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بۇ كىتابتا ئۇچرايدىغان بىر قىسىم ھهدىس ئاتالغۇلىرىغا 
  قىسقىچه چۈشهنچه

ــهنهد ــا   س ــشۇناستىن ت ــ ھهدىس ــقۇچه   كىـ ــستىگه تۇتاش ــسنىڭ تېكى  ھهدى
  . دېيىلىدۇ» سهنهد«ئارىلىقتىكى راۋىيالر زەنجىرى 

ــرىگه ئىزچىــل     ( ســهنهدى مۇتتهســىل ، ـ بىرىنچىــدىن   ســهھىه بىــر ـ بى
 كىغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن تـا         بولغان، يهنـى پهي   ) تۇتاشقان

ھهدىسشۇناسقىچه بولغان سهنهد زەنجىرىنىـڭ ھهممىـسىدىكى راۋىـي مهزكـۇر            
 ھهمـمه  ، ئىككىنچىدىن؛ھهدىسنى ئۆزىدىن بۇرۇنقى راۋىيدىن بىۋاسىته ئالغان    
 ئىخالسـمهن مۇسـۇلمان   ،راۋىيلىرى باالغهتكه يهتكهن ۋە ئهقلى ـ ھوشى جايىدا 

 ھهمــمه راۋىيلىــرى ھهدىــسنى پىشــشىق يــاد ئــېلىش ،چىنچىــدىن ئۈ؛بولغــان
 ھهدىس شاز   ، تۆتىنچىدىن ؛ياكى يېزىپ قالدۇرۇش قابىلىيىتىگه ئىگه بولغان     

بولمىغـــان، يهنــــى ئىــــشهنچلىك بىــــر راۋىينىــــڭ ھهدىــــسى ئۇنىڭــــدىنمۇ  
 ؛ھهدىسىگه زىت بولمىغانياكى بىر قانچه راۋىينىڭ     ئىشهنچلىكرەك يهنه بىر    

ھهدىسنىڭ سهھىهلىكىگه تهسىر يهتكۈزىدىغان بىرەر ئىلـلهت    ،بهشىنچىدىن
» سـهھىه «ھهدىـس   ) يهنى مهزكـۇر بهش شـهرت تېپىلغـان       (بولمىغان  ) قۇسۇر(

  ).بۇ تۈردىكى ھهدىسكه ئهمهل قىلىش ۋاجىپ بولىدۇ(دېيىلىدۇ 
 ـ ســهھىه ھهدىــسنىڭ بــارلىق شــهرتلىرى تېپىلغــان، پهقهت        ھهســهن

 بىـر ئـاز   “شىق يـاد ئـېلىش قـابىلىيىتى   پىش”ئۈچىنچى شهرت ھېسابالنغان   
» ھهســهن «تــۆۋەن بولغــان راۋىــي تهرىپىــدىن رىــۋايهت قىلىنغــان ھهدىــس       

  ). بۇ تۈردىكى ھهدىسكىمۇ ئهمهل قىلىش ۋاجىپ بولىدۇ (دېيىلىدۇ
ـ ئهگهر ھهدىـس ئىككـى يـاكى ئۇنىڭـدىن كـۆپ سـهنهد               سهھىه ۋە ھهسهن  

ىر سـهنهد ئېتىبـارى بىـلهن       بىلهن رىۋايهت قىلىنغان بولسا، مهزكۇر ھهدىس ب      
شـۇڭا  .  بولىـدۇ  دېگهنلىـك سهھىه، يهنه بىـر سـهنهد ئېتىبـارى بىـلهن ھهسـهن       

نـــاۋادا . دېيىلىـــدۇ» ســـهھىه ۋە ھهســـهن«مۇنـــداق ھهدىـــس بىـــرال ۋاقىتتـــا 
ــشىلهر       ــسىم كى ــر قى ــس بى ــداق ھهدى ــسا، مۇن ــر بول ــهنهدى بى ــسنىڭ س ھهدى

دەپ » ھهسـهن «دىن  ، يهنه بىر قىسىم كىـشىلهر تهرىپىـ       »سهھىه«تهرىپىدىن  
بـۇ تـۈردىكى ھهدىـسكىمۇ ئهمهل قىلىـش ۋاجىـپ       ( بولىـدۇ  الغان دېگهنلىك قار

  ). بولىدۇ
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 تېپىلمـاي قېلىـپ،   سـى  ـ ھهسـهن ھهدىـسنىڭ شـهرتلىرىدىن بىرەر    زەئىپ
. دېيىلىـدۇ » زەئىـپ «مىگهن ھهرقانـداق ھهدىـس      ېـتهل ھهسهن دەرىجىـسىگه ي   

 راۋىينىــڭ يــاكى بىــر زەئىــپ ھهدىــسلهرنىڭ دەرىجىلىــرى ســهنهدتىكى بىــرەر
 ئهگىـشىپ پهرقلىـق     غا اليىـق بولماسـلىقى     تولـۇق  قانچه راۋىينىـڭ شـهرتكه    

بــۇ تــۈردىكى ھهدىــس ئىنتــايىن زەئىــپ بولمىــسا، بىــر قىــسىم          (بولىــدۇ 
. ئالىمالرنىــڭ قارىــشىچه، مهلــۇم شــهرت ئاســتىدا ئهمهل قىلىــشقا بولىــدۇ      

ن تېمىغــا  دېــگه»ھهدىــس ھهققىــدە قىــسقىچه چۈشــهنچه«تهپــسىالتى ئۈچــۈن 
  ).مۇراجىئهت قىلىڭ

ــپ   ــايىن زەئى ــئىنت ــهنهدىدە   ـ ــسنىڭ س ــستىدە  ھهدى ــاكى تېكى ئۇنىــڭ ي
زەئىپلىكىگه سهۋەب بولىدىغان بىرقانچه ئىلـلهت تېپىلـسا، مهزكـۇر ھهدىـس            

  ).بۇ تۈردىكى ھهدىسكه ئهمهل قىلىنمايدۇ(دېيىلىدۇ » ئىنتايىن زەئىپ«
 ھهدىـسنىڭ سـهنهدى   بـۇ «:  بىـر ھهدىسـشۇناس  سلىدە ـ ئه سهنهدى سهھىه

دېــگهن بولــسا، ســهھىه ھهدىــسنىڭ ئالــدىنقى ئــۈچ شــهرتىگه تولــۇق » سـهھىه 
كاپالهتلىك قىلغانلىقىنى، لـېكىن ئـاخىرقى ئىككـى شـهرتنى ئىـسپاتالشقا             

ــىتىدۇ ــانلىقىنى كۆرسـ ــات بىـــراق . كاپالهتلىـــك قىاللمىغـ ھهدىـــس تهتقىقـ
» ى ســهھىهبــۇ ھهدىــسنىڭ ســهنهد«:  بىــرەر ھهدىســشۇناستونۇلغــانئىلمىــدە 

دېگهن، ئهممـا مۇنـداق دېيىـشىنىڭ ئىللىتىنـى بايـان قىلمىغـان بولـسا، بـۇ                
  . ھالدا مهزكۇر ھهدىسنىڭ تېكىستىمۇ سهھىه بولغان بولىدۇ

 ـ سهنهدى سـهھىه ھهدىـسنىڭ سـهنهدىنىڭ شـهرتلىرىگه      سهنهدى ھهسهن
توشمايدىغان، پهقهت ھهسهن ھهدىسنىڭ سهنهدىنىڭ شهرتلىرىگه توشـىدىغان        

  . دېيىلىدۇ» سهنهدى ھهسهن «ھهدىس
ەئىـپلىكىگه سـهۋەب بولىـدىغان    ز ـ ھهدىـسنىڭ سـهنهدىدە    سهنهدى زەئىپ

  . دېيىلىدۇ» سهنهدى زەئىپ«بىرەر ئىللهت تېپىلسا، مهزكۇر ھهدىس 
 ـ ھهدىسنىڭ سـهنهدىدە زەئىـپلىكىگه سـهۋەب     سهنهدى ئىنتايىن زەئىپ

سـهنهدى ئىنتـايىن    «بولىدىغان بىرقانچه ئىلـلهت تېپىلـسا، مهزكـۇر ھهدىـس        
  . دېيىلىدۇ» زەئىپ

ــۇئهللهق ــا   م ــشۇناستىن ت ــ ھهدىس ــى   كىـ ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س  پهيغهم
بولغـان   سهنهد ياكى سـاھابىگىچه      بارلىقئارىلىقتىكى  بولغان  ۋەسهللهمگىچه  

 بارلىقئارىلىقتىكى  بولغان   سهنهد ۋەياكى تابىئىنگىچه     بارلىقئارىلىقتىكى  
 .دېيىلىـدۇ » مـۇئهللهق «ايهت قىلىنغـان ھهدىـس      پ رىـۋ  لىـ سهنهد كۆتۈرۈۋېتى 
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ــا     ( ــدۇ، ئهمم ــۈردىكى ھهدىــسكه ئهمهل قىلىنماي ــۇ ت ــلىدە ب  ۋە »بۇخــارى«ئهس
دېگهنـدەك  “ ...ئېيتتـى ... دېدى”: دا كهلگهن مۇئهللهق ھهدىسلهردە   »مۇسلىم«

. كهســكىن لهۋزى بىــلهن كهلــسه، ســهھىه ھهدىــسنىڭ ھــۆكمى بېرىلىــدۇ      
ېگهنــدەك ئېهتىمــاللىق لهۋزى بىــلهن كهلــسه، د“ ...ئېيتىلــدى... دېيىلــدى”

  ). ئۇنداق ھهدىس تهكشۈرۈلۈپ، ئاندىن باھا بېرىلىدۇ
يهنـى  (ــ ھهدىـسنىڭ سـهنهدىدە تابىئىنـدىن ئىلگىرىكـى كىـشى              مۇرسهل

پهيغهمـبهر  ”: چۈشۈپ قالغان، يهنى بىرەر تـابىئىن مهزكـۇر ھهدىـسنى         ) ساھابه
دېگىـنىچه ئــۆزى بىۋاســىته  .. .سـهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەسـهللهم مۇنــداق دېــگهن  

ئهسـلىدە بـۇ    (دېيىلىـدۇ » مۇرسـهل «باشالپ كهتـكهن بولـسا، مۇنـداق ھهدىـس        
تــۈردىكى ھهدىــسكه ئهمهل قىلىنمايــدۇ، ئهممــا بهزى شــهرتلهر ئاســتىدا ئهمهل  

   ).قىلىنىدىغان مۇرسهل ھهدىسلهرمۇ بار
  ـ سهنهدته ئىككـى يـاكى ئۇنىڭـدىن كـۆپ كىـشى ئارقـا ـ ئارقىـدىن         مۇئزەل

بــۇ تــۈردىكى ھهدىــس زەئىــپ  (دېيىلىــدۇ» مــۇئزەل«چۈشــۈپ قالغــان ھهدىــس 
   ).ھهدىسلهرنىڭ بىر تۈرىدۇر

 ئاخىرىدىن  ۋەياكىى ئوتتۇرىسىدىن ياك ـ سهنهد مهيلى بېشىدىن مۇنقهتىئ
بولۇشىدىن قهتئىينهزەر ئۈزۈلـۈپ قالـسا، يهنـى ئارىـدىن بىـرەر راۋىـي چۈشـۈپ                

بــۇ تــۈردىكى ھهدىــس زەئىــپ  (يىلىــدۇدې» مــۇنقهتىئ«قالــسا، مۇنــداق ھهدىــس 
   ).ھهدىسلهرنىڭ بىر تۈرىدۇر

) سـهنهدنىڭ ( ـ سهنهدتىكى بىرەر ئهيىبنىڭ يوشۇرۇلۇپ، ئۇنىـڭ   مۇدەللهس
بـۇ  (دېيىلىـدۇ   » مـۇدەللهس «تاشقى ھالىتىنىڭ چىرايلىـق كۆرسىتىلىـشى       
   ).تۈردىكى ھهدىس زەئىپ ھهدىسلهرنىڭ بىر تۈرىدۇر

 بىـرەر راۋىـي    ئېيتقانلىقى بايقالغان يالغان ـ ھهدىسنىڭ سهنهدىدە مهترۇك
بــۇ تـۈردىكى ھهدىــسكه   (دېيىلىـدۇ » مهتــرۇك«بولـۇپ قالـسا، مۇنــداق ھهدىـس    

  ).ئهمهل قىلىنمايدۇ
 بىپهرۋالىق قىلغـان  ياكى شقانخاتاالكۆپ  ـ ھهدىسنىڭ سهنهدىدە  مۇنكهر

اق ئاشكارىلىنىپ قالغان بىرەر راۋىـي بولـۇپ قالـسا، مۇنـد          پاسىقلىقى  ۋەياكى  
ئۇنىڭدىن باشـقا يهنه ھهدىـسى زەئىـپ بىرىنىـڭ        . دېيىلىدۇ» مۇنكهر«ھهدىس  

ــۋايىتىگه زىــت بولــۇپ قالــسىمۇ، ئۇنىــڭ    رىــۋايىتى ئىــشهنچلىك بىرىنىــڭ رى
   ).بۇ تۈردىكى ھهدىسكىمۇ ئهمهل قىلىنمايدۇ (دېيىلىدۇ» مۇنكهر«ھهدىسى 
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ــب ــۋايهت         مۇزتهرى ــهكىلدە رى ــانچه ش ــق بىرق ــدىن پهرقلى ــر ـ بىرى   ـ بى
قىلىنغــان، ئهممــا دەرىــجه كــۈچى جهھهتــته ھهمــمه شــهكلى تهڭلىــشىپ        
ــسىنىڭ         ــان، قايسى ــت بولغ ــرىگه زى ــر ـ بى ــۇنى بى ــېكىن مهزم ــدىغان، ل قالى
قايسىـــسىدىن كۈچلـــۈك ئىكهنلىكىنـــى ئـــايرىغىلى بولمايـــدىغان ھهدىـــس  

بۇ تۈردىكى ھهدىسنى تهكشۈرۈپ، بىر رىۋايهتنىـڭ يهنه    (دېيىلىدۇ  » مۇزتهرىب«
ــدىن ك ــدۇ،   بىرى ــاغالم ئىكهنلىكــى بىلىنــسه ئهمهل قىلىنى ــاكى س ۈچلــۈك ي

  ).بولمىسا ئهمهل قىلىنمايدۇ
ــاز ــسى ئۇنىڭــدىنمۇ        ش ــان ھهدى ــۋايهت قىلغ ــڭ رى ــشهنچلىك بىرىنى  ـ ئى

» شـاز «ئىشهنچلىك بىرىنىڭ ھهدىسىگه زىت بولـۇپ قالـسا، مۇنـداق ھهدىـس             
  ).بۇ تۈردىكى ھهدىسكه ئهمهل قىلىنمايدۇ(دېيىلىدۇ 

هللا ـــ پهيغهمـبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەســهللهم پهرۋەردىگــارى ا   يقۇددۇسـى 
تائاالدىن بىزگه رىۋايهت قىلىپ بهرگهن، لهۋزى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى    

 دېيىلىدۇ» يقۇددۇسى«تائاالغا ئائىت بولغان ھهدىس هللا ۋەسهللهمگه، مهنىسى ا  
 سـهھىه،   بۇ تۈردىكى ھهدىـسمۇ ھهدىـسلهرگه باھـا بېـرىش قائىدىـسى بـويىچه             (

   ).ھهسهن، زەئىپ، مهۋزۇ قاتارلىق تۈرلهرگه بۆلۈنىدۇ
 ـ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه ئائىت سۆز ياكى ئىش  مهرفۇئ

ــاكى مــاقۇللۇق   ــ ھهرىــكهت ي يــاكى بىــرەر ســۈپهت تهســۋىرلهنگهن ھهدىــس  ۋەـ
 بۇ تۈردىكى ھهدىسمۇ ھهدىسلهرگه باھا بېرىش قائىدىـسى      (دېيىلىدۇ  » مهرفۇئ«

  ).بويىچه سهھىه، ھهسهن، زەئىپ، مهۋزۇ قاتارلىق تۈرلهرگه بۆلۈنىدۇ
 ـ بىــرەر سـاھابىگه ئائىــت سـۆز يــاكى ئىــش ـ ھهرىــكهت ۋەيــاكى       مهۋقـۇف 

بـــۇ تـــۈردىكى (دېيىلىـــدۇ » مهۋقـــۇف «تېكىـــستمـــاقۇللۇق تهســـۋىرلهنگهن 
رىۋايهتلهرمۇ ھهدىسكه باھا بېرىش قائىدىسى بويىچه سهھىه، ھهسـهن، زەئىـپ،           

  ).ۇ قاتارلىق تۈرلهرگه بۆلۈنىدۇمهۋز
 ـ بىرەر تابىئىنگه ياكى ئۇنىڭدىن كېيىنكى كىشىگه ئائىـت سـۆز    مهقتۇئ

ــۇ  (دېيىلىــدۇ» مهقتــۇئ «تېكىــستھهرىــكهت تهســۋىرلهنگهن ـ يــاكى ئىــش    ب
تۈردىكى رىۋايهتلهر ھهدىسلهرگه باھا بېرىش قائىدىسى بويىچه سهھىه، زەئىـپ،   

  ).ىدۇمهۋزۇ قاتارلىق تۈرلهرگه بۆلۈن
 ـ ســهنهدى مهرفـۇئ يـاكى مهۋقــۇف ھـالهتته تۇتاشـقان ھهدىــس       مۇتتهسـىل 

ــسلهرگه باھــا بېــرىش    (دېيىلىــدۇ» مۇتتهســىل« ــۈردىكى ھهدىــسمۇ ھهدى ــۇ ت ب
  ).قائىدىسى بويىچه سهھىه، ھهسهن، زەئىپ، مهۋزۇ قاتارلىق تۈرلهرگه بۆلۈنىدۇ
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تلىك يۇقىرىــدا بايــان قىلىنغــان مهزمــۇنالر ھهدىــس ئىلمىــگه مۇناســىۋە     
بىــــز پهقهت . ســـاھهلهرنىڭ ئاساســــىي قىــــسمىنى ئـــۆز ئىچىــــگه ئالىــــدۇ  

ئوقۇرمهنلىرىمىزنىـــڭ بىلىشىۋېلىـــشىغا تېگىـــشلىك مـــۇھىم مهســـىله ۋە 
كىتابخانلىرىمىزنىـڭ ھهر بىـر    . ئاتالغۇالرنى قىسقىچه چۈشـهندۈرۈپ ئۆتتـۇق     

ــن      ــانىمۇ نهزەردى ــرىلگهن باھ ــسكه بې ــۇ ھهدى ــدا، ش ــۇش جهريانى ــسنى ئوق ھهدى
. قىلماسلىقىنى ۋە شۇنىڭغا قارىتا پايدىلىنىشىنى ئۈمىـد قىلىمىـز     ساقىت  

تائاالدىن بۇ كىتابنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىكىمىز ئۈچـۈن پايـدىلىق قىلىـپ      اهللا  
  . بېرىشىنى چىن دىلىمىزدىن تىلهيمىز

   ـ يىل 2010  
  ئىستانبۇل
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  جىهاد بۆلۈمى

يولىدا جىهاد قىلىشنىڭ هللا ۋە ا) پوستا تۇرۇش(چېگرا قوغداش 
  پهزىلىتى

 َعْن أَبِي َصاِلحٍ َمْولَى ُعثَْمانَ قَال َسِمْعُت ُعثَْمانَ َوُهَو َعلَى الِْمْنَبرِ َيقُـولُ              - 6073
لَْيِه َوَسلََّم كََراِهَيةَ َتفَرُِّقكُْم َعنِّي ثُـمَّ  إِنِّي كََتْمُتكُْم َحِديثًا َسِمْعُتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه عَ 

َبَدا ِلي أَنْ أَُحدِّثَكُُموُه ِلَيْخَتاَر اْمُرٌؤ ِلَنفِْسِه َما َبَدا لَُه َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه                
  . َيْومٍ ِفيَما ِسَواُه ِمْن الَْمَنازِلَِوَسلََّم َيقُولُ رَِباطُ َيْومٍ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َخْيٌر ِمْن أَلِْف 

 ـ ئوسـمان رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ ئازادگهردىـسى ئهبـۇ سـالىه         6073
مهن ئوســمان رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مــۇنبهر ئۈســتىدە  : مۇنــداق دەيــدۇ

ــدىم   ــى ئاڭلىغانىــ ــداق دېگهنلىكىنــ ــۇرۇپ مۇنــ ــىلهرنىڭ : تــ مهن ســ
رەپ، بۈگـۈنگه قهدەر    ئهتراپىمدىن يىراقلىشىپ كېتىشىڭالردىن ئهنـسى    

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمدىن ئاڭلىغـان بىـر ھهدىـسنى          
كېيىن ھهركىم ئۆزى ئۈچـۈن مۇناسـىپ بولغـان         . يوشۇرۇپ كهلگهنىدىم 

ــۇنى ســىلهرگه ســۆزلهپ بهرمهكچــى     ــگهن مهقــسهتته ئ ئىــشنى قىــالر دې
ا يولىـد هللا ا«: مهن ئۇنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى ئاڭلىغانىـدىم       . بولدۇم

بىــر كــۈن پوســتا تــۇرۇش باشــقا يهرلهردە مىــڭ كــۈن پوســتا تۇرۇشــتىن 
  . ①»ياخشىدۇر

  )1667: تىرمىزى(

                                                
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1361( ئهلبانى ①
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 عن َسلَْمانَ الْفَارِِسّي قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ             - 6074
رَِباطُ َيْومٍ ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَفَْضلُ َوُربََّما قَالَ َخْيٌر ِمْن ِصَيامِ َشْهرٍ َوِقَياِمِه َوَمْن َماَت ِفيِه ُوِقـَي     

  . َنةَ الْقَْبرِ َوُنمَِّي لَُه َعَملُُه إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِةِفْت
ــدۇ    6074 ــداق دەي مهن :  ـ ســهلمان فارىــسى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇن

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى 
  :ئاڭلىغانىدىم

تۇپ،  روزا تۇغىچه كۈندۈزى بىر ئايۇشيولىدا بىر كۈن پوستا تۇرهللا ا«
كىمكــى پوســتا تۇرىۋېتىــپ . كېچىــسى قىيامــدا تۇرغانــدىن ياخــشىدۇر

پوســتا تۇرغــان ئهمهلىنىــڭ . ىتنىــسىدىن ســاقلىنىدۇپئۆلــسه، قهبــرە 
  . ①»ساۋابى قىيامهت كۈنىگىچه كۆپىيىدۇ

   )1665: تىرمىزى(

 عن أىب الدرداء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رباط شهر خري               - 6075
 ومن مات مرابطا يف سبيل اهللا أمن من الفزع االكرب وغدى عليه برزقـه               من صيام دهر  

  . وريح من اجلنة وجيرى عليه أجر اجملاهد حىت يبعثه اهللا عز وجل
ــدۇكى،      6075 ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــۇ دەردا رەزىيهلالھ  ـ ئهب

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
. ش ئۆمــۈر بــويى روزا تۇتۇشــتىن ياخــشىدۇر بىــر ئــاي پوســتا تــۇرۇ «

يولىــدا پوســتا تۇرغــان ھالــدا ئۆلــسه، قىيــامهت كۈنىــدىكى  هللا كىمكــى ا
ق بىـلهن غىزالىنىـپ   ىـ  رىز،ناھايىتى چوڭ قورقۇنچتىن ئامـان قالىـدۇ   

تائاال ئۇنى تىرىلدۈرگهنگه قهدەر    هللا ا.  پۇرايدۇ ھىدىنى جهننهتنىڭ   ،تۇرىدۇ
  . ②»ڭ ئهجرى يېزىلىپ تۇرىدۇئۇنىڭ ساۋاب دەپتىرىگه مۇجاھىدنى

   )»ئهلكهبىر«(

                                                
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1361( ئهلبانى ①
ن بولـۇپ، راۋىيلىـرى ئىـشهنچلىكتۇر، ـ     بۇ ھهدىسنى ئىمـام تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـا    ): 9504( ھهيسهمى ②

 .دېگهن



 ۋە ئالالھ يولىدا جىهاد قىلىشنىڭ پهزىلىتى) پوستا تۇرۇش(قوغداش چېگرا 
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 عن أنس بن مالك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال من حرس        - 6076
  . ليلة على ساحل البحر كان أفضل من عبادته يف أهله ألف سنة

ــ ئهنهس ئىبنـــى 6076 مالىـــك رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت  ــ
  :لهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئه

بىراۋنىڭ دېڭىز بويىدا بىر كېچه پوستا تۇرۇشى، ئۆيىدە مىڭ يىل «
  . ①» ياخشىدۇرىنىدىنئىبادەت قىلغ

   )4283: هۋسىلىم(

 َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد السَّاِعِديِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه     - 6077
لََّم قَالَ رَِباطُ َيْومٍ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َخْيٌر ِمْن الدُّْنَيا َوَما َعلَْيَها َوَمْوِضُع َسْوِط أََحِدكُْم ِمـْن                 َوَس

الَْجنَِّة َخْيٌر ِمْن الدُّْنَيا َوَما َعلَْيَها َوالرَّْوَحةُ َيُروُحَها الَْعْبُد ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَْو الَْغْدَوةُ َخْيٌر ِمـْن                 
  . دُّْنَيا َوَما َعلَْيَهاال

ـ سهھل ئىبنى سهئد سائىدى رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت        6077
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

يولىـدا بىـر كـۈن پوسـتا تـۇرۇش دۇنيـا ۋە ئۇنىڭـدىكى بــارلىق        هللا ا«
پتۇرۇش ئۈچـۈن   جىهادتا ئـات چـا    (بىرىڭالرنىڭ   .نهرسىلهردىن ياخشىدۇر 

قامچىــسىنىڭ جهننهتتىكــى ئــورنى دۇنيــا ۋە ئۇنىڭــدىكى ) ئىــشلهتكهن
ــ ئاخـشام يـۈرۈش      يولىـدا ئهتىـگهن   هللا ا. بارلىق نهرسىلهردىن ياخشىدۇر  

هردىن قىلغان بهندىنىڭ يۈرۈشـى دۇنيـا ۋە ئۇنىڭـدىكى بـارلىق نهرسـىل            
  . »ياخشىدۇر

   )2892: بۇخارى(

                                                
دېگهن جۈملىدىن باشقا قىـسمىنى ئىبنـى مـاجهمۇ     » دېڭىز بويىدا «بۇ ھهدىستىكى   ): 9497( ھهيسهمى   ①

بۇنى ئهبۇ يهئال رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە سـهئىد ئىبنـى خالىـد ئىبنـى ئهبـۇ تهۋىـل             . رىۋايهت قىلغان 
گهرچه ئىبنى ھىببان ئۇنىڭ ئىـشهنچلىك كىـشى    . نىڭ ھهدىسى زەئىپتۇر  ئۇ. قۇرەشى ئىسىملىك بىرى بار   

ئۇنىــڭ ھهدىــسىنى دەلىــل ”: نــاملىق كىتابتــا» زەئىــپلهر«ئىكهنلىكىنــى ئىلگىــرى ســۈرگهن بولــسىمۇ،  
 . دەپ بايان قىلغان، ـ دېگهن“قىلىشقا بولمايدۇ
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اِعِديِّ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ غَْدَوةٌ أَْو  َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد السَّ- 6078
  . َرْوَحةٌ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َخْيٌر ِمْن الدُّْنَيا َوَما ِفيَها

 ـ سهھل ئىبنى سهئد سائىدى رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت    6078
  : مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــ ئاخــشام يــۈرۈش قىلىــش دۇنيــا ۋە   يولىــدا ئهتىــگهنهللا ا«  ئۇنىــڭـ
  . »هردىن ياخشىدۇرئۈستىدىكى بارلىق نهرسىل

   )1882: مۇسلىم(

 َعْن َعْبِد اللَِّه ُهَو اْبُن َعْمرٍو َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ قَفْلَـةٌ                 - 6079
  . كََغْزَوٍة

ــۋايهت       6079 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــر رەزىيهلالھ ــى ئهم ــدۇلالھ ئىبن ــ ئاب ـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 يـــاكى جهڭ ڭ ئائىلىـــسىنى يـــوقالپ كـــېلىش ئۈچـــۈنغازىنىـــ(«
تا تۇرغانغا غازاتقايتىش ئۈچۈن ماڭغان قهدىمىگه   ) ئاخىرلىشىپ ئۆيىگه 

  . ①»ئوخشاش ساۋاب بېرىلىدۇ
   )2487: ئهبۇ داۋۇد(

 عن َسْهل َعْن أَبِيِه َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه أََمَر أَْصَحاَبُه               - 6080
ْيـِه  بِالَْغْزوِ َوأَنَّ َرُجلًا َتَخلََّف َوقَالَ ِلأَْهِلِه أََتَخلَُّف َحتَّى أَُصلَِّي َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ              

َوَسلََّم الظُّْهَر ثُمَّ أَُسلَِّم َعلَْيِه َوأَُودَِّعُه فََيْدُعَو ِلي بَِدْعَوٍة َتكُونُ َشاِفَعةً َيْوَم الِْقَياَمِة فَلَمَّا َصـلَّى   
 َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه     النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَقَْبلَ الرَُّجلُ ُمَسلًِّما َعلَْيِه فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَّهِ            

َوَسلََّم أََتْدرِي بِكَْم َسَبقََك أَْصَحاُبَك قَالَ َنَعْم َسَبقُونِي بَِغْدَوِتهِْم فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه            
  . لَْمْغرَِبْينِ ِفي الْفَِضيلَِةَعلَْيِه َوَسلََّم َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَقَْد َسَبقُوَك بِأَْبَعِد َما َبْيَن الَْمْشرِقَْينِ َوا

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : ىـسى مۇنـداق دەيـدۇ   داد ـ سهھلنىڭ  6080
ــۇيرۇدى    ــا بـ ــاھابىلىرىنى غازاتقـ ــهللهم سـ ــى ۋەسـ ــادەم  . ئهلهيهـ ــر ئـ بىـ

  :داشلىرىدىن ئايرىلىپ قېلىپ، ئائىلىسىدىكىلهرگهبسه

                                                
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2173( ئهلبانى ①
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 مهن پېشىن نامىزىنى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم        ــ  
 ئۇنىـڭ ماڭـا    ۋە بىلهن بىرگه ئوقۇپ، ئاندىن ئۇنىڭ بىلهن خوشلىـشىش       

قىيــامهت كــۈنى شــاپائهتچى بولىــدىغان بىــر دۇئــا بىــلهن دۇئــا قىلىــپ  
ــ   داشلىرىمدىن ئايرىلىپ قالـدىم، بقويۇشىنى تهلهپ قىلىش ئۈچۈن سه  

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم نامازنى ئوقۇپ بولغاندىن . دېدى
ــدى  كېــيىن، ــادەم ئۇنىڭغــا ســاالم قىلىــپ كهل پهيغهمــبهر .  ھېلىقــى ئ

  :دىناللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭسهل
  ـ  كهتكهنلىكىنى بىلهمسهن؟ئالغاداشلىرىڭنىڭ قانچىلىك بسهــ 

  :  ئۇ،دىەپ سورىد
مهنـدىن بـۇرۇن يولغـا چىقىـپ، ئالغـا      ھهئه، ئۇالر بۈگـۈن ئهتىـگهن     ــ  

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر . ـ دېدى كهتتى،بېسىپ 
بىـلهن قهسـهمكى، ئـۇالر      تنىـڭ نـامى     جېنىم ئىلكىـدە بولغـان زا     ــ  

  بىـلهن  مهشـرىق  بىلهن سېنىڭ ئاراڭدىكى پهزىلهت جهھهتتىكـى پهرق      
  . ① دېدىيىراقلىشىپ كهتتى، ـ ئارىسىدەك نىڭمهغرىب

   )15195: ئهھمهد(

 ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه         َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َمرَّ َرُجلٌ      - 6081
َوَسلََّم بِِشْعبٍ ِفيِه ُعَيْيَنةٌ ِمْن َماٍء َعذَْبةٌ فَأَْعَجَبْتُه ِلِطيبَِها فَقَالَ لَْو اْعَتَزلُْت النَّاَس فَأَقَْمُت ِفـي                

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََر ذَِلَك ِلَرُسولِ       َهذَا الشِّْعبِ َولَْن أَفَْعلَ َحتَّى أَْسَتأِْذنَ َرُسولَ اللَِّه صَ        
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ لَا َتفَْعلْ فَإِنَّ ُمقَاَم أََحِدكُْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَفَْضلُ ِمْن َصـلَاِتِه     

لَُّه لَكُْم َوُيْدِخلَكُْم الَْجنَّةَ اغُْزوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه َمْن         ِفي َبْيِتِه َسْبِعَني َعاًما أَلَا ُتِحبُّونَ أَنْ َيْغِفَر ال        
  . قَاَتلَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه فََواَق َناقٍَة َوَجَبْت لَُه الَْجنَّةُ

پهيغهمـبهر  :  ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ      6081
اتلىق سـۇ  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ سـاھابىلىرىدىن بىـرى تـ      

                                                
مام ئهھـمهد رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە زەبـان ئىبنـى قائىـد         بۇ ھهدىسنى ئى  ): 9469( ھهيسهمى   ①

ئهبۇ ھاتهم ئۇنىڭ ئىشهنچلىك كىـشى ئىكهنلىكىنـى ئىلگىـرى سۈرسـه، كۆپچىلىـك      . ئىسىملىك بىرى بار  
قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ . ئۆلىماالر ئۇنىڭ ھهدىسى زەئىپ كىشى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان

 .دېگهن
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چىقىدىغان كىچىك بىر بۇالق بار جىلغىـدىن ئۆتـۈپ كېتىۋېتىـپ، ئـۇ             
  : سۇنىڭ سۈزۈكلىكىدىن ھهيران قالدى ۋە كۆڭلىدە

ا يهرلهشـــسهم غـــمهن ئىنـــسانالردىن ئايرىلىـــپ، مۇشـــۇ جىلغىـــــ 
بولغىــدەك، بىــراق مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن  

ئانـدىن ئـۇ   . ــ دېـدى   ۇنداق قىلمـايمهن،  ئىجازەت ئالماي تۇرۇپ ھهرگىز ئ    
. نىيىتىنـــى پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمگه ئېيتتـــى

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ـــ  ــن ـ ــداق قىلمىغى ــڭ ا .ئۇن ــدهللا بىرىڭالرنى ــادتىن  ىكىيولى جىه

.  يىل ئوقۇغان نامىزىدىن ئهۋزەلدۇر    70ئۆيىدە  ئايرىلىپ قالماي تۇرۇشى    
ــىلهر  ــنهتكه   هللاسـ ــپ، جهنـ ــرەت قىلىـ ــاھلىرىڭالرنى مهغپىـ ــڭ گۇنـ نىـ

كىمكـى  . يولىـدا جىهـاد قىلىڭـالر   هللا كىرگۈزىـشىنى خالىمامـسىلهر؟ ا  
هللا ابولـسىمۇ   ) قىـسقا ۋاقىـت   (لىنىغـا يىغىلغانچىلىـك     ېتۆگه سـۈتى ي   

  . ① دېدى، ـ بولىدۇبيولىدا جىهاد قىلسا، ئۇنىڭغا جهننهت ۋاجى
   )1650: تىرمىزى(

ْبن َجَبلٍ أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمـْن              عن ُمَعاذ    - 6082
قَاَتلَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَُواَق َناقٍَة فَقَْد َوَجَبْت لَُه الَْجنَّةُ َوَمْن َسأَلَ اللََّه الْقَْتلَ ِمْن َنفِْسِه َصاِدقًا ثُمَّ  

 أَْجَر َشهِيٍد َزاَد اْبُن الُْمَصفَّى ِمْن ُهَنا َوَمْن ُجرَِح ُجْرًحا ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَْو َماَت أَْو قُِتلَ فَإِنَّ لَُه
ُنِكَب َنكَْبةً فَإِنََّها َتجِيُء َيْوَم الِْقَياَمِة كَأَغَْزرِ َما كَاَنْت لَْوُنَها لَْونُ الزَّْعفََراِن َورُِحيَهـا رِيـُح            

  . َراٌج ِفي َسبِيلِ اللََّه فَإِنَّ َعلَْيِه طَاَبَع الشَُّهَداِءالِْمْسِك َوَمْن َخَرَج بِِه ُخ
مۇنـداق رىـۋايهت    ـ مۇئاز ئىبنى جهبهل رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن         6082
 پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ مۇنـداق        مهن: قىلىنىدۇ

  :ىدىمدېگهنلىكىنى ئاڭلىغان
  بولسىمۇاز ۋاقىتلىنىغا يىغىلغانچىلىك ئېكىمكى تۆگه سۈتى ي«

كىمكى چىـن  .  بولىدۇبيولىدا جىهاد قىلسا، ئۇنىڭغا جهننهت ۋاجى    هللا ا
 تىلىسه، ئاندىن ئۆلسه ياكى ئۆلتۈرۈلسه،      ىيولىدا ئۆلۈشن هللا كۆڭلىدىن ا 

                                                
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1348(بانى  ئهل①
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يولىـدا يارىالنـسا يـاكى    هللا كىمكـى ا  . ئۇنىڭغا شېهىدنىڭ ئهجرى بولىدۇ   
پــۇرىقى ، رەڭگــى زەپىــران دىن زەخمىلهنــسه، قىيــامهت كــۈنى يارىــسى   

ــار ــۇشدەك ئىپ ــان  پۇراق خ ــدۇقالپ تۇرغ ــان بۇل ــدا لىــق ق ــدۇھال .  كېلى
يولىــدا بىــرەر نهرســه چىقىــپ قالــسا، ئۇنىڭغــا  هللا كىمنىــڭ بهدىــنىگه ا

  . ①»لهرنىڭ تامغىسى ئۇرۇلىدۇدشېهى
   )2541: ئهبۇ داۋۇد(

 َوَسلََّم َتَضمََّن اللَُّه ِلَمْن      َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيهِ          - 6083
َخَرَج ِفي َسبِيِلِه لَا ُيْخرُِجُه إِلَّا جَِهاًدا ِفي َسبِيِلي َوإَِمياًنا بِي َوَتْصِديقًا بُِرُسِلي فَُهَو َعلَيَّ َضاِمٌن 

ا َنالَ ِمْن أَْجـرٍ أَْو غَنِيَمـٍة        أَنْ أُْدِخلَُه الَْجنَّةَ أَْو أَْرجَِعُه إِلَى َمْسكَنِِه الَِّذي َخَرَج ِمْنُه َناِئلًا مَ           
َوالَِّذي َنفُْس ُمَحمٍَّد بَِيِدِه َما ِمْن كَلْمٍ ُيكْلَُم ِفي َسبِيلِ اللَِّه إِلَّا َجاَء َيْوَم الِْقَياَمِة كََهْيئَِتِه ِحَني                 

 أَنْ َيُشقَّ َعلَى الُْمْسِلِمَني َمـا  كُِلَم لَْوُنُه لَْونُ َدمٍ َورُِحيُه ِمْسٌك َوالَِّذي َنفُْس ُمَحمٍَّد بَِيِدِه لَْولَا      
قََعْدُت ِخلَاَف َسرِيٍَّة َتْغُزو ِفي َسبِيلِ اللَِّه أََبًدا َولَِكْن لَا أَجُِد َسَعةً فَأَْحِملَُهْم َولَا َيجُِدونَ َسَعةً          

ْدُت أَنِّي أَغُْزو ِفي َسبِيلِ اللَّـِه       َوَيُشقُّ َعلَْيهِْم أَنْ َيَتَخلَّفُوا َعنِّي َوالَِّذي َنفُْس ُمَحمٍَّد بَِيِدِه لََودِ         
  . فَأُقَْتلُ ثُمَّ أَغُْزو فَأُقَْتلُ ثُمَّ أَغُْزو فَأُقَْتلُ

ـ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،            6083
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 كېپىــــل ئۆزىنىـــڭ يولىـــدا جىهادقـــا چىققـــان كىـــشىگه     هللا ا«
كىمكى ماڭا ئىمان ئېيتقان ۋە مېنىـڭ       ”: بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ 

پهيغهمبهرلىرىمنـى تهسـتىقلىغان ھالـدا پهقهت مېنىـڭ رازىلىقىمنـى      
كۆزلهپ جىهادقا چىقىدىكهن، مهن ئۇنى جهنـنهتكه كىرگۈزۈشـكه يـاكى           
نۇرغۇن ئهجىرگه ۋەيـاكى نۇرغـۇن غهنىمهتـكه ئېرىـشكهن ھالـدا ئـۆيىگه              

مۇھهممهدنىـڭ جېنـى ئىلكىـدە      .  دېـدى  “ا كېپىـل بـولىمهن    قايتىشىغ
ــان زات  ــلهن قهســهمكى، ا )هللا(بولغ ــداق  هللا  بى ــان ھهرقان ــدا يارىالنغ يولى

كىشى قىيامهت كۈنى يارىالنغان چاغدىكى ھالىتىدە، لېكىن رەڭگى قان 
مۇھهممهدنىــڭ جېنــى . رەڭگىــدە، پــۇرىقى ئىپارنىــڭ پۇرىقىــدا كېلىــدۇ
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بىلهن قهسهمكى، ئهگهر مۇسۇلمانالرغا ئېغىـر      )هللا(ئىلكىدە بولغان زات    
يولىدا ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن    هللا كېلىپ قالمايدىغان بولسا ئىدى، مهن ا     

مهن ئۇالرنى مىندۈرگىدەك . ئهۋەتكهن ھهرقانداق قوشۇندىن قالمايتتىم 
ئۇالر ئۆزلىرىنىڭمۇ ئۇالغ تېپىش ئىمكانىيىتى  . ئۇالغ تاپالماي قالىمهن  

ۇرۇشقا چىقماي قېلىش ئۇالرغا تېخىمۇ ئېغىر      مهندىن ئايرىلىپ ئ  . يوق
 بىـــلهن )هللا(مۇھهممهدنىـــڭ جېنـــى ئىلكىــدە بولغـــان زات  . كېلىــدۇ 

ــسهم،   هللا ا” :قهســهمكى، مهن ــدىن ئۆلتۈرۈل ــسام، ئان يولىــدا ئۇرۇشــقا چىق
ئۇرۇشقا چىقسام، ئاندىن يهنه ئۆلتۈرۈلـسهم،      ) تىرىلدۈرۈلۈپ(ئاندىن يهنه   
 “شقا چىقسام، ئاندىن يهنه ئۆلتۈرۈلسهم    ئۇرۇ) تىرىلدۈرۈلۈپ(ئاندىن يهنه   

  . » ئارزۇ قىلىمهندەپ
   )1876: مۇسلىم(

 َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ ِقيلَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما َيْعِدلُ الْجَِهاَد ِفـي    - 6084
َعاُدوا َعلَْيِه َمرََّتْينِ أَْو ثَلَاثًا كُلُّ ذَِلَك َيقُولُ لَـا  َسبِيلِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ قَالَ لَا َتْسَتِطيُعوَنُه قَالَ فَأَ     

َتْسَتِطيُعوَنُه َوقَالَ ِفي الثَّاِلثَِة َمثَلُ الُْمَجاِهِد ِفي َسبِيلِ اللَِّه كََمثَلِ الصَّاِئمِ الْقَاِئمِ الْقَانِِت بِآَياِت              
  . َيْرجَِع الُْمَجاِهُد ِفي َسبِيلِ اللَِّه َتَعالَىاللَِّه لَا َيفُْتُر ِمْن ِصَيامٍ َولَا َصلَاٍة َحتَّى 

سـاھابىالر  : ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ             6084
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن

ـ دەپ   تائاال يولىدا جىهاد قىلىشقا تهڭ كېلىدۇ؟هللا قايسى ئهمهل اــ 
  :ى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيه. سورىدى
ئـۇالر بـۇ   .  دەپ جاۋاب بهردى، ـ ئۇنى ئۆلچهشكه تاقىتىڭالر يهتمهيدۇــ 

ھهر قېتىمــدا . ســوئالنى ئىككــى يــاكى ئــۈچ قېــتىم يانــدۇرۇپ ســورىدى
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

.  دەپ جــاۋاب بهردى ، ـ   ئــۇنى ئۆلچهشــكه تــاقىتىڭالر يهتمهيــدۇ   ــــ 
  :ئۈچىنچى قېتىمدا

ولىدا جىهاد قىلغۇچىنىـڭ مىـسالى كۈنـدۈزى ئۈزۈلـدۈرمهي     يهللا اــ  
ــان، ھهمىــشه ا   نىــڭ هللاروزا تۇتقــان، كېچىــسى ئۇخلىمــاي قىيامــدا تۇرغ

تائــاال يولىــدا جىهادقــا چىقىــپ كهتــكهن شــۇ هللا ئــايهتلىرىنى ئوقۇغــان، ا
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مۇجاھىد قايتىـپ كهلگهنـگه قهدەر روزا تۇتۇشـتىن ۋە نامـاز ئوقۇشـتىن             
  .  دېدى، ـ ئوخشايدۇگهكىشىقىلچه سۇسلىشىپ قالمىغان 

   )1878: مۇسلىم(

  . كََمثَلِ الصَّاِئمِ الْقَاِئمِ الَْخاِشعِ الرَّاِكعِ السَّاجِِد:  ويف رواية- 6085
كۈنــــدۈزى «: ـــــ يهنه بىــــر رىــــۋايهتته مۇنــــداق دېيىلىــــدۇ 6085

نىـڭ  هللائۈزۈلدۈرمهي روزا تۇتقان، كېچىسى ئۇخلىماي قىيامـدا تۇرغـان، ا         
يهنى (رققان ھالدا باش ئهگكهن، رۇكۇ ۋە سهجدە قىلغان         بۇيرۇقلىرىغا قو 
  . ①»كىشىنىڭ مىسالىغا ئوخشايدۇ) ناماز ئوقۇغان

   )3127: نهسائى(

 عن أيب َسِعيٍد الُْخْدرِيَّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َحدَّثَُه قَالَ ِقيلَ َيا َرُسولَ اللَّـِه أَيُّ                - 6086
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمْؤِمٌن ُيَجاِهُد ِفي َسبِيلِ اللَّـِه بَِنفْـِسِه   النَّاسِ أَفَْضلُ فَقَالَ َرُسولُ اللَّ   

  . َوَماِلِه قَالُوا ثُمَّ َمْن قَالَ ُمْؤِمٌن ِفي ِشْعبٍ ِمْن الشَِّعابِ َيتَِّقي اللََّه َوَيَدُع النَّاَس ِمْن َشرِِّه
ــداق     6086 ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــۇدرى رەزىيهلالھ ــهئىد خ ــۇ س ــ ئهب ــدۇـ :  دەي
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىنساھابىالر

ـــ  ــى ـ ــۇلۇلالھئ ــشى ! رەس ــداق كى ــورىدى  ئهڭ ئهۋزەل؟ قان ــ دەپ س . ـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

دەپ ، ـ  يولىدا جېنى ۋە مېلى بىلهن جىهـاد قىلغـان مـۇئمىن   هللا اــ 
  : ئۇالر. جاۋاب بهردى

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     . دىەپ سورى دـ   ؟ىچۇئاندىن قالس ــ  
  : ۋەسهللهم

 ئـۇالرنى   زىيىـنىم تهگمىـسۇن دەپ،     غائىنـسانالر ۇپ،  تىن قورقـ  هللاــ  
 دەپ جــاۋاب ، ـ   ياشــىغان مــۇئمىنىرىــدەتاشــالپ، تــاغ جىلغىلىرىــدىن ب

  . بهردى
  )2786: بۇخارى(
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 َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ أَلَا أُْخبُِركُْم بَِخْيرِ        َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ        - 6087
النَّاسِ َمْنزِلًا قُلَْنا َبلَى َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ َرُجلٌ آِخذٌ بَِرأْسِ فََرِسِه ِفي َسبِيلِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َحتَّى     

َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ َرُجلٌ ُمْعَتزِلٌ ِفي ِشـْعبٍ         َيُموَت أَْو ُيقَْتلَ َوأُْخبُِركُْم بِالَِّذي َيِليِه قُلَْنا َنَعْم         
ُيِقيُم الصَّلَاةَ َوُيْؤِتي الزَّكَاةَ َوَيْعَتزِلُ ُشُروَر النَّاسِ َوأُْخبُِركُْم بَِشرِّ النَّاسِ قُلَْنا َنَعْم َيا َرُسولَ اللَِّه   

  . قَالَ الَِّذي ُيْسأَلُ بِاللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َولَا ُيْعِطي بِِه
مۇنــداق رىــۋايهت ـــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن  6087
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم:قىلىنىدۇ

مهن سىلهرگه مهرتىۋە جهھهتته ئىنسانالرنىڭ ئهڭ ياخشىـسىنى        ــ  
  :بىز.  دېدى ـئېيتىپ بېرەيمۇ؟

  :ئۇ. ـ دېدۇق !رەسۇلۇلالھ ئى ،شۇنداق قىلغىنــ 
تائــاال يولىــدا ئــۆلگهن يــاكى هللا ايلىــسىدىن تۇتــۇپ، ائېتىنىــڭ يــــ 

  :ئاندىن.  دېدى، ـئۆلتۈرۈلگهنگه قهدەر ئۇرۇش قىلغان كىشىدۇر
مهن سىلهرگه ئۇنىڭدىن بىر دەرىـجه تـۆۋەن تۇرىـدىغان كىـشىنى            ــ  

  :بىز.  دېدى ـئېيتىپ بېرەيمۇ؟
  :ئۇ. ـ دېدۇق !رەسۇلۇلالھ ئى ،شۇنداق قىلغىنــ 
قىپ كېتىـپ، نامـازنى ئـادا قىلغـان، زاكـاتنى           بىرەر جىلغىغا چى  ــ  

بهرگهن، ئىنــسانالردىن ئايرىلىــپ كېتىــپ، ئۇالرنىــڭ يامانلىقىـــدىن     
  :ئاندىن.  دېدى، ـساقالنغان كىشىدۇر

  ـ مهن سىلهرگه ئىنسانالرنىڭ ئهڭ يامىنىنى ئېيتىپ بېرەيمـۇ؟ ــ 
  : بىز. دېدى

  :ئۇ. ـ دېدۇق !رەسۇلۇلالھ ئى ،شۇنداق قىلغىنــ 
تائاالنىــڭ نــامى بىــلهن قهســهم قىلىــپ تــۇرۇپ نهرســه هللا رى ابىــــــ 

 ، ـ  تـۇرۇپ ھـېچ نهرسـه بهرمىـگهن كىـشىدۇر     يىتى بـار تىلىسه، ئىمكـانى 
  . ①دېدى

  )2569: نهسائى(
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 َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َيِلـُج النَّـاَر            - 6088
ى ِمْن َخْشَيِة اللَِّه َحتَّى َيُعوَد اللََّبُن ِفي الضَّْرعِ َولَا َيْجَتِمُع غَُباٌر ِفي َسـبِيلِ اللَّـِه                 َرُجلٌ َبكَ 

  . َوُدَخانُ َجَهنََّم
 ،ـ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى           6088

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
 يىغلىغان كىشى سۈت ئهمچهككه قايتقانغـا قهدەر        تىن قورقۇپ هللا«

ــدۇ ــا كىرمهيـ ــدا هللا ا. دوزاخقـ ــان يولىـ ــاڭقوزغالغـ ــلهن   چـ ــوزاڭ بىـ ــ تـ ــ
 جىهـاد قىلغـان     يولىـدا هللا ايهنـى    (جهھهننهمنىڭ تۈتـۈنى جهم بولمايـدۇ     

  . ①»)كىشى جهھهننهمگه كىرمهيدۇ
   )1633: تىرمىزى(

رٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم         عن أيب َعْبسٍ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َجبْ       - 6089
  . قَالَ َما اغَْبرَّْت قََدَما َعْبٍد ِفي َسبِيلِ اللَِّه فََتَمسَُّه النَّاُر

ـ ئهبۇ ئهبس ئابدۇرراھمان ئىبنى جهبر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن         6089
هم مۇنـداق  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلل     

  :دېگهن
توپىغا مىلهنـگهن بهنـدىگه     ) يهنى جىهادتا (يولىدا  هللا ئىككى پۇتى ا  «
  . » ئوتى تهگمهيدۇدوزاخ

   )2811: بۇخارى(

 َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َعْيَناِن              - 6090
  . ٌن َبكَْت ِمْن َخْشَيِة اللَِّه َوَعْيٌن َباَتْت َتْحُرُس ِفي َسبِيلِ اللَِّهلَا َتَمسُُّهَما النَّاُر َعْي

مهن :  ـ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا مۇنــداق دەيــدۇ   6090
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى 

  :ئاڭلىدىم

                                                
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1333( ئهلبانى ①
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پوســتا ) تــايهنــى جىهاد (يولىــداهللا  ۋە انتىــن قورقــۇپ يىغلىغــاهللا«
ــۇرۇ ــان تـــ ــۆزگه دوزاخ ئـــــوتى   ش ئۈچـــــۈن ئۇخلىمىغـــ  ئىككـــــى كـــ

  )1639: تىرمىزى(  . ①»يېقىنالشمايدۇ

 َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َيْجَتِمَعاِن ِفـي              - 6091
َرَب َولَا َيْجَتِمَعاِن ِفي َجْوِف ُمْؤِمنٍ غَُباٌر ِفي َسبِيلِ اللَِّه          النَّارِ ُمْسِلٌم قََتلَ كَاِفًرا ثُمَّ َسدََّد َوقَا      

  . َوفَْيُح َجَهنََّم َولَا َيْجَتِمَعاِن ِفي قَلْبِ َعْبٍد الْإَِميانُ َوالَْحَسُد
ـ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،            6091

  :ۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم م
كاپىرنى ئۆلتۈرگهن، ئاندىن توغرا يولـدا      ) يهنى جىهادتا (يولىدا  هللا ا«

 كاپىر بىلهن جهم )دوزاختا(ماڭغان ۋە ئوتتۇراھال يول تۇتقان مۇسۇلمان 
يولىـدا كىرىـپ كهتـكهن چـاڭ ـ      هللا مۇئمىننىـڭ قورسـىقىدا ا  . بولمايدۇ

ان قـــا ئىمـــهللا. نى جهم بولمايـــدۇۈ بىـــلهن جهھهننهمنىـــڭ تۈتـــڭتـــوزا
ــهت جهم      ــلهن ھهس ــان بى ــدە ئىم ــڭ قهلبى ــر مۇئمىننى ــۈرگهن بى كهلت

  . ②»بولمايدۇ
  )3109: نهسائى(

 َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َيا أََبـا                - 6092
 َوبُِمَحمٍَّد َنبِيا َوَجَبْت لَُه الَْجنَّةُ فََعجَِب لََهـا أَُبـو           َسِعيٍد َمْن َرِضَي بِاللَِّه َربا َوبِالْإِْسلَامِ ِديًنا      

َسِعيٍد فَقَالَ أَِعْدَها َعلَيَّ َيا َرُسولَ اللَِّه فَفََعلَ ثُمَّ قَالَ َوأُْخَرى ُيْرفَُع بَِها الَْعْبُد ِمائَةَ َدَرَجٍة ِفي                 
لسََّماِء َوالْأَْرضِ قَالَ َوَما ِهَي َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ الْجَِهاُد الَْجنَِّة َما َبْيَن كُلِّ َدَرَجَتْينِ كََما َبْيَن ا
  . ِفي َسبِيلِ اللَِّه الْجَِهاُد ِفي َسبِيلِ اللَِّه

 مۇنـداق رىـۋايهت    ـ ئهبۇ سهئىد خـۇدرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن    6092
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم:قىلىنىدۇ

                                                
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1338( ئهلبانى ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2912( ئهلبانى ②
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، دىنىنىـڭ ئىـسالم،     هللا ا ىنىڭكىمكى پهرۋەردىگار ! ئى ئهبۇ سهئىد  ــ  
ــهللهم    ــى ۋەســـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــ ــۇھهممهد ســـ پهيغهمبىرىنىـــــڭ مـــ

. ، ـ دېـدى   بولىـدۇ ب بولسا، ئۇنىڭغا جهننهت ۋاجىبولغانلىقىدىن مهمنۇن
  :ۇ سۆزدىن ھهيران قېلىپب مهن

ــ   ئۇ سۆزنى ماڭا قايتا ئېيتىپ بهرسهڭ،  ! نىڭ پهيغهمبىرى هللائى ا ــ  
. قايتـا ئېيتىـپ بهردى    يغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم      په. مدېدى

  :ئاندىن
، بهندىنىڭ جهننهتتىكى دەرىجىسى ئۇ ئهمهل كىهنه بىر ئهمهل بارــ ي

ھهربىـر دەرىجىنىـڭ ئـارىلىقى ئاسـمان ـ      . بىلهن يۈز دەرىجه كۆتۈرۈلىدۇ
  :مهن.  دېدى، ـزېمىننىڭ ئارىلىقىدەك كېلىدۇ

ـــ  ــى اـ ــسى ئهمهل؟!نىــڭ پهيغهمبىــرىهللائ ــۇ قاي ــ دەپ ســورىدى  ئ . مـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

 دەپ ، ـ يولىـدا جىهـاد قىلىـشتۇر   هللا يولىدا جىهاد قىلىشتۇر، اهللا اــ 
  . اۋاب بهردىج

   )1884: مۇسلىم(

  َعْن أَبِي موسى رضي اهللا عنه قال قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ              - 6093
إِنَّ أَْبَواَب الَْجنَِّة َتْحَت ِظلَالِ السُُّيوِف فَقَاَم َرُجلٌ َرثُّ الَْهْيئَِة فَقَالَ َيا أََبا ُموَسـى آْنـَت                 
َسِمْعَت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َهذَا قَالَ َنَعْم قَالَ فََرَجَع إِلَى أَْصَحابِِه فَقَالَ                

لَْيكُْم السَّلَاَم ثُمَّ كََسَر َجفَْن َسْيِفِه فَأَلْقَاُه ثُمَّ َمَشى بَِسْيِفِه إِلَى الَْعُدوِّ فََضَرَب بِِه َحتَّـى  أَقَْرأُ عَ 
  . قُِتلَ

پهيغهمـبهر  مهن :  ـ ئهبۇ مۇسا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ  6093
جهننهتنىــــڭ دەرۋازىلىــــرى « :نىڭســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم

ـ  باش. گهنلىكىنى ئېيتقانىدىم  دې »رنىڭ سايىسى ئاستىدىدۇر  قىلىچال
  :كۆزلىرىنى توپا ـ چاڭ بېسىپ كهتكهن بىر ئادەم ئورنىدىن تۇرۇپ

سـهن ھهقىـقهتهن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى          ! ئى ئهبۇ مۇسا  ــ  
  :مهن. ـ دېدى ۋەسهللهمنىڭ مۇشۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىدىڭمۇ؟
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داشلىرىنىڭ يېنىغـا قايتىـپ     بادەم دەرھال سه  ئۇ ئ . ـ دېدىم  ھهئه،ــ  
ئاندىن قىلىچىنىڭ غىلىپىنى پارچىالپ، . بېرىپ، ئۇالرغا ساالم قىلدى

ئاندىن قىلىچىنى ئېلىپ دۈشمهنگه قاراپ يۈرۈپ . شۇ يهرگه تاشلىۋەتتى
  .  ئۇرۇش قىلدى)شۇ قىلىچى بىلهن( ئۆلتۈرۈلگهنگه قهدەر  ۋەكهتتى

  )1902: مۇسلىم(

أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنْ َعْمَرو ْبَن أُقَْيشٍ كَانَ لَُه رًِبا ِفي الَْجاِهِليَِّة فَكَرَِه أَنْ ُيْسِلَم  َعْن  - 6094
َحتَّى َيأُْخذَُه فََجاَء َيْوُم أُُحٍد فَقَالَ أَْيَن َبُنو َعمِّي قَالُوا بِأُُحٍد قَالَ أَْيَن فُلَانٌ قَالُوا بِأُُحٍد قَـالَ                  

ا بِأُُحٍد فَلَبَِس لَأَْمَتُه َوَرِكَب فََرَسُه ثُمَّ َتَوجََّه ِقَبلَُهْم فَلَمَّا َرآُه الُْمْسِلُمونَ قَالُوا             فَأَْيَن فُلَانٌ قَالُو  
إِلَْيَك َعنَّا َيا َعْمُرو قَالَ إِنِّي قَْد آَمْنُت فَقَاَتلَ َحتَّى ُجرَِح فَُحِملَ إِلَى أَْهِلِه َجرًِحيا فََجاَءُه َسْعُد           

قَالَ ِلأُْخِتِه َسِليِه َحِميَّةً ِلقَْوِمَك أَْو غََضًبا لَُهْم أَْم غََضًبا ِللَِّه فَقَالَ َبلْ غَـَضًبا ِللَّـِه             ْبُن ُمَعاٍذ فَ  
  . َوِلَرُسوِلِه فََماَت فََدَخلَ الَْجنَّةَ َوَما َصلَّى ِللَِّه َصلَاةً

ئهمـر ئىبنـى   : ـ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ        6094
ئۇ ئالىدىغان جازانىلىرىنىڭ . هيش جاھىلىيهت دەۋرىدە جازانه ئاالتتىئۇق

ھهممىـــسىنى ئېلىـــپ بـــولغىچه ئىـــسالم دىنىغـــا كىرىـــشنى خـــاالپ 
  :شۇ كۈنى ئۇ. كېيىن ئۇھۇد ئۇرۇشى بولدى. كهتمىدى

  :كىشىلهر. ـ دەپ سورىدى تاغامنىڭ ئوغۇللىرى قېنى؟ــ 
  :ئۇ. ـ دەپ جاۋاب بهردى ئۇالر ئۇھۇدتا،ــ 
  :ئۇالر. ـ دېدى پاالنى قېنى؟ــ 
  : يهنهئۇ. ـ دېدى ئۇمۇ ئۇھۇدتا،ــ 
  :ئۇالر. ـ دېدى پاالنى قېنى؟ــ 
 ئۇ ساۋۇت ۋە دۇبـۇلغىلىرىنى     ،شۇنىڭ بىلهن . ـ دېدى  ئۇمۇ ئۇھۇدتا، ــ  

مۇسـۇلمانالر ئـۇنى    . كىيىپ، ئېتىغا مىندى ۋە ئۇھۇدقـا قـاراپ ئاتالنـدى         
  :كۆرۈپ
  :ئۇ. ـ دېيىشتى! تۇرغىنبىزدىن يىراق ! ئى ئهمرــ 

ــ دېــدى مهن ھهقىــقهتهن ئىمــان ئېيتــتىم،ــــ   جهڭــگه كىرىــپ  ۋەـ
سـهئد  .  ئـۇ يارىـدار ھـالهتته ئائىلىـسىگه ئاپىرىلـدى          ،كېـيىن . يارىالندى

  :ئىبنى مۇئاز ئۇنىڭ ئۆيىگه كېلىپ، ئۇنىڭ ھهمشىرىسىگه



 ۋە ئالالھ يولىدا جىهاد قىلىشنىڭ پهزىلىتى) پوستا تۇرۇش(قوغداش چېگرا 

23 

ـــ  ــ ـ ــوراپ ب ــدىن س ــشى    اققىن،ئۇنىڭ ــى ياخ ــقا قهۋمىن ــۇ ئۇرۇش ــۇ ب  ئ
ىن قىزىققانلىق قىلىپ قاتنىـشىپتىمۇ يـاكى ئۇالرنىـڭ         كۆرگهنلىكت

ــاكى ا   ــشىپتىمۇ ۋەيـ ــۆزلهپ قاتنىـ ــى كـ ــڭ  هللامهنپهئهتىنـ ــڭ ۋە ئۇنىـ نىـ
ــشىپتىمۇ؟   ــۆزلهپ قاتنىـ ــى كـ ــڭ رازىلىقىنـ ــدى  پهيغهمبىرىنىـ ــ دېـ . ــ

نىـڭ ۋە   هللاھهمشىرىسى ئۇنىڭدىن بۇ سـوئالنى سـورىغاندا، ئـۇ ئۆزىنىـڭ ا           
ۇرۇش قىلغــانلىقىنى ئۇنىــڭ پهيغهمبىرىنىــڭ رازىلىقىنــى كــۆزلهپ ئــ 

نىڭ رازىلىقـى ئۈچـۈن بىـر       هللا ئۇ ا  ،نهتىجىدە.  ئۇ ئۆلدى  ،كېيىن. ئېيتتى
  . ①رەكئهت ناماز ئوقۇماستىن جهننهتكه كىرىپ كهتتى

   )2537: ۇ داۋۇدئهب(

ولُ  َعْن أَبِي َنجِيحٍ السَّلَِميِّ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُ- 6095
َمْن َبلَغَ بَِسْهمٍ ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَُهَو لَُه َدَرَجةٌ ِفي الَْجنَِّة فََبلَّْغُت َيْوَمِئٍذ ِستَّةَ َعَشَر َسْهًما قَـالَ                  
 َوَسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمْن َرَمى بَِسْهمٍ ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَُهَو ِعْدلُ               

  . ُمَحرَّرٍ
مهن : ـ ئهبۇ نهجىه سهلهمى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ       6095

هللا ا) دۈشمهنگه(كىمكى  «: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ   
كۈزسه، شۇ ئوق جهننهتته ئۇنىـڭ  گبىر تال ئوق ته   ) يهنى جىهادتا (يولىدا  

اڭالپ، شـۇ   دېگهنلىكىنى ئـ  » مهرتىۋىسىنى بىر دەرىجه يۇقىرى كۆتۈرىدۇ    
مهن يهنه پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى       . كۈزدۈمگئوق ته تال   16كۈنى  

يولىدا بىر هللا كىمكى ا«: ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىدىم
  . ②» قىلغانغا تهڭ ساۋابقا ئېرىشىدۇدتال ئوق ئاتسا، بىر قۇل ئازا

  )3143: نهسائى(

الَ ِلكَْعبِ ْبنِ ُمرَّةَ َيا كَْعُب َحدِّثَْنا َعْن َرُسـولِ   َعْن ُشَرْحبِيلَ ْبنِ السِّْمِط قَ - 6096
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َواْحذَْر قَالَ َسِمْعُتُه َيقُولُ َمْن َشاَب َشْيَبةً ِفي الْإِْسلَامِ ِفي َسـبِيلِ               

                                                
 .، ـ دېگهنھهسهن): 2212( ئهلبانى ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2946( ئهلبانى ②
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 َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َواْحذَْر قَـالَ          اللَِّه كَاَنْت لَُه ُنوًرا َيْوَم الِْقَياَمِة قَالَ لَُه َحدِّثَْنا        
َسِمْعُتُه َيقُولُ اْرُموا َمْن َبلَغَ الَْعُدوَّ بَِسْهمٍ َرفََعُه اللَُّه بِِه َدَرَجةً قَالَ اْبُن النَّحَّامِ َيا َرُسولَ اللَّـِه          

  . ِة أُمَِّك َولَِكْن َما َبْيَن الدََّرَجَتْينِ ِمائَةُ َعامٍَوَما الدََّرَجةُ قَالَ أََما إِنََّها لَْيَسْت بَِعَتَب
مهن كهئب ئىبنى :  ـ شۇرەھبىل ئىبنى سهمت مۇنداق دەيدۇ 6096

  :مۇررە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا
بىزگه پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن         ! ئى كهئب ــ  

ــ   !النـدۇرغىن ھهدىس سۆزلهپ بهرگىن ۋە بىزنى يامان ئىشالردىن ئاگاھ       
  :ئۇ. دېدىم

يولىـدا  هللا ا«: مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ      ــ  
ــاچلىرى       ــاق چ ــۇ ئ ــشىنىڭ ش ــكهن كى ــپ كهت ــى ئاقىرى ــپ چېچ مېڭى

ـ  دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم،» قىيامهت كۈنى ئۇنىڭ ئۈچۈن نۇر بولىدۇ  
  :مهن يهنه ئۇنىڭغا. دېدى

ـــ  يهــى ۋەســهللهمدىن ھهدىــس  بىــزگه پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهله ـ
  :ئۇ.  ـ دېدىم  !سۆزلهپ بهرگىن ۋە بىزنى يامان ئىشالردىن ئاگاھالندۇرغىن

دۈشمهنلهرنى « :  مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭــ 
هللا كۈزسه، قىيامهت كۈنى اگكىمكى دۈشمهنگه بىر تال ئوق ته   . ئېتىڭالر

» ەرىجه يۇقىرى كۆتۈرىدۇقنىڭ بهدىلىگه ئۇنىڭ دەرىجىسىنى بىر دوشۇ ئ
نىڭ هللائى ا: دېگهنلىكىنى، ئارىدىن ئىبنى نهھهام ئىسىملىك بىرىنىڭ 

 ىدەرىجىنىـــڭ ئـــارىلىقبىـــر دەرىـــجه بىـــلهن يهنه بىـــر ! پهيغهمبىـــرى
ئۇ ئۆيۈڭنىـڭ بوسۇغىـسىچىلىك     «: اـ دەپ سورىغاند   قانچىلىك بولىدۇ؟ 

ىــق  يىلل100ئــارىلىق ئهمهس، بهلكــى ئىككــى دەرىجىنىــڭ ئــارىلىقى  
  . ①ـ دېدى  ئاڭلىغانىدىم،ەپ جاۋاب بهرگهنلىكىنىد» مۇساپه كېلىدۇ

   )3144: نهسائى(

 عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال من رمى رميـة يف        - 6097
  . سبيل اهللا قصر أو بلغ كان له مثل أجر أربع اناس من بىن إمساعيل أعتقهم

                                                
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2947( ئهلبانى ①
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 ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت  ـ ئهنهس ئىبنـــى مالىـــك رەزىيهلالھـــۇ   6097
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

بىــر تــال ئــوق ئاتــسا، مهيلــى ) يهنــى جىهادتــا(يولىــدا هللا كىمكـى ا «
كۈزەلمىـسۇن، ئىـسمائىل ئهلهيهىسـساالمنىڭ      گكۈزەلىسۇن ياكى ته  گته

  . ①» قىلغاننىڭ ساۋابىغا ئېرىشىدۇدئهۋالدىدىن تۆت قۇلنى ئازا
  )»ئهلئهۋسهت «؛بهززار(

 عن أىب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من رمى بسهم يف - 6098
  . سبيل اهللا كان له نورا يوم القيامة

ـ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،            6098
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

بىـر تـال ئـوق ئاتـسا، قىيـامهت          ) يهنى جىهادتا (لىدا  يوهللا كىمكى ا «
  . ②»كۈنى شۇ ئوق ئۇنىڭغا نۇر بولىدۇ

   )1707: بهززار(

 َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َيْضَحُك اللَُّه إِلَى               - 6099
اُهَما َيْدُخلُ الَْجنَّةَ فَقَالُوا كَْيَف َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ ُيقَاِتلُ َهذَا َرُجلَْينِ َيقُْتلُ أََحُدُهَما الْآَخَر ِكلَ   

ِفي َسبِيلِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ فَُيْسَتْشَهُد ثُمَّ َيُتوُب اللَُّه َعلَى الْقَاِتلِ فَُيْسِلُم فَُيقَاِتلُ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َعزَّ         
  . َوَجلَّ فَُيْسَتْشَهُد

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،          ـ   6099
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

                                                
بۇ ھهدىسنى بهززار ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، تهبهرانىنىڭ سهنهدىدە شـهبىب  ): 9397( ھهيسهمى   ①

ۈرسـه، يهنه  بهزىلهر ئۇنىڭ ئىشهنچلىك كىشى ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى س. ئىبنى بىشر ئىسىملىك بىرى بار  
 .بهزىلهر ئۇنىڭ ھهدىسىنىڭ زەئىپ ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان، ـ دېگهن

بۇ ھهدىسنى ئىمام بهززار ئۇستازى ئابدۇرراھمان ئىبنـى فهزل ئىبنـى مـۇۋەففهقتىن    ): 9398( ھهيسهمى   ②
يلىرىـدۇر، ـ   قالغاان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋى. رىۋايهت قىلغان بولۇپ، مهن ئۇ كىشىنى بىلمهيمهن

 .دېگهن
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، ھهر ئىككىلىـــسى رگهن بولـــسىمۇبىـــرى يهنه بىرىنـــى ئۆلتـــۈـــــ 
ــنهتكه كىــرگهن ئىككــى ئادەمــدىن ا  ــدى، ـ  مهمنــۇن بولىــدۇ هللاجهن .  دې

  :ساھابىالر
ــ د ولىــدۇ؟ شــۇنداق بسىگهقانداقــ! نىــڭ پهيغهمبىــرىهللاى ائـــــ  ەپ ـ

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم.سوراشتى
هللا ئانـدىن ا . تائاال يولىدا ئۇرۇش قىلىپ شـېهىد بولىـدۇ   هللا بىرى ا ــ  

ئانـدىن ئۇمـۇ    . نهتىجىدە، ئۇ مۇسۇلمان بولىدۇ   . قاتىلغا تهۋبه ئاتا قىلىدۇ   
  .  دەپ جاۋاب بهردى، ـتائاال يولىدا ئۇرۇش قىلىپ شېهىد بولىدۇهللا ا

  )1890: ۇسلىمم(

 عن أيب ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قال قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َمـْن     - 6100
اْحَتَبَس فََرًسا ِفي َسبِيلِ اللَِّه إَِمياًنا بِاللَِّه َوَتْصِديقًا بَِوْعِدِه فَإِنَّ ِشَبَعُه َورِيَُّه َوَرْوثَُه َوَبْولَُه ِفـي                

  . يَزانِِه َيْوَم الِْقَياَمِةِم
ـ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،            6100

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
قا ئىمان ئېيتقان ۋە ئۇنىڭ ۋەدىسىگه ئىشهنگهن ھالدا    هللاكىمكى ا «

ــ خهشـهكلىرى،     ئـات باقـسا، ئۇنىـڭ يهم       تاپائ) يهنى جىهادقا (غا  يولىهللا ا
تهرى، تېزىكى ۋە سۈيدۈكى قىيـامهت كـۈنى ئـۇ كىـشىنىڭ ياخـشىلىق           

  . »تارتىلىدۇسېلىپ ا غتارازىسى
  )2853: بۇخارى(

 َعْن أَبِي َمْسُعوٍد الْأَْنَصارِيِّ قَالَ َجاَء َرُجلٌ بَِناقٍَة َمْخطُوَمٍة فَقَالَ َهِذِه ِفـي            - 6101
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لََك بَِها َيْوَم الِْقَياَمِة َسْبُع ِمائَِة َناقٍَة كُلَُّهـا  َسبِيلِ اللَِّه فَقَالَ َرُسولُ اللَّ    

  . َمْخطُوَمةٌ
بىــر ئــادەم بۇرنىغــا : ـــ ئهبــۇ مهســئۇد ئهنــسارى مۇنــداق دەيــدۇ 6101

  :چۈلۈك ئۆتكۈزۈلگهن بىر تۆگىنى يېتىلهپ كېلىپ
پهيغهمـبهر  . ــ دېـدى   م،يولىـدا ئىئـانه قىلـدى   هللا مهن بـۇ تـۆگىنى ا   ــ  

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
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 تـۆگه مۇكاپـات   700 ساڭا ئۇ تۆگىنىـڭ بهدىلىـگه        ،قىيامهت كۈنى ــ  
، ئۇالرنىڭ ھهممىسى بۇرنىغا چۈلۈك ئۆتكۈزۈلگهن تۆگىلهردۇر     . دۇلىبېرى

  .  دېدىـ
   )1892: مۇسلىم(

لَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَيُّ         َعْن َعِديِّ ْبنِ َحاِتمٍ الطَّاِئيِّ أَنَُّه َسأَ       - 6102
  . الصََّدقَِة أَفَْضلُ قَالَ ِخْدَمةُ َعْبٍد ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَْو ِظلُّ فُْسطَاٍط أَْو طَُروقَةُ فَْحلٍ ِفي َسبِيلِ اللَِّه

مۇنـداق   ـ ئهدىي ئىبنـى ھـاتهم تـائىي رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن       6102
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىنمهن: لىنىدۇرىۋايهت قى

ـــ  ــهدىقه ئهڭ ئهۋزەلــدۇر؟   ـ  غانىدىم،ـــ دەپ ســورى  قايــسى تۈرلــۈك س
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

پ بىـر قـۇلنى خىـزمهتكه سـېلى    ) يهنى مۇجاھىـدالرغا (يولىدا  هللا اــ  
غا يهتـكهن  الش يېـشى ى ۋەيـاكى بـوت   پ بېـرىش   ياكى چېدىر تىكى   بېرىش

) يهنـى جىهادقـا   ( غـا يولىهللا تـۆگىنى ا  بىرەر  ) يهنى مىنگىلى بولىدىغان  (
  . ① دەپ جاۋاب بهردىئاتاش، ـ

   )1626: تىرمىزى(

 َعْن ُخَرْيمِ ْبنِ فَاِتٍك قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن أَْنفَـَق             - 6103
  .  كُِتَبْت لَُه بَِسْبعِ ِمائَِة ِضْعٍفَنفَقَةً ِفي َسبِيلِ اللَِّه

ــۇدىن رىــۋايهت        6103 ــۇ ئهنه ــك رەزىيهلالھ ــى فاتى ــۇرەيم ئىبن  ـ خ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 ھهسسه  700ـ مال چىقىم قىلسا، ئۇنىڭغا       يولىدا پۇل هللا كىمكى ا «
  . ②»ساۋاب يېزىلىدۇ

   )1625: تىرمىزى(

                                                
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1328( ئهلبانى ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1326( ئهلبانى ②
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طُوَبى ِلَمْن  ” : َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ أَنّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ            - 6104
أَكْثََر ِفي الْجَِهاِد ِفي َسبِيلِ اللَِّه ِمْن ِذكْرِ اللَِّه، فَإِنَّ لَُه بِكُلِّ كَِلَمٍة َسْبِعَني أَلَْف َحَسَنٍة، كُـلُّ            

َيا َرُسولَ اللَِّه أَفََرأَْيَت    :  ِقيلَ “ أَْضَعاٍف، َمَع الَِّذي لَُه ِعْنَد اللَِّه َمَن الَْمزِيدِ        َحَسَنٍة ِمْنَها َعَشَرةُ  
إِنََّما النَّفَقَةُ َسـْبُع  : فَقُلُْت ِلُمَعاٍذ: قَالَ َعْبُد الرَّْحَمنِ “النَّفَقَةُ َعلَى قَْدرِ ذَِلكَ ” :النَّفَقَةَ؟ فَقَالَ 

قَلَّ فَْهُمَك، إِنََّما ذَِلَك إِذَا أَْنفَقُوَها َوُهْم ُمِقيُمونَ ِفي أَْهِليهِْم غَْيَر      ” :ُمَعاذٌِمائَِة ِضْعٍف، فَقَالَ    
غََزاٍة، فَإِذَا غَُزوا َوأَْنفَقُوا َخبَّأَ اللَُّه لَُهْم َمْن ِخَزاَنِة َرْحَمِتِه َما َيْنقَِطُع َعْنُه َعِلُم الِْعَباِد َوِصفَُتُهْم،    

  . “ْزُب اللَِّه، َوِحْزُب اللَِّه ُهُم الَْغاِلُبونَفَأُولَِئِك ِح
ــدۇ     6104 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــى جهبهل رەزىيهلالھ ــاز ئىبن ــ مۇئ : ـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
 كــۆپ زىكــرى ئېيتقــان غــاتائاالهللا تائــاال يولىــدىكى جىهادتــا اهللا اــــ 

 مىـڭ   70چـۈن   ئۇنىڭ ھهربىر سۆزى ئۈ   ! كىشىگه خۇش مۇبارەك بولسۇن   
تائاالنىــڭ دەرگاھىــدىكى هللا  ابــۇ ســاۋابنىڭ ھهربىــرى.  يېزىلىــدۇســاۋاب

  :ساھابىالر.  دېدى، ـ ئون ھهسسه كۆپهيتىلىپ قوشۇلىدۇساۋابلىرىغا
 ـ مالچۇ؟  يولىدا سهرپ قىلىنغان پۇلهللا ا! نىڭ پهيغهمبىرىهللائى اــ 

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. شتىدەپ سوراـ 
  .  دېدى، ـ شۇ مىقداردا بولىدۇئۇمۇــ 

: مۇنـداق دەيـدۇ   )  بىـرى  اۋىيلىرىـدىن بۇ ھهدىسنىڭ ر  (ئابدۇرراھمان  
  :مهن مۇئاز ئىبنى جهبهلگه

 700سـهرپ قىلىنغـان پـۇل ـ مالغـا       ) يهنـى جىهادتـا  (يولىـدا  هللا اـــ  
  :ـ دېسهم، ئۇ ھهسسه ساۋاب بېرىلىدىغۇ؟

انالر جىهادقا ئهگهر مۇسۇلم!  جايىدا ئهمهسچۈشهنچهڭبۇ سېنىڭ ــ 
يولىدا پۇل ـ مال سهرپ قىلسا، ئۇنىڭ هللا چىقماستىن، ئۆيلىرىدە تۇرۇپ ا

يولىدا هللا  ا ھهم جىهادقا چىقىپ ھهم  ئهگهر ئۇالر   . ساۋابى شۇنداق بولىدۇ  
ئۇالرغا رەھمهت خهزىنىسىدىن ئۇالر تهسهۋۋۇر هللا پۇل ـ مال سهرپ قىلسا، ا

. دە سـاۋاب بېرىـدۇ    قىاللمىغىدەك ۋە سۈپهتلهپ بېرەلمىگىـدەك دەرىجىـ      
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ــ   نىڭ قوشـۇنى غهلىـبه قىلغۇچىـدۇر،      هللا. نىڭ قوشۇنىدۇر هللائهنه شۇالر ا  
  . ①دېدى

   )»ئهلكهبىر«(

 َعْن الَْحَسنِ َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ َوأَبِي الدَّْرَداِء َوأَبِي ُهَرْيَرةَ َوأَبِي أَُماَمةَ              - 6105
َوَعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو َوَجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه َوِعْمَرانَ ْبنِ الُْحـَصْينِ            الَْباِهِليِّ َوَعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر      

كُلُُّهْم ُيَحدِّثُ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ َمْن أَْرَسلَ بَِنفَقٍَة ِفي َسبِيلِ اللَِّه                 
لِّ ِدْرَهمٍ َسْبُع ِمائَِة ِدْرَهمٍ َوَمْن غََزا بَِنفِْسِه ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوأَْنفََق ِفي َوْجِه َوأَقَاَم ِفي َبْيِتِه فَلَُه بِكُ

  . ذَِلَك فَلَُه بِكُلِّ ِدْرَهمٍ َسْبُع ِمائَِة أَلِْف ِدْرَهمٍ ثُمَّ َتلَا َهِذِه الْآَيةَ َواللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء
ئهلـى ئىبنـى ئهبـۇ    : ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ ـ ھهسهن رەزىيهلالھۇ  6105

تالىب، ئهبۇ دەردا، ئهبـۇ ھـۇرەيرە، ئهبـۇ ئۇمـامه بـاھىلى، ئابـدۇلالھ ئىبنـى             
ئۆمهر، ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمر، جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ ۋە ئىمـران ئىبنـى            
ھۇسهين قاتارلىقالردىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ          

يولىدىكى جىهادقا پۇل ـ مال ئهۋەتىپ،  هللا مكى اكى« :ئهلهيهى ۋەسهللهم
 تهڭگىنىــڭ 700بىــر تهڭگىــسىگه  ئــۆزى ئۆيىــدە ئولتۇرســا، ئۇنىــڭ ھهر

يولىدا ئۆزى جىهادقا چىقسا ۋە شۇ يولدا پۇل ـ هللا كىمكى ا. ساۋابى بولىدۇ
بىـر تهڭگىـسىگه يهتـته يـۈز مىـڭ      ر مېلىنـى سـهرپ قىلـسا، ئۇنىـڭ ھه    

خالىغـان بهندىـسىگه    هللا ا﴿: ئاندىن. ى دېد »تهڭگىنىڭ ساۋابى بېرىلىدۇ  
  . ③دېگهن ئايهتنى ئوقۇدى ②﴾ھهسسىلهپ ساۋاب بېرىدۇ

  )2761: ئىبنى ماجه(

 َعْن َزْيِد ْبنِ َخاِلٍد الُْجَهنِيِّ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَـالَ        - 6106
  . فَقَْد غََزا َوَمْن َخلَفَُه ِفي أَْهِلِه بَِخْيرٍ فَقَْد غََزاَمْن َجهََّز غَازًِيا ِفي َسبِيلِ اللَِّه 

                                                
بۇ ھهدىسنى ئىمام تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئىسمى ئاتالمىغان بىر      ): 9454( ھهيسهمى   ①

 .راۋىي بار، ـ دېگهن
 . ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى261 سۈرە بهقهرە، ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 604( ئهلبانى ③
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ـ زەيد ئىبنى خالىد جـۇھهنى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت           6106
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

كىمكى بىر غازىنى جابدۇپ قويسا، غازاتقـا چىققاننىـڭ سـاۋابىنى        «
ـ چـاقىلىرىنى باقـسا،     كىمكى غازاتقا چىقىپ كهتكۈچىنىڭ باال .ئالىدۇ

  . »اۋابىنى ئالىدۇئۇمۇ غازاتقا چىققاننىڭ س
   )1895: مۇسلىم(

 َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِللَْغـازِي   - 6107
  . ُه َوأَْجُر الَْغازِيأَْجُرُه َوِللَْجاِعلِ أَْجُر

ــۋايهت        6107 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــر رەزىيهلالھ ــى ئهم ــدۇلالھ ئىبن  ـ ئاب
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

غـازىنى جابـدۇپ، ئۇرۇشـقا ئهۋەتكـۈچى ھهم         . غازى ئهجرىنى ئالىـدۇ   «
  . ①» ئالىدۇئۆزىنىڭ ئهجرىنى، ھهم غازىنىڭ ئهجرىگه ئوخشاش ئهجىر

  
  

 َيْغـزُ  لَْم إِذَا” َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ كَانَ: قَالَ َحارِثَةَ بن َجَبلَةَ َعْن - 6108
   .“أَُساَمةَ أَْو َعِليا ِسالَحُه أَْعطَى

: ئىبنــى ھارىــسه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇجهبهله ـــ  6108
 ۋەسهللهم ئۇرۇشقا چىقمىغان چاغلىرىـدا      پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى  
  . ②گه بېرەتتىه ئۇسامكىقورال ـ ياراغلىرىنى ئهلى يا

  )»ئهلئهۋسهت«ۋە » ئهلكهبىر«؛ ئهھمهد(

 عن أىب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفضل الغـزاة يف         - 6109
 الصائم ومن اسـتقى     سبيل اهللا خادمهم مث الذى يأتيهم باالخبار وأخصهم مرتلة عند اهللا          

  . الصحابه قربة يف سبيل اهللا سبقهم إىل اجلنة سبعني درجة أو سبعني عاما

                                                
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2203( ئهلبانى ①
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھـمهد ۋە تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ئىمـام ئهھمهدنىـڭ        ): 9462( ھهيسهمى  ②

 .راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن

  )2526: ئهبۇ داۋۇد(
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ـ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،            6109
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ىـدە  نىـڭ ئىچ  يولىدا جىهاد قىلغۇچىالرنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى ئۇالر     هللا ا«
، ئانــدىن ئـــۇالرنى ئاخبــارات بىـــلهن   دۇرىـــرىغــا خىــزمهت قىلغانل  ئۇالر

ــدۇر، ــا   هللا اتهمىنلىگهنلىرىـــ ــاس ئورۇنغـــ ــدا ئهڭ خـــ ــڭ دەرگاھىـــ نىـــ
 )يهنى جىهادتا (يولىداهللا كىمكى ا . دۇرىرى روزا تۇتقانل  ىرىئېرىشىدىغانل

 ئۇالرنىـڭ  لىرىنى بىر تۇلـۇم سـۇ بىـلهن تهمىنلىـسه، جهننهتـته       ھھهمرا
  . ①» يىل ئۆتۈپ كېتىدۇ70رىجه ياكى  دە70 ئالدىغا

   )»ئهلئهۋسهت«(

 َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ طُوَبى ِلَعْبٍد آِخٍذ بِِعَناِن          - 6110
اَسِة كَانَ ِفي الِْحَراَسِة َوإِنْ     فََرِسِه ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَْشَعثَ َرأُْسُه ُمْغَبرٍَّة قََدَماُه إِنْ كَانَ ِفي الِْحرَ           

  . كَانَ ِفي السَّاقَِة كَانَ ِفي السَّاقَِة إِنْ اْسَتأْذَنَ لَْم ُيْؤذَنْ لَُه َوإِنْ َشفََع لَْم ُيَشفَّْع
ـ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،            6110

  :نپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگه
بېــشى چــۇۋۇق، پــۇتلىرى توپىغــا مىلهنــگهن ھالــدا ئېتىنىــڭ       «

يولىدا توختىماي كـۈرەش قىلغـان بهنـدىگه خـۇش         هللا  ا ،چۇلۋۇرىنى تۇتۇپ 
مۇبارەك بولسۇنكى، ئهگهر ئۇ پوستا تۇرۇش ۋەزىپىسىگه تهيىنلهنسه، ئۇنى 

ئهگهر ئــۇ ئارقــا ســهپنى قوغــداش ۋەزىپىــسىگه     . تولــۇق ئــادا قىلىــدۇ  
ئهگهر بىرەر يىغىنغا قاتنىشىش . مۇ تولۇق ئادا قىلىدۇتهيىنلهنسه، ئۇنى

) مهرتىۋىـسى تـۆۋەن بولغـانلىقى ئۈچـۈن       (ئۈچۈن ئىجازەت تهلهپ قىلـسا،      
ئهگهر بىرەر مهسىلىگه شاپائهت قىلسا، شـاپائىتى       . ئىجازەت بېرىلمهيدۇ 
  . »قوبۇل قىلىنمايدۇ

  )2887: بۇخارى(

                                                
ۇنهيسه ئىبنى مىهران بۇ ھهدىسنى ئىمام تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئ): 9508( ھهيسهمى   ①

 .ئىسىملىك، ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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ُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َسُتفَْتُح  َعْن أَبِي أَيُّوَب أَنَُّه َسِمَع رَ     - 6111
َعلَْيكُْم الْأَْمَصاُر َوَسَتكُونُ ُجُنوٌد ُمَجنََّدةٌ ُتقْطَُع َعلَْيكُْم ِفيَها ُبُعوثٌ فََيكَْرُه الرَُّجلُ ِمـْنكُْم            

َباِئلَ َيْعرُِض َنفَْسُه َعلَْيهِْم َيقُولُ َمْن أَكِْفيـِه  الَْبْعثَ ِفيَها فََيَتَخلَُّص ِمْن قَْوِمِه ثُمَّ َيَتَصفَُّح الْقَ   
  . َبْعثَ كَذَا َمْن أَكِْفيِه َبْعثَ كَذَا أَلَا َوذَِلَك الْأَجُِري إِلَى آِخرِ قَطَْرٍة ِمْن َدِمِه

ـ ئهبۇ ئهييۇب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئـۇ     6111
ەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋ

  :ئاڭلىغان
ئــۇ . كهلگۈسـىدە ســىلهر نۇرغــۇن شــهھهرلهرنى فهتىــه قىلىــسىلهر «
مۇ نىڭسىلهر.  توپلىنىدۇ قوشۇنالرنۇرغۇن   دا غازات قىلىش ئۈچۈن   جايالر

سـىلهردىن بهزى  . ئهسكهر ئهۋەتىـشىڭالر تهلهپ قىلىنىـدۇ   غائۇ قوشۇنالر 
ياقتۇرمـاي، ئـۆز    ر بولـۇپ بېرىـشنى      ئۇ قوشۇنغا پىدائىي ئهسكه   كىشىلهر  

  : قهبىلىلهر ئارا ئايلىنىپقهبىلىسىدىن چىقىپ،
ـــــ ماڭـــا پـــۇل بېرىـــپ ئۆزىنىـــڭ ئورنىغـــا مېنـــى ئهســـكهرلىككه 
ئهۋەتىـــدىغانالر بـــارمۇ؟ ماڭـــا پـــۇل بېرىـــپ ئۆزىنىـــڭ ئورنىغـــا مېنـــى 

بىلىپ . ـ دەپ، ئۆزىنى ئۇالرغا ساتىدۇئهسكهرلىككه ئهۋەتىدىغانالر بارمۇ؟ 
  قېنىنى ئهڭ ئاخىرقى تامچىسىغىچه ساتقان ئهسكهردۇر،يۇڭالركى، ئۇقو
ــسابالنمايدۇ، بهلكــــى   ( ــد ھېــ ــازى، مۇجاھىــ ــادەم غــ ــداق ئــ يهنــــى ئۇنــ

  . ①»)جانباقتىدۇر
   )2525: ئهبۇ داۋۇد(

  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َوَعَدَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم غَـْزَوةَ      - 6112
الْهِْنِد فَإِنْ أَْدَركُْتَها أُْنِفْق ِفيَها َنفِْسي َوَماِلي َوإِنْ قُِتلُْت كُْنُت أَفَْضلَ الشَُّهَداِء َوإِنْ َرَجْعُت   

  . فَأََنا أَُبو ُهَرْيَرةَ الُْمَحرَُّر
پهيغهمـبهر  :  ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ      6112

ــهللهم    ــى ۋەســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــستانغا غازات ســ ــزگه ھىندىــ ــابىــ  قــ
ــ ــدىبارى ــسام،  . دىغانلىقىمىزنى ۋەدە قىل ــازاتقىچه ياشى ــۇ غ ئهگهر مهن ئ

                                                
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 543( ئهلبانى ①



 ۋە ئالالھ يولىدا جىهاد قىلىشنىڭ پهزىلىتى) پوستا تۇرۇش(قوغداش چېگرا 
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ــايمهن   ــا ئات ــى ئۇنىڭغ ــى ۋە مېلىمن ــسهم، . جېنىمن ئهگهر مهن ئۆلتۈرۈل
ئهگهر ھايـات قايتىـپ كهلـسهم،       . شېهىدلهرنىڭ ئهڭ ئهۋزىلـى بـولىمهن     

  . ①لىمهنيهنىال ئهركىنلىككه ئېرىشكهن ئهبۇ ھۇرەيرە مهن بو
   )3174: نهسائى(

 ـ عن ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال قال رسـول اهللا   6113
صلى اهللا عليه وسلم عصابتان من أمىت أحرزمها اهللا من النار عصابة تغزو اهلند وعصابة 

  . تكون مع عيسى بن مرمي
ى ـ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئازادگهردىس      6113

ــبهر    ــدۇكى، پهيغهمـ ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــهۋبان رەزىيهلالھـ سـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئــۈممىتىم ئىچىــدىن ئىككــى جامــائهتنى دوزاخــتىن     تائــاال هللا ا«
 يهنه بىــرى، ؛بىـرى، ھىندىـستانلىققا قارشـى غـازات قىلغـان     . قۇتقۇزىـدۇ 

  . ②»بىرگه بولىدىغان جامائهتمهريهم ئوغلى ئىسا ئهلهيهىسساالم بىلهن 
  )»ئهلئهۋسهت«(

 : َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم قَـالَ              - 6114
  . “َمقَاُم الرَُّجلِ ِفي الصَّفِّ ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَفَْضلُ ِمْن ِعَباَدِة ِستَِّني َسَنٍة”

ســهين رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت   ـ ئىمــران ئىبنــى ھۇ  6114
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 يىـل  60يولىـدىكى مۇجاھىـدالر سـېپىدە تـۇرغىنى       هللا بىراۋنىڭ ا «
  . ③»ئهۋزەلدۇرغىنىدىن ئىبادەت قىل

   )هززار؛ ب»ئهلئهۋسهت«ۋە » ئهلكهبىر«(
                                                

 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 203( ئهلبانى ①
بۇ ھهدىسنى ئىمام تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە بىـر تـابىئىن چۈشـۈپ           ): 9453( ھهيسهمى   ②

 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. نى سهئدتۇرئهسلىدە ئۇ راشىد ئىب. قالغان
بۇ ھهدىسنى ئىمـام تهبهرانـى ۋە بهززار رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، بهززارنىـڭ سـهنهدىدە               ): 9671( ھهيسهمى   ③

ئىبنى مۇئىن ۋە ئابدۇلالھ ئىبنـى ئهشـئهس ئىبنـى لهيـسى     . لهيسىنىڭ كاتىبى ئابدۇلالھ ئىبنى سالىه بار 
كىشى ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرسه، ئىمام ئهھمهد ۋە باشقىالر ئۇنىڭ ھهدىسى زەئىپ ئۇنىڭ ئىشهنچلىك 

 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. كىشى ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن
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النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَْيَس َشْيٌء أََحبَّ إِلَـى   َعْن أَبِي أَُماَمةَ َعْن      - 6115
اللَِّه ِمْن قَطَْرَتْينِ َوأَثََرْينِ قَطَْرةٌ ِمْن ُدُموعٍ ِفي َخْشَيِة اللَِّه َوقَطَْرةُ َدمٍ ُتَهَراُق ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوأَمَّا       

  .  َوأَثٌَر ِفي فَرِيَضٍة ِمْن فََراِئضِ اللَِّهالْأَثََراِن فَأَثٌَر ِفي َسبِيلِ اللَِّه
ـ ئهبـۇ ئۇمـامه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،              6115

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
. تائاالغا ئىككى تامچه ۋە ئىككى ئىزدىن سۆيۈملۈك نهرسه يوق     هللا ا«

 ؛قۇپ ئاققۇزغـان يـاش تامچىـسى   تىن قورهللا ا ،بىرىئۇ ئىككى تامچىنىڭ    
ئىككى ئىزغـا كهلـسهك،   . يولىدا تۆكۈلگهن قان تامچىسى  هللا  ا ،يهنه بىرى 

 ، يهنه بىــرى؛ قالــدۇرغان ئىــزيولىــدايولىــدا جىهــاد قىلىــش هللا  ا،بىــرى
  . ①» قالدۇرغان ئىزيولىدانىڭ پهرزلىرىدىن بىرنى ئادا قىلىش هللا

  )1669: تىرمىزى(

                                                
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1363( ئهلبانى ①
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  شېهىدلىك ۋە شېهىدالرنىڭ پهزىلىتى

 َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّـا أُِصـيَب                - 6116
 َترُِد أَْنَهاَر الَْجنَِّة َتأْكُلُ ِمْن ِثَمارَِها إِْخَواُنكُْم بِأُُحٍد َجَعلَ اللَُّه أَْرَواَحُهْم ِفي َجْوِف طَْيرٍ ُخْضرٍ      

َوَتأْوِي إِلَى قََناِديلَ ِمْن ذََهبٍ ُمَعلَّقٍَة ِفي ِظلِّ الَْعْرشِ فَلَمَّا َوَجُدوا ِطيَب َمأْكَِلهِْم َوَمـْشَربِهِْم     
لَْجنَِّة ُنْرَزُق ِلئَلَّا َيْزَهُدوا ِفي الْجَِهاِد َولَـا        َوَمِقيِلهِْم قَالُوا َمْن ُيَبلِّغُ إِْخَواَنَنا َعنَّا أَنَّا أَْحَياٌء ِفي ا         

َولَا َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن   ﴿َيْنكُلُوا ِعْنَد الَْحْربِ فَقَالَ اللَُّه ُسْبَحاَنُه أََنا أَُبلُِّغُهْم َعْنكُْم قَالَ فَأَْنَزلَ اللَُّه             
  .  إِلَى آِخرِ الْآَيِة﴾قُِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه

ــۋايهت       6116 ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ  ـ ئىبنــــى ئاببــــاس رەزىيهلالھــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئۇھۇد ئۇرۇشـىدا شـېهىد بولغـان قېرىنالشـلىرىڭالرنىڭ         تائاال  هللا ا«
بـۇ قۇشـالر    . جانلىرىنى يېشىل قۇشالرنىڭ پوكانلىرىغا ئورۇنالشـتۇردى     

يىغــا بېرىــپ، جهننهتنىــڭ مېۋىلىرىــدىن جهنــنهت ئۆســتهڭلىرىنىڭ بو
كېيىن ئهرشـنىڭ سايىـسىگه ئېـسىلغان ئـالتۇن قونـداقالردىن           . يېدى

ئــۇ شــېهىدلهر ئهڭ مېزىلىــك يېمهكلىكلهرنــى يهپ، ئهڭ  . جــاي تــۇتتى
 ئالغانــدىن دەمتــاتلىق ئىچىملىكلهرنــى ئىچىــپ، ئهڭ گــۈزەل جــايالردا 

 رىزىقالندۇرۇلۇپ  بىزنىڭ جهننهتته تىرىك ئىكهنلىكىمىزنى،   ”: كېيىن
ــم     ــلىرىمىزغا كى ــى قېرىنداش ــزدىن كېيىنك ــانلىقىمىزنى بى تۇرىۋاتق
ــاس،      ــادتىن قاچم ــدى، جىه ــسه ئى ــۇنى بىل ــۇالر ب ــكى، ئ ــدۇ؟ كاش يهتكۈزى

 :تائــاالهللا شــۇنىڭ بىــلهن، ا.  دېيىــشتى“ئۇرۇشــتىن چېكىــنمهس ئىــدى
نىڭ يولىدا هللا﴿:  دېدى ۋە“بۇنى سىلهرنىڭ نامىڭالردىن مهن يهتكۈزەي”

ىد بولغانالرنى ئۆلۈك دەپ گۇمان قىلمىغىـن، بهلكـى ئـۇالر تىرىـك            شېه
يهنــى (نىــڭ دەرگاھىــدىكى رىــزىقتىن بهھــرىمهن قىلىنىــدۇ هللابولــۇپ، ا
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 ئاخــــشامدا مهڭگۈلــــۈك  -جهننهتنىــــڭ نېمهتلىرىــــدىن ئهتىــــگهن   
  . » دېگهن ئايهتنى نازىل قىلدى①﴾)رىزىقالندۇرۇپ تۇرۇلىدۇ

  )2520: ئهبۇ داۋۇد(

َولَا َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُوا    ﴿ْسُروقٍ قَالَ َسأَلَْنا َعْبَد اللَِّه َعْن َهِذِه الْآَيِة          َعْن مَ  - 6117
 قَالَ أََما إِنَّا قَْد َسأَلَْنا َعْن ذَِلـَك فَقَـالَ   ﴾ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَْمَواًتا َبلْ أَْحَياٌء ِعْنَد َربِّهِْم ُيْرَزقُونَ    

رٍ ُخْضرٍ لََها قََناِديلُ ُمَعلَّقَةٌ بِالَْعْرشِ َتْسَرُح ِمْن الَْجنَِّة َحْيثُ َشاَءْت ثُمَّ أَْرَواُحُهْم ِفي َجْوِف طَيْ   
َتأْوِي إِلَى ِتلَْك الْقََناِديلِ فَاطَّلََع إِلَْيهِْم َربُُّهْم اطِّلَاَعةً فَقَالَ َهلْ َتْشَتُهونَ َشْيئًا قَالُوا أَيَّ َشـْيٍء      

ُح ِمْن الَْجنَِّة َحْيثُ ِشئَْنا فَفََعلَ ذَِلَك بِهِْم ثَلَاثَ َمرَّاٍت فَلَمَّا َرأَْوا أَنَُّهْم لَْن              َنْشَتهِي َوَنْحُن َنْسرَ  
ُيْتَركُوا ِمْن أَنْ ُيْسأَلُوا قَالُوا َيا َربِّ ُنرِيُد أَنْ َتُردَّ أَْرَواَحَنا ِفي أَْجَساِدَنا َحتَّى ُنقَْتلَ ِفي َسبِيِلَك               

  . مَّا َرأَى أَنْ لَْيَس لَُهْم َحاَجةٌ ُترِكُواَمرَّةً أُْخَرى فَلَ
  . َوُرِضَي َرِضيَنا قَْد أَنَّا َعنَّا َوُتْخبُِرُه السَّلَاَم َنبِيََّنا َوُتقْرُِئ: وزاد الترمذي

 :بىز ئابدۇلالھ ئىبنـى مهسـئۇدتىن  :  ـ مهسرۇق مۇنداق دەيدۇ 6117
قىلمىغىــن، نىــڭ يولىــدا شــېهىد بولغــانالرنى ئۆلــۈك دەپ گۇمــان  هللا﴿

نىـڭ دەرگاھىـدىكى رىـزىقتىن بهھـرىمهن        هللابهلكى ئۇالر تىرىك بولۇپ، ا    
ــدۇ  ــگهن    (قىلىنى ــدىن ئهتى ــڭ نېمهتلىرى ــى جهننهتنى ــشامدا -يهن  ئاخ

ــۈك رىزىقالنــدۇرۇپ تۇرۇلىــدۇ    دېــگهن ئايهتنىــڭ مهنىــسى   ②﴾)مهڭگۈل
  : ئۇ مۇنداق جاۋاب بهردىغانىدۇق،ھهققىدە سورى

نى پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى       بىزمۇ ئـۇ ئايهتنىـڭ مهنىـسى      ــ  
ئۇالرنىــڭ «:  ئــۇ بىــزگه جــاۋاب بېرىــپ   ،دۇقغانىۋەســهللهمدىن ســورى 

ــدۇ    ــدا بولى ــالرنىڭ پوكانلىرى ــشىل قۇش ــانلىرى يې ــالرنىڭ  . ج ــۇ قۇش ب
 جهننهتتىن خالىغان   گىنىئۇالر ئهتى . قونداقلىرى ئهرشكه ئېسىلغاندۇر  

ئهنه شــۇ . ۇجايغــا بېرىــپ، كهچــته شــۇ قونــداقالرغا قايتىــپ كېلىــد      
ــۇالرنى كــۆرۈپ  ــارزۇ  ”: شــېهىدالرنىڭ پهرۋەردىگــارى ئ بىــرەر نهرســىنى ئ

نېمىنــى ئــارزۇ قىالتتــۇق، بىــز    ”: شــېهىدالر.  دەيــدۇ“قىالمــسىلهر؟

                                                
 . ـ ئايهت169 سۈرە ئال ئىمران، ①
 . ـ ئايهت169 سۈرە ئال ئىمران، ②
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بۇ سوئالنى هللا ا.  دەيدۇ“!؟جهننهتتىن خالىغان جايغا بارااليدىغان تۇرساق
ــۈچ قېــتىم ســورايدۇ  ــدىن كېــيىن، بىــرەر نهرســه  . ئ ــۇنى كۆرگهن ــۇالر ب  ئ

ئـى  ”: پىنىسورىمىسا، ئۆزلىرىنىڭ قويۇپ بېرىلمهيدىغانلىقىنى چۈشـ     
جانلىرىمىزنى تهنلىرىمىزگه قايتۇرساڭ، بىز سېنىڭ    ! پهرۋەردىگارىمىز

 “يولۇڭدا يهنه بىر قېتىم ئۆلتۈرۈلسهك، بىزنىڭ مۇشۇال ئـارزۇيىمىز بـار        
پ ۇقىنى كۆرۈپ، ئۆز ھالىغا قويـ     ۇئۇالرنىڭ باشقا ئارزۇسى يوقل   هللا ا. دەيدۇ
  . دېدى» بېرىدۇ

   )1887: مۇسلىم(

:  قىلىنغـان  قوشـۇپ نهقىـل   ئىمام تىرمىزىنىڭ رىۋايىتىدە مۇنۇالر     
نىـڭ  هللا(پهيغهمبىرىمىزگه بىزدىن سـاالم ئېيتىـپ قـويغىن، بىزنىـڭ          

 رازى بولغانلىقىمىزنى، ئۇنىڭمۇ بىـزدىن      )بىزگه بهرگهن نېمهتلىرىدىن  
  . رازى بولغانلىقىنى ئۇنىڭغا يهتكۈزۈپ قويغىن

  
 عن أََنَس ْبَن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َما                - 6118

أََحٌد َيْدُخلُ الَْجنَّةَ ُيِحبُّ أَنْ َيْرجَِع إِلَى الدُّْنَيا َولَُه َما َعلَى الْأَْرضِ ِمْن َشْيٍء إِلَّا الشَّهِيُد َيَتَمنَّى    
  . جَِع إِلَى الدُّْنَيا فَُيقَْتلَ َعْشَر َمرَّاٍت ِلَما َيَرى ِمْن الْكََراَمِةأَنْ َيْر

ــدۇكى،     6118 ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــ ئهنهس رەزىيهلالھـ ــ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــا قايتىـــشنى  « ــداق كىـــشى دۇنياغـ جهنـــنهتكه كىـــرگهن ھېچقانـ
ــدۇ ــا . خالىماي ــىلهر   ئۇنىڭغ ــۈك نهرس ــمه تۈرل ــادىكى ھهم ــته دۇني جهننهت
ــدۇ ــدىن   . بېرىلى ــى كۆرگهن ــېهىدلىكنىڭ پهزىلىتىن پهقهت شــېهىد ش

ــارزۇ     ــپ، يهنه شــېهىد بولۇشــنى ئ ــتىم قايتى ــون قې ــا ئ كېــيىن، دۇنياغ
  . »قىلىدۇ

  )2817: بۇخارى(

 قَالَ ذُِكَر الشَُّهَداُء ِعْنـَد       َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ         - 6119
النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ لَا َتجِفُّ الْأَْرُض ِمْن َدمِ الشَّهِيِد َحتَّى َتْبَتـِدَرُه َزْوَجَتـاُه                 
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َواِحَدٍة ِمْنُهَما ُحلَّةٌ َخْيـٌر  كَأَنَُّهَما ِظئَْراِن أََضلََّتا فَِصيلَْيهَِما ِفي َبَراحٍ ِمْن الْأَْرضِ َوِفي َيِد كُلِّ      
  . ِمْن الدُّْنَيا َوَما ِفيَها

پهيغهمـبهر  :  ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ      6119
. سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىدا شېهىدالرنىڭ گېپى بولدى 
  :شۇنىڭ بىلهن، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېدى

ــ« تىن، ئـــۇنى ېهىدنىڭ يهر يۈزىـــدىكى قېنـــى تېخـــى قۇرىماســـ شـ
ى خـۇددى ئېمىتىۋاتقـان بـالىلىرىنى مهلـۇم         جۈپتجهننهتتىكى ئىككى   

تــۈرۈپ قويــۇپ، ئانــدىن ئــۇالرنى تېپىۋالغــان ئىككــى ئانىــدەك  تجايــدا يۈ
ىنىـڭ قولىـدا دۇنيـا ۋە       جۈپت ھهربىـر . ىدە قارشـى ئالىـدۇ    لكھاياجان ئى 

  . ①»ولىدۇىن قىممهتلىك تون بئۇنىڭدىكى پۈتۈن نهرسىلهرد
   )2798: ئىبنى ماجه(

 َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم َوُهـَو      - 6120
ُمقْبِلًا غَْيَر ُمـْدبِرٍ    َيْخطُُب َعلَى الِْمْنَبرِ فَقَالَ أََرأَْيَت إِنْ قَاَتلُْت ِفي َسبِيلِ اللَِّه َصابًِرا ُمْحَتِسًبا             

أَُيكَفُِّر اللَُّه َعنِّي َسيِّئَاِتي قَالَ َنَعْم ثُمَّ َسكََت َساَعةً قَالَ أَْيَن السَّاِئلُ آنِفًا فَقَالَ الرَُّجلُ َها أََنا ذَا 
لًا غَْيَر ُمْدبِرٍ أَُيكَفُِّر اللَُّه     قَالَ َما قُلَْت قَالَ أََرأَْيَت إِنْ قُِتلُْت ِفي َسبِيلِ اللَِّه َصابًِرا ُمْحَتِسًبا ُمقْبِ            

  . َعنِّي َسيِّئَاِتي قَالَ َنَعْم إِلَّا الدَّْيَن َسارَّنِي بِِه جِْبرِيلُ آنِفًا
پهيغهمـبهر  :  ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ      6120

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مـۇنبهر ئۈسـتىدە خـۇتبه ئوقۇۋاتقـان بىـر            
  : بىر ئادەم كېلىپپهيتته
،  بولــۇپيولىــدا چىــداملىقهللا ئهگهر مهن ا! ئېيتىــپ بهرگىنچــۇــــ 

لىگهن، چېكىنمىگهن ھالدا ئۇرۇش    ىساۋاب ئۈمىد قىلغان، ئالغا ئىلگىر    
ـــ دەپ  مېنىــڭ گۇنــاھلىرىمنى كهچۈرەمــدۇ؟هللا قىلىــپ ئۆلتۈرۈلــسهم، ا

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. سورىدى
  :ئاندىن بىرئاز سۈكۈت قىلغاندىن كېيىن. ى دېد، ـھهئهـ 
  :ئۇ ئادەم.  دېدى ـھازىر سوئال سورىغان كىشى قېنى؟ــ 

                                                
 .ئىنتايىن زەئىپ، ـ دېگهن): 615( ئهلبانى ①
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ـــ  ــۇ يهردە، ـ ــا مهن ب ــدى  مان ــ دې ــهلاللالھۇ ئهلهيهــى   . ـ ــبهر س پهيغهم
  :ۋەسهللهم

  :ئۇ. دىدەپ سورى ؟ ـىڭىدنېمه دېگهنــ 
،  بولــۇپيولىــدا چىــداملىقهللا ئهگهر مهن ا! ئېيتىــپ بهرگىنچــۇــــ 

لىگهن، چېكىنمىگهن ھالدا ئۇرۇش    ىۋاب ئۈمىد قىلغان، ئالغا ئىلگىر    سا
ـــ دەپ  مېنىــڭ گۇنــاھلىرىمنى كهچۈرەمــدۇ؟هللا قىلىــپ ئۆلتۈرۈلــسهم، ا

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. سورىدى
بۇنى ماڭا جىبرىئىـل    . ھهئه، قهرزدىن باشقا گۇناھالرنى كهچۈرىدۇ    ــ  

  . ① دېدى، ـىھازىر مهخپىي ھالدا يهتكۈزد
   )3155: نهسائى(

 َعْن أََنسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْقَْتلُ ِفي َسبِيلِ اللَّـِه               - 6121
  . لَّا الدَّْيَنُيكَفُِّر كُلَّ َخِطيئٍَة فَقَالَ جِْبرِيلُ إِلَّا الدَّْيَن فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِ

 :مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ     ـ ئهنهس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن        6121
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

شـۇ  دەل .  دېدى، ـ يولىدا ئۆلتۈرۈلۈش پۈتۈن گۇناھالرنى يۇيىدۇهللا اــ 
  : ئهلهيهىسساالم جىبرىئىل،پهيتته
 پهيغهمـبهر   ،دىهنىـ گــ دې   ،)كهچۈرىـدۇ  (قهرزدىن باشـقا گۇنـاھالرنى    ــ  

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهممۇ
  . ② دېدى، ـ)كهچۈرىدۇ (قهرزدىن باشقا گۇناھالرنىــ 

  )1640: تىرمىزى(

الْقَْتلُ ِفـي    : َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ            - 6122
كُلُّ َشْيٍء إِال اَألَماَنةُ، َواَألَماَنة ِفي الصَّالِة، َواَألَماَنةُ      : ُنوَب كُلََّها أَْو قَالَ   َسبِيلِ اللَِّه ُيكَفُِّر الذُّ   

  . ِفي الصَّْومِ، َواَألَماَنةُ ِفي الَْحِديِث، فَأََشدُّ ذَِلَك الَْوَداِئُع

                                                
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 2957( ئهلبانى ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1340( ئهلبانى ②
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 ـ ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت   6122
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبه

پهقهت ئامـانهت   . يولىدا ئۆلتۈرۈلۈش پۈتۈن گۇنـاھالرنى يۇيىـدۇ      هللا ا«
نامازدا ئامـانهت بـار، روزىـدا ئامـانهت بـار، سـۆزدە             . مۇستهسنادۇربۇنىڭدىن  
  . ①»ـ مۈلۈكتىكى ئامانهتتۇر بۇالرنىڭ ئهڭ ئېغىرى مال. ئامانهت بار

  )10537: »ئهلكهبىر«(

 َعْن الِْمقَْدامِ ْبنِ َمْعِدي كَرَِب قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم      - 6123
ِللشَّهِيِد ِعْنَد اللَِّه ِستُّ ِخَصالٍ ُيْغفَُر لَُه ِفي أَوَّلِ َدفَْعٍة َوَيَرى َمقَْعَدُه ِمْن الَْجنَِّة َوُيَجاُر ِمـْن                 

أَْمُن ِمْن الْفََزعِ الْأَكَْبرِ َوُيوَضُع َعلَى َرأِْسِه َتاُج الَْوقَارِ الَْياقُوَتةُ ِمْنَها َخْيٌر ِمْن             َعذَابِ الْقَْبرِ َويَ  
  . الدُّْنَيا َوَما ِفيَها َوُيَزوَُّج اثَْنَتْينِ َوَسْبِعَني َزْوَجةً ِمْن الُْحورِ الِْعنيِ َوُيَشفَُّع ِفي َسْبِعَني ِمْن أَقَارِبِِه

ىقدام ئىبنى مهئدىكهرىب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت         ـ م  6123
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

نىڭ دەرگاھىدا شېهىدنىڭ مۇنداق ئالته خىـل ئـارتۇقچىلىقى        هللا«
ــار ــدۇ   : بـ ــرەت قىلىنىـ ــاھلىرى مهغپىـ ــڭ گۇنـ ــلهپتىال ئۇنىـ ــۇ  ؛دەسـ ئـ

ــدۇ  ــورنىنى كۆرى ــ؛جهننهتتىكــى ئ  قىيــامهت ؛رە ئازابىــدىن قۇتۇلىــدۇ قهب
 كهمتهرلىـك تـاجى     ؛كۈنىدىكى ئهڭ چـوڭ قورقـۇنچتىن ئهمىـن بولىـدۇ         

يـــاقۇتى دۇنيـــا ۋە ئۇنىڭـــدىكى تـــال بىـــر بـــۇ تاجنىـــڭ  ،ۈلىـــدۇرۈدكىي
  ســى72 شــهھال كۆزلــۈك ھــۆرىلهردىن لىكتــۇر؛ قىممهتمۇنهرســىلهردىن

 قىلىش   شاپائهت كىشىگه 70 تۇغقانلىرىدىن   ؛ قىلىپ بېرىلىدۇ  تىجۈپ
  . ②»ھهققى بېرىلىدۇ

   )1663: تىرمىزى(

 عن ايب الدَّْرَداَء قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَشفَُّع الشَّهِيُد              - 6124
  . ِفي َسْبِعَني ِمْن أَْهلِ َبْيِتِه
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ــدۇكى،     6124 ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ دەردا رەزىيهلالھــۇ ئهنه ــ ئهب ـ
  :هر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمب

ه شـاپائهت قىلىــش  كىــشىگ 70شـېهىدكه ئائىلىـسىدىكىلهردىن   «
  . ①»بېرىلىدۇ ھهققى

   )2522: ئهبۇ داۋۇد(

 عن ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ - 6125
أَْرَبَعةٌ َرُجلٌ ُمْؤِمٌن َجيُِّد الْإَِمياِن لَِقَي الَْعُدوَّ فََصَدَق اللََّه َحتَّى قُِتلَ فَذَِلَك الَِّذي َيْرفَُع              الشَُّهَداُء  

النَّاُس إِلَْيِه أَْعُيَنُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة َهكَذَا َوَرفََع َرأَْسُه َحتَّى َوقََعْت قَلَْنـُسَوُتُه قَـالَ فََمـا أَْدرِي      
ْنُسَوةَ ُعَمَر أََراَد أَْم قَلَْنُسَوةَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َوَرُجلٌ ُمْؤِمٌن َجيُِّد الْإَِمياِن لَِقَي        أَقَلَ

َرَجـِة  الَْعُدوَّ فَكَأَنََّما ُضرَِب جِلُْدُه بَِشْوِك طَلْحٍ ِمْن الُْجْبنِ أََتاُه َسْهٌم غَْرٌب فَقََتلَُه فَُهَو ِفي الدَّ  
الثَّانَِيِة َوَرُجلٌ ُمْؤِمٌن َخلَطَ َعَملًا َصاِلًحا َوآَخَر َسيِّئًا لَِقَي الَْعُدوَّ فََصَدَق اللََّه َحتَّى قُِتلَ فَذَِلَك               

لَ فَذَِلَك  ِفي الدََّرَجِة الثَّاِلثَِة َوَرُجلٌ ُمْؤِمٌن أَْسَرَف َعلَى َنفِْسِه لَِقَي الَْعُدوَّ فََصَدَق اللََّه َحتَّى قُتِ             
  . ِفي الدََّرَجِة الرَّابَِعِة

مهن : ـ ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ         6125
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى 

  :ئاڭلىغانىدىم
ئىمانى كۈچلۈك بىر مۇئمىن    : شېهىد مۇنداق تۆت تۈرلۈك بولىدۇ    «

نىڭ ۋەدىسىگه ئىشىنىپ، شېهىد هللا.  ئۇچرىشىدۇبولۇپ، دۈشمهن بىلهن
ئىنسانالر قىيامهت كۈنى ئهنه شۇ شـېهىدكه قـاراش         . بولغۇچه ئۇرۇشىدۇ 

: ئىنـسانالرغا كۆرسـىتىش ئۈچـۈن   (ئۈچۈن كۆزلىرىنى يۇقىرىغا تىكىدۇ    
مانا مۇنداق دەپ بېشىنى يۇقىرىغا كۆتۈرىۋىدى، دوپپىسى يهرگه چۈشۈپ      

 بـۇ ھهدىـسته ئۆمهرنىـڭ دوپپىـسى كـۆزدە           :دىن بىـرى  اۋىـيالر ر). (كهتتى
تۇتۇلدىمۇ ياكى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ دوپپىـسى    

ئىمـانى كۈچلـۈك يهنه بىـر    ). ـ دېـگهن  كۆزدە تۇتۇلدىمۇ، بۇنى بىلمهيمهن، 
لېكىن ئۇ خۇددى بهدىنىگه    . مۇئمىن بولۇپ، دۈشمهن بىلهن ئۇچرىشىدۇ    
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شۇ . رقۇنچ ئىچىدە ئۇرۇش قىلىدۇ   تىكهن كىرىپ كهتكهن كىشىدەك قو    
ئۇ ئىككىنچى .  ئارىدا ئۇنىڭغا غايىبانه بىر ئوق تېگىپ ئۆلتۈرۈپ قويىدۇ

ياخــــشى ئهمهل بىــــلهن يامــــان ئهمهلنــــى . دەرىجىلىــــك شــــېهىدتۇر
ــتۇرۇپ قىل ــدىئارىالشـ ــلهن   ىـ ــمهن بىـ ــۇپ، دۈشـ ــۇئمىن بولـ ــر مـ غان بىـ

ئۇ .  شىدۇنىڭ ۋەدىسىگه ئىشىنىپ، شېهىد بولغۇچه ئۇرۇهللا. ئۇچرىشىدۇ
گۇناھالرغا پاتقان بىر مۇئمىن بولۇپ،     . ئۈچىنچى دەرىجىلىك شېهىدتۇر  

نىــڭ ۋەدىــسىگه ئىــشىنىپ، شــېهىد  هللا. دۈشــمهن بىــلهن ئۇچرىــشىدۇ 
  . ①»ئۇ تۆتىنچى دەرىجىلىك شېهىدتۇر. بولغۇچه ئۇرۇشىدۇ

  )1644: تىرمىزى(

ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْقَْتلَى  َعْن ُعْتَبةَ ْبنِ َعْبٍد السُّلَِميِّ قَالَ قَالَ َرُس- 6126
ثَلَاثَةٌ ُمْؤِمٌن َجاَهَد بَِنفِْسِه َوَماِلِه ِفي َسبِيلِ اللَِّه إِذَا لَِقَي الَْعُدوَّ قَاَتلَ َحتَّى ُيقَْتلَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى     

ْمَتَحُن ِفي َخْيَمِة اللَِّه َتْحَت َعْرِشِه لَا َيفُْضلُُه النَّبِيُّونَ إِلَّا اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيِه فَذَِلَك الشَّهِيُد الْمُ    
بَِدَرَجِة النُُّبوَِّة َوُمْؤِمٌن َخلَطَ َعَملًا َصاِلًحا َوآَخَر َسيِّئًا َجاَهَد بَِنفِْسِه َوَماِلِه ِفي َسبِيلِ اللَِّه إِذَا               

الَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيِه ُمَمْصِمَصةٌ َمَحـْت ذُُنوَبـُه   لَِقَي الَْعُدوَّ قَاَتلَ َحتَّى ُيقَْتلَ قَ  
َوَخطَاَياُه إِنَّ السَّْيَف َمحَّاٌء ِللَْخطَاَيا َوأُْدِخلَ الَْجنَّةَ ِمْن أَيِّ أَْبَوابِ الَْجنَِّة َشاَء َوُمَناِفٌق َجاَهَد              

  . َعُدوَّ قَاَتلَ َحتَّى ُيقَْتلَ فَذَاَك ِفي النَّارِ إِنَّ السَّْيَف لَا َيْمُحو النِّفَاَقبَِنفِْسِه َوَماِلِه فَإِذَا لَِقَي الْ
 ـ ئۇتبه ئىبنى ئابدۇسسۇلهمى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت     6126

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
بىرى، جېنى ۋە : ۈك بولىدۇيولىدا ئۆلتۈرۈلۈش مۇنداق ئۈچ تۈرلهللا ا«

يولىدا جىهاد قىلغان مۇئمىن بولۇپ، دۈشـمهن بىـلهن         هللا مېلى بىلهن ا  
ئهنه شـۇ سـىناقتىن   .  ئۇرۇش قىلىـدۇ تاكى ئۆلۈپ كهتكىچه ئۇچراشقاندا  
ــۆتكهن، ا . نىــڭ ئهرشــى ئاســتىدىكى چېــدىردا بولىــدىغان كىــشىدۇر  هللائ

ۋانى بىــلهن پهيغهمبهرلهرمــۇ ئۇنىــڭ ئالــدىغا پهقهت پهيغهمبهرلىــك ئۇنــ 
يهنه بىرى، ياخشى ئهمهل بىلهن يامان ئهمهلنى ئارىالشـتۇرۇپ    . ئۆتهلهيدۇ

يولىدا جېنى ۋە مېلى بىـلهن جىهـاد قىلغـان مـۇئمىن            هللا غان، ا ىدىقىل
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.  ئـۇرۇش قىلىـدۇ  ۈپ كهتكىـچه بولۇپ، دۈشـمهن بىـلهن ئۇچراشـقاندا ئۆلـ     
 ئهســلىدە بــۇ مــۇئمىن گۇنــاھلىرى ۋە خاتــالىقلىرى ئاســتىدا كۆمۈلــۈپ 

ــ   شـهك . قالغان بولۇپ، ئۇنىڭ گۇناھلىرى ۋە خاتـالىقلىرى ئۆچۈرۈلىـدۇ        
 ئۇ جهننهتنىـڭ    ،نهتىجىدە. شۈبهىسىزكى، قىلىچ خاتالىقالرنى ئۆچۈرىدۇ   

ــدىن كىرىــدۇ      ــۇ دەرۋازى ــسا، ش ــشنى خالى ــسىدىن كىرى ــسى دەرۋازى . قاي
ئۈچىنچىسى، جېنى ۋە مېلـى بىـلهن جىهـاد قىلغـان مۇنـاپىق بولـۇپ،               

بىراق .   ئۇرۇش قىلىدۇۈپ كهتكىچه ئۆل، ئۇمۇدانئۇچراشقادۈشمهن بىلهن 
  . ①»چۈنكى قىلىچ مۇناپىقلىقنى يۇيالمايدۇ. ئۇ دوزاخقا كىرىدۇ

   )2411: دارىمى(

 عن الَْبَراَء َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجلٌ ُمقَنٌَّع               - 6127
 فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه أُقَاِتلُ أَْو أُْسِلُم قَالَ أَْسِلْم ثُمَّ قَاِتلْ فَأَْسلََم ثُمَّ قَاَتلَ فَقُِتلَ فَقَـالَ                 بِالَْحِديِد

  . َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعِملَ قَِليلًا َوأُجَِر كَِثًريا
لۇق قورالالنغان بىـر  تو:  ـ بهرا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ 6127

  :ئادەم پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كېلىپ
ئـۇرۇش قىالمـدىمهن يـاكى ئىـسالمغا        ! نىـڭ پهيغهمبىـرى   هللائـى ا  ــ  

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ـ دېدى كىرەمدىمهن؟
.  دېدى ـ!ئالدى بىلهن ئىسالمغا كىرگىن، ئاندىن ئۇرۇش قىلغىنــ 

شۇنداق قىلىـپ، ئـۇ ئالـدى بىـلهن ئىـسالمغا كىـردى، ئانـدىن ئۇرۇشـقا                 
 پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ،شــۇنىڭ بىــلهن. چىقىــپ، جهڭــدە ئۆلتۈرۈلــدى

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
، بۇ ئادەم ناھايىتى ئاز ئهمهل قىلىپ، ناھايىتى جىق ئهجىر ئالدىــ 

  .  دېدىـ
   )2808: بۇخارى(
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 َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ            َعْن َراِشِد ْبنِ َسْعدٍ    - 6128
َرُجلًا قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه َما َبالُ الُْمْؤِمنَِني ُيفَْتُنونَ ِفي قُُبورِِهْم إِلَّا الشَّهِيَد قَالَ كَفَى بَِبارِقَـِة                 

  . السُُّيوِف َعلَى َرأِْسِه ِفْتَنةً
ــ پهي 6128 ــهللهمنىڭ  ــــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــــى ۋەســـ ــبهر ســـ غهمـــ

 پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ     بىـر ئـادەم   :  مۇنداق دەيدۇ  ىساھابىلىرىدىن بىر 
  :ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن
ە ىد نېمىشقا باشقا مۇئمىنلهردەك قهبرتىنشېهىد! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

ئىمتىهـــان ) ئىككـــى پهرىـــشتىنىڭ ســـوئال سورىـــشى ئـــارقىلىق    (
ــ د ؟ئېلىنمايـــدۇ ــورــ  پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ،دىىغانىەپ سـ

  :ۋەسهللهم
  يـۇلتلىرى  -يالـت    قىلىچالرنىـڭ    ىدا ئوينىتىلغـان  ئۇنىڭ بېـش  ــ  

  . ① دېدى، ـئۇنىڭغا يېتهرلىك
   )2053: نهسائى(

يُد  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما َيجُِد الشَّهِ              - 6129
  . ِمْن َمسِّ الْقَْتلِ إِلَّا كََما َيجُِد أََحُدكُْم ِمْن َمسِّ الْقَْرَصِة

ـ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،            6129
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــدە « ــېهىد ئۆلتۈرۈلگهنـ ــ ،شـ ــڭ چىمـ ــڭ بىرىڭالرنىـ  دالغان يېرىنىـ
  . ②» ھېس قىلغىنىچىلىك ئاغرىق ھېس قىلىدۇئاغرىقىنى

  )1668: تىرمىزى(

 َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعجَِب           - 6130
ُه فََعِلَم َما َعلَْيِه فََرَجَع َحتَّـى  َربَُّنا َعزَّ َوَجلَّ ِمْن َرُجلٍ غََزا ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَاْنَهَزَم َيْعنِي أَْصَحابَ  

                                                
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1940( ئهلبانى ①
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 1362( ئهلبانى ②



 شېهىدلىك ۋە شېهىدالرنىڭ پهزىلىتى

45 

أَُهرِيَق َدُمُه فََيقُولُ اللَُّه َتَعالَى ِلَملَاِئكَِتِه اْنظُُروا إِلَى َعْبِدي َرَجَع َرغَْبةً ِفيَما ِعْنِدي َوَشفَقَةً ِممَّا     
  . ِعْنِدي َحتَّى أَُهرِيَق َدُمُه

  . أشهدكم أين قد غفرت له: وزاد رزين
لالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت ـــ ئابــدۇ 6130

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
داشـــلىرى مهغلـــۇب بولغـــان، بيولىـــدا جىهادقـــا چىققـــان، سههللا ا«

 جهڭ   ۋە  يـوق ئىكهنلىكىنـى بىلـگهن      ىئۆزىنىڭمۇ ئۆلۈمدىن باشـقا يـول     
ــپ، قېنــى تۆكــ   ــدانىغا قايتىــپ بېرى ــر  مهي ــان بى ــۇرۇش قىلغ ۈلگىچه ئ

 :تائاال مهمنـۇن بولىـدۇ ۋە پهرىـشتىلىرىگه    هللا ئادەمدىن پهرۋەردىگارىمىز ا  
ــاراڭالر ” ــدەمگه ق ــاۋۇ بهن ــا ئ ! ئ ــدىكى مۇكاپاتق ــۇ دەرگاھىم ــتىلگهن، ېئ ن

ئـــازابتىن قورققـــان ھالـــدا جهڭ مهيـــدانىغا قايتىـــپ بېرىـــپ، قېنـــى  
  . ①» دەيدۇ“تۆكۈلگىچه ئۇرۇش قىلدى

  )2536: ئهبۇ داۋۇد(

ئــۇ بهنــدەمنىڭ گۇنــاھلىرىنى مهغپىــرەت «: زىننىـڭ رىۋايىتىــدە ەر
 دېـگهن ئىبـارە قوشـۇپ       »قىلغانلىقىمغا سـىلهرنى گـۇۋاھچى قىلىـمهن      

  . بايان قىلىنغان
  

 َعْن َعْبِد الَْخبِريِ ْبنِ ثَابِِت ْبنِ قَْيسِ ْبنِ َشمَّاسٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجـدِِّه قَـالَ                 - 6131
إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيقَالُ لََها أُمُّ َخلَّاٍد َوِهَي ُمْنَتِقَبةٌ َتْسأَلُ َعْن اْبنَِها               َجاَءْت اْمَرأَةٌ   

َوُهَو َمقُْتولٌ فَقَالَ لََها َبْعُض أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم جِئِْت َتْسأَِلَني َعْن اْبنِـِك       
 ُمْنَتِقَبةٌ فَقَالَْت إِنْ أُْرَزأَ اْبنِي فَلَْن أُْرَزأَ َحَياِئي فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم              َوأَْنِت

  . اْبُنِك لَُه أَْجُر َشهِيَدْينِ قَالَْت َوِلَم ذَاَك َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ ِلأَنَُّه قََتلَُه أَْهلُ الِْكَتابِ
: س ئىبنـى شـهمماس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ       ـ قهي  6131

ــاشئۇممــۇ خهلــالد ئىــسىملىك   ــال پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  روپ  بىــر ئاي
 قېشىغا كېلىپ، ئۆلتۈرۈلگهن ئـوغلى ھهققىـدە        نىڭئهلهيهى ۋەسهللهم 

                                                
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2211( ئهلبانى ①
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ــورىدى ــهللهمنىڭ بهزى   . ســ ــى ۋەســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــبهر ســ پهيغهمــ
  :ساھابىلىرى ئۇنىڭغا

 غۇ؟هنھهققىدە سوئال سوراۋاتىس كېلىپ، ئوغلۇڭ  ــ سهن روپاشلىق  
  :ئۇ ئايال. ـ دېيىشتى

ئوغلـۇم ھهققىـدە سـوئال سوراشـتىن ۋاز كهچـسهم كېچىمهنكـى،             ــ  
ــمهن،    ــز ۋاز كهچمهي ــتىن ھهرگى ــالىق بولۇش ــدى  ھاي ــ دې پهيغهمــبهر . ـ

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  : ئايالۇئ.  دېدى، ـئوغلۇڭ ئىككى شېهىدنىڭ ئهجرىگه ئېرىشتىــ 

ـــ  ــى اـ ــرى هللائ ــڭ پهيغهمبى ــدى  ! نى ــۇنداق بول ــشقا ش ەپ ـ د؟    نېمى
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم،دىسورىغانى

  . ① دېدى، ـچۈنكى ئۇنى ئهھلى كىتاب ئۆلتۈرىۋەتتىــ 
   )2488: داۋۇدئهبۇ (

َعْن أَبِيِه َعْن َجـدِِّه أَنَّ    عن َسْهلَ ْبَن أَبِي أَُماَمةَ ْبنِ َسْهلِ ْبنِ ُحَنْيٍف َحدَّثَُه            - 6132
النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َسأَلَ اللََّه الشََّهاَدةَ بِِصْدقٍ َبلََّغُه اللَُّه َمَنازِلَ الشَُّهَداِء َوإِنْ              

  . َماَت َعلَى ِفَراِشِه
ــۋايهت      6132 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــف رەزىيهلالھ ــى ھۇنهي ــ ســهھل ئىبن ـ

  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
تىــن شــېهىدلىكنى راســتچىللىق بىــلهن تىلىــسه،  هللاكىمكــى ا«

ىغـا  ئۇنى شېهىدلهرنىڭ ماقام  هللا گهرچه ئۇ كۆرپىسىدە ئۆلۈپ قالسىمۇ، ا     
  . »يهتكۈزىدۇ

   )1909: مۇسلىم(

ولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم        عن ايب َماِلٍك الْأَْشَعرِيَّ قَالَ َسِمْعُت َرسُ       - 6133
َيقُولُ َمْن فََصلَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه فََماَت أَْو قُِتلَ فَُهَو َشهِيٌد أَْو َوقََصُه فََرُسُه أَْو َبِعُريُه أَْو لََدغَْتُه                   

  . هِيٌد َوإِنَّ لَُه الَْجنَّةََهامَّةٌ أَْو َماَت َعلَى ِفَراِشِه أَْو بِأَيِّ َحْتٍف َشاَء اللَُّه فَإِنَُّه َش

                                                
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 535( ئهلبانى ①
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مهن : ـ ئهبۇ مالىك ئهشئهرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق دەيـدۇ    6133
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى 

  :ئاڭلىغانىدىم
يولىدا ئۆيىدىن ئايرىلىپ ئۆلسه ياكى ئۆلتۈرۈلسه، ئـۇ        هللا كىمكى ا «

 ،ئـۇنى ئېتـى يـاكى تۆگىـسى ئېتىۋېتىـپ     نـاۋادا  . چوقۇم شـېهىد بولىـدۇ   
بوينىنى سۇندۇرىۋەتكهن ياكى زەھهرلىك جانىۋارالر چېقىۋالغان ياكى ئۇ        

خالىغــان بىــرەر ســهۋەب هللا كۆرپىــسى ئۈســتىدە ئۆلــۈپ قالغــان ۋەيــاكى ا
بىلهن ئۆلۈپ قالغان تهقدىردىمۇ، ئۇ چوقۇم شېهىد بولىـدۇ ۋە جهنـنهتكه            

  . ①»كىرىدۇ
  )2499: ئهبۇ داۋۇد(                                                             

  
 عن َحْسَناء بِْنت ُمَعاوَِيةَ الصَّرِِمييَّة قَالَْت َحدَّثََنا َعمِّي قَالَ قُلُْت ِللنَّبِيِّ َصلَّى             - 6134

هِيُد ِفي الَْجنَِّة َوالَْمْولُوُد ِفي الَْجنَِّة       النَّبِيُّ ِفي الَْجنَِّة َوالشَّ    :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن ِفي الَْجنَِّة قَالَ      
  . َوالَْوِئيُد ِفي الَْجنَِّة

تاغام ماڭا ھهدىس :  ـ مۇئاۋىيهنىڭ قىزى ھهسنائ مۇنداق دەيدۇ6134
ــداق دېــدى  مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  : ســۆزلهپ بېرىــپ مۇن

  :دىنۋەسهللهم
  :ئۇ. ەپ سورىغانىدىمـ د كىم جهننهتته بولىدۇ؟ــ 

ـــ  ــۇرۇپ (، الر، شــېهىدلهرپهيغهمــبهرـ ــمهي ت ــاالغهتكه يهت ) تۇغۇلــۇپ ب
 ، ـ  جهننهتته بولىدۇكىشىلهر، تىرىك كۆمۈلگهن ىالر بالچاچراپ كهتكهن

  . ②دېدى
  )2521: ئهبۇ داۋۇد(

لَِّه َصلَّى اللَُّه    َعْن أَبِي النَّْضرِ َمْولَى ُعَمَر ْبنِ ُعَبْيِد اللَِّه أَنَُّه َبلََغُه أَنَّ َرُسولَ ال             - 6135
َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِلُشَهَداِء أُُحٍد َهُؤلَاِء أَْشَهُد َعلَْيهِْم فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ الصِّدِّيُق أَلَْسَنا َيا َرُسولَ اللَِّه 

                                                
 .زەئىپ، دېگهن): 538( ئهلبانى ①
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َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   بِإِْخَوانِهِْم أَْسلَْمَنا كََما أَْسلَُموا َوَجاَهْدَنا كََما َجاَهُدوا فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه       
َوَسلََّم َبلَى َولَِكْن لَا أَْدرِي َما ُتْحِدثُونَ َبْعِدي فََبكَى أَُبو َبكْرٍ ثُمَّ َبكَى ثُمَّ قَالَ أَِئنَّا لَكَـاِئُنونَ       

  . َبْعَدَك
ـــ ئــۆمهر ئىبنــى ئوبهيــدۇلالھنىڭ ئازادگهردىــسى ئهبــۇ نهزرگه  6135

هيهى ۋەسهللهم ئۇھۇد شېهىدلىرى يېتىشىچه، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهل
  :ھهققىدە

ئىمان ئۈستىدە مۇستهھكهم ) انغا قهدەركى ۋاپات بولغتا(ئۇالرنىڭ  ــ  
بـۇنى  .  دېـگهن ، ـ  گۇۋاھلىـق بېـرىمهن  تـۇرۇپ، دۇنيـادىن كهتكهنلىكىـگه   
  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئاڭلىغان ئهبۇ بهكرى سىددىق

شــلىرى بىزمــۇ ئۇالرنىــڭ قېرىندا ! نىــڭ پهيغهمبىــرى هللائــى اــــ 
ـ  دەك جىهاد قىلدۇق،رئهمهسمۇ؟ بىزمۇ ئۇالردەك ئىسالمغا كىردۇق، ئۇال    

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمىدى،دېگهن
دېگىنىڭالر توغرا، بىراق مهن سىلهرنىڭ مهندىن كېيىن قانداق   ــ  

. ەپ جـاۋاب بهرگهن  د، ـ ئىشالرنى پهيدا قىلىدىغانلىقىڭالرنى بىلمهيمهن
  :ئاندىن.  ئهبۇ بهكرى ئۇزۇن يىغلىغان،هنشۇنىڭ بىل

  . ەپ سورىغانـ د بىز سهندىن كېيىنمۇ ھايات قاالمدۇق؟ــ 
   )1004: مالىك(

 عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الشهداء ثالثة - 6136
رجل خرج نفسه وماله حمتسبا يف سبيل اهللا ال يريد أن يقاتل وال يقتـل يكثـر سـواد                   
املسلمني فان مات أو قتل غفرت له ذنوبه كلها وأجري من عذاب القرب ويؤمن من الفزع                
ويزوج من احلور العني وحلت عليه حلة الكرامة ويوضع على رأسه تاج الوقار واخللـد               
والثاىن خرج بنفسه وماله حمتسبا يريد أن يقتل وال يقتل فان مات أو قتل كانت ركبته مع     

بني يدى اهللا تبارك وتعاىل يف مقعد صدق عند مليك مقتدر والثالث           إبراهيم خليل الرمحن    
خرج بنفسه وماله حمتسبا يريد أن يقتل ويقتل فان مات أو قتل جاء يوم القيامة شـاهرا                 
سيفه واضعه على عاتقه والناس جاثون على الركب يقولون أال افسحوا لنا فانا قد بذلنا               

 صلى اهللا عليه وسلم من االنبياء لزحل هلـم عـن    دماءنا هللا تبارك وتعاىل قال رسول اهللا      
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الطريق ملا يرى من واجب حقهم حىت يأتوا منابر من نور حتت العرش فيجلسون عليهـا                
ينظرون كيف يقضى بني الناس ال جيدون غم املوت وال يقيمون يف الربزخ وال تفـزعهم           

ضى بني الناس وال    الصيحة وال يهمهم احلساب وال امليزان وال الصراط ينظرون كيف يق          
يسألون شيئا إال أعطوه وال يشفعون يف شئ إال شفعوا فيه ويعطون من اجلنة ما أحبـوا                 

  . ويتبوءون من اجلنة حيث أحبوا
 ـ ئهنهس ئىبنـــى مالىـــك رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت     6136

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئۆلتـۈرۈش ۋە   سى،  بىرىنچى: داق ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ   شېهىدلهر مۇن «

ئۆلتۈرۈلۈشنى مهقسهت قىلماسـتىن، پهقهت مۇسـۇلمانالرنىڭ سـانىنى          
ــاۋۇتۇش مهقــسىتىدە ســاۋاب ئۈمىــد قىلىــپ   يولىــدا جېنىنــى ۋە هللا  ا،ئ

ناۋادا مۇنداق ئـادەم ئۆلـسه يـاكى ئۆلتۈرۈلـسه،         . مېلىنى ئېلىپ چىقىدۇ  
ــرەت    ــۈن گۇنــاھلىرى مهغپى ــڭ پۈت ــرە ئازابىــدىن  ، قىلىنىــدۇئۇنى  قهب

 قىيــامهت كۈنىــدىكى ناھــايىتى چــوڭ قورقــۇنچتىن ئهمىــن  ،قۇتۇلىــدۇ
 ئۈسـتىگه   ، قىلىـپ بېرىلىـدۇ    تى شـهھال كۆزلـۈك ھـۆرىلهر جـۈپ        ،بولىدۇ

  . ۈلىدۇرۈد بېشىغا كهمتهرلىك ۋە مهڭگۈلۈك تاجى كىي،كارامهت تونى
 ئۆلتۈرۈلۈشـــنى مهقـــسهت قىلماســـتىن، پهقهت   سى،ئىككىنچىـــ

يولىــدا جېنىنــى ۋە هللا  ا،لتـۈرۈش مهقــسىتىدە سـاۋاب ئۈمىــد قىلىـپ   ئۆ
ناۋادا مۇنداق ئادەم ئۆلسه ياكى ئۆلتۈرۈلسه، ئۇ     . مېلىنى ئېلىپ چىقىدۇ  

ــاداقهت )تائـــاالهللا ا(ھهممىـــگه قـــادىر پادىـــشاھ  نىـــڭ دەرگاھىـــدىكى سـ
تائاالنىڭ دوستى ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم بىلهن بىلله هللا ئورۇندۇقىدا، ا

  . ئولتۇرىدۇ
 ئۆلتۈرۈشنى ۋە ئۆلتۈرۈلۈشنى مهقسهت قىلىپ، ساۋاب سى،ئۈچىنچى

. يولىدا جېنىنى ۋە مېلىنـى ئېلىـپ چىقىـدۇ        هللا ئۈمىد قىلغان ھالدا ا   
ئۇ (ناۋادا مۇنداق ئادەم ئۆلسه ياكى ئۆلتۈرۈلسه، قىيامهت كۈنى ئىنسانالر 

ــدا، ئـــۇ تىـــز چۆكـــۈپ ) كۈننىـــڭ ھهيۋىتىـــدىن قىلىچىنـــى ئولتۇرغانـ
بىزگه يول بېرىڭالر، بىز ”: پ مۆرىسىگه ئاسقان ھالدا كېلىيالىڭاچالپ،

تائاالنىڭ رازىلىقىنى كۆزلهپ، ئىسسىق قانلىرىمىزنى پىدا قىلغان      هللا ا
  .  دەيدۇ“كىشىلهرمىز
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 بىـلهن قهسـهمكى، ئهگهر بـۇ سـۆز     )هللا(جېنىم ئىلكىدە بولغان زات     
رگه نىڭ دوستى ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمغا ياكى قايسىبىر پهيغهمبههللا

ئېيتىلسا، ئۇ ئۇالرنىڭ ھهقلىرىنى كۆرگهندىن كېيىن، ئهلۋەتته، ئۇالرغا 
ــدۇ ــۇر مــۇنبهرلهرگه   .يــول بېرى ــۇالر ئهرشــنىڭ ئاســتىدىكى ن  نىهــايهت ئ

ــدۇ ــۈم   هللا ا،كېلىـــپ ئولتۇرىـ ــداق ھۆكـ ــسىدا قانـ ــسانالر ئارىـ نىـــڭ ئىنـ
 ئـالهمى  ، ئۆلـۈم ئـازابىنى تېتىمايـدۇ   ،چىقىرىدىغانلىقىنى كۆرۈپ تۇرىدۇ 

ــته تۇرمايــدۇ بهرزە  نه ھېــساب ،قــانلىرىنى ئاڭلىمايــدۇ ۇ قىيــامهت چ،خ
ــشىدىن، نه پ   ــڭ تارتىلىـــ ــشتىن، نه ئهمهللىرىنىـــ ــسىرات ىبېرىـــ لـــ

ــسىرىمهيدۇ  ــداق  ،كۆۋرۈكىــدىن ئۆتۈشــتىن ئهن ــسىدا قان ــسانالر ئارى  ئىن
ــدۇ   ــاراپ تۇرى ــدىغانلىقىغا ق ــال  . ھۆكــۈم چىقىرىلى ــسا، دەرھ ــېمه سورى ن

جهننهتـتىن  . ائىتى قوبـۇل قىلىنىـدۇ    شاپائهت تىلىـسه، شـاپ    . بېرىلىدۇ
جهننهتنىــڭ نهرىــدە تۇرۇشــنى . نېمىنــى ياخــشى كۆرســه، شــۇ بېرىلىــدۇ

  . ①» تۇرىدۇيهردەخالىسا، شۇ 
   )1715: بهززار(

 من رجل فبارز غزاة يف كان عن أيب موسى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم     - 6137
 دنا مث املشرك فقتله املسلمني من خرآ له برز مث املشرك فقتله املسلمني من رجال املشركني
 النـاس  نقاتل أن ديننا فقال تقاتلون ما على فقال سلم و عليه اهللا صلى النيب على فوقف
 هذا إن واهللا قال حبقه هللا نفي وأن ورسوله عبده حممدا وأن اهللا إال إله ال أن يشهدوا حىت
 فوضع  فحمل قتل حىت فقاتل املشركني على فحمل املسلمني إىل حتول مث هبذا آمنت حلسن
 اجلنـة  أهل أشد هؤالء سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال قتلهما اللذين صاحبيه مع
  . حتابا

                                                
ــۇپ، ئۈســتازى مــۇھهممهد ئىبنــى  بــۇ ھهدىــسنى ئىمــام بهززار رىــۋايهت قىلغــان بو ): 9512( ھهيــسهمى ① ل

گهرچه ئۇنىـڭ  . مۇئاۋىيهدىن رىۋايهت قىلغـانلىقى ئۈچـۈن ئۇنىـڭ زەئىـپ ئىكهنلىكىنـى ئىلگىـرى سـۈرگهن           
ئۇنىـڭ سـهنهدىدە يهنه مۇسـلىم ئىبنـى خالىـد زەنجـى        . ئۇستازى نىيساپۇرلۇق بولسىمۇ، ھهدىسى مهترۇكتۇر    

ىــلهر ئۇنىــڭ ئىـشهنچلىك كىــشى ئىكهنلىكىنــى  بهز. ئىـسىملىك بىــرى بولـۇپ، ئۇنىــڭ ھهدىــسى زەئىپتـۇر   
 .ئىلگىرى سۈرگهن، ـ دېگهن
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ــ ئهبــۇ مۇســا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ   6137 پهيغهمــبهر : ـ
مۇشـرىكالردىن  . سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مهلۇم بىر غازاتتـا ئىـدى        

 بىـلهن يهكـكه ئېلىشىـشقا چۈشـۈپ، ئـۇنى         ىىـر  مۇسۇلمانالردىن ب  ىبىر
ــدى ــدىن مۇســۇلمانالردىن يهنه بىــر . ئۆلتــۈرۈپ قوي  ئۇنىــڭ بىــلهن ىئان

ئانـدىن پهيغهمـبهر    . مۇشرىك ئۇنىمۇ ئۆلتۈرۈپ قويـدى    . مهيدانغا چۈشتى 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئالدىغا كېلىپ توختىدى ۋە

پهيغهمـبهر  . دىەپ سـورى  ـ د  نېمىگه ئاساسهن ئۇرۇش قىلىسىلهر؟   ــ  
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

تىـن باشـقا    هللابىر ا ”: دىنىمىزنىڭ بۇيرۇقىغا ئاساسهن، ئىنسانالر   ــ  
ــسىدۇر     ــسى ۋە ئهلچى ــۇھهممهد ئۇنىــڭ بهندى ــوق، م ــالھ ي ــېچ ئى  دەپ “ھ

نىڭ هللاھهتتا ئۇالر ا. گۇۋاھلىق بهرگهنگه قهدەر ئۇالرغا قارشى ئۇرۇشىمىز 
 ، ـ قىلسىمۇ، بىز ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىمىـز بىرەر ھهققىنى ئىنكار 

  :ئۇ. دېدى
 دىـن   نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، بـۇ دىـن ھهقىـقهتهن ياخـشى           هللاــ  
ئانــدىن مۇســۇلمانالر . ـــ دېــدى ، مهن بــۇ دىنغــا ئىمــان ئېيتـتىم، ئىـكهن 

تهرەپكه ئۆتۈپ، مۇشرىكالرغا ھۇجۇم قىلدى ۋە ئۆلتۈرۈلگهنگه قهدەر ئـۇالر          
ېـين ئۇنىـڭ جهسـىتى يۆتكىلىـپ، ئىلگىـرى ئـۆزى            ك. بىلهن ئۇرۇشتى 

ئانـدىن  . ئۆلتۈرىۋەتكهن ئىككى مۇسۇلمان بىلهن بىرگه دەپنه قىلىندى     
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ـــ بىرىنــى ئهڭ ياخــشى     بىــرەلــى ئىچىــد ھئــۇالر جهنــنهت ئه ــــ 
  . ① دېدى، ـكۆرىدىغانالردۇر

   )»ئهلئهۋسهت«ۋە » رئهلكهبى«(

 الرب  شهداء إن قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن جنادة بن سعد ن ع- 6138
   .البحر شهداء من اهللا عند أفضل

                                                
بۇ ھهدىسنى ئىمام تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، ئىبنى مۇبارەكنىڭ بۇ ھهدىسنى      ): 9531( ھهيسهمى   ①

راۋىيلىــرى . خالىــسا ســهھىهتۇرهللا شــۇنداق قىلىــپ، بــۇ ھهدىــس ا. ســۇئۇدىيدىن ئاڭلىغــانلىقى ســهھىهتۇر
 .، ـ دېگهنئىشهنچلىكتۇر
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ــۋايهت      6138  ـ ســـهئد ئىبنـــى جۇنـــادە رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ز شېهىدلىرىدىن  نىڭ دەرگاھىدا دېڭى  هللاقۇرۇقلۇق شېهىدلىرى ا  «
  . ①»ئهۋزەلدۇر

   )5486: »ئهلكهبىر«(

 َعْن أُمِّ َحَرامٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ الَْماِئُد ِفـي الَْبْحـرِ            - 6139
  . الَِّذي ُيِصيُبُه الْقَْيُء لَُه أَْجُر َشهِيٍد َوالَْغرُِق لَُه أَْجُر َشهِيَدْينِ

 ئۇممۇ ھهرام رەزىيهلالھـۇ ئهنهـادىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،            ـ 6139
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

قۇسقان كىـشى   بېشى قېيىپ   لقۇنلىرىنىڭ سهۋەبىدىن   ودېڭىز د «
ــى    ــۆلگهن كىـــشى ئىككـ ــۇپ ئـ ــرىگه، غهرق بولـ ــېهىدنىڭ ئهجـ ــر شـ بىـ

  . ②»شېهىدنىڭ ئهجرىگه ئېرىشىدۇ
   )2493: ئهبۇ داۋۇد(

 َعْن أَبِي الدَّْرَداِء أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ غَْزَوةٌ ِفي الَْبْحرِ               - 6140
ِمثْلُ َعْشرِ غََزَواٍت ِفي الَْبرِّ َوالَِّذي َيْسَدُر ِفي الَْبْحرِ كَالُْمَتَشحِِّط ِفي َدِمِه ِفي َسـبِيلِ اللَّـِه                 

  . ُسْبَحاَنُه
ــدۇكى،      6140 ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــۇ دەردا رەزىيهلالھ  ـ ئهب

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
دېڭىزدا قىلىنغان بىر قېتىملىق غازات قۇرۇقلۇقتـا قىلىنغـان         «

يولىدىن ئادىشىپ قالغـان كىـشى    دېڭىزدا. ئون قېتىملىق غازاتقا تهڭ   
  . ③»انغا مىلهنگهن كىشىگه ئوخشاشتۇرتائاال يولىدا قهللا قۇرۇقلۇقتا ا

  )2777: ئىبنى ماجه(

                                                
بۇ ھهدىـسنى ئىمـام تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە مهن بىلمهيـدىغان               ): 9534( ھهيسهمى   ①

 .كىشىلهر بار، ـ دېگهن
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2177( ئهلبانى ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 610( ئهلبانى ③
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 َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الشَُّهَداُء َخْمٌس              - 6141
  . الَْمطُْعونُ َوالَْمْبطُونُ َوالَْغرُِق َوَصاِحُب الَْهْدمِ َوالشَّهِيُد ِفي َسبِيلِ اللَِّه

ـ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،            6141
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ۋابـا كېـسىلىدە ئۆلگـۈچى،      : ئـۇالر . شېهىدلهر بهش تۈرلۈك بولىـدۇ    «
 ئۆلگۈچى، سۇغا غهرق بولغۇچى، تام بېـسىۋېلىپ  قى بىلهن قورساق ئاغرى 
  . ①»ى قاتارلىقالرچىدا ئۇرۇش قىلىپ ئۆلگۈيولهللا ئۆلگۈچى ۋە ا

   )1063: تىرمىزى(

  .  َعْن َصفَْوانَ ْبنِ أَُميَّةَ قَالَ الطَّاُعونُ َوالَْمْبطُونُ َوالَْغرِيُق َوالنُّفََساُء َشَهاَدةٌ- 6142
دە ۋابــا كېــسىلى: ـــ ســهفۋان ئىبنــى ئــۇمهييه مۇنــداق دەيــدۇ  6142
ــ ئــۆلگهنلهر گهنلهر، ســۇغا غهرق بولغــانالر ۋە  ئــۆلدا  ۋە قورســاق ئاغرىقى

  . ②نىفاستا ئۆلگهن ئايالالر شېهىدتۇر
   )2054: نهسائى(

املطعـون و   : الشهداء سبعة سوى القتل يف سـبيل اهللا       : رفعه  عن جابر  - 6143
املبطون والغرق واحلرق وصاحب ذات اجلنب والذي ميوت حتت اهلدم واملـرأة متـوت              

  .جبمع
صل البكاء من باب املوت أخرج احلديث بطوله عن         كذا يف األصل هنا ويف ف     : قلت

 اللَِّه َسبِيلِ ِفى الْقَْتلِ ِسَوى َسْبَعةٌ الشَُّهَداُء: جابر بن عتيك ملالك وأيب داود والنسائي بلفظ       
 َوالَْحـرِقُ  َشهِيٌد َوالَْمْبطُونُ َشهِيٌد الَْجْنبِ ذَاِت َوَصاِحُب َشهِيٌد َوالَْغرُِق َشهِيٌد الَْمطُْعونُ
نـسخة   يف والذي. َشهِيٌد بُِجْمعٍ َتُموُت َوالَْمْرأَةُ َشهِيٌد الَْهْدمِ َتْحَت َيُموُت َوالَِّذى َشهِيٌد

 جاء صلى اهللا عليه وسلم أن رسول اهللا: رزين اليت عندي إمنا هو أن جابر بن عتيك أخربه 
نا عليك يا   غلب: اهللا بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم جيبه فاسترجع وقال            يعود عبد 

                                                
 .سهھىه، ـ دېگهن): 848( ئهلبانى ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1941( ئهلبانى ②
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انتهى بلفظه فصح أنه جابر  .شهيدة واملرأة متوت جبمع: أبا ربيع وساق احلديث ويف آخره  
   .اهللا بن عتيك عند رزين ال جابر بن عبد

ـــ جــابىردىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ   6143
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 باشـقا يهنه يهتـته تۈرلـۈك    يولىدا ئۇرۇشۇپ شېهىد بولغانالردىن هللا ا«
ۋە قورسـاق ئـاغرىقى   بىـلهن ئـۆلگهنلهر   ۋابـا كېـسىلى   : ئـۇالر . شېهىد بار 

كۆكرەك  ئۆلگهنلهر، سۇغا غهرق بولغانالر، ئوت ئاپىتىدە ئۆلگهنلهر،   بىلهن
ــلهن  ــاللۇغى بى ــۆلگهنلهرپهردە ي ــدا   ،  ئ ــۆلگهنلهر ۋە تۇغۇتى ــسىپ ئ ــام بې ت

  . »ارلىقالرلىسى بىلهن ئۆلۈپ كهتكهن ئايال قاتبا
   )زىن رىۋايهت قىلغانەر(

ــۇ يهردىكــى لهۋزى ئهســ     ــۇ ھهدىــسنىڭ ب لى نۇســخىدىكى بىــلهن  ب
 قىــسمىدىمۇ مۇشــۇ “يىغــالش” بۆلۈمىنىــڭ »ئۆلــۈم«ئهممــا . ئوخــشاش

دى ه ئـۇزۇن تېكىــست بىـلهن جـابىر ئىبنــى ئهتىكنىـڭ ســهن    نىھهدىـس 
ۇ لهۋزى ئـارقىلىق ئىمــام مالىــك، ئهبـۇ داۋۇد ۋە نهســائى قاتــارلىقالر مۇنــ  

يولىدا ئۇرۇشۇپ شېهىد بولغانالردىن باشقا     هللا ا«: بىلهن رىۋايهت قىلغان  
ۋابـا كېـسىلىدە ئـۆلگهن كىـشى        : يهنه مۇنداق يهتته تۈرلۈك شېهىد بـار      

رەك پهردە ياللۇغى ككۆ. سۇغا غهرق بولغان كىشى شېهىدتۇر. شېهىدتۇر
 قورســاق ئاغرىقىــدا ئــۆلگهن. ئۆلــۈپ قالغــان كىــشى شــېهىدتۇربىــلهن 

تام بېـسىپ  . ئوت ئاپىتىدە ئۆلگهن كىشى شېهىدتۇر   . كىشى شېهىدتۇر 
تۇغۇتىدا بالىسى بىلهن ئۆلۈپ كهتكهن ئايـال       . ئۆلگهن كىشى شېهىدتۇر  

  . »شېهىدتۇر
زىننىــڭ رىــۋايىتى مېنىــڭ قولۇمــدىكى نۇسخىــسىدا مۇنــداق      ەر

جابىر ئىبنى ئهتىكتىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى، پهيغهمـبهر      : باشلىنىدۇ
ھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئابــدۇلالھ ئىبنــى ســابىت رەزىيهلالھــۇ  ســهلاللال

 ۋە ئــۇنى دىئهنهــۇنى يــوقالپ كېلىــپ، ھوشــىدىن كهتكهنلىكىنــى كــۆر 
ــاقىر  ــاۋازدا چ ــۈك ئ ــيىن،   . دىئۈنل ــدىن كې ــاۋاب بهرمىگهن ــۇ ج ــېكىن ئ ل

 »ئىننا لىلالھى ۋەئىننا ئىلهيهـى راجىئـۇن     « :يهنى (دىئىستىرجا ئوقۇ 
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نىڭ تهقدىرىگه تهسلىم هللا! ئى ئهبۇ رەبىئ«: ېدىئاندىن مۇنداق د). دەيدۇ
تۇغۇتىـدا بالىـسى بىـلهن ئۆلـۈپ        «: بـۇ ھهدىـسنىڭ ئـاخىرى     » ...بولدۇق

  . دەپ تۈگهيدۇ» كهتكهن ئايال شېهىدتۇر
زىــن بـۇ ھهدىــسنى جـابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھتىن ئهمهس،   ەدېـمهك، ر 

ــۋايهت قىلغـــان  ئايـــال «ھهدىـــستىكى . جـــابىر ئىبنـــى ئهتىكـــتىن رىـ
دېگهن سۆزگه ئاساسالنغاندا، ئۇ بۇ ھهدىـسنى ئىمـام مالىـك،           » تۇرشېهىد

  . ئهبۇ داۋۇد ۋە نهسائى قاتارلىقالرنىڭ لهۋزى بىلهنمۇ رىۋايهت قىلغان
 َعْن َسِعيِد ْبنِ َزْيٍد قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمْن    - 6144
 فَُهَو َشهِيٌد َوَمْن قُِتلَ ُدونَ ِدينِِه فَُهَو َشهِيٌد َوَمْن قُِتلَ ُدونَ َدِمِه فَُهَو َشهِيٌد َوَمْن قُِتلَ ُدونَ َماِلِه

  . قُِتلَ ُدونَ أَْهِلِه فَُهَو َشهِيٌد
ــ ســـهئىد ئىبنـــى زەيـــد مۇنـــداق دەيـــدۇ  6144 مهن پهيغهمـــبهر : ــ

  :نىدىمسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىغا
. ـ مۈلكىنى قوغـداش يولىـدا ئۆلتۈرۈلـسه شـېهىدتۇر         كىمكى مال «

ــېهىدتۇر     ــسه ش ــدا ئۆلتۈرۈل ــداش يولى ــى قوغ ــى دىنىن ــى . كىمك كىمك
ــ  كىمكــى خوتــۇن. جېنىنــى قوغــداش يولىــدا ئۆلتۈرۈلــسه شــېهىدتۇر  ـ
   .①»بالىلىرىنى قوغداش يولىدا ئۆلتۈرۈلسه شېهىدتۇر

   )1421: تىرمىزى(

كُْنُت َجاِلًسا ِعْنَد ُسَوْيِد ْبنِ ُمقَرٍِّن فَقَالَ قَالَ َرُسـولُ           َعْن أَبِي َجْعفَرٍ قَالَ      - 6145
  . اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن قُِتلَ ُدونَ َمظْلََمِتِه فَُهَو َشهِيٌد

مهن ســـۇۋەيد ئىبنـــى  : ــــ ئهبـــۇ جهئـــفهر مۇنـــداق دەيـــدۇ     6145
ــۇراتتىم   ــشىدا ئولت ــڭ قې ــدى  . مۇقهررىننى ــداق دې  پهيغهمــبهر :ئــۇ مۇن

» كىمكى ناھهق ئۆلتۈرۈلسه شېهىدتۇر   «: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  
  . ②دېگهن

  )4096: نهسائى(

                                                
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1148( ئهلبانى ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3818(ئهلبانى  ②
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 َعْن أَبِي َسلَّامٍ َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم قَـالَ     - 6146
 ِمْن الُْمْسِلِمَني َرُجلًا ِمْنُهْم فََضَرَبُه فَأَْخطَأَُه َوأََصاَب        أَغَْرَنا َعلَى َحيٍّ ِمْن ُجَهْيَنةَ فَطَلََب َرُجلٌ      

َنفَْسُه بِالسَّْيِف فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَُخوكُْم َيا َمْعَشَر الُْمْسِلِمَني فَاْبَتَدَرُه              
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِثَيابِِه َوِدَماِئِه َوَصلَّى َعلَْيـِه          النَّاُس فََوَجُدوُه قَْد َماَت فَلَفَُّه َرُسولُ اللَّ      

  . َوَدفََنُه فَقَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه أََشهِيٌد ُهَو قَالَ َنَعْم َوأََنا لَُه َشهِيٌد
ــبهر     6146 ــدۇكى، پهيغهمـ ــۋايهت قىلىنىـ ــهلالمدىن رىـ ــۇ سـ ــ ئهبـ ــ

: ساھابىلىرىدىن بىرى مۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ 
. بىــز جــۇھهينه قهبىلىــسىدىن بىــر مهھهللىــگه باســتۇرۇپ بــاردۇق       

 بىـلهن يهكمـۇيهك ئېلىشىـشنى       ى ئـۇالردىن بىـر    ىمۇسۇلمانالردىن بىر 
ئۇنىڭغا ھۇجـۇم    مۇسۇلمان   .)ئىككىسى مهيدانغا چۈشتى   (تهلهپ قىلدى 

 دىن تۈپهيلىـ بىـراق قىلىچنـى خاتـا ئۇرغـانلىقى       . قىلىپ قىلىچ ئۇردى  
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ئۆزىگه چېپىلىپ كهتتى

شۇنىڭ .   دېدى، ـقېرىندىشىڭالر ئۆلدى! ئى مۇسۇلمانالر جامائهسىــ 
 ئۇنىڭ يېنىغا يۈگۈرۈپ بېرىپ، ئۇنىڭ ئۆلۈپ قالغـانلىقىنى         بىز ،بىلهن
ىيىملىرى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنى قان ك. دۇقكۆر

  :بىز. بىلهنال ئوراپ، نامىزىنى چۈشۈردى ۋە شۇ پېتى دەپنه قىلدى
 ەپ سورىغانىدۇق،ـ د ئۇ شېهىد بولدىمۇ؟ ! نىڭ پهيغهمبىرى هللائى ا ــ  

  :ئۇ
  . ① دېدى، ـھهئه، مهن ئۇنىڭ شېهىد بولغانلىقىغا گۇۋاھچىمهنــ 

  )2539: ۇدئهبۇ داۋ(

نَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َيْخَتِصُم          َعْن الِْعْرَباضِ ْبنِ َسارَِيةَ أَ     - 6147
الشَُّهَداُء َوالُْمَتَوفَّْونَ َعلَى فُُرِشهِْم إِلَى َربَِّنا ِفي الَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمْن الطَّاُعوِن فََيقُولُ الـشَُّهَداُء            

َتَوفَّْونَ َعلَى فُُرِشهِْم إِْخَواُنَنا َماُتوا َعلَى فُُرِشهِْم كََما ُمْتَنا         إِْخَواُنَنا قُِتلُوا كََما قُِتلَْنا َوَيقُولُ الْمُ     

                                                
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 546( ئهلبانى ①



 شېهىدلىك ۋە شېهىدالرنىڭ پهزىلىتى

57 

فََيقُولُ َربَُّنا اْنظُُروا إِلَى جَِراِحهِْم فَإِنْ أَْشَبَه جَِراُحُهْم جَِراَح الَْمقُْتوِلَني فَإِنَُّهْم ِمْنُهْم َوَمَعُهـْم              
  . ْمفَإِذَا جَِراُحُهْم قَْد أَْشَبَهْت جَِراَحُه

 ـ ئىربــاز ئىبنــى ســارىيه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت         6147
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــۈپ   ،قىيــامهت كــۈنى«  شــېهىدلهر بىــلهن كۆرپىــسى ئۈســتىدە ئۆل
كهتكهنـــــلهر ۋابـــــا كېـــــسىلىدە ئۆلـــــۈپ كهتكهنـــــلهر ھهققىـــــدە      

  :شېهىدلهر. ش ـ تارتىش قىلىدۇ ئالدىدا تاالنىڭپهرۋەردىگارىمىز
ــ   ئۇ قېرىنداشلىرىمىز خۇددى بىز ئۆلتۈرۈلگهنـدەك ئۆلتۈرۈلـدى،  ــ  

  :كۆرپىسى ئۈستىدە ئۆلگهنلهر. دېيىشىدۇ
. ــ دېيىـشىدۇ     كۆرپىـسى ئۈسـتىدە ئۆلـدى،      الرمـۇ بىـزدەك   ئۇــ يـاق،    

ئۇالرنىڭ يارىلىرىغـا قـاراپ بـېقىڭالر،       ” :شۇنىڭ بىلهن، پهرۋەردىگارىمىز  
يولىـدا ئۇرۇشـۇپ ئۆلگهنلهرنىـڭ يارىـسىغا        هللا هر ئۇالرنىڭ يـارىلىرى ا    ئهگ

شۇنداق قىلىپ، ئۇالرنىڭ يارىلىرىغا .  دەيدۇ“ بولىدۇئوخشىسا، شۇالردىن
 يارىلىرىنىــــڭ شــــېهىدلهرنىڭ يارىلىرىغــــا ئوخـــــشاش    يــــدۇ ۋە قارا

  . ①»ئىكهنلىكىنى كۆرىدۇ
  )3164: نهسائى(

 أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ غُسِّلَ َوكُفَِّن َوُصـلَِّي َعلَْيـِه        َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمرَ     - 6148
  . َوكَانَ َشهِيًدا َيْرَحُمُه اللَُّه

:  ـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ    6148
ــۈرۈلدى    ــامىزى چۈش ــدى، ن ــدى، كېپهنلهن ــاب يۇيۇل ــۆمهر ئىبنــى خهتت . ئ

  ! غا رەھمهت قىلسۇنۇنىڭئهللا ا. ھالبۇكى، ئۇ شېهىد ئىدى
   )1008: مالىك(
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جىهاد قىلىشنىڭ پهرزلىكى ۋە جىهاد ئهسناسىدا رىئايه 
    ئهخالقالر–قىلىشقا تېگىشلىك ئهدەپ 

  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْجَِهاُد َواجِبٌ             - 6149
َعلَْيكُْم َمَع كُلِّ أَِمريٍ َبرا كَانَ أَْو فَاجًِرا َوالصَّلَاةُ َواجَِبةٌ َعلَْيكُْم َخلَْف كُلِّ ُمْسِلمٍ َبرا كَانَ أَْو                 
فَاجًِرا َوإِنْ َعِملَ الْكََباِئَر َوالصَّلَاةُ َواجَِبةٌ َعلَى كُلِّ ُمْسِلمٍ َبرا كَانَ أَْو فَـاجًِرا َوإِنْ َعِمـلَ                 

  . كََباِئَرالْ
ـ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،            6149

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــاكى   « ــشى يـ ــى ياخـ ــلىقىڭالر مهيلـ ــان باشـ ــڭ  يامـ ــسۇن، ئۇنىـ بولـ

ياخـشى  . يولىدا جىهـاد قىلىـش سـىلهرگه پهرزدۇر       هللا يېتهكچىلىكىدە ا 
ــسۇن، ھهت  ــاكى يامــان بول ــاي ــسىمۇ، ت ــاھالرنى ئىــشلىگهن بول   چــوڭ گۇن

ئىقتىدا قىلىپ ناماز ئوقۇش سىلهرگه   غا   )ئىمام (ھهرقانداق مۇسۇلمان 
 چــوڭ گۇنــاھالرنى ھهتتــا بولــسۇن، يامــانمهيلــى ياخــشى يــاكى . پهرزدۇر

 ھهرقانــداق مۇســۇلماننىڭ نــامىزىنى چۈشــۈرۈشئىــشلىگهن بولــسىمۇ، 
  . ①»سىلهرگه پهرزدۇر

  )2533: ئهبۇ داۋۇد(

 َعْن أََنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َجاِهُدوا الُْمْشرِِكَني بِأَْمَواِلكُْم      - 6150
  . َوأَْنفُِسكُْم َوأَلِْسَنِتكُْم

ــدۇكى،     6150 ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــ ئهنهس رەزىيهلالھـ ــ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
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ڭالر ۋە تىلىڭالر بىلهن ۈـ مۈلك مۇشرىكالرغا قارشى جېنىڭالر، مال«
   ①»!جىهاد قىلىڭالر

   )2504: ئهبۇ داۋۇد(

 َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم    - 6151
  . جَِهاٌد َونِيَّةٌ َوإِذَا اْسُتْنِفْرُتْم فَاْنِفُروالَا ِهْجَرةَ َبْعَد الْفَْتحِ َولَِكْن 

ــۋايهت    6151 ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ــ ئىبنــ ـــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ھىجـرەت قىلىـش    ) مهككىدىن (،مهككه فهتىه بولغاندىن كېيىن   «
نى نىــيهت قىلىــش ۋە جىهادقــا لــېكىن جىهادقــا چىقىــش. ئاياغالشــتى

ــۈك ئۇرۇشــقا چىقىــش تهلهپ  ىئهگهر ئومۇم. دۇلىــشىچىقىــش داۋام يۈزل
  » !ۈزلۈك چىقىڭالريىقىلىنسا، ئومۇم

   )2783: بۇخارى(

 َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َماَت َولَـْم               - 6152
 ُيَحدِّثْ بِِه َنفَْسُه َماَت َعلَى ُشْعَبٍة ِمْن نِفَاقٍ قَالَ اْبُن َسْهمٍ قَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن الُْمَباَرِك         َيْغُز َولَمْ 

  . فَُنَرى أَنَّ ذَِلَك كَانَ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ت قىلىنىـدۇكى،   ـ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايه         6152

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــۇ    « ــشنى كۆڭلىگىمـ ــازات قىلىـ ــاي ۋە غـ ــا چىقمـ ــى غازاتقـ كىمكـ

 ئۈسـتىدە ئـۆلگهن     ىنىـڭ كهلتۈرمهي ئۆلسه، نىپـاق ئاالمهتلىرىـدىن بىر      
  .»بولىدۇ

ــداق دېــگهن  بىــز بــۇنى پهيغهمــبهر  : ئابــدۇلالھ ئىبنــى مۇبــارەك مۇن
جىهادقـا چىقمىغانالرنىـڭ    (ا  دهيهى ۋەسهللهمنىڭ زامانى  سهلاللالھۇ ئهل 

ئــۆلچهم  قوللىنىلغــان) قانــداق كىــشىلهر ئىكهنلىكىنــى بهلگىلهشــته
   .بولۇشى مۇمكىن دەپ ئوياليمىز

  ) 1910: مۇسلىم(
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ْو ُيَجهِّـْز    َعْن أَبِي أَُماَمةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن لَْم َيْغُز أَ              - 6153
غَازًِيا أَْو َيْخلُْف غَازًِيا ِفي أَْهِلِه بَِخْيرٍ أََصاَبُه اللَُّه بِقَارَِعٍة قَالَ َيزِيُد ْبُن َعْبِد َربِِّه ِفي َحِديِثـِه                  

  . قَْبلَ َيْومِ الِْقَياَمِة
ـ ئهبـۇ ئۇمـامه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،              6153

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ 
 غازاتقا  ،كىمكى غازاتقا چىقمىسا ياكى بىرەر غازىنى قورالالندۇرۇپ      «

ــ چاقىلىرىنىـڭ     ئهۋەتمىسه ۋەياكى غازاتقا چىقىپ كهتكهنلهرنىـڭ بـاال       
شـتىن ئىلگىـرى    قايىم بولۇ ئۇنى قىيامهت   هللا ھالىدىن خهۋەر ئالمىسا، ا   

  . ①»بىرەر پاالكهتكه يولۇقتۇرىدۇ
   )2503: ۇ داۋۇدئهب(

 َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َتَمنَّْوا        - 6154
  . ِلقَاَء الَْعُدوِّ فَإِذَا لَِقيُتُموُهْم فَاْصبُِروا

ـ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،            6154
  :هيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپ

ئهگهر ئـۇالر بىـلهن   . دۈشمهن بىلهن ئۇچرىشىشنى ئارزۇ قىلماڭالر «
  » ! ئۇرۇشۇڭالرغهيرەت بىلهنئۇچرىشىپ قالساڭالر، 

  )3026: بۇخارى(

 اللَِّه َصلَّى اللَُّه     َعْن َسلََمةَ ْبنِ ُنفَْيلٍ الِْكْنِديِّ قَالَ كُْنُت َجاِلًسا ِعْنَد َرُسولِ          - 6155
َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َرُجلٌ َيا َرُسولَ اللَِّه أَذَالَ النَّاُس الَْخْيلَ َوَوَضُعوا السِّلَاَح َوقَالُوا لَا جَِهاَد قَْد 

ِه َوقَالَ كَذَُبوا الْآنَ    َوَضَعْت الَْحْرُب أَْوَزاَرَها فَأَقَْبلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِوْجهِ          
الْآنَ َجاَء الِْقَتالُ َولَا َيَزالُ ِمْن أُمَِّتي أُمَّةٌ ُيقَاِتلُونَ َعلَى الَْحقِّ َوُيزِيغُ اللَُّه لَُهْم قُلُـوَب أَقْـَوامٍ                

  . َوَيْرُزقُُهْم ِمْنُهْم َحتَّى َتقُوَم السَّاَعةُ
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هنهـۇ مۇنـداق    مه ئىبنى نۇفهيل كىنـدى رەزىيهلالھـۇ ئ       هـ سهل  6155
ــدۇ ــشىدا    : دەي ــهللهمنىڭ قې ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س مهن پهيغهم

  : بىر ئادەم كېلىپ. ئولتۇراتتىم
ۋەتتى، قورالالرنى  ۇكىشىلهر ئاتالرنى قوي  ! نىڭ پهيغهمبىرى هللائى ا ــ  

ــلىدى ۋە ــدۇ  ”: تاش ــاد بولماي ــيىن جىه ــدىن كې ــۇرۇش  . بۇنىڭ ــۈنكى ئ چ
ـ    دېيىشىۋاتىدۇ،“)رۇش تۈگىدىيهنى ئۇ(ئۆزىنىڭ ئېغىر يۈكىنى قويدى 

  :غا بۇرۇلۇپ تۇرۇپنىڭپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇ. دېدى
مېنىـڭ  . شۇ تاپتا جىهـاد ئهمـرى كهلـدى       . ئۇالر يالغان ئېيتىپتۇ  ــ  

ئۈممىتىمــدىن بىــر تۈركــۈم جامــائهت ھهمىــشه ھهق ئۈســتىدە ئــۇرۇش  
ى مايىل قىلىپ بېرىدۇ ئۇالرغا مهلۇم قهۋملهرنىڭ دىللىرىنهللا ا. قىلىدۇ

بـۇ،  . ۋە شۇالرنى ۋاسىته قىلىش ئارقىلىق ئۇالرغا رىزىق بېرىـپ تۇرىـدۇ           
  . ① دېدى، ـقىيامهت كۈنىگىچه مۇشۇنداق داۋام قىلىدۇ

   )3561: نهسائى(

 َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َيقُـولُ إِذَا              - 6156
َتَباَيْعُتْم بِالِْعيَنِة َوأََخذُْتْم أَذَْناَب الَْبقَرِ َوَرِضيُتْم بِالزَّْرعِ َوَتَركُْتْم الْجَِهاَد َسلَّطَ اللَُّه َعلَْيكُْم ذُلًّا لَا 

  . َيْنزُِعُه َحتَّى َتْرجُِعوا إِلَى ِدينِكُْم
ــدۇ     6156 ــداق دەي ــا مۇن ــۇ ئهنهۇم ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــ ئىبن مهن : ـ
بهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى پهيغهمــ

  :ئاڭلىغانىدىم
 ئهزانئهينى مالنى يهنه ئۆزەڭالر سىلهر نېسىگه قىممهت سېتىپ، «
ــادا ــپ  نهقباھـ ــۇل بېرىـ ــېتىۋېلىش  پـ ــان،   سـ ــودا قىلغـ ــهكلىدە سـ  شـ

ئۆكۈزلهرنىــڭ قويرۇقلىرىغــا ئېــسىلىپ، تېرىقچىلىــق بىــلهن قانــائهت 
سـىلهرنى خارلىققـا    هللا  تهرك ئهتـكهن چـېغىڭالردا، ا      قىلغان ۋە جىهـادنى   

سـىلهرنى ئـۇ    هللا تاكى سىلهر دىنىڭالرغا قايتمىغىچه، ا    . مۇپتىال قىلىدۇ 
  . ②»خارلىقتىن قۇتقۇزمايدۇ

  )2462: ئهبۇ داۋۇد(
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  َعْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ قَالَ َوَرأَى ِسكَّةً َوَشْيئًا ِمْن آلَـِة الَْحـْرِث فَقَـالَ    - 6157
  . َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَا َيْدُخلُ َهذَا َبْيَت قَْومٍ إِلَّا أَْدَخلَُه اللَُّه الذُّلَّ

 ۋە )ســاپان (ســوقائهنهــۇ ـــ ئهبــۇ ئۇمــامه بــاھىلى رەزىيهلالھــۇ   6157
مهن پهيغهمــبهر : تېرىقچىلىــق ســايمانلىرىنى كــۆرۈپ مۇنــداق دېــگهن 

  :لالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىمسهلال
خارلىققـا  هللا قهۋمنى ا ھهر قانداق   ئۆيلىرىگه بۇ نهرسىلهر كىرگهن     «

  . »مۇپتىال قىلىدۇ
   )2321: بۇخارى(

 َعْن أَبِي ُموَسى قَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم فَقَـالَ                - 6158
الرَُّجلُ ُيقَاِتلُ َحِميَّةً َوُيقَاِتلُ َشَجاَعةً َوُيقَاِتلُ رَِياًء فَأَيُّ ذَِلَك ِفي َسبِيلِ اللَِّه قَالَ َمـْن قَاَتـلَ                 

  . ِلَتكُونَ كَِلَمةُ اللَِّه ِهَي الُْعلَْيا فَُهَو ِفي َسبِيلِ اللَِّه
ــدۇ    6158 ــادەم:  ـ ئهبــۇ مۇســا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەي  بىــر ئ

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ قېـــشىغا كېلىـــپ،  
  :ئۇنىڭدىن

گۇرۇھۋازلىق قىلىش، باتۇرلىقىنى كۆرسىتىش ۋە رىيـا قىلىـش         ــ  
يولىـدا ئـۇرۇش    هللا ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىدىغانالر بـار، بۇالرنىـڭ قايسىـسى ا         

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم . ـ دەپ سورىدى قىلغان بولىدۇ؟
  :ىڭغائۇن

نىــــڭ تهۋھىــــد كهلىمىــــسىنى ئۈســــتۈنلۈككه  هللاكىمكــــى اــــــ 
يولىــدا ئــۇرۇش هللا ئېرىــشتۈرۈش ئۈچــۈن ئــۇرۇش قىلىــدىكهن، ئهنه شــۇ ا 

  . دەپ جاۋاب بهردى ، ـقىلغان بولىدۇ
   )7458: بۇخارى(

ْيِه َوَسلََّم فَقَالَ  َعْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ قَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ- 6159
أََرأَْيَت َرُجلًا غََزا َيلَْتِمُس الْأَْجَر َوالذِّكَْر َمالَُه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َشْيَء          
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 لَا َشْيَء لَُه ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللََّه لَُه فَأََعاَدَها ثَلَاثَ َمرَّاٍت َيقُولُ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  . لَا َيقَْبلُ ِمْن الَْعَملِ إِلَّا َما كَانَ لَُه َخاِلًصا َواْبُتِغَي بِِه َوْجُهُه

بىــر ئــادەم : ـــ ئهبــۇ ئۇمــامه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ 6159
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئالدىغا كېلىپ

لغا داستان بولۇش ھهم ئهجىر ئېلىش مهقسىتىدە غازاتقـا    ھهم تى ــ  
ــ   چىققان كىـشىنىڭ قانـداق بولىـدىغانلىقىنى ئېيتىـپ بهرسـهڭچۇ؟          

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم،دىگهنىدې
نى ئـۈچ قېـتىم   ى سـوئال ئـادەم ئـۇ  .  دېدى، ـ  ئااللمايدۇنېمهئۇ ھېچــ 

يهــى ۋەســهللهم ھهر قېتىمــدا پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهله. تهكرارلىــدى
  :ئۇنىڭغا

  :ئاندىن.  دەپ جاۋاب بهردى، ـه ئااللمايدۇنېمئۇ ھېچـ 
ئــۆزى ئۈچــۈن خــالىس قىلىنغــان ۋە هللا ـــ شۈبهىــسىزكى، ا شــهكــــ 

ئۆزىنىڭ رازىلىقى تىلهنگهن ئهمهلدىن باشقا ھېچقانداق ئهمهلنى قوبۇل 
  . ① دېدى، ـقىلمايدۇ

   )3140: نهسائى(

َيى ْبنِ الَْوِليِد ْبنِ ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه              َعْن َيحْ  - 6160
  . َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن غََزا ِفي َسبِيلِ اللَِّه َولَْم َيْنوِ إِلَّا ِعقَالًا فَلَُه َما َنَوى

ايهت بــادە ئىبنــى ســامىت رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋ     ۇ ـ ئ   6160
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ۇش يولىــدا پهقهت تــۆگىلهرگه ئېرىــشىش ئۈچــۈن ئــۇرهللا كىمكــى ا«
  . ②» ئېرىشىدۇىالقىلسا، نىيهت قىلغان نهرسىسىگ

   )3138: نهسائى(

إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه      َعْن َشدَّاِد ْبنِ الَْهاِد أَنَّ َرُجلًا ِمْن الْأَْعَرابِ َجاَء           - 6161
َوَسلََّم فَآَمَن بِِه َواتََّبَعُه ثُمَّ قَالَ أَُهاجُِر َمَعَك فَأَْوَصى بِِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْعـَض                 

                                                
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 2943( ئهلبانى ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2941( ئهلبانى ②
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لََّم َسْبًيا فَقََسَم َوقََسَم لَُه فَـأَْعطَى       أَْصَحابِِه فَلَمَّا كَاَنْت غَْزَوةٌ غَنَِم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوسَ         
أَْصَحاَبُه َما قََسَم لَُه َوكَانَ َيْرَعى ظَْهَرُهْم فَلَمَّا َجاَء َدفَُعوُه إِلَْيِه فَقَالَ َما َهذَا قَالُوا ِقْسٌم قََسَمُه 

ى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َما َهذَا لََك النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََخذَُه فََجاَء بِِه إِلَ
قَالَ قََسْمُتُه لََك قَالَ َما َعلَى َهذَا اتََّبْعُتَك َولَِكنِّي اتََّبْعُتَك َعلَى أَنْ أُْرَمى إِلَى َهاُهَنا َوأََشاَر إِلَى 

نْ َتْصُدْق اللََّه َيْصُدقَْك فَلَبِثُوا قَِليلًا ثُمَّ َنَهُضوا ِفي         َحلِْقِه بَِسْهمٍ فَأَُموَت فَأَْدُخلَ الَْجنَّةَ فَقَالَ إِ      
ِقَتالِ الَْعُدوِّ فَأُِتَي بِِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيْحَملُ قَْد أََصاَبُه َسْهٌم َحْيثُ أََشاَر فَقَـالَ                 

َو قَالُوا َنَعْم قَالَ َصَدَق اللََّه فََصَدقَُه ثُمَّ كَفََّنُه النَّبِيُّ َصـلَّى  النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَُهَو هُ    
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ُجبَِّة النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ قَدََّمُه فََصلَّى َعلَْيِه فَكَانَ ِفيَما ظََهـَر        

  .  َعْبُدَك َخَرَج ُمَهاجًِرا ِفي َسبِيِلَك فَقُِتلَ َشهِيًدا أََنا َشهِيٌد َعلَى ذَِلَكِمْن َصلَاِتِه اللَُّهمَّ َهذَا
ــدۇ       6161 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــاد رەزىيهلالھ ــى ھ ــهدداد ئىبن :  ـ ش

ئهئرابىالردىن بىر ئادەم پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ           
ۇنىڭغـا ئىزچىـل    ئانـدىن ئ  . قېشىغا كېلىپ، ئۇنىڭغا ئىمـان كهلتـۈردى      

  :كېيىن ئۇ. ئهگهشتى
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . ــ دېـدى   سهن بىلهن ھىجرەت قىلىـمهن،  ــ  

  . ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنى ساھابىلىرىدىن بىرىگه تاپشۇردى
مهلۇم بىر غازاتتا پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم نۇرغـۇن          

جاھىدالرغا تهقسىم ئاندىن غهنىمهتلهرنى مۇ. ئولجىالرنى غهنىمهت ئالدى
ھېلىقــى ئــادەمگىمۇ بىــر كىــشىلىك ئايرىــپ، ئۇنىڭغــا . قىلىـپ بهردى 

چــۈنكى ئــۇ . تهقــسىم بولغــان نهرســىلهرنى ئۇنىــڭ ھهمراھلىرىغــا بهردى
ــاتتى  ــۇالغلىرىنى باق ــۇالر ئۇنىــڭ   . ئۇالرنىــڭ ئ ــدە، ئ ــۇ قايتىــپ كهلگهن ئ

  :ئۇ. بهردى ھهسسىسىنى
  :ھهمراھلىرى. ـ دەپ سورىدى بۇ نېمه؟ــ 
بۇ، پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم غهنىمهتـتىن سـاڭا       ــ  

  . ـ دەپ جاۋاب بهردى ئايرىپ بهرگهن ھهسسهڭ،
نهرســىلهرنى ئــۆزىگه تهقــسىم قىلىنغــان   ئــادەم ئــۇ،شــۇنىڭ بىــلهن

  :ئېلىپ، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئالدىغا كهلدى ۋە
  :همبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغ. ـ دەپ سورىدى بۇ نېمه؟ــ 



   بۆلۈمىجىهاد

 66 

  :ئۇ.  دېدى، ـبۇ، مهن ساڭا غهنىمهتتىن بۆلۈپ بهرگهن ھهسسهڭــ 
ـــ  ــۇ     ـ ــاڭا پهقهت ب ــمىدىم، مهن س ــۈن ئهگهش ــڭ ئۈچ ــاڭا بۇنى مهن س

ئــوق تېگىــپ ئۆلــۈش ئۈچــۈن، بۇنىــڭ  ) بــوينىنى كۆرســهتتى(يېــرىمگه 
 پهيغهمـبهر   .ـ دېدى  نهتىجىسىدە جهننهتكه كىرىشىم ئۈچۈن ئهگهشتىم،    

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
سېنى چوقۇم هللا ئالدىدا راست سۆزلىگهن بولساڭ، ا هللا ئهگهر سهن ا  ــ  

سـاھابىالر بىرئـاز تۇرغانـدىن كېـيىن،     .  دېدى، ـ مهقسىتىڭگه يهتكۈزىدۇ
ھېلىقى ئـادەم قهھرىمـانالرچه     . دۈشمهنگه قارشى جهڭگه كىرىپ كهتتى    

  . وق تېگىپ شېهىد بولدىجهڭ قىلدى ۋە كۆرسهتكهن يېرىگه ئ
ساھابىالر ئۇنى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئالدىغا 

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ئېلىپ كهلدى
  :ئۇالر.  دەپ سورىدى ـبۇ ھېلىقى ئادەممۇ؟ــ 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ـ دېدى ھهئه،ــ 
ئـۇنى مهقـسىتىگه    هللا اسـت سـۆزلىگهن بولغاچقـا، ا      ئالدىـدا ر  هللا ئۇ ا ــ  

يهنـى پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    (ئاندىن ئۇنى ئۆز تـونى  .  دېدى، ـ يهتكۈزۈپتۇ
ئاندىن ئالدىغا قويۇپ،   . بىلهن كېپهنلىدى ) ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ تونى  

  :ئۇ نامىزىدا. نامىزىنى چۈشۈردى
 ،بـۇ قۇلـۇڭ سـېنىڭ يولۇڭـدا ھىجـرەت قىلىـپ چىقتـى             ! هللائـى ا  ــ  

  . ① دېدى، ـمهن بۇنىڭغا گۇۋاھچى بولىمهن. ئاندىن شېهىد بولدى
  )1953: نهسائى(

 َعْن أَبِي ُعقَْبةَ َوكَانَ َمْولًى ِمْن أَْهلِ فَارَِس قَالَ َشهِْدُت َمَع َرُسولِ اللَّـِه               - 6162
فَقُلُْت ُخذَْها ِمنِّي َوأََنـا الُْغلَـاُم   َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُُحًدا فََضَرْبُت َرُجلًا ِمْن الُْمْشرِِكَني        

الْفَارِِسيُّ فَالَْتفََت إِلَيَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ فََهلَّا قُلَْت ُخذَْها ِمنِّـي َوأََنـا    
  . الُْغلَاُم الْأَْنَصارِيُّ

                                                
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1845( ئهلبانى ①
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ىـر ئـادەم     قىلىنغـان ب   دئۇ پارىس ئهھلىدىن ئازا   (ـ ئهبۇ ئۇقبه     6162
مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ : رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ) ئىــدى

مۇشـرىكالردىن  . ئهلهيهى ۋەسهللهم بىـلهن ئۇھـۇد ئۇرۇشـىغا قاتناشـتىم        
  :بىرىگه
ـ مهندىن بۇ مۇكاپاتنى ئالغىن، مهن پارىسلىق بىر قۇل بولىمهن، ــ 

ى ۋەسهللهم ماڭا پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيه. دېگىنىمچه قىلىچ ئۇردۇم
  : الپ قىلىپ قارىدى ـ دە

ـــ  ــۇل    ”ـ ــر ق ــسارىلىق بى ــالغىن، مهن ئهن ــاتنى ئ ــۇ مۇكاپ ــدىن ب مهن
  . ① دېدى ـ!ى؟ددېسهڭ بولماسمى“ بولىمهن

   )5123: ئهبۇ داۋۇد(

َرُهونَ  َعْن قَْيسِ ْبنِ ُعَباٍد قَالَ كَانَ أَْصَحاُب النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيكْ      - 6163
  . الصَّْوَت ِعْنَد الِْقَتالِ

ــدۇ  ۇ ـ قهيــس ئىبنــى ئ   6163 ــداق دەي ــۇ مۇن ــادە رەزىيهلالھــۇ ئهنه : ب
ــۇرۇش     ــاھابىلىرى ئ ــهللهمنىڭ س ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

  . ②قان سېلىشنى ياقتۇرمايتتىۇ چ،قىلىۋاتقاندا
   )2656: داۋۇدئهبۇ (

بِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُجُيوُشُه إِذَا َعلَْوا الثََّناَيا  عن اْبَن ُعَمَر قَالََ كَانَ النَّ- 6164
  . كَبَُّروا َوإِذَا َهَبطُوا َسبَُّحوا فَُوِضَعْت الصَّلَاةُ َعلَى ذَِلَك

پهيغهمـبهر  : ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيـدۇ    6164
، شۇنى تۆپىلىكلهرگه چىققانداسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ۋە ئۇنىڭ قو

 ،پهسـكه چۈشـكهندە   ). دەيتتىـ  !  ئالالھۇ ئهكبهر  :يهنى(تهكبىر ئېيتاتتى   
 -نىـڭ تهكبىـر   ناماز).  دەيتتـى  ـ ! سـۇبهانهلالھ :يهنى(تهسبىه ئېيتاتتى 

  .③ئوخشاش يولغا قويۇلدىۇ شۇنىڭغا تهسبىهلىرىم
  )2599: ئهبۇ داۋۇد (

                                                
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1096( ئهلبانى ①
 .سهھىه ۋە مهۋقۇف، ـ دېگهن): 2314( ئهلبانى ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2264( ئهلبانى ③
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 قَالَ كَانَ ِشَعاُر الُْمَهاجِرِيَن َعْبَد اللَِّه َوِشَعاُر الْأَْنَصارِ   َعْن َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنُدبٍ    - 6165
  . َعْبَد الرَّْحَمنِ
:  ـ سهمۇرە ئىبنى جۇنـدۇب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ      6165

ــارولىمۇھاجىرالرنىـــــڭ  ــسارىالرنىڭ “ئابـــــدۇلالھ” پـــ ــارول، ئهنـــ ى پـــ
  . ① ئىدى“ئابدۇرراھمان”

   )2595: ئهبۇ داۋۇد(

 عن إَِياُس ْبُن َسلََمةَ َعْن أَبِيِه قَالَ أَمََّر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم                - 6166
َعلَْيَنا أََبا َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه فََغَزْوَنا َناًسا ِمْن الُْمْشرِِكَني فََبيَّْتَناُهْم َنقُْتلُُهْم َوكَانَ ِشَعاُرَنا ِتلَْك        

  . ةَ أَِمْت أَِمْت قَالَ َسلََمةُ فَقََتلُْت بَِيِدي ِتلَْك اللَّْيلَةَ َسْبَعةَ أَْهلِ أَْبَياٍت ِمْن الُْمْشرِِكَنياللَّْيلَ
:  ـ سـهلهمه ئىبنــى ئهكـۋەئ رەزىيهلالھـۇ ئهنهــۇ مۇنـداق دەيــدۇ      6166

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىزگه ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھـۇ         
قارشــى غــازات غا بىــز مۇشــرىكالر. ر قىلىــپ تهيىنلىــدىئهنهــۇنى ئهمىــ

ئۇالرغــا كېچىــدە تويۇقــسىز ھۇجــۇم قىلىــپ، ئۆلتــۈرمهكچى  . قىلــدۇق
.  ئىـدى  “!ئۆلتـۈر، ئۆلتـۈر   ” :پارولىمىزبىزنىڭ شۇ كېچىدىكى    . بولدۇق

مهن شـــۇ كېچىـــسى يهتـــته ئۆيلـــۈك مۇشـــرىكنى ئـــۆز قولـــۇم بىـــلهن  
  . ②ئۆلتۈردۈم

  )2638: ئهبۇ داۋۇد(

بىزنىـڭ شـۇ    : ئهبۇ داۋۇدنىڭ رىۋايىتىدىن باشقا بىر رىۋايهتته     ئىمام  
ــارولىمىزكېچىــدىكى  ــاردەم بېرىلگــۈچى ”: پ ــى ي ـ  ئىــدى،    “!، ئۆلتــۈرئ
  . دېيىلگهن

  
 َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ كَْعبِ ْبنِ َماِلٍك َعْن أَبِيِه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه                - 6167
  . ذَا أََراَد غَْزَوةً َورَّى غَْيَرَها َوكَانَ َيقُولُ الَْحْرُب َخْدَعةٌَوَسلََّم كَانَ إِ

                                                
 .پ، ـ دېگهنزەئى): 558( ئهلبانى ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2297( ئهلبانى ②
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:  ـ كهئــب ئىبنــى مالىــك رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ   6167
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـرەر جايغـا غـازات يۈرۈشــى        
ان قىلماقچى بولسا، باشقا بىر يهرگه ماڭغاندەك قىلىپ، قىلماقچى بولغ

  . ①دەيتتى» ئۇرۇش ھىيله بىلهن بولىدۇ«: غازاتنى يوشۇراتتى ۋە
   )2637: ئهبۇ داۋۇد(

 َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا غََزا قَالَ      - 6168
  . لُ َوبَِك أُقَاِتلُاللَُّهمَّ أَْنَت َعُضِدي َوَنِصريِي بَِك أَُحولُ َوبَِك أَُصو

:  ـ ئهنهس ئىبنــى مالىــك رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ   6168
سـهن  ! هللائـى ا « :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم غازاتقا چىقـسا    

سېنىڭ ياردىمىڭ بىـلهن دۈشـمهننىڭ    . مېنىڭ تايانچىم ۋە ياردەمچىم   
 قىلىمهن ۋە پىالنىنى بۇزىمهن، سېنىڭ ياردىمىڭ بىلهن ئۇالرغا ھۇجۇم    

دەپ دۇئـا  » سېنىڭ ياردىمىـڭ بىـلهن ئۇالرغـا قارشـى ئـۇرۇش قىلىـمهن        
  . ②قىالتتى

  )2632: ئهبۇ داۋۇد(

 َعْن الُْمَهلَّبِ ْبنِ أَبِي ُصفَْرةَ قَالَ أَْخَبَرنِي َمْن َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه               - 6169
  . ِشَعاُركُْم حم لَا ُيْنَصُرونََوَسلََّم َيقُولُ إِنْ ُبيِّتُّْم فَلَْيكُْن 

بىـرى ماڭـا   :  ـ مۇھهللهب ئىبنـى ئهبـۇ سـۇفرە مۇنـداق دەيـدۇ      6169
ــڭ  ــهللهم  ئۆزىنىـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــداقپهيغهمـ  دىن مۇنـ

  : ئاڭلىغانلىقىنى يهتكۈزگهن ئىدى
ھــا مىــم، ئــۇالر ” پــارولىڭالرئهگهر كېچىــدە ھۇجۇمغــا ئۆتــسهڭالر، «

   ③»! بولسۇندېگهن سۆز “غهلىبه قىاللمايدۇ
   )2597: ئهبۇ داۋۇد(

                                                
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2295( ئهلبانى ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2291( ئهلبانى ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2262( ئهلبانى ③



   بۆلۈمىجىهاد

 70 

 َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ الَْغـْزُو                - 6170
لـشَّرِيَك َواْجَتَنـَب    غَْزَواِن فَأَمَّا َمْن اْبَتَغى َوْجَه اللَِّه َوأَطَاَع الْإَِماَم َوأَْنفََق الْكَرَِميةَ َوَياَسَر ا           

الْفََساَد فَإِنَّ َنْوَمُه َوُنْبَهُه أَْجٌر كُلُُّه َوأَمَّا َمْن غََزا فَْخًرا َورَِياًء َوُسْمَعةً َوَعَصى الْإَِماَم َوأَفَْسَد ِفي 
  . الْأَْرضِ فَإِنَُّه لَْم َيْرجِْع بِالْكَفَاِف

ــ      6170 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــى جهبهل رەزىيهلالھـ ــاز ئىبنـ ۋايهت  ـ مۇئـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

نىڭ رازىلىقىنى كـۆزلهپ    هللابىرى، ا . ئۇرۇش ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ   «
ئۇرۇشقا چىققـان كىـشى بولـۇپ، ئـۇ قومانـدانىغا ئىتـائهت قىلىـدۇ، ئهڭ                

ــۈلكىنى ا     ــال ـ م ــدۇ، سه هللا ئېــسىل م ــدا ســهرپ قىلى داشــلىرىغا بيولى
مۇنـداق  . ارىتىپ بېرىدۇ ۋە بـۇزۇقچىلىقتىن يىـراق تۇرىـدۇ        قواليلىق ي 

يهنه .  ھېـسابلىنىدۇ ئهجىـر مۇ، ئويغـاق ھـالىتىمۇ      كىشىنىڭ ئۇيقۇسـى  
بىرى، پهخىرلىنىش، كـۆز ـ كـۆز قىلىـش ۋە رىيـا قىلىـش مهقـسىتىدە        
ئۇرۇشــقا چىققــان كىــشى بولــۇپ، قومانــدانىغا ئاســىيلىق قىلىــدۇ، يهر  

مۇنـــداق كىـــشى ســـاۋاب بىـــلهن    . يۈزىـــدە بۇزغۇنچىلىـــق قىلىـــدۇ  
  . ①»قايتمايدۇ

  )2515: ئهبۇ داۋۇد(

. أريد أن أبيع نفسي من اهللا فأجاهد حىت أقتل:  عن ابن عمر قال له رجل- 6171
  .وحيك وأين الشروط أين قوله ﴿التائبون العابدون﴾ اآلية: فقال

ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،        6171
  :ادەم ئۇنىڭغابىر ئ

قـا ســېتىپ، ئـۆلگهنگه قهدەر جىهـاد قىلىــشنى    هللامهن ئـۆزەمنى ا ـــ  
  :ئىبنى ئۆمهر. دىگهنىـ دې خااليمهن،

                                                
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2195( ئهلبانى ①
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: تائاالنىڭهللا  جىهادنىڭ شهرتلىرى قهيهردە قالدى؟ ا! ئىسىت ساڭاــ 
ــدىن(﴿ ــۇچىالر، ) گۇناھلىرىـ ــلهن (تهۋبه قىلغـ ــالس بىـ ــادەت ) ئىخـ ئىبـ

  . ـ دېدى دى؟دېگهن سۆزى نهدە قال �﴾قىلغۇچىالر
  )زىن رىۋايهت قىلغانەر(

:  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْحجَّاجِ بن ُحَسْينِ بن السَّاِئبِ بن أَبِي لَُباَبـةَ قَـالَ              - 6172
نَ كَْيَف ُتقَـاِتلُو  : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم َبْدرٍ        : َعْن أَبِيِه قَالَ   َحدَّثَنِي أَبِي 

إِذَا كَانَ الْقَْوُم ِمنَّا َحْيـثُ       َيا َرُسولَ اللَّهِ  : الْقَْوَم إِذَا لَِقيُتُموُهْم؟ فَقَاَم َعاِصُم بن ثَابٍِت فَقَالَ       
ُمَراَضَخةُ َيَنالُُهُم النَّْبلُ، كَاَنِت الُْمَراةُ بِالنَّْبلِ فَإِذَا اقَْتَرُبوا َحتَّى َيَنالََنا َوإِيَّاُهُم الِْحَجاَرةُ كَاَنِت الْ          

فَإِذَا اقَْتَرُبوا َحتَّى َيَنالََنا َوإِيَّـاُهُم   بِالِْحَجاَرِة فَأََخذَ ثَالثَةَ أَْحَجارٍ ِفي َيَدِه وَحَجَرْينِ ِفي ِحْزَمِتهِ  
ـ            الرَّمَّاُح الَ كَاَنِت الُْمَداَعَسةُ بِالرَِّماحِ فَإِذَا اْنقََضِت الرَِّماُح كَاَنِت الْجِالُد بِالـسُُّيوِف فَقَ

  . بَِهذَا أُْنزِلَِت الَْحْرُب َمْن قَاَتلَ فلُْيقَاِتلْ ِقَتالَ َعاِصمٍ: َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ـــ ھۇســهين ئىبنــى ســائىب ئىبنــى ئهبــۇ لۇبــابه رەزىيهلالھــۇ   6172

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    : ىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ      ئهنهۇد
  :بهدىر ئۇرۇشى بولغان كۈنى ساھابىالردىنۋەسهللهم 

.  دەپ سورىدى ـ قانداق ئۇرۇشىسىلهر؟،دۈشمهن بىلهن ئۇچراشقانداــ 
  :هئاسىم ئىبنى سابىت ئىسىملىك بىر ساھاب

ـــ  ــى اـ ــرى هللائ ــڭ پهيغهمبى ــڭ ئــوقلىرىمىز   ! نى ــۇالر بىزنى ئهگهر ئ
ېخىمـۇ  ئهگهر ئـۇالر ت   . يهتكىدەك مۇساپىدە بولسا، ئۇالرنى ئوققا تـۇتىمىز      

دەك مۇسـاپىگه كهلـسه، تـاش ئېتىـپ ھۇجـۇم          ۈيېقىنلىشىپ، تاش يهتك  
ئـۇ بىـر تـال تاشـنى قولىغـا، ئىككـى تـال تاشـنى قۇچىقىغـا                  (قىلىمىز  

دەك ۇئهگهر ئـۇالر بىـزگه نهيـزە بىـلهن ئېلىـشق        ). ئېلىپ مىسال قىلدى  
نهيزىۋازلىـق  . دەرىجىدە يېقىنالشـسا، نهيزىۋازلىـق بىـلهن ئېلىـشىمىز      

. ـ دېدى  گهندىن كېيىن، قىلىچالر بىلهن ھۇجۇم قىلىمىز،ئۇرۇشى تۈگى
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

                                                
 . ـ ئايهت112 سۈرە تهۋبه، ①
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كىمكى جهڭگه كىرسه، . ئۇرۇش قىلىش بۇ شهكىلدە نازىل بولدى  ــ  
  . ① دېدى ـ!ئاسىم تهرىپلىگهن بويىچه ئۇرۇش قىلسۇن

   )4513 :»ئهلكهبىر«(

ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ قَالَ كََرُم الُْمْؤِمنِ َتقَْواُه َوِديُنـُه      َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد أَنَّ       - 6173
َحَسُبُه َوُمُروَءُتُه ُخلُقُُه َوالُْجْرأَةُ َوالُْجْبُن غََراِئُز َيَضُعَها اللَُّه َحْيثُ َشاَء فَالَْجَبانُ َيِفرُّ َعْن أَبِيـِه        

ِه إِلَى َرْحِلِه َوالْقَْتلُ َحْتٌف ِمْن الُْحُتوِف َوالشَّهِيُد َمـْن  َوأُمِِّه َوالَْجرِيُء ُيقَاِتلُ َعمَّا لَا َيئُوُب بِ      
  . اْحَتَسَب َنفَْسُه َعلَى اللَِّه

ــۆمهر    6173 ــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئ ــ يهھيــا ئىبنــى ســهئىدتىن رى ـ
مۇئمىننىڭ ھۆرمىتى : ئىبنى خهتتاب رەەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېگهن

پ چىقىـش نهسـهبىدۇر، مهردلىكـى       ئۇنىڭ تهقۋادارلىقىدۇر، دىنـى كېلىـ     
خالىغـان  هللا جۈرئهتلىك بولۇش ۋە قورقۇنچاقلىق قىلىـش ا      . ئهخالقىدۇر

قورقۇنچاق كىشى ئاتىـسىدىنمۇ،    . كىشىگه بهرگهن مىجهز خاراكتېردۇر   
جۈرئهتلىك كىشى ئۆيىگه قايتىشنى خىيالىغىمۇ . ئانىسىدىنمۇ قاچىدۇ

ــدۇ  ــتىن جهڭ قىلى ــۈرۈپ قويماس ــۈش ئۆ. كهلت ــر  ئۆلتۈرۈل ــنىڭ بى لۈش
نىـڭ رازىلىقـى ئۈچـۈنال ئاتـاپ،        هللائهسلى شېهىد ئۆزىنى پهقهت ا    . تۈرىدۇر

  . د قىلغان كىشىدۇرتىنال ئۈمىهللاساۋابىنى ا
   )1007: مالىك(

                                                
ايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە مـۇھهممهد ئىبنـى      بۇ ھهدىـسنى ئىمـام تهبهرانـى رىـۋ       ): 9674( ھهيسهمى   ①

 .ئهبۇ ھاتهم ئۇنىڭ نامهلۇم ئادەم ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن، ـ دېگهن. ھۇججاج ئىسىملىك بىرى بار
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ْيِه َوَسلََّم   َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُبَرْيَدةَ َعْن أَبِيِه قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ             - 6174
إِذَا أَمََّر أَِمًريا َعلَى َجْيشٍ أَْو َسرِيٍَّة أَْوَصاُه ِفي َخاصَِّتِه بَِتقَْوى اللَِّه َوَمْن َمَعُه ِمْن الُْمـْسِلِمَني                 

ُغلُّوا َولَا َتْغِدُروا َخْيًرا ثُمَّ قَالَ اغُْزوا بِاْسمِ اللَِّه ِفي َسبِيلِ اللَِّه قَاِتلُوا َمْن كَفََر بِاللَِّه اغُْزوا َولَا تَ            
َولَا َتْمثُلُوا َولَا َتقُْتلُوا َوِليًدا َوإِذَا لَِقيَت َعُدوََّك ِمْن الُْمْشرِِكَني فَاْدُعُهْم إِلَى ثَلَاِث ِخَصالٍ أَْو               

لَامِ فَإِنْ أََجاُبوَك فَاقَْبلْ ِخلَالٍ فَأَيَُّتُهنَّ َما أََجاُبوَك فَاقَْبلْ ِمْنُهْم َوكُفَّ َعْنُهْم ثُمَّ اْدُعُهْم إِلَى الْإِسْ           
ِمْنُهْم َوكُفَّ َعْنُهْم ثُمَّ اْدُعُهْم إِلَى التََّحوُّلِ ِمْن َدارِِهْم إِلَى َدارِ الُْمَهاجِرِيَن َوأَْخبِْرُهْم أَنَُّهْم إِنْ            

نْ أََبْوا أَنْ َيَتَحوَّلُـوا ِمْنَهـا       فََعلُوا ذَِلَك فَلَُهْم َما ِللُْمَهاجِرِيَن َوَعلَْيهِْم َما َعلَى الُْمَهاجِرِيَن فَإِ         
فَأَْخبِْرُهْم أَنَُّهْم َيكُوُنونَ كَأَْعَرابِ الُْمْسِلِمَني َيْجرِي َعلَْيهِْم ُحكُْم اللَِّه الَِّذي َيْجرِي َعلَـى             

َع الُْمْسِلِمَني فَإِنْ ُهـْم     الُْمْؤِمنَِني َولَا َيكُونُ لَُهْم ِفي الَْغنِيَمِة َوالْفَْيِء َشْيٌء إِلَّا أَنْ ُيَجاِهُدوا مَ           
أََبْوا فََسلُْهْم الْجِْزَيةَ فَإِنْ ُهْم أََجاُبوَك فَاقَْبلْ ِمْنُهْم َوكُفَّ َعْنُهْم فَإِنْ ُهْم أََبْوا فَاْسَتِعْن بِاللَّـِه                

 َوِذمَّةَ َنبِيِِّه فَلَا َتْجَعـلْ      َوقَاِتلُْهْم َوإِذَا َحاَصْرَت أَْهلَ ِحْصنٍ فَأََراُدوَك أَنْ َتْجَعلَ لَُهْم ِذمَّةَ اللَّهِ          
لَُهْم ِذمَّةَ اللَِّه َولَا ِذمَّةَ َنبِيِِّه َولَِكْن اْجَعلْ لَُهْم ِذمََّتَك َوِذمَّةَ أَْصَحابَِك فَـإِنَّكُْم أَنْ ُتْخِفـُروا                 

 َرُسوِلِه َوإِذَا َحاَصْرَت أَْهـلَ  ِذَمَمكُْم َوِذَمَم أَْصَحابِكُْم أَْهَونُ ِمْن أَنْ ُتْخِفُروا ِذمَّةَ اللَِّه َوِذمَّةَ        
ِحْصنٍ فَأََراُدوَك أَنْ ُتْنزِلَُهْم َعلَى ُحكْمِ اللَِّه فَلَا ُتْنزِلُْهْم َعلَى ُحكْمِ اللَِّه َولَِكْن أَْنزِلُْهْم َعلَـى                

  . ُحكِْمَك فَإِنََّك لَا َتْدرِي أَُتِصيُب ُحكَْم اللَِّه ِفيهِْم أَْم لَا
پهيغهمــبهر  : زىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ    ـ بۇرەيــدە رە    6174

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــرەر قوشــۇنغا يــاكى ئهتــرەتكه ئهمىــر   
نى، قومانـــدانلىقى ئاســـتىدىكى ىشــ بولۇ تهقـــۋادار ۇنىـــڭتهيىنلىــسه، ئ 

ئانـدىن  . نى تهۋسـىيه قىالتتـى    ىمۇسۇلمانالرغا ياخشى مۇئائىله قىلىـش    
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. يولىـدا غازاتقـا يـۈرۈڭالر     هللا ، ا نىـڭ ئىـسمى بىـلهن     هللا«: مۇنداق دەيتتى 
ــۇرۇش قىلىڭــالر، جهڭ قىلىڭــالر  هللا . نــى ئىنكــار قىلغانالرغــا قارشــى ئ

 دۈشمهن جهسهتلىرىنىڭ ئهزالىرىنى ،غهنىمهتلهرگه خىيانهت قىلماڭالر 
 مۇشـرىكالردىن ئىبـارەت    . كىچىـك بـالىالرنى ئۆلتـۈرمهڭالر      ،كهسمهڭالر

ئۇالر بـۇ ئـۈچ     . چاقىرغىندۈشمىنىڭگه ئۇچراشساڭ، ئۇالرنى ئۈچ شهرتكه      
شهرتنىڭ قايسىـسىنى قوبـۇل قىلـسا، سـهنمۇ ئـۇالر تاللىغـان شـهرتنى               

  . قوبۇل قىلغىن ۋە ئۇالرغا چېقىلمىغىن

ئهگهر ئـۇالر ئىـسالمنى     . ئالدى بىلهن ئۇالرنى ئىـسالمغا چـاقىرغىن      
قوبۇل قىلسا، سهنمۇ ئۇالرنىڭ ئىسالمىنى قوبۇل قىلغىن ۋە ئۇالرنى ئۆز        

.  مۇھاجىرالرنىڭ يۇرتلىرىغا ھىجرەت قىلىشقا چاقىرغىنيۇرتلىرىدىن
 بىـلهن ھهق  ئۇالرغا ئېيتقىنكى، ئهگهر ئۇالر بۇنى ئورۇندىسا، مۇھاجىرالر    

ئهگهر ئۇالر ئۆز يۇرتلىرىـدىن  .  ھوقۇق ۋە مهسئۇلىيهتته ئورتاق بولىدۇ    –
ھىجــرەت قىلغىلــى ئۇنىمىــسا، ئۇالرغــا ئېيتىــپ قــويغىنكى، ئـــۇالر       

نىــڭ مــۇئمىنلهر هللا.  ئهئرابىلىرىغــا ئوخــشاش بولىــدۇمۇســۇلمانالرنىڭ
ئــۇالر . ئۈســتىگه يــۈكلىگهن ھــۆكمى ئۇالرنىڭمــۇ ئۈســتىگه يۈكلىنىــدۇ

مۇسۇلمانالر بىلهن بىرلىكته جىهـاد قىلمىغىـچه، ئۇالرغـا غهنىـمهت ۋە            
  . ئولجىالردىن ھېچ نهرسه بېرىلمهيدۇ

يه تۆلهش ىزناۋادا ئۇالر بىرىنچى شهرتنى قوبۇل قىلمىسا، ئۇالرغا جى   
يه تۆلهشـنى قوبـۇل قىلـسا، سـهنمۇ     ىئهگهر ئۇالر جىـز   . شهرتىنى قويغىن 
ــز ــۇالردىن جىـ ــالغىنىئـ ــېقىلمىغىن،يه ئـ ــا چـ ــز.  ئۇالرغـ يه ىئهگهر جىـ

تىــن يــاردەم تىــلهپ، ئۇالرغــا قارشــى ئــۇرۇش هللاتۆلهشــنىمۇ رەت قىلــسا، ا
ــان   . قىلغىــن ــانالرنى قورشــاۋغا ئالغ بىــرەر ســېپىل ئىچىــگه كىرىۋالغ
نىـڭ ۋە ئۇنىـڭ پهيغهمبىرىنىـڭ    هللا، ئۇالر سـهندىن ئـۆزلىرىگه ا      چېغىڭد

ــسا   ــشنى تهلهپ قىلـ ــانلىقىنى بېرىـ ــا ا،ئامـ ــڭ ۋە ئۇنىـــڭ  هللا ئۇالرغـ نىـ
 ۋە ڭڭنىـــــــەپهيغهمبىرىنىــــــڭ ئامـــــــانلىقىنى بهرمهســــــتىن، ئۆز  

ئاراڭالردىن بىرەرسـى   (چۈنكى  . داشلىرىڭنىڭ ئامانلىقىنى بهرگىن  بسه
ــۇزۇپ    ــانلىقنى بـ ــتىن بهرگهن ئامـ ــسابىلمهسـ ــۆزەڭالر) سالـ  بهرگهن ئـ

نامىــدىن نىــڭ ۋە ئۇنىــڭ پهيغهمبىرىنىــڭ  هللا ابۇزۇشــۇڭالرئامــانلىقنى 
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بىــرەر ســېپىل . بۇزۇشــقا قارىغانــدا يهڭگىلــرەكئامــانلىقنى بېــرىلگهن 
سـاڭا  ئىچىـگه كىرىۋالغـانالرنى قورشـاۋغا ئالغـان چېغىڭـدا، ئهگهر ئـۇالر       

 ھالدا بىـتهرەپ    ئۇيغۇن گهھۆكمى) ئۇالر ھهققىدىكى (نىڭ  هللا ا نىئۆزلىرى
ئۇالرنى ، بۇ شهرتىگه قوشۇلماي نىڭقىلسا، سهن ئۇالرڭنى شهرت قىلىشى

چۈنكى سهن . غىن قىلئۇيغۇن بىر تهرەپ گهھۆكمىچىقارغان ئۆزەڭنىڭ 
قىاللىغان ئۇيغۇن بىر تهرەپ  گهھۆكمىئۇالر ھهققىدىكى نىڭ هللا انىئۇالر

ــسهن  ــانلىقىڭنى بىلمهي ــاكى قىاللمىغ ــۈنكى ســاڭا ا  (ي ــۇالر نىــڭ هللاچ ئ
  . »)ھهققىدىكى ھۆكمى ماۋۇ دەپ ۋەھىي كهلمهيدۇ
  )1731: مۇسلىم(

 عن أََنس ْبن َماِلٍك أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ اْنطَِلقُوا بِاْسمِ         - 6175
ًيا َولَا ِطفْلًا َولَا َصِغًريا َولَا اْمَرأَةً َولَـا         اللَِّه َوبِاللَِّه َوَعلَى ِملَِّة َرُسولِ اللَِّه َولَا َتقُْتلُوا َشْيًخا فَانِ         

  . َتُغلُّوا َوُضمُّوا غََناِئَمكُْم َوأَْصِلُحوا َوأَْحِسُنوا إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني
 ـ ئهنهس ئىبنـــى مالىـــك رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت     6175

  :هم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلل
نىـڭ  هللاتىـن يـاردەم تىلىـگهن ھالـدا، ا        هللانىڭ ئىـسمى بىـلهن، ا     هللا«

بهك قېرىپ كهتـكهن    . پهيغهمبىرىنىڭ دىنى ئۈستىدە يۈرۈش قىلىڭالر    
. كىشىلهرنى، كىچىك بالىالرنى، ئۆسمۈرلهرنى ۋە ئايالالرنى ئۆلتۈرمهڭالر   

رنى تۈزەڭالر  ئاراڭال. غهنىمهتلهرگه خىيانهت قىلماي، بىر جايغا توپالڭالر     
ــالر ــهك. ۋە ياخـــشىلىق قىلىڭـ ــسىزكى، ا شـ ــ شۈبهىـ ــشىلىق هللا ــ ياخـ

  . ①»قىلغۇچىالرنى ياخشى كۆرىدۇ
   )2614: ئهبۇ داۋۇد(

 عن اْبن َعْوٍن قَالَ كََتْبُت إِلَى َناِفعٍ فَكََتَب إِلَيَّ إِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه     - 6176
ُمْصطَِلقِ َوُهْم غَارُّونَ َوأَْنَعاُمُهْم ُتْسقَى َعلَى الَْماِء فَقََتلَ ُمقَـاِتلََتُهْم          َوَسلََّم أَغَاَر َعلَى َبنِي الْ    

  . َوَسَبى ذََرارِيَُّهْم َوأََصاَب َيْوَمِئٍذ ُجَوْيرَِيةَ
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ئۇ ماڭا .  مهن نافىئقا خهت يازدىم:  ـ ئىبنى ئهۋن مۇنداق دەيدۇ6176
بهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     پهيغهمـ : جاۋاب يېزىپ، خېتىدە مۇنـداق دەپتـۇ      

ر بۇنىڭـدىن  ئۇال. قىلدىۋەسهللهم بهنى مۇستهلىق قهبىلىسىگه ھۇجۇم   
پهيغهمـــبهر .  چـــارۋا ـ مـــاللىرىنى ســـۇغۇرىۋاتاتتى    بولـــۇپ،خهۋەرســـىز 

 ئـۇالردىن قارشـى چىققـانالرنى ئۆلتـۈردى،         سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم   
يهنىمـۇ شـۇ كـۈنى      ئايـالى جۇۋەيرىي  . لىرىنى ئهسـىر ئالـدى    ىلـ بـا   خوتۇن
  .  ئالغانىدىئهسىر

  )2541: بۇخارى(

 َعْن َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنُدبٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اقُْتلُـوا               - 6177
  . ُشُيوَخ الُْمْشرِِكَني َواْسَتْبقُوا َشْرَخُهْم

ــۋ    6177 ــۇدىن رى ــدۇب رەزىيهلالھــۇ ئهنه ــ ســهمۇرە ئىبنــى جۇن ايهت ـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

تى ۇقېرىلىرىنى ئۆلتۈرۈڭالر، بـۇر   ) شااليدىغانئۇرى(مۇشرىكالرنىڭ  «
  . ①»خهت تارتمىغانلىرىنى ئۆلتۈرمهڭالرتېخى 

   )2670: اۋۇدئهبۇ د(

 َبَعثَ ُجُيوًشا إِلَى الشَّامِ فََخـَرَج        َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد أَنَّ أََبا َبكْرٍ الصِّدِّيقَ        - 6178
َيْمِشي َمَع َيزِيَد ْبنِ أَبِي ُسفَْيانَ َوكَانَ أَِمَري ُرْبعٍ ِمْن ِتلَْك الْأَْرَباعِ فََزَعُموا أَنَّ َيزِيَد قَالَ ِلأَبِي                 

ازِلٍ َوَما أََنا بَِراِكبٍ إِنِّي أَْحَتِسُب      َبكْرٍ إِمَّا أَنْ َتْركََب َوإِمَّا أَنْ أَْنزِلَ فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َما أَْنَت بِنَ            
ُخطَاَي َهِذِه ِفي َسبِيلِ اللَِّه ثُمَّ قَالَ لَُه إِنََّك َسَتجُِد قَْوًما َزَعُموا أَنَُّهْم َحبَُّسوا أَْنفَُسُهْم ِللَّـِه                  

 فََحُصوا َعْن أَْوَساِط ُرُءوِسهِْم ِمْن فَذَْرُهْم َوَما َزَعُموا أَنَُّهْم َحبَُّسوا أَْنفَُسُهْم لَُه َوَسَتجُِد قَْوًما     
الشََّعرِ فَاْضرِْب َما فََحُصوا َعْنُه بِالسَّْيِف َوإِنِّي ُموِصيَك بَِعْشرٍ لَا َتقُْتلَنَّ اْمَرأَةً َولَا َصبِيا َولَـا                

ْعِقَرنَّ َشاةً َولَا َبِعًريا إِلَّا ِلَمأْكَلَـٍة  كَبًِريا َهرًِما َولَا َتقْطََعنَّ َشَجًرا ُمثِْمًرا َولَا ُتَخرَِّبنَّ َعاِمًرا َولَا تَ   
  . َولَا َتْحرِقَنَّ َنْحلًا َولَا ُتَغرِّقَنَُّه َولَا َتْغلُلْ َولَا َتْجُبْن
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ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھـۇ  :  ـ يهھيا ئىبنى سهئىد مۇنداق دەيدۇ 6178
د ئۇ بۇ قوشۇننى يولغا سېلىش ئۈچۈن يهزىـ      . ئهنهۇ شامغا قوشۇن ئهۋەتتى   

يهزىد ئىبنى ئهبۇ سۇفيان شۇ . ئىبنى ئهبۇ سۇفيان بىلهن بىرگه چىقتى 
ئاڭالشالرغا قارىغاندا، يهزىد . قوشۇننىڭ تۆتتىن بىرىنىڭ ئهمىرى ئىدى    

  :ئهبۇ بهكرىگه
ـ دېگهندە، ئهبۇ   مهن چۈشۈپ ماڭىمهن،كىيا ئۇالغقا مىنىۋالغىن ياــ 
  :بهكرى
هللا چـۈنكى مهن ا . هيسهن ئۇلۇغىڭدىن چۈشمىگىن، مهنمـۇ مىـنم     ــ  

ـ دەپ جاۋاب   يولىدا باسقان بۇ قهدەملىرىم ئۈچۈن ساۋاب ئۈمىد قىلىمهن،
  . بهرگهن

  : ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ يهزىدكه،كېيىن
ـــ  ئىبــادەت قىلىمىــز دەپ ئۈچــۈن هللا ائېتىقادىغــا كــۆرە ســهن ئــۆز ـ

 ئالغــان بىــر قهۋمنــى   چهتــكهبىــر خهلقــتىن ئايرىلىــپ، ئــۆزلىرىنى   
كېـيىن  . ئۇالرغـا چېقىلمـاي، ئـۆز ھـالى بىـلهن قـويغىن           . ىسهنئۇچرىت

ئۇالرنى .   بىر قهۋمنى ئۇچرىتىسهنچۈشۈرۈۋالغانچاچلىرىنى ئوتتۇرىدىن 
مهن ســاڭا مۇنــداق ئــون ئىــشنى . قىلىــچ بىــلهن چېپىــپ ئۆلتــۈرگىن

ــمهن  ــىيه قىلىـ ــپ   : تهۋسـ ــالىالرنى، بهك قېرىـ ــك بـ ــالالرنى، كىچىـ ئايـ
 ئـاۋات   ،ۋىلىـك دەرەخلهرنـى كهسـمىگىن     مې. كهتكهنلهرنى ئۆلتۈرمىگىن 

 قوي ۋە تـۆگىلهرنى پهقهت يېـيىش ئۈچـۈن      ،بىناالرنى ۋەيران قىلمىغىن  
ــا ئـــــوت قـــــويمىغىن،بوغـــــۇزلىغىن ــۇغا ، خورمىزارلىققـــ  ئـــــۇنى ســـ

 قورقۇنچـاقلىق   ، غهنىمهتلهرگه خىيانهت قىلمىغىـن    ،باستۇرىۋەتمىگىن
  . ـ دېگهن! قىلمىغىن

   )982: مالىك(

ْعَماِن ْبنِ ُمقَرٍِّن قَالَ غََزْوُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَكَانَ إِذَا  َعْن النُّ- 6179
طَلََع الْفَْجُر أَْمَسَك َحتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس فَإِذَا طَلََعْت قَاَتلَ فَإِذَا اْنَتَصَف النََّهاُر أَْمَسَك َحتَّـى              

ْت الشَّْمُس قَاَتلَ َحتَّى الَْعْصرِ ثُمَّ أَْمَسَك َحتَّى ُيَصلَِّي الَْعْصَر ثُمَّ ُيقَاِتلُ       َتُزولَ الشَّْمُس فَإِذَا َزالَ   
  . قَالَ َوكَانَ ُيقَالُ ِعْنَد ذَِلَك َتهِيُج رَِياُح النَّْصرِ َوَيْدُعو الُْمْؤِمُنونَ ِلُجُيوِشهِْم ِفي َصلَاِتهِْم
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: ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ   ئمان ئىبنى مۇقهررىن رەزىيهلالھـۇ  ۇـ ن  6179
ــلهمهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن   ــا  بىل  غازاتق

ئۇرۇشىۋاتقاندا تاڭ يورۇپ قالسا، كۈن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . چىقتىم
ئۇرۇش يهنه   كۈن چىققاندىن كېيىن      ۋە  توختىتاتتى نىچىققىچه ئۇرۇش 

ــى ــايرىلغىچ  . قىالتتـ ــۈن قـ ــسا، كـ ــۇپ قالـ ــۈش ۋاقتـــى بولـ ــۇرۇش چـ ه ئـ
يهنه دىـگهر ۋاقـتىغىچه     نامـاز   كۈن قايرىلغانـدىن كېـيىن      . توختىتاتتى

. ئاندىن ئۇرۇشنى توختىتىپ، دىگهر نامىزىنى ئوقۇيتتى. ئۇرۇش قىالتتى
  :ساھابىالر. ئاندىن يهنه ئۇرۇشنى باشاليتتى

بۇ ۋاقىتتا غهلىبه شاماللىرى قوزغىلىدۇ، مۇئمىنلهر نامازلىرىدا       ــ  
  . ①ـ دېيىشهتتى  ئۈچۈن دۇئا قىلىدۇ،ىلىبه قىلىشقوشۇنلىرىنىڭ غه

   )1612: تىرمىزى(

 َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيِغـُري إِذَا                - 6180
ا أَغَاَر فََسِمَع َرُجلًا َيقُولُ اللَّـُه       طَلََع الْفَْجُر َوكَانَ َيْسَتِمُع الْأَذَانَ فَإِنْ َسِمَع أَذَاًنا أَْمَسَك َوإِلَّ         

أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى الِْفطَْرِة ثُمَّ قَالَ أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه                  
لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرْجَت ِمـْن النَّـارِ   إِلَّا اللَُّه أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه فَقَالَ َرُسولُ ال  

  . فََنظَُروا فَإِذَا ُهَو َراِعي ِمْعًزى
:  ـ ئهنهس ئىبنــى مالىــك رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ   6180

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم تاڭنىــڭ يورۇشــىغا ھۇجــۇم  
ــى ــۇ . قىالتت ــان  (ئ ــاقچى بولغ ــۇم قىلم ــنھۇج ــدۇ ـ    ئهزان ) يهردى چىقام

نى ھۇجــۇم ئهزاننــى ئاڭلىــسا، .ېلىپ تــۇراتتىقــۇالق ســچىقمامــدۇ دەپ 
بىـر  بىـر قېـتىم   ئـۇ   . ئهكسىچه بولغانـدا ھۇجـۇم قىالتتـى      . توختىتاتتى
  :ئادەمنىڭ

  : دېگهنلىكىنى ئاڭالپـ! ئالالھۇ ئهكبهر، ئالالھۇ ئهكبهرــ 
  :مئاندىن ئۇ ئادە.  دېدى، ـبۇ يارىتىلىشتىندۇرــ 
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تىـن باشـقا ھـېچ      هللابىـر ا  (أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَّـُه              ـــ   
تىــن باشــقا ھــېچ هللاقىغــا گۇۋاھلىــق بېــرىمهن، بىــر اۇئىالھنىــڭ يوقل
پهيغهمـــبهر . ــــ دېـــدى ،)قىغـــا گۇۋاھلىـــق بېـــرىمهنۇئىالھنىـــڭ يوقل

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
دەك ۇئهتراپتىكىلهر قارىغ.  دېدى، ـ ئهمدى دوزاختىن قۇتۇلدۇڭماناــ 

  . ىغان ئادەم ئىكهنبولسا، ئۇ ئۆچكه باقىد
   )382: مۇسلىم(

 َعْن اْبنِ ِعَصامٍ الُْمَزنِيِّ َعْن أَبِيِه َوكَاَنْت لَُه ُصْحَبةٌ قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَّـِه               - 6181
 َبَعثَ َجْيًشا أَْو َسرِيَّةً َيقُولُ لَُهْم إِذَا َرأَْيُتْم َمْسجًِدا أَْو َسِمْعُتْم ُمَؤذًِّنا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا

  . فَلَا َتقُْتلُوا أََحًدا
: ئىــسام مــۇزەنى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇئىبنــى  ـ   6181

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــرەر جايغــا قوشــۇن يــاكى  
  :ەتسه، ئۇالرغا مۇنداق دەيتتىئهترەت ئهۋ

ــساڭالر،    « ــاكى ئهزان ئاڭلىـ ــهڭالر يـ ــجىد كۆرسـ ــرەر مهسـ ئهگهر بىـ
   ①»!ھېچكىمنى ئۆلتۈرمهڭالر

   )1549: تىرمىزى(

 َعْن ُجَبْيرِ ْبنِ َحيَّةَ قَالَ َبَعثَ ُعَمُر النَّاَس ِفي أَفَْنـاِء الْأَْمـَصارِ ُيقَـاِتلُونَ                - 6182
لُْهْرُمَزانُ فَقَالَ إِنِّي ُمْسَتِشُريَك ِفي َمَغازِيَّ َهِذِه قَالَ َنَعْم َمثَلَُها َوَمثَلُ َمْن            الُْمْشرِِكَني فَأَْسلََم ا  

ِفيَها ِمْن النَّاسِ ِمْن َعُدوِّ الُْمْسِلِمَني َمثَلُ طَاِئرٍ لَُه َرأٌْس َولَُه َجَناَحاِن َولَُه رِْجلَاِن فَإِنْ كُـِسَر                 
 الرِّْجلَاِن بَِجَناحٍ َوالرَّأُْس فَإِنْ كُِسَر الَْجَناُح الْآَخُر َنَهَضْت الرِّْجلَاِن          أََحُد الَْجَناَحْينِ َنَهَضتْ  

َوالرَّأُْس َوإِنْ ُشِدَخ الرَّأُْس ذََهَبْت الرِّْجلَاِن َوالَْجَناَحاِن َوالرَّأُْس فَالرَّأُْس ِكْسَرى َوالَْجَنـاُح            
 الُْمْسِلِمَني فَلَْيْنِفُروا إِلَى ِكْسَرى َوقَالَ َبكٌْر َوزَِياٌد َجِميًعـا   قَْيَصُر َوالَْجَناُح الْآَخُر فَارُِس فَُمرْ    

َعْن ُجَبْيرِ ْبنِ َحيَّةَ قَالَ فََنَدَبَنا ُعَمُر َواْسَتْعَملَ َعلَْيَنا النُّْعَمانَ ْبَن ُمقَرٍِّن َحتَّى إِذَا كُنَّا بِـأَْرضِ                 

                                                
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 267( ئهلبانى ①
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ى ِفي أَْرَبِعَني أَلْفًا فَقَاَم َتْرُجَمانٌ فَقَالَ ِلُيكَلِّْمنِي َرُجلٌ ِمْنكُْم          الَْعُدوِّ َوَخَرَج َعلَْيَنا َعاِملُ ِكْسرَ    
فَقَالَ الُْمِغَريةُ َسلْ َعمَّا ِشئَْت قَالَ َما أَْنُتْم قَالَ َنْحُن أَُناٌس ِمْن الَْعَربِ كُنَّا ِفي َشقَاٍء َشـِديٍد             

ْن الُْجوعِ َوَنلَْبُس الَْوَبَر َوالشََّعَر َوَنْعُبُد الشََّجَر َوالَْحَجَر        َوَبلَاٍء َشِديٍد َنَمصُّ الْجِلَْد َوالنََّوى مِ     
فََبْيَنا َنْحُن كَذَِلَك إِذْ َبَعثَ َربُّ السََّمَواِت َوَربُّ الْأََرِضَني َتَعالَى ِذكُْرُه َوَجلَّْت َعظََمُتُه إِلَْيَنا              

ُه فَأََمَرَنا َنبِيَُّنا َرُسولُ َربَِّنا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُنقَـاِتلَكُْم            َنبِيا ِمْن أَْنفُِسَنا َنْعرُِف أََباُه َوأُمَّ     
َحتَّى َتْعُبُدوا اللََّه َوْحَدُه أَْو ُتَؤدُّوا الْجِْزَيةَ َوأَْخَبَرَنا َنبِيَُّنا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن رَِسالَِة َربَِّنا                

ِتلَ ِمنَّا َصاَر إِلَى الَْجنَِّة ِفي َنِعيمٍ لَْم َيَر ِمثْلََها قَطُّ َوَمْن َبِقَي ِمنَّا َملََك رِقَاَبكُْم فَقَـالَ     أَنَُّه َمْن قُ  
 النُّْعَمانُ ُربََّما أَْشَهَدَك اللَُّه ِمثْلََها َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْم ُيَندِّْمَك َولَـْم ُيْخـزِكَ          
َولَِكنِّي َشهِْدُت الِْقَتالَ َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا لَْم ُيقَاِتـلْ ِفـي أَوَّلِ             

  . النََّهارِ اْنَتظََر َحتَّى َتُهبَّ الْأَْرَواُح َوَتْحُضَر الصَّلََواُت
ھۇ ئهنهۇ ئۆمهر رەزىيهلال:  ـ جۇبهير ئىبنى ھهييه مۇنداق دەيدۇ6182

ــۇرۇش قىلىــش ئۈچــۈن تهرەپ   ــ  مۇســۇلمانالرنى مۇشــرىكالرغا قارشــى ئ ـ
كېـيىن ئـۆمهر    . ( ھۇرمۇزان مۇسۇلمان بولدى   ،شۇ ئارىدا . ه ئهۋەتتى كتهرەپ

  ):ئۇنىڭغا
. ـ دېدى ،لهشمهكچىمهنمهن بۇ ئۇرۇشتا سېنىڭ بىلهن مهسلىههتــ 

  : ھۇرمۇزان
ر بىـــلهن بولىـــدۇ، مېنىـــڭ مهســـلىههتىم شـــۇكى، مۇســـۇلمانالــــ  

ئۇرۇشىۋاتقان بۇ مۇشرىكالر قوشۇنى بىـر باشـلىق، ئىككـى قانـاتلىق ۋە            
ئهگهر ئۇنىڭ بىـر قـانىتى سۇنـسا،        . ئىككى پۇتلۇق بىر قۇشقا ئوخشايدۇ    

. ئىككى پۇتى، بىر قانىتى ۋە بىر بېشى بىلهن تىك تـۇرۇپ تىركىـشىدۇ     
شى ئهگهر ئۇنىڭ يهنه بىر قانىتىمۇ سـۇنۇپ كهتـسه، ئىككـى پـۇتى ۋە بېـ            

ئهگهر بېشى كهتسه، ئىككـى قـانىتىمۇ،       . بىلهن تىك تۇرۇپ تىركىشىدۇ   
 يهنه بىـر قانـات      ، بىر قانات قهيسهر   ،باش كىسرا . ئىككى پۇتىمۇ كېتىدۇ  

مۇسۇلمانالرغا بۇيرۇق چۈشۈرگىنكى، ئۇالر دەسلهپ كىسراغا  . فارسالردۇر
  . ـ دېدى ھۇجۇم قىلسۇن،

ئمـان  ۇىزنـى ھـازىرالپ، ن     ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ ب       ،شۇنىڭ بىـلهن  
ــا ســالدى     ــڭ قوماندانلىقىــدا يولغ ــى مۇقهررىننى ــز دۈشــمهن  . ئىبن بى
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 مىـڭ كىـشىلىك    40 كىـسرانىڭ قومانـدانى      ،زېمىنىغا يېتىپ بارغاندا  
  :ئارىدىن بىر تهرجىمان چىقىپ. قوشۇنىنى باشالپ ئالدىمىزغا چىقتى

  :مۇغىرە. ـ دېدى !سىلهردىن بىرى مهن بىلهن سۆزلهشسۇنــ 
  :تهرجىمان. ـ دېدى !خالىغىنىڭنى سورىغىن ــ

  :مۇغىرە. ەپ سورىدىـ د سىلهر كىمسىلهر؟ــ 
بىز ئىنتايىن ئېغىر كۈنلهردە . بىز بىر قىسىم ئهرەبلهر بولىمىز   ــ  

ۋە  ە ئـاچلىقتىن تېـر  ،ۇقىـد تتىق بـااليى ـ ئـاپهتلهرگه قالغان    قـا ،ئىـدۇق 
قوپـــال غـــان يـــۇڭ ۋە چۇپـــۇرالردىن توقۇل. تتۇقيىالرنى شـــۈمهقچئـــۇرۇ

شـۇنداق بىـر   .  دەرەخ ۋە تاشـالرغا چوقۇنـاتتۇق  ،كىيىملهرنـى كىيهتتـۇق  
ــارى ا  ــۆز هللا كـــۈنلهردە، ئاســـمانالرنىڭ ۋە زېمىننىـــڭ پهرۋەردىگـ ــاال ئـ تائـ

ـ ئانىسىنى ئوبدان  بىز ئۇنىڭ ئاتا  . ئىچىمىزدىن بىر پهيغهمبهر ئهۋەتتى   
اللالھۇ نىڭ پهيغهمبىـرى مـۇھهممهد سـهل      هللاپهرۋەردىگارىمىز ا . تونۇيمىز

ــالغۇز ا    ــىلهر يـ ــاكى سـ ــى تـ ــهللهم بىزنـ ــى ۋەسـ ــادەت  هللائهلهيهـ ــا ئىبـ قـ
يه تۆلىگىنىڭالرغـا قهدەر سـىلهرگه قارشـى      ىقىلغىنىڭالرغا يـاكى جىـز    

ــۇيرۇدى   ــشىمىزنى بـ ــۇرۇش قىلىـ ــارىمىز ا. ئـ ــدىن هللا پهرۋەردىگـ تهرىپىـ
پهيغهمبهرلىــك ۋەزىپىــسىگه تهيىــنلهنگهن پهيغهمبىرىمىــز مــۇھهممهد 

ــ    ۋەسهللهم بىزگه بىزدىن ئۆلگهنلهرنىڭ تۈگىمهس     سهلاللالھۇ ئهلهيهى 
نېمهتلىك جهننهتكه كىرىـدىغانلىقىنى، ئۇالرنىـڭ ئۇنـداق        پۈتمهس نازۇ 

ــات    ــانلىقىنى، بىــزدىن ھاي ئېــسىل جــاينى چۈشــىدىمۇ كــۆرۈپ باقمىغ
  . ـ دېدى قالغانالرنىڭ سىلهرنى قۇل قىلىدىغانلىقىنى يهتكۈزدى،

ېچىكتۈرگهنلىكى ھهققىدە  مۇغىرە ھۇجۇمنى نېمىشقا ك   (كېيىن  
  :نۇئمان ئىبنى مۇقهررىن ئۇنىڭغا) نۇئمانغا ئاچچىقالنغاندا

ـــ  ــلهن     هللا اـ ــهللهم بى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــېنى پهيغهم س
ــش    ــقا قاتنىشى ــشاش ئۇرۇش ــۇنىڭغا ئوخ ــسهر قىلقامۇش ــان، مۇيهس ــۇ  غ ئ

ىغـان بولۇشـى     ۋە رەسـۋا قىلم    ىغانمان قىلـدۇرم  ايسـېنى پۇشـ   چاغدىمۇ  
 لېكىن مهنمۇ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن .مۇمكىن

