسيه قىلىشىم بىلهن: ھازىر ئۇنداق بىر كىشى بارلىقىنى بىلمهيمهن. ئهمما 
ئاخىرقى زامان پهيغهمبىرىنىڭ كېلىدىغان ۋاقتى يېقىنالشتى. ئۇ ئهرهپلهرنىڭ ئارىسىدىن 
چىقىدۇ. ۋهتىنىدىن ھىجرهت قىلىپ، تاشلىق ۋه خورمىسى كۆپ بىر يهرگه ئورۇنلىشىدۇ. 
سهدىقه ئالمايدۇ، ھهدىيه قوبۇل قىلىدۇ. ئىككى مۈرىسىنىڭ ئوتتۇرسىدا پهيغهمبهرلىك 
تامغىسى بار، دهپ ئاالمهتلىرىنى سانىدى. بۇ زات ۋاپات بولىشى بىلهن ئۇنىڭ سۆزلىرىگه 
قانچه  بىر  ئىشلىگهچ  ئامۇرىيهده  ئويلىدىم.  قىلىشنى  سهپهر  دىيارىغا  ئهرهپ  ئاساسهن 
ئهرهپ  كارۋان،  بىر  قهبىلىسىدىن  كهلىپ  بهنى  بولدۇم.  ئىگه  قويغا  توپ  بىر  ۋه  كاال 
تۇپراقلىرىغا بارىدىغان بولۇپ قالدى. مهن ئۇالرغا: بۇ قوي-كالىالر سىلهرنىڭ بولسۇن، 
مېنى ئهرهپ دىيارىغا ئېلىپ بېرىڭالر! دېيىشىم بىلهن ئۇالر تهكلىپىمنى قوبۇل قىلىپ 
مېنى كارۋانغا قېتىۋالدى. ۋادىئۇلقۇرا دېگهن يهرگه كهلگهنده، نانكورلۇق قىلىپ، مېنى 
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198

قۇل ئورنىدا بىر يهھۇدىگه سېتىۋهتتى. يهھۇدىالر ياشىغان بۇ يهرده خورما دهرهخلىرىنى 
كۆردۈم. ئاخىرقى زامان پهيغهمىرىنىڭ ھىجرهت قىلدىغان يېرى مۇشۇ بولسا كېرهك دهپ 
يهھۇدىغا  ئۇ  مهزگىل  بىر  كۆرمىدىم.  ئىچىده  راھهت  قىلىچه  ئۆزهمنى  لېكىن  ئويلىدىم. 
خىزمهت قىلدىم. كېيىن مېنى تاغىسىنىڭ ئوغلىغا سېتىۋهتتى. ئۇ مېنى ئېلىپ مهدىنىگه 
كهلدى. بۇ يهرگه كېلىشىم بىلهن ئۆزهمنى بۇرۇن بۇ يهرگه كهلگهندهكال ھېس قىلىشقا 
بىلهن  دېگهن  نېمىال  ئىشلهيتتىم.  باغچىسىدا  يهھۇدىنىڭ  سېتىۋالغان  مېنى  باشلىدىم. 
كۈنلىرىم مهدىنىده ئۆتهتتى، ئهسلى مهقسىتىمگه بالدۇراق يېتىش ئۈچۈن سهۋرى-تاقىتىم 

تاق بولدى.
ئاستىدا  دهرهخ  خوجايىنىم  مېنىڭ  ئىدىم،  ئۈستىده  دهرىخى  خورما  بىر  كۈنى  بىر 
بولسۇن،  ھاالك  قهبىلىلىرى  خهزرهج  ۋه  ئهۋس  ئۇالر:  پارڭلىشىۋاتاتتى.  بىلهن  بىرسى 
ئۇنى  قهبىلىلهر  بۇ  قىپتۇ،  ئېالن  پهيغهمبهر  ئۆزىنى  كېلىپ  قۇباغا  بىرسى  مهككىدىن 
ئاڭالپ  سۆزلهرنى  بۇ  مهن  پاراڭالشتى.  دهپ  كىرىۋىتىپتۇ،  دىنغا  ئۇنىڭ  تهستىقالپ، 
ئۇ  خوجايىنىمغا:  چۈشۈپ،  دهرهختىن  دهرھال  مهن  دېدىم.  قويايال  يوقۇتۇپ  ئۆزهمنى 
كىشىگه قانداق قارايسهن؟ دېدىم. خوجايىنىم: ساڭا نېمه كېرهك؟ سوراپ نېمه قىلسهن؟ 
ماڭ! بېرىپ ئىشىڭنى قىل! دهپ، بىر كاچات سالدى. ئۇ كۈنى قاراڭغۇ بولىشى بىلهن 
ئازىراق خورما ئېلىپ، قۇباغا باردىم. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا كىرىپ: سهن 
سالىھ بىر ئىنسان ئىكهنسهن، يېنىڭدا كهمبهغهللهر بار ئىكهن. بۇ خورمىالرنى سهدىقه 
كېلڭالر،  ساھابىالرغا:  يېنىدىكى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  دېدىم.  كهلدىم،  قىلغىلى 
يهڭالر! دېدى. ئۆزى بىر تالمۇ يېمىدى. ئۆز-ئۆزهمگه: دېمهك ئاالمهتلهردىن بىرسى بۇ 
يهنه  كېيىن  قىلغاندىن  تهشىرىپ  مهدىنىگه  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  دېدىم.  ئىدى، 
ئازىراق خورما ئېلىپ، ئۇنىڭغا: بۇ سىزگه ھهدىيه، دېدىم. بۇ قېتىم يېنىدىكى ساھابىالر 
بىلهن بىرلىكته يىدى. يهنه ئۆزهمگه: ئىككىنچى ئاالمهت، دېدىم. ئېلىپ كهلگهن خورمام 
ئۇرۇقلىرى  خورما  كېيىن  يېگهندىن  ئۇالر  لېكىن  ئىدى،  ئهتراپىدا  تال  بهش  يىگىرمه 
مىڭ تالدىنىمۇ كۆپ بولۇپ كهتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مۆجىزىسى بىلهن خورما 
كۆپىيىپ كهتكهن ئىدى. يهنه ئۆزهمگه: يهنه بىر يېڭى ئاالمهت كۆردۈم، دېدىم. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا يهنه بىر قېتىم بارغىنىمدا مېيىت دهپنه قىلىۋاتقان ئىكهن. ئۇنىڭ 
پهيغهمبهرلىك تامغىسىنى كۆرۈش ئۈچۈن ئۇنىڭغا يېقىن كهلدىم. مهقسىتىمنى چۈشىنىپ، 
كۆينىكىنى قايرىدى، پهيغهمبهرلىك تامغىسىنى كۆرىشىم بىلهن ئۆزهمنى تۇتالماي سۆيۈپ 
قويدۇم ۋه يىغالپ سېلىپ، شاھادهت كهلتۈرۈپ مۇسۇلمان بولدۇم. ئاخىرىدا پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمغا بېشىمدىن ئۆتكهن پۈتۈن ئىشالرنى سۆزلهپ بهردىم. بۇ ئهھۋالغا ھهيران 
قېلىپ، بۇنى ساھابىالرغىمۇ سۆزلهپ بېرىشىمنى ئهمىر قىلدى. شۇنىڭ بىلهن ساھابىالر 
توپالندى. مهن ئۇالرغا بېشىمدىن ئۆتكهن ئىشالرنى تهپسىلى سۆزلهپ بهردىم.» دېدى.101

.441،V ،ئهخمهت بىن ھهنبهل، ئهل-مۇسنهد  .101
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سهلمان فارىسى ئىمان ئېيتقان ۋاقىتتا، ئهرهپچه بىلمىگهنلىكى ئۈچۈن، تهرجىمان 
ئىشلهتكهن ئىدى. يهھۇدى تهرجىمان  ئۇنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى مهدىھىيلىگهن 
سۆزلىرىنى ئهكسىچه قىلىپ يهتكۈزدى. دهل شۇ چاغدا جىبرائىل ئهلهيھىسساالم كېلىپ، 
ھهزرىتى سهلماننىڭ سۆزلىرىنى توغرا پېتى يهتكۈزۈپ بهردى. تهرجىمان يهھۇدى بۇنى 

بىلگهن ھامان شاھادهت كهلتۈرۈپ مۇسۇلمان بولدى. 
سهلمان فارىسى مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىنمۇ، بىر مهزگىل قۇللۇقنى داۋام قىلدى. 
بىلهن،  دېيىشى  سهلمان!»  يا  قۇتقاز  قۇللۇقتىن  «ئۆزهڭنى  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر 
خوجايىنىنىڭ يېنىغا بېرىپ ئازاد بولۇش ئارزۇسىنى ئېيتتى. بۇنىڭغا تهسته رازى بولغان 
(پۇل  رۇكيه  قىرىق  ۋه  بهرگىچه  مىۋه  ئۇالر  تىكىپ،  كۆچىتى  خورما  يۈز  ئۈچ  يهھۇدى، 
بىرلىكى، ئۇ ۋاقىتتىكى ئۆلچهم بويچه مهلۇم مىقداردا ئالتۇن) ئالتۇن بېرىش شهرتى بىلهن 

قوبۇل قىلدىغانلىقىنى ئېيتتى. 
ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  قىلدى.  خهۋهر  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ئىشنى  بۇ 
ئهسھابىغا: «ئۇنىڭغا ياردهم قىلىڭالر!» دېدى. ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۈچ يۈز خورما كۆچىتى 
بولغاندا،  كوالپ  ئورهكلهرنى  تىكىدىغان  «كۆچهت  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  يىغدى. 
ماڭا خهۋهر بېرىڭالر» دېدى. شۇنىڭ بىلهن ھهممه نهرسه تهييار بولغاندا، پهيغهمبهر 
ئۆمهر  ھهزرىتى  تالنى  بىر  تىكتى.  بىلهن  قولى  ئۆز  كۆچهتلىرىنى  خورما  ئهلهيھىسساالم 
شۇ  بىلهن  رهھمىتى  تهئاالنىڭ  ئالالھ  ھهممىسى  باشقا  تالدىن  بىر  بۇ  ئىدى.  تىككهن 
يىلدىال مېۋه بهردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ئۇ بىر تال خورما كۆچىتىنى قايتىدىن ئۆز 

قولى بىلهن تىكتى ۋه شۇ چاغنىڭ ئۆزىدىال مىۋه بهردى. 
سهلمان فارىسى: «بىر كۈنى، بىر زات مېنى ئىزدهپ: سهلمان پارىسى مۇكاتهبى پېقىر 
(ھۆرلۈككه چىقىش ئۈچۈن خوجايىنى بىلهن سۆزلهشكهن قۇل) قهيهرده؟ دهپ سوراپ 
يۈرهتتى. ئاخىرىدا مېنى ئىزدهپ تاپتى ۋه قولۇمغا تۇخۇم چوڭلىقىدا ئالتۇن بهردى. بۇنى 

ئالدىم ۋه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئهھۋالنى سۆزلهپ بهردىم. 
قهرزىڭنى  ئالغىن،  ئالتۇننى  بۇ  قايتۇرۇپ:  ماڭا  ئالتۇننى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
يهتمهيدۇ،  قىلغىنىغا  تهلهپ  يهھۇدىنىڭ  بۇ  رهسۇلۇلالھ!  ئى  مهن:  دېدى.  تۆلىگىن! 
دېدىم. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇ ئالتۇننى ئېلىپ مۇبارهك تىلى بىلهن سۆيدى ۋه: بۇنى 
ئالغىن، ئالالھ تهئاال بۇ ئالتۇن بىلهن سېنىڭ قهرزىڭنى ھهل قىلسۇن، دېدى. ئالالھ 
ئىدى.  دېگىنىدهك  يهھۇدىنىڭ  ئېغىرلىقى  قويدۇم،  تارازىغا  ئالتۇننى  ئۇ  ئۈچۈن  ھهققى 
ئالتۇننى ئېلىپ باردىم. شۇنداق قىلىپ قۇللۇقتىن قۇرتۇلدۇم»102 سهلمان فارىسى شۇ 

كۈندىن كېيىن، ئهسھابى سۇففه ئارىسىغا قېتىلدى.

بۇخارى، «فهزائىلۇس-ساھابه»،81.  .102
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پهرىشتىلهر ئاڭالش ئۈچۈن كېلهتتى
ۋه  چىرايلىق  شۇنداق  قۇرئانى-كهرىمىى  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  پهيغهمبهر 
تهسىرلىك ئوقۇيىتتىكى، ئۇنى تىڭشاپ تۇرغان غهيرى مۇسلىمالرمۇ ھهيران قاالتتى. ئۇنىڭ 
قۇرئان ئوقۇغىنىنى ئاڭالپ مۇسۇلمان بولغانالرمۇ كۆپ ئىدى. ھهزرىتى بهرا بىن ئازىپ: 
«بىر خۇپتهن نامىزىدىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تىن سۈرىسىنى ئوقۇۋاتاتتى، 
شۇنداق چىرايلىق ئوقۇدىكى، ئاۋازى ۋه ئوقۇشى ئۇنىڭدىن گۈزهل بىرسىنى كۆرمىگهن 

ئىدۇق» دېدى.
يىغاليدىغان  ئوقۇغاندا  قۇرئانى-كهرىم  چىرايلىق،  ئاۋازى  ئىچىده  ئهسھابى-كىرام 
بىن  ئۇسهيد  بىرسى،  بۇالردىن  ئىدى.  نۇرغۇن  كىشىلهر  يىغلىتىدىغان  باشقىالرنى  ۋه 
ھۇدايىر ئىدى. بىر كۈنى كهچته ئېتىنى يېنىغا باغالپ، بهقهره سۈرىسىنى ئوقۇۋاتقاندا، 
جىمىغاندىن  ئات  قالدى.  بولۇپ  جىم  ئۇسهيد  ھهزرىتى  كهتتى.  ئۈركۈپ  بىردىنال  ئات 
كېيىن، ئوقۇشقا باشلىدى. بىر دهمدىن كېيىن ئات يهنه ئۈركۈپ كهتتى. ئۇسهيد بىن 
بىر  ئوغلىغا  ئاتنىڭ  ئىدى.  ياتقان  يهرده  بىر  يېقىن  ئاتقا  يهھيا،  ئوغلى  ھۇدايىرنىڭ 
خهتهر ئېلىپ كېلىشىدىن قورقۇپ، ئوقۇشنى توختاتتى. ئاسمانغا قارىشى بىلهن، ئاق 
بۇلۇتالرنىڭ كۆلهڭگىسىدهك بىر تۇماننىڭ ئىچىده، شامدهك چاقناپ تۇرغان نهرسىلهرنى 
ئاسمانغا  نهرسىلهرنىڭ  تۇرغان  چاقناپ  ئۇ  كېيىن،  توختاتقاندىن  ئوقۇشنى  كۆردى. 
ھۇزۇرىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  بىلهن  ئېتىشى  تاڭ  كۆردى.  كۆتۈرۈلگهنلىكىنى 
ئۇالرنىڭ  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  بهردى.  سۆزلهپ  ئىشالرنى  بولغان  ئاخشام  كېلىپ، 
ئى  بولسۇن  پىدا  ساڭا  ئاتا-ئانام  ئۇ:  سورىدى.  دهپ  بىلهمسهن؟  ئىكهنلىكىنى  نېمه 
رهسۇلۇلالھ! بىلمهيمهن، دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ئۇالر پهرىشتىلهر ئىدى، سېنىڭ 
داۋام قىلغان بولساڭ، ئۇالر سېنى تاڭ ئاتقىچه  ئاۋازىڭغا يېقىنالشتى، ئهگهر ئوقۇشنى 
تىڭشاپ تۇراتتى. ئىنسانالرمۇ ئۇالرنى كۆرهتتى. پهرىشتىلهر خهلقنىڭ كۆزىدىن ئۆزلىرىنى 

قاچۇرمايتتى، دېدى. 
قۇرئانى-كهرىمنى تهسىرلىك ئوقۇيدىغانالردىن بىرى ھهزرىتى ئهبۇبهكىر سىددىق 
ئاقاتتى.  ياشالر  كۆزلىرىدىن  تۇتالماي  ئۆزىنى  ۋاقىتتا،  ئوقۇغان  قۇرئان  نامازدا  ئىدى. 
ئۇنىڭ بۇ ھالىنى كۆرگهنلهر ھهيران قاالتتى. بىر كۈنى مۇشرىكالر توپلىنىپ: «بۇ كىشى، 
تهسىرلىك  شۇنداق  تۇرۇپ،  يىغالپ  كهلگهنلىرىنى  ئېلىپ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
ئوقۇيدۇ، بالىلىرىمىز ۋه ئاياللىرىمىز ئۇنىڭ بۇ ھالىغا مهپتۇن بولۇپ قالدى. ئۇالرنىڭ 

مۇسۇلمان بولۇپ كېتىشىدىن قورقىۋاتىمىز» دېگهن ئىدى. 
بولغان،  ئاشىق  ئۇنىڭغا  كۆرۈپ،  جامالىنى  مۇبارهك  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  سۆيۈملۈك 
ئۇنىڭ مۇبارهك سۆزلىرىنى ۋه قۇرئانى-كهرىم ئوقۇشىنى ئاڭالپ ھهيرانلىقىدىن مۇسۇلمان 
بىلگهن  ياخشى  ئىنجىلنى  ۋه  تهۋرات  ئىدى.  سهالم  بىن  ئابدۇلالھ  بىرى  بولغانالردىن 
ئابدۇلالھ بىن سهالم، ئىمان ئېيتىشتىن بۇرۇن بىر يهھۇدى ئالىمى ئىدى. ئۇ ئۆزىنىڭ 
ئىدىم.  ئۆگهنگهن  دادامدىن  تهپسىرلىرىنى  ۋه  تهۋراتنى  «مهن  بولىشىنى:  مۇسۇلمان 
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بىر كۈنى دادام، ئاخىرقى زاماندا كېلىدىغان پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ سۈپهتلىرى، 
كهلسه،  ئهۋالدېدىن  ھارۇن  ئۇ،  ئېيتىپ: ‹ئهگهر  ئىشلىرىنى  قىلدىغان  ۋه  ئاالمهتلىرى 
ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلىمهن، ئهگهر ئۇنداق بولمىسا، ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلمايمهن› دېدى ۋه 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهدىنىگه كېلىشتىن بۇرۇن ئۆلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
سۈپهتلىرى،  ئۇنىڭ  ئىدىم.  ئاڭلىغان  قىلغانلىقىنى  ئېالن  پهيغهمبهرلىكىنى  مهككىده 
ئىسمىنى ۋه كېلىدىغان ۋاقتىنى بىلهتتىم. بۇ سهۋهپتىن ئۇنى ساقالپ تۇردۇم. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ مهدىنه ئهتراپىدىكى قۇبا دېگهن يهرده، ئامىر بىن ئهۋف ئوغۇللىرىنىڭ 
ئۆيىگه مېھمان بولۇپ چۈشكىچه بولغان ئارىلىقتا بۇ ئىشنى يهھۇدىالردىن مهخپى تۇتتۇم.. 
بىر كۈنى باغچىدا ياش خورما دهرهخلىرىنى يىغىۋاتقان ئىدىم. نادىر ئوغۇللىرىدىن 
بىرسى: بۈگۈن ئهرهپلهرنىڭ ئادىمى كهلدى، دهپ ۋارقىرىدى. بهدىنىم تۇيۇقسىز تىتىرهپ 
كهتتى ۋه: ‹ئالالھۇ ئهكبهر› دهپ تهكبىر ئېيتتىم. ئۇ ۋاقىتتا ھامماچام خالىده بىنتى 
خالىس دهرهخنىڭ ئاستىدا ئولتۇراتتى. ياشىنىپ قالغانىدى. تهكبىرنى ئاڭلىغان ھامان: 
ئېيتىمهنكى،  كېسىپ  شۇنى  يهتكۈزمىسۇن،  مۇرادىڭغا  قىلسۇن،  قۇرۇق  قولۇڭنى  ئالالھ 
بولمىغان  خوشال  بۇنچىلىك  بولساڭ،  بىلگهن  كېلىدىغانلىقىنى  ئىمراننىڭ  بىن  مۇسا 
بوالتتىڭ! دهپ كۆڭلۈمگه ئازار بهردى. ئۇنىڭغا: ئهي ھامماچا! ئۇ مۇسا بىن ئىمراننىڭ 
قېرىندىشى ۋه ئۇنىڭغا ئوخشاش بىر پهيغهمبهردۇر. ئۇنىڭغا ئهۋهتىلگهن تهۋھىد ئېتىقادى 
بىزگه  ئۇ  ئوغلى!  قېرىندىشىمنىڭ  ئهي  ئۇ:  بىلهن،  دېيىشىم  ئهۋهتىلگهن،  بىلهن 
بىلدۈرۈلگهن قىيامهتكه يېقىن كېلىدىغان پهيغهمبهرمۇ؟ دهپ سورىدى. مهن: شۇنداق، 

دېيىشىم بىلهن، ئۇ: ئهمسه سېنىڭ ھهقلىق ئىكهن، دېدى.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهدىنىگه ھىجرهت قىلىشى بىلهن، ئۇنى كۆرۈش ئۈچۈن 
ئاۋامنىڭ ئىچىگه كىردىم. مۇبارهك جامالىنى، نۇرلۇق يۈزىنى كۆرۈپال: ئۇنىڭ يۈزى يالغانچى 
بىر يۈز بواللمايدۇ، دېدىم. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم توپالنغان ئىنسانالرغا ئىسالمىيهتنى 
ئاڭلىغان  ئهلهيھىسساالمدىن  پهيغهمبهر  يهرده  بۇ  قىلىۋاتاتتى.  نهسىھهت  چۈشهندۈرۈپ، 
تۇنجى سۆزۈم: ‹ئاراڭالردا ساالم قىلىڭالر، ئاچ بىرسىنى تويغۇزۇڭالر، يېقىن تۇققانالرنى 
زىيارهت قىلىڭالر، ئىنسانالر ئۇخالۋاتقان ۋاقىتالردا ناماز ئوقۇڭالر، نهتىجىده جهننهتكه 

ساالمهت ھالدا كىرىڭالر!› دېدى. 
بىلهن  نۇرى  پهيغهمبهر  مېنى  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  پهخرى  ئالهملهرنىڭ 
تونىۋېلىپ: سهن مهدىنه ئالىمى ئىبنى ساالممۇ؟ دېدى. مهن: شۇنداق، دېدىم. پهيغهمبهر 
مېنىڭ  تهۋراتتا  سۆزله،  ئۈچۈن  تهئاال  ئالالھ  ئابدۇلالھ!  ئهي  يېقىنالش  ئهلهيھىسساالم: 
دهپ  قايسىالر؟  سۈپهتلىرى  تهئاالنىڭ  ئالالھ  مهن:  دېدى.  ئوقۇمىدىڭمۇ؟  سۈپىتىمنى 
ئهلهيھىسساالم  جىبرائىل  قالدى.  تۇرۇپ  ئاز  بىر  ئۇ  كېيىن  سوئالىمدىن  بۇ  سورىدىم. 
ئىخالس سۈرىسىنى نازىل قىلدى. مهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئوقۇغان سۈرىنى ئاڭلىشىم 
شاھادهت  قىلدىڭ،  گهپ  راسىت  رهسۇلۇلالھ!  ئى  شۇنداق،  پهيغهمبىرىمىزگه:  بىلهن 
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ئېيتىمهنكى، ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوقتۇر. سهن ئۇنىڭ بهندىسى ۋه پهيغهمبىرى، دهپ 
شاھادهت كهلتۈرۈپ مۇسۇلمان بولدۇم.

ئاخىرىدا: ئى رهسۇلۇلالھ! يهھۇدىالر ئادهمنىڭ ئىشهنگۈسى كهلمىگۈدهك دهرىجىده 
يالغان سۆزلهيدۇ، تۇخۇمدىن تۈك ئۈندۈرىدىغان زالىم بىر مىللهت. ئهگهر سهن مېنىڭ 
ئاڭلىسا  بولغانلىقىمنى  مۇسۇلمان  مېنىڭ  بۇرۇن،  سوراشتىن  ئۇالردىن  خۇي-پهيلىمنى 
يېنىڭىزدا مېنىڭ ئارقامدىن گهپ قىلىدۇ. شۇڭا سىز باشتا ئۇالردىن مېنى سوراڭ! دېدىم. 
يهھۇدىالرنىڭ  ئارقامدىن،  مېنىڭ  مۆكۈنىۋالدىم.  ئارقىسىغا  ئۆينىڭ  قىلىپ  شۇنداق 
ئاقسۆڭهكلىرىدىن بىر توپ كىشى يېتىپ كىردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يهھۇدىالرغا: 
سىلهرنىڭ ئاراڭالردىكى ئابدۇلالھ بىن سهالم قانداق كىشى؟ دهپ سورىدى. يهھۇدىالر: 
ئهڭ  بىزنىڭ  سهالم  ئىبنى  ئوغلى!  ئالىمىمىزنىڭ  بۈيۈك  ۋه  ئالىمىمىز  چوڭ  بىزنىڭ  ئۇ 
خهيىرلىك ئىنسانىمىز ۋه خهيىرلىك ئىنسانىمىزنىڭ ئوغلى! دېدى. شۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم يهھۇدىالرغا: ئهگهر ئۇ مۇسۇلمان بولسا، سىلهر ماڭا نېمه دهيسىلهر؟ دېدى. 

يهھۇدىالر: ئالالھ ئۇنى بۇنداق بىر ئىشتىن ساقلىسۇن، دېدى. 
يهھۇدى  ئهي  ئۇالرغا:  چىقىپ،  يهردىن  مۆكۈنىۋالغان  سهالم  ئبنى  بىلهن  شۇنىڭ 
ئالالھقا  قىلىڭالر،  قوبۇل  كهلگهننى  سىلهرگه  قورقۇڭالر،  تهئاالدىن  ئالالھ  جامائىتى! 
قهسهم قىلىمهنكى، سىلهرمۇ بىلىپ تۇرۇپسىلهر، قولۇڭالردىكى تهۋراتتا ئىسم-سۈپهتلىرى 
باشقا  ئالالھتىن  كهلتۈرىمهنكى،  شاھادهت  كىشىدۇر.  بۇ  پهيغهمبهر  مۇبارهك  يېزىلغان 
ئىالھ يوقتۇر، يهنه شاھادهت كهلتۈرىمهنكى، مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭ بهندىسى 
ئۇ  يهھۇدىالر:  بىلهن  شۇنىڭ  دېدى.  قىلدىم،  تهستىق  ئۇنى  دهپ،  پهيغهمبىرىدۇر  ۋه 
تۆھمهتلهرنى  تۈرلۈك  ھهر  دهپ  ئوغلى!  ناچىرىمىزنىڭ  ئهڭ  ۋه  ناچىرىمىز  ئهڭ  بىزنىڭ 
يالغانچى،  زالىم،  ئۇالرنى  مهن  رهسۇلۇلالھ!  ئى  ئهنسىرهيتتىم.  بۇنىڭدىن  مهن  قىلدى. 
ھهممىسى  يامان ئىشالردىن قورقمايدىغان، تۆھمهتچى بىر مىللهت دېمىگهنمىدىم؟ مانا 
ئايان بولدى! دېدىم. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يهھۇدىالرغا: بىرىنچى شاھادىتىڭالر بىزگه 
قايتىپ  ئۆيۈمگه  دهرھال  بىلهن  شۇنىڭ  دېدى.  الزىم،  بولسا  ئىككىنچىسى  يېتهرلىك، 
ئائىلهم ۋه ئۇرۇق-تۇغقانلىرىمىزنى ئىسالمىيهتكه دهۋهت قىلدىم. ھامماچام بىلهن بىلله  

ھهممىسى مۇسۇلمان بولدى. 
قىستاشقا  مېنى  بىلهن  شۇنىڭ  قىلدى.  خاپا  يهھۇدىالرنى  ئېيتىشىم  ئىمان  مېنىڭ 
چىقمايدۇ،  پهيغهمبهر  ‹ئهرهپلهردىن  بهزىلىرى،  ئالىمالردىن  يهھۇدى  ھهتتا  باشلىدى. 
سېنىڭ ئادىمىڭ ھۆكۈمدار› دهپ مېنى ئىسالمىيهتتىن ۋاز كېچىشكه قىستىدى. لېكىن 

مۇرادىغا يېتهلمىدى» دېدى.
ئۇنىڭ بىلهن بىرلىكته سالهبه بىن سايه، ئۇسهيد بىن سايه، ئهسهد بىن ئۇبهيد ۋه 
بهزى يهھۇدىالر مۇسۇلمان بولدى. ئهمما بهزى يهھۇدى ئالىملىرى: «مۇھهممهدكه، پهقهت 
بولغان  ياخشىالردىن  ئۇالر  ئهگهر  ئىشهندى.  ناچارلىرىمىز  چىققان  ئىچىمىزدىن  بىزنىڭ 
بولسا، ئاتا-بوۋىلىرىمىزنىڭ دىنىنى تاشلىمايتتى» دېدى. شۇنىڭ بىلهن ئالالھ تهئاال 
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ئۇالرنىڭ بۇ سۆزىگه جاۋابهن: «ئۇالرنىڭ (ئهھلى كىتاب) ھهممىسى بىر ئهمهس، ئهھلى 
كىتاب ئىچىدىمۇ، ئىبادهت ۋه ئىتائهت قىلدىغان بىر جامائهت باردۇركى، ئۇالر كېچىلهرده 
نازىل  ئايهت  دېگهن  ئوقۇيدۇ»  ئايهتلىرىنى  تهئاالنىڭ  ئالالھ  قويۇپ،  باش  سهجدىگه 

بولدى. (ئال ئىمران سۈرىسى، 113-ئايهت)

ھىجرهتنىڭ بىرىنچى يىلىدا يۈز بهرگهن  ۋهقهلهر

مارۇر،  بىن  بهرا  زۇراره،  بىن  ئهسئهد  ئهنسارالردىن  يىلىدا  بىرنچى  ھىجرهتنىڭ 
كاپىرالرغا  بولدى.  ۋاپات  مازۇن  بىن  ئوسمان  مۇھاجىرالردىن  ھىدىم،  بىن  گۈلسۈم 
ھاۋاسى  مهدىنىنىڭ  بىرگه  بىلهن  بۇنىڭ  بېرىلدى.  روخسهت  قىلىشقا  ئۇرۇش  قارشى 
ۋه سۈيىگه ماسلىشالمىغان ھهزرىتى ئهبۇبهكىر بىلهن بىالل ھهبهشى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ 
بهزگهك كېسىلىگه گىرىپتار بولۇپ قالدى. شۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى 
ۋهسهللهم، «يا رهببى! مهككىنى سۆيدۈرگهندهك، مهدىنىنىمۇ سۆيدۈرگىن ۋه بۇ يهرده 
بىزگه بهرىكهت، رىزىق ئاتا قىلغىن!» دهپ، دۇئا قىلدى. جانابى ئالالھ دۇئاسىنى قوبۇل 

قىلىپ، مۇھاجىرالرنى مهدىنىنى ياخشى كۆرىدىغان قىلدى.
بۇ  ئۇرۇشلىرى  ۋهددان  ئهبۋا،  قاتناشقان  ئۆزى  شهخسهن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
يىل يۈز بهردى. ئىككىنچى يىلنىڭ باشلىرىدا بۇۋات، سافهۋان، زۈلۇشهيره ئۇرۇشلىرى 

ئۇالردىن يىراق بولمىسىمۇ، بۇ ئۇرۇشالر ئۇالرنىڭ ئارىسىدا مهيدانغا كهلمىدى. 

تۇنجى سۈلھى

مهككىلىك مۇشرىكالر توختاتماي، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا مهككىده قىاللمىغانلىرىنى 
يازغاندهك،  مهكتۇپلىرى  تهھدىت  مۇشرىكالرغا  مهدىنىلىك  تىرىشتى.  قىلىشقا  مهدىنىده 
ئهۋهتىپ  خهۋهرلهرنى  مهكتۇپ،  تولغان  تهھدىت  قهبىلىلىرىگىمۇ  يهھۇدى  مهدىنىلىك 
تۇردى. ئۇالرنىڭ بۇ تهھدىتلىرى، يهھۇدىالرنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا يېقىنلىشىغا 
سهۋهپ بولدى. بۇ چاغدا يهھۇدىالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ: «سىز 
بىلهن سۈلھى قىلىشقا كهلدۇق، ئارىمىزدا بىر توختام تۈزهيلى، بىر-بىرىمىزگه زىيىنىمىز 
تهگمىسۇن» دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇالر بىلهن 55 ماددىلىق بىر سۈلھى تۈزدى. 

بۇ سۈلھىدىكى ماددىالردىن بهزىلىرى:
بىلهن  مهككه  تهرىپىدىن  ئهلهيھىسساالم  مۇھهممهد  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر   .1
مهدىنىلىك مۇسۇلمانالرغا، ئۇالرغا بهيئهت قىلغان، كېيىن قېتىلغانالر ۋه ئۇالر 

بىلهن بىرلىكته ئۇرۇشقانالر ئارىسىدا يېزىلغان توختامدۇر.
شۈبھېسىزكى، بۇالر ئۇ (مهككىلىك) ئىنسانالردىن ئايرىم بىر جامائهتتۇر.   .2

ھهر قهبىله ئهسىرلهرنى قۇتۇلدۇرۇش پۇلىنى (مۇسۇلمانالرنىڭ ئادىتى بويىچه)   .3
بىرلىكته تۆلهيدۇ.

مۇسۇلمانالر، ئۆز ئىچىده قااليمىقانچىلىق چىقارغان كىشلهرنى ھهتتا ئۆز بالىسى   .4
بولغان تهقدىردىمۇ دۈشمهن ئورنىغا قويىدۇ.
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زۇلۇم  بىر  قانداق  ھهر  قىلغانالر،  بهيئهت  مۇسۇلمانالرغا  يهھۇدىالردىن   .5
قىلىنمىغاندهك  ئۇالرغا ياردهم قىلىنىدۇ.

يهھۇدىالر، مۇسۇلمانالر بىلهن بىلله ئهسكىرى ئىتتىپاق قۇرىدۇ. ھهر كىشى ئۆز   .6
دىنى بويىچه پائالىيهت قىلىدۇ. 

يهھۇدىالرنىڭ ھېچبىرى، مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ روخسىتىنى ئالماي تۇرۇپ   .7
ئهسكىرى يۈرۈش قىاللمايدۇ.

ئۇچرىغانالرغا  زۇلۇمغا  قىاللمايدۇ.  يامانلىق  كىشىگه  تۈزگهن  سۈلھى  ھېچكىم   .8
مۇتلهق ياردهم قىلىنىدۇ.

بولمايدىغان،  چېقىلغىلى  ئۈچۈن  تۈزگهنلهر  سۈلھىنى  بۇ  ۋادىسى  مهدىنه   .9
چهكلهنگهن  رايوندۇر. 

ھىمايىگه  ھېچقانداق  قىلغانالر  ياردهم  ئۇالرغا  ۋه  مۇشرىكالر  مهككىلىك   .10
ئېرىشهلمهيدۇ.

ئىتتىپاقلىشىپ  مۇسۇلمانالر  ۋه  يهھۇدى  دۈشمهنگه،  قىلغان  ھۇجۇم  مهدىنىگه   .11
قارشى تۇرىدۇ. 

ئۇالرغا  ئورنىتىدىغان،  دوسىتلۇق  بىلهن  مۇسۇلمانالر  بىلهن  سۈلھى  بۇ  يهھۇدىالر 
ئۆچمهنلىك ۋه دۈشمهنلىك قىلمايدىغان ۋهزىيهتكه كهلدى.103 

ئهي ھهبىبىم! كۆڭلۈڭنى يېرىم قىلما!

خهزرهج  مهدىنىدىكى  بۇرۇن،  قىلىشتىن  ھىجرهت  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
قهبىلىسىنىڭ رهئىسى ئابدۇلالھ بىن ئۇبهي، مهدىنىگه ھۆكۈمدار قىلىنىپ سايلىناتتى. 
نۇرغۇنى  قهبىلىلىرىنىڭ  خهزرهج  ۋه  ئهۋىس  بىلهن  ھىجرهت  ۋه  بهيئهت  ئهقهبهدىكى 
يوققا  ئارزۇسى  بولۇش  ھۆكۈمدار  ئۇبهينىڭ  بىن  ئابدۇلالھ  بىلهن،  بولىشى  مۇسۇلمان 
چىقتى. بۇ سهۋهپتىن ئابدۇلالھ بىن ئۇبهي، باشتا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋه مۇھاجىر 
ساھابىالر بىلهن مهدىنلىك مۇسۇلمانالرغا چىش بىلهپ، دۈشمهنلىكىنى ئوچۇق-ئاشكارا 
كۆرسهتمىدى. لېكىن ئۆزىگه ئوخشاش بىر قانچه كىشى بىلهن مۇناپىقالر قوشۇنى تهشكىل 
قالغاندا  يالغۇز  ئېيتىپ،  كىرگهنلىكىنى  ئىسالمغا  يېنىدا  مۇسۇلمانالرنىڭ  ئۇالر  قىلدى. 
ئۇالرنىڭ يامان گېپىنى قىلدى. يوشۇرۇن پىتنه-پاسات تارقىتىپ كۆڭۈلسىزلىك چىقىرىشقا 
پهيغهمبهر  پهخرى  ئالهملهرنىڭ  چىقتىكى،  ئۇچىغا  شۇنداق  ئىشتا  بۇ  ئۇالر  باشلىدى. 

ئهلهيھىسساالمنىڭ سۆزلىرىنى ئۆزگهرتىپ، بۇراشقا ئۇرۇندى.
دۈشمهنلىكىنى ئىچىده ساقالپ يۈرگهن يهھۇدىالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن  
بىر توختام تۈزدى. ئۇالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا گۇرۇپالرغا بۆلۈنۈپ كهلدى. 
پهيغهمبهر   ھهق  ئۇنىڭ  جاۋابالردىن  بهرگهن  سورىدى.  سوئالالرنى  تهس  ئهڭ  ئۆزىچه 
ئېيتمىدى.  ئىمان  قىلىشىپ  ھهسهت  ۋه  قىزغانچۇقلۇق  ئهمما  بىلدى.  ئىكهنلىكىنى 

.289،IV:،زۇھهيلى، ئهرراۋزۇل-ئۇنۇف  .103
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شۇنىڭ بىلهن سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز، «ماڭا يهھۇدى ئالىملىرىدىن ئون كىشى ئىمان 
پهيغهمبهر  دېدى.  بوالتتى»  ئېيىتقان  ئىمان  ھهممىسى  يهھۇدىالرنىڭ  بولسا،  ئېيتقان 
بىلهن  قهلبى  رهسۇلۇم!  «ئهي  ئالالھ:  بىلگهن  ئازابىنى  كۆڭۈل  بۇ  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ئىشهنمىگهن ھالدا، ئېغىزلىرى بىلهن ئىشهندۇق دېگهنلهرگه (مۇناپىقالر) يهھۇدىالردىن 
كۇپۇرلۇق ئىچىده يۈگۈرگهنلهر، سېنى ئازابلىمىسۇن. ئۇالر، توختىماي يالغان سۆزلهيدىغانالر 
ۋه سېنىڭ ھۇزۇرۇڭغا كهلمىگهن باشقا بىر قهۋم (خهيبهر يهھۇدىلىرى) ئۈچۈن، قۇرهيزه 
ئوغۇللىرىدىن جاسۇسلۇق قىلغانالر، سۆزلهرنى (ئالالھ تهرىپىدىن چۈشكهن قۇرئاندىكى) 
قوبۇل  بېرىلمىسه  قىلىڭ،  قوبۇل  بېرىلسه  پهتىۋا  شۇ  يۆتكىدى. ‹ئهگهر  ئورۇنلىرىدىن 
قىلماڭ› دهيدۇ. ئالالھ تهئاال كىمنىڭ پىتنه-پاساتقا چۈشىشىنى تىلىسه، سهن ھهرگىزمۇ 
ئالالھ تهئاالنىڭ ئىرادىسىنى توساشقا كۈچۈڭ يهتمهيدۇ. ئۇالر شۇنداق بىر ئىنسانالركى، 
ئالالھ تهئاال ئۇالرنىڭ يۈرهكلىرىنى پاكالشنى خالىمىغان بولۇپ، ئۇالر دۇنيادا پهسكهش 
ۋه پهرىشانلىق؛ ئاخىرهتته چوڭ بىر ئازابقا مۇپتىال بولىدۇ» دېگهن ئايهتنى نازىل قىلىپ،  

تهسهللى بهردى. (مائىده سۈرىسى، 41-ئايهت)
 سۈلھى سهۋهبىدىن ساھابىلهردىن بهزىلىرى يهھۇدى خوشنىسى بىلهن دوسىتلۇق 
ئورناتقان ئىدى. ئالالھ تهئاال ئۇالرنىمۇ بۇ ئىشتىن چهكلهپ: «ئهي ئىمان ئېيىتقانالر! دىن 
قېرىندىشىڭالردىن باشقىالرنى (كاپىر ۋه مۇناپىقالرنى) دوسىت تۇتماڭالر. ئۇالر سىلهرگه 
يامان  سىلهرنىڭ  بولمايدۇ.  خىجىل  ھېچ  چىقىرىشتا  پىتنه-پاسات  ۋه  يامانلىق قىلىشتا 
كۈنلهرگه قېلىشىڭالرنى تىلهيدۇ. ئۇالرنىڭ سىلهرگه قارشى ئۆچمهنلىك ۋه دۈشمهنلىكى، 
ئاغزىدىن تېشىغا چىقتى. يۈرىكىده ساقلىغان دۈشمهنلىكى تېخىمۇ كۈچلۈكتۇر. ئۇالرنىڭ 
دۈشمهنلىكىگه ئائىت ئايهتلهرنى بايان قىلىدۇق. ئهگهر بۇنى چۈشىنهلىسهڭالر!» دېگهن 

ئايهتنى نازىل قىلدى. (ئال ئىمران سۈرىسى، 118-ئايهت)  
ئهتراپىدىكى  مهدىنه  ۋه  يهھۇدىالر  مۇناپىقالر،  مۇشرىكالر،  مهدىنىلىك  مهككه، 
ئۆچۈرۈشكه  نۇرىنى  ئىسالمنىڭ  بالدۇراق  داۋامالشتۇرۇپ،  دۈشمهنلىگىنى  قهبىلىلهر 

تىرىشتى. پهيغهمبىرىمىزنىڭ جېنىغا قهست قىلىش يوللىرىنى ئىزدېدى. 
پهيغهمبىرىمىز مۇناپىق ۋه مۇشرىكالرنىڭ بۇ شهكىلدىكى ھهرىكهتلىرىگه قارشى ھهر 
ئۇرۇش  قارشى  دۈشمهنگه  بهزىلىرى  ئهسھابى-كىرامدىن  تۇتتى.  يولىنى  سۈلھى  ۋاقىت 
قىلىشنىڭ يېتىپ كهلگهنلىكىنى ئويالپ: «يا رهببى! بىز ئۈچۈن سېنىڭ يولۇڭدا، شۇ 
مۇشرىكالر بىلهن ئۇرۇش قىلىشتىن ئارتۇق بىر نهرسه يوق. بۇ قۇرهيىش مۇشرىكلىرى، 
ھهبىبىڭنىڭ پهيغهمبهر ئىكهنلىكىنى يالغانغا چىقاردى ۋه مهككىدىن ئايرىلىشقا مهجبۇر 
قىلدى. ئالالھىم! بىزگه ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشقا روخسهت قىلغايسهن!» دهپ دۇئا 

قىلدى. 
نېمه  ساقلىدى.  ئهمرىنى  تهئاالنىڭ  ئالالھ  يولدا  بۇ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
جىبرائىل  كهلدى.  سهئىدىمۇ  ۋاقتى  ئهمدى  قىالتتى.  ھهرىكهت  قاراپ  ئۇنىڭغا  بۇيرىسا 
ئهلهيھىسساالم: «سىزگه قارشى ئۇرۇش قىلغانالرغا، ئالالھ تهئاال يولىدا  ئۇرۇش قىلىڭالر، 
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چېقىلماڭالر.  قىلمىغانالرغا  ئۇرۇش  بىلهن  (سىلهر  ئاشماڭالر.  ھهددىڭالردىن  ئهمما 
ئۇرۇش جهريانىدا ئايالالر، بالىالر ۋه ئاجىزالرنى ئۆلتۈرمهڭالر. قىيىن-قىستاققا ئالماڭالر) 
شۈبىھسىزكى، ئالالھ تهئاال ھهددىدىن ئاشقانالرنى ياخشى كۆرمهيدۇ. ئۇالرنى (كاپىرالرنى) 
قهيهرده كۆرسهڭالر ئۆلتۈرۈڭالر. ئۇالرنى، خۇددى سىلهرنى (مهككىدىن) چىقارغاندهك، 
سىلهرمۇ ئۇالرنى چىقىرىڭالر. ئۇالرنىڭ شېرىك ۋه پىتنه-پاساتلىرى ئادهم ئۆلتۈرۈشتىنمۇ 
بىلهن  ئۇالر  سىلهر  قىلمىغۇچه  ئۇرۇش  بىلهن  سىلهر  ھهرهمده  مهسجىدى  ئۇالر  يامان. 
ئۇرۇشماڭالر. ئۇالر سىلهرنى ئۇ يهرده ئۆلتۈرسه، سىلهرمۇ ئۇالرنى ئۆلتۈرۈڭالر. كاپىرالرنىڭ 
ئۇرۇش  ۋه  قىلشتىن  ئىنكار  تهئاالنى  ئالالھ  ئۇالر،  ئهگهر  بولىدۇ.  مۇشۇنداق  جازاسى 
ناھايىتى  تهئاال  ئالالھ  شۈبىھىسىزكى،  كېچىڭالر.  ۋاز  سىلهرمۇ  كهچسه،  ۋاز  قىلىشتىن 

مهرھهمهتلىك ۋه ناھايىتى مېھرىباندۇر.» (بهقهره سۈرىسى، 190-192-ئايهت)
ئۇنىڭدىن كېيىن نازىل بولغان بىر ئايهتته: «شېرىك ۋه پىتنه-پاساتتىن ئهسهر 
ئىبادهت  ئالالھقا  (پهقهت  ۋاقىتقىچه  بولغان  دىنى  ئالالھنىڭ  پهقهت  دىن  ۋه  قالمىغان 
ئېيىتقان ۋاقىتقىچه)، مۇشرىكالر بىلهن ئۇرۇش قىلىڭالر. شېرىكتىن ۋاز كهچسه، ئۇالرغا 
(بهقهره  دېيىلگهن.  ئىشىدۇر.»  زالىمالرنىڭ  پهقهت  جازا  ۋه  دۈشمهنلىك  يوقتۇر.  زۇلۇم 

سۈرىسى، 193-ئايهت)

تۇنجى ئهسكهرلهر

كائىناتنىڭ پهخرى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مهدىنىنىڭ بىخهتهرلىگىنى قوغداش 
ۋه دۈشمهننى كونتۇرۇل قىلىش ئۈچۈن سهرىييهلهر يهنى ئاز نىسبهتته ھهربى بىرلىك قۇردى. 
بۇ ئهسكهرلهرنىڭ سانى تۆت يۈزگه يهتكهن ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قاتناشقان 
تۇيۇقسىز  دۈشمهننىڭ  ئاتىالتتى.  دهپ  غازا  ئۇرۇشالر  قىلغان  قوماندانلىق  بىۋاسته  ۋه 
ھۇجۇمىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، مهدىنىده قاراۋۇل قويۇشتىن ئىبارهت بىر تهدبىرنى يولغا 
قويدى. مۇشرىكالرنىڭ تىجارهت يوللىرىنى توسۇپ ئىقتىسادى جهھهتتىن ئاجىزالشتۇرۇش 
تهدبىرى ئىزدهۋاتقان بىر پهيىتته، مۇشرىك كارۋانىنىڭ مهدىنه ئهتراپىدىكى بىر يهردىن 
تهييارلىق  سهپهرگه  دهرھال  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك  ئالدى.  خهۋىرىنى  ئۆتىدىغانلىق 
قىلىپ  قوماندان  ھهمزىنى  ھهزرىتى  ئهسكهرگه  ئاتلىق  ئوتتۇز  بهردى.  بۇيرۇقى  قىلىش 
مۇئامىله  ياخشى  ئاستىدىكلهرگه  قول  قورقۇشنى،  تهئاالدىن  ئالالھ  ئۇنىڭغا  بېكىتتى. 
قىلىشنى تهۋىسيه قىلغاندىن كېيىن «ئالالھ تهئاالنىڭ يولىدا، ئالالھ تهئاالنىڭ ئىسمىنى 
ئۇرۇشۇڭالر!»  بىلهن  قىلغانالر  ئىنكار  تهئاالنى  ئالالھ  چىقىڭالر!  غازاغا  ھالدا  ئاتىغان 

دېدى. ھهزرىتى ھهمزىگه بىر ئاق بايراق بېرىپ يولغا سالدى. 
ھهزرىتى ھهمزه قول ئاستىدىكى ئاتلىق ئهسكهرلهر بىلهن، ئۈچ يۈز ئاتلىق ئهسكهر 
قوغداپ ماڭغان مۇشرىك كارۋانغا قاراپ يولغا چىقتى. كارۋان شامدىن مهككىگه بېرىش 
ئۈچۈن، سىفرىئۇل بهھىر دېگهن يهرگه كېلىشى بىلهن، مۇسۇلمان ئهسكهرلهرگه دۇچ 
كهلدى. شهرهپلىك ساھابىلهر دهرھال ئۇرۇش ھالىتىگه ئۆتتى. بۇ چاغدا، ئۇ يهردىكى 
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مهجدى بىن ئامىر ئهلجۇھهنى ئوتتۇرىغا چۈشتى. ئۇ ھهر ئىككى تهرهپنىڭ ياراشتۇرغۇچىسى 
كۆرۈپ،  ئىكهنلىكىنى  كۆپ  مۇشرىكالرنىڭ  ئاز،  بهك  سانىنىڭ  مۇسۇلمانالرنىڭ  ئىدى. 
داۋام  دۆلىتىنىڭ  مۇسۇلمانالر  قىلدى.  پهرهز  قالىدىغانلىقىنى  يېڭىلىپ  مۇسۇلمانالرنىڭ 
قىلىشىنى ئارزۇ قىلىپ، ئىككى تهرهپنى ئۇرۇش قىلىشتىن توسۇپ قالدى. شۇنىڭ بىلهن 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كهلدى.  قايتىپ  مهدىنىگه  سهپداشلىرى  ۋه  ھهمزه  ھهزرىتى 
مهجدىنىڭ ئىشىدىن خهۋهر تېپىپ ، مهمنۇن بولغان ھالدا: «مۇبارهك بولسۇن! ياخشى،  

توغرا بىر ئىش قىلىپتۇ» دېدى.104
 60 ھارىسقا  بىن  ئۇبهيده  ئۈزۈلمىدى.  ئارقىسى  ئهسكهرلهرنىڭ  كېيىن  بۇنىڭدىن   
ئهۋهتىلدى.  يهرگه  دېگهن  رابىگ  بېرىلىپ،  ئهسكىرى  مۇسۇلمان  ئهتراپىدا   80 ياكى 

مۇشرىكالر مۇسۇلمانالردىن قورقۇپ قېچىپ كهتتى.105
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىر كۈنى قۇرهيىش مۇشرىكلىرىنى كۆزىتىش ئۈچۈن نهھله 
دېگهن يهرگه ئهسكهر ئهۋهتىشنى قارار قىلدى. ئهۋهتىلىدىغان ئهسكهرلهر، ئهبۇ ئۇبهيده 
بىن جهرراھنى قوماندان قىلىشنى تهلهپ قىلدى. ئهبۇ ئۇبهيده بىن جهرراھ بۇ ئهمىرنى 
يىغالشقا  ئويالپ  قالىدىغانلىقىنى  يىراق  ئهلهيھىسساالمدىن  پهيغهمبهر  بىلهن  ئېلىشى 
باشلىدى. شۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭ ئورنىغا ئابدۇلالھ بىن جاھىشنى 

تهيىنلىدى.106 
ئابدۇلالھ بىن جاھىش ئىسالمىيهتكه جان-دىلى بىلهن ئىتائهت قىلغان زاتالردىن 
ئىدى. مۇسۇلمان بولغاندا كاپىرالر ئۇنىڭ ئهقىلىگه كىرىپ باقمىغان دهرىجىده قىيىن-
قىستاقالرنى قىلغان بولسىمۇ، ئۇنىڭ ئىمانى قىيىن-قىستاقالر بىلهن تېخىمۇ كۈچهيگهن 
ۋه  «ئاچلىق  ئهسھابىغا:  ئۈچۈن  ئۇنىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  سهۋهپتىن  بۇ  ئىدى. 
پهيغهمبهر  جاھىش  بىن  ئابدۇلالھ  ئىدى.  دېگهن  بهرگهن»  بهرداشلىق  ئۇسسۇزلۇققا 
ئهلهيھىسساالمنىڭ شېھىتلهر ئۈچۈن قىلغان سۆزلىرىنىئاڭالپ، ھهر دائىم شاھادهت ئۈچۈن 

جان تىكىپ، ئالدىنقى سهپته قهھرىمانالرچه ئۇرۇش قىالتتى. 
ئوقۇغاندا  خۇپتهننى  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  كۈنى  جاھىش «ئۇ  بىن  ئابدۇلالھ 
مېنى يېنىغا چاقىرىپ: تاڭ سهھهرده يېنىمغا كهلگىن، قورالىڭنىمۇ ئېلىپ كهل. سېنى بىر 
يهرگه ئهۋهتىمهن، دېدى. تاڭ ئېتىشى بىلهن مهسجىدكه كهلدىم. قىلىچىم، ئوقيارىم، 
ئوق خالتام ۋه قالقىنىم يېنىمدا ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، بامداتنى ئوقۇغاندىن 
كېيىن ئۆيىگه قايىتتى. مهن بالدۇر كهلگهنلىكىم ئۈچۈن ئىشىك ئالدىدا ساقالپ تۇردۇم. 
مۇھاجىرالردىن مهن بىلهن بارىدىغان بىر قانچه كىشىنى تاپتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
سېنى بۇ كىشىلهرگه قۇماندان قىلىپ تهيىنلىدىم، دهپ، بىر مهكتۇپ بېرىپ: بارغىن! 

.6،II،9؛ ئهل-كىالئى، ئهل-ئىكتىفا،I،ۋاقىدى، ئهل-مهغازى  .104
.4~3،II،7؛ ئهل-كىالئى، ئهل-ئىكتىفا،II ،10؛ ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات،I،ۋاقىدى، ئهل-مهغازى  .105
.10~9،II،2؛ ئهل-كىالئى، ئهل-ئىكتىفا،I،601؛ ۋاقىدى، ئهل-مهغازى،I ،ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره  .106
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ئىككى كېچه يول ماڭغاندىن كېيىن مهكتۇپنى ئاچ، ئۇنىڭدا نېمه بۇيرۇلغان بولسا، شۇ 
بويىچه ھهرىكهت قىل، دېدى. مهن: ئى رهسۇلۇلالھ! قايسى تهرهپكه ماڭىمهن؟! دېدىم. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: نهجدىيه يولىنى تۇتقىن، رهكىيهگه، قۇدۇق تهرهپكه توغۇرالن! 

دېدى»  
ئابدۇلالھ بىن جاھىش نهھله سهپىرىگه تهيىنلهنگهندىن كېيىن، ئۇنىڭغا تۇنجى 
قېتىم ئهمىرۇل مۆئمىنىن سۈپىتى بىرىلدى. ئىسالمدا تۇنجى قېتىم بۇ ئىسم بىلهن ئاتالغان 
كىشى ئىدى. سهككىز ياكى ئون ئىككى كىشىلىك گۇرۇپ تهشكىللهپ، ئىككى كۈندىن 

كېيىن، مهلهل مهھهللىسىگه يېتىپ كېلىپ مهكتۇپنى ئاچتى. 
مهكتۇپتا: «ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهن، بۇ مهكتۇپنى كۆزدىن كهچۈرگهن 
ئالالھ  كهلگۈچه،  يېتىپ  ۋادىسىغا  نهھله  ئارىسىدىكى  تائىف  بىلهن  مهككه  ۋاقىت، 
تهئاالنىڭ ئىسمى ۋه بهرىكىتى سايىسىده بولىسهن. سهپداشلىرىڭدىن ھېچبىرسىنى ئۆزهڭ 
بىلهن بىلله كېلىشكه زورلىمايسهن! نهھله ۋادىسىدىكى  قۇرهيىش كارۋىنىنى كۆزىتىپ، 

خهۋىرىنى بىزگه يهتكۈزىسهن» دهپ يېزىلغان ئىدى. 
«بىز  كېيىن،  ئوقۇغاندىن  مهكتۇپنى  جاھىش،  بىن  ئابدۇلالھ  مۆئمىنىن  ئهمىرۇل 
ئالالھ تهئاالنىڭ قۇلى، ئاخىرى ئۇنىڭغا يول تۇتىمىز. ئاڭلىدىم ۋه ئىتائهت قىلدىم. ئالالھ 
تهئاالنىڭ ۋه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهمرىنى ئورۇندايمهن» دهپ مهكتۇپنى سۆيۈپ، 
شهرهپ  بولۇشنى  شېھىت  كىم  قاراپ:  سهبداشلىرىغا  كېيىن  ئۇنىڭدىن  قويدى.  بېشىغا 
ھېچكىمنى  بولىدۇ.  قايىتسا  خالىمىغانالر  كېلىشنى  كهلسۇن،  بىلهن  مهن  بىلسه  دهپ 
زورلىمايمهن. كېلهلمىسهڭالر مهن ئۆزهم يالغۇز بېرىپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهمرىنى 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  بىز  تهڭال:  ھهممىسى  سهبداشلىرى  دېدى.  ئورۇندايمهن، 
ئهمرىنى ئاڭلىدۇق، بىز ئالالھ تهئاالغا، پهيغهمبىرىگه ۋه ساڭا ئىتائهت قىلىمىز. قهيهرگه 

دېسهڭ، شۇ يهرگه ئالالھ تهئاالنىڭ بهرىكىتى بىلهن ئاتلىنىمىز، دېدى.
يول  قاراپ  ھىجازغا  قوشۇن،  بۇ  ئالغان  ئىچىگه  ئۆز  ۋهققاسنىمۇ  ئهبى  بىن  سهئىد 
ئېلىپ، نهھلىگه يېتىپ كهلدى. خالى بىر يهرگه مۆكۈنۈپ، ئۇ يهردىن ئۆتكهن قۇرهيىش 
مۇشرىكلىرىنى كۆزىتىشكه باشلىدى. بۇ چاغدا قۇرهيىش مۇشرىكلىرى بۇ يهردىن ئۆتتى. 
ئىسالمغا  يېقىنلىشىپ  ئۇالرغا  قۇشۇنى  مۇسۇلمانالر  بولۇپ،  بېسىلغان  يۈك  تۆگىلىرىگه 
ئۆلتۈرۈپ  بىرسىنى  ئۇرۇشتى.  بىلهن  ئۇالر  كېيىن  قىلمىغاندىن  قوبۇل  قىلدى.  دهۋهت 
ئىككىسىنى ئهسىرگه ئالدى. بىرسى ئاتلىق بولغانلىقى ئۈچۈن يېتىشهلمىدى. كارۋاننىڭ 
پۈتۈن مال-مۈلكى مۇسۇلمانالرنىڭ قولىغا ئۆتتى. ئابدۇلالھ بىن جاھىش بۇ مالالرنىڭ 
بهشته بىرىنى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا ئايرىدى. بۇ مۇسۇلمانالرنىڭ تۇنجى غهنېمىتى 

ئىدى.107 

ئهل- ئهل-كىالئى،  ئهل-مهغازى،I،13؛  ۋاقىدى،  ئهس-سىره،I،601؛  ھىشام،  ئىبنى   .107
.10~9،II،ئىكتىفا
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ئىككى قىبلىلىك مهسجىد

سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مهدىنىگه ھىجرهت قىلغىلى 17 
ئايدىن ئاشتى. ھېلىھهم قۇددۇس شهرىپتىكى بېيتى ماقدىس تهرهپكه قاراپ ناماز ئوقۇيتتى. 
بۇ چاغالردا يهھۇدىالرنىڭ: «نىمانداق غهلىته ئىش بۇ! دىنى بىزدىن ئايرىم، قىبلىسى 
بىزنىڭكىگه ئوخشايدىكهن!» دېگهن سۆزلىرىنى ئاڭالپ، ئۇنىڭ كۆڭلى يېرىم بولدى. 
جىبرائىل!  ئهي  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  كهلگهنده  ئهلهيھىسساالم  جىبرائىل  كۈنى  بىر 
ئالالھ تهئاالنىڭ، يۈزۈمنى يهھۇدىالرنىڭ قبلىسىدىن ئۆرۈپ، كهبىگه قارىتىىشىنى ئارزۇ 
قىلىمهن، دېدى. جىبرائىل ئهلهيھىسساالم: مهن پهقهت بىر بهنده، بۇنى ئالالھتىن تىله! 
ساماغا  ئۈچۈن)  كېلىشى  ۋهھيى  ھهبىبىم!  تهئاال: «(ئهي  ئالالھ  بىلهن  شۇنىڭ  دېدى. 
قاراپ نىدا قىلغىنىڭنى كۆرۈپ تۇرىمىز. بۇ سهۋهپتىن بىز سېنى، سهن رازى بولغىدهك 
بىر قىبلىگه ئىگه قىلىمىز. ئهمدى يۈزىڭنى مهسىجىدى ھهرهمگه (كهبىگه) بۇرىغىن. (ئهي 
مۆمىنلهر!) سىلهر قهيهرده بولساڭالر يۈزۈڭالرنى مهسجىدى ھهرهمگه قارىتىڭالر. شهك-
ھهقلىق  تهرىپىدىن  رهببى  ئۆزگىرىشىنىڭ،  قىبله  بېرىلگهنلهر،  كىتاب  شۈبھىسىزكى، 
ئىكهنلىكىنى ئهلۋهتته بىلىدۇ. ئالالھ تهئاال ئۇالرنىڭ قىلغانلىرىدىن خهۋهرسىز قالمايدۇ» 

دېگهن ئايهت نازىل بولدى. (بهقهره سۈرىسى، 144-ئايهت)   
پېشىن  بىلهن  ئهسھابى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ۋاقىتتا  بولغان  نازىل  ئايهت  بۇ   
كېلىشى  ۋهھيى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئىدى.  كهلگهن  يېرىمىغا  ئوقۇۋېتىپ،  نامىزى 
بىلهن يۈزىنى كهبىگه بۇرىدى. ئهسھابى-كىراممۇ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا بويسۇنۇپ، 
قىبلىسى  ئىككى  يهنى  قىبلهتهيىن  مهسجىدى  مهسجىدكه،  بۇ  قاراتتى.  كهبىگه  يۈزىنى 
بېرىپ،  قۇباغىمۇ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بېرىلدى.  نام  دېگهن  مهسجىد  بولغان 
تۇنجى سېلىنغان مهسجىدنىڭ مېھراپىنى، مۇبارهك قوللىرى بىلهن يېڭىدىن ياسىدى ۋه 

مهسجىدنىڭ تاملىرىنى ئالماشتۇردى.108 

كامالى زاتىڭنىڭ قهسىدىسى ئۇنتۇلماس ئى رهسۇلۇلالھ،
قاالر لهۋھه قهلهم، مىسلىڭ يېزىلماس ئى رهسۇلۇلالھ.

سېنىڭ مهدھىيهڭده شېرىك كهلتۈرسهم ئالالھقا يوق مهن،
بۇ باپتا گۇناھى ئىسيانغا قارالماس ئى رهسۇلۇلالھ.

نه ھاكىم مهن كى يۇيۇلماي قالماسمهن جۇدۇن دهريايىڭدا،
پۈتۈن ئالهم ۋه جهھهننهم ھېچ ئهمهس ئۇندا ئى رهسۇلۇلالھ.

.549،I،ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره  .108
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شهپهقتهك ھهر نهرسه ئاتهش تېغىنىڭ قهلبىنى ئاچماس،
مهقسهت گۈلى ھهرگىزمۇ ئېچىلماس ئى رهسۇلۇلالھ.

دهرگاھىڭ تۇپرىقىنىڭ نۇرىدىن سۇ بولغان قهلپ،
مېھىر پهنجهڭنىڭ ئاستىدا ياشنايدۇ ئى رهسۇلۇلالھ.

ئۈمىد ئۇدۇركى، ئوپئوچۇق غالىب قۇل ئهۋالدى بولماق،
ئهھلى زىيان گۇرۇھىغا قېتىلماس ئى رهسۇلۇلالھ.

شهيخ غالىپ
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بهدىر ئۇرۇشى

ئۇرۇشالردا ئهسھابى-كىرامنىڭ غالىپ كېلىشى كاپىرالرنى قورقۇتتى. بۇنىڭ بىلهن 
ھىجرهتنىڭ  بولدى.  سالىدىغان  يولغا  بىلهن  ئهسكهرلهر  ياكى  توپ-توپ  كارۋانلىرىنى 
بىر  تۆگىلىك  مىڭ  توپالپ،  پۇل  ئائىلىدىن  ھهر  مۇشرىكلىرى  مهككه  يىلى  ئىككىنچى 
كارۋاننى شامغا ئهۋهتتى. مهككىنىڭ ئاقسۆڭهكلىرىدىن ئهبۇ سوفيان كارۋان بېشى بولۇپ 
تهيىنلهندى. ئهبۇ سۇفيان تېخى مۇسۇلمان بولمىغان ئىدى.109 كارۋاننى قوغداش ئۈچۈن 
40 ئهتراپىدا قاراۋۇل قويدى! بۇ مالالرنى قولدىن چىقارغاندىن كېيىن، تاپقان پايدىغا  

قورال سېتىۋىلىپ، مۇسۇلمانالر بىلهن ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن ئىشلىتهتتى.
پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇشرىكالرنىڭ چوڭ بىر كارۋان بىلهن شامغا 
يولغا  مۇھاجىرنى  قانچه  بىر  ئۈچۈن  تىڭ-تىڭالش  ئۇالرنى  ئاڭالپ،  تۇتقانلىقىنى  يول 
سالدى. زۇل ئاشىره دېگهن يهرگه كهلگهنده، كارۋاننىڭ ئۆتۈپ كهتكهنلىك خهۋىرىنى 
بهردى.  خهۋهر  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  قايتىپ،  مهدىنىگه  بىلهن  شۇنىڭ  ئالدى. 
كۇپۇر ئهھلىنىڭ قورال-ياراق ۋه مال-مۈلكى قولىدىن ئېلىنسا، مۇسۇلمانالرغا كېلىدىغان 
زىيان-زهخمهت ۋه تاقابىل تۇرۇش كۈچى يوق بولغان بوالتتى. بۇ سهۋهپتىن پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم تهلھا بىن ئابدۇلالھ بىلهن سهئىد بىن زهيدنى كارۋاننىڭ قايتىش ۋاقتىنى 

بىلىش ئۈچۈن پايالقچى قىلىپ ئهۋهتتى.110 
پۇرسهتنى قاچۇرۇشقا بولمايتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تهييارلىق ھالىتىگه ئۆتتى. 
ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇممى مهكتۇمنى ئۆزىنىڭ ئورنىغا ئىمام قىلدى.111 ئايالى بىتاپ بولۇپ 
قالغان ھهزرىتى ئوسمان ۋه ئۇنىڭغا ئوخشاش ئالته كىشىگه ۋهزىپه بېرىپ، مهدىنىده 
قېلىشىنى ئهمىر قىلدى. ئۆزى يېنىغا 305 مۇھاجىر ۋه ئهنسارنى ئېلىپ، رامزاننىڭ  12-
قالغانالر  مهدىنىده  ۋه  ئۆتهۋاتقان  ۋهزىپه  سانى،  ماڭدى.  قاراپ  ۋادىسىغا  بهدىر  كۈنى 
بولۇپ، 313 كىشى ئىدى.112 بهدىر: مهككه، مهدىنه ۋه سۈرىيهگه بارىدىغان يولالرنىڭ 

بىرلهشكهن يىرىدۇر.
پهيغهمبهر  ئايالالر  ۋه  بالىالر  يهتمىگهن  باالغهتكه  ئۈچۈن  چىقىش  سهپهرگه  بۇ 
ئهلهيھىسساالمغا يالۋۇردى. بۇالردىن بىرى بولغان ئۇممۇ ۋاققا: ئاتا-ئانام پىدا بولسۇن ئى 
رهسۇلۇلالھ! روخسهت قىلسىڭىز سىز بىلهن بېرىشنى خااليمهن. يارىدارالرنىڭ يارىسىنى 
دېدى.  قىالر!  ئاتا  شېھىتلىك  ماڭىمۇ  تهئاال  ئالالھ  بهلكى  قىالي،  خىزمىتىنى  تېڭىپ، 

.27،I،ۋاقىدى، ئهل-مهغازى  .109
.11،II ،ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات  .110

.382،216،III ،ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات  .111
.68،VI ،248؛ ھهيسهمى، مهجمائۇز-زهۋائىد،I ،ئهخمهت بىن ھهنبهل، ئهل-مۇسنهد  .112
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شۈبھىسىزكى،  ئوقۇ.  قۇرئانى-كهرىم  قېلىپ  ئۆيۈڭده  سهن،  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر 
ئالالھ تهئاال ساڭا شېھىتلىك مهرتىۋىسى بېرىدۇ، دېدى. 

سهئىد بىن ئهبى ۋهققاس: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىز بىلهن ئۇرۇشقا بېرىشنى 
كۆرۈپ  ئۇمهيىرنىڭ  قېرىندىشىم  بۇيرىغاندا،  تارقىتىشىمىزنى  بالىالرنى  قىلغان  تهلهپ 
ئالته  ئون  ۋاقىت  ئۇ  كۆردۈم.  مۆكۈنىۋالغانلىقىنى  تهرهپكه  يان  ئۈچۈن  قالماسلىقىمىز 
پهيغهمبهر  ئۇ:  دېدىم.  مۆكىنىۋالدىڭ؟  نېمىگه  بولدى؟  نېمه  ساڭا  مهن:  ئىدى.  ياشتا 
ئهلهيھىسساالمنىڭ مېنى كىچىك كۆرۈپ ئالماي قېلىشىدىن قورقىۋاتىمهن! ھالبۇكى، مهن 
بۇ ئۇرۇشقا قاتنىشىپ شېھىتلىك مهرتىۋىسىگه ئېرىشىشنى ئارزۇ قىلىمهن، دېدى. ئۇنىڭ 
ئهھۋالىنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا بىلدۈرشۈم بىلهن، قايتىپ كېتىشىنى بۇيرىدى. بۇ 
سهۋهپتىن قېرىندىشىم يىغالپ كهتتى. شهپقهت پهيغهمبىرى ئۇنىڭ كۆز يېشغا چىدىماي، 
بىلله بېرىشقا روخسهت قىلدى. ھالبۇكى، قېرىندىشىم قىلىچنى كۆتۈرهلمىگهنلىكى ئۈچۈن 

مهن بېلىمگه ئېسىۋالغان ئىدىم» .113
ئالهملهرنىڭ خوجىسى بولغان سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنىڭ بايرىقىنى مۇسئاب بىن 
ئۇمهيىر، سهئىد بىن مۇئاز ۋه ھهزرىتى ئهلى كۆتۈردى.114 ئهسھابى-كىرامنىڭ يېنىدا پهقهت 
ئىككى ئات ۋه يهتمىش تۆگه بۇلۇپ، نۆۋهتلىشىپ مىنهتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، 
مىندى.  نۆۋهتلىشىپ  بىلهن  مهرسهد  ئهبى  بىن  مهرسهد  لۇبابه،  ئهبۇ  ئهلى،  ھهزرىتى 
ئۇالرنىڭ ھهممىسى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ پىياده ماڭماي، تۆگه مىنىشى ئۈچۈن، 
«جېنىمىز ساڭا پىدا بولسۇن ئى رهسۇلۇلالھ! سىز تۆگىدىن چۈشمهڭ، سىزنىڭ ئورنىڭىزغا 
بىز ماڭىمىز» دېدى. ئهمما كائىناتنىڭ سۇلتانى، ئۆزىنى ئۇالردىن ئايرىم تۇتماي: «سىلهر، 
مېڭىشتا مهندىن كۈچلۈك بولمىغاندهك، مهنمۇ، ئهجىر ۋه مۇكاپاتتا، سىلهردىن تويۇنغان 
سهللهلالھۇ  پهيغهمبهر  بهردى.  جاۋاب  دهپ  ئهمهس»  بىرسى  بولمىغان  ئېھتىياجى  ۋه 
ئهلهيھى ۋهسهللهم ۋه ئهسھابى، دهشىت چۆلده، قىزىق ئاپتاپتا، روزا تۇتقان بولىشىغا 
قارىماي يولىنى داۋامالشتۇردى. ئهسھابى-كىرام، ئسىالمىيهتنى تارقىتىش ئۈچۈن، جاپا-
بىلهن  سۆيگۈسى  ۋه  مۇھهببىتى  بولغان  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  دېمهي  مۇشهقهت 
كېتىپ باراتتى. چۈنكى، ئالالھ تهئاال ۋه پهيغهمبىرىنىڭ رىزاسى بار ئىدى. ئهڭ چوڭ 
قاراپ:  ئهھۋالىغا  ئهسھابىنىڭ  پهيغهمبىرىمىز،  ئىدى.  جهننهت  ۋه  شېھىتلىك  ئارزۇسى 
«ئالالھىم! ئۇالر پىياده، سهن ئۇالرغا ئات-ئۇالق بهرگىن. ئالالھىم! ئۇالر كىيىمسىز، سهن 
ئۇالرغا كىيىم-كېچهك كىيگۈزگىن. ئالالھىم! ئۇالر ئاچ قورساق، سهن ئۇالرنى تويدۇرغىن. 

ئالالھىم! ئۇالر كهمبهغهل، سهن ئۇالرنى باي قىلغىن» دهپ، دۇئا قىلدى.
قاراپ  بهدىرگه  ئىسسقىدا  چۆل  پىشغىرىم  بۇ  قوشۇنى  ۋه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
كېتىپ باراتتى. مۇشرىك كارۋانمۇ شامدىن بهدىرىگه قاراپ يولغا چىققان ئىدى. پهيغهمبهر 

.208،III ،150؛ ھاكىم ئهل-مۇستهدرهك،III ،ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات  .113
.18،II،612؛ ئهل-كىالئى، ئهل-ئىكتىفا،I،ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره  .114
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ساھابىسى  ئىككى  ئهۋهتكهن  ئۈچۈن  ئېلىش  خهۋهر  مۇشرىكالردىن  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ئېلىپ  خهۋىرىنى  كېلىدىغانلىق  يېتىپ  بهدىرگه  ئىچىده  كۈن  ئىككى  بىر،  كارۋاننىڭ 
كهلدى. مۇشرىكالر ئىككى ساھابى خهۋهرگه ئېرىشكهن يېزىغا كهلگهنده، يېزىدىكىلهرگه: 
مۇسۇلمانالرنىڭ پايالقچىلىرىدىن خهۋىرىڭالر بارمۇ؟ دهپ سورىدى. ئۇالر: ياق! پهقهت 

ئىككى كىشى كېلىپ، بۇ يهرده بىردهم ئولتۇرۇپال كېتىپ قالدى، دېيىشتى.
تۆگه  يهردىكى  تهكشۈردى.  كېلىپ، ئىنچىكه  يهرگه  سوفيان ئۇالر ئولتۇرغان  ئهبۇ 
ماياقلىرىنى ئېزىپ ئىچىدىكى يهم ئۇرۇقلىرىنى كۆردى ۋه «بۇالر مهدىنه يهملىرىدۇر. ئۇ 
ئىككى كىشى مۇھهممهدنىڭ جاسۇسلىرى بولىشى مومكىن» دېدى. مۇسۇلمانالرنىڭ بهكمۇ 
يېقىن بىر يهرده ئىكهنلىكىنى پهرهز قىلىپ، قورقۇشقا باشلىدى. كارۋاننىڭ ئاقىۋىتىدىن 
قاراپ  مهككىگه  بويىدىن  دېڭىز  قىزىل  يۈرۈپ،  يول  دېمهي  كېچه-كۈندۈز  ئهنسىرهپ، 
ئسىمىدىكى  گىفارى  ئامىر  بىن  دامدام  باشقا  بۇنىڭدىن  بهردى.  قارار  ئېلىشقا  يول 
بىرسىنى مهككىگه خهۋهر بېرىش ئۈچۈن يولغا سالدى.115 بۇ كىشى مهككىگه كېلىپال، 
كۆينهكلىرىنىڭ ئالدى-كهينىنى يىرتتى. تۆگىنىڭ توقۇملىرىنى تهتۈر ئۆرىدى. ئاۋازلىرىنى 
ئۆزگهرتىپ: «قۇتقۇزۇڭالر! قۇتقۇزۇڭالر! ئهي قۇرهيىشلىكلهر! يېتىشىڭالر! كارۋىنىڭالرغا، 
ئهبۇ سوفياننىڭ يېنىدىكى ماللىرىڭالرغا، مۇھهممهد ۋه ئهسھابى ھۇجۇم قىلدى. ئهگهر 

يېتىشهلىسهڭالر كارۋاننى قۇتۇلدۇرااليسىلهر!» دهپ ناله-پهرياد قىلىپ ۋارقىرىدى. 
بۇنى ئاڭلىغان مهككىلىكلهر تهييارلىق قىلشقا باشلىدى. 700 تۆگىلىك، 100 ئاتلىق 
دېيىشى  قېتىلغىن!»  «سهنمۇ  لهھهبكه:  ئهبۇ  تهشكىللىدى.  قوشۇن  پىياده   150 ۋه 
بىلهن قورقۇپ كېسهل ئىكهنلىكىنى باھانه قىلدى. ئۆزىنىڭ ئورنىغا، ئاس بىن ھىشامنى 
كۆرسهتتى. ئۇمهييه بىن ھهلهف ئىسمىدىكى مۇشرىك، ئۇرۇشقا تهييارلىنىشتا، ئاجايىپ 
بىر ئهنسىرهش ئىچىده ئىدى. چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ: «مېنىڭ ئهسھابىم، 
ھېچقاچان  مۇھهممهدنىڭ  ئىدى.  ئاڭلىغان  دېگهنلىكىنى  قىلىدۇ»  قهتلى  ئۇمهييهننى 
ئۆزىنىڭ  بىلهن  شۇنىڭ  قورقاتتى.  ئۈچۈن  بىلگهنلىكى  سۆزلىمهيدىغانلىقىنى  يالغان 
ياشانغان ۋه سېمىز ئىكهنلىكىنى باھانه قىلدى. ئهبۇ جهھىلنىڭ ئۇنى قورقۇنچاق دېيىشى 

بىلهن بېرىشقا مهجبۇر بولدى. 
گۈزهل  يېنىغا  ئىدى.  كېيگهن  ساۋۇت  دىگۈدهك  ھهممىسى  قۇشۇنىنىڭ  مۇشرىكالر 
ئاۋازلىق ئايالالرنى، مۇزىكا چالىدىغان سازهندىلهرنى ۋه ھاراق-شاراپ ئېلىشنى ئۇنتۇپ 
قالمىدى. مۇشۇنداق كۈچلۈك بىر قوشۇن بىلهن ئۈچ يۈز كىشلىك بىر قوشۇننى ئهمهس، 
مىڭ كىشلىك قوشۇن ئۈستىدىنمۇ غهلبه قىلىمىز دهپ ئويلىدى. يولغا چىقىشتىن بۇرۇن، 
بار  قىلغانالر  نىيهت  ئالىدىغانلىقىنى  غهنېمهتلهرنى  قانداق  ۋه  ئۆلتۈردىغانلىقى  كىمنى 
مۇشرىكالر  ئازغۇن  بۇ  ئىدى.  يوقۇتۇش  ئىسالمىيهتنى  ئارزۇسى  ئورتاق  ئۇالرنىڭ  ئىدى. 

قوشۇنى ئايالالرنىڭ مۇزىك ۋه ناخشىلىرى بىلهن يولغا چىقتى.

.116،V،607؛ زۇھهيلى، ئهرراۋزۇل-ئۇنۇف،II،ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره  .115
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بۇ چاغدا ئهبۇ سوفيان بهدىردىن خېلىال يىراقلىشىپ، مهككىگه يېقىنلىشىپ قالغان 
ئىدى. خهتهرنىڭ يىراقالشقانلىقىنى كۆرگهن ئهبۇ سوفيان، قهيس بىن ئىمرۇل قهيىس 
كارۋان  سىلهر  جامائىتى!  قۇرهيىش  «ئهي  ئهۋهتىپ:  قۇرهيىشكه  بىرسىنى  ئىسمىدىكى 
يولغان چىققان ئىدىڭالر. بىز  ۋه  ماللىرىڭالرنى مۇھاپىزهت قىلىش ئۈچۈن مهككىدىن 
خهتهردىن قۇرتۇلدۇق. ئهمدى قايتىڭالر!» دېدى. بۇنىڭدىن باشقا ئۇالرغا: «دىققهت! 
مۇسۇلمانالر بىلهن ئۇرۇشۇش ئۈچۈن مهدىنىگه بېرىشتىن ساقلىنىڭالر!» دهپ، تهۋىسيه 

قىلدى. 
«قهسهم  جهھىل:  ئهبۇ  كهلگهنده  ئېلىپ  خهۋهرنى  قوشۇنىغا  مۇشرىكالر  قهيس، 
قىلىمهنكى، بهدىرگه بېرىپ ئۈچ كېچه-كۈندۈز ئويۇن-تاماشا قىلىپ، تۆگه بوغۇزالپ، 
تهپ  بىزدىن  كۆرۈپ،  ئهھۋالىمىزنى  بىزنىڭ  قهبىلىلهر  يهردىكى  ئۇ  ئىچىمىز.  شاراپ 
ئۇنىڭدىن  كۆرسۇن.  قورقمايدىغانلىقىمىزنى  ھېچكىمدىن  بىزنىڭ  بولىدۇ.  تارتىدىغان 
كېيىن بىزنىڭ ھهيۋىمىزدىن بىزگه ھۇجۇم قىلىشقا جاسارهت قىاللمايدۇ. ئهي يېڭىلمهس 

قۇرهيىش قوشۇنى! يۈرۈڭالر» دېدى. 
قهيس ئهبۇ جهھىلنىڭ سۆزىگه قۇالق سالمىغانلىقىنى كۆرۈپ، ئهبۇ سوفيانغا خهۋهر 
بۇ  سوفيان  ئهبۇ  تهجرىبىلىك  كۆرىدىغان،  يىراقنى  قايتتى.  ئارقىسغا  ئۈچۈن  بېرىش 
بىن  ئامىر  بۇ  ۋاي!...  ھالىغا  قۇرهيشنىڭ  «ئاپال!  كېيىن،  تاپقاندىن  خهۋهر  ئىشتىن 
ھىشامنىڭ (ئهبۇ جهھىل) پىالنى بولسا كېرهك. بۇ ئىشنى ئىنسانالرغا باش بولۇش ئۈچۈن 
ئهگهر  كېلىدۇ.  ئېلىپ  زىيان  چوڭ  ۋاقىت  ھهر  ئازغۇنلۇق  بۇنداق  ئهمما  گهپ.  قىلغان 
مۇسۇلمانالر ئۇالرغا ئۇچراپ قالسا، ۋاي بۇالرنىڭ ھالىغا!» دهپ ئۆزىنى يوقىتايال دېدى. 

ئهبۇ سوفيان كارۋاننى مهككىگه ئېلىپ كهلگهندىن كېيىن قوشۇنغا يېتىشتى.
بۇ چاغدا كائىناتنىڭ سۇلتانى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، ئهسھابى بىلهن بهدىرگه 
ۋه  يهساف  بىن  ھۇبهيىب  مۇشرىكالردىن  مهدىنىلىك  چاغدا،  بىر  ئىدى.  يېقىنالشقان 
قهيس بىن مۇھاررىسنىڭ ئىسالم قوشۇنى ئارىسىدا ئىكهنلىكىنى بايقاپ قالدى. ھۇبهيىبنى 
بېشىغا تۆمۈر دوبۇلغا كىيۋالغان ھالهتته تونىۋالدى ۋه ھهزرىتى سهئىد بىن مۇئازغا: ئۇ 
ھۇبهيىب ئهمهسمۇ؟ دېدى. ھهزرىتى سهئىد بىن مۇئاز: شۇنداق، ئى رهسۇلۇلالھ! دېدى. 
پهيغهمبهر  ئۇالر  ئىدى.  يىگىت  بىر  پهھىلىۋان  بىلىدىغان  سهنئىتىنى  ئۇرۇش  ھۇبهيىب 
ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا كهلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇالرغا: سىلهر نېمه ئۈچۈن 
ۋه  ئوغلى  قېرىندىشىمىزنىڭ  قىز  بىزنىڭ  سهن  ئۇالر:  دېدى.  كهلدىڭالر؟  بىلهن  بىز 
كهلدۇق،  بىلهن  مهقسىتى  توپالش  غهنېمهت  بىرلىكته  بىلهن  قهۋمىمىز  بىز  خوشنىمىز. 
دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھۇبهيىبكه: سهن ئالالھ تهئاال ۋه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا 
بولسا  ئۇنداق  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  دېدى.  ياق،  ئۇ:  دېدى.  ئېيتتىڭمۇ؟  ئىمان 
قايتىپ كهتكىن، بىزنىڭ دىنىمىزدىن بولمىغان، بىز بىلهن بىلله بواللمايدۇ، دېدى. 
تىتىرتىدىغان  يۈرهكلىرىنى  دۈشمهننىڭ  جاسارىتىم،  ۋه  باتۇرلۇقۇم  مېنىڭ  ھۇبهيىب: 
بىر پهھلىۋان ئىكهنلىكىمىنى ھهممىسى بىلىدۇ. غهنېمهت ئۈچۈن سهن بىلهن بىرلىكته 
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دۈشمهن بىلهن جهڭگه كىرىمهن، دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ئۇنىڭ تهلىپنى رهت 
قىلدى. ئازىراق ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن ئۇ سۆزلىرىنى يهنه تهكرارلىدى. ئهمما پهيغهمبهر 
دېگهن  رهۋھا  ئېيتتى.  قىلمايدىغانلىقىنى  قوبۇل  بولمىغۇچه  مۇسۇلمان  ئهلهيھىسساالم،  
يهرگه كهلگهنده، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ: «ئى رهسۇلۇلالھ! ئالالھ 
تهئاالنىڭ، ئالهملهرنىڭ رهببى ئىكهنلىكىگه ۋه سېنىڭ ئۇنىڭ پهيغهمبىرى ئىكهنلىكىڭگه 
بولدى.  خوش  تولىمۇ  ئىشتىن  بۇ  پهيغهمبىرىمىز  دېدى.  ئېيتتىم»  ئىمان  ئىشهندىم، 
قهيس بىن مۇھاررىسمۇ مهدىنىگه قايىتقاندا مۇسۇلمان بولغان ئىدى. (ئالالھ ئۇالردىن 

رازى بولسۇن)
قوشۇن  بىر  مۇشرىكلىرىنىڭ  مهككه  كهلگهنده  ۋادىسىغا  سافرا  قوشۇنى  ئىسالم 
تهشكىللهپ، كارۋاننى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن بهدىر تهرهپكه قاراپ كهلگهنلىكىدىن خهۋهردار 
قىلدى.  بايان  ئهھۋالنى  ئۇالرغا  يىغىپ،  ئهسھابىنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بولدى. 
قىلغاندا:  بهيئهت  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ئهقهبهده  مۇسۇلمانالر  مهدىنىلىك  چۈنكى 
«ئى رهسۇلۇلالھ! سهن بىزنىڭ شهھرىمىزگه كهلگىن، سېنى ئۇ يهرده، جېنىمىز كهتسىمۇ 
ئهمهس  مهدىنىده  ھازىر  ئهمما،  ئىدى.  دېگهن  قىلىمىز»  ئىتائهت  ساڭا  ۋه  قوغدايمىز 
ئىدى. ئۇالرنىڭ ئالدىدا، سانى، قورالى نهچچه ھهسسه كۈچلۈك بولغان دۈشمهن بار 
ئهبۇبهكىر  مۇھاجىرالردىن  ئالدى.  پىكىر  ئهسھابىدىن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئىدى. 
سىددىق ۋه ئۆمهرۇل فارۇق دۈشمهن قوشۇنى بىلهن جهڭ قىلىش كېرهكلىكىنى ئېيتتى. 
نېمه  ئهمرى  تهئاالنىڭ  ئالالھ  رهسۇلۇلالھ!  «ئى  ئهسۋهت:  بىن  مىقدات  مۇھاجىرالردىن 
سېنىڭ  ۋاقىت  ھهر  بىز  قىل،  ئىش  بىلهن  پهرمانى  ئۇنىڭ  كهلتۈر.  بهجا  ئۇنى  بولسا 
بىلهن بىلله، سهندىن ھهرگىز ئايرىلمايمىز. بىز بهنى ئىسرائىلنىڭ مۇسا ئهلهيھىسساالمغا 
دېگىنىدهك: ‹ئى مۇسا! زالىم قهۋم ئۇ يهرده بولغان تهقدىرده، بىز ئۇ يهرگه بارىدىغان ۋه 
ئۇ يهرگه كىرىدىغانالردىن ئهمهس، سهن ۋه رهببىڭ بېرىپ ئۇالر بىلهن جهڭ قىلىڭالر، 
بىز بۇ يهرده ساقالپ تۇرايلى› (مائىده سۈرىسى، 24-ئايهت) شهكلىده بىر سۆز قىلمايمىز. 
جېنىمىزنى ئالالھ تهئاالنىڭ ۋه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىدا پىدا قىلىمىز. سېنى 
بىر  كىچىك  ئهڭ  ساڭا  قىلىمىزكى،  قهسهم  ئالالھقا  ئهۋهتكهن  قىلىپ  پهيغهمبهر  ھهق 
قارشىلىقىنىمۇ قىلمايمىز. ھهر قانداق ئارزۇيۇڭ ئۈچۈن بىز تهييار. ئاتا-ئانام ۋه جېنىم ساڭا 
پىدا بولسۇن ئى رهسۇلۇلالھ!» دېدى. مىقدادنىڭ سۆزلىرى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى 

ناھايىتى خوشال قىلدى، ئۇنىڭغا خهيىرلىك دۇئا قىلدى.116
بۇ يهرده مهدىنىلىك مۇسۇلمانالرنىڭ رايى بهكمۇ مۇھىم ئىدى. چۈنكى سانى كۆپ، 
مهدىنه  ئهمما   قىلغان  قهسهم  قوغداشقا  مهدىنىده  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  ھهمده 
سىرتىدا قوغداشقا دائىر بىر قهسىمى يوق ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بۇ خىيالىنى 
بىلىپ قالغان، سهئىد بىن مۇئاز (ئهنسار)، ئورنىدىن تۇرۇپ: «ئى رهسۇلۇلالھ! ئهگهر 

.14،II ،ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات  .116
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روخسهت بهرسىڭىز، ئهنسارالرغا ۋاكالهتهن سۆز قىالي» دېدى. روخسهت بېرىلگهندىن 
كېيىن: «ئى رهسۇلۇلالھ! بىز ساڭا ئىمان ئېيتتۇق. پهيغهمبهرلىكىڭنى تهستىقلىدۇق. نېمه 
كهلتۈرگهن بولساڭ ھهق، توغرىدۇر. بۇ جهھهتته، سۆزىڭنى ئاڭالپ، ئىتائهت قىلىشتا  
سىزنىڭ  بولۇڭ،  قهيهرده  سىز  مهيلى  يانمايمىز،  سۆزىمىزدىن  بىز  قىلىدۇق.  قهسهم 
ئهمرىڭىزده بولىمىز. سۆزلىرىڭىز باش ئۈستۈمىزده، جېنىمىزنى سىز ئۈچۈن پىدا قىلىمىز. 
ئۆزهڭنى  دېڭىزغا  قىلىمهنكى،  قهسهم  ئالالھقا  ئهۋهتكهن  قىلىپ  پهيغهمبهر  ھهق  سېنى 
چېكىنمهيمىز.  قهدهممۇ  بىر  بۇنىڭدىن  ھېچقايسىمىز  ئاتىمىز.  ئارقاڭدىن  بىزمۇ  ئاتساڭ، 
نېمىنى تهلهپ قىلساڭ، ئۇنى بىجا كهلتۈرىمىز. مېلىمىز ۋه جېنىمىز ساڭا پىدا بولسۇن. 
دۈشمهنگه ھهرگىز دۈمبىمىزنى كۆرسهتمهيمىز. جهڭده سهۋر-تاقهتلىك بولىمىز. بارلىق 
ساڭا  رهھمىتى  تهئاالنىڭ  ئالالھ  ئېرىشىشتۇر.  دۇئايىڭغا  سۆيۈندۈرۈپ  سېنى  ئارزۇيىمىز 
ئۇنىڭ  تهسىرلهندى.  بهكمۇ  ئهسھابى-كىرام  ئاڭلىغان  سۆزلهرنى  بۇ  دېدى.  بولسۇن!» 
مهمنۇن  سۆزلىرىدىن  ئۇالرنىڭ  ئىپادىلىدى.  قوشۇلغانلىقىنى  قهلبىدىن  چىن  سۆزلىرىگه 
دۇئا  ئهسھابىغا  ۋه  سهئىد  ھهزرىتى  ۋهسهللهم،  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  پهيغهمبهر  بولغان 

قىلدى.   
شۇنىڭ بىلهن پۈتۈن ئىككىلىنىشلهر تۈگىدى. دۈشمهن قانچىلىك كۆپ ۋه كۈچلۈك 
بولسۇن، شهرهپلىك ئهسھابى، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئارقىسىدىن كۆزلىرىنى مىت 
قىلماي جهڭگه كىرىپ، ئالالھ تهئاال ۋه رهسۇلۇنىڭ رىزاسىغا ئېرىشىشنى ئارزۇ قىلدى. 
بېشىدا كائىناتنىڭ خوجىسى بولغان ئىكهن، بارالمايدىغان يېرى يوق ئىدى. سۆيۈملۈك 
ئۇالرغا:  بىلهن،  كۆرىشى  ساداقىتىنى  بولغان  ئۆزىگه  ئهسھابى-كىرامنىڭ  پهيغهمبىرىمىز 
قىلىمهنكى،  قهسهم  سۆيۈنۈڭالر.  بىلهن  ياردىمى  تهئاالنىڭ  ئالالھ  يۈرۈڭالر!  «قېنى، 
مهن قۇرهيىش كاپىرلىرىنىڭ جهڭ مهيدانىدا يىقىلغان يهرلىرىگه قاراپ، ئۇالرنى كۆرۈپ 
تۇرۇپتىمهن» دهپ، خوشخهۋهر بهردى. شۇنىڭ بىلهن ئهسھابى-كىرام سۆيۈنگهن ھالدا 

پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئارقىسىدىن يۈرۈپ كهتتى.

مهككىلىكلهرنىڭ ياردهمگه كېلىشى

پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك  ئىدى.  ۋاقتى  كېچه  كۈنى  جۈمه  يېقىنالشقاندا  بهدىرگه 
ئىگه  ئۇچۇرغا  مۇنچه  بىر  بېشىدىن،  قۇدۇق  تۆپىلىكتىكى  كىچىك  «شۇ  ئهسھابىغا: 
بولىدىغانلىقىڭالرغا ئىشىنېمهن» دېدى. ئالالھ تهئاالنىڭ شىرى ھهزرىتى ئهلى، سهئىد 
بىن ئهبى ۋهققاس، زۇبهير بىن ئهۋۋام ۋه بهزى ساھابىالر قۇدۇقنىڭ بېشىغا كهلدى. ئۇ 
يهرده قۇرهيىشنىڭ تۆگىچى ۋه سۇچىلىرىنى كۆردى. ئۇالر مۇسۇلمانالرنى كۆرىشى بىلهن 
بهدهر قاچتى. پهقهت قۇدۇق ئىچىدىكى ئىككىسى تۇتۇلۇپ قالدى. بۇالردىن بىرى ھهججاج 
ئوغۇللىرىنىڭ قۇلى ئهشلهم، يهنه بىرى ئاس بىن سهئىد ئوغۇللىرنىڭ قۇلى ئارز ئهبۇ 
يهسار ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا ئېلىپ كېلىنىشى بىلهن، پهيغهمبىرىمىز: 
قۇرهيىش قهيهرده؟ دهپ سورىدى. ئۇالر: شۇ كۆرۈنۈپ تۇرغان قۇملۇقنىڭ ئارقىسدا چىدىر 
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قۇردى، دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: قۇرهيىش قانچه ئادهم؟ دهپ سورىدى. ئۇالر: 
بىلمهيمىز، دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: كۈنده قانچه تۆگه سويىدۇ؟ دېدى. ئۇالر: 
بىر كۈن ئون، بىر كۈن توققۇز، دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: مىڭدىن ئاز، توققۇز 
دهپ  بار؟  كىملهر  قۇرهيىشتىن  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  دېدى.  ئىكهن  كۆپ  يۈزدىن 
سورىدى. ئۇالر: ئۇتبه، شهيبه، ھارىس بىن ئامىر، ئهبۇل بۇھتهرى، ھاكىم بىن ھۇزام، 
قاراپ:  ئهسھابىغا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  دېدى.  ھهلهف.  بىن  ئۇمهييه  جهھىل،  ئهبۇ 
كىشىگه:  ئىككى  ئۇ  دېدى.  قىلدى،  پىدا  سىلهرگه  جان-جىگهرلىرىنى  ئهھلى  مهككه 
كهلگهنده قۇرهيىشتىن قايتىپ كهتكهنلهر بارمۇ؟ دهپ سورىدى. ئۇالر: شۇنداق، بهنى 
زۇھرهدىن ئهھنهس بىن ئهبى شهرىك قايتىپ كهتتى، دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
بهنى  بىلمىگهنده،  كىتابلىرنى  ئۇنىڭ  ۋه  ئالالھ  ئاخىرهتنى،  ۋاقتىدا،  يولدا  خاتا  ئۇ 
زۇھرهلىكلهرگه توغرا يول كۆرسهتكهن ئىدى. ئۇالردىن باشقا كهتكهنلهر بارمۇ؟ دېدى. 

ئۇالر: ئادى بىن كاپ ئوغۇللىرى، دېدى.117
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهڭ ئاخىرقى قېتىم ئۇالرنى ئۆزىگه قارىتىش ئۈچۈن ھهزرىتى 
ئۆمهرنى ئهۋهتتى. ئۆمهر بىن خهتتاب ئۇالرغا: «ئهي جاھىل قهۋىم! پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
سىلهرگه: بۇ ئىشتىن ۋاز كهچسۇن. ساق-ساالمهت قايتىپ كهتسۇن. چۈنكى سىلهردىن 
باشقىالر بىلهن جهڭ قىلىش ماڭا سىلهر بىلهن ئۇرۇش قىلىشتىن ياخشىراق!دېدى» دهپ 

خىتاپ قىلدى.
بۇ تهكلىپنى ئاڭلىغان قۇرهيىش مۇشرىكلىرىدىن ھاكىم بىن ھۇزام ئالدىغا چىقىپ: ئهي 
قۇرهيىش جامائىتى! مۇھهممهد سىلهرگه ناھايىتى ئىنساپلىق مۇئامىله قىلدى. تهكلىپىنى 
كېيىن  بۇنىڭدىن  قىلىمهنكى،  قهسهم  قىلمىساڭالر،  دېگىنىنى  ئهگهر  قىلىڭالر.  قوبۇل 
سىلهرگه ھهرگىز ئىنساپ قىلمايدۇ! دېدى. ئهبۇ جهھىل ھاكىم بىن ھۇزامغا ئاچچىقالنغان 
ھالدا: بۇنى ھهرگىز قوبۇل قىلمايمىز ۋه مۇسۇلمانالردىن ئىنتىقام ئالمىغۇچه، قايىتمايمىز. 
ھېچكىم بىزنىڭ كارۋىنىمىزغا ھۇجۇم قىلمىغۇچه بۇ يولدىن قايىتمايمىز، دهپ، سۈلھىنى 

رهت قىلدى. ھهزرىتى ئۆمهر قايتىپ كهلدى.
ئۇ كېچه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋه ئهسھابى بهدىرگه مۇشرىكالردىن بۇرۇن كېلىپ، 
بىلهن  ئهسھابى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئورۇنالشتى.  يهرگه  بىر  يېقىن  قۇدۇقالرغا 
مهسلىھهتلىشىپ، قارارگاھنى قهيهرگه قۇرۇش ھهققىده پىكىر ئالدى. ئۇالرنىڭ ئىچىدىن 
بېرىلگهندىن  ھهققى  سۆز  ئېيتتى،  بارلىقىنى  پىكرى  مۇنزىر  بىن  ھهبباب  ياشلىق   33
كېيىن: ئى رهسۇلۇلالھ! بۇ يهر ئالالھ تهئاالنىڭ سىزگه قارارگاھ قىلىپ تۇرىدىغان يېرىمۇ 
سورىدى.  دهپ  تالالندىمۇ؟  بولۇپ  تهدبىرى  ئۇرۇش  بويىچه  قارشىڭىز  شهخسى  ياكى 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ياق! بىر ئۇرۇش تهدبىرى بولۇپ تالالندى، دېدى.

ئهخمهت بىن ھهنبهل، ئهل-مۇسنهد، I،117؛ ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره،I،616؛ ۋاقىدى، ئهل-  .117
.15،II ،52؛ ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات،I،مهغازى
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ھهزرىتى ھهبباب: ئاتا-ئانام، جېنىم ساڭا  پىدا بولسۇن ئى رهسۇلۇلالھ! بىز جهڭگىۋار 
ئىنسانالردىن، بۇ ئىشالرنى ياخشى بىلىمىز. شۇ قۇرهيىش چۈشكهن يهرنىڭ يېنىدىكى 
قۇدۇقتا، كۆپ مىقداردا تاتلىق سۇ بار. روخسىتىڭىز بىلهن ئۇ يهرگه قارارگاھ قۇرايلى، 
ياسايلى،  كۆلچىكى  سۇ  بىر  ئۆزىمىزگه  تىندۈرۋېتهيلى.  ھهممىسى  قۇدۇقالرنىڭ  باشقا 
سۇ  ئۇالر  ئىچهيلى،  سۇ  يهردىن  بۇ  كهتسهك   ئۇسساپ  ئۇرۇشقاندا،  بىلهن  دۈشمهنلهر 

تاپالماي پۇشايماندا قالسۇن» دېدى.118 
بۇ چاغدا جىبرائىل ئهلهيھىسساالم كېلىپ، بۇ تهكلىپنىڭ توغرا ئىكهنلىكى ھهققىده 
ۋهھيى كهلتۈردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ئهي ھهبباب! توغرا پىكىر سېنىڭ ئوتتۇرىغا 
بېشىغا  قۇدۇق  بىرلىكته  ھهممىسى  تۇردى.  ئورنىدىن  ۋه  دېدى  تهكلىۋىڭىدۇر،  قويغان 
كهلدى. تاتلىق سۈيى بولغان قۇدۇقتىن باشقا پۈتۈن قۇدۇقالرنى تىندۈرۋهتتى. يوغان بىر 

كۆلچهك ياساپ، سۇ بىلهن تولدۇرۇپ، سۇ قاچىلىرىنى قويۇپ قويدى.
كېلىپ:  ھۇزۇرىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  مۇئاز  بىن  سهئىد  ئهسنادا  بۇ 
پهيغهمبهر  دېدى.  ياسايلىمۇ؟  سايىۋهن  شاخلىرىدىن  خورما  ساڭا  بىز  رهسۇلۇلالھ!  ئى 
قىلدى.  دۇئا  ئۇنىڭغا  بولۇپ،  مهمنۇن  ئىشىدىن  ئويلىغان  سهئىدنىڭ  ئهلهيھىسساالم 

شۇنىڭ بىلهن بىر سايىۋهن ياسالدى.
پهيغهمبهرلهرنىڭ سۇلتانى، شهرهپلىك ئهسھابى بىلهن ئۇرۇش مهيدانىنى ئايلىنىپ، 
ئهتىگهن  ئهته  يهر  بۇ  خالىسا،  ئالالھ  توختاپ:  يهرده  بىر  دائىم  ھهر  قىلدى.  تهھلىل 
ئهتىگهن  ئهته  يهر  بۇ  خالىسا،  ئالالھ  يېرىدۇر!  يىقىلدىغان  ئۆلتۈرۈلۈپ  پاالنچىنىڭ 
پاالنچىنىڭ ئۆلتۈرۈلۈپ يىقىلدىغان يېرىدۇر! مانا مۇشۇ يهر! مۇشۇ يهردۇر، دهپ مۇبارهك 
قوللىرى بىلهن قۇرهيىش مۇشرىكلىرىنىڭ ئۆلىدىغان يهرلىرىنى بىر-بىرلهپ كۆرسهتتى. 

پهيغهمبىرىمىزنىڭ  بىرسىنىڭ،  ھهر  ئۆمهر: «ئۇالرنىڭ  ھهزرىتى  كۈنلهرده  كېينكى 
قولى بىلهن كۆرسهتكهن يهرلهرده ئۆلگهنلىكىنى كۆردۈم، قىلىچه ئۇياق-بۇياق ئهمهس 

ئىدى» دهپ بايان قىلدى.  
ئالهملهرنىڭ خوجىسى ۋه ئهسھابى-كىرام، ئۈچ گۇرۇپقا ئايرىلدى. مۇھاجىرالرنىڭ 
بايرىقىنى مۇسئاب بىن ئۇمهيىرگه، ئهۋىس قهبىلىسىنىڭ بايرىقىنى سهئىد بىن مۇئازغا، 
خهزرهج قهبىلىسىنىڭ بايرىقىنى ھهبباب بىن مۇنزىرغا بهردى.119 ھهر بىرى بايراقالرنىڭ 
ئاستىغا توپالندى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قوشۇننى سهپكه تىزىپ، تهرتىپ بېكىتتى. 

گازىيهنىڭ  بىن  سهۋاد  قالغان  چىقىپ  ئالدىغا  سهپتىن  تهرتپلهۋاتقاندا،  قوشۇننى 
سهۋاد!  يا  تىزىل!  سهپكه  تۇرۇپ:  نوقۇپ  بىلهن  ياغاچ  قولىدىكى  مۇبارهك  كۆكسىگه 
دېدى. سهۋاد: ئى رهسۇلۇلالھ! قولۇڭدىكى ياغاچ جېنىمنى ئاغرىتتى. سېنى ھهق دىن 
ۋه ئادالهت بىلهن ئهۋهتكهن ئالالھ تهئاالنىڭ ھهققى ئۈچۈن، مهنمۇ سېنى ياغاچ بىلهن 

.482،III ،118.  ھاكىم ئهل-مۇستهدرهك
.373،II ،58؛ ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات،I،119.  ۋاقىدى، ئهل-مهغازى
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ئىتتىرىمهن، دېدى. ئۇنىڭ بۇ سۆزىگه پۈتۈن ئهسھابى-كىرام ھهيران قالدى. كائىناتنىڭ 
خوجىسىدىن قىساس ئېلىشمۇ بوالمدۇ؟! بۇنداق ئىش قانداق مومكىن بولسۇن! شۇنىڭ 
بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم كۆينهكلىرىنىڭ ئالدىنى ئېچىپ: كهل! قىساسىڭنى ئال، 

ھهققىڭنى ئال! دېدى. 
ھهزرىتى سهۋاد پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ كۆكسىنى ئاجايىپ بىر خوشاللىق  بىلهن 
سۆيدى. ھهممه كىشى قىساس ئالىدۇ دهپ ساقالپ تۇرغان ئىدى. ئهمما بۇ كۆرۈنۈش ئالدىدا 
قېرىندىشى بولغان سهۋادقا ھهيران قېلىپ، ئۇنىڭ بۇ ھالىغا ھهيران قالدى. پهيغهمبهر 
پىدا  ساڭا  ئاتا-ئانام  بىلهن:  سورىشى  دهپ  قىلدىڭ!  بۇنداق  نېمىشقا  ئهلهيھىسساالم: 
بولسۇن ئى رهسۇلۇلالھ! بۈگۈن ئالالھ تهئاالنىڭ ئهمرى بىلهن ئهجىلىمنىڭ كهلگهنلىكىنى 
كۆردۈم. مۇبارهك زاتىڭدىن ئايرىلىشتىن قورقتۇم. بۇ سهۋهپتىن، ئارىمىزدىكى ئاخىرقى 
مىنۇتالردا مۇبارهك بهدىنىڭگه كالپۇكىمنىڭ تېگىشنى ئارزۇ قىلدىم. بۇنى قىيامهت كۈنى 
ماڭا شاپائهت قىلىش ۋه ئازابتىن قۇرتۇلۇشۇمغا  سهۋهپ بوالر دېگهن مهقسهتته قىلدىم، 
دهپ جاۋاب بهردى. ئۇنىڭ سۆيگىسى ئالدىدا، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ كۆڭلى يېرىم 

بولدى ۋه ھهزرىتى سهۋادقا دۇئا قىلدى. 
بىن  مىقداد  قانىتىغا،  سول  ئهۋۋام،  بىن  زۇبهير  قانىتىغا  ئوڭ  قوشۇنىنىڭ  ئىسالم 

ئهسۋهد قوماندانلىق قىلدى. 
پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  شهرهپلىك ئهسھابى بىلهن ئۇرۇشنى قانداق 
باشالش ھهققىده مهسلىھهت قىلدى. ئاسىم بىن سابىت ئورنىدىن تۇرۇپ، قولىغا ئوقياسى 
بىلهن يا ئوقۇنى ئالغان ھالدا: ئى رهسۇلۇلالھ! قۇرهيىش بىزگه يۈز مېتىر يېقىنالشقاندا، 
ئۇالرنى ئوققا تۇتايلى، ئۇنىڭدىن كېيىن تاش ئاتقۇدهك دائىرىگه كىرگهنده، تاش ئاتايلى، 
تېخىمۇ يېقىنالشقاندا ئۇالرغا نهيزه ئاتايلى. ئۇنىڭدىن كېيىن قىلىچىمىز بىلهن ئېتىاليلى! 
ئهسھابىغا:  يېقىپ،  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  مهسلىھهت  بۇ   . بهردى  مهسلىھهت  دهپ 
سهپلهرنى چىڭ تۇتۇپ، يهرلىرىڭالردىن قىمىرلىماڭالر، مهن بۇيرۇق بهرمىگۈچه  ھۇجۇمغا 
ئۆتمهڭالر، ئوقۇڭالرنى دۈشمهن يېقىنالشماي تۇرۇپ، زايه قىلماڭالر، ئۇالر يېقىنالشقاندا 
تاش ئېتىڭالر، ئاندىن نهيزىلهرنى ئىشلىتىڭالر، يۈز-يۈزگه كهلگهنده قىلىچ ئىشلىتىڭالر، 

دېدى. 
ئۇنىڭدىن كېيىن قاراۋۇل قويۇپ، ئهسھابى بىلهن ئارام ئالدى. ئۇالر ئالالھ تهئاالنىڭ 
ھېكمىتى بىلهن شۇنداق تاتلىق بىر ئۇيقۇغا غهرىق بولدىكى، كۆزلىرىنى مىدىرلىتىشقىمۇ 
ئامالسىز ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم خورما شاخلىرىدىن ياسالغان سايىۋهنگه كىرىشى 
بىلهن ھهزرىتى ئهبۇبهكىر، ھهزرىتى سهئىد بىن مۇئاز قىلىچالنغان ھالدا ئۇنىڭ ئهتراپىدا 
قاراۋۇللۇق قىلدى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز، كۆڭلى يېرىم بولغان ھالدا، ئالالھ تهئاالغا: 
«يا رهببى! سهن، مۇشۇ ئاز جامائهتنى ھاالك قىلساڭ، يهر يۈزىده ساڭا ئىبادهت قىلدىغان 

ھېچكىم قالمايدۇ.» دهپ تاڭ ئاتقۇچه يالۋۇرۇپ، دۇئا قىلدى. 
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مۇسۇلمانالر قوشۇنى قۇملۇق بىر يهرگه قارارگاھ قۇرغاچقا يول يۈرۈش تهسكه توختاپ، 
پۇتلىرى قۇمالرغا پېتىپ قالدى. ئالالھ تهئاالنىڭ ئېھسانى ۋه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
دۇئاسى بىلهن ئۇ كېچه يامغۇر ياغدى. ئۆستهڭنى تولدۇرغىدهك شارقىراپ يامغۇر ياغدى. 

سۇ قاچىلىرى تولدۇرۇلدى، قارارگاھ يېرى ئاياق پېتىپ كهتمىگۈدهك دهرىجىده قاتتى. 
پهيغهمبهر  بىلهن  باشلىشى  سۈزۈلۈشكه  تاڭ  قالدى.  ئىچىده  سۇ  مۇشرىكالر 
ئهلهيھىسساالم ئهسھابىنى نامازغا ئويغاتتى. بامداتنى ئوقۇغاندىن كېيىن مۇشرىكالر بىلهن 
جىھاد قىلىشنىڭ پهزىلىتى ھهققىده توختىلىپ، ئۇالرنى ئۇرۇشقا دهۋهت قىلىپ: «شۇ 
ئايانكى، ئالالھ تهئاال، ھهق ۋه ئادىللىقنى ئهمىر قىلىدۇ. ھېچكىمنىڭ ئالالھ تهئاالنىڭ 
رىزاسى ئۈچۈن قىلمىغان ئىشىنى قوبۇل قىلمايدۇ. سىلهر بۇ يهرده رهببىمىزنىڭ سىلهرگه 
ئاتا قىلغان رهھمىتى ۋه بۇيرۇقىنى ئورۇنداشقا تىرىشىڭالر ۋه ئۇنىڭ ئىمتىھانىدىن ئۆتۈڭالر! 
چۈنكى ئۇنىڭ ۋهدىسى مۇتلهق، سۆزى ھهق، جازاسى شىددهتلىكتۇر. مهن ۋه سىلهر ھهر 
ۋاقىت تىرىك بولغان، ئالهملهرنى ياراتقان ئالالھ تهئاالغا يېپىشتۇق، ئۇنىڭغا تاياندۇق، 
ئۇنىڭغا ئىشهندۇق، ئۇنىڭدىن ياردهم تىلهيمىز.  ئاخىرى ئۇنىڭ دهرگاھىغا بارىمىز. ئالالھ 

تهئاال، مېنى ۋه پۈتۈن مۇسۇلمانالرنى ھىمايه قىلسۇن!» دېدى.
رامىزاننىڭ ئون يهتتىنچى كۈنى جۈمه قۇياش چىقىش ئالدىدا ئىدى. بىر ئازدىن 
كېيىن تارىختىكى ئهڭ خهتهرلىك، ئهڭ تهڭپۇڭسىز، ئهڭ مۇھىم ۋه ئهڭ ئۇلۇغ ئۇرۇش 
باشلىناتتى. بىر تهرهپته ئالهملهرنىڭ پهخرى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ۋه جانلىرىنى 
پىدا قىلىشتا ئارقىغا قهدهم باسمايدىغان ئازغىنه ئهسھابى؛ يهنه بىر تهرهپته ئىسالمنى 
بۆشۈكىده يۇقۇتۇپ، ئالالھ تهئاالنىڭ ھهبىبى بولغان بىر پهيغهمبهرنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن 
شۇكى،  يېرى  ئهپسۇسلىنارلىق  ئىدى.  بار  كاپىرالر  قالغان  بىلهلمهي  ئۆزىنى  توپالنغان 
سۆيۈملۈك  ئۇالر  ئىدى.  بار  تۇققانلىرىمۇ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئىچىده  بۇالرنىڭ 

جىيهنى بىلهن جهڭ قىلىش ئۈچۈن بهدىرگه يېتىپ كهلدى. 
كهچۈرۈپ،  كۆزدىن  قايتىدىن  ئىنتىزامىنى  قوشۇننىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
قارارگاھىدىن  مۇشرىكلىرى  قۇرهيىش  ۋاقىتتا  بۇ  تهكرارلىدى.  تهلىماتالرنى  ئهسكىرى 
ساۋۇت- دىگۈدهك  ھهممىسى  باشلىدى.  كېلىشكه  قاراپ  ۋادىسىغا  بهدىر  چىقىپ، 
دوبۇلغىلىرىنى كىيىپ، كۆرهڭلىگهن ھالدا ئىسالم قوشۇنىغا قاراپ يېقىنالشتى. پهيغهمبهر 
بىلهن  ئهبۇبهكىر  ھهزرىتى  بىلهن،  كۆرىشى  ھالىنى  بۇ  مۇشرىكالرنىڭ  ئهلهيھىسساالم 
قۇرهيىش  رهببى!  يا  تۇرۇپسهن  كۆتۈرۈپ: «كۆرۈپ  ئېگىز  قوللىرىنى  كىرىپ،  چىدىرغا 
قىلغان  ۋهده  ماڭا  ئالالھىم!  ئى  كېلىۋاتىدۇ.  بىلهن  كۆرهڭلىكى  پۈتۈن  مۇشرىكلىرى، 
مۇسۇلمان  ئوچۇم  بىر  شۇ  ئهگهر  ئالالھىم!  تىلهيمهن!  ئاشۇرىشىڭنى  ئىشقا  ياردىمىڭنى 
ھاالك بولسا، يهر يۈزىده ساڭا ئىبادهت قىلدىغان بىرسى قالمايدۇ!» دهپ جانابى ئالالھقا 

يالۋۇرۇپ، دۇئا قىلدى. 
بۇ شهكىلده توختىماي بىر نهچچه قېتىم ئالالھ تهئاالدىن ياردهم تىلىدى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ يۈرهكنى ئېزىدىغان، قهلىپلهرنى لهرزىگه سالغان يالۋۇۇرشى نهتىجىسىده 
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ئۆزىنى يوقۇتۇپ، ياغلىقىنىڭ مۈرىسىگه سېرىلىپ چۈشۈپ كهتكۈچه داۋامالشتى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ مهسۇم ھالىغا تاقهت قىاللمىغان، ھهزرىتى ئهبۇبهكىر ياغلىقىنى يهردىن 
ئېلىپ، پهيغهمبىرىمىزنىڭ مۈرىسىگه قويۇپ: جېنىم ساڭا پىدا بولسۇن ئى رهسۇلۇلالھ! 
چوقۇم  تهئاال  ئالالھ  تىلىدېڭىز!  توختىماستىن  ئالالھتىن  يېتهر!  يالۋۇرغىنىڭىز  قهدهر  بۇ 
سىزگه ۋهده قىلغان زهپهرنى بېرىدۇ، دهپ تهسهللى بهردى. شۇنىڭ بىلهن ئالهملهرنىڭ 
ئارقىسىغا  ئۇچراپ،  مهغلۇبىيهتكه  يېقىندا  پات  (بهدىردىكى)،  جامائهت  بۇ  خوجىسى: 
قاچىدۇ. ئهڭ توغرىسى ئۇالرغا كېلىدىغان ئازاب، قىيامهت كۈنىدىكى ئازابتۇر، ئۇ ئازاب 
ئهڭ قورقۇنچ ۋه ئهڭ دهھشهتلىك ئازابتۇر، دېگهن ئايهتنى ئوقۇپ چىدىردىن چىقتى. 

(قهمهر سۈرىسى، 44~45-ئايهت)  

سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز قوشۇننىڭ ئالدىغا كېلىپ، شهۋكهتلىك ئهسھابىغا: «ئهي 
ھهرگىز  كهلگهنده،  ئۇدۇلمۇ-ئۇدۇل  بىلهن  كۈچى  دۈشمهن  سىلهر  ئېيىتقانالر!  ئىمان 
ۋهدهڭالردا  قىلىپ  سهۋر  قۇرتۇلىسىلهر  ئېتىڭالركى  ياد  تهئاالنى  ئالالھ  ۋه  چېكىنمهڭالر 
تۇرۇڭالر، چۈنكى ئالالھ تهئاال سهۋر قىلغانالر بىلهن بىللىدۇر» دېگهن ئايهتنى ئوقۇدى. 

(ئهنفال سۈرىسى، 45~46-ئايهت)

بۇ ئۇرۇش كوللىكتىپ ھالهتته دۈشمهن بىلهن جهڭ قىلدىغان تۇنجى ئۇرۇش ئىدى. 
ئۇرۇش باشلىنىش ئالدىدا كۆڭۈلنى ھاياجان قاپلىدى. پۈتۈن ئهسھابى-كىرام، پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ: «ئالالھنى ياد ئېتىڭالر» دېگهن سۆزىگه ئاساسهن ھهممىسى بىرلىكته: 
تهئاالغا  ئالالھ  ئۈچۈن،  قازىنىشى  زهپهر  ۋه  دېيىشكه  ئهكبهر!»  ئهكبهر!ئالالھۇ  «ئالالھۇ 
قاراشلىق  ئىشارىتىگىال  بىر  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئهمدى  باشلىدى.  يالۋۇرۇشقا 

قالدى.
ئۇ ۋاقىتالردىكى ئادهت بويىچه ئىككى قوشۇن جهڭگه كىرىشتىن بۇرۇن، ھهر ئىككى 
ئىككى  ھهر  قىلغاندا  بۇنداق  تۇتۇشاتتى.  بىرگه-بىر  چىقىرىپ،  پهلۋان  بىر  تهرهپتىن 
تهرهپنىڭ جهڭگه بولغان ھهۋىسى ئېشىپ، ئۇرۇش قىزغىنلىقى ھاسىل بوالتتى. لېكىن 
مۇشرىكالردىن ئامىر بىن ھادرامى بۇ ئادهتنى بۇزۇپ ئىسالم قوشۇنىغا ئۇق ئاتتى، يا ئوقى 
جهننهتكه  روھى  مۇبارهك  ئۇنىڭ  قىلدى.  شېھىت  ئۇنى  تېگىپ  مىھجاغا  مۇھاجىرالردىن 
كۆتۈرۈلدى. پهيغهمبهرلهرنىڭ خوجىسى بۇ تۇنجى شېھىت ئۈچۈن: «مىھجا، شېھىتلهرنىڭ 
خوجىسى» دهپ خوشخهۋهر بهردى. ئهسھابى-كىرام ئورنىدا تۇرالماي قالدى. پهيغهمبهر 
ئۇالرنىڭ  ماڭمىدى.  ئالدىغا  قهدهم  بىر  ئۈچۈن  كهلمىگهنلىكى  ئهمرى  ئهلهيھىسساالمنىڭ 

يۈرهكلىرى يانار تاغدهك يېنىشقا باشلىغان ئىدى.
كۆردى.  ماڭغانلىقىنى  قاراپ  ئالدىغا  كىشنىڭ  ئۈچ  قوشۇنىدىن  مۇشرىك  چاغدا  بۇ 
ئوغلى  ۋه  شهيبه  قېرىندىشى  ئۇتبه،  دۈشمهنلىرى  ئىسالم  ئوغۇللىرىدىن  رهبىئا  بۇالر: 
ۋهلىد ئىدى. مۇھاجىرالرغا قاراپ: ئىچىڭالردا بىز بىلهن تۇتۇشىدىغان كىم بار؟ دېدى. 
ئهسھابى-كىرامدىن ئهڭ بۇرۇن ھهزرىتى ئهبۇ ھۇزهيفه، دادىسى ئۇتبه بىلهن مهيدانغا 
چۈشۈش ئۈچۈن چىقىشى بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭغا: سهن توختا! دېدى. 
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بىن  ئابدۇلالھ  ۋه  مۇئاۋۋهز  مۇئاز،  ئوغۇللىرى:  خاتۇن  ئافرا  ئهسكهرلهردىن  مهدىنىلىك 
رهۋاھه ئالدىغا چىقتى. ئۇتبه، شهيبه ۋه ۋهلىد ئۇالرغا تىكىلىپ، قوللىرىدا قىلىچ تۇتقان 

ھالدا ساقالۋاتاتتى. 
ئۇالر:  قىلدى.  تهلهپ  بېرىشنى  تونۇشلۇق  ئۇالرنى  دهپ  كىم؟  سىلهر  مۇشرىكالر: 
ئىشىمىز  بىلهن  سىلهر  بىزنىڭ  مۇشرىكالر:  بىلهن،  دېيىشى  مۇسۇلمانالر،  مهدىنىلىك 
يوق! بىزگه ئابدۇلمۇتتهلىب ئوغۇللىرى كېرهك، ئۇالر بىلهن ئۇرۇشىمىز، دېدى ۋه ئىسالم 
قوشۇنىغا قاراپ: ئى رهسۇلۇلالھ! بىزگه ئۆز قهۋمىمىزدىن بىزگه ماس كهلگهنلهرنى چىقار! 

دهپ ۋارقىرىدى.
رهسۇل ئهكرهم سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  مهيداندىكى بۇ ئۈچ ئهسھابى ئۈچۈن 
دۇئا قىلغاندىن كېيىن ئورۇنلىرىغا قايتىشقا ئهمىر قىلدى. ئۇنىڭدىن كېيىن ئهسھابىغا 
كۆز يۈگۈرتۈپ: ئهي ھاشىم ئوغۇللىرى! تۇرۇڭالر! ئالالھ تهئاالنىڭ نۇرىنى، باتىل دىنلىرى 
بىلهن ئۆچۈرۈش ئۈچۈن كهلگهنلهرگه، ھهق يولىدا قىلىچ چېپىڭالر، ئالالھ تهئاال بۇنىڭ 
ئۈچۈن پهيغهمبىرىڭالرنى ئهۋهتتى. تۇر، يا ئۇبهيده! تۇر، يا ھهمزه! تۇر، يا ئهلى! دېدى. 
ئۇبهيده  ھهزرىتى  ۋه  ئهلى  ھهزرىتى  ھهمزه،  ھهزرىتى  شىرلىرى  تهئاالنىڭ  ئالالھ 
بىلهن،  كېلىشى  ئالدىغا  ئۇالرنىڭ  ماڭدى.  قاراپ  مهيدانغا  كىيىپ  دوبۇلغا  باشلىرىغا 
مهن  ئۇالر:  دېدى.  ئۇرۇشىمىز،  كهلسهڭالر  ماس  بىزگه  ئهگهر  كىم؟  سىلهر  مۇشرىكالر: 
ھهمزه! مهن ئهلى! مهن ئۇبهيده! دېيىشى بىلهن، مۇشرىكالر: سىلهرمۇ بىزدهك شهرهپلىك 
ئىكهنسىلهر، جهڭگه تهييار بولدۇق، دېدى. ئىسالم ئهسكهرلىرى بالدۇر ئۇالرنى ئىمانغا 
دهۋهت قىلسا، ئۇالر قوبۇل قىلمىدى. شۇنىڭ بىلهن ئۈچى تهڭال قىلىچلىرىنى سۇغۇرۇپ 
ئۇالرغا ئېتىلدى. ھهزرىتى ھهمزه بىلهن ھهزرىتى ئهلى، مۇشرىكالردىن ئۇتبه ۋه ۋهلىدنى 
شۇ ھامان جېنىدىن جۇدا قىلدى. ھهزرىتى ئۇبهيده بىلهن شهيبه ھهر ئىككىسى يارىدار 
ھهزرىتى  ئۆلتۈردى.  شهيبهنى  كېلىپ  ئهلى  ھهزرىتى  بىلهن  ھهمزه  ھهزرىتى  بولدى. 

ئۇبهيدىنى قۇچاقالپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا ئېلىپ كهلدى.120 
ھهزرىتى ئۇبهيده بىن ھارىسنىڭ ھوشۇقىدىن قان ۋه ئىلىك ئېقىۋاتقان ئىدى. ئۇ بۇ 
ھالى بىلهن ھېسابالشماي، پهيغهمبىرىمىزگه: جېنىم ساڭا پىدا بولسۇن ئى رهسۇلۇلالھ! 
مهن ئۆلسهم شېھىت بوالمدىمهن؟ دهپ سورىدى. پهيغهمبىرىمىز: شۇنداق، سهن شېھىت 
ئۇبهيده،  (ھهزرىتى  بهردى.  خوشخهۋهر  دهپ  كىرىسهن،  جهننهتكه  سهن  بولىسهن! 

ئۇرۇشتىن قايتىش يولىدا سافرا دېگهن يهرده ۋاپات بولدى.)  
قالدى.  تهمتىرهپ  مۇشرىكالر  يوقاتقان  ئادىمىنى  مۇھىم  ئۈچ  جهڭدىال  تۇنجى 
ئۇتبهنىڭ،  «سىلهر  ئۈچۈن:  كۆتۈرۈش  يۇقىرى  كهيپىياتىنى  قوشۇننىڭ  جهھىل  ئهبۇ 
قىلىپ،  ئالدىراقسانلىق  ئۇالر  كهتمهڭالر!  ئهنسىرهپ  ئۆلۈمىدىن  ۋهلىدنىڭ  شهيبهنىڭ، 

.17،II ،708؛ ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات،I،ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره  .120
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بىكار-بىكاردىن ئۆزىنى ئۆلۈمگه تۇتۇپ بهردى. قهسهم قىلىمهنكى، مۇسۇلمانالرنى تۇتۇپ 
كېلىپ، ئارقانالرغا باغلىمىغۇچه، ھهرگىز قايىتمايمىز!» دهپ تهسهللى بېرىشكه تىرىشتى..
ئهسھابى-كىرام بۇ مۇشرىك قوشۇنىنى بالدۇراق قىلىچىلىرىدىن ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن 
تهقهززا بوالتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: « ئهي ئالالھىم! ماڭا ۋهده قىلغان ياردهم ۋه 
مۇسۇلماننى  ئوچۇم  بىر  شۇ  ئهگهر  ئالالھىم!  تىلهيمهن،  ئاشۇرىشىڭنى  ئىشقا  زهپىرىڭنى 
ھاالك بولۇشىنى ئارزۇ قىلساڭ، كېيىن ساڭا ئىبادهت قىلدىغان بىرسىنى تاپالمايسهن!» 

دېگهن دۇئانى تهكرارلىدى.
ئوقچىسى  ئۇستا  ئهڭ  ۋه  جاسارهتلىك  ئهڭ  قۇرهيىشنىڭ  سهپلىرىدىن  مۇشرىك 
ھهزرىتى ئهبۇبهكىرنىڭ تېخى مۇسۇلمان بولمىغان ئوغلى ئابدۇراخمان ئوتتۇرىغا چىقىپ 
ئۇالرغا جهڭ ئېالن قىلدى. مۇسۇلمان ئهسكهرلهر سېپىدىن بىرسىنىڭ، دهرھال قىلىچنى 
ئېلىپ ئاتالنغانلىقى كۆزگه چېلىقتى. بۇ كىشى، تۇنجى مۇسۇلمان بولۇش ۋه سىددىق 
ماقامى بىلهن شهرهپلهنگهن، پهيغهمبهرلهردىن كېيىنكى ئهڭ ئۇلۇغ ئىنسان، قهھرىمان 
ئهبۇبهكىر ئىدى. ئوغلى بىلهن دوئىلغا چۈشۈش ئۈچۈن كېتىپ باراتتى. بۇنى كۆرگهن 
ئالهملهرنىڭ خوجىسى، ئۇنىڭغا: يا ئهبۇبهكىر! سهن شۇنى بىلهمسهنكى، سهن مېنىڭ 
سىددىق  ئهبۇبهكىر  قالدى.  توسۇپ  ئۇنى  دهپ  تۇرىسهن،  ئورنىدا  قۇلىقىم  ۋه  كۆزۈم 
ئوغلىغا: ئهي شهرهپسىز! مېنىڭ بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىڭ قهيهرده قالدى؟ دېگهن پېتى 

ئۆزىگه كېلهلمىدى.
پهيغهمبهرلهرنىڭ سۇلتانى ھهبىبى ئهكرهم ئهلهيھىسساالم يهرگه ئېگىلىپ بىر سىقىم 
ئالالھىم!  بولسۇن،  يۈزلهردىن  «قارا  تۇرۇپ:  چېچىپ  تهرهپكه  دۈشمهن  ئېلىپ،  قۇم 
ئۇالرنىڭ يۈرهكلىرىگه قورقۇ سالغىن، پۇتلىرىغا تىتىرهك ئوالشسۇن!» دېدى ۋه ئهسھابىغا 
بىلهن  كۆزى  تۆت  ئىشارهتنى  بۇ  دېدى.  ھۇجۇم!»  تهييارلىنىڭالر!  «ھۇجۇمغا  قاراپ: 
ساقالپ تۇرغان ئهسھابى، ئالدىنئاال بېرىلگهن تهلىمات بويىچه ھهرىكهتكه ئۆتتى. «ئالالھۇ 
ئهكبهر! ئالالھۇ ئهكبهر!» ئاۋازلىرى ئىچىده، ئوقالر ۋىژىلداشقا، تاشالر ئۇچۇشقا، نهيزىلهر 
قالقانالرغا ئۇرۇلۇشقا باشلىدى. ئالالھ تهئاالنىڭ شىرلىرى ھهزرىتى ھهمزه ئىككى قولىدا 
ئهۋۋام، سهئىد  زۇبهيىر بىن  ئۆمهر،  ھهزرىتى  ھهزرىتى ئهلى،  ئىككى قىلىچنى تۇتۇپ، 
سهپلىرىنىڭ  مۇشرىك  جاھىشالر  بىن  ئابدۇلالھ  دۇجانه،  ئهبۇ  ۋاققاس،  ئهبى  ئىبنى  
ھهر  ئۇالرنىڭ  بولدى.  پات-پاراق  كاپىرالر  چىقتى.  بېشىدىن  ئۇ  كىرىپ  بېشىدىن  بۇ 
بىرسى ئۆتىكىلى بولمايدىغان قهلئه ھالىغا كهلدى. «ئالالھۇ ئهكبهر! ئالالھۇ ئهكبهر!» 
سادالىرى ئالهمنى بىر ئالدى. ئالالھ تهئاالنىڭ شان-شۆھرىتىنىڭ ئۇلۇغلىقى، كاپىرالرنىڭ 
مىڭىسىگه مىق قاققاندهك كىردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «ھهر ۋاقىت تىرىك بولغان، 
ئالهملهرنى ياراتقان ئالالھىم!» دېگىنىچه ئالالھ تهئاالغا يالۋۇردى. ھهزرىتى ئهلى: «بهدىر 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  قهھرىمانى  ئهڭ  بولغىنى،  جاسارهتلىك  ھهمىمىزدىن  ئۇرۇشىدا 
كهلگهنده،  قىستاپ  بىزنى  ئىدى.  ئۇ  تۇرغانمۇ  يېقىن  ئهڭ  سهپلىرىگه  مۇشرىك  ئىدى. 

ئۇنىڭ يېنىغا كېلىشكه مهجبۇر بولغان ئىدۇق» دېدى. 
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مۇشرىكالر رهئىسى بولغان ئهبۇ جهھىلنى قوغداپ، ئوتتۇرسىغا ئالدى. ئىچلىرىدىن 
بىن  ئابدۇلالھ  ئىسمى  بېتهلهينىڭ  بۇ  كىيگۈزدى.  سىياقىدا  جهھىلنىڭ  ئهبۇ  بىرسىنى 
ئالدىدا  كۆز  جهھىلنىڭ  ئهبۇ  ئېتىلدى.  ئۈستىگه  ئۇنىڭ  ئهلى  ھهزرىتى  ئىدى.  مۇنزىر 
ئۇنى  كىيگۈزدى.  سىياقىدا  ئۇنىڭ  قهيسنىمۇ  ئهبۇ  ئالدى.  كاللىسىنى  ئابدۇلالھنىڭ 

ھهزرىتى ھهمزه ئۆلتۈردى. 
ھهزرىتى ئهلى بىر مۇشرىك بىلهن ئېلىشىۋاتاتتى. مۇشرىكنىڭ قىلىچى ئۇنىڭ قالقىنىغا 
ئۇرۇشى  بهدىنىگه  كېيگهن  ساۋۇت  ئۇنىڭ  شهمشىرىنى  ئهلى  ھهزرىتى  قالدى.  قىسلىپ 
بىلهن ساۋۇتلىرى بىلهن قوشۇلۇپ، مۈرىسىدىن قورساققىچه ئىككى بولۇپ كهتتى. بۇ 
چاغدا، مۇشرىكنىڭ بېشى ئۈستىده بىر قىلىچنىڭ پارالپ تۇرغانلىقىنى كۆردى. دهرھال 
دېيىشى  ئابدۇلمۇتتهلىبتىن»  بىن  ھهمزه  بۇ  «ئال!  ئىگىسى:  قىلىچ  ئهگدى.  بېشىنى 
ئۇنىڭ  قاراپ،  بىر  شۇنداق  ئهلى  ھهزرىتى  چۈشتى.  يهرگه  بېشى  مۇشرىكنىڭ  بىلهن، 
تاغىسى ھهزرىتى ھهمزهنىڭ ئىككى قىلىچ بىلهن ئېلىشىۋاتقان ھالىتىنى كۆردى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم، ئهسھابىنىڭ بۇ باتۇرانه ھالىتىنى كۆرۈپ، «ئۇالر، ئالالھ تهئاالنىڭ يهر 

يۈزىدىكى شىرلىرى» دهپ ئۇالرغا ئىسپات بولدى. 
ئۇكاشهنىڭ  ھهزرىتى  ئېلىشىۋاتقان  يېنىدا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  چاغدا  بىر 
ئۇنىڭغا  كالتهكنى  بىر  يهردىن  پهيغهمبىرىمىز،  كۆرگهن  بۇنى  كهتتى.  سۇنۇپ  قىلىچى 
ئۇزۇتۇپ: «يا ئۇكاشه! بۇنىڭ بىلهن ئۇرغىن!» دېدى. ئۇكاشه، كالتهكنى قولىغا ئاالر-
ئالمايال پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مۆجىزىسى بىلهن ئۆتكۈر بىر قىلىچقا ئايالندى. جهڭ 

ئاياغالشقىچه بۇ قىلىچ بىلهن نۇرغۇن مۇشرىكنى ئۆلتۈردى.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىر تهرهپتىن ئېلىشىپ بىر تهرهپتىن ئهسھابىنى غهيرهتكه 
كهلتۈرىدىغان: «كۈچ-قۇدرهت ئىگىسى ئالالھ تهئاالغا قهسهم قىلىمهنكى، بۈگۈن جانابى 
ئالالھنىڭ رىزاسى ئۈچۈن سهۋر ۋه قهسهم بىلهن ئېلىشقان، ئارقىسىغا قارىماي ئېلىشىپ 
سۆزلىشى  ھهدىسنى  دېگهن  قويىدۇ»  جهننىتىگه  مۇتلهق  تهئاال  ئالالھ  ئۆلگهنلهرنى، 
بىلهن، ئۇمهيىر بىن ھۇمام: «نېمه دېگهن گۈزهل! نېمه دېگهن گۈزهل! دېمهك جهننهتكه 
كىرىشىم ئۈچۈن، شېھىت بولۇشتىن باشقا بىر نهرسه الزىم ئهمهس ئىكهن» دېگىنىچه 
قاتتىق ئېلىشتى. بىر تهرهپتىن ئېلىشىپ، بىر تهرهپتىن: «ئالالھ تهئاالغا ماددى نهرسىلهر 
ئۈچۈن ئهمهس، پهقهت ئالالھ تهئاالنىڭنىڭ قورقۇسى، ئاخىرهت ئهمىلى، جىھادقا سهۋر 
ۋه قهسهم بىلهن كىرىش كېرهك، بۇنىڭ سىرتىدىكى پۈتۈن نهرسىلهر مۇتلهق تۈگهيدۇ!» 

دهپ،   شېھىت بولغىچه ئۇرۇشتى. 
جهڭ بارغانسىرى شىددهتلهندى. بىر ساھابىغا ئهڭ ئاز ئۈچ مۇشرىك توغرا كېلهتتى. 
قورقۇتالمىغان  نهرسه  ھېچبىر  ئهسھابىنى  شهرهپلىك  چاپقان  قىلىچ  بىر  قارشى  ئۆچكه 
ئىدى. «ئالالھۇ ئهكبهر! ئالالھۇ ئهكبهر!» دهپ قايتىدىن كۈچ ئاالتتى. قىلىچ چېپىشتىن 
ھېچ توختاپ قالمايتتى. توساتتىن مۇشرىكالرنىڭ ھۇجۇمى كۈچهيدى، ئهسھابى-كىرام 
تىركىشىپ قالدى. شۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ھهزرىتى ئهبۇبهكىر بىلهن 
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ۋهده  ماڭا  رهببى!  تهئاالغا: «يا  ئالالھ  كىرىپ،  چىدىرغا  ياسالغان  شاخلىرىدىن  خورما 
ئالالھ  چاغدا،  شۇ  دهل  باشلىدى.  يالۋۇرۇشقا  دهپ  قىلغىن!»  ئاتا  ياردىمىڭنى  قىلغان 
تهئاالدىن ۋهھيى كېلىپ، «ئۇ ۋاقىت، ئالالھتىن ياردهم ۋه زهپهر تىلىگهن ئىدىڭالر، ئۇ 
سىلهرگه، ‹مهن سىلهرگه ئارقا-ئارقىدىن مىڭ پهرىشته ئهۋهتىمهن› دهپ دۇئايىڭالرنى 
ئورنىدىن  دهرھال  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  9-ئايهت)  سۈرىسى،  (ئهنفال  قىلغان.  قوبۇل 
تۇرۇپ: «خوشخهۋهر يا ئهبۇبهكىر! ئالالھ تهئاالدىن ياردهم كهلدى! قارا شۇ جىبرائىلدۇر. 
قۇم بارخانلىرى ئۈستىده، ئاتنىڭ يۈگهنلىرىنى تۇتۇپ، قوراللىق تۇرىدۇ، ئهمىر ساقالپ 

قالدى» دېدى. 
رهببىڭ  ۋاقىت  «ئۇ  پهرىشتىلهرگه:  ئالالھ  جانابى  ئاساسهن  سۈرىسىگه  ئهنفال 
بىرگه  بىلهن  سىلهر  مهن  ھهققىده)  نۈسرهت  ۋه  ياردهم  (مۇسۇلمانالرغا  پهرىشتىلهرگه، 
ئاتا  روھى  قهسهم  يۈرهكلىرىگه)  بىلهن  خهۋىرى  (غهلبه  مۆمىنلهرگه،  قېنى  دېگهنىدى. 
كىرگۈزىمهن.  قورقۇنچ  ۋه  دهھشهت  يۈرهكلىرىگه  كاپىرالرنىڭ  ئهمدى  مهن  قىلىڭالر، 
چۈنكى  بارماقلىرىغا!  ئۇالرنىڭ  ئۇرۇڭالر  كېسىڭالر،  ئۈستىدىن  بويۇنلىرىنىڭ  ئۇالرنىڭ 
ئۇالر، ئالالھ تهئاال ۋه پهيغهمبىرىگه قارشى چىقتى. كىم ئالالھ تهئاالغا ۋه پهيغهمبىرىگه 
دېدى.  دهھشهتلىكتۇر!»  بهكمۇ  غهزىپى  ۋه  جازاسى  تهئاالنىڭ  ئالالھ  چىقىسا،  قارشى 

(ئهنفال سۈرىسى، 12~13-ئايهت)  

بۇ ئهمىرنى تاپشۇرۇپ ئالغان جىبرائىل، مىكائىل ۋه ئىسرافىل ئهلهيھىسساالم يانلىرىغا 
ئالدى-كهينى،  ئهتراپىغا،  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئېلىپ،  پهرىشته  تالدىن  مىڭ 

ئوڭ-سول بولۇپ ئورۇنالشتى.121
جىبرائىل ئهلهيھىسساالم بېشىغا سېرىق رهڭلىك بىر بۇقۇش، باشقا پهرىشتىلهر بولسا، 
ئاق رهڭلىك بۇقۇش باغلىۋالغان ئىدى. ئاق رهڭلىك ئاتالرغا مىنىشكهن ئىدى. ئالهملهرنىڭ 
بىرهر  ئۆزهڭالرغا  سىلهرمۇ  نىشانلىقتۇر.  ۋه  ئاالمهتلىك  «پهرىشتىلهر  ئهسھابىغا:  پهخرى 
ئاالمهت ۋه نىشان بىكىتىڭالر!» دېدى. زۇبهير بىن ئهۋۋام بېشىغا سېرىق، ئهبۇ دۇجانه 
قىزىل رهڭلىك رهخىت، ھهزرىتى ئهلى ئاق رهڭلىك بىر تۇغ، ھهزرىتى ھهمزه مهيدىسىگه 
ئهھۋال  بىلهن  كىرىشى  جهڭگه  پهرىشتىلهرنىڭ  تاقىۋالدى.  قانىتىنى  قۇشىنىڭ  تۆگه 
ئۆزگهردى. ئهسھابى-كىرام ئالدىدىكى كاپىرالرغا قىلىچ ئۇرار-ئۇرماستىن، ئۇالرنىڭ بېشى 
يهرگه چۈشهتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهتراپىدا ھېچ كۆرۈپ باقمىغان كىشىلهر 

ئېلىشىۋاتاتتى. 
ھهزرىتى سهھىل: «بهدىر ئۇرۇشىدا، ھهر بىرىمىز بىر مۇشرىكنىڭ بېىشىغا قىلىچ 
چۈشكهنلىكىنى  ئاجراپ  بوينىدىن  بېشى  تېگهر-تهگمهيال  قىلىچ  بىلهن،  ئۇرۇشىمىز 

كۆردۇق!» دېدى.

.72،III ،16؛ ھاكىم ئهل-مۇستهدرهك،I ،57؛ ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات،I،ۋاقىدى، ئهل-مهغازى  .121
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ئهبۇ جهھىلنىڭ ئۆلتۈرۈلىشى

قوماندانى  چۈشتى.  ئهسىرگه  ئۇمهيىر  بىن  ئهزىز  ئهبۇ  بايراقچىسى  مۇشرىكالرنىڭ 
ئهبۇ جهھىل بولسا، مۇشرىكالرنى جاسارهتلهندۈرۈش ئۈچۈن توختىماي شېئىر ئوقۇپ، 
تۇغدى  ئۈچۈن  كۈنلهر  مۇشۇ  مېنى  ئانام  تىرىشتى.  كۆتۈرۈشكه  روھىنى  ئهسكهرلهرنىڭ 

دهپ، ياشالرنى ئۇرۇشقا جاسارهتلهندۈردى. 
مۇشرىكالردىن ئۇبهيده بىن سهئىد بېشىدىن پۇتىغىچه ساۋۇت كېيىپ، پهقهت كۆزىال 
ئوچۇق ئىدى. ئاتنىڭ ئۈستىده بىر ئۇياققا، بىر بۇياققا قاراپ: «مهن ئهبۇ زاتۇلكهرىش! 
دهپ،  دادىسى  قورساقالرنىڭ  قورساقلىق،  چوڭ  مهن  يهنى  زاتۇلكهرىش!»  ئهبۇ  مهن 
باشقىالرغا مهيدان ئوقۇدى. ھهزرىتى زۇبهير بىن ئهۋۋام ئۇنىڭ كۆزىنى نىشانالپ تۇرۇپ: 
«ئالالھۇ ئهكبهر!» دهپ نهيزىسىنى ئاتتى. ئۇ ئاتتىن يۇمۇالپ چۈشتى. ھهزرىتى زۇبهير 
ئۇنىڭ يېنىغا بارغىندا ئۇ ئاللىبۇرۇن ئۆلگهن ئىدى. پۇتى بىلهن ئۇنىڭ ئىڭىكىنى دهسسهپ 
كهتتى.  ئىگىلىپ  ئۇچى  نهيزىنىڭ  چىقاردى.  تارتىپ  نهيزىنى  تهسلىكته  مىڭ  تۇرۇپ 
ھهزرىتى زۇبهيرنىڭ بهدىر ئۇرۇشىدا كۆرسهتكهن تۆھپىسى بهكمۇ يۇقىرى ئىدى. بهدىنىده 
يارىالنمىغان يهر قالمىدى. ئوغلى ئۇرۋه: «دادام ئۈچ دانه ئېغىر قىلىچ زهربىسى يېگهن 
بارمىقىمنى  ئىدىكى،  چوڭقۇر  قهدهر  ئۇ  ئىزى  قىلىچ  بوينىدا.  بىرسى  بۇالردىن  ئىدى. 

قويسام پېتىپ كېتهتتى» دېگهن ئىدى.
ئابدۇراخمان بىن ئهۋپمۇ مۇشرىكالر بىلهن جان-جهھلى بىلهن ئېلىشىپ، ئېقىۋاتقان 
ئابدۇراخمان  ھهزرىتى  چاپتى.  ئۇرۇپ،  كهلگهننى  ئالدىغا  قويماي،  قاراپمۇ  قانلىرىغا 
ئوڭ- ئىدى.  قالمىغان  ھېچكىم  ئالدىمدا  چاغدا  «بىر  ھهدىسته:  بىر  بولغان  شاھىت 
بولغان  يوغان  ۋه  كۈچلۈك  ئهڭ  بۇالردىن  كۆردۈم.  ئهنسارىنى  ئىككى  قارىسام  سولۇمغا 
بىرسى بىلهن ئېلىشىپ باققۇم كهلدى. بۇ ئىككى يىگىتتىن بىرسى ماڭا شۇنداق كۆز 
مهن:  دېدى.  تونۇمسهن؟  جهھىلنى  ئهبۇ  تاغا!  ئهي  يىگىت:  ئۇ  كېيىن  يۈگۈرتكهندىن 
شۇنداق تونۇيمهن، ئهبۇ جهھىلنى نېمه قىلىسهن؟ دېدىم. ئۇ يىگىت: مېنىڭ ئاڭلىشىمچه 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئاغزىنى بۇزىدىكهن، ئالالھ تهئاالغا قهسهم قىلىمهنكى، ئۇنى 
كۆرسهم، ئۇنى ئۆلتۈرگىچه ياكى ئۆزهم ئۆلگۈچه ئۇنى بوش قويمايمهن، دېدى. بىر ياش 

يىگىتنىڭ ھاياجان ئىچىده ئېيتقان كهسكىن سۆزىنى ئاڭالپ ھهيران قالدىم.
بۇ ئىككى ياش يىگىتنىڭ يهنه بىرى ماڭا بىر قۇر قارىۋىتىپ، ئۇنىڭ سۆزلىرىنى 
ئىچىده   ئهسكهرلىرىنىڭ  قۇرهيىش  ئۇ  كۆردۈم.  جهھىلنى  ئهبۇ  چاغدا  بۇ  تهكرارلىدى. 
توختىماي ھهرىكهت قىلىپ تۇراتتى. مهن: ھهي ياش يىگىتلهر! ئۇياق-بۇياققا تېپىرالپ 
قاراپ  تهرهپكه  جهھىل  ئهبۇ  دهرھال  ئۇالر  دېدىم.  جهھىل،  ئهبۇ  كىشى،  شۇ  تۇرغان 
مۇئاز  ئوغۇللىرى  خانىمنىڭ  ئهفرا  يىگىت،  ياش  ئىككى  بۇ  باشلىدى.  ئىلگىرلهشكه 
يېنىغا  جهھىلنىڭ  ئهبۇ  ئامىر  بىن  مۇئاز  پهيىتته  بۇ  ئىدى.  ئاكا-ئۇكىالر  مۇئاۋۋهز  ۋه 
يېقىنلىشىش پۇرسىتى تاپتى. ئۇزۇن قۇيرۇقلۇق بىر ئاتقا مىنگهن ئهبۇ جهھىلگه ئېتىلىپ 
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بېرىپ، ئۇنىڭ بىر پۇتىنى كېسىپ ئۈزىۋهتتى. شۇنىڭ بىلهن دادىسىنى قۇتۇلدۇرۇش 
ئۈچۈن كهلگهن تېخى مۇسۇلمان بولمىغان ئوغلى ئىكرىمه، ھهزرىتى مۇئاز بىن ئامىر بىلهن 
ئېلىشىشقا باشلىدى. دهل شۇ چاغدا، مۇئاز ۋه مۇئاۋۋهز ئاكا-ئۇكىالر، الچىندهك ئالدىغا 
شۇڭغىدى. ئالدىغا كهلگهننى قىرىپ، چېپىپ ئهبۇ جهھىلگه يېقىنالشتى. قىلىچىلىرى 

بىلهن ئۇنى مىدىرمىغىچه چاپتى. 
ھهزرىتى مۇئاز بىن ئامىر ئىكرىمه بىلهن ئېلىشقاندا قولى يارىالندى. قولى بېلىكىدىن 
كېسىلىپ ساڭگىالپ قالدى. ھهزرىتى مۇئاز بىن ئامىرنىڭ قولى بىلهن ئوينىغىدهك ۋاقتى 
ھالهتتىمۇ  شۇنداق  تۇراتتى.  تۇتۇپ  تېرىلىرى  پهقهت  قولىنى  كېسىلگهن  ئىدى.  يوق 
قىلغۇسىز  جۈرئهت  قاراشقىمۇ  ئىمان!  كۈچلۈك  نهقهدهر  ئهكبهر!»  «ئالالھۇ  ئۇرۇشتى. 
مهنزىره بۇ! ھهزرىتى مۇئاز بىردهم ئېلىشقاندىن كېيىن ھهرىكهتلىرىنىڭ قوالشمىغانلىقىنى 
ھېس قىلدى. بۇنىڭ سهۋهبى كېسىلگهن قولى ئىدى. شۇنىڭ بىلهن ئۇ قولىنى پۇتنىڭ 

ئاستىغا قويۇپ يۇلۇپ تاشلىۋهتتى.122
كۆرۈنگهن  كۆزگه  قۇرهيىشنىڭ  ھۇۋهيلىد  بىن  نهۋفهل  دۈشمهنلىرىدىن  ئىسالم 
تىرىشتى.  بېرىشكه  غهيرهت  قوشۇنغا  مۇشرىك  ۋارقىراپ،  توختىماي  ئىدى.  باتۇرلىرى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭ بۇ ھالىنى كۆرۈپ، «ئالالھىم! نهۋفهل بىن خۇۋهيلىدكه 
ئالالھ  قىلدى.  دۇئا  دهپ،  كهلگىن»  ھهققىدىن  ئۇنىڭ  قىلغىن،  ياردهم  ماڭا  قارشى 
ئۇنىڭغا  بىلهن  كۆرىشى  مۇشرىكنى  دېگهن  نهۋفهل  ئهلى،  ھهزرىتى  شىرى  تهئاالنىڭ 
ئېتىلدى. ئۇنىڭغا شۇنداق بىر قىلىچ ئۇردىكى، پاچاقلىرىدا ساۋۇت بولغان تهقدىردىمۇ، 
ئىككى پاچىقى بىراقال ئۈزۈلۈپ كهتتى. ئۇنىڭدىن كېيىن كاللىسىنى كېسىپ تاشلىدى.123 
قويغان  تاشالرنى  يوغان  مهيدىسىگه  ياتقۇزۇپ،  قۇمالرغا  ئوتتهك  ھهبهشىنى  بىالل 
ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  پهيغهمبهر  ئىدى.  مۇشرىكالردىن  ئازغۇن  ئهڭ  ھهلهف  بىن  ئۇمهييه 
بهدىر  دۈشمىنىمۇ،  ئىسالم  چوڭ  ئهڭ  قىلىشتا،  ئهزىيهتلهرنى  تۈرلۈك  ھهر  ۋهسهللهمگه 
ۋادىسىدا مۇشرىكالرنى جانالندۇرۇشقا تىرىشاتتى. ئىسالم نۇرىنى ئۆچۈرۈش ئۈچۈن تىنىم 
تاپمايتتى. ئۇنىڭ بۇ ھالىنى كۆرگهن ھهزرىتى بىالل قىلىچنى قىنىدىن چىقىرىپ، ئۇنىڭ 
ئالدىغا كېلىپ: «ئهي كۇپۇرلۇقنىڭ بېشى بولغان ئۇمهييه بىن ھهلهف! سهن قۇرتۇلساڭ، 
مهن قۇرتۇلماي!» دېگىنىچه، ئۇنىڭغا ئېتىلدى. بىر تهرهپتىن: «ئهي ئهنسار قېرىنداشالر! 
يېتىشىڭالر! كۇپۇرنىڭ بېشى ماۋۇ يهرده!» دهپ ئاغزىدىن چىقار-چىقماس، ئهسھابى-

كىرام ئۇمهييهنىڭ ئهتراپىنى قورشاپ، تېنىدىن جۇدا قىلدى.124 
بىلمىدى.  قىلىشىنى  نېمه  ئۇالر  قالمىدى.  سهركهرده  بىرهر  قوشۇندا  مۇشرىك 
ئامال تېپىپ قېچىشقا تىرىشتى. كۇپۇرنىڭ قهلئهسى يىقىلدى. ئهسھابى-كىرام ئۇالرنى 

.634،I ،122.  بۇخارى، «مهغازى»، 8؛ مۇسلىم، «جىھاد ۋه سىيهر»، 147؛ ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره
.92،I،ۋاقىدى، ئهل-مهغازى  .123

.631،II ،بۇخارى، «ۋهكالهت»، 2؛ ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره  .124
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قوغالپ تېره-پېرهن قىلىۋهتتى. مۇشرىكالردىن بىر قىسمىنى ئهسىرگه ئالدى. ئهسىرگه 
چۈشكهنلهرنىڭ ئىچىده پهيغهمبىرىمىزنىڭ تاغىسى ئابباسمۇ بار ئىدى.125

غهلبه ئىشهنگۈچىلهرگه مهنسۇپ

نهرسه  بىر  ھهققىده  ھۇۋهيلىد  بىن  نهۋفهل  ئهسھابىغا:  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
مهن  ئۇنى  رهسۇلۇلالھ!  ئى  چىقىپ:  ئهلى  ھهزرىتى  سورىدى.  دهپ  بارمۇ؟  بىلىدىغانالر 
دهپ  ئهكبهر!»  «ئالالھۇ  پهيغهمبىرىمىز:  سۆيۈنگهن  خهۋهردىن  بۇ  دېدى.  ئۆلتۈردۈم، 

تهكبىر ئېيتىپ: ئالالھ تهئاال ئۇنىڭ ھهققىدىكى دۇئايىمنى قوبۇل قىلدى، دېدى.  
ھالدا:  بولغان  خوشال  تولىمۇ  ئاڭالپ  ئۆلتۈرۈلگهنلىكىنى  ھهلهفنىڭ  بىن  ئۇمهييه 
ئالالھقا شۈكۈر! ئالالھ تهئاالغا شۈكۈرلهر بولسۇن! رهببىم قۇلىنى تهستىق قىلدى، دىنىنى 

ئۈستۈن قىلدى، دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ئهبۇ جهھىل ئۈچۈن: ئهجىبا ئهبۇ جهھىلگه نېمه بولدى؟ 
كىم بېرىپ قاراپ باقىدۇ؟ دېدى. ئۆلۈكلهر ئارىسىدىن ئۇنى ئىزدهشنى ئهمىر قىلدى. ئۇنى 
ئىزدهپ تاپالمىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ئىزدهڭالر، ئۇنىڭ توغۇرلۇق سۆزۈم بار. ئهگهر 
ئۇنى تونىيالمىساڭالر تىزىدىكى تاتۇققا قاراڭالر، بىر كۈنى مهن ۋه ئۇ، ئابدۇلالھ بىن 
جۇدئاننىڭ زىياپىتىده ئىدۇق. ھهر ئىككىمىز ياش ئىدۇق. مهن ئۇنىڭدىن ئازراق چوڭ 
ئىدىم. بىر-بىرىمىز بىلهن چېلىشقاندا، ئۇ تىزچىالپ يىقىلىپ چۈشتى. تىزىدىن بىرسى 
يارىالندى ۋه بۇ يارا ئىزى تىزىدىن يوقاپ كهتمىدى، دېدى. شۇنىڭ بىلهن ئابدۇلالھ 
شهكىلده  بىر  يارىدار  ئۇنى  كهتتى.  ئۈچۈن  ئىزدهش  جهھىلنى  ئهبۇ  مهسئۇد،  ئىبنى 
دهسسهپ،  بوينىغا  ئۇنىڭ  سورىدى.  دهپ  سهنمۇ؟  جهھىل  ئهبۇ  ۋه:  تونىدى  تېپىپ، 
ساقىلدىن تارتىپ تۇرۇپ: ئهي ئالالھنىڭ دۈشمىنى! ئالالھ تهئاال سېنى خور ۋه رهزىل 
قىلدىمۇ؟ دېدى. ئهبۇ جهھىل: نېمىشقا مېنى خور ۋه رهزىل قىلسۇن! ئهي پادىچى! ئالالھ 
سېنى خور ۋه رهزىل قىلسۇن! سهن چىقىش تهس بىر يهرگه چىقىۋاپسهن، سهن ماڭا 
بۈگۈن غهلبىنىڭ كىمنىڭ قولىدا ئىكهنلىكىدىن خهۋهر بهر! دېدى. ئىبنى مهسئۇد: غهلبه 
چىقىرىشىغا:  بېشىدىن  دوبۇلغۇسىنى  جهھىل  ئهبۇ  دېدى.  تهرهپته،  رهسۇلى  ئالالھنىڭ 
قهۋمىڭنىڭ  سهن  جهھىل:  ئهبۇ  دېدى.  ئۆلتۈرىمهن،  سېنى  مهن  جهھىل!  ئهبۇ  ئهي 
بۈيۈكلىرىنى ئۆلتۈرگهنلهرنىڭ تۇنجىسى ئهمهس، ئهمما سېنىڭ مېنى ئۆلتۈرىشىڭ ماڭا بهك 
ئېغىر كهلدى، ئهڭ بولمىغاندا بوينۇمنى مهيدهمگه يېقىن يهردىن كهسكىن، ھهيۋهتلىك 
كۆرۈنهي! دېدى. ئۇ كۇپۇرلۇق، مهغرۇرلۇقتا قانچىلىك دهرىجىگه كهلگهنلىكىنى ئىسپاتالپ 

بهردى.
ئىبنى مهسئۇد ئهبۇ جهھىلنىڭ بېشنى ئۆز قىلىچى بىلهن كهسمهي ئۇنىڭ قىلىچى 
بىلهن كهستى. ساۋۇت دوبۇلغىسى، قىلىچى ۋه كېسك بېشىنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ئالدىغا ئېلىپ كېلىپ: ئاتا-ئانام ساڭا پىدا بولسۇن ئى رهسۇلۇلالھ! بۇ ئالالھ تهئاالنىڭ 
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دۈشمىنى ئهبۇ جهھىلنىڭ بېشى، دېدى. پهيغهمبىرىمىز: ئۇ ئالالھكى، ئۇنىڭدىن باشقا 
ھېچبىر ئىالھ يوقتۇر، دېدى ۋه ئورنىدىن تۇرۇپ، ئهسھابى بىلهن ئۇنىڭ ئۆلىكىنىڭ يېنىغا 
باردى. ئۇ يهرده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «ئالالھ تهئاالغا ھهمدۇ-ساناالر بولسۇنكى، 
سېنى خور ۋه رهزىل قىلدى. ئهي ئالالھ دۈشمىنى! سهن بۇ ئۇممهتنىڭ فىرئهۋنى ئىدىڭ، 

ماڭا بهرگهن ۋهدهڭده تۇردۇڭ» دهپ ئالالھ تهئاالغا ھهمدۇ-سانا ئېيتتى. 
پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ساھابىالرنىڭ يارىلىرىنى تاڭدى. شېھىت 
بولغانالرنى ئىزدهپ تاپتى. مۇھاجىرالردىن ئالته، ئهنسارالردىن سهككىز بولۇپ، جهمىئى 
ئۇرۇشقان  ئۈچۈن  ئۆچۈرۈش  نۇرىنى  ئىسالمنىڭ  بولدى.  شهھىت  كىشى  تۆت  ئون 

مۇشرىكالردىن 70 كىشى ئۆلدى ۋه ئونى ئهسىرگه چۈشتى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم غهلبىنى مۇبارهكلهش نىيىتىده ئابدۇلالھ بىن رهۋاھه ۋه زهيد 

بىن ھارىسهنى مهدىنىگه يولغا سالدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم شېھىتلهرنىڭ جىنازه نامىزىنى ئوقۇپ يهرلىككه قويدى. 

مۇشرىكالردىن يىگىرمه تۆت كىشىنىڭ جهسىتىنى قۇرۇق بىر قۇدۇققا، قالغانلىرىنى 
بىر ئازگالغا تاشالپ، قۇم بىلهن كۆمىۋهتتى. 

قۇدۇققا  «ئهي  كېلىپ:  بېشىغا  قۇدۇق  بىلهن  ئهسھابى  خوجىسى  ئالهملهرنىڭ 
تاشالنغانالر!» دېگهندىن كېيىن، ئۆلتۈرۈلگهن مۇشرىكالرنى دادىسىنىڭ ئىسمى بىلهن 
قوشۇپ: «ئهي ئۇتبه بىن رهبىئا! ئهي ئۇمهييه بىن ھهلهف! ئهي ئهبۇ جهھىل بىن ھىشام! 
سىلهر پهيغهمبهرگه قارشى چىققان ناچار قهۋم ئىدىڭالر! سىلهر، مېنى يالغانغا چىقاردىڭالر! 
باشقىالر مېنى تهستىقالپ قوبۇل قىلدى. سىلهر، مېنى شهھرىمدىن، دىيارىمدىن قوغالپ 
چىقاردىڭالر! باشقىالر بولسا ماڭا ئىشىكلىرىنى ئېچىپ مېنى باغرىغا باستى. سىلهر، ماڭا 
بۇيرۇغىنىغا  رهبىبىمنىڭ  قىلدى.  ياردهم  ماڭا  بولسا  باشقىالر  قىلدىڭالر!  ئۇرۇش  قارشى 

ئېرىشتىڭالرمۇ؟ مهن رهببىمنىڭ ۋهدىسىگه ئېرىشتىم» دهپ، خىتاپ قىلدى.
ھهزرىتى ئۆمهر: ئى رهسۇلۇلالھ! ئۆلۈپ كهتكهن بۇ ئىنسانالرغا گهپ قىلىۋاتامسىز؟! 
دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: مېنى ھهق پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋهتكهن ئالالھ تهئاالغا 
قهسهم قىلىمهنكى، ئۇالر مېنى سىلهردىنمۇ ياخشى ئاڭالۋاتىدۇ، پهقهت جاۋاب بېرهلمهيدۇ، 

دېدى.
مۇشرىكالر جهڭ مهيدانىنى تاشالپ قاچقاندا، ئالغاچ كهلگهن نهرسىلهرنى ئېلىشقىمۇ 
ئۈلگۈرهلمىدى. پۈتۈن نهرسىلىرى مۇسۇلمانالرنىڭ قولىغا ئۆتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 

غهنېمهتلهرنى بۇ ئۇرۇشقا قاتناشقان ئهسھابىغا بۆلۈپ بهردى.
ۋه  رهۋاھه  بىن  ئابدۇلالھ  ئهۋهتىلگهن  ئۈچۈن  يهتكۈزۈش  خوشخهۋهر  ۋاقىتتا  بۇ 
زهيد بىن ھارىسه مهدىنىگه يېقىنلىشىپ قالدى. يهكشهنبه كۈنى تاڭ سهھهرده، ئهقىق 
ۋادىسىغا كهلگهنده، ئىككىگه بۆلۈنۈپ، ئىككى تهرهپتىن مهدىنىگه كىردى. ئۇالر ئۆيمۇ-
بولغان  شائىرى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  يهتكۈزدى.  خهۋىرىنى  غهلبه  كىرىپ  ئۆي 

ئابدۇلال بىن رهۋاھه:
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«ئهي ئهنسار جامائىتى! سىلهرگه خۇش خهۋىرىم باركى،
ساغالم ۋه ساالمهتدۇر ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى.

مۇشرىكالر ئۆلتۈرۈلدى ۋه ئهسىر قىلىندى،
بار ئهسىرلهر ئىچىده بهك شۆھرهتلىك كىشىلهر.

رهبىئا ۋه ھهججاجنىڭ ئوغۇللىرى تۈگىدى تامام،
ئۆلتۈرۈلدى ھهم بهدىرده، ئهبۇ جهھىل ئمىر ئىبنى ھىشام»

دېگىنىچه يۇقىرى ئاۋاز بىلهن غهلبىنى جاكارلىدى. ھهزرىتى ئاسىم بىن ئادى: ئهي 
ئىبنى رهۋاھه! سۆزلىگهنلىرىڭ راسىتمۇ؟ دېدى. ئابدۇلالھ بىن رهۋاھه: شۇنداق، قهسهم 
يېتىپ  بىلهن  ئهسىرلهر  باغالنغان  قوللىرى  ئهته  پهيغهمبهر!  خالىسا،  ئالالھ  قىلىمهن! 

كېلىدۇ، دېدى.
ئۇ كۈنى سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنىڭ قىزى رۇقىيه ۋاپات بولغان ئىدى. يولدىشى 
ھهزرىتى ئوسمان، جىنازه نامىزىنى ئۇقۇدى. خوشخهۋهردىن كېيىن بۇ مۇسىبهت ئازىراق 
بولسىمۇ يېنىكلىگهن بولدى. پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم سۆيۈملۈك ئهسھابى 
سهجدىسى  شۈكۈر  ئېيتىپ،  ھهمدۇ-سانا  زهپىرىگه  بهرگهن  تهئاالنىڭ  ئالالھ  بىلهن 

قىلغاندىن كېيىن ئهسىرلهر بىلهن بىرلىكته مهدىنىگه قاراپ يولغا چىقتى.
ئۇالردىن بۇرۇن مهدىنىگه خوشخهۋهر يهتكۈزگهن ئابدۇلالھ بىن رهۋاھه بىلهن زهيد 
بىن ھارىسه، بهدىر ئۇرۇشىدىكى ۋهقهلهرنى ۋه كىملهرنىڭ شېھىت بولغانلىقىنى سۆزلهپ 
بهردى. مهدىنىده قېلىپ قالغان بالىالر، ئايالالر، ۋهزىپىگه قويۇلغانالر غهلبه خهۋىرىدىن 
شاد-خوراملىق ئىچىده بولۇپ، ئۇالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى كۈتىۋىلىش ئۈچۈن يولغا 
چىقتى. شېھىت بولغانالرنىڭ ئىچىده ھهزرىتى ھارىسه بىن سۇراقهمۇ بار ئىدى. ئۇنىڭ 
شېھىت  بىلهن  ئوقى  دۈشمهن  ئىچىۋاتقاندا  سۇ  كۆلچهكتىن  ئوغلىنىڭ  رهبى،  ئانىسى 
بولغانلىقىنى ئاڭلىدى. رهبى ئانىمىز، بۇ خهۋهرنى ئاڭلىغاندا، «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
كهلمىگۈچه، ئوغلۇم ئۈچۈن يىغلىمايمهن. ساق-ساالمهت مهدىنىگه قايتىپ كهلگهندىن 
ھهرگىزمۇ  بولسا،  كىرگهن  جهننهتكه  ئوغلۇم  ئهگهر  سورايمهن.  ئۇنىڭدىن  كېيىن 
يىغلىمايمهن؛ ئهگهر دوزاققا كىرگهن بولسا، كۆز ياشلىرىم قانغا ئايالنغىچه يىغاليمهن» 

دېدى.
قىلغاندا،  تهشىرىپ  قهدهم  مهدىنىگه  بىلهن  ئهسھابى  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك 
ئى  بولسۇن  پىدا  ساڭا  ئاتا-ئانام  ئهلهيھىسساالمغا:  كېلىپ،پهيغهمبهر  ھۇزۇرىغا  رهبى 
رهسۇلۇلالھ! ئوغلۇم ھارىسگه بولغان سۆيگۈمنى بىلىپ تۇرۇپسهن، ئهجىبا، ئوغلۇم شېھىت 
بولسا،  ئهكسىچه  قىالي،  سهۋر  بولسا،  شۇنداق  ئهگهر  كىرگهنمىدۇ؟  جهننهتكه  بولۇپ 
ھارىسه!  ئۇممۇ  ئهي  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  دېدى.  ئاقىدۇ،  ياش  قان  كۆزلىرىمدىن 
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سېنىڭ ئوغلۇڭ بىر ئهمهس، بىردىنمۇ كۆپ جهننهتته، ئۇنىڭ يېرى فىردهۋستۇر، دېدى. 
بۇنى ئاڭلىغان رهبى: ئوغلۇم ئۈچۈن يىغالشنىڭ ئورنى يوق ئىكهن، دېدى. كائىناتنىڭ 
سۇلتانى بىر قاچىدا سۇ تهلهپ قىلدى. مهرھهمهت دۇئاسى ئوقۇپ قاچىدىكى سۇغا قولىنى 
بىر تهككۈزۈپ چىقاردى. بۇ سۇنى ھهزرىتى ھارىسهنىڭ ئانىسى ۋه قىز قېرىنداشلىرىغا 
ئىچكۈزدى. ئۇ كۈندىن ئېتىبارهن ھهزرىتى ھارىسهنىڭ ئانىسى ۋه ھهده-سىڭىللىرىنىڭ 

يۈزى نۇرلىنىپ، ئۇزۇن ئۆمۈر كۆردى.
ئهسىرنى   70 كهلگهن  ئېلىپ  مهدىنىگه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  سۇلتانى  كائىنات 
ئهسھابى ئارىسىدا ياخشى مۇئامىله قىلىش شهرتى بىلهن بۆلۈشتى. ئهسىرلهرنىڭ ئاقىۋىتى 
ئهلهيھىسساالم   پهيغهمبهر  ئىدى.  كهلمىگهن  ۋهھيى  تېخى  تهئاالدىن  ئالالھ  ھهققىده 
قويۇپ  بهدىلىگه  تۆلهش  تۆلهم  ئۇالرنى  كېيىن،  مهسلىھهتلهشكهندىن  بىلهن  ئهسھابى 
بېكىتكهندىن  تهكشۈرۈپ  مال-دۇنياسىنى  ئهسىرنىڭ  بىر  ھهر  بهردى.  قارارىنى  بېرىش 
كېيىن، ئۇنىڭ بويىچه تۆلهم ئالىدىغان بولدى. پۇلى يوقالرنى مهدىنىدىكى ئوقۇش-
يېزىشنى بىلمهيدىغان ئون ئادهمنىڭ ساۋادىنى چىقىرىش بهدىلىگه قويۇپ بېرىدىغان 
بولدى. ئهسىرلهرنىڭ ئارىسىدا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ تاغىسى ئابباسمۇ بار ئىدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ئهي ئابباس! ئۆز قېرىندىشىڭنىڭ ئوغلى ئۇقهيىل بىن ئهبى 
تالىپ، نهۋفهل بىن ھارىسه ئۈچۈن قۇرتۇلۇش پۇلى تۆله! چۈنكى سهن باي بىر ئىنسان، 
مهجبۇرى  مېنى  قۇرهيىش  مۇسۇلمان.  مهن  رهسۇلۇلالھ!  ئى  ئابباس:  ھهزرىتى  دېدى. 
بهدىرگه ئېلىپ باردى، دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: سېنىڭ مۇسۇلمانلىقىڭنى ئالالھ 
بېرىدۇ.  ئهجرىڭنى  تهئاال  ئالالھ  بولساڭ،  قىلغان  گهپ  راسىت  بىلىدۇ.  ياخشى  تهئاال 
ئهمما سهن ئهسىر ھالىتىده قول ئاستىمىزدا تۇرۇپسهن. شۇنىڭ ئۈچۈن قۇرتۇلۇش ھهققى 
تاپشۇرغىن، دېدى. ئابباس: ئى رهسۇلۇلالھ! يېنىمدا غهنېمهت قىلىپ ئالغىنىڭىز 800 
دىرھهم ئالتۇندىن باشقا پۇلۇم يوق، دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ئى ئابباس! ئۇ 
ئالتۇنالرنى نېمه ئۈچۈن يوشۇرىسهن؟ دېدى. ئابباس: قايسى ئالتۇنالرنى؟ دېدى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم: سهن ئۇ كۈنى مهككىدىن چىققان ۋاقتىڭدا، خانىمىڭ ھارىسنىڭ قىزى 
ئۇممۇل فادىلغا بهرگهن ئالتۇنلۇرۇڭ قېنى! ئۇ ئالتۇنالرنى بهرگهنده يېنىڭالردا باشقا بىرسى 
يوق ئىدى. سهن ئۇممۇل فادىلغا: «بۇ سهپهرده بېشىمغا نېمه كېلىدۇ! ئۇنى بىلمهيمهن. 
ئهگهر بىر پاالكهتكه ئۇچراپ قايتىپ كېلهلمىسهم، بۇ قهدهر سېنىڭ، بۇ قهدهر فادىلنىڭ، 
دېگهن  قۇسهمنىڭ»  قهدهر  بۇ  ئۇبهيدۇلالھنىڭ،  قهدهر  بۇ  ئابدۇلالھنىڭ،  قهدهر  بۇ 
ئىدىڭ، ئۇ ئالتۇنالر قېنى؟! دېدى. ئابباس ھهيران بولۇپ: قهسهم قىلىمهنكى، مهن بۇ 
ئالتۇنالرنى ئايالمىغا بهرگهن ۋاقىتتا ھېچكىم يوق ئىدى. سىز بۇنى قهيهردىن بىلدېڭىز؟! 
دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ئالالھ تهئاال خهۋهر بهردى، دېدى. ئابباس: سېنىڭ 
ئالالھ تهئاالنىڭ رهسۇلى ئىكهنلىكىڭگه ۋه راسىت سۆزلىكىڭگه شاھادهت كهلتۈردۈم، دهپ 
مۇسۇلمان بولدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهزرىتى ئابباسنى مهككىده ۋهزىپىگه قويۇپ، 
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ئۇ يهردىكى مۇسۇلمانالرنى قوغداشنى، ئسالمىيهتكه دۈشمهنلىك قىلىشقا  مۇناسىۋهتلىك 
ئۇچۇرالر بىلهن تهمىنلهشنى ئهمىر قىلدى.

چۈشكهن  ئهسىرگه  مۇشرىكلىرىگه،  قۇرهيىش  بولغان  مهغلۇپ  ئۇرۇشىدا  بهدىر 
بۇرۇن  ھىجرهتتىن  بهردى.  خهۋىرىنى  كېتىش  قايتۇرۇپ  بهدىلىگه  تۆلهم  ئادهملىرىنى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا نۇرغۇن قېتىم ئهزىيهت بهرگهن، نادىر بىن ھارىسنىڭ بوينى 
كېسلىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم كهبىده ناماز ئوقۇۋاتقاندا مۇبارهك دۈمبىسىگه تۆگىنىڭ 
قېرىنىنى ئارتىپ قويغان بېتهلهي ئۇقبه بىن ئهبى مۇئىيت ئۆلتۈرۈلدى. بۇ ئازغۇن ئىسالم 
دۈشمىنىنىڭ كاللىسى بهدىنىدىن  ئايرىۋىتلگهن چاغدا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئالالھ 
تهئاالغا ھهمدۇ-سانا ئېيتقاندىن كېيىن ئۇنىڭ يېنىغا كېلىپ: «ئالالھ تهئاالنى، قۇرئانى-
كهرىمنى ۋه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى ئىنكار قىلغان، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا قاتمۇ-

قات ئهزىيهت قىلغان، سهندهك يامان بىر كىشىنى كۆرمىدىم» دېدى. 
ئهسىرلهر تونۇش-بىلىشلىرى تهرىپىدىن ئېلىپ كېتىلگىچه ساھابىالر ئۇالرغا  ياخشى 
مۇئامىله قىلدى. ھهتتا بىر داستىخاندا تاماق يىدى. مۇسئاب بىن ئۇمهيرنىڭ قېرىندىشى، 
ئهبۇ ئهزىز ئهسىرلهرنىڭ ئارىسىدا ئىدى. ئهبۇ ئهزىز: «مهنمۇ مهدىنىلىك مۇسۇلمانالرنىڭ 
ئۆزى  ماڭا  كهچته  ۋه  ئهتىگهن  قىلدى.  مۇئامىله  ياخشى  ماڭا  ئىدىم.  ئهسىر  ئۆيىده 
يهيدىغان نانلىرىنى بېرهتتى. ئۇالر بولسا، قۇرۇق خورما يېيشىكه مهجبۇر قالغان ئىدى. 
ئۇالرنىڭ قولىغا بىر نان پارچىسى چۈشۈپ قالسا، ئۆزلىرى يېمهي ماڭا بېرهتتى. خىجىل 
بولغىنىمدىن ئۇالرغا قايتۇرۇپ بىرهتتىم. ئهمما، ئۇالر يهنىال ماڭا بېرهتتى» دېدى. يهزىد 
ئسىمىدىكى قۇرهيشلىك ئهسىرلهردىن بىرى: «مۇسۇلمانالر بهدىردىن مهدىنىگه كېلىش 

جهريانىدا بىزنى ھايۋانلىرىغا مىندۈرۈپ، ئۆزى پىياده ماڭدى» دېدى.
مۇشرىكالرنىڭ بهدىر ئۇرۇشىدا يېڭىلىپ، پهرىشان ھالدا جهڭ مهيدانىدىن قېچىپ 
كېلىپمۇ  ئهقلىگه  ھهتتا  باقمىغان،  ئويالپمۇ  ئۇالر  قوزغىدى.  غۇلغۇال  مهككىده  كېلىشى 
باقمىغان ئىشالر يۈز بهرگهن ئىدى. تۇنجى خهۋهرنى يهتكۈزگهن كىشىنىڭ سۆزلىرىگه، 
ئهبۇ  كهلگهن  قېچىپ  مهيدانىدىن  جهڭ  ئىشهنمىدى.  مۇشرىكالر  باشقا  ۋه  لهھهب  ئهبۇ 
ئهي  ئۇنىڭغا:  لهھهب  ئهبۇ  كهلدى.  چاقىرتىپ  دهرھال  ئۇنى  بىلهن  كېلىشى  سۇفيان 
تهقهززالىق  كىشى،  مۇنچه  بىر  دېدى.  بولدى؟  نېمه  سۆزله،  ئوغلى!  قېرىندىشىمنىڭ 
ئىچىده ئۆره تۇرۇپ ئۇنىڭغا قاراپ تۇردى.  ئهبۇ سۇفيان بىر يهرگه كېلىپ ئولتۇرۇپ : 
سورىمايال قويۇڭالر! مۇسۇلمانالر بىلهن ئېلىشقان ۋاقتىمىزدا، پۇت-قولىمىز، خۇددى باغالپ 
قهسهم  ئالدى.  ئهسىر  قىسمىمىزنى  بىر  ئۆلتۈردى،  قىسمىمىزنى  بىر  ئىدى.  قويغاندهكال 
ۋاقىتتا،  ئۇ  چۈنكى  ئهيىپلىمهيمهن.  ھېچكىمنى  ئادهملهردىن  بىزنىڭ  مهن  قىلىمهنكى، 
ئاسمان بىلهن يهر ئارىسىدا، ئاق ئاتالرغا مىنگهن، ئاق تونالرغا پۈركۈنگهن كىشىلهرگه 

دۇچ كهلدۇق. ئۇالرغا ھېچنېمه كار قىلمىدى. ھېچكىم ئۇالرغا تهڭ كېلهلمىدى» دېدى.
ئىسالمنىڭ ئهڭ دهسلهپكى ۋاقىتلىرىدا مۇسۇلمان بولىشىغا قارىماي، مۇسۇلمانالرنىڭ 
ئۇ  رافىمۇ  ئهبۇ  قۇلى  ئابباسنىڭ  قالغان  يوشۇرۇپ  ئۆزىنى  قورقۇپ،  زىيانكهشلىكىدىن 
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«ئۇالر  خوشاللىقىدىن،  رافى  ئهبۇ  تۇرغان  ئاڭالپ  گهپلىرىنى  ئۇالرنىڭ  ئىدى.  يهرده 
كاچىتىغا  ئۇنىڭ  ھالدا  غهزهپلهنگهن  لهھهب  ئهبۇ  ۋارقىرىۋهتتى.  دهپ  پهرىشتىلهردۇر» 
ھهزرىتى  يهردىكى  ئۇ  باشلىدى.  دۇمباالشقا  ئېتىپ  يهرگه  تۇتۇپ  ئۇنى  قويۇپ،  بىرنى 
مۇسۇلمان  ئۇمۇ  چۈنكى  تۇرالمىدى.  چىداپ  بۇنىڭغا  فادىل  ئۇممۇ  ئايالى  ئابباسنىڭ 
بولغانالردىن ئىدى. ئۇممۇ فادىل ئۇ يهرده تۇرغان كالتهكتىن بىرنى ئېلىپ، «ئىگىسى 
يوق دهپ ئويالپ قالدىڭمۇ؟» دېگىنىچه، ئهبۇ لهھهبنىڭ بېشىغا بىرنى سالدى. ئهبۇ 
لهھهبنىڭ بېشى يېرىلىپ كهتتى. بېشىدىن قانالر ئاققان، رهسۋا بولغان ھالهتته ئۇ يهردىن 
ئايرىلدى. يهتته كۈندىن كېيىن ئالالھ تهئاال ئۇنى قىزىل دهيدىغان بىر كېسهلگه گىرىپتار 
قىلدى ۋه بۇ كېسهللىك سهۋهبىدىن ئۆلۈپ كهتتى. ئوغۇللىرى ئۇنى دهپنه قىلماي ئۈچ 
كۈن ساقلىدى. جهسهت پۇراشقا باشلىدى. پۈتۈن كىشى ئۇنىڭ كېسىلىدىن، ۋابادىن 
ئوغۇللىرىغا:  ئۇنىڭ  كىشى،  بىر  قۇرهيىشلىكلهردىن  بىلهن  شۇنىڭ  قاچتى.  قاچقاندهك 
ساقالمسىلهر؟  ئۆيده  كهتكۈچه  سېسىپ  داداڭالرنى  سىلهرگه!  نومۇس  قىلىڭالر،  نومۇس 
بىز ئۇنىڭدىكى  دېدى. ئوغۇللىرى:  ساقالڭالر!  كۆمۈپ ئاندىن  يهرگه  بىر  بولمىسا  ھېچ 
كېسهللىكتىن قورقىۋاتىمىز، دېدى. ئۇ كىشى: سىلهر بېرىپ تۇرۇڭالر، مهن ئارقاڭالردىن 
يهرگه  بىر  يىراق  ئۆلىكىنى  كېلىپ،  يهرگه  بىر  ئۈچى  بىلهن  شۇنىڭ  دېدى.  باراي، 
ئاپىرىپ ئازگالغا ئاتتى ۋه كۆرۈنمىگۈدهك ھالغا كهلگۈچه ئۈستىگه تاش ئاتتى. شۇنداق 
قىلىپ ئهبۇ لهھهب، ئوتالر الۋۇلداپ تۇرغان يۇرتى دوزاققا، قاراڭغۇلۇق ۋه دوزاق ئازگىلى 

بولغان قهبرىسىگه بهنىت قىلىندى.
ئۇنى  ئىدى.  بار  ۋهلىدمۇ  بىن  ۋهلىد  ئىچىده  چۈشكهنلهرنىڭ  ئهسىرگه  بهدىرده 
ئابدۇلالھ بىن جهھىش ئهسىرگه ئالغان ئىدى. ۋهلىدنىڭ ئىنىسى ھىشام بىلهن تېخى 
مۇسۇلمان بولمىغان خالىد بىن ۋهلىد مهدىنىگه كهلدى. ئابدۇلالھ بىن جهھىش، تۆلهم 
بولغان  رازى  خالىد  قېرىنداشلىرىدىن  ئېيتتى.  بهرمهيدىغانلىقىنى  قويۇپ  تۆلىمىگۈچه 
بولسىمۇ، دادى بىر ئانا باشقا قېرىندىشى ئۇنىماي تۇرىۋالدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
ھاشىم  بۇنىڭغا  قىلدى.  تهلهپ  نهرسىلىرىنى  يارىغىدهك  پۇلغا  ياكى  قورالى  دادىسىنىڭ 
دىنار  يۈز  دادىسنىڭ  ھېسابتا  ئاخىرقى  بولمىدى.  ماقۇل  خالىد  لېكىن  بولدى،  ماقۇل 
قىممتىدىكى قىلىچنى، ساۋۇت-دوبۇلغىلىرىنى بېرىدىغان بولۇپ كېلىشتى. ۋهلىد مهككه 
يولىدىن مهدىنىگه ئالته يېرىم كېلومىتر ئهتراپىدىكى زۇلھۇلهيه دېگهن يهردىن ئارقىسىغا 
يېنىپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ، ئىمان ئېيتىپ ئهسھابى-كىرامدىن 
قېرىنداشلىرىنىڭ  مهككىگه  كېيىن،  ئۆتكهندىن  مهزگىل  بىر  بولۇپ  مۇسۇلمان  بولدى. 
بىلهتتىم،  بولىدىغانلىقىڭنى  مۇسۇلمان  ۋهلىد:  بىن  خالىد  چاغدا  ئۇ  كهتتى.  يېنىغا 
ئۇنداق ئادهم نېمىگه تۆلهم تۆلهشتىن بۇرۇن مۇسۇلمان بولمىدىڭ؟! دادىمىزدىن قالغان 
تهۋهرۈكتىن ئايرىلىپ قالمىغان بوالتتۇق. نېمه ئۈچۈن بۇنداق قىلدىڭ؟ دېدى. ۋهلىد: 
قىلىپتۇ،  ئىتائهت  ئهلهيھىسساالمغا  مۇھهممهد  چىدىماي  ئهسىرلىككه  ماڭا:  قۇرهيىشنىڭ 
ئاچىچقالنغان  قېرىنداشلىرى  ئاڭلىغان  سۆزنى  بۇ  دېدى.  ئىدىم،  قورققان  دېيشىدىن 
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رهبىئا  ئهبى  بىن  ئىياش  بىلهن،  مۇسۇلمانالر  بهزى  ئوغۇللىرىدىن  مهنزۇم  ئۇنى  ھالدا 
ئېيقانلىقى  ئىمان  ۋهلىد  بىن  ۋهلىد  قويدى.  سوالپ  يېنىغا  ھىشامنىڭ  بىن  سهلهمه  ۋه 
ئۈچۈن يىلالرچه تۈرمىده ياتتى. ئىسىالمىيهتنىڭ ئازغۇن دۈشمهنلىرىدىن، تاغىسى ھىشام 
كۆردى. رهسۇل ئهكرهم سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ۋه مۇشرىك تۇققانلىرىدىن يهتكۈچه زۇلۇم 
سهلهمه  ئهبۇ  رهبىئا،  ئهبى  بىن  ئىياش  ئۇچرىغان،  زۇلمىغا  مۇشرىكالرنىڭ  ۋهسهللهم  
بىن ھىشام ۋه ۋهلىد ئۈچۈن: «ئىالھىم! ۋهلىد بىن ۋهلىد، سهلهمه بىن ھىشام، ئىياش 
مۆمىنلهرنى  قالغان  قىيىنچىلىقتا  بولۇپ)،  مهھكۇم  قولىدا  (كۇپارالرنىڭ  رهبىئانى  بىن 
يىلالرنى  بۇ  يهنجىگىن.  بهتهر  تېخىمۇ  (قۇرهيىشنى)  مۇدارنى  ئىالھىم!  قۇتۇلدۇرغىن، 
ۋهلىد  قىلدى.  دۇئا  دهپ،  ئوخشاتقىن»  يىللىرىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  يۈسۈپ  (ئۇالرغا) 
تۈرمىدىن  تېپىپ،  پۇرسهت  بىلهن  شاپائىتى  دۇئاسىنىڭ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
ھهبىبۇلالھ  دىدارالشتى.  بىلهن  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك  كېلىپ  قېچىپ  مهدىنىگه 
ئۇالرنى  بىلهن،  سورىشى  ھىشامنى  بىن  سهلهمه  ۋه  رهبىئا  بىن  ئىياش  ئهلهيھىسساالم، 
قالغانلىقىنى  قىيىن-قىستاقتا  قاتتىق  قويۇلغانلىقتىن  باغالپ  بىر-بىرسىگه  پۇتلىرىدىن 

سۆزلهپ بهردى.
كائىناتنىڭ سۇلتانى ئۇالرنىڭ بۇ ئهھۋالىنى ئاڭالپ كۆڭلى يېرىم بولۇپ، ئۇالرنى 
قۇتۇلدۇرۇشنىڭ يوللىرىنى ئىزدهشكه كىرىشتى. كىمنىڭ قۇتۇلدۇرااليدىغانلىقىنى سورىشى 
بىلهن ۋهلىد يىلالرچه قىيىن-قىستاققا قېلىشىغا قارىماي، باتۇرانه بىر روھ بىلهن: «ئى 
مهككىگه  قايتا  دېدى.  كېلهي»  ئېلىپ  يېنىڭغا  قۇتۇلدۇرۇپ  مهن  ئۇالرنى  رهسۇلۇلالھ! 
بېرىپ، ئۇالرغا يېمهك-ئىچمهك توشۇيدىغان بىر ئايالنى تېپىپ ئۇنىڭ ئىزىغا چۈشتى. 
قاراڭغۇ  ۋهلىد  ئىدى.  سوالنغان  تۈرمىگه  بىر  ئوچۇق  ئۈستى  ئىككىسى  ھهر  ئۇالرنىڭ 
كېچىده، جېنىنى بىر ياققا قايرىپ قويۇپ، تامدىن ئاتالپ دوسىتلىرنىڭ يېنىغا كهلدى. 
ئىمان ئېيتىشتىن باشقا بىر جىنايىتى بولمىغان ئىككى مهزلۇم، يوغان بىر تاشقا باغلىنىپ، 
قىيىن-قىستاققا  ئاپتىپىدا  كۆيدۈرىدىغان  ئوتتهك  ھاۋاسىدا،  چۆل  ئهرهبىستاننىڭ 
بولسا،  ئۆزى  مىندۈردى.  تۆگىسىگه  قۇتۇلدۇرۇپ  قېرىنداشلىرىنى  ۋهلىد  ئېلىنىۋاتاتتى. 
ئوتتهك قىززىق قۇمدا ياالڭ-ئاياق، مهدىنه مۇنهۋۋهرگه، ئهڭ ياخشى كۆرىدىغان ئادىمى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا بالدۇراق بېرىش ئۈچۈن ئالدىراپ يولغا چىقتى. ئۇنى 
چۆلنىڭ ئوتتهك ئاپتىپى ئهمهس، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن كۆرۈشۈش ھهسرىتى 
كۆيدۈرهتتى. مهدىنىگه ئاچ-قورساق، سۇسىز، ياالڭ ئاياقتا ئۈچ كۈنده يېتىپ كهلدى. 
بارماقلىرى، تاشالر پېتىپ تىتىلىپ كهتكهن ئىدى. ۋهلىد بىن ۋهلىد مىڭ بىر جاپا-

مۇشهققهتته مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم بىلهن كۆرۈشۈش ئارزۇسىغا يهتتى.

ئاتهش ئىشقىڭ ئوتىدا ھهر جانكى كۆيسه نۇر بولۇر،
ئاشىق دهردىده خاراب بولغان كۆڭۈل نۇرغا تولۇر.
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ۋه  پهرىشانلىق  بولسا،  مۇشرىكالرغا  خوشاللىق،  چوڭ  مۇسۇلمانالرغا  ئۇرىشى  بهدىر 
زىيان ئېلىپ كهلدى. ھهبهشىستان پادىشاھى نهجاشى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ غهلبه 
كېلىپ،  يېنىغا  ئهسھابى-كىرامنىڭ  دۆلىتىدىكى  دهرھال  بىلهن،  ئاڭلىشى  خهۋىرىنى 
«ئالالھ تهئاالغا ھهمدۇ-ساناالر بولسۇنكى، پهيغهمبىرىنى، بهدىر ئۇرۇشىدا غالىپ قىلىپ 

ئۇنىڭغا زهپهر ئاتا قىلدى» دهپ، خوشخهۋهر يهتكۈزدى.

ھهزرىتى ئهلى بىلهن ھهزرىتى پاتىمهنىڭ ئۆيلىنىشى

ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  پهخرى  ئالهملهرنىڭ  ئىدى.  يىلى  ئىككىنچى  ھىجرهتنىڭ 
بىر  پاتىمه  ھهزرىتى  كۈنى  بىر  كىردى.  ياشقا  بهش  ئون  پاتىمه  قىزى  ۋهسهللهمنىڭ 
ئىش ئۈچۈن رهسۇل ئهكرهم ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا كىردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
مۇھتهرهم قىزىنىڭ ئۆيلىنىش يېشىغا كهلگهنلىكىنى ئېيتتى. ئۇ كۈندىن تارتىپ، پاتىمه 
ئانىمىزغا بهك كۆپ ئهلچى كهلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇالرنى سىلىق رهت قىلىپ، 

«قىزىمنىڭ ئىشى ئالالھ تهئاالنىڭ ئهمرىگه باغلىق» دېدى. 
ھهزرىتى  ئولتۇرۇپ:  مهسجىدته  مۇئاز  بىن  سهئىد  ۋه  ئۆمهر  ئهبۇبهكىر،  كۈنى  بىر 
پاتىمهنى، ھهزرىتى ئهلىدىن باشقا ھهممىسى سوراپ بولدى. ھېچقايسىغا بۇ تهلهي نېسىپ 
بولمىدى، دېدى. ھهزرىتى سىددىق: مهنچه ئهلىگه نېسىپ بوالرمىكىن، كېلىڭالر، ئۇنىڭ 
يېنىغا بېرىپ بۇ مهسىلىنى ھهل قىاليلى. ئهگهر قىينچىلىقى بولسا، قول-قولچه ئۇنىڭغا 
ئىشالرنى  خهيىرلىك  دائىم  ھهر  سهن  ئهبۇبهكىر!  يا  سهئىد:  دېدى.  قىاليلى!  ياردهم 
قىلىسهن، تۇر ئورنىڭدىن، بىزمۇ ساڭا ھهمراھ بولۇپ بارايلى، دېدى. ئۈچى مهسجىدتىن 
چىقىپ ھهزرىتى ئهلىنى ئىزدهپ كهلدى. ھهزرىتى ئهلى تۆگىسىنى ئېلىپ، ئهنسارالردىن 
سورىدى.  ھال-ئهھۋال  كۆرۈپ  ئۇالرنى  تۇتۇۋاتاتتى.  سۇ  بېغىغا  خورمىلىق  بىرسنىڭ 
كېلىدۇ،  بېشىڭغىال  سېنىڭ  ئىشالر  خهيىرلىك  پۈتۈن  ئهلى!  يا  ئهبۇبهكىر:  ھهزرىتى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ نهزىرىده، ھېچكىمگه نېسىپ بولمىغان بىر مهرتىۋهڭ بار. 
ھهزرىتى پاتىمهنى ھهممه كىشى دىگۈدهك سوراپ بولدى. ھېچكىمگه بهرمىدى. بىزچه 

ساڭا بۇ تهلهي نېسىپ بولىدۇ. نېمه ئۈچۈن سىناپ باقمايسهن؟ دېدى. 
ھهزرىتى ئهلى بۇ سۆزلهرنى ئاڭالپ كۆزلىرى ياشقا تولۇپ: ئهي ئهبۇبهكىر! يۈرىكىمنى 
تېخىمۇ ئازابلىدىڭ، ئۇنىڭغا، مهندىن بهتهر تهشنا بىرسى يوق بولسا كېرهك. قولۇمنىڭ 
قىسقىلىقى سهۋهبىدىن ئامالسىز قالدىم، دېدى. ھهزرىتى ئهبۇبهكىر: بۇنداق ئويلىمىغىن، 
بۇنىڭغا  ئهمهس.  نهرسه  ھېچ  مال-دۇنيا  نهزىرىده،  پهيغهمبىرىنىڭ  ۋه  تهئاال  ئالالھ 
قىلغىن،  تهلهپ  ئهلهيھىسساالمدىن  پهيغهمبهر  بېرىپ  قىلمايدۇ،  دهخلى  كهمبهغهللىك 

دېدى. 
ھهزرىتى ئهلى: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا خىجىل بولغان ھالدا تهمتىلهپ 
كىردىم. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهيۋىتى بىلهن ئولتۇراتتى. ھۇزۇرىدا ئولتۇردۇم. ئهمما 
ئېغىز ئېچىشقا جۈرئهت قىاللمىدىم. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: نېمه ئۈچۈن كهلدىڭ؟ بىر 
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تهلىۋىڭ بارمۇ؟ دېدى. جىم ئولتۇردۇم. ئۇ: ھهر ھالدا پاتىمهنى سوراپ كهلدىڭ! دېدى. 
مهن پهقهت، شۇنداق، دىيهلىدىم. (پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ھهزرىتى پاتىمهگه ئۇنى 
ھهزرىتى ئهلىنىڭ سورىغىننى ئېيتىشى بىلهن ئۇمۇ گهپ قىلماي جىم تۇردى) پهيغهمبهر 
يېنىمدا  مهن:  دېدى.  بىرهلهيسهن؟  نېمه  ئۈچۈن  مېھرى  توي  ئهلىگه  ئهلهيھىسساالم: 
ئۇنىڭغا بهرگۈدهك ھېچ نهرسهم يوق. ئى رهسۇلۇلالھ! دېدىم. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
ساڭا بهرگهن ساۋۇت (قىلىچ ۋه نهيزه تېشهلمهيدىغان ئاالھىده ياسالغان كىيىم) كۆينىكىم 
ئۇنى  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  دېدىم.  يېنىمدا،  مهن:  دېدى.  بولدى؟  نېمه  قېنى، 
سېتىپ پۇلىنى ئېلىپ كهلگىن. ئۇنى مېھىر ئورنىدا بهرسهڭ بولىدۇ، دېدى. باشقا بىر 
رىۋايهتته: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ھهزرىتى ئهلىگه: يېنىڭدا نېمهڭ بار؟ دېدى. ئهلى: 
ئېتىم ۋه ساۋۇتلۇق كۆينىكىم بار، دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ئېتىڭ ساڭا الزىم 
بولىدۇ، كۆينىكىڭنى سات، دېدى» دهپ بايان قىلغان. يهنه بىر رىۋايهتته: «يا ئهلى! 

بېرىپ ئۆزهڭگه بىر ئۆي ئىجاره ئالغىن، دېدى» دهپ بايان قىلىنغان. 
ھهزرىتى ئهلى توي قىلغىچه بولغان ئارلىقتا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن بىلله 
تۇراتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهمرى بىلهن مهسجىدى نهبنىڭ يېنىدا، ھهزرىتى 
ئائىشهنىڭ ئۆيىنىڭ ئۇدۇل تهرىپىدىكى ھارىسه بىن نۇماننىڭ ئۆيىنى ئىجارىگه ئالدى. 
كۆينهكنى  ئوسمان  ھهزرىتى  ساتتى.  دىرھهمگه   480 ئوسمانغا  ھهزرىتى  كۆينىكىنى 

سېتىۋالغاندىن كېيىن ئۇنىڭغا ھهدىيه سۈپىتىده قايتۇرۇپ بهردى. 
ھهزرىتى ئهلى كۆينهك ۋه دىرھهملهر بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا 
كېلىشى بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ھهزرىتى ئوسمانغا ئۇزۇن دۇئا قىلىپ: «ئوسمان، 
مېنىڭ جهننهتتىكى دوستۇمدۇر» دېدى. ئۇنىڭدىن كېيىن بىالل ھهبهشىنى چاقىرىپ، 
پۇلنىڭ بىر قىسمىنى بېرىپ: «بۇ پۇلنى ئېلىپ، بازارغا بارغىن! ئازىراق گۈل سۈيى، 
ئېشىپ قالغان پۇلغا ھهسهل ئېلىپ، مهسجىدنىڭ بىر بۇلۇڭىدا پاكىز بىر قاچىغا سېلىپ 
كېيىن  ئوقۇلغاندىن  نىكاھى  ياساڭالركى،  شهربهت  بىر  شۇنداق  ئېزىڭالر.  بىلهن  سۇ 
ئىچهيلى. ئهنسار ۋه مۇھاجىرالردىن كىم بولسا، پۈتۈن ئهسھابىمنى مهسجىدكه دهۋهت 
قىلىڭالر ۋه ئهلى بىلهن پاتىمهنىڭ نىكاھىنىڭ قىلىندىغانلىقىنى خهلققه جاكارالڭالر!» 

دهپ ئهمىر قىلدى. 
تويى  پاتىمهنىڭ  ھهزرىتى  بىلهن  ئهلى  ھهزرىتى  چىقىپ  سىرتقا  ھهبهشى  بىالل 
ئهسھابى-كىرام  ئىچى-تېشى  نهبىنىڭ  مهسجىدى  جاكارلىدى.  خهلققه  بولىدىغانلىقىنى 
ھهمدۇ-سانا  «پۈتۈن  تۇرۇپ:  ئورنىدىن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  تولدى.  لىق  بىلهن 
ئالهملهرنىڭ رهببى ئالالھقا خاستۇر. ئۇ، بهرگهن نېمهتلىرى بىلهن ئۇلۇغالنغان، چهكسىز 
قۇدرهت ۋه قۇۋۋىتىدىن ئىبادهتكه اليىق بولغان، ئازاب ۋه ھېسابى مهخلۇقاتنى قورقۇتقان 
بىلهن  قۇدرىتى  جانلىقىالرنى  بولغان،  ھاكىم  ئاسمان-زېمىندا  پهرمانى  ۋه  ھۆكۈم   ،
ياراتقان، ئادالهتلىك ھۆكمى بىلهن بۇالرنى بىر-بىرىدىن ئايرىغان، ئىنسانالرنى دىنى 

(ئىسالم) ۋه پهيغهمبىرى (مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم) بىلهن شهرهپلهندۈرگهن زاتتۇر.
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ئالالھ تهئاال ماڭا قىزىم پاتىمهنى ئهلى بىن ئهبۇ تالىپقا نىكاھلىشىمنى ئهمىر قىلدى. 
ھازىر سىلهرنى شاھىت قىلىمهنكى، (ئالالھ تهئاالنىڭ ئهمرى بىلهن) 400 مىسقال كۆمۈش 
ئۇالرنى  ئالالھ  نىكاھلىدىم.  تالىپقا  ئهبۇ  بىن  ئهلى  پاتىمهنى،  قىزىم  بىلهن  قارشىلىقى 
ۋه  پاك  نهسلىنى  قىلسۇن.  مۇبارهك  بىر-بىرىگه  ئۇالرنى  ۋه  قىلسۇن  جهم  يهرگه  بىر 
قىلسۇن،  سادىق  مۇھهممهدكه  ئۇممىتىنى  گۆھهر،  ھىكمىتىنى  ئاچقۇچ،  مهرھهمهتلهرگه 
سۆزلىرىم بۇنىڭدىن ئىبارهتتۇر. ئالالھتىن ئۆزهمگه ۋه سىلهرگه رهھمهت تىلهيمهن» دهپ، 

خۇتبه ئوقۇدى.
ھهزرىتى ئهلى ئورنىدىن تۇرۇپ: «ھۇزۇرۇڭالردا تۇرۇۋاتقان مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا 
بىلهن  مهن  بهدىلىگه  كۆمۈش  مىسقال   400 پاتىمهنى  قىزى  مۇبارهك  بولسۇنكى،  ساالم 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  سىلهر  شۈبھىسىز  قېرىنداشلىرىم!  دىن  ئهي  نىكاھلىدى. 
ئهمىرلىرىنى ئاڭلىدىڭالر ۋه شاھىت بولدۇڭالر! مهنمۇ بۇنىڭغا شاھىت ۋه رازى بولدۇم. 
بۇ نىكاھنى قوبۇل قىلدىم. ئالالھ تهئاال ھهممىمىزگه شاھىتتۇر، ھهممىمىزگه ۋهكىلدۇر» 

دېدى.126 
نىكاھ ئاياغالشقاندىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يېڭى خورما كهلتۈرگۈزۈپ: قېنى 
بۇ خورمىالردىن ئېلىڭالر، يهڭالر! دېدى. ھهممهيلهن خورمىغا ئېغىز تېگىشتى. ئۇنىڭدىن 
كېيىن ھهزرىتى بىالل ھهبهشى ھهسهل شهربىتىنى تارقاتتى. ئۇنىمۇ ئىچكهندىن كېيىن 
قىلسۇن،  جهم  سىلهرنى  ئالالھ  بهرسۇن،  بهرىكهت  سىلهرگه  ئالالھ  ساھابىلهر:  پۈتۈن 

دهپ، دۇئا قىلدى. 
ھهزرىتى پاتىمه نىكاھتىن كېيىن يىغلىغان ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يېنىغا 
كېلىپ: ئهي پاتىمه! ساڭا نېمه بولدى؟ نېمه ئۈچۈن يىغاليسهن؟ ئالالھ تهئاالغا قهسهم 
ئۈستۈن  ئهڭ  ئهقىلده  ۋه  ئىلىم  ئالىمىغا،  ئهڭ  قىلغانالرنىڭ  تهلهپ  سېنى  قىلىمهنكى، 
پاتىمه:  ھهزرىتى  دېدى.  نىكاھلىدىم،  بولغىنىغا  مۇسۇلمان  بالدۇر  ئهڭ  ۋه  بولغىنىغا 
قهدىرلىك دادا! توي قىلغان ھهر بىر قىزنىڭ مېھرى ئالتۇن-كۆمۈش بىلهن ئۆلچىنىدۇ. 
قالىدۇ.  پهرقى  نېمه  باشقىالرنىڭ  بىلهن  سهن  ئۆلچهنسه،  مۇشۇنداق  مېھرىممۇ  مېنىڭ 
مهنمۇ  تىلىسهڭ،  شاپائىتىنى  گۇناھىنىڭ  مۆمىننىڭ  قانچىلىك  كۈنى  قىيامهت  سهن 
دېدى.  بۇ،  ئارزۇيۇم  مېنىڭ  خااليمهن.  بولۇشنى  شاپائىتىده  ئاياللىرىنىڭ  ئۇالرنىڭ 
بىلهن  بىلدۈرىشى  قىلغانلىقىنى  قوبۇل  ئارزۇسىنى  پاتىمهنىڭ  ھهزرىتى  تهئاال  ئالالھ 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: يا پاتىمه! پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهۋالدى ئىكهنلىكىڭنى 

ئىسپاتلىدىڭ، دېدى.
سۆز  ھېچقانداق  ھهقته  بۇ  ئۆتتى.  ئاي  بىر  بولۇپ  ئىشالر  «بۇ  ئهلى:  ھهزرىتى 
قىلىنمىدى. مهن خىجىل بولغىنىمدىن بۇ ئىش توغۇرلۇق ئېغىز ئاچالمىدىم. ئهمما پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم مېنى يالغۇز كۆرگهن ۋاقتىدا: سېنىڭ ئايالىڭ ياخشى بىر ئايالدۇر. ساڭا 

.445,LII،24؛ ئىبنى ئاساكىر، تارىخۇ دىمهشق،VIII ،ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات  .126
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بىر خوشخهۋهر ئېيتاي! ئۇ، دۇنيادىكى ئهڭ پاك ئايالدۇر، دېدى» بىر ئايدىن كېيىن 
ئهلىنىڭ قېرىندىشى ھهزرىتى ئۇقهيىل: يا ئهلى! بۇ توي مۇناسىۋىتى بىلهن بهكمۇ خوش 
بولدۇق. لېكىن مۇرادىم شۇكى، بۇ ئىككى بهختىيار بىر-بىرسىگه يېقىن بولسۇن، دېيىشى 
بولۇۋاتىمهن،  خىجىل  لېكىن  قىلىمهن،  ئۈمىد  شۇنداق  مهنمۇ  ئهلى:  ھهزرىتى  بىلهن، 
دېدى. شۇنىڭ بىلهن ھهزرىتى ئۇقهيىل، ھهزرىتى ئهلىنىڭ قولىدىن تۇتۇپ، پهيغهمبهر 
خىزمهتچىسى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  بىلهن  بېرىشى  ھۇزۇرىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
بۇ  ئهيمهن:  ئۇممۇ  ئېيتتى.  ئۇنىڭغا  ئهھۋالنى  قالدى.  ئۇچرىشىپ  بىلهن  ئهيمهن  ئۇممۇ 
ئىش ئۈچۈن سىلهرنىڭ كېلىشىڭالرنىڭ ھاجىتى يوق. بىز ئانىسىنىڭ يېقىنلىرى بىلهن 
پاراڭلىشىپ سىلهرگه خهۋهر بېرىمىز، چۈنكى بۇ ئىشتا ئايالالرنىڭ سۆزىنى ئاڭاليسىلهر، 
ئېيتتى.  خانىملىرىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئهھۋالنى  بۇ  ئهيمهن  ئۇممۇ  دېدى. 
ئانىسىنىڭ باشقا يېقىنلىرى ھهزرىتى ئائىشىنىڭ ھوجرىسىغا كهلدى. ھهزرىتى خهدىچىنى 
ماختاپ: ئۇ ھايات بولغان بولسا، بىزده بىر ئهندىشه قالمىغان بوالتتى، دېدى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم يىغالپ كېتىپ: خهدىچىگه ئوخشاش ئايال قهيهرده! خهلق مېنى يالغانچى 
دېگهنده، ئۇ ماڭا ئىشهندى، پۈتۈن مال-دۇنياسىنى مېنىڭ يولۇمغا سهرپ قىلدى. ئىسالمغا 
ئهڭ چوڭ ياردهم قىلدى. ئۇ ھايات ۋاقىتىدا ئالالھ تهئاال ماڭا خىتاپ قىلىپ، ‹خهدىچىگه 

خوشخهۋهر بهرگىن! مهن ئۇنىڭغا جهننهتته، زۇمرۇتتىن بىر ئارامگاھ ياساتتىم› دېدى.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ خانىملىرى ئۇنىڭغا ھهزرىتى ئهلىنىڭ ئارزۇسىنى ئېيتتى. 
چاقىرىپ  ئهلىنى  ھهزرىتى  ئهيمهنگه  ئۇممۇ  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  بىلهن  شۇنىڭ 
كېلىشنى بۇيرىدى. ھهزرىتى ئهلى كېلىشى بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ خانىملىرى 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئولتۇردى.  ئهگىپ  بېشىنى  ئهلى  ھهزرىتى  كهتتى،  چىقىپ 
ئۇنىڭغا: ئايالىڭنى تهلهپ قىلىپ كهلدىڭمۇ، يا ئهلى! دېدى. ھهزرىتى ئهلى: شۇنداق ئى 
رهسۇلۇلالھ! ئاتا-ئانام ساڭا پىدا بولسۇن! دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ئهسما بىنتى 
ئۇمهيىسكه، پاتىمهنىڭ ئۆيىنى تهييارالشنى ئهمىر قىلدى. ئهسما پاتىمهنىڭ كېلىنلىك 
ئۆيىگه كېلىپ، بىر تال يېڭى قوي تېرىسىدىن، بىر تال ياماق چۈشكهن قوي تېرىسىدىن 
ۋه بىر تال ئارالشتۇرۇپ تىكىلگهن ئۈچ كۆرپه قېپى تهييارالپ، ئىچىنى خورما تااللىرى 
بىلهن تولدۇردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم خۇپتهن نامىزىنى ئوقۇپ بولۇپ، پاتىمهنىڭ 

ھوجۇر تهييارلىقىنى كۆزدىن كهچۈردى.
يېمهك- ئىككىسىگه  ئۇچته  پۇلنىڭ  كهلگهن  ئېلىپ  ئهلى  ھهزرىتى  پهيغهمبىرىمىز 
كېلىشنى  ئېلىپ  كىيىم-كېچهك  بىرىگه  ئۈچته  بويۇمالر،  پۇراقلىق  ۋه  بېزهك  ئىچمهك، 
ئهمىر قىلىپ، ئۆي جابدۇقلىرىنى تولۇقالپ بهردى. ھهزرىتى پاتىمهنىڭ تويلۇق ۋه نهرسه 
كېرهكلىرى: ئهسما بىنتى ئۇمهيىس تهييارلىغان ئۈچ دانه كۆرپه، بىر تال يىپ گىلهم، 
ئىچى خورما تااللىرى بىلهن تىكىلگهن ياستۇق، ئىككى دانه قول چاقپىلهك، بىر تال 
سۇ چېلىكى، بىر تال كومزهك، قوي تېرىسىدىن ياسالغان بىر تال سۇ چۆمۈچى، بىر 
تال لۈڭگه، بىر تال ئۇزۇن كۆينهك، بىر تال كونىراپ كهتكهن قوچقار تېرىسى، بىر تال 
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كونىراپ يۇڭلىرى چۈشۈپ كىتهي دېگهن يهمهن گېلىمى، خورما يوپۇرماقلىرىدىن توقۇپ 
ياسىغان بىر ئورۇندۇق، يهمهننىڭ ئىككى تال رهڭلىك كىيمى، بىر تال يۇمشاق رهخىتتىن 
ئهلىگه  ھهزرىتى  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  كېيىن  ئۇنىڭدىن  ئىدى.  يوتقان  تىكىلگهن 
يېتهرلىك پۇل بېرىپ خورما ۋه ياغ سېتىۋىلىشىنى ئېيتتى. بۇ ئىشتىن كېيىن ھهزرىتى 
ئهلى: «بهش دىرھهمگه خورما، تۆت دىرھهمگه ياغ ئېلىپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ھۇزۇرىغا كهلدىم. تېرىدىن بىر داستىخان تهلهپ قىلدى. خورما، ياغ، ئۇننى مۇبارهك 
قولى بىلهن ئارالشتۇرۇپ، بىر خىل تاماق ئهتتى ۋه: يا ئهلى! كىمنى تاپالىساڭ شۇنى 
ھهممىسنى  كۆردۈم.  ئىنسان  نۇرغۇن  بىلهن  چىقىشىم  سىرتقا  مهن  دېدى.  چاقىرغىن، 
چاقىرىپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا كېلىپ: جامائهت بهكمۇ كۆپ، دېدىم» 
ئالهملهرنىڭ خوجىسى: ئۇالرنى ئوندىن ئوندىن ئۆيگه باشلىغىن، تاماقتىن يسۇن، 
كىشى  بولۇپ 700  ئهر-ئايال  باقسام،  ساناپ  قىلدىم،  بويىچه  دېگىنى  ئۇنىڭ  دېدى. 

تويغىچه تاماق يىدى. 
ھهزرىتى ئهلى بىلهن ھهزرىتى پاتىمهنىڭ توي تامىقى يىيىلگهندىن كېيىن، ئۇممۇ 
ئهيمهننىڭ دېيىشىچه، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهزرىتى ئهلىگه: يا ئهلى! قىزىم پاتىمه 
سىلهرنىڭ ئۆيگه كېلىن بولۇپ كهتتى. مهن ناماز شامدىن كېيىن بېرىپ سىلهرگه دۇئا 
بۇلۇڭدا  بىر  بىلهن  كېلىشى  ئۆيگه  ئهلى  ھهزرىتى  دېدى.  ساقالڭالر،  مېنى  قىلىمهن. 
بىلهن  شۇنىڭ  ئولتۇردى.  بۇلۇڭىدا  بىر  باشقا  ئۆينىڭ  پاتىمهمۇ  ھهزرىتى  ئولتۇردى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم كېلىپ ئىشكنى چهكتى. ئۇممۇ ئهيمهن ئىشىكنى ئاچتى. پهيغهمبهر 
پىدا  ساڭا  ئاتا-ئانام  ئهيمهن:  ئۇممۇ  دېدى.  يهردىمۇ؟  بۇ  قېرىندىشىم  ئهلهيھىسساالم: 
بولسۇن ئى رهسۇلۇلالھ! قېرىندىشىڭ كىم؟ دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ئهلى بىن ئهبۇ 
تالىپ، دېدى. ئۇممۇ ئهيمهن: قىزىڭىزنى قېرىندشىڭىز بىلهن نىكاھلىدېڭىزمۇ؟ دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: شۇنداق، دېدى. ئۇممۇ ئهيمهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ، 
پهرهز  ئهمهسلىكىنى  ئىگه  كۈچكه  نىكاھنىڭ  بۇ  سۆزىدىن  يهردىمۇ؟»  بۇ  «قېرىندىشىم 
قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، «شۇنداق» دهپ جاۋاب بېرىپ، تويغا دهخلى بولغان 

ئىشنىڭ ئوخشاش ۋاقىتتا تۇغۇلىشى ئىكهنلىكىنى ئېيتتى. 
ئۇنىڭدىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ئۇممۇ ئهيمهنگه: ئهسما بىنتى ئۇمهيىسمۇ 
پهيغهمبهر  دېمهك  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  دېدى.  شۇنداق،  ئۇ:  دېدى.  يهردىمۇ؟  بۇ 
ئهلهيھىسساالمنىڭ قىزىغا خىزمهت قىلىش ئۈچۈن كهلدى، دېدى. ئۇممۇ ئهيمهن: شۇنداق، 
دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ياخشىلىققا ئېرىشىڭالر، دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، 
ئۇنىڭدىن كېيىن بىر تۇڭغا سۇ كهلتۈرگۈزدى. مۇبارهك قوللىرىنى يۇيۇپ، سۇنىڭ ئىچىگه 
ھهزرىتى  چاقىردى.  پاتىمهنى  ھهزرىتى  كېيىن  ئۇنىڭدىن  تۆكتى.  نهرسه  خۇش-پۇراق 
پاتىمه خىجىل بولغان ھالدا كىيىمىگه قاراپ تۇراتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم سۇدىن 
ئازىراق ئېلپ، ھهزرىتى پاتىمهنىڭ كۆكسىگه، بېشىغا ۋه دۈمبىسىگه چېچىپ: «يا رهببى! 
ئۇنى ۋه ئهۋالدىنى لهنهتلهنگهن شهيتاننىڭ شهررىدىن مۇھاپىزهت قىلىش ئۈچۈن ساڭا 
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سېغىنېمهن» دهپ، دۇئا قىلدى. ئۇنىڭدىن كېيىن ھهزرىتى ئهلىگىمۇ ئوخشاش ئىشنى 
تهكرارالپ، «ئالالھ سىلهرگه ۋه ئۇالرنىڭ نهسلىگه بهرىكهت بهرسۇن» دهپ، دۇئا قىلدى. 
تهئاالنىڭ  «ئالالھ  ئوقۇپ،  سۈرىلىرىنى  ناس)  ۋه  (فهالق  مۇئاۋۋىزهتهيىن  ۋه  ئىخالس 
ئىسمى ۋه بهرىكىتى بىلهن يېنىغا كىرگىن» دېدى. ئارقىدىن مۇبارهك قوللىرى بىلهن 
ئىشىكنىڭ ئىككى قانىتىنى تۇتۇپ، بهرىكهت دۇئاسى قىلدى ۋه ئۇ يهردىن ئايرىلدى.127 
ھهزرىتى ئهلى: «تويىمىزدىن تۆت كۈن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۆيىمىزگه 
قهدهم تهشىرىپ قىلدى. كۆڭۈللهرگه سۇ ئىچكۈزىدىغان، ھېكمهت بىلهن تولغان سۆزلىرى 
ئوقۇپ: ‹بۇ  ئايهتنى  بىر  دېدى.  ئهكهلگىن›  سۇ  ئهلى  قىلىپ: ‹يا  نهسىھهت  بىلهن 
سۇدىن ئىچكىن، بىر قسىمى قالسۇن› دېدى. ئۇنىڭ دېگىنى بويىچه قىلدىم. ئېشىپ 
ماڭا  دېدى.  ئهكهلگىن›  ‹سۇ  يهنه:  ئۇ  تۆكتى.  مهيدهمگه  ۋه  بېشىمغا  سۇنى  قالغان 

قىلغاننى پاتىمهگىمۇ قىلدى. ئۇنىڭدىن كېيىن مېنى سىرتقا چىقىرىۋهتتى»دېدى.
ھهزرىتى ئهلى سىرتقا چىقىپ كهتكهندىن كېيىن، ھهزرىتى ئهلى ھهققىده سوئال 
سورىدى. ھهزرىتى پاتىمه: قهدىرلىك دادا! ئۇ ھهر تهرهپتىن يېتىشكهن، پۈتۈن ئېسل 
ماڭا:  ئاياللىرى  بهزى  قۇرهيىشنىڭ  ئهمما  بىرى.  مۇجهسسهملىگهن  ئۆزىده  خىسلهتلهرنى 
‹سېنىڭ ئېرىڭ كهمبهغهل› دهيدۇ، دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ئهي قىزىم! سېنىڭ 
بهردى.  ماڭا  خهزىنىسىنى  پۈتۈن  ئاسمان-زېمىن  ئهمهس،  كهمبهغهل  ئېرىڭ  ۋه  داداڭ 
بولغانالرنى  مهقبۇل  دهرگاھىدا  تهئاالنىڭ  ئالالھ  پهقهت  قىلمىدىم.  قوبۇل  مهن  لېكىن 
قوبۇل قىلدىم. ئهي قىزىم! ئهگهر مېنىڭ بىلگهنلىرىمنى بىلگهن بولساڭ، دۇنيا سېنىڭ 
نهزىرىڭده قىممهتىسىز ۋه مهنىسىز بولغان بوالتتى. ئالالھ تهئاالنىڭ ھهققى ئۈچۈنكى، 
ئېرىڭ ساھابىالرنىڭ تۇنجىسى، ئىسالمنىڭ ئۇلۇغ ئىنسانى، چوڭقۇر بىلىملىك بېرىدۇر. 
ئهي قىزىم! ئالالھ تهئاال بهندىلىرىدىن ئىككى كىشىنى ئاالھىده ياخشى كۆرىدۇ. بۇالر، 
دېدى.  چىقما،  قارشى  سۆزىگه  ئهتمه،  ئېسىيان  ھهرگىز  ئۇنىڭغا  ئېرىڭدۇر.  ۋه  داداڭ 
ئالهملهرنىڭ پهخرى ئهلهيھىسساالم، قىزىغا نهسىھهت قىلغاندىن كېيىن، ھهزرىتى ئهلىنى 
چاقىرىپ، ئۇنىڭغا، ھهزرىتى پاتىمه ھهققىده سۆز قىلىپ: «ئهي ئهلى! پاتىمهگه ھۆرمهت 
قىلغىن، ئۇ مېنىڭ يۈرهك پارهمدۇر. ئۇنىڭ كۆڭلىگه ئازار بهرمه، ئهگهر ئۇنىڭ كۆڭلىنى 
ئالالھ  ئۇالرنى  ۋه  دېدى  بولىسهن»  قىلغان  يېرىم  كۆڭلۈمنى  مېنىڭ  قىلساڭ،  يېرىم 
تهئاالغا ئامانهت قىلىپ، قايتاي دهپ تۇرىشىغا، ھهزرىتى پاتىمه: ئى رهسۇلۇلالھ! مهن 
ئۆي ئىشىلىرى بىلهن، ئهلى تاال-تۈزدىكى ئىشالر بىلهن شۇغۇللىنىدۇ، ماڭا ياردهمچى 
بولغىدهك بىر جارىيه بهرگهن بولسىىڭىز بهكمۇ خوش بولغان بوالتتىم، دېدى. پهيغهمبهر 
نهرسه  بىر  بولغان  ياخشى  خىزمهتچىدىنمۇ  ياكى  خىزمهتچىمۇ  ساڭا  ئهلهيھىسساالم: 
دېدى.  بهرگىن،  بولغىنىنى  ياخشى  خىزمهتچىدىنمۇ  پاتىمه:  ھهزرىتى  دېدى.  بېرهيمۇ؟ 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ھهر كۈنى ئۇخالشتىن بۇرۇن 33 قېتىم سۇبھانهلالھ، 33 قېتىم 

.485،V،ئابدۇرازاق، ئهل مۇسهننهف  .127
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ۋهھدهھۇ  ئىللهلالھۇ  ئىالھه  ال  قېتىم  بىر  ۋه  ئهكبهر  ئالالھۇ  قېتىم   33 ئهلھهمدۇلىلالھ، 
الشهرىكهلهھ. لهھۇل مۇلكۇ  ۋهلهھۇل ھهمدۇ ۋه ھۇۋه ئهال كۇللى شهيئىن قهدىر دېگىن، 
ھهممىسى يۈز جۈملىدۇر. قىيامهتته مىڭ ساۋاپ ئالىسهن، ئهمهل دهپتىرىڭ ئېغىر باسىدۇ، 

دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم سۆزلىرىنى تۈگىتىپ قىزىنىڭ ئۆيىدىن ئايرىلدى. 
ھهزرىتى ئهلى بىلهن ھهزرىتى پاتىمهنىڭ نىكاھى ھىجرهتتىن بهش ئاي كېيىن، 

تويى بهدىر ئۇرۇشىدىن كېيىن بولدى.128 

كهئاب بىن ئهشرهپنىڭ ئۆلتۈرۈلىشى

بهدىر ئۇرىشنىڭ غهلبىسىدىن كېيىن مهدىنىدىكى مۇشرىك ۋه يهھۇدى كۈچلىرىنىڭ 
كۆڭلىگه قورقۇ چۈشتى. بهزى يهھۇدىالر ئىنساپقا كېلىپ: «بىز ئوقۇۋاتقان كىتابالردا، 
قارشى  ئۇنىڭغا  ئهمدى  بۇدۇر،  پهيغهمبهر  قىلىنغان  بايان  بىلهن  سۈپهتلىرى  پۈتۈن 
دۈشمهنلىك قىلىش مۇمكىن ئهمهس، چۈنكى ئۇ داۋاملىق غالىپ كېلىدۇ» دهپ مۇسۇلمان 
قۇرهيىشلهر  بىلمهيدىغان  نېمىلىكىنى  ئۇرۇشنىڭ  «مۇھهممهد  بولسا:  بهزىلىرى  بولدى. 
بىلهن ئۇرۇشۇپ غهلبه قىلدى. ئهگهر بىز بىلهن جهڭگه كىرىپ باققان بولسا، ئۇنىڭغا 

ئۇرۇش قانداق بولىدۇ، غهلبه دېگهن نېمه؟ بىلدۈرۈپ قويغان بوالتتۇق» دېيىشتى. 
كهئاب بىن ئهشرهپ ئىسمىدىكى بىر يهھۇدىمۇ مۇسۇلمانالرنىڭ بهدىر ئۇرۇشىدا غهلبه 
قىلغانلىقىنى ئاڭالپ، مۇسۇلمانالرغا بولغان ئۆچمهنلىكىدىن مهككىگه كهتتى. ئۇ يهردىكى 
مۇشرىكالرنى يىغىپ، مهدىنىگه ئۇرۇش ئېچىش ئۈچۈن شېئىرالر ئوقۇدى. ئۇالرنى ھهر 
تۈرلۈك ئۇسۇلالر بىلهن ئۆزىگه جهلىپ قىلىپ، پىكىر بىرلىكىگه كهلدى. ھهتتا پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن سۈيقهسىت پىالنى تۈزدى. ئالالھ تهئاال بۇ ئهھۋالنى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا بىلدۈرۈپ، «ئۇالر ئالالھ تهئاالنىڭ رهھمىتىدىن يىراقالشقان 

كىشلهردۇر» دهپ ئايهت نازىل قىلدى. (نىسا سۈرىسى، 52-ئايهت)
بۇ ئايهت نازىل بولغاندىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، شهرهپلىك ئهسھابىغا: 
كىم كهئاب بىن ئهشرهپنى ئۆلتۈرىدۇ؟ دېدى. مۇھهممهد بىن مهسلهمه: ئى رهسۇلۇلالھ!  
خااليمهن.  مهن  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  دېدى.  ئۆلتۈرهي،  مهن  ئۇنى  خالىساڭ، 
ئۆلتۈر، دېدى. مۇھهممهد بىن مهسلهمه بىر قانچه كۈن بۇ ئىش ئۈستىده پىالن تۈزدى. 
دوسىتلىرىدىن ئهبۇ نائىله، ئابباس بىن بىشىر، ھارىس بىن ئهۋىس، ئهبۇ ئابىس ئىبنى 
بىرلىكته  قوشۇلۇپ،  پىالنغا  بۇ  ئۇالر  ئېيتتى.  پىالنىنى  كېلىپ،  يېنىغا  جهبىرلهرنىڭ 
ھهرىكهت قىلىشقا ماقۇل بولدى. ئۇالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا كېلىپ: «ئى 
رهسۇلۇلالھ! ئهگهر سىز ماقۇل كۆرسىڭىز، بىز ئۇالر بىلهن پاراڭالشقاندا، كهئابنىڭ يېنىدا 
ئۇنى خوش قىلدىغان سىز بىلهن مۇناسىۋهتلىك بهزى گهپلهرنى قىلساق بوالمدۇ؟» دهپ 
سورىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇالرغا ئۆزى خالىغان بويىچه قىلىشنى ئهمىر قىلدى. 

ئىبنى ئىسھاق ئهس-سىره، 230~231:؛ ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره،180،1~182؛ ئابدۇرازاق، ئهل   .128
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بىن  كهئاب  ئۇالر  كېيىن،  ئالغاندىن  يوليورۇق  ئهلهيھىسساالمدىن  پهيغهمبهر 
ئهشرهپنىڭ يېنىغا بېرىپ، ئۇنىڭغا: شۇ مۇھهممهد بىزدىن تېخىمۇ كۆپ سهدىقه تهلهپ 
قىلدى. باجلىرىمىزنى كۆپهيىتتى. ئۇنىڭ ئۈچۈن سهندىن قهز ئالغىلى كهلدۇق، دېدى. 
دهپ:  ئوياليدىكهن  ئوخشاش  ماڭا  مهسلهمهنى،  بىن  مۇھهممهد  خوشاللىقىدىن  كهئاب 
ئۇ  سىلهرنى تېخىمۇ زېرىكتۈرىدۇ، دېدى. مۇھهممهد بىن مهسلهمه: ئهمما ئۇنىڭغا بىر 
قېتىم ئىتائهت قىلغان بولدۇق، بۇنى داۋام قىلىمىز، قاراپ باقمامدۇق، ئاخىرى قانداق 
بېرهي.  بولىدۇ،  كهئاب:  دېدى.  تۇرغىن،  بېرىپ  خورما  ئازىراق  بىزگه  سهن  بولىدۇ؟ 
بىن  مۇھهممهد  دېدى.  كېرهك،  قويۇشىڭالر  گۆرۈگه  نهرسهڭالرنى  بىرهر  ماڭا  لېكىن، 
مهسلهمه ۋه دوسىتلىرى: نېمه تهلهپ قىلىسهن؟ دېدى. كهئاب: ئاياللىرىڭالرنى، دېدى. 
ئۇالر: ياق بۇ بولمايدۇ، دېدى. كهئاب: ئهمسه، ئوغۇللىرىڭالرنى بېرىڭالر، دېدى. ئۇالر: 
ياق، بولمايدۇ، باشقىالر: « ئىككى توك-توك تۆگىگه بېسىلغان خورمىغا، ئوغۇللىرىنى 
گۆرۈگه قويۇپتۇ» دېسه، بۇ بىزگه نومۇس. بىز پهقهت ساڭا قوراللىرىمىز بىلهن ساۋۇت 
دوبىلغىالرنىال بېرهلهيمىز، دېدى. كهئاب تهكلىپنى قوبۇل قىلىپ ئۇالرنىڭ قايسى ۋاقىتتا 

كېلىشىنى ئۇقتۇردى.129 
ئۆيىگه  كهئابنىڭ  بىلهن  نائىله  ئهبۇ  كېچىده،  كۈنى  بىر  مهسلهمه  بىن  مۇھهممهد 
كهلدى. كهئاب ئۇالرنى قهلئهگه چاقىردى ۋه ئۇالرنى كۈتىۋىلىش ئۈچۈن پهسكه چۈشهي 
كهلگهنلهر،  دېدى.  چىقىسهن؟  قهيهرگه  كېچىده  بۇ  ئايالى:  كهئابنىڭ  تۇرىشىغا،  دهپ 
مۇھهممهد بىن مهسلهمه بىلهن قېرىندىشىم ئهبۇ نائىله، دېدى. ئايالى: ئۇالرنىڭ ئاۋازىنى 
ئاڭلىدىم. ماڭا بىر يامانلىقتىن بىشارهتتهك بىلىندى، ئاۋازىدىن قان ھىدى كېلىۋاتىدۇ، 
دېدى. كهئاب: ياق، ئۇالر مۇھهممهد بىن مهسلهمه بىلهن سۈت قېرىندىشىم ئهبۇ نائىله. 
كېلىدۇ.  دېمهي  ياق  چاقىرىلسا،  قىلىچۋازلىققا  كېچىدىمۇ  يېرىم  بىرسى،  ئېسل  ئۇ 
مۇشۇنداق باتۇر بىرسى، دېدى. مۇھهممهد بىن مهسلهمه ئۆزى بىلهن بىرلىكته ئىككى 
كىشنى، باشقا بىر رىۋايهتكه قارىغاندا ئۈچ كىشىنى، قهلئهنىڭ ئىچىگه كىرگۈزدى. بۇالر 
ئهبى ئابىس بىن جهبىر، ھارىس بىن ئهۋىس، ئابباب بىن بهشىر ئىدى.130 مۇھهممهد 
پۇراشنى  چېچىنى  كۆرۈشكهنده،  بىلهن  ئۇنىڭ  «مهن  سهپداشلىرىغا:  مهسلهمه،  بىن 
دېدى.  ئۆلتۈرڭالر»  كېلىپ  سىلهر  ۋاقتىمدا،  تۇتقان  بېشىنى  ئۇنىڭ  مهن  ئېيتىمهن، 
كهئاب بىن ئهشرهپ، چىرايىلق كىيىملىرىنى كىيىپ، بهدىنىگه خۇش-پۇراق نهرسىلهرنى 
چېچىپ، ئۇالرنىڭ يېنىغا كهلدى. مۇھهممهد بىن مهسلهمه: ھازىرغىچه بۇنداق خۇش-
پۇراق پۇراپ باقمىدىم، دهپ كهئابقا يېقىنالشتى. كهئهب: ئهرهپلهرنىڭ ئهڭ خۇش-پۇراق 
ئاياللىرى مېنىڭ يېنىمدا، دهپ ماختاندى. مۇھهممهد بىن مهسلهمه: بېشىڭىزنى بىر پۇراپ 
سهبداشلىرىمۇ  بهردى.  ئىجازهت  پۇراشقا  كهئاب  دېدى.  قىالمسىز؟  روخسهت  بېقىشىمغا 
كېلىپ پۇرىدى. شۇنىڭ بىلهن يهنه بىر قېتىم پۇرىۋىلىشىنى تهلهپ قىلدى. مۇھهممهد 
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بىن مهسلهمه، بۇ قېتىم ئۇنىڭ بېشىنى قۇچاقالپ سهپداشلىرىغا ئىشارهت قىلدى. بىرنچى 
قىلىچتا جېنى چىقماي ۋارقىرىدى. شۇنىڭ بىلهن مۇھهممهد بىن مهسلهمه ئۇنىڭغا خهنجهر 
ئۇردى. كهئابنى ئۆلتۈرگهن مۇسۇلمان ئهسكهرلهر دهرھال ئۇ يهردىن يىراقلىشىپ مهدىنىگه 
پهيغهمبهر  بىلهن  كېلىشى  ئېلىپ  خهۋهرنى  بۇ  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ئالدى.  يول 
ئهلهيھىسساالم ئالالھ تهئاالغا ھهمدۇ-سانا ئوقۇپ، مۇسۇلمان ئهسكهرلهرگه دۇئا قىلدى. 

چۈنكى  سالدى.  ساراسىمىغا  يهھۇدىالرنى  ئۆلۈمى  ئهشرهپنىڭ  بىن  كهئاب  كاپىر 
كهئابغا ئوخشاش باي ئاقسۆڭهكنىڭ ئۆلىشى، ئۇالر ئۈچۈن بېخهتهرلىكنىڭ يوقلىقىدىن 
دىرهك بېرهتتى. تاڭ سهھهر بىلهنال مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ، بۇ ۋهقه 
ئۈستىدىن شىكايهت قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «ئۇ، بىزنى توال ئاۋاره قىالتتى، 
قىلساڭالر،  ئۇنىڭدهك  قايسىڭالر  سىلهردىن  ئهگهر  ئوقۇيتتى،  شېئىرالر  تىلالپ  بىزنى 
پهيغهمبهر  قورققىنىدىن  يهھۇدىالر  ئاڭلىغان  تهھدىتنى  بۇ  دېدى.  قىلىچ»  ئاقىۋىتڭالر 

ئهلهيھىسساالم بىلهن قايتىدىن سۈلھى تۈزدى.131

بهنى قهينۇقا يهھۇدىلىرى
قىلماقچى  چاقچاق  ئايالغا  مۇسۇلمان  بىر  يهھۇدىلىرى،  قهينۇقا  بهنى  كۈنى  بىر 
بولغاندا، بۇنى كۆرگهن بىر ساھابى دهرھال قىلىچنى چىقىرىپ، ئۇ يهھۇدىنى ئۆلتۈردى. 
شۇنىڭ بىلهن باشقا يهھۇدىالر بىرلىشىپ ئۇ ساھابىنى شېھىت قىلدى. ۋهقهدىن خهۋهر 
تاپقان پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، قهينۇقا يهھۇدىلىرىنى بازارغا چاقىرتىپ: ئهي قهينۇقا 
جامائىتى! سىلهر ئالالھ تهئاالنىڭ قۇرهيىشكه بهرگهن ئازابىدىن قورقۇڭالر ۋه مۇسۇلمان 
ياخشى  ئىكهنلىكىمنى  پهيغهمبهر  ئهۋهتىلگهن  تهرىپىدىن  تهئاال  ئالالھ  مېنىڭ  بولۇڭالر. 
ئوقۇپ  كىتابىڭالردا  ۋهدىسىنى  بهرگهن  سىلهرگه  تهئاالنىڭ  ئالالھ  ۋه  بۇنى  بىلىسىلهر! 
تۇرۇپسىلهر، دېدى. بۇ سۆزنى ئاڭالپ تۇرۇپمۇ، سۈلھى بۇزغان يهھۇدىالر: ئهي مۇھهممهد! 
ئۇرۇشتىن خهۋىرى يوق بىر قهۋمنىڭ مهغلۇبىيىتى سېنى ئالدىمىسۇن! قهسهم قىلىمىزكى، 
قانداق   بىزنىڭ  چۈشكهنده،  جهڭگه  بىلهن  بىز  سهن  پهقهت،  قهۋم!  جهڭگىۋار  بىز 

ئىكهنلىكىمىزنى ياخشى بىلىپ قالىسهن، دهپ جهڭگه چاقىردى.
شۇنداق قىلىپ، باشتا تۈزگهن سۈلھىنى بۇزۇپ، ئوچۇق-ئاشكارا جهڭ ئېالن قىلدى. 
شۇنىڭ بىلهن جىبرائىل ئهلهيھىسساالم: «ئهي ھهبىبىم! ئهگهر سهن بىلهن ۋهدىلهشكهن 
بىر قهۋمنىڭ، ۋهدىسىنى بۇزۇپ ساڭا قارشى چىققان ۋاقىتىدا، ئۇرۇش قىلىشتىن بۇرۇن 
ھهق ۋه ئادالهت ئاستىدا ۋهدىلىرىنى بۇزغانلىقىنى ئۇالرغا بىلدۈرگىن. چۈنكى ئالالھ تهئاال 

خائىنلهرنى ياخشى كۆرمهيدۇ» دهپ ۋهھيى قىلدى. (ئهنفال سۈرىسى، 58-ئايهت) 
باشقا بىر ئايهتته: «ئهي رهسۇلۇم! ئۇ كاپىر يهھۇدىالرغا دېگىنكى: سىلهر چوقۇم 
مهغلۇپ بولىسىلهر ۋه توپلىنىپ دوزاققا ئېتىلىسىلهر. ئۇ دوزاق، نېمىدېگهن يامان بىر 

يهر»  دهپ بايان قىلىنغان. (ئال ئىمران سۈرىسى، 12-ئايهت)
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم دهرھال قوشۇن تهشكىللهپ، قهينۇقا يهھۇدىلىرىغا يۈرۈش 
قىلدى. ھهزرىتى ھهمزه ئاق رهڭلىك بايراق كۆتۈرۈپ قوشۇننى باشالپ ماڭدى. مهدىنىگه 
ئهبۇ لۇبابه ۋهكىل بولۇپ قالدى.132 قوشۇن قهينۇقا قهلئهسى ئهتراپىنى قورشىدى. «بىز 
پهيغهمبهر  قىاللمىدى.  جۈرئهت  ئېتىشقىمۇ  ئوق  تال  بىر  يهھۇدىالر  دېگهن  جهڭگىۋار» 
ئهلهيھىسساالم قهلئهنىڭ كىرىش-چىقىشلىرىنى كونتۇرۇل ئاستىغا ئالدى. ھېچكىم قهلئه 
سىرتىغا چىقالمىدى، بۇ ئهھۋال ئون كۈن داۋامالشتى.133 يهھۇدىالر بهرداشلىق بېرهلمهي 
تهسلىم بولدى. ھهر بىرسىنى ئۆلتۈرۈشنىڭ ئورنىغا، مهرھهمهت پهيغهمبىرى سهللهلالھۇ 
ئهلهيھى ۋهسهللهم، قهينۇقا يهھۇدىلىرىنىڭ شامغا كېتىشىگه يول قويدى. شۇنداق قىلىپ 

ئۇالر مهدىنىدىن قوغالپ چىقىرىلدى.134
سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، مهدىنىده ھهم يهھۇدىالرغا، 
ھهم ئابدۇلالھ بىن ئۇبهيدهك مۇسۇلمان قىياپىتىگه كىرىۋالغان مۇناپىق، مۇشرىكالر بىلهن 
تىركهشتى. بۇنىڭدىن باشقا مهدىنه سىرتىدىكى مۇشرىك قهبىلىلهرنى ئىسالمغا دهۋهت 
كېيىن،  ئۇرۇشىدىن  بهدىر  قىلدى.  داۋام  خىزمىتىنى  پهيغهمبهرلىك  توختىماي  قىلىپ، 

سهۋىق، غهتهفان، كارده، باھران قاتارلىق نۇرغۇن ئۇرۇشالر مهيدانغا كهلدى. 
قۇربانلىق  ۋه  نامىزى  ھىيت  سهدىقه-پىتر،  قىلىندى.  پهرز  زاكات  ۋاقىتالردا  بۇ 
قىلش قاتارلىق ئهمىرلهر كهلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قىزى ئۇممۇ گۈلسۈمنى ھهزرىتى 
ئوسمانغا نىكاھلىدى. زهينهپ بىنتى جاھىش ۋه ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ قىزى ھافسانى ئۆز 

نىكاھىغا ئالدى. ھهزرىتى ئهلىنىڭ ئوغلى ھهزرىتى ھهسهن دۇنياغا كهلدى. 
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ئۇهۇد ئۇرۇشى

ئۇرۇش  ئالماي،  دهرس  مهغلۇبىيىتىدىن  ئۇرۇشىدىكى  بهدىر  مۇشرىكلىرى  مهككه 
قالدۇرغان ئهسلىمىلهرنى پهقهتال ئۇنتىيالمىدى. قۇرهيىش بۇ ئۇرۇشتا كۆزگه كۆرۈنگهن 
يولىنىڭ  تىجارهت  بارىدىغان  شامغا  باشقا،  بۇنىڭدىن  ئايرىلدى.  ئاقسۆڭهكلىرىدىن 

مۇسۇلمانالرنىڭ قولىغا ئۆتىشى ئۇالرنىڭ قۇيقۇ چاچلىرىنى تىك قىلىۋهتتى.
ئهبۇ سۇفيان باشچلىقىدىكى كارۋان، يۈزده يۈز پايدا بىلهن مهككىگه كهلگهن ئىدى. 
كارۋاننىڭ  ئۈچۈن  ئۆلگهنلىكى  ئۇرۇشىدا  بهدىر  كۆپى  قوشقانالرنىڭ  ھىسسه  چوڭ  ئهڭ 
بىناسىدا  ئاچىدىغان  مهجلىس  مۇشرىكالرنىڭ  يهردىكى  دېگهن  نهدۋه  دارۇن  پايدىسى 

مۇھاپىزهت قىلىندى. 
رهبىئاالردهك  بىن  ئابدۇلالھ  جهھىل،  ئهبى  بىن  ئىكرىمه  ئۇمهييه،  بىن  سهفۋان 
دادسى، قېرىنداشلىرى ۋه ئوغۇللىرىنى يوقاتقانالر: «مۇسۇلمانالر بىزنىڭ بۈيۈكلىرىمىزنى 
كهلدى.  ۋاقتى  ئېلىشنىڭ  ئىنتىقام  ئۇالردىن  ئهمدى  قويدى.  دهرت-ئهلهمگه  ئۆلتۈرۈپ، 
قىلىپ  ھۇجۇم  مهدىنىگه  تهشكىللهپ،  قوشۇن  بىر  بىلهن  پايدىسى  تاپقان  كارۋاننىڭ 

ئىنتىقامىمىزنى ئااليلى» دېيىشىپ، ئهبۇ سوپيانغا مهقسهتلىرىنى بايان قىلدى. 
ئۈچۈن  ئۆلتۈرۈلگهنلىكى  كاپىرالر  ئازغۇن  شهيبهلهردهك  ۋه  ئۇتبه  جهھىل،  ئهبۇ 
شام  ئۇالر  بارئىدى.  سۇفيان  ئهبۇ  بولمىغان  مۇسۇلمان  تېخى  بېشىدا،  مۇشرىكالرنىڭ 
تىجارىتىده يۈز مىڭ ئالتۇننى قولغا كهلتۈرگهن بولۇپ، بۇنىڭ يېرىمى پايدا، يېرىمى سهرمايه 
ئىدى. سهرمايه ئېگىلىرگه  قايتۇرۇلۇپ، پايدىسى ئىككىگه بۆلۈندى. پايدىنىڭ يېرىمغا 
خاتىپالرمۇ  ۋه  شائىر  پايدىدىن  بولدى.  تهيياراليدىغان  قورال-ياراق  يېرىمىغا  ئهسكهر، 
قۇرۇق قالمىدى. خاتىپ ۋه شائىرالر مهرسىيهلهر ئوقۇپ، خهلقنىڭ قىزغىنلىقىنى يۇقىرى 
مۇسۇلمانالرنى  ماسالشتى.  ئۇالرغا  چېلىپ  ساز  ئايالالر  كۈشكۈرتسه،  ئۇرۇشقا  كۆتۈرۈپ، 
نۇرىنى  ئىسالمىيهتنىڭ  يوقۇتۇپ،  پهيغهمبىرىمىزنى  سۆيۈملۈك  چىقىرىش،  مهدىنىدىن 

ئۆچۈرۈش ئۈچۈن قهبىله-قهبىله ئارىالپ ئهسكهر يىغدى. 
ئىچىده،  بۇالرنىڭ  تهشكىللىدى.  قوشۇن  كىشىلىك  مهككىده 3000  ئۇالر  ئاخىرى 
700 ساۋۇتلۇق، 200 ئاتلىق ۋه 3000 تۆگه بار بولۇپ، سازهندىلهر بىلهن ئايالالرنىمۇ ئۆز 
ئىچىگه ئالغان بۇ قوشۇنغا ئهبۇ سۇفيان قوماندان بولدى. ئايالى ھىندى ئايالالرغا باش  
بولۇپ، مۇشرىكالرنى جهڭگه دهۋهت قىلىشتا مۇھىم رول ئوينىدى. چۈنكى بهدىر ئۇرۇشىدا، 
ئۇنتىيالماي،  ئىنتىقامىنى  بۇنىڭ  ئىدى.  ئايرىلغان  ئىنىسىدىن  ئىككى  بىلهن  دادىسى 
ئايالالرنىڭ ئۇرۇشقا چىقىشىغا قارشى چىققانالرغا: «بهدىر ئۇرۇشىنى ئۇنتۇپ قالماڭالر! 
ئاياللىرىڭالر ۋه بالىلىرىڭالرنى دهپ جهڭ مهيدانىدىن قاچقان ئىدىڭالر! بۇندىن كېيىن 
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قېچىشنى ئوياليدىغانالر، ئارقىسىدا بىزنى كۆرىدۇ!» دهپ ئۇالرنىڭ ئاغزىنى تۇۋاقلىدى. 
بۇ شهكىلده مۇشرىكالر قوشۇنىنى پۈتۈن كۈچى بىلهن ئىلھامالدۇردى. 

مۇشرىكالردىن جۇبهيىر بىن مۇتىمنىڭ نهيزه ئېتىشقا قالتىس ئۇستا، ۋهھشى ئىسملىك 
بىر قۇلى بار ئىدى. ئاتقان يېرىگه تهككۈزىدىغان ئۇستا مهرگهن ئىدى. ھىندى دادىسى 
ئۇتبهنى، جۇبهيىر بولسا تاغىسى تۇئايمانىڭ بهدىر ئۇرۇشىدا ئۆلتۈرۈلگهنلىكى ئۈچۈن، 
ھهزرىتى ھهمزىگه بولغان ئىنتىقام ئوتلىرى الۋۇلداپ ياناتتى. جۇبهيىر قۇلى ۋهھشىگه: 
«ئهگهر ھهزرىتى ھهمزىنى ئۆلتۈرسهڭ، سېنى ھۆرلۈككه چىقىرىمهن!» دېدى. ھىندمۇ: 
«ئهگهر ئۇنى ئۆلتۈرسهڭ، ساڭا نۇرغۇن ئالتۇن-كۆمۈش بىرىمهن» دهپ ۋهده بهردى.135 
قۇرهيىش پۈتۈن تهييارلىقالرنى تامامالپ، بايراقلىرىنى تهلھا بىن ئهبى تهلھا،  ئۇۋهيف 

ئوغلى سۇفيانغا تۇتقۇزدى. 
مهككىده تهييارلىقالر پۈتتى. ھهزرىتى ئابباس مۇشرىكالرنىڭ 3000 كىشىلىك بىر 
ئاتلىق،  يۈزىنىڭ   200 ساۋۇتلۇق،   700 ئىچىده  بۇالرنىڭ  تهشكىللىگهنلىكى،  قوشۇن 
بۇنىڭغا  ۋه  بهرگهن  خهۋهر  بارلىقىنى  قورال-ياراقلىرىنىڭ  ساناقسىز  ۋه  تۆگىسى   3000
بىر  ئىشهنچىلىك  يېزىپ،  مهكتۈپ  بىلدۈرگهن  كېرهكلىكىنى  ئېلىشى  تهدىبىر  قاراپ 

ئادىمىدىن مهدىنىگه ئهۋهتتى. 
ئىنچىكىلهپ  ۋهزىيهتنى  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  ئالغان  تاپشۇرۇپ  خهۋهرنى  بۇ 
تهكشۈرۈش ئۈچۈن بىر قانچه دوستىغا ۋهزىپه بهردى. بۇ ساھابىلهر مهككىگه قاراپ يولغا 
چىقتى. يولدا مۇشرىك قوشۇنىنىڭ كېلىۋاتقانلىقىدىن خهۋهر تاپتى ۋه ئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى 
ئىگهللىگهندىن كېيىن دهرھال مهدىنىگه قايتىپ، ئۆز كۆزى بىلهن كۆرگهن ۋه تهكشۈرپ 
ئېنىقلىغان ئۇچۇرالر بىلهن مهككىدىن كهلگهن مهكتۇپنىڭ بىردهكلىكىنى ئىسپاتلىدى.  

ئالهملهرنىڭ خوجىسى تېزلىك بىلهن تهييارلىقنى باشلىدى. بولۇپمۇ تۇيۇقسىز زهربىگه 
قىسقا  ئهسھابى-كىرام  قويدى.  قاراۋۇلالر  ئهتراپىغا  مهدىنىنىڭ  ئۈچۈن،  ئۇچۇرماسلىق 
ۋاقىت ئىچىده توپلىنىپ، تهييارلىقىنى پۈتتۈردى. ئائىله-تاۋاباتلىرى بىلهن ۋىدالىشىپ، 

كائىناتنىڭ سۇلتانىنىڭ ئهتراپىغا يىغىلدى.
ئۇ كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، مهسجىدته ئهسھابى بىلهن جۈمه نامىزى ئوقۇدى 
ۋه خۇتبىده ئالالھ تهئاالنىڭ دىنىنى تارقىتىش ئۈچۈن جىھاد قىلىشنىڭ، دۈشمهن بىلهن 
جهننهتكه  بولۇپ  شېھىت  ئۆلگهنلهرنىڭ  يولدا  بۇ  سۆزلهپ،  ئهھمىيتىنى  ئېلىشىشنىڭ 
كىرىدىغانلىقى، دۈشمهن ئالدىدا سهۋرلىك بولۇپ، تىز پۈكمىگهنلهرگه ئالالھ تهئاالنىڭ 

ياردهم قىلدىغانلىق خوشخهۋىرىنى بهردى. 
بولىشى  قهيهرده  ئۇرۇشنىڭ  بۇ  بىلهن  ئهسھابى-كىرام  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئۇ:  بهردى.  ئېيتىپ  چۈشىنى  كۆرگهن  ئاخشام  مهسلىھهتلىشىپ،  ھهققىده  كېرهكلىكى 
بىر  ئۇچىدا  قىلىچىمنىڭ  كۆردۈم.  ئىچىده  ساۋۇت  بىر  مۇستهھكهم  ئۆزهمنى  چۈشۈمده 
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يېرىق پهيدا بولغانلىقى، بوغازالنغان بىر كالىنى ۋه ئارقىسىدىن بىر قوچقارنىڭ ئېلىپ 
كېلىنگهنلىكىنى كۆردۈم، دېدى. ئهسھابى-كىرام: ئى رهسۇلۇلالھ! بۇ چۈشكه قانداق تهبىر 
مهدىنىگه  كىيىش،  ساۋۇت  بىر  مۇستهھكهم  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  دېدى.  بېرىسىز؟ 
ۋه مهدىنىده قېلىشقا ئىشارهتتۇر. ئۇ يهرده قېلىڭالر! قىلىچىمنىڭ ئۇچىنىڭ يېرىلىشى، 
بهزىلىرىنىڭ  ئهسھابىمدىن  بوغازلىنىشى،  كالىنىڭ  ئۇچرايدىغانلىقىم،  پېشكهللىككه  بىر 
شېھىت بولىدىغانلىقىغا، ئۇنىڭ ئارقىسىدىن كهلگهن قوچقار بولسا، ئهسكىرى بىرلىككه 

ئىشارهتتۇر، بهلكىم جانابى ئالالھتئاال ئۇالرنى ئۆلتۈرىدۇ، دېدى. 
باشقا بىر رىۋايهتته، «چۈشۈمده قىلىچىمنى يهرگه ئۇردۇم، ئۇچى سۇندى. بۇ ئۇھۇد 
كۈنى ئهسھابىمنىڭ بهزىلىرىنىڭ شېھىت بولىدىغانلىقىغا ئىشارهتتۇر. قىلىچىمنى قايتىدىن 
يهرگه ئۇرسام بۇرۇنقى ھالىتىگه كهلدى. بۇ ئالالھ تهئاالدىن بىر غهلبه كېلىدىغانلىقى، 

مۆمىنلهرنىڭ توپلىنىدىغانلىقىغا ئىشارهتتۇر» دېيىلگهن. 
ئىشالردا  بهزى  بىلدۈرۈلمىگهن  بىلهن  ۋهھيى  ئۆزىگه  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر 
جهڭ  قهيهرده  بىلهن  دۈشمهن  قىالتتى.  ھهرىكهت  مهسلىھهتلىشىپ،  بىلهن  ئهسھابى 
قىلىش توغرسىدا، ئهسھابى-كىرامنىڭ بهزىلىرى، «مهدىنىده قېلىپ، مۇداپىئه ئۇرۇشى 
قىاليلى» دېدى. بۇ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئوي-پىكىرلىرى بىلهن بىردهك ئىدى. 
ھهزرىتى ئهبۇبهكىر، ئۆمهر، سهئىد بىن مۇئازدهك (ئالالھ ئۇالردىن رازى بولسۇن) ئهسھابى 
پهقهت،  ئىدى.  پىكىرده  ئوخشاش  بىلهن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كىرام-بۈيۈكلىرىمۇ 
بهدىر ئۇرۇشىغا قېتىلىش پۇرستى بولمىغان ياش ساھابىلهر، بهدىر ئۇرۇشىغا قاتناشقان 
ساھابىلهرنىڭ قولغان كهلتۈرگهن ساۋاپلىرى ۋه بهدىر ئۇرۇشىدىكى شېھىتلهرنىڭ  ماقامىنى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن ئاڭلىغانلىقى ئۈچۈن ئۇ ئۇرۇشقا بارالمىغانلىقى ئۈچۈن قاتتىق 
بىئارام بولغان ئىدى. شۇنىڭ ئۈچۈن دۈشمهن بىلهن مهدىنه سىرتىدا، يۈزمۇ-يۈز ئېلىشىشنى 
قاراشتىكلهردىن  بۇ  ئۇباده  بىن  سهئىد  مالىك،  بىن  نۇمان  ھهمزه،  ھهزرىتى  ئويلىدى. 
«ئى  ئېلىپ:  ئىجازهت  ئهلهيھىسساالمدىن  پهيغهمبهر  ھهيسهمه،  ھهزرىتى  ئىدى.  بىرى 
رهسۇلۇلالھ! قۇرهيشىلىك مۇشرىكالر، ئوخشىمىغان ئهرهپ قهبىلىلىرىدىن ئهسكهر يىغدى. 
ئات-تۆگىلىرىگه مىنىپ تۇپراقلىرىمىزغا كىردى. بىزنى ئۆيمىز ۋه قهلئهلىرىمىزنى قورشاپ، 
ئارقىمىزدىن چوڭ گهپ قىلىدۇ. بۇنداق بولغاندا ئۇالر تېخىمۇ ھهددىدىن ئاشىدۇ. ھازىر 
ئۇالرنىڭ ئالدىغا چىقمىساق، باشقا ئهرهپ قهبلىلىرى بىزنى چاغلىق ئىكهن دهپ قالىدۇ. 
ئهگهر  ئىشىنمهن.  قىلدىغانلىقىغا  غالىپ  ئۈستىدىن  مۇشرىكالر  بىزنى  تهئاالنىڭ  ئالالھ 
ئۇنى  مهن  قالدىم.  مهھرۇم  بۇنىڭدىن  بهدىرده  شېھىتلىكتۇر.  كهلسه  ئىش  بىر  بېشىمغا 
ئۇ  ئىدۇق،  تاشلىغان  چهك  ئۇرۇشىغا  بهدىر  بىلهن  ئوغلۇم  ئىدىم.  قىلغان  ئارزۇ  بهكمۇ 
رهسۇلۇلالھ!  ئى  ئېرىشتى.  مهرتىۋىسىگه  شېھىتلىك  بهدىرده  ئىكهن،  تهلهيلىك  مهندىن 
شېھىتلىكنى ناھايىتى ئارزۇ قىلىمهن. تۈنۈگۈن ئاخشام ئوغلۇمنى چۈشۇمده كۆردۈم. ئۇنى 
چىرايلىق ھالهتته كۆردۈم. ئۇ جهننهت باغلىرى ۋه ئۆستهڭلىرى بويىدا، ماڭا: ‹جهننهت 
يا  دېدى.  ئېرىشتىم!›  يهرگه  بهرگهن  ۋهده  تهئاال  ئالالھ  مهن  قېتىلغىن!  ئهسھابىغا 
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رهسۇلهلالھ! قهسهم قىلىمهنكى، تاڭ سهھهردىال، ئوغلۇمنىڭ جهننهتلىك دوستى بولۇشنى 
ئارزۇ قىلىمهن. يېشىممۇ چوڭۇپ قالدى. ئالالھنىڭ دهرگاھىغا بېرىشتىن باشقا مۇرادىم 
ئوغلۇم  جهننهتته  بولۇپ،  شېھىت  رهسۇلۇلالھ!  ئى  بولسۇن  پىدا  ساڭا  جېنىم  قالمىدى. 
ئۇنىڭ  يالۋۇردى.  دهپ  قىلغىن!»  دۇئا  تهئاالغا  ئالالھ  ئۈچۈن  بولۇش  دوسىت  بىلهن 

كۆڭلىنى يېرىم قىلماسلىق دۇئا قىلدى.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم كۆپ قىسىم ساھابىنىڭ بۇ پىكىرده ئىكهنلىكىنى كۆرۈپ، 
دۈشمهن بىلهن مهدىنه سىرتىدا جهڭ قىلىشنى قارار قىلدى. ئۇنىڭدىن كېيىن: «ئهي 
ئهسھابىم! سهۋىرچانبولۇڭالر، بۇ قېتىممۇ جانابى ئالالھ سىلهرگه ياردهم قىلىدۇ. بىزنىڭ 

قىلدىغان ئىشىمىز قىينچىلىقالرغا سهۋرى قىلىشتۇر» دېدى. 
پېشىن نامىزىنى ئوقۇغاندىن كېيىن، كائىناتنىڭ سۇلتانى، سائادهت ماكانى مۇبارهك 
ئۆيىگه باردى. ئۇنىڭ روخسىتى بىلهن ھهزرىتى ئهبۇبهكىر ۋه ئۆمهر كىردى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ سهللىسىنى يۆگىشى ۋه ساۋۇتلىرىنى كىيشىگه ياردهم قىلدى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم قىلىچنى ئېسىپ، قالقىنىنى دۈمبىسىگه باغلىدى. سىرتتا ئهسھابى-كىرام، 
مۇداپىئه  قېلىپ،  مهدىنىده  تۇراتتى.  ساقالپ  چىقىشىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
مهدىنه  ئهلهيھىسساالم،  «پهيغهمبهر  باشقىالرغا:  قويغانالر  ئوتتۇرىغا  قىلىشنى  ئۇرۇشى 
سىرتىغا چىقىش پىكرىده ئهمهس ئىدى. سىلهرنىڭ سۆزۈڭالر بىلهن بۇنى قوبۇل قىلدى. 
ھالبۇكى، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهمىرنى ئالالھ تهئاالدىن ئالىدۇ. سىلهر بۇ ئىشىنى 
ئۇنىڭغا قويۇپ بېرىڭالر، ئۇنىڭ ئهمىر قىلغىنىنى قىلىڭالر!» دېدى. ئۇالر قىلغانلىرىغا 
پۇشايمان قىلدى ۋه: «رهسۇل ئهكرهم ئهلهيھىسساالمغا قارشى چىققانالردىن بولمايلى!» 
ئۇنىڭ  بىلهن  چىقىشى  ئۆيدىن  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك  كهچتى.  ۋاز  پىكرىدىن  دهپ 
ئويلىغان  قانداق  سهن  رهسۇلۇلالھ!  ئى  بولسۇن  پىدا  ساڭا  جېنىمىز  كېلىپ:  ھۇزۇرىغا 
بولساڭ شۇنداق قىل! مهدىنىده قېلىشنى خالىساڭ بۇ يهرده قااليلى، بىز سېنىڭ ئهمرىڭگه 
قارشى چىقىشتىن، ئالالھ تهئاالدىن پاناھلىق تىلهيمىز، دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
ساۋۇتىنى  كېيگهن  پهيغهمبهر  بىر  قىلغۇچه  ھۆكۈم  ئوتتۇرسىدا  دۈشمىنى  بىلهن  ئالالھ 
قىلىڭالر!  ئىشىمنى  بۇيرىغان  شۇكى،  نهسىھىتىم  سىلهرگه  چىقارمايدۇ.  قىلماي  ئۇرۇش 
ئالالھ تهئاالنىڭ ئىسمىنى زىكىر قىلىپ، سهۋر بىلهن ۋهدهڭالردا تۇرۇڭالر، ئالالھ تهئاال 

سىلهرگه ياردهم قىلىدۇ.» دېدى. 
بۇ ۋاقىتتا ئامىر بىن جهمۇخ ئۆيىدىكى تۆت ئوغلىغا: ئهۋالتلىرىم، مېنىمۇ بۇ ئۇرۇشقا 
ئېلىپ بېرىڭالر! دېدى. ئوغۇللىرى: قهدىرلىك دادا! پۇتىڭنىڭ ئاغرىقى بولغىنى ئۈچۈن 
ئالالھ تهئاال سېىنى ئۆزۈرلۈك قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم سېنىڭ ئۇرۇشقا بېرىشىڭغا 
ئىجازهت بهرمىدى. جىھادقا چىقىش مهجبۇريىتىڭ يوق، سېنىڭ ئورنىڭغا بىز  بارىمىز، 
دېدى ۋه دادىسىنى قايىل قىلشقا تىرىشتى. ھهزرىتى ئامىر: ئىسىت، سىلهردهك ئوغۇللىرىمغا! 
بۇ  قويدۇڭالر،  قۇرۇق  ئېرىشىشتىن  جهننهتكه  مېنى  دهپ  شۇنداق  ئۇرۇشىدىمۇ  بهدىر 
قېتىممۇ مهھرۇم قىالي دهمسىلهر؟! دېدى ۋه سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنىڭ ھۇزۇرىغا كېلىپ، 
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ئۇنىڭغا: جېنىم پىدا بولسۇن ئى رهسۇلۇلالھ! ئوغۇللىرىم بهزى كهمچىلىكلىرىم تۈپهيلى 
مېنى ئۇرۇشتىن مهھرۇم قىلماقچى بولىۋاتىدۇ. قهسهم قىلىمهنكى، مهن سهن بىلهن بىلله 
ئۇرۇشقا چىقىپ، جهننهت بىلهن شهرهپلىنىشنى خااليمهن. ئى رهسۇلۇلالھ! سهن مېنىڭ 
ئالالھ يولىدا جهڭ قىلىشىمغا ۋه شېھىت بولۇپ شۇ پۇتلىرىم بىلهن جهننهتته مېڭىشىمنى 
مۇۋاپىق كۆرمهمسهن؟ دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: شۇنداق ئۇيغۇن كۆرىمهن، دېدى. 

بۇنىڭدىن تولىمۇ خوشال بولغان ئامىر بىن جهمۇخ  تهييارلىنىپ، قوشۇنغا قېتىلدى.136
مهدىنىده نامازغا ئىماملىق قىلىش ئۈچۈن ئابدۇلالھ بىن ئۇممى مهكتۇم قالدى.137 
پهيغهمبهرلهرنىڭ سۇلتاتى ئۈچ تال بايراق تهييارلىدى. بايراقالرنى، ھهبباب بىن مۇنزىر، 
ئۇسهيىت بىن ھۇدايىر ۋه مۇسئاب بىن ئۇمهيرلهر ئايرىم-ئايرىم كۆتۈردى. مىڭ كشىلىك 

بۇ قوشۇندا، ئىككى ئاتلىق ۋه ساۋۇت كېيگهن يۈز كىشى بار ئىدى.138 
ئۇباده  بىن  سهئىد  كېيگهن  ساۋۇت  يېتهكچىلىكىده،  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
جۈمه  بولۇپ،  سولدا  ئهنسارالر  ئوڭدا،  مۇھاجىرالر  ئالدىدا،  مۇئاز  بىن  سهئىد  بىلهن 
كۈنى پېشىن نامىزىدىن كېيىن، «ئالالھۇ ئهكبهر» سادالىرى ئىچىده ئۇھۇدقا بايرامغا 

ماڭغاندهك يولغان چىقتى. 
يولدا يهھۇدىالردىن تهشكىللهنگهن ئالته يۈز كىشىلىك ئاتلىق قوشۇنغا دۇچ كهلدى. 
بۇالر مۇناپىقالرنىڭ بېشى بولغان ئابدۇلالھ بىن ئۇبهي بىن سهلۇلنىڭ ئىتىپاقداشلىرى 
بولۇپ، ئىسالم قوشۇنى بىلهن بىرلىشىش ئۈچۈن كهلگهن ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
ئۇالر مۇسۇلمان بولدىمۇ؟ دهپ سورىدى. ساھابىالر: ياق، مۇسۇلمان بولمىغان ئىكهن، 
دهپ جاۋاب بهردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ئۇالرغا ئېيتىڭالر، قايتىپ كهتسۇن، چۈنكى 

بىز مۇشرىكالرغا قارشى ئۇرۇشتا كاپىرالر بىلهن بىرلهشمهيمىز، دېدى. 
پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مهدىنه بىلهن ئۇھۇد ئارىسىدىكى شهيھايىن 
كۈن  تېخى  چۈشتى.  يهرگه  بۇ  ئۈچۈن  ئۆتكۈزۈش  كېچىنى  كهلگهنده  يهرگه  دېگهن 
مهرتىۋىسگه  شېھىتلىك  ئېلىشىپ  بىله  دۈشمهن  ئىچىده  قوشۇن  ئىدى.  ئولتۇرمىغان 
ئېرىشىش ئۈچۈن كهلگهن باال يېشىدىكلهرمۇ بار ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قوشۇننى 
چارالۋىتىپ، ئون يهتته ئهتراپىدىكى كىچك بالىالرنى كۆرۈپ قالدى. ئۇالرنىڭ ئىچىدىن 
ھهزرىتى  تىرىشتى.  كۆرۈنۈشكه  ئېگىز  كۆتۈرۈپ  ئۇچىنى  پۇتلىرنىڭ  خادىچ  بىن  رافى 
بىلهن  سۆزى  دېگهن  ئاتىدۇ»  ياخشى  ئوقنى  رافى  رهسۇلۇلالھ!  «ئى  زۇھهيىرنىڭ: 
كۆرگهن سهمۇره بىن جۇندۇپ: «مهن چېلىشىشتا رافىنى  ئۇنى قوشۇنغا ئالدى. بۇنى 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  دېدى.  كېرهك»  بېرىشىم  ئۇرۇشقا  مهنمۇ  شۇڭا  بېسىۋالىمهن، 
تهبهسسۇم بىلهن ئۇالرغا قاراپ، چېلىشىپ بېقىشىغا ئهمىر قىلدى. ھهزرىتى سهمۇره بىن 

.265،I،90؛ ۋاقىدى، ئهل-مهغازى،II،ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره  .136
.209،IV ،ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات  .137

.267،LV ،240،215؛ ئىبنى ئاساكىر، تارىخى دىمهشق،I،ۋاقىدى، ئهل-مهغازى  .138
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جۇندۇپ يېڭىشى بىلهن ئۇنىمۇ ئهسكهرلىككه ئالدى. باشقا بالىالرنى مهدىنىنى قوغداش 
ئۈچۈن قايتۇرىۋهتتى.139 شام ۋه خۇپتهن نامازلىرىنىڭ ئهزىنىنى ھهزرىتى بىالل يۇقىرى 
ئاۋازدا ئوقۇدى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز نامازغا ئىماملىق قىلغاندىن كېيىن مۇھهممهد بىن 
مهسلهمهنى، ئهللىك كىشلىك بىر ئهترهت بىلهن تاڭ ئاتقۇچه چارالش خىزمىتى قىلىشقا 
تهيىنلىدى. شۇنىڭ بىلهن ئهسھابى-كىرام ئارام ئېلىشقا باشلىدى. ئۇ كېچه پهيغهمبهر 

ئهلهيھىسساالمنى قوغداش شهرىپى ھهزرىتى زهكۋانغا نېسىپ بولدى.
ئىكرىمه  ئاڭالپ،  قۇرغانلىقىنى  بارگاھ  شهيھايىندا  قوشۇنىنىڭ  ئىسالم  مۇشرىكالر 
قوماندانلىقىدا بىر ئاتلىق ئهتىرتى قۇرۇلدى. تېخى مۇسۇلمان بولمىغان ئىكرىمه، قوشۇنى 
بىلهن ھارره دېگهن يهرده ئىسالم قوشۇنى بىلهن يېقىنالشقان بولسىمۇ، قورقۇپ چېكىندى. 
ئالهملهرنىڭ خوجىسى تاڭ ئېتىشى بىلهن ئهسھابىنى ئويغاتتى. ئۇالر ئۇھۇد تېغىغا 
يېتىپ كهلدى. بۇ يهرده ئىككى قوشۇن بىر-بىرىنى كۆرهلهيتتى. ھهزرىتى بىالل ھهبهشى 
روھالرنى جانالندۇرۇپ، يۈرهكنى تىتىرتىدىغان گۈزهل ئاۋازى بىلهن بامدات نامىزىنىڭ 
ئهزانىنى ئوقىدى. ئهسكهرلهر قوراللىق ھالدا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن ناماز ئوقۇپ، 
مهغپىرهت  باشلىرىغا  ۋه  ساۋۇت  بىر  ئىككىنچى  ئۇالرغا  بىلهن  شۇنىڭ  قىلدى.  دۇئا 

كىيگۈزىلدى. 
بۇ ۋاقىتتا مۇناپىقالرنىڭ بېشى بولغان ئابدۇلالھ بىن ئۇبهي: «بىز بۇ يهرگه ئۆزىمىزنى 
ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن كهلگهن ئوخشايمىز، نېمىشقا بۇنى بالدۇراق بىلمىگهن ئىدۇق؟» دهپ، 

ئۈچ يۈزگه يېقىن مۇناپىق بىلهن مهدىنىگه قايتىپ كهتتى. 
قىلغان،   پىدا  يولغا  بۇ  جانلىرىنى  تۇتاشقان،  بىر-بىرىگه  يۈرهكلىرى  مۆمىن، 
ئىدى.  قهدهر  يۈزگه  يهتته  سانى  تىككهنلهرنىڭ  جان  ئۈچۈن  مهرتىۋىسى  شېھىتلىك 
ئۇالرنىڭ ھهممىسى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى ئاخىرقى بىر تامچه قېنى قالغۇچه قوغداشقا 

ۋهده قىلدى. 
پهيغهمبه سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهسكهرلهرنى يېڭىدىن تهرتپلىدى. قوشۇننىڭ 
ئارقا تهرىپىنى ئۇھۇدقا، ئالدى تهرىپىنى مهدىنه تهرهپكه ئورۇنالشتۇرۇپ، ئۇكاشه بىن 
سول  قوشۇننىڭ  ئابدۇلئهسهتنى  بىن  سهلهمه  ئهبۇ  قانىتىغا،  ئوڭ  قوشۇننىڭ  مېھساننى 
قانىتىغا قوماندان قىلدى. سهئىد بىن ئهبى ۋهققاس بىلهن ئهبۇ ئۇبهيده بىن جهرراھ 
ئوقچى ئهترهتنىڭ ئالدىغا ئورۇنالشتى. ساۋۇتلۇق ئهترهت، زۇبهير بىن ئهۋۋام، ئالدىنقى 
سهپتىكى ساۋۇتسىز ئهترهتكه ھهزرىتى ھهمزه، مىقداد بىن ئامىر ئارقا سهپكه باش بولدى.
ئىسالم قوشۇنىنىڭ سول تهرىپىده ئهينهيىن تۆپىلىكى بار ئىدى. بۇ تۆپىلىكته تار 
بىر يول بولۇپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ يهرگه ئابدۇلال بىن جۇبهيىر قوماندانلىقىدا 
پهيغهمبهر  ئورۇنالشتى.  ئهتراپىغا  يولنىڭ  تار  بۇ  ئوقچىالر  قويدى.  قىسىم  ئوقچى   50

ئهرراۋزۇل- زۇھهيلى،  ئهل-مهغازى،I،215؛  ۋاقىدى،  ئهس-سىره،II،66؛  ھىشام،  ئىبنى   .139
.:419،V،ئۇنۇف
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ئهلهيھىسساالم ئۇالرغا كهسكىن قىلىپ: «بىزنى ئارقا تهرهپتىن قوغدايىسلهر، بۇ يهردىن بىر 
قهدهممۇ نېرى بولمايسىلهر، دۈشمهننى يهڭگهن ھالهتتىمۇ، سىلهرگه ئادهم ئهۋتىپ خهۋهر 
يهتكۈزمىگۈچه، بۇ يهردىن ئايرىلمايسىلهر. دۈشمهننىڭ بىزنى ئۆلتۈرمهكچى بولغىنىنى ۋه 
ئۆلتۈرگىنىنى كۆرسهڭالرمۇ، كېلىپ بىزگه ياردهم قىلمايسىلهر، پهقهت دۈشمهن سىلهرگه 
قاراپ يول تۇتقاندا ئاندىن ئۇالرنى ئوققا تۇتىسىلهر. چۈنكى ئاتلىق ئهسكهرلهر ئوقچى 
قىسىمغا قارشى ھۇجۇم قىاللمايدۇ. ئالالھىم! سېنى، بۇالرغا بۇ ئىشنى تهبلىغ قىلغىنىمغا 

شاھىت قىلىمهن!» دهپ بۇيرۇق قىلدى. 
«قۇشالرنىڭ  تهكرارالپ:  قېتىم  قانچه  بىر  بۇيرۇقنى  بۇ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئهۋهتمىگۈچه،  ئادهم  سىلهرگه  مهن  كۆرسهڭالرمۇ،  يىگىنىنى  چوقۇپ  جهسهتلىرىمىزنى 
يىرىڭالردىن ئايرىلماڭالر.140 ئهگهر بىز كاپىرالرنى يېڭىپ، ئۇالرنىڭ ئاياقلىرىمىز ئاستىدا 
قىلىچه  يىرىڭالردىن  ئهۋهتمىگۈچه  ئادهم  سىلهرگه  مهن  كۆرسهڭالرمۇ،  قالغانلىقىنى 

ئايرىلماڭالر!» دهپ، قوشۇننىڭ بېشىغا قايتىپ كهلدى. 
بايراقنى  ئۇمهير  بىن  مۇسئاب  تۇتقۇزۇلدى.  قولىغا  ئۇمهيرنىڭ  بىن  مۇسئاب  بايراق 
ئېلىپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئالدىدا تۇردى.141 بۇ ۋاقىتتا يېڭى توي قىلغان، 

ھهزرىتى ھانزاال مهدىنىدىن ئۇھۇدقا ئۇچقاندهك كېلىپ ئهسكهرلهر توپىغا قېتىلدى.
قوماندانلىق  سوفيان  ئهبۇ  قوشۇنىغا،  مۇشرىك  كهلگهن  بۇرۇن  كۈن  ئۈچ  ئۇھۇدقا 
قىلىۋاتقان ئىدى. ئۇالر مهدىنىنى ئارقا تهرىپىگه ئېلىپ سهپ تۈزدى. ئوڭ قانىتىدا ئاتلىق 
ئىكرىمه  بىلهن  ئهسكهرلهر  ئاتلىق  قانىتىدا  سول  ۋهلىد،  بىن  خالىد  بىلهن  ئهسكهرلهر 
قىلىشى  قوماندانلىق  قىسمىغا  ئاتلىق  ئۇمهييهنىڭ  بىن  ساپپان  قىلدى.  قوماندانلىق 

رىۋايهت قىلىندى. مۇشرىكالرنىڭ بايرىقىنى تهلھا بىن ئهبى تهلھا كۆتۈردى. 
قوشۇنى  قۇرهيىش  ئىدى.  چوڭ  بهكمۇ  پهرقى  كۈچ  ئارىسىدىكى  قوشۇن  ئىككى 
قورال-ياراق، سان ۋه تهمىنات جهھهتتىن مۇسۇلمانالردىن تۆت ھهسسه ئۈستۈن ئىدى. 
چهكچهيگهن  كۆزلىرى  ئوتلىرىدا  ئىنتىقام  شاۋقۇن-سۈرهن،  قوشۇنىدا  قۇرهيىش 
ئايالالر داقا-دۇمباق چېلىشىپ، ناخشا-ئۇسۇل بىلهن ئهسكهرلهرگه مهدهت بىرهتتى. ئۆز 

قوللىرىدا ياسىۋالغان بۇتلىرىدىن ياردهم تىلىشهتتى.
ئهكبهر!»  ئالالھۇ  ئهكبهر!  «ئالالھۇ  ئىچىده،  دۇئاالر  بولسا،  تهرهپته  ساھابىالر 
ئۈچۈن  قېلىنىشى  قوغداپ  تهرىپىدىن  تهئاال  ئالالھ  ئىسالمنىڭ  ئېيتىپ،  تهكبىر  دهپ 
يالۋۇردى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ئهسھابىنى ئالالھ تهئاال ئۈچۈن جىھادقا دهۋهت قىلىپ 
ئادهملهر  بولغان  ئاز  سانى  ئهسھابىم!  ئاڭلىتىپ: «ئهي  پايدىالرنى  كهلگهن  ئۇنىڭدىن 
ئۈچۈن دۈشمهن بىلهن ئېلىشىش تهس تۇيۇلىدۇ. ئهگهر ئۇالر سهۋرى قىلىپ ۋهدىلىرىده 

ىراخۇب، «داھىج»، ؛164 ىزاغهم، ؛20،10 ۇبهئ تۇۋاد، «داھىج»،؛116 تهمخهئ بىن لهبنهھ،   .140
 224،220،164،I،65 ىدىقاۋ، لهئ-ىزاغهم،IIىنبىئ ماشىھ، سهئ-هرىس، ؛ IVلهئ-دهنسۇم، 293،؛

.47،II،I476؛،III ،؛ ىنبىئ دائاس، تهئ-تاقابات
.73،II،ىنبىئ ماشىھ، سهئ-هرىس  .141
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ئىتائهت  ئۆزىگه  تهئاال  ئالالھ  چۈنكى  قىلىدۇ.  ئاتا  غهلبه  ئۇالرغا  تهئاال  ئالالھ  تۇرسا، 
تىلهڭالر!»  مۇكاپاتنى  قىلغان  ۋهده  سىزگه  تهئاالنىڭ  ئالالھ  تۇرىدۇ.  تهرهپته  قىلغانالر 
تهئاال  ئالالھ  مۆمىنلهر!  «ئهي  ئايهت:  مۇناسىۋهتلىك  بىلهن  ئۇرىشى  ئۇھۇد  دهيىتتى. 
بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمىنىڭ ئهمىر-پهرمانلىرىغا ئىتائهت قىلىڭالركى، مهرھهمهتكه 
ئېرىشىڭالر. رهببىڭالردىن مهرھهمهت تىلهشكه ۋه جهننهتكه كىرىش ئۈچۈن يۈگۈرۈڭالر ۋه 
بۇنىڭ ئۈچۈن تىرىشىڭالر. جهننهت، يهر شارى ۋه پۈتۈن ئالهم قهدهر چوڭدۇر. جهننهت، 
ئالالھ تهئاالدىن قورۇققانالر ئۈچۈن تهييارالندى. ئۇالر ئاز بولسىمۇ، كۆپ بولسىمۇ ئالالھ 
يولىدا ماللىرىنى بېرىدۇ. غهزهپلىرىنى ئىپادىلىمهيدۇ. ھهر كىشىنى ئهپۇ قىلىدۇ. ئالالھ 

تهئاال ئېھسان قىلغاننى سۆيىدۇ». (ئال ئىمران سۈرىسى، 132~134-ئايهت)  
  يهنه بىر ئايهتته: «نهتىجىده ئۇالرنىڭ مۇكاپاتلىرى، ئالالھ تهرىپىدىن مهغپىرهت 
مهڭگۈ  يهرده  ئۇ  ئۇالر،  جهننهتلهردۇر.  ئاققان  ئۆستهڭالر  ئاستىدىن  دهرهخلهرنىڭ  ۋه 
قالىدۇ. بۇنداق قىلغانالرنىڭ ئالالھ تهئاال ۋه رهسۇلىغا ئىتائهت قىلغانالرنىڭ مۇكاپاتى 

نېمىدېگهن گۈزهل!». (ئال ئىمران سۈرىسى، 136-ئايهت)  
قهلبى ئىمان بىلهن تولغان، كۆزلىرىدىن باتۇرلۇق نۇرلىرى ۋالىلداپ تۇرغان، شېھىت 
قالغان  تۇرالماي  جايلىرىدا  ئهسھابى-كىرام  يانغان  بولۇپ  ئوت  بىلهن  ئارزۇسى  بولۇش 
ئىدى. ئۇالر دۈشمهنگه ھۇجۇم قىلىش ئۈچۈن تهقهزالىق بىلهن ئهمىر ساقلىدى. بهدىر 
ئهۋۋام  بىن  زۇبهير  رهڭلىك،  ئاق  ئهلى  ھهزرىتى  باغلىۋالغاندهك،  باشلىرىغا   ئۇرۇشىدا 
ھهمزىمۇ  ھهزرىتى  باغلىۋالدى.  بۇقۇش  رهڭلىك  قىزىل  دۇجانه  ئهبۇ  رهڭلىك،  سېرىق 
بىر-بىرىگه   قوشۇن  ئىككى  ئىدى.  باغلىۋالغان  تۇغنى  ياسالغان  قانىتىدا  قۇشى  تۆگه 
يېقىنالشتى. بىر ئازدىن كېيىن بىر تهرهپته، ئالالھ تهئاالنىڭ دىنىنى تارقىتىش ئۈچۈن  
ئهڭ يېقىنلىرى بىلهن ئۇرۇش قىلىشتىن تهپ تارتمايدىغان ئىسالم قوشۇنى؛ يهنه بىر 
ئۇرۇش  بىر  قاتتىق  بىلهن  دۈشمهنلىرى  ئىسالم  تۇتقان  يولنى  باتىل  بولسا،  تهرهپته 

مهيدانغا كېلهتتى.  
كېيگهن  ساۋۇت  مىنگهن،  تۆگىگه  بىلهن،  يېقىنلىشىشى  دائىرىسگه  ئېتىش  ئوق 
بىر مۇشرىك، مۇسۇلمان قوشۇنىدىن بىرسىنى دوئىلغا چاقىردى. مۇسۇلمان ئهسكهرلهر 
مهندىن قورققان چېغى دهپ، ئارقا-ئارقىدىن ئۈچ قېتىم  ۋارقىرىدى. شۇنىڭ بىلهن ئسالم 
قوشۇنىدىن ئېگىز بويلۇق، بېشىغا سېرىق بۇقۇش باغلىغان بىر مۇسۇلمان ئهسكىرىنىڭ 
پىياده كېلىۋاتقانلىقىنى كۆردى. بۇ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھاممىسىنىڭ ئوغلى زۇبهير 
بىن ئهۋۋام ئىدى. ئسىالم قوشۇنىدىن «ئالالھۇ ئهكبهر!" سادالىرى ياڭرىدى. ھهزرىتى 
مۇشرىكنىڭ  يېقىنلىشىپ  ئهۋۋام  بىن  زۇبهير  قىلدى.  دۇئا  ئۈچۈن  غهلبىسى  زۇبهيرنىڭ 
تۆگىسى ئۈستىگه سهكرىگهنلىكىنى كۆردى. تۆگه ئۈستىده قاتتىق بىر ئېلىشىش بولدى. 
بۇ چاغدا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ: «ئۇنى تۆگىدىن يهرگه ئات» دېگهن ئهمرىنى 
ئاڭالپ، مۇشرىكىنى يهرگه ئېتىپ، مۇشرىكنىڭ بوينىغا قىلىچ ئۇردى. مۇشرىكنىڭ دوبۇلغا 
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ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كهتتى.  ئۈزۈلۈپ  بهدىنىدىن  كېيگهن  ساۋۇت  بېشى  كېيگهن 
ھهزرىتى زۇبهيرگه دۇئا قىلدى. 

ئۇنىڭدىن كېيىن مۇشرىكالرنىڭ بايراقچىسى بولغان، تهلھا بىن ئهبى تهلھا مهيدانغا 
چۈشۈپ: «ئىچىڭالردىن مهن بىلهن ئېلىشىشقا جۈرئهت قىلغۇدهك بىرسى بارمۇ؟» دهپ 
ۋارقىرىدى. ئۇنىڭ ئالدىغا ئالالھ تهئاالنىڭ شىرى ھهزرىتى ئهلى چىقتى. ھهزرىتى ئهلى 
پۈركهنگهن  بىلهن  ساۋۇت-دوبۇلغىالر  پۇتىغىچه  بېشىدىن  بىلهن  ئۇرىشى  قىلىچ  بىر 
مۇشرىكنىڭ بېشى ئىڭىكىگىچه ئوتتۇرىدىن ئىككى بولۇپ كهتتى. بۇنى كۆرگهن سۆيۈملۈك 
تهكبىرگه  بۇ  ئېيتتى.  تهكبىر  دهپ  ئهكبهر!»  ئالالھۇ  ئهكبهر!  پهيغهمبىرىمىز، «ئالالھۇ 

ئهسھابى كىرامنىڭمۇ قېتىلىشى بىلهن تهكبىر سادالىرى يهر-زېمىننى تىتىرهتتى.142 
مۇشرىك بايرىقىنىڭ يهرگه چۈشكهنلىكىنى كۆرگهن تهلھانىڭ قېرىندىشى ئوسمان 
بىن ئهبى تهلھا مهيدانغا يۈگۈرۈپ، بايراقنى يهردىن ئېلىپ، مۇسۇلمانالردىن بىرسنىڭ 
مهيدانغا  ھهمزه  ھهزرىتى  شىرى  تهئاالنىڭ  ئالالھ  قىلدى.  تهلهپ  چىقىشىنى  دوئىلغا 
چۈشۈپ، «يا ئالالھ!» دهپ ئوسماننىڭ مۈرىسىگه شۇنداق بىر قىلىچ چاپتىكى، بايراق 

تۇتقان قولى يهرگه ئۈزۈلۈپ چۈشۈپ، جان بهردى.143
مۇشرىكالردىن ئهبۇ سهئىد بىن ئهبى تهلھا پىياده مهيدانغا چۈشتى. ئۇمۇ بېشىدىن 
يهردىن  بايرىقىنى  كۇپۇرلۇق  كېلىپ  ئۇ  ئىدى.  كېيگهن  ساۋۇت-دوبۇلغىالر  پۇتىغىچه 
ئېلىپ، مۇسۇلمانالرغا قاراپ: «مهن قۇسامنىڭ دادىسى، مهن بىلهن كىم ئېلىشااليدۇ؟» 
دهپ ۋارقىردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭغا ھهزرىتى ئهلىنى چىقاردى. ھهزرىتى ئهلى 

ئۇنىمۇ ئۆلتۈرۈپ، بايرىقىنى يهرگه چۈشۈرگهندىن كېيىن سهپكه قايتىپ كهلدى. 
بۇنىڭدىن كېيىنمۇ نۇرغۇنلىغان مۇشرىك مهيدانغا چىقىپ، يهرگه چۈشكهن بايرىقىنى 
ئېلىپ، دوئىلغا چىقماقچى بولدى. ئهمما ھهر قېتىمدا ئالالھ تهئاالنىڭ ياردىمى بىلهن  
جاراڭاليتتى.  ئاۋازلىرى  تهكبىر  قۇشۇنىنىڭ  ئىسالم  چىشلهتتى.  يهر  ئۇالرنى  ساھابىالر 
دۈشمهن قوشۇنلىرى بولسا پهرىشانلىق ۋه ئۈمىدسىزلىك ئىچىده قالدى. ھهتتا شاۋقۇن-
سۈرهنلىرى ئاسمانغا چىققان مۇشرىك ئايالالرمۇ: «نومۇس سىلهرگه، نومۇس!» دېيىشىپ، 
جهڭگه  دهپ  تۇرىسىلهر؟»  قاراپ  نېمىگه  «يهنه  ئۇالرغا:  ۋه  قىالتتى  ھاقارهت  ئۇالرغا 

چاقىراتتى. 
پهيغهمبىرىمىز،  سۆيۈملۈك  كۆرگهن  قىاللمىغانلىقىنى  تهھىر  تهرهپنىڭ  ئىككى  ھهر 
قولىدا تۇتىۋالغان ۋه ئۈستىده: «قورقاقلىق نومۇس، ھۇجۇمدا شهرهپ ۋه ھۆرمهت بار. 
ئىنسان قورقۇش بىلهن تهقدىرىدىن قۇرتۇاللمايدۇ» دېگهن بېيىت يېزىلغان قىلىچنى 
كۆرسىتىپ: «بۇ قىلىچنى كىم مهندىن ئالىدۇ؟» دىېيشى بىلهن ئهسھابى-كىرام جىم بولۇپ 

ئهت- سائاد،  ئىبنى  ئهل-مهغازى،I،308،224؛  ۋاقىدى،  ئهس-سىره،II،151؛  ھىشام،  ئىبنى   .142
.40،II ،تاباقات

ئهت-تاباقات،  سائاد،  ئىبنى  ئهل-مهغازى،I،227؛  ۋاقىدى،  ئهس-سىره،II،74؛  ھىشام،  ئىبنى   .143
.41،II



254

قالدى ۋه ئارقىسىغا چېكىندى. قىلىچنى جان-جهھلى بىلهن سورىغانالردىن ھهزرىتى 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  دېدى.  رهسۇلۇلالھ!»  ئى  ئالىمهن  ئهۋۋام: «مهن  بىن  زۇبهير 

قىلىچنى ئۇنىڭغا بهرمىدى. ئهبۇبهكىر، ئۆمهر، ئهلىالرغىمۇ بهرمىدى. 
ئهبۇ دۇجانه: ئى رهسۇلۇلالھ! بۇ قىلىچنىڭ ھهققى نېمه؟ دهپ سورىدى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم: ئۇنىڭ ھهققى، ئېگىلىپ كهتكۈچه دۈشمهننىڭ بوينىغا ئۇرۇشتۇر. ئۇنىڭ 
ئالالھ  بىلهن  ئۇنىڭ  قاچۇرماسلىق،  كاپىرالردىن  ئۆلتۈرمهسلىك،  مۇسۇلماننى  ھهققى، 
تهئاال ساڭا زهپهر ئاتا قىلغۇچه، ھهتتا شېھىت مهرتىۋىسى نېسىپ بولغىچه ئۇنىڭ بىلهن 
ئۆتهش  ھهققىنى  ئۇنىڭ  مهن  رهسۇلۇلالھ!  ئى  دۇجانه:  ئهبۇ  دېدى.  قىلىشتۇر.  ئۇرۇش 
ئۇنىڭغا  قىلىچنى  قولىدىكى  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  دېدى.  ئالىمهن،  ئۇنى  ئۈچۈن 
مهيدانىدا  ئۇرۇش  قارىماي،  بولۇشىغا  قهھرىمان  ۋه  جاسارهتلىك  تولىمۇ  ئۇ  بهردى.144 
ئېغىر بېسىق ۋه پهم پاراسهتلىك ئىدى. «ئۇرۇش ھىله-مىكىردۇر»145 دېگهن ھهدىسكه 
رىئايه قىالتتى. ھهزرىتى ئهبۇ دۇجانه ئۇ قىلىچنى ئېلىپ جهڭ مهيدانىغا قاراپ ھهيۋهتلىك 
بىر شهكىلده بېيىتلهرنى ئېيىتقان ھالدا دۈشمهن تهرهپكه قاراپ ماڭدى. ئۈستىده بىر 
تال كۆينىكى، بېشىغا باغلىۋالغان قىزىل بۇقۇشتىن باشقا بىر نهرسه يوق ئىدى. ئۇنىڭ 
بىلهن  شۇنىڭ  قوزغىدى.  غۇلغۇال  ئارىسىدا  ئهسھابى-كىرام  قىلىشى،  يۈرۈش  بۇنداق 
سىرتىدا  مهيدانى)  (ئۇرۇش  يهرلهر  بۇ  يۈرۈشكى،  بىر  «بۇ  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر 
ئالالھ تهئاالنىڭ غهزىپىگه سهۋهپتۇر» دېدى ۋه دۈشمهنگه قارشى ھهيۋهتلىك يۈرۈشنىڭ   

ئۇيغۇن ئىكهنلىكىنى ئېيتتى. 
ساقالشقا تاقهت قىاللمىغان مۇشرىك سهپلىرىدىن خالىد بىن ۋهلىد قول ئاستىدىكى 
قالغان  تۇرالماي  جايلىرىدا  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  ئۆتتى.  ھۇجۇمغا  بىلهن  كۈچ 
سۆيۈملۈك ئهسھابىغا ھۇجۇم ئهمرىنى بېرىشى بىلهن تهڭال: «ئالالھۇ ئهكبهر» سادالىرى 
ئۇرۇش مهيدانىنى بىر ئالدى. ھهزرىتى ھهمزه، ئهڭ ئالدىدا قىلىچلىرى بىلهن ساۋۇتسىز 
قوشۇنغا قوماندانلىق قىلىپ، ئالدىغا كهلگهن ھهر بىر مۇشرىككه قىلىچ چاپتى. غهزهپ 
كهينىگه  دهرھال  قوشۇنلىرى،  ۋهلىدنىڭ  بىن  خالىد  كهلگهن  بىلهن  ئۆچمهنلىك  ۋه 
چېكىنىشكه مهجبۇر بولدى. خالىد بىن ۋهلىد يۆلىنىشىنى ئۆزگهرتىپ، تاغ تۆپىلىكىدىكى 
يهردىن ئايلىنىپ ئارقا تهرهپتىن ھۇجۇمغا ئۆتمهكچى بولۇپ، مىڭ بىر جاپادا ئهينهين 
تۆپىلىكىگه كهلدى. ئهمما ھهزرىتى ئابدۇلالھ بىن جۈبهيىر ۋه قول ئاستىدىكى 50 يىگىت 
تهرهپ،  ئىككى  ھهر  چىقتى.  پهللىگه  يۇقىرى  ئۇرۇش  تۇتتى.  يامغۇرىغا  ئوق  ئۇالرنى 
بارلىق كۈچى بىلهن ئېلىتى. بىر ساھابى ئهڭ ئاز تۆت مۇشرىك بىلهن ئېلىشىپ ئالدىغا 
ئىلگىرلهشكه تىرىشتى. ھهزرىتى ھهمزه بىر تهرهپتىن: «ئالالھۇ ئهكبهر! ئالالھۇ ئهكبهر» 

تىرمىزى،  «جىھاد»،101؛  داۋۇت،  ئهبۇ  «جىھاد»،29؛  مۇسلىم،  157؛  «جىھاد»،  بۇخارى،   .144
«جىھاد»،5؛ ئىبنى ماجه، «جىھاد»،28.

ئهخمهت بىن ھهنبهل، ئهل-مۇسنهد، III،123؛ ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره،II،66؛ ۋاقىدى، ئهل-  .145
.259،I،مهغازى
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دهپ تهكبىر كهلتۈرسه؛ يهنه بىر تهرهپتىن:«مهن ئالالھ تهئاالنىڭ شىرى!» دهپ دۈشمهن 
قوشۇنىنى يېرىپ ئالدىغا قاراپ ئىلگىرلهيتتى. سهفۋان بىن ئۇمهييه، ئهتراپىدىكىلهرگه: 
«ھهمزه قهيهرده؟ ئۇنى ماڭا كۆرسىتىڭالر» دېدى ۋه ئۇرۇش مهيدانىدا ئۇنى ئىزدېدى. بىر 
چاغدا كۆزلىرى، ئىككى قىلىچنى تۇتۇپ ئېلىشىۋاتقان بىرسىگه چۈشتى. ئۇ: ئېلىشىۋاتقان 
كىم؟ دهپ سورىدى. ئهتراپىدىكىلهر: سهن ئىزدهۋهتقان، ھهمزه! دېدى. سهفۋان: مهن 
بۈگۈنگىچه قهۋمىمنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن ئېتىلغان، ئۇنىڭدهك غهزهپلىك، ۋهھشى بىرسىنى 
كۆرمىدىم، دېدى. ئۇرۇش تازا ئهۋجىگه چىققاندا، مۇسۇلمان ئهسكهرلهردىن زۇبهير بىن 
يېرىم  كۆڭلى  بهرمىگهنلىكىدىن  ئۇنىڭغا  قىلىچنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئهۋۋام، 
بولدى. ئۆز-ئۆزىگه: «مهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن قىلىچ تهلهپ قىلدىم، ئهمما ئهبۇ 
دۇجانىگه بهردى. مهن بولسام ھامماچىسى سافىييهنىڭ ئوغلى ھهم قۇرهيىشلىك ئىدىم. 
ئهسلىده مهن باشتا سورىغان ئىدىم. بېرىپ بىر قاراپ باقاي، ئهبۇ دۇجانىنىڭ مهندىن 
كۆزىتىشكه  ئۇنى  كېيىن  ئۆتكهندىن  ۋاقىت  ئاز  بىر  دېدى.  باركىن!»  نهرى  ئۈستۈن 
باشلىدى. ئهبۇ دۇجانه: «ئالالھۇ ئهكبهر!» دهپ تهكبىر ئېيىتقاچ، مۇشرىكالردىن كىم 
بولغان  بىرى  مۇشرىكالردىن  ئازغۇن  ئهڭ  قىالتتى.  يهكسهن  بىلهن  يهر  ئۇنى  كهلسه 
ھهيۋهتلىك جۇسهللىنىڭ كۆزىدىن باشقا پۈتۈن يىرى ساۋۇت-دوبۇلغىالر بىلهن قاپالنغان 
ئىدى. ئۇ باشتا ئهبۇ دۇجانىگه ئېتىلدى. ئهبۇ دۇجانه ئۇنىڭغا قالقان بىلهن مۇداپىئه 
قىلدى. مۇشرىكنىڭ قالقىنى ئهبۇ دۇجانىىنىڭ قالقىنىغا قىسىلپ قالدى. قىلىچنى تارتىپ 
چىقىرالمىدى، ئهمدى نۆۋهت ئهبۇ دۇجانىگه كهلگهن ئىدى. ئهبۇ دۇجانه ئۇنى بىر قىلىچ 
بىلهنال جېنىدىن جۇدا قىلدى. بۇنىڭدىن كېيىنمۇ، ئالدىغا چىققان ھهر بىر ئىمانسىزنى 
مهدهت  مۇشرىكالرغا  بىلهن  داقا-دۇمباقلىرى  ئېتىكىگه،  تاغنىڭ  قىلىپ،  كۇمپهيكۇم 
سۇفياننىڭ  ئهبۇ  ئهمما  كهلدى.  يېقىنالپ  يېنىغىچه  خوتۇنالرنىڭ  مۇشرىك  قىلىۋاتقان 
خانىمىنىڭ يېنىغا كهلگهنده، قىلىچنى كۆتۈردى-يۇ، ئۇنى ئۆلتۈرمىدى.146 بۇنى كۆرگهن 
زۇبهير بىن ئهۋۋام ئۆز-ئۆزىگه: «قىلىچنىڭ كىمگه بېرىلىدىغانلىقىنى ئالالھ ۋه پهيغهمبىرى 
مهندىن ياخشى بىلىدىكهن» دېدى-ده، «قهسهم قىلىمهنكى، مهن ھازىرغىچه ئۇنىڭدهك 

جانباز ۋه ئۇنىڭدىن نوچى ئېلىشقان بىرسىنى كۆرمىدىم» دېدى. 
تهلھا  ئۆمهر،  ھهزرىتى  ئهلى،  ھهزرىتى  ئهۋۋام،  بىن  زۇبهير  ئهسۋهد،  بىن  مىقداد 
بولمايدىغان  ئۆتكىلى  بېسىپ  ھهممىسى  ئۇمهيىرلهرنىڭ  بىن  مۇسئاب  ئۇبهيدۇلال،  بىن 
دائىرىده  يېقىن  بهكمۇ  بىلهن  دۈشمهن  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئىدى.  قهلئه 
ئېلىشىۋاتقانلىقىنى ۋه تهكرار-تهكرار ھۇجۇمغا ئۆتىۋاتقانلىقىنى كۆرگهن سۆيۈملۈك ئهسھابى، 
ئورنىدا تۇرالماي قالدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا خهتهر كېلىشىدىن ئهنسىرهپ، ئۇنىڭ 
ئهتراپىغا توپلىنىپ، ساۋۇت-دوبۇلغىالر بىلهن قاپالنغان دۈشمهنگه كۆزىنى ئېچىشقىمۇ 
پۇرسهت بهرمىدى. بۇ ۋاقىتتا ئابدۇلالھ بىن ئامىرنىڭ شېھىت بولغانلىقىدىن خهۋهر تاپتى. 

.456،V،68؛ زۇھهيلى، ئهرراۋزۇل-ئۇنۇف،II،ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره  .146
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بۇ ئۇھۇدتىكى تۇنجى شېھىت ئىدى، ئۇنىڭ شېھىت بولغانلىقىنى ئاڭلىغان دوسىتلىرى، 
تېخىمۇ كۈچلىنىپ، دۈشمهن قوشۇنى ئىچىده قىلىچلىرىنى تېخىمۇ شىددهتلىك چېپىشقا 

باشلىدى. 
بىن  ئابدۇلالھ  ھهزرىتى  بولغان  ئۈلگىسى  يىگىتلهرنىڭ  قىزىۋاتقاندا،  تازا  ئۇرۇش 
جاھىش بىلهن ئوقچىالرنىڭ پىرى سهئىد بىن ئهبى ۋهققاس بىر-بىرى بىلهن ئۇچرىشىپ 
قالدى. ئوخشىمغان يهرلهردىن يارىالنغان ئىدى. سهئىد بىن ئهبى ۋهققاس بايان قىلىپ: 
ماڭا  جاھىش  بىن  ئابدۇلالھ  تۇيۇقسىزال  ئىدى.  ۋاقتى  شىددهتلىك  تازا  «ئۇرۇشنىڭ 
سوقۇلدى. قولۇمنى تۇتتى ۋه مېنى بىر تاشنىڭ كهينىگه تارتتى. ئۇ: ئهمدى سهن بۇ 
يهرده دۇئا قىلغىن، مهن ئامىن دهي. مهن دۇئا قىلغاندا، سهنمۇ ئامىن دېگىن، دېدى. 
مهن ماقۇل دېدىم ۋه: ئالالھىم ماڭا ئهڭ كۈچلۈك ۋه قۇۋۋهتلىك دۈشمهنلهرنى يوللىغىن. 
ئۇالر بىلهن ئېلىشىپ ھهممىسىنىڭ جېنىنى ئېلىپ، غازى بولۇپ قايتاي، دېدىم. ئۇ: 
چىن دىلى بىلهن ئامىن! دېدى. ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇ دۇئا قىلىشقا باشالپ: «ئالالھىم! 
ماڭا يېڭىش تهس بولغان دۈشمهنلهرنى ئهۋهتكىن، ئۇالر بىلهن ھايات-ماماتلىق ئېلىشىپ 
كېلىپ  بىرسى  ئۇالردىن  ئاخىرىدا  ئۆلتۈرهي،  ھهممىسىنى  بېرهي.  ھهققىنى  جىھادنىڭ 
مېنى شېھىت قىلسۇن. ئاخىرىدا كالپۇكلىرىمنى، قۇلىقىمنى، بۇرنۇمنى كهسسۇن، قانالر 
نېمه  قۇالقلىرىڭنى  ئابدۇلالھ  ماڭا:  سهن  ئالالھىم!  كېلهي.  ھۇزۇرۇڭغا  سېنىڭ  ئىچىده 
قىلدىڭ؟ دهپ سورىغان ۋاقتىڭدا، مهن: ئالالھىم! مهن ئۇالرنى ئورنىدا ئىشلىتهلمىدىم. 
ھۇزۇرۇڭغا ئېلىپ كېلىشتىن خىجىل بولدۇم. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىم بىلهن بىرگه بولغان 
دېدى.  دهي،  كهلدىم.  مۇشۇنداق  مانا  نهتىجىده  مىلهشتىم.  توپا-چاڭغا  ئۇرۇشتا،  بىر 
بۇنداق بىر دۇئاغا ئامىن دېيىشكه كۆڭلۈم پهقهتال يول قويمايتتى. پهقهت ئۇنىڭغا ۋهده 

قىلغىنىم ئۈچۈنال ئامىن دېيىشكه مهجبۇر بولدۇم. 
ھهر  قىلىدۇق.  داۋام  كىرىشكه  جهڭگه  بىلهن  قىلىچلىرىمىز  كېيىن  ئازدىن  بىر 
ئىككىمىز ئالدىمىزغا كهلگهنلهرنى ساق قويمىدۇق. ئۇ شۇنداق قهيسهرلهرچه ئۇرۇشتىكى 
تهكرار- دۈشمهنگه  قىلىۋهتتى.  ئوڭتهي-توڭتهي  سهپلىرىنى  دۈشمهن  كهلگهن  ئالدىغا 
بىلهن  روھ  بىر  پۈتمهس-تۈگىمهس  ئۈچۈن  بولۇش  شېھىت  قىلىپ،  ھۇجۇم  تهكرار 
ئېلىشتى. «ئالالھۇ ئهكبهر! ئالالھۇ ئهكبهر!» دهپ ئېلىشىۋاتقاندا قىلىچى سۇنۇپ كهتتى. 
داۋاملىق  سۇنۇپ  شېخىنى  خورما  بىر  ئۇنىڭغا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  چاغدا،  ئۇ  دهل 
خورما  بۇ  بىلهن  مۆجىزىسى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  بۇيرىدى.  قىلىشىنى  ئۇرۇش 
شېخى قىلىچقا ئايالندى ۋه ئالدىغا كهلگهن ھهر بىر مۇشرىكنى چېپىشنى داۋامالشتۇردى. 
ئهبۇل  مهزگىلده،  بىر  يېقىن  ئاخىرلىشىشىغا  ئۇرۇشنىڭ  ئۆلتۈردى.  دۈشمهننى  نۇرغۇن 
ھاكهم ئىسمىدىكى بىر مۇشرىكنىڭ ئاتقان ئوقى بىلهن شېھىت بولۇپ ئارزۇسىغا يهتتى. 
ئۇنىڭ ئۆلگهنلىكىنى كۆرگهن مۇشرىكالر، ئۇنىڭ قۇلىقىنى، بۇرنىنى ۋه كالپۇكىنى كېسىپ 

پۈتۈن يهرلىرىنى قانغا بويىۋهتتى.
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دهپ  شهرهپلىكتۇر!»  قېچىشتىن  ئوينىتىپ، «ئۆلۈم،  قىلىچنى  سېپىدا  مۇسۇلمانالر 
مۇشرىكالرنىڭ ئارىسىغا ياالڭ قىلىچى بىلهن ئېتىلغان كۇزام، تىلالردا داستان بولغىدهك 
ئۆلتۈرۈپ،  دۈشمهننى  يهتته-سهككىز  يالغۇز  ئۆزى  ئىدى.  كۆرسهتكهن  قهھرىمانلىقالر 
يارىالندى. ئهسھابى كىرام، ئۇنىڭ بۇ قهھرىمانلىقلىرىنى كۆرۈپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا 
سۆزلهپ بهردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «ئۇ دوزاق ئهھلىدۇر» دېدى. قهتاده بىن نۇمان 
ئۇنىڭ يېنىغا بېرىپ، «ئهي كۇزمان! شېھىتلىك ساڭا يار بولسۇن!» دېيىشى بىلهن ئۇ: 
«مهن دىن ئۈچۈن ئهمهس، قۇرهيىشنىڭ مهدىنىگه بېسىپ كىرىپ، خورمىلىق بېغىمنى 
خاراپ قىلىشىدىن ئهنسىرهپ ئۇرۇش قىلىۋاتىمهن!» دېدى. ئېغىر يارىالنغانلىقىدىن ئوقيا 
پهيغهمبهر  بىلهن  شۇنىڭ  ئۆلتۈرىۋالدى.  ئۆزىنى  تېشىپ،  تومۇرىنى  بىلهك  بىلهن  ئوقى 

ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۇ «دوزاق ئهھلىدۇر» دېگهن سۆزى ئهمىلىيهتكه ئايالندى.
قارشىلىق  ئهسھابى  ۋه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  تارتىپ  باشالنغاندىن  ئۇرۇش 
كۆرسهتتى. شىددهتلىك ھۇجۇمى بىلهن دۈشمهننى چېكىندۈردى. تاشتىن، دهرهختىن 
ياسىۋالغان «الت، ئۇززا، ھۇبهل!» دهپ چوقۇنۇپ، ئۇالردىن ياردهم ۋه پايدا تىلىگهن 
سهپلىرى  نهتىجىسىده،  قهھرىمانلىقى  ئهسكهرلهرنىڭ  مۇسۇلمان  گۇرۇھى،  مۇشرىكالر 
ئايالالر،  كهلگهن  ئۈچۈن  قىلىش  دهۋهت  ئۇرۇشقا  ئۇالرنى  باشلىدى.  قېچىشقا  بۇزۇلۇپ 

ناله-پهريات قىلىپ، قاچقان ئهركهكلهرگه يېتىشۋىلىشقا تىرىشتى. 
كهلگهن  ئېلىپ  مهككىدىن  تاشالپ،  مهيدانلىرىنى  جهڭ  مۇشرىكالر  قۇرهيىشلىك 
خوشاللىقىدىن  ئهسكهرلىرى  ئىسالم  بىلهن  باشلىشى  قېچىشقا  قالدۇرۇپ  نهرسىلىرىنى 
ئالالھنىڭ بهرگهن غهلبىسىگه ھهمدۇ-سانا ئېيتتى. سان ۋه كۈچ جهھهتتىن مۇسۇلمانالردىن 
نهچچه ھهسسه كۈچلۈك بولغان مۇشرىكالر، مۇسۇلمانالر ئالدىدا ئوسال ئهھۋالغا چۈشۈپ 
قالدى. ئۇالر بىر-بىرىنى دهسسهپ قاچقاندا، شهرهپلىك ئهسھاب ئۇالرنى قوغالپ يۈرۈپ 
ئۆلتۈردى. بۇ ۋاقىتتا يېڭى توي قىلغان ھانزاال بىن ئهبۇ ئامىر، ئاتلىق قاچقان مۇشرىك 
قوشۇننىڭ باش قوماندانى ئهبۇ سوفيانغا يېتىىشىۋالدى. ئاتنىڭ پۇتىغا قىلىچ ئۇرىشى 
بىلهن ئات يهرگه يىقىلدى. يهرگه چۈشكهن ئهبۇ سوفيان پۈتۈن كۈچى بىلهن: «ئهي 
توغرايدىغان  بىلهن  قىلىچ  مېنى  ھانزاال  سوفيان،  ئهبۇ  مهن  يېتىشىڭالر!  قۇرهيىشلهر! 
بولدى!» دهپ پهرياد قىلدى. ئۇنىڭ بىلهن بىرلىكته قاچقان مۇشرىكالر جان قايغۇسىدا، 

قوماندىنى بىلهن كارى بولمىدى.
بهخىتكه قارشى ھهزرىتى ھانزاالنىڭ ئارقىسدا تۇرغان شهدداد بىن ئهۋسهد ئىسىملىك 
بىر مۇشرىك ئۇنىڭ دۈمبه تهرىپىدىن نهيزه ئۇردى. ھهزرىتى ھانزاال: «ئالالھۇ ئهكبهر!» 
دهپ ئالدىغا بىر قهدهم ئالماقچى بولدى، ئهمما يهرگه يىقىلىپ شېھىت بولدى ۋه مۇبارهك 
روھى جهننهتكه كۆتۈرۈلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «مهن ھانزاالنى، ئاسمان بىلهن 
يهر ئارىسىدا، كۆمۈشتىن ياسالغان يوغان بىر لېگهنده يامغۇر سۈيى بىلهن يۇغانلىقىنى 
ئاڭلىشىم  سۆزىنى  بۇ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  «پهيغهمبهر  ئۇسهيدى:  ئهبۇ  دېدى.  كۆردۈم» 
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بىلهن ھانزاالنىڭ يېنىغا باردىم. بېشىغا يامغۇر سۈيى تېمىۋاتاتتى. بۇ ئىشنى پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمغا خهۋهر بهردىم. ھهزرىتى ھانزاالنى «غاسىلۇل مهالئىكه147» دېدى.148

مۇشرىكالرنىڭ قاچقىنىنى كۆرگهن ئهينهيىن تۆپىلىكىدىكى ئوقچىالرنىڭ بهزىلىرى، 
ئۇرۇشنى ئاياغالشتى دهپ ئويالپ، يهرلىرىنى تاشالپ چىقىپ كهتتى. قوماندان ئابدۇلالھ 

بىن جاھىش ۋه 12 كىشى ئورنىدا قالدى.149 

ھهزرىتى ئهلىنىڭ قهھرىمانلىقى

بۇ ئهسنادا ھهر پۇرسهتنى قولدىن بهرمهي، دىققهت بىلهن كۆزىتىۋاتقان قۇرهيىش 
ئوقچى قىسمىنىڭ قوماندانى خالىد بىن ۋهلىد ئهينهيىن تۆپىلىكىدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ 
ئازلىغانلىقىنى كۆرىشى بىلهن قول ئاستىدىكى ئاتلىق ئهسكهرلهرنى ھهرىكهتكه كهلتۈردى. 
بىن  ئابدۇلالھ  كهلدى.  يېتىپ  تۆپىلىككه  بىرلىكته  بىلهن  جهھىل  ئهبۇ  بىن  ئىكرىمه 
جۇبهيىر بىلهن  سادىق دوسىتلىرى سهپ تۈزۈپ، ئوقى تۈگىگىچه كاپىرالرغا ئوق ئاتتى. 
ئاخىرى نهيزه-قىلىچلىرى بىلهن: «ئالالھۇ ئهكبهر! ئالالھۇ ئهكبهر!» دېيىشىپ ئۇالرغا 
نىسبىتىده   25 قارشى  بىرگه  ئارىسىدا  ئىمانسىزالر  بىلهن  ئىمانلىقالر  تۇردى.  تاقابىل 
ئادىل بولمىغان بىر ئۇرۇش مهيدانغا كهلدى. ئهسھابى-كىرام، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا 
بهرگهن ۋهدىسى ئۈچۈن بىر تامچه قېنى قالغۇچه جهڭ قىلىپ، بىرىنىڭ ئارقىسىدىن 
بىرى شېھىت بولۇپ، يېرىدىن ئايرىلماي، تهنلىرى يهرگه يېقىلىپ روھى جهننهتكه قاراپ 

ئۇچتى. (ئالالھ ئۇالردىن رازى بولسۇن)  
مۇشرىكالر ئۆچ-ئاداۋىتىدىن ھهزرىتى ئابدۇلالھنىڭ كىيملىرىنى سالدۇرۇپ، بهدىنىنى 
نهيزىلىرى بىلهن ئۆتمه-تۆشۈك قىلىۋهتتى. قورسىقىنى يېرىپ ئىچكى ئهزالىرىنى تارتىپ 

چىقاردى. 
خالىد بىن ۋهلىد ۋه ئىكرىمه، تۆپىلىكتىكى مۇسۇلمانالرنى شېھىت قىلغاندىن كېيىن، 
مۇسۇلمانالر قوشۇنغا ئارقا تهرهپتىن ھۇجۇم قىلدى. ئهسھابى-كىرام، ئارقىسىدا تۇيۇقسىز 
چۈنكى  ئۈلگۈرهلمىدى.  قىلىشقىمۇ  تهييارلىق  بىلهن  كۆرىشى  دۈشمهننى  بولغان  پهيدا 
نۇرغۇنلىرى قوراللىرىنىمۇ تاشالپ قويغان ئىدى. ئۇرۇش مهيدانى تۇيۇقسىز ئۆزگهردى. 
ئالدى تهرهپته قاچقان مۇشرىكالر خالىد بىن ۋهلىدنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ ئارقا تهرىپىدىن 
ھۇجۇم قىلغىنىنى كۆرىشى بىلهن ئارقىسىغا بۇرۇلۇپ ھۇجۇمغا ئۆتتى. مۇسۇلمان ئهسكهرلهر 
ئىككى ئوتنىڭ ئارىسىدا قالدى. ساھابىلهرنىڭ سهپلىرى بوزۇلۇپ،  تارقىلىشقا مهجبۇر 

بولدى.150 

پهرىشتىلهر يۇيۇپ تازلىغان كىشى.  .147
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قىسمنىڭ  مۇشرىك  بار  جهھىل  ئهبۇ  بىن  ئىكرىمه  «ئارىسىدا  ئهلى:  ھهزرىتى 
باشقا  ئۆتكۈزدۈم.  قىلىچتىن  قىسمىنى  بىر  قورشىدى.  ئهتراپىمنى  قالدىم.  ئوتتۇرسىدا 
بىر قىسمىنىڭ ئىچىگه كىردىم. ئۇالردىنمۇ نۇرغۇنىنى سهپلىرىدىن ئايرىۋهتتىم. ئهجىلىم 
ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  چاغدا  بىر  بولمىدى.  نهرسه  بىر  ماڭا  ئۈچۈن  توشمىغانلىقى 
كۆرهلمهي قالدىم. ئۆز-ئۆزهمگه: «قهسهم قىاليكى، ئۇ جهڭ مهيدانىنى تاشالپ قاچىدىغان 
ئېلىپ  ئۇنى  سهۋهبىدىن  ھهرىكىتىمىز  خاتا  بىزنىڭ  تهئاال  ئالالھ  بهلكى  ئهمهس.  بىرى 
دهپ،  قالمىدى»  يول  باشقا  ئۆلۈشتىن  ئېلىشىپ  ئۈچۈن  مهن  ئهمدى  چېغى!  كهتكهن 
تارقىتىشىم  ئۇرۇپ-چېپىپ  ئۇالرنى  قىلدىم.  ھۇجۇم  مۇشرىكالرغا  ئوينىتىپ  قىلىچىمنى 
پهيغهمبهر  بىلدىم.  قالغانلىقىنى  ئارسىدا  ئۇالرنىڭ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  بىلهن 

ئهلهيھىسساالمنى ئالالھ تهئاالنىڭ پهرىشتىلىرى قوغدىدى»
بهكمۇ  ئهھۋال  كهلدى.  يېقىنالپ  يېنىغىچه  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  مۇشرىكالر 
جهڭ  تهرهپتىن  بىر  تۇردى.  قىلماي  قىمىر  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك  ئىدى.  خهتهرلىك 
قىلسا، بىر تهرهپتىن تارقىلىپ كهتكهن ئهسھابىنى توپالش ئۈچۈن: «ئهي پاالنى! مهن 
تهرهپكه كهل! ئهي پۇستانچى مهن تهرهپكه قاراپ كهل! مهن پهيغهمبهرمهن. مهن تهرهپكه 
قاراپ كهلگهنگه جهننهت بار» دېدى. ھهزرىتى ئهبۇبهكىر، ھهزرىتى ئابدۇراخمان بىن 
ئهۋف، تهلھا بىن ئۇبهيدۇلال، ئهلى بىن ئهبۇ تالىپ، زۇبهير بىن ئهۋۋام، ئهبۇ دۇجانه، 
ئهبۇ ئۇبهيده بىن جهرراھ، سهئىد بىن مۇئاز، ھابباب بىن مۇنزىر، ئۇسهيد بىن ھۇدايىر، 
سهھىل بىن ھانىپ، ھارىس بىن سىممه، ئاسىم بىن سابىتالر بىرال ۋاقىتتا پهيغهمبهر 
ئۈچۈن  قوغداش  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  يىغىلدى.  ئهتراپىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ 

جانلىرى بىلهن بىر قهلئه ھاسىل قىلدى. 
 » ئۈچۈن:  توپالش  ئهسھابى-كىرامنى  تارقالغان  ئۇباده  بىن  ئابباس  چاغدا  بۇ 
ئهمرىنى    ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  باال-قازا  بۇ  كهلگهن  بېشىڭالرغا  قېرىنداشلىرىم! 
ئورۇندىمىغانلىقىڭالرنىڭ نهتىجىسى. تارقالماڭالر! پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهتراپىغا 
باال  بىر  ئۇنىڭغا  ئالماي،  ئورۇن  سېپىدىن  قوغدايدىغانالرنىڭ  ئۇنى  بىز  توپلىنىڭالر! 
نهرسه  بىر  ئاقاليدىغان  ئۆزىمىزنى  دهرگاھىدا  ئالالھنىڭ  بولساق،  سهۋهب  كېلىشىگه 
قالمايدۇ» دهپ ۋارقىردى. ئابباس بىن ئۇباده يېنىدىكى ھارىسه بىن زهيىد ۋه ئهۋىس 
ئىچىده  سادالىرى  ئهكبهر!»  «ئالالھۇ  قاراپ:  تهرهپكه  دۈشمهن  بىلهن  ئهرقامالر  بىن 
زهيىد،  بىن  ھارىسه  ئېلىشتى.  باتۇرالرچه  ئۈچۈن  قوغداش  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر 
ئون توققۇز يېرىدىن يارىالندى. باشقىلىرىمۇ ئۇنىڭدىن ئاز ئهمهس ئىدى. نهتىجىده ئۇالر 

ئۆزلىرى ئارزۇ قىلغان شېھىتلىك مهرتىۋىسىگه ئېرىشتى.
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئاستىدا  ئهھۋال  خهتهرلىك  بۇنداق  ئهسھابى-كىرام، 
ئهتراپىغا ئاستا-ئاستا توپالندى. مۇشرىكالر پهيغهمبىرىمىز ۋه بهدهنلىرى بىلهن ئستىھكام 
قۇرغان ئهسھابىنى چهمبهر شهكلىده قورشىۋالدى. ھهر تهرهپتىن ھۇجۇم قىلىپ چهمبهرنى 
قىستى. قۇرهيشىتىن بىر قىسمنىڭ ئالدىغا قاراپ ئىلگىرلىگهنلىكىنى كۆرگهن ئالهملهرنىڭ 
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خوجىسى، ئهسھابىغا: شۇ قىسىمغا كىم تاقابىل تۇرىدۇ؟ دهپ سورىدى. ۋهھيىب بىن 
كهئهبۇس: جېنىم ساڭا پىدا بولسۇن ئى رهسۇلۇلالھ! دېدى ۋه ئېتىلىپ كهلگهن دۈشمهن 
شهرهپلىك  چۈشۈرمىگهن  ئاغزىدىن  ئىسمىنى  تهئاالنىڭ  ئالالھ  ئاتتى.  ئۆزىنى  قىسمىغا 
قهھرىمان ياالڭ قىلىچى بىلهن مۇشرىكالرنىڭ ئارىسىدا قالدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
سېنى جهننهت بىلهن تهبرىكلهيمهن، دېدى. ئۇنىڭ دۈشمهن بىلهن باتۇرانه ئېلىشىنى 
كۆرگهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ئالالھىم! ئۇنىڭغا رهھمهت قىلغىن، ئۇنىڭغا رهھمهت 

قىلغىن! دېدى. 
مۇشرىكالرنىڭ ھهزرىتى ۋهھيىبنى قورشاپ، نهيزه بىلهن شېھىت قىلغانلىقىنى كۆرگهن 
سهئىد بىن ئهبى ۋهققاس، ئۇنىڭغا ياردهم قىلىش ئۈچۈن دۈشمهننىڭ ئىچىگه كىرىپ 
قاتتىق قارشىلىق كۆرسهتتى. نۇرغۇن كاپىرنى يهر چىشلهتتى. باشقىلىرىنى چېكىندۈرۈپ، 
ۋهھىب  ھهزرىتى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كهلدى.  يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 

ئۈچۈن: «مهن سهندىن رازى، ئالالھ سهندىن رازى بولسۇن» دېدى. 
قاراپ  ئۆزىگه  يېرىپ،  چهمبهرنى  مۇسۇلمانالرنىڭ  ئهلهيھىسساالم  ئهكرهم  ھهبىبى 
كېلىۋاتقان بىر توپ مۇشرىكنى كۆرىشى بىلهن، ھهزرىتى ئهلىگه: «ئۇالرغا ھۇجۇم قىل» 
باشقىالرنى  ئۆلتۈرۈپ  ئابدۇلالھنى  بىن  ئامىر  ئۆتۈپ،  ھۇجۇمغا  ئهلى  ھهزرىتى  دېدى. 
زۇلپىخارىنى  ئۇنىڭغا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كهتتى  سونۇپ  قىلىچى  چېكىندۈردى. 

بهردى. 
ئهلى!  «ئى  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  بىلهن  كېلىشى  توپى  دۈشمهن  بىر  باشقا 
پهيغهمبهر  جېنىنى  دېدى.  يىراقالشتۇرغىن»  مهندىن  نىيىتىنى  يامان  بۇالرنىڭ 
ئهلهيھىسساالم ئۈچۈن پىدا قىلغان ئالالھ تهئاالنىڭ شىرى ھۇجۇمغا ئۆتتى. شهيبه بىن 
مالىكنى ئۆلتۈرۈپ قالغانلىرىنى چېكىندۈردى. ئۇ ۋاقىتتا جىبرائىل ئهلهيھىسساالم كېلىپ، 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا: ئى رهسۇلۇلالھ! بۇ ئىش، ئهلىدىن مهيدانغا كهلگهن ئاالھىده 
مهنمۇ  مهندىن،  ئۇ  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  دېدى.  مهرتلىكتۇر،  خاس  ئهركهكلهرگه 
ئۇنىڭدىن، دېدى. جىبرائىل ئهلهيھىسساالم: مهنمۇ ئىككىڭالردىن، دېدى. ئۇ چاغدا بىر 

ئاۋاز كېلىپ: «ئهلىدهك بىر يىگىت، زۇلپىخارىدهك بىر قىلىچ تېپىلمايدۇ» دېدى. 
مۇشرىكالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا يېقىنلىشالمايدىغانلىقىنى بىلىپ، ئوق 
ئېتىشقا باشلىدى. ئاتقان ئوقلىرى يا ئۈستىدىن ئۆتۈپ كېتهتتى ياكى يانلىرىغا، ئالدىغا 
چۈشهتتى. دۈشمهننى چېكىندۈرۈش ئۈچۈن چىش-تىرنىقىغىچه جهڭ قىلغان ئهسھابى- 
توپلىنپ  ئهتراپىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  كۆره-كۆرمهيال  ئهھۋالنى  بۇ  كىرام، 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  توستى.  بىلهن  بهدهنلىرى  ئۆز  ئوقلىرىنى  يا  كهلگهن  ئۇنىڭغا 
دۈشمهنگه  ساھابىالرمۇ  بىلهن  بېرىشى  ئهمرىنى  كۆرسىتىش  قارشىلىق  ئوققا  ئهسھابىغا 
ئولتۇردى.  ئالدىدا  ۋهققاسنىڭ  ئهبى  بىن  پهيغهمبىرىمىز،سهئىد  سۆيۈملۈك  ئاتتى.  ئوق 
ئۇستا مهرگهن ھهزرىتى سهئىد، تىزلىك بىلهن دۈشمهنگه يا ئوقى ئېتىشقا باشلىدى. 
ھهر قېتىم ئوقداندىن ئوق ئۈزگهنده: «يا رهببى! بۇ سېنىڭ ئوقۇڭدۇر، بۇنىڭ بىلهن 
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دۈشمهننى ئۆلتۈر!» دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالممۇ: «ئالالھىم! سهئىدنىڭ دۇئاسىنى 
قوبۇل قىلغىن، ئالالھىم! سهئىدنىڭ ئوقىنى نىشانغا توغۇرال، داۋام قىلغىن، سهئىد داۋام 
قىلغىن! ئاتا-ئانام ساڭا پىدا بولسۇن!» دېدى. بۇ شهكىلده ھهر بىر ئېتىشىدا، ئوخشاش 
دۇئانى تهكرارلىدى. ھهزرىتى سهئىدنىڭ ئوقى تۈگىشى بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
ئۇنىڭغا ئۆز ئوقلىرىنى بهردى. ھهزرىتى سهئىد بىن ئهبى ۋهققاسنىڭ ئاتقان ھهر بىر ئوقى 
بىر دۈشمهنگه ياكى بىر دۈشمهن ئۇلۇقىغا تهگدى. مۇشرىكالر ھهر بىر ئوقنى ئاتقاندا ئهبۇ 
ئارلىقتا  قوغدىدى.  بىلهن  قالقىنى  ۋه  بهدىنى  كېلىپ،  ئالدىغا  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  تهلھا 
بىر دۈشمهننى ئۈركىتىدىغان ئاۋاز چاردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «ئهسكهرلهر ئىچىده 
تاپسىال  پۇرسهت  تهلھا  ئهبۇ  دېدى.  خهيىرلىكتۇر»  كىشىدىن  يۈز  ئاۋازى  تهلھانىڭ  ئهبۇ 
زايه  ئوقى  ئاتقان  ئاتاتتى.  جايىغا  دهل  ۋه  كۈچلۈك  تولىمۇ  تۇتتى.  ئوققا  مۇشرىكالرنى 
بولمىدى. ئاتقان ئوقلىرىغا پهيغهمبىرىمىز بېشىنى كۆتۈرۈپ ئهندىشه بىلهن قارىغانسىرى، 
ئهبۇ تهلھا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمقا ئوق تېگىپ كهتمىسۇن دهپ، ئۇنىڭغا: «ئاتا-ئانام، 
جېنىم ساڭا پىدا بولسۇن ئى رهسۇلۇلالھ! بېشىڭىزنى كۆتۈرمهڭ، سىزگه دۈشمهن ئوقى 
تېگىپ كهتمىسۇن. بهدىنىم، سىزنىڭ مۇبارهك بهدىنىڭىزگه قالقاندۇر! مېنى ئۆلتۈرمهي 
تۇرۇپ، سىزگه بىر يامانلىق قىاللمايدۇ! مهن ئۆلمىگىچه سىزگه ھېچ نهرسه بولمايدۇ!» 

دهپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى ئۆز نهپسىدىن ئۈستۈن ئورۇنغا قويدى. 
ئۇھۇد مهيدانىنىڭ ھهممه تهرىپى جهڭ مهيدانغا ئايلىنىپ، جهڭ شىددهت بىلهن 
داۋامالشتى. بهزىلىرى ئاتلىق، بهزىلىرى پىياده، ئىمان بىلهن كۇپۇر ئارىسىدىكى كۈرهش 
ئۈچۈن جان بهردى. ئهسھابى-كىرام تېخى تولۇق توپلىنىپ بولمىغان ئىدى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهتراپىدا پهقهت 30 ئهتراپىدا ساھابى پهرۋانىدهك ئايلىنىپ تۇراتتى. 
يېگانه  قىلدى.  مۇداپىئه  بىلهن  بهدىنى  ۋه  قالقان  نهيزه،  قىلىچ،  ئوقالرغا،  كهلگهن 
ئىدى.  قوغداش  ئۇنى  ۋه  قىلىش  ئادا  ئهمرىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئارزۇسى 
ئهلهيھىسساالمدىن  پهيغهمبهر  چاغدا  ئۇ  ھهمزه،  ھهزرىتى  سهركهردىسى  يىگىتلهرنىڭ 
جهڭ  بىلهن  قىلىچى  ئىككى  ئىچىده،  قااليمىقانچلىقنىڭ  بىر  ئىدى.  قالغان  ئايرىلىپ 
قىلىۋاتاتتى. «ئالالھۇ ئهكبهر!» سادالىرى بىلهن دۈشمهنگه قورقۇ سالدى. ئۆز ئالدىغا 
ئوتتۇز بىر مۇشرىكنىڭ جېنىنى ئالدى. نۇرغۇنىنىڭ قولى ۋه پاچىقىنى كېسىپ تاشلىدى. 
ئۇممۇ  بىن  سبا  ۋاقىتتا،  چېكىندۈرگهن  قوشۇنىنى  مۇشرىك  ئالغان  مۇھاسىرگه  ئۇنى 
ئهنمار: «ماڭا قارشى ئېلىشالىغىدهك بىر ئهركهك بارمۇ؟» دهپ ھهزرىتى ھهمزىگه جهڭ 
ئېالن قىلدى. ھهزرىتى ھهمزه: «يېنىمغا كهل، سۈننهتچى خوتۇننىڭ بالىسى! دېمهك 
مۇشرىك  دېگىنىچه،  قىلىۋاتىسهن-ھه؟»  ئېالن  جهڭ  پهيغهمبىرىگه  ئۇنىڭ  ۋه  ئالالھ 
ئۆزىنى ئوڭشاپ بولغىچه، پاچىقىدىن تۇتۇپ يهرگه ئاتتى.151 ئارقىدىن قىلىچى بىلهن 

ئهت- سائاد،  ئىبنى  III،501؛  ئهل-مۇسنهد،  ھهنبهل،  بىن  ئهخمهت  بۇخارى، «مهغازى»، 23؛   .151
.164،III ،تاباقات
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بوينىنى كېسىپ تاشلىۋهتكهندىن كېيىن، ئارقىسىغا بۇرۇلدى ۋه ئارقا تهرهپتىكى تاشنىڭ 
دهرھال  كۆردى.  تۇرغانلىقىنى  نىشانالپ  ئۆزىنى  بىلهن  نهيزه  ۋهھشىنىڭ  ئارقىسىدا، 
كهلگهنده،  ئازگالغا  كهتكهن  ئېلىپ  سۈيى  كهلكۈن  ئالدىدىكى  ماڭدى.  قاراپ  ئۇنىڭغا 
ساۋۇت  تهرىپىدىكى  قورساق  چاغدا  ئۇ  كهتتى.  يىقىلىپ  دۈمچىلهپال  كېتىپ  پۇتلىشىپ 
ئېچىلىپ قالدى. بۇ پۇرسهتنى غهنېمهت بىلگهن ۋهھشى نهيزىنى ئۇنىڭغا قارىتىپ ئاتتى. 
نهيزه ئۇچۇپ كهلگهن پېتى ھهزرىتى ھهمزىنىڭ قورسىقىدىن  كىرىپ ئارقىسىدىن چىقىپ 
قالدى. قهھرىمانالرنىڭ قهھرىمانى: «ئالالھىم!» دهپ يهرگه يىقىلدى. ئۆزى ئارزۇ قىلغان 
شېھىتلىك مهرتىۋىسىگه ئېرىشتى. ئالالھ ۋه پهيغهمبىرىنىڭ يولىدا جېنىنى پىدا قىلدى 

(ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن)
بۇ ۋاقىتتا دۈشمهن سهپلىرىدىن بىر كىشى: «ئهي قۇرهيىش جامائىتى! تۇققاندارچىلىق 
مۇناسىۋهتىنى بۇزغان، قهۋمىنى پارچىلىغان مۇھهممهد بىلهن ئېلىشىشتىن ۋاز كهچمهڭالر! 
ئهگهر مۇھهممهد قۇرتۇلسا، مهن قۇرتۇلماي!» دېگىنچه، مۇشرىكالرنى كائىناتنىڭ خوجىسى 
مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا ھۇجۇم قىلىشقا ئۈندىدى. بۇ ئاۋاز ئاسىم بىن ئهبى ئهۋفنىڭ 
ئىدى. ئهبۇ دۇجانه بۇ ئاۋازنى ئاڭالپال، دۈشمهن بىلهن ئېلىشقاچ ئاسىم بىن ئهبى ئهۋف 
تهرهپكه قاراپ ئىلگىرلهپ، ئۇنى ئىزدهپ تېپىپ ئۆلتۈردى. ئهبۇ دۇجانهنىڭ ئارقىسىدىكى 
يهرگه  زهربىسىدىن  قىلىچ  ئۇردى.  قىلىچ  ئۇنىڭغا  بىلهن  كۈچى  پۈتۈن  مابهد  مۇشرىك 
يىقىلغان ئهبۇ دۇجانه ئالالھ تهئاالنىڭ ئېھسانى بىلهن جان اهلىدىغان بۇ ھۇجۇمدىن 

قۇرتۇلۇپ، مابهدنى جېنىدىن جۇدا قىلدى. 
قۇرهيىش مۇشرىكلىرىنىڭ نىشانى ئالهملهرنىڭ خوجىسى ئىدى. ئۇنىڭغا يېقىنلىشىش 
ئۈچۈن پۈتۈن كۈچىنى سهرپ قىلدى. ئهمما ئۇنىڭ ئهتراپىدا پهرۋانىدهك ئايلىنىپ، ئۇنى 
جان-جهھلى بىلهن قوغداۋاتقان شهۋكهتلىك ئهسھابىدىن ئۆتۈش ئۇنداق ئاسان ئهمهس 
ئىدى. بۇ جاسارهتلىك ئوتتۇز يىگىت: «ئى رهسۇلۇلالھ! سېنىڭدىن ئايرىلماسلىق ئۈچۈن 
پهقهت  پىدادۇر.  تېنىڭغا  مۇبارهك  تېنىمىز،  قالقان،  يۈزۈڭگه  مۇبارهك  سېنىڭ  يۈزىمىز، 
سېنىڭ ئامان-ئېسهن بولۇشۇڭ بىزگه يېتهرلىك!» دېدى. مۇشرىكالر بۆلۈنۈپ ھۇجۇمغا 
ئۆتتى. ئالهملهرنىڭ پهخرى ئهلهيھىسساالم يېنىدا تۇرغان ۋه بهدىنى بىلهن قالقان ھاسىل 
قىلغان سۆيۈملۈك ئهسھابىغا بىر توپ دۈشمهننى كۆرسىتىپ تۇرۇپ: «ئالالھ تهئاالنىڭ 
ئېتىلىپ  ساھابى  بهش  مهدىنىلىك  بىلهن  دېيشىى  قىلىدۇ؟»  پىدا  ئۆزىنى  كىم  يولىدا 
نهق   4 نهتىجىده  ئېلىشتى.  قانلىق  بىلهن  دۈشمهن  ھالدا،  ئېيىتقان  تهكبىر  چىقىپ، 
بىلهن  قېلىشى  يېتىپ  يارلىنىپ  يهردىن   14 بهشىنچىسى  بولدى،  شېھىت  مهيداندا 
ئالهملهرنىڭ خوجىسى: «ئۇنى مېنىڭ يېنىمغا ئېلىپ كېلىڭالر!» دېدى. بهدىنىنىڭ ھهر 
يېرىدىن قان ئېقىۋاتاتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ئۇنىڭ ئالدىدا ئولتۇرۇپ پۇتلىرىنى 
ئۇنىڭغا ياستۇق قىلدى. شېھىت بولۇش شهرىپىگه ئېرىشكهن بۇ شهرهپلىك ساھابى ئۇمارا 

بىن يهزىد ئىدى. 
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تهلھا بىن ئۇبهيدۇلالنىڭ قهھرىمانلىقى

مۇشرىكالر قوشۇنى قىستاپ كهلگهن بىر ۋاقىتتا، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: شۇالرغا 
كىم تاقابىل تۇرىدۇ؟ شۇالرنى كىم توساپ قالىدۇ؟ دېدى. تهلھا بىن ئۇبهيدۇلال: مهن! 
ئى رهسۇلۇلالھ! دهپ ئالدىغا چىقماقچى بولدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ساڭا ئوخشاش 
يهنه كىم بار؟ دېدى. مهدىنه ساھابىلىرىدىن بىر كىشى: ئى رهسۇلۇلالھ! مهن بار، دهپ 
دېدى.  تۇر،  تاقابىل  ئۇالرغا  سهن  قېنى  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  سورىدى.  ئىجازهت 
قانچه  بىر  كۆرسهتتى.  قهھرىمانلىقالرنى  تهڭداشسىز  بېرىپ،  ئېتىلىپ  دۈشمهنگه  ئۇ 

ئىمانسىزنى ئۆلتۈرگهندىن كېيىن شېھىتلىك شهربىتىنى ئىچتى. 
تهلھا   يهنىال  دېدى.  تۇرىدۇ؟  تاقابىل  كىم  شۇالرغا  يهنه:  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
بىرىنچى بولۇپ ئالدىغا چىقتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ساڭا ئوخشاش يهنه كىم بار؟ 
دېدى. ئهنسارالردىن بىر مۇبارهك: مهن بار ئى رهسۇلۇلالھ! دېدى. ئۇمۇ مۇشرىكالر بىلهن 
ئېلىشىپ شېھىت بولدى. بۇ شهكىلده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىدىكى ساھابىالر 
پهقهت  يېنىدا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئىچتى.  شارابىنى  شېھىتلىك  ئېلىشا-ئېلىشا 
تهلھا بىن ئۇبهيدۇلالھتىن باشقا ھېچكىم قالمىدى. ھهزرىتى تهلھا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا 
بىر خهتهر كېلىشىدىن ئهنسىرىگهن ئىدى. كاپىرالر بىلهن شىددهتلىك ئېلىشتى. ئۇنىڭ 
بۇ قهدهر كۈچلۈك ۋه تىز قىلىچ ئۇرىشى شۇنداقال پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهتراپىدا 
پهرۋانىدهك ئايلىنىپ، ئوق، قىلىچ، نهيزىلهرگه ئۆز بهدىنىنى قالقان قىلىپ ئۈلگۈرىشى، 
ئىشهنگۈسىز بىر ۋهقه ئىدى. ئۇ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهتراپىدا پىرقىراپ تۇرۇپ 
ئۇرۇشتى، ئۆزىگه ئۇرۇلغان ھهر بىر زهربىدىن چاققانلىق بىلهن مۇداپىئه قىلدى. يېگانه 
سهپداشلىرىدهك  بولغان  شېھىت  يولدا  بۇ  ۋه  قوغداش  سۇلتانىنى  كائىناتنىڭ  ئارزۇسى 
كىيملىرىده  قالمىدى.  يهر  يارىالنمىغان  بهدىنىده  ئىدى.  ئېرىشىش  ماقامىغا  شېھىتلىك 
تۆت  ئۇ  قارىماي  بولىشىغا  مۇشۇنداق  كهلدى.  ھالغا  كۆرۈنمهس  نهرسه  باشقا  قاندىن 
ۋهققاس  ئهبى  بىن  سهئىد  ۋه  ئهبۇبهكىر  ھهزرىتى  چاغدا  ئۇ  ئۈلگۈرهتتى.  تهڭ  تهرهپكه 
ھهزرىتى  ئهپسانىسى  يىگىتلهرنىڭ  كهلدى.  يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  ئهكرهم  رهسۇل 
يىقىلىپ  ئۈستىگه  تۇپراق  قىززىق  ھالسىراپ  كهتكهنلىكىتىن  ئېقىپ  كۆپ  قان  تهلھا، 
كهتكهن  بولۇپ  قىيما-چىيما  دهستىدىن  ئوقالر  ۋه  قىلىچ  نهيزه،  يىرى  ھهر  چۈشتى. 
ئىدى. 66 دانه چوڭ ۋه ساناپ بولغۇسىز دهرىجىده كىچىك يارا بار ئىدى. سۆيۈملۈك 
قىلدى.  ئهمىر  قىلىشىنى  ياردهم  ئۇنىڭغا  دهرھال  ئهبۇبهكىرگه،  ھهزرىتى  پهيغهمبىرىمىز 
ھهزرىتى ئهبۇبهكىر، ھهزرىتى تهلھانىڭ ھوشىغا كېلىشى ئۈچۈن  يۈزىگه سۇ پۈركىدى. 
تهلھا بىن ئۇبهيدۇلالھ ھوشىغا كېلهر-كهلمهيال: يا ئهبۇبهكىر! پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
رهسۇلىنى  ئىپادىلىدى.  مۇھهببىتىنى  بولغان  پهيغهمبىرىمىزگه  دهپ،  قىلىۋاتىدۇ؟  نېمه 
سۆيمهك، ئۇنىڭ ئۈچۈن جان پىدا قىلماق، بۇ قهدهر بولسا كېرهك! ھهزرىتى ئهبۇبهكىر: 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ياخشى، سېنىڭ ئۈچۈن مېنى ئهۋهتتى، دېدى. ھهزرىتى تهلھا، 
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چوڭقۇر بىر نهپهس ئالغاندىن كېيىن: ئالالھقا مىڭ شۈكۈر، ئۇ ساق-ساالمهت بولسىال، 
ھهر قانداق بىر مۇسىبهت ئېغىر ئهمهس، دېدى. ئۇ ۋاقىتتا بىر قانچه ساھابىمۇ يېتىشىپ 

كهلدى. 
ھهزرىتى  ۋهسهللهم،  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  مۇستاپا  مۇھهممهد  خوجىسى  ئالهملهرنىڭ 
كۆرۈپ،  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  تهلھا  يارىالنغان  كهلدى.  يېتىپ  يېنىغا  تهلھانىڭ 
خوشاللىقىدىن يىغالپ كهتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭ بهدىنىنى بىر سىلىغاندىن 
كېيىن، قوللىرىنى ئېچىپ: «ئالالھىم! ئۇنىڭغا شىپا ۋه كۈچ-قۇۋۋهت ئېھسان قىلغىن!» 
دهپ دۇئا قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مۆجىزىسى بىلهن بۇرۇنقى ساغالم ھالىغا 
كېلىپ، قايتا ئۇرۇش سېپىگه ئاتالندى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ئۇنىڭ ئۈچۈن: «ئۇھۇد 
كۈنى، يهر يۈزىده، ئوڭ تهرىپىمده جىبرائىل ئهلهيھىسساالم، سول تهرىپىمده تهلھا بىن 
ئۇبهيدۇلالھتىن باشقا ماڭا يېقىن بىر كىشىنى كۆرمىدىم.152 يهر يۈزىده جهننهتلىك بىر 

كىشى كۆرۈشنى خالىغانالر، تهلھا بىن ئۇبهيدۇلالغا قارىسۇن!» دېدى. 
پۈتۈن جهڭ مهيدانى گىرهلهشمه ھالهتته داۋامالشتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ئهتراپىدا ئهبۇ دۇجانه بايراقدارى مۇسئاب بىن ئۇمهيىر، تهلھا بىن ئۇبهيدۇلالھ، پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنى قوغداش ئۈچۈن ئارقا سهپلهردىن يۈگرهپ كهلگهن نهسىبه خاتۇن ۋه 
بىر قانچه ساھابى بار ئىدى. مۇشرىكالرغا قارشى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن بىرلىكته 
سۆيۈملۈك  ھۇنهيىد،  بىن  ئابدۇلالھ  مۇشرىك  قورالالنغان  تىرنىقىغىچه  چىش  ئېلىشتى. 
پهيغهمبىرىمىزنى كۆرىشى بىلهن ئېتىنىڭ يۈگىنىنى تارتىپ: «مهن زۇھهيىرنىڭ ئوغلى! 
ماڭا مۇھهممهدنى كۆرسىتىڭالر، يا ئۇ ئۆلىدۇ، يا مهن ئۆلىمهن!» دهپ ۋارقىرىدى. ئېتىنى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا قاراپ چاپتۇرۇشىغا ئهبۇ دۇجانه ئالدىنى توسۇپ: «قېنى كېله! 
مهن ئۆز بهدىنىم بىلهن مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنى قوغدايدىغانالردىن بىرى، مېنى بېسىپ 
ئۆتمهي تۇرۇپ ئۇنىڭغا يېقىنلىشالمايسهن» دېدى. ئۇ ئاتنىڭ پۇتىغا قىلىچ ئۇرۇپ ئۇنى 
ئاتتىن چۈشۇردى ۋه ئۇنىڭغا قىلىچنى كۆتۈرۈپ تۇرۇپ، «ئال! بۇ ھارهشه ئوغلىدىن!» 
دهپ بىر قىلىچ ئۇرۇپ يهر چىشلهتتى. بۇ مهنزىرىنى كۆرگهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«ئالالھىم! ھارهشهنىڭ ئوغلىدىن (ئهبۇ دۇجانهدىن) مهن قانداق رازى بولسام، سهنمۇ 

شۇنداق رازى بولغىن» دهپ دۇئا قىلدى. 
زۇبهير  بىن  مالىك  ئوقچى  ئۇستا  بولمايدىغان  زايه  ئوقى  ئاتقان  مۇشرىكالردىن 
پهيغهمبهر  ئاخىرى  ئۇ  ئىزدهۋاتاتتى.  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  قىدىرىپ  تهرهپنى  ھهر 
ئهلهيھىسساالمغا يېقىن بىر يهرگه كېلىپ، ئۇنىڭ مۇبارهك بېشىنى نىشانغا ئېلىپ ئاتتى. 
كۆزنى يۇمۇپ ئېچىشقىمۇ ۋاقىت يوق ئىدى. تهلھا دهل ۋاقىتدا قولىنى ئېچىپ دۈشمهنگه 
پارچىلىۋهتتى.  قولىنى  سانجىلىپ  ئالقىنىغا  تهلھانىڭ  ھهزرىتى  ئوقى  يا  بولدى.  نىشان 
كهتتى.  سۇنۇپ  ئۇستىخانلىرى  قولىنىڭ  كېسىلىپ،  پهيلىرى  پۈتۈن  بارماقلىرىنىڭ 
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قولۇڭنى  يولىدا  قوغداش  (مېنى  «ئهگهر  پهيغهمبىرىمىز:  سۆيۈملۈك  كۆرگهن  ھالنى  بۇ 
ئۇزاتقاندا) بىسمىلالھ دېگهن بولساڭ، ئىنسانالر ساڭا قارىغاندا، پهرىشتىلهر سېنى ساماغا 

كۆتۈرهتتى» دېدى.153 
بىن  ئۇتبه  ھهلهف،  بىن  ئۇبهي  قامىئا،  بىن  ئابدۇلالھ  مۇشرىكالردىن  مهككىلىك 
پهيغهمبهر  مۇشرىك،  تۆت  ئىسمىدىكى  زۇھرى  شىھابى  بىن  ئابدۇلالھ  ۋهققاس،  ئهبى 
بولىشىغا  شىددهتلىك  ئۇرۇشنىڭ  مهسلىھهتلهشتى.  ئۈچۈن  ئۆلتۈرۈش  ئهلهيھىسساالمنى 
قارىماي، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىدا ئاران بىر نهچچه ساھابى بار ئىدى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ ئالدى تهرىپىده، بايراقدار مۇسئاب بىن ئۇمهيىر تۇرغان بولۇپ، ساۋۇت 
كىيىۋالغانلىقتىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئوخشاپ قالغان ئىدى. ئۇ ئوڭ قولىدا ئىسالم 
بايرىقىنى تۇتقان ھالدا، مۇشرىكالر بىلهن قانلىق ئېلىشىۋاتاتتى. بۇ پهيىتته، ساۋۇت بىلهن 
پۈركهنگهن ئىبنى قامىئا، ئۇ تهرهپكه قاراپ ئات سالدى. كانىيى يىرتىلغىدهك ۋارقىراپ: 
«ماڭا مۇھهممهدنى كۆرسىتىڭالر! ئۇ قۇرتۇلسا، مهن ئۆلهي» دهپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
بهدهنلىرىنى  ئۆز  خاتۇن  نهسىبه  بىلهن  مۇسئاب  ھهزرىتى  يېقىنالشتى.  قاراپ  تهرهپكه 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا قالقان قىلغان ھالدا، ئېلىشىشقا باشلىدى. بۇ كاپىرىغا قانچىلىك 
قىلىچ ئۇرسىمۇ، ساۋۇت كېيگهنلىكىدىن مىتمۇ قىلىپ قويمايتتى. ئىبنى قامىئا، ھهزرىتى 
نهسىبهنىڭ قولىنى مۈرىسى تهرهپتىن كېسىپ تاشلىۋهتتى. ئۇنىڭدىن كېيىن، ھهزرىتى 
مۇسئابنىڭ بايراق تۇتقان ئوڭ قولىغا قىلىچ ئۇردى. ئوڭ قولى كېسىلگهن مۇسئاب بىن 
ئۇمهيىر جېنىدىنمۇ ئهزىز كۆرگهن ئىسالم بايرىقىنى سول قولىغا ئالدى-ده، «مۇھهممهد 
پهيغهمبهردۇر، ئۇنىڭدىن بۇرۇنمۇ پهيغهمبهرلهر كهلگهن» (ئال ئىمران سۈرىسى، 144-ئايهت) 
دېگهن مهنىدىكى ئايهتنى ئوقۇدى. ئىبنى قامىئا بۇ قېتىم ئۇنىڭ بايراق كۆتۈرگهن سول 
قولىغا قىلىچ ئۇردى. سول قولىمۇ كېسىلگهن بايراقدار، بايراقنى ھېچ يهرگه يىقىتمايتتى. 
ئهسھاب بايراقنى مهيدىسى بىلهن تىرهپ تۇرۇپ لهپىلدىتىشكه داۋام قىلدى. ئىبنى قامىئا 
دېگهن كاپىر بۇ قېتىم مۇبارهك ئهسھابنىڭ دۈمبه تهرىپىدىن نهيزه تىقتى. شۇنىڭ بىلهن 

ئۇمۇ باشقا سهپداشلىرىدهك شېھىتلىك شارابىنى ئىچىپ ئاخىرهتكه سهپهر قىلدى.
ھهزرىتى مۇسئاب يهرگه يىقىلغاندىمۇ ئىسالم بايرىقىنى يهرگه چۈشۈرمىگهن ئىدى. 
پهيغهمبىرىمىز:  سۆيۈملۈك  تۇتىۋالدى.  پهرىشته  بىر  كىرگهن  سۈرىتىگه  ئۇنىڭ  بايراقىنى 
ئالغا يا مۇسئاب! ئالغا! دېگهنده، بايراق تۇتقان پهرىشىته: مهن مۇسئاب ئهمهس، دېدى. 
بۇ ۋاقىتتا كائىناتنىڭ سۇلتانى ئۇنىڭ پهرىشته ئىكهنلىكىدىن خهۋهر تېپىپ، بايراقنى 

ھهزرىتى ئهلىگه بهردى.154
ئبىنى قامىئا ھهزرىتى مۇسئابنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم دهپ ئويالپ، مۇشرىكالر 
تهرهپكه بېرىپ: «مۇھهممهدنى ئۆلتۈردۈم» دهپ ۋارقىرىدى. بۇنى ئاڭلىغان مۇشرىكالر 

ئهس-سۈنهن،  بهيھاقى،  III،217؛  ئهت-تاباقات،  سائاد،  ئىبنى  ئهل-مهغازى،I،254؛  ۋاقىدى،   .153
.416،III،220؛ ھاكىم، ئهل-مۇستهدرهك،II

.42،II ،300؛ ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات،I،73؛ ۋاقىدى، ئهل-مهغازى،II،ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره  .154



266

خوشاللىقىدىن يايراپ كهتتى. ھهقىقى ئهھۋالدىن خهۋهرسىز ئهسھابى-كىرامنىڭ، پۇت-
قولى تۇتماس بولۇپ قالدى. ھهر تهرهپنى ماتهم كهيپىياتى قاپلىدى. ھهزرىتى ئۆمهرمۇ 
ئىككى قولىنى ساڭگىلىتىپ، سهپداشلىرى بىلهن تۇرغان يېرىده قېتىپال قالدى. ئهنهس 
بىن نادىر ئۇالرنى بۇ قىياپهتته كۆرۈپ: نېمه ئۈچۈن ئولتۇرىسلهر؟ دېدى. ئۇالر: پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم شېھىت بولۇپتۇ! دېدى. ھهزرىتى ئهنهس: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم شېىھت 
بولسا، ئۇنىڭ رهببى بار. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم شېھىت بولسا، بىزگه ھاياتنىڭ نېمه 
كېرىكى! ئورنىڭالردىن تۇرۇڭالر! پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئېلشىپ شېىھت بولغان ئىشى ئۈچۈن 
توپىغا ئېتىلدى.  دۈشمهن  كۆتۈرۈپ  دهپ قىلىچلىرىنى  پىدا قىاليلى!  بىزمۇ جېنىمىزنى 
ئۆلتۈرۈپ  مۇنچىسىنى  بىر  مۇشرىكالرنىڭ  ئىچىده،  سادالىرى  ئهكبهر!»  «ئالالھۇ  ئۇالر: 
شېھىت بولدى. ئۇنىڭ يۈزىده ئاز دېگهنده يهتمىش يارا ئىزى بار ئىدى. بهدىنىده بولسا 

سان-ساناقسىز ئىدى. ئۇنىڭ جهسىتىنى پهقهت سىڭلىسى قېرىندىشىنى تونىيالىدى 
ئهسھابى-كىرامنىڭ نۇرغۇنلىرى تارقىلىپ، بىر قىسمى شېھىت بولدى. ئۇالرنىڭ بۇ 
قااليمىقانچىلىقىدىن پايدىالنغان مۇشرىكالر، رهسۇل ئهكرهم ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهتراپىغا 
توپالندى. تاش ۋه قىلىچالر بىلهن ئىككى جاھان سۇلتانىنى شېھىت قىلىشقا ئالدىرىدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۈستىده ئىككى دانه ساۋۇت بولغانلىقى ئۈچۈن بهك تهسىرى 
بولمىدى. ئۇتبه بىن ئهبى ۋهققاسنىڭ ئاتقان تاشلىرى پهيغهمبىرىمىزنىڭ يۈزىگه تېگىپ  
ئاستى كالپۈكىنى يېرىۋهتتى. ئىڭىكىنىڭ ئاستى تهرىپىدىكى ئوڭ رهبائىييه يهنى كهسكىن 
ۋه  كهلدى  يېتىپ  مۇشرىكمۇ  دېگهن  قامىئا  ئىبنى  چاغدا  بۇ  كهتتى.  پۇچۇلۇپ  چىشى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بېشىغا قىلىچ چاپتى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنىڭ دوبۇلغىسى 
پارچىلىنىپ كهتتى ۋه ئىككى يېنىنىڭ ئوتتۇرسىغا پېتىپ كهتتى. ئۇنىڭ ئىككىنچى قىلىچى 
بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مۈرىسى يارىالندى ۋه ئهبۇ ئامىرنىڭ مۇسۇلمانالرنى 
خائىن  پهيغهمبىرىمىز،  سۆيۈملۈك  كهتتى.  چۈشۈپ  ئورهككه  قازغان  ئۈچۈن  چۈشۈرۈش 
ئىبنى قامىئا ئۈچۈن: «ئالالھ تهئاال سېنى خور ۋه پهرىشان قىلسۇن» دهپ دۇئا قىلدى. 
مۇھهممهدنى  ئۆلتۈردۈم!  «مۇھهممهدنى  ھالدا:  سۆيۈنگهن  ئىشىدىن  بۇ  قامىئا  ئىبنى 
مهقسهتلىرىگه  مۇشرىكالر  باردى.  يېنىغا  سوفياننىڭ  ئهبۇ  ۋارقىراپ،  دهپ  ئۆلتۈردۈم!» 
يهتكهن ئىدى! پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن كارى بولمىدى . پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
چۈشۈپ كهتكهن ئورهكتىن يىراقلىشىپ، ئهسھابى-كىرام تهرهپكه قاراپ يۈرۈپ كهتتى.155 
چىقىشقا  قان  ياڭاقلىرىدىن  كهتكهنده،  چۈشۈپ  ئورهككه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
بىلهن  قان  ساقىلىنىڭ  ۋه  قولى  بىلهن  سۈرىشى  يۈزىگه  بارماقلىرىنى  باشلىدى. 
بويالغانلىقىنى كۆردى. بىر تامچه قېنى يهرگه تامچىالشتىن بۇرۇن جىبرائىل ئهلهيھىسساالم 
يېتىپ كېلىپ، قېنىنى توختۇتۇپ: «يا ھهبىبهلالھ! ئالالھ تهئاالنىڭ ھهققى ئۈچۈن، 
ئهگهر قېنىڭدىن بىر تامچه يهرگه چۈشكهن بولسا، قىيامهتكىچه يهر يۈزىده بهرىكهت ۋه 
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مهندىن  پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالممۇ: «ئهگهر  دېدى.  بوالتتى»  بولمىغان  خاتىرجهملىك 
بىر تامچه قان يهرگه چۈشسه، كۆكتىن ئازاب كېلىدۇ. يا رهببى! قهۋمىمنى ئهپۇ قىلغىن! 
بهدىنىگه  قىلغان،  ھهرىكهت  ئۈچۈن  ئۆلتۈرۈش  ئۇنى  دېدى.  بىلمهيدۇ»  ئۇالر  چۈنكى 
قىلىچ چاپقان، چىشلىرىنى چۈشۈرۋهتكهن، يۈزلىرىنى قانغا بويىغان كىشلهرنىڭ توغرا 

يولغا كېلىشى ئۈچۈن دۇئا قىلدى. 
بۇ ئهسنادا كهئهب بىن مالىك: «ئهي مۇسۇلمانالر! خوشخهۋهر! پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
قايتىدىن  ئهسھاب  ئاڭلىغان  ئاۋازنى  بۇ  ۋارقىرىدى.  ئاۋازدا  يۇقىرى  دهپ  يهرده!»  بۇ 
تىرىلگهندهك بولدى ۋه دهرھال ئۇ يهرگه يۈگۈرۈپ كهلدى. ھهزرىتى ئهلى بىلهن تهلھا 
بىن ئۇبهيدۇلالھ ئۇ يهرگه يېتىپ كېلىپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى ئورهكتىن تارتىپ 
چىقاردى. ھهزرىتى ئهبۇ ئۇبهيده بىن جهرراھ، سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنىڭ چېكىسىگه 
پاتقان دوبۇلغا پارچىلىرىنى چىشلىرى بىلهن چىقاردى. بۇ تۆمۈر پارچىلىرىنى چىقارغاندا 
سىنان  بىن  مالىك  ئهسھابى-كىرامدىن  چىقتى.  بىلله  چىشىمۇ  ئىككى  ئالدى  ئۇنىڭ 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇبارهك يۈزلىرىدىن ئاققان قانالرنى ئىچتى. بۇنى كۆرگهن 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «قېنىم، قېنىغا قېتىلغان كىشىگه دوزاق ئوتى يىراقتۇر» دېدى. 
ئهلهيھىسساالمغا  مۇھهممهد  ئهسھابى-كىرام  ئۆتتى.  ھۇجۇمغا  قايتىدىن  مۇشرىكالر 
ھالىتىگه  ھالقا  ئولىشىپ  ئهتراپىغا  دهرھال  ئىچىده،  شادلىقى  ئېرىشكهنلىك  قايتىدىن 
چېقىاللمايدىغانلىقىنى  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  قويمىدى.  مۇشرىكنى  بىرمۇ  كېلىپ 
بىلگهن مۇشرىكالر تاغنىڭ ئۈستى تهرىپىگه قاراپ ئىلگىرلهشكه باشلىدى. ئىككى جاھان 
سۇلتانى، يېنىدا تۇرغان سهئىد بىن ئهبى ۋهققاسقا: ئۇالرنى تاغ يولىدىن چېكىندۈر، 
قالدى!  ئوق  تالال  بىر  يېنىمدا  ئهلهيھىسساالم!  پهيغهمبهر  ئى  سهئىد:  ھهزرىتى  دېدى. 
بۇنىڭ بىلهن قانداق چېكىندۈرىمهن؟ دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ئوخشاشال شۇ 
ۋهققاس،  ئهبى  بىن  سهئىد  رهئىسى  ئوقچىالرنىڭ  قالغان  ئامالسىز  تهكرارلىدى.  سۆزنى 
قولىنى ئوقدانغا سېلىپ بىر تالال قالغان ئوقنى ئېلىپ، دۈشمهنگه قارىتىپ ئاتتى. ئوق 
سالسا  ئوقدانغا  تهكرار  قولىنى  ئالدى.  جېنىنى  مۇشرىكىنىڭ  بىر  تېپىپ،  جايىنى  دهل 
ھازىر ئاتقان ئوقى تۇراتتى. يهنه بىر دۈشمهن يهر چىشلىدى. بۇ ئهھۋال خېلى ئۇزۇن 
داۋامالشتى. بۇ پهيغهمبىرىمىزنىڭ بىر مۆجىزىسى بولۇپ، ھهر قېتىم ئوقداندا بىر ئاۋۋالقى 
ئوق پهيدا بوالتتى. ئارقا-ئارقىدىن جان بېرىۋاتقان ئهسكهرلىرىنى كۆرگهن مۇشرىكالر 

تاققا چىقىشتىن ۋاز كهچتى. پهس تهرهپكه قاراپ چېكىندى. 
ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئۇبهييه ئىبنى ھهلهف ئېتىنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تهرهپكه 
بۇراپ، «قهيهرده؟ ئۆزىنى پهيغهمبهر دهپ ئاتىۋالغان ئۇ كىشى؟ ئالدىمغا چىقىپ مهن 
بىلهن ئېلىشسۇن!» دهپ ۋارقىراشقا باشلىدى. ئهسھابى-كىرام ئۇنىڭ ئالدىغا چىقىشقا 
تهمشهلگهن بولسىمۇ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم روخسهت قىلمىدى. ھارىس بىن سىممه 
نىڭ نهيزىسىنى ئېلىپ ئالدىغا چىقتى. ئۇمهييه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئات چاپتۇرۇپ: 
«ئهي مۇھهممهد! سهن قۇرتۇلساڭ، مهن ئۆلهي» دهپ يېقىنالپ كهلدى. ئۇنىڭ ئۈستى-
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بېشى ساۋۇت-دوبۇلغا بىلهن پۈركهنگهن ئىدى. ئالهملهرنىڭ خوجىسى ئۇنىڭ بوينىنى 
نىشانالپ تۇرۇپ نهيزىنى ئاتتى. نهيزه ئۇچقان پېتى ئۇنىڭ دوبۇلغىسى بىلهن ساۋۇتى 
ئارىسىدىن بوينىغا سانجىلدى. ئۇمهييه چاال بۇغۇزالنغان كالىدهك خىقىراپ ئاتتىن دۇمىالپ 
چۈشتى. قوۋۇرغا سۆڭهكلىرى سۇنۇپ كهتتى. مۇشرىكالر ئۇنى قۇتۇلدۇرپ ئېلىپ قاچتى. 

يول بويى «مۇھهممهد مېنى ئۆلتۈردى!» دهپ ۋارقىراپ جان بهردى. 
تاشلىقلىرىغا  ئۇھۇد  بىرلىكته،  بىلهن  ئهسھابى  يېنىدىكى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
بهكمۇ  قىلدى.  تهلهپ  چىقىشنى  يۇقىرىغا  بىلهن  كېلىشى  تاشلىققا  ئىلگىرلىدى.  قاراپ 
چارچىغانلىقى ۋه ئىككى قات ساۋۇت كېيگهنلىكى، بهدىنىگه يهتمىشتىن ئارتۇق قىلىچ 
ئۇرۇلغانلىقى ئۈچۈن بهرداشلىق بېرهلمىدى. بۇ سهۋهپتن تهلھا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى 
رهسۇلىغا  «تهلھا،  پهيغهمبىرىمىز:  سۆيۈملۈك  چىقتى.  ئېلىپ  ئۈستىگه  قىلىپ  ھاپاش 
ياردهم قىلغان ۋاقىت جهننهت ئۇنىڭغا ھهق بولدى» دېدى. ئۇالرنىڭ ھېرىپ ماجالى 

قالمىغانلىقتىن پېشىن نامىزىنى ئولتۇرۇپ ئوقۇدى. 
پهيغهمبهر  ئېتىلدى.  مۇشرىكالرغا  شىردهك  ساھابى  بىر  ھهر  ئالقانلىرىده  تاغ 
بىن  ھاتىپ  چاغالردا  بىر  قىلدى.  زىندان  دۇنيانى  ئۇرغانالرغا  قىلىچ  ئهلهيھىسساالمغا 
رهسۇلۇلالھ!  ئى  بولسۇن  پىدا  ساڭا  جېنىم  كېلىپ:  يېنىغا  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  بهلتهئا 
ئهبى  بىن  ئۇتبه  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  دېدى.  كىم؟  بهرگهن  ئهزىيهتنى  بۇ  ساڭا 
ۋهققاس يۈزۈمگه تاش ئېتىپ، چىشىمنى سۇندۇرۋهتتى، دېدى. ھهزرىتى ھاتىپ: ئهي 
كهتكهن  ئۇ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  دېدى.  كهتتى؟  تهرهپكه  قايسى  ئۇ  رهسۇللۇلالھ! 
تهرهپنى ئىشارهت قىلدى. ھهزرىتى ھاتىپ دهرھال ئۇ كهتكهن تهرهپكه قاراپ يۈگۈردى. 
كېسىپ،  بېشنى  بىلهنال  قىلىچ  بىر  چۈشۈردى.  ئېتىدىن  تېپىپ،  ئاخىرى  ئىزدهپ، 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا ئېلىپ كهلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «ئالالھ 
تهئاال سهندىن رازى بولسۇن، ئالالھ تهئاال سهندىن رازى بولسۇن!» دهپ، دۇئا قىلدى.

بهرداشلىق  ساھابىالرغا  ئۆتكهن  ھۇجۇمغا  قايتۇرما  تىرىلىپ،  قايتىدىن  مۇشرىكالر 
چېكىندى.  قاراپ  مهككىگه  بېرىپ  تۇتۇپ  ئۆلۈمگه  ئادىمنى  يهتمىشتهك  بېرهلمىدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ شېىھت بولغانلىق سۆز-چۆچىكى مهدىنىگه قهدهر كهلگهن 
ئىدى. ھهزرىتى پاتىمه، ھهزرىتى ئائىشه، ئۇممۇ سۇلهيىم، ئۇممۇ ئهيمهن، ھهمىنه بىنتى 
جاھىش، قۇئايبه قاتارلىق خانىمالر ئۇھۇدقا قاراپ چاپتى. ھهزرىتى پاتىمه دادىسنىڭ 
تهسهللى  ئۇنىڭغا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كهتتى.  يىغالپ  كۆرۈپ  ھالىتىنى  يارىالنغان 
كهلدى.  ئېلىپ  سۇ  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  بىلهن  قالقىنى  ئهلى  ھهزرىتى  بهردى. 
پاتىمه ئانىمىز سۇ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يۈزىنى يۇدى. ئهمما يۈزىدىن  قان 
توختىمىدى. شۇنىڭ بىلهن ھهزرىتى پاتىمه، ياغلىقنى كۆيدۈرۈپ ئۇنىڭ بىلهن يارىسىغا 
بېسىپ قاننى توختاتتى.156 ئۇنىڭدىن كېيىن جهڭ مهيدانىغا بېرىپ يارىدارالرنى ئىزدېدى. 

.80،II ،250؛ بهيھاقى، ئهس-سۈنهن،I،ئىبنى ماجه، «تىپ»،15؛ ۋاقىدى، ئهل-مهغازى  .156
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يارىدارالرنىڭ يارىلىرى تېڭىلدى. مۇشرىكالر بهزى ساھابىالرنى تونىيالماس قىلىپ قويغان 
يېرىۋهتكهن  قورساقلىرىنى  كېسىپ،  ئهزالىرىنى  باشقا  ۋه  كۆز  بۇرۇن،  قۇالق،  ئىدى. 
ئىدى. ئابدۇلالھ بىن جاھىش بۇالرنىڭ ئارىسىدا ئىدى. بۇ ھالىنى كۆرگهن پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم ۋه ئهسھابى ناھايىتى پهرىشان بولدى. ئهڭ تالالنغان ساھابىلهر شېھىت 
كهتكهن  جهننهتكه  سۇغۇرۇپ  بىلهن  قانلىرى  تۇپراقلىرىنى  ئۇھۇد  ئۇالر  ئىدى.  بولغان 
پهيغهمبهر  بولمايتتى.  تۇرغىلى  چىداپ  ھهرىكهتلهرگه  بۇ  قىلىنغان  شېھىتلهرگه  ئىدى. 
ئهلهيھىسساالم ۋه پۈتۈن ئهسھابى ئازابلىنپ بۇرۇختۇم بولدى. ئالهملهرنىڭ خوجىسى بۇ 
مهنزىره ئالدىدا ياشلىرىنى تۇتالماي: «مهن،شۇ شېھىتلهرنىڭ، ئالالھ تهئاالنىڭ يولىدا 
جانلىرىنى پىدا قىلغانلىقىغا، قىيامهت كۈنى شاھىت بولىمهن. ئۇالرنى قانلىرى بىلهن 
كۆمۈڭالر! قهسهم قىلىمهنكى، ئۇالر قىيامهت كۈنى مهھشهر مهيدانىغا يارىلىرى قانىغان 
ھالهتته كېلىدۇ. قانلىرىنىڭ رهڭگى قان رهڭگى، پۇراقلىرى ئىپار پۇرىقى بولىدۇ» دېدى. 
بولدى؟»  قانداق  ھالى  ئۇنىڭ  كۆرهلمىدىم،  پهيغهمبىرىمىز: «ھهمزىنى  سۆيۈملۈك 
قۇالق- ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  تاپتى.  ئىزدهپ  ئۇنى  ئهلى  ھهزرىتى  سورىدى.  دهپ 
قورسىقى  كهلگهن،  ھالغا  تونۇغۇسىز  يۈزى  كېسىلگهن،  ئهزالىرى  باشقا  ۋه  بۇرۇنلىرى 
تۇرالمىدى.  چىداپ  كۆرۈپ  مهنزىرىنى  بۇ  قالغان  چىقىپ  تېشىغا  جىگهرلىرى  يېرىلىپ، 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ كۆزلىرىدىن ياشالر تۆكۈلۈپ: «ئهي ھهمزه! ھېچبىر ۋاقىت! 
ھېچقانداق كىشى، ساڭا ئوخشاش مۇسىبهتكه يولۇقمىغان ۋه يولۇقمايدۇ! ئهي پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ تاغىسى! ئهي ئالالھ تهئاالنىڭ ۋه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمىنىڭ شىرى 
ھهمزه! ئهي ساۋاپلىق ئىشالرنى قىلغان ھهمزه! ئهي پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى مۇھاپىزهت 

قىلغان ھهمزه! ئالالھ تهئاال ساڭا رهھمهت قىلسۇن!» دهپ دۇئا قىلدى.
ئايال،  بۇ  كهلدى.  ئايال  بىر  ئىچىده  ئاالقزادىلىك  تهرهپتىن  قارشى  چاغدا  بۇ 
باشقا  ئۇمۇ  ئىدى.  ئانىمىز  سافىييه  ھهزرىتى  ھاممىسى  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  سۆيۈملۈك 
ئهس-ھوشۇنى  ئاڭالپ،  بولغانلىقىنى  شېھىت  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئايالالردهك 
بىلهن،  كۆرىشى  ھاممىسىنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كهلدى.  ئۇھۇدقا  ھالدا  يوقاتقان 
ئۇنىڭ شېھىتلهرنى كۆرۈپ قورقۇپ كېتىشىدىن ئهنسىرهپ، ئوغلى زۇبهير بىن ئهۋۋامغا: 
«ئاناڭنى باشقا يهرگه ئېلىپ كهتكىن، قېرىندىشىڭنىڭ جهسىتىنى كۆرمىسۇن» دېدى. 
ئىچىده:  ھاياجان  ئانىسى  باردى.  يېنىغا  ئانىسىنىڭ  پېتى  يۈگۈرگهن  زۇبهير  ھهزرىتى 
ئوغلۇم! پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن بىر خهۋهر بهرگىن! دېدى. ئۇالرنىڭ يېنىغا ھهزرىتى 
ئهلىمۇ كهلگهن ئىدى. ئۇ: ئالالھقا شۈكۈر! ئۇ ساالمهتته، دېيشى بىلهن بىر ئاز راھهتلهپ 
ئالهملهرنىڭ  ئهلى  ھهزرىتى  دېدى.  كۆرسىتىڭالر!  ماڭا  ئۇنى  يهنىال:  بولسىمۇ،  قالغان 
خوجىسىنى ئىشارهت بىلهن كۆرسهتتى. ھهزرىتى سافىييه ئانىمىز ئىككى دۇنيا قۇياشىنى 
ئهمدى  ئېيتتى.  ھهمدۇ-سانا  ئالالھقا  بولۇپ،  خوشال  تولىمۇ  كۆرۈپ،  ساق-ساالمهت 
قېرىندىشى ھهمزىنى كۆرۈش ئۈچۈن ئالدىغا ماڭغان بولدى، ئوغلى زۇبهير: جېنىم ئانا! 
ئانىمىز:  سافىييه  دېدى.  قىلدى،  ئهمىر  كېتىشىڭىزنى  قايتىپ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
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ئۇنىڭ  بهرىبىر  مهن  بولسا،  ئۈچۈن  كۆرسهتمهسلىك  ماڭا  قىلىنغانالرنى  ئۇنىڭغا  ئهگهر 
قېرىندىشى، ئۇنىڭ كېسلىپ پىچىلغانلىقىنى ئاڭلىغان بولدۇم. ئۇنداقتا ئۇ ئالالھ تهئاال 
يولىدا ئۆزىنى بېغىشلىغان بولىدۇ. بىز بۇ يولدا بۇنىڭدىن چوڭىغىمۇ تهييار. ساۋابىنى 
دېدى.  كۈچىيىمىز،  تېخىمۇ  قىلىپ،  سهۋر  خالىسا  ئالالھ  كۈتىمىز.  تهئاالدىن  ئالالھ 
پهيغهمبهر  يهتكۈزدى.  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  سۆزلىرىنى  ئۇنىڭ  ئهۋۋام  بىن  زۇبهير 
ئهلهيھىسساالم: ئۇنداق بولسا، قويۇپ بهرگىن كېلىپ كۆرسۇن، دېدى. سافىييه ئانىمىز 
ھهزرىتى ھهمزىنىڭ يېنىغا كېلىپ ئولتۇرۇپ، ئاۋازىنى چىقارماي يىغلىدى. سافىييه ئانىمىز 
كهلگهنده يېنىدا ئىككى دانه يۇڭدىن تىكىلگهن بېشىر ئېلىپ كهلگهن ئىدى. ئۇ بۇالرنى 
ھهزرىتى ھهمزىگه كيىگۈزۈشكه ئهمىر قىلدى. ھهزرىتى ھهمزىنى بۇ بېشىرالرنىڭ بىرسى 

بىلهن كېپهنلىدى.157 
ھهبىبۇلالھ ئهلهيھىسساالم بايراقدار مۇسئاب بىن ئۇمهيىرنىڭ يېنىغا كهلدى. ئۇنىڭ 
ئىدى.  ئايالنغان  كۆلىگه  قان  ئهتراپى  يارىلىنىپ،  يېرى  نۇرغۇن  كېسىلىپ  قوللىرى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ يهردىمۇ ئاۋۋالقىدهكال پهرىشان بولۇپ: «مۆمىنلهردىن شۇنداق 
ئۇالردىن  قىلىدۇ.  رىئايه  قهسىمىگه  بهرگهن  تهئاالغا  ئالالھ  ئۇالر  باركى،  يىگىتلهر  بىر 
بهزىلىرى، شېىھت بولغىچه ئېلىشىپ قهسىمىنى ئورۇندىدى (شېھىت بولدى). بهزىلىرى 
دېگهن  بهرگهن قهسىمىدىن ئهسال تېنىۋالمايدۇ!»  شېھىت بولۇشنى ساقالۋاتىدۇ. ئۇالر 

ئايهت-كهرىمنى ئوقىدى. (ئهھزاب سۈرىسى، 23-ئايهت) 
پهيغهمبىرى  تهئاالنىڭ  «ئالالھ  كېيىن:  بۇنىڭدىن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
شاھىتتۇركى، سىلهر قىيامهت كۈنى ئالالھ تهئاالنىڭ ھۇزۇرىدا شېھىت پېتى تىرىلىسىلهر» 
دېدى. ئۇنىڭدىن كېيىن يېنىدىكىلهرگه قاراپ: «بۇالرنى يوقالپ تۇرۇڭالر، ئۇالرغا ساالم 
قىلىڭالر، كىم بۇ دۇنيادا بۇالرغا ساالم بهرسه، قىيامهت كۈنى بۇ ئهزىز شېھىتلهر سىلهرگه 

ساالم قايتۇرىدۇ» دېدى.
مۇسئاب بىن ئۇمهيىرگه كېپهن بولغىدهك بىر نهرسه تاپالمىدى. ئۇنىڭ كىيملىرى 
قالدى.  ئېچىلىپ  بېشى  ئورىسا  پۇتىنى  پۇتى،  ئورىسا  بېشىنى  ئىدى.  ياپالمىغان  ئۇنى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭ باش تهرىپىنى ئۇنىڭ كىيمى بىلهن پۇت تهرىپىنى ئىزھىر 
(ئهرهبىستاندا ئۆسىدىغان بىر خىل چۆپ) چۆپى بىلهن يېپىپ قويدى. ھاياتىنى ئىسالمغا 
ئاتاپ، بۇ يولدا ئۆزىنى بېغىشالپ شېھىت بولغان بۇ مۇبارهك ساھابى دۇنيادىن يېرىم 

كېپهن بىلهن ئايرىلدى.158 
باشقا شېھىتلهرنىڭمۇ نامازلىرىنى چۈشۈرۈپ، قان كىيىملىرى بىلهن ئىككى، ئۈچتىن 
بىر قىلىپ يهرلىككه قويۇلدى (ئالالھ ئۇالردىن رازى بولسۇن). ئۇھۇد ئۇرۇشىدا 70ساھابى 

شېھىت بولدى. بۇالردىن 64 ئهنسار، ئالتىسى بولسا مۇھاجىرالردىن ئىدى. 

.14،III ،ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات  .157
.121،III ،بۇخارى، «جهنائىز»، 27؛ ئهبۇ داۋۇت، «ۋهسايا»،11؛ ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات  .158
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ئهسھابى-كىرامنىڭ نۇرغۇنىنىڭ تۇققانلىرى شېھىت بولدى. بۇ سهۋهپتىن يۈرهكلىرى 
زىده ئىدى. پهيغهمبىرىمىز ھايات قالغانالرغا: «قهسهم قىلىمهنكى، مهنمۇ ئهسھابىم بىلهن 
بىلله شېھىت بولۇپ، ئۇھۇد تېغىنىڭ باغرىدا قېلىشنى ئارزۇ قىالتتىم. قېرىنداشلىرىڭالر 
ئاغزىغا  قۇشالرنىڭ  يېشىل  روھلىرىنى  ئۇالرنىڭ  تهئاال  ئالالھ  چاغدا،  بولغان  شېھىت 
يهيدۇ.  مېۋىلىرىدىن  ئىچىپ،  سۇ  كېلىپ  ئۆستهڭلىرىگه  جهننهتنىڭ  ئۇالر  قويدى. 
كېيىن  ئۇنىڭدىن  ئۇچىدۇ.  بوستانلىرىدا  قىلىدۇ.  سهيله  ئهتراپىنى  تۆت  جهننهتنىڭ 
ئهرىشكه ئېسىلغان ئالتۇن المپىالرنىڭ ئىچىگه كىرىپ كېچىنى ئۆتكۈزىدۇ. ئۇالر ئالالھ 
تهئاالنىڭ ئۆزلىرىگه ئاتا قىلغان نېمهتلىرىنىڭ گۈزهللىكىنى كۆرۈشى بىلهن، ‹ئهپسۇس، 
بولسا،  كۆرهلىگهن  قېرىنداشلىرىمىزمۇ  ئېھسانلىرىنى  بۇ  قىلغان  بىزگه  تهئاالنىڭ  ئالالھ 
جىھادتىن قاچمىغان، جهڭ قىلىشتىن قورقۇپ، يۈزلىرىنى ئۆرىمىگهن بوالتتى›دېيىشىدۇ. 
ئالالھ تهئاالمۇ:‹مهن سىلهرنىڭ ئهھۋالىڭالرنى ئۇالرغا بىلدۈرىمهن›دېدى ۋه ئايهت نازىل 
قىلىپ: ‹ئالالھ تهئاالنىڭ يولىدا شېھىت بولغانالرنى ئۆلدى، دىمهڭالر! ئهمىلىيهتته ئۇالر 
ئالالھنىڭ نهزىرىده ھاياتتۇر. بۇ شۇنداق بىر ئىشكى، ئالالھ تهئاالنىڭ ئۇالرغا بهرگهن 
شېھىتلىك مهرتىۋىسى بىلهن ئۇالرنىڭ ھهممىسى سۆيۈنىدۇ. جهننهت نېمهتلىرى بىلهن 
رىزىقلىنىدۇ. ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن شېھىتلىككه قېتىلمىغانالرغا:‹ئۇالرغا ھېچقانداق بىر 
قورقۇ يوقتۇر. ھېچقانداق پهرىشانلىق بولمايدۇ› دهپ خوشخهۋهر بېرىشنى ئوياليدۇ. ئۇالر 
خوشال  بىلهن  ئارتۇقى  ئۇنىڭدىنمۇ  ھهتتا  بىلهن  نېمهت  بىر  كهلگهن  تهئاالدىن  ئالالھ 
بولىدۇ. ئالالھ تهئاالنىڭ مۆمىنلهرگه بهرگهن مۇكاپاتىنى زايه قىلمايدىغانلىقىدىن ئىبارهت 

خوشخهۋىرى بىلهن سۆيۈندۈرىدۇ›دهيدۇ. (ئال ئىمران سۈرىسى، 169~171-ئايهت) 
شۇنى  خالىسا،  نېمىنى  كۆڭلۈڭالر  قۇللىرىم!  ئهي  كۆرۈنۈپ:  ئۇالرغا  تهئاال  ئالالھ   
دهڭالر! سىلهرگه ئارتۇقى بىلهن ئېھسان قىلىمهن، دهيدۇ. ئۇالر: ئهي رهببىمىز! سهن 
بىزگه ئېھسان قىلغان نېمهتلهردىن باشقا ئۈستۈن بىر نېمهت بار بولسا، ئۇنى تهلهپ 
بىز  پهقهت  تۇرىۋاتىمىز.  ئىچىپ  يهپ،  نهرسىمىزنى  خالىغان  جهننهتتىن  بىز  قىلساق؟! 
تهكرار  يولۇڭدا  سېنىڭ  ئهۋهتىلىپ،  قايتا  جهسهتلىرىمىزگه  دۇنيادىكى  روھلىرىمىزنىڭ 

شېھىت بولۇشنى ئارزۇ قىلىمىز، دېدى» دهپ تهسهللى بهردى. 
جهڭ مهيدانىدا قىلدىغان باشقا ئىش قالمىدى. ئۇالر قايتىدىن رۇسالندى. ئالالھ 
تهئاالنىڭ دىنىنى تارقىتىش ئۈچۈن تارىختىكى ئهڭ بۈيۈك ئۇرۇشنى ئۇھۇد تېغىدا قالدۇرۇپ 
كهتتى. كۆز بىلهن كۆرمىسه ئىشهنگۈزسىز دهرىجىده قهھرىمانلىقىالرغا شاھىت بولغان بۇ 
ئۇرۇش كاپىرالرغا ئۇنتۇلغۇسىز دهرس بولدى. ئالهملهرنىڭ خوجىسى سهللهلالھۇ ئهلهيھى 
ۋهسهللهم ئهسھابى بىلهن مهدىنىگه قاراپ يول ئالدى. ھاررا ۋادىسىغا كهلگهنده ئهسھابىنى 
«ئالالھىم!  قىلىپ:  دۇئا  تهئاالغا  ئالالھ  ھالدا  كۆتۈرگهن  ئېگىز  قولىنى  تىزىپ  سهپكه 
ھهمدۇ-سانا ساڭا خاستۇر. ئالالھىم! سهن يولدىن چىقارغانالرنى يولغا كىرگۈزهلهيدىغان، 
سهن ھىدايهت ئاتا قىلغانالرنى يولدىن ئازدۇرااليدىغان باشقا بىرسى يوقتۇر. ئالالھىم! 
بىزنى ھهقىقى ئىمان ئىگىلىرى قىلغىن. قهلىبلىرىمىزنى ئىمان بىلهن گۈزهللهشتۈرگىن. 
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بىزنى كۇپۇرلۇق، ئازغۇنلۇق ۋه ھهددىنى ئېشىشىتىن يىراق قىلغىن. دىن ۋه ھاياتىمىزغا 
زىيانلىق ئىشالرنى پهرىق ئېتهلىگهن، توغرا يولغا ماڭغانالردىن قىلغىن. ئالالھىم! بىزنى 
ۋه  سالىھالر  بىزنى  ئالغىن.  جېنىمىزنى  ھالدا  مۇسۇلمان  ۋه  ياشاتقىن  قىلىپ  مۇسۇلمان 
ياخشى ئىنسانالر سېپىگه تىزغىن. چۈنكى ئۇالر، شان-شهرىپىدىن ۋه دىنلىرىدىن ۋاز 
كهچمهيدۇ. ئالالھىم! سېنىڭ پهيغهمبىرىڭىنى يالغانچىغا چىقارغان، سېنىڭ يولۇڭدىن يۈز 
ئۆرۈگهن، پهيغهمبېرىڭگه قارشى ئۇرۇش قىلغان كاپىرالرنىڭ جازاسىنى بهرگىن!  ئۇالرغا 
ئهسھابى- يالۋۇردى.  دهپ  ئامىن!»  چۈشۈرگىن!  ئازابىڭنى  بولغان  ھهقىقهت  ۋه  ھهق 

كىراممۇ، «ئامىن! ئامىن!» دېگىنىچه دۇئاغا ئىشتىراك قىلدى. 
سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ئهسھابى بىلهن مهدىنىگه يېقىنالشتى. مهدىنىدىكى ئايال 
قوشۇنىدا  مۇسۇلمانالر  ئىچىده  ھاياجان  چهكسىز  ئۇالر  تۆكۈلدى.  كوچىالرغا  باللىالر  ۋه 
تۇرغان نۇرلۇق  يورۇتۇپ  ئۇنىڭ جاھاننى  كۆرۈشكه ئالدىرىدى.  كائىناتنىڭ خوجىسىنى 
يۈزىنى كۆرگهنلهر ئالالھقا ھهمدۇ-سانا ئېيتتى. ئۇنى كۆرۈپ بولغاندىن كېيىن كۆزلهر 
ئۇالرنى  تىكىلدى.  ئۇرۇق-تۇغقانالرغا  ئوغۇللىرىغا،  يولداشلىرىغا،  ئاتلىرىغا،  قوشۇنغا، 
كۆرهلمىگهنلهر بولسا، كۆز-ياشلىرىنى تۇتالمىدى. ئهسھابىنىڭ پهرىشان ھالىنى كۆرگهن 
مۇبارهك  بولۇپ،  يېرىم  كۆڭلى  ئهلهيھىسساالممۇ  ئهكرهم  رهسۇل  دهرياسى  مهرھهمهت 

كۆزلىرىدىن ياش ئېقىتتى. 
ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  خانىم  كهبشه  ئانسى  مۇئازنىڭ  بىن  سهئىد  چاغدا  بىر 
پهيغهمبهر  ئۇ  ئىدى.  بولغان  شېھىت  ئامىر  ئوغلى  ئۇرۇشىدا  ئۇھۇد  يېقىنالشتى. 
ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا كېلىپ: ئاتا-ئانام ۋه جېنىم ساڭا پىدا بولسۇن ئى رهسۇلۇلالھ! 
ئالالھقا شۈكرى، سېنى ساق-ساالمهت كۆرۈپ خاتىرجهم بولدۇم. سهن ساالمهت بولغاندىال 
سورىمىدى.  ئوغلىنى  جان-جىگهر  ئهمما  دېدى.  بهرىبىر!  ئۈچۈن  مهن  پاالكهت  پۈتۈن 
سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ئۇنىڭغا، ئوغلى ئامىرغا دۇئا قىلغاندىن كېيىن: ئهي سهئىدنىڭ 
ئانىسى! ساڭا ۋه ئۇنىڭغا، ئائىله جهمهتىڭالرغا خوشخهۋهر بولسۇنكى، سىلهردىن شېھىت 
بولغانالرنىڭ ھهممىسى جهننهتته بىر يهرده توپالندى ۋه بىر-بىرى بىلهن دوسىت بولدى. 
ئۇالر پۈتۈن جهمهتىگه شاپائهت قىلىدۇ، دېدى. كهبشه خانىم: ئالالھ تهئاالدىن كهلگهن 
پۈتۈن ئىشالرغا بىز رازى ئى رهسۇلۇلالھ! بۇ خوشخهۋهرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ئۇالر ئۈچۈن 
كىممۇ يىغاليدۇ؟! سىز ھايات قالغانالر ئۈچۈن دۇئا قىلىڭ! دېدى. ئالهملهرنىڭ خوجىسى: 
ئالالھىم! ئۇالرنىڭ قهلبىدىكى كۆڭۈلسىزلىكلهرنى چىقىرىپ تاشلىغىن! ھايات قالغانالرنى، 

ھاياتالر ئىچىدىكى ئهڭ خهيىرلىك ئىنسانالردىن قىلغىن! دهپ، دۇئا قىلدى.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهسھابىنىڭ ئۇرۇش ھارغىنلىقىنى كۆزده تۇتقان ھالدا، «ئهي 
باشاليمىز»دېدى.  جىھادنى  چوڭ  ئهمدى  قايىتتۇق،  جىھادتىن  كىچىك  بىز  ئهسھابىم! 
ئۇنىڭدىن كېىن ئهسھابىنىڭ ئۆيىگه قايتىپ ئارام ئېلىشىنى، يارىدارالرنىڭ داۋالىنىشىنى 
تهۋىسيه قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالممۇ يارىالنغان بولۇپ، ھۇزۇرىغا قاراپ يول ئالدى. 
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ھهمرائۇل ئهسهد سهپىرى

كهلگهنده،  قايتىپ  مهدىنىگه  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  ئهكرهم  رهسۇل 
كۆزده  بارلىقىنى  ئېھتىمالى  بېرىش  زهربه  قايتا  مهدىنىگه  ئېھتىمال  ھهر  مۇشرىكالرنىڭ 
تۇتۇپ تهدبىر ئالغان ئىدى. ئهتىسى يارىدار بولۇشىغا قارىماي، مۇسۇلمانالر قوشۇنىنىڭ 
تۈنۈگۈنكى ئۇرۇشتا ئاجىزالپ قالمىغانلىقىنى بىلدۈرۈش، دۈشمهننىڭ كۆزىنى قورقۇتۇپ 
مهدىنىگه قايتا ھۇجۇم قىلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن بىاللى ھهبهشىگه: «پهيغهمبهر  
سىلهرنى دۈشمهننىڭ ئارقىسىدىن ئىز قوغالپ دۈشمهنگه قاراڭالرنى كۆرسىتىشنى ئهمىر 
پهقهت  كهلمىسۇن،  بارمىغانالر  ئۇرۇشقا  بىرلىكته  بىلهن  بىز  ئۇھۇدتا  تۈنۈگۈن  قىلىدۇ! 
بىز بىلهن بىرلىكته ئۇرۇش قىلغانالر كهلسۇن!» دېدى. بىاللى ھهبهشى بۇ بۇيرۇقنى 
ئهسھابغا سۆزلىشى بىلهن نۇرغۇنى يارىدار بولۇشىغا قارىماي تهييارلىق قىلدى. ھهتتا ئېغىر 
يارىالنغان ئابدۇلالھ بىلهن رافى ئىسىملىك ئاكا-ئۇكىالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بۇ 
سۆزىنى ئاڭالپ، شۇنداق ئېغىر ئاغرىق ئازابىغا قارىماي: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن 
ئۇرۇشقا چىقىش پۇرسىتىنى قاچۇرۇپ  قويساق بوالمتى؟!» دېگىنىچه، ئهسكهرلهر سېپىگه 

قېتىلدى. 
قوغالشقا  ئىز  ئارقىسىدىن  مۇشرىكالرنىڭ  بىلهن  ئهسھابى  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك 
قايتا  مهدىنىگه  توپلىنىپ  قايتىدىن  مۇشرىكالرنىڭ  يهرده  بىر  دېگهن  رهۋھا  باشلىدى. 
ھۇجۇم قىلىش پىالنى تۈزگهنلىكىدىن خهۋهردار بولدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بۇ 

ئۇرۇش تاكتىكىسى ئۇنىڭ يهنه بىر مۆجىزىسى ئىدى. 
خهۋهر  كېلىۋاتقانلىقىدىن  قاراپ  ئۆزلىرىگه  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  مۇشرىكالر 
يول  ئالدىراپ-تېنهپ  قاراپ  مهككىگه  تاشالپ  بارگاھلىرىنى  بېسىپ  قورقۇ  تېپىپ، 

ئالدى.159 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇالرنى ھهمرائۇل ئهسهد دېگهن يهرگىچه ئىز قوغالپ كهلدى. 
بۇ ئهسنادا مۇشرىكالردىن ئىككى كىشىنى تۇتىۋالدى. بۇ يهرده ئۈچ كۈن قالغاندىن كېيىن 

مهدىنىگه قايتتى. 
شهرهپلىك ئهسھابىىغا: «يارىالنغاندىن  بۇ  بارغان  ئهسهدكه  ھهمرائۇل  ئالالھ تائاال 
ئۇالرنىڭ  ۋه  بولغانالر  سهپهرۋهر  دهۋىتىگه  پهيغهمبهرنىڭ  ۋه  تهئاال  ئالالھ  يهنه  كېيىن، 
يهنىال ياخشى ئهمهللهر بىلهن شۇغۇللىنىپ يامانلىقالردىن يىراق تۇرغانلىرىغا تولىمۇ چوڭ 

بىر مۇكاپات بار» دهپ، خىتاپ قىلدى. (ئال ئىمران سۈرىسى، 172-ئايهت)  
قامىئا  ئىبنى  قىلغانالردىن  قهسهم  ئۆلتۈرۈشكه  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  ئۇھۇدتا 
تاغ  ئىدى.  چىققان  تاققا  ئىزدهپ  قويلىرىنى  كۈنى  بىر  كېيىن  كهلگهندىن  مهككىگه 
چوقىسىدا قويلىرىنى تاپتى. قويالر توپىدىن بىر قوچقار يۈگرهپ كېلىپ ئىبنى قامىئانى 

ئۈسۈشكه باشلىدى. ئۈسه-ئۈسه ئۇنى پارام-پارچا قىلىۋهتتى. 
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ئابدۇلالھ شىھاب زۈھرىنىمۇ مهككىگه قايتىۋاتقاندا ئاق قاسىراقلىق بىر يىالن چىقىپ 
ئۆلتۈردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا قهس قىلىشنى نىيهت قىلغانالرنىڭ ھهممىسى بىر 

يىل ئىچىده جازاسىنى تارتتى. 

رهجى ۋهقهسى

مۇشرىكالردىن  ئۇرۇشتا  بۇ  سابىت  بىن  ئاسىم  ئوقياچىالردىن  ئۇرۇشىدىكى  ئۇھۇد 
مۇسافى بىن تهلھا بىلهن قېرىندىشى ھارىسنى ئېتىپ ئۆلتۈرگهن ئىدى. ئۇالرنىڭ ئانىسى 
سۇالفه بىنتى سهئىد، ئۆچ-ئاداۋهت ساقالشتا ھهممىنى بېسىپ چۈشهتتى. ئۇ، ئوغۇللىرىنى 
ئۆلتۈرگهن ئاسىم بىن سابىتنىڭ كاللىسىنى كهلتۈرگهنلهرگه 100 تۆگه بېرىدىغانلىقىنى 
شۇنداقال  قىلدى.  قهسهم  ئىچىشكه  شاراپ  كاللىسىدا  ئاسىمنىڭ  ھهزرىتى  جاكارلىدى. 
بىن  خالىد  ئوغۇللىرىدىن  لىھيان  ئۇنهيىسنىڭ  بىن  ئابدۇلالھ  ھهرىكهتته  ئهسكىرى  بىر 
سۈفياننى ئۆلتۈرىشى بىلهن لىھيان ئوغۇللىرى، ئادهل ۋه قاره قهبىلىسى بىلهن بىرلهشتى.
مهدىنه ئهتراپىدا يهر ئالغان بۇ ئىككى قهبىله بىر پىالن تۈزۈپ ئهلچى تهييارلىدى. 
بىزگه  ۋه  بېرىمىز  زاكات  ئېيتىڭالر،  بولغانلىقىڭالرنى  «مۇسۇلمان  ئهلچىلهرگه:  ئۇالر 
دېدى.  قىلىڭالر،  تهلهپ  دهپ  قىلىمىز»  تهلهپ  مۇئهللىم  ئۈچۈن  ئۆگىتىش  ئىسالمنى 
ئېلىپ  مهككىگه  قىسمىنى  بىر  ئۆلتۈرۈپ،  قىسمىنى  بىر  كهلگهنلهرنىڭ  قىلىپ  شۇنداق 

بېرىپ قۇرهيىشكه ساتىمىز، شۇنداق قىلىپ ئۆچىمىزنى ئالغان بولىمىز دېيىشتى. 
يهتته  ياكى  ئالته  قهبىلىدىن  ئىككى  بۇ  ئېيىدا  سهپهر  يىلى  تۆتىنچى  ھىجرهتنىڭ 
مۇسۇلمان  كېلىپ: «بىز  ھۇزۇرىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ھهيئهت،  بىر  كىشلىك 
بولدۇق، بىزگه قۇرئانى-كهرىم ۋه دىننى ئۆگىتىش ئۈچۈن مۇئهللىم ئهۋهتىڭ» دېدى. 
بۇ چاغدا مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم مهككىلىك مۇشرىكالرنىڭ ئۇرۇش ھالىتىده تۇرغان، 
تۇرمىغانلىقىنى بىلىش ئۈچۈن ئون كىشىلىك بىر ئهسكىرى ئهترهت تهشكىللىگهن ئىدى. 
ئادهل ۋه قاره قهبىلىسىدىنمۇ بىر ئهترهتنىڭ كېلىپ مۇئهللىم تهلهپ قىلغانلىقى تۈپهيلىدىن 
بىلهن  ئۇالر  ئهتىرتىنى  تهكشۈرۈش  كىشىلىك  ئون  ئۈچۈن  بېقىش  تهكشۈرۈپ  ئهھۋالنى 
بىلله يولغا سالدى. ئهسھابى-كىرامدىن تهركىپ تاپقان بۇ ئهترهتته: مهرسهد بىن ئهبى 
مهرسهد، خالىد بىن ئهبى بۇكهيىر، ئاسىم بىن سابىت، ھۇبهيىب بىن ئادىي، زهيىد 
بىن دهسىننه، ئابدۇلالھ بىن تارىق، مۇئهتتىب بىن ئۇبهيد ۋه ئىسىملىرى بىلىنمىگهن 

ئۈچ ساھابىمۇ بار ئىدى.
بۇ تهكشۈرۈش ئهتىرتى كۈندۈزلىرى مۆكۈنۈپ، كېچىلهرده يول يۈرۈش ئارقىلىق بىر 
سهھهر ۋاقتىدا رهجىدىكى بىر سۇ بېشىغا كېلىپ ئارام ئالدى. ئاندىن ئهجۋه دېگهن ئېسىل 
مهدىنه خورمىسىدىن يىدى. ئۇ يهردىن ئايرىلىپ ئهتراپتىكى بىر چوقىغا چىقىپ مۆكۈنۈپ 
ئهتراپنى كۆزهتتى. ھۇزهيىل قهبىلىسىدىن پادىچى بىر ئايال رهجىدىكى سۇ بېشىغا كهلگهن 
ئىدى. خورما ئۇرۇقلىرىنى كۆرۈپ مهدىنىلىكلهرنىڭ بۇ يهرگه كهلگهنلىكىنى چۈشهندى، 
بۇ يهرگه مهدىنىلىكلهرنىڭ كهلگهنلىكىنى ۋارقىراپ-جارقىراپ، قهبىلىسگه خهۋهر بهردى. 
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ۋه  ئايرىلدى  ئۇالردىن  ئويدۇرۇپ  باھانه  بىرسى  ھهيئهتلىرىدىن  قهبىله  قاره  ۋه  ئادهل 
دهرھال لىھيان ئوغۇللىرىغا خهۋهر بهردى. لىھيان ئوغۇللىرى دهرھال ھهرىكهتكه ئۆتتى. يۈز 
ئوقياچىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئىككى يۈز كىشىلىك بىر قوشۇن بىلهن بۇ ئون كىشىلىك 
ئهترهتكه ئاتالندى. مۇشرىكالر قوشۇنى ئۇالرنى تاغ ئهتراپىدىن قورشىدى. خهۋهر بهرگهن 
كىشىمۇ ئۇالرغا قېتىلدى. دهل ئۇ چاغدا ئهسھابى-كىرام ئالدام خالتىغا چۈشكهنلىكىنى 
بىلىپ يهتتى. ئۇالر دهرھال ئۇرۇش ھالىتىگه ئۆتۈپ قىلىچىلىرىنى قىنىدىن سۇغاردى. 
بۇنى كۆرگهن مۇشرىكالر ئۇالرنى سۈلھى قىلىشقا ئۈندهپ: «ئهگهر تاغدىن چۈشسهڭالر 
ھېچكىمنى ئۆلتۈرمهيمىز. سىلهرگه قهسهم قىلىمىزكى، سىلهرنى ئۆلتۈرۈشنى خالىمايمىز. 

پهقهت مهككىلىكلهردىن تۆلهم ئېلىش ئۈچۈن بۇ ئىشنى قىلىۋاتىمىز» دېدى.
بۇكهيىر:  ئهبى  بىن  خالىد  ۋه  مهرسهد  ئهبى  بىن  مهرسهد  سابىت،  بىن  ئاسىم 
«مۇشرىكالرنىڭ قهسهملىرىنى ۋه ۋهدىلىرىنى ھهرگىزمۇ قوبۇل قىلمايمىز» دهپ ئۇالرنىڭ 
تهكلىپىنى رهت قىلدى. ئاسىم بىن سابىت: «مهن ھهر ۋاقىت مۇشرىكالرنىڭ ھىمايىسىده 
قالماسلىققا قهسهم قىلدىم. قهسهم قىلىمهنكى، ئۇالرنىڭ ۋهده، قهسهملىرىگه ئىشنىپ،  
ئېچىپ: «ئالالھىم!  يوغان  قوللىرىنى  ئۇ  دېدى.  بولمايمهن»  تهسلىم  چۈشۈپ  تاغدىن 
پهيغهمبىرىمىزنى ئهھۋالدىن خهۋهر تاپقۇزغىن» دهپ، دۇئا قىلدى. ئالالھ تهئاال ئۇنىڭ 

دۇئاسىنى قوبۇل قىلىپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى بۇ ۋهقهدىن خهۋهردار قىلدى. 
ھهزرىتى ئاسىم مۇشرىكالرغا: بىز ئۆلۈمدىن قورقمايمىز. چۈنكى بىز دىنىمىزغا چىڭ 
يېپىشقان (ئۆلسهك شېھىت بولۇپ جهننهتكه كىرىمىز)، دېدى. مۇشرىكالرنىڭ رهئىسى: 
ئهي ئاسىم! ئۆزهڭنى ۋه دوستىلىرىڭنى زىيانغا ئۇچراتما، تهسلىم بول! دېيشىى بىلهن 

ئاسىم بىن سابىت ئوق ئېتىپ جاۋابىنى بهردى. ئوق ئاتقاندا: 
مهن كۈچلۈكمهن ھېچ ئاجىزلىقىم يوق،

يايىمنڭ قېلىن يىپى كېرىلگهندۇر؛
ئۆلۈم ھهق، ھايات بوش ۋه ئۆتكۈنچىدۇر.

پۈتۈلگهنلهرنىڭ ھهممىسى باشقا كېلۇر.
ئىنسانالر ھامان ئالالھقا تهۋبه قىلغۇچىدۇر،
ئهگهر مهن دۈشمهن بىلهن سوقۇشمىسام، 

ئانام، (خاپىلىقتىن ) ئهقلىدىن ئازار.  

دېگهن مىسراالرنى ئوقىدى. ئاسىمنىڭ سادىقىدا يهتته دانه ئوق بار ئىدى. ئاتقان 
بىلهن  نهيزىسى  بىلهن  تۈگىشى  ئوقى  ئۆلتۈردى.  مۇشرىكنى  بىر  بىلهن  ئوقى  بىر  ھهر 
بىر مۇنچىسىنى جهھهننهمگه يولغا سالدى. نهيزىسى سۇنىشى بىلهن قىلىچنى سۇغۇرۇپ 
بولمايمهن  تهسلىم  ھهرگىزمۇ  ئېلىشىمهن،  (ئۆلگىچه  تاشلىۋهتتى.  پىرقىرتىپ  غىلىپىنى 
دېگهن مهناغا كېلهتتى) ئۇنىڭدىن كېيىن: «ئهي ئالالھىم! مهن بۇ كۈنگه قهدهر سېنىڭ 
دىنىڭنى قوغدىدىم، بۇگۈن سېنىڭمۇ مېنىڭ بهدىنىمنى قوغدىشىڭنى ئارزۇ قىلىمهن» 



276

«ئالالھۇ  ساھابىالرنىڭ،  باشقا  ۋه  سابىت  بىن  ئاسىم  ھهزرىتى  قىلدى.  دۇئا  دهپ 
ئهكبهر!» سادالىرى تاغالرنى تىتىرتىۋهتتى. ئىككى يۈز كىشى بىلهن ئون ساھابى ئۆلۈپ-
تىرىلىشىگه قارىماي ئېلىشتى. ئۇالرغا يېقىن كهلگهنلهر قىلغانلىرىنىڭ جازاسىنى كۆردى. 
ئاسىم (ئالالھ رازى بولسۇن)، ئهڭ ئاخىرى ئىككى پۇتى يارلىنىپ يهرگه يىقىلدى. كاپىرالر 
ئۇنىڭدىن بهك قورققانلىقى ئۈچۈن ئۇ يهرگه يىقىلغان تهقدىردىمۇ ئۇنىڭغا يېقىنلىشىشقا 
يهتتىسى  ساھابىدىن  ئون  كۈنى  ئۇ  قىلدى.  شېھىت  ئېتىپ  ئوقيا  يىراقتىن  پېتىنالماي 

شېھىت، ئۈچى ئهسىر چۈشتى. 
لىھيان ئوغۇللىرى سۇالفه بىنتى سهئىدقا، ھهزرىتى ئاسىم بىن سابىتنىڭ مۇبارهك 
قىلغانلىقى  قوبۇل  دۇئاسىنى  ئۇنىڭ  تهئاال  ئالالھ  ئهمما  تهمشهلدى.  كېسشكه  بېشىنى 
ئۈچۈن، ئۇ يهرگه بىر توپ ھهره ئهۋهتتى، ھهرىلهر ئۇچۇپ كېلىپ، خۇددى بىر بۇلۇت 
يېقىنلىشىشقا  ئۇنىڭغا  مۇشرىكالر  قوغدىدى.  ئۇنى  ئهتراپىدا  بېشى  ئۇنىڭ  پارچىسىدهك 
ئامالسىز قېلىپ: «ھازىرچه قالسۇن، كهچ كىرىشى بىلهن ھهرىلهر كېتىدۇ، شۇ ۋاقىت 

كهسسهكمۇ ئۈلگۈرىمىز» دېدى. 
سۈيى  كهلكۈن  ياغدۇردىكى  يامغۇر  بىر  شۇنداق  تائاال  ئالالھ  بىلهن  كىرىشى  كهچ 
ئۇنىڭ مۇبارهك تېنىنى بىخهتهر بىر يهرگه ئېقىتىپ كهتتى. مۇشرىكالر قانچىلىك ئىزدىسىمۇ 
كېسىشكىمۇ  تۈكىنى  تال  بىر  ئۇنىڭ  مۇشرىكالر  تاپالمىدى.  ئىزدهپ  جهسىتىنى  ئۇنىڭ 
قىلىنغان  بايان  قوغدىغانلىقى  ئاسىمنى  ھهزرىتى  ھهرىلهرنىڭ  بواللمىدى.  مۇيهسسهر 
ۋاقىتالردا ھهزرىتى ئۆمهر: «ئالالھ تهئاال، ئهلۋهتته مۆمىن بهندىلىرىنى قوغدايدۇ. ئاسىم 
بىن سابىت، ھايات ۋاقتىدا مۇشرىكالردىن قانداق قوغدالغان بولسا، ئالالھ تهئاال، ئۇ 
بىن  ئاسىم  دېدى.  سااللمىدى»  قول  جهسىتىگه  ئۇنىڭ  مۇشرىكالر  كېيىنمۇ  ئۆلگهندىن 

سابىت ياد ئېتىلگهنده، «ھهرىلهر قوغدىغان ئىنسان» دهپ تىلغا ئېلىناتتى.160 
لىھيان ئوغۇللىرى ئاسىم بىن سابىت باشچىلىقىدا يهتته ساھابىنى شېىھىت قىلدى. 
ئۈچ ساھابىنى بولسا ئهسىر ئالدى. ئهسىرگه چۈشۈپ قالغان ئۈچ ساھابى: ھۇبهيىب بىن 
ئادىي، زهيىد بىن دهسىننه، ئابدۇلالھ بىن تارىق ئىدى. لىھيان ئوغۇللىرى ئۇ ئۈچىنى 
مۇشرىكالرغا  مهككىلىك  تارىق،  بىن  ئابدۇلالھ  ئۇالردىن  باغلىدى.  بىلهن  يىپلىرى  ياي 
ئهۋهتىلىشىگه رازى بولمىدى. مهككىگه بارماسلىق ئۈچۈن قارشلىق قىلدى ۋه: «شېىھىت 
بولغان دوسىتلىرىم جهننهت بىلهن شهرهپلهندى» دهپ، ۋارقىرغىنىچه قوللىرىنى باغلىغان 
يىپالردىن يۇلقۇنۇپ چىقتى. بۇنى كۆرگهن مۇشرىكالر ئۇنىڭغا تاش ئېتىپ شېھىت قىلدى. 
ھۇبهيىب بىن ئادىي، زهيىد بىن دهسىننه بولسا: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمقا بهرگهن 
تهكشۈرۈش ۋهزىپمىزنى ئادا قىلىشقا بىر پۇرسهت چىقىپ قاالر» دهپ، ئهھۋالىغا سهۋىر 

قىلدى. 
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لىھيان ئوغۇللىرى ھهر ئىككىسىنى مهككىگه ئېلىپ باردى. بهدىر ۋه ئۇھۇد ئۇرۇشىدا 
يېنىپ  بىلهن  ئوتلىرى  ئىنتىقام  ۋه  ئۆچ-ئاداۋهت  مۇشرىكالر،  ئايرىلغان  يېقىنلىرىدىن 
ئۇرۇشىىدا  بهدىر  تهمىمى،  ئىھاب  بىن  ھۇجهيىر  تۇرغان  كۈتۈپ  پۇرسهتنى  بۇ  تۇراتتى. 
ئۆلگهن  ئۇرۇشىدا  بهدىر  ئۇمهييه،  بىن  سهفۋان  ھۇبهيىبه؛  ئۈچۈن  قېرىندىشى  ئۆلگهن 
دهسىننهنى  بىن  زهيىد  ئۈچۈن  ئېلىش  ئىنتىقامىنى  ھهلهفنىڭ  بىن  ئۇمهييه  دادىسى 
ئۇرۇش  پهقهت  ئىدى.  ئۆلتۈرۈش  ئىككىسىنى  ھهر  نىيىتى  مۇشرىكالرنىڭ  سېتىۋالدى. 
قىلىش چهكلهنگهن ئايالردا بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرنى تۈرمىگه سوالپ مۇۋاپىق ۋاقىتنىڭ 
بۇ  ئۇالر  سولىدى.  يهرلهرگه  ئايرىم-ئايرىم  ئۇالرنى  بهردى.  قارار  ساقالشقا  كېلىشىنى 

قىيىن-قىستاقالرنى سهۋرى-تاقهت بىلهن قارشىلىدى. 
كېيىن  خانىم  (بۇ  ماۋىيه  جارىيه  ھۆر  تۈرمىدىكى  سوالنغان  ئادى  بىن  ھۇبهيب 
سوالنغان  بىرسىگه  ئۆيلهردىن  قارايدىغان  مهن  ۋهقهنى، «ھۇبهيب  بولغان)  مۇسۇلمان 
ئىدى. مهن ئۇنىڭدهك خهيرىلىك بىر ئهسىر كۆرمىدىم. بىر كۈنى شۇنداق قارىسام ئۇنىڭ 
دىگۈدهك  كۈنى  ھهر  يهۋاتاتتى،  قىلىپ  مهززه  بولۇپ،  ئۈزۈم  ساپ  بىر  يوغان  قولىدا 
ئۇنىڭ قولىدا ئۈزۈم كۆرهتتىم. ئهسلى بۇ پهسىلده ياكى مهككىده ئۈزۈم تېپىش مۇمكىن 
زىنداندا  ئۇ  ئىدى.  بېرىۋاتقان  رىزىق  ئۇنىڭغا  تهئاال  ئالالھ  ئىدى.  ئىش  بولمايدىغان 
ناماز ئوقۇيتتى، قۇرئانى-كهرىم ئوقۇيتتى. ئۇ قۇرئان ئوقۇغاندا، ئۇنى ئاڭلىغان ئايالالر 
يىغلىشاتتى ۋه ئۇنىڭغا ئىچ ئاغرىتاتتى. مهن بهزىده: سېنىڭ بىر تهلىۋىڭ بارمۇ؟ دهپ 
سورىغان ۋاقتىمدا، ئۇ: ماڭا تاتلىق سۇ بهر، بۇتالرغا ئاتاپ سويۇلغان گۆشلهرنى ئېلىپ 
كهلمه! يهنه بىر ئىش، مېنى ئۆلتۈرۈشتىن بۇرۇن ماڭا خهۋهر قىلغىن. بۇنىڭدىن باشقا 
بىر تهلىۋىم يوق، دهيتتى. ئۇنى ئۆلتۈرىدىغان كۈن بېكىتىلگهنده ئۇنىڭغا خهۋهر بهردىم. 
قهدهر  زهررىچه  ئۆزگىرىش،  ئازىراقمۇ  چىرايىدا  ئاڭالپ،  خهۋهرنى  قورقۇنۇچلۇق  بۇ  ئۇ 
ئازابلىنىش ئاالمىتى كۆرۈلمىدى. ئۆلۈم يېقىنالشقاندا، بهدهن تازلىقى قىلماقچى بولۇپ، 
بىر تال ئۇستۇرا تهلهپ قىلدى. مهن باالمدىن ئۇنىڭغا ئۇستۇرا ئهۋهتتىم. باالمنى ئهۋهتىپ 
بولغاندىن كېيىن قورقۇشقا باشلىدىم. ئاپال! بۇ ئادهم ئۇستۇرا بىلهن باالمنى ئۆلتۈرىدىغان 
بولدى، چۈنكى ئۇ ئۆلۈمگه مهھكۇم قىلىنغان تۇرسا! دېگىنىمچه ئۇالرغا قاراپ يۈگۈردۈم.

ھۇبهيب، باالمدىن ئۇستۇرانى ئېلىپ، باالمنى سۆيمهك ئۈچۈن تىزىغا ئولتۇرغۇزۋالغان 
ئىدى. مهن بۇ مهنزىرىنى كۆرۈپ قورقۇپ ئۆلهيال دېدىم ۋه دات-پهرياد قىلىپ ۋارقىراشقا 
ئۆلتۈرىدۇ-دهپ،  بالىنى  بۇ  ھۇبهيىب:  كۆرگهن  ئهھۋالمىنى  بۇ  مېنىڭ  باشلىدىم. 
ئويلىدىڭمۇ؟ بىزنىڭ دىنىمىزدا بۇنداق ئىش يوق. ھهقسىز يهرگه ئادهم ئۆلتۈرۈش بىزنىڭ 

قانۇنلىرىمىزغا تامامهن خىالپ" دېدى. 
 ھۇبهيىب بىن ئادى ۋه زهيىد بىن دهسىننهنى ئۆلتۈرىدىغان كۈن يېتىپ كهلدى. 
ئۇ كۈنى تاڭ ئېتىشى بىلهن ئۇالرنىڭ زهنجىرلىرىنى يېشىپ، مهككه سىرتىدىكى ئالدىنئاال 
بېكىتىلگهن يهرگه ئېلىپ كهلدى. مهككه خهلقى ۋه مۇشرىكالرنىڭ چوڭلىرى بۇالرنىڭ 

ئۆلۈمىنى كۆرۈش ئۈچۈن كهلگهن ئىدى. ئهتراپ ئادهم توپى بىلهن تولغان ئىدى. 
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مۇشرىكالر ئهسىرلهرنى ئۆلتۈرىدىغان يهرگه ئىككى دار تهييارلىدى. ھۇبهيىبنى دارغا 
ئاسىدىغان يهرگه ئېلىپ كېلىشى بىلهن ھۇبهيىب: مېنى قويۇپ بېرىڭالر، ئىككى رهكئهت 
دهرھال،   ئۇ  بهردى.  پۇرسهت  ئۈچۈن  ئوقۇش  ناماز  ئۇنىڭغا  دېدى.  ئوقۇۋاالي،  ناماز 
ناماز ئوقۇدى. ئهتراپتىكى ئايالالر، بالىالر ۋه توپالنغان مۇشرىكالر ئۇنى ھاياجان بىلهن 
كۆردى. نامىزىنى تۈگهتكهندىن كېيىن: "قهسهم قىلىمهنكى، ئۆلۈمدىن قورققىنى ئۈچۈن 
بوالتتىم"  ئوقۇغان  ئۇزۇن  نامازنى  بولساڭالر،  ئويلىمىغان  دهپ  ئوقۇدى  ئۇزۇن  نامازنى 
دېدى. شۇنداق قىلىپ ئۆلۈم ئالدىدىمۇ ئىككى رهكئهت نامىزىنى ئوقۇغان تۇنجى ساھابى 
ھۇبهيىب، بۇ ئىشنىڭ سۈننهت ۋه ئادهت بولۇشىغا سهۋهپ بولدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 

بۇ ۋهقهنى ئاڭلىغاندىن كېيىن بۇ ئىشنىڭ مۇۋاپىق ۋه ئۇيغۇن ئىكهنلىكىنى ئېيتى.161
قىبلىدىن  يۈزىنى  باغلىدى.  دارغا  ئۇنى  كېيىن  تۈگهتكهندىن  نامىزىنى  ھۇبهيىب 
دېدى.  قويىۋىتهيلى!  سېنى  بىز  چىققىن،  دىنڭدىن  ئۇنىڭغا:  ۋه  قاراتتى  مهدىنىگه 
ھۇبهيىب: قهسهم قىلىمهنكى، پۈتۈن دۇنيا مېلى ماڭا بېرىلسىمۇ مهن دىنىمدىن ئهسال 
مۇھهممهدنىڭ  يېرىڭده  سېنىڭ  ھازىر  مۇشرىكالر:  ئاڭلىغان  بۇنى  دېدى.  قايتمايمهن، 
بولۇشىنى ۋه ئۇنىڭ ئۆلۈشىنى خاالمسهن؟ ئهگهر «ھهئه» دېسهڭ، سېنى قويىۋىتىمىز. 
ئۆيۈڭده راھهت ئولتۇرىسهن! دېدى. ھۇبهيىب: مهن مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ پۇتىغا 
بىر تال تىككهننىڭ پېتىشىنىمۇ خالىمايمهن، دېدى. مۇشرىكالر ئۇنى مهسخىره قىلىپ 
كۈلگهندىن كېيىن: ئهي ھۇبهيىب! ئىسالمدىن چىققىن! ئهگهر دىندىن چىقمىساڭ، سېنى 
ساقالپ قااللمايمىز، دېدى. ھۇبهيىب: "ئالال تائاالھ ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلسهم، باشقا شهكىلده 

ئۆلۈشنىڭ ھېچقانداق ئهھمىيىتى يوق" دېدى. 
ھۇبهيىب بۇ سۆزلهرنى ئېيتقاندىن كېيىن: «ئالالھىم! بۇ يهرده دۈشمهن يۈزىدىن 
باشقا بىر يۈز كۆرمىدىم. ئالالھىم! مهندىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ساالم يهتكۈزگىن! 
قىلدى  دۇئا  دهپ  بىلدۈرگىن»  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ئشنى  بۇ  قىلىنغان  بىزگه 
چاغدا،  قىلغان  دۇئانى  بۇ  ھۇبهيىب  دېدى.  رهسۇلۇلالھ»  ئى  ئهلهيكه  ۋه «ئهسساالمۇ 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهسھابى بىلهن ئولتۇرغان ئىدى. زهيىد بىن ھارىسه: «بىر كۈنى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ئهسھابى بىلهن ئولتۇرغان يهرده ‹ۋه ئهلهيھىسساالم› دېدى. 
ئهسھابى كىرام: ئى رهسۇلۇلالھ بۇ كىمگه ئېيتىلغان ساالم؟! دېدى. رهسۇل: قېرىندىشىمىز 
يهتكۈزدى،  ماڭا  سالىمىنى  ئۇنىڭ  ئهلهيھىسساالم  جىبرائىل  ساالم.  قىلىنغان  ھۇبهيىبكه 

دېدى» دهپ بايان قىلدى. 
مۇشۇ  مانا  «قاراڭالر!  مۇشرىكلىرى:  قۇرهيىش  توپالنغان  ئهتراپىغا  ھۇبهيىبنىڭ 
نهيزه  ئۇالرغا  ياشالرنى  دېيىشىپ،  ئۆلتۈرگهن»  ئاتىلىرىڭالرنى  سىلهرنىڭ  كىشىلهر 
ئاتقۇزۇپ، مۇبارهك تهنلىرىگه ھۇجۇم قىلغۇزدى. بۇ ۋاقىتتا، ئۇنىڭ مۇبارهك يۈزى كهبىگه 
بۇرۇلدى. مۇشرىكالر يۈزىنى مهدىنىگه قارىتىپ قويدى. ھۇبهيىب: «ئالالھىم! مهن سېنىڭ 
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نهزىرىڭگه اليىق بىر قۇل بولسام، يۈزۈمنى قىبلىگه بۇرىغىن!» دهپ دۇئا قىلدى. يۈزى 
باشقا  يۈزىنى كهبىدىن  قانچه قىلىپمۇ ئۇنىڭ  ھهر  مۇشرىكالر  بۇرۇلدى.  كهبىگه  تهكرار 
شېھىت  ئۆزىنىڭ  دۈشمهنگه  ئالدىدا،  دار  ھۇبهيىب،  ئهسنادا  بۇ  قارىتالمىدى.  تهرهپكه 
نهيزىلهرنى  قوللىرىدىكى  مۇشرىكالر  ئوقىدى.  شېئىر  بىر  ئىپادىلهيدىغان  بولغانلىقىنى 
ئۇنىڭ بهدىنىگه سانجىپ قىيناشقا باشلىغاندا، ھۇبهيىب: «قهسهم قىلىمهنكى، مۇسۇلمان 
ھالدا جېنىم چىقىسا، مهيلى قانداق ئۆلسهم ئۆلهيكى غهم يىمهيمهن! بۇالرنىڭ ھهممىسى 

ئالالھ تهئاالنىڭ يولى ئۈچۈن» دېدى. 
ھۇبهيىب ئۇالرغا بهددۇئا قىلىپ: «ئالالھىم! قۇرهيىش مۇشرىكلىرىنىڭ ھهممىسىنى 
ھاالك قىلغىن! ئۇالرنىڭ بىرلىكىنى يوق قىلغىن! بىر-بىرلهپ جېنىنى ئالغىن، ئۇالرنى 
ساق قويمىغىن!» دېدى. مۇشرىكالر بۇ دۇئانى ئاڭلىغاندىن كېيىن بىر قىسمى قورقۇپ 
قاچتى، بىر قىسمى نهيزىلىرىنى ئۇنىڭغا تېخىمۇ قاتتىق سانجىدى. بىرسى نهيزىنى ئۇنىڭ 
ۋه  چىقتى  چاچراپ  قانالر  بهدىنىدىن  ھۇبهيىبنىڭ  چىقىرىۋهتتى.  تېشىپ  دۈمبىسىدىن 
داردا پۇالڭشىغان ھالدا: «ئالالھتىن باشقا ھېچقانداق ئىالھ يوقتۇر، مۇھهممهد ئالالھنىڭ 

بهندىسى ۋه ھهق پهيغهمبىرىدۇر» دېگىنىچه شېھىت بولدى.162
ھۇبهيىب بىن ئادىنىڭ مېيىتى قىرىق كۈن داردا ئېسىغلىق قالدى. بهدىنى سېسىپ 
جهسىتىنى  ئۇنىڭ  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك  ئاقتى.  قان  پاكىز  زامان  ھهر  پۇرىمىدى. 
قايتۇرۇپ كېلىش ئۈچۈن ئهسھابى-كىرامدىن، زۇبهيىر بىن ئهۋۋام ۋه مىقدات بىن ئهسۋهتنى 
ئهۋهتتى. ئۇالر كېچىده يوشۇرۇن مهككىگه كىردى. ھۇبهيىبنى ئېسلغان داردىن چۈشۈرۈپ 
مۇشرىكالر  تاپقان  خهۋهر  ئهھۋالدىن  چىقتى.  يولغا  قاراپ  مهدىنىگه  ۋه  باستى  تۆگىگه 
ئۇالرنىڭ پېيىغا چۈشتى. ھهر ئىككى ساھابى ئۆزلىرىنى قوغداش ئۈچۈن مېيىتنى يهرگه 
ئىچىگه  مېيىتنى  يېرىلىپ،  يهرنىڭ  قويغان  مېيىت  كېيىن،  ۋاقىتتىن  ئاز  بىر  قويدى. 

تارتقانلىقىنى كۆردى. شۇنىڭ بىلهن ئۇالر مهدىنه يولىغا قاراپ يۈرۈپ كهتتى. 
چىقىشقا  دىندىن  ئۇنىمۇ  باغلىدى.  دهرخكه  بىر  بولسا  دهسىننهنى  بىن  زهيىد 
كۈچهيتىشتىن  ئىمانىنى  زهيىدنىڭ  تىرىشچانلىقى  پۈتۈن  ئۇالرنىڭ  لېكىن  مهجبۇرلىدى. 
باشقا بىر ئىشقا يارىمىدى. شۇنىڭ بىلهن زهيىدنى ئوق يامغۇرىغا تۇتتى. ئهڭ ئاخىرىدا 

سهفۋان بىن ئمهييهنىڭ ھۆر قۇلى نستاس تهرىپىدىن شېھىت قىلىندى.

بىرى مائۇنه ۋهقهسى

يهنه شۇ يىلنىڭ سهپهر ئېيىدا، ئهرهبىستاننىڭ نهجىد ۋادىسىدا ئامىر ئوغۇللىرىنىڭ 
ئهلهيھىسساالمنى  ئهكرهم  رهسۇل  كېلىپ  مهدىنىگه  مالىك،  بىن  ئامىر  بهرا  ئهبۇ  رهئىسى 
زىيارهت قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالممۇ ئۇنىڭغا ئىسالمىيهتنى چۈشهندۈرۈپ مۇسۇلمان 
ۋه  گۈزهل  ئىسالمىيهتنىڭ  ئهمما  بولمىدى  مۇسۇلمان  بهرا  ئهبۇ  قىلدى.  دهۋهت  بولۇشقا 
شهرهپلىك بىر دىن ئىكهنلكىنى ئىپادىلهپ،ئىسالمىيهتنىڭ نهجىدده تارقىلىشى ئۈچۈن 
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بىر قانچه ساھابى ئهۋهتىشنى تهلهپ قىلدى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز: ئادهم ئهۋهتىدىغان 
مهسىلىده، نهجىد خهلقىدىن خاتىرجهم بواللمايمهن، دېدى. ئامىر: ئۇالرنى مهن ھىمايهمگه 

ئالىمهن، ئۇالرغا ھېچكىم چېقىاللمايدۇ، دېدى. 
يهتمىش  ساھابىلهردىن  تۇتۇپ  كۆزده  ۋهدىنى  كهسكىن  بۇ  خوجىسى  ئالهملهرنىڭ 
كىشلىك ئهسھابى-سۇففا (مهدىنىده تۇققانلىرى، ئۆيى، ئېتىزى ياكى كهسپى يوق، ياش 
ۋه بويتاق ساھابىالر) تهييارلىدى ۋه مۇنزىر بىن ئامىرنىڭ قوماندانلىقىدا يولغا سالدى. 

ئۆز قهبىلىسىنىڭ ئىسالمىيهت بىلهن شهرهپلىنىشىنى ئارزۇ قىلغان ئهبۇ بهرا، ئۇالردىن 
ئالغانلىقىنى،  ھىمايىسىگه  ئۇالرنى  كېلىپ  يېتىپ  قهبىلىسگه  چىقىپ،  يولغا  بۇرۇن 
تۇفهيىلدىن  بىن  ئامىر  جىيهنى  ئهسكهرتتى.  چېقىلماسلىقىنى  ھېچكىمنىڭ  ئۇالرغا 
باشقا ھهممهيلهن ئۇالرغا چېقىلمايدىغانلىقىغا ماقۇل بولدى. ئهبۇ بهرانىڭ جىيهنى ئۈچ 
قهبىلىنىڭ ئادهملىرىنى قورالالندۇرۇپ، بىرى مائۇنهگه يېتىپ كهلگهن ساھابىالرنى ھهر 
ئاخىرقى  ئهڭ  چىقىرىپ  قىلىچلىرىنى  ساھابىالر  قالغان  ئامالسىز  قورشىدى.  تهرهپتىن 

بىرسى قالغۇچه، قهھرىمانالرچه شېھىت بولدى. 
ئهھۋالىمىزنى  ھازىر  رهببى!  بولسا: «يا  سۆزلىرى  ئاخىرقى  ساھابىنىڭ  مۇبارهك  بۇ 
ئۇنىڭغا  يوق.  بىرسى  باشقا  سهندىن  قىلدىغان  خهۋهر  ئهلهيھىسساالمقا  پهيغهمبهر 
بۇزۇلغان  كۆڭلى  ئهلهيھىسساالم  جىبرائىل  ۋاقىت  ئۇ  ئىدى.  يهتكۈزگىن!»  ساالمىمىزنى 
ھالدا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئۇنىڭ ساالمىنى يهتكۈزدى ۋه «ئۇالر ئالالھ تهئاالنىڭ 
رازى  ئۇالردىن  تهئاالمۇ  ئالالھ  بولدى،  رازى  تهئاالدىن  ئالالھ  ئۇالر  كهتتى.  دهرگاھىغا 
بولدى» دېدى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزمۇ: «ئهلهيھىمۈسساالم» دهپ جاۋاب بهرگهندىن 
مۇشرىكالر  قاراپ: «قېرىنداشلىرىڭالر  ئهسھابى-كىرامگه  ھالدا  پهرىشان  تولىمۇ  كېيىن، 
بىلهن ئېلىشتى. مۇشرىكالر ئۇالرنى كېسىپ پارچىلىدى، بهدهنلىرىنى نهيزىلىرى بىلهن 

ئۆتمه-تۆشۈك قىلدى» دېدى.
بۇ ۋهقهده دۈشمهن بىلهن ئۇرۇشىۋاتقاندا، ئهمىر بىن فۇھهيرىنىڭ دۈمبىسىگه جاپپار 
ئىسملىك بىرسى نهيزىسىنى سانجىدى. ئۇ چاغدا ھهزرىتى ئامىر: «قهسهم قىلىمهنكى، 
قاراپ  ئاسمانغا  ئالدىدا  كۆز  دۈشمهننىڭ  جاپپارنىڭ  دېدى.  ئېرىشتىم!»  جهننهتكه 
ئۆرلىگىنىنى كۆرگهن مۇشرىكالر كۆزلىرىگه ئىشهنمىدى. لېكىن ئۇالرنىڭ ئىچىده، ئۇنى 

ئۆلتۈرگهن جاپپار مۇسۇلمان بولدى.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، رهجى ۋه بىرى مائۇنه ۋهقهلىرىدىن  كۆڭلى بهكمۇ يېرىم 
بولدى. بۇ ئهلهملىك سۈيىقهسىتلهرنى قىلغان قهبىلىلهرگه، باال-قازاغا كېلىشى ئۈچۈن 
بىر ئاي ھهر بىر نامىزىدا دۇئا قىلدى. ئالالھ تهئاال پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ دۇئاسىنى 
قوبۇل قىلدى. ئۇ قهبىلىلهرگه تهسۋىرلىگىسىز قۇرغاقچىلىق ۋه ئاچارچىلىق مۇپتىال بولدى. 

ئاخىرىدا بىر يۇقۇملۇق كېسهل بىلهن 700 ئادهم ئۆلدى.163 

ۋاقىدى،  II،183؛  ئهس-سىره،  ھىشام،  ئىبنى  بۇخارى، «مهغازى»،28؛مۇسلىم،«ئىماره»،147؛   .163
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بهنى نادىر يهھۇدىلىرى

ئۇھۇد ئۇرۇشىدىن كېيىن ھىجرهتنىڭ تۆتىنچى يىلى، نادىر ئوغۇللىرى ئىسمىدىكى 
يهھۇدى قهبىلىسى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا سۈيىقهست پىالنلىدى. بۇ ئىشنى جىبرائىل 
ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا يهتكۈزدى. شۇنىڭ بىلهن ئۇالرنىڭ زهھهرلىك 
بۇ  بۇزغان  سۈلھىنى  خوجىسى،  ئالهملهرنىڭ  كېيىن  ئىشتىن  بۇ  قالدى.  بوش  قولى 
ئوغۇللىرى  ۋه «نادىر  ئهۋهتتى  مهسلهمهنى  بىن  مۇھهممهد  قارشى  قهبىلىسىگه  يهھۇدى 
يۇرتۇمدىن  سىزنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئۇالرغا،  بارغىن!  يېنىغا  يهھۇدىلىرىنىڭ 
سۈيىقهست  ماڭا  سلهر  ئولتۇرماڭالر!  بىرلىكته  بىلهن  مهن  يهرده  بۇ  كېتىڭالر!  چىقىپ 
پىالنلىدىڭالر، سىلهرگه ئون كۈن ۋاقىت بېرىمهن. ئهگهر بۇ ۋاقىت توشقاندىن كېيىن، 
ئېيتىش  سىلهرگه  جاكارنى  بۇ  كېسلىدۇ،  بوينى  ئۇنىڭ  ئۇچىراتساق  كىمنى  سىلهردىن 

ئۈچۈن ئهۋهتىلىدىم، دېگىن» دېدى. 
مۇھهممهد بىن مهسلهمه بۇ خهۋهرنى ئۇالرغا يهتكۈزىشى بىلهن ئۇالر قورققىنىدىن يول 
تهييارلىقىنى باشلىدى. لېكىن مۇناپىقالرنىڭ كاتتىۋىشى ئابدۇلالھ بىن ئۇبهي، ئۇالرغا: 
«ھهرگىز قهلئهلىرىڭالردىن چىقماڭالر، ماللىرىڭالرنى ۋه يۇرتلىرىڭالرنى تاشالپ كهتمهڭالر. 
ئهۋهتتى.  خهۋهرچى  دهپ  قىلىمىز»  ياردهم  سىلهرگه  كىشى   2000 بىلهن  ئادهملىرىم 
شۇنداق قىلىپ كائىناتنىڭ سۇلتانى، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهدىنىدىن تۆت كېلومېتىر 
يىراقلىقىدىكى نادىر ئوغۇللىرىغا قارشى يۈرۈش قىلدى. بايراقنى ھهزرىتى ئهلى كۆتۈرگهن 
ئىدى. قهلئهنىڭ ئهتراپىنى قورشاپ ئۇالرنى مۇھاسىرهگه ئالدى. بۇرۇن ئهسھابى-كىرامغا 
جهڭ ئېالن قىلغان يهھۇدىالر قهلئهدىن چىقىشقا جۈرئهت قىاللمىدى. ئۇالرغا مۇناپىقالرنىڭ 
ياردىمىمۇ كهلمىدى. ئهسھابى كىرام قهلئهنى شۇنداق قاتتىق مۇھاسىرگه ئالدىكى، قۇشمۇ 
ئۇچۇپ ئۆتۈشكه ئامالسىز قالغان ئىدى. يىگىرمه كۈنلۈك مۇھاسىردىن كېيىن يهھۇدىالر 
تاپشۇرۇپ،  مۇسۇلمانالرغا  ئالتۇن-كۆمۈشلىرىنى  ۋه  قورال-ياراق  پۈتۈن  بولدى.  تهسلىم 
مهدىنىده  قىلىپ  شۇنداق  قىلىندى.  سۈرگۈن  خهيبهرگه  قىسمى  بىر  شامغا  قىسمى  بىر 

يهھۇدىالردىن پهقهت قۇرهيزه ئوغۇللىرىال  قالدى.164 

پاتىمه بىنتى ئهسهدنىڭ ۋاپاتى

يىلى  تۆتىنچى  ھىجرهتنىڭ  ئايىتى  قۇرئانى-كهرىم  قىلغان  ھارام  ئىچىشنى  ھاراق 
نازىل بولدى. ئۇھۇد ئورۇشىدا يارلىنىپ، كېيىن ۋاپات بولغان ھهزرىتى ئۇممۇ سهلهمهنىڭ 
قالغان  ياشىنىپ  ئانىمىز،  سهلهمه  ئۇممۇ  ئىدى.  قالغان  بالىسى  قانچه  بىر  يولدىشنىڭ 
ئىچى  ھالىغا  بۇ  ئۇنىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  قالدى.  قىينچىلىقتا  تۇرمۇشتا  بولۇپ، 

ئاغرىپ ئۇنى نىكاھىغا ئېلىش بىلهن شهرهپلهندۈردى.165 

.54~51،II ،346~352؛ ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات، I،ئهل-مهغازى
.282،VI،441؛ زۇھهيلى، ئهرراۋزۇل-ئۇنۇف،I،ۋاقىدى، ئهل-مهغازى  .164

تىرمىزى، «نىكاھ»، 40.  .165
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يهنه بۇ يىلى زاتۇررىكا ئۇرىشى بولۇپ، ئهتراپتىكى مۇشرىك قهبلىلهر قېتىۋىلىندى.166 
ھهزرىتى ئوسماننىڭ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ قىزى رۇقىيهدىن بولغان ئولما ئسىمىدىكى 
يهتته ياشلىق ئوغلى ئابدۇلالھ ۋاپات بولدى. ئالهملهرنىڭ خوجىسى سۆيۈملۈك نهۋرىسىنىڭ 
نامىزىنى چۈشۈرۈپ، ئۆز قولى بىلهن يهرلىككه قويدى. بۇ قايغۇغا بهرداشلىق بېرهلمهي، 
تىزىپ: «ئالالھ  بىلهن  قولى  ئۆز  تېشىنى  قهبره  ئېقىتتى.  قهبرىگه  ياشلىرىنى  مۇبارهك 
قىلىدۇ»  مهرھهمهت  بولغانلىرىغا  كۆڭۈل  يۇمشاق  ۋه  مهرھهمهتلىك  قۇللىرىنىڭ  تهئاال، 

دېدى.167
ھهزرىتى ئهلىنىڭ ئانىسى پاتىمه بىنت ئهسهدمۇ بۇ يىلى ۋاپات بولدى. بۇ ۋهقهدىنىمۇ 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بهكمۇ پهرىشان بولدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «بۈگۈن ئانام 
ۋاپات بولدى!» دېدى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز بوۋىسىى ئابدۇلمۇتتهلىبنىڭ ۋاپاتىدىن 
كېيىن، ئۇنىڭ يېنىدا چوڭ بولغان ئىدى. پهيغهمبهرلىك ماقامىغا ئېرىشكهنده بولسا، 
ئۇ دهرھال مۇسۇلمان بولدى. بۇ سهۋهپتىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنى ئۆز ئانىسىدهك 
كۆرهتتى. ئۇنىڭغا تولىمۇ ھۆرمهت قىالتتى. ئۇنىڭغا بولغان مېھرى-مۇھهببىتى سهۋهبىدىن 
ئوقۇغاندىن  نامىزىنى  جىنازه  بۇيرىدى.  قىلىشنى  كېپهن  سېلىپ،  كۆينىكىنى  ئۆز 
پهيغهمبهر  ئېيىتتى.  تهييارالنغانلىقىنى  نامىزىغا  ئۇنىڭ  پهرىشتىنىڭ  مىڭ   70 كېيىن 
ئهلهيھىسساالم قهبرىنىڭ ئىچىگىچه كىرىپ،، قهبره ھاياتىنىڭ گۈزهل ۋه راھهت بولىشى 
ئۈچۈن قهبره بۇلۇڭلىرىغا، كېڭهيگىن دېگهن بىر ئىشارهتنى بهرگهندىن كېيىن قهبره 
ياشلىرى  كۆز  تولۇپ،  ياشقا  كۆزلىرى  مۇبارهك  بولسا،  چىققاندا  قهبرىدىن  كېڭهيدى. 
قهبرىگه تۆكۈلدى. يا رهببى! بۇ قانداق بىر مهرھهمهت؟! بۇ نېمه دېگهن تهلهيلىك بىر 
خانىم؟! ھهتتا ھهزرىتى ئۆمهرمۇ بۇ مهنزىره ئالدىدا ئۆزىنى تۇتالماي: «جېنىم ساڭا پىدا 
بولسۇن ئى رهسۇلۇلالھ! ھېچكىمگه قىلمىغاننى بۇ خانىمغا قىلدىڭىز!» دهپ سورىغاندا، 
بۇ  ماڭا  كېيىن،  تالىپتىن  ئهلهيھىسساالم: «ئهبۇ  پهيغهمبهر  ۋاپادارى  ئهڭ  ۋاپادارالرنىڭ 
خانىم قهدهر ياخشلىق قىلغان بىر ئىنسان بولمىدىى. ئۇ مېنىڭ ئانام ئىدى. ئۆز بالىلىرى 
ئاچ ئولتۇرسىمۇ، ئهڭ بۇرۇن مېنىڭ قورسىقىمنى تويغۇزاتتى. ئۆز بالىلىرىنىڭ ئۈستى-
مېنى  بىلهن  مايلىرى  گۈل  تارايتتى،  چاچچلىرىمنى  مېنىڭ  تۇرسىمۇ،  توپا-چاڭ  بېشى 
ماياليتتى. ئۇ مېنىڭ ئانام ئىدى! ئۇنىڭغا جهننهت تونلىرى كىيىلسۇن دهپ، ئۆزهمنىڭ 
كۆينىكىنى كېپهن قىلدىم. قهبره ھاياتىنى ئۇنىڭغا مۇاليىم ۋه ئاسان بولىشى ئۈچۈن، 
قهبرىسىده ياتتىم. جىبرائىل، ئالالھ تهرىپىدىن، بۇ خانىمنىڭ جهننهتلىك ئىكهنلىكىنى 
ماڭا خهۋهر قىلدى» دېدى. ئۇنىڭدىن كېيىن: «ئالالھ تهئاال سېنى مهغپىرهت قىلسۇن، 
رهھمهت  ساڭا  تهئاال  ئالالھ  ئانا!  ئهي  مۇكاپاتالندۇرسۇن.  سېنى  قىلسۇن،  ئهپۇ  سېنى 

ئهس- ھىشام،  ئىبنى  III،343؛  ئهل-مۇسنهد،  ھهنبهل،  بىن  ئهخمهت  34؛  بۇخارى، «ۋۇزۇ»،   .166
.61،II ،396؛ ئىبنى سائاد، ئهت-تاباقات،I،203؛ ۋاقىدى، ئهل-مهغازى،II،سىره

51،IV.،ھاكىم، ئهل-مۇستهدرهك  .167
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قىلسۇن. ئۆزهڭ ئاچ تۇرۇپ مېنى تويغۇزدۇڭ، ئۆزهڭ كىيمهي مېنى كىيدۈردۈڭ، يىمهي 
مېنى يېگۈزدۈڭ. تىرىلدۈرۈشمۇ، ئۆلتۈرۈشمۇ ئالالھتىندۇر. ئۇ (ئالالھ) ھهر ۋاقىت تىرىكتۇر. 
ئال!  ھىمايهڭگه  ئۇنى  قىلغىن.  ئهپۇ  ئهسهدنى  بىنتى  پاتىمه  ئانام  ئالالھىم!  ئۆلمهيدۇ، 
ئۇنىڭغا ۋهدهڭنى ئاتا قىلغىن، قهبرىسىنى ئازاده قىلغىن. ئهي مهرھهمهتلىكلهرنىڭ ئهڭ 
مهرھهمهتلىگى بولغان ئالالھىم! مېنىڭ ۋه بۇرۇنقى پهيغهمبهرلهرنىڭ ھهققى ئۈچۈن بۇ 

دۇئايىمنى قوبۇل قىلغىن» دېدى..
بۇالرنىڭ كهينىدىن، رهسۇل ئهكرهم سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ رهپىقىلىرىدىن 
ھهزرىتى زهينهپ بىنتى ھۇزهيمه ئوتتۇز ياش بولىشىغا قارىماي ۋاپات بولدى. يهنه بۇ 
ھۈسهيىن  ھهزرىتى  بالىسى  ئىككىنچى  پاتىمهنىڭ  ھهزرىتى  بىلهن  ئهلى  ھهزرىتى  يىلدا 
قوماندانلىقىدا  سۇفيان  ئهبۈ  مۇشرىكالر،  مهككىلىك  يىلدا  بۇ  يهنه  كهلدى.168  دۇنياغا 
ئىككى مىڭ ئهسكهر بىلهن ئىسالمىيهتنىڭ تارقىلىشىنى توساس ئۈچۈن بهدىرگه يۈرۈش 
قىلدى. ئالهملهرنىڭ خوجىسى 1500 قهھرىمان ساھابى بىلهن ئۇالردىن بۇرۇن بهدىرگه 
يېتىپ كهلدى. ئىسالم ئهسكهرلىرنىڭ ئۆزلىرىدىن بۇرۇن بهدىرگه يېتىپ كهلگهنلىكىنى 
يهرگىچه  دېگهن  مهررهزهھران  پهقهت  چۈشتى.  قورقۇ  يۈرىكىگه  مۇشرىكالرنىڭ  كۆرگهن 
قايتىشتى.  مهككىگه  پېتىنالماي  قىلىشقا  جهڭ  بىلهن  قوشۇنى  ئىسالم  باتۇر  كېلهلىدى. 
كۈن  سهككىز  نهق  مۇشرىكالرنى  بىلهن  ئهسھابى  مۇبارهك  ئهلهيھىسساالم  ئهكرهم  رهسۇل 

بهدىرده ساقلىدى. ئۇنىڭدىن كېيىن مهدىنىگه قايتتى.

بهنى مۇستهلىق ئۇرۇشى

ئهبى  بىن  ھارىس  رهئىسى  ئوغۇللىرىنىڭ  مۇستهلىق  يىلى  بهشىنچى  ھىجرهتنىڭ 
دىرار، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن ئۇرۇش قىلىش مهقسىتىده نۇرغۇن ئادهم توپالپ، 
مهدىنىگه قوراللىق يۈرۈش قىلىش پىالنى تۈزدى. بۇ ۋهقهدىن خهۋهردار بولغان پهيغهمبهر 
ئوغۇللىرىغا  مۇستهلىق  تهشكىللهپ  قوشۇن  بىر  كىشىلىك   700 دهرھال  ئهلهيھىسساالم 
مۇستهلىق  باشتا  قۇرۇلدى.  بارگاھ  بېشىغا  قۇدىقى  مۇرهيسى  قىلدى.  يۈرۈش  قارشى 
ئوغۇللىرىنى ئىسالمغا دهۋهت قىلدى. ئۇالر ئوق ئېتىش ئارقىلىق ئۇرۇش ئېالن قىلدى. 
بويىچه  پىالنى»  قىلىش  ھۇجۇم  تۇيۇقسىز  «بىرلىكته  ئهلهيھىسساالمنىڭ:  پهيغهمبهر 
مۇستهلىق ئوغۇللىرىدىن ئون ئهسكهر ئۆلتۈردى. قهبىله رهئىسى جېنىنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن 
قېچىپ كهتتى. ئهمما قىزى بهرره ۋه قهبىلىسىدىن 600 كشى ئهسىرگه چۈشتى. ئۇرۇش 
كېلىپ:  ھۇزۇرىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  بهرره  قىلندى.  تهقسىم  غهنېمهتلىرى 
چىقىشقا  ئهركىنلىككه  بهدىلىگه  ئالتۇن  توققۇز  بىلهن  قۇلدار  قىلىنغان  تهقسىم  «مهن 
سودىالشتىم. ماڭا ياردهم قىلىڭ!» دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ئۇنىڭغا مهرھهمهت 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئۇ  چىقاردى.  ئهركىنلىككه  ۋه  سېتىۋالدى  ئۇنى  قىلىپ 
تولىمۇ  بولىشىدىن  مۇسۇلمان  ئۇنىڭ  بولدى.  مۇسۇلمان  بىلهن  قىلىشى  دهۋهت  ئسالمغا 

.68،IV ،392؛ ھهيسهمى، مهجمائۇز-زهۋائىد،VI ،ئهخمهت بىن ھهنبهل، ئهل-مۇسنهد  .168
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خۇرسهن بولغان پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنى نىكاھىغا ئېلىش بىلهن شهرهپلهندۈردى. 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  «پهيغهمبهر  دىگۈدهك:  ھهممىسى  ئهسھابى-كىرامنىڭ  كۆرگهن  بۇنى 
ئىشلىتىشتىن  ئورنىدا  خىزمهتچى  ئۇرۇق-تۇغقانلىرىنى  ئانىمىزنىڭ،  بولغان  ئائىلىسى 
نومۇس قىلىمىز» دېدى ۋه ئهسىرلهرنى ئازاد قىلىۋهتتى. بۇ نىكاھ سهۋهبىدىن ئهسىرلهر 
ھۆرلۈككه چىقتى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز بۇ مۇبارهك ئايالىنىڭ بهرره ئىسمىنى گۇۋهيرىييه 
قىلىپ ئۆزگهرتتى. ھهزرىتى گۇۋهيرىييه ئانىمىز ئۈچۈن ھهزرىتى ئائىشه ئانىمىز: «مهن 
گۇۋهيرىيهدهك خهيرىلىك ۋه بهرىكهتلىك بىر ئايال كۆرمىدىم» دېدى.169 ئىسالم قوشۇنى 
يۈرهكلىرى  قهبىلىلهرنىڭ  مۇشرىك  ئهتراپتىكى  بىلهن  قايتىشى  مهدىنىگه  قۇچۇپ  زهپهر 
موجۇلدى. مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشنىڭ نهقهدهر خهتهرلىك ئىكهنلىكىنى ھېس 

قىلدى. 

سهن ئالهملهرگه تېۋىپ، مهن قهلبى غايهت كېسهل،
شىپا تاپماق ئۈمىدى بىلهن ساڭا كهلتۈردۈم.
يهلكهمده گۇناھ تېغى ۋه يۈزۈم سامان كهبى،

ئۈمىدلىك مهن، بۇ يهرگه يوقاتماق ئۈچۈن كهلتۈردۈم.

ئالىمالرنىڭ پهخرى ساڭا ئاشىق ھهيرانمهن،
سېنىڭ ئايرىلىشىڭدىن كېچه-كۈندۈز يىغاليمهن.

سېنىڭ ئۇلۇغ رهھمىتىڭ ئابىھايات، مهن ئۇسسۇز،
بىر تامچىسى بولمىسا، ئۆلىمهن جان بېرىمهن.

ئهقىل ئۇنى ماختاشتا زور قىيىنچىلىقتا قالدى،
ئالالھ ساقلىسۇن، ئۇمۇ شۇنچىلىكال چۈشىنهر.

ئۇنى خۇلقى بىلهن ماختاش، بىكارغا كۈچىمهكتۇر،
ئۇنى سۆز بىلهن تهرىپلهش بۇنىڭدىنمۇ تهس كېلهر.

ئهپۇچان ھهم كىرهملىك، ۋه ئۇ قهدهر مهردانه،
سۇدىن ئۈنچه، تاشتىن جهۋھهر، تىكهندىن ھهم گۈل ئۈنهر.

ئهت-تاباقات،  سائاد،  ئىبنى  ئهل-مهغازى،I،413؛  ۋاقىدى،  ئهس-سىره،II،294؛  ھىشام،  ئىبنى   .169
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قۇياش نۇرالر چاچسا، ئۇنىڭ نۇرلىرىدىندۇر،
گۈلدىكى تهر تامچىسى گۈلدهك يۈزىدىن كېلهر.

ئۇنى تهرىپ ئهيلىمهك، بۇنىڭدىنمۇ يۈكسهكتۇر، ئهمما،
تېخىمۇ چوڭ سۆزلىسهم دۈشمهنلهر ئىنكار قىالر.

ئالهمنى بىر زهررىگه سىغدۇرماق مۇمكىن بوالر،
ئۇنى سۆز بىلهن تهرىپلهش بۇنىڭدىنمۇ تهس كېلهر.
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خهندەك ئۇرۇشى

ھىجرهتنىڭ بهشىنچى يىلى مهدىنه مۇنهۋۋهردىن تارقالغان پىتنه-پاسادچى يهھۇدى 
نادىر ئوغۇللىرى ئىككىگه بۆلۈنۈپ بىر قىسمى شامغا، بىر قىسمى خهيبهرگه يهرلهشتى.  
يۈرهكلىرىنى  ئۇالرنىڭ  ئۆچ-ئاداۋىتى  بولغان  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ۋه  ئىسالم 
قاراڭغۇالشتۇرغان ئىدى. رهئىسلىرىدىن ھۇبهي، قهۋمىدىكى ئاقسۆڭهكلهردىن ئون كىشىنى 
ئېلىپ مهككىگه بېرىپ، ئهبۇ سۇفيان بىلهن كۆرۈشۈپ پهيغهمبىرىمىزنى يۇقۇتۇش ئۈچۈن 
بىر يهرگه كهلدى. ئۇالر: بۇ ئىشنى تۈگهتكۈچه يېنىڭالردىن ئايرىلمايمىز، دېدى. ئهبۇ 
سۇفيان: بىزنىڭ دۈشمهنلىرىمىز بىلهن دۈشمهن بولغانالر، بىزنىڭ دوستىمىزدۇر. ئهمما 
سىلهرگه ئىشىنىشىمىز ئۈچۈن بۇتلىرىمىزغا چوقۇنۇشىڭالر كېرهك، دېدى. مهقسهتلىرىگه 
يېتىش ئۈچۈن دىنلىرىنىمۇ ساتىدىغان يهھۇدىالر بۇتالرنىڭ ئالدىغا كېلىپ باش قويدى.
ئهھلى كىتاب ئهمدىلىكته كىتابسىز كاپىر بولدى. پهيغهمبىرىمىزنى يوقۇتۇش ۋه ئىسالمنىڭ 

نۇرىنى ئۆچۈرۈش ئۈچۈن قهسهم قىلدى. 
مۇشرىكالر ئۇرۇش تهييارلىقىغا ئۆتتى. يىراق-يېقىندىكى مۇشرىك قهبىلىلهرگه ئادهم 
ئهۋهتتى. يهھۇدىالرمۇ ئهتراپىدىكى قهبىلىلهرنى ئىندهككه كهلتۈرۈش ئۈچۈن ھهرىكهتكه 
ئۆتتى. بهزى قهبىلىلهرگه پۇل ۋه خورما ۋهده قىلىپ ئۇالرنى قورالالندۇردى. مۇشرىكالر 
نهدۋه  دارۇن  سۇفيان  ئهبۇ  تهييارلىدى.  قوشۇن  بىر  كىشلىك   4000 ئهتراپىدا  مهككه 
دېگهن يهرگه بايراق تىكلهپ ۋه ئوسمان بىن ئهبى تهلھانى قوماندان قىلدى. قوشۇندا 
 4000 ئىدى.  بار  تۆگه  ئهتراپىدا   1500 ۋه  قورال-ياراق  ئاشقۇدهك  يېتىپ  ئات،   300
كىشلىك مۇشرىكالر قوشۇنى، مهررۇزوھران دېگهن يهرگه كهلگهنده سۇاليمان، فهزاره ۋه 
ئهسهد قاتارلىق بىر مۇنچه قهبىله 6000 كىشلىك بىر قوشۇن بىلهن ئۇالرغا قېتىلدى. 
شۇنداق قىلىپ مۇشرىكالر قوشۇنى چوڭىيىپ 10000 كىشلىك بىر قوشۇنغا ئايالندى، بۇ  

ئۇ ۋاقىتقا نىسپهتهن سان جهھهتتىن كۆپ ھېسابلىناتتى. 
بۇرۇندىن تارتىپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن يېقىن مۇناسىۋهتته ئۆتكهن خۇزائه 
قهبىلىسى مهدىنىگه خهۋهر يوللىدى. ئون كۈنلۈك يولنى تۆت كۈنده بېسىپ كهلگهن بۇ 
خهۋهرچى، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا مۇشرىكالرنىڭ ئهھۋالىنى تهپسىالتى بىلهن سۆزلهپ 

بهردى. 
پهيغهمبهر  بېجىرگهن  ئارقىلىق  قىلىش  ئىشارهت  بىلهن  ئهسھابى  ئىشلىرىنى 
ئهلهيھىسساالم، دهرھال ساھابىالرنى يىغىپ، پىالن تۈزدى. ئۇرۇشنىڭ قهيهرده، قايسى 
ۋاقىتتا، قانداق ئېلىپ بېرىش ھهققىده ساھابىالردىن بىر-بىرلهپ پىكىر ئالدى. ھهيئهت 
ئۇرۇش  خىل  بىر  بىزده  رهسۇلۇلالھ!  چىقىپ: «ئى  سۆزگه  فارىسى  سهلمان  ئىچىدىكى 
تاكتىكىسى بار. دۈشمهننىڭ بېسىپ كېلىشىدىن قورققان ۋاقتىمىزدا، ئهتراپىمىزغا خهندهك 
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كوالپ ئۆزىمىزنى قوغدايتتۇق» دېدى. بۇ ئۇسۇل پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋه ئهسھابىغا 
يارىدى. ئۇالر بۇ شهكىلده ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن تهييارلىق قىلىشقا قارار بهردى.170 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهسھابىدىن بهزى كىشىلهرنى توپالپ، خهندهكنىڭ قهيهرگه 
بولۇپ،  يېشىللىق  تهرىپى  جهنۇپ  مهدىنىڭ  قىلدى.  مۇالھىزه  كېرهكلىگىنى  قېزىلىش 
قويۇق دهرهخلىك ئىدى. مۇشرىكالرنىڭ بۇ تهرهپتىن ھۇجۇم قىلىش ئېھتىماللىقى ئاز. بۇ 
تهرهپنى ئاز قوشۇن بىلهن مۇداپىئه قىلغىلى بوالتتى. شهرقته بولسا، سۈلھى تۈزۈلگهن 
بهنى قۇرهيزا ئىسمىدىكى يهھۇدى قهبىلسى بار ئىدى. بۇ سهۋهپتىن مۇشرىكالر غهرپ ۋه 
شىمال تهرهپتىكى بوش يهرلهردىن ھۇجۇم قىلىشى مۇمكىن ئىدى. بۇ تهرهپته خهندهك 
قېزىلىش الزىم بولغان يهرلهرنى ئىشارهت قىلدى. ئهسھابى-كىرامنىڭ ھهر بىرسىگه ئۈچ 
مېتىردىن يهر توغرا كهلدى. ھهر كىشى ئۆزىگه بۆلۈنگهن يهرنى ئىككى قهدهم بويىچه 
(3.5 مېتىر كهڭلىكىده) قېزىشى كېرهك ئىدى. خهندهك ئۇچقاندهك چېپىپ كهلگهن بىر 
ئات ئاتالپ ئۆتهلمىگۈدهك دهرىجىده كهڭ بولىشى كېرهك ئىدى. ۋاقىت قىسقا. چۈنكى 
دۈشمهن مهككىدىن چىققان بولۇپ، مهدىنىگه قاراپ كېلىۋاتاتتى. بۇنىڭ ئۈچۈن خهندهك 

ئهڭ قسىقا ۋاقىت ئىچىده قېزىلىشى الزىم ئىدى.
دىگنىچه  راھىم»  رهھمانىر  «بىسمىلالھى  بولۇپ:  باشالمچى  ئۆزى  پهيغهمبىرىمىز 
قېزىپ  بۇرۇن  ئهڭ  بىلهن  كۈچى  پۈتۈن  ھهممهيلهن  باشلىدى.  قېزىشقا  بولۇپ  تۇنجى 
بولۇشقا تىرىشتى. ھهتتا كىچك بالىالرمۇ بۇ ئىشقا قاتناشتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا 
زۇباب تۆپىلكى ئۈستىده بىر چىدىر تىكىلدى. خهندهكتىن كوالپ چىقىرىلغان توپىالرنى 
قايىتقاندا   بولۇپ  تۆكۈپ  توپىنى  تۆكتى.  ئهتراپىغا  تۆپىلىكنىڭ  قويۇپ  زهمبىللهرگه 
دۈشمهنگه ئېتىش ئۈچۈن سهل تېغىدىن تاش ئالدى. زهمبىلى يوقالر ئالقانلىرى بىلهن 
توپا توشۇدى. پهيغهمبىرىمىزمۇ ھارماي-تالماي ئىشلىدى. بۇنى كۆرگهن ئهسھابى-كىرام، 
يېتىپ  ئىشلىسهك  بىز  رهسۇلۇلالھ!  ئى  بولسۇن  پىدا  ساڭا  جېنىمىز  كېلىپ:  غهيرهتكه 
ئاشىدۇ، سهن ئارام ئالغىن ئى رهسۇلۇلالھ! دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇالرنىڭ بۇ 
سۆزلىرىگه قارىماي: مهنمۇ ئىشلهش ئارقىلىق سىلهر قازانغان بۇ ساۋاپقا شېرىك بولۇشنى 

خااليمهن، دهپ جاۋاب بهردى.
ئاچارچىلىق  سهۋهبىدىن  قۇرغاقچىلىق  بولۇپ،  سوغۇق  بهكمۇ  ھاۋا  كۈنلهرده  ئۇ 
ھۆكۈم سۈرگهن ئىدى. يهيدىغان نهرسه تېپىشمۇ خېلى تهسكه چۈشهتتى. ئالهملهرنىڭ 
خوجىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان پۈتۈن ئهسھابى بۇ ئاچلىق دهردىنى تارتىۋاتاتتى. ئۆزىنى 
كۈچلۈك ھېس قىلىش ئۈچۈن ئاچ قورساقلىرىغا تاش باغلىۋاالتتى. قورساقلىرىنى قورۇپ 

ئاشقازاننىڭ ئىھتىياجىنى ئازلىتىشقا تىرىشاتتى. 