 باشــلىمىغان بولــسا، ھۇجــۇم دەئــۇ ئهتىگهنــ. ئۇرۇشــقا قاتناشــقان ئىــدىم
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شىنى ىــ مهيىــن شــامالالرنىڭ چىقىــشىنى ۋە نامــاز ۋاقتىنىــڭ كېل     
  . ـ دېدى! كۈتهتتى

   )3160: بۇخارى(

ولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَ إِلَى َبنِي  َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ أَنَّ َرُس- 6183
لَْحَيانَ َوقَالَ ِلَيْخُرْج ِمْن كُلِّ َرُجلَْينِ َرُجلٌ ثُمَّ قَالَ ِللْقَاِعِد أَيُّكُْم َخلََف الَْخارَِج ِفي أَْهِلـِه                

  . َوَماِلِه بَِخْيرٍ كَانَ لَُه ِمثْلُ نِْصِف أَْجرِ الَْخارِجِ
ــدۇ       6183 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــۇدرى رەزىيهلالھ ــهئىد خ ــۇ س :  ـ ئهب

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بهنــى لهھيــان قهبىلىــسىگه 
  :ئهلچى ئهۋەتىپ

ئانــدىن .  دېــدى ـ  !ھهر ئىككــى ئهردىــن بىــرى ئۇرۇشــقا چىقــسۇنـــ  
  : ئۇرۇشقا چىقمىغانالرغا

لىرىنىـڭ  ــ بالى    ئۇرۇشقا چىقىپ كهتكهنلهرنىـڭ خوتـۇن      ــ كىمكى 
 تهڭھالىدىن خهۋەر ئالسا، ئۇرۇشقا چىققۇچىنىڭ ئهجرىنىڭ يېرىمىغـا         

  . ① دېدى، ـئهجىر ئالىدۇ
   )2510: ئهبۇ داۋۇد(

 َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ َبَعثََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسرِيٍَّة فََحاَص              - 6184
 الَْمِديَنةَ فَاْخَتَبْيَنا بَِها َوقُلَْنا َهلَكَْنا ثُمَّ أََتْيَنا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه              النَّاُس َحْيَصةً فَقَِدْمَنا  

  . َوَسلََّم فَقُلَْنا َيا َرُسولَ اللَِّه َنْحُن الْفَرَّاُرونَ قَالَ َبلْ أَْنُتْم الَْعكَّاُرونَ َوأََنا ِفئَُتكُْم
پهيغهمـبهر  : ھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيـدۇ ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلال   6184

 ئۇرۇشـقا  ، بىزنـى سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىر ئهتـرەت تهشـكىللهپ   
بىـز مهدىـنىگه قايتىـپ    . ئادەملهر ئـۇرۇش مهيدانىـدىن قـاچتى     . ئهۋەتتى

نىۋالدۇق ۋە  ۇ يوشـۇر  ،)قاچقانلىقىمىز ئۈچۈن خىجىـل بولـۇپ     (كهلگهندە  
  :ئۆز ئىچىمىزدە

                                                
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2191( ئهلبانى ①
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 پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    ،كېـيىن . ـ دېيىشتۇق  ق،بىز ھاالك بولدۇ  ـ  
  :ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كېلىپ

  :ئۇ. ـ دېدۇق بىز قاچقۇنالرمىز،! نىڭ پهيغهمبىرىهللائى اــ 
ـــ  ــداق ئهمهس(ـ ــا    ) ئۇن ــا ھۇجۇمغ ــپ، قايت ــىلهر چېكىنى ــى س بهلك

) ھۇجـــۇم قىلىـــدىغانچېكىنىـــپ ( مهن ســـىلهرنىڭ .ئۆتكۈچىـــسىلهر
  . ① دېدىـ، قوشۇنىڭالردىنمهن

   )1716: تىرمىزى(

 َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ كَْعبِ ْبنِ َماِلٍك الْأَْنَصارِيِّ أَنَّ َجْيًشا ِمْن الْأَْنَصارِ كَـاُنوا        - 6185
رَّ بِأَْرضِ فَارَِس َمَع أَِمريِِهْم َوكَانَ ُعَمُر ُيْعِقُب الُْجُيوَش ِفي كُلِّ َعامٍ فَُشِغلَ َعْنُهْم ُعَمُر فَلَمَّا َم

الْأََجلُ قَفَلَ أَْهلُ ذَِلَك الثَّْغرِ فَاْشَتدَّ َعلَْيهِْم َوَتَواَعَدُهْم َوُهْم أَْصَحاُب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه           
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالُوا َيا ُعَمُر إِنََّك غَفَلَْت َعنَّا َوَتَركَْت ِفيَنا الَِّذي أََمَر بِِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى                 

  . َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن إِْعقَابِ َبْعضِ الَْغزِيَِّة َبْعًضا
 ـ ئابـدۇلالھ ئىبنـى كهئـب ئىبنـى مالىـك ئهنـسارى مۇنـداق         6185

ئهنــسارىالردىن بىــر قوشــۇن ئىــران زېمىنىــدا قومانــدانى بىــلهن  : دەيــدۇ
  بـويىچه ئالماشـتۇرۇپ  ئـۆمهر ھهر يىلـى ئـۇالرنى نـۆۋەت    . بىرلىكته ئىدى 

قوشۇن ئهۋەتىشنى  ئالمىشىدىغان   الرنىڭ ئورنىغا بىر قېتىم ئۇ  . تتىتۇرا
 ۋاقىت توشـۇپ كېتىـپ، ئالـدىنقى سـهپتىكى         ،نهتىجىدە. ئۇنتۇپ قالدى 

بۇنى كۆرگهن ئۆمهر قـاتتىق غهزەپلىنىـپ،   . ېلىۋەردىقوشۇن قايتىپ ك  
ــۇالرنى جازالىمــاقچى بولــدى   پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ،شــۇنىڭ بىــلهن. ئ

  :لهمنىڭ ساھابىلىرىدىن تهركىپ تاپقان بۇ ئهسكهرلهرئهلهيهى ۋەسهل
سـهن بىزنـى ئۇنتـۇپ قېلىـپ، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ            ! ئى ئـۆمهر  ــ  

 تـۇرۇش ھهققىـدىكى     ئالماشتۇرۇپئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ھهر قوشۇننى     
  . ②ـ دېدى  بىزنى تاشالپ قويدۇڭ،ىدىڭ ۋەبۇيرۇقىنى ئىجرا قىلم

  )2960: ئهبۇ داۋۇد(

                                                
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 290( ئهلبانى ①
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 2565( ئهلبانى ②
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َمْن فَرَّ ِمَن اثَْنْينِ فَقَْد     : اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ          َعنِ - 6186
 . فَرَّ، َوَمْن فَرَّ ِمْن ثَالثٍَة فَلَْم َيِفرَّ

ــۋايهت    6186 ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ــ ئىبنــ ـــ
  :هم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلل

كىمكى . كىمكى ئىككى كىشىدىن قاچسا، قاچقان ھېسابلىنىدۇ   «
  . ①»ئۈچ كىشىدىن قاچسا، قاچقان ھېسابالنمايدۇ

   )11151: »ئهلكهبىر«(

 َعْن َيزِيَد ْبنِ ُهْرُمَز أَنَّ َنْجَدةَ كََتَب إِلَى اْبنِ َعبَّاسٍ َيْسأَلُُه َعْن َخْمسِ ِخلَالٍ               - 6187
 َعبَّاسٍ لَْولَا أَنْ أَكُْتَم ِعلًْما َما كََتْبُت إِلَْيِه كََتَب إِلَْيِه َنْجَدةُ أَمَّا َبْعُد فَأَْخبِْرنِي َهـلْ                 فَقَالَ اْبنُ 

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْغُزو بِالنَِّساِء َوَهلْ كَانَ َيْضرُِب لَُهنَّ بَِسْهمٍ َوَهـلْ                
لُ الصِّْبَيانَ َوَمَتى َيْنقَِضي ُيْتُم الَْيِتيمِ َوَعْن الُْخْمسِ ِلَمْن ُهَو فَكََتَب إِلَْيِه اْبُن َعبَّـاسٍ               كَانَ َيقْتُ 

كََتْبَت َتْسأَلُنِي َهلْ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْغُزو بِالنَِّساِء َوقَْد كَانَ َيْغُزو بِهِنَّ       
َن الَْجْرَحى َوُيْحذَْيَن ِمْن الَْغنِيَمِة َوأَمَّا بَِسْهمٍ فَلَْم َيْضرِْب لَُهنَّ َوإِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى              فَُيَداوِي

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم َيكُْن َيقُْتلُ الصِّْبَيانَ فَلَا َتقُْتلْ الصِّْبَيانَ َوكََتْبَت َتْسأَلُنِي َمَتى َيْنقَِضي ُيـْتُم                
َيِتيمِ فَلََعْمرِي إِنَّ الرَُّجلَ لََتْنُبُت ِلْحَيُتُه َوإِنَُّه لََضِعيُف الْأَْخِذ ِلَنفِْسِه َضِعيُف الَْعطَاِء ِمْنَها فَإِذَا              الْ

أََخذَ ِلَنفِْسِه ِمْن َصاِلحِ َما َيأُْخذُ النَّاُس فَقَْد ذََهَب َعْنُه الُْيْتُم َوكََتْبَت َتْسأَلُنِي َعْن الُْخْمـسِ                
ِلَمْن ُهَو َوإِنَّا كُنَّا َنقُولُ ُهَو لََنا فَأََبى َعلَْيَنا قَْوُمَنا ذَاَك َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ َوإِْسـَحُق    

ْرُمَز ْبُن إِْبَراِهيَم ِكلَاُهَما َعْن َحاِتمِ ْبنِ إِْسَمِعيلَ َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن أَبِيِه َعْن َيزِيَد ْبنِ هُ                
أَنَّ َنْجَدةَ كََتَب إِلَى اْبنِ َعبَّاسٍ َيْسأَلُُه َعْن ِخلَالٍ بِِمثْلِ َحِديِث ُسلَْيَمانَ ْبنِ بِلَالٍ غَْيَر أَنَّ ِفي                 

 الصِّْبَيانَ َحِديِث َحاِتمٍ َوإِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم َيكُْن َيقُْتلُ الصِّْبَيانَ فَلَا َتقُْتلْ      
  . إِلَّا أَنْ َتكُونَ َتْعلَُم َما َعِلَم الَْخِضُر ِمْن الصَّبِيِّ الَِّذي قََتلَ

                                                
بۇ ھهدىسنى ئىمـام تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى ئىـشهنچلىكتۇر، ـ         ): 9677( ھهيسهمى ①

 .دېگهن
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نهجـد ئىـسىملىك بىـر    :  ـ يهزىد ئىبنى ھۇرمۇز مۇنداق دەيدۇ 6187
.  سوراپ خهت يېزىپتۇ   ھهققىدە ئادەم ئىبنى ئابباسقا بهش خىل مهسىله     

  :ئىبنى ئابباس
غان بولۇپ قالمايـدىغان بولـسام، ئۇنىڭغـا        ئهگهر مهن ئىلىم يوشۇر   ــ  

نهجد ئۇنىڭغـا يازغـان خېتىـدە       . ـ دېگهنىدى  بهرمهيتتىم،ھهرگىز جاۋاب   
  :مۇنداق دەپتۇ

ـــ  ــقا    ـ ــالالرنى ئۇرۇش ــى ۋەســهللهم ئاي ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيه پهيغهم
ــپ چىق ــدئېلى ــر ئ   قانمى ــۇئهييهن بى ــتىن م ــا غهنىمهت ــۈش ۈى؟ ئۇالرغ ل

الرنى ئۆلتـــۈرەمتى؟ يېـــتىم بالىنىـــڭ ى؟ كىچىـــك بـــالىىـــدغانمئايرى
ــدۇ؟ غهنىمهتــتىن بهشــنىڭ بىــرى    يېتىملىــك مــۇددىتى قاچــان تۈگهي

  ! كىملهرگه بېرىلىدۇ؟ بۇالرنى ماڭا ئېيتىپ بهرگىن
  :ئىبنى ئابباس ئۇنىڭغا مۇنداق جاۋاب يېزىپتۇ

ســهن مهنــدىن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنى      ــــ 
 .پ چىقىدىغانلىقىنى سوراپ خهت يېزىپـسهن     ئايالالرنىڭ ئۇرۇشقا ئېلى  

 ئـــۇالر ، ئــۇالرنى غازاتقــا ئېلىــپ چىقــاتتى    پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم  
لـېكىن ئۇالرغـا    . ار بوالتتى ۋىد غهنىمهتتىن نېسى  ،يارىدارالرنى داۋااليتتى 

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى . لــۈش ئايرىلمــايتتىۈمــۇئهييهن بىــر ئ
ــالىالرنى ھ  ــهللهم كىچىــك ب ــۈرمهيتتى ۋەس ــز ئۆلت ــهنمۇ  . هرگى ــۇڭا س ش

سـهن يهنه مهنـدىن يېـتىم       ! كىچىك بـالىالرنى ھهرگىـز ئۆلتـۈرمىگىن      
بالىنىــڭ يېتىملىــك مۇددىتىنىــڭ قاچــان تۈگهيــدىغانلىقىنى ســوراپ 

بهزى ئادەملهرگه ساقال چىقىپ بولسىمۇ، ئۇالر تېخىچه . خهت يېزىپسهن
 ئهگهر بىـر بـاال      .نېمىنى ئېلىپ، نېمىنـى بېرىـدىغانلىقىنى بىلمهيـدۇ       

 نېمىنىــڭ ،باشــقا ئىنــسانالرغا ئوخــشاش ئــۆزىگه نېمىنىــڭ پايــدىلىق 
دەك بولسا، ئۇنىـڭ يېتىملىـك مـۇددىتى     ۈزىيانلىق ئىكهنلىكىنى بىلگ  

ســهن يهنه مهنــدىن غهنىمهتنىــڭ بهشــتىن بىــر ئۈلۈشــىنىڭ  . تۈگهيــدۇ
ــسهن  ــدىغانلىقىنى سوراپ ــلهرگه بېرىلى ــز. كىم ــزگه ”: بى ــۇ بى ــى  (ئ يهن

ــب ــۇرۇق  پهيغهم ــساالمنىڭ ئ ــا–هر ئهلهيهىس ــسۇپتۇر) تۇققانلىرىغ  “ مهن
  . بىراق قهۋمىمىز ئۇنى بىزگه بهرمهيۋاتىدۇ. مىزيدە
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پهيغهمـبهر  : قوشـۇپ رىـۋايهت قىلىنغـان     يهنه بىر رىـۋايهتته مۇنـۇالر       
. سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم كىچىك بالىالرنى ھهرگىز ئۆلتۈرمهيتتى

 ســهن ئهممــا! هرگىــز ئۆلتــۈرمىگىنشــۇڭا ســهنمۇ كىچىــك بــالىالرنى ھ
ــانلىق ۋە      ــڭ زىيـ ــالىالردىن كىمنىـ ــك بـ ــشاش كىچىـ ــا ئوخـ خىزىرغـ

!  ئۆلتــۈرىــدىغان بولــساڭئۆلتۈرۈشــكه تېگىــشلىك ئىكهنلىكىنــى بىل 
ــۈرۈش     ( ــالىالرنى ئۆلت ــك ب ــدىكىن، كىچى ــر بولمىغان ــهن خىزى ــى س يهن

  . )ھهققىڭ يوق
  )1812: مۇسلىم(

قَالَ كََتَب َنْجَدةُ إِلَى اْبنِ َعبَّاسٍ َيْسأَلُُه َعْن كَذَا َوكَذَا           َعْن َيزِيَد ْبنِ ُهْرُمَز      - 6188
َوذَكََر أَْشَياَء َوَعْن الَْمْملُوِك أَلَُه ِفي الْفَْيِء َشْيٌء َوَعْن النَِّساِء َهلْ كُنَّ َيْخُرْجَن َمـَع النَّبِـيِّ         

الَ اْبُن َعبَّاسٍ لَْولَا أَنْ َيأِْتَي أُْحُموقَةً َما كََتْبُت إِلَْيِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَهلْ لَُهنَّ َنِصيٌب فَقَ       
  . أَمَّا الَْمْملُوُك فَكَانَ ُيْحذَى

نهجـد ئىـسىملىك بىـر    : ـ يهزىد ئىبنى ھۇرمۇز مۇنداق دەيدۇ  6188
  :ئادەم ئىبنى ئابباسقا خهت يېزىپ

هلاللالھۇ قۇلغا غهنىمهتتىن بىر نهرسه بېرىلهمدۇ؟ پهيغهمـبهر سـ       ــ  
؟ ئۇالرغـــا قـــانمۇئايـــالالرنى ئۇرۇشـــقا ئېلىـــپ چىقئهلهيهـــى ۋەســـهللهم 

 ىغانىدى،ــ دەپ سـور     ى؟غانمىـد لـۈش ئايرى  ۈغهنىمهتتىن مۇئهييهن بىر ئ   
  :ئىبنى ئابباس

 ىـــك قىلىـــپ قويۇشـــىدىنھاماقهتلئۇنىـــڭ بىـــرەر ئهگهر مهن ـــــ 
ــايتتىم  ــاۋاب يازمــ ــا جــ ــدىم، ئۇنىڭغــ ــسهم ئىــ قۇلنىــــڭ . ئهنسىرىمىــ

  . ①ـ دېدى ىسىگه كهلسهك، ئۇنىڭغا غهنىمهت بېرىلىدۇ،مهسىل
   )2727: ئهبۇ داۋۇد(

 َعْن َيزِيَد ْبنِ ُهْرُمَز قَالَ كََتَب َنْجَدةُ إِلَى اْبنِ َعبَّاسٍ َيْسأَلُُه َعْن َسـْهمِ ِذي              - 6189
َعبَّاسٍ إِلَى َنْجَدةَ كََتْبـُت إِلَْيـِه       الْقُْرَبى ِلَمْن ُهَو قَالَ َيزِيُد ْبُن ُهْرُمَز َوأََنا كََتْبُت ِكَتاَب اْبنِ            

                                                
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2368( ئهلبانى ①
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كََتْبَت َتْسأَلُنِي َعْن َسْهمِ ِذي الْقُْرَبى ِلَمْن ُهَو َوُهَو لََنا أَْهلَ الَْبْيِت َوقَْد كَانَ ُعَمُر َدَعاَنا إِلَى                 
ِمَنا فَأََبْيَنا إِلَّا أَنْ ُيَسلَِّمُه لََنا َوأََبى       أَنْ ُيْنِكَح ِمْنُه أَيَِّمَنا َوُيْحِذَي ِمْنُه َعاِئلََنا َوَيقِْضَي ِمْنُه َعْن غَارِ          

  . ذَِلَك فََتَركَْناُه َعلَْيِه
نهجـد ئىـسىملىك بىـر    :  ـ يهزىد ئىبنى ھۇرمۇز مۇنداق دەيدۇ 6189

ئــادەم ئىبنــى ئابباســقا پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  
نىـــــڭ غهنىمهتتىكـــــى ئۈلۈشـــــىنىڭ كىمـــــگه ىرىيـــــېقىن تۇغقانل

ئىبنـى ئابباسـنىڭ نهجـدگه      . بېرىلىدىغانلىقىنى سوراپ خهت يېزىپتۇ   
  :ئۇ خهتنى مۇنداق يازدىم. ېزىپ بهرگهنىدىميازغان خېتىنى مهن ي

ـــ  ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ   ـ ــدىن پهيغهم ســهن مهن
نىـــــڭ غهنىمهتتىكـــــى ئۈلۈشـــــىنىڭ كىمـــــگه ىرىيـــــېقىن تۇغقانل

ئائىلىــسىگه  ســلىدە پهيغهمــبهرئــۇ ئه. بېرىلىــدىغانلىقىنى سوراپــسهن
.  ئۆمهر ئۇ ئۈلۈشنى بېرىش ئۈچۈن بىزنـى چـاقىردى  ،بىر كۈنى . بېرىلىدۇ

ئۇ شـۇ پۇلـدىن بويتاقلىرىمىزنىـڭ بېـشىنى ئـوڭالپ قويـۇش، موھتـاج               
ــ    دەك تهمىنــــات بېــــرىش،  ۈئــــائىلىلىرىمىزگه شــــۇ پۇلــــدىن يهتكــ

 هپ قويــۇش تهكلىپىنــىلۆتــلىرىمىزنىــڭ قهرزىنــى شــۇ پۇلــدىن قهرزدار
بىز بۇ تهكلىپنى قوبۇل قىلمـاي، ئـۇ ھهسـسىمىزنى قولىمىزغـا        . بهردى

بىزمـۇ  . ۋىمىزگه قوشۇلمىدى ئۇ بۇ تهلى  . نى تهلهپ قىلدۇق  ىنهق بېرىش 
  . ①نىڭ ئىختىيارىغا تاشالپ قويدۇقۆزىئۇنى ئ

  )4134: نهسائى(

و َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   َعْن ُرَبيَِّع بِْنِت ُمَعوِِّذ ْبنِ َعفَْراَء قَالَْت كُنَّا َنْغزُ       - 6190
  . َعلَْيِه َوَسلََّم َنْسِقي الْقَْوَم َوَنْخُدُمُهْم َوَنُردُّ الْقَْتلَى َوالَْجْرَحى إِلَى الَْمِديَنِة

 ـ مـۇئهۋۋىز ئىبنـى ئهفرائنىـڭ قىـزى رۇبهييىـئ رەزىيهلالھـۇ        6190
ۋەسهللهم بىلهن بىز پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى     : ئهنها مۇنداق دەيدۇ  

، ئۇالرنىـڭ  ەتتـۇق ئهسكهرلهرگه سۇ توشۇپ بېر ،ىپبىرلىكته غازاتقا چىق  

                                                
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3854( ئهلبانى ①



  جىهاد بۆلۈمى

 88 

ــنىگه  تتـــۇقخىزمىتىنـــى قىال ــانالرنى مهدىـ ــدار بولغـ ، ئـــۆلگهن ۋە يارىـ
  . يتتۇقتوشۇ

  )5679: بۇخارى(

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ الْأَْنَصارِيَِّة قَالَْت غََزْوُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى           - 6191
َسْبَع غََزَواٍت أَْخلُفُُهْم ِفي رَِحاِلهِْم فَأَْصَنُع لَُهْم الطََّعاَم َوأَُداوِي الَْجْرَحـى َوأَقُـوُم َعلَـى               

  . الَْمْرَضى
مهن :  ـ ئۇممۇ ئهتىييه ئهنسارى رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دەيدۇ 6191

بىلهن بىرلىكته يهتته قېتىم    پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم     
، تاماقلىرىنى ئېتىپ ى ساقالپـ تاقلىرىن ئۇالرنىڭ يۈك. غازاتقا چىقتىم

  . لهرگه قارايتتىم كېسهل،بېرەتتىم، يارىدارالرنى داۋااليتتىم
   )1812: مۇسلىم(

اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم    َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى         عن ُمَحمَّد ْبن َحْمَزةَ الْأَْسلَِمي     - 6192
أَمََّرُه َعلَى َسرِيٍَّة قَالَ فََخَرْجُت ِفيَها َوقَالَ إِنْ َوَجْدُتْم فُلَاًنا فَأَْحرِقُوُه بِالنَّارِ فََولَّْيُت فََناَدانِي فََرَجْعُت        

  .  ُيَعذُِّب بِالنَّارِ إِلَّا َربُّ النَّارِإِلَْيِه فَقَالَ إِنْ َوَجْدُتْم فُلَاًنا فَاقُْتلُوُه َولَا ُتْحرِقُوُه فَإِنَُّه لَا
پهيغهمبهر : ـ ھهمزە ئهسلهمى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ     6192

سـهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مېنــى بىـر ئهتــرەتكه باشــلىق قىلىــپ   
يولغا چىقىش ئالدىـدا  .  مهن ئهترەتنى باشالپ يولغا چىقتىم ،تهيىنلىدى

  :ئۇ ماڭا
مهن .   دېدىـ!  پىۋالساڭالر، ئوت قويۇپ كۆيدۈرىۋېتىڭالرپاالنىنى تېــ 

بىرئـاز ماڭغانـدىن كېـيىن ئـۇ مېنـى       . ئارقامغا بۇرۇلۇپ يۈرۈپ كهتـتىم    
  :ئۇ. مهن ئۇنىڭ قېشىغا قايتىپ كهلدىم. توۋلىدى
ـــ  . كۆيـــدۈرمهڭالر. پـــاالنىنى تېپىۋالـــساڭالر، ئۆلتـــۈرۈۋېتىڭالر  ــ

  . ① دېدى، ـدىگارىغا خاستۇركۆيدۈرۈپ ئازابالش پهقهت دوزاخنىڭ پهرۋەر
  )2673: ئهبۇ داۋۇد(
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 عن أَُساَمة أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َعهَِد إِلَْيِه فَقَالَ أَِغـْر   - 6193
 ُمْسهِرٍ ِقيلَ لَُه أُْبَنـى      َعلَى أُْبَنى َصَباًحا َوَحرِّْق َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َعْمرٍو الَْغزِّيُّ َسِمْعُت أََبا           

  . قَالَ َنْحُن أَْعلَُم ِهَي ُيْبَنى ِفلَْسِطَني
ــــ ئۇســـامه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،  6193

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭدىن ئهھدە ئېلىپ

  . دېدىـ!  ۋەتكىنيۇ باستۇرۇپ كىرگىن ۋە ئوت قودەئۇبناغا ئهتىگهنــ 

  ): بىرىراۋىيالردىن(ئهبۇ مۇسهىردىن 

  :ـ دەپ سورالغاندا، ئۇ ؟دېگهن قهيهرئۇبنا ــ 
ــ   ،ۇ پهلهستىندىكى يۇبنا دېگهن جـاي ئ. بىز ئۇنى ئوبدان بىلىمىز ــ  
  . ①دېدى

  ) 2616: ئهبۇ داۋۇد(

لَْوِليِد فَأُِتَي بِأَْربَِعِة    َعْن اْبنِ ِتْعلَى قَالَ غََزْوَنا َمَع َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َخاِلِد ْبنِ ا            - 6194
  . أَْعلَاجٍ ِمْن الَْعُدوِّ فَأََمَر بِهِْم فَقُِتلُوا َصْبًرا

بىز ئابدۇرراھمان ئىبنى خالىد :  ـ ئىبنى تىئال مۇنداق دەيدۇ 6194
 تۇتــۇپ نئۇنىــڭ ئالــدىغا تــۆت دۈشــمه . بىــلهن بىــرگه غازاتقــا چىقتــۇق 

 ئېتىـپ   ئېلىنىـپ،  غاشانئۇنىڭ بۇيرۇقى بىـلهن ئـۇالر نىـ       . كهلتۈرۈلدى
  . ②ئۆلتۈرۈلدى

  )2687: ئهبۇ داۋۇد(

بِالنَّْبلِ َصْبًرا فََبلَغَ ذَِلَك أََبا أَيُّوَب الْأَْنَصارِيَّ فَقَـالَ َسـِمْعُت           :  ويف رواية  - 6195
بَِيـِدِه لَـْو كَاَنـْت    َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْنَهى َعْن قَْتلِ الصَّْبرِ فََوالَِّذي َنفِْسي    

  . َدَجاَجةٌ َما َصَبْرُتَها فََبلَغَ ذَِلَك َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن َخاِلِد ْبنِ الَْوِليِد فَأَْعَتَق أَْرَبَع رِقَابٍ
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 غائـــۇالر نىـــشان:  ـ يهنه بىـــر رىـــۋايهتته مۇنـــداق دېيىلىـــدۇ   6195
ب بــۇ ئهھــۋال ئهبــۇ ئهييــۇ. ىنىــپ، ئــوق بىــلهن ئېتىــپ ئۆلتۈرۈلــدىئېل

  :ئهنسارىغا يېتىپ بارغاندا، ئۇ
ـــ  ــانلىق    ـ ــهللهمنىڭ ج ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س مهن پهيغهم

 ئېتىـــپ ئۆلتۈرۈشـــتىن توســـقانلىقىنى ،لىـــپئې غانهرســـىنى نىـــشان
جېنىم ئىلكىدە بولغان زات بىلهن قهسهمكى، مهن توخـۇ   . ئاڭلىغانىدىم

ۇنىڭ بۇ سۆزى ئ. ـ دېدى  ئاتمايمهن،غا ئېلىپچاغلىق جانلىقنىمۇ نىشان
ئابــدۇرراھمان ئىبنــى خالىــدقا يېتىــپ بارغانــدا، ئــۇ شــۇ خاتالىقىنىــڭ  

  . كهففارىتى ئۈچۈن تۆت قۇل ئازاد قىلدى
  

 َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َما ِمـْن                 - 6196
لَِّه فَُيِصيُبونَ الَْغنِيَمةَ إِلَّا َتَعجَّلُوا ثُلُثَْي أَْجرِِهْم ِمْن الْآِخَرِة َوَيْبقَى لَُهـْم  غَازَِيٍة َتْغُزو ِفي َسبِيلِ ال 

  . الثُّلُثُ َوإِنْ لَْم ُيِصيُبوا غَنِيَمةً َتمَّ لَُهْم أَْجُرُهْم
ــۋايهت    6196 ــدۇلالھ ئىبنــى ئهمــر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن رى ــ ئاب ـ

  :اللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهل
ــاخىرەتتىكى    هللا ا« ــسا، ئ ــمهت ئااللى ــانالر غهنى ــا چىقق ــدا غازاتق يولى

ــۈچتىن ئىككىــسىنى نهق ئېلىــپ بولغــان بولىــدۇ   . ئهجىرلىرىنىــڭ ئ
ئهگهر ئۇالر غهنىمهت ئااللمىسا،    . ئۇالرغا ئاخىرەتته ئۈچتىن بىرى قالىدۇ    

  . »ى تولۇق ئالىدۇئاخىرەتته ئهجىرلىرىن
   )1906: مۇسلىم(

 َعْن ُموَسى ْبنِ أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - 6197
ْن َواٍد إِلَّـا  قَالَ لَقَْد َتَركُْتْم بِالَْمِديَنِة أَقَْواًما َما ِسْرُتْم َمِسًريا َولَا أَْنفَقُْتْم ِمْن َنفَقٍَة َولَا قَطَْعُتْم مِ        

َوُهْم َمَعكُْم ِفيِه قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه َوكَْيَف َيكُوُنونَ َمَعَنا َوُهْم بِالَْمِديَنِة فَقَـالَ َحَبـَسُهْم                
  . الُْعذُْر

 ـ ئهنهس ئىبنـــى مالىـــك رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت     6197
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
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سـىلهر  . مهدىنىـدە بىـر قىـسىم كىـشىلهرنى قويـۇپ چىقـتىڭالر         ــ  
مهيلــى بىــرەر مۇســاپىنى بېــسىپ ئــۆتمهڭالر، مهيلــى كىچىككىــنه       
نهرسىنى چىقىم قىلماڭالر، مهيلى بىرەر جىلغىنى كېسىپ ئۆتمهڭالر،   

  :بۇنى ئاڭلىغان ساھابىالر. دى دې، ـئۇالر سىلهر بىلهن بىللىدۇر
هدىنىدە قالغان تۇرسا، قانـداق قىلىـپ   ئۇالر م! نىڭ رەسۇلىهللائى اــ  

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى   . ـ دەپ سورىدى   بىز بىلهن بىلله بولىدۇ؟   
  :ۋەسهللهم

ئۇالرنىــڭ ئــۆزرىلىرى ســىلهر بىــلهن بىلــله چىقىــشىغا  ــــ چــۈنكى 
  . ① دەپ جاۋاب بهردى، ـتوسالغۇ بولدى

   )2508: ئهبۇ داۋۇد(

 َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َيقُـولُ            عن أَيب ُهَرْيَرةَ َيقُولُ    - 6198
  . َعجَِب َربَُّنا َعزَّ َوَجلَّ ِمْن قَْومٍ ُيقَاُدونَ إِلَى الَْجنَِّة ِفي السَّلَاِسلِ

مهن : ــــ ئهبـــۇ ھـــۇرەيرە رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ  6198
نــداق دېگهنلىكىنــى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇ

تائـاال جهنــنهتكه زەنجىــرلهر  هللا ئۇلــۇغ پهرۋەردىگــارىمىز ا« :ئاڭلىغانىـدىم 
  .»بىلهن ھهيدەلگهن بىرمۇنچه كىشىلهردىن مهمنۇن بولىدۇ

يهنى ئۇالر ئالدى بىـلهن ئهسـىر چۈشـۈپ،         ): ئهبۇ داۋۇد مۇنداق دەيدۇ   (
  . ② ئاندىن مۇسۇلمان بولىدۇ،زەنجىرلهر بىلهن باغلىنىدۇ

  )2677:  داۋۇدئهبۇ(

 َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ فًَتى ِمْن أَْسلََم قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي أُرِيُد الَْغـْزَو                 - 6199
َولَْيَس َمِعي َما أََتَجهَُّز قَالَ ائِْت فُلَاًنا فَإِنَُّه قَْد كَانَ َتَجهََّز فََمرَِض فَأََتاُه فَقَالَ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه                 

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيقْرِئَُك السَّلَاَم َوَيقُولُ أَْعِطنِي الَِّذي َتَجهَّْزَت بِِه قَالَ َيا فُلَاَنةُ أَْعِطيـِه                َص
  . الَِّذي َتَجهَّْزُت بِِه َولَا َتْحبِِسي َعْنُه َشْيئًا فََواللَِّه لَا َتْحبِِسي ِمْنُه َشْيئًا فَُيَباَرَك لَِك ِفيِه

                                                
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2189( ئهلبانى ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2330( ئهلبانى ②
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:  ـ ئهنهس ئىبنــى مالىــك رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ   6199
  :ئهسلهم قهبىلىسىدىن بىر يىگىت

مهن غازاتقا چىقىشنى خااليمهن، بىـراق  ! نىڭ پهيغهمبىرى هللائى ا ــ  
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . ـ دېدى مېنىڭ جابدۇنغىدەك ھېچ نهرسهم يوق،   

  : ئهلهيهى ۋەسهللهم
غازاتقـا جابـدۇنغان   ئـۇ  ! ا بـارغىن ئۇنداقتا سهن پاالنىنىڭ قېـشىغ    ــ  
ئـۇ يىگىـت ئۇنىـڭ قېـشىغا     .  دېـدى ، ـ  بىراق كېسهل بولۇپ قاپتۇ،ئىدى
  :بېرىپ
ئـۇ  . پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ساڭا ساالم ئېيتتـى       ــ  

يهنه ســېنىڭ ئۇرۇشــقا تهييارلىغــان نهرســىلىرىڭنى ماڭــا بېرىــشىڭنى  
  :ئۇ. ـ دېدى ،بۇيرىدى

ـــ ئهي  ــاالنى ــ ــپـ ــىلهر ! انخـ ــان نهرسـ ــقا تهييارلىغـ دىن مهن ئۇرۇشـ
نىڭ نامى بىـلهن  هللا ا!هرگىن بۇ يىگىتكه بھېچنېمىنى ئېلىپ قالماي، 

ــىنى ئېلىــپ قــالم      ــهمكى، ئۇنىڭــدىن ھــېچ نهرس ئېلىــپ  .ىغىنقهس
  . ـ دېدى تائاال ئۇنىڭدا ساڭا بهرىكهت ئاتا قىلمايدۇ، هللاقالىدىغان بولساڭ، 

   )1894: مۇسلىم(

ُمَرةَ ْبنِ ُجْنُدبٍ أَمَّا َبْعُد فَإِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسمَّى َخْيلََنا          َعْن سَ  - 6200
َخْيلَ اللَِّه إِذَا فَزِْعَنا َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأُْمُرَنا إِذَا فَزِْعَنـا بِالَْجَماَعـِة                 

  . ِكيَنِة َوإِذَا قَاَتلَْناَوالصَّْبرِ َوالسَّ
بىز :   ـ سهمۇرە ئىبنى جۇندۇب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ6200

بىرەر ۋەھىمىگه دۇچ كهلسهك، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم        
 بىـرەر  ،دەپ ئاتـايتتى » ق قوشـۇنى نىڭ ئاتلى هللا«: ىمىزنىق قوشۇن ئاتلى

جامائهتتىن ئايرىلماسلىققا،   بىزنى   ،ۋەھىمىگه دۇچ كهلگهن چېغىمىزدا   
  . ①ئۇرۇش قىلغان چېغىمىزدا چىداملىق ۋە تهمكىن بولۇشقا بۇيرۇيتتى

  )2560: ئهبۇ داۋۇد(

                                                
 .ەئىپ، ـ دېگهنز): 551( ئهلبانى ①
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 َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخْيُر الـصََّحاَبِة               - 6201
  . ُع ِمائٍَة َوَخْيُر الُْجُيوشِ أَْرَبَعةُ آلَاٍف َولَا ُيْغلَُب اثَْنا َعَشَر أَلْفًا ِمْن ِقلٍَّةأَْرَبَعةٌ َوَخْيُر السََّراَيا أَْرَب

ــۋايهت    6201 ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ــ ئىبنــ ـــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــرەت  ئهڭ ياخــشىدىن،ت كىــشىۆئهڭ ياخــشى ھهمــراھ تــ «  400 ئهت
 12. دىن تهركىـب تاپىـدۇ     كىـشى  4000 ئهڭ ياخشى قوشـۇن      دىن،كىشى

ــۇن يېڭىل  ــشىلىك قوشــ ــېڭىلگهنمىــــڭ كىــ ــدىردەمهيــــدۇ، يــ  ، تهقــ
  . ①»ئهمهس دىنسانىنىڭ ئازلىقىيېڭلىشىنىڭ سهۋەبى 

   )1555: تىرمىزى(

اَنْت ِحلَْيـةُ ُسـُيوِفهِْم     لَقَْد فََتَح الْفُُتوَح قَْوٌم َما كَ     :  عن ايب أََبا أَُماَمةَ قَالَ     - 6202
  . الذََّهَب َولَا الِْفضَّةَ إِنََّما كَاَنْت ِحلَْيُتُهْم الَْعلَابِيَّ َوالْآُنَك َوالَْحِديَد

هتىهـــلهرگه  فنۇرغـــۇن  :  ـ ئهبـــۇ ئۇمـــامه مۇنـــداق دەيـــدۇ        6202
قاتناشقانالرنىڭ قىلىچلىـرى نه ئـالتۇن، نه كۈمـۈش بىـلهن بېـزەلگهن             

 قاپالنغانپى پاتاڭ، قهلهي ۋە تۆمۈر بىلهن ىە غىل دەستى ۋ، بهلكى ئهمهس
  . ئىدى

  )2909: بۇخارى(

 ـ َعْن أَبِي طَلَْحةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه كَانَ  6203
  . إِذَا ظََهَر َعلَى قَْومٍ أَقَاَم بِالَْعْرَصِة ثَلَاثَ لََيالٍ

ـــ ئهبــۇ تهلــهه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،   6203
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىرەر قهۋمنى مهغلۇب قىلغان       

  . ۈچ كېچه تۇراتتىچاغدا، پهتىه قىلىنغان شۇ زېمىندا ئ
   )3065: بۇخارى(

                                                
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1259( ئهلبانى ①
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ْيئًا ِفي َسبِيلِ اللَِّه َيقُولُ ِلَصاِحبِِه  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر أَنَُّه كَانَ إِذَا أَْعطَى شَ        - 6204
  . إِذَا َبلَْغَت َواِدَي الْقَُرى فََشأَْنَك بِِه

يهنـى  (يولىدا هللا ا  ـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما 6204
  :ائۇنىڭغنهرسه بهرسه، كىشىگه بىر بىرەر ئىشلىتىش ئۈچۈن ) جىهادتا
 ئۇنى نېمىگه ،)ى غازاتتىن قايتقاندايهن(ۋادىلقۇراغا كهلگهندە سهن ــ 

  . ـ دەيتتى ،ئۇ سېنىڭ. ه، شۇنىڭغا ئىشلهتكىنئىشلهتكىڭ كهلس
   )985: مالىك(

 َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ قَالَ كَاَنْت ثَِقيُف ُحلَفَاَء ِلَبنِى ُعقَْيلٍ فَأََسَرْت ثَِقيُف             - 6205
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََسَر أَْصَحاُب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َرُجلَْينِ ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّ  

َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجلًا ِمْن َبنِي ُعقَْيلٍ َوأََصاُبوا َمَعُه الَْعْضَباَء فَأََتى َعلَْيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه                
ا ُمَحمَُّد فَأََتاُه فَقَالَ َما َشأُْنَك فَقَالَ بَِم أََخذَْتنِي َوبَِم أََخـذَْت            َوَسلََّم َوُهَو ِفي الَْوثَاقِ قَالَ يَ     

َسابِقَةَ الَْحاجِّ فَقَالَ إِْعظَاًما ِلذَِلَك أََخذُْتَك بَِجرِيَرِة ُحلَفَاِئَك ثَِقيَف ثُمَّ اْنَصَرَف َعْنُه فََنـاَداُه              
ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرِحيًما َرِقيقًا فََرَجَع إِلَْيـِه  فَقَالَ َيا ُمَحمَُّد َيا ُمَحمَُّد َوكَانَ َرسُ    

فَقَالَ َما َشأُْنَك قَالَ إِنِّي ُمْسِلٌم قَالَ لَْو قُلَْتَها َوأَْنَت َتْمِلُك أَْمَرَك أَفْلَْحَت كُلَّ الْفَلَـاحِ ثُـمَّ           
َحمَُّد فَأََتاُه فَقَالَ َما َشأُْنَك قَالَ إِنِّي َجـاِئٌع فَـأَطِْعْمنِي           اْنَصَرَف فََناَداُه فَقَالَ َيا ُمَحمَُّد َيا مُ      

َوظَْمآنُ فَأَْسِقنِي قَالَ َهِذِه َحاَجُتَك فَفُِدَي بِالرَُّجلَْينِ قَالَ َوأُِسَرْت اْمـَرأَةٌ ِمـْن الْأَْنـَصارِ               
انَ الْقَْوُم ُيرُِحيونَ َنَعَمُهْم َبْيَن َيَدْي ُبُيـوِتهِْم        َوأُِصيَبْت الَْعْضَباُء فَكَاَنْت الَْمْرأَةُ ِفي الَْوثَاقِ َوكَ      

فَاْنفَلََتْت ذَاَت لَْيلٍَة ِمْن الَْوثَاقِ فَأََتْت الْإِبِلَ فََجَعلَْت إِذَا َدَنْت ِمْن الَْبِعريِ َرغَا فََتْتُركُـُه َحتَّـى     
وَّقَةٌ فَقََعَدْت ِفي َعُجزَِها ثُمَّ َزَجَرْتَهـا فَاْنطَلَقَـْت   َتْنَتهَِي إِلَى الَْعْضَباِء فَلَْم َتْرغُ قَالَ َوَناقَةٌ ُمنَ    

َوَنِذُروا بَِها فَطَلَُبوَها فَأَْعَجَزْتُهْم قَالَ َوَنذََرْت ِللَِّه إِنْ َنجَّاَها اللَُّه َعلَْيَها لََتْنَحَرنََّها فَلَمَّا قَِدَمْت              
 َناقَةُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَْت إِنََّها َنذََرْت    الَْمِديَنةَ َرآَها النَّاُس فَقَالُوا الَْعْضَباءُ    

إِنْ َنجَّاَها اللَُّه َعلَْيَها لََتْنَحَرنََّها فَأََتْوا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكَُروا ذَِلَك لَُه فَقَالَ              
َجَزْتَها َنذََرْت ِللَِّه إِنْ َنجَّاَها اللَُّه َعلَْيَها لََتْنَحَرنََّها لَا َوفَاَء ِلَنذْرٍ ِفي َمْعِصَيٍة             ُسْبَحانَ اللَِّه بِئَْسَما    

  . َولَا ِفيَما لَا َيْمِلُك الَْعْبُد
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:  ـ ئىمران ئىبنى ھۇسهين رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     6205
. ىپاقداش ئىدىبهنى ئۇقهيل قهبىلىسى ئىتتبىلهن سهقىف قهبىلىسى  

ــهللهمنىڭ      ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــسى پهيغهم ــهقىف قهبىلى س
ــدى   ــىر ئېلىۋالـ ــادەمنى ئهسـ ــى ئـ ــاھابىلىرىدىن ئىككـ ــبهر . سـ پهيغهمـ

ــل    ــى ئۇقهيـ ــاھابىلىرىمۇ بهنـ ــهللهمنىڭ سـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ
ــادەمنى ئهســىر ئالــدى  ــۇالر يهنه ئۇنىــڭ بىــلهن  . قهبىلىــسىدىن بىــر ئ ئ

  . ىك بىر تۆگىنىمۇ غهنىمهت ئالغانىدى ئىسىمل“ئهزبائ”
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭ قېشىغا كهلگهنـدە،         

  :ئۇ. ئۇ ئادەم باغالقلىق ئىدى
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى      . ــ دەپ چـاقىردى     !ئى مۇھهممهد ــ  

  :ۋەسهللهم ئۇنىڭ يېنىغا كېلىپ
  :ئۇ.  دېدى ـنېمه گېپىڭ بار؟ــ 
ۋالدىڭ؟ ھاجىالرنىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ كهتكهن بۇ ۇمىشقا تۇتمېنى نېــ 

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    . دىەپ سـورى  ــ د   ۋالـدىڭ؟ ۇتۆگىنى نېمىـشقا تۇت   
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

سـېنى سـېنىڭ   .  يۈزىسىدىن شـۇنداق قىلـدىم   ــ شۇنىڭ ھۆرمىتى  
 ، دېــدى، ـ  ۋالــدىمۇئىتتىپاقداشــلىرىڭنىڭ جىنــايىتى تۈپهيلىــدىن تۇت

 يهنه پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىئــۇ . ىتتئانــدىن قــاي
  :چاقىرىپ

  . ـ دېدى !ئى مۇھهممهد! ئى مۇھهممهدــ 
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ناھـايىتى رەھىمـدىل ۋە           

  :ئۇ قايتىپ كېلىپ. كۆيۈمچان ئىدى
  :ئۇ.  دېدى ـ نېمه گېپىڭ بار؟، يهنهھهــ 
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى      .  دېـدى  ــ  مهن مۇسۇلمان بولدۇم،  ــ  

  :ۋەسهللهم
بۇ سۆزۈڭنى سـهن ئـۆزەڭگه ئىگىـدارچىلىق قىالاليـدىغان چاغـدا          ــ  

.  دېدى، ـئېيتقان بولساڭ ئىدىڭ، تولۇق نىجاتلىققا ئېرىشكهن بوالتتىڭ
  :ئۇ يهنه چاقىرىپ. ئاندىن قايتىپ يولىغا ماڭدى
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همـبهر سـهلاللالھۇ    پهيغ. ــ دېـدى    !ئـى مـۇھهممهد   ! ئـى مـۇھهممهد   ــ  
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم يهنه كېلىپ

  :ئۇ. دېدى ـ  نېمه گېپىڭ بار؟، يهنهھهــ 
ــاچ  ـــ قورســىقىم ئ ــاق بهرگىــن ـ ــتىم،. ، ماڭــا تام  ســۇ ئۇســساپ كهت

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ـ دېدى !بهرگىن
 ئـۇ ئـادەم ھېلىقـى    ،كېـيىن .  دېـدى ، ـ بـۇ تهلىپىـڭ ئورۇندىلىـدۇ   ـــ  

  . كى مۇسۇلمان بىلهن ئالماشتۇرۇلدىئىك
ۋام قىلىـپ   ا د ئىمران ئىبنى ھۇسـهين رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ سـۆزىنى         

دۈشـمهنلهر ئهنـسارىالردىن بىـر ئايـالنى ئهسـىر      كېـيىن   : مۇنداق دەيـدۇ  
ئۇ .  ئهزبائ ئىسىملىك تۆگىمۇ ئۇالرنىڭ قولىغا چۈشۈپ قالدى. ئېلىۋالدى
ىرىنى ئۆيلىرىنىـڭ ئالـدىغا     دۈشـمهنلهر تـۆگىل   . قلىق ئىـدى  ئايال باغال 

بىـر كېچىـسى ئـۇ ئايـال بـاغالقتىن        . قويۇپ بېرىـپ، دەم ئالـدۇرىۋاتاتتى     
ئۇ قايسى تۆگىنىـڭ قېـشىغا      . بوشىنىپ، بىر تۆگىنىڭ يېنىغا كهلدى    

ــۈرمهيتتى     ــېقىن كهلت ــۇنى ي ــوزالپ، ئ ــۆگه ب ــۇ ت ــا، ش ــايهت. بارس ــۇ ،نىه  ئ
ۇ مـۇاليىم تـۆگه      ئـ   چۈنكى . ئۇ بوزلىمىدى  گهنىدى،ئهزبائنىڭ يېنىغا كهل  

.  تـۆگه يولغـا راۋان بولـدى       .دېـۋىتتى ــ دە،      مىنـدى  غـا ئايـال ئۇنىڭ  . ئىدى
 بىـراق ئـۇ  . غا چۈشـتى سىزىپ قېلىپ، ئۇنىڭ ئارقىـ ې سدۈشمهنلهر بۇنى 

  . نى ئارقىدا قالدۇرۇپ، يىراقالپ كهتتىدۈشمهنلهر ئايال
ئىمران ئىبنى ھۇسـهين رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ سـۆزىنى داۋام قىلىـپ             

نىڭ رازىلىقـى ئۈچـۈن ئاتـاپ نهزىـر     هللائۇ ئايال ئۇ تۆگىنى ا :  دەيدۇ مۇنداق
  :قىلىپ
نىـڭ  هللامېنى مۇشۇ تۆگه بىلهن قۇتۇلدۇرسا، مهن ئـۇنى ا        هللا ئهگهر ا ــ  

ئايـال مهدىـنىگه يېتىــپ   . ـــ دېگهنىـكهن  رازىلىقـى ئۈچـۈن بوغـۇزاليمهن،   
  : كهلگهندە، ئادەملهر تۆگىنى كۆرۈپ

هى ۋەسـهللهمنىڭ تۆگىـسى ئهزبـائ       پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهي   ،بۇــ  
نى مۇشۇ تۆگه بىـلهن  مېهللا ئهگهر ا” :ئايال ئۇالرغا. دېيىشتىـ ئىكهنغۇ؟  

 دەپ نىــيهت “مهننىــڭ رازىلىقــى ئۈچــۈن بوغــۇزاليهللاۇنى ابــقۇتۇلدۇرســا، 
ئۇالر بۇ ئهھۋالنى دەرھال پهيغهمبهر سهلاللالھۇ     . قىلغانلىقىنى ئېيتتى 
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همبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغ.  يهتكۈزدىگهئهلهيهى ۋەسهللهم
  :ھهيرانلىق ئىلكىدە

ئــۇنى شــۇ تــۆگه بىــلهن هللا  اۋاپاغــا جاپــا دېگهنــدەك،! ســۇبهانهلالھــــ 
بوغـۇزاليمهن   نىـڭ رازىلىقـى ئۈچـۈن نهزىـر قىلىـپ         هللا ا قۇتۇلدۇرسا، ئۇنى 

 گۇنـــاھ بولىـــدىغان ئىـــش ئۈچـــۈن ئاتـــاپ !دېگىنىنـــى كۆرمهمـــدىغان؟
ــلهن   ــر بى ــۆزقىلىنغــان نهزى ــان نهرســىنى   ئئ ــدا بولمىغ ىگىدارچىلىقى

  . دېدى، ـ  ئىناۋەتسىزشئاتانهزىرگه 
   )1641: مۇسلىم(

 َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ الُْمْشرِِكَني أََراُدوا أَنْ َيْشَتُروا َجَسَد َرُجلٍ ِمْن الُْمْشرِِكَني - 6206
  . ُهْم إِيَّاُهفَأََبى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيبِيَع

مۇشرىكالر :   ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيدۇ6206
 بىـر ئادەمنىـڭ جهسـىتىنى سـېتىۋالماقچى بولغانـدا،           )مۇشرىكالردىن(

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ئـۇنى سـېتىپ بېرىـشنى رەت            
  . ①قىلغان

  )1715: تىرمىزى(

تيت النيب صلى اهللا عليه وسلم بـرأس االسـود           عن فريوز الدميلى قال أ     - 6207
  . العنسى

مهن پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ    : ـ فىيروز دەيلهمى مۇنداق دەيدۇ     6207
ېلىـپ  ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئالدىغا ئهسۋەد ئهنسىنىڭ كاللىـسىنى ئ        

  . ②كهلدىم
  )»ئهلكهبىر«(

                                                
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 289( ئهلبانى ①
بۇ ھهدىسنى ئىمـام تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى ئىـشهنچلىكتۇر، ـ         ): 9693( ھهيسهمى ②

 .دېگهن
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عثـه إىل   ـ عن عمرو بن العاصى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا ب 6208
غزوة ذات السالسل منع الناس أن يوقدوا نارا ثالثا قال فكلم الناس أبا بكر قالوا كله لنا                 
فأتاه قال قد أرسلوك إىل ال يوقد أحد نارا إال ألقيته فيها مث لقوا العدو فهزمـوهم فلـم                   
ا يدعهم يطلبوا العدو فلما رجعوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخربوه اخلرب وشكو

إليه فقال يا رسول اهللا كانوا قليال فكرهت أن يطلبوا العدو وخفت أن يكون هلم مـادة                 
فيعطفون عليهم فحمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمره، ويف رواية فقال عمرو هنيتهم 

  . أن يوقدوا نارا خشية أن يرى العدو قلتهم
ايهت مۇنـداق رىـۋ   ـ ئهمـر ئىبنـى ئـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن       6208
نـى قومانـدان    مې پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم         :قىلىنىدۇ

رنى ئۈچ ه ئهسكهرل مهنقىلىپ، زاتى سهالسىل ئۇرۇشىغا ئهۋەتكهن چاغدا،  
 ئهسـكهرلهر   ،شـۇنىڭ بىـلهن   . ىـدىم كۈنگىچه ئوت يېقىشتىن چهكلىگهن   

  :ئهبۇ بهكرىنىڭ ئالدىغا بېرىپ
گه ئـوت يـېقىش ئۈچـۈن    ئۇنىڭ بىلهن سۆزلىشىپ باقساڭ، ئۇ بىـز  ـ  

بـۇ ھهقـته سۆزلهشـكىلى     ئهبۇ بهكـرى    . ـ دېيىشتى  رۇخسهت قىلسىكهن، 
  :مهن. يېنىمغا كهلدى

خىالپلىـق  ! سـېنى ئـۇالر ئهۋەتتىمـۇ؟ ھـېچكىم ئـوت ياقمىـسۇن      ــ  
  . مـ دېدى قىلغۇچىالر بولسا، ئۇالرنى ئوتقا تاشاليمهن،

. ۇقلـد دۈشمهن بىلهن ئۇچرىشىپ، ئۇالرنى مهغلۇپ قى     بىز  كېيىن  
غا رۇخــسهت دىن قوغلىــشىسى دۈشــمهننىڭ ئارقىــنىڭره ئهســكهرلمهن

ئۇالر پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ قېـشىغا         . بهرمىدىم
مېنىـڭ  قايتىپ كهلگهندىن كېيىن، بـۇ ئهھـۋالنى ئۇنىڭغـا يهتكـۈزۈپ،         

  :مهن.  شىكايهت قىلدىئۈستۈمدىن
 شـۇڭا مهن ئۇالرنىـڭ      .ئهسكهرلىرىم ئاز ئىدى  ! نىڭ رەسۇلى هللائى ا ــ  

ــ مهن يهنه . دىن قوغلىـــــشىنى خالىمىـــــدىمسىدۈشـــــمهننىڭ ئارقىـــ
. دۈشــمهننىڭ قاچقــان بولــۇپ، قايتارمــا ھۇجۇمغــا ئۆتۈشــىدىن قورقتــۇم 

ئهســكهرلىرىمنىڭ ســانىنىڭ ئــاز ئىكهنلىكىنــى دۈشــمهننىڭ بىلىــپ 
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ــ دېــدى قېلىــشىدىن ئهنــسىرەپ، ئــۇالرنى ئــوت يېقىــشتىن توســتۇم،  . مـ
  . ① ماختىدىمېنىاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بۇنى ئاڭالپ، پهيغهمبهر سهل

  )»ئهلكهبىر«(

 َعْن َماِلك أَنَُّه َبلََغُه أَنَّ َعْبًدا ِلَعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر أََبَق َوأَنَّ فََرًسـا لَـُه َعـاَر        - 6209
ى َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر َوذَِلَك قَْبـلَ أَنْ         فَأََصاَبُهَما الُْمْشرِكُونَ ثُمَّ غَنَِمُهَما الُْمْسِلُمونَ فَُردَّا َعلَ      

  . ُتِصيَبُهَما الَْمقَاِسُم
 ـ مـــالىكتىن رىـــۋايهت قىلىنىـــشىچه، ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى     6209

ئۆمهرنىــڭ بىـــر قـــۇلى ۋە بىـــر ئېتـــى قېچىـــپ كهتـــكهن بولـــۇپ، ھهر  
نى مۇشــرىكالرمۇســۇلمانالر . ىــدىۋالغانۇئىككىلىــسىنى مۇشــرىكالر تۇت

لىـپ،  ېغهنىـمهت ئ ئۇ ئات بىلهن قـاچقۇن قۇلنىمـۇ   ېيىن،  يهڭگهندىن ك 
ــسىنى     ــۇ ئىككى ــۇرۇپ، ئ ــسىم قىلمــاي ت ــى تهق ــان غهنىمهتلهرن ئېلىنغ

  . دىئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهرگه قايتۇرۇپ بهر

  )ئىمام مالىك رىۋايهت قىلغان(

                                                
ايهت قىلغان بولۇپ، بىرىنچـى  بۇ ھهدىسنى ئىمام تهبهرانى بىرقانچه سهنهد بىلهن رىۋ ): 9625( ھهيسهمى   ①

 .سهنهدىنىڭ راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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 يه، ئهھدىنى بۇزۇش ۋە خىيانهت قىلىشىئامانهت، سۈلهى، جىز

 أَبِي َحازِمٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َصْخرٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  عن ُعثَْمان ْبن- 6210
َعلَْيِه َوَسلََّم غََزا ثَِقيفًا فَلَمَّا أَنْ َسِمَع ذَِلَك َصْخٌر َرِكَب ِفي َخْيلٍ ُيِمدُّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه                 

 اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد اْنَصَرَف َولَْم َيفَْتْح فََجَعلَ َصْخٌر َيْوَمِئٍذ َعْهَد      َوَسلََّم فََوَجَد َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى    
اللَِّه َوِذمََّتُه أَنْ لَا ُيفَارَِق َهذَا الْقَْصَر َحتَّى َيْنزِلُوا َعلَى ُحكْمِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم    

 َنَزلُوا َعلَى ُحكْمِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَكََتَب إِلَْيِه َصْخٌر أَمَّا              فَلَْم ُيفَارِقُْهْم َحتَّى  
َبْعُد فَإِنَّ ثَِقيفًا قَْد َنَزلَْت َعلَى ُحكِْمَك َيا َرُسولَ اللَِّه َوأََنا ُمقْبِلٌ إِلَْيهِْم َوُهْم ِفي َخْيلٍ فَـأََمَر                  

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالصَّلَاِة َجاِمَعةً فََدَعا ِلأَْحَمَس َعْشَر َدَعَواٍت اللَُّهمَّ َبـارِْك   َرُسولُ اللَِّه َصلَّى    
ِلأَْحَمَس ِفي َخْيِلَها َورَِجاِلَها َوأََتاُه الْقَْوُم فََتكَلََّم الُْمِغَريةُ ْبُن ُشْعَبةَ فَقَالَ َيا َنبِيَّ اللَِّه إِنَّ َصْخًرا              

ِتي َوَدَخلَْت ِفيَما َدَخلَ ِفيِه الُْمْسِلُمونَ فََدَعاُه فَقَالَ َيا َصْخُر إِنَّ الْقَْوَم إِذَا أَْسـلَُموا              أََخذَ َعمَّ 
أَْحَرُزوا ِدَماَءُهْم َوأَْمَوالَُهْم فَاْدفَْع إِلَى الُْمِغَريِة َعمََّتُه فََدفََعَها إِلَْيِه َوَسأَلَ َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه               

ِه َوَسلََّم َما ِلَبنِي ُسلَْيمٍ قَْد َهَرُبوا َعْن الْإِْسلَامِ َوَتَركُوا ذَِلَك الَْماَء فَقَالَ َيا َنبِيَّ اللَِّه أَْنزِلْنِيِه                 َعلَْي
 إِلَْيهِْم الَْماَء   أََنا َوقَْوِمي قَالَ َنَعْم فَأَْنَزلَُه َوأَْسلََم َيْعنِي السُّلَِميَِّني فَأََتْوا َصْخًرا فََسأَلُوُه أَنْ َيْدفَعَ            

فَأََبى فَأََتْوا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالُوا َيا َنبِيَّ اللَِّه أَْسلَْمَنا َوأََتْيَنا َصْخًرا ِلَيْدفََع إِلَْيَنـا                 
أَْحَرُزوا أَْمَوالَُهْم َوِدَماَءُهْم فَاْدفَْع    َماَءَنا فَأََبى َعلَْيَنا فَأََتاُه فَقَالَ َيا َصْخُر إِنَّ الْقَْوَم إِذَا أَْسلَُموا            

إِلَى الْقَْومِ َماَءُهْم قَالَ َنَعْم َيا َنبِيَّ اللَِّه فََرأَْيُت َوْجَه َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَتَغيَّـُر                 
  .  الَْماَءِعْنَد ذَِلَك ُحْمَرةً َحَياًء ِمْن أَْخِذِه الَْجارَِيةَ َوأَْخِذِه

 ـ ئوسمان ئىبنى ئهبۇ ھازىمنىڭ بوۋىـسى سـهخر رەزىيهلالھـۇ     6210
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    : ئهنهۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ      

مهن بۇنى ئاڭالپ، . ۋەسهللهم سهقىف قهبىلىسىگه غازات يۈرۈشى قىلدى   
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اردەم ئاتقـا مىنـدىم ـ دە، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه يـ        
ــۈن   ــرىش ئۈچ ــالپ (بې ــادەملىرىمنى باش ــتىم ) ئ ــا چىق ــبهر . يولغ پهيغهم

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن يولدا ئۇچرىشىپ قالدىم ۋە ئۇنىـڭ         
مهن . ســهقىفنى فهتىــه قىلماســتىن قايتىــپ كهلگهنلىكىنــى بىلــدىم

 ۋە ئــۇالر قورغانلىرىــدىن ېلىــشقاســهقىف قهبىلىــسىنى مۇھاســىرىگه ئ
مــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ھــۆكمىگه     چۈشــۈپ، پهيغه

شــۇنداق . كهلمىگىــچه، مۇھاســىرىنى بوشاتماســلىققا قهســهم ئىچــتىم 
ــتۇردۇم  ــاۋنى داۋامالش ــپ، قورش ــدىن  . قىلى ــۇالر قورغانلىرى ــدە، ئ نهتىجى

. چۈشۈپ، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ھۆكمىگه كهلدى
اللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه خهت     شۇنىڭ بىـلهن، مهن پهيغهمـبهر سـهل       

  : يېزىپ
ســهقىف قهبىلىــسىنىڭ ئــادەملىرى ! نىــڭ پهيغهمبىــرىهللاــــ ئــى ا

مهن ئۇالرنى ئـاتلىرى بىـلهن سـېنىڭ        . سېنىڭ ھۆكمىڭگه رازى بولدى   
  . ئالدىڭغا ئېلىپ كېلىمهن، ـ دېدىم

ــائهت    پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســاھابىالرنى جام
نىڭ سـهخر (ئهھـمهس   ! هللائـى ا  «: ئانـدىن . قۇشـقا بـۇيرۇدى   بولۇپ ناماز ئو  

ئـادەملىرىگه بهرىـكهت   پىيـادە بـارلىق    ۋە قگه، ئۇنىڭ ئـاتلى   )قهبىلىسى
. ئاخىرى، بىز يېتىپ كهلـدۇق    . دەپ، ئون قېتىم دۇئا قىلدى    » !بهرگىن

  :ئبه سۆز قىلىپۇمۇغىرە ئىبنى ش
ئـۇ  . ۋالـدى ۇئاچـامنى تۇت   سـهخر ھاممـا   ! نىـڭ پهيغهمبىـرى   هللاــ ئى ا  

ــدى      ــدى، ـ دې ــان ئى ــۇلمان بولغ ــى   . مۇس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
  :ۋەسهللهم مېنى چاقىرىپ

ئهگهر ئــۇ ئــادەملهر مۇســۇلمان بولــسا، جــانلىرىنى ۋە  ! ــــ ئــى ســهخر
شۇڭا مۇغىرەنىڭ ھاممـا ئاچىـسىنى قويـۇپ    . ماللىرىنى ساقالپ قالىدۇ 

. مۇرۇپ بهردىـ مهن ئـۇ ئايـالنى دەرھـال مـۇغىرەگه قـايت     . ـ دېدى ! بهرگىن
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ـــ  ــۇلهيم قهبىلىـــسى ــ ــپ،  بهنـــى سـ ــسالمدىن قېچىـ ــشقا ئىـ  نېمىـ
  : مهن. دېدى-! كهتكهندۇ؟سۇلىرىنى تاشالپ بۇ مىنلىنىۋاتقان ته
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مهن ۋە قهۋمىـم  . ئۇ سۇنى ماڭـا بهرگىـن  ! نىڭ پهيغهمبىرى هللاــ ئى ا  
هر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمب. شۇ يهرگه يهرلىشهيلى، ـ دېدىم 

كېيىن، بهنى سۇلهيم قهبىلىسىنىڭ ئـادەملىرى      . ىمگه قوشۇلدى پتهلى
ئىسالم دىنىغا كىردى ۋە ئالـدىمغا كېلىـپ، ھېلىقـى سـۇنى قـايتۇرۇپ              

لـــېكىن مهن ئۇالرنىـــڭ تهلىپىنـــى رەت . بېرىـــشىمنى تهلهپ قىلـــدى
ــدىم ــهلاللالھۇ ئه   . قىلـ ــبهر سـ ــۇالر پهيغهمـ ــلهن، ئـ ــۇنىڭ بىـ ــى شـ لهيهـ

  :ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا بېرىپ
 ســهخرنىڭ .بىــز مۇســۇلمان بولــدۇق! نىــڭ پهيغهمبىــرىهللاــــ ئــى ا

قېشىغا بېرىپ، سۈيىمىزنى قايتۇرۇپ بېرىشىنى تىلىگهنىدۇق، بىراق       
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم دەرھـال    . ئۇ ئۇنىمىدى، ـ دېدى 
  :قېشىمغا كېلىپ
 مۇســۇلمان بولــسا، جــانلىرىنى ۋە ئهگهر ئــۇ ئــادەملهر! ــــ ئــى ســهخر

ـ ! شۇڭا ئۇالرنىڭ سۈيىنى قايتۇرۇپ بهرگىن  . ماللىرىنى ساقالپ قالىدۇ  
  :مهن. دېدى

ــى ا  ــدۇ، ئ ـــ بولى ــرى هللاـ ــڭ پهيغهمبى ــدىم ! نى ــ دې ــبهر . ـ مهن پهيغهم
ــايتۇرۇپ    ــۇنى قـ ــدەكنى ۋە سـ ــهللهمنىڭ دېـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ

ــۇپ، يۈزىنىــڭ قىزى  ــپ ئالغانلىقىــدىن خىجىــل بول كهتكهنلىكىنــى رى
  . ①كۆردۈم

  )3067: ئهبۇ داۋۇد(                                                           
  

 عن َيزِيَد ْبَن َعْبِد اللَِّه قَالَ كُنَّا بِالِْمْرَبِد فََجاَء َرُجلٌ أَْشَعثُ الـرَّأْسِ بَِيـِدِه       - 6211
َك ِمْن أَْهلِ الَْباِدَيِة فَقَالَ أََجلْ قُلَْنا َناوِلَْنا َهِذِه الِْقطَْعةَ الْأَِدَمي الَِّتـي  ِقطَْعةُ أَِدميٍ أَْحَمَر فَقُلَْنا كَأَنَّ 

ِفي َيِدَك فََناَولََناَها فَقََرأَْناَها فَإِذَا ِفيَها ِمْن ُمَحمٍَّد َرُسولِ اللَِّه إِلَى َبنِي ُزَهْيرِ ْبنِ أُقَْيشٍ إِنَّكُْم إِنْ      
ا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه َوأَقَْمُتْم الصَّلَاةَ َوآَتْيُتْم الزَّكَـاةَ َوأَدَّْيـُتْم               َشهِْدُتْم أَنْ لَ  

 الُْخُمَس ِمْن الَْمْغَنمِ َوَسْهَم النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الصَِّفيَّ أَْنُتْم آِمُنـونَ بِأََمـاِن اللَّـهِ            
  . ِلِه فَقُلَْنا َمْن كََتَب لََك َهذَا الِْكَتاَب قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوَرُسو

                                                
  .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 670( ئهلبانى ①
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بىـز مىـربهد دېـگهن    :  ـ يهزىد ئىبنى ئابدۇلالھ مۇنـداق دەيـدۇ   6211
چاچلىرى چۇۋۇق بىر ئادەم بىر پـارچه ئاشـالنغان تېرىنـى     . جايدا ئىدۇق 
  :دىن بىز ئۇنىڭ. يېتىپ كهلدىتۇتقان ھالدا

  : ئۇ،دۇقەپ سورىغانىـ سهن سهھرالىق ئوخشىمامسهن؟ ـ دـ
  :بىز. ــ شۇنداق، ـ دېدى

دېگهنىـدۇق، تېرىنـى    ــ   ! ــ قولۇڭدىكى ئاۋۇ تېرىنى بىزگه بهرگىـنه      
  :قارىغۇدەك بولساق، ئۇنىڭدا. بىزگه بهردى

ــر   هللائۇشــبۇ خهت ا« ــى زۇھهي نىــڭ پهيغهمبىــرى مــۇھهممهدتىن بهن
تىــن باشــقا ھــېچ هللائهگهر ســىلهر بىــر ا: قهبىلىــسىگهئىبنــى ئــۇقهيش 

نىڭ ئهلچىسى ئىكهنلىكىگه   هللائىالھنىڭ يوقلۇقىغا ۋە مۇھهممهدنىڭ ا    
گۇۋاھلىـــق بهرســـهڭالر، نامـــازنى ئـــادا قىلـــساڭالر، زاكـــات بهرســـهڭالر، 
ــشۇرساڭالر ۋە    ــسىگه تاپ ــى دۆلهت خهزىنى غهنىمهتنىــڭ بهشــتىن بىرىن

للهمنىڭ خـالىس ھهسسىــسىنى  پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەسـه   
نىڭ ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىنىڭ ئامانلىقى هللائايرىساڭالر، ئۇ ھالدا سىلهر ا

  :بىز. دەپ يېزىلغانىكهن» بىلهن ئهمىنلىككه ئېرىشىسىلهر
  :ئۇ. ــ بۇ خهتنى كىم يېزىپ بهردى؟ ـ دەپ سورىدۇق

  . ①ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم، ـ دېدى
  )2999: ئهبۇ داۋۇد(                                                         

  
 َعْن َعاِمرِ ْبنِ َشْهرٍ قَالَ َخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَْت ِلي               - 6212

ْيئًا قَبِلَْناُه َوإِنْ كَرِْهَت َشـْيئًا  َهْمَدانُ َهلْ أَْنَت آٍت َهذَا الرَُّجلَ َوُمْرَتاٌد لََنا فَإِنْ َرِضيَت لََنا شَ           
كَرِْهَناُه قُلُْت َنَعْم فَجِئُْت َحتَّى قَِدْمُت َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََرِضيُت أَْمَرُه               

ِكَتاَب إِلَى ُعَمْيرٍ ِذي َمرَّاٍن قَالَ َوأَْسلََم قَْوِمي َوكََتَب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهذَا الْ
َوَبَعثَ َماِلَك ْبَن ِمَراَرةَ الرََّهاوِيَّ إِلَى الَْيَمنِ َجِميًعا فَأَْسلََم َعكٌّ ذُو َخْيَوانَ قَالَ فَِقيلَ ِلَعـكٍّ                

 َعلَى قَْرَيِتَك َوَماِلـَك فَقَـِدَم    اْنطَِلْق إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَُخذْ ِمْنُه الْأََمانَ          
َوكََتَب لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ ِمْن ُمَحمٍَّد َرُسولِ اللَِّه 

                                                
  .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 2592( ئهلبانى ①
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أََمانُ َوِذمَّةُ اللَِّه َوِذمَّةُ ُمَحمٍَّد     ِلَعكٍّ ِذي َخْيَوانَ إِنْ كَانَ َصاِدقًا ِفي أَْرِضِه َوَماِلِه َوَرِقيِقِه فَلَُه الْ           
  . َرُسولِ اللَِّه َوكََتَب َخاِلُد ْبُن َسِعيِد ْبنِ الَْعاصِ

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   :  ـ ئامىر ئىبنى شهھر مۇنـداق دەيـدۇ   6212
ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهرلىكنى جاكـارالپ چىققـان چاغـدا، ھهمـدان           

  :قهبىلىسى ماڭا
ادەمنىــڭ قېــشىغا بېرىــپ، بىــزگه خهۋەر ئېلىــپ     ــــ ســهن ئــۇ ئ  

كېلهمسهن؟ ئهگهر سهن ئۇنىـڭ دەۋىـتىگه رازى بولـۇپ قوبـۇل قىلـساڭ،             
ئهگهر ئۇنى ياقتۇرمىساڭ، بىزمۇ ئۇنى قوبۇل      . بىزمۇ ئۇنى قوبۇل قىاليلى   

  :مهن. ـ دېدى! قىلمايلى
  . ــ بولىدۇ، ـ دېدىم
ســهللهمنىڭ  پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەشــۇنداق قىلىــپ،

ئۇنىـڭ دەۋىتىنــى قوبــۇل قىلـدىم، قهۋمىممــۇ ئىــسالم   . قېـشىغا بــاردىم 
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بــۇ خهتنــى . دىنىغــا كىــردى

ــپ بهردى   ــا يېزى ــي مهررانغ ــۇمهير زى ــرارە   . ئ ــى مى ــك ئىبن ــۇ يهنه مالى ئ
شۇ ئارىـدا، زۇ خهيـۋان مهھهللىـسىدىن ئهك      . رەھاۋىينى يهمهنگه ئهۋەتتى  

  :ئهككه. ئىسىملىك بىر ئادەم مۇسۇلمان بولدى
ـــ ســهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ قېــشىغا    ـ
بېرىــپ، ئۇنىڭــدىن مهھهللهڭــدىكىلهر ۋە ماللىرىــڭ ئۈچــۈن ئامــانلىق  

  . ـ دېيىلدى! ئالغىن
شۇنىڭ بىـلهن، ئـۇ پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ             

:  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئۇنىڭغــا پهيغهمــبهر. قېــشىغا كهلــدى
ــسمىلالھىررەھمانىررەھىم « ــان   (بى ــهپقهتلىك ۋە مېهرىب ــايىتى ش ناھ
نىـــڭ رەســـۇلى هللا، ئۇشـــبۇ خهت ا)نىـــڭ ئىـــسمى بىـــلهن باشـــاليمهنهللا

ئهگهر ئۇ ئۆز يۇرتىدا، مال : مۇھهممهدتىن زۇ خهيۋان مهھهللىلىك ئهككه  
نىـڭ ۋە  هللاا، ئۇنىڭغـا ا ـ مۈلكىـدە ۋە قـۇللىرى ھهققىـدە راسـتچىل بولـس       

دەپ خهت يېزىـپ    » ئۇنىڭ رەسۇلى مۇھهممهدنىـڭ ئامـانلىقى بېرىلىـدۇ       
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بۇ خهتنى خالىـد ئىبنـى سـهئىد ئىبنـى ئـاس يېزىـپ بهرگهن              . بېرىپتۇ
  . ①ئىكهن

  )3027: ئهبۇ داۋۇد(                                                          
  

 َعْن أَبِيِه َوكَانَ أََحَد الثَّلَاثَِة الَِّذيَن ِتيَب َعلَْيهِْم َوكَانَ           َعْن كَْعبِ ْبنِ َماِلكٍ    - 6213
كَْعُب ْبُن الْأَْشَرِف َيْهُجو النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُيَحرُِّض َعلَْيِه كُفَّاَر قَُرْيشٍ َوكَـانَ               

َم الَْمِديَنةَ َوأَْهلَُها أَْخلَاطٌ ِمْنُهْم الُْمْسِلُمونَ َوالُْمْشرِكُونَ       النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني قَدِ      
َيْعُبُدونَ الْأَْوثَانَ َوالَْيُهوُد َوكَاُنوا ُيْؤذُونَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْصَحاَبُه فَأََمَر اللَُّه َعزَّ              

فْوِ فَِفيهِْم أَْنَزلَ اللَُّه َولََتْسَمُعنَّ ِمْن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب ِمْن قَْبِلكُْم الْآَيةَ َوَجلَّ َنبِيَُّه بِالصَّْبرِ َوالْعَ   
فَلَمَّا أََبى كَْعُب ْبُن الْأَْشَرِف أَنْ َيْنزَِع َعْن أَذَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَر النَّبِيُّ َصلَّى                 

 َوَسلََّم َسْعَد ْبَن ُمَعاٍذ أَنْ َيْبَعثَ َرْهطًا َيقُْتلُوَنُه فََبَعثَ ُمَحمََّد ْبَن َمْسلََمةَ َوذَكََر ِقصَّةَ               اللَُّه َعلَْيهِ 
قَْتِلِه فَلَمَّا قََتلُوُه فََزَعْت الَْيُهوُد َوالُْمْشرِكُونَ فََغَدْوا َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَـالُوا              
طُرَِق َصاِحُبَنا فَقُِتلَ فَذَكََر لَُهْم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَِّذي كَانَ َيقُولُ َوَدَعاُهْم النَّبِيُّ               

ى اللَّـُه   َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى أَنْ َيكُْتَب َبْيَنُه ِكَتاًبا َيْنَتُهونَ إِلَى َما ِفيِه فَكََتَب النَّبِيُّ َصلَّ               
  . َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَنُه َوَبْيَنُهْم َوَبْيَن الُْمْسِلِمَني َعامَّةً َصِحيفَةً

ــۈچ  ( ـ كهئــب ئىبنــى مالىــك    6213 ئــۇ تهۋبىــسى قوبــۇل بولغــان ئ
كهئب ئىبنـى   : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ   ) كىشىنىڭ بىرى ئىدى  

منى سـۆكۈپ شـېئىر   ئهشرەف پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهلله     
ــۇيتتى، قۇرەيــشلهرنى ئۇنىڭغــا قارشــى كۈشــكۈرتهتتى     پهيغهمــبهر . ئوق

ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم مهدىـــنىگه كهلـــگهن چاغـــدا، مهدىـــنه 
ــا چوقۇنىــدىغان مۇشــرىكلىرىمۇ،    ئاھالىــسىنىڭ مۇســۇلمانلىرىمۇ، بۇتق

 يهھـۇدىيالر پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . يهھۇدىيلىرىمـۇ ئـارىالش ياشـايتتى   
هللا شۇڭا ا.  ئهلهيهى ۋەسهللهمگه ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرىگه ئهزىيهت بېرەتتى

تائـاال پهيغهمبىـرى مـۇھهممهد ســهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنى ســهۋر      
قىلىشقا ۋە ئهپۇچان بولۇشقا بۇيرۇپ، ئۇالر ھهققىدە مۇنۇ ئـايهتنى نازىـل             

                                                
  .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 653( ئهلبانى ①
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 ۋە  يهنى يهھـۇدىيالر  (سىلهردىن ئىلگىرى كىتاب بېرىلگهنلهر     ﴿: قىلدى
دىـن، مۇشـرىكالردىن چوقـۇم نۇرغـۇن يامـان سـۆز ئاڭاليـسىلهر،              )ناساراالر

سـۆزۈڭالر ۋە  (سـهۋر قىلـساڭالر   ) يۇقىرىقى ئهھۋالالر يۈز بهرگهندە(ئهگهر  
قورقــساڭالر، ئۇنــداقتا، بــۇ ھهقىــقهتهن ئىــرادە ) تىــنهللاھهرىكىــتىڭالردا ا

  . ①﴾بىلهن قىلىنىشقا تېگىشلىك ئىشالردىندۇر
رەف پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه     كهئب ئىبنى ئهش  

شۇنىڭ بىلهن، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ . ئهزىيهت بېرىشتىن قول ئۈزمىدى
ــۇنى        ــپ، ئ ــشىغا بېرى ــڭ قې ــى مۇئازنى ــهئد ئىبن ــهللهم س ــى ۋەس ئهلهيه

سـهئد ئىبنـى    . ئۆلتۈرۈۋېتىش ئۈچۈن بىرقانچه ئادەم ئهۋەتىشكه بۇيرۇدى     
  . نى ئهۋەتتىمۇئاز مۇھهممهد ئىبنى مهسلهمه

كهئــــب ئىبنــــى مالىــــك رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇ ئۇنىــــڭ قانــــداق  
ئـۇالر  . ئۆلتۈرۈلگهنلىكى ھهققىدىكى قىسـسىنى تولـۇق سـۆزلهپ بهردى        

. ئۇنى ئۆلتۈرۈۋەتكهندىن كېيىن، يهھۇدىي ۋە مۇشرىكالر قاتتىق چۆچۈدى
  :ئهتىسى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئالدىغا كېلىپ

دە دوستىمىزنىڭ دەرۋازىسى قېقىلىـپ، سـىرتقا چىققانـدا         ــ كېچى 
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئۇنىـڭ     . ئۆلتۈرۈلۈپتۇ، ـ دېدى 

ئانــدىن ئــۇ ئــۆزى بىــلهن  . قىلمىــشلىرىنى ئۇالرغــا ئهســكهرتىپ ئــۆتتى 
ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى بۇ چىقىشماسلىققا خاتىمه بېرىش ئۈچۈن، ئۇالرنى 

شۇنداق قىلىپ، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ . ۈزۈشكه چاقىردىئۆزئارا توختام ت
ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۆزى بىلهن ئۇالر ۋە مۇسـۇلمانالر ئارىـسىدا ئاممىبـاب     

  . ②بىر توختامنامه تۈزدى
   )3000: ئهبۇ داۋۇد(

لَ َنْجـَرانَ    َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َصالََح َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَهْ            - 6214
َعلَى أَلْفَْي ُحلٍَّة النِّْصُف ِفي َصفَرٍ َوالَْبِقيَّةُ ِفي َرَجبٍ ُيَؤدُّوَنَها إِلَى الُْمْسِلِمَني َوَعَورِ ثَلَـاِثَني               

 بَِهـا   ِدْرًعا َوثَلَاِثَني فََرًسا َوثَلَاِثَني َبِعًريا َوثَلَاِثَني ِمْن كُلِّ ِصْنٍف ِمْن أَْصَناِف السِّلَاحِ َيْغُزونَ            

                                                
  . ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى186 سۈرە ئال ئىمران، ①
  .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 2593(بانى  ئهل②
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َوالُْمْسِلُمونَ َضاِمُنونَ لََها َحتَّى َيُردُّوَها َعلَْيهِْم إِنْ كَانَ بِالَْيَمنِ كَْيٌد أَْو غَْدَرةٌ َعلَـى أَنْ لَـا     
وا الرَِّبا ُتْهَدَم لَُهْم َبْيَعةٌ َولَا ُيْخَرَج لَُهْم قَسٌّ َولَا ُيفَْتُنوا َعْن ِدينِهِْم َما لَْم ُيْحِدثُوا َحَدثًا أَْو َيأْكُلُ    

  . قَالَ إِْسَمِعيلُ فَقَْد أَكَلُوا الرَِّبا
پهيغهمبهر : ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيدۇ 6214

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم نهجران ئهھلـى بىـلهن يېرىمىنـى سـهفهر      
ئېيىــدا، قالغــان يېرىمىنــى رەجهب ئېيىــدا مۇســۇلمانالرغا تاشــۇرۇپ       

.  كىشىلىك كىيىم ئۈچۈن توختام تۈزدى2000ىلىپ، بېرىشنى شهرت ق
ــاكى      ــۇش چىقىــپ ي ــرەر توقۇن ــدە بى ــهن، يهمهن ــا ئاساس ــۇ توختامنامىغ ب

 ئات ۋە ئۆزلىرى 30 تۆگه،  30 ساۋۇت،   30خىيانهت يۈز بېرىپ قالسا، ئۇالر      
 دىـن مۇسـۇلمانالرغا   30ئۇرۇشتا ئىـشلىتىدىغان ھهر تۈرلـۈك قورالـدىن       

 مۇسـۇلمانالر بـۇ قـورالالرنى ئۇالرغـا قـايتۇرۇپ           .ئامانهت شهكلىدە بېرىدۇ  
ــدۇ   ــل بولىــ ــگه قهدەر كېپىــ ــڭ   . بهرگهنــ ــگه ئۇالرنىــ ــڭ بهدىلىــ بۇنىــ

ئۇالر .  لىرى ھهيدەپ چىقىرىلمايدۇزات دىنىي ئۆرۈلمهيدۇ،ناستىرلىرى ۇم
بىرەر ۋەقه تۇغدۇرمىغان ياكى جازانه يېمىگهن مۇددەتچه دىنىدا بىئـارام          

  . ①قىلىنمايدۇ
  )3041 :ئهبۇ داۋۇد(

 َعْن زَِياِد ْبنِ ُحَدْيرٍ قَالَ قَالَ َعِليٌّ لَِئْن َبِقيُت ِلَنَصاَرى َبنِي َتْغِلَب لَـأَقُْتلَنَّ               - 6215
لَـى  الُْمقَاِتلَةَ َولَأَْسبَِينَّ الذُّرِّيَّةَ فَإِنِّي كََتْبُت الِْكَتاَب َبْيَنُهْم َوَبْيَن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم عَ      

  . أَنْ لَا ُيَنصُِّروا أَْبَناَءُهْم قَالَ أَُبو َداُود َهذَا َحِديثٌ ُمْنكٌَر
ــى      6215 ــدۇكى، ئهل ــۋايهت قىلىنى ــۇدەيردىن رى ــى ھ ــاد ئىبن ــ زىي ـ

ئهگهر مهن ھايات قالسام، بهنى تهغلىب : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېگهن
لتــۈرىمهن، خرىــستىئانلىرىنىڭ ئــۇرۇش قىالاليــدىغانلىرىنى چوقــۇم ئۆ 

چـۈنكى ئـۇالر بىـلهن پهيغهمــبهر    . خوتـۇن ـ بـالىلىرىنى ئولجـا ئـالىمهن      
ى توختامنــامىنى مهن ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ئارىــسىدىك 

                                                
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 658( ئهلبانى ①
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ئۇنىڭدا پهرزەنتلىرىنـى خرىـستىئانالشتۇرماسلىق   . ىمىديېزىپ بهرگهن 
  . ①شهرتى يېزىلغانىدى

  )3040: ئهبۇ داۋۇد(

 ْبنِ َسارَِيةَ السُّلَِميِّ قَالَ َنَزلَْنا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم             َعْن الِْعْرَباضِ  - 6216
َخْيَبَر َوَمَعُه َمْن َمَعُه ِمْن أَْصَحابِِه َوكَانَ َصاِحُب َخْيَبَر َرُجلًا َمارًِدا ُمْنكًَرا فَأَقَْبلَ إِلَى النَّبِـيِّ                

 فَقَالَ َيا ُمَحمَُّد أَلَكُْم أَنْ َتذَْبُحوا ُحُمَرَنا َوَتأْكُلُوا ثََمَرَنـا َوَتـْضرُِبوا             َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ   
نَِساَءَنا فََغِضَب َيْعنِي النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَالَ َيا اْبَن َعْوٍف اْركَْب فََرَسَك ثُمَّ َناِد                

إِلَّا ِلُمْؤِمنٍ َوأَنْ اْجَتِمُعوا ِللصَّلَاِة قَالَ فَاْجَتَمُعوا ثُمَّ َصلَّى بِهِْم النَّبِيُّ َصلَّى أَلَا إِنَّ الَْجنَّةَ لَا َتِحلُّ 
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ قَاَم فَقَالَ أََيْحَسُب أََحُدكُْم ُمتَِّكئًا َعلَى أَرِيكَِتِه قَْد َيظُنُّ أَنَّ اللََّه لَْم ُيَحرِّْم                 

لَّا َما ِفي َهذَا الْقُْرآِن أَلَا َوإِنِّي َواللَِّه قَْد َوَعظُْت َوأََمْرُت َوَنَهْيُت َعْن أَْشَياَء إِنََّها لَِمثْلُ                َشْيئًا إِ 
 َولَا الْقُْرآِن أَْو أَكْثَُر َوإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَْم ُيِحلَّ لَكُْم أَنْ َتْدُخلُوا ُبُيوَت أَْهلِ الِْكَتابِ إِلَّا بِإِذْنٍ          

  . َضْرَب نَِساِئهِْم َولَا أَكْلَ ِثَمارِِهْم إِذَا أَْعطَْوكُْم الَِّذي َعلَْيهِْم
 ـ ئىرباز ئىبنـى سـارىيه سـۇلهمى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق        6216

بىــز پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن بىــرگه   : دەيــدۇ
. لهن بىرگه ئىدىبىر قىسىم ساھابىلىرى ئۇنىڭ بى. چۈشكۈن قىلدۇق

ئـۇ پهيغهمـبهر   . خهيبهرنىڭ ئاقـساقىلى سـهركهش ۋە تهرسـا ئـادەم ئىـدى          
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئالدىغا كېلىپ

ـــ  ــۇھهممهدــ ــى مـ ــۈرۈش،  ! ئـ ــشهكلىرىمىزنى ئۆلتـ ــىلهرنىڭ ئېـ سـ
ــ   مېۋىلىرىمىزنى يېيىش، خوتۇنلىرىمىزنى ئـۇرۇش ھهققىڭـالر بـارمۇ؟        

ــورىد ــبهر . دىەپ سـ ــاتتىق  پهيغهمـ ــهللهم قـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ سـ
  :غهزەپلىنىپ

جهننهت پهقهت مۇئمىنلهرگه ”: ئېتىڭغا مىنىپ !ئى ئىبنى ئهۋفــ 
  .  دېدى، ـ دەپ توۋلىغىن“!يىغىلىڭالرھااللدۇر، نامازغا 

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم    . يىغىلدىجامائهت نامازغا   
  : ئاندىن ئورنىدىن تۇرۇپ.ئۇالرغا ئىمام بولۇپ ناماز ئوقۇدى

                                                
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 657( ئهلبانى ①
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قۇرئانـــدىكى هللا ا”:  ئورۇنـــدۇقىغا يۆلىنىـــپ ئولتـــۇرۇپـــــ بهزىـــلهر
؟ دۇ دەپ ئويالمــ“نهرســىلهردىن باشــقا ھــېچ نهرســىنى ھــارام قىلمىــدى 

ــى، مهن ۋەز  ــپ قېلىڭالرك ــدىم   بىلى ــىههت قىل ــ نهس ــشالرنى . ـ بهزى ئى
ــــ  شـــهك. منى چهكلىـــدى بهزى ئىـــشالرنى قىلىـــشپ،قىلىـــشقا بـــۇيرۇ

ن ئىـشالر   بۇيرىغـان ۋەيـاكى چهكلىـگه      قۇرئـان    ئىشالرۇ  بسىزكى،  شۈبهى
تائــاال ئهھلــى هللا ا. جهھهتــته تهڭ يــاكى ئۇنىڭــدىن كۆپتــۇرســان بىــلهن 

نى  نهرسـى  ئۇالر سىلهرگه بېرىشكه تېگىشلىك   (كىتابالرنىڭ ئۆيلىرىگه   
ئىجازەت ئالمـاي تـۇرۇپ كىرىـشىڭالرنى، ئايـاللىرىنى         ) بهرگهن تهقدىردە 

  . ① دېدى، ـھاالل قىلمىدى مېۋىلىرىنى يېيىشىڭالرنىئۇرۇشۇڭالرنى، 
  )3050: ئهبۇ داۋۇد(

 َعْن َرُجلٍ ِمْن ُجَهْيَنةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لََعلَّكُـْم               - 6217
ُدونَ أَْنفُِسهِْم َوأَْبَناِئهِْم قَالَ َسِعيٌد ِفـي       ُتقَاِتلُونَ قَْوًما فََتظَْهُرونَ َعلَْيهِْم فََيتَّقُوَنكُْم بِأَْمَواِلهِْم       

َحِديِثِه فَُيَصاِلُحوَنكُْم َعلَى ُصلْحٍ ثُمَّ اتَّفَقَا فَلَا ُتِصيُبوا ِمْنُهْم َشْيئًا فَْوَق ذَِلَك فَإِنَُّه لَا َيـْصلُُح                
  . لَكُْم

ــۋايهت      6217 ــدىن رىـ ــر ئادەمـ ــسىگه تهۋە بىـ ــۇھهينه قهبىلىـ ــ جـ ــ
  :يغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، په

سهڭالر، ڭـ ه ئۇالرنى ي  پ،سىلهر مهلۇم بىر قهۋم بىلهن ئۇرۇش قىلى      «
ــ   ـ بالىلىرىنى ساقالپ قـېلىش ئۈچـۈن مـال         ئۇالر جانلىرىنى ۋە خوتۇن   

 سـۈلهى سـىلهر بىـلهن     ئاسـتىدا مۈلۈكلىرىنى سىلهرگه بېرىش شـهرتى      
ئىككى تهرەپ كېلىـشىپ بولغانـدىن      غاندا  بۇنداق بول . تۈزۈشى مۇمكىن 

كېــيىن، ســىلهرنىڭ ئــۇالردىن كېلىــشىمنىڭ ســىرتىدا بىــرەر نهرســه  
  . ②» دۇرۇس بولمايدۇ)سىلهرگه( ،ئېلىۋېلىشىڭالر

   )3051: ئهبۇ داۋۇد(

                                                
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 664( ئهلبانى ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 665( ئهلبانى ②
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َعْبَد اللَِّه   َعْن َناِفعٍ َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ لَمَّا فََدَع أَْهلُ َخْيَبَر               - 6218
ْبَن ُعَمَر قَاَم ُعَمُر َخِطيًبا فَقَالَ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َعاَملَ َيُهوَد َخْيَبَر                 

َماِلِه ُهَناَك فَُعِدَي َعلَى أَْمَواِلهِْم َوقَالَ ُنِقرُّكُْم َما أَقَرَّكُْم اللَُّه َوإِنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر َخَرَج إِلَى              
َعلَْيِه ِمْن اللَّْيلِ فَفُِدَعْت َيَداُه َورِْجلَاُه َولَْيَس لََنا ُهَناَك َعُدوٌّ غَْيَرُهْم ُهْم َعُدوَُّنا َوُتْهَمُتَنا َوقَـْد           

قِ فَقَالَ َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني َرأَْيُت إِْجلَاَءُهْم فَلَمَّا أَْجَمَع ُعَمُر َعلَى ذَِلَك أََتاُه أََحُد َبنِي أَبِي الُْحقَيْ          
أَُتْخرُِجَنا َوقَْد أَقَرََّنا ُمَحمٌَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعاَملََنا َعلَى الْأَْمَوالِ َوَشَرطَ ذَِلَك لََنا فَقَالَ 

َوَسلََّم كَْيَف بَِك إِذَا أُْخرِْجَت ِمْن      ُعَمُر أَظََنْنَت أَنِّي َنِسيُت قَْولَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه           
َخْيَبَر َتْعُدو بَِك قَلُوُصَك لَْيلَةً َبْعَد لَْيلٍَة فَقَالَ كَاَنْت َهِذِه ُهَزْيلَةً ِمْن أَبِي الْقَاِسمِ قَالَ كَذَْبَت                

 الثََّمرِ َمالًا َوإِبِلًا َوُعُروًضا ِمـْن       َيا َعُدوَّ اللَِّه فَأَْجلَاُهْم ُعَمُر َوأَْعطَاُهْم ِقيَمةَ َما كَانَ لَُهْم ِمنْ          
  . أَقَْتابٍ َوِحَبالٍ َوغَْيرِ ذَِلَك

 ـ نافىئتىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئـۆمهر       6218
پـۇت ـ   خهيبهر يهھۇدىيلىرى مېنىـڭ  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيدۇ

خىتـاب  نالرغا  ئـۆمهر مۇسـۇلما   ) دادام(مىلهندۈرگهن چاغـدا،    خ زە قولۇمنى
  :قىلىپ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم خهيـبهر يهھـۇدىيلىرى          ــ  

ــلهن مهھــسۇالتلىرىنىڭ يېرىمىنــى مۇســۇلمانالرغا بېــرىش شــهرتى     بى
بىـز سـىلهرنى بـۇ      «: ئاستىدا ئۇالرنىڭ خهيبهردە قېلىشىغا كېلىـشىپ     

لالھ ئابـدۇ . دېـگهن ئىـدى   » قالدۇرغان مۇددەتكىچه قالـدۇرىمىز   هللا جايدا ا 
غـا  ز كېچىسى تاجاۋۇ ،ئىبنى ئۆمهر ئۇ جايدىكى مېلىنى ئالغىلى بارغاندا      

بىزنىـڭ ئـۇ جايـدا ئـۇالردىن باشـقا      .  زەخمىلهنـدى پـۇت ـ قـولى   ئـۇچراپ،  
بــۇ . ىزنىــڭ بىردىنبىــر دۈشــمهنلىرىمىز ئــۇالر ب،دۈشــمهنلىرىمىز يــوق

شــۇڭا مهن ئــۇالرنى خهيــبهردىن ھهيــدەپ . ئىــشنى چوقــۇم ئــۇالر قىلــدى
  . ـ دېدى ىۋېتىشنى مۇۋاپىق دەپ قارايمهن،چىقىر

ــۇ ھۇقهيــق        ــيىن، ئهب ــدىن كې ــارارنى مــاقۇلالپ بولغان ــۇ ق ــۆمهر ب ئ
  :ئوغۇللىرىدىن بىرى ئۇنىڭ قېشىغا كېلىپ

ـــ  ــى مۇئمىنلهرنىــڭ ئهمىــرى ـ مــۇھهممهد ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  ! ئ
ۋەسهللهم بىزنى ئۇ جايدا قالدۇرغان، مهھـسۇالتلىرىمىزنىڭ يېرىمىنـى         
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كېلىـشكهن   غا بېرىش شهرتى ئاستىدا خهيبهرنى بىـزگه بېرىـشكه   ئۇنىڭ
  :ئۆمهر. ـ دېدى تۇرسا، بىزنى نېمىدەپ ئۇ يهردىن چىقىرىۋېتىسهن؟

ســـهن پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ ســـاڭا ـــــ 
خهيبهردىن چىقىرىلغان چېغىڭدا ئۇزۇن پاچـاقلىق چىـشى       «: قارىتىپ

دۈپ يۈرسه، سېنىڭ ھالىڭ قانداق     تۆگهڭ سېنى كېچىدىن كېچىگه يۈ    
ـ  ويالۋاتامسهن؟ئ ئۇنتۇپ قالغانلىقىمنى دېگهن سۆزىنى   » بولۇپ كېتهر؟ 

  :ئۇ. دېدى
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم چاقچاق قىلىپ شۇنداق ــ 

  :ئۆمهر. ـ دېدى دېگهن ئىدى،
كېـيىن ئـۆمهر   . ـ دېـدى  يالغان سۆزلىدىڭ،! نىڭ دۈشمىنى هللائى ا ــ  
ــۇالر ــال ئ ــكهن م ــال    تاشــالپ كهت ــۆگه، م ــك، ت ــ مۈل ــا ۋە   ـ ــا، ئارغامچ ــ مات ـ

 بېرىـپ، ئـۇالرنى خهيـبهردىن ھهيــدەپ    دە نهرسـه باشـقىالرنىڭ قىممىتىـ  
  . چىقىرىۋەتتى

  )2730: بۇخارى(

  .  َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ أَْجلَاُهْم إِلَى َتْيَماَء َوأَرَِحياَء- 6219
ئــۆمهر :  ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا مۇنــداق دەيــدۇ ـ ئىبنــى  6219

  . رغا ھهيدىۋەتتىئىبنى خهتتاب ئۇالرنى تهيما ۋە ئهرىيها دېگهن جايال
   )1551: مۇسلىم(

 َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَتلَ أَْهلَ َخْيَبَر فََغلََب َعلَـى               - 6220
الْأَْرضِ َوأَلَْجأَُهْم إِلَى قَْصرِِهْم فََصالَُحوُه َعلَى أَنَّ ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم             النَّْخلِ وَ 

الصَّفَْراَء َوالَْبْيَضاَء َوالَْحلْقَةَ َولَُهْم َما َحَملَْت رِكَاُبُهْم َعلَى أَنْ لَا َيكُْتُموا َولَا ُيَغيُِّبوا َشْيئًا فَإِنْ               
َعلُوا فَلَا ِذمَّةَ لَُهْم َولَا َعْهَد فََغيَُّبوا َمْسكًا ِلُحَييِّ ْبنِ أَْخطََب َوقَْد كَانَ قُِتلَ قَْبلَ َخْيَبَر كَـانَ                 فَ

َعلَْيِه اْحَتَملَُه َمَعُه َيْوَم َبنِي النَِّضريِ ِحَني أُْجِلَيْت النَِّضُري ِفيِه ُحِليُُّهْم قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه                
َوَسلََّم ِلَسْعَيةَ أَْيَن َمْسُك ُحَييِّ ْبنِ أَْخطََب قَالَ أَذَْهَبْتُه الُْحُروُب َوالنَّفَقَاُت فََوَجُدوا الَْمْسَك             

ْعَنـا  فَقََتلَ اْبَن أَبِي الُْحقَْيقِ َوَسَبى نَِساَءُهْم َوذََرارِيَُّهْم َوأََراَد أَنْ ُيْجِلَيُهْم فَقَالُوا َيا ُمَحمَُّد دَ             
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َنْعَملْ ِفي َهِذِه الْأَْرضِ َولََنا الشَّطُْر َما َبَدا لََك َولَكُْم الشَّطُْر َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه                 
  . َعلَْيِه َوَسلََّم ُيْعِطي كُلَّ اْمَرأٍَة ِمْن نَِساِئِه ثََمانَِني َوْسقًا ِمْن َتْمرٍ َوِعْشرِيَن َوْسقًا ِمْن َشِعريٍ

پهيغهمـبهر  : ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيـدۇ    6220
سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم خهيـبهر يهھـۇدىيلىرى بىـلهن ئۇالرنىـڭ           

ــورمىزارلىقلىرى ۋە يهر ــۇالرنى     خ ــۇپ، ئ ــتىدە ئۇرۇش ــرى ئۈس ــ زېمىنلى ـ
كېــيىن ئــۇالر پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ . قورغــانلىرىغىچه قــوغالپ بــاردى

ــ   ــ كۈمـۈش، قـورال      هم بىـلهن سۈلهىلىـشىپ، ئـالتۇن      ئهلهيهى ۋەسـهلل  
ـ تـاقلىرىنى، ھـېچ      ياراغلىرىنى ئۇنىڭغا تاشالپ قويىدىغان، قالغان يۈك     

تــــــۆگىلىرى نهرســــــىنى يوشۇرماســــــتىن ۋە يوقىتىۋەتمهســــــتىن، 
ئارتىپ كېتىدىغان، ناۋادا ئۇالر بىرەر نهرسىنى يوشـۇرغان        كۆتۈرەلىگۈچه  

 بېرىلمهيدىغانغا  رغا ئامانلىق ۋە كاپالهت   ، ئۇال ۋە يوقىتىۋەتكهن تهقدىردە  
  . كېلىشتى

ئۇالر ھۇيهي ئىبنى ئهختهبنىڭ جاۋاھىرلىرى قاچىالنغان ساندۇقنى 
ــبهر ئۇرۇشــىدىن   . يوقىتىــۋەتتى ئهســلىدە ھــۇيهي ئىبنــى ئهخــتهب خهي

 بهنـى نهزىـر     ،بهنى نهزىر ئۇرۇشىدىن كېـيىن    . ئىلگىرى ئۆلتۈرۈلگهنىدى 
بولۇپ، ھۇيهي ئىبنى ئهختهب بۇ ساندۇققا  ئاھالىسى سۈرگۈن قىلىنغان    

ــاچىالپ ئېلىــپ كهتكهنىــدى   ــاۋاھىرلىرىنى ق ــبهر . ئۇالرنىــڭ ج پهيغهم
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم سهئيهگه

. دىەپ سـورى  د ـ ھۇيهي ئىبنى ئهختهبنىڭ جـاۋاھىرلىرى قېنـى؟  ــ 
  :ئۇ

ــ   ئۇرۇش چىقىملىرى ۋە باشقا چىقىمـالر بىـلهن تـۈگهپ كهتتـى،         ــ  
شـۇنىڭ  . لـېكىن مۇسـۇلمانالر ئـاختۇرۇپ، سـاندۇقنى تېپىۋالـدى      . دېدى

ــۇ ھۇقهيقنىــڭ     ــهللهم ئهب ــهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەس ــبهر س ــلهن، پهيغهم بى
ئېلىــشقا پهرمــان هســىر ـــ بــالىلىرىنى ئ ئــوغلىنى ئۆلتۈرۈشــكه، خوتــۇن

رنى خهيـبهردىن قـوغالپ چىقىرىـۋەتمهكچى       قالغان يهھۇدىيال . چۈشۈردى
  :بولغاندا، ئۇالر

. بىزنى بۇ زېمىندا ئىـشلهشكه قالـدۇرۇپ قـويغىن        ! ئى مۇھهممهد  ــ
ــى بىزنىــڭ     ــى ســېنىڭ، يېرىم ــان مهھــسۇالتنىڭ يېرىم ــن چىقق يهردى
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ــ دې !بولـــسۇن پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم . ىيىـــشتــ
 ۋەسـهق خورمـا،   80بىر ئايالىغـا    نېسىۋىسىدىن ھهر نكهگخهيبهردىن ته 

  . ① ۋەسهق ئارپا بېرەتتى20
   )3006: ئهبۇ داۋۇد(

 َعْن اْبنِ ِشَهابٍ أَنَّ َخْيَبَر كَانَ َبْعُضَها َعْنَوةً َوَبْعُضَها ُصـلًْحا َوالْكَِتيَبـةُ              - 6221
أَكْثَُرَها َعْنَوةً َوِفيَها ُصلٌْح قُلُْت ِلَماِلٍك َوَما الْكَِتيَبةُ قَالَ أَْرُض َخْيَبَر َوِهَي أَْرَبُعـونَ أَلْـَف                

  . َعذْقٍ
خهيـبهر زېمىنىنىـڭ بىـر    : ــ ئىبنـى شـىهاب مۇنـداق دەيـدۇ      6221

ــۇرۇش بىــلهن، يهنه بىــر قىــسمى ســۈلهى بىــلهن ئېلىنــدى   . قىــسمى ئ
 ئاز بىر قىسمى سۈلهى بىلهن  ،كهتىيبهنىڭ كۆپ قىسمى ئۇرۇش بىلهن    

  :مهن مالىكتىن. ئېلىندى
  :ئۇ. دىمغانىـ دەپ سورى كهتىيبه قهيهر؟ــ 
 ئۆز ئىچىگه ئالغـان خورمىزارلىـق     مىڭ تۈپ خورما دەرىخىنى    40ــ  

  . ②ـ دەپ جاۋاب بهردى بىر زېمىن،
   )3017: ئهبۇ داۋۇد(

 َعْن ُسلَْيمِ ْبنِ َعاِمرٍ َرُجلٌ ِمْن ِحْمَيَر قَالَ كَانَ َبْيَن ُمَعاوَِيةَ َوَبْيَن الرُّومِ َعْهٌد            - 6222
ْهُد غََزاُهْم فََجاَء َرُجلٌ َعلَى فََرسٍ أَْو بِـْرذَْوٍن         َوكَانَ َيِسُري َنْحَو بِلَاِدِهْم َحتَّى إِذَا اْنقََضى الْعَ       

َوُهَو َيقُولُ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر َوفَاٌء لَا غََدَر فََنظَُروا فَإِذَا َعْمُرو ْبُن َعَبَسةَ فَأَْرَسلَ إِلَْيِه ُمَعاوَِيةُ                
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمْن كَانَ َبْيَنُه َوَبْيَن قَْومٍ َعْهٌد فَلَا فََسأَلَُه فَقَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ

  . َيُشدُّ ُعقَْدةً َولَا َيُحلَُّها َحتَّى َيْنقَِضَي أََمُدَها أَْو َيْنبِذَ إِلَْيهِْم َعلَى َسَواٍء فََرَجَع ُمَعاوَِيةُ
  ـ ھىميهر قهبىلىسىدىن سۇلهيم ئىبنـى ئـامىر ئىـسىملىك    6222

مۇئاۋىيه بىلهن رۇملۇقالر ئارىـسىدا كېلىـشىم       : بىر ئادەم مۇنداق دەيدۇ   
ئۇ بۇ كېلىشىمنىڭ ۋاقتىنىڭ تۈگىشى بىلهن ئۇالرغا ھۇجۇم . بار ئىدى

                                                
 .سهنهدى ھهسهن، ـ دېگهن): 2597( ئهلبانى ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 650( ئهلبانى ②
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توساتتىن . قىلىشنى پىالنالپ، ئۇالرنىڭ زېمىنىغا قاراپ يۈرۈش قىلدى  
  : ھايۋانغا مىنىۋالغان بىر ئادەم چىقىپ كېلىپباشقا بىرئاتقا ياكى 

، خىيـانهت  كېـرەك  ۋاپـا قىلىـش   !ئالالھۇ ئهكـبهر، ئـالالھۇ ئهكـبهر     ـ  
ئــۇالر ئۇنىــڭ ئهمــر ئىبنــى ئهبهســه     . ـــ دېــدى  ،ماســلىق كېــرەك قىل

مۇئاۋىيه ئۇنىڭ يېنىغا ئادەم ئهۋەتىـپ، نېمىـشقا        . دىۇئىكهنلىكىنى تون 
  :ئۇ. شۇنداق دېگهنلىكىنى سورىدى

كىمكــى «: منىڭمهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهــــ 
بىــرەر قهۋم بىــلهن كېلىــشىم تۈزســه، ئۇنىــڭ ۋاقتــى تــۈگىگهنگه يــاكى  

  قهدەر، ئـۇ    ئهمهلدىن قالدۇرغانغا   ئۇ كېلىشىمنى  غا ئۇقتۇرۇپ تۇرۇپ  ئۇالر
ىمۇ، بۇزىۋېتىــشقىمۇ كىــدىن زىيــادە چىڭىتىۋېتىــشد ھهدكېلىــشىمنى

اۋىيه شۇنىڭ بىلهن، مۇئـ . ـ دېدى  دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم، » بولمايدۇ
  . ①قوشۇنىنى باشالپ قايتىپ كهتتى

   )2759: ئهبۇ داۋۇد(

 عن َصفَْوانَ ْبَن ُسلَْيمٍ أَْخَبَرُه َعْن ِعدٍَّة ِمْن أَْبَناِء أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى              - 6223
ْيِه َوَسلََّم قَالَ أَلَا َمـْن ظَلَـَم        اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن آَباِئهِْم ِدْنَيةً َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ           

ُمَعاِهًدا أَْو اْنَتقََصُه أَْو كَلَّفَُه فَْوَق طَاقَِتِه أَْو أََخذَ ِمْنُه َشْيئًا بَِغْيرِ ِطيبِ َنفْسٍ فَأََنا َحجِيُجُه َيْوَم                 
  . الِْقَياَمِة

ـ بىر قىسىم ساھابىالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر    6223
  :ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنسهلاللال

بىلىپ قويۇڭالركى، كىم ئهھدە تـۈزۈلگهن بىـرەر كىـشىگه زۇلـۇم          «
قىلسا ياكى ئۇنىڭغا بېرىشكه تېگىـشلىك نهرسـىنى كهم بهرسـه يـاكى              

 ئۇنىڭ بىرەر نهرسىسىنىئۇنى كۈچى يهتمهيدىغان ئىشقا بۇيرۇسا ۋەياكى 
ــۈنى مهن ئ   ــامهت كـ ــسا، قىيـ ــسىز ئېلىۋالـ ــرى  رازىلىقىـ ــڭ دەۋاگىـ ۇنىـ

  . ②»بولىمهن
   )3052: ئهبۇ داۋۇد(
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 َعْن أَبِي َراِفعٍ قَالَ َبَعثَْتنِي قَُرْيٌش إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَمَّا         - 6224
 فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي َواللَِّه َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُلِْقَي ِفي قَلْبِي الْإِْسلَاُم

لَا أَْرجُِع إِلَْيهِْم أََبًدا فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنِّي لَا أَِخيُس بِالَْعْهِد َولَا أَْحبُِس                 
 الْآنَ فَاْرجِْع قَالَ فَذََهْبُت ثُمَّ أََتْيُت       الُْبُرَد َولَِكْن اْرجِْع فَإِنْ كَانَ ِفي َنفِْسَك الَِّذي ِفي َنفِْسكَ         

  . النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْسلَْمُت
قَالَ ُبكَْيٌر َوأَْخَبَرنِي أَنَّ أََبا َراِفعٍ كَانَ ِقْبِطيا قَالَ أَُبو َداُود َهذَا كَانَ ِفي ذَِلَك الزََّمـاِن                 

  . ْصلُُحفَأَمَّا الَْيْوَم فَلَا َي
قۇرەيشلهر مېنى : ـ ئهبۇ رافىئ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ 6224

) ئهلچى قىلىـپ  (پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا      
  :شۇڭا مهن. مغا مايىل بولدىمهن ئۇنى كۆرۈپال، قهلبىم ئىسال. ئهۋەتتى
نىـڭ نـامى بىـلهن قهسـهمكى، مهن        هللا! نىـڭ پهيغهمبىـرى   هللائـى ا  ــ  

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    . ـ دېـدىم   ئۇالرنىڭ قېشىغا ھهرگىز قايتمايمهن،   
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

ھـازىرچه  سـهن   .ۋالمايمهنۇمهن ئهھدىنى بۇزمايمهن، ئهلچىنى تۇت ــ  
 ئهگهر ھـــازىر ھـــېس قىلغـــانلىرىڭنى يهنه ھـــېس ،قايتىـــپ كهتكىـــن

رنىڭ  مهن ئۇال،شۇنىڭ بىلهن.  دېدى، ـقىلساڭ، قايتىپ كهلسهڭ بولىدۇ
ــى      ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــدىن پهيغهم ــپ، ئان ــپ كېتى ــشىغا قايتى قې

  . ①ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كهلدىم ۋە ئىسالمغا كىردىم
   )2758: ئهبۇ داۋۇد(

دەسلهپكى . ئهبۇ رافىئ قىبتى ئىدى: ئىمام ئهبۇ داۋۇد مۇنداق دېگهن  
زىر ئهممـا ھـا  . زامانالردا ساھابىالر ھهققىدە مۇنـداق سـۆزلهر قىلىنـاتتى    

  . ئۇالر ھهققىدە مۇنداق سۆزنى قىلىش توغرا بولمايدۇ
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 َعْن َسلََمةَ ْبنِ ُنَعْيمِ ْبنِ َمْسُعوٍد الْأَْشَجِعيِّ َعْن أَبِيِه ُنَعْيمٍ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ       - 6225
 َما َتقُولَاِن أَْنُتَما قَالَا َنقُـولُ       اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَُهَما ِحَني قََرأَ ِكَتاَب ُمَسْيِلَمةَ          
  . كََما قَالَ قَالَ أََما َواللَِّه لَْولَا أَنَّ الرُُّسلَ لَا ُتقَْتلُ لََضَرْبُت أَْعَناقَكَُما

 ـ نۇئهيم ئىبنى مهسئۇد ئهشجهئى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق     6225
لالھۇ ززاب ئهلچىـلهر ئـارقىلىق پهيغهمـبهر سـهلال        امۇسهيلهمه كـ  : دەيدۇ

ئهلهيهى ۋەسهللهمگه خهت ئهۋەتكهن بولـۇپ، مهن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ          
ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ ئۇنىـــڭ خېتىنـــى ئوقۇغانـــدىن كېـــيىن،      

  :ئهلچىلهرگه
ـــ  ــسىلهر؟  ــ ــېمه دەيـ ــدە نـ ــڭ ھهققىـ ــالر ئۇنىـ ــىلهر ئىككىڭـ   ـ   سـ

  :دېگهنلىكىنى، ئۇالرنىڭ
، پهيغهمـبهر  ــ دېگهنلىكىنـى    بىزمـۇ شـۇنى دەيمىـز،   ،ئۇ نېمه دېسه  ــ  

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ
نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، ئهلچىلهر ئۆلتۈرۈلمهيدىغان ئـادەت    هللاــ  

 ، ـ    بولمىـــسا ئىـــدى، ئهلـــۋەتته، ســـىلهرنىڭ كـــالالڭالرنى ئـــاالتتىم     
  . ①دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم

   )2761: ئهبۇ داۋۇد(

كُوفَِة أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ كََتـَب إِلَـى         َعْن َماِلك َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْهلِ الْ       - 6226
َعاِملِ َجْيشٍ كَانَ َبَعثَُه إِنَُّه َبلََغنِي أَنَّ رَِجالًا ِمْنكُْم َيطْلُُبونَ الِْعلَْج َحتَّى إِذَا أَْسَنَد ِفي الَْجَبـلِ                 

لَُه َوإِنِّي َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَا أَْعلَـُم  َواْمَتَنَع قَالَ َرُجلٌ َمطَْرْس َيقُولُ لَا َتَخْف فَإِذَا أَْدَركَُه قَتَ    
 . َمكَانَ َواِحٍد فََعلَ ذَِلَك إِلَّا َضَرْبُت ُعُنقَُه

ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب    :  بىر ئـادەم مۇنـداق دەيـدۇ   هلىك ـ كۇف 6226
رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۆزى ئهۋەتكهن مهلۇم بىر قوشۇننىڭ قوماندانىغا خهت     

  :يېزىپ
ىچه، سـىلهردىن مهلـۇم ئـادەملهر دۈشـمهننى قـوغالپ           ماڭا يېتىـش  ـ  

ــدىكهن ــان كىــشى . بارى ــاقاچق ــاكى تاغق ــدىنىپ  چ ت ــدان قوغ ىقىــپ، ئوب
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بىــــز ســــاڭا (قــــورقمىغىن ” :بولغانــــدا، قــــوغالپ كهلــــگهن كىــــشى
. ۋېلىپ ئۆلتۈرۈۋېتىـدىكهن  ۇئاندىن ئۇنى تۇت  .  دەيدىكهن “)چېقىلمايمىز

 مهن مۇنـداق قىلغــان  جېـنىم ئىلكىـدە بولغـان زات بىـلهن قهسـهمكى،     
ـــ  ،هنقىلــچه كهچۈرمهسـتىن، كاللىــسىنى ئـالىم  تېپىۋالـسام  ئـادەمنى  
  . دېگهن

   )ئىمام مالىك رىۋايهت قىلغان(

   .َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت إِنْ كَاَنْت الَْمْرأَةُ لَُتجُِري َعلَى الُْمْؤِمنَِني فََيُجوُز - 6227
نـاۋادا بىـر خوتـۇن    : دۇـ ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهـا مۇنـداق دەيـ     6227

  . ①مۇئمىنلهرنىڭ نامىدا بىرەر ئادەمگه پاناھلىق بهرسه، جايىز بولىدۇ
  )2774: ئهبۇ داۋۇد(

 َعْن َماِلك قَالَ َبلََغنِي أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن َعبَّاسٍ قَالَ َما َخَتَر قَْوٌم بِالَْعْهِد إِلَّـا                 - 6228
  . َسلَّطَ اللَُّه

ماڭــا يېتىــپ كېلىــشىچه، : مۇنــداق دەيــدۇـــ ئىمــام مالىــك  6228
قانداقلىكى : ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دېگهن

  . ئۇالرغا دۈشمهننى مۇسهللهت قىلىدۇهللا بىر قهۋم ئهھدىنامىنى بۇزسا، ا
  )ئىمام مالىك رىۋايهت قىلغان(

ِه َوَسلََّم لَمَّا َوجََّهُه إِلَى الَْيَمنِ أََمـَرُه أَنْ          َعْن ُمَعاٍذ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَيْ       - 6229
  . َيأُْخذَ ِمْن كُلِّ َحاِلمٍ َيْعنِي ُمْحَتِلًما ِديَناًرا أَْو َعْدلَُه ِمْن الُْمَعاِفرِيِّ ِثَياٌب َتكُونُ بِالَْيَمنِ

 :مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇـــ مۇئــاز رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن  6229
نى يهمهنگه ئهۋەتكهن چاغدا،    مېلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم    پهيغهمبهر سهلال 

 ئهقلى) مۇسۇلمانالرنىڭ ھىمايىسىگه كىرگهن غهيرى مۇسۇلمانالردىن    (
ـ ھوشـى جايىـدا ۋە بـاالغهتكه يهتـكهن كىـشى بېـشىغا بىـر تىلـال يـاكى            
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بىــر تىلــال  ئىــسىملىك رەختــتىن “مۇئــافىرى”يهمهنــدە توقۇلىــدىغان 
  . ①دىغانى بۇيرۇ ئېلىشنىرەختقىممىتىدە 

  ) 3038: ئهبۇ داۋۇد(

 َعْن أَْسلََم َمْولَى ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َضَرَب الْجِْزَيـةَ              - 6230
ْسِلِمَني َعلَى أَْهلِ الذََّهبِ أَْرَبَعةَ َدَنانَِري َوَعلَى أَْهلِ الَْورِقِ أَْرَبِعَني ِدْرَهًما َمَع ذَِلَك أَْرَزاُق الْمُ             

  . َوِضَيافَةُ ثَلَاثَِة أَيَّامٍ
ـ ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ ئازادگهردىـسى            6230

مۇســـۇلمانالرنىڭ (ئـــۆمهر ئىبنـــى خهتتـــاب : ئهســـلهم مۇنـــداق دەيـــدۇ
ئـالتۇن خهجلهيـدىغان    )  كىرگهن غهيـرى مۇسـۇلمانالردىن     ھىمايىسىگه

 تهڭـگه  40ن كىـشىلهرگه  كىشىلهرگه تۆت تىلـال، كۈمـۈش خهجلهيـدىغا     
 ۋە ىنىمۇسـۇلمانالرغا يـاردەم قىلىـش   ئۇالرنىـڭ  ئـۇ يهنه    . جىزىيه قويـدى  

ئۈچ كۈنگىچه مېهمـان   چۈشكهن مۇسۇلمانالرنى    نىڭ مهھهللىسىگه ئۇالر
  .  بېكىتتىىنىقىلىش

  )618: مالىك(

لِ الَْبْحـَرْينِ َوُهـْم      َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َجاَء َرُجلٌ ِمْن الْأَْسَبِذيَِّني ِمْن أَهْ          - 6231
َمُجوُس أَْهلِ َهَجَر إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََمكَثَ ِعْنَدُه ثُمَّ َخَرَج فََسأَلُْتُه َما                

َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن   قََضى اللَُّه َوَرُسولُُه ِفيكُْم قَالَ َشرٌّ قُلُْت َمْه قَالَ الْإِْسلَاُم أَْو الْقَْتلُ قَالَ َوقَالَ               
َعْوٍف قَبِلَ ِمْنُهْم الْجِْزَيةَ قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ فَأََخذَ النَّاُس بِقَْولِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف َوَتَركُوا               

  . َما َسِمْعُت أََنا ِمْن الْأَْسَبِذيِّ
بهھـرەين   :ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيدۇ       6231

ىدىن ئهسبهزىلهرگه تهۋە بىر ئادەم پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى           خهلق
ئهســــبهزىلهر ھهجهر ئهھلىنىــــڭ . ۋەســــهللهمنىڭ قېــــشىغا كهلــــدى

ئـاز    قېشىدا بىر ۇ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ  ئ. مهجۇسىلىرى ئىدى 
  :مهن ئۇنىڭدىن. تۇرغاندىن كېيىن قايتىپ چىقتى
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يهنـى مهجۇسـىالر    ( ىڭـالردا نىڭ ھهقق ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى سـىلهر    هللا اــ  
  :ئۇ. ـ دەپ سورىدىم ؟چىقاردى ھۆكۈم قانداق) ھهققىدە