ئهت-تاباقات،  ساد،  ئىبنى  ئهل-مهغازى،I،441؛  ۋاقىدى،  ئهس-سىره،I،220؛  ھىشام،  ئىبنى   .170
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ئاچ  ئۆزىنىڭ  پهيغهمبىرىمىز،  سۆيۈملۈك  ئهۋهتىلگهن  قىلىپ  رهھمهت  ئالهملهرگه 
بولىشنى ئويالپمۇ قويماي، ئهسھابىنىڭ بۇ سوغۇق ھاۋادا ئاچ قورساق ئىشلىشىگه قاراپ 
كۆڭلى يېرىم بولدى. ئۇالرغا ئىچى ئاغرىپ: «ئالالھىم! ئاخىرهت ھاياتىدىن باشقا بىر ھايات 
يوق. يا رهببى! ئهنسارالر بىلهن مۇھاجىرالرنى مهغپىرهت قىلغىن!» دهپ دۇئا قىلدى. 
ئۇالرمۇ جانلىرىدىن ئارتۇق سۆيىدىغان سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزگه: «ئهڭ ئاخىرقى بىر 
تامچه قېنىمىز قالغۇچه ئالالھ تهئاالنىڭ يولىدا ئىسالمىيهتنى تارقىتىش ئۈچۈن پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمغا ئىتائهت قىلىدۇق» دهپ جاۋاب بهردى. ئۇالر ئارىسدىكى بۇ مۇھهببهت، 

ئاچلىق، ئۇسسۇزلۇققا ئوخشاش نۇرغۇن جاپا-مۇشهققهتلهرنى ئۇنتۇلدۇردى.
خهندهك قېزىش ھهر كۈنى تاڭ سهھهرده باشلىنىپ كىچه بولغاندا ئاخىرلىشاتتى. 
يارىالندى،  پۇتى  ھهكهمنىڭ  بىن  ئهلى  ھهزرىتى  قېزىۋاتقاندا،  خهندهك  كۈنى  بىر 
پهيغهمبهر  كهلدى.  ئېلىپ  يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  مىندۈرۈپ  ئاتقا  ئۇنى 
ئهلهيھىسساالم «بىسمىلالھىرراھمانىررهھىم» دهپ ئۇنىڭ پۇتىنى سىالپ قويدى. پهيغهمبهر 

ئهلهيھىسساالمنىڭ مۆجىزىسى بىلهن قان توختاپ ئاغرىقى پهسهيدى.
كېلىپ،  دۇچ  يهرگه  بىر  قاتتىق  قېزىپ،  ئهسھاب  داۋامالشتى.  قېزىش  خهندهك 
قېزىشقا ئامالسىز قالدى. ئۇالر ئهھۋالنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا مهلۇم قىلدى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم ئۇالرنىڭ تهلىۋى بىلهن خهندهككه چۈشۈپ، بىر ئاپقۇر سۇ تهلهپ قىلدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئاغزىغا بىر يۇتۇپ سۇ ئېلىپ ئۇنى تهكرار ئاپقۇرغا بوشۇتۇپ، 
قاتتىق يهرگه سۇنى چېچىپ، بازغان بىلهن يهرنى ئۇرىشى بىلهن يهر قۇمدهك يۇمشاپ 
كهتتى. باشقىالر يهرنى ئاسانال قازدى. بۇ ئۇرۇش ئهسناسىدا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
باغلىۋالغان  قورسقىغا  ئاچ  ئۇنىڭ  يهردىن  قالغان  ئېچىلىپ  قالدى.  ئېچىلىپ  كۆينىكى 
ئابدۇلالھ  بىن  جابىر  كۆرگهن  ھالىنى  بۇ  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  قالدى.  كۆرۈنۈپ  تاش 
روخسهت  رهسۇلۇلالھ!  ئى   بولسۇن  پىدا  ساڭا  ئهلهيھىسساالمغا: «ئاتا-ئانام  پهيغهمبهر 
بهرسىڭىز ئۆيگه بىر بېرىپ كېلهي» دېدى. روخسهت ئالغاندىن كېيىن ھهزرىتى جابىر: 
«ئۆيىگه كېلىپ، ئايالىغا: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى شۇنداق ئاچ ھالهتته كۆردىمكى، 
ئايالىم:  دېدىم.  بارمۇ؟  نهرسه  بىرهر  يىگىدهك  ئۆيده  يوقتى.  ماجالى  تۇرغىدهك  ئۆره 
مهن  دېدى.  قالمىدى،  ھېچنېمه  باشقا  ئارپىدىن  سىقىم  قانچه  بىر  ۋه  ئوغالقتىن  شۇ 
ئىككىلهنمهي ئوغالقنى سويدۇم، ئايالىممۇ قول تۈگمىنىده ئارپىنى ئېزىپ ئۇن قىلىپ، 
خېمىر يۇغۇردى. گۆشنى ساپال قاچىغا قويۇپ تونۇردا پىشىرىشكه باشلىدى. ئۇنىڭدىن 
تاماق  ئازغىنه  رهسۇلۇلالھ!  ئى  بېرىپ:  ھۇزۇرىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  كېيىن 
قهدهم-تهشرىپ  ئۆىيمىزگه  ئېلىپ  كىشى  ئىككى  بىر،  يېنىڭىزغا  ئىدۇق،  تهييارلىغان 
قىلىڭ! دېدىم. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: تامىقىڭالرنىڭ مىقدارى قانچىلىك؟ دېدى. مهن 
ئۇنىڭغا ئېيتقاندىن كېيىن، ئۇ: ھهم كۆپ ھهم گۈزهل تاماق ئىكهن، بېرىپ ئايالىڭغا 
دېگىن، مهن بارغىچه تونۇردىن ناننىمۇ، گۆشنىمۇ ئالمىسۇن، دېدى. ئۇنىڭدىن كېيىن 
زىيارهت  ئۆيىنى  جابىرنىڭ  تهييارلىنىڭالر،  خهلقى!  خهندهك  قاراپ:‹ئهي  ساھابىالرغا 
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قىلىمىز›دېدى. بۇ سۆزنى ئاڭلىغان ئهسھابى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئارقىسىدىن 
ئايالىم:  ئېيتتىم.  ئهھۋالنى  ئايالىمغا  كېلىپ  ئۆيگه  دهرھال  مهن  ماڭدى.  بولۇپ  سهپ 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تاماقنىڭ مىقدارىنى سورىمىدىمۇ؟ دېدى. مهن: سورىدى ۋه ئېنىق 
پهيغهمبهر  ياكى  قىلدىڭ  تهكلىپ  سهنمۇ  "ئهسھابى-كىرامنى  ئايالىم:  دېدىم.  ئېيتتىم، 
ئهلهيھىسساالممۇ؟ دهپ سورىدى. مهن: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تهكلىپ قىلدى، دېدىم. 
ئايالىم: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىزدىن ياخش بىلىدۇ، دهپ ماڭا تهسهللى بهردى. بىر 
پهيدا  ئالدىدا  ئىشكىمىز  يۈزى  نۇرلۇق  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  كېيىن  ۋاقىتتىن  ئاز 
بولدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهسھابىنى تهرتىپ بىلهن كىرىشكه ئهمىر قىلدى. ساھابى 
قېرىنداشلىرىم ئون كىشى بىر توپ بولۇپ ئولتۇردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم گۆش ۋه 
چىقارماي  تونۇردىن  قاچىنى  ساپال  قىلدى.  دۇئا  ئۈچۈن  بولىشى  بهرىكهتلىك  ناننىڭ 
تۇرۇپ، ساپلىق بىلهن ئىچىدىكىلهرنى ناننىڭ ئۈستىگه قويدى ۋه ئهسھابىغا سۇندى. 
پۈتۈن ئهسھابى تويغىچه مۇشۇنداق قىلدى. قهسهم قىلىمهنكى، مىڭدىن ئارتۇق كىشى 
تاماق يىدى، ئهمما تاماق شۇ پېتى تۇردى. بىز ئۆزىمىزمۇ يېگهندىن كېين خوشنىالرغىمۇ 

تارقاتتۇق»دېدى. 
قازغان  كىشنىڭ  ئون  ئالدىغا  ئۆز  قازاتتى.  ياخشى  خهندهكنى  فارىسى  سهلمانى 
يېرىنى قازااليتتى. سهلمانى فارىسى خهندهك قېزىۋاتاندا قاتتىق ۋه يوغان ئاق رهڭلىك 
بىر تاشقا دۇچ كهلدى. ئۇنى پارچىالش ئۈچۈن نۇرغۇن كۈچ سهرپ قىلدى. ئهمما كۈچى 
بىكارغا كهتتى. ئۇنىڭ ئۈستىگه بازغان ۋه گۈرجهكلهرنىمۇ كاردىن چىقاردى. ھهزرىتى 
سهلمان پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا كېلىپ: «ئاتا-ئانام ساڭا پىدا بولسۇن ئى 
رهسۇلۇلالھ! خهندهكنى قېزىۋېتىپ قاتتىق بىر تاشقا دۇچ كهلدۇق. تۆمۈردىن ياسالغان 
جابدۇقلىرىمىزنى كاردىن چىقارغان ھالهتتىمۇ، ئۇ تاشنى قىمىرلىتالمىدۇق» دهپ ئهھۋالنى 
مهلۇم قىلدى. ھهبىبى ئهكرهم سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم كۈلۈمسىرهپ ئۇ يهرگه كېلىپ 
ئۇالردىن بازغان تهلهپ قىلدى. ئۇ يهرده توپالشقان ساھابىالر بىر نهتىجىنى ھاياجانلىق 

ئىچىده ساقالۋاتاتتى. 
باشاليمهن  بىلهن  ئسىمى  ئالالھنىڭ  چۈشۈپ،  پهسكه  سۇلتانى  پهيغهمبهرلهرنىڭ 
دېگىنىچه، بازغاننى ئېگىز كۆتۈرۈپ، قورام تاشقا شۇنداق بىر ئۇردىكى، بۇ ئۇرۇشتىن 
مهدىنىنى يورۇتقۇدهك بىر چاقماق چاقتى ۋه تاشتىن بىر پارچه ئاجراپ چۈشتى. رهسۇل 
ئهكرهم  ئهلهيھىسساالم «ئالالھۇ ئهكبهر» دهپ تهكبىر ئېيتتى. بۇنى ئاڭلىغان ساھابىالرمۇ 
تهرهپنى  ھهر  يهنه  ئۇردى.  بازغان  قېتىم  ئىككىنچى  بىلهن  شۇنىڭ  ئېيتتى.  تهكبىر 
يورۇتقان بىر چاقماق ۋه تاش پارچىلىرى. پهيغهمبىرىمىز يهنه «ئالالھۇ ئهكبهر» دهپ 
تهكبىر ئېيتتى. بۇنىمۇ ئهسھابى تهقلىد قىلدى. ئۈچىنچى قېتىم بازغان ئۇرىشى بىلهن 
ھهر تهرهپ يهنه يورۇپ كهتتى ۋه تاش پارام-پارچه بولدى. ئالهملهرنىڭ خوجىسى يهنه 
بىر قېتىم «ئالالھۇ ئهكبهر» دهپ تهكبىر ئېيتتى. سۆيۈملۈك ئهسھابىمۇ ئۇنىڭغا ئهگىشىپ 

تهكبىر ئېيتتى.
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ھهزرىتى سهلمان قولىنى ئۇزارتىپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى خهندهكتىن چىقاردى. 
ھهزرىتى سهلمان: "ئاتا-ئانام ساڭا پىدا بولسۇن ئى رهسۇلۇلالھ! ھاياتىمدا ھېچ كۆرمىگهن 
بىر ئىشنى كۆردۈم. بۇنىڭ قانداق ھېكمىتى بار؟ دهپ سورىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
ئۇالر:  سورىدى.  دهپ  كۆردىڭالرمۇ؟  سىلهرمۇ  كۆرگىنىنى  سهلماننىڭ  قاراپ:  ئهسھابىغا 
شۇنداق يا رهسۇلۇلالھ! بازغان تاشقا ئۇرۇلغاندا، شىدهتلىك چاقماق چاققىنىنى كۆردۇق. 
ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  دېدى.  ئېيتتۇق،  تهكبىر  بىزمۇ  ئېيتتىڭىز،  تهكبىر  سىز 
بالدۇرقى ئۇرۇلۇشتىكى نۇردا كىسرانىڭ (مهدائىن) قهسىرلىرى ماڭا كۆرۈندى. جىبرائىل 
بهردى.  خهۋهر  دهپ  بولىدۇ،  ئىگه  قهسىرلهرگه  ئۇ  ئۇممىتىڭ  كېلىپ،  ئهلهيھىسساالم 
كۆرۈندى.  قهسىرلىرى  ۋىاليىتىنىڭ  (شام)  رۇم  بولسا،  نۇرالردا  ئۇرۇشتىكى  ئىككىنچى 
جىبرائىل ئهلهيھىسساالم كېلىپ، ئۇممىتىڭ ئۇ دىيارالرغىمۇ ئىگه بولىدۇ، دېدى. ئۈچىنچى 
زهربىده بولسا، سانانىڭ (يهمهن) قهسىرلىرى كۆرۈندى. جىبرائىل ئهلهيھىسساالم كېلىپ، 

ئۇممىتىڭ ئۇ يهرلهرگىمۇ ئىگه بولىدۇ دهپ خهۋهر بهردى" دېدى. 
سارىيىنى  مهدائىندىكى  قهسرىنىڭ  ئاجهم  سۇلتانى  كائىناتنىڭ  كېيىن  ئۇنىڭدىن 
تهسۋىرلىشى بىلهن ئۇ يهرلىك ھهزرىتى سهلمان: "جېنىم ساڭا پىدا بولسۇن يا رهسۇلهلالھ! 
سېنى ھهق دىن بىلهن ئهۋهتكهن ئالالھ تهئاالغا قهسهم قىلىمهنكى، ئۇ قهسىرلهر سىز 
شاھادهت  ئىكهنلىكىڭگه  پهيغهمبىرى  ھهق  تهئاالنىڭ  ئالالھ  سېنىڭ  دېگهندهكتۇر. 
كهلتۈرىمهن، دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: "ئهي سهلمان! شام مۇتلهق پهتىھ بولىدۇ. 
ھىراقلىئۇس، دۆلىتىنىڭ ئهڭ يىراق يېرىگه قاچىدۇ. سىلهر شامنىڭ ھهر تهرىپىگه ھاكىم 
بولىسىلهر، سىلهرگه ھېچكىم قارشى چىقالمايدۇ. يهمهن مۇتلهق پهتىھ بولىدۇ. شۇ دىيار 
مهشرىقمۇ مۇتلهق پهتىھ بولىدۇ ۋه كىسرا ئۆلتۈرىلىدۇ. ئالالھ تهئاال بۇ پهتىھنى مهندىن 

كېيىن سىلهرگه نېسىپ قىلىدۇ" دېدى.171 
سهلمانى پارىسى: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئېيتقانلىرىنىڭ ھهممىسنىڭ ئهمهلگه 

ئاشقانلىقىنى كۆردۈم» دېدى. 
دۈشمهن بارغانسىرى يېقىنالپ كهلگهن ئىدى. خهندهك بارلىق كۈچ بىلهن ئهڭ تىز 
سۈرئهتته قېزىلىۋاتاتتى. بىر ئاز بولسىمۇ بالدۇر پۈتتۈرۈش ئۈچۈن كۈچ سهرپ قىلىنىۋاتاتتى. 
ۋه  ئاالتتى  روخسهت  ئهلهيھىسساالمدىن  پهيغهمبهر  ۋاقىتلىرىدا  قالغان  مهجبۇر  ساھابىالر 
ئىشلىرىنى تۈگىتىپال ئىش ئورنىغا يۈگرهيتتى. مۇناپىقالر بولسا ئىشالرنى ئاقسىتاتتى. ئۆزى 
خالىغاندا ئىشقا كېلهتتى ۋه ئۆزى خالىغان ۋاقىت ئىشنى تاشالپ كېتهتتى. ئهسھابىنىڭ 
بهرگهن  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  قىالتتى.  مهسخىره  ئىشلىگىنىنى  ھارماي-تالماي 
خوشخهۋىرىنى بولسا: «بىز دۈشمهن قورقىسىدىن خهندهكلهرگه مۆكىنىۋاتساق، ئۇ بىزگه 
ھهيران  ھالىڭالرغا  بۇ  سىلهرنىڭ  سۆزلهۋاتىدۇ.  توپراقلىرىدىن  رۇم  ۋه  پارىس  يهمهن، 

قېلىۋاتىمىز» دېيىشهتتى. 

.450،I،ۋاقىدى، ئهل-مهغازى  .171



292

مۇناپىقالرنىڭ بۇ سۆزىگه قارشى چۈشكهن بىر ئايهتته: «ھهقىقى مۆمىنلهر، پهقهت 
ۋه  (جىھاد  ئېيتىدۇ.  ئىمان  رهسۇلىغا  ۋه  تهئاال  ئالالھ  بىلهن  ئىخالس  كىشىلهركى،  شۇ 
بىر  كوللىكتىپ  يىغىلىشلىرىدهك)  بايرام  ۋه  جۈمه  تهدبىرلهر،  مۇناسىۋهتلىك  جىھادقا 
ئىش ئۈچۈن رهسۇلنىڭ يېنىدا بولغان چاغدا، ئۇنىڭدىن روخسهت ئالماي تۇرۇپ، ئۆزى 
بىلگهنچه تاشالپ كهتمىگهنلهردۇر. ئۇ ھالدا ئهي ھهبىبىم! سهندىن روخسهت ئالغانالر 
ئالالھ تهئاال ۋه رهسۇلۇغا ئىمان ئېيتقانالردۇر. بۇ مۆمىنلهر بهزى ئىشلىرى ئۈچۈن سهندىن 
روخسهت ئالغان ۋاقىت، سهنمۇ ئۇالردىن ئۆزهڭ خالىغان كىشىگه روخسهت بهرگىن ۋه 
ئۇالر ئۈچۈن ئالالھ تهئاالدىن مهغپىرهت تىله. شۈبھىسىزكى، ئالالھ تهئاال مهرھهمهتلىك، 
رهھىمدىل، گۇناھالرنى ئهپۇ قىلغۇچى ۋه مهرھهمهت ئىگىسىدۇر» (نۇر سۈرىسى، 62-ئايهت)   
مۇناپىقالر ئۈچۈن چۈشكهن يهنه بىر ئايهتته: «ئالالھ تهئاالنىڭ رهسۇلىنىڭ دهۋىتىنى، 
ئۆز ئىچڭىالردا بىر-بىرڭالرنى (بهزىده ئهمهل قىلىپ، بهزىده ئهمهل قىلمىغان) دهۋهتسىز 
قىلىپ كۆرمهڭالر. (دهۋىتىڭالرغا ئهمهل قىلىڭالر ۋه روخسهتسىز ئايرىلماڭالر) ئىچىڭالردىن، 
بىر-بىرىڭالرنى دالدا قىلىپ يوشۇرۇن قاچقانالرنى ئالالھ تهئاال مۇھهققهق بىلىپ تۇرىدۇ. 
ئۇنىڭ ئهمرىدىن يىراقالشقانالر، دۇنيادا پىتنىدىن، ئاخىرهتته بولسا، ئهلهم بېرىدىغان 
بىر ئازابقا قېلىشتىن ساقالنسۇن! دىققهت قىلىڭالر! كۆكته ۋه يهرده نېمه بولسا، ھهممىسى 
ئالالھنىڭدۇر. ئۇ سىزنىڭ قايسى تۈرده (مۆمىن ۋه مۇناپىق) ئىكهنلىكىڭىزنى ۋه (مۇناپىق 
ۋه كاپىرالرنىڭ) ئۆزىگه قايتۇرۇپ كېلىدىغان قىيامهت كۈنىنى ئېنىق بىلىدۇ. ئالالھ تهئاال 
ئۇالرغا دۇنيادا قىلغان بارلىق ئىشلىرىدىن خهۋهر بېرىدۇ. ئالالھ تهئاال پۈتۈن ئىشالرنى 

بىلىپ تۇرغۇچىدۇر» (نۇر سۈرىسى، 63-64-ئايهتلهر)
پۈتتۈردى.  اليىقىدا  ئۆز  ئىشنى  كىم  ھهر  بولدى.  كۈن  ئالته  قېزىۋاتقىلى  خهندهك 
ئىدى.  قېزىاللمىغان  چوڭقۇر  ۋه  كهڭ  ئۈچۈن  يهتمىگهنلىكى  ۋاقىت  يهرگه  بىر  پهقهت 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ يهر ئۈچۈن ئۆزىنىڭ غېمىنى ئېيتىپ: «مۇشرىكالر بۇ يهردىن 

باشقا يهردىن ئۆتمهيدۇ» دېدى ۋه بۇ يهرگه قاراۋۇلالرنى قويدى. 
مۇشرىكالر قوشۇنى مهدىنىگه يېقىنالپ كهلگهنده يهھۇدى نادىر ئوغۇللىرىنىڭ رهئىسى 
ھۇبهي قۇرهيىش قوشۇنى قوماندىنىغا: "مهدىنىدىكى قۇرهيزه يهھۇدىلىرىنىڭ مۇسۇلمانالر 
ئهيۋهشكه  ئهسئهدنى  بىن  كهئهب  رهئىسى  ئۇالرنىڭ  ئهمما  تۈزگهنلىكى،  سۈلھى  بىلهن 
كهلتۈرۈپ ئۆز سېپىگه قوشااليدىغانلىقىنى ئېيتتى. قۇرهيىش قوماندىنى ئۇنىڭغا: ھۇبهي! 
دهرھال كهئهب بىن ئهسئهدنىڭ يېنىغا بار، مۇسۇلمانالر بىلهن تۈزگهن سۈلھىنى بۇزۇپ 
بىزگه ياردهم قىلسۇن، دېدى. بۇ سۈلھىنىڭ ماددىلرىدىن بىرى مهدىنىگه بىر دۈشمهن 
قوشۇنى بېسىپ كىرمهكچى بولسا، مۇسۇلمانالر بىلهن بىرلىكته دۈشمهنگه ئورتاق قارشى 

تۇرۇش ئىدى. 
يهھۇدى ھۇبهي كېچىده مۇشرىكالر قوشۇنىدىن ئايرىلىپ، بهنى قۇرهيزه قهبىلىسىنىڭ 
رهئىسى كهئهب بىن ئهسئهتنىڭ ئۆيىگه كهلدى. ئىشىكىنى قېقىپ ئسىمنى ئېيتىپ: ئهي 
كهئهب! قۇرهيىشنىڭ پۈتۈن قوشۇنىنى، كىنانه ۋه غهتهفان ئوغۇللىرى قاتارلىق نۇرغۇن 
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ۋه   مۇھهممهد  ئهمدى  كهلدىم.  باشالپ  قوشۇن  بىر  كىشلىك   10000 بىلهن  قهبىللهر 
ئهسھابى قېچىپ قۇتۇاللمايدۇ. ئۇالرنى پۈتۈنلهي يوقاتقىچه، قۇرهيىش بىلهن بۇ يهردىن 
ئۆلتۈرۈلمهي،  ئهسھابى  ۋه  مۇھهممهد  كهئهب:  دېدى.  قىلىدۇق!"  قهسهم  ئايرىلماسلىققا 
قۇرهيىش ۋه غهتافان قهبىلىلىرى كېتىپ قالسا بىز يالغۇز قالىمىز. ئاخىرىدا بىزنى قىرىپ 
تاشلىشىدىن قورقىۋاتىمهن." دېدى. ھۇبهي: بۇ ئهندىشهڭنى يوقىتىش ئۈچۈن قۇرهيىش 
ۋه غهتافان ئوغۇللىرىدىن يهتمىش كىشىنى گۆرهگه ئالغىن، شۇنىڭ بىلهن ئۇالر سېنى 
تاشالپ كېتهلمهيدۇ، دېدى. ئهگهر ئۇالر يېڭلىپ قاچسا، مهن سىلهردىن ئايرىلمايمهن، 
باشقا  ۋه  كهئهبنى  دهپ  كۆرىمهن،  تهڭ  بىلهن  سىلهر  كهلسه  باال-قازا  بىر  بېشىڭالرغا 
يهھۇدىالرنى ئىندهككه كهلتۈرۈپ، مۇسۇلمانالر بىلهن تۈزگهن سۈلھىنى بۇزدى. ھۇبهي، 
مۇشرىكالر قوشۇنىغا قايتىپ ئهھۋالنى بايان قىلدى. قۇرهيزه قهبىلىسنىڭ مۇسۇلمانالرنى 

ئارقىسىدىن ھۇجۇم قىلدىغانلىقىنى ئېيتتى. 
يهتتىنچى كۈنى مۇشرىكالر مهدىنىنڭ غهرپ ۋه شىمال تهرىپىدىن كېلىپ، بارىگاھ 
چوڭ  بۇ  پىالنى  مۇشرىكالرنىڭ  ئىدى.  يىرىده  قېزىلغان  خهندهكنىڭ  بارىگاھ  قۇردى. 
پهيغهمبهر  قىلىش،  بىر  يهرله  ئۇچىغىچه  ئۇ  ئۇچىدىن  بۇ  مهدىنىنى  بىلهن  قوشۇن 
ئهلهيھىسساالم ۋه ئهسھابىنى يوقۇتۇپ ئىسالمىيهتنى تۈپ يېلتىزىدىن قۇرۇتۇش ئىدى. بۇ 

قوشۇن قارىماققا، ناھايىتى كۈچلۈك ۋه يېڭىش تهس بىر قوشۇن ئىدى. 
ھهيرانلىق  بىلهن  كۆرىشى  خهندهكنى  كهلتۈرمىگهن  خىيالىغا  ئويالپ  مۇشرىكالر 
ئىچىده پهسكويغا چۈشتى. چۈنكى خهندهك ياخشى بىر ئاتنىڭ سهكرهپ ئاتلىيالمايدىغان 
كهڭلىكته ئىدى. ئىچىگه چۈشۈپ كهتسه چىقىشمۇ ئاسان ئهمهس ئىدى. ساۋۇت دوبۇلغا 

كېيگهن بىرسنىڭ ئۇنىڭ ئىچىدىن چىقىشى مۇمكىن ئهمهس ئىدى. 
تېپىپ،  خهۋهر  كهلگهنلىكىدىن  مۇشرىكالرنىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر   
خهندهكنىڭ  توپالپ،  ئهسھابىنى  كولىغان  خهندهك  ئالماي  ئارام  بېرى  كۈندىن  ئالته 
ۋه  تېغى  سهل  تهرىپىده  ئارقا  قۇردى.  قارارگاھ  ئېتىكىده  تېغى  سهل  تهرىپىدىكى  بۇ 
مهدىنه يهر ئالغان ئىدى. ئالدى تهرىپىده بولسا، دۈشمهن ۋه خهندهك. ئىبنى ئۇممى 
بالىالر  ۋه  ئايالالر  قالدى.  مهدىنىده  بولۇپ  ۋهكىل  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  مهكتۇم 
ئالته  ئوتتۇز  قوشۇنىنىڭ  ئىسالم  كشىلىك   3000 ئورۇنالشتۇرۇلدى.  جايالرغا  بىخهتهر 
ئۇباده  بىن  سهئىد  بىلهن  ھارىسه  بىن  زهيىد  بايراقالرنى  ئىدى.  بار  ئهسكىرى  ئاتلىق 
تېغىنىڭ  سهل  چىدىرى  ياسالغان  تېرىدىن  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  كۆتۈردى.172 
كۆزىتىشكه  بىلهن  دىققىتى  پۈتۈن  دۈشمهننى  ساھابه-كىرام  يهنه  قۇرۇلدى.  ئېتىكىگه 
باشلىدى. بۇ چاغدا پهيغهمبىرىمىزنىڭ چىدىرىغا ھهزرىتى ئۆمهر كېلىپ: «ئى رهسۇلۇلالھ! 
ئاڭالشالرغا قارىغاندا، قۇرهيزه يهھۇدىلىرى ئارىمىزدىكى سۈلھىنى بۇزۇپ، بىزگه قارشى 
ئۇرۇشقا تهييارلىنىپتۇ!» دېدى. ئويالپ باقمىغان بۇ خهۋهرنى ئاڭلىغان رهسۇل ئهكرهم 

.67،II ،ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات  .172
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بىزگه  تهئاال  ئالالھ  ۋهكىل،  ۋهنىئمهل  «ھهسبۇنهلالھۇ  ۋهسهللهم:  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ 
يېتهر. ئۇ نىمىدېگهن گۈزهل ۋهكىل» دهپ جاۋاب بهردى. كۆڭلى يېرىم بولدى. چۈنكى 
ئىسالم قوشۇنى ئىككى دۈشمهن ئارىسىدا قالدى. غهرپ ۋه شىمالدا مۇشرىكالر، شهرق ۋه 

جهنۇپتا يهھۇدىالر سهپ تۈزگهن ئىدى.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، زۇبهير بىن ئهۋۋامنى، قۇرهيزه ئوغۇللىرىنىڭ قهلئهسىگه 
ئهۋهتتى. ھهزرىتى زۇبهيىر بېرىپ ئهھۋالدىن خهۋهر تاپتى. ئۇ قايتىپ كېلىپ پهيغهمبهرگه: 
«ئى رهسۇلۇلالھ!  مهن ئۇالرنى قهلئهلىرىنى رىمۇنىت قىلىۋاتقان ۋه قوشۇنلىرىنى مانىۋىر 
بۇ  ئۇنىڭ  دېدى.  توپالۋىتىپتۇ»  ھايۋانلىرىنىمۇ  ھهتتا  كۆردۈم.  ھالهتته  قىلىدۇرىۋاتقان 
سۆزلىرىنى ئاڭلىغان ھهبىبى ئهكرهم سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم: سهئىد بىن مۇئاز، 
رهۋاھهنى  بىن  ئابدۇلالھ  ئهۋف،  بىن  ئامىر  جۇبهيىر،  بىن  ھاۋۋات  ئۇباده،  بىن  سهئىد 
ۋهزىپىنى  ئهۋهتتى.173  قېلىشقا  ساقالپ  سۈلھىنى  قىلىپ،  نهسىھهت  ئوغۇللىرىغا  قۇرهيزه 
كېلىپ،  ئالدىغا  قهلئهسى  يهھۇدىلىرىنىڭ  قۇرهيزه  ساھابى  بهش  بۇ  ئالغان  تاپشۇرۇپ 
قىلىشقا  ھهرىكهت  ئۇالر  قىلمدى.  كار  ئۇالرغا  نهسىھهت  ئهمما  قىلدى.  نهسىھهت  ئۇالرغا 
باشلىدى. ئاخىرقى سۆزىده: «قېرىنداشلىرىمىز نادىر ئوغۇللىرىنى يۇرتلىرىدىن قوغالپ 
چىقاردىڭالر، بىزنىڭ قولىمىزنى، قانىتىمىزنى كهستىڭالر، بۇ مۇھهممهد كىمكهن؟ ئۇنىڭ 
بىلهن ئارىمىزدا ھېچبىر سۈلھى يوق. پهيغهمبىرىڭالرغا بىرلىكته ھۇجۇم قوزغاپ، ئۆلتۈرۈش 
ئۈچۈن قهسهم قىلىدۇق. قېرىنداشلىرىمىزغا يانتاياق بولۇپ، ئۇالرنىڭ يېنىدا بولىمىز!» 

دېدى. 
كېلىپ،  ھۇزۇرىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  سهبداشلىرى  ۋه  مۇئاز  بىن  سهئىد 
باشقىالر تۇيمىغىدهك شهكلىده ئۇنىڭغا ئهھۋالنى سۆزلهپ بهردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
ئۇرۇش،  چۈنكى  چۈشهندۈرۈڭالر،  بىلگهنلهرگه  پهقهت  ساقالڭالر،  مهخپى  «ھهممىڭالر 

تهدبىر ۋه ھېلىدىن ئىبارهتتۇر»174 دېدى. 
ساقلىغاچ،  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  تهرىپىده  بۇ  خهندهكنىڭ  ئهسھابى-كىرام 
ۋاقىت  ئاز  بىر  كۈتىۋاتاتتى.  بىلهن  تهقهززالىق  توغرىسىدا  قىلىش  ھهرىكهت  قانداق 
ئۆتكهندىن كېيىن، كائىناتنىڭ سۇلتانى ئهسھابىنىڭ يېنىغا كېلىپ: «ئالالھۇ ئهكبهر! 
ئالالھۇ ئهكبهر!» دهپ تهكبىر ئوقىدى. شۇنىڭ بىلهن ئهسھابىمۇ يۇقىرى ئاۋازدا تهكبىر 
ئوقۇپ، خهندهكنىڭ يهنه بىر تهرىپىده قۇمدهك قايناپ تۇرغان كاپىر قهۋمنىڭ قهلبىگه 
قورقۇنچ سالدى. مۇشرىكالر تهكبىر ئاۋازلىرىنى ئاڭلىشى بىلهن مۇھهممهد ۋه ئهسھابىغا 
چوقۇم بىر خوشخهۋهر كهلدى، دهپ ئويلىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهسھابىغا: «ئهي 
مۇسۇلمان جامائىتى! ئالالھ تهئاالنىڭ پهتىھ ۋه ياردىمى بىلهن سۆيۈنۈڭالر!» دهپ ئهمىر 

.460،I،ۋاقىدى، ئهل-مهغازى  .173
تىرمىزى،  داۋۇت، «جىھاد»،101؛  ئهبۇ  ماجه، «جىھاد»،28؛  ئىبنى  157؛  بۇخارى، «جىھاد»،   .174
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نۇرغۇنلىغان  ھازىرغىچه  ئهسھابى-كىرام  شانلىق  بهردى.  خوشخهۋىرىنى  غهلبه  قىلىپ، 
ئۇرۇشالرنى باشتىن كهچۈرگهن بولۇپ، بهدىر ۋه ئۇھۇد ئۇرۇشلىرىغا قېتىلغان ئىدى. كۈچ 
ۋه سان جهھهتتىن ئۆزىدىن نهچچه ھهسسه كۈچلۈك بولغان دۈشمهن ئۈستىدىن ئالالھ 
قازانغان  نۇسرهت  قېتىمدىال  ھهر  بىلهن  دۇئاسى  پهيغهمبهرنىڭ  ۋه  ياردىمى  تهئاالنىڭ 
ئىدى. ئۇالرنىڭ بېشىدا، كائىناتنىڭ «باش تاجى» بولغان تهقدىرده، قىاللمايدىغان 
تولىمۇ  ئاچارچىلىق،  سوغۇق،  ھاۋا  قالمايتتى.  قىينچىلىقى  قىاللمىغىدهك  ھهل  ئىشى، 
ئاچ  ساھابى  نۇرغۇن  ئالغان  ئىچىگه  ئۆز  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  ئىدى.  شىدهتلىك 
قورساقلىرىغا تاش باغلىۋالدى. قارشى تهرهپته دۈشمهن قۇمدهك كۆپ ئىدى! ئهمما شانلىق 
ئهسھابى ئۈچۈن دۈشمهننىڭ سانى ۋه قىيىنچىلىقالرنىڭ ئهھمىيىتى يوق ئىدى. ئالالھ 
تهئاال ئۇالرغا ئهڭ گۈزهل ۋهكىل ئىدى. ئۇنىڭغا تايانغان، ئۇنىڭغا باغالنغان، ئۇنىڭغا 

سېغىنغان ئىدى. 
ھۇجۇمغا  ئومۇمى  باشلىقلىرى  قهبىلىلهرنىڭ  باشقا  ۋه  قوماندانلىرى  قۇرهيشىنىڭ 
خهندهكنىڭ  ئىزدېدى.  يهر  بىر  ئۆتىدىغان  ئهتراپىدىن  خهندهكنىڭ  بۇرۇن،  ئۆتۈشتىن 
بىر بېشىدىن يهنه بىر بېشىغىچه ئايالندى. ئاخىرىدا ئالدىراشچلىقىتىن كوالنماي قېلىپ 
قالغان تار يهرده توختاپ، بۇ يهردىن ھۇجۇم قىلشنىڭ مۇۋاپىق ئىكهنلىكىگه قارار بهردى. 
مۇشرىك ئهسكهرلهر قوماندانلىرىنىڭ ئارقىسىدىن ئهگىشىپ ماڭغاچ، بىر خهندهككه بىر 
مۇسۇلمانالر قوشۇنىغا ھودۇقۇپ قارايتتى. «قهسهم قىلىمىزكى، بۇ ئهرهپلهرنىڭ بىلىدىغان 

جهڭ ئۇسۇلى ئهمهس، چوقۇم بۇنى ھېلىقى پارىسلىق تهۋىسيه قىلغان!» دېيىشتى. 
قۇرهيىش قوماندانلىرى ئهسكهرلهرگه خهندهكنىڭ تار يىرىنى كۆرسىتىپ، بۇ يهردىن 
كىم ئاتالپ قارشى تهرهپكه ئۆتهلهيدۇ؟ دهپ سورىشى بىلهن، بهش ئاتلىق ئهسكهر ئالدىغا 
چىقتى. بۇالر، بىرگه-بىر ئېلىشىش ئۈچۈن قارشى تهرهپكه ئۆتهتتى. شانلىق ئهسھابى ۋه 
مۇشرىكالر، بۇ بهش ئهسكهرنى كۆزهتتى. ئاتلىق ئهسكهرلهر تىزلىكىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن 
ئارقىغا چېكىنىپ، ئېتىنىڭ بېشىنى خهندهكنىڭ ئهڭ تار يېرىگه بۇراپ چاپتۇردى، تۆت 
تاقىلىق بۇ بهش ئات خهندهكنىڭ يهنه بىر تهرىپىگه سهكرهپ ئۆتتى. باشقا ئاتلىقالر نۇرغۇن 
قېتىم سىنىغان بولسىمۇ خهندهكتىن ئاتالپ ئۆتهلمىدى. بۇ بهش ئاتلىقنىڭ ئىچىده، ئامىر 
بىن ئابد ئىسىملىك كۈچلۈك بىر كىشى بار ئىدى. قارايدىغان بولسا ئادهمگه ۋهھيىمه 
سالىدىغان بۇ كىشى، بېشىدىن پۇتىغىچه ساۋۇت دوبۇلغا كېيگهن بولۇپ، ساھابىالرغا  
دهپ  چۈشسۈن"  مهيدانغا  بولسا،  بىرسى  چۈشهلىگىدهك  مهيدانغا  بىلهن  قاراپ: «مهن 
كېلىپ:  ھۇزۇرىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇھهممهد  ئهلى،  ھهزرىتى  چاغدا  بۇ  ۋارقىرىدى. 
«جېنىم ساڭا پىدا بولسۇن ئى رهسۇلۇلالھ! ئۇنىڭ بىلهن مهن ئېلىشاي!» دهپ ئىلتىماس 
ئۇنىڭغا  ساھابىلهر  ئىدى.  يوق  نهرسه  بىر  باشقا  كىيمىدىن  ئۈستىده  ئۇنىڭ  قىلدى. 
ھهيرانلىق بىلهن قارىدى. شۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ئۆزىنىڭ ساۋۇتىنى 
كىيدۈرۈپ  بىلهن  قولى  ئۆز  دوبۇلغىنمۇ  بېشىدىكى  بېرىپ،  قىلىچىنمۇ  بهردى.  ئۇنىڭغا 
قويدى. ئاخىرىدا: «ئالالھىم! بهدىر ئۇرۇشىدا تاغامنىڭ ئوغلى ئۇبهيده، ئۇھۇد ئۇرۇشىدا 
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تاغام ھهمزه شېھىت بولدى. يېنىمدا قېرىندىشىم ۋه تاغامنىڭ ئوغلى ئهلى قالدى. سهن 
ئۇنى قوغدىغىن. ئۇنىڭغا ياردهم قىلغىن. مېنى يالغۇز تاشالپ قويما!» دهپ دۇئا قىلدى. 

ئهسھابى-كىرام ئامىن دهپ قول كۆتۈردى.
ئاتنىڭ  ئاسالنى،  ئالالھنىڭ  يۈرگهن  مهيدانغا  پىياده  ئىچىده  تهكبىرلهر  ۋه  دۇئا 
يېرى  ھهممه  باشقا  كۆزىدىن  كهلدى.  قارشىسىغا  ئابدنىڭ  بىن  ئامىر  تۇرغان  ئۈستىده 
ساۋۇت بىلهن ئورالغان ئامىر بۇ قهھرىماننى تونىيالماي كىم ئىكهنلىكىنى سورىدى. ئۇ: 
مهن ئهلى بىن ئهبى تالىپ بولىمهن دهپ، ئۆزىنى تونۇشتۇرىشى بىلهن، ئامىر ئۇنىڭغا 
بۇ  بولىدۇ.  دوستۇم  مېنىڭ  داداڭ  ئوغلى!  قېرىندىشمنىڭ  ئهي  ھاالتته:  ئاغرىتقان  ئىچ 
سهۋهپتىن سېنىڭ قېنىڭنى تۆككۈم يوق! مېنىڭ ئالدىمغا چىققۇدهك تاغىلىرىڭ يوقمۇ؟ 
تۆكۈشنى  قېنىڭنى  سېنىڭ  مهن  قىاليكى،  قهسهم  ئامىر!  ئهي  ئهلى:  ھهزرىتى  دېدى. 
ئۇنداق  ئهمهسقۇ؟   كېرهك  بولىشى  ئهھۋالدا  ئوخشاش  ئىككىمىزنىڭ  پهقهت  خااليمهن. 
دېيىش ئوغۇلدارچىلىققا ماس كهلمهيدۇ؟ ھالبۇكى، مهن پىياده سهن ئاتلىق!دهپ ئۇنى 

كۈشكۈرتتى. 
بۇ سۆزلهرنى ئاڭلىغان ئامىرنىڭ يىگىتلىك تۇيغۇلىرى ئۆرلهپ، ئېتىدىن سهكرهپ 
چۈشۈپ، ئېتنىڭ پاچاقلىرىنى قىلىچ بىلهن كېسىپ تاشالپ، ئهلىگه قاراپ ئېتىلدى. ئۇ 
شۇنداق ئېتىلشى بىلهن ئالالھ تهئاالنىڭ ئاسالنى: ئهي ئامىر! مهن شۇنداق ئاڭلىدىمكى، 
سهن قۇرهيىشتىكى بىرسى بىلهن دوئىلغا چۈشكهن ۋاقتىڭدا، ئۇنىڭ ئىككى ئارزۇسىدىن 
بىرسىنى ئورۇنداشقا قهسهم ئىچىپسهن، بۇ راسىتمۇ؟ دهپ سورىدى. ئۇ: شۇنداق، دهپ 
جاۋاب بهردى. ھهزرىتى ئهلى: مېنىڭ بىرىنچى ئارزۇيۇم، سېنىڭ ئالالھ تهئاال ۋه رهسۇلىغا 
ئاڭالپ  بۇنى  قىلدى.  دهۋهت  ئىمانغا  ئۇنى  دهپ،  بولۇشۇڭ  مۇسۇلمان  ئېيتىپ،  ئىمان 
ھهزرىتى  دېدى.  ئهمهس،  الزىم  ماڭا  بۇ  سۆزله!  ئارزۇيىڭنى  باشقا  ئامىر:  ئاچچىقالنغان 
ئهلى: ئىككىنچى ئارزۇيۇم، ئېلىشىشتىن ۋاز كېچىپ مهككىگه قايتىش، دېدى. چۈنكى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم دۈشمهن ئۈستىدىن غالىپ كهلسه، سهن رهسۇلغا ياردهم قىلغان 
خۇش- ئۆزهمگه  ئالمىغۇچه،  ئىنتىقام  مهن  ئاتال!  بۇنىڭدىنمۇ  ئامىر:  دېدى.  بولىسهن! 
پۇراق نهرسىلهر ئىشلهتمهسلىككه قهسهم قىلدىم. باشقا بىر ئارزۇيۇڭ بولسا سۆزله! دېدى. 
ھهزرىتى ئهلى: ئهي ئالالھ تهئاالنىڭ دۈشمىنى! ئهمدى سېنىڭ بىلهن ئېلىشىشتىن باشقا 

بىر يول قالمىدى، دېدى. 
ئىچىدىن  ئهرهپلهر  ئىش!  قىزىق  ھهقىقهتهن  تۇرۇپ:  كۈلۈپ  سۆزلهرگه  بۇ  ئامىر 
مهن بىلهن ئېلىشقىدهك بىرسى چىقىدۇ دهپ ئويلىمىغان ئىدىم. ئهي قېرىندىشىمنىڭ 
ئوغلى! قهسهم قىلىمهنكى، مېنىڭ سېنى ئۆلتۈرگۈم يوق، چۈنكى داداڭ مېنىڭ دوستۇم 
ئىدى. مهن قارشىمدا، قۇرهيىش قهبىلىسىدىن، ئهبۇبهكرى، ئۆمهر دېگهندهك بىرهسىنى 
خااليمهن، دېدى. ھهزرىتى ئهلى: شۇنداق ئويلىغان بولساڭمۇ، مهن سېنى ئۆلتۈرۈش 
چىقتى.  قىرىققا  ئاچچىقى  ئامىرنىڭ  ئاڭلىغان  بۇنى  دېدى.  چىقتىم،  يهرگه  بۇ  ئۈچۈن 
تېزلىك  چاقماقتهك  ئهلى،  تۇرغان  كۈتۈپ  پۇرسهتنى  بۇ  چاپتى.  ئهلىنى  بىلهن  قىلىچ 
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بىلهن يانغا ئۆتۈپ، قالقان بىلهن قىلىچنى توستى. ئهمما ئامىرنىڭ قىلىچى نۇرغۇنلىغان 
قالقانالرنى پارچىلىغان ئىدى، ئۇنىڭ ئۇرغان قىلىچىغا ئهڭ كۈچلۈك قالقانالرمۇ بهرداشلىق 
بېرهلمهيتتى. نهتىجىده ئهلىنىڭ قالقىنىمۇ پارچىالندى. قالقاندىن يېرىپ چىققان قىلىچ 
ھهزرىتى ئهلىنىڭ بېشىنى يارا قىلدى. قىلىچ چېپىش ئهمدى ھهزرىتى ئهلىگه كهلگهن 
بوينىغا  شۇنداق  ئۇردى.  بوينىغا  ئامىرنىڭ  زۇلپخارىنى  دېگىنىچه  ئالالھ»  «يا  ئىدى. 
ئۇرۇشى بىلهن مۇسۇلمان قوشۇنىدا «ئالالھۇ ئهكبهر! ئالالھۇ ئهكبهر!»سادالىرى ئاسمانغا 
تاقاشتى، مۇشرىكالر قوشۇنىنى پهرياد ئاۋازلىرى قاپلىدى. پهيغهمبهرلهرنىڭ پهيغهمبىرىنىڭ 
دۇئاسى قوبۇل بولغان ئىدى. كۈچلۈك ئىنسان ئامىر، يهرگه يىقىلغان بولۇپ، مهيدىسىدىن 
بۇقۇلداپ قان ئېقىۋاتاتتى. بېشى دوبۇلغۇسى بىلهن بىلله ئۇچۇپ كهتتى. ئۇالرنىڭ ئهڭ 
ئهلىگه  ھهزرىتى  دهرھال  سهپداشلىرى  كۆرگهن  يىقىلغىنىنى  يهرگه  پالۋىنىنىڭ  كۈچلۈك 
قاراپ ئېتىلدى. بۇنى كۆرگهن ئهسھابى-كىرام ئۇالرغا قاراپ يۈگۈردى. زۇبهير بىن ئهۋۋام، 
نهۋفهل بىن ئابدۇلالھنى يارىالندۇرۇپ، ئېتى بىلهن بىرلىكته خهندهككه چۈشۈرىۋهتتى. 
قىلىۋهتتى.  پارچه  ئىككى  ئابدۇلالھنى  بىن  نهۋفهل  چۈشۈپ  خهندهككه  ئهلى  ھهزرىتى 
باشقىلىرى مىڭبىر تهسته خهندهكتىن چىقىپ قېچىپ كهتتى. مۇشرىك قوشۇنىنىڭ باش 
ئۇرۇشنىڭ  باشلىدى.   ئۈمىدسىزلىنىشكه  باشال-باشلىمايال  ئۇرۇش  بولسا،  قوماندانى 
تۇراتتى.  توساپ  ئۇرۇش قىلىشنى  يۈز-يۈزى  خهندهك  بولغان ئىدى.  ئېنىق  نهتىجىسى 
ئوق ئېتىش ئارقىلىق بىر-بىرىگه زىيان سېلىشقا تىرىشتى. لېكىن بۇ ھهرىكهت ۋاقىتنى 
يېڭهلمهيدىغانلىقىنى  ئۇسۇلدا  بۇ  مۇشرىكالر  يارىمىدى.  نهرسىگه  بىر  باشقا  سوزۇشتىن 
ھۇجۇمغا  كۆرۈپ،  مۇۋاپىق  ئۆتۈشنى  ھۇجۇمغا  تهرىپىدىن  ھهممه  خهندهكنىڭ  بايقاپ، 
ئۆتتى. ئون مىڭ كىشلىك چوڭ قوشۇن خهندهكتىن ئۆتۈش ئۈچۈن تىرمانسا، ئۈچ مىڭ 
كىشلىك ئىسالم قوشۇنى ئۇالرغا تاش ئېتىپ، ئوق ئېتىپ خهندهكتىن ئۆتۈشىنى توستى. 

ئاجايىپ بىر ئۇرۇش داۋام قىلىۋاتاتتى، تىركىشىش ئاخشامغىچه سۈردى.
 پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم كېچىده خهندهكنىڭ ئوخشىمىغان يهرلىرىده 
قاراۋۇل قويدى. ئۆزى بولسا تار يهرده قاراۋۇللۇق قىلدى. مهدىنىگه 500 كىشىلىك بىر 
قوشۇن بىلهن يۇقىرى ئاۋازدا كوچىالردا  تهكبىر ئوقۇشقا ئهمىر قىلدى. بۇنداق قىلغاندا 
ئالدىنى  خهتهرنىڭ  يوشۇرۇن  كېلىدىغان  مۇشرىكلىرىدىن  قۇرهيىش  ۋه  يهھۇدىالردىن 

ئالغىلى، ئايالالر ۋه بالىالرنى قوغدىغىلى بوالتتى. 
قۇرهيزه يهھۇدىلىرى بولسا، ھۇيهي بىن ئهختابنى مۇشرىكالرغا ئهۋهتىپ، كىچىده 
ھۇجۇم قىلىش ئۈچۈن ئىككى مىڭ كىشلىك بىر قوشۇن تهلهپ قىلدى. كېچىده مۇھاپىزهتىسز 
قالغان ئايالالر ۋه بالىالرغا ھۇجۇم قىلىش مهقستىده ئىدى. بىراق ساھابىالرنىڭ كېچه-
توختىماي  ئاۋازلىرىنىڭ  ئهكبهر!»  «ئالالھۇ  ۋه  نهتىجىسى  قىلىشى  قاراۋۇللۇق  كۈندۈز 
ياڭراپ تۇرىشى ئۇالرنىڭ كۆڭلىگه قورقۇنچ سالدى. شۇنىڭ بىلهن قهلئهلىرىگه چېكىنىپ 
پۇرسهت ساقالشقا باشلىدى. ئارالپ-ئارالپ كىچىك قوشۇنالر بىلهن مهدىنىگه كىرىشكه 

ئۇرۇندى. 
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بىلهن  ئۆزى  گاززال  بولغان  ئاقسۆڭهكلىرىدىن  ئوغۇللىرىنىڭ  قۇرهيزه  كېچىسى  بىر 
ھاممىسى سافىييه  پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ  بىلهن  ئهترهت  بىر  كىشلىك  ئون  بىلله 
بولۇپ،  ئايالالر  ۋه  بالىالر  پهقهت  يهرده  ئۇ  كېلهلىدى،  قهدهر  تۇرالغۇسىغا  ئانىمىزنىڭ 
ئېتىپ،  ئوق  تۇرالغۇغا  باشتا  يهھۇدىالر  ئىدى.  يوق  قورالىمۇ  قوغدىغىدهك  ئۆزلىرىنى 
ھويلىنىڭ  بىرسى،  ئىچىدىن  ئۇالرنىڭ  تىرىشتى.  كىرىشكه  ئىچىگه  كېيىن  ئۇنىڭدىن 
سۆيۈملۈك  چاغدا  بۇ  دهل  كۆزهتتى.  بىلهن  ئىنچىكىلىك  ئهتراپنى  كىرىپ،  ئىچىگه 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ قهھرىمان ھاممىسى، يېنىدىكىلهرگه ئاۋازىنى قهتئى چىقارماسلىقىنى 
تاپىالپ، پهسكه چۈشتى ۋه ئىشىككه يېقىنالشتى. ئۇزۇن بىر رهخىت بىلهن بېشىنى چىڭ 
ئوراپ بىر ئهركهك قىياپىتىگه كىردى. قولىغا يوغان بىر توقماق، بېلىگه بىر پىچاق ئاسقان 
ھالدا يهھۇدىغا قاراپ يېقىنالشتى ۋه ئۇنىڭ بېشىغا شىددهت بىلهن بىر توقماق ئۇردى. 
پۇرسهتنى چىڭ تۇتۇپ يهرگه يىقىلغان يهھۇدىنى ئۆلتۈردى. ئۇنىڭ بېشىنى كېسىپ، 
تاالدا ئوق ئېتىش بىلهن ئاۋاره يۈرگهن يهھۇدىالرغا قارىتىپ ئاتتى. سهپدىشنىڭ كېسىك 
بېشىنى كۆرگهن باشقا يهھۇدىالر قورقۇپ كهتكىنىدىن قېچىشقا ئاران ئۈلگۈردى. ئۇالر: 
«بىزگه مۇسۇلمانالر بىرمۇ ئهركهكنى ئاال قويماي ئۇرۇش مهيدانىغا ئېلىپ كهتتى دېگهن 

خهۋهر كهلگهن ئىدى! بۇ نېمه ئىش؟» دېيىشتى.175
تاڭ ئېتىشى بىلهن ئۇرۇش يهنه داۋامالشتى. يا ئوقلىرى ئاسماندا ۋىژىلداپ ئۇچۇپ 
ئهسھابىغا:  سۆيۈملۈك  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  خوجىسى  ئالهملهرنىڭ  يۈرهتتى. 
«يهتته قات ئاسماننىڭ ئىگىسى بولغان ئالالھقا قهسهم قىلىمهنكى، سىلهر دۇچ كهلگهن 
بۇ قىينچىلىقالر سىلهردىن يىراقلىىشىدۇ، سىلهر پاراغهتكه ئېرىشسىلهر» دېگىنىچه ئۇالرغا 
بۇ  ئېيتتى.  ئىكهنلىكىنى  مهنسۇپ  ئىگىلىرىگه  ئىشهنچ  غهلبىنىڭ  ۋه  قىلىشىنى  سهۋره 
خوشخهۋهرنى ئاڭلىغان سۆيۈملۈك ساھابىالر، ئاچلىق ۋه جاپا-مۇشهقهتلهرنى ئۇنتۇپ، 
يېڭىدىن جانلىنىپ كهتتى. خهندهكتىن بىر مۇشرىكنىڭ ئۆتىشىگىمۇ پۇرسهت بهرمىدى. 
بىلهن  قهھرىمانلىق  ئاجايىپ  مۇئاز  بىن  سهئىد  چوڭلىرىدىن  ئهسھابى-كىرامنىڭ 
بىر  ئىسىملىك  ئاراكا  بىن  قهيىس  بىن  ھىببان  جهريانىدا،  ئۇرۇش  ئۇرۇشىۋاتاتتى. 
تومۇرىنى  ئانا  ئۇنىڭ  ئوقى  يا  يارىالندى.  بېلىكىدىن  بىلهن  ئوقى  ئاتقان  مۇشرىكنىڭ 
يارىدار  ئۆزىنىڭ  سهئىد  ھهزرىتى  بولدى.  سهۋهپ  قانسىراشقا  بولغاچقا  ئۆتكهن  تېشىپ 
ئۈچۈن  توختىتىش  قېنىنى  ئۇنىڭ  بولسا،  ئهتراپتىكىلهرنىڭ  ئىكهنلىكىنى،  ھالهتته 
ھهپلىشىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ: «يا رهببى! قۇرهيىش ئۇرۇشنى داۋام قىلسا، ماڭا ھاياتلىق 
بۇ  چىقارغان  يالغانغا  ئۇنى  قىلغان،  زالمىلىق  رهسۇلۇڭغا  سېنىڭ  چۈنكى  قىلغىن،  ئاتا 
مۇشرىكالر بىلهن ئۇرۇش قىلىشنى ياخشى كۆرىمهن. بۇنىڭدىن باشقا بىر ئىش بىلهن 
خوش بولمايمهن، ئهگهر بۇ ئۇرۇش توختاپ قالسا، مېنى شېھىتلىك مهرتىۋىسى بىلهن 

.463،I،ۋاقىدى، ئهل-مهغازى  .175
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شهرهپلهندۈرگىن، مېنى قۇرهيزىنىڭ ئاقىۋىتىنى كۆرمهي تۇرۇپ روھىمنى ئالما!» دهپ دۇئا 
قىلدى. دۇئاسى قوبۇل بولۇپ قېنى توختىدى.    

بىن  ئابدۇلالھ  كۆرۈنگهن  قىياپهتته  قىلىۋاتقان  ئۇرۇش  ئىچىده  ئهسھابى-كىرام 
ساھابىالرنىڭ  تېخى  يهنه  يېقىنالشمايتتى.  سهپلهرگه  ئالدىنقى  مۇناپىقالر  ئۇبهيدهك 
كهيپىياتىنى بۇزۇش ئۈچۈن: «مۇھهممهد سىلهرگه قهيسهر ۋه كىسرانىڭ خهزىنىلىرىدىن 
سۆزلهۋاتىدۇ. ھالبۇكى، بىز خهندهكنىڭ ئىچىگه قاپسلىپ قالدۇق، ھهتتا ھاجاتخانىغىمۇ 
بىر  بىزگه  قىلمىدى.  ئىش  باشقا  ئالدىتىشتىن  بىزنى  رهسۇلى  ۋه  ئالالھ  بارالمايۋاتىمىز. 
نهرسىنى ۋهده قىلغىنى يوق!» دېيىشىىپ پىتنه-پاسات تارقاتتى. يامان ئهھۋالدا قالغاندا 
ئۇرۇش  قىلىپ،  باھانه  بارلىقىنى  ئېھتىمالى  قىلىش  ھۇجۇم  دۈشمهننىڭ  ئۆيلىرىگه 
مهيدانىدىكى ۋهزىپىسنى تاشالپ كهتتى. مۇناپىقالرنىڭ بۇ سۆز-ھهرىكهتلىرى، قوشۇنغا 

بىئاراملىق ۋه ئىتتىپاقسىزلىق ئېلىپ كهلدى. 
مۇشرىكالر قوشۇنى بالدۇراق مهقسىتىگه يېتىش ئۈچۈن پۈتۈن كۈچىنى سهرپ قىلدى. 
نهتىجىگه  بىرهر  نهتىجىسىده،  كۆرسىتىشى  قارشلىق  قهھرىمانالرچه  ساھابىالرنىڭ  ئهمما 
ئېرىشهلمىدى. ئۇالرنىڭ ئهڭ كۆپ ھۇجۇم قىلغان يېرى چاال كولىنىپ قالغان تار خهندهك 
ئىدى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز بۇ يهردىن ھېچ ئايرىلماي، ئهسھابىنى توختىماي ئۇرۇشقا 
شهرهپلهنگهن  بىلهن  قىلىش  ئۇرۇش  يېنىدا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  چاقىردى. 
ئهسھابى، ئۇرۇش مهيدانىدا كۆرۈلۈپ باقمىغان قهھرىمانلىقالرنى كۆرسهتتى. شۇنداق بىر 
پهيىتته مۇشرىكالر پۈتۈن كۈچى بىلهن كائىناتنىڭ سۇلتانى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 

چىدىرىنى ئوققا تۇتتى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇبارهك تېنىدا ساۋۇت، بېشىدا بولسا تۆمۈردىن ياسالغان 
دوبۇلغا بارئىدى. ئهلهيھىسساالم چىدىرنىڭ ئالدىدا مهزمۇت تۇراتتى. ئۇرۇشنىڭ ئهھۋالىغا 
قاراپ ئهسھابىغا ئهمىر بېرىۋاتاتتى. مۇشرىكالر بهزىده ئهڭ ئاجىز نوقتىالرغا بىردىن ھۇجۇم 
قوزغايتتى، ساھابىالر بولسا دهرھال ئۇ يهرگه توپلىنىپ، دىن دۈشمهنلىرىنى چېكىندۈرگىچه 
ئاشىقالرچه ئۇرۇش قىالتتى. ئۇرۇش شىددهت بىلهن داۋام قىلىۋاتاتتى، ساھابىالر يان 
تهرهپكه قاراشقىمۇ ۋاقىتى يوق ئىدى. ئۇ كۈنى ئهتىگهنده باشالنغان ئۇرۇش ئاخشامغىچه 
نامىزىمىزنى  رهسۇلۇلالھ!  ئى  ساھابىالر:  بىلهن  كېلىشى  ۋاقىتلىرى  ناماز  قىلدى.  داۋام 
سۆيۈملۈك  سۇلتانى  كائىناتنىڭ  خوجىسى  ئالهملهرنىڭ  دېيىشهتتى.  ئوقۇيالمىدۇق! 
پهيغهمبىرىمىز، كۆڭلى يېرىم بولغان ھالدا: قهسهم قىاليكى، مهنمۇ ئوقۇيالمىدىم، دېدى. 
قوشۇنىنى  مۇشرىكالر  بهرمىگهن  پۇرسهت  ئوقۇشقىمۇ  ناماز  بىلهن،  ۋاقىتلىرى  خۇپتهن 
چېكىنىشكه  بارگاھلىرىغا  غهتافانالر  ۋه  قۇرهيىش  بولغان  تېرى-پېرهن  چېكىندۈردى. 
مهجبۇر بولدى. ساھابىالرمۇ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ چىدىرى تهرهپكه قاراپ يۈرۈپ 
كهتتى. ئۇ ۋاقىت، ئالهملهرگه رهھمهت قىلىپ ئهۋهتىلگهن كائناتنىڭ پهخرى سهللهلالھۇ 
نامازلىرىغا  ئوقۇيالمىغان  بولمىسىمۇ،  ئادىتى  ئۇنىڭ  قىلىش  بهددۇئا  ۋهسهللهم  ئهلهيھى 
ئېچىنىپ: «ئۇالر بىزنى كۈن پاتقىچه نامىزىمىزدىن ئاال قويغان بولسا، ئالالھ تهئاالمۇ 
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ئۇالرنى ئۆيلىرىگه، قورساقلىرىغا ۋه يۈرهكلىرىگه ئوت تولدۇرسۇن!» دهپ دۇئا قىلدى. 
كېيىن،  ئوقۇغاندىن  نامازلىرىنى  شام  ۋه  ئهسىر  پېشىن،  كهتكهن،  بولۇپ  قازا  ئۇالر، 
ئېلىپ  ئۈچۈن  يوقىتىش  تامامهن  ئىسالمنى  مۇشرىكالرنىڭ  ئوقۇدى.  نامىزىنى  خۇپتهن 
يهتتى.  چۈشىنىپ  يېڭهلمهيدىغانلىقىنى  كۈندۈزى  مۇسۇلمانالرنى  ئۇرۇشتا،  بۇ  بارغان 
بۇ  پهقهت  مۇسۇلمانالرنى  قىلىش.  ھۇجۇم  كېچىده  ئامالى،  بىردىنبىر  ئۇالرنىڭ  ئهمدى 
شهكىلده يېڭىشى مومكىن ئىدى. ئۇالر دهرھال بۇ تهدبىرنى قوللىنىپ، يهھۇدى قۇرهيزه 
ئوغۇللىرى بىلهن بىرلىكته كېچىده ھۇجۇم قىلىش پىالنى تۈزۈپ چىقتى. ئهسكهرلهرنى 
قانچه  بىر  ئهھۋال  بۇ  ئۆتتى.  ھۇجۇمغا  بىلهن  تهرتىپ  مۇشرىكالر،  ئايرىغان  گۇرۇپالرغا 
كۈن داۋام قىلدى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ۋه ئهسھابى، ھالسىز ۋه ئاچ قورساق بولىشىغا 
قېتىغا  بۇ  خهندهكنىڭ  ئهسكىرىنى  دۈشمهن  بىرمۇ  قىلدى.  مۇداپىئه  قاتتىق  قارىماي 
ئۆتكۈزمىدى. جان تىكىپ قىلىنغان بۇ مۇداپىئه ئۇرۇشى بۇرۇنقى ئۇرۇشالردىن تېخىمۇ  

تېخىمۇ شىددهتلىك ۋه تېخىمۇ مۇشكۈل بىر ئۇرۇش بولدى. 
باالسى  ئوزۇق-تۈلۈك  قوشۇنىدا  مۇشرىكالر  قىلىۋاتقان  ئۇرۇش  بويى  كۈنلهر 
قالمىغانلىقتىن  ئوت-چۆپمۇ  تۇتام  بىر  تۆگىلهرگه  ۋه  ئات  باشلىدى.  كۆتۈرۈشكه  باش 
ئاچلىقتىن ئۆلۈشكه باشلىدى. بۇ سهۋهپتىن مۇشرىكالرنىڭ قوماندانى، دىرار بىن خاتتاب 
باشچلىقىدىكى بىر گۇرۇپنى قۇرهيزه يهھۇدىلىرىدىن ئاشلىق ۋه ئوت-چۆپ ئهكىلىشكه 
تۆگه  يىگىرمه  دهرھال  يهھۇدىالر،  قىلدىغان  پىدا  نهرسىنى  ھهر  كۇپپارالرغا  ئهۋهتتى. 
بهردى.  تاپشۇرۇپ  ئۇالرغا  ئارتىپ،  سامان  ئۈچۈن  ھايۋانالر  ۋه  خورما  ئارپا،  بۇغداي، 
دىرار ئهسكهرلىرى بىلهن خوشاللىق ئىچىده قايىتقاندا، بىر توپ ساھابىغا دۇچ كهلدى. 
ساھابىالر دهرھال ھۇجۇمغا ئۆتۈپ، قانلىق بىر ئېلىشىشتىن كېيىن غهنېمهتلهرنى قولغا 
چۈشۈردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا تهسلىم قىلىپ، چوڭ بىر دۇئاغا نائىل بولدى.176 
قىلغان  داۋام  ئايغىچه  بىر  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  سۇلتانى  كائىناتنىڭ 
ئۇالرغا  ئاغرىپ،  ئىچى  ئهسھابىغا  قالغان  جاپا-مۇشهقهتته  ئۇرۇشتا،  شىددهتلىك  بۇ 
غهيرهتلىرىگه  بۇ  كۆرسهتكهن  ئهسھابىنىڭ  كۆرسهتتى.  شهپقهت  بهكرهك  ئاتىلىرىدىنمۇ 
قالغانالرنىڭ  قىينچىلىقتا  «ئهي  ئۈچۈن:  ئۇالر  قويۇپ،  يهرگه  پىشانىسىنى  قاراپ، 
پهريادلىرىغا قۇالق سالىدىغان! ئهي موھتاج ۋه ئىالجىسىز قالغانالرنىڭ دۇئاسىنى قوبۇل 
بىلىپ  ۋه  كۆرۈپ  مۇھهققهق  ئهھۋالىنى  ئهسھابىمنىڭ  ۋه  مېنىڭ  ئالالھىم!  قىلدىغان 
تۇرۇپسهن، يا رهببى! سهن ئۇ كۇپپارالرنى مهغلۇبىيهتكه يۈزلهندۈرگىن، ئۇالرنىڭ ئىچىگه 
قورقۇ سالغىن، ئۇالرغا قارشى بىزگه نۇسرهت ئاتا قىلغىن، زهپهر ئېھسان ئهيله!» دهپ 

دۇئا قىلدى. 
تهكرارلىدى.  داۋاملىق  كۈنلهرده  ئاخىرقى  دۇئاسىنى  بۇ  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك 
مۇشرىكالر ئوزۇق-تۈلۈك ۋه قۇرغاقچىلىق دهستىدىن، مۇسۇلمانالرنى بالدۇراق يوقۇتۇش 

.467،I،ۋاقىدى، ئهل-مهغازى  .176
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ئۈچۈن پۈتۈن كۈچىنى ئىشقا سالدى. ئۇرۇش داۋام قىلىۋاتقان بىر كېچىده، مۇشرىكالر 
پهيغهمبهر  كىشى،  بىر  چۈشكهن  سۆيگۈسى  ئىسالمنىڭ  كۆڭلىگه  ئىچىدىن،  قوشۇنى 
ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا كهلدى. بۇ كىشى غهتافان قهبىلىسىدىن نۇئايىم بىن مهسۇد 
بىر  تهئاالنىڭ  ئالالھ  مهن،  رهسۇلۇلالھ!  ئى  پهيغهمبىرىمىزگه:  سۆيۈملۈك  ئۇ  ئىدى. 
ئىكهنلىكىگه ۋه سېنىڭ ئالالھ تهئاالنىڭ ھهق پهيغهمبىرى ئىكهنلىكىڭگه ئىمان ئېيتىش 
ئۈچۈن كهلدىم. ئالالھقا شۈكۈرلىرىم بولسۇن، مهن مۇسۇلمان بولۇش بىلهن شهرهپلهندىم. 
ھازىرغىچه سىزگه قارشى ئۇرۇش قىلغان ئىدىم. بۇنىڭدىن كېيىن كۇپپارالرغا قارشى ئۇرۇش 
قىلىمهن. ماڭا قانداق ئىش بۇيرىسىڭىز مهن تهييار! ئى رهسۇلۇلالھ! مېنىڭ مۇسۇلمان 
بولغانلىقىمنى قهۋمىم تېخى بىلمهيدۇ، دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭغا: سهن 
قولىڭدىن  سېلىش  بۆلگۈنچىلىك  ئارىسىغا  ئۇالرنىڭ  كىرىپ،  ئارسىغا  كۇپپارالرنىڭ  بۇ 
بىر- ئۇالرنى  بىلهن  ياردىمى  تهئاالنىڭ  ئالالھ  رهسۇلۇلالھ!  ئى  ئۇ:  دېدى.  كېلهمدۇ؟ 
بىرىدىن ئايرىۋىتىش قولۇمدىن كېلىدۇ. پهقهت نېمه دېسهم سۆزلهشكه روخسهت بارمۇ؟ 
دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ئۇرۇش دېگهن ھېلىدۇر، نېمىال دېسهڭ بولىدۇ، دېدى. 
نۇئايىم بىن مهسۇد بالدۇر قۇرهيره يهھۇدىلىرىنىڭ يېنىغا بېرىپ: مېنىڭ سىلهرگه 
بولغان ساداقىتىمنى بىلىسىلهر، مېنىڭ دېگهنلىرىم ئارىمىزدا قالسۇن، ھېچكىم بىلمسۇن! 
نۇئايىم:  ھهزرىتى  بىلهن  شۇنىڭ  دېدى.  دېمهيمىز،  ھېچكىمگه  يهھۇدىالر:  دېدى. 
ھازىر شۇ ئادهم (مۇھهممهد پهيغهمبهر) بىر باالدۇر. ئۇنىڭ نادىر ۋه قهينۇقا ئوغۇللىرىنى 
يۇرىتلىرىدىن قوغالپ چىقارغانلىقىنى ئۆز كۆزىڭالر بىلهن كۆردىڭالر، مانا ھازىر قۇرهيىش 
بىلهن غهتافانالر ئۇنىڭ بىلهن ئۇرۇش قىلىۋاتىدۇ. سىلهرمۇ ئۇالرغا ياردهم قىلىۋاتىسىلهر، 
قىلسا  داۋام  مۇشۇنداقال  يوق.  نهتىجه  بىر  بولسىمۇ  قىلغان  داۋام  كۈن  نهچچه  ئۇرۇش 
باال- غهتافانالرنىڭ  ۋه  قۇرهيىش  قىلىدۇ.  ئۇزىرايدىغاندهك  ۋاقتى  قىلىش  مۇھاسىره 
قىلسا،  غهلبه  ئۇرۇشتا  بۇ  ئهگهر  ئهمهس،  يهرده  بۇ  يۇرتى  مال-ۋارانلىرى،  چاقىلىرى، 
كېتىدۇ،  چېكىنىپ  قالسا،  بولۇپ  مهغلۇپ  ئهگهر  قالىدۇ.  كېتىپ  توپالپ  غهنېمهتلهرنى 
سىلهرنىڭ  بىراق  قالسىلهر.  قېلىپ  بىرگه-بىر  بىلهن  مۇسۇلمانالر  سىلهر  نهتىجىده 
ئهھۋالىغا  ھازىرقى  ئۇرۇشنىڭ  يوق،  كۈچ-قۇۋۋىتىڭالر  چىققۇدهك  قارشى  مۇسۇلمانالرغا 
قارايدىغان بولساق، مۇسۇلمانالرنىڭ زهپهر قازىنىشى ئېنىق بولۇپ قالدى. ئهگهر مېنىڭ 
ئويلىغىنىمدهك بولسا، مۇسۇلمانالر سىلهرنى بىرمۇ-بىر قىلىچتىن ئۆتكۈزىدۇ. شۇڭالشقا 

سىلهر بالدۇراق بىر تهدبىر ئېلىڭالر،دېدى.177 
ھهزرىتى  يهھۇدىالر  تۇرغان  ئاڭالپ  ئىچىده  قورقۇنچ  ۋه  ھاياجان  سۆزلهرنى  بۇ 
ئېيتىپ:  مىننهتتارلىقىنى  چهكسىز  بۆلگهنلىكىگه  كۆڭۈل  قهدهر  بۇ  ئۆزىگه  نۇئايمىنىڭ 
بۇ  ئۇالرنىڭ  دېيىشتى.  بهرگىن،  مهسلىھهت  توغرىسىدا  ئېلىش  تهدبىر  قانداق  بىزگه 

ئهت-تهراتىبۇل- كهتتانى،  ئهل-مهغازى،I،481؛  ۋاقىدى،  ئهس-سىره،II،228؛  ھىشام،  ئىبنى   .177
.I،543،ئىدارىيه
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سۆزىنى ساقالپ تۇرغان ھهزرىتى نۇئايىم: ئىشنىڭ توغرىسى شۇكى، قۇرهيىش ۋه غهتافان 
قىلماڭالر!  ئۇرۇش  بىلهن  مۇسۇلمانالر  تۇرۇپ،  ئالماي  گۆرۈگه  بهزىلىرىنى  قهبىلىسىدىن 
قېچىپ  ئهسال  ئۇالر  مۇددهتته،  تۇرغان  يېنىڭالردا  سىلهرنىڭ  ئادهملىرى  ئۇالرنىڭ 
يهھۇدىالر،  يهتكهن  تونۇپ  ئىكهنلىكىنى  چاره  بىر  گۈزهل  بۇنىڭ  دېدى.  كېتهلمهيدۇ! 

ئۇنىڭغا رهھمهت ئېيتىپ ئىززهت-ئېكرام قىلدى. 
قارارگاھىغا  قۇرهيىشنىڭ  ئۇدۇل  ئايرىلىپ،  يهھۇدىالردىن  نۇئايىم،  ھهزرىتى 
سىلهرگه  ۋه  دۈشمهنلىكىمنى  بولغان  مۇھهممهدكه  مېنىڭ  قوماندانالرغا:  ئۇ  كهلدى. 
تىڭ- تۇرۇپسىلهر،  بىلىپ  ئىكهنلىكىنى  دهرىجىده  قانچىلىك  ساداقىتىمنىڭ  بولغان  
تىڭالپ بىلگهن بىر ئىشىمنى سىلهرگه دېيىشنى، دوسىتلىقىمنىڭ بۇرچى ۋه بىر ۋهزىپه 
دهپ بىلدىم.  مېنىڭ دېگهنلىرىمنى ھېچكىمگه دېمهسلىككه قهسهم قىلىشڭالر كېرهك، 
ھهزرىتى  دېدى.  تىڭشاۋاتىمىز،  سېنى  سۆزلىگىن،  قېنى  ئىچىپ:  قهسهم  ئۇالر  دېدى. 
بىلهن  سىلهر  يهھۇدىلىرى  قۇرهيزه  ئىشهنگهن  سىلهر  بولسۇنكى،  خهۋىرىڭالر  نۇئايىم: 
ۋه  قۇرهيىش  ئهۋهتىپتۇ.  ئادهم  مۇھهممهدكه  قىلىپ،  پۇشايمان  ئىتتىپاقالشقانلىقىغا 
گۆرهگه ئادهم ئېلىپ، ئۇالرنىڭ بوينىنى كېسىپ، مۇھهممهدتكه تهسلىم  غهتافانالردىن 
قىلغاندىن كېيىن، سهن بىلهن ئىتتىپاق تۈزۈپ، قۇرهيش ۋه غهتهفانالرنىڭ يېلتىزىنى 
ئهپۇ  ئوغۇللىرىنى  نادىر  بولغان  قېرىندىىشىمىز  پهقهت  قىاليلى،  ئۇرۇش  قۇرۇتقۇچه 
قىلىپ، يۇرتلىرىغا يېنىپ كېلىشىگه ماقۇل بولىسهن! دهپتۇ، مۇھهممهدمۇ يهھۇدىالرنىڭ 
بۇ ئىلتىماسىنى قوبۇل قىلىپتۇ، ئهگهر يهھۇدىالر سىلهردىن گۆرۈگه ئادهم تهلهپ قىلسا، 
دېمهڭالر!  باشقىالرغا  دېگهنلىرىمىنى  بۇ  ئۆلتۈرىۋىتىدۇ!  ھهممىسىنى  بهرمهڭالر،  ھهرگىز 
ئېيتىپ  رهھمهت  نۇئايىمغا  كېيىن،  ئاڭلىغاندىن  خهۋهرنى  مۇھىم  بۇ  قۇرهيش  دېدى. 

ئىلتىپات كۆرسهتتى. 
نۇئايىم بۇ يهردىن ئايرىلغاندىن كېيىن، گافاتانالرنىڭ يېنىغا كهلدى. قۇرهيىشكه 

دېگهنلىرىنى ئهينى قىلىپ ئۇالرغىمۇ سۆزلهپ بهردى. 
ئهمدى  يهھۇدىلىرىغا:  قۇرهيزه  قوماندىنى،  قۇرهيىش  كېيىن  ئۆتكهندىن  كۈن  بىر 
بۇ يهرده تۇرۇش بهك تهسكه چۈشتى، چۈنكى ھاۋا سوغۇق، ھايۋانلىرىمىز ئاچلىقتىن 
ئۆلىۋاتىدۇ، بۇ كېچه ياخشى تهييارلىق قىلىپ، ئهته شىددهتلىك بىر ھۇجۇمغا ئۆتهيلى! 
دهپ ئادهم ئهۋهتتى. يهھۇدىالر: بىز شهنبه كۈنى ئۇرۇش قىلمايمىز، سىلهر بىلهن بىرلىكته 
بېرىڭالر،  گۆرۈگه  بىزگه  كىشىنى  مۇنچه  بىر  چوڭلىرىڭالردىن  ئۈچۈن  قىلىش  ھۇجۇم 
ئهگهر مۇھاسىره ۋاقتى ئۇزىراپ كېتىپ، سىلهر چېكىنسهڭالر، بىزنى مۇھهممهدكه تهسلىم 
قىلغان بولىسلهر، ئهگهر گۆرۈگه ئادهم بهرسهڭالر، بىزنىمۇ تاشالپ كهتمهيسىلهر! دېدى. 
بۇ خهۋهر قۇرهيىش قوماندىنىغا يېتىپ بارغاندىن كېيىن: «نۇئايىمنىڭ خهۋىرى توغرا 
ئىكهن» دېدى ۋه يهھۇدىالرغا يهنه ئادهم ئهۋهتىپ: بىز سىلهرگه بىر تال ئادىمىمىزنىمۇ 
گۆرۈگه بهرمهيمىز، ئهگهر ئهته بىز بىلهن بىلله ئۇرۇش قىلساڭالر سىلهر ئۈچۈن ياخشى، 
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بولمىسا بىز يۇرتىمىزغا كېتىمىز. سىلهر مۇھهممهد ۋه ئهسھابى بىلهن بىرگه-بىر قالىسىلهر! 
دېدى. 

بۇ خهۋهرنى ئاڭلىغان قۇرهيزه يهھۇدىلىرى نۇئايىمنىڭ سۆزىنىڭ توغرا ئىكهنلىكىنى 
بىلىپ: بىز بۇ ئهھۋالدا سىلهر بىلهن بىرلىشىپ مۇسۇلمانالر بىلهن ئۇرۇش قىلمايمىز، 

دېدى. شۇنداق قىلىپ  ھهر ئىككى تهرهپنىڭ يۈرىكىگه قورقۇ چۈشتى.178 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ قېىشقا جىبرائىل ئهلهيھىسساالم كېلىپ، ئالالھ تهئاالنىڭ 
قىلدى.  خهۋهر  قىلدىغانلىقىنى  پهرىشان  بىلهن  قويۇن  بوران-چاپقۇنلۇق  مۇشرىكالرنى 
شۇنىڭ بىلهن پهيغهمبىرىمىز، قوللىرىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ: «ئالالھىم! ماڭا ۋه ئهسھابىمغا 
بۇ  كېيىن  ئۇنىڭدىن  دېدى.  بولسۇن!»  شۈكۈرلىرىم  ساڭا  ئۈچۈن  قىلغانلىقىڭ  ياردهم 

خوشخهۋهرنى ئهسھابىغا ئېيتتى.
ئۇ كېچه شهنبه ئاخشىمى ئىدى. ئهتراپنى قورقۇنچ بىر قاراڭغۇلۇق قاپلىدى. ھېچ 
نهرسىنى كۆرگىلى بولمايتتى. تۇيۇقسىز ئاجايىپ بىر سوغۇق ۋه ئارقىسىدىنال كۈچلۈك 
كېچه  بىر  شۇنداق  «ئۇ  يهمهن:  ئىبنى  ھۇزهيفه  ھهزرىتى  كېچىنى  بۇ  چىقتى.  بوران 
قاراڭغۇلۇق  بۇ  ئىدىم.  كۆرمىگهن  كېچه  بىر  قاراڭغۇ  ئۇنداق  ۋاقىتقىچه  شۇ  بولدىكى، 
بىلهن بىرگه ئاسماندا گۈلدۈرلىگهن قاتتىق بىر ئاۋاز بىلهن بوران چىقىشقا باشلىدى. بۇ 
چاغدا مۇشرىكالر قوشۇنى ۋهھيىمىگه چۈشۈپ قالغانلىقىنىڭ خهۋىرىنى بهردى. بىز بۇ 
دهھشهتلىك سوغۇق ۋه ئاچلىقتىن ئورنىمىزدىن تۇرالماي قالدۇق. ئولتۇرغان يېرىمىزده 

ئۈستىمىزگه بىر نهرسه يېپىپ ساقالشتىن باشقا ئىش قىاللمىدۇق.
ئوقۇپ  ناماز  قىسمىنى  بىر  كېچىنىڭ  ۋه  تۇردى  نامازغا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
بېرىپ،  قوشۇنىغا  مۇشرىكالر  ئىچىڭالردىن،  قاراپ:  بىزگه  كېيىن،  ئۆتكۈزگهندىن 
خهۋهرنى  بۇ  ماڭا  ئىچىڭالردىن  بارمۇ؟  بىرسى  كېلىدىغان  كۆزىتىپ  ئهھۋالىنى  ئۇالرنىڭ 
ئۇ  دېدى.  قىلىمهن!  دۇئا  ئۈچۈن  بولىشى  دوسىت  ماڭا  جهننهتته  يهتكۈزگهنلهرنى، 
پهيغهمبهر  بىلهن  شۇنىڭ  تۇرالمىدى.  ئورنىدىن  سوغۇقتىن  ۋه  ئاچلىق  يهردىكىلهر، 
ئهلهيھىسساالم مېنىڭ يېنىمغا كهلدى. سوغۇق ۋه ئاچلىقتىن تىزچىالپ ئولتۇرپ قالغان 
ئىدىم. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، مېنى تۇتۇپ: سهن كىم؟ دېدى. مهن: ھۇزهيفه بولىمهن، 
ئى رهسۇلۇلالھ! دېدىم. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: بېرىپ كهلگىن، ئۇ قهۋىم ھازىر نېمه 
قىلۋاتىدۇ، يېنىمغا قايتىپ كهلگىچه ئۇالرغا ئوق ياكى تاش ئاتما، نهيزه ۋه قىلىچ ئۇرما، 
ھېس قىلمايسهن، ئهسىر چۈشۈپ  سهن يېنىمغا يېنىپ كهلگۈچه، سوغۇق ۋه ئاچلىق 

قىيىن-قىستاققا قالمايسهن، دېدى. 
ئۈچۈن: «ئالالھىم!  مهن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئالدىم.  ئوقيايىمنى  ۋه  قىلىچىم 
ئۇنى ئاستى-ئۈستىدىن، ئالدى-كهينىدىن، ئوڭ-سولىدىن مۇداپىئه قىلغىن» دهپ دۇئا 

قىلدى. 
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مهن مۇشرىكالرگه قاراپ مېڭىشقا باشلىدىم. خۇددى پار مونچىدا كېتىپ بارغاندهك 
ئىدىم. قهسهم قىلىمهنكى، ئىچمىده قورقۇ، سوغۇق دېگهندىن ئهسهر قالمىدى. ئاخىرى 
مۇشرىكالرنىڭ قارارگاھىغا يېتىپ كهلدىم. قۇماندان ۋه ئاقسۆڭهكلىرى بىر چېدىردا ئوت 
دهرھال  دېدى.  كېتهيلى!»  يهردىن  «بۇ  سوفيان:  ئهبۇ  ئولتۇرۇپتۇ،  ئىسىنىپ  يېقىپ 
ئۇنى ئۆلتۈرۈش خىيالىمغا كهلدى. ئوقداندىن بىر تال ئوق چىقاردىم ۋه ئۇنى ئاتهشنىڭ 
يورۇقىدىن پايدىلىنىپ قارغا ئالماقچى بولدۇم. ئهمدى ئاتاي دهپ تۇرۇشىمغا، پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ: «مېنىڭ يېنىمغا يېنىپ كهلگۈچه بىر ۋهقه چىقارمايسهن!» دېگىنى 
ئېسىمگه كهلدى. شۇنىڭ بىلهن بۇ ئىشىمدىن ۋاز كهچتىم. ئۆزهمنى تېخىمۇ جاسارهتلىك 
كۆرۈلۈپ  ئولتۇردۇم.  يېنىدا  ئاتهشنىڭ  يۈرۈپ  سوقۇلۇپ  مۇشرىكالرغا  قىلدىم.  ھېس 
باقمىغان بوران ۋه ئالالھ تهئاالنىڭ يوشۇرۇن ئهسكهرلىرى پهرىشتىلهر ئۇالرغا قىلدىغىننى 
قىلدى. بوراننىڭ دهستىدىن چىدىرلىرى ئۆرۈلۈپ، ئاتهشلىرى ئۆچۈپ قالدى. بىر چاغدا 
مۇشرىكالر قوشۇنىنىڭ قوماندانى ئهبۇ سوفيان ئورنىدىن تۇرۇپ: «ئىچىڭالردا پايالقچى، 
ئادهمگه  يېنىدىكى  ئۆزىنىڭ  كىم  ھهر  قىلىڭالر،  دىققهت  مومكىن،  بولىشى  جاسۇسالر 
ئهبۇ  دېدى.  تۇتسۇن»  قولىنى  كىشىنىڭ  ئولتۇرغان  يېنىدا  كىم  ھهر  قىلسۇن!  دىققهت 
سوفيان ئارىلىرىغا بىر ناتونۇشنىڭ كىرگهنلىكىدىن خهۋهر تاپقاندهك ئىدى. مهن دهرھال 
قولىمنى ئىككى تهرهپكه سوزۇپ، ئىككى تهرىپىمدىكى كىشىنىڭ قولىنى تۇتۇپ ئۇالردىن 
ئالغان  ئالدىنى  قېلىشىنىڭ  تونۇپ  مېنى  قىلىپ  شۇنداق  سورىدىم.  ئسىملىرىنى  بۇرۇن 

بولدۇم. 
ئاخىرىدا ئهبۇ سوفيان قوشۇنىغا: «ئهي قۇرهيىشلهر! سىلهر تۇرىدىغان بىر يهرده 
ئهمهس، ئات ۋه تۆگىلهر ئۆلۈشكه باشلىدى. ئاچارچىلىق ھهر تهرهپنى قاپلىدى. بوران-
چاپقۇندىن بېشىمىزغا كهلگهنلهرنى كۆرۈپ تۇرۇپسىلهر، دهرھال قايتايلى!» دهپ تۆگىسىگه 
مىندى. مۇشرىكالر قوشۇنى پهرىشان بولغان ھالدا، مهككىگه قاراپ ھهرىكهت قىلدى. 
ئۇالرنىڭ ئۈستىگه قۇم ۋه ئۇششاق تاشالر ياغدى.179 مۇشرىكالر قوشۇنى چېكىنىشى بىلهن 
مهنمۇ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا قاراپ ماڭدىم. يولنىڭ يېرىمىغا كهلگهنده، ماڭا 
يىگىرمه ئهتراپىدا ئاق رهڭلىك كىيىم كېيگهن ئاتلىق پهرىشتىلهر ئۇچرىدى. ئۇالر ماڭا: 
پهيغهمبهر  دېدى.  قىلدى.»  پهرىشان  ئۇالرنى  تهئاال  ئالالھ  بهرگىن،  خهۋهر  «رهسۇلغا 
ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا قايتىپ كهلگهن ۋاقتىمدا، قېلىن بىر ئهدىيالنىڭ ئۈستىده ناماز 
ئوقۇۋاتاتتى. مهن قايتىپ كېلهر-كهلمهيال، باشتىكى ئاچلىق ۋه سوغۇقنى ھېس قىلىشقا 
باشلىدىم. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ناماز ئوقۇغاندىن كېيىن كېيىن، نېمه خهۋهر ئېلىپ 
كهلگىنىمنى سورىدى. مهن ئۇالرنىڭ ئىچىگه چۈشكهن پهرىشانلىقنى ۋه چېكىنگهنلىكىنى 
خهۋهر قىلدىم. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ خهۋهرنى ئاڭالپ سۆيۈنگهنلىكىدىن چىرايىغا 
كۈلكه يۈگۈردى. كۈنلهر بويى ئۇيقۇسىز ئىدۇق، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، مېنىمۇ يېنىغا 
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ئېلىپ، ئۈستىدىكى ئهدىيالنىڭ بىر ئۇچىنى ماڭا ئارتىپ قويدى. ئۇ ئاخشىمى شۇ پهدىده 
ئۇخالپ قالدۇق. تاڭ ئېتىشى بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مېنى ئويغاتتى. مۇشرىك 
قۇم-بوراننىڭ  كۈچلۈك  بارغىچه،  مهككىگه  ئۇالر  ئىدى.  قالمىغان  ئهسهر  قوشۇنىدىن 

زهربىسىگه ئۇچرىدى، يول بويى تهكبىر ئاۋازلىرى ئۇالرنىڭ قۇالق تۈۋىدىن كهتمىدى. 
قۇرهيىش قهبىلىسى چىدىرلىرىنى سۆكۈپ چېكىنشى بىلهن ئۇالرغا ئهگىشىپ كهلگهن 
باشقا قهبىلىلهرمۇ چېكىندى. مۇشرىكالر مهڭگۈ ئۇنتىمىغۇدهك بىر مهغلۇبىيهتكه دۇچ كهلگهن 
ئىدى. ئۇالر بۇ پهرىشانلىقتا قالغاندا كائىناتنىڭ خوجىسى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  
ئهسھابى بىلهن ئالالھ تهئاالغا شۈكۈر سهجدىسىگه باش قويۇپ، ئالالھقا بولغان چهكسىز 
مىننهتتارلىقىنى بىلدۈرىۋاتاتتى. ساھابىالر: «ئالالھۇ ئهكبهر! ئالالھۇ ئهكبهر!» سادالىرى 
ئىچىده نۇرلۇق مهدىنىگه قاراپ يول ئالدى. مهدىنه كوچىلىرى بىردىنال بالىالرنىڭ ئىشغال 
قىلىشىغا ئۇچرىدى، ئۇالر كائىناتنىڭ سۇلتانىنى، تاغىلىرىنى، ئاكىلىرىنى ۋه دادىلىرىنى 
كۆرۈش ئۈچۈن چىققان ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تهبهسسۇم بىلهن ئۇالرغا قارىدى.
ئالالھ  ھهققىده  ئۇرۇش  بۇ  ئىدى.  بېرىلگهن  شېىھىت  ئالته  ئۇرۇشىدا  خهندهك 
غهلبىگه  بىر  ھېچقانداق  ئۇرۇشىدىكى)  (خهندهك  كاپىرالرنى  ئۇ  تهئاال  «ئالالھ  تهئاال: 
قىلدى.  مهجبۇر  چېكىنىشكه  بىلهن  غهزهپ-نهپرىتى  ئۇالرنى  ھالدا،  ئېرىشتۈرمىگهن 
قازىنىش  غهلبه  ئۇرۇشتا  بىلهن)  بوران  ۋه  (پهرىشتىلهر  تهئاال،  ئالالھ  قىلىپ  شۇنداق 
ئۈچۈن، مۆمىنلهرگه ياردهمچى بولدى. ئالالھ تهئاالنىڭ ھهر نهرسىگه كۈچى يېتىدۇ، ئۇ 

ھهر نهرسىگه قادىردۇر. (ئهھزاب سۈرىسى، 25-ئايهت)  
ئى مۆمىنلهر! ئالالھ تهئاالنىڭ سىلهرگه بهرگهن نېمهتلىرىنى ئهسلهڭالر! ئۇ ۋاقىت 
بىر  كۈچلۈك  ئۇالرغا  بىز  ئۇرۇشى).  (خهندهك  ئىدى  قىلغان  ھۇجۇم  قوشۇنالر  سىلهرگه 
بوران ۋه سىلهر كۆرهلمىگهن پهرىشتىلهر قوشۇنىنى ئهۋهتكهن ئىدۇق.» (ئهھزاب سۈرىسى، 

9-ئايهت) دېدى

بۇ ئۇرۇشتىن كېيىن، سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز، «بۇنىڭدىن كېيىن نۆۋهت سىلهرگه 
كهلدى، ئهمدى قۇرهيىش سىلهرگه قايتا ئۇرۇش قىلىشقا پېتىنالمايدۇ» دېدى.

بهنى قۇرهيزه يهھۇدىلىرى

كېلىشى  قايتىپ  مۇنهۋۋهرگه  مهدىنه  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  ئهكرهم  رهسۇل 
بىلهن ھهزرىتى ئائىشه ئانىمىزنىڭ ئۆيىگه كهلدى. تېنى توپا-چاڭ بولغان ئىدى، ساۋۇتى 
ۋه قىلىچىنى چىقارغاندىن كېيىن يۇيۇندى. شۇ ۋاقىتتا ھهزرىتى دىھيه سىماسىدا ئۈستىگه 
جىبرائىل  بۇ  كهلدى.  كىرىپ  ئهسكهر  ئاتلىق  بىر  ئاسقان  قىلىچ  ۋه  كېيگهن  ساۋۇت 
ئهلهيھىسساالم ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭ يېنىغا كېلىشى بىلهن، «ئهي ئالالھ 
تهئاالنىڭ رهسۇلى! جانابى ئالالھ، سېنىڭ قۇرهيزه قهبىلىسىگه ھۇجۇم قىلىشڭىنى ئهمىر 
ئهسھابى-كىرامغا  چاقىرتىپ،  بىاللنى  ھهزرىتى  سۇلتانى  كائىناتنىڭ  دېدى.  قىلدى» 
خهۋهر بېرىش ئۈچۈن: «ئهي ئهسھابىم! ئورنىڭالردىن تۇرۇڭالر! ئات ۋه تۆگىلىرىڭالرغا 
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مىنىڭالر! ئىتائهت قىلغانالر ئهسىر نامىزىنى قۇرهيزه ئوغۇللىرىنىڭ يۇرتىدا قىلسۇن!» دهپ 
ئهمرىنى يهتكۈزدى. 

ئالدى.  قىلىچنى  كىيىپ،  ساۋۇتىنى  دهرھال  ئهلهيھىسساالم  ئهكرهم  ھهبىبى 
دوبۇلغىسىنى كىيىپ، بىر قولىغا قالقان، بىر قولىغا نهيزه ئالغان ھالدا ئهسھابىغا قاراپ 
ئات چاپتۇردى. ھهزرىتى ئهلىگه بايراق تۇتقۇزۇپ، ئۇالرنى بىرىنچى سهپ قىلىپ، قۇرهيزه 
ئوغۇللىرىغا قارشى ئهۋهتتى. ھهر ۋاقىت ئادهتلهنگىنى بويىچه ھهزرىتى ئابدۇلالھ ئىبنى 

ئۇممى مهكتۇمنى مهدىنىگه ۋهكىل قىلىپ قويۇپ قويدى.180 
ئهسھاب سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىنى ئارسىغا ئېلىپ: «ئالالھۇ ئهكبهر! ئالالھۇ ئهكبهر!» 
دوقۇرىشىپ  بىلهن  ئوغۇللىرى  غهنىم  يولدا  ئايرىلدى.  مهدىنىدىن  ئىچىده  تهكبىرلىرى 
پهيغهمبهر  ساقالۋاتاتتى.  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  قوراللىنىپ  تولۇق  ئۇالر  قالدى. 
ئهلهيھىسساالم ئۇالرغا: سىلهرگه بىرسى ئۇچرىدىمۇ؟ دهپ سورىدى. ئۇالر: ئى رهسۇلۇلالھ! 
بىزگه دىھيه كهلبى ئۇچرىدى. ئىگهرلىك بىر ئاق خىچىر مىنىۋاپتۇ. خىچىرنىڭ ئۈستىده 
ئهتلهستىن بىر توقۇم بار ئىدى، دېدى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ئۇالرغا: ئۇ جىبرائىلدۇر. 
كۆڭلىگه  تهۋرىتىپ  قهلئهلىرىنى  ئۇالرنىڭ  قىلدى.  ئهمىر  بېرىشىمنى  قۇرهيزىگه  مېنىڭ 
ئىسالم  بارغۇچه  قهلئهسىگه  ئوغۇللىرىنىڭ  قۇرهيزه  قىلدى.  ئهمىر  سېلىشىمنى  قورقۇنچ 

قوشۇنىنىڭ سانى ئۈچ مىڭغا يهتتى. 
ھهزرىتى ئهلى ئىسالم بايرىقىنى قۇرهيره ئوغۇللىرىنىڭ قهلئهسى ئالدىغا تىكتى. بۇنى 
ھهزرىتى  قىلدى.  سۆزلهرنى  لهنهتلىگهن  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  يهھۇدىالر  كۆرگهن 
ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  ئهكرهم  رهسۇل  ئېيتتى.  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ئهھۋالنى  ئهلى 
ۋهسهللهم 3000 كىشىلىك قوشۇن بىلهن ئۇ يهرگه يېتىپ كهلگهندىن كېيىن، ئۇالرغا 
مهرھهمهت قىلىپ ئۇالرنى ئىسالمغا دهۋهت قىلدى. يهھۇدىالر بۇ گۈزهل تهكلىپنى قوبۇل 
رهسۇلىنىڭ  ۋه  تهئاال  ئالالھ  بولسا،  «ئۇنداق  پهيغهمبىرىمىزنىڭ:  سۆيۈملۈك  قىلمىدى. 
ئهمرىگىمۇ  دېگهن  بولۇڭالر!»  تهسلىم  چىقىپ  قهلئهدىن  قىلىپ،  ئىتائهت  بۇيرىقىغا 
بىن  سهئىد  بولغان  ئۇستىسى  ئهڭ  ئوقياچىالرنىڭ  بىلهن  شۇنىڭ  قىلمىدى.  پىسهنىت 
ھهزرىتى  دېدى.  تۇت!»  ئوققا  ئۇالرنى  ئۆتۈپ  ھۇجۇمغا  سهئىد!  ۋهققاس: «ئهي  ئهبى 
سهئىد ۋه باشقا ئوقياچىالر، تهكبىر سادالىرى ئىچىده قهلئهنى ئوققا تۇتتى. يهھۇدىالرمۇ 
كهينىدىن  قالغاندا  ئاجىز  مۇسۇلمانالر  ئۆتتى.  ھۇجۇمغا  قايتۇرما  بىلهن  تاشالر  ۋه  ئوقيا 
پىچاق سالىدىغان، مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكىنى ئېتىراپ قىلمايدىغان بۇ 

يهھۇدى گۇرۇھىنىڭ قهلئهدىن چىقىپ ئۇرۇش قىلغۇدهك جاسارىتى يوق ئىدى. 
ئۇرۇش مۇھاسىره شهكلىده داۋامالشتى. ئىسالم ئهسكهرلىرى ئىچىدىكى مۇناپىقالر،  
قهلئهگه يوشۇرۇن خهۋهر يولالپ: «ھهرگىز تهسلىم بولماڭالر! مهدىنىدىن كهت دېسىمۇ 

ئهت-تاباقات،  ساد،  ئىبنى  ئهل-مهغازى،I،497؛  ۋاقىدى،  ئهس-سىره،II،228؛  ھىشام،  ئىبنى   .180
.436،III،74؛ زۇھهيلى، ئهرراۋزۇل-ئۇنۇف،II
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كهتمهڭالر! ئهگهر ئۇرۇشىنى داۋام قىلساڭالر بىز پۈتۈن كۈچىمىز بىلهن سىلهرگه ياردهم 
قىلىمىز، ھېچ نهرسىمىزنى سىلهردىن ئايىمايمىز، ئهگهر سىلهرنى مهدىنىدىن چىقارسا، 
بىزمۇ سىلهر بىلهن بىلله چىقىپ كېتىمىز!» دېيىشتى. بۇ خهۋهر بىلهن مۇناپىقالرنىڭ 
قىلىش  مۇھاسىره  داۋامالشتۇردى.  مۇداپىئهنى  يهھۇدىالر  كۈتكهن  ئۈمىد  ياردېمىدىن 
داۋام قىلدى. بىر ئايغا قهدهر ۋاقىت ئۆتكهن بولسىمۇ مۇناپىقالردىن ياردهم كهلمىدى. 

يۈرهكلىرىگه قورقۇنچ ئولۇشۇپ سۈلھى تۈزۈشنىڭ پېيىغا چۈشتى. 
پهيغهمبهر  يهھۇدى  بىر  ئىسمىدىكى  قهيىس  بىن  نهبباش  ئۈچۈن  تۈزۈش  سۈلھى 
كۆرسهتكهن  ئوغۇلللىرىغا  نادىر  رهسۇلۇلالھ!  ئى  كېلىپ:  ھۇزۇرىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
قورال-ياراقلىرىمىز سىلهرنىڭ  ۋه  مال-دۇنيايىمىز  كۆرسىتىڭ،  مهرھىمىتىڭىزنى بىزگىمۇ 
بولسۇن! قورال-ياراق بهدىلىگه ھهر ئائىلىدىن بىر تۆگه مال بېسىپ كېتىشىمىزگه يول 
چىقىپ  تاشالپ  يۇرتنى  بىلهن  باال-چاقىمىز  كېچىڭ!  جېنىمىزدىن  شۇ  پهقهت  قويۇڭ، 
كېتىشكه روخسهت قىلىڭ! دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ياق، بۇ تهكلىپنى قوبۇل 
ۋاز كهچتۇق،  يۈكلهرنى ئېلىشتىن  يهنه: بولدى  بىلهن ئۇ  دېدى. شۇنىڭ  قىلمايمهن! 
جېنىمىز بىلهن باال-چاقىمىزنى ئېلىپ كېتىشىمىزگه روخسهت قىلىڭ، دېدى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم: «ياق، مېنىڭ ھۆكمىمگه شهرتسىز بويۇن ئېگىش ۋه تهسلىم بولۇشتىن 
باشقا چارهڭلهر يوق!» دېدى. نهبباش يهھۇدىسى ئىالجىسىز ھالدا قهلئهگه قايتىپ، 
ئهھۋالنى مهلۇم قىلدى. قۇرهيزه ئوغۇللىرى بۇ قېتىم قاتتىق پهرىشانلىققا مهھكۇم بولدى.181 
بىر  شۇنداق  قهۋمىگه  كېلىپ،  ئىنسابقا  ئهسهد،  بىن  كهئهب  ئاقسۆڭهكلىرىدىن 
تهكلىپ قىلدى. «ئهي قهۋمىم! كۆرگىنىڭالردهك، بېشىمىزغا چوڭ بىر پاالكهت كهلگهن 
ياققان  ئۆزهڭالرغا  بۇالردىن  بار،  نهسىھىتىم  تۈرلۈك  ئۈچ  سىلهرگه  ئهھۋالدا  بۇ  بولدى. 
مايىل  زاتقا  شۇ  بىرىنچىسى:  قىلىڭالر!  ھهرىكهت  قاراپ  شۇنىڭغا  تالالپ  بىرسىنى 
بولۇپ، ئۇنىڭ پهيغهمبهرلىكىنى ئېتىراپ قىاليلى! قهسهم قىاليكى، ئۇنىڭ ئالالھ تهئاال 
پهيغهمبهر  قىلغان  بايان  خۇسۇسىيهتلىرىنى  كىتابلىرىمىزدا  ۋه  ئهۋهتلىگهن  تهرىپىدىن 
ئاياللىرىمىز،  قېنىمىز،  ئېيتساق،  ئىمان  ئۇنىڭغا  ئهگهر  تۇرۇپتۇق.  بىلىپ  ئىكهنلىكىنى 
بالىلىرىمىز ۋه ماللىرىمىزدىن قۇرۇق قالمايمىز. بىزنىڭ ئۇنىڭغا مايىل بولماسلىقىمىزنىڭ 
ئوغۇللىرىدىن  ئىسرائىل  ئۇنىڭ  ۋه  ئۆچمهنلىك  بولغان  ئهرهپلهرگه  سهۋهبى  بىردىنبىر 
ئىمان  ئۇنىڭغا  كېلىڭالر،  ئىشتۇر.  بىر  بىلىدىغان  ئالالھ  بۇ  ھالبۇكى،  بولمىغانلىقىدۇر. 
كهلتۈرهيلى!» دېدى. يهھۇدىالر ھهممىسى دىگۈدهك بىرلىكته قارشى چىقىپ: «بولمايدۇ! 

بىز ئۆزىمىزدىن باشقىسىغا مايىل بولمايمىز!» دېدى. 
بۇ قېتىم كهئهب: «ھهممهيلهن بالىلىرىمىز ۋه ئاياللىرىمىزنى ئۆلتۈرۈپ، ئارقىمىزدا 
تارتىشقۇدهك بىر كىشى قالمىغان ھالهتته، مۇسۇلمانالر بىلهن ئۆلگىچه ئېلىشايلى!» دهپ 

ئىككىنچى تهكلىپىنى ئوتتۇرىغا قويدى. يهھۇدىالر بۇ تهكلىپنىمۇ رهت قىلدى.

.460،I،ۋاقىدى، ئهل-مهغازى  .181
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بۇ قېتىم كهئهب: «بۈگۈن شهنبه كېچىسى، مۇسۇلمانالر بىزنىڭ بۇ كېچه ئۇرۇش 
قىلمايدىغانلىقىمىزنى بىلگهنلىكى ئۈچۈن، خاتىرجهم ۋه ئهركىن بولغان بولىشى مومكىن. 
بىر  تۇيۇقسىز  مۇشۇنداق  چىقايلى.  ئىشىكتىن  بىرلىكته  كۆتۈرۈپ،  قىلىچلىرىمىزنى  بىز 
ھۇجۇم بىلهن ئۇالرنى يېڭهلىشىمىز مومكىن!» دهپ ئۈچىنچى تهكلىپىنى ئوتتۇرىغا قويدى. 
يهھۇدىالر بىز شهنبه كۈنىدىكى ئادىتىمىزنى بۇزالمايمىز دهپ ئۈچىنچى تهكلىپنىمۇ رهت 
ۋه  قېرىنداش  ئىككى  ئىسىملىك  سالهبه  ۋه  ئهسهد  پهقهت  ئىچىدىن  ئۇالرنىڭ  قىلدى. 
بىلهن  بولۇش  مۇسۇلمان  قىلىپ  قوبۇل  تهكلىپنى  تۇنجى  ئهسهد  ئوغلى،  تاغىلىرىنىڭ 

شهرهپلهندى. ئۇالر قهلئهدىن چىقىپ ئهسھابى-كىرامنىڭ ئارىسىغا قېتىلدى.182 
پهيغهمبهر  كۆتۈرۈپ،  بايرىقىنى  تهسلىم  كېيىن،  تارتىشىقاندىن  ئۆزئارا  يهھۇدىالر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ ھهقلىرىگه ھۆكۈم بېرىش ئۈچۈن، ئۆزلىرىگه بىر ھاكىم تهيىنلهشنى 
خالىغان  ئۆزلىرى  ئىچىدىن  ئهسھابى  ئۇالرغا،  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  قىلدى.  تهلهپ 
بىرسىنى ھاكىم قىلىپ تالالشنى ئهمىر قىلدى. ئۇالر سهئىد بىن مۇئازنىڭ ھاكىم بولۇشىنى 
خااليدىغانلىقىنى بىلدۈرشتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇالرنىڭ ئارزۇسىغا بىنائهن سهئىد 

بىن مۇئازنى چاقىرتىپ كهلدى. 
سهئىد بىن مۇئاز خهندهك ئۇرۇشىدا ئېغىر يارىالنغان ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
ئۇنى مهسجىدى نهبىده بىر چىدىر ئىچىده داۋاالۋاتاتتى. ھاكىم بولۇپ تهيىنلىنىشى بىلهن، 
سهئىدنى زهمبىل بىلهن قۇرهيزه قهلئهسىگه ئېلىپ كهلدى. يولدا ھهزرىتى سهئىد، ئۆز-
ئۆزىگه: «قهسهم قىاليكى، ئالالھ تهئاالنىڭ يولىدا، ھېچ بىر شىكايهتچىنىڭ شىكايىتىگه 
قۇالق سالمايمهن!» دېدى. رهسۇل ئهكرهمنىڭ يېنىغا كهلگهنده زهمبىلدىن چۈشۈرۈلدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ئهي سهئىد! شۇالر سېنىڭ ھۆكمىڭگه قاراپ تهسلىم بولۇشنى 
قارار قىلدى. ئۇالر ھهققىدىكى ھۆكۈمنى ماڭا بىلدۈرگىن! دېدى. سهئىد بىن مۇئاز: جېنىم 
ساڭا پىدا بولسۇن ئى رهسۇلۇلالھ! ھۆكۈم بېرىشته ئالالھ تهئاال ۋه رهسۇلى ئهڭ ئۇيغۇندۇر، 
ساڭا  تهئاال  ئالالھ  چىقىرىشنى  ھۆكۈم  ھهققىده  بۇالر  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  دېدى. 
تاپشۇردى، دېدى. سهئىد بىن مۇئاز، يهھۇدىالرنىڭ ھۆكمىگه رازى بولدىغانلىقى توغرسىدا 
كهسكىن ۋهده ئالدى. ھهر ئىككى تهرهپ بېرىلىدىغان ھۆكۈمنى تهقهزالىق بىلهن كۈتتى. 
شۇنىڭ بىلهن ھهزرىتى سهئىد بۈيۈكلىگىنى كۆرسهتكهن، ھهممهيلهننى  ئۆز زاتىغا اليىق 
ھالدا: «مېنىڭ ھۆكمىم شۇكى، ئهقلى ۋه بويىغا يهتكهن پۈتۈن ئهركهكلهرنىڭ كاللىسى 
تهقسىم  مۇسۇلمانالرغا  مال-دۇنيالىرى  ئېلىنسۇن،  ئهسىر  ئايالالر  ۋه  بالىالر  كېسىلسۇن! 

قىلىنسۇن!» دىدى. 
بۇ كهسكىن ھۆكۈم ئالدىدا يهھۇدىالر تۇرغان يېرىدا قېتىپ قالدى. چۈنكى ئۇالرنىڭ 
كىتابىدا بۇ ئازغۇنلۇقتا قالغانالرغا بېرىلىدىغان جازاالردىن بولۇپ، «شهھهرنىڭ يېنىغا 

ئهرراۋزۇل- زۇھهيلى،  ئهل-مهغازى،II،501؛  ۋاقىدى،  ئهس-سىره،II،235؛  ھىشام،  ئىبنى   .182
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بېرىپ ئۇالر بىلهن ئۇرۇش قىلغاندا ئۇالرنى سۈلھىگه دهۋهت قىلغىن. بۇنى قوبۇل قىلىپ 
ئىشىكلىرنى ئاچسا، ئۇالرنىڭ ھهممىسى ساڭا تۆلهم تۆلىسۇن ۋه خىزمهت قىلسۇن. ئهگهر 
ياردىمى  تهئاالنىڭ  ئالالھ  ئالغىن.  مۇھاسىرهگه  ئۇالرنى  بهرسه،  قارار  قىلىشقا  ئۇرۇش 
ئۆتكۈز.  قىلىچتىن  ھهممىسنى  ئهركهكلىرىنىڭ  ۋاقىت،  قىلغان  مهغلۇپ  ئۇالرنى  بىلهن 

ئاياللىرىنى، بالىلىرىنى ۋه ماللىرىنى غهنېمهت ئورنىدا ئالغىن!» دهپ يېزىلغان ئىدى.
ئۈچۈن،  كهلگهنلىكى  ئۇيغۇن  ھۆكۈمگه  ئىالھى  ھۆكمى  مۇئازنىڭ  بىن  سهئىد 
ئالهملهرنىڭ خوجىسى ئۇنىڭ ھۆكمىنى: «سهن، ئۇالرنىڭ ھهققىده ئالالھ تهئاالنىڭ، 
يهتته قات كۆك ئۈستىده، لهۋھى مهھفۇزدىكى ھۆكمىنى بهردىڭ!» دهپ تهبرىكلىدى. 

يهھۇدىالر ئۆز كىتابىدا يېزىلغان بۇ ھۆكۈمگه قارشى چىقالمىدى. ئهقلى ۋه بويىغا 
يهتكهن پۈتۈن ئهركهكلهر باغلىنىپ جازا مهيدانىغا كهلتۈرۈلدى. ئايالالر، بالىالر ۋه مالالر 

ئهسھابى-كىرامغا تهقسىم قىلىندى.183   
پىچاقلىغان،   ئارقىدىن  ۋاقىتالردا  قىيىن  ئهڭ  مۇسۇلمانالرنى  قىلىپ  شۇنداق 
ئۇنىڭ   تارتىپ،  چىغىدىن  بالىلىق  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  بۇزغان،  شهرتنامىلهرنى 
جېنىغا قهست قىلىشقا ئۇرۇنغان بۇ قهۋىم مهدىنىدىن تازالنغان بولدى. ئهسھابى-كىرام، 

ھۇزۇر ۋه خوشاللىق ئىچىده، نۇرلۇق مهدىنىگه قاراپ يولغا چىقتى.
ئۇنىڭ  شهرهپلهندى.  بىلهن  بولۇش  مۇسۇلمان  ئايال،  بىر  ئارىسدىكى  ئهسىرلهر 
دهرىجىسىنىڭ  جهننهت  ۋه  سۆيۈنىشى  ئۇنىڭمۇ  پهيغهمبىرىمىز،  سۆيۈنگهن  ئىشىدىن  بۇ 

يۇقىرىلىشى ئۈچۈن ئۇنى ئهمرىگه ئالدى. ئۇ ھهزرىتى رهيھان ئانىمىز ئىدى.184

سهئىد بىن مۇئازنىڭ شاھادىتى

سهئىد بىن مۇئاز بهنى قۇرهيزه يهھۇدىلىرى ھهققىده ھۆكۈم چىقارغاندىن كېيىن، 
چىدىرغا ئېلىپ كېلىندى. يارىسى ئېغىرالپ ئهھۋالى ناچارالشتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
يېنىغا كېلىپ، ئۇنى قۇچاقلىغان ھالدا: «ئالالھىم! سهئىد سېنىڭ رازىلىقىڭ ئۈچۈن، 
بهرگىن.»  ئاسانلىق  ئۇنىڭغا  تهستىقلىدى،  رهسۇلىنى  قىلدى.  جىھاد  يولۇڭدا  سېنىڭ 
ئاڭلىشى  سۆزلىرىنى  بۇ  پهيغهمبىرىنىڭ  سۆيۈملۈك  مۇئاز  بىن  سهئىد  قىلدى.  دۇئا  دهپ 
بىلهن كۆزلىرىنى ئېچىپ: «ئى رهسۇلۇلالھ! ساڭا سالىمىم ۋه ھۆرمىتىم بولسۇن، سېنىڭ 
ئالالھ تهئاالنىڭ ھهق پهيغهمبىرى ئىكهنلىكىڭگه شاھادهت ئېيتىمهن» دهپ پىچىرلىدى. 
ئۇنىڭدىن كېيىن سهئىد بىن مۇئازنىڭ يېقىنلىرى ئۇنى ئابدۇلهشھهل ئوغۇللىرىنىڭ ئۆيىگه 
ئهلهيھىسساالم  جىبرائىل  ئىدى.  ئېغىرالشقان  يارىسى  ئۇنىڭ  كېچه  ئۇ  كهتتى.  ئېلىپ 
سېنىڭ  بۈگۈن  رهسۇلۇلالھ!  «ئى  كېلىپ:  يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
كىشى  ئۇ  تهبرىكلهنگهن  ئارىسىدا  پهرىشتىلهر  ۋه  بولدى  ۋاپات  بىرسى  ئۇممىتىڭدىن 

.294،VI.S،75؛ زۇھهيلى، ئهرراۋزۇل-ئۇنۇف،II ،ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات  .183
ئهت-تاباقات،  ساد،  ئىبنى  ئهل-مهغازى،II،519؛  ۋاقىدى،  ئهس-سىره،II،245؛  ھىشام،  ئىبنى   .184
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بىن  سهئىد  دهرھال  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  ئاڭلىغان  بۇنى  سورىدى.  دهپ  كىم؟» 
مۇئازنىڭ ئهھۋالىنى سورىدى. ئۇنىڭ باشقا بىر يهرگه يۆتكهپ كېتىلگهنلىكىنى ئاڭلىغان 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يېنىدا باشقا ساھابىالر بولغان تهقدىردىمۇ، سهئىد بىن مۇئازنىڭ 
ئۇنىڭ  ئۈچۈن  ماڭغانلىقى  ئىتتىك  تولىمۇ  ئهلهيھىسساالم  ماڭدى.  قاراپ  يىرىگه  تۇرغان 
ئارقىسىدىن ئهگىشىپ كهلگهن ئهسھابى: بىز يېتىشهلمىدۇق، ئى رهسۇلۇلالھ! دېيىشتى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: پهرىشتىلهر ھانزالىنىڭ جىنازىسىغا بىزدىن بۇرۇن بارغاندهك، 
دهپ  بارالمايمىز،  بۇرۇن  بىز  بارىدۇ.  يېتىپ  بۇرۇن  بىزدىن  جىنازىسىغىمۇ  سهئىدنىڭ 
ئىتتىك ماڭغانلىقىنىڭ سهۋهبىنى ئېيتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم سهئىد بىن مۇئازنىڭ 
يېنىغا يېتىپ كېلىشى بىلهن ئۇنى ۋاپات بولغان ھالهتته كۆردى. ئۇنىڭ بېشىغا كېلىپ، 
ئۇنىڭ كېلىپ چىقىشىنى سۆزلىگهچ: «ئهي ئهبۇ ئامىر! سهن رهئىسلهرنىڭ ئهڭ ياخشىسى 
ئىدىڭ، ئالالھ تهئاال ساڭا سائادهت، بهرىكهت ۋه خهيىر-ئېھسان ئاتا قىلسۇن! ئالالھ 
بېرىدۇ!»  مۇكاپاتىنى  ساڭا  تهئاالمۇ  ئالالھ  قىلدىڭ،  ئهمهل  ۋهدهڭگه  بهرگهن  تهئاالغا 
دېدى. بۇ چاغدا سهئىد بىن مۇئازنىڭ ئانىسى يىغالپ تۇرۇپ شۇ مهرسىيهنى ئوقىدى.185 

ئهمدى قانداقمۇ چىداي،
ۋاي ئانىسىنىڭ ھالى.

سهۋره قىلىش بهكمۇ تهس،
يىغاليمهن بېشىغا كهلگىنىگه!

ئهسلهم بىن ھارىس: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم سهئىد بىن مۇئازنىڭ ئۆيىگه كهلدى. 
قهدهم  چوڭ-چوڭ  ئهلهيھىسساالم  ئهكرهم  رهسۇل  تۇراتتۇق.  ساقالپ  ئالدىدا  ئىشك  بىز 
توختاشقا  بىزگه  ئۇ  كىردۇق،  ئارقىسىدىن  ئۇنىڭ  بىزمۇ  كهلدى.  كىرىپ  ئۆيگه  ئېلىپ 
ئىشارهت بهردى، بىز ئارقىمىزغا چېكىندۇق، ئىچىده سهئىدنىڭ مېيىتىدىن باشقا ھېچكىم 
يوق ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئىچىده بىر مۇددهت تۇرغاندىن كېيىن تاالغا چىقتى. 
نېمه  كىرىشنىڭ  مېڭىپ  بىلهن  قهدهم  يوغان  رهسۇلۇلالھ!  ئى  ۋه:  ئىدىم  ئهنسىرىگهن 
مهنسى بار؟ دهپ سورىدىم. ئۇ: بۇنداق قاينام-تاشقىنلىق بىر مهجىلىسته بولۇپ باقمىغان 
پهدىده  شۇ  پهقهت  مهن  تۇردى،  ئېلىپ  قانىتىغا  مېنى  بىرسى  پهرىشتىلهردىن  ئىدىم. 
ھهققىده  مۇئاز  بىن  سهئىد  كېيىن  ئۇنىڭدىن  دېدى.  ئولتۇرالىدىم،  تېپىپ  يهر  بوش 
سۆزلىگهندىن كېيىن ‹ساڭا خهيىرلهر بولسۇن ئى ئهبۇ ئامىر! ساڭا خهيىرلهر بولسۇن ئى 

ئهبا ئامىر! ساڭا خهيىرلهر بولسۇن ئى ئهبۇ ئامىر!› دېدى.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭ ۋاپاتىدىن كۆڭلى تولىمۇ يېرىم بولدى. ياش تۆكۈپ 
يىغلىدى. جىنازه نامىزىغا پۈتۈن ئهسھابىنى يىغىپ نامىزىنى ئۆزى چۈشۈردى. تاۋۇتىنى 
كۆتۈردى. ئهسھابى-كىرام سهئىد بىن مۇئازنىڭ تاۋۇتىنى كۆتۈرگهنده: ئى رهسۇلۇلالھ! 
بىز بۇنداق يېنىك تاۋۇتنى كۆرۈپ باقمىغان ئىدۇق! دېيىشتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
پهرىشتىلهر ئۇنى كۆتۈرىۋاتىدۇ، دېدى. ئۇنىڭ جىنازىسىنى كۆتۈرۈپ ماڭغاندا مۇناپىقالر: 

.250،II ،ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره  .185
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نېمىدېگهن يېنىك، دهپ مهسخىره قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ئۇنىڭ جىنازىسىغا 
يهتمىش مىڭ پهرىشته چۈشتى. ھازىرغىچه يهر يۈزىگه بۇنىڭدهك كۆپ ساندا چۈشۈپ 

باقمىغان ئىدى" دېدى.
ئهبۇ سهئىد ئهل خۇدرى بوۋىسىىدىن: «سهئىد بىن مۇئازنىڭ قهبرىسىنى كولىغانالردىن 
بىرسى ئىدىم. ئۇنىڭغا قهبره قېزىشقا باشلىغان ۋاقتىمدا، قهبرىسى خۇشپۇراق چېچىپ 
تۇراتتى» شۇراھبىل بىن ھهسهنمۇ: «سهئىد بىن مۇئازنى دهپنه قىلغان ۋاقىتتا بېرهيلهن 
قهبرىدىن بىر ئوچۇم توپراق ئالغان ئىدى. كېيىن ئۇنى ئۆيىگه ئېلىپ بېرىشى بىلهن ئۇ 
بېشىدا  ئۇنىڭ  چۈشۈرىۋاتقاندا،  قهبرىگه  جىنازىسىنى  باشلىدى،  پۇراشقا  ئىپاردهك  توپا 
تۇرغان پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇبارهك كۆزلىرى ياشقا تولدى، ئۇ ساقاللىرىنى سىالپ 

كۆڭلى بۇزۇلغان ئىدى. سهئىد بىن مۇئازنىڭ ئۆلىمىدىن ئهرىش تىترىدى» دېدى
بىر قېتىم پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا تولىمۇ قىممهتلىك بىر كىيىم ھهدىيه قىلىنغان 
مۇئازنىڭ   بىن  «سهئىد  دېگهنده:  چىرايلىق  نىمىدېگهن  ئهسھابى-كىرام  ئىدى. 

جهننهتتىكى قول ياغلىقى بۇنىڭدىن مىڭ ھهسسه گۈزهل» دېدى. 
ھىجرهتنىڭ بهشىنچى يىلىدىكى مۇھىم ۋهقهلهردىن بىرى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، 
دۇمهتۇل-جهندهل دېگهن يهرده ياشايدىغان ۋه شام سهپهرچىلىرىنى بىئارام قىلدىغان، 
ياراتقان  تهھدىت  تىجارهتچىلهرگه  تۇرىدىغان  كېلىپ-كېتىپ  مۇنهۋهرگه  مهدىنه 
قهبىلىلهرگه مىڭ كىشلىك بىر قوشۇن بىلهن يۈرۈش قىلدى. ئىسالم قوشۇنىنىڭ يېتىپ 
كۈن  قانچه  بىر  يهرده  بۇ  قىلىپ  شۇنداق  قاچتى.  قهبىلىلهر  ئاڭلىغان  كهلگهنلىكىنى 

قالغاندىن كېيىن مهدىنىگه قايتتى.186 
توي  بىلهن  جاھىش  بىنتى  زهينهپ  ئېيىدا  زىلقهئده  ئهلهيھىسساالم  ئهكرهم  رهسۇل 
قىلدى.187 بۇ يىل ھىجاپ ھهققىده ئايهت نازىل بولۇپ، مۇسۇلمان ئايالالرغا ئهركهكلهردىن 
ئائىشه  ھهزرىتى  مۇناپىقالر  بىرگه  بىلهن  بۇنىڭ  چۈشۈرۈلدى.188  ئهمرى  تۇرۇش  خالى 
ئانىمىز ئۈستىدىن تۆھمهت قىلدى. ھهتتا بهزى مۇسۇلمانالر بۇ تۆھمهتكه ئالدىنىپ قالغان 
مۇناپىقالرنىڭ  ئاقلىنىپ  ئائىشه  ھهزرىتى  بولۇپ،  نازىل  ئايهت  بىلهن  شۇنىڭ  ئىدى. 
تۆھمهتلىرى پاش بولدى.189 مهدىنه مۇنهۋۋهر ئهتراپىدا ياشايدىغان مۇزهينه قهبىلىسى، 
مۇھاجىرالر  ئۇالر  قىلىپ  شۇنداق  جاكارلىدى.  بولغانلىقىنى  مۇسۇلمان  ئهۋهتىپ  ئهلچى 
قاتارىغا كىردى.190 بۇ يىل يهنه يهر تهۋرهش ۋه ئاي تۇتۇلۇش ۋهقهسى مهيدانغا كهلدى. 

شۇنداقال بۇ يىل ھهج قىلىش پهرز قىلىندى. 
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كۆڭۈل خۇن بولدى ئىشقىڭدا بوياندىم ئى رهسۇلۇلالھ،
قانداق چىدېدىم بۇ ئوتۇڭغا، بىلمهيمهن ئى رهسۇلۇلالھ.

مهڭگۈلۈك بهزمىڭده ھېچ تىنماس پىغاندىم ئى رهسۇلۇلالھ،
جامالىڭ بىلهن شات ئهيله كى ياندىم ئى رهسۇلۇلالھ.

كۆيگهن قهلىبكه داۋادۇرسهن، تېپىلماس بىر شىپادۇرسهن،
مۇئهززهم ھهم بۈيۈكتۇرسهن، توغرا يول رهھبىرىدۇرسهن.
ئالالھنىڭ ھهبىبىدۇرسهن، مۇھهممهد مۇستاپادۇرسهن،
جامالىڭ بىلهن شات ئهيله كى ياندىم ئى رهسۇلۇلالھ.

گۈل ئېچىلماس، شارقىرىتما ئاقماس، ئىالھى نۇرۇڭ بولمىسا،
ئۆچهر ئالهم نهپهس ئالماس پهلهك، نهزهرىڭ بولمىسا.

پىراق يىغالر ۋىسال يىغالر، مهڭگۈلۈك سىمايىڭ بولمىسا،
جامالىڭ بىلهن شات ئهيله كى ياندىم ئى رهسۇلۇلالھ.

-يامان دهده
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هۇدەيبىيه شهرتنامىسى

قهبىلىلهرنىڭ  ئهتراپتىكى  كۈچىنى  دۆلىتىنىڭ  ئىسالم  كېيىن  ئۇرۇشىدىن  خهندهك 
بىر قىسمى ئېتىراپ قىلدى. ئهمدى مۇسۇلمانالر بىلهن دوسىت بولۇشنىڭ ياكى مۇسۇلمان 
بولۇشنىڭ ئىستىقبالىلىق بىر يول ئىكهنلىكىنى ھېس قىلدى. ئۇالردىن بهزىلىرى پهيغهمبهر 

ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا كېلىپ مۇسۇلمان بولۇش بىلهن شهرهپلهندى. 
ئالهملهرنىڭ خوجىسى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، ئىسالمنىڭ تارقىلىشى ئۈچۈن، 
ئهسھابىدىن ھهيئهت تهشكىللهپ ئهتراپتىكى كىچىك قهبىلىلهرگه ئهۋهتتى. ھهتتا بهزى 
قهبىلىلهرگه ئۆزى باردى. دۇمهتۇل جهندهل قهبىلىسىدهك بهزى قهبىلىلهر نهسىھهتلهرنى 
قوبۇل قىلىپ مۇسۇلمان بولدى. غهتهفان، لىھيان ئوغۇللىرىدهك بهزى قهبىلىلهر ئىسالم 
يىراق- قىلىپ  شۇنداق  كهتتى.  قېچىپ  قورقۇپ  قىلىشتىن  ئۇرۇش  بىلهن  قوشۇنى 

يېقىندىكى قهبىلىلهرگه ئاگاھالندۇرۇش قىلىندى. 
بولدى،  قۇرغاقچىلىق  بىر  دهرىجىده  باقمىغان  ئويالپ  يىلى  ئالتىنچى  ھىجرهتنىڭ 
كۆكتىن بىر تامچه يامغۇرمۇ چۈشمىدى. بۇ سهۋهپتىن يهرده گىياھمۇ تاپقىلى بولمايتتى. 
ئىنسان ۋه ھايۋانالر ئاچارچىلققا دۇچ كهلدى. رامىزان ئېيىنىڭ بىر جۈمه كۈنى كىشىلهر 
يامغۇر  بىزگه  تهئاال  ئالالھ  قىلىڭ،  دۇئا  رهسۇلۇلالھ!  پهيغهمبىرىمىزگه: «ئى  سۆيۈملۈك 
ئاتا قىلسۇن!» دهپ مۇراجىئات قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهسھابى بىلهن چۆلده 
ئهزان ۋه تهكبىر ئوقۇماي ئىككى رهكئهت ناماز ئوقۇدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇبارهك 
ياغلىقىنى تهتۈر ئۆرۈپ، تهكبىر ئوقىدى. ئۇنىڭدىن كېيىن مۇبارهك قوللىرىنى، يهڭلىرىدىن 
ئاتا  يامغۇر  بىزگه  ئالالھىم!  كۆتۈرۈپ، «ئهي  ئېگىز  دهرىجىده  كۆرۈنگىدهك  قولتۇقلىرى 
قىلغىن!» دهپ دۇئا قىلدى. ئهسھابى-كىرام ئۇنىڭغا ئهگىشىپ «ئامىن! ئامىن!» دېدى.
ئۇ چاغدا كۆك يۈزى ئاجايىپ ئوچۇق بولۇپ، بىر تال بۇلۇتنىمۇ كۆرگىلى بولمايتتى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم دۇئا قىلغاندىن كېيىن شامال چىقىپ، كۆك يۈزى ئاستا-ئاستا 
ئالهملهرنىڭ  باشلىدى.  يېغىشقا  يامغۇر  سىم-سىم  ئارقىدىنال  قاپالندى.  بىلهن  بۇلۇتالر 
ۋه  ياغدۇرغىن  قۇيغاندهك  چېلهكلهپ  يامغۇرنى  بۇ  «ئالالھىم!  قېتىم:  بۇ  خوجىسى 
شارقىراپ  يامغۇر  كېيىن  دۇئادىن  قىلدى.  دۇئا  دهپ  قىلغىن»  خهيىرلىك  ھهققىمىزده 
يېغىشقا باشلىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋه ئهسھابىنىڭ كىيملىرىنىڭ ھۆل بولمىغان 
يىرى قالمىدى. ئۆيگه قايتىپ كهلگىچه يامغۇر سۈيى ھهر تهرهپته كىچك كۆلچهكلهرنى 
كۈنى،  ئۇ  قىلدى،  داۋام  يامغۇر  يۈردى.  كېچىپ  سۇالرنى  ھهممهيلهن  قىلدى.  ھاسىل 
رهسۇلۇلالھ!  «ئى  ئهسھابى-كىرام:  كۈنى  جۈمه  كېيىنكى  ئۇنىڭدىن  ئۆگۈنى  ئهتىسى، 
يامغۇر سۈيىدىن ئۆيلىرىمىز يىقىلىشقا، ھايۋانلىرىمىز سۇدا تۇنجۇقۇشقا باشلىدى. ئالالھ 
تهئاالغا دۇئا قىلغىن، يامغۇر توختىسۇن!» دېدى. پهيغهمبىرىمىز كۈلۈمسىرىگهن ھالدا، 
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قوللىرىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ: «ئالالھىم! بۇ يامغۇرنى ئېلىپ كهتكىن، دهرهخلىرى قۇرۇپ 
كهتكهن يهرلهرگه، قاقاس داالالرغا ئهۋهتكىن!» دهپ، دۇئا قىلدى. شۇنىڭ بىلهن بىر 
ھهپته ياققان يامغۇر ئاخىرى توختىدى. پهيغهمبىرىمىزنىڭ دۇئا قىلغان يهرلىرىگه ياغدى. 
ھىجرهتنىڭ ئالتىنچى يىلىنىڭ زىلقهئده ئېيى ئىدى. بىر كۈنى كېچىده  پهيغهمبىرىمىز 
قىلغانلىقى،  زىيارهت  كهبىنى  بېرىپ  مهككىگه  بىلله  بىلهن  ئهسھابى-كىرام  چۈشىده 
چاچلىرىنى  بولسا  قىسمىنىڭ  بىر  كهستۈرگهنلىكى،  چاچلىرىنى  بىر-قىسمىنىڭ 
سۆزلهپ  ئهسھابىغا  چۈشىنى  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  كۆردى.  چۈشۈرۋهتكهنلىكىنى 
بېرىشى بىلهن ئهسھابى ھاياجانغا چۆمۈلدى. ھىجرهتتىن تارتىپ ھازىرغىچه، تۇغۇلۇپ 
ئۆسكهن، ئاچچىق-تاتلىق گۈزهل ئهسلىمىلهرگه تولغان ئۇ يۇرتقا قايتىپ باراتتى. بهش 
مۇقهددهس  ئۇ  چهككهن  ھهسىرىتىنى  كېچه-كۈندۈز  قىلغان،  قىبله  نامىزىدا  ۋاقىت 
پهيغهمبهر  ئهسھابى-كىرام  خهۋهر.  گۈزهل  دېگهن  نېمه  بۇ  قىالاليتتى.  تاۋاپ  كهبىنى 
ئهلهيھىسساالمنىڭ: «سىلهر مۇھهققهق مهسجىدى ھهرهمگه قايتىپ بارىسىلهر!» دېگهن 

خوشخهۋىرىنى ئاڭلىشى بىلهن تهييارلىق قىلىشقا باشلىدى. 
ھهبىبى ئهكرهم ئهلهيھىسساالم تهييارلىقنى تۈگهتكهندىن كېيىن، ئابدۇلال بىن ئۇممى 
مهكتۇمنى مهدىنىگه ۋهكىل قىلىپ قويۇپ قويدى. زىلقهئده ئېينىڭ بىرىنچى دۈشهنبه 
مهدىنىده  بىرلىكته  بىلهن  ئهسھابى   1400 مىندى.  تۆگىسىگه  ئىسمىدىكى  قهسۋا  كۈنى 
قالغانالر بىلهن خوشالشتى. ئۆمرىگه نىيهت قىلىپ، مۇقهددهس زېمىن مهككىگه قاراپ 
يولغا چىقتى. يانلىرىغا يولوجۇلۇقتا الزىم بولغان قورالالرنى ۋه سويۇش ئۈچۈن 70 تۆگه 
ئالدى. قوشۇنغا ئىككى يۈز ئاتلىق ۋه تۆت ئايال ساھابى قېتىلدى. ئايال ساھابىالردىن 
سهلهمه  ئۇممۇ  ھهزرىتى  خانىمى  پاك  ۋه  مۇبارهك  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  سۆيۈملۈك  بىرسى 
ئىدى. زۇلھۇلهيفه دېگهن بهلگىلهنگهن يهرگه يېتىپ كهلگهنده، ئېھرامغا كىردى (كهبىگه 
ئوقۇدى،  نامىزىنى  پېشىن  كېيىن  ئۇنىڭدىن  كىيىم).  كىينىدىغان  ئالدىدا  كىرىشنىڭ 
قويدى.  ئېسىپ  يىپ  بوينىغا  قويۇپ،  بهلگه  قۇالقلىرىغا  تۆگىلهرنىڭ  سويۇلىدىغان 
ناجىيهت ئۇبنۇ جۈندۇپ ئهسلهمىيهگه ياردهمچىلهرنى قوشۇپ بېرىپ، تۆگىلهرنى سويۇش 
ئىشغا قويدى. ئابباب بىن بهشىر، يىگىرمه كىشىلىك بىر ئاتلىق قوشۇنغا باش قىلىنىپ، 
قىلىپ  خهۋهرچى  مهككىگه  سوفياننى  بىن  بۇشىر  تهيىنلهندى.  قىلىشقا  قاراۋۇللۇق 

ئهۋهتتى.191  
ئېھرام كىيىملىرى بىلهن كىينىگهن سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ۋه مۇبارهك ئهسھابى، 
ئاق تونالرغا پۈركهنگهن ھالدا، ئالالھ تهئاالغا ھهمدۇ-سانا قىلىشقا ۋه ئۇنى ئۇلۇغالپ دۇئا 
قىلىپ يالۋۇرۇپ: «ئهمىر قىلغىن ئالالھىم! ئهمىر قىلغىن!سېنىڭ شېرىك يوقتۇر! سېنىڭ 
سېنىڭ  سېنىڭدۇر!  نېمهت  ۋه  مال-مۈلۈك  ھهمدۇ-سانا،  قىلىدۇق!  ئىتائهت  ئهمرىڭگه 
شېرىكىڭ يوقتۇر!» دېدى. بۇ دۇئا بىلهن كۆك ۋه يهر تىترىدى، زۇلھۇلهيفه نۇرلۇق ۋه 

.95،II ،574؛ ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات،II،ۋاقىدى، ئهل-مهغازى  .191
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روھانى بىر ھاۋا بىلهن پۈركهنگهن ئىدى. ھهممهيلهن ھاياجانالنغان بولۇپ، بالدۇراق 
مهككىگه كىرىش ئۈچۈن زۇلھۇلهيفهدىن ئايرىلدى. 

يولدا ھهزرىتى ئۆمهر بىلهن ھهزرىتى سهئىد بىن ئۇباده ھهبىبى ئهكرهم ئهلهيھىسساالمغا 
يېنىغا  كىشلهرنىڭ  بۇ  قىلغان  ئۇرۇش  بىلهن  سېنىڭ  رهسۇلۇلالھ!  «ئى  يېقىنلىشىپ: 
قورالسىز بارامدۇق؟ قۇرهيىشنىڭ سىزگه ھۇجۇم قىلىپ، مۇبارهك تېنىڭىزغا زىيانكهشلىك 
سۇلتانى  دۇنيانىڭ  ئىككى  ئېيتتى.  ئهنسىرهۋاتقانلىقنى  دهپ  قورقىمىز!»  قىلىشىدىن 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «مهن، ئۆمره قىلىشقا نىيهت قىلدىم، بۇ ھالهتته قورال ئېلىپ 

يۈرۈشنى خالىمايمهن!» دېدى. 
سهپهرده جىمجىتلىق ھۆكۈم سۈردى. يول بويى ئوخشىمىغان قهبىلىلهرگه يولۇقتى. 
قوبۇل  قىسمى  بىر  قىلدى.  دهۋهت  ئىسالمىيهتكه  ئۇالرنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
قىلمىدى، بىر قىسمى ھهدىيه ئهۋهتهتتى. بۇ شهكىلده يولنىڭ تهڭدىن تولىسى بېسلىپ 
بولدى. ئۇسفان دېگهن يهرنىڭ ئارقىسدا غادىرۇل ئهشتات دېگهن يهرگه يېتىپ كهلدى. 
سوفيان   بىن  بۇشىر  ئهۋهتلىگهن  قىلىشقا  خهۋهر  مهككىگه  بۇرۇن  بۇنىڭدىن  يهرده  بۇ 
ئهلهيھىسساالمغا:  پهيغهمبهر  ئۇ  ئىدى.  قايىتقان  بېرىپ  مهككىگه  ئۇ  كۆرۈشتى،  بىلهن 
قورققىنىدىن  بولۇپتۇ.  خهۋهردار  كېلىدىغىنىڭدىن  سېنىڭ  قۇرهيىش  رهسۇلۇلالھ!  «ئى 
ئهتراپىدىكى قهبىلىلهرنى زىياپهتكه چاقىرىپ ئۇالردىن ياردهم سوراپتۇ. 200 كىشلىك بىر 
ئاتلىق قوشۇن بىلهن سىلهرنى كۆزىتىش ئۈچۈن ئادهم ئهۋهتتى. ئهتراپتىكى قهبىلىلهر 
ئۇالرنىڭ تهلپىنى اليىق كۆرۈپ بهلداھ ۋادىسىدا جهم بولدى. نۇرغۇن ئهسكهر ۋه قورال-

ياراق توپلىدى، ئۇالر سېنى مهككىگه كىرگۈزمهسلىك ئۈچۈن قهسهم قىلدى» دېدى. 
ئهرۋايى  پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ  خوجىسى  ئالهملهرنىڭ  ئاڭلىغان  خهۋهرنى  بۇ 
قۇرهيىش  چىقاردى.  كاردىن  ئۇالرنى  ئۇرۇش  بولدى.  ھاالك  «قۇرهيىش  ئۇچۇپ: 
مۇشرىكلىرى ئۆزىگه بىر كۈچ-قۇۋۋهت كېلىدۇ دهپ ئويالمدىغاندۇ؟! قهسهم قىلىمهنكى، 
ئالالھ تهئاالنىڭ دۇنياغا تارقىتىش ئۈچۈن ئهۋهتكهن بۇ دىننى ئۈستۈن قىلغۇچه، بېشىم 

بوينىمدىن ئايرىلمىغۇچه، ئۇالر بىلهن ئېلىشىشتىن ئهسال ۋاز كهچمهيمهن!» دېدى. 
ئۆزىنى  ئالدى.  پىكىر  ھهققىده  مهسىله  بۇ  بۇرۇلۇپ،  ئهسھابىغا  كېيىن  ئۇنىڭدىن 
تېخىمۇ  رهسۇلى  ئۇنىڭ  ۋه  تهئاال  «ئالالھ  ئهسھابى:  قىلغان  پىدا  ئۈچۈن  پهيغهمبهر 
تاۋاپ  بهيتۇلالھنى  بىز  رهسۇلۇلالھ!  ئى  بولسۇن  پىدا  ساڭا  جېنىمىز  بىلىدۇ.  ياخشى 
قىلىش مهقسىتىده كهلدۇق. بىرسىنى ئۆلتۈرۈش ۋه ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن كهلمىدۇق. 
ۋه  ئېلىشىمىز  بىلهن  ئۇالر  دهيدىكهن،  توسايمىز  قىلىشىمىزنى  زىيارهت  كهبىنى  پهقهت 

مهقسىتىمىزگه يېتىمىز!» دېيشىتى. 
پهيغهمبهر  سۆيۈندۈردى.  پهيغهمبىرىمىزنى  قارارى  كهسكىن  بۇ  ئهسھابى-كىرامنىڭ 
داۋام!»  يولغا  بىلهن  ئىسمى  مۇبارهك  تهئاالنىڭ  ئالالھ  بولسا  «ئۇنداق  ئهلهيھىسساالم: 
لهببهيك!  ئهتراپىدا: «لهببهيكهلالھۇممه  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ساھابىالر  دېدى. 
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دهپ تهلبىيه، ئالالھۇ ئهكبهر! ئالالھۇ ئهكبهر!» دهپ تهكبىر كهلتۈرۈپ مهككىگه قاراپ 
يولىنى داۋامالشتۇردى. 

پېشىن ۋاقتى كېلىشى بىلهن بىالل ھهبهشى ئهزان ئوقۇپ ناماز ۋاقتىنى مهلۇم قىلدى. 
بۇ ۋاقىتتا ئىككى يۈز كىشىلىك قۇرهيىشنىڭ ئاتلىق قوشۇنى ئۇ يهرگه يېتىپ كهلگهن 
تۇردى.  ھالهتته  تهييار  ھۇجۇمغا  كىرىپ  ئارسىغا  ساھابىالرنىڭ  بىلهن  مهككه  ئىدى. 
مۇشۇنداق بولۇشىغا قارىماي ئالهملهرنىڭ خوجىسى ئهسھابى بىلهن سهپ بولۇپ نامازغا 
تۇردى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئارقىسىدا 1500 ئهتراپىدا ئهسھابىنىڭ رهتلىك سهپ 
ئهرزىيدىغان  كۆرۈشكه  ئېگىلشى،  روكۇغا  تۇرىشى،  قىيامدا  ھالدا  ھهرىكهتىسز  بولۇپ، 
بىر مهنزىره ئىدى. ئۇالرنىڭ بىرلىكته سهجده قىلىشى، خۇددى ھهيۋهتلىك بىر تاغنىڭ 

ئېگىلىپ  قوپۇشىغا ئوخشايتتى. 
ئۇالر ئالالھ تهئاالنىڭ ھۇزۇرىدا پىشانىلىرىنى تۇپراققا قويۇپ، قۇللۇق كۆرسىتىشى، 
قۇرهيىش ئاتلىق ئهسكهرلىرىنىڭ بهزىلىرنىڭ كۆڭلىگه ئىسالمنىڭ مۇھهببهت ئۇرۇقلىرنى 
ئاتلىق  قۇرهيىشنىڭ  چاغدا،  تۈگهتكهن  نامازنى  بېرىپ  ساالم  ئهسھابى-كىرام  چاچتى. 
ئهسكهرلهر قوماندانى: «مۇسۇلمانالر ئىبادهت قىلىۋاتقان چېغىدا ھۇجۇم قىلغان بولساق، 
ئۇالردىن نۇرغۇنى ئۆلگهن بوالتتى! ئۇالر ناماز ئوقۇۋاتقاندا نېمىشقىمۇ ھۇجۇم قىلمىغان 
بولغىيتتۇق؟!» دهپ ئهپسۇسالندى. ئاخىرىدا يهنه: «ئهنسىرىمهڭالر! ئۇالر، بالىلىرىدىن، 
ماللىرىدىن، جانلىرىدىن سۆيۈملۈك بولغان بۇ نامىزىنى يهنه بىر قېتىم ئوقۇيدۇ!» دېدى 

ۋه بۇنداق پۇرسهتنى ئهمدى قاچۇرمايدىغانلىقىنى ئېيتتى. 
پهيغهمبهر  ئارقىلىق  ئهلهيھىسساالم  جىبرائىل  تهئاال  ئالالھ  سۆزلىرىنى  بۇ  ئۇالرنىڭ 
ئهلهيھىسساالمغا ۋهھيى قىلدى. بۇ ئايهتته: «ئهي ھهبىبىم! سهن ئۇالر بىلهن بىرلىكته، 
(دۈشمهن قارشىسىدا) ئۇالر (ئهسھابى) بىلهن ناماز ئوقۇغان ۋاقتىڭدا، ئۇالرنى ئىككى 
قىسىمغا بۆلگىن. بىر قىسمى سېنىڭ بىلهن بىرلىكته ناماز ئوقۇسۇن، يهنه بىر قىسمى  
دۈشمهن قارشىىسىدا تۇرسۇن. قوراللىرىنى يانلىرغا ئالسۇن. سېنىڭ بىلهن ناماز ئوقۇپ، 
بىر رهكئهت قىلغانالر، (نامىزىنى بۇزىدىغان ئىشالردىن ساقالنسۇن) دۈشمهن تهرهپكه 
كهتسۇن. ئۇالردىن كېيىن تېخى نامىزىنى قىلمىغان قىسىم، كېلىپ سهن بىلهن ئىككىنچى 
يانلىرىدىن  قورال-ياراقلىرىنى  ۋه  ساۋۇتلىرى  ئۇالرمۇ  ئوقۇسۇن.  نامىزىنى  رهكئهت 
ئايرىمىسۇن. (شاھادهتنى سهن بىلهن بىلله ئوقۇسۇن، سهن ساالم بهرگهنده، ئۇالر ساالم 
كېلىپ،  قايتىپ  ئوقۇغانالر  رهكئهت  بىر  باشتا  كهتسۇن،  تهرهپكه  دۈشمهن  بهرمهستىن 
ئۆز ئالدىغا يهنه بىر رهكئهت ئوقۇپ ساالم بهرسۇن. ئىككىنچى رهكئهتنى ئىمام بىلهن 
كاپىرالر،  بهرسۇن)  ساالم  ئوقۇپ  تولۇقالپ  رهكئهتنى  بىر  كېلىپ،  قايتىپ  ئوقۇغانالرمۇ 
تۇيۇقىسز  سىلهرگه  ۋاقىتڭالردا  قالغان  يىراق  كېرهكلىرىڭالردىن  نهرسه  ۋه  قورال-ياراق 
ھۇجۇم قىلىشنى ئوياليدۇ. ئهگهر سىلهرگه يامغۇردىن بىر دهخلى كهلسه، ياكى ئاغرىق 
بولساڭالر، قورالىڭالرنى قويۇپ قويۇشتا بىر خاتالىق يوقتۇر. بىراق، يهنىال ئهڭ ياخشى 
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تهدبىرلهرنى ئېلىڭالر، شۈبىھسىزكى، ئالالھ تهئاال كاپىرالرنى خور قىلدىغان قهھىرلىك 
بىر ئازابنى تهييارلىدى». (نۇر سۈرىسى، 102-ئايهت)

ئهسىر ۋاقتىدا، ھهزرىتى بىالل ئهزان ئوقۇشى بىلهن، مۇشرىك ئاتلىق ئهسكهرلىرى، 
ئهسھابى-كىرامغا ھۇجۇم قىلىش ئۈچۈن تهييارالندى. ئهسھابى-كىرام ئايهتته بىلدۈرگىنى 

بويىچه نامىزىنى ئوقۇدى. 
مۇسۇلمانالرنىڭ تهدبىر ئېلىپ ئوقۇغان بۇ نامىزىغا مۇشرىكالر ھهيران قالدى. ئالالھ 
تهئاال ئۇالرنىڭ يۈرهكلىرىگه قورقۇنچ سالدى. ئۇالر ھهرىكهت قىلىشقا جاسارهت قىاللمىدى. 
مهككىگه خهۋهر قىلىش ئۈچۈن چېكىنىپ كهتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋه ئهسھابىمۇ 

بۇ يهردىن ئايرىلىپ، ھۇدهيبىيه دېگهن يهرگه قاراپ يولغا چىقتى. 
مهككه چىگراسىغا يېتىپ كېلىشى بىلهن سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنىڭ تۆگىسى قهسۋا  
بىر سهۋهپسىزال يهرگه چۆكىۋالدى. ئورنىدىن تۇرغۇزۇش ئۈچۈن خېلى كۈچ سهرپ قىلىپمۇ 
تۇرغۇزالمىدى. شۇنىڭ بىلهن كائىناتنىڭ سۇلتانى: «ئۇنىڭ بۇنداق بىر ئادىتى يوق. 
بىر چاغالردا ئهبرهھهنىڭ پىلىنى مهككىگه كىرىشتىن توساپ قالغان ئالالھ، ھازىر مانا 
قهسهم  ئالالھقا  بولغان  ئىگىسى  كۆكنىڭ  قات  يهتته  توساۋاتىدۇ.  كىرشتىن  قهسۋانى 
ھارام  يهرلهرنى  ئالغان  ئىچىگه  ئۆز  ھهرهمنى  تهئاالنىڭ،  ئالالھ  قۇرهيىش  قىلىمهنكى، 
مهندىن  نهرسىلهرنى  قىلغاندهك)  مهنئى  ئېقىتىشنى  قان  ۋه  قىلىشنى  (ئۇرۇش  قىلغان. 

تهلهپ قىلسا، ئۇالرنىڭ ئارزۇلىرىنى قوبۇل قىلىمهن!» دېدى. 
تۇردى.  ئورنىدىن  دهرھال  تۆگه  بولدى.  تۇرغۇزماقچى  قهسۋانى  كېيىن  ئۇنىڭدىن 
ھهرهم چىگراسىدىن ئىچىگه كىرمىدى. نهق چىگراغا توغرا كهلگهن ھۇدهيبىيه ۋادىسىدا 
تۇردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم سۈيى ئاز بولغان بۇ يهرده ئهسھابى بىلهن چىدىر تىكتى.
تېشىغا  چىگراسى  مهككه  چىدىرىنى  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  ئهكرهم  رهسۇل 
تىكتى ۋه ئهسھابى بىلهن بۇ يهرده ساقالشقا باشلىدى. ناماز ۋاقىتى كىرگهنده نامىزىنى 
پهقهت  بولۇپ،  قالمىغان  سۇ  ئىچكۈدهك  قۇدۇقالردا  ئوقۇدى.  ئىچىده  چىگراسى  مهككه 
ساھابىالر:  قالغان  ئۇسسۇزلۇقتا  ئىدى.  بار  قاچىسىدا  سۇ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
جېنىمىز ساڭا پىدا بولسۇن ئى رهسۇلۇلالھ! پهقهت سېنىڭ قاچاڭدا سۇ بار، بىز يامان 
ئهھۋالدا قالدۇق، دېيىشتى. ئالهملهرنىڭ خوجىسى: مهن سىلهرنىڭ ئاراڭالردا تۇرسام، 
قويۇپ  ئۈستىگه  قاچىنىڭ  قولىنى  ۋه  دېدى  قالىسىلهر!  ئهھۋالغا  يامان  قانداقمۇ  سىلهر 
تارتىۋالغاندىن كېيىن: «قېنى ئېلىپ ئىچىڭالر!» دېدى. مۇبارهك بارماقلىرى ئارىسىدىن 
ھهتتا  ئىچتى،  قانغىچه  ئهسھابى-كىرام  چىقتى.  بۇلدۇقالپ  ئاققاندهك  بۇالقتىن  سۇالر 
سۇغاردى.  ئات-ئۇالقالرنى  تولدۇردى،  قاچىلىرىنى  سۇ  پۈتۈن  ئالدى.  تاھارهتلىرىنى 
ئهسھابىنى كۈلۈپ تۇرۇپ تاماشا قىلىۋاتقان مهرھهمهت دهرياسى سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز، 

ئالالھ تهئاالغا ھهمدۇ-سانا ئېيتتى. 
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ئۇ كۈنى بۇ ۋهقهگه شاھىت بولغان ھهزرىتى جابىر بىن ئابدۇلالھ : «بىز 1500 
كىشى ئىدۇق. ئهگهر يۈز مىڭ كىشى بولساقمۇ، ئۇ سۇ ھهممىزگه يېتهتتى» دهپ رىۋايهت 

قىلدى. 

ھهيرانۇ-ھهس بىلهن بارمىقىنى،
چىشلهر كىم كۆرسه بۇ كارامهتنى.

قاقاس چۆلده بارمىقىدىن ئۇ بهرگهن،
ئۇسسۇزلۇقتىن چاڭقىغان ئهنسارغا سۇ.

رىزۋان بهيئىتى

رهسۇل ئهكرهم ئهلهيھىسساالم ھۇدهيبىيهدىكى ۋاقىتتا بۇرۇندۇنال مۇسۇلمانالر بىلهن 
بىلهن  «قۇرهيىش  كېلىپ:  بۇدهيىل  رهئىسى  قهبىلىسىنىڭ  خۇزائه  بولغان،  دوسىت 
ئهتراپىدىكى قهبىلىلهرنىڭ ھۇدهيبىيهگه كېلىپ، قوشۇنىڭىالرنى تارقىتىۋهتكىچه ئۇرۇش 
قىلىمىز دهپ، قهسهم قىلدى» دېدى. بۇنىڭغا بىنائهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «بىز 
بۇ يهرگه ھېچكىم بىلهن ئۇرۇش قىلغىلى كهلمىدۇق، پهقهت ئۆمره قىلىش ۋه كهبىنى 
تاۋاپ قىلىش ئۈچۈن كهلدۇق. ئهگهر بىزنى، كىم كهبىنى تاۋاپ قىلىشتىن توسايمهن 
دهيدىكهن. ئۇنىڭ بىلهن ئۇرۇش قىلىمىز. شۈبىھسىزكى، ئۇرۇش قۇرهيىشنى ھهددىدىن 
زىياده ئاجىزالشتۇردى ۋه ئۇالرغا نۇرغۇن زىيان ئېلىپ كهلدى. ئهگهر ئۇالر ئارزۇ قىلسا، ئۇالر 
بىلهن سۈلھى تۈزهي. بۇ سۈلھى ۋاقتى ئىچىده بىز تهرهپتىن خاتىرجهم بولسۇن. ئۇالر مهن 
بىلهن باشقا قهبىلىلهرنىڭ ئىشىغا ئارالشمىسۇن. مېنى ئۇالر بىلهن يالغۇز قويسۇن. ئهگهر 
مهن ئۇالر ئۈستىدىن غهلبه قىلسام، جانابى ئالالھنىڭ ھىدايىتى بىلهن ئۇالر مۇسۇلمان 
بولسا، قۇرهيىش مۇشرىكلىرى خالىسا، ئۇالردهك مۇسۇلمان بوالاليدۇ. ئهگهر مهن ئۇالرنىڭ 
نهپهس  ئهركىن  قۇرهيىشلهر  سىلهر  قالسام،  يېڭلىپ  قهبىلىلهرگه  باشقا  ئويلىغىنىدهك، 
ئالغان ۋه كۈچلهنگهن بولىسىلهر. ئهگهر قۇرهيىش مۇشرىكلىرى بۇ سۈلھىنى قوبۇل قىلماي 
ئۇرۇش قىلىشنى خالىسا، يهتته قات كۆكنىڭ ئىگىسى بولغان ئالالھقا قهسهم قىلىمهنكى، 
دۇنياغا تارقىتىشنى مهقسهت قىلغان بۇ دىنىم ئۈچۈن بېشىم بوينۇمدىن ئۈزۈلۈپ كهتكىچه 
ۋهدىسىنى  ھهققىدىكى  قىلىش  ياردهم  ماڭا  تهئاالمۇ  ئالالھ  ۋاقىت  ئۇ  قىلىمهن.  ئۇرۇش 

ئورۇندايدۇ!» دېدى. 
سۆزلىرىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  بۇدهيىل  رهئىسى  قهبىلىسنىڭ  خۇزائه 
رهسۇل  بۇدهيىلدىن  مۇشرىكالر  چىقتى.  يولغا  ئۈچۈن  يهتكۈزۈش  قارارگاھىغا  قۇرهيىش 
بىن  ئۇرۋه  ئاقسۆڭهكلىرىدىن  كېيىن،  ئاڭلىغاندىن  سۆزلىرنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  ئهكرهم 
بىلدۈرىشى  يوقلىقىنى  ئارزۇسى  كىرگۈزۈش  مهككىگه  ھېچكىمنى  قۇرهيىشنىڭ  مهسۇد، 
بىلهن ھهبىبى ئهكرهم ئهلهيھىسساالم: «ئهي ئۇرۋه! ئالالھ ئۈچۈن سۆزلىگىن! شۇ قۇربانلىق 
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تۆگىلهرنىڭ قۇربانلىق قىلىنىشى، شۇ كهبه مۇئهززامنى زىيارهت ۋه تاۋاپ قىلىشقا دهخلى 
بوالرمۇ؟» دېدى ۋه بۇ سۆزنى ئۇرۋهگه يهتكۈزدى.

ئۇرۋه بىر تهرهپتىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلىسا، بىر تهرهپتىن 
ئهسھابى كىرامنىڭ سۆز-ھهرىكهتلىرىگه، بىر-بىرىگه ۋه ئالهملهرنىڭ خوجىسىغا بولغان  
ئىززهت-ھۆرمىتىگه دىققهت قىالتتى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنىڭ تهكلىپنى ئاڭلىغاندىن 
كهتتى.  يۈرۈپ  ئۈچۈن  بىلدۈرۈش  قۇرهيىشگه  تهكلىپنى  ۋه  تۇردى  ئورنىدىن  كېيىن 
قهۋمىنىڭ يېنىغا بېرىپ: «ئى قۇرهيىش قهۋمى، مېنىڭ قهيسهر، نهجاشى، كىسرادهك بىر 
مۇنچه ھۆكۈمدارالرنىڭ ھۇزۇرىغا ئهلچى بولۇپ بارغىنىمنى بىلىسىلهر، قهسهم قىلىمهنكى 
ۋه  ھۆرمهت  كۆرسهتكهن  (ئهلهيھىسساالم)  مۇھهممهدكه  مۇسۇلمانالرنىڭ  ھازىرغىچه  مهن 
ھهرىكهتلىرىنى ھېچ بىر ھۆكۈمدارغا كۆرسهتكىنىنى كۆرمىدىم. ساھابىالرنىڭ ھېچقايسى 
كىچىك  بىر  بېشىدىن  مۇھهممهدنىڭ  قىلمايدىكهن.  گهپ  ئالماي  روخسهت  ئۇنىڭدىن 
قىل چۈشسىمۇ ئۇنى ئېلىپ بهرىكهت تېپىش ئۈچۈن قويۇنلىرىغا سېلىۋالىدىكهن. ئۇنىڭ 
ھۆرمىتىدىن  بولغان  ئۇنىڭغا  سۆزلىشىدىكهن.  ئاۋازدا  پهس  بهكمۇ  قىلسا،  گهپ  يېنىدا 
كۆزلىرىگه تىكىلىپ قارالمايدىكهن. ئۇ ئهسھابىغا بىر ئىشارهت قىلسا ياكى ئهمىر بهرسه، 

جېنى كهتسىمۇ ئۇنى ئورۇنداشقا تهييار ئىكهن. 
تۇتساڭالرمۇ،  چىڭ  قانچىلىك  قىلىچىڭالرنى  قولۇڭالردا  جامائىتى!  قۇرهيىش  ئهي 
قانداق چاره تاپساڭالرمۇ ئۇالر پهيغهمبىرىنىڭ بىر تال مويىنىمۇ سىلهرگه بهرمهيدىكهن. 
يول  سۇنىشىغىمۇ  قول  ئۇنىڭغا  كىشنىڭ  بىرهر  زهربىنىڭ،  بىر  كىچىك  ئۇنىڭغا  ھهتتا 
قويمايدىكهن. ئهھۋال مانا مۇشۇ. قالغىنىنى ئۆزهڭالر ئويالڭالر. مۇھهممهد (ئهلهيھىسساالم) 
بىزگه مۇشۇنداق ياخشى بىر تهكلىپنى سۇندى. بۇنىڭدىن ياخشى پايدىلىنايلى!» دېدى. 
قۇرهيىش مۇشرىكلىرى بۇ سۆزلهرگه قۇالق سالماي، ئۇنىڭغا ناچار مۇئامىله قىلىپ 

دۈشكهللىدى.
خهۋهر  بىر  قارارگاھىدىن  قۇرهيىش  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  ئهكرهم  رهسۇل 
قايتا  ئۈچۈن  تهكرارالش  تهكلىپنى  ئۇمهييهنى  بىن  ھىراش  بىلىپ،  كهلمىگهنلىكىنى 
ئهلچىنىڭ  قىلدى.  مۇئامىله  ناچار  ئهلچىسىگه  ئىسالم  مۇشرىكالر  ئهۋهتتى.  ئهلچىلىككه 
تۆگىسىنى سويۇپ يهۋهتكهننى ئاز دهپ ئۇنىڭغا ھۇجۇم قىلدى. ئۇالرنىڭ قولىدىن تهسته 
ئهھۋالنى  كېلىپ  يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئۇمهييه،  بىن  ھىراش  قۇرتۇلغان 
مهلۇم قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهلچىسىگه قىلىنغان بۇ ھاقارهتتىن كۆڭلى بهكمۇ 
يېرىم بولدى. بۇ چاغدا مۇشرىك قهبىلسى قارارگاھىدىن ئاھابىش قهبىلىسنىڭ رهئىسى 
ئۇنى  مۇشرىكالر  كېلىۋاتاتتى.  قاراپ  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ئۇ  كۆرۈندى.  ھۇلهيىس 
كۆرىشى  كهلگىنىنى  ئۇنىڭ  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك  ئىدى.  ئهۋهتكهن  قىلىپ  ئهلچى 
ئهمرىنى  تهئاالنىڭ  ئالالھ  بولغان،  ھۆرمىتى  قۇربانلىققا  كېلىۋاتقان،  «بۇ  بىلهن، 
قۇربانلىق  ئهسھابىم!  ئهي  قهۋمدۇر!  بىر  ھېرىسمهن  قىلىشقا  ئىبادهت  ۋه  ئورۇنداشنى 
تۆگىلهرنى ئۇنىڭغا قارىتىپ قويۇڭالر، قۇربانلىقالرنى كۆرسۇن!» دېدى. ئهسھابى-كىرام 
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ئالالھىم!»  قىلغىن  ئهمىر  قىلغىن!  ۋه «ئهمىر  كۆرسهتتى  ئۇنىڭغا  تۆگىلهرنى  قۇربانلىق 
دهپ تهلبىيه ئېيتتى. 

ھۇلهيىس بويۇنلىرىنى باغالقلىق، قۇالقلىرىغا بهلگه قويۇلغان ھايۋانالرنى كۆرىشى 
«مۇسۇلمانالرنىڭ  ھالدا:  ئىشهنمىگهن  كۆزلىرىگه  كهتتى.  قاراپ  ئۇزۇن-ئۇزۇن  بىلهن 
كهبىنى زىيارهت ۋه تاۋاپ قىلىشتىن باشقا بىر نىيىتى يوق، ئۇالرنى بۇ ئىشتىن توساپ 
قىلىش تولىمۇ يامان بىر ھهرىكهت! كهبىنىڭ رهببىگه قهسهم قىلىمهنكى، قۇرهيىش بۇ 
ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  ئاڭلىغان  بۇنى  دېدى.  بولىدۇ!»  ھاالك  تۈپهيلى  ئىشى  خاتا 
دېدى.  قېرىندىشىم!»  بولغان  مهنسۇپ  ئوغۇللىرىغا  كىنانه  ئهي  شۇنداق،  «ئهلۋهتته 
ھهتتا  كېلهلمىدى  يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  بولغىنىدىن  خىجىل  ھۇلهيىس، 
يۈزىگىمۇ قارىيالمىدى. ئارقىدىن قۇرهيىشنىڭ قارارگاھىغا قايىتتى. كۆرگهنلىرىنى سۆزلهپ 
ئىكهنلىكىنى  خاتا  توسۇشنىڭ  قىلىشتىن  تاۋاپ  كهبىنى  ئۇالرنى  كېيىن،  بهرگهندىن 
جاھىللىق  ئۇنى  ۋه  دېدى  كېتهي  يېرىلىپ  ئاچچىقتىن  مۇشرىكلىرى  قۇرهيىش  ئېيتتى. 

قىلدىڭ دهپ  ئهيىپلىدى. 
مۇشرىكالر بۇ قېتىم رهھىمسىزلىكى بىلهن نام چىقارغان مىركهز بىن ھافسىنى ئهلچى 
قىلىپ ئهۋهتتى. ئۇمۇ ئوخشاش جاۋابنى ئېلىپ قايتىپ كهلدى. مۇشرىكالر مۇسۇلمانالرنىڭ 

تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلىشىدىن قورقۇشقا باشلىدى. 
قيىماي،  كۆزى  قويۇشقا  قويۇپ  يولدا  يېرىم  ئىشنى  بۇ  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر 
قۇرهيىشنىڭ نهزىرىده ئىتىبارى بار بىر ساھابىنى ئهۋهتىشنى ئويلىدى. نهتىجىده ھهزرىتى 
ئوسماننى ئهۋهتىشكه قارار بهردى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى ئوسمان بىن ئهففانغا: 
«بىز بۇ يهرگه ئۇرۇشقىلى كهلمىدۇق! پهقهت ۋه پهقهت كهبىنى زىيارهت قىلىش ئۈچۈن 
كهلدۇق، ئېلىپ كهلگهن قۇربانلىق تۆگىلهرنى سويۇپ ئاندىن قايتىپ كېتىمىز، دېگىن. 
ئۇالرنى ئىسالمغا دهۋهت قىلغىن» دهپ،  مهككىدىكى مۇسۇلمانالرغا مهككىنىڭ يېقىن بىر 

ۋاقىتتا پهتىھ بولىدىغانلىق خهۋىرىنى بېرىشنى ئېيتتى.192 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  بېرىپ،  قېىشغا  مۇشرىكالرنىڭ  ئوسمان  ھهزرىتى 
دېگهنلىرىنى بىرمۇ-بىر ئېيتتى. ئۇالر ھهزرىتى ئوسماننىڭ تهكلىپىگه زىت جاۋاب بهردى. 
ئېيتتى.  تاۋاپ قىالاليدىغانلىقىنى  بهيتۇلالھنى  ئۆزىال  ئۇنىڭ  قىلسا،  تهلهپ  بهك  ئهگهر 
تاۋاپ  كهبىنى  مهن  قىلمىغىچه،  تاۋاپ  ئهلهيھىسساالم  «پهيغهمبهر  ئوسمان:  ھهزرىتى 
قىلمايمهن» دهپ جاۋاب بهردى. بۇنىڭدىن غهزهپلهنگهن مۇشرىكالر، ھهزرىتى ئوسماننى 
تۇتقۇن قىلدى. بۇ خهۋهر ئهسھابىالرغا، ھهزرىتى ئوسمان شېھىت بولدى دهپ يېتىپ 
كهلدى. بۇ خهۋهردىن كۆڭلى بۇزۇلغان پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «ئهگهر بۇ خهۋهر راسىت 
بولسا، بۇ قهۋم بىلهن ئۇرۇش قىلمىغىچه بۇ يهردىن ئايرىلمايمىز» دېدى. ئۇنىڭدىن 
كېيىن ئۇ يهردىكى سهمۇره ئىسمىدىكى بىر دهرهخنىڭ ئاستىغا توپلىنىپ: «ئالالھ تهئاال، 
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سىلهرنى ماڭا ۋهده بېرىشكه ئهمىر قىلدى» دهپ، ئهسھابىغا بۇ دهۋهتنى ئېيتتى. ئهسھابى 
قوللىرىنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ قولى ئۈستىگه قويۇپ: «ئالالھ تهئاال ساڭا زهپهر 
ئېھسان قىلغىچه، سېنىڭ ئالدىڭدا ئېلىشىپ پهتىھنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن ياكى بۇ  
بىر  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  دېدى.  قىلىدۇق»  قهسهم  ئۈچۈن  بولۇش  شېھىت  يولدا 
قولىنى يهنه بىر قولىنىڭ ئۈستىگه قويۇپ تۇرۇپ، ھهزرىتى ئوسماننىڭ نامىدا قهسهم 
قىلدى. رهسۇل ئهكرهم سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهسھابىنىڭ بۇ قهسىمىدىن تولىمۇ 
رازى بولغانلىقىدىن: «دهرهخ ئاستىدا چىن يۈرىكىدىن قهسهم قىلغانالرنىڭ ھهممىسى 

دوزاققا كىرمهيدۇ» دېدى. بۇ قهسهم بهيئىتى رىزۋان دهپ ئاتالدى.193 
ئهسھابى كىرام (ئالالھ ئۇالردىن رازى بولسۇن) قىلىچلىرىنى سۇغۇرۇپ، يهرلىرىده 
تۇرالماي قالدى. ئۇالر رهسۇل ئهكرهم ئهلهيھىسساالمنىڭ بىر ئىشارهت بېرىشىنى تۆت كۆزى 

بىلهن كۈتتى.
بۇ چاغدا ئىسالم قوشۇنىنى كۆزىتىپ تۇرغان دۈشمهن جاسۇسلىرى، ساھابىالرنىڭ 
سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزگه، بۇ يولدا شېھىتلىك شهربىتىنى ئىچكىچه ئۇرۇشىدىغانلىقىغا 
قۇرهيىش  دهرھال  ئۇالر  كۆردى.  كۆرىۋتقانلىقنى  تهييارلىق  ۋه  ئىچكهنلىكىنى  قهسهم 

قارارگاھىغا بېرىپ كۆرگهن ۋه ئاڭلىغانلىرىنى ئېقىتماي-تېمىتماي سۆزلهپ بهردى.
ئهسھابى-كىرامنى  كېچىلىرى  قارشى،  ئېھتىماللىقا  ھهر  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
قوغداش ئۈچۈن قاراۋۇلالرنى قويدى. ھهزرىتى ئوسمان تۇتۇلغان كېچىلهردىن بىرسىده، 
مىركهز قوماندانلىقىدا ئهللىك كىشلىك بىر مۇشرىك توپى، ساھابىالر ئۇخالۋاتقاندا ھۇجۇم 
نۆۋهتچىلىك  بىلهن  سهپداشلىرى  مهسلهمه  بىن  مۇھهممهد  كېچه  ئۇ  بولدى.  قىلماقچى 
تۇتىۋالدى.  تىرىك  كېيىن  ئېلىشىشتىن  بىر  قسقا  كۇپپارالرنى  كهلگهن  ئىدى.  قىلغان 
پهقهت مىركهز قېچىپ كهتتى. قالغان ئهسىرلهرنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا 
ئهتىسى  مۇشرىكالر  كهچۈرىۋهتتى.  قسىمىنى  بىر  سوالپ  قىسمىنى  بىر  كهلدى.  ئېلىپ 
كېچىدىمۇ ھۇجۇم قوزغىدى، ئۇالرمۇ تۇتۇلۇپ قالدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇالرنىمۇ 

ئهپۇ قىلىپ قويىۋهتتى.

مېنى قۇتۇلدۇر ئى رهسۇلۇلالھ!.

ئىكهنلىكى  تهييارلىقىدا  ئۇرۇش  ھالهتته  ھوشيار  كېچه-كۈندۈز  قوشۇنىنىڭ  ئىسالم 
كۇپپار  تاپقان  خهۋهر  بارلىقىدىن  ئېھتىمالى  قىلىش  ھۇجۇم  ۋاقىت  ھهر  ئۇالرنىڭ  ۋه 
قوشۇنلىرى قورقۇشقا باشلىدى. ئهمدى سۈلھى تۈزۈشتىن باشقا بىر يول قالمىغانلىقىنى 
بىن  سۇھهيىل  چۈشتى.  كويىغا  ئهۋهتىش  ئهلچى  ئالدىراپ-تېنهپ  مۇشرىكالر  بىلگهن 
ئامىر باشچىلىقىدىكى ئهلچى ھهيئىتىگه: «بۇ يىل مهككىگه كىرمهسلىك شهرتى بىلهن 
ئهلچىلىرىنى  قۇرهيىش  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك  بهردى.  قارار  دهپ  تۈزۈڭالر»  سۈلھى 

بۇخارى، «مهغازى»، 19؛ ئهخمهت ب. ھهنبهل، ئهل-مۇسنهت، I،59؛ ۋاقىدى، ئهل-مهغازى،I،279؛   .193
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ئادهملىرىنىڭ  قالغان  چۈشۈپ  ئهسىر  ئارزۇسى  بىرىنچى  ئهلچىلهرنىڭ  قىلدى.  قوبۇل 
قويۇپ بېرىلىشنى تهلهپ قىلىش بولدى. ئالهملهرنىڭ خوجىسىمۇ: «مهككىده سوالنغان 
ئهسھابىالرنى قويۇپ بهرمىگىچه ئادهملىرىڭالرنى قويۇپ بهرمهيمهن» دېدى. سۇھهيىل: 
«راس گهپنى قىلساق سهن بىزگه ئىنساپ ۋه ئادالهت بىلهن مۇئامىله قىلدىڭ» دېدى. 
ساھابىنى  ئوندهك  تۇتۇلغان  بۇرۇن  ۋه  ئوسمان  ھهزرىتى  سوالنغان  مهككىده  ئاخىرىدا 
قويۇپ بېرىشكه ماقۇل بولدى. بۇنىڭ بهدىلىگه ئهسىرگه چۈشۈپ قالغان مۇشرىكالرنى 

قويۇپ بهردى. 
سۈلھىنى  ئهمدى  كهلدى.  بىرلىكىگه  پىكىر  كېيىن  تاالش-تارتىشتىن  ئۇزۇن 
قهغهز- ۋه  سۇلھى  تالالندى.  قىلىپ  كاتىپ  ئهلى  ھهزرىتى  كهلدى.  ۋاقىت  يازىدىغان 
قهلهم تهييارلىدى. ئالهملهرگه رهھمهت قىلىپ ئهۋهتىلگهن ھهبىبى ئهكرهم ئهلهيھىسساالم، 
بىلهن،  باشلىنىشى  دهپ  رهھىم!  بىسمىلالھىرهھمانىر  دېدى.  ئهلىگه: «ياز»  ھهزرىتى 
سۇھهيىل دهرھال ئېتىراز بىلدۈرۈپ: «قهسهم قىلىمهنكى، بۇ راھمان سۆزىنىڭ مهنىسىنى 
بىلمهيمهن، بۇنداق يازما، بىسمىكه ئالالھۇمه! دهپ ياز. ئۇنداق بولمىسا تىنچلىق تهرهپته 
ھېكىمهتلىرىنى  نۇرغۇن  تىنىچلىقنىڭ  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  دېدى.  تۇرمايمهن!» 
كۆرۈپ يهتكهن ئىدى. بۇ سهۋهپتىن، «بىسمىكه ئالالھۇممه چىرايلىق» دېدى ۋه ھهزرىتى 
ئهلىگه مۇشۇنداق يېزىشنى ئهمىر قىلدى. يېزىلغاندىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، 
«بۇ مۇھهمممهت پهيغهمبهرنىڭ سۇھهيىل بىن ئامىر بىلهن بىرلىكته تۈزگهن سۈلھىسىدۇر. 
شهرتلهر ھهر ئىككى تهرهپنىڭ قوشۇلۇپ ئىمزالىشى بىلهن تۈزۈپ چىقىلدى» دېگهنده، 
قاراپ: «بىز  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ۋه  تۇتتى  قولىنى  ئهلىنىڭ  ھهزرىتى  سۇھهيىل 
سېنىڭ پهيغهمبهر ئىكهنلىكىڭنى قوبۇل قىلغان بولساق، ساڭا قارشى چىقمايتتۇق، كهبىنى 
ئابدۇلالھنىڭ  ئورنىغا،  پهيغهمبهرنىڭ  بوالتتۇق.  قىلمىغان  دهخلى  قىلىشىڭغا  زىيارهت 
قىلىپ،  قوبۇل  بۇنىمۇ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  دېدى.  ياز!»  دهپ  مۇھهممهد  ئوغلى 
«قهسهم قىلىمهنكى، سىلهر مېنى يالغانغا چىقارغان بولساڭالرمۇ، مهن  شۈبىھىسىز ئالالھ 
تهئاالنىڭ ھهق پهيغهمبىرى، ئىسمىمنى ياكى دادامنىڭ ئىسمىنى يېزىش مېنىڭ پهيغهمبهر 
ئىكهنلىكىمنى يوققا چىقارمايدۇ. يا ئهلى! ئۇنى ئۆچۈرۈپ مۇھهممهد بىن ئابدۇلالھ دهپ 

ياز» دېدى. 
دهمدىال  بىر  بولمىدى.  رازى  ساھابىالر  پۈتۈن  ئۆچۈرۈلىشىگه  سۆزىنىڭ  پهيغهمبهر 
تهقدىرده  ئهكسى  ياز،  دهپ  پهيغهمبهر  مۇھهممهد  ئهلى!  ئۇنتۇپ: «يا  نهرسىنى  پۈتۈن 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  دېدى.  قىلىدۇ!»  ھهل  قىلىچ  ئارىمىزنى  بىلهن  مۇشرىكالر  بۇ 
بىلهن  قولى  مۇبارهك  شۇنداقتىمۇ  بولدى،  مهمنۇن  تولىمۇ  سۆزلىرىدىن  بۇ  ئهسھابىنىڭ 
ئۆچۈرۈلىشىنى  خهتنىڭ  ئۇ  ئهلىگه  ھهزرىتى  قىلدى.  ئىشارهت  تۇرۇشىنى  جىم  ئۇالرنىڭ 
مۇبارهك  بۇ  سېنى  رهسۇلۇلالھ!  ئى  بولسۇن  پىدا  ساڭا  ئهلى: «جېنىم  بىلهن  بۇيرىشى 
سۈپىتىڭنى ئۆچۈرۈشكه قولۇم بارمايدۇ!» دهپ كهچۈرۈم سورىدى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز 
ئۇ يهرنى كۆرسىتىشنى تهلهپ قىلدى. كۆرسهتكهندىن كېيىن مۇبارهك بارمىقى بىلهن ئۆزى 
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ئۆچۈرۈپ، ئهلىگه ئابدۇلالھ ئوغلى دهپ يازدۇردى. ئۇنىڭدىن كېيىن ماددىالر يېزىلىشقا 
باشالندى:

بىرىنچى: سۈلھى ئون يىل كۈچكه ئىگه بولۇپ، بۇ ئون يىل ئىچىده ھهر ئىككى 
تهرهپ ئۇرۇش قىلمايدۇ.

ئىككىنچى: مۇسۇلمانالر بۇ يىل كهبىنى زىيارهت قىاللمايدۇ، پهقهت كېلهر يىلىدىن 
باشالپ زىيارهت قىلسا بولىدۇ.

ئۈچىنچى: كهبىنى زىيارهت قىلغىلى كهلگهن مۇسۇلمانالر، كهبىده ئۈچ كۈن تۇرااليدۇ، 
يېنىدا يولۇچى قورالىدىن باشقا قورال ئېلىپ يۈرۈش چهكلىنىدۇ.

تۆتىنچى: مۇسۇلمانالر كهبىنى زىيارهت قىلغان ۋاقىتتا، مۇشرىكالر كهبىدىن سىرتىغا 
چىقىپ ئۇالرنىڭ ئهركىن ھالهتته زىيارهت قىلىشقا قواليلىق ساقاليدۇ.

بهشىنچى: قۇرهيىشتىن مۇسۇلمان بولغان بىرسى، ئىگىسىدىن روخسهتسىز مهدىنگه 
كهتسه، قورهيىشكه تهسلىم قىلىنىدۇ. ئهگهر مۇسۇلمانالردىن بىرسى قۇرهيىش تهرهپكه 
بۇ  ئۈچۈن:  ماددا  بۇ  ئۆمهر  ھهزرىتى  بېرىلمهيدۇ.  قايتۇرۇپ  كهتسه،  مهككىگه  ئۆتۈپ، 
شهرتنى قوبۇل قىالمسهن! دهپ سورىشى بىلهن، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم كۈلۈمسىرىگهن 
قىلسۇن!  يىراق  بىزدىن  تهئاال  ئالالھ  كېتىدىغانالرنى،  ئۇالرغا  بىزدىن  شۇنداق،  ھالدا: 

دېدى. 
ئالتىنچى: ئهسھابدىن بىرسى ھهج ياكى ئۆمره ئۈچۈن مهككىگه كهلسه ئۇالرنىڭ جان 

ۋه مېلى قوغدىلىنىدۇ.
يهتتىنچى: مۇشرىكالردىن بىرسى، شامغا، مىسىرغا ۋه باشقا جايالرغا بېرىش ئۈچۈن 

مهدىنىگه كهلسه، ئۇالرنىڭ جان ۋه مېلى قوغدىلىنىدۇ. 
سهككىزىنچى: باشقا ئهرهپ قهبىلىلىرى ئۆزى خالىغان تهرهپنىڭ ھىمايسى ئاستىغا 
كىرهلهيدۇ. مۇسۇلمانالر ياكى مۇشرىكالردىن قايسى بىلهن ئىتتىپاق تۈزۈشته ئهركىندۇر.194
ئهمدى نۆۋهت سۈلھىنى ئىمزاالش باسقۇچىغا كهلدى. بۇ ۋاقىتتا پۇتىدىكى زهنجىرلهرنى 
مىڭ تهسته سۆرهپ كېلىۋاتقان بىر كىشى كۆرۈندى. يېقىنالپ كهلگهندىن كېيىن: «مېنى 
قۇتقۇزۇڭالر!» دهپ ۋارقىرىدى. بۇ ئاۋازنى ئاڭلىغان قۇرهيىش ھهيئهت رهئىسى دهرھال 
يۈز-كۆزىگه  ئۇنىڭ  بىلهن  ياغىچى  دهرهخنىڭ  تىكهنلىك  قولىدىكى  تۇردى.  ئورنىدىن 
ئۇردى. ئۇ پۈتۈن كۈچىنى توپالپ، ئۆزىنى پهيغهمبهرنىڭ مۇبارهك تىزلىرى ئاستىغا ئېتىپ: 
«قۇتقۇز مېنى ئى رهسۇلۇلالھ!» دهپ يالۋۇردى. ئۇ، مهككىده مۇسۇلمان بولۇش بىلهن 
شهرهپلهنگهنلىكى ئۈچۈن، دادىسى تهرىپىدىن زهنجىرلهنگهن بىرسى ئىدى. ھهر كۈنى 
مۇشرىكالرنىڭ  مهجبۇرلىناتتى.  چوقۇنۇشقا  بۇتالغا  ئېلىنىپ،  قىيىن-قىستاقالرغا  ئېغىر 

ئهل-مۇسنهت،  ھهنبهل،  ب.  ئهخمهت  «جىھاد»،168؛  داۋۇت،  ئهبۇ  35؛  «مهغازى»،  بۇخارى،   .194
IV،323؛ ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره، II،307؛ ۋاقىدى، ئهل-مهغازى،II،608؛ ئىبنى ساد، ئهت-
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مهككىدىن  ئۈزۈپ،  زهنجىرلىرىنى  پايدىلىنىپ،  كهتكهنلىكىدىن  ھۇدهيبىيهگه 
مۇسۇلمانالرنىڭ يېنىغا قېچىپ كهلگهن ئىدى. ھىدايهتكه ئېرىشكهن بۇ مۇبارهك ئىنسان، 
مۇشرىك ھهيئىتنىڭ رهئىسى سۇلهيھهنىڭ ئوغلى ئهبۇ جهندهل ئىدى. سۇلهيھه پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمغا ئوغلى ئهبۇ جهندهلنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ: «بايا تۈزگهن كېلىشىم بويىچه، 
ماڭا قايتۇرۇپ بېرىلىدىغان تۇنجى ئادهم مانا مۇشۇ!» دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋه 
ساھابىالرنىڭ كۆڭلى يېرىم بولدى. ھهممهيلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ نېمه دهپ 
جاۋاب بىرىدىغانلىقىنى ساقالپ تۇراتتى. بىر تهرهپته سۈلھى قهغىزى، بىر تهرهپته قىيىن-
قىستاق ئاستىدا قالغان ساھابى. ئالهملهرنىڭ خوجىسى سۇھهيىلگه: «بىز بۇ سۈلھىگه 
ماددىلىرىنى  سۈلھىنىڭ  رهسۇلۇلالھ!  سۇھهيىل: «ئى  دېدى.  قويمىدۇق!»  ئىمزا  تېخى 
قايتۇرۇپ  ئوغلۇمنى  ئهگهر  ئىدۇق.  بولغان  تۈزۈپ  بۇرۇن  كېلىشتىن  يهرگه  بۇ  ئوغلۇم 

بهرمىسهڭ، مهن بۇ سۈلھىگه ئىمزا قويمايمهن!» دهپ جاھىللىق قىلدى.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «ئۇنى مېنىڭ يۈزۈم ئۈچۈن سۈلھىنىڭ سىرتىدا تۇتقىن» 
دېسىمۇ، مۇشرىكالر بۇنى قوبۇل قىلمىدى. سۇھهيىل بىن ئامىر، ئوغلىنى سۆرهپ ئېلىپ 
مۇسۇلمان  قېرىنداشلىرىم!  مۇسۇلمان  ئهي  رهسۇلۇلالھ!  «ئى  جهندهل:  ئهبۇ  ماڭغاندا، 
بولۇش شهرىپىم بىلهن سىلهردىن شۇنى سورايكى، مېنى مۇشرىكالرغا تهسلىم قىالمسىلهر؟ 
كۆرهمسىلهر؟  راۋا  قىين-قىستاقالرنى  چىدىغۇسىز  ئۇ  بېرىلغان،  ئېلىپ  كۈنى  ھهر  ماڭا 
ئى رهسۇلۇلالھ! دىنىمدىن چىقارسۇن دهپ مېنى قايتۇرۇپ بېرىۋاتامسىلهر؟.» دهپ پهريا 
قىلدى. ئىچ-ئىچىدىن چىققان بۇ نالىگه چىداپ تۇرۇش بهكمۇ تهس ئىدى. كۆڭلى يارا 
كۆزلىرىمۇ  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  مۇبارهك  دهرياسى  مهرھهمهت  يىغلىدى.  ساھابىالر  بولغان 
ياشقا تولدى. ئۇ سۇھهيىلنىڭ يېنىغا بېرىپ: ئۇنداق قىلما! ئۇنى ماڭا بهرگىن، دهپ 
يېلىندى. ئهمما سۇھهيىل: بۇنىڭغا ئامالىم يوق، دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم : ئهي 
ئهبۇ جهندهل! يهنه ئازىراق سهۋرى قىلغىن، بۇنىڭ مۇكاپاتىنى ئالالھ تهئاالدىن تىله. 
ئالالھ تهئاال، ساڭا ۋه سېنىڭدهك كۈچسىز مۇسۇلمانالرغا مۇھهققهق بىر ئاسانلىق ۋه بىر 
چىقىش يولى ئېھسان قىلىدۇ، دهپ تهسهللى بېرىپ، ۋهدىسىده تۇرماسلىق بىزگه ماس 

كهلمهيدۇ، دېدى. 
چىداپ  كىشلهر  بهزى  ھهيئىتىدىكى  مۇشرىك  ھادىسگه  بۇ  داغلىغان  يۈرهكنى 
تۇرالماي: «ئهي مۇھهممهد! ئهبۇ جهندهلنى سېنىڭ يۈزۈك ئۈچۈن بولسىمۇ ھىمايمىزده 
ساقاليمىز. سۇھهيىلنىڭ ئۇنىڭغا زۇلۇم قىلىشقا يول قويمايمىز!» دىدى. بۇ سۆزلهردىن 
كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋه ئهسھابى بىر ئاز بولسىمۇ ئارام تاپتى. (سۇھهيىل بىن 
ئامىر مهككىنىڭ پهتھىدىن كېيىن مۇسۇلمان بولدى ۋه ئهسھاب قاتارىدىن ئورۇن ئالدى 
) سۈلھى ئىككى نوسخا يېزىلدى. ھهر ئىككى تهرهپ ئىمزا قويغاندىن كېيىن مۇشرىكالر 

بارگاھىغا قايىتتى.195

ئهت-تاباقات،  ساد،  ئىبنى  ئهل-مهغازى،II،608؛  ۋاقىدى،  ئهس-سىره،II،321؛  ھىشام،  ئىبنى   .195
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مۇسۇلمانالرغا پايدىسىز كۆرۈنگهن بۇ سۈلھى قۇرهيىش مۇشرىكلىرىنى سۆيۈندۈردى. 
ئهسلىده بۇ سۈلھى مۇسۇلمانالر ئۈچۈن بىر غهلبه ئىدى. بۇ ماددىالر مۇسۇلمانالر ئۈچۈن 
قوبۇل  بولغانلىقىنى  دۆلهت  بىر  مۇسۇلمانالرنىڭ  ئۇالر  مۇھىمى  ئهڭ  بولۇپ،  پايدىلىق 
بېرىش  جايالرغا  باشقا  ياكى  مسىرغا  شامغا،  مۇشرىك،  بىر  مهككىدىن  ئىدى.  قىلغان 
ئۈچۈن مهدىنىگه كهلسه، جېنى ۋه مېلى قوغدالغان بوالتتى. بۇنداق قىلغاندا مۇشرىكالر 
مۇسۇلمانالرنىڭ ياشاش شارائىتىنى يېقىندىن كۆرهلىگهن بوالتتى. ئىسالمنىڭ ئادالىتىنى 
ۋه  قاالتتى  ھهيران  قاراپ  مۇئامىلىسىگه  گۈزهل  بولغان  بىر-بىرىگه  ساھابىالرنىڭ  ۋه 
ئىسالمىيهتكه مۇھهببهت شهكىللىنهتتى. نهتىجىده مۇسۇلمان بولۇپ، ساھابىالر سېپىدىن 
ئورۇن ئاالاليتتى. ئون يىل داۋام قىلدىغان بۇ سۈلھى بىلهن مۇسۇلمانالرنىڭ سانى ۋه 

كۈچى زورايغان بوالتتى. ئىسالم ھهر تهرهپكه تارقىالتتى. 
قايتۇرۇپ  كهلسه  مهدىنگه  بولۇپ  مۇسۇلمان  بىرهسى  قۇرهيىشلهردىن  لېكىن 
بېرىلدىغانلىق توغرسىدىكى ماددا ئۈچۈن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىئارام بولۇپ، «ئالالھ 
تهئاال، ئۇالر ئۈچۈن مۇتلهق بىر ئاسانلىق ۋه چىقىش يولى ئاتا قىلىدۇ» دېدى. ئهمدى 
ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  ئهكرهم  رهسۇل  قالمىدى.  ئىش  بىر  قىلدىغان  بىلهن  مۇشرىكالر 
ۋهسهللهم ئهسھابى-كىرامغا: «تۇرۇڭالر! قۇربانلىق قىلغاندىن كېيىن چاچ-ساقاللىرىڭالرنى 
ياسىتىپ، ئېھرامغا تهييارلىنىڭالر» دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهممىسدىن بۇرۇن 
قۇربانلىق قىلدى. ئۇنىڭدىن كېيىن، چاچ-ساقاللىرىنى، ساتىراچ ھىراش بىن ئۇمهييهگه 
ياساتتى. ئهسھابى-كىرام، ئۇ مۇبارهك چاچالرنى يهرگه چۈشمهي تۇرۇپال قوللىرى بىلهن 
تۇتىۋالدى ۋه بهرىكهتلىك بولىشى ئۈچۈن ساقلىۋالدى. ساھابىالرمۇ قۇربانلىق قىلغاندىن 

كېيىن بىر قىسمى چاچلىرىنى چۈشۈردى، بىر قىسمى چاچلىرىنى قىسقارتتى.196
دوسىتلىرى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  قالدى.  ئهتراپىدا  كۈن  يىگىرمه  ھۇدهيبىيهده 
بىلهن مهدىنه يولىغا قاراپ يۈرۈپ كهتتى. يولدا ئالالھ تهئاال، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا 
پهتىھ سۈرىسىنى ۋهھيى قىلىپ، نېمهت ۋه ياردهم قىلدىغانلىقى بىلهن خوشخهۋهر بهردى. 
مهدىنىگه  نۇرلۇق  بىلهن  زهپهر  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  سۇلتانى  كائىناتنىڭ 
باسىر،  ئهبۇ  قهبىلىسىدىن  سهقىف  قۇرهيىشنىڭ  بىرىده  كۈنلهرنىڭ  كهلگهن  قايتىپ 
مۇسۇلمان بولۇش بىلهن شهرهپلهندى. مۇشرىكالر بىلهن ياشىيالمايدىغانلىقىنى تهخمىن 
قىلغان ئهبۇ باسىر پىياده مهدىنىگه كهلدى. ھۇدهيبىيهده تۈزۈلگهن سۈلھى سهۋهبىدىن 
مهدىنىده تۇرالماي، قىزىل دېڭىز ساھىلىدىكى ئىس دېگهن يهرگه ئورۇنالشتى.197 بۇ يهر 
قۇرهيىش مۇشرىكلىرىنىڭ شامغا بارىدىغان يولنىڭ ئۈستىگه توغرا كېلهتتى. بۇنىڭدىن 
ئىس  ئهمهس،  مهدىنىگه  ئايرىلىپ،  مهككىدىن  قۇرهيشلىكلهر  بولغان  مۇسۇلمان  كېيىن 
دېگهن يهردىكى ئهبۇ باسىرنىڭ يېنىغا كهلدى. بۇالردىن تۇنجىسى ئهبۇ جهندهل  ئىدى. 
بۇ ئىشنىڭ داۋامى ئۈزۈلمىدى. ئهللىك كىشى، يۈز كىشى، ئىككى يۈز كىشى، ئۈچ يۈز 
مهجبۇر  ئۆتۈشكه  يهردىن  بۇ  ئۈچۈن  بېرىش  شامغا  كارۋىنى  قۇرهيىش  بولدى.  كىشى 

.323،IV ،بۇخارى، «شۇرۇت»، 15؛ ئهخمهت ب. ھهنبهل، ئهل-مۇسنهت  .196
.625،II،324؛ ۋاقىدى، ئهل-مهغازى،II،ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره  .197
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قاالتتى. ئهبۇ باسىر ۋه يېنىدىكى مۇسۇلمانالر بۇ يهردىن ئۆتكهن قۇرهيىش مۇشرىكلىرنى 
تۇتىۋىلىپ ئۇالرنى مۇسۇلمان بولۇشىنى تهلهپ قىلدى. مۇسۇلمان بولۇشنى خالىمىغانالر 
بىلهن ئۇرۇشۇپ ئۇالرنى قىين كۈنلهرگه قويدى. مهككه مۇشرىكلىرى شامغا بارىدىغان 
ئهۋهتتى.  ھهيئهت  بىر  مهدىنىگه  كۆرۈپ،  قالغانلىقىنى  كېسىلىپ  يولىنىڭ  تىجارهت 
ھۇدهيىبيه سۈلھىسىدىكى: «قۇرهيىشلهردىن مۇسۇلمان بولغانالر خۇجايىنىنىڭ روخسىتىنى 
ئالماي تۇرۇپ مهدىنىگه بارسا، قۇرهيىشكه قايتۇرۇپ بېرىلىدۇ.» دېگهن ماددىنى ئهمهلدىن 
قالدۇرۇشنى تهلهپ قىلىپ يالۋۇردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهرھهمهت قىلىپ ئۇالرنىڭ 
بۇ ئارزۇسىغا ماقۇل بولدى. شۇنداق قىلىپ قۇرهيىشنىڭ شامغا بارىدىغان تىجارهت يولى 
ئېچىلدى. مۇسۇلمانالرمۇ سهۋره قىلىش نهتىجىسىده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا 

بارااليدىغان بولدى. 

قهدهملىرىڭ رهھمىتى كهيپ- ساپادۇر ئى رهسۇلۇلالھ،
كۆرۈنۈشۈڭ ئاشىق دهردىگه داۋادۇر ئى رهسۇلۇلالھ.

نهبى ئىدىڭ ھهتتا ئادهم مائۇت ئىچىده تۇرغاندا،
پهيغهمبهرلهر ئىمامى بولساڭ راۋادۇر ئى رهسۇلۇلالھ.

پۈتۈن ئىلىمده كامىلالر سېنىڭ نۇرۇڭدا بولغاندۇر،
ئالالھنىڭ پارالق نۇرى سهنسهن ئهي پهيغهمبهر.

سهن بىلهن يهتتىلهر زاتقا، ھهتتا بارلىق لهززهتكه،
ئىشىڭ ھاجهتمهنلهرگه بهرمهكتۇر ئى رهسۇلۇلالھ.

ھۇدائىغا شاپائهت قىل ئهگهر ئاشكاره ۋه مهخپى،
ئىشىكىڭگه باغالنغان گادايدۇر ئى رهسۇلۇلالھ.

 ئهزىز ماھمۇت ھۇدايى
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دەۋەت مهكتۇپلىرى

ھۆكۈمدارالغا ئهۋهتىلگهن مهكتۇپالر
پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ھۇدهيبىيهدىن قايتىپ كهلگهندىن كېيىن، 
قۇرتۇلۇپ،  ئازابىدىن  دوزاق  ئىنسانالرنىڭ  تارقىلىشىنى،  دۇنياغا  پۈتۈن  ئىسالمىيهتنىڭ 
ئهبهدى سائادهتكه ئېرىشىشنى ئارزۇ قىلدى. چۈنكى ئۇ پۈتۈن ئىنسانالرغا ئهۋهتىلگهن 
ئۇالرنى  ئهۋهتىپ  ئهلچى  دۆلهتلهرگه  ئهتراپىدىكى  ئۇ  سهۋهپتىن  بۇ  ئىدى.  پهيغهمبهر 
ئۇمهييهنى  بىن  ئامىر  رۇمغا،  كهلبىنى  دىھيهئى  ئويلىدى.  قىلشنى  دهۋهت  ئىسالمىيهتكه 
ھهبهشكه، خاتىپ بىن ئهبى بهلتانى مىسىر ھۆكۈمرانىغا ئهلچى قىلىپ ئهۋهتتى. ئوخشاش 
ۋهزىپه بىلهن سالىت بىن ئهمىرنى يهمهنگه، شۇجا بىن ۋهھبىنى غهسسانغا، ئابدۇلالھ 

بىن ھۇزافهنى ئىران ھۆكۈمدارىغا ئهلچى قىلىپ ئهۋهتتى.198
سۆز- ۋه  تهقى-تۇرقى  كۆرۈنگهن،  كۆزگه  ئهسھابى-كىرامنىڭ  ئهلچىلهر  بۇ 
ھهرىكهتلىرى ئهڭ گۈزهل بولغانلىرى ئىدى. ھهر بىر ھۆكۈمدارنى ئايرىم-ئايرىم ئىسالمغا 
دهۋهت قىلىپ مهكتۇپ يازدى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز مهكتۇپالرنىڭ ئاستى قىسمىنى 
كۆمۈش ئۈزىكىنىڭ كۆزىگه يېزىلغان: «ئالالھ تهئاالنىڭ رهسۇلى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم» 
بىلهن تامغا باستى. ھۆكۈمدارالرغا ئهۋهتىلىدىغان ئهلچىلهر ئهتىگهن ئورنىدىن تۇرىشى 
تىلىنى  دۆلهتلهرنىڭ  بارىدىغان  بىلهن  مۆجىزىسى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  بىلهنال 

بىلىدىغان ھالهتته ئويغاندى.199 
ئهسھامهدىن  نهجاشى  ئۇمهييه  بىن  ئامىر  ھهزرىتى  بولغان  بارماقچى  ھهبهشىستانغا 
مهدىنىگه  ئهسھابى-كىرامنىڭ  بارغان  قىلىپ  ھىجرهت  يهرگه  ئۇ  بۇرۇن  ئۇالردىن 
ئهۋهتىلىشىنىمۇ تهلهپ قىالتتى. ئامىر بىن ئۇمهييه، قىسقا ۋاقىت ئىچىده ھهبهشىستانغا 
چۈشتى.  پهسكه  تهختىدىن  نهجاشى  كىردى.  ھۇزۇرىغا  نهجاشىنىڭ  پادىشاھ  بېرىپ 
مهكتۇپنى ھۆرمهت ۋه مۇھهببهت بىلهن قولىغا ئالدى. مهكتۇپنى سۆيۈپ، يۈز-كۆزلىرىگه 
سۈركىگهندىن كېيىن: «ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهن! ئالالھ تهئاالنىڭ پهيغهمبىرى 
مۇھهممهدتىن، ھهبهشىستان پادىشاھى نهجاشى ئهسھامهگه! ھىدايهتكه ئېرىشكهنلهرگه 
بېرىلگهن  ساڭا  تىلهپ،  بولۇشىڭنى  ساالمهت  سېنىڭ  ھۆكۈمدار!  ئهي  بولسۇن!  ساالم 
نېمهتلهر سهۋهبىدىن، ئالالھ تهئاالغا ھهمدۇ-سانا ئېيتىمهن. ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوقتۇر. 

بۇخارى، «تهپسىر»، 4؛ مهغازى، 84،82،77؛ «ئىلىم»،7؛ مۇسلىم، «جىھاد»،109؛  ئهخمهت   .198
بهيھاقى،  II،607؛  ئهس-سىره،  ھىشام،  ئىبنى  ،I،262؛   441،III ئهل-مۇسنهت،  ھهنبهل،  ب. 
ئهس-سۈنهن،II،353،43؛ ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات، I،259؛ ھۇزائى، ئهت-تهھرىچ،S:183~184؛ 

.346~345،I،كهتتانى، ئهت-تهراتىبۇل-ئىدارىيه
 .15،II ،ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات  .199
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ئۇ مهلىكتۇر (پۈتۈن دۇنيانىڭ ياراتقۇچىسى ۋه بىناكارىدۇر) ، قۇددۇستۇر (ھهر تۈرلۈك 
بهرگۈچىدۇر)،  تۇيغۇسى  (خاتىرجهملىك  مۆمىندۇر  خالىدۇر)،  نوقسانالردىن  ۋه  ئهيىپ 

مۇھهيمىندۇر (ھهر نهرسىنى كۆزىتىپ تۇرغان) 
ئىپپهتلىك  ئهڭ  تهئاالنىڭ  ئالالھ  ئهلهيھىسساالم  ئىسا  ئېيتىمهنكى،  شاھادهت  مهن 
بهندىسىدۇر. ھهر تۈرلۈك دۇنيا ھاياتىدىن يىراق تۇرغان مهريهمگه ئائىت قىلغان روھى 
ۋه سۆزىدۇر. شۇنداق قىلىپ ئۇ ئىساغا ھامىله بولدى. ئالالھ تهئاال ئادهمنى، ئۆز بىلهن 
قانداق ياراتقان بولسا، ئىسانىمۇ شۇنداق ياراتتى. ئهي ھۆكۈمدار! مهن سېىنى شېرىكى 
ئىتائهت  ماڭا  ۋه  قىلىشىڭغا  ئىبادهت  ئۇنىڭغا  ئېيتىشقا،  ئىمان  تهئاالغا  ئالالھ  بولمىغان 
چۈنكى  قىلىمهن.  دهۋهت  ئىشىنىشكه  ئهۋهتكهنلىرىگه  ماڭا  تهئاالنىڭ  ئالالھ  قىلىشڭغا، 
مهن ئالالھ تهئاالنىڭ بۇالرنى تهبلىغ قىلىش ئۈچۈن ئهۋهتكهن بىر پهيغهمبىرى بولىمهن. 
ھازىر مهن ساڭا الزىم بولغان تهبلىغنى قىلدىم. دۇنيا ۋه ئاخىرهت سائادىتىڭنى ئويلىغان 
ئاساستا ساڭا نهسىھهت قىلىمهن. نهسىھىتىمنى قوبۇل قىلىڭالر. ھىدايهتكه ئېرىشكهن، 

توغرا يولغا ئېرىشكهنلهرگه ساالم بولسۇن»
ئوقۇغان  بىلهن  ھاياجان  ۋه  ھۆرمهت  مهكتۇبىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  ئهكرهم  رهسۇل 
ھۆكۈمدار ئهسھامه دهرھال: «ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوقتۇر، مۇھهممهد ئالالھنىڭ بهندىسى 
ۋه ھهق پهيغهمبىرىدۇر» دهپ شاھادهت كهلتۈرۈپ مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىن، «قهسهم 
بايان  كىتابلىرىدا  خرىستىئانالرنىڭ  ۋه  يهھۇدى  بولغان  كىتاب  ئهھلى  ئۇ  قىلىمهنكى، 
كهلگۈسىدىكى  پهيغهمبهرلهرنىڭ  ئۆتكهن  بۇرۇن  ساقلىنىۋاتقان،  كېلىشى  قىلغان، 

خهۋىرىنى ئېلىپ كهلگهن خوشخهۋهر يهتكۈزگۈچى پهيغهمبهردۇر. 
ئۇنىڭ  ۋه  باراتتىم  مۇتلهق  بولسا،  بولغان  پۇرسهت  بېرىشقا  يېنىغا  ئۇنىڭ  ئهگهر 
كېيىن: «بۇ  قويغاندىن  قۇتىغا  بىر  گۈزهل  مهكتۇپنى  ئۇ  دېدى.  قىالتتىم"  خىزمىتىنى 
مهكتۇپالر مۇشۇ يهرده تۇرغان مۇددهتته ھهبهشتىن خهيىر ۋه بهرىكهت يىراقالشمايدۇ» 

دېدى.200 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم نهجاشىغا ئىككى دانه مهكتۇپ ئهۋهتكهن ئىدى. نهجاشى 
ئهسھامه يهنه بىر مهكتۇپتا يېزىلغانالرنىمۇ بىجا كهلتۈرۈپ، سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
نۇرغۇن  ئولتۇرغۇزۇپ،  كېمىلهرگه  ساھابىلهرنى  باشقا  ۋه  ھهبىبه  ئۇممۇ  ئايالى  مۇبارهك 
مۇسۇلمان  ئۇالرنىڭ  بىرلىكته  بىلهن  ھهدىيه  سالدى.  يولغا  مهدىنىگه  بىلهن  ھهدىيه 
بولغانلىق خهۋىرىمۇ بار ئىدى. ھهزرىتى دىھيهي كهلبى، رۇم ئىمپىراتورلىقىنى ئىسالمغا 
ھۆكۈمدارى  غهسسان  بۇسرادىكى  مهكتۇپنى  ئىدى.  ئهۋهتىلگهن  ئۈچۈن  قىلىش  دهۋهت 

ھارىسقا بهرگهچ، ئۇمۇ رۇم ئىمپېراتورى ھىراقلىئۇسقا ئهۋهتتى. 

بهيھاقى،  I،223؛  ئهس-سىره،  ھىشام،  ئىبنى  IV،198؛  ئهل-مۇسنهت،  ھهنبهل،  ب.  ئهخمهت   .200
.208~207،I ،79؛ ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات،II،ئهس-سۈنهن
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پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ مهكتۇپىنى ئىشتىياق ۋه ھۆرمهت بىلهن 
كۆرۈشۈپ  بىلهن  ھارىىس  كهلدى.  يېتىپ  بۇسراغا  ئۇچقاندهك  دىھيه،  ھهزرىتى  ئالغان 
ئادى  بولمىغان  مۇسۇلمان  تېخى  يېنىغا  دىھيهنىڭ  ھارىس  قىلدى.  بايان   ئهھۋالنى 
ئهۋهتتى.  ھىراقلىئۇسقا  تۇرىۋاتقان  قۇددۇستا  چاغدا  ئۇ  قويدى.  قوشۇپ  ھاتهمنى  بىن 
ئىككىسى بىرلىكته قۇددۇسقا كېلىپ، ئىمپىراتور بىلهن كۆرۈشۈش ئۈچۈن مۇناسىۋهتلىك 
ھۇزۇرىغا  «قهيسهرنىڭ  ئۇالرغا:  ئادهملىرى،  ئىمپىراتورنىڭ  تاپتى.  ئىزدهپ  ئادهملهرنى 
بارغان ۋاقىتىڭالردا، بېشىڭالرنى ئېگىپ ماڭىسىلهر، ئۇنىڭغا يېقىنالشقاندا ئۇنىڭغا تازىم 
يهردىن  بېشىڭالرنى  بهرمىگىچه  روخسىتى  تۇرۇش  سىلهرگه  قىلىسلهر،  سهجده  قىلىپ 

كۆتۈرمهيسىلهر» دېدى.
بۇ سۆزلهر ھهزرىتى دىھيهگه ئېغىر كهلدى ۋه ئۇالرغا: بىز مۇسۇلمانالر ئالالھ تهئاالدىن 
ئۇنىڭ  قويىشى  باش  ئىنسانغا  ئىنساننىڭ  ھهمده  قىلمايمىز.  سهجده  ھېچكىمگه  باشقا 
ئۇنداقتا،  ئادهملىرى:  قهيسهرنىڭ  ئاڭلىغان  سۆزنى  بۇ  دېدى.  زىت،  يارىلىتىشىغىمۇ 
قهيسهر سىلهر ئېلىپ كهلگهن مهكتۇپنى ھهرگىزمۇ ئوقۇمايدۇ ۋه سېنى ھۇزۇرىدىن قوغالپ 
ئهلهيھىسساالم،  مۇھهممهد  پهيغهمبىرىمىز  بىزنىڭ  دىھيه:  ھهزرىتى  دېدى.  چىقىرىدۇ، 
باشقىالرنىڭ ئۆزىگه سهجده ئهمهس، ھهتتا ئۆزىنىڭ ئالدىدا ئېگىلىپ تۇرۇشىغىمۇ يول 
قويمايدۇ. ئۇنىڭ بىلهن كۆرۈشىدىغان ئادهم قۇل بولغان تهقدىردىمۇ، ئۇنىڭغا ھۆرمهت 
قىلىپ  ھهل  قىينچىلىقلىرىنى  دهردىنى،  ئۇنىڭ  قىلىدۇ،  تهكلىپ  ھۇزۇرىغا  قىلىپ، 
كۆڭلىنى ئالىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنىڭغا مايىل بولغانالرنىڭ ھهممىسى ھۆر ۋه شهرهپلىك 

ھېسابلىنىدۇ، دېدى. 
بۇ سۆزلهرنى ئاڭلىغانالردىن بىرسى: ئۇنداقتا قهيسهرگه سهجده قىلمىساڭ، ساڭا 
قهيسهرنىڭ  كۆرسىتهي.  يول  بىر  باشقا  ساڭا  ئۈچۈن  ئورۇنداش  ۋهزىپهڭنى  بېرىلگهن 
بۇرۇن  چۈشتىن  كۈنى  ھهر  بار.  يىرى  بىر  ئالىدىغان  دهم  تهرىپىده  ئالدى  ساراينىڭ 
بىر  قانداق  ئۈستىده  ئۇنىڭ  بار.  مۇنبهر  بىر  يهرده  ئۇ  ئايلىنىدۇ.  چىقىپ  ھويلىغا  شۇ 
سهن  مهنچه  ئالىدۇ.  دهم  كېيىن  ئۇنىڭدىن  ئوقۇيدۇ.  ئېلىپ  ئۇنى  بولسا،  خهت-چهك 
سېنى  كۆرسىال  مهكتۇپنى  ساقلىغىن.  سىرتتا  قويۇپ  يهرگه  شۇ  مهكتۇپنى  بېرىپ  ھازىر 

چاقىرتىدۇ. ئۇ چاغدا سهن ۋهزىپهڭنى ئورۇندىيالىغان بولىسهن، دېدى. 
بۇ سۆزلهرنى ئاڭلىغان ھهزرىتى دىھيه، مهكتۇپنى ئۇ كىشى دېگهن يهرگه قويۇپ 
تهرجىمان  بىر  بىلىدىغان  ئهرهپچه  ۋه  ئالدى  قولىغا  مهكتۇپنى  ھىراقلىئۇس  قويدى. 
باشلىدى.  ئوقۇشقا  مهكتۇپىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  تهرجىمان  قىلدى.  تهلهپ 
ئالالھ  باشاليمهن!  بىلهن  ئىسمى  تهئاالنىڭ  تهرىپىده: «ئالالھ  ئۈستى  ئهڭ  مهكتۇپنىڭ 
يېزىلغان.  دهپ  ھىراكلىغا»  بۈيۈگى  رۇمالرنىڭ  مۇھهممهدتىن،  پهيغهمبىرى  تهئاالنىڭ 
ھىراقلىئۇسنىڭ قېرىندىشىنىڭ ئوغلى يهنناك، مهكتۇپنىڭ بۇنداق ئۇسۇلدا يېزىلغانلىقىنى 
كۆرۈپ غهزهپلهندى ۋه تهرجىماننىڭ مهيدىسىگه مۇش بىلهن بىرنى سالدى. تهرجىمان 
قولىدىن  ئۇنىڭ  مهكتۇپ  مۇبارهك  چۈشۈپ  يىقىلىپ  يهرگه  بىلهن  زهربىسى  مۇشنىڭ 
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ئۇ:  دېدى.  قىلدىڭ؟  بۇنداق  ئۈچۈن  نېمه  يهنناكقا:  ھىراقلىئۇس  كهتتى.  چۈشۈپ 
بىلهن  ئىسمى  ئۆزىنىڭ  بۇرۇن  ئىسمىڭدىن  سېنىڭ  مهكتۇپتا  كۆرمىدىڭمۇ!  مهكتۇپنى 
باشالپتۇ. سېنى بۈيۈك ھۆكۈمدار دهپ يازماي، رۇمالرنىڭ بۈيۈگى ھىراكىلى دهپ يېزىپتۇ. 
نېمه ئۈچۈن رۇمالرنىڭ ھۆكۈمدارى دهپ يازمايدۇ، نېمه ئۈچۈن باشتا سېنىڭ ئىسمىڭ 
بىلهن باشلىمايدۇ؟ ئۇنىڭ مهكتۇبىنى بۈگۈن ئوقۇساق بولمايدۇ، دېدى. شۇنىڭ بىلهن 
ھىراقلىئۇس: قهسهم قىلىمهنكى، سهن بىر ئهقىلسىز ياكى بىر ئهخمهق، سېنىڭ بۇنداق 
ئىكهنلىكىڭنى بىلمهپتىكهنمهن. مهن تېخى مهكتۇپنىڭ ئىچىده نېمه بارلىقىنى بىلمهي 
تۇرۇپ، يىرتىپ تاشالي دهمسهن؟ ھاياتىم بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، ئهگهر ئۇ، ئۆزى 
رۇمالرنىڭ  مېنى  ۋه  يېزىش  بالدۇر  ئىسمىنى  ئۆز  مهكتۇپتا  بولسا،  پهيغهمبهر  دېگهندهك 
بۈيۈگى دهپ يېزىشتا تامامهن ھهقلىق. مهن پهقهت ئۇالرنىڭ ئىگىسى، ھۆكۈمدارى ئهمهس 

دېدى ۋه يهنناكنى ھۇزۇرىدىن قوغالپ چىقاردى. 
بولغان  مۇشاۋىرى  ۋه  رهئىسى  ئالىمى،  بۈيۈك  خرىستىئانالرنىڭ  كېيىن  ئۇنىڭدىن 
ئۇسكۇڧ ئىسمىدىكى كىشىنى چاقىرتىپ كېلىپ مهكتۇپنىڭ داۋامىنى ئوقۇتتى. مهكتۇپتا: 
«ئالالھ تهئاالنىڭ ھىدايتىگه ئېرىشكهنلهرگه، توغرا يولغا ماڭغانالرغا ساالمالر بولسۇن!» 
دهپ يېزىلغاندىن كېيىن، «ئهي رۇمالرنىڭ بۈيۈگى! سېنى ئىسالمغا دهۋهت قىلىمهن. 
ئىسالمنى قوبۇل قىلغىنكى، ساغالم يولغا ئېرىشكىن. مۇسۇلمان بولغىنكى، ئالالھ تهئاال 
ساڭا ئىككى قات ئهجىر بهرسۇن. ئهگهر يۈز ئۆرىسهڭ، پۈتۈن خرىستىئانالرنىڭ گۇناھى 
يهھۇدىالر)  ۋه  (خرىستىئان  كىتاب  ئهھلى  «ئهي  ئېيتقىنكى:  ئۇالرغا  بولىدۇ."   ساڭا 
ئارىمىزدا ئورتاق بولغان نوقتىغا كېلهيلى. ئۇ، ئالالھ تهئاالدىن باشقا ھېچبىر نهرسىگه 
چوقۇنمايمىز ۋه ئۇنىڭغا ھهر قانداق نهرسىنى ئورتاق قوشمايمىز. ئالالھ تهئاالدىن باشقا 
بىزنى  بولۇڭالر  ئۆرۈلسه،‹شاھىت  يۈز  سۆزدىن  بۇ  ئهگهر  قىلمايمىز.  رهب  نهرسىنى  بىر 

مۇسۇلمان› دهڭالر». (ئال ئىمران سۈرىسى، 64-ئايهت) دېيىلگهنىدى. 
رهسۇل ئهكرهم سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ مهكتۇبى ئوقۇلغاندا ھىراقلىئۇسنىڭ 
پېشانىسىدىن تهر تامچىالشقا باشلىدى. مهكتۇپ ئوقۇلۇپ بولغاندىن كېيىن، سۇاليمان 
بىر  دېگهن  باشاليمهن»  بىلهن  ئسىمى  «ئالالھنىڭ  مهن:  كېيىن  ئهلهيھىسساالمدىن 
مهكتۇپ كۆرۈپ باقمىغان ئىدىم، دېدى. ھىراقلىئۇس ئۇسكۇپهتتىن بۇ مهسىلىگه قانداق 
قارايدىغانلىقىنى سورىشى بىلهن، «قهسهم قىلىمهنكى، ئۇ مۇسا ۋه ئىسا ئهلهيھىسساالم 
بىزگه بىشارهت بهرگهن پهيغهمبهردۇر. بىز زادى ئۇنىڭ كېلىشىنى ساقالپ تۇرغان ئىدۇق» 
قانداق  قىلىسهن،  تهۋىسيه  قىلىشىمىزنى  قانداق  ئىشتا  بۇ  سهن  ھىراقلىئۇس:  دېدى. 
قىلىشىڭىزنى  ئىتائهت  ئۇنىڭغا  ئۇسكۇپ:  سورىدى.  دهپ  ئۇيغۇن؟  ئهڭ  بىزگه  قىلساق 
ئۇيغۇن كۆردۈم، دېدى. ھىراقلىئۇس: مهن سېنىڭ دېگهن نهرسهڭنى ياخشى بىلىمهن. 
پهقهت ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلىپ مۇسۇلمان بولۇشقا كۈچۈم يهتمهيدۇ. چۈنكى ھۆكۈمرانلىقىم 
يوقۇلىدۇ ھهم مېنى ئۆلتۈرىدۇ، دېدى. ئۇنىڭدىن كېيىن ھهزرىتى دىھيه ۋه ئادى بىن 
ھاتهمنى چاقىرتىپ كهلدى. ئادى: ھهي ھۆكۈمدار! قوي، ئۆچكه ۋه تۆگىلهرنىڭ ئىگسى 
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بولغان بۇ ئهرهپ زات، مهملىكتىده يۈز بهرگهن بىر ۋهقهنى ساڭا سۆزلهپ بهرمهكچى، 
دىھيه:  ھهزرىتى  سورىدى.  دهپ  ۋهقه؟  قانداق  مهملىكىتىڭدىكى  ھىراقلىئۇس:  دېدى. 
ئارىمىزدا بىر زات ئوتتۇرىغا چىقىپ ئۆزىنى پهيغهمبهر دهپ ئېالن قىلدى. خهلقنىڭ بىر 
ئىشهنمىگهنلهر  بىلهن  ئىشهنگهنلهر  ئىشهنمىدى،  قىسمى  بىر  ئىشهندى  ئۇنىڭغا  قىسمى 

ئوتتۇرسىدا ئۇرۇش بولىۋاتىدۇ، دېدى. 
بۇ سۆزدىن كېيىن ھىراقلىئۇس، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى سۈرۈشتۈرشكه باشلىدى. 
شام ۋالىسغا ئهمىر بېرىپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن بىر قان سېستىمىسىكى بىر 
كىشىنى تېپىپ كېلىشنى بۇيرىدى. ھهمده ئۆزىنىڭ دوستى بولغان، ئىبرانىچه بىلگهن 
رىمدىكى بىر ئالىمىغا خهت يېزىپ، بۇ ئىشنى سورىدى. رىمدىكى دوستىدىن، ئۇ سورىغان 
كىشىنىڭ ئاخىرقى زامان پهيغهمبىرى ئىكهنلىكىنى بىلدۈرگهن بىر جاۋاب خېتى كهلدى. 
شام ۋالىسىمۇ، تىجارهت ئۈچۈن شامغا كهلگهن قورهيىش كارۋىنىنى ئۇچراتتى. بۇالرنىڭ 

ئىچىده تېخى مۇسۇلمان بولمىغان قۇرهيىشنىڭ رهئىسى ئهبۇ سوفيانمۇ بار ئىدى.
ئهبۇ سوفيان: «بىز غهززهده تۇرۇۋاتقان ۋاقتىمىزدا، ھىراقلىئۇسنىڭ شام ۋالىسى، 
زاتنىڭ  ھىجازدىكى  شۇ  كېلىپ:‹سىز،  قاراپ  بىزگه  ئۇرىدىغاندهكال  بىزنى  خۇددى 
قهۋمىدىن كهلگهنمۇ؟› دهپ سورىدى. بىز: ‹ھهئه›دىدۇق. ئۇ:‹يۈرۈڭالر، بىز بىلهن 
شام  دېدى.  كهتتى»  ئېلىپ  شامغا  بىزنى  ۋه  بارىسىلهر!›دېدى  يېنىغا  ئىمپىراتورنىڭ 
ۋالىسى ئهبۇ سوفيان ۋه يېنىدىكىلهرنى ھىراقلىئۇسنىڭ يېنىغا ئېلىپ باردى. بۇ چاغدا 
ھىراقلىئۇس قۇددۇستىكى بىر چىركاۋدا ئىدى. ۋهزىرلىرى بىلهن بىلله ئولتۇرۇپ، بېشىغا 
ئوتتۇز  بولۇپ  يېنىدىكلهر  ئۇنىڭ  ۋه  سوفيان  ئهبۇ  ھىراقلىئۇس،  ئىدى.  كېيگهن  تاج 

ئهتراپىدا كىشىنى بۇ يهرده قوبۇل قىلدى. 
تهرجىمان چاقىرىلدى ۋه ئۇالرغا: ئىچىڭالردا، ئۆزىنى پهيغهمبهر دهپ ئېالن قىلغان 
ئۇ زاتقا ئۇرۇقداشلىق جهھهتتىن ئهڭ يېقىن بولغان كىشى بارمۇ؟ دهپ سورىدى. ئهبۇ 
سوفيان: ئۇنىڭغا مهن ئهڭ يېقىن تۇققان، دهپ جاۋاب بهردى. ھىراقلىئۇس: تۇققانلىق 
دېدى.  ئوغلى،  تاغامنىڭ  سوفيان:  ئهبۇ  دېدى.  دهرىجىده؟  قانچىلىك  مۇناسىۋىتىڭالر 
ھىراقلىئۇس، ئهبۇ سوفياننى ئۆزىگه يېقىن كېلىشىنى ۋه باشقىالرنىڭ ئۇنىڭ ئارقىسىدا 
ئاخىرىدا  بولسىمۇ،  سۆزلىگهن  يالغان  باشتا  سوفيان  ئهبۇ  قىلدى.  ئهمىر  تۇرىشىنى 
ھۆكۈمدارنىڭ ھهيۋىسىدىن قورقۇپ يالغان سۆزلىمىدى. شۇنىڭ بىلهن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا 

شۇ دىئالوگالر بولۇپ ئۆتتى:
-پهيغهمبهر ئىكهنلىكىنى ئېالن قىلغان شۇ كىشنىڭ ئاراڭالردىكى جهمهتى قانداق؟

ئهڭ  ئارىمىزدا  جهمهتى  كهلگهن.  تهبىقىسىدىن  ياخشى  ئهڭ  دهۋرىمىزنىڭ  -ئۇ، 
تالالنغان جهمهت.

-ئىچىڭالردا ئۇنىڭدىن بۇرۇن پهيغهمبهرلىكىنى ئېالن قىلغانالر بولۇپ باقتىمۇ؟
-ياق، بولمىدى.

-ئۇنىڭ ئاتا-بوۋىلىرىدىن ھۆكۈمدار چىققانمۇ؟
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-ياق.
-ئۇنىڭغا خهلقنىڭ بايلىرىمۇ ياكى كهمبهغهل، ئاجىزلىرى ئهگهشتىمۇ؟

-ئۇنىڭغا ئهگهشكهنلهر، كهمبهغهل، ئاجىز، ياشالر ۋه ئايالالردۇر. ئۇنىڭغا قهۋمنىڭ 
چوڭ ۋه بايلىرىدىن ئهگهشكهنلهر بهك ئاز.

-ئۇنىڭ يولىدىن ماڭغانالر كۆپىيىۋاتامدۇ ياكى ئازالۋاتامدۇ؟
-كۆپىيىۋاتىدۇ.

-ئۇنىڭ دىنىغا كىرگهندىن كېيىن، دىن يارىماي ياكى پۇشايمان قىلىپ دىندىن 
چىققانالر بارمۇ؟

-يوق.
-پهيغهمبهر بولۇشتىن ئىلگىرى ئۇ يالغان سۆزلىگهنمۇ؟

-ياق.
-ئۇ پهيغهمبهرنىڭ ۋهدىسىگه ۋاپا قىلمىغىنى ياكى سۆزىگه ئهمهل قىلمىغان ۋاقىتى 

بولدىمۇ؟
-ياق، بولمىدى. ئهمما بىز ھازىر ئۇنىڭ بىلهن بىر مۇددتلىك ئۇرۇش قىلماسلىق 

ئۈچۈن سۈلھى تۈزدۇق. بۇ مۇددهت ئىچىده ئۇنىڭ نېمه قىلدىغانلىقىنى بىلمهيمىز.
-ئۇ سىلهرگه نېمىنى ئهمىر قىلىدۇ؟

-يالغۇز بىر بولغان ئالالھقا ئىبادهت قىلىشنى، ئۇنىڭغا ھېچبىر نهرسىنى شېرىك 
راسىتچىل  ئوقۇشنى،  ناماز  قىلىدۇ.  تهبلىغ  چوقۇنماسلىقنى  بۇتالرغا  قوشماسلىقنى، 
تۇرۇشنى،  يىراق  ھارامالردىن  قىلىشنى،  ياردهم  يوقسۇلالرغا  ۋه  كهمبهغهل  بولۇشنى، 
يوقالپ  ئۇرۇق-تۇغقانالرنى  ۋه  قىلماسلىقنى  خىيانهت  ئامانهتكه  قىلىشنى،  ۋاپا  ۋهدىگه 

تۇرۇشنى ئهمىر قىلىدۇ.
چىركاۋدا بۇ دىئالوگالر بولۇپ ئۆتتى ۋه پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ 
قويىشى  بېشىغا  سۈرۈپ  يۈزلىرىگه  سۆيۈپ،  مهكتۇپنى  ھىراقلىئۇس  ئوقۇلدى.  مهكتۇبى 
بىلهن رۇمالرنىڭ ئارىسىدا ۋاراڭ-چۇرۇڭ بولۇپ كهتتى. قهيسهر، ئهبۇ سوفيان ۋه ئۇنىڭ 
يېنىدىكلهرنىڭ چىقىپ كېتىشىنى ئهمىر قىلدى. تېخى مۇسۇلمان بولمىغان ئهبۇ سوفيان 
بۇ يهرده ئىشهنچلىك ھالدا، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بۇ داۋاسىنىڭ مۇۋاپىقىيهتلىك 

بولدىغانلىقىنى كۆزى يهتكهنلىكىنى بايان قىلدى. 
ھهزرىتى دىھيه ھىراقلىئۇسنىڭ ئالدىغا كېلىپ، چىرايلىق جامالى ۋه تاتلىق ئاۋازى 
بىلهن: «ئهي قهيسهر! مېنى ساڭا بۇسرادىن بىرسى (ھارىس) ئهۋهتتىكى، ئۇ سېنىڭدىن 
خهيرىلىك. ئالالھ تهئاالغا قهسهم قىلىمهنكى، مېنى ئۇنىڭغا ئهۋهتكهن زات (پهيغهمبهر) 
بولسا، ھهم ئۇنىڭدىن ھهم سېنىڭدىن خهيىرلىكتۇر. سهن مېنىڭ سۆزلىرىمنى كهمتهرلىك 
قىلساڭ،  كهمتهرلىك  چۈنكى  كېرهك!  قىلىشىڭ  قوبول  نهسىھىتىمىنى  ئاڭالپ،  بىلهن 
بواللمايسهن!»  ئىنساپلىق  قىلمىساڭ،  قوبول  نهسىھهتلهرنى  ئاڭاليسهن.  نهسىھهتلهرنى 
دېدى. ھىراقلىئۇس، داۋام قىل دهپ ئهمىر بېرىشى بىلهن، ھهزرىتى دىھيه: «ئۇنداقتا 
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ئىمان  تهئاالغا  ئالالھ  قىلغان  ئىبادهت  ئۇنىڭغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  ئىسا  سېنى  مهن 
ئېيتىشڭىغا دهۋهت قىلىمهن. مهن سېنى، بۇرۇنقى مۇسا ئهلهيھىسساالمنىڭ، ئۇنىڭدىن 
پهيغهمبهرگه  ئۇممى  شۇ  بهرگهن  خهۋهر  كهلگۈسىدىن  ئهلهيھىسساالمنىڭ  ئىسا  كېيىنكى 
دۇنيا  بىلسهڭ،  نهرسه  بىر  توغۇرلۇق  بۇ  ئهگهر  قىلىمهن.  دهۋهت  كهلتۈرىشىڭگه  ئىمان 
ۋه ئاخىرهت ھاياتىنى قولغان كهلتۈرۈشنى ئويلىساڭ، ئۇالرنى كۆز ئالدىڭغا كهلتۈرگىن. 
بولمىسا ئاخىرهت سائادىتى قولۇڭدىن قاچىدۇ. كۇپۇرلۇق ۋه شېرىك ئىچىده قالىسهن. 
شۇنى ياخشى بىلگىنكى، سېنىڭ رهببىڭ بولغان ئالالھ تهئاال، زالىمالرنى ھاالك قىلغۇچى 

ۋه نېمهتلهرنى بهرگۈچى ۋه ئالغۇچىدۇر» دېدى.
ھىراقلىئۇس: «مهن قولۇمغا تهككهن بۇ مهكتۇپنى ئوقۇماي، يېنىمدىكى ئالمىالردىن 
ۋه  خهيىر  پهقهت  بۇنىڭدىن  كهچمهيمهن.  ۋاز  بۇالردىن  سورىماي  بىلمىگهنلىرىمنى 
ياخشلىق كۆردىم. سهن ماڭا ھهقىقهتنى تاپقىچه مۆھلهت بهرگىن» دېدى. ھىراقلىئۇس 
مهلۇم ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن ھهزىرتى دىھيهنى يېنىغا چاقىرتىپ، ئايرىم پاراڭالشتى. 
ئۇ سۆزىده: «رۇمالرنىڭ مېنى ئۆلتۈرىشىدىن قورقىۋاتىمهن. سېنى ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى 
داگاتىرغا  بولغان  زات  بىر  كۆرىدىغان  چوڭ  مهندىنمۇ  ۋه  بىرسى  ئالىملىرىدىن  بۈيۈك 
ئهۋهتهي. پۈتۈن خرىستىئانالر ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلىدۇ. ئهگهر ئۇ ئىمان ئېيتسا، رۇمالرنىڭ 
ئاشكاراليمهن»  ئېتىقادىمنى  قهلبىمدىكى  مهنمۇ،  چاغدا  ئۇ  ئېيتىدۇ.  ئىمان  ھهممىسى 
دېدى. ئۇنىڭدىن كېيىن ھىراقلىئۇس، بىر مهكتۇپ يېزىپ ھهزرىتى دىھيهگه بېرىپ ئۇنى 

داگاتىرغا يوللىدى. 
مهكتۇپنى  داگاتىر  ئىدى.  يوللىغان  مهكتۇپ  داگاتىرغىمۇ  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر 
ئوقۇپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ساالھىتىنى ئاڭلىشى بىلهنال، ئۇنىڭ ھهزرىتى مۇسا 
ۋه ھهزرىتى ئىسانىڭ خهۋهر بهرگهن ئاخىرقى پهيغهمبهر ئىكهنلىكىگه چهكسز ئىشهندى ۋه 
دهرھال ئىمان ئېيتتى. ئۆيىگه كهتكهن پېتى، ھهر يهكشهنبه كۈنى قىلدىغان ۋهزلىرىگه 
بىلهن  ئهرهپ  ئۇ  بولغاندۇ؟  نېمه  خرىستىئانالر: «داگاتىرغا  چىقمىدى.  ئۇدا  قېتىم  ئۈچ 
دهپ  كۆرىشىمىز!»  بىلهن  ئۇنىڭ  بولدى!  چىقماس  تاال-تۈزگه  كېيىنال  كۆرۈشكهندىن 

ۋارقىراشتى.
پهرىجه  رهڭلىك  ئاق  ئۈستىگه  تاشالپ،  كيىمىنى  قارا  كىيىدىغان  بۇرۇن  داگاتىر 
كىيىپ، قولىدىكى ھاسىسى بىلهن چىركاۋغا كهلدى. بۇ رايوندىكى پۈتۈن كىشىلهرنى 
چاقىرتىپ كهلگهندىن كېيىن، ئورنىدىن تۇرۇپ: «ئهي خرىستىئانالر! شۇنى ئاڭلىمىدىم 
دىمهڭالر، بىزگه ئهخمهتتىن (ئهلهيھىسساالم)  مهكتۇپ كهلدى. بىزنى ھهق دىنغا دهۋهت 
قىلدى. مهن بۇنى ئوچۇق بىلىمهن ۋه ئىشنىمهن. ئۇ ئالالھ تهئاالنىڭ ھهق پهيغهمبىرى» 
دېدى. بۇنى ئاڭلىغان خرىستىئانالر، ئۇدۇل بېرىپ ئۇنى ئۇرۇپ شېھىت قىلدى. ھهزرىتى 

دىھيه بۇ ئهھۋالنى ھىراقلىئۇسقا خهۋهر قىلدى. 
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ھىراقلىئۇس: «مهن ساڭا دېمىدىممۇ؟ داگاتىر خرىستىئانالر ئۈچۈن مهندىنمۇ ئهزىز 
ئۆلتۈرىۋىتىدۇ»  ئۆلتۈرگهندهك  ئۇنى  مېنىمۇ،  ئاڭلىسا  ئۇالر  ئهگهر  ئىدى.  ئابرۇيلۇق  ۋه 

دېدى. 
خهۋهرده: «  بىر  قىلغان  رىۋايهت  زۇھرى  ۋه  قىلغان  زىكىر  سهھىھىده  بۇخارىنىڭ 
ئىشىكلهرنىڭ  چاقىرتىپ  بۈيۈكلىرىنى  رۇمالرنىڭ  سارىيىدا،  ھۇمۇستىكى  ھىراقلىئۇس 
تاقىلىشىنى ئهمىر قىلدى. ئاخىرىدا ئېگىز بىر يهرگه چىققاندىن كېيىن: ئهي رۇم جامائىتى! 
ھهزرىتى  قىلىشىنى،  داۋام  ھاكىمىيىتىڭالرنىڭ  ئېرىشىشنى،  سائادهتكه  ۋه  ھۇزۇر  سىلهر 
بىزنىڭ  ئهي  رۇمالر:  دېدى.  خاالمسىلهر؟  مېڭىشنى  يولىغا  بهرگهن  بىشارهت  ئىسانىڭ 
ھىراقلىئۇس:  دېدى.  قىالاليمىز؟  نېمه  ئۈچۈن  كهلتۈرۈش  قولغا  بۇالرنى  ھۆكۈمرانىمىز! 
ئهي رۇم جامائىتى! مهن، سىلهرنى خهيىرلىك بىر ئىش ئۈچۈن يىغدىم. ماڭا ھهزرىتى 
مۇھهممهدنىڭ مهكتۇپى كهلدى. مېنى ئىسالمغا دهۋهت قىلدى. قهسهم قىلىمهنكى، ئۇ، 
بىز كېلىشىنى تۆت كۆز بىلهن كۈتىۋاتقان، كىتابلىرىمىزدا يېزىلغان ۋه ئاالمهتلىرى ئېنىق 
بولغان پهيغهمبهردۇر. كېلىڭالر! ئۇنىڭغا بهيئهت قىلىپ، دۇنيا ۋه ئاخىرهت سائادهتىگه 
ئېرىشهيلى! دېدى. بۇ سۆزلهر بهدىلىگه، ئۇ يهردىكى كىشىلهر يامان سۆلهرنى قىلىپ، 
ئاچچىقلىرىنى ئىچىگه يوشۇرالماي، تاالغا چىقىپ كېتىش ئۈچۈن ئىشىك تهرهپگه قاراپ 
ماڭدى. ئهمما ئىشىكلهر تاقاق بولغانلىقى ئۈچۈن تاالغا چىقالمىدى. ھىراقلىئۇس رۇمالرنىڭ 
بۇ ھهرىكهتلىرنى كۆرۈپ، ئىسالمىيهتتىن بۇ قهدهر يىراق تۇرغىنىنى كۆرۈپ، جېنىدىن 
بولغان  دىنىڭالرغا  سىلهرنىڭ  سۆزلىگهنلىرىم،  مېنىڭ  جامائىتى!  رۇم  ئهي  ئهنسىرهپ: 
بۇ  كۆردۈم.  ساداقىتىڭالرنى  بولغان  دىنىڭالرغا  ئىدى.  ئۈچۈن  سىناش  ساداقىتىڭالرنى 
بىلهن  ئېچىلىشى  ئىشىكلهر  ۋه  قىلدى  سهجده  ھىراقلىئۇسقا  رۇمالر،  ئاڭلىغان  سۆزنى 

سارايدىن چىقىپ كهتتى»201 دهپ بايان قىلىنغان. 
بهردى.  سۆزلهپ  ئۆتكهنلهرنى  بولۇپ  چاقىرىپ  دىھيهنى  ھهزرىتى  ھىراقلىئۇس 
پهيغهمبهر  سىرتىدا  ئۇنىڭ  قىلدى.  تهقدىم  سوۋغاتالرنى  قىممهتلىك  بىر-بىرىدىن 
ئارقىلىق  دىھيه  ھهزىرتى  سوۋغاتالرنى  ۋه  مهكتۇپ  يازدى.  مهكتۇپ  بىر  ئهلهيھىسساالمغا 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئهۋهتتى. ھىراقلىئۇس مۇسۇلمان بولۇشنى ئارزۇ قىلدى ئهمما 
ھاكىميهت ۋه جان قايغۇسى سهۋهبىدىن ئىمان ئېيتمىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا يازغان 
مهكتۇپتا: «ھهزرىتى ئىسانىڭ خهۋهر قىلغان ئالالھنىڭ ھهق پهيغهمبىرى مۇھهممهدكه رۇم 
ھۆكۈمرانى قهيسهردىن ساالم! ئهلچىڭىز مهكتۇپ بىلهن ھۇزۇرۇمغا كهلدى. مهن شاھادهت 
كهلتۈرىمهنكى، سهن ئالالھنىڭ ھهق پهيغهمبىرى. بىز سېنى ئىنجىلدا يېزىلغان ھالهتته 
كۆردۇق. ھهزرىتى ئىسا سهن توغۇرلۇق ئېنىق بىشارهت بهرگهن. رۇمالرنى ساڭا ئىمان 
ئېيتىشقا دهۋهت قىلغان بولساممۇ، ئۇالر يېقىن كهلمىدى. مېنىڭ سۆزۈمگه قۇالق سالغان 
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بولسا، بۇ ئۇالر ئۈچۈن خهيرىلىك بوالتتى. مهن سېنىڭ يېنىڭدا تۇرۇپ، ساڭا خىزمهت 
قىلىشنى ۋه پۇتلىرىڭنى يۇيۇشنى ئارزۇ قىالتتىم» دهپ يېزىلغان ئىدى. 

جۇزام  يولدا  كهلدى.  يېتىپ  ھېسماغا  يېنىدىن  ھىراقلىئۇسنىڭ  دىھيه  ھهزرىتى 
ئادهملىرى  بىلهن  ئوغلى  ئۇنىڭ  ۋه  ئۇس  بىن  ھۇنهيىد  ۋادىسىدا،  شهنار  ۋادىلىرىدىن 
ھهزرىتى دىھيهنى بۇلىدى. كونا كىيملىرىدىن باشقا ھهممه نهرسىسىنى بۇالپ كهتتى. 
كىرگهن  ئىسالمغا  قهۋمى  ئۇنىڭ  ۋه  زهيىد  بىن  رىفائه  بىن  دۇبهيىب  ئهتراپالردىكى  بۇ 
ئىدى. دىھيه ۋهقهنى ئۇالرغا سۆزلهپ بېرىشى بىلهن ئۇالر ھۇنهيىد بىن ئۇس ۋه ئۇنىڭ 
ئادهملىرىدىن بارلىق نهرسىلهرنى قايتۇرۋالدى. ئۇنىڭدىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، 
زهيىد بىن ھارىسنى ھۇنهيىد بىن ئۇس ۋه ئۇنىڭ ئادهملىرىگه ئهۋهتتى. شۇنداق قىلىپ 
ئۇ ئهتراپتىكى ھهممىسى مۇسۇلمان بولدى. ھهزرىتى دىھيه مهدىنىگه بارا-بارماي، ھهتتا 
ئۆز ئۆيىگىمۇ كىرمهي، رهسۇل ئهكرهم ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا باردى. ئۇ ئىشىكىنى 
قاقتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: كىم؟ دېدى. ئۇ: دىھيهتۇل كهلبى، دېدى. ئالهملهرنىڭ 
ئۆتكهن  بولۇپ  كىرىپ،  ئۆيگه  دىھيه  ھهزرىتى  دېدى.  كىرگىن،  ئۆيگه  خوجىسى: 
ئىشالرنى يىپىدىن يىڭنىسىگىچه سۆزلهپ بهردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھىراقلىئۇسنىڭ 
مهكتۇپىنى ئوقۇپ: «ئۇنىڭ ئۈچۈن بىر مۇددهت سهلتهنهتلىك ھۆكۈم سۈرىدۇ. مهكتۇپ 

ئۇالرنىڭ يېنىدا قالغان مۇددهتكىچه ئۇالر سهلتهنهت ئىچده ئۆتىدۇ»202 دېدى. 
يازغان  ئېيتقانلىقىنى  ئىمان  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  مهكتۇپىدا  ھىراقلىئۇس 
بولسىمۇ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «ئۇ يالغان سۆزلىدى، دىنىدىن چىقىمدى» دېدى. 
سېلىپ،   ئهتلهسكه  بىر  يىپهكتىن  مهكتۇبىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ھىراقلىئۇس 
ئورىغاندىن كېيىن يۇمىالق ئالتۇن قاچىنىڭ ئىچىگه سېلىپ ساقالپ قويدى. ھىراقلىئۇس 
ۋه  ئائىلىسى ئۇنى ھهر ۋاقىت مۇھاپىزهت قىلىپ، باشقىالردىن يوشۇردى. مهكتۇپنىڭ  
ئىشهندى.  قهتئى  ۋه  بىلدى  سۈرىدىغانلىقىنى  سهلتهنهت  مۇددهتكىچه  تۇرغان  قولىدا 

ھهقىقهتهن شۇنداق بولدى. 
مىسر  بهلتانى  ئهبى  بىن  ھاتىب  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  ئهكرهم  رهسۇل 
كۈتۈش  تهئاالدىن  ئالالھ  مۇكاپاتىنى  ئهسھابىم!  ئهي  بۇرۇن:  ئهۋهتىشتىن  ھۆكۈمرانىغا 
ئۈچۈن شۇ مهكتۇپنى مىسر ھۆكۈمرانىغا قايسىڭالر ئېلىپ بارىسىلهر؟ دېدى. ھهزرىتى ھاتىب 
ئورنىدىن چاچراپ تۇرۇپ: ئى رهسۇلۇلالھ! مهن ئېلىپ باراي! دېدى. پهيغهمبىرىمىز: ئهي 
ھاتىب! بۇ ۋهزىپهڭ ئۈچۈن ئالالھ تهئاال سېنى مۇبارهك قىلسۇن! دېدى. ھاتىب بىن ئهبى 
بىلهن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئالدى.  ئهلهيھىسساالمدىن  پهيغهمبهر  مهكتۇپنى  بهلتا، 
خوشالشقاندىن كېيىن، ئۆيىگه بېرىپ ئات-ئۇالقالرنى تهييارالپ، ئائىلىسىدىكىلهر بىلهن 
ئىسكهندىرىيهده  مۇقاۋقىسنىڭ  ھۆكۈمرانى  مىسر  چىقتى.  يولغا  كېيىن  خوشالشقاندىن 

ئهس- بهيھاقى،  III،441؛  ئهل-مۇسنهت،  ھهنبهل،  ب.  ئهخمهت  4؛  «تهپسىر»،  بۇخارى،   .202
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ئىكهنلىكىدىن خهۋهر تېپىپ دهرھال ئۇ يهرگه يېتىپ باردى. ئوردىغا كىرىشتىن بۇرۇن 
ھۆرمىتىنى  چهكسىز  ھاتىبقا  ھهزرىتى  دهرۋازىۋهن  تاپقان  خهۋهر  مهقسىتىدىن  ئۇنىڭ 
بىلدۈردى. ئۇنى ئازىراقمۇ ساقالتمىدى. مۇقاۋقىس دېڭىزدا بىر كېمىده ئادهملىرى بىلهن 
پاراڭلىشىپ تۇراتتى. ھهزرىتى ھاتىب كىچىك بىر قېيىققا چىقىپ مۇقاۋقىسنىڭ يېنىغا 
ئالغان  ھاتىبتىن  ھهزرىتى  بهردى.  مهكتۇبىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  كېلىپ، 
مهكتۇپتا مۇنداق دېيىلگهنىدى:  «ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهن! ئالالھ تهئاالنىڭ 
بۈيۈگى  خهلقىنىڭ)  (مىسر  قىبتالرنىڭ  مۇھهممهدتىن  بولغان  پهيغهمبىرى  ۋه  قۇلى 
ئىچىده  ساالمهتلىك  سېنى،  بولسۇن.  كۆرگهنلهرگه  راۋا  ھىدايهتنى  ساالم،  مۇقاۋقىسقا! 
كۆرىشىم ئۈچۈن ئىسالمىيهتكه دهۋهت قىلىمهن. مۇسۇلمان بولغىنكى، ساالمهت بول ۋه 
پۈتۈن  ئۆرىسهڭ  يۈز  ئهگهر  بولغىن.  نائىل  ئهجىرىگه  ھهسسه  ئىككى  تهئاالنىڭ  ئالالھ 
خرىستىئان)  ۋه  (يهھۇدى  كىتاب  ئهھلى  ئهي  بولىدۇ.  ساڭا  گۇناھى  خهلقىنىڭ  قىبتى 
ئىالھقا  بىر  ھېچ  باشقا  تهئاالدىن  ئالالھ  بولسا،  ئۇ  كېلىڭالر!  نوقتىغا  بىر  ئارىمىزدىكى 
چوقۇنماسلىق ۋه ئۇنىڭغا ھېچبر نهرسىنى شېرىك قوشماسلىقتۇر! ئالالھ تهئاالنى قايرىپ 
قويۇپ، ئىچىمىزدىن بىرسىنى ياراتقۇچى ئالالھ ئورنىدا كۆرمهڭالر! ئهگهر بۇ سۆزدىن يۈز 

ئۆرىسه،‹شاھىت بولۇڭالر! بىز مۇسۇلمان› دهڭالر» (ئال ئىمران سۈرىسى، 64-ئايهت)
ھاتىبقا:  ھهزرىتى  مۇقاۋقىس  بىلهن  ئوقۇشى  مهكتۇبىنى  سۇلتانىنىڭ  كائىناتنىڭ 
چاقىرىتىپ  ۋهزىرلىرىنى  ۋه  قوماندان  ھۆكۈمرانى  مىسر  دېدى.  بولسۇن!»  «خهيىرلىك 
جهھهتته  بۇ  بار.  بىلگۈم  نهرسىلهرنى  بهزى  ھۆكۈمدار:  سۆھبهتلهشتى.  بىلهن  ھاتىب 
دېدى.  سۆھبهتلىشهيلى،  مهرھهمهت،  ھاتىب:  ھهزرىتى  دېدى.  سورايمهن،  سېنىڭدىن 
مۇقاۋقىس: سېنى ئهۋهتكهن ئۇ زاتتىن ماڭا بىر ئۇچۇر بهر، ئۇ بىر پهيغهمبهرمۇ؟ سۆزلهپ 
بهر، دېدى. ھهزرىتى ھاتىب: شۇنداق، ئۇ بىر پهيغهمبهردۇر. مۇقاۋقىس: ئۇ راستىنال 
پهيغهمبهر بولسا، نېمىشقا ئۇنى ئۆز يۇرتىدىن قوغالپ، باشقا يۇرتالردا سهرسان بولۇشىغا 
سهۋهپ بولغان قهۋمى ئۈچۈن ئۇالرنى قارغاپ دۇئا قىلمىدى؟ دېدى. ھهزرىتى ھاتىب: 
سهن، ئىسا بىن مهريهم ئهلهيھىسساالمنىڭ پهيغهمبهر ئىكهنلىكىگه ئىشىنىسهن، شۇنداقمۇ؟ 
جانابى  قىلمىغان.  دۇئا  قارغاپ  ئۇالرنى  بولغاندىمۇ،  ئۆلتۈرمهكچى  تۇتۇپ  ئۇنى  قهۋمى 
ئالالھ ئۇنى كۆككه ئۆز دهرگاھىغا ئېلىپ كېتىپ مۇكاپاتلىدى. ھالبۇكى، قهۋمىنىڭ ھاالك 
قىلمىدى،  ئۇنداق  ئۇ  ئهمما  كهلمهسمۇ؟  قولىدىن  قىلىش  دۇئا  قارغاپ  ئۈچۈن  بولۇشى 
دېدى. مۇقاۋقىس: ناھايىتى توغرا جاۋاب بهردىڭ. سهن ھهقىقهتهن ھېكمهت ئىگسى 
ساڭا  ئهته  قال،  يېنىمدا  كېچه  بۇ  ئىكهنسهن.  كهلگهن  يېنىدىن  زاتنىڭ  بىر  بولغان 
جاۋابىمنى بېرهي، دېدى. ھهزرىتى ھاتىب ھهزرىتى مۇسا زامانىدىكى فىرئهۋن ھهققىده 
مۇقاۋقىسقا: سهندىن بۇرۇن بۇ يهرده بىر ھۆكۈمران بار ئىدى. ئۇ خهلقىگه: «مهن ئهڭ 
ئۇلۇغ ئىالھ!» دهپ، ئىالھ ئىكهنلىكىنى پهش قىلغان ئىدى. ئالالھ تهئاال ئۇنى دۇنيا 
ۋه ئاخىرهت ئازابى بىلهن جازاغا تارتتى ۋه ئۇنىڭدىن ئىنتىقام ئالدى. سهن ئۇنىڭدىن 
بار.  دىن  بىر  ئۈچۈن  بىز  مۇقاۋقىس:  دېدى.  بولما!  ئىبرهت  باشقىالرغا  ئال،  ئىبرهت 
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بىز بۇ دىنىمىزدىن خهيىرلىك بىر دىن بولمىغىچه بۇ دىندىن ۋاز كهچمهيمىز، دېدى. 
تهقدىرده  بولمىغان  خهيىرلىكى  ئۇنىڭدىن  ۋه  تۇرىۋاتقان  چىڭ  سهن  ھاتىب:  ھهزرىتى 
ۋاز كهچمهيدىغان بۇ دىنىڭدىن تېخىمۇ گۈزهل بولغان بىر دىن بار، ئۇ بولسىمۇ ئىسالم 
دهۋهت  ئىسالمىيهتكه  بولغان  دىنى  ئاخىرقى  بۇ  تهئاالنىڭ  ئالالھ  سېنى  بىز  دىنىدۇر. 
قىلىمىز. ئالالھ تهئاال دىنىنى ئۇنىڭ بىلهن مۇكهممهللهشتۈردى. ئۇنى ئىنسانالرغا رهھبهر 
قىلدى. بۇ كهسكىن ھۆكۈمدۇر. بۇ پهيغهمبهر پهقهت سېنى ئهمهس پۈتۈن ئىنسانىيهتنى 
دهۋهت قىلىۋاتىدۇ. ئۇ ۋاقىت قۇرهيىش ئىنسانالر ئىچىده ئۇنىڭغا ئهڭ ئهسكىلىك قىلدى، 
يهھۇدىالر ئهڭ چوڭ دۈشمهنلىك قىلدى، خرىستىئانالر ئهڭ يېقىن بولدى. ئالالھ تهئاالغا 
قهسهم قىلىمهنكى، مۇسا ئهلهيھىسساالمنىڭ ئىسا ئهلهيھىسساالم ھهققىده خهۋهر بېرىشى، 
ئوخشاشال ئىسا ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ھهققىده خهۋهر بهرگىنىدۇر. 
بۇ سهۋهپتىن بىزنىڭ سېنى قۇرئانى-كهرىمگه دهۋهت قىلىشىمىز. سېنىڭ يهھۇدىالرنى 
ئۆزىنى  پهيغهمبهرلهر  پۈتۈن  تۇرۇپسهن،  بىلىپ  ئوخشايدۇ.  قىلغىنىڭغا  دهۋهت  ئىنجىلغا 
بىلىدىغان قهۋمىگه ئهۋهتلىگهن. ئۇ قهۋمنىڭ بۇ پهيغهمبهرگه ئىتائهت قىلىشى ۋاجىپتۇر. 
نهتىجىده سهن بۇ پهيغهمبهرگه توغرا كهلگهنلهردىن بىرسى بولىسهن. بىز سېنى بۇ يېڭى 
دىنغا دهۋهت قىلىمىز، دېدى. ھهزرىتى ھاتبىنىڭ بۇ سۆزلىرىنى ئاڭلىغان مۇقاۋقىس: مهن 
بۇ پهيغهمبهرنىڭ ئهھۋالىغا قاراپ باقتىم. ئهمىر-پهرمانلىرىدا ۋه چهكلىگهن نهرسىلىرىده  
ئهقىلگه ئۇيغۇن كهلمهيدىغان بىر نهرسه تاپالمىدىم. مېنىڭ ھېس قىلىشىمچه، ئۇ بىر 
سېھىرگهر، كاھىن ياكى بىر يالغانچى ئهمهس. پهيغهمبهرلىك ئاالمهتلىرىدىن بهزىلىرىنى 
ئۇنىڭدا كۆردۈم. يۇشۇرۇن نهرسىلهرنى ئاشكارا قىلىش بۇ ئاالمهتلهردىن بىرسىدۇر. بهزى 
سىرالردىن خهۋهر بهردى. يهنه بىر ئاز ئويلىناي! دهپ مۆھلهت ئالدى. مۇقاۋقىس كېچىده 
ھاتىبنى ئويغىتىپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهققىده يهنه بىر قىسىم سوئالالر سوراش 
ئارزۇسى بارلىقىنى ئېيتتى. شۇنىڭ بىلهن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا تۆۋهندىكى دىئالوگالر بولۇپ 

ئۆتتى.
نهرسىنى  ئۈچ  بهرسهڭ،  جاۋاب  توغرا  سوئاللىرىمغا  سورايدىغان  ھهققىده  -ئۇنىڭ 

سورايمهن.
-خالىغان سوئالنى سورىغىن، مهن ساڭا توغرا جاۋاب بېرىمهن.

-مۇھهممهد ئىنسانالرنى نېمىگه دهۋهت قىلىۋاتىدۇ؟
بهش  كېچه-كۈندۈزده  قىلىدۇ.  دهۋهت  قىلىشقا  ئىبادهت  تهئاالغا  ئالالھ  -يالغۇز 
ۋاقىت ناماز ئوقۇشنى، رامىزان ئېيىدا روزا تۇتۇشنى، ۋهدىگه ۋاپا قىلىشنى، ئۆلۈپ قالغان 

ھايۋانالرنىڭ گۆشىنى يىمهسلىكىنى ئهمىر قىلىدۇ.
-ئۇنىڭ تهقى-تۇرقىنى ماڭا تهسۋىرلهپ بهرگىن!

ھهزرىتى ھاتىب پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ تهقى-تۇرقى ھهققىده قىسقىچه سۆزلهپ 
بهردى، يهنه نۇرغۇن ئاالھىدىلىكلىرىنى سۆزلىمىگهن ئىدى. 
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-سهن سۆزلهپ بهرمىگهن يهنه نۇرغۇن نهرسىلهر قالدى. كۆزلىرىده ئازىراق قىزىللىق 
بار. ئارقا مۆرىسىده پهيغهمبهرلىك تامغىسى بار. ئۆزى ئېشهككه مىنىدۇ، سوف (ئىنچىكه 
ۋه  تاغىلىرى  يهيدۇ.  تاماقالرنى  ئاز  گۆشى  ۋه  خورما  كىيىدۇ.  كىيىم)  رهخت  يۇڭلۇق 

تاغىسىنىڭ ئوغۇللىرى تهرىپىدىن قوغدىلىنىدۇ. 
- بۇالرمۇ ئۇنىڭ سۈپهتلىرى.

- سۈرمه ئىشلىتهمدۇ؟
ۋاقىتالردا،  بولمىغان  ئۇرۇش  تارايدۇ،  چاچلىرىنى  قارايدۇ،  ئهينهككه  شۇنداق   -

سهپهرده، ئهينهكنى، سۈرمىداننى، تاغاقنى ۋه مىسۋاكنى يېنىدىن ئايرىمايدۇ!
- مهن يېقىن كهلگۈسىده بىر پهيغهمبهرنىڭ كېلىدىغانلىقىنى ۋه ئۇنىڭ شامدىن 
چىقىدىغانلىقنى بىلهتتىم. چۈنكى ئۇنىڭدىن بۇرۇنقى پهيغهمبهرلهر ھهممىسى ئۇ يهردىن 
قۇرغاقچىلىق،  ئهرهبىستاندىن،  پهيغهمبهرنىڭ  ئاخىرقى  تېخى  يهنه  ئىدى.  چىققان 
ئوقۇغان  كىتابالردىن  دهپ  چىقىدۇ  ئۆلكىدىن  بولغان  كهمبهغهلچىلىق  ۋه  ئاچارچىلىق 
چىقىدىغانلىقىمۇ  زاماندا  بۇ  دهل  پهيغهمبهرنىڭ  بۇ  يېزىلغان  سۈپىتى  كىتابالردا  ئىدىم. 
ئېنىق ئىدى. بىز ئۇنىڭ سۈپىتىنى، ئىككى قىز قېرىنداشنى بىر ئهر بىلهن نىكاھلىمايدۇ، 
ھهدىيه قوبۇل قىلىدۇ، سهدىقه ئالمايدۇ، كهمبهغهل، يوقسۇلالر بىلهن ئولتۇرۇپ قوپىدۇ، 
سۆزۈمنى  مېنىڭ  قىبتىلهر  كهلسهك،  قىلىشقا  ئىتائهت  ئۇنىڭغا  ئىدۇق.  ئوقىغان  دهپ 
بهكمۇ  مهن  مهسلىده  بۇ  يوق.  قالغىم  ئايرىلىپ  ھۆكۈمرانلىقىمدىن  مېنىڭ  ئاڭلىمايدۇ. 
ئۇنىڭ  كېيىن  ئۇنىڭدىن  بولىدۇ،  ھاكىم  مهملىكهتكه  ھهر  پهيغهمبهر،  ئۇ  پىخسىق. 
غالىپ  ئۈستىدىن  يهردىكىلهر  بۇ  ئاخىرى  ئهڭ  كېلىدۇ.  تۇپراقلىرىمىزغىچه  ساھابىلىرى 
كېلىدۇ. مهن قىتبىلهرگه ياكى باشقا بىرىسگه بۇ سۆزلهردىن ھېچ بىرىنى سۆزلىيهلمهيمهن. 

ساڭا بۇ سۆزلىرىمنى بىلدۈرۈپ قوياي دېدىم. 
بۇ سۆزلهردىن كېيىن مۇقاۋقىس، ئهرهپچه يازااليدىغان كاتىپىنى چاقىرىپ پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمغا: «ئابدۇلالھنىڭ ئوغلى مۇھهممهدكه، قىبتىلهرنىڭ بۈيۈگى مۇقاۋقىستىن! 
بولغان  دېمهكچى  يهرده  ئۇ  ئوقۇدۇم.  مهكتۇپنى  ئهۋهتكهن  سهن  بولسۇن،  ساڭا  ساالم 
سۆزلىرىڭنى ۋه داۋايىڭنى چۈشهندىم. مهنمۇ بىر پهيغهمبهرنىڭ كېلىدىغانلىقىنى بىلهتتىم. 
ئهمما ئۇنى شامدىن چىقىدۇ دهپ ئويلىغان ئىدىم. ئهلچىڭنى ياخشى كۈتىۋالدىم. ساڭا 
قىبتىلهرنىڭ نهزىرىده قىممهتلىك بولغان ئىككى جارىيه بىلهن كىيىم-كېچهك ئهۋهتتىم. 
يهنه سېنى مىنسۇن دهپ بىر خىچىر ھهدىيه قىلدىم» دهپ يازدى. مۇقاۋقىس بۇنىڭدىن 
باشقا بىر نهرسه قىلمىدى ۋه يازمىدى. مۇسۇلمانمۇ بولمىدى. ھهزرىتى ھاتىبنى مىسردا 
بهش كۈن مېھمان قىلدى. ئۇنىڭغا ھۆرمهت قىلىپ، ئېكراملىرىنى بىلدۈردى. ئۇنىڭدىن 
كېيىن: «دهرھال دۆلىتىڭگه قايىت، ئىگهڭنىڭ يېنىغا بارغىن. ئۇنىڭ ئۈچۈن ئىككى 
جارىيه، بىر خىچىر، بىر ئېشهك، مىڭ مىسقال ئالتۇن (بىر مىسقال 4.8 گىرام)، يىگىرمه 
قىلدىم.  ئهمىر  قىلىنىشنى  ھهدىيه  نهرسىلهر  باشقا  ۋه  كىيىم-كېچهك  مىسرنىڭ  قۇر 
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ئهمدى يېنىمدىن كهت. دىققهت قىلغىنكى، قىبتىلهر سېنىڭدىن بىر ئېغىز گهپ ئاڭالپ 
قالمىسۇن!» دېدى. 

مۇقاۋقىس پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئاالھىده ئىشلهنگهن كىرستال قهدهھ، پۇراقلىق 
ھهسهل، ياغلىق، مىسىرنىڭ كهتهن (بىر خىل ئۆسۈملۈك) رېخى، ئىپاردهك خۇشپۇراق 
يىپ- ئهينهك،  مىسۋاك،  قايچا،  تاغاق،  مېيى،  گۈل  سۈرمه،  قۇتا  بىر  ھاسا،  ئهتىر، 

يىڭنىلهرنى ھهدىيه قىلدى. 
مۇقاۋقىس ئىسالم ئهلچىسى ھاتىب بىن ئهبى بهلتانى مۇھاپىزهت قىلىپ، ئهسكهرلهر 
بىلهن يولغا سالدى. ئهرهبىستان تۇپراقلىرىغا قهدهم باسقاندا، مهدىنىگه كېتىپ بارغان 
بىر توپ كىشىلهرگه ئۇچرىدى. ھاتىب مۇقاۋقىسنىڭ ئهسكهرلىرى بىلهن خوشلىشىپ ئۇ 

كىشلهرگه قوشۇلۇپ مهدىنىگه قاراپ يۈرۈپ كهتتى. 
ھاتىب بىن ئهبى بهلتا سوۋغاتالر بىلهن بىرگه مهدىنىگه، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ۋهسهللهم،  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك  كهلدى.  يېتىپ  ھۇزۇرىغا 
مۇقاۋقىسنىڭ ھهدىيهسىنى قوبۇل قىلدى. ھاتىب مۇقاۋقىسنىڭ جاۋاب خېتىنى بهرگهچ 
ئۇنىڭ سۆزلىرىنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا سۆزلهپ بهردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
دهخلى  ئېيتىشىغا  ئىمان  ئهگهر  قىيالمىدى.  سهلتهنىتىگه  ئادهم!  ناچار  دېگهن  «نېمه 
بولغان سهلتهنىتى بولسا، ئۇنىڭغا بۇ سهلتهنهت نېسىپ بولمايدۇ» دېدى.203 مۇقاۋقىسنىڭ 
ۋه  مارىيه  جارىيهسى،  ئىككى  ئهۋهتكهن  قىلىپ  ھهدىيه  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر 
دهۋهت  بولۇشقا  مۇسۇلمان  يولدا  ئۇالرنى  ھاتىب،  ھهزرىتى  ئىدى.  شېرىن  قېرىندىشى 
مۇسۇلمان  ئۇالرنىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بولدى.  مۇسۇلمان  ئۇالر  ئىدى.  قىلغان 
ئىبراھىم  بىلهن  ئۇنىڭ  ئالدى.  نىكاھىغا  مارىيهنى  ھهزرىتى  سۆيۈنۈپ،  بولغانلىقىدىن 
ئىسملىك بىر ئوغلى دۇنياغا كهلدى. شېرىننى بولسا ئهسھابىدىن ھهسسان بىن سابىتقا 
ياتلىق قىلدى. ياخشى سورتلۇق ۋه ئاق رهڭگه مايىل بولغان ئىككى ھايۋاندىن خىچىرغا 
دۇلدۇل، ئېشهككه بولسا يافۇر ئىسمى بېرىلدى. مۇسۇلمانالر تۇنجى قېتىم كۆرگهن ئاق 
قىلغان  ھهدىيه  مۇقاۋقىس  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بولدى.  دۇلدۇل  خىچىر  يۇڭلۇق 

كىرىستال قهدهھ بىلهن ئۇنىڭغا سۇ ئىچكۈزدى.  
ھۆرمهت  قهلبىدىن  چىن  مهكتۇپقا  كهلگهن  ئهلهيھىسساالمدىن  پهيغهمبهر  مۇقاۋقىس 
قىلىپ، ئۇنى پىل چىشىدىن ياسالغان بىر قۇتىنىڭ ئىچىگه ساقالپ قويدى. قۇتىغا تامغا 
بېسىپ جارىيهلىرىدىن بىرسىگه تاپشۇردى. (بۇ يهرده تىلغا ئېلىنغان مهكتۇپ، 1267-
چىركاۋدا  بىر  كونا  رايونىدىكى  ئاخمىن  مىسىرنىڭ  1850-يىلىدا،  مىالدى  يهنى  يىلى 
قىبىتى كىتابلىرى ئارىسدا ساقالنغان بولۇپ، ئوسمانلى پادىشاھى سۇلتان ئابدۇلمهجىت 
ئامانهتلهر  مۇقهددهس  سارىيىدا  كاپى  توپ  ئىستانبۇل  سېتىۋىلىنىپ  تهرىپىدىن  خان 

بۆلۈمىده ساقالنغان)
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مهغرۇر  ئابدۇلالھ،  ھهزرىتى  ئهۋهتىلدى.  ھۇزافه  بىن  ئابدۇلالھ  ھۆكۈمرانىغا  ئىران 
ئىران شاھىغا ئالهملهرنىڭ خوجىسىنىڭ قىممهتلىك مهكتۇبىنى سۇنغان ۋاقىتتا، مهكتۇپنى 
ئالالھنىڭ  باشاليمهن!  بىلهن  ئسىمى  «ئالالھنىڭ  بهردى.  كاتىپىغا  ئۈچۈن  ئوقۇش 
رهسۇلى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمدىن، پارىسالرنىڭ بۈيۈگى كسىراغا» كاتىپ ئوقۇپ بۇ 
غهزهپتىن  كهتتى.  بولۇپ  چۈشكهندهك  قان  مىڭىسىگه  شاھنىڭ  مهغرۇر  كهلگىچه  يهرگه 
بىلهن  ئىسمى  ئۆز  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  مهكتۇپنى  تاشلىدى.  يىرتىپ  مهكتۇپنى 
باشالپ يازغانلىقىغا غهزهپلهنگهن ئىدى. ئىسالم ئهلچىسى ئابدۇلالھنى ھۇزۇرىدىن قوغالپ 
چىقارماقچى بولغاندا، ھهزرىتى ئابدۇلالھ، كىسرا ۋه ئۇنىڭ يېنىدا تۇرغان ئاتهشپهرهسلهرگه: 
«ئهي ئىران خهلقى! سىلهر پهيغهمبهرلهرگه ئىشهنمهيسىلهر، كىتابالرنى قوبۇل قىلمايسىلهر، 
سىلهر ياشاۋاتقان بۇ تۇپراقالردا ساناقلىق كۈنلىرىڭالر قالدى. سىلهر خۇددى چۈشتهك 
بىر ھاياتتا ياشاۋاتىسلهر! ئهي كىسرا! سېنىڭدىن بۇرۇن نۇرغۇن ھۆكۈمرانالر بۇ تهخىتته 
ئولتۇرۇپ ھۆكۈم سۈردى. ئالالھ تهئاالنىڭ ئهمىرلىرنى ئورۇندىغانالر ئۇ دۇنيا ھاياتىنى قولغا 
كهلتۈردى، ئالالھقا قارشى چىققانالر ئىالھى جازاغا مهھكۇم بولغان ھالهتته بۇ دۇنيادىن 
خوشالشتى! ئهي كىسرا! ساڭا تهقدىم قىلغان بۇ مهكتۇپ، ئهسلىده سهن ئۈچۈن ئۇلۇغ 
بىر دهۋهت ئىدى. بۇنى كۆزگه ئىلمىدىڭ، ئالالھ تهئاالغا قهسهم قىلىمهنكى، سهن پهس 
كۆرگهن بۇ دىن بۇ يهرگه كهلگهنده، سهن قاچىدىغان يهر تاپالماي قالىسهن!» دېدى. 
يهردىن  ئۇ  تېزلىكته  مىنىپ  ھايۋىنىغا  چىقىپ  ھۇزۇرىدىن  كىسرانىڭ  كېيىن  ئۇنىڭدىن 
يىراقالشتى. مهدىنىگه كېلىپ بۇ خهۋهرنى كائىناتنىڭ سۇلتانىغا مهلۇم قىلىشى بىلهن، 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «ئالالھىم! ئۇ مهكتۇبىمنى قانداق پارچىلىغان بولسا، سهنمۇ 

ئۇنى ۋه مال-دۇنياسىنى شۇنداق پارچىال!» دېدى. 
ئالالھ تهئاال رهسۇلىنىڭ دۇئاسىنى قوبۇل قىلدى. كسرا بىر كۈنى ئوغلى تهرىپىدىن 
ئىران  پۈتۈن  كهلگهنده  زامانىغا  ئۆمهر  ھهزرىتى  قىلىندى.  پارچه-پارچه  بىلهن  پىچاق 

تۇپراقلىرى مۇسۇلمانالرنىڭ قولىغا ئۆتتى.204 
ئهۋهتىلگهن  شىمىرگه  ئهبى  بىن  ھارىس  ھۆكۈمرانى  گاسسان  ۋهھيىب  بىن  شۇجا 
ئىدى. شۇجا باشتا ھۆكۈمدارنىڭ قاراۋۇلى بىلهن كۆرۈشتى. ئۇنى ئىسالمغا دهۋهت قىلىشى 
بىلهن ئۇ دهرھال قوبۇل قىلىپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ساالمنى يوللىدى. ئۇنى ھېچ 
مهكتۇبنى  شىمىر  ئهبى  بىن  ھارىس  كهلدى.  باشالپ  يېنىغا  ھۆكۈمدارنىڭ  ساقالتماي، 
ئوقۇشى بىلهن غهزهپتىن يهرگه ئاتتى. ھهزرىتى شۇجا دهرھال مهدىنىگه قايتىپ پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنى ئهھۋالدىن خهۋهرلهندۈردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهكتۇپنىڭ يهرگه 
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ئېتىلغانلىقىدىن كۆڭلى يېرىم بولۇپ: «سهلتهنىتى يوق بولسۇن» دېدى. قىسقا زامان 
ئىچىده ھارىس بىن شىمىر ئۆلدى ۋه دۆلىتى پارچىلىنىپ كهتتى.205 

سالىت بىن ئامىر يهمامه ھۆكۈمرانى ھهۋزه بىن ئهلىگه ئهۋهتىلدى. ھهۋزه خرىستىئان 
ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهكتۇپتا: «ئالالھنىڭ ئسمى بىلهن باشاليمهن! ئالالھ 
تهئاالنىڭ پهيغهمبىرى مۇھهممهدتىن، ھهۋزه بىن ئهلىگه! ھىدايهتكه ئېرىشكهن ۋه توغرا 
يول نېسىپ بولغانالرغا ساالم بولسۇن، ئهي ھهۋزه! شۇنى بىلىپ قالغىنكى، ئىسالمىيهت 
تۆگىلهرنىڭ ۋه ئاتالرنىڭ بارااليدىغان ئهڭ يىراق يهرلهرگىچه تارقىلىدۇ. پۈتۈن دىنالر 
ئۈستىدىن غالىپ كېلىدۇ. سهنمۇ ئىسالمنى قوبۇل قىلغىنكى، ساالمهتلىككه ئېرىشكىن. 
ئهگهر مۇسۇلمان بولساڭ، ھاكىميىتىڭ ئاستىدىكى يهرلهرنى يهنىال سېنىڭ باشقۇرىشىڭغا 

بېرىمهن.» دهپ يازغان ئىدى.
سهلتهنهت  تارتتى.  باش  قىلىشتىن  قوبۇل  دهۋهتنى  مۇبارهك  بۇ  ھۆكۈمدارى  يهمامه 
قايغۇسى ۋه نام-ئابرۇي ئۇنىڭ كۆزلىرىنى ئاچقۇزمىغان ئىدى. بۇ سهۋهپتىن كائىناتنىڭ 
سۇلتانىنىڭ دۇئاسىغا ئېرىشىشتىن ئىبارهت ئۇلۇغ بىر پۇرسهتتىن مهھرۇم قالدى. ئىسالم 
ئهلچىسى سالىت بىن ئامىر مهرھهمهت قىلىپ: «ئهي يهمامهگه ھۆكۈمدار بولغان ھهۋزه! 
توپراققا  ئۆلۈپ  قهيسهرلهرمۇ  ئويلىغان  دهپ  ئۇلۇغ  سېنىڭ  بۈيۈگى!  قهۋمنىڭ  بۇ  سهن 
چهكلىگهن  ئۇ  بويسۇنۇپ،  ئهمىرلىرىگه  تهئاالنىڭ  ئالالھ  ئۇلۇغلۇق  ھهقىقى  ئايالندى، 
ئىمان  قهۋم  بىر  كىشىلهردۇر.  كهلتۈرگهن  قولغا  جهننهتنى  تۇرۇپ،  يىراق  ئىشالردىن 
توغرا  بىلهن  ئېتىقادى  بۇزۇق  ئۆزهڭنىڭ  ئۇالرنى  بولسا،  شهرهپلهنگهن  بىلهن  ئېيتىش 
يولىدىن ئازدۇرۇشتىن ساقلىغىن! مهن ساڭا ئالالھ تهئاالنىڭ ئهمىرلىرىنى ئورۇنداشنى، 
چهكلىگهن ئىشلىرىدىن يىراق تۇرۇشنى تهۋسىيه قىلىمهن. ئالالھ تهئاالغا ئىمان ئېيتىپ 
ئهمىرلىرنى بىجا كهلتۈرسهڭ جهننهتكه كىرىسهن، شهيتاننىڭ كهينىگه كىرسهڭ دوزاق 
ئهھلى بولىسهن. ئهگهر بۇ نهسىھهتلىرىمنى قوبۇل قىلساڭ، ئهنسىرگهن نهرسىلىرىڭدىن 
خاتىرجهم بولىسهن. ئارزۇلىرىڭغا يېتىسهن. ئهگهر نهسىھىتىمىنى قوبۇل قىلمىساڭ، ئهمدى 

ساڭا دىگىدهك بىر نهرسه قالمىدى. قالغىنىنى ئۆزهڭ بىلگىن!» دېدى. 
ھهۋزه ئىسالم ئهلچىسىنىڭ بۇ گۈزهل نهسىھهتلىرىگىمۇ قۇالق سالمىدى. سالىت بىن 
قايىتتى.  مهدىنىگه  دهرھال  بىلىپ،  قالمىغانلىقىنى  ھاجىتى  تۇرۇشنىڭ  يهمامهده  ئامىر 
سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزگه بۇ نهتىجىنى ئېلىپ كهلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭ 
ئۇزۇن  بولدى.  يېرىم  كۆڭلى  قالغانلىقىدىن  ئايرىلىپ  پۇرسىتىدىن  كىرىش  ئىسالمغا 
ئابرۇيپهرهس  چۈشكهن  دۇم  سهلتهنهتكه  كهلدى.  خهۋىرى  ئۆلۈم  ھهۋزهنىڭ  ئۆتمهي 
ئىسالم  ئالته  قىلىپ  شۇنداق  كهتتى.206  كىرىپ  قهبرىسىگه  بولغان  ئازگىلى  دوزاقنىڭ 
ئىسالمنىڭ  دۆلهتلهرگه  كۈچلۈك  زاماندىكى  ئۇ  ئورۇندىغان،  ۋهزىپىلىرنى  ئهلچىسى 
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دېگهن  ئىدۇق»  ئاڭلىمىغان  «بىز  كۈنىدىكى  قىيامهت  بولدى.  يهتكۈزگهن  خهۋىرىنى 
باھانىلهرنىڭ ئالدىنى ئېلىندى. ھهبهش ھۆكۈمرانى ئهسھامه مۇسۇلمان بولۇپ ئهسھابى-
شهرهپلهندى.  بىلهن  دۇئاسى  مۇبارهك  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  كۆرۈش،  كىرامنى 
رۇم ھۆكۈمرانى ھىراقلىئۇس ۋه مىسر ھۆكۈمرانى مۇقاۋقىس مۇسۇلمان بولمىغان بولسىمۇ، 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ھۆرمهت قىلىپ، ئۇنىڭ مهكتۇبىنى ئوقۇش ۋه ئۇنىڭغا ئهدهپ 
بىلهن جاۋاب قايتۇرۇش، ئهلچىلهرگه ياخشى مۇئامىله قىلىش، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا 
ھهدىيه تهقدىم قىلىش قاتارلىق ھهرىكهتلهر بىلهن جاۋاب قايتۇردى. گاسسان ۋه ئىران 
ھۆكۈمرانلىرى ئهلچىلهرگه قوپاللىق قىلىپ، ئوچۇق-ئاشكارا دۈشمهنلىك قىلدى. يهمامه 

ھۆكۈمرانى ئىسالم ئهلچىسىگه مۇاليىم پوزىتسىيهده بولدى.

ئېرهر جانالر ئۇ گۈزهل سۆزلۈك گۈلھىدىنىڭ ھاۋاسىدىن،
قۇياش تىترهر يانار دىدارىنىڭ باق، جان بېرىشىدىن.
پهرىشان بىر ھاجهتمهن ئىڭرار ھاياتىنىڭ تۈگىشىدىن،
جامالىڭ بىلهن شات ئهيلهكى ياندىم ئى رهسۇلۇلالھ.

سۇسىز قالسام، كۆيگهن چۆللهرده جان بهرسهم ئهلهم تۇيمايمهن،
يانارتاغالر يانار باغرىمدا، ئوكيانالردىن نهم تۇيمايمهن.
ئالهۋلهر ياغسا كۆكلهردىن ۋه مهن تهگسهممۇ تۇيمايمهن،

جامالىڭ بىلهن شات ئهيلهكى ياندىم ئى رهسۇلۇلالھ.
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خهيبهرنىڭ پهتهى

مهدىنىده قارىماققا مۇسۇلمان، ئهمهليهتته بولسا مۇناپىق بولغان يهھۇدىالر بار ئىدى. 
بۇالرنىڭ ئىچىده سېھىرگهرلىكته مهشھۇر بولغان مۇناپىق لهبىد بىن ئاسام ئىسمىدىكى 
قهۋمىمىزنى  «مۇھهممهدنىڭ  بېرىپ:  ئالتۇن  ئۇنىڭغا  يهھۇدىالر  ئىدى.  بار  بىرسى 
ئۆلتۈرگهنلىكىنى  قانداق  ئهركهكلىرىمىزنى  چىقارغانلىقىنى،  قوغالپ  قانداق  مهدىنىدىن 
قىلىپ،  قوبۇل  بۇنى  ئۇمۇ  دېدى.  جازاالندۇرغىن!»  قىلىپ  سېھىر  ئۇنىڭغا  بىلىسهن. 
تىرىشتى.  كهلتۈرۈشكه  قولغا  تىرناقلىرىنى  ئېلىۋىتلگهن  چاچلىرى،  پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
باال  يهھۇدى  بىر  ئىشلهيدىغان  ھۇزۇرىدا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  قىلىپ،  شۇنداق 

بىلهن بۇنى ئىشقا ئاشۇردى. 
لهبىد پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ چاچلىرى ۋه ئېلىۋىتىلگهن تىرناق پارچىلىرىدىن 
ئوقۇغاندىن  ئهپسۇن  باغالپ،  قىلىپ  بوغۇم  تال  بىر  ئون  بىلهن  يىپ  بىر  بولۇپ 
كېيىن قۇدۇقنىڭ ئاستىدىكى بىر تاشقا باسۇرۇپ قويدى. بۇ ئىشتىن كېين پهيغهمبهر 
يېتىپ  تۇتۇپ  ئورۇن  باشلىدى.  بولۇشقا  ئۆزگىرىش  ساالمهتلىكىده  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
قالدى ۋه نهچچه كۈن ئورنىدىن تۇرالماي قالدى. ئهسھابى-كىرام ھهر كۈنى ئۇنى يوقالپ 
يۈرهكلىرى  كۆرۈپ  ئېغىرالشقانلىقىنى  كۈندىن-كۈنگه  كېسىلىنىڭ  ئۇنىڭ  كېلهتتى، 
مۇناپىقالر   بولدى.  تۆكۈلگهندهك  قان  ئهمهس  ياش  كۆزلىرىدىن  كهتتى.  پۇچۇلنۇپ 
خوشاللىقىدىن بايرام شاتلىقىغا چۆمۈلدى. نهتىجىده بىر كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
شىپا  ماڭا  تهئاال،  ئالالھ  بىلهمسهن؟  سهن  ئائىشه،  «ئهي  ئانىمىزغا:  ئائىشه  ھهزرىتى 
بولىدىغان نهرسىنى بىلدۈردى. يېنىمغا ئىككى كىشى (جىبرائىل ۋه مىكائىل) كېلىپ، 
بىرسى باش تهرىپىمده يهنه بىرسى پۇت تهرىپىمده ئولتۇردى. بىرسى يهنه بىرىسگه: بۇ 
كېسهللىكنىڭ سهۋهبى نېمه؟ دهپ سورىدى. يهنه بىرسى: سېھىرلىنىپتۇ، دېدى. ئۇ: كىم 
سېھىر قىپتۇ؟ دېدى. يهنه بىرسى: لهبىد بىن ئاسام، دېدى. ئۇ: بۇ سېھىرنى نېمه بىلهن 
قىلىپتۇ؟ دېدى. يهنه بىرسى: بىر تاغاقتىكى چاچ قالدۇقى ۋه ئهركهك خورما چېچىكىنىڭ 
ئىچىگه، دېدى. ئۇ: قهيهرده ئىكهن؟ دېدى. يهنه بىرسى: زهرۋان قۇدىقىدا دهپ جاۋاب 

بهردى، دېدى»207 . 
قۇدۇق  بىر  ئالغان  يهر  باغچىسدا  قهبىلىسنىڭ  زۇرهيىك  بهنى  مهدىنىدىكى  زهرۋان 
ئىدى. رهسۇل ئهكرهم سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ئۇ قۇدۇققا ھهزرىتى ئهلى، زۇبهير، 
تهلھا ۋه ئامىرنى ئهۋهتتى. قۇدۇقنىڭ سۈيىنى تارتىپ، ئاستىدىكى تاشنى ئېلىپ چىقتى. 
يىپنى  بۇ  ئىدى.  بار  يىپ  يىپهك  باغالنغان  قىلىپ  بوغۇم  بىر  ئون  ئاستىدىن  تاشنىڭ 

ئهل-مۇسنهت، IV،63؛  ھهنبهل،  ب.  ئهخمهت  47؛  11؛«تىپ»،  بۇخارى، «بهدئۇل-خالىق»،   .207
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ئېلىپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا ئېلىپ كهلدى. ھهر قانچه قىلىپمۇ ئېشىلگهن 
چۈشۈردى.  سۈرىلىرىنى  ناس  ۋه  فهالق  ئهلهيھىسساالم  جىبرائىل  يېشهلمىدى.  يىپنى  بۇ 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ سۈرىلهرنى يهنى جهمئى ئون بىر ئايهتتىن ھهر بىر ئايهتنى 
ئوقۇغاندا ھهر بىر  بوغۇم يېشىلىشكه باشلىدى. پۈتۈن چىگىلگهن يهرلهر يېشىلگهندىن 

كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ كېسلى ساقىيىپ راھهتلىدى. 
كېلىندى.  ئېلىپ  يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  تۇتۇلۇپ  لهبىد  يهھۇدى 
خهۋهر  ئىشتىن  بۇ  قىلغان  ماڭا  سهن  تهئاال  ئۇنىڭغا: «ئالالھ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
بهردى ۋه ئۇنىڭ ئورنىنى كۆرسىتىپ بهردى، سهن بۇنى نېمه ئۈچۈن قىلدىڭ!» دهپ 
سورىدى. ئۇ: «ئالتۇنغا بولغان مۇھهببىتىم!» دهپ جاۋاب بهردى. ئهسھابى كىرامدىن 
دېدى.  ئااليلى»  كاللىسىنى  يهھۇدىنىڭ  بۇ  قىلساڭ،  روخسهت  «سهن  بهزىلىرى: 
شهخسى ئىشى ئۈچۈن ھېچكىمگه جازا بهرمهيدىغان سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز: «ئۇنىڭ 
كېيىن تارتىدىغان ئىالھى ئازابى تېخىمۇ شىددهتلىك» دهپ ئۇنىڭ ئۆلتۈرۈلىشىگه يول 

قويمىدى.208 
يهھۇدىالر مهدىنىدىن قوغالنغاندىن كېيىن ئهرهبىستاننىڭ شىمال تهرىپىگه كهتكهن 
شىمالدىكى  قىسمى  بىر  قالدى.  ئولتۇراقلىشىپ  خهيبهرده  قىسمى  بىر  بۇالردىن  ئىدى. 
شامغا كهتتى. ئۇالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا سۈيىقهسىت قىلغانلىقى ئۈچۈن يۇرتلىرىدىن 
ۋه  قىساس  ئۆچمهنلىك،  بولغان  مۇسۇلمانالرغا  ئۇالرنىڭ  ئىدى.  چىقىرىلغان  قوغالپ 
بولسىمۇ  مىنۇت  بىر  خوجىسىنى  ئالهملهرنىڭ  ئۇالر  ئاشتى.  ھهسسىلهپ  غهزهپ-نهپرىتى 
چوڭلىرىدىن  ئۇالرنىڭ  ئوياليتتى.  قىلىشنى  يوق  ئىسالمىيهتنى  ئۆلتۈرۈشنى،  بالدۇر 
بهزىلىرى: «غهتهفانالرنىڭ يېنىغا بېرىپ ياردهم سورايلى، ئۇالر بىلهن بىرلىشىپ ئۇرۇش 
قىاليلى!» دېدى. بهزىلىرى: «فهدهك، تهيما ۋه ۋادىل قۇرا يهھۇدىلىرى بىلهن بىرلىشىپ 
ئىنتىقامىمىزنى  قىلىپ  ھۇجۇم  ئۇالرغا  بىز  بۇرۇن  قىلىشتىن  ھۇجۇم  بىزگه  مۇسۇلمانالر 

ئااليلى!» دېيشىتى. 
خهيبهر يهھۇدىلىرى بۇ سۆزلهرنى قوبۇل قىلىپ، ئهتراپىدىكى يهھۇدى قهبىلىلهرنى 
خهيبهرگه  ئهسكهرلهر  تالالنغان  نۇرغۇنلىغان  غهتهفانالردىن  چاقىردى.  غهتهفانالرنى  ۋه 
كېلىشكه باشلىدى. ئۇالر تهييارلىقىالرنى باشلىغاندا، ئالهملهرنىڭ خوجىسى سهللهلالھۇ 
رهۋاھهنىڭ   بىن  ئابدۇلالھ  تاپتى.  خهۋهر  ئىشلىرىدىن  يهھۇدىالرنىڭ  ۋهسهللهم  ئهلهيھى 
كېلىشكه  تىڭ-تىڭالپ  ئىشالرنى  خهيبهردىكى  دهرھال  بېرىپ،  ساھابى  ئۈچ  يېنىغا 
ئهۋهتتى. ئابدۇلالھ بىن رهۋاھه ۋه ئۇنىڭ ئۈچ قېرىندىشى ئۇچقاندهك خهيبهرگه يېتىپ 
كهلدى. بۇ يهرده سهككىز مۇستهھكهم قهلئه، مۇنبهت تۇپراقالر، نۇرغۇن باغ-ۋارانلىرى 
يهنه  شىككى،  بىرسىنى  دوسىتلىرىدىن  ئابدۇلالھ  ھهزرىتى  ئىدى.  شهھهر  باي  بولغان 
قهلئهگه  بىر  باشقا  ئۆزى  ئهۋهتتى.  قهلئهسىگه  ناتات  بىرسىنى  يهنه  كهتىبه،  بىرسىنى 

بۇخارى، «تىپ»، 47؛ ئهخمهت ب. ھهنبهل، ئهل-مۇسنهت، IV،63؛ ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات،   .208
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بېرىپ، ئۇدا ئۈچ كۈن ئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى ۋه ئۇرۇش تهييارلىقىنى كۆزهتتى. ئۈچ كۈندىن 
بىلهن  سۈرئهت  كېيىن  كۆرۈشكهندىن  بىلهن  بىر-بىرسى  توپلىنىپ  جايغا  كونا  كېيىن 
مهدىنىگه قايتتى. ئۇالرنىڭ پۈتۈن ئهھۋالىنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا تهپسىلى سۆزلهپ 
بهردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهسھابىنى دهرھال توپلىنىشقا چاقىردى. يهھۇدىالرنىڭ 
قىلىشنى  ھۇجۇم  خهيبهرگه  ئۈچۈن  ساقلىنىش  قىلىشىدىن  ھۇجۇم  مۇنهۋۋهرگه  مهدىنه 
قارار قىلدى. بۇنىڭدىن خهۋهر تاپقان مهدىنىدىكى يهھۇدىالر ئاالقزاده بولۇشقا باشلىدى. 
مۇسۇلمانالرنىڭ مانىۋىرىنى بۇزۇش ئۈچۈن ساھابىالرغا: «قهسهم قىلىمىزكى، ئهگهر سىلهر 
خهيبهردىكى قهلئهلهرنى، ئۇ يهرگه توپالنغان باتۇر ئهزىمهتلهرنى كۆرگهن بولساڭالر، ئۇ 
يهرگه قهدهم بېسىشنى خىيالىڭالرغا كهلتۈرمهيتتىڭالر! تاغ چوقىسىدىكى ئېگىز قهلئهلهرنىڭ 
قوغداپ  يىگىتلهرنى  ساۋۇتلۇق  يهردىكى  ئۇ  تاشلىرى،  نهيزىسىمان  چىققان  چوقچىيىپ 
تۇرىدۇ. ئهتراپتىن ئۇالرغا مىڭلىغان ئهسكهر ياردهمگه كهلدى! سىلهرنىڭ خهيبهرنى پهتىھ 
قىلىشىڭالر مومكىنمۇ؟!» دېدى.  ئهسھابى-كىرام بۇ سۆزلهرگه: «ئالالھ تهئاال، ھهبىبىگه 
خهيبهرنى پهتىھ قىلىشنى بۇيرۇپتۇ» دېگهچ، يهھۇدىالردىن قورقمايدىغانلىقىنى ئېيتتى. 

ئهسھابى-كىرامنىڭ بۇ تهمكىن جاۋابىدىن يهھۇدىالر ئهندىشه قىلدى. 
مۇناپىقالرنىڭ كاتتىۋىشى بولغان ئابدۇلالھ بىن ئۇبهي: «مۇھهممهد ئازىراق بىر كۈچ 
بىلهن كېلىۋاتىدۇ، قورقۇپ كهتمهڭالر، پهقهت تهدبىرلىك بولۇپ، ماللىرىڭالرنى قهلئهگه 

تولدۇرۇڭالر، ئۇالرنى قهلئهدىن چىقىپ كۈتىۋىلىڭالر!» دهپ خهيبهرگه ئادهم ئهۋهتتى.
خوشلىشىپ،  بىلهن  ئائىله-تاۋاباتلىرى  پۈتتۈرۇپ،  تهييارلىقىالرنى  ئهسھابى-كىرام 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهتراپىغا توپالندى. ئىككى يۈز ئاتلىق ئهسكهر ۋه مىڭ 400 
پىياده ئهسكهر بولۇپ سهپ تۈزدى. ئالالھ تهئاالنىڭ دىنىنى تارقىتىش، جىھادقا چىقىپ 
شاھادهت شهربىتىنى ئىچىش ئۈچۈن پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئهمرىنى كۈتتى. بۇ ۋاقىتتا بهزى 
ۋه  تېڭىش  يارىسىنى  يارىدارالرنىڭ  تهييارالش،  تاماق  ئهسھابىغا  ئۇرۇشتا  ئايالالرنىڭ 
باشقا ئىشالرنى قىلىش ئۈچۈن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن روخسهت سورىغانلىقى مهلۇم 
بولدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇالرنىمۇ بۇ ساۋاپتىن مهھرۇم قويمىدى. شۇنداق قىلىپ 
ئايال  يىگىرمه  ۋه  سهلهمه  ئۇممۇ  ئايالى  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  سۆيۈملۈك  بىلهن  ساھابىالر 

قۇشۇنغا قېتىلدى.209 
قىلىپ  ۋهكىل  مهدىنىگه  سىبانى  قهبىلىسىدىن  غىفار  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
بىلهن  تهكبىر  سهپهر  بهردى.  بۇيرىقىنى  قىلىش  يۈرۈش  خهيبهرگه  كېيىن  قويغاندىن 
ساھابىالر  كىچىك  يېشى  قاتنىشالمىغان  ئۇرۇشقا  تۈپهيلى  سهۋهپلهر  بهزى  باشالندى. 
ئاكىلىرىغا  تاغىلىرىغا،  بوۋىلىرىغا،  ئاتىلىرىغا،  قهھرىمان  ۋه  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر 

ھهۋهس بىلهن قارىدى ئۇالرنى تهكبىر ۋه دۇئاالر بىلهن ئۇزىتىپ قويدى. 
كالېندار ھىجرهتنىڭ يهتتىنچى يىلىنى كۆرسىتىپ تۇراتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ  
بايرىقىنى ھهزرىتى ئهلى كۆتۈردى. ئوڭ ۋه سول قاناتنىڭ قوماندانلىقىنى ھهزرىتى ئۆمهر 

.685،II،ئهبۇ داۋۇت، «جىھاد»،152؛ ۋاقىدى، ئهل-مهغازى  .209
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ئالالھ  ئوقۇپ  شېئىر  شائىرالر  داۋامالشتى.  ئىچىده  قاينام-تاشقىنلىق  سهپهر  قىلدى.210 
تهئاالنىڭ بهرگهن نېمهتلىرىگه ھهمدۇ-سانا ئېيتتى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزگه دۇرۇت 
ئېيتىپ سۆيۈملۈك ئهسھابىغا مهدھىيه ئوقىدى. ساھابىالر خۇددى تويغا كېتىپ بارغاندهك 
خوشال كهيپىياتتا بىرلىكته: «ئالالھۇ ئهكبهر! ئالالھۇ ئهكبهر! الئىالھه ئىللهلالھۇ ۋهلالھۇ 

ئهكبهر!» دهپ ئهتراپنى زىل-زىلغا سالدى.

يا رهسۇلهلالھ
ئى رهسۇلۇلالھ سېنىڭ ئىشىكىڭدىكى قۇلنىڭ،

ئاياغلىرىغا تهگكهن تۇپراقنى سۆيمىگهننىڭ.
بۇ سائادهت ئۈچۈن جان پىدا قىلمىغاننىڭ،

ساڭا سۆيگۈسى يوقتۇر ئىشهنمهيمهن سۆزلىرى يالغان.

سهن باسقان تۇپراقالرنى بېشىمغا تاج ئهيلىسهم، 
سۆيسهم، سۈرسهم كۆزۈمگه،قهلبىمگه شىپا ئهيلىسهم. 

ھهقىقهت يولىنى تاپقان چىراغ ئهيلىسهم،
يۈرسهم يوللىرىڭدا، ساڭا ئاشىق ۋه ھهيران. 

سهن تهرهپلهردىن كهلگهن ھهر شامالنى پۇرايمهن،
شېرىن ھىدىڭدىن ئهسهر بارمىكىن دهپ يوقاليمهن.  

پىدا بولسۇن يولۇڭدا ئهھلىم ۋه ئهۋالتلىرىم، 
ئاتا-ئانام، تۇغقانلىرىم ۋه يهنه مىڭالرچه جان. 

دهيدۇ مهۋالنا خالىد سېنىڭ جاندىن ئاشىقىڭ، 
ئهي ئالهمنىڭ سۇلتانى، ئهي جانانى جاھاننىڭ. 

بىر جېنىم بار سهندىندۇر، سېنىڭ ماڭا ئېھسانىڭ، 
دىيهلمهيمهن پىدا ئۈچۈن ساڭا كهلتۈردۈم بىر جان. 

سېنىڭ قۇلۇڭ مۆھرىنى باسمىغانالر مهڭزىگه،
سۆيگۈ مېداليونىنى ئاسمىغانالر بوينىغا. 

نىشان قىلمىغان جۈپسىز نهزهرىڭنىڭ ئوقىغا، 
سۆيىمهن دهپ ئېيتمىسۇن، ئهگهر ئۇ سۆيسه ئىنسان. 

مىڭ ئۈچ يۈز بۇ قهدهر يىل، سېنى مهدھىيلىگهنلهرنىڭ، 
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قهلبى يانغان، تىللىرى سېنىال ماختىغانالرنىڭ. 
شاپائهت ئىزدهپ تىلهپ، ئىشكىڭگه كهلگهنلهرنىڭ، 

ئهڭ يامىنى بۇ قۇلۇڭ، ئهڭ ئاجىزى بۇ قۇربان.
كهلگۈسىدىن  «ئالالھىم!  يىرىده:  چۈشكهن  بىر  ھهر  سۇلتانى  كائىناتنىڭ 
ئهنسىرهشتىن، ئۆتكهن زاماندىن قايغۇرۇشتىن، كۈچ-قۇۋۋهتىسزلىك ۋه بوشاڭغۇلۇقتىن، 
پىخسىقلىقتىن، قورقۇنچاقلىق ۋه بېلى بوشلۇقتىن، زالىم ۋه ھهققانىيهتسىز كىشلهرنىڭ  
خهيبهرگه  قوشۇن  قىلدى.  دۇئا  دهپ  تىلهيمهن!»  پاناھلىق  سهندىن  ھۇجۇمىدىن 
يېقىنالشقاندا، سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز، ئهسھابىنى توختاشقا بۇيرۇپ، قولىنى ئېچىپ، 
بولغان ئالالھىم! ئهي يهرلهرنىڭ ۋه  رهببى  كۆكلهرنىڭ ۋه سايىدا تۇرغانالرنىڭ  «ئهي 
ئازغۇنالرنىڭ  ۋه  شهيتانالرنىڭ  ئهي  ئالالھىم!  بولغان  رهببى  ئۈستىدىكىلهرنىڭ  ئۇنىڭ 
بولغان  رهببى  تاشلىغانالرنىڭ  سۈپۈرۈپ  ئۇ  ۋه  شامالنىڭ  ئهي  ئالالھىم!  بولغان  رهببى 
ياشىغان  رايوندا  بۇ  خهيرىنى،  ۋه  ياخشىلىقىنى  رايوننىڭ  بۇ  سېنىڭدىن  بىز  ئالالھىم! 
تۇرۇۋاتقان  بولۇپ  مهۋجۇت  رايوندا  بۇ  يهنه  ياخشىلىقىنى،  ۋه  خهيرىنى  ئىنسانالرنىڭ 
يامانلىقىدىن،  رايوننىڭ  بۇ  تىلهيمىز.  خهيرىنى  ۋه  ياخشىلىقىنى  نهرسىلهرنىڭ  پۈتۈن 
سهندىن  يامانلىقىدىن  نهرسىنىڭ  پۈتۈن  يهردىكى  بۇ  ۋه  يامانلىقىدىن  ئىنسانالرنىڭ 
پاناھلىق تىلهيمىز!» دهپ يالۋاردى. ساھابىلهرنىڭ ئاغزىدىن «ئامىن! ئامىن!» سۆزلىرى 
تۆكهلدى. ئۇنىڭدىن كېيىن ئهسھابىغا: «ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهن دهپ ئالغا 

ئىلگىرلهڭالر!» دېدى. 

دهركى، ھهقنىڭ مهھبۇبى ساڭا قاراپ مهن كېلهي،
ئۇنۇتاي ھهر نهرسىنى، يالغۇز سېنىال بىلهي.

كېتهي مهن سهھراالرغا كۆيهي ھهم ئېرىپ كېتهي،
ھهر ئان ساڭىال قاراپ، ساڭا ئاشىق ۋه ھهيران.

مۇھهببهت ئوتۇڭ بىلهن يانغان بۇ لهۋلىرىمنى،
قاندۇرۇش ئۈچۈن سۆيسهم راۋزاڭنىڭ چاڭلىرىنى.
سۆيسهم، يۈزۈمگه سۈرسهم  شۇ پاك تۇپراقلىرىنى،

روھىمغا شىپا ئهتسهم، كېسهل بهدهنگه دهرمان.

ھۇزۇرۇڭدا قوللۇرۇم ئېچىپ ھهققه يالۋۇرسام،
سائهتلهرچه كۈنلهرچه، ئايالرچه شۇنداق تۇرسام.

پهقهت ئستىغپار ئېيتسام ۋه دۇرۇدالر ئوقۇسام،
شۇنداق ئىقرار قىلىمهن، ئاجىزمهن قىلىشتىن شۈكران.

ئىڭراپ تۇرۇپ يىغلىسام، كۆڭلۈمنى ساڭا بهرسهم،
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ۋه ئوت ياققۇچ مۇھهببهت كۆز ياشلىرىمنى تۆكسهم.
يېشىم تۈگهپ قان كهلسه ۋه شام كهبى ئېرىسهم،

ئهرشتىن يۈكسهك ھۇزۇرۇڭ قارشىسىدا بهرسهم جان.
ئهڭ ئېسىل ۋاستهدۇرسهن، ئهڭ توغرا رهھبهرمۇ سهن،

ئهبهدى سائادهتنى يالغۇز سهن كۆرسىتىسهن.
ۋه ساڭا ئهگهشكهنگه خۇش بىشارهت بېرىسهن،
ئىزاھ ئېتهلمهس قهلهم ۋه ئىقرار تىلى ئىنسان.

بولمايسهن بىر قېتىممۇ پېقىرغا سۇلتان كهبى،
يىغالپ كۆزى كور بولغان ياقۇپقا كهنئان كهبى.
بىر قاراڭغۇ كېچىده پارلىغان تولۇنئاي كهبى،

كۆرۈڭ، ۋهيرانه كۆڭلۈم بىر پهس بولسۇن شادىمان.

ئهسھابى-كىرام پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهتراپىدا ئالغا ئىلگىرلىدى. خهيبهرنىڭ 
ئهڭ مۇستهھكهم قهلئهسى بولغان ناتات قهلئهسىنىڭ يېنىغا كهلگهنده، بارگاھ قۇردى. 
نامازشام ۋاقتى ئىدى، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئادىتى بويىچه، بالدۇر دۈشمهننى ئىمانغا 
دهۋهت قىالتتى. ئىمانغا كهلمىسه بامدات ۋاقتىدىن كېيىن ئۇرۇش قوزغايتتى. بۇ سهۋهپتىن 
ئهسھابى-كىرام تاڭنىڭ ئېتىشىنى ساقالشقا مهجبۇر ئىدى. بۇ يهردىكى پۈتۈن يهھۇدىالر 

ئىسالم قوشۇنىنىڭ يېتىپ كهلگهنلىكىدىن خهۋهرسىز ئىدى. 
كائىناتنىڭ خوجىسى بامدات نامىزىنى ئوقۇپ، پۈتۈن تهييارلىقالرنى تۈگهتكهندىن 
كېيىن ساھابىالرغا ئهمىر بهردى. ئىككى يۈز ئاتلىق ۋه 1400 پىياده سهپ قۇرۇپ ناتات 
قهلئهسى ئالدىغا يېقىنالشتى. دهل بۇ چاغدا باغ-ۋاران، ئېتىز-ئېرىق ئىشلىرى ئۈچۈن 
قهلئهدىن چىققان يهھۇدىالر تۇيۇقسىز قارشى قارشىغا كهلگهن ئىسالم قوشۇنىنى كۆرىشى 
بىلهن قورقۇپ كهتتى. ئۇالر: «قهسهم قىاليلىكى، بۇالر مۇھهممهد ۋه ئۇنىڭ مۇنتىزىم 
كۆرگهن  ھالىتىنى  بۇ  ئۇالرنىڭ  قېچىشتى.  قىلىپ  خادا  قۇيرىقىنى  دهپ  قوشۇنى!» 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، «ئالالھۇ ئهكبهر! خهيبهر خاراپ بولىدىغان بولدى» دېدى ۋه 

سۆزىنى ئۈچ قېتىم تهكرارلىدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يهھۇدىالرغا، مۇسۇلمان بولۇشنى ياكى تهسلىم بولۇپ ئالۋاڭ 
تاپشۇرۇشنى تهلهپ قىلدى. ئهگهر بۇالرغا قوشۇلمىسا ئۇرۇش قىلىپ قان تۆكىدىغانلىقىنى 
ئېيتتى. يهھۇدى ئاقسۆڭهكلهردىن سهلالم بىن مىشكهن بۇ خهۋهرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، 
«بۇرۇن سىلهرگه، مۇھهممهدكه ھۇجۇم قىلىڭالر دېسهم قوشۇلمىغان ئىدىڭالر، مانا ئهمدى 
بۇ يهرگه كهپتۇ، ھېچ بولمىسا ھازىر ئۇنىڭ بىلهن ئۇرۇش قىلىشتا بوشاڭلىق قىلماڭالر، 
مۇسۇلمانالر بىلهن ئۇرۇش قىلىپ ئۆلۈش، ھاياتتا يالغۇز قېلىشتىن مىڭ ياخشى!» دهپ 
ئۇالرنى ئۇرۇشقا چاقىردى. يهھۇدىالر ھهش-پهش دىگۈچه، ئايالالر ۋه بالىالرنى كهتىبه 
قهلئهسىگه  ناتات  ئهسكهرلهرنى  قهلئهسىگه،  نائىمه  ئوزۇق-تۈلۈكلهرنى  قهلئهسىگه، 
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توپلىدى. ئىسالم قوشۇنىنىڭ مۇسۇلمان بولۇش تهكلىپىگه ئوق ئېتىش ئارقىلىق جاۋاب 
بهردى. ساھابىالر ئوقالرنى قالقانالر بىلهن توسىدى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنىڭ بۇيرىقى 
ئهسكهرلىرىگه  دۈشمهن  تاملىرىدىكى  قهلئه  تهڭال  ھهممىسى  كېرىلدى.  يايالر  بىلهن 
«ئالالھۇ ئهكبهر!» سادالىرى ئىچىده ئوق ئۈزدى. ئۇرۇش باشالنغان ئىدى. بىر تهرهپته 
دوزاقتىن  ئۇالرنى  ۋه  تارقىتىش  ئىسالمىيهتنى  ئهسھابى  ئۇنىڭ  ۋه  پهيغهمبهر  سۆيۈملۈك 
پۇرسهت  يىراقالشقان،  نهسىھهتتىن  تهرهپتىن  بىر  يهنه  قىلسا؛  جهڭ  يولىدا  قۇتقۇزۇش 
تۇرۇپ  كۆرۈپ  ھهقىقهتنى  ئوياليدىغان،  پىچاقالشنى  كهينىدىن  مۇسۇلمانالرنى  بولسىال 
قهۋمىدىن  ئۆز  پهيغهمبهرنىڭ  ئاخىرقى  ئۇالر  ئىدى.  بار  يهھۇدىالر  يۇمىۋالغان  كۆزىنى 
كهلمىگهنلىكىنى كۆرۈپ، قىزغانچۇقلۇق قىلىپ ئۇنى ئېتىراپ قىلمىغان ئىدى. پهيغهمبهر 
پۈتۈن  كهلگهن  ئهقلىگه  ئۈچۈن  ئوجۇقتۇرۋىتىش  ۋاقتىدىال  ھهتتا  ئهلهيھىسساالمنى 
شۇملۇقالرنى قىلغان ئىدى. پهيغهمبىرىمىزنى ئالالھ تهئاالنىڭ قوغدىشى بىلهن زهھهرلىك 

قولىنى سااللمىدى. 
مىڭ ئالته يۈز ئهسھابقا، ئون مىڭدىن ئارتۇق يهھۇدى ئوق ئاتتى. سۆيۈملۈك ئهسھابى 
ئارقا-ئارقىدىن ئۇچۇپ كهلگهن بۇ ئوقالرنى قالقانلىرى بىلهن توسىدى ۋه ئۇالر ئاتقان 

ئوقالرنى ئۇالرغا قايتۇرۇپ ئاتتى. بهزى ساھابىلهر يارىالندى. 
بىر چاغدا ھهبىبۇلالھ ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا، ھهبباب بىن مۇنزىر ئهدهپ بىلهن 
يېقىنلىشىپ: جېنىم ساڭا پىدا بولسۇن ئى رهسۇلۇلالھ! بارگاھىمىزنى باشقا بىر يهرده 
قۇرساق قانداق بوالر؟ دهپ سورىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساال: ئالالھ خالىسا ئاخشاملىققا 
دائىرىسى  ئېتىش  ئوق  يهھۇدىالرنىڭ  ساھابىالر  چۈنكى  دېدى.  بولىدۇ،  ئالماشتۇرساق 

ئىچىگه كىرىپ قالغان ئىدى. ھهتتا بهزى ئوقالر ئۇالردىن ھالقىپ ئۆتۈپ كهتتى.211 

ساڭا كهلدىم!
ئهي گۇناھكارالر سېغىناقى، ساڭا سېغىنغىلى كهلدىم،

كۆپ گۇناھالر ئۆتكۈزدۈم، ساڭا يالۋۇرغىلى كهلدىم!

قاراڭغۇ يهرلهرگه تايدىم، ئازغۇلۇقالرغا ئهگهشتىم،
توغرا يولنى يورۇتقان نۇر دهستىگاھىڭغا كهلدىم!

چىقارغا بىر جېنىم قالدى، ئهي پۈتۈن جانالرنىڭ جېنى،
ئۇيغۇن بوالرمۇ دېيىشكه، جان پىدا قىلغىلى كهلدىم!

دهرتلىكلهرگه تېۋىپسهن، مهن بولسام دىل ئاغرىقى،
قهلب يارامغا داۋا ئۈچۈن ئىشكىڭنى قاققىلى كهلدىم!

.641،II،ۋاقىدى، ئهل-مهغازى  .211
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مهرتلهرنىڭ ئىشىكىگه ھهدىيه ئاپىرىش ئهيىپتۇر،
سهن دهسسهپ شهرهپ بهرگهن تۇپراقنى سۆيگىلى كهلدىم!

گۇناھىم كۆپ تاغ كهبى، يۈزۈم قارا قاتران كهبى،
بۇ يۈكتىن ۋه قارىلىقتىن تامامهن قۇتۇلغىلى كهلدىم.

پاكاليدۇ ئهلۋهتته ھهممىنى ئېھسان دهريايىڭدىن بىر تامچه،
گهرچه يۈزۈم كهبى قارا، ئهمهل دهپتىرىم بىلهن كهلدىم.

ئىشىكىڭگه يۈز سۈرهلىسهم، ئهي جاندىن ئهزىز جانان،
سۇ بىلهن بولمىغان ئىشالر، ھاسىل بوالر ئۇ تۇپراقتىن.

ئۇ كۈنى ئاخشامغىچه ئوق ئېتىش داۋامالشتى. ئهللىك ساھابى يارىالنغان ئىدى. 
ئاخشام بولىشى بىلهن يېڭى بىر قارارگاھ قۇرۇش ئۈچۈن مۇھهممهد بىن مهسلهمهگه ۋهزىپه 
بېرىلدى. ئۇ رهجى دېگهن يهرده مۇۋاپىق يهر بارلىقىنى ئېيتتى. ئىسالم قوشۇنى بارگاھنى 

بۇ يهرگه يۆتكىدى. يارىدارالر بۇ يهرده داۋاالندى.212 
ئهتىسى ناتات قهلئهسى ئالدىغا كهلگهن قهھرىمان ئهسھابى ئاخشام بولغىچه ئۇرۇش 
قىلدى، بۇ تهرىقىده ئۇرۇشنىڭ بهشىنچى كۈنىگىچه داۋام قىلدى. يهھۇدىالر داۋاملىق 
مۇداپىئه ئۇرۇشى قىلدى. ئۇ كۈنلهرده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بېشى ئاغرىپ ئىككى 
كۈن ساھابىالر بىلهن بىلله بواللمىدى. بىرىنچى كۈنى بايراقنى ھهزرىتى ئهبۇبهكرى، 
ئىككىنچى كۈنى ھهزرىتى ئۆمهر تۇتتى. ھهر ئىككىلىسى ئهسھابى-كىرامغا باش بولۇپ 
باتۇرالرچه ئۇرۇشتى. ئهمما قهلئهنى پهتىھ قىلىش مومكىن بولمىدى. بۇ چاغدا جاسارىتى 
ئاشقان يهھۇدىالر قهلئه دهرۋازىسىنى ئېچىپ ھۇجۇمغا چىقتى. مانا ئهمدى قۇچاقالشما 
ئۇرۇش باشالندى. ئۇرۇش چېڭىغا چىقتى، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهسھابىغا: «ئالالھۇ 
ئهسھابى  بىلهن  شۇنىڭ  دېدى.  ئېيتىڭالر  تهكبىر  دهپ  ئهكبهر!»  ئالالھۇ  ئهكبهر! 
باشلىدى.  چېپىشقا  قىلىچ  بولۇپ  ئاشىق-بىقارا  ئىچىده  سادالىرى  تهكبىر  ھهيۋهتلىك 
بىر چاغدا مۇھهممهد بىن مهسلهمهنىڭ قېرىندىشى ماخمۇت شېھىت بولدى. ئۇرۇش بۇ 

شىددهتلىك شهكلى بىلهن ئاخشامغىچه داۋامالشتى.
ئهتىسى خهيبهرنىڭ داڭلىق قوماندانى بولغان مهرھاب ساۋۇتالر بىلهن پۈركهنگهن 
ئۇنىڭ  ھازىرغىچه  ئىدى.  ئادهم  بىر  بويلۇق  ئېگىز  كۈچلۈك  چىقتى.  قهلئهدىن  ھالدا 
ئالدىغا بىرسى چىقىپ باقمىدى. ئۇ ساھابىالرغا قاراپ: «مهن، جاسارهت ۋه قهھرىمانلىق 
بىلهن تونۇلغان مهرھاب بولىمهن» دهپ ماختىنىشقا باشلىدى. ئۇ شۇنداق دهپ چوڭ 
سۆزلهۋاتقاندا، ساھابالردىن بىرسى ئالدىغا چىقىپ: «مهنمۇ شىددهتلىك ئۇرۇشالر ئىچىگه 
ئۆزىنى ئېتىشتىن قورقمىغان ئامىر بولىمهن» دهپ ۋارقىرىدى ۋه دهرھال ئۇنىڭ كۆزىگه 

307،VI:.S،641؛ زۇھهيلى، ئهرراۋزۇل-ئۇنۇف،II،ۋاقىدى، ئهل-مهغازى  .212
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خهت  دهپ  قىلىدۇ!»  ھاالك  تهگسه  «كىمگه  ئۈستىگه  مهرھاب،  دىۋىدهك  تىكىلدى. 
يېزىلغان قىلىچنى كۆتۈرۈپ ھهزرىتى ئامىرغا بارلىق كۈچى بىلهن ئۇردى. تهجرىبىلىك 
ساھابى دهرھال قالقان بىلهن توستى. كهڭ بىسلىق قىلىچى قاتتىق بىر ئاۋاز چىقارغاندىن 
كېيىن قالقانغا ساپلىنىپ قالدى. قهھرىمان ئامىر ئالالھ تهئاالغا سېغىنغاندىن كېيىن، 
«يا ئالالھ!» دېگىنىچه مهرھابنىڭ ساۋۇتلۇق پاچىقىغا قىلىچ ئۇردى. قىلىچ ئۇنىڭ تۆمۈر 
تهگدى.  پۇتىغا  ئامىرنىڭ  ھهزرىتى  چىقىپ  قاڭقىپ  تېگه-تهگمهي  پاچىقىغا  ساۋۇتلۇق 
شۇنىڭ بىلهن ھهزرىتى ئامىرنىڭ پاچىقى ئانا تومۇردىن كېسلىپ كهتتى. ئهسھابى-كىرام 
يۈگرهپ بېرىپ ئۇنى قۇچاقلىدى ۋه ئۇنى داۋاالش ئۈچۈن قارارگاھقا يۆتكهپ كهلدى. 

ئامىر ئاخىرقى شاھادىتىنى كهلتۈرگهن بولدى.213 
ئۇرۇش تېخىمۇ ئهۋجىگه چىقتى. ئاخشام بولىشى بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، 
يهھۇدىالرغا تۆت مىڭ ئهسكىرى بىلهن ياردهمگه كهلگهن غهتهفانالرنى دۆلىتىگه قايتىشنى 
تهلهپ قىلدى. ئهگهر بۇ تهكلىپكه قوشۇلسا، خهيبهرنىڭ بىر يىللىق خورما مهھسۇالتىنى 
پهيغهمبهر  بىلهن  شۇنىڭ  قىلدى.  رهت  تهكلىپنى  ئۇالر  ئهمما  ئېيتتى.  بېرىدىغانلىقىنى 
ئهلهيھىسساالم، بارگاھنى غهتهفانالر تهرهپتىكى قهلئه تهرهپكه قۇردى. غهتهفانالر كېچىده 
قهيهردىن  كېچىده  ئۇ  ئۇخلىيالمىدى.  قورقۇپ  قىلىشىدىن  ھۇجۇم  مۇسۇلمانالرنىڭ 
كهلگهنلىكى ئېنىق بولمىغان بىر ئاۋاز، غهتهفانالر دۆلىتىنىڭ ھۇجۇمغا ئۇچرىغانلىقىنى باال-
ۋاقا، مال-ۋارانلىرىنىڭ قولدىن چىققانلىقنى ئۇالرغا بىلدۈردى. بۇ ئاۋاز پۈتۈن غهتهفانالرغا 
يۇقىرى ئاۋازادا ئۈچ قېتىم تهكرارالنغان بولۇپ ئۇالر قورقۇنچ ئىچىده قالدى. قوماندانى 
ئۇيهيهنگه بۇ ئاۋاز ئۇدا ئۈچ قېتىم ئاڭالندى. شاپاق قىزىرا-قىزارماي ئهسكهرلىرىنى ئېلىپ 
دۆلىتىگه يۈرۈپ كهتتى. تاڭ ئېتىشى بىلهن يهھۇدىالر غهتهفانالرنىڭ سهۋهپسىزال كېتىپ 
قالغانلىقىنى كۆرۈپ ئۈمىدسىزلهندى. ئۇالرنى ياردهمگه چاقىرغانلىقىغا پۇشايمان قىلدى. 

ھهزرىتى ئهلىنىڭ قهھرىمانلىقى
پهقهتال  قهلئه  ئهمما  بولدى.  ئۇرۇش  دهھشهتلىك  ئهتراپىدا  خهيبهر  كۈنى  ئۇ 
ئېلىنالمىدى. ئاخشام بولغاندا كائىناتنىڭ سۇلتانى: «ئهته بايراقنى شۇنداق بىر باتۇر 
يىگىتكه بېرىمهنكى، ئۇ ئالالھ تهئاال ۋه رهسۇلىنى سۆيىدۇ. ئالالھ تهئاال ئۇنىڭ قولى بىلهن 
بۇپهتىھنى ئىشقا ئاشۇرىدۇ!» دهپ خوشخهۋهر بهردى. ئۇ كېچه ئهسھابى-كىرام ھاياجان 
بىلهن تاڭ ئېتىشىنى ساقلىدى. ھهر ساھابى بايراقنىڭ ئۆزىگه بېرىلىشىنى ئارزۇ قىلدى. 
بۇ يولدا ئالالھ تهئاالغا دۇئا قىلدى. بىاللى ھهبهشى ئهزاننى چىرايلىق ۋه زىل ئاۋازى 
بىلهن ئوقۇدى. ئهزان ئوقۇلغاندا ھهر ساھابى ھاياجان ئىلكىگه چۆمۈلهتتى، ئۇنىڭدىن 
ئاجايىپ ھۇزۇر ئاالتتى. بۇ ئىالھى ھۇزۇرغا تويمايتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهسھابىنى 
بامدات نامىزى ئوقۇغاندىن كېيىن ئىسالم بايرىقىنى ئېلىپ كېلىشكه ئهمىر قىلدى. بايراق 

ئهس- بهيھاقى،  ئهل-مهغازى،II،639؛  ۋاقىدى،  IV،51؛  ئهل-مۇسنهت،  ھهنبهل،  ب.  ئهخمهت   .213
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ئېلىپ كېلىنىگهندىن كېيىن ئهسھابى-كىرام بايراقنىڭ كىمگه بېرىلدىغانلىقىنى ھاياجان 
ئىچىده ساقالۋاتاتتى. ئهڭ ئاخىرى ئالهملهرنىڭ خوجىسى: «مۇھهممهدنى پهيغهمبهرلىك 
قېچىش  بايراقنى  بۇ  مهن  قىلىمهنكى،  قهسهم  تهئاالغا  ئالالھ  شهرهپلهندۈرگهن  بىلهن 
ئهسھابى-كىرامغا  كۆزلىرىنى  دهپ  بېرىمهن»  ئهزىمهتكه  بىر  بىلمهيدىغان  دېگهننى 
تىككهندىن كېيىن: ئهلى قهيهرده؟ دېدى. ساھابىلهر: ئى رهسۇلۇلالھ! ئۇنىڭ كۆزلىرى 
كېلىڭالر! دېدى. ئۇ  پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ئۇنى چاقىرىپ  ئاغرىپ قالدى، دېدى. 
كۈنلهرده ھهزرىتى ئهلى كۆز ئاغرىقىغا گىرىپتار بولۇپ، كۈنلهرچه كۆزىنى ئاچالمايدىغان 
ھالهتكه كهلگهن ئىدى. ئۇالر ھهزرىتى ئهلىنىڭ يېنىغا بېرىپ ئهھۋالنى ئېيتتى ۋه ئۇنى 
پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك  كهلدى.  ئېلىپ  ھۇزۇرىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  يۆلهپ 
بارماقلىرىنى  مۇبارهك  قىلىپ  دۇئا  تهئاالغا  ئالالھ  ئۈچۈن  ساقىيىشى  ئهلىنىڭ  ھهزرىتى 
كېيىن  ئۇنىڭدىن  سۈركىدى.  كۆزىگه  ئهلىنىڭ  ھهزرىتى  كېيىن  تهككۈزگهندىن  ئاغزىغا 
رهببى!  ئهلهيھىسساالم: «يا  پهيغهمبهر  قالدى.  توختاپ  ئاغرىقى  كۆز  ئهلىنىڭ  ھهزرىتى 
كېيىن  ئۇنىڭدىن  قىلدى.  دۇئا  دهپ  كهتكۈزگىن»  زهربىسىنى  سوغۇقنىڭ  ۋه  ئىسسىق 
ئېسىپ  قىلىچىنى  كېىيگۈزۈپ،  ساۋۇت  بىر  بىلهن  قوللىرى  ئۈستىگه  ئهلىنىڭ  ھهزرىتى 
قويدى. ئۇنىڭ قولىغا ئاق رهڭلىك ئىسالم بايرىقىنى تۇتقۇزۇپ: ئالالھ تهئاال ساڭا زهپهر 
ساڭا  جېنىم  ئهلى:  ھهزرىتى  دېدى.  چېكىنمه!  ئارقاڭغا  ھهرگىز  ئېلىش،  قىلغۇچه  ئاتا 
پىدا بولسۇن ئى رهسۇلۇلالھ! ئۇالر ئىسالم دىنىغا كىرگىچه ئۇالر بىلهن ئۇرۇش قىلىمهن، 
ئالالھ  بىلهن  سهۋهبىڭ  سېنىڭ  قىلىمهنكى،  قهسهم  پهيغهمبىرىمىز:  سۆيۈملۈك  دېدى. 
تهئاالنىڭ ئۇالردىن بىر كىشىنى ھىدايهتكه ئېرىشتۈرىشى، سهن ئۈچۈن نۇرغۇن قىزىل 
تۆگىلهرگه ئىگه بولۇپ، ئۇالرنى ئالالھ تهئاال يولىدا سهدىقه بېرىشتىن ئارتۇق ساۋاپلىق» 

دېدى.214 
ھهزرىتى ئهلى قولىدىكى بايراق ۋه ساھابىالر بىلهن بىرلىكته يهھۇدى قهلئهسىگه 
قاراپ ئىلگىرلىدى. ئىسالم بايرىقىنى قهلئه يېقىنلىرىدىكى بىر تاشقا تىكلهۋاتقاندا، ناتات 
قهلئهسىنىڭ ئىشىكى ئېچىلدى. يهھۇدىالرنىڭ ھۇجۇمچى كۈچلىرى سىرتىغا چىقتى. ئۇالر 
خهيبهرنىڭ ئهڭ باتۇر يىگىتلىرى ئىدى. ئۇالر ئۈستىگه قوش ساۋۇت كېيگهن بولۇپ، 
ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بىرسى ئېلىشىش ئۈچۈن ھهزرىتى ئهلىگه قاراپ كهلدى. ئۇ مهرھابنىڭ 
تهڭداشسىز باتۇر ئىنىسى ھارىس ئىدى. ئۇ ئۇچقاندهك ھۇجۇمغا ئۆتتى. قىلىچ ئاۋازلىرى 
بۇ  چۇشتى.  دۇمىالپ  يهرگه  بېشى  جانسىز  ۋه  قىلىچى  ئۇنىڭ  ئالغاندا،  بىر  مهيداننى 
قېرىندىشىنىڭ  ئۆرلىدى.  كۆككه  سادالىرى  ئهكبهر!»  ئالالھۇ  ئهكبهر!  «ئالالھۇ  چاغدا 
ئۆلگهنلىكىنى ئاڭلىغان مهرھاب قول ئاستىدىكى ئهسكهرلىرى بىلهن ئۆپۈر-تۆپۈر مهيدانغا 
يۈگۈردى. ھهزرىتى ئهلىنىڭ كۆزىگه تىكىلدى. ئۇمۇ قوش ساۋۇت كېيگهن ئىدى. قوش 
قىلىچ تۇتقان ھالدا يوغان بهستى بىلهن خۇددى بىر دىۋىگه ئوخشايتتى. ئۇ پۈتۈن كۈچى 
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بىلهن: «مهنكى، ئهڭ شىددهتلىك ئۇرۇشالردا، ئۇرۇش يالقۇنى ئىچىده ۋهھيىشىلهرچه 
ئۇرۇشقان مهرھاب بولىمهن! مهنكى، ھۈركۈرگهن شىرنىمۇ قىلىچىم بىلهن ئۆتمۇ-تۆشۈك 

قىلىۋېتىمهن!» دهپ ئۆزىنى ماختىدى. 
ھهزرىتى ئهلى: «ماڭا ئانام ھهيدار (شىر) ئىسمىنى بهرگهن. مهن ھهيۋهتلىك بىر 
شىرغا ئوخشايمهن! سېنى بىر ئېتىلىش بىلهنال يهرگه يىقىتقۇدهك يىگىتتۇرمهن» دېدى. 
چۈشتى.  قورقۇ  يۈرىكىگه  بىلهن  ئاڭلىشى  سۆزىنى  ھهيدار  ئهلىدىن  ھهزرىتى  مهرھاب 
ئىدى.  كۆرگهن  پارچىلىغانلىقىنى  ئۆزىنى  شىرنىڭ  بىر  چۈشىده  ئاخشىمى  ئۇ  چۈنكى 
«ئهجىبا چۈشۈمده كۆرگهن شىر بۇمۇ؟» دهپ قىلىچ ئۇرۇپ بولغىچه، ھهزرىتى ئهلىنىڭ 
ئالالھ تهئاالغا سېغىنىپ تۇرۇپ ئۇرغان قىلىچى مهرھابنىڭ تۇتىۋالغان قېلىن تۆمۈر قالقىنى 
ۋه بېشىغا كېيگهن تۆمۈر دوبۇلغۇسىنى كېسىپ، مىڭىسىدىن كېسىپ ئۆتۈپ گهجگىسىگىچه 
ئاۋازى  قورقۇنۇچلۇق  چىقارغان  زۇلپىخارىنىڭ  ئهلىنىڭ  قىلىۋهتتى.  ئىككى  ئوتتۇرىدىن 

خهيبهرنىڭ ھهر تهرىپىگه يېتىپ باردى. 
ئهمدى  ئاسانالشتى،  پهتىھى  خهيبهرنىڭ  «سۆيۈنۈڭالر!  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر 
باھادىرلىقىغا  بۇ  ئهلىنىڭ  ھهزرىتى  ئهسھابى-كىرام  دېدى.  بولدى»  بولىدىغان  ئاسان 
يهنه  ئۇرۇش  سالدى.  لهرزىگه  كۆكلهرنى  سادالىرى  ئهكبهر!»  قالدى. «ئالالھۇ  ھهيران 
ئهۋجىگه چىقتى. ئهسھابى-كىرام ئۇرۇشا-ئۇرۇشا قهلئه دهرۋازىسىغا كهلگهنده بىر يهھۇدى 
قىلىچى بىلهن ھهزرىتى ئهلىنىڭ قالقىنىغا ئۇردى. قالقان يهرگه چۈشۈپ كهتتى. قالقاننى 
يهھۇدى  كهلمىگهن  بهرگىسى  قولدىن  پۇرسهتنى  ئىدى.  يوق  ۋاقىت  ئالغۇدهك  يهردىن 
ئۆزىنىڭ قالقىنى يهرگه چۈشكهندهك كهينىگه قاچتى. بۇنىڭدىن مهيۈسلهنگهن ئالالھنىڭ 
شىرى، زۇلپىخارى بىلهن ئهتراپتىكىلهرنى تارقاقالشتۇرغاندىن كېيىن قهلئهنىڭ ئىشىكىنى 
قالقان قىلغۇسى كېلىپ: «ئالالھىنىڭ ئسىمى بىلهن باشاليمهن» دېگىنىچه، يوغان تۆمۈر 
دهرۋازىنىڭ تۇتقۇچىلىرىغا ئېسىلدى. شانۇرلىرىنى تامدىن يۇلۇپ چىقىتى. ھهزرىتى ئهلى 
دهرۋازىنى يۇلۇپ چىققاندا قهلئه تهۋرهپ كهتتى. سهككىز ئون كىشى مىدىرلىتالمايدىغان 
بۇ دهرۋازا قانىتىنى ئۆزى كۆتۈرۈپ قالقان قىلىپ ئېلىشتى. ئۇنىڭ ئالدىغا ئارقا-ئارقىدىن 
يهتته يهھۇدى پالۋىنى تىزىلدى. ئۇالرنىمۇ ئالالھ تهئاالنىڭ ياردىمى بىلهن تېره-پېرهن 
قىلىپ، سهپداشلىرى بىلهن قهلئهنىڭ ئىچىگه باستۇرۇپ كىردى. ئهمدى قهلئه ئېلىندى 
دېيشىكه بوالتتى. قىسقا زامان ئىچىدىال ئالدىغا چىقالىغۇدهك بىرسى قالمىدى. ئىسالم 
بايرىقىنى قهلئهگه تىكتى. شۇنداق قىلىپ مۇستهھكهم سانالغان ناتات قهلئهسى پهتىھ 

قىلىندى. 
سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى ئهلىنىڭ كۆزلىرىگه سۆيگهندىن كېيىن: سېنىڭ 
سۆزلهرنى  بۇ  دېدى.  بولدى،  رازى  پهيغهمبىرى  ئۇنىڭ  ۋه  تهئاال  ئالالھ  باتۇرلىقىڭدىن 
پهيغهمبهر  كۆرگهن  بۇنى  تۆكتى.  يېشى  كۆز  ئىچىده  ھاياجان  ئهلى  ھهزرىتى  ئاڭلىغان 
ئهلهيھىسساالم: نېمه ئۈچۈن يىغاليسهن؟! دهپ سورىدى. ھهزرىتى ئهلى: جېنىم ساڭا پىدا 
ئۇنىڭ  ۋه  تهئاال  ئالالھ  چۈنكى  يىغالۋاتىمهن.  خوشاللىقىمدىن  رهسۇلۇلالھ!  ئى  بولسۇن 
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ئهمهس،  مهنال  يالغۇز  پهيغهمبىرىمىز:  سۆيۈملۈك  دېدى.  بولدى،  رازى  مهندىن  رهسۇلى 
جىبرائىل، مىكائىل ۋه پۈتۈن پهرىشتىلهر سهندىن رازى بولدى، دېدى. 

بۇ چاغدا دهۋىس قهبىلىسىدىن تۆت يۈز مۇسۇلمان پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ياردهمگه 
كهلدى.215 ئۇالر بىلهن باشقا قهلئهلهرنىمۇ پهتىھ قىلىش ئۈچۈن ئۇرۇشقا كىرىشىپ كهتتى. 
قالغان  چارىسىز  بىلهن  يىقىلىشى  بىر-بىرلهپ  قهلئهسىمۇ  يهتته  قالغان  خهيبهرنىڭ 
ئۇالرنىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئهۋهتتى.  ئادهم  ئۈچۈن  تۈزۈش  سۈلھى  يهھۇدىالر، 

تهكلىپىنى قوبۇل قىلىپ، تۆۋهندىكىدهك سۈلھى تۈزدى:
قېنى  يهھۇدىالرنىڭ  قىلغان  ئۇرۇش  بىلهن  مۇسۇلمانالر  ئۇرۇشتا  بۇ  بىرىنچى: 

تۆكۈلمهيدۇ.
پهقهت  يېنىدا  يهھۇدىالر،  بولغان  كهتمهكچى  ئايرىلىپ  خهيبهردىن  ئىككىنچى: 

بالىلىرى ۋه بىر قىسىم ئائىله-جابدۇقلىرىنى بىلله ئېلىپ ماڭااليدۇ،
قالقان،  قىلىچ،  ساۋۇت،  كېتهلمهيدىغان،  يۆتكهپ  ۋه  سايمانالر  باشقا  ئۈچىنچى: 
پۈتۈن  باشقا  كىيمىدىن  كىيىۋالغان  ئۈستىگه  سايمانالر،  قاتارلىق  ياراق  قورال  ئوقيا، 
ھايۋانالرنىڭ   ئوخشاش  قويغا  تۆگه،  ئات،  خهزىنىلهر،  ۋه  ئالتۇن  رهخىت،  كىيملىرى، 

ھهممىسى مۇسۇلمانالرغا قالىدۇ،
يوشۇرغانالر  بولمايدۇ.  يوشۇرۇشقا  نهرسىلهرنى  قالىدىغان  مۇسۇلمانالرغا  تۆتىنچى: 

ئالالھ تهئاال ۋه پهيغهمبىرىنىڭ ھىمايىسى سىرتىدا قالىدۇ.
 بۇ شهرتلهرگه بويسۇنمىغان، بايلىقالرنى يهر ئاستى ياكى يوشۇرۇن يهرلهرگه كۆمگهن 
كىنانه بىن رهبى جازاغا تارتىلدى. قولغا چۈشۈرۈلگهن بايلىقالر ھهددى-ھېسابسىز ئىدى. 
خهيبهرنىڭ بۇ مۇنبهت تۇپراقلىرى ۋه خورمىلىق باغلىرى ئۆز پىتى مۇسۇلمانالرغا قالدى.216 
بۇ ۋهقهلهر بولۇۋاتقاندا دۆلىتىگه قايتىپ كېتىۋاتقان غهتهفانالر يهھۇدىالرغا ياردهم 
خهيبهرنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئۇالر  بۇرۇلدى.  خهيبهرگه  يهنه  ئۈچۈن  بېرىش 
سهن  مۇھهممهد!  ئهي  كۆرۈپ:  قىلغىنىنى  تهسلىم  يهھۇدىالرنى  پۈتۈن  قىلىپ،  پهتىھ 
بىزگه خهيبهردىن ئهسكهر چېكىندۈرسهك، خهيبهرنىڭ بىر يىللىق خورما مهھسۇالتىنى 
بېرىمهن دېگهن ئىدىڭ، بىز سۆزىمىزده تۇردۇق، ئهمدى ۋهدهڭده تۇر! دېدى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم ئۇالرغا: پاالنچى تاغ سىلهرنىڭ بولسۇن! دېدى. بۇنى ئاڭلىغان غهتهفانالر: 
سىلهرگه ئۇرۇش ئېالن قىلىمىز، دهپ تهھدىت سالدى. رهسۇل ئهكرهم ئهلهيھىسساالم: 
بىلهن  سىلهر  بىز  بولسا  ئۇنداق  غهتهفانالر:  دېدى.  بولسۇن،  جهنافا  مهيدانى  ئۇرۇش 
ئۇرۇش قىلىمىز دهپ، تهھدىتنى رىئاللىققا ئايالندۇردى. جهنافا بولسا غهتهفانالرغا تهۋه 
رايون ئىدى. بۇنىڭ ئاڭلىغان غهتهفانالرنىڭ يۈرىكىگه سۇ چۈشۈپ، دهرھال چېكىندى. 
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سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ۋه  قهھرىمان ئهسھابى بۇ 
تهرهپته  بىر  داۋاالنسا،  يارىدارالر  تهرهپته  بىر  ئىدى.  كهتكهن  چارچاپ  تولىمۇ  ئۇرۇشتا 
ھاردۇق ئالدى. يهھۇدى ئاقسۆڭهك سهلالم بىن مىشكهننىڭ ئايالى زهينهپ، پهيغهمبهر 
بىر  ئۈچۈن  يېتىش  مهقسهتكه  بۇ  ئۇ  بولدى.  ئۆلتۈرمهكچى  زهھهرلهپ  ئهلهيھىسساالمنى 
ئۆچكىنى سويۇپ، گۆشىنى پىشۇرغاندىن كېيىن زهھهر قاتتى. تاماقنى كۆتۈرۈپ رهسۇل 
ئهكرهم ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا كهلدى. رهسۇل ئهكرهم ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭ بۇ كۆڭلىنى 
قوبۇل قىلىپ، ئهسھابىنى چاقىرتىپ ھهممهيلهن بىرلىكته داستىرخانغا كهلدى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم ئۆچكىنىڭ ئالدى پۇتى تهرهپتىن ئازىراق گۆش ئېلىپ، «ئالالھنىڭ ئىسمى 
بىلهن باشاليمهن!» دهپ ئاغزىغا سالدى. بىر نهچچه قېتىم چاينىغاندىن كېيىن دهرھال 
ئاغزىدىن چىقىرىپ، «ئهي مۇبارهك ئهسھابىم! بۇ تاماقتىن قولۇڭالرنى تارتىڭالر! چۈنكى بۇ 
ئۆچكه گۆشى زهھهرلهنگهنلىكىنى ماڭا خهۋهر قىلدى» دېدى. ساھابىالر دهرھال تاماقتىن 
قولىنى تارتتى. پهقهت ئۇالرنىڭ ئىچىده گۆشتىن بىر پارچه يېگهن بىشىر بىن بهرانىڭ 
يېنىغا  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  سۆيۈملۈك  بولدى.  شېھىت  زهھهرلىنىپ  كۆكىرىپ،  كۆزى  يۈز 
چىقىرىپ  زهھهرنى  كهتكهن  ئارلىشىپ  تۈكۈرۈكلىرىگه  كېلىپ،  ئهلهيھىسساالم  جىبرائىل 
ئېيتتى.  چىقىرىشنى  قان  كېسىپ  ئازىراق  ئارىسىدىن  مۈرىسىنىڭ  ئۈچۈن،  تاشالش 
جىبرائىل ئهلهيھىسساالمنىڭ دېگىنى بويىچه بۇ ئىشنى پۈتتۈرگهندىن كېيىن زهھهرلىك 
ئېلىپ  ھۇزۇرىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  تۇتۇپ  زهينهپنى  كۆمۈلدى.  يهرگه  گۆش 
كهلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭغا: بۇ گۆشنى سهن زهھهرلىدىڭمۇ؟ دهپ سورىدى. 
ئۈچۈن  نېمه  بۇنى  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  دېدى.  زهھهرلىدىم،  مهن  شۇنداق  ئۇ: 
قىلدىڭ؟ دېدى. ئۇ: سهن مېنىڭ ئېرىمنى، دادامنى ۋه تاغامنى ئۆلتۈردۈڭ. مهن ئۆز-
ئۆزهمگه، «ئهگهر ئۇ ھهقىقهتهن بىر پهيغهمبهر بولسا، ئالالھ تهئاال ئۇنىڭغا خهۋهر بېرىدۇ، 
ئهگهر ساختا پهيغهمبهر بولسا زهھهرلىنىپ ئۆلىدۇ. بىز ئۇنىڭدىن قۇتۇلغان بولىمىز» دهپ 
ئويلىدىم، دېدى. ئهسھابى- كىرام بۇ ۋهقهدىن قاتتىق ئهپسۇسلىنىپ: «ئى رهسۇلۇلالھ! 
جېنىمىز ساڭا پىدا بولسۇن، ئۇنى ئۆلتۈرهيلىمۇ؟» دېدى. ئۆزى ئۈچۈن قىلىنغان ھهر 
قانداق ھاقارهتنى كهچۈرىدىغان مهرھهمهت پهيغهمبىرى ئۇ ئايالنى كهچۈرۈم قىلدى. بۇ 

ئۇلۇغ مهرھهمهتنى كۆرگهن زهينهپ، دهرھال ئىمان ئېيتىپ مۇسۇلمان بولدى.217 
خهيبهرده قولغا چۈشۈرگهن غهنېمهت ۋه ئهسىرلهر ئىچىده، ھۇيهي بىن ئهختابنىڭ 
قىزى سهفىييهمۇ بار ئىدى. باش قوماندانلىق ھهققى سانىلىپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا 
مهرھهمهتتىن  بۇ  ئۇمۇ  قىلدى.  ئازاد  ئۇنى  خوجىسى  ئالهملهرنىڭ  قىلىنغانىدى.  تهقسىم 
خوشال بولۇپ جان-دىلى بىلهن ئىمان ئېيتىپ مۇسۇلمان بولدى. ئۇنىڭ بۇ ھهرىكىتىدىن 
خوشال بولغان پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنى نىكاھىغا ئېلىش بىلهن مۇكاپاتالندۇردى. 
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شۇنداق قىلىپ سهفىييه مۆمىنلهرنىڭ ئانىسى بولدى. سهھبا دېگهن يهرگه كهلگهنده 
توي بېرىپ، قوغۇن ۋه خورمىدىن توي تامىقى ئېتىلدى. سهفىييه ئانىمىزنىڭ كۆزىده 
كۆك بار ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم سهۋهبىنى سورىغاندا، ئۇ: «بىر كۈنى كېچىده 
بۇنى  كۆردۈم.  كىرگهنلىكىنى  قوينۇمغا  چۈشۈپ  كۆكتىن  ئاي  چۈشۈمده  كۆردۈم.  چۈش 
يولدىشىم كهنانىگه سۆزلهپ بېرىشىم بىلهن ئۇ: سهن بىزگه باستۇرۇپ كېلىۋاتقان شۇ 
ئهرهپ پادىشاھىنىڭ خانىمى بولۇشقا كۆز تىكىپسهن، دهپ كۆزۈمگه بىر شاپالق ئۇرغان، 

شۇنىڭ بىلهن كۆك چۈشۈپ قالدى» دېدى.218 
«ئى  ئهلهيھىسساالمغا:  پهيغهمبهر  يهھۇدىالر  كېيىن  قىلىنغاندىن  پهتىھ  خهيبهر 
رهسۇلۇلالھ! بىز خهيبهردىن چىقىپ كېتىمىز، ئهمما بىز ئېتىز-ئېرىق، باغ-ۋاران ئىشىنى  
ياخشى بىلىمىز. خالىساڭ بۇ مۇنبهت تۇپراقالرنى بىزگه ئىجارىگه بهرگىن. بىز بۇ يهرده 
ئىشلهيلى، مول-ھوسۇلنىڭ يېرىمى سېنىڭ بولسۇن» دېدى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز 
ۋه ساھابىالرنىڭ ئېتىز ئىشلىرى بىلهن مهشغۇل بولغىدهك ۋاقتى يوق ئىدى. ئۇالر ئىسالم 
دىىنىنى تارقىتىش ئىشى بىلهن ئالدىراش ئىدى. ئۇالر جىھاد قىلىپ ئالالھ يولىدا كېچه-
ۋه  بولدى  مهمنۇن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  تهكلىپتىن  بۇ  قىلىۋاتاتتى.  كۈرهش  كۈندۈز 
دېدى.  بىلهن!»  شهرتى  چىقىرىش  ھهيداپ  يهردىن  بۇ  سىلهرنى  ۋاقىتتا  :«خالىغان 
يهھۇدىالرمۇ بۇ تهكلىپنى قوبۇل قىلىپ، خهيبهردىكى مۇنبهت تۇپراقالرنى ئىجاره ئېلىپ 

ئىشلهتتى.219 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهسھابى بىلهن زهپهر قۇچۇپ مهدىنىگه قايتتى. بۇ ۋاقىتتا 
بۇنىڭدىن بۇرۇن ھهبهشىستانغا ھىجرهت قىلىپ كهتكهن ئهسھابنىڭ جافهر بىن ئهبى 
جافهرنىڭ  ھهزرىتى  چۆمدى.  خوشاللىققا  كۆرۈپ  كهلگهنلىكىنى  يېتهكچىلىكىده  تالىپ 
پىشانىسىگه سۆيۈپ ئۇنى باغرىغا بېسىپ: «مهن خهيبهرنىڭ پهتىھىدىنمۇ ياكى جافهرنىڭ 
قايتىپ كېلىشىدىن خوشال بواليمۇ؟ بىلهلمىدىم. سىلهرنىڭ ھىجرىتىڭالر ئىككى قېتىملىق 

بىرسى ھهبهشىستان بىرسى يۇرتىمىزغا قىلىنغان ھىجرهت» دېدى. 
خهيبهرده قولغان كهلتۈرگهن پۈتۈن غهنېمهتلهر، ھۇدهيبىيه شهرتنامىسگه قېتىلغان 
قىلغان  ھىجرهت  ھهبهشىستانغا  قېتىلغانالرغا،  ئۇرۇشىغا  خهيبهر  ئهسھابىالرغا،  پۈتۈن 

ساھابىالرغا، خهيبهرگه ياردهمگه كهلگهن دهۋىس قهبىلىسىگه بۆلۈپ بېرىلدى.220 
پهيغهمبهر  يهھۇدىالر  پۈتۈن  ئهرهبىستاندىكى  بىلهن  قىلىنىشى  پهتىھ  خهيبهرنىڭ 
ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهمرى ئاستىغا كىرگهن بولدى. ئهمدى ئۇالرنىڭ مۇشرىكالرغا ياردهم 

بۇخارى، «ساالت»، 12؛«جىھاد»،74؛ ئهبۇ داۋۇت، «ھاراچ»،21؛ ئهخمهت ب. ھهنبهل، ئهل-  .218
مۇسنهت، III،101؛ ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره،II،330؛ ۋاقىدى، ئهل-مهغازى،II،669؛ ئىبنى ساد، 
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قىلىش ئىمكانى قالمىدى. ئهتراپتىكى دۆلهت ۋه قهبىلىلهرمۇ قورال ۋه ئهسكهر كۈچىگه 
تايىنىپ يېڭىشقا كۆز يهتمهيدىغان خهيبهر قهلئهلىرىنى مۇسۇلمانالرنىڭ يهر بىلهن بىر 
ئايالندى.  ئهمىلىيهتكه  بولغانلىقى  كۈچ  قۇدرهتلىك  مۇسۇلمانالرنىڭ  بىلهن،  قىلىشى 
باشقىالر مۇسۇلمانالردىن ئهيمىنىدىغان بولدى. مهككه مۇشرىكلىرى بۇ خهۋهردىن باشقىچه 
مۇسۇلمان  قهبىلىلهر  نۇرغۇن  چوڭ-كىچىك  كېيىن،  ئۇرۇشتىن  بۇ  كهتتى.  ئهندىكىپ 
بولۇش ئۈچۈن مهدىنه مۇنهۋۋهرگه كېلىپ ئهسھابى-كىرامدىن بولدى. غهتهفان ۋه باش 

ئهگمىگهن بهزى قهبىلىلهرگه ئهسكهر ئهۋهتىش ئارقىلىق ئهيۋهشكه كهلتۈرۈلدى. 
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ئۆمرەتۇل قازا سهپىرى

ھۇدهيبىيه كېلىشىمىدىن بىر يىل ئۆتكهن ئىدى. قۇربان ھېيتقا بىر ئاي قالغاندا 
ئۆمره  قىلدى.  ئهمىر  قىلىشنى  تهييارلىقى  ئۆمره  ساھابىلهرگه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئۈچۈن ھۇدهيبىيهگه بېرىپ، بهيئهتۇر رىزۋانغا قېتىلغانالر تهييار بولىشى كېرهك ئىدى. 
بۇ ئهمىر بىلهن ئىككى مىڭدىن ئارتۇق ساھابى توپالندى. قۇربانلىق  قىلىش ئۈچۈن 70 
تۆگه تهييارلىدى. بۇ تۆگىلهرنى مهككىگه ئوتلىتىپ ئاپىرىش ئۈچۈن ناجىيه بىن جۈندۇپ 
قىلىچقا  ۋه  نهيزه  ساۋۇت،  بېرىلدى.  ۋهزىپه  كىشىگه  تۆت  بولۇپ  دوسىتلىرىدىن  ۋه 
ئوخشاش ئۇرۇش قوراللىرى بىلهن بالدۇر يولغا سالدى. چۈنكى مۇشرىكالرغا ئىشهنگىلى 
بولمايتتى. ھهر ئېھتىمالغا قارشى بۇ قورال-ياراقالر ئىشقا يارايتتى. ئهسھابى-كىرامدىن 
يولۇچى  ئۆمرىگه  ئاساسالنغاندا،  شهرتنامىسىگه  ھۇدهيبىيه  رهسۇلۇلالھ!  بهزىلىرى: «ئى 
خوجىسى:  ئالهملهرنىڭ  دېدى.  بولمايتتى!»  كىرىشكه  بىلهن  قورال  باشقا  قىلىچىدىن 
«بىز بۇ قورالالرنى ھهرهمگه ياكى مۇشرىكالرنىڭ يېنىغا ئهمهس، بهلكى مۇشرىكالرنىڭ 
ۋهدىسىگه ۋاپا قىلماي بىزگه ھۇجۇم قىلىش ئېھتىماللىقىنى كۆزده تۇتۇپ، ئۇنى يېقىن 

ئهتراپتىكى يهرده ساقاليمىز» دېدى. 
مهدىنه مۇنهۋۋهرگه ئهبۇ زهر غىفارى ۋهكىل بولۇپ قالدى.221 ئهبۇ رۇھمۇل غىفارىنىڭمۇ 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ساھابى  مىڭ  ئىككى  بار.  رىۋايىتى  قالغانلىق  بولۇپ  ۋهكىل 
دۈپۈلدهيتتى،  يۈرهكلىرى  ساھابىالرنىڭ  چىقتى.  يولغا  قاراپ  مهككىگه  بىرلىكته  بىلهن 
چۈنكى يىلالر بويى ئالالھ تهئاال يولىدا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن بىرلىكته، ئۆزلىرى 
بهش  باراتتى.  كېتىپ  قاراپ  يۇرتىغا  ئانا  سۆيۈملۈك  بولغان  مهجبۇر  كېتىشكه  تاشالپ 
ۋاقىت نامىزىدا قىبله قىلغان مهككه مۇكهررهمنى زىيارهت قىالتتى. يېڭى مۇسۇلمان بولۇپ، 
شهرتنامه تۈپهيلىدىن مهدىنىگه كېلهلمىگهنالر ئۇرۇق-تۇغقانلىرى بىلهن قۇچاقلىشاتتى. 
زار-زار  سېلىپ  زۇلۇپ  ئاقتۇرغان،  قان  ئهمهس  ياش  كۆزىدىن  ئۇالرنىڭ  بويى  يىلالر 
يىغالتقان، بۇتلىرىغا چوقۇندۇرۇش ئۈچۈن نۇرغۇنلىغان قېرىنداشلىرىنى شېھىت قىلغان 
قۇرهيىش مۇشرىكلىرىگه ئىسالمنىڭ كۈچى ۋه ئۇلۇغلىقىنى كۆرسىتهتتى. بهلكى ئۇالرنى 
مومكىن  بولىشى  مۇسۇلمان  كىرىپ  مۇھهببىتى  ئىسالم  قهلبىگه  مۇشرىكالرنىڭ  كۆرگهن 

ئىدى!
ئاۋازلىرى  تهكبىر  خوجىسىنى  ئالهملهرنىڭ  تۆپىلىكىگىچه  ۋىدا  قالغانالر  مهدىنىده 

بىلهن ئۇزۇتۇپ قويغاندىن كېيىن قايتتى.

ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره،II،434،I،289؛ ۋاقىدى، ئهل-مهغازى،I،8؛ ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات،   .221
.486~484،I،59؛ كهتتانى، ئهت-تهراتىبۇل-ئىدارىيه،II



360

يهرگه  دېگهن  زۇلھۇلهيپه  يىراقلىقتىكى   10 مهدىنىدىن  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك 
ئۆمره  كىردى.  ئېھرامغا  بىلهن  ئۇنىڭ  ساھابىالرمۇ  بىلهن  كىرىشى  ئېھرامغا  كهلگهنده، 
ئالالھىم  قىلغىن!  «ئهمىر  ئىدى.  باشالنغان  سهپهر  مۇكهررهمگه  مهككه  ئۈچۈن  قىلىش 
ئهمىر قىلغىن! ئهمىر قىلغىن! سېنىڭ شېرىك يوقتۇر! سېنىڭ ئهمرىڭگه ئامانهت بولدۇق! 
دۇئا  بۇ  يوقتۇر!»  شېرىكىڭ  سېنىڭ  سېنىڭدۇر!  نېمهت  ۋه  مال-مۈلۈك  ھهمدۇ-سانا، 
بىلهن كۆك ۋه يهر تىتىرهيتتى. سهپهر ئالالھ تهئاالغا ھهمدۇ-سانا ئوقۇش ۋه يالۋۇرۇش، 

ئۇنىڭ مۇبارهك نامىنى زىكىر قىلىش بىلهن خوشاللىق ئىچىده داۋامالشتى. 
بالدۇر يولغا چىققان مۇھهممهد بىن مهسلهمه قوماندانلىقىدىكى بىرلىك مهككىگه ئاز 
قالغاندا قۇرهيىش مۇشرىكلىرى تهرىپىدىن بايقىلىپ قالدى. ئۇالر قهدهملىرىنى تهسلىكته 
ئهمدى؟»  نېمه  بۇالر  تۈزگهنمىدۇق،  كېلىشم  مۇشۇنداق  بۇرۇن  يىل  بىر  بىز  يۆتكهپ: 
دېدى. مۇھهممهد بىن مهسلهمه: بۇالر، ئالالھ تهئاالنىڭ ئاتلىق ئهسكهرلىرى، ئالالھ تهئاال 
روخسهت قىلسا، ئهته ئۇالرمۇ بۇ يهرگه قهدهم تهشرىپ قىلىدۇ، دهپ ئۇالرنىڭ چاچلىرىنى 
تىك قىلىۋهتتى. مۇشرىكالر تىزلىكته مهككىگه خهۋهر بهردى. مهككه مۇشرىكلىرى: قهسهم 
قىلىمىزكى، بىز سۈلھىگه ئهمهل قىلىدۇق. مۇھهممهد نېمه دهپ بىز بىلهن ئۇرۇشقىدهك؟... 
دېيىشتى. ئۇالر دهرھال بىر ھهيئهت قۇرۇپ مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا يولغا 

سالدى. 
ئېنىق  مهككىنى  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  خوجىسى  ئالهملهرنىڭ  چاغدا  بۇ 
كۆرگىلى بولىدىغان باتنى يهجهج دېگهن يهرگه يېتىپ كهلگهن ئىدى. ئۇالر قىلىچتىن 
باشقا بارلىق قورالالرنى بۇ يهرگه قويۇپ قويدى. قورالالرغا كۆز-قۇالق بولۇش ئۈچۈن 

ئىككى يۈز ساھابى بۇ يهرده قالدى. 
تهييارلىق پۈتىشى بىلهن مهككه مۇشرىكلىرى يېتىپ كېلىپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
بىلهن كۆرۈشۈش ئۈچۈن روخسهت بېرىشىنى ساقالپ تۇردى. ئۇالرنى قوبۇل قىلغاندىن 
كېيىن: ئى رهسۇلۇلالھ! ھۇدهيبىيه شهرتنامىسى تۈزۈلگهندىن تارتىپ، پۈتۈن ماددىالرغا 
بىلهن  قورال-ياراقالر  بۇ  ۋه  قهۋمىڭ  قارىماي،  بولىشىغا  شۇنداق  قىلىدۇق.  ئهمهل 
مهككىگه كىرهمسهن؟ شهرتنامىگه ئاساسالنغاندا، يولۇچى قىلىچىدىن باشقا قىلىچ ئېلىپ 
كىچىك  بىلىسىلهر،  ئۇبدان  مېنى  خوجىسى:  ئالهملهرنىڭ  بۇنىڭغا  دېدى.  يۈرۈلمهيدۇ! 
بىلهن  قىلىش  ئهمهل  سۆزىگه  تۇرۇش،  ۋهدىسىده  بهرگهن  ھازىرغىچه،  تا  چىغىمدىن 
كىرمهيمىز.  بىلهن  قىلىچ  باشقا  قىلىچىدىن  يولۇچى  ھهرهمگه  تونۇلغانمهن.  جامائهتكه 
دېدى.  قىلدىم،  ئارزۇ  بولۇشىنى  يهرده  بىر  يېقىن  ماڭا  قورال-ياراقالرنىڭ  باشقا  ئهمما 
ئارام  كۆڭلى  بىلىپ  ئهمهسلىگىنى  راست  خهۋهرنىڭ  كهلگهن  يېتىپ  ئۆزىگه  ھهيئهت، 
تاپتى ۋه: ئهي مۇھهممهد! راسىت گهپنى قىلساڭ، سېنىڭ ۋاپاسىزلىقىڭنى ۋه ۋهدىسىگه 
ئهمهل قىلمىغان ۋاقتىڭنى ھېچ كۆرۈپ باقمىدۇق. ئۇ سېنىڭ گۈزهل ئهخالقىڭدۇر! دېدى. 
ھهيئهت خهۋهرنى مهككىگه يهتكۈزگهندىن كېيىن مهككه مۇشرىكلىرىنىڭمۇ كۆڭلى جايىغا 

چۈشتى. 
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ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كۆرهلمهسلىكتىن  ۋه  ئۆچمهنلىك  ئاقسۆڭهكلىرى  قۇرهيىش 
ۋه ساھابىالرنىڭ خوشال كهيپىياتىنى كۆرمهسلىك ئۈچۈن مهككىدىن يىراقلىشىپ تاغالرغا 
زىتۇۋا  تۆگىلهرنى  قۇربانلىق  قويغان  بهلگه  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك  كهتتى.  چىقىپ 
دېگهن يهرگه ئالدىن ئهۋهتتى. ئۇنىڭدىن كېيىن ئهسھابى بىلهن تهييارلىقىنى پۈتتۈرۈپ 
مۇقهددهس مهككىگه قاراپ يۈرۈپ كهتتى. ساھابىالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى ئوتتۇرسىغا 
ئېلىپ ماڭدى. كائىناتنىڭ سۇلتانى تۆگىسى قهسۋانىڭ ئۈستىده، مىڭلىغان يولتۇزالرنىڭ 
گۈزهل  نېمىدېگهن  بۇ  ئالالھىم!  چاچاتتى.  نۇر  ئهتراپقا  قۇياشتهك  ئۆچۈرگهن  نۇرىنى 
ئىننهل  لهببهيك  لهكه  الشهرىكه  لهببهيك،  «لهببهيكهلالھۇممه  ئېغىزالردىن:  مهنزىره! 
ھهمده ۋهننېئىمهته لهكه ۋهلمۈلۈك الشهرىكه لهك" دېگهن تهلبىيهلهر ياڭرىدى. كۆڭۈللهر 
ئالالھ تهئاال ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه بولغان مۇھهببهت بىلهن تولدى. قهدهممۇ-قهدهم 
مۇئاززام كهبىگه قاراپ ئىلگىرلىدى. يېقىنالشقانسىرى ھاياجاندىن يۈرهكلىرى دۈپۈلدىدى. 
ھهر بىر ئېغىزدىن چىققان لهببهيىك دۇئالىرى مهككىنى تولدۇرغان ئىدى. مۇشرىكالر بۇ  
مهنزىرىنى كۆرىشى بىلهن قهلبى يۇمشاپ، تومۇرلىرىغا ئىللىق بىر مۇھهببهتنىڭ سىڭىپ 
كىرىۋاتقانلىقىنى ھېس قىلدى. نۇرغۇنلىرىنىڭ يۈرىكىگه ئىسالمنىڭ مۇھهببىتى كىردى . 

نهتىجىده مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم غهلبه قىلدى.
پهيغهمبىرىمىز ۋه  ئهسھابى بهللىرىگه قىلىچ ئاسقان ھالدا كهبه مۇئاززامغا كىردى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ تۆگىسى قهسۋانىڭ چۇلۋۇرىنى ئابدۇلالھ بىن رهۋاھه  تۇتۇپ 
يهرگه  دېگهن  نهدۋه  دارۇن  بالىالر  ۋه  ئايالالر  مۇشرىكالر،  بهزى  مهككىلىك  ماڭدى. 
توپلىنىپ، پهيغهمبىرىمىز ۋه ئهسھابىنى تاماشا قىلدى. ئابدۇلالھ بىن رهۋاھه  ئالدىغا 

ماڭغاچ:

ئهي كاپىرالر چېكىنىڭالر پهيغهمبهرنىڭ يولىدىن،
ئالالھۇ تائاال ئۇنىڭغا بهردى قۇرئان.

ھهر خهير ۋه ياخشىلىق باردۇر ئۇنىڭ دىنىدا،
بۇ دىن ئۈچۈن ئۆلۈشتۇر، ئهڭ خهيرلىك ئۆلۈم ھهم.

ھهق ئالالھنىڭ ئهلچىسىدۇر، قوبۇل قىلدىم يۈرهكتىن،
ھهر سۆزىگه ئىشهندىم، قوبۇل قىلدىم ئهمدى مهن.

ئهي كاپىرالر قۇرئاننىڭ ئالالھۇ تائاالدىن،
چۈشكىنىنى ئاھ، ئىنكار قىلغان شۇ ۋاقتىڭالردا.

قانداق چۈشۈرگهن بولساق باالالرنى تۇيۇقسىز،
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ۋه قانداق ئايرىغان بولساق بېشىڭالرنى بهدهندىن.

ئۇنىڭ مهنىسىگىمۇ ئىشهنمىسهڭالر ئهگهر،
چۈشهر ئوخشاش شهكىلده بېشىڭالرغا باالالر.

باشاليمهن ئۇ ئالالھنىڭ مۇبارهك ئىسمى بىلهن،
يوقتۇر ئۇنىڭ دىنىدىن باشقا بىر ھهقىقىي دىن.

ۋه يهنه باشاليمهنكى ئىسمى بىلهن ئالالھنىڭ،
مۇھهممهد ھهم بهندىسى ھهم ئهلچىسىدۇر ئۇنىڭ.

دېگهن بېيتلهرنى ئوقۇدى. بۇ بېيىتلهر مۇشرىكالرنىڭ بېشىغا بازغاندهك ئۇرۇلۇپ،  
يۈرهكلىرىگىچه بېسىپ كىرهتتى. 

پهيغهمبهرنىڭ  سهن  رهۋاھه!  ئىبنى  ئهي  ھالدا:  تۇتالمىغان  ئۆزىنى  ئۆمهر  ھهزرىتى 
ئالدىدا، ھهرهم شهرىپته قانداقمۇ شېئىر ئوقۇيالىدىڭ؟ دهپ ئېتىراز قىلىشى بىلهن پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم: يا ئۆمهر! ئۇنىڭغا دهخلى قىلما، ئالالھ تهئاالغا قهسهم قىلىمهنكى، ئۇنىڭ 
ئىبنى  ئهي  قىلىدۇ.  تهسىر  بهكرهك  ئاتقاندىمۇ  ئوق  مۇشرىكلىرىگه  قۇرهيىش  سۆزلىرى 
رهۋاھه! داۋام قىلغىن، دېدى. بىر ئاز ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
ئۇنىڭغا: ئالالھ تهئاالدىن باشقا ئىالھ يوقتۇر! ئۇ بىردۇر! ئۇ سۆزىده تۇرغاندۇر! بهندىسىگه 
خاراپ  قهبىلىلهرنى  ئۇ  ئۇدۇر!  كۈچلهندۈرگهن  ئهسكهرلهرنى  ئۇدۇر!  قىلدىغان  ياردهم 

قىلغان ئۇدۇر! دېدى. ئابدۇلالھ بىن رهۋاھه تۆۋهندىكى شېئىرنى ئوقۇدى: 
ئالالھ تهئاالدىن يوقتۇر،

باشقا بىر ئىالھ.
يوقتۇر ئۇنىڭ شېرىكى،

ال ئىالھه ئىللهلالھ.
ئۇدۇر مۇسۇلمانالرنىڭ،

ئهسكىرىگه كۈچ بهرگهن.
ئۇدۇر كاپىرالرنى،

تارقىتىپ مهغلۇپ قىلغان.
پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك  ئوقۇدى.  شېئىرىنى  بۇ  ئهگىشىپ  ئۇنىڭغا  مۇسۇلمانالرمۇ 
كۆزلهرنى  بهدىنى  گۈزهل  ئۇنىڭ  ئاچتى.  مۈرىسىنى  ئوڭ  بىلهن  كىرىشى  بهيتۇلالھقا 
مهپتۇن قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «بۈگۈن، شۇ مۇشرىكالرغا، ئۆزىنى كۈچلۈك ۋه 
روھلۇق كۆرسىتىدىغان يىگىتلهرنى ئالالھ تهئاال رهھمىتى بىلهن ھۆكۈم قىلىدۇ!» دېدى. 
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ئۇنىڭدىن كېيىن ئهسھابى-كىرام ئوڭ مۈرىلىرىنى ئېچىپ، ھهيۋهتلىك شهكىلده ئىتتىك 
ھالدا كهبىنى ئۈچ قېتىم ئايلىنىپ تاۋاپ قىلدى. پهقهت رۇكنى يهمانى بىلهن ھهجهرۇل 
ھهجهرۇل  ئهسھابى  ۋه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  يۈردى.  ئاستا-ئاستا  تهرهپته  ئهسۋهت 

ئهسۋهتكه يېقىنلىشىپ ئۇنى سۆيۈپ، ئارقىسدىن قوللىرى بىلهن يېنىك يۆلىدى. 
ھهيۋهتلىك  بۇ  ئۇالرنىڭ  كۆزهتتى.  بىلهن  دىققهت  ئهسھابى-كىرامنى  مۇشرىكالر 
كهتكهندىن  مهككىدىن  مۇسۇلمانالر  ئۇالرغا  چۈنكى  بولدى.  ھهيران  قاراپ  مېڭىشلىرىغا 
سۆزلهرنى  ئۆسهك  ئوخشاش  بۇنىڭغا  ۋه  كهتكهنلىكى  بولۇپ  كېسهل  ئورۇقالپ  كېيىن، 
تارقاتقان ئىدى. ھازىر ئهكسىچه بىر ئهھۋالغا شاھىت بولغان بولۇپ، ھهيرانۇ-ھهۋهسته 

قالدى.
تاۋاپتىن  ئاياغالشتى.  بىلهن  قهدهملهر  ئاستا-ئاستا  تاۋاپ  قېتىملىق  تۆت  قالغان 
كېيىن ھهزرىتى ئىبراھىمنىڭ ماقامىدا ئىككى رهكئهت ناماز ئوقۇدى. قۇربانلىق قىلغاندىن 
كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم چاچلىرىنى ياساتتى. ئۇنىڭ  چاچلىرى يهرگىمۇ چۈشمهي 
كهتتى.  ئۆتۈپ  قولدىن-قولغا  ئۈچۈن  ئېلىشى  بهرىكهت  باشقىالرنىڭ  تهرهپ-تهرهپتىن 
ساھابىالرمۇ چاچلىرىنى ياساتتى. شۇنداق قىلىپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بىر يىل 

بۇرۇن كۆرگهن چۈشى رىئاللىققا ئايالندى.
ئۆمره ئىبادىتى تۈگهپ پېشىن ۋاقتى كهلدى. ئالالھنىڭ رهسۇلى ھهزرىتى بىاللنى 
كهبىده ئهزان ئوقۇشقا ئهمىر قىلدى. ھهزرىتى بىالل ئۇنىڭ ئهمرىنى ئورۇنداپ مهككىده 
ئىشتىياقى  پۈتۈن  ئهسھابى-كىرام  جاراڭلىدى.  مهككه  پۈتۈن  بىلهن  ئوقۇشى  ئهزان 
بىلهن ئهزاننى زهڭ سېلىپ ئاڭلىغاچ ئۇنى پهس ئاۋازدا تهكرارلىدى. ئهزان ئوقۇلغاندىن 
كېيىن ھهبىبۇلالھ ئهلهيھىسساالم ئىمام بولۇپ بىرلىكته ئوقۇغان بۇ نامىزى مۇشرىكالرنىڭ 
بىر  تېرىدىن  بويىدا  سۇ  پهيغهمبىرىمىزگه  سۆيۈملۈك  قىلدى.  تهسىر  باشقىچىال  قهلبىگه 
ناماز  قالدى.  كۈن  ئۈچ  چىدىرالردا  ئهتراپىدىكى  ئۇنىڭ  ساھابىالرمۇ  تىكىلدى.  چىدىر 
ۋاقىتالردا  باشقا  ئوقۇدى.  نامىزى  جامائهت  يىغىلىپ  بهيتۇلالھقا  كىرگهنده  ۋاقىتلىرى 
ئۇالرغا  بىلهن  ئهخالقى  گۈزهل  ئۆگهتكهن  ئىسالمنىڭ  يوقلىدى.  ئۇرۇق-تۇغقانلىرىنى 
كۆڭلىدىكى  ئىرىپ،  ئالدىدا  ئهخالقى  گۈزهل  بۇ  ئۇالرنىڭ  تۇققانلىرىمۇ  بوالتتى.  ئۈلگه 
ھهيرانلىقىنى يوشۇرۇپ قااللمىدى. بۇ ئۈچ كۈنده مهككه پهتىھ بولغاندهك بىر ھالهتكه 
كهلگهن ئىدى. ئۈچ كۈنى توشتى. ئهمدى ئايرىلىش ۋاقتى كهلدى. ئاخشام ۋاقتى بىلهن 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «ئۆمره ئۈچۈن كهلگهن مۇسۇلمانالرنىڭ ھېچقايسىسى كېچىنى 

مهككىده ئۆتكۈزمهيدۇ، يولغا چىقىمىز!» دېدى. 

نه ھهيۋهتتۇر يۇمۇپ ئىشقىڭ بىلهن كۆز، يولۇڭدا جان بهرمهك،
نېسىپ بولماسمۇ سۇلتانىم ھهرهمگاھىڭدا جان بهرمهك.
يۇمۇلغاندا كۆزلىرىم ئاسان بولۇر ئاھىڭدا جان بهرمهك،
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جامالىڭ بىلهن شاد ئهيله، ئوتۇڭدا ياندىم ئى رهسۇلۇلالھ.

بويۇن قىستىم پهرىشانمهن، بۇ دهرتنىڭ سهنده تهدبىرى،
لېۋىم قورۇلدى ئاتهشتىن كېتهر سهن بىلهن ئهسىرى.

قاچان كۆڭلۈم مۇرات ئهيلىسه، شات خۇرام ئهيله قىتمىرنى(يهر نامى)،
جامالىڭ بىلهن شاد ئهيله، ساڭا كۆيدۆم ئى رهسۇلۇلالھ.
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مۇئته ئۇرۇشى

مهككىگه  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  ئهۋهتىلگهن  قىلىپ  رهھمهت  ئالهملهرگه 
قهيهرده؟  ۋهلىدكه: «خالىد  بىن  ۋهلىد  ئهسھابىدىن  كهتكهنده،  ئۈچۈن  قىلىش  ئۆمره 
ئۇنىڭغا ئوخشاش بىرسىنىڭ ئىسالمىيهت بىلهن تونۇشماسلىقى ئهپسۇسلىنارلىق بىر ئىش، 
بهلكى ئۇ پۈتۈن غهيرىتى ۋه قهھرىمانلىقىنى مۇسۇلمانالرنىڭ يېنىدا، مۇشرىكالرغا قارشى 
كۆرسهتكهن بولسا نهقهدهر گۈزهل بوالتتى. ئۇنى سۆيۈپ بېشىمىزدا كۆتۈرهتتۇق» دېگهن 
دهۋهت  بولۇشقا  مۇسۇلمان  يېزىپ  مهكتۇپ  ئاكىسىغا  بۇرۇنمۇ  ۋهلىد  بىن  ۋهلىد  ئىدى. 
بىلهن  بېرىشى  يېتىپ  ئۇنىڭغا  سۆزلىرى  بۇ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  قىلغانىدى. 
ئىسالمىيهتكه بولغان مايىللىقى ھهسسىلهپ ئاشتى. ئۆمره زىيارىتىنى تۈگهتكهن ساھابىالر 
يىلى  سهككىزىنچى  ھىجرهتنىڭ  ئۆتۈپ  يىلالر  ئارىدىن  ئالدى.  يول  قاراپ  مهدىنىگه 
بولغان ئىدى. خالىد بىن ۋهلىد ئولتۇرالماي قالدى. بالدۇراق مهدىنىگه بېرىپ پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا تىز چۆكۈپ مۇسۇلمان بولۇشنى ئويالپ يۈرىكى پۇچىالندى. ئۇ 
بۇ ۋهقهنى: «ئالالھ تهئاال ماڭا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇھهببىتىنى ئېھسان قىلدى. 
يۈرىكىمگه ئىسالمنىڭ مۇھهببىتى ئورۇنالشتى. ھهق بىلهن ناھهقنى ئايرىيالىغىدهك ھالغا 
ئېلىپ كهلدى. ئۆز-ئۆزهمگه: مهن مۇھهممهدكه قارشى پۈتۈن ئۇرۇشالرغا قاتناشتىم. ئهمما 
ھهر قېتىم ئۇرۇش مهيدانىدىن ئايرىلغاندا، ئۆزهمنى ئايىغى يوق خاتا بىر يولدا كېتىپ 
بارغاندهك، ئۇنىڭ ھامان بىر كۈنى بىزنىڭ ئۈستىمىزدىن غهلبه قىلدىغانلىقىنى ھېس 
قىالتتىم. پهيغهمبهر ھۇدهيبىيهگه كهلگهن ۋاقىتتا، بىزنىڭ قوشۇندىكى ئاتلىق ئهسكهرلهر 
قوماندانى ئىدىم. ئۇسفان دېگهن يهرده ئۇالرغا يېقىنالشتىم. پهيغهمبهر بىزدىن خاتىرجهم 
ئهسھابى بىلهن ناماز ئوقۇۋاتاتتى. ئۇالرغا تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلماقچى بولدۇق. ئهمما مومكىن 
كۆڭلىمىزدىكىلهرنى  خۇددى  پهيغهمبهر  بوپتىكهن.  ياخشى  بولىشىمۇ  بۇنداق  بولمىدى. 
بىلىۋالغاندهكال، ئهسىر نامىزىنى ناھايىتى تهمكىن قىلدى. بۇ ئهھۋالالر ماڭا بهكمۇ تهسىر 
قىلدى. بۇ زات ھهر ھالدا ئالالھ تهئاالدىن قورقىۋاتقان بولسا كېرهك دېدىم. بىز بىر-
ئۆمره  مۇھهممهد  ئىدۇق.  خىيالالردا  ئوخشىمىغان  ھهممهيلهن  ئايرىلدۇق،  بىرىمىزدىن 
ئۈچۈن مهككىگه كهلگهنده ئۇنىڭ كۆزىگه چېلىقمىدىم. قېرىندىشىم ۋهلىد بىلهن مېنى 
ئىسمى  مهكتۇپىدا:‹ئالالھنىڭ  ئىنىم  كېتىپتۇ.  تاپالماي  مېنى  كېلىپ  قىلغىلى  زىيارهت 
بىلهن باشاليمهن! ئالالھ تهئاالغا ھهمدۇ-سانا، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا دۇئا قىلغاندىن 
ئىبارهت  ئۆرىشىڭدىن  يۈز  ئىسالمىيهتتىن  سېنىڭ  مهن  دېمهكچىمهنكى،  شۇنى  كېيىن 
يولۇڭنىڭ  ماڭغان  سهن  ھالبۇكى  بىلمهيمهن.  ئىش  بىر  باشقا  ئهقىلسىزلىقىڭدىن  بۇ 
كالالڭنى  ئۈچۈن  نېمه  ئىدىڭ.  ئهمهس  دۆت  دهرىجىده  بىلمىگۈدهك  ئىكهنلىكىنى  خاتا 
پهيغهمبهر  بۇ؟!  كالال  قانداق  چۈشهنمىگهن  ئاڭالپ  دىنىنى  ئىسالم  ئىشلهتمهيسهن، 
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ئهلهيھىسساالم سېنى سورىدى. سېنى ئىسالمغا كىرىپ، غهيرهت-جاسارىتىڭنى مۇسۇلمانالر 
ئارىسىدا كاپىرالرغا قارشى كۆرسىتىشىڭنى ئارزۇ قىلىدىكهن. ئهي قېرىندىشىم! نۇرغۇن 
پۇرسهتلهرنى قاچۇردۇڭ، ئهمدى پۇرسهتنى قاچۇرما!›دهپ يازغان ئىدى. قېرىندىشىمنىڭ 
بۇ مهكتۇبىنى كۆرۈش بىلهن تهڭ مهنده مۇسۇلمان بولۇش ئارزۇسى كۈچهيدى. مهدىنىگه 
بېرىش ئۈچۈن ئالدىرىدىم. ئۇ كېچىده چۈشۈمده تار ۋه چۆلدهك سۇسىز بىر يهردىن، 
ھهزرىتى  چۈشۈمنى  بىلهنال  بېرىش  مهدىنىگه  چىقتىم.  يهرگه  ئازاده  بىر  يېشىل  كهڭ، 

ئهبۇبهكرىگه سۆزلهپ بېرىپ، تهبىرىنى ئاڭالپ بېقىشقا قارار بهردىم.
مهن پهيغهمبهرنىڭ يېنىغا بېرىش ئۈچۈن تهييارلىق قىلىۋاتقاندا ‹ئهجىبا، مهن ئۇ 
يهرگه بارغاندا ماڭا كىم دوسىت بوالر؟!› دهپ ئويلىغان ئىدىم. ئۇ چاغدا سهفۋان بىن 
ئۇمهييهگه يولۇقۇپ قالدىم. ئىشنى ئۇنىڭغا سۆزلهپ بهردىم. ئۇ مېنىڭ تهكلىپىمنى رهت 
قىلدى. ئۇنىڭدىن كېيىن ئىكرىمه بىن ئهبۇ جهھىلگه سۆزلهپ بهردىم. ئۇمۇ رهت قىلىشى 
بىلهن ئۆيۈمگه قايتىپ كهلدىم. ئېتىمنى مىنىپ ئوسمان بىن تهلھانىڭ يېنىغا كهلدىم. 
ئۇنىڭغىمۇ مۇسۇلمان بولۇپ پهيغهمبهرنىڭ يېنىغا بارىدىغانلىقىمنى مهن بىلهن دوسىت 
بولۇپ بىرلىكته بېرىشىنى تهلهپ قىلدىم. ئۇ ھېچ ئويالنمايال ماقۇل بولدى. شۇنىڭ بىلهن 
ئهتىسى تاڭ ئېتىشى بىلهنال يولغا چىقتۇق. ھادده دېگهن يهرگه كهلگهنده، ئامىر بىن 
يولغا  قاراپ  مهدىنىگه  ئۈچۈن  بولۇش  مۇسۇلمان  ئۇمۇ  قالدۇق.  ئۇچرىشىپ  بىلهن  ئاس 

چىقىپتىكهن. 
كۆرۈشۈشكه  بىلهن  پهيغهمبهر  كىيىپ  كىيمىمنى  چىرايلىق  ئهڭ  باردۇق.  مهدىنىگه 
تهييارلىق قىلدىم. دهل شۇ پهيىتلهرده ئىنىم ۋهلىد كېلىپ: ‹چاققان بولغىن، چۈنكى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ قۇلىقىغا يېتىپتۇ. ئۇ بهكمۇ خوشال بولدى، ھازىر سىلهرنى 
ساقالپ تۇرىدۇ›دېدى. مهن دهرھال پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا يۈگۈردۈم. ئۇ 
كۈلۈپ تۇراتتى. مهن ئۇنىڭغا ساالم بهرگهندىن كېيىن: ئالالھ تهئاالدىن باشقا ئىالھنىڭ 
ئېيتىمهن،  ئىمان  پهيغهمبىرى ئىكهنلىكىڭگه  ھهق  ئالالھ تهئاالنىڭ  سېنىڭ  يوقلىقىغا، 
دېدىم. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: سېنى ھىدايهتكه ئېرىشتۈرگهن، توغرا يولنى كۆرسهتكهن 
كهچۈرۈم  گۇناھلىرىمنى  ئۇنىڭغا  مهن  دېدى.  بولسۇن،  ھهمدۇ-ساناالر  تهئاالغا  ئالالھ 
ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  قىلدىم.  تهلهپ  قىلىشنى  دۇئا  تهئاالغا  ئالالھ  ئۈچۈن  قىلىشى 
ئىسالمىيهت، ئۇنىڭغا كىرىشتىن بۇرۇنقى گۇناھالرنىڭ ھهممىسىنى ئهپۇ قىلىدۇ، دېدى. 

قالغان ئىككى دوستۇممۇ مۇسۇلمان بولدى»دېدى.222
شۇنداق قىلىپ مهككىنىڭ باتۇرلىرىدىن ئۇرۇشالردا كۆزىنى مىت قىلىپ قويمايدىغان، 
يۈرىكىدىن  باتۇر،  ئۈچ  بۇ  چېكىنمهيدىغان  قىلىچه  بېرىشتىن  جان  ئۈچۈن  نىشانى  ئۆز 
چىققان سهمىمىيهت بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ مۇسۇلمان بولۇش 
كۈرهش  ئۈچۈن  يوقۇتۇش  كۇپۇرنى  بىلهن  كۈچى  پۈتۈن  ئهمدى  شهرهپلهندى.  بىلهن 

.228، XVI ،ئىبنى ئاساكىر، تارىخۇ دىمهشق  .222
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قىالتتى. ئۇالرنىڭ مۇسۇلمان بولىشى ساھابىالرنى بهكمۇ خوش قىلدى. بۇ ئىشقا بولغان 
خوشاللىقىنى، «ئالالھۇ ئهكبهر!» دېيىش ئارقىلىق ئىپادىلىدى. 

ھىجرهتنىڭ سهككىزىنچى يىلى ئالهملهرگه رهھمهت قىلىنغان سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز 
بۇالرنىڭ  ئهۋهتتى.  ئهلچى  قهبىلىلهرگه  نۇرغۇن  يهنه  ئۈچۈن  تارقىتىش  ئىسالمىيهتنى 
ئىچىده بهزىلهردىن ياخشى خهۋهرلهر كهلدى. بۇالرنىڭ ئىچىده بۇسرا ۋالىسغا ئهۋهتىلگهن 
ئهسكهرلهر  خرىستىئان  يېزىسىدا  مۇئته  ناھىسىنىڭ  بهلكا  شامنىڭ  ئۇمهيىر  بىن  ھارىس 
تهرىپىدىن تۇتقۇن قىلىندى. شام ۋالىسى شۇراھبىل بىن ئامىرنىڭ يېنىغا ياالپ بېرىلغان 
ئۆلتۈرىشى  ئۇالرنىڭ  تهقدىرىدىمۇ،  كهلگهن  بىلهن  ساالھىتى  ئهلچى  ھارىس  ھهزرىتى 

بىلهن شېھىت بولدى.223 
دهرھال  قىلغانلىقىدىن  يېرىم  كۆڭلىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  خهۋهر  بۇ 
ئهسھابىغا جهڭ تهييارلىقى قىلىشنى ئهمىر قىلدى. بۇ ئهمىرنى ئاڭلىغان ساھابىالر باال-
چاقىسى بىلهن ۋىدالىشىپ،  جۇرىپ بارگاھىغا توپالندى. ھهبىبى ئهكرهم ئهلهيھىسساالم 
پېشىن نامىزىغا ئىماملىق قىلغاندىن كېيىن: «جىھادقا چىقىدىغان شۇ ئىنسانالرغا زهيد 
بىن  جافهر  ئورنىغا  بولسا  شېھىت  ھارىسه  بىن  زهيد  قىلدىم!  قوماندان  ھارىسهنى  بىن 
ئهبى تالىپ چىقسۇن. جافهر بىن ئهبى تالىپ شېھىت بولسا ئۇنىڭغا ئورنىغا ئابدۇلالھ 
بىن رهۋاھه چىقسۇن، ئهگهر ئۇمۇ شېھىت بولسا ئۇنىڭ ئورنىغا مۇسۇلمانالر ئارىسىدىن 
مۇناسىپ بىرسىنى تالالڭالر ۋه ئۇنى ئۆزهڭالرغا قومانداق قىلىڭالر!» دېدى. بۇنى ئاڭلىغان 
يىغالپ  ئاڭالپ  بولىدىغانلىقىنى  شېھىت  قوماندانالرنىڭ  ئوقۇلغان  ئسىملىرى  ساھابىالر 
پايدىالنغان  ئۇالردىن  بولسا،  قالغان  ساق  ئۇالر  كاشكى  رهسۇلۇلالھ!  :«ئى  ۋه  كهتتى 
بولساق!» دېيىشتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇالرغا جاۋاب بهرمهي سۈكۈتته تۇردى.224 
ئابدۇلالھ  ۋه  جافهر  زهيد،  ھهزرىتى  تۇرغان  ئاڭالپ  يهرده  ئۇ  سۆزلهرنى  بۇ 
ئالالھ  ئارزۇسى  بۈيۈك  ئهڭ  ئۇالرنىڭ  چۈنكى  چۆمدى.  خوشاللىققا  سۆيۈنگهنلىكىدىن 
ئاشكاره  ئوچۇق  خوشخهۋهر  ئىدى.  بولۇش  شېھت  يولىدا  تارقىتىش  دىنىنى  تهئاالنىڭ 
بېرىلگهن بولۇپ ئۆز قۇالقلىرى بىلهن ئاڭلىغان ئىدى. ساھابىالرنىڭ تهييارلىقى پۈتۈپ 
قوماندانلىرىنى ساقالپ قالدى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ئاق رهڭلىك ئىسالم بايرىقىنى 
زهيد بىن ھارىسهگه تهسلىم قىلدى. ئۇنىڭغا ھارىس بىن ئۇمهيىرنىڭ شېىھت بولغان 
يېرىگىچه بېرىشنى ۋه ئىسالمىيهتنى تهبلىغ قىلىشنى، ئهگهر قوبۇل قىلمىسا ئۇالر بىلهن 

ئۇرۇش قىلىشنى ئهمىر قىلدى. 

ۋاقىدى، ئهل-مهغازى،II،756؛ ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات، II،128؛ ئىبنى ئاساكىر، تارىخۇ دىمهشق،   .223
.464،XI

ئهت-تاباقات،  ساد،  ئىبنى  ئهل-مهغازى،II،756~758؛  ۋاقىدى،  46؛  «مهغازى»،  بۇخارى،   .224
.130~128،II
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ئۇالر  يىغلىدى.  خوشالشقاندا  بىلهن  دوسىتلىرى  يېنىدىكى  رهۋاھه  بىن  ئابدۇلالھ 
ئابدۇلالھ  شائىر  دېدى.  يىغاليسهن؟  ئۈچۈن  نېمه  ئوغلى!  رهۋاھهنىڭ  ئهي  ئۇنىڭدىن: 

رهۋاھه:

يىغلىشىمنىڭ سهۋهبى،                مۇھهققه بىلىپ قالسۇن قېنى،
ئهمهس دۇنيا سۆيگۈسى.               ئىچىڭالردىن بىرسىڭالر بۇنى.

يىغلىشىمنىڭ سهۋهبى،                ھېچقانداق كىشى يوقكى،
ئهمهس سىزنى سېغىنىش.              تاللىسۇن دوزاق دېگهن يهرنى. 

ئهسلى سهۋهپ شۇ ئىدى،              كىردى قۇالقالرغا بۇ ئايهت،
قۇرئانى-كهرىمده سۆزلهپ.               ئوقۇغاندا كائىناتنىڭ سۇلتانى.
رهببىمىز بىر ئايهتته،                   دوزاقتا قانداقمۇ چىدالىسۇن ،

كېلىچىكىمىزنى كۆزلهپ.                كىرىپ قالسام پېقىر ياكى.

 دهپ شېئىر ئوقۇدى. ساھابىالر: ئالالھ تهئاال ساڭا سۆيۈملۈك بهندىلىرى قاتارىدىن 
بىن  ئابدۇلالھ  كېيىن  ئۇنىڭدىن  قىلدى.  دۇئا  دهپ  قىلسۇن  مۇبارهك  بهرسۇن.  ئورۇن 
رهۋاھه: مهن پهقهت ئالالھ تهئاال تهرىپىدىن مهغپىرهت بولۇشنى ئارزۇ قىلىمهن. قانالرنى 
جىگهرلىرىمىنى  ۋه  ئۈچهي  ياكى  بىلهن  زهربىسى  قىلىچ  بىر  چىقىرىدىغان  چاچرىتىپ 
يېرىپ تاشاليدىغان بىر نهيزه زهربىسى بىلهن شېھىت بولۇشنى ئارزۇ قىلىمهن! دېدى. 
قوشۇن ئهمدى قوزغىالي دهپ تۇرىشىغا، ئابدۇلالھ بىن رهۋاھه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
چىقارمىغۇدهك  ئېسىمدىن  مهن  رهسۇلۇلالھ!  ئى  كېيىن:  ۋىداالشقاندىن  بېرىپ  ھۇزۇرىغا 
بىر نهرسه تهۋىسيه قىالمسهن؟ دهپ سورىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭغا: سهن 
ئهته ئالالھ تهئاالغا ئاز ئىبادهت قىلدىغان بىر دۆلهتكه بارىسهن. ئۇ يهرده سهجده ۋه 
نامازالرنى كۆپهيتكىن، دېدى. ئابدۇلالھ بىن رهۋاھه: ئى رهسۇلۇلالھ! ماڭا نهسىھهتلهرنى 
قىلىشنى  زىكىر  تهئاالغا  ئالالھ  ئۇنىڭغا:  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  دېدى.  كۆپهيتهمسىز؟ 
ياردهم قىلىدۇ،  كۆپهيت، چۈنكى ئالالھ تهئاالغا قىلىنغان زىكىر، سېنىڭ ئارزۇلىرىڭغا 
دېدى. ئۈچ مىڭ كىشىلىك ئىسالم قوشۇنى: «ئالالھۇ ئهكبهر! ئالالھۇ ئهكبهر!» سادالىرى 
ئىچىده يۈرۈشكه باشلىدى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ۋه مهدىنىده قالغان ساھابىلهر، غازىالر 
ئۇالرنى ۋىدا تۆپىلىكىگه قهدهر ئۇزىتىپ قويدى. بۇ يهرده ئالهملهرنىڭ خوجىسى ئىسالم 
قوشۇنىغا: مهن سىلهرگه، ئالالھ تهئاالنىڭ ئهمىرلىرىنى ئورۇنداپ، ئۇ چهكلىگهنلهردىن 
مۇئامىله  ياخشى  ئۆتۈپ،  ياخشى  بىلهن  مۇسۇلمانالر  يېنىڭالردىكى  تۇرۇپ،  يىراق 
قىلىشىڭالرنى تهۋىسيه قىلىمهن. ئالالھ تهئاالنىڭ يولىدا، ئۇنى ئىسمىنى زىكىر قىلىپ 
ئۇرۇش قىلىڭالر. غهنېمهت ئېلىنغان مالالرغا خىيانهت قىلماڭالر، ھهر ۋاقىت ۋهدهڭالردا 
تۇرۇڭالر، بالىالرنى ئۆلتۈرمهڭالر، ئۇ يهرده خرىستىئانالرنىڭ چىركاۋلىرىدا ئىنسانالردىن 
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ئايرىلىپ ئىبادهت قىلىۋاتقان كىشلهرگه ئۇچرايسىلهر. ئۇالرغا چېقىلىشتىن ساقلىنىڭالر. 
ئۇالردىن باشقا شهيتانالرنىڭ ئازدۇرىشىغا ئۇچرىغان كىشىلهرگه ئۇچرايسىلهركى ئۇالرنىڭ 
باشلىرىنى قىلىچ بىلهن كېسىپ تاشالڭالر. ئايالالرنى، قېرى-چۆرىلهرنى ئۆلتۈرمهڭالر. 

دهرهخلهرنى كۆيدۈرمهڭالر، كهسمهڭالر، ئۆيلهرگىمۇ ئوت قويماڭالر! دېدى.
باش قوماندان زهيد بىن ھارىسهگىمۇ: مۇشرىكالر بىلهن ئۇچراشقاندا، ئۇالرنى ئۈچ 
ئىشتىن بىرسىگه دهۋهت قىلغىن! ئهگهر ئۇالر مۇسۇلمان بولسا، ساھابىالر يۇرتى بولغان 
مهدىنىگه ھىجرهت قىلىشقا دهۋهت قىلغىن! ئهگهر دهۋهتنى قوبۇل قىلسا، ساھابىالر ئىگه 
ۋهزىپىلهرگه  ئېرىشهلهيدىغان  ئۇالر  بولىدىغانلىقىنى،  ئىگه  ئىمتىيازالرغا  پۈتۈن  بولغان 
دۆلىتىده  ئۆز  بولۇپ  مۇسۇلمان  ئهگهر  ئېيتقىن.  بوالاليدىغانلىقىنى  ئىگه  ئۇالرنىڭمۇ 
قېلىشنى خالىسا مۇسۇلمان كۆچمهن ئهرهپلهردهك بولىدىغانلىقىنى ۋه ئۇالرغا يۈرگۈزگهن 
ھۆكۈملهرنىڭ ئۇالر ئۈچۈنمۇ ئوخشاش كۈچكه ئىگه ئىكهنلىكىنى، ئۇرۇش غهنېمهتلىرىدىن 
ئۇالرغا بېرىلمهيدىغانلىقىنى، غهنېمهتلهرنىڭ پهقهت مۇسۇلمانالر بىلهن بىرلىكته ئۇرۇش 
قىلغانالرغا بۆلۈپ بېرىلىدىغانلىقىنى ئېيتقىن! ئهگهر ئىسالمنى قوبۇل قىلمىسا، ئۇالرنى 
چېقىلما.  قىلغانالرغا  قوبۇل  بۇالرنى  ئىچىدىن  ئۇالرنىڭ  قىلغىن!  دهۋهت  تۆلهشكه  باج 
قارشى  ئۇالرغا  بىلهن  ھۆكمى  تهئاالنىڭ  ئالالھ  قوشۇلمىسا،  تاپشۇرۇشقىمۇ  باج  ئهگهر 

ئۇرۇش قىلغىن! دېدى.
بۇ نهسىھهتلهرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ساھبىالر يولغا چىقتى. ئىسالم قوشۇنى تهكبىر 
ئاۋازلىرى بىلهن بۇ يهردىن ئايرىلدى. ئۇالرنى ئۇزىتىپ كهلگهنلهر قوللىرىنى پوالڭلىتىپ، 
«ئالالھ تهئاال سىلهرنى ھهر خىل باال-قازادىن ساقلىسۇن. يهنه ساق-ساالمهت قايتىپ 
كېلىشكه نېسىپ قىلسۇن.» دهپ دۇئا قىلدى. ئۇالرنىڭ قارىسى يوقالغىچه، ياشقا تولغان 

كۆزلىرى بىلهن ئۇالرغا قاراپ تۇردى.
بىلگىلى  ساھابىالر  لهپىلدىدى.  بايرىقى  ئسىالم  قولىدىكى  ھارىسهنىڭ  بىن  زهيد 
بولمايدىغان ئۇزۇن بىر يولغا ئالالھ تهئاالنىڭ دىنىنى تارقىتىش ئۈچۈن يولغا چىقتى. 
ۋه  تىنىچ  سهپهر  ئالدى.  يول  قاراپ  تهرهپكه  سۈرىيه  بىلهن  تېزلىك  قوشۇنى  ئىسالم 
بىلهن  مۇشرىكالر  بالدۇراق  بولسىمۇ  قهدم  بىر  ساھابىالر  داۋامالشتى.  بىلهن  خوشاللىق 
ئۇچرىشىشنى ئارزۇ قىلدى. شېھىتلىكنى ئارزۇ قىلغانالرنىڭ ئىچىده ئهڭ ئالدىرايدىغىنى 

ئابدۇلالھ بىن رهۋاھه ئىدى. 
زهيد بىن ئهركام: «مهن ئابدۇلالھ بىن رهۋاھهنىڭ تهربىيهسى ئاستىدا چوڭ بولغان 
بىر يېتىم ئىدىم. ئۇ مۇئته سهپىرىگه چىققاندا، مېنىمۇ تۆگىسىنىڭ ئارقىسىغا مىندۈرۋالدى. 

كېچىنىڭ بىر ۋاقتىدا ئۇنىڭ ئاغزىدىن تۆۋهندىكى بېيىتلهرنى ئاڭلىدىم:

ئهي تۆگهم قۇملۇقتىكى،                مانا قارا ئهڭ ئاخىرقى دهڭلهرده،
قۇدۇققا ئىگهر بېشىنى.                 ئۆتۈپ كهتتى سهندىن باشقا مۆمىنلهر.

سۇنى ئىچىپ روھالنغىنكى،            ئهي رهۋاھهنىڭ جانىجان ئوغلى،
يىراقالرغا يهتكۈز مېنى.                 تاشالپ كهتتى سېنى يېقىن دېگهنلهر.
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چىقارمايمهن ئهمدى سېنى،             قېرىنداشلىق باغلىرىنى،     
ھهرگىز باشقا سهپهرلهرگه.              ئۈزۈپ-تاشالپ كېتىپ قالدى.

ئىگهڭدىن ئايرىلىپ قالىسهن،          سېنى ئالالھ تهئاالغا،
قاراپ تۇرغىن بىردهملىككه.             تاشالپال كېتىپ قالدى.     

ئهمدى ئۆيگه بارالمايمهن،              ئهمدى ھهرگىز ئويلىمايمهن،
قايرىلىپ كېتهلمهيمهن.                كهينىمده قالغان مال-دۇنيانى.
قاراپ تۇرغىن بۇ ئۇرۇشتا،              ھېچ خىيالىمغا كىرگۈزمهيمهن،

شېھىت بولۇپ كۈلهلهيمهن.             ئهسلىمهيمهن باغالردىكى خورمىالرنى.

بىن  ئابدۇلالھ  كهتتىم.  يىغالپ  تۇتالماي  ئۆزهمنى  بىلهن  ئاڭلىشىم  بېيىتلهرنى  بۇ 
بۇنداق  بولدى؟  نېمه  ساڭا  يارىماس!  «ئهي  نوقۇپ:  مېنى  بىلهن  قامچىسى  رهۋاھه 
دېيىشىمنىڭ ساڭا نېمه زىيىنى بار؟ ئالالھ تهئاال ماڭا شېھىتلىك نېسىپ قىلسا، سهن 
غهم- دهرتلىرىدىن،  پۈتۈن  دۇنيانىڭ  بولسام  مهن  كېتىسهن.  قايتىپ  مىنىپ  تۆگهمنى 
قايغۇالردىن قۇتۇلۇپ راھهت-پاراغهتكه ئېرىشىمهن» دېدى. ئۇنىڭدىن كېيىن تۆگىدىن 
چۈشۈپ ئىككى رهكئهت ناماز ئوقۇپ، ئۇزۇن دۇئا قىلغاندىن كېيىن ماڭا: «ئهي ئوغلۇم! 

خۇدا بۇيرىسا بۇ سهپهرده ماڭا شېھىتلىك نېسىپ بولىدۇ!» دېدى. 
ئىسالم  ئامىر،  بىن  شۇراھبىل  ۋالىسى  شام  يېقىنالشقاندا  سۈرىيهگه  ساھابىالر 
ۋىزانتىيه  ئۇ  ئىدى.  تاپقان  خهۋهر  بۇرۇنال  خېلى  كېلىۋاتقانقانلىقىدىن  قوشۇنىنىڭ 
ئهۋهتكهن  ئۇنىڭ  ئىدى.  بولغان  خاتىرجهم  ئهۋهتىپ  خهۋهرچى  ھىراقلىئۇسقا  قهيسهرى 
خهۋىرىده مۇسۇلمانالر ئۈچ، بهش مىڭ كىشى ئىدى. ئۇنىڭ قوشۇنى يۈز مىڭدىن ئارتۇق، 

بولۇپ،قورال-يارىقىنىڭ ھهددى-ھېسابى يوق ئىدى. 
رۇمالرنىڭ  كهلگهنده،  يهرگه  دېگهن  مۇئان  تۇپراقلىرىدىكى  شام  ئهسھابى-كىرام 
يۈز مىڭ كىشلىك بىر قوشۇن بىلهن ئۆزىگه قاراپ كېلىۋاتقانلىقىنى كۆردى. ئۇ يهرده 
بارگاھ قۇرۇپ ئىككى كېچه قالدى. قوماندان زهيد بىن ھارىسه ساھابىالرنى توپالپ، رۇم 
قوشۇنىغا قانداق تاقابىل تۇرۇش ھهققىده مهسلىھهت سورىدى. ساھابىالردىن بهزىلىرى، 
قىاليلى،  ھۇجۇم  تۇيۇقسىز  دۆلىتىگه  ئۇالرنىڭ  ئۇچراشماي،  بىلهن  قوشۇنى  «رۇم 
بهزىلهر: «پهيغهمبهر  يهنه  دېسه،  قايتايلى!»  مهدىنىگه  ئېلىپ  ئهسىرگه  ئىنسانلىرىنى 
بىزگه  ياكى  بىلدۈرهيلى  سانىنى  دۈشمهنلهرنىڭ  ئۇنىڭغا  يېزىپ  مهكتۇپ  ئهلهيھىساالمغا 
دهرھال ياردهمچى قوشۇن ئهۋهتسۇن، قانداق قىلىشىمىزنى سورايلى!» دېدى. ئىككىنچى 
پىكىرنىڭ ئورۇنلۇق ئىكهنلىكىگه قارار بهرگهن ۋاقىتتا، ئابدۇلالھ بىن رهۋاھه ئۇالرنىڭ 

سۆزىگه ئارلىشىپ، مۇنداق دېدى.
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ئهي قهۋمىم نه سهۋهپتىن،                  قهسهم قىالي بهدىر كۈنى،
دىلىغۇل بولۇپ قالدىڭالر.                    بار ئىدى ئاران ئىككى ئېتىمىز.
شېھىت بولۇش مهقسهتتى،                    ئۇھۇدتا بىر تال ئات بىلهن،  

جهڭگه بۇ مهقسهتته كهلدىڭالر.               بهكمۇ ئاز ئىدى قورالىمىز.

قورالىمىز، ئېتىمىز كۆپ دهپ،                بۇ جهڭده غهلبه قىلىش،
ئۇرشالردا ئهسكىرىمىز كۆپ دهپ.             باغلىق بهلكىم تهقدىر بىلهن.

بۇ سهۋهپلهردىن ھهرگىزمۇ،                  ئىشقىلىپ شۇنداق دېدى،
ئۇرۇشمىدۇق كاپىرالر بىلهن.                 ئالالھ ۋه پهيغهمبىرىمۇ.

ئۇلۇغ ئالالھ تهئاالنىڭ،                      ئالالھ تهئاال ۋهدىسىدىن،
بىزگه ئېھسان قىلغىنى.                       ھهرگىز يانماس كهينىگه.
شۇ دىننىڭ كۈچى بىلهن،                    ئهي مۆمىنلهر قېرىنداشالر،
ئۇرۇشتۇق شىرالرغا ئوخشاش.                 يۈرۈڭالر ئۇرۇشنىڭ ئىچىگه.

بېرىڭالر ئېلىشىڭالر،                          شېھىتلىك بار بولسا ئهگهر،      
ئېنىقكى بىر ياخشلىق بار.               بىزنىڭ تهقدىر-پېشانىمىزده.

بۇ ئىشنىڭ ئاقىۋىتى،                         بىزنى شېھىتالرغا جهم قىلغۇسى،                 
يا شاھادهت يا زهپهر.                        ئۇالر ياشاۋاتقان شۇ جهننهتلهرده.

ساھابىالر  جاسارهتلهندۈردى.  ساھابىالرنى  سۆزلىرى  بۇ  رهۋاھهنىڭ  بىن  ئابدۇلالھ 
ئۇرۇش  بولغىچه  شېھىت  ئۇالر  ئېلىندى.  قارار  ئهمدى  تهستىقىلدى.  سۆزلىرىنى  ئۇنىڭ 
قىلدى. بۇ شانلىق ساھابىالر مۇئته ئىسمىدىكى بىر يېزىغا كهلگهنده، 100000 كىشىلىك 
بىر  تولدى.  بىلهن  ئهسكهرلىرى  دۈشمهن  تاغ-تاشالر  ئۇچراشتى.  بىلهن  قوشۇنى  رۇم 
مىڭ  ئۈچ  كهلگهن  شامغىچه  مهدىنىدىن  ئۈچۈن  تارقىتىش  دىنىنى  ئالالھنىڭ  تهرهپته 
كىشلىك ئىسالم قوشۇنى يهنه بىر تهرهپته ئىسالمنى بوغۇش ئۈچۈن كهلگهن يۈز مىڭ 
كىشلىك كاپىر قوشۇنى بار ئىدى. كۆرۈنۈشته ئۇرۇش قىلىش مومكىن بولمايدىغان بىر 
ئۇرۇش  بىلهن  ئهسكىرى  رۇم  ئوتتۇز  ئهسكىرى  مۇسۇلمان  بىر  ئىدى.  بار  پهرقى  سان 
قىلىشى كېرهك ئىدى. ھهر ئىككى تهرهپ ئۇرۇش ھالىتىگه ئۆتتى. بۇ ئهسنادا پهيغهمبهر 
رۇم  ھهيئهت  بىر  قوشۇنىدىن  ئىسالم  ئاساسهن  ئهمىر-پهرمانلىرىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
قوشۇنى تهرهپكه قاراپ ماڭدى. ئۇالر رۇم قوشۇنىغا ئىسالمغا كىرىشنى بولمىسا باج تۆلىشى 
قاراپ  ئهمدى  قىلدى.  رهت  تهلهپلهرنى  رۇمالر  ماڭدى.  ئۈچۈن  بىلدۈرۈش  كېرهكلىكىنى 
بىلهن  بايراق  قولىدىكى  ھارىسه  بىن  زهيد  قوماندان  ئىدى.  يوق  ھاجىتى  تۇرۇشنىڭ 
ساقالپ  بىلهن  جان-دىلى  بۇيرۇقنى  بۇ  بهردى.  بۇيرىقىنى  ھۇجۇم  قوشۇنىغا  ئىسالم 
تۇرغان ساھابىالر: «ئالالھۇ ئهكبهر!» سادالىرى ئىچىده ئوقتهك ئالدىغا ئېتىلدى. ئۇالر 
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خۇددى بىر كۈچلۈك بوران-چاپقۇندهك دۈشمهن سهپلىرىگه بېسىپ كىردى. ئاتالرنىڭ 
ئېچىنىشلىق  يارىدارالرنىڭ  ۋه  ئاۋازى  تهكبىر  ئاۋازلىرى،  قىلىچالرنىڭ  كىشنهشلىرى، 
كۆلىگه  قان  مهيدانى  جهڭ  بىلهن  باشلىنىشى  ئۇرۇش  تۇراتتى،  ئاڭلىنىپ  ئاۋازلىرى 
ئايالندى. ساھابىالر ھهر بىر قىلىچ ئۇرۇشىدا بىر باش ياكى بىر قولنى كېسىپ تاشلىدى.  
زهيد  ھهزرىتى  كۆتۈرىۋالغان  بايرىقىنى  ئاق  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  قولىدا 
قىلىچنى  ئېلىشتى.  دهپ  ئالالھ!»  ئىچىده «ئالالھ!  قوشۇنى  دۈشمهننىڭ  ھارىسه  بىن 
دۈشمهن  چىققان  ئالدىغا  ئۇنىڭ  قوياتتى.  بوشىتىپ  ئهتراپىنى  بىردهمدىال  پۇالڭلىتىپ 
پۇشايمانغا قاالتتى. قوماندانلىرىنىڭ باتۇرالرچه ئېلىشىۋاتقانلىقنى كۆرگهن باشقا ساھابىالر 
ئۇالردىن قاالمدۇق دېگهندهك، ئۆز ئالدىغا قىلىچ ئوينىتىپ بىرگه قارشى ئوتتۇز دۈشمهن 
بىلهن ئېلتى. بىر چاغدا بىر قانچه نهيزه تهڭال ھهزرىتى زهيد بىن ھارىسهنىڭ كۆكسىگه 
مۇبارهك  باشلىدى.  كىرىشكه  ئارقا-ئارقىدىن  ئۇنىڭغا  نهيزىلهرمۇ  باشقا  سانجىلدى. 
ساھابىنىڭ بهدىنى ئۆتمه-تۆشۈك بولۇپ كهتتى. شۇنىڭ بىلهن مۇبارهك ساھابى ئاتتىن 
يهرگه يىقىلدى ۋه ئۇنىڭ ئهڭ ئارزۇ قىلدىغان شېھىتلىك ئارزۇسى ئهمهلگه ئاشتى.  زهيد 
بىن ھارىسهنى كۆزىتىپ تۇرغان جافهر دهرھال بايراقنى يهردىن ئالدى. لهپىلدهپ تۇرغان 
ئىسالم بايرىقىنى كۆرگهن ساھابىالر ئۆزىنى ئۇنتىغان ھالدا ئېلىشتى. جافهرمۇ زهيد بىن 
بىر  ئېلىشسا  بىلهن  دۈشمهن  تهرهپتىن  بىر  ئېلىشتى.  باتۇرالرچه  ئوخشاش  ھارىسهگه 
تهرهپتىن ساھابىالرغا مهدهت بهردى. شىرالردهك ئېلىشىۋاتقان بۇ شانلىق ساھابى ئۆزىنى 
ئىچىگه  دۈشمهننىڭ  بولۇپ  قالغان  ئايرىلىپ  ساھابىالردىن  باشقا  ئۇ  ئىدى.  ئونتىغان 
كىرىپ كهتكهن ئىدى. ئۇ دۈشمهن قوشۇنى ئىچىدىن كهينىگه چىققىلى بولمايدىغانلىقىنى 
ۋهزىپه،  بېرىلگهن  «ماڭا  ئۆز-ئۆزىگه:  قوماندان  قهھرىمان  يهتتى.  بىلىپ  ئاللىبۇرۇن 
ھهر بىر كاپىرنىڭ بېشىغا قىلىچ ئۇرۇش!» دېدى. ئالالھ تهئاالنىڭ ئىسمىنى ئاغزىدىن 
ئهسكهرلىرى  دۈشمهن  ئهپسۇس،  ئېلىشىۋاتاتتى.  بىلهن  كۈچ  بىر  ئىالھى  چۈشۈرمىدى. 
بىلهن  قولى  سول  بايراقنى  ھهزرىتى  چېپىلغان  قولى  ئوڭ  چاپتى.  قولىنى  ئوڭ  ئۇنىڭ 
جافهر،  ھهزرىتى  كېسىلگهن  قوللىرى  ئۇرۇلدى.  قىلىچ  قولىغىمۇ  سوڭ  ئۇنىڭ  تۇتتى. 
كېسىلگهن قوللىرى بىلهن بايراقنى مهيدىسىگه تۇرغۇزدى. ئهمما ئارقا-ئارقىدىن كهلگهن 
شېھىتلىك  قىلدىغان  ئارزۇ  ئۇ  دهرگاھىغا،  تهئاالنىڭ  ئالالھ  ئۇنى  قىلىچلىرى  دۈشمهن 
ماقامىغا يهتكۈزدى. ئۇنىڭ مۇبارهك روھى جهننهتنىڭ ئهڭ يۇقىرى ماقاملىرىغا ئۆرلىگهن 

ئىدى. بهدىنى توقساندىن ئارتۇق قىلىچ ۋه نهيزه زهربىسى يىدى.225 
ئىسالم  چۈشكهن  يهرگه  ساھابىالر  كۆرگهن  بولغانلىقىنى  شېھىت  قوماندانلىرىنىڭ 
بايرىقىنى ئابدۇلالھ بىن رهۋاھهگه تاپشۇردى. ئۇ بايراقنى ئاتنىڭ ئۈستىگه ئېلىپ دۈشمهن 
سېپىگه قهھرى بىلهن بېسىپ كىردى. بىر تهرهپتىن دۈشمهنگه قىلىچ ئۇرسا بىر تهرهپتىن 

شۇ مىسراالرنى ئوقىدى:

.756،II،ۋاقىدى، ئهل-مهغازى  .225
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ئهي نهپسىم مېنىڭ،                         جافهر بىن ئهبى تالىپ،
بويۇن ئېگىسهن ماڭا.                        زهيد بىن ھارىسهدهك.
بۈگۈن شېھىت بولىمهن،                     ئۇالرغا قىلغاندهك قىل،

قهسهم قىلدىم ئېنىق.                        بۇنىڭدىن تاپىسهن ئۇتۇق.

يا سهن ئۆزهڭ نهپسىم،                       ئۇالر شېىھت بولدى قارا،
رازى بولغىن ماڭا بۈگۈن،                     ئهي نهپسىم ساقلىما ئهمدى.

يا مهن قوبۇل قىلغۇزىمهن،                   بولمىسا بولىسهن بهدىبهخىت،
قىلمىساڭ زورالپ تېڭىپ.                      قېنى ئاتلىق  يۈگۈر ئهمدى.

سهن ئۆلمىسهڭ بۈگۈن،
بۈگۈن بۇ ئۇرۇشتا تۈگۈل.
سهن ھېچ ئۆلمهمسهن،

قېنى دېگىنه ماڭا بۈگۈن.

قاتتىق  بىلهن  دۈشمهن  دېگىنىچه  ئهكبهر!»  «ئالالھۇ  ئابدۇلالھمۇ:  ھهزرىتى 
ئېلىشتى. بىر چاغدا قىلىچ زهربىسى بىلهن بىر بارمىقىدىن ئايرىلدى. كېسىلگهن بارمىقى 
قىلىچ ئۇرغاندا تهڭ پۇالڭشدى. ئالالھ تهئاال ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئاشىق بولغان بۇ 
ساھابى دهرھال ئېتىدىن يهرگه سهكرهپ چۈشتى. ئۇنى بىئارام قىلغان بارمىقىنى پۇتىنىڭ 
كهلگهن  بېشىڭغا  ئهمهسمۇ؟  بارماق  تال  بىر  يارىالنغان  پهقهت  قويۇپ: «سهن  ئاستىغا 
بۇ ئىش بىلهن ئالالھ تهئاالنىڭ ھۇزۇرىغا كېتىسهن!» دهپ، ئۇنى يۇلۇپ تاشلىدى. ئۇ 
قايتىدىن چاقماقتهك سۈرئهت بىلهن ئېتىغا مىندى. ئۇ شىددهتلىك ئۇرۇشسىمۇ شېىھىت 
بولمىغانلىقىنى كۆرۈپ، ئۆز-ئۆزىنى ئهيىپلىدى. ئارقا-ئارقىدىن دۈشمهنگه ھۇجۇم قىلدى. 
ئهڭ ئاخىرى بىر نهيزىنىڭ زهربىسى بىلهن يهرگه يىقىلدى. ئالالھ تهئاال ۋه ئۇنىڭ رهسۇلى 

ئۈچۈن بۇ جهڭده شېھىت بولۇپ جهننهتكه كىردى.
بىن  كهئهب  يۇسهر  ئهبۇل  ئېلىشىۋاتقان  يېنىدا  ئابدۇلالھنىڭ  ھهزرىتى  چاغدا  ئۇ 
ئۇمهيىر بايراقنى ئېلىشقا تىرىشتى. كۆزلىرىنى ئهسھابى-كىرام ئارىسدا يۈگۈرتۈپ، ياشتا 
چوڭ ۋه يېتىشكهن بىرسىنى ئىزدېدى. سابىت بىن ئهكرهمنى كۆرىشى بىلهن بايراقنى 
ئۇنىڭغا تاپشۇردى. ھهزرىتى سابىت بايراقنى ساھابىالرنىڭ ئالدىغا تىكلىگهندىن كېيىن: 
ئاراڭالردىن بىر قوماندان سايالڭالر ۋه ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلىڭالر!  ئهي قېرىنداشلىرىم! 
دېدى. ئۇالر ئۇنى تاللىغانلىقىنى ئېيتتى. ئۇ قوبۇل قىلمىدى. كۆزلىرى خالىد بىن ۋهلىدكه 
بۇرۇلدى ۋه: ئهي ئهبۇ سۇاليمان! بايراقنى سهن ئال! دېدى. مۇسۇلمانالرغا يېڭى قوشۇلغان 
ھهزرىتى خالىد، تۈزۈت قىلىپ بايراقنى ئېلىشنى خالىمىدى ۋه كالپۇكلىرىنى تىتىرهتكهن 
ھالدا: مهن بۇ بايراقنى سهندىن ئااللمايمهن! سهن بۇ بايراقنى ئېلىشقا مهندىن بهكرهك 
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مۇۋاپىق ھهم مهندىن يېشىڭ چوڭ، بهدىر ئۇرۇشىدا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىدا 
ئۇرۇش قىلىش بىلهن شهرهپلهندىڭ! دېدى.

مىڭ  يۈز  ئۇرۇشۇپ  ئهسھابى-كىرام  ئهتراپىدىكى  ئۇالرنىڭ  ئىدى.  غهنېمهت  ۋاقىت 
سۆزىنى  سابىت  ھهزرىتى  تىرىشتى.  چېكىندۈرۈشكه  قوشۇنىنى  دۈشمهن  كىشىلىك 
تهكرارالپ: ئهي خالىد! پهيغهمبهرنىڭ بايرىقىنى دهرھال قولۇڭغا ئال! قهسهم قىلىمهنكى، 
ياخشى  مهندىن  تاكتىكىسىنى  ئۇرۇش  سهن  ئىدىم.  ئالغان  ئۈچۈن  بېرىش  ساڭا  بۇنى 
بىلىسهن! دېدى ۋه ئهتراپىدىكى ساھابىالرغا: ئهي قېرىنداشلىرىم! خالىدنىڭ قوماندان 
قىلىدۇق،  قوماندان  ئۆزىمىزگه  ئۇنى  تهڭال:  ئۇالر  دېدى.  قارايسىلهر؟  قانداق  بولۇشىغا 

دېدى. 
ھهزرىتى خالىد، مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۆز قولى بىلهن تاپشۇرغان بۇ  ئىسالم 
بايرىقنى ئهدهپ بىلهن قولىغا ئېلىپ سۆيدى ۋه دهرھال ئېتىغا مىنىپ دۈشمهن سهپلىرىگه 
كهلكۈندهك ھهيۋىتى بىلهن ھۇجۇم قىلدى.226 باتۇر ساھابىالر يېڭى قومانداننىڭ ئارقىسدىن 
قايتا ئۇرۇشقا ئاتالندى. ھهزرىتى خالىد ھېچكىمده كۆرگىلى بولمايدىغان جاسارهت ۋه 
قىزىۋاتقاندا  تازا  ئۇرۇش  قويمىدى.  ساق  كهلگهننى  ئالدىغان  ئېلىشتى.  بىلهن  ماھارهت 
ئۇتبه بىن قهتاده دۈشمهن قوماندانلىرىدىن مالىك بىن زهفىلهنىڭ كاللىسنى ئۈزىۋهتتى. 
ئۇرۇش  قاراڭغۇلۇقتا  ئىدى.  قالغان  ئاز  پېتىشقا  كۈن  كهتتى.  چۈشۈپ  روھى  رۇمالرنىڭ 
قىلىش خهتهرلىك ئىدى. چۈنكى بىلىپ-بىلمهي ئۆز ئادهملىرىنى چېپىپ قويۇشالردىن 

ساقالنغىلى بولمايتتى.
بۇ سهۋهپتىن ھهر ئىككى تهرهپ بارگاھلىرىغا چېكىندى. يارىدارالرنىڭ يارىسى تېڭلىشقا 
باشلىدى. ھهزرىتى خالىد ئۇرۇش سهنئىتىده داھى ئىدى. تاڭ سهھهرده دۈشمهننىڭ 
ئالدىغا باشقا بىر تاكتىكا بىلهن چىقىشنى ئويلىدى. ئۇ كېچىده ئهسكهرلهرنىڭ يهرلىرىنى 
ئالماشتۇردى. سول تهرهپتىكلهرنى ئوڭغا، ئوڭ تهرهپتىكىلهرنى سولغا، ئالدېدىكىلهرنى 
ئارقىغا، ئارقا تهرهپتىكىلهرنى ئالدى تهرهپكه يۆتكىدى. تاڭ ئېتىشى بىلهنال ساھابىالر 
ئهسكهرلىرى،  دۈشمهن  ئۆتتى.  ھۇجۇمغا  يهنه  ئىچىده  سادالىرى  ئهكبهر!»  «ئالالھۇ 
ئۆزلىرىگه ھۇجۇم قىلغان ئسىالم ئهسكهرلىرىنى تۇنجى قېتىم كۆرىۋاتقان ئىدى. چۈنكى 
تۈنۈگۈنكى ئۇرۇشتا ئۇالر يوق ئىدى. بهلكىم مۇسۇلمانالرغا يېڭى بىر قوشۇن ياردهمگه 
كهپتۇ، دهپ ئويالپ قالدى. بۇنى بىلگهن رۇم ئهسكهرلىرىنىڭ روھى تېخىمۇ چۈشۈپ 
كهتتى ۋه ھودۇقۇشقا باشلىدى. بۇ پۇرسهتنى قاچۇرۇشنى خالىمىغان ھهزرىتى خالىد ۋه 
قويدى.  ئۇزىتىپ  دوزاققا  ئهسكىرىنى  دۈشمهن  مىڭلىغان  كۈنى  ئۇ  ئهسكهرلىرى  ئۇنىڭ 
ئۇ كۈنى خالىد بىن ۋهلىدنىڭ قولىدا توققۇز قىلىچ سۇنۇپ كهتتى.227 ئالالھ تهئاالنىڭ 

ئهل  ئابدۇرزاق،  II،129؛  ئهت-تاباقات،  ساد،  ئىبنى  ئهل-مهغازى،II،756؛  ۋاقىدى،   .226
.390،III،مۇسهننهف

.44،III،253؛ ھاكىم، ئهل-مۇستهدرهك،IV ،بۇخارى، «مهغازى»، 42؛ ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات  .227
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ئېھسانى ۋه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ دۇئالىرىنىڭ بهرىكىتى بىلهن ئۈچ مىڭ ساھابى 
يۈز مىڭ ئهسكهرنى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچراتتى. بۇ قانلىق ئۇرۇشتا ئون بهش شېھىت بهردى. 
شۇنداق قىلىپ ۋىزانتىيه ئىمپىراتۇرلىقىغا ئۆزىنى كۆرسىتىپ قويدى، ئۇالرنىڭ جهنۇپقا 

قاراپ ئىلگىرلىشىگه بىر توساق بولدى.
رهسۇل ئهكرهم ۋه نهبىييى مۇھتهررهم ئهلهيھىسساالم ئۇرۇش مهيدانىدىن بىر خهۋهر 
كهلمهي تۇرۇپال، مۇئتهدىكى ۋهقهلهرنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن ئهسھابىنى بىر يهرگه يىغدى. 
ئۇنىڭ  تۇراتتى.  چىقىپ  بولغانلىقى  پهرىشان  يۈزلىرىدىن  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  سۆيۈملۈك 
كۆڭلىنى بۇزماسلىق ئۈچۈن ھېچكىم سوئال سورىمىدى. ئهڭ ئاخىرى ئهسھابى-كىرامدىن 
كۆرۈپ  ھالىڭنى  پهرىشان  سېنىڭ  رهسۇلۇلالھ!  ئى  بولسۇن  پىدا  جېنىمىز  ساڭا  بىرى: 
ئىچىمىزده قان يىغالۋاتىمىز. سېنىڭ دهردىڭنى پهقهت ئالالھ بىلىدۇ! دېدى. سۆيۈملۈك 
پهيغهمبىرىمىز كۆزلىرىدىن ياش ئاققۇزغان ھالدا: مېنىڭ بۇ پهرىشان ھالىم، مېنى غهم-
ئهھۋال،  بۇ  ئىدى.  بولىشى  شېھىت  ئهسھابىمنىڭ  نهرسه،  بۇ  قىلغان  موپتىال  قايغۇغا 
ئۇالرنى جهننهتته گۈزهل تهخىتلهر ئۈستىده ئولتۇرۇپ جهم بولغىنىنى كۆرگهن ۋاقىتقىچه 
داۋام  قىلدى. زهيد بىن ھارىسه بايراقنى قولىغا ئالدى. ئاخىرى شېھىت بولدى. ئۇ ھازىر 
جهننهتكه كىردى. جهننهتته سهيله قىلىپ يۈرۈيدۇ. ئۇ بايراقنى جافهر بىن ئهبى تالىپ 
ئالدى. دۈشمهن قوشۇنىغا ھۇجۇم قىلدى. مهرتلهرچه ئېلىشىپ شېھىت بولدى. شېھىت 
بولۇپ جهننهتكه كىرگهندىن كېيىن، ياقۇتتىن ئىككى قانىتى بىلهن خالىغانچه ئۇچۇپ 
يۈرىدۇ. جافهردىن كېيىن بايراقنى ئابدۇلالھ بىن رهۋاھه ئالدى. قولىدىكى بايراق بىلهن 
بىلله دۈشمهن بىلهن ئېلىشپ شېىھت بولدى ۋه جهننهتكه كىردى. جهننهتته ئولتۇرغان 
تهختى بىلهن ماڭا كۆرسىتىلدى. ئهي ئالالھىم! زهيدنى مهغپىرهت قىلغىن! ئهي ئالالھىم! 
جافهرنى مهغپىرهت قىلغىن! ئهي ئالالھىم! ئابدۇلالھ بىن رهۋاھهنى مهغپىرهت قىلغىن! 

دېدى.
ئالهملهرنىڭ خوجىسى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ كۆزىدىن ياشالر ئاقتى. ئۇ سۆزىنى 
ئالدى.  ۋهلىد  بىن  خالىد  بايراقنى  كېيىن  رهۋاھهدىن  بىن  ئابدۇلالھ  داۋامالشتۇرۇپ: 
سېنىڭ  ۋهلىد)  بىن  (خالىد  ئۇ  ئالالھىم!  ئهي  چىقتى.  ئهۋجىگه  تېخىمۇ  ئۇرۇش  ھازىر 
پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك  دېدى.228  قىلغىن!  ياردهم  ئۇنىڭغا  بىرىدۇر.  قىلىچلىرىڭدىن 
مهيدانىنىڭ  ئۇرۇش  يىراقلىقتىكى  كېلومېتىر  مىڭ  بىلهن  ياردىمى  تهئاالنىڭ  ئالالھ 
مۆجىزه  بىر  بۇ  قىلدى.  خهۋهر  ئهسھابىغا  ئهھۋالنى  بۇ  ۋه  تۇراتتى  كۆرۈپ  ئهھۋالىنى 
ھهزرىتى  كېيىن  ئاڭالتقاندىن  ۋهقهنى  بۇ  كۈنى  بولغان  شېھىت  جافهر  ھهزرىتى  ئىدى. 
جافهرنىڭ ئۆيىگه باردى. ئايالى ئهسما ئۆي ئىشلىرىنى تۈگىتىپ، بالىلىرىنىڭ باش-
كۆزلىرنى يۇيۇپ چاچلىرىنى تاراۋاتاتتى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز: ئهي ئهسما! جافهرنىڭ 
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ئېلىپ  يېنىغا  ئوغۇللىرنى  دېدى.  كهل!  ئېلىپ  يېنىمغا  ئۇالرنى  قهيهرده؟  ئوغۇللىرى 
كېلىشى بىلهن، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇالرنى قوچاقالپ، قانغۇچه سۆيدى. ئۇنىڭ 
ئاقتى.  سىرقىراپ  ياشالر  كۆزلىرىدىن  ئىدى.  بېرهلمىگهن  بهرداشلىق  ئىشقا  بۇ  يۈرىكى 
بۇنى كۆرگهن ھهزرىتى جافهرنىڭ ئايالى: ئاتا-ئانام ساڭا پىدا بولسۇن ئى رهسۇلۇلالھ! 
نېمه ئۈچۈن ئوغۇللىرىمغا يېتىمالرغا كۆرسىتىدىغان مهرھىمىتىڭىزنى كۆرسىتىسىز؟ بولمىسا 
جافهر ۋه دوسىتلىرىدىن يامان خهۋهر كهلدىمۇ؟ دهپ سورىدى. ئالهملهرنىڭ خوجىسى 
بهكمۇ تهسلىكته: شۇنداق! ئۇالر بۈگۈن شېھىت بولدى! دېدى. ھهزرىتى ئهسما خانىم 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كۆرگهن  مهنزىرىنى  بۇ  يىغلىدى.  بېىسىپ  باغرىغا  بالىلىرىنى 

بهرداشلىق بېرهلمهي تاالغا چىقىپ كهتتى.229 
ئۆيىگه قايىتپ كهلگهن ھهبىبى ئهكرهم سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئاياللىرىغا: 
كۈن  ئۈچ  ئۇدا  قىلدى.  ئهمىر  دهپ  كېچىكتۈرمهڭالر،  ئېتىشنى  تاماق  ئۆيىگه  جافهرنىڭ 
ئۇمهييه   بىن  ياال  كېيىن،  كۈنلهر ئۆتكهندىن  خېلى  چىقاردى.  تاماق  ئائىلهرگه  شېھىت 
ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  ئاچمايال  ئاغزىنى  ئۇ  كهلدى.  ئېلىپ  خوشخهۋهر  مهدىنىگه 
خالىساڭ ئۇالرنى سهن خهۋهر قىلغىن، ياكى مهن ساڭا سۆزلهپ بېرهي! دېدى ۋه ئۇرۇش 
مهيدانىدىكى ئىشالرنى يىپىدىن يىڭنىسىغىچه سۆزلهپ بهردى. بۇنى ئاڭلىغان ياال بىن 
ئۇمهييه: سېنى ھهق دىن ۋه كىتاب بىلهن ئهۋهتكهن ئالالھ تهئاالغا قهسهم قىلىمهنكى، 
ئۇالرنىڭ بېشىغا كهلگهنلهردىن مهن سۆزلهپ بهرگۈدهك بىر نهرسه قالدۇرمىدىڭ! دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ئالالھ تهئاال ماڭا ئوتتۇرلىقتىكى مۇساپىنى يوق قىلدى. ئۇرۇش 

مهيدانىنى كۆزلىرىم بىلهن كۆردۈم، دېدى. 
بىر قانچه كۈن ئۆتكهندىن كېيىن خهۋهرچىلهر ئىسالم قوشۇننىڭ مهدىنىگه قاراپ 
كېلىۋاتقانلىقنى خهۋهر قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ئۇالرنى ئهسھابى بىلهن بىرلىكته 
مهدىنه سىرتىدا ساقلىدى. يىراق يهرلهردىن توپا-چاڭ كۆتۈرۈلدى. مۇقهددهس ئىسالم 
بايرىقى لهپىلدهپ تۇراتتى. قىلىچ ۋه قالقانالردىن چاقنىغان نۇرالر ئهىراپنى چاقنىتىپ 
كىرىپ  مهدىنىگه  غازىالر  قوماندانلىقىدا  ۋهلىد  بىن  خالىد  كېيىن  ئازدىن  بىر  تۇراتتى. 

كهلدى. 
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مهككىنىڭ پهتهى

ماددىسىدا:  بىر  كېلىشىمىنىڭ  ھۇدهيبىيه  ئىدى.  يىلى  سهككىزىنچى  ھىجرهتنىڭ 
تهرهپنىڭ  خالىغان  ئۆزى  قهبىلىلىرى،  ئهرهپ  بولمىغان  ئائىت  تهرهپكه  ئىككى  «ھهر 
ھىمايسىگه ئېرىشهلهيتتى. يهنى مۇسۇلمان ياكى مۇشرىكالر بىلهن بىرلىشىش ئۇالرنىڭ 
خائىشىغا باغلىق ئىدى. بۇ سهۋهپتىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تهرهپتارى بولغان خۇزائه 
قهبىلىسى مۇسۇلمانالر بىلهن، بهنى بهكىر قهبىلهسى مۇشرىكالر بىلهن بىرلهشتى. خۇزائه 
قهبىلىسى بىلهن بهنى بهكىر قهبىلىسى بۇرۇندىن تارتىپال بىر-بىرىگه دۈشمهن بولۇپ، 
پۇرسهت بولسىال ئۆز-ئارا ئۇرۇش قىلىپ تۇراتتى. ھۇدهيبىيه سۈلھىنامىسى ئىمزاالنغاندىن 
كېيىن ئۇالرمۇ بىر مهزگىل ئۇرۇش توختاتتى. ئهمما بهنى بهكىر قهبىلىسى سۈلھىگه ئاران 
ئىككى يىل بهرداشلىق بېرهلىدى. بهكىر ئوغۇللىرىدىن بىرسى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا 
ھاقارهت قىلغان ئىدى. بۇنى ئاڭلىغان خۇزائه قهبىلىسىدىن بىر ياش يىگىت، ئۆزىنى 
تۇتالماي ئۇ كىشىنىڭ بېشىنى يېرىۋهتتى. بۇنى باھانه قىلغان بهنى بهكىر قهبىلهسى، 
سۈلھىگه ئهمهل قىلىپ خاتىرجهم ئولتۇرغان خۇزائه قهبىلىسگه تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلدى. 
ياردهم  ئهۋهتىپ  ئادهم  ۋه  قورال-ياراق  يوشۇرۇنچه  مۇشرىكلىرى  قۇرهيىش  ئۇرۇشقا  بۇ 
قىلدى. ئۇالر ھهرهم شهرىپته خۇزائه قهبىلىسىدىن يىگىرمىدىن ئارتۇق كىشىنى ئۆلتۈردى. 
ئۇرۇش جهريانىدا خۇزائه قهبىلىسىدىكى بهزى مۇسۇلمانالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن 
ياردهم تهلهپ قىلدى. خۇزائه قهبىلىسىگه تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلغان ئۇ كېچىده، قۇرهيىش 

ئهسكهرلىرىنىڭمۇ بارلىقىنى كۆرگهنلهر بار ئىدى.230 
ئىدى.  ئۆيىده  ئانىمىزنىڭ  مهيمۇنه  مهدىنىده  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كېچه  ئۇ 
تهئاالنىڭ  ئالالھ  تۇرىشىغا  دهپ  ئوقاي  ناماز  ئېلىپ  تاھارهت  پهيغهمبىرىمىز،  سۆيۈملۈك 
قىلىۋاتقانلىقىنى  تهلهپ  ئۆزىدىن  مۇسۇلمانالرنىڭ  مهككىدىكى  بىلهن  مۆجىزىسى  بىر 
ئىشىتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۆز-ئۆزىگه: «ئهمرىڭالرغا ئىتائهت قىلىمهن!» دېدى. 
ئانىمىز:  قالغان  ئاڭقىرالماي  قىلىۋاتقانلىقىنى  گهپ  كىمگه  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 

«ئى رهسۇلۇلالھ! يېنىڭىزدا بىرسى بارمۇ؟» دهپ سورىدى. 
قۇرهيىشنىڭ  ئۇرۇشقا  بۇ  ۋه  ئىشالرنى  بولغان  مهككىده  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ياردهم قىلغانلىقىنى ئېيتتى. قۇرهيىش مۇشرىكلىرىنىڭ بهنى بهكىر قهبىلىسىگه ياردهم 
بۇزغانلىق  سۈلھىنى  ئاشكاره  ئوچۇق  ئۆلتۈرىشى  ئادهملىرنى  قهبىلىسنىڭ  خۇزائه  قىلىپ 
ھېسابلىناتتى. بۇ ۋهقه يۈز بهرگهنده، قۇرهيىش رهھبىرى ئهبۇ سوفيان شامغا تىجارهتكه 
ئۇنىڭغا:  مۇشرىكلىرى  قۇرهيىش  بىلهن  كېلىشى  قايتىپ  شامدىن  ئۇ  ئىدى.  كهتكهن 
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بۇ ئىش چوقۇم ھهل قىلىنىشى كېرهك، ئهگهر ۋاقتىدا بىر تهرهپ قىلمىساق مۇھهممهد  
بىزنى مهككىدىن قوغالپ چىقىرىدۇ! دېدى. ئهبۇ سوفيان: مېنىڭ بۇ ۋهقهدىن خهۋىرىم 
بولماسلىقىدىن قهتئىنهزهر، بۇ خهۋهر ئۇالرغا يېتىپ بېرىشىتىن بۇرۇن مهدىنىگه بېرىپ 

سۈلھىنى يېڭىالپ قايتىدىن ئۇزارتىپ كېلىشىم الزىم، دېدى. 
ئىدى.  تاپقان  خهۋهر  ۋاقتىدا  دهل  ۋهقهدىن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ھالبۇكى 
سالىم  بىن  ئامىر  قهبىلىسدىن  خۇزائه  كېيىن،  كۈن  ئۇچ  ۋهقهدىن  سىرىت  بۇنىڭىدىن 
قىرىق ئاتلىق ئهسكهر بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا كېلىپ ۋهقهنى مهلۇم 
قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «خۇزائه ئوغۇللىرىغا ياردهم قىلمىسام، ماڭىمۇ ياردهم 
كهلمىسۇن!» دهپ، مهكتۇپ يازدى. بۇنىڭدىن باشقا قۇرهيىش مۇشرىكلىرىگىمۇ: «سىلهر 
يا بهكىر ئوغۇللىرى بىلهن بولغان ئىتتىپاقتىن ۋاز كېچىسىلهر ياكى خۇزائه ئوغۇللىرىدىن 
شهرتلىرىمنى  بۇ  مېنىڭ  ئهگهر  تۆلهيسىلهر!  تۆلهم  ئائىله-تاۋاباتلىرىغا  ئۆلگهنلهرنىڭ 

ئورۇندىمىسڭالر سىلهرگه قارشى ئۇرۇش ئاچىمهن!» دهپ، بىر مهكتۇپ يازدى. 
قۇرهيىش بۇ مهرھهمهت ئىگىسىنىڭ سۆزلىرىگه قۇالق سالماي: «ئىتتىپاقنىمۇ بۇزمايمىز 
ھهم تۆلهممۇ تۆلىمهيمىز! ئۇرۇش قىلىشقا مهجبۇر بولدۇق» دهپ خهۋهرچى ئهۋهتتى. لېكىن 
سوفياننى  ئهبۇ  ئۈچۈن  كېلىش  قايتۇرۇپ  مهكتۇپنى  قىلىپ،  پۇشايمان  ئۆتمهيال  ئۇزۇن 
مهدىنىگه يولغا سالدى.231 ئهبۇ سوفيان مهدىنىگه كهلمهي تۇرۇپال، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
ئۇنىڭ كېلىدىغانلىقىنى ئهسھابىغا خهۋهر قىلىپ: «مهن شۇنداق بىر سۆز ئاڭلىدىمكى، 
ئهبۇ سوفيان سۈلھىنى يېڭىالپ قايتىدىن ئۇزارتىش ئۈچۈن مهدىنىگه كېلىۋاتىدۇ. ئۇنىڭ 

مۇرادى ئهمهلگه ئاشماي، قانداق كهلگهن بولسا، شۇنداق كېتىدۇ!» دېدى.  
تېخى مۇسۇلمان بولمىغان ئهبۇ سوفيان مهدىنه مۇنهۋۋهرگه كهلدى. قىزى ۋه پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇبارهك خانىمى، مۆمىنلهرنىڭ ئانىسى بولغان ئۇممۇ ھهبىبهنىڭ ئۆيىگه 
باردى. ئۇ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئولتۇردىغان كۆرپه ئۈستىگه ئولتۇرماقچى بولغاندا، 
بۇ  قىزىم!  ئهي  دادىسى:  بۇزۇلغان  كۆڭلى  ئىشتىن  بۇ  ئېلىۋالدى.  كۆرپىنى  دهرھال 
كۆرپهڭنى مهندىن ئاياۋاتامسهن؟ دهپ ھهيرانلىقىنى ئېيتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى 
ھهممه نهرسىدىن ئۈستۈن كۆرگهن سۆيۈملۈك ئانىمىز: بۇ ئالالھ تهئاالنىڭ پهيغهمبىرىنىڭ 
نېجىس  ھهم  مۇشرىك  سهن  بولمايدۇ!  ئولتۇرسا  مۇشرىكالر  ئۈستىده  بۇنىڭ  كۆرپىسى، 
بىرى! بۇ كۆرپىنىڭ ئۈستىده ئولتۇرۇش ساڭا اليىق ئهمهس! دهپ جاۋاب بهردى. دادىسى: 
ئهي قىزىم! سهن ئۆيدىن ئايرىلغاندىن كېيىن ساڭا بىر ئىشالر بولغان ئوخشايدۇ، دېدى. 
قىلدى.  نېسىپ  ئىسالمىيهتنى  ماڭا  تهئاال  ئالالھ  بولسۇن،  شۈكۈرلهر  ئالالھقا  ئانىمىز: 
بۇتالرغا  ياسالغان  تاشتىن  كۆرهلمهيدىغان  ئاڭلىيالمايدىغان،  تېخىچىال  بولساڭ  سهن 
چوقۇنۇپ يۈرىسهن! دادا! ساڭا ئوخشاش قۇرهيىشنىڭ ئاقساقىلى ۋه مويسىپىت ئادىمى 

ئهت-تاباقات،  ساد،  ئىبنى  ئهل-مهغازى،II،783؛  ۋاقىدى،  ئهس-سىره،II،395؛  ھىشام،  ئىبنى   .231
.VIII،531 ،؛ ئىبنى ئهبى شهيبه، ئهل-مۇسهننهفV،374،؛ ئابدۇرزاق، ئهل مۇسهننهفII،134
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قانداقمۇ ئىسالمىيهتتىن يىراق قالسۇن؟ دېدى. بۇ گهپلهردىن غهزهپلهنگهن دادىسى: ماڭا 
ھۆرمهتسىزلىك قىلىپ جاھىللىق قىلىۋاتىسهن! دېمهك مهن ئاتا-بوۋىلىرىم يىلالر بويى 
ئېتىقاد قىلغان دىننى تاشالپ، مۇھهممهدنىڭ دىنىغا كىرهمدىم؟! دېگىنىچه ئۇ يهردىن 

ئايرىلدى. 
سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنىڭ ھۇزۇرىغا كهلگهن قۇرهيىش رهھبىرى: مهن ھۇدهيبىيه 
سۈلھېسىنى يېڭالش ۋه ۋاقتىنى ئۇزارتىش ئۈچۈن كهلدىم. قېنى ئهمسه سۈلھىنى قايتىدىن 
يېڭىاليلى! دېدى. ھالبۇكى، رهسۇل ئهكرهم سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم بىز ھۇدهيبىيه 
سۈلھىسىگه قارشى ھېچقانداق غهيرى ھهرىكهت قىلمىدۇق، ئۇنى نېمگه يېڭىاليدىكهنمىز! 
دېگهن  يېڭىاليلى!  ئۆزگهرتهيلى،  سۈلھىنى  قايتا-قايتا  رهھبىرى  قۇرهيىش  دېدى. 
بولسىمۇ، سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز سۈكۈتته تۇردى. قۇرهيىش رهھبىرى قانداقال قىلسۇن 
سۆزلىرىنىڭ كارغا كهلمىگهنلىكىنى كۆرىشى بىلهن مهككىگه قايتتى ۋه ئهھۋالنى مهلۇم 
قىلدى. مۇشرىكالر: ھېچ ئىش قىاللماي قايتىپ كهلدىڭمۇ! دهپ ئۇنى ئهيىپلىدى. ئهمدى 

ئۇالر ئۈچۈن ساقالشتىن باشقا يول قالمىدى. 

كىم مهسجىدى ھهرهمگه پاناھالنسا

ئهبۇ سوفيان مهدىنىدىن ئايرىلىشى بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهككىنى پهتىھ 
قىلشقا قارار بهردى. چۈنكى مۇشرىكالر سۆزىده تۇرماي سۈلھىنى بۇزغان ئىدى. ئهمما بۇ 
ئىشنى مهخپى تۇتۇپ، مۇشرىكالر تهييارلىقسىز تۇرغان ھالهتته ۋه ھهرهم شهرىپته قان 
تۆكمهستىن مهككىنى تهسلىم قىلماقچى بولدى. بۇ بىر ئۇرۇش تاكتىكىسى ئىدى، چۈنكى 
مهككه تىنچ يول بىلهن پهتىھ قىلىنسا نۇرغۇن كىشىلهر مۇسۇلمان بولىشى مومكىن. بۇ 
ئهھۋالنى ھهزرىتى ئهبۇبهكىرگه ۋه ئهسھابىنىڭ دانىشمهنلىرىدىن بىر قانچىسىگه ئېيتى. 
ئهسھابىغا سهپهر تهييارلىقى قىلىشنى ئهمىر قىلدى ئهمما قهيهرگه بارىدىغانلىقىنى دېمىدى. 
مۇسۇلمان  ئهتراپتىكى  سىرىت  بۇنىڭدىن  قىلدى.  تهييارلىقى  جىھاد  ئهسھابى-كىرام 
قهبىلىلهردىن: ئهسلهم، ئهشجا، جۇھهينه، ھۇسايىن، گىفار، مۇزهينه، سۇلهيىم، دامرا 
ۋه خۇزائه ئوغۇللىرىغا خهۋهر بهردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «ئالالھ تهئاال ۋه ئاخىرهت 
كۈنىگه ئىمان ئېيتقانالر، رامىزان شهرىپنىڭ بېشىدا مهككىده توپالنسۇن!» دهپ ئهمىر 

قىلىپ، ئوچۇق-ئاشكارا ئۇرۇشقا دهۋهت قىلدى. 
بارىدىغان  مهككىگه  ئۈچۈن  بولىشى  ئوڭۇشلۇق  پىالننىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئۆمهرگه  ھهزرىتى  ئۈچۈن  تاشالش  ئۈزۈپ  ياردهملهرنى  كېلىدىغان  يولالردىن  پۈتۈن 
باشقا  ۋه  جىلغىالرغا  يوللىرىغا،  تاغ  بىنائهن،  پهرمانغا  ئۆمهر  ھهزرىتى  بهردى.  ۋهزىپه 
يهرلهرگه قاراۋۇل قويۇپ: «مهككىگه ماڭغان ھهرقانداق ئادهمگه روخسهت يوق» دېگهن 
ئهمرىنى بهردى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز بۇ ئىشنىڭ مهخپى بولىشى ئۈچۈن: «يا رهببى! 
يۇرتلىرىغا تۇيۇقسىز بېرىپ، مۇرادىغا يهتكۈچه، قۇرهيىشنىڭ جاسۇس ۋه خهۋهرچىلىرىنى 
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خهۋهرسىز قىلغىن! ئۇالرنىڭ ئاڭالش ۋه كۆرۈش قۇۋۋهتلىرىنى ئاجىزالشتۇرغىن! پهقهت 
بىزنى تۇيۇقسىز كۆرسۇن!» دهپ دۇئا قىلدى. 

كېلىدىغان  تهرهپتىن  ۋىزانتىيه  ۋه  مۇشرىكالر  شىمالدىكى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئهۋهتتى.  ۋادىسىغا  ئىزام  بىلهن  قوشۇن  بىر  قهتادهنى  ئهبۇ  ئۈچۈن  ئۈزۈش  ياردهمنى 
پهيغهمبهر  مهكتۇپ  بىر  ئهۋهتكهن  مهككىگه  ئۆزگىرىشلهرنى  مهدىنىدىكى  چاغدا  بۇ 
كىشىنى  ئۇ  ئهۋهتىپ  ئهلىنى  ھهزرىتى  بىلدۈرۈلدى.  بولۇپ  مۆجىزه  بىر  ئهلهيھىسساالمغا 
ياردهم  قهبىلىلهردىن  ئهتراپتىكى  كۈنىگىچه  ئىككىنچى  ئېينىڭ  رامىزان  كهلدى.  تۇتۇپ 
كېلىشكه باشلىدى. شۇنداق قىلىپ، ئهسھابى-كىرامنىڭ سانى ئون ئىككى مىڭغا يهتتى. 
بۇالرنىڭ تۆت مىڭى ئهنسار، يهتته يۈزى مۇھاجىر، باشقىالر بولسا ئهتراپتىكى مۇسۇلمان 
قهبىلىلهر ئىدى.232 مهدىنىگه ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇممى مهكتۇم  ۋهكىل بولۇپ قالدى.233 
زۇبهير بىن ئهۋۋام ئىككى يۈز كىشلىك ئاتلىق قوشۇن بىلهن قوشۇندىن بۇرۇن ئهھۋال 

ئىگهللهش ئۈچۈن يولغا چىقتى. 
بولغان  پهيغهمبىرىگه  ئۇنىڭ  ۋه  تهئاال  ئالالھ  يۈرهكلىرى  خوجىسى  ئالهملهرنىڭ 
مۇھهببهت بىلهن تولغان 12000 كىشلىك قوشۇننىڭ بېىشىدا ئالالھ تهئاالنىڭ ئسىمى 
زۇلۇم  ۋه  قىيىن-قىستاق  ئۇالرنى  بۇرۇن  يىل  سهككىز  بۇنىڭدىن  چىقتى.  يولغا  بىلهن 
بىلهن يۇرتىدىن چىقىشقا مهجبۇر قىلغان، ئانا يۇرتى مهككىگه قاراپ كېتىپ باراتتى. 
بۇتخانا ھالىتىگه كهلتۈرگهن مۇبارهك كهبىنى بۇتالردىن تازالش ئۈچۈن كېتىپ باراتتى. 
بۇتلىرىدىن ۋاز كېچهلمىگهن بۇ جاھىل مۇشرىكالرغا ھهق، ئادالهت ۋه مهرھهمهت ئېلىپ 
يهردىكىلهرنى  ئۇ  تارقىتىشقا،  دىنىنى  تهئاالنىڭ  ئالالھ  باراتتى.  كېتىپ  ئۈچۈن  بېرىش 
بۇ  رهببى!  يا  باراتتى.  كېتىپ  بولۇپ  سهۋهپ  قۇتۇلدۇرۇشقا  ئازابىدىن  دوزاق  مهڭگۈلۈك 

نهقهدهر ئۇلۇغ مهرھهمهت-ھه!
بىلهن  ئائىلىسى  مهككىدىن  كهلگهنده  يهرگه  دېگهن  زۇلھۇلهيفه  قوشۇنى  ئىسالم 
بىرلىكته ھىجرهت قىلغان تاغىسى ھهزرىتى ئابباس بىلهن ئۇچرىشىپ قالدى. سۆيۈملۈك 
مهن  ئابباس!  «ئهي  بولۇپ:  خوشال  كهلگهنلىكىدىن  تاغىسىنىڭ  پهيغهمبىرىمىز 
دهپ  ئاخىرقىسى»  مۇھاجىرالرنىڭ  سهنمۇ  بولغىنىمدهك،  ئاخىرقىسى  پهيغهمبهرلهرنىڭ 
ئۇنىڭ كۆڭلىنى ياسىدى. ھهزرىتى ئابباس ئائىلىسدىكىلهرنى مهككىگه قايتۇرۋىتىپ ئۆزى 

ساھابىالرنىڭ سېپىگه قېتىلدى.234 
ئهتراپىدىكى  يېقىن  مهككىنىڭ  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  ئهكرهم  رهسۇل 
قۇدهيىتكه كهلگهنده، شانلىق ئهسھابىنى ئۇرۇش ھالىتىگه ئۆتۈشكه ئهمىر بهردى. ھهر 
بىر قهبىلىگه بايراق ۋه ئايرىم-ئايرىم لهۋھه بهردى. ساھابىالرنىڭ بايرىقىنى ھهزرىتى 

.135،II ،ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات  .232

.135،II ،ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات  .233
.297،XXVI ،ئىبنى ئاساكىر، تارىخۇ دىمهشق  .234
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ئهلى، زۇبهير بىن ئهۋۋام ۋه سهئىد بىن ئهبى ۋهققاس كۆتۈرۈپ ماڭدى. ئهنسارالرنىڭ 
ئون ئىككى بايراقدارى، ئهشجانالرنىڭ ۋه سۈلهيمهلهرنىڭ بىر بايراقدارى، مۇزهينهلهرنىڭ 
ئۈچ، ئهسلهملهرنىڭ ئىككى، خۇزائه ئوغۇللىرىنىڭ ئۈچ، جۈھهينهلهرنىڭ تۆت بايرىقى بار 
ئىدى.235 مهدىنىدىن ئايرىلغىلى 10 كۈن بولدى. كېچه ۋاقىتلىرىدا مهككىگه يېقىنالشتى. 
خۇپتهن ۋاقتىدا مهررۇزهھران دېگهن يهرگه كهلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهسھابىنى 
بۇ يهرده تۇرۇشقا بۇيرۇق قىلدى. بۇنىڭدىن سىرىت ھهزرىتى ئۆمهرنى ۋهزىپىگه قويۇپ، 
ھهر بىر ساھابىنىڭ مهشئهل يېقىشىنى ئهمىر قىلىشقا بۇيرىدى.236 بىر ۋاقىتتا ئون مىڭدىن 
ئارتۇق مهشئهلنىڭ يېقىلىشى بىلهن مهككه كۈندۈزدهك بولۇپ كهتتى. ھهممه نهرسىدىن 
خهۋهرسىز قالغان مۇشرىكالر ھاڭ-تاڭ قالدى. نېمه ئىشالر بولغانلىقىنى بىلىپ بېقىش 
ئۈچۈن ئهبۇ سوفياننى ئهۋهتتى. ئۇ يېنىغا بىر كىشى ئېلىپ ئىسالم قوشۇنىغا يوشۇرۇن 
يېقىنالشتى. بۇ چاغدا سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ئهسھابىغا: «ئهبۇ سوفيانغا كۆز-قۇالق 
بولۇڭالر، ئۇنى ئېنىق تېپىۋالىسىلهر!» دېدى. قۇرهيىشلىكلهر ئالدىغا ماڭغانسىرى كۆزىگه 
توپالنغان  ئهسكهر  كۆپ  نهقهدهر  ئهتراپىغا  مهككىنىڭ  باشلىدى.  قورقۇشقا  ئىشهنمهي 
نهقهدهر كۆپ مهشئهل يېقىلغان-ھه! ئۇالر بۇنى سۆزلىگهچ ئهراك دېگهن يهرگه كهلدى. 
دېدى.  ئهراكتا»  ھازىر  سوفيان  «ئهبۇ  يهنه:  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  چاغدا  بۇ 
ھهزرىتى ئابباس ئۇالرنى تونىدى ۋه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا ئېلىپ كهلدى. 
يولدا ئهبۇ سوفيان ھهزرىتى ئابباسقا: ئهھۋال قانداقراق! دهپ سورىدى. ئابباس: ئهي 
ئهبۇ سوفيان ساڭا لهنهت بولسۇن! پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم سىلهر تهڭ كېلهلمهيدىغان 
ئۇالرنىڭ  ۋاي  ۋاي!  ھالىغا  قۇرهيشنىڭ  قىلىمهنكى  قهسهم  كهلدى.  بىلهن  قوشۇن  بىر 
ساھابىالرنىڭ  يېنىدىكىلهر  ئۇنىڭ  ۋه  سوفيان  ئهبۇ  دېدى.  كېلىدىغانالرغا!  بېشىغا 
كهلدى.  ھۇزۇرىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئۆتۈپ  دىگىدهك  سىقىلىپ  ئارىسىدىن 
كائىناتنىڭ سۇلتانى ئۇالرنى تهبهسسۇم بىلهن كۈتىۋالدى. مهككه ھهققىده خهۋهر ئالدى. 
كهچ بولىغچه ئۇالر بىلهن پاراڭالشقاندىن كېيىن ئۇالرنى ئىسالم دىنىغا دهۋهت قىلدى. 
ھاكىم بىن ھىزام بىلهن بۇدهيىل دهرھال شاھادهت كهلتۈرۈپ مۇسۇلمان بولدى. پهقهت 

ئهبۇ سوفيان ئارىسالدا بولدى. 
تاڭ ئاتقاندا مهرھهمهت دهرياسى پهيغهمبىرىمىز: ئهي ئهبۇ سوفيان! ئالالھ تهئاالدىن 
ئهبۇ  سورىدى.  دهپ  كهلمىدىمۇ؟  ۋاقتىڭ  قىلدىغان  قوبۇل  يوقلىقىنى  ئىالھنىڭ  باشقا 
مۇئامىله  تۇققانالرغا  ئۇرۇق  ۋه  شهرمى-ھايالىق  بولسۇن!  پىدا  ساڭا  ئاتا-ئانام  سوفيان: 
قىلىشتا سهندىن ئۈستۇنى يوق. ساڭا قىلغان بۇ قهدهر يامانلىقتىن كېيىنمۇ، يهنه بىزنى 
ئىشهندىم. يوقلىقىغا  ئىالھنىڭ  باشقا  ئالالھتىن  قىلىۋاتىسهن!  دهۋهت  يولىغا  ھىدايهت 
ئهگهر بار بولغان بولسا، ماڭا بىر پايدىسى بوالتتى. سهن ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى! دهپ 
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ساھابه-كىرامدىن بولدى.237 ھهزرىتى ئابباس: ئى رهسۇلۇلالھ! ئهبۇ سوفياننى مهككىده 
ئابرۇيلۇق قىلغۇدهك بىر ئېھسان قىالمسىز؟ دهپ سورىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ 
سۆزنى ماقۇل كۆرۈپ: مهككىده كىم ئهبۇ سوفياننىڭ ئۆيىگه كىرىۋالسا ئۇالرغا ھېچكىم 
چېقىاللمايدۇ! دېدى. ئهبۇ سوفيان: ئى رهسۇلۇلالھ! يهنه ئازىراق چوڭايتامسىز؟ دېيىشى 
بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: كىم مهسجىدى ھهرهمگه كىرىپ پاناھلىق تىلىسه، كىم 

ئىشىكىنى تاقاپ ئۆيىده ئولتۇرسا ئۇنىڭغا ئۆلۈم يوقتۇر! دېدى.
رهسۇل ئهكرهم سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ سوفيانغا ئىسالم قوشۇننىڭ سانىنى 
ۋه كۈچىنى مهككه مۇشرىكلىرىگه بىلدۈرۈش ئۈچۈن، ھهزرىتى ئابباسقا: «ئۇنى ۋادىنىڭ 
تارايغان، ئاتالرنىڭ قىستىلىپ ماڭىدىغان تاغ يولىغا ئاپىرىپ قويغىن. مۇسۇلمانالرنىڭ، 

ئالالھ تهئاالنىڭ قوشۇنىنىڭ ھهيۋىتىنى كۆرسۇن!» دېدى. 
ئهبۇ سوفيان بۇالرنى ئۆز كۆزى بىلهن كۆرسۇنكى، شاھىت بولغان بۇ مهنزىرىنى 
مۇشرىكالرغا بىرمۇ-بىر بايان قىلىپ، ئۇالرنى مۇسۇلمان قوشۇنىغا قارشى چىقىشقا جۈرئهت 

قىاللماس قىلسۇن، شۇنداقال ھهرهم شهرىپته قان تۆكۈلمىسۇن! دېدى.
ھهزرىتى ئابباس ئهبۇ سوفيان بىلهن تاغ يولىدا كېتىپ بارغاندا ساھابىالر ئۇرۇش 
ھالىتىگه ئۆتتى. ھهر قهبىله بايراقلىرىنى كۆتۈرۈپ يولدىن ئۆتۈشكه باشلىدى. ئۇالرنىڭ 
ھهر بىرى ساۋۇتلىق ۋه قوراللىق ئىدى. ھهر بىر گۇرۇپ يولدىن ئۆتكهنده تهكبىر ئېيتتى. 
ئهبۇ سوفيان: بۇالر كىم؟ دهپ سورىدى. ھهزرىتى ئابباس: بۇالر، سۇلهيمه ئوغۇللىرى! 
قوماندانى خالىد بىن ۋهلىد. بۇالر غىفار ئوغۇللىرى! بۇالر كهئهب ئوغۇللىرى!. دهپ جاۋاب 
تولدى.  بىلهن  سادالىرى  ئهكبهر!»  ئالالھۇ  ئهكبهر!  «ئالالھۇ  ئاسمان-زېمىن  بهردى. 
كۆزلهرنى  نۇرالر  يالتىراق  چىققان  قىلىچىدىن  ئۇالرنىڭ  ۋه  كۆپلىكى  مۇجاھىتالرنىڭ 

قاماشتۇردى.
ئهبۇ سوفياننى ئهڭ كۆپ ھهيران قالدۇرغىنى، ئالهملهرنىڭ پهخرى سهللهلالھۇ ئهلهيھى 
ۋهسهللهم ئىدى. ئۇنىڭ ئهتراپىدكى ئهسكهرلهرنىڭ ئۆتىشىگه ھهيران بولدى، باشقىالردىن 
بىلمهيال، «بۇالر  ئۆزى  دائىم  سهۋهپتىن  بۇ  ئوياليتتى.  دهپ  بولىدۇ  پهرىقلىق  ئاالھىده 
پهيغهمبهرنىڭ ئاالھىده قوشۇنىمۇ؟» دهپ سورىدى. نهتىجىده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
ئالهملهرنىڭ خوجىسى قۇياشتهك نۇر چېچىپ تۇرغان ھالهتته تۆگىسى قهسۋانىڭ ئۈستىده 
ھهممىسى  ئۇالرنىڭ  ئىدى.  ئالغان  ئورۇن  ئهنسارالر  ۋه  مۇجاھىتالر  ئهتراپىدا  كۆرۈندى. 
بېشىدىن تىرناقلىرىغىچه ساۋۇت ۋه قورالالر بىلهن قورالالنغان ئىدى. سورتلۇق ئات ۋه 

تۆگىلهرگه مىنگهن ھالدا كېلىۋاتاتتى.
ئهبۇ سوفيان ئۇالرنى كۆرىشى بىلهن: كىم بۇالر؟ يا ئابباس! دهپ ھاياجان بىلهن 
سورىدى. ھهزرىتى ئابباس: ئوتتۇرسىدىكى رهسۇل ئهكرهم ئهلهيھىسساالم، ئهتراپىدىكىلهر 

شېھىت بولۇش ئاشىقى بىلهن يالقۇنجاپ تۇرغان ئهنسار ۋه مۇھاجىرالر! دېدى. 
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سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئۇالرنىڭ يېنىدىن ئۆتكهنده 
كۈنىدۇر.  ئۇلۇغاليدىغان  نامىنى  كهبىنىڭ  تهئاالنىڭ  ئالالھ  «بۈگۈن  سوفيانغا:  ئهبۇ 
بۈگۈن بهيتۇلالھقا يۇپۇق يېپلىدىغان كۈندۇر! بۈگۈن مهرھهمهت كۈنىدۇر، بۈگۈن ئالالھ 

تهئاالنىڭ قۇرهيىشنى ئىسالم بىلهن ئهزىز قىلدىغان كۈنىدۇر!» دېدى. 
قهيسهرنىڭ،  «مهن  ئۇ:  ئىدى.  بىرى  كۆرگهن  ۋه  بىلگهن  كۆپنى  سوفيان  ئهبۇ 
كۆرمىگهن،  قۇشۇننى  ھهيۋهتلىك  بۇنداق  ئهمما  كۆردۈم.  سهلتهنىتىنى  كسرانىڭمۇ 
بۈگۈنگىچه بۇنداق بىر قوشۇن ۋه جامائهت كۆرۈپ باقمىدىم. بۇنداق بىر قوشۇنغا ھېچكىم 

تهڭ كېلهلمهيدۇ! ئۇالرغا تهڭ بواللمايدۇ!» دېگىنىچه مهككه يولىغا داۋام قىلدى..
مۇشرىكلىرىگه  مهككه  تۇرغان  ساقالپ  ئۆزىنى  كېلىپ،  مهككىگه  سوفيان  ئهبۇ 
ئۆزىنىڭ مۇسۇلمان بولغانلىقىنى ئېيتقاندىن كېيىن: «ئهي قۇرهيىش جامائىتى! مۇھهممهد 
ئهلهيھىسساالم سىلهر تهڭ كېلىش مومكىن بولمىغان بىر قوشۇن بىلهن مهككىگه كهلدى. 
كۆرمىگهننى  سىلهر  مهن  قۇرتۇلۇڭالر!  بولۇپ  مۇسۇلمان  ئالدىماڭالر!  ئۆزهڭالرنى  ئهمدى 
كۆردۈم. ساناقسىز پالۋانالر، قورال-ياراق ۋه ئاتالرنى كۆردۈم. ھېچكىمنىڭ ئۇالرغا كۈچى 
پاناھلىق  كىرىپ  بهيتۇلالھقا  كىم  كىرىۋالسا،  ئۆيىگه  سوفياننىڭ  ئهبۇ  كىم  يهتمهيدۇ. 

تىلىسه، كىم ئىشىكىنى تاقاپ تاالغا چىقمىسا ئۇنىڭغا ئۆلۈم يوقتۇر» دېدى.238 
ھاقارهت  چىقىپ،  قارشى  سوفيانغا  ئهبۇ  مۇشرىكالر،  ئازغۇن  بهزى  ئاڭلىغان  بۇنى 
قىلدى. ھهتتا ئىسالم قوشۇنى بىلهن ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن تهييارلىق قىلىشقا باشلىدى. 
ئهمما ئۇالرنىڭ سانى بهكمۇ ئاز ئىدى. باشقىالر ئۆيلىرىگه يۈگۈردى. بىر قىسمى مهسجىدى 

ھهرهمگه كىرىۋالدى. 
ۋادىسىغا  زىتۇۋا  ساھابىالر  ۋه  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  پهخرى  ئالهملهرنىڭ 
توپالندى. ئالهملهرنىڭ خوجىسى ئهسھابى-كىرامنى كۆزدىن كهچۈرگهندىن كېيىن، ئۇنىڭ 
يادىغا سهككىز يىل بۇرۇنقى مهككىدىن ئايرىلغاندىكى مهنزىره كۆز ئالدىغا كهلدى. ئۇ 
ۋاقىت مۇشرىكالر ئۆيىنىڭ ئهتراپىنى قورشىۋالغانلىقى، ياسىن شهرىپنى ئوقۇپ چىققانلىقى، 
ھهزرىتى ئهبۇبهكرى بىلهن ھېچكىمگه كۆرۈنمهي سهۋر ئۆڭكۈرىگه كىرىۋالغانلىقى، مهككه 
تۇپراقلىرىدىن ئايرىلدىغان ئاخىرقى مىنۇتالردا: «ئهي مهككه! قهسهم قىلىمهنكى، سهن 
ئالالھ تهئاال ياراتقان يهرلهر ئىچىدىكى ئهڭ مۇبارهك تۇپراقتۇرسهن، ئالالھنىڭ نهزىرىده 
ۋه مېنىڭ يېنىمدا ئهڭ سۆيۈملۈك تۇپراقتۇرسهن. سهندىن مهجبۇرى چىقارمىغان بولسا، 
پهرىشانلىق  بۇ  ئىدى.  دېگهن  بوالتتىم»  ئايرىلمىغان  سېنىڭدىن  چىقمايتتىم.  ھهرگىز 
ئۇنىڭغا  ئوقۇپ،  85-ئايىتىنى  سۈرىسى  قهسهس  ئهلهيھىسساالم  جىبرائىل  بهدىلىگه 
تهسهللى بېرىپ،  مهككىگه قايتا كېلىدىغانلىق خوشخهۋىرىنى بهرگهن ئىدى. بىر قىسىم 
ئهسھابى بىلهن بهدىرده، ئۇھۇدتا، خهندهكته، خهيبهرده، مۇئتهده دۈشمهنگه قانداق 
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غالىپ كهلگهنلىكىنى ئېسىگه ئالدى. ھازىر ئون ئىككى مىڭ ئهسھابى ئهتراپىدا پهرۋانه 
پۈتۈن  سۇلتانى  كائىناتنىڭ  ساقالۋاتاتتى.  ئهمىر  بىر  ئۈچۈن  كىرىش  مهككىگه  ئىدى. 
بۇالرنى ئاتا قىلغان ئالالھ تهئاالغا ھهمدۇ-سانا ئېيتىپ، ئهدهپ بىلهن بېشىنى ئالدىغا 

ئهگدى. 
قاناتقا  ئوڭ  ئايرىدى.  گۇرۇپقا  تۆت  ئهسھابىنى  ئهلهيھىسساالم  پهخرى  ئالهملهرنىڭ 
ھهزرىتى خالىد بىن ۋهلىدنى، سول قاناتقا زۇبهير بىن ئهۋۋامنى، پىيادىلهر قوشۇنىغا 
ئهبۇ ئۇبهيده بىن جهرراھنى، يهنه بىر گۇرۇپقا سهئىد بىن ئۇبادىنى تهيىنلىدى. ھهزرىتى 
خالىد مهككىىنىڭ جهنۇبىدىن كىرىدىغان، مۇشرىكالردىن كىم قارشى چىقسا جازاسىنى 
بېرىدىغان ھهمده سافا تۆپىلىكىده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن بىرلىشىدىغان بولدى. 
تىكىپ،  بايراق  ۋادىسىغا  ھاجۇن  كىرىدىغان،  شىمالىدىن  مهككىنىڭ  زۇبهير  ھهزرىتى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى ساقاليدىغان بولدى. غهرپتىن سهئىد بىن ئۇباده ئىلگىرلهپ 

كىرىدىغان بولدى.239 
قىلمىغۇچه  ئۇرۇش  بىلهن  «سىلهر  قوماندانلىرىغا:  ئهلهيھىسساالم  ئهكرهم  رهسۇل 
ئۇرۇشقا كىرمهڭالر! ھېچكىمنى ئۆلتۈرمهڭالر!» دېدى. پهقهت ئىسمى چىققان بۇ ئون بهش 
كىشىدىن كىم تۇتۇلسا، كهبىنىڭ يۇپۇقى ئاستىغا مۆكۈنىۋالسىمۇ كاللىسى ئېلىنىدىغانلىقىنى 

ئېيتتى. 

ھهقنىڭ باتىلدىن ئۈستۈن بولىشى

ھهرىكهتكه  بۇرۇن  ئهڭ  مۇجاھىتالردىن  ئىدى.  كۈنى  جۈمه  ئۈچى  ئون  رامىزاننىڭ 
ئالقانلىرىگه  تاغ  خاندهمه  جهنۇبىدىن  مهككىنىڭ  بولدى.  ۋهلىد  بىن  خالىد  ئۆتكهن 
ئىككى  كۆردى.  ئاتقانلىقىنى  ئوق  ئۆزىگه  مۇشرىكلىرىنىڭ  قۇرهيىش  ئازغۇن  كهلگهنده 
مۇجاھىت شېھىت بولدى. ھهزرىتى خالىد ئهسكهرلىرىگه: «قاچقانالرنى ئۆلتۈرمهسلىك!» 
بۇيرۇقىنى بهرگهندىن كېيىن ھۇجۇمغا ئۆتتى. مۇشرىكالر تاقابىل تۇرالماي بىردهمدىال 70 
ئادىمى ئۆلدى. باشقىلىرى تاغ چوقىلىرى ياكى ئۆيلىرىگه قاچتى. مۇقهددهس مهككىگه 
باشقا يۆنىلىشتىن كىرگهن ساھابىالر ھېچقانداق بىر قارشىلىققا ئۇچرىمىدى. ئۆلتۈرۈش 
ئهمرى بېرىلگهن كىشىلهردىن بهشىنى تۇتىۋىلىپ جازاسىنى بهردى. باشقىلىرى مهككىدىن 
قاچتى. مۇجاھىتالر ھاياجان بىلهن «ئالالھۇ ئهكبهر! ئالالھۇ ئهكبهر!» سادالىرى ئىچىده 
مهككىگه كىردى. ئالهملهرنىڭ پهخرى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم تۆگىسى قهسۋانىڭ 
ئۈستىگه ئۇسامه بىن زهيىدنى مىنگهشتۈرۈپ، كهمتهرلىك بىلهن ئۆزى تۇغۇلۇپ ئۆسكهن 
مۇقهددهس زېمىن مهككىگه كىردى. ئۆزىنى بۇ كۈنلهرگه ئېرىشتۈرگهن جانابى ئالالھقا 
ھهمدۇ-سانا ئېيتىپ، مهككىنىڭ پهتىھىدىن خوشخهۋهر بهرگهن پهتىھ سۈرىسىنى تىالۋهت 

قىلدى.