  :مهن. ـ دەپ جاۋاب بهردى يامان ھۆكۈم قىلدى،ــ 
  :ئۇ. ـ دېدىم نېمه؟ــ 

ـــ  ــرى  ـ ــسالمغا كى ــا ئى ــاش ي ــكىي ــدى  ،ۈش ئۆلتۈرۈل ــ دې ــيىن . ـ كې
ىڭ ئابدۇرراھمان ئىبنى ئهۋف پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمن

ــۇل قىلغــانلىقىنى ئېيتتــى   ،شــۇنىڭ بىــلهن. ئــۇالردىن جىزىيهنــى قوب
ھېلىقـى ئهسـبهزىنىڭ ماڭــا   ئىنـسانالر ئۇنىـڭ سـۆزىنى تۇتقــا قىلىـپ،     

  . ①سۆزلهپ بهرگىنىگه ئىتائهت قىلمىدى
   )3044: ئهبۇ داۋۇد(

ْنُت كَاِتًبا ِلَجْزِء  الشَّْعثَاِء قَالَ كُي عن َبَجالَةَ ُيَحدِّثُ عن َعْمرو ْبن أَْوسٍ َوأََب- 6232
ْبنِ ُمَعاوَِيةَ َعمِّ الْأَْحَنِف ْبنِ قَْيسٍ إِذْ َجاَءَنا ِكَتاُب ُعَمَر قَْبلَ َمْوِتِه بَِسَنٍة اقُْتلُوا كُـلَّ َسـاِحرٍ         

 ثَلَاثَةَ َسَواِحَر   َوفَرِّقُوا َبْيَن كُلِّ ِذي َمْحَرمٍ ِمْن الَْمُجوسِ َواْنَهْوُهْم َعْن الزَّْمَزَمِة فَقََتلَْنا ِفي َيْومٍ            
َوفَرَّقَْنا َبْيَن كُلِّ َرُجلٍ ِمْن الَْمُجوسِ َوَحرِِميِه ِفي ِكَتابِ اللَِّه َوَصَنَع طََعاًما كَـِثًريا فَـَدَعاُهْم           

َورِقِ َولَـْم   فََعَرَض السَّْيَف َعلَى فَْخِذِه فَأَكَلُوا َولَْم ُيَزْمزُِموا َوأَلْقَْوا وِقَْر َبْغلٍ أَْو َبْغلَْينِ ِمْن الْ             
َيكُْن ُعَمُر أََخذَ الْجِْزَيةَ ِمْن الَْمُجوسِ َحتَّى َشهَِد َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْوٍف أَنَّ َرُسـولَ اللَّـِه           

  . َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََخذََها ِمْن َمُجوسِ َهَجَر
ــدۇ  6232 ــداق دەي ــ بهجــاله مۇن ــسنىڭ  : ـ مهن ئهھــنهف ئىبنــى قهي
ۋاپات بىزگه ئۆمهرنىڭ .  جهزئ ئىبنى مۇئاۋىيهنىڭ كاتىبى ئىدىمتاغىسى

خهت مۇنــداق . خېتــى كهلــدىيازغــان بولۇشــتىن بىــر يىــل ئىلگىــرى  
ــرى   ”: يېزىلغانىــدى ــۈرۈڭالر، مهھرەملى ــداق ســېهىرگهرنى ئۆلت ھهرقان

تـوي قىلغـان    بىـلهن   ) نىكاھلىنىشقا بولمايدىغان يېقىن تۇققـانلىرى    (
ئــۇالرنى زەمــزەمه  . ئاجراشــتۇرىۋېتىڭالردىن ئاياللىرىــمهجۇســىيالرنى 

شۇالرنىڭ ئېتىقادىغا خاس بىر خىل دۇئـا بولـۇپ، تامـاقتىن ئىلگىـرى      (
  . “دۇئاسىنى قىلىشتىن چهكلهڭالر) قىلىدىكهن
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ــدە ئــۈچ         ــيىن، بىــر كۈن ــپ بولغانــدىن كې ــۇ خهتــتىن ۋاقى ــز ب بى
نىــڭ كىتابىــدا هللاھهرقانــداق مهجۇســىينى ا. ســېهىرگهرنى ئۆلتــۈردۇق

ەم دەپ كۆرسىتىلگهن، يهنى يېقىن تۇغقانـدارچىلىق سـهۋەبىدىن         مهھر
. ئـايرىۋەتتۇق ) يهنـى ئايالىـدىن  (توي قىلىش چهكلهنگهن مهھرىمىـدىن   

 ئـۇالرنى تاماققـا     تهييـارالپ، جهزئ ئىبنى مۇئاۋىيه ناھايىتى جىـق تامـاق         
بۇنىــڭ .  ئانــدىن قىلىچىنــى يوتىــسىنىڭ ئۈســتىگه قويــدى ،چــاقىردى

 تامـاقنى ھېلىقـى زەمـزەمه دۇئاسـىنى ئوقۇماسـتىن           نهتىجىسىدە، ئۇالر 
ــدى ــا       . يې ــى قېچىرغ ــاكى ئىكك ــر ي ــدىغا بى ــڭ ئال ــۇالر ئۇنى ــيىن ئ كې

ئابـدۇرراھمان ئىبنـى    . يۈكلهنگىدەك ئېغىرلىقتىكى كۈمۈشنى قويـدى    
ئهۋف پهيغهمــــــبهر ســــــهلاللالھۇ ئهلهيهــــــى ۋەســــــهللهمنىڭ ھهجهر  

ــا گۇۋاھلىــق به  ــگه قهدەر، مهجۇســىيلىرىدىن جىــزىيه ئالغانلىقىغ رگهن
  . ①ئۆمهر مهجۇسىيالردىن جىزىيه ئالمىغان

  )3043: ئهبۇ داۋۇد(

 َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعِليٍّ َعْن أَبِيِه أَنَّ ُعَمَر ْبـَن الَْخطَّـابِ ذَكَـَر                 - 6233
نِ ْبـُن َعـْوٍف أَْشـَهُد    الَْمُجوَس فَقَالَ َما أَْدرِي كَْيَف أَْصَنُع ِفي أَْمرِِهْم فَقَالَ َعْبُد الرَّْحمَ          

  . لََسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ُسنُّوا بِهِْم ُسنَّةَ أَْهلِ الِْكَتابِ
ئۆمهر ئىبنى خهتتاب :  ـ مۇھهممهد ئىبنى ئهلى مۇنداق دەيدۇ 6233

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مهجۇسىيالرنى تىلغا ئېلىپ
ــ   دىم،هلمىـ داق بىـر تهرەپ قىلىـشنى بىل  ىنى قانـ ئۇالرنىڭ ئىـش  ــ  
  :بۇنىڭ بىلهن، ئابدۇرراھمان ئىبنى ئهۋف رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. دېدى

ـــ  ــى    ـ ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــى، پهيغهم ــق بېرىمهنك مهن گۇۋاھلى
مهجۇســـىيالرغىمۇ ئهھلــى كىتابقـــا تۇتقــان يـــولنى   «: ۋەســهللهمنىڭ 

  . ېدىـ د دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم،» تۇتۇڭالر
   )617: مالىك(
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 َعْن اْبنِ ِشَهابٍ قَالَ َبلََغنِي أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم أََخـذَ                - 6234
الْجِْزَيةَ ِمْن َمُجوسِ الَْبْحَرْينِ َوأَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ أََخذََها ِمْن َمُجوسِ فَارَِس َوأَنَّ ُعثَْمـانَ     

  . نَ أََخذََها ِمْن الَْبْرَبرِْبَن َعفَّا
ماڭـا يېتىـشىچه، پهيغهمـبهر      : ـ ئىبنى شىهاب مۇنداق دەيدۇ     6234

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بهھرەين مهجۇسىيلىرىدىن، ئۆمهر ئىبنى  
خهتتاب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ فـارىس مهجۇسـىيلىرىدىن، ئوسـمان ئىبنـى            

  . يه ئالغاندىن جىزىئهففان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بهربهرلهر
   )616: مالىك(

 َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َوَعْن ُعثَْمانَ ْبنِ أَبِي ُسلَْيَمانَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه     - 6235
لََحُه َعلَـى  َوَسلََّم َبَعثَ َخاِلَد ْبَن الَْوِليِد إِلَى أُكَْيِدرِ ُدوَمةَ فَأُِخذَ فَأََتْوُه بِِه فََحقََن لَُه َدَمُه َوَصا          

  . الْجِْزَيِة
ــ ئهنهس ئىبنــى مالىــك رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ  6235 : ـ

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم خالىــد ئىبنــى ۋەلىــدنى       
ــى    ــشكه ئهۋەتت ــۇپ كېلى ــى تۇت ــدىر دەۋمهن ــد.ئۇكهي ــۇپ،   خالى ــۇنى تۇت  ئ

. هلـدى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ ئالـدىغا ئېلىـپ ك         
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئۇنىـڭ قېنىـدىن كهچتـى ۋە             

  . ①ئۇنىڭ بىلهن جىزىيه ئېلىشقا كېلىشتى
   )3037: ئهبۇ داۋۇد(

 عن اْبنٍ ِلَعِديِّ ْبنِ َعِديٍّ الِْكْنِديِّ أَنَّ ُعَمَر ْبَن َعْبِد الَْعزِيزِ كََتـَب إِنَّ َمـْن    - 6236
فَْيِء فَُهَو َما َحكََم ِفيِه ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه فََرآُه الُْمْؤِمُنونَ             َسأَلَ َعْن َمَواِضعِ الْ   

َعْدلًا ُمَواِفقًا ِلقَْولِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجَعلَ اللَُّه الَْحقَّ َعلَى ِلَساِن ُعَمَر َوقَلْبِِه فََرَض                
ْسِلِمَني َوَعقََد ِلأَْهلِ الْأَْدَياِن ِذمَّةً بَِما فََرَض َعلَْيهِْم ِمْن الْجِْزَيِة لَْم َيْضرِْب ِفيَهـا              الْأَْعِطَيةَ ِللْمُ 

  . بُِخُمسٍ َولَا َمْغَنمٍ
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ئۆمهر :  ئهدىي كىندىنىڭ ئوغلى مۇنداق دەيدۇ     بنىـ ئهدىي ئى   6236
خهت مۇنـداق  ) ھهرقايـسى جـايالردىكى مهسـئۇلالرغا   (ئىبنى ئابدۇلئهزىز  

  :يازغان
ھهققىدە سورىغانالر بولسا، ئۇنىڭ  نى نهگه ئىشلىتىش    غهنىمهتلهرــ  

ۈم قىلغـان بـويىچه     ھۆكمى ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ھۆك      
مـۇئمىنلهر ئۇنىـڭ ھـۆكمىنى ئادىـل ۋە پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ         . بولىدۇ

ا ھهقىقهتنــى ئۆمهرنىــڭ تىلــى ۋە دىلىغــ هللا ا«: ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ
ــدى ــۆردى  » قوي ــۆزىگه مۇۋاپىــق ك ــگهن س ــۇلمانالر . دې ــۆمهر مۇس نىــڭ (ئ

ــاجلىرى ــا )موھت ــسىدىن(غ ــداردا )دۆلهت خهزىنى ــۇم مىق ــات  مهل  تهمىن
 غـا جىـزىيه تـۆلهش بهدىلىـگه      ئهھلـى كىتابالر  . بېرىشنى ئورۇنالشتۇردى 

ئــۇالردىن ئېلىنغــان جىزىيهنــى غهنىــمهت قاتارىغــا     . ئامــانلىق بهردى
  . ①كىرگۈزمىدى

  )2961: ۇ داۋۇدئهب(

 َعْن َعْبِد اللَِّه َعْن أَبِيِه أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ كَانَ َيأُْخذُ ِمْن النَّـَبِط ِمـْن                 - 6237
الِْحْنطَِة َوالزَّْيِت نِْصَف الُْعْشرِ ُيرِيُد بِذَِلَك أَنْ َيكْثَُر الَْحْملُ إِلَى الَْمِديَنِة َوَيأُْخذُ ِمْن الِْقطْنِيَّـِة       

  . ْشَرالُْع
: ـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ           6237

 بۇغـداي ۋە    )يهنـى شـامدىكى كـاپىرالردىن     (ئۆمهر ئىبنـى خهتتـاب نهبهت       
ــدىن  ــى  ياغ ــرىنىڭ يېرىمىن ــ  (ئۆش ــسۇالتنىڭ يىگىرمى ــى مهھ  ىنديهن

ــاالتتى)نــىىبىر ــۇ .  ئ ــۇ ب ــارقىلىقئ ــوزۇق  ئ ــدىغان ئ ــنىگه كېلى ــ   مهدى ـ
ئۇالردىن پۇرچاق  ئۇ يهنه   . مهقسهت قىلغانىدى ۆپىيىشىنى  تۈلۈكنىڭ ك 

 دىنونــئيهنــى مهھــسۇالتنىڭ (ئۆشــرە دانــدىن ئاشــلىق  ئائىلىــسىدىكى
  . ئاالتتى) بىرىنى

   )621: مالىك(
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 َعْن َماِلك أَنَُّه َسأَلَ اْبَن ِشَهابٍ َعلَى أَيِّ َوْجٍه كَانَ َيأُْخـذُ ُعَمـُر ْبـُن                 - 6238
َبِط الُْعْشَر فَقَالَ اْبُن ِشَهابٍ كَانَ ذَِلَك ُيْؤَخذُ ِمْنُهْم ِفي الَْجاِهِليَِّة فَـأَلَْزَمُهْم             الَْخطَّابِ ِمْن النَّ  

  . ذَِلَك ُعَمُر
  : ـ مالىكتىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئۇ ئىبنى شىهابتىن6238

يهنـى شـامدىكى   (ئۆمهر ئىبنـى خهتتـاب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ نهبهت           ــ  
ــاپىرالردىن ــسى د)كـ ــ  قايـ ــپ ئۆشـ ــگه تايىنىـ ــاالرەەلىلـ ــ دەپ  تى؟ت ئـ ــ

  :، ئىبنى شىهابنىدىسورىغا
شـۇڭا ئـۆمهر    .  ئېلىنـاتتى  رەجاھىلىيهت دەۋرىدىمۇ ئـۇالردىن ئۆشـ     ــ  

  . ب بهرگهنـ دەپ جاۋا بۇنى ئۇالرغا يۈكلىدى،
   )623: مالىك(

ِه َوَسلََّم َمَنَعْت الِْعـَراُق      َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيْ          - 6239
قَِفيَزَها َوِدْرَهَمَها َوَمَنَعْت الشَّاُم ُمْدَيَها َوِديَناَرَها َوَمَنَعْت ِمْصُر إِْرَدبََّها َوِديَناَرَها ثُمَّ ُعْدُتْم ِمْن 

  . ْيَرةَ َوَدُمُهَحْيثُ َبَدأُْتْم قَالََها ُزَهْيٌر ثَلَاثَ َمرَّاٍت َشهَِد َعلَى ذَِلَك لَْحُم أَبِي ُهَر
ـ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،            6239

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
. ۋە تهڭگىـسىنى بهرمهيـدۇ    )  بىرلىكـى  نكهمچه(ئىراق قهفىزىنى   «

مىــسىر . ۋە تىلالســىنى بهرمهيــدۇ)  بىرلىكــىنكهمــچه(شــام مــۇديىنى 
يهنـى بـۇ    ( ۋە تىلالسـىنى بهرمهيـدۇ    )  بىرلىكى نكهمچه(نى  ئىردەببىسى

جايالرنى كاپىرالر ئىستېال قىلىدۇ، شۇنىڭ بىلهن، ئىسالم دۆلىتىنىڭ       
 مالالر توختاپ –خهزىنىسىگه بۇ جايالردىن كېلىدىغان ئاشلىق ۋە پۇل        

قهيهردىـن باشـلىغان بولـساڭالر، شـۇ        ) بۇ دىننى (ئاندىن سىلهر   ). قالىدۇ
بـۇ  )  بىـرى  اۋىيلىرىـدىن بـۇ ھهدىـسنىڭ ر    (زۇھهيـر   . »ىلهرجايغا قايتىس 

بۇنىڭغا ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ :  تهكرارالپمسۆزنى ئۈچ قېتى
  . ①ـ دېدى گۆشى ۋە قېنى گۇۋاھلىق بېرەلهيدۇ،

   )3035: ئهبۇ داۋۇد(

                                                
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2619( ئهلبانى ①
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ِه َوَسلََّم لَا َتْصلُُح ِقْبلََتاِن      َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيْ          - 6240
  . ِفي أَْرضٍ َواِحَدٍة َولَْيَس َعلَى الُْمْسِلِمَني جِْزَيةٌ

ــۋايهت    6240 ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ــ ئىبنــ ـــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

.  ئهمهسبىـــر زېمىنـــدا ئىككـــى قىبلىنىـــڭ بولۇشـــى تـــوغرا     «
  .»مۇسۇلمانالردىن جىزىيه ئېلىنمايدۇ

بـۇ ھهدىـس، ئهگهر بىـر زىممىـي گهدىـنىگه           : سۇفيان مۇنداق دەيـدۇ   
جىزىيه ۋاجىپ بولغاندىن كېيىن مۇسۇلمان بولسا، ئۇنىڭ گهدىنىـدىن       

  . ①دېگهن مهنىنى ئىپادىلهيدۇـ جىزىيه ساقىت بولىدۇ، 
  )633: تىرمىزى(

الَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن أََخذَ أَْرًضا            عن ايب الدَّْرَداِء قَ    - 6241
بِجِْزَيِتَها فَقَْد اْسَتقَالَ ِهْجَرَتُه َوَمْن َنَزَع َصَغاَر كَاِفرٍ ِمْن ُعُنِقِه فََجَعلَُه ِفي ُعُنِقِه فَقَـْد َولَّـى        

  . الْإِْسلَاَم ظَْهَرُه
ــۇ دەردائ رەزىيهلال 6241 ــ ئهب ــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  ـ ھــۇ ئهنهــۇدىن رى

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
، ھىجرىتىــدىن ســېتىۋالغان كىـشى زېمىننـى  خـاراج تۆلهيــدىغان  «

يهنى (كىمكى كاپىرنىڭ ئۈستىدىكى خارلىقنى     . يېنىۋالغاندەك بولىدۇ 
ئارقىسىنى غا  ئۈستىگه يۈكلىۋالسا، ئىسالمىنىڭ، ئۆز)جىزىيه، خاراجنى

  . ③»②بولىدۇقىلغان 
   )3082: ئهبۇ داۋۇد(

                                                
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 93( ئهلبانى ①
يه تۆلهيـدىغان كـاپىردىن ئۇنىـڭ زېمىنىنـى سـېتىۋالغان مۇسـۇلمان كىـشى، كـاپىر               ى يهنى خاراج، جىز   ②

تۆلهيدۇ، شۇنىڭ بىلهن، ئۇ خۇددى ئۆزى بۇرۇن ھىجرەت قىلىپ چىققان ) يهر بېجىنى(ىغان بۇ خاراجنى تۆلهيد
 .كاپىر دىيارىغا قايتقاندەك ۋە خاراج تۆلهشتىن ئىبارەت بۇ خارلىقنى ئۈستىگه يۈكلىۋالغاندەك بولىدۇ

 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 676( ئهلبانى ③
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 عن غَْرفَةَ بن الَْحارِِث ـ َوكَاَنْت لَُه ُصْحَبةٌ َوقَاَتلَ َمَع ِعكْرَِمةَ بن أَبِـي   - 6242
فََدَعاُه إِلَـى  الَْمْنَدقُونُ، : َجْهلٍ بِالَْيَمنِ ِفي الرِّدَِّة ـ أَنَُّه َمرَّ َنْصَرانِيٌّ ِمْن أَْهلِ ِمْصَر، ُيقَالُ لَهُ 

اِإلْسالمِ، فَذَكََر النَّْصَرانِيُّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََتَناَولَُه، فََرفََع ذَِلَك إِلَى َعْمرِو بـن                
كُونَ أَْعطَْيَناُهُم  ُمَعاذَ اللَِّه أَنْ نَ   “:قَْد أَْعطَْيَناُه الَْعْهَد، فَقَالَ غَْرفَةُ    : الَْعاصِ، فَأَْرَسلَ إِلَْيِه، فَقَالَ   

الُْعُهوَد َوالَْمَواِثيَق َعلَى أَنْ ُيْؤذُوَنا ِفي اللَِّه َوَرُسوِلِه، إِنََّما أَْعطَْيَناُهْم َعلَى أَنْ َنِحلَّ َبْيَنُهْم َوَبْيَن    
 بِِه، َوأَنْ ُنقَاِتلَ ِمـْن      كََناِئِسهِْم، َيقُولُونَ ِفيَها َما َبَدا لَُهْم، َوأَنْ ال ُنَحمِّلَُهْم َما ال طَاقَةَ لَُهمْ            

، فَقَالَ  “َوَراِئهِْم، َوأَنْ ُيَخلَّى َبْيَنُهْم َوَبْيَن أَْحكَاِمهِْم إِال أَنْ َيأُْتوا فََنْحكَُم َبْيَنُهْم بَِما أَْنَزلَ اللَّهُ             
  . َصَدقَْت: َعْمُرو بن الَْعاصِ

 ئـۇ پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    (ــ غهرفه ئىبنـى ھـارىس     6242
ا ت ئۇرۇشلهرگه قارشى يهمهندىكى مۇرتهدبولۇپ،ۋەسهللهمنىڭ ساھابىسى 

) ئىكرىمه ئىبنى ئهبۇ جهھىل بىلهن بىرلىكته ئۇرۇشقان كىـشى ئىـدى   
رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئـۇ مهنـدەقۇن ئىـسىملىك         
مىسىرلىق بىر خرىـستىئاننىڭ يېنىـدىن ئۆتـۈپ كېتىۋېتىـپ، ئـۇنى            

ــانئىــسالمغا دەۋە ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   . ت قىلغ ــۇ پهيغهم ــراق ئ بى
 غهرفه ئـۇنى ئهمـر ئىبنـى      ،شۇنىڭ بىـلهن  . نتهگكۈزگهۋەسهللهمگه تىل   

ئهمر ئىبنـى   . ئهۋەتكهنئادەم  ئاس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا شىكايهت قىلىپ      
  : غهرفهنى چاقىرتىپئاس

  :بۇنى ئاڭلىغان غهرفه. ـ دېگهن بىز ئۇالرغا ئهھدە بهردۇق،ــ 
ۋە ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرى ھهققىـدە بىـزگه ئهزىـيهت بېرىـدىغان       هللا اـ  ـ

قـا  هللاكىشىلهرگه ئهھـدە ۋە ئامـانلىق بهرگهن بولـۇپ قېلىـشىمىزدىن ا           
ركاۋلىرىـدا ئـۆزلىرى    ېبىز پهقهت ئۇالرغـا چ    . سېغىنىپ پاناھ تىلهيمهن  

، ئــۇالرنى كــۈچى ىغا يــول قويــۇشخالىغــان شــهكىلدە ئىبــادەت قىلىــش 
 تهكلىـپ قىلماسـلىق، ئـۇالرنى قوغـداپ ئـۇرۇش           يهتمهيدىغان ئىـشالرغا  

 ھۆكـۈملىرىنى ئـۆزلىرىگه قويـۇپ بېـرىش،         يقىلىش، ئۆزلىرىنىڭ دىنى  
هللا ئۆزلىرى ھهل قىاللمىغان مهسىلىلهردە بىزگه كهلسه، ئۇالر ئارىسىدا ا

نازىــل قىلغــان ھۆكــۈم بىــلهن ھۆكــۈم قىلىــپ قويــۇش ئۈچــۈن ئهھــدە  
  :ئهمر ئىبنى ئاس. ـ دېگهن بهردۇق،
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  . ـ دېگهن راست ئېيتتىڭ،ــ 
   )26118: »ئهلكهبىر«(

 َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، أَنَُّه أَْبَصَر َنْصَرانِيا َيُسوُق بِـاْمَرأٍَة، فَـَنَخَس بَِهـا               - 6243
: لْـتُ فَُصرَِعْت فََتَحلَّلََها، فََضَرْبُتُه بَِخَشَبٍة َمِعي فََشَجْجُتُه، فَاْنطَلَقُْت إِلَى ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، فَقُ           

أَجِْرنِي ِمْن ُعَمَر، فََخِشيُت َعَجلََتُه، فَأََتى ُعَمَر فَأَْخَبَرُه، فََجَمَع َبْيَنَنا َولَْم َيَزلْ بِالنَّْصَرانِي َحتَّى 
 فَإِذَا  ِلَهُؤالِء َعْهٌد فَفُوا بَِعْهِدِهْم َما َوفَْوا لَكُْم،      ” :اْعَتَرَف، فَأََمَر لَُه بَِخَشَبٍة فَُنِحَتْت، ثُمَّ قَالَ      
  . “َبدَّلُوا، فَال َعْهَد لَُهْم، َوأََمَر بِِه فَُصِلَب

مهن بىـــــر : ـــــ ئهۋف ئىبنــــى مالىــــك مۇنــــداق دەيــــدۇ      6243
ئالدىغا سېلىپ   مىنىپ كېتىۋاتقان تۆگىنى  خرىستىئاننىڭ بىر ئايال  
 تۆگىنىــــڭ )خرىــــستىئان(ئــــۇ .  كــــۆردۈمھهيــــدەپ ماڭغــــانلىقىنى

 خرىستىئان. ئۇ ئايالنى تاشلىۋەتتىتۆگه ، ىسۆڭگىچىگه ياغاچ تىققانىد  
 مهن تاياق بىلهن ئـۇرۇپ      ى،لغا باسقۇنچىلىق قىلماقچى بولغانىد    ئايا ئۇ

ئانـدىن مۇئـاز ئىبنـى جهبهلنىـڭ قېـشىغا         . ئۇنىڭ بېشىنى يېرىۋەتتىم  
  :بېرىپ

ـــ  ــسانلىق    ـ ــالغىن، ئۇنىــڭ ئالدىراق ــۇزۇپ ق ــۆمهردىن قۇتق ــى ئ مېن
ــسىرەيمهن،  ــدىم قىلىــپ مېنــى جازالىــشىدىن ئهن ــ دې ــۇ ئۆمهرنىــڭ . ـ ئ
ــا ئېيتتــى  ــپ، ئهھــۋالنى ئۇنىڭغ ــۆمهر ،شــۇنىڭ بىــلهن. قېــشىغا بېرى  ئ

ئاندىن ئۇ خرىستىئاننى جىنـايىتىنى ئېتىـراپ       . ھهممىمىزنى يىغدى 
ئانـدىن ئۇنىـڭ ئۈچـۈن بىـر خـادا تهييارالشـنى            . چه سوراق قىلدى  ۇقىلغ

  :ئاندىن ئۇ.  خادا شىلىنىپ تهييارالندى،بۇيرۇدى
ئــۇالر ســىلهرگه ۋاپــا قىلغــان . ر بىــلهن ئهھــدە تــۈزدۇقبىــز ئــۇالــــ 

نـاۋادا ئـۇالر    . مۇددەتكىچه سىلهرمۇ ئۇالرنىڭ ئهھدىـسىگه ۋاپـا قىلىڭـالر        
ئاندىن . ـ دېدى ،ىنمايدۇئهھدىنى بۇزسا، ئۇالرنىڭ ئهھدىسىگه ئهمهل قىل

  . ① ئۇ دارغا ئېسىلدى،شۇنىڭ بىلهن. ئۇنى ئېسىشقا بۇيرۇدى
  )»ئهلكهبىر«(

                                                
ىمام تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىـسنىڭ     بۇ ھهدىسنى ئ  ): 9804( ھهيسهمى   ①

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ إِنَّ                - 6244
  . الَْغاِدَر ُيْرفَُع لَُه ِلَواٌء َيْوَم الِْقَياَمِة ُيقَالُ َهِذِه غَْدَرةُ فُلَاِن ْبنِ فُلَاٍن

ىلىنىدۇكى، ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت ق       6244
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 بىــر چى ئۈچــۈنـــ شۈبهىــسىزكى، قىيــامهت كــۈنى خىيــانهت شــهك«
ـ  پـاالنى ئىبنـى پاالنىنىـڭ خىيـانىتى،      ،بـۇ : ئانـدىن . بايراق تىكلىنىدۇ

  . »دېيىلىدۇ
   )6178: بۇخارى(

 اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِلكُلِّ غَاِدرٍ ِلَواٌء ِعْنـَد           َعْن أَبِي َسِعيٍد َعْن النَّبِيِّ َصلَّى      - 6245
  . اْسِتِه َيْوَم الِْقَياَمِة

ـ ئهبـۇ سـهئىد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،           6245
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــۈنى ھهر « ــامهت ك ــر خىيانهت قىي ــسى چىبى ــرغنىــڭ ساغرى  ندىا بى
  . »ايراق تىكىلىدۇب

   )1738: مۇسلىم(

ِلكُلِّ غَاِدرٍ ِلَواٌء َيْوَم الِْقَياَمِة ُيْرفَُع لَُه بِقَْدرِ غَْدرِِه أَلَا َولَا غَـاِدَر       :  ويف رواية  - 6246
  . أَْعظَُم غَْدًرا ِمْن أَِمريِ َعامٍَّة

 چىھهربىـر خىيـانهت   «: ـ يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلىدۇ      6246
گه قارىتـا   ۈن قىيامهت كـۈنى بىـر بـايراق بولـۇپ، ئۇنىـڭ خىيـانىتى             ئۈچ
ــۇڭالركى، ئومۇمنىــڭ ئىــشىغا مهســئۇل  . گىزلىتىلىــدۇېئ بىلىــپ قوي

 چــوڭ مۇبولــۇپ، ئۇنىڭغــا خىيــانهت قىلغــان كىــشىنىڭ خىيانىتىــدىن 
  . »خىيانهت يوق

  )3272: مۇسلىم(
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غهنىمهتلهر، غهنىمهتكه خىيانهت قىلىش ۋە شۇنىڭغا 
   مهسىلىلهرئوخشاش

 َعْن ُمَجمِّعِ ْبنِ َجارَِيةَ الْأَْنَصارِيِّ َوكَانَ أََحَد الْقُرَّاِء الَِّذيَن قََرُءوا الْقُْرآنَ قَالَ  - 6247
ـ   زُّونَ َشهِْدَنا الُْحَدْيبَِيةَ َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَمَّا اْنَصَرفَْنا َعْنَها إِذَا النَّاُس َيُه

الْأََباِعَر فَقَالَ َبْعُض النَّاسِ ِلَبْعضٍ َما ِللنَّاسِ قَالُوا أُوِحَي إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم         
 ِعْنَد كَُراعِ فََخَرْجَنا َمَع النَّاسِ ُنوجُِف فََوَجْدَنا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َواِقفًا َعلَى َراِحلَِتِه

الَْغِميمِ فَلَمَّا اْجَتَمَع َعلَْيِه النَّاُس قََرأَ َعلَْيهِْم إِنَّا فََتْحَنا لََك فَْتًحا ُمبِيًنا فَقَالَ َرُجلٌ َيا َرُسولَ اللَِّه         
 َعلَى أَْهـلِ الُْحَدْيبَِيـِة   أَفَْتٌح ُهَو قَالَ َنَعْم َوالَِّذي َنفُْس ُمَحمٍَّد بَِيِدِه إِنَُّه لَفَْتٌح فَقُسَِّمْت َخْيَبرُ           

فَقَسََّمَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى ثََمانَِيةَ َعَشَر َسْهًما َوكَانَ الَْجـْيُش أَلْفًـا                
  . ْهًماَوَخْمَس ِمائٍَة ِفيهِْم ثَلَاثُ ِمائَِة فَارِسٍ فَأَْعطَى الْفَارَِس َسْهَمْينِ َوأَْعطَى الرَّاجِلَ َس

قىـــرائهت ئـــۇ (ــــ مـــۇجهممىئ ئىبنـــى جـــارىيه ئهنـــسارى      6247
رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ )  قارىالرنىــڭ بىــرى ئىــدىپىشــشىق قائىــدىلىرىگه
بىــز پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن : مۇنــداق دەيــدۇ

ھـۇدەيبىيهدىن قايتقـان    . بىرلىكته ھۇدەيبىيه سۈلهىسىگه قاتناشتۇق   
 بهزىـلهر يهنه  .يۈگۈرتۈشكه باشـلىدى لهر تۆگىلىرىنى چېغىمىزدا، كىشى 

  :دىنبهزىلهر
  :ئۇالر. ـ دەپ سورىدى بۇ كىشىلهرگه نېمه بوپتۇ؟ــ 
ــ   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه ۋەھيى نازىل بوپتـۇ،     ــ  

ۇالر  ئ ،ۋىتىپېشۇنىڭ بىلهن، بىزمۇ تۆگىلىرىمىزنى د    . دەپ جاۋاب بهردى  
كۇرائۇلغهمىم دېگهن يهرگه يېتىپ كهلسهك، . تۇقبىلهن بىرلىكته چىق

ئىنـسانالر ئۇنىـڭ    . ئۇ شـۇ يهردە تۆگىـسىنىڭ ئۈسـتىدە تۇرغـان ئىـكهن           
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ساڭا بىـز ھهقىـقهتهن روشـهن    ﴿ :ئهتراپىغا يىغىلىپ بولغاندىن كېيىن 
  :ئارىدىن بىر ئادەم.  دېگهن ئايهتنى ئوقۇپ بهردى﴾غهلىبه ئاتا قىلدۇق

ـــ  ــى اـ ــۇ ســۈ ! نىــڭ رەســۇلى هللائ ــۇ؟ب ــ دەپ ســورىدى  لهى غهلىبىم . ـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ـــ   بىــلهن )هللا(ھهئه، مۇھهممهدنىــڭ جېنــى ئىلكىــدە بولغــان زات  ـ
  .  دېدى، ـقهسهمكى، بۇ ھهقىقهتهن غهلىبىدۇر

 قىلىنىپ، ئۇنىڭ غهنىمهتلىرى ھـۇدەيبىيه      فهتىه خهيبهر   ،كېيىن
پهيغهمــبهر . لىــپ بېرىلــدى سۈلهىــسىگه قاتناشــقانالرغا تهقــسىم قى  

ــۇنى   ــا  18ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئ  ئۈلۈشــكه بۆلــۈپ، ئاتلىقالرغ
. ئىككى ئۈلۈشتىن، پىيادىلهرگه بىر ئۈلۈشتىن تهقسىم قىلىـپ بهردى      

بولــۇپ، كىــشى  1500 ســانى الرنىڭھــۇدەيبىيه سۈلهىــسىگه قاتناشــقان
  . ①ئىدىكىشى  300ئاتلىقالر 

  )2736: ئهبۇ داۋۇد(

 َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْسَهَم ِلَرُجلٍ َوِلفََرِسـِه             - 6248
  . ثَلَاثَةَ أَْسُهمٍ َسْهًما لَُه َوَسْهَمْينِ ِلفََرِسِه

پهيغهمـبهر  : ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيـدۇ    6248
غهنىمهتنى پىيادە ئهسكهرگه بىر ئۈلـۈش،      سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم    

ى ئـ ، جهم  قىلىپ زىگه بىر، ئېتىغا ئىككى ئۈلۈش    ۆئاتلىق ئهسكهرنىڭ ئ  
  . ②ئۈچ ئۈلۈش تهقسىم قىلىپ بهرگهنىدى

   )2733: هبۇ داۋۇدئ(

ولُ َضَرَب   َعْن َيْحَيى ْبنِ َعبَّاِد ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ الزَُّبْيرِ َعْن َجدِِّه أَنَُّه كَانَ َيقُ              - 6249
َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعاَم َخْيَبَر ِللزَُّبْيرِ ْبنِ الَْعوَّامِ أَْرَبَعةَ أَْسُهمٍ َسـْهًما ِللزَُّبْيـرِ                 

  . َوَسْهًما ِلِذي الْقُْرَبى ِلَصِفيَّةَ بِْنِت َعْبِد الُْمطَِّلبِ أُمِّ الزَُّبْيرِ َوَسْهَمْينِ ِللْفََرسِ

                                                
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 587( ئهلبانى ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2373( ئهلبانى ②
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ـ ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبهير رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ھهمىشه مۇنداق  6249
 پهتىــه پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم خهيــبهر     : دەيتتــى

. يىلى زۇبهيـر ئىبنـى ئهۋۋامغـا تـۆت ئۈلـۈش غهنىـمهت بهردى           قىلىنغان  
لۈشــى تۇغقانــدارچىلىق ۈئۇنىــڭ بىــر ئۈلۈشــى ئــۆزى ئۈچــۈن، يهنه بىــر ئ 

ــسىدىن ئ ــۈن،   يۈزى ــسى ئۈچ ــزى، زۇبهيرنىــڭ ئانى ــدۇلمۇتتهلىبنىڭ قى اب
  . ① ئۈچۈن بېرىلگهنىدىېتىقالغان ئىككى ئۈلۈشى ئ

   )3593: نهسائى(

 َعْن ُبَشْيرِ ْبنِ َيَسارٍ قَالَ لَمَّا أَفَاَء اللَُّه َعلَى َنبِيِِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخْيَبَر                - 6250
ثَلَاِثَني َسْهًما َجَمَع كُلُّ َسْهمٍ ِمائَةَ َسْهمٍ فََعَزلَ نِْصفََها ِلَنَواِئبِِه َوَما َيْنزِلُ بِِه قََسَمَها َعلَى ِستٍَّة َو

الَْوِطيَحةَ َوالْكَُتْيَبةَ َوَما أُِحيَز َمَعُهَما َوَعَزلَ النِّْصَف الْآَخَر فَقََسَمُه َبْيَن الُْمـْسِلِمَني الـشِّقَّ              
  .  َمَعُهَما َوكَانَ َسْهُم َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيَما أُِحيَز َمَعُهَماَوالنَّطَاةَ َوَما أُِحيَز

هللا ا: ـ بۇشهير ئىبنى يهسار رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ            6250
تائاال پهيغهمبىرى مۇھهممهد سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه خهيبهرنى       

ا، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى غهنىـــمهت قىلىـــپ بهرگهن چاغـــد
ــۇنى   ــهللهم ئـ ــۈش    36ۋەسـ ــر ئۈلـ ــپ، ھهربىـ ــسىم قىلىـ ــكه تهقـ  ئۈلۈشـ

ئاندىن ئۇنىـڭ  . غهنىمهتنىڭ ئىچىگه يهنه يۈز ئۈلۈش غهنىمهت توپلىدى      
ۋەتىيهه قهلئهسى، كۇتهيبه زېمىنى ۋە بۇ ئىككـى جايغـا       يهنى  يېرىمىنى  

ــى ــان يهرلهرنــ ــۇلمانالرنىڭ كتهۋە بولغــ ــۆزى ۋە مۇســ ــىدىكى  ئــ هلگۈســ
شــىققه يهنــى قالغــان يېرىمىنــى،  . ئېهتىيــاجلىرى ئۈچــۈن ئايرىــدى  

قهلئهســىنى، نهتــات قهلئهســىنى ۋە ئــۇ ئىككــى قهلــئهگه تهۋە جــايالرنى  
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ . مۇســۇلمانالر ئارىــسىدا تهقــسىم قىلىــپ بهردى

ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ھهسسىسىمۇ ئـۇ ئىككـى قهلـئهگه تهۋە جـايالردا         
  . ②ئىدى

   )3013: ئهبۇ داۋۇد(

                                                
 .سهنهدى ھهسهن، ـ دېگهن): 3360( ئهلبانى ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2604( ئهلبانى ②
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  .الَْوِطيَح َوالْكَُتْيَبةَ َوالسَّلَاِلَم: رواية  ويف– 6251
 ، قهلئهلىرىنىۋەتىيه، كۇتهيبه ۋە سهاللىم:  ـ يهنه بىر رىۋايهتته6251

  . ① دېيىلگهنـ
   )3014: ئهبۇ داۋۇد(

َعلَْيِه َوَسلََّم َخْيَبَر ثُـمَّ      َعْن اْبنِ ِشَهابٍ قَالَ َخمََّس َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه           - 6252
  . قََسَم َساِئَرَها َعلَى َمْن َشهَِدَها َوَمْن غَاَب َعْنَها ِمْن أَْهلِ الُْحَدْيبَِيِة

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى : ـ ئىبنى شىهاب مۇنداق دەيدۇ 6252
قالغـان  . ۋەسهللهم خهيبهرنى بهشكه بۆلۈپ، بهشنىڭ بىرىنى ئۆزى ئالدى       

 خهيــبهر ئۇرۇشــىغا  ۋەسمىنى خهيــبهر ئۇرۇشــىغا قاتناشــقانالرغاتــۆت قىــ
قاتنىشالمىغان بولسىمۇ، ھۇدەيبىيه سۈلهىسىگه قاتناشقانالرغا تهقسىم 

  . ②قىلىپ بهردى
   )3019: ئهبۇ داۋۇد(

لَّى  عن َحْشَرج ْبن زَِياٍد َعْن َجدَِّتِه أُمِّ أَبِيِه أَنََّها َخَرَجْت َمَع َرُسولِ اللَِّه صَ              - 6253
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غَْزَوِة َخْيَبَر َساِدَس ِستِّ نِْسَوٍة فََبلَغَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم            

َنا َيا َرُسولَ فََبَعثَ إِلَْيَنا فَجِئَْنا فََرأَْيَنا ِفيِه الَْغَضَب فَقَالَ َمَع َمْن َخَرْجُتنَّ َوبِإِذِْن َمْن َخَرْجُتنَّ فَقُلْ  
اللَِّه َخَرْجَنا َنْغزِلُ الشََّعَر َوُنِعُني بِِه ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوَمَعَنا َدَواُء الَْجْرَحـى َوُنَنـاوِلُ الـسَِّهاَم      

رَِّجالِ قَـالَ  َوَنْسِقي السَّوِيَق فَقَالَ قُْمَن َحتَّى إِذَا فََتَح اللَُّه َعلَْيِه َخْيَبَر أَْسَهَم لََنا كََما أَْسَهَم ِلل 
  . قُلُْت لََها َيا َجدَّةُ َوَما كَانَ ذَِلَك قَالَْت َتْمًرا

ـ ھهشـرەج ئىبنـى زىيـادتىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئۇنىـڭ              6253
مهن پهيغهمـبهر   : مۇنداق دەيدۇ ) سىنىڭ ئانىسى دادىيهنى   (چوڭ ئانىسى 

الته سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن خهيبهر غازىتىغـا قاتناشـقان ئـ       
ــڭ بىــرى ئىــدىم   ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم    . ئايالنى پهيغهم

                                                
 .هنسهھىه، ـ دېگ): 2605( ئهلبانى ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2608( ئهلبانى ②
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بىز .  بىزنىڭمۇ چىققانلىقىمىزدىن خهۋەر تېپىپ، بىزگه ئادەم ئهۋەتىپتۇ
  :ئۇ. يېتىپ كېلىپ، ئۇنىڭ ئاچچىقالنغانلىقىنى كۆردۇق

.  دېـدى  ـ كىم بىلهن ۋە كىمنىڭ رۇخـسىتى بىـلهن چىقـتىڭالر؟   ــ 
  :بىز

ـــ  ــڭ پهيهللائــى اـ ــۇڭ ئ ! غهمبىــرىنى ئېگىــرگهن گىرىــپ، ېبىــز ي
ــىلىمىزنى ــۇق   هللا  انهرس ــۈن چىقت ــش ئۈچ ــاردەم قىلى ــدا ي ــزدە . يولى بى

 تامـاق ئېتىـپ     ،يارىدارالرنى داۋااليدىغان دورىالر بار، بىز يهنه ئوق توشۇپ       
  :ئۇ. ـ دېدۇق بېرەلهيمىز،

ئۇنىڭغا خهيبهر غهلىبىسىنى هللا ا.  دېدى، ـ ۇنداق بولسا قېلىڭالرــ ئ
هر قىلغاندىن كېـيىن، غهنىمهتـتىن خـۇددى ئهرلهرگه ھهسـسه            مۇيهسس

ھهشــرەج ئىبنــى زىيــاد . ئايرىغانــدەك، بىزگىمــۇ ھهســسه ئايرىــپ بهردى
  :مهن: مۇنداق دەيدۇ

  :ـ دەپ سورىسام، ئۇ؟ ئۇ ھهسسىڭىز نېمه ئىدى! ــ چوڭ ئانا
  . ①ـ دەپ جاۋاب بهردى خورما ئىدى،ــ 

   )2729: ئهبۇ داۋۇد(

َمْيرٍ َمْولَى آبِي اللَّْحمِ قَالَ َشهِْدُت َخْيَبَر َمَع َساَدِتي فَكَلَُّمـوا ِفـيَّ              َعْن عُ  - 6254
َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَلَُّموُه أَنِّي َمْملُوٌك قَالَ فَأََمَر بِي فَقُلِّْدُت السَّْيَف فَإِذَا أََنا             

 ُخْرِثيِّ الَْمَتاعِ َوَعَرْضُت َعلَْيِه ُرقَْيةً كُْنُت أَْرِقي بَِهـا الَْمَجـانَِني            أَُجرُُّه فَأََمَر ِلي بَِشْيٍء ِمنْ    
  . فَأََمَرنِي بِطَْرحِ َبْعِضَها َوَحْبسِ َبْعِضَها

 لهھمنىــڭ ئازادگهردىــسى ئــۇمهير رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ىبــهـــ ئ 6254
ته مهن خهيبهر ئۇرۇشىغا خوجـايىنلىرىم بىـلهن بىـرلىك        : مۇنداق دەيدۇ 

قــۇل ئىكهنلىكىــم چىققــانلىقىم ۋە مېنىــڭ ئــۇالر مېنىــڭ . چىقــتىم
. ھهققىدە پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن گهپلىـشىپتۇ    

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ بــۇيرۇقى بىــلهن ماڭــا   
) مهن كىچىـك بولغـانلىقىم ئۈچـۈن      (لېكىن  . دەرھال قىلىچ ئېسىلدى  

                                                
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 586( ئهلبانى ①
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ــدە. الــدىقىلىــچ ســۆرىلىپ ق ــۇرۇش تۈگىگهن  پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ،ئ
. دىپ بهر ئهلهيهى ۋەسهللهم ماڭا غهنىمهتـتىن ئـۆي جابـدۇقلىرى بـۇيرۇ          

مهن ساراڭالرغا ئوقۇيدىغان دۇئـايىمنى پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى           
، يهنه بىر تاشالپ ئۇ دۇئانىڭ بىر قىسمىنى كۆرسهتكهنىدىم،ۋەسهللهمگه 
  . ①بۇيرۇدىقا ئېلىپ قېلىشقىسمىنى 

  )1557: تىرمىزى(

 َوُيْرَوى َعْن الزُّْهرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْسَهَم ِلقَْومٍ ِمْن الَْيُهوِد             - 6255
  . قَاَتلُوا َمَعُه

ھرىــدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ۇ ـ ز  6255
 سېپىدە ئۇرۇش قىلغان بىر قىسىم      ڭمۇسۇلمانالرنىئهلهيهى ۋەسهللهم   

  . ②يهھۇدىيالرغا غهنىمهتتىن ھهسسه بۆلۈپ بهرگهن
  )1558: تىرمىزى(

  .  َعْن َجابِرٍ قَالَ كُْنُت أَِميُح أَْصَحابِي الَْماَء َيْوَم َبْدرٍ- 6256
بهدر ئۇرۇشى بولغـان   : ـ جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ      6256

  . ③ا سۇ توشۇپ بهرگهنىدىمداشلىرىمغبكۈنى مهن سه
  )2731: ئهبۇ داۋۇد(

 َعْن أَبِي ُموَسى قَالَ قَِدْمَنا فََوافَقَْنا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني              - 6257 
فَْتحِ َخْيَبَر ِمْنَها َشـْيئًا  افَْتَتَح َخْيَبَر فَأَْسَهَم لََنا أَْو قَالَ فَأَْعطَاَنا ِمْنَها َوَما قََسَم ِلأََحٍد غَاَب َعْن   

  . إِلَّا ِلَمْن َشهَِد َمَعُه إِلَّا أَْصَحاَب َسِفيَنِتَنا َجْعفٌَر َوأَْصَحاُبُه فَأَْسَهَم لَُهْم َمَعُهْم
ــدۇ     6257 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــا رەزىيهلالھ ــۇ مۇس ــ ئهب ــڭ : ـ بىزنى

مهدىــــنىگه كېلىــــشىمىز پهيغهمــــبهر ) ھهبهشىــــستاندىن قايتىــــپ(
الھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ خهيبهرنـى فهتىـه قىلىـپ تۇرۇشـىغا        سهلالل

                                                
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1261( ئهلبانى ①
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 268( ئهلبانى ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2371( ئهلبانى ③
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خهيـبهردىن  . شۇڭا ئۇ بىزگىمۇ غهنىمهتـتىن بهردى     . ئۇدۇللىشىپ قاپتۇ 
ئېلىنغان غهنىمهتنى پهقهت خهيبهر ئۇرۇشىغا قاتناشقانالرغا ۋە بىزنىڭ     

هر باشچىلىقىدىكى ساھابىالرغا تهقسىم قىلىـپ      ئفكېمىدە كهلگهن جه  
  . ① باشقا ھېچكىمگه بهرمىدىدىننئۇ. بهردى

   )2725: ئهبۇ داۋۇد(

 َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم               - 6258
َبْعُض َبنِي َسـِعيِد ْبـنِ      َوُهَو بَِخْيَبَر َبْعَد َما افَْتَتُحوَها فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه أَْسهِْم ِلي فَقَالَ             

الَْعاصِ لَا ُتْسهِْم لَُه َيا َرُسولَ اللَِّه فَقَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ َهذَا قَاِتلُ اْبنِ قَْوقَلٍ فَقَالَ اْبُن َسِعيِد ْبـنِ                   
ِلمٍ أَكَْرَمُه اللَُّه َعلَى الَْعاصِ َواَعَجًبا ِلَوْبرٍ َتَدلَّى َعلَْيَنا ِمْن قَُدومِ َضأٍْن َيْنَعى َعلَيَّ قَْتلَ َرُجلٍ ُمسْ            

  .َيَديَّ َولَْم ُيهِنِّي َعلَى َيَدْيِه قَالَ فَلَا أَْدرِي أَْسَهَم لَُه أَْم لَْم ُيْسهِْم لَُه
مۇسـۇلمانالر  : دەيـدۇ  ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق       - 6258

 مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى    خهيبهرنى ئازاد قىلغاندىن كېيىن،     
  : ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا بېرىپ

 ــ ! گىـن بىـر ئۈلـۈش بهر  ) غهنىمهتلهردىـن ( ماڭـا  !رەسـۇلۇلالھ ــ ئـى    
  :دېسهم، سهئىد ئىبنى ئاسنىڭ بىر بالىسى

  :مهن.  دېدىـ! ىگىنبهرمغهنىمهت  ئۇنىڭغا !رەسۇلۇلالھــ ئى 
دېسهم، سـهئىد  ـ  ئىبنى قهۋقهلنىڭ قاتىلىغۇ؟  ،بۇ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

  :ڭ ئوغلىئىبنى ئاسنى
م زەئنى تېغىـدىن كهلـگهن ئاغمىخانغـا        ۇبىزنىڭ يېنىمىزغا قهد  ــ  

شـېهىدلىك شـهربىتىگه   مېنىـڭ قولـۇم ئـارقىلىق     هللا  ا ،ئـۇ . ھهيرانمهن
ــان      ــار قىلمىغ ــدا خ ــڭ قولى ــى ئۇنى ــېكىن مېن ــشتۈرگهن، ل ــر ئېرى  بى

  .دېدى ـ  مېنى ئهيىبلهۋاتىدۇ؟تىلغا ئېلىپ،مۇسۇلماننىڭ ئۆلۈمىنى 
ــ ــداق دۇســ ــدىفيان مۇنــ ــى  : ېــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــبهر ســ پهيغهمــ

ــهللهمنىڭ  ــۇرەيرەگه  ۋەســـ ــۇ ھـــ ــاكى ئهبـــ ــتىن بهرگهن يـــ  غهنىمهتـــ
   .بهرمىگهنلىكىنى بىلمهيمهن

 )2827:بۇخارى(
                                                

 . سهھىه، ـ دېگهن): 2366( ئهلبانى ①
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 َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَم َيْعنِي َيْوَم َبْدرٍ                - 6259
ثَْمانَ اْنطَلََق ِفي َحاَجِة اللَِّه َوَحاَجِة َرُسولِ اللَِّه َوإِنِّي أَُبايُِع لَُه فََضَرَب لَُه َرُسـولُ     فَقَالَ إِنَّ عُ  

  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِسْهمٍ َولَْم َيْضرِْب ِلأََحٍد غَاَب غَْيَرُه
ــدۇك    - 6259 ــۋايهت قىلى ــا رى ــۇ ئهنهۇم ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ  ،ىئىبن

 هللائوسـمان   « :رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بهدر غازىتىـدا        
، مهن كېتىــپ قالــدىئۈچــۈن خىزمىتــى الھنىڭ تائاالنىــڭ ۋە رەســۇلۇل

 ئۇنىڭغىمۇ غهنىمهتـتىن بىـر      ېدى ۋە  د »لىمهنىا بهيئهت ق   نامىد ئۇنىڭ
كىــشىلىك بهردى، ئۇنىڭــدىن باشــقا غازاتقــا قاتناشــمىغان ھېچبىــر      

  . ① بهرمىدىمهتغهنىكىشىگه 
 )2726 :ئهبۇ داۋۇد(

أَيَُّمـا قَْرَيـٍة    :  عن أيب ُهَرْيَرةَ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ           - 6260
ا ِللَّـِه   أََتْيُتُموَها َوأَقَْمُتْم ِفيَها فََسْهُمكُْم ِفيَها َوأَيَُّما قَْرَيٍة َعَصْت اللََّه َوَرُسولَُه فَإِنَّ ُخُمـَسهَ            

  .َوِلَرُسوِلِه ثُمَّ ِهَي لَكُْم
ــدۇكى  - 6260 ــۋايهت قىلىـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ رىـ  ،ئهبـــۇ ھـ

  :رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــا بېرىـــپ « ــسىبىر يۇرتقـ ــۇ يهرنىـــڭ ئاھالىـــسىنى  ســـىلهر قايـ ، ئـ

ــۇرتتىكى غ،تۇرغــان بولــساڭالرقوغلىۋېتىــپ، شــۇ يهردە  ــۇ ي ــلهر  ئ هنىمهت
ــويىچه تهقــسىم قىلىــپ بېرىلىــدۇ  ســىلهرگه   .غهنىــمهت تهقــسىماتى ب

 ۋە رەسـۇلىغا ئاسـىيلىق قىلىـپ ئۇرۇشـقان بولـسا،      هللاقايسىبىر يـۇرت   
ــدىن ئالغــان غهنىمهتنىــڭ بهشــتىن بىــرى      ، نىڭ ۋە رەســۇلىهللائۇنىڭ

   .»قالغىنى سىلهرنىڭ بولىدۇ
 )1756 :مۇسلىم(

                                                
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2367(ئهلبانى  ①
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ْبِد الرَّْحَمنِ َعْن َبْعضِ أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   َعْن الْقَاِسمِ َمْولَى عَ   - 6261
َوَسلََّم قَالَ كُنَّا َنأْكُلُ الَْجَزَر ِفي الَْغْزوِ َولَا َنقِْسُمُه َحتَّى إِنْ كُنَّا لََنْرجُِع إِلَى رَِحاِلَنا َوأَْخرَِجُتَنا      

  .ِمْنُه ُمْملَأَةٌ
ھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ بهزى  رەســـۇلۇلالھ ســـهلاللال  - 6261

ــاھابىلىرى ــدۇ س ــۋايهت قىلىنى ــداق رى ــهۋزىنى  : دىن مۇن ــا س ــز غازاتت بى
 ھهتتا ئۇنى خورجۇنلىرىمىزغا .يهۋىرەتتۇق، تهقسىم قىلىپ يۈرمهيتتۇق

   .قايتاتتۇقۇپ، تۇرالغۇلىرىمىزغا لىق تولدۇر
 )2706 :ئهبۇ داۋۇد(

ُهَما قَالَ كُنَّا ُنِصيُب ِفي َمَغازِيَنا الَْعَسلَ َوالِْعَنَب    َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعنْ      - 6262
  .فََنأْكُلُُه َولَا َنْرفَُعُه

بىز غـازات   : دەيدۇ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق       - 6262
ئۇنىڭدىن يهيتتـۇق،   . جهريانىدا ھهسهل، ئۈزۈملهرگه ئېرىشىپ قاالتتۇق    

   .كۆتۈرۈپ كهتمهيتتۇقئهمما 
  )3154 :رىبۇخا(

 َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُِتَي بِظَْبَيٍة ِفيَها               - 6263
  .َخَرٌز فَقََسَمَها ِللُْحرَِّة َوالْأََمِة قَالَْت َعاِئَشةُ كَانَ أَبِي َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيقِْسُم ِللُْحرِّ َوالَْعْبِد

رەســۇلۇلالھ :  مۇنــداق دېــگهن ئائىــشه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا   - 6263
ــۆھهر   ــهللهمگه گ ــا    - ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەس ــر خالت ــار بى ــانالر ب مارج

 ھۆر ۋە قۇل ھهممه ئايالالرغا تهقسىم قىلىپ بهردى، ،كهلتۈرۈلگهن ئىدى
   .①ىتت قۇلغىمۇ تهقسىم قىال،ھۆرگىمۇغهنىمهتلهرنى ام رەھمهتلىكمۇ داد

 )2952 :هبۇ داۋۇدئ(

 َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 6264
َي بَِها َولَمَّا غََزا َنبِيٌّ ِمْن الْأَْنبَِياِء فَقَالَ ِلقَْوِمِه لَا َيْتَبْعنِي َرُجلٌ َملََك ُبْضَع اْمَرأٍَة َوُهَو ُيرِيُد أَنْ َيْبنِ
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َيْبنِ بَِها َولَا أََحٌد َبَنى ُبُيوًتا َولَْم َيْرفَْع ُسقُوفََها َولَا أََحٌد اْشَتَرى غََنًما أَْو َخِلفَاٍت َوُهَو َيْنَتِظُر                 
إِنَِّك َمأُْموَرةٌ َوأََنا   وِلَاَدَها فََغَزا فََدَنا ِمْن الْقَْرَيِة َصلَاةَ الَْعْصرِ أَْو قَرِيًبا ِمْن ذَِلَك فَقَالَ ِللشَّْمسِ              

َمأُْموٌر اللَُّهمَّ اْحبِْسَها َعلَْيَنا فَُحبَِسْت َحتَّى فََتَح اللَُّه َعلَْيِه فََجَمَع الَْغَناِئَم فََجاَءْت َيْعنِي النَّـاَر       
يلٍَة َرُجلٌ فَلَزِقَْت َيُد َرُجـلٍ      ِلَتأْكُلََها فَلَْم َتطَْعْمَها فَقَالَ إِنَّ ِفيكُْم غُلُولًا فَلُْيَبايِْعنِي ِمْن كُلِّ قَبِ          

بَِيِدِه فَقَالَ ِفيكُْم الُْغلُولُ فَلُْيَبايِْعنِي قَبِيلَُتَك فَلَزِقَْت َيُد َرُجلَْينِ أَْو ثَلَاثٍَة بَِيِدِه فَقَالَ ِفيكُْم الُْغلُولُ           
ْت النَّاُر فَأَكَلَْتَها ثُمَّ أََحلَّ اللَُّه لََنا       فََجاُءوا بَِرأْسٍ ِمثْلِ َرأْسِ َبقََرٍة ِمْن الذََّهبِ فََوَضُعوَها فََجاءَ        

  .الَْغَناِئَم َرأَى َضْعفََنا َوَعْجَزَنا فَأََحلََّها لََنا
دۇكى، نىـ  رىـۋايهت قىلى   دىنئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ     - 6264
  :لالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنسهلالپهيغهمبهر 

خوتـۇن ئالغـان،    ”:  قىلماقچى بولـۇپ   پهيغهمبهرلهردىن بىرى غازات  «
 تېخـى بىلـله     بولـسىمۇ، ئۇنىـڭ بىـلهن بىلـله بولـۇش ئارزۇسـى           لېكىن  

ــانلبوال ــۇپ ؛مىغـ ــۇرۇپ قويـ ــۆت تېمىنـــى قوپـ ــتىنى ، ئۆيىنىـــڭ تـ  ئۈسـ
 بوغاز قوي ياكى تۆگه ئېلىپ، ئۇنىڭ تۇغۇتىنى كۈتۈپ تۇرغان ؛ياپالمىغان

ئۇ پهيغهمـبهر  . دىدې “!كىشىلهر مهن بىلهن بىلله جىهادقا چىقمىسۇن    
شۇنىڭ . ئهسر ۋاقتى بىلهن بىر مهھهللىگه يېقىنالشتى      ،غازات قىلىپ 

ــۇ قۇياشــقابىــلهن، ــا   ”:  ئ ــۇ بۇيرۇقق ــسۇنغۇچى، مهنم ــا بوي ســهنمۇ بۇيرۇقق
دەپ دۇئـا    “! قۇياشنى بىـزگه توختىتىـپ بهرگىـن       !هللا ئى ا  .بويسۇنغۇچى
 قهدەر ئۇنىڭغــا فهتهىنـى تامــامالپ بهرگهنــگه هللا  كــۈن تـاكى ا ،قىلىۋىـدى 

 پهيغهمــبهر غهنىمهتلهرنــى ئۇرۇشــتىن كېــيىن،. توختىتىــپ بېرىلــدى
كۆيدۈرۈشــكه كهلــدى ـ يــۇ، لــېكىن    ئــوت ئــۇنى ئــادەت بــويىچه. يىغــدى

ئاراڭالردا غهنىمهتكه خىيـانهت    ”: پهيغهمبهربۇنى كۆرگهن   . كۆيدۈرمىدى
بىر قهبىلىدىن بىر ئادەم كېلىپ ماڭا بهيئهت  ، ھهرلغانالر بار ئىكهنقى
لى پهيغهمبهرنىڭ وبىر ئادەمنىڭ قبهيئهت ئهسناسىدا، .  دېدى“!لسۇنقى

ــدى  ــا چاپلىـــشىپ قالـ ــبهر. قولىغـ ــىلهرنىڭ ”: پهيغهمـ ــار سـ خىيانهتكـ
ــئهت       ــا بهي ــشىلهر ماڭ ــارلىق كى ــدىكى ب ــكهن، قهبىلهڭ ــالردا ئى ئىچىڭ

پهيغهمبهرنىڭ ئۇالردىن ئىككى يا ئۈچ ئادەمنىڭ قولى .  دېدى“!قىلسۇن
 “ سىلهر خىيانهتكار ئىكهنسىلهر”: پهيغهمبهر. لدىچاپلىشىپ قاقولىغا 
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 ئـالتۇننى ئېلىـپ كېلىـپ،        بىـر پـارچه     بېشىدەك ىنىڭئۇالر كال . دېدى
ئوت كېلىـپ بـارلىق غهنىمهتنـى       نهتىجىدە،  . غهنىمهت ئۈستىگه قويدى  

 زەئىــپ ،ئــاجىز) يهنــى بــۇ ئۈممهتنىــڭ(بىزنىــڭ هللا ئانــدىن ا. تتىۇتــۇۋەي
   .»هنىمهتنى ھاالل قىلىپ بهردىنى كۆرۈپ، بىزگه غمىزئىكهنلىكى

  )3124 :بۇخارى(

 ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَاَم ِفيَنا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم            عن ايب  - 6265
ِة َعلَى َرقََبِتِه َشاةٌ لََها ثَُغاٌء      فَذَكََر الُْغلُولَ فََعظََّمُه َوَعظََّم أَْمَرُه قَالَ لَا أُلِْفَينَّ أََحَدكُْم َيْوَم الِْقَيامَ          

َعلَى َرقََبِتِه فََرٌس لَُه َحْمَحَمةٌ َيقُولُ َيا َرُسولَ اللَِّه أَِغثْنِي فَأَقُولُ لَا أَْمِلُك لََك َشْيئًا قَْد أَْبلَْغُتَك                
ولُ لَا أَْمِلُك لََك َشْيئًا قَْد أَْبلَْغُتـَك        َوَعلَى َرقََبِتِه َبِعٌري لَُه ُرغَاٌء َيقُولُ َيا َرُسولَ اللَِّه أَِغثْنِي فَأَقُ          

َوَعلَى َرقََبِتِه َصاِمٌت فََيقُولُ َيا َرُسولَ اللَِّه أَِغثْنِي فَأَقُولُ لَا أَْمِلُك لََك َشْيئًا قَْد أَْبلَْغُتَك أَْو َعلَى 
  .لُ لَا أَْمِلُك لََك َشْيئًا قَْد أَْبلَْغُتَكَرقََبِتِه رِقَاٌع َتْخِفُق فََيقُولُ َيا َرُسولَ اللَِّه أَِغثْنِي فَأَقُو

ئهبـۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهـۇ رىــۋايهت قىلىــپ مۇنــداق    - 6265
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم غهنىمهتـكه قـارا ساناشـنى          بىر كـۈنى،    : دەيدۇ

بۇنىڭ ئېغىر گۇناھ ئىكهنلىكى، ئاقىۋىتىنىڭ ئىنتايىن تىلغا ئېلىپ،   
قىيامهت « :قىنى چۈشهندۈرۈپ مۇنداق دېدىئېچىنىشلىق بولىدىغانلى

كــۈنى بىرىڭالرنــى گهدىــنىگه مهرەپ تۇرغــان قــوي ئارتىلغــان، كىــشنهپ 
ەپ  د“!ىـۋالغىن  مېنـى قۇتقۇز   !ئى رەسۇلۇلالھ ”: ۋەتۇرغان ئات ئارتىلغان    

ــان ــايمهن يالۋۇرغ ــدا ئۇچرىتىــپ قالمىغ ــدا،   . ھال ــۇ چاغ ــائ : مهن ئۇنىڭغ
ش قىلىـپ بېـرەلمهيمهن، سـاڭا     نىڭ ئالدىدا سـهن ئۈچـۈن ھـېچ ئىـ         هللا”
 بـوزالپ  گهدىـنىگه    نىئـۇ .  دەيـمهن  “نىڭ ئهمرىنـى يهتكـۈزگهن ئىـدىم      هللا

دەپ  “!ىۋالغىن مېنى قۇتقۇز  !ئى رەسۇلۇلالھ ”: ۋەتۇرغان تۆگه ئارتىلغان    
نىڭ ئالدىدا هللا”: مهن ئۇنىڭغا.  ھالدا ئۇچرىتىپ قالمىغايمهنيالۋۇرغان

نىـڭ ئهمرىنـى    هللاسـاڭا ا  سهن ئۈچۈن ھېچ ئىـش قىلىـپ بېـرەلمهيمهن،          
 كۈمۈش ئارتىلغـان  - گهدىنىگه ئالتۇننى  ئۇ.  دەيمهن “يهتكۈزگهن ئىدىم 

 ھالــدا ەپ يالۋۇرغــان د“!ىــۋالغىن مېنــى قۇتقۇز!ئــى رەســۇلۇلالھ ”: ۋە
نىـڭ ئالدىـدا سـهن ئۈچـۈن        هللا”: مهن ئۇنىڭغـا  . ئۇچرىتىپ قالمىغايمهن 

گهن نىـڭ ئهمرىنــى يهتكــۈز هللاھـېچ ئىــش قىلىـپ بېــرەلمهيمهن، ســاڭا ا  
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ــدىم ــمهن“ئى ــيىملهر    .  دەي ــان كى ــدەپ تۇرغ ــنىگه لهپىل ــۇ گهدى ــاكى ئ ي
ەپ يالۋۇرغـان   د “!ىـۋالغىن ئـى رەسـۇلۇلالھ، مېنـى قۇتقۇز      ”: ۋەئارتىلغان  

نىــڭ ئالدىـدا ســهن  هللا”: مهن ئۇنىڭغـا . ھالـدا ئۇچرىتىـپ قالمىغــايمهن  
نىــڭ ئهمرىنــى  هللائۈچــۈن ھــېچ ئىــش قىلىــپ بېــرەلمهيمهن، ســاڭا ا     

   .»ەيمهن د“يهتكۈزگهن ئىدىم
  )3073 :بۇخارى(

 َعْن َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنُدبٍ قَالَ أَمَّا َبْعُد َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 6266
  .َيقُولُ َمْن كََتَم غَالًّا فَإِنَُّه ِمثْلُُه

ــۇ   - 6266 ــۇ ئهنه ــدۇب رەزىيهلالھ ــى جۇن ــداق ســهمۇرە ئىبن دىن مۇن
رەسۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مۇنـداق         : رىۋايهت قىلىنىدۇ 

  :دەيتتى
ــر كىــشىنى      « ــان بى ــه ئېلىۋالغ ــر نهرس ــتىن بى ــى غهنىمهت كىمك

   .①»بولىدۇ) ئىش قىلغان (يوشۇرسا، شۇنىڭ بىلهن ئوخشاش
  )2716 :ئهبۇ داۋۇد(

ُه َعلَْيـِه َوَسـلََّم إِذَا    َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ  - 6267
أََصاَب غَنِيَمةً أََمَر بِلَالًا فََناَدى ِفي النَّاسِ فََيجِيئُونَ بَِغَناِئِمهِْم فََيْخُمُسُه َوُيقَسُِّمُه فََجاَء َرُجـلٌ            

 الَْغنِيَمِة فَقَالَ أََسِمْعَت َبْعَد ذَِلَك بِزَِمامٍ ِمْن َشَعرٍ فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه َهذَا ِفيَما كُنَّا أََصْبَناُه ِمنْ 
بِلَالًا ُيَناِدي ثَلَاثًا قَالَ َنَعْم قَالَ فََما َمَنَعَك أَنْ َتجِيَء بِِه فَاْعَتذََر إِلَْيِه فَقَالَ كُْن أَْنَت َتجِيُء بِِه                  

 .َيْوَم الِْقَياَمِة فَلَْن أَقَْبلَُه َعْنَك
ۇدىن مۇنداق رىۋايهت  رەزىيهلالھۇ ئهنهئابدۇلالھ ئىبنى ئهمر - 6267
 غانـدا،  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم غهنىـمهت ئال      پهيغهمبهر :قىلىنىدۇ

 .يتتىۇ بـۇير ىش ئۈچۈن، بىالل رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇنى  مۇجاھىدالرنى چاقىر 
 ئۇنىڭ بهشتىن بىرىنى ،مۇجاھىدالر غهنىمهتلىرىنى ئېلىپ كهلگىنىدە

 لىــق  قېتىم بىــر . قــالغىنىنى تهقــسىم قىلىــپ بېرەتتــى    ،ئايرىــپ 

                                                
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 584(ئهلبانى  ①
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 بىر كىشى بىر تال قىل ئارغـامچىنى كۆتـۈرۈپ          ،تهقسىماتتىن كېيىن 
  :ئهكىلىپ

دېۋىـدى،  ـ بۇمۇ بىز غهنىمهت ئالغان نهرسه ئىـدى،   ! ئى رەسۇلۇلالھــ 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  دەپ سـورىدى،  ـ بىاللنىڭ ئۈچ قېتىم توۋلىغىنىنى ئاڭلىدىڭمۇ؟ــ 
  :ئۇ كىشى

ـــ  ــدىدئاڭلىغانىــدىم، ـ    ه، ھهئـ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  . ې
  :ۋەسهللهم

ــۇنى ۋاقتىــدا ئېلىــپ كهلمىــدىڭ؟ ـ دەپ       ــشقا ئ ــداقتا، نېمى ـــ ئۇن ـ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم     . تىۆزرە ئېيت سورىغانىدى، ئۇ ئ  

  :ئۇنىڭغا
سهن ئۇنى قىيامهت كۈنى كۆتـۈرۈپ كېلىـدىغان كىـشى بـولغىن،     ــ  
   .①، ـ دېدى سهندىن ھهرگىز قوبۇل قىلمايمهنئۇنى

 )2712 :ئهبۇ داۋۇد(

 َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َخَرْجَنا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َخْيَبَر فَفََتَح               - 6268
 َوالطََّعاَم َوالثَِّياَب ثُمَّ اْنطَلَقَْنا إِلَى الَْواِدي َوَمَع اللَُّه َعلَْيَنا فَلَْم َنْغَنْم ذََهًبا َولَا َورِقًا غَنِْمَنا الَْمَتاَع

َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْبٌد لَُه َوَهَبُه لَُه َرُجلٌ ِمْن ُجذَاَم ُيْدَعى رِفَاَعةَ ْبَن َزْيٍد ِمْن                  
ُد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُحلُّ َرْحلَُه فَُرِمَي          َبنِي الضَُّبْيبِ فَلَمَّا َنَزلَْنا الَْواِدي قَاَم َعبْ      

بَِسْهمٍ فَكَانَ ِفيِه َحْتفُُه فَقُلَْنا َهنِيئًا لَُه الشََّهاَدةُ َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه                 
ٍد بَِيِدِه إِنَّ الشَّْملَةَ لََتلَْتهُِب َعلَْيِه َناًرا أََخذََها ِمْن الَْغَناِئمِ َيـْوَم            َوَسلََّم كَلَّا َوالَِّذي َنفُْس ُمَحمَّ    

َخْيَبَر لَْم ُتِصْبَها الَْمقَاِسُم قَالَ فَفَزَِع النَّاُس فََجاَء َرُجلٌ بِِشَراٍك أَْو ِشَراكَْينِ فَقَالَ َيا َرُسـولَ            
 َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِشَراٌك ِمْن َنارٍ أَْو ِشَراكَاِن ِمْن             اللَِّه أََصْبُت َيْوَم َخْيَبَر فَقَالَ    

  .َنارٍ
نــداق ئهبـۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهـۇ رىــۋايهت قىلىــپ مۇ   - 6268

لالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن بىلــله  بىــز رەســۇلۇلالھ ســهلال: دەيــدۇ
                                                

 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2359(ئهلبانى  ①
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كۈمۈشــنى غهنىــمهت    - ۇن ئــالت ، خهيبهرنــى ئــازاد قىلغانــدا  ،چىقىــپ
 - ، يـــېمهك كـــېچهك- ، كىـــيىمئهكـــسىچه، مـــال ـ ماتـــا   . مىـــدۇقئال
ئاندىن بىز پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم    .  ئالدۇق )غهنىمهت(چمهكلهرنى  ىئ

 بهنــى نىڭجــۇزام قهبىلىــسى. را دېــگهن جايغــا كهلــدۇقۇبىــلهن ۋادى قــ
ــۇل      ــر ق ــان بى ــيه قىلغ ــد ھهدى ــائه ئىبنــى زەي ــب جهمهتىــدىن رىف زۇبهي

ــدى    ــله ئىـ ــلهن بىلـ ــساالم بىـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــبهر  .پهيغهمـ ــۇ پهيغهمـ  ئـ
ــۈك  ــدا  - ئهلهيهىســساالمنىڭ ي ــاقلىرىنى چۈشــۈرۈۋاتقان چاغ غايىــب  ،ت

  :كىشىلهر. ئۇنىڭغا تهگدى ۋە ئۆلتۈرۈپ قويدى ،كېلىپبىرى  تىنئوق
ـــ  ــا شــ ـ ــاي ېئۇنىڭغ ــارەك بولغ ــ! هىدلىك مۇب ــدى ـ ــشكهن ئى .  دېيى

  :رەسۇلۇلالھ
نىڭ جېنى ئىلكىدە بولغان زات بىلهن قهسهمكى،       ياق، مۇھهممهد ــ  

نىڭ غهنىمهتلىرى تهقسىم قىلىنىشتىن بـۇرۇن بىـر   ئۇ خهيبهر غازىتى 
.  دېـدى ، ـ  ئـۇنى الۋۇلـداپ كۆيدۈرىۋاتىـدۇ   توننى تىقىۋالغانىـدى، شـۇ تـون   

يـاكى  ( بىـر    ، سـۆزنى ئـاڭالپ    بـۇ  بىر ئـادەم     .كىشىلهر قورقۇپ كېتىشتى  
  :ئېلىپ كېلىپ تال ئاياق بوغقۇچىنى )ئىككى

دېۋىـــدى، ـ مهن بــۇنى خهيــبهر غازىتىــدا ئېلىۋالغـــان ئىــدىم،        ــــ  
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمرەسۇلۇلالھ

   . دېدىۇر، ـ ئاياغ بوغقۇچى ئوتتبۇــ 
 )115 :مۇسلىم(

ِه َوَسـلََّم    َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو قَالَ كَانَ َعلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَيْ             - 6269
َرُجلٌ ُيقَالُ لَُه ِكْرِكَرةُ فََماَت فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُهَو ِفي النَّارِ فَـذََهُبوا                 

  .َيْنظُُرونَ إِلَْيِه فََوَجُدوا َعَباَءةً قَْد غَلََّها
ىـپ  ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما رىۋايهت قىل       - 6269
 - رەسۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ يـۈك        : گهنمۇنداق دې 

 بىر كىشى بولۇپ، ئۇ كىشى قازا ئىسىملىكتاقىغا قارايدىغان كىركىرە 
 »وزىخىـدۇر ئـۇ د  « :پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم        ،قىلغاندا
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بىـر  غهنىمهتـتىن   ئادەم   بېرىپ قاراپ باققۇدەك بولسا، ئۇ       باشقىالر. دېدى
  . تونغا خىيانهت قىلغان ئىكهن

  )3074 :بۇخارى(

 َعْن أَبِي َراِفعٍ قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َصلَّى الَْعْصَر ذََهَب إِلَـى            - 6270
لَ أَُبو َراِفعٍ فََبْيَنَما النَّبِيُّ َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه          َبنِي َعْبِد الْأَْشَهلِ فََيَتَحدَّثُ ِعْنَدُهْم َحتَّى َيْنَحِدَر ِللَْمْغرِبِ قَا        

َوَسلََّم ُيْسرُِع إِلَى الَْمْغرِبِ َمَرْرَنا بِالَْبِقيعِ فَقَالَ أُفٍّ لََك أُفٍّ لََك قَالَ فَكَُبَر ذَِلَك ِفي ذَْرِعي فَاْسـَتأَْخْرُت           
 فَقُلُْت أَْحَدثَْت َحَدثًا قَالَ َما ذَاَك قُلُْت أَفَّفَْت بِي قَالَ لَا َولَِكـْن              َوظََنْنُت أَنَُّه ُيرِيُدنِي فَقَالَ َما لََك اْمشِ      

 .َهذَا فُلَانٌ َبَعثُْتُه َساِعًيا َعلَى َبنِي فُلَاٍن فََغلَّ َنِمَرةً فَُدرَِّع الْآنَ ِمثْلَُها ِمْن َنارٍ
: ۇۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىد رافىئ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئهب - 6270

 ،نى ئوقۇپ بولۇپ نامىزىرەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئهسىر
  شــام بېرىــپ، ئۇالرغــا ســۆز قىلىـپ ،ئابـدۇل ئهشــههل جهمهتىــگه بېرىـپ  

شــام نامىزىغــا ئۈلگــۈرۈش  ، بىــر كــۈنى. قايتىــپ كېلهتتــىنــامىزىغىچه
  رەسـۇلۇلالھ .ئۈچۈن، باقىي مازارلىقىدىن ئالدىراش ئۆتۈپ كېتىۋاتاتتۇق    

  :لاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمسه
 دېـدى، رەسـۇلۇلالھنىڭ بـۇ سـۆزى         ــ ! سىت ساڭا ىسىت ساڭا، ئ  ىئــ  

 “ماڭـا دەۋاتىـدۇ   بۇ سـۆزنى    رەسۇلۇلالھ  ” :مېنى بهكال چۆچۈتىۋەتتى، مهن   
  :دەپ ئويالپ توختاپ قالسام، رەسۇلۇلالھ

  : مهن.دېدى ؟ ـساڭا نېمه بولدى، ماڭمامسهنــ 
 سهلاللالھۇ ئهلهيهى دېسهم، رەسۇلۇلالھ ـ   ،ڭبىر نهرسه دېگهن ئىدى   ــ  

  :ۋەسهللهم
  :دى، مهنې د ـنېمه دېدىم؟ــ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدېسهم،  دېدىڭ، ـ “سىت ساڭاىئ”ــ 
 مهن ئـۇنى    . پاالنىغا قارىتىپ قىلغان ئىـدىم      ئۇ گهپنى  ياقهي، مهن ـ  

ــۇ يىغقــان خــورمىالردى ،پــاالنى جهمهتــكه زاكــات يىغىــشقا ئهۋەتــسهم  ن  ئ
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ئېلىۋالغانچىلىـك ئـوتتىن   شۇ چاغدا  ھازىر ئۇنىڭغا    .ئېلىۋالغان ئىكهن 
   .① دېدى، ـيدۈرۈلدىىساۋۇت ك

  )862 :نهسائى(

 َعْن َزْيِد ْبنِ َخاِلٍد الُْجَهنِيِّ أَنَّ َرُجلًا ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُتـُوفَِّي                 - 6271
كَُروا ذَِلَك ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َصلُّوا َعلَى َصاِحبِكُْم فََتَغيََّرْت ُوُجـوُه               َيْوَم َخْيَبَر فَذَ  

لَـا  النَّاسِ ِلذَِلَك فَقَالَ إِنَّ َصاِحَبكُْم غَلَّ ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَفَتَّْشَنا َمَتاَعُه فََوَجْدَنا َخَرًزا ِمْن َخـَرزِ َيُهـوَد                   
 .ُيَساوِي ِدْرَهَمْينِ
دىن مۇنـداق  زەيد ئىبنى خالىد جۇھهنى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ        - 6271

ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــهللهمنىڭ   : رى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــۇلۇلالھ س رەس
 خهيبهر غازىتىدا ۋاپـات بولغـان ئىـدى، سـاھابىالر           ىساھابىلىرىدىن بىر 

  :ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلاللال .دىبۇنى رەسۇلۇلالھقا يهتكۈز
 بـۇنى ئاڭلىغـان   .دى دېـ! ھهمراھىڭالرنىڭ نامىزىنى چۈشۈرۈڭالر ــ  

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم   .ىرىپ كهتتى كىشىلهرنىڭ چىرايلىرى ئۆزگ  
  ):ئۇالرنىڭ يۈز ئىپادىسىنى كۆرۈپ(

ىـدى، ـ    يولىدا چۈشكهن غهنىمهتـتىن ئېلىۋالغان هللاھهمراھىڭالر ــ 
 يهھۇدىيالرنىـڭ  ،كېرەكلىرىنـى ئاختۇرسـاق   - ه بىز ئۇنىـڭ نهرسـ   .دىدې

   .جىنى چىقتىرئىككى تهڭگىگه يارىمايدىغان بىر تال ما
  )2710 :ئهبۇ داۋۇد(

 َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الُْمِغَريِة ْبنِ أَبِي ُبْرَدةَ الِْكَنانِيِّ أَنَُّه َبلََغُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه             - 6272
لََّم أََتى النَّاَس ِفي قََباِئِلهِْم َيْدُعو لَُهْم َوأَنَُّه َتَرَك قَبِيلَةً ِمْن الْقََباِئلِ قَالَ َوإِنَّ الْقَبِيلَةَ َوَجُدوا ِفي َبْرَدَعـِة                   َوَس

بََّر َعلَْيهِْم كََما ُيكَبِّـُر َعلَـى       َرُجلٍ ِمْنُهْم ِعقَْد َجْزعٍ غُلُولًا فَأََتاُهْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَكَ            
 .الَْميِِّت

پهيغهمبهر   ،رىۋايهت قىلىشىچهنىڭ ئابدۇلالھ ئىبنى مۇغىرە - 6272
 ئۇالرغـا دۇئـا     ، ھهر بىر قهبىلىـگه كېلىـپ      سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  

                                                
 .ھهسهن، ـ دېگهن: ئهلبانى ①
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 شۇ قهبىلىنىڭ ئادەملىرى بىر قهبىلىگه دۇئا قىلمىغان ئىدى، ،قىلىپ
 ىنبىــر ئادىمىنىــڭ توقۇمىنىــڭ ئاســتىد) لىنىــپبــۇ ئىــشتىن گۇمان(

 ، شۇنىڭ بىلهن. ۋالدىجان تېپىرغهنىمهتتىن ئېلىۋالغان بىر كهھرىۋا ما
، سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئۇالرنىـڭ قېـشىغا كېلىـپ           پهيغهمبهر  

   .خۇددى مېيىتكه تهكبىر چۈشۈرگهندەك ئۇالرغا تهكبىر ئېيتتى
  )996 :مالىك(

ِه ْبُن َعبَّاسٍ قَالَ َحدَّثَنِي ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ َيْوُم َخْيَبَر أَقَْبـلَ                عن َعْبُد اللَّ   - 6273
َنفٌَر ِمْن َصَحاَبِة النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالُوا فُلَانٌ َشهِيٌد فُلَانٌ َشهِيٌد َحتَّى َمرُّوا َعلَى َرُجلٍ فَقَـالُوا           

نٌ َشهِيٌد فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَلَّا إِنِّي َرأَْيُتُه ِفي النَّارِ ِفي ُبْرَدٍة غَلََّها أَْو َعَباَءٍة ثُـمَّ                     فُلَا
 أَنَُّه لَا َيْدُخلُ الَْجنَّـةَ إِلَّـا        قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا اْبَن الَْخطَّابِ اذَْهْب فََناِد ِفي النَّاسِ             

 .الُْمْؤِمُنونَ قَالَ فََخَرْجُت فََناَدْيُت أَلَا إِنَُّه لَا َيْدُخلُ الَْجنَّةَ إِلَّا الُْمْؤِمُنونَ
 ئابدۇلالھ ئىبنى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـادىن مۇنـداق           - 6273

: زلهپ بهردىئۆمهر ئىبنى خهتتـاب ماڭـا مۇنـداق سـۆ    : رىۋايهت قىلىنىدۇ 
ــى      ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــۇلۇلالھ سـ ــۈنى، رەسـ ــان كـ ــازىتى بولغـ ــبهر غـ خهيـ

 :ۋەسهللهمنىڭ بىرقانچه ساھابىسى كېلىپ
ــ پاالنى شېهىد، پۇستانىمۇ شـېهىد، ـ دېيىـشىپ، بىـر كىـشىنىڭ      

  :جهسىتىنىڭ قېشىدىن ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ
 ـــ بۇمـۇ شـېهىد، ـ دېيىـشكهنىدى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى        

  :ۋەسهللهم
بىر تون ياكى يهكتهك    لىغان  ىــ ياق، مهن ئۇنىڭ غهنىمهتتىن ئوغر     

  :ئاندىن. زاختا تۇرغانلىقىنى كۆردۈم، ـ دېدىوسهۋەبىدىن د
لهردىن مۇئمىنجهننهتكه ”: بېرىپ قوشۇنغا! ـ ئى خهتتابنىڭ ئوغلى

  :مهن چىقىپ. ـ دېدى!  دەپ جاكارلىغىن“باشقىسى كىرمهيدۇ
  . ـ دەپ جاكارلىدىملهردىن باشقىسى كىرمهيدۇ، نمۇئمىــ جهننهتكه 

  )114: مۇسلىم(

 َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َوأََبـا               - 6274
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  .ُهَبكْرٍ َوُعَمَر َحرَّقُوا َمَتاَع الَْغالِّ َوَضَرُبوُه َوَمَنُعوُه َسْهَم
ــدۇلالھ ئىبنــى ئهمــر رەزىيهلالھــ - 6274 ــۋايهت  ئاب ــادىن رى ۇ ئهنهۇم

ر ۋە  الھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم، ئهبـۇ بهكـ         پهيغهمبهر سـهلالل   ،قىلىنىدۇكى
ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇالر غهنىمهتـتىن مـال ئوغرىلىغـان كىـشىنىڭ            

ــۈك  ــۈن ي ــاق، نهرســه -پۈت ــدۈرۈپ- ت   تاشــاليتتى ۋە كېرەكلىرىنــى كۆي
  . ①نېسىۋىسىدىن مهھرۇم قىالتتىغهنىمهتتىكى  ئۇرۇپ، ئۆزىنىمۇ

 )2715: ئهبۇ داۋۇد(

 َعْن َرُجلٍ ِمْن الْأَْنَصارِ قَالَ َخَرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفـي َسـفَرٍ                  - 6275
اْنَتَهُبوَها فَإِنَّ قُُدوَرَنا لََتْغِلي إِذْ َجاَء َرُسـولُ اللَّـِه          فَأََصاَب النَّاَس َحاَجةٌ َشِديَدةٌ َوَجْهٌد َوأََصاُبوا غََنًما فَ       

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمِشي َعلَى قَْوِسِه فَأَكْفَأَ قُُدوَرَنا بِقَْوِسِه ثُمَّ َجَعلَ ُيَرمِّلُ اللَّْحَم بِالتَُّرابِ ثُـمَّ قَـالَ        
  . ْن الَْمْيَتِة أَْو إِنَّ الَْمْيَتةَ لَْيَسْت بِأََحلَّ ِمْن النُّْهَبِةإِنَّ النُّْهَبةَ لَْيَسْت بِأََحلَّ ِم

ــان  - 6275 ــۋايهت قىلغـ ــداق رىـ ــرى مۇنـ ــسارىالردىن بىـ ــز :  ئهنـ بىـ
رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن بىـر سـهپهرگه چىققـان         

ە بىـزد . نىلىـپ كهتتـى   بهكـال قىي دىكىلهر ئـاچ قېلىـپ،    ئىدۇق، قوشـۇن  
ىمهت ئېلىنغان قـويالر بـار ئىـدى، ئـۇ قـويالرنى ئالـدىراش ـ تېـنهش         غهن

ــۇردۇق   ــشۇرغىلى ت ــازانلىرىمىزدا پى ــويۇپ، ق ــبهر  . س ــدا، پهيغهم ــۇ ئارى ش
 ىغا تايانغان ھالدا يېتىپ كهلدى ۋە ياچىقسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ى بىـــلهن قـــازانلىرىمىزنى دۈم كۆمتـــۈرۈپ، گۆشـــلهرنى قۇمغـــا يـــاچىق
  :ىن كېيىنمىلىۋەتكهند

 تاراج قىلىنغـان گـۆش ئـۆزى ئۆلـۈپ قالغـان          -ــ غهنىمهتتىن تاالن    
  . ② ئهمهس، ـ دېدىپهرقلىقھايۋان گۆشىدىن 

  )2705: ئهبۇ داۋۇد(

 َعْن أَبِي لَبِيٍد قَالَ كُنَّا َمَع َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َسُمَرةَ بِكَاُبلَ فَأََصـاَب النَّـاُس غَنِيَمـةً                  - 6276

                                                
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 582(ئهلبانى  ①
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2354(ئهلبانى  ②
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َها فَقَاَم َخِطيًبا فَقَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْنَهى َعْن النُّْهَبى فََردُّوا َما أََخذُوا                 فَاْنَتَهُبو
  .فَقََسَمُه َبْيَنُهْم

بىز ئابدۇرراھمان :  رىۋايهت قىلىپ مۇنداق دەيدۇهبىد ئهبۇ ل - 6276
ن بىلـــله كابۇلــدا ئىـــدۇق،  ئىبنــى ســـهمۇرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهـــۇ بىــله   

 تـاراج قىلغىلـى     -غهنىمهتلهرنـى تـاالن     ) قولغا چۈشكهن (قوشۇندىكىلهر  
 :تۇرىۋىدى، ئابدۇراھمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئورنىدىن تۇرۇپ

ــ مهن رەسۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ غهنىمهتنـى          
شـۇنىڭ  . ى تاراج قىلىشتىن توسقانلىقىنى ئاڭلىغانىدىم، ـ دېـد  -تاالن 

كېـيىن، ھهمـمه    . بىلهن، ھهممهيلهن ئېلىۋالغان نهرسىلهرنى قايتۇردى    
  . ①نهرسه ئۇالرغا تهقسىم قىلىپ بېرىلدى

  )2703: ئهبۇ داۋۇد(

  َعْن ُرَوْيِفعِ ْبنِ ثَابٍِت الْأَْنَصارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن كَـانَ ُيـْؤِمنُ    - 6277
بِاللَِّه َوبِالَْيْومِ الْآِخرِ فَلَا َيْركَْب َدابَّةً ِمْن فَْيِء الُْمْسِلِمَني َحتَّى إِذَا أَْعَجفََها َردََّها ِفيِه َوَمْن كَـانَ ُيـْؤِمُن                   

 .دَُّه ِفيِهبِاللَِّه َوبِالَْيْومِ الْآِخرِ فَلَا َيلَْبْس ثَْوًبا ِمْن فَْيِء الُْمْسِلِمَني َحتَّى إِذَا أَْخلَقَُه َر
 رۇۋەيفىــئ ئىبنــى ســابىت ئهنــسارى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن  - 6277

رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنـداق       
  :دېگهن
قا ۋە ئاخىرەت كۈنىگه ئىشىنىدىكهن، مۇسۇلمانالرنىڭ   هللاكىمكى  «

ــۇال   ــرەر ئـ ــدىن بىـ ــان غهنىمهتلىرىـ ــپ  غئالغـ ــپ، ئاجىزلىتىـ نى مىنىـ
قــا ۋە ئــاخىرەت كــۈنىگه ئىـــشىنىدىكهن،    هللاكىمكــى  . يتۇرمىــسۇن قا

مۇســۇلمانالرنىڭ ئالغــان غهنىمهتلىرىــدىن بىــرەر كىيىمنــى كىيىــپ،  
  . ②»كونىرىتىپ قايتۇرمىسۇن

  )2708: ئهبۇ داۋۇد(

َتْعَملَ َمـْولًى لَـُه      َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم َعْن أَبِيِه أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه اسْ              - 6278
                                                

 .سهھىه، ـ دېگهن): 2352(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 2356(ئهلبانى  ②
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ُيْدَعى ُهَنيا َعلَى الِْحَمى فَقَالَ َيا ُهَنيُّ اْضُمْم َجَناَحَك َعْن الُْمْسِلِمَني َواتَّقِ َدْعَوةَ الَْمظْلُومِ فَـإِنَّ َدْعـَوةَ           
َعَم اْبنِ َعْوٍف َوَنَعَم اْبنِ َعفَّانَ فَإِنَُّهَمـا        الَْمظْلُومِ ُمْسَتَجاَبةٌ َوأَْدِخلْ َربَّ الصَُّرْيَمِة َوَربَّ الُْغَنْيَمِة َوإِيَّاَي َونَ        

إِنْ َتْهِلْك َماِشَيُتُهَما َيْرجَِعا إِلَى َنْخلٍ َوَزْرعٍ َوإِنَّ َربَّ الصَُّرْيَمِة َوَربَّ الُْغَنْيَمِة إِنْ َتْهِلْك َماِشَيُتُهَما َيأِْتنِي                 
َتارِكُُهْم أََنا لَا أََبا لََك فَالَْماُء َوالْكَلَأُ أَْيَسُر َعلَيَّ ِمْن الذََّهبِ َوالَْورِقِ َواْيـُم  بَِبنِيِه فََيقُولُ َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني أَفَ  

إِْسـلَامِ  اللَِّه إِنَُّهْم لََيَرْونَ أَنِّي قَْد ظَلَْمُتُهْم إِنََّها لَبِلَاُدُهْم فَقَاَتلُوا َعلَْيَها ِفي الَْجاِهِليَِّة َوأَْسلَُموا َعلَْيَها ِفـي الْ             
  .َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَْولَا الَْمالُ الَِّذي أَْحِملُ َعلَْيِه ِفي َسبِيلِ اللَِّه َما َحَمْيُت َعلَْيهِْم ِمْن بِلَاِدِهْم ِشْبًرا

ــگهن - 6278 ــداق دې ــۋايهت قىلىــپ مۇن ــۆمهر ئىبنــى :  ئهســلهم رى ئ
زاكـات  (ىـسىنى   خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ھۇنهييه ئىسىملىك ئازادگهرد     

  : مۇنداق دېدى،يايالقنى قوغداشقا قويۇپ) تۆگىلهرگه خاس
 شـــهپقهتلىك بـــول،  -مۇســـۇلمانالرغا رەھىـــم  ! ـــــ ئهي ھـــۇنهييه 

 چــۈنكى مهزلۇمنىــڭ دۇئاســـى   .مهزلۇمنىــڭ دۇئاســىدىن ھهزەر ئهيــله   
ـــ تــۆگه ئىگىلىرىنــى يايالققــا كىرگــۈزگىن،   ئازغىنــا قــوي.مهقبۇلــدۇر

ــى   ــى ئهۋف ۋە ئىبن ــپ   ئىبن ــا كىرى ــڭ يايالقق ــڭ چارۋىلىرىنى ئهففاننى
چـۈنكى بـۇ ئىككىـسىنىڭ چـارۋا مـاللىرى      . قالماسلىقىغا دىققهت قىل 

.  بىلهن ئورنىنى تولدۇرۇۋالىدۇ    ۋە ئېكىنزارلىقى  يوقالسا، خورمىزارلىقى 
ــسا،   ـ  ئهگهر ئــازغىنه قــوي ــار كىــشىلهرنىڭ چارۋىــسى يوقال  تۆگىــسى ب

! لهرنىـڭ ئهمىـرى  مۇئمىنئـى  ”: بالىلىرىنى ئالـدىمغا ئېلىـپ كېلىـپ     
مهن .  دەپ داد ئېيتىـدۇ    “مېلىمىز يوقالدى، ئهمـدى قانـداق قىلىمىـز؟       

 كۈمۈش بهرگهندىن،   -ئۇالرنى قانداقمۇ تاشلىۋېتهلهيمهن؟ ئۇالرغا ئالتۇن      
نىڭ نـامى بىـلهن   هللا.  چۆپ بېرىش تېخىمۇ ئاسان توختايدۇ   -سۇ ۋە ئوت    

لىرىگه زۇلۇم قىلـدى دەپ     قهسهمكى، ئۇنداق قىلمىساق، ئۇالر مېنى ئۆز     
ئۇالر جـاھىلىيهتتىمۇ مۇشـۇ     . چۈنكى بۇ ئۇالرنىڭ زېمىنى   . قاراپ قالىدۇ 

ــن       ــۇ زېمى ــسالمىيهتتىمۇ مۇش ــان، ئى ــۈرەش قىلغ ــتىدە ك ــن ئۈس زېمى
جېــنىم ئىلكىــدە بولغــان زات بىــلهن    . ئۈســتىدە مۇســۇلمان بولغــان  

ــهمكى، ئهگهر ا ــشىلهرنى   هللا قهسـ ــۈن كىـ ــش ئۈچـ ــاد قىلىـ ــدا جىهـ يولىـ
رۈپ قويىدىغان ئۇالغالر بولمايدىغان بولسا، ئۇالرنىـڭ بىـر غېـرىچ           مىندۈ

  . زېمىنىنىمۇ دۆلهتكه تهۋە ئاالھىدە يايالق قىلىپ ئېلىپ قالمايتتىم
  )3059: خارىبۇ(
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ى اللَّـُه   َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ الصَّْعَب ْبَن َجثَّاَمةَ قَالَ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّ           - 6279
َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا ِحَمى إِلَّا ِللَِّه َوِلَرُسوِلِه َيْحَيى َوقَالَ َبلََغَنا أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحَمى النَِّقيـَع         

 .َوأَنَّ ُعَمَر َحَمى السََّرَف َوالرََّبذَةَ
ــ   – 6279 ــاس رەزىيهلالھ ــدۇلالھ ئىبنــى ئابب ــا  ئاب ئىبنــى ۇ ئهنهۇم

ــبهر     ــدۇكى، پهيغهمـ ــۋايهت قىلىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــسامه رەزىيهلالھـ جهسـ
ــهللهم  ــى ۋەســ ــهللهلالھۇ ئهلهيهــ ــپ («: ســ ــرا تارتىــ ــدە ) چېگــ ئاالھىــ

 ۋە ئۇنىـڭ  هللاقوغدىلىدىغان ئوتالق قىلىپ بهلگىـلهش ھوقـۇقى پهقهت       
: ئىبنـــى شـــىهاب مۇنـــداق دەيـــدۇ   . دېـــگهن» رەســـۇلىغىال خاســـتۇر 

ىينـى، ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ       نهق همبهر ئهلهيهىسساالم ىزچه، پهيغ بىلىشىم
رنى ئاالھىـدە قوغدىلىـدىغان ئـوتالق     دېـگهن جـايال  هرەف ۋە رەبهزە س ئهنهۇ

  . قىلىپ بهلگىلىگهنىكهن
  )2370: بۇخارى(
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 ۋە ①ئارتۇق بېرىش) نورمال غهنىمهت تهقسىماتىدىن(
   بهشتىن بىرىنى ئايرىشنىڭغهنىمهت

 َمْسلََمةَ الِْفْهرِيَّ قال َشهِْدُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنفَّـلَ الرُُّبـَع       عن َحبِيَب ْبنَ   - 6280
 .ِفي الَْبْدأَِة َوالثُّلُثَ ِفي الرَّْجَعِة

ۇدىن مۇنــداق  ھهبىــب ئىبنــى مهســلهمه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــ - 6280
نىڭ هللهممهن رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـ     : رىۋايهت قىلىنىدۇ 

جهڭــدىن  تـۆتتىن بىرىنـى،   جهڭـگه ئاتالنغانـدا ئېلىنغـان غهنىمهتنىـڭ    
ــدا  ــۈچتىن بىرىنــى ئېلىنغــان غهنىمهتنىــڭ قايتقان شــۇ غهنىمهتنــى ئ

مهت تهقـسىماتىدىن ئـارتۇق بهرگهنلىكىنـى       ىـ ئالغۇچىالرغا نورمـال غهن   
   .②كۆرگهنىدىم

 )2750 :ئهبۇ داۋۇد(

أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيَنفِّلُ الرُّْبـَع َبْعـَد              َعْن َحبِيبِ ْبنِ َمْسلََمةَ      - 6281
  .الُْخُمسِ َوالثُّلُثَ َبْعَد الُْخُمسِ إِذَا قَفَلَ

 رىــۋايهت دىنھهبىــب ئىبنــى مهســلهمه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  - 6281
ــقىلى ــبهر  ،دۇكىنىـ ــهللهم  پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــا سـ غازاتقـ

 بهشـتىن   نىڭ غهنىمهت ، ئېلىنغان غازاتتىن قايتقىنىدا كېتىۋاتقاندا ۋە   

                                                
 نورمال غهنىمهت تهقسىماتىدىن ئارتۇق بېرىش ــ بىر قوشۇن جهڭ قىلىۋاتقاندا ياكى جهڭدىن قايتىـپ        ①

كېلىۋاتقاندا ئۇچرىغان دۈشمهنگه قارشى ئۇرۇشتا شۇنداقال ئهسلى نىشان قىلىنغان دۈشمهنلهر بىلهن بولغان 
ــاد      ــى جىهـ ــاكى ئهترەتنـ ــى يـ ــهتكهن جهڭچـ ــانلىق كۆرسـ ــدە قهھرىمـ ــتا ئاالھىـ ــۇ  ئۇرۇشـ ــشقا تېخىمـ قىلىـ

رىغبهتلهندۈرۈش ئۈچۈن، شۇ ئۇرۇشتىن ئېلىنغان غهنىمهتلهرنى مۇجاھىدالر ئارىسىدا ئومۇمىيۈزلۈك تهقسىم 
 .قىلىشتىن بۇرۇن مهلۇم مىقدار مال بىلهن تارتۇقالشنى كۆرسىتىدۇ

 .سهھىه، ـ دېگهن): 2389(ئهلبانى  ②



  جىهاد بۆلۈمى

 152 

 تۆتتىن بىرى ياكى ئۈچتىن بىرىنى      ،بىرىنى ئايرىپ بولغاندىن كېيىن   
   .①تتىبېرەئارتۇق شۇ غهنىمهتنى ئېلىشقا قاتناشقانالرغا 

 )2749 :ئهبۇ داۋۇد(

 َمـنْ  َبْعَض ُيَنفِّلُ كَانَ قَْد َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى ِهاللَّ َرُسولَ أَنَّ اللَِّه َعْبِد َعْن َساِلمٍ َعْن - 6282
  .كُلِِّه َواجٌِب ذَِلَك ِفي َوالُْخْمُس الَْجْيشِ َعامَِّة قَْسمِ ِسَوى َخاصَّةً ِلأَْنفُِسهِْم السََّراَيا ِمْن َيْبَعثُ

ــا   - 6282 ــۇ ئهنهۇم ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــۋايهت   دىنئىبن ــداق رى مۇن
ئهۋەتــكهن ئـۆزى  لالھۇ ئهلهيهـى ۋەســهللهم  ســهلالپهيغهمـبهر   :ىـدۇ قىلىن

 ئهســـكهرلهرگه بېـــرىلگهن بـــارلىقرگه ه بهزى جهڭچىـــلردىكىقوشـــۇنال
ــقىرى   ىئومۇم ــسىماتتىن تاش ــۈك تهق ــىلهرنى(يۈزل ــۇپ ) بهزى نهرس قوش

   .بېرەتتى، بهشتىن بىرىنى ئايرىش غهنىمهتنىڭ ھهممىسىدە ۋاجىبتۇر
  )1750 :مۇسلىم(

نِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ َبَعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسرِيَّةً ِقَبلَ َنْجٍد كُْنُت ِفيَهـا                عَ - 6283
 .فََغنِْمَنا إِبِلًا كَِثَريةً َوكَاَنْت ِسَهاُمَنا أََحَد َعَشَر أَْو اثَْنْي َعَشَر َبِعًريا َوُنفِّلَْنا َبِعًريا َبِعًريا

دىن مۇنــداق لالھ ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــائابــدۇ - 6283
 ســهللهلالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم نهجــد پهيغهمــبهر: رىــۋايهت قىلىنىــدۇ

بىـز نۇرغـۇن    .  مهنمـۇ بـار ئىـدىم      دابۇ قوشۇن . تهرەپكه بىر قوشۇن ئهۋەتتى   
 ئــون ئىككــى  جهڭچىــگهبىــر  ھهر،تــۆگىلهرنى غهنىــمهت ئالغــان بولــۇپ

ىن تۆگه ئارتۇق غاندىن سىرت، بىر تۇياقتىنتۆگه تهقسىم قىلتۇياقتىن 
   .بېرىلدى

  )6418 :ئهھمهد(

 فَأََصْبَنا َنَعًما كَِثًريا فََنفَّلََنا أَِمُريَنا َبِعًريا َبِعًريا ِلكُلِّ إِْنَساٍن ثُمَّ قَـِدْمَنا َعلَـى               :ويف رواية  - 6284
َنَنا غَنِيَمَتَنا فَأََصاَب كُلُّ َرُجلٍ ِمنَّا اثَْنْي َعـَشَر َبِعـًريا َبْعـَد             َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقََسَم َبيْ       

الُْخُمسِ َوَما َحاَسَبَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَِّذي أَْعطَاَنا َصاِحُبَنا َولَا َعاَب َعلَْيِه َبْعـَد َمـا              

                                                
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2388(ئهلبانى  ①
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 .ا ثَلَاثَةَ َعَشَر َبِعًريا بَِنفِْلِهَصَنَع فَكَانَ ِلكُلِّ َرُجلٍ ِمنَّ
بىز نۇرغۇن تـۆگىلهرنى ئولجـا   :  مۇنداق دېيىلگهنيهنه بىر رىۋايهتته  - 6284

 ئانــدىن  .دىئــارتۇق بهر  بىــردىن تــۆگه  گهئالــدۇق، قومانــدانىمىز ھهربىرىمىــز  
 .دۇق ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ قېــشىغا قايتىــپ كهلـــ     پهيغهمــبهر 

 ئولجىمىزنى ئارىمىزدا تهقسىم قىلىپ بهرگهن ئىـدى،        هىسساالمپهيغهمبهر ئهلهي 
 12 گه ھهر بىرىمىــز ،ن بىرىنــى ئايرىغانــدىن كېــيىن   ىبهشــت ) غهنىمهتنىــڭ (

ــاقتىن پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم     .ه تهگــــدى تــــۆگتۇيــ
لغــان تــۆگىلهرنى سۈرۈشــته قىلمىــدى،     قى تــارتۇقگه بىــزنىڭقومانــدانىمىز
 ھهر  ، نهتىجىدە .تۆگىلهرنى ھېسابقا قاتمىدى   زگه ئارتۇق بهرگهن   بى قوماندانىمىز
تـۆگه  تۇيـاقتىن   13) ئارتۇق ئالغـان تـۆگىنى قوشـۇپ ھېـسابلىغاندا      (بىرىمىزگه

   .①كهن بولدىگته
  )2734 :ئهبۇ داۋۇد(

ْيِه َوَسلََّم َيْوَم َبْدرٍ َسـْيَف       َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ َنفَّلَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ            -6285
 .أَبِي َجْهلٍ كَانَ قََتلَُه

 مۇنـداق    دىنئابدۇلالھ ئىبنـى مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ         - 6285
ــۋايهت قىلى ــهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بهدر   پهيغهمــبهر :دۇنىــرى  س

 ئهبـۇ    چـۈنكى  .ئـارتۇق بهردى  لىچىنـى   ىغازىتىدا ماڭا ئهبـۇ جهھلنىـڭ ق      
   .②مئۆلتۈرگهن ئىدى مهنجهھلنى 

  )2722 :ئهبۇ داۋۇد(

 َمْعُن ْبُن َيزِيَد قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَا َنفْلَ إِلَّا َبْعَد                 عن - 6286
 .الُْخُمسِ

ــد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ    - 6286 ــداق مهئــن ئىبنــى يهزى ــۋايهت مۇن رى
 ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق پهيغهمــبهر مهن :قىلىــدۇ

                                                
 . زەئىپ، ـ دېگهن):589(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 585(ئهلبانى  ②
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 بهشتىن بىرىنـى ئـايرىمىغىچه    غهنىمهتنىڭ  «: دېگهنلىكىنى ئاڭلىدىم 
  . ①» ئارتۇق بېرىشكه بولمايدۇھېچكىمگه

 )2753 :ئهبۇ داۋۇد(

لََّم َرْهطًا َوأََنـا     َعاِمُر ْبُن َسْعٍد َعْن أَبِيِه قَالَ أَْعطَى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوسَ             عن - 6287
َجاِلٌس ِفيهِْم قَالَ فََتَرَك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْنُهْم َرُجلًا لَْم ُيْعِطِه َوُهَو أَْعَجُبُهْم إِلَيَّ فَقُْمُت                  

َك َعْن فُلَاٍن َواللَِّه إِنِّي لَأََراُه ُمْؤِمًنـا قَـالَ أَْو           إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََساَرْرُتُه فَقُلُْت َما لَ          
ُمْسِلًما قَالَ فََسكَتُّ قَِليلًا ثُمَّ غَلََبنِي َما أَْعلَُم ِفيِه فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه َما لََك َعْن فُلَاٍن َواللَِّه إِنِّـي لَـأََراُه        

 قَِليلًا ثُمَّ غَلََبنِي َما أَْعلَُم ِفيِه فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه َما لََك َعـْن فُلَـاٍن                 ُمْؤِمًنا قَالَ أَْو ُمْسِلًما قَالَ فََسكَتُّ     
َواللَِّه إِنِّي لَأََراُه ُمْؤِمًنا قَالَ أَْو ُمْسِلًما َيْعنِي فَقَالَ إِنِّي لَأُْعِطي الرَُّجلَ َوغَْيُرُه أََحبُّ إِلَيَّ ِمْنـُه َخـْشَيةَ أَنْ                    

   .ي النَّارِ َعلَى َوْجهِِهُيكَبَّ ِف
هت قىلىپ يىيهلالھۇ ئهنهۇ رىۋاز ۋەققاس رەۇسهئد ئىبنى ئهب - 6287

 سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم غهنىمهتلهرنـى       پهيغهمبهر :مۇنداق دەيدۇ 
ــۇرۇھ كىــشىگه   ــبىــر گ ــسىم قىلىۋاتقان ــسىدا  ئۇالر مهن ،ادتهق نىــڭ ئارى

 .  بهرمىدىئادەمگه ھېچنېمه  بىرپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .راتتىمئولتۇ
 ، مهن ئورنۇمـدىن تــۇرۇپ .مېنىـڭ بىلىـشىمچه، ئـۇ ياخـشى ئـادەم ئىـدى      
ــهللهم  ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــ پهيغهمـ ــا بـ اردىم ۋە نىڭ يېنىغـ

  :  تۇرۇپپىچىرالپ
ـــ  ــۇ نــامى  نىــڭهللا، اىڭپاالنچىغــا بهرمىــدـ بىــلهن قهســهمكى، مهن ئ

غهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  پهي. دىمدېـ ،   دەپ بىلىمهنمىنۇئئادەمنى م
  :ۋەسهللهم
شــۇنىڭ . ؟ ـ دېــدى  مىــسه مۇســۇلمان دەپ بىلــسهڭ بوالتتىمــۇــــ ئه

بىلهن، مهن جىمىپ قالدىم، لېكىن ئۇ كىشى ھهققىدە بىلىدىغانلىرىم 
  : سۆزۈمنى تهكرارالپشۇڭا. مېنى سۆز قىلىشقا ئۈندەيتتى

                                                
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2392(ئهلبانى  ①
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بىـلهن  مى  نـا  نىـڭ هللا ا .ڭ پـاالنى ئـادەمگه بهرمىـدى      !لالھۇرەسۇلــ ئى   
پهيغهمـبهر   .دېـدىم  ـ   ،دەپ بىلىـمهن مىن ۇئقهسهمكى، مهن ئۇ ئادەمنى م
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

شــۇنىڭ . ؟ ـ دېــدى  بوالتتىمــۇــــ ئهمىــسه مۇســۇلمان دەپ بىلــسهڭ 
بىلهن، يهنه جىمىپ قالدىم، لـېكىن ئۇنىـڭ ھهققىـدە بىلىـدىغانلىرىم      

  :لهنشۇنىڭ بى. مېنى يهنه سۆز قىلىشقا ئۈندىدى
بىـلهن  نـامى    نىـڭ هللا ا .ڭ پـاالنى ئـادەمگه بهرمىـدى      ! رەسۇلۇلالھ ــ ئى 

پهيغهمـبهر   .دىمدېـ  ـ   ،ۇئمىن دەپ بىلىـمهن قهسهمكى، مهن ئۇ ئادەمنى م
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

بهزى ئـادەملهر   ؟  بوالتتىمـۇ ــ ئهمىسه ئۇنى مۇسـۇلمان دەپ بىلـسهڭ         
 ئىمـانى ئـاجىز     )ى قويـۇپ  ئـۇالرن (بولـسىمۇ،   يۈملۈك   ئهڭ سـۆ   مهن ئۈچۈن 

شـۇ ئىمـانى    ه ئ مال تهقسىم قىلىپ بېرىشىمدىكى سـهۋەب،     كىشىلهرگه  
ھېرىس بولغانلىقىدىن ئوتقا يۈزلىنىپ غا  ـ ماللهرنىڭ پۇلكىشىئاجىز 

   . دېدى، ـندۇر ئۈچۈقانلىقىمق قوركېتىشىدىن
  )1478 :بۇخارى(

 ُعُنِقـي  َبـْينَ  بَِيِدِه َوَسلََّم َعلَْيِه ُهاللَّ َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فََضَرَب: ويف رواية  – 6288
  .الرَُّجلَ لَأُْعِطي إِنِّي َسْعُد أَْي أَِقَتالًا قَالَ ثُمَّ َوكَِتِفي

 سهلاللالھۇ پهيغهمبهر:  مۇنداق دېيىلگهنيهنه بىر رىۋايهتته - 6288
  : ئۇرۇپ تۇرۇپدوالمغائهلهيهى ۋەسهللهم 

مهن بهزى كىــشىلهرگه  جېـدەل چىقىرامـسهن نـېمه؟   ! ئـى سـهئد  ـــ  
   .دى دې، ـكۆڭلىنى مايىل قىلىش ئۈچۈن بېرىمهن

  )150 :مۇسلىم(

 قَالَ الزُّْهرِيُّ قُلْ لَْم ُتْؤِمُنوا َولَِكْن قُولُوا أَْسلَْمَنا قَالَ َنـَرى أَنَّ             :ويف رواية  - 6289
 .الْإِْسلَاَم الْكَِلَمةُ َوالْإَِميانَ الَْعَملُ

ــۋايهتت - 6289 ــشىچه،هيهنه بىـــر رىـ :  تائاالنىـــڭهللا زۇھـــرى  كېلىـ
ــى، ﴿ ــى(ئېيتقىنكـ ــىلهر   ) تېخـ ــېكىن سـ ــدىڭالر ۋە لـ ــان ئېيتمىـ ئىمـ
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ئېغىزدا بىز ئىسالم دېگهن : دېگهن ئايىتى ھهققىدە �﴾بويسۇندۇق دەڭالر
دەپ بىلىمىـز، ـ   ئهمهل ئىجرا قىلىنغـان  سۆز، ئىمان دېگهن ئېيتىلغان 

   .②دېگهن
  )4684 :ئهبۇ داۋۇد(

اِفعِ ْبنِ َخِديجٍ قَالَ أَْعطَى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََبا ُسفَْيانَ  َعْن َر- 6290
ْبَن َحْربٍ َوَصفَْوانَ ْبَن أَُميَّةَ َوُعَيْيَنةَ ْبَن ِحْصنٍ َوالْأَقَْرَع ْبَن َحابِسٍ كُلَّ إِْنَساٍن ِمْنُهْم ِمائَةً ِمْن                

   ْبَن ِمْرَداسٍ ُدونَ ذَِلَك فَقَالَ َعبَّاُس ْبُن ِمْرَداسٍالْإِبِلِ َوأَْعطَى َعبَّاَس
  َبْيَن ُعَيْيَنةَ َوالْأَقَْرعِ  أََتْجَعلُ َنْهبِي َوَنْهَب الُْعَبْيِد
  َيفُوقَاِن ِمْرَداَس ِفي الَْمْجَمعِ   فََما كَانَ َبْدٌر َولَا َحابٌِس

   الَْيْوَم لَا ُيْرفَعَِوَمْن َتْخِفْض   َوَما كُْنُت ُدونَ اْمرِئٍ ِمْنُهَما
 .قَالَ فَأََتمَّ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمائَةً

دىن مۇنـداق رىـۋايهت     رافىئ ئىبنى خهدىج رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ     - 6290
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئهبۇ سۇفيان ئىبنى پهيغهمبهر : قىلىنىدۇ

يه، ئـۇيهينه ئىبنـى ھىـسن، ئهقـرەئ ئىبنـى       فۋان ئىبنى ئـۇمهي   هھهرب، س 
ھابىس قاتارلىقالرنىڭ ھهر بىرىگه يۈزدىن تۆگه بېرىپ، ئاببـاس ئىبنـى         

  :مىرداسقا ئۇنىڭدىن ئازراق بهرگهن ئىدى، ئۇ مۇنداق دېدى
  ،نىڭ ئولجىسىنى ئىككىمىزئۇبهيد) ئېتىم(

  بۆلۈپ بهردىڭمۇ؟ئۇيهينه بىلهن ئهقرەئگه 
  ىبىرىنىڭ،جهڭگاھتا ئىككىسىدىن قايس

  مىرداستىن ئۈستۈن كهلگىنىنى كۆرۈپ باقتىڭمۇ؟
  ئۇالردىن قالغۇدەك يېرىم يوق مېنىڭ،

  .يۈز تاپماس بۇندىن كېيىن، تۆۋەن قىلغىنىڭ
  سـهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئۇنىڭغىمــۇ پهيغهمــبهر ،شـۇنىڭ بىــلهن 
   . بهردى تۇياق تۆگه يۈزكېمىنى قوشۇپ،

  )1060 :مۇسلىم(
                                                

 .ئايهت-14ھۇجۇرات،  سۈرە ①
 .تابىئىننىڭ سۆزى، لېكىن سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 3918(ئهلبانى  ②
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ْوِف ْبنِ َماِلٍك الْأَْشَجِعيِّ َوَخاِلِد ْبنِ الَْوِليِد أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه             َعْن عَ  - 6291
  . َعلَْيِه َوَسلََّم قََضى بِالسَّلَبِ ِللْقَاِتلِ َولَْم ُيَخمِّْس السَّلََب

ئهۋف ئىبنى مالىك ئهشجهئى بىلهن خالىـد ئىبنـى ۋەلىـد       - 6291
ــداق رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇمۇ دىنرەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇالر ــۇلۇلالھ : نـ رەسـ

بىر دۈشمهننى ئۆلتۈرگهن مۇجاھىد شۇ    « :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  
 دەپ »ارتۇق ئالىدۇئكېرەكنى  - پۈتۈن نهرسهئۇچىسىدىكى دۈشمهننىڭ 

نـى  ن بىرىى بهشـت ڭرنىـ هكېرەكل - ، ئـۇ نهرسـه     بولـۇپ  چىقارغـان ھۆكۈم  
   .① ئايرىمىغاندۆلهت خهزىنىسىگه

 )2721 :داۋۇدئهبۇ (

 َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َجْيًشا غَنُِموا ِفي َزَماِن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم               - 6292
 .طََعاًما َوَعَسلًا فَلَْم ُيْؤَخذْ ِمْنُهْم الُْخُمُس

ــۇ ئهنهۇ  - 6292 ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــادىنئىبن ــۋايهت   م ــداق رى مۇن
، بىر قوشۇن هلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم زامانىدا سپهيغهمبهر: قىلىنىدۇ

ئۇ  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  ىدى،ۋە ھهسهل غهنىمهت ئالغان   يېمهكلىك  
   .②يرىۋالمىدىن بىرىنى ئاى بهشتغهنىمهتنىڭ

  )2701 :ئهبۇ داۋۇد(

َم ِحَني َصَدَر ِمْن   َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ           - 6293
ُحَنْينٍ َوُهَو ُيرِيُد الْجِِعرَّاَنةَ َسأَلَُه النَّاُس َحتَّى َدَنْت بِِه َناقَُتُه ِمْن َشَجَرٍة فََتَشبَّكَْت بِرَِداِئِه َحتَّى               

رَِداِئي أََتَخافُونَ أَنْ لَـا     َنَزَعْتُه َعْن ظَْهرِِه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُردُّوا َعلَيَّ             
أَقِْسَم َبْيَنكُْم َما أَفَاَء اللَُّه َعلَْيكُْم َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَْو أَفَاَء اللَُّه َعلَْيكُْم ِمثْلَ َسُمرِ ِتَهاَمةَ َنَعًما         

ا فَلَمَّا َنَزلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه        لَقََسْمُتُه َبْيَنكُْم ثُمَّ لَا َتجُِدونِي َبِخيلًا َولَا َجَباًنا َولَا كَذَّابً         
َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَم ِفي النَّاسِ فَقَالَ أَدُّوا الِْخَياطَ َوالِْمْخَيطَ فَإِنَّ الُْغلُولَ َعاٌر َوَناٌر َوَشَناٌر َعلَـى                

                                                
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2363(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2350(ئهلبانى  ②
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 َبِعريٍ أَْو َشْيئًا ثُمَّ قَالَ َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه         أَْهِلِه َيْوَم الِْقَياَمِة قَالَ ثُمَّ َتَناَولَ ِمْن الْأَْرضِ َوَبَرةً ِمنْ         
  .َما ِلي ِممَّا أَفَاَء اللَُّه َعلَْيكُْم َولَا ِمثْلُ َهِذِه إِلَّا الُْخُمُس َوالُْخُمُس َمْرُدوٌد َعلَْيكُْم

ــۇئهيب   - 6293 ــى ش ــر ئىبن ــدۇ  ئهم ــۋايهت قىلىنى ــداق رى  :تىن مۇن
گه هۋەسهللهم ھۇنهيندىن قايتىپ جىئران سهلاللالھۇ ئهلهيهى پهيغهمبهر

ــپ    ــسىم قىلىـ ــى تهقـ ــدىن غهنىمهتنـ ــشىلهر ئۇنىڭـ ــدا، كىـ كېتىۋاتقانـ
ــدى  ــپ تۇرۇۋالـ ــشىنى تهلهپ قىلىـ ــدىن  . بېرىـ ــڭ كۆپلىكىـ ئادەملهرنىـ