.377،V،ئهبۇ داۋۇت، «ھاراچ»،25؛ ئابدۇرزاق، ئهل مۇسهننهف  .239



385

ئهسھابى  مۇزهپپهر  ئىلىكىده  ھاياجان  چهكسز  ئهلهيھىسساالم  سۇلتانى  كائىناتنىڭ 
ئارىسىدىن كهبه مۇئاززام تهرهپكه قاراپ يۈردى. ئوڭ تهرىپىده ھهزرىتى ئهبۇبهكرى، سول 
تهرىپىده ئۇسهيد بىن ھۇدايىر بىلهن كهبىگه يېقىنالشتى. ھهجهرۇل ئهسۋهتنى زىيارهت 
قىلىپ:  تهقلىد  ئۇالرنى  ساھابىلهرمۇ  ئوقۇدى.  تهكبىر  ۋه  تهلبىيه  كېيىن  قىلغاندىن 
«ئالالھۇ ئهكبهر! ئالالھۇ ئهكبهر!» دهپ تهكبىر ئېيتتى. بۇ مهنزىره ئالدىدا مۇسۇلمانالر 
ھاياجان ياشلىرى تۆكتى. ھهرهم شهرىپكه ۋه ئۆيلىرىگه مۆكىنىۋالغان مۇشرىكالر قورقۇ 

ئىچىده ساقلىدى. 
باشلىۋهتتى.  قىلىشنى  تاۋاپ  ئهسھابى  ۋه  خوجىسى  ئالهملهرنىڭ  كېيىن  ئۇنىڭدىن 
يهتته قېتىم تاۋاپ قىلغاندىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تۆگىسىدىن چۈشۈپ ھهزرىتى 
ئىبراھىمنىڭ ماقامىدا ئىككى رهكئهت ناماز ئوقۇدى. ئۇنىڭدىن كېيىن ھهزرىتى ئابباس 
قۇدۇقتىن ئېلىپ بهرگهن زهمزهم سۈيىنى ئىچتى. زهمزهم سۈيى بىلهن تاھارهت ئېلىۋاتقاندا 
ئهسھاب ئۇنىڭ بهدىنىدىن چاچراپ كهتكهن تاھارهت سۈيىنى يهرگه چۈشۈرمهي قوللىرى 
بىلهن تۇتىۋالدى. بۇنى كۆرگهن مۇشرىكالر: «بىز ھاياتىمىزدا ئۇنىڭدهك بىر ھۆكۈمدارنى 

كۆرۈپ باقمىدۇق» دېيىشتى. 
ئالهملهرنىڭ پهخرى ئهلهيھىسساالم كهبىنىڭ ئهتراپىدىكى تاش ۋه ياغاچتىن ياسالغان  
بۇتالرنى چېقىپ تاشالشنى بۇيرىدى. «ھهق كهلدى،  باتىل يۇقالدى، باتىل ھهقىقهتهن 
تىز يۇقىلىدۇ.» دېگهن مهنىدىكى (ئىسرا سۈرىسى، 81-ئايهت) ئايهتنى ئوقۇپ قولىدىكى 
ھاسىنى بۇتالرغا قاراتتى. ھاسا تهككهن ھهر بىر بۇتنىڭ يۈزى يهرگه چۈشتى. 360 بۇت 

يهر بىلهن يهكسان بولدى.240 
پېشىن ۋاقتى كهلگهنده ھهزرىتى بىاللغا ئهزان ئوقۇش ئهمرى بېرىلدى. ئۇ دهرھال بۇ 
مۇقهددهس ۋهزىپىنى ئورۇندېدى. ئهزان ئوقۇلغاندا مۆمىنلهرنىڭ يۈرهكلىرى ھاياجاندىن 

تىتىرىسه، مۇشرىكالرنىڭ يۈرهكلىرى ئازابتىن پۇچۇلنىپ كهتتى. 
سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز كهبىنىڭ  ئاچقۇچىنى تهلهپ قىلدى. ئىچىدىكى رهسىملهرنى 
زهيىد،  بىن  ئۇسامه  ھهزرىتى  يېنىغا  كېيىن  تازلىغاندىن  بۇتالرنى  تاشالنغان  ئۆرۈپ  ۋه 
پهيغهمبهر  كىردى.  كهبىگه  ئېلىپ  تهلھانى  بىن  ئوسمان  ھهزرىتى  بىالل،  ھهزرىتى 
قارىتىپ  تهرهپكه  ئىشىك  دۈمبىسىنى  كېيىن  كىرگهندىن  ئىچىگه  كهبه  ئهلهيھىسساالم 
ئىككى رهكئهت ناماز ئوقۇدى. ھهر بىر بۇلۇڭدا تهكبىر ئوقۇپ دۇئا قىلدى. خالىد بىن 
ئېلىشقا  ئالدىنى  توپلىنىشىنىڭ  يهرگه  ئۇ  جامائهتنىڭ  تۇرۇپ  ئالدىدا  ئىشىكنىڭ  ۋهلىد 

تىرىشتى. 
كائىناتنىڭ سۇلتانى كهبىنىڭ ئىككى قاناتلىق ئىشىكىنى ئىككى قولى بىلهن تۇتۇپ 
تۇراتتى، پۈتۈن قۇرهيىش مۇشرىكلىرى مهسجىدى ھهرهمنى تولدۇرغان ئىدى. قورقۇ بىلهن 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ نېمه دهيدىغانلىقىنى ساقالۋاتاتتى. چۈنكى ئۇالر پهيغهمبهر 
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ئىدى.  قىلغان  قىيىن-قىستاقالرنى  تۈرلۈك  ھهر  ئهسھابىغا  ئۇنىڭ  ۋه  ئهلهيھىسساالم 
كۆيدۈرگهن  يېقىپ  چوغالرنى  بهدهنلىرىگه  قىلغان،  سازايى  باغالپ  ئارقان  بويۇنلىرىغا 
ئىدى. ئاپتاپتا قىزىپ ئوت ئاالي دهپ قالغان يوغان تاشالرنى ئۇالرنىڭ مهيدىسى ئۈستىگه 
قاچىالرنى  ساپال  قىزارتقان  ئوتتا  ئېلىپ،  قىيىن-قىستاققا  كهتكۈچه  ھۇشىدىن  قويۇپ 
ئۇالرغا ياققان ئىدى. ئۇالرنى ئۈچ يىل بىر مهھهللىگه قاپساپ، ئاچ ۋه سۇسىز قويدى. 
ئۇالرنى  پارچىلىدى.  تارتىپ  تهرهپكه  تۆت  باغالپ  تۆگىلهرگه  پۇت-قوللىرىنى  ئۇالرنىڭ 
ئۇالر  ئۈچۈن  يوقۇتۇش  تامامهن  ئۇالرنى  دهپ  ئاز  بۇنى  چىقاردى.  قوغالپ  يۇرتلىرىدىن 

بىلهن نهچچه قېتىم ئۇرۇش قىلدى. 
يېنىدا  ئۇالرنىڭ  چۈنكى  ئىدى،  ئۈمىدلىك  ئاستىدىمۇ  زۇلۇم  قهدهر  بۇ  ساھابىالر 
ئالهملهرگه رهھمهت قىلىپ ئهۋهتكهن مهرھهمهت دهرياسى بار ئىدى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز 
بىر ئاز ئۇالرغا قارىغاندىن كېيىن: ئهي قۇرهيىش جامائىتى! سىلهر ئۈچۈن قانداق ھۆكۈم 
ۋه  خهيىر-ئېھسان  سهندىن  بىز  مۇشرىكالر:  دېدى.  ساقالۋاتىسىلهر!  چىقىرىشىمنى 
مهرھهمهت ساقالۋاتىمىز، چۈنكى سهن مهرت قېرىندىشىمىز، ئۇلۇغلۇق ۋه ياخشىلىقىالرنىڭ 
ئىگىسى بولغان قېرىندىشىمىزنىڭ ئوغلى، بىزگه غالىپ كهلدىڭ، سهندىن ياخشىلىق 
بىلهن:  تهبهسسۇم  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  ئهكرهم  رهسۇل  دېدى.  ساقالۋاتىمىز، 
قېرىنداشلىرىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  يۈسۈپ  ھالىڭالر،  سىلهرنىڭ  بىلهن  ھالىم  بۇ  مېنىڭ 
خىتاپ قىلغىنىغا ئوخشايدۇ. بۈگۈن مهنمۇ ئۇنىڭغا ئوخشاش، (گۇناھىڭالرنى يۈزۈڭالرغا 
سېلىش بىلهن سىلهرگه مېنىڭدىن) سىلهرگه بىر نارازىلىق ۋه ئهيىپلهش سۆزى يوق. 
ئالالھ تهئاال سىلهرگه مهغپىرهت قىلسۇن، (يۈسۈپ سۈرىسى، 92-ئايهت) دهيمهن. كېتىڭالر 

سىلهر ھۆر ۋه ئهركىن، دېدى. 
بۇ تهرىپلىگۈسىز مهرھهمهت سۆزى يۈرهكلىرى تاشقا ئايالنغان مۇشرىكالرنىڭ كۆڭلىنى 
ئۇالرنى  خوجىسى  ئالهملهرنىڭ  ئايالندۇردى.  مۇھهببهتكه  نهپرىتىنى  ئۇالرنىڭ  ئېرىتتى. 
توپالندى.  يهرگه  بىر  ئۈچۈن  بولۇش  مۇسۇلمان  ئۇالر  بىلهن  قىلىشى  دهۋهت  ئىىسالمغا 
تۇنجى  قىلغان  ئۈچۈن  بىلدۈرۈش  پهيغهمبهرلىكىنى  ئۆزىنىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
دهۋىتىنى سافا تۆپىلىكىگه چىقىپ قىلدى ۋه ئۇ يهرده مهككىدىكى پۈتۈن قېرى-ياش، 
ئهر-ئايال ۋه بالىالرنىڭ قهسىمىنى قوبۇل قىلدى. شۇنداق قىلىپ قۇرهيىش مۇسۇلمان 

بولۇش بىلهن شهرهپلىنىپ ئهسھابى-كىرام قاتارىدىن ئورۇن ئالدى. 
ۋهده  مهسىلىلهرده  بهزى  ئايالالردىنمۇ  كېيىن  سۆزلهشكهندىن  بىلهن  ئهركهكلهر 
ئېسيان  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  قوشماسلىق،  شېرىك  تهئاالغا  ئالالھ  ئالدى.241 
بوۋاقالرنى  قىز  ساقالش،  ئىپپهت-نومۇسىنى  قىلماسلىق،  ئوغۇرلۇق  قىلماسلىق، 
ئۆلتۈرمهسلىكتىن ئىبارهت ئىشالردا ۋهده بهردى. مۇسۇلمان بولغان ئايالالرنىڭ ئىچىده، 
ئۆلۈمگه بۇيرۇلغان 15 كىشىنىڭ ئىچىدىكى ئهبۇ سوفياننىڭ ئايالى ھىندىمۇ بار ئىدى. 
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ئالهملهرنىڭ خوجىسى مهرھهمهت ئىگىسى ئۇنىمۇ ئهپۇ قىلىۋهتتى. مۇسۇلمان بولغاندىن 
قهبىلىلهرگىمۇ  ئهتراپتىكى  تاشالندى.  چىقىپ  بۇتالر  ئۆيىدىكى  ھهممىسىنىڭ  كېيىن 
باتىل  ھهق  قىلىپ  شۇنداق  تاشلىدى.  چېقىپ  بۇتلىرىنى  ئۇالرنىڭ   ئهۋهتىپ  ئهسكهر 
ئوغلى  جهھىلنىڭ  ئهبۇ  ئىچىده  ئېرىشكهنلهرنىڭ  مهرھهمهتكه  قىلدى.  غهلبه  ئۈستىدىن 
ئىدى.  بار  كىشىلهرمۇ  قاتارلىق  ۋهھشى  قىلغان  شېىھت  ھهمزىنى  ھهزرىتى  ئىكرىمه، 
يهمامه  ۋهھشى  ھهزرىتى  ئۇرۇشىدا،  يهرمۈك  ئىكرىمه  ھهزرىتى  بولغانالردىن  مۇسۇلمان 

ئۇرۇشىدا مۈسهيلهمهتۇلكهززاپنى ئۆلتۈردى.242 

ھامان ئالالھ ئۈچۈن سۆيهتتى خهلقنى، ئۆچ بوالتتى ھهم،
نه دوست بولمايتتى نهپسى چۈن نه دۈشمهن ئۇ كهرهم كانى.

نه كۈلمهيتتى قاقاقالپ، نه ئاھ ئۇرماس ئىشالرغا ھهرگىز،
گۈزهل سۆزلۈك ۋه خۇش يۈزلۈك ئىدى ھهرئان ئۇ كهرهم كانى.

ھايا ۋه مۇاليىملىقتا سۈپهتلهنگهن ھهم لۇتفى ھۆرمهتته،
كېلىپ يالۋۇرغاننى قويمايتتى ھهسرهتته ئۇ كهرهم كانى.

قوبۇل ئهيلهيتتى ئۆزره گۇناھالرنى ئهپۇ ۋه لۇتڧى بىلهن،
ئهزىم خۇلقى ئىدى شهپقهتلىك مېھرىبان ئۇ كهرهم كانى.
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هۇنهين ئۇرۇشى

ئۈچۈن  مهككىنى پهتىھ قىلىش  ۋهسهللهم  پهخرى سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ئالهملهرنىڭ 
سهقىف  ۋه  ھهۋازىن  ئولتۇراقالشقان  ئهتراپىدا  مهككه  ۋاقىتتا،  ئايرىلغان  مهدىنىدىن 
ئىسمىدىكى ئىككى چوڭ قهبىله مۇسۇلمانالرنى ئۆىگه ھۇجۇم قىلىش ئۈچۈن كېلىۋاتىدۇ 
سۇلتانىنىڭ  ئالهملهرنىڭ  ئىدى.  باشلىغان  قىلىشقا  تهييارلىقى  جهڭ  ئويالپ،  دهپ 
تاپتى.  ئارام  كۆڭلى  كېيىن  بىلگهندىن  كهلگهنلىكىنى  ئۈچۈن  قىلىش  پهتىھ  مهككىنى 
شۇنداقتىمۇ قۇرهيىشتىن كېيىن نۆۋهت بىزگه كېلىدۇ دهپ ئويالپ ئۇرۇش تهييارلىقىنى 
تېزلهشتۈردى. ئۇالر ئۆزلىرىچه: «شۇنىسى ئېنىقكى، مۇسۇلمانالر ھهقىقى بىر قوشۇن بىلهن 
قىاليلى،  ھۇجۇم  ئۇالرغا  بىز  بۇرۇن  قىلىشتىن  ھۇجۇم  بىزگه  ئۇالر  باقمىدى،  ئۇرۇشۇپ 
ھهۋازىن  دېيىشتى.  قالسۇن!»  كۆرۈپ  بىر  بولىدىغانلىقىنى  قانداق  دېگهننىڭ  ئۇرۇش 
تهشكىللهندى.  قوشۇن  بىر  كىشلىك   20000 قوماندانلىقىدا  ئهۋف  بىن  مالىك  رهئىسى 
ئۈچۈن  ئېلىش  ئالدىنى  قېچىشىنىڭ  ئۇرۇشتىن  ۋه  قىلىش  جاسارهتلىك  ئهسكهرلهرنى 
قىممهتلىك مال-دۇنيا ۋه باال-چاقىلىرىنى ئۇرۇشقا بىلله ئېلىپ چىقماقچى بولدى. بۇ 
خهۋهر بىردهمدىال مهككىگه يېتىپ كهلدى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز خهۋهرنىڭ راسىت-
قهبىلىسىگه  ھهۋازىن  ھهدىرهتنى  ئهبى  بىن  ئابدۇلالھ  ئۈچۈن  ئېنىقالش  يالغانلىقىنى 
ئىچىگه  قوشۇنى  دۈشمهن  يهڭگۈشلهپ  بېشىنى  ئۈستى  ئابدۇلالھ  ھهزرىتى  ئهۋهتتى. 
سوقۇلۇپ كىرىپ، ئۇالرنىڭ ھهرىكهت پىالنىنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا خهۋهر قىلدى. 
ياشلىق  يىگىرمه  مهككىگه  توپالپ،  ئهسھابىنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بىلهن  شۇنىڭ 
ئاتتاب بىن ئهسىدنى ۋالى قىلىپ تهيىنلىگهندىن كېيىن يولغا چىقتى. 12000كىشلىك 
قىلىش  ھۇجۇم  قارارگاھىغا  قهبىلىسىنىڭ  سهقىف  ۋه  ھهۋازىن  مۇشرىك  بىلهن  قوشۇنى 
ئۈچۈن تهييارالندى. قۇشۇننىڭ بايرىقىنى ھهزرىتى ئهلى كۆتۈردى.243 ئالدىنقى سهپنىڭ 
قوماندانلىقىنى خالىد بىن ۋهلىد ئۈستىگه ئالدى.244 ئالهملهرنىڭ خوجىسى بولسا بىشىغا 
دوبۇلغا، ئۈستىگه قاتمۇ-قات ساۋۇت كېيىپ دۇلدۇلغا مىندى. شهۋۋال ئېيىنىڭ ئون بىرى 
كۆزدىن  قوشۇننى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كېچه  ئۇ  كهلدى.  يېتىپ  ۋادىسىغا  ھۇنهين 
كهچۈرۈپ، ئۇرۇش ھالىتىگه كهلتۈردى. بامدات نامىزىنى ئوقۇغاندىن كېيىن ھهرىكهتكه 

ئۆتتى. 
ۋادىسىنىڭ  ھۇنهين  پايدىلىنىپ  قاراڭغۇلىقىدىن  كېچه  قوماندانى  مۇشرىكالرنىڭ 
ئالدىنقى  ئىدى.  قويغان  بۆكتۈرمه  ئورۇنالشتۇرۇپ  قوشۇنىنى  باغرىدا  يان  ئىككى 
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تاڭ  باراتتى.  كېتىپ  خهۋهرسىز  بۆكتۈرمىدىن  ۋهلىد  بىن  خالىد  بارغان  كېتىپ  سهپته 
تۇيۇقسىز  ئىدى.  ئهمهس  ئاسان  بايقاش  دۈشمهننى  سهۋهبىدىن  يورىمىغانلىقى  تولۇق 
چۈشىۋاتقان  يامغۇردهك  باشلىدى.  يېغىشقا  ئۈستىگه  ساھابىالرنىڭ  ئوقالر  مىڭلىغان 
ئالدىنقى  بولدى.  مهجبۇر  قېچىشقا  ئېلىپ  ئۆزىنى  ساھابىالر  ئۈچۈن  قۇتۇلۇش  ئوقتىن 
ئارقا  قىلدى.  ئاالقزاده  سهپتىكىلهرنى  ئارقا  چېكىنىشى  بىلهن  تېزلىك  سهپتىكىلهرنىڭ 
سهپتىكىلهرمۇ چېكىنىش ئۈچۈن ئارقىغا بۇرۇلغاندا، 20000 كىشلىك دۈشمهن قوشۇنى 
ھۇجۇمغا ئۆتتى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ئۆزى يالغۇز دۈشمهن قوشۇنى تهرهپكه قاراپ 
قاتارلىق  ئهبۇبهكرى  ھهزرىتى  ئابباس،  ھهزرىتى  پهقهت  ساھابىالردىن  ئىلگىرلىدى. 
قاراپ  تهرهپكه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ھالدا  ئۇنتۇغان  ئۆلۈمنى  ساھابى  يېقىن  يۈزگه 
ئابباس  ھهزرىتى  بولدى.  قالقان  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  بىلهن  بهدهنلىرى  چاپتى. 
تۇتىۋالغان  ئۈزهڭگىسىنى  خىچىرىنىڭ  ھارىس  بىن  سوفيان  تىزگىنىنى،  خىچىرنىڭ 
بولۇپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ دۈشمهن قوشۇنى ئىچىگه كىرىپ كېتىشنىڭ ئالدىنى 
ئاالتتى. ئالهملهرنىڭ خوجىسى ئالالھ تهئاالنىڭ دىنىنىڭ يوقۇلىشىدىن ئهنسىرهپ: «يا 
ئابباس! سهن ئۇالرغا: ئهي مهدىنىلىكلهر! ئهي سهمۇره دهرىخىنىڭ ئاستىدا قهسهم قىلغان 
ساھابىالر! دهپ ۋارقىرىغىن» دېدى. ھهزرىتى ئابباس بهسىتلىك ۋه ھهيۋهتلىك ئىدى. 
بىلهن:  كۈچى  پۈتۈن  ئابباس  ھهزرىتى  ئاڭلىناتتى.  يىراقالرغىچه  ئاۋازى  ۋارقىرىسا  ئۇ 
«ئهي مهدىنىلىكلهر! ئهي سهمۇره دهرىخى ئاستىدا قهسهم قىلغان ساھابىالر قاچماڭالر، 
كېلىشنى  قايتىپ  ساھابىالر  ئاڭلىغان  بۇنى  ۋارقىرىدى.  دهپ  توپلىنىڭالر!»  يهرگه  بۇ 
ئاسانغا  قىلىشى  كونتۇرۇل  ئات-ئۇالقلىرىنى  كهتكهن  ئۈركۈپ  ئۇالرنىڭ  ئهمما  ئويلىدى 
توختىمىدى. ئهڭ ئاخىرى قىلىچ ۋه ساۋۇتلىرىنى ئېلىپ ئۆزىنى يهرگه ئېتىشتىن باشقا 
ئامال قالمىدى. ئۇالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا يۈگۈرۈپ كېلىپ دۈشمهن بىلهن 
قۇچاقالشما جهڭ قىلدى. «ئالالھۇ ئهكبهر! ئالالھۇ ئهكبهر!» سادالىرى جهڭ مهيدانىنى 
بىر ئالدى. دۈشمهننىڭ يۈرىكى تىتىرهشكه باشلىدى. بهدىرده، ئۇھۇدتا، خهندهكته، 
ھهزرىتى  بولۇپمۇ  ئهسھابى-كىرام،  كۆرسهتكهن  قهھرىمانلىقالرنى  ئاجايىپ  خهيبهرده 
ئايلىنىپ  بۇياققا  ئۇياقتىن  ئهۋۋام  بىن  زۇبهير  ھهزرىتى  دۇجانه،  ئهبۇ  ھهزرىتى  ئهلى، 
يۈرۈپ ئۇرۇشتى. ئالدىغا كهلگهن دۈشمهننى تېره-پېرهڭ قىلىۋهتتى. ساھابىالرنىڭ ئۆزىنى 
ئۇنتۇغان ھالدا ئۇرۇشىۋاتقان بۇ ھالىتىنى كۆزىتىپ تۇرغان سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
ئاغزىدىن: «ئالالھىم بىزگه ياردهم قىلغىن! سهن بىزنىڭ ئۇالردىن غالىپ كېلىشىمىزنى 
خالىمامسهن؟» دۇئالىرى چىقتى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ئالالھ تهئاالغا يالۋۇرۇپ دۇئا 
قىلغاچ يهردىن بىر سىقىم قۇم ئېلىپ: «ئۇالرنىڭ يۈزلىرى قارا بولسۇن» دهپ، مۇشرىكالرغا 
قارىتىپ چاچتى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنىڭ بۇ دۇئاسى بىلهن بىر مۆجىزه يۈز بېرىپ 
كهلگهن  ياردهمگه  پهرىشتىلهرمۇ  قالمىدى.  ئهسكىرى  دۈشمهن  كىرمىگهن  قۇم  كۆزىگه 
پاالكهت  ئۇالرغا  قىلىمهنكى،  قهسهم  تهئاالغا  «ئالالھ  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  ئىدى. 
كهلدى» دېدى. مۇشرىكالرنىڭ سهپلىرى بۇزۇلۇپ قېچىشقا باشلىدى. ئۇالر قاچقانسىرى  
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ئهسھابى-كىرام ئۇالرغا شۇنچه قاتتىق زهربه بهردى. ئۇالر ئۇرۇش مهيدانىغا ئېلىپ كهلگهن 
ماللىرىنى، خوتۇن-بالىلىرىنى تاشالپ قېچىشقا باشلىدى. ئۇرۇش مهيدانىغا 70 ئۆلۈك 
6000 ئهسىر ۋه ھهددى-ھېسابسىز مال-دۇنيانى تاشالپ قاچتى. قېچىپ قۇتۇلغانالردىن 
بىر قىسمى تائىپ قهلئهسىگه پاناھالندى. بىر قىسمى ناھله ئهۋتاس دېگهن يهرگه كهتتى. 
ئۇالرنىڭ قوماندانى مالىك بىن ئهۋفمۇ پاناھالنغانالرنىڭ ئىچىده ئىدى. ئهسھابى-كىرام 
بىر مۇددهت ئۇالرنىڭ ئىزىدىن قوغلىدى. ئهۋتاستا يهنه قاتتىق ئېلىشىشالر بولدى. بۇ 
يهردىمۇ دۈشمهن يهنه ھاالكهتكه يۈزلهندى.245 بۇ ئۇرۇشتا ئالالھ تهئاالنىڭ ياردىمى ۋه 
رهسۇل ئهكرهم ئهلهيھىسساالمنىڭ دۇئالىرىنىڭ بهرىكىتى بىلهن مۇسۇلمانالر زهپهر قۇچتى. 
ۋهلىدنىڭ  بىن  خالىد  بولدى.  يارىدار  ساھابىالر  بهزى  ۋه  بولدى  شېھىت  ئهسكهر  تۆت 
يارىالنغانلىقىنى ئاڭلىغان سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ئۇنىڭ يېنىغا باردى. يارىسىنى بىر 

سىالپ قويۇشى بىلهنال ئۇنىڭ يارىسى ساقايدى.

جېنىم قۇربان بولسۇن سېنىڭ يولۇڭغا،
ئېتى گۈزهل ئۆزى گۈزهل مۇھهممهد.

ئۇممهتلىككه قوبۇل قىل، ئاجىز بهندهڭنى،
ئېتى گۈزهل ئۆزى گۈزهل مۇھهممهد.

مۆمىن بولغانالرنىڭ كۆپتۇر جاپاسى،
ئاخىرهتته بولۇر راھهت ساپاسى.

ئون سهككىز مىڭ ئالهمنىڭ سۇلتانى،
ئېتى گۈزهل ئۆزى گۈزهل مۇھهممهد.

يهتته قات ئاسماننى سهير ئهيلىگهن،
تهختىنىڭ ئۈستىده جهۋالن ئهيلىگهن.
مېراجدا ئۇممهتنى ھهقتىن تىلىگهن،
ئېتى گۈزهل ئۆزى گۈزهل مۇھهممهد.

يۇنۇس نه قىلسۇن ئىككى جاھاننى سهنسىز،
سهن ھهق پهيغهمبهرسهن شهكسىز گۇمانسىز.

ساڭا كهلمىگهنلهر كېتهر ئىمانسىز،
ئېتى گۈزهل ئۆزى گۈزهل مۇھهممهد.

.925،II،ۋاقىدى، ئهل-مهغازى  .245
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تائىف سهپىرى

دۈشمهننىڭ  قاچقان  تائىفقا  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  پهخرى  ئالهملهرنىڭ 
ئارقىسىدىن قوغالپ زهربه بېرىپ ئۇالرنى ئۈزۈل-كېسىل يوقۇتۇشنى ئوياليتتى. مهككىگه 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بولۇپ،  بىرى  قهلئهلهردىن  مۇستهھكهم  ئهڭ  قهلئه  بۇ  يېقىن 
ئىدى.  قىلغان  دهۋهت  ئىسالمغا  ئۇالرنى  تۇرۇپ،  ئاي  بىر  يهرده  بۇ  بۇرۇن  ھىجرهتتىن 
ھهتتا  ئىدى.  ئۇچرىغان  ھاقارهتكه  ۋه  زۇلۇم  تهرىپىدىن  ئۇالر  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئۇنىڭ مۇبارهك ئاياقلىرىنى قانغا بويىغان ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ يهرده زهيد 
بىن ھارىسه بىلهن ھاياتىدىكى ئهڭ ئېچىنىشلىك كۈنلىرىنى ئۆتكۈزگهن ئىدى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم باشتا خالىد بىن ۋهلىدنى ئهۋهتتى. ئۆزى باشقا ساھابىالر بىلهن قهلئهنىڭ 
ئالدى تهرىپىگه كهلدى. سهقىف قهبىلىسى مۇستهھكهم قهلئهلىرىگه يېمهك-ئىچمهكلىرىنى 
توپالپ ئالدىن تهييارلىق كۆرگهن ئىدى. ئهسھابى-كىرامنىڭ كهلگىنىنى كۆرىشى بىلهن 
قهلئهنىڭ دهرۋازلىرىنى تاقاپ مۇداپىئهگه ئۆتتى. قهلئهگه يېقىنالپ كهلگهن ساھابىالرغا 
ئوقيا ئېتىپ قارشلىق قىلدى. ئۇرۇش بۇ شهكىلده داۋام قىلىۋاتاتتى. تائىفلىكلهر بولسا 

قهلئهدىن چىقىپ بىرگه-بىر ئېلىشىشقا جۈرئهت قىاللىدى. 
بهردى.  تهكلىپى  ئېتىش  تاشالرنى  يوغان  ئىچىگه  قهلئه  بهزىلىرى  ساھابىلهردىن 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ تهكلىپنى مۇۋاپىق كۆرۈپ مانجىنىق (تاش ئاتىدىغان ئۇرۇش 
قورالى) ياساتتى. مۇشرىكالرغا تاش ئېتىپ ئۇالرنىڭ مۇداپىئهسىنى بۇزۇپ تاشلىماقچى 
بولدى. ساھابىالرنىڭ ئارزۇسى بالدۇراق قهلئهگه بېسىپ كىرىش ئىدى. بۇ ئهسنادا 14 
ساھابى شېھىت بولدى. قهلئه تولىمۇ مۇستهھكهم بولغانلىقتىن كىرىش تهسكه چۈشتى. 
ئۆزىگه  چۈشىده  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كېچىده  كۈنى  يىگىرمىنچى  مۇھاسىرنىڭ 
يهرگه  چوقىلىنىپ  تهرىپىدىن  خوراز  بىر  سارماينىڭ  قېرىن  بىر  قىلىنغان  سوۋغات 
قىلىنالمايدىغانلىقىغا  پهتىھ  يىل  بۇ  تائىپنىڭ  چۈشىنى  بۇ  كۆردى.  چۈشۈرۈلگهنلىكىنى 

تهبىر بېرىپ، مۇھاسىرىنى بىكار قىلدى. 
مهرھهمهت دهرياسى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇنىڭدىن نهق سهككىز يىل بۇرۇن، 
قىلساڭ  «روخسهت  پهرىشتىلهرنىڭ:  ئۈچۈن  قهبىلىسى  تائىف  بۇ  سالغان  زۇلۇم  ئۆزىگه 
ئۇالرنىڭ ئۈستىگه شۇ تاغالرنى دۈم قىلىۋىتىمىز!» دېگهن سۆزىگه: «بۇ دۇنياغا رهھمهت 
قىلىپ ئهۋهتىلدىم! بىردىبىر ئارزۇيۇم ئالالھ تهئاالنىڭ بۇ قهۋم ئىچىدىن ئالالھ تهئاالغا 
شېرىك قوشمايدىغان، پهقهت ئالالھ تهئاالغا ئىبادهت قىلدىغان بىر نهسىل يارىتىشىنى 
«ئالالھىم!  قىلىپ:  مهرھهمهت  ئۇالرغا  ئۆزىدىمۇ  ھازىرنىڭ  دېدى.  قىلىمهن»  ئۈمىد 
سهقىفلىقالرغا توغرا يول كۆرسهتكىن، ئۇالرنى بىزگه مايىل قىلغىن!» دهپ دۇئا قىلدى.
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ھهبىبى ئهكرهم ئهلهيھىسساالم ساھابىالر بىلهن تائىفتىن ئايرىلىپ، ھۇنهينده قولغان 
مىڭ  ئالته  يهرده  بۇ  كهلدى.  جىرانهگه  توپلىغان  غهنېمهتلهرنى  ۋه  ئهسىر  كهلتۈرگهن 
ئهسكهر، يىگىرمه مىڭدىن ئوشۇق چوڭ تۇياقلىق ھايۋان، قىرىق مىڭدىن ئوشۇق كىچىك 
تۇياقلىق ھايۋان ۋه ھېسابسىز زىبۇ-زىننهتلهرنى قولغان كهلتۈردى. بۇ غهنېمهتلهرنىڭ ھهق 
ئىگىسى ساھابىالر ئۆزئارا بۆلۈشتى. دهل ئۇ چاغدا ھهۋازىن قهبىلىسدىكى بىر ھهيئهتنىڭ 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا كېلىش ئۈچۈن ساقالۋاتقانلىقىدىن خهۋهر تاپتى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇالرنى قوبۇل قىلدى. ھهيئهت ھهۋازىن قهبىلىسىنىڭ كوللىكتىپ 
مۇسۇلمان بولغانلىقىنى ئېيتتى. بۇنى ئاڭلىغان پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم خوشاللىقىدىن 
ئۆزىگه بۆلۈپ بېرىلگهن ئهسىرلهرنى ئازاد قىلىپ ئۇالرغا قايتۇرۇپ بهردى. بۇنى كۆرگهن 
ساھابىالرمۇ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئهگىشپ ئهسىرلهرنى ئازاد قىلدى. شۇنداق قىلىپ 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مهرھىمىتى بىلهن ئالته مىڭ ئهسىر ئازاد بولۇپ قهبىلىسگه 
قايىتتى. بۇ خهۋهر تائىفدىكى ھهۋازىن قهبىلىسنىڭ رهئىسى مالىك بىن ئهۋفقا يېتىپ 
بارغاندىن كېيىن، ئۇمۇ قايتىپ كېلىپ مۇسۇلمان بولدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنى 

قارشى ئېلىپ ھهدىيه ۋه ئهمهل بىلهن مهرھىمىتىگه ئالدى.246
ئهمدى بۇ يهرده قىلغۇدهك بىر ئىش قالمىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئاۋالقىدهكال 
قىلىپ  ۋالى  مهككىگه  ئهسىتنى  بىن  ئاتتاب  كهلدى.  قايتىپ  مهككىگه  قۇچۇپ  زهپهر 
تهيىنلىدى.247 مۇئاز بىن جهبهل مهككىدىكىلهرگه دىن ئۆگىتىش ئۈچۈن قىلىپ قالدى.248 
كهبه مۇئاززامنى تاۋاپ قىلىپ ئۆمره قىلغاندىن كېيىن، مۇبارهك ئهسھابى بىلهن تهكرار 

مهدىنىگه قاراپ يولغا چىقتى.
بىر يىلدىن كېيىن تائىفلىقالر مۇسۇلمان بولۇش ئۈچۈن ئالته كىشلىك بىر ھهيئهتنى 
بۇرۇن  يىل  بىر  خوجىسى  ئالهملهرنىڭ  ئهۋهتتى.  ھۇزۇرىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
ئۇالرنى  كۆرسهتكىن،  يول  توغرا  قهبىلىسىگه  سهقىف  ئايرىلغاندا: «ئالالھىم!  تائىپدىن 
بولۇش  مۇسۇلمان  ئۇالر  ئهمدى  مانا  ئىدى.  قىلغان  دۇئا  دهپ  قىلغىن!»  مايىل  بىزگه 
بولغانلىقىدىن  مۇسۇلمان  ئۇالرنىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئىدى.  كهلگهن  ئۈچۈن 
سالدى.  يولغا  تائىفقا  ئۇالرنى  كېيىن  بهرگهندىن  ئىمتىيازالنى  بهزى  ئۇالرغا  سۆيۈنۈپ، 

ئۇالرغا ئوسمان بىن ئهبىل ئاسنى ۋالى قىلىپ تهيىنلىدى.249 
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تهبۇك سهپىرى

نۇرغۇنلىغان  كېيىن،  قىلغاندىن  تهشرىپ  قهدهم  مهدىنگه  پهخرى  ئالهملهرنىڭ 
بهھرهيىن  ئۇممان،  قىلدى.  دهۋهت  ئىسالمغا  ئۇالرنى  ئهۋهتىپ  ئهلچى  دۆلهتلهرگه 
بۇنىڭىدىن  شهرهپلهندى.  بىلهن  بولۇش  مۇسۇلمان  بىلهن  رازىلىقى  ئۆز  ھۆكۈمرانلىرى 
بهيئهت  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ئهۋهتىپ،  ئادهم  قهبىلىلهر  كىچىك  نۇرغۇن  باشقا 
ئهتراپتىكى  باشلىدى.  تارقىلىشقا  سۈرئهتته  تېز  ئىسالمىيهت  ئېيتتى.  قىلدىغانلىقىنى 
دۆلهتلهرگه دىننىڭ ئاساسلىرىنى ئۆگىتىش ئۈچۈن مۇئهللىملهر ئهۋهتىلدى. ھىجرهتنىڭ 

توققۇزىنچى يىلى مهدىنه مۇسۇلمان بولغان ھهيئهتلهرنىڭ ئادهم دېڭىزىغا ئايالندى. 
ھىجرهتنىڭ توققۇزىنچى يىلى رهجهپ ئېيى ئىدى. بىر كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
نامىزىنى  ئۇنىڭ  تۇرۇڭالر  بولدى.  ۋاپات  قېرىندىشىمىز  بىر  سالىھ  «بۈگۈن  ئهسھابىغا: 
ئوقۇيمىز» دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئىمام بولۇپ غىيابى جىنازه نامىزى ئوقۇدى 
ۋه «قېرىندىشىمز نهجاشى ئهسھامه ئۈچۈن ئالالھ تهئاالدىن مهغپىرهت تىلهيمىز» دېدى.

بىر مهزگىل ئۆتكهندىن كېيىن ھهبهشىستاندىن نهجاشى ئهسھامهنىڭ ۋاپات بولغانلىق 
خهۋىرى كهلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ جىنازه نامىزى ئوقۇغان كۈنى ئۇنىڭ ۋاپات 

بولغان كۈنى ئىدى.250 
توققۇزىنچى  بۇ  تارقالغان  بىلهن  سۈرئهت  ئارىلىدا  يېرىم  ئهرهپ  ئىسالمىيهتنىڭ 
بهزى  كۆرهلمىگهن  تېپىۋاتقانلىقىنى  قۇدرهت  كۈندىن-كۈنگه  دۆلىتنىڭ  ئىسالم  يىلىدا، 
خرىستىئان ئهرهپلهر، ۋىزانتىيه ئىمپېراتورى ھىراقلىئۇسقا: «ئۆزىنى پهيغهمبهر دهپ ئېالن 
قىلغان شۇ كىشى ۋاپات بولدى. مۇسۇلمانالر ئاچارچىلىق ۋه قۇرغاقچىلىق ئىچىده قالدى. 
يازدى.  مهكتۇپ  دهپ  زامانى»  دهل  بۇ  خالىساڭ  كىرگۈزۈشنى  دىنىڭغا  ئۇالرنى  ئهگهر 
مهكتۇپنى كۆرگهن ھىراقلىئۇس قىرىق مىڭ كىشلىك قوشۇن بىلهن قۇباد قوماندانلىقىدا 

مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن يولغا چىقتى. 
تهييارلىقى  ئۇرۇش  ساھابىالرغا  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك  تاپقان  خهۋهر  ئهھۋالدىن 
قىلىشنى بۇيرىدى. ئۇ يىلى قۇرغاقچىلىق سهۋهبىدىن ساھابىالر ماددى قىيىنچىلىقالرغا 
دۇچ كهلگهن ئىدى. لېكىن تىجارهت قىلدىغانالرنىڭ ئهھۋالى ياخشىراق ئىدى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم ساھابىالرغا ئۇرۇشقا قاتنىشىدىغان ئهسكهرلهرنىڭ چىقىملىرىنى كۆتۈرۈش 
ئۈچۈن ماددى ياردهمده بولۇشنى تهلهپ قىلدى. سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ بۇ 
ئۇنى  بولسا  نېمه  قولىدا  ساھابى  بىر  ھهر  كهلتۈردى.  ھهرىكهتكه  ساھابىالرنى  ئارزۇسى 
ئېلىپ كهلدى. مال-دۇنياسى ۋه جېنى بىلهن جىھادقا تهييار بولۇشقا بارلىق كۈچى بىلهن 

تىرىشتى.

بۇخارى، «جهنائىز»، 52؛ نهسائى، «جهنائىز»،37.  .250
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پۈتۈن  ئهبۇبهكرى  ھهزرىتى  سهپدىشى  ئۆڭكۈردىكى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
بىر  ئائىله-جهمهتىڭگه  ئۇنىڭغا:  ئهلهيھىسساالم  ئهكرهم  رهسۇل  كهلدى.  ئېلىپ  مېلىنى 
تهئاال  ئالالھ  ئۇالرنى  ئهبۇبهكرى:  ھهزرىتى  دېدى.  ئهبۇبهكرى؟  ئهي  قالدىمۇ،  نهرسه 
ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئامانهت قىلدىم، دهپ جاۋاب بهردى. ھهزرىتى ئۆمهر مېلىنىڭ 
يېرىمىنى ئېلىپ كهلدى، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭغا: ئائىلهڭگه بىر نهرسه قالدۇرۇپ 
دېدى.  قالدۇردۇم،  يېرىمىنى  مېلىمنىڭ  پۈتۈن  ئۆمهر:  ھهزرىتى  دېدى.  قويدۇڭمۇ؟ 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ئىككىڭالرنىڭ ئارىسىدىكى پهرىق سۆزلىرىڭالرنىڭ ئارىسىدىكى 
بولسۇن  پىدا  ساڭا  ئاتا-ئانام  ئۆمهر:  ھهزرىتى  ئاڭلىغان  بۇنى  دېدى.  قهدهر،  پهرىق 
ئورۇندا  ئۈستۈن  مهندىن  ئىشالردا  پۈتۈن  يولىدىكى  خهيرى-ساخاۋهت  ئهبۇبهكرى!  يا 
تۇرىسهن، مهن سېنىڭدىن ئېشىپ كېتهلمهيدىغانلىقىمنى ھېس قىلدىم، دهپ ئۇنىڭغا 

قايىل بولغانلىقىنى ئىپادىلىدى.251 
كۆز- سىلهر  مۇناپىقىالر،  قىلدى.  ياردهم  يېتىشىچه  كۈچىنىڭ  ئهسھابى-كىرام 
پهيغهمبهر  قىلدى.  مهسخىره  ئۇالرنى  دهپ  قىلىۋاتىسىلهر  ياردهم  ئۈچۈن  قىلىش  كۆز 
ئهلهيھىسساالم: «كىم بۈگۈن سهدىقه بهرسه، قىيامهت كۈنى ئالالھ تهئاال ئۇ سهدىقىنى 
مۆمىنلهر  ئاڭلىغان  سۆزىنى  بۇ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  دېدى.  قىلىدۇ»  شاھىت 
تېخىمۇ كۆپ ياردهم قىلىشقا باشلىدى. ھهزرىتى ئوسمان بىن ئهففان، قوشۇننىڭ ئۈچته 
بىرىگه ياردهم قىلدى. شۇنداق قىلىپ مۇسۇلمانالرنىڭ ئىچىده ئهڭ كۆپ ياردهم قىلغىنى 
سۇ  ھهتتا  قامدىدىكى،  شۇنداق  ئېھتىياچلىرىنى  قوشۇننىڭ  ئوسمان  ھهزرىتى  بولدى. 
تۇڭلىرىنى يامايدىغان نهرسىلهردىن تارتىپ تهمىنلىدى. ئۇنىڭ بۇ ياردهملىرىنى كۆرگهن 
دېدى.252  يېزىلمايدۇ!»  گۇناھ  ئوسمانغا  تارتىپ  ئهلهيھىسساالم: «بۈگۈندىن  پهيغهمبهر 
ماددى ئهھۋالى بهكمۇ ناچار بولغان بىر ساھابى جىھادقا ياردهم قىلىش ئۈچۈن، بىر خورما 
ئېلىپ  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  خورمىسىنى  ئېرىشكهن  بېرىپ  تۇتۇپ  سۇ  باغچىىسىغا 
ئېلىپ  نهرسىنى  بار  قولۇمدا  ئۈچۈن  ئېرىشىش  رىزاسىغا  تهئاالنىڭ  «ئالالھ  ۋه  كهلدى 

كهلدىم، قوبۇل قىلىڭ!» دېدى. 
ئايالالرمۇ  مۇسۇلمان  بولسا،  قىلغان  ئىشنى  كېلىدىغان  قولىدىن  ئهرلهر  مۇسۇلمان 

قاراپ تۇرماي ئۇالرغا چۈشكهن ۋهزىپىلهرنى جان-دىل بىلهن ئورۇنداشقا تىرىشتى.
تهبۇك سهپىرىگه تهييارلىنىۋاتقان ۋاقىتىالردا مۇسۇلمانالر غۇربهتته ئىدى. ئاچارچىلىق 
پهيغهمبهر  ساھابىالر  بهزى  قالمىغان  نهرسىسى  بىر  قولىدا  سهۋهبىدىن  قۇرغاقچىلىق  ۋه 
ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا كېلىپ، ئى رهسۇلۇلالھ! پىياده قالدۇق، قولىمىزدا يهيدىغان 
بىر نهرسىمۇ يوق، بۇ ئۇرۇشقا قاتنىشىپ، سزدىن ئايرىلماي ساۋاپ ئېلىشنى خااليمىز!» 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇالرغا مىنگۈزگىدهك بىرهر نهرسىسنىڭ قالمىغانلىقىنى  دېدى. 

.34،II ،990؛ ئىبنى ئاساكىر، تارىخۇ دىمهشق،II،ۋاقىدى، ئهل-مهغازى  .251
.990،II،ۋاقىدى، ئهل-مهغازى  .252
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كۆڭلى يېرىم ھالدا بىلدۈردى. بۇ چاغدا سالىم بىن ئۇمهيىر، ئابدۇلالھ بىن مۇغهففهل، 
ئهبۇ لهيال مازىنى، ئۇلبه بىن زهيد، ئامىر بىن ھۇمام، ھهرهمى بىن ئابدۇلالھ، ئىرباد 
تهكرارلىدى.  سۆزلهرنى  شۇ  كېلىپ  يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  سارىيهلهر  بىن 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم كۆڭلى يېرىم ھالدا: «سىلهرگه مىنىدىغان بىر نهرسه قالمىدى» 
دېگهن ۋاقىتتا، ئۇالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن ۋاقىتلىق ئايرىلىپ قېلىش ۋه جېھاتقا 
قېتىاللمىغانلىقى ئۈچۈن ياش تۆكتى. بۇنىڭ بىلهن ئالالھ تهئاال: «ئۇ ئىنسانالردا گۇناھ 
سېنىڭ  قىلىپ  تهلهپ  نهرسه  مىنگۈدهك  ئۆزلىرىگه  ئۈچۈن  قېتىلىش  ئۇرۇشقا  يوقكى، 
يېنىڭغا كهلگهنده، ئۇالرغا: سىلهر مىنگۈدهك ھايۋان قالمىدى، دېگهن ئىدىڭ. ئۇالر، 
بۇ ئهھۋالدىن ئېچىنىپ ئارزۇسىغا يېتهلمهي كۆزلىرىدىن ياش تۆكۈشتى» دېگهن ئايهتنى 

نازىل قىلدى. (تهۋبه سۈرىسى، 92-ئايهت) 
ئۇنىڭدىن كېيىن ھهزرىتى ئابباس بىلهن ھهزرىتى ئوسمان ئۇالرنى ئۇرۇشقا قېتىۋالدى. 
ۋىداغا  سهنىيهتۇل  قوشۇنىنى  ئىسالم  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بىلهن  پۈتىشى  تهييارلىق 
يىغدى. ئۇرۇشقا قېتىلمىغانالر سانىۋالغۇدهكال ئاز ئىدى. قوشۇن ھهرىكهت قىلىشتىن بۇرۇن 
مهدىنىگه مۇھهممهد بىن مهسلهمهنى ۋهكىل قىلىپ تهيىنلىدى.253 سهپهر باشلىنىش ئالدىدا 
ئېلىۋالساڭالر  ئارتۇق  ئېلىۋىلىڭالر،  ئاياق  ئارتۇق  «يېنىڭالرغا  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر 
يولدا جاپا تارتمايسىلهر» دېدى. قوشۇن ھهرىكهتكه ئۆتىشى بىلهن مۇناپىقالرنىڭ بېشى 
ئابدۇلالھ بىن ئۇبهي، مۇسۇلمانالرنى قورقۇتۇش ئۈچۈن ئۆسهك سۆزلهر تارقاتتى. ھهتتا ئۇ: 
«ئۇنى ۋه ئهسھابىنى ئىككى-ئىككىدىن قىلىپ ئارقانالرغا باغالنغان ھالهتته كۆرگهندهك 
بولىۋاتىمهن.» دېدى. ئهسھابى-كىرام ئۇنىڭ بۇ سۆزلىرىگه پىسهنىت قىلمىدى. جىھادقا 
قېتىلش ئارزۇسى تېخىمۇ ئېشىپ باردى. بۇنى كۆرگهن مۇناپىقالر ئىچىدىن تۈگهشكهندهك 

بولدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم سهنىيهتۇل ۋىدادىن تهبۇككه قاراپ يولغا چىقىدىغان ۋاقىتتا، 
قوشۇننىڭ بايراقلىرىنى ئاچقۇزدى. ئهڭ بۈيۈك لهۋھهنى ھهزرىتى ئهبۇبهكرى، ئهڭ بۈيۈك 
بايراقنى ھهزرىتى زۇبهير بىن ئهۋۋامغا بهردى. ئهۋىس قهبىلىسىنىڭ بايرىقىنى ئۇسهيد 
پهيغهمبهر  بهردى.254  دۇجانىگه  ئهبۇ  بايرىقىنى  قهبىلىسنىڭ  خهزرهج  ھۇدهيىرگه،  بىن 
ئهلهيھىسساالمنىڭ قوماندانلىقىدىكى ئهسھابى-كىرامنىڭ سانى ئون مىڭ ئاتلىق ئهسكهرنى 
ئۆز ئىچىگه ئالغان ئوتتۇز مىڭ كىشلىك قوشۇن ئىدى. ئوڭ قانات قوماندانى ھهزرىتى 
تهلھا بىن ئۇبهيدۇلالھ، سول قانات قوماندانى بولسا ئابدۇراخمان بىن ئهۋف ئىدى.255 
ئهسھاب ئوتتهك ھاۋا شارائىتىدا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن ئىلگىرلهشكه باشلىدى. 
ئۇسسۇزلۇق  ۋه  ئاچلىق  ئۇالرنى  بولىدىكهن،  خوجىسىال  ئالهملهرنىڭ  يېنىدا  ئۇالرنىڭ 

ئهت-تهھرىچ،327:؛  ھۇزائى،  ئهل-مهغازى،I،8؛  ۋاقىدى،  ئهس-سىره،II،519؛  ھىشام،  ئىبنى   .253
485،I.،كهتتانى، ئهت-تهراتىبۇل-ئىدارىيه
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يولىدىن توساپ قااللمايتتى. بارىدىغان يىرىنىڭ يىراقلىقى دۈشمهن قوشۇنىنىڭ كۆپلىكى 
ئۇالرنى قورقىتالمايتتى. ئۇالر ھهر قانداق يهرگه بېرىشتىن يانمايتتى. 

ئارام  ئاز  بىر  يهرده  تىككهن  قارارگاھ  ساھابىالر  ۋه  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك 
ئالغاندىن كېيىن يهنه يوللىرىغا داۋام قىلدى. ئۇالر چۈشكهن سهككىزىنچى يهر  سالىھ 
پهيغهمبىرىنىڭ  ئۇالر  ئىدى.  ھىجىر  يېرى  بولغان  ھاالك  قهۋمىنىڭ  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
سۆزلىرىنى ئاڭلىمىغانلىقى ئۈچۈن ئالالھ تهئاال ئۇالرنى دهھشهتلىك بىر ئاۋاز بىلهن يهر 
يۈزىدىن يوق قىلغان ئىدى. كائىناتنىڭ سۇلتانى ئهسھابىغا: «بۈگۈن قارشى تهرهپتىن 
تۇرمىسۇن،  ئورنىدىن  ئايرىلىپ  سهپداشلىرىدىن  ھېچكىم  چىقىدۇ،  بوراق  بىر  كۈچلۈك 
ھهممه كىشى تۆگىلىرىنىڭ تىزلىرىنى باغلىسۇن، بۇ يهر ئازاب چۈشكهن يهردۇر. ھېچكىم 
بۇ سۇنى ئىچمىسۇن ۋه تاھارهت ئالمىسۇن!» دېدى. ساھابىالر بۇ ئهمىرنى دىققهن بىلهن 
تىڭشىدى. ئۇ كېچه راس دېگهندهكال كۈچلۈك بوران چىقىپ ھهر تهرهپنى ئاستىن-ئۈستۈن 
قىلدى. بۇ ئهسنادا تۆگىسىنى باغالشنى ئۇنتۇپ قالغان بىرسى، تۆگىسىگه قاراپ بېقىش 
ئالقانلىرىگه  تاغلىرنىڭ  تهييى  ئۇچۇرتۇپ  ئۇنى  بوران  بىلهن  تۇرىشى  ئورنىدىن  ئۈچۈن 
ئاتتى. يهنه بىر كىشى تاھارهت قىلىش ئۈچۈن بارغان يهرده خۇناك دېگهن كېسهلگه 
گىرىپتار بولدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ دۇئاسى بىلهن كېسىلى ساقايدى. ئۇ كۈنى 
ئهتىگهن سۇ قۇتۇلىرىدا ھېچ سۇ قالمىغان بولۇپ، ساھابىالر ئۇسسۇزلۇقتىن ئۆلگىدهك 
ھالغا كهلگهن ئىدى. بۇنى پۇرسهت بىلگهن مۇناپىقالر: «مۇھهممهد ھهقىقهتهن پهيغهمبهر 
بولغان بولسا، دۇئا قىلىپ يامغۇر ياغدۇرغان بوالتتى» دهپ سۆز-چۆچهك تارقاتتى. بۇ 
بىلهن  شۇنىڭ  كهلدى.  يېتىپ  قۇلىقىغىچه  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  سۆزلهر  ئۆسهك 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قوللىرىنى ئېچىپ ئالالھ تهئاالغا يامغۇر ياغدۇرۇش ئۈچۈن دۇئا 
قىلدى. ئىسسىق ۋه بۇلۇتسىز ھاۋادا بىردىنال بۇلۇتالر پهيدا بولۇپ قاتتىق يامغۇر يېغىشقا 
باشلىدى. ساھابىالر سۇ قۇتىلىرىنى تولدۇرۇپ ھايۋانلىرىنى سۇغاردى ۋه تاھارهت ئالدى. 
ئۈستىگه  قوشۇنىنىڭ  مۇسۇلمانالر  پهقهت  يامغۇرنىڭ  تارقالغاندا  بۇلۇتالر  توختاپ  يامغۇر 
ئالالھ  ئوقۇپ  تهكبىر  ساھابىالر  ۋه  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك  بولدى.  مهلۇم  ياققانلىقى 
يىرىڭالر  بىر  قىلغۇدهك  گۇمان  ئهمدى  مۇناپىقالرغا:  ساھابىالر  قىلدى.  شۈكۈر  تهئاالغا 
مۇسۇلمانالردىن  سالىھ  ئېيتىپ  ئىمان  پهيغهمبىرىگه  ئۇنىڭ  ۋه  تهئاال  ئالالھ  قالمىدى. 
بولۇڭالر! دېدى. ئهمما ھاياسىز مۇناپىقالر: ھېچقانداق بىر ئىش بولمىدىكى؟ بىر بولۇت 

كېلىپ ئۆتۈپ كهتتى خاالس، دهپ جاۋاب بهردى. 
ئاچلىق ھۆكۈم سۈرۈپ، ئىككى كىشى بىر خورمىنى بۆلۈپ يهيدىغان ۋهزىيهت پهيدا 
تهبۇككه  قارىماي،  بولىشىغا  چاڭقىغان  ئۇسسۇزلۇقتىن  ۋه  ئىسسىق  پىشغىرىم  بولدى. 
ئهته  بۇيرىسا  «خۇدايىم  ۋهسهللهم:  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  ئهكرهم  ھهبىبى  يېقىنالشتى. 
قول  سۇغا  ھېچكىم  كهلگىچه  مهن  بارىمىز.  يېتىپ  ۋادىسىغا  تهبۇك  بىلهنال  سهھهر  تاڭ 
تولىمۇ  سۇ  بۇالقتا  كهلدى،  يېتىپ  يهرگه  ئۇ  ئهتىگهنده  ئهتىسى  دېدى.  تىقمىسۇن» 
ۋه   قۇيدى  قۇتىغا  بىر  ئېلىپ  ئازراق  سۇدىن  ئۇ  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك  ئىدى.  ئاز 
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قولىنى سۇغا تىقىپ دۇئا قىلدى. ئاندىن كېيىن سۇنى بۇالققا تۆكتى. شۇنىڭ بىلهن 
سۇ كۆپىيىشكه باشلىدى. ئوتتۇز مىڭ كىشلىك ئىسالم قوشۇنى ئىچكۈدهك سۇ چىقتى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مۆجىزىسى بولغان بۇ سۇ بىلهن ھهر تهرهپنى سۇغاردى. ئۇ 

ئهتراپ يېپيېشىل بىر سهھراغا ئايلىنىپ بهرىكهتكه تولدى. 
بىلهن  ۋىزانتىيه  ۋاقىتتا  كهلگهن  تهبۇكقا  ئهسھابى  ۋه  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك 
ئامىله، الھىم ۋه جۇزامدهك خرىستىئان ئهرهپ قهبىلىلهردىن بىرلهشكهن رۇم قوشۇنىنى 
مىڭ كىشىلىك  يۈز  مىڭ كىشلىك ئىسالم قوشۇنىغا  ئۈچ  ئۇچراتمىدى. چۈنكى مۇئتهده 
رۇم قوشۇنى يېڭىلگهن ئىدى. ھازىر ئۇالر ئوتتۇز مىڭ كىشلىك ئسىالم قوشۇنى بىلهن 
ئىدى.  ئهلهيھىسساالم  مۇھهممهد  سۇلتانى  كائىناتنىڭ  قوماندان  بولۇپ،  قىلغان  يۈرۈش 
رۇمالر، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۆزى قوشۇن تارتىپ كهلگىنىنى ئاڭالپ قاچىدىغان 

يهر ئىزدهپ يۈرگهن ئىدى. 
يهرگه  يىراق  تهبۇكتىن  بىرىكتۈرۈپ  تىل  بىلهن  ئهسھابى  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك 
كهتمىدى. بۇ چاغدا بۇ ئهتراپتا ياشايدىغان بهزى قهبىله ۋه دۆلهتلهر بىخهتهرلىكىدىن 
پاناھلىق  ئارقىلىق  تۆلهش  باج  ئهۋهتىپ  ئهلچى  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ئهنسىرهپ 
قىلدى.  قوبۇل  تهكلىپىنى  قىلىپ  مهرھهمهت  ئۇالرغا  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك  تىلىدى. 
ئۇالر بىلهن ئايرىم-ئايرىم سۈلھى تۈزۈپ تىنچلىقىتا بىلله ئۆتىدىغانلىقىغا كاپالهت بهردى.

توزاق

كائىناتنىڭ سۇلتانى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  يىگىرمه كۈنگه يېقىن دۈشمهننى 
دهرياسى  نۇر  كۆڭۈللىرىنى  قىلىپ  سۆھبهت  بىلهن  ئهسھابى-كىرام  تهبۇكتا  ساقلىدى. 
بهرىكهتلهر  ۋه  ھۇزۇر  تاشقان  قايناپ  قهلبىده  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  چىقتى.  يۇيۇپ  بىلهن 
سۆھبهتلىرىدىن  بېغىشلىغۇچى  ھۇزۇر  ئۇنىڭ  كىردى.  ئېقىپ  يۈرهكلىرىگه  ئۇالرنىڭ 
بېرهيمۇ؟  ئېيتىپ  شهرهپلىكىنى  ۋه  ياخشىسى  ئهڭ  ئىنسانالرنىڭ  «سىلهرگه  بىرىده: 
دېدى. ساھابىالر: قېنى ئېيتىپ بېرىڭ ئى رهسۇلۇلالھ! دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
ياكى  ئۈستىده  تۆگىسىنىڭ  ياكى  ئېتىنىڭ  بولغىنى،  خهيىرلىك  ئهڭ  ئىنسانالرنىڭ 
ئىككى پۇتى بىلهن سهپهر قىلىشقا مهجبۇر بولۇپ قالغان تهقدىرىدىمۇ، ئهڭ ئاخىرقى 
نهپىسى قالغۇچه ئالالھ تهئاال ئۈچۈن يولغا چىقىشقا تىرىشقان ئىنسانالردۇر. ئىنسانالرنىڭ 
ئهڭ يامىنى بولسا ئالالھ تهئاالنىڭ كىتابىنى ئوقۇپ تۇرۇپ ئۇنىڭدىن پايدا ئااللمىغان 

كىشىلهردۇر» دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم شېھىتلىك توغۇرلۇق سوئال سورىغان بىر كىشىگه: «يهتته 
قات كۆكنىڭ ئىگىسى بولغان ئالالھ تهئاالغا قهسهم قىلىمهنكى، شېھىتالر قىيامهت كۈنى 
ئۈستىده  مۇنبهرلهرنىڭ  ياسالغان  نۇردىن  كېلىدۇ.  ھالدا  ئاسقان  قىلىچىلىرىنى  بوينىدا 

ئولتۇرىدۇ» دېدى.256 
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تهبۇكتىن مهدىنىگه قايتىش ئۈچۈن تهييارلىق قىلىۋاتقان پهيىتته، ئاچلىققا بهرداشلىق 
ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ئهھۋالىنى  ساھابىالر  قالغان  كېلىپ  ھالغا  بېرهلمىگۈدهك 
ئېيتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇالرنىڭ ئېشىپ قالغان يېمهك قالدۇقلىرىنى بىر تېره 
تولدۇردى.  ئاران  كورىنى  بىر  قالدۇقلىرى  يېمهك  بۇ  قويغۇزدى،  ئۈستىگه  داستىرخان 
نامازدىن  ئوقۇدى.  ناماز  رهكئهت  ئىككى  يېڭىالپ  تاھارىتىنى  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك 
دۇئا  ئۈچۈن  بولىشى  بهرىكهتلىك  نهرسىلىرىنىڭ  يهيدىغان  ئېچىپ  قوللىرىنى  كېيىن 
قىلدى ۋه ئهسھابىغا قاچىلىرىنى ئېلىپ كېلىشنى ئهمىر قىلدى. بۇ زور قوشۇننىڭ پۈتۈن 
داستىرخاندىكى  بىرگه  بىلهن  بۇنىڭ  كهلدى.  ھالهتكه  تولدۇرۇلغان  قاچا-قۇچىلىرى 

يېمهكنى پۈتۈن ساھابىالر يهپ تۈگىتهلمىدى. يېمهك شۇ پېتى تۇردى.
مۇسۇلمانالر قۇشۇنى تهبۇكتىن ئايرىلىپ مهدىنه يولىنى تۇتتى. بىر كۈنى كېچىده 
جىلغىدا  تار  بىر  يولىدىكى  قايتىش  مهسلىھهتلىشىپ،  بىلهن  بىر-بىرى  مۇناپىقىالر 
قويدى.  بۆكتۈرمه  پىالنالپ  سۈيىقهسىت  ئۈچۈن  ئۆلتۈرۈش  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر 
ماڭدى.  تۇتۇپ  ياسر  بىن  ئاممار  چۇلۋۇرىنى  تۆگىسىنىڭ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
ئارقىسىدا ھۇزهيفه بىن يهمانى مۇھاپىزهت قىلىپ كېلىۋاتاتتى. جىبرائىل ئهلهيھىسساالم 
مۇناپىقالرنىڭ سۈيىقهسىت پىالنالپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى ئۆلتۈرمهكچى بولغانلىقىنى 
پهيغهمبىرىمىزگه خهۋهر قىلدى. رهسۇل ئهكرهم سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئۇ يهرگه 
يېقىنالشقاندا مۇناپىقىالر يۈزلىرىگه نىقاپ تاقاپ ھۇجۇمغا ئۆتتى. ھهزرىتى ھۇزهيفه: «ئهي 
ئالالھ تهئاالنىڭ دۈشمهنلىرى!» دهپ قولىدىكى كالتهك بىلهن مۇناپىقالرنى ۋه ئۇالرنىڭ 
مۇناپىق  بۇ  قورققان  قېلىشىدىن  سېزىپ  باشقىالرنىڭ  باشلىدى.  ئۇرۇشقا  ھايۋانلىرىنى 
كىرىۋالدى.  قېتىلىپ  ئىچىگه  ئهسكهرلهرنىڭ  ئېلىپ  چهتكه  ئۆزلىرىنى  دهرھال  گۇرۇھى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇالرنىڭ ئىسىملىرنى بىر-بىرلهپ ھهزرىتى ھۇزهيفهگه ئېيتىپ 

بهرگهندىن كېيىن باشقىالرغا ئېيتماسلىقنى تهكىتلىدى. 
بۇ ۋهقهدىن خهۋهر تاپقان ئۇسهيد بىن ھۇدايىر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا: «جېنىم 
كېسىپ  كاللىسىنى  بهرگىن،  ئېيتىپ  ماڭا  ئۇالرنى  رهسۇلۇلالھ!  ئى  بولسۇن  پىدا  ساڭا 
ئالدىڭغا ئېلىپ كېلهي!» دهپ يالۋۇردى. ئهمما پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭ سۆزىگه 

قوشۇلمىدى.257 

مهسجىدى دىرار

كۆزىنى قورقۇتۇپ،  ۋه ئهسھابى، ۋىزانتىيهنىڭ  پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم  نهتىجىده 
ئۇالرنىڭ ھهيۋىسىنى يهرگه ئۇرغاندىن كېيىن نۇرلۇق مهدىنىگه يېقىنالشتى. كائىناتنىڭ 
قارارگاھ  ئهسھابىغا  يهرده  دېگهن  زىئهۋان  بولغان  يېقىن  ئهڭ  مهدىنىگه  سۇلتانى 
قۇرۇشنى ئهمىر قىلدى. ساھابىالر دهم ئېلىۋاتقاندا بىر قانچه مۇناپىق كېلىپ، پهيغهمبهر 
دىرار  مهسجىدى  قىلدى.  دهۋهت  قىلىشقا  تهشرىپ  دىرارغا  مهسجىدى  ئهلهيھىسساالمنى 
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ۋاقىتتا  قىلغان  ھىجرهت  مهدىنىگه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئىدى.  يهرده  دېگهن  قۇبا 
قۇبادا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تهرىپىدىن سېلىنغان تۇنجى مهسجىدنىڭ قارشى تهرىپىده 
مۇناپىقالر تهرىپىدىن ياسالغان ئىدى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ئهسھابى بىلهن تهبۇككه 
ماڭغان ۋاقىتتا مۇناپىقىالر ھۇزۇرىغا كېلىپ: «ئى رهسۇلۇلالھ! بىر يېڭى مهسجىد سالدۇق، 
قهدهم تهشرىپ قىلىپ بىزگه ئىمام بولسىڭىز؟!»دېدى. پهقهت سهپهر ۋاقىتى بولغانلىقى 
مومكىن  كىرىشى  كېيىن  قايىتقاندىن  تهبۇكتىن  ئۇالرغا  خوجىسى  ئالهملهرنىڭ  ئۈچۈن 
ئىكهنلىكىنى ئېيىتتى. مۇناپىقالرنىڭ مهقسىتى مۇسۇلمانالرنى بۆلۈش، ئۆز مهقسهتلىرىگه 
يېتىش، پىتنه-پاسات تارقىتىپ مۇسۇلمانالرنى بىر-بىرىگه دۈشمهن قىلىش ئىدى. ھهتتا 
قورال- ساقىلىغان  مهسجىدته  بۇ  كېلىپ،  چاقىرىپ  مهدىنىگه  ئهسكهرلىرىنى  ۋىزانتىيه 
ياراقلىرى بىلهن ئۇالرغا ياردهم بهرمهكچى بولغان ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى ئۇ 
يهرده ناماز ئوقۇتۇش ئارقىلىق مهسجىدى دىرارنى مۇقهددهس بىر جايغا ئايالندۇرۇپ، 
مۇسۇلمانالرنى ئۇ يهرده ناماز ئوقۇشنى چوڭ بىر ئىش ھالىتىگه كهلتۈرۈپ، مۇناپىقالرنىڭ 

دىپىغا ئۇسۇل ئويناتماقچى بولغان ئىدى.
قارارىنى  بۇ  مۇناپىقىالرنىڭ  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  پهخرى  ئالهملهرنىڭ 
سۈرهسىنىڭ  تهۋبه  تهئاال  ئالالھ  بولدى.  ماقۇل  بېرىشقا  يهرگه  ئۇ  قىلىپ،  قوبۇل 
پهيغهمبهر  ماھىيىتىنى  ھهقىقى  ئىشنىڭ  قىلىپ،  نازىل  107-108-ئايهتلىرىنى 
دۇھشۇم  بىن  مالىك  خوجىسى،  ئالهملهرنىڭ  بىلهن  بۇنىڭ  بىلدۈردى.  ئهلهيھىسساالمغا 
بىلهن ئاسىم بىن ئادىغا: «شۇ خهلقى زالىم بولغان مهسجىدكه بېرىپ، چېقىپ، ئوت 
كېلىپ  يهرگه  ئۇ  ئارىسدا  خۇپتهننىڭ  بىلهن  شام  ناماز  ئۇالر  دېدى.  قويىۋىتىڭالر!» 

مهسجىدنى چېقىپ ئوت قويىۋهتتى. مۇناپىقالر بىر ئېغىز زۇۋان سۈرمىدى.258 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋه ئهسھابىنىڭ كېلىدىغانلىقىنى ئاڭلىغان مهدىنه خهلقى   

ئۇالرنى كۈتىۋىلىشقا تهييارالندى. 
سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز تهبۇك سهپىرىدىن قايتىپ ئىككى ئاي ئۆتكهندىن كېيىن 
مۇناپىقالرنىڭ كاتتىۋىشى ئابدۇلالھ بىن ئۇبهي ئۆلدى. ئۇ كۈندىن باشالپ مۇناپىقىالرنىڭ 
ئىتىپاقى بۇزۇلۇپ تارقىلىپ كهتتى. شۇنداق قىلىپ ئهرهب يېرىم ئارىلىدا مۇشرىكالر ۋه 

يهھۇدىالرنىڭ بېشى ئېزىلىپ، ئىسالمغا قارشى تۇرىدىغان كۈچ قالمىدى.

ئهت-تاباقات،  ساد،  ئىبنى  ئهل-مهغازى،II،1040؛  ۋاقىدى،  ئهس-سىره،II،529؛  ھىشام،  ئىبنى   .258
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ۋىدا ههجى

ئىسالمنىڭ بهش شهرتىدىن بىرى بولغان ھهج ھىجرهتنىڭ توققۇزىنچى يىلى پهرز 
قىلىندى. بۇ ھهقته نازىل بولغان ئايهتته: «ئۇ يهرده (كهبىده) ئوچۇق-ئاشكاره ئاالمهتلهر 
ئىبراھىمنىڭ ماقامى بار. كىم ئۇ يهرگه كىرسه، خېيىم-خهتهردىن ساقلىنىدۇ. ئۇنىڭغا 
بىر يول تاپالىغانالرنىڭ (كۈچى يهتكهنلهرنىڭ) ئۇ يهرده ھهج قىلىشى، ئالالھ تهئاالنىڭ 
ئىنسانالرغا بۇيرىغان بىر پهرزىدۇر. كىم بۇ پهرزنى ئىنكار قىلسا، شۈبىھسىزكى، ئالالھ 

تهئاال ئۇنىڭدىن خهۋهرسىز قالمايدۇ» (ئال ئىمران سۈرىسى، 97-ئايهت)
ئهمرىنى  بۇ  تهئاالنىڭ  ئالالھ  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  خوجىسى  ئالهملهرنىڭ 
ئۆمىكى  ھهج  كىشلىك  يۈز  ئۈچ  ئهبۇبهكرىنى  ھهزرىتى  يىلى  ئۇ  بىلدۈردى.  ئهسھابىغا 
بىلهن مهككىگه يولغا سالدى. بۇ ئۆمهككه قاتناشقان ساھابىالر، ھهزرىتى ئهبۇبهكرىنىڭ 
باشچىلىقىدا مهككىگه كهلدى. بۇ چاغدا بهرا سۈرىسىنىڭ تۇنجى ئايهتلىرى نازىل بولدى. 
بۇ ھهج پائالىيىتى ھهققىده بهزى ھۆكۈملهر بېكىتىلدى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز بۇالرنى 
بىلدۈرۈش ئۈچۈن ھهزرىتى ئهلىنى مهككىگه ئهۋهتتى.259 ئۇ ۋاقىتالردا ئهرهپلهرنىڭ ئۆرپ-
ياكى  ماقۇلالنسا  قارار  قانۇن،  بىر  بولۇپ،  ئادهت  بىر  تارقالغان  كهڭ  بويچه  ئادىتى 
ماقۇلالنغان بىر قارار بۇزۇلسا، بۇ قارارنى ماقۇللىغان كىشى ياكى ئۇنىڭ يېقىنلىرىدىن 
بىرسى بۇ قارارنى ئېالن قىلىدۇ ياكى يېڭىاليدۇ. بۇ ئىش ئۈچۈن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
ئۇالرغا  ئهلى  ھهزرىتى  سالدى.  يولغان  ئارقىسىدىن  ئۆمىكىنىڭ  ھهج  ئهلىنى  ھهزرىتى 
يېتىشىۋىلىپ مهككىگه بىرلىكته كىردى.260 ھهزرىتى ئهبۇبهكرى بىر خۇتبه ئوقىدى ۋه 
ھهج  بويىچه  ئۇسۇل  ئۆگىتىلگهن  ئهسھابى-كىرام  قىلدى.  ئېالن  ئىبادهتلىرىنى  ھهج 
«جهمرهئى  مىنادىكى  ئهلىمۇ  ھهزرىتى  كېيىن  تامامالنغاندىن  پائالىيىتى  ھهج  قىلدى. 
ئىنسانالر!  ئهلى: «ئهي  ھهزرىتى  خۇتبىده  بۇ  ئوقىدى.  خۇتبه  يهرده  دېگهن  ئهقهبه» 
تۇنجى  سۈرىسىنىڭ  بهرائه  ۋه  باشلىدى  سۆز  دهپ  ئهۋهتتى»  پهيغهمبهر  سىلهرگه  مېنى 
ئايهتلىرىنى ئوقۇغاندىن كېين: «مهن سىلهرگه تۆت نهرسىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن ۋهزىپه 

تاپشۇرۇپ ئالدىم» دېدى. بۇ تۆت تۈرلۈك قارار:
بىرىنچى: مۆمىنلهردىن باشقا ھېچكىم جهننهتكه كىرهلمهيدۇ.

ئىككىنچى: بۇ يىلدىن باشالپ ھېچقانداق بىر مۇشرىك كهبىگه يېقىنلىشالمايدۇ.
ئۈچىنچى: ھېچقانداق كىشى كهبىنى كىيىمسىز زىيارهت قىاللمايدۇ. (ئۇ ۋاقىتالردا 

مۇشرىكالر كهبىنى كىيىمسىز ھالهتتىمۇ تاۋاپ قىالتتى)

.256،I،كهتتانى، ئهت-تهراتىبۇل-ئىدارىيه  .259
بۇخارى، «مهغازى»، 68؛ «جىزىيه»،16؛ ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره،IV،545~546؛ ئىبنى ساد،   .260
.256،I،409؛ كهتتانى، ئهت-تهراتىبۇل-ئىدارىيه،II،169؛ كىالئى، ئهل-ئىكتىفا،II ،ئهت-تاباقات



404

مۇددىتى  بولسا  كېلىشىمى  بىلهن  پهيغهمبهر  كىشىنىڭ  بىر  قانداق  ھهر  تۆتىنچى: 
بۇنىڭدىن  بېرىلدى.  مۆھلهت  ئاي  تۆت  باشقىالرغا  بۇنىڭدىن  ئىگه.  كۈچكه  توشقىچه 

كېيىن ھېچقانداق بىر مۇشرىك ئۈچۈن كاپالهت ۋه ھىمايه يوقتۇر.
ئۇ كۈندىن باشالپ ھېچقانداق بىر مۇشرىك كهبىگه كهلمىدى ۋه كىيىمسىز كهبىنى 
تاۋاپ قىلمىدى. بۇ قارار بىلدۈرۈلگهندىن كېيىن، نۇرغۇن مۇشرىكالر مۇسۇلمان بولدى. 
ھهج ئىشلىرىنى پۈتتۈرگهندىن كېيىن ھهزرىتى ئهبۇبهكرى ۋه ھهزرىتى ئهلى يېنىدىكى 

كىشلهر بىلهن مهدىنىگه قايتىپ كهلدى.261 
تارقالدى.  ئارىلىغا  يېرىم  ئهرهپ  پۈتۈن  ئىسالمىيهت  يىلى  ئونىنچى  ھىجرهتنىڭ 
ئۈچۈن  بولۇش  مۇسۇلمان  كېلىپ،  مهدىنىگه  ئىنسانالر  يېرىدىن  ھهر  ئهرهبىستاننىڭ 
شهرهپلىنىپ، ئهبهدى سائادهت ئۈچۈن بىر-بىرى بىلهن مۇسئابىقىگه چۈشتى. ئهرهبىستاندا 
مۇسۇلمانالرغا قارشى تۇرااليدىغان ھېچقانداق بىر كۈچ قالمىدى. ئىسالمىيهت ھهر تهرهپكه 
ھاكىم بولدى. پهقهت بىر قىسم يهھۇدى ۋه خرىستىئان قهبىلىلهر مۇسۇلمان بولمىدى. 

 400 ۋهلىدنى  بىن  خالىد  يىلى  ئونىنچى  ھىجرهتنىڭ  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك 
كىشلىك ساھابه بىلهن يهمهن ئهتراپىدىكى ھارىس بىن كهئهب ئوغۇللىرىنى ئىسالمىيهتكه 
ئهمرى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ۋهلىد  بىن  خالىد  ئهۋهتتى.  ئۈچۈن  قىلىش  دهۋهت 
بىلهن بۇ قهبىلىنى ئۇدا ئۈچ كۈن ئىسالمغا دهۋهت قىلدى. ئۇالر دهۋهتنى قوبۇل قىلىپ 
مۇسۇلمان بولدى. يهنه بۇ يىلدا رهسۇل ئهكرهم ئهلهيھىسساالم نهجرانلىق خرىستىئانالر 
بىلهن سۈلھى تۈزدى. مهلۇم ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن بۇالردىن بهزىلىرى ئۆز ئارزۇسى 
بويىچه مۇسۇلمان بولدى. شۇ يىلى ھهزرىتى ئهلىمۇ ئهسھابى-كىرامدىن ئۈچ يۈز كىشى 
بىلهن يهمهندىكى مهدلهج قهبىلىسىنى ئىسالمىيهتكه دهۋهت قىلىش ئۈچۈن ئهۋهتىلىدى. 
باشتا قارشى چىقىپ كېيىن مۇسۇلمان بولدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ يىل ئىسالم 

تارقالغان پۈتۈن رايونالرغا ۋالىالرنى تهيىنلهپ، زاكات توپالشقا مهمۇر ئهۋهتتى. 
ھىجرهتنىڭ ئونىنچى يىلى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهج ئۈچۈن تهييارلىق قىلدى 
مهدىنه  قىلدى.  ئهمىر  قىلىشقا  تهييارلىق  ئۈچۈن  ھهج  مۇسۇلمانالرنىمۇ  مهدىنىدىكى  ۋه 
مهدىنىگه  مۇسۇلمانالر  مىڭلىغان  قىلىپ  شۇنداق  قىلدى.  خهۋهر  سىرتىدىكىلهرگىمۇ 
ئېيىنىڭ  زىلقهئده  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كېيىن  پۈتكهندىن  تهييارلىق  توپالندى. 
يىگىرمه بهشىنچى كۈنى 40000 كىشلىك ھهج ئۆمىكى بىلهن پېشىن نامىزىنى ئوقۇغاندىن 
بۇنى  ئالالھىم!  «ئهي  پهيغهمبىرىمىز:  سۆيۈملۈك  چىقتى.  يولغا  قاراپ  مهككىگه  كېيىن 
بولمىغان،  شۆھرهتپهرهسلىك  ۋه  قىلىش  كۆز-كۆز  بولمىغان،  مىننهت  ئىچىده  ماڭا، 
خهيىرلىك ۋه ساڭا اليىق بىر ھهج قىلغايسهن!» دهپ دۇئا قىلدى. ماقامى ئىبراھىمغا 
كىرىپ جىبرائىل ئهلهيھىسساالمنىڭ خهۋهر بېرىشى بىلهن يۇقىرى ئاۋازدا تهلبىيه ئېيتتى. 

ۋاقىدى، ئهل-مهغازى،II،974؛ ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات، II،160؛ ئىبنى ئاساكىر، تارىخۇ دىمهشق،   .261
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بۇنىڭغا ئهسھابى-كىرام قوشۇلۇپ:  «ئهمىر قىلغىن ئالالھىم! ئهمىر قىلغىن! ساڭا شېرىك 
يوقتۇر! سېنىڭ ئهمرىڭگه بويسۇندۇق! ھهمدۇ-سانا، مال-مۈلۈك ۋه نېمهت سېنىڭدۇر! 
سېنىڭ شېرىكىڭ يوقتۇر!» دېيىشى بىلهن ئاسمان-زېمىن لهرزىگه كهلدى. سۆيۈملۈك 
پهيغهمبىرىمىز قۇربانلىق ئۈچۈن 100 تۆگه تهييارلىدى. ئون كۈنلۈك سهپهردىن كېيىن 
يهردىن  باشقا  ۋه  يهمهندىن  كهلدى.  يېتىپ  مهككىگه  كۈنى  تۆتىنچى  زىلھىججهنىڭ 
كهلگهنلهرنىڭ قېتىلىشى بىلهن مۇسۇلمانالرنىڭ سانى 124000 مىڭدىن ئېشىپ كهتتى. 
كۈنى  توققۇزىنچى  مىناغا،  كۈنى  سهككىزىنچى  زىلھهججىنىڭ  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك 
ناملىق  قهسۋا  كېيىن،  پېشىندىن  ئوتتۇرلىرىدا  ۋادىسىنىڭ  ئهرافات  باردى.  ئهرافاتقا 

تۆگىسىنىڭ ئۈستىده ۋىدا خۇتبىسى ئوقۇپ ئهسھابى بىلهن ۋىداالشتى.262 

.173،II ،بۇخارى، «ھاچ»، 95؛ ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات  .262
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ۋىدا خۇتبىسى

"ئى ئىنسانالر! سۆزلىرىمنى ياخشى ئاڭالڭالر! كىم بىلىدۇ، بۇ يىلنىڭ ئاخىرىدىن 
باشالپ بۇ يهرده سىلهر بىلهن يهنه قايتا كۆرۈشۈش ئهبهدى نېسىپ بولماي قاالمدۇ!

ئى ئىنسانالر! بۈگۈن قانچىلىك مۇقهددهس بىر كۈن، بۇ ئاي قانچىلىك مۇقهددهس 
جانلىرىڭالر،  بولسا  بولغان  شهھهر  مۇقهددهس  قانچىلىك  مهككه  شهھهر  بۇ  ئاي،  بىر 
ماللىرىڭالر، ئىپپهت-نومۇسىڭالرمۇ شۇنداق مۇقهددهس ۋه ھهر تۈرلۈك دهخلى-تهرۇزدىن 

يىراقتۇر. 
ئهسھابىم! يېقىن كهلگۈسىده رهببىڭالرنىڭ دهرگاھىغا بارىسىلهر ۋه پۈتۈن ئىش-
كېيىن  مهندىن  قىلىڭالركى،  دىققهت  شۇنىڭغا  تارتىلىسىلهر.  سوراققا  ھهرىكىتىڭالردىن 
يهنه بۇرۇنقى ئازغۇنلۇقىڭالرغا قايتىپ، بىر-بىرىڭالرغا خهنجهر ئۇرماڭالر! بۇ ۋهسىيهتنى 
تۇرۇپ  يهرده  بۇ  سۆزلهرنى  بۇ  بهلكى  يهتكۈزۈڭالر!  كهلمىگهنلهرگه  كهلگهنلهر  يهرگه  بۇ 
ئاڭلىمىغان بىر كىشى، بۇ يهرده تۇرۇپ ئاڭلىغان كىشىدىن بهكرهك مۇھاپىزه قىلىشى 

مومكىن. 
ئهسھابىم! كىمنىڭ يېنىدا بىر ئامانهت بولسا، ئۇنى ئىگىسىگه بهرسۇن! ھهر تۈرلۈك 
ئۆسۈم ئهمهلدىن قالدۇرۇلدى، ھارام قىلىندى. لېكىن ئهسلى قهرىزنى قايتۇرۇش كېرهك. 
بۇنداق قىلغاندا زۇلۇم قىلمىغان بولىسىلهر ۋه زۇلۇمغىمۇ ئۇچرىمايسىلهر. ئالالھ تهئاالنىڭ 
ئهمرى بىلهن ئۆسۈم ئهمهلدىن قالدۇرۇلدى. جاھالهتتىن قالغان بۇ ناچار ئادهتلهرنىڭ ھهر 
ئۆسۈم ئابدۇلمۇتتهلىبنىڭ  كهچكهن  ۋاز  بولۇپ  تۇنجى  مهن  ئاستىدا.  ئايىقىمنىڭ  خىلى 

ئوغلى (تاغامنىڭ ئوغلى) ئابباسنىڭ ئۆسىمىدۇر. 
ئهسھابىم! جاھالهت دهۋرىدىن قالغان قان داۋاسىمۇ ئهمهلدىن قالدۇرۇلدى. مېنىڭ 
ئهمهلدىن قالدۇرغان تۇنجى قان داۋايىم ئابدۇلمۇتتهلىبنىڭ نهۋرىسى (تاغامنىڭ ئوغلى) 

رهبىئانىڭ قان داۋاسىدۇر. 
ئهي ئىنسانالر! ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن ھارام قىلىنغان ئايالرنىڭ ئورنىنى ئالماشتۇرۇش 
چوڭ ئازغۇنلۇقتۇر. بۇ كاپىرالرنىڭ ئۆزىنى توغرا يولدىن چىقارغىنىغا ئوخشاش بىر ئىشتۇر. 
بىر يىل ھاالل قىلىپ قوبۇل قىلغان ئاينى، يهنه بىر يىلى ھارام قىلىپ ئېالن قىلىشىدۇ. 
ئۆزگهرتىۋالىدۇ.  قاراپ  خائىشىغا  ئۆز  قىلغانلىرىنى  ھاالل  ۋه  ھارام  ئالالھنىڭ  جانابى 
ئۇالر ئالالھ تهئاالنىڭ ئۆزىگه ھارام قىلغانالرنى ھاالل، ھاالل قىلغانالرنى ھارام قىلىپ 

ئۆزگهرتىۋالىدۇ. 
شۈبھىسىزكى، زامان ئالالھ تهئاالنىڭ ياراتقان كۈندىكى شهكلىگه ۋه نىزامغا قايتىدىن 

كهلدى. 
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ئهي ئىنسانالر! بۈگۈن شهيتان سىلهرنىڭ تۇپراقلىرىڭالردا قايتدىن باش كۆتۈرش 
ئىشلىرىم  بۇ  قالدۇرغان  ئهمهلدىن  مېنىڭ  سىلهر  پهقهت  يوقاتتى.  مهڭگۈلۈك  كۈچىنى 
شهيتاننى  بۇ  قالىسىلهر.  ئهگىشىپ  ئۇنىڭغا  ئىشالردا  ھېسابلىغان  كىچىك  سىرتىدىكى 
خوش قىلىشقا يېتىدۇ خاالس. دىنىڭالرنى قوغداش ئۈچۈن بۇ گۇناھالردىن ساقلىنىڭالر!

تهئاالدىن  ئالالھ  قوغداشتا  ھهق-ھوقۇقلىرىنى  ئايالالرنىڭ  ئىنسانالر!  ئهي 
قورقىشىڭالرنى تهۋىسيه قىلىمهن. سىلهر ئاياللىرىڭالرنى ئالالھ تهئاالنىڭ ئامانىتى قىلىپ 
ئالدىڭالر. ئۇالرنىڭ ئىپپهت-نومۇسىنى ئالالھ تهئاالغا ۋهده بهرگهن ئاساستا قوغداڭالر. 
ھهققى  ئۈستىڭالردا  سىلهرنىڭ  ئايالالرنىڭمۇ  ھهققىڭالر،  ئۈستىده  ئۇالرنىڭ  سىلهرنىڭ 
سىلهر  مهھرهملىرىنى  ئائىله  ئۇالرنىڭ  ھهققىڭالر  ئۈستىدىكى  ئايالىڭالر  سىلهرنىڭ  بار. 
ياخشى كۆرمىگهن ھېچقانداق كىشىگه چهينهتمهسلىكىڭالر. ئهگهر سىلهر رازى بولمىغان 
ھهر قانداق بىر كىشىنى ئائىلهڭالرغا ئېلىپ كىرسه، ئۇالرنى يېنىك ئۇرۇڭالر. ئايالالرنىڭ 
سىلهرنىڭ ئۈستىڭالردىكى ھهققى بولسا، دىنى ھۆكۈملهرگه ئۇيغۇن بولغان بىر شهكىلده، 

سىلهرنى يېمهك-ئىچمهك، كىيم-كېچهكلهر بىلهن تهمىنلىشىدۇر. 
ئهي مۆمىنلهر! سىلهرگه بىر ئامانهت قالدۇردۇم. ئۇنىڭغا چىڭ يېپىشساڭالر يولدىن 
ئازمايسىلهر. ئۇ ئامانهت ئالالھ تهئاالنىڭ كىتابى قۇرئانى-كهرىمدۇر. (باشقا بىر رىۋايهتته 

سۈننىتىم ۋه ئهھلى بهيتىم دېگهن) 
ئى مۆمىنلهر! سۆزلىرىمنى ياخشى ئاڭالڭالر ۋه ئۇنى قوغداڭالر! مۇسۇلمان، مۇسۇلماننىڭ 
قېرىندىشىدۇر. پۈتۈن دۇنيادىكى مۇسۇلمانالر قېرىنداشتۇر. دىن قېرىندىشىڭالرغا ئائىت 
ئهگهر  ھارامدۇر.  بىرسىگه  باشقا  بۇ  قىلماڭالر.  تاجاۋۇز  ھهققه  بىر  قانداق  ھهر  بولغان 
ئۇ كۆڭلى خاالپ بهرگهن بولسا باشقا. ئهسھابىم! نهپسىڭالرغا زۇلۇم قىلماڭالر، چۈنكى 

سىلهرنىڭمۇ نهپسىڭالر ئۈستىده ھهققىڭالر بار. 
(قۇرئانى-كهرىمده)  ھهققىنى  ئىگىسىگه  ھهق  بىر  ھهر  تهئاال  ئالالھ  ئىنسانالر!  ئى 
بهردى.  باال كىمنىڭ ئۆيىده تۇغۇلغان بولسا، ئۇنىڭغا ئائىتتۇر. زىنا قىلغانالر ئۈچۈن 
يولدىشىدىن  نهسهپسىز،  بولغان  مهنسۇپ  قانغا  بىر  باشقا  دادىسىدىن  بار.  يوقسۇللۇق 
پۈتۈن  ۋه  پهرىشتىلهرنىڭ  ئازابىغا،  تهئاالنىڭ  ئالالھ  نانكور،  باغالنغان  باشقىسىغا 
ۋه  تهۋبه  ئىنسانالرنىڭ  بۇنداق  ئالالھ  جانابى  ئۇچرىسۇن.  لهنىتىگه  مۇسۇلمانالرنىڭ 

شاھادهتلىرىنى قوبۇل قىلمايدۇ. 
ئهي ئىنسانالر! رهببىڭالر بىر، داداڭالرمۇ بىردۇر. ھهممىڭالر ئادهمنىڭ بالىلىرى. ئادهم 
بولسا توپراقتىن يارىتىلدى. ئالالھ تهئاالنىڭ ئالدىدا ئهڭ ھۆرمهتلىك بولغىنىڭالر، تهقۋا 
بولغانلىرىڭالردۇر. ئهرهپنىڭ، ئهرهپ بولمىغانالردىن بىر ئۈستۈنلىكى يوقتۇر. ئۈستۈنلۈك 

پهقهت تهقۋا ئهھلىگه ئائىتتۇر.
ئهي ئىنسانالر! يېقىن كهلگۈسىده مېنى سىلهردىن سورايدۇ، نېمه دهيسىلهر؟!ئهسھابى- 
كىرام: ئالالھ تهئاالنىڭ دىنىنى تهبلىغ قىلدىڭ، ۋهزىپهڭنى ئادا قىلدىڭ، بىزگه ۋهسىيهت 
پهيغهمبهر  بىلهن  بۇنىڭ  دېدى.  كهلتۈرىمىز،  شاھادهت  دهپ  قىلدىڭ،  نهسىھهت  ۋه 
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سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم شاھادهت بارمىقىنى جامائهتنىڭ ئۈستىگه توغۇرالپ: شاھىت 
بولغىن يا ئالالھ! شاھىت بولغىن يا ئالالھ! شاھىت بولغىن يا ئالالھ! دېدى. 

سۈرىسىنىڭ:  مائىده  كۈنى  ئوقۇغان  خۇتبىسىنى  ۋىدا  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك 
ۋه  تاماملىدىم  نېمهتىمنى  بولغان  سىلهرگه  يهتكۈزدۈم.  كامالهتكه  دىنىڭالرنى  «بۈگۈن 
ئىسالم دىنىنى سىلهرنىڭ دىنىڭالر بولۇشقا رازى بولدۇم.» دېگهن مهنىدىكى 3-ئايىتى 
نازىل بولدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ ئايهتنى ئهسھابى-كىرامغا ئوقۇپ بېرىشى بىلهن 
ھهزرىتى ئهبۇبهكرى يىغالپ كهتتى. ئهسھابى-كىرام ئۇنىڭ يىغالش سهۋهبىنى سورىغاندا، 
ھهزرىتى ئهبۇبهكرى: «بۇ پهيغهمبهرنىڭ ۋاپاتىغا ئاز قالغانلىقىنىڭ ئاالمىتىدۇر. ئۇنىڭ 
قېلىپ،  كۈن  ئون  مهككىده  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  دېدى.263  يىغالۋاتىمهن»  ئۈچۈن 
كېيىن،  ھهججىدىن  ۋىدا  قايىتتى.  مهدىنىگه  قىلىپ  تاۋىپىنى  ۋىدا  ۋه  ھهججى  ۋىدا 
مۇسۇلمانالرغا  يهرلهردىكى  ئۇ  خۇتبىنى  بۇ  قايتىپ،  يهرلىرىگه  كهلگهن  ئهسھابى-كىرام 

يهتكۈزدى. 
ھىجرهتنىڭ ئونىنچى يىلىدا يۈز بهرگهن بىر ۋهقه  پهيغهمبهرلىكىنى ئېالن قىلغان 
يالغانچىالرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىدۇر. بۇالردىن بىرى يهمهنلىك ئهسۋهدى ئانسى ئىدى. 
مۇسۇلمانالر  يهمهندىكى  ئانسى  ئهسۋهدى  بىلهن  ئهمرى  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  سۆيۈملۈك 
پهيغهمبهر  ئىدى.  كهززاب  مۇسهيلهمهتۇل  بىرسى  (يهنه  ئۆلتۈرۈلدى.  ئۆيىده  تهرىپىدىن 
ئهلهيھىسساالمنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن ھهزرىتى ئهبۇبهكرى مۇسهيلهمهگه خالىد بىن ۋهلىد 
باشچىلىقىدا بىر قوشۇن ئهۋهتتى. مۇسهيلهمه ۋهھشى (ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن) 

تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلدى.264 

بايلىققا قىزىقماي پېقىرلىقىنى سۆيهتتى، پهخىرلىنهتتى ھهم،
قىلىپ مىسكىنلهرنى ئۆز قېرىندىشى ئۇ كىرام كانى .

ياماقالر سېلىپ كىيىمىگه چورۇقالر كىيىپ ھهتتا،
بېرىپ ھهر كېسهلگه دهرمان بولۇردى ئۇ كهرهم كانى.

ھهم ئائىله خىزمهتلىرىنى ئۆزى قىالتتى خوش،
پۈتۈن مۈشكۈللهرنى قىالتتى ئاسان ئۇ كهرهم كانى.

ئهگهر ئارپا نېنى ۋه يېسىمۇق شورپىسى ئۈچۈن،
چاقىرىلسا مېھمان بولۇپ باراتتى ئۇ كهرهم كانى.

مىنهردى گاھ تۆگه گاھ ئات گاھى خېچىر گاھ ئىشهك،
ياالڭ ئاياغ يۈرهردى گاھ ئۇ سۇلتان ئۇ كهرهم كانى.

.603،II،ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره  .263
.404،LXII ،863؛ ئىبنى ئاساكىر، تارىخۇ دىمهشق،II،ۋاقىدى، ئهل-مهغازى  .264
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ۋاپاتى

ھىجرهتنىڭ ئون بىرىنچى يىلى ئىدى. جىبرائىل ئهلهيھىسساالم بۇ يىل كهلگهنده 
قۇرئانى-كهرىمنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا باشتىن ئاخىر ئىككى قېتىم ئوقۇپ بهردى. 
پهخرى  ئالهملهرنىڭ  ئىدى.  ئوقۇغان  قېتىم  بىر  يىلالردا  بۇرۇنقى  ئۇنىڭدىن  ھالبۇكى، 
قىلغان:  تهبلىغ  قېتىم  ئاخىرقى  ئهلهيھىسساالم  جىبرائىل  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ 
«ئالالھ تهئاالنىڭ ياردىمى ۋه زهپهر كۈنى كېلىپ، ئىنسانالرنىڭ ئالالھ تهئاالنىڭ دىنىغا 
ئۇنىڭدىن  ئېيتقىن!  ھهمدۇ-سانا  رهببىڭگه  كۆرگىنىڭده،  كىرگىنىنى  بىلهن  توپ-توپ 
ناسىر  مهنىدىكى  دېگهن  قىلىدۇ»  قوبۇل  تهۋبىلهرنى  ئۇ  چۈنكى  تىله!  گۇناھلىرىڭنى 
ئۆلۈم  مهن  جىبرائىل!  «ئى  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  كېيىن  ئاڭلىغاندىن  سۈرىسىنى 
كۈنۈمنىڭ كهلگهنلىكىنى ھېس قىلىۋاتىمهن» دېدى. شۇنىڭ بىلهن جىبرائىل: «ئاخىرهت 
سېنىڭ ئۈچۈن دۇنيادىن تېخىمۇ گۈزهلدۇر. رهببىڭ ساڭا رازى بولدۇم دېگهنگه قهدهر، 

سهن ئارزۇ قىلغان ھهممه نهرسىنى بېرىدۇ» دېدى. (دۇخا سۈرىسى، 4-5-ئايهت)  
پېشىن  ئهسھابى-كىرامنىڭ  پۈتۈن  مهدىنىدىكى  كۈنى  ئۇ  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك 
ئىماملىق  پهخرى  ئالهملهرنىڭ  ئهۋهتتى.  خهۋهر  ھهققىده  كېلىشى  مهسجىدكه  نامىزىدا 
قىلغاندىن كېيىن خۇتبىگه چىقتى. بۇ شۇنداق بىر خۇتبه ئىدىكى، بۇ خۇتبىنى ئاڭلىغان 
ساھابىالرنىڭ يۈرهكلىرى تىتىرهپ، كۆزلىرىدىن ياش چىقىپ كهتتى. ئۇنىڭدىن كېيىن 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ئهي ئىنسانالر! مېنى سىلهرنىڭ پهيغهمبىرىڭالر دهپ بىلىسىلهر، 
ماڭا قانداق قارايسىلهر؟ دهپ سورىدى. ئهسھابىالر: ئى رهسۇلۇلالھ! ئالالھ تهئاال ساڭا 
بىزدىن چهكسىز خهيىرلهر ئېھسان قىلسۇن. سهن بىز ئۈچۈن شهرهپلىك بىر ئاتا، ھهر 
دائىم نهسىھهت قىلدىغان شهپقهتلىك قېرىنداشتهك ئىدىڭ. ئالالھ تهئاال ساڭا تاپشۇرغان 
يهتكۈزدۈڭ.  بىزگه  قىلىنغانالرنى  ۋهھيى  ساڭا  ئۇرۇنلۇدۇڭ.  ۋهزىپىسىنى  پهيغهمبهرلىك 
قىلدىڭ.   دهۋهت  بىلهن  نهسىھهتلهر  گۈزهل  ۋه  ھېكمهت  ئىسالمغا  يولىدا  رهبىبىڭنىڭ 
پهيغهمبهر  دېدى.  بهرسۇن،  مۇكاپاتالرنى  بۈيۈك  ئهڭ  گۈزهل،  ئهڭ  ساڭا  تهئاال  ئالالھ 
قىيامهت  كهلسۇن.  يېنىمغا  بولسا  ھهققى  مهنده  كىمنىڭ  مۆمىنلهر!  ئهي  ئهلهيھىسساالم: 
ھېچقانداق  ئۈچۈن  ئېلىش  ھهققىنى  ئهمما  دېدى.  ئالسۇن،  مهندىن  بۇرۇن  كۈنىدىن 
ئىسمى  ئالالھنىڭ  قېتىم  ئىككى  يهنه  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  چىقمىدى.  كىشى  بىر 
بىلهن: ھهققى بارالر كېلىپ ئالسۇن، دېدى. بۇ سۆزلهردىن كېيىن ئهسھابى-كىرامدىن 
يېشى چوڭراق بولغان ھهزرىتى ئۇكاشه ئورنىدىن تۇردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
سهن  ئۇرۇشىدا  تهبۇك  رهسۇلۇلالھ!  ئى  بولسۇن  پىدا  ساڭا  ئاتا-ئانام  بېرىپ:  ھۇزۇرىغا 
تۆگهم  مېنىڭ  بىلهن  تۆگهڭ  سېنىڭ  ۋاقىتتا  قايىتقان  تهبۇكتىن  ئىدىم.  بىلله  بىلهن 
يان-يېنىغا كهلگهنده، مهن تۆگهمدىن چۈشۈپ، ساڭا يېقىنالشتىم. مهقسىتىم مۇبارهك 
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تېنىڭنى سۆيۈش ئىدى. ئۇ ۋاقىت سهن قامچاڭ بىلهن مېنىڭ دۈمبهمگه ئۇردۇڭ. نېمه 
ئۈچۈن ئۇرغانلىقىڭنى بىلمهيمهن، دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ئى ئۇكاشه! ئالالھ 
تهئاال سېنى پهيغهمبىرىڭنىڭ قهستهن ئۇرىشىدىن ساقلىسۇن. ئى بىالل! قىزىم پاتىمهنىڭ 
مهسجىدتىن  بىالل  ھهزرىتى  دېدى.  كهلگىن،  ئېلىپ  ماڭا  قامچىنى  ئۇ  بارغىن.  ئۆيىگه 
چىقتى. يول بويى پهيغهمبهر ئۆزىگه قىساس ئالدۇرىدىغان بولدى دهپ ھهيران قالدى. 
ئۆيگه يېتىپ بېرىشى بىلهن ئىشىكنى چهككهندىن كېيىن: ئهي پهيغهمبهرنىڭ مۇبارهك 
قىزى، ماڭا پهيغهمبهرنىڭ قامچىسىنى بهر، دېدى. ھهزرىتى پاتىمه: ئى بىالل! ھازىر ھهج 
ياكى ئۇرۇش ۋاقتى بولمىسا، دادام قامچىنى نېمه قىلىدىكهن؟ دهپ سورىدى. ھهزرىتى 
بىالل: ئهي پاتىمه! خهۋىرىڭ يوقمۇ؟ پهيغهمبهر ئۇنىڭ بىلهن قىساس ئالغۇزىدىكهن، 
كۆزى  كىمنىڭ  ئالىدىغانغا  قىساس  پهيغهمبهردىن  بىالل!  يا  پاتىمه:  ھهزرىتى  دېدى. 
قىيىدىكهن، ئهگهر ئۇ تهلهپ قىلغان بولسا بېرهي. ھهسهن بىلهن ھۈسهينگه ئېيتقىن، 
قىساسنى كىم ئالىدىغان بولسا، شۇ كىشىنىڭ ئۆزى ئالسۇن. ئۇ زات قىساسىنى ھهسهن 
بىلهن ھۈسهيىندىن ئالسۇن، پهيغهمبهردىن قىساس ئالغۇزمىسۇن، دهپ ھهزرىتى بىاللغا 
قامچىنى  كېيىن  كهلگهندىن  مهسجىدكه  بىالل  ھهزرىتى  جېكىلىدى.  تهكرار-تهكرار 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا بهردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇكاشهگه بهردى. ئهبۇبهكرى 
ۋه ئۆمهر ئهھۋالنى كۆرىشى بىلهن: ئهي ئۇكاشه! مانا بىز يېنىڭدا تۇرۇپتۇق، ھهققىڭنى 
بىزدىن ئالغىن، ئۆتۈنۈپ قااليلى، پهيغهمبهردىن ئالمىغىن، دهپ يالۋۇردى. بۇنىڭ بىلهن 
قويغىن،  يول  سهن  ئهبۇبهكرى!  ئهي  ئهبۇبهكرىگه:  ھهزرىتى  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك 
ئارىمىزغا كىرمىگىن، ئالالھ تهئاال سىلهرنىڭ ئۇلۇغ مهرتىۋهڭالرنى بىلىپ تۇرۇپتۇ، دېدى. 
ئۇنىڭدىن كېيىن ھهزرىتى ئهلى ئورنىدىن تۇردى ۋه: ئهي ئۇكاشه! پهيغهمبهرنى ئۇرۇشىڭغا 
كۆڭلۈم چىدىمايدۇ، خالىساڭ كېلىپ دۈمبهمگه ياكى قورسىقىمغا ئۇر، قانچىلىك ئۇرساڭ 
سهنمۇ  ئهلى  ئهي  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  دېدى.  چېقىلما!  پهيغهمبهرگه  رازى.  مهن 
دېدى.  تۇرۇپتۇ،  بىلىپ  مهرتىۋهڭنى  ئۇلۇغ  سېنىڭ  تهئاال  ئالالھ  ئولتۇرغىن،  جايىڭدا 
بۇ قېتىم ھهزرىتى ھهسهن بىلهن ھۈسهيىن ئورنىدىن تۇردى ۋه: ئهي ئۇكاشه! سهنمۇ 
بىلىسهن بىز پهيغهمبهرنىڭ نهۋرىلىرى، شۇنىڭ ئۈچۈن بىزدىن قىساس ئالساڭ ئۇنىڭدىن 
ئالغاندهك بولىسهن. ھهققىڭنى بىزدىن ئالغىن. ئۆتۈنۈپ قااليلى پهيغهمبهرنى ئۇرمىغىن، 
كۆزۈمنىڭ  ئىككى  سىلهر  ئولتۇرۇڭالر!  سىلهرمۇ  ئۇالرغا:  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  دېدى. 
خوشاللىق نۇرى، دېدى. ئۇنىڭدىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ئهي ئۇكاشه! كهل 
مېنى ئۇرغىن، دېدى. ھهزرىتى ئۇكاشه: ئى رهسۇلۇلالھ! سهن مېنى ئۇرغاندا دۈمبهم ئوچۇق 
ئهسنادا  بۇ  ئاچتى.  دۈمبىسىنى  مۇبارهك  پهيغهمبىرىمىز  بىلهن  شۇنىڭ  دېدى.  ئىدى، 
ئهسھابى-كىرام قىيا-چىيا بولۇپ كهتتى. ئۇالر: يا ئۇكاشه! پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
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ئۇكاشه،  ھهزرىتى  تۇردى.  قاراپ  ھهممهيلهن  دېدى.  ئۇرامسهن؟  راستىنال  دۈمبىسىگه 
بىلهن  كۆرۈشى  تامغىسىنى  پهيغهمبهرلىك  دۈمبسىدىكى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
تۇيۇقسىزال: ئاتا-ئانام ساڭا پىدا بولسۇن ئى رهسۇلۇلالھ! ھهققىمنى ئېلىش ئۈچۈن سېنىڭ 
مۇبارهك دۈمبهڭگه ئۇرۇشقا، سهندىن قىساس ئېلىشقا كىمنىڭ كۈچى يېتىدۇ، بۇنىڭغا 
كىم جاسارهت قىالاليدۇ؟ دېگىنىچه، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇبارهك پهيغهمبهرلىك 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بىلهن  بۇنىڭ  سۆيىۋالدى.  قېنىپ  يهرنى  بېسىلغان  تامغىسى 
ئۇنىڭغا: يا ئۇرىسهن ياكى ئهپۇ قىلىسهن، دېدى. ئۇكاشه: جېنىم ساڭا پىدا بولسۇن 
ئى رهسۇلۇلالھ! سېنى كهچۈردۈم، ئهجىبا ئالالھ تهئاال مېنى قىيامهت كۈنى ئهپۇ قىالرمۇ؟ 
دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: كىم مېنىڭ جهننهتتىكى دوستۇمنى كۆرۈشنى خالىسا، 
بۇ مويسىپىت كىشىگه قارىسۇن، دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇبارهك سۆزلىرىنى 
نېمه  «سهن  ساھابىالر:  سۆيدى.  پىشانىسىگه  ئۇكاشهنىڭ  ئهسھابى-كىرام  ئاڭلىغان 
دېگهن بهخىتلىك! سهن نېمه دېگهن بهخىتلىك! ئهي ئۇكاشه! پهيغهمبهر بىلهن بىرگه 

بولۇش ۋه جهننهتنىڭ ئهڭ يۇقىرى دهرىجىسىگه ئېرىشتىڭ!» دېدى.265
سهپهر ئېينىڭ ئاخىرقى كۈنلىرى ئالهملهرنىڭ سۇلتانى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم 
شىمالدىكى ۋىزانتىيه ئىمپېراتورلۇقىنىڭ مۇسۇلمانالر ئۈچۈن تهھدىت بولىشىدىن بۇرۇن 
ئۇالرنى تهكرار ئىسالمغا دهۋهت قىلىش، ئهگهر قوبۇل قىلمىسا ئۇالرغا ئۇرۇش ئېالن قىلىش 
ۋه ئۇالرنى ئىسالم دۆلىتىنىڭ ھاكىميهت ئاستىغا ئېلىشنى ئارزۇ قىالتتى. بۇ سهۋهپتىن 
ساھابىالر  قىلدى.  ئهمىر  قىلىشقا  تهييارلىق  قىلىشقا  ئۇرۇش  بىلهن  رۇمالر  ساھابىالرنى 
ئهمىرنى ئالغاندىن كېيىن تهييارلىقنى باشلىۋهتتى. رهسۇل ئهكرهم ئهلهيھىسساالم ئۇسامه 
بىن زهيدنى چاقىرىپ: «ئهي ئۇسامه! شامغا، بهلكا چىگراسىغا، پهلهستىىندىكى دارۇمغا، 
ئۇالرنى  چىققىن.  يولغا  بىلهن  ئىسمى  تهئاالنىڭ  ئالالھ  يهرگه  قىلىنغان  شېھىت  ئاتاڭ 
ئاتلىرىڭ بىلهن يهنجىگىن، سېنى بو قوشۇنغا باش قوماندان قىلدىم. ئۇبنالىقالرنىڭ 
زېمىنىغا تۇيۇقسىز بېرىپ، ئۇالرغا چاقماقتهك ھۇجۇم قىلغىن. بارىدىغان يېرىڭگه خهۋهر 
يېتىپ بېرىشتىن بۇرۇن پهيدا بولغىن. ئۇ يهر بىلهن مۇناسىۋهتلىك مهلۇماتالرنى يېنىڭغا 
ئۇالرنىڭ  قىلسا،  ئاتا  زهپهر  تهئاال  ئالالھ  ئهۋهتكىن،  جاسۇس  ۋه  پايالقچى  باشتا  ئال، 
ئارىسىدا كۆپ قالمىغىن» دېدى. ئۇالرغا جۇرۇفته قارارگاھ قۇرۇشنى ئهمىر قىلىپ، مۇبارهك 
قوللىرى بىلهن ئىسالم بايرىقىنى تهسلىم قىلدى.266 ئۇنىڭدىن كېيىن مهسجىدته مۇنبهرگه 
قانچىلىك  نهزىرىمىدا  مېنىڭ  زهيد،  دادىسى  ئۇسامهنىڭ  ئهسھابىم!  «ئهي  چىقىپ: 
سۆيۈملۈك ۋه الياقهتلىك قوماندان بولسا، ئۇنىڭ ئوغلىمۇ شۇ قهدهر الياقهتلىكتۇر. ئۇسامه 

مېنىڭ نهزىرىمده ئىنسانالرنىڭ ئهڭ سۆيۈملۈكىدۇر» دېدى. 

.318،VIII،زۇھهيلى، ئهرراۋزۇل-ئۇنۇف  .265
.46،II ،1117؛ ئىبنى ئاساكىر، تارىخۇ دىمهشق،III،ۋاقىدى، ئهل-مهغازى  .266
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ھهزرىتى  ئارىسىدا:  ماڭغانالرنىڭ  ئۇرۇشقا  قوماندانلىقىدا  ئۇسامهنىڭ  ھهزرىتى 
ئهبۇبهكرى، ھهزرىتى ئۆمهر، ئۇبهيده بىن جهرراھ، سهئىد بىن ئهبى ۋهققاس قاتارلىق 

ساھابىالرمۇ بار ئىدى. 
بهخىتكه قارشى ئهتىسى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تۇيۇقسىز ئاغرىپ قالدى. قوشۇن 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن يولغا چىقىشقا مهجبۇر بولدى. سۆيۈملۈك 
پهيغهمبىرىمىز ئېغىر قىزىتما كېسهلگه گىرىپتار بولغان ئىدى. كۈندىن-كۈنگه قىزىتمىسى 
تۇرۇپ  كېچىده ئورنىدىن  يېرىم  كۈنى  بىر  پهسهيگهن  باراتتى. ئاغرىقى  كېتىپ  ئۆرلهپ 
كىيمىنى كيىپ، تاالغا چىقىشقا تهمشهلدى. بۇنى كۆرگهن ئائىشه ئانىمىز: ئاتا-ئانام ساڭا 
پىدا بولسۇن ئى رهسۇلۇلالھ! قهيهرگه ماڭدېڭىز؟ دېدى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز: باقى 
ئهمىر  ئۈچۈن  قىلىش  دۇئا  تىلهپ  گۇناھىنى  ئۈچۈن  قىلىنغانالر  دهپنه  قهبرىستانلىقىغا 
ئالدىم. ئۇ يهرگه كېتىپ بارىمهن، دېدى. يېنىغا ئهبۇ مۇۋهيھىپ بىلهن ئهبۇ رافىنى ئېلىپ 
قىلىنىشى  ئهپۇ  گۇناھلىرىنىڭ  ئۇالرنىڭ  قىلىپ،  دۇئا  ئۇزۇن  مازارلىقتا  كهتتى.  چىقىپ 
ئۈچۈن ئالالھ تهئاالغا يالۋۇردى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئىچ-ئىچىدىن دۇئا قىلىشنى 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  بولساق،  كۆمۈلگهن  يهرگه  بۇ  بىزمۇ  ساھابىالر:  كۆرگهن 
دۇئاسىغا ئېرىشكهن بوالتتۇق، دېيىشتى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ئهبۇ مۇۋهيھىپكه قاراپ: 
ئهي ئهبۇ مۇۋهيھىپ! مهن دۇنيادىكى خهزىنىلهر بىلهن ئاخىرهت نېمىتىنى تالالشتا ئهركىن 
ئىدىم، خالىساڭ دۇنياغا ئىگه بول، ئۇنىڭدىن كېيىن جهننهتكه كىرگىن، خالىساڭ ئالالھ 
تهئاالنى كۆر، ئاندىن جهننهتكه كىرگىن! دېدى. مهن باشتا ئالالھ تهئاالنى كۆرۈش، 

ئاندىن جهننهتنى كىرىشنى تاللىدىم." دېدى. 
بىر كۈنى ئۇھۇدتا شېھىت بولغان ساھابىالرغا دۇئا قىلىش ئۈچۈن يولغا چىقتى. ئالالھ 
تهئاالغا ئۇزۇن دۇئا قىلىپ يالۋۇرغاندىن كېيىن مهسجىدكه قايتىپ كېلىپ ساھابىالرغا: 
بۇرۇن  ئهڭ  سىلهرنىڭ  ۋه  كۈتىۋالىدىغان  بۇرۇن  ئهڭ  بۇلىقىدا  كهۋسهر  سىلهرنى  «مهن 
ئۇچرشىدىغان ئادىمىڭالر بولىمهن. سىلهر بىلهن دىدارلىشىدىغان يهر كهۋسهر بۇلىقىدۇر. 
سىلهرنىڭ مهندىن كېيىن شېرىككه ئارلىشىپ قېلىشىڭالردىن قورقمايمهن. مهن سىلهرنىڭ 
دۇنيا ھاياتىغا قىزىقىپ، مال-دۇنيا ئۈچۈن بىر-بىرىڭالردىن قىزغىنىپ، بىر-بىرىڭالرنى 
بولىشىشڭالردىن  ھاالك  سىلهرنىڭمۇ  بولغانالردهك  ھاالك  بۇرۇن  سىلهردىن  ئۆلتۈرۈپ، 

كېتىشىڭالردىن قورقىمهن» دېدى ۋه ئۆيىگه كىرىپ كهتتى.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ كېسىلى ئېغىرالشقان ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ئۆيىده  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئانىمىزنىڭ  ئائىشه  ھهزرىتى  خانىملىرى،  مۇبارهك 
پهيغهمبهر  ئېيتتى.  بهرگهنلىكىنى  ئۆتۈنۈپ  ئۇنىڭغا  ھهقلىرىنى  ئۆزلىرىنىڭ  قېلىشىنى، 
ھهزرىتى  ۋه  قىلدى  دۇئا  ئۇالرغا  سۆيۈنۈپ  پىداكارلىقىدىن  بۇ  ئۇالرنىڭ  ئهلهيھىسساالم 

ئائىشه ئانىمىزنىڭ ئۆيىگه بېرىپ ئاخىرقى كۈنلىرىنى ئۆتكۈزدى. 
باشلىدى.  ئۆرلهشكه  قىزىتمىسى  ۋهسهللهمنىڭ  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  ئهكرهم  رهسۇل 
پهيغهمبهر  ئۆرۈلدى.  ئۇياق-بۇياققا  كارىۋىتىدا  كهتكهنلىكىدىن  ئۆرلهپ  قىزىتمىسى 
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ئهھۋالدىن  كۆرگهن  كهلدى.  يوقالپ  ئۇنى  ساھابىالر  ئهھۋالدىمۇ  بۇ  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
يۈرهكلىرى پۇچۇلنۇپ كهتتى. ساھابىالردىن ئهبۇ سهئىد ئهل ھۇدرى: «پهيغهمبهرنىڭ 
ئارتىۋالغان  ياغلىق  بىر  يۇمشاق  ۋه  پارقىراق  ئۈستىگه  ئىدىم.  بارغان  ھۇزۇرىغا  مۇبارهك 
ئىدى. ئۇنىڭ مۇبارهك بهدىنىدىن چىققان ئىسسىقلىق ياغلىقنىڭ تېشىغا ئۆرلهپ چىققان 
كۆرگهن  ھالىمىزنى  بۇ  بىزنىڭ  ئهيمىنهتتۇق.  تۇتۇشتۇنمۇ  بىلهن  قول  ياغلىقنى  ئىدى. 
كېلىدۇ.  پهيغهمبهرلهرگه  باال-قازاالر  ۋه  ئاغرىق  قاتتىق  ئهڭ  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر 
بۇنداق بولىشىغا قارىماي پهيغهمبهرلهرنىڭ بۇ باالالردىن سۆيۈنۈشى، سىلهرنىڭ سىلهرگه 
ئاتا قىلغان ئېھسانالردىن خوش بولىشىڭالردىنمۇ كۈچلۈكتۇر، دېدى» دېدى. ھهزرىتى  
ھازىرغىچه  مهن  رهسۇلۇلالھ!  ئى  بولسۇن  پىدا  ساڭا  «جېنىم  بهررا:  بىن  بىشىر  ئۇممۇ 
بۇنداق شىددهتلىك بىر ئاغرىق كۆرمىگهن ئىدىم! دېدىم. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ئهي 
ئۇممۇ بىشىر! ئاغرىقىمنىڭ شىددهتلىك بولىشى ساۋابىمنىڭ كۆپ بولىشى ئۈچۈندۇر. بۇ 
ئاغرىق خهيبهرده تهمىنى تېتىغان زهھهرلىك گۆشنىڭ سهۋهبىدىن بولدى. ئۇ گۆشنىڭ 
تهسىرىنى ھهر ۋاقىت ھېس قىلدىم. ئۇ كۈنى يېگهن زهھهر ماڭا ئهكىس تهسىر بېرىپ 

تومۇرلىرىمدا ئايلىنىۋاتىدۇ، دېدى».267 
سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ئابدۇلالھ بىن مهسئۇدقا: «ئهگهر مۇسۇلمان بىر ئېغىر ئاغرىققا 
تۆكۈلگهندهك  يوپۇرماقلىرى  دهرهخنىڭ  گۇناھلىرىنى  ئۇنىڭ  تهئاال  ئالالھ  بولسا  مۇپتىال 
بىرمۇ-بىر تۆكۈپ تاشاليدۇ» دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ كېسىلى كۈندىن-كۈنگه 
ئېغىرالشتى. ئهسھابى-كىرام بۇ ئهھۋالدىن بىئارام بولدى، ھهتتا ئۆيلىرىده ئولتۇرالماي 
قالدى. ساھابىالر مهسجىدكه توپلىنىپ مهسلىھهت قىلغاندىن كېيىن، ھهزرىتى ئهلىنى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى كۆرۈپ كېلىشكه ئهۋهتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئىشارهت 
بىلهن: ئۇالر نېمه دهيدۇ! دېدى. ھهزرىتى ئهلى: پهيغهمبهر ئارىمىزدىن كېتىپ قالسا! 
ۋه  كۆرىدىغان  ياخشى  دىلىدىن  چىن  ئهسھابىنى  دېدى.  بولىۋاتىدۇ،  پهرىشان  دهپ، 
ئېغىر  كېسىلىنىڭ  پهيغهمبىرىمىز،  سۆيۈملۈك  قىلدىغان  مۇئامىله  مهرھهمهتلىك  ئۇالرغا 
بىن  فادىل  ھهزرىتى  ۋه  ئهلى  ھهزرىتى  تۇرۇپ،  كارىۋىتىدىن  كېسهل  قارىماي  بولىشىغا 
ھهمدۇ- تهئاالغا  ئالالھ  ئولتۇرۇپ،  مۇنبهرده  كهلدى.  مهسجىدكه  ياردىمىده  ئابباسنىڭ 
سانا ئېيتقاندىن كېيىن ئهسھابىالرغا: «ئهي ئهسھابىم! مېنىڭ ئۆلۈمۈمنى ئويالپ تاالش-
مهن  قالمىدى!  مهڭگۈ  ئارىسىدا  ئۇممىتى  پهيغهمبهر  ھېچقانداق  چۈشۈپسىلهر!  تارتىشقا 
سىلهرنىڭ ئاراڭالردا مهڭگۈ قاالمدىم؟ شۇنى بىلىپ قېلىڭالركى، مهن رهببىمنىڭ ھۇزۇرىغا 
بارىمهن. سىلهرگه نهسىھىتىم شۇكى، مۇھاجىرالرنىڭ چوڭلىرىغا ھۆرمهت قىلىڭالر! ئهي 
مۇھاجىرالر! سىلهرگه نهسىھىتىم شۇكى، ئهنسارالرغا ياخشى مۇئامىله قىلىڭالر، چۈنكى 
ئۇالر سىلهرگه ياخشىلىق قىلدى. ئۆيلىرىده كۈتىۋالدى. ئۇالر تۇرمۇشتا غۇرۇبهتته قالغان 
ۋاقىتتىمۇ سىلهرنى ئۆزلىرىدىن يۇقىرى كۆردى. مال-دۇنياسىغا سىلهرنى ئورتاق قىلدى. 
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كهچۈرۇم  ئهيىپلىرىنى  ئۇالرنىڭ  قارىسۇن،  ياخشى  ئۇالرغا  بولسا  ھاكىم  ئهنسارالرغا  كىم 
قىلسۇن» دېدى. ئۇنىڭدىن كېيىن گۈزهل ۋه تهسىرلىك سۆزلهرنى قىلغاندىن كېيىن، 
«ئالالھ تهئاال بهندىسىنى دۇنيادا قېلىش ياكى ئۆزىنىڭ ھۇزۇرىغا قايتىپ كېلىش ھهققىده 
ئىختىيار قىلدى. ئۇ بهنده رهببىنىڭ ھۇزۇرىغا بېرىشىنى قارار قىلدى» دېدى. ھهزرىتى 
ئهبۇبهكرى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بۇ سۆزلىرىنىڭ ئاخىرقى سۆزلىرى ئىكهنلىكىنى 
كهتتى.  يىغالپ  دهپ  رهسۇلۇلالھ!»  ئى  بولسۇن  پىدا  ساڭا  «جېنىمىز  قىلىپ:  ھېس 
دهپ  ئهبۇبهكرى!»  يا  ۋهسهللهم: «يىغلىما  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  پهيغهمبىرى  مهرھهمهت 
ئهسھابىغا:  ئېقىۋاتاتتى.  ياش  كۆزلىرىدىن   مۇبارهك  ئۇنىڭ  بهردى.  تهسهللى  ئۇنىڭغا 
«ئهي ئهسھابىم! دىنى ئىسالم ئۈچۈن سادىق بولغان ۋه مال-دۇنياسىنى ئىسالم ئۈچۈن 
پىدا قىلغان ئهبۇبهكرىدىن بهكمۇ رازى بولدۇم. ئاخىرهت يولىدا دوسىت قىلىش مېنىڭ 
قولۇمدىكى ئىش بولغان بولسا، ئۇنى تاللىغان بوالتتىم. مهسجىدكه ئېچىلغان ئىشىكلهردىن 

ئهبۇبهكرىنڭكىدىن باشقا ھهممىسىنى تاقىۋىتىڭالر!» دېدى. 
ئۆيىگه  ئانىمىزنىڭ  ئائىشه  ھهزرىتى  چۈشۈپ،  مۇنبهردىن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  كۆرگهن  بۇنى  باشلىدى.  يىغالشقا  ئهسھابى-كىرام  قايىتتى. 
ھهزرىتى ئهلى ۋه ھهزرىتى فادىل بىن ئابباسنىڭ ياردىمى بىلهن تهكرار مهسجىدكه قهدهم 
تهشرىپ قىلدى. مۇنبهرنىڭ بىرىنچى پهلهمپىيىنى دهسسهپ تۇرۇپ: «ئهي مۇھاجىرالر 
ئالدىراقسانلىق  ئېرىشىشته  نهرسىگه  بىر  بولغان  ئېنىق  ۋاقىت-سهئىدى  ئهنسارالر!  ۋه 
قىلىشنىڭ پايدىسى يوق. ئالالھ تهئاال، ھېچبىر بهندىسى ئۈچۈن ئالدىرىمايدۇ. ئهگهر 
بىر كىشى ئالالھ تهئاالنىڭ قازا ۋه تهقدىرىنى ئۆزگهرتىشكه، ئۇنىڭ ئىرادىسىدىن ئۈستۈن 
تۇرۇشقا تىرىشسا، ئالالھ تهئاال قهھرى بىلهن ئۇنى پهرىشان قىلىدۇ. ئالالھ تهئاالغا ھىله 
قىلىش ۋه ئۇنى ئالداشنى مهقسهت قىلغانالرنىڭ ئىشلىرى بۇزۇلۇپ، ئۆزى ئالدىنىدۇ. بىلىپ 
قېلىڭالركى، مهن سىلهرگه رھمهت بىلهن مۇئامىله قىلدىم. سىلهر بىر كۈنى مهن بىلهن 
جهم بولىسىلهر. ئۇ يهر كهۋسهر بۇلىقىنىڭ بېشىدۇر. جهننهتكه كىرىش ۋه مهن بىلهن 
جهم بولۇشنى ئويلىغان كىشى ئورۇنسىز گهپ قىلمىسۇن. ئهي مۇسۇلمانالر! كاپىر بولۇش، 
سهۋهپ  كېتىشىگه  ئازالپ  رىزىقىنىڭ  كېتىشىگه،  ئۆزگىرىپ  نېمهتنىڭ  قىلىش،  گۇناھ 
باشلىقلىرى،  ھۆكۈمهت  قىلسا،  ئىتائهت  ئهمىرلىرىگه  تهئاالنىڭ  ئالالھ  ئىنسانالر  بولىدۇ. 
ئهمىرلىرى، ۋالىلىرى ئۇالرغا مهرھهمهت ۋه شهپقهت قىلىدۇ. گۇناھ، زىناغائوخشاش ئىشالرنى 
قىلىپ ھهددىدىن ئاشسا، مهرھهمهتلىك باشلىقالرغا ئېرىشتۈرمهيدۇ. مېنىڭ ھاياتىم سىلهر 
ئۈچۈن خهيىرلىك بولغاندهك، ئۆلۈمۈممۇ سىلهر ئۈچۈن رهھمهت ۋه خهيىرلىكتۇر. ئهگهر 
بىرهر كىشنى ھهقسىز ئۇرغان ۋه ھهقسىز سۆز قىلغان بولسام، مهندىن ئوخشاش ئىش 
بىلهن ھهققىنى ئالسۇن. ئهگهر بىرڭالردىن ھهقىسز بىر نهرسه ئالغان بولسام، ئۇنىڭ 
قايتۇرۇپ بېرىشقا رازى ۋه ئۇ ئىشنى ھهل قىلىشقا تهييار، چۈنكى دۇنيا جازاسى ئاخىرهت 
ئۇنىڭدىن  دېدى.  ئاسان»  ئهڭ  ئۇچراش  جازاسىغا  دۇنيا  يېنىك.  بهكمۇ  جازاسىدىن 
بۇرۇن ھهزرىتى ئهبۇبهكرىدىن مهمنۇن بولغىنىدهك، بۇ خۇتبىسىده ھهزرىتى ئۆمهردىن 
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رازى ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈپ: «ئۆمهر مهن بىلهن بىلله، ئۇمۇ مهن بىلهن بىلله، مهندىن 
كېيىنكى ھهق ئۇنىڭ بىلهندۇر» دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ خۇتبىدىن كېيىن 
نهسىھهت  ۋه  ۋهسىيهت  چىقىپ  مۇنبهرگه  تهكرار  كېيىن  نامازدىن  چۈشتى.  مۇنبهردىن 
قىلغاندىن كېيىن: «سىلهرنى ئالالھ تهئاالغا تاپشۇردۇم!» دهپ ئۆيىگه كىرىپ كهتتى. 

ئالهملهرنىڭ خوجىسى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم كېسلى ئېغىرلىشىپ ئاخىرقى 
بىالل  ھهزرىتى  ئۈچۈن  خوشلىشىش  بىلهن  ئهسھابى  كۈنى،  بىر  كهلگهن  نهپهسلىرىگه 
مهسجىدكه  ئۇالر  جاكارلىغىن،  «ئىنسانالرغا  ئۇنىڭغا:  كېلىپ،  چاقىرتىپ  ھهبهشىنى 

يىغىلسۇن! ئۇالرغا ئاخىرقى ۋهسىيىتىمنى قىلىشنى ئويالۋاتىمهن!» دېدى. 
ھهزرىتى بىالل ساھابىالرنى مهسجىدكه يىغدى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز، ھهزرىتى 
ئهلى ۋه ھهزرىتى فادىلنىڭ ياردىمى بىلهن مهسجىدكه قهدهم تهشرىپ قىلدى. مۇنبهرده 
ئولتۇرۇپ ئالالھ تهئاالغا ھهمدۇ-سانا ئېيتقاندىن كېيىن: «ئهي ئهسھابىم! خهۋىرىم يوق 
دېمهڭالر! ئاراڭالردىن ئايرىلىش ۋاقتى كهلدى. كىمنىڭ مهنده ھهققى بولسا، مهندىن 
سورىسۇن. مېنىڭ يېنىمدا سۆيۈملۈك بولغان، ھهقلىرىنى تهلهپ قىلسۇن ياكى ھهققىگه 
رازى بولسۇن. ئالالھ تهئاالنىڭ ھۇزۇرىغا بۇ ئىشالرنى قىلىپ بولغاندىن كېيىن خاتىرجهم 
باراي» دېدى. ئۇنىڭدىن كېيىن مۇنبهردىن چۈشۈپ پېشىن نامىزىنى ئوقۇدى. نامازدىن 

كېيىنمۇ سۆزلىرىنى تهكرارلىدى. 
سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنىڭ ۋاپاتىغا ئۈچ كۈن قالغاندا كېسىلى قاتتىق ئېغىرالشتى. 
تۇنجى  ئوقۇيالمىغان  بىلهن  جامائهت  بواللمىدى.  ئىمام  جامائهتكه  چىقىپ  مهسجىدكه 
نامىزى خۇپتهن نامىزى ئىدى. ھهزرىتى بىالل ئادهتلهنگىنى بويىچه، ناماز ۋاقتى بىلهن 
سۆيۈملۈك  دېدى.  رهسۇلۇلالھ!  ئى  بولدى  ۋاقتى  ناماز  كېلىپ:  ئالدىغا  ئىشىكى  ئۇنىڭ 
ئىدى.  يوق  ماجالى  تۇرغىدهك  ئورنىدىن  ئۈچۈن  بولغىنى  دهرمانسىز  پهيغهمبىرىمىز 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ئهبۇبهكرىگه دهڭالر! نامازغا ئىماملىق قىلسۇن، دېدى. ھهزرىتى 
ۋه  نازۇك  قهلبى  دادامنىڭ  رهسۇلۇلالھ!  ئى  بولسۇن  پىدا  ساڭا  جېنىم  ئانىمىز:  ئائىشه 
پهرىشان ھالهتته، سىزدهك مۇبارهك زاتنىڭ ماقامىدا تۇرۇپ، سىزنى كۆرهلمىسه، كۆز-
تهۋىسيه  ئۆمهرنى  ئۈچۈن  بولۇش  ئىمام  قىاللمايدۇ،  ئىماملىق  نامازغا  ئىچىده  ياشلىرى 
ئىماملىق  نامازغا  دهڭالر!  ئهبۇبهكرىگه  تهكرار:  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  دېدى.  قىلىڭ! 
ئهبۇبهكرى  ھهزرىتى  ئېيتتى.  ئهبۇبهكرىگه  ئهھۋالنى  بىالل  ھهزرىتى  دېدى.  قىلسۇن! 
بولدى.  ئۇرغاندهك  خهنجهر  يۈرىكىگه  كۆرهلمهي،  مېھراپتا  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر 
ئهقلىنى يوقىتىپ يىغلىدى. يىغلىدى. ئهسھابى كىراممۇ-قوشۇلۇپ يىغلىدى. ھهبىبۇلالھ 
ئهلهيھىسساالم، مهسجىدتىن كهلگهن بۇ پهرياتالرنىڭ سهۋهبىنى سورىشى بىلهن، ھهزرىتى 
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پاتىمه ئانىمىز: جېنىم ساڭا پىدا بولسۇن ئى رهسۇلۇلالھ! ئهسھابىڭ سهندىن ئايرىلىشقا 
كۆزى قىيماي يىغالۋاتىدۇ! دېدى.268 

ۋهسهللهم،  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك  دهرياسى  مهرھهمهت 
بولىشىغا  ئاغرىق  قاتتىق  شۇنچه  كېيىن  بىلگهندىن  ھالىنى  پهرىشان  بۇ  ئهسھابىنىڭ 
كهلدى.  مهسجىدكه  بىلهن  ياردىمى  ئابباسنىڭ  ھهزرىتى  ۋه  ئهلى  ھهزرىتى  قارىماي 
نامازدىن كېيىن: «ئهي ئهسھابىم! سىلهر ئالالھ تهئاالنىڭ ھىمايسى ئاستىدا تۇرىسلهر، 
سىلهرنى ئالالھ تهئاالغا ئامانهت قىلدىم! ھهر ۋاقىت تهقۋادار بولۇڭالر، ئالالھ تهئاالدىن 
قورقۇڭالر، ئالالھ تهئاالغا بهرگهن ۋهدهڭالردا تۇرۇڭالر ۋه ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلىڭالر! مهن 

ئهمدى بۇ دۇنيادىن ئايرىلىمهن!» دېدى. 
ھهزرىتى ئهبۇبهكرى ئهسھابى-كىرامغا ئون يهتته ۋاقىت نامازغا ئىماملىق قىلدى. بىر 
ۋاقىتتا پېشىن نامازىغا ئىماملىق قىلىۋاتاتتى. دهل شۇ ۋاقىتتا كائىناتنىڭ سۇلتانى مۇبارهك 
بهدىنىده كىچىك ئۆزگىرىش ھېس قىلدى ۋه ھهزرىتى ئهلى بىلهن ھهزرىتى ئابباسنىڭ 
ياردىمى بىلهن يهنه مهسجىدكه كهلدى. ھهزرىتى ئهبۇبهكرى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ئۇنىڭغا:  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بولدى.  چېكىنمهكچى  ئارقىغا  كۆرۈپ  كهلگهنلىكىنى 
«ئورنىڭدا تۇرىۋهرگىن!» مهنىسىده ئىشارهت قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهزرىتى 
ئهبۇبهكرىنىڭ سول تهرىپىده تۇرۇپ ئهسھابىغا ئهڭ ئاخىرقى قېتىم ئىماملىق قىلدى.269 

ئهلهيھىسساالم  جىبرائىل  بۇرۇن  كۈن  ئۈچ  ۋاپاتىدىن  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  سۆيۈملۈك 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ: ئى رهسۇلۇلالھ! ساڭا ئالالھ تهئاالنىڭ سالىمى 
ئۆزىڭىزنى  سىزنىڭ  ۋه  ئهھۋالىڭىزنى  ھال  سىزدىن  تۇرۇپمۇ،  بىلىپ  ئهھۋالىڭىزنى  بار! 
قانداق ھېس قىلىۋاتقانلىقىڭىزنى سوراپ مېنى ئهۋهتتى، دېدى. ئالهملهرنىڭ خوجىسى 
ئۇنىڭغا: كۆڭلۈم بهكمۇ يېرىم! دېدى. جىبرائىل ئهلهيھىسساالم يهكشهنبه كۈنىمۇ كهلدى 
جاۋابىنى  ئىلگىرىكى  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  سورىدى.  سوئالالرنى  ئاۋالقىدهك  ۋه 
بهردى. شۇنىڭ بىلهن جىبرائىل ئهلهيھىسساالم يهمهنده ئۆزىنى پهيغهمبهر دهپ ئاتىۋالغان 
ئهسهد ئانسى ئىسىملىك كىشىنى ئۆلتۈرگهنلىكىنى خهۋهر قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
بۇ خهۋهرنى ئهسھابىغا بىلدۈردى. كېسهل تارتىپ قېلىشتىن بۇرۇن ئۆزلىرىگه كهلگهن بىر 
قانچه ئالتۇن بار ئىدى. ئالتۇننىڭ بىر قىسمىنى كهمبهغهللهرگه بىر قىسمىنى ھهزرىتى 
كېسلى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  كۈنى  يهكشهنبه  ئىدى.  بهرگهن  ئانىمىزگه  ئائىشه 
ئېغىرالشتى. ئىسالم قوشۇنىنىڭ قوماندانى ھهزرىتى ئۇسامه پهيغهمبىرىمىزنىڭ ھۇزۇرىغا 
ئۈستىگه  ئۇنىڭ  قوللىرىنى  مۇبارهك  پهقهت  سۆزلىمىدى.  نهرسه  بىر  ئۇنىڭغا  كهلگهنده 

قويۇپ دۇئا قىلدى. 
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سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنىڭ دۇنيانى شهرهپلهندۈرگهن ۋه ئاخىرهتكه سهپهر قىلغان 
ئۈچىنچى  ئون  قالغانلىقىنىڭ  تارتىپ  كېسهل  كهلدى.  توغرا  كۈنىگه  دۈشهنبه  ۋاقىت 
ۋه ئاخىرقى كۈنى ئىدى. ئهسھابى-كىرام مهسجىدته ھهزرىتى ئهبۇبهكرىنىڭ ئارقىسىدا 
بامدات نامىزى ئوقۇۋاتقاندا، ئالهملهرنىڭ خوجىسى مهسجىدكه كهلدى. ئۇممىتىنىڭ سهپ-
يۈگۈردى.  كۈلكه  چىرايىغا  خوشاللىقىدىن  كۆردى.  ئوقۇۋاتقانلىقىنى  ناماز  بولۇپ  سهپ 
ئۆزىمۇ ھهزرىتى ئهبۇبهكرىنىڭ ئارقىسىدا تۇرۇپ ناماز ئوقۇدى. ئهسھابى-كىرام پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنى كۆرىشى بىلهن ئۇنى ياخشى بولۇپ قاپتۇ دهپ ئويالپ، خوشال بولۇپ 
كهتتى. رهسۇل ئهكرهم سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ھهزرىتى ئائىشه ئانىمىزنىڭ خانىسىغا 
قويماي  مال-دۇنيا  ھېچقانداق  دۇنيادا  ھۇزۇرىغا  تهئاالنىڭ  «ئالالھ  قىلىپ:  تهشرىپ 
كېتىشنى خااليمهن. يېنىڭدا قالغان ئالتۇنالرنىمۇ يوقسۇلالرغا تارقىتىۋهت!» دېدى. بىر ئاز 
ۋاقىتتىن كېيىن يهنه قىزىتمىسى ئۆرلهپ كهتتى. كۆزىنى ئېچىپ ئالتۇنالرنىڭ تارقىتىپ 
تارقاتمىغىنىنى سورىدى. ھهزرىتى ئائىشه ئانىمىزدىن كۆڭلىدىكى جاۋابنى ئااللمىغاندىن 
كېيىن  تارقىتىلغاندىن  ئالتۇنالر  بهردى.  ئهمىر  تارقىتىشقا  دهرھال  ئالتۇنالرنى  كېيىن، 

كۆڭلى جايىغا چۈشتى.
ئۆيىده بىر ئاز ئارام ئالغاندىن كېيىن ھهزرىتى ئهلىنى ھۇزۇرىغا چاقىرىتتى. مۇبارهك 
بولۇپ،  كهتكهن  تهرلهپ  پىشانىسى  مۇبارهك  ئۇنىڭ  قويدى.  قۇچىقىغا  ئۇنىڭ  بېشىنى 
بىلهن  كۆرىشى  ھالىنى  بۇ  دادىسىنىڭ  ئانىمىز  پاتىمه  ھهزرىتى  ئىدى.  تاتارغان  يۈزى 
يېنىغا  ھهسهنلهرنىڭ  ۋه  ھۈسهيىن  ھهزرىتى  ئوغۇللىرى  چىدىماي،  قاراشقا  ئۇنىڭغا 
چىقىپ، ئۇالرنىڭ قوللىرىنى تۇتۇپ: «ئهي مېنىڭ دادام! قىزىڭغا ئهمدى كىم قارايدۇ! 
ھهسهن بىلهن ھۈسهننى كىمگه ئامانهت قىلىسهن؟ ۋاي دادام! جېنىم ساڭا پىدا بولسۇن! 
سېنىڭدىن كېيىن مېنىڭ ھالىم نېمه بولىدۇ؟ كۆزلىرىم، مۇبارهك يۈزۈڭدىن كېيىن كىمگه 
قارايدۇ!» دهپ يىغالپ كهتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قىزىنىڭ يۈرهكلهرنى تىتىرهتكهن 
بۇ سۆزلىرىنى ئاڭالپ، مۇبارهك كۆزلىرىنى ئاچتى ۋه ئۇنى يېنىغا چاقىرتىپ، ئۇنىڭغا سهۋر 
قىلىش ھهققىده دۇئا قىلغاندىن كېيىن: ئهي پاتىمه! ئهي كۆزۈمنىڭ نۇرى! داداڭ جان 
تالىشىۋاتقان بىر ھالدا! دېدى. بۇنىڭ بىلهن ھهزرىتى پاتىمهنىڭ كۆڭلى تېخىمۇ بۇزۇلۇپ 
يهنه يىغالشقا باشلىدى. ھهزرىتى ئهلى: ئهي پاتىمه! بولدى ئهمدى يىغلىما! پهيغهمبهرنى 
يېرىم  كۆڭلىنى  ئۇنىڭ  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  بىلهن  دېيىشى  قىلما!  بىئارام  تېخىمۇ 
كېيىن  دېگهندىن  قىلسۇن!  يېشى  كۆز  ئۈچۈن  دادىسى  بهرگىن  قويۇپ  ئهلى!  يا  قىلما 
مۇبارهك كۆزلىرىنى يۇمۇپ ئۆزىنى يوقاتقاندهك بولدى. ئۇنىڭدىن كېيىن ھهزرىتى ھهسهن، 
مۇبارهك بوۋىسىىنىڭ ھۇزۇرىغا كېلىپ: ئهي مېنىڭ مۇبارهك بوۋام! سهندىن ئايرىلىشقا 
كىمنىڭ كۆڭلى چىدىسۇن! بۇ پهرىشان ھالىمىزنى كىمگه ئېيتىمىز! سېنىڭدىن كېيىن 
ئانامغا، دادامغا ۋه قېرىندىشىمغا كىم شهپقهت قىلىدۇ؟ خانىملىرىڭىز ۋه ئهسھابىڭىز، ئۇ 
گۈزهل ئهخالقىڭىزنى قهيهردىن تاپىدۇ! دهپ يىغلىشى بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
مۇبارهك رهپىقىلىرىمۇ پهرىشانلىقتىن يىقىلىپ چۈشهيال دېدى ۋه بىرلىكته يىغالپ كهتتى. 
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ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ساھابىالر،  ساقالۋاتقان  ئىچىده  كۆڭۈلسىزلىك  سىرتتا 
كېسلىنىڭ ئېغىرالشقانلىقنى ئاڭلىشى بىلهن يۈرهكلىرى سېرىلىپ كهتتى. ئۇالر پهيغهمبهر 
ئىشىكنى  ئۈچۈن  كۆرىۋىلىش  بولسىمۇ  قېتىم  بىر  جامالىنى  مۇبارهك  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ئهۋهتىلگهن  قىلىپ  رهھمهت  ئالهملهرگه  يىغلىدى.  يالۋۇرۇپ  قىلىپ  ئارزۇ  ئېچىشىنى 
سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ئهسھابىنىڭ بۇ ئارزۇسىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، مهرھهمهت قىلىپ، 
«ئىشىكنى ئېچىڭالر» دېدى. ئهسھابىنىڭ ۋهكىللىرى ئۇنىڭ مۇبارهك جامالىنى كۆرۈش 
ئۈچۈن مۇبارهك ھۇزۇرىغا كىردى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ئۇالرغا سهۋر-تاقهتلىك بولۇشنى 
ئۈستۈنلىرى،  ئهڭ  ئىنسانالرنىڭ  سىلهر  ئهسھابىم!  «ئهي  كېيىن:  قىلغاندىن  تهۋىسيه 
ئهڭ شهرهپلىكلىرى، سىلهردىن كېيىن كىم كهلسه كهلسۇن، سىلهر ھهممىسىدىن بۇرۇن 
ئۆزهڭالرغا  قۇرئانى-كهرىمنى  تۇتۇڭالر،  چىڭ  قولۇڭالردا  دىننى  كىرىسىلهر.  جهننهتكه 
رهھبهر قىلىڭالر! دىننىڭ ھۆكۈملىرىدىن خهۋهرسىز قالماڭالر!» دېگهندىن كېيىن: «يا 
رهببى! تهبلىغ قىلدىممۇ؟» دهپ، مۇبارهك كۆزلىرىنى يۇمدى. مۇبارهك يۈزى تهرلهشكه 
چىقىپ  ئۇالر  قىلدى.  ئىشارهت  تۇرۇشقا  چىقىپ  ئهسھابىنى  ئهلى  ھهزرىتى  باشلىدى. 
كهتكهندىن كېيىن ھۇزۇرىغا ھهزرىتى ئائىشه ئانىمىز كېلىپ نهسىھهت بېرىشىنى تهلهپ 
ئۆزهڭنى  ئولتۇرۇپ  تۆرىده  ئۆيۈڭنىڭ  ئائىشه!  ئهلهيھىسساالم: «ئهي  پهيغهمبهر  قىلدى. 
مۇھاپىزهت قىلغىن!» دېگهندىن كېيىن، مۇبارهك كۆزلىرىدىن ياشالر ئاقتى. كائىناتنىڭ 
سۇلتانى يىغلىدى. ئۇ يهردىكلهرنىڭ كۆڭۈللىرى يارا بولدى. جىگهرلىرى پارچه-پارچه 
بولغان ئىدى. ھهزرىتى ئۇممۇ سهلهمه ئانىمىز: جېنىم ساڭا پىدا بولسۇن ئى رهسۇلۇلالھ! 
ئۇممىتىمگه  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  سورىغاندا  سوئال  دهپ  يىغاليسهن!  ئۈچۈن  نېمه 

مهرھهمهت تىلهپ يىغالۋاتىمهن! دېدى. 
سۆيۈملۈك  كېلىۋاتاتتى.  قىستاپ  ۋاقىت  باشالپ،  كۆتۈرۈلۈشكه  يۇقىرى  قۇياش 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ مۇبارهك بېشى ھهزرىتى ئائىشه ئانىمىزنىڭ قۇچىقىغا يۆلهكلىك تۇرغان 
بولۇپ، ئالهملهرنىڭ خوجىسى ئاخىرقى نهپهسلىرىنى ئېلىۋاتقان ئىدى. ئۇنىڭ مۇبارهك 
لهۋلىرىدىن: «ئامانهت! ئامانهت! قول ئاستىڭالردىكى قولالرغا ياخشى مۇئامىله قىلىڭالر! 
مۇئامىله  سىلىق  ئۇالرغا  تويدۇرۇڭالر!  قورسىقىنى  كىيگۈزۈڭالر!  كىيىم-كېچهك  ئۇالرغا 
ئالالھ  ھهققىده  قۇللىرىڭالر  ۋه  ئاياللىرىڭالر  قىلىڭالر!  دهۋهت  نامازغا  ئۇالرنى  قىلىڭالر! 
تهئاالدىن قورقۇڭالر! ئهي ئالالھىم! ماڭا پهرمان قىلغىن! ماڭا رهھمىتىڭنى ئېھسان قىلغىن! 
مېنى سېنىڭ ئهڭ ياخشى دوستۇڭ بولۇشقا نېسىپ قىلغىن!» دېگهن سۆزلهر تۆكۈلۈپ 
تۇردى. ھهزرىتى پاتىمه ئانىمىزنىڭ كۆزلىرىدىن ياشالر دهريا بولۇپ ئاقتى. يۈرهكلىرى 
سهۋرى  «قىزىم  ئولتۇرغۇزۇپ:  يېنىغا  ئۇنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بولدى.  پاره-پاره 
قىلغىن! يىغلىما! چۈنكى پهرىشتىلهر سېنىڭ يىغاڭنى كۆرۈپ تېخىمۇ يىغالپ كهتتى» 
دېدى. ھهزرىتى پاتىمه ئانىمىزنىڭ كۆز-ياشلىرىنى سۈرتتى ۋه ئۇنىڭغا تهسهللى بېرىپ، 
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ئالالھ تهئاالدىن سهۋىر-تاقهت تهلهپ قىلدى. ئۇنىڭغا: «ئهي قىزىم! مېنىڭ روھىمنى 
ئالالھ ئالىدۇ» دېگهندىن كېيىن: «ھهممىمىز ئالالھ تهرىپىدىن كهلدۇق، يهنه ئۇنىڭ 
يېنىغا كېتىمىز، دېگىن ئهي پاتىمه! ھهر قانداق بىر مۇسىبهتنىڭ بىر قارشىلىقى بار» 
دهپپ كۆزلىرىنى بىر ئاز يۇمىۋالغاندىن كېيىن، «بۇنىڭدىن كېيىن داداڭغا پهرىشانلىق 
تولغان ھاياتتىن قۇتىلىدۇ» دېدى.  ۋه مېھنهتكه  ئۆلۈملۈك  ۋه قايغۇ بولمايدۇ. چۈنكى 
ئۇنىڭىدىن كېيىن ھهزرىتى ئهلىگه: «يا ئهلى! مېنىڭ ئۈستۈمده پاالنچى يهھۇدىنىڭ بىر 
مېلى بار. ئهسكهر تهييارلىغاندا ئالغان ئىدىم. ئۇنى تۆلهپ بېرىشنى ئۇنتۇپ قالمىغىن. 
مېنى قهرىزدىن قۇتقۇزغان بولىسهن. كهۋسهر بۇلىقىدا مېنىڭ بىلهن تۇنجى كۆرىشىدىغان 
سهۋر  كېلىدۇ.  باالالر  چوڭ  ساڭا  كېيىن  مهندىن  بولىسهن.  بىرىنچىسى  ئادهملهرنىڭ 

قىلغىن. ئىنسانالر دۇنيانى تهلهپ قىلغاندا سهن ئاخىرهتنى تاللىغىن» دېدى. 
ساڭا  تهئاال  «ئالالھ  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  كهلدى.  تهكرار  ئۇسامه  قوماندان 
قوشۇنغا  كېيىن  خوشالشقاندىن  ئۇ  دېدى.  ئاتالن!»  جهڭگه  قېنى  بولسۇن!  ياردهمچى 

جهڭگه ئاتلىنىش بۇيرۇقىنى بهردى.270 
ئالهملهرنىڭ خوجىسى ئهمدى ئهڭ ئاخىرقى نهپهسلىرىنى ئېلىۋاتقان ئىدى. ۋاقىت 
قالمىغان ئىدى. ئالالھ تهئاال ئهزرائىل ئهلهيھىسساالمغا: «ھهبىبىمگه ئهڭ گۈزهك شهكلىده 
بارغىن، ئهگهر ساڭا روخسهت قىلسا، روھىنى يۇمشاق ۋه ئاسان ئالغىن. روخسهت بهرمىسه 
قايتىپ كهلگىن!» دهپ ۋهھيى قىلدى. ئهزىرائىل ئهلهيھىسساالم ئهڭ گۈزهل شهكىلده، بىر 
ئىنسان قىياپىتىده سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنىڭ سائادهت ئىشىكىگه كېلىپ: «ئالالھنىڭ 
روخسهت  كىرىشكه  ئىچىگه  ئىگىسى!  ئۆيىنىڭ  پهيغهمبهرلىك  ئهي  بولسۇن!  يار  سالىمى 

بارمۇ؟ ئالالھ تهئاال سىزگه رهھمهت ئاتا قىلسۇن!» دېدى. 
ھهزرىتى  ئولتۇرغان  يېنىدا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئانىمىز  ئائىشه  ھهزرىتى 
بېرىپ،  ئالدىغا  ئىشىك  ئۇ  دېدى.  بهرگىن!»  جاۋاب  سهن  كىشىگه  «بۇ  پاتىمهگه: 
كۆڭلى يېرىم بىر ھالهتته: «ئهي ئالالھ تهئاالنىڭ بهندىسى! پهيغهمبهر ھازىر ئۆز-ئۆزى 
بىلهن ئاۋاره!» دېدى. ئهزىرائىل ئهلهيھىسساالم تهكرار روخسهت سورىشى بىلهن يهنه شۇ 
جاۋابنى ئالدى. ئۈچىنچى قېتىم ئوخشاش سوئالنى سوراپ، چوقۇم كىرىشى كېرهكلىكىنى 
يۇقىرى ئاۋاز بىلهن ئېيتىشى بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم خهۋهردار بولدى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم: يا پاتىمه! ئىشىك ئالدىدا كىم بار؟ دهپ سورىدى. ھهزرىتى پاتىمه: ئى 
رهسۇلۇلالھ! ئىشىك ئالدىدا بىرسى ئۆيگه كىرىش ئۈچۈن روخسهت سوراۋاتىدۇ، ئىككى 
قېتىم رهت قىلدىم، ئۈچىنچى قېتىم سورىغاندا بهدهنلىرىم شۈركىنىپ كهتتى، دېدى. 
شۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ئهي پاتىمه! ئىشىك ئالدېدىكى شۇ كىشى كىم، 
بىلهمسهن؟ ئۇ لهززهتلهرنى يوقىتىدىغان، قهۋملهرنى تېره-پېرهن قىلدىغان، ئايالالرنى 
تۇل، بالىالرنى يېتىم قالدۇردىغان، ئۆيلهرنى خاراپ، قهبىرلهرنى ئاۋات قىلدىغان ئۆلۈم 
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پهرىشتىسى ئهزىرائىلدۇر، دېدى. بۇنى ئاڭلىغان ھهزرىتى پاتىمه ئانىمىز تهسۋىرلىگۈسىز 
سۆز  دېگهن  بولدۇڭ؟  خاراپ  مهدىنه  ۋاي  ئېغىزىدىن:  مۇبارهك  بولۇپ،  يېرىم  كۆڭلى 

چىقتى. 
كۆكسىگه  مۇبارهك  تۇتۇپ،  قوللىرىنى  ئانىمىزنىڭ  پاتىمه  ھهزرىتى  پهيغهمبىرىمىز 
قويدى ۋه كۆزلىرىنى يۇمدى. ئۇ يهردىكىلهر ئۇنىڭ مۇبارهك روھى ئېلىپ كېتىلدى دهپ 
ئويالپ قالدى. ھهزرىتى پاتىمه ئانىمىز چىداپ تۇرالماي، دادىسنىڭ مۇبارهك قۇلىقى يېنىغا 
ھېچ  چاقىردى.  دهپ،  دادام!»  مېنىڭ  بىلهن: «ئهي  ئاۋاز  بىر  يارا  كۆڭلى  ئېگىلىپ، 
سادا كهلمىگهندىن كېيىن: «ساڭا جېنىم پىدا بولسۇن ئى رهسۇلۇلالھ! سهندىن ئۆتۈنهي 
مۇبارهك  خوجىسى  ئالهملهرنىڭ  دېدى.  ئاچقىن!»  قېتىم  بىر  يهنه  كۆزلىرىڭنى  مۇبارهك 
كۆزلىرىنى ئېچىپ، قىزىنىڭ كۆز-ياشلىرىنى سۈرتكهندىن كېيىن، ئۇنىڭ قۇلىقىغا ۋاپات 
بولىدىغانلىقىنى ئېيتتى. بۇنى ئاڭلىغان ھهزرىتى پاتىمه يىغالپ كهتتى. بۇ قېتىم ھهزرىتى 
پاتىمهنىڭ قۇلىقىغا: «مېنىڭ جهمهتىمدىن سهن، ئهڭ بۇرۇن يېنىمغا كېلىسهن!» دېدى. 

ھهزرىتى پاتىمه ئانىمىز بۇ خوشخهۋهرنى ئاڭالپ تهسهللى تاپتى. 
بىلهن  سهن  كۈنى،  ئايرىلىش  بۈگۈن  دادا!  جېنىم  ئهي  ئانىمىز:  پاتىمه  ھهزرىتى 
مېنى  قىزىم!  ئهي  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  سورىدى.  دهپ  كۆرىشىمهن؟  قاچان  يهنه 
قىيامهت كۈنى كهۋسهر بۇلىقىنىڭ يېنىدا كۆرىسهن، ئۇممىتىمدىن بۇالققا كهلگهنلهرگه سۇ 
بېرىمهن، دېدى. ھهزرىتى پاتىمه: ئهگهر سېنى ئۇ يهرده تاپالمىسام قانداق قىلىمهن؟ 
دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: تارازىنىڭ يېنىدا كۆرىسهن، مهن ئۇ يهرده ئۇممىتىمگه 
تاپالمىسامچۇ؟  يهردىنمۇ  ئۇ  ئانىمىز:  پاتىمه  ھهزرىتى  دېدى.  تىلهيمهن!  شاپائهت 
ئالالھقا،  مهن  كۆرىسهن،  يېنىدا  كۆۋرىكىنىڭ  سىرات  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  دېدى. 
ئاڭلىغاندىن  بۇالرنى  دېدى.  يالۋۇرىمهن،  ئۈچۈن  ساقالش  ئوتىدىن  دوزاق  ئۇممىتىمنى 
كېيىن ھهزرىتى ئهلى كۆڭلى يېرىم  ھالدا: يا رهسۇلهلالھ! سىزنىڭ روھىڭىزنى تهسلىم 
ئالغاندىن كېيىن، سىزنى كىم غۇسۇل قىلىدۇ، نېمه بىلهن كېپهنلهيمىز، نامىزىڭىزنى 
كىم چۈشۈرىدۇ، قهبرىگه كىم قويىدۇ؟ دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ئهي ئهلى! مېنى 
ئۈچىنچى  جىبرائىل  بهرسۇن،  قويۇپ  سۇ  ئابباس  بىن  فادىل  قىلغىن،  غۇسۇل  سهن 
جهننهتتىن  جىبرائىل  كېپهنلهڭالر.  كېيىن  تۈگىگهندىن  ئىشى  غۇسۇل  بولىدۇ.  كىشى 
ئېلىپ  مهسجىدكه  مېنى  كېيىن  ئۇنىڭدىن  كېلىدۇ.  ئېلىپ  خۇشپۇراقالرنى  گۈزهل  ئهڭ 
مىكائىل،  ئاندىن  جىبرائىل،  بۇرۇن  ئهڭ  چۈنكى  كېتىڭالر.  چىقىپ  كېيىن  چىققاندىن 
نامىزىمنى  كېلىپ   بىلهن  توپ-توپى  پهرىشتىلهر  كېيىن  بۇالردىن  ئىسراپىل،  ئاندىن 
ھېچكىم  تۇرۇڭالر،  بولۇپ  سهپ-سهپ  كىرىڭالر،  سىلهر  كېيىن  ئۇالردىن  ئوقۇيدۇ. 
مېنىڭ ئالدىمغا ئۆتمىسۇن، دېدى.271 ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇنى ساقالپ تۇرغان ئهزرائىل 
ئهلهيھىسساالمغا: ئهي ئهزرائىل! زىيارهت قىلىش ئۈچۈن كهلدىڭمۇ ياكى روھىمنى ئېلىش 
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ئۈچۈن كهلدىڭمۇ؟ دهپ سورىدى. ئهزرائىل ئهلهيھىسساالم: ھهم مېھمان ھهم ۋهزىپه ئۆتهپ 
كهلدىم. ئالالھ تهئاال ماڭا سېنىڭ ھۇزۇرۇڭغا روخسهت بىلهن كىرىشىمنى ئهمىر قىلدى. 
مۇبارهك روھىڭنى سېنىڭ روخسىتىڭسىز ئااللمايمهن، ئى رهسۇلۇلالھ! روخسهت قىلسىڭىز 
تهئاالنىڭ  ئالالھ  بولمايدىكهن  ئۇنداق  ئالىمهن.  روھىڭىزنى  بويسۇنۇپ  ئهمرىڭىزگه 
دهرگاھىغا قايتىمهن، دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ئهي ئهزرائىل! جىبرائىلنى قهيهرگه 
قويۇپ قويدۇڭ! دېدى. ئهزرائىل: دۇنيا ئاسمىنىغا قويۇپ قويدۇم. پهرىشتىلهر سېنىڭ 
ۋاپاتىڭ سهۋهبىدىن ئۇنىڭغا تهزىيه قىلىۋاتىدۇ، دېدى. بۇالرنى سۆزلىشىۋاتقاندا جىبرائىل 
ئهمدى  قېرىندىشىم!  جىبرائىل  ئهي  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  كهلدى.  ئهلهيھىسساالم 
دۇنيادىن خوشلىشىش ۋاقتى كهلدى. ئالالھ تهئاالنىڭ دهرگاھىدا مهن ئۈچۈن نېمه بار؟ 
ئۇنى ماڭا خهۋهر قىلغىن، كۆڭۈل راھىتى ئۈچۈن ئامانهتنى ئىگىسىگه قايتۇراي، دېدى. 
ئاسماننىڭ  مهن  بهندىسى!  سۆيۈملۈك  تهئاالنىڭ  ئالالھ  ئهي  ئهلهيھىسساالم:  جىبرائىل 
روھىڭنى  سېنىڭ  بولۇشۇپ  سهپ-سهپ  پهرىشتىلهر  قويدۇم،  قويۇپ  ئوچۇق  ئىشىكىنى 
سۆيۈنچ بىلهن ساقالۋاتىدۇ، دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ھهمدۇ-سانا ئالالھ تهئاالغا 
خاستۇر. سهن ماڭا خوشخهۋهر بهرگىن، ئالالھ تهئاالنىڭ دهرگاھىدا ماڭا نېمه نهرسه بار؟ 
دېدى. جىبرائىل ئهلهيھىسساالم: ئى رهسۇلۇلالھ! سېنىڭ قهدهم تهشرىپ قىلىشىڭ بىلهن 
جهننهتنىڭ ئىشىكلىرى ئېچىلدى، جهننهتنىڭ دهريالىرى ئېقىشقا باشلىدى. جهننهتنىڭ 
پهيغهمبهر  دېدى.  باشلىدى،  ياسىنىشقا  ھۆر-پهرىلهر  ئهگدى.  شاخلىرىنى  دهرهخلىرى 
بهر  خوشخهۋهر  باشقا  ماڭا  سهن  خاستۇر،  تهئاالغا  ئالالھ  ھهمدۇ-سانا  ئهلهيھىسساالم: 
كۈنى  قىيامهت  سهن  رهسۇلۇلالھ!  ئى  ئهلهيھىسساالم:  جىبرائىل  دېدى.  جىبرائىل!  يا 
تۇنجى شهپقهت قىلغان ۋه شهپقهتكه نائىل بولغان ئىنسان بولىسهن، دېدى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم يهنه: ھهمدۇ-سانا ئالالھ تهئاالغا خاستۇر، سهن ماڭا باشقا خوشخهۋهر بهر 
يا جىبرائىل! دېدى. جىبرائىل ئهلهيھىسساالم: ئى رهسۇلۇلالھ! سهن نېمىنى سوراۋاتىسهن؟ 
قايغۇم  ۋه  ئهندىشهم  پۈتۈن  مېنىڭ  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  بىلهن  شۇنىڭ  دېدى. 
ئارقامدا قالغان ئۇممىتىمدۇر، دېدى. ھهزرىتى جىبرائىل: ئهي ئالالھ تهئاالنىڭ ھهبىبى! 
پۈتۈن  قىلىدۇ.  ئهپۇ  ئۇممىتىڭنى  بولغىچه  رازى  سهن  كۈنى  قىيامهت  تهئاال،  ئالالھ 
پهيغهمبهرلهردىن بۇرۇن سېنى پۈتۈن ئۇممهتلهردىن بۇرۇن سېنىڭ ئۇممىتىڭنى جهننهتكه 
كىرگۈزىدۇ، دېدى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز: ئالالھ تهئاالنىڭ دهرگاھىدا ئۈچ ئارزۇيۇم 
ئىككىنچىسى:  قىلسۇن.  شاپائهتچى  مېنى  گۇناھلىرىغا  ئۇممىتىمنىڭ  بىرىنچىسى:  بار، 
ئۈچىنچىسى:  قىلماسلىقى.  دۇچار  ئازابقا  ئۇالرنى  ئۈچۈن  گۇناھلىرى  قىلغان  دۇنيادا 
(ئهگهر  بىلدۈرۈلىشى.  ماڭا  ئهمهللىرىنىڭ  ئۇممىتىمنىڭ  كۈنلىرى  دۈشهنبه  ۋه  پهيشهنبه 
ئهمهللىرى ياخشى بولسا، دۇئا قىالي ئالالھ تهئاال قوبۇل قىلسۇن، ئهگهر يامان ئهمهللهرنى 
قىلغان بولسا، ئۇالرغا شاپائهت قىلىمهن، يامان ئهمهللىرىنىڭ دهپتىرىدىن ئۆچۈرۈلىشىنى 
ئۈمىد قىلىمهن) دېدى. جىبرائىل ئهلهيھىسساالم ئالالھ تهئاالنىڭ ئۇنىڭ بۇ ئارزۇلىرىنى 
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كۆڭلى  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  سۆيۈملۈك  ئاڭلىغان  سۆزنى  بۇ  ئېيتتى.  قىلغانلىقىنى  قوبۇل 
جايىغا چۈشتى. 

ئالالھ تهئاال ۋهھيى قىلىپ: ئهي ھهبىبىم! ئۇممىتىڭگه بۇ قهدهر شهپقهت ۋه مۇھهببهت 
كۆرسىتىشىڭنى، سېنىڭ مۇبارهك قهلبىڭگه كىم سالدى؟ دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
مېنى يارىتىپ، ماڭا تهربىيه قىلغان ئالهملهرنىڭ رهببى، دېدى. جانابى ئالالھ ۋهھيى 
قىلىپ: سېنىڭ ئۇممىتڭىگه بولغان رهھمىتىم، مهرھىمىتىم سېنىڭ رهھمىتىڭدىن مىڭ 
پهيغهمبىرىمىز:  سۆيۈملۈك  دېدى.  تاپشۇرغىن!  ماڭا  ئۇالرنى  تۇرىدۇ،  ئۈستۈن  ھهسسه 

ئهمدى خاتىرجهم بولدۇم، يا ئهزرائىل! ساڭا تاپشۇرغان ۋهزىپىنى ئورۇندىغىن، دېدى.
ئهزرائىل ئهلهيھىسساالم ۋهزىپىسىنى ئورۇنداش ئۈچۈن ئۇنىڭ ھۆرمىتىگه يارىتىلغان 
كائىناتنىڭ سۇلتانىنىڭ يېنىغا يېقىنالشتى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز يېنىدا تۇرغان سۇ 
قاچىسىغا مۇبارهك ئىككى قولىنى تهككۈزگهندىن كېيىن يۈزىگه سۈرتۈپ تۇرۇپ: «ئالالھتىن 
ئهزرائىل  دېدى.  دوسىتسهن!»  ياخشى  ئهڭ  سهن  ئالالھىم!  ئهي  يوقتۇر!  ئىالھ  باشقا 
ئهلهيھىسساالم ئالهملهرنىڭ خوجىسىنىڭ مۇبارهك روھىنى ئېلىشقا باشلىدى. پهيغهمبهرنىڭ 
ئۇممىتىمنىڭ  ئهلهيھىساالم:  پهيغهمبهر  ساغاردى.  بىردهم  قىزىرىپ  بىردهم  يۈزى  مۇبارهك 
جېنىنىمۇ مۇشۇنداق تهسلىكته ئاالمسهن؟ دېدى. ئهزرائىل: ئى رهسۇلۇلالھ! ھېچكىمنىڭ 
جېنىنى بۇنداق ئاسان ئالمىدىم، دېدى. ئاخىرقى نهپىسىدىمۇ ئۇممىتىنى ئۇنتۇپ قالمىغان 
سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز: ئهي ئهزرائىل! ئۇممىتىمگه قىلدىغان شىددىتىڭنى ماڭا قىلغىن! 
چۈنكى ئۇالر ئاجىزدۇر، بۇنىڭغا چىدالمايدۇ! دېدى. ئۇنىڭدىن كېيىن: «ئالالھتىن باشقا 
ئىالھ يوقتۇر! ئهي ئالالھىم! سهن ئهڭ ياخشى دوسىتسهن!» دېدى ۋه مۇبارهك روھىنى 

تهسلىم قىلىپ، ئالالھ تهئاالنىڭ دهرگاھىغاكهتتى.  

دۇرۇتالر ۋه ساالمالر
ساڭىدۇر يا رهسۇلهلالھ!

دۇرۇتالر ۋه ساالمالر
ساڭىدۇر يا ھهبىبهلالھ!

دۇرۇتالر ۋه ساالمالر
ساڭىدۇر يا سهييىدهل
ئهۋۋهلىن ۋه ئاخىرىن!

جىبرائىل ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا: «ساڭا ئالالھنىڭ سالىمى بولسۇن 
ئهي ئالالھنىڭ رهسۇلى! مېنىڭ ئارزۇيۇم ۋه ماڭا بېرىلگهن ۋهزىپه سهن ئىدىڭ، ئهمدى  

يهر يۈزىگه قايتا كهلمهيمهن!» دهپ ۋىداالشتى. 
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رهسۇل ئهكرهم ئهلهيھىسساالمنىڭ روھى، ئهرىشكه ئۆرلىشى بىلهن ھهزرىتى پاتىمه 
ئانىمىز ۋه ئۇنىڭ پاك خانىملىرى (ئالالھ ئۇالردىن رازى بولسۇن) ئۈن سېلىپ يىغلىدى 
سالىمى  ئاۋاز: «ئالالھنىڭ  بىر  بولمىغان  ئېنىق  كهلگهنلىكى  قهيهردىن  چاغدا  بۇ   272.
بولسۇن ئهي ئهھلى جامائهت! ئالالھنىڭ رهھىمىت ۋه بهرىكىتى بولسۇن!» دېگهندىن 
كېيىن:«شۇنى بىلىپ قېلىڭالركى، ھهر قانداق جانلىق ئۆلۈمنى تېتىيدۇ، قىيامهت كۈنى 
پۈتۈن ئهجرىڭالر سىلهرگه قايتۇرۇپ بېرىلىدۇ!» دېگهن مهنىدىكى ئال ئىمران سۈرىسى185 
-ئايهتنى ئوقىدى. ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇالرغا تهسهللى بېرىپ: «ئالالھ تهئاالنىڭ ئېھسانىغا 
ۋه ئىكرامىغا ئىشىنىڭالر، ئۇنى قۇچاقالڭالر، بۇنداق پهرياد قىلماڭالر، ھهقىقى مۇسىبهتكه 
ئۇ  سۆزلهرنى  بۇ  بىلدۈردى.  تهزىيه  دهپ  قالغانالردۇر!»  مهھرۇم  ساۋاپتىن  ئۇچرىغان 
يهردىكلهرنىڭ ھهممىسى ئاڭلىدى ۋه قايتۇرۇپ ساالم بهردى. بۇ سۆزنى قىلغان خىزىر 

ئهلهيھىسساالم ئىدى. 
ئوغلى  ئهيمهن  ئۇممى  كۆرۈلگهنده،  ئاالمهتلىرى  ئۆلۈم  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئۇسامهگه خهۋهر بهردى. ئۇسامه، ھهزرىتى ئۆمهر ۋه ئهبۇ ئۇبهيده بۇ مۇسىبهت خهۋىرىنى 
ئاڭلىشى بىلهن قوشۇندىن ئايرىلىپ مهسجىدى نهبىگه كهلدى. ئائىشه سىددىق ۋه باشقا 
ئايالالر يىغلىشى بىلهن مهسجىدتىكى ساھابىالر ھهيرانلىققا چۆكتى. نېمه بولغانلىقىدىن 
قېتىپال  ئۆلۈكتهك  خۇددى  بولدى.  تهككهندهك  توقماق  باشلىرىغا  ئىدى.  خهۋهرسىز 
قالدى. ھهزرىتى ئوسماننىڭ تىلى تۇتۇلۇپ قالدى. ھهزرىتى ئهبۇبهكرى ئۇ چاغدا ئۆيىده 
پهخرىنىڭ  ئالهملهرنىڭ  ۋه  كىردى  ھوجرىسىغا  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  يۈگۈرۈپ  ئۇ  ئىدى. 
چېچىپ  نۇر  يهرگه  ھهر  يۈزى  مۇبارهك  ئۇنىڭ  ئىدى.  بولغان  ۋاپات  ئۇ  ئاچتى.  يۈزىنى 
تۇراتتى. ھهزرىتى ئهبۇبهكرى: «ئۆلۈمىڭمۇ ھاياتىڭدهك گۈزهل ئىكهن ئى رهسۇلۇلالھ!» 
دهپ پهيغهمبىرىمىزنى سۆيدى ۋه  ئۇزۇن يىغلىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يۈزىنى 
مۇنبهرگه  كېلىپ،  مهسجىدكه  بهردى.  تهسهللى  ئائىله-تاۋاباتلىرىغا  كېيىن  ياپقاندىن 
چىققاندىن كېيىن ئهسھابى-كىرامغاخۇتبه ئوقىدى. ئالالھ تهئاالغا ھهمدۇ-سانا ئېيتىپ، 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا دۇئا قىلغاندىن كېيىن: «كىم پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئىمان 
ئېيتقان بولسا، بىلىپ قېلىڭالركى، مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ۋاپات بولدى. كىم ئالالھ 
تهئاالغا ئىمان ئېيتقان بولسا، ئالالھ ئۆلمهيدۇ ۋه مهڭگۈلۈكتۇر. مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم 
بىر پهيغهمبهردۇر، ئۇنىڭدىن بۇرۇنمۇ پهيغهمبهرلهر كهلدى، ئهلۋهتته پهيغهمبهرمۇ ۋاپات 
بولىدۇ، ئهگهر ئۇ ئۆلسه دىنىڭالردىن قايتامسىلهر؟ كىم دىنىدىن چىقسا ئۇ ئالالھ تهئاالغا 
زىيان ئېلىپ كېلهلمهيدۇ، بهلكى ئۆزىگه زىيان ئېلىپ كېلىدۇ. دىنىدىن چىقمىغانالرغا 
ئالالھ تهئاال ساۋاب بېرىدۇ» دېگهن مهنىدىكى ئال ئىمران سۈرىسىنىڭ 144-ئايىتىنى 
شۇنداق  ياخشىلىدى.  ئاز  بىر  ۋهزىيهتنى  قىلىپ،  نهسىھهت  ئهسھابى-كىرامغا  ئوقىدى. 

.262،II ،ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات  .272



426

قىلىپ ئۇالرنىڭ ھهممىسى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ۋاپات بولغانلىقىغا ئىشهندى.273 
بولۇپ  تىققاندهك  پىچاق  زهھهرلىك  يۈرىكىگه  ئهسھابى-كىرامنىڭ  قايغۇدىن  ۋه  ئهلهم 
يۈرهكلهرنى  ئوتلىرى  ھهسىرهت  ئاقتى،  بولۇپ  يامغۇر  ياشالر  يىغىدا،  كۆزلهر  كهتتى. 

داغلىدى. 
بولۇپ  تۇنجى  ئهسھابى-كىرام  كېيىن  بولغاندىن  ۋاپات  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
قىلىپ  ئىتائهت  ئۇنىڭغا  بېكىتتى.  قىلىپ  خهلىپه  ئۆزلىرىگه  ئهبۇبهكرىنى  ھهزرىتى 
يىلى  بىرىنچى  ئون  ھىجرهتنىڭ  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  بويسۇندى.274  ئهمىرلىرىگه 
(مىالدى 632-يىلى) رهبىئۇل ئهۋۋهل ئېيىنىڭ 12-كۈنى دۈشهنبه پېشىن ۋاقتىدا ئالهمدىن 
ئۆتتى. ئۇ چاغدا قهمهر يىلى بويىچه 63 ياش، شهمسى يىلى بويىچه 61 ياش ئىدى.275 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى ھهزرىتى ئهلى، ھهزرىتى ئابباس، ھهزرىتى فادىل بىن 
ئابباس، ھهزرىتى ئۇسامه بىن زهيد ۋه ھهزرىتى سهئىد يۇدى.276 ئۇنى يۇغاندا بهدىنىدىن 
پۇراپ  پۇراقنى  ئۇنداق  ھېچكىم  ھازىرغىچه  ئىدىكى،  كهلگهن  خۇشپۇراق  بىر  شۇنداق 
باقمىغان ئىدى. ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇنى كېپهنلىدى. ئۇنى بىر كارىۋات ئۈستىگه قويغاندىن 
كېيىن مهسجىدكه ئېلىپ كهلدى. ئۇنىڭدىن بۇرۇن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ۋهسىيهت 
قىلغىنىدهك ھهممهيلهن مهسجىدتىن سىرتقا چىقىپ كهتتى. پهرىشتىلهر توپ-توپى بىلهن 
كېلىپ ناماز ئوقۇدى. پهرىشتىلهر ناماز ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن كىمنىڭ دېگىنى ئېنىق 
دېدى.  ئوقۇڭالر!»  نامىزىنى  پهيغهمبىرىڭالرنىڭ  كىرىپ  «ئهمدى  ئاۋاز:  بىر  بولمىغان 

چارشهنبه كۈنى ئاخشامغىچه ئاران تۈگىتىپ بولدى.
بۇيرىغان،  ئهبۇبهكرىگه  ھهزرىتى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئهسھابى-كىرام، 
ھهدىس-  دېگهن  قىلىنسۇن!»  دهپنه  يهرگه  بولغان  تهسلىم  روھلىرى  «پهيغهمبهرلهر، 
شهرىپكه ئهمهل قىلدى. ئهبۇ تهلھانىڭ مازار شهكلىده قازغان مۇبارهك قهبرىسىگه چارشهنبه 
قهبرىدىكى  كۇسهم،  ئوغلى  ئابباسنىڭ  ھهزرىتى  قىلدى.  دهپنه  كېچىده  يېرىم  كۈنى 
ئهڭ  يۈزىنى  مۇبارهك  «پهيغهمبهرنىڭ  كۇسهم:  چىقتى.  ئاخىرىدا  تۈگىتىپ  ئىشلىرىنى 
ئاخىرقى قېتىم كۆرگهن مهن ئىدىم. مۇبارهك لهۋلىرى مىدىرالپ تۇراتتى. ئۇنىڭغا ئېگىلىپ 

يېقىنالشتىم: «يا رهببى! ئۇممىتىم! يا رهببى! ئۇممىتىم!» دهپ يالۋۇراتتى، دېدى.277 
سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ئاخىرهتكه قهدهم قويغان كۈنى ئابدۇلالھ بىن زهيد : «يا 
رهببى! مهن بۇ كۆزۈمنى، ھهبىبىڭىنىڭ مۇبارهك نۇرلۇق يۈزىگه قاراش ئۈچۈن ئىشلهتكىم 
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مهندىن  كۆزۈمنى  رهببى!  يا  قىالي!  قانداقمۇ  ئهمدى  ئايرىلدى،  بىزدىن  ھازىر  ئۇ  بار، 
ئال!» دهپ دۇئا قىلدى ۋه ئهما بولدى.

دىندىن چىقىش ھهرىكهتلىرى

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن دىندىن چىقىش ھهرىكهتلىرى ئهۋج 
ئالدى. بۇ ھهرىكهت بارغانسىرى كۈچلهندى. بۇالر بىلهن ئېلىپ بېرىلىدىغان ئۇرۇشالردا 
ھهزرىتى ئهبۇبهكرى مۇھىم رول ئوينىدى. ئهگهر مۇشۇنداق تهدبىرلىك بىر كىشى بولمىغان 
بولسا، بۇ ھهرىكهت پۈتۈن ئهرهپ ئارىلىغا تهسىر قىلغان بوالتتى. بۇنىڭ ئۈچۈن ھهزرىتى 
چىقىشقا  دىندىن  ئهرهپلهر  كېيىن  بولغاندىن  تهسلىم  روھى  «پهيغهمبهرنىڭ  ئائىشه: 
باشلىدى. قىيىنچىلىقالر ھهسسىلهپ ئاشتى. دادامنىڭ بېشىغا كهلگهنلهر تاغنىڭ ئۈستىگه 

كهلگهن بولسا، مۇھهققهق تاغنىمۇ پارچىلىۋهتكهن بوالتتى» دېدى.278 
مۇھهممهد  بولسا،  بولمىغان  ئهبۇبهكرى  «ئهگهر  ھۇرهيرىمۇ:  ئهبۇ  ھهزرىتى 
دېدى.  بوالتتى!»  بولغان  ھاالك  ئۇممىتى  ئۇنىڭ  كېيىن  ۋاپاتىدىن  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ئۇ، ئۆزىدىن باشقا بىر ئىالھ بولمىغان ئالالھقا قهسهم قىلىمهنكى، ئهبۇبهكرى خهلىپه 
بولمىغان بولسا، ئالالھقا ئىبادهت قىلدىغان كىشى قالمىغان بوالتتى! دېگهن سۆزنى ئۈچ 

قېتىم تهكرارلىدى.
ئهبۇ رهجائۇل ئۇتارىدى: «مهدىنىگه كىرىشىم بىلهن ئىنسانالرنىڭ توپالنغانلىقىنى 
ۋه بىر كىشىنىڭ بىر ئادهمگه: مهن ساڭا قۇربان بوالي، سهن بولمىغان بولساڭ، بىز 
ھاالك بولغان بوالتتۇق!» دهپ بىر ئادهمنىڭ پىشانىسىگه سۆيگهنلىكىنى كۆردۈم ۋه «بۇ 
سۆيگهن ۋه سۆيۈلگهن كىم؟» دهپ سورىدىم. ئۇالر: «دىندىن چىققانالرغا قارشى كۈرهش 

قىلغان ئهبۇبهكرىنى ھهزرىتى ئۆمهر سۆيىۋاتىدۇ» دېدى.279 
ھهزرىتى ئائىشه: «دادام ئهرهپلهر دىندىن چىقىۋاتقان كۈنلهرده قىلىچنى ئېلىپ ئاتقا 
مىنىشى بىلهن ھهزرىتى ئهلى ئۇنىڭ يېنىغا باردى. تۆگىسىنىڭ چۇلۋۇرىنى تۇتۇپ،‹ساڭا 
قىلىچىڭىنى  تهكرارالي،  سۆزىنى  قىلغان  ئۇرۇشىدا  ئۇھۇد  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
قىلىمهنكى،  قهسهم  قويما!  ئهلهمده  بىزنى  قىلىپ  تهۋهككۇل  خهتهرگه  قوي،  غىلىپىغا 
يوق  ئاساسى  ئىسالمىيهتنىڭ  كېيىن  ئۇنىڭدىن  كهلسه  پاالكهت  بىر  بېشىڭغا  سېنىڭ 
بولىدۇ!› دېدى. (ئهگهر ئۇ خهلىپه بولمىغان بولسا، ئۇرۇش قىلىپ ئۆلۈشكه رازى ئىدى، 

شۇنداق قىلىپ خهلىپه بىر خهتهردىن قۇتۇلدى)» دهپ بايان قىلدى.
قهبىلىلهردىن  ئهرهپ  كېيىن  ۋاپاتىدىن  «پهيغهمبهرنىڭ  يهنه:  ئائىشه  ھهزرىتى 
نۇرغۇنى دىندىن چىقتى. يهھۇدىلىك، خرىستىئانلىق ۋه مۇشرىكلىك مهيدانغا كېلىشكه 
باشلىدى. مۇسۇلمانالر خۇددى قىش كېچىسىده يامغۇردا قالغان قويالردهك بولۇپ كهتتى. 
باشلىغان  قىلىشقا  تهييارلىق  قايتىشقا  دىندىن  ئىنسانالر  نۇرغۇن  مهككىدىكى  چاغدا  ئۇ 
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سۆزلهر  تهسىرلىك  مهككىلىكلهرگه  ئالدىدا  ئىشىكى  كهبه  ئامىر،  بىن  سۇھهيىل  ئىدى. 
بىلهن ئۇالرنىڭ دىندىن قايتىشىنىڭ ئالدىنى ئالدى» دهپ بايان قىلدى.

سۆزلىرىگه: «ئىرتىجا- چىقىش  دىندىن  ۋه  قىلىش  رهت  دىننى  تارىخىدا  ئىسالم 
ئارقىغا چېكىنىش، مۇرتهجى-ئارقىغا چېكىنگهن» دېگهن تهبىرلهر بۇ ۋهقهلهردىن كېيىن 

قوللىنىشقا باشلىدى. 
خرىستىئانالرنى  ۋه  يهھۇدى  مۇناپىقىالر  كېيىن  ۋاپاتىدىن  پهيغهمبىرىمىزنىڭ 

كۈشكۈرتكهندىن كېيىن ئۇالر كوللىكتىپ دىندىن چىقتى. 
مهككه  مهككلىكلهرگه: «ئهي  ئالدىدا  ئىشىكى  كهبه  ئامىر  بىن  سۇھهيىل  ھهزرىتى 
خهلقى! سىلهر مۇسۇلمان بولغانالرنىڭ ئاخىرقىسى بولدۇڭالر، دىننى رهت قىلغان ۋه دىندىن 
چىققان تۇنجى مۇسۇلمانالردىن بولۇپ قالماڭالر! قهسهم قىلىمهنكى، ئالالھ تهئاال پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمغا ئهمىر قىلغىنىدهك، بۇ ئىشنى مۇھهققهق تاماماليدۇ! مهن ئۇنىڭ مۇشۇ يهرده 
قاراپ  سىلهرگه  دهڭالر!  يوقتۇر  ئىالھ  باشقا  ئالالھتىن  بىرلىكته  بىلهن  تۇرۇپ: ‹مېنىڭ 
ئهرهپلهر ئىسالمغا كىرسۇن! ئهرهپ بولمىغانالر سىلهرگه باج تۆلىسۇن! قهسهم قىلىمهنكى، 
كىسرا ۋه قهيسهرنىڭ خهزىنىلىرى ئالالھ يولىدا سهرپ قىلىنىدۇ!› دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان 
توپاليدىغان  سهدىقه  ۋه  زاكات  ئاخىرىدا  قىلغانالرنىڭ  مهسخىره  چىقىپ  قارشى  ئىدىم. 
ئهمهلگه  چوقۇم  ئىشالرمۇ  قالغان  قىلىمهنكى،  قهسهم  كۆردۈڭالر!  بولغانلىقىنى  ئهمهلدار 
ئاشىدۇ! مهن شۇنى ئېنىق بىلىپ تۇرۇپتىمهن، قۇياشنىڭ چىقىشى پېتىشى داۋام قىلغان 
ۋاقىتقىچه بۇ دىن داۋاملىشىدۇ. ئاراڭالردىكى ئۇ كىشىلهر سىلهرنى ئالدىمىسۇن! مېنىڭ 
بىلگهن بۇ ئىشىمنى ئۇالرمۇ بىلىدۇ، پهقهت ھاشىم ئوغۇللىرىغا بولغان قىزغانچۇقلىقى، 
ئۇالرنىڭ يۈرهكلىرىگه تامغا باستى. ئهي ئىنسانالر! مهن قۇرهيىشته قۇرۇقلۇق ۋه دېڭىزدا 
ئهڭ كۆپ بايلىقىم بار. سىلهر ئهمىرىڭالرغا ئىتائهت قىلىڭالر ۋه زاكاتلىرىڭالرنى تاپشۇرۇڭالر! 
سىلهرگه  زاكاتلىرىڭالرنى  سىلهرنىڭ  مهن  قىلمىسا،  داۋام  ئاخىرغىچه  ئىسالمىيهت  ئهگهر 
قايتۇرۇپ بېرىمهن!» دېدى ۋه يىغلىدى. بۇنىڭ بىلهن خهلق بىر ئاز بېسىقىپ قالدى. 
ۋاز  نىيهتلىرىدىن  مهككىلىكلهر  كېيىن  سۆزلىرىدىن  تهسىرلىك  ئامىرنىڭ  بىن  سۇھهيىل 
كهچتى. ئۇنىڭدىن كېيىن مهككه ۋالىسى ئهتتاپ بىن ئهسىد ۋهزىپىسىگه قايتىپ كېلهلىدى. 
سۇھهيىل بىن ئامىر بهدىر ئۇرۇشىدا مۇشرىكالر بىلهن بىرلىكته ئۇرۇشقا قاتناشقاندا 
توغۇرلۇق:  سۇھهيىل  ئۆمهرگه  ھهزرىتى  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  ئىدى.  چۈشكهن  ئهسىرگه 
«ياخشىلىقالر سۆزلىنىدىغان بىر ئورۇندا خهلققه تىكىلىپ تۇرۇپ خىتاپ قىلىشى، ئۈمىد 
بېرىدۇ!» دېگهن ئىدى. سۇھهيىلنى خوش قىلغان بۇ سۆزنىڭ ئهمدى ئۆزىنىڭ خىزمىتى 
بولۇپ قالغانلىقىنى چۈشهندى. ھهزرىتى ئۆمهر سۇھهيىلنىڭ سۆزگه چىققانلىقىنى كۆرۈپ، 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ سۆزى دهرھال ئېسىگه كهلدى ۋه «شاھادهت كهلتۈرىمهنكى، 

سهن مۇھهققهق ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى!» دېيىشتىن باشقا گهپ قىاللمىدى.280 
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قهبرە هاياتى

قهبرىده تىرىك تۇرىشى
تىرىكتۇر.  شېھىتالرمۇ  تىرىكتۇر.  قهبرىدىمۇ  ھالهتته  بىلمهيدىغان  بىز  پهيغهمبهرلهر 
ئال  تىرىكتۇر.  ھهقىقهتهن  بولماستىن  گهپ  ئېغىزىمىزدىكى  بولىشى  تىرىك  ئۇالرنىڭ 
دىمهڭالر!  ئۆلۈك  ئۆلگهنلهرنى  يولىدا  تهئاالنىڭ  سۈرىسى 169-ئايهتته: «ئالالھ  ئىمران 
بېرىلمهكته!»  رىزىق  تهرىپىدىن  ئالالھ  ئۇالرغا  تىرىكتۇر.  دهرگاھىدا  ئالالھنىڭ  ئۇالر، 

دېگهن مهنىده ئايهت بار. 
بۇ ئايهتته شېھىتالرنىڭ تىرىك ئىكهنلىكىنى بايان قىلماقتا. پهيغهمبهرلهر شېھىتلهردىن 
يۇقىرى ئورۇندا تۇرىدۇ. ئىسالم ئالىملىرىنىڭ سۆزىگه ئاساسالنغاندا ھهر بىر پهيغهمبهر شېىھت 
بولۇپ ۋاپات بولغان. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئاخىرقى كۈنلىرىده، «خهيبهرده يېگهن زهھهرلىك 
تاماقنىڭ دهردىنى ھهر ۋاقىت تۇيۇپ تۇرىمهن!»281 دېگهن. بۇ ھهدىسكه قارىساق پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ شېھىت بولۇپ ۋاپات بولغانلىقىنى كۆرىۋاالاليمىز. بۇ سهۋهپتىنمۇ پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ باشقا شېھىتلهرگه ئوخشاش قهبرىده تىرك ئىكهنلىكىنى چۈشهنگىلى بولىدۇ. 
«بۇخارى» ۋه «مۇسلىم»نىڭ ھهدىسلىرىده: «مېراج كېچىسىده مۇسا ئهلهيھىسساالمنىڭ 
قهبرىسى يېنىدىن ئۆتتۈم. مازارىدا ئۆره تۇرۇپ ناماز ئوقۇۋاتقان ئىدى» دهپ بايان قىلىنغان. 

ھارام  چۈرىتىشىنى  پهيغهمبهرلهرنى  تۇپراقنىڭ  تهئاال  ھهدىسته: «ئالالھ  بىر  باشقا 
قىلدى»282 دېيىلگهن. بۇ سۆزده ئىسالم ئالىملىرى ئورتاق بىر قاراشقا كهلگهن بولۇپ، 
پۈتۈن  كېچىسىده  مېراج  تهئاال  «ئالالھ  ھهدىسلىرىده:  «مۇسلىم»نىڭ  ۋه  «بۇخارى» 
بولۇپ  ئىمام  ئۇالرغا  پهيغهمبىرىمىز  ئهۋهتتى.  يېنىغا  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  پهيغهمبهرلهرنى 

ئىككى رهكئهت ناماز ئوقۇدى» دېيىلگهن. 
تۇرۇپ  تىرىك  خهۋهر  بۇ  بولىدۇ.  ئارقىلىق  قىلىش  سهجده  ۋه  روكۇ  ئوقۇش  ناماز 
قهبرىسده  ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇسا  بىلدۈرىدۇ.  قىلغانلىقىنى  بىلهن  بهدهن  ۋه  جهسهت 
ناماز ئوقۇشى بۇنى كۆرسىتىدۇ. «مىشكات» دېگهن كىتابنىڭ ئاخىرقى جىلتىدا، مېراج 
بابىدىكى قىسىمنىڭ ئاخىرىدا مۇسلىمدىن ئېلىپ يازغان ئهبۇ ھۇرهيرهنىڭ ھهدىسىده: 
«ئالالھ تهئاال ماڭا كۆرسهتتى. مۇسا ئهلهيھىسساالم ئۆره تۇرۇپ ناماز ئوقۇۋاتاتتى. ۋۇجۇدى 
جۈدهڭگۈ، چاچلىرى قااليمىقان ۋه ئۇزۇن ئهمهس. شهنه قهبىلىسىدىكى بىر يىگىتتهك. 

ئىسا ئهلهيھىسساالم ئۇرۋه بىن مهسۇد سهكافىغا ئوخشايتتى» دهپ يېزىلغان.283

.678،II،337؛ ۋاقىدى، ئهل-مهغازى،II،ئىبنى ھىشام، ئهس-سىره  .281
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پهيغهمبهرلهرنىڭ  ھهدىستىنمۇ  بۇ  ئسىمىدۇر.  قهبىلىنىڭ  ئىككى  يهمهندىكى  شهنه 
ئالالھنىڭ ھۇزۇرىدا تىرىك ئىكهنلىكىنى كۆرىۋاالاليمىز. ئۇالرنىڭ جهسهتلىرى (بهدهنلىرى)  
روھلىرىغا ئوخشاش مۇبارهكتۇر. قاتتىق ۋه زىچ ئهمهستۇر. ماددا ۋه روھ دۇنياسىدا كۆرگىلى 
قىلىنغان  بايان  ئوقۇغانلىقى  ناماز  ئهلهيھىسساالمنىڭ  ئىسا  ۋه  مۇسا  ھهدىسته  بولىدۇ. 
بولۇپ، ئىنسان ناماز ئوقۇغاندا ھهر خىل ھهرىكهتلهرنى قىلىدۇ. بۇ ھهرىكهتلهر ئهلۋهتته 
بوي،  «ئوتتۇرا  ئهلهيھىسساالمنى  مۇسا  بولمايدۇ.  بىلهن  روھ  بولىدۇ،  ئارقىلىق  بهدهن 
ئورۇق، ئۇستىخانلىق، چاچلىرىنى تۈگىۋالغان ھالهتته كۆردۈم» دېگهن. يهنى روھىنى 

ئهمهس بهدىنىنى كۆرگهنلىكى بايان قىلىنغان. 
قايتۇرۇپ  روھلىرى  كېيىن  قويۇلغاندىن  قهبرىگه  «پهيغهمبهرلهر  بهيھاقى:  ئىمام 
بولىدۇ.  كۆرۈنمهس  ئوخشاش  پهرىشتىلهرگه  ئۇالر  كۆرهلمهيمىز.  ئۇالرنى  بىز  بېرىلىدۇ. 
پهقهت ئالالھ تهئاال كارامهت بهرگهن تالالنغان ئىنسانالر ئۇالرنى كۆرهلهيدۇ» دهپ بايان 
كهلگهنلىكىنى  جاۋاب  قهبرىدىن  ساالمغا  كىشىلهر  «نۇرغۇن  سۇيۇتى:  ئىمام  قىلغان. 
ئاڭلىغان. باشقا قهبرىلهردىمۇ مۇشۇنداق ۋهقهلهر يۈز بهرگهن» دهپ بايان قىلغان. بىر 
ھهدىسته: «ماڭا ساالم بېرىلسه، ئالالھ تهئاال روھىمنى قايتا ئهۋهتىدۇ. ساالم بهرگهنگه 

جاۋاب قايتۇرىمهن»284 دېيىلگهن. 
ئىمام سۇيۇتى: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئالالھ تهئاالنىڭ جامالىنى كۆرۈش ئۈچۈن 
ئۆزىنى يوقاتقان بولۇپ، بهدىنىدىكى تۇيغۇالرنى تامامهن يوقاتقان ئىدى. بىر مۇسۇلمان 
ساالم بېرىشى بىلهن مۇبارهك روھى بۇ ھالدىن ئايرىلىپ، بهدهن ھېس قىلىشقا باشاليدۇ. 
دۇنيادا بۇنداق ئىشالر ئاز ئهمهس. دۇنيا ئىشى ياكى ئاخىرهت ئىشىنى ئويالپ خىيالغا 
پاتقاندا، ئىنسان يېنىدىكى كىشىنى ئۇنتۇپ قالىدۇ. ئهگهر ئالالھ تهئاالنىڭ جامالىغا مهس 

بولغان بىر كىشى باشقا بىرسىنىڭ ئاۋازىنى ئاڭالرمۇ؟» دهپ يازغان. 
قازى ئىياز «شىپا» ناملىق كىتابىدا سۇلهيمان بىن سۇھهيىمدىن رىۋايهت قىلىپ: 
«بىر كۈنى كېچىده كائىناتنىڭ سۇلتانىنى چۈشۈمده كۆردۈم. ئۇنىڭغا: ئى رهسۇلۇلالھ!  
ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  دېدىم.  ئاڭالمسىز؟  سالىمىنى  بهرگهنلهرنىڭ  ساالم  سىزگه 

شۇنداق ئاڭاليمهن، ئۇالرنىڭ ساالملىرىغا جاۋاب قايتۇرىمهن، دېدى» دېگهن.
پهيغهمبهرلهرنىڭ مازارلىرىدا تىرىك ئىكهنلىكىنى يازغان ھهدىس شهرىپلهر ئۇ قهدهر 
ئۈچۈن  مهن  يېنىدا  «قهبرهمنىڭ  مهسىلهن:  تهستىقاليدۇ.  بىر-بىرىنى  بولۇپ،  كۆپ 
بىلدۈرىلىدۇ»  ماڭا  ئوقۇغانالرمۇ  يهرلهردىن  يىراق  ئاڭلىيااليمهن.  شاھادهتنى  ئوقۇغان 
دېگهن. بۇ ھهدىسنى ئهبۇبهكرى بىن ئهبى شهيبه بىلدۈرگهن. بۇ ۋه بۇنىڭغا ئوخشاش 

ھهدىس-شهرىپلهر ئالته بۈيۈك ھهدىس كىتابىدا ئورۇن ئالماقتا. 

ئهس- بهيھاقى،  ئهل-مۇسنهت،II،527؛  ھهنبهل،  ب.  ئهخمهت  داۋۇت، «مهناسىك»،100؛  ئهبۇ   .284
.245،II،سۈنهن
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ئابدۇلالھ بىن ئابباستىن ئىبنى ئهبىد دۇنيانىڭ بىزگه خهۋهر قىلغان بىر ھهدىسىده: 
«ئهگهر بىر كىشى ئۆزى تونۇيدىغان كىشىنىڭ قهبرىسىگه بېرىپ ساالم قىلسا، مېيىت 
خوش  مېيىت  بهرسه،  ساالم  مېيىتقا  تونىمىغان  ئۆزى  بېرىدۇ.  ساالم  ۋه  تونۇيدۇ  ئۇنى 

بولىدۇ ۋه جاۋاب بېرىدۇ» دهپ بايان قىلغان. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم دۇنيانىڭ ھهر يىرىده ئۆزىگه ساالم ۋه دۇئا قىلغانالرنىڭ 
ھهر بىرىگه قانداق بىر ۋاقىتتا جاۋاب بېرىدۇ؟ دهپ سورايدىغان بولساق، پېشىن ۋاقتى 
قۇياشنىڭ مىڭلىغان شهھهرگه نۇر چاچقىنىدهك، دهپ جاۋاب بهرسهك بولىدۇ، ئهلۋهتته. 
زىيارهت  قهبرىسىنى  پهيغهمبهرنىڭ  كېيىن  قىلغاندىن  بىشار: «ھهج  بىن  ئىبراھىم 
قىلىش ئۈچۈن مهدىنىگه باردىم. ئۇنىڭ سائادهت ھوجرىسىغا ساالم بهردىم. نهتىجىده 
‹ئالالھنىڭ رهھمىتى ساڭىمۇ بولسۇن!› دېگهن جاۋابنى ئالدىم» دهپ باياب قىلغان.  
ناماز  يهرلهرده  ئۇ  بولۇپ،  تىرىك  قهبىرلىرىده  «پهيغهمبهرلهر  ھهدىسته:  بىر  باشقا 

ئوقۇيدۇ»285 دېيىلگهن. 
ئهۋلىيانىڭ بۈيۈكلىرىدىن سهييىد ئهخمهت رىفائىنىڭ ۋه ئۇنىڭغا ئوخشاش نۇرغۇن 
ئهۋلىياالرنىڭ پهيغهمبهرنىڭ جاۋابىغا نائىل بولغانلىقى ۋه ئهخمهت رىفائىنىڭ پهيغهمبهر 
كىتابالردا  ئىشهنچلىك  شهرهپلهنگهنلىكى  بىلهن  سۆيۈش  قولىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ 

يېزىلغان. 
ئىمام سۇيۇتى كىتابىدا: «بۈيۈك ئهۋلىياالر پهيغهمبهرلهرنى تىرىك ھالهتته كۆرىدۇ. 
ئىدى.  مۆجىزه  بىر  كۆرىشى  تىرىك  ئهلهيھىسساالمنى  مۇسا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
جاھىللىقتىن  ئىشىنىش  كارامهتلهرگه  كارامهتتۇر.  بىر  كۆرىشىمۇ  بۇنداق  ئهۋلىياالرنىڭ 

ياخشى» دهپ يازغان. 
ئىبنى ھىببان ئىبنى ماجه ۋه ئهبۇ داۋۇت بىلدۈرگهن ھهدىسلهرده: «جۈمه كۈنلىرى 
ماڭا كۆپ دۇئا قىلىڭالر! بۇ دۇئاالر ماڭا يهتكۈزىلىدۇ» دهپ بايان قىلغان.‹سىز ۋاپات 
پهيغهمبهرلهرنىڭ  سورىغاندا،‹تۇپراق  بارامدۇ؟›دهپ  يېتىپ  سىزگه  كېيىنمۇ  بولغاندىن 
بۇنى  ماڭا  پهرىشته  بىر  قىلسا  دۇئا  ۋه  ساالم  ماڭا  مۆمىن  بىر  چۈرۈتمهيدۇ،  جهسىتىنى 
يهتكۈزىدۇ ۋه سېنىڭ ئۇممىتىڭدىن پاالنچى ئوغلى پاالنچى ساالم يهتكۈزدى، دهپ خهۋهر 

بېرىدۇ› دهپ بايان قىلىنغان.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھايات ۋاقتىدا ئهسھابىغا، ئالالھ تهئاالنىڭ رھمىتى،  بىر 
نېمىتى بولغىنىدهك، ۋاپاتىدىن كېيىنمۇ ئۇممىتىنىڭ نېمهت ۋه ياخشىلىقالرغا ئېرىشىشىگه 

سهۋهپ بولىدۇ. 
ئهكرهم: «ھاياتىم  رهسۇل  ھهدىسته  قىلغان  رىۋايهت  مۇزهنى  ئابدۇلالھ  بىن  بهكىر 
چۈشهندۈرىمهن.  سىلهرگه  مهنمۇ  چۈشهندۈرسهڭالر،  ماڭا  خهيرىلىكتۇر.  ئۈچۈن  سىلهر 
ماڭا  ئهمهللىرىڭالر  بولىدۇ.  خهيىرلىك  ئۈچۈن  سىلهر  ۋاپاتىممۇ  كېيىن  ئۆلگهندىن  مهن 

.326،XIII ،ئىبنى ئاساكىر، تارىخۇ دىمهشق  .285
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ھهمدۇ-سانا  تهئاالغا  ئالالھ  ۋاقتىمدا  كۆرگهن  ئىشلىرىڭالرنى  ياخشى  كۆرسىتىلىدۇ. 
ئېيتىمهن. يامان ئىشلىرىڭالرنى كۆرگهن ۋاقتىمدا سىلهر ئۈچۈن ئالالھ تهئاالدىن مهغپىرهت 

تىلهيمهن»286 دېگهن. 
بىلهن  ئىشلىرى  ئاخىرهت  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئابباس  بىن  كۇسهم 
شهرهپلهنگهن ئىدى. قهبره ئىچىدىكى ئىشالرنى تۈگىتىپ ئهڭ ئاخىرى چىقتى. كۇسهم : 
«پهيغهمبهرنىڭ يۈزىنى ئهڭ ئاخىرقى قېتىم كۆرگهن مهن ئىدىم. قهبره ئىچىده مۇبارهك 
لهۋلىرى تىتىرهپ تۇراتتى. قۇلىقىمنى يېقىن ئهكهلسهم،‹يا رهببى! ئۇممىتىم! يا رهببى! 

ئۇممىتىم!› دهيتتى»287 دهپ بايان قىلغان. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى كۆرۈش

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇيقۇ ھالمىزدا ياكى ئويغاق ۋاقتمىزدا بىزگه كۆرۈنمهمدۇ، 
ئهگهر ئۇ كۆرۈنسه ئۆزى شۇمۇ، ياكى ئۇنىڭغا ئوخشىغان بىرسىمۇ؟ ئالىمالر بۇ توغۇرلۇق ھهر 
خىل جاۋابالرنى بهردى. قهبرىده تىرىك ئىكهنلىكى ھهققىده ئورتاق پىكىرگه كهلگهندىن 
كېيىن، ئۇنىڭ كۆرۈنگهنلىكىنى نۇرغۇن قېتىم بايان قىلدى. بۇنداق بولغانلىقى نۇرغۇن 
كشى  كۆرگهن  چۈشۈمده  ھهدىسته: «مېنى  بىر  ئىدى.  قىلىنغان  بايان  ھهدىسلهردىمۇ 

ئويغاق ۋاقىتىدا كۆرگىنى بىلهن ئوخشاشتۇر»288 دېيىلگهن. 
چۈشىمىزده  پهيغهمبهرنىڭ  ئالىملىرى  «ھهدىس  نهۋهۋى:  ئىمامى  ئۈچۈن  شۇنىڭ 
شهرىپته:  ھهدىس  بىر  ئېيتقان.  كۆرۈنىدىغانلىقىنى  ۋاقتىمىزدىمۇ  ئويغاق  كۆرۈنگهندهك 
شهكلىمگه  مېنىڭ  شهيتان  چۈنكى  كۆرگهندۇر،  ھهقىقهتنى  كۆرگهن  چۈشىده  «مېنى 

كىرهلمهيدۇ»289 دېگهن.
ئىبراھىم لهقانى: «ھهدىس ئالىملىرى پهيغهمبهرنى چۈشىمىزده كۆرگهندك، ئويغاق 
ھالهتته كۆرۈشنىڭمۇ مۇمكىن ئىكهنلىكىده ئورتاق قاراشقا كهلگهن. ھهر ئىككى ھالهتكه 

نۇرغۇن مىسالالرنى كهلتۈرهلهيمىز. بۇ مىسالالردىن بىر قانچىسى تۆۋهندىكىچه:
مۇئىنۇددىنى چهشتى بارغانال يهردىكى قهبىرلهرنى زىيارهت قىالتتى ۋه ئۇ يهرده بىر 
مۇددهت قاالتتى. بارغان يىرىده تونۇلۇپ نامى چىقىشى بىلهن ئۇ يهرده كۆپ تۇرماي باشقا 
مهككىگه  ئىدى.  سهپىرى  مهككه  بىرى  ساياھهتلىرىدىن  بۇ  ئۇنىڭ  كېتهتتى.  يهرلهرگه 
بېرىپ كهبه مۇئاززامنى زىيارهت قىلدى. بىر مهزگىل مهككىده قالغاندىن كېيىن مهدىنه 
كۈنى،  بىر  قىلغان  زىيارهت  قهبرىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  باردى.  مۇنهۋۋهرگه 

.194،II ،313؛ ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات،XIII ،ھهيسهمى، مهجمائۇز-زهۋائىد  .286
.298،II ،ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات  .287
.409:S ،تىرمىزى، شهمائىل شهرىپ  .288

بۇخارى، «تابىر»، 10؛ مۇسلىم، «رۇيا»، 22؛ ئهبۇ داۋۇت، «ئهدهپ»،96؛ تىرمىزى، «رۇيا»،   .289
ئهبى  ئىبنى  ئهل-مۇسنهت،I،400؛  ھهنبهل،  ب.  ئهخمهت  رۇيا»، 4؛  ماجه، «تهبىرۇل  ئىبنى  4؛ 

.232،VII ،شهيبه، ئهل-مۇسهننهف
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ قهبرىسىدىن « مۇئىنۇدىنىنى چاقىرىپ كېلىڭالر!» دېگهن 
بىر ئاۋاز ئاڭالندى. بۇ ئاۋازنى ئاڭلىغان مازارغا قارايدىغان كىشى «مۇئىنۇددىن!» دهپ 
بىر  مۇئىنۇددىندىن  يهرده  بۇ  چاقىرىۋاتىسىز؟  «كىمنى  يهردىن  قانچه  بىر  ۋارقىرىدى. 
قانچىسى بار!» دهپ جاۋاب كهلدى. ئۇ كىشى: «مۇئىنۇددىنى چهشتى دېگهن كىشىنى 
چاقىردى» دهپ ۋارقىرىدى. مۇئىنۇددىنى چهشتى بۇ سۆزنى ئاڭلىشى بىلهن تهسۋىرلىگۈسىز 
بىر ھالهتكه كهلدى. كۆز-ياشلىرىنى تۆكۈپ دۇئا قىلدى. ئۇ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
«ئهي  چاغدا:  بۇ  تۇردى.  ئۆره  بىلهن  ھۆرمهت  كېلىپ  بىلهن  ئهدهپ  ئالدىغا  مازارى 
پهيغهمبىرىمىز  ئاڭلىدى.  ئاۋازنى  بىر  دېگهن  كىرگىن!»  ئىچىگه  شهيخى!  قۇتۇپالرنىڭ 
ئۇنىڭغا: «سهن مېنىڭ دىنىمغا خىزمهت قىلغانالردىن بولىسهن، سېنىڭ ھىندىستانغا 
بېرىشىڭ كېرهك، سهن ھىندىستانغا بارغىن، ئۇ يهرده ئهجمىر دېگهن بىر شهھهر بار، ئۇ 
يهرده مېنىڭ ئهۋالتلىرىمدىن (نهۋرىلىرىمدىن) سهييىد ھۈسهيىن ئىسمىدىكى بىر كىشى 
بولدى.  شېھىت  ھازىر  ئۇ  ئىدى.  كهتكهن  مهقسىتىده  ئۇرۇش  ۋه  جىھاد  يهرگه  ئۇ  بار. 
ئهجمىر كاپىرالرنىڭ قولىغا چۈشۈپ قېلىش ئالدىدا تۇرىدۇ. سېنىڭ ئۇ يهرگه بېرىشىڭ 
ۋه  كۈچسىز  ئۇالر  تارتىدۇ.  خورلۇق  كاپىرالر  ۋه  تارقىلىدۇ  يهرده  ئۇ  ئىسالمىيهت  بىلهن 
دىققهت  «بۇنىڭغا  ۋه  بهردى  ئانار  بىر  ئۇنىڭغا  كېيىن  دېگهندىن  قالىدۇ»  تهسىرسىز 
بىلهن قارا، قهيهرگه بارىدىغانلىقىڭنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ!» دېدى. مۇئىنۇددىنى چهشتى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بهرگهن ئانارنى ئالغاندىن كېيىن، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
دېگىنى بويىچه ئانارغا دىققهت بىلهن قارىدى. شهرق بىلهن غهرپ ئارىسىدىكى پۈتۈن 

يهرلهر كۆرۈندى. 
ئهخمهت رىفائى ھهجگه بارغان ئىدى. ھهجدىن قايتىپ مهدىنه مۇنهۋۋهرگه بېرىپ، 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇبارهك قهبرىنى زىيارهت قىلغاندا تۆۋهندىكى مهنىده شېئر 

ئوقىدى:

ئهي مۇئهللىم يىراق ئىدى، تۇپرىقىڭنى سۆيۈش ئۈچۈن كېلىش،
گهر ئۆزهم كېلهلمىسهم روھىمنى ۋهكىل قىلىپ ئهۋهتهر ئىدىم.
مانا ئهمدى نېسىپ بولدى مۇبارهك قهبرهڭنى زىيارهت قىلىش،

بهرگىن مۇبارهك قولۇڭنى، سۆيسۇن لهۋلىرىم ئۇنى ئهي ھهبىبم!

شېئر تۈگىشى بىلهن سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنىڭ قولى قهبرىدىن چىقتى. ئهخمهت 
قولىغا  مۇبارهك  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  بىلهن  تازىم  ۋه  ھۆرمهت  ئاجايىپ  رىفائى 

سۆيدى. ئۇ يهردىكى كىشىلهر بۇنى كۆرۈپ ھهيران قالدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇبارهك قولىنى سۆيگهندىن كېيىن، راۋزائى مۇتهھھارا 
ئۇ  ھالدا،  تۆككهن  ياشلىرىنى  كۆز  يىغالپ  ياتتى.  ئالدىدا  بوسۇغىسى  ئىشكلىرىنىڭ 
باشقا  ئالىمالر  يالۋۇردى.  دهپ  ئۆتۈڭالر!»  دهسسهپ  جامائهتكه: «ئۈستۈمدىن  يهردىكى 
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ئىشىكلهردىن چىقىشقا مهجبۇر بولدى. بۇ كارامهت مهشھۇر بۇلۇپ، تىلدىن-تىلغا داستان 
بولۇپ كۈنىمىزگىچه كهلدى. 

ئىبنى ئابىدىن دىنغا مهھكهم يېپىشقانلىقى بىلهن مهشھۇردۇر. ئۇنىڭ كارامهتلىرى 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئوقۇغاندا  ئهتتهھىيياتۇ  نامازدا  ۋاقىت  بهش  ئۇ  ئىدى.  كۆپ 
ئۇنىڭغا باش-كۆزى بىلهن كۆرۈنهتتى، ئهگهر كۆرهلمىسه نامىزىنى قايتا ئوقۇيتتى. ئىسالم 
ئالىملىرىنىڭ بۈيۈكلىرىدىن ئىككىنچى مىڭ يىلنىڭ مۇجهددىدى ئىمام رهببانى ئهخمهت 
فارۇقى سهرھهندى: «رامىزان ئېينىڭ ئاخىرقى ئون كۈنىده گۈزهل بىر كهيپىياتقا كىردىم. 
كارىۋىتمدا ئۇخالي دهپ كۆزلىرىمنى يۇمغان ئىدىم. كارىۋىتىمدا باشقا بىرسىنىڭ كېلىپ 
ئولتۇرغانلىقىنى ھېس قىلدىم. شۇنداق كۆزۈمنى ئېچىشىم بىلهن كىمنى كۆرهي! ئاۋۋالقى ۋه 
كېيىنكىلهرنىڭ مۇبارهك خوجىسى پهيغهمبىرىمىز ئىدى» دېگهن. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
ئۇنىڭغا: «سېنىڭ ئۈچۈن تهستىق خېتى يېزىشقا كهلدىم. ھازىرغىچه ھېچكىمگه بۇنداق 
بىر ئىجازهت يازمىدىم!» دېگهن. بۇ يازمىنىڭ ئىچىده بۇ دۇنياغا ئائىت نېمهتلهر ۋه ئۇ 

دۇنياغا ئائىت مۇكاپاتالر يېزىلغان. 
ئابدۇلقادىر جهيالنى غۇنيه دېگهن كىتابىدا ئىبراھىم تهمىمىنى «خىزىر ئهلهيھىسساالم 
ماڭا: ئهگهر چۈشىڭده پهيغهمبهرنى كۆرۈشنى خالىساڭ، شام نامىزىنى ئوقۇغاندىن كېيىن، 
ئىككى  ھهر  ئوقۇغىن،  نامىزى  تهۋبه  پاراڭالشماي  بىلهن  ھېچكىم  نامىزىغىچه  خۇپتهن 
رهكئهتته بىر قېتىم ساالم بهرگىن. ھهر بىر رهكئهتته بىر قېتىم فاتىھه سۈرىسىنى ۋه يهتته 
قېتىم ئىخالس سۈرىسىنى ئوقىغىن. خۇپتهن نامىزىنى جامائهت بىلهن ئوقۇغاندىن كېيىن 
ئۆيۈڭگه بېرىپ ۋىتىر نامىزىنى ئوقۇغىن. ئۇخالشتىن بۇرۇن يهنه ئىككى رهكئهت ناماز 
كېيىن  نامازدىن  ئوقىغىن.  قېتىم  يهتته  سۈرىسىنى  ئىخالس  رهكئهتته  بىر  ھهر  ئوقۇپ، 
قېتىم،  يهتته  تىلىگىن.  گۇناھلىرىڭنى  تهئاالدىن  ئالالھ  قېتىم  يهتته  قىلىپ،  سهجده 
«سۇبھانهلالھى ۋهلھهمدۇلىلالھى ۋهله قۇۋۋهتته ئىلله بىلالھىل ئهلىييل ئهزىم» دېگهندىن 
كېيىن بېشىڭنى سهجدىدىن كۆتۈرۈپ، قوللىرىڭنى كۆتۈرگهن ھالدا: ئهي ياخشىلىقالر 
ۋهل  ئهۋۋهلىنه  ئىالھهل  يا  ۋهلئىكرام،  يازهلجهاللى  ئىگىسى،  سهلتهنهت  ئهي  ئىگىسى، 
ئاخىرىن ۋه يا رهھمانهد دۇنيا ۋهلئاخىرهتى ۋه رهھىماھۇمه، يا رهببى، يا رهببى، يا رهببى، 
يا ئالالھ، يا ئالالھ، يا ئالالھ، دېگىن. ئۇنىڭدىن كېيىن ئورنىڭدىن تۇرۇپ، ئوخشاش 
دۇئانى قىلغىن. يهنه سهجده قىلىپ ئوخشاش دۇئانى قىلغىن. ئۇنىڭدىن كېيىن بېشىڭنى 
كۆتۈرۈپ قىبله تهرهپكه قاراپ، خالىغان شهكىلده ئۇخلىغىن. ئۇيقۇڭ كهلگىچه پهيغهمبهر 
ئۆگهنگهن  كىمدىن  دۇئانى  بۇ  مهن:  دېدى.  قىلغىن،  ساالم  ۋه  دۇئا  ئهلهيھىسساالمغا 
بولساڭ، ماڭا دهپ بهرگىن! دېدىم. ھهزرىتى خىزىر: ماڭا ئىشهنمىدىڭمۇ؟ دېدى. مهن: 
ئالالھ تهئاالغا قهسهم قىلىمهنكى ساڭا ئىشهندىم، دېدىم. خىزىر ئهلهيھىسساالم: پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم بۇ دۇئانى ئۆگهتكهن سۆھبهتته بار ئىدىم. بۇ دۇئانى ئۆگهتكهن كىشىدىن 
ئۇخالشتىن  قىلدىم.  بويىچه  دېگىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  خىزىر  مهن  دېدى.  ئۆگهندىم، 
ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  قىلدىم.  دۇئا  ۋه  ساالم  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  بۇرۇن 
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كۆرۈش ئارزۇسى بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇيقۇم قېچىپ تاڭ ئاتقىچه ئۇخلىيالمىدىم. بامدات 
نامىزىنى ئوقۇغاندىن كېيىن كۈن چىققۇچه ئولتۇردۇم. دۇخا نامىزى ئوقۇدۇم. ئۆز-ئۆزهمگه: 
«ئاخشامغىچه ھاياتال بولىدىكهنمهن، ئاخشام قىلغانلىرىمىنى تهكراراليمهن!» دېگهندىن 
كېيىن ئۇخالپ قاپتىمهن. چۈشۈمده پهرىشتىلهر كېلىپ مېنى جهننهتكه ئېلىپ باردى. 
ئۇ يهرده ياقۇت، زۇمرۇت ۋه ئۈنچه-مهرۋايىتالردىن ياسالغان سارايالر، ھهسهل، سۈت ۋه 
جهننهت شاراپلىرىدىن دهرياالر كۆردۈم. مېنى جهننهتكه ئېلىپ كهلگهن پهرىشتىلهرگه: 
شۇ ساراي كىمنىڭ؟ دېدىم. پهرىشتىلهر: سېنىڭ قىلغان ياخشى ئهمهللىرىڭ ئۈچۈن ساڭا 
بېرىلگهن، دېدى. جهننهتنىڭ مىۋىلرىدىن يىگۈزمهي، جهننهت سۇلىرىدىن ئىچكۈزمهي 
ئېلىپ  يىرىمگه  بۇرۇنقى  مېنى  كېيىن  ئۇنىڭدىن  چىقارمىدى.  جهننهتتىن  مېنى  تۇرۇپ 
ۋه  پهيغهمبهر  يهتمىش  يېنىدا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  كېيىن  ئۇنىڭدىن  كهلدى. 
ھهر سهپنىڭ ئارىسىدا شهرق بىلهن غهرپنىڭ ئۇزۇنلىقىدا يهتمىش سهپ پهرىشته ماڭا 
ساالم بهردى ۋه قولۇمنى تۇتتى. بۇ چاغدا مهن: ئى رهسۇلۇلالھ! خىزىر ئهلهيھىسساالم 
ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  دېدىم.  بهردى،  ئېيتىپ  ئاڭلىغانلىقنى  سهندىن  ۋهقهنى  شۇ 
خىزىر توغرا سۆزلىدى. ئۇنىڭ ئېيتقانلىرى ھهقتۇر. خىزىر يهر يۈزىدىكى ئىنسانالرنىڭ 
ئهڭ بۈيۈك ئالىمى، ئهۋلىياالرنىڭ رهئىسى، يهر يۈزىدىكى ئالالھنىڭ ئهسكىرىدۇر، دېدى. 
مهن يهنه: ئى رهسۇلۇلالھ! بۇ ئهمهلنى قىلغانالرغا، مېنىڭ كۆرگهنلىرىمدىن باشقا قانداق 
مۇكاپاتالر بار؟ دېدىم. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: سېنىڭ كۆرگهنلىرىڭدىن ۋه ساڭا ئېھسان 
قىلىنغانالردىن ئۈستۈن تۇرىدىغان يهنه قانداق مۇكاپات بولىشى كېرهك؟! سهن جهننهتتىكى 
يىرىڭنى ۋه ماقامىڭنى كۆردۈڭ. جهننهتتىكى مىۋىلهردىن يىدىڭ، شاراپالردىن ئىچتىڭ، 
كۆردۈڭ،  ھۆر-پهرىلهرنى  ۋه  پهيغهمبهرلهرنى  پهرىشتىلهرنى،  بىرلىكته  بىلهن  مېنىڭ 
مېنىڭ  چۈشىده  قىلىپمۇ،  ئهمهللىرىمنى  قىلغان  مېنىڭ  رهسۇلۇلالھ!  ئى  مهن:  دېدى. 
دېدىم.  بوالمدۇ؟  نېسىپ  قىلغانالر  ئېھسان  ماڭا  كىشلهرگه  كۆرهلمىگهن  كۆرگهنلىرىمنى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: مېنى ھهق پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋهتكهن ئالالھ تهئاالغا قهسهم 
قىاليكى، ئالالھ تهئاال ئۇ كىشنىڭ گۇناھلىرىنى كهچۈرىدۇ. ئالالھ تهئاالنىڭ ئۇ كىشى 
ھهققىدىكى غهزىپى يانىدۇ. مېنى ھهق پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋهتكهن ئالالھ تهئاالغا قهسهم 
بېرىلگهن  ساڭا  تهقدىردىمۇ،  كۆرمىگهن  چۈشىده  كۆرگهنلىرىڭنى  سېنىڭ  قىلىمهنكى، 
نېمهتلهر ئۇنىڭغىمۇ بېرىلىدۇ. كۆكتىن، ئالالھ تهئاال بۇ ئهمهلنى قىلغانالرنى، شهرقتىن 
ئاۋاز  بىر  قىلدى،دېگهن  ئهپۇ  ئۇممىتىنى  مۇھهممهدنىڭ  زېمىندىكى  بولغان  غهرپكىچه 
كېلىدۇ، دېدى. مهن: ئى رهسۇلۇلالھ! سېنىڭ جامالىڭنى ۋه جهننهتنى كۆرگىنىمدهك، ئۇ 
كىشىلهرمۇ بۇ نېمهتتىن بهھرىمان بوالمدۇ؟ دېدىم. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم : شۇنداق، 
ئۇالرغا ھهممىسى بېرىلىدۇ، دېدى. مهن: ئى رهسۇلۇلالھ! ئهر-ئايال پۈتۈن مۆمىنلهرگه 
ھهق  مېنى  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  دېدىم.  بوالمدۇ؟  مۇۋاپىق  ئۈگهتسهك  دۇئانى  بۇ 
پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋهتكهن ئالالھ تهئاالغا قهسهم قىلىمهنكى، بۇ ئهمهلنى ئالالھ تهئاالنىڭ 
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مۇبارهك قىلىپ ياراتقان ئۇنىڭ رىزاسىغا ئېرىشكهن ئىنسانلىرىدىن باشقىالر قىاللمايدۇ، 
دېدى. 

ئۇنى  كىشى  كۆرگهن  شهكلىده  بىر  ھهقىقى  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  چۈشىده 
ئهمما  كىرهلمهيدۇ.  شهكلىگه  ئۇنىڭ  شهيتان  چۈنكى  ھېسابلىنىدۇ.  بولۇپ  كۆرگهن 
شهيتان باشقا كىشلهرنىڭ شهكلىگه كىرىپ كۆرىنىشى مومكىن. پهيغهمبهرنى تونىمىغان 

كىشىلهرنىڭ بۇنى ئايرىمىقى تهس. 
بهزى ئالىمالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى باشقا شهكىللهرده كۆرۈشمۇ ئۇنى كۆرگهنلىك 
ئاجىزلىقىدۇر،  دىندىكى  كىشىنىڭ  ئۇ  كۆرهلمهسلىكى  شهكلىده  ئهسلى  ھېسابلىنىدۇ، 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى ئهسلى شهكلىده چۈشىده كۆرگهن ۋه مۆمىن بولۇپ ئالهمدىن 

ئۆتكهن كشىلهر مۇھهققهق جهننهتكه كىرىدۇ، دهپ قارايدۇ.
ئهبۇ ھۇرهيره: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهگهر بىر كىشى جۈمه كۈنى ئاخشىمى، 
سۈرىسىنى  ئايتهلكۇرسى  ۋه  فاتىھه  رهكئهتته  بىر  ھهر  ئوقۇسا،  ناماز  رهكئهت  ئىككى 
بىرهر قېتىم، ئىخالس سۈرىسىنى ئون بهش قېتىم ئوقۇسا، نامازدىن كېيىن بىر قېتىم 
‹ئالالھۇممه سهللى ئهال مۇھهممهدىن نهبىييىل ئۇممى› دېسه، يهنه بىر جۈمه كۈنىگىچه 
بولغان ئارىلىقتا مېنى چۈشىده كۆرىدۇ. ئۇ كىشىنىڭ بۇرۇنقى ۋه كهلگۈسىدىكى گۇناھلىرى 

ئهپۇ قىلىنىدۇ. جهننهت مېنى كۆرگهنلهر ئۈچۈندۇر، دېدى» دهپ رىۋايهت قىلدى.

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ قهبرىسىنى زىيارهت قىلىش

قهبرهمنى  كېيىن  ۋاپاتىمدىن  «كىم  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  پهخرى  كائىناتنىڭ 
زىيارهت قىلسا، مېنى ھايات ۋاقتىمدا زىيارهت قىلغاندهك بولىدۇ» دېگهن. مىراتى مهدىنه 
دېگهن كىتابتا: «قهبرهمنى زىيارهت قىلغان كىشى مېنىڭ شاپائىتىمگه نائىل بولىدۇ» 
دهپ يېزىلغان. بۇ ھهدىسنى ئىبنى ھۇزهيمه ۋه بهززار، دارهقۇتنى، تهبهرانى ئېيتقان. 
بهززار باشقا بىر ھهدىسته: «قهبرهمنى زىيارهت قىلغانغا شاپائىتىم ھاالل بولدى» دهپ 
بايان قىلغان. «مۇسلىم»دا ۋه ئهبۇ بهكىر مهككارىنىڭ «مۇجهم» كىتابىدىكى ھهدىس 
شهرىپته: «كىم باشقا بىر نهرسىنى نىيهت قىلماي، پهقهت مېنى زىيارهت قىلىش ئۈچۈن 
قهبرهمگه كهلسه قىيامهت كۈنى ئۇنىڭغا شاپائهت قىلىشتا، ھهققىمنى ھاالل قىلدىم» دهپ 
بايان قىلغان. بۇ ھهدىس-شهرىپ پهيغهمبهرئهلهيھىسساالم ئۆزىنى زىيارهت قىلىپ مهدىنه 

مۇنهۋۋهرگه كهلگهنلهرگه شاپائهت قىلدىغانلىقنى بىلدۈرمهكته. 
دارهقۇتنىنىڭ بىر ھهدىسىده: «ھهج قىلىش ئۈچۈن كېلىپ مېنى زىيارهت قىلمىغان 
ئهلهيھىسساالمنىڭ،  پهيغهمبهر  دېيىلگهن.  بولىدۇ»  قىلغان  يېرىم  كۆڭلۈمنى  كىشى 
ئېرىشتۈرۈش  ساۋاپقا  ئۇممىتىنى  قىلىشى  ئارزۇ  قىلىشىنى  زىيارهت  ئۆزىنى  باشقىالرنى 

ئۈچۈندۇر. 
مهدىنه  كېيىن  ئورۇندىغاندىن  ۋهزىپىسنى  ھهج  ئالىملىرى  ئىسالم  ئۈچۈن  بۇنىڭ 
«راۋزائى  كېيىن  ئۇنىڭدىن  قىالتتى.  زىيارهت  نهبىنى  مهسجىدى  كېلىپ،  مۇنهۋۋهرگه 
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قهبرىنى،  بولغان  ئۇلۇغ  ئاالدىنمۇ  ئهرىش  ۋه  مۇنبهرىنى  مۇنىرى  بىلهن  مۇئتهھھارا» 
ئۇنىڭدىن كېيىن پهيغهمبىرىمىز ئولتۇرغان، يۈرگهن، تۇتقان، ۋهھيى كهلگهنده يۆلهنگهن 
ياردهم  بېرىپ  پۇل  ئىشلىگهن،  قىلغاندا  رىمۇنىت  ياكى  سالغان  مهسجىد  يۆلهنچۈكى، 
قىلغان ئهسھابى-كىرام ۋه ئۇنىڭغا تابى بولغانالرنىڭ يهرلىرىنى زىيارهت قىلىپ، ئۇالرنى 
ئهمهل  سالىھ  ۋه  ئالىمالر  كهلگهن  كېيىن  ئۇالردىن  تاپىدۇ.  بهرىكهت  بىلهن  كۆرۈش 
ئېگىلىرى ھهج پائالىيىتىدىن كېيىن مهدىنه مۇنهۋۋهرگه كېلىپ ئۇ ئالىمالر قىلغانالرنى 
مهدىنه  قىلىپ  داۋام  ئىشنى  بۇ  ھاجىالر  نۇرغۇن  بۈگۈنمۇ  قىلغاندهك  تۈنۈگۈن  قىلىدۇ. 

مۇنهۋۋهرگه كېلىۋاتىدۇ. 

تهركى ئهدهپتىن خالى خۇدا مهھبۇبىسىنىڭ دهرگاھىدۇر بۇ،
ئىالھى نهزهرگاھدۇر ، ماقامى مۇستاپادۇر بۇ.

رىئايهتۇ ئهدهپ شهرتى بىلهن كىر نهبى بۇ دهرگاھقا،
پهرىشتىلهر تاۋاپگاھىدۇر ھهم ئهنبىياالر سۆيگۈگاھىدۇر بۇ.

نابى

ئىسالم دۇنياسىنىڭ قۇياشى ئهبۇ ھهنىفه: «پهزىلهت ۋه سۆيۈملۈك ئىش بولغان قهبره 
زىيارىتى، ۋاجىپ (قىلسا ياخشى بولغان) دهرىجىسىگه يېقىن بىر ئىبادهتتۇر» دېگهن. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇبارهك قهبرىسىنى زىيارهت قىلغان كىشىلهر ئۇنىڭغا  
دۇئا ۋه ساالم قىلىشى كېرهك. ئوقۇلغان دۇئا ۋه ساالمالرنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا 
يهتكۈزىلدىغانلىقىنى نۇرغۇن ھهدىسته بايان قىلغان. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى زىيارهت 

قىلىشنىڭ تهرتىپى تۆۋهندىكىدهك بىلدۈرۈلدى:
مهدىنه مۇنهۋۋهر شهھرى يىراقتىن كۆرىنىشى بىلهن ساالم ۋه دۇئا قىلىش باشلىنىدۇ. 
ئۇنىڭدىن كېيىن: «ئالالھۇممه ھهزا ھهرهمۇ نهبىييىكه، فهجئهلھۇ ۋىقايهتهن لىمىنهننار 
ۋهئهمانهن مىنهلئهزاپ ۋهسۇئىل ھىساب» دېيىلىدۇ. مومكىن بولسا شهھهر ۋه مهسجىدكه 
كىرشتىن بۇرۇن غۇسۇل ۋه تاھارهت ئېلىش، خۇشپۇراق ئهتىرلهر چېچىپ، يېڭى كىيىملهر 
كىيىلىدۇ. چۈنكى بۇالر تازىم ۋه ھۆرمهتنىڭ ئىپادىسىدۇر. مهدىنه مۇنهۋۋهرگه كهمتهر ۋه 
سۈكۈت بىلهن كىرىلىدۇ ۋه «بىسمىلالھى ۋهئهال مىللهتى رهسۇلىلالھ» دېگهندىن كېيىن، 
«ئالالھۇممه  ئارقىسىدىنال  ئۇنىڭ  كېرهك.  ئوقۇشىمىز  80-ئايىتىنى  سۈرىسىنىڭ  ئىسرا 
ئهبۋابه  ۋهفتهھلى  زۇنۇبى  ۋهغفىرلى  مۇھهممهد.  ئالى  ۋهئهال  مۇھهممهدىن  ئهال  سهللى 
رهھمهتىكه ۋهفهزلىكه» دېگهچ مهسجىدى نهبىگه كىرىمىز. ئۇنىڭدىن كېيىن پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇنبىرىنىڭ يېنىدا ئىككى رهكئهت مهسجىد ھهققى نامىزى ئوقۇيمىز. 

مۇنبهرنىڭ تۇتقۇچىغا ئوڭ مۈرىمىزنىڭ ئېگىزلىكىده تۇرىمىز. 
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سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز بۇ يهرده ناماز ئوقۇيتتى. بۇ يهر پهيغهمبىرىمىزنىڭ مۇنبىرى 
جهننهت  ئارىسى  مۇنبهر  بىلهن  «قهبرهم  ھهدىسته:  بىر  ئىدى.  ئارىسى  قهبره  بىلهن 
باغچىلىرىدىن بىرىدۇر. مۇنبهر بۇالق ئۈستىده تۇرىدۇ»290 دېيىلگهن. ئۇنىڭدىن كېيىن 
زىيارهت قىلغان كىشى ئالالھ رهسۇلىنىڭ قهبرىسىنى زىيارهت قىلىشنى چىن قهلبىدىن 
نىيهت قىلىشى كېرهك. دۇئادىن كېيىن ئورنىدىن تۇرۇپ، پهيغهمبىرىمىزنىڭ قهبرىسىگه 
ۋه ھۇجرا سائادهتلىرىگه كېلىشى، يۈزىنى قىبلىگه قارىتىپ مۇبارهك پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
كېرهك.  يېقىنالشماسلىقى  بهك  تۇرىشى،  بىلهن  ھۆرمهت  ئارلىقتا  مېتىر  ئىككى  يۈزىدىن 
خۇشخۇي تۇرىشى، ئالالھ تهئاالنىڭ قۇرئانى-كهرىمده بىلدۈرگهن شهكلىده، پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنى، خۇددى ھايات ۋاقتىدا بۇ يهرده تۇرغان ھالهتته پهرهز قىلىپ، ئهدهپ 
بىلهن تۇرىشى كېرهك. تهمكىن ۋه ئېغىر بېسىق ھالىتىنى ساقلىشى، قوللىرىنى قهبره 

تاملىرىغا قويماسلىقى، يىراق يهرده ئهدهپ بىلهن تۇرۇشقا دىققهت قىلىشى كېرهك.
ئۆزىمىزنىڭ  قىلىشىمىز  خىيال  جامالىنى  مۇبارهك  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
سۆزلىرىنى، دۇئالىرىمىزنى، ساالملىرىمىزنى ئاڭاليدۇ ۋه بىزگه جاۋاب بېرىپ ئامىن دهيدۇ، 

دهپ ئويلىشىمىز كېرهك. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «كىم مېنىڭ قهبرهمگه كېلىپ ساالم قىلسا، مهن ئۇنى 
ئاڭاليمهن» دېگهن. يهنه بهزى ھهدىسلهرده رهسۇل ئهكرهم ئهلهيھىسساالمنىڭ قهبرىسى 
ئالدىدا بىر پهرىشتىنىڭ بارلىقىنى، ئۇ پهرىشتىنىڭ بېرىلگهن ساالمالرنى پهيغهمبىرىمىزگه 
يهتكۈزىدىغانلىقى بايان قىلىنغان. ئۇنىڭدىن كېيىن: «ئهسسهلهمۇ ئهلهيكه يا سهييىدى 
سهفىييهلالھ!  يا  ئهلهيكه  ئهسسهلهمۇ  نهبىييهلالھ!  يا  ئهلهيكه  ئهسسهلهمۇ  رهسۇلۇ!  يا 
ئهسسهلهمۇ  يانهبىييىررهھمهتى!  ئهلهيكه  ئهسسهلهمۇ  ھهبىبهلالھ!  يا  ئهلهيكه  ئهسسهلهمۇ 
ئهسسهلهمۇ  سهييىدهلمۇرسهلىن!  يا  ئهلهيكه  ئهسسهلهمۇ  ئۇممهتى!  ياشهفىئىل  ئهلهيكه 

ئهلهيكه يا خاتهمهننهبىييىن!» دېيىش كېرهك.
شاھادهت  مهن  بهرسۇن.  مۇكاپاتالرنى  ۋه  ئېھسان  بۈيۈك  ئهڭ  ساڭا  تهئاال  ئالالھ 
قىلدىڭ،  ئادا  ئامانهتنى  قىلدىڭ.  ئادا  ۋهزىپهڭنى  پهيغهمبهرلىك  سهن  كهلتۈرىمهنكى، 
يولىدا  تهئاالنىڭ  ئالالھ  كهلگۈچه  يېتىپ  ئۆلۈم  ساڭا  قىلدىڭ،  نهسىھهت  ئۇممىتىڭگه 
جىھاد قىلدىڭ، ئالالھ تهئاال ساڭا قىيامهت كۈنىگىچه دۇئا ۋه ساالم نېسىپ قىلسۇن. ئى 
رهسۇلۇلالھ! بىز يىراق يهرلهردىن يېنىڭغا كهلدۇق. سېنىڭ مۇبارهك قهبرهڭنى زىيارهت 
قىلىش، سېنىڭ ھهققىڭنى ئورۇنداش، سېنىڭ قىلغانلىرىڭنى كۆرۈش، سېنى زىيارهت 
شاپائهت  بىزگه  دهرگاھىدا  تهئاالنىڭ  ئالالھ  سېنىڭ  تېپىش،  بهرىكهت  بىلهن  قىلىش 
پۈكۈلدى.  بهللىرىمىز  ئىشالردىن  خاتا  چۈنكى  كهلدۇق.  ئۈچۈن  تىلهش  قىلىشىڭنى 

بىرىدۇر.  باغچلىرىدىن  جهننهت  ئارىسى،  مۇنبهرنىڭ  بىلهن  «قهبرهم  مهنبهلهرده،  بهزى  پهقهت   .290
مۇنبىرىم بۇالقنىڭ ئۈستىده» شهكلىده دهپ بايان قىلىنغان. بۇخارى، «ئىتىسام»،16؛ مۇسلىم، 
«ھاچ»،588؛ بۇخارى، «ئىتىسام»،16؛ ئهخمهت ب. ھهنبهل، ئهل-مۇسنهت، II،236 لهرگه قاراڭ.
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گۇناھلىرىمىزنى مۈرىلهر كۆتۈرهلمىدى. ئى رهسۇلۇلالھ! سهن شاپائهت قىلغان ۋه شاپائىتى 
قوبۇل قىلىنغان زات سهن، ماقامى ماخمۇت سېنىڭ ئۈچۈن تهييارالنغان، دېيىش كېرهك..
 ئالالھ تهئاال قۇرئان-كهرىم نىسا سۈرىسىنىڭ 64-ئايىتىده: «بىز ھهر بىر پهيغهمبهرنى 
قىلىشى  ئىتائهت  ئۆزىگه  تهرىپىدىن)  قهۋم  (ئهۋهتىلگهن  بىلهن  ئهمرى  تهئاالنىڭ  ئالالھ 
ئۈچۈن ئهۋهتتۇق. ئۇالر نهپسىگه زۇلۇم قىلغاندىن كېيىن قايتا كېلىپ ئالالھ تهئاالدىن 
كهچۈرۈم سورايدۇ. رهسۇلۇم ئۇالر ئۈچۈن شاپائهت تىلىسه، ئالالھ تهئاال، ئهلۋهتته ئۇالرنىڭ 

گۇناھلىرىنى ئهپۇ قىلىدۇ ۋه ئۇالرغا شاپائهت قىلىدۇ» دېيىلگهن.
بىز سېنىڭ ھۇزۇرىڭغا كهلدۇق، بىز ئۆز نهپسىمىزگه زۇلۇم قىلىدۇق. گۇناھلىرىمىزنىڭ 
ئهپۇ قىلىنىشنى ئارزۇ قىلىمىز. ئى رهسۇلۇلالھ! ئالالھ تهئاالنىڭ دهرگاھىدا بىزگه شاپائهت 
قىلغىن. ئى رهسۇلۇلالھ! ئالالھ تهئاالدىن بىزنىڭ روھىمىزنى سۈننىتىڭ بىلهن ئېلىشقا، 
ئهتىكى قىيامهت كۈنىده مهھشهر مهيدانىغا توپالنغاندا سېنىڭ بىلهن بىرلىكته قىلىشقا، 
سېنىڭ كهۋسهر بۇلىقىڭغا كېلىپ ئۇ يهردىن سۇ ئىچىشكه نېسىپ قىلغىن. ئى رهسۇلۇلالھ! 
بىزنى  ئالالھىم!  «ئهي  ۋه  قىلىشىمىز  دۇئا  دهپ  قىلىدۇق،  ئارزۇ  شاپائىتىڭنى  سېنىڭ 
ئهپۇ  گۇناھلىرىنى  قېرىنداشلىرىمىزنىڭ  بولغان  ۋاپات  بۇرۇن  بىزدىن  بىلهن  ئىمانى  ۋه 
قىلغىن! ئىمان ئېيتقان ئىنسانالر ئۈچۈن قهلبىمىزده ئۇالرغا قارشى ئۆچمهنلىك قويمىغىن! 
ئهي ئالالھىم! سهن مۇھهققهق شهپقهت ۋه مهرھهمهت ئىگىسى سهن» مهنىسىدىكى ھهشىر 

سۈرىسى 10-ئايهتنى ئوقىشىمىز كېرهك. 
ئهلهيكه  «ئهسسهلهمۇ  ئېلىپ:  سالىمىنى  قىلغانالرنىڭ  ساالم  كېيىن  ئۇنىڭدىن 
بولۇشىڭنى  شاپائهتچى  دهرگاھىدا  تهئاالنىڭ  ئالالھ  سېنىڭ  كىشى  شۇ  رهسۇلۇلالھ!  يا 
ئۆزى  ۋه  دېيىش  ئالغىن!»  شاپائىتىڭگه  مۇسۇلمانالرنى  پۈتۈن  ۋه  ئۇنى  قىلىدۇ.  ئارزۇ 
تهرهپتىكى  ئوڭ  مېتىر  يېرىم  كېيىن  ئۇنىڭدىن  كېرهك.  قىلىش  دۇئا  شهكىلده  خالىغان 
خهلىپهتى  يا  ئهلهيكه  «ئهسسهلهمۇ  كېلىپ:  بېشىغا  قهبره  سىددىقنىڭ  ئهبۇبهكرى 
ئهمىنهھۇ  يا  ئهلهيكه  ئهسسهلهمۇ  فىلگار!  رهفىكاھۇ  يا  ئهلهيكه  ئهسسهلهمۇ  پهيغهمبهر! 
ئهلهل-ئهسرار! ئالالھۇ تائاال بۇ ئۇممهتنىڭ ئىمامى بولغان ساڭا ئهڭ بۈيۈك مۇكاپات ۋه 
نېمهت بهرسۇن! سهن پهيغهمبهرگه ئهڭ گۈزهل شهكىلده خهلىپه بولدۇڭ. ئهڭ گۈزهل 
شهكىلده ئۇنىڭ سۈننىتىنى داۋامالشتۇردۇڭ. مۇرتهدلهرگه (دىندىن چىققانالرغا) ۋه توغرا 
يولدىن ئايرىلغانالرغا قارشى كۈرهش قىلدىڭ. ھهر دائىم ھهقنى تهۋىسيه قىلدىڭ. ۋاپات 
بولغىچه ھهق يولدا ماڭغانالرغا ياردهمچى بولدۇڭ. ئالالھ تهئاالنىڭ سالىمى، بهرىكىتى 
ۋه رهھمىتى ساڭا بولسۇن! ئالالھىم! ئۇنىڭ سۆيگۈسىنى روھىمىزغا ئالغىن! ئۇنىڭ ئۈچۈن 

قىلغان زىيارىتىمىزنى قۇرۇق قول قايتۇرما!» دهپ دۇئا  قىلىشىمىز كېرهك.
ئۇنىڭدىن كېيىن يهنه يېرىم مېتىر ئوڭ تهرهپتىكى ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ قهبره بېشىغا 
كېلىپ: «ئهسسهلهمۇ ئهلهيكه يا ئهمىرهلمۆمىنىن! ئهسسهلهمۇ ئهلهيكه يا مۇزھىرىلئىساالم! 
ئهسسهلهمۇ ئهلهيكه يا مۇسكىرۇلئهسنام! ئالالھ تهئاال ساڭىمۇ بۈيۈك مۇكاپات ۋه نېمهتلهر 
ياردهم  مۇسۇلمانالرغا  ۋه  ئىسالمىيهتكه  كېيىنمۇ  ئۆلۈمىڭدىن  ھاياتىڭدىمۇ،  بهرسۇن! 
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بولدۇڭ،  يار-يۆلهك  ئۇرۇق-تۇققانالرغا  بولدۇڭ،  باش-پاناھى  يېتىمالرنىڭ  قىلدىڭ، 
مۇسۇلمانالرغا، ئۇالر رازى بولغان، ھىدايهت يولىنى تۇتقان ھهم ئىنسانالرنى توغرا يولغا 
باشلىغان بىر رهھبهر بولدۇڭ، ئۇالرنىڭ ئىشلىرىنى تهرتىپكه سالدىڭ، يوقسۇلالرنى باي 
قىلدىڭ، مهزلۇمالرنى باغرىڭغا باستىڭ، ئالالھ تهئاالنىڭ سالىمى، رهھمىتى ۋه بهرىكىتى 

ساڭا يار بولسۇن!» دېيىش كېرهك.
قىلىپ:  خىتاپ  ئۆمهرگه  ھهزرىتى  ۋه  ئهبۇبهكرى  ھهزرىتى  كېيىن  ئۇنىڭدىن 
«ئهسسهلهمۇ ئهلهيكۇما يا داجىئاي پهيغهمبهر ۋهرهفىكهيھى ۋهمۇشىرهيھى ۋهل مۇئاۋىنهينى 
تهئاال  ئالالھ  مۇسلىمىن!  بىمهسالىھىل  بهئدهھۇ  ۋهلقائىمهينى  فىدىننى  ئهلهلقىيامى  لهھۇ 
سىلهرگه ئهڭ گۈزهل مۇكاپاتنى بهرسۇن. پهيغهمبهرنىڭ بىزگه شاپائهت قىلىشىنى ئالالھ 
ھالىتىده  ئىسالم  جېنىمىزنى  بىزنىڭ  قىلىشنى،  قوبۇل  دۇئايىمىزنى  بىزنىڭ  تهئاالدىن، 
يېقىن  ئهڭ  پهيغهمبهرگه  كۈنى  قىيامهت  تىرىلدۈرۈشىنى،  ھالىتىده  ئىسالم   ئېلىپ، 
بولغانالرنىڭ ئارىسىدىن ئورۇن ئېلىشقا، سىلهرنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىدا 

بىزگه شاپائهتچى بولۇشىڭالرنى ئارزۇ قىلىمىز!» دېيىش كېرهك. 
پۈتۈن  ۋه  قىلغانالرغا  تهلهپ  دۇئا  ئاتا-ئانىسىغا،  ئۆزىگه،  كېيىن  ئۇنىڭدىن 
يۈزى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  كېيىن  بۇالردىن  كېرهك.  قىلىش  دۇئا  مۇسۇلمانالرغا 
ئهمرى  تهئاالنىڭ  ئالالھ  پهيغهمبهرنى  بىر  ھهر  بىز  ئالالھىم!  «ئهي  تۇرۇپ،  تهرهپته 
ئهۋهتتۇق.  ئۈچۈن  قىلىشى  ئىتائهت  ئۇالرغا  تهرىپىدىن)  قهۋم  (ئهۋهتىلگهن  بىلهن 
ئهگهر  سورىدى.  كهچۈرۈم  تهئاالدىن  ئالالھ  كېيىن  قىلغاندىن  زۇلۇم  نهپىسلىرىگه  ئۇالر 
پهيغهمبىرىم ئۇالرغا شاپائهت تىلىسه، ئالالھ تهئاال ئهلۋهتته ئۇالرنىڭ تهۋبىلىرىنى قوبۇل 
قىلىپ، گۇناھلىرىنى ئهپۇ قىلىدۇ» دېگهن مهنىدىكى نىسا سۈرىسى 64-ئايهتنى ئوقۇشى 
ۋه «يا رهببى! سېنىڭ ئۇلۇغ ماقامىڭغا، ئهمىر-پهرمانلىرىڭغا ئهمهل قىلغاچ، سۆيۈملۈك 
پهيغهمبىرىڭنىڭ سېنىڭ ھۇزۇرىڭدا بىزگه شاپائهت تىلىشىنى ئارزۇ قىلىمىز!» دهپ دۇئا 
قىلغاندىن كېيىن بالدۇر ئوقۇغان: «ئهي ئالالھىم! بىزنى ۋه ئىمانى بىلهن بىزدىن بۇرۇن 
ۋاپات بولغان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ گۇناھلىرىنى ئهپۇ قىلغىن! ئىمان ئېيتقان ئىنسانالر 
ئۈچۈن قهلبىمىزده ئۇالرغا قارشى ئۆچمهنلىك قويمىغىن! ئهي ئالالھىم! سهن مۇھهققهق 
شهپقهت ۋه مهرھهمهت ئىگىسى سهن» مهنىسىدىكى ھهشىر سۈرىسى 10-ئايىتى بىلهن 
بىل  سهبهقۇنا  ئىخۋانىنهللهزىنه  ۋهلى  ۋهلىئۇممهھاتىنا  لىئهبائىنا  ۋه  لهنه  «رهببهناغىفىر 
ئىمانى» «رهببهنا ئاتىنا» ۋه «سۇبھانه رهببىكه» ئايهتلىرىنى ئوقۇغاچ ھوجرا سائادهت 

زىيارىتىنى تۈگىتىمىز. 
ئهبۇ  ۋه  ئارىسىدىكى  قهبرىسى  بىلهن  مۇنبىرى  پهيغهمبهرنىڭ  كېيىن  ئۇنىڭدىن 
تهئاالدىن  ئالالھ  كېلىپ،  يېنىغا  تۈۋرۈكنىڭ  قىلغان  تهۋبه  باغالپ  ئۆزىنى  لۇبابهنىڭ 
مهغپىرهت تىلهپ ئىككى رهكئهت ناماز ئوقۇيمىز. ئۆزىمىز خالىغان دۇئاالرنى قىلغاندىن 
كېيىن راۋزائى مۇئتهھھاراغا كېلىمىز. بۇ يهر تۆت چاسا بىر شهكىلده بولۇپ، بۇ يهرده 
خالىغانچه ناماز ئوقۇش، دۇئا قىلىش ۋه تهسبىھات قىلىشقا بولىدۇ. بۇ يهرده ئالالھ تهئاالغا 
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بهرىكىتىگه  پهيغهمبهرنىڭ  كېلىپ  مۇنبهرگه  كېيىن  ئۇنىڭدىن  ئوقۇيمىز.  ھهمدۇ-سانا 
ئېرىشىش مهقسىتىده، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ خۇتبه ئوقۇغاندا قولىنى قويغان يهرگه 
كېلىپ، قولىمىزنى قويىمىز. بۇ يهرده ئىككى رهكئهت ناماز ئوقۇيمىز. ئالالھ تهئاالدىن 
تىلهكلىرىمىزنى سورايمىز. ئالالھ تهئاالنىڭ غهزىپىدىن يىراق تۇرۇشقا مهغپىرهت تىلهيمىز. 
ئۇنىڭدىن كېيىن، ھاننانه تۈۋرىكىگه كېلىمىز. بۇ تۈۋرۈك پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ئاۋاز  قالغانلىقتىن  تاشلىنىپ  تارتىپ  باشلىغاندىن  ئوقۇشقا  خۇتبه  چىقىپ  مۇنبهرگه 
چىقىرىپ يىغلىغان ئىدى. كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇنبهردىن چۈشۈپ ئۇنى 
قۇچاقالپ قويىشى بىلهن جىم بولدى. بۇ يهرده قالغان ۋاقىتالردا كېچىلىرى قۇرئانى-
كهرىم ئوقۇش، ئالالھ تهئاالغا ھهمدۇ-سانا ئېيتىش، مۇنبهر بىلهن قهبره يېنىدا يوشۇرۇن 

ۋه ئوچۇق شهكىللهرده دۇئا قىلىش بىلهن ئۆزىمىزنى باغلىشىمىز كېرهك. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇبارهك ۋه پاك خانىملىرىنىڭ ھوجرىلىرى مهسجىدى 
سائادهتكه قېتىلىشتىن بۇرۇن ھۇجرا سائادهتنىڭ قىبله تهرىپىده بهك ئاز يهر بار ئىدى. 
خانىملىرىنىڭ ھوجرىلىرىغا قاراپ تۇرۇش بىئهپ ئىدى. زىيارهتكه كهلگهنلهر سائادهت 
ھوجرىلىرىنىڭ راۋزائى مۇئتهھھارا تېمىنىڭ ئىشىكى ئالدىدا قىبله تهرهپكه قاراپ تۇرۇپ 
ساالم بېرهتتى. كېيىنچه ئىمام زهينهل ئابىدىن راۋزائى مۇئتهھھارانى ئارقا تهرهپكه ئېلىپ 
ساالم قىلدى. خېلى بىر زامانالرغىچه مۇشۇنداق قىلىندى. مۇبارهك خانىملىرىنىڭ ياتاق 
ئۆيلىرى مهسجىدكه قېتىلغاندىن كېيىن سائادهت ھوجرىلىرىنىڭ دىرىزىسى ئالدىدا تۇرۇپ 

زىيارهت قىلدى. 
ھهزرىتى ئائىشه ئانىمىزنىڭ ياتاق ئۆيى ئۈچ مېتىر ئېگىزلىكته بولۇپ، كېسهكلىرى 
خورما ياغاچلىرىدىن ياسالغان ئىدى. غهرپ ۋه شىمال تهرهپلهرده بىردىن ئىشىكى بار 
ئىدى. غهرپ ئىشىكى راۋزائى مۇئتهھھارا تهرهپته ئىدى. ھهزرىتى ئۆمهر خهلىپه بولغان 
يىلالرنىڭ ئاخىرىدا مهسجىد كېڭهيتىلگهنده ياتاق ئۆينىڭ ئهتراپىغا تاشتىن قىسقا بىر تام 
قوپۇرۇلدى. ئابدۇلالھ بىن زۇبهير خهلىپه بولغان ۋاقىتتا بۇ تاش تامنى ئۆرۈپ، قارا تاشتىن 
تېخىمۇ مۇستهھكهم بولغان تام قوپۇردى. ئۈستى ئوچۇق بولغان بۇ تامنىڭ شىمالىدا بىر 
ئىشىكى بار ئىدى. ھهزرىتى ھهسهن قىرىق توققۇز يىلىدا ۋاپات بولىشى بىلهن ۋهسىيىتى 
بويىچه، ھهزرىتى ھۈسهين، ئاكىسىنىڭ مېيىتنى بۇ ئىشك ئالدىغا ئېلىپ كېلىپ، دۇئا 
قىلمىغانالرنىڭ  روخسهت  قېلىپ  ئويالپ  دهپ  كۆمىدىكهن  يهرگه  بۇ  دېگهنده،  قىالي 
چىقىشى بىلهن ئاكىسىنى باقى قهبرىستانلىقىغا دهپنه قىلىدۇردى. كېيىنچه مۇشۇنداق 

ئىشالرنىڭ يۈز بېرىشىنى چهكلهش ئۈچۈن تام ۋه ئىشىك ئالدىنى تاقىۋهتتى.
 ئهمهۋى خهلپىلىرىنىڭ ئالتىنچىسى بولغان ۋهلىد مهدىنه ۋالىسى بولغاندا مهسجىدى 
بۇ  ياپتى.  بىلهن  گۈمبهز  بىر  كىچىك  ئۈستنى  ۋه  ئېگىزلهتتى  تاملىرىنى  سائادهتنىڭ 
بىن  ئۆمهر  بولدى.  كىرىلمهيدىغان  ئىچىگه  ۋه  كۆرۈنمهيدىغان  تېشىدىن  قهبره  ئۈچ 
ئابدۇلئهزىز مهدىنه مۇنهۋۋهرنىڭ ۋالىسى بولغاندا 707- (ھىجرهتنىڭ 88-يىلى) يىلى 
خهلىپه ۋهلىدنىڭ بۇيرۇقى بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ خانىملرىنىڭ خانىلىرىنى 
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تهرهپلىك  بهش  ئهتراپىغا  تامنىڭ  سىرت  بۇنىڭدىن  چوڭايتتى.  مهسجىدنى  ئۆرىگۈزۈپ 
ئىشىكى بولمىغان ئىككىنچى بىر تام سوقتۇردى. 

ئىراقتا بايالر ئېگىدارچىلىق قىلغان ئاتابهكلهر دۆلىتىنىڭ ۋهزىرى ۋه ساالھىددىن 
1189-(ھىجرهتنىڭ  ئىسفهھانى،  جامالىددىن  بولغان  ئوغلى  تاغىسىنىڭ  ئهييۇبىنىڭ 
ئابانوز  ۋه  ساندال  ئهتراپىغا  تاملىرى  تاشقى  سائادهتنىڭ  ھوجرا  يىلدا،  584-يىلى) 

دهرهخلىرىدىن مهسجىدنىڭ ئاستىغىچه ئۇزارغان سۇپا ياساتتى.
1289-يىلى ئوت كېتىشى بىلهن ئۇنىڭ ئۇرنىغا تۆمۈردىن سۇپا ياسىتىپ يېشىل رهڭ 
بىلهن سىرالندى. بۇ سۇپا شهبهكهئى سائادهت دهپ ئاتالدى. شهبهكهئى سائادهتنىڭ 
قىبله تهرىپى مۇۋاجهھه سائادهت، شهرق تهرىپى قادهمى سائادهت، غهرپ تهرىپى راۋزائى 

مۇتهھھارا، شىمال تهرىپى ھوجرائى پاتىمه دهپ ئاتالدى. 
مهككه مۇكهررهمه مهدىنه مۇنهۋۋهرنىڭ جهنۇبىدا بولغانلىقى ئۈچۈن مهسجىدى نهبىنىڭ 
ئوتتۇرسىدا يهنى راۋزائى مۇتهھھارادا قىبىلىگه بۇرۇلغان كشىلهرنىڭ سول تهرىپىده ھوجرا 

سائادهت، ئوڭ مۈرىسى تهرىپىده مۇبارهك مۇنبهر يهر ئالىدۇ.
تاشقى  بىلهن  يىرى  سائادهت  شهبهكهئى  232-يىلى)-يىلىدا،  (ھىجرهتنىڭ   847
بىلهن  تاش  مهرمهر  بهزىده  يهرلهرده،  سىرتىدىكى  يهرنىڭ  بۇ  ۋه  ئارىسىدا  تامالرنىڭ 
قاپاليدىغان ئۆزگىرىشلهر بولۇپ تۇردى. بۇ ۋهزىپىنى ئهڭ ئاخىرىدا ئورۇندىغان كىشى 

سۇلتان ئابدۇلمهجىتخان بولدى. 
ھۇجرهئى سائادهتنىڭ بهش تهرهپلىك تېمى بىلهن بىرلىكته ئۈستىگه قۇببهتۇننۇر 
دېگهن كىچىك گۈمبهزلهر ياسالدى. ئوسمانلى پادىشاھلىقى ئهۋهتكهن قىسۋهئى شهرىپه 
بۇ گۈمبهز ئۈستىگه ئورالغان ئىدى. قۇببهتۇنۇر ئۈستىگه كهلگهن مهسجىدى سائادهتنىڭ 
چوڭ يېشىل گۈمبىزىنى قۇببهتۇلھادرا دهپ ئاتايدۇ. شهبهكهئى سائادهت دهپ ئاتالغان 
لىمالرغا  يان  ئاستىدىكى  قۇببهتۇلھادرا  كىسۋه،  ئورالغان  تهرىپىگه  سىرىتقى  سۇپىنىڭ 

ئېسلىدۇ. بۇ ئىچ ۋه سىرت پهردىلهر سهتتاره دهپ ئاتىلىدۇ.
شهبهكهئى سائادهتنىڭ شهرق، غهرپ ۋه شىمال تهرهپلىرىده بىردىن ئىشىكى بار. 
شهبهكهئى سائادهتنىڭ ئىچىگه ھهرهم بۈيۈكلىرىدىن باشقىالر كىرهلمهيدۇ. چۈنكى ئۇنىڭ 
ئىشىك ۋه دىرىزىلىرىمۇ يوق. پهقهت گۈمبهز ئۈستىده كىچىك تۆشۈك بار بولۇپ سىم 
ئېچىلغان  تۆشۈك  بىر  قۇببهتۇلھادراغىمۇ  ئاغزىدىن  تۆشۈك  بۇ  قاپالنغان.  بىلهن  قهپهز 
قوغۇشۇن  قهدهر  1253-يىلى)-يىلىغا  (ھىجرهتنىڭ   1837 گۈمبىزى  مهسجىد  ئىدى. 
بويالدى. 1872  يېشىلغا  بىلهن  ئهمرى  ماھمۇتنىڭ  ئىككىنچى  سۇلتان  ئىدى.  رهڭگىده 
(ھىجرهتنىڭ 1289-يىلى)-يىلىدا، ئابدۇلئهزىزخاننىڭ ئهمرى بىلهن يېڭىدىن بويالدى. 
مهسجىدى سائادهتنى رىمۇنېت قىلىش ۋه يېڭىالش ئىشلىرىدا، سۇلتان ئابدۇلمهجىت 
قىلىش  رىمۇنىت  ھهرهمنى  كۆرۈلمىدى.  كىشى  بىر  باشقا  قىلغان  چىقىم  پۇل  خاندهك 
ئۈچۈن يهتته يۈز مىڭ ئالتۇن سهرپ قىلىپ، 1861 (ھىجرهتنىڭ 1277-يىلى)-يىلى 
پۈتتۈردى. مهسجىدى نهبهۋىنىڭ رىمۇنېت ۋه يېڭىالش ئىشلىرىغا مىڭالرچه ئالتۇن سهرپ 
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شهرىپ  ھىرقائى  ئىستانبۇلدا  شهكلىنى،  بۇرۇنقى  ئابدۇلمهجىدخان،  سۇلتان  قىلغان 
مهكتىپى  ئىنژېنىرلىق  1850-يىلىدا  سهۋهپتىن  بۇ  قىلدى.  ئهمىر  ياساشنى  جامىسىده 
ئهۋهتتى.  مهدىنىگه  ئهپهندىنى  ئىززهت  ھاجى  رهسسام  بېشى  مىڭ  ئوقۇتقۇچىلىرىدىن 
ئىززهت ئهپهندى ھهممه يهرنى تهپسىلى ئۆلچهپ، 53 قېتىم كىچكلىتىلگهن شهكلىنى بىر 
يىل ئىچىده ياساپ چىققاندىن كېيىن ئىستانبۇلغا ئهۋهتتى. سۇلتان ئابدۇلمهجىت خان 

ياساتقان ھىرقائى شهرىپ جامىسىگه جايالشتۇرۇلدى.
سۇلتان ئابدۇلمهجىت خاننىڭ ئهمىگىگىدىن كېيىن قىبله تېمى بىلهن شهبهكهئى 
سائادهت ئارىسى يهتته يېرىم مېتىر، شهرق تېمىدىن قادهمى سائادهت شهبهكهسىگه ئالته 
مېتىر، شهبهكهئى شامى كهڭلىكى ئون بىر مېتىر، مۇۋهجهھهئى شهرىپه شهبهكهسى بىلهن 
شهبهكهئى شامى ئارىسىدىكى ئۇزۇنلۇق ئون توققۇز مېتىر، مهسجىدى نهبهۋىنىڭ قىبله 
تهرىپىدىن كهڭلىكى يهتمىش يهتته مېتىر، قىبله تېمىدىن شامى تېمىغىچه ئۇزۇنلۇقى يۈز 
ئون يهتته مېتىر، ھۇجره سائادهت بىلهن مۇنبهر شهرىپ ئارىسىدىكى كهڭلىك ئون توققۇز 
ئۆزگىرىشلهرگه  مۇنچه  بىر  زېمىن  مۇقهددهس  بۇ  كېيىن  ئوسمانلىالردىن  ئىدى.  مېتىر 
ئۇچرىدى. نهتىجىده ئهجداتلرىمىز تهرىپىدىن باھا قويغۇسىز دهرىجىده ياسالغان تارىخى 

ئهسهر بۇزۇپ تاشالندى ۋه بۇالڭ-تاالڭ قىلىندى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى زىيارهت قىلىپ بولغاندىن كېيىن باقى قهبرىستانلىقىغا 
بېرىشمۇ ساۋاپتۇر. ئۇنىڭدىن كېيىن باشقا قهبرىلهرنى، بولۇپمۇ شېھىتلهرنىڭ خوجىسى 
يهنه  ئىشتۇر.  بىر  ساۋاپلىق  قىلىشىمۇ  زىيارهت  قهبرىسىنى  ھهمزىنىڭ  ھهزرىتى  بولغان 
بىن  ھهسهن  قىلىنغان  دهپنه  يهرگه  ئۇ  ۋه  ئابباس  ھهزرىتى  قهبرىستانلىقىدىكى  باقى 
سىددىق،  جافهر  ئوغلى  ئۇنىڭ  ۋه  بهكىر  مۇھهممهد  ئوغلى  زهينهلئابىدىن،  ئهلى، 
ئىبراھىم،  ئوغلى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئوسمان،  ھهزرىتى  ئهمىرۇلمۇئمىنىن 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۇ يهرگه دهپنه قىلىنغان خانىملىرى، ھاممىسى سهفىييه ۋه 

نۇرغۇنلىغان ساھابىالرنىڭ قهبرىسىنى زىيارهت قىلشمۇ ئهھمىيهتلىكتۇر.
باقىدىكى پاتىمه مهسجىدىده ناماز ئوقۇش ۋه پهيشهنبه كۈنى ئۇھۇد شېھىتلىرىنى 
زىيارهت قىلىشمۇ چوڭ ساۋاپتۇر. ئۇ يهرده: «سهالمۇن ئهلهيكۇم بىما سهبهرتۇم. فهنىمه 
ئۇقبهددار. سهالمۇن ئهلهيكۇم يا ئهھلى دارىلقهۋمىل مۇئمىنىن ۋهئىننا ئىنشائهلالھۇ ئان 
قربىن بىكۇم الھىكۇن» دېگهندىن كېيىن ئايتهلكۇرسى ۋه ئىخالس سۈرىلىرىنى ئوقۇش 
كېرهك ھۇجرهتۇل سائادهتنى زىيارهت قىلغاندا زىرهك ۋه روھلۇق بولۇش كېرهك. دۇنيا 
ئىشلىرىنى خىيال قىلماسلىق كېرهك، مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇبارهك نۇرىنىڭ ۋه 
كۆرۈشۈپ  بىلهن  ئىنسانالر  بۈيۈك  ئويالش،  كۆتۈرۈلگهنلىكىنى  يۇقىرى  دهرىجىسىنىڭ 
پايدا-مهنپهئهت ساقالش، سودا-سېتىق ئىشلىرىنى ئويالپ قىلغان دۇئاالرنى ئالالھ تهئاال 

قوبۇل قىلمايدۇ، تىلهكلىرىگه يهتكۈزمهيدۇ. 
بۇنىڭغا  ئىبادهت.  بىر  شهرهپلىك  قىلىش  زىيارهت  سائادهتنى  ھۇجرهئى 
چۈنكى  كېرهك.  قورقۇش  كېتىشىدىن  چىقىپ  مۇسۇلمانلىقتىن  ئىشهنمىگهنلهرنىڭ 
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چىققان  قارشى  مۇسۇلمانالرغا  پۈتۈن  ۋه  پهيغهمبىرىگه  تهئاالغا،  ئالالھ  ئىشهنمهسلىك، 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  قانچىسى  بىر  ئالىملىرىدىن  مالىكى  بولىدۇ.  باراۋهر  بىلهن 
ئىش  بىر  ئېرىشىدىغان  ساۋاپقا  بولسىمۇ،  دېگهن  ۋاجىپ  قىلىش  زىيارهت  قهبرىسىنى 

ئىكهنلىكىده پىكىر بىرلىكى ھاسىل قىلغان. 

تهۋهسسۇل

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهر ۋاقىت يارىتىلىشتىن بۇرۇن ۋه كېيىن، دۇنيا ھاياتى ۋه 
ئاخىرهت ھاياتىدىن كېيىن قاراڭغۇ قهبره دۇنياسىدا تهۋهسسۇل قىلىنغان بولۇپ، قىيامهت 
كۈنى تىرىلگهندىن كېيىن، ئاراسات مهيدانىدا ۋه جهننهتته ئورۇن ئالىدۇ. يهنى ئالالھ 
تهئاالغا يېقىنلىقى، ھاجهتمهنلهرنىڭ ھاجهتلىرىنى ئورۇنداش ئۈچۈن بىر ۋهسىله بولىدۇ.

ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  يهنى  تهۋهسسۇل  بىلهن  ئهلهيھىسساالم  ئهكرهم  رهسۇل 
ئالالھ تهئاالنىڭ دهرگاھىدا بىر ۋهسىله قىلىش، ئۇنىڭ ياردىمىگه ۋه شاپائىتىگه ئېرىشىش 
باشقا  ۋه  ئۆلىما  قىلغانالر،  ئهمهللهرنى  سالىھ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بۇالر  جائىزدۇر. 

مۇسۇلمانالرنىڭ قىلغان ئىشلىرىدۇر. مۇسۇلمانالردىن ھېچكىم بۇنى يامان كۆرمىدى.
ۋاقىتتا،  چۈشۈرۈلگهن  يۈزىگه  يهر  ئهلهيھىسساالم  ئادهم  ئاتىسى  ئىنسانالرنىڭ 
بىر  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك  بۇنى  ئىدى.  قىلغان  ۋهسىله  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر 
ھهدىسته: «ئادهم ئهلهيھىسساالم گۇناھى سهۋهبىدىن جهننهتتىن قوغالنغاندىن كېيىن، 
ئادهم ئهلهيھىسساالم: يا رهببى! مېنى مۇھهممهدنىڭ يۈزى ئۈچۈن بولسىمۇ ئهپۇ قىلغىن! 
دېدى. جانابى ئالالھ: ئى ئادهم! سهن مۇھهممهدنى قانداق بىلدىڭ؟ مهن تېخى ئۇنى 
قىلغان  ئاتا  روھ  يارىتىپ  مېنى  ئالالھ!  ئى  ئهلهيھىسساالم:  ئادهم  دېدى.  ياراتمىدىم، 
ۋاقتىڭدا، كۆزۈمنى ئېچىشىمغا ئهرىش يۈزىده،‹ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوقتۇر، مۇھهممهد 
ئۇنىڭ پهيغهمبىرىدۇر›دېگهن خهتنى كۆردۈم، دېدى. ئالالھ تهئاال: ئۇنىڭ ھۆرمىتى ئۈچۈن 
گۇناھىڭنى تىلىگهنلىكىڭ ئۈچۈن سېنى ئهپۇ قىلدىم، دېدى»291 دېدى. يهنه باشقا بىر 
رىۋايهتته: «ئۇ سېنىڭ پۇشتىڭدىن كېلىدىغان پهيغهمبهردۇر، ئۇنى ياراتمىغان بولسام، 
تىلىگهنلىكىڭ  شاپائهت  بىلهن  نامى  ئۇنىڭ  بوالتتىم.  ياراتمىغان  ئهۋالدىڭنى  ۋه  سېنى 

ئۈچۈن سېنىڭ گۇناھىڭنى ئهپۇ قىلدىم»292 دېيىلگهن.
قانچىسىنى  بىر  بۇالردىن  بار.  مىسالالر  كۆپلىگهن  مۇناسىۋهتلىك  بىلهن  بۇنىڭ 

سۆزلهپ كهلسهك:
ئىككى كۆزى ئهما بىر كىشى كۆزىنىڭ ساقىيىشى ئۈچۈن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن 
دۇئا تهلهپ قىلدى. پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم: خالىساڭ دۇئا قىلىمهن. 
شۇدۇر،  بولغىنى  مۇۋاپىق  ئهڭ  ئۈچۈن  سېنىڭ  كېرهك،  قىلىشىڭ  سهۋرى  سهن  پهقهت 
دېدى. ئۇ كىشى: سهۋرى قىلغۇدهك ماجالىم قالمىدى. دۇئا قىلىشىڭىز ئۈچۈن يالۋۇرىمهن، 

.672،II،ھاكىم، ئهل-مۇستهدرهك  .291
.198،VIII ،ھهيسهمى، مهجمائۇز-زهۋائىد  .292
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ئوقىغىن!  دۇئانى  شۇ  ئېلىپ  تاھارهت  بولسا  ئۇنداق  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  دېدى. 
بىنهبىييىكه  ئىلهيكه  ۋهئهتهۋهججهھۇ  ئهسئهلۇكه  ئىننى  كىشى: «ئالالھۇممه  ئۇ  دېدى. 
رهببى  ئىال  ئهتهۋهججهھۇبىكه  ئىننى  رهسۇلۇلالھ!  ئى  نهبىييىررهھمهتى.  مۇھهممهدىن 
كېيىن،  ئوقۇغاندىن  دۇئانى  دېگهن  فىييه»  شهفىفىھۇ  ئالالھۇممه  لىتهقدىيه  فىھىجاتى 
نهسائى  ئىمام  ئالىملىرىدىن  ھهدىس  بۇنى  ئېچىلدى.  كۆزلىرى  بولۇپ  قوبۇل  دۇئاسى 

رىۋايهت قىلغان.
بىن  ئوسمان  مۇناسىۋهتلىك  بىلهن  بولىشى  ۋهسىله  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
ھهنىف بىر ھهدىسته: «ئوسمان بىن ئهففان خهلىپه ئىدى. چوڭ بىر قىيىنچىلىقتا قالغان 
يېنىمغا  ئۈچۈن  بولغانلىقى  خىجىل  تۆكۈشتىن  دهرت  بېرىپ  ئالدىغا  خهلىپىنىڭ  كىشى 
كهلدى. مهن ئۇنىڭغا تاھارهت ئېلىشىنى، مهسجىدى سائادهتكه بېرىپ، يۇقىرىدا بايان 
قىلغان دۇئانى ئوقۇشىنى، ئاندىن ئارزۇلىرىنى تىلهشنى تهۋىسيه قىلدىم. ئۇ كىشى دۇئا 
قىلغاندىن كېيىن خهلىپه ئۇنى ھۇزۇرىغا چاقىرىپتۇ. خهلىپه جهينىماز ئۈستىده ئولتۇرۇپ  
دهرتلىرىنى ئاڭالپتۇ. ئۇ كىشى ئىشلىرىنىڭ بىر-بىرلهپ ھهل بولىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، 
خوشاللىقىدىن يېنىغا كهلدى ۋه ‹ئالالھ تهئاال سهندىن رازى بولسۇن! سهن خهلىپىگه 
دېمىگهن بولساڭ مهن قىينچىلىقالردىن قۇتۇاللمىغان بوالتتىم›دېدى، ئۇ مېنى خهلىپه 

بىلهن كۆرۈشتى دهپ، ئويالپ قالغان ئىدى» دېيىلگهن.
ھهزرىتى ئۆمهر خهلىپه بولغان چاغالردا ئاچارچىلىق يۈز بهرگهن ئىدى. ئهسھابى-
كىرامدىن بىالل بىن ھارىس پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مازارىغا كېلىپ: «ئى رهسۇلۇلالھ! 
بولىشىڭنى  ۋهسىله  ئۈچۈن  يېغىشى  يامغۇر  ئالدىدا،  ئۆلۈش  ئاچلىقتىن  ئۇممىتىڭ 
كۆردى.  چۈشىده  كۈنى  ئۇ  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  ئۇ  يالۋۇردى.  دهپ  تىلهيمىز!» 
چۈشىده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭغا: «خهلىپىنىڭ يېنىغا بارغىن، مهندىن ساالم 
ئېيت، يامغۇر دۇئاسىغا چىقسۇن!» دېدى. شۇنىڭ بىلهن ھهزرىتى ئۆمهر يامغۇر دۇئاسىغا 

چىقىشى بىلهن شارىلداپ يامغۇر ياغدى. 
ئالالھ تهئاال ئۆزى ياخشى كۆرگهن ئىنسانالرنىڭ خاتىرىسى ئۈچۈن بولسىمۇ دۇئاالرنى 
قوبۇل قىلىدۇ. ئالالھ تهئاال مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنى ياخشى كۆرىدۇ. بۇ سهۋهپتىن، 
بىر كىشى «ئالالھۇممه ئىننى ئهسئهلۇكه بىجاھى نهبىييىكهل مۇستاپا» دهپ دۇئا قىلسا، 

دۇئاسى قوبۇل بولىدۇ.  
بۇرھانىددىن ئىبراھىم مالىكى: «بهك ئاچ قالغان بىر كىشى، ھۇجرهئى سائادهتكه 
كېيىن  ئۆتكهندىن  ۋاقىت  ئاز  بىر  ئاچتى!›دېدى.  قورسىقىم  رهسۇلۇلالھ!  بېرىپ:‹ئى 
بىر كىشى كېلىپ ئۇنى ئۆيىگه ئېلىپ بېرىپ قورسىقىنى تويغۇزدى. ئاچ كىشى ئۆزىنىڭ 
دۇئاسىنىڭ قوبول بولغانلىقىنى ئېيتىشى بىلهن ساخاۋهتچى كىشى:‹قېرىندىشىم! يىراق 
يهرگىچه  بۇ  ئۈچۈن  قىلىش  زىيارهت  پهيغهمبهرنى  ئايرىلىپ،  ئائىلهڭدىن  يهرلهردىن 
كېلىپسهن، بىر بۇردا نان ئۈچۈن پهيغهمبهرنىڭ ھۇزۇرىغا چىقىشتىن خىجىل بولمامسهن؟ 
بۇ ئۇلۇغ جايدا جهننهتنى، مهڭگۈلۈك نېمهتلهرنى تىلىمهمسهن! بۇ يهردىكى تىلهكلىرىڭنى 
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قىلغىلى  زىيارهت  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  شۇڭا  قىلمايدۇ›دېدى.  رهت  تهئاال  ئالالھ 
كهلگهنلهر قىيامهت كۈنىدىكى شاپائهت ئۈچۈن دۇئا قىلىشى كېرهك» دېدى. 

ئىمام ئهبۇ بهكرى مۇكرى بىر كۈنى ئىمام تهبهرانى ۋه ئهبۇ شهيخ بىلهن مهسجىدى 
سائادهتته ئولتۇردى. بىر قانچه كۈندىن بۇيان تۈزهك بىر نهرسه يىمىگهنلىكى ئۈچۈن 
ئى  قالدىم  «ئاچ  چىدىماي:  ئاچلىققا  بهكرى  ئهبۇ  ئىمام  كهتتى.  ئېچىپ  قورساقلىرى 
رهسۇلۇلالھ!» دهپ بۇلۇڭ تهرهپكه بېرىپ ئولتۇردى. دهل بۇ چاغدا پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
ياردهم  پهيغهمبهردىن  بوۋىمىز  «قېرىنداشلىرىم!  كېلىپ:  زات  بىر  بولغان  جهمهتىدىن 
سوراپسىلهر! سىلهرگه تاماق بېرىشىمىزنى ئېيتتى» دېگهندىن كېيىن ئۇالر بىلهن بىلله 

تاماق يىدى، ئېشىپ قالغان تاماقالرنىمۇ ئۇالرغا قالدۇرۇپ كهتتى. 
ئىسالم ئالىملىرىدىن ئهبۇ ئابدۇلالھ مۇھهممهد مهراكىشى (V.683-1284) "مىسباھۇز 
يهتكهن  مۇرادىغا  قىلىپ  ۋهسله  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  كىتابىدا  ناملىق  زۇالم" 
يۈزلىگهن مۇسۇلماننى يازغان. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى ۋهسىله قىلىپ مۇرادىغا يهتكهن 
كىشى: «بۇالرنى  بىر  مۇنكهدىر  ئىدى.  مۇنكهدىر  بىن  مۇھهممهد  بىرى  مۇسۇلمانالردىن 
ياخشى ساقال! ئېھتىياجى بولغانالرغا بهرسهڭ بولىدۇ!» دهپ 80 ئالتۇن قالدۇرۇپ كهتكهن 
ئىدى. كېيىن مهدىنىده ئاچارچلىق يۈز بهردى. دادام بۇ ئالتۇنالرنى ئاچ قالغان يوقسۇلالرغا 
تارقتىپ بهردى. كېيىن ئالتۇننىڭ ئىگىسى كېلىپ ئالتۇنالرنى سورىدى. دادام ئۇنىڭغا: 
سائادهتكه  ھۇجرهئى  كېيىن  ئۇنىڭدىن  دېدى.  ئال»  كېيىن  ئۆتكهندىن  كېچه  «بىر 
بېرىپ بىر كېچه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا يالۋۇردى. يېرىم كېچىده بىر كىشى كېلىپ، 
«قولۇڭنى ئۇزاتقىن!» دېدى. بىر كىشى دادامغا ئالتۇن بېرىپ ئۇ يهردىن غايىپ بولدى. 
دادام ئۆيگه قايتىپ كېلىپ ئالتۇنالرنى سانىغان ئىدى، دهل 80 ئالتۇن چىقتى، دادام 

خوشاللىقىدىن ئهتىسى ئالتۇنالرنى ئىگىسىگه قايتۇرۇپ بهردى. 
ئىمام مۇھهممهد مۇسا بۇ كىتابنىڭ بېشىدىكى بىر ۋهقهنى: «637 (K.1239) يىلىدا 
سهئىدهر قهلئهسىدىن تالالنغان بىر جامائهت بىلهن چىقتۇق. يېنىمىزدا بىر يولباشچى 
بار ئىدى. بىر مهزگىل ئۆتكهندىن كېيىن سۈيىمىز تۈگىدى. ھهممهيلهن سۇ ئىزدهشكه 
باشلىدى. مهن خالى بىر جاي ئىزدهپ يۈرگهن ئىدىم. تۇيۇقىسز ئۇيقۇم كېلىپ كهتتى. 
ماڭغاندا مېنى ئويغىتىۋاال دهپ ئويالپ خاتىرجهم ئۇخالشقا باشلىدىم. بىر ۋاقىت ئۆتكهندىن 
كېيىن ئويغاندىم، ئهتراپىمدا ھېچكىم يوق، چۆلنىڭ ئوتتۇرسىدا يالغۇز قالغان ئىدىم. 
بىلهلمهي  مېڭىشنى  قهيهرگه  دهسسهپ،  ئالدىغا  بىر  ئارقىغا  بىر  باشلىدىم،  قورقۇشقا 
قالدىم. ئهتراپىم چهكسىز كهتكهن قۇملۇق ئىدى. بىز ئازدىن كېيىن قاراڭغۇ چۈشۈشكه 
بۇ  بولمىدى.  مومكىن  كۆرۈشمۇ  ئىزلىرىنى  ئاياق  سهپداشلىرىمنىڭ  ئهمدى  باشلىدى، 
قاراڭغۇ كېچىده يالغۇز قالدىم. قورقۇ ئىچىده مېڭىشقا باشلىدىم. مېڭىپ ئۇسسۇزلۇقتىن 
يىقىلىپ چۈشتۈم. ھاياتتىن ئۈمىد ئۈزگهن ئىدىم. ئۆلۈم كۆز ئالدىمدىال ئىدى. ئۇسسۇزلۇق 
ۋه ھالسىزلىقتىن ئاخىرقى نهپهسلىرىمنى ئېلىۋاتاتتىم، بۇ چاغدا ئېسىمگه بىر ئىش كهلدى 
بېرىشنى  ياردهم  ماڭا  تهئاالنىڭ  ئالالھ  بىلهن  ۋهسىلهڭ  سېنىڭ  رهسۇلۇلالھ!  ۋه‹ئى 
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ئاڭلىدىم.  قىلغانلىقىنى  گهپ  ماڭا  بىرسىنىڭ  تۈگمهستىنال  سۆزۈم  تىلهيمهن!›دېدىم. 
ئاۋاز كهلگهن تهرهپكه تهسلىكته قارىدىم. بۇ قاراڭغۇ كېچىده ئهتراپىغا يورۇق نۇر چېچىپ 
تۇرغان، ئاپئاق كىيملهر كېيگهن، ھازىرغىچه مهن كۆرۈپ باقمىغان بىر كىشىنىڭ مېنى 
ۋه  ئۇسسۇزلۇق  بىلهن  تۇتىشى  قولۇمنى  يېقىنلىشىپ  ماڭا  ئۇ  كۆردۈم.  چاقىرغانلىقىنى 
خېلىغىچه  تۇتۇشۇپ  قول  بىلهن  كىشى  ئۇ  خوشاللىقىمدىن  بولدى.  غايىپ  ھارغىنلىقىم 
بىلله ماڭدۇق. ھاياتىمدىكى ئهڭ گۈزهل ئهسلىمىلهردىن بىرسى بولۇپ قالدى. بىر قۇم 
بارخىنىدىن ئۆتكهندىن كېيىن سهپداشلىرىمنى كۆردۈم. ئۇالر تهرهپكه قاراپ يۈرۈپ كهتتىم. 
مهن مىنگهن تۆگه سهپنىڭ ئاخىرىدا كېتىپ باراتتى. تۆگه يېنىمغا كېلىپ چۆكتى. مهن 
زات  يېنىمدىكى  بىلهن  ۋارقىرىشىم  مهن  قالدىم.  پاتماي  قېن-قېنىمغا  خوشاللىقىمدىن 
قولىنى تارتتى ۋه مېنى تۆگهمنىڭ ئۈستىگه مىندۈرۈپ قويغاندىن كېيىن:‹بىزدىن بىر 
قول ياندۇرمايمىز!›دهپ  قۇرۇق  بىز  كىشىنى  سورىغان  ياردهم  ۋه  قىلغان  تهلهپ  نهرسه 
ئارقىغا قايتىپ كهتتى. ئۇ ۋاقىت مهن ئۇنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئىكهنلىكىنى ئويالپ 
يهتتىم. ئۇ قۇملۇقتا يۈرگهنده ئهتراپىنى يورۇتۇپ تۇرغان نۇرالر كۆككه قاراپ ئۆرلىدى. 
كۆزۈمدىن غايىپ بولغاندىن كېيىن ئېسىمگه كهلگهندهك بولدۇم ۋه ئۆز-ئۆزهمگه:‹مهن 
قانداق قىلىپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ پۇت-قوللىرىغا سۆيمىدىم!›دهپ پۇشايمان 

قىلدىم. ئهمما پۇرسهتنى ئاللىبۇرۇن قاچۇرغان ئىدىم».
ئهبهلھهيىر ئاقتا: «مهدىنىده بهش كۈن ئاچ قالغان ئىدىم. ھۇجرهئى سائادهتنىڭ 
يېنىغا كېلىپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ساالم بهردىم. ئاچ قالغانلىقىمنى ئېيتتىم ۋه بىر 
بۇلۇڭغا كېلىپ ئولتۇرۇپ ئۇخالپ قالدىم. چۈشۈمده پهيغهمبهرنىڭ كهلگهنلىكىنى كۆردۈم. 
ئوڭ تهرىپىده ئهبۇبهكرى سىددىق، سول تهرىپىده ئۆمهر فارۇق، ئالدىدا ئهلىييۇل مۇرتهزا 
قىلىۋاتىسهن؟  نېمه  تۇر،  ئورنىڭدىن  ئهبهلھهيىر!  يا  كېلىپ،  ئهلى  ھهزرىتى  ئىدى.  بار 
پهيغهمبهر كېلىۋاتىدۇ، دېدى. مهن دهرھال ئورنىمدىن تۇردۇم. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
ماڭا يوغان بىر نان بهردى. ئاچ قالغانلىقىم ئۈچۈن دهرھال ناننى يېيشىكه باشلىدىم. 
بايان  دهپ  تۇراتتى!»  قولۇمدا  قىسمى  قالغان  كهتتىم.  ئويغىنىپ  تۈگىگهنده  يېرىمى 

قىلدى.
ئهخمهت بىن مۇھهممهد سوپى: «ھىجاز چۆللىرىده ھهممه نهرسهم تۈگىگهن ئىدى. بۇ 
ھالهتته مهدىنىگه كهلدىم. ھۇجرهئى سائادهتنىڭ يېنىغا كېلىپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا 
ئۇخلىدىم.  يهرده  ئۇ  ئۈچۈن  ئېلىۋىلىش  ئارام  ئاز  بىر  كېيىن  ئۇنىڭدىن  بهردىم.  ساالم 
ئالقانلىرىڭنى  كهلدىڭمۇ،  كۆرۈنۈپ: ‹ئهخمهت  ماڭا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  چۈشۈمده 
ئاچ؟›دېدى. مهن ئالقانلىرىمنى ئاچتىم. شۇنداق ئويغۇنۇپ قارىسام ئالقىنىمدا لىق ئالتۇن 

تۇراتتى» دهپ بايان قىلدى.
ئىمام سهمھۇدى ئىشىكى ئالدىدا ئاچقۇچىنى چۈشۈرۈپ قويدى. تاپالمىغاندىن كېيىن 
ئۆيۈمگه  قويدۇم،  يۈتتۈرۈپ  ئاچقۇچىمنى  رهسۇلۇلالھ!  ئى  كېلىپ،  سائادهتكه  ھۇجرهئى 
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ھالدا،  كۆتۈرگهن  ئاچقۇچالرنى  قولىدا  باال  كىچىك  بىر  چاغدا  بۇ  دېدى.  كىرهلمىدىم، 
ئهجىبا بۇ ئاچقۇچالر سىزنىڭمۇ؟ دهپ سورىدى.

جىلتىدا: «ئوسمانلى  ئىككىنچى  تهرجىمىسىنىڭ  كىتابىنىڭ  نۇمانىييه"  "شاقايىقى 
مهۋالنا  ئالىمى  ئىسالم  بۈيۈكلىرىدىن  دهۋىرنىڭ  ۋه  شهيخۇلئىسالمى  تۇنجى  دۆلىتىنىڭ 
بولۇپ  كۆرهلمهس  چىقىپ  پهرده  كۆزىگه  پهنارىنىڭ  ھهمزه  بىن  مۇھهممهد  شهمسهتتىن 
قىلغىن!  تهپسىر  سۈرىسىنى  تاھا  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  كېچىده  كۈنى  بىر  قالدى. 
دېدى. ئۇ: سىزنىڭ دهرگاھىڭىزدا قۇرئان تهپسىر قىلىشقا كۈچۈم يهتمىگهندهك، كۆزۈممۇ 
كۆرهلمهيدۇ، دېدى. مهرھهمهت پهيغهمبىرى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم پىنچىكىنىڭ 
پاختىسىدىن ئازىراق چىقىرىپ، تۈكۈرىكى بىلهن ھۆل قىلغاندىن كېيىن ئۇنىڭ كۆزلىرى 
ئۈستىگه قويدى. مولال پهنارى ئويغىنىپ كۆزلىرىنىڭ ئۈستىده پاختا تۇرغانلىقىنى ھېس 
بۇ  ئۇ  ئېيتتى.  ھهمدۇ-سانا  تهئاالغا  ئالالھ  ئۇ  باشلىدى.  كۆرۈشكه  كۆزى  ۋه  قىلدى 
پاختىالرنى تاكى ۋاپات بولغىچه يېنىدا ساقالپ، ئۆلگهنده كۆزلىرى ئۈستىگه قويۇشنى 
ۋهسىيتى  بولغاندا  ۋاپات  بۇرسادا  1431)-يىلى  (مىالدى   834 ئۇ  قىلدى.  ۋهسىيهت 

ئورۇندالدى.» 
ئابباسى خهلىپىلىرىدىن ئهبۇ جافهر مهنسۇر مهسجىدى نهبهۋى ئىچىده ئىمام مالىك 
بىلهن پاراڭلىشىۋاتاتتى. مالىك: «ئهي مهنسۇر! بۇ يهر مهسجىدى سائادهت! پهس ئاۋازدا 
گهپ قىلغىن!» دېدى. ئالالھ تهئاالھ ھۇجۇرات سۈرىسىده: «ئاۋازىڭالرنى پهيغهمبهرنىڭ 
ئاۋازىدىن يۇقىرى قىلماڭالر!» مهنىسىدىكى بىر ئايهت بىلهن بىر جامائهتنى ئاگاھالندۇرغان 

ئىدى. بۇ ئايهت ئارقلىق پهس ئاۋازدا سۆزلهشكهنلهرنى مهدھىيلىگهن. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ۋاپات بولغاندىن كېيىنمۇ ھۆرمهت قىلىش، ئۇنىڭغا ساق 
ئهبا  يا  ھالدا:  پۈككهن  بوينىنى  مهنسۇر  تهڭداشتۇر.  بىلهن  قىلغان  ھۆرمهت  ۋاقتىدا 
تۇرۇش  قاراپ  تهرهپكه  قهبره  ياكى  كېرهكمۇ  تۇرۇش  قاراپ  تهرهپكه  قىبله  ئابدۇلالھ! 
كېرهكمۇ؟ دهپ سورىدى. ئىمام مالىك: پهيغهمبهردىن يۈزۈڭنى ئۆرىمه! قىيامهت كۈنى ساڭا 
شاپائهتچى بولىدىغان پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم قىيامهت كۈنى سېنىڭ ۋه 

ئاتاڭ ئادهم ئهلهيھىسساالمنىڭ قۇتۇلۇشى ئۈچۈن ۋهسىله بولىدۇ، دېدى. 
يېنىڭغا  سېنىڭ  قىلغانالر،  زۇلۇم  «نهپىسلىرىگه  64-ئايىتىده:  سۈرىسىنىڭ  نىسا 
شاپائهت  گۇناھىدىن  ئۇالرنىڭ  رهسۇلۇممۇ  تىلىسه،  گۇناھىنى  تهئاالدىن  ئالالھ  كېلىپ، 
تىلىسه، ئالالھ تهئاال، تهۋبىلهرنى قوبۇل قىلغۇچى، مهرھهمهت ئىگىسىدۇر» دېيىلگهن.

بۇ ئايهتته پهيغهمبهرنى ۋهسىله قىلغانالرنىڭ گۇناھىنىڭ كهچۈرۈم قىلىنىدىغانلىقى 
ھۇجرهئى  تۇرۇپ،  يىرىدىن  ئولتۇرغان  مهنسۇر  سهۋهبىدىن  بۇنىڭ  قىلىنغان.  بايان 
سائادهتنىڭ ئالدىغا كېلىپ: «يا رهببى! بۇ ئايهتته پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى ۋهسىله 
قىلغانالرنىڭ گۇناھىنى ئهپۇ قىلدىغانلىقىڭنى ئېيتتىڭ، مهنمۇ پهيغهمبىرىمىزنىڭ قهبرىسى 
ئالدىغا كېلىپ سهندىن گۇناھىمنى تىلهيمهن! ئۇ ساق ۋاقىتىلىرىدا باشقىالرنىڭ گۇناھىغا 
مهرھهمهت  رهببى!  يا  ئالالھىم!  كهچۈرگىن  گۇناھىمنى  مېنىڭمۇ  قىلغاندهك،  شاپائهت 
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پهيغهمبىرىنى ۋهسىله قىلىپ سهندىن گۇناھلىرىمنى تىلهيمهن! ئهي پهيغهمبهرلهرنىڭ ئهڭ 
ئۇلۇغى بولغان مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم! ساڭا تهۋهسسۇل قىلىپ، رهببىمگه يالۋۇردۇم. يا 
رهببى! ئۇ پهيغهمبهرنى ماڭا شاپائهتچى قىلغىن!» دهپ يالۋۇردى. ئارقا تهرىپى قىبلىگه 
يۈزى مۇۋاجهھهھى سائادهت دىرىزىلىرىگه قاراپ تۇراتتى. مۇنبهر نهبهۋى سول تهرىپىده 

قالدى.
ئىمام مالىكىنىڭ خهلىپه مهنسۇرغا قىلغان نهسىھىتى ھۇجرهئى سائادهتنىڭ ئالدىدا 
دۇئا قىلغانالرنىڭ قانچىلىك سهگهك بولىشى الزىملىقىنى كۆرسىتىدۇ. ئۇ ماقامغا ئۇيغۇن 

شهكىلده ھهرىكهت قىاللمىغانالرنىڭ مهدىنىده كۆپ تۇرماسلىقى تهۋىسيه قىلىنغان. 
ئاناتولىيه سهھرالىرىدىن بىر كىشى مهدىنه مۇنهۋۋهرده يىلالرچه قېلىپ، بۇ يهرده 
ئۆيلىنىپ، ھۇجرهئى سائادهتته خىزمهتچى بولغان ئىدى. بىر كۈنى قىزىتما كېسىلىگه 
گىرىپتار بولۇپ، قېتىق ئىچكۈسى كېلىپ قالدى. ئۇ كىشى: «ئهگهر بىزنىڭ سهھرادا 
بولغان بولسام، قېتىق قىلىدۇرۇپ ئىچكهن بوالتتىم» دهپ ئويلىدى. ئۇ كۈنى كېچىده 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم شهيخۇلھهرهمنىڭ چۈشىگه كىردى ۋه ئۇ خىزمهتچىنىڭ ئورنىغا 
باشقا بىرسىنى ئېلىشنى بۇيرىدى. شهيخۇلھهرهم: ئى رهسۇلۇلالھ! ئۇ خىزمهتنى سېنىڭ 
كىشىگه  ئۇ  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  دېدى.  قىلىۋاتىدۇ!  كىشى  پاالنچى  ئۇممىتىڭدىن 
ئېيتقىن! يۇرتىغا بېرىپ قېتىق ئىچسۇن! دېدى. ئهتىسى بۇ سۆزنى خىزمهتچىگه ئېيتقاندىن 

كېيىن خىزمهتچى باش ئۈستىگه دېگىنىچه يۇرتىغا قايىتتى. 
مۇنداقچه ئېيتقاندا كۆڭۈلده مۇنداقال ئويالپ قويغان بىر ئىش بۇ قهدهر زىيان ئېلىپ 
كهلگهنگه قارىغاندا، باشقا ئىشالردىن ئالالھ ساقلىسۇن. كىچىك بىر چاقچاق ياكى بىر 
ئىتىبارسىز ھهرىكهتنىڭ بۇنداق چوڭ زىيان ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى ئويالشقا ئهرزىيدۇ 

ئهلۋهتته.

ساالم ۋه دۇئا قىلىشنىڭ پهزىلهتلىرى

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئىسمى چىققان ۋه يېزىلغاندا، ئۇنىڭغا ھۆرمهت بىلهن 
ساالم قىلش ۋه دۇئا قىلىش مۇھىم پهزىلهتلهردىن بىرىدۇر. قۇرئانى-كهرىمده ئهھزاب 
سۈرىسىنىڭ 56-ئايىتىده: «ھهقىقهتهن ئالالھ تهئاال ۋه پهرىشتىلهر، پهيغهمبهرگه ساالم 
ساالم  ئۇنىڭغا  سىلهرمۇ  ئېيتقانالر!  ئىمان  ئهي  ئۇلۇغلىنىدۇ).  (شان-شهرىپى  قىلىدۇ 

قىلىڭالر ۋه ئۇنىڭغا چىن كۆڭلۈڭالردىن تهسلىم بولۇڭالر!» دېيىلگهن.
رهھمهت،  تهئاالدىن  ئالالھ  سۆزىنىڭ  ساالت  ئايهتتىكى  بۇ  ئالىملىرى  تهپسىر 
ئېيتقان.  كهلگهنلىكىنى  مهنىسىده  دۇئا  مۆمىنلهردىن  ئىستىغپار،  تهۋبه  پهرىشتىلهردىن 
يېزىلغاندا،   چىققاندا،  ئىسمى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئالىملىرى  ئىسالم  پۈتۈن 
ساالم ۋه دۇئا قىلىشنىڭ بىرىنچىدىن ۋاجىپ، ئىككىنچىدىن بولسا ساۋاپلىق بىر ئىش 

ئىكهنلىكى ھهققىده ئورتاق قاراشقا كهلگهن.
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ئالالھ تهئاالدىن بىر نهرسه تهلهپ قىلغان كىشى، باشتا ئالالھ تهئاالغا ھهمدۇ-سانا 
ئېيتقاندىن كېيىن، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا دۇئا قىلىشى الزىم، بۇنداق بىر دۇئانىڭ 
قوبۇل بولۇش نېسبىتى بىر قهدهر يۇقىرىدۇر. ئىككى ساالت (دۇئانىڭ بېشى ۋه ئاخىرىدا) 

بىلهن قىلىنغان دۇئا قايتۇرۇلمايدۇ. 
بۇرۇن  ئۇنى  ئىدىم،  كىرگهن  ھۇزۇرىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  تهلھا: «پهيغهمبهر  ئهبۇ 
كۆرۈپ باقمىغان بىر خوشاللىق ئىچىده كۆردۈم. سهۋهبىنى سورىغان ۋاقتىمدا، نېمه ئۈچۈن 
سۆيۈنمهي، بىر ئاز بۇرۇن جىبرائىل ئهلهيھىسساالم بىر خوشخهۋهر ئېلىپ كهلدى. ئالالھ 
تهئاال ئۇممىتىمدىن بىرسى ماڭا دۇئا قىلسا، ئالالھ تهئاال ئۇنىڭغا ئون قېتىم دۇئا قىلىدۇ، 
دېدى»293. بۇ ھهقته بهزى ھهدىسلهرده: «ئىسمىمنى ئاڭالپ تۇرۇپ، ماڭا ساالم ۋه دۇئا 
قىلمىغان كىشىنىڭ بۇرنى يهرگه تهگسۇن. رامىزان ئېيى كىرىپ گۇناھلىردىن پاكالنماي 
تۇرۇپ، بۇ ئايدىن چىقىپ كهتكهنلهرنىڭ بۇرنى يهرگه تهگسۇن. ئاتا-ئانىسى ياشىنىپ 
كىرهلمىگهن  جهننهتكه  تۇرۇپمۇ  ئېلىپ  رازىلىقىنى  ئۇالرنىڭ  ئارىلىقتا،  بولغان  قالغۇچه 
كىشنىڭ بۇرنى يهرگه تهگسۇن. مېنىڭ ئىسمىمنى ئاڭالپ تۇرۇپ، ساالم ۋه دۇئا قىلمىغان 

كىشى پىخسىقالرنىڭ پىخسىقىدۇر» دېيىلگهن. 
ئهبۇ ھۇمهيىد ئهسسائىدى: «ساھابى-كىرامدىن بهزىلىرى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا: 
ئى رهسۇلۇلالھ! ساڭا قانداق ساالم ۋه دۇئا قىلىمىز؟ دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
ئالالھۇممه سهللى ئهال مۇھهممهدىن ۋهئهزۋاجىھى ۋهزۇررىيهتىھى كهما سهللهيته ئهال ئىبراھىمه 
ۋهبارىك ئهال مۇھهممهدىن ۋهئهزۋاجىھى ۋه زۇررىيهتىھى كهما باراكته ئهال ئىبراھىمه ئىننهكه 

ھهمىدۇن مهجىد، دهڭلهر!» 
بهزى دۇئا ۋه ساالمالر مۇنداق:

ئهال  سهللى  «ئالالھۇممه  ۋهسهللهم»،  ئهلهيھى  «سهللهلالھۇ  «ئهلهيھىسساالم»، 
سهييىدىنا مۇھهممهد»، «ئالالھۇممه سهللى ئهال مۇھهممهدىن ۋهئهال ئالى مۇھهممهد، كهما 
سهللهيته ئهال ئىبراھىمه ۋه ئهال ئالى ئىبراھىم»، «ئالالھۇممه سهللى ئهال مۇھهممهدىن 
ۋهتتهھىييه»،  ۋهسسهالمۇ  «ئهاليھىسسهلهتۇ  ئهجمهئىن»،  سهھبىھى  ۋه  ئالىھى  ۋهئهال 

«ئهلهيھى ۋهئهال جهمىئى مىنهسسهلهۋاتى ئهتهممۇھا ۋه مىنهتتهھىيياتى ئهيمهنۇھا».
ئىسمى  پهيغهمبهرنىڭ  مهكتۇبىدا،  ئهۋهتكهن  ماڭا  ئاغىنهمنىڭ  «بىر  كشى:  بىر 
يېزىلغان ھهر يهرده، ‹سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم تهسلىمهن كهسىرهن كهسىرا› دهپ 
يېزىپتۇ. مهن ئۇنىڭدىن سهۋهبىنى سورىغان ۋاقتىمدا ئۇ: ياش ۋاقتىمدا ھهدىس كىتابالرنى 
يازىدىم. پهيغهمبهرنىڭ مۇبارهك ئىسمنى يازغاندا، دۇئا ۋه ساالم سۆزلىرنى يازمايتتىم. بىر 
كۈنى چۈشۈمده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى كۆرۈپ، ئۇنىڭ يېنىغا باردىم. مۇبارهك يۈزىنى 
ئۇنىڭ  قاچۇردى.  مهندىن  يۈزىنى  يهنىال  كهلسهممۇ  تهرهپتىن  باشقا  قاچۇردى.  مهندىن 
دېدىم.  قاچۇرىسهن؟  مهندىن  يۈزۈڭنى  ئۈچۈن  نېمه  رهسۇلۇلالھ!  ئى  كېلىپ:   ئالدىغا 
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: چۈنكى سهن كىتابىڭدا مېنىڭ ئىسمىمنى يازغاندا ماڭا ساالم 
قىلمايتتىڭ! دېدى. مهن شۇ ۋاقىتتىن باشالپ ئۇنىڭ ئىسمى چىقىشى بىلهنال ساالم ۋه 

دۇئا قىلدىغان بولدۇم، دېدى».
قېتىم  ئون  ئۇنىڭغا  تهئاال  ئالالھ  قىلسا،  دۇئا  قېتىم  بىر  ماڭا  ھهدىسلهرده: «كىم 
دۇئا قىلىدۇ. ئۇنىڭ ئون گۇناھىنى ئهپۇ قىلىپ، دهرىجىسىنى ئون ھهسسه ئۆستۈرىدۇ، 
قىيامهت كۈنى ماڭا ئهڭ يېقىن بولغان، مېنىڭ شاپائىتىمگه ئهڭ اليىق بولغان، ماڭا ئهڭ 

كۆپ ساالم ۋه دۇئا قىلغان كىشلهردۇر» دېيىلگهن. 
ئالالھ تهئاال ھهزرىتى مۇساغا: «ئهي مۇسا! تىلىڭغا سۆزۈڭدىن، قهلبىڭگه خىيالىڭدىن، 
بهدىنىڭگه روھىڭدىن، كۆزۈڭگه نۇرۇڭدىن بهكرهك يېقىن بولۇشنى خاالمسهن؟ دېدى. 
ھهزرىتى مۇسا: خااليمهن، يا رهببى! دېدى. جانابى ئالالھ: ئۇنداقتا مۇھهممهدكه داۋاملىق 

دۇئا ۋه ساالم قىلغىن! دېدى».
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «قىيامهت كۈنى ماڭا ھهر جهھهتتىن ئهڭ يېقىن بولغىنىڭالر، 
دۇنيادا ماڭا ئهڭ كۆپ دۇئا ۋه ساالم قىلغىنىڭالردۇر. جۈمه كۈنى ۋه ئاخشىمى ماڭا يۈز 
يهتمىشى  قاندۇرىدۇ.  ئېھتىياجىنى  يۈز  تهئاال  ئالالھ  قىلغاننىڭ،  دۇئا  ۋه  ساالم  قېتىم 
ئاخىرهت، ئوتتۇزى دۇنيا ئىشىدۇر. ئالالھ تهئاال پهرىشتىلهر ئارقىلىق بۇ دۇئا ۋه ساالمالرنى  
قهبرهمگه يهتكۈزىدۇ. بۇ خۇددى سىلهرگه كهلگهن بىر سوۋغاتقا ئوخشايدۇ. ئۇ پهرىشته 
ماڭا، بۇ دۇئا ۋه ساالمنى قىلغاننىڭ ئىسمى، ئهجدادى ۋه جهمهتىنى ماڭا يهتكۈزىدۇ.  
بىلىشىم،  كېيىنكى  ئۆلگهندىن  مېنىڭ  يازىدۇ.  سهھىپىلهرگه  رهڭلىك  ئاق  يېنىمدىكى 

ھايات ۋاقتىمدىكى بىلىشىم بىلهن ئوخشاش.294 
ئالتۇن  ۋه  دهپتهر  كۆمۈش  يېنىمغا  مېنىڭ  تهئاال  ئالالھ  كهلگهنده  كۈنى  پهيشهنبه 
قهلهملهرنى كۆتۈرگهن پهرىشتىلهرنى ئهۋهتىدۇ. پهيشهنبه كۈنى ۋه جۈمه ئاخشىمى دۇئا ۋه 
ساالم قىلغانالرنى يېزىپ قالدۇرىدۇ. ئىككى مۇسۇلمان كۆرۈشۈپ پاراڭالشقاندا پهيغهمبهر 
ۋه  بۇرۇنقى  ئۇالرنىڭ  بۇرۇن،  ئايرىلىشتىن  ئۇالر  قىلسا،  ساالم  ۋه  دۇئا  ئهلهيھىسساالمغا 
كېلىپ،  مهسجىدكه  بىرىڭالر  سىلهردىن  ئهگهر  قىلىدۇ.  ئهپۇ  گۇناھلىرىنى  كېيىنكى 
قىلغىن  يىراق  شهيتاندىن  مېنى  رهببى!  يا  ياكى  قىلسۇن  دۇئا  ۋه  ساالم  پهيغهمبهرگه 

دېسۇن!»295.
فهزلىكه»  مىن  ئهسئهلۇكه  ئىننى  ئالالھۇممه  چىققاندا  «ئۆيدىن  رىۋايهتته:  بىر 
دېگهن دۇئانى ئوقۇسۇن دېيىلگهن. دۇئادىن بۇرۇن ئالالھ تهئاالغا ھهمدۇ-سانا، ئۇنىڭ 
ۋه  ھهمدۇ-سانا  بالدۇر  قالىدۇ.  ئارقىسىدا  پهرده  دۇئا  بۇ  قىلمىسا،  ساالم  پهيغهمبىرىگه 

ساالم بېرىلگهن دۇئا قوبۇل بولىدۇ. 

.301،IV ،ئىبنى ئاساكىر، تارىخۇ دىمهشق  .294
.374،I124؛،VII ،ئىبنى ئهبى شهيبه، ئهل-مۇسهننهف  .295



452

ئهرىش  بىلهن  دۇئايىمىز  بهرمىگىچه  ساالم  قىلىپ  دۇئا  ئالالھقا  ۋه  پهيغهمبهرگه 
ئارىسىدا پهرده پهيدا بولىدۇ پهيغهمبهرگه دۇئا قىلغاندىال بۇ پهرده يىرتىلىپ، دۇئايىمىز 

ئالالھقا يهتكۈزىلىدۇ. بۇ دۇئانى ئوقىمىساق دۇئايىمىز بىكارغا كېتىدۇ.
بىر مهجىلىسته ئالالھ تهئاالغا ھهمدۇ-سانا ئوقۇلمىسا ۋه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا 
دۇئا قىلىنمىسا، ئۇالرنىڭ ئۈستىده بىر قامچا بولغان بولىدۇ، بۇ قامچه خالىسا ئۇالرغا 

ئازاب بېرىدۇ ياكى ئۇالرنىڭ گۇناھىنى ئهپۇ قىلىدۇ. 
قۇلىقى جاراڭالپ تۇرغان بىرسى مېنى ئهسلهپ تۇرسۇن ۋه ماڭا دۇئا قىلسۇن. بىر 
ئىشقا نىيهت قىلغان، بۇ ئىش ھهققىده مهسلىھهت قىلسا، ئالالھ تهئاال، ئۇنىڭ يولىنى 
ئوچۇق قىلىدۇ. ئهگهر بىر كىشى دهيدىغان گېپىنى ئۇنتۇپ قالسا، ماڭا دۇئا ۋه ساالم 
ئۇ  بار.  ئۇچى  يىپ  بىر  سۆزىگه  ئۇنىڭ  كېيىن  قلغاندىن  دۇئا  ماڭا  چۈنكى  قىلسۇن. 

سۆزىنى يادىغا ئېلىشى مومكىن.296
خهيىرلىك بىر ئىشنى ئالالھ تهئاالنىڭ ئىسمى ۋه ماڭا دۇئا قىلىش بىلهن باشلىمىسا، 

ئۇ ئىش چاال بولۇپ، بهرىكىتى قاچىدۇ.297
مۇتتهقى زاتالردىن ئهبۇ ھافس قائىدى ۋاپات بولغاندا بىرسى ئۇنى چۈشىده كۆرۈپ: 
ئالالھ تهئاال ساڭا قانداق مۇئامىله قىلدى؟ دېدى. ئۇ: ئالالھ ماڭا رهھمهت ۋه مهرھهمهت 
قىلىپ، جهننهت بىلهن مۇكاپاتلىدى، دېدى. ئۇ كىشى: نېمه سهۋهپتىن! دېدى. ئۇ: 
ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ۋه  گۇناھلىرىمنى  تۇرغۇزدى.  ئالدىدا  پهرىشتىلهرنىڭ  مېنى 
ئالالھ  چىقتى.  كۆپ  دۇئالىرىم  قىلغان  نهتىجىده  ھېسابلىدى.  دۇئالىرىمنى  كهلتۈرگهن 
ئۇنى  سورىماڭالر!  ھېساب  باشقا  تۈگىدى.  ئىشىڭالر  پهرىشتىلهر!  «ئهي  ئۇالرغا:  تهئاال 

جهننهتكه ئېلىپ بېرىڭالر!» دېدى.
بولغان  ۋاپات  ساۋاقدىشىم  بىر  ئۆگهنگهن  ھهدىس  «بىلله  بىرى:  بۇرۇنقىالردىن 
ھالهتته  كېيگهن  كىيمى  جهننهت  رهڭلىك  يېشىل  ئۈستىگه  ئۇنى  چۈشۈمده  ئىدى. 
كۆردۈم. ئۇنىڭدىن سهۋهبىنى سورىغان ۋاقتىمدا: ھهر قېتىم ھهدىس كۆرگهنده پهيغهمبهر 
يازاتتىم.  ۋهسهللهم›دهپ  ئهلهيھى  يهرلهرگه‹سهللهلالھۇ  بار  ئىسمى  ئهلهيھىسساالمنىڭ 

جانابى ئالالھ ئۇنىڭ مۇكاپاتىنى بهردى، دېدى» 
بۇرۇنقىالردىن يهنه بىرى: «بىر كاتىپ خوشنام ۋاپات بولدى. ئۇنى چۈشۈمده كۆردۈم 
ۋه ئۇنىڭغا ئالالھ تهئاالنىڭ قانداق مۇئامىله قىلغانلىقىنى سورىدۇم. ئۇ، ئالالھ تهئاالنىڭ 
ۋاقىتىمدا  سورىغان  ئىكهنلىكىنى  سهۋهپتىن  نېمه  ئېيتتى.  كهچۈرگهنلىكىنى  ئۆزىنى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئىسمىنى يازغاندا يېنىغا‹سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم›دهپ 

يازغانلىقى ئۈچۈن، دېدى» 

تىرمىزى، «فىتهن»،78.  .296
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شهرهپلىك  ئۇنىڭ  ۋاقتىمدا،  يازغان  كىتابالرنى  دارانى: «ھهدىس  سۇاليمان  ئهبۇ 
ئۆتۈپ  يازمايال  تۈگىتهتتىم.‹ۋهسهللهم›سۆزىنى  ئهلهيھى›دهپال  ئسىمىنى‹سهللهلالھۇ 
پهيغهمبهر  كۆردۈم.  چۈشۈمده  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  بىرىده  كۈنلهرنىڭ  كېتهتتىم. 
بىلهن  دۇئا  ۋاقتىڭدا  يازغان  ئىسمىمنى  ھهدىسكه  سۇلهيمان!  ئهبا  ئهي  ئهلهيھىسساالم: 
بار،  ساۋاپ  ئون  ھهرىپىگه  بىر  ھهر  ھهرىپتۇر.  تۆت  ئۇ  يازغىن.  قوشۇپ‹ۋهسهللهمنىمۇ 
ئۇنى يازمىساڭ قىرىق ساۋاپتىن مهھرۇم قالىسهن، دېدى» باشقا بىر كىشىنىڭمۇ مۇشۇنداق 
ئادىتى بار ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ئۇنىڭ چۈشىگه كىرىپ: «ساڭا نېمه بولدى؟ 

ماڭا دۇئا ۋه ساالمنى تولۇق يازمايسهن؟» دېدى. 
ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  كىشى  قورققان  «ئۇنتۇغاقلىقتىن  سىددىق:  ئهبۇبهكرى 

كۆپ دۇئا ۋه ساالم قىلسۇن!» دېدى. 
كۈنى  «ھهر  مۇئتهررىف:  بىن  سهئىد  بىن  مۇھهممهد  بۈيۈكلىرىدىن  سالىھالرنىڭ 
ئۇخالشتىن بۇرۇن مهلۇم مىقداردا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا دۇئا ۋه ساالم قىالتتىم. بىر كۈنى 
چۈشۈمده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى كۆردۈم. ئۇ ياتىقىمغا كىرىشى بىلهن ياتاق ئىچى نۇرغا 
تولدى. ماڭا قاراپ كهلدى ۋه‹كهل بۇياققا، ماڭا كۆپ دۇئا ۋه ساالم قىلغان شۇ ئېغىزىڭغا 
قىلدىم.  مهڭزىمنى  بولۇپ  خىجىل  ئۇزىتىشتىن  ئېغىزىمنى  مهن  قوياي›دېدى.  سۆيۈپ 
مۇبارهك ئېغىزى بىلهن مېنى سۆيۈپ قويدى. دهھشهت بىلهن ئويغاندىم. ياتىقىمنىڭ ئىچى 
ئىپار پۇراپ كهتكهن ئىدى. سهككىز كۈنگىچه مهڭزىمدىن ئۇ خۇشپۇراق كهتمىدى» دېگهن.
بۇرۇنقىالرنىڭ بۈيۈكلىرىدىن ھالالت بىن كهسىر ۋاپات بولغاندا بېشىنىڭ ئاستىدا: 
«بۇ ھالالت بىن كهسىرنىڭ دوزاقتىن قۇرتۇلىشى مۇھهققهقتۇر!» دهپ يېزىلغان بىر پارچه 
دهپ  ئىدى؟  بار  ئهمىلى  ياخشى  قانداق  ئۇنىڭ  يېقىنلىرىدىن  ئۇنىڭ  تۇراتتى.  ۋاراقچه 
سورىغاندا ئۇنىڭ ھهر جۈمه كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ساالم ۋه دۇئا قىلىدىغانلىقى 

مهلۇم بولدى.
ئهلهيھىسساالم:  كىتابىدا: «پهيغهمبهر  دېگهن  مهجالىس"  "زهينۇل  ئاينىنىڭ  شهيخ 
قىيامهت كۈنى ئۈچ خىل ئىنسان ئهرىشنىڭ كۆلهڭگىسىدىن باشقا بىر كۆلهڭگه بولمىغان 
سۈننىتىمگه  قۇتقۇزغان،  قىينچىلىقالردىن  ئۇممىتىنى  ئۇالر،  توپلىنىدۇ.  ئاستىدا  ئهرىش 

ئهمهل قىلغان، ماڭا كۆپ دۇئا ۋه ساالم قىلغان كىشىلهردۇر» دهپ يېزىلغان.
ھهممىمىز  كهلدۇق.  دۇچ  بوران-چاپقۇنغا  «دېڭىزدا  دارىرى:  مۇسا  ئهبۇ  شهيخ 
ئۆلۈم قورقۇسى بىلهن يىغالۋاتاتتۇق. ئۇ چاغدا مېنى ئۇيقۇ باستى. چۈشۈمده پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنى كۆردۈم. ئۇ ماڭا: كېمىدىكىلهرگه ئېيتقىن، مىڭ قېتىم‹ئالالھۇممه سهللى 
ئهال مۇھهممهدىن ۋهئهال ئالى سهييىدىنا مۇھهممهد، سهالتهن تۇنجىنا بىھا مىن جهمىئىل 
ئهھۋالى ۋهلئافات ۋهتهكدى لهنا بىھا جهمىئهل ھاجات ۋه تۇتهھھىرۇنا بىھا مىن جهمىئىس 
سهييىئات ۋهتهرفهئۇنه بىھا ئىندهكه ئهلهددهرهجات ۋهتۇبهللىغۇنا بىھا ئهقسال غايات مىن 
جهمىل خهيرات فىلھاياتى ۋهبهئدهل مهمات›دۇئاسىنى ئوقۇسۇن، دېدى. تېخى ئۈچ يۈز 
قېتىم ئوقۇماستىنال بوران-چاپقۇن توختىدى. شۇنىڭ بىلهن بىز قۇتۇلۇپ قالدۇق» دېگهن.
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بۇ دۇئانى  مۇھىم ئىشالردا، باال-قازا ۋه يهر تهۋرهش قاتارلىق تهبىئى ئاپهتلهرده 
ئوقۇش تهۋىسيه قىلىنغان. مۇقهددهس كىتابالردا، ساالم ۋه دۇئانىڭ قانداق بولىدىغانلىقى 

ھهققىده 40 تىن ئارتۇق ھهدىس بار. بۇالردىن بهزىلىرى تۆۋهندىكىچه:
ئهال  سهلاليته  كهما  مۇھهممهد،  ئالى  ۋهئهال  مۇھهممهدىن  ئهال  سهللى  ئالالھۇممه 
كهما  مۇھهممهد،  ئالى  ۋهئهال  مۇھهممهدىن  ئهال  ۋهبارىك  ئىبراھىم  ئالى  ۋهئهال  ئىبراھىمه 

بارهكته ئهال ئىبراھىمه ۋهئهال ئالى ئىبراھىم ئىننهكه ھهمىدۇن مهجىد.
ھۇۋه  مۇھهممهدىن  سهييىدىنا  ئهال  ۋهرھهم  ۋهبارىك  ۋهسهللىم  سهللى  ئالالھۇممه 
سهييىدۇل ئهرهبى ۋهلئهجهم ۋهئىمامى مهككهتىل مۇكهررهمهتى ۋهل مهدىنهتىل مۇنهۋۋهرهتى 

ۋهلھهرهم. ئهللهمهل ئىنسانه مالهم يهئلهم.
ئهسلۇھۇ نۇرۇن ۋهنهسلۇھۇ ئادهم. بهئسۇھۇ مۇئهھھهرۇن ۋه خهلقۇھۇ مۇقهددهم.

ئىسمۇھۇش شهرىفۇ مهكتۇبۇن ئهلهل لهۋھىل مهھفۇزى بىيهدىل قهلهم.
يالهيته  ۋهلھهرهم.  مۇنهۋۋهرهتى  مهدىنهتىل  فىل  مهدفۇنۇن  شهرىفۇ  ۋهجىسمۇھۇش 

ئهكتهھىلۇ تۇرابهللهزى تهھتهل قهدهم.
فهتۇبا سۇممه تۇبا لىمهن دهئا ۋهتهبىئهھۇ ۋهلىمهن ئهسلهمه ساھىبهش شهفائهتى 

لىل ئالهمىن. 
قائىلهن يارهببى! سهللىم ئۇممهتى، ئۇممهتى ۋهئۇممهتا يازهل لۇتفى ۋهلكهرهم. 

فهيۇنادىل مۇنادى مىن قىبهلىر رهھمان، قهبىلتۇ شهفائهتهكه يانهبىييهل مۇھتهرهم. 
ئۇدخۇلۇل جهننهته الخهۋفۇن ئهلهيكۇم ۋهال ھۇزنۇن ۋهال ئهلهم.

سۇممه رهزىيهلالھۇ تهئاال ئهن ئهبى بهكرىن ۋه ئۆمهره ۋه ئوسمانه ۋه ئهلىييىن زىل-
كهرهم.

بى  ئالهمىن.  يارهببىىل  لهكه  ۋهلھهمدۇ  مۇھهممهدىن  سهييىدىنا  ئهال  ۋهسهللهلالھۇ 
ھۇرمهتى سهييىدىل مۇرسهلىن.

مۇرهببه ئولتۇراتتى تىزى ئۈستىده تىزىنى تىكلهپ،
كامىل ئهدهب ئىدى ھازىر ئۇ تهنھا كهرهم كانى.

ئۈچ بارمىقى بىلهن يهپ يااليتتى شۇئان لهززهتته،
ئىچهتتى ئۈچ نهپهس بىرله ئابى رهيھان ئۇ كهرهم كانى.

سۆيۈپ يهيتتى ھهسهل ھالۋا ھهم كاۋا سىركه قاتلىما ئهمما،
تويغۇدهك يېمىگهنتى ئارپىدىن نان ئۇ كهرهم كانى.

مۇبارهك قورسىقىغا تاش باغالر ئىدى گاھى ئاچلىقتىن ،
قهلبىم بولمىسۇن دهيتتى لهرزان ئۇ كهرهم كانى.

سائادهتخانىسىده قانچه ئايالر يانماس ئىدى ئوت،
قانائهتته يىيهر ئىدى خورما ئانار ئۇ كهرهم كانى.
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هىليهئى سائادەت

مۇبارهك ئىسىم ۋه ناملىرى
سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئهڭ كۆپ ئاتالغان ئىسمى «مۇھهممهد»تۇر. بۇ كۆپ 
مهدھىلهنگهن، زىياده ياخشى كۆرۈشكه ئېرىشىش دېگهن مهنىنى بىلدۈرىدۇ. بۇ ئىسىم 
تهرتىپى  سۈرىلىرىنىڭ  مۇھهممهد  ۋه  پهتىھ  ئهزھاب،  ئىمران،  ئال  قۇرئانى-كهرىمده 
بىلهن114، 40، 29 ۋه 22-ئايهتلىرىده تۆت قېتىم ئاتالغان. ساف سۈرىسى 6-ئايهتته 
مهدھىيلهڭالر»  قىلىڭالر،  زىكر  كۆپ  تهئاالغا  «ئالالھ  ئۇممىتىگه:  ئىسانىڭ  ھهزرىتى 
قۇرئانى-كهرىمده  بهرگهن.  خهۋهر  بىلهن  ئىسمى  كهلگهن «ئهخمهت»  مهنىده  دېگهن 
رهھىم،  نهبى،  رهسۇل،  مۇھهممهد،  باشقا،  ئىسمىدىن  «ئهخمهت»  ۋه  «مۇھهممهد» 
مۇسهددىق، مۇزهككىر، مۇدهسسىر، ئابدۇلالھ، كهرىم، خاك، مۇنىر، خاتهمۇن نهبىييىن، 
رهھمهت، نېمهت، ھادى، تاھا، ياسىن... دېگهندهك ئىسمالر بىلهن ئاتالغان. بۇالردىن 
ھهدىس  قىسمى  بىر  قۇرئانى-كهرىمده،  قىسمى  بىر  باشقا  ئىسملىرىدىن  مۇبارهك  باشقا 
شهرىپلهرده، بىر قىسمى قۇرئاندىن بۇرۇن نازىل قىلىنغان مۇقهددهس كىتابالردا زىكىر 

قىلىنغان.
پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئسىملىرى بهزى ھهدىس-شهرىپلهرده: ماھى، ئاقىب، مۇكاففى، 
فاتىھ،  مۇئتهۋۋهككىل،  قاتتال،  مۇالھىم،  نهبىييىل  تهۋبه،  نهبىييۇت  رهھمه،  نهبىييۇر 

ھاتهم، مۇستافا، ئۇممى، كۇسهم ئىسىملىرى بىلهن ئاتالغان. 
بىر ھهدىس شهرىپته پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «ماڭا خاس بهش ئىسىم بار. مهن 
مۇھهممهد، مهن ئهخمهت، مهن ماھى، ئالالھ تهئاال مهن بىلهن كۇپۇرنى يوقىتىدۇ. مهن 
ھهشىر يهنى قىيامهت كۈنىده خهلق مېنىڭ ئىزىم بىلهن بىر يهرگه يىغىلىدۇ. مهن ئاقىب، 

مېنىڭدىن كېيىن پهيغهمبهر كهلمهيدۇ»298 دېگهن.
قاسىم  ئوغلى  كهلگهن  دۇنياغا  خهدىچىدىن  ھهزرىتى  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  سۆيۈملۈك 
پهيغهمبهر  ئاتالغان.  دهپ  قاسىم»  «ئهبۇل  بولغانلىقتىن  ۋاپات  يېشىدىال  كىچىك 
ئىشهنچىلىكلىكى،  راسىتچىللىقى،  ئۇنىڭ  بۇرۇن  بولۇشتىن  پهيغهمبهر  ئهلهيھىسساالم 
دۇرۇس بولغانلىقى قاتارلىق ساناقسىز ئېسىل خىسلهتلىرى تۈپهيلىدىن قۇرهيىش قهبىلىسى 

ئارىسىدا ئهل ئهمىن دهپ نام ئالغان. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ قۇرئانى-كهرىمده ئاتالغان ئىسىملىرىدىن بىرى ياسىن 
سۈرىسىدىكى «ياسىن» سۆزىدۇر. ئىسالم ئالىملىرىنىڭ بۈيۈكلىرىدىن سهييىد ئابدۇلھهكىم 
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ھهبىبىم،  كىرگهن  بولۇپ  غهۋاس  دهريايمغا  مۇھهببهت  مېنىڭ  ئهي  ياسىن،  ئهرۋاسى 
دېگهنلىك بولىدۇ، دېگهن. 

بىرگه  بىلهن  نهسىرلهر  ۋه  شېئىر  ئۈچۈن  مهدھىلهش  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر 
يهنه نۇرغۇن ئهسهرلهر يېزىلدى. بۇ ئهسهرلهرنى يازغان داڭلىق يازغۇچى، سهنئاتكارالرمۇ 
ئۇنىڭ  كۆرۈپ  پهيغهمبىرىمىزنى  قالدى.  ئاجىز  مهدھىلهشته  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر 
گۈزهللىكىنى  ئۇنىڭ  ئۇالر  مهدھىلىدى.  تۇتۇلغىچه  تىلى  بولغانالر  ئاشىق  چىرايىغا 

تهسۋىرلهشكه ئىنساننىڭ كۈچى يهتمهيدۇ، دېدى. 

ھىليهئى سائادهت
تهسۋىرلهش  تهقى-تۇرقىنى  ۋهسهللهمنىڭ  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  ئهكرهم  ھهبىبى 

ھىليهئى سائادهت دهپ ئاتىلىدۇ. 
سۈپىتى،  شهكلى،  تهقى-تۇرقى،  ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇھهممهد  ئالىملىرى  ئىسالم 
پهيغهمبهر  ئۇچۇرالر  بۇ  يازغان.  ئىپادىلهپ  بىلهن  ئىنچىكىلىك  خۇيلىرىنى  گۈزهل 
توپالنغان  سۆزلىرىدىن  ئېيتقان  ساھابىالرنىڭ  ۋه  ئېغىزىدىن  ئۆز  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  (مۇھهممهد  سىيهر  ئهسهرلهر  ئالغان  ئىچىگه  ئۆز  بۇالرنى  ئىدى. 
ھاياتىنى بايان قىلغان) كىتابالر دهپ ئاتىلىدۇ. مىڭلىغان سىيهر كىتابلىرىنىڭ ئارىسدا 
كىتابالردىن،  مهشھۇر  قلىغان  بايان  سائادىتىنى  ھىليهئى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇھهممهد 
ئىمام تىرمىزىنىڭ «ئهششهمائىلئۇر رهسۇل»، قادى ئىيازنىڭ «شىفائى شهرىپ» ۋه ئىمام 
بهيھاقى بىلهن ئهبۇ نۇئايىم ئىسفهھانىنىڭ «دهالئىلۇن نۇبۇۋۋه»، بۇنىڭدىن باشقا ئىمام 

قهستهالنىنىڭ «مهۋاھىبى لهدۇننىيه» ناملىق ئهسىرى بار.
پهيغهمبهر  ئاساسالنغاندا  سۆزلىرىگه  ئهسھابى-كىرامنىڭ  ۋه  ھهدىس-شهرىپلهرده 

ئهلهيھىسساالمنىڭ ھىليهئى سائادىتى تۆۋهندىكىدهك بايان قىلىنغان:
كائىناتنىڭ پهخرىنىڭ مۇبارهك يۈز ۋه ئهزالىرى پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ يۈز-ئهزالىرىدىن 
چىرايلىق ئىدى. مۇبارهك يۈزى ئازراق يۇمىالق ئىدى. ئۇ كۈلگهن ۋاقىتتا، يۈزى ئايدهك 
تۇراتتى.  بىلىنىپ  پىشانىسىدىن  مۇبارهك  بولغىنى  خوشال  كېتهتتى.299  بولۇپ  نۇرلۇق 
ئالدى  كۆرهلهيتتى.  شۇنداق  كېچىدىمۇ  بولسا  كۆرگهن  قانداق  كۈندۈزى  پهيغهمبىرىمىز 
تهرىپىده تۇرغانالرنى كۆرهلىگهندهك ئارقا تهرىپىدىكىلهرنىمۇ كۆرهلهيتتى. يېنىغا قارىغاندا 
پۈتۈن بهدىنى بىلهن ئايلىنىپ قارايتتى. يهر يۈزىگه ئاسمانغا قارىغاندىن كۆپ قارايتتى. 
مۇبارهك كۆزلىرى يوغان، كىرپىكلىرى ئۇزۇن ئىدى. كۆزلىرىده ئازراق قىزىللىق بار بولۇپ، 
كۆز قارچۇقلىرى قاپقارا ئىدى. كېچىلىرى سۈرمه سۈرهتتى. ئالهملهرنىڭ پهخرى سهللهلالھۇ 
بولۇپ،  ئىنچىكه  قاشلىرى  مۇبارهك  ئىدى.  ئوچۇق  پېشانىسى  ۋهسهللهمنىڭ  ئهلهيھى 
قاشلىرىنىڭ ئارىسى ئوچۇق ئىدى. ئىككى يېنى ئارىسدىكى تومۇرى ئاچچىقالنغاندا كۆپۈپ 
ئازراق ئېگىز ئىدى.  كېتهتتى. مۇبارهك بۇرنى تولىمۇ چىرايلىق بولۇپ، ئوتتۇرا قىسمى 
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چىشلىرى  مۇبارهك  ئىدى.  ئهمهس  كىچىك  ئاغزى  مۇبارهك  ئىدى.  يوغان  بېشى  مۇبارهك 
چىشلىرى  سۆزلىگهنده  ئۇ  ئىدى.  شاالڭ  ئاز  بىر  تهرىپىدىكىلهر  ئالدى  بولۇپ،  ئاپئاق 
ئارىسىدىن نۇر چىققاندهك بوالتتى. ئالالھ تهئاالنىڭ بهندىلىرى ئارىسىدا ئۇنىڭدىن تاتلىق 
سۆزلۈك بىرسى يوق ئىدى. سۆزلىرىنى ئاسان چۈشهنگىلى بوالتتى. كۆڭۈللهرنى ئېلىپ 
دىلالرغا سۇ ئىچىرهتتى. ئۇ گهپ قىلغاندا، سۆزلىرى مهرۋايىتتهك تىزىلىپ چىقاتتى. ئهگهر 
ئۇنىڭ سۆزلىرنى سانىماقچى بولسىڭىز، ساناش مۇمكىن ئىدى. بهزى ۋاقىتالردا ياخشى 
ئاڭلىسۇن دهپ ئۈچ قېتىم تهكراراليتتى. ئىنسانالر جهننهتته مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمدهك 

سۆزلىشىدۇ. ئاۋازى ھېچكىمنىڭ ئاۋازى يهتمىگهن يهرلهرگىچه يېتىپ باراتتى.
ئالهملهرنىڭ پهخرى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم خۇش چىراي ئىدى. تهبهسسۇم 
يۈزىدىن  كۈلگهنده  ئۇ  تۇراتتى.  كۆرۈنۈپ  چىشلىرى  ئالدى  مۇبارهك  كۈلگهنده  بىلهن 
ئىدى.  سۇس  كۈلۈمسىرىشىدهك  يىغلىشى  ئۇنىڭ  چۈشهتتى.  تامالرغا  نۇرالر  چېچىلغان 
قاقاقالپ كۈلمهيتتى ۋه يۇقىرى ئاۋازدا يىغلىمايتتى. ئۇنىڭ كۆڭلى يېرىم بولغاندا مۇبارهك 
ئۇممىتىنىڭ  تۇراتتى.  ئاڭلىنىپ  ئاۋازى  كۆكسىنىڭ  مۇبارهك  ئاقاتتى.  ياش  كۆزلىرىدىن 
گۇناھلىرىنى ئويلىغان، ئالالھ تهئاالنىڭ قورقۇسىىنى ئويلىغان، قۇرئانى-كهرىم ئوقۇغاننى 

ئاڭلىغان ۋه ناماز ئوقۇغاندا يىغاليتتى. 
مۇبارهك  ئىدى.  گۆشلۈك  قوللىرى  ۋه  بارماقلىرى  مۇبارهك  پهخرىنىڭ  ئالهملهرنىڭ 
ئالقانلىرى كهڭ ئىدى. ئۇنىڭ پۈتۈن بهدىنىدىن ئىپار پۇرىقى چىقىپ تۇراتتى. مۇبارهك 
بهدىنى يۇمشاق ھهم كۈچلۈك ئىدى. ئهنهس بىن مالىك: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغاا 
ئون يىل خىزمهت قىلدىم. مۇبارهك قوللىرى يىپهكتهك يۇمشاق ئىدى. مۇبارهك بهدىنى 
ئىپار ۋه گۈل-چېچهكلهردىن ئارتۇق خۇشپۇراق چاچاتتى. مۇبارك قوللىرى، پۇتلىرى ۋه 
بارماقلىرى ئۇزۇن ئىدى. مۇبارهك پۇتلىرىنىڭ بارماقلىرى يوغان، ئاستى قىسمى يۇمشاق 
بولۇپ  مۈرىلىك  كهڭ  ئىدى.  شهكلىده  بهدهن  ئۆلچهملىك  سالمىغان  قورساق  ئىدى. 
بولۇپ،  كهڭ  كۆكسى-قارنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  تۇراتتى.  كۆتۈرۈلۈپ  كۆكسى 

ئىالھى نهزهر بىلهن قارايتتى.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئوتتۇرا بوي بولۇپ، قارىماققا ئېگىز كۆرۈنهتتى. ئهسھابى 

بىلهن ئولتۇرغاندىمۇ ھهممىسىدىن مهزمۇت ئولتۇراتتى. 
كهلگهنده  دۇنياغا  ئىدى.  دولقۇنسىمان  بولۇپ،  قويۇق  چاچ-ساقاللىرى  مۇبارهك 
قويغان  قويۇپ  پۆپچهك  ئالدىنى  چېچىنىڭ  باشتا  ئىدى.  ئۇزۇن  ۋه  بۆدۈر  چاچلىرى 
ئۇزۇن  بهزىده  چاچلىرىنى  مۇبارهك  بولدى.  ئايرىۋالىدىغان  ئىككىگه  كېيىنچه  بولۇپ، 
قويۇپ بهرسه، بهزىده قىسقارتىۋىتهتتى. چاچ-ساقاللىرىنى بويىمايتتى. ئۇ ۋاپات بولغان 
يهتمهيتتى.  تالغىمۇ  يىگىرمه  سانى  چاچالرنىڭ  ئاق  ساقاللىرىدىكى  ۋه  چاچ  ۋاقىتتا، 
مۇبارهك بۇرۇتىنى كېسىپ تۇراتتى. بۇرۇتىنىڭ ئۇزۇنلىقى ۋه شهكلى مۇبارهك يېنى قهدهر 
ئۇزۇنلۇقتا ئىدى. ئۇنىڭ خۇسۇسى ساتىراچلىرى بار ئىدى. پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى 
ۋهسهللهم  مىسۋاك ۋه تاغاقنى يېنىدىن ئايرىمايتتى. مۇبارهك چاچ ۋه ساقاللىرىنى تارىغاندا 
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ئهينهككه قارايتتى. ئو يول يۈرگهنده تېز ماڭاتتى. ئۇنىڭ ماڭغان يهرلىرىدىن خۇشپۇراق 
كهتمهيتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهرهپ ئىدى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز قىزىل ئارالش 
ئاق تېرىلىك بولۇپ، نۇرلۇق ۋه سۆيۈملۈك ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى قارا دېگهنلهر 

كاپىر ھېسابلىنىدۇ.
گۈزهل  دېمهك،  ئهرهپ  لىسانى  بولۇپ،  گۈزهل  مهنسى  لوغهت  سۆزىنىڭ  ئهرهپ 
ئهرهبىستان  دېمهك  ئهرهپ  جوغراپىيهدىكى  يهنى  مهنىسى   كۆچمه  دېگهنلىكتۇر.  تىل 
ئىسمىدىكى يېرىم ئارالدا تۇغۇلۇپ ئۆسكهن، ئۇ يهرنىڭ ئىقلىمى، ھاۋاسىىدا چوڭ بولغان، 
ئاناتولىيهدىكى  كۆرسىتىدۇ.  كىشىنى  يېگهن  يېمهكلىرىنى  ئىچىپ،  سۈيىنى  يهرنىڭ  ئۇ 
كان دېگهن يهردىن كهلگهنلهرگه تۈرۈك، بۇلغارىيهده تۇغۇلۇپ چوڭ بولغانالرغا بۇلغار، 
گىرمانىيهدىكىلهرنى گىرمان دېگهنگه ئوخشاش. پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهممۇ 
ئهرهبىستان يېرىم ئارىلىدا تۇغۇلۇپ چوڭ بولغانلىقى ئۈچۈن ئهرهپتۇر. ئهرهپلهر ئاق ۋه 
ۋه  يۈزلۈك  ئاق  جهمهتى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  بولۇپمۇ  كېلىدۇ.  ئۆڭلۈك  بۇغداي 
باسرا  بولۇپ،  يۈزلۈك  ئاق  ئىبراھىم  بولغان  بوۋىسىى  ئۇالرنىڭ  ئىدى.  ئىنسانالر  گۈزهل 
شهھرى ئاھالىسىدىكى تارۇھ ئىسمىدىكى ئاق يۈزلۈك مۆمىننىڭ ئوغلى ئىدى. كاپىر بولغان 

ئازهر ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ دادىسى ئهمهس تاغىسى يهنى ئۆگهي دادىسى ئىدى. 
سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنىڭ دادىسى ئابدۇلالھنىڭ گۈزهللىكى مىسىرغا قهدهر تىلالردا 
داستان بولغان ئىدى، بولۇپمۇ ئۇنىڭ پىشانىسىدىكى نۇرنىڭ سهۋهبىدىن ئىككى يۈزگه 
مۇھهممهد  ئهمما  ئىدى.  كهلگهن  مهككىگه  ئۈچۈن  ئۆيلىنىش  بىلهن  ئۇنىڭ  قىز  يېقىن 

ئهلهيھىسساالمنىڭ نۇرى ئامىنه ئانىمىزغا نېسپ بولدى. 
تاغىسى ئابباس بىلهن ئابباسنىڭ ئوغلى ئابدۇلالھمۇ ئاق يۈزلۈك ئىدى. قىيامهت 

كۈنىگىچه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهۋالدى ئاق يۈزلۈك ۋه گۈزهل بولىدۇ. 
پهيغهمبهرنىڭ ئهسھابىمۇ ئاق ۋه گۈزهل ئىدى. ئوسمان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئاق سېرىق 
ئهلچىسى   ئهۋهتكهن  ھىراقىلىئۇسقا  ھۆكۈمرانى  رۇم  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئىدى. 
دىھيهيى كهلبى كېلىشكهن بولۇپ، ئۇ يولالردا ماڭغاندا ئۇنىڭ چىرايىنى كۆرۈش ئۈچۈن 
رۇم قىزلىرى كوچىالرغا چىقىۋالغان ئىدى. جىبرائىل ئهلهيھىسساالم نۇرغۇن قېتىم دىھيه 

نىڭ شهكلىده يهر يۈزىگه چۈشكهن. 
مىسىر، شام، ئافرىقا، سىجليا ۋه ئىسپانىيهنىڭ يهرلىك كىشىلىرى ئهرهپ ئهمهس 
ئىدى. ئهرهپلهر ئىسالمنى دۇنياغا تارقىتىش ئۈچۈن بۇ يهرلهرگه قهدهر كهلگهن. ئهرهپلهر 
يهردىكى  بۇ  كۈنىمىزده  ئهمما  مهۋجۇت.  يهرلهردىمۇ  باشقا  ۋه  ھىندىستان  ئاناتولىيه، 

ئاھالىلهرنى ئهرهپ دهپ ئاتاش توغرا بولمايدۇ. 
مىسرنىڭ ئاھالىسى قارامتۇل، ھىندىستاننىڭ بولسا قارىدۇر. بۇالرنى ھهبهش دهپ 
پهيغهمبهر  تهنلىكتۇر.  قارا  بۇالرمۇ  ئاتايمىز.  دهپ  زهنگى  ئاھالىسىنى  زهنگىبار  ئاتايمىز. 
ئهلهيھىسساالمنىڭ نهۋرىلىرىنى سۆيۈش ۋه ھۆرمهت قىلىش ئىبادهتتۇر. ئۇالرنى ھهر بىر 
مۇسۇلمان سۆيىدۇ. ئاناتولىيهگه مېھمان بولۇپ كهلگهن قارا تهنلىك دېھقانالر، ھهبهشلهر 
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ھۆرمهت ۋه ئېكرامغا ئىگه بولۇش ئۈچۈن ئۆزلىرىنى ئهرهپ دهپ ئاتىۋالغان. ئاناتولىيهنىڭ 
ئاق كۆڭۈل مۇسۇلمانلىرى ئۇالرغا ئىشىنىپ ئۇالرنى سۆيگهن ئىدى. چۈنكى بۇ سۆيگۈده 
قارا ۋه ئاق پهرىقى يوق ئىدى. قارا تهنلىك بىر مۇسۇلمان، ئاق تهنلىك كاپىردىن ئۈستۈن 
قىلمايدۇ.  دهخلى  ئىمانىغا  بولىشى  تهنلىك  قارا  ئىنساننىڭ  ئىدى.  سۆيۈملۈك  بولۇپ 
بىالل ھهبهشى ۋه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ياخشى كۆرىشىگه سازاۋهر بولغان ئۇسامه 
ئاق  جهھىل  ئهبۇ  ۋه  لهھهب  ئهبۇ  چىققان  ئۇچىغا  ئهسكىلىكته  ئىدى.  تهنلىك  قارا 
يۈزلۈك كاپىرالر ئىدى. ئالالھ تهئاال ئىنسانىڭ تېره رهڭگىگه ئهمهس، ئۇنىڭ ئىمانى ۋه 
تهقۋالىقىغا قاراپ باھا بېرىدۇ. ئهمما قارىۋايالرنىڭ ئۆزىنى ئهرهپ دهپ ئاتىۋىلىشى ئىسالم 
دۈشمهنلىرىنىڭ ۋه يهھۇدىالرنىڭ ئىشىغا يارايتتى. ئۇالر قارىۋاي ئىنسانالرنى پهس كۆردى 
ۋه مهسخىره قىلىپ كۈلدى. ئۇالرنى قۇل قىلىپ قولالندى. بىر تهرهپتىن بېتهلهي ئىتالر 
قارا  چاپلىۋالغان  چاقىرىپ،  دهپ  ئهرهپ»  ئۇالرنى «ئهرهپ،  قىلدى.  مهسخىره  دهپ، 
رهڭلىك ھهجۋى رهسىملهرنى ئهرهپ دهپ ئاتاپ، ياشالرغا ئهرهپلهرنى قارىۋاي كۆرسىتىپ، 

مۇسۇلمان بالىالرنى پهيغهمبىرىمىزدىن يىراقالشتۇرۇشقا تىرىشتى. 
گۈزهل خۇيالرنىڭ ھهممسى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمىنىڭ ئۆزىده بار ئىدى. ئۇنىڭ 
بۇ گۈزهل خۇيلىرى ئالالھ تهئاال تهرىپىدىن بېرىلگهن بولۇپ، چوڭ بولۇش جهريانىدا 
شهكىللهنگهن ئهمهس. بىر مۇسۇلماننىڭ ئسمىنى ئېيتىپ تۇرۇپ، يامان گىپىنى قىلمىغان. 
ئۇرۇق- ئالمىغان.  ئىنتىقام  باشقىالردىن  ئۈچۈن  ئۆزى  ئېلىپ،  ئىنتىقام  ئۈچۈن  ئالالھ 
تۇققانلىرىغا ۋه ئهسھابىغا ھهر ۋاقىت كهمتهرلىك بىلهن مۇئامىله قىلىپ، ئۆي ئىچىدىمۇ 
يۇمشاق سۆزلۈك ۋه خۇشخۇي ئىدى. كېسهللهرنى يوقاليتتى، جىنازا نامازلىرىغا قېتىالتتى. 
ئهسھابىنىڭ ئىشلىرىغا ياردهملىشهتتى، كىچىك بالىالرنى باغرىغا باساتتى. ئۇنىڭ قهلبى 
بۇ ئىشالر بىلهن ئالدىراشتهك كۆرۈنسىمۇ، ئهمهليهتته مۇبارهك روھى پهرىشتىلهر ئالىمىده 

ئىدى. 
ئهگهر  باساتتى.  قورقۇنچ  كىشىنى  كۆرگهن  تۇيۇقسىز  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر 
يېنىدا  ئۇنىڭ  ھېچكىم  تهقدىردىمۇ  بولغان  پهيغهمبهر  قىلمىسا،  مۇئامىله  يۇمشاق  ئۇ 
ئولتۇرمايتتى. سۆزىنى ئاڭالشقا تاقهت قىاللمايتتى. ئهكسىچه ئۇنىڭ مۇبارهك كۆزلىرى، 
ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  پهخرى  ئالهملهرنىڭ  قارىمايتتى.  يۈزىگه  باشقىالرنىڭ  ھايادىن 
ۋهسهللهم ئىنسانالرنىڭ ئهڭ سېخسى ئىدى. بىرسى ئۇنىڭدىن بىر نهرسه سورىسا يوق 
دېمهيتتى. ئهگهر تهلهپ قىلغان نهرسىسى بولسا بېرهتتى. بولمىسا جاۋاب بهرمهيتتى. شۇ 
ھېچقانداق  ۋه  شاھلىرى  ئىران  ئىمپېراتورى،  رۇم  باركى،  ئېھسانى  ۋه  ياخشلىقى  قهدهر 
ھۆكۈمران ئۇنىڭدهك مهرت بواللمىغان ئىدى. ئۇ قىيىنچىلىقتا ياشاشنى ياخشى كۆرهتتىكى، 
يهيلى،  كېلىڭالر  ئېلىپ  يېمهك  كهلتۈرمهيتتى.  خىيالىغا  يېمهك-ئىچمهكنى  ھاياتىدا  ئۇ 
يهيتتى،  تاماقنى  كهلگهن  ئېلىپ  ئالدىغا  دېمهيتتى.  ئېتىڭالر  تاماقنى  پاالنچى  بۈگۈن 
يهيتتى.  تاماق  ئاز  ئايالرچه  بهزىده  تاللىمايتتى.  مىۋىنى  قانداق  ھهر  بهرگهن  ئۇنىڭغا 
ئاچلىقنى ياخشى كۆرهتتى. بهزى ۋاقىتالردا تاماقنى كۆپ يهيتتى، ئهمما تاماقتىن كېيىن 
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سۇ ئىچمهيتتى. سۇنى ئولتۇرغان ۋاقىتلىرىدا ئىچهتتى.300 باشقىالر بىلهن تاماق يېگهنده 
قىالتتى.  قوبۇل  ھهدىيهسىنى  كىشىنىڭ  قانداق  ھهر  ئۇزىتاتتى.301  قول  ئاخىردا  ئهڭ 

بهرگهن ھهدىيهگه ئۇنىڭدىن ئارتۇق ھهدىيه بىلهن يولغا ساالتتى. 
ئهلچىلهر  دۆلهتلهردىن  باشقا  ئىدى.  ئادىتى  ئۇنىڭ  كىيىش  كىيملهرنى  خىل  ھهر 
كۈتىۋاالتتى.  بىلهن  تهبهسسۇم  كىيىپ،  كىيملىرىنى  چىرايلىق  ۋه  قىممهتلىك  كهلسه 
قىممهتلىك تاشتىن كۆز تاقىغان كۆمۈش ئۈزۈك تاقاپ، ئۇنى تامغا قىلىپ ئىشلىتهتتى. 
ئۇخاليدىغان  ئىدى.  يېزىلغان  دهپ  رهسۇلۇلالھ»  «مۇھهممهدۇن  كۆزىگه  ئۈزۈكنىڭ 
كۆرپىسى تېرىدىن بولۇپ، ئىچىگه خورما دهرىخىنىڭ تااللىرى قويۇلغان ئىدى. بهزىده 
بۇ كۆرپىنىڭ ئۈستىده، بهزىده يهرگه سېلىنغان تېره كۆرپىلهرنىڭ ئۈستىده ئۇخلىسا، 
ئاستىغا  يۈزى  ئوڭ  ئالقىنىنى  مۇبارهك  ئۇخاليتتى.  ئۈستىده  يهرنىڭ  توپا  قۇرۇق  بهزىده 
قويۇپ، ئوڭ تهرىپىنى بېسىپ ياتاتتى. زاكات ئالمايتتى، خام نهرسىلهرنى ۋه سامساق 

يېمهيتتى. شېئىر ئوقۇمايتتى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ كۆزلىرى ئۇخلىسىمۇ، يۈرىكى ئۇخلىمايتتى. ئاچ قورساق 
ئۇخالپ قالسىمۇ، توق قورساق بولۇپ ئويغىناتتى. پهقهتال ئهسنىمهيتتى. مۇبارهك تېنى 
نۇرلۇق بولۇپ، يهرگه كۆلهڭگىسى چۈشمهيتتى. كىيملىرىگه چىۋىن قونمايتتى. پاشا ۋه 
باشقا ھاشارهتلهر ئۇنىڭ مۇبارهك قېنىنى ئىچمهيتتى. ئالالھ تهئاال تهرىپىدىن پهيغهمبهر 
قىلىپ تالالنغاندىن كېيىن، شهيتانالر كۆكلهرگه چىقىپ غايىپ خهۋهرلهرنى ئااللمايدىغان 
بىز  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  پهخرى  ئالهملهرنىڭ  بولدى.  سۆزلىيهلمهيدىغان  ۋه 
چىرىمايدۇ.  جهسىتى  مۇبارهك  ئۇنىڭ  ھاياتتۇر.  ھازىرمۇ  بىلهن  ھاياتى  بىلمهيدىغان 
ساالملىرىمىزنى   ۋه  دۇئا  كهلتۈرگهن  ئۇنىڭغا  بولۇپ،  تۇرغان  پهرىشته  بىر  قهبرىسىده 
يهتكۈزۈپ بېرىدۇ. مۇنبىرى بىلهن قهبرىسى ئارىسى راۋزائى مۇئتهھھارا دهپ ئاتىلىدۇ. بۇ 

يهر جهننهت باغچىلىرىدىن بىرىدۇر. بۇ يهرنى زىيارهت قىلىش ئىبادهت ھېسابلىنىدۇ.
ئهبۇ  بۈيۈكلىرىدىن  ئهسھابى-كىرامنىڭ  گۈزهللىكىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
ھۇرهيره: «پهيغهمبهردىن گۈزهل بىر كىشى كۆرمىدىم. خۇددى قۇياش پۈتۈن نۇرى بىلهن 
بايان  دهپ  چۈشۈرهتتى»  نۇر  تامالرغا  چىشلىرى  كۈلسه  ئۇ  تۇرغاندهك،  يورۇتۇپ  ئۇنى 

قىلدى. 
كۈنلۈك  تۆت  ئون  يۈزى  مۇبارهك  ئهلهيھىسساالمنىڭ  ھاله: «پهيغهمبهر  ئهبى  ئىبنى 

ئايدهك ۋالىلداپ تۇراتتى» دهپ تهسۋىرلىگهن.
ھهزرىتى ئهلى: «ئۇنى تۇيۇقسىز كۆرگهن كىشى ئۇنىڭ ھهيۋىتىدىن قورقۇپ كېتهتتى. 
ئۇنىڭ بىلهن سۆھبهت قىلىپ تونۇشقان كىشى سۆيگۈدىن قهلبى ئىسسىناتتى» دېگهن.

قهستهالنى، ئهل-مهۋاھىبۇل لهدۇننىيه، 318.  .300

قهستهالنى، ئهل-مهۋاھىبۇل لهدۇننىيه، 319.  .301
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جابىر بىن سهمۇره: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇبارهك قولىنى يۈزۈمگه سۈردى. ئۇنىڭ 
قولى خۇددى ئهتىر ساتىدىغانالرنىڭ، قولىغا يېڭى ئهتىر چېچىپ كۆرسهتكىنىدهك گۈزهل 
ئۈچۈن  كۆرۈشۈش  بىلهن  بىرسى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  تۇراتتى.  چېچىپ  پۇراق  بىر 
قول بهرگهن بولسا، پۈتۈن بىر كۈن ئۇ كىشىنىڭ قولىدىن گۈزهل پۇراق كهتمهيتتى»302 

دهپ بايان قىلغان.
ھهزرىتى ئائىشه: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىرهر كىچىك بالىنىڭ بېشىنى سىلىغان 
ۋاقىت، خۇشپۇراق ھىدىدىن باشقا بالىالردىن باشقىچه پهرىقلىنىپ تۇاتتى»303 دهپ بايان 

قىلغان.
پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم بىر كۈنى ئۆيىده ئۇخالۋاتقان ئىدى. ئهنهس 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  كهلدى.  كىرىپ  سۇلهيىم  ئۇممى  ئانىسى  مالىكىنىڭ  بىن 
تهر  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  سۇلهيىم  ئۇممۇ  ئىدى.  بار  تامچىلىرى  تهر  پىشانىسده 
تامچىلىرىنى يىغىشقا باشلىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئويغىنىپ كهتتى ۋه نېمه ئۈچۈن 
بۇنداق قىلغانلىقىنى سورىغاندا ئۇنىڭ سۈت ئانىسى بولغان ئۇممۇ سۇلهيىم: «ئۇنى بىز 
ئهتىرلىرىمىزگه قاتىمىز، چۈنكى سېنىڭ تهر پۇرىقىڭ پۇراقالرنىڭ ئهڭ گۈزىلى»304 دېدى.
ئهبۇ ھۇرهيره: «پهيغهمبهردهك تېز ماڭغان بىرسىنى كۆرمىدىم. خۇددى يهر ئۇنى 
ئالدىغا ئىتتهرگهندهكال، ئۇنىڭ بىلهن ماڭغاندا، پۈتۈن كۈچىمىزنى ئىشقا سېلىپ مېڭىشقا 

مهجبۇر بولۇپ قاالتتۇق» دهپ بايان قىلغان. 
سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز پهۋقۇالده چىرايلىق سۆزلهيتتى. سۆزىنى قهيهرده باشالپ 
قهيهرده تۈگىتىشنى بىلهتتى. ئۇنىڭ سۆزلىرى، مىتودى ۋه ئېنىقلىقى بىلهن گۈزهل ئىدى. 
ئۇنىڭ جۈملىلىرىدىكى سۆزلهرنىڭ مهنىسى ۋه ئىشلىتىلىشى ھهر ۋاقىت ئۆزىنى نامايهن 
قىالتتى. ئىپادىلهش كۈچىمۇ يۇقىرى ئىدى. سۆزلىگهنده پهقهتال قىينالمايتتى، ناھايىتى 

راھهت سۆزلهيتتى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ گۈزهللىكى

پهيغهمبهر  ۋه  ئۇستازالر  كۆرۈنگهن  كۆزگه  ۋه  ئاتالغان  دهپ  راسىھىن  ئۇلهمائى 
گۈزهللىگىنى  پۈتۈن  ئۇنىڭ  ئالىملىرى،  ئىسالم  بولغان  ۋارىسلىرى  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
سىددىق  ئهبۇبهكرى  بېشىدا  ئهڭ  بۇالرنىڭ  ئىدى.  بولغان  ئاشىق  ئۇنىڭغا  ۋه  كۆرگهن 
كېلىدۇ. ئۇ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ پهيغهمبهرلىك نۇرىنى كۆرگهندىن كېيىن 
يېپىشتىكى،  بىر  شۇنداق  بولۇپ  ئاشىق  ئۇلۇغلىقىغا  ۋه  گۈزهللىك  ئۈستۈنلۈك،  ئۇنىڭ 
يهرده  ھهر  ۋاقىت،  ھهر  ئهبۇبهكرى  ھهزرىتى  بواللمىدى.  ئۇنىڭچىلىك  ھېچكىم  باشقا 

مۇسلىم، «فهزائىل»،120؛ قازى ئىياز،شىپائى-شهرىپ، 68.  .302
.68:S ،قازى ئىياز،شىپائى-شهرىپ  .303

ئهس- بهيھاقى،  III،221؛  ئهل-مۇسنهت،  ھهنبهل،  ب.  ئهخمهت  «فهزائىل»،125؛  مۇسلىم،   .304
.254،I،سۈنهن
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى كۆرهتتى. بىر قېتىم ئۇ: ئى رهسۇلۇلالھ! مهن قهيهرگىال قارىسام 
سېنى كۆرىمهن، دېگهن ئىدى. يهنه بىر قېتىمدا: پۈتۈن ياخشى ئهمهللىرىمنى، سېنىڭ 
بىر خاتالىقىڭىزغا تېگىشىمهن، دېگهن ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ گۈزهللىكىنى 
ئىدى.  ئانىمىز  ئائىشه  ھهزرىتى  بهرگهن  سۆزلهپ  باشقىالرغا  ۋه  بىلگهن  ياخشى  ئهڭ 
ھهزرىتى ئائىشه: ئىجتىھاتچان، ئهقىللىق، زىرهك، ئهدهپ-قائىدىلىك ئىدى. سالماق ۋه 
گۈزهل سۆزلهيتتى. قۇرئانى-كهرىمنىڭ مهنىلىرىنى، ھارام -ھااللنى، ئهرهپ شېئىرلىرى 
ۋه ھېسابنى ياخشى بىلهتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى مهدھىلهپ يازغان شېئىرلىرى بار 

ئىدى. ھهزرىتى ئائىشه ئانىمىز مۇنداق يازغان:

ۋه لهۋ سهمى ئۇفى 
مىسره ئهۋسافه ھهددىھى،  

لهما بهزهلۇ فى سهۋمى
يۇسۇفه مىن ناقدىن.

لهۋىما زهلىھا لهۋ
رهئهينه جهبىنهھۇ،
له ئهسهرنه بىلقاتىل

قۇلۇبى ئهلهل ئهيدى.

تهرجىمىسى: ئهگهر مىسردىكىلهر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ گۈزهللىكىنى كۆرگهن 
كۆرۈش  ئۇنى  ماللىرىنى  پۈتۈن  بوالتتى.  بهرمىگهن  پۇل  ئهلهيھىسساالمغا  يۈسۈپ  بولسا 
ئۈچۈن ساقلىغان بوالتتى. زۇلهيھا يۈسۇپ ئهلهيھىسساالمغا ئاشىق بولدى، دېگهن ئايالالر، 
پهيغهمبهرنىڭ نۇرلۇق يۈزىنى كۆرگهن بولسا، بارماقلىرىنىڭ ئورنىغا يۈرهكلىرىنى كېسىپ 

تاشاليتتى.
بۇغۇچلىرىنى  ئايىغىنىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كۈنى  «بىر  ئائىشه:  ھهزرىتى 
يېشىۋاتاتتى. مهنمۇ يىپ ئهشكهش ئۇنىڭ يۈزىگه قارىغان ئىدىم. مۇبارهك پىشانىسىدىن 
بىر تهر تامچىسى ئاقتى. ھهر بىر تال تهر تامچىسى ھهر تهرهپكه نۇر چېچىپ، كۆزلهرنى 
قاماشتۇراتتى. مهن ھهيران قالغان ئىدىم. ئۇ ماڭا قاراپ: نېمىگه ماڭا بۇنداق ھاڭۋىقىپ 
سهندىن  پارلىشىغا،  يۈزىڭنىڭ  مۇبارهك  رهسۇلۇلالھ!  ئى  مهن:  دېدى.  تۇرىسهن!  قاراپ 
ئۇ  دېدىم.  يوقاتتىم،  ئۆزهمنى  كۆرۈپ  چېچىۋاتقانلىقىنى  نۇر  تامچلىرىنىڭ  تهر  ئاققان 
مېنىڭ يېنىمغا كېلىپ پىشانهمگه سۆيدى ۋه: يا ئائىشه! ئالالھ تهئاال ساڭا ياخشىلىقالر 
دېدى.  سۆيۈندۈرهلمىدىم!  سېنى  مهن  سۆيۈندۈرگهندهك،  مېنى  سهن  قىلسۇن!  ئاتا 
يهنى سېنىڭ مېنى سۆيۈندۈرۈشىڭ، مېنڭكىدىن كۈچلۈك دېدى» دهپ بايان قىلدى. 
پهيغهمبهر  ئۇنىڭ  قويغانلىقى  سۆيۈپ  ئائىشىنى  ھهزرىتى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
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ئۈچۈن  بىلگهنلىكى  گۈزهللىكىنى  جامالىنىڭ  ئۇنىڭ  كۆرۈپ،  ياخشى  ئهلهيھىسساالمنى 
ئۇنىڭغا تهقدىم قىلغان سوۋغىسى ئىدى. 

گۈزهللىكلهر  بهدىنىدىكى  مۇبارهك  ۋهسهللهمنىڭ  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  پهيغهمبهر 
ھېچبىر كىشىنىڭ بهدىنىده كۆرۈلمىگهن. ئىمام قۇرتۇبى: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
گۈزهللىكى تولۇق كۆرۈنمىگهن ئىدى. ئهگهر ئۇنىڭ ھهقىقى گۈزهللىكىنى كۆرگهن بولساق، 
ئهسھابى-كىرام ئۇنىڭغا قاراشقا تاقهت قىاللمايتتى. ئۇنىڭ ھهقىقى گۈزهللىكى كۆرۈنگهن 

بولسا، ھېچكىم ئۇنىڭغا قاراشقا بهرداشلىق بېرهلمهيتتى» دهپ بايان قىلغان.
يۈسۇپ ئهلهيھىسساالم ئهسلى گۈزهللىكى بىلهن كۆرۈنسه، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
جامالى يوشۇرۇن كۆرۈندى. يۈسۈپ ئهلهيھىسساالمنى كۆرگهنلهر ئۇنىڭ جامالىغا ھهيران 
زۇننارالر  بولسا،  بىلهن  كامالى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  كهستى.  قوللىرىنى  قېلىپ 
ۋه  چېقىلدى  بۇتالر  كېسىلدى،  پوتىسى)  تاقايدىغان  بېلىگه  راھىپالرنىڭ  (خرىستىئان 

كۇپۇرلۇق بۇلۇتلىرى تارقىتىلدى.
ياكى  چىرايلىقمۇ  سىز  رهسۇلۇلالھ!  ئى  ئهلهيھىسساالمغا:  پهيغهمبهر  ئهسھابى-كىرام 
يۈسۇپ ئهلهيھىسساالممۇ؟ دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: قېرىندىشىم يۈسۈپ مهندىن 
چىرايلىق، مهن ئۇنىڭدىن سۆيۈملۈك، ئۇ مهندىن گۈزهل كۆرىنىدۇ، دېدى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم بىر ھهدىسىده: «ئالالھ تهئاالنىڭ ئهۋهتكهن ھهر بىر پهيغهمبىرى خۇشخۇي، 
ئاۋازى چىرايلىق ئىدى. سىلهرنىڭ پهيغهمبىرىڭالر ئۇالرنىڭ ھهممىسىدىن خۇشخۇي ۋه 

ئاۋازى چىرايلىق» دېدى. 
پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ قۇرئانى-كهرىمده ئېيتىلغان  ئسىملىرىدىن 
سۈرىسىدىكى «ياسىن»  ياسىن  ئاتالغان  دهپ  يۈرىكى  قۇرئانى-كهرىمنىڭ  يهنى  بىرى 
سۆزىدۇر. ئۇلهمائى راسىھىنىڭ بۈيۈكلىرىدىن بىرى بولغان سهييىد ئابدۇلھهكىم ئهرۋاسى: 
«ياسىن، ئهي مېنىڭ مۇھهببهت دهريايىمغا شۇڭغۇپ كىرگهن ھهبىبىم! دېگهنلىكتۇر» 
كهلگهنلهر،  يېنىغا  كۆرگهنلهر،  يىراقتىن  ئاڭلىغانالر،  ئسىمىنى  دهريانىڭ  بۇ  دېگهن. 
ئىچىگه كىرىپ بويلىغانالرنىڭ ھهممىسى ئۆمۈر بويى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئىشقىدا 
كۆيگهن. ئىچىدىن چىققان بىر ئاشىق ھېسىياتى بىلهن بۇنى مىسراالرغا تىزغان. بۇالرنىڭ 
ھۇزۇر- چوڭ  ئهڭ  دهرياسىدىن  مۇھهببهت  بۇ  ۋه  بولغىنى  تهسىرلىك  ئهڭ  ئىچىدىكى 
بهخىش ئالغان مهۋالنا خالىد باغدادى ئىدى. ئۇنىڭ پهيغهمبىرىمىزگه بولغان مۇھهببىتى 

ۋه ئاشىقىنى ئىپادىلىگهن قهسىدىلهردىن بىرى مۇنداق:
سهرۋهرى ئالهم ساڭا ئاشىق بولۇپ كۆيىمهن،

قهيهرده بولساممۇ ئۇ گۈزهل جامالىڭ ئىزدهيمهن.
مۇبارهك كهبه تهختىنىڭ  سۇلتانىسهن مهن بىر پۇچهك،

مېھمىنىمسهن دېيىشنى ھۆرمهتسىزلىك سانايمهن.

جاھاندىكى ھهر نهرسه سېنىڭ شهنىڭگىال  يارىتىلدى،
رهھمىتىڭ ماڭىمۇ ياغسا ئۇ چاغنى باھارىم ئاتايمهن.
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ھهر كىم كېلهر ھىجازغا كهبه تاۋابى ئۈچۈن،
مهن ساڭا يېتىش ئۈچۈن تاغ-داۋانالر ئاشىمهن.

چۈشۈمده كېيدۈرۈلدى سائادهت تاجى بېشىمغا،
ئايىغىڭنىڭ توپىسىنى يۈزۈمگه تهگمىش ئوياليمهن.

دوستىنى مهدھىيلىگهن ئاشىقالر بۇلبۇلى ئهي جامى،
دىۋانىڭدا تهرجىمانمهن شۇنداق يازغان بولىمهن:

«تىلى چۈشكهن ھهم چاڭقىغان بىر بىچاره ئىت كهبى،
سېنىڭ ئېھسان دېڭىزىڭدىن بىرهر تامچه تىلهيمهن»

تهرهپته  بىر  مهدھىيلهر  ۋه  شېئىرالر  يازغان  مهدھىلهپ  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر 
ۋه  يازغۇچى  يازغان  بۇالرنى  يېزىلدى.  ئهسهرلهر  نۇرغۇنلىغان  ئۈچۈن  ئۇنىڭ  تۇرسۇن، 
ئۇالر  بولسىمۇ،  داستان  تىلالردا  تارقىلىپ،  دۇنياغا  پۈتۈن  نام-شهرىپى  شائىرالرنىڭ 
كۆرۈپ  ئۇنى  قالدى.  ئاجىز  تىللىرى  يازغاندا  مهدھىلهپ  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر 
ئۇنىڭ  ئىدى.  مهدھىلىگهن  تهگمهي  ئاغزى-ئاغزىغا  بولغانالر،  ئاشىق  گۈزهللىكىگه 
ئالىملىرىنىڭ  ئىسالم  دېدى.  يهتمهيدۇ،  كۈچى  ئىنساننىڭ  ئىپادىلهشكه   گۈزهللىكىنى 
كىتابلىرىدا ئۇنىڭغا ئاشىق بولۇپ يازغان يۈزلىگهن ئهسهر بار. كىتابنى ئوقۇغانالر ئالالھ 
تهئاالنىڭ سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىنى، ئويالپ يهتكۈسىز بىر پهزىلهتكه، قاراپ تويمىغۇدهك 
ئۇنىڭغا  تۇرۇپمۇ  كۆرمهي  ئۇنى  يېتهلهيدۇ.  ئويالپ  ئىكهنلىكىنى  ئىگه  گۈزهللىككه  بىر 
مۇبارهك  ئۇنىڭ  نهپهسىده،  ھهر  بولغانالر  ئاشىق  ھهبىبىگه  ئالالھنىڭ  بولىدۇ،  مهپتۇن 
چېچىلغان  كۆزلىرىدىن  ئۇنىڭ  قارىغاندا،  بىر  ھهر  ئايغا  قىلىدۇ.  ھېس  گۈزهللىكىنى 
نۇرالرنى ئېسىگه ئالىدۇ. ئۇنىڭ گۈزهللىك دهرياسىنىڭ بىر تامچه سۈيىگه ئېرىشكهنلهر:

سېنىڭ گۈزهللىكىڭنى كۆرگهن،
گۈلگه قارىماس ئهسال.

سېنڭ سۆيگۈڭگه ئېرىشكهن،
سۆيگۈ ئىزدىمهس ئهسال.

دهيدۇ. ئهنهس بىن مالىك رىۋايهت قىلغان بىر ھهدىسته: «ھهر بىرىڭالر ئۈچۈن 
پۈتۈن  ئاتا-بوۋاڭالردىن،  ئهۋالدىڭالردىن،  سىلهرنىڭ  مهن  نهزىرىڭالردا  سىلهرنىڭ 
دهپ  بولمايسىلهر!»305  ئېيتقان  ئىمان  ھهقىقى  ھېسابالنمىسام،  ھۆرمهتلىك  خهلقتىن 

رىۋايهت قىلغان. 

ب.  ئهخمهت  «مۇقهددىمه»،9؛  ماجه،  ئىبنى  «ئىمام»،19؛  نهسائى،  «ئىمام»،76؛  مۇسلىم،   .305
.508،II،207؛ ھاكىم، ئهل-مۇستهدرهك،III ،ھهنبهل، ئهل-مۇسنهت
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بىر كۈنى ھهزرىتى ئۆمهر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا: ئى رهسۇلۇلالھ! ئالالھ تهئاالغا 
قهسهم قىلىمهنكى، جېنىمدىن باشقا ھهممه نهرسهم ساڭا پىدا بولسۇن، دېدى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم: سىلهر مېنى جېنىڭالردىن ئۈستۈن كۆرۈپ ياخشى كۆرمىگىچه ھهقىقى ئىمان 
ئېيتقان بولمايسىلهر، دېدى. بۇنى ئاڭلىغان ھهزرىتى ئۆمهر: ئى رهسۇلۇلالھ! ساڭا قۇرئانى-
كهرىمىنى ئهۋهتكهن ئالالھ تهئاالغا قهسهم قىلىمهنكى، سهن مېنىڭ جېنىمدىنمۇ سۆيۈملۈك 

ئورۇندا تۇرىسهن، دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: يا ئۆمهر! ئهمدى بولدى، دېدى. 
تهئاالنىڭ  ئالالھ  ئى  كېلىپ:  يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  كىشى  بىر 
رهسۇلى! قاچان قىيامهت بولىدۇ؟ دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: قىيامهت ئۈچۈن نېمه 
ۋه  بهردىم  سهدىقه  تۇتتۇم،  روزا  ئوقۇدۇم،  ناماز  كۆپ  كىشى:  ئۇ  دېدى.  تهييارلىدىڭ؟ 
بۇ ئارقىلىق قىيامهتكه تهييارلىق قىلدىم. بۇنىڭدىن باشقا، مهن ئالالھ تهئاال ۋه ئۇنىڭ 
سۆيگهن  ئىنسان  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  دېدى.  كۆرىمهن،  ياخشى  پهيغهمبىرىنى 

ئادىمى بىلهن ببىلله، دېدى.306
ئىنسان  سۆيۈش  ئۇنى  پهرزدۇر.  مۇسۇلمانالرغا  پۈتۈن  كۆرۈش  ياخشى  پهيغهمبهرنى 
بىر  تويمايدىغان  باغلىنىش  ئىمانغاا  ياشاش،  دىنىدا  ئىسالم  ئالسا،  ئورۇن  قهلبىدىن 
خوشاللىققا ئىگه بولۇش ئاسانغا چۈشىدۇ. بۇ سۆيگۈ ئىككى جاھان سۇلتانىغا ئىتائهت قىلىشقا 
سهۋهپچى بولىدۇ. بۇ سۆيگۈ بىلهن ئالالھ تهئاالنىڭ پهيغهمبىرىگه ئاتا قىلغان، تهسۋىرلهپ 
بىلهن  بولۇش  بهھرىمان  بهرىكهتلهردىن  ۋه  نېمهت  چهكسىز  بولمىغان  مومكىن  بېرىش 
سۆيگۈسىگه  پهيغهمبهرنىڭ  توپتوغرا  مۇسۇلماننى،  بىر  ھهر  چوڭ-كىچىك  شهرهپلىنىدۇ. 
يهتكۈزىدىغان ئهھلى سۈننهت ئالىملىرى ۋه كىتابلىرى بۇ بهرىكهتنىڭ سايىسىدا بولىدۇ.

مۆمىن،  بىر  ئاڭلىغان  ۋه  ئېيتقان  ئىسمىنى  مۇبارهك  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
پهيغهمبهرنىڭ سۆھبهتلىرىگه قاتناشقاندهك، ئېغىر بېسىقلىق، ئهدهپ-قائىدهلىك، روھ 

ۋه بهدىنى بىلهن مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا بىلدۈرىشى ۋاجىپتۇر.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ سۆزلىرى ۋه ئهمهللىرىنى، ئۇنىڭ ئۇلۇغ زاتىغا مۇۋاپىق 
تازىمدۇر.  ۋه  ھۆرمهت  كۆرسهتكهن  ئۇنىڭغا  ئىپادىلهش،  شهكلىده  بىر  كېلىدىغان 
سۆز-ھهرىكهتلهرنى  كۆرىدىغان  تۆۋهن  چۈشۈرۈپ،  ئۇنى  ئارىسىدا،  ئىنسانالرنىڭ 

قىلماسلىقمۇ، ئۇنىڭغا قىلىنغان ھۆرمهتتۇر.
بولمايدۇ.  دېگىلى  چارۋىچى  ۋه  كهمبهغهل  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  مهسىلهن، 
«مهن  دېگهنده،  كۆرىدۇ»  ياخشى  نهرسىنى  پاالنچى  ئهلهيھىسساالمنى  «پهيغهمبهر 
پهيغهمبهر  ھۆرمهتتۇر.  بولغان  ئۇنىڭغا  دېمهسلىكمۇ  كۆرمهيمهن»  ياخشى  نهرسىنى  ئۇ 
سۆزىگه،  دېگهن  يىمهيمهن»  تاماق  يۆلىنىپ  نهرسىگه  بىر  «مهن  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
دېمهسلىكمۇ،  كۆرىمهن»  ياخشى  يېيشىنى  تاماق  تۇرۇپ  يۆلىنىپ  نهرسىگه  بىر  «مهن 

بۇخارى، «ئاھكام»، 10؛ تىرمىزى، «زۇھد»،50؛ ئهخمهت ب. ھهنبهل، ئهل-مۇسنهت، III،104؛   .306
.77:S،186؛ قازى ئىياز،شىپائى-شهرىپ،XI ،ھهيسهمى، مهجمائۇز-زهۋائىد
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ئۇنىڭغا بولغان ھۆرمهتتۇر. بۇنداق ئىشالرغا دىققهت قىلىش ئۇنىڭغا بولغان ھۆرمهتنىڭ 
ئىپادىسىدۇر. بۇنداق سۆزلهرنى قىلغاندا دىققهت قىلماسلىق، سۆزلىگهنده ھۆرمهتسىزلىك 

قىلىش بولسا، كۇپۇرلۇق يولىغا باشاليدۇ.
قۇرئانى-كهرىم ۋه ھهدىس كىتابلىرىنىڭ ئۈستىگه ھهر قانداق بىر كىتابنى ياكى 
ھۆرمهتسىزلىكتۇر.  قىلىنغان  پهيغهمبىرىگه  ۋه  تهئاال  ئالالھ  قويۇش،  نهرسىنى  بىرهر 
ئۇالرنىڭ ئۈستىدىكى توپا-چاڭالرنى سۈرتۈش، ئىچىدىكى ئالالھ تهئاال ۋه  پهيغهمبىرىنىڭ 
ۋه  تهئاال  ئالالھ  تاشلىۋهتمهسلىك،  ۋاراقالرنى  يېزىلغان  ياكى  بولغان  ئىسىملىرى 

پهيغهمبىرىگه قىلىنغان ھۆرمهتتۇر.
بۇنداق قهغهزلهر يىرتىلمايدۇ، ئهرهپ ھهرپلىرى بىلهن يېزىلغان قهغهزلهرگه دېققهت 
قىلىش كېرهك. ئالالھ تهئاالنىڭ مۇبارهك ئىسىمى ۋه ئايهت كهرىملهر يېزىلغان قهغهزلهر، 
ئۇپىراپ يىرتىلغان بولسا، ئۇالرنى پاكىز رهخىتنىڭ ئىچىگه قويۇپ يهرگه كۆمۈش ياكى 
ئوتتا  ياكى  يۇيىۋىتىش  كهتكىچه  ئۆچۈپ  خهتلهر  ئۈستىدىكى  ئۇنىڭ  بىلهن  سۇ  پاكىز 
يۇيۇپ  كۆيدۈرۈش،  كېرهك.  كۆمىۋىتىش  يهرگه  كۈللىرىنى  بىرگه  بىلهن  كۆيدۈرۈش 

يۇقىتىشتىن ياخشىدۇر. چۈنكى يۇغان سۇالر پۇتىمىزنىڭ ئاستىدا قېلىشى مومكىن. 
رهسۇلۇلالھ ئهلهيھىسساالمنىڭ ھهرهمى بولغان مهدىنه مۇنهۋۋهرگه تازىم ۋه ھۆرمهت 
ئهھلىگه  مۇنهۋۋهر  مهدىنه  قىلماسلىق  ئىشالرنى  چهكلهنگهن  قىلىش  يهرده  ئۇ  قىلىش، 
ئېكرام قىلىشمۇ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا كۆرسهتكهن تازىم ۋه ھۆرمهتنىڭ بىر قىسمىدۇر..

ئىشقىڭ بىلهن ئاشىقالر كۆيسۇن يا رهسۇلۇلالھر،
ئىشقىڭ شارابىنى ئىچىپ قانسۇن يا رهسۇلۇلالھ.

شۇ سېنى سۆيگهن كىشى قويدى يولۇڭغا باشىنى،
ئىككى دۇنيا قۇياشى سېنىڭدۇر يا رهسۇلۇلالھ.

شۇ سېنى سۆيگهنلهرگه قىل شاپائهت ئهي ئهزىز،
مۆمىنلهرنىڭ تېنىگه جانسهن يا رهسۇلۇلالھ.

ئاشىقمهن شۇ دىدارغا، بۇلبۇلمهن شۇ گۈلزارغا،
سېنى سۆيمىگهن ئوتتا كۆيسۇن يا رهسۇلۇلالھ.

شۇ سېنى سۆيگهن سۇبھان، بولدى ھهممىگه سۇلتان،
جېنىم يولۇڭدا قۇربان بولسۇن يا رهسۇلۇلالھ.

دهرۋىش يۇنۇسنىڭ جېنى، ئالهم شاپائهت كانى،
ئىككى دۇنيا سۇلتانى سهنسهن يا رهسۇلۇلالھ
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پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۈستۈنلىكى

گۈزهل ئهخالقى
ئالالھ تهئاال سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمگه ئېھسان ئاتا 
قىلىپ، ئۇنىڭغا مهرھىمىتىنى كۆرسهتكهچ، ئۇنىڭ گۈزهل خۇلىقى مىجهزىنىمۇ كۆرسىتىپ 
بهرگهن. ئالالھ تهئاال قۇرئانى-كهرىمده: «سهن گۈزهل ئهخالق بىلهن يارىتىلىدىڭ» 
دېگهن. ھهزرىتى ئىكرىمه: «ھهزرىتى ئىبنى ئابباستىن ئاڭلىغان ئىدىم. بۇ ئايهت كهرىمىده 
گۈزهل خۇيلۇق- گۈزهل خۇيلۇق› دېيىلگهن»   (قهلهم سۈرىسى، 4-ئايهت): ‹سهن ئهڭ 

ئالالھ تهئاالغا ئىتائهت قىلىش، ئىنسانالرغا خۇش-پېئىل بولۇش دېگهنلىكتۇر. تارىختا 
نۇرغۇن كىشلهرنىڭ ئىسالم دىنىغا كىرىشىگه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ گۈزهل خۇيى 
سهۋهپ بولغان. سۆزلىرى ئاجايىپ تاتلىق بولۇپ، كۆڭۈللهرنىڭ تۆرىدىن ئورۇن ئاالتتى. 
روھالرنى جانالندۇراتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم شۇ قهدهر ئهقىللىق ئىدىكى، ئهرهپ 
يېرىم ئارىلىدىكى جاھىل ۋه قوپال ئادهملهرنىڭ ئارىسىغا كېلىپ، ئۇالرنىڭ مۇئامىلىسگه 
چىداپ، ئۇالرنى يۇمشاق ۋه يېقىملىق سۆزلىرى بىلهن قايىل قىلدى. نۇرغۇنلىرى دىنىدىن 
ۋاز كېچىپ ئىسالمغا كىردى. ھهتتا ئاتا-ئانىسى ۋه ئۇرۇق-تۇغقانلىرىغا قارشى ئۇرۇش 
قىلدى. ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى ئۈچۈن مال-دۇنياسى، ھاياتى ۋه يۇرتلىرىدىن ۋاز كېچىپ 
قانلىرىنى ئېقىتتى. ئهمهليهتته ئۇالر بۇرۇن بۇنداق ئىشالرغا ھېچ كۆنمهيدىغان ئىنسانالر 
كۆپ  قهدهر  ئۇ  ئېكرامى  ئېھسانى،  سهۋرى،  مهرھىمىتى،  خۇيى،  گۈزل  ئۇنىڭ  ئىدى. 
ئىدىكى پۈتۈن كىشلهرنى ھهيران قالدۇراتتى. ئۇنى كۆرگهنلهر ۋه باشقىالردىن ئاڭلىغانالر، 
ئارقا-ئارقىدىن مۇسۇلمان بولدى. ئۇنىڭ ھهر بىر سۆزىده، ھهر بىر ھهركىتىده، ھهر بىر 
ئىشىدا كهمچىلىك يوق ئىدى. شهخسى ئاداۋىتى ئۈچۈن باشقىالرغا ئاچچىقالنمايتتى. دىن 
دۈشمهنلىرى ۋه دىنغا تىل ئۇزاتقانالر ئۈچۈن بولسا شىددهتلىك گۈلدۈرمامىدهك ئىدى. 

دوسىت-دۈشمهن  كارامهتلىرىنى  ئۇنىڭ  ئىدى.  بار  كارامهتلىرى  مىڭلىغان  ئۇنىڭ 
ۋه  خۇشخۇي  ئۇنىڭ  قىممهتلىكى  ئهڭ  كارامهتلىرىنىڭ  بۇ  ئۇنىڭ  بىلهتتى.  ھهممىسى 
ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  «پهيغهمبهر  ئهلخۇدرى:  سهئىد  ئهبۇ  ئىدى.  بولىشى  ئهدهپلىك 
ۋهسهللهم چارۋىالرغا ئوت بېرهتتى، تۆگىلهرنى باغاليتتى، ھويلىسىنى سۈپۈرهتتى، قوي 
ساغاتتى، يىرتىلغان ئاياقلىرىنى يامايتتى، كىر كىيملىرىنى يۇياتتى، خىزمهتچىسى بىلهن 
قالسا،  ھېرىپ  تارتقاندا  ئۇن  تۈگمهنده  قول  خىزمهتچىسى  ئائىله  يهيتتى،  تاماق  بىلله 
ئىچىگه  خالتا  سېتىۋىلىپ،  نهرسىلهرنى  ئۇششاق-چۈششهك  بازاردىن  قىالتتى.  ياردهم 
سېلىپ ئۆيگه ئېلىپ كېلهتتى. كهمبهغهللهرگه، بايالرغا، چوڭالرغا، كىچىكلهرگه ئۇالردىن 
بۇرۇن ساالم بېرهتتى. ئۇالر بىلهن كۆرۈشكهنده باشتا ئۆزى قول ئۇزىتاتتى. قۇلنى، باينى، 
چاقىرىلغان  قهتئىنهزهر،  كىم بولىشىدىن  كۆرهتتى.  ئوخشاش  زىيالىنى، قارىنى، ئاقنى 
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تۆۋهن  بولسۇن  كۆپ  بولسۇن،  ئاز  نهرسىلهر  قويۇلغان  ئالدىغا  قالمايتتى.  يهردىن 
كۆرمهيتتى. ھېچ تاماق ئاشۇرۇپ قويمايتتى. مىجهزى ناھايىتى ئېسىل ئىدى، ياخشىلىق 
قىلىشنى قولدىن بهرمهيتتى، پۈتۈن كىشلهر بىلهن ئىناق ئۆتهتتى، چىرايىدىن تهبهسسۇم 
كهتمهيتتى، تاتلىق سۆزلۈك بولۇپ، گهپ قىلغاندا كۈلۈمسىرهيتتى، ئهمما ئۆزىنى پهس 
ئورۇنغا قويمايتتى، ناھايىتى ھهيۋهتلىك بولۇپ، باشقىالرغا ھۆرمهت تۇيغۇسى بېرهتتى، 
ئهمما قوپال ئهمهس، ناھايىتى نازۇك ۋه مهرت ئىدى. ئىسراپ قىلمايتتى، پايدىسىز بىر 
ئالدىغا  ۋاقىت  ھهر  بېشى  مۇبارهك  بۆلهتتى.  كۆڭۈل  ئادهمگه  ھهممه  بهرمهيتتى،  نهرسه 
ئېگىك ئىدى. باشقىالردىن بىر نهرسه تاما قىلمايتتى. سائادهت ۋه ھۇزۇر ئارزۇ قىلغان 

كىشى ئۇنىڭدهك بولىشى كېرهك"
بىر  قىلدىم،  خىزمهت  يىل  ئون  ئهلهيھىسساالمغا  مالىك: «پهيغهمبهر  بىن  ئهنهس 
قېتىممۇ ئوف دېمىدى. ھېچبىر ۋاقىت، بۇنى نېمىگه بۇنداق قىلمىدىڭ، بۇنى نېمىگه 

ئۇنداق قىلمايسهن! دېگهندهك گهپ قىلمىدى»307 دېدى.
تهلهپ  قىلىشىنى  دۇئا  ئۈچۈن  يوقۇتۇش  كاپىرالرنى  ئۇرۇشتا  «بىر  ھۇرهيره:  ئهبۇ 
قىلىدۇق، ئۇ بىزگه: مهن باشقىالرغا لهنهت ئوقۇش، ئىنسانالرغا ئازاب سېلىش ئۈچۈن 
ئهۋهتىلمىدىم. مهن ئىنسانالرغا ياخشلىق ۋه ھۇزۇر ئېلىپ كېلىش ئۈچۈن ئهۋهتىلدىم» 
دېدى. ئالالھ تهئاال ئهنبىيا سۈرىسىنىڭ 107-ئايىتىده: «سېنى ئالهملهرگه رهھمهت ۋه 

ياخشىلىق ئۈچۈن ئهۋهتتىم» دېگهن. 
ھايالىق  قىزدىنمۇ  نارىسىده  ئهلهيھىسساالم   «پهيغهمبهر  ئهلخۇدرى:  سهئىد  ئهبۇ 

ئىدى»308 دېگهن.
ئۇ  ساالمالشقاندا،  بىلهن  باشقىالر  پهيغهمبىرىمىز  مالىك: «سۆيۈملۈك  بىن  ئهنهس 
بۇرىمىغۇچه،  يۈزىنى  كىشى  ئۇ  تارتمايتتى.  قولىنى  بالدۇر  تارتمىغىچه،  قولىنى  كىشى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يۈزىنى باشقا تهرهپكه ئۆرىمهيتتى. باشقىالرنىڭ يېنىدا ئولتۇرغاندا، 
ئىككى تىزى ئۈستىده ئولتۇراتتى. ئۇنىڭغا ھۆرمهتسىزلىك قىلماسلىق ئۈچۈن پاچاقلىرىنى 

كۆتۈرىۋالمايتتى» دېگهن.
جابىر بىن سۇمۇره: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم كۆپ گهپ قىلمايتتى. سۆزلهشكه توغرا 
كهلگهنده ياكى بىرهر نهرسه سورىغاندا ئاندىن ئېغىز ئاچاتتى» دېگهن. بۇالردىن شۇنى 
گهپ  ساز  ۋه  ئاز  قىلماسلىقى،  گهپ  ئورۇنسىز  مۇسۇلماننىڭ  بىر  ھهر  كۆرىۋاالاليمىزكى، 
قىلىشى الزىم. ئۇنىڭ مۇبارهك سۆزلىرى ئۆلچهملىك ۋه تهرتىپلىك ئىدى. تولىمۇ ئوچۇق 

ۋه چۈشىنىشلىك سۆزلهيدىغان بولۇپ، ئاڭالشقا ئاسان ئىدى.

ئهخمهت ب. ھهنبهل، ئهل-مۇسنهت، III،255؛ قهستهالنى، ئهل-مهۋاھىبۇل لهدۇننىيه،291:.  .307
مۇسلىم، «فهزائىل»،99؛ ئهخمهت ب. ھهنبهل، ئهل-مۇسنهت، III،71؛ ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات،   .308

.477،II،368؛ بهيھاقى، ئهس-سۇنهن،I
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ئهنهس بىن مالىك: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئاغرىقالرنى يوقالپ تۇراتتى، جىنازا 
نامازلىرىدىن قالمايتتى، چاقىرغان يهرگه چوقۇم باراتتى، ئېشهككه مىنهتتى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنى خهيبهر ئۇرۇشىدا كۆرگهن ۋاقتىمدا، بىر تال چۇلۇۋرى بولغان ئېشهكنى 
مىنىۋالغان ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بامدات نامىزىدىن چىققاندا مهدىنه بالىلىرى ۋه 
خىزمهتچىلهر سۇ تولدۇرۇلغان تۇلۇمالر بىلهن يېنىغا كېلىپ، مۇبارهك بارمىقىنى ئىچىگه 
يهرده  كۆڭلىنى  ئۇالرنىڭ  بولسىمۇ،  سۇ  سوغۇق  ۋه  قىش  قىالتتى.  تهلهپ  سېلىشىنى 

قويماسلىق ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ تهلهپلىرىنى ئورۇندايتتى»309 دېگهن.
ئهنهس: « نارسىده بى قىز پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ قولىنى تۇتۇپ، ئۇنى بىر 
ئىشى ئۈچۈن ئېلىپ ماڭسا، ئۇنىڭ بىلهن بىلله بېرىپ، ھاجىتىدىن چىقىشغا ياردهم 

قىالتتى» دېگهن.
جابىر: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن بىر نهرسه سورىسا، يوق دېمهيتتى. "

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھايا ئىگىسى بولىشى بىلهن پۈتۈن دۇنيادىكى ئىنسانالردىن 
ئۈستۈن ئىدى. كۆرۈشكه بىئهپ بولغان نهرسىلهرگه كۆزىنى ئېتىۋاالتتى. باشقىالر خوش 

بولمايدىغان نهرسىلهرگه خىتاپ قىلمايتتى. 
ھهزرىتى ئائىشه ئانىمىز: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا، بىرهر كىشىنىڭ باشقىالر خوش 
ئاتىماي  ئىسمىنى  كىشىنىڭ  ئۇ  قىلغاندا،  مهلۇم  قىلغانلىقىنى  ئىشنى  بىر  بولمايدىغان 

تۇرۇپ،‹نېمه ئۈچۈن بۇنداق قىلغاندۇ›دهيتتى» دېگهن.
ئىسمىنى  كىشىنىڭ  سۆزلىگهن  ۋه  قىلغان  ئىشنى  بۇ  ئارقىلىق  سۆزلهش  بۇنداق 

ئاتىمايتتى ۋه بۇ ئىشى تۈپهيلى خىجىل قىلمايتتى.310 
يۈزىگه  ھۇزۇرىغا،  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  كۈنى  «بىر  مالىك:  بىن  ئهنهس 
سېرىق بىر نهرسه چاپلىشىپ قالغان بىر كىشى كىرىپ كهلدى. پهيغهمبىرىمىز ئۇنىڭغا 
ھېچقانداق گهپ قىلمىدى ۋه نارازى بولمىدى. پهقهت ئۇ كىشى سىرتقا چىقىپ كهتكهنده، 

‹ئۇنىڭغا دهپ قويغان بولساڭالر، يۈزىدىكىنى يۇيىۋالغان بولسا!›دېدى»311 
بىر-بىرىگه  ئۇالرنى  ئىدى.  بىرلهشتۈرگۈچى  قهبىلىلهرنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئۆينىڭ  ئۇالرنى  قىلىپ،  ھۆرمهت  ئاقساقاللىرىغا  قهبىلىنىڭ  بىر  ھهر  قىالتتى.  دوسىت 
ئهسھابى  قىلمايتتى.  مهھرۇم  جامالىدىن  مۇبارهك  كىشىنى  ھېچبىر  باشاليتتى.  تۆرىگه 
ئولتۇرغانالرغا  يېنىدا  سورايتتى.  كهلمىگهنلهرنى  ئىگهللهپ،  ھال-ئهھۋالىنى  كىرامنىڭ 
نهسىھهت قىلىپ ئۇالرنىڭ نهسىبىنى بېرهتتى. كىشلىك مۇناسىۋهتكه ماھىر ئىدى. بىرىنى 
بىرسىدىن ئۈستۈن كۆرسىتىپ سۆزلىمهيتتى. ئۇنىڭ يېنغا ئهرزىدار بولۇپ كهلگهنلهرنىڭ 
ئايرىلمىغۇچه،  كىشى  كهلگهن  يېنىغا  ئۇنىڭ  ئاڭاليتتى.  قويۇپ  كۆڭۈل  شىكايهتلىرىنى 
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ئۇنىڭ يېنىدىن روخسهتسىز ئايرىلمايتتى. پۈتۈن ئىنسانالرغا گۈزهل خۇيى ۋه ئهخالقى 
ياخشى  ھهممهيلهن  ئىكهنلىكىنى  ھهققانى  ۋه  ئادىل  ئۇنىڭ  قىالتتى.  مۇئامىله  بىلهن 

بىلهتتى. بىر كىشىنى باشقا بىر كىشىدىن ئۈستۈن ۋه ئايرىم تۇتمايتتى. 
ھهزرىتى ئائىشه ئانىمىز: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدهك گۈزهل ئهخالقلىق بىر كىشى 
كۆرۈپ باقمىدىم. ئهسھابى ياكى خهلقى ئۇنى چاقىرغاندا، ھهر ۋاقىت مهرھهمهت سۆزى 

بىلهن ئاغزىغا قارايتتى» دېگهن.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ئهسھابىنى گۈزهل ئىسملىرى بىلهن چاقىراتتى. باشقىالرنىڭ 
سۆزىنى كېسىۋهتمهيتتى. ئۇنىڭغا سۆز قىلغان كىشىنىڭ سۆزى تۈگىمهي ياكى ئۇ كىشى 

ئايرىلمىغۇچه ئۇنىڭ سۆزىنى بۆلمهيتتى. 
ئۇنىڭ گۈزهل ئهخالقى، شهپقىتى، مهرھىمىتى ھهققىده ئالالھ تهئاال: «ئۇنىڭ ئۈچۈن 
ئاۋاره بولۇشىڭالر ئۇنى بىئارام قىلىدۇ. سىلهرگه بهكمۇ مېھرىبان. مۆمىنلهرگه ھهقىقهتهن 
ئهنبىيا  دېگهن.  ساخاۋهتچى»  تىلهيدىغان  ياخشىلىق  ئۇالرغا  ۋه  ئىگىسى  مهرھهمهت 
سۈرىسىنىڭ 107-ئايىتىده: «(ئهي ھهبىبىم!) سېنى پهقهت ئالهملهرگه رهھمهت قىلىپ 
ئهۋهتتىم» دېگهن. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بهزى نهرسىلهرنى ئۇممىتىگه ئېغىر كېلىپ 
قىينچىلىق  «ئۇممىتىمگه  پهيغهمبىرىمىز:  تىرىشاتتى.  ئاسانالشتۇرۇشقا  دهپ،  قالمىسۇن 
تۇغدۇرمايدىغان بولسام، ھهر تاھارهت ئالغاندا، ئېغىزىڭالرنى مىسۋاك بىلهن يۇيۇڭالر، 

دېگهن بوالتتىم»312 دېدى. 
ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  قىلىشتا  ئهمهل  ۋهدىسىگه  بهرگهن  تۇرۇش،  سۆزىده 

يېتىدىغان ئىنسان يوق ئىدى. 
ئابدۇلالھ بىن ئهبى ھهسما: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا پهيغهمبهرلىكى بىلدۈرۈلمىگهن 
ۋاقىتتىن بۇرۇن، ئۇنىڭ بىلهن تىجارهت قىلغان ئىدىم. ئۇنىڭ ھېسابىغا بىر مىقدار پۇل 
قالغان ئىدى. ئۇنىڭغا، پاالنچى كۈنى پاالنى يهرده كۆرۈشهيلى دهپ ۋهده قىلىپ ئۇنتۇپ 
قالغان ئىدىم. ئۈچ كۈندىن كېيىن بهرگهن ۋهدهم ئېسىمگه كېلىپ، دهرھال ئۇ يهرگه 
يۈگۈرۈپ باردىم. ئۇنىڭ ئۈچ كۈندىن بۇيان ئۇ يهرده مېنى ساقالپ تۇرغانلىقىنى كۆرۈپ، 
ھهيران قالدىم. ئۇ ماڭا: يىگىت سهن مېنى چارچىتىپ قويدۇڭ! سېنى ئۈچ كۈندىن بېرى 

ساقالۋاتىمهن" دېدى.
باشقا  ھهتتا  ئىنسانالردىن  پۈتۈن  پېئىللىقى،  كىچىك  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 

پهيغهمبهرلهردىنمۇ ئۈستۈن ئىدى. 
بىر  قۇل  پهيغهمبىرىمىزگه  تهئاال  ئالالھ  تېپىلمايتتى.  قهتئى  ئۇنىڭدىن  مهغرۇرلۇق 
پهيغهمبهر بىلهن پادىشاھ بىر پهيغهمبهر بولۇشنى تالالش ھوقۇقىنى بهرگهنده، ئۇ قۇل 

پهيغهمبهر بولۇشنى تاللىدى.313 
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بۇ سهۋهپتىن ئىسراپىل ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا: «ئالالھ تهئاال ئۇ 
ئوغۇللىرى  ئادهم  كۈنىده  قىيامهت  سهن،  چۈنكى  قىلدى.  ئاتا  ساڭا  خىسلهتنى  گۈزهل 
ئىچىده ئهڭ ئۈستىنى شۇنداقال قهبرهڭدىن تۇنجى بولۇپ تۇرىدىغان ئادهم. بىزگه تۇنجى 

بولۇپ شاپائهت تىلهيدىغانمۇ سهن بولىسهن» دېدى. 
ۋه  تاش  مهككىنىڭ  «ماڭا  ئانىمىزغا:  ئائىشه  ھهزرىتى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
تۇپراقلىرى ئالتۇنغا ئايلىنىش تهكلىپى بېرىلدى. ياق بولمايدۇ، يا رهببى! دېدىم. بىر 
كۈن ئاچ بىر كۈن توق قاالي، ئاچ قالغان كۈنىمده ساڭا يالۋۇرۇپ دۇئا قىلىمهن، توق 

كۈنىمدىمۇ ساڭا ھهمدۇ-سانا ئوقۇيمهن، دېدىم»314 دېدى. 
تهئاال  ئالالھ  كېلىپ:  يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئهلهيھىسساالم  جىبرائىل 
ئهگهر سهن خالىساڭ، شۇ تاغنى ساڭا ئالتۇن قىلىپ بېرهي، ئۇ قهيهرگه بارسا، ئۇ تاغمۇ 
دۇنيا،  جىبرائىل!  ئهي  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  دېدى.  بولىدۇ،  بىلله  بىلهن  ئۇنىڭ 
ئهقلى  بۇالرنى  مال-دۇنياسىدۇر،  يوقالرنىڭ  ئۆيى  شۇ  يهنه  ئۆيىدۇر.  يوقالرنىڭ  ئۆيى 
بولمىغان كىشلهر يىغىدۇ، دېدى.315 جىبرائىل ئهلهيھىسساالم: ئى رهسۇلۇلالھ! ئالالھ تهئاال 

سېنى ئېتكاپتا مهھكهم ئولتۇرغۇزغان، دېدى.
ھهزرىتى ئائىشه ئانىمىز: «بهزى ۋاقىتالردا ئۆيىمىزده ئايالپ، ئايالپ تاماق ئېتىش 
ئۈچۈن ئوچاققا ئوت ياقمايتتۇق، ئۆيىمىزده سۇ بىلهن خورمىدىن باشقا نهرسه قالمايتتى» 

دېدى.
ئىبنى ئابباس: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋه ئۇنىڭ  ساھابىلىرى نۇرغۇن كېچىلهرنى 

تاماق يىمهي تاڭ ئاتقۇزدى. چۈنكى كېچىده يهيدىغان نهرسىسى يوق ئىدى» دېگهن.
تاماقتىن  ۋاقىت  ھېچبىر  قورسىقى،  ئهلهيھىسساالمنىڭ  ئانىمىز: «پهيغهمبهر  ئائىشه 
تويغان ئهمهس، بۇ جهھهتته ھېچكىمگه ئهھۋالىنى ئېيتمايتتى. پۈتۈن كېچه ئاچ قالسىمۇ، 

كۈندۈزلىرى روزا تۇتۇشتىن ۋاز كهچمهيتتى.316 
گۈزهل  ئهڭ  بايلىقالرنى،  پۈتۈن  يۈزىدىكى  يهر  ئۇنىڭغا  تهئاال  ئالالھ  خالىسا،  ئۇ 
يېمهك-ئىچمهك ۋه راھهت-پاراغهتلىك تۇرمۇش ئاتا قىلغان بوالتتى. قهسهم قىلىمهنكى، 
مۇبارهك  ئۇنىڭ  بىلهن  قولۇم  يىغاليتتىم.  ئاغرىپ  ئىچىم  كۆرگهنده  ئهھۋالىنى  ئۇنىڭ 
قورسىقىنى سىالپ تۇرۇپ: جېنىم ساڭا پىدا بولسۇن! ساڭا كۈچ-قۇۋۋهت بېرىدىغان بۇ 
دۇنيادىنمۇ ئازىراق مهنپهئهتلهنسهڭ بولمامدۇ؟ دېدىم. ئۇ: ئهي ئائىشه! مهن دۇنيانى نېمه 
قىلىمهن؟ مهندىن بۇرۇن كهلگهن پهيغهمبهر قېرىنداشلىرىم، بۇنىڭدىنمۇ جاپالىق كۈنلهرنى 
بېشىدىن ئۆتكۈزدى. ئۇالر شۇنداق جاپالىق تۇرمۇشتىمۇ ياشاشنى داۋامالشتۇرۇپ، رهببىنىڭ 
دهرگاھىغا باردى. بۇ سهۋهپ بىلهن رهببى ئۇالرنى گۈزهل قارشى ئالدى. ساۋاپلىرىنى 
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ھهسسىلهپ ئاشۇردى. مهن باياشات ياشاشتىن خىجىل بولىمهن، چۈنكى باياشات ھايات 
ۋه  قېرىنداشلىرىم  بولغىنى  گۈزهل   ئهڭ  ئۈچۈن  مهن  يىراقالشتۇرىدۇ.  ئۇالردىن  مېنى 

دوسىتلىرىم بىلهن بىرگه بولۇش، دېدى» 
ھهزرىتى ئائىشه ئانىمىز: «رهسۇلۇlالھ بۇ سۆزلهرنى دهپ بىر ئاي ئۆتكهندىن كېيىن 

ۋاپات بولدى» دېدى.
بۇ   ئۇنىڭ  ئىدى.  داستان  تىلالردا  بىلهنمۇ  مهرتلىكى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 

ئهخالقىغا ھېچكىم تهڭ بواللمايتتى.
ئىبنى ئابباس: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم باشقىالرغا ياخشلىق قىلىشتا ئىنسانالرنىڭ 
ۋاقىتالردا،  كۆرۈشكهن  بىلهن  ئهلهيھىسساالم  جىبرائىل  رامىزاندا  ئىدى.  ئۈستۈنى  ئهڭ 

ئهتىگهنلىك شامالدىنمۇ تىز ھهرىكهت قىالتتى» دېدى.
ئهنهس بىن مالىك: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن بىلله كېتىپ باراتتىم، ئۇنىڭ 
ئۈستىده بۈردى نهجرانى بار ئىدى. يهنى يهمهننىڭ رهختىدىن تىكىلگهن يهكتهك ئىدى. 
ئۇنىڭ ئارقىسىدىن بىر سهھرالىق كېلىپ، ياقىسىدىن شۇنداق بىر تۇتتىكى، يهكتهكنىڭ 
ياقىسى ئۇنىڭ بوينىنى سىزىپ ئىز قالدۇرۇپ قويدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇ كشىنىڭ 

بۇ ھالىنى كۆرۈپ، ئۇنىڭغا بىر نهرسه بېرىلىشىنى ئهمىر قىلدى» دېدى.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ياشىنپ قالغان بىر ئايال خوشنىسى بار ئىدى. بىر كۈنى ئۇ 
ئايال قىزىنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۆيىگه ئهۋهتىپ، ناماز ئوقۇشى ئۈچۈن ئۈستىگه 
يېپىنغۇدهك بىر كىيىم بېرىشىنى تهلهپ قىلدى. ئۇ چاغدا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
باشقا كىيمى يوق ئىدى. شۇنداق بولغان تهقدىردىمۇ ئۆزىنىڭ كىيمىنى ئۇ ئايالغا بهردى. 
ناماز ۋاقتى بولغاندا كىيمى بولمىغانلىقى ئۈچۈن مهسجىدكه بارالمىدى. ئهسھابى-كىرام 
شۇ  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  بىر-بىرىگه:  كېيىن،  تاپقاندىن  خهۋهر  ھالىدىن  ئۇنىڭ 
بىزمۇ  قالدى.  كىيمسىز  بېرىپ  باشقىالرغا  كىيمىنىمۇ  ئۈستىدىكى  ھهتتا  مهرتكى،  قهدهر 
ھهممه نهرسىمىزنى كهمبهغهللهرگه تارقىتايلى، دېيىشتى. بۇنىڭ بىلهن ئالالھ تهئاال ئىسرا 
سۈرىسىنىڭ 29-ئايىتىنى نازىل قىلدى. باشتا پهيغهمبىرىگه خىتاپ قىلىپ: «پىخسىقلىق 
نامىزىنى  قېلىپ  دېگهندىن، «قىينچىلىقتا  ئايما!»  نهرسهڭنى  بىر  باشقىالردىن  قىلما! 
قاچۇرغۇدهك دهرىجىده، كۆڭلۈڭنى يېرىم قىلىپ سهدىقه بهرمه، سهدىقه بېرىشته نورمال 

بول» دېدى.
ئۇ كۈنى نامازدىن كېيىن ھهزرىتى ئهلى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ، 
«ئى رهسۇلۇلالھ! بۈگۈن باال-ۋاقامنىڭ خىراجىتى ئۈچۈن سهككىز دىرھهم كۆمۈش قهرىز 
ئالدىم. بۇنىڭ يېرىمىنى سىزگه بېرهي، ئۆزىڭىزگه كىيىم ئېلىڭ» دېدى. شۇنىڭ بىلهن 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بازارغا بېرىپ ئىككى دىرھهمگه كىيىم سېتىۋالدى. قالغان ئىككى 
كىشىنى  ئهما  بىر  يولدا  بارغاندا،  كېتىپ  ئۈچۈن  ئېلىش  نهرسه  يهيدىغان  دىرھهمگه 
كۆردى. ئۇ ئهما كىشى: «ئالالھ رىزاسى ئۈچۈن جهننهت كىيملىرىگه ئېرىشىش ئۈچۈن كىم 
ماڭا بىر كۆينهك بېرىدۇ؟» دېدى. شۇنىڭ بىلهن ئۆزى سېتىۋالغان كۆينهكنى ئۇ كىشىگه 
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بهردى. ئهما كىشى كۆينهكنى ئالغاندا قولىغا ئىپاردهك خۇش پۇراق كهلگهنلىكىنى كۆرۈپ، 
كۆينهك بهرگهن كىشىنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئىكهنلىكىنى پهرىق ئهتتى. چۈنكى 
كىشى  ئهما  پۇرايتتى.  مۇشۇنداق  كىيىم  قانداق  ھهر  كېيگهن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
قولىنى كۆتۈرۈپ: «يا رهببى! بۇ كۆينهكنىڭ يۈزى ئۈچۈن بولسىمۇ، مېنىڭ كۆزلىرىمنى 
ئاچ!» دېدى. ئهما كىشىنىڭ كۆزلىرى ئېچىلغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم  ئاللىبۇرۇن ئۇ 
يهردىن ئايرىلغان ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىر دىرھهمگه باشقا بىر كۆينهك ئالدى. 
بىر  بارغاندا،  كېتىپ  دهپ  ئاالي  نهرسه  يهيدىغان  بىلهن  دىرھهم  بىر  قالغان  ئېشىپ 
خىزمهتچى قىزنىڭ يىغالۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ: قىزىم! نېمىگه يىغاليسهن؟ دهپ سورىدى. 
قىز: مهن بىر يهھۇدىنىڭ خىزمهتچىسى، ئۇ ماڭا بىر دىرھهم بېرىپ، يېرىم دىرھهمگه 
قاچا، يېرىم دىرھهمگه ياغ سېتىۋال دېگهن ئىدى. يولدا ئۇ پۇلنى چۈشۈرۇپ قويدۇم، 
دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئاخىرقى بىر دىرھهمنىمۇ ئۇ قىزغا بېرىپ : بۇنىڭغا ياغ ۋه 
قاچا ئال، دېدى. قىز: ئۆيگه كهچ قالغانلىقىم ئۈچۈن يهھۇدىنىڭ مېنى ئۇرىدىغانلىقىدىن 
قورقىۋاتىمهن، دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: قورقما! مهن سهن بىلهن بىلله بېرىپ، 
ساڭا ياخشى مۇئامىله قىلىشىنى ئېيتىمهن، دېدى. ئۇالر ئۆيگه كېلىپ ئىشىكنى ئۇردى. 
يهھۇدى ئىشىكىنى ئېچىپ، پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنى كۆرىشى بىلهن 
قىزغا  بېرىپ،  سۆزلهپ  يهھۇدىغا  ۋهقهنى  پهيغهمبىرىمىز  قالدى.  ئىشهنمهي  كۆزلىرىگه 
پۇتىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  يهھۇدى  قىلدى.  تهلهپ  قىلماسلىقنى  قوپاللىق 
ئۈچۈن  ئېلىش  ئهمرىڭنى  بولغان،  تاجى  باش  ئىنساننىڭ  مىڭلىغان  تۇرۇپ:  ئېسىلىپ 
ساقالپ تۇرغان مىڭلىغان شىر يىگىتلهرنىڭ بۈيۈك پهيغهمبىرى! بىر خىزمهتچى قىز ئۈچۈن 
قىزنى  بۇ  رهسۇلۇلالھ!  ئى  كهلدىڭ.  ئېلىپ  شهرهپ  ئۆيىگه  غېرىباننىڭ  بىر  مېنىڭدهك 
سېنىڭ ئۈچۇن ئازاد قىلدىم. ماڭا ئىماننى ۋه ئىسالمنى ئۆگهتكىن. سېنىڭ ھۇزۇرىڭدا 
ئۆگهتتى.  مۇسۇلمانلىقنى  ئۇنىڭغا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  دېدى.  بولىمهن!  مۇسۇلمان 
يهھۇدى مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىن ئۆيىگه بېرىپ باال-ۋاقىسىغا سۆزلهپ بهردى. ئۇالرمۇ 
پهيغهمبىرىنىڭ  ئالالھنىڭ  ھهممىسى  بۇالرنىڭ  بولدى.  مۇسۇلمان  بويىچه  ئائىله  پۈتۈن 

گۈزهل ئهخالقى بىلهن بولغان ئىدى.
مۇسۇلمان  بىر  ھهر  كۆپ.  بهكمۇ  پهزىلهتلىرى  گۈزهل  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
قوراللىنىشى  بىلهن  ئهخالقى  گۈزهل  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ۋه  ئۆگىنىشى  بۇالرنى 
جاھان  ئىككى  قۇتۇلغىلى،  خهتهردىن  ئاخىرهتته  ۋه  دۇنيا  قىلغاندا  بۇنداق  كېرهك. 

سۇلتانىنىڭ شاپائىتىگه نائىل بولغىلى بولىدۇ. 
ئۇنىڭ گۈزهل ئهخالقىدىن بهزىلىرى:

يىراقنى  ئۇلۇغلىقى،  ئىلم-ئېرپانى،  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  بىرىنچى: 
شهپقهتلىكلىكى،  پېئىللىقى،  كىچىك  مهرتلىكى،  زىرهكلىكى،  ئهقلى،  كۆرهرلىكى، 
ھۆرمهتكه  دۇرۇسلىقى،  ساداقىتى،  ئار-نومۇسى،  غهيرهت-جاسارىتى،  سهۋرى-تاقىتى، 
ھاياسى،   نهسهبى،  ئىپپىتى،  تهقۋالىقى،  جامالى،  گۈزهل  ناتىقلىقى،  سازاۋهرلىكى، 
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پۈتۈن پهيغهمبهرلهردىن ئارتۇق ئىدى. دوسىت-دۈشمهندىن كهلگهن يامانلىقىالرنى ئهپۇ 
قىالتتى. ئۆچمهنلىك ساقلىمايتتى. ئۇھۇد ئۇرۇشىدا، ئۇنىڭ مۇبارهك ئىڭهكلىرىنى قانغا 
بوياپ، چىشلىرىنى شېھىت قىلغان تهقدىردىمۇ، بۇنى قىلغانالرغا: «يا رهببى! بۇالرنى 

ئهپۇ قىلغىن! ئۇالرنىڭ جاھىللىقىنى كهچۈرگىن!» دېگهن. 
ئىككىنچى: ھهر قانداق سهپهرده ئۆزىنى باشقىالردىن ئۈستۈن ئورۇنغا قويمايتتى. 
بىر قېتىم قوي گۆشىده كاۋاپ قىلغاندا، ساھابىالردىن بىرى، مهن سويىمهن. يهنه بىرى، 
پهيغهمبهر  دېدى.  پىشىرىمهن،  مهن  بىرى،  يهنه  دېدى.  ئاجرىتىمهن،  مهن  تېرىسىنى 
ئهلهيھىسساالممۇ مهن ئوتۇن يىغاي، دېدى. بۇنى ئاڭلىغان ساھابىالر: ئى رهسۇلۇلالھ! 
سهن دهم ئالغىن، بۇ ئىشالرنى بىزگه قويۇپ بهرگىن! دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
توغرا، مهن سىلهرنىڭ ھهممه ئىشنى قىلدىغىنىڭالرنى بىلىمهن. پهقهت، سىلهردىن ئىش 
قىلغاندا ئايرىلغۇم يوق، ئالالھ تهئاال، دوسىتىلىرىدىن ئايرىلىپ ئولتۇرغانالرنى ياخشى 

كۆرمهيدۇ، دهپ ئوتۇن يىغىشقا ماڭدى.
ئۆتمهيتتى.  تهرهپكه  باش  كهلگهنده  يهرلىرىگه  ئولتۇرغان  ئهسھابىنىڭ  ئۈچىنچى: 
قهيهر بوش بىكار شۇ يهرده ئولتۇراتتى. بىر كۈنى قولىغا ھاسا ئېلىپ سىرتقا چىققان 
ئىدى. ئۇنى كۆرگهنلهر ئورنىدىن تۇرۇپ كهتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «باشقىالرنىڭ 
ئورنىڭالردىن  ئۈچۈن  مېنىڭ  تۇرۇشقاندهك،  ئورۇنلىرىدىن  قىلىپ  ھۆرمهت  بىر-بىرىگه 
تۇرماڭالر! مهنمۇ سىلهرگه ئوخشاش بىر ئىنسان. ھهممه كىشىدهك يهيمهن، ئىچىمهن، 

ھېرىپ كهتكهنده ئولتۇرىمهن» دېدى.
تۆتىنچى: كۆپ ۋاقىتالردا تىزلىنىپ ئولتۇراتتى. تىزلىرىنى تىكلهپ قوللىرى بىلهن 
كىيىم-كېچهك،  يېمهك-ئىچمهك،  ئىدى.317  كۆرۈلگهن  ۋاقىتلىرىمۇ  ئولتۇرغان  تۇتۇپ 
ياردهم  ئىشلىرىغا  ئۇالرنىڭ  قويمايتتى.  ئايرىپ  خىزمهتچىلىرىنى  ئولتۇرۇپ-قوپۇشلىرىدا 
قىالتتى. بىرسىنى ئۇرغىنى، يامان سۆز بىلهن تىللىغىنىنى ھېچكىم كۆرۈپ باقمىغان ئىدى. 
ھهر ۋاقىت ئۇنىڭ خىزمىتىنى قىلغان ئهنهس بىن مالىك: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغاا 
ئون يىل خىزمهت قىلدىم. ئۇنىڭ ماڭا قىلغان خىزمىتى مېنىڭ ئۇنىڭغا قىلغىنىمدىن كۆپ 

ئىدى. ماڭا قوپال گهپ قىلغىنىنى، رهنجىتكىنىنى ھېچ بىلمهيمهن»318 دېدى
ۋه  ئولتۇراتتى  ئارىسىدا  جامائهت  كېيىن  ئوقۇغاندىن  نامىزىنى  بامدات  بهشىنچى: 
«ئاغرىپ قالغان قالغان قېرىنداشلىرىمىز بارمۇ؟ بېرىپ يوقالپ كېلهيلى!» دهيتتى. ئهگهر 
ئاغرىق يوق بولسا: «جىنازىسى بولغانالر بارمۇ؟ بېرىپ زىيارهت قىاليلى!» دهيتتى. ئهگهر 
نامىزىنى  ھهتتا  قىالتتى.  ياردهم  ئىشلىرىغا  كېپهنلهش  ۋه  يۇيۇش  ئۇنىڭ  بولسا  جىنازه 
چۈشۈرۈپ، قهبره بېشىغا قهدهر باراتتى. ئهگهر جىنازه نامىزى بولمىسا: «كىم نېمه چۈش 

كۆردى؟ سۆزلهپ بهرسۇن، تهبىر بېرهيلى!» دهيتتى. 

ئهبۇ داۋۇت، «ئهدهپ»،25.  .317
.255،III ،ئهخمهت ب. ھهنبهل، ئهل-مۇسنهت  .318
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ئالتىنچى: مېھمانالرغا، ئهسھابىغا ياردهم بېرهتتى. «بىر جامائهتنىڭ ئهڭ ئۈستۈنى 
خىزمهت قىلغانالر!» دهيتتى.

يهتتىنچى: ھېچقاچان قاقاھالپ كۈلمهيتتى. پهس ئاۋازدا تهبهسسۇم بىلهن كۈلهتتى. 
بهزى چاغالردا كۈلگهنده مۇبارهك ئالدى چىشلىرى كۆرۈنهتتى.

سهككىزىنچى: ئورۇنسىز ۋه پايدىسىز سۆز قىلمايتتى. مهنىلىك ۋه ئاز گهپ قىالتتى. 
باشقىالرنىڭ ياخشى ئاڭلىشى ئۈچۈن بهزىده ئۈچ قېتىم تهكراراليتتى.

كېلىپ  بىرسى  پېتىنالمايتتى.  قاراشقا  چىرايىغا  ھهيۋىتىدىن  باشقىالر  توققۇزىنچى: 
پهيغهمبىرىمىز:  باساتتى.  تهر  چىرايىنى  ھهيۋىتىدىن  قارىسا  يۈزىگه  مۇبارهك  ئۇنىڭ 
«خاتىرجهم بول! مهن پادىشاھ ئهمهس، زالىممۇ ئهمهس، ئاش-نان يېگهن بىر ئايالنىڭ 

ئوغلى!» دهيتتى. بۇنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ئۇنىڭغا خاتىرجهم دهردىنى ئېيتاتتى.
ئهڭ  ئۇنىڭدىن  ۋه  بىلگهن  ياخشى  ئهڭ  تهئاالنى  ئالالھ  «ئىچىڭالردا  ئونىنچى: 
كۆپ  كۈلۈپ،  ئاز  بولساڭالر،  كۆرگهن  كۆرگهنلهرنى  مهن  ئهگهر  مهن،  قۇرقىدىغىنى 
يىغاليتتىڭالر!»319 دهيتتى. ھاۋادا بۇلۇت كۆرگهنده: «يا رهببى! بۇ بۇلۇت بىلهن بىزگه 
بهر!»،  شامال  بىر  خهيىرلىك  بىزگه  رهببى!  «يا  چىققاندا:  شامال  ئهۋهتمه!»،  ئازاب 
ھاۋا گۈلدۈرلىگهنده: «يا رهببى! بىزگه غهزهپ قىلىپ، ئازاب ئهۋهتمه، بىزگه رهھمهت 
ۋه مهرھهمهت قىلغىن!» دهپ دۇئا قىالتتى.  ناماز ئوقۇغاندا، يىغالۋاتقان بىر كىشىنىڭ 
تارتقان ھهسرىتىدهك، كۆكسىدىن ئاۋاز چىقاتتى. قۇرئانى-كهرىم ئوقۇغاندىمۇ مۇشۇنداق 

ئاۋاز چىقاتتى.
تۆت  ئۈچ،  تارقىلىپ  مۇسۇلمانالر  ئۇرۇشىدا،  ھۇنهين  ئىدى.  باتۇر  بىرىنچى:  ئون 
بهرداشلىق  يالغۇز  ئۆزى  ھۇجۇمىغا  كاپىرالرنىڭ  قېتىم  نهچچه  بىر  ئىدى.  قالغان  كىشى 

بهردى، قهتئى چېكىنمىدى.
ئون ئىككىنچى: سېخى ئىدى. يۈزلىگهن تۆگه ۋه قويالرنى باشقىالرغا بهردى. ئۆزىگه 
بىر نهرسه ئېلىپ قالمىدى. نۇرغۇن باغرى تاش كاپىرالر بۇ ئېھسانالرنى كۆرۈپ قهلبى 

يۇمشاپ ئىمانغا كهلدى. 
ئارپا  ۋه  خورما  يىللىق  بىر  بهزىده  خىزمهتچىلىرىگه  ۋه  ئاياللىرىغا  ئۈچىنچى:  ئون 

ئايرىپ قوياتتى. بۇالردىن كهمبهغهللهرگىمۇ سهدىقه بېرهتتى.
كاۋىنى،   شورپىسىنى،  گۆش  گۆشىنى،  قوي  يېمهكلىكلهردىن  تۆتىنچى:  ئون 
ھهسهلنى، خورمىنى، سۈتنى، تاۋۇز-قوغۇننى، ئۈزۈمنى ۋه تهرخهمهكنى ياخشى كۆرهتتى.
ئون بهشىنچى: سۇ ئىچكهنده، ئاستا-ئاستا، «ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهن» 

دهپ ئۇچ يۇتۇمدا ئىچهتتى. ئاخىرىدا، «ئالالھقا شۈكۈرلهر بولسۇن» دهيتتى.
قېلىن  كىيهتتى.  ھهممىسىنى  كيىملهرنىڭ  بولىدىغان  كىيىشكه  ئالتىنچى:  ئون 
ۋه  كۆينهك  تاقاتتى،  پهشمال  كىيملهردىن  تىكىلگهن  شهكلىده  ئېھرام  رهخىتلهردىن 

.145:S ،قازى ئىياز،شىپائى-شهرىپ  .319
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تونالرنى، پاختا ۋه يۇڭدىن توقۇلغان كىيىملهرنى، نورمالدا ئاق رهڭلىك بهزىده يېشىل 
كىيملهرنى كېيهتتى. تهييار تىكىلگهن كىيملهرنىمۇ كىيهتتى. جۈمه كۈنى ۋه بايرامالردا، 
قارا  قىزىل،  يېشىل،  جهڭلهرده،  كهلگهنده،  ئهلچىلهر  ۋه  مېھمان  دۆلهتلهردىن  باشقا 
رهڭلىك كۆينهك، تونالرنى كىيهتتى. يهڭلىرىنى قوللىرىنڭ بىلهكلىرىگىچه، پۇشقاقلىرىنى 

تىزىنىڭ ئاستىغىچه چۈشۈرۈپ كېيهتتى. 
قۇالقنىڭ  چاچلىرىنى  بويىچه  ئادىتى  ئارىلىنىڭ  يېرىم  ئهرهپ  يهتتىنچى:  ئون 
يېرىمىغىچه ئۇزۇن قويۇپ بېرهتتى. چاچلىرىغا ئاالھىده تهييارالنغان مايالرنى ئىشلىتهتتى.
نهرسىلهرنى  خۇش-پۇراق  يۈزلىرىگه  باشلىرىغا،  قوللىرىغا،  سهككىزىنچى:  ئون 

سۈرهتتى. ئۇد ياغىچى ۋه كافۇرى بىلهن ھۆلدهيتتى.
ئىدى.  تولدۇرۇلغان  بىلهن  تااللىرى  خورما  ئىچى  كۆرپىسىنىڭ  توققۇزىنچى:  ئون 
ئىچى يۇڭ بىلهن تولدۇرۇلغان كۆرپه ئېلىپ كهلگهنده، قوبۇل قىلماي: «يا ئائىشه! ئالالھ 
ئالتۇن-كۆمۈش  مېنى  تهئاال،  ئالالھ  خالىسام،  مهن  ئهگهر  قىلىمهنكى،  قهسهم  تهئاالغا 
بىلهن كۆمىۋىتىدۇ» دېگهن ئىدى. بهزىده سۇپا ياكى تاختاي ئۈستىده، كارىۋاتتا، ئۆچكه 

يۇڭىدىن ياسالغان رهخىت ئۈستىده ئۇخاليتتى. 
يىگىرمىنچى: ھهر كۈنى كېچىده ئۈچ قېتىم كۆزىگه سۈرمه سۈرهتتى.

يىگىرمه بىرىنچى: ئۆيىده تاغاق، ئهينهك، مىسۋاك، سۈرمه قاچىسى، يىپ-يىڭنه، 
قايچا كام بولمايتتى. سهپهرگه چىققاندا بۇالرنى يېنىغا ئېلىۋاالتتى. 

يىگىرمه ئىككىنچى: خۇپتهن نامىزىدىن يېرىم كېچىگه قهدهر ئۇخلىغاندىن كېيىن، 
بامدات نامىزىغىچه ئىبادهت قىالتتى. ئوڭ تهرىپىنى بېسىپ، ئوق ئالقىنىنى يۈزى ئاستىغا 

قويۇپ ئۇخلىغاچ سۈره ئوقۇيتتى.
يىگىرمه ئۈچىنچى: ئىشالرغا تهبىر بېرهتتى. تۇنجى قېتىم كۆرگهن ياكى تۇيۇقسىز 
كۆرۈپ قالغان بهزى ئىشالرنى ياخشى تهرهپكه بۇراپ تۇرۇپ تهبىر بېرهتتى. ھېچقانداق 

بىر ئىشنى يامان تهرهپكه بۇرىمايتتى. 
يىگىرمه تۆتىنچى: بىر ئىشالردىن كۆڭلى يېرىم بولغاندا ساقىلىنى تۇتۇپ خىيالغا 

پاتاتتى.
ئارقىلىق  ئوقۇش  ناماز  بولغاندا  يېرىم  كۆڭلى  ئىشالردىن  بىر  بهشىنچى:  يىگىرمه 

كۆڭۈلىسز ئىشالرنى ئۇنتۇيتتى.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ئالالھ تهئاالدىن قورقاتتى ۋه كۆپ ئىبادهت قىالتتى. ئۇنىڭ 
بۇ ھالىنى كۆرگهنلهر تاقهت قىاللماي قاالتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم  پۇتلىرى ئىششىپ 
كهتكىچه ئىبادهت قىالتتى. ساھابىالر: ئى رهسۇلۇلالھ! سىزنىڭ پۈتۈن گۇناھلىرىڭىز ئهپۇ 
قىلىنىغان تۇرۇقلۇق، نېمه ئۈچۈن بۇنچىۋاال قىلىسىز؟ دېگهنده، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

مهن ئالالھ تهئاالغا ئهڭ كۆپ شۈكرى قىلغان بهنده بولمامدىمهن؟! دهيتتى. 
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پهزىلىتى

مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ پهزىلىتى ھهققىده يۈزلىگهن كىتاب ۋه ھهدىسلهر بار. 
پهزىلهت-ئۈستۈنلۈك دېگهنلىكتۇر. ئۇنىڭ بهزى پهزىلهتلىرى:

مۇھهممهد  بولۇپ  تۇنجى  ئىچىده  مهخلۇقالر  جىمى  دۇنيادىكى  بىرىنچى: 
ئهلهيھىسساالمنىڭ روھى ۋه نۇرى يارىتىلغان.

ئىككىنچى: ئالالھ تهئاال ئۇنىڭ ئىسمىنى ئهرىشكه، جهننهتكه ۋه يهتته قات ئاسمانغا 
يازدۇرغان.

ئۈچىنچى: ھىندىستاندا ئۆسىدىغان بىر گۈلنىڭ يوپۇرماقلىرىدا، «ئالالھتىن باشقا 
ئىالھ يوق، مۇھهممهد ئالالھنىڭ پهيغهمبىرىدۇر» دهپ يېزىلغان.

تهرىپىده،  يان  بېلىقنىڭ  بىر  تۇتۇلغان  يېنىدا  شهھرىنىڭ  باسىرا  تۆتىنچى: 
«مۇھهممهد» دهپ يېزىلغانلىقى كۆرۈلگهن.

ۋهزىپىسى  باشقا  سۆزلهشتىن  ئىسمىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇھهممهد  بهشىنچى: 
بولمىغان پهرىشتىلهر بار.

ئۇنىڭ  سهۋهبى  قىلىنىشىنىڭ  تازىم  ئادهمگه  ھهزرىتى  پهرىشتىلهرنىڭ  ئالتىنچى: 
پىشانىسىده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ نۇرى بولغانلىقى ئۈچۈندۇر.

ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇھهممهد  پهيغهمبهرلهرگه  پۈتۈن  تهئاال  ئالالھ  يهتتىنچى: 
كېلىدىغانلىقىنى، بۇنىڭدىن سىرىت، ئۇنىڭ كېلىشىگه ئۈلگۈرگهن ئۇممهتلىرىگه، ئۇنىڭغا 

ئىتائهت قىلىشىنى بۇيرىغان.
ئالهمهتلهر  نۇرغۇن  يهر-زېمندا  چاغدا،  كېلىدىغان  دۇنياغا  ئۇ  سهككىزىنچى: 

كۆرۈلگهن. بۇ ۋهقهلهر تارىخ ۋه مهۋلىت كىتابلىرىدا خاتىرلهنگهن.
توققۇزىنچى: ئۇ دۇنياغا كهلگهنده كىندىكى كېسىلگهن ۋه خهتنه قىلىنغان ھالهتته 

ئىدى.
ئونىنچى: ئۇ دۇنياغا كېلىشى بىلهن شهيتانالر كۆككه چىقالمايدىغان، پهرىشتىلهردىن 

خهۋهرلهرنى ئوغىرلىيالمايدىغان بولدى.
ئون بىرىنچى: ئۇ دۇنياغا كهلگهن كۈنى يهر يۈزىدىكى پۈتۈن بۇت ۋه بۇتخانىالر  

يىقىلىپ چۈشتى.
ئون ئىككىنچى: ئۇنىڭ بۆشىكىنى پهرىشتىلهر تهۋرهتتى.

ئون ئۈچىنچى: ئۇ بۆشۈكتىكى ۋاقتىدىال كۆكتىكى ئاي بىلهن مۇنازىره قىالتتى. ئاي 
ئۇنىڭ مۇبارهك بارمىقى بىلهن ئىشارهت قىلغان تهرهپكه مايىل بوالتتى.

ئون تۆتىنچى: بۆشۈكتىكى ۋاقىتتا سۆزلهشكه باشلىدى.
بۇلۇت  بىر  بېشى ئۈستىده  ئۇنىڭ  چىققاندا  داالغا  ۋاقتىدا  بالىلىق  ئون بهشىنچى: 

كۆلهڭگه تاشالپ تۇراتتى. بۇ ئهھۋال تاكى ئۇ پهيغهمبهر بولغان كۈنگىچه داۋامالشتى.
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ئون ئالتىنچى: ھهر بىر پهيغهمبهرنىڭ ئوڭ مۈرىسى ئاستىدا پهيغهمبهرلىك تامغىسى 
بوالتتى. پهيغهمبىرىمىزنىڭ دۈمبىسى ئوتتۇرسىدا، مۈره سۆڭىكىنىڭ سول تهرىپىگه يېقىن 

يهرده، يۈرهكنىڭ ئۈستى تهرىپده ئىدى. 
ئون يهتتىنچى: ئالدى تهرىپىنى كۆرگهندهك ئارقا تهرىپىنىمۇ كۆرهلهيتتى.

ئون سهككىزىنچى: كۈندۈزده كۆرهلىگهندهك ئاخشاملىرىمۇ كۆرهلهيتتى.
ئون توققۇزىنچى: تۈكۈرىكى تۇزلۇق سۇغا قېتىلسا، تاتلىق سۇ بوالتتى. كېسهللهرگه 

شىپا بوالتتى، بۇۋاقالرغا سۈتكه ئوخشاش ئوزۇقلۇق بوالتتى.
پهيغهمبهرلهر  پۈتۈن  ئۇخلىمايتتى.  قهلبى  بىلهن  ئۇخلىغان  كۆزلىرى  يىگىرمىنچى: 

مۇشۇنداق ئىدى.
مۇشۇنداق  پهيغهمبهرلهر  (پۈتۈن  باقمىدى.  ئهسنهپ  بويى  ئۆمۈر  بىرىنچى:  يىگىرمه 

ئىدى)
يىگىرمه ئىككىنچى: ئۇنىڭ تهرلىرى، گۈلدهك خۇش-پۇراق چاچاتتى. بىر كهمبهغهل 
كىشى قىزىنىڭ تويىنى قىلغاندا، ئۇنىڭدىن ياردهم سورىدى. ئۇنىڭغا بهرگىدهك نهرسه 
كهمبهغهلنىڭ  بهردى.  قويۇپ  تهرىدىن  قۇتىغا  بىر  كىچىك  بىلهن  شۇنىڭ  ئىدى.  يوق 
بۇ  باشلىدى.  پۇراشقا  ئىپاردهك  ئىچى  ئۆينىڭ  بىلهن  سۈرىشى  يۈز-كۆزىگه  ئۇنى  قىزى 

ۋهقهدىن كېيىن ئۇ قىزنىڭ ئۆيى خۇشپۇراقلىق ئۆي دهپ نام ئالدى.
يىگىرمه ئۈچىنچى: ئوتتۇرا بوي بولغان بولسىمۇ، ئۇزۇن بويلۇق كىشلهرنىڭ يېنىغا 

كهلگهنده ئۇالردىن ئېگىز كۆرۈنهتتى.
يهرگه  كۆلهڭگىسى  ماڭغاندا  ئاستىدا  نۇرى  قۇياش  ۋه  ئاي  تۆتىنچى:  يىگىرمه 

چۈشمهيتتى.
دېگهندهك  پاشا  چىۋىن،  كىيملىرىگه  ۋه  بهدىنىگه  ئۇنىڭ  بهشىنچى:  يىگىرمه 

نهرسىلهر قونمايتتى.
يىگىرمه ئالتىنچى: كىيىملىرى قانچىلىك ئۇزۇن كېيسىمۇ كىر بولمايتتى.

يىگىرمه يهتتىنچى: ئۇ يول يۈرگهنده پهرىشتىلهر ئارقىسدىن ئهگىشىپ ماڭاتتى. بۇ 
سهۋهپتىن ئهسھابىنى ئالدىدا ماڭغۇزۇپ، پهرىشتىلهرنى ئارقىسىغا ئاالتتى.320

يىگىرمه سهككىزىنچى: تاش ئۈستىده ماڭسا، ئاياق ئىزى تاش ئۈستىده قاالتتى. 
قۇم ئۈستىده ماڭسا ئىزى قالمايتتى. تاھارىتى بۇزۇلغان ۋاقىتالردا يهر يېرىلىپ، ئۇنىڭ 

ئېھتىياجلىرنى كۆمىۋىتهتتى. (پۈتۈن پهيغهمبهرلهر مۇشۇنداق ئىدى)
ئۇ  ئىدى.  ئىگه  بىلىمگه  ئۈستۈن  ئىنسانالردىن  ۋه  پهرىشته  توققۇزىنچى:  يىگىرمه 
پۈتۈن  بىلهن  قۇدرىتى  ئۆز  تهئاال  ئالالھ  ئىدى.  ساۋاتسىز  بىر  كۆرمىگهن  يۈزى  مهكتهپ 
ئۆگهتكهندهك،  ئىسمىنى  نهرسىنىڭ  ھهممه  ئهلهيھىسساالمغا  ئادهم  ئۆگهتتى.  بىلىمنى 

ئۇنىڭغىمۇ پۈتۈن نهرسىلهرنىڭ ئىسمى ۋه ئاالھىدىلىگىنى ئۆگهتتى.

.69:S ،قازى ئىياز،شىپائى-شهرىپ  .320
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بولىدىغان  ئارىسىدا  ئۇالرنىڭ  ۋه  ئهھۋالى  ئىسىملىرى،  ئۇممىتىنىڭ  ئوتتۇزىنچى: 
پۈتۈن ئىشالردىن ئۇنىڭغا خهۋهر بېرىلدى.

ئوتتۇز بىرىنچى: ئۇ پۈتۈن ئىنسانالردىن ئهقىللىق ئىدى.
ئوتتۇز ئىككىنچى: ئىنسانالردا بولىدىغان گۈزهل خۇيالر ئۇنىڭدا بار ئىدى. شائىر ئۆمهر 
ئىبنىل فاردىغا: «نېمه ئۈچۈن پهيغهمبهرنى مهدھىيلهپ شېئىر يازمىدىڭ!» دېگهنده، 
: «ئۇنى مهدھىلهپ يېزىشقا كۈچۈم يهتمهيدىغانلىقىنى بىلىمهن، ھهم ئۇنى مهدھىيلهپ 

يازىدىغانغا سۆز تاپالمىدىم» دېگهن.
ئوتتۇز ئۈچىنچى: كهلىمه شاھادهت، ئهزان، تهكبىر، نامازدا شاھادهت كهلتۈرۈش  
دۇئا، بهزى ئىبادهت ۋه خۇتبهلهرده، قىينچىلىق كۈنلهرده، قهبرىده، مهھشهرده، جهننهت 
يېنىغا  ئىسمى  ئۆز  ئىسمىنى  ئۇنىڭ  تهئاال  ئالالھ  تىلىدا،  مهخلۇقنىڭ  ھهر  دوزاقتا،  ۋه 

قويغان.
ئۇنى  تهئاال،  ئالالھ  ھهبىبىدۇر.  ئالالھنىڭ  بولغان  ئۈستۈن  ئهڭ  تۆتىنچى:  ئوتتۇز 
ئۆزىگه دوسىت قىلغان. ئۇنى پۈتۈن نهرسىلهردىن ھهتتا پۈتۈن پهرىشتىلهردىن ئارتۇق 
ياخشى كۆرىدۇ. ئالالھ تهئاال: «ئىبراھىمنى دوسىت تۇتقان بولسام، سېنى ئۆزهمگه ئهڭ 

سۆيۈملۈك قىلدىم» دېگهن.  
ئوتتۇز بهشىنچى: ئالالھ تهئاال دۇخا سۈرىسىنىڭ 5-ئايىتىده: «سهن رازى بولغىچه، 
تىلىگهن ھهر نهرسهڭنى بېرىمهن» دېگهن. يهنى ئالالھ تهئاال پهيغهمبىرىمىزگه پۈتۈن 
قىلىش  جهڭ  بىلهن  دۈشمهنلهر  ئىسالمىيهتنى،  ئۈستۈنلۈكلهرنى،  پۈتۈن  ئىلىملهرنى، 
تهدبىرلىرى، زهپهر ۋه قىيامهت كۈنىدىكى ھهر تۈرلۈك ئېھسانالرنى بېرىشكه ۋهده قىلغان 
. بۇ ئايهت-كهرىم نازىل بولغاندا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، جىبرائىل ئهلهيھىسساالمغا: 

«ئۇممىتىمدىن بىرسىنىڭ دوزاقتا قېلىشىغا رازى بواللمايمهن!» دېگهن.
ئىسمى  ئۆز  پهيغهمبهرنى  بىر  ھهر  قۇرئانى-كهرىمده  تهئاال  ئالالھ  ئالتىنچى:  ئوتتۇز 
خىتاپ  دهپ  نهبى!»  ئهي  رهسۇلۇم!  بولسا، «ئهي  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  بىلهن، 

قىلغان.
شىۋىسىنى    بىر  ھهر  تىلىنىڭ  ئهرهپ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  يهتتىنچى:  ئوتتۇز 
چىرايلىق ۋه چۈشىنشلىك سۆزلهيتتى. ئوخشىمىغان يهرلهردىن كېلىپ ئۇنىڭدىن سوئال 
سورىغانالرغا، ئۇالرنىڭ شىۋىسى بىلهن جاۋاب بېرهتتى. ئۇنىڭ سۆزىگه ھهيران قالغانالرغا: 

«ئالالھ تهئاال مېنى ناھايىتى گۈزهل تهربىيلىدى» دهيتتى.
ئوتتۇز سهككىزىنچى: سۆزلىرى قىسقا، مهنىلىك ئىدى. يۈز مىڭدىن ئوشۇق ھهدىس 
شهرىپ، ئۇنىڭ «جهۋامىئۇل كهلىم (ئاز سۆز بىلهن كۆپ مهنه ئىپادىلهش)» ئىكهنلىكىنى 
ئىسپاتالپ بېرهتتى. بهزى ئالىمالر: «مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم، ئىسالمنىڭ تۆت ئاساسىنى، 
تۆت ھهدىسته بىلدۈرگهن، بۇالر: ئهمهللهر نىيهتكه قاراپ بولىدۇ؛321 ھاالل ۋه ھارام ئېنىق 

بۇخارى، «بهدۇل-ۋاھى»، 1؛ ئهبۇ داۋۇت، «تاالك»، 11؛ ئىبنى ماجه،«زۇھد»،26.  .321
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ئايرىلغان؛322 داۋا قىلغۇچىنىڭ شاھىت كۆرسىتىشى، داۋاغا ئۇچرىغاننىڭ قهسهم قىلىشى 
ئىمانى  خالىمىغىچه،  قېرىندىشىغا  دىن  ئىشنى،  خالىغان  ئۆزىگه  كىشى  بىر  كېرهك؛ 
كامىل بولمايدۇ.323 بۇ تۆت ھهدىستىن بىرىنچىسى، ئىبادهت؛ ئىككىنچىسى، مۇئامىله؛ 

ئۈچىنچىسى، ئادالهت ۋه سىياسهت؛ تۆتىنچىسى، ئهدهپ ۋه ئهخالقنىڭ ئاساسىدۇر.
ئوتتۇز توققۇزىنچى: مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم قوغدالغان ۋه گۇناھسىز ئىدى. قىرىق 
ئۆتكۈزمىگهن.  ھېچ  گۇناھالرنى  چوڭ-كىچىك  بىلىپ-بىلمهي،  بۇرۇن،  يېشىدىن 

قىلىقىسز ھهرىكهتلىرىمۇ كۆرۈلۇپ باقمىغان.
ئهييۇھهننهبىييۇ  ئهلهيكه  ئولتۇرغاندا: «ئهسسهلهمۇ  نامازدا  مۇسۇلمانالر  قىرىقىنچى: 
قىلىندى.  ئهمىر  بېرىش  ساالم  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ئوقۇپ  ۋهرهھمهتۇلالھى»نى 

نامازدا باشقا پهيغهمبهرلهرگه ۋه پهرىشتىلهرگه ساالم قىلىش جائىز ئهمهس. 
ياراتمىغان  نهرسىنى  ھېچبىر  باشقا  بولساڭ،  بولمىغان  «سهن  بىرىنچى:  قىرىق 

بوالتتىم»324 دېدى.
تاقابىل  ئۆزى  تۆھمهتلىرىگه  كاپىرالرنىڭ  پهيغهمبهرلهر  باشقا  ئىككىنچى:  قىرىق 
تۇرغان ئىدى. مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا قىلىنغان تۆھمهتلهرگه قارشى، ئالالھتاال ئۇنى  

مۇداپىئه قىلدى.
باشقا  سانى،  ئۇممىتىنىڭ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇھهممهد  ئۈچىنچى:  قىرىق 
ئۇممهتلهردىن  باشقا  ۋه  كۆپ  يىغىندىسىدىنمۇ  ئۇممىتىنىڭ  پۈتۈن  پهيغهمبهرلهرنىڭ 
ئۈستۈندۇر. جهننهتكه كىرىدىغانالرنىڭ ئۈچته ئىككىىسنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 

ئۇممىتى ئىكهنلىكى ھهدىس شهرىپلهرده دېيىلگهن.
قىرىق تۆتىنچى: پهيغهمبهر ئهلهيھىساالمغا بېرىلىدىغان ساۋاپالر، باشقا پهيغهمبهرلهرگه 

بېرىلىدىغان ساۋاپالردىن قات-قات ئۈستۈندۇر.
گهپ  ئاۋازدا  يۇقىرى  يېنىدا  چاقىرىش،  بىلهن  ئىسمى  ئۇنى  بهشىنچى:  قىرىق 
قىلىش، يىراق يهردىن چاقىرىش، يولدا ئۇنىڭ ئالدىغا ئۆتىۋىلىش ھارام قىلىندى. باشقا 

پهيغهمبهرلهرنى ئىسىملىرى بىلهن چاقىراتتى. 
قىرىق ئالتىنچى: جىبرائىل ئهلهيھىسساالم  ئىككى قېتىم پهرىشته شهكلىده پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمغا كۆرۈنگهن ئىدى. جىبرائىل ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭ يېنىغا يىگىرمه تۆت مىڭ 
قېتىم كهلگهن ئىدى. باشقا پهيغهمبهرلهردىن ئهڭ كۆپ مۇسا ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا 

كهلگهن. يهنى تۆت يۈز قېتىم كهلگهن ئىدى.

ئهبۇ داۋۇت، «بۈيۈ»، 3؛ نهسائى، «بۈيۈ»، 2.  .322
بۇخارى، «ئىمام»، 7؛ تىرمىزى، «شىفهتۇل-قىيامه»، 59؛ ئهخمهت ب. ھهنبهل، ئهل-مۇسنهت،   .323

.176،III
سۇيۇتى، ئهل مهئالى-مهسنۇئا، I،272؛ ئهجلۇنى، كهشفۇل-ھافا، II،164؛ ئهلى ئهلقارى، شهرھۇش-  .324

.6،I،شىفا
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ۋهده  بىلهن  نامى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇھهممهد  تهئاالغا  ئالالھ  يهتتىنچى:  قىرىق 
بېرىش ياكى قهسهم قىلىش جائىز. لېكىن باشقا پهيغهمبهرلهرنىڭ نامى بىلهن قىلىش 

جائىز ئهمهس.
ئۇنىڭ  كېيىن،  بولغاندىن  ۋاپات  ئهلهيھىسساالم  مۇھهممهد  سهككىزىنچى:  قىرىق 
ئاياللىرى بىلهن توي قىلىش ھارامدۇر. پهيغهمبىرىمىزدىن كېيىن ئۇالر پۈتۈن مۆمىنلهرنىڭ 

ئانىسى قىلىندى.
قىرىق توققۇزىنچى: نهسهپ ۋه قانداشلىق، يهنى قان بىلهن نىكاھ تهرهپتىن بولغان 
تۇققاندارچىلىقنىڭ قىيامهتته پايدىسى يوق. ئهلۋهتته، پهيغهمبهرنىڭ تۇققانلىرىمۇ بۇنىڭ 

ئىچىده.
ئهللىكىنچى: پهيغهمبهرنىڭ ئىسمىنى قويۇش، دۇنيا ۋه ئاخىرهت ئۈچۈن پايدىلىقتۇر. 

ئۇنىڭ ئىسمىنى ئېلىپ يۈرگهن ھهقىقى مۆمىنلهر دوزاققا كىرمهيدۇ.
ئهللىك بىرىنچى: ئۇنىڭ ھهر بىر سۆزى ۋه ئىشى توغرىدۇر. ئۇنىڭ ھهر بىر ئىجتىھادى 

ئالالھ تهئاال تهرىپىدىن توغۇرالنغان.
پهيغهمبهر  پهرزدۇر.  كىشىگه  ھهر  كۆرۈش  ياخشى  ئۇنى  ئىككىنچى:  ئهللىك 
ئهلهيھىسساالم: «ئالالھ تهئاالنى ياخشى كۆرگهن مېنى ياخشى كۆرىدۇ» دېگهن. ئۇنى 
سۆيۈشنىڭ ئاالمىتى: دىنىغا، ئۇنىڭ يولىغا، سۈننىتىگه ۋه ئهخالقىغا ئىتائهت قىلىشتۇر. 

قۇرئانى-كهرىمده: «ماڭا ئىتائهت قىلساڭالر ئالالھ تهئاال سىلهرنى سۆيىدۇ» دېگهن. 
ئهللىك ئۈچىنچى: ئۇنىڭ ئائىله-تاۋاباتلىرىنى سۆيۈش ۋاجىپتۇر. «ئائىله-تاۋاباتىغا 
ئائىله- قىلىنغان  ھارام  ئېلىش  زاكات  دېيىلگهن.  مۇناپىقتۇر»  قىلغان  دۈشمهنلىك 
يهنه  مۆمىنلهردۇر.  بولغان  ئۇرۇقىدىن  ھاشىمنىڭ  بوۋىسىى  خانىملىرى،  تاۋاباتلىرى، 

ئهلىنىڭ، ئۇقهيىلنىڭ، جافهر تهييارنىڭ ۋه ئابباسنىڭ ئۇرۇقىدىن بولغانالر. 
ۋاجىپتۇر. «مېنىڭدىن  سۆيۈش  ھهممىسىنى  ئهسھابىنىڭ  ئۇنىڭ  تۆتىنچى:  ئهللىك 
دېمهكتۇر.  سۆيۈش  مېنى  سۆيۈش،  ئۇالرنى  قىلماڭالر!  دۈشمهنلىك  ئهسھابىمغا  كېيىن 
ئۇالرغا دۈشمهنلىك قىلىش، ماڭا دۈشمهنلىك قىلىش دېگهنلىكتۇر. ئۇالرنى رهنجىتكهن، 

مېنى رهنجىتكهن بولىدۇ. ئالالھ تهئاال مېنى رهنجىتكهنلهرگه ئازاب قىلىدۇ» دېگهن.
ئهللىك بهشىنچى: ئالالھ تهئاال، مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا كۆكته ۋه يهرده ئىككى 
ۋه  ئۆمهر  ھهزرىتى  يهردىكى  مىكائىلدۇر.  ۋه  ئهزىرائىل  كۆكتىكى  ئهۋهتكهن.  ياردهمچى 

ئهبۇبهكرىدۇر (ئالالھ ئۇالردىن رازى بولسۇن).325
بولغان  ۋاپات  بولۇپ،  چوڭ-كىچىك  ئهر-ئايال،  قهبىرده،  ئالتىنچى:  ئهللىك 
كىشلهردىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهققىده سوئال سورىلىدۇ. «رهببىڭ كىم؟» دهپ 

سورىغاندهك، «پهيغهمبىرىڭ كىم؟» دهپ سوئال سورايدۇ.

.39:S،290؛ھۇزائى، ئهت-تاھىرىچ،II،تىرمىزى،«مهناقىب»،17؛ ھاكىم، ئهل-مۇستهدرهك  .325
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ئوقۇش  شهرىپلىرىنى  ھهدىس  ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇھهممهد  يهتتىنچى:  ئهللىك 
ساۋاپتۇر، ئوقۇغان كىىشىگه ساۋاپ يېزىلىدۇ.

ئهللىك سهككىزىنچى: ئۇنىڭ مۇبارهك روھىنى ئېلىش ئۈچۈن ئهزرائىل ئهلهيھىسساالم 
كهلدى ۋه ئۆيگه كىرىش ئۈچۈن روخسهت ئالدى.

ۋه  مهككه  يهنى  يهردىكى،  ھهر  تۇپراق،  قهبرىسىدىكى  توققۇزىنچى:  ئهللىك 
جهننهتتىكى تۇپراقتىنمۇ ئۈستۈندۇر.

ئاتمىشىنچى: قهبىرىسىده، بىز بىلمهيدىغان بىر دۇنيادا ھاياتتۇر، ئۇ يهرده قۇرئان 
ۋه ناماز ئوقۇيدۇ. پۈتۈن پهيغهمبهرلهرمۇ شۇنداق.

ئاتمىش بىرىنچى: دۇنيانىڭ ھهر يېرىدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ساالم ۋه دۇئالىرىنى، 
ئۇنىڭ  پهرىشته  يۈز  نهچچه  كۈنده  يهتكۈزىدۇ.  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  پهرىشتىلهر 

قهبرىسىنى زىيارهت قىلىدۇ.
كۈنى  ھهر  ئۇنىڭغا  ئىبادهتلىرى  ۋه  ئهمهللىرى  ئۇممىتىنىڭ  ئىككىنچى:  ئاتمىش 

ئهتىگهن كۆرسىتىلىدۇ. يامان ئهمهل قىلغانالرنى كۆرسه ئۇالر ئۈچۈن شاپائهت تىلهيدۇ.
سۆيۈملۈك  ئۈچۈنمۇ  ئايالالر  قىلىش  زىيارهت  قهبرىسىنى  ئۇنىڭ  ئۈچىنچى:  ئاتمىش 
مۇسۇلمانالرغا  ياكى  ۋاقىتالردا  يالغۇز  بولسا،  قىلىش  زىيارهت  قهبىرلهرنى  باشقا  ئىشتۇر. 

ماس كهلگهن قىياپهت بىلهن زىيارهت قىلىش جائىزدۇر.
ئاتمىش تۆتىنچى: ئۇ ھايات ۋاقتىدا بولغاندهك، ئۇ ۋاپات بولغاندىن كېيىنمۇ ئۇنى 

ۋهسىله قىلىپ قىلىنغان دۇئاالرنى ئالالھ تهئاال قوبۇل قىلىدۇ.
ئاتمىش بهشىنچى: قىيامهت كۈنى تۇنجى بولۇپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ئۈستىگه 
جهننهت كىيملىرىنى كېيگهن ھالدا قهبرىدىن چىقىپ، مهھشهر مهيدانىغا كېلىدۇ. قولىدا 
مهھشهر  مىنىپ  ھايۋاننى  دېگهن  بۇراق  ۋه  تۇتقان  بايراقنى  دېگهن  ھهمد»  «لىۋائۇل 
مهيدانىغا كېلىدۇ. پهيغهمبهرلهر ۋه پۈتۈن ئىنسانالر بۇ بايراقنىڭ ئالدىغا توپلىنىدۇ. ئۇالر 
ھهممىسى مىڭ يىل ساقالشتىن تهقهززار بولۇپ كهتكهن بولىدۇ. ئىنسانالر نۆۋهت بىلهن: 
ئادهم، نوھ، ئىبراھىم، مۇسا ۋه ئىسا (ئهلهيھىسساالم) كېلىپ، شاپائهت قىلىشى ئۈچۈن 
بولغانلىقى  خىجىل  تهئاالدىن  ئالالھ  سورايدۇ.  كهچۈرۈم  بىرى  ھهر  ئۇالرنىڭ  ساقاليدۇ. 
ئۈچۈن قورقۇپ تۇرىدۇ ۋه شاپائهت تىلهشتىن ئهيمىنىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن پهيغهمبهرنىڭ 
يېنىغا كېلىپ شاپائهت تىلهيدۇ. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بېشىنى سهجدىگه قويۇپ، ئالالھ 
تهئاالدىن ئۇالرغا شاپائهت تىلهپ يالۋۇرىدۇ. ئالالھ تهئاال ئۇنىڭ دۇئاسىنى قوبۇل قىلىدۇ. 
باشتا ئۇنىڭ ئۇممىتىنىڭ ھېسابىنى سورايدۇ. ئهڭ بۇرۇن سىرات كۆۋرۈكىدىن ئۆتىدىغانالر 
ئهڭ بۇرۇن جهننهتكه كىرىدىغانالردۇر. ئۇالرنىڭ بارغان يهرلىرى نۇرغا چۆمىدۇ. ھهزرىتى 
مۇھهممهد  يۇمسۇن!  كۆزلىرىنى  «ھهممهيلهن  ئۆتكهنده:  كۆۋرىكىدىن  سىرائهت  پاتىمه 

ئهلهيھىسساالمنىڭ قىزى كهلدى» دهيدۇ.
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ئاتمىش ئالتىنچى:  ئالته يهرده شاپائهت قىلىدۇ. بىرىنچىسى: ماقامى ماھمۇت دېگهن 
نامى بىلهن شاپائهت قىلىدۇ. پۈتۈن ئىنسانالر مهھشهرده ساقالش ئازابىدىن قۇتۇلىدۇ.326 
ئۈچىنچىسى:  كىرگۈزىدۇ.  جهننهتكه  قىلىپ  شاپائهت  كىشىنى  نۇرغۇن  ئىككىنچىسى: 
ئازاب تارتىشى الزىم بولغانالرنى ئازابتىن قۇتۇلدۇرىدۇ. تۆتىنچىسى: گۇناھى كۆپ بولغان 
مۆمىنلهرنى دوزاقتىن چىقىرىدۇ. بهشىنچى: ساۋابى ۋه گۇناھى تهڭ كېلىپ قېلىپ، ئهرافات 
دېگهن يهرده قالغان مۆمىنلهرنىڭ جهننهتكه كىرىشىگه شاپائهتچى بولىدۇ. ئالتىنچىسى: 

جهننهتكه كىرگهنلهرنىڭ دهرىجىسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش ئۈچۈن شاپائهت تىلهيدۇ.
يهر  بۇ  ۋهسىلهدۇر.  ئىسمى  جهننهتتىكى  پهيغهمبهرنىڭ  يهتتىنچى:  ئاتمىش 
جهننهتنىڭ ئهڭ ئۇلۇغ يىرىدۇر. جهننهتتىن ئورۇن ئالغان ھهر بىر كىشىگه ئۇزارتىلغان 
بىرهر تال شاخنىڭ يهنى «سىدرهتۇل مۇنتهھا» دېگهن دهرهخنىڭ يېلتىزى ئۇ يهردىدۇر. 

جهننهتتكىلهرگه بېرىلگهن نېمهت بۇ دهرهختىن كېلىدۇ.

ئالالھتىن گۇناھالرنى تىلىشى

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم پۈتۈن جانلىقالرنىڭ ئهڭ ئۈستۈنى بولۇش بىلهن بىرلىكته، 
ئالالھ تهئاالدىن ئهڭ كۆپ قورقىدىغان ۋه ئۇنىڭغا ئىبادهتنى ئهڭ كۆپ قىلغىنى ئىدى. 
ئالالھ تهئاال، ئۇنى گۇناھ ئىشلهشتىن مۇھاپىزه قىلغان تۇرۇقلۇق، ھېچ توختاپ قالماي 
ئىبادهت  چىققۇچه  كۈن  تۇرۇپ،  ئورنىدىن  كېچىده  يېرىم  قىالتتى.  ئىبادهت  ۋه  دۇئا 

قىالتتى.
ئىبنى ئابباس: «بىر كۈنى كېچىده مۆمىنلهرنىڭ ئانىسى بولغان ھهزرىتى مهيمۇنهنىڭ 
ۋاقىتتا  بىر  قالغان  ئاز  كېچىگه  يېرىم  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بولدۇم.  مېھمان  ئۆيىده 
ئۇخلىدى. ئۇزۇن ئۆتمهيال ئورنىدىن تۇردى ۋه قولى بىلهن يۈزىدىكى ئۇيقۇ ئىزلىرىنى 
كهتتى.  چىقىپ  ئالغىلى  تاھارهت  ئېلىپ  چۆگۈننى  ئېسىقلىق  كېيىن،  يوقاتقاندىن 
ئايهتنى  ئون  ئاخىرىدىكى  سۈرىسىنىڭ  ئىمران  ئال  كېيىن،  بولغاندىن  ئېلىپ  تاھارهت 
تۇرۇپ  ئورنىمدىن  مهنمۇ  بىلهن  شۇنىڭ  باشلىدى.  ئوقۇشقا  ناماز  كېيىن  ئوقۇغاندىن 
تاھارهت ئالغاندىن كېيىن، ئالهملهرنىڭ پهخرى بىلهن بىرلىكته ناماز ئوقۇشقا باشلىدىم. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئىككى رهكئهتتىن جهمئى ئالته رهكئهت ناماز ئوقۇغاندىن كېيىن، 
نامىزى  بامدات  ئۇخلىدى.  نامىزىغىچه  بامدات  كېيىن  ئۇنىڭدىن  ئوقۇدى.  نامىزى  ۋىتىر 
مهسجىدكه  كېيىن  ئوقۇغاندىن  ناماز  رهكئهت  ئىككى  تۇرۇپ  ئورنىدىن  كىرگهنده  ۋاقتى 

چىقىپ بامدات نامىزىنىڭ پهرزىنى ئوقۇدى»327 دېدى.
ئويغىنىپ:  كېچىده  كۈنى  بىر  ئهلهيھىسساالم  ئائىشه ئانىمىز: «پهيغهمبهر  ھهزرىتى 
ئهي ئائىشه! روخسهت قىلساڭ، بۇ كېچىنى رهببىمگه ئىبادهت قىلىش بىلهن ئۆتكۈزهي، 
دېدى ۋه ئورنىدىن تۇرۇپ قۇرئان ئوقىدى. قۇرئان ئوقۇغاچ كۆز ياشلىرى تۆكتى. كۆز 

قازى ئىياز،شىپائى-شهرىپ،217:.  .326
.89،I،284؛ بهيھاقى، ئهس-سۇنهن،I ،ئهخمهت ب. ھهنبهل، ئهل-مۇسنهت  .327
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ياشلىرىدىن ئىككى تىزى ھۆل بولۇپ كهتتى. ئۇ داۋاملىق ئوقۇشقا باشلىدى. كۆز ياشلىرى 
بهدىنىگه چاپلشىپ تۇرغان كىيملهرنى ھۆل قىلىۋهتتى. بۇ ئهھۋال تاڭ ئاتقىچه داۋامالشتى. 
تاڭ ئاتقاندا، ئۆيىمىزگه كهلگهن بىالل ھهبهشى بۇ ئهھۋالنى كۆرۈپ: ئاتا-ئانام ساڭا پىدا 
قىلمىدىمۇ؟!  ئهپۇ  گۇناھلىرىڭنى  پۈتۈن  سېنىڭ  تهئاال،  ئالالھ  رهسۇلۇلالھ!  ئى  بولسۇن 
دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ئهي بىالل! مهن شۈكرى قىلغان بهنده بولمامدىمهن؟ 
ئالالھ تهئاال بۇ كېچه كۆكلهرنىڭ ۋه يهرنىڭ يارىتىلىشىدا، كېچه ۋه كۈندۈزنىڭ بىر-
بىرى ئارقىسدىن كېلىشگه، ئهقىل ئېگىلىرى ئۈچۈن ئوچۇق ئايهت ۋه ئىشارهتلهر بار، 

دېگهن ئايهتنى (ئال ئىمران سۈرىسى 189-ئايهت) نازىل قىلدى»328 دېدى. 
مۇسلىمنىڭ بىر ھهدىسىده: «قهلبىمگه شۇنداق بىر نهرسىلهر كېلىدۇكى، ھهر كۈنى 
كېچىده ئالالھتىن بۇالر توغۇرلۇق يهتمىش قېتىم دۇئا قىلىمهن. قهلبىمده بىر پهرده پهيدا 
بولىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن ھهر كۈنى يهتمىش قېتىم دۇئا قىلىمهن. يهنه ئالالھ تهئاال ئۈچۈن 

ھهر كۈنى يۈز قېتىم دۇئا قىلىمهن»329 دېدى.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئالالھ تهئاالدىن شۇ قهدهر قورقاتتىكى، قاقاقالپ كۈلۈشكىمۇ 

مهيلى بارمايتتى.
ئىمام تىرمىزىنىڭ ئهبۇ زهردهن مهرۇفتىن بىلدۈرگهن بىر ھهدىسته: «شۈبھىسىزكى، 
ئاڭالپ  نهرسىلهرنى  ئاڭلىيالمىغان  سىلهر  تۇرۇپتىمهن،  كۆرۈپ  كۆرمىگهننى  سىلهر  مهن 
قهسهم  يوقتۇر.  يهر  ئالقانچىلىك  قىلمىغان  سهجده  پهرىشتىلهر  سامادا  تۇرۇپتىمهن، 
كۆرگهن  كۆرگهنلىرىمىنى  بولساڭالر،  بىلگهن  بىلگهنلىرىمنى  مېنىڭ  قىلىمهنكى، 
ئالالھ  يېتىشىچه  ئاۋازىڭالرنىڭ  كوچىالردا  يىغاليتتىڭالر.  كۆپ  كۈلۈپ  ئاز  بولساڭالر، 

تهئاالغا يالۋۇراتتىڭالر!»330 دېدى.
ئهبۇ ھۇرهيره رىۋايهت قىلغان بىر ھهدىسته پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «ھېچكىمنى 
ئهمىلى جهننهتكه ئېلىپ كىرهلمهيدۇ» دېدى. ساھابىالر: سىزمۇ شۇنداقمۇ؟ دهپ سورىدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: شۇنداق، مېنىمۇ ئهمهلىم جهننهتكه ئېلىپ كىرهلمهيدۇ، پهقهت 

ئالالھ تهئاالنىڭ رهھمىتى مېنىڭ گۇناھلىرىمىنى پاكاليدۇ، دېدى» 
كىرگهن  مهسجىدكه  بىر  بىرلىكته  بىلهن  ئهلهيھىسساالم  «پهيغهمبهر  ئۆمهر:  ئىبنى 
ئىدۇق، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم : يا رهببى! مېنى ئهپۇ قىلغىن، تهۋبىلىرىمىنى قوبۇل 

قلىغىن. سهن تهۋبىلهرنى قوبۇل قىلدىغان راھمان ۋه رهھىمسهن! دېدى»331 
ئهنهس بىن مالىك: «پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، داۋاملىق: ئالالھۇممه 

يامۇقاللىبهل قۇلۇب سهببىت قهلبى ئهال دىىنىكه، دهيتتى»332 دهپ رىۋايهت قىلغان.

.142،IV ،386؛ ئىبنى ئاساكىر، تارىخۇ دىمهشق،II ،ئىبنى ھىببان، ئهس-سهھىھ  .328
ئىبنى ماجه،«ئهدهپ»،57؛ قازى ئىياز،شىپائى-شهرىپ، 148:.  .329

.554،II،ھاكىم، ئهل-مۇستهدرهك  .330
.57،VI ،89؛ ئىبنى ئهبى شهيبه، ئهل-مۇسهننهف،II ،ئهخمهت ب. ھهنبهل، ئهل-مۇسنهت  .331

.I،706،257؛ ھاكىم، ئهل-مۇستهدرهك،III ،ئهخمهت ب. ھهنبهل، ئهل-مۇسنهت  .332



485

ھهدىسته:  بىر  قىلغان  رىۋايهت  تهرىپىدىن  ئهلخۇدرى  سهئىد  ئهبۇ  تىرمىزىنىڭ 
«پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ئۇخالشتىن بۇرۇن ئۈچ قېتىم،‹ئهستاغپىرۇلالھهلئهزىم ئهللهزى 
دېڭىز  گۇناھلىرى  كىشىنىڭ  ئىلهيھ›دېگهن  ۋهئهتۇبۇ  ھۇۋهلھهييۇلقهييۇم  ئىلال  الئىالھه 
دۇنيانىڭ  ۋه  سانى  يوپۇرماقلىرىنىڭ  دهرهخ  قۇملىرى،  دىيارىنىڭ  تهمىم  بۇژغۇنلىرى، 
كۈنلىرى قهدهر كۆپ بولسىمۇ ئالالھ تهئاال ئۇنىڭ گۇناھلىرىنى ئهپۇ قىلىدۇ» دهپ بايان 

قىلغان.
«ئالالھىم!  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  قىلىشچه،  رىۋايهت  مۇسلىمنىڭ  ۋه  بۇخارى 
ئېشىپ  ھهددىمدىن  بىلىپ-بىلمهي،  مېنىڭ  تۇرىسهن.  بىلىپ  نهرسىنى  ھهممه  سهن 
قارىمىغان،  دهپ  مۇھىم  مهن  ، «ئالالھىم!  قىلغىن!»  ئهپۇ  گۇناھلىرىمنى  ئۆتكۈزگهن 
ئۇنتۇپ قالغان، چاقچاق تهرىقىسده ئۆتكۈزۈپ قويغان پۈتۈن قۇسۇرلىرىمنى ئهپۇ قىلغىن. 
ئالالھىم! مېنىڭ ئالدىراقسانلىق قىلىپ ئۆتكۈزۈپ قويغان، كهينىگه سوزۇپ ئاقساتقان، 
ۋه  ئاۋۋال  سهن  قىلغىن.  ئهپۇ  گۇناھلىرىمنى  پۈتۈن  ئۆتكۈزگهن  ئاشكارا  ۋه  يوشۇرۇن 

ئاخىرى بولغان، ھهممه نهرسىگه قادىر بولغان ئهڭ ئۇلۇغ زاتسهن!»333 دهپ يالۋۇردى.