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ تۆگىــسى بىــر تــۈپ دەرەخنىــڭ تــۈۋىگه  
قىـــستىلىپ قالغاچقـــا، ئۇنىـــڭ تـــونى دەرەخـــكه ئېلىـــشىپ قېلىـــپ، 

: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم .ئۈستىدىن سېلىنىپ كهتتى
 ســىلهرگه ئاتــا قىلغــان غهنىمهتنــى  هللا .تونــۇمنى قــايتۇرۇپ بېــرىڭالر«

ــنىم    ــسىلهر؟ جېـ ــلىكىمدىن ئهنسىرەۋاتامـ ــسىم قىلىـــپ بهرمهسـ تهقـ
ــاۋادا     ــهمكى، ن ــلهن قهس ــان زات بى ــدە بولغ ــامه  هللائىلكى ــىلهرگه تىه  س

 تۆگه غهنىـمهت ئاتـا قىلىـپ        )كۆپ (دەكڭ سانى نىسايلىقىدىكى يۇلغۇن 
 . بهرگهن بولسا، ھهممىسىنى سىلهرگه تهقسىم قىلىپ بهرگهن بوالتتىم

 يالغــــانچى  ۋەيـــاكى  قورقۇنچـــاق كى مېنىـــڭ بېخىـــل يــــا  شـــۇندىال 
جىئرانهدىكـى قونالغۇغـا     . دېـدى  »ئهمهسلىكىمنى كـۆرگهن بـوالتتىڭالر    

يهـى ۋەسـهللهم ئـۇالرنى      چۈشكهندىن كېيىن، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهله    
 غهنىمهتنىـڭ  بـارلىق يىڭـنه چـاغلىق    - يىـپ «: يىغىپ مۇنداق دېدى  

كه خىيـــــانهت قىلىــــــش   غهنىمهتـــــ .نى تاپـــــشۇرۇڭالر سىھهممىـــــ 
ئىگىسىنى دوزاخقا مۇبتىال  قىيامهت كۈنى .نومۇسسىزلىقتۇر، ئهيىبتۇر

 دېدى، ئاندىن يهردىن تۆگىنىڭ يۇڭىدەك بىر نهرسىنى ئېلىپ »قىلىدۇ
 هللا اجېنىم ئىلكىدە بولغان زات بىلهن قهسهمكى، «:  مۇنداق دېدىتۇرۇپ

ن ىسىلهرگه غهنىمهت قىلىـپ بهرگهن مالـدا ماڭـا بهلگىلهنـگهن بهشـت            
ــۇ.  يــوقمبىرىــدىن باشــقا مۇشــۇنچىلىكمۇ نېــسىۋە  ن بىرىمــۇ ى بهشــتئ

   .»ئاخىرى يهنه سىلهرگه قايتىدۇ
  )994 :مالىك(
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لَ َمَشْيُت أََنا َوُعثَْمانُ ْبُن َعفَّانَ إِلَى َرُسـولِ اللَّـِه         َعْن ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ قَا     - 6294
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُلَْنا َيا َرُسولَ اللَِّه أَْعطَْيَت َبنِي الُْمطَِّلبِ َوَتَركَْتَنا َوَنْحُن َوُهْم ِمْنـَك   

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنََّما َبُنو الُْمطَِّلبِ َوَبُنو َهاِشمٍ َشـْيٌء       بَِمْنزِلٍَة َواِحَدٍة فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ      
 .َواِحٌد

ادىن مۇنــداق جــۇبهير ئىبنــى مــۇتئىم رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــ  - 6294
 پهيغهمـبهر  رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ ئىككىمىـز     ئوسـمان   : رىۋايهت قىلىنىـدۇ  

  :لالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئالدىغا بېرىپسهلال
 .ڭ بىـزگه بهرمىـدى    ،مۇتتهلىب جهمهتىگه بېرىـپ   ! ھۇلۇلالرەســ ئى   

ــدۇق، ـ       ــڭ ئى ــۇالردەكال تۇغقىنى ــۇددى ئ ــۇ خ ــسهك، بىزم ــبهر  دې پهيغهم
  :ئهلهيهىسساالم

 دۇر، ـ )جهمهت(مۇتتهلىـب جهمهتـى بىـلهن ھاشـىم جهمهتـى بىـر       ـــ  
   .دېدى

  )3140 :بۇخارى(

ِء َبُنو َهاِشمٍ لَا ُنْنِكُر فَْضلَُهْم ِللَْمْوِضعِ        فَقُلَْنا َيا َرُسولَ اللَِّه َهُؤلَا     :ويف رواية  - 6295
الَِّذي َوَضَعَك اللَُّه بِِه ِمْنُهْم فََما َبالُ إِْخَوانَِنا َبنِي الُْمطَِّلبِ أَْعطَْيَتُهْم َوَتَركَْتَنا َوقََراَبُتَنا َواِحَدةٌ              

َوَبُنو الُْمطَِّلبِ لَا َنفَْترُِق ِفي َجاِهِليٍَّة َولَا إِْسـلَامٍ         فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّا         
 .َوإِنََّما َنْحُن َوُهْم َشْيٌء َواِحٌد َوَشبََّك َبْيَن أََصابِِعِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ــۋايهتته  - 6295 ــر رى ــيىلگهن يهنه بى ــداق دې ــز:  مۇن ــبهر بى  پهيغهم
  :مگهسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلله

 قانچىلىـك  بىز ھاشىم جهمهتىدىكىلهرنىڭ ساڭا    !ئى رەسۇلۇلالھ ــ  
ئىكهنلىكىنـى ئىنكـار قىلمـايمىز، ئهممـا نـېمه ئۈچـۈن          تۇغقان  يېقىن  

ھالبۇكى،  .سهنبىزگه بهرمهي ،  مۇتتهلىب جهمهتىگه غهنىمهتتىن بېرىپ   
 ــ ! تۇغقىنىـڭ تۇرسـا؟   لىـك  دەرىجىتهڭ كىلى جهمهت سـېنىڭ ھهر ئىك 
  :بهر ئهلهيهىسساالمپهيغهمدېسهك، 



  جىهاد بۆلۈمى
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ـــ  ــلهن   ـ ــى بى ــب جهمهت ــز مۇتتهلى ــىبى ــا مهيل ــاھىلىيهتته ي  كى ج
 ئـۇالر  ، ئهمهلىيهتـته  .دۇقئايرىلىـپ باقمىـ   بولسۇن، ھـېچ    ئىسالمىيهتته  
   .①بارماقلىرىنى گىرەلهشتۈردىېدى ۋە د، ـ )جهمهت(بىلهن بىز بىر 

 )2980 :ئهبۇ داۋۇد(

 َعْبِد َشْمسٍ َولَا ِلَبنِي َنْوفَلٍ ِمْن ذَِلَك الُْخُمسِ          َولَْم َيقِْسْم ِلَبنِي   :ويف رواية  - 6296
كََما قََسَم ِلَبنِي َهاِشمٍ َوَبنِي الُْمطَِّلبِ قَالَ َوكَانَ أَُبو َبكْرٍ َيقِْسُم الُْخُمَس َنْحَو قَْسمِ َرُسولِ               

ْرَبى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما        اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غَْيَر أَنَُّه لَْم َيكُْن ُيْعِطي قُ          
كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيْعِطيهِْم قَالَ َوكَانَ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ ُيْعِطيهِْم ِمْنُه َوُعثَْمانُ            

  .َبْعَدُه
سهلاللالھۇ  پهيغهمبهر : مۇنداق دېيىلگهنيهنه بىر رىۋايهتته - 6296

جهمهتـى   ئابدۇشـهمس  غهنىمهتنىڭ بهشتىن بىرىدىن   ئهلهيهى ۋەسهللهم 
ھاشىم ۋە مۇتتهلىب جهمهتىگه تهقسىم خۇددى  نهۋفهل جهمهتىگه بىلهن

ى رەزىيهلالھـۇ    ئهبۇ بهكـر   . تهقسىم قىلىپ بهرمىدى   ،قىلىپ بهرگهندەك 
 كدە پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   ن بىرىنىىبهشتئهنهۇمۇ  

ــكهرلهرگه ــى ئهسـ ــپ بېرەتتـ ــسىم قىلىـ ــۇ  . تهقـ ــراق ئـ ــبهر  بىـ پهيغهمـ
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم    (تۇغقانلىرىغـا    -  ئـۇرۇق  ئهلهيهىسساالمنىڭ

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ     ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب        . بهرمهيتتـى  )بهرگهندەك
 نــىن بىرىىبهشــتئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ تۇغقانلىرىغــا غهنىمهتنىــڭ  

  . بېرەتتىزىيهلالھۇ ئهنهۇمۇ شۇنداق  رەبېرەتتى، ئوسمان
  )2978 :ئهبۇ داۋۇد(

 اْجَتَمْعُت أََنا َوالَْعبَّاُس َوفَاِطَمةُ َوَزْيُد ْبُن َحارِثَةَ        :قَالَ َعِلّي َعلَْيِه السَّلَام     عن - 6297
َت أَنْ ُتَولَِّينِي َحقََّنا ِمـْن َهـذَا   ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنْ َرأَيْ   

الُْخُمسِ ِفي ِكَتابِ اللَِّه فَأَقِْسْمُه َحَياَتَك كَْي لَا ُيَنازَِعنِي أََحٌد َبْعَدَك فَافَْعلْ قَالَ فَفََعلَ ذَِلَك               
يِه أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َحتَّى       قَالَ فَقََسْمُتُه َحَياةَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ َولَّانِ          

                                                
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2582(ئهلبانى  ①
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إِذَا كَاَنْت آِخُر َسَنٍة ِمْن ِسنِي ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه فَإِنَُّه أََتاُه َمالٌ كَِثٌري فََعَزلَ َحقََّنا ثُمَّ أَْرَسلَ                  
ةٌ فَاْرُدْدُه َعلَْيهِْم فََردَُّه َعلَْيهِْم ثُـمَّ لَـْم         إِلَيَّ فَقُلُْت بَِنا َعْنُه الَْعاَم ِغًنى َوبِالُْمْسِلِمَني إِلَْيِه َحاجَ        

َيْدُعنِي إِلَْيِه أََحٌد َبْعَد ُعَمَر فَلَِقيُت الَْعبَّاَس َبْعَدَما َخَرْجُت ِمْن ِعْنِد ُعَمَر فَقَالَ َيا َعِليُّ َحَرْمَتَنا                
 .اِهًياالَْغَداةَ َشْيئًا لَا ُيَردُّ َعلَْيَنا أََبًدا َوكَانَ َرُجلًا َد

 ،مهن: دىن مۇنـــداق رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇئهلـــى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ - 6297
 ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  پهيغهمــبهرئاببــاس، فــاتىمه ۋە زەيــد ئىبنــى ھارىــسهلهر     

  :مهن. دۇقا جهم بولغۋەسهللهمنىڭ ھۇزۇرى
غهنىمهتنىڭ بهشتىن بىرى بولۇپ، ئۇنى نىڭ كىتابىدا  هللا !ئى رەسۇلۇلالھ ــ  

ــزگه بهلگ ــڭ باشقۇر   بى ــى مېنى ــتىن بىرىن ــتىن بهش ــگهن غهنىمهت ــىمغا ۇىلهن ش
دىن سـهن  تهقـسىم قىلىـپ تارقاتـسام،    تىڭـدا  ھايـات ۋاق سـهن  مهن ئـۇنى     .ىنبهرگ

ــوالتتى،   ــدىن تاالشــمىغان ب ــۇنى باشقۇرۇشــنى مهن ــ ـ   كېــيىن ھــېچكىم ئ  .دىمدې
 مهن  ، شـۇنىڭ بىـلهن    .شـۇنداق قىلـدى   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم      

 . ئۇنى تهقسىم قىلىپ تارقـاتتىم     تىدىالنىڭ ھايات ۋاق  غهمبهر ئهلهيهىسساالم پهي
ــۇنى مېنىــ ىكېــيىن ئهبــۇ بهكر  ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ .مغا بهردىۇشــۇ باشقۇرڭمــۇ ئ

) مۇسـۇلمانالر دىيارىغـا   ( ،ئهنهۇنىڭ خىالپىتىنىڭ ئاخىرقى يىللىرىغا كهلگهنـدە     
 بىــر تهرەپــكه نــىىز بىزنىــڭ ھهققىم.بهكمــۇ كــۆپ مــال ـ مۈلــۈك كهلتۈرۈلــدى   

  :غائۇنىڭ  مهنىپ، ماڭا ئادەم ئهۋەتتى،ئاير
ھتـاج،  و مۇسۇلمانالر بۇ مالغـا م .ۇنىڭغا ھاجىتىمىز يوق  ببۇ يىل بىزنىڭ    ــ  

ئۇالرغــا تارقىتىــپ ھهزرىتــى ئــۆمهر  .بــۇنى شــۇالرغا تارقىتىــپ بهرگىــن، ـ دېــدىم  
 هن ئـۆمهر  م. ئۇ مالنى باشقۇرۇشـقا تهيىنلىمىـدى  مېنى كېيىن ھېچكىم   .بهردى

رەزىيهلالھـۇ   ئاببـاس    ،ىدىن چىقىـپ كېتىۋاتقىنىمـدا    يېننىڭ  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 
  :ئۇ. ئهنهۇ ئۇچراپ قالدى

 بۈگۈن ئهتىـگهن سـهن بىزنـى شـۇنداق بىـر نهرسـىدىن مهھـرۇم            !ئى ئهلى ــ  
بهكمـۇ  دېدى، ئۇ ـ قىلدىڭكى، ئۇ ئهمدى ھهرگىزمۇ قولىمىزغا قايتىپ كهلمهيدۇ،   

   . كىشى ئىدىدانا
  )2984 :ئهبۇ داۋۇد(
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سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ پهيغهمبهر غهنىمهتلهر ۋە 
  ئۈلۈشى

 َعْن َعاِمرٍ الشَّْعبِيِّ قَالَ كَانَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسـْهٌم ُيـْدَعى               - 6298
  . َشاَء فََرًسا َيْخَتاُرُه قَْبلَ الُْخُمسِالصَِّفيَّ إِنْ َشاَء َعْبًدا َوإِنْ َشاَء أََمةً َوإِنْ

ــهئبى  - 6298 ــامىر شـ ــداق ئـ ــدۇمۇنـ ــبهر : دەيـ ــته پهيغهمـ غهنىمهتـ
 دەپ ئاتىلىـدىغان بىـر   »تالالنغـان «سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ    

ــۇپ،    ــار بول ــسى ب ــۈش نېسىۋى ــبهر ئهلهيهىســساالم ئۈل ــدىن پهيغهم  ئۇنىڭ
ا بىر قۇل، خالىسا بىر دېدەك،  خالىس،شتىن بۇرۇنئايرى نىڭ بىرىنىبهش

   .خالىسا بىر ئات شهكلىدە تاللىۋاالتتى
 )2991 :ئهبۇ داۋۇد(

 َعْن قََتاَدةَ قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا غََزا كَانَ لَُه َسْهٌم  - 6299
 ِمْن ذَِلَك السَّْهمِ َوكَانَ إِذَا لَْم َيْغـُز بَِنفْـِسِه           َصاٍف َيأُْخذُُه ِمْن َحْيثُ َشاَءُه فَكَاَنْت َصِفيَّةُ      

 .ُضرَِب لَُه بَِسْهِمِه َولَْم ُيَخيَّْر
ــادە  - 6299 ــگهن قهت ــداق دې ــبهر : مۇن ــى  پهيغهم ــهلاللالھۇ ئهلهيه س
ــهللهم  غهنىمهتــتىن خــالىغىنىنى تــالالپ    غازاتقــا ئــۆزى چىقــسا،  ۋەس
هفىييهمۇ شـۇ ئۈلۈشـتىن      س . ئۈلۈش نېسىۋىسى بار ئىدى     بىر ئالىدىغان

 الئۈلۈشـىنى ) ئـۆزىگه تېگىـشلىك  ( ، ئۆزى غازاتقا چىقمىغان بولسا  .ئىدى
   .①ئۇندىن باشقىنى تاللىۋالمايتتى االتتى،ئ

  )2993 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 646(ئهلبانى  ①
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 َتَعـالَى  ِحَني فَجِئُْتُه الَْخطَّابِ ْبُن ُعَمُر إِلَيَّ أَْرَسلَ قَالَ أَْوسٍ ْبَن َماِلَك عن - 6300
 أََدمٍ ِمْن وَِساَدٍة َعلَى ُمتَِّكئًا ُرَماِلِه إِلَى ُمفِْضًيا َسرِيرٍ َعلَى َجاِلًسا َبْيِتِه ِفي فََوَجْدُتُه قَالَ اُرالنََّه
 فَاقِْسْمُه فَُخذُْه بَِرْضخٍ ِفيهِْم أََمْرُت َوقَْد قَْوِمَك ِمْن أَْبَياٍت أَْهلُ َدفَّ قَْد إِنَُّه َمالُ َيا ِلي فَقَالَ
 أَِمَري َيا لََك َهلْ فَقَالَ َيْرفَا فََجاَء قَالَ َمالُ َيا ُخذُْه قَالَ غَْيرِي بَِهذَا أََمْرَت لَْو قُلُْت قَالَ ُهْمَبْيَن

 لَُهـمْ  فَـأَِذنَ  َنَعْم ُعَمُر فَقَالَ َوَسْعٍد َوالزَُّبْيرِ َعْوٍف ْبنِ الرَّْحَمنِ َوَعْبِد ُعثَْمانَ ِفي الُْمْؤِمنَِني
 أَِمـريَ  َيـا  َعبَّاٌس فَقَالَ لَُهَما فَأَِذنَ َنَعْم قَالَ َوَعِليٍّ َعبَّاسٍ ِفي لََك َهلْ فَقَالَ َجاَء ثُمَّ فََدَخلُوا
 أَِمـريَ  َيـا  أََجـلْ  الْقَْوُم فَقَالَ الَْخاِئنِ الَْغاِدرِ الْآِثمِ الْكَاِذبِ َهذَا َوَبْيَن َبْينِي اقْضِ الُْمْؤِمنَِني
 قَـدَُّموُهمْ  كَاُنوا قَْد أَنَُّهْم إِلَيَّ ُيَخيَّلُ أَْوسٍ ْبُن َماِلُك فَقَالَ َوأَرِْحُهْم َبْيَنُهْم ضِفَاقْ الُْمْؤِمنَِني
 َرُسولَ أَنَّ أََتْعلَُمونَ َوالْأَْرُض السََّماُء َتقُوُم بِإِذْنِِه الَِّذي بِاللَِّه أَْنُشُدكُْم اتَِّئَدا ُعَمُر فَقَالَ ِلذَِلَك
 الَْعبَّـاسِ  َعلَـى  أَقَْبلَ ثُمَّ َنَعْم قَالُوا َصَدقَةٌ َتَركَْنا َما ُنوَرثُ لَا قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه ىَصلَّ اللَِّه

 َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ أََتْعلََماِن َوالْأَْرُض السََّماُء َتقُوُم بِإِذْنِِه الَِّذي بِاللَِّه أَْنُشُدكَُما فَقَالَ َوَعِليٍّ
 كَـانَ  َوَعزَّ َجلَّ اللََّه إِنَّ ُعَمُر فَقَالَ َنَعْم قَالَا َصَدقَةٌ َتَركَْناُه َما ُنوَرثُ لَا قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه لَُّهال

 اللَّـهُ  أَفَاَء َما﴿ قَالَ غَْيَرُه أََحًدا بَِها ُيَخصِّْص لَْم بَِخاصٍَّة َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى َرُسولَُه َخصَّ
  .﴾َوِللرَُّسولِ فَِللَِّه الْقَُرى أَْهلِ ِمْن َرُسوِلِه َعلَى

ئـۆمهر  : تىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ   ئهۋسمالىك ئىبنى    - 6300
مهن . ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مېنى چاقىرىپ ئادەم ئهۋەتىپتـۇ        

ئۇ ئۆيىدە  .كۈن نهيزە بويى ئۆرلىگهن چاغدا، ئۇنىڭ يېنىغا يېتىپ باردىم
تېـرە  ورما قوۋزاقلىرىدىن توقۇلغان داق كارىۋاتنىڭ بىـر تهرىپىـدىكى          خ

  : ئۇ.هردىمئۇنىڭغا ساالم ب. ياستۇققا يۆلىنىپ ئولتۇرغانىكهن
. چه كىـشى كهپتـۇ  نهچـ دىـن بىـر   )خهلقىـڭ ( قهۋمىـڭ  !ئى مالىك ــ  

 .ئىـكهن  ياردەم سوراپ كهلـگهن  هتكهچكه،يۇرتىدا قۇرغاقچىلىق بولۇپ ك 
 سهن ئۇنى ئېلىپ، ئۇالرغا .تهييارلىتىپ قويدۇم نهرسه ئۇالرغا ئازراق بىر
  :مهن.  دېدىـ! گىنئۈلهشتۈرۈپ بهر

نــى بىرىبــۇ ئىــشقا مهنــدىن باشــقا ! ئــى مۇئمىنلهرنىــڭ ئهمىــرىــــ 
  : لېكىن ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ.مدى دې، ـبۇيرىغان بولساڭ بوپتىكهن
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، ئهسـنادا شـۇ  . دېـدى ــ  ! )دېگىنىمنى قىـل  (ئۇنى ئال! هي مالىكئــ  
  : كىرىپا يهرف)ئۇنىڭ ئىشىك باقارى(

ئوسـمان، ئابـدۇرەھمان ئىبنـى ئهۋف،       ! ــ ئى مۇئمىنلهرنىڭ ئهمىرى   
.  دېـدى كىرسـه بوالمـدۇ؟ ـ    هلـدى،  ۋەققاسالر كۇزۇبهير ۋە سهئد ئىبنى ئهب

 ساالم ، ئۇالر كىرىپ،ئىجازەت قىلغاندىن كېيىنرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۆمهر 
  :ئۆتمهي، يهرفا يهنهكۆپ . بېرىپ ئولتۇردى

ئــۆمهر .  دېــدىبىــلهن ئاببــاس كهلــدى، كىرســه بوالمــدۇ؟ ـ   ئهلــى ــــ 
.  سـاالم بېرىـپ ئولتـۇردى      ،ئىجازەت قىلغاندىن كېيىن، ئۇالرمۇ كىرىـپ     

  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئابباس
 ماۋۇ يالغانچى، گۇناھكار، خىيـانهتچى    !لهرنىڭ ئهمىرى مۇئمىنئى  ــ  

ــدا ھبىــلهن ئىككىمىزنىــڭ  ــس ئوتتۇرى ــدىاڭ، ـ  ۆكــۈم قىلىــپ قوي .  دې
  :مۇئولتۇرغانالر

 بۇالرنىڭ دەۋاسىنى سوراپ، بېـشىنى      !لهرنىڭ ئهمىرى مۇئمىنئى  ــ  
  .دېدىـ  !غىنساقايتىپ قوي

بىـلهن    ئالدى باشتىكىلهرماڭا  : دەيدۇمۇنداق  مالىك ئىبنى ئهۋس    
غاندەك ۇلۋانــى بىــر تهرەپ قىلىــش ئۈچــۈن ئورۇنالشــتۇر ە شــۇ دىــپ،كىر

  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمهرتۇيۇلدى، ئۆ
نـى ئـۆز رۇخـسىتى    زېمىن –  ئاسـمان !بېـسىق بولـۇڭالر  ـ ئېغىـر   ــ 

 سىلهر پهيغهمبهر ورايمهنكى،  سنى شېپى كهلتۈرۈپ    هللا ا بىلهن تۇرغۇزغان 
بىــز پهيغهمــبهرلهردىن مىــراس  «: لالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭســهلال

ــهدىقه بولىـــدۇ . قالمايـــدۇ ــ»بىـــز قالـــدۇرغان نهرســـه سـ ى  دېگهنلىكىنـ
  :سورۇندىكىلهر. دېدى ـ بىلهمسىلهر؟

ـ ھهقىـقهتهن شـۇنداق دېـگهن،     پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   راسـت،  ــ 
  : ئهلى بىلهن ئابباسقا قاراپرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۆمهر . دېدى

نـامى  نىـڭ  هللائاسمان ـ زېمىننى ئۆز رۇخسىتى بىلهن تۇرغۇزغان   ــ 
 :لهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ  پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئه   كى، سىلهر بىلهن سوراي 

بىز قالـدۇرغان نهرسـه سـهدىقه       . بىز پهيغهمبهرلهردىن مىراس قالمايدۇ   «
  :ئۇالر. دەپ سورىدىـ دېگهنلىكىنى بىلهمسىلهر؟  »بولىدۇ
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ـــ   ھهقىــقهتهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم راســت، ـ
  :ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. دەپ جاۋاب بهردىـ ، ىدىشۇنداق دېگهن

ھـېچكىمگه بهرمىـگهن    ) ئۇنىڭدىن باشقا (تائاال پهيغهمبىرىگه   هللا  ا ــ
ــازنى بهردى ۋە ــپ بهرگهن   هللا ا﴿ :ئىمتىي ــمهت قىلى ــرىگه غهنى پهيغهمبى

نىـڭ  )هدەك ۋە خهيـبهر كۇففـارلىرى     فيهنـى قـۇرەيزە، نهزىـر،       (ھلى قـۇرا    ئه
تــۈپ ۆيالرنىــڭ ئارىــسىدا قولــدىن قولغــا ئمــاللىرىنى، ئىچىڭالردىكــى با

 - قـــا، پهيغهمـــبهرگه، پهيغهمبهرنىـــڭ خىـــشهللاۈچـــۈن، ايۈرمهســـلىكى ئ
 سـهبىللهرگه خـاس     نـى ئهقرىبالىرىغا، يېتىملهرگه، مىسكىنلهرگه، ئىب   

قىلدى، پهيغهمبهر سىلهرگه بهرگهننى ئېلىڭالر، پهيغهمبهر چهكلىـگهن        
نىـڭ ئـازابى    هللاىن قورقۇڭالر، ھهقىـقهتهن ا    تهللانهرسىدىن چهكلىنىڭالر، ا  

   .نازىل قىلدى، ـ دېدى دېگهن ئايهتنى �﴾قاتتىقتۇر
  )1757 :مۇسلىم(

 فَقَالَ َجلَّ ِذكُْرُه َوَما أَفَاَء اللَُّه َعلَى َرُسوِلِه ِمْنُهْم فََما أَْوَجفُْتْم            :ويف رواية  - 6301
لَُّه َعلَْيـِه  َعلَْيِه ِمْن َخْيلٍ َولَا رِكَابٍ إِلَى قَْوِلِه قَِديٌر فَكَاَنْت َهِذِه َخاِلَصةً ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى ال             

َوَسلََّم ثُمَّ َواللَِّه َما اْحَتاَزَها ُدوَنكُْم َولَا اْسَتأْثََرَها َعلَْيكُْم لَقَْد أَْعطَاكُُموَها َوقََسَمَها ِفـيكُْم              
ِلـِه َنفَقَـةَ   َحتَّى َبِقَي َهذَا الَْمالُ ِمْنَها فَكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيْنِفُق َعلَى أَهْ       

َسَنِتهِْم ِمْن َهذَا الَْمالِ ثُمَّ َيأُْخذُ َما َبِقَي فََيْجَعلُُه َمْجَعلَ َمالِ اللَِّه فََعِملَ ذَِلَك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى 
و َبكْرٍ فَأََنا َوِليُّ َرُسـولِ  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحَياَتُه ثُمَّ ُتُوفَِّي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ أَبُ  

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقََبَضُه أَُبو َبكْرٍ فََعِملَ ِفيِه بَِما َعِملَ بِِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه               
ِن أَنَّ أََبا َبكْرٍ ِفيِه كََما َتقُولَاِن َواللَُّه        َوَسلََّم َوأَْنُتْم ِحيَنِئٍذ فَأَقَْبلَ َعلَى َعِليٍّ َوَعبَّاسٍ َوقَالَ َتذْكَُرا        

َيْعلَُم إِنَُّه ِفيِه لََصاِدٌق َبارٌّ َراِشٌد َتابٌِع ِللَْحقِّ ثُمَّ َتَوفَّى اللَُّه أََبا َبكْرٍ فَقُلُْت أََنا َوِليُّ َرُسولِ اللَّـِه          
 َسَنَتْينِ ِمْن إَِماَرِتي أَْعَملُ ِفيِه بَِما َعِملَ ِفيِه َرُسـولُ  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَبِي َبكْرٍ فَقََبْضُتهُ  

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَُبو َبكْرٍ َواللَُّه َيْعلَُم أَنِّي ِفيِه َصاِدٌق َبارٌّ َراِشٌد َتابٌِع ِللَْحـقِّ ثُـمَّ            
 َوأَْمُركَُما َجِميٌع فَجِئَْتنِي َيْعنِي َعبَّاًسا فَقُلُْت لَكَُمـا إِنَّ  جِئُْتَمانِي ِكلَاكَُما َوكَِلَمُتكَُما َواِحَدةٌ   

                                                
 . ـ ئايهت7 سۈرە ھهشىر، ①
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َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا ُنوَرثُ َما َتَركَْنا َصَدقَةٌ فَلَمَّا َبَدا ِلي أَنْ أَْدفََعُه إِلَْيكَُما 
ا َعلَى أَنَّ َعلَْيكَُما َعْهَد اللَِّه َوِميثَاقَُه لََتْعَملَاِن ِفيِه بَِما َعِملَ ِفيـِه             قُلُْت إِنْ ِشئُْتَما َدفَْعُتُه إِلَْيكُمَ    

َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَُبو َبكْرٍ َوَما َعِملُْت ِفيِه ُمْنذُ َوِليُت َوإِلَّا فَلَا ُتكَلَِّمـانِي                 
بِذَِلَك فََدفَْعُتُه إِلَْيكَُما أَفََتلَْتِمَساِن ِمنِّي قََضاًء غَْيَر ذَِلَك فََواللَِّه الَِّذي بِإِذْنِـِه            فَقُلُْتَما اْدفَْعُه إِلَْيَنا    

َتقُوُم السََّماُء َوالْأَْرُض لَا أَقِْضي ِفيِه بِقََضاٍء غَْيرِ ذَِلَك َحتَّى َتقُوَم السَّاَعةُ فَإِنْ َعَجْزُتَما َعْنـُه                
  .فَأََنا أَكِْفيكَُماُهفَاْدفََعا إِلَيَّ 

ــۋايهتته -6301 ــر رىـ ــيىلگهن  يهنه بىـ ــداق دېـ ــاالهللا ا:  مۇنـ هللا ا﴿: تائـ
قايتۇرغـان  ) نهزىرنىـڭ ماللىرىـدىن  بهنـى  يهنـى  (پهيغهمبىرىگه ئۇالردىن   

يهنى ئهجىـر قىلىـپ،    (تۆگىلهرنى چاپتۇرۇپ    - غهنىمهتلهرنى سىلهر ئات  
ــپ  ــهققهت تارتىـ ــا مۇشـ ــۈرگهن ئهمهس ) جاپـ ــا كهلتـ ــېك. قولغـ هللا ىن الـ

ھهر نهرسىگه هللا ا. پهيغهمبهرلىرىنى خالىغان ئادەمگه مۇسهللهت قىلىدۇ
بىـلهن  هللا ا. شۇڭا بۇ مال پهقهت رەسـۇلۇلالھقا خـاس        .دېگهن ①﴾قادىردۇر

 ئىگهللىۋالغـانمۇ  ئـۆزى  ،قهسهمكى، رەسۇلۇلالھ ئۇ مالنى سىلهرنى قويۇپ     
ى ئــۇنبهلكــى .  ئهمهسمۇ سىلهرســىز ئــۆزىگىال خــاس قىلىۋالغــان،ئهمهس

ئۇنىڭــدىن قــالغىنى مۇشــۇنچىلىك . ســىلهرگىمۇ ئۈلهشــتۈرۈپ بهرگهن
ــال ــساالم  . م ــبهر ئهلهيهىس ــر   پهيغهم ــسىنىڭ بى ــدىن ئائىلى ــۇ مال مۇش

نىڭ مېلىنى قانداق هللايىللىق نهپهقىسىنى بېرىپ، قالغان قىسمىنى ا
 بـۇ  پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم  .  شـۇنداق سـهرپ قىالتتـى   ،سـهرپ قىلـسا  

 ئۇ ۋاپـات بولغانـدىن كېـيىن، ئهبـۇ          .ق ئىشلهتكهن مالنى ھاياتىدا شۇندا  
 دېدى ۋە ئۇ مـالنى تاپـشۇرۇپ     “مهن رەسۇلۇلالھنىڭ ئىزباسارى  ”: بهكرى

ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ     . ئېلىپ، رەسۇلۇلالھ ئىشلهتكهندەك ئىشلهتتى   
ســۆزلهپ شــۇ يهرگه كهلگهنــدە، ئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ بىــلهن ئاببــاس  

  :راپ تۇرۇپرەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا قا
ــ قېنى ئهسلهپ بېقىڭالرچۇ؟ ئۇ سىلهر دەۋاتقانـدەك قىلغانمىـدى؟          

ــانىي،    هللا ا ــهمىمىي، ھهققـ ــتچىل، سـ ــدا راسـ ــۇ مالـ ــڭ ئـ ــتئۇنىـ  دۇرۇسـ
. نى ۋاپـات تـاپتۇردى    ىئهبۇ بهكر هللا ئاندىن ا . بىلىدۇئوبدان  بولغانلىقىنى  

                                                
 . ئايهت- 6ھهشر،  سۈرە ①
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  خهلىپىلىك  ئىككى يىل  ، بولۇپ نىڭ ئىزباسارى ىئاندىن مهن ئهبۇ بهكر   
ــدا قىل ــالنى ىــش جهريانى ــۇ م ــقۇرۇپ ئ ــر  باش ــۇ بهك ــۇلۇلالھ ۋە ئهب  ى، رەس

مېنىڭ ئۇ مالدا راسـتچىل، سـهمىمىي،       هللا ا. ئىشلهتكهندەك ئىشلهتتىم 
 سـىلهر   ،كېـيىن . بىلىـدۇ ئوبـدان    ھهققانىي بولغانلىقىمنى    دۇرۇست ۋە 

ىپ، ئوخشاش ئېغىز ئېچئىككىڭالر مېنىڭ ئالدىمغا بىر ئىش ئۈستىدە 
بىزدىن مىراس  «: مهن سىلهرگه رەسۇلۇلالھنىڭ  . الر كهلدىڭ دەۋا بىلهن 

 دېــگهن ھهدىــسىنى »قالمايــدۇ، بىــز قالــدۇرغان نهرســه ســهدىقه بولىــدۇ 
 :ئانـدىن ئـۇ مـالنى سـىلهرگه بېـرىش قارارىغـا كېلىـپ             . سۆزلهپ بهردىم 

ــالنى  ئهگهر” ــۇ مـ ــساالم،ئـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــرپهيغهمـ ــۇ بهكـ  ۋە مهن ى ئهبـ
نــامى بىــلهن قهســهم ۋە ۋەدىــلهر  نىــڭهللائىــشلهتكهندەك ئىشلىتىــشكه ا

بۇنىڭغـا قوشۇلمىـساڭالر، بـۇ      .  بېـرىمهن  ، ئـۇ مـالنى سـىلهرگه      بهرسهڭالر
مۇشۇ شهرتكه ئۇ مالنى بولىدۇ، ” : دېسهم، سىلهر“ھهقته ئېغىز ئاچماڭالر

 شۇنىڭ بىـلهن ئـۇ مـالنى سـىلهرگه      . دېدىڭالر “!بىزگه بهرگىن بىنائهن  
ــم ــۇرۇ  .بهردىـ ــۈتكهن تـ ــۇنداق پـ ــش شـ ــدىن   ئىكپ، ئىـ ــالر مهنـ يهنه كىڭـ

ــسىلهر؟    ــۈم تهلهپ قىالم ــقىچىرەك ھۆك ــۆز      باش ــى ئ ــمان ـ زېمىنن ئاس
  مهنبىلهن قهسهمكى،تائاالنىڭ نامى هللا  ارۇخسىتى بىلهن تۇرغۇزۇۋاتقان  

 .باشـقىچه ھۆكـۈم قىلمــايمهن  قىيـامهت قـايىم بولغانغــا قهدەر   ۋادا ەبـۇ د 
كهلـگهن  ئهگهر ئۇ مالنى شۇ يوسۇندا سـهرپ قىلىـپ قويۇشـتىن ئـاجىز              

 ،بولساڭالر، ئۇنى ماڭا قايتۇرۇپ بېـرىڭالر، ئىككىڭالرنـى ئـاۋارە قىلمـايال           
   .دېدى ـ  بىر تهرەپ قىلىۋېتىمهن،ئۆزەم

  )4033 :بۇخارى(

 َعْن َماِلِك ْبنِ أَْوسٍ َعْن ُعَمَر قَالَ كَاَنْت أَْمَوالُ َبنِي النَِّضريِ ِممَّا أَفَاَء اللَّـُه         - 6302
ا لَْم ُيوجِْف َعلَْيِه الُْمْسِلُمونَ بَِخْيلٍ َولَا رِكَابٍ فَكَاَنْت ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه          َعلَى َرُسوِلِه ِممَّ  

َوَسلََّم َخاصَّةً فَكَانَ ُيْنِفُق َعلَى أَْهِلِه َنفَقَةَ َسَنٍة َوَما َبِقَي َيْجَعلُُه ِفي الْكَُراعِ َوالسِّلَاحِ ُعدَّةً ِفي          
 .َسبِيلِ اللَِّه

مۇنـداق   نىـڭ مالىك ئىبنى ئهۋس ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ       - 6302
 سـىلهر  نىمـۈلكى  -  بهنى نهزىرنىڭ مـال   :دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  
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 مۇشـهققهت   -يهنـى ئهجىـر قىلىـپ، جاپـا         ( تـۆگىلهرنى چـاپتۇرۇپ      - ئات
 تائاالنىــڭ ئېهــسانى هللابهلكــى ئــۇ قولغــا كهلتــۈرگهن ئهمهس، ) تارتىــپ

 . خـــاس ئىـــدىبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمگهبولـــۇپ، پهيغهمـــ
 بىر يىللىق پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭدىن ئائىله ـ تاۋابىئاتىنىڭ

 قىلىـشقا   دجىهـا ( يولىـدا    هللاقـالغىنىنى   خىراجىتىنى ئايرىپ بولـۇپ،     
   . سهرپ قىالتتىغقايارا  -   ۋە قورالغئۇال  -   ئات)تهييارلىق قىلىش ئۈچۈن

  )1757 :مۇسلىم(

  . قَالَ الَْعبَّاُس َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني اقْضِ َبْينِي َوَبْيَن الظَّاِلمِ اْسَتبَّا:ويف رواية - 6303
ئى :   كېلىشىچه، ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ يهنه بىر رىۋايهتته- 6303

ــدا ! مۇئمىنلهرنىــڭ ئهمىــرى ــۇ زالىــم بىــلهن ئىككىمىزنىــڭ ئوتتۇرى  ب
   .ېدى ۋە بىر ـ بىرىنى زالىم دەپ تىللىدىـ د ! قويغىنچىقىرىپھۆكۈم 

  )7305 :بۇخارى(

 الْكَـاِذبِ  َهذَا َوَبْيَن َبْينِي اقْضِ الُْمْؤِمنَِني أَِمَري َيا َعبَّاٌس فَقَالَ:  ويف رواية  - 6304
 ُنوَرثُ َما َوَسلََّم لَْيِهَع اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ َبكْرٍ أَُبو فَقَالَ: وفيه . الَْخاِئنِ الَْغاِدرِ الْآِثمِ
 َتـابِعٌ  َراِشـدٌ  َبارٌّ لََصاِدٌق إِنَُّه َيْعلَُم َواللَُّه َخاِئًنا غَاِدًرا آِثًما كَاِذًبا فََرأَْيُتَماُه َصَدقَةٌ َتَركَْناُه َما

 َبكْـرٍ  أَبِـي  َوَوِلـيُّ  َوَسلََّم ِهَعلَْي اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َوِليُّ َوأََنا َبكْرٍ أَُبو ُتُوفَِّي ثُمَّ ِللَْحقِّ
  .فََوِليُتَها ِللَْحقِّ َتابٌِع َراِشٌد َبارٌّ لََصاِدٌق إِنِّي َيْعلَُم َواللَُّه َخاِئًنا غَاِدًرا آِثًما كَاِذًبا فََرأَْيُتَمانِي

 رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    ئاببـاس  كېلىـشىچه، يهنه بىر رىـۋايهتته    - 6304
  :)تۇرۇپھهزرىتى ئهلىنى كۆرسىتىپ (

ـــ  ــرىمۇئمىنئـــى ــ ــانچى !لهرنىـــڭ ئهمىـ ــاۋۇ يالغـ ــلهن مـ  ، مهن بىـ
ــانهتچى ــادەم  خىي ــار ئ ــىز، گۇناھك ــ، ۋاپاس ــپ  سى ئوتتۇرى ــۈم قىلى دا ھۆك

  .. .دېگهن ـ ،اڭقويس
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئۆمهر : بۇ رىۋايهتته يهنه مۇنداق دېيىلگهن

پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ــــــ ھهزرىتــــى ئهبــــۇ بهكــــرى 
بىــز مىــراس قالــدۇرمايمىز، قويــۇپ كهتكىنىمىــز     «: نىڭهمۋەســهلل

 ، ئىككىڭــالر ئــۇنى يالغــانچى.لىكىنــى ئېيتقانىــدى دېگهن»ســهدىقىدۇر
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ئۇنىــڭ ئــۇ مالــدا هللا  دەپ قارامــسىلهر؟ ا، ۋاپاســىز، گۇناھكــارخىيــانهتچى
.  بىلىدۇ  ئوبدان  بولغانلىقىنى دۇرۇستراستچىل، سهمىمىي، ھهققانىي،    

ــدىن ا ــاال هللا ئانـ ــۇتائـ ــاپتۇردى ى بهكرئهبـ ــات تـ ــى ۋاپـ ــبهرمهن . نـ  پهيغهمـ
نىـڭ ئىزباسـارىمهن،   ىسـهللهلالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـلهن ئهبـۇ بهكر     

 دەپ قارامسىلهر؟   ، ۋاپاسىز، گۇناھكار   خىيانهتچى ،سىلهر مېنى يالغانچى  
  ۋە دۇرۇسـت    مېنىڭ ئۇ مالدا راسـتچىل، سـهمىمىي، ھهققـانىي          تائاال هللا

   .ردۇم، ـ دېدىباشقۇمهن ، شۇڭا ئۇ مالنى  بىلىدۇ ئوبدانبولغانلىقىمنى
  )1757 :مۇسلىم(

 قَالَ أَُبو َداُود إِنََّما َسأَلَاُه أَنْ َيكُونَ ُيَصيُِّرُه َبْيَنُهَما نِْصفَْينِ لَا أَنَُّهَما             :ومنها - 6305
َنا َصَدقَةٌ فَإِنَُّهَما كَاَنا لَا َيطْلَُباِن إِلَّا َجهِلَا أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا ُنوَرثُ َما َتَركْ

  .الصََّواَب فَقَالَ ُعَمُر لَا أُوِقُع َعلَْيِه اْسَم الْقَْسمِ أََدُعُه َعلَى َما ُهَو َعلَْيِه
 ئۇ مـالنى  سلىدەيلهن ئهىئۇ ئىكك: دەيدۇمۇنداق  ئهبۇ داۋۇد    - 6305

ــباشــقۇرۇش ھهققىنــى ئىكك ــشنى  يلهنگه تهڭ تهقــسىم ى قىلىــپ بېرى
بىــز «:  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭئــۇالر پهيغهمــبهر .ســورىغان

 دېگهن سـۆزىنى    »مىراس قالدۇرمايمىز، قويۇپ كهتكىنىمىز سهدىقىدۇر    
  : شۇڭا ئۆمهر ئۇالرغا. ئۇالر ھهقتىن باشقىنى سورىمايدۇئهلۋەتته بىلىدۇ،

نى ەپ ئاتــاق ئېلىــشى د“تهقــسىم قىلىنــدى” نىــڭمهن ئــۇ مالــــ 
   .①دېگهنـ  ئۆز جايىدا قويىمهن، خالىمايمهن ۋە

 )2963 :ئهبۇ داۋۇد(

 َصلَّى ِللنَّبِيِّ كَانَ َوِللرَُّسولِ ِللَِّه الَِّذي الُْخُمُس قَالَ ُمَجاِهٍد َعْن: وللنسائي - 6306
 َوَسـلَّمَ  َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى ِللنَّبِيِّ انَفَكَ َشْيئًا الصََّدقَِة ِمْن َيأْكُلُونَ لَا َوقََراَبِتِه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه

 ذَِلـكَ  ِمثْلُ َوِللَْمَساِكنيِ ذَِلَك ِمثْلُ َوِللَْيَتاَمى الُْخُمسِ ُخُمُس قََراَبِتِه َوِلِذي الُْخُمسِ ُخُمُس
 ِمْن غَنِْمُتْم أَنََّما َواْعلَُموا﴿ ُهثََناُؤ َجلَّ اللَُّه قَالَ الرَّْحَمنِ َعْبد أَُبو قَالَ ذَِلَك ِمثْلُ السَّبِيلِ َوِلاْبنِ
  .﴾السَّبِيلِ َواْبنِ َوالَْمَساِكنيِ َوالَْيَتاَمى الْقُْرَبى َوِلِذي َوِللرَُّسولِ ُخُمَسُه ِللَِّه فَأَنَّ َشْيٍء

                                                
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2567(ئهلبانى  ①
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 ِللَّـهِ  فَأَنَّ َشْيٍء ِمْن غَنِْمُتْم أَنََّما َواْعلَُموا﴿:  يف آخر حديثه   قَالَمث حكى عن عمر أنه      
 إِنََّمـا ﴿ ِلَهُؤلَـاءِ  َهذَا ﴾السَّبِيلِ َواْبنِ َوالَْمَساِكنيِ َوالَْيَتاَمى الْقُْرَبى َوِلِذي َوِللرَُّسولِ ُخُمَسُه

 َوالَْغـارِِمنيَ  الرِّقَابِ َوِفي قُلُوُبُهْم َوالُْمَؤلَّفَِة َعلَْيَها َوالَْعاِمِلَني َوالَْمَساِكنيِ ِللْفُقََراِء الصََّدقَاُت
 َخْيلٍ ِمْن َعلَْيِه أَْوَجفُْتْم فََما ِمْنُهْم َرُسوِلِه َعلَى اللَُّه أَفَاَء َوَما﴿ ِلَهُؤلَاِء َهِذِه ﴾اللَّه َسبِيلِ َوِفي
 فَـْدكُ  َعَربِيَّةً قًُرى َخاصَّةً َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه ِلَرُسولِ َهِذِه الزُّْهرِيُّ قَالَ ﴾رِكَابٍ َولَا
 الْقُْرَبـى  َوِلـِذي  َوِللرَُّسولِ فَِللَِّه الْقَُرى أَْهلِ ِمْن َرُسوِلِه َعلَى اللَُّه أَفَاَء َما﴿ َف َوكَذَا كَذَا

 ِدَيـارِِهمْ  ِمْن أُْخرُِجوا الَِّذيَن الُْمَهاجِرِيَن ِللْفُقََراِء﴿ َو ﴾السَّبِيلِ َواْبنِ َوالَْمَساِكنيِ َوالَْيَتاَمى
 ﴾َبْعـِدِهمْ  ِمـنْ  َجاُءوا َوالَِّذيَن﴿ ﴾قَْبِلهِْم ِمْن َوالْإَِميانَ الدَّاَر َتَبوَُّءوا لَِّذيَنَوا﴿ ﴾َوأَْمَواِلهِْم
 قَـالَ  أَْو َحقٌّ الَْمالِ َهذَا ِفي لَُه إِلَّا الُْمْسِلِمَني ِمْن أََحٌد َيْبَق فَلَْم النَّاَس الْآَيةُ َهِذِه فَاْسَتْوَعَبْت

 ُمـْسِلمٍ  كُلِّ َعلَى لََيأِْتَينَّ اللَُّه َشاَء إِنْ ِعْشُت َولَِئْن أَرِقَّاِئكُْم ِمْن ْمِلكُونََت َمْن َبْعَض إِلَّا َحظٌّ
  .َحظُُّه قَالَ أَْو َحقُُّه

ــداق مۇجاھىـــد  - 6306 ــتىن : دەيـــدۇمۇنـ نىـــڭ هللا ۋە هللاغهنىمهتـ
 سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     پهيغهمـبهر ن بىـرى    ىرەسۇلىغا خاس بولغان بهشـت    

 - تۇغقـانلىرى ئۈچـۈن بولـۇپ، ئـۇالر سـهدىقه      - ىڭ ئۇرۇق ۋەسهللهم ۋە ئۇن  
غهنىمهتنىـڭ بهشـتىن بىرىنىـڭ       ، دېـمهك  .زاكاتتىن پهقهت يېمهيتتـى   

قالغان بىرى  بهشتىن بىرى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه،    
ا، تـۆتىنچى   يېـسىرالرغ  – تىمېيئۈچىنچى بىرى    ا،تۇغقانلىرىغ – ئۇرۇق

  .بهشىنچى بىرى مۇساپىرالرغا خاس ئىدى، هبىرى ئىبنى سهبىللهرگ
بىلىڭالركـى،  !) ئمىنلهرۇئـى مـ   (﴿:  تائـاال  هللا: نهسائى مۇنداق دەيـدۇ   

  پهيغهمـــبهرگه،قـــا،هللاســـىلهر ئالغـــان غهنىمهتنىـــڭ بهشـــتىن بىـــرى ا 
ــش  ــڭ خى ــسكىنلهرگه،   -پهيغهمبهرنى ــتىملهرگه، مى ــا، يې  ئهقرىبالىرىغ

   .②دېگهن ①﴾ سهبىللهرگه خاستۇرنىئىب
  ) 4147 :نهسائى(

                                                
 . ـ ئايهت41سۈرە ئهنفال،  ①
 .سهنهدى زەئىپ ۋە مۇرسهل، ـ دېگهن): 279(ئهلبانى  ②
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 ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئىمــام نهســائى يهنه بىــر ھهدىــسنىڭ ئاخىرىــدا، 
!) ئـى مـۆئمىنلهر   (﴿ :رىـۋايهت قىلىـدۇ    مۇنداق دېگهنلىكىنـى     نىڭئهنهۇ

ــتىن بىـــرى ا  ــان غهنىمهتنىـــڭ بهشـ ــى، ســـىلهر ئالغـ ــا، هللابىلىڭالركـ قـ
ــسكىنلهرگه،  - پهيغهمبهرنىــڭ خىــش ــا، يېــتىملهرگه، مى  ئهقرىبالىرىغ

 دېــگهن ئــايهتكه ئاساســهن، غهنىمهتــتىن ﴾ه خاســتۇر ســهبىللهرگنــىئىب
 تائــاال زاكاتنىــڭ   هللائهممــا  . بهشــنىڭ بىــرى ئهنه شــۇالرغا بېرىلىــدۇ   

زاكـات پهقهت   ﴿: كىملهرگه بېرىلىـدىغانلىقى ھهققىـدە مۇنـداق دېـگهن        
پېقىرالرغا، مىـسكىنلهرگه، زاكـات خادىملىرىغـا، دىللىرىنـى ئىـسالمغا           

غا، قۇلالرنى ئازات قىلىشقا، قهرزدارالرغا،   مايىل قىلىش كۆزدە تۇتۇلغانالر   
پهيغهمبىـرىگه  هللا ا﴿. ①﴾ سـهبىللهرگه بېرىلىـدۇ    ىنىڭ يولىغا، ئىبنـ   هللا

قايتۇرغـان غهنىمهتلهرنـى    ) يهنى بهنـى نهزىرنىـڭ ماللىرىـدىن      (ئۇالردىن  
ــات  ــىلهر ئ ــاپتۇرۇپ  - س ــۆگىلهرنى چ ــا   ( ت ــپ، جاپ ــر قىلى ــى ئهجى  - يهن

ــپ  ــهققهت تارتىـــ ــۈرگهن  ) مۇشـــ ــا كهلتـــ ــېكىن اقولغـــ هللا ئهمهس، لـــ
ھهر نهرسىگه هللا پهيغهمبهرلىرىنى خالىغان ئادەمگه مۇسهللهت قىلىدۇ، ا     

 سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمـبهر  ،بـۇ  دېگهن ئايهتكه كهلسهك،    �﴾قادىردۇر
) دېـگهن (ئۇنىڭدا سهھرا ئهرەبلىرىنىـڭ فهدەك       ،ۋەسهللهمگه خاس بولۇپ  

 هللا﴿:  تائاالنىــڭهللا،  دېــمهك.يېزىــسى ۋە مۇنــۇ ـ مۇنــۇ مــالالر بــار ئىــدى   
يهنى قۇرەيزە، نهزىر، (پهيغهمبىرىگه غهنىمهت قىلىپ بهرگهن ئهھلى قۇرا 

نىڭ ماللىرىنى ئىچىڭالردىكى بايالرنىڭ    )فهدەك ۋە خهيبهر كۇففارلىرى   
قا، پهيغهمبىرىگه،  هللائارىسىدا قولدىن قولغا ئۆتۈپ يۈرمهسلىكى ئۈچۈن،       
گه، مىــسكىنلهرگه، پهيغهمبهرنىــڭ خىــش ـ ئهقرىبالىرىغــا، يېــتىملهر   

ــدى   ــاس قىل ــهبىللهرگه خ ــى س ــى   . ئىبن ــىلهرگه بهرگهنن ــبهر س پهيغهم
ــنىڭالر،    ــىدىن چهكلى ــگهن نهرس ــبهر چهكلى ــېلىڭالر، پهيغهم ــن هللائ تى

ئۇ غهنىمهتلهرنىڭ (﴿ ؛③﴾نىڭ ئازابى قاتتىقتۇرهللاقورقۇڭالر، ھهقىقهتهن 
ــسمى  ــر قى ــال   ) بى ــان، م ــدەپ چىقىرىلغ ــدىن ھهي  مۈلكىــدىن - دىيارى

                                                
 . ـ ئايهت60 سۈرە تهۋبه، ①
 . ـ ئايهت6ىر، سۈرە ھهش ②
 . ـ ئايهت7سۈرە ھهشىر،  ③
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يهنــــى (ئــــۇالردىن ﴿ ؛①﴾غــــان پېقىــــر مۇھاجىرالرغــــا خاســــتۇرئايرىل
ك بولغـانالر   ۈمهدىنىدە يهرلىـك بولغـان، ئىمـانى كۈچلـ        ) مۇھاجىرالردىن

ــسارالر( ــى ئهنـ ــى  ) يهنـ ــرەت قىلىـــپ كهلگهنلهرنـ ــا ھىجـ ــى (يېنىغـ يهنـ
دوست تۇتىدۇ، ئۇالرغا بېرىلگهن نهرسىلهر ئۈچـۈن ئىچـى       ) مۇھاجىرالرنى

ــۇ ــارلىق قىلمايــــدۇ، ئــ مۇھاجىرالرنىــــڭ (رۇقلــــۇق ۇھتــــاج توالر متــ
ــى ــڭ ) مهنپهئىتىنـ ــى(ئۆزلىرىنىـ ــدۇ، ئـــۆز   )مهنپهئىتـ ــن ئهال بىلىـ دىـ

. نهفسىنىڭ بېخىللىقىدىن ساقالنغانالر مهقسهدكه ئېرىـشكۈچىلهردۇر     
ــيىن كهلگهنــلهر   ــۇالردىن كې ــارىمىز«: ئ ــزگه ۋە بىــزدىن  !پهرۋەردىگ  بى
ىلغىــن، ىــرەت قرىنداشــلىرىمىزغا مهغفېئىلگىــرى ئىمــان ئېيتقــان ق

ــ ــزدا مـ ــن،  ۇدىلىمىـ ــدا قىلمىغىـ ــمهنلىك پهيـ ــى دۈشـ ئمىنلهرگه قارشـ
 ســـــهن ناھـــــايىتى مهغفىـــــرەت قىلغۇچىـــــسهن،  !پهرۋەردىگـــــارىمىز

ــدۇ»مېهرىبانــسهن ــايهتل�﴾ دەي ــگهن ئ ــۆز  ىرى دې ــارلىق كىــشىلهرنى ئ  ب
 ، قولۇڭالردىكى بهزى قۇلالرنى ھېسابقا ئالمىغانـدا      ،ئىچىگه ئالغان بولۇپ  
 ، خالىـسا هللا .ۇ غهنىمهت مالدىن قۇرۇق قالمىغـان   بىرمۇ مۇسۇلمان مۇش  

ماننىڭ بـۇ غهنىمهتـتىن نېسىۋىـسىنى        ھهر بىر مۇسـۇل    ھاياتىم بويىچه 
  . ③يهتكۈزۈپ تۇرىمهن

  )4148 :نهسائى(

 َعْن الُْمِغَريِة قَالَ َجَمَع ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ َبنِي َمْرَوانَ ِحـَني اْسـُتْخِلَف فَقَـالَ إِنَّ                  - 6307
ُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنْت لَُه فََدُك فَكَانَ ُيْنِفُق ِمْنَها َوَيُعوُد ِمْنَها َعلَى َصِغريِ َبنِـي َهاِشـمٍ          َر

َياِة َرُسولِ اللَِّه َصـلَّى     َوُيَزوُِّج ِمْنَها أَيَِّمُهْم َوإِنَّ فَاِطَمةَ َسأَلَْتُه أَنْ َيْجَعلََها لََها فَأََبى فَكَاَنْت كَذَِلَك ِفي حَ             
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى َمَضى ِلَسبِيِلِه فَلَمَّا أَنْ ُولَِّي أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعِملَ ِفيَها بَِما َعِمـلَ النَّبِـيُّ                     

ا أَنْ ُولَِّي ُعَمُر َعِملَ ِفيَها بِِمثْلِ َما َعِملَـا َحتَّـى   َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحَياِتِه َحتَّى َمَضى ِلَسبِيِلِه فَلَمَّ   
َمَضى ِلَسبِيِلِه ثُمَّ أَقْطََعَها َمْرَوانُ ثُمَّ َصاَرْت ِلُعَمَر ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ قَالَ ُعَمُر َيْعنِي اْبَن َعْبِد الَْعزِيزِ فََرأَْيـُت                   

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاِطَمةَ َعلَْيَها السَّلَام لَْيَس ِلي بَِحقٍّ َوأََنا أُْشهُِدكُْم أَنِّـي قَـْد   أَْمًرا َمَنَعُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ   
                                                

 . ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى8سۈرە ھهشىر،  ①
 . ـ ئايهتلهر10 ـ ۋە 9سۈرە ھهشىر،  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3867(ئهلبانى  ③
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  .َرَدْدُتَها َعلَى َما كَاَنْت َيْعنِي َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
: هت قىلىنىـدۇ دىن مۇنـداق رىـۋاي   مۇغىرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ   - 6307

ــدۇلئهزىز  ــۆمهر ئىبنــى ئاب ــدا، ئ  مهرۋان جهمهتىنــى  خهلىــپه بولغــان چاغ
  :يىغىپ

 زېمىنى بار ه سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ فهدەكتــ پهيغهمبهر
 نى ئۆزىگه خىراجهت قىلغاندىن سىرت،    ئىدى، ئۇنىڭدىن چىققان ھوسۇل   

ى ۋە ئۇالردىن ەسىدىلىرىگه خهير ـ ئېهسان قىالتتھاشىم جهمهتىنىڭ نار
رەزىيهلالھـۇ  فـاتىمه   . ئۆيلهنمىگهنلىرىنىڭ بېـشىنى ئوڭـشاپ قويـاتتى      

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئۇ زېمىننى ئۆزىگه بېرىشنى سورىغان ئىدى، ئهنها 
نىڭ مهھسۇالتى  ئۇ زېمىنشۇنىڭ بىلهن، .رەت قىلدىئهلهيهى ۋەسهللهم 

ه شـۇنداق  ىچپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ ھايـاتى بـوي         
ىن  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ خهلىپه بولغانـد    ى ئهبۇ بهكر  .ئىشلىتىلىپ كهلدى 

ــۇ زېمىننىـــــڭ مهھـــــسۇالتىنى خـــــۇددى پهيغهمـــــبهر   كېـــــيىن، ئـــ
ــدى  ــر تهرەپ قىل ــساالمدەكال بى ــۇ   .ئهلهيهىس ــۇ ئهنهۇم ــۆمهر رەزىيهلالھ ئ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋە ئهبۇ بهكرى رەزىيهالھۇ ئهنهۇغا ئوخشاش بىر 
نـى ئـۆزىگه خـاس     يهر مهرۋان ئـۇ ، كېيىن.پ قىلىپ، ئالهمدىن ئۆتتى تهرە

 )ئۆمهر ئىبنى ئابدۇلئهزىزيهنى (مېنىڭ   ، كېيىن ئۇنىڭدىن. قىلىۋالدى
هيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بـۇ زېمىننـى        پ”:  شـۇڭا مهن   .غا چۈشتى ۇمقول

 مېنىـڭ  ، ئهلـۋەتته ،بهرمىـگهن تۇرسـا   قىزى فـاتىمه رەزىيهلالھـۇ ئهنهاغـا        
 دەپ قارىدىم، بۇ سـهۋەبتىن مهن سـىلهرنى   “ش ھهققىم ئهمهس ئېلىۋېلى

 ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى پهيغهمــبهرگــۇۋاھ قىلىمهنكــى، مهن ئــۇ زېمىننــى 
   .، ـ دېدىۋەسهللهم زامانىدىكى ئهسلى ھالىتىگه قايتۇردۇم

 )2973 :ئهبۇ داۋۇد(

 ْبُن الَْخطَّابِ َيْوًما الْفَْيَء فَقَالَ َما أََنـا        َعْن َماِلِك ْبنِ أَْوسِ ْبنِ الَْحَدثَاِن قَالَ ذَكََر ُعَمرُ         - 6308
بِأََحقَّ بَِهذَا الْفَْيِء ِمْنكُْم َوَما أََحٌد ِمنَّا بِأََحقَّ بِِه ِمْن أََحٍد إِلَّا أَنَّا َعلَى َمَنازِِلَنا ِمْن ِكَتابِ اللَِّه َعـزَّ َوَجـلَّ                  

َوَسلََّم فَالرَُّجلُ َوِقَدُمُه َوالرَُّجلُ َوَبلَاُؤُه َوالرَُّجـلُ َوِعَيالُـُه َوالرَُّجـلُ           َوقَْسمِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه       
 .َوَحاَجُتُه
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دىن مۇنـداق رىـۋايهت     سـان ەمالىك ئىبنى ئهۋس ئىبنى ھهد     - 6308
 ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بىر كـۈنى غهنىـمهت          ئۆمهر: قىلىنىدۇ

  :مالالرنى تىلغا ئېلىپ
 . ھهقلىـق ئهمهسـمهن    ەكۇ غهنىمهت مالغا سىلهردىن بهكـر     مهن ب ــ  
بىــز  .مىز ھهقلىــق ئهمهســەكرىمىــزدىن بهكــرباشــقا بى بىرىمىــزھېچ
 سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ     پهيغهمبهر ۋەنىڭ كىتابى   هللا پهقهت
بـۇ غهنىمهتـلهر     شـۇڭا    .اتى بويىچه دەرىجىـلهرگه ئايرىلغانىـدۇق     تهقسىم

ەملىكى، كۆرســهتكهن پىــداكارلىقى، شقهدېــ پىكىكىــشىنىڭ ئىــسالمد
، ـ  چاقىلىرى ۋە ئېهتىياجىغا قاراپ تهقسىم قىلىنىـدۇ  - باقىدىغان باال

   .①دېدى
  )2950 :ئهبۇ داۋۇد(

 َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ كَانَ فََرَض ِللُْمَهـاجِرِيَن الْـأَوَِّلَني أَْرَبَعـةَ          - 6309
ْرَبَعٍة َوفََرَض ِلاْبنِ ُعَمَر ثَلَاثَةَ آلَاٍف َوَخْمَس ِمائٍَة فَِقيلَ لَُه ُهَو ِمْن الُْمَهاجِرِيَن فَِلَم َنقَْصَتُه ِمـْن              آلَاٍف ِفي أَ  

  .أَْرَبَعِة آلَاٍف فَقَالَ إِنََّما َهاَجَر بِِه أََبَواُه َيقُولُ لَْيَس ُهَو كََمْن َهاَجَر بَِنفِْسِه
ــۆمهر رەز  - 6309 ــى ئ ــۇ ئهنهۇمــ ئىبن ــۋايهت  ىيهلالھ ــداق رى ادىن مۇن
ھهربىـر مۇھاجىرغـا   دەسلهپته ھىجرەت قىلغـان  ام ئۆمهر   داد: قىلىنىدۇ

 ئـۈچ مىـڭ بهش يـۈز تهڭـگه          ماڭا،   بېرىپ بهيتۇلمالدىن تۆت مىڭ تهڭگه   
  :بېرىشنى بهلگىلىگهندە، ئۇنىڭغا

 مۇھاجىرالردىن تۇرسا، ئۇنىڭغا نېمىشقا تۆت مىڭ ــ ئىبنى ئۆمهرمۇ
  :دادام ،دېيىلىۋىدىـ دىن كهم بېرىسهن؟ تهڭگى
شـۇڭا ئـۆزى ھىجـرەت      ،  دۇرغانئانىـسى ھىجـرەت قىلـ      - ئۇنى ئاتـا  ــ  

  . دىەپ جاۋاب بهردقىلغان كىشى بىلهن تهڭ دەرىجىدە ئهمهس، ـ 
 )3912 :بۇخارى(

 ُعَمُر لَأُفَضِّلَنَُّهْم َعلَى     َعْن قَْيسٍ كَانَ َعطَاُء الَْبْدرِيَِّني َخْمَسةَ آلَاٍف َخْمَسةَ آلَاٍف َوقَالَ          - 6310

                                                
 .ھهسهن ۋە مهۋقۇف، ـ دېگهن): 2557(ئهلبانى  ①
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 .َمْن َبْعَدُهْم
بهدر غازىتىغـــا : تىن مۇنـــداق رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇقهيـــس – 6310

بهش ) ئــۆمهر ۋە ئۇنىڭــدىن كېيىنكىلهرنىــڭ دەۋرىــدە(قاتناشـقۇچىالرغا  
بهدر :  رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ     ئـۆمهر  .دىبېكىتىلـ  مائـاش    دىن)تهڭگىـ(مىڭ  

ـ شــقىالردىن ئــارتۇق بهرمهي قويمــايمهن،    غازىتىغــا قاتناشــقۇچىالرغا با
   .دىگهنىدې

  )4022: بۇخارى(

 ِمـنْ  بَِمـالٍ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ أُِتَي قَالَ َعْنُه اللَُّه َرِضَي َماِلٍك ْبنِ أََنسِ َعْن - 6311
 فََخـَرجَ  َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ بِِه أُِتَي الٍَم أَكْثََر َوكَانَ الَْمْسجِِد ِفي اْنثُُروُه فَقَالَ الَْبْحَرْينِ
 فََمـا  إِلَْيـهِ  فََجلََس َجاَء الصَّلَاةَ قََضى فَلَمَّا إِلَْيِه َيلَْتِفْت َولَْم الصَّلَاِة إِلَى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ
 َوفَاَدْيـتُ  َنفْـِسي  فَاَدْيُت فَإِنِّي أَْعِطنِي اللَِّه َرُسولَ َيا فَقَالَ الَْعبَّاُس َجاَءُه إِذْ طَاُهأَْع إِلَّا أََحًدا َيَرى كَانَ
ـ  فَقَالَ َيْسَتِطْع فَلَْم ُيِقلُُّه ذََهَب ثُمَّ ثَْوبِِه ِفي فََحثَا ُخذْ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ لَُه فَقَالَ َعِقيلًا  اَي
 َيـا  فَقَالَ ُيِقلُُّه ذََهَب ثُمَّ ِمْنُه فََنثََر لَا قَالَ َعلَيَّ أَْنَت فَاْرفَْعُه قَالَ لَا قَالَ إِلَيَّ َيْرفَْعُه َبْعَضُهْم اْؤُمْر اللَِّه َرُسولَ
 فَأَلْقَـاهُ  اْحَتَملَـهُ  ثُمَّ ِمْنُه فََنثََر لَا قَالَ َعلَيَّ أَْنَت فَاْرفَْعُه قَالَ لَا قَالَ َعلَيَّ َيْرفَْعُه َبْعَضُهْم اْؤُمْر اللَِّه َرُسولَ
 َعَجًبـا  َعلَْيَنـا  َخِفَي َحتَّى َبَصَرُه ُيْتبُِعُه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َزالَ فََما اْنطَلََق ثُمَّ كَاِهِلِه َعلَى
  .ِدْرَهٌم ِمْنَها َوثَمَّ َوَسلََّم َعلَْيِه ُهاللَّ َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَاَم فََما ِحْرِصِه ِمْن

 :ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ       ئهنهس رەزىيهلالھۇ    - 6311
بهھرەيننىڭ ماللىرى يېتىپ كهلگهندە، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى     

  :ۋەسهللهم
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ     ،بـۇ . دېـدى ــ    !ئۇنى مهسـجىدكه تۆكـۈڭالر    ــ  

ــهل ــدى ئهلهيهـــى ۋەسـ ــال ئىـ ــگهن ئهڭ كـــۆپ مـ ــبهر . لهمگه كهلـ پهيغهمـ
ئهلهيهىسساالم مالالرغا قاراپمۇ قويماستىن، نامازغا چىقتى ۋە نامـازدىن         

 ، بىرىنـى كۆرسـه    القانـداق .  مالنىڭ قېشىغا كېلىپ ئولتـۇردى     كېيىن،
رەسـۇلۇلالھنىڭ  (شـۇ ئهسـنادا      .بىـر نهرسـه بېرەتتـى     ) مالـدىن (ئۇنىڭغا  
  : ئابباس كېلىپ)تاغىسى
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ـــ  ــى ـ ــۇلۇلالھئ ــۈنكى مهن   !رەس ــن، چ ــاڭىمۇ بهرگى ــدىن م بهدر ( مال
ئۈچـۈن   ئهقىـل ) ئوغلـۇم (م ۋە   ە ئـۆز  )ېلىـپ ئۇرۇشىدا ئهسىرگه چۈشۈپ ق   

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دېدى ـ ،ىدىمتۆلهم تۆلىگهن
ـــ  ــالغىنـ ــ! ئ ـــ ــاغىر . ىد دې ــاس ت ــقىنىئابب ــدۇردى، لى ــا   تول ئهمم

  : كۆتۈرەلمىدى ـ دە
 نى ماڭا يۈدۈپ قويسا، ـ  بىرىگه ئهمر قىلساڭ، تاغار!رەسۇلۇلالھــ ئى 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دېدى
  :ئابباس.  دېدىــ بولمايدۇ، ـ

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ـ دېدى! ــ ئۇنداقتا، سهن يۈدۈپ قويغىن
ــدى      ــدۇ، ـ دې ـــ بولماي ــلهن،  . ـ ــۇنىڭ بى ــازراق   ش ــدىن ئ ــاس مال ئابب

  : لېكىن يهنه كۆتۈرەلمهي، كۆتۈرمهكچى بولدى،لىۋېتىپېئ
نى يـۈدۈپ قويـسا، ـ    بىـرىگه ئهمـر قىلـساڭ، تاغـار     !رەسـۇلۇلالھ ــ ئى 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .دىېد
  :ابباسئ. دېدىــ بولمايدۇ، ـ 

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    .  دېـدى  ــ !  يـۈدۈپ قـويغىن    سـهن  ،ئۇنداقتاــ  
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم يهنه

 ،تىپيېرىمـدى ئـازراق   يهنه تـاغىرىنى ئاببـاس   .ـــ بولمايـدۇ، ـ دېـدى    
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى .  دۈمبىسىگه ئارتىپ يۈرۈپ كهتتىئاندىن

ۋەسهللهم ئۇنىڭغا قارىسى يۈتكۈچه ئارقىسىدىن كـۆزىنى ئـۈزمهي قـاراپ           
 !ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مالغـا نېمىـدېگهن ھېـرىس ئىـدى؟       . تـۇردى 

ىـر تهڭگىمـۇ قويمـاي تارقىتىـپ        پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم ئـاخىرقى ب     
  . بولغىچه، ئۇ يهردىن ئايرىلمىدى

 )421 :بۇخارى(

 َعْن َعْوِف ْبنِ َماِلٍك أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا أََتـاُه                - 6312
  .َزَب َحظًّاالْفَْيُء قََسَمُه ِفي َيْوِمِه فَأَْعطَى الْآِهلَ َحظَّْينِ َوأَْعطَى الَْع

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ئهۋف ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  - 6312
سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه غهنىـمهت مـال         پهيغهمبهر   :قىلىنىدۇ
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كېلىپ قالسا، ئۇنى شۇ كۈننىڭ ئۆزىدىال تهقـسىم قىلىـپ، ئائىلىلىـك      
   .①كىشىگه ئىككى كىشىلىك، بويتاققا بىر كىشىلىك بېرەتتى

 )2953 : داۋۇدئهبۇ(

 َعْن َناِفعٍ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَْخَبَرُه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه                - 6313
ئَـةَ  َعلَْيِه َوَسلََّم َعاَملَ َخْيَبَر بَِشطْرِ َما َيْخُرُج ِمْنَها ِمْن ثََمرٍ أَْو َزْرعٍ فَكَانَ ُيْعِطي أَْزَواَجُه ِما               

َوْسقٍ ثََماُنونَ َوْسَق َتْمرٍ َوِعْشُرونَ َوْسَق َشِعريٍ فَقََسَم ُعَمُر َخْيَبَر فََخيََّر أَْزَواَج النَّبِيِّ َصـلَّى               
َض اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيقِْطَع لَُهنَّ ِمْن الَْماِء َوالْأَْرضِ أَْو ُيْمِضَي لَُهنَّ فَِمْنُهنَّ َمْن اْخَتاَر الْـأَرْ      

  .َوِمْنُهنَّ َمْن اْخَتاَر الَْوْسَق َوكَاَنْت َعاِئَشةُ اْخَتاَرْت الْأَْرَض
مــادىن مۇنــداق ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ - 6313

 ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســــهللهم  پهيغهمـــبهر  : رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇ  
ن ئـۇ يهردىـ    مهيلـى مېـۋە يـاكى زىـرائهت بولـسۇن،         خهيبهرلىكلهر بىـلهن    

. بېرىـشكه كېلىـشتى   مۇسـۇلمانالرغا   چىققان مهھسۇالتنىڭ يېرىمىنى    
مه رپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئاياللىرىغا سهكسهن ۋەسهق خورما، يىگىـ       

ــا بېر  ــۋەســهق ئارپ ــسىم   . ىەتت ــى تهق ــۇ خهيبهرن ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنه ئ
سۇ ۋە يهر بىلهن يۈز قىلغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئاياللىرىغا 

ەســهق ئاشــلىق ۋە مېۋىنىــڭ ئىككىــسىدىن بىرىنــى تــاللىۋېلىش      ۋ
ــدى،  ــارلىقىنى بهرگهنى ــڭ ئۇالرئىختىي ــسى   نى ــى، بهزى ــسى زېمىنن  بهزى

   .زېمىننى تاللىدىرەزىيهلالھۇ ئهنها ئائىشه . دىۋالى تاللىئاشلىقن
  )2328 :بۇخارى(

                                                
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2560(ئهلبانى  ①
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َرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َسَبَق إِلَّا ِفي َنْصلٍ أَْو  َعْن أَبِي ُه- 6314
 .ُخفٍّ أَْو َحاِفرٍ
 ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،     ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ     - 6314
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر 

ــات « ــۆگه ۋە ئ ــتىش، ت ــوق ئې ــۈچ ئىــشتىن    ئ ــارلىق ئ بهيگىــسى قات
   .①»باشقىسىدا مۇسابىقىلىشىپ، مۇكاپات ئېلىشقا بولمايدۇ

 )1700 :تىرمىزى(

 َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسبََّق َبْيَن الَْخْيلِ َوفَضَّلَ الْقُرََّح - 6315
 .ِفي الَْغاَيِة

 دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمائىبنى ئۆمهر  - 6315
سـاالتتى ۋە   ئـاتالرنى بهيگىـگه      پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     

  . ②يىراق مۇساپه ئۈچۈن بهش ياشلىق ئاتالرنى تالاليتتى
  )2577 :ئهبۇ داۋۇد(

 بينها وجعل اخليل بني سابق وسلم عليه اهللا صلى النيب أن عمر ابن عن - 6316
 .حملال فيها وجعل سبقا

                                                
 .هنسهھىه، ـ دېگ): 1390(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2247(ئهلبانى  ②
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دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما - 6316
 ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئــاتالرنى بهيگىــگه ســېلىپ، پهيغهمــبهر

   .① ۋە ئات بهيگىسىنىڭ مۇكاپاتىنى ھاالل قىلغانمۇكاپات بهلگىلىگهن
 )»ئهلئهۋسهت«(

 َزبَّارٍ قَالَ أُْرِسلَْت الَْخْيلُ َزَمَن الَْحجَّاجِ فَقُلَْنا لَْو أََتْيَنا  لَبِيٍد لَُماَزةُ ْبُنعن ايب - 6317
الرَِّهانَ قَالَ فَأََتْيَناُه ثُمَّ قُلَْنا لَْو أََتْيَنا إِلَى أََنسِ ْبنِ َماِلٍك فََسأَلَْناُه َهلْ كُْنُتْم ُتَراِهُنونَ َعلَى َعْهِد                 

ْيِه َوَسلََّم قَالَ فَأََتْيَناُه فََسأَلَْناُه فَقَالَ َنَعْم لَقَْد َراَهَن َعلَى فََرسٍ لَُه ُيقَالُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
  .لَُه ُسْبَحةُ فََسَبَق النَّاَس فََهشَّ ِلذَِلَك َوأَْعَجَبُه

ــداق دەيــدۇ      - 6317 ــۋايهت قىلىــپ مۇن ــى زەببــار رى ــازە ئىبن : لۇم
  :گه سېلىپ، ئۆز ئارىمىزدانى بهيگىھهججاجنىڭ زامانىدا ئاتالر

ـــ  ــشىپ باقـ ــدۇق     باغلى ــۇنداق قىل ــشتۇق ۋە ش ــدۇق؟ ـ دېيى  .مام
  :ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىنكېيىن، 

 زامانىـدا   نىڭ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم      پهيغهمبهرسىلهر  ”ــ  
ئۇنىڭ قېشىغا  ، ـ دېيىشتۇق ۋە دەپ سوراپ باقايلى “؟مۇتىڭالرتباغلىشا
  :بۇ ھهقته سورىغانىدۇق، ئۇبېرىپ، 
 ســـۇبهه دەپ پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمھهئه، ــــ  

 بېـسىپ   ىـسىنى  ئۇ ئات ھهمم   .ات ئۈستىدە باغالشتى  ئاتىلىدىغان بىر ئ  
  . ②دېدىـ ، بهكمۇ خۇش بولۇپ، كۆڭلى يايراپ كهتتى ىدى،چۈشكهن

  )12216 :ئهھمهد(

 َعْنُهَما قَالَ أَْجَرى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما           َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَّهُ     - 6318
ُضمَِّر ِمْن الَْخْيلِ ِمْن الَْحفَْياِء إِلَى ثَنِيَِّة الَْوَداعِ َوأَْجَرى َما لَْم ُيَضمَّْر ِمْن الثَّنِيَِّة إِلَى َمْسجِِد َبنِي   

أَْجَرى قَالَ َعْبُد اللَِّه َحدَّثََنا ُسفَْيانُ قَالَ َحدَّثَنِي ُعَبْيُد اللَّـِه  ُزَرْيقٍ قَالَ اْبُن ُعَمَر َوكُْنُت ِفيَمْن   

                                                
ــسهمى  ① ــسنىڭ     ): 9354(ھهي ــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدى ــۋايهت قىلغــان بول ــى رى ــسنى تهبهران ــۇ ھهدى ب

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد بىلهن تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، ئىمام ئهھمهدنىڭ ): 9356(ھهيسهمى  ②

 .چلىكتۇر، ـ دېگهنراۋىيلىرى ئىشهن
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قَالَ ُسفَْيانُ َبْيَن الَْحفَْياِء إِلَى ثَنِيَِّة الَْوَداعِ َخْمَسةُ أَْمَيالٍ أَْو ِستَّةٌ َوَبْيَن ثَنِيَّةَ إِلَى َمْسجِِد َبنِـي                 
  .ُزَرْيقٍ ِميلٌ

ــۆمهر رە  - 6318 ــى ئ ــا ئىبن ــۇ ئهنهۇم ــۋايهت  زىيهلالھ ــداق رى دىن مۇن
ــدۇ مهشـــىق لالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم  ال ســـهلپهيغهمـــبهر: قىلىنىـ

مهشـىق   ۋەدا داۋىنىنىڭ ئارىلىقىدا؛  قىلدۇرۇلغان ئاتالرنى ھهفيا بىلهن   
قىلــدۇرۇلمىغان ئــاتالرنى ۋەدا داۋىنــى بىــلهن بهنــى زۇرەيــق مهســجىدى  

فيان ۇ سـ . مهنمـۇ بـار ئىـدىم    شـۇ بهيگىـلهردە    .ئارىسىدا بهيگىگه سـاالتتى   
  :مۇنداق دېگهن

ۋەدا  ـــ ھهفيـا بىـلهن ۋەدا داۋىنىنىـڭ ئـارىلىقى بهش ـ ئـالته مىـل،        
  . داۋىنى بىلهن بهنى زۇرەيق مهسجىدىنىڭ ئارىلىقى بىر مىل كېلهتتى

  )2868 :بۇخارى(

 َوكَانَ أََمُدَها َمْسجَِد َبنِي  ِستَّةُ أَْمَيالٍ أَْو َسْبَعةٌ َو ِمْن ثَنِيَِّة الَْوَداعِ:ويف رواية - 6319
 .ُزَرْيقٍ ِميلٌ أَْو َنْحُوُه

 ۋەدا داۋىنى بىـلهن ھهفيانىـڭ ئـارىلىقى    :يهنه بىر رىۋايهتته  - 6319
 نىڭ بهنـى زۇرەيـق مهسـجىدى      ۋەدا داۋىنى بىـلهن    ؛ئالته ياكى يهتته مىل   

   . دېگهنياكى شۇنىڭغا يېقىن كېلهتتى، ـئارىلىقى بىر مىل 
  )2870 :بۇخارى(

 َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن أَْدَخلَ فََرًسا َبـْيَن          - 6320
فََرَسْينِ َيْعنِي َوُهَو لَا ُيْؤَمُن أَنْ َيْسبَِق فَلَْيَس بِِقَمارٍ َوَمْن أَْدَخلَ فََرًسا َبْيَن فََرَسْينِ َوقَْد أُِمَن أَنْ                 

  .َق فَُهَو ِقَماٌرَيْسبِ
دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،     ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ     - 6320
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر

ــسىغا كىمكــى « ــۇپ كېــتىش ) بهيگىنــى( باشــقا ئاتالرنىــڭ ئارى ئۇت
. ئېهتىمالى بولمىغان بىر ئاتنى قوشۇپ قويسا، ئۇ قىمار ھېسابالنمايدۇ         
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هر ئۇتــۇپ كېــتىش ئېهتىمــالى ئېنىــق بولغــان بىــر ئــاتنى قوشــۇپ ئهگ
   .①»قويسا، ئۇ قىمار ھېسابلىنىدۇ

  )2579 :ئهبۇ داۋۇد(

 َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ كَانَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َناقَةٌ ُتَسمَّى               - 6321
ْيٌد أَْو لَا َتكَاُد ُتْسَبُق فََجاَء أَْعَرابِيٌّ َعلَى قَُعوٍد فََسَبقََها فََشقَّ ذَِلـَك   الَْعْضَباَء لَا ُتْسَبُق قَالَ ُحمَ    

  .َعلَى الُْمْسِلِمَني َحتَّى َعَرفَُه فَقَالَ َحقٌّ َعلَى اللَِّه أَنْ لَا َيْرَتِفَع َشْيٌء ِمْن الدُّْنَيا إِلَّا َوَضَعُه
: نىـدۇ رىـۋايهت قىلى  داق  دىن مۇنـ  ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ    - 6321

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئهزبــائ دەپ ئاتىلىــدىغان بىــر تۆگىــسى  
بولۇپ، باشقا تۆگىلهر ئۇنىڭ ئالدىغا ئۆتهلمهيتتى، بىر ئهئرابـى ئۆزىنىـڭ       
مىنىدىغان تۆگىسى بىلهن مۇسابىقىلىشىپ ئهزبائنىڭ ئالدىغا ئۆتـۈپ         

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ  ،بۇ ئىش مۇسۇلمانالرغا ئېغىر كهلگهنىدى. كهتتى
  : بۇنى بىلىپئهلهيهى ۋەسهللهم

 ئۇنى چۈشۈرمهي هللاكۆتۈرۈلىدىكهن، يۇقىرى دۇنيادا قانداق نهرسه ــ 
  .  دېدى، ـقالمايدۇ

  )2872 :بۇخارى(

َتِلُف  َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ِشَماَسةَ أَنَّ فُقَْيًما اللَّْخِميَّ قَالَ ِلُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ َتْخ- 6322
َبْيَن َهذَْينِ الَْغَرَضْينِ َوأَْنَت كَبٌِري َيُشقُّ َعلَْيَك قَالَ ُعقَْبةُ لَْولَا كَلَاٌم َسِمْعُتُه ِمْن َرُسولِ اللَّـِه                 

الَ َمْن  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم أَُعانِيِه قَالَ الَْحارِثُ فَقُلُْت ِلاْبنِ َشَماَسةَ َوَما ذَاَك قَالَ إِنَُّه قَ               
 .َعِلَم الرَّْمَي ثُمَّ َتَركَُه فَلَْيَس ِمنَّا أَْو قَْد َعَصى

ــه  - 6322 ــۋايهت ئابــــدۇراھمان ئىبنــــى شىماســ ــداق رىــ دىن مۇنــ
ئـۇقبه ئىبنـى ئـامىر      ) ئىـسىملىك بىـرى   (فۇقهيم لهخمىي   : قىلىنىدۇ

  :ۇغارەزىيهلالھۇ ئهنه

                                                
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 554(ئهلبانى  ①
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 ،قاتنـاپ  مۇشۇ ئىككـى نىـشان ئوتتۇرىـدا    ۇپ،ياشىنىپ قالغان تۇر ــ  
ــدى،ئــوق ئېتىــپ يۈرەمــسهن؟ ســاڭا ئېغىــر كهلمهمــدۇ؟      ـــ دېۋى  قبهۇ ئ

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
بىـــر ســـۆزنى  ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمدىن ـــــ پهيغهمـــبهر
. دېـدى ـ  يـۈرمىگهن بـوالتتىم،    پ ئۇنـداق قىينىلىـ  ئاڭلىمىغان بولسام،

  :مهن ئىبنى شىماسهدىن: مۇنداق دەيدۇ) راۋىي(ھارىس 
  :ېمه سۆز ئىكهن؟ ـ دەپ سورىغانىدىم ئۇــ ئۇ ن

كىمكـــى ئـــوق «: ـــــ پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم
يــاكى  ( ئــۇ بىــزدىن ئهمهس،گىنىــپ بولــۇپ ئۇنتــۇپ قالــساۆئېتىــشنى ئ

   .دېگهنىكهن، ـ دەپ جاۋاب بهردى »)ئاسىيلىق قىلغان بولىدۇبىزگه 
 )1919 :مۇسلىم(

رٍ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِنَّ  َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعامِ    - 6323
اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُيْدِخلُ بِالسَّْهمِ الَْواِحِد ثَلَاثَةَ َنفَرٍ الَْجنَّةَ َصانَِعُه َيْحَتِسُب ِفي َصـْنَعِتِه الَْخْيـَر                

كَُبوا َوأَنْ َتْرُموا أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ َتْركَُبوا لَْيَس ِمْن اللَّْهوِ إِلَّـا             َوالرَّاِمَي بِِه َوُمْنبِلَُه َواْرُموا َوارْ    
ثَلَاثٌ َتأِْديُب الرَُّجلِ فََرَسُه َوُملَاَعَبُتُه أَْهلَُه َوَرْمُيُه بِقَْوِسِه َوَنْبِلِه َوَمْن َتَرَك الرَّْمَي َبْعَد َما َعِلَمُه               

  .ْعَمةٌ َتَركََها أَْو قَالَ كَفََرَهاَرغَْبةً َعْنُه فَإِنََّها نِ
دىن مۇنـداق رىـۋايهت    ئۇقبه ئىبنى ئامىر رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ  - 6323
 سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ مۇنـداق       پهيغهمبهرمهن  : قىلىنىدۇ

ــى ئاڭلىغان ــدىمدېگهنلىكىن ــۈچ     هللا«: ى ــلهن ئ ــوق بى ــاي ئ ــر پ ــاال بى  تائ
ئۇ ئوقنى ساۋاب كۈتۈپ ياسـىغان،       :ئۇالر. كىشىنى جهننهتكه كىرگۈزىدۇ  

ماڭــا شــۇڭا . دۇر كىــشىئاتقۇچىغــا توشــۇپ بهرگهنئــۇنى ئاتقــان ۋە ئــۇنى 
نىسبهتهن ئـوق ئېتىـپ مهشـىق قىلغىـنىڭالر ئـات مىنىـپ مهشـىق               

ئــۈچ تۈرلــۈك ئىــش بىهــۇدە مۇنــداق . قىلغىنىڭالردىنمــۇ ســۆيۈملۈكتۇر
ــۇن ــ - ئويـ ــدۇىتاماشـ ــ  : غا كىرمهيـ ــى مهشـ ــشىنىڭ ئېتىنـ ق ىئهر كىـ

 .ئـوق ئېتىـشى  ) يـا بىـلهن   ( ۋە   قىلدۇرىشى، ئايـالى بىـلهن ئوينىشىـشى      
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 تاشلىۋەتسه، نېمهتتىن تانغـان     گىنىپ بولۇپ ۆكىمكى ئوق ئېتىشنى ئ   
   .①»بولىدۇ) ياكى تۇزكورلۇق قىلغان(

  )2513 :ئهبۇ داۋۇد(

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم     َسلََمةَ ْبَن الْأَكَْوعِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َمرَّ النَّبِيُّ صَ          عن - 6324
َعلَى َنفَرٍ ِمْن أَْسلََم َيْنَتِضلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْرُموا َبنِي إِْسـَماِعيلَ فَـإِنَّ                 

ْينِ بِأَْيِديهِْم فَقَالَ َرُسولُ    أََباكُْم كَانَ َراِمًيا اْرُموا َوأََنا َمَع َبنِي فُلَاٍن قَالَ فَأَْمَسَك أََحُد الْفَرِيقَ           
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما لَكُْم لَا َتْرُمونَ قَالُوا كَْيَف َنْرِمي َوأَْنَت َمَعُهْم قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى                 

 .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْرُموا فَأََنا َمَعكُْم كُلِّكُْم
دىن مۇنداق رىۋايهت  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئسهلهمه ئىبنى ئهكۋە - 6324
 ش ســهللهلالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئوقيــا ئېــتىپهيغهمــبهر: قىلىنىــدۇ
ــسىمۇسابىق ــس ى ــلهم قهبىلى ــشىۋاتقان ئهس ــشىلهرنىڭ ى قىلى لىك كى

  :تىپېيېنىدىن ئۆتۈپ كېتىۋ
ـــ  ــاڭالر  ئهلهيهىســساالم ئىــسمائىل!ئېــتىڭالرـ ــالىلىرى، ئات نىڭ ب

 يهنه ، دېگهن ئىدى، ـ مهن پاالنى جهمهت تهرەپته!ئېتىڭالر. مهرگهن ئىدى
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .دىبىر تهرەپتىكىلهر ئاتماي تۇرۇۋال

  : ـ دەپ سورىغانىدى، ئۇالرسىلهرگه نېمه بولدى، ئاتمايسىلهرغۇ؟ــ 
بـۇنى  . دى دېـ  ــ ! ؟ بىز قانداقمۇ ئاتىمىز   ــ سهن ئۇالر تهرەپته تۇرساڭ،    

  :اللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمئاڭلىغان پهيغهمبهر سهل
  . ــ ئېتىڭالر، مهن ھهممىڭالر تهرەپته، ـ دېدى
  )2899 :بۇخارى(

 َعْن أَبِي َوْهبٍ الُْجَشِميِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَْيكُْم - 6325
  .َحجَّلٍ أَْو أَْدَهَم أَغَرَّ ُمَحجَّلٍبِكُلِّ كَُمْيٍت أَغَرَّ ُمَحجَّلٍ أَْو أَْشقََر أَغَرَّ ُم

قَالَ ُمَحمٌَّد َيْعنِي اْبَن ُمَهاجِرٍ َوَسأَلُْتُه ِلَم فُضِّلَ الْأَْشقَُر قَالَ ِلأَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه                
  .َوَسلََّم َبَعثَ َسرِيَّةً فَكَانَ أَوَّلَ َمْن َجاَء بِالْفَْتحِ َصاِحُب أَْشقََر

                                                
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 540(ئهلبانى  ①
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 رىـــۋايهت دىنئهبـــۇ ۋەھـــب جۇشـــهمىي رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ - 6325
  :  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر ،دۇكىنىقىلى

يــاكى ئــاق پاچــاق، ) ئــات( چىالنتــورۇق ىلىق،ئــاق پاچــاق، قاشــق«
ــق ــات(ىلىق، جهدە قاش ــنىڭالر)ئ ــاكى مى ــق  ۋەي ــاق، قاش ــاق پاچ  ىلىق، ئ
  :تىنئهبۇ ۋەھب. »گىر مىنىڭالرىقار

  : ئۇىدى،دەپ سورالغانـ  نېمه ئۈچۈن ئهۋزەل كۆرگهن؟ ــ جهدە ئاتنى
ــــ چــۈنكى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــر قوشــۇن 
ــشى     ــۈرگهن كىـ ــا كهلتـ ــى قولغـ ــلهپ غهلىبىنـ ــدى، دەسـ ــكهن ئىـ ئهۋەتـ

  . ①چىالنتورۇق مىنىۋالغان ئىدى، ـ دېدى
  )2543: ئهبۇ داۋۇد(

بِطُوا الَْخْيلَ َواْمَسُحوا بَِنَواِصيَها َوأَْعَجازَِها أَْو قَالَ أَكْفَاِلَها         اْرتَ :ويف رواية  - 6326
  .َوقَلُِّدوَها َولَا ُتقَلُِّدوَها الْأَْوَتاَر

 پىشانىسىنى ،ئاتالرنى ئوبدان بېقىڭالر«: يهنه بىر رىۋايهتته - 6326 
كۆز   ممائهۋە ساغرىسىنى سىالڭالر، بوينىغا بىر نهرسه ئېسىپ قويۇڭالر، 

   .②دېيىلگهن» مۇنچىقى ئاسماڭالر
 )2553 :ئهبۇ داۋۇد(

 َعْن أَبِي قََتاَدةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َخْيُر الَْخْيـلِ الْـأَْدَهُم          - 6327
  .َيكُْن أَْدَهَم فَكَُمْيٌت َعلَى َهِذِه الشَِّيِةالْأَقَْرُح الْأَْرثَُم ثُمَّ الْأَقَْرُح الُْمَحجَّلُ طَلُْق الَْيِمنيِ فَإِنْ لَْم 

دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،     ئهبۇ قهتـادە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ       - 6327 
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر

 ئۈستۈن كالپۇكى ياكى بۇرنى     ىسى،ئاتالرنىڭ ئهڭ ياخشىسى قاشق   «
گىر ىقـار هممـا   ئـۈچ پـۇتى ئـاق، ئ   ،ىـسى  ئۇنـدىن قالـسا قاشق    ؛گىرىئاق قار 

   .③»تۇر شۇنداق ئاالمىتى بار چىالنتورۇقىمۇبولمىغان تهقدىرد
  )1696 :تىرمىزى(                                                                

                                                
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 548(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2226(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1387(ئهلبانى  ③
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 ُيْمُن الَْخْيلِ ِفي     َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ           - 6328

 .ُشقْرَِها
ــا   - 6328  ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ــۋايهت ئىبنــ دىن رىــ

  :  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر
   .①»دۇر)يهنى رەڭگىدە(ئامىتى چىالنتورۇقىدا ئاتنىڭ «

  )2545 :ئهبۇ داۋۇد(

 ِلأَنََّهـا أَْجـَرى     الْفُُحولَـةَ سَّلَُف َيْسَتِحبُّونَ    وقال َراِشُد بن َسْعٍد كان ال      - 6329
 .َوأَْجَسُر

ئايغىر ئـات يۈگـۈرۈك ۋە    : راشىد ئىبنى سهئد مۇنداق دەيدۇ     - 6329
   . ئۇنى ياخشى كۆرەتتىبۇرۇنقىالرجاسارەتلىك بولغاچقا، 

  ) رىۋايهت قىلغانبۇخارى(

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيكَْرُه الشِّكَالَ        َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَّ       - 6330
ِمْن الَْخْيلِ َوالشِّكَالُ أَنْ َيكُونَ الْفََرُس ِفي رِْجِلِه الُْيْمَنى َبَياٌض َوِفي َيِدِه الُْيْسَرى أَْو ِفي َيِدِه                

  .الُْيْمَنى َورِْجِلِه الُْيْسَرى
ــۇ ئهنهـــۇ  - 6330 ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۋايهت دىنئهبـــۇ ھـ ــداق رىـ  مۇنـ
پۇتلىرىنىڭ رەڭگى  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر: قىلىنىدۇ

 ئوڭ ئارقا پۇتى بىلهن سول ئالـدى پـۇتى          .تتىقتۇرماي يا چاپراس ئاتالرنى 
   . بولىدۇچاپراسياكى ئوڭ ئالدى پۇتى بىلهن سول ئارقا پۇتى ئاق بولسا 

  )1875 :مۇسلىم(

 َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه كَرَِه الشِّكَالَ ِمْن الَْخْيلِ  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ- 6331
قَالَ أَُبو َعْبد الرَّْحَمنِ الشِّكَالُ ِمْن الَْخْيلِ أَنْ َتكُونَ ثَلَاثُ قََواِئَم ُمَحجَّلَةً َوَواِحَدةٌ ُمطْلَقَةً أَْو               

  .ْجلٌ ُمَحجَّلَةً َولَْيَس َيكُونُ الشِّكَالُ إِلَّا ِفي رِْجلٍ َولَا َيكُونُ ِفي الَْيِدَتكُونَ الثَّلَاثَةُ ُمطْلَقَةً َورِ

                                                
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2218(ئهلبانى  ①
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ــۇ ئهنهـــۇ - 6331 ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۋايهت  ئهبـــۇ ھـ ــداق رىـ دىن مۇنـ
پــۇت رەڭلىــرى  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبهر: قىلىنىــدۇ

  : دەيدۇۇنداقئىمام نهسائى م.  يامان كۆرەتتىپهرلهشمىگهن ئاتالرنى
پـۇتى قـارا، بىـر پـۇتى ئـاق         ياكى ئـۈچ     قارا    بىر پۇتى  ،ئۈچ پۇتى ئاق  ــ  

 پهرلهشمهسـلىك پهقهتـال   .بولسا، پۇتىنىڭ رەڭگى پهرلهشمىگهن بولىـدۇ  
   .①ئارقا پۇتتا بولىدۇ، ئالدى پۇتتا بولمايدۇ

 )3567 :نهسائى(

ْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم قَـالَ     َعْن ُعْرَوةَ الَْبارِِقيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه عَ       - 6332
  .الَْخْيلُ َمْعقُوٌد ِفي َنَواِصيَها الَْخْيُر الْأَْجُر َوالَْمْغَنُم إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة

 دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،    ئۇرۋە بارىقى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ      - 6332
  :ق دېگهن سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداپهيغهمبهر

 قىيامهتكىچىلىك ئهجىر ۋە غهنىمهتتىن كى تاڭ ماڭلىيىغائاتنى«
   .»ئىبارەت ياخشىلىق پۈتۈلگهن

 )3119 :بۇخارى(

 َعْن ُعْتَبةَ ْبنِ َعْبٍد السُّلَِميِّ َوَهذَا لَفْظُُه أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه               - 6333
وا َنَواِصي الَْخْيلِ َولَا َمَعارِفََها َولَا أَذَْناَبَها فَإِنَّ أَذَْناَبَها َمذَابَُّها َوَمَعارِفََها           َوَسلََّم َيقُولُ لَا َتقُصُّ   

  .ِدفَاُؤَها َوَنَواِصَيَها َمْعقُوٌد ِفيَها الَْخْيُر
دىن رىـۋايهت   ۇلهمى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    سـ ئۇتبه ئىبنى ئهبد     - 6333

ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنـداق      سهلاللال پهيغهمبهر ئۇ   قىلىنىدۇكى،
ــان  ــى ئاڭلىغـ ــڭ«: دېگهنلىكىنـ ــاكى  ئاتالرنىـ ــسى يـ ــاڭلىيى، يايلىـ  مـ

ماڭلىيىغا تاكى قىيامهتكىچىلىك  چۈنكى .تمهڭالرقىرقىۋە قۇيرۇقىنى
ــڭ    ــسى ئۇنى ــۈلگهن، يايلى ــسىنىدىغان(ياخــشىلىق پۈت ــسى، ) ئى شارپى

   .②»قۇيرۇقى چىۋىن قورىغۇچىسىدۇر
  )2542 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3337(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2217(هلبانى ئ ②
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 اللَِّه َرُسولِ َعْن َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َصاِحَب كَْبَشةَ  عن ايب  - 6334
 َعلَْيَهـا،  ُمَعاُنونَ َوأَْهلَُها الَْخْيُر َنَواِصيَها ِفي َمْعقُوٌد الَْخْيلُ :قَالَ أَنَُّه َوَسلََّم، َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى

  .بِالصََّدقَِة َيَدُه الَْباِسِطكَ َعلَْيَها َوالُْمْنِفُق
 سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ ساھابىـسى        پهيغهمبهر - 6334 

 پهيغهمــبهر دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،ئهبــۇ كهبــشه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

  قىيامهتكىچىلىك ياخشىلىق پۈتۈلگهن  كىتا ماڭلىيىغا   ئاتنىڭ«
پۇل ـ (  ئۈچۈن  ئۇنىڭئۇنى بېقىشتا ئىگىلىرىگه ياردەم قىلىنىدۇ، پ،بولۇ
خهجلىگهن كىشى خۇددى قولىنى ئېچىپ سهدىقه بېرىـپ تۇرغـان       ) مال

   .①»كىشىگه ئوخشايدۇ
  )22/339 :»ئهلكهبىر«(

 َيـْومَ  اللَّـهِ  ِعْنَد َألْهِلَها َوأَْرَواثَُها َوأَْبَوالَُها:  زاد من طريق آخر يف آخره      - 6335
 .“الَْجنَِّة ِمْسِك ِمْن الِْقَياَمِة

  ـ ئۇنىـڭ سـۈيدۈك  «:  مۇنـداق دېـيىلگهن  يهنه بىر رىۋايهتته - 6335
نىــڭ ھۇزۇرىـــدا ئىگىلىــرى ئۈچـــۈن   هللاتېزەكلىــرى قىيــامهت كـــۈنى   

   .②»ئهنبهرلىرى بولىدۇ -ىسكى جهننهتنىڭ م
 )17/188 :»ئهلكهبىر«(

لَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُرِئَي َوُهَو َيْمَسُح  َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد أَنَّ َرُسو   - 6336
  .َوْجَه فََرِسِه بِرَِداِئِه فَُسِئلَ َعْن ذَِلَك فَقَالَ إِنِّي ُعوِتْبُت اللَّْيلَةَ ِفي الَْخْيلِ

ــهئىد   - 6336 ــى س ــا ئىبن ــدۇ  يهھي ــۋايهت قىلىنى ــداق رى : تىن مۇن
لهم ئېتىنىـڭ يـۈزىنى تونىنىـڭ        سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهل     پهيغهمبهر

. ۈۋاتاتتى، بۇنى كۆرگهن كىشىلهر سـهۋەبىنى سـورىدى   پېشى بىلهن سۈرت  
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

                                                
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 9328(ھهيسهمى  ①
 نامهلۇم بىرى بار، ـ   كىملىكىبۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە): 9330(ھهيسهمى  ②

 .دېگهن
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، ـ دەپ  مهن بۇ كېچه ئـات توغرىـسىدا مـاالمهتكه ئۇچرىغـان ئىـدىم     ــ 
   .جاۋاب بهردى

  )1019 :مالىك(

ْيٌء أََحبَّ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم          َعْن أََنسٍ قَالَ لَْم َيكُْن شَ      - 6337
 .َبْعَد النَِّساِء ِمْن الَْخْيلِ

دىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى، ئهنهس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهــــۇ  - 6337
 مۇ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه ئايالالردىن قالـسا ئـاتتىن        پهيغهمبهر

   .①سۆيۈملۈكرەك بىر نهرسه يوق ئىدى
  )3564 :نهسائى(

 َعْن أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما ِمْن فََرسٍ َعَربِيٍّ                - 3638
ي لَـُه   إِلَّا ُيْؤذَنُ لَُه ِعْنَد كُلِّ َسَحرٍ بَِدْعَوَتْينِ اللَُّهمَّ َخوَّلَْتنِي َمْن َخوَّلَْتنِي ِمْن َبنِي آَدَم َوَجَعلَْتنِ              

 .فَاْجَعلْنِي أََحبَّ أَْهِلِه َوَماِلِه إِلَْيِه أَْو ِمْن أََحبِّ َماِلِه َوأَْهِلِه إِلَْيِه
دىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى، ئهبـــۇ زەر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ - 6338
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر

دا مۇنداق ئىككى    سهھهر ۋاقتى   ئۈچۈن ھهر  ھهرقانداق ئهرەب ئېتى  «
مېنى مۇشۇ ئادەم بالىسىنىڭ ! هللائى  :گهندۇئا قىلىشقا ئىجازەت بېرىل 

 ئائىلىسى ۋە مال ـ مۈلكىنىڭ ئهڭ   شۇڭا مېنى ئۇنىڭ. قىلدىڭمۈلكى
سۆيۈملۈكى قىلغىن ياكى مېنى ئائىلىسى ۋە مال ـ مۈلكى ئىچىـدىكى   

   .②»!ئهڭ سۆيۈملۈك نهرسه قىلغىن
 )3579 :نهسائى(

ْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيَسمِّي الْأُْنثَى ِمْن  عَ - 6339
 .الَْخْيلِ فََرًسا

                                                
 .گهنزەئىپ، ـ دې): 232(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3346(ئهلبانى  ②
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دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،     ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ     - 6339
 ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم بايتــــالنى فهرەس دەپ پهيغهمــــبهر

   .①ئاتايتتى
  )2546 :ئهبۇ داۋۇد(

 أَُبيُّ ْبُن َعبَّاسِ ْبنِ َسْهلٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ كَانَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَّـُه           عن - 6340
  .َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحاِئِطَنا فََرٌس ُيقَالُ لَُه اللَُّحْيُف قَالَ أَُبو َعْبد اللَِّه َوقَالَ َبْعُضُهُم اللَُّخْيُف

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   سهھل ئىبنى سهئد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ    - 6340
ــدۇ ــبهر  : قىلىنىـ ــزدا پهيغهمـ ــڭ بېغىمىـ ــهلاللالھۇ بىزنىـ ــىسـ  ئهلهيهـ

ئىمام بۇخارى .   ئىسىملىك بىر ئېتى بار ئىدى“ھهيفۇل” ۋەسهللهمنىڭ
  :ئهبۇ ئابدۇلالھ مۇنداق دېگهن

   .ان دەپ رىۋايهت قىلغ“خهيفۇل”  بۇ ئاتنىڭ ئىسمىنىبهزىلهرــ 
  )2855 :بۇخارى(

 َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ أُْهِدَيْت ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه               - 6341
ِه قَالَ  َعلَْيِه َوَسلََّم َبْغلَةٌ فََرِكَبَها فَقَالَ َعِليٌّ لَْو َحَملَْنا الَْحِمَري َعلَى الَْخْيلِ فَكَاَنْت لََنا ِمثْلُ َهذِ              

  .َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنََّما َيفَْعلُ ذَِلَك الَِّذيَن لَا َيْعلَُمونَ
ۇ تالىــب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق ئهلــى ئىبنــى ئهبــ - 6341 

 ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه بىــر پهيغهمــبهر :رىــۋايهت قىلىنىــدۇ
  : مهن.، ئۇنى ئۆزى مىندىقېچىر سوۋغا قىلىنغان ئىدى

 مۇشـــۇنداق مـــۇ بىزنىڭ،شهكنى ئاتقـــا چاپتۇرغـــان بولـــساقېـــئـــــ 
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى دېــسهم،  ـ   ،غــان بولــساقېچىرىمىــز بول

  :ۋەسهللهم
  . ②، ـ دېدىئۇنداق ئىشنى بىلمهيدىغانالر قىلىدۇــ 

 )2565 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2219(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2236(ئهلبانى  ②



   ئوق ئېتىش ۋە ئاتالر ھهققىدەمۇسابىقىلىشىش،
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ْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َخْيُر َمالِ الَْمْرِء لَُه  َعْن ُسَوْيِد ْبنِ ُهَبْيَرةَ َع- 6342
  .ُمْهَرةٌ َمأُْموَرةٌ أَْو ِسكَّةٌ َمأُْبوَرةٌ

ــۇ ئهنهــۇ   - 6342  ــۋايهت ســۇۋەيد ئىبنــى ھــۇبهيرە رەزىيهلالھ دىن رى
  : ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ

ئـات بىـلهن قاتـار      تۇغۇمچـان    لىـق مېلـى   اننىڭ ئهڭ ئهتىۋار  ئىنس«
   .①» چاڭالشتۇرۇلغان خورما دەرەخلىرىدۇركهتكهن ۋە

  )6470 :»كهبىرئهل« ؛15418 :ئهھمهد(

 َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم         قَالَ َعْن أَبِي كَْبَشةَ الْأَْنَمارِيِّ      - 6343
 .طَْرَق فََعقَّْت لَُه الْفََرُس كَانَ لَُه كَأَْجرِ َسْبِعَني فََرًسا ُحِملَ َعلَْيِه ِفي َسبِيلِ اللَِّهَيقُولُ َمْن أَ

ــۇ   - 6343 ــۇ ئهنهـ ــارى رەزىيهلالھـ ــشه ئهنمـ ــۇ كهبـ ــۋايهت ئهبـ دىن رىـ
 سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنـداق      قىلىنىدۇكى، ئۇ پهيغهمبهر  

ــان  ــا «: دېگهنلىكىنــى ئاڭلىغ ــارىيهت  كىمكــى ئ يغىرىنى چاپتۇرۇشــقا ئ
ئايغىرنىـڭ  ( تۇغقـان بولـسا،   ) شـۇ ئـايغىردىن    (بايتـال ئـۇ   ،  پ تـۇرۇپ  بېرى

نىڭ يولىدا مۇجاھىدالرنى مىندۈرگهن يهتمىش ئاتنىـڭ       هللا) ئىگىسىگه
   .②»ساۋابى بولىدۇ

  )22/341:» كهبىرئهل« ؛15571 :ئهھمهد(

 الطَّـْرقِ  ِمَن أَفَْضلَ قَطُّ َشْيئًا َبْيَنُهْم ُسالنَّا َتَعاِطي َما :قَالَ, ُعَمَر اْبنِ َعنِ - 6344
 َوَيطْـُرقُ  , أَْجَرُه لَُه فَُيْجرِي فََحلَُه الرَُّجلُ َوَيطُْرُق , أَْجَرُه لَُه فَُيْجرِي فََرَسُه الرَُّجلُ َيطُْرُق
 .أَْجَرُه لَُه فَُيْجرِي كَْبَشُه الرَُّجلُ

 كىشىلهر: مۇنداق دېگهن ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما      - 6344
باشقىالرغا ئارىيهت بېرىپ چاپتۇرۇۋېلىش ئۈچۈن ئۇلىقىنى ئۆز   ئارىسىدا

بايتىلىنى ئايغىرغـا   بىر كىشى   .يوقتۇرۇشتىنمۇ ياخشىراق بىر ئىش     

                                                
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھـمهد ۋە تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ئىمـام ئهھمهدنىـڭ        ): 9320(ھهيسهمى   ①

 .راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
ىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، ھهر ئىككىلىسىنىڭ       بۇ ھهد ): 9370(ھهيسهمى   ②

 .راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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ئــايغىرىنى بايتالغــا  بىــر كىــشى . ئهجىــر بېرىلىــدۇچاپتۇرســا، ئۇنىڭغــا
رىنى باشـقىالرغا    قـوچقى  كىمكـى .  ئهجىـر بېرىلىـدۇ    چاپتۇرسا، ئۇنىڭغـا  

   .① ئهجىر بېرىلىدۇ، ئۇنىڭغىمۇئارىيهت بېرىپ تۇرسا
 )13061 :»كهبىرئهل«(

َعْن كَِثريِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْوٍف الُْمَزنِيِّ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ             - 6345
  .لِ َيْوَم وِْرِدَهااللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَبدَّأُ بِالَْخْي

 دىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،   ئهۋف مۇزەنى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ    - 6345 
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر

 ئالـــدى بىـــلهن ئـــاتالر   كهلتۈرۈلگهنـــدە،ســـۇغارغىلى ) مـــالالر(«
   .②»لىدۇىسۇغۇر

  )2484 :ئىبنى ماجه(

                                                
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 9371(ھهيسهمى  ①
 .ئىنتايىن زەئىپ، ـ دېگهن): 540(ئهلبانى  ②
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  ىقوشۇن ئهۋەتىش ۋە غازاتالر بۆلۈم

رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ تېگىنىڭ 
ئېسىللىكى، پهيغهمبهرلىكىنىڭ قهدىمقى زامانالرغا 

   شېرىپلىرى- تۇتىشىدىغانلىقى، نهسهبى ۋە نام

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ                - 6346
  .ِعثُْت ِمْن َخْيرِ قُُروِن َبنِي آَدَم قَْرًنا فَقَْرًنا َحتَّى كُْنُت ِمْن الْقَْرِن الَِّذي كُْنُت ِفيِهُب

دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،     ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ     - 6346
  :گهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېپهيغهمبهر

ئهسىرلهر . دە ئهۋەتىلدىممهن ئىنسانىيهتنىڭ ئهڭ ياخشى ئهسىرى«
  . »بىر ـ بىرلهپ ئۆتۈپ، نىهايهت، مهن ئهۋەتىلگهن ئهسىر يېتىپ كهلدى

 )3557 :بۇخارى(

 َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ         قال َواِثلَةَ ْبَن الْأَْسقَعِ      عن - 6347
 إِْسَمِعيلَ َواْصطَفَى قَُرْيًشا ِمْن ِكَناَنةَ َواْصطَفَى ِمْن قَُرْيشٍ َبنِي     إِنَّ اللََّه اْصطَفَى ِكَناَنةَ ِمْن َولَدِ     
  .َهاِشمٍ َواْصطَفَانِي ِمْن َبنِي َهاِشمٍ

دىن رىــۋايهت ئ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ هۋاســىله ئىبنــى ئهســق   - 6347
 مۇنـداق   نىڭ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم   پهيغهمبهر قىلىنىدۇكى، ئۇ 
  :لىغاندېگهنلىكىنى ئاڭ

تائــاال ئىــسمائىل ئهلهيهىســساالمنىڭ ئهۋالدلىرىــدىن كىنــانه  هللا ا«
 ھاشــىم تىن، قۇرەيــشكىنــانه قهبىلىــسىدىن قۇرەيــشنى، قهبىلىــسىنى

   .»دى تاللى مېنىجهمهتىنى، ھاشىم جهمهتىدىن
  )2276 :مۇسلىم(
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لَِّه إِنَّ قَُرْيًشا َجلَـُسوا     َعْن الَْعبَّاسِ ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ قَالَ قُلُْت َيا َرُسولَ ال          - 6348
فََتذَاكَُروا أَْحَساَبُهْم َبْيَنُهْم فََجَعلُوا َمثَلََك َمثَلَ َنْخلٍَة ِفي كَْبَوٍة ِمْن الْأَْرضِ فَقَالَ النَّبِيُّ َصـلَّى         

 ِفَرِقهِْم َوَخْيرِ الْفَرِيقَْينِ ثُمَّ     اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ اللََّه َخلََق الَْخلَْق فََجَعلَنِي ِمْن َخْيرِِهْم ِمْن َخْيرِ           
َتَخيََّر الْقََباِئلَ فََجَعلَنِي ِمْن َخْيرِ قَبِيلٍَة ثُمَّ َتَخيََّر الُْبُيوَت فََجَعلَنِي ِمْن َخْيرِ ُبُيوِتهِْم فَأََنا َخْيُرُهْم                

  . َنفًْسا َوَخْيُرُهْم َبْيًتا
ــدۇلمۇتتهلىب رەزىيهلال   - 6348 ــى ئاب ــاس ئىبن ــۇ ئابب ــۇ ئهنه دىن ھ

ــۋايهت قىلىنىـــدۇ  پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى مهن: مۇنـــداق رىـ
  :ۋەسهللهمگه

بىـر يهرگه يىغىلىـپ ئولتـۇرۇپ،         خهلقـى   قۇرەيش !ئى رەسۇلۇلالھ ــ  
ئۆزلىرىنىـڭ نهسـهبلىرىنى ماختىـشىپ، سـېنى خـۇددى قىـردا ئۆســۈپ       

ــشتى، ـ     ــا كــۆچىتىگه ئوخشىتى ــدىم قالغــان خورم ــان   .دې ــۇنى ئاڭلىغ ب
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېدىهيغهمبهرپ

اتتى، ئانــدىن مېنــى ئۇالرنىــڭ ئهڭ ياخــشى مهخلــۇقالرنى يــارهللا اــــ 
ئهرەب ۋە ئهرەب بولمىغان    (ئاندىن  . قىلدى) يهنى ئىنسانالردىن (تۈرىدىن  

ئانـدىن  . ئىككى تۈرلـۈك ئىنـسانالرنىڭ ئهڭ ياخشىـسىدىن قىلـدى         ) بۇ
يهنـى  (ۋە مېنى ئهڭ ياخشى قهبىلىدىن      ) اراتتىي(قهبىلىلهرنى تاللىدى   

ئاندىن ئائىلىلهرنى تاللىدى ۋە مېنى ئهڭ ياخشى       . قىلدى) قۇرەيشتىن
ــائىله . قىلــدى) يهنــى ھاشــىم ئائىلىــسىدىن (ئائىلىــدىن  شــۇڭا مهن ئ

جهھهتتىن، شـۇنداقال جىـسمانىي ۋە روھىـي جهھهتـتىن ئۇالرنىـڭ ئهڭ             
   .①ياخشىسىمهن

  )3607 :تىرمىزى(

 اللَّـهِ  َرُسولَ َسِمْعُت: قَالَ َعْنُه، َتَعالَى اللَُّه َرِضَي الَْباِهِليِّ أَُماَمةَ أَبِي َعْن - 6349
 َعلَـى  َوقَفُـوا  َرُجال، أَْرَبِعَني َعْدَنانَ بن َمْعِد َولَُد َبلَغَ لَمَّا“:َيقُولُ َوَسلَّْم، َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى
 اللَّـهُ  َصلَّى ِعْمَرانَ بن ُموَسى َعلَْيهِْم فََدَعا َواْنَتَهُبوُه، َوَسلَّْم ْيِهَعلَ اللَُّه َصلَّى ُموَسى َعْسكَرِ
 َيـا : إِلَْيِه اللَُّه فَأَْوَحى َعْسكَرِي، َعلَى أَغَاُروا قَْد َمْعٍد َولَُد َهُؤالِء َربِّ َيا: قَالَ َوَسلَّْم، َعلَْيِه

                                                
 .ئىپ، ـ دېگهنزە): 738(ئهلبانى  ①
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 َوِمـْنُهمِ  بَِجنَِّتي، الَْبِشَري النَِّذيَر اُألمِّيَّ النَّبِيَّ ِمْنُهمِ إِنَّفَ َعلَْيهِْم، َتْدُعوا ال ِعْمَرانَ، بن ُموَسى
 ِمْنُهْم اللَُّه َوَيْرَضى الرِّْزقِ، ِمَن بِالَْيِسريِ اللَِّه ِمَن َيْرَضْونَ الَِّذيَن ُمَحمٍَّد، أُمَّةَ الَْمْرُحوَمةَ اُألمَّةَ
 َعْبـدِ  بن ُمَحمََّد َنبِيَُّهْم َألنَّ اللَُّه، إِال إِلََه ال: بِقَْولِ الَْجنَّةَ، اللَُّه ُهُمفَُيْدِخلُ الَْعَملِ، ِمَن بِالْقَِليلِ
 بِالِْحكَْمِة، َيْنِطُق ُسكُوِتِه، ِفي اللُّبُّ لَُه الُْمْجَتِمَع َهْيئَِتِه، ِفي الُْمَتَواِضَع الُْمطَِّلبِ َعْبِد بن اللَِّه

 َصـفَْوةِ  َهاِشـمٍ  ِمْن أَْخَرْجُتُه ثُمَّ قَُرْيًشا، أُمَِّتِه ِمْن جِيلٍ َخْيرِ ِمْن َرْجُتُهأَْخ الِْحلَْم، َوَيْسَتْعِملُ
  .“َيِصُريونَ َخْيرٍ إِلَى َوأُمَُّتُه َيِصُري، َخْيرٍ إِلَى َخْيرٍ ِمْن َخْيٌر فَُهْم قَُرْيشٍ،

ــامه - 6349 ــاھىلىي رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ ئهبـــۇ ئۇمـ ــۋايهت بـ دىن رىـ
 مۇنـداق   نىڭ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم   پهيغهمبهر ى، ئۇ قىلىنىدۇك

  :دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان
 مۇســا ،مهئــد ئىبنــى ئهدنــان جهمهتــى قىرىــق كىــشىگه يهتكهنــدە «

شۇنىڭ   ئىكهن،تاراج قىلغان - ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهسكهرلىرىنى تاالن
! ىمئى رەبـب  : مۇسا ئىبنى ئىمران ئهلهيهىسساالم ئۇالرنى قارغاپ     بىلهن،  

 ـ  تاراج قىلىشتى، - مهئدنىڭ ئوغۇللىرى مېنىڭ ئهسكهرلىرىمنى تاالن
ئى مۇسا ئىبنـى    : ئۇنىڭغا ۋەھىي قىلىپ  تائاال  هللا  ا .دەپ بهددۇئا قىلىپتۇ  

ــسىز،  ! ئىمــران ئــۇالرنى قــارغىمىغىن، چــۈنكى ئۇالرنىــڭ ئىچىــدە ساۋات
پهيغهمـبهر  بىـر  شارەت بهرگـۈچى  ېـ ئاگاھالندۇرغۇچى، جهننىتىم بىلهن ب  

 ئۇ چىقىدۇ، يهنه ئۇالرنىڭ ئىچىدىن رەھمهتكه ئېرىشىدىغان ئۈممهت .ارب
ا رازى ىققــ بهرگهن ئــازغىنه رىز هللا  ئــۇالر ا .دۇرمۇھهممهدنىــڭ ئۈممىتىــ 

ال ئىالھه ” : ئۇالرنى، رازى بولۇپئهمهلىگهمۇ ئۇالرنىڭ ئازغىنه    هللا، ا ۇبولىد
ــالھ ــۈنال  دېگهن“ئىللهل ــى ئۈچ ــدۇ لىك ــنهتكه كىرگۈزىۋېتى ــۈنكى . جهن  چ

پاراسـهت   - تۇرقى كهمتهر، سۈكۈت قىلغىنىدا ئهقىـل      - ئۇالرنىڭ تهققى 
ــ  ــدىغان، ھـ ــلهپ بېرىلىـ ــان  ېجهمـ ــۆزلهيدىغان، ئهپۇچـ ــلهن سـ كمهت بىـ

پهيغهمبىرى مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى ئابـدۇلمۇتتهلىبنى ئـۆز         
زامانىدىكى ئهڭ ياخشى مىللهتنىڭ ئهڭ ياخشى قهبىلىسى قۇرەيشتىن 