شاپائىتى

پۈتۈن  ئۇالرنى  قىلىدۇ.  شاپائهت  ئۇممىتىگه  كۈنى  قىيامهت  ئهلهيھىساالم  پهيغهمبهر 
شهرىپته:  ھهدىش  بىر  مۇناسىۋهتلىك  بىلهن  بۇنىڭ  قىلىدۇ.  ئازاد  قىينچىلىقالردىن 
دۇچ  تالالشقا  ئارىسىدا  شاپائهت  بىلهن  كىرىشى  جهننهتكه  يېرىمىنىڭ  «ئۇممىتىمنىڭ 
تهقۋا  پهقهت  ئۇنى  مۇۋاپىقىدۇر.  ئهڭ  ئۇ  چۈنكى  تاللىدىم.  شاپائهتنى  مهن  كهلدىم. 
ئېگىلىرى ئۈچۈن دهپ قارىماڭالر، ئۇ ئهينى ۋاقىتتا خاتا يولغا كىرىپ قالغان گۇناھكارالر 

ئۈچۈنمۇ»334 دېگهن.
ئهبۇ ھۇرهيره رىۋايهت قىلغان بىر ھهدىسته پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «شاپائىتىم، 
يۈرىكى تىلىغا گۇۋاھ بولغان بىر شهكىلده، ‹ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوقتۇر›دهپ شاھادهت 

كهلتۈرگهن كىشىگه مهنسۇپتۇر»335 دېدى.
بهزى ھهدىس شهرىپلهرده: «ئۇممىتىمدىن، مېنىڭ ئۇرۇق-ئهۋالدىمنى سۆيگهنلهرگه 
شاپائهت قىلىمهن»، «ئۇممىتىمدىن چوڭ گۇناھالرنى قىلغانالرغا شاپائهت قىلىمهن»، 
قىلىمهن»،  شاپائهت  ھهممسىگه  باشقا  ئۇزاتقانالردىن  تىل  ئهسھابىمغا  «ئۇممىتىمدىن 
ئالدانغانالرغا  كىرىپ  كهينىگه  نهپىسنىڭ  قىلغانالرغا  زۇلۇم  نهپسىگه  «ئۇممىتىمدىن، 

ب.  ئهخمهت  «ساالت»،169؛  دارىمى،  «داۋهت»،29؛  تىرمىزى،  «ساالت»،123؛  داۋۇت،  ئهبۇ   .333
.420،II،692؛ بهيھاقى، ئهس-سۈنهن،I،94؛ ھاكىم، ئهل-مۇستهدرهك،I ،ھهنبهل، ئهل-مۇسنهت

ئهخمهت ب. ھهنبهل، ئهل-مۇسنهت، VI،29؛ ھهيسهمى، مهجمهئۇز-زهۋائىد، XI،308؛ قهستهالنى،   .334
ئهل-مهۋاھىبۇل، لهدۇننىيه،290:.

.217:S ،قازى ئىياز،شىپائى-شهرىپ  .335
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قىلىمهن»، «شاپائىتىمگه  شاپائهت  بۇرۇن  ئهڭ  كۈنى  قىلىمهن»، «قىيامهت  شاپائهت 
ئىشهنمىگهنلهر ئۇنىڭغا نائىل بواللمايدۇ»336 دېدى. 

تىك  تۈكلىرى  قورقۇدىن  ئىنسانالرنىڭ  كېيىن  چېلىنغاندىن  سۇر  كۈنى  قىيامهت 
تۇرىدۇ. كۆزلىرى قورقۇدىن قهيهرگه قاراشنى بىلمهيدۇ. مۆمىنلهر بىلهن كاپىرالر مهھشهر 
ئهرىشنى  ۋاقىت  بۇ  بولىدۇ.  شىدهتلىك  ئازاب  كۈنى  قىيامهت  بۇ  يىغىلىدۇ.  مهيدانىغا 
سهككىز پهرىشته كۆتۈرىدۇ. ئۇ پهرىشتىلهردىن بىرى بىر قهدهمده يىگىرمه مىڭ يىللىق 
دۇنيا يولىنى باسىدۇ. پهرىشتىلهر ۋه بۇلۇتالر ئهرىش ئالالھقا يهتكىچه بىز ئهقلىمىزگه 
ئۈچۈن  ئۆزى  تهئاال  ئالالھ  شهكىلده  بۇ  قىلىدۇ.  تهسبىھلهرنى  دۇئا،  كهلتۈرهلمهيدىغان 
تهييارلىغان ئاق تۇپراققا يهتكۈچه دۇئا ۋه تهسبىھ قىلىدۇ. بۇ ۋاقىتتا ھېچقانداق نهرسه 
ئالالھ  ئېگىلىدۇ.  يهرگه  باشالر  ئازابىدىن  تهئاالنىڭ  ئالالھ  بېرهلمهيدىغان  بهرداشلىق 
تهئاالدىن  ئالالھ  ئۈچۈن  ئازاب-ئوقۇبىتى  چهككهن  يهرده  بۇ  بهندىلىرى،  تهئاالنىڭ 

مهغپىرهت تىلهيدۇ.  
پهيغهمبهر ۋه ئالىمالرمۇ قورقۇدىن تىتىرهيدۇ. ئهۋلىيا ۋه شېھىتالرمۇ تاقهت قىاللمايدىغان 
ھالهتته  مۇشۇنداق  ئهھۋال  قىلىدۇ.  پهرياد  ئازابىدىن  تهئاالنىڭ  ئالالھ  قورقۇدىن،  بۇ 
ئىكهن، قۇياشنىڭ نۇرىدىنمۇ پارالق بولغان بىر نۇر بۇالرنى قوينىغا ئالىدۇ. قۇياشنىڭ 
ھارارىتىگه بهرداشلىق بېرهلمىگهن ئىنسانالر، بۇ  نۇر ئاستىدا كۆزلىرى قامىشىپ مىڭ يىل 
ئالالھ تهئاالدىن جاۋابسىز قالىدۇ. بۇ ۋاقىتتا ئىنسانالر تۇنجى پهيغهمبهر بولغان ئادهم 
ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا بېرىپ: ئهي ئادهم ئهلهيھىسساالم! سهن ئهزىز ۋه شهرهپلىك بىر 
پهيغهمبهرسهن، ئالالھ تهئاال سېنى ياراتتى ۋه پهرىشتىلهرنى ساڭا سهجده قىلدۇردى. ساڭا 
ئۆز روھىنى پۈۋلىدى. ھېساب-كىتابنى باشالش ئۈچۈن ئالالھ تهئاالغا مۇراجىئات قىلغىن، 
بېشىمىزغا نېمه كهلسه ئۇنى كۆرهيلى، كىم قهيهرگه ئهۋهتىلسه بىز شۇ يهرگه كېتهيلى، 
ئىشىنى  خالىغان  مهخلۇقاتالرغا  ئالالھ،  بولغان  ئىگىسى  ۋه  ھاكىمى  نهرسىنىڭ  ھهممه 
مېۋىنى  چهكلىگهن  تهئاال  ئالالھ  مهن  ئهلهيھىسساالم:  ئادهم  يالۋۇرىدۇ.  دهپ  قىلسۇن! 
يىدىم. بۇنداق بىر چاغدا ئالالھ تهئاالدىن خىجىل بولىمهن. سىلهر نوھ ئهلهيھىسساالمنىڭ 
يېنىغا بېرىڭالر، دېدى. بۇ سۆزنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، بۇ تهرىقىده مىڭ يىل تاالش-
تارتىش قىلىدۇ. نوھ ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا بېرىپ: بىز ھېچ بهرداشلىق بېرهلمىدۇق. 
مۇراجىئات  تهئاالغا  ئالالھ  ئۈچۈن  باشلىنىشى  بالدۇراق  ھېساب-كىتابىمىزنىڭ  بىزنىڭ 
قىل. شۇ مهھشهر جازاسىدىن قۇتۇاليلى! دېدى. نوھ ئهلهيھىسساالم: مهن ئالالھ تهئاالغا 
بولسا،  بولغان  ئىنسان  قانچىلىك  يۈزىده  يهر  بىلهن  دۇئايىم  ئۇ  ئىدىم.  قىلغان  دۇئا 
خىجىل  قىلىشتىن  مۇراجىئات  تهئاالغا  ئالالھ  ئۈچۈن  بۇنىڭ  بولدى.  غهرىق  سۇغا  ئۇالر 
بولىمهن. سىلهر ئالالھنىڭ دوستى بولغان ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا بېرىڭالر، 
دهپ  مۇسۇلمان  سىلهرگه  بۇرۇن  كېلىشتىن  دۇنياغا  سىلهر  ئهلهيھىسساالم  ئىبراھىم 
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ئىسىم قويغان، بهلكى ئۇ سىلهرگه ياردهم قىلىشى مومكىن، دېدى. يهنه بۇرۇنقىدهكال 
ئۇنىڭ بىلهن مىڭ يىللىق تاالش-تارتىش ئىچىده قالدى. ئۇنىڭىدىن كېيىن ئىبراھىم 
تهئاالنىڭ  ئالالھ  سهن  ئاتىسى!  مۇسۇلمانالرنىڭ  ئهي  كېلىپ:  يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
چىقارسۇن،  ھۆكۈم  بىزگه  تهئاال  ئالالھ  قىلغىن!  شاپائهت  بىزگه  دوستىسهن،  سهمىمى 
دېدى. ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم: مهن دۇنيادا ئۈچ قېتىم تهنه قىلدىم. بۇ ئارقىلىق دىن 
يولىدا تىرىشچانلىق كۆرسهتتىم. ئهمدىلىكته ئالالھ تهئاالنىڭ ماقامىدا شاپائهت تىلهشتىن 
تهئاال  ئالالھ  چۈنكى  بېرىڭالر.  يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇسا  سىلهر  بولىمهن.  خىجىل 
ئۇنىڭ بىلهن سۆزلهشتى ۋه ئۇنىڭغا مهنىۋى ياردهم بهردى. ئۇ سىلهر ئۈچۈن شاپائهت 

تىلىشى مومكىن، دېدى. 
بۇ سۆزنى ئاڭلىشى بىلهن ئۇالر يهنه مىڭ يىللىق تاالش-تارتىشقا چۈشۈپ كهتتى.  
بۇ ۋاقىتتا ئۇالرنىڭ قايغۇسى تېخىمۇ ئاشتى. مهھشهر يىرى تېخىمۇ تارلىشىشقا باشلىدى. 
ئۇالر مۇسا ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ: يا ئىبنى ئىمران! سهن ئالالھ تهئاال بىلهن 
سۆزلهشكهن، تهۋراتنى ساڭا چۈشۈرگهن بىر پهيغهمبهرسهن، ھېسابنى باشلىشى ئۈچۈن 
قىستا-قىستاڭچىلىقتىن  كهتتۇق.  ساقالپ  ئۇزۇن  بهك  چۈنكى  قىلغىن!  شاپائهت  بىزگه 
پۇتلىرىمىز كۆيۈپ كهتتى، دېدى. مۇسا ئهلهيھىسساالم: مهن ئالالھ تهئاالغا، فىرئهۋىن 
قىلىپ،  دۇئا  يىلالرچه  جازاالندۇرۇشىغا  بىلهن  نهرسىلىرى  ياقتۇرمىغان  قهۋىمىنى 
كېينكىلهرگه ئىبرهت بولىشى ئۈچۈن ئۆتۈندۈم. ئهمما جانابى ئالالھ رهھمهت ۋه مهغپىرهت 
ئىگىسىدۇر. سىلهر ئىسا ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا بېرىڭالر، چۈنكى ئۇ يېقىنلىق جهھهتته 
پهيغهمبهرلهرنىڭ ئهڭ سالىھى، دۇنيا ھاياتىدىن يىراقلىشىپ ئۆزىنى ئىبادهتكه ئاتىغان، 
ئهڭ ئۈستۈن ۋه ھېكمهت بىلهن تولغىنىدۇر. بهلكىم سىلهرگه ئۇ شاپائهت تىلهيدۇ، دېدى. 
مهھشهر ئازابىدىن قۇرتۇلۇش ئۈچۈن ئىسا ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ: سهن 
ئالالھ تهئاالنىڭ روھى ۋه سۆزىسهن. ئالالھ تهئاال، سهن ئۈچۈن ئال ئىمران سۈرىسىده 
شاپائهت  بىزگه  دېدى.  سۆيۈملۈك»  ئهڭ  ۋه  كۆرسهتكۈچى  يول  ئاخىرهتكه  ۋه  «دۇنيا 
قىلغىن، دېدى. ئىسا ئهلهيھىسساالم: قهۋمىم مېنى ۋه ئانامنى ئالالھتىن باشقا بىر ئىالھ 
ئورنىدا كۆردى. بۇ ھالدا قانداقمۇ سىلهرگه شاپائهت تىلهي، ئۇالر ماڭا ئىبادهت قىلدى، 
مېنى ئالالھنىڭ ئوغلى دېيشىتى. ئهمما سىلهر، بىرىڭالرنىڭ ھهميانى بارلىقىنى ۋه ئىچىده 
ئۇ  كۆردۈڭالرمۇ؟  پىچهتلهنمىگهنلىكىنى  ئاغزىنىڭ  شۇنداقال  بولمىغانلىقىنى  نهپىقىسى 
پېچهتنى بۇزماي ئىچىدىكى نهپىقىگه ئېرىشكىلى بوالمدۇ؟ پهيغهمبهرلهرنىڭ ئهڭ ئۈستۈنى 
ۋه ئهڭ ئاخىرقى پهيغهمبهر بولغان مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا بېرىڭالر. چۈنكى 
ئۇ دهۋىتى ۋه شاپائىتىنى ئۇممىتى ئۈچۈن تهييارلىدى. ئۇنىڭ قهۋمى ئۇنىڭغا كۆپ قېتىم 
ئازار بهردى ھهتتا ئۇنىڭ پېشانىسىنى يېرىۋهتتى، مۇبارهك چىشىنى سۇندۇرىۋهتتى. ئۇنى 
ساراڭغا چىقاردى. ھالبۇكى، ئۇ شهرهپلىك ۋه ئىپتىخارلىق بىر پهيغهمبهر ئىدى. ئۇالرنىڭ 
كهچۈرگۈسىز دهرىجىدىكى زالىملىقى ۋه تۆھمهتلىرىگه قارشى، يۈسۈپ ئهلهيھىسساالمنىڭ 
قېرىنداشلىرغا ئېيتقان: «ئهمدى سىلهرنىڭ يۈزۈڭالرغا سېلىشنىڭ ئورنى يوق. راھمان ۋه 
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رهھىم بولغان جانابى ئالالھ سىلهرنى ئهپۇ قىلسۇن!» مهنىسىدىكى ئايهت بىلهن جاۋاب 
بېرىشى  سۆزلهپ  پهزىلىتىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئهلهيھىسساالم  ئىسا  بهردى. 
بىلهن ھهممهيلهن ئۇنىڭ يېنىغا بېرىشقا ئىنتىلىدى. ئۇالر دهرھال مۇھهممهد سهللهلالھۇ 
ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ قېشقا كېلىشتى ۋه: سهن ئالالھنىڭ ھهبىبى بولىسهن، ھهبىب  
ۋاستىالرنىڭ ئهڭ پايدىلىق بولغىنى، بىزگه شاپائهت قىلغىن! چۈنكى پهيغهمبهرلهرنىڭ 
بىرىنچىسى بولغان ئادهم ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا باردۇق. بىزنى نوھ ئهلهيھىسساالمنىڭ 
يېنىغا ئهۋهتتى. نۇھ ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا بارساق، بىزنى ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ 
يېنىغا ئهۋهتتى. ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا بارساق، بىزنى مۇسا ئهلهيھىسساالمنىڭ 
يېنىغا ئهۋهتتى. مۇسا ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا بارساق، بىزنى ئىسا ئهلهيھىسساالمنىڭ 
يېنىغا ئهۋهتتى. ئىسا ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا بارساق، سېنىڭ يېنڭىزغا ئهۋهتتى. ئى 
رهسۇلۇلالھ! سهندىن باشقا بارىدىغان يىرىمىز يوق. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ئالالھ تهئاال 

روخسهت بهرسه سىلهرگه شاپائهت قىلىمهن، دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، سۇرادىقاتى جاالل پهردىسى يېنىغا بېرىپ ئالالھ تهئاالدىن 
ئهرىش  ئېچىلىدۇ.  پهردىلهر  كېيىن  بېرىلگهندىن  روخسهت  ئۇنىڭغا  سورايدۇ.  روخسهت 
ئالالھقا كىرىدۇ. سهجدىگه باش قويۇپ، مىڭ يىل سهجده قىلىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن 
بۇ  تارتىپ  يارىتىلغاندىن  ئالهم  ئېيتىدۇكى،  ھهمدۇ-سانا  بىر  شۇنداق  تهئاالغا  ئالالھ 
ئالىمالر  مهشھۇر  بهزى  ئىدى.  باقمىغان  ئېيتىپ  ھهمدۇ-سانا  بۇنداق  ھېچكىم  كۈنگىچه 
ئالالھ تهئاال ئالهمنى ياراتقاندا ئۆزىگه مۇشۇنداق شهكىلده ھهمدۇ-سانا ئوقۇشنى بۇيرىغان 

ئىدى، دېگهن. 
ناچارلىشىشقا  دهرىجىده  قىلغۇسىز  تهسهۋۋۇر  ئهھۋالى  ئىنسانالرنىڭ  مهھشهرده 
باشاليدۇ، جاپا-مۇشهققىتى ھهسسىلهپ ئارتىدۇ. ئىنسانالر دۇنيادا ئىكهن، ئاچكۆزلۈك 
بىلهن ساقلىغان ماللىرى بوينىغا ئېسىلغان بولىدۇ. تۆگه زاكىتىنى بهرمىگهنلهرنىڭ بوينىغا 
تۆگه باغلىنىدۇ، ئۇ يۈكلهر ئېغىرالشقانسىرى ئۇالر ئېچىنىشلىق ۋارقىرشقا باشاليدۇ، ئۇالرنى 
چوڭ تاغالر بېسىۋالغاندهك ھالهتكه كېلىدۇ. كاال-قوي زاكىتىنى بهرمىگهنلهرمۇ بۇ ئازابقا 

دۇچار بولىدۇ. بۇ ئازابلىق ناله ئاۋازلىرى ئاسماننى تىتىرتىۋىتىدۇ.337 
دېھقانچىلىق مهھسۇالتلىرىنىڭ زاكىتىنى بهرمىگهنلهرگه بوينىغا زىرائهتلهر ئېسىلغان 
بوينىغا  يۈكلهر  ئۇنىڭدىن  بولسا،  بهرمىگهن  زاكاتىنى  زىرائهتنىڭ  خىل  قايسى  بولىدۇ، 
ئېسىلىدۇ. بۇغداي بولسا، بۇغداي. ئارپا بولسا، ئارپا ئېسىلغان بولىدۇ. بۇ يۈكلهرنىڭ 

ئېغىرلىقىدىن، ئالال-توۋۋا قىلىشىپ ۋارقىراشقا باشاليدۇ. 
ئالتۇن-كۆمۈش ۋه باشقا تۈردىكى نهرسىلهرنىڭ زاكىتىنى بهرمىگهنلهرگه قورقۇنچلۇق 
بىر يىالن ھۇجۇم قىلىدۇ. ئۇالر قورقۇشۇپ: بۇ نېمه كارامهت دېگهن ۋاقىتتا، پهرىشتىلهر: 

مۇسلىم، «ئىمام»،399؛ تىرمىزى، «سىفهتۇل-قىيامه»، 10؛ ئىبنى ماجه،«زۇھد»،37؛ ئهخمهت   .337
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بۇالر سىلهر دۇنيادا ئىكهن بهرمىگهن زاكاتلىرىڭالر، دهيدۇ. بۇ دهھشهتلىك ئهھۋالالر ئال 
ئىمران سۈرىسىنىڭ 180-ئايىتىده: «دۇنيادا پىخسىقلىق قىلىپ بهرمىگهنلىرى، قىيامهت 

كۈنى بويۇنلىرىغا ئېسلىدۇ» دېيىلگهن. 
باشقا بىر پىرقىدا بولسا، ئهۋرهت يهرلىرىدىن قان-يىرىڭ ئاقىدۇ. ئۇالرنىڭ سېسىق 

پۇرىقىدىن ئهتراپىدىكىلهر يىرگىنىدۇ. بۇالر زىنا قىلغان ۋه ھارام يېگهنلهردۇر. 
باشقا بىر پىرقىدا بولسا، دهرهخ شاخلىرىغا ئېسىلغان بولىدۇ، بۇالر دۇنيادا لىۋاتا 

(ئهرلهر بىلهن ئهرلهرنىڭ جىنسى مۇناسىۋهت قىلىشى) قىلغانالردۇر.
باشقا بىر پىرقىدا بولسا، تىللىرى ئاغزىلىرىدىن چىقىپ مهيدىلىرىگه ساڭگىالپ قالغان 
تولىمۇ يىرگىنىشلىك بىر ھالهتته تۇرىشىدۇ. ئىنسانالر ئۇالرنى كۆرۈشتىن يىرگىنىدۇ، بۇالر 

يالغان سۆزلىگهن ۋه غهيۋهت قىلغان كىشىلهردۇر. 
باشقا بىر پىرقىدا بولسا، قورساقلىرى يوغان تاغالردهك پومپايغان كىشلهردۇر. بۇالر 
ئۆسۈم  ۋه  ئالغان  ئۆسۈم  ئهھۋالدىمۇ  بولمىغان  زۆرۈرىيهت  ھېچقانداق  ئىكهن،  دۇنيادا 

يېگهنلهردۇر. بۇنداق يامان گۇناھالرنى قىلغانالر يامان ئاقىۋهتلهرگه قالىدۇ. 
ئالالھ تهئاال: «ئى رهسۇلۇلالھ! بېشىڭنى سهجدىدىن كۆتۈرگىن، قېنى سۆزلىگىن، 
ساڭا روخسهت بېرىلدى، شاپائهت قىلغىن، دۇئايىڭ قوبۇل بولىدۇ» دهپ خىتاپ قىلىدۇ. 
ئارىسىدىن  قۇلالرنىڭ  رهببى!  ۋهسهللهم: «يا  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  ئاڭلىغان  سۆزنى  بۇ 
ياخشى ۋه ياماننى ئايرىغىنكى، ئۇالر بهك ئۇزۇن ساقالپ كهتتى. ئۇالرنىڭ ھهر بىرى 
گۇناھلىرى سهۋهبىدىن ئهراسات مهيدانىدا رهزىل-رهسۋا بولدى» دهيدۇ. بىر نىدا كېلىپ، 
«شۇنداق، ئى رهسۇلۇلالھ!» دهيدۇ. جانابى ئالالھ جهننهتكه ئهمىر قىلىپ، ھهر خىل 
پۇراق  خۇش  قهدهر  ئۇ  كهلتۈرىدۇ.  مهيدانىغا  ئهراسات  ۋه  زىننهتلهيدۇ  بىلهن  زىننهتلهر 
بولۇپ، بهش يۈز يىللىق يولدىن پۇرىقى بىلىنىدۇ. بۇ ئهھۋالدىن قهلىبلهر راھهتلهيدۇ. 
قىلغانالر،  مهسخىره  مۇسۇلمانالرنى  چىققانالر،  دىندىن  (كاپىرالر،  تىرىلىدۇ.  روھالر 
بۇ  كىشىلهر  ناچار  قىلغانالر،  ئىشالرنى  يامان  چىقارغانالر)  ئىماندىن  ئالداپ  ياشالرنى 

پۇراقنى پۇرالمايدۇ. 
قىلىدۇ.  ئهمىر  كېلىشىنى  ئېلىپ  دوزاقنى  ۋه  جهننهتنى  ئالالھ،  جانابى  مهھشهرده 
قاپقارا  ئاسماننى  پۈتۈن  چېچىشى  ئوت  ۋه  شاۋقۇنى  ۋارقىرىشى،  دوزاقنىڭ  ۋاقىت  ئۇ 
قىلىۋهتكىدهك دهھشهتلىك تۇمانى بار. ئۇنىڭ گۈمبۈرلىگهن ئاۋازى ۋه يۇقىرى دهرىجىدىكى 
ئىسسىقلىقىنى ئويالپ يېتىش مومكىن ئهمهس. ھهر كىشىنىڭ پۇتلىرى كېسىۋىتىلگهندهك 
قالىدۇ.  تۇتالماي  ئۆزلىرىنى  پهيغهمبهرلهرمۇ  ھهتتا  قالىدۇ.  ئولتۇرۇپال  يېرىده  تۇرغان 
ھهزرىتى ئىبراھىم، ھهزرىتى مۇسا، ھهزرىتى ئىسا ئهرشى ئالالھقا ئېسلىپ قالىدۇ. ئىبراھىم 
ئهلهيھىسساالم، قۇربانلىق قىلغان ئوغلىنى ئۇنتۇپ قالىدۇ، مۇسا ئهلهيھىسساالم قېرىندىشى 
مهريهمنى  ھهزرىتى  بولغان  ئانىسى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  ئىسا  ۋه  ئهلهيھىسساالمنى  ھارۇن 
ئۇنتۇپ قالىدۇ. ئۇالرنىڭ ھهر بىرى، «يا رهببى! بۈگۈن نهپسىمدىن باشقا ھېچقانداق 

نهرسه تهلهپ قىلمايمهن» دهيدۇ.
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مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم بولسا، «ئۇممىتىمگه ساالمهتلىك ۋه نىجات يولى بهرگىن!» 
دهيدۇ. ئۇ يهرده ئۇنىڭغا توسقۇنلۇق قىلدىغان ھېچقانداق نهرسه چىقمايدۇ. چۈنكى ئالالھ 
تهئاال بۇ توغۇرلۇق خهۋهر بېرىپ، جاسىيه سۈرىسىنىڭ يىگىرمه سهككىزىنچى ئايىتىده: 
«ھهر ئۇممهتنى تىز پۈككهن ھالدا جانابى ئالالھنىڭ ئالدىدا تىزلىنىپ ئولتۇرغانلىقىنى 
كۆرىسهن. ھهر بىرى دۇنيادا قىلغان ئهمهللىرىنىڭ ھېساب-كىتابىنى بېرىدۇ.» دېگهن. 
ئالالھ تهئاال مۈلۈك سۈرىسىنىڭ 8-ئايىتىده: «غهزهپ ۋه شىددهتنىڭ يامانلىقىدىن، 
ئانار ئوتتۇرىدىن ئىككىگه بۆلۈنۈپ كهتكىدهك بولىدۇ» دېيىلگهن. بۇ ۋاقىتتا پهيغهمبهر 
سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئوتتۇرىغا چىقىپ، دوزاقنى توساپ توختىتىدۇ ۋه «خور ۋه 
رهزىل بولۇپ ئارقاڭغا قايىت!  سېنىڭ ئهھلىڭ ساڭا گورۇھ بولۇپ كهلگهن ۋاقىتقىچه 
قويغىن،  يول  ماڭا  رهسۇلۇلالھ!  «ئى  ئۇنڭىغا:  دوزاق  دهيدۇ.  يېقىنالشما!»  يهرگه  بۇ 
مۇھهممهد  دوزاق!  «ئهي  ئالالھتىن:  ئهرش  دهيدۇ.  چېقىلمايمهن»  ساڭا  مهن  چۈنكى 
كېلىدۇ.  ئاۋاز  دهپ  قىلغىن»  ئىتائهت  ئۇنىڭغا  ئاڭال،  سۆزىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ئۇنىڭدىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، دوزاقنى يىراقالشتۇرۇپ، ئهرىش ئالالھنىڭ 
سول تهرىپىدىكى بىر يهرگه ئورۇنالشتۇرىدۇ. مۇشرىكالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بۇ 
مهرھىمىتى ۋه شهپقىىتىنى بىر-بىرسىگه يهتكۈزىدۇ. ئازراق بولسىمۇ خاتىرجهم بولىدۇ. 
ئهۋهتتۇق»  قىلىپ  رهھمهت  ئالهملهرگه  «سېنى  107-ئايىتىده:  سۈرىسىنىڭ  ئهنبىيا 

دېيىلگهن338  
بىرىنچىسى:  تىلهيدۇ.  شاپائهت  يهرده  ئالته  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  قىسقىسى 
ماقامى ماخمۇت دېگهن شاپائىتى بىلهن پۈتۈن ئىنسانالرنى مهھشهرده ساقالش ئازابىدىن 
كىرىشىگه  جهننهتكه  كىشىنىڭ  نۇرغۇن  شاپائىتى  ئۇنىڭ  ئىككىنچىسى:  قۇتۇلدۇرىدۇ. 
سهۋهپ بولىدۇ. ئۈچۈنچىسى: ئازاب چېكىشكه اليىق بولغانالرنىڭ ئازابتىن قۇرتۇلىشىغا 
ئازابىدىن  دوزاق  مۆمىنلهرنى  بولغان  كۆپ  گۇناھى  تۆتىنچىسى:  بولىدۇ.  شاپائهتچى 
ئهرافات  قېلىپ،  كېلىپ  تهڭ  ساۋاپلىرى  بىلهن  گۇناھلىرى  بهشىنچىسى:  قۇتۇلدۇرىدۇ. 
بولىدۇ.  شاپائهتچى  كىرىشىگه  جهننهتكه  قالغانالرنىڭ  مهجبۇر  ساقالشقا  يهرده  دېگهن 
ئالتىنچى: جهننهتلىك بولغانالرنىڭ دهرىجىسىنىڭ ئۆسىشى ئۈچۈن شاپائهت تىلهيدۇ.   

ئهخمهت  ماجه،«زۇھد»،37؛  ئىبنى  تىرمىزى، «سىفهتۇل-قىيامه»،10؛  مۇسلىم، «ئىمام»،399؛   .338
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مۆجىزىلىرى

پهيغهمبىرى  ئالالھنىڭ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇھهممهد  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك 
تهئاال:  ئالالھ  بولمايدۇ.  تۈگهتكىلى  ساناپ  ئىسپاتالرنى  بىلدۈرىدىغان  ئىكهنلىكىنى 
«سهن بولمىغان بولساڭ ئالهملهرنى ياراتمىغان بوالتتىم»339 دېگهن. پۈتۈن كائىناتتىكى 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇھهممهد  بىلدۈرگهندهك،  بىرلىكىنى  تهئاالنىڭ  ئالالھ  شهيئىلهر 
پهيغهمبهر ئىكهنلىكىنى ۋه ئۇنىڭ يۇقىرى مهرتىۋىسىنى كۆرسىتىپ تۇرماقتا. ئۇممىتىنىڭ 
كارامهتلهر  چۈنكى  مۆجىزىلىرىدۇر.  ئۇنىڭ  كارامهتلهرمۇ  بولغان  ھاسىل  ئهۋلىيالىرىدا 
پۈتۈن  ھهتتا  بولماقتا.  نېسىپ  ماڭغانالرغا  ئىزىدىن  ئۇنىڭ  بولغانالرغا،  مايىل  ئۇنىڭغا 
پهيغهمبهرلهرنىڭ ئۇنىڭ ئۇممىتى بولۇشنى ئارزۇ قىلغانلىقى ئۈچۈن، ئهڭ توغرىسى پۈتۈن 
پهيغهمبهرلهر ئۇنىڭ نۇرىدىن يارىتىلغانلىقى ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ مۆجىزىلىرىمۇ پهيغهمبهر 

ئهلهيھىسساالمنىڭ مۆجىزىسى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. 
سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ مۆجىزىلىرىنى، ئۈچ باسقۇچقا 
باشالپ،  يارىتىلغاندىن  روھى  مۇبارهك  بىرىنچىسى:  بولىدۇ.  كۆرىۋىلىشقا  بۆلۈپ 
پهيغهمبهرلىكى بىلدۈرۈلگهن ۋاقىتتۇر. ئىككىنىچىسى: پهيغهمبهرلىك ھاياتىدىن تاكى ئۇ 
ۋاپات بولغىچه بولغان ۋاقىت كۆزده تۇتۇلىدۇ. ئۈچىنچىسى: ۋاپاتىدىن قىيامهت كۈنىگىچه 

يۈز بهرگهن ۋهقهلهر ۋه بولغۇسى ئىشالردۇر. 
بىرىنچى باسقۇچ ئىرخاس دهپ ئاتىلىدۇ. كۆز بىلهن كۆرگىلى بولىدىغان ۋه كۆز 
بىلهن كۆرگىلى بولمايدىغان پهقهت ئهقىل بىلهن تهسهۋۋۇر قىلىپ بىلگىلى بولىدىغان 

دهپ ئىككى تۈرگه بۆلىنىدۇ. 
مهشھۇر  بۇالردىن  بولۇپ،  ئهتراپىدا  مىڭ  ئۈچ  مۆجىزىلهر  باسقۇچتىكى  ئىككىنچى 

بولغانلىرى تۆۋهندىكىچه: 
بىرىنچى، مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهڭ چوڭ مۆجىزىسى قۇرئانى-كهرىمدۇر. بۇ 
كۈنگىچه ياشاپ ئۆتكهن پۈتۈن شائىرالر، ئهدهبىياتچىالر، قۇرئانى-كهرىمنىڭ يېزىلىش 
قالدى،  ئىچىده  ھهيرانلىق  ۋه  ئاجىزلىق  ئۈستۈنلىكىده،  جهھهتتكى  مهنه  ۋه  ئۇسلۇبى 
سۆز  ۋه  ئۇسۇلى  قىلىش  بايان  ئۇنىڭ  يازالمىدى.  ئوخشىشىنى  ئايهتنىڭ  بىر  ھهتتا 
ياكى  چىقىرىلسا  سۆز  بىر  ئۇنىڭدىن  ئوخشىمايدۇ.  شهكلىگه  سۆز  ئىنساننىڭ  قابىليىتى 
باشقا  ئورنىغا  سۆزنىڭ  بىر  بۇزىلىدۇ.  گۈزهللىكى  ۋه  مهنىسى  قويۇلسا  قوشۇپ  سۆز  بىر 
بىر سۆزنى قويسىمۇ گۈزهللىكى بۇزىلىدۇ. يېزىلىش شهكلى ئهرهپ شائىرلىرىنىڭ يېزىش 
ۋهقهلهردىن  نۇرغۇن  بولىدىغان  كهلگۈسىده  ۋه  بولغان  بۇرۇن  ئوخشىمايدۇ.  شهكلىگه 

سۇيۇتى، ئهل مهئالى-مهسنۇئا، I،272؛ ئاجلۇنى، كهشفۇل-ھافا، II،164؛ ئهلى ئهلقارى، شهرھۇش-  .339
.6،I،شىفا
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خهۋهر بهرگۈچىدۇر. ئۇنى ئوقىغان ۋه ئاڭلىغانالر ئۇنىڭدىن مېھرىنى ئۈزهلمهيدۇ. ھېرىپ 
قىلدىغانلىقى  خاالس  غهملهردىن  ئوقۇشنىڭ،  ۋه  ئاڭالش  ئۇنى  زېرىكمهيدۇ.  كهتسىمۇ 
نۇرغۇن ئهمهلىيهتلهردىن ئۆتكهن. ئۇنى ئاڭلىغاندا قهلبىگه قورقۇ چۈشۈپ بۇ سهۋهپتىن 
قۇرئانى-كهرىمنى  دۈشمهنلىرى  ئىسالم  نۇرغۇن  بولغان.  بولغانالرمۇ  جۇدا  جېنىدىن 

ئاڭالپ، يۈرهكلىرى يۇمشاپ ئىمان ئىگىسى بولغان ئىدى. 
ئىككىنچى، بىر كۈنى تاغىسى ئابباسىنىڭ ئۆيىگه بېرىپ، تاغىسى ۋه جىيهنىنى يېنىغا 
ئولتۇرغۇزۇپ، «يا رهببى! بۇ تاغامنى ۋه ئائىله-تاۋاباتلىرىمىنى مۇھاپىزهت قىلغىنىمدهك، 
سهنمۇ، ئۇالرنى دوزاق ئوتىدىن ساقلىغىن!» دېدى. ئۆينىڭ تاملىرىدىن ئۈچ قېتىم ئامىن 

جاۋابى كهلدى.340
ئۈچىنچى، بىر كۈنى قولىدا بۇت كۆتۈرىۋالغان بىرسىگه: بۇت ماڭا گهپ قىلسا، ئىمان 
ئېيتامسهن؟ دېدى. ئۇ كىشى: مهن بۇ بۇتقا ئهللىك يىل بولدى ئىبادهت قىلىۋاتىمهن، ماڭا 
بىر ئېغىز گهپ قىلمىدى، ساڭا قانداقمۇ گهپ قىلسۇن، دېدى. مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم: 
ئهي بۇت! مهن كىم؟ دېدى. بۇت: سهن ئالالھنىڭ ھهق پهيغهمبىرى، دېيىشى بىلهن، 

ئۇ كىشى دهرھال ئىمانغا كهلدى. 
بارغاندا،  كېتىپ  يايالقتا  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  ئهكرهم  رهسۇل  تۆتىنچى، 
بىلهن  قارىشى  تهرهپكه  چىققان  ئاۋاز  ئاڭلىدى.  ئاۋازىنى  رهسۇلۇلالھ»  قېتىم «ئى  ئۈچ 
باغالقلىق تۇرغان بىر كېيكنى كۆردى. يېنىدا بىر كىشى ئۇخالۋاتاتتى. كېيك ئۇنىڭغا: بۇ 
ئوۋچى مېنى تۇتىۋالدى، قارشى تهرهپتىكى دۆڭلۈكته ئىككى باالم بار. مېنى قويىۋهتسهڭ، 
ئۇالرغا سۈت بېرىپ ئاندىن كېلهي، دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: سۆزۈڭده تۇرامسهن! 
دېدى. كېيىك:  ئالالھقا قهسهم قىلىمهنكى ۋهدهمده تۇرىمهن، ئهگهر قايتىپ كهلمىسهم، 
ئالالھنىڭ ئازابىغا ئۇچراي، دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، كېيىكنى قويۇپ بهردى، 
كېيىك ئۇزۇن ئۆتمهي قايتىپ كهلدى. ئۇ كىشىمۇ ئويغۇنۇپ: ئى رهسۇلۇلالھ! ماڭا بىر 
ئهمرىڭىز بارمۇ؟ دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: بۇ كېيىكنى قويۇپ بهرگىن، دېدى. ئۇ 
كىشى كېيىكنى قويىۋهتتى. كېيىك: ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوقتۇر، مۇھهممهد ئالالھنىڭ 

پهيغهمبىرىدۇر، دېگهندىن كېيىن ئۇچقاندهك يۈرۈپ كهتتى. 
كۆزى  ئىككى  كىتابىدا،  دېگهن  «سۇنهن»  نهسائىنىڭ  ۋه  تىرمىزى  بهشىنچى، 
دېدى.  ئېچىلسۇن،  كۆزلىرىم  قىلغىن،  دۇئا  رهسۇلۇلالھ!  ئى  كېلىپ:  كىشى  بىر  ئهما 
كېيىن،  ئالغاندىن  تاھارهت  شهكىلده  مۇكهممهل  ئۇنىڭغا  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر 
سهندىن  قويۇپ،  ئارىمىزغا  پهيغهمبىرىمىزنى  سۆيۈملۈك  يالۋۇرىمهن،  ساڭا  رهببى!  «يا 
تىلهيمهن. ئهڭ ياخشى كۆرگهن پهيغهمبىرىم، ھهزرىتى مۇھهممهد! سېنى ۋاسته قىلىپ، 
رهببىمگه يالۋۇرىمهن. سېنىڭ خاتىرهڭ ئۈچۈن دۇئايىمنىڭ قوبۇل بولىشىنى تىلهيمهن. يا 
رهببى! بۇ ئۇلۇغ پهيغهمبهرنى ماڭا شاپائهتچى قىلغىن! ئۇنىڭ ھۆرمىتى ئۈچۈن دۇئايىمنى 

.311،XXVI ،226؛ ئىبنى ئاساكىر، تارىخۇ دىمهشق،IX ،ھهيسهمى، مهجمائۇز-زهۋائىد  .340
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قوبۇل قىلغىن!» دېگهن دۇئانى ئوقۇشىنى ئېيتتى. ئۇ كىشى تاھارهت ئېلىپ بۇ دۇئانى 
قىلغاندىن كېيىن، كۆزلىرى ئېچىلدى. مۇسۇلمانالر بۇ دۇئانى ھهر زامان ئوقۇشنى ئادهت 

قىلغان ۋه تىلهكلىرىگه يهتكهن. 
ئالتىنچى، بىر ئايال پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ھهسهل ھهدىيه قىلدى. پهيغهمبىرىمىز 
ھهدىيهنى قوبۇل قىلىپ، قاچىسىنى قايتۇرۇپ بهردى. ئالالھ تهئاالنىڭ قۇدرىتى بىلهن 
رهسۇلۇلالھ!  ئى  كېلىپ:  قايتا  ئايال  ئۇ  تولدى.  بىلهن  ھهسهل  قايتىدىن  قاچا  بوش 
مېنىڭ نېمه گۇناھىم بار، ھهدىيهمنى نېمه ئۈچۈن قوبۇل قىلمىدېڭىز؟ دېدى. پهيغهمبهر 
تهئاالنىڭ  ئالالھ  ھهسهل  كۆرگهن  سهن  قىلىدۇق،  قوبۇل  ھهدىيهڭنى   : ئهلهيھىسساالم 
ئۆيىگه  ھالدا  بولغان  خوشال  ئايال  دېدى.  بهرىكىتىدۇر،  بهرگهن  ھهدىيهڭگه  سېنىڭ 
قايىتتى ۋه باال-ۋاقىسى بىلهن ئايالر بويى بۇ ھهسهلنى يىدى. ھهسهل پهقهت ئازلىمىدى. 
بىر كۈنى خاتالىشىپ ھهسهلنى باشقا بىر قاچىغا يۆتكهپ قويدى. ئۇ قاچىدىن يېگهندىن 
پهيغهمبهر  ئېيتتى.  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  بۇنى  كهتتى.  تۈگهپ  ھهسهل  باشالپ 
ئهلهيھىسساالم: ئهگهر ئۇالر ئۇ قاچىدىن يۆتكىمىگهن بولسا، ھاياتى بويىچه ئۇ ھهسهلدىن 

يېگهن بوالتتى، دېدى. 
يهتتىنچى، ئۇممىتىدىن نۇرغۇن كىشىنىڭ دېڭىز يولى بىلهن ئۇرۇشقا بارىدىغانلىقىنى 
بولىدىغانلىقىنى  ئۇرۇشتا  خانىمنىڭ  ئىسمىدىكى  ھىرام  ئۇممۇ  بولغان  ساھابىلهردىن  ۋه 
خهۋهر قىلغان ئىدى. ھهزرىتى ئوسمان خهلىپه بولغان ۋاقىتتا، مۇسۇلمانالر كېمه بىلهن 
سىپروس ئارىلىغا بېرىپ ئۇرۇش قىلدى. بۇ خانىممۇ ئۇرۇشقا قاتنىشىپ، بۇ يهرده شېھىت 

بولدى.341
سهككىزىنچى، ھهزرىتى مۇئاۋىيهگه: «بىر كۈنى ئۇممىتىمگه ھاكىم بولساڭ، ياخشلىق 
قىلغانالرغا مۇكاپات بهرگىن! يامانلىق قىلغانالرنى ئهپۇ قىلغىن!» دېدى. ھهزرىتى مۇئاۋىيه 
ھهزرىتى ئوسمان ۋه ھهزرىتى ئۆمهر زامانىدا، شامدا يىگىرمه يىل ۋالى بولدى. كېيىن يهنه 

يىگىرمه يىل خهلىپه بولدى. 
بولىدۇ،  ئوغلۇڭ  بىر  «سېنىڭ  ئانىسىغا:  ئابباس  ئىبنى  ئابدۇلالھ  توققۇزىنچى، 
تۇغۇلغاندا مېنىڭ يېنىمغا ئېلىپ كهلگىن!» دېدى. كېيىن ئۇنىڭ يېنىغا ئېلىپ كهلدى، 
ئۇ بوۋاقنىڭ قۇلىقىغا ئهزان ئوقىدى ۋه ئاغزىنىڭ سۈيىنى سۈركىدى. ئىسمىنى ئابدۇلالھ 
بوۋاقنىڭ  دېدى.  دادىسى!»  خهلىپهلهرنىڭ  ۋه «ئۇ  بهردى  قايتۇرۇپ  ئانىسغا  قويۇپ، 
دادىسى بولغان ھهزرىتى ئابباس ئهھۋالدىن خهۋهر تېپىپ ئۇنىڭ يېنىغا كېلىپ ئهھۋال 
سورىدى. ئۇ: «شۇنداق، بۇ بوۋاق خهلىپىلهرنىڭ دادىسى، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا، مهرت، 
توغرا يولدا ماڭغان ۋه ئىسا ئهلهيھىسساالم بىلهن ناماز ئوقۇيدىغان بىر كىشى بولىدۇ» 

«فهزائىلۇل- تىرمىزى،  10؛  «جىھاد»،  داۋۇت،  ئهبۇ  3؛«ئىستىزان»،41؛  «جىھاد»،  بۇخارى،   .341
جىھاد»، 15؛ نهسائى، «جىھاد»، 40؛ ئهخمهت ب. ھهنبهل، ئهل-مۇسنهت، VI،423؛ ئىبنى ساد، 

   .435،VIII ،ئهت-تاباقات
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دېدى. راسىت دېگهندهك ئابباسى دۆلىتىنىڭ بېشىغا نۇرغۇن خهلىپىلهر كهلدى. بۇالرنىڭ 
ھهممىسى ئابدۇلالھ بىن ئابباسنىڭ نهسهبىدىن بولدى. 

ئونىنچى، تاغىسىنىڭ ئوغلى ئابدۇلالھ بىن ئابباسنىڭ پىشانىسىگه مۇبارهك قولىنى 
قۇرئانى-  قىلغىن،  ئىگىسى  ھېكمهت  قىلغىن،  ئالىم  دىندا  ئۇنى  رهببى!  قويۇپ، «يا 
ئابباس،  بىن  ئابدۇلالھ  دېدى.  قىلغىن!»  ئېھسان  ئۇنىڭغا  ھهقىقهتلىرىنى  كهرىمنىڭ 
ئۇنىڭدىن كېيىن ھهدىس، تهپسىرده ئۇ زاماننىڭ يولتۇزلىرىدىن بىرسى بولدى. ساھابىلهر 
ۋه ساھابىالرنى كۆرگهنلهر نۇرغۇن نهرسىلهرنى ئۇنىڭدىن ئۆگهندى. تهرجىمانۇل قۇرئان، 
ئسىالم  بولدى.  مهشھۇر  بىلهن  ئۇنۋانالر  قاتارلىق  رهئىسۇلمۇفهسسىرىن  ۋه  بهھرۇلئىلىم 

دۆلهتلىرى ئۇنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى بىلهن تولدى.342 
ئۇنىڭ  رهببى!  «يا  مالىكقا:  بىن  ئهنهس  خىزمهتچىلىرىدىن  ئۇ  بىرىنچى،  ئون 
گۇناھلىرىنى  قىلغىن،  ئۇزۇن  ئۆمىرىنى  قىلغىن.  كۆپ  باال-ۋاقىسىنى  ۋه  مال-دۇنياسى 
مال-دۇنياسى  ئۇنىڭ  بىلهن  ئۆتىشى  كۈنلهرنىڭ  قىلدى.  دۇئا  دهپ  قىلغىن!»  ئهپۇ 
كۆپهيدى. باغ-ۋارانلىرى كۆپىيىپ مىۋه بېرىشكه باشلىدى. نۇرغۇن بالىسى بولدى. 110 
دۇئالىرىنىڭ  قىلغان  ماڭا  ھهبىبىڭنىڭ  رهببى!  ئاخىرىدا: «يا  ئۆمرىنىڭ  ياشىدى.  يىل 
گۇناھلىرىمنىڭ  بولغان  تۆتىنچىسى  قىلدىڭ،  ئېھسان  ماڭا  ۋه  قىلدىڭ  قوبۇل  ئۈچىنى 
ئهپۇ قىلىنىشى ئهجىبا قانداق بولىدۇ؟ دېيىشى بىلهن، «تۆتىنچىسىنمۇ قوبۇل قىلدىم 

خاتىرجهم بول!» دېگهن ئاۋازنى ئاڭلىدى. 
دهرهخنىڭ  بىر  ئۇرىشىدا  قاتتان  يىلىدا،  ئۈچىنچى  ھىجرهتنىڭ  ئىككىنچى،  ئون 
تېگىده يالغۇز ياتقاندا، داسۇر ئىسمىدىكى بىر كاپىر قولىدا قىلىچ تۇتقان ھالدا، پهيغهمبهر 
پهيغهمبهر  دېدى.  قۇتقۇزااليدۇ؟  كىم  مهندىن  سېنى  كېلىپ:  يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ئهلهيھىسساالم: ئالالھ تهئاال قۇتقۇزىدۇ، دېدى. جىبرائىل ئهلهيھىسساالم ئىنسان شهكىلده 
پهيغهمبهر  كهتتى.  چۈشۈپ  قىلىچ  قولىدىن  ئۇنىڭ  ئۇردى.  مهيدىسگه  ئۇنىڭ  كېلىپ 
ئهلهيھىسساالم قىلىچنى قولىغا ئېلىپ: سېنى مهندىن كىم قۇتقۇزىدۇ؟ دېدى. ئۇ: مېنى 
سهندىن باشقا ھېچكىم قۇتقۇزالمايدۇ، دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنى ئهپۇ قىلىپ 
قويىۋهتتى. ئۇ ئىمان ئېيتىپ مۇسۇلمان بولدى ۋه نۇرغۇن كىشىنىڭ مۇسۇلمان بولىشىغا 

سهۋهپچى بولدى.343 
ئون ئۈچىنچى، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىر كۈنى تاھارهت ئېلىپ، مهسىلىرىدىن 
ئاسمانغا  چىشلهپ  مهسىنى  قۇش  بىر  ئۇزاتقاندا،  قول  ئىككىنچىسگه  كىيىپ  بىرىنى 
ئاتتى. ئىچىدىن بىر يىالن يهرگه چۈشتى. بۇ ۋهقهدىن كېيىن ئاياق كېيگهنده ئىچىنى 

سىلكىۋىتپ كىيىش سۈننهت بولدى. 

ھهيسهمى،  II،365؛  ئهت-تاباقات،  ساد،  I،266؛ئىبنى  ئهل-مۇسنهت،  ھهنبهل،  ب.  ئهخمهت   .342
.234،XI،مهجمائۇز-زهۋائىد

.35،II،ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات  .343
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ئون تۆتىنچى، ھهزرىتى ئهنهس: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يۈزىنى سۈرتىدىغان 
قوياتتى.  ئوتقا  بولغاندا  كىر  ئېيتاتتى.  يۈزىنى  بىلهن  ئۇنىڭ  ئىدى.  بار  لۆڭگىسى  بىر 

كىرلهر كۆيسىمۇ لۆڭگه كۆيۈپمۇ قويمايتتى. پاك-پاكىز ھالغا كېلهتتى» دېگهن.
چىقىپ  چاچراپ  كۆزى  بىر  قهتادهنىڭ  ئهبۇ  ئۇرۇشىدا،  ئۇھۇد  بهشىنچى،  ئون 
كهتتى. ئۇنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا ئېلىپ كهلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
گۈزهل  كۆزىنى  ئۇنىڭ  رهببى!  «يا  كېيىن:  قويغاندىن  سېلىپ  جايىغا  كۆزىنى  ئۇنىڭ 
قىلغىن» دېدى. ئۇنىڭ كۆزى يهنه بىر كۆزىدىنمۇ گۈزهل بولۇپ كهتتى. ئهبۇ قهتادهنىڭ 
نهۋرىلىرىدىن بىرى، خهلىپه ئۆمهر بىن ئابدۇل ئهزىزنىڭ يېنىغا كهلگهن ئىدى. «سهن 
كىم؟» دهپ سورىغاندا، بىر بېيىت ئوقۇپ، پهيغهمبهرنىڭ مۇبارهك قولى بىلهن كۆزىنى 
سۆزىنى  ئۇنىڭ  خهلىپه  ئېيتتى.  ئىكهنلىكىنى  نهۋرىسى  زاتنىڭ  قويغان  سېلىپ  جايىغا 

ئاڭلىغاندىن كېيىن، ئۇنىڭغا ئىلتىپات قىلىپ، قىزغىن كۈتىۋالدى.
ئون ئالتىنچى، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىر كۈنى قىزى پاتىمهنىڭ ئۆيىگه كېلىپ، 
قىزىدىن ئهھۋال سورىدى. ھهزرىتى پاتىمه: جېنىم دادا! بالىلىرىمىز بىلهن بىر نهرسه 
بىلهن  ھهسهن  لېكىن  بهرىبىر،  ماڭا  ئولتۇردۇق،  قىلىپ  سهۋرى  ئاچلىققا  يىمىدۇق، 
ھۈسهيىنگه ئىچىم ئاغرىيدۇ، دېدى. بۇنى ئاڭلىغان سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز: ئهي پاتىمه! 
جېنىم قىزىم! ساڭا ئۈچ كۈن بولغان بولسا، ماڭا تۆت كۈن بولدى، دېدى. پهيغهمبىرىمىز، 

مۇبارهك نهۋرىلىرىنىڭ ئاچ قورساق ئىكهنلىكىنى ئاڭالپ كۆڭلى يېرىم بولدى.
ئىزدهپ  ئىش  ئۈچۈن  تويغۇزۇش  قورسىقىنى  ئوغۇللىرىنىڭ  مۇبارهك  ئهلى  ھهزرىتى 
يولغا چىقتى. مهدىنىدىن ئايرىلغان ۋاقىتتا، قۇدۇق بېشىدا تۆگىلىرىنى ماختاپ سېتىۋاتقان 
بىرسىگه يولۇقتى. ئۇنىڭ يېنىغا كېلىپ: ئهي ئهرهپ! تۆگىلىرىڭنى سۇغۇرۇشقا بىر كىشى 
بىر  ھهر  سۇغارساڭ،  تۆگىلىرىمنى  سهن  شۇنداق،  ئهرهپ:  سهھرالىق  دېدى.  الزىممۇ؟ 
چېلهك سۇ ئۈچۈن ئۈچ تال خورما بېرىمهن، دېدى. ھهزرىتى ئهلى ماقۇل بولۇپ، سۇ 
تارتىشقا باشلىدى. توققۇز چېلهك سۇ تارتتى. تۇيۇقسىز ئارقان ئۈزۈلۇپ كېتىپ چېلهك 
قۇدۇققا چۈشۈپ كهتتى. بۇنى كۆرگهن تهلهيسىز سهھرالىق ئهرهپ، ئاچچىقىنى باسالماي 
ھهزرىتى ئهلىنىڭ يۈزىگه بىر شاپالق ئۇردى. سهككىز چېلهك سۇ ئۈچۈن يىگىرمه تۆت تال 
خورما بهردى. بۇنىڭدىن كۆڭلى يېرىم بولغان ھهزرىتى ئهلى، قولىنى قۇدۇققا ئۇزىتىپ 

ئىچىده قالغان چېلهكنى چىقاردى ۋه ئۇ يهردىن ئايرىلدى.
سهھرالىق ئهرهپ ھهيران قالدى. ئۇنىڭ قولى قانداقمۇ بۇ قهدهر چوڭقۇر قۇدۇقنىڭ 
بۇ  ئادهملهردىنمۇ؟  ئۇلۇغ  كېلىدىغان  كهلگۈسىده  كىشى  بۇ  ئهجىبا  يهتسۇن؟!  ئاستىغا 
خىيالالرنى قىلىپ ھهيرانلىقتا قالغان سهھرالىق، «ئۇنىڭ پهيغهمبىرى ھهق پهيغهمبهردۇر، 
ئۇنىڭغا ئىشهندىم» دېدى. بىر ئاز بۇرۇن قىلغان قىلمىشىغا يهتكۈچه پۇشايمان قىلدى. 
ئۇ: «ئۇنداق ئۇلۇغ كىشىگه ئۇرۇلغان قولالر كېسلىشى، سۇندۇرۇپ تاشلىنىشى كېرهك» 

دېگىنىچه، قىلىچنى بېلىكىگه ئۇرۇپ، مهقسىتىگه يهتتى. 



قاتتىق ئاغرىق ھېس قىلدى، لېكىن كۆڭلى راھهتلىدى. كېسىك قولىنى كۆتۈرۈپ 
ئىكهنلىكىنى  قهيهرده  پهيغهمبهرنىڭ  ئهسھابى-كىرامدىن  كهلدى.  نهبىگه  مهسجىدى 
قاراپ  ئۆيىگه  پاتىمهنىڭ  ھهزرىتى  ئېيتتى.  كهتكهنلىكىنى  يېنىغا  قىزىنىڭ  سورىدى. 

چاپتى. 
ئۇ ۋاقىتتا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، نهۋرىلىرىنى تىزىغا ئولتۇرغۇزۇپ، ئۇالرغا خورما 
كۆزلىرىدىن  ئهيىپلهپ،  ئۆزىنى  قىلمىشىدىن  قىلغان  ئهرهپ  سهھرالىق  يىگۈزىۋاتاتتى. 
بۇلدۇقالپ ياش ئاقتى. بۇ ھالى بىلهن ھهزرىتى پاتىمهنىڭ ئىشىكىنى قاقتى. ئىشىك 
ئېچىلىشى بىلهن قۇياشتهك نۇر چېچىپ تۇرغان ئالهملهرنىڭ خوجىسى ئالدىغا چىقتى. 
سهھرالىق ئهرهپ: «ساڭا ئىشهندىم، سهن ئالالھنىڭ ھهق پهيغهمبىرى! قىلغان ئىشىمغا 

پۇشايمان قىلدىم. مېنى كهچۈرگىن ئى رهسۇلۇلالھ!» دهپ يالۋۇردى. 
سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز: قولۇڭنى نېمىگه كهستىڭ، دېدى. سهھرالىق ئهرهپ: ساڭا 
ئىمان ئېيتقان مۇبارهك بىر يۈزگه ئۇرغانلىقىم ئۈچۈن، بۇ قول بىلهن يۈرۈشكه نومۇس 

قىلىپ كېسىۋهتتىم. جېنىم ساڭا پىدا بولسۇن ئى رهسۇلۇلالھ! دېدى. 
قولىنى  كېسك  كۆتۈرىۋالغان  قولىدا  ئهرهپنىڭ  سهھرالىق  پهيغهمبىرى،  مهرھهمهت 
ئېلىپ، قانالر ئېقىپ تۇرغان بېلىكىگه قويدى. ئالالھ تهئاالنىڭ قۇدرىتى بىلهن كېسىلگهن 
يهر ئهسلى ھالىتىگه كهلدى. ئالالھ تهئاال ھهر نهرسىگه قادىر ۋه ھهر نهرسىگه كۈچى 

يېتهر.

گۈزهل ئىشالردا ئوڭ يېنىڭ خااليتتى ئالدىدا بولۇش،
تاھارهت ئالسا ياكى كىينسه ئۇنۇتماس ئو كهرهم كانى.

ياتار ئىدى ئوڭ يېنىنى بېسىپ، يۈزىنى قىبلىگه قىلىپ،
قىالر ئىدى ھهر نهپهسته، غهيبىنى سهپهر ئۇ كهرهم كانى.

ئۇخالر ئىدى كۆزلىرى، ھېچ ئۇخلىماس ئۇنىڭ يۈرىكى،
ئهزهلدىن ھۆسنىگه ھهيران ئىدى ئۇ كهرهم كانى.
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ئائىله-تاۋاباتلىرى

مۇبارهك ئاياللىرى

ۋاپاتىدىن  ئانىمىزنىڭ  خهدىچه  ھهزرىتى  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  پهيغهمبهر 
كېيىن، ئىككىنچى قېتىم ئهللىك بهش يېشىدا ھهزرىتى ئهبۇبهكرىنىڭ قىزى ھهزرىتى 
ئائىشه ئانىمىز بىلهن ئۆيلهندى. ئۇ دۇنياغا سهپهر قىلغۇچه ئۇنىڭ بىلهن سهككىز يىل 
بولدى.  سهۋهبىدىن  ئېھسان  ۋه  سىياسى  دىنى،  نىكاھلىرى  باشقا  ياشىدى.  بىرلىكته 
باشقا خانىملىرى تۇل ۋه يېشى چوڭ ئايالالر ئىدى. مهسىلهن، مهككىدىكى كاپىرالرنىڭ 
بىر  ئهسھابى-كىرامدىن  پهيىتته،  بىر  چىققان  ئۇچىغا  زۇلمى  سالغان  مۇسۇلمانالرغا 
قىسمى ھهبهشىستانغا ھىجىرهت قىلغان ئىدى. ھهبهش پادىشاھى نهجاشى خرىستىئان 
ئىمانغا  كېيىن  سورىغاندىن  سوئالالرنى  تۈرلۈك  ھهر  مۇسۇلمانالردىن  نهجاشى  ئىدى. 
كېلىپ، مۇسۇلمانالرغا نۇرغۇن ياخشىلىقالرنى قىلدى. ئىمانى ئاجىز بولغان ئۇبهيدۇلالھ 
دۇنياغا  دىنىنى  ئالدىنىپ،  پوپالرغا  ئۈچۈن  قۇتۇلۇش  كهمبهغهلچىلكتىن  جهھىش  بىن 
سېتىۋهتتى.344 خانىمى ئۇممى ھهبىبىنى دىندىن چىقىشقا زورلىغان تهقدىردىمۇ، بۇ خانىم 
ئۆلۈمگه ۋه كهمبهغهللىككه رازى ئىكهنلىكىنى ئهمما مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ دىنىدىن 
چىقمايدىغانلىقىنى ئېيتىشى بىلهن بۇ خانىمنى قويىۋهتتى. بۇ خانىم يوقسۇزلۇقتىن ئۆلۈم 
گىردابىغا بېرىپ قالدى ۋه  ئۇزۇن زامان ئۆتمهي ۋاپات بولدى. ئۇممى ھهبىبه ئۇ ۋاقىىتتا 
مهككىدىكى باش ھهربى قوماندان ئهبۇ سوفياننىڭ قىزى ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
ئۇ ۋاقىتالردا، قۇرهيىش مۇشرىكلىرى بىلهن ھايات-ماماتلىق ئۇرۇشى قىلىۋاتقان ئىدى. 
جهڭگه  بىلهن  كۈچى  پۈتۈن  ئۈچۈن  قىلىش  يوقۇتۇش  ئىسالمىيهتنى  سوفيان  ئهبۇ 
ئاتالنغان ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ئۇممى ھهبىبهنىڭ ئىمانىنىڭ كۈچلۈكلىكى ۋه 
ئۇنىڭ بېشىغا كهلگهن كۈلپهتلهرنى ئاڭالپ، نهجاشىغا مهكتۇپ يېزىپ، «ئۇممى ھهبىبه 
دهپ  ئهۋهتكىن!»  يهرگه  بۇ  ئۇنى  ئاندىن  قىلغىن،  نىكاھىمنى  قىلىمهن،  توي  بىلهن 
ھۆرمهت  مهكتۇپنى  ئۇ  ئىدى.  بولغان  مۇسۇلمان  بۇرۇنال  خېلى  نهجاشى  قىلدى.  تهلهپ 
بىلهن ئوقۇغاندىن كېيىن، ئۇ يهردىكى مۇسۇلمانالرنى سارايغا چاقىرىپ مېھمان قىلدى. 
ھىجىرهتنىڭ يهتتىنچى يىلى نېكاھى ئوقۇلۇپ، ھهدىيه ۋه ئېھسانالرغا ئېرىشتى. شۇنىڭ 
خاتىرجهم  يهرده  ئۇ  ئېرىشىپ،  مۇكاپاتالرغا  سهۋهبىدىن  ئىمانى  ھهبىبه  ئۇممى  بىلهن 
خاتىرجهملىككه  مۇسۇلمانالرمۇ  باشقا  بىلهن  سايىسى  ئۇنىڭ  بولدى.  ئىگه  تۇرمۇشقا 
جهننهتنىڭ  ئۈچۈن،  بولىدىغانلىقى  يېنىدا  ئهرلىرىنىڭ  ئايالالر  جهننهتته  ئېرىشتى. 
بۇ  نېمهتلىرى  ۋه  خوشاللىق  پۈتۈن  دۇنيانىڭ  ئېرىشتىكى،  دهرىجىسىگه  ئۈستۈن  ئهڭ 
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خوش-خهۋهر ئالدىدا ئهرزىمهس بولۇپ قالدى. بۇ نىكاھ ئهبۇ سوفياننىڭ كهلگۈسىده 
نىكاھ،  بۇ  كۆرىۋالىمىزكى،  شۇنى  بۇنىڭدىن  ئىدى.  تهييارلىق  بىر  بولىشىغا  مۇسۇلمان 
قانچىلىك   ئېھسانىنىڭ  ۋه  مهرھهمهت  كۆرهرلىكى،  يىراقنى  ۋه  ئهقىللىق  پهيغهمبهرنىڭ 

يۇقىرى ئىكهنلىكىنى كۆرىۋالغىلى بولىدۇ.345 
باشقا بىر مىسال ئالساق، ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ قىزى ھهزرىتى ھهپسه تۇل قالغان ئىدى. 
ھىجرهتنىڭ ئۈچىنچى يىلى ھهزرىتى ئۆمهر، ھهزرىتى ئهبۇبهكرى ۋه ھهزرىتى ئوسمانغا: 
قىزىمنى نىكاھىڭالرغا ئېلىشنى خاالمسىلهر؟ دېدى. ھهر ئىككىلىسى: ئويلىشىپ باقايلى، 
دېدى. بىر كۈنى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، ئۇ ئۈچى ۋه باشقىالرنىڭ ئالدىدا: يا 
قاچا  ئهينهك  دېدى.  نېمه؟  سهۋهبى  بولىۋاتىسهن،  پهرىشان  ئىشقا  قايسى  سهن  ئۆمهر! 
ئىچىدىكى سىياھنىڭ رهڭگى ئاسان كۆرۈنگهندهك، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، باشقىالرنىڭ 
سورايتتى.  بولمىسىال  بىئهپ  بىلىۋاالتتى.  قاراپال  بىر  ئويالۋاتقانلىقىنى  نېمه  ئىچىده 
مۇسۇلمانالرنىڭ ئۇنىڭغا ۋه ھهر كىشىگه راسىت سۆزلهش پهرز بولغانلىقى ئۈچۈن، ھهزرىتى 
ئۆمهر: ئى رهسۇلۇلالھ! قىزىمنى ئهبۇبهكرى ۋه ئوسمانغا تهكلىپ قىلدىم، ئۇالر ئېلىشنى 
يېقىن  ئۈچ  بۇ  كۆرىدىغان  ياخشى  ئهڭ  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  دېدى.  خالىمىدى، 
خوش  ئۇالرنى  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  خالىمايتتى.  بولىشىنى  پهرىشان  ئهسھابىنىڭ 
قىلىش ئۈچۈن: ئى ئۆمهر! قىزىڭنى ئهبۇبهكرى ۋه ئوسماندىنمۇ ياخشى بولغان بىرسىگه 
بېرىشىنى خاالمسهن؟ دېدى. ھهزرىتى ئۆمهر ھهيران قالدى. چۈنكى ھهزرىتى ئوسمان 
بىلهن ھهزرىتى ئهبۇبهكرىدىن ياخشى يهنه كىم بولسۇن؟! ھهزرىتى ئۆمهر: خااليمهن ئى 
رهسۇلۇلالھ! دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: قىزىڭنى ماڭا بهرگىن، ئى ئۆمهر! دېدى. 
شۇنداق قىلىپ، ھهزرىتى ھهپسه ھهزرىتى ئوسمان ۋه ھهزرىتى ئهبۇبهكرىنىڭ، شۇنداقال 
پۈتۈن مۆمىنلهرنىڭ ئانىسى بولدى. ھهزرىتى ئوسمان بىلهن ھهزرىتى ئهبۇبهكرى ئۇنىڭغا 

خىزمهتچى بولدى، ئۇ ئۈچ ساھابى ئارىسىدىكى دوسىتلۇق تېخىمۇ كۈچهيدى.346
ئالتىنچى  ياكى  بهش  ھىجرهتنىڭ  تهخمىنهن  باقايلۇق،  قاراپ  مىسالغا  بىر  يهنه 
يىلى ئىدى. بهنى مۇستهلهق قهبىلىسىدىن قولغا چۈشكهن يۈزلىگهن ئهسىرلهر ئارىسىدا، 
قهبىله رهئىسىنىڭ قىزى جۇۋهيرىيهمۇ بار ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ ئهسىرىنى 
سېتىۋالغاندىن كېيىن ئازاد قىلىپ، ئۆز نىكاھىغا ئالدى. بۇنى كۆرگهن مۇبارهك ئهسھابى، 
بىر-بىرىگه: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئائىلىسىنىڭ ۋه ئانىمىزنىڭ قهۋمىنى جارىيه 
ۋه قۇل قىلىپ ئىشلىتىشتىن نومۇس قىلىمىز!» دېدى. نهتىجىده ئۇالر قول ئاستىدىكى 
ئهسىرلهرنى ئازاد قىلىۋهتتى. بۇ توي يۈزلهرچه كىشنى ھۆرلۈككه ئېرىشتۈردى. ھهزرىتى 
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جۇۋهيرىيه بۇ ئىشنى داۋاملىق تهكىتلهپ تۇراتتى. ھهزرىتى ئائىشه ئانىمىز: « جۇۋهيرىيهدهك 
بهرىكهتلىك ۋه خهيىرلىك بىر ئايال كۆرمىدىم» دىدى.347

باشقا ئاياللىرى

ئهبۇبهكرى  ۋه  ئايالى  ئىككىنچى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئائىشه  ھهزرىتى 
سىددىقنىڭ قىزىدۇر. ئهقىللىق، زىرهك، ئهدهپ-ئهخالق ئىگىسى ئىدى. ئهسته تۇتۇش 
سوراپ  ئۇنىڭدىن  نهرسىلهرنى  نۇرغۇن  ساھابىالر  ئۈچۈن  بولغانلىقى  يۇقىرى  قابىليىتى 
ئهلى  ھهزرىتى  ئىشالردا  بهزى  ئېلىندى.  تىلغا  قۇرئاندا  ئائىشه،  ھهزرىتى  ئۆگىنهتتى. 
بىلهن  ئهلى  ھهزرىتى  ۋهقهسىده  تۆگه  ئۈچۈن  بولمىغانلىقى  پىكىرده  ئوخشاش  بىلهن 
ئۇرۇش قىلغان ئهسھابىالر بىلهن بىر سهپته تۇرغان ئىدى. ھهزرىتى ئهلى شېھىت بولغاندا 
كۆڭلى بهكمۇ يېرىم بولدى. ھۇرۇفىلهر (ئوخشاش پىكىرگه ئىگه كشىلهر گۇرۇھى) ئۇنىڭغا 
تارقاتتى.  سۆز-چۆچهك  دهپ  ياقتۇرمايتتى،  ئهلىنى  ھهزرىتى  قىلىپ،  تۆھمهت  نۇرغۇن 
ھالبۇكى، ھهزرىتى ئائىشه ئانىمىز بايان قىلغان بىر ھهدىسته: «ئهلىنى سۆيۈش ئىماننىڭ 
ئاالمىتىدۇر» دهپ، ئۆزىنىڭمۇ ئۇنى ھۆرمهت قىلىدىغانلىقىنى، باشقىالرنىڭمۇ ئۇنى ياخشى  
ۋه  تۇغۇلدى  بورۇن  يىل  سهككىز  ھىجرهتتىن  قويدى.  ئوتتۇرىغا  الزىملىقىنى  كۆرىشى 

ھىجرهتنىڭ 57-يىلى 65 يېشىدا ئالهمدىن ئۆتتى. 
سهۋده بىنتى زهمئا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۈچىنچى ئايالى يولدىشى بىلهن 
بىرلىكته ئىمان ئېيتىپ، ھهبهشىستانغا بىلله ھىجرهت قىلدى. مهككىگه قايتىپ كهلگهنده 
ئۇنىڭدىن  ئائىشهنى،  ھهزرىتى  باشتا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بولدى.  ۋاپات  يولدىشى 
كېيىن سهۋدهنى نىكاھىغا ئالدى. ھهزرىتى سهۋدهنى مهككىده، ھهزرىتى ئائىشهنى بولسا 
بىر  شهرمى-ھايالىق  ۋه  مېھرىبان  ناھايىتى  سهۋده،  ھهزرىتى  ئالدى.  ئۆيىگه  مهدىنىده 

خانىم ئىدى. ھهزرىتى ئۆمهر زامانىدا ۋاپات بولدى.348 
ئۆتكۈزدى،  بىلهن  ئىبادهت  قىسمىنى  كۆپ  ھاياتىنىڭ  ھۇزهيمه  بىنتى  زهينهپ 
سهدىقه بېرىشتىن زېرىكمىدى. بۇرۇن ئابدۇلالھ بىن جاھىشنىڭ ئايالى ئىدى. ئابدۇلالھ 
بولدى.  شېھىت  ئۇرۇشىدا  ئۇھۇد  ئىدى.  ئوغلى  ئۇمهيمهنىڭ  ھاممىسى  پهيغهمبهرنىڭ 
ئايدىن  سهككىز  بولسىمۇ،  شهرهپلهنگهن  ئۆتۈپ  نىكاھىغا  ئهلهيھىساالمنىڭ  پهيغهمبهر 

كېيىن ۋاپات بولدى.349 
ھهبهشىستانغا  بىلهن  سهلهمه  ئهبۇ  يولدىشى  ئىدى.  ھىند  ئسمى  سهلهمه،  ئۇممۇ 
ئوغلى  بهرانىڭ  سهلهمه  ئهبۇ  ئالدى.  يهر  ئارىسىدا  قىلغانالر  ھىجرهت  بولۇپ  تۇنجى 
ئۇبهيدۇلالھ بىن جهھىشنىڭ قېرىندىشى بولۇپ، مهدىنىده ھىجرهتنىڭ تۆتىنچى يىلى، 
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ئۇھۇد ئۇرۇشىدا قالغان يارا سهۋهبىدىن ۋاپات بولدى. ھهزرىتى ئهبۇبهكرى ۋه ھهزرىتى 
ئۆمهرنىڭ نىكاھ تهلىۋىنى قوبۇل قىلمىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن نىكاھلىنىپ 
شهرهپلهندى. ھىجرهتنىڭ 59-يىلى مهدىنىده 84 يېشىدا ئالهمدىن ئۆتتى. خانىملىرى 

ئىچىده ئهڭ كېيىن ۋاپات بولغىنى ئىدى.350  
زهينهپ بىنتى جاھىش، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھاممىسى ئۇمهيمهنىڭ قىزى، 
بولۇپ، ئىمان  بهرره  دادىسىنىڭ ئىسمى  ئابدۇلالھ بىن جاھىشنىڭ قېرىندىشى ئىدى. 
ئېيتمىغانلىقى ئۈچۈن جاھىش دهپ ئاتالدى. زهينهپ تۇنجى ئىمان ئېيتقانالرنىڭ ئارسىدا 
زهيد  بالىسى  بېقىۋالغان  ئۇنى  باشتا  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  پهيغهمبهر  ئىدى. 
بىن ھارىسگه نىكاھلىدى. ھهزرىتى زهيد بىلهن ھهزرىتى زهينهپ چىقىشالمىغانلىقىدىن 
ھىجرهتنىڭ 3-يىلى ئاجرىشىپ كهتتى. كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭغا تهكلىپ 
قويدى. بۇنى ئاڭلىغان ھهزرىتى زهينهپ خوشاللىقىدىن ئىككى رهكئهت ناماز ئوقۇپ «يا 
رهببى! سېنىڭ پهيغهمبىرىڭ ماڭا توي تهكلىپى قويدى. ئهگهر ئۇنىڭغا نىكاھلىنىشىمنى 
بۇيرىغان بولساڭ، مېنى ئۇنىڭغا بهرگىن!» دهپ، دۇئا قىلدى. دۇئاسى قوبۇل بولدى. 
ئهھزاب سۈرىسىده: «زهيد، ئۇنىڭ كۆڭلى خالىغان ئىشنى قىلغانلىقى ئۈچۈن (زهينهپنى 
مهنىدىكى  دېگهن  قىلىدۇق»  خانىم  ئۇنىڭغا  سېنى  بىز  ئۈچۈن)،  بهرگهنلىكى  قويۇپ 
37-ئايهت نازىل بولدى. زهينهپنىڭ نىكاھىنى ئالالھ تهئاال قىلغانلىقى ئۈچۈن پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم، ئايرىم نىكاھ ئۆتكۈزمىدى. بۇ سهۋهپتىن ھهزرىتى زهينهپ (ئالالھ ئۇنىڭدىن 
رازى بولسۇن) ئۆز-ئۆزىدىن پهخىرلىنهتتى. ئۇ: «ھهر بىر قىزنىڭ تويىنى دادىسى قىلغان 
ئىدى.  يېشىدا   38 ۋاقىتتا  ئۇ  دېگهن.  قىلدى»  تهئاال  ئالالھ  تويۇمنى  مېنىڭ  بولسا، 
ھىجرهتنىڭ 20-يىلى 53 يېشىدا ۋاپات بولدى.351 خهيىر-ئېھسان ئىگىسى ئىدى. سهدىقه 
بېرىشنى ياخشى كۆرهتتى. قول ئىشلىرىغا ماھىر ئىدى. ئۆزى ياسىغان نهرسىلهرنى ۋه 
پهيغهمبهر  ئۆمهر  خهلىپه  ھهتتا  بېرهتتى.  نامراتالرغا  ۋه  تۇغقانلىرى  چۈشسه  نېمه  قولىغا 
ئهلهيھىسساالمنىڭ خانىملىرىنىڭ ھهر بىرىگه ئون ئىككى مىڭ دىرھهم ئالتۇن بېرهتتى. 
ھهزرىتى زهينهپ بۇالرنى ئېلىپال سهدىقه قىلىۋىتهتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن دىن 
بىر  قىلغان  بايان  ئائىشه  ھهزرىتى  ئىدى.  خانىمى  بولغان  ۋاپات  بۇرۇن  ئهڭ  كېيىن 
ھهدىسته: «خانىملىرىم ئارىسىدا مهن بىلهن ئهڭ بۇرۇن جهم بولىدىغىنى، قولى ئوچۇق 
بولغىنىدۇر»352 دېدى. چۈنكى ھهزرىتى زهينهپ ئهڭ كۆپ سهدىقه بىرىدىغان خانىمى 
ۋولتىر،  شائىر  ئهدهپسىز  (فرانسوز  ئىپادىلىگهن.  ئوچۇق  دۇنيادىال  بۇ  يهنى،  ئىدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھهزرىتى زهينهپ بىلهن ئۆيلىنىشىنى  ھهر خىل ۋه بىر-
بىرىگه زىت تۆھمهتلهر بىلهن بىر شېئىر ئويدۇرۇپ، بىر تىياتىر يازدى. ئهدهبىياتچىالرغا 
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قوغالپ  چىركاۋدىن  ئۇنى  ئهسىرى،  رهزىل  كهلمهيدىغان  ماس  پهلسهپهچىلهرگه  ۋه 
چىقارغان ئهڭ چوڭ دۈشمىنى پوپنىڭ كۆڭلىگه ياقتى. پوپ ئۇنى ماختاپ مهكتۇپ يازدى. 
تىياتىرنىڭ  ئويدۇرما  بۇ  ئابدۇلھهمىدخان  ئىككىنچى  سۇلتان  خهلىپىسى  مۇسۇلمانالرنىڭ 
سهھنىده ئوينالغانلىقىنى ئاڭالپ، فرانسىيه ۋه ئهنگىليه ھۆكۈمىتىگه ئۇلتۇماتۇم (شهرتسىز 

بۇيرۇق) بېرىپ، دهرھال ئالدىنى ئېلىپ، ئىنسانىيهتنى بۇ رهزىللىكتىن قۇتۇلدۇردى)
ئهھتاپنىڭ  ئىبنى  ھۇيهي  كاتتىۋىشى  يهھۇدىلرىنىڭ  خهيبهر  سهفىييه،  ھهزرىتى 
قىزى ئىدى. خهيبهرده بىر يهھۇدى بىلهن چاي ئىچكۈزگهن ئىدى. كېيىن چوڭ باي 
پهتىھ  خهيبهر  يىلى  يهتتىنچى  ھىجرهتنىڭ  بولدى.  تويى  بىلهن  ھهقىق  بىن  كهنانه 
ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ئهسىر  بۇ  چۈشتى.  ئهسىرگه  سهفىييهمۇ  كېيىن  قىلىنغاندىن 
خوشال  بۇنىڭدىن  ئۇ  قىلدى.  ئازاد  ئۇنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  قىلىندى.  تهقسىم 
بولۇپ ئىمان ئېيتىپ مۇسۇلمان بولدى ۋه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن نىكاھالندى. 

ھىجرهتنىڭ 50-يىلى مهدىنىده ۋاپات بولدى.353 
ئۇنىڭغا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئىدى.  بهررا  ئىسمى  ئهسلى  مهيمۇنه،  ھهزرىتى 
مهيمۇنه ئىسمىنى قويدى. خهيبهر ئۇرۇشىدىن كېيىن مهككىگه ئۆمره ئۈچۈن كهتكهنده، 
يولدىشى ۋاپات بولدى. كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ نىكاھىغا ئۆتۈش شهرىپىگه 
ئېرىشتى. ھىجرهتنىڭ 53-يىلى مهككىده كېسهلگه گىرىپتار بولدى. كېين ئۇنىڭ: «مېنى 
مهككه سىرتىغا ئېلىپ چىقىڭالر، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مېنىڭ مهككه سىرتىدا ۋاپات 
بولىدىغانلىقىمدىن خهۋهر بهردى» سۆزى بىلهن مهككه سىرتىغا ئېلىپ چىقىلدى. كېيىن 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن نىكاھى بولغان يهرده ۋاپات بولدى.354
ئېيتىپ  ئىمان  ئىدى.  جارىيهسى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  مارىيه،  ھهزرىتى 
مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن توي قىلىش شهرىپىگه نائىل 
بولدى. ئۇ مىسىر ئىسكهندهرىيهنىڭ ھۆكۈمرانى مۇقهۋقىس تهرىپىدىن ھهدىيه سۈپىتىده 
پهيغهمبهر  ئىدى.  خاتىرلهنمىگهن  تارىخى  تۇغۇلۇش  نهسهبى،  ئىدى.  ئهۋهتىلگهن 
ئهلهيھىسساالمنىڭ مارىيه ئانىمىزدىن ئىبراھىم ئىسىملىك بىر ئوغلى بولغان ئىدى. ھهزرىتى 
مارىيه، ئاز سۆزلۈك، تهمكىن ۋه مۇاليىم ئىدى. ھهزرىتى ئۆمهر خهلىپه بولغان ئاخىرقى 

يىلالردا، ھىجرهتنىڭ 16-يىلى ۋاپات بولۇپ، باقى قهبرىستانلىقىغا دهپنه قىلىندى.355
ھهزرىتى رهيھانه، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ جارىيهسى بولۇپ، مۇسۇلمان بولدى. 
مهدىنىدىكى بهنى قۇرهيزه ئسمىدىكى يهھۇدى قهبىلىسىدىن ئىدى. نهسهبى  رهيھانه بىنتى 
شهمۇن ئىبنى يهزىت ياكى رهيھانه بىنتى زهيد ئىبنى ئامىر ئىبنى ھانافه بىن شهمۇن بىن 
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يهزىتتۇر. تۇغۇلغان ۋاقىتى ئېنىق خاتىرلهنمىگهن. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن بۇرۇن، 
ھىجرهتنىڭ 10-يىلى مهدىنىده ۋاپات بولدى. باقى قهبرىستانلىقىغا دهپنه قىلىندى.356

قىزلىرىمنى  ۋه  نىكاھىم  بولغان  بىلهن  خانىملىرىم  شهرىپلهرده: «پۈتۈن  ھهدىس 
كهلگهن  ئېلىپ  تهئاالدىن  ئالالھ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  جىبرائىل  پۈتۈنلهي  نىكاھالش، 

روخسهت بىلهن بولدى» دېيىلگهن.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ كۆپ خانىملىق بولىشىنىڭ سهۋهبى، ئىسالمنى تارقىتىش  
ئۈچۈن ئىدى. ھىجاپ ئايىتى كېلىشتىن بۇرۇن يهنى ئايالالرنىڭ مهھرهم يهرلىرىنى ئوراش 
پهرز بولۇشتىن بۇرۇن ئايالالرمۇ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا كېلىپ بىلمىگهنلىرىنى 
سوراپ ئۆگىنهتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىرىنىڭ ئۆيىگه بارسا، ئايالالرمۇ ئۇ يهرگه 
كېلىپ بىلله ئاڭاليتتى. ھىجاپ ئايىتى نازىل بولغاندىن كېيىن، ئايالالرنىڭ ناتۇنۇش 
قىلىش  قوبۇل  ئايالالرنى  ناتۇنۇش  پاراڭلىشىشى،  ئولتۇرۇشى،  بىلله  بىلهن  ئهركهكلهر 
چهكلهندى. بۇ ناتۇنۇش ئايالالرنىڭ بىلمىگهن نهرسىلهرنى ھهزرىتى ئائىشهدىن سورىشى 
ئهمىر قىلىندى. كهلگهن ئايالالرنىڭ كۆپلىكىدىن ھهزرىتى ئائىشه يېتىشهلمهي قالدى. 
بۇ مۇھىم خىزمهتنى ئاسانالشتۇرۇش ۋه ھهزرىتى ئائىشهنىڭ يۈكىنى ئازايتىش ئۈچۈن، 
ئېھتىياج سهۋهبىدىن باشقا ئايالالر بىلهن ئۆيلهندى. ئايالالرغا ئائىت نىكاھ بىلملىرى، 
مۇسۇلمان ئايالالرغا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ خانىملىرى ئارقىلىق بىلدۈرۈلدى. ئهگهر 
توختىغان  قىيىنغا  سورىشى  ئۇنىڭدىن  ئايالالرنىڭ  پۈتۈن  بولسا،  بولغان  خانىمى  بىر 
بوالتتى. بۇ ئىمكانسىز ئىدى. ئالالھ تهئاالنىڭ دىنىنى تارقىتىش ئۈچۈن كۆپ خانىملىق 

بولۇش يۈكىنى توشۇشقا مهجبۇر بولدى.

مۇبارهك بالىلىرى
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۈچ ئوغۇل، تۆت قىزى بولۇپ، جهمى يهتتى بالىسى 
ئهلهيھىسساالمدىن  پهيغهمبهر  بالىلىرى  پۈتۈن  باشقا  پاتىمهدىن  ھهزرىتى  ئىدى.  بولغان 
ئانىمىز  فاتىمه  ھهزرىتى  نهسهبى،  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  بولدى.  ۋاپات  بۇرۇن 
ھهزرىتى  سهييىد،  نهسهبىنى  ھۈسهيىننىڭ  ھهزرىتى  نهۋرىسى  داۋامالشتى.  ئارقىلىق 
ھهسهننىڭ نهسهبىنى شهرىف دهپ ئاتايمىز. سهييىد ۋه شهرىفلهرگه ھۆرمهت قىلىش، 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ھۆرمهت قىلىش بىلهن باراۋهر. سهييىد ۋه شهرىفلهرنى سۆيۈش، 

ئاخىرقى نهپىسىمىزده ئىمان بىلهن كۆز يۇمۇشقا سهۋهپ بولىدۇ.   
سهۋهپتىن  بۇ  بىرىنچىسى.  ئوغلىنىڭ  ئۈچ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  قاسىم، 
كېلىشتىن  ماقامىغا  پهيغهمبهرلىك  ئاتىغان.  دهپ  ئهبۇلقاسىم  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر 
يهتته  ئون  ئىدى.  ئانىمىز  خهدىچه  ھهزرىتى  ئانىسى  كهلدى.  دۇنياغا  مهككىده  بۇرۇن 

ئايلىق بولغاندا ۋاپات بولدى.357
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زهينهپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ تۆت قىزىنىڭ ئهڭ چوڭى ئىدى. پهيغهمبىرىمىز 
ئوتتۇز ياشقا كهلگهنده دۇنياغا كهلدى. پهيغهمبهر بولۇشتىن ئىلگىرى، ئانىسى خهدىچهنىڭ 
ئىمان  باشتا  ئهبۇلئاس  ئۆيلهندى.358  بىلهن  رهبى  بىن  ئهبۇلئاس  ئوغلى  سىڭلىسىنىڭ 
ئېيتمىدى. بهدىر ئۇرۇشىدا ئهسىرگه چۈشۈپ، ئايالىنى مهدىنىگه يولالش شهرتى بىلهن 
يېرىم  كاپىرالر  بولسىمۇ،  يولالنغان  بىرلىكته  بىلهن  قېرىندىشى  ئۆز  بېرىلدى.  قويۇپ 
يولدا زهينهپنى توسۇپ قالدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، زهيد بىن ھارىسهنى مهككىگه 
ئۇرۇشىدىن  ھۇدهيبىيه  ئهبۇلئاس،  قاچۇردى.  مهدىنىگه  زهينهپنى  كېچىده  ئهۋهتىپ، 
كېيىن ئىمانغا كهلدى. زهينهپ ئۇنىڭغا قايتا بېرىلدى. ھىجرهتنىڭ سهككىزىنچى يىلى، 
31 يېشىدا ۋاپات بولدى. ئوغلى ئهلى، مهككىنىڭ پهتھىده، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
تۆگىسىنىڭ ئارقىسىغا مىنگهن ئىدى. زهينهپنىڭ قىزى ئۇمامهنى ھهزرىتى ئهلى نىكاھىغا 

ئالدى.359
رۇقىيه، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئىككىنچى قىزىدۇر. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
33 يېشىدا دۇنياغا كهلدى. ناھايىتى چىرايلىق ئىدى. ئهبۇ لهھهبنىڭ ئوغلى ئۇتبهگه 
نىكاھالندى. «تهببهت» سۈرىسى نازىل بولغاندىن كېيىن ئۇتبه تويدىن بۇرۇن ئۇنى 
قويۇپ بهردى. ۋهھيى كېلىشى بىلهن ئۇنى ھهزرىتى ئوسمانغا نىكاھلىدى. ھهزرىتى ئوسمان 
بىلهن ئىككى قېتىم ھهبهشىستانغا ھىجرهت قىلدى. 22 يېشىدا، بهدىر ئۇرۇشىدىن بۇرۇن 
ئورۇن تۇتۇپ قالدى. ھهزرىتى ئوسمانغا بهدىر ئۇرۇشىغا كهلمهي ئايالىغا ھهمراھ بولۇش 

ئهمرى بېرىلدى. بهدىر ئۇرۇشىنىڭ خوشخهۋىرى مهدىنىگه كهلگهنده دهپنه قىلىندى.360
لهھهبنىڭ  ئهبۇ  قىزى.  ئۈچىنچى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  گۈلسۈم،  ئۇممۇ 
ئىككىنچى ئوغلى ئۇتهيبهگه نىكاھالنغان بولسىمۇ، «تهببهت» سۈرىسى نازىل بولىشى 
بىلهن توي قىلماي تۇرۇپال ئۇنى قويۇپ بهردى ۋه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ھاقارهت 
قىلدى. پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم : «يا رهببى! ئۇنىڭغا ياۋايى ھايۋانالردىن 
بىرىنى دۇچار قىلغىن!» دهپ دۇئا قىلدى. شام يولىدا بىر شىر ئۇنى پارچىالپ ئۆلتۈردى. 
ئوسمانغا  ھهزرىتى  گۈلسۈمنىمۇ  ئۇممى  كېلىپ،  ۋهھيى  كېيىن  بولغاندىن  ۋاپات  رۇقىيه 
پهيغهمبهر  نامىزىنى  جىنازه  بولدى.  ۋاپات  يىلى  توققۇزىنچى  ھىجرهتنىڭ  نىكاھلىدى. 

ئهلهيھىسساالم ئۆزى ئوقىدى ۋه قهبره بېشىدا ئۇزۇن ياش تۆكتى.361
پاتىمه، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ تۆتىنچى قىزى. ھهزرىتى ئهلىنىڭ ئايالى ۋه 
تۆت  مىھرى  توي  ئىدى.362  يېشىدا   15 ئۆيلهنگهنده  ئانىسى.  قېين  ئۆمهرنىڭ  ھهزرىتى 
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تارىخىدا  ئۇرۇشى  سهۋىق  ده،  لهدۇننىييه  «مهۋاھىبى  بولغانلىقى  كۆمۈش  مىسقال  يۈز 
يېزىلغان ئىدى. بۇ 57.14 مىسقال ئالتۇن قارشىلىقىدا ئىدى. (كۈنىمىزده 170 سوم پۇلغا 
تهڭ بوالتتى). ئۇ چاغدا ھهزرىتى ئهلى 21 يېشىدا بولۇپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
يىل   13 ھىجرهتتىن  ئىدى.  گۈزهل  تولىمۇ  يۈزلۈك،  ئاق  ئىدى.  ئائىله-تاۋاباتلىرىدىن 
ھهسهن،  بولدى.  ۋاپات  يېشىدا   24 11-يىلى  ھىجرهتنىڭ  تۇغۇلدى.  مهككىده  بۇرۇن 
ئىككى  ئىسمىدا  زهينهپ  ۋه  گۈلسۈم  ئۇممۇ  ئوغلى،  ئۈچ  ئىسملىك  مۇھسىن  ھۈسهيىن، 
قىزى دۇنياغا كهلدى.363 پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ نهسهبى ھهزرىتى پاتىمه ئارقىلىق 
داۋامالشتى. قىزى زهينهپ، ئابدۇلالھ بىن جافهر تاييار بىلهن نىكاھلىنىپ ئهلى ۋه ئۇممۇ 

گۈلسۈم ئىسملىك بالىلىرى بولدى. بۇالرنى شهرىفى جافهرى دهپ ئاتايمىز. 
بولغان  ئانىمىزدىن  خهدىچه  ھهزرىتى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئابدۇلالھ، 
ئاخىرقى ئوغلىدۇر. پهيغهمبهر بولغاندىن كېيىن تۇغۇلدى، ئهمچهكتىكى ۋاقتىدىال ۋاپات 
بولدى. تهييىپ ۋه تاھىر دهپمۇ ئاتىلىدۇ. ئابدۇلالھ ۋاپات بولىشى بىلهن ئاس بىن ۋائىل: 
تهئاال:  ئالالھ  بىلهن  بۇنىڭ  دېدى.  يوقالدى)»  (نهسهبى  بولدى  ئهپتهر  «مۇھهممهد 

«ئىننه ئهئتهينه» بىلهن ئاس ئىسىملىك كاپىرغا جاۋاب بهردى.364
ئاخىرقى  ۋه  ئۈچىنچىسى  ئوغۇللىرىنىڭ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئىبراھىم، 
پهرزهنتىدۇر. ھىراقلىئۇسنىڭ مىسىر ۋالىسى بولغان مۇقهۋقىس ھهدىيه قىلغان مارىيهدىن 
بولغان ئوغلىدۇر. ھىجرهتنىڭ 8-يىلى دۇنياغا كهلدى. بىر يېرىم يېشىدا ۋاپات بولدى. 
ئۇ ئاغرىپ قالغاندا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قۇچىقىغا ئېلىپ كۆزلىرىدىن ياش ئاقتۇرغان 
ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  پهيغهمبهر  دېدى.  تۇتۇلدى،  كۈن  باشقىالر  بولغاندا  ۋاپات  ئىدى. 
ۋهسهللهم بۇ سۆزنى ئاڭالپ، «ئاي ۋه كۈن ئالالھ تهئاالنىڭ مهۋجۇتلىقى ۋه يېگانه ئىالھ 
ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىپ تۇرغان مهخلۇقاتتۇر. بىر ئىنساننىڭ ئۆلىشى ياكى ھايات قېلىشى 
بىلهن تۇتۇلمايدۇ. ئۇالرنى كۆرگهنده ئالالھ تهئاالنى ئهسلهڭالر!» دېدى. ئىبراھىم ۋاپات 
يېرىم  كۆڭلىمىز  ۋاپاتىدىن  ئۇنىڭ  رهببى!  ئهلهيھىسساالم:«يا  پهيغهمبهر  بىلهن  بولىشى 
رازى  رهببىمىز  لېكىن  بولدى.  يارا  يۈرهكلهر  ئاقتۇردۇق،  ياش  كۆزلىرىمىزدىن  بولدى، 

بولمايدىغان بىر سۆزنى قىلىشتىن قورقىمىز» دىدى.365

ئائىله-تاۋاباتلىرى

سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنىڭ پۈتۈن ئائىله-تاۋاباتلىرىنى ئهھلى بهيت دهپ ئاتايمىز. 
مۇبارهك ئاياللىرى، قىزى ھهزرىتى پاتىمه بىلهن ھهزرىتى ئهلى ۋه ئۇالرنڭ  ئهۋالتلىرى 
بولغان ھهزرىتى ھهسهن ۋه ھهزرىتى ھۈسهيىن شۇنداقال ئۇالرنىڭ ئهۋالتلىرىنىڭ ھهممىسى 

ئهل- كهسىر،  ئىبنى  VIII،26؛  ئهت-تاباقات،  ساد،  ئىبنى  ئهس-سىره، S:231؛  ئىسھاق  ئىبنى   .363
 .V،293 ،بىدايه

.16،VIII ،ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات  .364
 .215~212،VIII،ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات  .365
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ پاك نهسهبىگه باغلىق بولغان ھاشىم ئوغۇللىرى ئهھلى بهيت 
دهپ ئاتىلىدۇ. 

ئالالھ تهئاال قۇرئانى-كهرىمده ئهھلى بهيتكه: «ئالالھ تهئاال سىلهرنى ھهر تۈرلۈك  
كهمچىلىك ۋه گۇناھالردىن يىراقالشتۇرۇشنى خااليدۇ ۋه سىلهرنى مۇكهممهل بىر تاھارهت 

بىلهن گۇناھالردىن پاكالشنى ئىراده قىلىدۇ» دېگهن. (ئهھزاپ سۈرىسى، 33-ئايهت)
ئهسھابى-كىرام: ئى رهسۇلۇلالھ! ئهھلى بهيت كىم؟ دهپ سورىدى. ئۇ چاغدا ھهزرىتى 
پاتىمه،  ھهزرىتى  بىلهن  نۆۋهت  قىلدى.  قوبۇل  ھۇزۇرىغا  ئۇالرنى  كهلدى.  يېتىپ  ئهلى 
ھهزرىتى ھهسهن ۋه ھهزرىتى ھۈسهيىن يېتىپ كهلدى. ئۇالرنى ئهتراپىغا ئولتۇرغۇزغاندىن 
كېيىن، ساھابىالرغا: مانا بۇالر، مېنىڭ ئهھلى بېيتىم، دېدى. بۇ ئۇلۇغ زاتنى ئهلى رهسۇل 

دهپ ئاتايمىز.366
ئهھلى بهيتنى سۆيۈش، ئاخىرهتكه ئىمان بىلهن كېتىشكه، ئاخىرقى نهپسىمىزده 
ئىمان بىلهن جان بېرىشىمىزگه سهۋهپ بولىدۇ. ئالهملهرنىڭ پهخرى سهللهلالھۇ ئهلهيھى 
كېمىسىگه  ئهلهيھىسساالمنىڭ  نۇھ  بهيتىم  «ئهھلى  شهرىپته:  ھهدىس  بىر  ۋهسهللهم 
ھاالك  بولمىغانالر  مايىل  ئېرىشىدۇ.  ساالمهتكه  بولغانالر،  مايىل  ئۇالرغا  ئوخشايدۇ. 

بولىدۇ»367 دېگهن. 
سۈپهتلهشكه،  ئۇالرنى  بۈيۈكتۇر.  ناھايىتى  كامالىتى  ۋه  پهزىلىتى  بهيتنىڭ  ئهھلى 
بايان قىلىشقا ئىنسان كۈچى يهتمهيدۇ. ئۇالرنىڭ قهدىر-قىممىتى ۋه ئۇلۇغلىقى پهقهت 

ئايهت-كهرىم بىلهن ئۆز ئىپادىسىنى تاپقان.
ئىمام شافىئى: «ئهي پهيغهمبهرنىڭ ئهھلى بهيتى! سىلهرنى سۆيۈشنى، ئالالھ تهئاال، 
نامازلىرىنىڭ  قىلمىغانالرنىڭ  دۇئا  سىلهرگه  نامازلىرىدا  قىلدى.  ئهمىر  قۇرئانى-كهرىمده 
قوبۇل بولمايدىغانلىقى، سىلهرنىڭ ئۇلۇغ مهرتىۋهڭالرنى كۆرسىتىپ تۇرۇپتۇ. شهرىپىڭالر 
ئۇ قهدهر ئۇلۇغكى، ئالالھ تهئاال، قۇرئانى-كهرىمده سىلهرگه ساالم يوللىدى» دهپ، بۇنى 

ئهڭ گۈزهل شهكىلده بايان قىلغان.
ھهزرىتى ئهنهس: «رسۇلۇلالھتىن: ئهھلى بېيتىڭدىن كىمنى ئهڭ ياخشى كۆرىسهن؟ 
جاۋاب  دهپ  ھۈسهيىننى»  بىلهن  ھهسهن  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  سورىدى.  دهپ 

بهردى.368
ھهسهن  ئىدىم.  يېنىدا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  «پهيغهمبهر  ھۇرهيره:  ئهبۇ  ھهزرىتى 
يېنىمىزغا كهلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: يا رهببى! مهن ھهسهننى ياخشى كۆرىمهن، 
سهنمۇ ئۇنى ياخشى كۆرگىن، ئۇنى ياخشى كۆرگهنلهرنىمۇ ياخشى كۆرگىن! دېدى. باشقا 

بىر ۋاقىتتا: ھهسهن بىلهن ھۈسهيىن، دۇنيادىكى خۇشپۇراقلىرىم، دېگهن.» 

.451،II،ھاكىم، ئهل-مۇستهدرهك  .366

.373،II،ھاكىم، ئهل-مۇستهدرهك  .367
.153،XI ،ئىبنى ئاساكىر، تارىخۇ دىمهشق  .368
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «مهن ۋاپات بولغاندىن كېيىن سىلهرگه ئىككى نهرسىنى 
بىرىنچىسى  چىقمايسىلهر،  يولدىن  يېپىشساڭالر  چىڭ  بۇالرغا  كېتىمهن.  قالدۇرۇپ 
ئىككىنچىسىدىن چوڭ. بىرىنچىسى ئالالھ تهئاالنىڭ كىتابى قۇرئان بولۇپ، ئاسماندىن 
زېمىنغا قهدهر سوزۇلغان بىر يىپتۇر. ئىككىنچىسى ئهھلى بېيتىمدۇر. بۇ ئىككىسى بىر-

بىرىدىن ئايرىلمايدۇ. بۇالرغا رىئايه قىلمىغانالر مېنىڭ يولۇمدىن ئايرىلغان بولىدۇ.369
بىر قېتىم ھهزرىتى ھهسهن بىلهن ھهزرىتى ھۈسهيىن ئاغرىپ قالغان ئىدى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم ھهزرىتى ئهلى بىلهن ھهزرىتى پاتىمهگه: «بۇ جان-جىگهرلىرىڭالر ئۈچۈن 
بىر نهرسه ئاتاڭالر!» دېدى. ھهزرىتى ئهلى ھهزرىتى پاتىمه ۋه فىددا ئىسملىك جارىيهسى 
ئۈچ كۈن روزا تۇتتى. بۇ ئىككى جهننهت پۇرىقى بولغان روزا شىپا قىلدى. ئهمما ئۇالرنىڭ 
ئۆيىده يهيدىغان بىر نهرسه قالمىغان ئىدى. ھهزرىتى ئهلى بىر يهھۇدىدىن ئازراق ئارپا 
قهرىز ئالدى. ئۇالر ئۈچ كىشى نهزىر ئېشى بىلهن روزا نىيىتىنى قىلدى. ھهزرىتى پاتىمه 
ئارپا ئۇنىدىن ئازىراق ئېلىپ بهش تال نان پىشۇردى. ئۇالر ئۆزلىرى بهش كىشى ئىدى. 
ئىپتار ۋاقتى كهلدى. بهش تال ناننى، ھهزرىتى ھهسهن، ھهزرىتى ھۈسهيىن، ھهزرىتى 
ئالدىغا  ئۆز  كىشى  بهش  بولۇپ  پاتىمه  ھهزرىتى  ۋه  جارىيهسى  ئسىملىك  فىددا  ئهلى، 
قويدى. ئهمدى ئېغىز ئاچاي دهپ تۇرىشىغا بىر يوقسۇل كىشى كېلىپ: «ئى پهيغهمبهرنىڭ 
ئهھلى بهيتى! مهن مۇسۇلمانالرنىڭ يوقسۇلىنىڭ ئهڭ يوقسۇلى، ماڭا يهيدىغان بىر نهرسه 
بېرىڭالر! ئالالھ تهئاال سىلهرنى جهننهت نېمهتلىرى بىلهن مۇكاپاتالندۇرسۇن» دېدى. 
سۇ  ئۆزلىرى  كېيىن،  بېرىۋهتكهندىن  قىلىپ  سهدىقه  ئۇنىڭغا  نانالرنى  قولىدىكى  ئۇالر 
بىلهن ئىپتار قىلدى. ئهتىسى يهنه روزا تۇتتى. خىزمهتچىسى يهنه ئازراق ئارپىنى ئىزىپ 
يهنه بهش تال نان پىشۇردى. ئىپتار ۋاقتى كېلىپ ئهمدى ئېغىز ئاچاي دهپ تۇرىشىغا، بىر 
يېتىم كهلدى. ئۇالرنىڭ ھهممىسى نانلىرىنى ئۇ يېتىمغا بېرىپ ئۆزلىرى سۇ بىلهن ئىپتار 
قىلدى. ئۇالر يهنه روزا تۇتۇشنى داۋام قىلدى. ئهڭ ئاخىرقى ئارپا بىلهن يهنه بهش نان 
پىشۇردى. يهنه ئىپتار ۋاقتى كېلىپ يهي دهپ تۇرىشىغا، بىر ئهسىر كېلىپ: «ئۈچ كۈن 
بولدى، ئاچ قالدىم. مېنى باغالپ قويۇپ تاماق بهرمىدى» دېدى. ئۇالر نانلىرىنى ئۇنىڭغا 
بېرىپ يهنه سۇ بىلهن ئىپتار قىلدى. بۇ ۋهقهدىن كېيىن ئالالھ تهئاال: «ئۇالر ئاتىغان 
نهرسىلىرىنى بىجا كهلتۈردى. ئۇزۇن ۋه قاراڭغۇ قىيامهت كۈنىدىن قورققانلىقى ئۈچۈن، 
ئۆزلىرى يېيىشنى ئارزۇ قىلغان تۇرۇقلۇق، ئاچ قالغان ھالهتتىمۇ، يېمهكنى مىسكىن، يېتىم 
ۋه ئهسىرلهرگه بهردى. بىز ئۇالرنى ئالالھ تهئاالنىڭ رىزاسى ئۈچۈن يىگۈزدۇق. مىسكىن، 
يېتىم ۋه ئهسىرلهردىن بىر مىننهت ۋه رهھمهت سۆزى تهلهپ قىلمىدى. بۇ سهۋهپتىن ئالالھ 
(ئىنسان  تهئاال، ئۇالرغا جهننهت شاراپلىرىدىن ئىچكۈزىدۇ.» دهپ ئايهت نازىل بولدى. 

سۈرىسى، 7-9-21-ئايهت)

.309،VI ،تىرمىزى، «مهناقىب»، 32؛ ئىبنى ئهبى شهيبه، ئهل-مۇسهننهف  .369
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ئهبۇ ھۇرهيره: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: سىلهرنىڭ ياخشى بولغانلىرىڭالر، مهندىن 
كېيىن ئهھلى بېيتىمگه ياخشىلىق قىلغانلىرىڭالردۇر» دېدى.

قىلغانالرغا  ياخشلىق  بېيتىمگه  ئهھلى  ئهلهيھىسساالم:  ئهلى: «پهيغهمبهر  ھهزرىتى 
قىيامهت كۈنى شاپائهت قىلىمهن. سىرات كۆرىكىدىن ئهركىن ئازاده ئۆتۈپ كهتكهنلهر، 

ئهھلى بهيتىمنى ۋه ئهسھابىمنى سۆيگهنلهردۇر.»دېدى.
ئهلىنى  ئهلهيھىسساالم:  «پهيغهمبهر  ھهدىسته:  بىر  قىلغان  بايان  رهببانى  ئىمامى 
سۆيگهن، مېنى سۆيگهنلىك بىلهن باراۋهر. ئۇنىڭغا دۈشمهنلىك قىلغان، ماڭا دۈشمهنلىك 
قىلغانلىقتۇر. ئۇنىڭغا قارشى چىققانلىق، ماڭا قارشى چىققانلىقتۇر . ماڭا قارشى چىققانلىق، 

ئالالھ تهئاالغا قارشى چىققانلىقتۇر. » دېدى.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ئالالھ تهئاال، ماڭا تۆت كىشىنى ياخىشى كۆر دىيىشىمنى 
دېدى.  ئېيتتى،  كۆرىدىغانلىقىنى  ياخشى  تهئاالنىڭمۇ  ئالالھ  ئۇالرنى  قىلدى.  ئهمىر 
زهر،  ئهبۇ  ئهلى،   ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  سورىغاندا،  دهپ  كىم؟  بۇالر  ساھابىالر: 

مىقدات ۋه سهلمان، دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «ئائىلهم سهۋهبىدىن مېنى رهنجىتكهنلهرگه ئازاب باردۇر» 

دىدى.
رهنجىتكهن  مېنى  رهنجىتكهن  ئۇنى  پارچام،  بىر  مېنىڭ  «پاتىمه  ھهدىسته:  بىر 

بولىدۇ» دېدى.
ھهزرىتى ئهبۇ ھۇرهيره: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ھهزرىتى ئهلىگه: پاتىمه، ماڭا 
سهندىن بهكرهك سۆيۈملۈك. سهن ماڭا ئۇنىڭدىن بهكرهك ئهزىزسهن» دېدى. پهيغهمبهر 
قىلمايمهن.  تهلهپ  نهرسه  بىر  ئۆگهتكهنلىكىمدىن  ئىسالمنى  ئهلهيھىسساالم: «سىلهرگه 
قىلىمهن»  ئارزۇ  كۆرىشىڭالرنى  ياخشى  بهيتىمنى  ئهھلى  بولغان،  يېقىن  ماڭا  پهقهت 

دىدى.370 
كۆز  بىلهن  ئىمان  نهپهسته  ئاخىرقى  سۆيۈشنى،  بهيتىنى  ئهھلى  ئالىملىرى  ئىسالم 
يۇمۇشنىڭ سهۋهبى دهپ كۆرسهتمهكته. ئۇالردا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ پارچىلىرى 
بار. ئهھلى بهيتنى ھۆرمهت قىلىش ۋه ئۇالرنىڭ قهدىر-قىممىتىنى قىلش مۇسۇلمانالرنىڭ 

ۋهزىپىسىدۇر. 
ئىسالم ئالىمى ئىمامى راببانى (ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن) : «دادام تاشقى كېسهل 
ۋه نهپهس يولى كېسهللىكىده ئالىم ئىدى. ھهر ۋاقىت ئهھلى بهيتنى سۆيۈشنى تهكىتلهپ 
تۇراتتى. بۇ سۆيگۈنىڭ ئىنساننى ئاخىرقى نهپهسىده ئىمان بىلهن كېتىشكه ياردهم قىلىدۇ، 
دهيتتى. جان ئۈزۈش ئالدىدا ئۇنىڭ يېنىدا ئىدىم. ئاخىرقى باسقۇچىلىرىدا ئۇنىڭغا بۇ 
ئۇ  سورىدىم.  يوقلۇقىنى  بار  تهسىرىنىڭ  سۆيگۈنىڭ  ئۇ  ۋه  بهردىم  ئېيتىپ  سۆزلىرىنى 
شۇنداق ئېغىر ھالهتتىمۇ: ئهھلى بهيتنىڭ سۆيگۈ دهرياسىدا ئۈزىۋاتىمهن، دېدى. بۇنى 

.125،XXXXII ،100؛ ئىبنى ئاساكىر، تارىخۇ دىمهشق،IX ،ھهيسهمى، مهجمائۇز-زهۋائىد  .370
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ئاڭالپ دهرھال ئالالھ تهئاالغا ھهمدۇ-سانا ئېيتتىم» دېدى. ئهھلى بهيتنىڭ سۆيگۈسى 
سۈننهت ئهھلىنىڭ كوزۇرىدۇر. ئاخىرهت ھاياتىنى بۇالردىن ئايرىپ قاراشقا بولمايدۇ. 

بىرىنچىسى:  بۆلىنىدۇ.  قىسىمغا  ئۈچ  بهىتى  ئهھلى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
نهسهبى ۋه ئهجدادى بىلهن تۇققان بولغانالر. ئۇنىڭ ھاممىلىرىمۇ (دادىسنىڭ سىڭىل ياكى 
ھهدىلىرى) بۇنىڭ ئىچىده. ئىككىنچىسى: پاك خانىملىرى. ئۈچىنچىسى: خانىملىرىنىڭ 
چاچلىرىنى تاراش ۋه ئۇالرغا تاماق ئېتىش، ياتاق ئۆيلىرىنى سۈپۈرۈش قاتارلىق بىر قاتار 
ئۆي ئىشلىرىنى قىلىشتا دائىم خانىملىرىنىڭ يېنىدا بولغان خىزمهتچى ئايالالر. ئۇنىڭغا 
ياردهمچى بولغان، مهسجىدته ئهزان ئوقۇغان بىالل، سهلمان، سۇھهيىبلهرمۇ پهيغهمبهر 

ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۆيىدىن يهپ-ئىچهتتى. 
ھهزرىتى پاتىمه بىلهن قىيامهتكىچه بولغان بالىلىرى ئهھلى بهيتتۇر. ئۇالرنى سۆيۈش، 
يۈرهك، بهدهن، مال-دۇنيا بىلهن ياردهم قىلىش ئىمان بىلهن ئۆلۈشكه سهۋهپ بولىدۇ. 
مۇبارهك  بۇ  ئىدى.  بار  مهھكىمه  بىر  ئۈچۈن  سهييىدلهر  شهھرىده،  ھاما  (سۈرىيهنىڭ 
بۇ  بېكىتىلهتتى.  تهكشۈرۈلۈپ  تهرىپىدىن  شاھىت  ئىككى  بالىالر،  تۇغۇلغان  سۇاللىدىن 

مهھكىمىنى ئهنگىليهنىڭ سادىق دوستى مۇستاپا رهشىت پاشا ئهمهلدىن قالدۇردى)

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهسھابى

بولسۇن  چوڭ-كىچىك  ئهر-ئايال،  دوسىتلىرىدۇر.  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  ساھابه 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى بىر قېتىم ياكى كۆپ قېتىم كۆرگهن، كۆپ بولغاندا بىر قېتىم 
سۆزلهشكهن ياكى ئىمانى بىلهن ۋاپات بولغان بولسا ئۇنىڭغا ساھابى نامى بېرىلىدۇ. بىر 

قانچه كىشىگه ئهسھاب، ساھابه ياكى ساھىب نامى بېرىلگهن. 
كاپىر ھالىتىده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى كۆرۈپ، ۋاپاتىدىن كېيىن ئىمان ئېيتقان 
ساھابى  بواللمايدۇ.  ساھابى  كىشىلهر  چىققان  دىندىن  كېيىن  تۇرۇپ  مۇسۇلمان  ياكى 
بولغاندىن كېيىن دىندىن چىققان، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن يهنه 
قايتا ئىمان ئېيتىپ دىنغا كىرگهنلهر يهنىال ساھابى ھېسابلىنىدۇ. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 

جىنالرغىمۇ پهيغهمبهر بولغانلىقى ئۈچۈن جىنالردىنمۇ ساھابىالر بار.
چۈنكى  كىشىلهردۇر.  مۆتىۋهر  ئهڭ  ھهققىده،  ھۆكۈملهر  دىنى  ئهسھابى-كىرام 
كېيىنكىلهرگه  ئۆزىدىن  ئۆگىنىپ،  ئهلهيھىسساالمدىن  پهيغهمبهر  قۇرئانى-كهرىمنى 
ئۆگهتكهن ۋه قالدۇرغانالردۇر. ئۇالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ سۆز-ھهرىكهتلىرىنى ئۆز 
كۆزى بىلهن كۆرگهن ۋه ئاڭلىغان. ئۇالر قالدۇرغان سۆز ۋه مىراسالر كېينكى زاماندىكى 
پىكىرگه  بىردهك  ئالىمالرنىڭ  ئىسالمىيهتته  ياراتقان.  ئاساسىنى  شهرىپلهرنىڭ  ھهدىس 
كېلىشى، پهقهت ئهسھابى-كىرام زامانىدا مۇكهممهل ۋه تولۇق بىر شهكىلده ئىشقا ئاشقان. 
بۇنىڭدىن باشقا ئهسھابنىڭ ھهر بىرىنىڭ سۆزى مهنىلىك ۋه گۈزهلدۇر. تالالنغان دىنى 

ئالىمالردېيىشكه بولىدۇ. ئۇالردىن كېيىن كهلگهن ئىنسانالردىن ئۈستۈن تۇرىدۇ.
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ئايرىپ  تۈرگه  ئۈچ  ئۈستۈنلىكىنى  ئهسھابى-كىرامنىڭ  ئالىملىرى  سۈننهت  ئهھلى 
بايان قىلغن،  بۇالر تۆۋهندىكىچه:

1. مۇھاجىرالر: مهككه پهتىھ قىلىنىشتىن بۇرۇن مهككىدىن ياكى باشقا يهرلهردىن، 
بۇالر  قىلغانالردۇر.  ھىجىرهت  شهھرىگه  مهدىنه  ئېتىپ،  تهرك  ماكانلىرىنى  يۇرت  ئۆز 
پهيغهمبهرنىڭ يېنىغا ئىمانى بىلهن كهلگهن ياكى پهيغهمبهرنى كۆرگهندىن كېيىن ئىمان 

ئېيتقانالر بولۇپ، ئامىر بىن ئاس بۇالرنىڭ بىرىدۇر. (مۇھاجىر ئىسملىك كىتابقا قاراڭ)
خهزرهج  يهرلهرده ۋه ئهۋس،  يهرگه يېقىن  2. ئهنسار: مهدىنه شهھرىده ياكى بۇ 
نامىدىكى ئىككى ئهرهپ قهبىلىسى ياشىغان مۇسۇلمانالرنى ئهنسار دهپ ئاتايمىز. چۈنكى 
ئۇالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ۋه مهككىلىكلهرگه ھهر تۈرلۈك پىداكارلىقالرنى كۆرسىتىشكه 

ۋهده قىلغان بولۇپ، ۋهدىسىده تۇرغان. 
3. باشقا ئهسھابى-كىرام: مهككه شهھرى پهتىھ قىلىنغاندىن كېيىن  مهككه ۋه باشقا 
يهرلهرده ئىمان ئېيتىپ مۇسۇلمان بولغانالردۇر. ئۇالرنى مۇھاجىر ياكى ئهنسار دهپ ئاتاشقا 

بولمايدۇ. پهقهت ساھابى دهپ ئاتايمىز.
ئهسھابى-كىرامنىڭ ئهڭ ئۈستۈنلىرى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ تۆت خهلىپىسىدۇر. 
بۇالر خهلىپلىك رهت تهرتىپىگه قاراپ، ھهزرىتى ئهبۇبهكرى، ھهزرىتى ئۆمهر، ھهزرىتى 
جهننهت   تۇرىدىغانالر  ئورۇندا  ئۈستۈن  كېيىن  بۇالردىن  ئهلىدۇر.  ھهزرىتى  ۋه  ئوسمان 
بىلهن خوشخهۋهرى بېرىلگهن ئون كىشىدۇر. يهنى قالغان ئالته كىشى. (تهلھا، زۇبهير 
بىن ئهۋۋام، ئابدۇراخمان بىن ئهۋف، سهئىد بىن ئهبى ۋاققاس، سهئىد بىن زهيد، ئهبۇ 

ئۇبهيده بىن جهرراھ) ۋه ھهزرىتى ھهسهن بىلهن ھهزرىتى ھۈسهيىندۇر.
خوشخهۋهر  بىلهن  جهننهت  ۋه  خهلىپه  تۆت  ئۈستۈنلىرى  ئهڭ  ئهسھابى-كىرامنىڭ 
بېرىلگهن بۇ كىشلهردىن باشقا تۇنجى مۇسۇلمان بولغان قىرىق كىشىدۇر. ئۇالردىن كېيىن 
ئۈستۈن بولغانالر  بهدىر ئۇرۇشىغا قېتىلغان 313 ساھابىدۇر. ئۇالردىن كېيىنكى ئۈستۈنلهر 
ئۇھۇد ئۇرۇشىغا قاتناشقان 700 قهھرىماندۇر. ئۇالردىن كېيىنكى ئۈستۈنلهر  ھىجرهتنىڭ 
ئالتىنچى يىلى، دهرهخ ئاستىدا، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا: «ئۆلۈم بار، قايتىش يوق» 

دهپ قهسهم قىلغان 1400 كشىدۇر. بۇ قهسهمنىڭ ئىسمى «بهيئهتى رىزۋان»دۇر.371
ئهسھابى-كىرامنىڭ سانى: مهككه پهتىھ قىلىنغاندا 10 مىڭ، تهبۇك ئۇرۇشىدا 70 
مىڭ، ۋىدالىشىش ھهججىده 90 مىڭ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋاپات بولغان ۋاقىتتا، يهر 
يۈزىده 124 مىڭدىن ئارتۇق ئىدى. بۇنىڭ بىلهن مۇناسىۋهتلىك باشقا رىۋايهتلهرمۇ بار.

مىالدى  ئهۋفادۇر.  بىن  ئابدۇلالھ  بولغانالر:  ۋاپات  كېيىن  ئهڭ  ئهسھابى-كىرامدىن 
705-يىلى ھىجرهتنىڭ 86-يىلى كۇفهده ۋاپات بولدى. ئابدۇلالھ بىن يهسهر ھىجرهتنىڭ 
88-يىلى شامدا ۋاپات بولدى. سهھىل بىن سهئىد ھىجرهتنىڭ 91-يىلى 100 يېشىدا 

ھىشام،ئهس-سىره،II،315؛  ئىبنى  ئهل-مۇسنهد،I،59؛II،120،101؛  ھهنبهل،  ب.  ئهخمهت   .371
.97،II ،279؛ ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات،I،ۋاقىدى، ئهل-مهغازى
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مهدىنىده ۋاپات بولدى. ئهنهس بىن مالىك ھىجرهتنىڭ 93-يىلى باسرا دېگهن يهرده 
ۋاپات بولدى. ئهبۇت تۇفهيىل ئامىر بىن ۋاسىله ھىجرهتنىڭ 100-يىلى مهككىده ۋاپات 

بولدى. 
ئهسھابى-كىرام  ۋاقتىدا،  خهلىپىنىڭ  تۆت  كېيىن  ۋاپاتىدىن  پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
ئىسالمنى تارقىتىش ۋه جىھاد قىلىش ۋهدىسىده تۇردى. ۋهدىسىگه خىالپلىق قىلمىدى. 
ئهرهبىستاندىن  تاشالپ،  يۇرت-ماكانلىرىنى  ئىتتىپاقلىشىپ،  بىلهن  بىر-بىرى  ئۇالر 
كهلمىدى.  قايتىپ  نۇرغۇنى  كهتكهنلهرنىڭ  تارقالدى.  يىرىگه  ھهر  دۇنيانىڭ  چىقىپ 
ئۆلگۈچه ئىسالمنى تهبلىغ قىلدى، جىھاد قىلدى، ئىسالمنى ھهر تهرهپكه يايدى. شۇنداق 
قىلىپ قىسقا ۋاقىتتا نۇرغۇن دۆلهت پهتىھ قىلىندى، پهتىھ قىلىنغان يهرلهرده ئىسالم تىز 

سۈرئهت بىلهن تارقالدى. 
بولۇپ،  بىر  مهقسىتى  ئۇالرنىڭ  ئىدى.  ئادىل  ھهممىسى  ئهسھابى-كىرامنىڭ 
توپلىدى.  يهرگه  بىر  ئۇالرنى  قۇرئانى-كهرىم  ئىدى.  تارقىتىش  دۇنياغا  ئىسالمىيهتنى 

پهيغهمبىرىمىزنىڭ ھهدىسلىرى ئۇالرنىڭ سۆزلىرى بىلهن مهيدانغا كهلدى.
(ئهسھابى كىرامنىڭ، ئىسالم ئۈچۈن قىلغان خىزمهتلىرى، باشقىالرغا ئۈلگه بولۇپ 
قىلىپ  بايان  ئهھۋالىنى  ۋه  ئىسىملىرى  ئۇالرنىڭ  پهزىلىتى،  گۈزهل  ھاياتى،  ياشىغان 

يازغان نۇرغۇن ئهسهر يېزىلدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم  ۋه پهرىشتىلهردىن كېيىن ئىنسانىيهتنىڭ ۋه كائىناتنىڭ 
ئهڭ ئۈستۈنى ئهسھابى-كىرامدۇر. ئۇالرنىڭ ھهر قانداق بىرسنىڭ ئىسمىنى ھۆرمهت بىلهن 

ئېيتىش كېرهك.
ئهسھابى-كىرامنىڭ ھهر قانداق بىرى ئۇممهتتىن ئۈستۈنتۇر. مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا 
قايسى  ئىرق،  قايسى  مۇسۇلمان  بىر  قانداق  ھهر  ئېيتقان  ئىمان  ئۇنىڭغا  ۋه  ئىشهنگهن 

مىللهت بولىشىدىن قهتئى نهزهر مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۇممىتى ھېسابلىنىدۇ. 
ساھابىالرنىڭ ئۈستۈنلىكى ۋه ئۇالرنىڭ پهزىلهتلىرى بىلهن مۇناسىۋهتلىك ئايهتلهرده: 
باشتا  110-ئايهت)،  سۈرىسى،  ئىمران  (ئال  بولغىنى  خهيىرلىك  ئهڭ  ئۇممهتنىڭ  «سىلهر 
مۇسۇلمان بولغانالردىن، مۇھاجىرالر ۋه ئهنسارالردىن بۇرۇن كهلگهنلهرنىڭ ۋه بۇالرنىڭ 
يولىدىن ماڭغانالردىن ئالالھ تهئاال رازى بولدى. ئۇالرمۇ ئالالھ تهئاالدىن رازىدۇر. ئالالھ 
ئاقماقتا،  دهرياالر  ئاستىده  جهننهتلهرنىڭ  بۇ  تهييارلىدى.  جهننهت  ئۈچۈن  ئۇالر  تهئاال 
ئهلهيھىسساالم،  مۇھهممهد  100-ئايهت).  سۈرىسى،  (تهۋبه  قالىدۇ  ئهبهدى  جهننهتته  ئۇالر 
ئالالھنىڭ پهيغهمبىرىدۇر. ئۇنىڭ بىلهن بىرلىكته بولغان ئهسھابى-كىرام كاپىرالرغا قارشى 
شىددهتلىكتۇر. لېكىن ئۆزئارا مېھرىباندۇر. ئۇالرنى كۆپ ھالالردا رۇكۇدا ۋه سهجده قىلغان 
ئالالھ  ئۈستۈنلۈكنى  ياخشىلىق،  ئاخىرهتته  ۋه  دۇنيا  كىشىگه،  ھهر  كۆرىسهن.  ھالهتته 
تهئاالدىن تىلهيدۇ. ئالالھ تهئاالنىڭ ئۆزلىرىنى ياخشى كۆرىشىنى تىلهيدۇ. ئۇالرنىڭ كۆپ 
سهجده قىلغانلىقى يۈزىدىن چىقىپ تۇرىدۇ. ئۇالرنىڭ بۇ ھاللىرى تهۋرات ۋه ئىنجىلدا 
يهردىن  مايسا  ئوخشايدۇ.  مايسىغا  بىر  ئۇالر  قىلغاندهك،  بايان  ئىنجىلدا  بىلدۈرۈلگهن. 
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ئاجىز ھالهتته چىقىپ، يوغىناپ ۋه ئېگىزلىگهندهك، ئاز ۋه كۈچسىز ھالهتته ئىكهن، قىسقا 
ۋاقىتتا دۇنياغا تارقالدى. ھهر تهرهپنى ئىمان نۇرى بىلهن تولدۇردى. ھهر كىشى كىچىك 
مايسىنىڭ قىسقا ۋاقىتتا ئۆسكهنلىكىنى كۆرۈپ، قاچان ئۆسۈپ بولغاندۇ! دهپ ھهيران 
باشقىالرنى  بولىشى  كۈچ  تارقىلىپ  دۇنياغا  ئىچىده  ۋاقىت  قىسقا  ئۇالرنىڭ  قالغاندهك، 

ھهيران قالدۇرغان بولسا، كاپىرالرنىڭ نېرۋىسىغا تهگدى.» (پهتىھ سۈرىسى، 29-ئايهت)
قىلماڭالر!  ھاقارهت  «ئهسھابىمغا  ھهدىسلهرده:  بهزى  ھهققىدىكى  ئهسھابى-كىرام 
ئهسھابىمدىن كېيىن كهلگهن ھهر قانداق بىر كىشى، تاغالردهك ئالتۇن سهدىقه قىلغان 
تهقدىردىمۇ، ئهسھابىمنىڭ باشقىالرغا بهرگهن بىر سىقىم ئارپا سهدىقىسى بىلهن قولغا 

كهلتۈرگهن ساۋابىغا تهڭ كهلمهيدۇ.372 
بىرسىنىڭ  قانداق  ھهر  ئۇالرنىڭ  ئوخشايدۇ،  يولتۇزالرغا  ئاسماندىكى  ئهسھابىم 

ئارقىسىدىن ماڭساڭالر ھىدايهت يولىنى تاپقان بولىسىلهر. 
ئهسھابىمغا دۈشمهنلىك قىلىشتىن ساقلىنىڭالر! ئالالھتىن قورقۇڭالر! ئۇالرنى سۆيگهن 
كىشى مېنى سۆيگهنلىكى ئۈچۈن سۆيىدۇ. ئۇالرغا دۈشمهنلىك قىلغان، ماڭا دۈشمهنلىك 
قىلغان بولىدۇ. ئۇالرنى رهنجىتكهن، مېنى رهنجىتكهن بولىدۇ. مېنى رهنجىتكهن، ئهلۋهتته 

ئالالھقا قارشى كهلگهن بولىدۇ. 
ئۇممىتىمنىڭ ئهڭ ياخشىسى مهن بىلهن ئوخشاش ۋاقىتتا ياشىغانالردۇر. ئۇالردىن 
بولغانالر  ياخشى  ئۇالردىنمۇ  كهلگهنلهردۇر.  كېيىن  ئۇالردىن  ياخشىسى  ئهڭ  كېيىنكى 
بولسا، ئۇالردىن كېيىن كهلگهنلهردۇر. مېنى كۆرگهن ۋه مېنى كۆرگهنلهرنى كۆرگهن بىر 

مۇسۇلمان، دوزاق ئوتىدا كۆيمهيدۇ»373 دېگهن.
يۇقىرىدىكى ئايهت كهرىمه ۋه ھهدىس شهرىپلهرده، ئهسھابى كىرامنىڭ ئۈستۈنلۈك 

ۋه پهزىلهتلىرى ناھايىتى ئوچۇق ئىپادىلهنگهن.

خالىغىنىنى سۆزلىمهس ئىدى، نۇتقى پاك بارچه سۆز ۋهھيى ئىدى،  
دۇردانه ھېكمهت بىلهن تولغان ئوممان دېڭىزى ئىدى ئۇ كهرهم كانى.

تېنى خهلق ئىچىده ئىدى، كۆڭلى دوستى بىلهن تهنھا،
تاپار ئىدى بىرلىكنى ھهر زامان كۆپلۈك ئىچىدىن ئۇ كهرهم كانى.  

70؛  «مهناقىب»،  تىرمىزى،  «سۇننه»،11؛  داۋۇت،  بۇخارى،«فهزائىلۇس-ساھابه»،5؛ئهبۇ   .372
ئهس- بهيھاقى،  III،11؛  ئهل-مۇسنهد،  ھهنبهل،  ب.  ئهخمهت  ماجه،«مۇقهددىمه»،31؛  ئىبنى 

.116،II،سۇنهن
ب.  ئهخمهت  نهسائى،«ئىمام»،29؛  مۇسلىم،«فهزائىلۇس-ساھابه»،319؛  بۇخارى،«رىقاق»،7؛   .373

.438، I ،ھهنبهل، ئهل-مۇسنهد
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پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بهزى زەۋائىد سۈننهتلىرى

مۇبارهك ساقال ۋه چاچلىرى

مالىك   ئهنهس  ھهزرىتى  ھهققىده  شهكلى  چاچلىرىنىڭ  مۇبارهك  پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
بىلهن بولغان بىر دىئالوگدا:

- پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ چاچلىرىنىڭ رهڭگى قانداق ئىدى؟ دهپ سورالدى.
بهك  يهنى  ئىدى،  ئارىسىدا  شهكىل  ئىككى  چاچلىرى  ئۇنىڭ  ئهنهس:  ھهزرىتى 
بۆدۈره ئهمهس، تۈزمۇ ئهمهس، ئوتتۇرا ھال ئىدى. ئۇزۇن-قىسقىلىقى ئىككى مۈرىسىنىڭ 

ئوتتۇرسىغا چۈشۈپ تۇراتتى.374 
ئىبنى ئابباس: «ئالهملهرنىڭ پهخرى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ چاچلىرى 
بولدى»  ئايىرىۋالىدىغان  ئوتتۇرىدىن  كېينچه  تۇراتتى.  تاشلىنىپ  ئۈستىده  پىشانىسى 
پهيغهمبهر  ئايرىش،  تهرهپكه  ئىككى  چاچنى  قىلىشىچه:  بايان  ئالىمالرنىڭ  دېدى. 
ئهلهيھىسساالمنىڭ سۈننهتلىرىدىن بىرىدۇر. چۈنكى كېينىكى زامانالردا شۇنداق شهكىلده 
ئايرىپ  ئهمما  ئۇيغۇندۇر.  تۇرۇشمۇ  تاشلىنىپ  ئۈستىگه  پىشانىسى  ئىدى.  قويغان  چاچ 

قويۇش ياخشى دهپ قارىلىدۇ. 
جۈممهدىن  ئهلهيھىسساالمنىڭ  «پهيغهمبهر  ئانىمىز:  سىددىق  ئائىشه  ھهزرىتى 
يۇقىرى ۋه ۋهرپهدىن تۆۋهن چېچى بار ئىدى» دېگهن.375 جۇممه مۈرىگه قهدهر ئۇزارغان 
چاچالردۇر. ۋهرپه قۇالق يۇمشىقىغا قهدهر ئۇزارغان چاچتۇر. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
چاچلىرى ھهققىده ھهزرىتى ئائىشه ئانىمىزنىڭ بايان قىلغانلىرى مۇشۇنداق. يهنى قۇالق 
يۇمشاقلىرىنىڭ ئاستىغا چۈشكهن بولۇپ، مۈرىسى بىلهن قۇالق يۇمشىقى ئارىسىدا ئىدى. 
قازى ئىياز: «بهزى رىۋايهتلهرده قۇالقلىرىغا قهدهر ئۇزۇن ئىدى، بهزى رىۋايهتلهرده، 
مۈرىسىگه قهدهر چۈشۈپ تۇراتتى دېيىشنىڭ سهۋهبى بولسا، بهزى ۋاقىتالردا ئۇزۇن بهزى 
پهيغهمبهر  چىققان.  توغرا  زامان  ھهر  رىۋايهتلهر  دېگهنلىكتۇر.  ئىدى،  قىسقا  ۋاقىتالردا 
ئهلهيھىسساالم چاچلىرىنى بهزىده ئۇزۇن قويسا، بهزىده قىسقا قوياتتى. بهزىده مۈرىسىگه 
قهدهر تاشلىنىپ تۇراتتى. بهزى ۋاقىتالردا چېچىنى كېسهتتى، مۇبارهك چاچلىرى قۇالق 
يۇمشىقى ياكى قۇلىقىنىڭ ئوتتۇرا قىسمىغىچه ئۇزارغان ئىدى» دهپ، رىۋايهت قىلىنغان.  
زهۋائىد سۈننهت: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئىبادهت ئۈچۈن ئهمهس، بهلكى ئادهت 
پهيغهمبهر  قىلىق-قىياپهتلىرىدۇر.  ۋه  ئىش-ھهرىكهت  دائىملىق  ئايالنغان،  شهكلىگه 

بۇخارى، «لىباس»، 68؛ ئهبۇ داۋۇت، «تهرهججۇل»، 9؛ تىرمىزى، شهمائىلى شهرىپ،31:.  .374
ئهبۇ داۋۇت، «تهرهججۇل»، 9؛ تىرمىزى، «لىباس»،21؛ ئىبنى ماجه، «لىباس»، 36؛ ئهخمهت   .375

.428،I ،118؛ ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات،VI ،ب. ھهنبهل، ئهل-مۇسنهد
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باشلىشى  تهرهپتىن  ئوڭ  قىلغاندا  ئىشالرنى  ياخشى  كىيىش،  كىيىم  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
دېگهندهك ئىشالرنى زهۋائىد سۈننهتلىرى، دهپ ئاتايمىز. 

ئۇممۇ ھانى: «ئالهملهرنىڭ پهخرى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم بىر قېتىم بىزنىڭ 
يېنىمىزغا مهككىگه كهلگهن ئىدى. ئۇ ۋاقىت ئۇنىڭ تۆت گادىرهسى بار ئىدى» دهپ، 

بايان قىلغان.376
گادىره چاچ بۆلۈنىشى دېگهنلىكتۇر. يهنى مۇبارهك چاچلىرىنى تۆتكه بۆلۈپ ئايرىش 
ۋه  چاچ  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  كهلسه،  توغرا  قىلىشقا  بايان  تهپسىلى  بۇنى  دېگهنلىكتۇر. 
ساقاللىرى بهكمۇ بۆدۈره ياكى تۈز ئهمهس، ئوتتۇرھال دهرىجىده ئىدى. تۇغۇلغان ۋاقىتتا 
بولسا، بۆدۈره بولۇپ، چاچلىرى ئۇزۇن ئىدى. چاچلىرى خۇش-پۇراق چېچىپ تۇراتتى. 
چوڭ بولغاندا چاچلىرىنى ئىككىگه ئايرىۋالىدىغان ۋه بهزىده ئۇزۇن بهزىده قىسقا قويۇپ 

بېرىدىغان بولدى. 
ئهرلهرنىڭ چېچىنى ياسىتىشى ياكى ئۇزۇن قويۇپ بېرىش، چاچنى تاراش، ئىككىگه 
ئايرىۋىلىش دېگهندهك ئىشالر سۈننهتتۇر. مۇھىت، ئۆرپ-ئادهت ياكى ھهر خىل زامانالرغا 
(دىندا  مهكرۇھتۇر  ئۆرىۋىلىش  ياكى  بوغىۋىلىش  چاچنى  كېرهك.  كۆرۈش  ئىش  قاراپ 

چهكلهنمىگهن بولسىمۇ، قىلىش خاالنمىغان ئىش-ھهرىكهتلهر)
 » ئهنهس:  ھهزرىتى  ھهققىده  شهكلى  ساقال  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ ساقاللىرىدا بهك ئاز ئاق بار ئىدى. ئۇنىڭ چاچ-ساقاللىرىدا ھهممىسى 

بولۇپ ئون يهتته ياكى ئون سهككىز ئهتراپىدا ئاق بار ئىدى» دهپ بايان قىلغان.
بىر كۈنى ھهزرىتى ئهبۇبهكرى سىددىق: چاچلىرىڭغا ئاق كىرىپتۇ ئى رهسۇلۇلالھ 
دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: چېچىمغا ھۇد، ۋاقىئا، مۇرسهالت، ئهممه يهتهسائهلۇن ۋه 
ئىزهششهمسۇ كۇۋۋىرهت (نهبه ۋه تهكۋىر) سۈرىلىرى سهۋهبىدىن ئاق كىرىدى، دېدى.377 
پهيغهمبهر  بولۇپ،  تهكىتلهنگهن  كۆپ  دوزاق  ۋه  جهننهت  سۈرىلهرده  بۇ  چۈنكى 
ئاق  چاچلىرىغا  ئويالپ  كۆپ  ئهنسىرهپ،  ئهھۋالىدىن  ئۇممىتىنىڭ  ئهلهيھىسساالمنىڭ 

كىرگهن ئىدى. 
ياسىۋاالتتى.  رهتلىك  ساقاللىرىنى  ئهلهيھىسساالم  شۇئايىب: «پهيغهمبهر  بىن  ئامىر 
تۇرمىغان  قىسقارتىپ  ياكى  ئالمىغان  بۇرۇتىنى  ھهدىسته:  بىر  قىلغان  رىۋايهت  تىرمىزى 
ساقاللىرىڭالرنى  شهرىپته:  ھهدىس  بىر  باشقا  دېگهن.378  سانالمايدۇ،  بىزدىن  كىشى 

رهتلىك ياسىتىڭالر ۋه بۇرۇتىڭالرنى كېسىڭالر، دېگهن.»379 

59:؛  شهرىپ،  شهمائىلى  تىرمىزى،  36؛  «لىباس»،  ماجه،  ئىبنى  39؛  «لىباس»،  تىرمىزى،   .376
.279:S،قهستهالنى، ئهل-مهۋاھىبۇل، لهدۇننىيه

شهمائىلى  تىرمىزى،  I،435؛  ئهت-تاباقات،  ساد،  ئىبنى  56؛  «تهپسىرۇل-قۇرئان»،  تىرمىزى،   .377
شهرىپ، 74:.

قهستهالنى، ئهل-مهۋاھىبۇل لهدۇننىيه،280:.  .378
.280:S،449؛ قهستهالنى، ئهل-مهۋاھىبۇل لهدۇننىيه،I ،ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات  .379
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كېرهك.  كهسمهسلىك  ساقالنى  كېسىش،  قىسقا  «بۇرۇتنى  ھاكىم:  ئابدۇل  ئىبنى 
بۇرۇتنى قىسقارتىشتىكى مهقسهت چاچ-ساقال ياسىتىش ھېسابالنمايدۇ» دېگهن.

ئىمام نهۋهۋى: «ئهڭ ئۇيغۇن بۇرۇت كېسىش شهكلى كالپۇك چۆرىلىرى كۆرۈنگىچه 
كېسىش» دېگهن. 

ئالىمالر بۇرۇتنى قىسقارتىپ ئىككى ئۇچىنى كېسىشنى مۇۋاپىق كۆرگهن. ئىبنى ئۆمهر: 
ئۇزۇن  ئۇچىنى  بۇرۇتلىرىنىڭ  ئۇالر  ھهققىده:  مهجۇسىلهر  ئهلهيھىسساالم،  «پهيغهمبهر 
قويىۋالىدۇ، ساقاللىرىنى قىسقارتىدۇ. بۇنداق ئىكهن سىلهر ئۇالرغا ئوخشاش يۈرمهڭالر» 

دېدى" دېگهن.380 
ئهبۇ ئۇمامه: ئى رهسۇلۇلالھ! ئهھلى كىتاب ساقاللىرىنى قسقارتىپ بۇرۇتلىرىنى ئۇزۇن 
قىسقارتىپ  بۇرۇتىڭالرنى  سىلهر  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  بىلهن،  دېيىشى  قويىۋالىدۇ، 

ساقاللىرىڭالرنى ئۇزۇن قويۇڭالر، دېدى. 
سۈننهتتۇر.  قىسقارتىش  قهدهر  ئۇزۇنلىقى  قاش  بۇرۇتنى  قارىشىچه  ئالىمالرنىڭ 
ساقالنى ئىڭهكنى تۇتقان ۋاقتىمىزدا بىر تۇتام بولغىدهك قويۇش، ئارتۇقىنى كېسىۋىتىش 

سۈننهتتۇر.
سۈننهتتۇر.  كېسىش  بولغىنىنى  ئارتۇق  تۇتامدىن  بىر  قويۇش،  تۇتام  بىر  ساقالنى 
ئۇيۇش  سۈننهتكه  كهلمهيدۇ.  ئۇيغۇن  سۈننهتكه  قويۇش  قىسقا  تۇتامدىن  بىر  ساقالنى 
نىيىتى بىلهن قىسقا ساقال قويۇش بىدئهت، يهنى ھارامدۇر. ساقال قويۇش سۈننىتى 
زهۋائىدتۇر. شهرىئهت بۇيرىغان ئىشالر، نهپىقه ئىشلىرى، پىتنه-پاساتنىڭ ئالدىنى ئېلىش 
ئۈچۈن چاچ-ساقالالرنى تولۇق ياسىتىش جائىزدۇر. بۇالر سۈننهتنى قىلماسلىققا سهۋهپ 

بولۇپ قالىدۇ. ئهمما، بىدئهت قىلىشقا سهۋهپ بولمايدۇ.

رسۇلۇلالھنىڭ يېتىش شهكلى ۋه ئۇيقۇسى

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۆيىده ئۇخالشقا تهمشهلگهن ۋاقىتتا، ئوڭ تهرىپىنى بېسپ 
ياتاتتى. ئوڭ ئالقىنىنى ئوڭ ياڭىقىنىڭ ئاستىغا قويغاندىن كېيىن: «ئالالھىم! ئۆزهمنى 
ساڭا تاپشۇردۇم. يۈزۈم ساڭا باقتى، ئىشىمنى ساڭا تاپشۇردۇم، دۈمبهمنى ساڭا يۆلىدىم، 
مهرھهمىتىڭدىن  سېنىڭ  تىلهيمهن.  رهھمىتىڭنى  قورقىمهن،  ئازابىڭدىن  سېنىڭ  مهن 

باشقا بىر غهمگۈزارىم يوق. سېنى ئازابىڭدىن قۇتۇلدۇرىدىغان باشقا بىرسىمۇ يوق. 
پهقهت سېنىڭ رهھمىتىڭنى تىلهيمهن، پهقهت سېنىڭ رهھمىتىڭ مېنى قوتقۇزىدۇ. 

مهن سهن چۈشۈرگهن كىتابقا ۋه سهن ئهۋهتكهن پهيغهمبهرگه ئىشهندىم.
رهھمىتىڭ  ئالساڭ،  روھىمنى  ئهگهر  ياتتىم.  بىلهن  ئىسمىڭ  سېنىڭ  رهببىم!  ئهي 
سالىھ  ئالمىساڭ،  روھىمنى  ئهگهر  قىلغىن.  مۇئامىله  بىلهن  مهرھهمهت  ئالغىن،  بىلهن 

بهندىلىرىڭنى قوغدىغاندهك قوغدىغىن! 

ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات، I،439؛ قهستهالنى، ئهل-مهۋاھىبۇل لهدۇننىيه،281.  .380
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ئالالھىم! مهن سېنىڭ ئىسمىڭ بىلهن ئۆلىمهن، سېنىڭ ئىسمىڭ بىلهن تىرىلىمهن. 
ئاستىغا  ھىمايه  بىزنى  قامدىغان،  ئېھتىياجىمىزنى  پۈتۈن  يهپ-ئىچكۈزگهن،  بىزنى 
ئۇالرنىڭ  باركى،  كىشىلهر  نۇرغۇن  بولسۇن!  ھهمدۇ-سانالىرىمىز  تهئاالغا  ئالالھ  ئالغان 
ئالالھىم!  يوق.  كىشىسى  قىلدىغان  ھىمايه  ئۇالرنى  قامدايدىغان،  ئېھتىياجلىرىنى 
بهندىلىرىڭنى ھۇزۇرۇڭغا توپلىغان كۈنۈڭ، مېنىمۇ ھىمايهڭگه ئالغىن، قوغدىغىن!» دهپ 
دۇئا قىالتتى. ئورنىدىن تۇرغاندىن  كېيىن: «ساڭا ھهمدۇ-سانالىرىم بولسۇن! ئالالھىم! 
سهن بىزنى ئۆلتۈرگهندىن كېيىن تىرىلدۈردۈڭ. قىيامهت كۈنى دهرگاھىمىز يهنه سېنىڭ 

يېنىڭدۇر» دهيتتى.381
رهببى!  كۆكنىڭ  بىلهن  يهر  چىققاندا: «ئهي  كارىۋىتىگه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئۇرۇقنى يهردىن ئۈندۈرۈپ چىمهن ھالىغا كهلتۈرگهن، تهۋرات، ئىنجىل ۋه قۇرئاننى نازىل 
قىلغان ئالالھىم! پۈتۈن يامان ئىشالردىن سهندىن پاناھ تىلهيمهن، چۈنكى سهن پۈتۈن 

گۇناھالردىن يىراق قىلغۇچىسهن. 
ئالالھىم! سهن ئهڭ باشتاسهن! سهندىن بۇرۇن ھېچقانداق نهرسه يوق! ئهڭ ئاخىرمۇ 
سهن! سهندىن كېيىن باشقا نهرسه يوق! سهندىن باشقا ياردهمچىمىز يوقتۇر!» دهپ دۇئا 

قىالتتى.
ئۇيقۇدىن ئويغانغان ۋاقىتتا: «سهندىن باشقا ئىالھ يوقتۇر! پهقهت سهن بارسهن، 
ساڭا تهسبىھ ۋه دۇئا قىلىمهن. ئالالھىم! گۇناھلىرىمدىن پاكلىشىڭنى، سېنىڭ رهھمهت 
يولنى  توغرا  ماڭا  ئارتتۇرغىن!  ئىلىمىمنى  ئالالھىم  قىلىمهن!  ئارزۇ  مهرھىمىتىڭنى  ۋه 
كۆرسهتكهندىن كېيىن، مېنى تهكرار ئازدۇرما! ئۇلۇغ دهرگاھىڭدىن ماڭا بىر رهھمهت ئاتا 
قىلغىن! چۈنكى سهن گۇناھالرنى ئهپۇ قىلغۇچى، مهرھهمهت ۋه رهھمهت ئىگىسى سهن!» 

دۇئا قىالتتى.
ناماز  تهمشهلگهنده،  ئۇخالشقا  ماڭا:  خوجىسى  «كائىناتنىڭ  ئازىپ:  ئىبنى  بهرا 
بېسىپ  يېنىڭنى  ئوڭ  كېيىن  ئۇنىڭدىن  ئالغىن!  تاھارهت  ئالغاندهك،  تاھارهت  ئۈچۈن 
ياتقاندىن كېيىن،‹ ئالالھىم! ئۆزهمنى ساڭا تاپشۇردۇم. يۈزۈم ساڭا باقتى، ئىشىمنى ساڭا 
تاپشۇردۇم، دۈمبهمنى ساڭا يۆلىدىم، مهن سېنىڭ ئازابىڭدىن قورقىمهن، رهھمىتىڭنى 
ئازابىڭدىن  سېنىڭ  يوق.  غهمگۈزارىم  بىر  باشقا  مهرھهمىتىڭدىن  سېنىڭ  تىلهيمهن. 
پهقهت  تىلهيمهي،  رهھمىتىڭنى  سېنىڭ  پهقهت  يوق.  بىرسىمۇ  باشقا  قۇتۇلدۇرىدىغان 
سېنىڭ رهھمىتىڭ مېنى قوتقۇزىدۇ. مهن سهن چۈشۈرگهن كىتابقا ۋه سهن ئهۋهتكهن 
ئۈچۈن  ھهققى  ئىسالم  ئۆلسهڭ،  كېچىده  ئۇ  ئهگهر  ئىشهندىم!›دېگىن،  پهيغهمبهرگه 
ھهققى  ئىسالم  بولسا،  ۋاپات  كېچه  ئۇ  كېيىن،  قىلغاندىن  سۆزلهرنى  بۇ  كىم  ئۆلىسهن. 

ئۈچۈن ئۆلگهن بولىدۇ» دهپ رىۋايهت قىلدى. 

.281:S ،تىرمىزى، شهمائىلى شهرىپ  .381
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تۇرغاندىن  ئورنىدىن  كېچىده  بىرى  «سىزدىن  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر 
نېمه  كېيىن  چۈنكى  سىلكىڭالر،  قېتىم  ئۈچ  ئۇنى  بولسا،  ئۇخلىماقچى  قايتا  كېيىن، 
يهر  كېلىپ  ئۈستىگه  كارىۋىتى  كىملهرنىڭ  كېيىن  ئۇنىڭدىن  بولىدىغانلىقىنى،  ئىشالر 
ئىگهللهيدىغانلىقىنى بىلهلمهيدۇ. كارىۋاتتا ئۇخاليدىغان ۋاقىت، ئوڭ تهرىپىڭالنى بېسىپ 
ئۇخالڭالر، ئوڭ تهرىپىنى كارىۋاتقا قويغان ۋاقتىڭالردا: ئالالھىم! ساڭا تهسبىھ ۋه دۇئالىرىم 
بولسۇن. يا رهببى! سېنىڭ ئىسمىڭ بىلهن ياتتىم. ئهگهر روھىمنى ئالساڭ، رهھمىتىڭ 
سالىھ  ئالمىساڭ،  روھىمنى  ئهگهر  قىلغىن.  مۇئامىله  بىلهن  مهرھهمهت  ئالغىن،  بىلهن 
بهندىلىرىڭنى قوغدىغاندهك مېنى قوغدىغىن! دهڭالر. ئويغانغان ۋاقتىڭالردا: ئالالھىم! 
ساڭا ھهمدۇ-سانالىرىم بولسۇن، مېنى جىسمىمغا ئىگه قىلدىڭ، روھىمنى ماڭا قايتۇرۇپ 

بهردىڭ، ساڭا ئىبادهت قىلىش پۇرسىتى بهردىڭ، دىسۇن» دېگهن.
بىلهن،  كۆرىشى  كىشىنى  بىر  ئۇخلىغان  بېسىپ  يۈزىنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 

«مانا بۇ ئالالھ ھېچ ياقتۇرمىغان بىر يېتىش شهكلى» دېگهن.
شهرىد بىن سۇۋهيت: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، يۈزىنى بېسىپ دۈم ياتقان بىر 
كىشىنى كۆرىشى بىلهن ئۇنىڭغا پۇتىنىڭ ئۇچى بىلهن يېنىك نوقىدى ۋه‹بۇ ئالالھ ھېچ 

ياقتۇرمىغان بىر ئىشتۇر!›دېدى» دهپ رىۋايهت قىلدى.
ئۇخالۋاتقان زات، ئهسھابى سۇففهدىن ئابدۇلالھ بىن تاھفه بولۇپ، ئۇ زات: «مهن، 
سهھهر ۋاقىتىدا يۈزۈمنى بېسىپ دۈم يېتىپ ئۇخالپ قالغان ئىدىم. بىرسى پۇتى بىلهن 

مېنى نوقىدى ۋه: 
- بۇ كىم؟ دېدى.

- مهن، ئابدۇلالھ بىن تاھفه، دېدىم. شۇنداق بىر قارىشىم بىلهن كىمنى كۆردۈم! 
كائىناتنىڭ سۇلتانىنى كۆرگهن ئىدىم.

- بۇ ئالالھ ياقتۇرمايدىغان بىر ئىشتۇر، دېدى»382.  
تازلىق  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  يۈرمهيتتى.  تاھارهتىسز  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 

ئۆيىگه بارغان ۋاقىتتا ھهر ۋاقىت تاھارهت ئېلىشنى ئۇنتىمايتتى.

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئولتۇرۇش شهكلى
ھهنزهله بىن ھىزيهم: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا بارغان ئىدىم. ئۇنىڭ 

بهدهشقان قۇرۇپ ئولتۇرغانلىقىنى كۆردۈم» دىدى. 
ئوقۇغاندىن  نامىزىنى  بامدات  ئهلهيھىسساالمنىڭ،  پهيغهمبهر  سهمۇرهمۇ  بىن  جابىر 

كېيىن قۇياش چىققۇچه بهدهشقان قۇرۇپ ئولتۇرىدىغانلىقىنى سۆزلهپ بهرگهن. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم كوللىكتىپ سورۇنالردا، مهجىلىسلهرده ھېچقاچان پۇتلىرىنى 

باشقىالرغا قارىتىپ سوزۇپ ئولتۇرمىغان. 

.426،V262؛،I ،ئهخمهت ب. ھهنبهل، ئهل-مۇسنهد  .382
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شهرت بىن سۇۋهيىت: «كائىناتنىڭ خوجىسى بىر قېتىم يېنىمغا كهلگهن ئىدى. ئۇ 
ۋاقىتتا مهن سول قولۇمنى ئارقامغا قىلغان، قولۇمنىڭ يېرىم ئالقىنى بىلهن يهرگه تىرىنىپ 
تۇرغان ئىدىم. كائىناتنىڭ سۇلتانى: سهن، غهزهپكه ئۇچىرىغانالرنىڭ ئولتۇرۇش شهكلىده 

ئولتۇرۇپسهن! دېدى. (غهزهپكه ئۇچرىغانالر-يهھۇدىالر)
كهيله بىنتى مهھرهمه: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ كۇرفۇسا شهكلىده ئولتۇرغانلىقىنى 

كۆردۈم. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى خوشال ھالهتته ئولتۇرغانلىقىنى كۆردۈم» دېگهن.383
(كۇرفۇسا-يامپاشالرنى يهرگه قويۇپ، تىزالر ئېگىز كۆتۈرۈلۈپ مهيدىگه يېپىشقان ۋه 

قولالر بىلهن پۇتالنى قۇچاقالپ ئولتۇرغان بىر خىل ئولتۇرۇش شهكلى)
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، تاماق يېگهن ۋاقىتتىمۇ ئاددى بىر شهكىلده ئولتۇراتتى. 
ئالدېدىكى  ئۆزىنىڭ  مۆكىۋالمايتتى،  ئارقىسىغا  پهردىلهرنىڭ  تاقىۋالمايتتى،  ئىشىكلهرنى 

تهخسىلهرگه تاماقالرنى دۈگلىۋالمايتتى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم پاكىز تۇپراق ئۈستىده ئولتۇراتتى. تاماقىنىمۇ يهرده يهتتى. 
تاماق  يېگهندهك  تاماق  قۇلالر  ئولتۇرىمهن،  شهكلىده  ئولتۇرۇش  قۇلالرنىڭ  ئۇ: «مهن، 
مايىل  ماڭا  ئۆرىگهنلهر،  يۈز  سۈننهتلىرىمدىن  مېنىڭ  قۇل!  بىر  پهقهت  مهن،  يهيمهن، 

بولمىغانالردۇر!» دهيتتى.384 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، مهككىنىڭ يۇقىرى تهرهپلىرىده بىر يهرده، يهرگه تايىنپ 
تاماق يهۋاتاتتى. جىبرائىل ئهلهيھىسساالم كېلىپ: «ئى رهسۇلۇلالھ! سهن پادىشاھالردهك 
تاماق يهپ ئولتۇرۇپسهن!» دېدى.385 پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم دهرھال يۆلهنگهن يهرنى 

قويىۋىتىپ ئولتۇرۇپ تاماق يېدى. 
بىر كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا، جىبرائىل ئهلهيھىسساالم بىلهن بىر 
پهرىشته بىلله كهلگهن ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، بۇنىڭدىن بۇرۇن بۇ پهرىشتىنى 
ھېچ كۆرمىگهن ئىدى. پهرىشته پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا: رهببىڭ ساڭا ساالم ئهۋهتتى! 
ساڭا، پادىشاھتهك بىر پهيغهمبهرلىك بىلهن قۇل پهيغهمبهر ئارىسىدا تالالش ئىختىيارى 
بهردى، قايسىنى تالالش سېنىڭ ئارزۇيۇڭ بويىچه بولىدۇ، دېدى. جىبرائىل ئهلهيھىسساالم، 
قارار بېرىشىنى ئىشارهت قىلىشى بىلهن، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: قۇل پهيغهمبهر بوالي! 
دېدى. بۇ ۋهقهدىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ھېچقاچان ئۆره تۇرۇپ، ياكى بىرهر 

نهرسىگه يۆلىنىپ تاماق يېمىدى. 

.423،V ،بۇخارى، «ئىستىزان»، 34؛ ئهبۇ داۋۇت، «ئهدهپ»، 25؛ ھهيسهمى، مهجمائۇز-زهۋائىد  .383
.381،I ،ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات  .384
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېمهك-ئىچمهك ئادىتى

تاماق  تۇرۇپ  يۆلىنىپ  نهرسىگه  بىر  مهن  خوجىسى:  جۇھهيفه: «كائىناتنىڭ  ئهبۇ 
يىمهيمهن»386 دېگهن. يۆلىنىش ئۈچ تۈرلۈك بولۇپ، بىرىنچىسى: بىر تهرهپنى بېسىپ 
تۇرۇپ يۆلىنىش؛ ئىككىنچىسى: بهدهشقان قۇرۇش؛ ئۈچىنچىسى: قولىغا تايىنىپ تۇرۇپ 

تاماق يېيىش. ئۈچىنچى شهكىلده تاماق يېيىش ياخشى كۆرۈلمهيدۇ. 
ئۇنىڭ  ۋه  بارمىقى  شاھادهت  يهنى  بىلهن  بارمىقى  ئۈچ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 

يېنىدىكى ئىككى بارمىقى بىلهن تاماق يهيتتى.
ئېلىش،  تاھارهت  بۇرۇن  بهرىكىتى-تاماقتىن  ئهلهيھىسساالم: «تاماقنىڭ  پهيغهمبهر 
تاماقتىن كېيىنمۇ تاھارهت ئېلىش، قولالرنى پاكىز يۇيۇشتىن ئىبارهت.387 كىم قولىدىكى 
گۆش ۋه ياغ پۇراقلىرىنى يۇماي ئۇخالپ قالغاندىن كېيىن، بېشىغا بىر ئىش كهلسه، 
ئۇنى ھهرگىز باشقىالردىن كۆرمىسۇن!» دېگهن. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ گاررا دهپ 
ئاتىلىدىغان بىر تۆمۈردىن ياسالغان يوغان چېلىكى بار ئىدى. قۇشلۇق ۋاقتى (بامدات 
ئىچىده  كېيىن،  ئوقۇغاندىن  نامىزىنى  دۇھا  بىلهن  ۋاقىت)  ئارىسىدىكى  پىشىن  بىلهن 
سهرىت بولغان بۇ چېلهككه قويۇپ ئېلىپ كېلهتتى. (سهرىت-كىچىك توغرالغان نان ۋه 

كۆپ مىقداردا گۆش بىلهن بىرلىكته پىشۇرۇلغان بىر خىل تاماق)
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  توپالنغاندا،  يېنىغا  چېلىكىنىڭ  سهرىت  مۇسۇلمانالر 
قانداق  «بۇ  سهھرالىقىالر)،  (قۇملۇقتىكى  بهدهۋى  كۆرگهن  ئولتۇرغانلىقىنى  تىزلىنىپ 

ئولتۇرۇش ئهمدى!» دهپ ھهيران قالغان. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «شۈبھىسىزكى، ئالالھ مېنى مۇبارهك بىر قۇل قىلىپ ياراتتى. 
جاھىل ۋه زالىم قىلمىدى! قېنى يېمهككه ئېغىز تېگىڭالر! ئۈستىدىن ۋه ئوتتۇرسىدىن 
ئوتتۇرسىدىن  تاۋاقنىڭ  يېگهنده،  تاماق  سىلهر  يهڭالر!  باشالپ  چهتتىن  بىر  يىمهي، 
باشالپ يىمهڭالر، ئاستى تهرىپىدىن يهڭالر. چۈنكى بهرىكهت ئۇنىڭ ئوتتۇرا قىسمىدىن 

تارقىلىدۇ» دېگهن. 
ئۆمهر بىن ئهبى سهلهمه: «مهن كائىناتنىڭ خوجىسىنىڭ تهربىيهسى ئاستىدا چوڭ 
بولغان بىر بالىغا ئوخشايمهن. تاماق يېگهن ۋاقتىمدا، قولۇم تاماق قاچىسىنىڭ ئىچىده 
ئايلىنىپ يۈرهتتى. كائىناتنىڭ خوجىسى: ئهي ئوغۇل! بىسمىلالھ دهپ، ئوڭ قولۇڭ بىلهن 
يېگىن. ئالدى تهرىپىڭدىن باشالپ يىگىن! دېدى.388 ئۇنىڭدىن كېيىن دېگىنى بويىچه 

تاماق يېيىشنى ئۆزهمگه ئادهت قىلدىم» دېدى.
كۆرهتتى.  ئوخشاش  تاماقالرنى  پۈتۈن  تاللىمايتتى.  تاماق  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
كۆڭلى خالىغان تاماقتىن يهيتتى، خالىمىسا يېمهي جىم ئولتۇراتتى. ئادهتتىكى تاماقالرغىمۇ 

.86:S ،164؛ قازى ئىياز،شىپائى-شهرىپ:S ،تىرمىزى، شهمائىلى شهرىپ  .386
تىرمىزى، «ئهتىمه»،39.  .387

.204:S ،تىرمىزى، شهمائىلى شهرىپ  .388
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كۆرگهنلىكى  ياخشى  تاماقنى  بىر  ھېچقانداق  قهدىرلهتتى.  نېمهتنى  قىالتتى.  ھۆرمهت 
ئۈچۈن ماختىمايتتى ياكى بۇ تاماق بولماپتۇ، دېمهيتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، تاماق 
داستىخىانغا كهلتۈرۈلىشى بىلهن: «ئالالھۇممه بارىك لهنه پىما رهزهقتهنا ۋهقىنا ئازابهننار. 

بىسمىلالھ!» دهپ دۇئا قىلغاندىن كېيىن تاماق يېيىشنى باشاليتتى. 
ھهزرىتى ئائىشه ئانىمىز: «كائىناتنىڭ خوجىسى: سىلهر تاماق يېگهنده، بىسمىلالھ 
ئوقۇشنى  دۇئانى  بۇ  بۇرۇن،  يېيىشتىن  تاماق  سۆزلهڭالر،  ئىسمىنى  ئالالھنىڭ  دهڭالر، 
ئۇنتۇپ قالساڭالر، تاماقنىڭ باشلىنىشى ۋه ئاخىرى ئۈچۈن بىسمىلالھ! دهڭالر، دېدى»  
باشالپتۇ،  يېيىشكه  تاماق  دېمهيال  بىسمىلالھ  كىشى  «بىر  مهھشى:  بىن  ئۇمهييه 
قالغاندا،  كاپام  بىر  ئاخىرقى  ئهڭ  ئولتۇرۇپتۇ.  قاراپ  ئۇنىڭغا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
تاماقنىڭ بېشى ۋه ئاخىرى ئۈچۈن، بىسمىلالھ! دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ئۇنىڭغا 
ئۇ  ئىدى.  يهۋاتقان  تاماق  بىرلىكته  بىلهن  ئۇنىڭ  ۋه‹شهيتان  كهتتى  كۈلۈپ  قاراپ 

ئالالھنىڭ ئىسمىنى ئاتىشى بىلهن شهيتان يېگهن تامىقىنى قۇسىۋهتتى!›دېدى.» 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تاھارهت، غۇسۇل قىلغاندا، ئايىغىنى كىيىشته ۋه چېچىنى 
تاراشتا ھهر دائىم ئوڭ تهرهپتىن باشالشنى ياخشى كۆرهتتى. بىر نهرسه ئالغان، تۇتقاندا 
ياكى باشقىالرغا بىر نهرسه بهرگهنده ھهر دائىم ئوڭ قولى بىلهن بېرهتتى. ھهر ئىشنى 

ئوڭدىن باشالشنى ياخشى كۆرهتتى.389
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «سىلهر ئاياق كېيگهنده، ئوڭ پايدىن باشالپ كىيىڭالر! 
ئاياق سالغاندا سول پايدىن باشالپ سېلىڭالر! ئاياق كېيگهنده ئوڭ پۇت ئاۋال، ئاياق 

سالغاندا، ئوڭ پۇت ئاخىر بولسۇن!» دېگهن.
ئابدۇلالھ بىن ئۆمهر: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: سىلهر تاماق يېگهن ياكى ئۇسسۇزلۇق 
ئىچكهنده ئوڭ قولۇڭالر بىلهن تۇتۇپ ئىچىڭالر ۋه يهڭالر! چۈنكى شهيتان سول قولى 

بىلهن يهپ-ئىچىدۇ! دېدى» دهپ رىۋايهت قىلدى.390
قهبىلىسىدىن  ئهشچا  ئهلهيھىسساالم  «پهيغهمبهر  دادىسى:  ئهقۋانىڭ  بىن  سهلهمه 
يهۋاتقانلىقىنى  تاماق  بىلهن  قولى  سول  ئادهمنىڭ  بىر  ئىسملىك  رائىيۇلىر  بىن  بۇسىر 
بىلهن  قولۇم  ئوڭ  كىشى:  ئۇ  دېدى.  يىگىن!  بىلهن  قولۇڭ  ئوڭ  ئۇنىڭغا:  كۆرۈپ، 
يىيهلمهيمهن، كۈچۈم يهتمهيدۇ، دهپ يالغان سۆزلىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: كۈچۈڭ 
يهتمىسۇن! سېنى، ئوڭ قولۇڭ بىلهن تاماق يېيشتىن توساپ قالغان نهرسه، مهغرۇرلۇق 
ئاپىرالماي  ئاغزىغا  قولىنى  ئادهم  ئاڭلىغان  سۆزنى  بۇ  دېدى.  دېدى»  كۆرهڭلىكتۇر!  ۋه 

قالدى.391

بۇخارى، «ۋۈزۇ»، 41.  .389
ئهل-مۇسنهد،  ھهنبهل،  ب.  ئهخمهت  «ئهتىمه»،20؛  داۋۇت،  ئهبۇ  «ئهشرىبه»،142؛  مۇسلىم،   .390

.43،II،33،8؛ بهيھاقى، ئهس-سۇنهن،II
.43،II،بهيھاقى، ئهس-سۇنهن  .391
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يهپ-ئىچكهندىن  نهرسه  بىر  ئالالھ!  ئۇلۇغ  ۋه  «ئهزىز  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر 
بولىدۇ!»  رازى  بهندىسىدىن  ئېيتقان  ھهمدۇ-سانا  ئۆزىگه  ئۈچۈن  نېمهتلهر  بۇ  كېيىن، 

دېدى.
ئهلھهمدۇ  كېيىن:  تاماقتىن  ئهلهيھىسساالم  «پهيغهمبهر  ئهلخۇدرى:  سهئىد  ئهبۇ 
يىگۈزگهن،  (بىزنى  مۇسلىمىن  مىنهل  ۋهجهئهلهنا  ۋهسهقانا  ئهتئهمهنا  لىلالھىللهزى 
ئىچكۈزگهن ۋه بىزنى مۇسۇلمان قىلىپ ياراتقان ئالالھ تهئاالغا ھهمدۇ-ساناالر بولسۇن) 

دهيتتى» دهپ رىۋايهت قىلدى.
ئهبۇ ئۇمامهتۇل بهھىلى: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تاماقنى يهپ بولۇپ، داستىخان 
غهيره  فىھى  مۇبارهكهن  تهييىبهن  كهسىرهن  لىلالھى  ئهلھهمدۇ  ۋاقىتتا:  يىغىلىدىغان 
مهكفىيين ۋهالمۇۋهددائىن ۋهال مۇستهغنهن ئهنھۇ رهببهنا (ھهمدۇ-سانا ئالالھقا خاستۇر. 
ئهي رهببىمىز! بىز ساڭا، پۈتۈن قۇسۇرالردىن پاك، ئىچى بهرىكهت بىلهن تولغان، رهت ۋه 
تهرك قىلىنمىغان، پۈتۈن نهرسىلهردىن خالى بولغان ھالدا ساڭا ھهمدۇ-سانا ۋه شۈكۈر 
ئېيتىمىز). ئهلھهمدۇ لىلالھىللهزى كهفهنا ۋه ئهرۋانا غهيره مهكفىيين ۋهال مهكفۇرىن (بىزنى 
ئالالھ  قىلمىغان  نانكورالردىن  قىلغۇچى  رهت  بىزنى  ئىچكۈزدىڭ،  بىزنى  تويغۇزدۇڭ، 

تهئاالغا ھهمدۇ-سانالىرىمىز بولسۇن).392 
ئهبۇ ھۇرهيره: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تاماقتىن كېيىن قوللىرىنى يۇياتتى. دۇنيا 

ھاياتىغا ۋه دۇنيادىكى نهرسىلهرگه كۆڭۈل بهرمهيتتى» دېگهن. 
(ئۆسۈملۈك  ھاسىرنىڭ  بىر  ئهلهيھىسساالم  «پهيغهمبهر  مهسئۇت:  بىن  ئابدۇلالھ 
چىقىپ  ئىز  بىقىنىغا  ياتقاندا،  ئۈستىده  كۆرپه)  توقۇلغان  شاخلىرىدىن  ۋه  يوپۇرماق 
يهرنى  قالغان  چىقىپ  ئىز  بىلهن  ئويغىنىشى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئىدى.  قالغان 
بولساڭ،  دېگهن  بىزگه  رهسۇلۇلالھ!  ئى  بولسۇن  پىدا  ساڭا  ئاتا-ئانام  قويغاچ:  تۇتۇپ 
ھاسىرنىڭ ئۈستىگه قويغىدهك بىر نهرسه تهييارالپ بېرهتتۇق، دېگهندىن كيىن پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمغا يۇمشاق بىر نهرسه ئهكىلىپ بېرهيلىمۇ؟ دىدۇق. كائىناتنىڭ خوجىسى: 
مۇناسىۋىتىم،  بولغان  بىلهن  دۇنيا  مېنىڭ  ئهمهس.  الزىم  ماڭا  نهرسىلهر  ئائىت  دۇنياغا 
يولىنى  كېيىن،  ئالغاندىن  دهم  بىرئاز  ئاستىدا  سايىسى  دهرهخ  ئهسكهرنىڭ  ئاتلىق  بىر 

داۋامالشتۇرىشىغا ئوخشايدۇ، دېدى» 393
ئهبۇ ئۇمامهتۇل بهھىلى: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئالالھ تهئاال: ئهزىز ۋه ئۇلۇغ 
بولغان ئالالھىم! ماڭا، مهككه ۋادىسىنى ئالتۇنغا كۆمىۋىتىش تهكلىپىنى بهردى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم: تهشهككۈر ئېيتىپ رهت قىلدىم! يا رهببى! مهن بىر كۈن توق بىر كۈن ئاچ 

.315:S،قهستهالنى، ئهل-مهۋاھىبۇل، لهدۇننىيه  .392
.334:S،344؛ قهستهالنى، ئهل-مهۋاھىبۇل، لهدۇننىيه،IV،ھاكىم، ئهل-مۇستهدرهك  .393
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قاالي، ئاچ قالغىنىمدا ساڭا دۇئا قىلىپ زىكىر قىلىمهن. توق بولغان ۋاقىتىمدىمۇ، يهنىال 
ھهمدۇ-سانا ۋه شۈكۈر قىلىمهن، دېدى» دهپ بايان قىلغان 394

ۋاقىتتىن   كهلگهن  مهدىنىگه  ئهلهيھىسساالم،  «پهيغهمبهر  ئانىمىز:  ئائىشه  ھهزرىتى 
ئۇنىدىن  بۇغداي  كېچه  ئۈچ  ئۇدا  ئائىلىسىدىكىلهر  ئۇنىڭ  مهزگىلگىچه،  بولغان  ۋاپات 
كۆپ  ئائىلىسى  ۋه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  دېدى.395  ئىدى»  تويغۇزالمىغان  قورساق 
ئهمهس  دهرىجىده  يېتهرلىك  بۇالرمۇ  ئۆتكۈزهتتى.  كۈن  بىلهن  خورما  ۋه  ئارپا  ۋاقىتالردا 
ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋاپات بولۇشتىن بۇرۇن، ئۇرۇشتا كىيىدىغان ساۋۇتلۇق 
بىر  يهھۇدىغا  ئىسمىدىكى  شهھما  ئهبۇ  ئۈچۈن  ئېلىش  ئاشلىق  ئائىلىسىگه  كۆينىكىنى 

ۋهسىك396 يهنى ئوتتۇز سا ئارپىغا ئالماشتۇردى.397 
ھهزرىتى ئائىشه ئانىمىز: «مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنى ھهق دىن ۋه كىتاب بىلهن 
ئهۋهتكهن ئالالھ تهئاالغا قهسهم قىلىمهنكى: ئالالھنىڭ، ئۇنى پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋهتكهن 
ۋاقىتتىن روھىنى ئالغان ۋاقىتقىچه، بىر ئهلگهك كۆرمىدى ياكى ئهلگهكته تاسقالغان، ئاق 
ئۇندىن يېقىلغان نان يهپ باقمىدى!» دېدى. ھهزرىتى ئائىشهدىن، ئۇنداقتا ئارپىنى 
دهپ  يىدۇق،  پۈۋلهپ  كېپىكىنى  ئائىشه:  ھهزرىتى  سورىغاندا،  دهپ  يىدىڭالر؟  قانداق 

جاۋاب بهردى. 
كائىناتنىڭ خوجىسى ۋاپات بولغان ۋاقىتىقىچه ئۇنىڭ ئائىلىسى ئۇدا ئىككى كۈن 
ئارپا نېنى يېيهلمىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۆيىده ھهتتا 40 كۈنگىچه ئوچاققا 
ئوت يېقىلمايتتى،398 قازان قاينىمايتتى. ئايالر ئۆتسىمۇ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئائىت 
چىقىپ  ئىس  تۇرخۇنىدىن  ئۆينىڭ  قاالنمايتتى،  ئوت  ئوچاققا  ئۆيده  بىر  قانداق  ھهر 
قويمايتتى. بهزى ۋاقىتالردا ئىككى ئاي ئۆتسىمۇ، مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۆيىده نان 
يېقىلمايتتى. ساپلىق بىلهن بىر قاچا تاماق ئۇسۇلمايتتى. ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلهر خورمىغا 

قورسىقى تويغان ۋاقىتتا، پهيغهمبهر ۋاپات بولدى.399 

 .381،I ،ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات  .394
ئهس- بهيھاقى،  VI،42؛  ئهل-مۇسنهد،  ھهنبهل،  ب.  ئهخمهت  «داھايا»،37؛  نهسائى،   .395

.487،II،سۇنهن
ئىسالمىيهتنىڭ تۇنجى يىللىرى بىر ۋهسىك،194.3 كېلوگىرامغا تهڭ كىلهتتى. ۋالتىر ھىنىز، ئىسالمدىكى   .396

.65:S ،ئۆلچهم بىرلىكلىرى
بۇخارى، «بۈيۈ»،33؛«رهھىن»،5؛ ئهخمهت ب. ھهنبهل، ئهل-مۇسنهد، VI،160؛ ئىبنى ئهبى   .397
ئهل- قهستهالنى،  شهرىپ»،S:334؛  IV،271؛تىرمىزى،«شهمائىلى  ئهل-مۇسهننهف،  شهيبه، 

مهۋاھىبۇل، لهدۇننىيه،307:.
.119،IV،71؛ ھاكىم، ئهل-مۇستهدرهك،VI ،ئهخمهت ب. ھهنبهل، ئهل-مۇسنهد  .398

ئهل-مۇسنهد، VI،71؛  ھهنبهل،  ب.  ئهخمهت  مۇسلىم،«زۈھىت»،39؛  بۇخارى، «ئهتىمه»،41؛   .399
تىرمىزى،«شهمائىلى شهرىپ»،366
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يهرگه  بىر  تاماق  خىل  ئىككى  كۈنده  بىر  قورسىقىدا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
خورما  تويغاندا  قورسىقى  بىلهن  نان  يىمهيتتى.  نان  تويغاندا  يهپ  خورما  كهلمىدى. 
بولغان  سهۋهپ  تۆكۈشىگه  ياش  ئانىمىزنىڭ  ئائىشه  ھهزرىتى  ۋهقهلهر  بۇ  يىمهيتتى. 

ئىشالردىن بىرى ئىدى.400 
كهتكهن  دهرگاھىغا  ئالالھنىڭ  ئهلهيھىسساالم  «پهيغهمبهر  مالىك:  بىن  ئهنهس 
ۋاقىتقىچه، ھىۋان (تاماق يېگهنده، تاماق قاچىسى ئاستىغا قويىدىغان ئۈستهلگهئوخشاش 
بىر نهرسه) ئۈستىده بىر نهرسه يېگهنلىكىنى، بۇغداي ئۇنىدىن يېقىلغان نان يېگهنلىكىنى، 

قاقالپ پىشۇرغان قوزا گۆشى يېگهنلىكىنى كۆرمىدىم!» دېگهن.401
مۇھهممهدنىڭ  ئائىلهمنى،  «ئالالھىم!  ئهلهيھىسساالمنىڭ،  پهيغهمبهر  ھۇرهيره  ئهبۇ 
ئائىلىسىنىڭ  مۇھهممهدنىڭ  رىزىقالندۇرغىن!  دهرىجىده  قالمىغۇدهك  ئۆلۈپ  ئائىلىسى 
قىلغانلىقىنى  دۇئا  دهپ  قىلغىن!»  دهرىجىده  قالمىغۇدهك  ئۆلۈپ  ئاچلىقتىن  رىزىقىنى 

ئىيتتتى.
يهيىتتى.  ئۈستىده  دهستىرخان  يېگهنده  نهرسه  بىر  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئىچىگه  ئۇنىڭ  يېمهكلىرى  سهپهر  بولۇپ،  تهييارالنغان  ئۈچۈن  يولۇچى  دهستىرخان، 

تولدۇرۇالتتى. نورمالدا، ئهرهپ دۆلهتلىرىده دهستىرخان تېره قاپالردىن تىكىلهتتى. 
دېمهيتتى.  ئهتمهڭالر  تاماقنى  بۇ  ئېتىڭالر،  تاماقنى  ئۇ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
نېمه بولسا شۇنى يهيىتتى. ھهزرىتى ئائىشه ئانىمىز: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، يېنىمغا 
پهيغهمبهر  دېدىم.  يوق!  مهن:  سورىدى.  دهپ  بارمۇ؟  نهرسه  بىر  يهيدىغان  كېلىپ: 
ئهلهيھىسساالم: ئۇنداق بولسا، مهن روزا تۇتاي، دېدى. بىر كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
يهنه بىزنىڭ يېنىمىزغا كهلدى. مهن: ئى رهسۇلۇلالھ! بىزگه بىر ھهدىيه كهلدىمۇ؟ دېدىم. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: نېمه ئۇ؟ دهپ سورىدى. مهن: ھهيىس (خورما، ياغ ۋه يېغى 
ئېلىنغان سۈزمه ئارالشتۇرۇپ تهييارالنغان يېمهك)، دېدىم. ئۇ كۈنى مهن روزا تۇتۇشقا 

مهجبۇر قالدىم» دهپ بايان قىلدى.402
پىشۇرغان  بىلهن  كۆكتات  ۋه  خورما  ھهسهل،  ھالۋا،  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر 
يېمهكلهرنى ياخشى كۆرهتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا سۈت بهرگهن ۋاقىتتا: «سۈتته 

ئىككى خىل بهرىكهت بار» دېگهن.403 
بىلهن  خوجىسى  كائىناتنىڭ  ۋهلىد  بىن  خالىد  ۋه  ئابباس: «مهن  بىن  ئابدۇلالھ 
پهيغهمبهر  ھۇفهيىد  ئۇممۇ  باردۇق.  ئۆيىگه  ھارىسهنىڭ  بىنتى  مهيمۇنه  ھهدهم  بىرلىكته 
ئهلهيھىسساالمغا سارماي ۋه سۈت ھهدىيه قىلدى. ھهدهم: ھهدىيه قىلغان سۈتتىن سىزگه 
ئازىراق قۇيۇپ بېرهيمۇ؟ دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ماقۇل، دهپ جاۋاب بهردى. 

قهستهالنى، ئهل-مهۋاھىبۇل لهدۇننىيه،306.  .400
.81،IV ،ئىبنى ئاساكىر، تارىخۇ دىمهشق  .401

.196:S،«تىرمىزى،«شهمائىلى شهرىپ  .402
.393،I ،ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات  .403
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ھهدهم كېتىپ بىر قاچىغا سۈت قۇيۇپ ئېلىپ كهلگهندىن كېين، كائىناتنىڭ خوجىسى 
سۈتتىن ئىچتى. مهن كائىنات سۇلتانىنىڭ ئوڭ تهرىپىده، خالىد بىن ۋهلىد بولسا، سول 
تهرىپىده ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىر ئاز ئىچكهندىن كېيىن، ماڭا: سهنمۇ ئىچكىن! 
خالىساڭ خالىد بىن ۋهلىدكىمۇ بهرگىن، دېدى. مهن: سهندىن ئېشىپ قالغان سۈتنى 
دېدىم.  ئوياليمهن،  دهپ  ئىچسهم  ئۆزهم  خالىمهيمهن،  سۇنۇشنى  باشقىالرغا  ھېچقاچان 
شۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ئالالھنىڭ نېمىتىنى يېگهن بىر كىشى‹ئالالھۇممه 
بارىك لهنه فىھى ۋه ئهتامنا خهيران مىنھۇ، (ئالالھىم! سهن بۇ يېمهك بىلهن بىزگه رهھمهت 
قىلغىن!)›  نېسىپ  يېيشكه  يېمهكلهرنى  بولغان  خهيىرلىك  ئۇنىڭدىن  بىزگه  قىلغىن! 
دهڭالر. ئالالھ تهئاال، سۈت ئىچكۈزگهن بىر كىشىگه بولسا،‹ئالالھۇممه بارىك لهنه فىھى 
ۋهزىدنا مىنھۇ، (ئالالھىم! بۇ سۈتتىن بىزگه بهرىكهت ۋه ئېھسان ئاتا قىلغىن) دهڭالر. 

چۈنكى پۈتۈن يېمهك-ئىچمهكلهر سۈتنىڭ ئورنىنى ئااللمايدۇ،» دېدى.404
مهدىنىلىك مۇسۇلمانالر خورما دهرهخلىرى مىۋه بهرگهنده، تۇنجى بولۇپ پىشقانلىرىنى 
ئېلىپ  قولىغا  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  كېلهتتى.  ئېلىپ  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر 
بهرىكهت دۇئاسى قىلغاندىن كېيىن، كۆز ئالدىدىكى بالىالرنىڭ ئهڭ كىچىكىنى چاقىرىپ، 
ئۆيدىكى  ئۇ  بولمىسا،  خورما  ئۆيده  «بىر  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  بېرهتتى.  ئۇنىڭغا 

كىشىلهر قىينچىلىقتا» دېگهن.
كۆرهتتى.  ياخشى  بهك  كاۋىنى  ئهلهيھىسساالم  «پهيغهمبهر  مالىك:  بىن  ئهنهس 
ئىچىگه كاۋا قاتقان بىر تاماقنى ئېلىپ كهلسه، ئىچىدىكى كاۋىالرنى ئىلغاپ پهيغهمبهر 
ئهڭ  قوينىڭ  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  قوياتتى.  ئىتتىرىپ  ئالدىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ 

تاتلىق گۆشى دۈمبه قىسمى ئىكهنلىكىنى ئېيتقان.405
 ئۇممۇ ئهييۇپتىن: كائىناتنىڭ خوجىسى سىلهرنىڭ ئۆيده ئالته ئاي تۇرۇپتۇ، ئۇنىڭ 
ئهڭ ياقتۇرۇپ يېگهن تامىقى قايسى ئىدى؟ دهپ سورىغاندا، ئۇممۇ ئهييۇپ: ئۇ ھېچبىر 
ۋاقىت مهن ئۈچۈن پاالنى تاماقنى ئېتىڭالر، پاالنى تاماقنى ئهتمهڭالر! دهپ باقمىدى. 
ئۇنىڭ ئۆزى ئۈچۈن كهشكهك (گۆشنى ئۇزۇن قاينىتىپ بۇغداي بىلهن بىرلىكته قاينىتىپ 
ئالته  كۈنده،  بهش  تاماقالنى  بۇ  كۆردۇق.  پىشۇرغانلىقىنى  تۈرى)  تاماق  پىشۇرىدىغان 

كۈنده، بهزىده ئون كۈنده بىر پىشۇرغانلىقىنى كۆردۇق» دهپ بايان قىلدى.406
ئهبۇ مۇسا ئهل ئهشئارى: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ توخۇ گۆشى يېگهنلىكىنى 

كۆرمىدىم» دېگهن.

ئهبۇ داۋۇت، «ئهشرىبه»، 21؛ تىرمىزى، ئهخمهت ب. ھهنبهل، ئهل-مۇسنهد، I،284؛ ئىبنى ساد،   .404
.220:S،«397؛ تىرمىزى،«شهمائىلى شهرىپ،I ،ئهت-تاباقات

ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات، I،391~393؛ تىرمىزى،«شهمائىلى شهرىپ»،S:188؛ قهستهالنى، ئهل-  .405
.310:S،مهۋاھىبۇل، لهدۇننىيه

.393،I ،ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات  .406
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، تاماقنىڭ ئاستىدا قالغان قىسمىنى بهكمۇ ياخشى كۆرهتتى. 
تاماق  قالغان  قاچىدا  كېيىن،  يېگهندىن  تاماق  قاچىدا  بىر  كىشى،  بىر  «ئهگهر  ئۇ: 

يۇقىلىرىنى پاكىز يهۋهتسه، ئۇ قاچا ئۇنىڭغا دۇئا قىلىدۇ!» دېگهن.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، بهزىده يېشىل خورما بىلهن قوغۇن ياكى يېشىل خورما 
بىلهن تهرخهمهك يهيىتتى. ئۇ: «بۇنىڭ ئىسسىقلىقى بىلهن ئۇنىڭ سوغۇقلىقى، ئۇنىڭ 

سوغاقلىقى بىلهن ئۇنىڭ ئىسسىقلىقى تهڭشىلىدۇ» دېگهن.407
ئۇنىڭغا  ۋاقتىڭدا،  پىشۈرگهن  گۆش  زهر!  ئهبۇ  «ئهي  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر 
سۇنى كۆپراق قۇيغىن، چۈنكى خوشنىالرنىمۇ ئويالپ قويۇش كېرهك. ئۇالرغىمۇ ئازىراق 
بهرگىن!408 خوشنىسى ئاچ تۇرۇپ، قورسىقىنى تويدۇرغان كىشى، كامىل مۆمىن ئهمهس. 
ئالالھقا ئىبادهت قىلىڭالر، باشقىالرغا يېمهك يىگۈزۈڭالر، باشقىالرغا ئالالھنىڭ ساالمىنى 
ئۈچ  يېتىدۇ.  كىشىگه  ئىككى  تامىقى  كىشىنىڭ  بىر  كىرىڭالر.409  جهننهتكه  يهتكۈزۈپ، 
كىشىنىڭ تامىقى تۆت كىشىگه يېتىدۇ. تۆت كىشىنىڭ تامىقى سهككىز كىشىگه يېتىدۇ» 

دېگهن.410
ئهسما بىنتى ئهبۇ بهكىر، پىشقان تاماقنىڭ ھورى ۋه قىزىقى كهتكۈچه، ئۈستىنى 
ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  ھهققىده  ئىش  «بۇ  ئۇ:  قىالتتى.  تهۋىسيه  قويۇشنى  ئېتىپ 

بۇنداق قىلىش تاماقنىڭ بهرىكىتى، دېگهن ئىدى» دهپ رىۋايهت قىلدى.
قىزى  تالىپنىڭ  ئهبۇ  تاغىسى  قىلىنغاندا،  پهتىھ  مهككه  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر 
بىر  يهيدىغان  ئۆيىڭىزده  ئۇنىڭغا:  كېيىن،  بارغاندىن  ئۆيىگه  ئۇممۇھانىنىڭ  ھهزرىتى 
نهرسه بارمۇ؟ دهپ سورىدى. ھهزرىتى ئۇممۇھانى: ياق، پهقهت قاتتىق نان ۋه سىركه 
بار، بۇالرنى سىزنىڭ ئالدېڭىزغا ئېلىپ كېلىشكه خىجىل بولىمهن! دېدى.411 پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم: ئۇالرنى ئېلىپ كهل، سۇدا يۇمشات، ئازراق تۇز سال، دېدى. ئۈستىگه 
ئازىراق سىركه قۇيۇپ يېگهندىن كېيىن، ئالالھقا رهھمهت ئېيتىپ: ئهي ئۇممۇھانى! سىركه 
نهقهدهر گۈزهل نهرسىدۇر. ئۆيىده سىركه بار بولغان بىر ئۆي، ئۇششاق يېمهكلىكلهردىن 

مهھرۇم سانالمايدۇ! دېدى. 

.213:S،«تىرمىزى،«شهمائىلى شهرىپ  .407
ئهس- بهيھاقى،  V،149؛  ئهل-مۇسنهد،  ھهنبهل،  ب.  ئهخمهت  30؛  «ئهتىمه»،  تىرمىزى،   .408

.232،II،سۇنهن
ھاكىم، ئهل-مۇستهدرهك،III،14؛ بهيھاقى، ئهس-سۇنهن،II،259؛ ھهيسهمى، مهجمائۇز-زهۋائىد،   .409

.V،29
ئىبنى ماجه، «ئهتىمه»،2.  .410

تىرمىزى، «ئهتىمه»، 35؛ ھاكىم،ئهل-مۇستهدرهك،IV،59؛ئىبنى ئاساكىر، تارىخۇ دىمهشق،IV،243؛   .411
تىرمىزى،«شهمائىلى شهرىپ»،S:181؛ قهستهالنى، ئهل-مهۋاھىبۇل لهدۇننىيه،307.
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن: ئىچىملىكلهردىن قايسى ئهڭ گۈزهل؟ دهپ سورىغاندا، 
ئۇ: تاتلىق ۋه ئىللىق سۇ، دېدى.412 

تاتلىق  كهلگهن  ئېلىپ  يهردىن  دېگهن  بۇيوتۇسسۇقيا  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر 
سۇنى ئىچهتتى. بۇ سۇ مهدىنه بىلهن ئىككى كۈنلۈك يىراقلىقتا ئىدى.413 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «سىلهر بىر نهرسه يېگهنده ئوڭ قولۇڭالر بىلهن تۇتۇپ 
يهڭالر! بىر نهرسه ئىچكهندىمۇ، ئوڭ قولۇڭالر بىلهن تۇتۇپ ئىچىڭالر، چۈنكى شهيتان 
سول قولى بىلهن يهپ-ئىچىدۇ. سىلهر سۇ ئىچكهنده قاچىنىڭ ئىچىگه پۈۋلىمهڭالر!» 

دېگهن.
شۇنداقال  چهكلىدى،  يېيىشنى  پۈۋلهپ  ئىچىگه  قاچا  ئىچكهنده،  ۋه  يېگهن  تاماق 

ئالتۇن ۋه كۆمۈش قاچىالردا تاماق يېيىشنىمۇ چهكلىدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم سۇ ئىچكهنده، بىر پىياله سۇ ئىچىش ئۈچۈن، ئۈچ قېتىم 
يۇتۇماليتتى ۋه «بۇ خهيرىلىك ۋه ئۇسسۇزلۇقنى قاندۇرۇىدۇ. سىلهر بىر نهرسه ئىچكهنده، 
بىر يۇتۇمدا ئىچمهڭالر! تۆگىلهردهك بىر نهپهسته ئىچمهڭالر، ئىككى ۋه ئۈچ قېتىم نهپهس 
بولغاندىن  ئىچىپ  ۋه  بۇرۇن‹بىسمىلالھ!›  ئىچىشتىن  سۇ  ئىچىڭالر،  كېيىن  ئلغاندىن 

كېيىن‹ئهلھهمدۇلىلالھ!›دهڭالر» دېگهن.414
قېتىم  ئۈچ  ئىچكهنده،  نهرسه  بىر  خوجىسى  «كائىناتنىڭ  مۇئاۋىيه:  بىن  نهۋپهل 
نهپهس ئاالتتى. ئىچىشتىن بۇرۇن ئۇلۇغ ئالالھنىڭ ئىسمىنى ئاتايتتى، ئاخىرىدا بولسا، 

ئالالھقا ھهمدۇ-سانا ئېيتاتتى» دهپ رىۋايهت قىلدى415
ھهزرىتى ئائىشه: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ئۆزى ئۈچۈن ياسالغان سۇ قاچىسىغا، 
ئىچهتتى.  ئهتىگهنده  سۇنى  قۇيۇلغان  ئاخشىمى  ئاخشىمى،  سۇنى  قۇيۇلغان  ئهتىگهن 
ئۇنىڭ  يهپ-ئىچىش  بىلهن  قولى  ئوڭ  يۇياتتى.  قوللىرىنى  كېيىن  ۋه  بۇرۇن  تاماقتىن 
ئادىتى ئىدى. تاماقتىن بۇرۇن قول يۇغاندا باشتا ياشالر، تاماقتىن كېيىن قۇل يۇغاندا 
ۋه  يېيىش  ئالدېدىن  قاچىسى  چهتتىن،  بىر  تاماقنى  يۇياتتى.416  چوڭالر  باشتا  بولسا، 
ئوڭ پۇتىنى تىكلهپ، سول پۇتى ئۈستىده ئولتۇرۇش ئۇنىڭ سۈننىتى ئىدى. بهك قىزىق 
تاماقالرنى يىمهسلىك ۋه پۇرىماسلىقنى تهۋىسيه قىالتتى. تاماق يېگهنده گهپ قىلىشنى 
سۆزلهرنى  ياخشى  ئادىتى،  چوقۇنغۇچىالرنىڭ  ئاتهشكه  بۇ  كۆرمهيتتى.  ياخشى  قهتئى 
ئىدى.  شىپاسى  ۋه  سۈننىتى  ئۇنىڭ  باشالش  بىلهن  تۇز  قىالتتى.  تهۋىسيه  قىلىشنى 
تۇرىدىغانلىقى،  بۇرۇن  ئۆگىتىشتىن  ئىبادهتنى  ئۆگىتىش،  ئادىتىنى  يېمهك-ئىچمهك 
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تاماقنى تويغىچه يېيىش ئىسالمىيهتتىن بۇرۇنقى بىدئهت ئىكهنلىكى، ھهر كۈنى گۆش 
يېيىشنىڭ يۈرهككه زىيانلىق ئىكهنلىكى، بۇنى پهرىشتىلهرنىڭ ياخشى كۆرمهيدىغانلىقى، 
گۆشنى ئاز يېيىشنىڭ گۈزهل خۇيالرنى بۇزىدىغانلىقى، دهستىرخان ئۈستىده تاماق يېيىش 
ۋه ئۇنى يهرگه سېلىش، دهستىرخاننىڭ تېرىدىن بولىشىنى، كۆكتات تۈرىدىكى تاماقالرنى 
كۆپرهك يېيىشنى تهۋىسيه قىالتتى. كۆكتات تۈرلىرى بولمىغان دهستىرخاننىڭ ئهقىلسىز 

بىر قېرىغا ئوخشايدىغانلىقىنى بىلدۈرگهن».
ئىمامى جافهر سادىق: «مال-دۇنيا ۋه باال-جاقىسىنىڭ كۆپ بولىشىنى ئارزۇ قىلغان 
ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  دېگهن.  يىسۇن!»  تاماقالرنى  تۈرىدىكى  كۆكتات  كىشى، 
«باشتا دهستىرخانغا كېلىپ ئولتۇرۇش، ئاندىن تاماققا كېلىش كېرهك. مهن بىر قۇل، 
يىمهسلىك،  تاماق  تۇرۇپ  ئاچماي  قورساق  يهيمهن.417  تاماق  ئولتۇرۇپ  قۇلالردهك  مهن 
ئىش  قالغۇدهك  ھهيران  يىمهسلىك،  ئارتۇق  ھهددېدىن  يىمهسلىك،  كۆپ  يېگهندىمۇ 
توقلۇق»  بېشى  يامانلىقالرنىڭ  ئاچلىق،  بېشى  ياخشىلىقالرنىڭ  كۈلمهسلىك.  بولمىسا، 
دېگهن. يېمهكنىڭ تهمى، ئاچ قورساق بولغاندا تېتيىدۇ. قورساقنى بهك تويغۇزىۋىتىش 
ئادهمنى ئۇنۇتقاق قىلىپ قويىدۇ. يۈرهكنى ئاجىزلىتىدۇ. ھاراق-شاراپالردهك قاننى بۇزىدۇ. 

ئاچلىق ئادهمنى ئهقىللىق قىلىپ، يۈرهكنى ياشارتىدۇ. 
پاسىق ۋه يامان نىيهتلىك ئادهملهر بىلهن بىرلىكته يهپ-ئىچمهسلىك، قاينىتىپ 
پىشۇرىدىغان تاماقالرنىڭ ئۈستىنى ئېتىپ سوۋۇتۇش كېرهك. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
«ئوڭ قولۇڭالر بىلهن يهڭالر، ئىچىڭالر!» دېگهن. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ئوڭ قولى 
بىلهن  قولى  ئىككى  ناننى  يهيتتى.  تاۋۇزنى  بىلهن  قولى  سول  ئېلىپ،  ناننى  بىلهن 

سۇندۇراتتى.418 
ئالدى- ئوڭ-سولغا،  يېگهنده،  تاماق  ئېلىش،  پاتقۇدهك  ئېغىزىغا  يېگهنده  تاماق 
بىلهن  قولى  دهستىرخاندا  كېرهك.  ئاچماسلىق  يوغان  ئېغىزنى  قارىماسلىق،  ئارقىغا 
ئۈستى-بېشىنى ۋه چاچالرنى تۇتماسلىق، چۈشكۈرمهكچى ياكى يۆتهلمهكچى بولغاندا، 
بارماسلىق،  يهرگه  چاقىرمىغان  كېرهك.  ئېگىش  پهسكه  باشنى  قاراپ،  تهرهپكه  ئارقا 
ئىشلهشتىن  گۇناھ  تويغاندا،  قورساق  يىمهسلىك،  كۆپ  باشقىالردىن  دهستىرخاندا 
ساقلىنىش ئۈچۈن دۇئا قىلىش، قىيامهت كۈنىدىكى ھېساب-كىتابتىن قورقۇش كېرهك. 
تېخىمۇ ياخشى ئىبادهت قىلىشقا قۇۋۋهت بېرىش مهقسىتىده تاماق يېيىش، ئاچ قالغان 
تهقدىردىمۇ، ئاستا-ئاستا يېيىش كېرهك. باشتا چوڭالرنىڭ قول ئۇزىتىشىنى ساقالش، 
باشقىالرنى  يېيىش.  كېيىن  دېگهندىن  «ئېلىڭالر!»  باشقىالرغا  ئارتۇق  قېتىمدىن  ئۈچ 
قورسىقى  باشقىالرنىڭ  يېگهنده،  تاماق  بىرلىكته  بىلهن  باشقىالر  قىلماسلىق،  بىئارام 
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تويماي تۇرۇپ، تاۋاقتىن قولىنى تارتماسلىق كېرهك. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، تاماقنى 
ئاز يهيتتى، قورساق تويغۇدهك يېيىشكه قارشى ئىدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «ئىنساننىڭ يۈرىكى، ئېتىزلىقىتكى زىرائهتكه ئوخشايدۇ. 
تاماق يامغۇرغا ئوخشايدۇ. ئارتۇق يامغۇر زىرائهتكه زىيان سالغاندهك، ئارتۇق تاماق يۈرهكنى 
ئۆلتۈرىدۇ. كۆپ يېگهن، كۆپ ئىچكهن ئادهمنى ئالالھ تهئاال ياخشى كۆرمهيدۇ» دېگهن.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ئاشقازاننىڭ ئۈچته بىرىنىڭ تاماق بىلهن، ئۈچته بىرىنىڭ  
ئىچمىلىكلهر بىلهن قالغان ئۈچته بىرىنىڭ، بوش قېلىشنى تهۋىسيه قىالتتى. ئهڭ ياخشى 
باشالنغۇچى،  كېسهللىكنىڭ  يېيىش  كۆپ  تاماقنى  ئۇخالشتۇر.  ئاز  يهپ،  ئاز  ئادهت، 
مېھمان  تويىدۇ.  كىشى  ئىككى  تاماققا  كىشىلىك  بىر  بېشىدۇر.  دورىالرنىڭ  يېيش  ئاز 
ساھىپخاندىن نان بىلهن تۇزدىن باشقا نهرسه كۈتمهسلىكى كېرهك. ساھىپخان بولسا، 

مېھمانغا تاماق سۇنىشى، قولىغا سۇ بېرىشى الزىم. 
ياخشى  مېھمان  بېرهتتى.  سۇ  قولىغا  مېھمانالرنىڭ  كهلگهن  رهشىد  ھارۇن  خهلىپه 
كۆرگهن نهرسىنى بېرىش، ھاالل ۋه پاك نهرسىلهرنى مېھمانغا ئېكرام قىلىش، كىرلىشىپ 
قالغان ياكى كونىراپ قالغان بولسا، ئۆزى ۋه ھايۋانلىرىغا بېرىش كېرهك. بۇنداق ئۆينىڭ 
چۈشۈپ  يهرگه  بولىدۇ.  نائىل  نهۋرىلىرىگىمۇ  بهرىكهت  بۇ  ھهتتا  كۆپىيىدۇ.  بهرىكىتى 
قالغانالرنى  تېگىده  قاچىسىنىڭ  تاماق  يهيدۇ.  شهيتان  يىغمىسا،  تاماقالرنى  كهتكهن 
سېرىپ پاكىز يېيىش سۈننهتتۇر. قېتىق ۋه يۇقى قالىدىغان ئىچىملىكلهرنىڭ قالدۇقلىرىغا 
تاماقنى  مۆمىنلهرنىڭ  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  ساۋاپتۇر.  چوڭ  ئىچىۋىتىش  قۇيۇپ  سۇ 
تازالش  بىلهن  مسىۋاك  چىشالرنى  كېيىن  تاماقتىن  قىالتتى.  تهۋسىيه  يېيىشىنى  پاكىز 
پهيغهمبهرنىڭ سۈننىتىدۇر. پاكىزلىق ئىماننى كۈچلهندۈرىدۇ. تاماقتىن كېيىن ساھىبخانغا 
بهرىكهت ۋه رهھمهت تىلهپ دۇئا قىلىش، ساھىپخاندىن قايتىش روخسىتى ئېلىش ۋه 
ئۆيىگه مېھمانالپ بېرىشقا تهكلىپ قىلىش، تاماق ۋاقتىدا كۆڭۈل ئېلىشىدىغان گهپلهرنى 
قىلماسلىق، ئۆلۈم ۋه كېسهللهر ھهققىده سۆزلىمهسلىك، دهستىرخانغا كهلگهن تاماقالرغا 
قول  دهستىرخانغا  يهنه  تۇرۇپ،  بولماي  يۇتۇپ  ئاغزىدىكىنى  سهپسالماسلىق.  تهپسىلى 
ئۇزاتماسلىق، تاماق ۋاقتىدا، بىر نهرسه ئۈچۈن ياكى ناماز ئوقۇش ئۈچۈن دهستىرخاندىن 
كهلگهن  ئېلىپ  دهستىرخانغا  ئهگهر  ئوقۇش،  بۇرۇن  تاماقتىن  نامازنى  ئايرىلماسلىق، 
تاماقتىن  بولسا،  تاماقالر  قالىدىغان  بۇزۇلۇپ  ياكى  قالىدىغان  مۇزالپ  بالدۇر  تاماقالر، 
يىغىلغاندا،  تاماق  ئوقۇش.  ناماز  كېيىن  تاماقتىن  بولسا،  مۇۋاپىق  ۋاقىتى  ناماز  كېيىن 

دهستىرخاندىن ئايرىلىش، يول ئۈستىده ياكى يول يۈرگهچ تاماق يىمهسلىك كېرهك. 
ئاغزىدا گۆش، ماي ياكى تاماق پۇرىقى بولسا، يۇيۇپ بولغاندىن كېيىن ئۇخالش. 
كىچىك بالىالرنىڭمۇ قوللىرىنى پاكىز يۇيۇش كېرهك. توق قورساق ئۇخلىماسلىق. تاماقنى 
باشقا  ۋه  ئۇن  كېرهك.  قىلماسلىق  ئىسراپ  ئېتىۋىلىپ  كۆپ  ئېتىش،  مىقداردا  مۇۋاپىق 
نهرسىلهرنىڭ ئاغزىنى يېپىق تۇتۇش. ئۆستهڭلهرگه ياكى ئېرىقالرغا ئېگىلىپ ئاغزى بىلهن 
سۇ ئىچمهسلىك. چاي چۆگۈنلىرىنىڭ جۆمهكلىرىدىن سۇ ئىچمهسلىك. پىيالىنىڭ پۇچۇڭ  



529

يېرىدىن بىر نهرسه ئىچمهسلىك. يازدا ئىللىق سۇ ئىچىش. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، 
جىبرائىل  پىشۇرۇشنى،  كهشكهك  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ئىچهتتى.  سۇ  ئىللىق  يازدا 
ئهلهيھىسساالم ئۆگهتكهن ئىدى. بۇ تاماق ئادهمگه قۇۋۋهت بېرىدۇ. پۈتۈن پهيغهمبهرلهر 
تاتلىقالرنى،  ياسالغان  كاۋىدىن  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  يېگهن.  نان  ئۇنىدىن  ئارپا 
مهرجىمهك (ئهرهپ ئارىلى ۋه بهزى دۆلهتلهرده ئۆسىدىغان بىر خىل زىرائهت) شورپىسىنى، 
ئوۋالنغان گۆشنى، قوي گۆشىنى ياخشى كۆرهتتى. بولۇپمۇ قوينىڭ ئالدى پۇتى، تۆش 
ۋه دۈمبه قىسمىنى ئوغالقنىڭ دۈمبه قىسمىنى يېيىشنى ياقتۇراتتى. ئوغالق گۆشى ئاسان 

ھهزىم بولىدىغان بولۇپ، ھهممه كىشىگه ماس كېلىدۇ.419 
ئهركهك ھايۋاننىڭ گۆشى چىشى ھايۋاندىن، قارا گۆش ياغلىق قىسىمىدىن ئاسان 
ھهزىم بولىدۇ. ھهزىم بولۇش ۋه لهززهتلىك بولۇش تهرهپتىن قوي گۆشى، كاال سۈتى 
ئهڭ ياخشىدۇر. ئوۋالنغان گۆشلهردىن كېيىك گۆشى ئهڭ لهززهتلىكتۇر. توشقان گۆشىمۇ 
ھاالل بولۇپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يېگهن ئىدى. توشقان گۆشى بۆرهكنى ياخشىالپ، 
سۈيدۈكنى ھهيدهيدۇ. كۆپ يىسه ئۇيقۇسۇزلۇقنى كهلتۈرىدۇ. قۇش ۋه چۈجه گۆشى ھهر 
كىشى ئۈچۈن پايدىلىق. قهپهزده باقىدىغان ھايۋانالردىن توخۇنىڭ گۆشى ئهڭ ياخشى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، سىركىنىڭ ئېسل نهرسه ئىكهنلىكىنى ئېيتقان. سىركه ئهڭ 
پايدىلىق يېمهكلىكتۇر. خورمىمۇ تاماققا تهۋه بولۇپ، نان بىلهن بىلله ئىستىمال قىلىنىدۇ. 
خورمىنى ئايرىم يېيىشمۇ سۈننهتتۇر. ئۈزۈم مىۋه ھهم تاماقتۇر. ئۈزۈمنى نان بىلهن يېيىش 

سۈننهتتۇر. 
يهتمىش  شىپالىقتۇر.  ھهسهل  سۈننهتتۇر.  يېيىشمۇ  بادام  ياڭاق،  ئۈزۈم،  قۇرۇق 
خورمىنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  قىلغان.  دۇئا  تىلهپ  بهرىكهت  ھهسهلگه  پهيغهمبهر 
قوغۇن-تاۋۇز  يهيتتى.  بىلله  تاۋۇزنى  ۋه  قوغۇن  بىلهن  خورما  كۆرهتتى.  ياخشى  بهكمۇ 
بار.  داۋاسى  كۆزگه  چۈشۈرىدۇ.  قۇرۇت  توختىتىدۇ.  ئاغرىقىنى  باش  تازالپ،  بۆرهكنى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ئىللىق شهربهتلهرنى ياخشى كۆرهتتى. پولۇ يېگهنده پهيغهمبهر 

ئهلهيھىسساالمغا دۇئا قىلىشىمىز كېرهك.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، دادۇرنى شاكىلى بىلهن يېيىشنى مهنئى قىلدى. قارا كۆز 
بهدىياننى دهرتلهرگه شىپا بولىدۇ، دېدى. ياڭاقنى سۈزمه بىلهن يېيىش شىپالىق، بۇالرنى 
ئايرىم يېيىش  زىيانلىق دېدى. بۇالرنى باشقا نهرسىلهر بىلهن بىرلىكته يېيىش كېرهك. 
ئۈزۈمنىڭ ئۇرۇقى زىيانلىق، ئۇزۇم سېپنى سول قول بىلهن تۇتۇش، ئۈزۈمنى  ئوڭ قول 
بىلهن يېيىش كېرهك دېگهن . بىيه يۈرهكنىڭ يۈكىنى ئازلىتىدۇ. تاۋۇز، قوغۇن ۋه ئاناردا 
بىر تامچه جهننهت سۈيى بار، دېگهن. بىر تامچه جهننهت سۈيىنى زايه قىلماسلىق ئۈچۈن 
بىر تال ئانارنىمۇ چۈشۈرۈپ قڭيماسلىق كېرهك. ئانار يۈرهك ۋه ئاشقازاننى قۇۋۋهتلهيدۇ. 
گۆشلۈك قىسمى بىلهن بىرلىكته سىقىپ سۈيىنى ئىچسه، سهپرانى ئېلىپ، ئىچ سۈرۈشنى 

تىرمىزى،«شهمائىلى شهرىپ»،188:.  .419
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توختىتىدۇ. ئهنجۈر يۈرهك سىقىلىشقا، بوغۇمالرنىڭ ئۇيۇشۇپ قېلىشى ۋه ھهزىم قىلىش 
سېستىمىسنىڭ سانجىپ ئاغرىشىغا داۋا بولىدۇ، دېگهن. 

بىلهن  ھهسهل  ۋه  خورما  ياڭاقنى،  يېيىش،  بىلهن  تۇز  تهرخهمهكنى  يېشىل 
چهيزىنى  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  سۈننىتىدۇر.  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  يېيىش 
قىلدى.  مهنئى  خىرپهنىمۇ  دېدى.  پىشۇرۇڭالر،  بىلهن  يېغى  زهيتۇن  ۋه  قىلدى  مهنئى 
سۈت  ۋه  قان  ھهيدهيدۇ،  سۈيدۈكنى  پايدىلىق.  ئۇنۇتقاقلىققا  كهرهپشه  يىلتىزلىق  توم 
تولۇقاليدۇ. جىگهرنى تازاليدۇ. كهنگهر بولسا، ئۆتتىكى تاشنى ئېرىتىدۇ، قاننى تازاليدۇ، 
قان-تومۇرالرنى راۋانالشتۇرىدۇ، تهر پۇراشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ، دېگهن. باشقا بىر يهرگه 
قارشى  مىكروپالرغا  پىياز  كېرهك.  يېيىشى  پىياز  خام  ئازىراق  باشتا  كىشىنىڭ  كهلگهن 
تۇرىدۇ. پىيازدىن كېيىن، ئازىراق كهرهپشه يىسه، سېسىق پۇراقنى كهتكۈزىدۇ. سهدهپ 
ئوتى يېيىش ئارقىلىقمۇ پۇراق يوقاتقىلى بولىدۇ، دېگهن. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ئاخىرى يېگهن تامىقىنىڭ ئىچىده پىياز بار ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «پىياز ۋه 
دېگهن.  قىلىدۇ»  بىئارام  پهرىشتىلهرنى  پۇرىقى  ئۇالرنىڭ  يهڭالر!  پىشۇرۇپ  سامساقنى 

تۇرۇپ بولسا، سۈيدۇكنى ھهيدهپ، ھهزىم قىلىشنى ئاسانالشتۇرىدۇ، دېگهن. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۆي ئىچى ۋه تاال-تۈزدىكى ئهھۋالى

ھهزرىتى ھۈسهيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۆي ئىچىدىكى ئهھۋالىنى دادىسدىن 
سورىغاندا: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ئۆيگه كىرىشى بىلهنال، ۋاقتىنى، ئالالھقا ئىبادهت 
ئۈچكه  بولۇپ  ئىشلىرى  شهخسى  ئۆزىنىڭ  ۋه  قىلش  ياردهم  ئىشلىرىغا  ئائىله  قىلىش، 
ئايرىتتى. ئۆزىگه ئايرىغان ۋاقىتنىمۇ، ئۆزى بىلهن باشقا ئىنسانالر ئارىسىدا بۆلىشهتتى. 
ئۇ ۋاقىتتا پهقهت، تالالنغان ئىنسانالر بولغان ساھابىالر كىرهتتى. خهلققه ئۇالر ئارقىلىق  
تهبلىغ قىالتتى ۋه ئۆگىتهتتى. خهلقى بىلهن مۇناسىۋهتلىك ھهر قانداق ئىش تاشلىنىپ 
قالمايتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۇممىتىگه ئايرىغان ۋاقتى پهزىلهت ئېگىلىرىنىڭ 
قىلىشنى  سۆھبهت  چاقىرىپ  ئايرىپ  ئۇالرنى  بويىچه  دهرىجىسى  ئۈستۈنلۈك  دىندىكى 
ئادهت قىلغان ئىدى. ئۇالرنىڭ بهزىلىرىنڭ بىر ھاجىتى بولسا، بهزىلىرىنىڭ ئىككى ياكى 

ئۈچ ھاجىتى بولغان بوالتتى. 
بوالتتى.  ئالدىراش  بىلهن  ھاجهتلىرى  دىنى  ئۇالرنىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
سوئاللىرىغا مۇۋاپىق جاۋابالرنى بېرهتتى ۋه ئۇالرغا:‹بۇالرنى، بۇ يهرگه كهلگهنلهر، بۇ 
ئېيتالمىغان  ھاجىتىنى  ئۆز  كېلىپ،  يېنىمغا  مېنىڭ  ئۆگىتىڭالر!  كهلمىگهنلهرگه  يهرگه 
كىشلهرنىڭ ھاجهتلىرىنى سىلهر ماڭا يهتكۈزۈڭالر! مۇھهققهقكى، ھاجىتىنى ئېيتالمىغان 
بىر كىشىنىڭ ھاجىتنى يهتكۈزگهنلهرنىڭ پۇتلىرىنى، ئالالھ تهئاال، قىيامهت كۈنى سىرات 
كۆۋرۈكىدىن ئۆتكهنده مۇستهھكهم قىلىدۇ›دهيىتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىدا 
بۇنىڭدىن باشقا بىر نهرسه مهدىھىيلهنمهيتتى ۋه تىلغا ئېلىنمايتتى. قىسقىسى ئۇ باشقا 
نهرسىلهرنى قوبۇل قىلمايتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا كىرگهنلهر ئوقۇغۇچى 
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بولۇپ كىرهتتى. ئۇالر ئىلىم زوقىنى ئاالتتى ۋه باشقىالرغا ئىلىم ئۆگهتكۈدهك بىر سهۋىيهگه 
كېلىپ ھۇزۇرىدىن ئايرىالتتى!» دهپ جاۋاب بهردى.

شهكىلده  قايسى  ئۆيدىن  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ھۈسهيىن،  ھهزرىتى 
پهقهت  پاراڭالشمايتتى.  سىرتتا  خوجىسى  «كائىناتنىڭ  سورىغاندا:  چىقىدىغانلىقنى 
مۇسۇلمانالرغا پايدىلىق بولغان بىر سۆز كېرهك بولغاندا، يهنى، يامانلىشىپ قالغانالرنى 
قىالتتى.  سۆز  بولغاندا  كېرهك  ئېرىتىش  مۇزالرنى  ئارىسىدىكى  ئۇالرنىڭ  ياراشتۇرۇش، 
ھهر بىر قهۋمنىڭ ئهڭ مۆتىۋهر ئادهملىرىگه ئېكرام قىالتتى ۋه ئۇالرنى قهۋملىرىگه ھاكىم 
قىالتتى.420 خهلىققه ئاسايىشلىق كهلتۈرهتتى ۋه ئۇالرنىمۇ ئهسكهرتىپ تۇراتتى. ھېچقانداق 

كىشىدىن گۈزهل يۈزىنى، خۇشخۇي مىجهزىنى ئايىمايتتى. 
ئىشالرنى  ئارىسىدىكى  خهلق  ۋه  سورايتتى  ئىزدهپ  ئۇالرنى  كۆرمىسه،  ئهسھابىنى 
تۇرۇشقا  يىراق  ئىشالردىن  يامان  قىالتتى.  تهۋىسيه  ياخشىلىقالرنى  تۇراتتى.  سوراپ 
قىلمايتتى.  پهيدا  ئىختىالپ  ئىدى،  ياراشتۇرغۇچى  ئىشى  بىر  ھهر  ئۇنىڭ  ئۈندهيتتى. 
باشقىالرنىڭ غهپلهتته قالغانلىقىنى پهرىق ئېتىشى بىلهن مۇسۇلمانالرنى ئاگاھالندۇرۇشتىن 

چېكىنمهيتتى. ھهر دائىم سهگهك ئىدى.
ئىدى.  تهقۋادار  ۋه  ئهستايىدىل  ناھايىتى  ئىبادهتته  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر 
قۇسۇر  قوغداشتا  ھهققىنى  باشقىالرنىڭ  ياكى  قىلىش  تاجاۋۇز  ھهققىگه  باشقىالرنىڭ 

چىقارمايتتى. ئۇنىڭغا يېقىن بولغانالر ئىنسانالرنىڭ ئهڭ خهيرىلىك ئىنسانلىرى ئىدى. 
ئۇنىڭ نهزىرىده ئهسھابىالرنىڭ ئهڭ ئۈستۈن، ئهڭ مۇبارهك ۋه ئهڭ ئۇلۇغ بولغىنى  
پهيغهمبهر  كىشىلهردۇر.  ئومۇمالشتۇرغان  ياخشىلىقنى  ۋه  قىلغان  ياردهم  موھتاجالرغا 

ئهلهيھىسساالم، ئالالھقا زىكىرسىز ۋه ھهمدۇ-ساناسىز يۈرمهيتتى، ئولتۇرمايتتى.
مهسجىدته ئۆزىگه ئايرىم بىر يهر ئايرىمايتتى. بۇنداق قىلىشقا قارشى ئىدى. مهيلى 
قهيهرده بولسۇن، توپلىشپ ئولتۇرغان بىر جامائهتنىڭ يېنىغا كهلسه، تۆرىگه چىقىۋالماي 

بىر چهتته ئولتۇراتتى ۋه مۇسۇلمانالرنىڭ مۇشۇنداق بولىشىنى تهۋىسيه قىالتتى.
شۇنداق  ئۇالر  بېرهتتى.  ھهقىقىنى  كىشىنىڭ  قانداق  ھهر  ئولتۇرغان  بىلهن  ئۆزى 
ياخشى  قهدهر  بۇ  پهيغهمبهرنىڭ  ھېچكىمنى  باشقا  ئۆزىدىن  كېلهتتىكى،  ھېسىياتقا  بىر 
كۆرۈشىگه ئېرىشمىگهن، دهپ ئويالپ قاالتتى. ئۇنىڭ ئالدىغا ھاجىتىنى دېگهن كىشىگه 

تاكى ئۇنىڭ يېنىدىن ئايرىلغىچه، ئۇنىڭ ئۈچۈن باش قاتۇراتتى. 
ئۇنىڭدىن بىر كىشى بىر نهرسه تهلهپ قىلسا ياكى ھاجىتىنى سۆزلىسه، ھهرگىز رهت 
قىلمايتتى. يېنىدا بار بولسا بېرهتتى، يوق بولسا، تاتلىق سۆزلهر بىلهن يولغا ساالتتى. 

ئۇنىڭ گۈزهل ئهخالقى پۈتۈن ئىنسانالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغۇدهك گۈزهل ئىدى. 

ئهت-تاباقات،  ساد،  ئىبنى  ئهل-مهغازى،III،925؛  ۋاقىدى،  ئهس-سىره،II،254؛  ھىشام،  ئىبنى   .420
.262،I
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ئادىل  كىشىگه  ھهممه  ھهق-ناھهقته  ئىدى.  بولغان  ئاتا  بىر  شهپقهتلىك  ئۇالرغا 
ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مهجلىسى-ئىلىم، ھايا، سهۋىر ۋه ئامانهت مهجلىسى 

ئىدى. 
باشقىالرنىڭ  بولمايتتى.  تهنقىتلهش  باشقىالرنى  ئاۋاز،  يۇقىرى  مهجلىسىده  ئۇنىڭ 
بىر-بىرىدىن  كىشلهر،  مهجلىسىدىكى  ئۇنىڭ  قىلمايتتى.  ئاشكارا  تۇتۇپ  كهمچىلىكىنى 
ئىدى.  تهرهپته  تهقۋالىق  بولسا  ئارتۇقچىلىقلىرى  بىر-بىرىدىن  بولۇپ،  ئىنسانالر  ئېسل 

بىر-بىرىدىن كهمتهر ۋه ئېغىر بېسىق ئىدى. 
چوڭالرغا ھۆرمهت قىلسا، كىچكلهرگه شهپقهت ۋه ئىززهتلىك ئىدى. قول ئىلىكىده 
مۇساپىر  ۋه  غېرىپ  قىالتتى.  سهپهرۋهر  قىلىشقا  ياردهم  يوقسۇلالرغا  كشىلهرنى،  بولغان 

بولغان كىشىلهرنى قوغدايتتى ۋه ئۇالرغا يانتاياق بوالتتى.
ئىدى.  چىراي  تهبهسسۇم  ۋه  خۇشخۇي  دائىم  ھهر  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر 

شهپقهتلىك، ئهپۇچان ۋه خهيىر-ساخاۋهت ئىگىسى بولۇپ، قهلبى يۇمشاق ئىدى. 
باشقىالر بىلهن ئۇرۇشمايتتى، ۋارقىراپ-جاقىرمايتتى، يامان سۆزلهرنى قىلمايتتى، 
كۆرگهنده  نهرسىلهرنى  ياقتۇرمىغان  ئىدى.  ئهمهس  بېخىل  ئهيىپلىمهيتتى،  باشقىالرنى 
كۆزىنى يۇمىۋاالتتى. خهلقنى ئۈمىدسىزلهندۈرمهيتتى. بىر نهرسىدىن خوش بولمىغاندا، 

ئۇنى ئوچۇق-ئاشكارا بىلدۈرمهيتتى. 
بىلهن  ئىنسانالر  بۇالر:  ئىدى.  يىراق  نهرسىدىن  ئۈچ  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر 

تارتىشىش؛ كۆپ سۆزلهش؛ ۋاقىتنى بىكار ئۆتكۈزۈش.
ئىنسانالرنى ئۈچ ئىشتا ئۆز ھالىغا قويۇپ بېرهتتى، بۇالر: ھهر قانداق بىر كىشىنىڭ 
ئهيىپنى  باشقىالرنىڭ  ئهيىپلىمهيتتى؛  قىلمايتتى،  گهپ  ئارقىسىدىن  ياكى  يۈزىگه 
سۆزنى  بىر  بولمىغان  خهيىرلىك  ۋه  ساۋاپلىق  كىشىگه،  بىر  ھېچقانداق  ئاچمايتتى؛ 

قىلمايتتى. 
قونىۋالغاندا،  قۇش  بېشىغا  قېتىلغانالر،  سۆھبىتىگه  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
ئاڭاليتتى.  بىلهن  دىققهت  سۆزلىرىنى  ئۇنىڭ  تهمشهلگهندهك،  تۇتۇشقا  بىلهن  دىققهت 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، سۆزىنى تۈگهتكهندىن كېيىن، ئۆز سۆزلىرىنى قىالتتى. ئۇنىڭ 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  بىرى  ئۇالردىن  قىلمايتتى.  تاالش-تارتىش  ئهسال  يېنىدا 
يېنىدا گهپ قىلىۋاتقاندا، باشقىلىرى، سۆھبهتدىشىنىڭ سۆزى تۈگىگىچه جىم ئولتۇراتتى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىدا، باشتا سۆزلىگهن كىشى بىلهن ئاخىرىدا سۆزلىگهن 

كىشىنىڭ سۆزلىرى ئوخشاش ئىدى. 
سۆھبهت ئهھلى بهزى نهرسىلهرگه كۈلگهن ۋاقىتتا، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالممۇ ئۇالرغا 
ماس ھالدا يېنىك كۈلهتتى. ئۇالر بىر نهرسىگه ھهيران قالغاندا، ئۇمۇ ئۇالرغا ماس ھالدا 

ھهيران قالغانلىقىنى ئىپادىلهيتتى. 
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ئهسھابىنىڭمۇ  ھهرىكهتلىرىگه،  قوپال  مۇساپىرالرنىڭ  ۋه  غېرىپ  كهلگهن  ھۇزۇرىغا 
ئۆزىگه ئوخشاش مۇئامىله قىلىشىنى ئۈمىد قىالتتى. ئۇالرغا:‹بىر ھاجاتمهن كىشى، سىلهرگه 
دهردىنى ئاڭالتقاندا، ئۇنى قىيىنچىلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن ياردهم قىلىڭالر!›دهيتتى. 
ياسالمىلىق بىلهن قىلىنغان مهدھىيه سۆزلىرىدىن خوش بولمايتتى. ئهگهر بىرسى 
ئهگهر  بۆلمهيتتى.  سۆزىنى  ئۇنىڭ  قىلمىغۇچه،  سۆز  قىلىدىغان  دهپسهنده  ھهقىقهتنى 
سورۇننى  ئۇ  ياكى  بۆلهتتى  سۆزىنى  ئۇنىڭ  قىلسا،  داۋام  سۆزىنى  بۇرمىالپ  ھهقىقهتنى 
تهرىك ئېتهتتى. كائىناتنىڭ خوجىسى تۆت نهرسه ئۈستىده جىم تۇراتتى، بۇالر: ھاۋايى-

ھهۋهس، يامان ئىشالر، تهقدىر ۋه تهپهككۇر ئىدى.
دۇنيا  بولسا،  تهپهككۇر  قىلىشتا،  مۇئامىله  ئادىل  ۋه  ھهققانى  ئىنسانالرغا  تهقدىر، 
يىراق  ھهۋهسلهردىن  تۈرلۈك  ھهر  چىقاتتى.  ئوتتۇرىغا  ئويالشتا  ئىشلىرىنى  -ئاخىرهت 
تۇرۇشنى ۋه سهۋىرنى ئۆزىگه مۇجهسسهملىگهن ئىدى. دۇنياغا ئائىت ھېچقانداق نهرسه 

ئۇنى خاپا قىلمايتتى. 
ھازىرغا قهدهر ئۆزىده تۆت خىسلهت توپلىغان ئىدى، بۇالر: ئهڭ ياخشىنى، ياخشىلىققا 
ئوي-پىكىرىنى  تۇراتتى؛  يىراق  نهرسىلهردىن  ناچار  ئاالتتى؛  ئۈچۈن  بولۇش  مايىل 
ئۇممىتىگه پايدىلىق نهرسىلهرگه سهرپ قىالتتى؛ ھىممىتىنى، ئۇممىتىنىڭ ئاخىرهت ۋه 

دۇنيا بىلهن مۇناسىۋهتلىك ئىشالر ئۈچۈن سهرپ قىالتتى.
ئۇنىڭدىن  ئۈچۈن‹ياق›دېمهيتتى.  نهرسه  بىر  قانداق  ھهر  خوجىسى  كائىناتنىڭ 
ئىش  بىر  ياقتۇرمىغان  ئۇ  مهرھهمهت›دهيتتى.  ۋاقىتتا‹قېنى  قىلغان  تهلهپ  نهرسه  بىر 
تهلهپ قىلىنغاندا، جىم تۇرىۋاالتتى، قارشى تهرهپ ئۇنىڭ بۇ ھهركىتىدىن مهقسىتىنى 

بىلىۋاالتتى.
ھهر كىشىنىڭ دۇنيا ۋه ئاخىرهت سائادىتى ئۈچۈن كۈچ سهرپ قىالتتى. بىر ئۇرۇشتا، 
ئۇنىڭدىن كاپىرالرنى يوقۇتۇش ئۈچۈن دۇئا قىلىشنى تهلهپ قىلغاندا،‹مهن، لهنهت قىلىش 
باشقىالرغا  مهن  ئهۋهتىلدىم.  ئۈچۈن  تارتماسلىقى  ئازاب  ئىنسانالرنىڭ  ئهمهس،  ئۈچۈن 
ئهۋهتىلدىم›دېگهن  ئۈچۈن  يهتكۈزۈش  ھۇزۇر-ھاالۋهت  ئىنسانالرغا  قىلىش،  ياخشلىق 

ئىدى» 
ئهنبىيا سۈرىسىنىڭ 107-ئايىتىده: «سېنى ئالهملهرگه رهھمهت قىلىپ ئهۋهتتىم!» 

دېيىلگهن. بۇ سهۋهپتىن ھهر كىشىنىڭ ياخشىلىقى ئۈچۈن تېپىراليتتى. 
ھهققىده:  شهكلى  يۈرۈش  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ھاله،  ئهبى  بىن  ھىند 
«كائىناتنىڭ خوجىسى يول يۈرگهنده، پۇتلىرىنى يهرگه سۆرىمهيتتى ۋه ئىككى تهرهپكه 
ئېتىپ ماڭمايتتى. چوڭ-چوڭ قهدهم بىلهن يۇقىرىدىن پهسكه چۈشكهندهك ئالدىغا قاراپ 
بولسا،  قارىماقچى  يهرگه  بىر  ماڭاتتى.  بىلهن  سۈكۈت  ۋه  بېسىقلىق  ئېغىر  ئېگىلهتتى. 
يۈزىنى ئۇ تهرهپكه تولۇق بۇراپ قارايتتى. ئهتراپىغا چاال-پۇچۇق قارىمايتتى. ئاسمانغا 
نىسبهتهن يهرگه كۆپراق قارايتتى. يول ماڭغاندا ساھابىالرنىڭ ئارقىسىدا ماڭاتتى. باشقىالر 

بىلهن ساالمالشقاندا، باشتا ساالم بېرهتتى» دېگهن.
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ئهبۇ ھۇرهيره: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدهك تېز ماڭىدىغان بىرسىنى كۆرۈپ باقمىدىم. 
ئۇ، يول يۈرگهنده يهرى يۈزى ئۇنىڭ پۇتى ئاستىدا ھهرىكهت قىلىۋاتقاندهككۆرۈنهتتى! 
خوجىسى  كائىناتنىڭ  ئهمما،  قىينىالتتۇق.  خېلىال  ئۈچۈن  مېڭىش  يېتىشىپ  ئۇنىڭغا 

ھارمايتتى» دېگهن.421
ئهنهس بىن مالىك: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىرسى بىلهن ئۇچرىشىپ قالغاندا، 
قولىنى  بۇرۇن  تارتىشتىن  قولىنى  كىشى  ئۇ  بېرهتتى،  قولىنى  بالدۇر  قىالتتى،  ساالم 
تهرهپكه  باشقا  يۈزىنى  كىشىدىن  ئۇ  قاچۇرمىغۇچه،  يۈزىنى  كىشى  ئۇ  تارتىۋالمايتتى. 
بۇرىمايتتى»، «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا: ئى رهسۇلۇلالھ! بىر-بىرىمىزگه ئېگىلىپ ساالم 
قىاليلىمۇ؟ دىدۇق، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ياق! دېدى. بىز يهنه: بىر-بىرىمىز بىلهن 
قۇچاقلىشىپ كۆرۈشهيلىمۇ؟ دىدۇق. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ياق! پهقهت ساالملىشىڭالر! 