 ئاندىن ئۇنى قۇرەيـشنىڭ ئهڭ سـاپ نهسـلى بولغـان            .ىرىمهنتالالپ چىق 
 ئۇالر ياخشى قهبىلىنىڭ ياخـشى      ، دېمهك .يمهنھاشىم جهمهتىدىن تالال  
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، ئۇنىــڭ ئۈممىتىمــۇ تىــدۇ، ياخــشىلىققا قــاراپ كېتىۋا بولــۇپجهمهتــى
   .①»ەپتۇد ـ ياخشىلىققا قاراپ ماڭىدۇ،

  )7629 :»كهبىرئهل«(

قال من صلب َنبِيٍّ إىل َنبِيٍّ حىت       ) يف السَّاجِِدينَ َبَك  وَتقَلُّ( َعنِ ابن َعبَّاسٍ     - 6350
  .أُْخرِْجَت َنبِيا
ــا  - 6350 ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ــهجدە هللا﴿ :ئىبنــ  ســ

 دېـگهن ئـايهتنى   �﴾كىتىڭنى كۆرۈپ تۇرىدۇ  ى ھهر قىلغۇچىالر ئىچىدىكى 
ــان  ــسىر قىلغ ــداق تهپ ــڭ  : مۇن ــر پهيغهمبهرنى ــتىدىنبى ــر پۇش  يهنه بى

بولغانغـا قهدەر   ئـاخىرى پهيغهمـبهر     ،غا يۆتكىلىـپ  پۇشتىرنىڭ  پهيغهمبه
   .③ھهرىكىتىڭنى كۆرۈپ تۇرىدۇ

  )2362 :بهززار(

 أخرج ومل نكاح من خرجت قال وسلم عليه اهللا صلى النيب أن علي عن - 6351
  .وأمي أيب ولدين أن إىل آدم لدن من سفاح من

، ۇكىئهلـــى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــد     - 6351
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر

ئانـام مېنـى تاپقانغـا       - ئادەمدىن تارتىـپ تـاكى ئاتـا      ھهزرىتى  مهن  «
   .④»كهلمىدىم، زىنادىن كهلدىمىن تقهدەر نىكاھ

  )4728 :»هتئهۋسئهل«(

 ِمْن َولََدنِي َما :َوَسلََّم لَْيِهَع اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ َعبَّاسٍ، اْبنِ َعنِ - 6352
 .اِإلْسالمِ كَنِكَاحِ نِكَاٌح إِال َولََدنِي َوَما َشْيٌء، الَْجاِهِليَِّة أَْهلِ ِسفَاحِ

                                                
بــۇ ھهدىــسنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە جىــسر ئىبنــى فهرقهد  ): 13832( ھهيــسهمى ①

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
 . ـ ئايهت218 سۈرە شۇئهرا، ②
 .دېگهنبۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ ): 13819(ھهيسهمى  ③
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدىدە مـۇھهممهد ئىبنـى جهئـفهر           ): 13820(ھهيسهمى   ④

بهزىلهر ئۇنى ھهدىسى زەئىپ دېسه، ھاكىم ئۇنىڭ ئىشهنچلىك    . ئىبنى مۇھهممهد ئهلى ئىسىملىك بىرى بار     
 .نچلىكتۇر، ـ دېگهنئۇنىڭدىن باشقا راۋىيلىرى ئىشه. كىشى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان
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 ئىبنـــــى ئاببـــــاس رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇمـــــادىن رىـــــۋايهت -6352
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر قىلىنىدۇكى، 

 بهلكى، ئهمهس زىناسى  دەۋردىكى كىشىلهرنىڭمېنى جاھىلىيهت«
  . ①»پهقهت ئىسالمنىڭ نىكاھىدەك ساغالم نىكاھال تۆرەلدۈرگهن

  )10812 :»كهبىرئهل«(

 َعلَْيـهِ  اللَّـهُ  َصلَّى النَّبِيِّ ِعْنَد كُنَّا: المٍ بن َحارِثَةَ بن أَْوسِ بن ُخَرْيُم قَالَ - 6353
 أَْمَدَحَك، أَنْ أُرِيُد إِنِّي اللَِّه َرُسولَ َيا: اللَُّه َرِحَمُه الُْمطَِّلبِ َعْبِد بن الَْعبَّاُس لَُه فَقَالَ, َوَسلََّم
  :َيقُولُ الَْعبَّاُس، فَأَْنَشأَ, فَاَك اللَُّه َيفُْضضِ ال َهاِت: َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ لَُه فَقَالَ

  الَْوَرُق ُيْخَصُف َحْيثُ ُمْسَتْوَدعٍ   َوِفي الظِّاللِ ِفي ِطْبَت قَْبِلَها
  َعلَُق َوال ُمْضَغةٌ َوال أَْنَت     َبَشٌر ال الْبِالَد َهَبطَْت ثُمَّ
  الَْغَرُق َواَهلَُه َنْسًرا أَلَْجَم   َوقَْد السَِّفَني َتْركَُب ُنطْفَةٌ َبلْ
  طََبُق َبَدا َعاِلٌم َمَضى إِذَا     َرِحمٍ إِلَى َصاِلبٍ ِمْن ُتْنقَلُ
  النُّطُْق َتْحَتَها َعلَْياَء َخْنَدَف   ِمْن الُْمَهْيِمُن َبْيُتَك اْحَتَوى َحتَّى
  اُألفُُق بنورَِك َوَضاَءْت اَألْرُض     أَْشَرقَِت ُوِلْدَت لَمَّا َوأَْنَت
  .َنْخَترُِق الرََّشاِد َوُسْبلُ  النُّورِ َوِفي الضَِّياِء ِفي فََنْحُن
ىبنى ھارىسه ئىبنى الم رەزىيهلالھۇ     خۇرەيم ئىبنى ئهۋس ئ    - 6353

 سهلاللالھۇ ئهلهيهى پهيغهمبهربىز : دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇئهنهۇ
  : ئابباس ئىبنى ئابدۇلمۇتتهلىب.ۋەسهللهمنىڭ ھۇزۇرىدا ئىدۇق

دېۋىـدى،  ـ ،    بولـۇۋاتىمهن تىماقچىخنى ماې مهن س!ئى رەسۇلۇلالھــ 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ـــ  ــىـ ــن،    قېن ــقهت قىلغى ــا دىق ــاختىغىن، ئهمم ــساڭ م هللا ا، ماختى
 بېيىت ئابباس مۇنداق دەپ     .دېدىـ   !لىرىڭنى تۆكۈۋەتمىسۇن يهنه  چىش

  :توقۇدى
  جهننهتتىكى سايىدا بولغانىدىڭ پاك،

                                                
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدىكى مهدەنى ۋە ئهبۇ ھۇۋەيرىس      ): 13821( ھهيسهمى   ①

 .ئىسىملىك ئىككى كىشى ھهدىسى زەئىپ كىشىلهردۇر، ـ دېگهن
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  .شۇ جايدا يۆگهلدى ياپراق) ئهۋرەتكه(
  زېمىنغا چۈشكهندە، ئهمهستىڭ ئىنسان،

  .خته ئهلهقنه گۆشتىڭ بىر چىشلهم، نه له
  ئىدىڭ كېمه ماڭغاندا،) ئابى مهنه(بهلكى سهن سۇ 

  .بۈركۈتكه ئېسىلدىڭ، كېمه پاتقاندا
  سۇلبتىن سۇلبقا يۆتكىلىپ كهلدىڭ،
  .ئهسىرلهر بىر ـ بىرلهپ ئاياق باسقاندا
  نىهايهت، خهندەفنىڭ ئهڭ شهرەپلىكى

  .بولدۇڭسهن، ھهممىنىڭ ئۈستۈن پهللىسى
  مىن، ئۇپۇق،تۇغۇلدۇڭ، يورۇتۇپ يهر ـ زې

  . ①بولدۇق شۇ ھىدايهت يولۇڭ تهلۋىسى
  )4137 :»كهبىرئهل«(

: قَالَْت الُْمطَِّلبِ، َعْبِد ةلد َوكَاَنْت َهاِشمٍ، بن َصْيِفيِّ أَبِي بنِت ُرقَْيقَةَ َعْن - 6354
 أَْو الَْهمِّ، َراِقَدةُ َناأَ فََبْيَنا الَْعظَْم، وأََدقَِّت الضَّْرَع، أَْمَحلَِت ِسُنونَ قَُرْيشٍ َعلَى َتَتاَبَعْت
 قَْد الَْمْبُعوثَ النَّبِيَّ َهذَا إِنَّ قَُرْيشٍ َمْعَشَر: َيقُولُ َصِحلٍ، بَِصْوٍت َيْصُرٌخ َهاِتٌف إِذَا َمْهموَمةٌ،
 ِمْنكُْم َرُجال ْنِظُرواافَ أَال َوالِْخْصبِ بِالَْحَياِء، فََحْيَهال ُنُجوِمِه إِبَّانَ َوَهذَا أَيَّاُمُه، أَظَلَّْتكُْم
 خرفَ لَُه الِْعْرنِنيِ أََشمَّ الَْخدَّْينِ، َسْهلَ اَألْهَدابِ، أَْوطََف بضياٍء أَْبَيَض جِساًما ِعظَاًما وِسيطًا
 لَْيُشنُّوافَ َرُجلٌ َبطْنٍ كُلِّ ِمْن إِلَْيِه ولَْيْهبِطْ َوَولَُدُه، ُهَو فَلَْيْخلُْص إِلَْيِه َيْهِدي َوُسنَّةٌ َعلَْيِه، َيكِْظُم
 الرَُّجلُ، لَْيْدُع ثُمَّ قَُبْيسٍ، أََبا ِلَيْرقُوا ثُمَّ الرُّكَْن، ولَْيْسَتِلُموا الطِّيبِ، ِمَن ولَْيَمسُّوا الَْماِء، ِمَن

 َعقِْلي، َوَوِلَه جِلِْدي، اقَْشَعرَّ َمذُْعوَرةً اللَُّه َعِلَم فَأَْصَبْحُت ِشئُْتْم، َما فَِغثُْتْم الْقَْوُم ولُْيَؤمِّنِ
 إِال أَْبطَِحي بَِها َبِقي َما َوالَْحَرمِ فََوالُْحْرَمِة، َمكَّةَ ِشَعابِ ِفي َونِْمُت ُرْؤَياَي، واقَْتَصْصُت

 َرُجلٌ َبطْنٍ كُلِّ ِمْن إِلَْيِه َوَهَبطَ قَُرْيشٍ، رَِجاالُت إِلَْيِه وَتَناَهْت الَْحْمِد، َشْيَبةُ َهذَا: قَالَ
 ُمهِلَّةً َسْعُيُهْم َيْبلُغُ َما َحْولَُه َواْصطَفُّوا قَُبْيسٍ، أََبا اْرَتقُوا ثُمَّ الرُّكَْن، واْسَتلَُموا وا،َوَمسُّ فَُشنُّوا،

                                                
ار، ـ  بۇ ھهدىسنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە نـاتونۇش كىـشىلهر بـ        ): 13830(ھهيسهمى  ①

 .دېگهن
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 َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َوَمَعُه الُْمطَِّلبِ، َعْبُد قَاَم الَْجَبلِ بِذُْرَوِة اْسَتُووا إِذَا َحتَّى
 ُمَعلٌِّم أَْنَت الْكُْرَبِة، وكاِشَف الَْخلَِّة، َسادَّ اللَُّهمَّ:فَقَالَ َيَدُه، فََرفََع كََرَب، أَْو أَْيفََع ْدقَ غُالٌم
 إِلَْيَك َيْشكُونَ َحَرِمَك، بَِعذْراِت وإَِماُؤَك َعْبَداُؤَك َوَهِذِه ُمْبَخلٍ، غَْيُر وَمْسؤولٌ ُمَعلَّمٍ، غَْيُر

 َما الْكَْعَبِة فََوَربِّ َمرِيًعا، ُمْعِذقًا غَْيثًا َعلَْيَنا فَأَْمِطَرنَّ اللَُّهمَّ، َوالظِّلَْف، الُْخفَّ أَذَْهَبِت َسَنَتُهْم
 قَُرْيشٍ ِشيَخانَ فََسِمْعُت بِثَجِيجِِه، الَْواِدي واكَْتظَّ بَِماِئَها، السََّماُء َتفَجََّرِت َحتَّى راُموا
: الُْمطَِّلبِ ِلَعْبِد َيقُولُونَ الُْمِغَريِة بن َوِهَشاَم أَُميَّةَ، بن َوَحْرَب ْدَعانَ،ُج بن اللَِّه َعْبَد وجِلََّتها
 أَبِي بنُت ُرقَْيقَةُ َتقُولُ َما ذَِلَك َوِفي الَْبطَْحاِء، أَْهلُ بَِك َعاَش أَْي الَْبطَْحاِء، أََبا لََك َهنِيئًا
  : َصْيِفيٍّ

  الَْمطَُر واْجلَوَّذَ الَْحَياةَ فَقَْدَنا َوقَْد َبلَْدَتنا ُهاللَّ أَْسقَى الَْحْمِد بَِشْيَبِة
  َوالشََّجُر األْنعاُم بِِه فََعاَشْت َسحا ُسُبلٌ لَُه َجْونِي بِالَْماِء فََجاَء
  ُمَضُر بِِه َيْوًما ُبشَِّرْت َمْن َوَخْيُر طَاِئَرُه بِالَْمْيُموِن اللَِّه ِمَن َمنا

  .َخطَُر َوال ِعْدلٌ لَُه اَألَنامِ ِفي َما بِِه الَْغَماُم ْسَتْسقَىُي اَألْمرِ ُمَباَرُك
ئــۇ  (دىن ئهبــۇ ســهيفى ئىبنــى ھاشــىم    رۇقهيــقه بىنتــى  – 6354

: مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ) ئابدۇلمۇتتهلىبنىڭ تهڭتۇشلىرىدىن ئىدى
ــى   ــۇرەيش خهلق ــاق ــدىن قهھهتچىلىكــ  - ئارق ــدى ۋە  ئارقى ــار بول كه دۇچ
بىر .  ىنى قۇرۇپ، بىر تېرە، بىر ئۇستىخان بولۇپ قالدىماللىرىنىڭ يېل

كېچىسى، غهمگه چۆمگهن ھالـدا ئـۇخالپ قالغانىـدىم، چۈشـۈمدە ئـاۋازى             
 قـۇرەيش   هي ئ :بوغۇق بىرىنىڭ مۇنداق دەپ توۋلىغـانلىقىنى ئاڭلىـدىم       

كېلىــدىغان ۋاقتــى يېقىــنالپ  ئهۋەتىلىــدىغان پهيغهمبهرنىــڭ !خهلقــى
ــدى ــۇتى ب . قال ــڭ تهۋەلل ــپ    ئۇنى ــق ئېلى ــاتلىق ۋە مولچىلى ــزگه ھاي ى

هتراپىڭالرنى ئىنچىكىلهپ كۆزىتىپ، ئىچىڭالردىن ئوتتـۇرا    ئ .كهلگۈسى
يـۈزى چىرايلىـق،     ، كىرپىكلىرى ئـۇزۇن،   ئاق پىشماق بويلۇق، تهمبهل،   

قاڭشارلىق، ئۆزى ئىپتىخـارلىق بولغـانلىقى ئۈچـۈن باشـقىالر ھهسـهت       
بــار بىــر ئــادەمنى تــالالپ  ئۆزىنىــڭ ئاالھىــدە تۇتقــان يــولى قىلىــدىغان،
 كىـشىلهردىن ئايرىلىـپ تۇرسـۇن،       ئوغلىنى ئېلىپ،  ئۇ ئادەم    .چىقىڭالر

، ئۆزىگه سۇ سهپسۇنھهر بىر ئايماقتىن بىر ئادەم ئۇنىڭ قېشىغا بېرىپ 
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) فاهس(، كهئبىنى تاۋاپ قىلسۇن، ئاندىن ئهبۇ قۇبهيس        ۈپخۇشپۇراق سۈر 
 هتراپىـدىكى ئـادەملهر  ئ ھېلىقـى ئـادەم دۇئـا قىلـسۇن،         .سۇنتېغىغا چىق 

 دېــسۇن، شــۇنداق قىلــساڭالر ســىلهر خالىغــان مــۇددەتكىچه  “!ئــامىن”
  .يامغۇر بىلهن تهمىنلىنىسىلهر

ــتىم، چۆچـــۈپمهن  ــرەيتتىم،      ئويغىنىـــپ كهتـ دىـــر ـ دىـــر تىتىـ
 چۈشـۈمنى كىـشىلهرگه سـۆزلهپ       .الـدىم ئهقلىمدىن ئازغاندەك بولـۇپ ق    

ــدىمب ــا   هرگهنى ــكه ئهتراپىغ ــۈن مهك ــۇ گهپ پۈت ــى ، ب ــۇر كهتت  ھهرەم ۋە . پ
ــى، مهككىلىكنىــڭ   ۇھهرەمنىــڭ ئۇلۇغلــ  ــهم قىلىمهنك ــلهن قهس قى بى

ــسى  ــاي ھهممىــ ــۇ قالمــ ــادەم  ”: بىرىمــ ــۇ ئــ ـــ بــ ــهيبهـــ ــد  تۇلشــ ههمــ
ــايهئابـــــدۇلمۇتتهلىبنىڭ ( ــۆزى) ئىـــــسمىكىنـــ  دەپ “نىـــــڭ دەل ئـــ

 ئۇنىــــڭ قېــــشىغا قۇرەيــــشنىڭ ،جهزملهشــــتۈردى، شــــۇنىڭ بىــــلهن
مــاقتىن بىــر ئــادەم ئۇنىــڭ قېــشىغا  ئاقــساقاللىرى بــاردى، ھهر بىــر ئاي

 ئانـدىن   . قىلـدى  بپ كهئبىنى تـاۋا   ۈ ئهتىر سۈر  الدى ۋە  تاھارەت ئ  ،بېرىپ
 ئـۇالر   . ئهتراپىدا تىزىلىپ تۇرۇشتى   ، ئۇنىڭ ئهبۇ قۇبهيس تېغىغا چىقىپ   

ــاغ چ  ــدۇل ســهئيى قىلىــپ ت ــدا، ئاب مۇتتهلىب وققىــسىغا چىقىــپ بولغان
ئۇنىڭ بىلهن لهيهى ۋەسهللهم  رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئه،ئورنىدىن تۇردى

 . ئۇ تېخى باالغهتكه يېتىش ئالدىدا تۇرغان سهبى بـاال ئىـدى  بولۇپ،بىلله  
ايغۇدىن خـاالس    قـ  - ئى ھاجهتنى راۋا قىلغـۇچى، غهم     ”: ئابدۇلمۇتتهلىب

سهندىن .  گىتىلگۈچى ئهمهسسهنۆگهتكۈچىسهن، ئۆسهن ئ! هللاقىلغۇچى ا
 مانــا .ىن بېرىـسهن ھـاجىتىنى تىلىگـۈچىلهرگه بېخىللىـق قىلماسـت    

بۇالر سېنىڭ قۇللىرىڭ، دېدەكلىرىڭ، ھهرىمىڭنىـڭ مهيدانىـدا تـۇرۇپ،      
قهھهتچىلىكتىن بۇ لىرىنى ھاالك قىلىۋەتكهن غئۇال - ساڭا پۈتۈن چارۋا

ــدۇز ــى ا.ارلىنىۋاتىـ ــۇڭا! هللا ئـ ــدىغان ۋە  شـ ــاننى كۆكهرتىـ ــزگه جاھـ  بىـ
دۇئــا دەپ “مولچىلىـق پهيــدا قىلىـدىغان يــامغۇر ياغـدۇرۇپ بهرگهيــسهن   

ۋىدى، كهئبىنىڭ رەببى بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، ئۇالر مىدىرالپ        ىقىل
 . جىلغا سهل بىلهن توشۇپ كهتتـى      پ،بولغىچه ئاسماندىن يامغۇر قۇيۇلۇ   

شۇ چاغدا مهن ئابدۇلالھ ئىبنى جهدئان، ھهرب ئىبنـى ئـۇمهييه، ھىـشام             
ئىبنــى مــۇغىيرە قاتــارلىق قــۇرەيش ئاقــساقاللىرى ۋە كاتتىلىرىنىــڭ  
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ساڭا مۇبارەك  )! نىڭ ئاتىسى ىمهكك( بهتهائ    ئهبۇ ئى”: دۇلمۇتتهلىبكهئاب
  .لىگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىمتهبرىك دەپ ئۇنى “بولسۇن

ەقهلىك ئۈستىدە  بۇ ۋ ئهبۇ سهيفى ئىبنى ھاشىمنىڭ قىزى رۇقهيقه       
   :شېئىر ئوقۇغانىدىمۇنداق توختىلىپ 

  ،ردىدىيارىمىزنى سۇغاهللا تۇلههمدنىڭ سهۋەبى بىلهن ا شهيبه
  .بىز ھاياتىمىزدىن ئايرىلىپ يامغۇرسىز قالغان ئىدۇق

  ،قارا الي - سۇنى ئهكهلدى ھهر تهرەپتىن ئاقتۇرۇپ قاپ
  .ۋاران –  ۋە مالھگىيا - لۈياشاپ كهتتى ئۇنىڭ بىلهن گ

  هللاتهلىيى بهرىكهتلىك زاتقا ئىنئام قىلىپ ا
  .شارەت بېرىلگهنلهرنىڭ ئهڭ ئهۋزىلىېب) قهبىلىسى(مۇزار 

  بهرىكهتلىك، ئۇنىڭ بىلهن بۇلۇتتىن يامغۇر تىلىنهرئىشى 
  . ①پۈتۈن خااليىقتا يوقتۇر تهڭتۇشى

  )240 :»ئهلكهبىر«(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه َمَتى َوَجَبْت لََك النُُّبوَّةُ قَـالَ َوآَدُم    - 6355
  .َبْيَن الرُّوحِ َوالَْجَسِد

ــۇرە - 6355 ــۇئهبـــۇ ھـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت يرە رەزىيهلالھـ ــداق رىـ دىن مۇنـ
  :ساھابىلهر پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن: قىلىنىدۇ

ـــ  دەپ  ـ   قاچــان كهلــگهن؟ســاڭا  پهيغهمبهرلىــك !ئــى رەســۇلۇلالھـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سورىۋىدى، 

الدىـدا  جىـسمى بىـلهن جېنـى بىرلىـشىش ئ    نىڭ  )ئاتىمىز(ئادەم  ــ  
   .② دەپ جاۋاب بهردىتۇرغاندا، ـ

  )3609 :تىرمىزى(

                                                
بۇ ھهدىسنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە نـاتونۇش كىـشىلهر بـار، ـ          ): 13837( ھهيسهمى ①

 .دېگهن
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2856(ئهلبانى  ②
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َعنِ الِْعْرَباضِ ْبنِ َسارَِيةَ السُّلَِميِّ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه     - 6356
َدَم لَُمْنَجـِدلٌ ِفـي ِطيَنِتـِه       َوَسلََّم َيقُولُ إِنِّي َعْبُد اللَِّه ِفي أُمِّ الِْكَتابِ لََخاَتُم النَّبِيَِّني َوإِنَّ آ           

َوَسأَُنبِّئُكُْم بَِتأْوِيلِ ذَِلَك َدْعَوِة أَبِي إِْبَراِهيَم َوبَِشاَرِة ِعيَسى قَْوَمُه َوُرْؤَيا أُمِّي الَِّتي َرأَْت أَنَّـُه               
  .َني َصلََواُت اللَِّه َعلَْيهِْمَخَرَج ِمْنَها ُنوٌر أََضاَءْت لَُه قُُصوُر الشَّامِ َوكَذَِلَك َتَرى أُمََّهاُت النَّبِيِّ

دىن رىـــۋايهت ئىربـــاز ئىبنـــى ســـارىيه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ - 6356
 مۇنـداق   نىڭ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم   قىلىنىدۇكى، ئۇ پهيغهمبهر  

  :غاندېگهنلىكىنى ئاڭلى
ھ كىرگۈزۈلمىگهن، الي پېتى ياتقان چېغىدا، ومهن ئادەمگه تېخى ر«

 دەپ “  ئاخىرقىسىىڭ بهندىسى، پهيغهمبهرلهرنىڭنهللا” :لهۋھۇلمهھپۇزدا
 . سىلهرگه بۇنىڭ مهنىـسىنى چۈشـهندۈرۈپ قويـاي        .يېزىلىپ بولغانمهن 

ــام ئىبراھمىنىــڭ  ــايهتتىكى - 129 ،بهقهرەســۈرە (مهن ئات دۇئاســىدا، ) ئ
شارىتىدە، ېـ ب) ئـايهتتىكى  - 6 ،سـاف سـۈرە  (سانىڭ قهۋمىـگه بهرگهن    يئى

ــۇر چ(ئانامنىـــڭ  ىقىـــپ شـــامنىڭ قهســـىرلىرىنى ئۇنىڭـــدىن بىـــر نـ
نىڭ هللا ( پهيغهمبهرلهرنىڭ . ئىدىم  چۈشىدە بار  )يورۇتقانلىقىنى كۆرگهن 

ــى  ــا رەھمىت ــسۇنئۇالرغ ــۇنداق ب )بول ــانىلىرى ئاش ــ ئ ــۈش لىكشارەتې  چ
   .①»كۆرىدۇ

  ) بهززار؛7729 :»كهبىرئهل« ؛16712 :ئهھمهد(

 ْبـنِ  َهاِشمِ ْبنِ املُطَِّلبِ َعْبِد ْبنِ اللَِّه َعْبِد ْبُن ُمَحمَُّدهو  :  نسب رسول اهللا   - 6357
 ْبنِ َماِلِك ْبنِ ِفْهرِ ْبنِ غاِلبِ ْبنِ لَؤيِّ ْبنِ كَعبِ ْبنِ ُمرَّةَ ْبنِ ِكلَابِ ْبنِ قَُصيِّ ْبنِ َمَناِف َعْبِد
  .َعْدَنانَ ْبنِ َمَعدِّ نِْب نَِزارِ ْبنِ ُمَضَر ْبنِ إِلَْياَس ْبنِ ُمْدرِكَةَ ْبنِ ُخَزْيَمةَ ْبنِ ِكَناَنةَ ْبنِ النَّْضرِ

ــبهر- 6357 ــسىل    پهيغهم ــهللهمنىڭ ئې ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه  س
مـۇھهممهد ئىبنـى ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئابـدۇلمۇتتهلىب          :  مۇنداق نهسهبى

ي ئىبنى كىـالب ئىبنـى   ه ماناف ئىبنى قۇسۇئىبنى ھاشىم ئىبنى ئابد  
ىبنـى  مۇررە ئىبنى كهئب ئىبنى لۇئهي ئىبنـى غالىـب ئىبنـى فهھـر ئ          

                                                
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد بىر قـانچه سـهنهد بىـلهن رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، بىـر          ): 13845(ھهيسهمى   ①

نىڭ ئىبنى ھىببان. بنى سۇۋەيدتىن باشقا راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇرسهنهدتىكى سهئىد ئى
 .، ـ دېگهنتۇر سهئىد ئىبنى سۇۋەيد دېگهن كىشىمۇ ئىشهنچلىكقارىشىچه،
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ئىبنى مۇدرىكه ئىبنى ئىبنى خۇزەيمه مالىك ئىبنى نهزر ئىبنى كىنانه 
   .ر ئىبنى نىزار ئىبنى مهئهددى ئىبنى ئهدنانەئىلياس ئىبنى مۇز

  )بۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان(

 َعلَْيـهِ  لَّـهُ ال َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ أَبِيِه َعْن ُمطِْعمٍ ْبنِ ُجَبْيرِ ْبنِ ُمَحمَِّد َعْن - 6358
 َوأََنا الْكُفَْر بَِي اللَُّه َيْمُحو الَِّذي الَْماِحي َوأََنا أَْحَمُد َوأََنا ُمَحمٌَّد أََنا أَْسَماًء ِلي إِنَّ قَالَ َوَسلََّم
 اللَّـهُ  َسمَّاُه ْدَوقَ أََحٌد َبْعَدُه لَْيَس الَِّذي الَْعاِقُب َوأََنا قََدَميَّ َعلَى النَّاُس ُيْحَشُر الَِّذي الَْحاِشُر
  .َرِحيًما َرُءوفًا

ــۇ  - 6358  ــۇ ئهنه ــۇتئىم رەزىيهلالھ ــى م ــۇبهير ئىبن ــۋايهت دىن  ج رى
  :لالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن سهلالپهيغهمبهردۇكى، نىقىلى

 مهن ماھى ؛ مهن ئهھمهد؛مهن مۇھهممهد. مېنىڭ بهش ئىسمىم بار«
ــۇپرىنى ئۆچۈهللا  ا،)ئۆچۈرگــــۈچى( ــىر ؛ رىــــدۇمهن بىــــلهن كــ مهن ھاشــ
 مهن ئاقىـب    ؛ پۈتۈن خااليىق مېنىڭ ئارقامـدىن يىغىلىـدۇ       ،)يىغقۇچى(
پهيغهمـــبهر بىـــر دۇرمهن، ئارقامـــدىن ھېچ)ئهڭ ئارقىـــدا كهلگـــۈچى (

 “شـهپقهتلىك، كۆيۈمچـان   - مېهرى”ئۇنى هللا  ائۇندىن باشقا، . »كهلمهيدۇ
   . ئاتىغانمۇدەپ

  )2354 :مۇسلىم(

ْشَعرِيِّ قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم           َعْن أَبِي ُموَسى الْأَ    - 6359
ُيَسمِّي لََنا َنفَْسُه أَْسَماًء فَقَالَ أََنا ُمَحمٌَّد َوأَْحَمُد َوالُْمقَفِّي َوالَْحاِشُر َوَنبِـيُّ التَّْوَبـِة َوَنبِـيُّ        

  . الرَّْحَمِة
رىـۋايهت  مۇنـداق    دىنۇئهبۇ مۇسا ئهشئهرى رەزىيهلالھۇ ئهنهـ      - 6359

 بىزگه ئـۆزىنى بىـر    سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر :دۇنىقىلى
ــى    ــاپ بېرەتت ــلهن ئات ــسىم بى ــانچه ئى ــۇھهممهد«:  ۋەق ــمهد؛مهن م  ؛ ئهھ

 تهۋبه ؛)يىغقۇچى(  ھاشىر؛)پهيغهمبهرلهرنىڭ ئىزىنى باسقۇچى( ففىهمۇق
   .دەيتتى» ۋە رەھمهت پهيغهمبىرىدۇرمهن

  )2355 :مۇسلىم(
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 .الَْملَاِحمِ َوَنبِيُّ:  وزاد امحد والبزار عن حذيفة- 6360
ۋە «: نئهھــمهد بىــلهن بهززار ھــۇزەيفه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدى - 6360

دېگهن ئىبارىنى قوشۇپ رىۋايهت »  پهيغهمبىرىدۇرمهنچوڭ ئۇرۇشالرنىڭ
   .①قىلغان

  )23492 :ئهھمهد(

 َمِعي، الَْحْمِد ِلَواُء الِْقَياَمِة َيْوُم كَانَ افَإِذَ:  وزاد الكبري واألوسط عن جابر    - 6361 
  .َشفَاَعِتهِْم َوَصاِحُب الُْمْرَسِلَني إَِماَم َوكُْنُت

ــداق    - 6361 ــۋايهتته جــابىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇن يهنه بىــر رى
 مهن . ھهمد بـايرىقى مهنـدە بولىـدۇ   ،قىيامهت كۈنى«: رىۋايهت قىلىنغان 

   .②» شاپائهتچىسى بولىمهنپهيغهمبهرلهرنىڭ بېشى،
  )1750 :»كهبىرئهل«(

 .َوالَْخاِتُم:  وزاد يف األوسط والصغري عن ابن عباس- 6362
   .③دېيىلگهن» ئاخىرقىسىدۇرمهن«: يهنه بىر رىۋايهتته - 6362

 )»ئهلئهۋسهت«(

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم    َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّ           - 6363
أَلَا َتْعَجُبونَ كَْيَف َيْصرُِف اللَُّه َعنِّي َشْتَم قَُرْيشٍ َولَْعَنُهْم َيْشِتُمونَ ُمذَمًَّما َوَيلَْعُنونَ ُمـذَمًَّما              

 .َوأََنا ُمَحمٌَّد
دۇكى، نىـ  رىـۋايهت قىلى   دىنئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ     - 6363
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ پهيغهمبهر

                                                
بۇ ھهدىـسنى ئىمـام ئهھـمهد ۋە بهززار رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ئىمـام ئهھمهدنىـڭ             ): 14060( ھهيسهمى   ①

ــۇ   راۋىيلىرىـــدىن ئاســـىم ئىبنـــى   ــا ئۇمـ ــسنىڭ راۋىيلىرىـــدۇر، ئهممـ بهھلهدىـــن باشقىـــسى ســـهھىه ھهدىـ
 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن

ــۇرۋە ئىبنــى مهرۋان     ): 14061( ھهيــسهمى ② ــۇپ، ســهنهدىدە ئ ــۋايهت قىلغــان بول ــۇ ھهدىــسنى تهبهرانــى رى ب
 .ئىسىملىك ھهرخىل باھا بېرىلگهن كىشى بار، قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن

 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن): 14062(مى  ھهيسه③
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ھاقـــارەت ۋە  -  مېنـــى قۇرەيـــشلىكلهرنىڭ تىـــل   تائاالنىـــڭهللا«
ــۇالر    ــسىلهر؟ ئــ ــاقلىغانلىقىغا قىزىقمامــ ــداق ســ ــدىن قانــ لهنهتلىرىــ

ــۇھهممهد” ــمهي“مـ ــۇزەممهم” ، دېـ ــبلهنگهن (“مـ ــدۇ، ) ئهيىـ دەپ تىلاليـ
 “مــــــــۇھهممهد” مهن لــــــــېكىن.  دەپ قارغايــــــــدۇ“مــــــــۇزەممهم”
   .»مهندۇر)ماختالغان(

  )3533 :بۇخارى(
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شى، سۈت ۇ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ تۇغۇلپهيغهمبهر
  ئېمىشى، كۆكرىكىنىڭ يېرىلىشى ۋە ئۆسۈپ يېتىلىشى

َعْن قَْيسِ ْبنِ َمْخَرَمةَ قَالَ ُوِلْدُت أََنا َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعاَم  - 6364
أَلَ ُعثَْمانُ ْبُن َعفَّانَ قَُباثَ ْبَن أَْشَيَم أََخا َبنِي َيْعَمَر ْبنِ لَْيٍث أَأَْنَت أَكَْبُر أَْم َرُسـولُ          الِْفيلِ َوسَ 

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكَْبُر ِمنِّي َوأََنا أَقَْدُم ِمْنـُه           
ِفي الِْميلَاِد ُوِلَد َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعاَم الِْفيلِ َوَرفََعْت بِي أُمِّي َعلَى الَْمْوِضعِ                

  .قَالَ َوَرأَْيُت َخذَْق الطَّْيرِ أَْخَضَر ُمِحيلًا
:  مۇنـداق دەيـدۇ    قهيس ئىبنى مهخـرەمه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ        - 6364

 . پىل يىلى تۇغۇلغاندەك سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر مۇمهن
ففـــان رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ يهئـــمهر ئىبنـــى لهيـــس هئوســـمان ئىبنـــى ئ

  : قۇباس ئىبنى ئهشيهم رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن بولغانجهمهتىدىن
ـ  سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهممۇ؟    پهيغهمبهرسهن چوڭمۇ ياكى ــ 

  :دەپ سورىغانىدى، ئۇ
 مهن ئهمما.  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مهندىن چوڭرــ پهيغهمبه

 سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پىل پهيغهمبهر .دۇمئۇنىڭدىن بۇرۇن تۇغۇل
 ئانام مېنى پىل قوشۇنى ھاالك بولغان       )ئۇ يىلى (ن بولۇپ،   يىلى تۇغۇلغا 

 مهن قۇشـالرنىڭ مـايىقىنى ياپيېـشىل        .جايغا كۆتۈرۈپ ئاپارغان ئىـدى    
   .①، ـ دەپ جاۋاب بهردىهتكهن ھالهتته كۆرگهنىدىمپ كىئۆزگىر

  )3619 :تىرمىزى(

                                                
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 744(ئهلبانى  ①
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 َعـامَ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ ُوِلَد” :قَالَ َمْخَرَمةَ، بن قَْيسِ َعنِ - 6365
 َخْمـسُ  الْكَْعَبِة بناِء َوَبْيَن ارِالِْفَج َبْيَن َوكَانَ َسَنةً، ِعْشُرونَ الِْفيلِ َوَبْيَن الِْفَجارِ َوَبْيَن الِْفيلِ،
 فَُبِعثَ ِسنَِني، َخْمُس َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َمْبَعِث َوَبْيَن الْكَْعَبِة بناِء َوَبْيَن َسَنةً، َعْشَرةَ
  .“أَْرَبِعَني اْبُن َوُهَو َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى َنبِيَُّنا

ــس ئ- 6365 ــۇ   قهي ــۇ ئهنه ــرەمه رەزىيهلالھ ــى مهخ ــداق ىبن دىن مۇن
 سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پىل يىلـى   پهيغهمبهر: رىۋايهت قىلىنىدۇ 

، فىجـار   يىـل 20 ئارىـسىدا تۇغۇلغان، پىل ۋەقهسى بىلهن فىجار ئۇرۇشى       
كهئبه بىنا  يىل، 15ه بىنا قىلىنغان يىل ئارىسىدا ئۇرۇشى بىلهن كهئب

هممهد ئهلهيهىسـساالمغا پهيغهمبهرلىكنىـڭ     قىلىنغان يىل بىلهن مۇھ   
ــار  ــمهك.ئهۋەتىلىــشى ئارىــسىدا بهش يىــل ب  ســهلاللالھۇ پهيغهمــبهر ، دې

   .①ئهلهيهى ۋەسهللهم قىرىق يېشىدا پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋەتىلگهن
 )342 :»كهبىرئهل«(

لََّم َيْوَم اِلاثَْنْينِ َواْسـُتْنبِئَ     َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ ُوِلَد النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوسَ          - 6366
َيْوَم اِلاثَْنْينِ َوُتُوفَِّي َيْوَم اِلاثَْنْينِ َوَخَرَج ُمَهاجًِرا ِمْن َمكَّةَ إِلَى الَْمِديَنِة َيْوَم اِلاثَْنْينِ َوقَِدَم الَْمِديَنةَ      

  .َيْوَم اِلاثَْنْينِ َوَرفََع الَْحَجَر الْأَْسَوَد َيْوَم اِلاثَْنْينِ
ادىن مۇنــداق رىــۋايهت ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــ - 6366
 ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم دۈشــهنبه كــۈنى پهيغهمــبهر :قىلىنىــدۇ

تۇغۇلغان، دۈشهنبه كۈنى پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋەتىلگهن، دۈشهنبه كـۈنى          
ۋاپات بولغان، مهككىـدىن مهدىـنىگه دۈشـهنبه كـۈنى ھىجـرەت قىلىـپ              

رى ئهسـۋەدنى   ىجـ ىگه دۈشهنبه كۈنى يېتىـپ كهلـگهن، ھ       چىققان، مهدىن 
   .②دۈشهنبه كۈنى كۆتۈرگهن

  )12984 :»كهبىرئهل« ؛2502 :ئهھمهد(

                                                
بۇ ھهدىـسنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە جهئـفهر ئىبنـى مهھـران            ): 13939(ھهيسهمى   ①

 .نچلىكتۇر، ـ دېگهنسهمماك ئىسىملىك ھهر خىل باھا بېرىلگهن بىرى بار، قالغان راۋىيلىرى ئىشه
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئىبنى لۇھهيئه ): 949(ھهيسهمى  ②

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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 َعْن َحِليَمةَ أُمِّ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم السَّْعِديَِّة الَِّتـي أَْرَضـَعْتُه          - 6367
نِي َسْعِد ْبنِ َبكْرٍ َنلَْتِمُس الرَُّضَعاَء بَِمكَّةَ َعلَى أََتاٍن ِلي قَْمَراَء           قَالَْت َخَرْجُت ِفي نِْسَوٍة ِمْن بَ     

ِفي َسَنٍة َشْهَباَء لَْم ُتْبقِ َشْيئًا َوَمِعي َزْوجِي َوَمَعَنا َشارٌِف لََنا َواللَِّه َما إِِنْ َيبِضُّ َعلَْيَنا بِقَطْـَرٍة        
اَم لَْيلََتَنا ِمْن ُبكَاِئِه َما ِفي ثَْدَييَّ َما ُيْغنِيِه فَلَمَّا قَِدْمَنا َمكَّةَ لَْم َتْبَق ِمْن لََبنٍ َوَمِعي َصبِيٌّ ِلي إِِنْ َننَ     

ِمنَّا اْمَرأَةٌ إِِال ُعرَِض َعلَْيَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََتأَْباُه َوإِِنََّما كُنَّا َنْرُجو كََراَمـةَ            
ْن َواِلِد الَْمْولُوِد َوكَانَ َيِتيًما َوكُنَّا َنقُولُ َيِتيًما َما َعَسى أَنْ َتْصَنَع أُمُُّه بِِه َحتَّى لَْم                الرََّضاَعِة مِ 

َيْبَق ِمْن َصَواِحبِي اْمَرأَةٌ إِِال أََخذَْت َصبِيا غَْيرِي فَكَرِْهُت أَنْ أَْرجَِع َولَْم أَجِْد َشْيئًا َوقَْد أََخذَ                
قُلُْت ِلَزْوجِي َواللَِّه َألْرجَِعنَّ إِِلَى ذَِلَك الَْيِتيمِ فَآلُخذَنَُّه فَأََتْيُتُه فَأََخذُْتُه َوَرَجْعُت إِِلَى َصَواِحبِي فَ

َرْحِلي فَقَالَ َزْوجِي قَْد أََخذِْتيِه فَقُلُْت َنَعْم َواللَِّه َوذَاَك أَنِّي لَْم أَجِْد غَْيَرُه فَقَالَ قَْد أََصـْبِت                 
قَالَْت فََواللَِّه َما ُهَو إِِال أَنْ َجَعلُْتُه ِفي ِحْجرِي أَقَْبـلَ َعلَْيـِه    . اللَُّه أَنْ َيْجَعلَ ِفيِه َخْيًرا    فََعَسى  

ثَْديِي بَِما َشاَء اللَُّه ِمَن اللََّبنِ فََشرَِب َحتَّى َروَِي َوَشرَِب أَُخوُه َيْعنِي اْبَنَها َحتَّى َروَِي َوقَـاَم       
ارِِفَنا ِمَن اللَّْيلِ فَإِِذَا بَِها َحاِفلٌ فََحلََبَها ِمَن اللََّبنِ َما ِشئَْنا َوَشرَِب َحتَّـى َروَِي               َزْوجِي إِِلَى شَ  

َوَشرِْبُت َحتَّى َروِيُت َوبِْتَنا لَْيلََتَنا ِتلَْك ِشَباًعا ُرَواًء َوقَْد َناَم ِصْبَياُنَنا َيقُولُ أَُبوُه َيْعنِي َزْوَجَها               
َحِليَمةُ َما أَُراِك إِِال قَْد أََصْبِت َنَسَمةً ُمَباَركَةً قَْد َناَم َصبِيَُّنا َوَروَِي قَالَْت ثُمَّ َخَرْجَنا               َواللَِّه َيا   

فََواللَِّه لََخَرَجْت أََتانِي أََماَم الرَّكْبِ َحتَّى إِِنَُّهْم لََيقُولُونَ َوْيَحِك كُفَّي عنا أَلَْيـَسْت َهـِذِه               
 َخَرْجِت َعلَْيَها فَأَقُولُ َبلَى َواللَِّه َوِهَي قُدَّاُمَنا َحتَّى قَِدْمَنا َمَنازِلََنا ِمْن َحاِضرِ َبنِي              بِأََتانِِك الَِّتي 

َسْعِد ْبنِ َبكْرٍ فَقَِدْمَنا َعلَى أَْجَدبِ أَْرضِ اللَِّه فََوالَِّذي َنفُْس َحِليَمةَ بَِيِدِه إِِنْ كَاُنوا لَُيَسرُِّحونَ               
إِِذَا أَْصَبُحوا َوَيْسَرُح َراِعي غََنِمي فََتُروُح بِطَاًنا لََبًنا ُحفَّال َوَتُروُح أَغَْناُمُهْم جَِياًعـا          أَغَْناَمُهْم  

َهاِلكَةً َما لََها ِمْن لََبنٍ قَالَْت فََنْشَرُب َما ِشئَْنا ِمَن اللََّبنِ َوَما ِمَن الَْحاِضرِ أََحٌد َيْحلُُب قَطْـَرةً    
قُولُونَ ِلرَِعاِئهِْم َوْيلَكُْم أَال َتْسَرُحونَ َحْيثُ َيْسَرُح َراِعي َحِليَمةَ فََيْسَرُحونَ ِفي َوال َيجُِدَها فَيَ 

الشِّْعبِ الَِّذي َتْسَرُح ِفيِه فََتُروُح أَغَْناُمُهْم جَِياًعا َما بَِها ِمْن لََبنٍ َوَتُروُح غََنِمي لََبًنا ُحفَّـال                
 َوَسلََّم َيِشبُّ ِفي الَْيْومِ َشَباَب الصَّبِيِّ ِفي َشْهرٍ َوَيِشبُّ ِفـي الـشَّْهرِ      َوكَانَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه     

َشَباَب الصَّبِيِّ ِفي َسَنٍة فََبلَغَ َسَنةً َوُهَو غُالٌم َجفٌْر قَالَْت فَقَِدْمَنا َعلَى أُمِِّه فَقُلُْت لََها َوقَالَ لََها            
جِْع بِِه فَإِِنَّا َنْخَشى َعلَْيِه َوَباَء َمكَّةَ قَالَْت َوَنْحُن أََضنُّ َشْيٍء بِِه ِممَّا             أَُبوُه ُردِّي َعلَْيَنا اْبنِي فَلَْنرْ    



   بۆلۈمىئهۋەتىش ۋە غازاتالرقوشۇن 

 210 

َرأَْيَنا ِمْن َبَركَِتِه قَالَْت فَلَْم َنَزلْ َحتَّى قَالَِت اْرجَِعا بِِه فََرَجْعَنا بِِه فََمكَثَ ِعْنَدَنا َشْهَرْينِ قَالَْت                
ُخوُه َيْوًما َخلَْف الُْبُيوِت َيْرَعَياِن َبْهًما لََنا إِِذْ َجاَءَنا أَُخوُه َيْشَتدُّ فَقَالَ ِلـي              فََبْيَنا ُهَو َيلَْعُب َوأَ   

َوَألبِيِه أَْدرِكَا أَِخي الْقَُرِشيَّ قَْد َجاَءُه َرُجالِن فَأَْضَجَعاُه َوَشقَّا َبطَْنُه فََخَرْجَنا َنْشَتدُّ فَاْنَتَهْيَنـا            
ٌم ُمْنَتِقٌع لَْوُنُه فَاْعَتَنقَُه أَُبوُه َواْعَتَنقُْتُه ثُمَّ قُلَْنا َما لََك أَْي ُبَنيَّ قَالَ أََتانِي َرُجـالِن                إِِلَْيِه َوُهَو قَائِ  

َبطْنِي فََواللَِّه َما أَْدرِي َما َصَنَعا قَالَـْت فَاْحَتَملَْنـاُه        َعلَْيهَِما ِثَياٌب بِيٌض فَأَْضَجَعانِي ثُمَّ َشقَّا     
 بِِه قَالَْت َيقُولُ أَُبوُه َيا َحِليَمةُ َما أََرى َهذَا الُْغالَم إِِال قَْد أُِصيَب فَاْنطَِلِقي فَلَْنُردَُّه إِِلَى            َوَرَجْعَنا

أَْهِلِه قَْبلَ أَنْ َيظَْهَر بِِه َما َنَتَخوَُّف قَالَْت فََرَجْعَنا بِِه فَقَالَْت َما َيُردُّكَُما بِـِه فَقَـْد كُْنُتَمـا                   
نِ َعلَْيِه قَالَْت فَقُلُْت ال َواللَِّه إِِال أَنَّا كَفَلَْناُه َوأَدَّْيَنا الَْحقَّ الَِّذي َيجُِب َعلَْيَنا ثُمَّ َتَخوَّفَْنا          َحرِيَصْي

ـ                ا اَألْحَداثَ َعلَْيِه فَقُلَْنا َيكُونُ ِفي أَْهِلِه فَقَالَْت أُمُُّه َواللَِّه َما ذَاَك بِكَُما فَـأَْخبَِرانِي َخَبَركَُم
َوَخَبَرُه فََواللَِّه َما َزالَْت بَِنا َحتَّى أَْخَبْرَناَها َخَبَرُه قَالَْت فََتَخوَّفَْتَما َعلَْيِه كَال َواللَِّه إِِنَّ الْبنِـي                

 أَْعظََم َهذَا َشأْنًَا أَال أُْخبُِركَُما َعْنُه إِِنِّي َحَملُْت بِِه فَلَْم أَْحِملْ َحْمال قَطُّ كَانَ أََخفَّ َعلَيَّ َوال       
َبَركَةً ِمْنُه ثُمَّ َرأَْيُت ُنوًرا كَأَنَُّه ِشَهاٌب َخَرَج ِمنِّي ِحَني َوَضْعُتُه أََضاَءْت لَُه أَْعَنـاُق اإلِِبِـلِ                 

ـ                ى بُِبْصَرى ثُمَّ َوَضْعُتُه فََما َوقََع كََما َيقَُع الصِّْبَيانُ َوقََع َواِضًعا َيَدُه بِاَألْرضِ َراِفًعا َرأَْسُه إِِلَ
 .السََّماِء َدَعاُه َوالَْحقَا بَِشأْنِكَُما

 بهنـى سـهئد   ڭ سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنى      پهيغهمبهر - 6367
مۇنــداق ئانىــسى ھهلىــمه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن ئېنىكقهبىلىــسىلىك 

 تـوپ بهنى سهئد ئىبنـى بهكـر قهبىلىـسىدىن بىـر           « :رىۋايهت قىلىنىدۇ 
 ئــاق ، ئۈچــۈنكــېلىش تېپىــپ الئېمىتىــدىغان بــابىلــله بىــلهن  ئايــال

ــتىم   ــا چىق ــۈز   . ئېــشىكىمنى مىنىــپ يولغ ــى قهھهتچىلىــك ي ــۇ يىل ئ
ئېرىممــۇ مهن بىــلهن  .بهرگهچــكه، قــولىمىزدا ھېچنــېمه قالمىغانىــدى

نىڭ نامى بىلهن قهسـهمكى، قـولىمىزدا بىـر تېمىممـۇ           هللا. بىلله ئىدى 
يـېڭىال   .سۈت چىقماس بولـۇپ قالغـان قېـرى بىـر تـۆگىمىز بـار ئىـدى               

. تۇغۇلغان بوۋىقىمنىـڭ ئـاچ يىغىـسىدىن كـېچىچه ئۇخلىيالمـايتتۇق        
مهككىگه يېتىپ باردۇق  .ۇنى تويغۇزغۇدەك سۈت يوق ئىدىكۆكسۈمدە ئ

پهيغهمـبهر  ). ھهممهيلهن باال ئىزدەپ تهرەپ ـ تهرەپكه قاتراشقا باشلىدى (
ئۇنى ھهممىمىزگه تهڭلهپ باققان    ) ئامىنه(ئهلهيهىسساالمنىڭ ئانىسى   
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بىـز بوۋاقنىـڭ    چـۈنكى    .ۇ، ھېچكىم قوبۇل قىلغىلى ئۇنىمىدى    بولسىم
كــۆپرەك يــاردەمگه ئېرىشىــشنى ئــارزۇ قىالتتــۇق، ئهممــا سىدىن ئائىلىــ

تىم بالىنىڭ ئانىـسى   ېي”:  بىز .تىم ئىدى ې ي پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 
 شــۇنداق .دەپ ئــۇنى ئالمــايتتۇق “؟قانچىلىــك بىــر نهرســه بېرەلهيتتــى

پهقهت  بوۋاق ئېلىـپ ماڭـدى،     ھهممىسى بىردىن مهندىن باشقا    ،قىلىپ
ــدىم   ــاال تاپالمىغانى ــال ب ــا    .مهن ــدا خىجىللىقق ــڭ ئالدى ھهمراھلىرىمنى

  :قېلىشتىن ئهنسىرەپ، ئېرىمگه
مهن ئـۇ يېـتىم بـالىنى ئېلىـپ      بىـلهن قهسـهمكى،      نىڭ نـامى  هللاــ  

كـېلىمهن، ـ دېـدىم ۋە ئۇنىـڭ قېـشىغا بېرىـپ، ئۇلىغىمنىـڭ قېـشىغا         
  :ئېرىم. ئېلىپ كهلدىم

  :مهن. ــ ئېلىپ كهلدىڭمۇ؟ ـ دەپ سورىدى
  :ئۇ. ــ ھهئه، بۇنىڭدىن باشقا باال تاپالمىدىم، ـ دېدىم
 بىزگه ئىلتىپـات    هللاــ توغرا قىلىپسهن، بهلكىم ئۇنىڭ سايىسىدا       

نىـڭ نـامى بىـلهن قهسـهمكى، مهن ئـۇنى      هللا. كۆرسـىتىپ قـاالر، ـ دېـدى    
ۈم بىـردىنال ســۈتكه  ئېمىـتىش ئۈچـۈن كۆكـسۈمگه تهڭلىۋىـدىم، كۆكـس     

ئــۇ بىــر كۆكــسۈمنى ئهمــدى، يهنه بىرىنــى يېڭــى  . لىــق تولــۇپ كهتتــى
شـــۇ ئاخـــشىمى ئېـــرىم . تۇغۇلغــان بـــوۋىقىم ئېمىـــپ، ســـۈتكه تويـــدى 

تۆگىمىزنىــڭ يېنىغــا بېرىــپ، كــۆزلىرىگه ئىــشهنمهيال قــاپتۇ، چــۈنكى  
شۇنىڭ بىلهن، تۆگىنى   . تۆگىنىڭ يېلىنىمۇ سۈتكه لىق تولغان ئىدى     

ئــۇ كــېچه بىــز تــوق . ېــرىم ئىككىمىــز تويغــۇدەك ئىچتــۇقســېغىپ، ئ
  :ئهتىسى ئېرىم. قورساق ياتتۇق، بالىلىرىمىزمۇ خاتىرجهم ئۇخلىدى

بۇ باال خاسىيهتلىك باال ئوخشايدۇ، بىزنىڭ بالىمىزمۇ ! ــ ئى ھهلىمه
  .خاتىرجهم ئۇخلىدى، ـ دېدى

غـا   يول، شۇنىڭ بىلهن:ھهلىمه سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق دېدى   
بىلهن قهسـهمكى، مېنىـڭ ھېلىقـى ئىـشىكىم         نامى   نىڭهللا ا .چىقتۇق

  :كارۋاندىكىلهر كارۋاننىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ كهتتى، ھهتتا
كهلگهن  مىنىپ سىلهر بۇ   !ئاستىراق ماڭساڭالرچۇ ! ــ ئهي ھهلىمه  

  :مهن. ئېشهك ئهمهسمۇ؟ ـ دەپ سوراشتى
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  :ــ ھهئه، شۇ ئېشهك، ـ دېسهم، ئۇالر
 .يىـشىپ كهتتـى   دېــ    !؟مـۆجىزە يولۇقتىمـۇ نـېمه     ــ بۇنىڭغا بىرەر    

ــۈرۈپ  ــۇنداق ي ــسىنىڭ     ،ش ــر قهبىلى ــى بهك ــهئد ئىبن ــى س ــاخىرى بهن  ئ
 تائـاال ياراتقـان پۈتـۈن    هللامهنـچه، بـۇ يهر       .تۇرالغۇلىرىغا يېتىپ كهلـدۇق   

 ئىلكىــدە جېــنىم .زېمىننىــڭ ئهڭ قۇرغــاق يېــرى بولۇشــى مــۇمكىن 
لىنى ئېلىـپ كهلگهنـدىن     بىز بـا   بىلهن قهسهمكى،    نىڭ نامى بولغان زات 

باشالپ، مال ـ چارۋىلىرىمىز ھهر كـۈنى ئـۆيگه قـارنى تـوق، يېلىنلىـرى       
ــدا قايتىـــپ كېلىـــدىغان بولـــۇپ قالـــدى    .ســـۈتكه لىـــق تولغـــان ھالـ

باشقىالرنىڭ مال ـ چارۋىلىرى قارنى ئـاچ، يېلىنلىـرى قـۇرۇق قايتىـپ      
ــامچه ســۈتكه زار بولــۇپ كهتــكهن چــاغالردا،   ــۇالر بىــر ت  بىــز كېلهتتــى، ئ

ــۇق   ــانغۇچه ئىچهتتــ ــېغىپ، قــ ــاللىرىمىزنى ســ ــنىلىرىمىز . مــ قوشــ
  :پادىچىلىرىغا

ــ  ! ــ چارۋىالرنى ھهلىمهلهرنىڭ پادىلىرى بىلهن بىلله ئوتلىتىڭالر      
دەپ تاپىاليتتى، گهرچه ئۇالر ماللىرىنى بىزنىڭ ماللىرىمىز بىلهن بىر     

 بىزنىـڭ  جىلغىدا باقسىمۇ، ئۇالرنىڭ چارۋىلىرى يهنىال ئاچ ۋە سۈتـسىز،   
ــوق ۋە يېلىنــى لىــق قايتىــپ كېلهتتــى    پهيغهمــبهر. چــارۋىلىرىمىز ت

 چــوڭ بولىــدىغان بىــر كۈنــدە ئــادەتتىكى بــاال بىــر ئايــدا ئهلهيهىســساالم
 سـۈرئهتته  چـوڭ بولىـدىغان  سۈرئهتته، بىر ئايدا ئادەتتىكى باال بىر يىلدا      

دى، ئۇ تۆت ـ بهش ياشـقا كىرگهنـدە، چوپچـوڭال بولـۇپ قالـ       .چوڭ بوالتتى
لــېكىن ئــۇ بىــزگه بهرىــكهت ئېلىــپ  .دۇقبــارئانىــسىغا ئېلىــپ شــۇڭا 

. كهلگهچكه، ئۇنىڭ يېنىمىزدا ئۇزۇن ۋاقىت تۇرۇشىنى ئـارزۇ قىالتتـۇق         
  :شۇڭا بىز

ــ باال يهنه ئازراق چوڭ بولغىچه بىز بېقىپ تۇرايلى، ئۇنىڭ مهككىدە 
 ـ   يۇقۇملۇق كېسهلگه گىرىپتـار بولـۇپ قېلىـشىدىن ئهنـسىرەۋاتىمىز،    

 .دېدۇق ۋە ئانىـسىنى قايىـل قىلغـۇچه، گېپىمىـزدە چىـڭ تۇرۇۋالـدۇق            
  : ئاخىرى ئانىسى

 . بىـز ئـۇنى ئېلىـپ قـايتتۇق      .دېـدى ــ   ! ئېلىپ كېـتىڭالر  ــ بوپتۇ،   
قېرىندىشى بىلهن بىلـله  سۈت  ئۇ ، بىر كۈنى.ئارىدىن ئىككى ئاي ئۆتتى  
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غـدا سـۈت    بىـر چا  . ئۆيىمىزنىڭ ئارقا تهرىپىدە بىر قـوزىنى بېقىۋاتـاتتى       
  :قېرىندىشى يېنىمىزغا يۈگۈرۈپ كېلىپ

 ،ئىككى ئـادەم كېلىـپ  ! قۇرەيشلىك قېرىندىشىمنى قۇتقۇزۇڭالرــ  
 گهن پېتــى بىـز يۈگــۈر .دىدېـــ ،   ئـۇنى يــاتقۇزۇپ، كۆكـسىنى يېرىــۋەتتى  

ئېـرىم   . كهتـكهن ھالـدا تۇرۇپتـۇ      سارغىيىپ ئۇ چىرايى    ،قېشىغا بارساق 
  :ئىككىمىز ئۇنى چىڭ قۇچاقالپ

  : ئۇدۇق،دەپ سورىـ ؟ ڭا نېمه بولدى ئوغلۇمــ سا
ـــ  ــاتقۇزۇپ     ـ ــى ي ــپ مېن ــشى كېلى ــى كى ــك ئىكك ــاق كىيىملى  ،ئ

كىـسىنىڭ  نىڭ نامى بىلهن قهسـهمكى، ئـۇ ئىك       هللا. قورسىقىمنى ياردى 
چېـدىرغا  نى كۆتـۈرۈپ  ئـۇ  بىـز  .دېـدى ـ نېمه قىلغانلىقىنى بىلمهيمهن،  

  :ئېرىم .كىردۇق
بىرەر يامـان   . ش بولغاندەك قىلىدۇ  بالىغا بىرەر ئى   بۇ   !ئى ھهلىمه ــ  

 شۇنداق  .ـ دېدى ! ئهھۋال يۈز بهرگىچه، ئۇنى ئانىسىغا تاپشۇرۇپ بېرەيلى      
  : ئانىسى.نىڭ يېنىغا ئېلىپ باردۇق بىز ئۇنى ئانىسى،قىلىپ
 ئۆتكهنـدە ئېلىـپ كېتىمىـز دەپ    ،ئهمدى قـايتۇرۇپ كهپـسىلهرغۇ  ــ  

  : مهن.دېدىـ غان ئهمهسمىدىڭالر؟ ۇۋالچىڭ تۇر
ۋاتــاتتۇق، ئوبــدان خهۋەر ئېلىھالىــدىن  ،يــاق، بىــز ئــۇنى بېقىــپ ــــ

، قــايتۇرۇپ  قېلىــشىدىن ئهنــسىرەپبىــرەر يامــانلىق يېتىــپ لــېكىن
  :دېسهم، ئانىسىكهلدۇق، ـ 

ـــ   ئــۇنى نــېمه ئۈچــۈن قــايتۇرۇپ  .يــاق، ھهرگىزمــۇ ئۇنــداق ئهمهسـ
ــرىڭالر    ــانلىقىنى دەپ بې ــېمه بولغ ــا ن ــى، ئۇنىڭغ ــ! كهلگىنىڭالرن  دەپ ـ

ــدىت ىــشنى ئېيتىــپ  بىــز ئۇنىڭغــا بولغــان ئ ، شــۇنداق قىلىــپ.ۇرىۋال
  : ئانىسى.بهردۇق

 ئىـــش بولـــۇپ قېلىـــشىدىن قورقـــۇپ رســـىلهر ئۇنىڭغـــا بىـــرەـــــ 
بىلهن قهسهمكى، بۇ باالم چوقـۇم كاتتـا ئـادەم         نىڭ نامى   هللاقالدىڭالرمۇ؟ ا 

 .مهنمۇ سىلهرگه ئـۆز بېـشىمدىن ئـۆتكهنلهرنى ئېيتىـپ بېـرەي       .بولىدۇ
 ئۇنىڭدىنمۇ يهڭگىل، ئۇنىڭدىنمۇ ،ياق بولغىنىمدا ئاىڭغا ئېغىرمهن ئۇن

ئۇ تۇغۇلغـان ۋاقىتتـا،      .بهرىكهتلىك بىر نهرسه كۆتۈرۈپ باقمىغان ئىدىم     
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مهندىن خۇددى چاقماقتهك بىر نۇرنىڭ چىقىپ، بۇسرادىكى تۆگىلهرنىڭ 
 قورســىقىمدىن   ئــۇ.بويــۇنلىرىنى يۇرۇتىــۋەتكهنلىكىنى كۆرگهنىــدىم  

، بېشىنى  ۇپالىالر چۈشكهندەك چۈشمهي، قولىنى يهرگه قوي      ب ئادەتتىكى
ماڭـا  ئـۇنى   مـاقۇل، سـىلهر     ... ىكهنىدئاسمانغا كۆتـۈرگهن ھـالهتته چۈشـ      

   .①دېدىـ ! كېتىۋېلىڭالر) ساالمهت(يۈڭالرغا  ئۆ،قويۇپ
  )24/212 :»كهبىرئهل« ؛7163 :مهۋسىلى(

َحدَّثَُهْم أَنَّ َرُجلًا َسأَلَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه        َعْن ُعْتَبةَ ْبنِ َعْبٍد السُّلَِميِّ أَنَُّه        - 6368
َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ كَْيَف كَانَ أَوَّلُ َشأْنَِك َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ كَاَنْت َحاِضَنِتي ِمْن َبنِي َسْعِد                

أُْخذْ َمَعَنا َزاًدا فَقُلُْت َيا أَِخي اذَْهْب فَأِْتَنـا  ْبنِ َبكْرٍ فَاْنطَلَقُْت أََنا َواْبٌن لََها ِفي َبْهمٍ لََنا َولَْم نَ         
بَِزاٍد ِمْن ِعْنِد أُمَِّنا فَاْنطَلََق أَِخي َوَمكَثُْت ِعْنَد الَْبْهمِ فَأَقَْبلَ طَْيَراِن أَْبَيَضاِن كَأَنَُّهَمـا َنـْسَراِن         

ا َيْبَتِدَرانِي فَأََخذَانِي فََبطََحانِي إِلَى الْقَفَا فََشقَّا       فَقَالَ أََحُدُهَما ِلَصاِحبِِه أَُهَو ُهَو قَالَ َنَعْم فَأَقَْبلَ       
َبطْنِي ثُمَّ اْسَتْخَرَجا قَلْبِي فََشقَّاُه فَأَْخَرَجا ِمْنُه َعلَقََتْينِ َسْوَداَوْينِ فَقَالَ أََحُدُهَما ِلَصاِحبِِه قَالَ             

ِه َجْوِفي ثُمَّ قَالَ ائِْتنِي بَِماِء َبَرٍد فََغَسلَا بِِه قَلْبِي ثُـمَّ            َيزِيُد ِفي َحِديِثِه ائِْتنِي بَِماِء ثَلْجٍ فََغَسلَا بِ       
قَالَ ائِْتنِي بِالسَِّكيَنِة فَذَارََّها ِفي قَلْبِي ثُمَّ قَالَ أََحُدُهَما ِلَصاِحبِِه ِحْصُه فََحاَصُه َوَخَتَم َعلَْيـِه               

ْصُه فََحاَصُه َواْخِتْم َعلَْيِه بَِخاَتمِ النُُّبوَِّة فَقَالَ أََحُدُهَما        بَِخاَتمِ النُُّبوَِّة َوقَالَ َحْيَوةُ ِفي َحِديِثِه حِ      
ِلَصاِحبِِه اْجَعلُْه ِفي ِكفٍَّة َواْجَعلْ أَلْفًا ِمْن أُمَِّتِه ِفي ِكفٍَّة فَإِذَا أََنا أَْنظُُر إِلَى الْأَلِْف فَْوِقي أُْشِفُق                 

 أَنَّ أُمََّتُه ُوزَِنْت بِِه لََمالَ بِهِْم ثُمَّ اْنطَلَقَا َوَتَركَانِي َوفَرِقُْت فََرقًا         أَنْ َيِخرَّ َعلَيَّ َبْعُضُهْم فَقَالَ لَوْ     
َشِديًدا ثُمَّ اْنطَلَقُْت إِلَى أُمِّي فَأَْخَبْرُتَها بِالَِّذي لَِقيُتُه فَأَْشفَقَْت َعلَيَّ أَنْ َيكُونَ أُلْبَِس بِي قَالَْت               

 َبِعًريا لََها فََجَعلَْتنِي َوقَالَ َيزِيُد فََحَملَْتنِي َعلَى الرَّْحلِ َوَرِكَبْت َخلِْفـي            أُِعيذَُك بِاللَِّه فََرَحلَتْ  
َحتَّى َبلَْغَنا إِلَى أُمِّي فَقَالَْت أََوأَدَّْيُت أََماَنِتي َوِذمَِّتي َوَحدَّثَْتَها بِالَِّذي لَِقيُت فَلَْم َيُرْعَها ذَِلـَك             

 .َرَج ِمنِّي ُنوًرا أََضاَءْت ِمْنُه قُُصوُر الشَّامِفَقَالَْت إِنِّي َرأَْيُت َخ

                                                
 بولـۇپ، ھهر ئىككىلىـسىنىڭ   بۇ ھهدىسنى ئهبۇ يهئال ۋە تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان          ): 14840( ھهيسهمى   ①

 .راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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دىن مۇنـداق   ئۇتبه ئىبنى ئهبد سۇلهمىي رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ       - 6368
 ســـهلاللالھۇ ئهلهيهــــى  پهيغهمـــبهر  ەيلهنبىـــر : رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇ  

  :ۋەسهللهمدىن
ـــ  ــۇلۇلالھ ــ ــى رەسـ ــداق   !ئـ ــلهپته قانـ پهيغهمبهرلىكىـــڭ ئهڭ دەسـ

ــالنغانىدى؟ ـ    ــورىۋىدى،  دەپباش ــداق    س ــساالم مۇن ــبهر ئهلهيهىس پهيغهم
  :سۆزلهپ بهردى

مهن  .مېنىڭ ئېنىكئانام سهئد ئىبنى بهكر قهبىلىسىدىن ئىدىــ 
ســۈت قېرىندىــشىم بىــلهن بىلــله قــوزىمىزنى ئېلىــپ، ئــۇنى بــاققىلى  

ــ  ــپ كهتتــ ــ  . ۇقچىقىــ ــر نهرســ ــۈدەك بىــ ــا يېگــ ــا يېنىمىزغــ ه ئهممــ
  : قېرىندىشىمغاسۈت . ئېلىۋالمىغانىدۇق

يېگۈدەك بىـر نهرسـه ئېلىـپ       ئانىمزنىڭ قېشىدىن   ــ سهن بېرىپ،    
 ئۇشتۇمتۇت . قېشىدا قالدىمقوزىنىڭ مهن  ئۇ كهتتى،  ،مدى دې ـ! كهلگىن

ــۇش ك    ــاق ق ــى ئ ــشايدىغان ئىكك ــۈتكه ئوخ ــدى ـ دە،   بۈرك ــرى يهنه هل  بى
  :دىنبىرى

  :، ئۇـ دەپ سورىغانىدىمۇ؟  شۇشۇــ مۇ
ر يۈگۈرۈپ كېلىپ، مېنى تۇتتى شۇنىڭ بىلهن، ئۇال .دېدى ـ   ھهئه،ــ 

 ئاندىن يۈرىكىمنى يېرىـپ، ئۇنىڭـدىن       . ياتقۇزۇپ قورسىقىمنى ياردى   ۋە
  : بىرى يهنه بىرىگه.قارا قاننى چىقاردىپارچه ئىككى 
ئىچىمنـى  قـار سـۈيى بىـلهن       ـ دېدى ۋە  ! كهلتۈرگىن نىيىۈقار س ــ  
  : ئاندىن.يۇدى

 يـۈرىكىمنى   ىـلهن ېـدى ۋە ئۇنىـڭ ب      د ـ!  كهلتۈرگىن مۆلدۈر سۈيى ــ  
  : ئاندىن.يۇدى

 .قهلبىمگه چاچتى ـ دېدى ۋە ئۇنى     ! گىنخاتىرجهملىكنى كهلتۈر ــ  
  :ئاندىن
 ، يارغـان جـاينى تىكىـپ   ئـۇالردىن بىـرى  .  دېـدى ــ !  ئۇنى تىككىن  ــ

  :بىرى يهنه بىرىگه. ئۈستىگه پهيغهمبهرلىك مۆھۈرىنى باستى
ــشىنى يهنه    ــدىن مىــڭ كى ــسىگه، ئۈممىتى ــر تهخ ــۇنى بى ـــ ئ ــر ـ  بى

مـدە  ى تهرىپى ئۈسـت  ، قارىـسام  . دېـدى  ــ ! تهخسىگه قويۇپ، تارتىپ باققىن   
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زىلىرىنىــڭ ئۈســتۈمگه چۈشــۈپ كېتىــشىدىن  به،  تۇرىــدۇمىــڭ كىــشى
  : يهنه بىرى.ۇپ كهتتىمقورق

خسىگه قويۇپ تارتىلـسىمۇ،  ناۋادا ئۇنىڭ پۈتۈن ئۈممىتىنى بىر ته  ــ  
ۇالر مېنـى تاشـالپ   ئانـدىن ئـ  . دېـدى ـ ئېغىر بېسىپ كېتىـدۇ،   يهنىال ئۇ 

ئانامنىڭ قېـشىغا   ئېنىك ئاستا.  قورقۇپ كهتتىم  الكېتىشتى، مهن بهك  
ئانـام ماڭـا   ئېنىك .سـۆزلهپ بهردىـم  بىر ـ بىرلهپ   بولغان ۋەقهنى ،بېرىپ

ــان بولپجىــن چېپىلىــ ــسىرەپۇ قالغ ــاھلىق ىــن تهللا ا،شــىدىن ئهن پان
 ،ۈرۈپ مېنى ئالدىغا مىند، بىر تۆگىسىنى سهپهرگه تهييارالپ    تىلىدى ۋە 
  : ئۇ ئانامغا. نىڭ ئالدىغا ئېلىپ باردىئۆز ئانام
 ۋە بولغــان ســاق ـ سـاالمهت سـاڭا تاپــشۇردۇم، ـ دېـدى       ئامـانهتنى  ـــ  

لـېكىن ئانـام بـۇ ئىـشالردىن ئـانچه ھولۇقـۇپ            . دىشالرنى سۆزلهپ بهر  ىئ
  :كهتمىگهن ھالدا
ــ ـــ ئۆزەمــ ــر نۇرـــ ــىرلىرىنى ، چىقىــــپنىــــڭدىن بىــ ــام قهســ  شــ

   .①دېدىـ م، گهنىدىكۆرتىۋەتكهنلىكىنى ۇيور
 )»ئهلكهبىر« ؛17196 :ئهھمهد(

َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ أَنَّ أََبا ُهَرْيَرةَ كَانَ َجرِيا َعلَى أَنْ َيْسأَلَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى  - 6369
 اللَِّه َما أَوَّلُ َما َرأَْيَت ِفي أَْمرِ        اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن أَْشَياَء لَا َيْسأَلُُه َعْنَها غَْيُرُه فَقَالَ َيا َرُسولَ           

النُُّبوَِّة فَاْسَتَوى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاِلًسا َوقَالَ لَقَْد َسأَلَْت أََبا ُهَرْيَرةَ إِنِّي لَِفي     
 َوإِذَا َرُجلٌ َيقُولُ ِلَرُجلٍ أَُهَو ُهَو قَالَ    َصْحَراَء اْبُن َعْشرِ ِسنَِني َوأَْشُهرٍ َوإِذَا بِكَلَامٍ فَْوَق َرأِْسي        

َنَعْم فَاْسَتقَْبلَانِي بُِوُجوٍه لَْم أََرَها ِلَخلْقٍ قَطُّ َوأَْرَواحٍ لَْم أَجِْدَها ِمْن َخلْقٍ قَطُّ َوِثَيابٍ لَْم أََرَها                
ِحٍد ِمْنُهَما بَِعُضِدي لَا أَجُِد ِلأََحـِدِهَما       َعلَى أََحٍد قَطُّ فَأَقَْبلَا إِلَيَّ َيْمِشَياِن َحتَّى أََخذَ كُلُّ َوا         

َمسا فَقَالَ أََحُدُهَما ِلَصاِحبِِه أَْضجِْعُه فَأَْضَجَعانِي بِلَا قَْصرٍ َولَا َهْصرٍ َوقَالَ أََحُدُهَما ِلَصاِحبِِه             
مٍ َولَا َوَجعٍ فَقَالَ لَُه أَْخرِْج      افِْلْق َصْدَرُه فََهَوى أََحُدُهَما إِلَى َصْدرِي فَفَلَقََها ِفيَما أََرى بِلَا دَ          

الِْغلَّ َوالَْحَسَد فَأَْخَرَج َشْيئًا كََهْيئَِة الَْعلَقَِة ثُمَّ َنَبذََها فَطََرَحَها فَقَالَ لَُه أَْدِخلْ الرَّأْفَةَ َوالرَّْحَمةَ              

                                                
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ئىمـام ئهھمهدنىـڭ         ): 13841( ھهيسهمى   ①

 .سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن
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ِلي الُْيْمَنى فَقَالَ اغُْد َواْسلَْم فََرَجْعُت بَِها فَإِذَا ِمثْلُ الَِّذي أَْخَرَج ُيْشبُِه الِْفضَّةَ ثُمَّ َهزَّ إِْبَهاَم رِجْ        
  .أَغُْدو رِقَّةً َعلَى الصَِّغريِ َوَرْحَمةً ِللْكَبِريِ

دىن مۇنـداق رىـۋايهت     ئۇبهي ئىبنى كهئب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ     - 6369
 سهلاللالھۇ ئهلهيهى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پهيغهمبهرئهبۇ ھۇرەيرە : قىلىنىدۇ

ــورىمايدىغان ســ ۋەســهللهمدىن ھــ  ــۈرئهت  وېچكىم س ئالالرنى سوراشــقا ج
  : ئۇ.قىالتتى

لىكىڭدىن ئهڭ دەسلهپ قايسى ئىشنى    پهيغهمبهر !ئى رەسۇلۇلالھ ــ  
 پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم دەپ سورىۋىدى، كۆرگهنىدىڭ؟ ـ 

  :ئۆزىنى رۇسالپ ئولتۇرۇپ مۇنداق دېدى
 ئون ياشتىن بىرقانچه ئـاي      . سهن سوراپ قالدىڭ   !ئى ئهبۇ ھۇرەيرە  ــ  

ئۇشـتۇمتۇت بېـشىمنىڭ    .  بولۇپ، سـهھرادا تۇرۇۋاتـاتتىم     ئاشقان ۋاقتىم 
  : بىر كىشى يهنه بىرىگه، قارىسام. ئاڭلىدىم ئاۋازئۈستىدە بىر

  :دەپ سورىدى، يهنه بىرىـ شۇ شۇمۇ؟ ــ مۇ
يلهن ئالـدىمغا مهن ھېچقانـداق   ى ئىكك.دىەپ جاۋاب بهردـ ھهئه،  ــ 

 ئۇالرنىڭ . ھ بىلهن كهلدىوتىن كۆرۈپ باقمىغان چىراي ۋە ربىر مهخلۇق
 ئـۇ  .ئۇچىسىدىكى كىيىملهرنىمۇ ھېچكىمنىـڭ ئۇچىـسىدا كۆرمىـدىم    

 بىردىن بېلىكىمنى تۇتتى، لېكىن مهن ،يلهن قېشىمغا كېلىپىئىكك
  :يهنه بىرىگه  بىرى.ئىككىسىنىڭ تۇتقىنىنى ھېس قىلمىدىم

  :بىرى. دىئهگمهيال ياتقۇزدېۋىدى، مېنى بېلىمنى ـ  !ياتقۇزــ 
 دېۋىـدى، يهنه بىـرى مهيـدەمگه ئېڭىـشىپ          ـ! مهيدىسىنى يارغىن ــ  

  :ىنىغا يارغ.قانسىز، ئاغرىقسىز ياردى
بىر ئۇ  ىدى،  گهن دې ـ! كىنئۆچمهنلىك بىلهن ھهسهتنى چىقىرىۋەت   ــ  

  : ئۇنىڭغا.پارچه ئۇيۇل قاندەك بىر نهرسىنى چىقىرىپ تاشلىۋەتتى
ـــ  ــانلىق بىــ ـ ــدىللىكنى مېهرىب ــالغىنلهن رەھىم ــ! س ــدى، ـ  دېۋى
كه ئوخـشايدىغان   شاردا كۈمۈ د چىقىرىۋەتكهن نهرسىچىلىك مىق   ،قارىسام

بـارمىقىنى    ئاندىن ئـوڭ پۇتۇمنىـڭ بـاش   .بىر نهرسىنى سېلىپ قويدى   
  :  تۇرۇپمىدىرلىتىپ
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ه لهرگ كىچىكـ ، مهن شـۇنىڭ بىـلهن  .دېـدى ـ يـۈر، سـاالمهت بـول،     ـــ  
   .①ەھىمدىللىك قىلىدىغان بولۇپ قالدىمغا رالر، چوڭلىقمېهرىبان

  )20752 :ئهھمهد(

 حني وسلم عليه اهللا صلى النيب خنت السالم عليه جربيل أن بكرة أيب عن - 6370
 .قلبه طهر

 رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  ئهبــۇ بهكــر - 6370
 سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ      پهيغهمبهرجىبرىل ئهلهيهىسساالم   

   .② خهتنىسىنى قىلغانتازىلىغاندا،) يېرىپ(يۈرىكىنى 
 )5821 :»تهئهۋسئهل«(

 َصلَّى جِْبرِيلُ أََتاُه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َماِلٍك ْبنِ أََنسِ َعْن - 6371
َرَعُه فََشقَّ عن قَلْبِِه فَاْسَتْخَرَج الْقَلْـَب        َيلَْعُب مع الِْغلَْماِن فَأََخذَُه فَصَ     َوُهَو َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه

فَاْسَتْخَرَج منه َعلَقَةً فقال هذا َحظُّ الشَّْيطَاِن ِمْنَك ثُمَّ غََسلَُه يف طَْسٍت من ذََهبٍ بَِماِء َزْمَزَم 
ْعنِي ِظئَْرُه فَقَالُوا إِنَّ ُمَحمًَّدا قد      ثُمَّ لَأََمُه ثُمَّ أََعاَدُه يف َمكَانِِه َوَجاَء الِْغلَْمانُ َيْسَعْونَ إىل أُمِِّه يَ           

  .قُِتلَ فَاْسَتقَْبلُوُه وهو ُمْنَتِقُع اللَّْوِن قال أََنٌس وقد كنت أرى أَثََر ذلك الِْمْخَيِط يف َصْدرِِه
دىن مۇنداق رىۋايهت ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ   - 6371
ــ  بــالىالر پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم : قىلىنىــدۇ اتتى، بىــلهن ئويناۋات

تۇتقان پېتـى يهرگه     ئۇنىڭ قېشىغا كېلىپ،    ئهلهيهىسساالم لئىجىبرى
بىـر پـارچه ئۇيـۇل قـاننى     يۈرىكىـدىن   ياتقۇزدى ـ دە، كۆكـسىنى يېرىـپ،   

  :اردى ۋەچىق

                                                
ــسهمى ① ــۇپ، راۋى      ): 13843( ھهي ــان بول ــۋايهت قىلغ ــمهد رى ــى ئهھ ــدۇلالھ ئىبن ــسنى ئاب ــۇ ھهدى ــرى ب يلى

 .ئىشهنچلىكتۇر، چۈنكى ئىبنى ھىببان ئۇالرنىڭ ئىشهنچلىك ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئابدۇراھمان ئىبنى ئۇيهينه ۋە ): 13853( ھهيسهمى ②

ــ       ــشى ب ــى كى ــامهلۇم ئىكك ــالى ن ــسىملىك تهرجىمىه ــب ئى ــى مۇھارى ــهلهمه ئىبن ــرى  س ــان راۋىيلى ار، قالغ
 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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 ئانـدىن  .دىدېـ ـ ،   ئىـدى  سـهندىكى نېسىۋىـسى  ، شهيتاننىڭبۇــ مانا 
 ئـۆز   ، ئانـدىن يهمـلهپ    دى،يۈرىكىنى ئالتۇن قاچىدىكى زەمزەم سۈيىدە يۇ     

  : بىلله ئويناۋاتقان بالىالر.ايىغا قايتۇرۇپ كهلدىج
ـ دېگىنىچه، ئۇنىڭ ئېنىكئانىسىنىڭ يېنىغا     ! ــ مۇھهممهد ئۆلدى  

ئېنىكئانىسى ئۇنىـڭ قېـشىغا ماڭـدى، مـۇھهممهد ئۆڭـسۆلى           . يۈگۈردى
  .ئۆچكهن ھالدا كېلىۋاتاتتى

ئۇنىـڭ مهيدىـسىدىكى   ن  مه: ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ    
   .مگهنىدى جاينىڭ ئىزىنى كۆرتىكىلگهن

  )126 :مۇسلىم(

 َصلَّى أيب ُموَسى عن أبيه قال َخَرَج أبو طَاِلبٍ إىل الشَّامِ َوَخَرَج معه النيب              - 6372
ـ           َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه وا رَِحـالَُهْم    يف أَْشَياخٍ من قَُرْيشٍ فلما أَْشَرفُوا على الرَّاِهبِ َهَبطُوا فََحلُّ

فََخَرَج إِلَْيهِْم الرَّاِهُب َوكَاُنوا قبل ذلك َيُمرُّونَ بِِه فال َيْخُرُج إِلَْيهِْم وال َيلَْتِفُت قال فَُهـْم                
 َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّىَيُحلُّونَ رَِحالَُهْم فََجَعلَ َيَتَخلَّلُُهْم الرَّاِهُب حىت جاء فَأََخذَ بَِيِد رسول اللَِّه            

 قال هذا َسيُِّد الَْعالَِمَني هذا رسول َربِّ الَْعالَِمَني َيْبَعثُُه اهللا َرْحَمةً ِللَْعالَِمَني فقال لـه               َمَوَسلَّ
أَْشَياٌخ من قَُرْيشٍ ما ِعلُْمَك فقال إِنَّكُْم حني أَْشَرفُْتْم من الَْعقََبِة مل َيْبَق َشَجٌر وال َحَجٌر إال                 

إال ِلَنبِيٍّ َوإِنِّي أَْعرِفُُه بَِخاَتمِ النُُّبوَِّة أَْسفَلَ من غُْضُروِف كَِتِفِه ِمثْلَ           َخرَّ َساجًِدا وال َيْسُجَداِن     
التُّفَّاَحِة ثُمَّ َرَجَع فََصَنَع هلم طََعاًما فلما أََتاُهْم بِِه وكان هو يف رِْعَيِة الْإِبِلِ قال أَْرِسلُوا إليـه            

فلما َدَنا من الْقَْومِ َوَجَدُهْم قد َسَبقُوُه إىل فئ الشََّجَرِة فلما َجلََس            فَأَقَْبلَ َوَعلَْيِه غََماَمةٌ ُتِظلُُّه     
َمالَ فئ الشََّجَرِة عليه فقال اْنظُُروا إىل فئ الشََّجَرِة َمالَ عليه قال فََبْيَنَما هو قَاِئٌم علـيهم                 

َرأَْوُه َعَرفُوُه بِالصِّفَِة فََيقُْتلُوَنُه فألتفت   وهو ُيَناِشُدُهْم أَنْ لَا َيذَْهُبوا بِِه إىل الرُّومِ فإن الرُّوَم إذا            
فإذا بَِسْبَعٍة قد أَقَْبلُوا من الرُّومِ فَاْسَتقَْبلَُهْم فقال ما جاء بِكُْم قالوا جِئَْنا أن هذا النيب َخارٌِج                 

َبَرُه ُبِعثَْنا إىل طَرِيِقَك هذا يف هذا الشَّْهرِ فلم َيْبَق طَرِيٌق إال ُبِعثَ إليه بِأَُناسٍ َوإِنَّا قد أُْخبِْرَنا خَ  
فقال هل َخلْفَكُْم أََحٌد هو َخْيٌر ِمْنكُْم قالوا إمنا اخترنا خرية لك لطريقك هذا قال أَفََرأَْيُتْم                
أَْمًرا أََراَد اهللا أَنْ َيقِْضَيُه هل َيْسَتِطيُع أََحٌد من الناس َردَُّه قالوا لَا قال فََباَيُعوُه َوأَقَاُموا معـه                  
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ال أَْنُشُدكُْم اهللا أَيُّكُْم َوِليُُّه قالوا أبو طَاِلبٍ فلم َيَزلْ ُيَناِشُدُه حىت َردَُّه أبو طَاِلبٍ َوَبَعـثَ                 ق
 .معه أبو َبكْرٍ بِلَالًا َوَزوََّدُه الرَّاِهُب من الْكَْعِك َوالزَّْيِت

: دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇئهبۇ مۇسا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 6372
ســهپهر ى بىــلهن شــامغا ىلقــانچه ئاقــساق تالىــب قۇرەيــشنىڭ بىــرئهبــۇ 

مۇ ئـۇالر بىـلهن بىلـله        سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم   پهيغهمبهر قىلدى،
غا يېقىن بىر يهردە توختاپ، يۈك ـ  بىر راھىبنىڭ تۇرالغۇسىئۇالر  .ئىدى

 تــى،راھىــب ئۇالرنىــڭ ئالــدىغا چىق. تــاقلىرىنى چۈشۈرۈشــكه باشــلىدى
 ھهر قېتىملىق سهپىرىدە بۇ يهرگه چۈشۈپ ئۆتسىمۇ، راھىب گهرچه ئۇالر

راھىـب خـۇددى    . نىڭ ئالـدىغا چىقىـپ باقمىغانىـدى      بۇرۇن ئۇالر بۇندىن  
ــبهر     ــارىالپ چىقتــى ۋە پهيغهم ــدەك ھهممهيلهننــى ئ بىرىنــى ئىزدەۋاتقان

  :ئهلهيهىسساالمنى كۆرۈپ
رىنىـڭ   ئالهملهرنىـڭ پهرۋەردىگا ، ئالهملهرنىڭ خوجىسى، بۇ   ،بۇــ مانا   
 قـۇرەيش  .دىـ دېـ ئۇنى ئالهملهرگه رەھمهت قىلىپ ئهۋەتىدۇ،  هللا رەسۇلى، ا

  : ئاقساقاللىرى
  :دى، ئۇغانىدەپ سورىـ  بىلىسهن؟ نهدىنسهن ــ 
دا ئۇنىـڭ   )ئىنجىـل ( تائاالنىڭ بىزگه نازىـل قىلغـان كىتـابى          هللاــ  

 ـ دەل  بۇ تهرەپكه كېلىۋاتقىنىڭالردا،سىلهر . ئاالمهتلىرى بايان قىلىنغان
دەرەخ،  . ھهممىـسى سـهجدىگه بـاش قويـدى    دەرەخ، تاش ـ كېـسهكلهرنىڭ  

 . پهيغهمبهردىن باشقىغا سهجدە قىلمايدۇتاش ۋە باشقا جانسىز نهرسىلهر 
  تهرىپىگه ئۇرۇلغانمهن ئۇنىڭ تاغاق سۆڭىكىنىڭ ئاستىئۇندىن باشقا، 

ـ  پهيغهمبهرلىك مۆھۈرى بىـلهن تونـۇيمهن،    ىچىلىك چوڭلۇقتىكىئالم
. تامـاق تهييارلىـدى    ، ئۇالرغـا   ئانـدىن قايتىـپ بېرىـپ      .دىجاۋاب بهر ەپ  د

پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم تـــۆگىلهرنى  تامـــاقنى ئېلىـــپ كهلگهنـــدە،
  : راھىب.ئوتلىتىۋاتاتتى

پهيغهمـبهر  . ــ دېـدى   ! ، چاقىرىپ كېلىڭالر  ئۇنىڭغا ئادەم ئهۋەتىپ  ــ  
ئۇنىڭ بېـشى  ئهلهيهىسساالم ئۇالرنىڭ قېشىغا كهلدى، بىر پارچه بۇلۇت       

ــاتتى    ــالپ كېلىۋاتـ ــايه تاشـ ــتىدە سـ ــسىدا  . ئۈسـ ــقىالر دەرەخ سايىـ باشـ
. ئولتۇرۇۋالغان بولغاچقا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئاپتاپ يهردە ئولتۇردى



  تۇغۇلۇشى، سۈت ئېمىشى، كۆكرىكىنىڭ يېرىلىشى ۋە ئۆسۈپ يېتىلىشىرەسۇلۇلالھنىڭ 
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ــكه          ــۇ تهرەپ ــسى ئ ــڭ سايى ــايال، دەرەخنى ــۇرا ـ ئولتۇرم ــۇ ئولت ــېكىن ئ ل
ــى  ــپ كهتت ــۇپ،    . يۆتكىلى ــاقچى بول ــشىدا ئولتۇرم ــڭ قې ــقىالر ئۇنى باش

  : ئۇالرغا يالۋۇرۇپراھىب. ورۇنلىرىدىن تۇرۇشتىئ
نىـڭ ھهققـى ـ ھـۆرمىتى ئۈچـۈن ئـۇنى شـام دىيارىغـا ئېلىـپ          هللاـــ  

ــالر(بىــزانس . بارمــاڭالر ــۇنى ) رىملىق ــدىن(ئ ــسا، ) ئاالمهتلىرى ــۇپ قال تون
  .قاتتىق ئازاباليدۇ، ـ دېدى

كىشى ئۇالرنىڭ يېنىغا يېتىپ  رىملىقالردىن يهتته دەل شۇ پهيتته،
  :راھىب ئۇالرنى كۈتۈۋالدى ۋە. دىكهل

  : ئۇالر،دىغانى دەپ سورى؟ ـ كهلدىڭالرننېمه ئىش ئۈچۈــ 
ئايدا ئهرەب دىيارىدىن مۇشۇ ــ دىنىي زاتلىرىمىزنىڭ بىلدۈرۈشىچه، 

شۇڭا بىر نهچچه . بىر پهيغهمبهرنىڭ زېمىنىمىز تهۋەلىكىگه ئۆتىدىكهن
. ەپـكه ئهۋەتىلــدى كىـشىلىكتىن گۇرۇپپـا تهشــكىللىنىپ، تهرەپ ـ تهر    

  :دېيىشتى، راھىببىزمۇ بۇ تهرەپكه ئهۋەتىلگهنىدۇق، ـ 
ـ  كىشىلهر بارمۇ؟  ۋە تهلهيلىكئارقاڭالردا سىلهردىنمۇ ياخشىراقــ 

  :دەپ سورىدى، ئۇالر
بهلكىـم بـۇ    . ــ سهن بۇ يهردە بولغاچقا، بىز مۇشۇ يولنى تاللىۋالدۇق        

  :راھىب.  دېيىشتىـ! يهردە ئۇچرىتىپ قاالرمىز؟
بىـرى ئـۇنى    شـىنى ئىـرادە قىلغـان بولـسا،         ۇبىر ئىـشنىڭ بول   هللا اــ  

  :ىدى، ئۇالرەپ سوردـ ؟ كهينىگه قايتۇراالمدۇ
  :راھىب .دېيىشتىـ ياق، ــ 

ــداقتا، ســىلهر ئىــزدەپ چىققــان پهيغهمــبهر بــۇ يهردە   ـــ ئۇن قېنــى، . ـ
 ئـۇالر  .چۈنكى ئـۇ ھهق پهيغهمـبهردۇر، ـ دېـدى    . ئۇنىڭغا بهيئهت قىلىڭالر

دى ۋە راھىبنىڭ  بهيئهت قىلغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگهپهي
  : راھىب.يېنىدا تۇرۇپ قالدى

ـــ  ــى  هللاـ ــڭ ھهقق ـــ نى ــلهن ســ  ـ ــۆرمىتى بى ــڭ   ورايكى،ھ ــۇ بالىنى ب
قۇرەيـشلهر ئهبـۇ تـالىبنى كۆرسـىتىپ     . ىدىدەپ سـور ـ ؟  باشپاناھى كىم

  :تۇرۇپ
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ىلغـا ئېلىـپ   نىـڭ نـامىنى ت  هللاراھىـب  . ــ مانا بـۇ زات، ـ دېيىـشتى   
ــبهر ئهلهيهىســساالمنى شــامغا ئېلىــپ     ــالىبتىن پهيغهم ــۇ ت ــۇرۇپ، ئهب ت

شـۇنىڭ  . بارماسلىقى ئۈچۈن قايتا ـ قايتا ئىلتىماس قىلىپ تۇرۇۋالـدى  
ــۇ بهكــرى بىــلهن   بىــلهن، ئهبــۇ تالىــب پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا  ئهب

راھىــب ئۇالرغــا ئوزۇقلــۇق  .قــايتۇرۇۋەتتى) مهككىــگه(بىاللنــى قوشــۇپ 
   .ۈچۈن بولكا نان بىلهن زەيتۇن يېغى تهييارالپ بهردىئ

   )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

خرج أبو طالب إىل الشام وخرج معه النيب صلى اهللا          :  عن أبو موسا قال    – 6373
 . عليه وسلم يف أشياخ من قريش

ئهبــۇ تالىــب :  ئهبــۇ مۇســادىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ – 6373
قىلى بىلهن شامغا سهپهر قىلدى، پهيغهمبهر قۇرەيشنىڭ بىر قانچه ئاقسا

   ...①سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنۇالر بىلهن بىلله ئىدى
  )3620 :تىرمىزى(

                                                
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2862(ئهلبانى  ①
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  ۋەھىينىڭ باشلىنىشى ۋە قانداق نازىل بولغانلىقى

للَِّه َصلَّى اللَّـُه   َعْن َعاِئَشةَ أُمِّ الُْمْؤِمنَِني أَنََّها قَالَْت أَوَّلُ َما ُبِدَئ بِِه َرُسولُ ا     - 6374
َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن الَْوْحيِ الرُّْؤَيا الصَّاِلَحةُ ِفي النَّْومِ فَكَانَ لَا َيَرى ُرْؤَيا إِلَّا َجاَءْت ِمثْـلَ فَلَـقِ     

َعبُُّد اللََّياِلَي ذََواِت   الصُّْبحِ ثُمَّ ُحبَِّب إِلَْيِه الَْخلَاُء َوكَانَ َيْخلُو بَِغارِ ِحَراٍء فََيَتَحنَّثُ ِفيِه َوُهَو التَّ            
الَْعَدِد قَْبلَ أَنْ َيْنزَِع إِلَى أَْهِلِه َوَيَتَزوَُّد ِلذَِلَك ثُمَّ َيْرجُِع إِلَى َخِدَجيةَ فََيَتَزوَُّد ِلِمثِْلَها َحتَّى َجاَءُه                

 بِقَارِئٍ قَالَ فَأََخذَنِي فََغطَّنِـي      الَْحقُّ َوُهَو ِفي غَارِ ِحَراٍء فََجاَءُه الَْملَُك فَقَالَ اقَْرأْ قَالَ َما أََنا           
َحتَّى َبلَغَ ِمنِّي الَْجْهَد ثُمَّ أَْرَسلَنِي فَقَالَ اقَْرأْ قُلُْت َما أََنا بِقَارِئٍ فَأََخذَنِي فََغطَّنِي الثَّانَِيةَ َحتَّى                

ارِئٍ فَأََخذَنِي فََغطَّنِي الثَّاِلثَةَ ثُمَّ أَْرَسلَنِي َبلَغَ ِمنِّي الَْجْهَد ثُمَّ أَْرَسلَنِي فَقَالَ اقَْرأْ فَقُلُْت َما أََنا بِقَ          
فَقَالَ اقَْرأْ بِاْسمِ َربَِّك الَِّذي َخلََق َخلََق الْإِْنَسانَ ِمْن َعلَقٍ اقَْرأْ َوَربَُّك الْأَكَْرُم فََرَجـَع بَِهـا                 

َخلَ َعلَى َخِدَجيةَ بِْنِت ُخَوْيِلٍد َرِضَي اللَُّه       َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْرُجُف فَُؤاُدُه فَدَ        
َعْنَها فَقَالَ َزمِّلُونِي َزمِّلُونِي فََزمَّلُوُه َحتَّى ذََهَب َعْنُه الرَّْوُع فَقَالَ ِلَخِدَجيةَ َوأَْخَبَرَها الَْخَبَر لَقَْد 

زِيَك اللَُّه أََبًدا إِنََّك لََتِصلُ الرَِّحَم َوَتْحِملُ َخِشيُت َعلَى َنفِْسي فَقَالَْت َخِدَجيةُ كَلَّا َواللَِّه َما ُيْخ
الْكَلَّ َوَتكِْسُب الَْمْعُدوَم َوَتقْرِي الضَّْيَف َوُتِعُني َعلَى َنَواِئبِ الَْحقِّ فَاْنطَلَقَْت بِِه َخِدَجيةُ َحتَّى        

َن َعمِّ َخِدَجيةَ َوكَانَ اْمَرأً قَْد َتَنـصََّر ِفـي        أََتْت بِِه َوَرقَةَ ْبَن َنْوفَلِ ْبنِ أََسِد ْبنِ َعْبِد الُْعزَّى ابْ          
الَْجاِهِليَِّة َوكَانَ َيكُْتُب الِْكَتاَب الِْعْبَرانِيَّ فََيكُْتُب ِمْن الْإِْنجِيلِ بِالِْعْبَرانِيَِّة َما َشاَء اللَُّه أَنْ َيكُْتَب   

 َيا اْبَن َعمِّ اْسَمْع ِمْن اْبنِ أَِخيَك فَقَالَ لَُه َوَرقَةُ َوكَانَ َشْيًخا كَبًِريا قَْد َعِمَي فَقَالَْت لَُه َخِدَجيةُ  
َيا اْبَن أَِخي َماذَا َتَرى فَأَْخَبَرُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَبَر َما َرأَى فَقَالَ لَُه َوَرقَةُ                  

 لَْيَتنِي ِفيَها َجذًَعا لَْيَتنِي أَكُونُ َحيا إِذْ ُيْخرُِجَك         َهذَا النَّاُموُس الَِّذي َنزَّلَ اللَُّه َعلَى ُموَسى َيا       
قَْوُمَك فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََوُمْخرِجِيَّ ُهْم قَالَ َنَعْم لَْم َيأِْت َرُجلٌ قَـطُّ           
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ُمَك أَْنُصْرَك َنْصًرا ُمَؤزًَّرا ثُمَّ لَْم َيْنَشْب َوَرقَةُ أَنْ بِِمثْلِ َما جِئَْت بِِه إِلَّا ُعوِدَي َوإِنْ ُيْدرِكْنِي َيوْ 
  .ُتُوفَِّي َوفََتَر الَْوْحُي

دىن مىنلهرنىـــڭ ئانىـــسى ئائىـــشه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــاۇئم - 6374
ــۋايهت قىلىنىــدۇ  ــداق رى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  ۋەھىــي : مۇن

 ئۇنىـڭ    بولـۇپ،  النغان راست چۈشلهردىن باشـ    ئهڭ دەسلهپته ۋەسهللهمگه  
 كېـيىن ئـۇ يـالغۇزلۇقنى       .ئاشكارا يـۈز بېرەتتـى    چۈشلىرى تاڭ نۇرىدەك    

 ھىرا غارىدا قانچىلىغان كېچىلهرنـى يـالغۇز   خااليدىغان بولۇپ قالدى ۋە  
انــدا،  ئىـستىقامهتكه چىقق .ۈشـكه باشــلىدى ئىـستىقامهت بىــلهن ئۆتكۈز 

ــا ــۋاالتتى يېنىغ ــۇق ئېلى ــستىقامهتتىن ، ئوزۇقل ــدا،قايتق ئى ــان ه ج خهدى
ــا   ــڭ يېنىغـ ــۇ ئهنهانىـ ــپ،رەزىيهلالھـ ــق   كېلىـ ــى قېتىملىـ كېيىنكـ

. بۇ ئىـش شـۇنداق داۋامالشـتى   . تتىىق قىالتهييارلئىستىقامهت ئۈچۈن  
 بىر . پهيغهمبهرلىك ۋەھىيسى كهلدى ئۇ ھىرا غارىدىكى چاغدا ،بىر كۈنى

  :پهرىشته كېلىپ ئۇنىڭغا
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم.  دېدىـ! ئوقۇــ 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم مۇنـداق   .  دېدى، ـ يمهنبىلمهئوقۇشنى ــ 
 “!ئوقـۇ ” : قـاتتىق سـىقىپ قويۇۋېتىـپ      ،پهرىشته مېنى تۇتـۇپ   «: دەيدۇ
مېنـى ئىككىنچـى قېـتىم      .  دېدىم “بىلمهيمهنئوقۇشنى  ”: مهن. دېدى
ئوقۇشـنى  ” :مهن.  دېـدى  “!ئوقـۇ ” : قاتتىق سـىقىپ قويۇۋېتىـپ     ،تۇتۇپ
ــمهنبىلمه ــدىم“ي ــۇپ  . دې ــتىم يهنه تۇت ــۈچىنچى قې ــى ئ ــىقىپ ، مېن  س

ياراتقــان پهرۋەردىگارىڭنىــڭ ئىــسمى بىــلهن ﴿: قويۇۋەتكهنــدىن كېــيىن
ئوقـۇغىن، پهرۋەردىگارىـڭ   . ئۇ ئىنساننى لهخته قاندىن ياراتتى  . ئوقۇغىن

ئىنـسانغا  . ئۇ قهلهم بىلهن خهت يېزىـشنى ئـۆگهتتى       . ئهڭ كهرەملىكتۇر 
  .»دېدى ①﴾بىلمىگهن نهرسىلهرنى بىلدۈردى

 قـاتتىق   بـۇ ئـايهتلهر بىـلهن قـايتتى، ئـۇ         پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم   
ــدەپ ســېلىۋاتاتتى   ــۈرىكى دۈپۈل ــۇپ كهتكهنلىكــتىن ي ــۇدۇل  . قورق ــۇ ئ ئ

                                                
 . ـ ئايهتكىچه5 ـ دىن 1 سۈرە ئهلهق، ①
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ــ  كىرىــپ رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ يېنىغــا جهخۇۋەيلىــدنىڭ قىــزى خهدى
  ):قورقۇنچىنى بېسىش ئۈچۈن(

خهدىـجه  . دېـدى  ــ  ! يۆگهپ قويـۇڭالر   ، مېنى مېنى يۆگهپ قويۇڭالر  ــ  
 قورقۇنچى بېـسىققاندىن كېـيىن،   . رەزىيهلالھۇ ئهنها ئۇنى يۆگهپ قويدى    

  :خهدىجه رەزىيهلالھۇ ئهنهاغا ئهھۋالنى بايان قىلىپ
  : رەزىيهلالھۇ ئهنهاخهدىجه.  دېدى، ـمدىن ئهنسىرەپ قالدىمەئۆزــ 
ســېنى هللا  ا،بىــلهن قهســهمكىنــامى  نىــڭهللا! دېمىگىــنئۇنــداق ــــ 

ـ ئهقرىباالرغا سىله  ـ خىش  هن  چۈنكى، س.كۈنگه قويمايدۇھهرگىز يامان 
نىڭ يۈكىنى كۆتۈرۈشۈپ بېرىـسهن،   بىچارىلهر ـ ، ئاجىزسهنرەھىم قىلى

ــ  ــدىن خهۋەر ئالىــ ــسۇلالرنىڭ ھالىــ ــشى  سهنيوقــ ــانالرنى ياخــ ، مېهمــ
  .دېدىـ ، سهن، بېشىغا كۈن چۈشكهنلهرگه ياردەم قىلىسهنۋالىۈكۈت

هنهـا پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     رەزىيهلالھۇ ئ  خهدىجه   كېيىن،
 تاغىــسىنىڭ ئــوغلى ۋەرەقه ئىبنــى نهۋفهل ئىبنــى ئهســهد ۋەســهللهمنى

ۋەرەقه جاھىلىيهت دەۋرىدە  . باردىئىبنى ئابدۇلئۇززانىڭ ئالدىغا ئېلىپ     
  ۋەنــى بىلهتتــىى ئىبرانــى يېزىقبولــۇپ،خرىــستىئان دىنىغــا كىــرگهن 
ىنىپ  ئـۇ ياشـ    .يـازاتتى دا  ئىبرانـى تىلىـ   ئىنجىلدىن كۆپ نهرسـىلهرنى     

 زىيهلالھۇ ئهنهاە رخهدىجه. ، كۆزى ئهما بولۇپ قالغان بوۋاي ئىدى    قالغاچقا
  :ۋەرەقهگه
ـــ  ــوغلىـ  قېرىندىــشىڭنىڭ ئوغلىنىــڭ ســۆزىنى !ئــى تاغامنىــڭ ئ

  :ۋەرەقه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن.  دېدىـ! ئاڭالپ باققىن
. ەپ ســورىدىدـ  نــېمه بولــدۇڭ؟   !ئــى قېرىندىــشىمنىڭ ئــوغلىــــ 

نى ئــۆز بېــشىدىن ئــۆتكهنلهر پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم
  :ۋەرەقه ئۇنىڭغا. ئۇنىڭغا ئېيتىپ بهردى

 ىيـسى مانـا    چۈشـۈرگهن ۋەھ   ئهلهيهىسـساالمغا  مۇسـا     تائاالنىڭ هللاــ  
مهن سېنىڭ دىنغا دەۋەت قىلىدىغان ۋاقىتلىرىڭدا ياش       كاشكى  . مۇشۇ

سىت، مهن خهلقىـڭ سـېنى يۇرتۇڭـدىن        ئىـ ! ؟لـسامچۇ ۇپ قا يىگىت بولـ  
پهيغهمـبهر  .  دېـدى ــ ! دا ھايـات بولـسامچۇ؟   ھهيدەپ چىقىرىدىغان ۋاقتىـ   

  ): ئهجهپلىنىپ(ئهلهيهىسساالم 
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  :ۋەرەقه. دېدى ـ ئۇالر مېنى يۇرتۇمدىن ھهيدەپ چىقىرامدۇ؟ــ 
ـــ  ــدەپ چىقىرىــدۇ ـ ــمىنى بولمــاي   پهيغهمبهر. ھهئه، ھهي ــڭ دۈش نى
 بولـسام، سـاڭا   الدا ھايـات ران چـاغال  ىـدىغ ۋەت قىل  دىنغـا دە   هنس. قالمايدۇ

 ۋەرەقه ۋاپـات بولـۇپ   ،ئـۇزاق ئـۆتمهي  . دېدىـ يېقىندىن ياردەم قىلىمهن،  
   .ۋەھىي ئۈزۈلۈپ قالدى. كهتتى

  )3 :بۇخارى(

ِفيَما َوفََتَر الَْوْحُي فَْتَرةً َحتَّى َحزِنَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم           : رواية ويف – 6375
َبلََغَنا ُحْزًنا غََدا ِمْنُه ِمَراًرا كَْي َيَتَردَّى ِمْن ُرُءوسِ َشَواِهقِ الْجَِبالِ فَكُلََّما أَْوفَى بِِذْرَوِة َجَبـلٍ      

ـ          ذَِلَك ِلكَْي ُيلِْقَي ِمْنُه َنفَْسُه َتَبدَّى لَُه جِْبرِيلُ فَقَالَ َيا ُمَحمَُّد إِنََّك َرُسولُ اللَِّه َحقًّا فََيْسكُُن ِل
  .َجأُْشُه َوَتِقرُّ َنفُْسُه فََيْرجُِع فَإِذَا طَالَْت َعلَْيِه فَْتَرةُ الَْوْحيِ غََدا ِلِمثْلِ ذَِلَك

ۋەھىـي بىـر مـۇددەت      :  مۇنداق دېيىلگهن  يهنه بىر رىۋايهتته   - 6375
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قاتتىق     ئۈزۈلۈپ قالغان ئىدى،    

 ،نهچچه قېتىم تاغ چوققىلىرىغا چىقىپ  بىرھهتتا ى،قايغۇرۇشقا باشلىد
 ئۇ ھهر قېتىم ئۆزىنى تاشالش ئۈچۈن تاغ        .دىئۆزىنى تاشلىۋالماقچى بول  

  :ئۇنىڭغا كۆرۈنۈپئهلهيهىسساالم ل ئى جىبرى،چوققىسىغا چىققاندا
 .  دەيتتى ـنىڭ رەسۇلىدۇرسهن،هللا سهن ھهقىقهتهن ا!ئى مۇھهممهدــ 

كــۆڭلى ئــارام تېپىــپ،  ئهلهيهىســساالمنىڭپهيغهمــبهر  ،بۇنىــڭ بىــلهن
 ۋاقىت ئۇزىراپ   ، يهنه ۋەھىي كهلمهي   .خاتىرجهم ھالدا قايتىپ كېلهتتى   

ل ئىـ  جىبرى، تـاغ چوققىـسىغا چىققانـدا    ۋەكهتسه، يهنه شۇنداق قىالتتى 
   .يۇقىرىقىدەك دەيتتى يهنه ،ئۇنىڭغا كۆرۈنۈپئهلهيهىسساالم 

  )6982 :بۇخارى(

 أَيَُّها َيا{ قَالَ قَْبلُ أُْنزِلَ الْقُْرآِن أَيُّ َسلََمةَ أََبا َسأَلُْت قال َيْحَيى  عن- 6376
 أَيَُّها َيا{ قَالَ قَْبلُ أُْنزِلَ الْقُْرآِن أَيُّ اللَِّه َعْبِد ْبَن َجابَِر َسأَلُْت فَقَالَ اقَْرأْ أَْو فَقُلُْت }الُْمدَّثُِّر
 قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َحدَّثََنا َما أَُحدِّثُكُْم َجابٌِر قَالَ اقَْرأْ أَْو فَقُلُْت }الُْمدَّثُِّر
 فََنظَْرُت فَُنوِديُت الَْواِدي َبطَْن فَاْسَتْبطَْنُت َنَزلُْت جَِوارِي قََضْيُت فَلَمَّا َشْهًرا بِِحَراٍء َجاَوْرُت
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 ثُمَّ أََحًدا أََر فَلَْم فََنظَْرُت ُنوِديُت ثُمَّ أََحًدا أََر فَلَْم َماِليِش َوَعْن َيِمينِي َوَعْن َوَخلِْفي أََماِمي
 فَأََخذَْتنِي السَّلَام َعلَْيِه جِْبرِيلَ َيْعنِي الَْهَواِء ِفي الَْعْرشِ َعلَى ُهَو فَإِذَا َرأِْسي فََرفَْعُت ُنوِديُت
 َوَجلَّ َعزَّ اللَُّه فَأَْنَزلَ َماًء َعلَيَّ فََصبُّوا فََدثَُّرونِي ُرونِيَدثِّ فَقُلُْت َخِدَجيةَ فَأََتْيُت َشِديَدةٌ َرْجفَةٌ
  .﴾فَطَهِّْر َوِثَياَبَك فَكَبِّْر َوَربََّك فَأَْنِذْر قُْم الُْمدَّثُِّر أَيَُّها َيا﴿

  : مهن ئهبۇ سهلهمهدىن: يهھيا رىۋايهت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ - 6376
ـــ  ــسىقۇرئاننىــڭ قايــسى ـ ــۇرۇن نازىــل بولغــان  ئهسۈرى  دەپ ؟ ـ  ڭ ب

  :سورىسام، ئۇ
 ىۋالغـۇچى ل كىـيىمىگه چۈمكى )ۋەھىي نازىل بولغان چاغـدا  (ئى  ﴿ــ  

  :مهن. دەپ باشالنغان سۈرە، ـ دېدى ﴾)!پهيغهمبهر(
  :دەپ سورىسام، ئۇـ ؟  دېگهن ئايهت ئهمهسمۇ﴾ئوقۇغىن﴿ــ 

ـــ  ــۇمهنــ ــادىن  مـ ــۇ ئهنهۇمـ ــدۇلالھ رەزىيهلالھـ ــى ئابـ ــابىر ئىبنـ :  جـ
:  دەپ سورىسام، ئۇ“؟ ئهڭ بۇرۇن نازىل بولغانسۈرىسىۇرئاننىڭ قايسى ق”
ــى ﴿” ــا (ئ ــل بولغ ــي نازى ــداۋەھى ــيىمىگه چۈمكى) ن چاغ ــۇچىلكى  ىۋالغ
﴿ئوقـۇغىن﴾ دېـگهن   ”: مهن. دەپ باشالنغان سۈرە، ـ دېدى  “﴾)!پهيغهمبهر(

ــمۇ؟  ــايهت ئهمهسـ ــۇ “ئـ ــسام، ئـ ــىلهرگه ”:  دەپ سورىـ ــبهرمهن سـ  پهيغهمـ
نىڭ سۆزلىرىنى ئېيتىپ بېرىۋاتىمهن، ئۇ يهى ۋەسهللهمسهلاللالھۇ ئهله

ــۇردۇم،   «: مۇنــداق دېگهنىــدى ــاي ئىــستىقامهت قىلىــپ ت ھىــرادا بىــر ئ
ــۈزلهڭلىكته پ،ئىــــستىقامىتىمنى تامــــامال  تاغــــدىن چۈشــــتۈم ۋە تــ

 - كهيــنىم، ئــوڭ  - ئالــدى.  چاقىرىلــدىم)توســاتتىن(تىۋاتــاتتىم، كې
يهنه يتـا چاقىرىلـدىم، قارىـسام        يهنه قا  . يـوق   قارىسام، ھېچكىم  ۇمغاسول

 يهنه چاقىرىلىۋىــدىم، بېــشىمنى كۆتــۈرۈپ قارىــسام،    .ھــېچكىم يــوق 
 مېنـى   . ئولتۇرۇپتـۇ   ئۈسـتىدە  ھـاۋادا تهخـت   ئهلهيهىسـساالم   ل  ئىجىبرى

: ئـۇدۇل خهدىجهنىـڭ قېـشىغا بېرىـپ     .تـى قاتتىق تىترەك بېسىپ كهت   
ۋە ماڭـا سـۇ   مېنـى يـۆگهپ قويـدى       م، ئۇالر   دىدېـ   !يۆگهپ قويۇڭالر مېنى  
) ىـل بولغـان چاغـدا   ۋەھىي ناز(ئى ﴿ :ئهززە ۋەجهللههللا  ا ، شۇ چاغدا  .سهپتى

نىـڭ  هللا) ئىنـسانالرنى ! (تۇر) !پهيغهمبهر(ىۋالغۇچى  لكىيىمىگه چۈمكى 
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ــدۇر  ــدىن ئاگاھالن ــاك   . ئازابى ــى پ ــۇغال، كىيىمىڭن ــارىڭنى ئۇل پهرۋەردىگ
   .» دەپ باشالنغان سۈرىنى نازىل قىلدى①﴾تۇت

  )161 :مۇسلىم(

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُيَحدِّثُ َعْن فَْتـَرِة   :  ويف رواية  – 7377
الَْوْحيِ قَالَ ِفي َحِديِثِه فََبْيَنا أََنا أَْمِشي َسِمْعُت َصْوًتا ِمْن السََّماِء فََرفَْعُت َرأِْسي فَإِذَا الَْملَُك               

 َجاِلًسا َعلَى كُْرِسيٍّ َبْيَن السََّماِء َوالْأَْرضِ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه             الَِّذي َجاَءنِي بِِحَراءٍ  
َعلَْيِه َوَسلََّم فَُجِئثُْت ِمْنُه فََرقًا فََرَجْعُت فَقُلُْت َزمِّلُونِي َزمِّلُونِي فََدثَُّرونِي فَأَْنَزلَ اللَُّه َتَبـاَرَك              

  . ثُِّر قُْم فَأَْنِذْر َوَربََّك فَكَبِّْر َوِثَياَبَك فَطَهِّْر َوالرُّْجَز فَاْهُجْرَوَتَعالَى َيا أَيَُّها الُْمدَّ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم    يهنه بىر رىۋايهتته     - 6377

  : پ مۇنداق دېگهنىلىزۈلۈپ قالغانلىقى ھهققىدە توختۋەھىينىڭ ئۈ
ــاۋاز ئاڭلىــ   « ــر ئ ــماندىن بى ــپ، ئاس ــدا كېتىۋېتى ــسام،. دىميول  قارى

ھىرادىكى چېغىمدا قېشىمغا كهلگهن پهرىشته ئاسـمان بىـلهن زېمىـن         
اتتىق قورقـۇپ    مهن ئۇنىڭدىن قـ    .ئارىلىقىدىكى بىر تهختته ئولتۇرۇپتۇ   

مېنى ! چۈمكهپ قويۇڭالرمېنى ”: ئۆيگه قايتىپ بېرىپئۇدۇل   .كهتتىم
هللا دا ا شۇ چاغ. قويۇشتىچۈمكهپ ئۇالر مېنى  . دېدىم “!چۈمكهپ قويۇڭالر 

ۋەھىي نازىل بولغـان  (ئى ﴿: تابارەكه ۋەتائاال مۇنۇ ئايهتلهرنى نازىل قىلدى  
) ئىنـسانالرنى ! (تـۇر ) پهيغهمـبهر (كىيىمىگه چۈمكىنىۋالغـۇچى    ) چاغدا

پهرۋەردىگـارىڭنى ئۇلـۇغال، كىيىمىڭنـى      . نىڭ ئازابىدىن ئاگاھالنـدۇر   هللا
ــازابتىن   ــۇت، ئ ــاك ت ــشالردى  (پ ــدىغان ئى ــا قالدۇرى ــى ئازابق ــراق ) نيهن يى

  . »②﴾!بول
  )161 :مۇسلىم(

 .ثُمَّ َحِمَي الَْوْحُي َوَتَتاَبَع:  ويف رواية- 6378
ــــ ئارقىـــدىن  ئانـــدىن ۋەھىـــي ئارقـــا: يهنه بىـــر رىـــۋايهتته - 6378

   .، ـ دېيىلگهنكېلىشكه باشلىدى
 )4926 :بۇخارى(

                                                
 . ـ ئايهتكىچه4 ـ دىن 1 سۈرە مۇدەسسىر، ①
 . ـ ئايهتكىچه4 ـ دىن 1 سۈرە مۇدەسسىر، ②
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نَّ الَْحارِثَ ْبَن ِهَشامٍ َرِضَي اللَُّه       َعْن َعاِئَشةَ أُمِّ الُْمْؤِمنَِني َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَ        - 6379
َعْنُه َسأَلَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه كَْيَف َيأِْتيَك الَْوْحُي فَقَـالَ          

لَِة الَْجَرسِ َوُهَو أََشدُُّه َعلَيَّ فَُيفَْصُم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْحَياًنا َيأِْتينِي ِمثْلَ َصلْصَ 
َعنِّي َوقَْد َوَعْيُت َعْنُه َما قَالَ َوأَْحَياًنا َيَتَمثَّلُ ِلي الَْملَُك َرُجلًا فَُيكَلُِّمنِي فَأَِعي َما َيقُولُ قَالَْت                

ْحُي ِفي الَْيْومِ الشَِّديِد الَْبْرِد فََيفِْصُم َعْنُه َوإِنَّ َعاِئَشةُ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َولَقَْد َرأَْيُتُه َيْنزِلُ َعلَْيِه الْوَ     
 .َجبِيَنُه لََيَتفَصَُّد َعَرقًا

: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ      ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهـا    - 6379
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ س ئىبنى ھىشام   ىھار

  :ۋەسهللهمدىن
ـ  قايسى رەۋىشته كېلىـدۇ؟    ساڭاۋەھىي! بىرىنىڭ پهيغهمهللائى اــ 

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغا،دەپ سورىۋىدى
 بۇ ماڭا ،ۋەھىي ماڭا بهزىدە قوڭغۇراق ئاۋازىدەك جاراڭلىق كېلىدۇــ 

نى ئېـــسىمگه ىتقـــانلىرينىڭ ئېىپهرىـــشت. ئهڭ قىـــيىن تۇيۇلىـــدۇ 
 بهزىـدە پهرىـشته ماڭـا ئىنـسان     .ۇ ئۇ مهندىن ئايرىلىـد ،دە ـ  ئېلىۋالىمهن

 ئۇنىــڭ ئېيتقــانلىرىنى ئېــسىمگه مهنســۈرىتىدە كۆرۈنــۈپ ســۆزلهيدۇ، 
  .  دېدى، ـئېلىۋالىمهن

ــدۇ   ــداق دەي ــا مۇن ــۇ ئهنه ــشه رەزىيهلالھ ــوغۇق   :ئائى ــاتتىق س مهن ق
پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ  ،  توختىغانـدا كـۈنلهردە ۋەھىـي كېلىــپ  

   .ۋاتقانلىقىنى كۆرگهن ئىدىمپېشانىسىدىن چىپىلداپ تهر ئېقى
 )2 :بۇخارى(

 كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قال ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه     عن - 6380
   .إِذَا أُْنزِلَ َعلَْيِه الَْوْحُي ُسِمَع ِعْنَد َوْجهِِه كََدوِيِّ النَّْحلِ

:  مۇنــداق دەيــدۇرەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب  - 6380
 ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه ۋەھىــي نازىــل قىلىنــسا،  پهيغهمــبهر
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ــشىدا   ــڭ قېـ ــسىنىڭ يۈزىنىـ ــهل ھهرىـ ــاۋاز  ڭ غوھهسـ ــدەك ئـ ۇلدىغىنىـ
   .①چىقاتتى

 )3173 :تىرمىزى(

ْيِه َوَسلََّم إِذَا أُْنـزِلَ   َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت قَالَ كَانَ َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ    - 6381
  .َعلَْيِه الَْوْحُي كُرَِب ِلذَِلَك َوَتَربََّد َوْجُهُه

 رىـــۋايهت دىنئۇبـــادە ئىبنـــى ســـامىت رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ - 6381
 سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه ۋەھىي نازىـل       پهيغهمبهردۇكى،  نىقىلى

   . يۈزى ئۆڭۈپ كېتهتتى، چىرايى تاتىرىپ،بولغاندا
 )2334 :ۇسلىمم(

 عن َصفَْوانَ ْبَن َيْعلَى ْبنِ أَُميَّةَ أَنَّ َيْعلَى كَانَ َيقُولُ ِلُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َرِضَي  - 6382
ى اللَُّه اللَُّه َعْنُه لَْيَتنِي أََرى َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني ُيْنَزلُ َعلَْيِه فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ َصلَّ           

َعلَْيِه َوَسلََّم بِالْجِْعَراَنِة َوَعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَْوٌب قَْد أُِظلَّ بِِه َعلَْيِه َمَعُه َناٌس ِمْن           
ُسـولَ اللَّـِه   أَْصَحابِِه ِفيهِْم ُعَمُر إِذْ َجاَءُه َرُجلٌ َعلَْيِه ُجبَّةُ ُصوٍف ُمَتَضمٌِّخ بِِطيبٍ فَقَالَ َيا رَ  

كَْيَف َتَرى ِفي َرُجلٍ أَْحَرَم بُِعْمَرٍة ِفي ُجبٍَّة َبْعَد َما َتَضمََّخ بِِطيبٍ فََنظََر إِلَْيِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه                 
ةَ َتَعالَ فََجـاَء  َعلَْيِه َوَسلََّم َساَعةً ثُمَّ َسكََت فََجاَءُه الَْوْحُي فَأََشاَر ُعَمُر بَِيِدِه إِلَى َيْعلَى ْبنِ أَُميَّ    

  .َيْعلَى فَأَْدَخلَ َرأَْسُه فَإِذَا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمْحَمرُّ الَْوْجِه َيِغطُّ َساَعةً ثُمَّ ُسرَِّي َعْنُه
نىڭ دادىــسى يهئــال رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت  ســهفۋان - 6382

  :ائۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغقىلىنىدۇكى، ئۇ 
ۋەھىي ) ئۇنىڭغا(ــ مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنى 

پهيغهمبهر  ،بىر كۈنى. ىدەيتت چۈشۈۋاتقان ۋاقتىدا بىر كۆرسهم بوالتتى، ـ
سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئـۆمهر قاتـارلىق بىـر تـوپ سـاھابىلىرى         

چه رەخت ستىگه بىر پاربىلهن جىئرانه دېگهن يهردە ئولتۇراتتى، ئۇنىڭ ئۈ
شۇ ئهسنادا جۇۋا كىيىۋالغان ۋە بولۇشـىغا        . چۈشۈرۈلگهنىدى بىلهن سايه 

  :خۇشپۇراق نهرسىلهرنى ئىشلهتكهن بىرى كېلىپ

                                                
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 620(ئهلبانى  ①
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ۇراق ئىـشلىتىپ، ئانـدىن جـۇۋا    بولۇشـىغا خۇشـپ  ! ــ ئى رەسـۇلۇلالھ   
، ئۆمرىگه ئېهرام باغلىغان ئـادەمگه قانـداق پهتىـۋا بېرىـسهن؟ ـ      كىيىپ

هر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ئۇنىڭغـا بىـردەم       پهيغهمب. دەپ سورىدى 
شـۇ ئارىـدا ئۇنىڭغـا ۋەھىـي        . قاراپ تۇرغاندىن كېيىن جىم بولۇپ قالدى     

 دەپ “!بۇياققــا كهل”: يهئالغــارەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  ئــۆمهر كهلگهنىــدى، 
سايىۋەننىڭ ئىچىگه تىقتى ۋە  بېشىنى  ، يهئال كېلىپ  .ئىشارەت قىلدى 

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى       چـۈنكى . دىكۆزلىرىگه ئىـشهنمهي قالـ    
ۋەسهللهمنىڭ يۈزلىرى قىزىرىـپ كهتـكهن بولـۇپ، خارتىلـدىغان ھالـدا            

  . كۆپ ئۆتمهي، ۋەھىي توختىدى .نهپهس ئېلىۋاتاتتى
  )1180 :مۇسلىم(
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سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ دىننى يهتكۈزۈش پهيغهمبهر 
ر قىلغانلىقى ۋە ۋسهگه  يهتكۈزگهن ئهزىيهتلهريولىدا قهۋمى

  بۇتالرنى چېقىۋەتكهنلىكى

 عن َعْبَد اللَِّه ْبَن َمْسُعوٍد أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيَصلِّي ِعْنـَد        - 6383
 بَِسلَى َجُزورِ َبنِي الَْبْيِت َوأَُبو َجْهلٍ َوأَْصَحاٌب لَُه ُجلُوٌس إِذْ قَالَ َبْعُضُهْم ِلَبْعض أَيُّكُْم َيجِيءُ      

فُلَاٍن فََيَضُعُه َعلَى ظَْهرِ ُمَحمٍَّد إِذَا َسَجَد فَاْنَبَعثَ أَْشقَى الْقَْومِ فََجاَء بِِه فََنظََر َحتَّى َسـَجَد                
نِي َشْيئًا لَْو كَانَ ِلي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَضَعُه َعلَى ظَْهرِِه َبْيَن كَِتفَْيِه َوأََنا أَْنظُُر لَا أُغْ         

َمَنَعةٌ قَالَ فََجَعلُوا َيْضَحكُونَ َوُيِحيلُ َبْعُضُهْم َعلَى َبْعضٍ َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم              
 َصلَّى اللَّـُه    َساجٌِد لَا َيْرفَُع َرأَْسُه َحتَّى َجاَءْتُه فَاِطَمةُ فَطََرَحْت َعْن ظَْهرِِه فََرفََع َرُسولُ اللَّهِ            

َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَْسُه ثُمَّ قَالَ اللَُّهمَّ َعلَْيَك بِقَُرْيشٍ ثَلَاثَ َمرَّاٍت فََشقَّ َعلَْيهِْم إِذْ َدَعا َعلَْيهِْم قَالَ                
 بِأَبِي َجْهلٍ َوَعلَْيَك    َوكَاُنوا َيَرْونَ أَنَّ الدَّْعَوةَ ِفي ذَِلَك الَْبلَِد ُمْسَتَجاَبةٌ ثُمَّ َسمَّى اللَُّهمَّ َعلَْيكَ           

بُِعْتَبةَ ْبنِ َربِيَعةَ َوَشْيَبةَ ْبنِ َربِيَعةَ َوالَْوِليِد ْبنِ ُعْتَبةَ َوأَُميَّةَ ْبنِ َخلٍَف َوُعقَْبةَ ْبنِ أَبِي ُمَعْيٍط َوَعدَّ                 
 َعدَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه       السَّابَِع فَلَْم َيْحفَظْ قَالَ فََوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَقَْد َرأَْيُت الَِّذينَ         

  .َوَسلََّم َصْرَعى ِفي الْقَِليبِ قَِليبِ َبْدرٍ
ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ رىۋايهت قىلىپ     - 6383

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم كهئبىنىــڭ پهيغهمــبهر : مۇنــداق دەيــدۇ
بىر نهچچه ھهمراھىمۇ شۇ يهردە     ە  ئهبۇ جهھل ۋ  .  ناماز ئوقۇۋاتاتتى  يېنىدا

  :بىرىگهــ  ئۇالر بىر .ئولتۇراتتى
ئۈچهي ـ باغرىنى تۆگىسىنىڭ ) سويۇلغان(قايسىڭالر پاالنچىنىڭ ــ 
 ـ  پ قويىـدۇ؟ تاشـال  ىۋاتقاندا دولىـسىغا  مۇھهممهد سهجدە قىل،لىپىئهك
 تۆگىنىڭ ئىچ ـ   ئۇ،ئۇالرنىڭ ئهڭ شهقىيسى ئالدىراپ بېرىپ. ىيىشتدې

ساقالپ تۇرۇپ، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى  كهلدى ۋە ئېلىپ نىقارنى
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ــپ قويــدى     ــدا، ئۆشنىــسىگه ئارتى ــهللهم ســهجدىگه بارغان مهن بــۇ  .ۋەس
ئىشالرنى كۆرۈپ تۇرغان بولساممۇ، ئـۇنى ئېلىۋەتكـۈدەك ماغـدۇرۇم يـوق            

پهيغهمــبهر  . ۋاالقــشىپ كۈلــۈپ، تېلىقىــپ كېتىــشتى     ئــۇالر  .ئىــدى
 )قىـزى (،  ئـاخىرى ى سهجدىدىن ئالماي تۇرىۋەردى،   ئهلهيهىسساالم بېشىن 

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئۆشنىــسىدىن ئــۇ     ،اتىمه كېلىــپفــ
 ئانـــدىن پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم .نهرســـىلهرنى ئېلىـــپ تاشـــلىدى

  :بېشىنى كۆتۈرۈپ ئۈچ قېتىم
ــ  ــى اــ ــن ! هللائـ ــاالك قىلغىـ ــشنى ھـ ــ! قۇرەيـ ــدىــ ــبهر .  دېـ پهيغهمـ

ســىنى ئاڭلىغــان قۇرەيــشلهر كۈلكىــدىن    ئهلهيهىســساالمنىڭ بهددۇئا
مۇشـــۇ شـــهھهردە دۇئـــا ئىجـــابهت “ : چـــۈنكى ئـــۇالر.دەرھـــال توختىـــدى

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى  ئاندىن . دەپ ئېتىقاد قىالتتى”قىلىنىدۇ
  : ئۇالرنىڭ ئىسىملىرىنى ئاتاپۋەسهللهم

ئهبـۇ جهھلنـى، ئـۇتبه ئىبنـى رەبىيئهنـى، شـهيبه ئىبنـى        ! هللائـى ا  ــ  
لهفنى، ئۇتبه ئىبنى هئهنى، ۋەلىد ئىبنى ئۇتبهنى، ئۇمهييه ئىبنى خرەبىي

 يهتتىنچىسىنىمۇ .دۇئا قىلدىبهد دەپ  ـ! ئهبۇ مۇئهيتنى ھاالك قىلغىن   
  .سىمدە قالماپتۇېسانىغان ئىدى، ئ

 نىڭ نامىجېنىم ئىلكىدە بولغان زات:  مۇنداق دەيدۇئىبنى مهسئۇد
دا، يۇقىرىدا ئىسمى ئاتالغان شۇ بهدر غازىتى ئاياغالشقانبىلهن قهسهمكى، 

ــلىنىۋاتقانلىقىنى     ــا تاشـ ــهدلىرىنىڭ قۇدۇقالرغـ ــشلهرنىڭ جهسـ قۇرەيـ
   .كۆردۈم

  )240 :بۇخارى(

ُعَماَرةَ : وفيها ذكر السابع  . فََيْعِمُد إِلَى فَْرِثَها َوَدِمَها َوَسلَاَها    :  ويف رواية  - 6384
 . ْبنِ الَْوِليِد

ىڭالر پاالنچىنىـڭ تۆگىـسىنىڭ   قايـس ”: يهنه بىر رىۋايهتته   - 6384
 ۆشنىــسىگه ئ، ئۇنىــڭلىــپى ئهكئــۈچهي ـ بــاغرىنى  ۋە  ، قېنــىقېرىنــى

يهتتىنچى بهدبهختنىڭ ”: يهنهگهن، بۇ ھهدىسته يىلدې “ئارتىپ قويىدۇ؟
  . زىكرى قىلىنغاندەپ  “ئىدىئىسمى ئۇمارە ئىبنى ۋەلىد 

  )520 :بۇخارى(
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َيـا أََبـا    :  أَُبو الَْبْخَترِيِّ إِلَى أَبِي َجْهلٍ فَقَالَ      ثُمَّ أَقَْبلَ :  وزاد البزار والكبري   - 6385
فََرفَـَع الـسَّْوطَ    : َنَعْم، قَالَ : الَْحكَمِ، أَْنَت الَِّذي أََمْرَت بُِمَحمٍَّد فَطُرَِح َعلَْيِه الْفَْرثُ؟ قَالَ        

َوْيَحكُْم : َوَصاَح أَُبو َجْهلٍ  : لَفَثَاَرِت الرَِّجالُ َبْعُضَها إِلَى َبْعضٍ، قَا     : فََضَرَب بِِه َرأَْسُه، قَالَ   
  .ِهَي لَُه إِنََّما أََراَد ُمَحمٌَّد أَنْ ُيلِْقَي َبْيَنَنا الَْعَداَوةَ َوَيْنُجَو ُهَو َوأَْصَحاُبُه

 :بىلهن تهبهرانىنىـڭ رىۋايىتىـدە مۇنـداق دېـيىلگهن    بهززار   - 6385
  :ئهبۇ بهختهرى ئهبۇ جهھلنىڭ قېشىغا كېلىپ

ۆشنىــسىگه تۆگىنىــڭ ئىــچ ـ    مۇھهممهدنىــڭ ئ!همئهبــۇلههك ئــىـــ  
  : ئۇەپ سورىدى،دـ  ئارتىپ قويۇشقا بۇيرىغان سهنمۇ؟ قارنىنى

 قامچىسىنى چۆرۈپ ئۇنىڭ بېشىغا بىرنى ،دېيىشى بىلهنالـ ھهئه، ــ 
بىـرى بىـلهن تۇتۇشـۇپ كهتكىلـى      -  بۇنى كۆرگهن جامائهت بىـر    .سالدى

  :ھله ئهبۇ ج.تاس قالدى
ـــ  ــداق قـ ــى ۋاي ئۇن ــۇرۇش ئۇنىــڭ ھهقق ــۇھهممهد .ىلىــشماڭالر، ئ  م

زى ھهمراھلىــرى بىـلهن قۇتۇلــۇپ  ۆ ئـ ،ئــاداۋەت تېرىـپ قويــۇپ ىمىزدا ئـار 
  . ①ەپ ۋارقىرىدىدـ ،  بولۇۋاتىدۇكهتمهكچى

  )763 :»تههۋسهلئئ« ؛1853 :بهززار(

ن ابـن    عن ُعقَْيلُ بن أيب طَاِلبٍ قال َجاَءْت قَُرْيٌش إىل أيب طَاِلبٍ فَقَالُوا إ             - 6386
أَِخيَك ُيْؤِذيَنا يف َناِديَنا ويف َمْجِلِسَنا فَاْنَهُه عن إِيذَاِئَنا فقال يل يا ُعقَْيـلُ ائْـِت ُمَحمَّـًدا                  
فَاْنطَلَقُْت إليه فاخرجته من ِكْبسٍ قال طَلَْحةُ َبْيٌت َصِغٌري فََجاَء يف الظُّْهرِ من ِشدَِّة الَْحـرِّ                

ي فيه من ِشدَِّة َحرِّ الرَّْمَضاِء فَأََتْيَناُهْم فقال أبو طَاِلـبٍ ان بـين              فََجَعلَ َيطْلُُب الْفَْيَء َيْمشِ   
َعمَِّك َزَعُموا أَنََّك ُتْؤِذيهِْم يف َناِديهِْم ويف َمْجِلِسهِْم فَاْنَتِه عن ذلك فََخلََق رسول اللَِّه صلى             

ْمَس قالوا نعم قال ما أنا بِأَقَْدَر أَنْ اللَُّه عليه وسلم بَِبَصرِِه إىل السََّماِء فقال ما َتَرْونَ هذا الشَّ
ادع ذلك ِمْنكُْم ان ُتْشِعلُوا منها ُشْعلَةً قال أبو طَاِلبٍ ما كَذََبَنا بن أَِخي قَـطُّ فَـاْرجُِعوا                  

  .راِشِديَن

                                                
 بهززار ۋە تهبهرانــى رىـۋايهت قىلغـان بولــۇپ، سـهنهدىدە ئهجـلهھ ئىبنــى     بـۇ ھهدىـسنى  ): 9818(ھهيـسهمى   ①

 .ئابدۇلالھ كىندى ئىسىملىك ھهرخىل باھا بېرىلگهن كىشى بار، ـ دېگهن
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مۇنـداق   تالىـب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن        ۇل ئىبنى ئهب  هيقۇئ - 6386
ــۋاي ــۇ ت : ت قىلىنىــدۇهرى الىبنىــڭ قېــشىغا قــۇرەيش مۇشــرىكلىرى ئهب

  :كېلىپ
ـــ  ــڭ ـــ ــازار   جىيهنىــ ــزگه ئــ ــورۇنلىرىمىزدا بىــ ــش ۋە ســ يىغىلىــ

 دادام .ــ دېيىـشتى  ! ىنتوسـىغ ئۇنى بۇنـداق قىلىـشتىن      . يهتكۈزىۋاتىدۇ
  :ماڭا

 مهن ئـۇنى    . دېدى ـ! ۇھهممهدنى چاقىرىپ كهلگىن  م! ــ ئهي ئۇقهيل  
 چـۈش ۋاقتـى، يـولالر قۇيـاش        .كىچىك ھۇجرىـدىن تـاپتىم    بىر   ،ئىزدەپ

تهپتىــدىن قىزىــپ كهتكهچــكه، ئــۇ يــول بويىــدىكى ســايىداق يهرلهرنــى  
  :يېتىپ كهلگهندە، دادام بىز .بېسىپ ماڭاتتى

 !  ئهمدى ئۇنداق قىلمىغىنــ بۇالر سېنىڭدىن بىئارام بولۇۋېتىپتۇ،
تىكىلىپ ئاسمانغا بىر  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر .دىېدـ 

  :تكهندىن كېيىنقارىۋە
  : ئۇالرەپ سورىدى، ددۈڭالرمۇ؟ ـقۇياشنى كۆربۇ ـ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدى، گهنىدې ـ ھهئه،ــ 

ــ ئۇنىڭدىن بىر پارچه يورۇقلۇقنى ئۈزۈۋېلىشىڭالر قانداق مۇمكىن 
ــۇمكىن      ــۇنداق م ــشىممۇ ش ــشتىن ۋاز كېچى ــۇ ئى ــڭ ب ــسا، مېنى بولمى

  :ئهبۇ تالىب ئۇالرغا.  دېدىبولمايدۇ، ـ
 ـ! قايتىپ كېتىڭالرىز يالغان ئېيتمايدۇ، سىلهر  ھهرگجىيهنىم  ــ  
   .①دېدى
  )6804 : ئهبۇ يهئال؛17/191 :»كهبىرئهل« ؛8553 :»تهئهۋسئهل«(

َصلَّى اللَُّه َعْن َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ قَالَ َما َرأَْيُت قَُرْيًشا أََراُدوا قَْتلَ َرُسولِ اللَِّه  - 6387
 َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ   َرأَْيُتُهْم َوُهْم ُجلُوٌس ِفي ِظلِّ الْكَْعَبِة َوَرُسولُ اللَِّه          إِِال َيْوًما    َعلَْيِه َوَسلَّمَ 

ُيَصلِّي ِعْنَد الَْمقَامِ فَقَاَم إِِلَْيِه ُعقَْبةُ ْبُن أَبِي ُمَعْيٍط فََجَعلَ رَِداَءُه ِفي ُعُنِقِه ثُمَّ َجذََبُه َحتَّى َوَجَب           
 َوَتَصاَيَح النَّاُس فَظُنُّوا أَنَُّه َمقُْتولٌ قَالَ َوأَقَْبلَ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَِّلُركَْبَتْيِه 

                                                
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ۋە ئهبۇ يهئال رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، ئهبـۇ يهئالنىـڭ راۋىيلىـرى     ): 9809( ھهيسهمى  ①

 . ـ دېگهنسهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، 
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ونَ  ِمْن َوَراِئِه َوُهَو َيقُولُ أََتقُْتلَُصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَعْنُه َيْشَتدُّ َحتَّى أََخذَ بَِضْبَعْي َرُسولِ اللَِّه        
َصلَّى  فَقَاَم َرُسولُ اللَِّه     َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ   َرُجلًَا أَنْ َيقُولَ َربَِّي اللَُّه ثُمَّ اْنَصَرفُوا َعنِ النَّبِيِّ          

ْعَشَر قَُرْيشٍ فَلَمَّا قََضى َصالَتُه َمرَّ بِهِْم َوُهْم ُجلُوٌس ِفي ِظلِّ الْكَْعَبِة فَقَالَ َيا َماللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
أََما َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه َما أُْرِسلُْت إِِلَْيكُْم إِِال بِالذَّْبحِ َوأََشاَر بَِيِدِه إِِلَى َحلِْقِه فَقَالَ لَُه أَُبو َجْهلٍ     

  .ُهْم أَْنَت ِمْنَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيا ُمَحمَُّد َما كُْنُت َجُهوال فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه 
مۇنـداق رىـۋايهت    ئهمر ئىبنـى ئـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن           - 6387
 سـهلاللالھۇ   پهيغهمبهرقۇرەيش مۇشرىكلىرىنىڭ   بىر كۈنى،    :قىلىنىدۇ

ئۇ   . انلىقىنى كۆردۈم ئۆلتۈرمهكچى بولغ ھهقىقهتهنئهلهيهى ۋەسهللهمنى
 پهيغهمبهر كۈنى، قۇرەيش مۇشرىكلىرى كهئبىنىڭ ئهتراپىدا ئولتۇراتتى،

ــامامبولـــسا، ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم  ــ ئىبراھىىقـ ــاز مـ دا نامـ
ــاتتىۇئوق ــ  .ۋات ــى ئهب ــۇقبه ئىبن ــۇرۇپ  ۇ ئ ــدىن ت ــت ئورنى ــونىنى ، مۇئهي  ت

ــارتتى  ــاتتىق تـ ــا يـــۆگهپ، قـ . پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ بوينىغـ
ئهتراپتــا  . پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم تىــزچىالپ يىقىلىــپ چۈشــتى    

هتتى، ئۇالر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى ئۆلدى تۇرغانالر چۇرقىرىشىپ ك 
يۈگـۈرۈپ   ئهبـۇ بهكـرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ       شـۇ ئارىـدا      .دەپ ئويالشقانىدى 

ئىككــى بىلىكىنــى ئارقــا    نىڭ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم   ،كېلىــپ 
  :تهرەپتىن تۇتۇۋالدى ۋە

 ئۆلتۈرەمسىلهر؟هنلىكى ئۈچۈنال    دېگ »تۇرهللارەببىم ا «ــ بىر ئادەمنى    
شــۇنىڭ بىــلهن، ئــۇالر پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنى  .ۋارقىرىــدىـــ دەپ 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم نامىزىنىـڭ  . قويۇپ بېرىپ جايىغا قايتىشتى  
قالغىنىنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن، كهئبىنىڭ سايىسىدا ئولتۇرغـان        

  :قۇرەيش مۇشرىكلىرىنىڭ قېشىغا باردى ۋە
 بىلهن نىڭ نامىغان زات جېنىم ئىلكىدە بول  !  قۇرەيش خهلقى  هيئــ  

 ، ـ بىلهن ئهۋەتىلدىم)جازاسى(قهسهمكى، مهن سىلهرگه پهقهت بوغۇزالش 
  : ئهبۇ جهھل.دى ئىشارەت قىلنىدەپ گېلى

پهيغهمــبهر  دى، گهنىــ دېـ هن نــادان ئهمهس،     م !ئــى مــۇھهممهد  ــــ  
  :ئۇنىڭغائهلهيهىسساالم 
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  . ①دېدىسهنمۇ مۇشۇالردىن، ـ ) دەل ئهكسىچه(ــ 
 )7339 :مهۋسىلى ؛»ئهلئهۋسهت«؛ »رئهلكهبى«(

 َعْن إِْبَراِهيَم قَالَ أََراَد الضَّحَّاُك ْبُن قَْيسٍ أَنْ َيْسَتْعِملَ َمْسُروقًا فَقَـالَ لَـُه               - 6388
 اللَِّه ْبـُن    ُعَماَرةُ ْبُن ُعقَْبةَ أََتْسَتْعِملُ َرُجلًا ِمْن َبقَاَيا قََتلَِة ُعثَْمانَ فَقَالَ لَُه َمْسُروٌق َحدَّثََنا َعْبدُ             

َمْسُعوٍد َوكَانَ ِفي أَْنفُِسَنا َمْوثُوَق الَْحِديِث أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا أََراَد قَْتلَ أَبِيَك 
  . َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َمْن ِللصِّْبَيِة قَالَ النَّاُر فَقَْد َرِضيُت لََك َما َرِضَي لََك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه

 : ئىبنى يهزىـدتىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ         ئىبراھىم – 6388
ىــدى، غانتهيىنلىمهكچــى بولۋالىــي زەھهــاك ئىبنــى قهيــس مهســرۇقنى 

  :ئۇمارە ئىبنى ئۇقبه
ـــ  ــماننىڭ قاتىللىرىنىـــڭ قالدۇقــ ــرلىرئوسـ ــدىن بىـ  ئهمهل ىگهىـ

  : مهسرۇق ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى.ـ دېدىتۇتقۇزامسهن؟ 
راۋىـيالردىن  بىز كۆڭلىمىزدە راستچىل دەپ ئىشهنچ قىلىدىغان       ــ  

 نىـڭ ئېيتىـپ بېرىـشىچه،    ئابدۇلالھ ئىبنـى مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ       
ــۇ  ( داداڭ  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبهر ــۇقبه ئىبنــى ئهب ئ

  :نى ئۆلتۈرمهكچى بولغاندا، داداڭ)مۇئهيت
پهيغهمبهر  ەپ سورىغانىكهن،د  ـ بالىلىرىمدىن كىم خهۋەر ئالىدۇ؟ــ 

  :ئهلهيهىسساالم
ــوت   ـــ ئ ــى دوزاخ(ـ ــۇ    )يهن ــاۋاب بېرىپت ــۇ .، ـ دەپ ج ــبهر  مهنم پهيغهم

رازى بولغـان   كـۆڭلى    ،مۇۋاپىق كـۆرۈپ  ئهلهيهىسساالمنىڭ سهن ئۈچۈن    
   .②كۆرۈپ، قوبۇل قىلىمهننهرسىنى مۇۋاپىق 

  )2686 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                
بۇ ھهدىسنى ئهبۇ يهئال ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە مۇھهممهد ئىبنى ): 9813( ھهيسهمى   ①

ــسنىڭ      ــار، قالغــان راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدى ئهمــر ئىبنــى ئهلــقهمه ئىــسىملىك ھهدىــسى ھهســهن بىــرى ب
 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن

 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 2336( ئهلبانى ②
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رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مـرة   عن أنس بن مالك قال لقد ضربوا     - 6389
حىت غشى عليه فقام أبو بكر فجعل ينادى ويلكم اتقتلون رجال أن يقول رىب اهللا فقـالوا    

 .فتركوه وأقبلوا على أىب بكر. من هذا فقالوا أبو بكر اجملنون
مۇنداق رىۋايهت ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن    - 6389
 سـهلاللالھۇ  پهيغهمـبهر ەيش مۇشـرىكلىرى  قـۇر بىـر قېـتىم      :قىلىنىدۇ

ــهللهمنى ھ  ــى ۋەس ــىدىن كهتكــ وئهلهيه ــر  ۈش ــۇ بهك ــدى، ئهب ى چه ئۇرغانى
  : ئورنىدىن تۇرۇپرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

 دېگىنـى ئۈچـۈن بىـر ئـادەمنى         »هللارەبـبىم ا  «سىت سـىلهرگه،    ىـ ئــ  
  :دېدى، ئۇالرـ ئۆلتۈرەمسىلهر؟ 
 ـ  كهنغـۇ؟  ئىراڭ دېـگهن سـا  ىبـۇ ھېلىقـى ئهبـۇ بهكـر    ھه، ؟ ــ بۇ كىم
ى  ئهبۇ بهكر  ،نى تاشالپ قويۇپ  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  ،دېيىشكىنىچه

   .①دى ئېتىلرەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا
  ) بهززار؛3691:مهۋسىلى(

َتَزوََّج أُمَّ كُلْثُومٍ بنَت َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :  َعْن قََتاَدةَ بن ِدَعاَمةَ، قَالَ- 6390
 ُعَتْيَبةُ بن أَبِي لََهبٍ، فَلَْم َيْبنِ بَِها َحتَّى ُبِعثَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوكَاَنـْت                 َوَسلََّم

َتبَّْت َيَدا أَبِي لََهبٍ، قَالَ أَُبو      ”: ُرقَْيةُ ِعْنَد أَِخيِه ُعْتَبةَ بن أَبِي لََهبٍ، فَلَمَّا أَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ           
َرأِْسي ِمْن َرأِْسكَُما َحَراٌم إِنْ لَْم ُتطَلِّقَا اْبَنَتْي ُمَحمَّـٍد، َوقَالَـْت            :  الْبَنْيِه ُعَتْيَبةَ، َوُعْتَبةَ   لََهبٍ

طَلِّقَاُهَما َيا بينَّ، فَإِنَُّهَمـا قَـْد َحبََّتـاُه،    : أُمُُّهَما بنُت َحْربِ بن أَُميَّةَ َوِهَي َحمَّالَةُ الَْحطَبِ       
ا، َولَمَّا طَلََّق ُعَتْيَبةُ أُمَّ كُلْثُومٍ َجاَء إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحْيثُ فَـاَرَق أُمَّ        فَطَلَّقَاُهَم

كَفَْرُت بِِدينَِك َوفَاْرقُِت اْبَنَتَك ال ُتِحبُّنِي َوال أُِحبَُّك، ثُمَّ َسطَا َعلَْيِه فَـَشقَّ             : كُلْثُومٍ، فَقَالَ 
بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َخارٌِج َنْحَو الشَّامِ َتاجًِرا، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصـلَّى    قَِميَص النَّ 

أََما إِنِّي أَْسأَلُ اللََّه أَنْ ُيَسلِّطَ َعلَْيَك كَلَْبُه، فََخَرَج ِفي َتْجرٍ ِمْن قَُرْيشٍ َحتَّى              : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ  
الزَّْرقَاُء لَْيال، فَأَطَاَف بِهُِم اَألَسُد ِفي ِتلَْك اللَّْيلَِة فََجَعـلَ          : بَِمكَاٍن ِمَن الشَّامِ، ُيقَالُ لَهُ    َنَزلُوا  

                                                
بۇ ھهدىسنى ئهبۇ يهئال ۋە بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ ): 9815( ھهيسهمى ①

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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َيا َوْيلَ أُمِّي، ُهَو َواللَِّه آِكِلي كََما َدَعا َعلَيَّ ُمَحمٌَّد قتلين اْبَن أَبِي كَْبَشةَ َوُهَو               : ُعَتْيَبةَ، َيقُولُ 
أََنا بِالشَّامِ فاْنَصَرُف األسد فََناُموا َوَجَعلَ ُعَتْيَبةُ َوْسطَُهْم فَأَقَْبلَ اَألَسُد َيَتَخطَّى حىت            بَِمكَّةَ وَ 

  .أََخذَ بَِرأْسِ ُعَتْيَبةَ ففدغه
ــام   - 6390 ــادە ئىبنــى دىئ ــۋايهت قىلىنىــدۇ  قهت : هدىن مۇنــداق رى

ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ئهبۇلهھهبنىــــڭ ئــــوغلى ئــــۇتهيبه پهيغهمــــبهر 
نى نىكاھىغا ئالغان بولۇپ، ئۇالر بىر مۈلسگۈەسهللهمنىڭ قىزى ئۇممۇ ۋ

ياســتۇققا بــاش قويۇشــتىن بــۇرۇن، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى       
 رۇقىيهمــۇ ئۇنىــڭ قېرىندىــشى .ۋەســهللهمگه پهيغهمبهرلىــك بېرىلــدى

ئهبۇ لهھهبنىڭ ئىككى قولى قۇرۇپ     ﴿: تائاالهللا ئۇتبهنىڭ ئهمرىدە ئىدى، ا   
  : ئهبۇ لهھهب ئىككى ئوغلىغا،ېگهن سۈرىنى نازىل قىلغانداد �﴾كهتسۇن

 تاالق قىلمىساڭالر، مهن سىلهر بىلهن قىزلىرىنىمۇھهممهدنىڭ ــ 
دوزاخ تـۇترۇقى  دەپ تۇرىۋالـدى، ئۇنىـڭ    ـ  ھهرگىز بىـر ئۆيـدە تۇرمـايمهن،   

  :، ھهرب ئىبنى ئۇمهييهنىڭ قىزىمۇخوتۇنى
شۇنىڭ بىلهن،  . ۇرىۋالدى دەپ ت  ـ! ئۇ ئىككىسىنى قويۇپ بېرىڭالر   ــ  

ــۇالرنى  ــسى ئـ ــۋ ھهر ئىككىلىـ ــاالق قىلىـ ــبهر   .ەتتى تـ ــۇتهيبه پهيغهمـ ئـ
  :ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا كهلدى ۋە

 .، قىزىڭنـى قويـۇپ بهردىـم   غـا ئىـشهنمهيمهن   مهن سـېنىڭ دىنىڭ   ــ  
 ـ  سهنمۇ مېنى ياخـشى كۆرمهيـسهن، مهنمـۇ سـېنى ياخـشى كـۆرمهيمهن،      

 كـۆڭلىكىنى   ، ئېتىلىپ بېرىـپ   ساالمغاپهيغهمبهر ئهلهيهىس دېگىنىچه  
ــكه ســهپهر    شــۇ كــۈنلهردە، .يىرتىــۋەتتى ــۇ تىجــارەت ئۈچــۈن شــام تهرەپ ئ

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا .قىلماقچى بولۇپ تۇراتتى
ــۈن،    ــۇنداق قىلغانلىقىــڭ ئۈچ ـــ مۇش ــى   هللاـ ــر ئىتن ــاڭا بى ــن س تى

ــ  . دەپ قارغىــدىمۇســهللهت قىلىــشىنى تىلهيــمهن، ـ      قا ئــۇتهيبه باش
 شـامنىڭ زەرقـائ دېـگهن يېـرىگه         سـهپهرگه ئاتلىنىـپ،    قۇرەيشلهر بىلهن 

 توختىمـاي ئايلىنىـشقا    ئۇالرنىـڭ ئهتراپىـدا   بىـر شـىر      .بېرىپ چۈشـتى  
  : بۇنى كۆرگهن ئۇتهيبه.باشلىدى

                                                
 . ـ ئايهت1 سۈرە مهسهد، ①
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مېنـى  ) سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     ( مۇھهممهد   !ىمهيۋاي ئان ــ  
 مهن .غــان ئوخــشايدۇ بــۇ شــىرنى ماڭــا مۇســهللهت قىلهللا ،قارغىغانــدەك

مهككىدە ) رەسۇلۇلالھنى دېمهكچى (  كهبشه ۇ ئىبنى ئهب  بولساممۇ،شامدا  
كېيىن، شىر ئـۇ يهردىـن   . دېدىـ تۇرۇپ مېنى ئۆلتۈرىۋېتىدىغان بولدى،  

قايتـا   شـىر    .كهتتى، باشقىالر ئۇتهيبهنى ئوتتۇرىغا ئېلىپ ئۇخالپ قالدى      
ــپ ــۆت ،كېلى ــاتالپ ئ ــقىالرنى ئ ــر   ئۇتهيبهتى ـ دە،   باش ــشىنى بى ــڭ بې نى
   .①قېتىقىنى چىقىرىۋەتتى، مېڭىسىنىڭ چىشلهپال

  )22/436 :»كهبىرئهل«(

 يوما َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمعن جابر بن عبد اهللا قال اجتمعت قريش للنيب  - 6391
فقالوا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت هذا الرجل الذي قد فرق مجاعتنا             

نا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ما يرد عليه قالوا ما نعلم أحدا غري عتبـة بـن              وشتت أمر 
ربيعة قالوا أنت يا أبا الوليد فأتاه عتبة فقال يا حممد أنت خري أم عبد اهللا فسكت رسول                  

 قـال فـإن   َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ اهللا مث قال أنت خري أم عبد املطلب فسكت رسول اهللا            
أن هؤالء خري منك فقد عبدوا اآلهلة اليت عبت وإن كنت تزعم أنـك خـري     كنت تزعم   

منهم فتكلم حىت نسمع قولك إنا واهللا ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك فرقـت              
مجاعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا ففضحتنا يف العرب حىت لقد طار فـيهم أن يف قـريش        

 مثل صيحة احلبلى بأن يقوم بعضنا إىل بعض  ساحرا وأن يف قريش كاهنا واهللا ما ننتظر إال        
بالسيوف حىت نتفاىن أيها الرجل إن كان إمنا بك احلاجة مجعنا حىت تكون أغىن قـريش                
رجال وإن كان إمنا بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فرتوجك عشرا قال له رسول                

 بسم اهللا الرمحن الرحيم حم َسلََّمَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َواهللا أفرغت قال نعم قال فقال رسول اهللا 
فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة       (ترتيل من الرمحن الرحيم فصلت حىت بلغ        

 فصلت فقال عتبة حسبك حسبك ما عندك غري هذا قال ال فرجع إىل قريش               )عاد ومثود 
جابك قال فقالوا ما وراءك قال ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه به إال كلمته قالوا هل أ

                                                
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە زۇھهير ئىبنى ئهال ئىسىملىك ): 9820( ھهيسهمى ①

 .ىرى بار، ـ دېگهنھهدىسى زەئىپ ب
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نعم والذي نصبها بينة ما فهمت شيئا مما قال غري أنه قال أنذرتكم صاعقة مثل صـاعقة                 
عاد ومثود قالوا ويلك يكلمك رجل بالعربية ال تدري ما قال قال ال واهللا ما فهمت شيئا                 

  .مما قال غري ذكر الصاعقة
مۇنــداق جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن  - 6391

 پهيغهمــبهر  قــۇرەيش مۇشــرىكلىرى  ، بىــر كــۈنى :يهت قىلىنىــدۇرىــۋا
  :كېڭهش ئۆتكۈزۈپ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه قارشى

ـــ  ــ ــ ــېئىر، سـ ــاراڭالردىن شـ ــشى  ېئـ ــالچىلىقنى ئهڭ ياخـ هىر ۋە پـ
 بىزنىــڭ بىرلىكىمىزنــى پارچىلىغــان،    ،بىلىــدىغان بىرىنــى تــالالپ  

ئادەمنىـڭ قېـشىغا    ئىتتىپاقىمىزنى بۇزغان، دىنىمىزنى سۆككهن شـۇ       
 گهپ  گه)سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  (، مۇھهممهد    بېرىپ ئۇ. هيلىئهۋەت

  دېيىشتى، ئۇالر، ـ نېمه جاۋاب بېرىدىغانلىقىغا قاراپ باقسۇن ۋەقىلسۇن
ىـــسىنىڭ مۇناســـىپ  بـــۇ ئىـــشقا ئـــۇتبه ئىبنـــى رەبىيـــئهدىن باشق    

  : ئۇتبهگهئهمهسلىكىنى پهملىدى ۋە
  :دېيىشتى، ئۇتبه بېرىپـ  !ارغىن سهن ب،ئى ئهبۇ ۋەلىدــ 
 ـ دەپ   ئابـدۇلالھمۇ؟ ) اڭداد(يـاكى   سـهن ئهۋزەلمـۇ   !ئى مـۇھهممهد ــ 

 ئۇتبه .جىم تۇردىسورىغانىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم   
  : يهنه

 ـ دەپ سـورىدى، ئابـدۇلمۇتتهلىبمۇ؟   ) بـوۋاڭ (يـاكى  سهن ئهۋزەلمـۇ  ــ 
  :ئۇتبه .جىم تۇردىيهنه  ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى 

 ئهۋزەل دەپ قارايدىغان بولساڭ، ئـۇالر سـهن   ئۆزەڭدىنسهن ئۇالرنى ــ  
 ئهۋزەل   ئـۆزەڭنى ئـۇالردىن     ئهگهر .سۆككهن ئىالھالرغا ئىبـادەت قىلغـان     

ــساڭ، قېنــى   ــدىغان بول ــاڭالپ  ئېيتىــپدەپ قاراي ــاققىن، ســۆزۈڭنى ئ  ب
 ئــۆز قهۋمىــگه ســهندىن  بىــلهن قهســهمكى، بىــزنىــڭ نــامىهللا ا.باقــايلى
 ســهن .نــى كــۆرۈپ باقمىــدۇقى بىرېلىــپ كهلــگهن شــۇملۇق ئەكبهكــر

بىرلىكىمىزنــى پارچىلىــدىڭ، ئىتتىپــاقىمىزنى بــۇزدۇڭ، دىنىمىزنــى  
نىـڭ   ئهرەبلهر. بىزنى پۈتۈن ئهرەبلهرنىڭ ئالدىدا رەسۋا قىلدىڭ    ،سۆكتۈڭ
 گهپ پۇر  دېگهن“هرىگهر بار، بىر كاھىن بارېقۇرەيشته بىر س” :ئارىسىدا
 بىلهن قهسهمكى، ئهمدى تولغاق يـېگهن ئايالنىـڭ        نىڭ نامى هللا ا .كهتتى
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ــر  ــدەك بى ــدىغان ۋارقىرىغىنى ــاۋاز چىقى ــسا، قەر ئ ــى ى بول لىچلىرىمىزن
ــۈپ ــر    ،كۆتۈرۈش ــش    ـ  بى ــقا ئى ــشتىن باش ــپ تۈگىتى ــى قىرى بىرىمىزن
ــدى  ئهگهر نــامراتلىقتىن مۇشــۇنداق قىلغــان   !ئهي مــۇھهممهد .قالمى

 ئهڭ ئـارىمىزدىكى  سـهن  .دۇنيا توپالپ بېرەيلـى  - ا مالبولساڭ، بىز ساڭ  
 خوتــۇن ئــېلىش ئۈچــۈن شــۇنداق قىلغــان بولــساڭ، .بــاي ئــادەم بــولغىن

 بىــز ســـاڭا  . تـــاللىۋالغىنخــالىغىنىڭنى قۇرەيــشنىڭ قىزلىرىـــدىن  
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى . دېدىـ خوتۇندىن ئوننى ئېلىپ بېرەيلى، 

  :دىن ئۇنىڭۋەسهللهم
  : ئۇدەپ سورىغانىدى، ؟ ـڭ تۈگىدىمۇگېپىــ 

 ئۇنىڭغــا فۇســسىلهت پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم .دېــدىـ ھهئه،   ــــ 
نىــڭ ئىــسمى هللاناھــايىتى شــهپقهتلىك ۋە مېهرىبــان ا ﴿: سۈرىــسىنىڭ

هللا ناھــايىتى شــهپقهتلىك، مېهرىبــان ا) بــۇ.(ھــامىم. بىــلهن باشــاليمهن
ــ ). ۋەھىــدۇر(تهرىپىــدىن نازىــل قىلىنغــان    ۇق بايــان ئــايهتلىرى ئوچ

ئهگهر ئـۇالر   ﴿:  ئايىتىدىن باشالپ ئوقـۇپ     دېگهن ①﴾قىلىنغان كىتابتۇر 
سـىلهرنى  «): سهن ئۇالرغا (يۈز ئۆرۈسه   ) بۇ بايانالردىن كېيىن ئىماندىن   (

ئاد ۋە سهمۇد قهۋملىرىنىڭ بېشىغا كهلگهن ئازابقا ئوخشاش گۈلدۈرماما         
  :ئۇتبه  لگهندە،ىتىگه كه دېگهن ئاي②﴾ دېگىن»ئازابىدىن ئاگاھالندۇرىمهن

 سـېنىڭ بۇنىڭـدىن باشـقا قىلىـدىغان     !بولدى قىل، بولدى قىـل    ــ  
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم .دېدىـ سۆزۈڭ يوقمۇ؟ 

 ئۇ قۇرەيش مۇشرىكلىرىنىڭ قېشىغا ،شۇنىڭ بىلهن. دېدىــ ياق، ـ  
  : ئۇالر.قايتىپ باردى

  : دەپ سورىۋىدى، ئۇ؟ ـقانداق بولدىــ 
ـ سىلهر دېمهكچى بولغان گهپنىڭ بىرىنىمۇ قويماي دېـدىم،   مهن ــ 
  : ئۇالر.دېدى

  : ئۇەپ سوراشتى،دـ ساڭا جاۋاب بهردىمۇ؟ ــ 

                                                
 . ـ ئايهت1 سۈرە فۇسسىلهت، ①
 . ـ ئايهت13 سۈرە فۇسسىلهت، ②
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ـــ  ــامى هللاھهئه، اـ ــڭ ن ــدىن   نى ــڭ دېگهنلىرى ــهمكى، ئۇنى ــلهن قهس  بى
ــال   ــهنمىدىم، پهقهتـ ــى چۈشـ ــهمۇد   «﴿: ھېچنېمىنـ ــاد ۋە سـ ــىلهرنى ئـ سـ

 گۈلـدۈرماما ئازابىـدىن    قهۋملىرىنىڭ بېشىغا كهلگهن ئازابقـا ئوخـشاش      
  : ئۇالر.دېدىـ  دېگىنىنىال بىلدىم، ﴾»ئاگاھالندۇرىمهن

سهن ، سۇن بىر ئادەم ساڭا ئهرەبچه گهپ قىل!ــ سېنىڭ ھالىڭغا ۋاي   
  :ى، ئۇيىشتدېـ  !ئۇنىڭ نېمه دېگىنىنى بىلمه؟

گۈلدۈرماما دېگهن سۆزىدىن بىلهن قهسهمكى، ئۇنىڭ نىڭ نامى هللاــ 
   .①دېدىـ شهنمىدىم،  ھېچنېمىنى چۈباشقا

  )1818 :مهۋسىلى(

ربيعة بن عباد الديلي وهو يقول أما ما أمسعكم تقولون إن قريـشا              عن   - 6392
 فإين أكثر ما رأيت أن مرتله كـان بـني   َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمكانت تنال من رسول اهللا   

 إىل بيتـه   اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّىمرتل أيب هلب وعقبة بن أيب معيط فكان ينقلب رسول اهللا     
فيجد األرحام والدماء واألجناس قد تصدت على بابه فينحي ذلك بسية قوسه ويقول بئس   

  .اجلوار هذا يا معشر قريش
 مۇنــداق رەبىيــئه ئىبنــى ئىبــاد دىيلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ - 6392

  : مهن سىلهرنىڭ:دەيدۇ
ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه  سهلاللالمۇشرىكلىرى پهيغهمبهرۇرەيش  ــ ق 

ــاڭالپ تــۇرىمهن، ـ  ئــازار بېرەتتــى ھــالبۇكى، مېنىــڭ .  دېگىنىڭالرنــى ئ
پهيغهمــبهر . كــۆرگىنىم ســىلهرنىڭ ئېيتقــانلىرىڭالردىنمۇ ئېغىــرراق 

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئۆيى ئهبۇ لهھهب بىلهن ئۇقبه ئىبنى 
ئهلهيهىسـساالم  پهيغهمـبهر    .ىدا ئىـدى  س مۇئهيتنىڭ ئۆيىنىـڭ ئارىـ     ۇئهب

ــدە،   ــۆيىگه قايتىــپ كهلگهن ــۇالر ئ ــارنى   ھايۋانالرنىــڭ ئ ــان ۋە ئىــچ ـ ق ، ق
ــوقلىرىنى ــال  پ ــسىغا تاش ــڭ دەرۋازى ــۇراتتى  ،پ ئۆينى ــۇپ ت ــولىنى توس  . ي

ياسىنىڭ ئۇچى بىلهن بىر   ئوقئۇ نهرسىلهرنى   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم   
  :تهرەپكه ئېلىۋېتىپ

                                                
بۇ ھهدىسنى ئهبۇ يهئال رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئهجـله كىنـدى ئىـسىملىك      ): 9824( ھهيسهمى   ①

 .ھهر خىل باھا بېرىلگهن بىرى بار، قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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ــ  ! ؟وشـنىدارچىلىق قر دېگهن ناچـا ىـ ئى قـۇرەيش خهلقـى، بـۇ نېم      ــ  
   .①دەيتتى

  )9120 :»تهئهۋسئهل«(

 عن َشْيٌخ ِمْن َبنِي َماِلِك ْبنِ ِكَناَنةَ قَالَ َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه                - 6393
ا اللَُّه ُتفِْلُحوا قَالَ َوأَُبو     َوَسلََّم بُِسوقِ ِذي الَْمَجازِ َيَتَخلَّلَُها َيقُولُ َيا أَيَُّها النَّاُس قُولُوا لَا إِلََه إِلَّ            

َجْهلٍ َيْحِثي َعلَْيِه التَُّراَب َوَيقُولُ َيا أَيَُّها النَّاُس لَا َيُغرَّنَّكُْم َهذَا َعْن ِدينِكُْم فَإِنََّما ُيرِيُد ِلَتْتُركُوا          
  .ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمآِلَهَتكُْم َوَتْتُركُوا اللَّاَت َوالُْعزَّى قَالَ َوَما َيلَْتِفُت إِلَْيِه َر

 مالىك ئىبنى كىنانه قهبىلىسىدىن بىر ئاقساقال مۇنداق       - 6393
 ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ پهيغهمــبهرمهن : رىــۋايهت قىلىــدۇ

  :جاز بازىرىنى ئارىالپ يۈرۈپهملزى
، اپىسىلهر دەڭالر، نىجاتلىق ت“ال ئىالھه ئىللهلالھ ” !ئى خااليىق ــ  

  : دەۋاتقانلىقىنى، ئهبۇ جهھلنىڭ ئۇنىڭغا توپا چېچىپـ
 ســىلهرنى دىــنىڭالردىن ئازدۇرىۋەتمىــسۇن، بــۇ ، بــۇ!ئــى خــااليىقــــ 

تهرك ئېتىـشكه    تاشالشقا، الت بىلهن ئۇززانى      ئىالھلىرىڭالرنىسىلهرنى  
ــدۇ ــانلىقىنى،  ـ  ،بۇيرۇي ــبهر ئهلهيهىســساالم  دەۋاتق ــېكىن پهيغهم نىڭ ل
   .②رىماي مېڭىۋەرگهنلىكىنى كۆردۈمئۇنىڭغا قا

  )16167 :ئهھمهد(

 َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ اْنطَلَقُْت أََنا َوالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى - 6394
ِلْس َوَصِعَد َعلَى َمْنِكَبيَّ فَذََهْبُت     أََتْيَنا الْكَْعَبةَ فَقَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اجْ          

ِلأَْنَهَض بِِه فََرأَى ِمنِّي َضْعفًا فََنَزلَ َوَجلََس ِلي َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَالَ اْصـَعْد                 
ُه ُيَخيَّلُ إِلَيَّ أَنِّي لَْو ِشـئُْت       َعلَى َمْنِكَبيَّ قَالَ فََصِعْدُت َعلَى َمْنِكَبْيِه قَالَ فََنَهَض بِي قَالَ فَإِنَّ          

لَنِلُْت أُفَُق السََّماِء َحتَّى َصِعْدُت َعلَى الَْبْيِت َوَعلَْيِه ِتْمثَالُ ُصفْرٍ أَْو ُنَحاسٍ فََجَعلُْت أَُزاوِلُُه َعْن 

                                                
 بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئىبراھىم ئىبنى ئهلى ئىبنى ):9828( ھهيسهمى ①

 .ھۇسهين رافىقى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىـسنىڭ      ): 9830( ھهيسهمى   ②

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ِمْنُه قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى      َيِمينِِه َوَعْن ِشَماِلِه َوَبْيَن َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه َحتَّى إِذَا اْسَتْمكَْنُت           
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اقِْذْف بِِه فَقَذَفُْت بِِه فََتكَسََّر كََما َتَتكَسَُّر الْقََوارِيُر ثُمَّ َنَزلُْت فَاْنطَلَقُْت أََنـا                

ا بِالُْبُيوِت َخْشَيةَ أَنْ َيلْقَاَنا أََحٌد ِمـْن        َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْسَتبُِق َحتَّى َتَواَرْينَ        
  .النَّاسِ

مهن :   مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن- 6394
 .ىم سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن بىلله كهئـبىگه بـارد        پهيغهمبهر

  : ماڭاپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
مهن ئورنۇمـدىن تۇرمـاقچى     ى،  تـ رەمگه چىق ۈ مـ  ېـدى ۋە   د ــ ! ئولتـۇر ــ  
ــ ــساالم   دۇم،بول ــبهر ئهلهيهىس ــۆرۈپ   پهيغهم ــاجىزلىقىمنى ك ــڭ ئ مېنى

  :ئولتۇرۇپئۆزى  ئاندىن .چۈشۈپ كهتتى
ئهلهيهىسـساالم   پهيغهمـبهر  . دېدى، مهن چىقتىم   ـ! رەمگه چىق ۈمــ  

ئاسماننىڭ ئۇپۇقىنى تۇتاي ماڭا خۇددى . مېنى كۆتۈرۈپ ئورنىدىن تۇردى
ــسهم تۇتااليدىغ ــدەك تۇيۇدې ــى ان ــۇپ كهتت ــڭ ئۈســتىگه  .ل  مهن كهئبىنى

 ئۇنىڭ ئۈستىدىكى تۇچ يـاكى قوغۇشـۇندىن ياسـالغان بۇتنىـڭ            ،چىقىپ
 ئـاخىرى ئـۇنى قومـۇرۇپ       ،كهينىنـى كـوالپ يـۈرۈپ      - سول، ئالـدى   - ئوڭ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم .ئالدىم
 ۇددى شىشىدەك خ م،گهنىدى مهن ئۇنى چۆرى   . دېدى ـ! ۋەتىئۇنى چۆر ــ  

 مهن پهسكه يېنىپ چۈشتۈم، .كهتتى) كۇكۇم ـ تالقان بولۇپ(چېقىلىپ 
ــىنىڭ بىرەر ــسىرەپ سـ ــشىدىن ئهنـ ــۆرۈپ قېلىـ ــۈرگىنىمىزچه ،كـ  يۈگـ

   .①ئۆيلهرنىڭ ئارىسىغا كىرىپ غايىب بولدۇق
  )645 :ئهھمهد(

ْصَناٌم فَذََهْبُت ِلأَْحِملَ النَّبِيَّ  َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ كَانَ َعلَى الْكَْعَبِة أَ    - 6395
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَْيَها فَلَْم أَْسَتِطْع فََحَملَنِي فََجَعلُْت أَقْطَُعَها َولَْو ِشئُْت لَنِلُْت السََّماَء

كهئبىنىڭ ئۈسـتىدە  :  مۇنداق دېيىلگهن يهنه بىر رىۋايهتته  - 6395

                                                
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد، ئهھمهدنىڭ ئوغلى ئابدۇلالھ، ئهبۇ يهئـال ۋە بهززار رىـۋايهت   ): 9836( ھهيسهمى   ①

 .قىلغان بولۇپ، ھهممىسىنىڭ راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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مهن پهيغهمـبهر   .الرنى ئېلىـۋەتمهكچى بولـدۇق  ، ئـۇ بـۇت  بـۇتالر بـار ئىـدى   
كۆتۈرمهكچى بولدۇم، ) مۈرەمگه ئېلىپ(سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنى 

 مېنـى   شۇنىڭ بىلهن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم    .لېكىن كۆتۈرەلمىدىم 
ىمۇ غ ئاسـمان ، خالىـسام .مچېقىـشقا باشـلىدى  ، مهن ئـۇ بـۇتالرنى      كۆتۈردى
  . ①يتتىميېتهله

  )؛ مهۋسىلى ۋە بهززار1304 :ئهھمهد(

                                                
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد، ئهھمهدنىڭ ئوغلى ئابدۇلالھ، ئهبۇ يهئـال ۋە بهززار رىـۋايهت   ): 9837( ھهيسهمى   ①

 .پ، ھهممىسىنىڭ راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنقىلغان بولۇ



 



 

249 

  

  

  ھهبهشىستانغا ھىجرەت قىلىش

كَانَ ُعَمـُر بـن     :  عن َعْبِد اللَِّه بن َعاِمرِ بن َربِيَعةَ، َعْن أُمِِّه لَْيلَى، قَالَتْ           - 6396
ضِ الَْحَبَشِة، َجاَءنِي الَْخطَّابِ ِمْن أََشدِّ النَّاسِ َعلَْيَنا ِفي إِْسالِمَنا، فَلَمَّا َتَهيَّأَْنا ِللُْخُروجِ إِلَى أَرْ           

: أَْيَن َيا أُمَّ َعْبِد اللَّـِه؟ فَقُلْـتُ   : فَقَالَ. ُعَمُر بن الَْخطَّابِ، َوأََنا َعلَى َبِعريِي أُرِيُد أَنْ أََتَوجَّهَ        
كُُم  َصِحَب: قَالَ. آذَْيُتُموَنا ِفي ِدينَِنا، فََنذَْهُب ِفي أَْرضِ اللَِّه، َحْيثُ ال ُنْؤذَى ِفي ِعَباَدِة اللَّهِ     

: ثُمَّ ذََهَب، فََجاَءنِي َزْوجِي َعاِمُر بن َربِيَعةَ، فَأَْخَبْرُتُه بَِما َرأَْيُتُه ِمْن رِقَِّة ُعَمَر، فَقَـالَ              . اللَُّه
  .ُتَرجَِّني أَنْ ُيْسِلَم؟ َواللَِّه ال ُيْسِلُم َحتَّى ُيْسِلَم ِحَماُر الَْخطَّابِ

ى رەبىيئه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـا  ئابدۇلالھ ئىبنى ئامىر ئىبن  - 6396
ــۋايهت قىلىــدۇ ئانىــسى ــداق دېگهنلىكىنــى رى بىــز ئىــسالمغا : نىڭ مۇن

ــدىن كېــيىن  ھهممىــدىن كــۆپ ئــۆمهر ئىبنــى خهتتابنىــڭ      ،كىرگهن
ھهبهشىــستانغا ھىجــرەت قىلىــش ئۈچــۈن  .قارشــىلىقىغا دۇچ كهلــدۇق

. لدىقېشىمىزغا كه ئۆمهر ئىبنى خهتتاب  تهييارلىنىۋاتقان ۋاقتىمىزدا، 
  :نىپ مېڭىشقا تهمشىلىۋاتاتتىم، ئۇىتۆگهمگه ممهن 

. ەپ سـورىدى دـ ؟   كېتىۋاتىـسىلهر  قهيهرگه!ئـى ئۇممـۇ ئابـدۇلالھ   ـــ  
  :مهن

نىـڭ   تائاال هللا شـۇڭا ا   .بهردىڭالر ئازار    ئۈچۈن سىلهر بىزگه دىنىمىز  ــ  
  :دېسهم، ئۇـ ھېچكىم ئازارغا ئۇچرىمايدىغان زېمىنىغا كېتىمىز، 

 يولدىـشىم  .دەپ كېتىـپ قالـدى   ــ   ! همراھ بولغـاي  سىلهرگه ھ هللا اــ  
ۋە ئۆمهرنىڭ بـۇ     ئۇنىڭغا بولغان ئىشنى     ،ئامىر ئىبنى رەبىيئه كهلگهندە   

  : ئۇ.يۇمشاق مۇئامىلىسىنى سۆزلهپ بهردىم
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؟ هن قىلىۋاتامـس دمىـ ۈشىنى ئۇپ قېلىئۇنىڭ مۇسۇلمان بولهن ســ  
مۇسۇلمان شىكى ې خهتتابنىڭ ئ)دادىسى(بىلهن قهسهمكى، نىڭ نامى هللا
   .① دېدىلسا بولىدۇكى، ئۇ مۇسۇلمان بولمايدۇ، ـبو

 )29/25 :»كهبىرئهل«(

 إىل النجاشي   َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ   َعنِ ابن َمْسُعوٍد قال َبَعثََنا رسول اللَِّه         - 6397
 َوَعْبُد اللَِّه بـن ُعْرفُطَـةَ       َوَنْحُن َنْحٌو من ثََمانَِني َرُجالً ِفيهِْم عبد اللَِّه بن َمْسُعوٍد َوَجْعفَرٌ          

َوُعثَْمانُ بن َمظُْعوٍن وأبو ُموَسى فَأََتُوا النجاشي َوَبَعثَْت قَُرْيٌش َعْمَرو بن الَْعاصِ َوُعَماَرةَ بن     
 قَاالَ  الَْوِليِد بَِهِديٍَّة فلما َدَخالَ على النجاشي َسَجَدا له ثُمَّ اْبَتَدَراُه عن َيِمينِِه َوَعْن ِشَماِلِه ثُمَّ              

له ان َنفَراً من بين َعمَِّنا َنَزلُوا أَْرَضَك َوَرِغُبوا َعنَّا َوَعْن ِملَِّتَنا قال فَأَْيَن ُهْم قـال ُهـْم يف                    
أَْرِضَك فَاْبَعثْ إِلَْيهِْم فََبَعثَ إِلَْيهِْم فقال َجْعفٌَر أنا َخِطيُبكُُم الَْيْوَم فَاتََّبُعوُه فََسلََّم ومل َيْسُجْد              

وا له مالك الَ َتْسُجُد ِللَْمِلِك قال انا الَ َنْسُجُد اال ِللَِّه عز وجل قال وما ذَاَك قـال ان           فَقَالُ
 َوأََمَرَنا أَنْ الَ َنْسُجَد َألَحٍد اال ِللَِّه عز         َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ   اللََّه عز وجل َبَعثَ إِلَْيَنا َرُسولَُه       

الزَّكَاِة قال َعْمُرو بن الَْعاصِ فَإِنَُّهْم ُيَخاِلفُوَنَك يف ِعيَسى بن َمـْرَيَم      وجل َوأََمَرَنا بِالصَّالَِة وَ   
قال ما َتقُولُونَ يف ِعيَسى بن َمْرَيَم َوأُمِِّه قالوا َنقُولُ كما قال اهللا عز وجل هو كَِلَمةُ اللَّـِه              

َبَشٌر ومل يفرضها َولٌَد قال فََرفََع ُعوداً ِمَن        َوُروُحُه أَلْقَاَها إىل الَْعذَْراِء الَْبُتولِ اليت مل َيَمسََّها         
اَألْرضِ ثُمَّ قال يا َمْعَشَر الَْحَبَشِة َوالِْقسِّيِسَني َوالرُّْهَباِن واهللا ما َيزِيُدونَ على الذي َنقُولُ فيه     

إنه الذي َنجِـُد يف  ما يسوي هذا َمْرَحباً بِكُْم َوبَِمْن جِئُْتْم من ِعْنِدِه أَْشَهُد أَنَُّه رسول اللَِّه ف      
اِإلْنجِيلِ وأنه الرَُّسولُ الذي َبشََّر بِِه ِعيَسى بن َمْرَيَم اْنزِلُوا َحْيثُ ِشئُْتْم واهللا لَْوالَ ما أنا فيه                 

لَْيهَِما ثُمَّ  ِمَن الُْملِْك َألَتْيُتُه حىت أَكُونَ أنا أَْحِملُ َنْعلَْيِه َوأَُوضِّئُُه َوأََمَر بَِهِديَِّة اآلَخرِيَن فَُردَّْت إِ             
 اْسَتْغفََر له   َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ   َتَعجَّلَ عبد اللَِّه بن َمْسُعوٍد حىت أَْدَرَك َبْدراً َوَزَعَم أَنَّ النيب            

  .حني َبلََغُه َمْوُتُه
مۇنــداق ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن  - 6397

لالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىزنــى  ســهلالپهيغهمــبهر: رىــۋايهت قىلىنىــدۇ

                                                
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن): 9840( ھهيسهمى ①



  ھىجرەت قىلىشھهبهشىستانغا 

251 

 ،كىـشى بولـۇپ   ئهتراپىـدا   بىـز سهكـسهن   .  ئهۋەتتـى  نىڭ قېشىغا نهجاشى
، ئوسمان ئىبنى مهزئۇن ۋە ئهبۇ ه جهئفهر، ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇرفۇتئارىمىزدا

غــا )ھهبهشىــستان(نهجاشــىنىڭ زېمىنــى  .ىمۇســا قاتــارلىقالر بــار ئىــد
ىبنـى ئـاس بىـلهن ئۇمـارە     ئهمر ئ مۇشرىكلىرى   قۇرەيش   .يېتىپ باردۇق 

ــد   ــسىنىئىبنــى ۋەلى ــوئىككى ــلهن   - غاۋ س ــاالمالر بى ــارقىمىزدىن س ئ
 ،ئـۇالر نهجاشـىنىڭ ھۇزۇرىغـا كىرىـپ سـهجدە قىلـدى           . ئهۋەتكهن ئىـدى  

  :ئۆتۈپ يهنه بىرى سول تهرىپىگه ،ئاندىن بىرى ئوڭ تهرىپىگه
 بىــزدىن ۋە  كىــشىــــ تاغىلىرىمىزنىــڭ بالىلىرىــدىن بىــر گــۇرۇھ

. دىن يۈز ئۆرۈپ، سېنىڭ زېمىنىڭغا كېلىپ تۇرۇۋالدى، ـ دېدى دىنىمىز
  :نهجاشى
  :، ئۇالرغانىدىدەپ سورىـ قهيهردە؟ ھازىر ئۇالر ــ 
 ، نهجاشى ئادەم ئهۋەتىپ.زېمىن تهۋەلىكىڭدە، ـ دېدىئۇالر سېنىڭ ــ 
  : جهئفهر بىزگه.ھۇزۇرىغا چاقىردىنى بىز

ـــ  ــۈن ـ ــدا مهن گهپ قىلىــ بۈگ ــڭ نامى ــدى، ـ ،   مهنھهممىڭالرنى دې
 ، سـاالم بهردى، لـېكىن      جهئـفهر كىرىـپ    .قوشـۇلدى نىڭغـا   ۇھهممهيلهن ئ 

  :هتراپتا تۇرغانالر ئ.سهجدە قىلمىدى
  :ىدى، ئۇگهندېـ سهن نېمه ئۈچۈن پادىشاھقا سهجدە قىلمايسهن؟ ــ 

ـــ  ــز پهقهت اـ ــز،     هللا بى ــهجدە قىلىمى ــال س ــدى، ـ ئهززە ۋەجهللهگى دې
  :نهجاشى

  : جهئفهر.دەپ سورىدىـ ؟ سىلهرــ نېمىشقا شۇنداق قىلى
ىـن  تهللا بىزگه پهيغهمبىرىنى ئهۋەتكهن ئىدى، ئـۇ بىزنـى ا   تائاالهللا اــ  

باشقىغا سهجدە قىلماسلىققا بۇيرىدى، يهنه بىزنى ناماز ئوقۇشـقا، زاكـات           
  : دەرھال گهپ قىستۇرۇپئهمر ئىبنى ئاس. دېدى ـ بېرىشكه بۇيرىدى،

. ن باشقىچه قارايـدۇ، ـ دېـدى   غا سىلهردىئۇالر مهريهم ئوغلى ئىيساــ 
  : نهجاشى
؟ قارايسىلهرھهققىدە قانداق   مهريهم  سىلهر ئىيسا بىلهن ئانىسى     ــ  

  :جهئفهر .دەپ سورىدىـ 
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نىـڭ  هللا ئـۇ ا . ئېتىقاد قىلىمىز تائاال بىزگه بىلدۈرگهندەك  هللابىز  ــ  
سۆزى ۋە ئىنسان يېقىنچىلىق قىلىپ باقمىغان، ئهردىن باال تاپمىغان         

نهجاشــى . دىدەپ جــاۋاب بهرـ ھىــدۇر،   وىزغــا تاشــلىغان رئىپپهتلىــك ق
  :تاياقنى ئېلىپتال يهردىن بىر 

بىلهن قهسهمكى، نامى  نىڭهللا!  راھىبالر، پوپالر،ئى ھهبهش خهلقىــ 
نچىلىك نهرسـىنىمۇ ئـارتۇق ـ كهم    مىزدىن مۇشۇى ئېتىقادنىڭئۇالر بىز

  :ئاندىن بىزگه بۇرۇلۇپ. دېمهيدىكهن، ـ دېدى
 مهن  !مهرھابا گهسىلهر ھۇزرىدىن كهلگهن پهيغهمبهر    ۋە   سىلهرگهــ  

 بىــز ، ئــۇ.نىــڭ رەســۇلى ئىكهنلىكىــگه گۇۋاھلىــق بېــرىمهن هللائۇنىــڭ ا
شارەت بهرگهن ېــــئىنجىلــــدا ســــۈپىتىنى ئوقۇغــــان، مهريهم ئــــوغلى ب

ــۆزى ــىلهر تهۋەلىكىم.پهيغهمبهرنىــــڭ دەل ئــ هيېرىنــــى زنىــــڭ قى ســ
 بىلهن قهسهمكى، مهن نامىنىڭ هللا ا. جايلىشىڭالرخالىساڭالر، شۇ يهرگه

 بولمايدىغان بولسام، ئۇنىڭ ھۇزۇرىغا ئىشى بىلهن مهشغۇلپادىشاھلىق 
ـ  تاھـارىتىگه سـۇ قۇيـۇپ بهرگهن بـوالتتىم،      ، كهشـىنى كۆتـۈرۈپ  ،بېرىـپ 
 ئانــدىن قۇرەيــشنىڭ ئهلچىلىــرىگه ســوۋغاتلىرىنى قــايتۇرۇپ     .دېــدى

زىتىغـــا  بهدر غاكېــيىن، مهن قايتىــپ كېتىــپ،    .بېرىــشكه بۇيرىــدى  
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ   ،نهجاشىنىڭ ۋاپات خهۋىرى كهلگهندە   . تىمقاتناش

   .① تائاالدىن ئۇنىڭغا مهغپىرەت تىلىدىهللائهلهيهى ۋەسهللهم 
  )»ئهلكهبىر«(

ـ               - 6398 لََّم  َعْن أُمِّ َسلََمةَ اْبَنِة أَبِي أَُميَّةَ ْبنِ الُْمِغَريِة َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
ثُمَّ َبَعثُوا بِذَِلَك َمَع َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي َربِيَعةَ ْبنِ الُْمِغَريِة الَْمْخُزوِميِّ َوَعْمرِو ْبـنِ               : حنوه وفيه 

ْبلَ أَنْ الَْعاصِ ْبنِ َواِئلٍ السَّْهِميِّ َوأََمُروُهَما أَْمَرُهْم َوقَالُوا لَُهَما اْدفَُعوا إِلَى كُلِّ بِطْرِيقٍ َهِديََّتُه قَ
  .ُتكَلُِّموا النََّجاِشيَّ ِفيهِْم ثُمَّ قَدُِّموا ِللنََّجاِشيِّ َهَداَياُه ثُمَّ َسلُوُه أَنْ ُيْسِلَمُهْم إِلَْيكُْم

 فَكَانَ الَِّذي كَلََّمُه َجْعفَُر ْبُن أَبِي طَاِلبٍ فَقَالَ لَُه أَيَُّها الَْمِلُك كُنَّا قَْوًمـا أَْهـلَ                 :وفيه

                                                
بـۇ ھهدىـسنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ھـۇدەيج ئىبنـى مۇئـاۋىيه               ): 9841( ھهيسهمى   ①

 .رى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنئىسىملىك ھهر خىل باھا بېرىلگهن بىرى بار، قالغان راۋىيلى
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 َنْعُبُد الْأَْصَناَم َوَنأْكُلُ الَْمْيَتةَ َوَنأِْتي الْفََواِحَش َوَنقْطَُع الْأَْرَحاَم َوُنِسيُء الْجَِواَر َيأْكُلُ            َجاِهِليٍَّة
الْقَوِيُّ ِمنَّا الضَِّعيَف فَكُنَّا َعلَى ذَِلَك َحتَّى َبَعثَ اللَُّه إِلَْيَنا َرُسولًا ِمنَّا َنْعرُِف َنَسَبُه َوِصـْدقَُه                

َماَنَتُه َوَعفَافَُه فََدَعاَنا إِلَى اللَِّه ِلُنَوحَِّدُه َوَنْعُبَدُه َوَنْخلََع َما كُنَّا َنْعُبُد َنْحُن َوآَباُؤَنا ِمْن ُدونِِه               َوأَ
جِـَوارِ  ِمْن الِْحَجاَرِة َوالْأَْوثَاِن َوأََمَرَنا بِِصْدقِ الَْحِديِث َوأََداِء الْأََماَنِة َوِصلَِة الرَِّحمِ َوُحْسنِ الْ        

َوالْكَفِّ َعْن الَْمَحارِمِ َوالدَِّماِء َوَنَهاَنا َعْن الْفََواِحشِ َوقَْولِ الزُّورِ َوأَكْلِ َمالَ الَْيِتيمِ َوقَـذِْف         
لصَِّيامِ قَالَ  الُْمْحَصَنِة َوأََمَرَنا أَنْ َنْعُبَد اللََّه َوْحَدُه لَا ُنْشرُِك بِِه َشْيئًا َوأََمَرَنا بِالصَّلَاِة َوالزَّكَاِة َوا             

فََعدََّد َعلَْيِه أُُموَر الْإِْسلَامِ فََصدَّقَْناُه َوآَمنَّا بِِه َواتََّبْعَناُه َعلَى َما َجاَء بِِه فََعَبْدَنا اللََّه َوْحَدُه فَلَـْم                 
َعلَْيَنا قَْوُمَنا فََعذَُّبوَنا َوفََتُنوَنـا  ُنْشرِْك بِِه َشْيئًا َوَحرَّْمَنا َما َحرََّم َعلَْيَنا َوأَْحلَلَْنا َما أََحلَّ لََنا فََعَدا        

َعْن ِدينَِنا ِلَيُردُّوَنا إِلَى ِعَباَدِة الْأَْوثَاِن ِمْن ِعَباَدِة اللَِّه َوأَنْ َنْسَتِحلَّ َما كُنَّا َنْسَتِحلُّ ِمْن الَْخَباِئِث         
َنا َوَبْيَن ِدينَِنا َخَرْجَنا إِلَى َبلَِدَك َواْخَتْرَناَك َعلَى       فَلَمَّا قََهُروَنا َوظَلَُموَنا َوَشقُّوا َعلَْيَنا َوَحالُوا َبْينَ      

َمْن ِسَواَك َوَرِغْبَنا ِفي جَِوارَِك َوَرَجْوَنا أَنْ لَا ُنظْلََم ِعْنَدَك أَيَُّها الَْمِلُك قَالَـْت فَقَـالَ لَـُه                  
الَْت فَقَالَ لَُه َجْعفٌَر َنَعـْم فَقَـالَ لَـُه    النََّجاِشيُّ َهلْ َمَعَك ِممَّا َجاَء بِِه َعْن اللَِّه ِمْن َشْيٍء قَ         

النََّجاِشيُّ فَاقَْرأُْه َعلَيَّ فَقََرأَ َعلَْيِه َصْدًرا ِمْن كهيعص قَالَْت فََبكَى َواللَِّه النََّجاِشـيُّ َحتَّـى               
 َما َتلَا َعلَْيهِْم ثُمَّ قَالَ      أَْخَضلَ ِلْحَيَتُه َوَبكَْت أََساِقفَُتُه َحتَّى أَْخَضلُوا َمَصاِحفَُهْم ِحَني َسِمُعوا        

النََّجاِشيُّ إِنَّ َهذَا َواللَِّه َوالَِّذي َجاَء بِِه ُموَسى لََيْخُرُج ِمْن ِمْشكَاٍة َواِحَدٍة اْنطَِلقَا فََواللَِّه لَـا                
ِدِه قَالَ َعْمُرو ْبُن الَْعـاصِ      أُْسِلُمُهْم إِلَْيكُْم أََبًدا َولَا أُكَاُد قَالَْت أُمُّ َسلََمةَ فَلَمَّا َخَرَجا ِمْن ِعنْ           

َواللَِّه لَأَُنبِّئَنَُّهْم غًَدا َعْيَبُهْم ِعْنَدُهْم ثُمَّ أَْسَتأِْصلُ بِِه َخْضَراَءُهْم قَالَْت فَقَالَ لَُه َعْبُد اللَِّه ْبُن أَبِي                
اًما َوإِنْ كَاُنوا قَْد َخالَفُوَنا قَالَ َواللَّـِه      َربِيَعةَ َوكَانَ أَْتقَى الرَُّجلَْينِ ِفيَنا لَا َتفَْعلْ فَإِنَّ لَُهْم أَْرحَ         

لَأُْخبَِرنَُّه أَنَُّهْم َيْزُعُمونَ أَنَّ ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َعْبٌد قَالَْت ثُمَّ غََدا َعلَْيِه الَْغَد فَقَالَ لَُه أَيَُّها الَْمِلُك           
ا فَأَْرِسلْ إِلَْيهِْم فَاْسأَلُْهْم َعمَّا َيقُولُونَ ِفيِه قَالَْت        إِنَُّهْم َيقُولُونَ ِفي ِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم قَْولًا َعِظيمً       

فَأَْرَسلَ إِلَْيهِْم َيْسأَلُُهْم َعْنُه قَالَْت َولَْم َيْنزِلْ بَِنا ِمثْلُُه فَاْجَتَمَع الْقَْوُم فَقَالَ َبْعُضُهْم ِلَبْعضٍ َماذَا               
الُوا َنقُولُ َواللَِّه ِفيِه َما قَالَ اللَُّه َوَما َجاَء بِِه َنبِيَُّنا كَاِئًنـا  َتقُولُونَ ِفي ِعيَسى إِذَا َسأَلَكُْم َعْنُه قَ      

ِفي ذَِلَك َما ُهَو كَاِئٌن فَلَمَّا َدَخلُوا َعلَْيِه قَالَ لَُهْم َما َتقُولُونَ ِفي ِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم فَقَالَ لَـُه                   
ي َجاَء بِِه َنبِيَُّنا ُهَو َعْبُد اللَِّه َوَرُسولُُه َوُروُحُه َوكَِلَمُتـُه           َجْعفَُر ْبُن أَبِي طَاِلبٍ َنقُولُ ِفيِه الَّذِ      
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أَلْقَاَها إِلَى َمْرَيَم الَْعذَْراِء الَْبُتولِ قَالَْت فََضَرَب النََّجاِشيُّ َيَدُه إِلَى الْأَْرضِ فَأََخذَ ِمْنَها ُعوًدا ثُمَّ             
لَْت َهذَا الُْعوَد فََتَناَخَرْت َبطَارِقَُتُه َحْولَُه ِحَني قَالَ َما قَـالَ  قَالَ َما َعَدا ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َما قُ 

فَقَالَ َوإِنْ َنَخْرُتْم َواللَِّه اذَْهُبوا فَأَْنُتْم ُسُيوٌم بِأَْرِضي َوالسُُّيوُم الْآِمُنونَ َمْن َسبَّكُْم غُرَِّم ثُمَّ َمْن               
َدْبًرا ذََهًبا َوأَنِّي آذَْيُت َرُجلًا ِمْنكُْم َوالدَّْبُر بِِلـَساِن الَْحَبـَشِة           َسبَّكُْم غُرَِّم فََما أُِحبُّ أَنَّ ِلي       

الَْجَبلُ ُردُّوا َعلَْيهَِما َهَداَياُهَما فَلَا َحاَجةَ لََنا بَِها فََواللَِّه َما أََخذَ اللَُّه ِمنِّي الرِّْشَوةَ ِحـَني َردَّ                 
 َوَما أَطَاَع النَّاَس ِفيَّ فَأُِطيَعُهْم ِفيِه قَالَْت فََخَرَجا ِمْن ِعْنـِدِه            َعلَيَّ ُملِْكي فَآُخذَ الرِّْشَوةَ ِفيهِ    

َمقُْبوَحْينِ َمْرُدوًدا َعلَْيهَِما َما َجاَءا بِِه َوأَقَْمَنا ِعْنَدُه بَِخْيرِ َدارٍ َمَع َخْيرِ َجارٍ قَالَْت فََواللَِّه إِنَّـا                 
ْن ُيَنازُِعُه ِفي ُملِْكِه قَالَ فََواللَِّه َما َعِلْمَنا ُحْزًنا قَطُّ كَانَ أََشدَّ ِمْن   َعلَى ذَِلَك إِذْ َنَزلَ بِِه َيْعنِي مَ      

ُحْزٍن َحزِنَّاُه ِعْنَد ذَِلَك َتَخوُّفًا أَنْ َيظَْهَر ذَِلَك َعلَى النََّجاِشيِّ فََيأِْتَي َرُجلٌ لَا َيْعرُِف ِمْن َحقَِّنا                
  .ِمْنُهَما كَانَ النََّجاِشيُّ َيْعرُِف 

ــزى،    - 6398 ــى مۇغىرەنىـــڭ قىـ ــۇمهييه ئىبنـ ــۇ ئـ ــبهرئهبـ  پهيغهمـ
 سـهلهمه رەزىيهلالھـۇ     ۇسهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ ئايـالى ئۇممـ        

، ئۇنىـڭ ھهدىـسىدە      بولـۇپ  قىرىقىدەك رىـۋايهت قىلىنغـان    ۇئهنهادىنمۇ ي 
  :كهلگهن مۇنداق

ئه  رەبىيـ  ۇقۇرەيش مۇشرىكلىرى سوۋغاتالرنى ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئهبـ        
ــاس ئىبنــى ۋائىــل      ــر ئىبنــى ئ ــلهن ئهم ــۇغىرە مهخزۇمــى بى ئىبنــى م

  : ئۇالرغا،سهھمدىن ھهبهشىستانغا ئهۋەتىپ
 بـۇرۇن   ئېچىـشتىن نهجاشىغا ھىجرەت قىلغانالر توغرىسىدا سۆز      ــ  

 ئاندىن  ،پۋېلى ياخشىچاق بولۇ  ، سوۋغىتىنى بېرىپ  نىڭكىشىبىر  ھهر  
سـىلهرگه تاپـشۇرۇپ    ئانـدىن ئـۇالرنى      ،نهجاشىنىڭ سـوۋغىتىنى بېرىـپ    
  .دى دەپ تاپىلىـ! بېرىشىنى ئىلتىماس قىلىڭالر

 تالىـب نهجاشـىغا سـۆز       ۇ جهئفهر ئىبنى ئهب   ،بۇ ھهدىسته كېلىشىچه  
  :قىلىپ
  بىز بۇتالرغا ئىبادەت قىلىدىغان، تاپ يهيدىغان، زىنا  !ئهي پادىشاھ ــ  

شـنىدارچىلىققا  قوزىـدىغان،  ۈرەھىمنـى ئ  -  قىلىدىغان، سىله هپاھىش -
بــــوزەك ىمىزنى لىرىمىز ئــــاجىزلىركۈچلــــۈىئــــايه قىلمايــــدىغان، كر

بىـر  ئـۆز ئىچىمىـزدىن   بىـزگه  هللا  تاكى ا، نادان خهلق ئىدۇق  قىلىدىغان
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 بىز ئۇ پهيغهمبهرنىڭ نهسهبىنى، .ۇققىلدهمبهر ئهۋەتكىچه شۇنداق پهيغ
 ۋە ئىپپهتلىك كه خىيانهت قىلمايدىغانلىقىنىراستچىللىقىنى، ئامانهت

نى بىر دەپ هللاقا چاقىردى، اهللا ئۇ بىزنى ا .ياخشى بىلىمىز ئىكهنلىكىنى  
ــالغۇز ا  ــشقا، ي ــاد قىلى ــا   هللائېتىق ــز ۋە ئات ــشقا، بى ــادەت قىلى ــال ئىب  - قى

 تهرك ئېتىـشكه بوۋىلىرىمىز چوقۇنـۇپ كېلىۋاتقـان تـاش ۋە مهبـۇدالرنى           
 بىزنى يهنه راست سۆزلهشكه، ئامانهتنى ئىگىسىگه تاپشۇرۇشقا،        .بۇيرىدى
 وشـنىدارچىلىق ھهققىـگه رىئـايه قىلىـشقا      قلىـشقا،   رەھىم قى  - سىله

 - ، ھـارام ئىـشالرنى قىلىـشتىن، نـاھهق قـان تۆكۈشـتىن، زىنـا       بـۇيرۇپ 
تىمنىـڭ  ېۋاھلىـق بېرىـشتىن، ي    ۇپاھىشىلهرنى قىلىشتىن، يالغان گ   

 بىزنـى  .ھهققىنى يهۋېلىشتىن ۋە پاك ئايالالرغا قارا چاپالشتىن توستى      
بىــر نهرســىنى شــېرىك ھېچۇنىڭغــا قــا ئىبــادەت قىلىــشقا، ئهللايــالغۇز ا

 ناماز ئوقۇشقا، زاكات بېرىـشكه ۋە روزا        بىزنى يهنه . قىلماسلىققا بۇيرىدى 
 بىـر ـ    ئۇنىڭغـا ئىـسالمنىڭ كۆرسـهتمىلىرىنى   ،دەپـ تۇتۇشقا بۇيرىـدى،   

  :بهرگهندىن كېيىن ساناپ بىرلهپ
 ئېلىـپ كهلـگهن      ئـۇ  .ئېيتتـۇق نىڭغـا ئىـشهندۇق، ئىمـان       ۇبىز ئ ــ  

 ئۇنىڭغــا ،قــا ئىبــادەت قىلــدۇقهللا، يــالغۇز الىغــا ئهگىــشىپھىــدايهت يو
لـدۇق، ھـاالل   بى بىـزگه ھـارام قىلغـاننى ھـارام          .شېرىك كهلتۈرمىدۇق 

 قهۋمىمىـز بىـزگه تاجـاۋۇز       ، شۇنداق قىلـساق   .ىلدۇقبقىلغاننى ھاالل   
 ئىبـادەت  قـا هللا ا، بىزنى دىنىمىزدىن ئـازدۇرۇپ   . بىزنى ئازابلىدى  ،قىلىپ

، ھــاالل دەپ كهلــگهن   قايتۇرمــاقچىۇنۇشــقاقىلىــشتىن بۇتالرغــا چوق 
زەك والر بىزنـى ئېزىـپ، بـ   ۇ ئـ .پاسكىنا ئىـشالرغا يانـدۇرماقچى بولۇشـتى     

دەت قىلغىلـــى ادىنىمىزغـــا ئىبـــئـــۆز  بىزنـــى .دى جاپـــا ســـالدى،قىلـــ
 بىــز .ھىجــرەت قىلــدۇق زېمىنىڭغــا ســېنىڭ ،قويمىغانــدىن كېــيىن

ولۇشنى ئىختىيـار    ب پاناھىڭدا سېنىڭ ،باشقىالرنىڭ يۇرتىنى تاللىماي  
ــ ھۇزۇردۇق ۋەقىلــ ــارزۇ قىلــدۇق ىڭ ئهي . دا زۇلۇمغــا ئۇچرىماســلىقنى ئ

  .  دېدىـ! پادىشاھ
  : نهجاشى ئۇنىڭغا
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دەپ ـ  بـارمۇ؟    )ئـايهت (نهرسه كهلگهن بىرەر ئۇنىڭغا تىن هللا اــ سهندە
  : جهئفهر.سورىدى
  :دېدى، نهجاشىبار، ـ ھهئه، ــ 
هئـفهر مهريهم سۈرىـسىنىڭ      ج .ــ دېـدى   !  ئوقـۇپ بهرگىـن    ،ئۇنداقتاــ  

 بىـلهن   نىـڭ نـامى   هللابېشىدىن بىر قانچه ئـايهت ئوقـۇپ بهرگهن ئىـدى، ا          
ئۇنىــڭ  .قهســهمكى، نهجاشــى ســاقاللىرى نهم بــولغىچه يىغــالپ كهتتــى 

ئهتراپىـــدىكى خرىـــستىئان ئـــالىملىرىمۇ يىغلىـــشىپ، ئالدىـــدىكى     
  :گهىرى نهجاشى قۇرەيش ئهلچىل.ئىنجىلنى ھۆل قىلىۋېتىشتى

 مۇسـا ئېلىـپ كهلـگهن ۋەھىـي     ،بىلهن قهسهمكى، بۇ نامى   نىڭهللاــ  
نىڭ هللا  ا.  قايتىپ كېتىڭالرسىلهركهن،  ئى چىققان نۇريهردىنبىلهن بىر 

ــامى ــشۇرۇپ   ن ــۇالرنى ھهرگىزمــۇ ســىلهرگه تاپ  بىــلهن قهســهمكى، مهن ئ
  .دېدىـ بهرمهيمهن، تاپشۇرۇپ بېرىشنى خىيالىمغىمۇ كهلتۈرمهيمهن، 

 قېـشىدىن  سى نهجاشـىنىڭ ئۇ ئىككى: دۇئۇممۇ سهلهمه مۇنداق دەي  
  : ئهمر ئىبنى ئاسقىپ كېتىۋاتقىنىدا،چى

ىنــى بۇالرنىــڭ ئهيىببىــلهن قهســهمكى، ئهته مهن نىــڭ نــامى هللاــــ 
. پ، ئـۇرۇق ـ ئهۋالدىنـى قۇرۇتىـۋېتىمهن، ـ دېـدى      غا ئېچىپ بېرىـ نهجاشى

 ى ياخـشىراق بـۇ ئىككـى ئهلچىنىـڭ     ،ئـۇ  ( رەبىيـئه  ۇئابدۇلالھ ئىبنى ئهبـ   
  : ئۇنىڭغا)ئىدى

ـــ  ــداق قىلمـ ــنئۇن ــان   گهرچه ، ىغى ــق قىلغ ــزگه خىالپلى ــۇالر بى ئ
  :ئۇلېكىن . دىېدـ  كېلىدۇ، ان يهنىال تۇغق،بولسىمۇ

بـۇالر ئىيـسانى    ”: نهجاشـىغا بىـلهن قهسـهمكى، مهن      نىڭ نامى   هللاــ  
  .ېدىدـ  دېمهي قويمايمهن، “قۇل دەپ قارايدۇ

  :ىغا بېرىپ پادىشاھنىڭ ھۇزۇر،سى ئهتىگهندەىئهتدەرۋەقه، 
مهريهم ئوغلى ئىيسا ھهققىدە ئىنتايىن ئېغىر   ئۇالر!ئهي پادىشاھــ 

ــ    ئىشهنمىسهڭ ئۇالرغا ئادەم ئهۋەتىپ سوراپ باققىن،      سۆزلهرنى قىلىدۇ، 
ــاقتى ــپ بىـــزگه پادىـــشاھ .دەپ چـ  بـــۇ ھهقـــته نـــېمه   ، ئـــادەم ئهۋەتىـ

 ئۇنىڭـدىنمۇ قـاتتىق   نىڭ بېشىمىزغا بىز.دەيدىغانلىقىمىزنى سورىدى 
ــامىهللا“: ئــارىمىزدا كېڭهشــتۇق ۋە .مىغانىــدىقغهم كېلىــپ با  نىــڭ ن
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ــېمه بول   ــهمكى، ن ــلهن قهس ــنهزەر ۇبى ــىدىن قهتئىي ــاال ئۇنىــڭ  هللا  ا،ش تائ
لىپ كهلگهن  نېمىنى ئې  پهيغهمبىرىمىز   ھهققىدە نېمه دېگهن بولسا ۋە    

ــسا، شــۇنى دەيمىــز  ــا  ، كېــيىن.ۇق دېيىــشت”بول ــشاھنىڭ ھۇزۇرىغ  پادى
  :  بىزدىن نهجاشى.يېتىپ باردۇق

 جهئفهر .دىدەپ سورىـ مهريهم ئوغلى ئىيساغا قانداق قارايسىلهر؟  ــ 
   : تالىبۇئىبنى ئهب

پهيغهمبىرىمىـز ئۇنىـڭ ھهققىـدە نـېمه ئېلىـپ كهلـگهن بولـسا،            ــ  
ھـى ۋە ئهرگه تېگىـپ      و ر  ئهلچىـسى،  نىـڭ بهندىـسى،   هللا ا ، ئۇ .شۇنى دەيمىز 

ــلىغان    ــگه تاش ــز مهريهم ــان قى ــسباقمىغ ــدىـ ىدۇر،   كهلىمى ــۇنى . دې ب
  :بىر تال تاياقنى ئېلىپيهردىن ئاڭلىغان نهجاشى 

سېنىڭ سۆزلىرىڭدىن مۇشۇنچىلىك ئارتۇق مهريهم ئوغلى ئىيسا ــ 
ئاڭلىغان خرىـستىئان ئـالىملىرى   زنى ۆبۇ س. ياكى كهم ئهمهس، ـ دېدى 
  : ئۇالرغا نهجاشى.ئۆزئارا غۇدۇراشقا باشلىدى

) ھۇزۇرىمــدىن(دىغانالر غۇدۇرايــبىــلهن قهســهمكى، نىــڭ نــامى هللاــــ 
ســىلهر زېمىنىمــدا خــاتىرجهم    ) ئانــدىن بىــزگه  ( .چىقىــپ كهتــسۇن 
ئهيىبلىمهكچى ياكى ئهسىر ئالماقچى  كىم سىلهرنى .يۈرسهڭالر بولىدۇ

  يهنه جهرىمانه تۆلهيدۇ   شۇنداق قىلسا، لهيدۇ، يهنه   ۆ جهرىمانه ت  بولىدىكهن،
غنى ئالتۇن قىلىـپ    ماڭا بىر تا  ). بۇ سۆزىنى ئۈچ قېتىم تهكرارلىرىدى    (

ــ .خالىمــــايمهن بىرەرســــىڭالرنىڭ ئــــازار يېيىــــشىنى ،بهرســــىمۇ ۇ بــ
ســوۋغىلىرىنى قــايتۇرۇپ ) يهنــى قــۇرەيش ئهلچىلىــرىگه(يلهنگه ىــئىكك

ــوق   ــامىهللا ا.بېــرىڭالر، بىزنىــڭ ئۇنىڭغــا ھــاجىتىمىز ي ــلهن نىــڭ ن  بى
 مهنـدىن پـارا     ،ماڭا پادىـشاھلىقىمنى قـايتۇرۇپ بهرگهنـدە      هللا قهسهمكى، ا 

 خهلـق ماڭـا بويـسۇنغان    . مهنمۇ پادىشاھلىقتا پـارا ئالمـايمهن      .نائالمىغ
 ئۇ ئىككىسى ،شۇنىڭ بىلهن. دېدىـ ئىشالردا مهنمۇ ئۇالرغا بويسۇنىمهن، 

سوۋغىلىرىنى ئېلىـپ    شهرمهندە بولغان ھالدا،  پادىشاھنىڭ ھۇزۇرىدىن   
ــايىتى   ، شــۇنداق قىلىــپ.چىقىــپ كهتتــى بىــز ئۇنىــڭ دۆلىتىــدە ناھ

 شـۇنداق خـاتىرجهم كۈنلهرنىـڭ بىرىـدە،        .شقا باشلىدۇق خاتىرجهم ياشا 
ــپ     ــشاھلىق تهلهپ قىلىـ ــرى پادىـ ــمهنلىرىدىن بىـ ــىنىڭ دۈشـ نهجاشـ



   بۆلۈمىئهۋەتىش ۋە غازاتالرقوشۇن 

 258 

نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، نهجاشى بىزگه بهرگهن      هللا. ئوتتۇرىغا چىقتى 
ــتىدىن       ــڭ نهجاشــىنىڭ ئۈس ــدىغان بىرىنى ــۇقالرنى بهرمهي ھهق ـ ھوق

   .①ق غهمگه پاتقانىدۇقغالىب كېلىپ قېلىشىدىن ئهنسىرەپ، قاتتى
  )1742 :ئهھمهد(

 :أن عمرو بن العاص قال : حنوه، وفيه  أسحق بن عمري عن للكبري والبزار    – 6399
 فنظـرت  مرة طريق من فاستقبلين قال جعفر من ألقاه أن إىل أحب أحد يكن ومل فتفرقنا
أن الَ إله   تعلم أين أشهد     أ وقلت منه فدنوت احدا ار فلم خلفي فنظرت أحدا أر فلم خلفه

فقد هداك اهللا فاثبت، مث ذكر أهنم أخذوا كل شيئ : ؟ قالرسوله عبده وإال اهللا وأن حممدا 
: إن عمرا تابعين على ديين، قال     : له، مث أتى جعفرا وانطلق معه إىل النجاشى، فقال جعفر         

: بلى، قال إلنسان اذهب معه فإن فعل فال يقول شيئا إال كتبته قال عمـرو              : كال، قلت 
لت أقول وجعل يكتب حىت كتب كل شيئ يل حىت القدح ولو شئت اخذ شيئا من                فجع

   ...أمواهلم إىل مايل فعلت
 ئهمـر ئىبنـى ئـاس مۇنـداق      كېلىـشىچه،  يهنه بىر رىۋايهتته  - 6399

 . بىز نهجاشىنىڭ ھۇزۇرىدىن چىقىپ كهتتـۇق      ،شۇنداق قىلىپ : ېگهند
ماڭا   ، ئۇ بىر كۈنى.مۇ ئارزۇ قىالتتىممهن جهئفهر بىلهن كۆرۈشۈشنى بهك

 .مېنىــڭ ئهتراپىمــدىمۇ ھــېچكىم يــوق ئىــدى .  ئــۇچراپ قالــدىيــالغۇز
  :ئۇنىڭغا يېقىنلىشىپ

ئهشههدۇئهنال ئىالھه ئىلاللالھ ۋە ئهشههدۇئهننه ” :بىلهمسهن؟ مهنــ 
  :  ئۇ.دىمدېـ دەپ شاھادەت ئېيتىمهن،   “مۇھهممهدەن ئهبدۇھۇ ۋە رەسۇلۇھۇ

  ...ـ دېدى !هت قىلىپتۇ، چىڭ تۇرغىنسېنى ھىدايهللا  ا،ئۇنداقتاــ 
ھهمراھلىرىم مۇسۇلمان بـولغىنىمنى بىلىـپ قېلىـپ ئۈسـتۈمدە         

شـۇنىڭ  . بىر پارچه كىيىممۇ قويماي ھهممه نهرسىلىرىمنى تارتىۋالدى      
ــاردىم، ئـــۇ مېنـــى ئېلىـــپ، پادىـــشاھ    بىـــلهن، جهئفهرنىـــڭ قېـــشىغا بـ

  :نهجاشىنىڭ يېنىغا ئېلىپ كىردى ۋە ئۇنىڭغا

                                                
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى سـهھىه             ): 9843( ھهيسهمى   ①

 .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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  : مېنىڭ دىنىمغا كىردى، ـ دېگهنىدى، نهجاشىــ بۇ ئادەم
  :جهئفهر. ــ ئۇنداق ئهمهستۇ؟ ـ دەپ سورىدى

  :پادىشاھ يېنىدىكى بىرىگه. ــ راست شۇنداق، ـ دېدى
ـــ ســهن بۇنىــڭ بىــلهن بىلــله بېرىــپ، ھهمراھلىــرى تارتىۋالغــان    ـ

ــزىمالپ كهلگىــن   ــۇ قويمــاي تى ــدى ! نهرســىلهرنىڭ بىرىنىم ــ دې مهن . ـ
ه نهرسىنى ئېيتىـپ بهردىـم، ئـۇ كىچىككىـنه قـاچىنىمۇ      ئۇنىڭغا ھهمم 

ئهگهر مهن ئۇالرنىڭ ماللىرىنى مېنىڭ     . قويماي ھهممىنى تىزىملىدى  
مېلىمغا قوشۇپ ئېلىۋېلىشنى خالىغان بولسام، ئهلۋەتته ئېلىۋااللىغان    

   .①بوالتتىم
  )1325 :بهززار(

ص رجال قصريا   وكان عمرو بن العا   : بنحوه وزاد  موسى أىب عن وللكبري   - 6400
وكان عمارة رجال مجيال وكانا أقبال على النجاشي فشربوا يعين مخرا ومع عمـرو بـن                
العاص امرأته أنه فلما شربوا من اخلمر قال عمارة لعمرو مر امرأتك فلتقبلين فقـال لـه                 
عمرو أال تستحي فأخذ عمارة عمرا فرمى به يف البحر فجعل عمرو يناشد عمارة حـىت                

ـ            ادخله السفينة     كفحقد عمرو على ذلك فقال عمرو للنجاشي إنك إذا خرجـت خلف
 .عمارة يف أهلك فدعا النجاشي عمارة فنفخ يف إحليله فطار مع الوحش

مۇنــۇ ئهبــۇ مۇســا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن كهلــگهن رىــۋايهتته  - 6400
ئهمـر ئىبنـى ئـاس پاكـار كىـشى        : ئىبارىلهر قوشـۇپ نهقىـل قىلىنغـان      

 ، ئۇمـارە بولــسا .بىلــله ئېلىـپ چىققانىــدى ) رگهسـهپه (بولـۇپ، ئايــالىنى  
 ھاراق  ، ئۇالر نهجاشىنىڭ قېشىغا كېتىۋاتقاندا    .كېلىشكهن ئادەم ئىدى  

  : ئىبنى ئاسقامره ئئۇمارە .ئىچىشتى
  : دېۋىدى، ئهمرـ! ئايالىڭغا دېگىن، مېنى سۆيۈپ قويسۇنــ 

 ئۇمارە ئۇنى كۆتۈرۈپ دېڭىزغـا     .دى دې ـ! ؟نۇمۇس قىلمامسهن ــ سهن   
قايتـا   كېمىگه   ئۇنى يالۋۇرۇشقا باشلىغانىدى، مر ئۇنىڭغا   ه ئ .تىتاشلىۋەت

                                                
بــۇ ھهدىــسنى تهبهرانــى ۋە بهززار رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ئــۇمهير ئىبنــى  ): 9844( ھهيــسهمى ①

ك ھهدىسى ئىشهنچلىك بىرى بار، قالغان راۋىيلىرى سـهھىه ھهدىـسنىڭ راۋىيلىرىـدۇر، ـ     ئىسهاق ئىسىملى
 .دېگهن
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ئـۇ  . سـاقالپ يـۈرەتتى   گه ئـاداۋەت    ە بـۇ سـهۋەبتىن ئهمـر ئۇمـار        دى،ئېلىۋال
  :نهجاشىغا

يامان ــ سهن سىرتقا چىقىپ كهتكهندە، ئۇمارە سېنىڭ ئاياللىرىڭغا 
چاقىرىپ، ئۇنىڭ بۇنى ئاڭلىغان نهجاشى ئۇمارەنى . ، ـ دېدىغهرەزدە بولدى

شۇنىڭ بىلهن، ئۇمارە ساراڭ بولۇپ، . زەكىرىگه سېهىر قىلىپ سۈپلىدى
  . ①غا قېتىلىپ كهتتىياۋايى ھايۋانالر

  )»ئهلكهبىر«(

 حلـق  حـىت  فاستطري إحليله يف فنفخ بعمارة النجاشي فأمر:  ويف رواية  – 6401
 سويق من شربة فسقوه فأصابوه أهله ذلك بعد فجاء الوحش مع فيها يسعى بالصحارى
 .فمات فتعتعته

ــۋايهتته- 6401 ــيىلگهن يهنه بىــر رى ــداق دې ــۇيرۇق :  مۇن نهجاشــى ب
ــڭ زەك  ــدى، ئۇنى ــقىلىۋى ــۈى ــۇ  .هندىلپرىگه س ــۇپ ئ ــاراڭ بول ــۆل ،س  - چ

 ، كېـيىن  .باياۋانالردا يـاۋايى ھـايۋانالر بىـلهن ياشـايدىغان بولـۇپ قالـدى            
ن ئىـدى، تىلـى   تېپىپ تالقان ئىچۈرگهئىزدەپ  ئۇنى   ،ئائىلىسى كېلىپ 

   .②دىگاچىلىشىپ ئۆلۈپ قال
 )»ئهلكهبىر«(

عن ُعْرَوةَ قال َوَتْسِمَيةُ الَِّذيَن َخَرُجوا إىل أَْرضِ الَْحَبَشِة الَْمرَّةَ اُألولَى قبل             - 6402
َيةُ بنُت رسول   ُخُروجِ َجْعفٌَر َوأَْصَحاُبُه ُعثَْمانُ بن َمظُْعوٍن َوُعثَْمانُ بن َعفَّانَ َوَمَعُه اْمَرأَُتُه ُرقْ           

اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم َوَعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد َوَعْبُد الرمحن بن َعْوٍف وأبو ُحذَْيفَةَ بـن                 
ُعْتَبةَ بن َربِيَعةَ َوَمَعُه اْمَرأَُتُه َسْهلَةُ بنُت ُسَهْيلِ بن َعْمرٍو َوَولََدْت له بِأَْرضِ الَْحَبَشِة ُمَحمَّـَد         

ةَ َوالزَُّبْيُر بن الَْعوَّامِ َوُمْصَعُب بن ُعَمْيرٍ أَُخو بين عبد الدَّارِ َوَعاِمُر بن َربِيَعـةَ               بن أيب ُحذَْيفَ  

                                                
ــسهمى ① ــسنىڭ     ): 9847( ھهي ــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدى ــۋايهت قىلغــان بول ــى رى ــسنى تهبهران ــۇ ھهدى ب

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
دىدە مـۇھهممهد ئىبنـى كهسـىر    بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنه     ): 9849( ھهيسهمى   ②

 .سهقهفى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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وأبو َسلََمةَ بن عبد اَألَسِد َواْمَرأَُتُه أُمُّ َسلََمةَ وأبو َسْبَرةَ بن أيب ُرْهمٍ َوَمَعُه أُمُّ كُلْثُومِ بنـِت                  
  .َضاَءُسَهْيلِ بن َعْمرٍو َوُسَهْيلُ بن َبْي

جهئـــفهر ۋە ئۇنىـــڭ ھهمراھلىـــرى : ئـــۇرۋە مۇنـــداق دەيـــدۇ - 6402
 ھىجــرەت تــۇنجى قېــتىم ،ھهبهشىـستانغا ھىجــرەت قىلىــشتىن بــۇرۇن 

ففـان ۋە ئۇنىـڭ     هئوسـمان ئىبنـى مهزئـۇن، ئوسـمان ئىبنـى ئ          : قىلغانالر
يه، ىــ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ قىــزى رۇقپهيغهمــبهر ،ئايــالى

مهسئۇد، ئابدۇرراھمان ئىبنى ئهۋف، ئهبۇ ھۇزەيفه ئـۇتبه        ئابدۇلالھ ئىبنى   
ۇ ب(ئىبنى رەبىيئه ۋە ئۇنىڭ ئايالى سهھله بىنتى سۇھهيل ئىبنى ئهمر            

 ھـۇزەيفهنى تۇغـۇپ     ۇئايال ھهبهشىستاندا ئېـرىگه مـۇھهممهد ئىبنـى ئهبـ         
 مۇسئهب ئىبنى ىدىن زۇبهير ئىبنى ئاۋۋام، بهنى ئابدۇددار جهمهت،)بهرگهن

مىر ئىبنى رەبىيئه، ئهبۇ سهلهمه ئىبنى ئابدۇل ئهسهد ۋە ئۇنىڭ ئۇمهير، ئا
 ئۇممـۇ  ئايـالى  رۇھم، ئۇنىـڭ  ۇئايالى ئۇممۇ سهلهمه، ئهبۇ سهبرە ئىبنى ئهب 

ــر ۋە ســۇھهيل ئىبنــى بهيــزائ       گ ــسۇم بىنتــى ســۇھهيل ئىبنــى ئهم ۇل
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه سۈرە نهجم .  ئىدىقاتارلىقالر
ــل ب ــۇپ بهردى  نازى ــۆپچىلىككه ئوق ــيىن، ك ــدىن كې ــۈرىنى  . ولغان ــۇ س ب

ئاخىرىـــدا، پهيغهمـــبهر  . مۇســـۇلمانالرمۇ، كـــاپىرالرمۇ تىڭـــشىغانىدى  
ئهلهيهىســساالم ســهجدە قىلغانىــدى، ســورۇندىكى مۇســۇلمان، كــاپىر      

مۇشـرىكالرنىڭ سـهجدە   . ھهممىسى ئۇنىڭ بىلهن بىلله سهجدە قىلـدى   
ــهۋەبىدىن   ــانلىقى س ــۇ ”قىلغ ــۇالر مۇس ــا  “لمانئ ــگهن خهۋەر ئوتتۇرىغ  دې

. چىقتى ۋە ئهتراپقا ناھايىتى تېـز تـاراپ، ھهبهشىـستانغا يېتىـپ بـاردى             
ئوسمان ئىبنى مهزئۇن قاتـارلىقالر ئۇالرنىـڭ مۇسـۇلمان بولغـانلىقىنى           

ئـۇالر مهككىـگه كهلگهنـدىن كېـيىن،       . ئاڭالپ، دەرھال قايتىـپ كهلـدى     
ــۇپ، مۇشــرىكالرنىڭ يهنه  ــازاب ھهقىقىــي ئهھــۋالنى ئۇق سېلىــشىدىن  ئ

ىغا مهككىــگه كىرىـــشكه پېتىنالمـــاي،  قورقــۇپ، ھـــېچكىم ئــۆز ئالـــد  
ئوسـمان ئىبنـى    بىراق  . باشقىالرنىڭ پاناھلىقىغا ئۆتۈپ ئاندىن كىردى    

 مهككىـــگه كىرگهنـــدىن كېــيىن، مۇســـۇلمانالرغا بولۇۋاتقـــان  مهزئــۇن 
ــۆرۈپ، ئۆزىنىڭمــۇ      ــۇبهتنى ك ــازاب ـ ئوق ــدا هللاچىدىغۇســىز ئ ــاال يولى  تائ

چرىغان قىيىن ـ قىستاقالر ئۈچۈن ساۋابقا ئېرىشىدىغان مۇسۇلمانالر   ئۇ
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قاتارىدىن بولۇشقا بهل باغالپ، ۋەلىـد ئىبنـى مۇغىرەنىـڭ پانـاھلىقىنى         
   .①قايتۇرۇپ بهردى

  )8316 :»كهبىرئهل«(

                                                
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئىبنـى لـۇھهيئه ئىـسىملىك     ): 9850( ھهيسهمى   ①

 .ھهر خىل باھا بېرىلگهن بىرى بار، ـ دېگهن
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سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ھىجرەت قىلىپ پهيغهمبهر 
  چىقىشى

للَُّه َعْنَها َزْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنََّها قَالَـْت            َعاِئَشةَ َرِضَي ا    عن - 6403
ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهلْ أََتى َعلَْيَك َيْوٌم كَانَ أََشدَّ ِمْن َيْومِ أُُحٍد قَالَ لَقَْد لَِقيُت ِمْن                  

 لَِقيُت ِمْنُهْم َيْوَم الَْعقََبِة إِذْ َعَرْضُت َنفِْسي َعلَى اْبنِ َعْبِد َياِليلَ قَْوِمِك َما لَِقيُت َوكَانَ أََشدَّ َما  
ْبنِ َعْبِد كُلَالٍ فَلَْم ُيجِْبنِي إِلَى َما أََرْدُت فَاْنطَلَقُْت َوأََنا َمْهُموٌم َعلَى َوْجهِي فَلَْم أَْسَتِفْق إِلَّـا       

أِْسي فَإِذَا أََنا بَِسَحاَبٍة قَْد أَظَلَّْتنِي فََنظَْرُت فَإِذَا ِفيَهـا جِْبرِيـلُ            َوأََنا بِقَْرِن الثََّعاِلبِ فََرفَْعُت رَ    
فََناَدانِي فَقَالَ إِنَّ اللََّه قَْد َسِمَع قَْولَ قَْوِمَك لََك َوَما َردُّوا َعلَْيَك َوقَْد َبَعثَ إِلَْيـَك َملَـَك                  

اَدانِي َملَُك الْجَِبالِ فََسلََّم َعلَيَّ ثُمَّ قَالَ َيا ُمَحمَُّد فَقَالَ ذَِلَك    الْجَِبالِ ِلَتأُْمَرُه بَِما ِشئَْت ِفيهِْم فَنَ     
ِفيَما ِشئَْت إِنْ ِشئَْت أَنْ أُطْبَِق َعلَْيهِْم الْأَْخَشَبْينِ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبلْ أَْرُجو                

  .ْم َمْن َيْعُبُد اللََّه َوْحَدُه لَا ُيْشرُِك بِِه َشْيئًاأَنْ ُيْخرَِج اللَُّه ِمْن أَْصلَابِهِ
: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ      ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهـا    - 6403

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىنمهن
ېلىـپ  ھـۇد كۈنىـدىنمۇ قـاتتىق كـۈنگه دۇچ ك    ۇئ! ــ ئى رەسـۇلۇلالھ   

ــاقتىڭمۇ ــدى ـ ؟    ب ــورىغان ئى ــى   ، پمدەپ س ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س هيغهم
  : مۇنداق دېدىۋەسهللهم

نۇرغۇن ئازارلىرىغا يولۇقتـۇم، ئـۇ      ) يهنى قۇرەيشنىڭ ( نىڭقهۋمىڭــ  
مهن ئابـدۇ يالىـل     . ئازارالرنىڭ ئهڭ ئېغىرىغـا ئهقهبه كـۈنى دۇچ كهلـدىم         

يــاردەم ) مېنــى قوغدىــشى ئۈچــۈن(دىن نىــڭ ئوغلىــئىبنــى ئابــدۇ كۇالل
ــېكىن ــارســورىدىم، ل ــۇ ي ــشكه قوشــۇلمىدى ئ  ،شــۇنىڭ بىــلهن. دەم بېرى

قهرنى سهئالب دېگهن جايغـا     . ناھايىتى غهمكىن ھالدا ئارقامغا قايتتىم    
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سـايه  ماڭـا  بېـشىمنى كۆتـۈرۈپ قارىـسام،    . كهلگهندە، ئېسىمنى يىغـدىم   
جىبرىئىل ئهلهيهىسساالم ئـۇ   .تاشالپ تۇرغان بىر پارچه بۇلۇت كۆرۈندى 

قهۋمىڭنىڭ ساڭا هللا ا” : ماڭا نىدا قىلىپئۇ .بۇلۇتنىڭ ئارىسىدا تۇرۇپتۇ
ــاڭالپ    ــى ئـ ــۆزىنى ۋە رەددىيهلىرىنـ ــان سـ ــۇئهككهل  ،قىلغـ ــا مـ  تاغالرغـ

 . دېـدى  “ئهۋەتتى، ئۇالرغا خالىغىنىڭنى قىلدۇرساڭ بولىـدۇ     پهرىشتىنى  
 هللا! ئـى مـۇھهممهد  ”:  ماڭا سـاالم قىلىـپ  كۆپ ئۆتمهي، تاغ پهرىشتىسى  

ددىيهلىرىنـى ئـاڭالپ، مېنـى      تائاال قهۋمىڭنىڭ ساڭا قىلغـان سـۆز ۋە رە        
خــالىغىنىڭچه بــۇيرۇق . ئهۋەتتــى ۋە ســېنىڭ باشقۇرۇشــىڭغا تاپــشۇردى

: مهن. دېـدى  “قىلغىن، بۇ تاغالرنى ئۇالرنىڭ بېشىغا دۈم كۆمتۈرۈۋېتهي      
 ئىبادەت قىلىدىغان قىالهللا ابىر ئۇالرنىڭ پۇشتىدىن تىنهللاياق، مهن ا”

 يېتىـشتۈرۈپ  لكهلتۈرمهيـدىغان نهسـى   ھېچنهرسىنى شـېرىك   قاهللاۋە ا 
   .م دېدى“بېرىشىنى ئۈمىد قىلىمهن

  )3231 :بۇخارى(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  عن عبد اهللا بن جعفر قال ملا توىف أبو طالب خرج النيب    - 6404
 إىل الطائف ماشيا على قدميه يدعوهم إىل االسالم فلم جييبوه فانصرف فأتى ظـل               َوَسلََّم

ين أشكو اليك ضعف قويت وهواين على الناس أرحم         شجرة فصلى ركعتني مث قال اللهم إ      
الرامحني أنت أرحم الرامحني اىل من تكلين اىل عدو يتجهمين أم اىل قريب ملكته أمرى ان            
مل تكن غضبان علي فال أبايل غري أن عافيتك أوسع يل أعوذ بوجهك الذي أشرقت لـه                 

حيل يب سخطك لك العتىب الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة أن يرتل يب غضبك أو 
  .حيت ترضي وال قوة اال باهللا

مۇنـداق  ئابدۇلالھ ئىبنـى جهئـفهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـادىن       - 6404
 پهيغهمـبهر   ىن كېـيىن،  ئهبـۇ تالىـب ۋاپـات بولغانـد       : رىۋايهت قىلىنىـدۇ  

ــادە مېڭىـــپ چىقىـــپ  ــهللهم تائىفقـــا پىيـ  ،ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ
 ئـــۇالر چـــاقىرىقنى قوبـــۇل   .لـــدىدەۋەت قى ئىـــسالمغا ئاھالىـــسىنى

 سايىـسى   نىـڭ دەرەختۈپ  بىر  كهينىگه قايتىپ،    ،قىلمىغاندىن كېيىن 
  :ۇدى ۋە مۇنداق دەپ دۇئا قىلدى ئىككى رەكئهت ناماز ئوقدائاستى
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ــدىكى   !هللائـــى ا« ــقىالرنىڭ ئالدىـ كۈچۈمنىـــڭ زەئىپلىكـــى ۋە باشـ
ــمهن  ــىكايهت قىلىـ ــاڭىال شـ ــدىن پهقهت سـ ــى رەھ.ئاجىزلىقىمـ ــم ئـ  ىـ

 قىلغۇچىالرنىـڭ ئهڭ    ىـم  سـهن رەھ   !چىالرنىڭ ئهڭ رەھىملىكـى   قىلغۇ
ماڭا ئېغىر  سهن مېنى كىمنىڭ قولىغا تاپشۇرىسهن؟ .رەھىملىكىسهن

پهيغهمبهرلىكىمنىـڭ   ئازابالرنى تېتىتىدىغان دۈشمهنلىرىمگىمۇ ياكى   
 ،ســـهن ماڭـــا غهزەبلهنمىـــسهڭالســـاھىبى بولغـــان يېقىنلىرىمغىمـــۇ؟ 

ــا پهرۋا  ــڭ ئازارلىرىغ ــپ كهتمهيــمهن ئۇالرنى ــا قىلغــان    . قىلى ــهن ئات س
 قاراڭغۇلۇقالرنى يورۇتقان، .خاتىرجهملىك بۇ ئېغىر كۈنلهردىنمۇ كهڭدۇر

 نىـڭ  زاتىڭ تـوغرا يولغـا سـېلىۋاتقان     دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ ئىـشلىرىنى      
غهزىۋى تېگىپ قېلىشىدىن ياكى مهندىن نارازى بولـۇپ قېلىـشىڭدىن          

ــ .پانــاھ تىلهيــمهنســاڭا ســېغىنىپ  ۆزەڭ مهمنــۇن بــولمىغىچه ســهن ئ
ســېنىڭ رۇخسىتىڭــسىز ھېچبىــر  . ئهيىــبلهش ســېنىڭ ھهققىڭــدۇر 

جـانلىق مىدىرلىيالمايـدۇ، ھېچقانـداق كـۈچ ـ قـۇۋۋەت مهۋجـۇد بولـۇپ         
  . ①»تۇرالمايدۇ

 )»ئهلكهبىر«(

 َيْعرُِض َنفَْسُه    َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ            - 6405
َعلَى النَّاسِ بِالَْمْوِقِف فََيقُولُ َهلْ ِمْن َرُجلٍ َيْحِملُنِي إِلَى قَْوِمِه فَإِنَّ قَُرْيًشا قَْد َمَنُعونِي أَنْ أَُبلِّغَ            

ْن َهْمَدانَ قَـالَ    كَلَاَم َربِّي َعزَّ َوَجلَّ فَأََتاُه َرُجلٌ ِمْن َهْمَدانَ فَقَالَ ِممَّْن أَْنَت فَقَالَ الرَُّجلُ مِ             
فََهلْ ِعْنَد قَْوِمَك ِمْن َمَنَعٍة قَالَ َنَعْم ثُمَّ إِنَّ الرَُّجلَ َخِشَي أَنْ َيْحِقَرُه قَْوُمُه فَأََتى َرُسولَ اللَّـِه                  

 فَاْنطَلََق َوَجـاَء  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ آِتيهِْم فَأُْخبُِرُهْم ثُمَّ آِتيَك ِمْن َعامٍ قَابِلٍ قَالَ َنَعمْ      
 .َوفُْد الْأَْنَصارِ ِفي َرَجبٍ

دىن مۇنــداق جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا - 6405
ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــهللهم ھهج    : رى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

  :ياردەم سوراپمهۋسۈمىدە باشقىالردىن 

                                                
غان بولۇپ، سهنهدىدە ئىبنى ئىـسهاق ئىـسىملىك     بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىل    ): 9851( ھهيسهمى   ①

 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. ھهدىسى مۇدەللهس، ئهمما ئىشهنچلىك بىرى بار
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دەم بـارمۇ؟  مېنى ئۆز قهبىلىـسىگه ئېلىـپ كېتىـدىغان بىـرەر ئـا       ــ  
ۈشتىن توستى،  مېنى رەببىمنىڭ سۆزىنى يهتكۈز خهلقىچۈنكى قۇرەيش

 پهيغهمــبهر هلــدى، ھهمــدان قهبىلىــسىلىك بىــر ئــادەم ك   . دەيتتــىـــ
  : ئۇنىڭدىنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :دەپ سورىدى، ئۇ ئادەمـ سهن قايسى قهبىلىدىن؟ ــ 
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم دېدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ، ـھهمداندىنــ 
 ـ دەپ سورىغانىدى،چى بارمۇ؟  ۈقوغدىغۇدەك كمېنى قهبىلهڭنىڭ ــ 
  : ئۇ ئادەم
نى كـۆزگه  ۆزىئۇ ئادەم قهبىلىسىنىڭ ئـ ،  كېيىن.دېدىبار، ـ  ھهئه، ــ 

ــهل پهيغهمـــبهر ئهنـــسىرەپ،ئىلمـــاي قېلىـــشىدىن  اللالھۇ ئهلهيهـــى سـ
  : ۋەسهللهمگه كېلىپ

 ۋە كـېلهر    بېرىپ ئهھۋالنى ئېيتـاي   مهن ئالدى بىلهن قهبىلهمگه     ــ  
شـۇ يىلـى رەجهب ئېيىـدا،     .دەپ كهتتـى ـ قېشىڭغا قايتـا كـېلهي،    يىلى 

   .①ئهنسارالرنىڭ ھهج ئۆمىكى يېتىپ كهلدى
 )14770 :ئهھمهد(

يسر أََنُس  عن َمْحُموِد بن لَبِيٍد أخي َبنِى عبد اَألْشَهلِ قال لَمَّا قَِدَم أبو احلَ             - 6406
ةَ َوَمَعُه ِفْتَيةٌ من َبنِى عبد اَألْشَهلِ ِفيهِْم إَِياُس بن ُمَعاٍذ َيلَْتِمُسونَ الِْحلَْف مـن               بن َراِفعٍ َمكَّ  

فَأََتاُهْم فََجلََس  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم     قَُرْيشٍ على قَْوِمهِْم ِمَن الَْخْزَرجِ مسع بِهِْم رسول اللَِّه          
رٍ ِممَّا جِئُْتْم له قالوا وما ذَاَك قال أنا رسول اللَِّه بعـثين إىل  إِلَْيهِْم فقال هلم هل لَكُْم إىل َخيْ  

الِْعَباِد أَْدُعوُهْم إىل أَنْ َيْعُبُدوا اللََّه الَ ُيْشرِكُوا بِِه َشْيئاً َوأُْنزِلَ َعلَىَّ ِكَتاٌب ثُمَّ ذَكََر اِإلْسـالََم               
كان غُالَماً َحَدثاً أي قَْومِ هذا واهللا َخْيـٌر ِممَّـا           َوَتالَ َعلَْيهُِم الْقُْرآنَ فقال إَِياُس بن ُمَعاٍذ و       

جِئُْتْم له قال فَأََخذَ أبو جليس أََنُس بن َراِفعٍ َحفَْنةً ِمَن الَْبطَْحاِء فََضَرَب هبا يف َوْجِه إَِياسِ بن 
 الَْمِديَنِة فَكَاَنْت وقعه ُبَعاٍث  َعْنُهْم َواْنَصَرفُوا إىلَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُمَعاٍذ َوقَاَم رسول اللَِّه 