دېدى» دېگهن.422 
بىلهن  بىر-بىرى  مۇسۇلمان  ئىككى  ئهلهيھىسساالم:  «پهيغهمبهر  ئازىپ:  بىن  بهرا 
ئۇچراشقاندا، قول ئېلىشىپ ساالمالشقاندا، ئۇالر ئايرىلىشتىن بۇرۇن، ئۇالرغا ئالالھنىڭ 

مهغپىرىتى بولىدۇ، دېدى» دېگهن.
كائىناتنىڭ خوجىسى دائىم تهپهككۇر قىالتتى، ئۇنىڭ سۈكۈتته تۇرغان ۋاقتى، سۆز 
قىلغان ۋاقتىدىن ئۇزۇن ئىدى. قۇرۇق گهپ ساتمايتتى. سۆز قىلىشتىن بۇرۇن ۋه كېيىن 
سۆز  جايىدا  قىالتتى.  مهنىلىك  ۋه  قىسقا  قىلغاندا،  سۆز  ئاتايتتى.  ئىسمىنى  ئالالھنىڭ 
قىالتتى. ھېچقانداق بىر كىشىنىڭ كۆڭلىنى يېرىم قىلمايتتى، باشقىالرنى خور كۆرمهيتتى. 
ئهڭ كىچىك نېمهتلهرگىمۇ ھۆرمهت قىالتتى. نېمهتنى كهمسىتىدىغان ئىشالرنى قىلمايتتى. 
بىر نېمهتنى ياخشى كۆرگىنى ئۈچۈن ماختىمايتتى ياكى ياخشى كۆرمىگهنلىكى ئۈچۈن 
ناچاركهن دېمهيتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، مال-دۇنيا ئۈچۈن، دۇنيا ئىشلىرى ئۈچۈن 
خاپا بولمايتتى. ئهگهر ھهق-ناھهق ئۈستۈن بولىدىغان ئىش بولسا، ئۇ ھهقنى قوغداش 

يولىدا، ھهر قانداق نهرسه ئۇنىڭ ئاچچىقى ئالدىدا دالدا بواللمايتتى. 
شهخسى ئىشلىرى ئۈچۈن ئاچچىقالنمايتتى، بىر نهرسىگه ئىشارهت قىلغاندا، بارمىقى 
ياكى  قالغاندا  ھهيران  نهرسىلهرگه  بىر  قىالتتى.  ئىشارهت  بىلهن  قولى  ئهمهس  بىلهن 
تهئهججۈپلهنگهنده، ئالقانلىرىنى تهتۈر ئۆرهتتى. ئۈستىگه قاراپ تۇرغان بولسا، ئاستىغا 
قارىتاتتى. ئاستىغا قاراپ تۇرغان بولسا، ئۈستىگه قارىتاتتى. سۆزلىگهنده قول ھهرىكىتى 
قىالتتى. ئوڭ قولىنىڭ ئالقىنى بىلهن سول قولىنىڭ باش بارمىقى ئاستىغا يېنىڭ ئۇرۇپ 
تۇرۇپ سۆزلهيتتى. ئاچچىقالنغاندا، دهرھال ئاچچىقىنى باساتتى ۋه باشقىالرغا بىلدۈرمهيتتى. 
يېنىك  يۇمىۋاالتتى،  كۆزلىرىنى  سۆيۈنگهنده،  نهرسىدىن  بىرهر  ياكى  بولغاندا  خوشال 

تىرمىزى، «مهناقىب»، 12؛ تىرمىزى، ئهخمهت ب. ھهنبهل، ئهل-مۇسنهد، II،350؛ ئىبنى ساد،   .421
ئهل-مهۋاھىبۇل،  قهستهالنى،  III،267؛  دىمهشق،  تارىخۇ  ئاساكىر،  ئىبنى  I،380؛  ئهت-تاباقات، 

لهدۇننىيه،282:.
ئىبنى ماجه، «ئهدهپ»،15.  .422
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كۈلهتتى، ئۇ تهبهسسۇم بىلهن كۈلگهنده، ئۇنىڭ مهرۋايىتتهك پارقىراپ تۇرغان چىشلىرى 
كۆرۈنۈپ تۇراتتى.423 

ئهبۇ سهئىد ئهلخۇدرى: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ھايۋاناتالرغا ئوت-چۆپ بېرهتتى، 
تۆگه باغاليتتى، ئۆيلهرنى سۈپۈرهتتى، قوي ساغاتتى، ئاياقلىرى يىرتىلسا، ئۆزى تىكهتتى، 
يىرتىق كىيىملىرىنى يامايتتى.424 خىزمهتچىسى بىلهن بىلله تاماق يهيتتى، خىزمهتچىسى 
بېرىپ  بازارغا  قىالتتى،  ياردهم  كېلىپ  ئۇ  كهتكهنده،  ھېرىپ  تارتىپ  تېشى  تۈگمهن 
نهرسه-كېرهك سېتىۋاالتتى، باي-كهمبهغهل، چوڭ-كىچىك دېمهي، ھهممىسىگه بۇرۇن 

ساالم قىالتتى، ئۇالر بىلهن ساالملىشىش ئۈچۈن مۇبارهك قولىنى باشتا سۇناتتى. 
بولسۇن،  تهنلىك  قارا  بولسۇن،  تهنلىك  ئاق  بولسۇن،  قۇلدار  بولسۇن،  قۇل 
كۆپ  بولسۇن،  ئاز  نهرسه،  قويۇلغان  ئالدىغا  ئۇنىڭ  قالمايتتى.  يهردىن  چاقىرىلغان 
بىلهن  كىشى  ھهر  كۆرهتتى،  ياخشى  قىلىشنى  ياخشىلىق  كۆرمهيتتى،  پهس  بولسۇن، 

ياخشى ئۆتهتتى، خۇشخۇي ۋه تاتلىق سۆزلۈك بولۇپ، گهپ قىلغاندا كۈلمهيتتى. 
تولىمۇ  ئىدى.  كۆڭۈل  ئاق  تولىمۇ  يۈرمهيتتى،  تۈرۈپ  قاپاق  كۆرىنهتتى،  پهرىشان 
بولۇپ،  سېخى  مهرت،  ئىدى.  نازۇك  ئهمهس،  قوپال  ئىدى.  مويسپىت  ۋه  ھهيۋهتلىك 
ئىسراپخور ئهمهس ئىدى. پايدىسىز بىر نهرسه بهرمهيتتى، باشقىالرغا كۆڭۈل بۆلهتتى، 
باشقىالردىن بىر نهرسه تاما قىلمايتتى. سائادهت ۋه ھۇزۇر ئارزۇ قىلغان كىشى ئۇنىڭدهك 

بولىشى كېرهك، ئهلۋهتته! 
ھهر بىر مۇسۇلمان، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بۇ خىسلهتلىرىنى ئۆرنهك ئېلىشى 
كېرهك، ئالالھ تهئاالنىڭ ئهخالقى بىلهن بېزىنىش كېرهك. چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

«ئالالھ تهئاالنىڭ ئهخالقى بىلهن خۇيلىنىڭالر!» دېگهن.
گۇناھالرنى  دۇر.  «سهتتار»  بىرى،  سۈپهتلىرىدىن  تهئاالنىڭ  ئالالھ  مهسىلهن، 
ياپقۇچىدۇر. بىر مۇسۇلمانمۇ، باشقا مۇسۇلمان قېرىندىشىنىڭ قۇسۇرلىرىنى يېپىشى كېرهك. 
ئالالھ تهئاال، بهندىلىرىنىڭ گۇناھلىرىنى ئهپۇ قىلغۇچىدۇر. مۇسۇلمانالرمۇ بىر-بىرنىڭ 
كهرىمدۇر.  ۋه  رهھىم  تهئاال،  ئالالھ  كېرهك.  قىلىشى  ئهپۇ  خاتالىقلىرىنى  قۇسۇرلىرىنى، 
يهنى، لۇتفى، ئېھسانى ۋه مهرھىمىتى كۆپتۇر. مۇسۇلمان، مهرت ۋه كهڭ قورساق بولىشى 
كېرهك،  بولۇش  مۇشۇنداق  ئۈچۈن  بولۇش  ئهخالقلىق  گۈزهل  ئىنسانالر  پۈتۈن  الزىم. 

ئهلۋهتته. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ گۈزهل ئهخالقىنى ساناپ تۈگهتكىلى بولمايدۇ. ھهر بىر 
مۇسۇلماننىڭ، ئۇنىڭ گۈزهل ئهخالقىنى ئۆگىنىشى ۋه ئۇنىڭدهك ئهخالقلىق بولىشى الزىم. 
بۇنداق قىلىش ئارقىلىق، دۇنيا ۋه ئاخىرهتته ھهر تۈرلۈك پاالكهت ۋه قىيىنچىلىقالردىن 

قۇرتۇلۇشقا ۋه ئىككى جاھان خوجىسىنىڭ شاپائىتىگه نائىل بولۇشقا نېسىپ بولىمىز.

قازى ئىياز،شىپائى-شهرىپ، 132:.  .423
تىرمىزى،«شهمائىلى شهرىپ»،343:.  .424
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ كىيىم كىيىشى

ۋه  پاختا  ھىبهره،  ئىدى.  بار  ھىبهرىسى  تال  بىر  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
كهتهن تاالسىدىن تىكىلگهن، يوللۇق يهمهن رهختىدىن تىكىلگهن كىيىمدۇر. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم بۇ كىيمىنى كېيىشنى بهك ياخشى كۆرهتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ئوماندا (يهر ئىسمى) تىكىلگهن ئىككى ئىزارى بار ئىدى. ئىزار بهلنىڭ ئاستىغا چۈشۈپ 
تۇرىدىغان ئۇزۇن كىيم. ئۇنىڭ يهنه يۇڭىدىن توقۇلغان، تۆگىلهرنىڭ ئۈستىگه ئارتىدىغان 
ئىدى.  بار  ئىزارى  بىر  يهنه  بولغان  سىزىقلىرى  مۇنچه  بىر  ئهسلىتىدىغان،  كۆرپىلهرنى 

بۇالرنى بهزىده سىرتقا چىققاندا كېيهتتى. 
مۇلهببهده  ئائىشه،  ھهزرىتى  بارغاندا،  زىيارهتكه  يېنىغا  ئۇنىڭ  «بىز  بۇرده:  ئهبۇ 
ئىزارنى  بىر  قېلىن  تىكىلگهن  يهمهنده  كهتكهن،  كىرىشىپ  بىر-بىرىگه  ناملىق، 
كېيگهن  كىيملهرنى  بۇ  بولغاندا،  ۋاپات  ئهلهيھىسساالمنىڭ  چىقىرىپ،‹پهيغهمبهر 

ئىدى›دېدى» دگهن.425
بىر  بولمىغان  يۇمشاقمۇ  قاتتىقمۇ،  كۈنلهردىمۇ،  سوغۇق  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر 

شهكىلده توقۇلغان، كىيمى بىلهن ناماز ئوقۇيتتى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ئهركهك مۆمىنلهرنىڭ كىيملىرىنىڭ پاچاقنىڭ يېرىمىغىچه، 
يۇمشاق بولجۇڭ گۆشنىڭ سهل ئاستىغىچه ئۇزارتىپ كىيىشنى، پۇتنىڭ ھوشۇقلىرىغىچه 

ئۇزاتماسلىقنى تهۋىسيه قىلغان ئىدى. 
ئۆزىنى چوڭ كۆرسىتىن ئۈچۈن ئىرازلىرىنى يهرگه تهككۈدهك قىلىپ، كىيىۋالغانالرغا   
ئالالھنىڭ قىيامهت كۈنى رهھمهت نهزىرى بىلهن قارىمايدىغانلىقىنى بايان قىلىپ، جابىر 
قىلمىساڭ،  بۇنى  ئهگهر  كۆتۈرىۋالغىن،  قهدهر  پاقالچهككه  سۇلهيىمگه: «ئىزارنى،  بىن 
بۇ  چۈنكى  ساقلىغىن!  قېلىشىدىن  سۆرىلىپ  يهرگه  ئۇزارتقىن!  ھوشۇقلىرىڭغىچه 

مهغرۇرلۇقنىڭ ئاالمىتىدۇر. ئالالھ، مهغرۇر كىشىلهرنى ياخشى كۆرمهيدۇ» دېگهن.426 
ئۇزارتىپ  يېرىمىغچه  پاچاقلىرىنىڭ  ئىزارىنى  ئۆمهر،  بىن  ئابدۇلالھ  ئۈچۈن  بۇنىڭ 
چۈشۈپ  پهسكه  بهلدىن  (ئهرلهرنىڭ  رىداسىنى  كۆينىكىنى،  ئۈستىگه  ئۇنىڭ  كېيهتتى. 
ئهلهيھىسساالمنىڭ،  پهيغهمبهر  چىقىرىۋاالتتى.  ئۈستىگه  كۆينىكىنىڭ  كىيمى)  تۇرىدىغان 
زىيارهتكه كهلگهن ھهيئهتلهرنىڭ ئالدىغا چىققاندا كىيىدىغان كىيمنىڭ ئۇزۇنلىقى تۆت 
ئهرىشنىڭ، كهڭلىكى ئىككى ئهرىشنىڭ، قىممىتى بولسا، بىر دىنار قىممىتىده، رهڭگى 

يېشىل ئىدى. 

مۇسلىم، «لىباس»، 57؛ ئهبۇ داۋۇت، «لىباس»، 7؛ ئىبنى ماجه، «لىباس»،1؛ ئىبنى ساد،   .425
.326:S،453؛ قهستهالنى، ئهل-مهۋاھىبۇل، لهدۇننىيه،I ،ئهت-تاباقات

ئهل-مهۋاھىبۇل،  قهستهالنى،  ئهس-سۇنهن،II،325؛  بهيھاقى،  27؛  «لىباس»،  داۋۇت،  ئهبۇ   .426
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بۇ رىداسىنى، خهلىپىلهر بىر بوغچىنىڭ ئىچىگه قويۇپ، 
ئىشخانسىدا ساقالپ، روزا ۋه قۇربان ھېيىتالردا كېيهتتى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ سۇھاردا (بىر يهرنىڭ ئىسمى) تىكىلگهن ئىككى كىيمى 
ئىدى.  بار  كۆينىكىمۇ  بىر  تىكىلگهن  سۇھاردا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئىدى.  بار 
سۇھاردا تىكىلگهن كۆينهك، سۇھارى دهپمۇ ئاتىلىدۇ. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهڭ 
كۆينهك.  تىكىلگهن  پاختىدىن  ساپ  كامىس،  ئىدى.  كامىس  كىيىمى  كۆرگهن  ياخشى 
ئىدى.  بىلىكىگىچه  ئۇزۇنلىقى،  يهڭ  كۆينهكلىرىنىڭ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
ئىچىده  ھهدىيهلىرىنىڭ  ئهۋهتكهن  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  نهجاشى  ھهبهشسىتانلىق 

بىر تال كۆينهكمۇ بار ئىدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ، بىر قات پاختا يىپىدىن تىكىلگهن بىر كۆينىكى بار 
ئىدى. سۇھۇل ئىدى. سۇھۇل- يهمهنده، بىر قات پاختا يىپىدىن تىكىلگهن كۆينهكنىڭ 
بىر  ئىچىده  ھهدىيهلىرىنىڭ  ئهۋهتكهن  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  نهجاشىنىڭ  ئىسمى. 

دانه قىسقا ئىشتانمۇ بار ئىدى.
 پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يهنه بىر تال ئاق رهڭلىك كىيمى بار ئىدى. پهيغهمبهر 
كىيىم  رهڭلىك  ئاق  تىرىكلهر  كىيىڭالر!  رهڭلىكىنى  ئاق  ئهلهيھىسساالم: «كىيملهرنىڭ، 
كېيسۇن، ئۆلۈكالرمۇ ئاق رهڭلىك كېپهنگه ئورانسۇن! چۈنكى كىيىملهرنىڭ ياخشىسى ۋه 
خهيىرلىك بولغىنى، ئاق رهڭلىكتۇر!» دېگهن.427 پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يېشىل رهڭلىك 
كىيملهرنىمۇ كىيهتتى. ئهبۇ رىسمه، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۈستى-بېشىغا يېشىل 

رهڭلىك كىيىم كېيگهنلىكىنى كۆرگهن ئىدى.428
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، قىزىل رهڭلىك قىممهت كىيىملهرنىمۇ كىيهتتى. بهرا بىن 
ئازىپ: «قىزىل خۇلله (قىممهت باھالىق كىيىم) كېيگهن، چاچلىرى قۇالق يۇمشىقىغىچه 
دېگهن.429  كۆرمىدىم»  ئىنسان  بىر  گۈزهل  ئهلهيھىسساالمدهك،  پهيغهمبهر  ئۇزارغان، 
بىر  رهڭلىك  قىزىل  كىيىدىغان،  كۈنلىرى  بايرام  ۋه  جۈمه  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
پهيغهمبهر  ئىدى.  بار  تونى  تىكىلگهن  يهمهنده  دانه  بىر  ئۇنىڭ  يهنه  ئىدى.  بار  تونى 
سهپهرگه  ئۇنى  بولۇپ،  تونى  بىر  تار  يهڭلىرى  تىكىلگهن،  شامدا  ئهلهيھىسساالمنىڭ، 

چىققاندا كىيهتتى.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ، ئىران پادىشاھلىرى كىيىدىغان، تايالسهن رهختىدىن 
ئېچىلىدىغان،  تهرهپتىن  ئالدى-كهينى  ئېتىكىنىڭ  ئهتلهستىن،  ياقىسى  تىكىلگهن، 
يهنى  ئۇرۇشقاندا،  بىلهن  دۈشمهن  ئۇنى  بولۇپ،  تونى  بىر  بولغان  پهشى  ئهتلهستىن 
جهڭلهرده كىيهتتى. ھهزرىتى ئائىشه ۋاپات بولغۇچه، بۇ توننى يېنىدا ساقلىدى. كېيىن 

   .449،I ،ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات  .427
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ئهسما بىنتى ئهبۇ بهكرى ئالدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ، بۇ تونىنى چاقىغان سۇ 
بىلهن كېسهللهر يۇيۇنۇپ داۋالىناتتى، كېسهللهرگه شىپا قىالتتى.430

دۇمهتۇل جهندهل ھاكىمى ئۇقهيدىرنىڭ قېرىندىشى ھهسهن ئۆلتۈرۈلگهنده، ئۇنىڭ 
رهختىدىن  ئهتلهس  ئىشلىگهن،  نهقىشىنى  يوپۇرماقلىرى  خورما  بىلهن  يىڭنه  ئالتۇن 
تىكىلگهن كىيمى، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئهۋهتلىگهن ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، 
چۈشۈپ  مۇنبهردىن  قىلماستىنال  سۆز  ئولتۇرغاندا،  چىقىپ  مۇنبهرگه  كىيىپ  توننى  بۇ 
كهتتى. چۈنكى مۇسۇلمانالر كىيمىگه قاراپ ھهيرانلىقىنى بىلدۈرۈشكهن ئىدى. مۇنبهردىن 
ھهيران  گۈزهللىكىگه  بۇنىڭ  سىلهر  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  كېيىن،  چۈشكهندىن 
قالدىڭالرمۇ؟ راستىنال سىلهرنىڭ دىققىتىڭالرنى قوزغىدىمۇ! دېدى. بىز: بۇنىڭدىن گۈزهل 
ئالالھ  ياراتقان  بىزنى  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  دىدۇق.  باقمىدۇق،  كۆرۈپ  كىيىم  بىر 
تهئاالغا قهسهم قىلىمهنكى، سهئىد بىن مۇئازنىڭ جهننهتتىكى قول ياغلىقى، بۇ كىيمدىن 

گۈزهلدۇر، دېدى. 
كىيىپ  كىيمنى  ئهتلهس  بىر  قىلىنغان  ھهدىيه  ئۆزىگه  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر 
ناماز ئوقۇدى. نامازدىن كېيىن، ئۇ كىيمگه نهپرهت قىلىپ، ئۈستىدىن سېلىۋهتكهندىن 
ئۆمهرگه  ھهزرىتى  كىيمىنى  دېدى.  ياراشمايدۇ،  ئىنسانالرغا  تهقۋا  كىيىم،  بۇ  كېيىن، 
يولالپ بهردى. ھهزرىتى ئۆمهر: ئى رهسۇلۇلالھ! نېمه ئۈچۈن بۇنداق قىلدېڭىز؟ نېمىشقا 
كىيىمنى  بۇ  جىبرائىل،  پهيغهمبىرىمىز:  دېدى.  كهتتىڭىز؟  ئالدىراپ  سېلىۋىتىشكه  ئۇنى 
سهن  رهسۇلۇلالھ!  ئى  تۇرۇپ:  يىغالپ  ئۆمهر  ھهزرىتى  دېدى.  ئېيتتى،  كيىمهسلىكىمنى 
دېدى.  قىلىمهن!  قانداق  بۇنى  مهن  بهردىڭ!  ماڭا  نهرسهڭنى  خالىمىغان  كىيشىنى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: يا ئۆمهر! مهن ئۇنى ساڭا كىيسۇن دهپ ئهمهس، ساتسۇن دهپ 

بهردىم، دېدى. ھهزرىتى ئۆمهر، بۇ كىيمنى 2000 مىڭ دىنارغا ساتتى. 
رۇم پادىشاھى، پهيغهمبىرىمىزگه ئهتلهستىن ئالتۇن ھهل بېرىلگهن، ئۇزۇن يهڭلىك 
ئۇ  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  قىلدى.  ھهدىيه  كىيىم  تىكىلگهن  تېرىسىدىن  ھايۋان 
كىيىمنى كىيىشى بىلهن، باشقىالر ئۇنىڭغا: ئى رهسۇلۇلالھ! بۇ كىيىم سىزگه ئهرىشتىن 
ياراتقان  بىزنى  ياقتۇردۇڭالرمۇ؟  شۇنداق  سىلهر  پهيغهمبىرىمىز:  دېدى.  نېمه!  چۈشتىمۇ 
ئالالھ تهئاالغا قهسهم قىلىمهنكى، سهئىد بىن مۇئازنىڭ جهننهتتىكى قول ياغلىقى، بۇ 
كىيمدىن گۈزهلدۇر، دېدى. ئۇنىڭدىن كېيىن، ئۇ كىيىمنى، ھهزرىتى جافهر بىن ئهبى 
بۇنى  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  بىلهن،  كىيىشى  ئۇنى  جافهر  ھهزرىتى  بهردى.  تالىپقا 
سېنى كىيسۇن دهپ بهرمىدىم، دېدى. ھهزرىتى جافهر ئۇنى كىيمىسهم نېمه قىلىمهن؟ 

دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: نهجاشىغا ئهۋهتىپ بهرگىن، دېدى. 
پهيغهمبىرىمىزگه، سىيهرا دهپ ئاتالغان يىپهك رهخىتتىن تىكىلگهن، يوللۇق، بىر 
يۈرۈش كىيىم ھهدىيه قىلىنغان ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، بۇ كىيمىنىمۇ ھهزرىتى 

قهستهالنى، ئهل-مهۋاھىبۇل لهدۇننىيه،327:.  .430
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ئهلىگه ئهۋهتىپ بهردى. ھهزرىتى ئهلى ئۇنى كىيىشى بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
دهپ  كىيسۇن  سېنى  مهن  ئهلىگه:  ھهزرىتى  كۆرۈلدى.  ئاالمهتلىرى  نارازىلىق  يۈزىده 
ئهۋهتمىدىم، ئۇنى پارچىالپ، ئايالالرغا ياغلىق قىلىپ بهرسۇن دېگهن ئىدىم، دېدى. 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  پارچىالپ،  كىيمنى  ئۇ  ئهلى،  ھهزرىتى  ئاڭلىغان  بۇنى 

خانىملىرىغا ياغلىق قىلىپ بهردى. 
ئىچىده،  نهرسىلىرىنىڭ  قىلغان  ھهدىيه  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  نهجاشىنىڭ 
قارا  يۇڭلۇق،  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئىدى.  بار  پهلتۇمۇ  بىر  تىكىلگهن  مىسىردا 
كىيملهرنى كېيگهن ۋاقتى بولغان. ھهزرىتى ئائىشه: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۈچۈن قارا 
رهڭلىك، يۇڭدىن تىكىلگهن كېيىم بۇيرۇتۇلغانلىقىنى، ئۇنى كېيگهندىن كېيىن، تهرلهپ 
يۇڭنىڭ پۇرىقى چىققانلىقىنى ھېس قىلىشى بىلهن، دهرھال ئۇنى سېلىۋهتتى. چۈنكى، 

پهيغهمبىرىمىز خۇش-پۇراقالرنى ياخشى كۆرهتتى» دېگهن.
پاسۇنىدىن،  ئىستهبارهك  سىيهرا  بازاردا،  ئالدېدىكى  مهسجىدنىڭ  ئۆمهر  ھهزرىتى 
يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئېلىپ  كىيمىنى  يۈرۈش  بىر  تىكىلگهن  يىپهكتىن 
ياكى  بايرامدا  كۈنلىرى،  جۈمه  بۇنى  رهسۇلۇلالھ!  ئى  ئۆمهر:  ھهزرىتى  كهلدى.  ئېلىپ 
ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  دېدى.  بولىدىكهن!  كېيسهڭ  كهلگهنده  ھۇزۇرۇڭغا  ھهيئهتلهر 
نېسىپ  ئاخىرهت  پهقهت،  بۇنى  كىيمىدۇر.  بولمىغان  ئۈلىشى  ئاخىرهتته  پهقهت  بۇ 
بولمىغانالر كىيىدۇ، دېدى. ئۇنىڭدىن كېيىن، ئۆزىدىكى بۇ كىيىمنى ھهزرىتى ئۆمهرگه 
ئهۋهتىپ بهردى. ھهزرىتى ئۆمهر، بۇ ھهدىيهنى تاپشۇرۇپ ئالغاندىن كېيىن، پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا كهلدى ۋه: ئى رهسۇلۇلالھ! سهن «بۇ پهقهت ئاخىرهتته ئۈلىشى 
بولمىغان كىيمىدۇر. بۇنى پهقهت، ئاخىرهت نېسىپ بولمىغانالر كېيىدۇ» دېگهن ئىدىڭ، 
مهن  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  دېدى.  نېمىسى؟  بهرگىنىڭ  ئهۋهتىپ  ماڭا  ئهمدىلىكته 
سېنى ئۇنى ساتقاندىن كېيىن، ئۆزىنىڭ پۇلىنى چىقارسۇن، ئۇنىڭدىن پايدىالنسۇن دهپ 

ئهۋهتىپ بهردىم، سېنى كېيسۇن، دهپ ئهۋهتمىدىم! دېدى. 
پهيغهمبىرىمىز: «نام-شۆھرهت ئۈچۈن كىيىۋالغان بىر كىيىمنى، ئۇ كىشى ئۈستىدىن 
سېلىۋهتمىگۈچه، ئالالھ ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈيدۇ! قىيامهت كۈنى ئۇ كىشىگه سهت كىيملهرنى 
كىيگۈزىدۇ! نام-شۆھرهت ئۈچۈن كىيىم كېيگهن كىشىگه، شۇ كىيمىدىن كىيگۈزۈپ، ئۇ 

كىشى بىلهن بىرلىكته ئوتقا تاشاليدۇ!» دېگهن. 
بۈرده، يهمهننىڭ مېلى بولۇپ، ئۇزۇن سىزىقلىق يوللۇق رهخىتتىن تىكىلگهن، ئېھرامدا 
ئاتايدۇ.  دهپ  بۈرده  يهكتهكنى  ۋه  ئابا  ئىدى.  كىيىم  خىل  بىر  ئورىۋالىدىغان  بهدهنگه 
يوللۇق  توقىغان  ئۆزى  ئهلهيھىسساالمغا،  پهيغهمبهر  ئايال،  «بىر  سهئىد:  بىن  سهھىل 
بۈردهسىنى ئېلىپ كهلگهندىن كېيىن: ئى رهسۇلۇلالھ! مهن بۇ بۈردهنى ئۆز قولۇم بىلهن 
توقۇدۇم، سىزنى كيىسۇن دهپ ئېلىپ كهلدىم، دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ئۇنىڭ 
ھهدىيهسىنى قوبۇل قىلدى. بۇ بۈرده بىلهن ئورىنىپ يېنىمىزغا كهلدى. جامائهتتىن بىر 
كىشى ئۇنىڭغا قولىنى ئۇزىتىپ: ئى رهسۇلۇلالھ! بۇنداق گۈزهل بۈرده كۆرمىگهن ئىدىم، 
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ئۇنى ماڭا ھهدىيه قىلساڭ! دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: بولىدۇ، ساڭا بېرهي! دېدى. 
سۆھبهتتىن كېيىن ئۆيگه قايتىپ كهلدى. بۈردهنى رهتلىك قاتالپ ئۇ كىشىگه ئهۋهتىپ 
كۆرۈپ  ياخشى  پهيغهمبهر  قىلمىدىڭ،  ياخشى  سهن،  كىشىلهر:  يهردىكى  ئۇ  بهردى. 
كېيگهن كىيمىنى ئۇنىڭدىن سورىدىڭ! پهيغهمبهرنىڭ ئۇنىڭغا ئېھتىياجى بارلىقىنى بىلىپ 
تۇرۇپسهن! ئۇ ھېچقاچان باشقىالرنىڭ تهلىۋىنى رهت قىلمايدۇ، باشقىالرنى قۇرۇق قول 
قايتۇرمايدۇ! بۇنى سهنمۇ ئېنىق بىلىپ تۇرۇپسهن؟! دېدى. ئۇ كىشى: قهسهم قىلىمهنكى، 
مهن ئۇنى كيىش ئۈچۈن ئهمهس، ئۆلگهنده ماڭا كېپهن بولسۇن دهپ سورىدىم، دېدى. 

ھهقىقهتهن بۇ بۈرده ئۇنىڭ كېپهنى بولدى.431

كهئهب بىن زۇھهيىر بهرگهن يهكتهك

يازدۇردى.  پهرمانى  تىنچلىق  خهلقىگه  ئهيال  تهبۇكتىكى  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر 
تۇرىدىغان،  ئوچۇق  تهرىپى  (ئالدى  يهكتهك  بىر  قىلىپ  بهلگىسى  پهرمانىنىڭ  تىنچلىق 
يهڭلىك، يۇڭدىن توقۇلغان كىيىم) بهرگهن ئىدى. ئهبۇل ئابباس ئابدۇلالھ بىن مۇھهممهد، 
بۇ يهكتهكنى ئۇالردىن 300 دىنارغا سېتىۋالدى. ئابباس ئوغۇللىرى بۇ يهكتهكنى جهدده-

جهمهتىگىچه ساقالپ كېيدى. 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  كىيىپ،  يهكتهكنى  بۇ  كۈنلىرىده  بايرام  خهلىپىلهر 
كۆزلهرنى  تىترىتىپ،  يۈرهكلهرنى  باشقىالرنىڭ  چىققاندا،  كوچىغا  ئېلىپ  ھاسىسىنى 

قاراڭغۇالشتۇراتتى.
مهشھۇر ئهرهپ شائىرلىرىدىن، كهئهب بىن زۇھهيىر، گۇناھلىرىنى تىلهپ، مۇسۇلمان 
«شۈبھىسىزكى،  ئىچىده:  كېلىپ،  يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئۈچۈن  بولۇش 
پهيغهمبهر توغرا يولنى كۆرسىتىپ تۇرغان بىر نۇردۇر. يامان يولالردىن توساش ئۈچۈن، 
ئالالھقا باغالنغان كهسكىن ۋه غايىپ قىلىچالردىن بىرىدۇر» دهپ بىر قهسىده ئوقىدى. 
كېيگۈزۈپ  يهكتهكنى  كىيىۋالغان  ئۆزى  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  كېيىن  ئۇنىڭدىن 

قويدى.432 
پهيغهمبهر  زۇھهيىرگه،  بىن  كهئهب  ۋاقىتالردا،  بولغان  خهلىپه  مۇئاۋىيه،  ھهزرىتى 
ئهلهيھىسساالم كېيگۈزۈپ قويغان يهكتهكنى سېتىپ بېرىشنى تهلهپ قىلىپ، ئون مىڭ 
دىرھهم ئهۋهتتى. كهئهب بىن زۇھهيىر: «مهن پهيغهمبهرنىڭ يهكتىكىنى، مهندىن باشقا 

بىرسىنىڭ كىيىشىگه قوشۇاللمايمهن!» دهپ، ساتمايدىغانلىقىنى ئېيتتى.  
پهيغهمبهر  مۇئاۋىيه،  ھهزرىتى  كېيىن،  بولغاندىن  ۋاپات  زۇھهيىر  بىن  كهئهب 
ئهلهيھىسساالم بهرگهن يهكتهكنى، ئۇنىڭ ئوغۇللىرىدىن 20000 دىرھهمگه سېتىۋالدى. 

ئهت- ساد،  ئىبنى  ئهل-مۇسنهد، V،333؛  ھهنبهل،  ب.  ئهخمهت  1؛  ماجه، «لىباس»،  ئىبنى   .431
.346،II،؛ بهيھاقى، ئهس-سۇنهنI،454 ،تاباقات

ئهس- بهيھاقى،  ئهل-مۇستهدرهك،III،673؛  ھاكىم،  ئهس-سىره،II،514؛  ھىشام،  ئىبنى   .432
.381،I،سۇنهن
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يهكتىكى،  مۇبارهك  بۇ  بهرگهن  زۇھهيىرگه  بىن  كهئهب  ھهزرىتى  پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
خهلىپىلهردىن خهلىپىلهرگه مىراس قالدى. 

ئهمهۋى سهلتهنىتى يىقىلغاندىن كېيىن، تۇنجى ئابباسى خهلىپهسى ئهبۇل ئابباس 
سهففاھ بىن ئابدۇلالھ بىن مۇھهممهد تهرىپىدىن ئۈچ يۈز دىنارغا سېتىۋىلىندى. بايرامالردا 
خهلىپىلهر تهرىپىدىن كىيىلدى. خهلىپه مۇقتهدىر ئۆلتۈرۈلگهن ۋاقىتتا، يهكتهك ئۇنىڭ 
قېنى بىلهن بويالدى. ئابباسىالر مىسىرغا كهلگهنده، ئۇنى بىلله ئېلىپ كهلدى. ئوسمانلى 
ئېلىپ  مىسىرنى  سهلىم  ياۋۇز   (1923-1299 دۆلىتى،  قۇرغان  (تۈركلهرنىڭ  پادىشاھى 
يهكتهكنى  مۇبارهك  بۇ  ئارىسىدا،  ئامانهتلهر»  مۇبارهك  «مىسىردىكى  بولغاندا،  خهلىپه 

ئىستانبۇلغا ئېلىپ كهلدى. 
يۇڭلۇق  ۋه  كهڭ  يهڭلىرى  ئۇزۇنلۇقىدا،  سانتىمىتىر   124 يهكتهك،  مۇبارهك  بۇ 
پۈتۈن  بۆلۈمىده  سائادهت  ھىرقائى  توپكاپى  ئىستانبۇلدا  بولۇپ،  تىكىلگهن  رهخىتتىن 

كىشىلهر تهرىپىدىن زىيارهت قىلىنىۋاتىدۇ. 
بىلهن  رهخىت  يۇڭلۇق  رهڭلىك  سامان  سۇس  توقۇلغان  قوپال  ئىچى،  ھىرقانىڭ 
قاپالنغان. ئالدى تهرىپىدىن، 0.30*0.23 (توقۇمچىلىق بىرلىكى) قىسمىدا نوقسان بار. 
ئوڭ يهڭدىمۇ ئازىراق كهمتۈكلۈك بار. ھىرقانىڭ نۇرغۇن يېرى كونىراپ كهتكهن ھالهتته.
مۇئتهئاددىت بوغچىلىرىغا سېلىنغان ھالهتته بولۇپ، 0.21*0.45*0.57 (توقۇمچىلىق 
ئىچىده  قاچىنىڭ  ئالتۇن  بىر  قاپقاقلىق  ئېچىلىدىغان  ئۈستى  شهكلىده،  بىرلىكى) 
ساقلىنىدۇ. ھىرقا (يهكتهك) سائادهتنىڭ بۇ شهكلى، ئۈچىنچى سۇلتان مۇرات تهرىپىدىن 
ياسالغان ئالتۇن ساندۇقمۇ مهۋجۇتتۇر. قول-ھۈنهر سهنئىتىنى جهھهتته پهۋقۇالده بىر 

ئهسهر بولۇپ، ئۈستى زۇمرۇت بىلهن بېزهلگهن. 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ، سهفران (باھاردا چېچهكلهيدىغان بىر خىل ئۆسۈملۈك) بىلهن 
بويالغان بىر ياغلىقى بار ئىدى. بۇ ياغلىقىنى خانىملىرىنىڭ ئۆيىگه كىرگهنده تاقايتتى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئاغرىپ قېلىشنىڭ ئالدىدا، خامىسانىڭ ئۈستىده ناماز ئوقۇيتتى. 

خامىسا-تۆت تهرهپلىك، ئىككى تهرىپى قىرلىق، قارا يۇڭ رهخىت.
ھهزرىتى ئائىشه: «بىر كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ناماز ئوقۇۋاتقاندا، دىققىتى 
جهھىمگه  ئهبۇ  بۇنى  كېيىن:  بهرگهندىن  ساالم  قالدى.  يىغىلىپ  قىرىغا  خامىسانىڭ 
ئهۋهتىپ بېرىڭالر، چۈنكى، بۇنىڭ سهۋهبىدىن نامازدا دىققىتىم چېچىلدى. ماڭا ئادى 
بىن كهئهبالردىن ئهبۇ جهھىم بىن ھۈزهيفه بىن غانىمنىڭ ئهنبىجانىيهسىنى كهلتۈرۈڭالر! 
دېدى. بۇنىڭدىن خهۋهر تاپقان ئهبۇ جهھىم: ئى رهسۇلۇلالھ! نېمىشقا ماڭا ئهۋهتتىڭىز؟ 
دهپ سورىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: ناماز ئوقۇغاندا، كۆزۈم ئۇنىڭ قىرىغا چۈشۈپ 
قىلغان  ھهدىيه  جهھىمگه  ئهبۇ  خامسانى  بۇ  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  دېدى.  قالدى، 
ئىدى. ئهنبىجانىيه، يۇڭدىن توقۇلغان، ئۈستىگه نهقىش ئىشلهنمهي توقۇلغان ياغلىق. 

خهيبهر ئۇرۇشىدا، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا بىر خامىسا غهنېمهت چۈشكهن. 
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، كونىراشقا باشلىغان بۇ خامىسانىڭ ئۈستىده ناماز ئوقۇيتتى. 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ كېسلى ئېغىرالشقاندىن كېيىن، بۇ خامىسانى بېشىغا ئارتىۋالىدىغان 
بولغانلىقى  يهر  شور  توپرىغى  مهدىنه  سېلىۋىتهتتى.433  قىلغاندا،  بىئارام  ئۇنى  بولدى، 
ئۈچۈن، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋاپات بولغاندا، بۇ خامىسا ئۇنىڭ ئاستىغا سېلىندى. 

بهنى دار ھهيئىتىدىن ھانى بىن ھابىب، ھىجرهتنىڭ توققۇزىنچى يىلى، مهدىنىگه 
قىلدى.  ھهدىيه  كىيىم  بىر  ئىشلهنگهن  نهقىش  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  كهلگهنده، 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، بۇ كىيىمنى تاغىسى ئابباسقا ھهدىيه قىلدى. ھهزرىتى ئابباس: 
سۆكىۋىتىپ،  تهرىپىنى  ئاستى  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  دېدى.  قىلىمهن؟  نېمه  بۇنى 
ھهزرىتى  دېدى.  خهجله!  سېتىپ  ئهتلىسىنى  بهرگىن،  قىلىپ  زىننهتلىك  ئايالىڭغا 

ئابباس، بۇ كىيىمنى يهھۇدىالردىن بىرسىگه 8000 دىرھهمگه ساتتى. 
ئهنهس بىن مالىك: «پادىشاھ زىيهزهن 33 دانه قېرى، چىشى تۆگىگه سېتىۋالغان 
ئۇنى  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  قىلدى.  ھهدىيه  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ھۇللهنى، 

قوبۇل قىلدى» دهپ بايان قىلغان.
ئىسقاق بىن ئابدۇلالھ بىن ھارىس: «29 تال ياش تۆگىگه سېتىۋالغان بىر ھۇللهنى 

زىيهزهنگه ھهدىيه قىلدى» دهپ بايان قىلغان. 
ھۇلله، يهمهن بۈردۈسىدىن ياكى باشقا بىر خىل رهخىتتىن، ئاستى-ئۈستى بولۇپ 
ئوخشاش تۈردىن، رىدا بىلهن ئىزاردىن تىكىلگهن ئىككى پارچه كىيمدۇر. بىر پارچه 

بولسا ھۇلله ھېسابالنمايدۇ.

نهجاشى ھهدىيه قىلغان ئالتۇن ئۈزۈك

ھهبهش نهجاشىسى ئهسھهمهنىڭ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئهۋهتكهن ھهدىيهلىرى 
ئارىسىدا، كاشى (ئىراننىڭ كاش شهھىرىده ياسالغان بىر خىل فارفۇر تاش)، ھهبهش 
ئاسنىڭ  ئهبۇل  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  ئىدى.  بار  ئۈزۈك  ئالتۇن  ياسالغان  تېشىدىن 

قىزى، ئۇمامهنى چاقىرىپ: «قىزىم! بۇنى سهن تاقىغىن!» دېدى.434 
ئالتۇن،  بولۇپ،  ھاالل  ئۈزۈك  كۆمۈش  پهقهت  ئهرلهرگه  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر 
مىس، تۆمۈردىن ياسالغان ئۈزۈكلهرنى تاقاشنى مهنئى قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم،  

ۋاپات بولغۇچه كۆمۈش ئۈزۈك تاقىدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۈزۈكنى ئوڭ قول بارمىقىغا تاقايتتى. بهزى ۋاقىتالردا سول 
تاقاش  بارماقلىرىغا  قولنىڭ  ئىككى  ھهر  ئىدى.  بولغان  ۋاقتىمۇ  تاقىغان  بارماقىغا  قول 
جائىزدۇر. چىمچىالق بارماق ياكى نامسىز بارماققا تاقاش الزىمدۇر. بايرامدا، ھهر كىشىنىڭ 

بۇخارى،«ساالت»،19؛ ئهبۇ داۋۇت،«ساالت»،93؛ دارىمى،«ساالت»،101؛ ئهخمهت ب. ھهنبهل،   .433
.468،I ،269؛ ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات، I ،ئهل-مۇسنهد

ئهل-مۇسنهد،  ھهنبهل،  ب.  ئهخمهت  40؛  «لىباس»،  ماجه،  ئىبنى  داۋۇت،«خاتىم»،8؛  ئهبۇ   .434
VI،119؛ بهيھاقى، ئهس-سۇنهن،II،407؛ تىرمىزى،«شهمائىلى شهرىپ»،121:.
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كۆز-كۆز قىلىش ياكى بايلىقىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن تاقاش  تاقىشى ساۋاپلىق ئىشتۇر. 
ھارامدۇر. 

ئۈزۈك  ئالتۇن  ئالدىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  بهشىر،  بىن  نۇمان  كۈنى  بىر 
بۇرۇن،  كىرىشتىن  جهننهتكه  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  كهلدى.  ھالتهتته  تاقىغان 
جهننهتنىڭ زىننهتلىرىنى تاقىۋاپسهن! دېدى. شۇ كۈندىن باشالپ تۆمۈر ئۈزۈك تاقاشقا 
باشلىدى. بۇنى كۆرگهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: نېمه ئۈچۈن، دوزاقنىڭ نهرسىلىرىنى 
مستىن  تاشلىۋىتىپ،  ئۈزۈكىنى  كېيىن،  ئاڭلىغاندىن  سۆزنى  بۇ  دېدى.  تاقىۋالدىڭ! 
بۇتالرنىڭ  سهندىن  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  كۆرگهن  بۇنى  تاقىدى.  ئۈزۈك  ياسالغان 
پۇرىقى كېلىۋاتىدۇ! دېدى. شۇنىڭ بىلهن ئۇ: قانداق ئۈزۈك تاقايمهن؟ ئى رهسۇلۇلالھ! 
دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: كۆمۈش ئۈزۈك تاقىغىن، ئېغىرلىقى بىر مىسقالدىن (4.8 

گىرام) ئېشىپ كهتمىسۇن، ئوڭ قولۇڭنىڭ بارمىقىغا تاقىغىن! دېدى. 
ئۈزۈكلهرنى  تۆمۈر  ۋه  ئالتۇن  ئهلهيھىسساالم،  «پهيغهمبهر  شۇئهييىب:  بىن  ئامىر 

تاقىغۇزمايتتى، پهقهت كۆمۈش ئۈزۈككه روخسهت قىالتتى» دېگهن.
مهكتۇپ  نهجاشىسىغا  ھهبهش  ۋه  قهيسهرىگه  رۇم  شاھىغا،  ئهجهم  پهيغهمبىرىمىز، 
يازماقچى بولغاندا، يېنىدىكلهر: ئى رهسۇلۇلالھ! ئۇالر مهكتۇپتا تامغا بولمىسا ئوقىمايدۇ، 
دېدى. شۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، كۆمۈشتىن بىر ئۈزۈك ياساتتى، ئۇنىڭ 
كۆزىگه «مۇھهممهدىن پهيغهمبهر (مۇھهممهد پهيغهمبهر)» دهپ ئويدۇردى. تامغا ئۈستىدىكى 
خهتلهر، ئاستىدىن ئۈستىگه قاراپ، مۇھهممهد بىر قۇر، رهسۇل بىر قۇر، ئالالھ بىر قۇر 
تاش،  ئۈزىكىدىكى  كۆمۈش  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  بۆلۈندى.  قۇرغا  ئۈچ  بولۇپ، 

ھهبهش تېشى ئىدى.435
بۇ كۆمۈش ئۈزۈكنىڭ تاشلىرىمۇ كۆمۈشتىن ياسالغان دهپ رىۋايهت قىلىنغان.

پهيغهمبهر  كهلگهنده،  يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  سهئىد،  بىن  ئامىر 
ئهلهيھىسساالم، ئۇنىڭ قولىدىكى ئۈزۈكنى كۆرۈپ: قولۇڭدىكى نېمه؟ دېدى. ئامىر بىن 
سهئىد: ئى رهسۇلۇلالھ! بۇ بىر ھالقا، ئۆزهم ياسىدىم، دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
ئۇنىڭ نهقىشى قانداق نهقىش؟ دېدى. ئامىر بىن سهئىد: مۇھهممهد پهيغهمبهر! دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: مهن بىر قاراپ باقاي! دېدى. ئۇنىڭدىكى نهقىشنى كۆرگهندىن 
يېزىشنى  بۇنداق  ئۈزۈكلىرىگه  باشقىالرنىڭ  ئىشلهتتى.  قىلىپ  تامغا  ئۇنى  كېيىن، 

چهكلىدى.436 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، قولىدا بۇ ئۈزۈكنى تاقىغان ھالدا ۋاپات بولدى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم، بۇ تامغىسى بولغان ئۈزۈكنى سول قولىنىڭ چىمچىالق بارمىقىغا تاقايتتى. 
پهيغهمبهر  ئىدى.  بولغان  ۋاقتىمۇ  تاقىغان  بارماقلىرىغا  قول  ئوڭ  ۋاقىتالردا  بهزى 

.123:S،«473،471؛ تىرمىزى،«شهمائىلى شهرىپ،I ،ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات  .435
.474،I ،ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات  .436
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ھاجهتخانىغا  كهلتۈرىۋاالتتى.  ئاستىغا  بارماق  تهرىپىنى  تاش  ئۈزۈكنىڭ  ئهلهيھىسساالم، 
كىرگهنده، ئۈزۈكنى چىقىرىۋاالتتى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋاپات بولغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ تامغىلىق ئۈزىكىنى ھهزرىتى 
ئوسمان  ھهزرىتى  كېيىن  ئۇنىڭدىن  ئۆمهر،  ھهزرىتى  كېيىن  ئۇنىڭدىن  ئهبۇبهكرى، 
تاقىدى. ھهزرىتى ئوسمان خهلىپه بولغان چاغالردا، ئهيىس قۇدۇقىنىڭ بېشىدا ئولتۇرغان 
كۈنلهرنىڭ بىرىده، قولىدىكى ئۈزۈكىنى ئويناپ ئولتۇرغاندا، ئېھتىياتسىزلىقتىن قۇدۇققا 
چۈشۈپ كهتتى. قۇدۇقنىڭ سۈيىنى ئۈچ كۈن تارتقۇزدى، ئۈچ كۈن ئىزدهپمۇ ئۈزۈكنى 

تاپالمىدى. شۇنداق قىلىپ بۇ مۇبارهك ئۈزۈك قۇدۇقتا يۈتۈپ كهتتى.437 
ئۈزۈكنىڭ تاشلىرىغا خهت يېزىش، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن كېيىنمۇ داۋامالشتى.  
ھهزرىتى ئهبۇبهكرى ئۈزۈكىگه، «نېمهل قادىر ئالالھ (ئالالھنىڭ ھهممه نهرسىگه كۈچى 
يېتىدۇ)»، ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ بولسا، «كهپا بىلمهۋىت ۋائىزان يا ئۆمهر (نهسىھهت قىلىشتا 
ئۆلۈم كۇپايه)»، ھهزرىتى ئوسماننىڭ بولسا، «لهناسبىرهننه (ئهلۋهتته سهۋرى قىلىمىز)»، 
ھهزرىتى ئهلىنىڭ بولسا، «ئهلمۇلكۇ لىلالھ (مۈلۈك پهقهت ئالالھقا مهنسۇپتۇر)»، ھهزرىتى 
ھهسهننىڭ بولسا، «ئهلئىزهتتۇ لىلالھ (بۈيۈكلۈك ئالالھقا ئائىتتۇر)»، ھهزرىتى مۇئاۋىيهنىڭ 
«رهببىغىفىرلى (رهببىم ئهپۇ قىلغىن)»، ئىبنى ئهبى لهيالنىڭ بولسا، «ئهددۇنيا غارۇرۈن 
(دۇنيا، ئالداتقۇچى ۋه يالغاندۇر)»، ئىمامى ئهزام ئهبۇ ھهنىفهنىڭ بولسا، «كۇلئىلخهيىر 
ۋهئىلال فهسكۇت (ياخشى گهپ قىل، ياكى ئاغزىڭنى يۇم)»، ئىمام ئهبۇ يۈسۈپنىڭ بولسا، 
«مهن ئهمىله بېرهيھى نهدىمه (ئۆز خائىشى بىلهن ھهرىكهت قىلغان پۇشايمان قىلىدۇ)»، 
ئىمام مۇھهممهدنىڭ بولسا، «مهن سهبهره زافىره (سهۋره قىلغان غهلبه قىلىدۇ)»، ئىمام 
يېزىلغان  دهپ  قىلىشتا)»  قانائهت  (بهرىكهت  قهنا  فىل  بولسا، «ئهلبهركهتۇ  شافىنىڭ 

بولۇپ، ئۈزۈكلهرنى تامغا ئورنىدا ئىشلىتهتتى.  

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ تۆشىكى

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يېتىپ قوپىدىغان تۆشهكنىڭ، ئۈستى قىسمى تېره ئىدى. 
ئۇنىڭ  خانىمى  بىلهن  ئۆزى  بولۇپ،  تولدۇرۇلغان  بىلهن  تااللىرى  خورما  بولسا،  ئىچى 
ئۈستىده ياتاتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، بېشى ئاستىغا قويىدىغان ياستۇقىنىڭ قېپى 

تېرىدىن بولۇپ، ئىچىگه خورما تااللىرى تولدۇرۇلغان. 
ئۇ  كهلدى،  ئايال  بىر  قهبىلىسىدىن  ئهنسار  «يېنىمغا  ئانىمىز:  ئائىشه  ھهزرىتى 
بىلهن  يۇڭ  ئىچى  كېيىن،  كۆرگهندىن  تۆشىكىنى  ياتقان  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
تولدۇرۇلغان بىر تۆشهك ئهۋهتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ماڭا: بۇ قهيهردىن كهلدى؟! 
دهپ سورىدى. مهن: ئى رهسۇلۇلالھ! ئهنسار قهبىلىسىدىن پاالنچى ئايال بىزگه كهلگهن 

بۇخارى، «لىباس»، 50؛ نهسائى، «زىنهت»، 82؛ ئهخمهت ب. ھهنبهل، ئهل-مۇسنهد، II،22؛   .437
I،476~477؛ بهيھاقى، ئهس-سۇنهن،II،239؛ ھهيسهمى، مهجمائۇز- ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات، 

.184،V ،زهۋائىد
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قىلدى،  ھهدىيه  بۇنى  بىزگه  كېيىن،  كۆرگهندىن  تۆشهكنى  ئۆيىمىزدىكى  ئىدى، 
دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: بۇنى ئۇنىڭغا دهرھال قايتۇرۇپ بهرگىن، دېدى. ئۇنى 
قېتىم  ئۈچ  سۆزىنى  بۇ  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  بارمىدى،  كۆڭلۈم  بېرىشكه  قايتۇرۇپ 
تهكرارلىدى. ئۇ ئاخىرى چىداپ تۇرالماي: قهسهم قىلىمهنكى، ئهي ئائىشه! ئهگهر مهن 
خالىسام، ئالالھ، ئالتۇن، كۆمۈش كانلىرىنى ماڭا بهرگهن بوالتتى! دېدى.438 پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ ئىككى دانه يۇڭ رهخىتتىن توقۇلغان يۆلهنچۈك ياستۇقى بار ئىدى. 
بىر كۈنى كېچىده، يېنىمغا كهلگهنده، بۇ ياستۇقنى قاتالپ كىچىكلىتىپ قويغان ئىدىم. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭ ئۈستىده ئۇخلىدى ۋه ماڭا: ئهي ئائىشه! بۇ كېچه مهن 
ئىشلهتكهن بۇ ياستۇق قانداق ياستۇق! دېدى. مهن: ئى رهسۇلۇلالھ! مهن ئۇنى سهن 
ئۈچۈن قاتالپ قويغان، دېدىم. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: سهنى ئۇنى بۇرۇنقى ھالىتىگه 

كهلتۈر! دېدى» .439
راھهت  ئۇخالش  ئۈستىده  تاختاي  ئۈچۈن  «قۇرهيىش  ئائىشه:  ھهزرىتى  يهنه 
ئۆيىگه  ئهييۇپنىڭ  ئهبۇ  كېلىپ  مهدىنىگه  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  ھېسابلىناتتى. 
چۈشكهنده، ئۇنىڭغا: ئى ئهبۇ ئهييۇپ! سىلهرده، ئۈستىده ئۇخلىغۇدهك تاختاي بارمۇ؟ 
دېدى. ئۇ: يوق ئى رهسۇلۇلالھ! دېدى. ئهنسارالردىن سهئىد بىن زۇراره، بۇ ئىشتىن خهۋهر 
تاپقاندىن كېيىن، ساچ دهرىخىدىن ياسالغان، ئۈستىگه كهندىر تاالسى توقۇغان ھاسىر 
(دهرهخ يوپۇرماقلىرى بىلهن توقۇلغان كۆرپه) بىلهن بىر تاختاي كهلتۈردى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم يېڭى ئۆيگه كۆچۈپ بارغۇچه ئۇنىڭ ئۈستىده ئۇخلىدى. تاكى ۋاپات بولغۇچه 
ئۇنىڭ ئۈستىده ئۇخلىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى يۇيۇپ كېپهنلىگهندىن كېيىن، بۇ 
مېيىت  تاختاينى  ئۇ  كىشلهر  نۇرغۇن  ئوقۇلدى.  نامىزى  جىنازه  قويۇپ  ئۈستىگه  تاختاي 
ئهبۇبهكرى  ھهزرىتى  پهخىرلىنهتتى.  ئۇنىڭدىن  ۋه  سورايتتى  بىزدىن  ئۈچۈن  توشۇش 

بىلهن ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ جىنازىسى ئۇنىڭ ئۈستىده قىلىندى» دهپ بايان قىلدى. 
ھهزرىتى ئائىشه: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بىر ھاسىرى بار ئىدى. كىچىلىرى 
ئۇنىڭ ئۈستىده ناماز ئوقۇيتتى، كۈندۈزلىرى جامائىتى بىلهن ئۈستىده ئولتۇراتتى» دهپ 

رىۋايهت قىلغان.440

پهيغهمبهر ئهلهيھىساالمنىڭ ھاسىسى

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، جۈمه كۈنلىرى خۇتبه ئوقۇغان، سهپهرگه چىققاندا، ھاسىغا 
پهيغهمبهرلهر  تايىىنىش  ھاسىغا  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  تايىناتتى.  تاياققا  بىر  ياكى 
ئهخالقىدىن ئىكهنلىكىنى ئېيتىپ، ئۆزىمۇ ھاسىغا تايىناتتى ۋه باشقىالرنىڭ ئىشلىتىشىنىمۇ 

تهۋىيسه قىالتتى. 

.465،I ،ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات  .438

.465،I ،ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات  .439

.468،I ،ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات  .440
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پهيغهمبىرىمىزنىڭ  مهزگىللهرده،  بولغان  خهلىپه  سۇفيان،  ئهبۇ  بىن  مۇئاۋىيه 
ھاسىسى، سهئىدۇلكارازنىڭ يېنىدا ئىدى. 

مۇئاۋىيه بىن ئهبۇ سۇفيان ھىجرهتنىڭ 50-يىلى ھهجگه كهلدى. پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
مهسجىدتىكى مۇنبىرىنى شامغا يۆتكهپ كهتمهكچى بولدى. سهئىدۇلكارازنىڭ يېنىدىكى 
ھاسىنى سورىدى. جابىر بىن ئابدۇلالھ بىلهن ئهبۇ ھۇرهيره ئۇنىڭ يېنىغا كهلگهندىن 
كېيىن: ئهي مۆمىنلهرنىڭ ئهمىرى! پهيغهمبهرنىڭ مۇنبىرىنى يۆتكهش ۋه ئۇنىڭ ھاسىسىنى 
تۇرغان يېرىدىن شامغا ئېلىپ كهتسهڭ، توغرا بولمايدۇ، دېدى. بۇنى ئاڭلىغان ھهزرىتى 

مۇئاۋىيه، نىيىتىدىن ۋاز كېچىپ ئۇالردىن كهچۈرۈم سورىدى. 
كېيىن،  قايىتقاندىن  ئۆيىگه  مهسجىدتىن  پهيغهمبىرىمىز،  ئۇنهيسى  بىن  ئابدۇلالھ 
بىن  ئابدۇلالھ  ئهي  ساقال،  يېنىڭدا  ھاسىنى  بۇ  «سهن  ۋه  بهردى  ھاسا  بىر  ئۇنىڭغا 

ئۇنهيس!» دېدى. 
ئابدۇلالھ بىن ئۇنهيىس، ئۇ ھاسا بىلهن خهلقنىڭ ئارىسغا بارغاندا، ئۇنىڭدىن: بۇ 
ھاسا كىمنىڭ؟ دېدى. ئۇ: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ، بۇ ھاسىنى يېنىمدا ساقالشقا 
ئهمىر قىلدى، دېدى. ئۇالر: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا بارغاندا، ئۇنىڭدىن، ساڭا 
نېمه ئۈچۈن بۇ ھاسىنى بهرگهنلىكىنى سوراپ باقساڭ بوپتىكهن؟! دېدى. شۇنىڭ بىلهن 
ئابدۇلالھ بىن ئۈنهيىس، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ: ئى رهسۇلۇلالھ! ماڭا 
بۇ ھاسىنى نېمه ئۈچۈن بهردىڭ؟ دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: بۇ، قىيامهت كۈنى 
ئارىمىزدىكى بىر ئاالمهتتۇر، ئۇ ۋاقىت، جهننهتته ئىنسانالرنىڭ ھاسىغا تايانغانلىرى بهك 

ئازدۇر. سهن، جهننهتته بۇ ھاسىغا تايىنىسهن، دېدى. 
ئابدۇلالھ بىن ئۇنهيىس، ئۇ ھاسىنى قىلىچى بىلهن بىلله ئېلىپ يۈرهتتى، يېنىدىن 
ئۇنىڭ  ھاسىنى  بۇ  ئائىلىسىدىكىلهرگه،  يېقىنالشقاندا،  كۈنى  ئۆلۈم  ئايرىمايتتى.  ھېچ 
بىلهن بىلله كۆمۈشنى ۋهسىيهت قىلدى. ئۇنىڭ ۋهسىيتى بويىچه، ھاسىنى ئۇنىڭ بهدىنى 

بىلهن كېپهنى ئارىسىغا قويۇپ، يهرلىككه قويدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئېلىپ يۈرىدىغان يهتته نهرسه

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ، بىر غېرىچ ئۇزۇنلىقىدا مىھجهنى بار ئىدى. مىھجهن، 
بىلهن  ئۇنىڭ  يهردىن  يىراق  ھهجهرۇلئهسۋهتنى  پهيغهمبىرىمىز،  چوماق.  ئهگرى  ئۇچى 

ئىشارهت قىالتتى. 
پهيغهمبهر  قويىۋاالتتى.  تهرهپكه  ئالدى  ئۇنى  ۋاقىتتا،  مىنگهن  تۆگه  پهيغهمبىرىمىز 
پهيغهمبىرىمىز،  ئىدى.  بار  تايىقى  بىر  ئاتىلىدىغان  دهپ  ئۇرجۇن  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
باقىئۇلگاركادقا بارغاندا ئۇنى يېنىغا ئېلىۋاالتتى، ئۇنىڭغا يۆلىنهتتى، ئولتۇرغاندا، ئۇنى 

قولىدا ئۆرۈپ قوياتتى.
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پهيغهمبىرىمىزنىڭ، قولىدا بۇ تاياقنى تۇتۇپ خۇتبىگه چىققان ۋاقىتلىرىمۇ بولغان 
ئىسمىدىكى،  مهمشۇك  كېسىۋالغان  دهرهخلهردىن  تاغدىكى  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  ئىدى. 

شۇنداقال كادىب دهپ ئاتالغان بىر چومىقى بار ئىدى.
مۇنبهرده  تۇتۇپ  قولىدا  كادىبنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئوسمان،  ھهزرىتى 
خۇتبه ئوقۇۋاتقاندا، جاھجاھ بىن سهئىد، يهنه بىر ئىسمى جاھجاھ بىن قهيىس، ھهزرىتى 
ئوسماننىڭ قولىدىكى بۇ تاياقنى ئېلىپ تىزى بىلهن سۇندۇرىۋهتكهن ئىدى. جامائهت 

ئۇنىڭغا ۋارقىرىدى. ھهزرىتى ئوسمان مۇنبهردىن چۈشكهندىن كېيىن، ئۆيىگه كهتتى. 
بۇ ۋهقهدىن كېيىن ئالالھ تهئاال جاھجاھنى قوللىرى ۋه تىزلىرى قىچىشىدىغان بىر 
خىل كېسهلگه گىرىپتار قىلىپ قويدى. ھهزرىتى ئوسماننىڭ شاھادىتىدىن كېيىن، ئۇ بىر 

يىلغا بارماي بۇ كېسهل بىلهن ئۆلۈپ كهتتى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، يېنىدا تاغاق، ئهينهك، مىسۋاك، گۈل مېيى، سۈرمه، قايچا 
دېگهندهك نهرسىلهرنى ھېچ ئايرىمايتتى. ھهتتا، سهپهرگه ۋه ئۇرۇشقا چىققاندىمۇ يېنىغا 

ئېلىۋاالتتى. 
ھهزرىتى ئائىشه: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇرۇشقا چىققاندا، يېنىدا گۈل مېيى، 
تاغاق، ئهينهك ۋه ئىككى دانه قايچا، سۈرمهدان ۋه مىسۋاك تهييارالپ بېرهتتىم» دېگهن.. 
ھهزرىتى ئائىشه: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ، سهپهرده ۋه يۇرت ئىچىده ئېلىپ 
يۈرىدىغان يهتته نهرسىسى: گۈل مېيى قۇتىسى، تاغاق، ئهينهك، سۈرمهدان، مىسۋاك، 
يېنىدىن  نهرسىنى  ياسالغان  ئايرىيدىغان ئۇستىخاندىن  چاچلىرىنى  قايچا،  تال  ئىككى 

ئايرىمايتتى» دېگهن.441 
بىن  ئهنهس  تارايتتى.  قېتىم  ئىككى  كۈنده  ساقىلىنى  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر 
سۇ  ساقىلىنى  سۈرهتتى،  مېيى  گۈل  دائىم  چېچىغا  ئهلهيھىسساالم،  مالىك: «پهيغهمبهر 

بىلهن ھۆلدهپ تارايتتى» دهپ رىۋايهت قىلغان.442 

تهرتىپ ۋه ئىنتىزامغا ئهھمىيهت بېرىشى

بېرهتتى.  ئهھمىيهت  ناھايىتى  ئىنتىزامغا  ۋه  تازلىققا  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم:  «كىمنىڭ چېچى بولسا، ئۇنىڭغا ياخشى قارىسۇن» دهيتتى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، مهسجىدتىكى ۋاقىتتا، بىر كىشى چاچ-ساقاللىرى قااليمىقان 
بېسىپ  چاچلىرىنى  كىشنىڭ  بۇ  ئهلهيھىسساالم:  پهيغهمبهر  كىردى.  مهسجىدكه  ھالدا 
تۇرىدىغان گۈل مېيى يوقمىكهن؟ دېدى. ئۇنىڭدىن كېيىن، ئۇ كىشىگه سىرتقا چىقىپ 
چاچ-ساقاللىرىنى رهتلهپ كىرىشنى ئىشارهت قىلدى. ئۇ كىشى ئۆزىنى ئوڭشاپ كىرگهندىن 
كېيىن، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: سىلهردىن بىرىڭالر، مۇشۇنداق كهلسۇنمۇ ياكى چاچ-

ساقاللىرى شهيتاندهك كهلسه ياخشىمۇ؟ دهپ سورىدى. 
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، چاچ-ساقاللىرىنى رهتلىك تۇتاتتى. جۈمه نامىزىغا بېرىشتىن 
مۇسۇلمانالرغىمۇ  باشقا  ئاالتتى.  تىرناقلىرىنى  ئۆسكهن  كېسهتتى،  بۇرۇتلىرىنى  بۇرۇن 

مۇشۇنداق قىلىشنى تهۋسىيه قىالتتى.
گۈزهل  مېنى  «ئالالھىم!  ۋاقىتتا:  قارىغان  ئهينهككه  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر 
ياراتقاندهك، ئهخالقىمنىمۇ گۈزهل قىلغىن!» دهپ، ئالالھ تهئاالغا ھهمدۇ-سانا ئۇقۇيتتى. 
ئۈچ  كۆزلىرىگه  بۇرۇن،  ئۇخالشتىن  كېچىده  كۈنى  ھهر  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر 
قېتىم سۈرمه سۈركهيىتتى. ئوڭ كۆزىگه ئۈچ، سول كۆزىگه ئىككى قېتىم سۈركهيىتتى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «سۈرمه سۈركهڭالر! ئۇ كۆزنى جۇالالندۇرىدۇ، چاچ ۋه كىرپىكىنى 

ئۆستۈرىدۇ» دېگهن.443
سۈركىشىنى  سۈرمه  ئۈچۈن  بولىشى  پايدىسى  كۆزگه  ئهركهكلهرنىڭ  زاتالر  مۇتتهقى 
قارايدۇ.  دهپ  ئهمهس،  جائىز  سۈركىشىنى  سۈرمه  ئۈچۈن  زىننهتلهش  ئۆزىنى  جائىز، 
جهمال ۋه زىننهت سۆزلىرىنى بىر-بىرىگه ئارالشتۇرۋالماسلىق كېرهك. جهمال- گۈزهللىككه 
كۆز- دېگهنلىكتۇر.  بولۇش  قىلغانالردىن  شۈكرى  ۋه  بولۇش  مۇاليىم  ئىنتىلىش، 
بهلكى  ھېسابالنمايدۇ،  جهمال  ئىشالر  قىلغان  ئۈچۈن  كۆرسىتىش  ئۆزىنى  قىلىش،  كۆز 

تهكهببۇرلۇق بولىدۇ.
يېنىدىن  بېرهتتى.  ئهھمىيهت  ئىشلىتىشكه  مىسۋاك  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر 
ئۆزهڭالرغا  بىلهن  شاخلىرى  دهرىخىنىڭ  «ئهراك  پهيغهمبىرىمىز:  ئۈزۈلمهيتتى.  مىسۋاك 
مىسۋاك ياساڭالر! ئۇ ئېغىزنى خۇشپۇراق قىلىدۇ، ئۇ مېنىڭ ۋه بۇرۇنقى پهيغهمبهرلهرنىڭ 

مىسۋاكىدۇر» دېگهن.  
پهيغهمبىرىمىز: «ئهگهر ئۇممىتىمىگه ئېغىر كهلمىسۇن دېمىسهم، سىلهرگه ھهر ۋاقىت 
نامازدا، چىشىڭالرنى مىسۋاك بىلهن تازالشنى ئهمىر قىلغان بوالتتىم، سىلهرگه مىسۋاك 
ئىشلىتىشنى تهۋىسيه قىلىمهن! مىسۋاك ئېغىزىڭالرنى پاكىز تۇتىدۇ، رهببىڭالرمۇ بۇنىڭدىن 

خوش بولىدۇ!» دېگهن .444
چىشىنى  ئىشى،  تۇنجى  قىلدىغان  كىرىپ  ئۆيىگه  ئهلهيھىسساالمنىڭ،  پهيغهمبهر 
مىسۋاك بىلهن تازالش ئىدى. پهيغهمبىرىمىز، يېنىدا مىسۋاك بولمىغۇچه ئۇخلىمايتتى. ھهر 
ۋاقىت ئويغانغاندا، چىشىنى تازالشقا باشاليتتى. پهيغهمبىرىمىز، كېچىلىرى تهھهججۇد 

نامىزىغا تۇرغاندىمۇ، چىشىنى مىسۋاك بىلهن تازاليتتى.445 
كۈندۈز  مهيلى  ۋاقىتتا،  قانداق  ھهر  ئهلهيھىسساالم،  ئائىشه: «پهيغهمبهر  ھهزرىتى 
مهيلى كېچه بولسۇن، ئۇخالشتىن بۇرۇن ۋه كېيىن چىشىنى مىسۋاك بىلهن تازاليتتى» 

دېگهن.
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ قىلىچلىرى

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ توققۇز تال قىلىچى بار ئىدى. دادىسىدىن قالغان ۋه 
مهسۇر ئىسمى بىلهن ئاتالغان قىلىچ. بۇ قىلىچ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهدىنىگه ھىجرهت 
قىلغاندا يېنىدا ئېلىپ يۈرگهن قىلىچ ئىدى. ئابدى ئسىملىك قىلىچ. بۇ قىلىچنى، سهئىد 
بىن ئۇباده، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ھهدىيه قىلغان. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، بهدىر 
بىن  مۇنهببىھ  مۇشرىكلىرىدىن  قۇرهيىش  زۇلپىخار:  قولالنغان.446  قىلىچنى  بۇ  ئۇرۇشىدا 
غهنېمهت  ئۇرۇشىدا  بهدىر  بولۇپ،  قىلىچى  مۇنهببىھنىڭ  بىن  ئاس  ياكى  ھهججاجنىڭ 
چۈشكهن ئىدى. ئۈستىده بىر مۇنچه ئىزالر بولغانلىقى ئۈچۈن، زۇلپىخار دهپ ئاتالغان . 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، بۇ زۇلپخارنى ھهزرىتى ئهلىغا ھهدىيه قىلغان. قىلىچ سېپىنىڭ 

بېشى، دهستىسى ۋه زهنجىرلىرى كۆمۈشتىن ئىدى.447 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن، ھهزرىتى ئابباس، ھهزرىتى ئهبۇبهكرىنى ۋاسته 
ئهبۇبهكرى:  ھهزرىتى  بولغاندا،  ئېلىۋالماقچى  ئهلىدىن  ھهزرىتى  زۇلپىخارنى  بۇ  قىلىپ، 
«مهن، بۇ قىلىچنى ھهر دائىم ئۇنىڭ قولىدا كۆردۈم، ئۇنىڭدىن بۇ قىلىچنى ئېلىۋىلىشنى 

مۇۋاپىق كۆرمىدىم» دېدى. شۇنىڭ بىلهن ھهزرىتى ئابباس نىيتىدىن ۋاز كهچتى. 
قهينۇقا  بهنى  پهيغهمبىرىمىزگه،  نهيزىلىرى،  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ  ئىدى.  بېرىلگهن  قىلىپ  غهنېمهت  نهيزه  ئۈچ  يهھۇدىلىرىدىن 
نهيزىلىرىنىڭ ئىسمى مۇسۋى، مۇسنا ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بهيزا ئىسىملىك 

يوغان بىر قىسقا نهيزىسى بىلهن ئانازه ئىسىملىك كىچىك نهيزىسى بار ئىدى. 
ئهۋۋامغا  بىن  زۇبهير  نهجاشىسى،  ھهبهش  نهيزىنى،  بىر  ئاتىلىدىغان  دهپ  نابه 
نهيزىنى  بۇ  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  قايىتقاندا،  ئۇرۇشىدىن  خهيبهر  ئىدى.  بهرگهن 

زۇبهير بىن ئهۋۋامدىن ئالغان.
ھهدىيه  نهيزه  دانه  ئۈچ  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ئهسھهمه،  نهجاشىسى  ھهبهش 
قىلغان ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، بۇ نهيزىلهردىن بىرىنى ئۆزىگه، يهنه بىرىنى 

ھهزرىتى ئهلىگه، يهنه بىرىنى ھهزرىتى ئۆمهرگه بهرگهن. 
بىالل ھهبهشى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ نهيزىسىنى، روزا ۋه قۇربان ھېيىتالردا، 
ئالدىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ۋه  كېلهتتى  ئېلىپ  يهرگىچه  ئوقۇيدىغان  ناماز 
تىكلهپ قوياتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالممۇ بايرام نامىزىنى، ئۇنى يېنىغا ئالغان ھالهتته 

ئوقۇيتتى. 
نهيزىنى  بۇ  ھهبهشى،  بىالل  كېيىن،  بولغاندىن  ۋاپات  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئهبۇبهكرىدىن  ھهزرىتى  بولدى.  قويىدىغان  تىكلهپ  ئالدىغا  ئهبۇبهكرىنىڭ  ھهزرىتى 

ئهل- شهرىپ»،S:135؛قهستهالنى،  تىرمىزى،«شهمائىلى  I،484؛  ئهت-تاباقات،  ساد،  ئىبنى   .446
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مۇئهززىن  ۋهزىپه  بۇ  ئوسمانغىچه  ھهزرىتى  كېيىن  ئۇنىڭدىن  ئۆمهر،  ھهزرىتى  كېيىن، 
ۋالىلىرى  مهدىنه  كهلدى.  داۋاملىشىپ  شهكىلده  ئوخشاش  تهرىپدىن  سهئىدۇلكاراز 

دهۋرىدىمۇ بۇ شهكىلده داۋاملىشىپ كهلدى.

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئوقيا ۋه قالقانلىرى

ئىچىدىكى  بۇالرنىڭ  ئىدى.  بار  ئوقياسى  تال  ئالته  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
رهۋھا، بهيزا، سهفرا ئىسمىدىكى ئۈچ تال ئوقيا، بهنى قهينۇقا يهھۇدى قهبىلىسىدىن 
غهنېمهت ئېلىنغان ئىدى. سافرا ئىسمىدىكى ئوقيا، نهب دهرىخىدىن ياسالغان.448 كهتۇم 
ئسمىدىكى ئوقياسىمۇ نهب دهرىخىدىن ياسالغان بولۇپ، ئۇھۇد ئۇرۇشىدا سۇنۇپ كهتكهن 
ئىدى. سۇنۇق ھالهتته، قهتاده بىن نۇمانغا قالغان ئىدى. بۇنىڭدىن باشقا، سهدهت ۋه 

زهۋرا ئىسمىدىكى ئوقيالىرىمۇ بار ئىدى.449 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۈچ تال قالقىنى بار ئىدى. بۇالردىن بىرسى، زهلۇك 
ئىسمىدىكى قوچقارنىڭ سۈرىتى چۈشۈرۈلگهن قالقان بولۇپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا 
ھهدىيه قىلىنغان ئىدى. ئۇ رهسىملىك بولغانلىقى ئۈچۈن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، تازا 
ياخشى كۆرۈپ كهتمىدى. بامدات نامىزىدا ئورنىدىن تۇرغان ۋاقىتتا، ئالالھ ئۇ قالقاندىكى 

رهسىملهرنى يوق قىلىۋهتتى.450 
بىن  سهئىد  ئىدى.  بار  كۆينىكى  ساۋۇت  قۇر  يهتته  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ئۇرۇشىدا  بهدىر  ساۋۇتنى،  ئىسمىدىكى  زاتۇلپۇددۇل  ئۇباده، 

ھهدىيه قىلغان.451 
ساغدىييه، پىددا ئىسمىدىكى ئىككى ساۋۇتىمۇ، بهنى قهينۇقا يهھۇدى قهبىلىسىدىن 

غهنېمهت ئېلىنغان قورالالرنىڭ ئىچىده ئىدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ئۇھۇد ئۇرۇشىدا، فۇدۇل بىلهن فىددانى ئۈسىتى-ئۈستىگه 
ئارقىسىدا،  ۋه  مهيدىسى  ساۋۇتلىرىنىڭ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئىدى.  كېيىۋالغان 
كۆمۈشتىن ئىككى ھالقا بار ئىدى. ساغدىييه ئىسمىدىكى ساۋۇت كۆينهك، ھهزرىتى داۋۇت 

ئهلهيھىسساالمنىڭ، جالۇت بىلهن ئۇرۇشقاندا كېيگهن تارىخى ساۋۇت كۆينهك ئىدى.
بىرسىنى،  كۆينهكلىرىدىن  ساۋۇت  ۋاقىتتا،  بولغان  ۋاپات  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
بهنى زافهرلهردىن ئهبۇشاھھىم ئىسمىدىكى بىر يهھۇدىغا ئائىله ئېھتىياجى ئۈچۈن ئوتتۇز 
كۆينىكىمۇ  بۇ  ئىدى.  قويغان  گۆرۈگه  ئۈچۈن  ئارپا  كېلوگىرام)   3.333 سا،  (بىر  سا 

زاتۇلفۇددۇل ئىدى.452 
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خىرنىك  ۋه  بهترا  زاتۇلھاۋاشى،  زاتۇلۋىشاھ،  بولسا،  كۆينهكلىرى  ساۋۇت  باشقا 
ئۇرۇشىدا  ھۇنهين  ساغدىييهنى  بىلهن  زاتۇلفۇددۇل  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  ئىدى.453 

كېيگهن ئىدى.454 
دوبۇلغۇنى  بۇ  ئىدى.  مۇۋاششاھ  بىرى  دوبۇلغۇلىرىدىن  ئهلهيھىساالمنىڭ  پهيغهمبهر 

بهنى قهينۇقا يهھۇدىلىرىدىن ئولجا ئالغان. 
زۇسسۇبۇغ، زۇسسۇسۇب ياكى مهشبۇغ ئىسىملىك دوبۇلغۇالرنى پهيغهمبىرىمىز، ئۇھۇد 
دوبۇلغا  كېيىن،  كهتكهندىن  پارچىلىنىپ  دوبۇلغا  ۋاقىتتا،  كېيگهن  بېشىغا  ئۇرۇشىدا 
ھالقىلىرى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ياڭاقلىرىغا پېتىپ كهتكهن ئىدى. پهيغهمبىرىمىز، 

مهككىگه يۈرۈش قىلغاندىمۇ دوبۇلغا كېيگهن ئىدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بايراق ۋه لهۋھهلىرى

ئاق  بولسا،  گىرىبى  ئىدى.  رهڭلىك  قارا  بايرىقى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
رهڭلىك ئىدى. مۇھهممهد بىن قاسىم ئازاد قىلغان يۇنۇس بىن ئۇبېيىتنى، پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ بايرىقىنى سوراش ئۈچۈن، بهنى بهرا بىن ئازىپنىڭ يېنىغا ئهۋهتتى. 
بهرا بىن ئازىپ، ئاق ۋه قارا يوللۇق يۇڭ رهخىتتىن تىكىلگهن تۆت بۇرجهكلىك بايراق 

ئىكهنلىكىنى مهلۇم قىلدى.
يۇڭ  نهقىشلىك  شهكلىده،  ئىگىرى  تۆگه  ئانىمىز،  ئائىشه  ھهزرىتى  بايراقنى  بۇ 

رهخىتتىن تىككهن بولۇپ، قارا رهڭده ئىدى. بۇ بايراقنىڭ ئىسمى ئۇقبه ئىدى. 
پهيغهمبهر  كۆتۈرهتتى.  ئهلى  ھهزرىتى  بايرىقىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم خهيبهر ئۇرۇشىدا: «بايراقنى شۇنداق بىر ئهرگه بېرىمهنكى، ئۇ ئالالھ ۋه 
دېگهندىن  كۆرىدۇ»  ياخشى  ئۇنى  پهيغهمبهرمۇ  ۋه  ئالالھ  كۆرىدۇ.  ياخشى  پهيغهمبهرنى 

كېيىن بايراقنى ھهزرىتى ئهلىگه بهرگهن.455 
ئالالھ تهئاال خهيبهرنىڭ پهتھىنى ھهزرىتى ئهلىگه نېسىپ قىلدى. پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
لهۋھهسىده «ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوقتۇر، مۇھهممهد ئالالھنىڭ پهيغهمبىرىدۇر» دېگهن 

خهت يېزىلغان ئىدى. 
پهيغهمبىرىمىز ھهررار سهپىرىده، سهئىد بىن ئهبى ۋهققاس ئۈچۈن ئاق رهڭلىك بىر 

لهۋھه تهييارلىغان ئىدى. 

ئهل- قهستهالنى،  شهرىپ»،S:334؛  تىرمىزى،«شهمائىلى  IV،271؛  ئهل-مۇسهننهف،  شهيبه، 
.307:S،مهۋاھىبۇل، لهدۇننىيه
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قاداپ،  لهۋھه  بىر  ئالدىغا  قارارگاھنىڭ  ئهۋهتكهنده،  يهمهنگه  ئهلىنى  ھهزرىتى 
قوماندانى  قوشۇننىڭ  پهقهت  لهۋھهنى  بۇ  ئىدى.  دېگهن  بولىدۇ!»  مۇشۇنداق  «لهۋھه 

يېنىدا ساقاليتتى ۋه كۆتۈرهتتى. 
ھهزرىتى  لهۋھهسىنى  رهڭلىك  ئاق  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  ئۇرۇشىدا  ۋهددان  ۋه  ئهبۋا 
ھهمزه، بۇۋات ئۇرۇشىدا بولسا، سهئىد بىن ئهبى ۋهققاس، كۇرىز بىن جابىرۇلفىھرىننىڭ 

كۆزهتچىلىكىده ھهزرىتى ئهلى، زۇلئۇسهيره ئۇرۇشىدا ھهزرىتى ھهمزه كۆتۈرگهن ئىدى.
پهيغهمبىرىمىز، بهدىر ئۇرۇشىغا چىققاندا، ئاق رهڭلىك لهۋھهنى مۇسئاب بىن ئۇمهيرگه 

بهرگهن ئىدى. ھهزرىتى ئهلى، پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئالدىدا قارا بايراقنى كۆتۈردى. 
ئۇرۇشىدا،  قهينۇقا  بهنى  لهۋھهسىنى،  رهڭلىك  ئاق  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
ئهلى،  ھهزرىتى  ئۇرۇشلىرىدا  بهدرۇلمهۋىت  ئۇھۇد،  كاركاراتۇلكۇدۇر،  ھهمزه،  ھهزرىتى 
خهندهك ئۇرۇشىدا ھهزرىتى زهيد بىن ھارىسه كۆتۈرگهن ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، 
مهككىنى ئاق رهڭلىك لهۋھه بىلهن پهتىھ قىلغان. تهبۇك سهپىرىده، ئهڭ چوڭ لهۋھهنى 

ھهزرىتى ئهبۇبهكرى، ئهڭ چوڭ بايراقنى بولسا، زۇبهير بىن ئهۋۋام كۆتۈرگهن ئىدى.

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئاتلىرى

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ، مهدىنىده، بهنى فهزارهلهردىكى بىر چارۋىچىدىن ئون 
ئۇقىيه (بىر ئۇقىيه 40 دىرھهمگه تهڭ) كۆمۈشكه سېتىۋالغان، چۆل خهلقىنىڭ دارىس، 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم سهقىب ئىسمى بهرگهن تۇنجى ئېتىدۇر. پهيغهمبىرىمىز، ئۇھۇد 
ئۇرۇشىدا بۇ ئاتنى مىنگهن ئىدى.456 بۇ ئاتنىڭ تۇمشۇقىدا ئاق رهڭ بار ئىدى. سهقىب 
بهكمۇ تېز يۈگرهيتتى. بهكمۇ چىرايلىق ماڭاتتى، يورغا ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، 
مۇرتهجىز ئىسملىك ئېتىنى، بهنى مۇررهلهردىن بولغان بىر چارۋىچىدىن ئالغان ئىدى. بۇ 

ئات شۇنداق چىرايلىق بولۇپ، خۇددى شېئىر ئوقۇغاندهك چىرايلىق كىشنهتتى.457 
پاترىگى  ئىسكهندىرىيه  ئېتىنى،  ئسىملىك  لىزاز  ئهلهيھىسساالمنىڭ،  پهيغهمبهر 
مۇقهۋقىس ھهدىيه قىلغان ئىدى. لىزاز بهكمۇ تېز چاپاتتى.458 زارىب ئىسىملىك ئېتىنى 
ۋه  كۈچلۈك  تولىمۇ  زارىب،  ئىدى.  قىلغان  ھهدىيه  ئۇمهيرۇلجۇزامى  بىن  فهرۋه  بولسا، 
بهرائۇلكهلبى  ئهبى  بىن  رهبىئا  بولسا،  ئېتىنى  ئىسملىك  الھىب  ئىدى.  ئات  چىدامچان 
ھهدىيه قىلغان ئىدى. الھىب ئۇزۇن قۇيرۇقلۇق بولۇپ، قۇيرۇقى يهرگه تېگىپ تۇراتتى. 
ياسۇب بولسا، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهڭ ياخشى ئېتى ئىدى. مۇراۋىھ ئىسملىك 
ئېتى بهيگه ئېتى بولۇپ، ئۇبېيىت بىن ياسىر، تهبۇكته ھهدىيه قىلغان ئىدى. مۇراۋىھ، 

ئوقتهك تېز يۈگرهيتتى.

.489،I ،ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات  .456
ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات، I،490؛ قهستهالنى، ئهل-مهۋاھىبۇل، لهدۇننىيه،247.  .457
ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات، I،490؛ قهستهالنى، ئهل-مهۋاھىبۇل، لهدۇننىيه،247.  .458
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بهنى  كهلگهن  مهدىنىگه  يىلى  ئونىنچى  ھىجرهتنىڭ  ئېتىنى  ئىسملىك  مىرۋاھ 
رهھانىڭ ھهيئىتى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ھهدىيه قىلغان ئىدى. بۇ ئات پهيغهمبهر 
ۋهرىت  ئىدى.  قالغان  ياقتۇرۇپ  بهكمۇ  ئۇنى  مىنىلگهنده،  ئالدىدا  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ئىسملىك ئېتىنى تهمىمى دارى ھهدىيه قىلغان. بۇ ئاتنىڭ رهڭگى قىزىل ئىدى. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم، بۇ ئاتنى ئۆمهرگه ھهدىيه قىلدى. ھهزرىتى ئۆمهر بۇ ئاتنى مىنىپ ئالالھ 

ئۈچۈن ئۇرۇش قىلدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئاتلىرىدىن ئۈچىنى بهيگىگه ساالتتى. زارىبنى سهھىل بىن 
ئارقىسىدا،  ئۇنىڭ  زارىب  باشتا،  ئهڭ  لىزاز  ئىدى،  ئۇسهيدۇسسا  ئهبۇ  لىزازنى  سهئىد، 

سهكىب بولسا، زارىبنىڭ ئارقىسىدا چاپاتتى.
پهيغهمبهرئهلهيھىسساالمنىڭ ئېشىكى ۋه خىچىرىمۇ بار ئىدى. ئىسكهندىرىيه پاترىگى 
ئېشهك  رهڭلىك  بوز  بىلهن  خىچىر  رهڭلىك  بوز  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  مۇقهۋقىس، 
ئىدى.459  بهرگهن  ئىسمى  يافۇر  ئېشهككه  دۇلدۇل،  خىچىرغا  ئىدى.  قىلغان  ھهدىيه 
پهيغهمبهر  ئىدى.  دۇلدۇل  خىچىر  رهڭلىك  ئاق  كۆرۈلگهن  قېتىم  تۇنجى  ئىسالمىيهتته 
ئۇرۇشىدا  ھۇنهين  ئىدى.  مىنگهن  خىچىرىنى  بوز  بۇ  ئۇرۇشىدا  خهيبهر  ئهلهيھىسساالم 
بولسا، باشقا بىر بوز رهڭلىك خىچىر مىنگهن ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، خىچىرىنى 
تېپىپ ھهۋازىنلهرنىڭ ئىچىگه چاپتۇرۇپ كىرمهكچى بولغاندا، ھهزرىتى ئابباس خىچىرنىڭ 
تىزگىنىگه، ھهزرىتى ئهبۇ سۇفيان بىن ھارىسه بولسا، ئۈزهڭگىسىنى تۇتۇپ، پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ دۈشمهن سهپلىرى ئىچىگه كىرىپ كېتىشىدىن توسقان ئىدى. خهيبهر 
ئۇرۇشىدا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يافۇرنىڭ ئۈستىگه ئېگهر توقۇلۇپ، بېشىغا خورما 
تاللىرىدىن توقۇلغان ئارقان بىلهن يۈگهن سالغان ھالدا مىنگهنلىكىمۇ رىۋايهت قىلىنغان.
ئۆلگهن،  يافۇر  ۋاقىتتا،  قايىتقان  ھهجىدىن  ۋىدالىشىش  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
دۇلدۇل بولسا، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن، ھهزرىتى ئهلىگه قالغان 
ئىدى. ھهزرىتى ئهلى ئالهمدىن ئۆتكىچه ئۇنى مىنىپ، كېيىن ھهزرىتى ھهسهن، ئۇنىڭدىن 
كېيىن ھهزرىتى ھۈسهيىن، ئۇنىڭدىن كېيىن ھهزرىتى مۇھهممهد بىن ھهنهفىيه مىنگهن. 

دۇلدۇل ھهزرىتى مۇئاۋىيه دهۋرىگىچه ياشىغان.

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ تۆگىلىرى

قهسۋا: پهيغهمبىرىمىزنىڭ، جهدا ۋه ئابدا ئىسمىدا ئاتالغان بۇ تۆگىسنى، ھهزرىتى 
ئهبۇبهكرى، بهنى قۇشايىر بىن كهئهب بىن رهبىئا بىن ئامىرلهردىن ياكى ھۇرهيىش بىن 
كهئهبنىڭ ھايۋانلىرى ئىچىدىن 400 دىرھهمگه سېتىۋالغاندىن كېيىن، ئهسلى باھاسى 
ھهزرىتى  رىۋايهتلهرده،  بهزى  ئىدى.  بهرگهن  سېتىپ  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  بىلهن 
سۈرۈلگهن.  ئىلگىرى  قىلغانلىقى  ھهدىيه  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ئهبۇبهكرىنىڭ 
پهيغهمبىرىمىز، قهسۋانى مىنىپ مهدىنىگه ھىجرهت قىلغان. ھۇدهيبىيه ئۆمرىسىدىمۇ ئۇنىڭ 

.491،I ،ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات  .459
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ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  مىنگهن.  ئۇنى  قىلغاندىمۇ  پهتىھ  مهككىنى  ئىدى.  ئۈستىده 
قهسۋانى بهيگىگه ساالتتى، ھېچقانداق تۆگه ئۇنىڭغا يېتىشهلمهيتتى. كېيىن، بىر ئهرهپ 
چارۋىچى ئىككى ياشلىق بىر تۆگىسىنى مىنىپ، بهيگىگه چۈشكهنده، قهسۋادىن ئۆتۈپ 

كهتكهن ئىدى.
پهيغهمبىرىمىز ۋىدالىشىش ھهججىده، ئهرافات خۇتبىسىنى قهسۋا ئۈستىده سۆزلىگهن 
قهبرىستانلىقىغا  باقى  مهزگىلىده  بولغان  خهلىپه  ئهبۇبهكرىنىڭ  ھهزرىتى  قهسۋا  ئىدى. 
قويۇپ بېرىلدى. قهسۋا ئۇ يهرده، خالىغانچه يايالپ يۈردى ۋه شۇ قهبرىستانلىقتا ئۆلدى.460 
ئهبۇ جهھىلدىن غهنېمهت ئالغان تۆگه. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بهدىر ئۇرۇشىدا، ئهبۇ 
جهھىلنىڭ سورتلۇق تۆگىسىنى باش قوماندان ھهققى ھېسابىدا ئالغان ئىدى. ھۇدهيبىيه 
ئۆمرىسىگىمۇ، غازاغىمۇ بۇ تۆگىگه مىندى. بۇ تۆگىنى ئۆمره ئۈچۈن قۇربانلىق قىلماقچى 
قايتۇرۋالماقچى  بېرىپ  تۆگه  يۈز  ئۈچۈن  تۆگه  بۇ  مۇشرىكالر،  ئاڭلىغان  بۇنى  بولدى، 
تهلىپڭالرنى  بولساق،  بېكىتمىگهن  قىلىپ  قۇربانلىق  «ئهگهر  پهيغهمبىرىمىز:  بولدى. 

قوبۇل قىلغان بوالتتىم» دېدى. 
سۈت تۆگىلىرى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ زۇلجهدىر ۋه جهمما يايلىقىدا ئوتاليدىغان، 
سۈت  ئىسىملىرىدىكى  دهببا  يهسىره،  بهگۇم،  سهئىدىييه،  ئۇرهيىس،  سهمرا،  ھهننا، 
چېلهكته  ئىككى  تۆگىلهردىن  بۇ  كهچته  كۈنى  ھهر  ئائىلىسىدىكىلهر  بولۇپ،  تۆگىلىرى 
لىق سۈت ساغاتتى.461 پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ۋاپاتى يېقىنالشقاندا، بۇ تۆگىلهردىن 

بىرسىمۇ قالمىدى.

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ سائادهت ئۆيلىرى

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهدىنىده مهسجىد سالدۇرغان ۋاقىتتا، مهسجىدنىڭ يېنىغا 
خىشتىن ئىككى ئېغىزلىق بىر ئۆي ياساتقان بولۇپ، ئۈستىنى خورما لىم ۋه شاخلىرى 
بىلهن ياپقان ئىدى. ھهزرىتى ئائىشهنىڭ ھوجرىسىنىڭ ئىشىكى، مهسجىدكه ماڭىدىغان 
يولغا قارايتتى. ھهزرىتى سهۋده ئۈچۈن ياسالغان ھوجرىنىڭ ئىشىكى بولسا، مهسجىدنىڭ 

ئۈچىنچى ئىشىكى بولغان ئهلى ئوسمان ئىشىكىگه قارايتتى.
كۆپىيىشكه  سانى  ئۆيلهرنىڭ  كېيىن،  بولغاندىن  ئاياللىق  كۆپ  پهيغهمبىرىمىز 
باشلىدى. يېڭى سېلىنغان ئۆيلهر ھهزرىتى ئائىشهنىڭ ھوجرىسى بىلهن قىبله تهرهپكه 
قاراپ سېلىندى. يېڭى سېلىنغان ئۆيلهرنىڭ بهزىلىرى خىشتىن بهزىلىرى تاشتىن ياسالدى. 
بهزى ئۆيلهر خورما لىملىرى ياكى خورما شاخلىرى بىلهن يېپىلىپ، ئۈستىگه الي 

تۆكۈلدى. 
پهيغهمبهرنىڭ  ۋاقتىمدا،  يهتكهن  باالغهتكه  «مهن  ھهسهن:  ئهبىل  بىن  ھهسهن 
ئۆيىگه كىرگهنده، قولۇمنى ئۆي تورۇسىغا تهككۈزگهن ئىدىم. پهيغهمبهرنىڭ ئۆيلىرىنىڭ 

.493~492،I ،ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات  .460
.494،I ،ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات  .461
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تورىسى، سهرۋى (قىشتىمۇ يوپۇرماقلىرى تۆكۈلمهيدىغان بىر خىل دهرهخ) ياكى ئاردىچ 
(قىشتىمۇ يوپۇرماقلىرى تۆكۈلمهيدىغان بىر خىل دورىلىق دهرهخ)  لىمى بىلهن ناھايىتى 

زىچ قىلىپ يېپىلغان ئىدى» دهپ بايان قىلغان.
ئىشىك  بىلهن  تاياق  بولۇپ،  ھالقىسىز  ئىشىكى  «پهيغهمبهرنىڭ  بۇخارى:  ئىمام 

چاالتتى» دېگهن.
خانىملىرىنىڭ  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  ئاتائۇلھورسانىمۇ،  بىلهن  ھىالل  بىن  مۇھهممهد 
ئىشىك  يېپىلغانلىقى،  بىلهن  ياغىچى  خورما  ئۆيلهرنىڭ  بۇ  ئىدى.  كۆرگهن  ئۆيلىرىنى 

ئورنىدا قارا رهڭلىك پاالزالرنى قولالنغانلىقىنى ئېيتقان. 
سىرتقى  «ھوجرىالرنىڭ  كۆرگهنلهرنى:  بىلهن  كۆزى  ئۆزى  قهيىس  بىن  داۋۇت 
كهڭلىكى ئالته-يهتته زىرا ئىدى. ئىچكى ئېگىزلىكى بولسا، تهخمىنهن ئون زىرا ئىدى» 

دهپ بايان قىلغان. (بىر زىرا، 48 سانتىمېتىر)  
ھهزرىتى سهۋده ھوجرىسىنى ھهزرىتى ئائىشىگه مىراس قالدۇرغان ئىدى. ھهزرىتى 
ھهزرىتى  بىلهن  شهرتى  ئولتۇرش  ئۆلگۈچه  ئېگىلىرى،  ئۆي  ھوجرىسىنى،  سهفىيهنىڭ 

مۇئاۋىيه بىن ئهبى سۇفيانغا 180 ياكى 200 مىڭ دىرھهمگه ساتقان. 
دۆلهت  ئۆيلىرىنى  خانىملىرىنىڭ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئابدۇلمهلىك  خهلىپه 
ئهمىر  بۇ  مهدىنىده  قىلىنىپ،  ئهمىر  قېتىۋىتىش  مهسجىدكه  ئۆتكۈزۈپ،  تهۋهلىكىگه 
پهيغهمبهر  مهدىنلىكلهر  تۇتالمىغان.  كۆز-ياشلىرىنى  كىشىلهر  نۇرغۇن  ئوقۇلغاندا، 

ئهلهيھىسساالم ۋاپات بولغان چاغدىكىدهك يىغالشقان.462
سهئىد بىن مۇسهييهب: «قهسهم قىلىمهنكى، ئۇ ئۆيلهرنىڭ بۇرۇنقى ھالى بويىچه 
قېلىشنى بهكمۇ ئارزۇ قىالتتىم! مهدىنىده چوڭ بولىۋاتقان ياشالر ۋه سىرتتىن كهلگهنلهر، 
پهيغهمبهر ھايات كهچۈرگهن بۇ ئۆيلهرنى ئۆز كۆزى بىلهن كۆرگهن بولسا، مال-دۇنياسى 
بۇ  دهپ،  بوالتتى»  قىلغان  نومۇس  ۋه  ئهيمهنگهن  قىلىشتىن  كۆز-كۆز  ئۆزىنى  بىلهن 

ئىشتىن كۆڭلى يېرىم بولغانلىقىنى ئېيتقان.

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ۋهقىپ قىلغان مۈلۈكلىرى

ئىسالمىيهتتىكى تۇنجى ۋهقىپ (خهيىر-ساخاۋهت ئىشلىرى ئۈچۈن قۇرۇلغان ئۆي، 
ياكى ئىداره قاتارلىق مال-مۈلۈكلهر بولۇپ، كوللىكتپقا مهنسۇپتۇر. شهخسىگه تهۋه ئهمهس 
بولۇپ، سېتىلمايدۇ) ئۇھۇد ئۇرۇشىدا شېھىت بولغان، يهھۇدى ئالىمى ۋه باي ئاقسۆڭهك 
مۇھايرىق، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا مىراس قالدۇرغان بولۇپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
بۇ ۋهسىيهتكه بىنائهت بۇ مۈلۈكلهرنى تاپشۇرۇپ ئالغان، بۇالر: مىسهب، سافىييه، دهالل، 

ھۇسنا، بۇركا، ئاۋاف، مهشرهبه ئىسىملىك يهتته دانه باغچه ۋه بوستانلىق ئىدى.463

.499،I ،ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات  .462

.503،I ،ئىبنى ساد، ئهت-تاباقات  .463
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مال- مۇھايرىقنىڭ  بىلهن  ئۇممىتى  ۋهقىپلىرى،  مهدىنىدىكى  پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
دۇنياسىدۇر. ئىبنى ھۇمهيىت: «خهلىپه ئۆمهر بىن ئابدۇلئهزىز، مۇھايرىقنىڭ ۋهقپىدىكى 
خورمىالردىن تهلهپ قىلغاندا، بىر تاۋاق خورما كهلدى. ئۆمهر بىن ئابدۇلئهزىز: بۇ خورما 
خورمىالردىن  بۇ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  قالغان،  دهۋرىدىن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
يهيتتى، دېدى. مهن: ئهي مۆمىنلهرنىڭ ئهمىرى! بۇنى بىزگه بۆلۈپ بهرگىن! دېدىم. 

شۇنداق قىلىپ بۇ خورما، ھهر بىرىمىزگه توققۇز تالدىن تهگدى» دهپ بايان قىلغان.
ئۆمهر بىن ئابدۇلئهزىز: «مهن مهدىنه ۋالىسى بولغاندا، ئۇ خورمىلققا كىرگهن ئىدىم. 
يېمىگهن  خورما  لهززهتلىك  ۋه  تاتلىق  ئۇنداق  ئۆمرۈمده  مهن  يىدىم،  خورمىالردىن  ئۇ 

ئىدىم» دېدى. 
بىن  ئۆمهر  بىساتلىرى،  ئهلهيھىسساالمنىڭ  «پهيغهمبهر  مۇھاجىر:  بىن  ئامىر 
ئابدۇلئهزىزنىڭ يېنىدىكى ئۆيده ساقلىناتتى. ئۇ ھهر كۈنى ئۇالرغا قارايتتى. قۇرهيىشتىن 
كهلگهن نهرسىلهرنىمۇ يىغىپ ئۇ ئۆيگه يىغاتتى. بۇ مال-بىساتالرغا قارىغاچ: مانا بۇالر، 
مىراسىدۇر!  زاتنىڭ  شهرهپلهندۈرگهن  بىلهن  ئۆزى  ئالالھ  قالدۇرغان،  سىزگه  ئالالھنىڭ 

دهيتتى» دېدى. 
1. بىر دانه خورما يوپۇرماقلىرى بىلهن ئۆرۈلگهن كۆرپه؛

2. بىر دانه قېپى تېرىدىن، ئىچى خورما تااللىرى بىلهن تولدۇرۇلغان ياستۇق؛
3. بىر يوغان تاغار؛

4. بىر دانه سۇ قاچىسى؛
5. بىر قۇر كىيىم؛

6. بىر دانه قول تۈگمىنى؛
7. بىر دانه قول سومكىسى؛

8. بىر قۇر يوتقان؛
بۇ يوتقان پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بېشىنىڭ تهرلىرى بىلهن تهرلهنگهن بولۇپ، 

ھهر ۋاقىت ئىپاردهك خۇشپۇراق چېچىپ تۇراتتى.
يۇيۇنۇپ  بىلهن  سۈيى  ئۇنىڭ  ۋاقىتالردا،  قالغان  ئاغرىپ  ئابدۇلئهزىز،  بىن  ئۆمهر 
ساقىيپ قاالتتى. ئۆمهر بىن ئابدۇلئهزىز، مهدىنىلىك تابىئىن (پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى 
بولۇپ،  ئالىملىرىدىن  كۆرگهنلهر)  كۆرگهنلهرنى  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  ۋه  كۆرگهن 
ئىمام، فاقىھ بولۇپ، سۈننهتنى ياخشى بىلهتتى. ئانىسى ئۇممۇ ئاسىم بىنتى ئاسىم بىن 

ئۆمهر بىن خهتتاپ بولۇپ، ئادالىتى بىلهن مهشھۇر بولغان. 
ئىمام شافىئى: «خهلىپهلهر بهشتۇر، ئۇالر،  ئهبۇبهكرى، ئۆمهر، ئوسمان، ئهلى ۋه 

ئۆمهر بىن ئابدۇلئهزىز!» دېگهن. 
ئۆمهر بىن ئابدۇلئهزىز: ئادالهتته ھهزرىتى ئۆمهرگه، تهقۋادارلىقتا ھهسهن بهسرىگه، 

ئىلىمده ئىمام زۇھرىگه ئوخشايتتى.
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دۇرۇت ھهم ساالم بولسۇن ئۇنىڭغا ھهم ئال ئهسھابىغا،
كى قىلدى ئۇالرنى ئۆزىگه يارۇ-دوست ئۇ كهرهم كانى.

كهل ئهي ھهققى، ئۇنۇت خهلقنى ئالالھنىڭ ھهبىبىدىن ئال خۇلقنى،
كى ھهقتىن گۈزهل خۇلق ئالغان ھهقسىز (پۇلسىز)  ئۇ كهرهم كانى.

  ئهرزۇرۇملۇق ئىبراھىم ھهققى



558



559

ئىسالم دىنى

پهيغهمبهر  ئارقىلىق  پهرىشته  ئىسمىدىكى  جىبرائىل  تهئاالنىڭ  ئالالھ  ئىسالم- 
بهخىت-سائادهتكه  ئاخىرهتته  ۋه  دۇنيا  ئىنسانالرنىڭ  ئهۋهتكهن،  ئهلهيھىسساالمغا 
ئىسالمغا  نهرسىلهر  پايدىلىق  ۋه  ئۈستۈنلۈك  پۈتۈن  قائىده-تۈزۈملهردۇر.  ئېرىشىشىدىكى 
مۇجهسسهملهنگهن. بۇرۇنقى دىنالرنىڭ پۈتۈن ياخشى تهرهپلىرى ئىسالم دىنىغا توپالنغان. 
ئىسالم  شۈبھىسىزكى،  تاپقان.  ئىپادىسىنى  ئۆز  ئۇنىڭدا  خهيىرلهر  ۋه  سائادهت  پۈتۈن 

ئهقىلگه ئۇيغۇن ئاساس ۋه قانۇنالردىن ئىبارهتتۇر.
ئهقىل ئىگىسى بولغان ھهر قانداق بىر ئادهم، ئۇنى رهت قىلمايدۇ ۋه نهپرهت نهزىرىده 
قارىمايدۇ. ئىسالمىيهتنىڭ ھېچقانداق بىر زىيىنى يوق ۋه بواللمايدۇ. ئىسالمىيهت ھهققىده 
بىر مهنپهئهت خىيال قىلىش، چۆلده سۇ ساقالشتىن ئىبارهتتۇر. ئىسالمىيهت دۆلهتلهرنى 
خاتىرجهملىك، ئىنسانالرنى سائادهتكه ئېرىشتۈرۈشنى مهقسهت قىلىدۇ. ئالالھ تهئاالنىڭ 
ئهمىرلىرىگه ھۆرمهت ۋه ئهمهل قىلىشنى، مهخلۇقاتالرغا مهرھهمهت بىلهن مۇئامىله قىلىشنى 

تهلهپ قىلىدۇ.
بىر-بىرىگه  قاتارلىقىالرنى  سهنئهت  ۋه  تىجارهت  دېھقانچىلىق،  ئىسالمىيهت، 
چهمبهرچاس باغلىغان بولۇپ، ئىلىم، پهن-تېخنىكا ۋه سانائهت قاتارلىقالرغا ئهھمىيهت 
قىلىشنى  خىزمهت  بىر-بىرىگه  قىلىشىنى،  ياردهم  بىر-بىرىگه  ئىنسانالرنىڭ  بېرىدۇ. 
بالىلىرىنىڭ،  ئىنسانالرنىڭ،  تهۋهلىكىدىكى  دائىرىسى  ئۆز  قارايدۇ.  دهپ  مۇھىم 
ۋه  ئۆتمۈش  ھاياتالرغا،  چىقىشنى،  ئىگه  ھهق-ھوقۇقلىرىغا  مىللىتىنىڭ  ئائىلىسىنىڭ، 
كهلگۈسىگه مهسئۇليهتچان بولۇشنى تهلهپ قىلىپ، دۇنيا-ئاخىرهت سائادىتىنى ئۆزىگه 

مۇجهسسهملىگهن.
شهكىلده،  مۇكهممهل  ئهڭ  دۇنياسىنى  روھى  ۋه  ماددى  ئىنسانالرنىڭ  ئىسالمىيهت، 
تهمىنلهيدىغان پرىنېسىپ ۋه قانۇنالرغا ئىگه. ئىنسانالرنىڭ ھهق ۋه ھوقۇقلىرىنى ئهڭ 
كىشلىك  نىكاھ،  ئىبادهت،  ئىمان،  دىنىنىڭ  ئىسالم،  قوغدايدۇ.  شهكىلده  مۇكهممهل 

مۇناسىۋهت ۋه قانۇن-تۈزۈملهرنىڭ ئاساسىدۇر.

ئىمان
ئىمان- پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسسهللهمنىڭ، ئالالھ تهئاالنىڭ پهيغهمبهر 
بۇنىڭغا  ۋه  بىلىش  ئىكهنلىكىنى  ئهلچى  تالالنغان  تهرىپىدىن  ئالالھ  ۋه  ئىكهنلىكى 
بىلدۈرگهن  ئۇنىڭغا  تهئاالنىڭ  ئالالھ  سۆزلهش،  بىلهن  ئېغىزى  ئىشىنىپ،  يۈرىكىدىن 
تار دائىرلىك ۋه كهڭ دائىرلىك پۈتۈن ئىلىملىرىگه ئىشىنىش، جان دىل بىلهن كهلىمه 
كۆيدۈرۈشىدىن،  ئوتنىڭ  بولسا،  ئىمان  كۈچلۈك  دېگهنلىكتۇر.  كهلتۈرۈش  شاھادهت 
ۋه  ئۇلۇغلىقى  تهئاالنىڭ  ئالالھ  قاچقاندهك،  قورقۇپ  چېقىشىدىن  يىالننىڭ  زهھهرلىك 
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سۈپهتلىرىنى تونۇپ يېتىپ، ئۇنىڭ رازىلىقىنى ئېلىش ۋه مهرھىمىتىگه ئېرىشىش ئۈچۈن 
تىرىشقىلى بولىدۇ. ئىماننى مهرمهر تاش ئۈستىگه بېسىلغان تامغىدهك، يۈرهككه مۇستهھكهم 

ئورۇنالشتۇرغىلى بولىدۇ. 
مۇتلهق ئىشىنىشىمىز الزىم بولغان ئىماننىڭ ئالته شهرتى تۆۋهندىكىلهردۇر:

1. ئالالھ تهئاالنىڭ ۋاجىبۇل ۋۇجۇت ۋه ھهقىقى مهبۇت ئىكهنلىكىنى شۇنداقال پۈتۈن 
ھاياتىدا  دۇنيا-ئاخىرهت  بۇ  ئىشىنىش.  ياراتقانلىقىغا  نهرسىلهرنى  جانسىز  ۋه  جانلىق 
شهكىلده  بولمىغان  ئوخشىشى  ۋه  زامانسىز  ماددىسىز،  نهرسىلهرنى،  بولغان  مهۋجۇت 
يوقتىن بار قىلغان، پهقهتال ئالالھ تهئاالدۇرر، دهپ ئىشىنىش دېگهنلىكتۇر. ھهر نهرسىنى 
ياراتقان ۋه ئۇنىڭغا ھاكىم بولغان ئالالھتۇر. ئۇنىڭدىن ئۈستۈن بولغان بىر ھاكىم ۋه 
ئهمىر يوقتۇر، دهپ ئىشىنىش كېرهك. پۈتۈن ئۈستۈنلۈك ۋه كامالهت ئۇنىڭغا مهنسۇپتۇر. 
بويىچه  ئارزۇسى  ئۇنىڭ  ئىش  ھهر  يوقتۇر.  نوقسان  ۋه  قۇسۇر  بىر  ھېچقانداق  ئۇنىڭدا 
بولىدۇ. ئۇنىڭ قىلغان ئىشلىرى ئۆزىگه ياكى باشقىالرغا پايدا كهلتۈرۈشى ئۈچۈن ئهمهس، 
مهنپهئهتكه قاراپ ئىش قىلمايدۇ. بۇنىڭ بىلهن بىرلىكته، ئۇنىڭ ھهر ئىشىدا ھېكمهت، 

پايدا، لۇتۇف ۋه ئېھسان بار.
ئازاب  بىرسىگه  ساۋاپ  بىرسىگه  ياكى  بولغاننى  پايدىلىق  ياخشى،  بهندىلىرىگه 
بېرىشكه مهجبۇر ئهمهس. ئاسىالرنىڭ، گۇناھكارالرنىڭ ھهممىسىنى جهننهتكه كىرگۈزسه، 
ئۇنىڭ مهرھىمىتىگه، ئۇلۇغ زاتىغا ماس كېلىدۇ. ئىبادهت ۋه ئىتائهت قىلغان بهندىلىرىنىڭ 
تهئاال  ئالالھ  لېكىن  بولمايدۇ.  قارشى  ئادالىتىگه  ئۇنىڭ  ئاتسىمۇ  دوزاققا  ھهممىسىنى 
مۇسۇلمانالرنىڭ ياخشى ئهمهللهرنى قىلغان، ئىبادهت ۋه ئىتائهت قىلغانالرنى جهننهتكه 
شهرهپلهندۈرىدىغانلىقى،  بىلهن  نېمهتلهر  گۈزهل  ئهڭ  ئۇالرنى  ۋه  كىرگۈزىدىغانلىقى 
كاپىرالرنى بولسا، دوزاققا ئهبهدى مۇپتىال قىلدىغانلىقىنى بىزگه بىلدۈرگهن. ئۇ سۆزىده 
پايدىسى  بىر  ھېچقانداق  ئۇنىڭغا  ئېيتسىمۇ،  ئىمان  ئۇنىڭغا  جانلىقالر  پۈتۈن  تۇرىدۇ. 
بولمايدۇ. پۈتۈن ئالهم كاپىرالر بىلهن توشۇپ، ئۇنىڭغا ئاسىلىق قىلغان تهقدىردىمۇ، 
قىلغاندىن  كۇپۇرلۇق  قوشۇپ  شېرىك  ئۇنىڭغا  كېلهلمهيدۇ.  ئېلىپ  زىيان  بىر  ئۇنىڭغا 
باشقا، ھهر قانداق چوڭ گۇناھنى ئۆتكۈزۈپ، تهۋبه قىلماي ئۆلۈپ كهتكهن تهقدىردىمۇ، 
ۋه  كاپىر  قىلىدۇ.  ئازاب  خالىسا  ئۈچۈن  گۇناھالر  كىچىك  قىلىدۇ.  ئهپۇ  خالىسا  ئالالھ 
دىندىن چىقىپ ئۆلگهنلهرنى بولسا، كهچۈرمهيدىغانلىقى، بۇالرنى مهڭگۈلۈك ئازاب بىلهن 

جازاالندۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگهن.
مۇسۇلمان بولۇپ، ئىبادهت قىلغان بولسىمۇ، سۈننهتكه رىئايهت قىلمىغان ۋه ئهھلى 
سۈننهتتىن بولمىغانالر ۋه تهۋبه قىلماي ئۆلگهن، بىدئهت يولىغا ماڭغان مۇسۇلمانالرنى 

دوزاق ئازابى بىلهن جازاالندۇرسىمۇ، ئۇالرنى دوزاقتا ئهبهدى قالدۇرمايدۇ. 
ئالالھ تهئاالنى دۇنيادا، ئوچۇق-ئاشكارا كۆرۈش جائىزدۇر. لېكىن دۇنيادا، ھېچكىم 
مۇسۇلمانالرغا،  گۇناھكار  ۋه  كاپىرالر  مهيدانىدا،  مهھشهر  كۈنى  قىيامهت  كۆرهلمهيدۇ. 
قهھرى جامالى بىلهن، سالىھ ئىشالرنى قىلغان مۆمىن مۇسۇلمانالرغا بولسا، لۇتۇپ جامالى 
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بىلهن كۆرىنىدۇ. مۆمىنلهر جهننهتته ئالالھنى ھهقىقى جامالى بىلهن كۆرىدۇ. پهرىشتىلهر 
ۋه ئايالالرمۇ كۆرىدۇ. كاپىرالر بۇ نېمهتتىن مهھرۇمدۇر. جىنالرنىڭىمۇ كۆرۈشتىن مهھرۇم 

قالىدىغانلىقى ھهققىده رىۋايهت بار. 
ئالالھ  بولمايدۇ.  قارىشى  ۋاقىت  ۋه  كېچه-كۈندۈر  دهرگاھىدا،  تهئاالنىڭ  ئالالھ 
تهئاالدا ھېچقاچان بىر ئۆزگىرىش بولمىغانلىقى ئۈچۈن، بۇرۇن ئۇنداق، ھازىر مۇنداق 
بولمايدۇ.  سېلىشتۇرۇشقا  نهرسىنى  ھېچقانداق  بىلهن  تهئاال  ئالالھ  بولمايدۇ.  دېگىلى 
ئالالھ تهئاالنىڭ بىر ئوخشىشى، شېرىكى، ياردهمچىسى، قوغدىغۇچىسى، زىتلىقى يوقتۇر. 
ئاتىسى، ئوغلى، ئايالى، قىزى يوقتۇر. ھهر ۋاقىت، ئۇنىڭ بارلىقى، ئاالمىتى كۆرۈنۈپ 
تۇرىدۇ. ھهر كىشىگه ئۇالرنىڭ يۈرهك تومۇرى قهدهر يېقىندۇر. ئهمما ئۇنىڭ بىزگه يېقىن 
ۋه باراۋهر بولىشى، ئهتراپىمىزدىكى ھال-ئهھۋالى بىز ئويلىغان شهكلىدىكىدهك ئهمهستۇر. 
ئۇنىڭ يېقىنلىقىنى ئالىمالرنىڭ ئىلىمى بىلهن، ئىلىم-پهن ئالىملىرىنىڭ ئهقلى قۇۋۋىتى 
ۋه ئهۋلىيا-ئهنبىياالرنىڭ تهسهۋۋۇرى بىلهن بىلگىلى بولمايدۇ. ھهقىقى شهكلىنى ئىنسان 
ئهقلى تهسهۋۋۇر قىاللمايدۇ. ئالالھ تهئاال بىردۇر ۋه ئوخشىشى يوقتۇر. ئۇنى باشقا بىر 

نهرسه بىلهن قىياس قىلىش مومكىن ئهمهستۇر. 
مهشھۇردۇر.  بىلهن  ئىسمى  بىر  مىڭ  چهكسىزدۇر.  ئىسملىرى  تهئاالنىڭ  ئالالھ 
ئىنسانالرغا پهقهت بۇ مىڭ بىر ئىسمى بىلدۈرۈلگهن. مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ دىنىدا 

بۇ ئىسىمالردىن 99 بىلدۈرۈلگهن. بۇنى بىز ئهسمائى ھۇسنا دهپ ئاتايمىز. 
2. پهرىشتىلهرگه ئىشىنىش. پهرىشتىلهر جىسىمدۇر، يېنىك بولۇپ، گازدىنمۇ بهك 
يېنىكتۇر. نۇرانه بولۇپ، ھهر ۋاقىت تىرىكتۇر. ئۇالر ناھايىتى ئهقىللىق بولۇپ، ئىنسانالردىكى 
ۋه  گازالر،سۇيۇقلۇق  كىرهلهيدۇ.  شهكىلگه  قانداق  ھهر  ئۇالر  يوقتۇر.  ئۇالردا  يامانلىقالر 
قاتتىق ھالهتكه ئىگه بواللىغاندهك پهرىشتىلهرمۇ ھهر خىل گۈزهل شهكىللهرگه كىرهلهيدۇ. 
ئۇلۇغ  پهرىشتىلهرنى  خرىستىئانالر  ئهمهس،  روھلىرى  ئىنسانالرنىڭ  ئۇلۇغ  پهرىشتىلهر، 
ئىنسانالرنىڭ روھلىرى، دهپ قارايدۇ. بهزى پهيالسوپالرنىڭ ئېيتقىنىدهك ئېنىرگىيه ۋه 

كۈچتهك ماددىسىز ئهمهس. 
پۈتۈن  پهرىشتىلهر  دېگهنلىكتۇر.  قۇۋۋهت  ۋه  بهرگۈچى  خهۋهر  ئهلچى،  پهرىشته: 
جانلىقالردىن بۇرۇن يارىتىلدى. شۇ سهۋهپتىن كىتابالردا ئهڭ بۇرۇن پهرىشتىلهرگه ئىمان 
قۇرئانى- ئېيتىلغان.  دهپ  بۇرۇن  پهيغهمبهرلهردىن  كىتابالردا،  بىلدۈرۈلگهن.  ئېيتىش 

كهرىمده، ئىشىنىش شهرت بولغانالر قاتارىدا، مۇشۇ تهرتىپ بىلهن تىلغا ئېلىنغان. 
پهرىشتىلهر ئالالھ تهئاالنىڭ قۇلىدۇر. ئالالھ تهئاالنىڭ شېرىكى ياكى قىزلىرى ئهمهستۇر. 
كاپىرالر ۋه مۇشرىكالر شۇنداق دهپ قارايدۇ. ئالالھ تهئاال، پۈتۈن پهرىشتىلهردىن رازىدۇر. 
ئهمىرلىرىگه  تهئاالنىڭ  ئالالھ  قىلمايدۇ،  گۇناھ  قىلىدۇ،  ئىتائهت  تهئاالغا  ئالالھ  ئۇالر 
قارشى چىقمايدۇ. ئهركهك ۋه چىشى دهپ ئايرىلمايدۇ. توي قىلمايدۇ، بالىلىرى بولمايدۇ. 
«يا  پهرىشتىلهر:  ۋاقىتتا  ياراتقان  ئىنسانالرنى  تهئاال،  ئالالھ  تىرىكتۇر.  ۋاقىت  ھهر 
رهببى! يهر يۈزىده بۇزغۇنچۇلۇق قىلىپ قان تۆكىدىغان بىر مهخلۇقنى يارىتامسهن؟!» 
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زىيان  باشقىالرغا  ئىكهنلىكىنى،  گۇناھسىز  ۋه  تهقۋا  ئۇالرنىڭ  سوئالىدىنال،  دېگهن، 
سالمايدىغانلىقىنى كۆرىۋاالاليمىز. 

سانى ئهڭ كۆپ بولغان مهخلۇق، پهرىشتىلهردۇر. ئۇالرنىڭ سانىنى ئالالھ تهئاالدىن 
باشقا ھېچكىم بىلمهيدۇ. كۆكته، پهرىشتىلهرنىڭ ئالالھ تهئاالغا ئىبادهت قىلمىغان بىر 
بوش يهر يوقتۇر. ئاسماننىڭ ھهر تهرىپى ئالالھ تهئاالغا سهجده ۋه روكۇ قىلغان پهرىشتىلهر 
يامغۇر  جانسىزالردا،  جانلىقالردا،  يولتۇزالردا،  ئوتتا،  ئاسمان-زېمىندا،  تولغان.  بىلهن 
تامچىلىرىدا، دهرهخ يوپۇرماقلىرىدا، ھهر بىر مولىكۇل، ئاتومدا، ھهر بىرھهرىكهتته، ھهر 
بىلهن  روخسىتى  تهئاالنىڭ  ئالالھ  يهرده  ھهر  بار.  ۋهزىپىسى  پهرىشتىلهرنىڭ  ئىشتا  بىر 
باشقا  بهزىلىرى  ۋاستىدۇر.  بىر  ئارىسىدا  مهخلۇقات  بىلهن  تهئاال  ئالالھ  قىلىدۇ.  ئىش 
يهتكۈزىدۇ.  خهۋهر  پهيغهمبهرلىرىگه  ئىنسانالرنىڭ  بهزىلىرى  ئهمرىدۇر.  پهرىشتىلهرنىڭ 
بهزىلىرى ئىنسانالرنىڭ قهلبىگه ياخشى چۈشهنچىلهرنى كهلتۈرىدۇ. بۇنى بىز ئىلھام دهپ 
ئالالھ  يوقتۇر.  خهۋىرى  مهخلۇقاتالردىن  بارلىق  ۋه  ئىنسانالردىن  بهزىلىرىنىڭ  ئاتايمىز. 
بولۇپ،  يهرلىرى  خاس  ئۆزىگه  ئۇالرنىڭ  يوقاتقان،  ئۆزىنى  ئالدىدا  جامالى  تهئاالنىڭ 
ئۇ يهرلهردىن ھېچ ئايرىلمايدۇ. جهننهت پهرىشتىلىرى جهننهتته بولۇپ، بۇالرنىڭ ئهڭ 
چوڭىنىڭ ئىسمى رىزۋاندۇر. دوزاق پهرىشتىلىرىنىڭ ئىسمى بولسا، زهبانىدۇر. ئۇالر دوزاقتا 
بېلىققا  دېڭىز  خۇددى  قىلمايدۇ.  كار  ئۇالرغا  ئوتى  دوزاق  قىلىدۇ.  ئادا  ۋهزىپىلىرىنى 
زىيان قىلمىغاندهك. دوزاقتىكى پهرىشتىلهرنىڭ ئهڭ چوڭلىرى توققۇز دانه بولۇپ، ئهڭ 

چوڭىنىڭ ئىسمى مالىكتۇر.
ھهر بىر ئىنساننىڭ ياخشى-يامان ئىشلىرىنى يازىدىغان، ئىككىسى كېچه، ئىككىسى 
ھاپازا  ياكى  كىرامهن-كاتىبىن  پهرىشتىلهرنى  بۇ  بار.  پهرىشته  تۆت  بولۇپ  كۈندۈز 
پهرىشتىلىرى دهپ ئاتايمىز. ھاپازا پهرىشتىلىرنىڭ بۇالردىن باشقا ئىكهنلىكىنىمۇ بايان 
قىلغان رىۋايهتلهر بار. ئوڭ تهرهپتىكى پهرىشته سول تهرهپتىكى پهرىشتىگه ئهمىر قىلىدۇ. 
ئوڭ تهرهپتىكىسى ياخشى ئىشالرنى، سول تهرهپتىكىسى يامان ئىشالرنى خاتىرلهپ ماڭىدۇ. 
سوئال  قهبرىده  ۋه  قىلدىغان  ئازاب  مۇسۇلمانالرغا  ئاسى  كاپىرالرغا،  تهكهببۇرالرغا، 
نهكىردۇر.  ۋه  مۇنكىر  پهرىشتىلىرى  سوئال  بۇ  بولۇپ،  بار  پهرىشتىلهرمۇ  سورايدىغان 

مۆمىنلهردىن سوئال سورايدىغان پهرىشتىلهر مۇبهششىر ياكى بهشىردۇر. 
ئىگه  مهنسهپكه  يۇقىرى  ئهڭ  بولۇپ،  ئورنى  يۇقىرى-تۆۋهنلىك  پهرىشتىلهرنىڭمۇ 
ۋهزىپىسى  ئۇنىڭ  ئهلهيھىسساالم.  جىبرائىل  بىرىنچىسى  بۇالرنىڭ  دانه.  تۆت  بولغىنى 
سۇر  ئىككىنچىسى  بىلدۈرۈش.  ئهمىر-پهرمانالرنى  ۋه  يهتكۈزۈش  ۋهھيى  پهيغهمبهرلهرگه 
چالىدىغان پهرىشته بولۇپ، ئىسرافىل ئهلهيھىسساالم. سۇرنى ئىككى قېتىم چالىدۇ، بىرىنچى 
قېتىمدا، ئالالھ تهئاالدىن باشقا پۈتۈن مهخلۇقات ئۆلۈپ يوق بولىدۇ. ئىككىنچى قېتىم 
چالغاندا، پۈتۈن مهخلۇقات قايتا تىرىلىدۇ. ئۈچىنچىسى بولسا، مىكائىل ئهلهيھىسساالمدۇر. 
ئهرزان، قىممهت، ئاچارچىلىق، مولچىلىق ۋه ھهر قانداق ماددىنى ھهرىكهت قىلدۇرۇش 
روھىنى  ئىنسانالرنىڭ  ئۇ  ئهلهيھىسساالمدۇر.  ئهزرائىل  تۆتىنچىسى  ۋهزىپىسىدۇر.  ئۇنىڭ 
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سىنپقا  تۆت  قاراپ  مهرتىۋىسىگه  بولسا،  پهرىشتىلهر  باشقا  پهرىشتىدىن  تۆت  بۇ  ئالىدۇ. 
كۈنى  قىيامهت  بولۇپ،  دانه  تۆت  بۇالر  پهرىشتىلهر.  دېگهن  ئهرىش  ھهمهلى  بۆلىنىدۇ. 
سهككىز دانه بولىدۇ. ئالالھنىڭ ھۇزۇرىدا بولىدىغان پهرىشتىلهر بولسا، مۇقهررهبىن دهپ 
رھمهت  ئاتىلىدۇ.  دهپ  كهرۇبىيان  بولسا،  چوڭلىرى  پهرىشتىلىرىنىڭ  ئازاب  ئاتىلىدۇ. 
پهرىشتىلىرى بولسا، رۇھانىيان دهپ ئاتىلىدۇ. بۇالرنىڭ ھهممىسى پهرىشتىلهرنىڭ ھاۋاسى 
يهنى ئۈستۈنلىرىدۇر. ئۇالر پهيغهمبهرلهردىن باشقا پۈتۈن ئىنسانالردىن يۇقىرى ئورۇندا 
تۇرىدۇ. مۇسۇلمانالرنىڭ سالىھ ۋه تهقۋالىرى بولسا، پهرىشتىلهردىن ئۈستۈندۇر. پهرىشتىلهر 

توپلىمى ئىنسانالر توپلىمىدىن يهنى ئاسى ۋه پاسىقالردىن ئۈستۈندۇر. 
3. ئالالھ تهئاالنىڭ چۈشۈرگهن كىتابلىرىغا ئىشىنىش. ئالالھ تهئاال، بۇ كىتابالرنى 
ئۈستىگه  لهۋھه  پهيغهمبهرلهرگه  بهزى  ئوقۇتۇپ،  پهرىشتىلهرگه  پهيغهمبهرلهرگه،  بهزى 
يېزىپ، بهزىلىرىگه پهرىشتىسىز بىلدۈرگهن. بۇ كىتابالرنىڭ ھهممىسى ئالالھ تهئاالنىڭ 
ياكى  پهيغهمبهر  ئهمهس،  بولغان  بار  بۇرۇندىن  مهڭگۈلۈكتۇر.  ۋه  ئهبهدى  كاالمىدۇر. 
پهرىشتىلهرنىڭ سۆزلىرىمۇ ئهمهس. ئالالھ تهئاال، چۈشۈرگهن كىتابالرنىڭ ھهممىسى ھهق 

ۋه ھهقىقهتتۇر. 
قۇرئانى-كهرىم، پۈتۈن ئىالھى كىتابالرنىڭ ھۆكۈملىرىنى ئهمهلدىن قالدۇرغان بولۇپ، 
ھۆكمىنى كۈچىدىن قالدۇرغان. قۇرئانى-كهرىمىده، قىيامهتكه قهدهر ھېچقانداق نوقسان، 
كهمچىلىك، ئۇنۇتۇلۇش ياكى بىر مهزمۇن قېتىلىش بولمايدۇ. بۇرۇنقى ۋه كهلگۈسىدىكى 
پۈتۈن ئىلىملهر قۇرئانى-كهرىمده يېزىلغان. بۇ سهۋهپتىن پۈتۈن كىتابالردىن ئۈستۈن 
ۋه قىممهتلىكتۇر. رهسۇل ئهكرهم سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ ئهڭ بۈيۈك مۆجىزىسى 
قۇرئانى-كهرىمدۇر. پۈتۈن ئىنسانالر ۋه جىنالر بىر يهرگه كهلسىمۇ، قۇرئانى-كهرىمنىڭ 

ئهڭ قىسقا بىر ئايىتىنى بارلىققا كهلتۈرهلمهيدۇ . 
بىزگه بىلدۈرۈلگهن ساماۋى كىتابالرنىڭ سانى 104 بولۇپ، بۇالردىن 10 بهت ئادهم 
ئهلهيھىسساالمغا، 50 بهت شىت ئهلهيھىسساالمغا، 30 بهت ئىدرىس ئهلهيھىسساالمغا، 10 
ئهلهيھىسساالمغا،  مۇسا  تهۋرات  مهلۇم.  چۈشۈرۈلگهنلىكى  ئهلهيھىسساالمغا  ئىبراھىم  بهت 
زهبۇر داۋۇت ئهلهيھىسساالمغا، ئىنجىل ئىسا ئهلهيھىسساالمغا، قۇرئانى-كهرىم مۇھهممهد 

ئهلهيھىسساالمغا نازىل بولغان. 
ئالالھ  ئىنسانالرنى  پهيغهمبهرلهر  ئىشىنىش.  پهيغهمبهرلىرىگه  تهئاالنىڭ  ئالالھ   .4
تهئاالنىڭ ياخشى كۆرگهن يولىغا باشاليدىغان كىشىلهردۇر. پهيغهمبهرلهر  تۇغۇلۇشتىنال، 
ئهخالق، مىجهز-خۇلۇق ۋه ئهقىل قاتارلىق جهھهتلهرده، شۇ دهۋىردىكى پۈتۈن ئىنسانالردىن 
ئۈستۈندۇر، شهرمى-ھايالىقتۇر. ئۇالرنىڭ ھېچقانداق ناچار ئادهت ۋه قىلىقلىرى يوقتۇر. 
پهيغهمبهرلهرگه ئىسمهت (پاكلىق) دېگهن سۈپهت بېرىلگهن. پهيغهمبهرلىكىنى بىلدۈرۈش 
ياكى بىلدۈرۈشتىن بۇرۇن، چوڭ-كىچىك ھېچقانداق گۇناھ ئىشلىمىگهن، پهيغهمبهرلىكى 
بىلدۈرۈلگهندىن كېيىنمۇ، ئۇالردا، ئهما، گاس ۋه قولىقى ئېغىر بولۇش قاتارلىق جىسمانى 
ياكى ئهقلى كهمچىلىكلهر بولمايدۇ. پۈتۈن پهيغهمبهرلهرنىڭ يهتته ئورتاق ئاالھىدىلىگى 



بارلىقىغا ئىشىنىش كېرهك. بۇالر: ئامانهتكه خىيانهت قىلماسلىق، دۇرۇس بولۇش، تهبلىغ 
قىلىش، ئادالهتلىك بولۇش، پاك بولۇش، ئهقىللىق بولۇش، پهيغهمبهرلىكى ئهمهلدىن 

قالماسلىق. 
دىن  يېڭى  ئاتايمىز.  دهپ  رهسۇل  پهيغهمبهرلهرنى  كهلتۈرگهن  دىن  بىر  يېڭى 
نهبى  بولسا  پهيغهمبهرلهرنى  قىلغان  دهۋهت  دىنغا  بولغان  بار  ئىنسانالرنى  كهلتۈرمهي، 
يولىغا  ئالالھنىڭ  ئىنسانالرنى  ۋه  قىلىش  تهبلىغ  ئهمىرلىرىنى  ئالالھنىڭ  ئاتايمىز.  دهپ 
ئېيتىش  ئىمان  پهيغهمبهرلهرگه  يوق.  پهرقى  بىر  رهسۇلنىڭ  بىلهن  نهبى  چاقىرىشتا، 
بولسا، پۈتۈن پهيغهمبهرلهرنىڭ پهرقى يوقلۇقى، ئۇالرنىڭ ھهممىسىنىڭ توغرا سۆزلۈك، 
سادىق ئىكهنلىكىگه ئىشىنىش دېگهنلىكتۇر. ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ھهر قانداق بىرسىگه 

ئىشهنمىسه ياكى ئىمان ئېيتمىسا، مۇسۇلمان ھېسابالنمايدۇ.
پهيغهمبهرلىك ئاچلىققا بهرداشلىق بېرىش، جاپالىق ئىشلهش، قىيىنچلىق تارتىش 
ياكى كۆپ ئىبادهت قىلىش بىلهن قولغا كهلمهيدۇ. پهقهت ۋه پهقهت ئالالھ تهئاالنىڭ 
تاللىشى ۋه ئېھسانى بىلهن بولىدۇ. ئىنسانالرنىڭ دۇنيا ۋه ئاخىرهت ئىشلىرىنىڭ مهنىلىك 
ۋه خاتىرجهم بولىشىغا كاپالهتلىك قىلىش، ئۇالرنى باال-قازاالردىن ساقالش، ھىدايهتكه  
ئېرىشتۈرۈش ئۈچۈن، ئالالھ تهئاال، پهيغهمبهرلهر ئارقىلىق ھىدايهت يولى بولغان دىنالرنى 
ئىنسانالرنىڭ   كۈچلۈكلىكى،  كۆپلىكى،  دۈشمهنلىرىنىڭ  پهيغهمبهرلهر،  چۈشۈرگهن. 
مهسخىره قىلىشى، زۇلۇم قىلىشىغا قارىماي، ئالالھ تهئاالنىڭ ئهمىر-پهرمانلىرىنى تهبلىغ 
قىلىشتا بۇ قىيىنچىلىقالرغا باش ئهگمهيدۇ. ئالالھ تهئاال، پهيغهمبهرلهرنىڭ پاك ۋه دۇرۇس 
ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن، ئۇالرنى ھهر خىل مۆجىزىلهر بىلهن شهرهپلهندۈردى. 
ئېيتىپ،  ئىمان  پهيغهمبهرگه  بىر  كېلهلمىدى.  تهڭ  مۆجىزىلهرگه  بۇ  كىشى  ھېچقانداق 
كۈنى،  قىيامهت  ھېسابلىنىدۇ.  ئۇممىتى  پهيغهمبهرنىڭ  بۇ  كىشى،  ئىشهنگهن  ئۇنىڭغا 
ۋه  بېرىلىدۇ  روخسىتى  تىلهش  شاپائهت  ئۈچۈن  ئۇممهتلهر  بولغان  كۆپ  گۇناھلىرى 
شاپائهت  ئۈچۈنمۇ  سالىھلىرى  ۋه  ئالىم  ئۇممهتنىڭ  قىلىنىدۇ.  ئهپۇ  گۇناھلىرى  ئۇالرنىڭ 
تىلهيدۇ. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، قهبرىده بىز تهسهۋۋۇر قىاللمايدىغان بىر شهكلىده 
ھازىرمۇ تىرىك. ئۇنىڭ مۇبارهك تېنى تۇپراقتا چۈرىمهيدۇ. بهزى ھهدىس شهرىپلهرده: 

«پهيغهمبهرلهر قهبرىسىده ناماز ئوقۇماقتا» دېيىلگهن. 
ئۇخلىمايدۇ.  ھېچ  قهلبى  ئۇنىڭ  ئۇخلىسىمۇ  كۆزلىرى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
قىلىشتا  خىزمهت  بىلهن  ماقامى  پهيغهمبهرلىك  ئورۇنداش،  ۋهزىپىسىنى  پهيغهمبهرلىك 
پۈتۈن پهيغهمبهرلهر ئورتاقتۇر. يۇقىرىدا سۆزلهپ ئۆتكهن يهتته سۈپهت پهيغهمبهرلهرده بار. 
پهيغهمبهرلهر، پهيغهمبهرلىك ۋهزىپىسىدىن ئېلىپ تاشالنمايدۇ. ۋهلىلهر بولسا، ئهۋلىيالىقتىن 
جىن  چىقىدۇ.  ئارىسىدىن  ئىنسانالر  پهقهت  پهيغهمبهرلىك  مومكىن.  قېلىشى  ئايرىلىپ 
پهيغهمبهرلهرنىڭ  پهرىشتىلهر،  ۋه  جىن  تالالنمايدۇ.  ئايالالردىن  پهرىشتىلهردىن،  ۋه 
دهرىجىسىگه يېتهلمهيدۇ. پهيغهمبهرلهرنىڭ بىر-بىرى ئارىسىدا بهزى ئۈستۈنلۈكلىرى بار. 
مهسىلهن، ئۇممىتىنىڭ ئاز-كۆپ بولىشى، ئۇالرغا ئهۋهتىلگهن پهرىشتىلهرنىڭ يۇقىرى-
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تۆۋهنلىك دهرىجىسى، ئىلىم ۋه بىلىمنىڭ پهرىقلىق بولىشى، ئىلىم ۋه بىلىمىنىڭ نۇرغۇن 
يهرلهرگه تارقىلىشى، مۆجىزىلىرىنىڭ كۆپ ۋه ئۆزى ئۈچۈن ھهر خىل قىممهت ۋه ئېھساندا 
بولىشى قاتارلىق جهھهتلهرده، ئاخىرقى زامان پهيغهمبىرى بولغان مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم 

پۈتۈن پهيغهمبهرلهردىن ئۈستۈندۇر.
ئۇلۇلئهزىم (ئهزىم، سهۋر ئىگىسى، ئۇلۇغ ئىراده ۋه كهسكىن قارارالرغا ئىگه) بولغان 
نهبىلهردىن  بولمىغان  رهسۇل  رهسۇلالر،  ۋه  پهيغهمبهر  بولمىغان  بۇنداق  پهيغهمبهرلهر، 

ئۈستۈن تۇرىدۇ.
پهيغهمبهرلهرنىڭ ئېنىق سانى بىزگه نامهلۇم. ئۇالرنىڭ 124 مىڭدىن ئارتۇق ئىكهنلىكى 
بۇالرنىڭ  رهسۇلدۇر.  دانىسى   315 ياكى   313 تهخمىنهت  بۇالرنىڭ  قىلىنىدۇ.  رىۋايهت 
ئىچىدىكى ئالته دانىسى بولسا تېخىمۇ ئۇلۇغدۇر. ئۇالرنى ئۇلۇلئهزىم دهپ ئاتايمىز. ئۇالر: 
ئادهم، نوھ، ئىبراھىم، مۇسا، ئىسا، مۇھهممهد مۇستاپا ئهلهيھىمۇسسهلهتۇ ۋهسسهالمدۇر. 
ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم، خهلىلۇلالھتۇر (ئالالھنىڭ دوستى). چۈنكى ئۇنىڭ قهلبىده 
ئالالھ سۆيگۈسىدىن باشقا ھېچقانداق مهخلۇقات سۆيگۈسى يوقتى. مۇسا ئهلهيھىسساالم 
ئىسا  پهيغهمبهردۇر.  سۆزلهشكهن  بىلهن  تهئاال  ئالالھ  چۈنكى  كهلىمۇلالھتۇر.  بولسا، 
ئهلهيھىسساالم بولسا، رۇھۇلالھ ۋه كهلىمۇلالھتۇر. چۈنكى دادىسى يوقتۇر. پهقهت ئالالھنڭ 
تهئاالنىڭ  ئالالھ  باشقا،  بۇنىڭدىن  كهلگهن.  دۇنياغا  ئاتىسىز  بىلهن  سۆزى  «بول» 

ھېكمهتلىك سۆزلىرىنى ئىنسانالرنىڭ قۇالقلىرىغىچه يهتكۈزگهن. 
ئهڭ  ئهۋالدىنىڭ  ئىنسان  ۋه  بولغان  سهۋهپچى  يارىلىشىغا  مهخلۇقاتالرنىڭ 
ئۈستۈنى بولغان، ئهڭ قىممهتلىك ۋه شهرهپلىك بولغىنى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمدۇر. 
ئۈستۈنلىكىنى  ۋه  ئۇلۇغلىقى  ئىكهنلىكى،  دوسىت  ئالالھقا  ئۇنىڭ  ھهبىبۇلالھتۇر.  ئۇ 
بولۇش»،  «مهغلۇپ  ئۇنىڭغا:  سهۋهپتىن  بۇ  بار.  دهلىللهر  نۇرغۇن  كۆرسىتىدىغان 
«بۇزغۇنچۇلۇققا ئۇچراش» دېگهندهك سۆزلهرنى قىلىشقا بولمايدۇ. قىيامهت كۈنى ھهممه 
مهھشهر  ئهلهيھىسساالمدۇر.  مۇھهممهد  كىشى  تۇرىدىغان  ئورنىدىن  بۇرۇن  ئىنساندىن 
ئۇنىڭ  ئهلهيھىسساالمدۇر.  مۇھهممهد  كىرىدىغانمۇ  بۇرۇن  ئهڭ  جهننهتكه  ۋه  مهيدانىغا 
تهرىپلهپ  ئهخالقىنى  گۈزهل  ئۇنىڭ  بولمايدۇ،  تۈگهتكىلى  ساناپ  ئهخالقىنى  گۈزهل 

بېرىشكه ئىنسان تىلى كهملىك قىلىدۇ. 
قىيامهت كۈنى پۈتۈن پهيغهمبهرلهر ئۇنىڭ لهۋھاسى ئاستىدا سايىدايدۇ. ئالالھ تهئاال، 
ئېرىشكهن  سۆيگۈمگه  مېنىڭ  ئىچىده،  مهخلۇقلىرىم  «ياراتقان  پهيغهمبهرگه:  بىر  ھهر 
ھهبىبىم مۇھهممهد ئهاليھېسساالمغا پهيغهمبهرلىك ماقامى بېرىلگهن ئۇ كۈنگه ئېرىشكهنده، 
ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتىڭالر ۋه ئۇنىڭغا ياردهمچى بولۇڭالر!» دېگهن. پۈتۈن پهيغهمبهرلهرگه 
ۋهسىيهت  ئارقىلىق  قىلىش  نهسىھهت  مۇشۇنداق  ئۇممهتلىرىگه  ئۆز  پهيغهمبهرلهر  بۇ  ۋه 
قىلىپ كهلدى. مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم «خاتهمۇل ئهنبىيا»دۇر. يهنى ئۇنىڭدىن كېيىن 

باشقا بىر پهيغهمبهر كهلمهيدۇ. 
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5. ئاخىرهت كۈنىگه ئىشىنىش. ئاخىرهت كۈنىنىڭ باشالنغۇچى ئىنساننىڭ ئۆلگهن 
كۈنىدۇر. قىيامهتنىڭ كېلىدىغان كۈنگىچه بولۇپ، ھېچقانداق بىر ئىنسان قىيامهتنىڭ 
قايسى كۈنى كېلىدىغانلىقىنى بىلمهيدۇ. پهقهت پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمال قىيامهت بىلهن 
مۇناسىۋهتلىك بهزى ئاالمهتلهرنى ئىنسانالرغا بىلدۈردى. بۇ ئاالمهتلهر: ھهزرىتى مهھدى 
كېلىدۇ  مهيدانغا  يالغانچىالر  چۈشىدۇ؛  شامغا  ئاسماندىن  ئهلهيھىسساالم  ئىسا  كېلىدۇ؛ 
(يېقىن بىر زاماندا قىيامهت قوپىدۇ دهپ، سۆز-چۆچهك تارقىتىدىغان كىشىلهر)؛ يهجۇجى-
مهجۇجى دېگهن بىر كىشلهر يهر-يۈزىنىڭ ھهممه يېرىگه تارقىلىپ، دۇنيانى قااليمىقان 
قىلىدۇ؛ قۇياش غهرىپتىن چىقىدۇ؛ چوڭ يهر تهۋرهشلهر مهيدانغا كېلىدۇ؛ دىنى بىلىملهر 
كىشىلهر  نومۇسسىز  ئهخالقسز،  دىنسز،  كۆپىيىدۇ؛  پىتنه-پاسات  باشاليدۇ؛  ئۇنتۇلۇشقا 
ئهمهلدار بولىدۇ؛ ئالالھ تهئاالنىڭ ئهمىرلىرى يولغا قويۇلمايدۇ؛ ھهر يهرده ھارام ئىشالر 
قىلىنىدۇ؛ يهمهندىن ئاتهش چىقىدۇ؛ ئاسمان ۋه تاغالر كۇكۇم-تالقان بولىدۇ؛ قۇياش 
ۋه ئاي قارىدايدۇ؛ دېڭىزالر بىر-بىرىگه ئارلىشىپ كېتىدۇ ۋه قايناپ قۇرۇپ كېتىدۇ.464 

گۇناھ ئىشالرنى قىلدىغان مۇسۇلمانالرنى پاسىق دهپ ئاتايمىز. پاسىقالرغا ۋه پۈتۈن 
كاپىرالرغا قهبرىده جازا بار. بۇالرغا ئىشىنىش الزىم. ئۆلۈكلهر قهبرىگه كۆمىلىشى بىلهن 
بىز بىلمهيدىغان بىر شهكىلده تىرىلىدۇ. ئۇالر يا ھۇزۇر كۆرىدۇ يا ئازاب تارتىدۇ. مۇنكىر 
ۋه نهكىر ئىسمىدىكى ئىككى پهرىشته، بىز تهسهۋۋۇر قىلغۇسىز دهرىجىدىكى قورقۇنچلۇق 
ئىنسان شهكلىده، مازارغا كېلىپ سوئال سوراشقا باشاليدىغانلىقى ھهدىس شهرىپلهرده 
ئوچۇق بىلدۈرۈلگهن.465 ئالىمالرنىڭ قارىشىچه، قهبره سوئاللىرى بهزى دىنى كىتابالردا 
بولىدۇ دېسه، بهزى ئالىمالر پۈتۈن دىنى كىتابالردىن سورىلىدۇ دهپ قارايدۇ. بۇ سهۋهپتىن 
بالىالرغا: «ئالالھىڭ كىم، دىنىڭ قايسى، كىمنىڭ ئۇممىتى، كىتابىڭ قايسى، قىبلهڭ 
جاۋابىنى  سوئالالرنىڭ  دېگهندهك  قايسى؟»  مهزھىپىڭ  ئىتكاپالردا  ۋه  ئىبادهت  قهيهر، 
ئۆگىتىش كېرهك. ئهھلى سۈننهت بولمىغانالرنىڭ توغرا جاۋاب بىرهلمهيدىغانلىقى «تهزكىره 
جهننهتكه  ۋه  چوڭاليدۇ  قهبرىسى  بهرگهنلهرنىڭ  جاۋاب  گۈزهل  يېزىلغان.  قۇرتۇبى»دا 
ۋه  كۆرهلهيدۇ  يهرلىرىنى  جهننهتتىكى  ئاخشاملىرى  ۋه  ئهتىگهن  ئېچىلىدۇ.  دېرىزه  بىر 
پهرىشتىلهر ئۇالرغا ياخشى ئهمهللهرنى قىلىدۇ. ياخشى جاۋاب بېرهلمىگهنلهرنى شۇنداق 
بىر توقماقالر بىلهن ئۇرىدىكى، ئۇالرنىڭ ئېچىنىشلىق ئاۋازىنى ئىنسان ۋه جىنلهردىن 
باشقا پۈتۈن مهخلۇقالر ئاڭلىيااليدۇ. قهبرىسى ئۇ قهدهر كىچىكلهيدۇكى، ئۇستىخانلىرى 
بىر-بىرىگه كىرىشىپ قالغۇدهك بولىدۇ. ئۇالرغا دوزاققا توغۇرالپ بىر دىرىزه ئېچىلىدۇ. 

ئهتىگهن ۋه ئاخشامدا دوزاقتىكى يهرلىرىنى كۆرۈپ، مهھشهر كۈنىگىچه ئازاب چېكىدۇ. 
ۋه  ئۇستىخان  تېره،  الزىم.  ئىشىنىش  تىرىلدىغانلىقىمىزغا  قايتا  كېيىن  ئۆلگهندىن 
گۆشلىرىمىز چىرىپ توپىغا ئايالنغاندىن كېيىن يهنه ئهسلى ھالىغا قايتىدۇ. روھ قايتا 
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بهدهنگه كىرگهندىن كېيىن، ئىنسان مازارىدىن تىرىلىپ چىقىدۇ. مانا بۇ كۈننى قىيامهت 
كۈنى دهپ ئاتايمىز. 

دهپتهرلىرى  ھېساب  كىشىنىڭ  ھهر  يىغىلىدۇ.  مهيدانىغا  مهھشهر  جانلىقالر،  پۈتۈن 
چوڭ  ناھايىتى  ئاتومالرنى،  كىچىك  ئاسمان-زېمىننى،  ئىشالرنى،  بۇ  كېلىدۇ.  ئۇچۇپ 
يولتۇزالرنى ياراتقان، كۈچ-قۇدرهت ئىگىسى ئالالھ تهئاال ئهمهلگه ئاشۇرىدۇ. بۇ ئىشالرنىڭ 
بىزگه  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  پهيغهمبىرى  ھهق  تهئاالنىڭ  ئالالھ  ھهممىسىنى 
ئىشقا  كهلگۈسىده  ۋه  توغرا  ئهلۋهتته  سۆزلىگهنلىرى  ئۇنىڭ  بهرگهن.  خهۋهر  ئاللىبۇرۇن 

ئاشىدۇ.
مۈرىسىدىن  ئوڭ  دهپتهرلىرى  ھېساب  قىلغانالرنىڭ  ئىشالرنى  ياخشى  سالىھالرنىڭ، 
بېرىلىدۇ. پىتنه-پاسات تارقاتقان ۋه يامان ئىشالرنى قىلغانالرنىڭ بولسا سول تهرىپىدىن 
يوشۇرۇن  ۋه  ئوچۇق  چوڭ-كىچىك،  ياخشى-يامان،  بېرىلىدۇ.  تهرىپىدىن  ئارقا  ياكى 
ئۆتكۈزگهن پۈتۈن گۇناھ ۋه ساۋاپلىرىمىز بۇ دهپتهرگه يېزىلىدۇ. ھهتتا، كىرامهن كاتىبىن 
پهرىشتىلىرى بىلمىگهن ئىشالرمۇ، ئىنسان بهدىنىدىكى ئهزاالرنىڭ خهۋهر بېرىشى بىلهن 
ئوتتۇرىغا چىقىدۇ. پۈتۈن نهرسه ئۈستىدىن سوئال-جاۋاب قىلىنىدۇ. مهھشهر كۈنى ئالالھ 
تهئاال خالىغان پۈتۈن مهخپى ئىشالرمۇ مهيدانغا چىقىدۇ. پهرىشتىلهرگه: «يهرلهرگه ۋه 
كۆكلهرگه نېمه قىلدىڭالر؟»، پهيغهمبهرلهرگه: «ئالالھ تهئاالنىڭ ھۆكۈملىرىنى قۇلالرغا 
قىلدىڭالر،  ئىتائهت  قانداق  «پهيغهمبهرلهرگه  ئىنسانغا:  ھهر  بىلدۈردۈڭالر؟»،  قانداق 
ئارىسىدىكى  بىر-بىرىڭالرنىڭ  ئورۇندىدىڭالر،  قانداق  ۋهزىپلهرنى  بهرگهن  سىلهرگه 
ھهق-ناھهقنى قانداق بىر تهرهپ قىلدىڭالر؟» دهپ سورايدۇ. مهھشهر كۈنى، ئىمانى 
بولغان، گۈزهل ئهخالق ۋه ئىشالرنى قىلغانالرغا مۇكاپات ۋه ئېھسانالر ئىنئام قىلىنىدۇ. 

يامان نىيهتلىك، ناچار ئىشالرنى قىلغانالر بولسا، ئېغىر جازاالرغا ئۇچرايدۇ.
ئۆزى  بېرىدۇ.  ئازاب  ئۈچۈنمۇ  گۇناھالر  كىچىك  بهزى  بىلهن  ئادالىتى  تهئاال  ئالالھ 
ئېھسان  ئۇالرغا  قىلىدۇ.  ئهپۇ  گۇناھلىرىنى  چوڭ-كىچىك  بولسا،  قۇللىرىنىڭ  خالىغان 
ئاتا قىلىدۇ. ئۇنىڭغا شېرىك قوشۇش ۋه كۇپۇرلۇق قىلىشتىن باشقا ھهر قانداق گۇناھنى 
ۋه  كىتابلىق  بېرىدۇ.  ئازاب  ئۈچۈنمۇ  گۇناھ  بىر  كىچىك  قىلىدۇ،  ئهپۇ  خالىسا  ئۆزى 
ئىكهنلىكىگه  پهيغهمبهر  ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇھهممهد  كاپىرالر،  پۈتۈن  بولغان  كىتابسىز 
ئىشهنمىگهن، پهيغهمبهر بىلدۈرگهن ئهمىر-پهرمان ۋه قائىده-قانۇنالرنى ياقتۇرمىغان ۋه 
ئهمهل قىلمىغان ۋه بۇ شهكىلده ئۆلگهن كىشلهر ئهلۋهتته دوزاق ئازابىغا دۇچار بولىدۇ. 

قىيامهت كۈنى بىزنىڭ ئهمهللىرىمىزنى ئۆلچهش ئۈچۈن، بىز بىلمهيدىغان بىر مىزان 
ئهسۋابى يهنى تارازا بار. ئاسمان-زېمىن ئۇنىڭ بىر كۆزىگه پاتىدۇ. ساۋاپ كۆزى بولسا، 
ئو تهرهپته ئورۇن ئالغان بولۇپ تولىمۇ پارالق ۋه چاقناپ تۇرىدۇ. ئهرىشنىڭ ئوڭ تهرىپىده 
ئورۇن  تهرهپته  دوزاق  يهنى  تهرىپىده  سول  ئهرىشنىڭ  بولسا،  تهرىپى  گۇناھ  بولۇپ، 
ئالغان. دۇنيا ھاياتىدا قىلغان پۈتۈن ئىشالر، سۆز-ھهرىكهتلهر، چۈشهنچه ۋه تهسهۋۋۇرالر 
ئۇ يهرده شهكىلگه كىرىدۇ. ياخشى ئىشالر بولسا، چاقناپ چىرايلىق كۆرىنىدۇ، يامان 
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تارازا  بۇ  تارتىلىدۇ.  تارازىدا  بۇ  ئىشالر  پۈتۈن  كۆرىنىدۇ.  سهت  قارىداپ  بولسا  ئىشالر 
دۇنيادىكى تارازىغا ئوخشىمايدۇ. ئېغىر تهرىپى يۇقىرىغا ئۆرلهيدۇ. يېنىك تهرىپى پهسكه 

قاراپ بېسىلىدۇ. بهزى ئالىمالرنىڭ قارىشىچه، ئۇ كۈنى ھهر خىل تارازىالر بار. 
سىرات كۆۋرۈكى بار. بۇ كۆۋرۈك ئالالھ تهئاالنىڭ ئهمرى بىلهن دوزاقنىڭ ئۈستىده 

قۇرۇلىدۇ. پۈتۈن ئىنسانالر بۇ كۆۋرۈك ئۈستىدىن مېڭىش مهجبۇرىيىتىده قالىدۇ. 
دهپ  بهرگىن!»  ساالمهتچىلىك  بىزگه  رهببى!  پهيغهمبهرلهر: «يا  پۈتۈن  كۈنى  ئۇ 
يالۋۇرىدۇ. جهننهتكه كىرىشكه اليىق ئىنسانالر بولسا، كۆۋرۈكتىن ئاسان ئۆتىدۇ. ئۇالرنىڭ 
ئۆتىدۇ.  ئاتتهك  ئۇچقۇر  بهزىلىرى  شامالدهك،  كۈچلۈك  بهزىلىرى  چاقماقتهك،  بهزىلىرى 
سىرات كۆۋرۈكى قىلدىنمۇ ئىنچىكه قىلىچتىنمۇ ئۆتكۈردۇر. دۇنيا ھاياتىدا ئىسالمىيهتكه 
رىئايه  بىلهن  قائىده-تۈزۈملىرى  ئىسالمىيهتكه  ئوخشايدۇ.  مۇشۇنىڭغا  قىلىشمۇ  رىئايه 
قىلىش خۇددى سىرات كۆۋرۈكىدىن ئۆتكهنگه ئوخشايدۇ. دۇنيادا پۈتۈن كۈچ-قۇۋۋىتى 
ۋه نهپىسى بىلهن ئىسالمىيهتكه چىڭ يېپىشقانالر، ئۇ يهرده سىرات كۆۋرۈكىدىن بهكمۇ 
ئاسان ئۆتىدۇ. بۇ سهۋهپتىن ئالالھ تهئاال كۆرسهتكهن توغرا يولنى «سىراتى مۇستهقىم» 
دهپ ئاتايمىز. بۇ ئىسمنىڭ ئوخشاشلىقىمۇ، ئىسالمىيهت يولىدا چىڭ تۇرۇشنىڭ سىرات 
كۆۋرۈكتىن  بولغانالر،  اليىق  دوزاققا  كۆرسىتىلگهن.  قىلىپ  ئۆتكهندهك  كۆۋرۈكىدىن 

ئۆتهلمهي دوزاققا چۈشىدۇ. 
بىر  چوڭلىقى  بۇالقنىڭ  بۇ  بار.  بۇلىقى  كهۋسهر  خاس  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر 
ئايلىق يولدهك يىراق. ئۇنىڭ سۈيى سۈتتىنمۇ ئاق، پۇرىقى ئىپاردىنمۇ ئېسىل. ئۇنىڭ 
دوزاقتا  ئىچكهنلهر  قهدهھ  بىر  ئۇنىڭدىن  كۆپ.  يولتۇزالردىنمۇ  قهدهھلهر  ئهتراپىدىكى 

بولغان تهقدىردىمۇ ئهبهدى ئۇسسىمايدۇ. 
ئهپۇ  گۇناھلىرىنىڭ  چوڭ-كىچىك  مۆمىنلهر،  قىلمىغان  تهۋبه  ھهقتۇر.  شاپائهت 
قىلىنىشى ئۈچۈن، پهيغهمبهرلهر، سالىھ زاتالر، ۋهلىلهر، پهرىشتىلهر، ئالالھ تهئاال روخسهت 

قىلغان كىشىلهرنىڭ دۇئاسى بىلهن شاپائهتكه ئېرىشىدۇ. 
جهننهت ۋه دوزاق ھازىرمۇ مهۋجۇت. جهننهت يهتته قات ئاسماننىڭ ئۈستىده بولۇپ، 
دوزاق پۈتۈن نهرسىلهرنىڭ ئاستىدا. سهككىز جهننهت، يهتته دوزاق بار. جهننهت، يهر 

شارى، قۇياش ۋه ئاسماندىن چوڭ. دوزاق بولسا، قۇياشتىن چوڭ. 
6. تهقدىرگه، ياخشى ۋه يامان ئىشالرنىڭ ئالالھ تهرىپىدىن بولىدىغانلىقىغا ئىشىنىش. 
ئىنسانالرغا كېلىدىغان ياخشى-يامان ئىشالر، پايدا-زىيان، غهلبه ۋه مهغلۇبىيهتلهرنىڭ 
ھهممىسى ئالالھ تهئاالنىڭ ئالدىن ئورۇنالشتۇرىشى بىلهن بولىدۇ. ئالالھ تهئاالنىڭ بىر 
بولغان  بار  يهنى  قهدهرنىڭ،  ئاتىلىدۇ.  دهپ  قهدهر  تىلىشى  بولىشىنى  بار  نهرسىنىڭ 
نهرسىنىڭ بار بولىشىنى تىلهش قازا دهپ ئاتىلىدۇ. قهدهر ۋه قازانى ئوخشاش شهكىلده 

ئىشلىتىشكه بولىدۇ.
پۈتۈن ھايۋانالرنىڭ، ئۆسۈملۈكلهرنىڭ، جانسىز نهرسىلهرنىڭ، قاتتىق، سۇيۇق، گاز 
ھالهتتىكىلهر، يولتۇزالر، مولىكۇل، ئاتۇم ۋه ئېلىكتىرۇنالر، ئېلىكتىر دولقۇنلىرى قىسقىسى 
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پۈتۈن يارىتىلغان نهرسىلهرنىڭ ھهرىكىتى، فىزىكىلىق ۋهقهلهر، خېمىيهۋى رىئاكسىيهلهر، 
مهۋجۇت  نهرسىنىڭ  ھهر  ۋهقهلهر،  فىزولوگىيهلىك  جانلىقالردىكى  ئالمىشىش،  ئېنرگىيه 
ئاخىرهتته،  ۋه  دۇنيادا  ئىشلىرى،  ياخشى-يامان  ئىنسانالرنىڭ  بولماسلىقى،  بولۇش 
بۇالرنىڭ جازاسىنى تارتىش ۋه ھهر قانداق نهرسه ئهزهلدىن ئالالھ تهئاالنىڭ ئىلىمىده 
بار ئىدى. ئالالھ، بۇالرنىڭ ھهممىسىنى بۇرۇندىنال بىلهتتى ۋه مهڭگۈ شۇنداق بولىدۇ. 
بويىچه  بىلگىنى  بۇرۇندىنال  ۋهقهلهرنى  ۋه  ھهرىكهت  خۇسۇسيهتلهرنى،  نهرسىلهرنى، 
كۇپۇرلۇقىنى،  بولىشىنى،  مۇسۇلمان  ئىشلىرىنى،  ياخشى-يامان  ئىنسانالرنىڭ  ياراتتى. 
ئارزۇ قىلغان ۋه قىلمىغان پۈتۈن ئىشلىرىنى ئالالھ تهئاال يارىتىدۇ. ياراتقان ۋه نهتىجه 
بهرگهن پهقهت ئالالھتۇر. پۈتۈن سهۋهپلهرنى مهيدانغا كهلتۈرگهن ئالالھتۇر. ھهر قانداق 

نهرسىنى سهۋهپسىز ياراتمىغان.
مهسىلهن، ئوت كۆيدۈرىدۇ. لېكىن تۇتاشتۇرغان ئالالھتۇر. ئوتنىڭ كۆيدۈرۈش بىلهن 
ھېچقانداق مۇناسىۋىتى يوق. ئوت بىر نهرسىگه تهگمهي تۇرۇپ ئۇنى كۆيدۈرهلمهيدۇ. ئوت، 
مهلۇم بىر ئىسسىقلىق دهرىجىسىگه يهتمهي تۇرۇپ كۆيدۈرهلمهيدۇ. ئورگانىك جىسىمالردا 
پهيدا  ئېقىمى  ئېلىكتىر  بىرلهشتۈرۈپ،  ئوكسىگىننى  ھىدروگىن،  كاربون،  بولغان،  بار 
قىلغان ئاتهش ئهمهس بهلكى ئالالھتۇر. ھهقىقهتنى چۈشهنمىگهنلهر بۇالرنى ئوت پهيدا 
قىلغان دهپ قارايدۇ. كۆيدۈرگهن ۋه بۇ خۇسۇسىيهتنى بهرگهن ئوت ئهمهس، ئوكسىگىنمۇ 
كۆيدۈرگهن  ئۇنى  بهلكى  ئهمهس،  قۇۋۋىتىمۇ  ئېلىكتىر  ئهمهس،  ئىسسىقلىقمۇ  ئهمهس، 
بۇالردىن  ياراتقان.  قىلىپ  سهۋهپ  ئۈچۈن  كۆيۈش  ھهممىسىنى  ئۇالرنىڭ  ئالالھتۇر. 
خهۋىرى بولمىغانالر ئهلۋهتته ئاتهش ئوت دهپ ئوياليدۇ. باشالنغۇچ مهكتهپ پۈتتۈرگهن 
مهكتهپته  ئوتتۇرا  تولۇقسز  دهيدۇ.  كۆيدۈرىدۇ،  ھاۋا  كۆيدۈرمهيدۇ،  ئوت  كىشى:  بىر 
دهيدۇ.  كۆيدۈرىدۇ،  ئوكسىگىن  ھاۋادىكى  كۆيدۈرمهيدۇ،  ھاۋا  كىشى:  بىر  ئوقۇيدىغان 
تولۇق ئوتتۇرا مهكتهپ پۈتتۈرگهن بىر كىشى: كۆيدۈرۈش ئوكسىگىنغا باغلىق ئهمهس، 
ھهر قانداق ئېلىكتىرون زهررىتىگه ئىگه بولغان ماددا كۆيدۈرۈش رولىنى ئوينايدۇ، دهيدۇ. 
ئالى مهكتهپ ئوقۇغۇچىسى: ماددا ۋه ئېنرگىيهمۇ رول ئوينايدۇ، دهيدۇ. بۇنىڭدىن شۇنى 
كۆرىۋاالاليمىزكى، ئىنسانالرنىڭ بىلىم سهۋىيهسى ئۆسكهنسىرى، بۇ سهۋهپلهرنىڭ ئارقسىدا 
يهنه نۇرغۇنلىغان سهۋهپلهرنىڭ يوشۇرنۇپ ياتقانلىقى مهلۇم بولىدۇ. ئىلىم-پهننىڭ ئهڭ 
يۇقىرى پهللىسىگه يهتكهن، ھهقىقهتلهرنى ئىسپاتلىرى بىلهن كۆرگهن پهيغهمبهرلهر ۋه 
بۈيۈك زاتالرنىڭ ئىزىدىن مېڭىپ، ئىلىم دهريالىرىنىڭ سۇ تامچىلىرىغا ئېرىشكهن ئىسالم 
ئالىملىرى، كۈنىمىزده، كۆيدۈرگۈچى، قىلدۇرغۇچى نهرسىلهرنىڭ... ئاجىز ۋه باغالنغۇچى 
بىر ۋاسته ئىكهنلىكى، ھهقىقى ھهرىكهتلهندۈرگۈچى كۈچ ۋه ياراتقۇچىنىڭ ئالالھ تهئاال 
ئىكهنلىكىنى تېخىمۇ ئىلمى ۋه پهننى يولالر ئارقىلىق بىلدۈردى. ئوت بىلهن كۆيدۈرگۈچى 
ئالالھ تهئاالدۇر. ئوت بولمىغان ئهھۋالدىمۇ كۆيدۈرىدۇ، پهقهت ئاتهش بىلهن كۆيدۈرۈش 
نورمال بىر ئادهتتۇر. ئهگهر كۆيۈشكه ئهمىر بهرمىسه، ئاتهش ئىچىدىمۇ كۆيمهيدۇ. ئىبراھىم 
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قائىده  ئۈچۈن  كۆرگهنلىكى  ياخشى  ئۇنى  ئالالھ  كۆيدۈرمىدى.  ئاتهش  ئهلهيھىسساالمنى 
ئۆزگهردى، ئوت ئۇنى كۆيدۈرمىدى.

ئالالھ تهئاال خالىسا، پۈتۈن نهرسىلهرنى سهۋهپسىزمۇ يارىتاتتى، يهنى ئاتهش بولمىغان 
پهقهت  بوالتتى.  تويغان  قورسىقىمىز  يىمهستىن  تاماق  بوالتتى.  كۆيدۈرگهن  ئهھۋالدىمۇ 
ئالالھ تهئاال، بهندىلىرىگه مهرھهمهت قىلىپ، ھهر نهرسىنى بىر سهۋهپكه باغالپ ياراتتى. 
يهنى سهۋهپلهر ئالىمىنى ياراتتى، بهزى ئىشالرنى سهۋهپلهرنىڭ ئىچىگه يوشۇردى. ئۇنىڭ 
بىر نهرسىنى يارىتىشىنى ئازۇ قىلغان، ئۇ نهرسىنىڭ سهۋهبىنى ئىزدېسه، ئۇ نهرسىگه 
ئېرىشهلهيدۇ. پانارنى ياندۇرۇشنى ئويلىغان كىشى، مۇتلهق سهرهڭگه ئىشلىتىدۇ. زهيتۇن 
بېشى  بولىدۇ.  ئېھتىياجى  ئهسۋابىغا  چىقىرىش  ياغ  مۇتلهق  بولسا،  چىقارماقچى  يېغى 
ئاغرىغان كىشى، باش ئاغرىق دورىسىغا ئېھتىياجى بولىدۇ. شۇنىڭدهك، جهننهتكه كىرىپ 
مهجبۇر  قىلىشقا  رىئايه  دىنىغا  ئىسالم  كىشىمۇ  بولغان  ئېرىشمهكچى  بهخىتكه  مهڭگۈلۈك 
بولىدۇ. ئۆزىنى تاپانچا بىلهن ئېتىپ ئۆلتۈرگهن، زهھهر ئۈچۈن ئۆلگهندهك بولىدۇ. تهرلهپ 
دوزاققا  ماڭغانالر  يولىغا  كۇپۇرلۇق  ۋه  گۇناھكار  بولىدۇ.  كېسهل  ئىچسه،  سۇ  كهتكهنده 
كىرىدۇ. كىم قانداق سهۋهپكه يول تۇتسا، شۇ سهۋهپ پهيدا قىلدىغان ئاقىۋهتكه قالىدۇ. 
ۋه  سۆيىدۇ  مۇسۇلمانالرنى  ئۈگىنىدۇ،  مۇسۇلمانلىقنى  ئۇقىغان،  كىتابلىرىنى  مۇسۇلمان 
مۇسۇلمان بولىدۇ. دىنسىز ئىنسانالرنىڭ ئارىسىدا ياشىغان، ئۇالرنىڭ سۆزلىرنى ئاڭلىغان، 
دىن دۈشمىنى ۋه جاھىل بولىدۇ. دىن دۈشمهنلىرىنىڭ نۇرغۇنى ئىمانسىز بولىدۇ. ئىنسان 

قايسى يولنى تاللىسا، شۇ سهۋهپ بىلهن ئۇ يولغا موپتىال بولىدۇ، ئهلۋهتته. 
ئالالھ تهئاال، شهيىئلهرنى سهۋهپسىز ياراتمىغان بولسا، ھېچقانداق بىر نهرسه ياكى 
تهئاالدىن  ئالالھ  نېسىۋىسىنى  ئۆز  كىشى  ھهر  بولمايتتى.  موھتاج  بىر-بىرىگه  ئىنسانالر 
تهلهپ قىلغان بوالتتى. ھچىقانداق بىر نهرسىگه يېلىنمىغان بوالتتى. بۇنداق بولغاندا، 
ۋه  ئوقۇتقۇچى  ئوقۇغۇچى،  سهنئهتچى،  ئىشچى،  كادىر،  ئهمىر،  ئارىسىدا،  ئىنسانالر 
بۇنىڭدهك نۇرغۇن ساھهلهر ۋه ئىنسانالرنىڭ مۇناسىۋت باغلىرى قالمىغان بوالتتى. دۇنيا 
بىلهن  ياخشى  سهت،  بىلهن  چىرايلىق  بوالتتى.  بۇزۇلغان  قانۇنيىتى  ئاخىرهتنىڭ  ۋه 

يامان، سادىق بىلهن ئاسى ئارىسىدا پهرىق قالمىغان بوالتتى. 
ئىسالمىيهت، مۇسۇلمانالرنى پهيغهمبهر  سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمگه ئىشىنىشنى ۋه 
ئۇ بىزگه بىلدۈرگهن شهكىلده ئىمان ئېيتىشنى تهلهپ قىلىدۇ. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، 
بىلدۈرگهن  ئۇ  ھهممىسى  ئهسھابى-كىرامنىڭ  بىلدۈرگهن.  شهكلىنى  ئىمان  بىر  يالغۇز 
بويىچه ئىمان ئېيتىپ، ئۇنىڭ بىلدۈرگهن شهكلى بىلهن ئىشهنگهن. ئۇالرنىڭ ئىمان 
ئېيتىش شهكلىده ھېچقانداق بىر پهرىق ۋه ئۆزگىرىش يوق. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ئۇالرنىڭ  ئۆگهندى.  ئهسھابى-كىرامدىن  ئىسالمىيهتنى  ئىنسانالر  كېيىن،  ۋاپاتىدىن 
ھهممىسى ئوخشاش بىر ئىماننى ئۆگهتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۇالرغا ئۆگهتكهن 
ۋه ئۇالردىن بىزگه قالغان ئىمان ئهھلى سۈننهت ئېتىقادىدۇر. ئهسھابى-كىرام قالدۇرغان 
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ئارزۇلىرى،  ھاۋايى-ھهۋهسلىرى،  سۆزلىرى،  پهلسهپهۋى  قارشى،  كۆز  ئۆز  مىراسىلىرغا 
سىياسى قاراشلىرى ۋه بۇنىڭغا ئوخشاش باشقا نهرسىلهرنى ئارالشتۇرمىدى.

ئهسھابى-كىرام، ھهممه نهرسىدىن ئۇلۇغ بولغان ئالالھ تهئاالنىڭ ھهر نوقساندىن 
توغرا  شهكسز  بىلدۈرگهنلىرىنىڭ  بىزگه  ئۇنىڭ  ئىكهنلىكىگه،  قۇسۇرسىز  خالى، 
ھهققىده  ئايهتلهر  بىلدۈرۈلمىگهن  ئوچۇق  مهنىسى  ئىشىنىش.  قىلىپ  قوبۇل  ئىكهنلىكى 
ئىسالمىيهتنىڭ  قىلدى.  مۇھاپىزهت  ئىمانلىرىنى  بىلهن  ۋهزىپهلهر  شۈبىھىلهنمهسلىكتهك 
ئىمان ئاساسلىرىنى ئىنسانالرغا، ساپ، توغرا ۋه ئهسلى مهنىسى بىلهن تهبلىغ قىلدى. 

ئهسھابى-كىرام پهيغهمبهردىن ئالغان ئىلىملهرنى، بىر نهرسه قوشماي ۋه  چىقارماي 
قوبۇل قىلىپ، ئىشهندى. ئهسھابى-كىرامنىڭ يولىدىن ماڭغانالرنى ئهھلى سۈننهت ۋهل 
ئايرىلغانالرنى  يولىدىن  ئىسالم  ھهقىقى  ۋه  توغرا  بۇ  ئاتايمىز.  دهپ  پىرقىسى  جامائهت 

بولسا، بىدئهت پىرقىلىرى (توغرا يولدىن ئايرىلغان ۋه پاسىق) دهپ ئاتايمىز. 
ئهسھابى-كىرامنىڭ ھهممىسى ئايهتكه ئاساسالنغان ھالدا قارار چىقىراتتى. ئۇالر دىنى 
بىلىملهرنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن بىۋاسته سورايتتى. ئۇالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
قاتارلىق  بولۇش  ھهمسۆھبهتته  بىلهن  ئۇنىڭ  سۆزلىشىش،  كۆرۈشۈش،  بىۋاسته  بىلهن 
ئۇلۇغ مهرتىۋه ۋه پۇرسهتلهرگه ئېرىشتى. نهپسانى ھهۋهسلهردىن يىراق بولۇپ، ئۇالرنىڭ 
ھهر  بولمىغان  ئهسھابىدىن  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  ئىلىمده،  ۋه  ئهدهپ  خالىس،  بىرى  ھهر 
قانداق ئالىم ۋه ئهۋلىيامۇ ئىگه بواللمايدىغان يۇقىرى دهرىجىلهرگه ئېرىشتى. ساھابىدىن 
بىلدۈرۈلدى.  كىتابلىرىدا  ھهدىس  ئىكهنلىكى  يولتۇزى  ھىدايهت  بىرىنىڭ  قانداق  ھهر 
بىلدۈرۈلمىگهن  ھهدىس  ۋه  ئايهت  ھهققىده  ئىدى.  بىر  ئېتىقادى  ۋه  ئىمان  ئۇالرنىڭ 
ئىش- بىرى  ھهر  ئۇالرنىڭ  قوياتتى.  ئوتتۇرىغا  قاراشلىرىنى  كۆز  ئۆزىنىڭ  مهسىلىلهرده 
ھهرىكىتى بىر مهزھهپنى تهمسىل قىلغۇدهك دهرىجىده ئىدى. ئۇالرنىڭ كۆپىنىڭ چىقارغان 
كىتاب  چۈشهنچىلىرى  ۋه  قاراش  كۆز  ئۇالرنىڭ  ئىدى.  بىردهك  قاراشلىرى  ۋه  ھۆكۈم 
قااللمىدى.  بولۇپ  تهۋهرۈك  بىزگه  مهزھهپلىرى  ئۇالرنىڭ  ئۈچۈن  يېزىلمىغانلىقى  قىلىپ 
بۇ سهۋهپتىن بۈگۈنكى كۈنده، ئهسھابى-كىرامدىن خالىغان بىرسىنىڭ مهزھىپىگه تهۋه 

بولۇش مومكىن بولمىدى. 
ئىسالمىيهتنى ئهسھابى-كىرامدىن ئۆگهنگهن، ئهسھابى-كىرامدىن ئۆگهنگهنلهردىن 
ئۆگهنگهن ۋه ئۇالرنىڭ ئۆگهتكهنلىرىدىن ئۆگىنىپ دهرىجىسى بالداقمۇ-بالداق يۇقىرىغا 
ئۆرلهپ، ئايهتكه ئاساسهن قارار بېرهلهيدىغان نۇرغۇن ئىمامالر يېتىشىپ چىقتى. ئۇالرمۇ 
ئهمهلده مهزھهپ ئىگىسى ئىدى. ئۇالرنىڭ كۆزقاراش ۋه چۈشهنچىلىرىمۇ بىر مهزھهپنى 
خاتىرلهنمىگهنلىكى  قىلىپ  كىتاب  كۆز-قاراشلىرى  ئالىمالرنىڭ  بۇ  قىالاليتتى.  تهشكىل 
ئۈچۈن، نۇرغۇنى ئۇنتۇلۇپ كهتتى. پهقهت تۆت چوڭ ئىمامنىڭ كۆز-قاراش ۋه پىكىرلىرى 
ئۇالرنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى تهرىپىدىن كىتاب قىلىپ يېزىلغانلىقى ۋه قوغدالغانلىقى ئۈچۈن، 
يولنى  توغرا  مۇسۇلمانالرغا  پۈتۈن  يۈزىدىكى  يهر  تارقالدى.  كهڭ  ئارىسىغا  مۇسۇلمانالر 
ئىمامنىڭ  تۆت  بۇ  ساقلىغان  كېتىشتىن  ئۆزگىرىپ  بۇزۇلۇش،  ئىسالمنى  كۆرسهتكهن، 
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ئۈچىنچىسى،  مالىك.  ئىمامى  ئىككىنىچىسى،  ھهنىفه.  ئهبۇ  ئهزهم  ئىمامى  بىرىنچىسى، 
ئىمامى شاپىئى، تۆتىنچىسى، ئهخمهت بىن ھهنبهلدۇر.

ئهھلى سۈنئهت ئېتىقادى ھېسابالنغان بۇ تۆت ئىمامدىن، ئىمامى ئهزام يولىدا ھهنىفه 
شافىئى  يولىدا،  شافىئى  ئىمامى  مهزھىپى،  مالىكى  يولىدا،  مالىك  ئىمامى  مهزھىپى، 
مهزھىپى، ئىمام ئهخمهت بىن ھهنبهلنىڭ يولىدا، ھهنبهلى مهزھىپى دهپ ئاتالدى. ھازىر 
دۇنيادىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ئالالھ يولىدا ئۇيغۇن بىر ئىبادهت ۋه ياكى بىر ئىش قىلىش 
بولۇپ  مومكىن  قىلىشى  ھهرىكهت  ئۇيغۇن  بىرسىگه  مهزھهپتىن  تۆت  بۇ  پهقهت  ئۈچۈن 

قالدى
ئىبادهت

بهش  كۈنى  ھهر  ھالدا،  ئۇيغۇن  پهرزلهرگه  ۋه  قائىده-تهرتىپلىرى  بىرىنچى، 
قېتىم بهلگىلهنگهن ۋاقىتالردا ناماز ئوقۇش. نامازالرنى، پهرز، سۈننهت ۋه ۋاجىپلىرىغا 
دىققهت قىلىپ، چىن قهلبى بىلهن ۋاقتىنى ئۆتكۈزىۋهتمهي ئوقۇش. قۇرئانى-كهرىمىده 
نامازنى «ساالت» دهپ يازىدۇ. ساالتنىڭ لوغهت مهنىسى، ئىنسانالرنىڭ دۇئا قىلىش، 
ۋه  قىلىشى  مهرھهمهت  تهئاالنىڭ  ئالالھ  بولىشى،  ئېتىكاپتا  ۋه  زىكىر  پهرىشتىلهرنىڭ 
ئۇسۇل  بىلدۈرگهن  كىتابالردا  دىنى  بولسا،  ساالت  ئىسالمىيهتته  دېمهكتۇر.  كۆيۈنۈشى 
ئوقۇش  نهرسىلهرنى  بهلگىلهنگهن  شهكىللهرده  ۋه  ھهرىكهت  بهلگىلهنگهن  بويىچه، 
دېمهكتۇر. ناماز ئوقۇش تهكبىر بىلهن باشلىنىدۇ. يهنى ئهرلهرنىڭ قوللىرىنى قۇالقلىرىغىچه 
كۆتۈرۈپ «ئالالھۇ ئهكبهر!» سۆزىنى ئېيتىپ، قولالر كىندىك ئۈستىده قول قوشتۇرۇپ 
تۇرغاندىن كېيىن باشلىنىدۇ. ئاخىرىدا ئهتتهھىيياتۇ دۇئاسىنى ئوقۇپ ئوڭ ۋه سولغا ساالم 

بهرگهندىن كېيىن ناماز تۈگهيدۇ. 
ماختاش،  پاكىزلىق،  مهنىسى،  زاكاتنىڭ  بېرىش.  زاكىتىنى  مالنىڭ  ئىككىنىچى، 
ياخشى ۋه گۈزهل قىياپهتكه كىرىش دېمهكتۇر. ئىسالمىيهتته زاكات بېرىش، زاكات مېلى 
بولغان كىشى ئۆزىنىڭ ئېھتىياجىدىن ئوشۇق بولغان مهلۇم قىسمىنى بهلگىلهنگهن بىر 
ئۆلچهم بىلهن مېلىنىڭ بىر قىسمىنى ئايرىغاندىن كېيىن، قۇرئانى-كهرىمده سۈپهتلىرى 
بىلدۈرۈلگهن مۇسۇلمانالرغا، مىننهت قىلماي بېرىشتۇر. زاكات سهككىز خىل ئىنسانالرغا 
بېرىلىدۇ. تۆت مهزھهپته تۆت تۈرلۈك زاكات بار. ئالتۇن ۋه كۆمۈش زاكىتى، تىجارهت مېلى 
زاكىتى، يېرىم يىلدىن كۆپ ۋاقىت يايالقتا ئوتلىغان تۆت تۇياقلىق ھايۋانالرنىڭ زاكىتى، 
ئېتىز-ئېرىق زاكىتىدۇر. تۆتىنچى زاكاتقا بولسا، ئۆشره نامى بېرىلگهن. يهردىن مول-
ھوسۇل ئالغاندىن كېيىن دهرھال ئۆشره بېرىلىدۇ. باشقا ئۈچ خىل زاكاتنىڭ بهلگىلهنگهن 

مىقدارى بولۇپ، بىر يىلدىن كېيىن بېرىلىدۇ.
ئۈچىنچى، رامىزان ئېيىدا ھهر كۈنى روزا تۇتۇش. روزا تۇتۇش سهۋم دهپ ئاتىلىدۇ. 
ئىسالمىيهتته  دېمهكتۇر.  قوغداش  نهرسىدىن  بىر  باشقا  نهرسىنى  بىر  مهنىسى،  لوغهت 
قوغداش  ئۆزىنى  نهرسىدىن  ئۈچ  كۈنى  ھهر  ئېيىدا  رامىزان  ھالدا،  ئۇيغۇن  شهرتلهرگه 
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كېرهك. بۇ ئۈچ نهرسه، يېيىش، ئىچىش ۋه جىنسى مۇناسىۋهت. رامىزان ئېيى، ئاسماندا 
يېڭى چىققان ئاينى كۆرگهن كۈندىن باشالپ باشلىنىدۇ. كالېندارغا قاراپ باشالنمايدۇ. 
تۆتىنچى، كۈچى يهتكهنلهر ئۆمرىده بىر قېتىم ھهجگه بېرىش. يولى بېخهتهر ۋه 
ساغالم بىر شهكىلده مهككه شهھرىگه بېرىپ قايتىپ كهلگۈچه، يۇرتىدا قېلىپ قالغان 
باال-ۋاقىسىنىڭ تۇرمۇشىغا يهتكۈدهك مالدىن كۆپراق پۇل-پېچهك بىلهن ئۇ يهرگه بېرىپ 
كېلهلهيدىغان بىرسى ئۆمرىده بىر قېتىم، ئېھرام بىلهن، كهبىنى تاۋاپ قىلىشى ۋه ئهرافات 

مهيدانىدا تۇرىشى كېرهك. 
بهشىنچى، ئالالھ تهئاالنىڭ دىنىنى تارقىتىش ئۈچۈن كۈچ چىقىرىش، يهنى جىھاد 

قىلىش. جىھاد تهييارلىق قىلىش دېگهنلىكتۇر. 
مۇناكهھات: توي قىلىش، ئاجرىشى، نهپىقه... قاتارلىق تۈرلهرگه بۆلىنىدۇ.

تۈرلهرگه  قاتارلىق  مىراس  ئۆسۈم،  شېركهت،  ئىجاره،  سودا-سېتىق،  مۇئامهالت: 
بۆلىنىدۇ.

ئۇقۇبات: جازا دېگهنلىك بولۇپ، بهش تۈرگه بۆلىنىدۇ. قىساس، ئوغۇرلۇق، زىنا، 
تۆھمهت ۋه دىندىن چىقىش قاتارلىقالر. 

ئهخالق

ئىشالردىن  يامان  نهپسىنى  قوراللىنىشنى،  بىلهن  ئهخالق  گۈزهل  ئىسالمىيهت، 
پاكالشنى، گۈزهل خۇيلۇق بولۇش، ھهر تهرهپتىن ئىپپهتلىك ۋه ھايالىق بولۇشنى ئهمىر 

قىلىدۇ. بۇ بىلىم ۋه يولالرنى ئۆگهتكهن ئىلىمنى تهسهۋۋۇپ دهپ ئاتايمىز. 
ئىنسان  ئۆگهتكهندهك،  دوختۇرلۇقتا  بىلىملهرنى  ئائىت  ساغالملىقىغا  بهدهن 
يۈرهك  ئۆگىتىدۇ.  ئىلىمى  تهسهۋۋۇپ  قۇتۇلدۇرۇشنىمۇ  كېسهللىكلهردىن  روھى  قهلبىنىڭ 
كېسهللىكلىرىنىڭ ئاالمىتى بولغان، يامان ئىشالردىن يىراق تۇرۇپ، ئالالھنىڭ رازىلىقى 

ئۈچۈن ياخشى ئىشالرنى قىلىش ۋه ئىبادهت بىلهن شۇغۇللىنشقا كاپالهتلىك قىلىدۇ. 
ئىسالمىيهت، باشتا ئىلىم ئېلىشنى، ئۇنىڭدىن كېيىن ئۆگهنگهنلىرىگه ماس ھالدا 
ئالالھ  ئىشالرنىڭ  پۈتۈن  كېرهك.  قىلىش  ئىبادهتلهرنى  ۋه  ئىش-ھهرىكهت  ئۇيغۇن 
تهئاالنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن قىلىنىشى، قىسقىسى، ئىلىم، ئهمهل ۋه ئىخالس دېگهنلىكتۇر. 
ئىنسانالرنىڭ دهرىجىسىنىڭ يۇقىرى كۆتۈرۈلىشى، دۇنيا ۋه ئاخىرهت سائادىتىگه ئېرىشىش، 
ئايرۇپىالننىڭ  بۇ  ئىبادهت  بىلهن  ئىمان  ئوخشىتىلسا،  ئۇچىشىغا  ئايرۇپىالننىڭ  بىر 
ئۇنىڭ  بېسىش،  ئالغا  يولىدا  تهسهۋۋۇپ  ھېسابلىنىدۇ.  موتورى  شۇنداقال  گهۋدىسى 
يېقىلغۇسى يهنى بېنزىندۇر. ئايرۇپىالننى ئۇچۇرۇش مهقسىتىگه يېتىش ئۈچۈن، ئىمان ۋه 
ئىبادهتكه ئېھتىياجىمىز بار، يهنى ئايرۇپىالننىڭ قانات ۋه گهۋدىسى بولمىسا بولمايدۇ. 
ئايرۇپىالننىڭ ھهرىكهت قىلىشى ئۈچۈن ئېنرگىيهگه ئېھتىياجى بار. يهنى ئىلىم يولىدا 

ئالغا بېسش كېرهك. 
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تهسهۋۋۇپنىڭ ئىككى خىل غايىسى بار. بىرىنچىسى: ئىمانى ۋىجدانغا ئىگه بولۇش 
تهسىرىگه  نهرسىلهرنىڭ  قوزغايدىغان  گۇمان  ۋه  ئورۇنلىشىش  مهھكهم  يۈرهككه  يهنى 
ئۇچرىماسلىق. ئهقىل ۋه ئىسپات بىلهن قۇۋۋهتلهنگهن ئىمان ئۇنداق ساغالم بولمايدۇ. 
ئىماننىڭ  «يۈرهكلىرىگه  28-ئايىتىده:  سۈرىسى  راد  قۇرئانى-كهرىمنىڭ  تهئاال  ئالالھ 
بىلهن  قىلىش  زىكىر  ئالالھقا  پهقهت  ۋه  پهقهت  ئورۇنلىشى،  ۋه  بېسىلىشى  تامغىسى 
ئېلىش،  يادىغا  تهئاالنى  ئالالھ  ھهرىكهتته  ۋه  ئىشتا  ھهر  زىكىر،  دېگهن.  بولىدۇ» 
ئۇنىڭ رازىلىقىغا ئۇيغۇن ئىش قىلىش دېگهنلىكتۇر. ئىككىنىچسى: فىقىھ ئىلىمى بىلهن 
كېلىپ  نهپسىدىن  ئىنسان  ۋه  قىلىنىشى  بىلهن  دىلى  چىن  ئىبادهتلهرنىڭ  بىلدۈرگهن 
چىققان ھۇرۇنلۇق ۋه قىيىنچىلىقالرنى يوقۇتۇش. تهسهۋۋۇپقا چىڭ يېپىشىش، باشقىالر 
بىلهلمىگهن نهرسىلهرنى بىلىش، غايىپتىن خهۋهر بېرىش، نۇرالر، روھالر ۋه قىممهتلىك 
چۈشلهرنى كۆرۈش ئۈچۈن ئهمهس. تهسهۋۋۇپ بىلهن يهتكىلى بولىدىغان ئىلىم، ئالدى 
بىلهن ئىماننى توغىرالش، ئىسالمىيهتنىڭ ئهھكاملىرىنى ئۆگىنىپ، بۇالرغا ئۇيغۇن ھالدا 
ئىبادهت قىلىش دېگهنلىكتۇر. بۇ ئۈچ نهرسىنى قىلماي تۇرۇپ، يۈرهكنى يامان ئىشالردىن 

ساقالش، نهپسىمىزنى تىزگىنلهش ۋه توغرا تهربىيهگه ئېرىشىش مومكىن بولمايدۇ.

مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا مايىل بولۇش

مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا مايىل بولۇش، ئۇنىڭغا يارىشا ئىش قىلىش، ئۇنىڭ ماڭغان 
يولىدىن مېڭىش دېگهنلىكتۇر. ئۇنىڭ يولى قۇرئانى-كهرىمنىڭ كۆرسهتكهن يولىدۇر. بۇ 
يولنى ئىسالم يولى دهپ ئاتايمىز. ئۇنىڭغا مايىل بولۇش ئۈچۈن، باشتا ئىمان ئېيتىش، 
مۇسۇلمانلىقنى ياخشى ئۆگىنىش، ئۇنىڭدىن كېيىن پهرزلهرگه رىئايه قىلىپ ھارامالردىن 
يىراق تۇرۇش، ئۇنىڭدىن كېيىن، سۈننهتلهرگه رىئايه قىلىپ، مهكرۇھ بولغان ئىشالردىن 
ئىشالردىمۇ  بولمايدىغان  گۇناھ  ۋه  ساۋاپ  قالسا  بۇالردىن  دېگهنلىكتۇر.  تۇرۇش  يىراق 

ئۇنىڭغا مايىل بولۇش دېمهكتۇر.
ئىمان ئېيتىش، ئۇنىڭغا مايىل بولۇش ۋه سائادهت ئىشىكلىرىدىن ئىچىگه كىرىش 
ئىنسانالرنى  پۈتۈن  دۇنيادىكى  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  تهئاال  ئالالھ  دېگهنلىكتۇر. 
سۆيۈملۈك  «ئهي  قۇرئانى-كهرىمده:  ئهۋهتتى.  ئۈچۈن  ئېرىشتۈرۈش  سائادهتكه 
بىلهن  يولى  سائادهت  ۋه  ئهخالق  ئىنسانالرغا،  پۈتۈن  دۇنيادىكى  سېنى  پهيغهمبىرىمىز! 
خوشخهۋهر بېرىش، بۇ سائادهت يولىنى ئۇالرغا كۆرسىتىش ئۈچۈن ئهۋهتتىم» دېگهن. 

(سهبه سۈرىسى، 28-ئايهت)

مهسىلهن، ئۇنىڭغا مايىل بولغان بىر كىشىنىڭ، مهلۇم ۋاقىتتا ئۇخلىغان ئۇيقۇسىمۇ، 
ئۇنىڭغا ئۇيمىغان ھالدا، قانچىلىغان كېچىلهرنى ئىبادهت بىلهن ئۆتكۈزگهندىن نهچچه 
ئۇخالش،  ئازراق  بۇرۇن  پېشىندىن  يهنى  قىلىش  چۈنكى «قهيلۇله»  ئهۋزهل.  ھهسسه 
ئۇنىڭ ئادىتى ئىدى. يهنه ئۇنىڭ بىزگه ئهمىر قىلغان ھېيىت-بايرامالردا روزا تۇتماسلىق، 
ھېيت-بايرامالردا يهپ-ئىچىش قاتارلىق ئهمىرلىرىگه ئىتائهت قىلىپ تۇتقان روزا، ئۇنىڭغا 
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مايىل بولمىغان ھالدا يىل بويى تۇتقان روزىدىن مىڭ ھهسسه ئۈستۈن. ئۇنىڭ ئهمىر 
قىلغىنى بويىچه نامراتقا بهرگهن زاكات، ئۆز ئارزۇسى بىلهن بهرگهن تاغدهك ئالتۇن قهدهر 

بهرگهن سهدىقىدىن ئۈستۈندۇر.
كېيىن،  ئوقۇغاندىن  بىلهن  جامائهت  نامىزىنى  بامدات  كۈنى  بىر  ئۆمهر  ھهزرىتى 
ئۇ  بىرى:  ئهسھابتىن  سورىدى.  جامائهتتىن  تاپالماي،  كىشىنى  بىر  قاراپ  جامائهتكه 
كېچىلىرى تاڭ ئاتقۇچه ئىبادهت قىلىدۇ. بهلكىم ھازىر ئۇخالپ قالغان بولىشى مومكىن! 
دېدى. ھهزرىتى ئۆمهر: كاشكى پۈتۈن كېچه ئۇخالپ، بامدات نامىزىنى جامائهت بىلهن 
ئوقۇغان بولسا تېخىمۇ ياخشى بوالتتى، دېدى. ئىسالمىيهتته، ئۇخلىماي جاپا تارتىپ، 
نهپسىنى قارغۇ قىلغان تهقدىردىمۇ، ئىسالمىيهتكه ئۇيغۇن شهكىلده ھهرىكهت قىلمىسا، 
پايدىسز بىر ئىش قىلغان بولىدۇ. ئهگهر بۇ جاپالىرىغا بىر قىممهت بېرىلسه، دۇنيادا بىر 
قانچه مهنپهئهتتىن باشقا بىر نهرسىگه ئېرىشهلمهيدۇ. ھالبۇكى، بۇ بىر قانچه ئىشنىڭ 
دۇنيادىكى قىممىتى ۋه ئهھمىيىتى نېمه بولسۇن؟ بۇالر، ئهرزىمهس ئىشالر بىلهن ۋاقتىنى 
ئېرىشكهن  خاالس.  ھېرىپ-چارچايدۇ  ئارتۇق  باشقىالردىن  ئوخشايدۇ،  قىلغانغا  زايه 
نهتىجىسىمۇ جاپا تارتقانغا چۈشلۇق بولمايدۇ. ئىسالمىيهتكه مايىل بولغانالر ئاز ئىش بىلهن 
نۇرغۇن نهرسىلهرنى قولغان كهلتۈرىدۇ. بهزىده بىر سائهتته قىلغان ئىشى، يۈز يىلالردا 
قولغان كهلتۈرگهن نهتىجه بىلهن باراۋهر بولىدۇ. بۇنىڭ سهۋهبى بولسا، ئىسالمىيهتكه 
ئۇيغۇن ھهرىكهت قىلىشتۇر. ئالالھ تهئاالنىڭ رازى بولغان ۋه ياخشى كۆرگهن ئىشىدۇر. 
بۇنداق بولىدىغانلىقىنى، ئالالھ تهئاال كىتابىدا نۇرغۇن يهرده ئوتتۇرىغا قويغان. مهسىلهن، 
ئال ئىمران سۈرىسى 31-ئايهتته: «ئهي سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىم! ئۇالرغا ئېيتقىنكى، ئهگهر 
ئالالھ تهئاالنى ياخشى كۆرسهڭالر ۋه ئالالھ تهئاالنىڭمۇ سىلهرنى ياخشى كۆرىشىنى ئارزۇ 
قىلساڭالر، ماڭا ئىتائهت قىلىڭالر! ئالالھ تهئاال، ماڭا مايىل بولغانالرنى ياخشى كۆرىدۇ» 

دېگهن.
مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا ئىتائهت قىلىش «ئهھكامى ئىسالمىيهت»كه مايىل بولۇپ، 
ئۇنىڭ ئهمىرلىرىنى چىن دىل بىلهن قىلىش ۋه ئۇ ئهمىر قىلغان نهرسىلهرنى، ئالىمالرنى، 
سالىھ ئىنسانالرنى ياخشى كۆرۈپ، ئۇنىڭ دىنىنى دۇنياغا تارقىتىش دېگهنلىكتۇر. دىنغا 
ئىتائهت قىلىشنى خالىمىغان، ياخشى كۆرمىگهن ۋه كۆڭۈل بۆلمىگهنلهرنى پهس كۆرۈش 

كېرهك. 
ئىسالمىيهتكه ماس كهلمىگهن ئىشالرنىڭ ھهممىسىنى ئالالھ تهئاال ياخشى كۆرمهيدۇ، 
ياخشى كۆرۈشكه ئېرىشهلمىگهن ئىشالرغا قانداقمۇ ساۋاپ بهرسۇن؟ ئهكسىچه جازا بېرىلىدۇ. 
خوجىسى  دۇنيا  ئىككى  پهقهت  ۋه  پهقهت  ئېرىشىش،  سائادىتىگه  جاھان  ئىككى 
ئىتائهت  ئۇنىڭغا  مۇمكىندۇر.  بىلهن  قىلىش  ئىتائهت  ئهلهيھىسساالمغا  مۇھهممهد  بولغان 
بىلهن  ھهققى  ۋه  ئۆگىنىش  ئىسالمىيهتنى  ئهھكامى  ۋه  ئېيتىش  ئىمان  ئۈچۈن  قىلىش 

ئورۇنداش كېرهك. 
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ئاخىرهتته دوزاقتىن قۇتۇلۇش، پهقهت مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا ئىتائهت قىلغانالرغا 
مهخسۇستۇر. دۇنيادا قىلىنغان پۈتۈن ياخشىلىقالر، پۈتۈن كهشىپلهر، پۈتۈن ئهھۋالالر ۋه 
پۈتۈن ئىلىملهر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىدا مېڭىش شهرتى بىلهن بىر قىممهتكه 
ئىگه بولىدۇ. ئهكسىچه، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئىتائهت قىلماي قىلىنغان ھهر قانداق 
ياخشى ئىش، دۇنيادىال قالىدۇ ۋه ئاخىرىتىنىڭ خاراپ بولىشىغا سهۋهپ بولىدۇ. قارىسا 
ياخشى ئىشتهك كۆرۈنگهن، يۇقىرى ئۆرلهشنى مهقسهت قىلغان بىر ئىشتىن باشقا ئىش 

ئهمهستهك بولىدۇ.
مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا تولۇق ۋه قۇسۇرسىز ئىتائهت قىلىش ئۈچۈن، ئۇنى ھهقىقى، 
چىن دىل بىلهن ياخشى كۆرۈش كېرهك. ئۇنى ھهقىقى سۆيۈشنىڭ ئاالمىتى بولسا، ئۇنىڭ 
دۈشمهنلىرىدىن يىراق تۇرۇش، ئۇ ياخشى كۆرمىگهن ئىشالرنى ياخشى كۆرمهسلىكتۇر. 
ئاشىقالر سۆيگۈنى ئۈچۈن دىۋانه بولغاندهك، ئۇنىڭدىن بىر ئازمۇ ئايرىلمايدۇ. جاندىن 
كهچمهي جانانغا يهتكىلى بولمىغاندهك، بىر-بىرىگه قارمۇ-قارشى نهرسىلهر بىر يۈرهكته 

ئورۇن تۇتالمايدۇ. ئىككى قوشقارنىڭ بېشى بىر قازانغا پاتماپتۇ دېگهندهك.
دۇنيا نېمهتلىرى ئۆتكۈنچى ۋه ئالداتقۇچىدۇر. بۈگۈن قولغان كهلتۈرگهنلهر ئهته باشقا 
بىرسنىڭ بولىدۇ. ئاخىرهتته قولغا كېلىدىغانالر ئهبهدى ۋه دۇنيادا تىرىشىش ئارقىلىق 
قولغا كېلىدۇ. بۇ تۆت كۈنلۈك دۇنيانى، دۇنيا ۋه ئاخىرهتنىڭ ئهڭ قىممهتلىك ئىنسانى 
بولغان مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمگه ئىتائهت قىلغان ئاساستا ئۆتكۈزسهك، 
ئهبهدى سائادهت ۋه قۇتۇلۇشقا ئېرىشكهن بولىمىز. ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلماي ئۆتكۈزسهك، 
پۈتۈن ئىشلىرىمىز بىكارغا كهتكهن بولىدۇ. ئۇنىڭغا مايىل بولمىغان ھهر قانداق ياخشى 
ئىش پهقهت بۇ دۇنيادىال قالىدۇ. لېكىن ئاخىرهت ئۈچۈن ھېچقانداق پايدىسى بولمايدۇ.. 
ئۇنىڭغا ئىتائهت بىلهن ئۆتكۈزگهن زهررىچىلىك بىر ئىش، پۈتۈن دۇنيا نېمهتلرىدىن 
يۇقىرى تۇرىدۇ. ئىنسانلىقنىڭ قىممىتى ۋه شهرىپى ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلىشقا باغلىقتۇر. 
مهزھىپىدىن  تۆت  سۈننهتنىڭ  ئهھلى  مۇسۇلمانالر  ئۈچۈن  بولۇش  مايىل  پهيغهمبهرگه 
بىرسىگه تهۋه بولىشى كېرهك. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئىمان ئېيتىپ، ئۇنىڭ بىزگه 
قلىش  قوبۇل  نهسىھهتلىرىنى  كۆرۈش،  ياخشى  ئۇنى  قىلش،  قوبۇل  كهلتۈرگهنلىرىنى 
دېمهكتۇر. ئۇنىڭغا ھۆرمهت قىلىش پهرزدۇر. بۇ جهھهتته ئالالھ تهئاال: «ئۇ ھالدا، ئالالھ 
ئىتائهت  ئۇنىڭغا  ئېيتىڭالر،  ئىمان  پهيغهمبهرگه  بولغان  پهيغهمبىرى  ئۇنىڭ  ۋه  تهئاال 
قىلىڭالركى، توغرا يولنى تاپقان بولىسىلهر. كىمكى، ئالالھ تهئاال ۋه پهيغهمبىرىگه ئىمان 
ئېيتمىسا، مۇھهققهقكى، بىز ئۇ كاپىرالر ئۈچۈن دهھشهتلىك بىر ئاتهش تهييارلىدۇق» 

دېگهن. (ئهئراف سۈرىسى، 158-ئايهت)
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «ئالالھ تهئاالدىن باشقا ئىالھ يوق ئىكهنلىكىگه شاھادهت 
كهلتۈرۈپ، ماڭا ۋه ماڭا ئهۋهتىلگهنلهرگه ئىمان كهلتۈرگىچه، ئىنسانالر (كاپىرالر) بىلهن 
ئۇرۇش قىلىش ماڭا ئهمىر قىلىندى. ئۇالر ئۇرۇش قىلسا، مۇسۇلمان بولغانلىقى ئۈچۈن 
يوشۇرغان  ئىچىده  ئۇالرنىڭ  قۇتقۇزىدۇ،  مهندىن  ۋه جانلىرىنى  ماللىرىنى  جازاالنمايدۇ، 
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تهئاالغا  ئالالھ  قىلسا،  ئىتائهت  كىم  «ماڭا  تۇرىدۇ»،  كۆرۈپ  تهئاال  ئالالھ  ئىشلىرىنى 
ئىتائهت قىلغان بولىدۇ. كىم ماڭا ئىسيان قىلسا، ئالالھ تهئاالغا ئىسىيان قىلغان بولىدۇ. 
مېنىڭ ئهمىرلىرىمگه ئىتائهت قىلغان، ماڭا ئىتائهت قىلغان، ئهمىرلىرىمگه ئىسيان قىلغان 
ماڭا ئىسىيان قىلغان بولىدۇ»، «ماڭا ئىتائهت قىلغان ۋه مېنىڭ بۇيرۇقلىرىمغا ئىتائهت 
قىلغان كىشنىڭ ھالى بىلهن ماڭا ئىتائهت قىلمىغان ۋه ئهمىرلىرىمنى يالغانغا چىقارغان 
كىشىلهرنىڭ ھالى شۇ ئادهمنىڭ ھالىغا ئوخشايدۇ. ئۇ ئادهم بىر ئۆي ساپتۇ، (ئىنسانالرغا  
زىياپهت بېرىش ئۈچۈن) گۈزهل، خىلمۇ-خىل تاماقالرنى تهييارالپتۇ، ئىنسانالرنى تاماققا 
چاقىرىش ئۈچۈن بىرسىگه ۋهزىپه بېرىپتۇ. دهۋهتنى قوبۇل قىلغان كىشى ئۆيگه كىرىدۇ ۋه 
بۇ لهززهتلىك تاماقالرنى يهيدۇ، دهۋهتنى قوبۇل قىلمىغان كىشى بولسا، ئۆيگه كىرمهيدۇ، 
(پهيغهمبهرنىڭ  ئۆي  يهردىكى  بۇ  بولىدۇ.  تهگمىگهن  ئېغىز  تاماقالرغىمۇ  ئۇ  نهتىجىده 
دهۋىتىنى قوبۇل قىلغان تهقۋادار كشىلهر ئۈچۈن تهييارالنغان) بولسا، جهننهتتۇر. (ئالالھ 
تهئاال ۋه ئۇنىڭ نېمهتلىرى بىلهن تولغان جهننهتكه) دهۋهت قىلغان بولسا، مۇھهممهد 
ئهلهيھىسساالمدۇر. كىم مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا ئىسيان قىلسا، ئالالھ تهئاالغا ئىسيان 
قىلغان بولىدۇ. مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ئۆزىگه ئىتائهت قىلغان مۆمىنلهر ۋه ئۇنى يالغانغا 
چىقارغان كاپىرالر بولۇپ، ئىككى تۈرگه ئايرىلىدۇ»، «مېنىڭ سۈننىتىمگه ۋه مېنىڭدىن 
تۆت  كېلىدىغان  كېيىن  (پهيغهمبهردىن  راشىدىننىڭ  خۇلهپائى  كېلىدىغان  كېيىن 
باغلىنىڭالر.  بىلهن  ئىشتىياقىڭالر  پۈتۈن  ئۇالرغا  يېپىشىڭالر.  چىك  سۈننىتىگه  خهلىپه) 
(دىندا) كېيىن مهيدانغان كهلگهن (قۇرئانى-كهرىمنى، سۈننهتنى، ئۇممهتنى ۋه دىننى 
بىلمىگهنلهر) نهرسىلهردىن ئۆزهڭالرنى قوغداڭالر. چۈنكى دىندىن كېين مهيدانغا كهلگهن 

نهرسىلهر بىدئهتتۇر، ھهر قانداق بىدئهت ساپىقلىتۇر» دېگهن.466
ئهنهس بىن مالىك پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۇخلىشى بىلهن مۇناسىۋهتلىك بىر 
 fıfھهدىسته، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «كىم مېنىڭ سۈننىتىمگه ئهمهل قىلىپ ياشىسا، م
ھۆرمهت  قىلغان بولىدۇ. ماڭا ھۆرمهت بىلدۈرگهن ۋه ئىتائهت قىلغان بولسا، جهننهتته 

مهن بىلهن بىلله» دېگهن.
بىالل بىن ھارىس رىۋايهت قىلغان ھهدىسته، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «بىر كىشى 
ئىسالمنىڭ سۈننهتلىرىگه رىئايه قىلسا، بۇنىڭ ساۋابىغا ۋه ئۇنى قىلغانالرنىڭ ساۋابىغا 
ئېرىشىدۇ. ئهگهر بىر كىشى ئىسالمدىكى سۈننهتلهرنى كۆزگه ئىلمىسا، بۇنىڭ گۇناھى ۋه 

بۇنى قىلغانالرنىڭ گۇناھى ئۇنىڭغا بېرىلىدۇ» دېگهن.467
ئۆمهر بىن ئابدۇلئهزىز: «پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ناھايىتى گۈزهل بىر يولنى ئاچتى. 
ئۇنىڭدىن كېيىن خهلىپىلهرمۇ يولالر ئاچتى. پهيغهمبهرنىڭ سۈننىتى ۋه ئۇنىڭدىن كېيىنكى 

ئهل-مۇسنهد،  ھهنبهل،  ب.  ئهخمهت  دارىمى،«مۇقهددىمه»،16؛  ماجه،«مۇقهددىمه»،6؛  ئىبنى   .466
.422،II،174؛ بهيھاقى، ئهس-سۇنهن،I،126؛ ھاكىم، ئهل-مۇستهدرهك،IV

ئهل-مۇسنهد،  ھهنبهل،  ب.  ئهخمهت  دارىمى،«مۇقهددىمه»،44؛  ماجه،«مۇقهددىمه»،36؛  ئىبنى   .467
.136،II،361؛ بهيھاقى، ئهس-سۇنهن،IV
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خهلىپىلهرنىڭ سۈننىتىگه ئهمهل قىلىش، ئالالھ تهئاال ۋه ئۇنىڭ كىتابلىرىغا ئهمهل قىلىپ 
ھهرىكهت قىلىشتۇر. ئالالھ تهئاال ۋه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئىتائهت قىلىش، ئالالھ 
تهئاالنىڭ دىنىنى كۈچلهندۈرۈش بىلهن بىردهكتۇر. ئىسالمىيهتنى ھېچكىمنىڭ بۇزۇش 
ۋه ئۆزگهرتىش ھوقۇقى يوق. سۈننهتكه قارشى چىققان كىشىلهرنىڭ سۆزلىرىگه ئهمهل 

قىلىش جائىز ئهمهس.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋه ئهسھابىنىڭ سۈننىتىگه ئهمهل قىلغانالر، ھىدايهت يولىغا 
ئېرىشكهن بولىدۇ. بۇالردىن ياردهم سورىغانالر، مۇتلهق ياردهمگه ئېرىشىدۇ. ئهگهر كىم 
يولىدىن  ماڭغان  مۇسۇلمانالرنىڭ  قىلمىسا،  ئهمهل  ئۇنىڭغا  ۋه  چىقسا  قارشى  سۈننهتكه 

چهتنهپ كېتىدۇ. بارىدىغان يهرلهرنىڭ ئهڭ يامىنى دوزاقتۇر» دېگهن.
ئهخمهت بىن ھهنبهل: «بىر كۈنى بىر جامائهت بىلهن بىلله ئىدىم. ئۇالر كىيملىرىنى 
سېلىپ سۇغا كىردى. مهن بولسام،‹كىم ئالالھ تهئاالغا ۋه ئاخىرهت كۈنىگه ئىمان ئېيتسا، 
ئۇ  سالدىم.  كىيىم  بويىچه  ھهدىسى  كىرمىسۇن›  ياپماي)  يهرلىرىنى  (ئهۋرهت  ھاممامغا 
كېچه چۈشۈمده بىر كىشى ماڭا: ئهي ئهخمهت! ساڭا خوشخهۋهر! ئالالھ تهئاال، سېنى 
سېنى  قىلدى.  ئهپۇ  گۇناھلىرىڭنى  ئۈچۈن  قىلغىنىڭ  ئهمهل  سۈننىتىگه  پهيغهمبهرنىڭ 
ئىمام قىلدى، ئىنسانالر ساڭا مايىل بولىدۇ، دېدى. مهن: سىز كىم؟ دېدىم. ئۇ كىشى: 

مهن جىبرائىل، دېدى» دېگهن.
بىر كىشى، ھهر ئىشىدا پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمگه مايىل بولمىسا، 
مۆمىن ھېسابالنمايدۇ. پهيغهمبهرنى ئۆز جېنىدىن ئارتۇق ياخشى كۆرمىسه، ئىمانى تولۇق 

بولمايدۇ. مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم پۈتۈن ئىنسان ۋه جىنالرنىڭ پهيغهمبىرىدۇر.
ھهر ئهسىرده ياشىغان ھهر بىر مىللهتنىڭ ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلىشى ۋاجىپتۇر. ھهر 
ئۇنىڭ  قوراللىنىشى،  بىلهن  ئهخالقى  ئۇنىڭ  قىلىشى،  ياردهم  دىنىغا  ئۇنىڭ  مۆمىننىڭ 
مۇبارهك ئىسمىنى كۆپ سۆزلىشى، ئۇنىڭ ئىسمىنى سۆزلىگهن، ئاڭلىغاندا، ساالم يوللىشى 
مۇبارهك جامالىنى كۆرۈشكه ئاشىق بولىشى، ئۇنىڭ بىزگه يهتكۈزگهن قۇرئانى-كهرىم ۋه 

ئىسالم دىنىنى ياخشى كۆرىشى الزىمدۇر.
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هىلىيهئى سائادەت (شېئىر)

تىلهيمىز ئۇلۇغلۇق كانى ئالالھتىن، ئهسھابىغا نهسىھهتتىن كېيىن، 
چۈنكى  بىز بولغاچقا ئاجىز بىر بهنده. پهخرى ئالهم دېدى مهندىن كېيىن. 

ھهققىده سۆزلهر بىردهك ئۇممهتنىڭ، گهر پاكلىقىمنى كۆرسه بىرى، 
ئاق يۈزلۈك ئىدى ئالهمنىڭ پهخرى. بولۇر چېھرىمنى كۆرگهن كهبى. 

يۈزلىرى ئاق-قىزىل نۇر كهبى ئىدى، كۆرگهنده سۆيگۈ ھاسىل بولۇپ، 
خۇش چىرايى گۈلدهك ئېچىلغان ئىدى. يهنى ھۆسنۈمگه ئاشىق بولسا. 

تهرلىرى چاقنىغان مهرۋايىت ئىدى، مېنى كۆرۈشنى قىلسا ئارزۇ، 
بهكمۇ مايىل قىالتتى باشقىالرنى ئۆزى. قهلبى، سۆيگۈم بىلهن تولسا. 

تهرلىرى گهر تۆكۈلسه تهرلىگهنده، دوزاق بولىدۇ، ئۇنىڭغا ھارام، 
ئهتراپىغا چاچاتتى نۇر دولقۇنى. رهببىم، جهننهتنى قىالر ئىكرام. 

كۆرۈنهتتى كۆزلىرى دائىم سۈرمهلىك، ھهتتا ياالڭ بهدهنلهر بىرلهشمهس، 
يۈرهكلهرنى مهھلىيا گۈزهل كۆزلىرى.  بولۇر ئالالھنىڭ قانۇنىدا ھهق. 

  
كۆز ئاقلىرى ئىدى ئاجايىپ ئاپئاق، دېدىكى پاك رهسۇل بىزگه، 

قىلدى ھهق بۇنى ئايهتلهرده ئىسپات. سۆيۈپ يازسا بىرسىنىڭ قولى. 

قاپقارا كۆزلىرى ئهمهستى كىچىك، قىالر ئالالھ قورقۇدىن يىراق ئۇنى، 
بىر ئىدى ئۇنىڭغا يېقىن ۋه يىراق. قازا بىلهن تولغان بولسىمۇ كۈنى. 

  
تولىمۇ چىرايلىق لهتىپتۇر كۆزى، كېسهللىك كۆرمهيدۇ دۇنيادا كۈنى، 

نۇر چېچىپ تۇارتتى مۇبارهك يۈزى.  ھېچ ئاغرىماس پۈتۈن بهدىنى. 

ئهگهر كۆتۈرسه ئۇنىڭ ئۇلۇغلىقىنى، گهر گۇناھكار بولسا بۇ كىشى، 
كېچه-كۈندۈز كۆتۈرهلمهس ئۇنى. دوزاق بولىدۇ ئۇنىڭغا ھارام. 

  
قارىسا نهزىرى بىلهن خالىغان يهرگه، ئاخىرهتته قۇتۇلىدۇ ئازابالردىن، 

بهدىنى بۇرۇالتتى ئۇنىڭ بىلهن بىرگه. ئۇنىڭ بۇلۇر دۇنيادا ئىشلىرى راۋان. 
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بېشىغا مايىل ئىدى ئۇنىڭ بهدىنى، ھهر ئىشتا مۆمىنگه ئالالھ يۆلهنچۈك، 
تاشلىمىدى بۇ ئادىتىنى ئهبهدى. دۇنيادا رهسۇلنى كۆرگهنلهرگه. 

ھهم جىسمى ھهم روھى ھهر ئان رهسۇلغا، قىيندۇر پاك رهسۇلىنى قىلماق بايان، 
چهمبارچاس بولغان ئىدى مۇجهسسهم. مهدھىيه سۆزلىرىگه يهتمهيدۇ ئىمكان. 

يۈزى ئوخشايتتى تولۇن ئايغا، گۈزهل ھهم سۆيۈملۈك ئىدى ئۇ رهسۇل، 
يۈزى ئهينهك ئىدى ئۇلۇغ مهۋالغا.  ھهق ۋه ئادالهت ئىگىسى ئىدى ئۇ رهسۇل. 

نۇرلۇق ۋه ھهيۋهت ئىدى ئۈ گۈزهل ئىنسان، مالىك بىلهن ئهبۇ ھاله بايان قىلدى، 
قاراشتىنمۇ ئهيمىنهتتى كۆرگهن ئىنسان. ھىالل ئايدهك گۈزهل قاشلىق ئىدى. 

كۆڭۈللهرنى رام قىلدى چېھرى بىلهن، ئىككى يېنى ئارىسى ھهر زامان، 
ئاشىق بولدى يۈز مىڭلىغان ساھابى. كۆمۈش كهبى بوالتتى كۆرگهنگه ئايان. 

بىر قېتىم كۆرسه ئهگهر چۈشىده ئۇنى،     مۇبارهك يۈزى بىر ئاز يۇمىالق ئىدى، 
تاپالماس دۇنيادا ئۇنداق بىر بهخىت. تېرىسى سۈزۈك ھهمده پارالق ئىدى. 

ئۇنىڭ گۈزهل يۈزىنى كۆرگهنلهر، قارا قاشلىرى مېھراپ كهبى، 
ئارتۇق گۆشلۈك ئهمهس ئىدى دېدىلهر. قىبلىسى گويا پۈتۈن جاھاننىڭ. 

ياراتتى جانابى ئالالھ ياخشى كۆرۈپ ئۇنى، بۇرنىنىڭ ئوتتۇرىسى بىر ئاز ئېگىز ئىدى. 
ئاق يۈزلۈك، نۇرلۇق پىشانه رهسۇلىنى. ئهگهر ياندىن قارىسا مۇبارهك  بۇرنى. 

بوينىدىن ھهر ئان چېچىلغان نۇرالر، بهك گۈزهل ئىدى مۇبارهك رهسۇل، 
چاچلىرى ئىچىده كېزهتتى سهرسان. تهرىپلهش تهستۇر گهر كۆرسه كىشى. 

مۇبارهك چاچ-ساقىلىدىن بىلسهڭ ئهگهر،     چىشلىرى ئارىسى بىر ئاز بوش ئىدى. 
ئاقارغان ئىدى ئون يهتته تال پهقهت. پارقىراپ تۇراتتى مهرۋايىت كهبى. 

نه بۆدۈره نه تۈز ئىدى چاچلىرى ئۇنىڭ، ئالدى چىشلىرى كۆرۈنۈپ قالسا ئهگهر، 
تولىمۇ ياراشقان ئىدى بۇ گۈزهل پاسۇن. ئهتراپنى قاپاليتتى چاقنىغان بىر نۇر. 

شهرمى-ھايالىق، پاك ئىنسان ئىدى، گهر كۈلسه ئىككى جاھان سۇلتانى، 
تولىمۇ ئاق ۋه ساپ ئىدى، گۇناھتىن يىراق. جىمى ئالهم ھهر نهرسىنىڭ پهيغهمبىرى. 
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ئهسھابى ئىچىده ئهھلى ئهدهپ،   كۆرۈنهتتى ئالدى چىشلىرى بهكمۇ رهتلىك، 
قورسىقى بىر ئىدى مهيدىسگه ھهپ. ھوسۇل بهرگهن بۇغدايالردهك دانه-دانه. 

ئېچىلسا ئۇنىڭ مۇبارهك ئېغىزى، ئىبنى ئابباس دهيدۇ: ئهي خۇدانىڭ ھهبىبى، 
بىرىدۇ ھېكمهت، ئىلىم غهزىنىسى كهبى. تهبهسسۇم ئۈزهلمهيدۇ مۇبارهك يۈزىڭدىن. 

ئاشىق بولسا مهھهلله ئهتراپ، ھايالىق ئىدى ئۇ دىننىڭ ئهلچىسى، 
باشقىسى بوالمدۇ سائادهت شهرىپ. قاقاقالپ كۈلمهيتتى ئۇ پهزىلهت ئهھلى. 

مۇبارهك كاللىسى ئهقىللىق ئىدى، نازۇك ۋه نومۇسچان ئىدى جانابى رهسۇل، 
تولغان ئىدى ئۇنىڭغا ئىلىم شهرىپ. تىكىلىپ قاراشقىمۇ بوالتتى ھهرئان خىجىل. 

كۆڭلى دهريا، نازۇك ۋه پاك بولۇپ، كۆرسه ئاق ۋه پاك نۇرلۇق يۈزىنى، 
يېڭى ئېچىلغان خۇش-پۇراق گۈلدهك ئىدى. كۆرگهندهك بوالر تولۇن ئاينى. 

    
تولىمۇ ئۇلۇغ دهيتتى كۆرگهن نهزهر، يۈرهكلهرگه ئاشىقىدىن ئوتالر ياقاتتى، 
ئهگهر كۆرسه ئۇنىڭدىكى كارامهتنى. بوالر ئاشىق ئۇنى كۆرگهن ھهر كشى. 

بىرسىنى كۆرسه ھهر دائىم ساالم بېرهر، بىلمىگهن بارمۇ ئۇنى بۇ دۇنيادا، 
تهبهسسۇم بىلهن كۈلهر ئۇ گۈزهل رهسۇل. سۆيگۈسى بىلهن تولغان پۈتكۈل جاھان. 

بىر-ئىككى كۈن ئۆتسىمۇ ئهگهر، دۈمبىسى ئوتتۇرسى گۆشلۈك ئىدى، 
ھهتتا ئۆتسه ئايالر زامانالر، كىرام ئهھلى، شانۇ-شهۋكهتلىك ئىدى. 

مانا مهن دهپ چىقىپ تۇرار،    كۆمۈشتهك تېنىده التاپهت بار ئىدى، 
ئۇ خۇشپۇراق چېچىپ تۇرار. پهيغهمبهرلىك تامغىسى بېسىلغان ئىدى. 

كىرىستال كهبى ئىدى ئۇنىڭ جىسمى، دۈمبىسىگه بېسىلغان مۇبارهك تامغا، 
رهسۇلۇمنى تهرىپلهشكه يهتمهيدۇ كۈچۈم. مۈرىسىنىڭ ئوڭ تهرىپىگه يېقىن ئىدى. 

دوستىغا قاراشقا تهلپۈنگهن كۆزلهر، كۆرگهنلهر سۆزلهپ بهردى بىلمىگهنلهرگه، 
بىرلهشكهن جىسمى بىلهن تهڭ. بىر  ئۇلۇغ تامغا ئىدى ئالالھ ئهمرى. 

كامالهت ئىگىسى، نازۇك ئۇ زات، رهڭگى سېرىققا يېقىن قارا ئىدى، 
ھهق يولنى ھېكمهتنى كۆرسهتكهن ئىدى. كهپتهرنىڭ تۇخۇمى قهدهر ئىدى. 
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كۆكسىدىكى، مۇبارهك ھهر بىر دانه قىل، ئهتراپىغا تارقالغان خهتلهردهك، 
خۇددى چاقنىغان كۆمۈش لهۋھه كهبى. بىر-بىرىگه كىرشكهن توردهك ئىدى. 

كۆكسى ئوتتۇرسىدىن پهسكه بىر تىك، بايان قىالر بىلگهنلهر ئۇنىڭ نهسهبىنى، 
بىر قارا رهڭلىك تۈك تىزىلغان ئىدى. دېدىلهر ئۇستىخانلىق ھهيۋهت ئىدى. 

بۇ قارا خهت، ياراشقان مۇبارهك بهدىنىگه، ھهر ئۇستىخان يوغان مهردانه بولۇپ، 
گۈزهل ئىدى ئاي ئهتراپىدىكى نۇرالر كهبى. قامىتى ۋه جامالى مۇبارهك ئىدى. 

پۈتۈن ئۆمرىده قالغان ئىدى بۇ ھال، مۇبارهك ئهزالىرىنىڭ ھهممىسى، 
ياش يىگىت كهبى بۇ مۇبارهك ئهزا. تولىمۇ گۈزهل مۇۋاپىق يارالغان ئىدى. 

ئۇزارغانچه ئۇنىڭ پهيغهمبهر يېشى، تولىمۇ گۈزل، خۇش-چىراي بولۇپ، 
پاكالندى ئېچىلمىغان گۈل كهبى. قۇرئاندا يېزىلغان ئايهتلهر كهبى. 

ئۇ كائىناتنىڭ سۇلتانى ئىدى، مۇبارهك ئالقانلىرى شهرهپلىك سۇلتان، 
جىمى دۇنيا ئۇنىڭ ئۈچۈن پهرۋانه كهبى. مۇبارهك پۇتلىرى ئاستى تهختى-راۋان. 

بىر زاتكى خۇدانىڭ مۇرات قىلغىنى، نه ئورۇق نه سېمىز ئىدى، 
ئهي ئهزالىرى مۇبارهك بۇ گۈزهل نهبى.  مۆتىدىل ھهم قۇۋۋهتلىك ئىدى. 

يولدا كۆرسه ئۇنى مهلۇم بىر كىشى، نهق پهيغهمبهردۇر دېيىشتى ئهھلى ئۆزى، 
تۇيۇقسىز ئالدىغا چىقىسا ئۇ كىشى، سۆزلىرىده پهرىق يوقتۇر ھېچبىر زامان. 

قورقۇدىن ئهندىكهر يۈرهك ۋه ئىچى، بولدى ئۇ جىمى ئالهمگه ئۇستاز، 
تولىمۇ سۈرلۈك ئىدى ئۇ گۈزهل نهبى. ئادىللىق ئۇنىڭغا ھهر زامان ئاساس. 

ئۇنىڭ بىلهن سۆھبهتته بولسا بىرى، ئاجايىپ ئۆلچهملىك پاك بهدىنى، 
تىڭشىسا ئۇنىڭ كاالملىرىنى كىشى، نۇر بىلهن غهرىق بولغان پۈتۈن بهدىنى. 

ئۇنىڭ گۈزهل سۆزلىرى تهسىرى بىلهن، ئوتتۇرا بوي، ئۇ تهكبىرلىك گهۋده، 
بوالتتى خالىسا ئۇنىڭغا بىر ئۆمۈر قۇل. ئۇنىڭ بىلهن تۈزۈلدى جىمى نىزام. 

كهلمهيتتى ھېچ نهرسه ئهخالقىغا، كۆرگهنلهر سېنىڭ كامالىتىڭنى، 
تۆلىسه ھهر قانچه چهكسىز بهدهل. ھهر زامان ئوقىدى مهدھىيه ساڭا. 
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كۆرمىدۇق ئۇنىڭدهك گۈل يۈزلۈك ئىنسان، 
بويى ھهم خۇيلىرى تولىمۇ گۈزهل. 

ئوتتۇرا بوي بولسىمۇ نهبى، 
ئېگىز بوي بىلهن ماڭسىمۇ نهبى، 

ئۇ كىشى نهقهر ئېگىز بولسىمۇ،
ئۇنىڭدىن ئېگىز كۆرۈنهتتى نهبى.

ئېگىز بويلۇق بولغاندىن ئۇ نهبى،
يهنىال بىر غېرىچ ئۇزۇندهك نهبى.

ئىززهت بىلهن ماڭسا بىر يولغا نهبى،
ماڭاتتى چاقماقتهك سۈرئهتته نهبى. 

ئۇ قهدهر ھايالىق نومۇسچان ئىدى،
بېشىنى كۆتۈرمهس يهردىن ئۇ نهبى.

خۇددى دۆڭدىن پهسكه ماڭغاندهك،
ھهر دائىم ئالدىغا ئېگىلگهن نهبى.

شانى تولىمۇ شهرهپلىك ئىدى،
ئىپتىخار ئهيلهيتتى، ئۇ روھى نهبى.

يا رهسۇل! كۈچۈم يهتمهس سېنى كۈيلهشكه،
يارىتىلدۇق سېنىڭ ھۆرمىتىڭ بىلهن نهبى.

ئهي كائىنات سۇلتانى مۇبارهك نهبى،
سېنىڭ ئۈچۈن ھهر نهرسه ھهتتا جېنىم پىدا.
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تارىخى ۋەقهلهر يىلنامىسى

571  مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم دۇنياغا كهلدى. (رهبىئۇل ئېينىڭ 12-كۈنى مىالدى 571-
يىلى 4-ئاينىڭ 20-كۈنى)

سۈت ئانىسى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنى مهككىگه ئېلىپ كېلىپ ئانىسى ھهزرىتى   574
ئامىنىگه تاپشۇردى.

ئانىسى ھهزرىتى ئامىنىنىڭ ۋاپاتى. بوۋىسىى ئابدۇلمۇتتهلىبنىڭ ھىمايىسىگه كىردى.   575
بوۋىسىى ئابدۇلمۇتتهلىبنىڭ ۋاپاتى ۋه تاغىسى ئهبۇ تالىپقا ئامانهت قىلىشى.  577

تاغىسى ئهبۇ تالىپ بىلهن سۈرىيه ساياھىتى.  578
بهھىرانىڭ  راھىپ  بۇسرادىكى  ۋه  ساياھىتى  سۈرىيه  بىلهن  تالىپ  ئهبۇ  تاغىسى   583

ئۇنىڭ ئاخىرقى پهيغهمبهر ئىكهنلىكىنى بىلىشى.
ھهزرىتى خهدىچىنىڭ تىجارهت كارۋىنىغا باش بولۇپ، شامغا ساياھهت قىلىشى.  595

ھهزرىتى خهدىچه بىلهن ئۆيلىنىشى.  596
كهبىنى رېمۇنت قىلىشتا ھهجهرۇلئهسۋهتنى يىرىگه قويۇش.  606

ھىرا غارىدا تۇنجى ۋهھيىنىڭ كېلىشى.  610
ئۈچ يىل مهخپى دهۋهت قىلغاندىن كېيىن سافا تۆپىلىكىگه چىقىپ ئوچۇق-ئاشكاره   613

ئىسالمغا چاقىرىش.
مۇسۇلمانالرنىڭ ھهبهشىستانغا ھىجرهت قىلىشى.  615

ھهزرىتى ھهمزىنىڭ مۇسۇلمان بولىشى، ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ مۇسۇلمان بولىشى.  616
ھهزرىتى خهدىچه ۋه ئهبۇ تالىپنىڭ ۋاپات بولىشى.  619

مېراجغا چىقىشى، بىرىنچى ئهقهبه بهيئىتى.  620
ئىككىنچى ئهقهبه بهيئىتى.  621

مهككىدىن مهدىنىگه ھىجرهت.  622
ئۆزگىرىشى.  كهبىگه  ئهقسادىن  مهسجىد  قىبلىنىڭ  غهلبىسى.  ۋه  ئۇرىشى  بهدىر   623
ياسىلىشى.  «سۇففه»  ئۈچۈن  قىلىش  ياردهم  يوقسۇلالرغا  ئالدىدا  مهسجىدنىڭ 

ھهزرىتى ئائىشه بىلهن ئۆيلىنىشى.
ھهزرىتى  بىلهن  پاتىمه  ھهزرىتى  بولىشى.  ۋاپات  رۇقىيهنىڭ  ھهزرىتى  قىزلىرىدىن   624

ئهلىنىڭ ئۆيلىنىشى.
تۇغۇلىشى  ھهسهننىڭ  ھهزرىتى  شاھادىتى.  ھهمزىنىڭ  ھهزرىتى  ئۇرۇشى.  ئۇھۇد   625
پهيغهمبهر  ئېيىدا).  (شابان  تۇغۇلىشى  ھۈسهيننىڭ  ھهزرىتى  ئېيىدا)  (رامىزان 

ئهلهيھىسساالمنىڭ ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ قىزى ھهزرىتى ھهفسه بىلهن ئۆيلىنىشى. 
خهندهك ئۇرۇشى.  626
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ئهۋهتىش،  مهكتۇپلىرىنى  دهۋهت  ئىسالمغا  ھۆكۈمدارالرغا  شهرتنامىسى.  ھۇدهيبىيه   628
خهيبهرنىڭ پهتىھ قىلىنىشى.
مۇئته ئۇرۇشى ۋه  غهلبىسى.  629

ۋاپات بولىشى. ئوغلى  مهككىنىڭ پهتىھ بولىشى. قىزلىرىدىن ھهزرىتى زهينهپنىڭ   630
تهبۇك  ۋاپاتى.  ئىبراھىمنىڭ  ھهزرىتى  ئوغلى  تۇغۇلىشى.  ئىبراھىمنىڭ  ھهزرىتى 

ئۇرۇشى.
ۋىدالىشىش خۇتبىسىده يۇز مىڭدىن ئارتۇق ساھابىغا خىتاپ قىلىشى، جهننهتۇل   632

باقى مازارلىقىنى زىيارهت قىلىشى، ۋاپاتى (4-ئاينىڭ 8-كۈنى سهيشهنبه).  
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پايدىالنغان كىتابالر

قۇرئانى-كهرىم.
تهپسىر مهزھارى (سهنائۇلالھ پانىپۇتى)

تهپسىر قۇرتۇبى (ئىمام قۇرتۇبى)
تهپسىر بهيزاۋى (قازى بهيزاۋى)

تهپسىر كهبىر (فهھرۇددىن رازى)
تهپسىر ھازىن (ئىمامى بۇخارى)

رۇھۇل بايان (ئىسمايىل ھهققى بۇرسهۋى)
سهھىھ بۇخارى (ئىمامى بۇخارى)

سهھىھ مۇسلىم (ئىمام مۇسلىم)
سۇنهنى تىرمىزى (ئىمام تىرمىزى)

مۇۋهتتا (ئىمام مالىك)
مۇسنهد (ئىمام ئهھمهت بىن ھهنبهل)
ئهلمۇئجهمۇسسهغىر (ئىمام تهبهرانى)

ئهلمۇسهننهف (ئىمام ئابدۇرازاق)
ئهلمۇسهننهف (ئىمام ئىبنى ئهبى شهيبه)

ئهسسىرهتۇننهبهۋىييه (ئىبنى ھىشام)
سىرهتۇننهبى (ئهخمهت بىن زهينى داھالن)

ئهسىيهرهۇلكهبىر (ئىمام مۇھهممهد)
شهرھۇس سىيهرىلكهبىر (ئىمام سهراھسى)

شىپائى شهرىف (قازى ئىياز)
شهمائىلىى شهرىپه (ئىمام تىرمىزى)

دهالئىلۇن نۇبۇۋۋه (ئهبۇ نۇئايىم ئىسفاھانى)
شهۋاھىدۇن نۇبۇۋۋه (مهۋالنا ئابدۇراخمان جامى)

مهئارىجۇن نۇبۇۋۋه تهرجىمىسى (ئالتىپارماق مۇھهممهد ئهپهندى)
قىسهسۇل ئهنبىيا (ئهخمهت جهۋدهت پاشا)

مىراتى كائىنات (نىشانجىزاده مۇھهممهد ئهپهندى)
مهۋلىدى شهرىپ ‹ۋهسىلهتۇن نهجات› (سۇاليمان چهلهبى)

ئىسپاتۇن نۇبۇۋۋه (ئىمام راببانى)
مهكتۇباتى ئىمامى راببانى (ئىمامى راببانى)

مهكتۇباتى ماسۇمىييه (مۇھهممهد ماسۇم فارۇقى)
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ئېتىقادنامه (مهۋالنه خالىد باغدادى)
جالىيهتۇل ئهقدار (مهۋالنه خالىد باغداتى)

ئىھيائۇل ئۇلۇمىددىن (ئىمامى غهزالى)
كىميائى سائادهت (ئىمامى غهزالى)

ئهتتهبهقهتۇل كۇبرا (ئابدۇلۋاھاب شارانى)
تارىخۇل ئىسالم (ئىمام زهھهبى)
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