بني اَألْوسِ َوالَْخْزَرجِ قال ثُمَّ مل َيلَْبثْ إَِياُس بن ُمَعاٍذ ان َهلََك قال َمْحُموُد بن لَبِيٍد فأخربين        

                                                
بۇ ھهدىـسنى ئىمـام ئهھـمهد رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى ئىـشهنچلىكتۇر، ـ          ): 9853( ھهيسهمى ①

 .دېگهن
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 َوُيَسبُِّحُه  من َحَضَرُه من قومي ِعْنَد َمْوِتِه اهنم مل يزلوا َيْسَمُعوَنُه ُيَهلِّلُ اللََّه َوُيكَبُِّرُه َوَيْحَمُدهُ             
حىت َماَت فما كَاُنوا َيُشكُّونَ ان قد َماَت ُمْسِلماً لقد كان اْسَتْشَعَر اِإلْسـالََم يف ذلـك                 

  . ما مسعَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالَْمْجِلسِ حني مسع من رسول اللَِّه 
بهنــى ئابدۇلئهشــههل جهمهتىــدىن مهھمــۇد ئىبنــى لۇبهيــد   - 6406

ــۋايهت قىلىنىــدۇ هنهۇرەزىيهلالھــۇ ئ ــداق دېگهنلىكــى رى ــۇ :نىــڭ مۇن  ئهب
ــئ   ــى رافى ــسهر ئهنهس ئىبن ــزدىنھهي ــاز  جهمهتىمى ــى مۇئ ــاس ئىبن  ئىي

 ئـۆز قهبىلىـسى    بىـلهن  قـۇرەيش ،قانچه كىـشىنى ئېلىـپ    قاتارلىق بىر 
ــاق تۈزۈشــنى    ــسهت خهزرەجــگه قارشــى ئىتتىپ ــگه  مهق قىلىــپ مهككى

ــ ــه   .دىكهلــ ــى ۋەســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــبهر ســ ــڭ للهم پهيغهمــ ئۇالرنىــ
  :قېشىغا باردى ۋە خهۋەر تېپىپ،كهلگهنلىكىدىن 

  ـ   ئوبـدانراق ئىـشنى قىلــساڭالر بولمامـدۇ؟   بۇنىڭــدىنمۇسـىلهر  ـــ  
  :  ئۇالر.دېدى

ى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى غانىددەپ سورىـ ئۇ قانداق ئىش؟ ــ 
  :ۋەسهللهم

ـــ  ــر ا   هللامهن اـ ــدىلهرنى بى ــى بهن ــۇلى، مېن ــڭ رەس ــاد هللانى ــا ئىب ەت ق
  ئۈچــۈن شـېرىك كهلتۈرمهســلىككه چــاقىرىش  ھــېچقىلىـشقا، ئۇنىڭغــا 

 دەپ ئىـسالمنى چۈشـهندۈرۈپ،   ، ـ  ماڭـا كىتـاب نازىـل قىلـدى     ۋەئهۋەتتى
ئىيـاس ئىبنـى مۇئـاز گهرچه يېـشى ئهڭ كىچىـك            .قۇرئان ئوقۇپ بهردى  

  :بولسىمۇ
 قىلماقچى بولغان ، بىز بىلهن قهسهمكى، بۇنىڭ نامىهللا ا!ئى قهۋمــ 
 ئهنهس ئىبنى رافىئ سايلىقتىن .ـ دېدىنمۇ ياخشىراق ئىشكهن، ئىشتى
ــا ئېلىــپ وبىــر ئ ــۈزىگه  ،چــۇم توپ ــاچتى ئىيــاس ئىبنــى مۇئازنىــڭ ي  .چ

قوپـۇپ،  پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئۇالرنىـڭ قېـشىدىن        
 ئهۋس ، شــۇ يىلــى.هتتــى ئۇالرمــۇ مهدىــنىگه قايتىــپ ك.يېنىــپ كهلــدى

 ئـۇزۇن  دى ۋەبهر  بۇئاس ئۇرۇشى يـۈز ارىسىداى ئ بىلهن خهزرەج قهبىلىلىر  
  .دىتمهي ئىياس ئىبنى مۇئاز ۋاپات بولۆئ

ــۇ      ــد رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـ ــى لۇبهيـ ــۇد ئىبنـ ــداق مهھمـ : دەيـــدۇمۇنـ
 ۋاپــات كىئــۇالر ئۇنىــڭ تــاجهمهتىمــدىكىلهرنىڭ ئېيتىــپ بېرىــشىچه، 
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 تهكبىــر ئېيتىــپ، تهســبىه ئېيتىــپ    ،بــولغىچه شــاھادەت ئېيتىــپ  
 ئۆلگهنلىكى  پېتى ئۇالر ئۇنىڭ مۇسۇلمان بولۇپ، ئاڭلىغانتۇرغانلىقىنى

شـۇ چاغـدا پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ        ،   ئـۇ  .ھهققىدە ھېچ شهكلهنمهيدىكهن  
ڭلىگه ۆ ئىـسالمنى كـ    پ،تىنـى ئـاڭال   دەۋىئهلهيهى ۋەسهللهمدىن ئىسالم    

  . ①پۈككهن ئىدى
  )805 :»كهبىرئهل« ؛23108 :ئهھمهد(

 َصلَّى َنبِيِِّه وإِعزاَز ِدينِِه إِظَْهاَر َوَجلَّ َعزَّ اللَُّه أََراَد فَلَمَّا”: إِْسَحاَق اْبُن قَالَ - 6407
 الَِّذي الَْمْوِسمِ ِفي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َخَرَج َوْعِدِه، وإِجناَز َوَسلََّم، َعلَْيِه اللَُّه
  .“رَِيابٍ بن اللَِّه َعْبِد بن َجابُِر ِفيهِْم ِستَّةٌ َيْزُعُمونَ ِفيَما ُهْمَو اَألْنَصارِ، ِمَن النَّفُْر ِفيِه لَِقَيُه

ئهززە ۋەجهلله ئۆز دىنىنى هللا ا: دەيدۇمۇنداق ئىبنى ئىسهاق  - 6407
 ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى مـــۇھهممهد پهيغهمبىـــرى ،ھۆكـــۈمران قىلىـــپ

 ۋەسـهللهمنى ئىـززەت ۋە قـۇۋۋەتكه ئېرىـشتۈرۈشنى، ۋەدىـسىنى ۋۇجۇدقـا      
 پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم شۇ .دىچىقىرىشنى ئىرادە قىل

 الردىن بىـر  ى ئهنـسار   چىقىپ، دەۋەت قىلىشقا  دەمىۈقېتىمقى ھهج مهۋس  
الر ئالته كىشى ئۇ ، ئېيتىشالرغا قارىغاندا.تىقانچه كىشى بىلهن ئۇچراش

 ئارىــسىدا جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ ئىبنــى رىيــاب رەزىيهلالھــۇ   ،بولــۇپ
   .② بار ئىكهنمۇئهنهۇماالر

  )1766 :»ئهلكهبىر«(

                                                
 ئهھــمهد ۋە تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى      بــۇ ھهدىــسنى ئىمــام  ): 9855( ھهيــسهمى ①

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 9877( ھهيسهمى ②
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  ئىككىنچى ۋە ئۈچىنچى قېتىملىق ئهقهبه ئۇچرىشىشى

عن ُعْرَوةَ قال فلما َحَضَر الَْمْوِسُم َحجَّ َنفٌَر ِمَن اَألْنَصارِ من بين َماِلِك بن               - 6408
 ُزَرْيقٍ َراِفُع بن َماِلٍك َوذَكَْوانُ بـن     النَّجَّارِ منهم ُمَعاذُ بن َعفَْراَء وأسعُد بن ُزَراَرةَ َوِمْن بين         

عبد قَْيسٍ َوِمْن بين عبد اَألْشَهلِ أبو الَْهْيثَمِ بن التَّْيَهاِن َوِمْن بين َعْمرِو بن َعْوٍف ُعَوْيُم بـن      
وا قَْولَـُه   َوقََرأَ َعلَْيهُِم الْقُْرآنَ فلما َسِمعُ    ... َساِعَدةَ فَأََتاُهْم رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم       

أَْنِصُتوا َواطَْمأَنَّْت أَْنفُُسُهْم إىل َدْعَوِتِه َوَعَرفُوا ما كَاُنوا َيْسَمُعونَ من أَْهلِ الِْكَتـابِ مـن               
 ثُمَّ قالوا له قد َعِلْمَت الذي بني ...إِيَّاُه بِِصفَِتِه وما َيْدُعوُهْم إليه فََصدِّقُوُه َوآَمُنوا بِهِ       ِذكْرِِهْم

 فَاْمكُثْ على اْسمِ اللَِّه حىت      ... َوَنْحُن ِللَِّه َولََك ُمْجَتهُِدونَ    ...لَْخْزَرجِ ِمَن الدَِّماءِ  اَألْوسِ َوا 
َنْرجَِع إىل قَْوِمَنا فَُنْخبَِرُهْم بَِشأْنَِك َوَنْدُعوُهْم إىل اللَِّه َوَرُسوِلِه فَلََعلَّ اللََّه ُيْصِلُح َبْيَنَنا َوَيْجَمُع              

 الَْيْوَم ُمَتَباِعُدونَ ُمَتَباِغُضونَ َوإِنْ َتقُْدْم َعلَْيَنا الَْيْوَم ومل َنْصطَِلْح مل َيكُْن لنا َجَماَعةٌ              أَْمَرَنا فَإِنَّا 
َعلَْيَك َولَِكْن ُنَواِعُدَك الَْمْوِسَم ِمَن الَْعامِ الُْمقْبِلِ فََرِضَي رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسـلم               

 حىت قَلَّ َداٌر من ُدورِ اَألْنَصارِ إِال أَْسلََم فيها ...ْوِمهِْم فََدَعْوُهْم ِسراالذي قالوا فََرَجُعوا إىل قَ
َناٌس ال َمَحالَةَ ثُمَّ َبَعثُوا إىل رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم أَِن اْبَعثْ إِلَْيَنا َرُجال من ِقَبِلَك                  

تََّبَع فََبَعثَ إِلَْيهِْم رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسـلم    فََيْدُعو الناس بِِكَتابِ اللَِّه فإنه أَْدَنى أَنْ يُ       
ُمْصَعَب بن ُعَمْيرٍ فََنَزلَ يف بين غَْنمٍ على أَْسَعَد بن ُزَراَرةَ فََجَعلَ َيْدُعو الناس ِسرا َوَيفْـُشو                 

 أَْسَعَد بن ُزَراَرةَ أَقَْبـلَ هـو   اِإلْسالُم َوَيكْثُُر أَْهلُُه َوُهْم يف ذلك ُمْسَتْخفُونَ بُِدَعاِئهِْم ثُمَّ إِنَّ        
 أُْخبَِر بِهِْم َسْعُد بن ُمَعاٍذ فَأََتاُهْم يف ُألَمِتِه معه الرُّْمُح حـىت َوقَـَف               ...َوُمْصَعُب بن ُعَمْيرٍ  

َنا بِالَْباِطلِ عليهم فقال َعالَم َيأِْتيَنا يف ُدورَِنا هبذا الَْوِحيِد الْفَرِيِد الطَّرِيحِ الَْغرِيبِ ُيَسفُِّه ُضَعفَاءَ 
فَـأُْخبَِر  ... َوَيْدُعوُهْم إليه ال أََراكُْم َبْعَدَها بَِشْيٍء من جَِوارَِنا فََرَجُعوا ثُمَّ إِنَُّهْم َعاُدوا الثَّانَِيةَ        

 ليًِنا قال   بِهِْم َسْعُد بن ُمَعاٍذ الثَّانَِيةَ فََواَعَدُهْم بَِوِعيٍد ُدونَ الَْوِعيِد اَألوَّلِ فلما َرأَى أَْسَعُد منه             
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يا بن َخالَِة اْسَمْع من قَْوِلِه فَإِنْ َسِمْعَت ُمْنكًَرا فَاْرُدْدُه يا هذا منه َوإِنْ َسِمْعَت َخْيًرا فَأَجِْب                 
حم َوالِْكَتابِ الُْمبِنيِ إِنَّا َجَعلَْناُه قُْرآًنـا      (إليه فقال َماذَا يقول فَقََرأَ عليهم ُمْصَعُب بن ُعَمْيرٍ          

 فقال َسْعُد بن ُمَعاٍذ ما أَْسَمُع إِال ما أَْعرُِف فََرَجَع وقد َهَداُه اللَُّه ومل               )لَّكُْم َتْعِقلُونَ َعَربِيا لَعَ 
ُيظْهِْر لَُهُم اِإلْسالَم حىت َرَجَع إىل قَْوِمِه فََدَعا بين عبـد اَألْشـَهلِ إىل اِإلْسـالمِ َوأَظَْهـَر            

 ِعْنَد إِْسالمِ َسْعٍد َوُدَعاِئِه إِال من ال ُيذْكَُر فَكَاَنْت أَوَّلَ  فَأَْسلََمْت بنو عبد اَألْشَهلِ...إِْسالَمُه
 ...ُدورٍ من ُدورِ اَألْنَصارِ أَْسلََمْت بِأَْسرَِها ثُمَّ إِنَّ بين النَّجَّارِ أَْخَرُجوا ُمْصَعَب بـن ُعَمْيـرٍ           

َدُه َيْدُعو َوَيْهِدي اللَُّه على َيَدْيِه حىت فَاْنَتقَلَ ُمْصَعُب بن ُعَمْيرٍ إىل َسْعِد بن ُمَعاٍذ فلم َيَزلْ ِعنْ         
قَلَّ َداٌر من ُدورِ اَألْنَصارِ إِال أَْسلََم فيها َناٌس ال َمَحالَةَ َوأَْسلََم أَْشَرافُُهْم َوأَْسلََم َعْمُرو بـن                 

ُرُهْم َوَرَجَع ُمْصَعُب بن    الَْجُموحِ َوكُِسَرَت أَْصَناُمُهْم فَكَانَ الُْمْسِلُمونَ أََعزَّ أَْهِلَها َوَصلَُح أَمَ        
  .ُعَمْيرٍ إىل رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم وكان ُيْدَعى املقرئ

مى يېتىپ ۈھهج مهۋس: ئۇرۋە رىۋايهت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ - 6408
قــانچه نهپهر  بىــر  بهنــى مالىــك ئىبنــى نهججــار جهمهتىــدىن ،كهلگهنــدە

ئـاز ئىبنـى ئهفـرائ، ئهسـئهد      ئۇالرنىڭ ئىچىدە مۇ .ئهنسارى ھهجگه كهلدى  
ئىبنى زۇرارە، بهنـى زۇرەيـق جهمهتىـدىن رافىـئ ئىبنـى مالىـك، زەكـۋان               
ئىبنى ئهبدۇ قهيس، بهنى ئابدۇلئهشههل جهمهتىدىن ئهبۇ ھهيسهم ئىبنى 

ــۇۋەيم ئىبنــى ســائىدە  فتهيهــان، بهنــى ئهمــر ئىبنــى ئهۋ   جهمهتىــدىن ئ
هيهى ۋەسهللهم ئۇالرنىـڭ    پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهل   .قاتارلىقالر بار ئىدى  

پ، كۆڭۈللىرى ئاڭال  ئۇالر قۇرئاننى  .ىپ، قۇرئان ئوقۇپ بهردى   بېرقېشىغا  
ئــۇالر بــۇرۇن . پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ دەۋىــتىگه مايىــل بولــدى 

يېقىنــدا كهلمهكچــى بولغــان    نىڭناســاراالر -ي مهدىنىــدىكى يهھــۇدى 
نـېمىگه  ئۇنىـڭ    سـۈپهتلىرىنى ۋە      ھهققىدە ئېيتىـپ بهرگهن    پهيغهمبهر

ئــۇ دېــمهك، ”: ئــۆز ئارىلىرىــداچاقىرىــدىغانلىقىنى ئاڭلىغــان بولغاچقــا، 
ــكهن  ــپ، مۇســۇلمان   دېيىــشتى“پهيغهمــبهر مۇشــۇ ئى  ۋە ئىمــان ئېيتى

  :بولغاندىن كېيىن، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه
ـــ  ــرى ئ ــ ــلهن خهزرەج قهبىلىلىـ ــى  ئهۋس بىـ ــسىدىكى ۋەقهلهرنـ ارىـ
رنىڭ ئارىسىدىكى قان دەۋالىرىـدىنمۇ ئهلـۋەتته خهۋىرىـڭ         ئۇال. بىلىسهن

ــار ــز ا.بـ ــۈن  هللا  بىـ ــهن ئۈچـ ــۈن، سـ ــارلىق ئۈچـ ــشچانلىقبـ  ىمىزنىتىرىـ



  ۋە ئۈچىنچى قېتىملىق ئهقهبه ئۇچرىشىشىئىككىنچى 

271 

 بىـــز نىـــڭ نـــامى بىـــلهن كۈتـــۈپ تـــۇرغىن، هللاســـهن  .كۆرســـىتىمىز
ۋە رەسـۇلىغا   هللا  ئـۇالرنى ا   سېنىڭ خهۋىرىڭنـى يهتكـۈزەيلى،    قهۋمىمىزگه  
ئىـشلىرىمىزنى تـوغرىالپ    ،رۇپ ياراشتۇئارىمىزنىهللا  بهلكى ا  .چاقىرايلى

سـهن   ئهگهر. ھـازىر بىزنىـڭ ئـارىمىز ياخـشى ئهمهس       .بېرىشى مۇمكىن 
بىزنىڭ ئـارىمىز تـۈزەلمهي تـۇرۇپ، قېـشىمىزغا بېرىـپ قالـساڭ، سـاڭا               

ــۇمكىن   ــلىكىمىز مـ ــاردەم بېرەلمهسـ ــۇ   . يـ ــز بهكمـ ــۈنكى قهۋمىمىـ چـ
ــۇ ئىــشالر   كــېلهر يىلــى شــۇڭا. چېچىلىــپ كهتتــى قايتــا كۆرۈشــۈپ، ب

  .ققىدە قايتا مهسلىههتلىشهيلى، ـ دەپ تهكلىپ بهردىھه
تهكلىپىنــى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئۇالرنىــڭ  

مهخپىــي ھالــدا  ،ۇالر ئــۆز قهۋمىــگه قايتىــپ كېتىــپئــ .قوبــۇل قىلــدى
ھهر بىـــر  ئهنـــسارالرنىڭ ، نهتىجىـــدە.ئىـــسالمنى يېيىـــشقا باشـــلىدى

  .م مۇسۇلمان بولدىئائىلىسىدىن كهم دېگهندە بىردىن ئادە
  :گهپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمكۆپ ئۆتمهي، ئۇالر 

ئوقۇپ   نىنىڭ كىتابىهللا اگهكىشىلهرئۇ . بىرىنى ئهۋەتكىنبىزگه ــ 
شــۇنداق بولغانــدا، دەۋەت ئىــشىمىز  .بېرىــپ، ئىــسالمغا دەۋەت قىلــسۇن

لاللالھۇ پهيغهمـبهر سـه  . ىدىخهۋەر يولل دەپ تېخىمۇ تېز ئالغا باسىدۇ، ـ 
 مۇسـئهب ئىبنـى   دىنئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇالرغـا بهنـى ئابـدۇددار جهمهتىـ      

 ئهسـئهد ئىبنـى زۇرارەنىـڭ      دىن بهنى غهنم جهمهتى   ، ئۇ .ئۇمهيرنى ئهۋەتتى 
ــ  دەۋەت ئىــشلىرىنى مهخپىــي ھالــدا يۈرگۈزۈشــكه     تى ۋەئــۆيىگه چۈش

بىر كۈنى، مۇسئهب بىلهن ئهسـئهد ئىككىـسى مۇسـۇلمانالرغا       . باشلىدى
ئۇالرنىڭ بۇ مهخپىـي    سهئد ئىبنى مۇئاز    خپىي دەۋەت قىلىۋاتقانىدى،    مه

قىلىچى بىلهن نهيزىسىنى كۆتـۈرگهن    ،خهۋەر تېپىپ پائالىيهتلىرىدىن  
  :پېتى يېتىپ كهلدى ۋە

ـــ  ــپ  ــ ــزگه كېلىـ ــۈن مهھهللىمىـ ــېمه ئۈچـ ــاجىزلىرىمىزنى  ،نـ ئـ
راپتا بۇ ئهت ؟ مهن سىلهرنى    ئازدۇرىدىغان تهشۋىقاتالرنى ئېلىپ بارىسىلهر   

شۇنىڭ بىلهن، ئۇالر ئۇ  .ـ دەپ تهھدىد سالدى! ئىككىنچى كۆرۈپ قالماي
ــۆتمهي، يهنه قايتىــپ كهلــدى . يهردىــن كهتتــى خهلــق . لــېكىن كــۆپ ئ

ئۇالرنىڭ ئهتراپىغـا يىغىلىـشقا باشـلىۋىدى، يهنه سـهئد ئىبنـى مۇئازغـا              
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سـهئد دەرھــال يېتىـپ كهلـدى، لــېكىن بـۇ قېــتىم     . خهۋەر يهتكۈزۈلـدى 
ــالدى   ئالدىنق ــد س ــرەك تهھدى ــهل يېنىك ــسىدىن س ــڭ  . ى ــئهد ئۇنى ئهس

  :پوزىتسىيىسىدىكى ئۆزگىرىشنى بايقاپ
ئهگهر .  ئۇنىڭ سۆزىنى ئاڭالپ بـاققىن !منىڭ ئوغلىئاچائى ھامماــ  

ياقتۇرمىـساڭ، رەت قىالرسـهن، ـ    . يـاقتۇرۇپ قالـساڭ، قوبـۇل قىالرسـهن    
  :سهئد .دېدى

انلىقىڭنى ئاڭالپ باقاي، نېمىلهرنى دەۋاتق! ــ قېنى ئېيتىپ باققىن
روشـهن كىتـاب بىـلهن قهسـهمكى،     . ھا، مىم﴿ : مۇسئهب ئۇنىڭغا .ـ دېدى 

چۈشهنـسۇن دەپ، بىــز ئـۇنى ھهقىــقهتهن   ) ئۇنىـڭ مهنىــسىنى (سـىلهرنى  
  :سهئد .بهردىدېگهن ئايهتلهرنى ئوقۇپ  ①﴾ئهرەبچه قۇرئان قىلدۇق

 ئېتىراپ ــ ئاڭلىغانلىرىمنى ناھايىتى ياخشى چۈشهندىم، بىلدىم ۋە
ئۆزىنىـڭ   ئهمما قهۋمىنىـڭ يېنىغـا قايتىـپ بـارغىچه    . قىلدىم، ـ دېدى 

 دەرھـال بېرىـپ،   . ئوچۇق بىلدۈرمىـدى  ئىسالمنى قوبۇل قىلغانلىقىنى    
دەۋەت قىلـدى ۋە ئۆزىنىڭمــۇ  بهنـى ئابدۇلئهشــههل جهمهتىنـى ئىــسالمغا   

 بهنـى  ، شـۇنداق قىلىـپ  .مۇسۇلمان بولغانلىقىنى ئوچۇق ئېالن قىلـدى   
 ئـۇالر   ، بۇنىـڭ بىـلهن    . مۇسۇلمان بولدى   پۈتۈنلهي لئهشههل جهمهتى ئابدۇ

 . جهمهت بولۇپ قالدى   تۇنجى بىراقال مۇسۇلمان بولغان      ئىچىدە ئهنسارالر
كېيىن بهنى نهججار جهمهتى ئهسـئهد ئىبنـى زۇرارەگه قـاتتىق بېـسىم             

 .ەتتىچىقىرىۋ) ئۇنىڭ ئۆيىدىن (مۇسئهب ئىبنى ئۇمهيرنى    ئىشلىتىپ،  
  ۋەنـى ئـۇمهير ســهئد ئىبنـى مۇئازنىـڭ ئـۆيىگه يۆتكهلــدى     مۇسـئهب ئىب 

 مۇسـۇلمان   ، ئـاخىرى  .اتىنى داۋامالشتۇردى ئۇنىڭ قېشىدا تۇرۇپ تهشۋىق   
ئۇالرنىــڭ ئېــسىللىرى، ھهتتــا  .غــان كىــشى يــوق ئــۆي قالمىــدىمىبول

ئهمـر ئىبنـى    شـۇالرنىڭ ئارىـسىدا      .كاتتىباشلىرىمۇ مۇسـۇلمان بولـدى    
ىن د شــۇن.ى بــۇتالر چېقىۋېتىلــدى مهدىنىــدىك. بــار ئىــدى جهمۇھمــۇ 
ــۇلمانالر مهدىنىئېتىبـــارەن، نىـــڭ ئهڭ ئىـــززەت ـ ھۆرمهتلىـــك      مۇسـ

  .كىشىلىرىگه ئايالندى

                                                
 . ـ ئايهتكىچه3 ـ دىن 1 سۈرە زۇخرۇف، ①
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مۇسـئهب ئىبنـى   ئۇالرنىڭ ئىشلىرى يولىغا چۈشـكهندىن كېـيىن،        
ىغا قايتىـپ  ېـش ئۇمهير پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ ق      

ــى ىلىــشقا دەپ ئات) ئوقۇغــۇچىقۇرئــان ( مــۇقرىئ ،ئــۇكېيىــنچه . كهتت
   .①باشلىدى

  )20/362 :»كهبىرئهل«(

 َوقَـدْ  الَْعقََبِة، ِمَن َرُجال َعَشَر اثَْنا قَِدَم لَمَّا” :قَالَ َماِلٍك، بن كَْعبِ َعْن - 6409
 ِمنَّـا  َوافَاُه الُْمقْبِلَ، الَْعاَم َرُجال َسْبعونَ ُيَوافُوُه أَنْ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ أََمَرُهْم
  .“َرُجال َسْبُعونَ

مۇنداق رىۋايهت  كهئب ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن       - 6409
ئهقهبهدە مۇسـۇلمان بولـۇپ، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى        : قىلىنىدۇ

ــكهن    ــلهن ئهھدىلهش ــهللهم بى ــبهر ســهلاللالھۇ   12ۋەس ــشى، پهيغهم  كى
 70 گه بىنــائهن بىــر يىلــدىن كېــيىن ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ تهلىــۋى 

 بولـۇپ قايتـا كهلـدى ۋە پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم            لىك ھهىئهت كىشى
   .②بىلهن ئۇچراشتى

 )19/101 :»كهبىرئهل«(

 كَْعَب ْبَن َماِلٍك َوكَانَ كَْعٌب ِممَّْن َشهَِد الَْعقََبةَ َوَباَيَع َرُسـولَ اللَّـِه       عن - 6410
لََّم بَِها قَالَ َخَرْجَنا ِفي ُحجَّاجِ قَْوِمَنا ِمْن الُْمْشرِِكَني َوقَْد َصلَّْيَنا َوفَِقْهَنـا  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوسَ 

َوَمَعَنا الَْبَراُء ْبُن َمْعُرورٍ كَبُِريَنا َوَسيُِّدَنا فَلَمَّا َتَوجَّْهَنا ِلَسفَرَِنا َوَخَرْجَنا ِمْن الَْمِديَنِة قَالَ الَْبَراُء              
لَاِء إِنِّي قَْد َرأَْيُت َواللَِّه َرأًْيا َوإِنِّي َواللَِّه َما أَْدرِي ُتَواِفقُونِي َعلَْيِه أَْم لَا قَالَ قُلَْنا لَـُه                  لََنا َيا َهؤُ  

ا قَـالَ  َوَما ذَاَك قَالَ قَْد َرأَْيُت أَنْ لَا أََدَع َهِذِه الَْبنِيَِّة ِمنِّي بِظَْهرٍ َيْعنِي الْكَْعَبةَ َوأَنْ أَُصلَِّي إِلَْيهَ            
فَقُلَْنا َواللَِّه َما َبلََغَنا أَنَّ َنبِيََّنا ُيَصلِّي إِلَّا إِلَى الشَّامِ َوَما ُنرِيُد أَنْ ُنَخاِلفَُه فَقَالَ إِنِّي أَُصلِّي إِلَْيَهـا   

                                                
ان بولۇپ، سهنهدىدە ئىبنـى لـۇھهيئه ئىـسىملىك    بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغ): 9876( ھهيسهمى   ①

 .ھهر خىل باھا بېرىلگهن بىرى بار، قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
بۇ ھهدىـسنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە يـاقۇب ئىبنـى مـۇھهممهد          ): 9878( ھهيسهمى   ②

شهنچلىك كىـشى ئىكهنلىكىنـى ئىلگىـرى    ھهججاج ئىبنى شائىر ئۇنىـڭ ئىـ     . زۇھرى ئىسىملىك بىرى بار   
 .سۈرسه، كۆپچىلىك ئۆلىماالر ئۇنىڭ ھهدىسى زەئىپ كىشى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان، ـ دېگهن
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مِ َوَصلَّى إِلَى الْكَْعَبِة َحتَّى قَالَ فَقُلَْنا لَُه لَِكنَّا لَا َنفَْعلُ فَكُنَّا إِذَا َحَضَرْت الصَّلَاةُ َصلَّْيَنا إِلَى الشَّا
قَِدْمَنا َمكَّةَ قَالَ أَِخي َوقَْد كُنَّا ِعْبَنا َعلَْيِه َما َصَنَع َوأََبى إِلَّا الْإِقَاَمةَ َعلَْيِه فَلَمَّا قَِدْمَنا َمكَّةَ قَالَ                  

َم فَاْسأَلُْه َعمَّا َصَنْعُت ِفي َسفَرِي َهذَا َيا اْبَن أَِخي اْنطَِلْق إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
فَإِنَُّه َواللَِّه قَْد َوقََع ِفي َنفِْسي ِمْنُه َشْيٌء لَمَّا َرأَْيُت ِمْن ِخلَاِفكُْم إِيَّاَي ِفيِه قَالَ فََخَرْجَنا َنْسأَلُ                 

رِفُُه لَْم َنَرُه قَْبلَ ذَِلَك فَلَِقَيَنا َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ         َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكُنَّا لَا َنعْ         
َمكَّةَ فََسأَلَْناُه َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َهلْ َتْعرِفَانِِه قَالَ قُلَْنا لَا قَالَ فََهـلْ             

قُلَْنا َنَعْم قَالَ َوكُنَّا َنْعرُِف الَْعبَّاَس كَانَ لَا َيَزالُ َيقْـَدُم  َتْعرِفَاِن الَْعبَّاَس ْبَن َعْبِد الُْمطَِّلبِ َعمَُّه       
َعلَْيَنا َتاجًِرا قَالَ فَإِذَا َدَخلُْتَما الَْمْسجَِد فَُهَو الرَُّجلُ الَْجاِلُس َمَع الَْعبَّاسِ قَالَ فََدَخلَْنا الَْمْسجَِد      

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمَعُه َجاِلٌس فََسلَّْمَنا ثُمَّ َجلَْسَنا إِلَْيـِه           فَإِذَا الَْعبَّاُس َجاِلٌس َوَرُسولُ اللَِّه      
فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللَْعبَّاسِ َهلْ َتْعرُِف َهذَْينِ الرَُّجلَْينِ َيا أََبا الْفَْضلِ قَالَ                

ورٍ َسيُِّد قَْوِمِه َوَهذَا كَْعُب ْبُن َماِلٍك قَالَ فََواللَِّه َما أَْنَسى قَْولَ َرُسولِ        َنَعْم َهذَا الَْبَراُء ْبُن َمْعرُ    
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الشَّاِعُر قَالَ َنَعْم قَالَ فَقَالَ الَْبَراُء ْبُن َمْعُرورٍ َيا َنبِيَّ اللَّـِه إِنِّـي                    

َهَدانِي اللَُّه ِللْإِْسلَامِ فََرأَْيُت أَنْ لَا أَْجَعلَ َهِذِه الَْبنِيَّةَ ِمنِّـي بِظَْهـرٍ            َخَرْجُت ِفي َسفَرِي َهذَا وَ    
فََصلَّْيُت إِلَْيَها َوقَْد َخالَفَنِي أَْصَحابِي ِفي ذَِلَك َحتَّى َوقََع ِفي َنفِْسي ِمْن ذَِلَك َشْيٌء فََمـاذَا                

 َعلَى ِقْبلٍَة لَْو َصَبْرَت َعلَْيَها قَالَ فََرَجَع الَْبَراُء إِلَـى ِقْبلَـِة   َتَرى َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ لَقَْد كُْنتَ      
َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََصلَّى َمَعَنا إِلَى الشَّامِ قَالَ َوأَْهلُُه َيْزُعُمونَ أَنَُّه َصلَّى إِلَـى        

َما قَالُوا َنْحُن أَْعلَُم بِِه ِمْنُهْم قَالَ َوَخَرْجَنا إِلَـى الَْحـجِّ            الْكَْعَبِة َحتَّى َماَت َولَْيَس ذَِلَك كَ     
فََواَعْدَنا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْعقََبةَ ِمْن أَْوَسِط أَيَّامِ التَّْشرِيقِ فَلَمَّا فََرغَْنا ِمـْن                

َنا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمَعَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َعْمرِو            الَْحجِّ َوكَاَنْت اللَّْيلَةُ الَِّتي َوَعدْ    
ْبنِ َحَرامٍ أَُبو َجابِرٍ َسيٌِّد ِمْن َساَدِتَنا َوكُنَّا َنكُْتُم َمْن َمَعَنا ِمْن قَْوِمَنا ِمْن الُْمـْشرِِكَني أَْمَرَنـا                  

ا َجابِرٍ إِنََّك َسيٌِّد ِمْن َساَدِتَنا َوَشرِيٌف ِمْن أَْشَراِفَنا َوإِنَّا َنْرغَُب بَِك َعمَّا        فَكَلَّْمَناُه َوقُلَْنا لَُه َيا أَبَ    
أَْنَت ِفيِه أَنْ َتكُونَ َحطًَبا ِللنَّارِ غًَدا ثُمَّ َدَعْوُتُه إِلَى الْإِْسلَامِ َوأَْخَبْرُتُه بِِميَعاِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى                

لََّم فَأَْسلََم َوَشهَِد َمَعَنا الَْعقََبةَ َوكَانَ َنِقيًبا قَالَ فَنِْمَنا ِتلَْك اللَّْيلَةَ َمَع قَْوِمَنا ِفـي               اللَُّه َعلَْيِه َوسَ  
رَِحاِلَنا َحتَّى إِذَا َمَضى ثُلُثُ اللَّْيلِ َخَرْجَنا ِمْن رَِحاِلَنا ِلِميَعاِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه                 
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َسلَّلُ ُمْسَتْخِفَني َتَسلُّلَ الْقَطَا َحتَّى اْجَتَمْعَنا ِفي الشِّْعبِ ِعْنَد الَْعقََبِة َوَنْحُن َسـْبُعونَ             َوَسلََّم َنتَ 
َرُجلًا َوَمَعَنا اْمَرأََتاِن ِمْن نَِساِئهِْم َنِسيَبةُ بِْنُت كَْعبٍ أُمُّ ُعَماَرةَ إِْحَدى نَِساِء َبنِي َمـازِِن ْبـنِ    

اُء بِْنُت َعْمرِو ْبنِ َعِديِّ ْبنِ ثَابٍِت إِْحَدى نَِساِء َبنِي َسِلَمةَ َوِهَي أُمُّ َمنِيعٍ قَـالَ                النَّجَّارِ َوأَْسمَ 
فَاْجَتَمْعَنا بِالشِّْعبِ َنْنَتِظُر َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى َجاَءَنا َوَمَعُه َيْوَمِئٍذ َعمُّـُه               

ِد الُْمطَِّلبِ َوُهَو َيْوَمِئٍذ َعلَى ِدينِ قَْوِمِه إِلَّا أَنَُّه أََحبَّ أَنْ َيْحُضَر أَْمَر اْبنِ أَِخيـِه         الَْعبَّاُس ْبُن َعبْ  
َوَيَتَوثَُّق لَُه فَلَمَّا َجلَْسَنا كَانَ الَْعبَّاُس ْبُن َعْبِد الُْمطَِّلبِ أَوَّلَ ُمَتكَلِّمٍ فَقَالَ َيا َمْعَشَر الَْخـْزَرجِ                

اَنْت الَْعَرُب ِممَّا ُيَسمُّونَ َهذَا الَْحيَّ ِمْن الْأَْنَصارِ الَْخْزَرَج أَْوَسـَها َوَخْزَرَجَهـا إِنَّ      قَالَ َوكَ 
ُمَحمًَّدا ِمنَّا َحْيثُ قَْد َعِلْمُتْم َوقَْد َمَنْعَناُه ِمْن قَْوِمَنا ِممَّْن ُهَو َعلَى ِمثْلِ َرأْيَِنا ِفيِه َوُهَو ِفي ِعزٍّ                  

 َوَمَنَعٍة ِفي َبلَِدِه قَالَ فَقُلَْنا قَْد َسِمْعَنا َما قُلَْت فََتكَلَّْم َيا َرُسولَ اللَِّه فَُخذْ ِلَنفْـِسَك                 ِمْن قَْوِمهِ 
 َوِلَربَِّك َما أَْحَبْبَت قَالَ فََتكَلََّم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََتلَا َوَدَعا إِلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ           
َوَرغََّب ِفي الْإِْسلَامِ قَالَ أَُبايُِعكُْم َعلَى أَنْ َتْمَنُعونِي ِممَّا َتْمَنُعونَ ِمْنُه نَِساَءكُْم َوأَْبَناَءكُْم قَالَ              

 ِمْنُه أُُزَرَنـا  فَأََخذَ الَْبَراُء ْبُن َمْعُرورٍ بَِيِدِه ثُمَّ قَالَ َنَعْم َوالَِّذي َبَعثََك بِالَْحقِّ لََنْمَنَعنََّك ِممَّا َنْمَنعُ 
فََبايِْعَنا َيا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََنْحُن أَْهلُ الُْحُروبِ َوأَْهلُ الَْحلْقَِة َورِثَْناَها كَابًِرا  

ِه َوَسلََّم أَُبو الَْهْيثَمِ ْبُن     َعْن كَابِرٍ قَالَ فَاْعَتَرَض الْقَْولَ َوالَْبَراُء ُيكَلُِّم َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيْ           
التَّيَِّهاِن َحِليُف َبنِي َعْبِد الْأَْشَهلِ فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ َبْيَنَنا َوَبْيَن الرَِّجـالِ ِحَبالًـا َوإِنَّـا                  

 اللَُّه أَنْ َتْرجَِع إِلَى قَْوِمَك    قَاِطُعوَها َيْعنِي الُْعُهوَد فََهلْ َعَسْيَت إِنْ َنْحُن فََعلَْنا ذَِلَك ثُمَّ أَظَْهَركَ          
َوَتَدَعَنا قَالَ فََتَبسََّم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ قَالَ َبلْ الدََّم الدََّم َوالَْهْدَم الَْهْدَم أََنا                 

ْمُتْم َوقَْد قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه        ِمْنكُْم َوأَْنُتْم ِمنِّي أَُحارُِب َمْن َحاَرْبُتْم َوأَُساِلُم َمْن َسالَ        
َعلَْيِه َوَسلََّم أَْخرُِجوا إِلَيَّ ِمْنكُْم اثَْنْي َعَشَر َنِقيًبا َيكُوُنونَ َعلَى قَْوِمهِْم فَأَْخَرُجوا ِمْنُهْم اثَْنـْي               

 َوأَمَّا َمْعَبُد ْبُن كَْعبٍ فََحـدَّثَنِي ِفـي   َعَشَر َنِقيًبا ِمْنُهْم ِتْسَعةٌ ِمْن الَْخْزَرجِ َوثَلَاثَةٌ ِمْن الْأَْوسِ       
َحِديِثِه َعْن أَِخيِه َعْن أَبِيِه كَْعبِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ كَانَ أَوَّلَ َمْن َضَرَب َعلَى َيِد َرُسولِ اللَّـِه                  

ا َباَيَعَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه       َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْبَراُء ْبُن َمْعُرورٍ ثُمَّ َتَتاَبَع الْقَْوُم فَلَمَّ          
َوَسلََّم َصَرَخ الشَّْيطَانُ ِمْن َرأْسِ الَْعقََبِة بِأَْبَعِد َصْوٍت َسِمْعُتُه قَـطُّ َيـا أَْهـلَ الُْجَباجِـبِ                 

 َعلَى َحْربِكُْم قَالَ َعِلـيٌّ      َوالُْجَباجُِب الَْمَنازِلُ َهلْ لَكُْم ِفي ُمذَمَّمٍ َوالصَُّباةُ َمَعُه قَْد أَْجَمُعوا         
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َيْعنِي اْبَن إِْسَحاَق َما َيقُولُُه َعُدوُّ اللَِّه ُمَحمٌَّد فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهـذَا                 
نَّ لََك ثُمَّ قَالَ َرُسولُ اللَّـِه       أََزبُّ الَْعقََبِة َهذَا اْبُن أَْزَيَب اْسَمْع أَْي َعُدوَّ اللَِّه أََما َواللَِّه لَأَفُْرغَ           

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْرفَُعوا إِلَى رَِحاِلكُْم قَالَ فَقَالَ لَُه الَْعبَّاُس ْبُن ُعَباَدةَ ْبنِ َنْضلَةَ َوالَّـِذي            
قَالَ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه      َبَعثََك بِالَْحقِّ لَِئْن ِشئَْت لََنِميلَنَّ َعلَى أَْهلِ ِمًنى غًَدا بِأَْسَياِفَنا           

َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم أُوَمْر بِذَِلَك قَالَ فََرَجْعَنا فَنِْمَنا َحتَّى أَْصَبْحَنا فَلَمَّا أَْصَبْحَنا غََدْت َعلَْيَنا ُجلَّـةُ          
 إِنَُّه قَْد َبلََغَنا أَنَّكُْم قَْد جِئْـُتْم إِلَـى   قَُرْيشٍ َحتَّى َجاُءوَنا ِفي َمَنازِِلَنا فَقَالُوا َيا َمْعَشَر الَْخْزَرجِ   

َصاِحبَِنا َهذَا َتْسَتْخرُِجوَنُه ِمْن َبْينِ أَظُْهرَِنا َوُتَبايُِعوَنُه َعلَى َحْربَِنا َواللَِّه إِنَُّه َما ِمْن الَْعَربِ أََحٌد               
ْنكُْم قَالَ فَاْنَبَعثَ َمْن ُهَناِلَك ِمْن ُمْشرِِكي قَْوِمَنا        أَْبَغَض إِلَْيَنا أَنْ َتْنَشَب الَْحْرُب َبْيَنَنا َوَبْيَنُه مِ       

َيْحِلفُونَ لَُهْم بِاللَِّه َما كَانَ ِمْن َهذَا َشْيٌء َوَما َعِلْمَناُه َوقَْد َصَدقُوا لَْم َيْعلَُموا َما كَانَ ِمنَّا قَالَ 
يهِْم الَْحارِثُ ْبُن ِهَشامِ ْبنِ الُْمِغَريِة الَْمْخُزوِمـيُّ        فََبْعُضَنا َيْنظُُر إِلَى َبْعضٍ قَالَ َوقَاَم الْقَْوُم َوفِ       

َوَعلَْيِه َنْعلَاِن َجِديَداِن قَالَ فَقُلُْت كَِلَمةً كَأَنِّي أُرِيُد أَنْ أُْشرَِك الْقَْوَم بَِها ِفيَما قَالُوا َما َتْسَتِطيُع 
تَِّخذَ َنْعلَْينِ ِمثْلَ َنْعلَْي َهذَا الْفََتى ِمْن قَُرْيشٍ فََسِمَعَها         َيا أََبا َجابِرٍ َوأَْنَت َسيٌِّد ِمْن َساَدِتَنا أَنْ تَ        

الَْحارِثُ فََخلََعُهَما ثُمَّ َرَمى بِهَِما إِلَيَّ فَقَالَ َواللَِّه لََتْنَتِعلَنَُّهَما قَالَ َيقُولُ أَُبو َجابِرٍ أَْحفَظْـَت               
 قَالَ فَقُلُْت َواللَِّه لَا أَُردَُّهَما قَالَ َواللَِّه ُصلٌْح َواللَِّه لَِئْن َصـَدَق             َواللَِّه الْفََتى فَاْرُدْد َعلَْيِه َنْعلَْيهِ    

  .الْفَأْلُ لَأَْسلَُبنَُّه
 ئـۇ يهردە پهيغهمـبهر      ىشىپ،ئهقهبهدىكى ئۇچرىشىشقا قاتن   (– 6410

كهئـب ئىبنـى   ) نالردىنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمگه بهيـئهت قىلغـا     
ــداق دەيــدۇمالىــك رەزىيهلالھــۇ  ــوپقهبىلىمىزدىكــى: ئهنهــۇ مۇن   بىــر ت

،  بىز دىننى چۈشـىنىپ    .ھهج سهپىرىگه چىقتۇق  مۇشرىك بىلهن بىلله    
 ئىدۇق، خـوجىمىز ۋە ئاقـساقىلىمىز بهرائ    بولغان پشنى باشال ناماز ئوقۇ 

ــز      ــدى، بى ــله ئى ــلهن بىل ــز بى ــرۇر بى ــى مهئ ــپ،  ئىبن ــهپهرگه ئاتلىنى س
  :بىزگه بهرائ ، چىققاندىن كېيىنمهدىنىدىن

نىـڭ  هللا ا. مهن شۇنداق بىـر قارارغـا كېلىـپ قالـدىم       !ئى خااليىق ــ  
ــا قوشۇالمـــسىلهركىن  نـــامى  بىـــلهن قهســـهمكى، ســـىلهر بـــۇ قارارىمغـ

  :دېدى، بىز ئۇنىڭغاـ بىلمهيمهن، 
  :دېسهك، ئۇـ ؟ قارارئۇ نېمه ــ 
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ـــ  ــاز    ـ ــپ نام ــبىگه يۈزلىنى ــاي، كهئ ــامنى قىلم ــبىگه ئارق مهن كهئ
  : بىز.دېدىـ  يمىكىن دەيمهن،ۇئوق

بىلهن قهسـهمكى، بىـزگه پهيغهمبىرىمىزنىـڭ شـام         نىڭ نامى   هللاــ  
تهرەپــتىن باشــقا تهرەپــكه قــاراپ نامــاز ئوقۇغــانلىقى مهلــۇم ئهمهس، بىــز 

  : ئۇمۇ،دېسهكـ ئۇنىڭغا خىالپ ئىش قىلىشنى خالىمايمىز، 
  :دېدى، بىزـ مهن كهئبىگه قاراپ ناماز ئوقۇيمهن، ــ 
  .دېدۇقـ  قىلمايمىز، لېكىن بىز ئۇنداقــ 

 بىز شـامغا قـاراپ      ،شۇنداق قىلىپ تاكى مهككىگه يېتىپ بارغىچه     
 بىز ئۇنىـڭ قىلغىنىنـى      .ناماز ئوقۇدۇق، ئۇ كهئبىگه يۈزلىنىپ ئوقۇدى     

ــۇ  ــدۇق، ئ ــبلىگهن ئى ــمهن “ :ئهيى ــۇنداق قىلى ــ دەپ تۇرىۋا”زادى ش  .دىل
  : ئۇ ماڭا،مهككىگه بارغىنىمىزدا

 يـول ئۈسـتىدە     ،نىڭ قېـشىغا بېرىـپ    سـۇلۇلالھ ە ر !ئـى جىـيهنىم   ــ  
 ئىش   سىلهرنىڭ ماڭا قارشى   .قىلغان ئىشىم توغرىسىدا سوراپ باققىن    

يلهن ى ئىكك.دېدىخاتىرجهم بواللمايۋاتىمهن، ـ   ،ڭالرنى كۆرۈپقىلغىنى
ســوراش بــۇ مهســىلىنى ىن دپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم

اقمىغاچقا تونۇمايتتۇق، ۇنى ئىلگىرى كۆرۈپ بئ .چىقتۇقسىرتقا ئۈچۈن 
 ئۇنىڭدىن پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ     ،مهككىلىك بىر كىشىنى ئۇچرىتىپ   

  :ئهلهيهى ۋەسهللهمنى سورىساق، ئۇ
  : بىز.دېدىـ ئىككىڭالر ئۇنى تونۇمسىلهر؟ ــ 
  : ئۇگهنىدۇق،دېـ ياق، ــ 
ـ  تاغىسى ئابباس ئىبنى ئابدۇلمۇتتهلىبنى تونۇمسىلهر؟ ،ئۇنداقتاــ 

  : بىز.ىددەپ سورى
 بىـلهن بىـز تهرەپـكه بېرىـپ    ئـۇ تىجـارەت   چـۈنكى  . دېـدۇق ـ ھهئه،  ــ 

  : ئادەم ئۇ. ئۇنى تونۇيتتۇق،تۇرغاچقا
نى  ئابباس بىـلهن ئولتۇرغـان كىـشى   ،مهسجىدكه كىرگىنىڭالرداــ  

 بىز . دېدىئهنه شۇ كىشى سىلهر ئىزدەۋاتقان ئادەم بولىدۇ، ـ  كۆرۈسىلهر،
هلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم تاغىـسى   سهك، پهيغهمبهر س  مهسجىدكه كىر 

ئۇالرغا ساالم بهرگهندىن كېيىن، يېنىغـا      . ئابباس بىلهن ئولتۇرغانىكهن  
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ــۇردۇق  ــپ ئولتـ ــى ۋەســـهللهم    . كېلىـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ
  :ئابباستىن

  : دەپ سورىۋىدى، ئابباسهن؟ ـيلهننى تونۇمسىبۇ ئىككــ 
 بـۇ  .ىقهۋمىنىڭ خوجـايىن ئۇ  . بولىدۇھهئه، بۇ بهرائ ئىبنى مهئرۇر  ــ  

شـۇ   بىلهن قهسهمكى، نىڭ نامىهللا ا.دېدىـ ،   بولىدۇكهئب ئىبنى مالىك
  :چاغدا، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ

. ــ ھېلىقى شائىر شۇمۇ؟ ـ دېگىنى ھهرگىز ئېـسىمدىن چىقمايـدۇ   
  :ئابباس ئۇنىڭغا

  : سۆز باشالپبهرائ ئىبنى مهئرۇر. ــ ھهئه، ـ دەپ جاۋاب بهردى
بۇ  .مېنى ئىسالمغا ھىدايهت قىلدى  هللا  ا !نىڭ پهيغهمبىرى هللائى ا ــ  

 نامازنى قا قارار بېرىپ،كهئبىگه ئارقامنى قىلماسلىق سهپهرگه چىققاندا،   
 شـۇڭا بـۇ   .كهئبىگه قاراپ ئوقۇسام، قهۋمىم بۇ ئىشتا ماڭا قارشـى تـۇردى       

 سـهن بـۇ     !ئـى رەسـۇلۇلالھ   . قىلغىنىمدىن كۆڭلۈم خاتىرجهم بولمىـدى    
 پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   .دەپ سورىدىئىشقا قانداق قارايسهن؟ ـ  

  :ۋەسهللهم
 ي سـهن يـۈزلهنگهن تهرەپ ھهقىقىـ       غـان بولـساڭ،   سهۋر قىلىپ تۇر  ــ  

 بهرائ پهيغهمــبهر ، شــۇنىڭ بىــلهن.دېــدى بــوالتتى، ـ   ىگه ئايالنغــانىــبلق
ز بىـلهن    بىـ  ،سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ قىبلىـسىگه قايتىـپ        

ئـۇ تـاكى    “ : بىراق ئۇنىڭ ئائىلىـسى    .شامغا قاراپ ناماز ئوقۇغىلى تۇردى    
ــان   ــاز ئوقۇغـ ــاراپ نامـ ــبىگه قـ ــولغىچه كهئـ ــات بـ ــدۇ”ۋاپـ  . دەپ تۇرىۋالىـ

ــۇالردىن     ــۇ ئىــشنى ئ ــدەك ئهمهس، بىــز ب ــۇالر دېگهن ــته ئىــش ئ ئهمهلىيهت
  .ئوبدانراق بىلىمىز

پهيغهمــبهر  . چىقتــۇق پائــالىيهتلىرىنى ئــادا قىلىــشقا  بىــز ھهج
 اســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن تهشــرىق كۈنلىرىنىــڭ ئوتتــۇر 

ــكۈن ــتۇق، ھهج پائـــالىيهتلىرىنى   ىـ دە ئهقهبهدە ئۇچرىشىـــشقا ۋەدىلهشـ
تۈگىتىپ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن ۋەدىلهشـكهن        

ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمر ئىبنـى     جابىرنىڭ ئاتىسى    .دىكېچه يېتىپ كهل  
زدىن بىـرى   ئـۇ بىزنىـڭ كـاتتىلىرىمى    .ئىدىمۇ بىز بىلهن بىلله     امھهر
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 بىز  .الردىن مهخپىي تۇتاتتۇق  مۇشرىكبولۇپ، ئىشىمىزنى ئارىمىزدىكى    
  :ئۇنىڭغا
ـــ  ــابىر ـ ــۇ ج ــى ئهب ــاتتىلىرىمىز !ئ ــ ۋە ســهن بىزنىــڭ ك ابرويلۇق  ئ

 ، بىـز سـېنىڭ مۇشـۇ ئېتىقادىڭـدا تـۇرۇپ          . بىرىسهن كىشىلىرىمىزدىن
ـ  يېقىلغـۇ بولـۇپ كېتىـشىڭنى خالىمـايمىز،      وزاخقـا د قىيـامهت كـۈنى  

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ دەۋەت قىلــدىم ۋە  مهن ئــۇنى ئىــسالمغا .دېــدۇق
 ئۈچـۈن ۋەدىلهشـكهنلىكىمىزنى     ئهلهيهى ۋەسـهللهم بىـلهن ئۇچرىـشىش      

ز ۆ بىـز بىـلهن ئهقهبهگه قاتناشـتى، ئـۇ ئـ     ، ئۇ مۇسۇلمان بولـۇپ    .ئېيتتىم
  .ىگه ۋەكىل ئىدىمقهۋ

ــۇنداق ــپش ــپ    ، قىلى ــالغۇمىزدا يېتى ــلهن قون ــز بى ــز قهۋمىمى  بى
قونـالغۇمىزدىن   ن بىرى ئۆتكهندىن كېـيىن، ىقالدۇق، كېچىنىڭ ئۈچت 

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    يوشۇرۇن ھالدا بىر ـ بىـرلهپ چىقىـپ،    
 72بىــز جهمئــى . جىلغىغــا يىغىلــدۇقۋەســهللهم بىــلهن ۋەدىلهشــكهن 

،  بىرى نىڭئىككى ئايال ئۇ  . ال ئىدى  ئهر، ئىككىسى ئاي   70كىشى بولۇپ،   
، ئـۇ بهنـى مـازىن ئىبنـى      بولـۇپ به ئۇممـۇ ئۇمـارە   ىسـ هكهئبنىڭ قىـزى ن   

 ئهمر ئىبنـى ئهدىـي   ، يهنه بىرى  .نهججار جهمهتىنىڭ ئاياللىرىدىن ئىدى   
ىـدى،  ئ بهنى سهلهمه جهمهتىـدىن      ، بولۇپ نىڭ قىزى ئهسما  ئىبنى سابىت 

ئهقهبه جىلغىسىغا يىغىلىپ،   ىز  ب. ئۇ يهنه ئۇممۇ مهنىئ دەپمۇ ئاتىالتتى     
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنى كۈتـۈپ تۇرسـاق، تاغىـسى             

 ئـۇ   گهرچه ئاببـاس  . ئابباس ئىبنى ئابدۇلمۇتتهلىب بىلهن بىلله كهلدى     
 جىيهنىنىـڭ بـۇ ئىـشى ئۈچـۈن         ،ڭ دىنىـدا بولـسىمۇ    ىز قهۋمىن ئۆچاغدا  

  .دى بىلله كهلگهن ئىنى كۆزلهپپۇختىراق ۋەدە ئېلىش
  :باشالپ دەسلهپ ئابباس سۆز ،بىز ئولتۇرغاندىن كېيىن

ـــ  ــىـ ــى خهزرەج خهلق ــئه (ئ ــاكىلهر مهدىنىــدىكى ئهۋس رەب  خهزرەج ي
 مۇھهممهدنىـڭ بىزدىكـى     )!ى ھهممهيلهننى خهزرەج دەپ ئاتايتت    ،بولسۇن

گه ئايان بولغىنىدەك، بىز ئۇنى قهۋمىمىزنىڭ دىنىدىكى ئهھۋالى سىلهر
ئۇ ھازىر ئۆز قهۋمى ئىچىدە قوغـدىلىپ،       . هلدۇقكىشىلهردىن قوغداپ ك  

  : بىز.ئۆز يۇرتىدا ئهزىز تۇرۇۋاتىدۇ، ـ دېدى
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سـهن سـۆز    ئهمـدى   ! ئى رەسۇلۇلالھ . سېنىڭ سۆزۈڭنى ئاڭلىدۇق  ــ  
ــى    . قىلغىــن ــان ۋەدىن ــڭ ئۈچــۈن خالىغ ــۆزەڭ ۋە پهرۋەردىگارى ــزدىن ئ بى
، سۆز قىلىپ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم .ـ دېدۇق! ئالغىن

ــى    ــۇپ بهردى ۋە بىزن ــايهتلهر ئوق ــدى،  هللائ ــا دەۋەت قىل ــڭ دىنىغ   تائاالنى
  :ئاندىن. كىرىشكه تهرغىب قىلدىئىسالمغا 

قوغدىغاندەك  ـ بالىلىرىڭالرنى ئايالخۇددى مهن سىلهردىن مېنى ــ 
  . دېدى، ـقوغداشقا بهيئهت ئالىمهن

ەسـهللهمنىڭ  بهرا ئىبنى مهئـرۇر پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋ         
  : قولىدىن تۇتۇپ

بىلهن قهسـهمكى، بىـز    نامى   نىڭنى ھهق بىلهن ئهۋەتكهن زات    ېســ  
 شــۇنداق مۇنىې ســ،غان بولــساقىى قانــداق قوغــدئايـال ـ بــالىلىرىمىزن   

 ، قورالمىز بىز ئۇرۇش ئهھلى.قېنى، بىزدىن بهيئهت ئالغىن. قوغدايمىز
بوۋىلىرىمىزدىن  - اتا ئ  بىزگه بۇ ئىش . تۇتۇشنى ئوبدان بىلىمىز   غيارا -

ــدا  بهرا ســۆز. دېــدىمىــراس قالغــان، ـ     بهنــى ئابدۇلئهشــههل ،قىلىۋاتقان
ئۇنىڭ سـۆزىگه   جهمهتىنىڭ ئىتتىپاقدىشى ئهبۇ ھهيسهم ئىبنى تهيهان       

  :ئارىلىشىپ
بىزنىڭ باشقا قهۋملهر بىـلهن ئىتتىپاقداشـلىق     ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ  

ــشىملىرىمى   ــۇ كېلىــ ــز بــ ــار، بىــ ــشىملىرىمىز بــ ــار كېلىــ زنى بىكــ
سرەت ئاتا ساڭا نۇهللا  ا، ئۇنى بىكار قىلىۋەتكهندىن كېيىن.قىلىۋېتىمىز

 ئــۆز قهۋمىڭــگه قايتىۋاالرســهنمۇ؟ ـ  قىلىـپ قالــسا، بىزنــى تاشــالپ يهنه  
  :كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپدېۋىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

ئوخــشاش، بىــلهن يــاق، مېنىــڭ قېــنىم ســىلهرنىڭ قېــنىڭالر  ــــ 
ۈش بىــلهن مېنىڭكىنـــى تۆكۈشـــنىڭ  لهرنىڭ قېنىڭالرنـــى تۆكـــســى 

 ســىلهر . مهن ســىلهردىن، ســىلهر مهنــدىن  .ھېچقانــداق پهرقــى يــوق  
چ نچ ياشـىغانالر بىـلهن تىـ     نشـىمهن، سـىلهر تىـ     ۇئۇرۇشقانالر بىـلهن ئۇر   

 كىشىنى ۋەكىل قىلىـپ كۆرسـىتىڭالر،       12ماڭا سىلهردىن   . ياشايمهن
 كىـشىنى  12 كۆپچىلىـك  .، ـ دېـدى   ۋەكىـل بولـسۇن  جهمهتىگهئۇالر ئۆز 
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ىن، ئۈچى ئهۋستىن ت توققۇزى خهزرەجنىڭۋەكىل قىلىپ چىقاردى، ئۇالر
  .ئىدى

 پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ        بهيئهت باشالنغاندا، 
ــا  ــول بهرگهن كقولىغ ــدى،  ئهڭ دەســلهپ ق ــرۇر ئى ىــشى بهرا ئىبنــى مهئ
 بىـز پهيغهمـبهر   .قا باشلىدى بهيئهت قىلىشمۇ ئارقا ـ ئارقىدىن باشقىالر

 شـهيتان  ، بهيـئهت قىلغانـدىن كېـيىن   گهسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم   
ــۇرۇپ، ئهقهبهنىــڭ  ــاش تهرىپىــدە ت ــاڭالپ باق قاچــانھېچ مهن ب ــئ ان مىغ

  :يۇقىرى ئاۋازدا
خارالنغـان كىـشى    ! ــ ئى ئۆيلىرىدە بىخارامان ئۇخالۋاتقان خـااليىق      

ئـۇالر سـىلهر بىـلهن ئـۇرۇش     . اڭالربىلهن دىنىنـى ئـۆزگهرتكهنلهرگه قـار      
  . قىلىشقا كېلىشىۋاتىدۇ، ـ دەپ ۋارقىرىدى

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بۇنى ئاڭالپ
ئانـدىن  . ، ـ دېـدى   ئهقهبهنىڭ شـهيتىنى ئىبنـى ئهزيهب بولىـدۇ   ،بۇــ 

  :شهيتانغا خىتاب قىلىپ
بىلهن نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، سهن   هللا! نىڭ دۈشمىنى هللاــ ئى   

  :ئاندىن بىزگه قاراپ. ئۆزەم ئېلىشىمهن، ـ دېدى
ئاببـاس ئىبنـى ئۇبـادە      . ـ دېـدى  ! ــ قونالغۇڭالرغا قايتىپ كېتىڭالر   

  : ئىبنى نهزله
 بىلهن قهسهمكى، ئهگهر نىڭ نامىنى ھهق بىلهن ئهۋەتكهن زاتېســ 
يلى، لىچلىرىمىز بىلهن قىرىپ تاشال   ى، ئهته مىنادىكىلهرنى ق   اڭخالىس

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىدى،گه دېـ
 بىـز  ، شـۇنىڭ بىـلهن  .دېـدى ، ـ  مىدىمهن ئۇنداق قىلىشقا بۇيرۇلمــ 
 نىڭ قۇرەيش،ئهتىگهندەئهتىسى  .چه ئۇخلىدۇق تاڭ ئاتقۇ بېرىپ،قايتىپ

  :چوڭلىرى بىزنىڭ تۇرالغۇلىرىمىزغا كېلىپ
بىزنىــڭ  ســىلهر ، بىــزگه مهلــۇم بولىــشىچه!ئــى خهزرەج خهلقــىــــ 

 ئـۇنى بىزنىـڭ قېـشىمىزدىن ئېلىـپ         ،ئادىمىمىزنىڭ قېـشىغا بېرىـپ    
نىـڭ  هللا ا . بىز بىلهن ئۇرۇش قىلىشقا بهيئهت قىلىپسىلهر      ىشكه ۋە كېت

شـنى  ۇبىلهن قهسهمكى، بىز ئهرەبلهر ئىچىدە سـىلهر بىـلهن ئۇرۇش         نامى  
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 بـــۇنى  ئـــارىمىزدىكى مۇشـــرىكالر.دېيىـــشتىـ ئهڭ يامـــان كـــۆرىمىز،    
نىڭ ، ئۇنداق ئىش تۇرۇپبىلهن قهسهم قىلىپ هللا  ا يىن،ئاڭلىغاندىن كې 

بولمىغــــــانلىقىنى ۋە ئۆزلىرىنىــــــڭ ھېچنېمىــــــدىن خهۋەرســــــىز  
ئهمهلىيهتته، ئۇالر راست ئېيتقـان بولـۇپ، ئـۇالر       . ئىكهنلىكىنى ئېيتتى 

  مهنىلىـك  بىرىمىـزگه  –  بىز بىـر   .بىزنىڭ ئىشلىرىمىزنى بىلمهيتتى  
ــشىپ ق ــقارى ــۇالر ئورنىــدى .دۇقوي ــدىن ئ ــۇرۇپ  ئان  .قايتىــپ كهتتــى ن ت

 مـۇ بـار   ئۇالرنىڭ ئىچىدە ھارىس ئىبنى ھىشام ئىبنى مۇغىرە مهخزۇمى       
 مهن بىزنىــڭ . يېڭــى كهش بــار ئىــدىبىــر جــۈپ ئۇنىــڭ پۇتىــدا ،بولــۇپ

 شـېرىك  نىڭ سۆزىگهئارىمىزدىكى مۇشرىكالرنىمۇ قۇرەيش مۇشرىكلىرى 
  :مهقسىتىدە ۇشقىلىپ قوي

ـــ  ــۇ جــابىر ـ ــى ئهب تىلىرىمىزدىن تۇرۇقلــۇق  ســهن بىزنىــڭ كــات !ئ
ــا ــشلىك ئـ ــۈپ كهش   ۋقۇرەيـ ــر جـ ــى بىـ ــىدەك يېڭـ ۇ يىگىتنىـــڭ كهشـ

بىر جۈپ   قېلىپ، بۇ سۆزۈمنى ئاڭالپ، ھارىسدېۋىدىمـ سهن؟  پكىيهلمه
  :كهشىنى سېلىپ، ئالدىمغا تاشلىدى ۋە

 .دېـدى ـ يىـسهن،   ى بىلهن قهسـهمكى، بـۇنى چوقـۇم ك   نىڭ نامىهللاــ 
  :ئهبۇ جابىر

ىقلىتىپ قويدۇڭ، كهشىنى قايتۇرۇپ بهرگىن،  ئۇ يىگىتنى ئاچچ  ــ  
  : دېدى، مهنـ 

ـــ  ــامى  هللاـ ــڭ ن ــايتۇرۇپ    نى ــۇ ق ــۇنى ھهرگىزم ــهمكى، ئ ــلهن قهس بى
ــمه ــدە  .نبهرمهي ــۈلهى ھالىتى ــز س ــازىر بى ــۇرۇۋاتىمىز ھ ــۇ   ت ــاۋادا مۇش ، ن

 نهرسىلىرىنى  ،ئۆلتۈرۈپچوقۇم  ىدىن پال ئالىدىغان بولسام، ئۇنى      قىلىق
   .①مدېدى ـ، ئالغان بوالتتىمئولجا 

  )19/87 :»كهبىرئهل« ؛15371 :ئهھمهد(

 َسِلَمةَ، بين َنِقيُب َوكَانَ ُزَراَرةَ، بن أَْسَعُد النَّجَّارِ بين َنِقيَب َوكَانَ:  وزاد - 6411
 ةَ،ُعَباَد بن َسْعُد َساِعَدةَ، بين َنِقيُب َوكَانَ َحَرامٍ، بن َعْمرِو بن اللَِّه َوَعْبُد َمْعُرورٍ، بن الَْبَراُء

                                                
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ئىمـام ئهھمهدنىـڭ             ): 9881( ھهيسهمى   ①

 .سنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهنئىبنى ئىسهاقتىن باشقا راۋىيلىرى سهھىه ھهدى
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 بين َنِقيَب َوكَانَ الَْعْجالِن، بن َماِلِك بن َراِفُع ُزَرْيقٍ، بين َنِقيَب َوكَانَ َعْمرٍو، بن َوالُْمْنِذُر
 بـن  َعْوِف بين َنِقيَب َوكَانَ الرَّبِيعِ، بن َوَسْعُد َرَواَحةَ، بن اللَِّه َعْبُد الَْخْزَرجِ، بن الَْحارِِث
 بـن  الَْهْيثَمِ َوأَُبو ُحَضْيرٍ، بن أَُسْيُد اَألْشَهلِ، َعْبِد بين َونقيَب اِمِت،الصَّ بن ُعَباَدةُ الَْخْزَرجِ،
  .َخْيثََمةَ بن َسْعُد َعْوٍف، بن َعْمرِو بين َنِقيَب َوكَانَ التَّْيَهاِن،

بهنى نهججار : نىڭ رىۋايىتىدە مۇنداق دەپ كهلگهن   رانىهبهت – 6411
 بهنـى سـهلهمه جهمهتىنىـڭ    ؛جهمهتىنىڭ ۋەكىلى ئهسـئهد ئىبنـى زۇرارە    

 ؛ۋەكىلى بهرائ ئىبنى مهئرۇر بىلهن ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمر ئىبنـى ھهرام          
 ئىبنـى ئۇبـادە بىـلهن مـۇنزىر         دنىـڭ ۋەكىلـى سـهئ      جهمهتى بهنى سائىدە 
 بهنى زۇرەيـق جهمهتىنىـڭ ۋەكىلـى رافىـئ ئىبنـى مالىـك              ؛ئىبنى ئهمر 

ــالن  ــى ئهج ــڭ   ؛ئىبن ــى خهزرەج جهمهتىنى ــارىس ئىبن ــى ھ ــى  بهن ۋەكىل
ئىبنـى   بهنـى ئهۋف  ؛ۋاھه بىـلهن سـهئ ئىبنـى رەبىيـئ        ەئابدۇلالھ ئىبنى ر  

 بهنـى ئابدۇلئهشـههل   ؛بادە ئىبنى سامىتۇجهمهتىنىڭ ۋەكىلى ئ  خهزرەج  
هتىنىڭ ۋەكىلى ئۇسهيد ئىبنى ھۇزەير بىلهن ئهبۇ ھهيسهم ئىبنـى          مجه
 بهنــى ئهمــر ئىبنــى ئهۋف جهمهتىنىــڭ ۋەكىلــى ســهئد ئىبنــى  ؛يهــانهت

   .ه ئىدىخهيسهم
  )19/87 :»كهبىرئهل«(

َعْن َعاِمرٍ قَالَ اْنطَلََق النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمَعُه الَْعبَّاُس َعمُُّه إِلَـى               - 6412
ا ُيِطيلُ الُْخطَْبـةَ    السَّْبِعَني ِمْن الْأَْنَصارِ ِعْنَد الَْعقََبِة َتْحَت الشََّجَرِة فَقَالَ ِلَيَتكَلَّْم ُمَتكَلُِّمكُْم َولَ          

فَإِنَّ َعلَْيكُْم ِمْن الُْمْشرِِكَني َعْيًنا َوإِنْ َيْعلَُموا بِكُْم َيفَْضُحوكُْم فَقَالَ قَاِئلُُهْم َوُهَو أَُبو أَُماَمـةَ               
ا َما لََنا ِمـْن     َسلْ َيا ُمَحمَُّد ِلَربَِّك َما ِشئَْت ثُمَّ َسلْ ِلَنفِْسَك َوِلأَْصَحابَِك َما ِشئَْت ثُمَّ أَْخبِْرنَ             

الثََّوابِ َعلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َوَعلَْيكُْم إِذَا فََعلَْنا ذَِلَك قَالَ فَقَالَ أَْسأَلُكُْم ِلَربِّي َعزَّ َوَجـلَّ أَنْ                 
َنا َوَتْمَنُعوَنـا   َتْعُبُدوُه َولَا ُتْشرِكُوا بِِه َشْيئًا َوأَْسأَلُكُْم ِلَنفِْسي َوِلأَْصَحابِي أَنْ ُتْؤُووَنا َوَتْنُصُرو          

 .ِممَّا َمَنْعُتْم ِمْنُه أَْنفَُسكُْم قَالُوا فََما لََنا إِذَا فََعلَْنا ذَِلَك قَالَ لَكُْم الَْجنَّةُ قَالُوا فَلََك ذَِلَك
 :مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ     ئامىر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن       - 6412

س بىـلهن بىلـله   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم تاغىسى ئاببـا      
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ــانئهقهبهدىكــى دەرەخ ئاســتى ــشىغا  نهپهر70 غا يىغىلغ ــسارىنىڭ قې  ئهن
  :بېرىپ

 چـۈنكى   .ئۇزارتىۋەتمىـسۇن  ۋە سـۆزنى      سـۆز قىلـسۇن    ــ باياناتچىڭالر 
 سـىلهرنى   ،زىتىدىغان مۇشرىك جاسۇسالر بار، سېزىپ قالسا     ۆسىلهرنى ك 

  : ئۇمامهچىسى ئهبۇبايانات دېدى، ئۇالرنىڭ ، ـئاشكارىالپ قويىدۇ
لىرىڭ ئۈچۈن ساھابىەڭ ئۈچۈن، ز رەببىڭ ئۈچۈن، ئۆ!ئى مۇھهممهدــ 

 بىز سهن سورىغان ئىشنى قىلـساق، بىـزگه       ورىغىن ۋە خالىغىنىڭنى س 
، شـۇنداقال   ئهززە ۋەجهلله تهرەپتىن قانـداق سـاۋاب بولىـدىغانلىقىنى        هللا ا

 ئېيتىـپ   سىلهرنىڭ بىـزگه قانـداق مۇئامىلىـدە بولىـدىغانلىقىڭالرنى        
  :دېدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمـ ! رگىنبه

ىن رەببىم ئۈچۈن سورايدىغىنىم شۇكى، ئۇنىڭغا ئىبـادەت       د سىلهر ــ
 .هيـسىلهر بىـر نهرسـىنى شـېرىك كهلتۈرم      ھېچ ئۇنىڭغـا    ىسىلهر ۋە قىل
ــۆز ــاھابى ۋەم ەئ ــى   س ــىلهر بىزن ــورايدىغىنىم شــۇكى، س لىرىم ئۈچــۈن س

 بىزنىمۇ شۇنداق ،رنى قانداق قوغدىساڭالر ئۆزەڭالھىمايهڭلهرگه ئېلىپ،
  : ئۇالر. دېدىايسىلهر، ـقوغد

غانىدى، دەپ سـورى ـ شۇنداق قىلساق، بىـزگه نـېمه مۇكاپـات بـار؟      ــ 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  : دېدى، ئۇالرــ جهننهت بىلهن مۇكاپاتلىنىسىلهر، ـ
   .①دېيىشتىـ  بولسۇن، دەكدېگىنىڭــ ئۇنداقتا، 

  )16630 :ئهھمهد(

 عن عبادة بن الصامت أن أسعد بن زرارة قال أيها الناس هل تدرون ما               - 6413
 إنكم تبايعونه على أن حتاربوا العرب والعجم واجلن         ؟َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ   تبايعون حممدا   

 .واإلنس فقالوا حنن حرب ملن حارب وسلم ملن سامل
ىت رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت ئۇبـــادە ئىبنـــى ســـام - 6413

  :قىلىنىدۇكى، ئهسئهد ئىبنى زۇرارە مۇنداق دېگهن

                                                
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىـسنىڭ      ): 9887( ھهيسهمى  ①

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن



  ۋە ئۈچىنچى قېتىملىق ئهقهبه ئۇچرىشىشىئىككىنچى 

285 

ه گ سىلهر مۇھهممهد سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم       !ئى خااليىق ــ  
 ئهرەبـلهر،  سـىلهر ؟ نېمه ئۈچۈن بهيئهت قىلىۋاتقىنىڭالرنى بىلهمـسىلهر     

 ن ئۇنىڭغـا  ئۈچـۈ  ئۇرۇش قىلىشغا قارشىئهجهملهر، ئىنسانالر ۋە جىنالر   
  :دېدى، ئۇالرـ بهيئهت قىلىۋاتىسلهر، 

 كىـم   .ئۇ كىم بىـلهن ئۇرۇشـسا، بىـز شـۇنىڭ بىـلهن ئۇرىـشىمىز             ــ  
ەپ جـاۋاب   ـ د چ ئـۆتىمىز، ېـن ۇنىڭ بىـلهن ت شـ چ ئۆتسه، بىزمۇ ېنبىلهن ت
   .①بېرىشتى

  )4538 :»تههۋسئهلئ«(

َيزِيَد بن أَْصـَرَم    ارِ أَْوُس بن    ممن َشهَِد الَْعقََبةَ ِمَن اَألْنصَ    : َعنِ ابن ِشَهابٍ   - 6414
َجابُِر بن عبد اللَّـِه  و سعد بن بشريو معرور بن الرباءو ،أَْسَعُد بن ُزَراَرةَ  وأَْوُس بن ثَابِتِ  و

 رافع بن مالـك   وذَكَْوانُ بن عبد قَْيسِ     والَْحارِثُ بن قَْيسِ    و ،ُجَباُر بن َصْخرٍ  وبن َعْمرٍو   
كعب بن مالـك    و رافع، بن وظهري سالمة، بن وسلمة مةحيث بن وسعد َسْعُد بن ُعَباَدةَ  و
  .نيار بن بردة أبوو

: بتىن مۇنــــداق رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇ  ئىبنــــى شــــىها  - 6414
ئهۋس ئىبنى يهزىد :  الردىن ئهقهبه بهيئىتىگه قاتناشقانالر ئىچىدەىئهنسار

ۋس ئىبنى سابىت، ئهسئهد ئىبنى زۇرارە، بهرائ ئىبنـى         هئىبنى ئهسرەم، ئ  
هشىر ئىبنى سهئد، جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمـر، جۇبـار        مهئرۇر، ب 
خر، ھارىس ئىبنـى قهيـس، زەكـۋان ئىبنـى ئابـدۇقهيس، رافىـئ        هئىبنى س 

مه ئىبنى هئىبنى مالىك، سهئد ئىبنى ئۇبادە، سهئد ئىبنى ھهيسهمه، سهل
المه، زۇھهير ئىبنى رافىئ، كهئب ئىبنى مالىك ۋە ئهبـۇ بـۇردە ئىبنـى        هس

   .②ارلىقالر بار ئىدى قاتنىيار
  )»كهبىرئهل«(

                                                
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئهلى ئىبنى زەيد ئىسىملىك        ): 9895( ھهيسهمى   ①

 .بىرى بار، ـ دېگهنھهر خىل باھا بېرىلگهن 
 . بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 9898( ھهيسهمى ②
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 لبيد بن زيدو ، أجدع بن ثابتو ، اهليثم بن هريمنهم ظ :  وزاد عن عروة   - 6415
وسهل بن عتيك وعمرو بن عزمة بن ثعلبة وعقبة بن عمرو بن ثعلبـة               الربيع بن وسعد ،

 .يكىن أبا مسعود

 تهبهرانــى ئــۇرۋەدىن مۇنــۇ ئىــسىمالرنى قوشــۇپ رىــۋايهت      – 6415
 زۇھهير ئىبنى ھهيـسهم، سـابىت ئىبنـى ئهجـدەئ، زەيـد ئىبنـى               :غانقىل

مه لۇبهيد، سهئد ئىبنى رەبىيئ، سهھل ئىبنـى ئۇتهيـك، ئهمـر ئىبنـى ئهز           
ئۇنىڭ كۇنيهسى ئهبۇ (، ئۇقبه ئىبنى ئهمر ئىبنى سهئلهبه هئىبنى سهئلهب

   .①)مهسئۇد
  )»ئهلكهبىر«(

اَم َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بَِمكَّـةَ       قَ: َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ، قَالَ     - 6416
َيْعرُِض َنفَْسُه َعلَى قََباِئلِ الَْعَربِ قَبِيلَةً قَبِيلَةً ِفي الَْمْوِسمِ، َما َيجُِد أََحًدا ُيجِيُبُه إِلَى َما َيـْدُعو       

ُم اللَُّه َوَساَق إِلَْيهِْم ِمَن الْكََراَمِة فَآُووا إِلَْيِه، َحتَّى َجاَء إِلَْيِه َهذَا الَْحيُّ ِمَن اَألْنَصارِ لَمَّا أَْسَعَدُه
َوَنَصُروا، فََجَزاُهُم اللَُّه َعْن َنبِيِّهِْم َخْيًرا، َواللَِّه َما َوفَْيَنا لَُهْم كََما َعاَهْدَناُهْم َعلَْيِه، إِنَّا قُلَْنـا                

ْن َبِقيُت إِلَى َرأْسِ الَْحْولِ الَ َيْبقَى ِلي َعاَمـلٌ إِالَّ           إِنَّا َنْحُن اُألَمَراُء َوأَْنُتُم الُْوَزَراُء، َولَئِ     : لَُهْم
  .أَْنَصارِيٌّ

نىــڭ مۇنــداق   ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ    - 6416
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم : دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ  

رىـپ،  نىڭ ئالـدىغا بىـر ـ بىـرلهپ بې    مىدە ئهرەب قهبىلىلىرىۈھهج مهۋس
دى، لـېكىن    ئۆزىنى قوغداشنى ئىلتىماس قىلـ     ،تهشۋىق قىلىپ ئۇالرغا  

 هللا .چـاقىرىقىنى قوبـۇل قىلمىـدى   ئهنسارالردىن باشقا ھېچكىم ئۇنىڭ  
ــبهر     ــيىن، پهيغهمـ ــهرەپلهندۈرگهندىن كېـ ــلهن شـ ــسالم بىـ ــۇالرنى ئىـ ئـ
. سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇالرغا نۇرغۇن ياخشىلىق ئېلىپ كهلدى

هيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى ئـۆز ھىمايىـسىگه ئالـدى ۋە يـاردەم         ئۇالرمۇ پ 
 تائـاال ئـۇالرنى پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه       هللا. قىلـدى 

                                                
بــۇ ھهدىــسنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ئــۇرۋە ئىبنــى لــۇھهيئه    ): 9899( ھهيــسهمى ①

 .ئىسىملىك ھهر خىل باھا بېرىلگهن بىرى بار، ـ دېگهن
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لېكىن بىز ئۇالرنىڭ ! قىلغان ياخشىلىقلىرى ئۈچۈن مۇكاپاتالندۇرسۇن
  :چۈنكى بىز ئۇالرغا. ياخشىلىقلىرىغا اليىقىدا جاۋاب قايتۇرالمىدۇق

 ئهگهر . دەپ تۇرىۋالدۇقبىزنىڭ ۋەزىرلىرىمىز، ـ سىلهر ،همىرئ بىزــ 
ئهنـسارىالردىن باشـقا ھېچبىـر       بولـسام،    ياشـايدىغانال يىل بېشىغا قهدەر    

   .①ۋالىي قالمىغان بوالتتى
  )281 :بهززار(

                                                
بــۇ ھهدىــسنى بهززار رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ئابــدۇلالھ ئىبنــى شــهبىب   ): 9879(يــسهمى  ھه①

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن



 



 

289 

  

  

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مهدىنىگه 
  ھىجرەت قىلىشى

 اللَُّه َعْنَها َزْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَْت لَـْم             َعاِئَشةَ َرِضيَ   عن - 6417
أَْعِقلْ أََبَويَّ قَطُّ إِلَّا َوُهَما َيِديَناِن الدِّيَن َولَْم َيُمرَّ َعلَْيَنا َيْوٌم إِلَّا َيأِْتيَنا ِفيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه         

 النََّهارِ ُبكَْرةً َوَعِشيَّةً فَلَمَّا اْبُتِلَي الُْمْسِلُمونَ َخَرَج أَُبو َبكْرٍ ُمَهاجًِرا َنْحـَو             َعلَْيِه َوَسلََّم طََرفَيْ  
أَْرضِ الَْحَبَشِة َحتَّى إِذَا َبلَغَ َبْرَك الِْغَماِد لَِقَيُه اْبُن الدَِّغَنِة َوُهَو َسيُِّد الْقَاَرِة فَقَالَ أَْيَن ُترِيُد َيـا        

قَالَ أَُبو َبكْرٍ أَْخَرَجنِي قَْوِمي فَأُرِيُد أَنْ أَِسيَح ِفي الْأَْرضِ َوأَْعُبَد َربِّي قَـالَ اْبـُن                أََبا َبكْرٍ فَ  
الدَِّغَنِة فَإِنَّ ِمثْلََك َيا أََبا َبكْرٍ لَا َيْخُرُج َولَا ُيْخَرُج إِنََّك َتكِْسُب الَْمْعُدوَم َوَتـِصلُ الـرَِّحَم                 

رِي الضَّْيَف َوُتِعُني َعلَى َنَواِئبِ الَْحقِّ فَأََنا لََك َجاٌر اْرجِْع َواْعُبْد َربَّـَك             َوَتْحِملُ الْكَلَّ َوَتقْ  
بَِبلَِدَك فََرَجَع َواْرَتَحلَ َمَعُه اْبُن الدَِّغَنِة فَطَاَف اْبُن الدَِّغَنِة َعِشيَّةً ِفي أَْشَراِف قَُرْيشٍ فَقَالَ لَُهْم            

 ِمثْلُُه َولَا ُيْخَرُج أَُتْخرُِجونَ َرُجلًا َيكِْسُب الَْمْعُدوَم َوَيـِصلُ الـرَِّحَم            إِنَّ أََبا َبكْرٍ لَا َيْخُرجُ    
َوَيْحِملُ الْكَلَّ َوَيقْرِي الضَّْيَف َوُيِعُني َعلَى َنَواِئبِ الَْحقِّ فَلَْم ُتكَذِّْب قَُرْيٌش بِجِـَوارِ اْبـنِ               

ا َبكْرٍ فَلَْيْعُبْد َربَُّه ِفي َدارِِه فَلُْيَصلِّ ِفيَها َولَْيقَْرأْ َما َشاَء َولَـا             الدَِّغَنِة َوقَالُوا ِلاْبنِ الدَِّغَنِة ُمْر أَبَ     
ُيْؤِذيَنا بِذَِلَك َولَا َيْسَتْعِلْن بِِه فَإِنَّا َنْخَشى أَنْ َيفِْتَن نَِساَءَنا َوأَْبَناَءَنا فَقَالَ ذَِلَك اْبُن الدَِّغَنِة ِلأَبِي              

كْرٍ بِذَِلَك َيْعُبُد َربَُّه ِفي َدارِِه َولَا َيْسَتْعِلُن بَِصلَاِتِه َولَا َيقَْرأُ ِفي غَْيرِ َدارِِه ثُـمَّ           َبكْرٍ فَلَبِثَ أَُبو بَ   
َبَدا ِلأَبِي َبكْرٍ فَاْبَتَنى َمْسجًِدا بِِفَناِء َدارِِه َوكَانَ ُيَصلِّي ِفيِه َوَيقَْرأُ الْقُْرآنَ فََيْنقَِذُف َعلَْيِه نَِساُء               

رِِكَني َوأَْبَناُؤُهْم َوُهْم َيْعَجُبونَ ِمْنُه َوَيْنظُُرونَ إِلَْيِه َوكَانَ أَُبو َبكْرٍ َرُجلًا َبكَّاًء لَا َيْمِلـُك          الُْمْش
َعْيَنْيِه إِذَا قََرأَ الْقُْرآنَ َوأَفَْزَع ذَِلَك أَْشَراَف قَُرْيشٍ ِمْن الُْمْشرِِكَني فَأَْرَسلُوا إِلَى اْبنِ الدَِّغَنـِة               

ِدَم َعلَْيهِْم فَقَالُوا إِنَّا كُنَّا أََجْرَنا أََبا َبكْرٍ بِجَِوارَِك َعلَى أَنْ َيْعُبَد َربَُّه ِفي َدارِِه فَقَْد َجـاَوَز                  فَقَ
َن نَِساَءَنا  ذَِلَك فَاْبَتَنى َمْسجًِدا بِِفَناِء َدارِِه فَأَْعلََن بِالصَّلَاِة َوالِْقَراَءِة ِفيِه َوإِنَّا قَْد َخِشيَنا أَنْ َيفْتِ             
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َوأَْبَناَءَنا فَاْنَهُه فَإِنْ أََحبَّ أَنْ َيقَْتِصَر َعلَى أَنْ َيْعُبَد َربَُّه ِفي َدارِِه فََعلَ َوإِنْ أََبى إِلَّـا أَنْ ُيْعِلـَن    
يَن ِلـأَبِي َبكْـرٍ     بِذَِلَك فََسلُْه أَنْ َيُردَّ إِلَْيَك ِذمََّتَك فَإِنَّا قَْد كَرِْهَنا أَنْ ُنْخِفَرَك َولَْسَنا ُمِقـرِّ             

اِلاْسِتْعلَانَ قَالَْت َعاِئَشةُ فَأََتى اْبُن الدَِّغَنِة إِلَى أَبِي َبكْرٍ فَقَالَ قَْد َعِلْمَت الَِّذي َعاقَْدُت لَـَك                
 َتْسَمَع الَْعَرُب أَنِّي َعلَْيِه فَإِمَّا أَنْ َتقَْتِصَر َعلَى ذَِلَك َوإِمَّا أَنْ َتْرجَِع إِلَيَّ ِذمَِّتي فَإِنِّي لَا أُِحبُّ أَنْ        

أُْخِفْرُت ِفي َرُجلٍ َعقَْدُت لَُه فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ فَإِنِّي أَُردُّ إِلَْيَك جَِواَرَك َوأَْرَضى بِجَِوارِ اللَِّه َعزَّ                
 اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللُْمْسِلِمَني َوَجلَّ َوالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَمِئٍذ بَِمكَّةَ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى       

إِنِّي أُرِيُت َداَر ِهْجَرِتكُْم ذَاَت َنْخلٍ َبْيَن لَاَبَتْينِ َوُهَما الَْحرََّتاِن فََهاَجَر َمْن َهاَجَر ِقَبلَ الَْمِديَنِة               
َجهََّز أَُبو َبكْرٍ ِقَبلَ الَْمِديَنِة فَقَالَ      َوَرَجَع َعامَّةُ َمْن كَانَ َهاَجَر بِأَْرضِ الَْحَبَشِة إِلَى الَْمِديَنِة َوتَ         

لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى رِْسِلَك فَإِنِّي أَْرُجو أَنْ ُيْؤذَنَ ِلي فَقَالَ أَُبو َبكْـرٍ                  
َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه      َوَهلْ َتْرُجو ذَِلَك بِأَبِي أَْنَت قَالَ َنَعْم فََحَبَس أَُبو َبكْرٍ َنفَْسُه            

َوَسلََّم ِلَيْصَحَبُه َوَعلََف َراِحلََتْينِ كَاَنَتا ِعْنَدُه َوَرَق السَُّمرِ َوُهَو الَْخَبطُ أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ قَالَ اْبـُن      
َبْيِت أَبِي َبكْرٍ ِفي َنْحرِ الظَّهَِريِة  ِشَهابٍ قَالَ ُعْرَوةُ قَالَْت َعاِئَشةُ فََبْيَنَما َنْحُن َيْوًما ُجلُوٌس ِفي           

قَالَ قَاِئلٌ ِلأَبِي َبكْرٍ َهذَا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمَتقَنًِّعا ِفي َساَعٍة لَْم َيكُْن َيأِْتيَنـا                  
 ِفي َهِذِه السَّاَعِة إِلَّا أَْمٌر قَالَْت فََجـاَء  ِفيَها فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ ِفَداٌء لَُه أَبِي َوأُمِّي َواللَِّه َما َجاَء بِهِ          

َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاْسَتأْذَنَ فَأُِذنَ لَُه فََدَخلَ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم                
َما ُهْم أَْهلَُك بِأَبِي أَْنَت َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ فَإِنِّي          ِلأَبِي َبكْرٍ أَْخرِْج َمْن ِعْنَدَك فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ إِنَّ        

قَْد أُِذنَ ِلي ِفي الُْخُروجِ فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ الصََّحاَبةُ بِأَبِي أَْنَت َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ َرُسولُ اللَّـِه                  
ذْ بِأَبِي أَْنَت َيا َرُسولَ اللَِّه إِْحَدى َراِحلََتيَّ َهاَتْينِ        َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَعْم قَالَ أَُبو َبكْرٍ فَخُ        

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالثََّمنِ قَالَْت َعاِئَشةُ فََجهَّْزَناُهَما أََحـثَّ الْجَِهـازِ               
ْنُت أَبِي َبكْرٍ ِقطَْعةً ِمْن نِطَاِقَها فََرَبطَْت بِـِه  َوَصَنْعَنا لَُهَما ُسفَْرةً ِفي جَِرابٍ فَقَطََعْت أَْسَماُء بِ  

َعلَى فَمِ الْجَِرابِ فَبِذَِلَك ُسمَِّيْت ذَاَت النِّطَاقَْينِ قَالَْت ثُمَّ لَِحَق َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه              
ثَ لََيالٍ َيبِيُت ِعْنَدُهَما َعْبُد اللَِّه ْبُن أَبِـي         َوَسلََّم َوأَُبو َبكْرٍ بَِغارٍ ِفي َجَبلِ ثَْورٍ فَكََمَنا ِفيِه ثَلَا         

َبكْرٍ َوُهَو غُلَاٌم َشابٌّ ثَِقٌف لَِقٌن فَُيْدِلُج ِمْن ِعْنِدِهَما بَِسَحرٍ فَُيْصبُِح َمَع قَُرْيشٍ بَِمكَّةَ كََباِئٍت               
ا بَِخَبرِ ذَِلَك ِحَني َيْخَتِلطُ الظَّلَاُم َوَيْرَعـى        فَلَا َيْسَمُع أَْمًرا ُيكَْتاَداِن بِِه إِلَّا َوَعاُه َحتَّى َيأِْتَيُهمَ        



  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مهدىنىگه ھىجرەت قىلىشىپهيغهمبهر 

291 

َعلَْيهَِما َعاِمُر ْبُن فَُهْيَرةَ َمْولَى أَبِي َبكْرٍ ِمْنَحةً ِمْن غََنمٍ فَُيرُِحيَها َعلَْيهَِما ِحَني َتذَْهُب َساَعةٌ ِمْن       
يِفهَِما َحتَّى َيْنِعَق بَِها َعاِمُر ْبُن فَُهْيَرةَ بَِغلَسٍ  الِْعَشاِء فََيبِيَتاِن ِفي رِْسلٍ َوُهَو لََبُن ِمْنَحِتهَِما َوَرضِ       

َيفَْعلُ ذَِلَك ِفي كُلِّ لَْيلٍَة ِمْن ِتلَْك اللََّياِلي الثَّلَاِث َواْسَتأَْجَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم                
نِي َعْبِد ْبنِ َعِديٍّ َهاِدَيا ِخرِّيًتا َوالِْخرِّيُت الَْمـاِهُر         َوأَُبو َبكْرٍ َرُجلًا ِمْن َبنِي الدِّيلِ َوُهَو ِمْن بَ        

بِالْهَِداَيِة قَْد غََمَس ِحلْفًا ِفي آلِ الَْعاصِ ْبنِ َواِئلٍ السَّْهِميِّ َوُهَو َعلَى ِدينِ كُفَّارِ قَُرْيشٍ فَأَِمَناُه     
 َبْعَد ثَلَاِث لََيالٍ بَِراِحلََتْيهَِما ُصْبَح ثَلَـاٍث َواْنطَلَـَق          فََدفََعا إِلَْيِه َراِحلََتْيهَِما َوَواَعَداُه غَاَر ثَْورٍ     

َمَعُهَما َعاِمُر ْبُن فَُهْيَرةَ َوالدَِّليلُ فَأََخذَ بِهِْم طَرِيَق السََّواِحلِ قَالَ اْبُن ِشَهابٍ َوأَْخَبَرنِي َعْبـُد               
َراقَةَ ْبنِ َماِلِك ْبنِ ُجْعُشمٍ أَنَّ أََباُه أَْخَبَرُه أَنَّـُه          الرَّْحَمنِ ْبُن َماِلٍك الُْمْدِلجِيُّ َوُهَو اْبُن أَِخي سُ       

َسِمَع ُسَراقَةَ ْبَن ُجْعُشمٍ َيقُولُ َجاَءَنا ُرُسلُ كُفَّارِ قَُرْيشٍ َيْجَعلُونَ ِفي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه      
 قََتلَُه أَْو أََسَرُه فََبْيَنَما أََنا َجاِلٌس ِفي َمْجِلسٍ         َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَبِي َبكْرٍ ِدَيةَ كُلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما َمنْ        

ِمْن َمَجاِلسِ قَْوِمي َبنِي ُمْدِلجٍ أَقَْبلَ َرُجلٌ ِمْنُهْم َحتَّى قَاَم َعلَْيَنا َوَنْحُن ُجلُوٌس فَقَالَ َيا ُسَراقَةُ                
ًدا َوأَْصَحاَبُه قَالَ ُسَراقَةُ فََعَرفُْت أَنَُّهْم ُهـْم        إِنِّي قَْد َرأَْيُت آنِفًا أَْسوَِدةً بِالسَّاِحلِ أَُراَها ُمَحمَّ       

فَقُلُْت لَُه إِنَُّهْم لَْيُسوا بِهِْم َولَِكنََّك َرأَْيَت فُلَاًنا َوفُلَاًنا اْنطَلَقُوا بِأَْعُينَِنا ثُمَّ لَبِثُْت ِفي الَْمْجِلـسِ    
 َتْخُرَج بِفََرِسي َوِهَي ِمْن َوَراِء أَكََمٍة فََتْحبَِسَها        َساَعةً ثُمَّ قُْمُت فََدَخلُْت فَأََمْرُت َجارَِيِتي أَنْ      

َعلَيَّ َوأََخذُْت ُرْمِحي فََخَرْجُت بِِه ِمْن ظَْهرِ الَْبْيِت فََحطَطُْت بُِزجِِّه الْأَْرَض َوَخفَْضُت َعاِلَيُه             
َنْوُت ِمْنُهْم فََعثََرْت بِي فََرِسي فََخَرْرُت      َحتَّى أََتْيُت فََرِسي فََرِكْبُتَها فََرفَْعُتَها ُتقَرُِّب بِي َحتَّى دَ        

َعْنَها فَقُْمُت فَأَْهَوْيُت َيِدي إِلَى ِكَناَنِتي فَاْسَتْخَرْجُت ِمْنَها الْأَْزلَاَم فَاْسَتقَْسْمُت بَِها أَُضرُُّهْم            
رُِّب بِي َحتَّى إِذَا َسِمْعُت ِقَراَءةَ      أَْم لَا فََخَرَج الَِّذي أَكَْرُه فََرِكْبُت فََرِسي َوَعَصْيُت الْأَْزلَاَم ُتقَ         

َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو لَا َيلَْتِفُت َوأَُبو َبكْرٍ ُيكِْثُر اِلالِْتفَاَت َساَخْت َيَدا فََرِسي 
ا فََنَهَضْت فَلَْم َتكَْد ُتْخرُِج َيـَدْيَها  ِفي الْأَْرضِ َحتَّى َبلََغَتا الرُّكَْبَتْينِ فََخَرْرُت َعْنَها ثُمَّ َزَجْرُتهَ   

فَلَمَّا اْسَتَوْت قَاِئَمةً إِذَا ِلأَثَرِ َيَدْيَها ُعثَانٌ َساِطٌع ِفي السََّماِء ِمثْلُ الدَُّخاِن فَاْسَتقَْسْمُت بِالْأَْزلَامِ              
 فََرِسي َحتَّى جِئُْتُهْم َوَوقََع ِفي َنفْـِسي        فََخَرَج الَِّذي أَكَْرُه فََناَدْيُتُهْم بِالْأََماِن فََوقَفُوا فََرِكْبتُ      

ِحَني لَِقيُت َما لَِقيُت ِمْن الَْحْبسِ َعْنُهْم أَنْ َسَيظَْهُر أَْمُر َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم                 
 َما ُيرِيُد النَّاُس بِهِْم َوَعَرْضـُت       فَقُلُْت لَُه إِنَّ قَْوَمَك قَْد َجَعلُوا ِفيَك الدَِّيةَ َوأَْخَبْرُتُهْم أَْخَبارَ         



   بۆلۈمىئهۋەتىش ۋە غازاتالرقوشۇن 

 292 

َعلَْيهِْم الزَّاَد َوالَْمَتاَع فَلَْم َيْرَزآنِي َولَْم َيْسأَلَانِي إِلَّا أَنْ قَالَ أَْخِف َعنَّا فََسأَلُْتُه أَنْ َيكُْتَب ِلـي                 
 ثُمَّ َمَضى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه        ِكَتاَب أَْمنٍ فَأََمَر َعاِمَر ْبَن فَُهْيَرةَ فَكََتَب ِفي ُرقَْعٍة ِمْن أَِدميٍ          

َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ اْبُن ِشَهابٍ فَأَْخَبَرنِي ُعْرَوةُ ْبُن الزَُّبْيرِ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم                
 ِمْن الشَّأْمِ فَكََسا الزَُّبْيُر َرُسولَ اللَِّه       لَِقَي الزَُّبْيَر ِفي َركْبٍ ِمْن الُْمْسِلِمَني كَاُنوا ِتَجاًرا قَاِفِلنيَ        

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََبا َبكْرٍ ِثَياَب َبَياضٍ َوَسِمَع الُْمْسِلُمونَ بِالَْمِديَنِة َمْخَرَج َرُسولِ اللَِّه              
َداٍة إِلَى الَْحرَِّة فََيْنَتِظُروَنُه َحتَّى َيُردَُّهْم      َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َمكَّةَ فَكَاُنوا َيْغُدونَ كُلَّ غَ         

َحرُّ الظَّهَِريِة فَاْنقَلَُبوا َيْوًما َبْعَد َما أَطَالُوا اْنِتظَاَرُهْم فَلَمَّا أََوْوا إِلَى ُبُيوِتهِْم أَْوفَى َرُجلٌ ِمـْن                
فََبُصَر بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه َوَسـلََّم          َيُهوَد َعلَى أُطُمٍ ِمْن آطَاِمهِْم ِلأَْمرٍ َيْنظُُر إِلَْيِه         

َوأَْصَحابِِه ُمَبيَِّضَني َيُزولُ بِهِْم السََّراُب فَلَْم َيْمِلْك الَْيُهوِديُّ أَنْ قَالَ بِأَْعلَى َصْوِتِه َيا َمَعاِشـَر         
نَ إِلَى السِّلَاحِ فََتلَقَّْوا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه      الَْعَربِ َهذَا َجدُّكُْم الَِّذي َتْنَتِظُرونَ فَثَاَر الُْمْسِلُمو      

َعلَْيِه َوَسلََّم بِظَْهرِ الَْحرَِّة فََعَدلَ بِهِْم ذَاَت الَْيِمنيِ َحتَّى َنَزلَ بِهِْم ِفي َبنِي َعْمرِو ْبنِ َعـْوٍف                 
ُبو َبكْرٍ ِللنَّاسِ َوَجلََس َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   َوذَِلَك َيْوَم اِلاثَْنْينِ ِمْن َشْهرِ َربِيعٍ الْأَوَّلِ فَقَاَم أَ        

َعلَْيِه َوَسلََّم َصاِمًتا فَطَِفَق َمْن َجاَء ِمْن الْأَْنَصارِ ِممَّْن لَْم َيَر َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم                 
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَقَْبلَ أَُبو َبكْرٍ َحتَّى         ُيَحيِّي أََبا َبكْرٍ َحتَّى أََصاَبْت الشَّْمُس َرُسولَ اللَّ       

ظَلَّلَ َعلَْيِه بِرَِداِئِه فََعَرَف النَّاُس َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَد ذَِلَك فَلَبِثَ َرُسولُ اللَِّه      
و ْبنِ َعْوٍف بِْضَع َعْشَرةَ لَْيلَةً َوأُسَِّس الَْمـْسجُِد الَّـِذي   َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبنِي َعْمرِ      

أُسَِّس َعلَى التَّقَْوى َوَصلَّى ِفيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ َرِكَب َراِحلََتُه فَـَساَر                
لِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَْمِديَنِة َوُهـَو        َيْمِشي َمَعُه النَّاُس َحتَّى َبَركَْت ِعْنَد َمْسجِِد الرَُّسو       

ُيَصلِّي ِفيِه َيْوَمِئٍذ رَِجالٌ ِمْن الُْمْسِلِمَني َوكَانَ ِمْرَبًدا ِللتَّْمرِ ِلُسَهْيلٍ َوَسْهلٍ غُلَاَمْينِ َيِتيَمْينِ ِفي              
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َبَركَْت بِِه َراِحلَُتُه َهـذَا  َحْجرِ أَْسَعَد ْبنِ ُزَراَرةَ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ      

إِنْ َشاَء اللَُّه الَْمْنزِلُ ثُمَّ َدَعا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الُْغلَاَمْينِ فََساَوَمُهَما بِالِْمْرَبـِد             
ا َرُسولَ اللَِّه فَأََبى َرُسولُ اللَِّه أَنْ َيقَْبلَُه ِمْنُهَما ِهَبـةً           ِلَيتَِّخذَُه َمْسجًِدا فَقَالَا لَا َبلْ َنَهُبُه لََك يَ       

َحتَّى اْبَتاَعُه ِمْنُهَما ثُمَّ َبَناُه َمْسجًِدا َوطَِفَق َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْنقُلُ َمَعُهْم اللَّبَِن 
  :اللَّبَِنِفي ُبْنَيانِِه َوَيقُولُ َوُهَو َيْنقُلُ 
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  َهذَا أََبرُّ َربََّنا َوأَطَْهْر َهذَا الِْحَمالُ لَا ِحَمالَ َخْيَبْر
  :َوَيقُولُ

  فَاْرَحْم الْأَْنَصاَر َوالُْمَهاجَِرْه اللَُّهمَّ إِنَّ الْأَْجَر أَْجُر الْآِخَرْه
ِشَهابٍ َولَْم َيْبلُْغَنا ِفي الْأََحاِديِث أَنَّ      فََتَمثَّلَ بِِشْعرِ َرُجلٍ ِمْن الُْمْسِلِمَني لَْم ُيَسمَّ ِلي قَالَ اْبُن           

 .َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتَمثَّلَ بَِبْيِت ِشْعرٍ َتامٍّ غَْيَر َهذَا الَْبْيِت
: ادىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ      ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهـ    - 6417

. قـاد قىلىـدىكهن  ىتېنىغـا ئ  ئانـام ئىـسالم دى  -  ئاتـا ،ئېـسىمنى بىلـسهم  
ھهر كـۈنى ئهتىـگهن ـ كهچـته     پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   

ــۆتهتتى  ــۇپ ئـ ــۆيگه يولۇقـ ــڭ ئـ ــۇلمانالرغا   .بىزنىـ ــرىكالرنىڭ مۇسـ مۇشـ
 )دادام(يهتكۈزگهن ئهزىيهتلىـرى ئهۋجىـگه چىققـان كۈنلهرنىـڭ بىرىـدە،            

. چىقتــىىــش ئۈچــۈن يولغــا ئهبــۇ بهكــرى ھهبهشىــستانغا ھىجــرەت قىل
ــېكىن  ــدە  ل ــا كهلگهن ــگهن جايغ ــاد دې ــسىنىڭ  ،بهركهلغىم ــارە قهبىلى  ق

  :ئىبنى دەغىنه ئۇنىڭدىن. الدىباشلىقى ئىبنى دەغىنهگه ئۇچراپ ق
  : ئهبۇ بهكرى.دەپ سورىدى ؟ ـقهيهرگه ماڭدىڭ! ــ ئهي ئهبۇ بهكرى

 ،قهۋمىم مېنى يۇرتتىن چىقىرىۋەتتى، مهن زېمىندا سهير قىلىپــ 
  :ئىبنى دەغىنه. دېدىـ مهن، ىبادەت قىلرەببىمگه ئى

سـهن   نىمۇ يـۇرتتىن چىقىرىـۋەتكهن بـارمۇ؟      ساڭا ئوخشاش ئـادەم   ــ  
ىـسهن،  بېرن يوقـسۇلالرغا يـاردەم      چىقىپ كهتسهڭ بولمايدۇ، چۈنكى سـه     

ــىله  ــا س ــى     - تۇغقانالرغ ــڭ ئېغىرلىقىن ــسهن، ئاجىزالرنى ــم قىلى رەھى
گه ئۇچرىغانالرغا يـاردەم    رىسهن، ھادىسى ېكۆتۈرىسهن، مېهمانغا زىياپهت ب   

 ، يۇرتۇڭغــا قايتىــپ كېپىــل بــوالي،  مهن ســاڭا .قولــۇڭنى سۇنىــسهن 
 ئهبـۇ بهكـرى بىـلهن بىلـله     ، ـ دەپ !غىنرەببىڭگه شۇ يهردە ئىبادەت قىل

بىـر ـ   ئىبنى دەغىنه قۇرەيش چوڭلىرىنىـڭ قېـشىغا   . مهككىگه كهلدى
  :بېرىپ، ئۇالرغابىرلهپ 
تىن چىقىـــپ كهتمهيـــدۇ ھهم ئهبـــۇ بهكرىـــدەك ئـــادەملهر يـــۇرتـــــ 

 - سىلهتۇغقانغا  سىلهر يوقسۇلغا ياردەم بېرىدىغان،     . چىقىرىۋېتىلمهيدۇ
رەھىم قىلىدىغان، ئاجىزنىڭ يۈكىنى كۆتۈرىدىغان، مېهمانغـا زىيـاپهت         
بىرىدىغان، ھادىسىگه ئۇچرىغانالرغا ياردەم بېرىدىغان مۇشۇنداق ئادەمنى 
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ئىبنـى دەغىنهنىـڭ   تتىلىرى كـا قـۇرەيش  . دېدىـ چىقىرىۋەتمهكچىمۇ؟  
  :ئهمما ئۇالر.  لىقىنى قوبۇل قىلىپ، ئهبۇ بهكرىگه ئامانلىق بهردىكېپىل
ـــ  ــاز ۋە    ـ ــبىگه ھويلىــسىدا ئىبــادەت قىلــسۇن، نام ــۇ بهكــرى رەب ئهب

، قىرائهتلهرنى بىزگه دەخلى قىلمايدىغان دەرىجىدە خالىغانچه ئوقۇسـۇن       
ــاۋازدا  ــۈك ئـ ــا ئۈنلـ ــسۇنۇ ئوقئهممـ ــ .مىـ ــز بـ ــۈنكى بىـ الىلىرىمىز ۋە  چـ

. دەپ شهرت قويـدى    - پ كېتىشىدىن قورقىمىز،  ېزى ئ ڭئاياللىرىمىزنى
ئهبۇ بهكرى  . ۇالرنىڭ سۆزلىرىنى يهتكۈزدى  ئىبنى دەغىنه ئهبۇ بهكرىگه ئ    

،  نامـازنى ئۈنلـۈك ئوقۇمىـدى      لـدى، ھويلىسىدا ئىبـادەت قى   بىر مهزگىل   
 ئـۇ  كـۆپ ئـۆتمهي،   .ھويلىسىنىڭ سىرتىدا ئۈنلـۈك قىـرائهت قىلمىـدى     

 ھويلىـسىنىڭ ئالـدىغا مهسـجىد       هلـدى ۋە  مهسجىد سـېلىش قارارىغـا ك     
. سېلىپ، ناماز ۋە قۇرئاننى شۇ مهسـجىدكه چىقىـپ ئوقۇيـدىغان بولـدى       

 بولۇشـۇپ مۇشرىكالرنىڭ ئاياللىرى ۋە بالىلىرى ئهبـۇ بهكـرىگه ھهيـران           
غـان چاغـدا يىغىـدىن ئـۆزىنى        ۇئهبۇ بهكـرى قۇرئـان ئوق     . قاراپ كېتهتتى 

دىن ساراسىمىگه چۈشكهن قۇرەيش چوڭلىرى     بۇ ئىشالر . ايتتىتۇتۇۋااللم
  :ئادەم ئهۋەتىپ ئىبنى دەغىنهنى چاقىرىپ كهلدى ۋە

ئهبۇ بهكـرىگه ھويلىـسىدا   سېنىڭ كېپىللىكىڭگه ئاساسهن بىز  ــ  
 ،ئــۇ ھهددىــدىن ئېــشىپ. ئىبــادەت قىلىــشقا ئامــانلىق بهرگهن ئىــدۇق 

 قىرائهتلهرنـى ئۈنلـۈك      نامـاز ۋە   ،ھويلىسىنىڭ ئالدىغا مهسجىد سېلىپ   
پ كېتىـشىدىن   ېزى ئ ڭبىز بالىلىرىمىز ۋە ئاياللىرىمىزنى   . ئوقۇۋاتىدۇ

 ئهگهر ئـــۇ رەبـــبىگه ئۇنىڭغـــا ئېيتىـــپ قـــويغىنكى، .ئهنـــسىرەۋاتىمىز
ئهگهر .  ھويلىسىدا ئىبادەت قىلىشقا قوشۇلسا، ئىبادىتىنى قىلىۋەرسۇن

ــۇلم  ــا قوش ــۇقاي،ئۇنىڭغ ــكار -  ئوچ ــسا،   قىائاش ــاقچى بول ــدىن لم ئۇنىڭ
 بىز سېنىڭ ئهھـدەڭنى     . بىكار قىلىشنى تهلهپ قىل    كېپىللىكىڭنى

ــشنى ېبۇزۇۋ ــايمىز ھهمتىـ ــى خالىمـ ــۈك ئوقۇشـ ــڭ ئۈنلـ ــاراپ  ئۇنىـ غا قـ
  :ئىبنى دەغىنه ئهبۇ بهكرىنىڭ قېشىغا كېلىپ. دېدى ـ ،تۇرالمايمىز

 بـويىچه   يـا شـۇ ئهھـدە     . ــ ئارىمىزدىكى ئهھدىنامىدىن خهۋىرىڭ بـار     
 گهلهرنىڭ بىر ئـادەم   بمهن ئهرە . ئهھدەمنى قايتۇرۇپ بهر  ئىش قىل ياكى    
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ــدەمبهرگهن ــانلىقىنى   ئهھ ــق قىلىنغ ــش گه خىالپلى ــاڭالپ قېلى نى ىئ
  :ئهبۇ بهكرى. دېدىـ مهن، قتۇرماييا

ـــ  ــىمهن ســـېنىڭ ــ ــايتۇرۇپ بېرىـــپ، اكېپىللىكىڭنـ نىـــڭ هللا قـ
  .دېدىـ  رازى بولىمهن، ھىمايىسىگه

لهم شـۇ كـۈنلهردە مهككىـدە       پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهل      
  :بولۇپ، مۇسۇلمانالرغا

 شـورلۇق   ڭسىلهر ھىجرەت قىلىـدىغان زېمىننىـ     ــ مهن چۈشۈمدە    
ــ  ــارا ســايلىق ئوتتۇرى دىكى خورمىزارلىــق ئىكهنلىكىنــى سىئىككــى ق

شۇنىڭ بىلهن، مۇسۇلمانالر مهدىنىگه ھىجرەت قىلىشقا .  دېدىكۆردۈم، ـ
ــان . باشــلىدى ــنىگه ھهبهشىــستانغا ھىجــرەت قىلغ الرمۇ ئاساســهن مهدى
 ئۈچـۈن تهييـارلىق      ھىجـرەت قىلىـش    مـۇ مهدىـنىگه   ئهبۇ بهكرى . قايتتى

  :  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغاقىلغانىدى،
سا،  ماڭـا ھىجـرەت قىلىـشقا رۇخـسهت قىلىنـ          !ــ توختـاپ تـۇرغىن    

  : ھهيران بولغان ھالدا دېدى، ئهبۇ بهكرىبىلله ھىجرەت قىالرمىز، ـ
ــسهت            ــته رۇخ ــۇ ھهق ــاڭا ب ــسۇن، س ــدا بول ــاڭا پى ــام س ــا ـ ئان ـــ ئات ـ

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ  ـ دەپ سورىغانىدى،    قىلىنىشىنى كۈتۈۋاتامسهن؟ 
  : ئهلهيهى ۋەسهللهم

ـــ  ــدى، ـ   ھهئهـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــى     .  دې ــرى پهيغهمــبهر س ئهبــۇ بهك
 ۋەۋاقتىنچه ۋاز كهچتى     ھهمراھ بولۇش ئۈچۈن ھىجرەتتىن      گهۋەسهللهم

 باققـاچ،   ئۆيىدىكى ئىككى تۆگىنى سهمۇر دەرىخىنىڭ يوپۇرمىقى بىلهن      
  .ھىجرەت كۈنىنىڭ يېتىپ كېلىشىنى كۈتتى

دادام ئهبۇ بهكرىنىـڭ ئۆيىـدە ئولتۇراتتـۇق،      چۈش ۋاقتىدا،بىر كۈنى 
  :گهىبىرى ئهبۇ بهكر

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بېــشىنى ئورۇۋالغــان ــــ 
ئـۇ ئـادەتته بىـزگه بۇنـداق ۋاقىتتـا كهلمهيتتـى، ـ         . تىدۇھالهتته كېلىۋا

  :رىئهبۇ بهك. دېدى
ئۇ بىلهن قهسهمكى، نىڭ نامى هللا ا.پىدا بولسۇنئۇنىڭغا ئانام  - ئاتاــ 

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   .  دېـدى چوقۇم مۇھىم بىر ئىش بىلهن كهلـدى، ـ  
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ــپ  ــهللهم كېلى ــى ۋەس ــورىدى ،ئهلهيه ــازەت س ــشكه ئىج ــازەت .  كىرى ئىج
  :گهى ئهبۇ بهكرىلگهندىن كېيىن، ئۆيگه كىرىپ،بېر

  :رىئهبۇ بهك.  دېدىـ! كىنيېنىڭدىكىلهرنى چىقىرىۋەتــ 
ئاتـا ـ ئانـام سـاڭا پىـدا بولـسۇنكى، بـۇالر سـېنىڭ         ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

پهيغهمـبهر  . دېـدى ، ـ   يـات ئـادەم يـوق   ئـارىمىزدا . ئائىلهڭ ھېـسابلىنىدۇ 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

 ئهبـۇ  . دېـدى ، ـ ڭا ھىجرەت قىلىپ چىقىشقا ئىجازەت بېرىلـدى ماــ 
  : ىبهكر

ــدۇ؟ ـ     ــسام بوالم ـــ مهن ھهمــراھ بول ــبهر دەپ ســورىغانىدى، ـ  پهيغهم
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :ىئهبۇ بهكر. دىدې ، ـھهئه، بولىدۇــ 
 گهنىـدى،  دې ــ ! تاللىۋالغىنۇ ئىككى تۇگىنىڭ بىرىنى     ــ ئۇنداقتا، ب  

  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه
  . دېدى، ـپۇلىنى بېرىپ ئالىمهنــ ئۇنىڭ 

بىز ئۇالرغا سـهپهردە الزىـم بولىـدىغان نهرسـىلهرنى تېزلىـك بىـلهن        
تۇلۇمنىـــڭ ئـــاغزى .  تۇلۇمغـــا ئوزۇقلـــۇق قـــاچىالپ بهردۇقپ،تهييـــارال

  ئهسما بهلۋېغىنى يىرتىپ   )ئهبۇ بهكرىنىڭ قىزى  (باغلىنىدىغان چاغدا،   
لىدىغان  دەپ ئاتى“بهلۋاغلىق قىزقوش ”شۇ سهۋەبلىك ئهسما . لىدىباغ

ى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەسـهللهم بىــلهن ئهبــۇ بهكــر . بولـدى 
، ئــۇ يهردە ئــۈچ كــۈن بېرىــپ ســهۋر تېغىــدىكى غارغــا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ

 ئابدۇلالھ كېچىسى ئۇالر بىلهن )نىڭ ئوغلىىئهبۇ بهكر(. مۆكۈنۈپ تۇردى
 ۋاقتىـدا  سـهھهر .  بـاال ئىـدى   ۋە ئىنكاسـى تېـز    ئـۇ يـاش، زېـرەك     . ىقوناتت

، خۇددى كېچىنى مهككىـدە ئۆتكۈزگهنـدەك،        قايتىپ ئۇالرنىڭ يېنىدىن 
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى      تـاڭ ئـاتقۇزۇپ،       بىلله قۇرەيشلهر بىلهن 

ۋەســهللهم بىــلهن ئهبــۇ بهكــرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ھهققىــدىكى گهپ ـ     
ئهبـۇ  . ، ئۇالرغا يهتكـۈزەتتى  قاراڭغۇ چۈشكهندە  ئىگهللهپ، سۆزلهرنى تولۇق 

قـويالرنى شـۇ ئهتراپتـا      نىڭ ئازادگهردىسى ئـامىر ئىبنـى فـۇھهيرە         ىبهكر
ئوتلىتاتتى ۋە كهچ كىرىپ، خـۇپتهن ۋاقتىـدىن ئاشـقاندا، ئـۇالر تهرەپـكه         
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ئهتىـسى سـهھهردە،    . ئۇالر شۇ قويالرنى سېغىپ ئىچهتتـى     . ھهيدىۋېتهتتى
  ئـۈچ كـېچه    بـۇ ئىـش   .  فۇھهيرە قويالرنى ئېلىپ كېتهتتـى     ئامىر ئىبنى 
 ى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن ئهبۇ بهكر       .داۋامالشتى

بىـر   ئابدۇلالھ ئىبنى ئهدىي جهمهتىـدىن بولغـان        نىڭبهنى دىل ئايمىقى  
 ئــۇ ئــادەم ئــاس ئىبنــى ۋائىــل .دىغانىــ ياللىمــاھىر يولباشــلىغۇچىنى
ــۇپ،جهمهتىنىــڭ ئىتتىپاق ــۇرەيش كۇپپارلىرىنىــڭ داشــلىرىدىن بول  ق

ئىككـى تـۆگىنى    ،يلهن ئۇنىڭغـا ئىـشهنچ قىلىـپ    ىـ  ئىكك .دىنىدا ئىدى 
 ئىككــى تــۆگىنى ســهۋر ، ئهتىگهنــدەىچى كــۈنىنئــۈچئۇنىڭغــا بهرگهن ۋە 

 ئۇ يـول باشـلىغۇچى ئـۈچىنچى        .ۋەدىلهشكهنىدىغارىغا ئېلىپ بېرىشقا    
يلهن ىـ  ئىكك.رىغـا كهلـدى  كۈنى ئهتىگهندە تـۆگىلهرنى ئېلىـپ سـهۋر غا      

 .بىلـله ماڭـدى  بىلهن   يول باشلىغۇچى    نى ئېلىپ ئامىر ئىبنى فۇھهيرە  
  .يول باشلىغۇچى ئۇالرنى ساھىل يولى بىلهن ئېلىپ ماڭدى

 قـۇرەيش  :ۇئـشهمدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ    سـۇراقه ئىبنـى ج  
كېلىپ، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ قېشىمىزغا كۇپپارلىرىنىڭ ئهلچىلىرى 

 ئۆلتۈرگهن ياكى قايسىبىرىنىنىڭ رىيهى ۋەسهللهم بىلهن ئهبۇ بهكئهله
مهن . ئېيتتـى  ئىنئـام بېرىـدىغانلىقىنى      يـۈز تـۆگه   تۇتۇپ كهلگهنلهرگه   

 بىر ئـادەم    اتتىم،بىلهن ئولتۇر  دلىجدىن بىر توپ كىشى   ۇقهۋمىم بهنى م  
  : كېلىپ
راقه، مهن دېڭىز بويىدا بىر قانچه كىـشىنىڭ قارىـسىنى          ۇھهي س ــ  

ـ ئـۇالر مـۇھهممهد ۋە ئۇنىـڭ ھهمراھلىـرى بولۇشـى مـۇمكىن،         . دۈمكـۆر 
ــدى ــانلىقىنى بىلىۋېلىــپ  . دې ــدا كېتىۋاتق ــز بويى  ،مهن ئۇالرنىــڭ دېڭى

  :ئىنئامنى يالغۇز ئېلىش مهقسىتىدە گهپنى بۇراپ، ئۇنىڭغا
پـاالنىالر   - پـاالن . دېڭىز بويىدا كېتىۋاتقان ئادەملهر ئۇالر ئهمهس     ــ  

سهن شۇالرنى كۆرگهن . كهتكهن ئىدى ەپدرىنى ئىزيۈتۈپ كهتكهن ماللى
ـــ بولۇشــۇڭ مــۇمكىن،     ــدىن كېــيىن دۇم ۋەدەپ قوي  ، بىــردەم ئولتۇرغان

 ،ئورنۇمدىن تۇرۇپ ئۆيگه كىرىپ، دېدىكىمگه ئېتىمنى ئېلىـپ چىقىـپ   
ــۇيرۇدۇم   ــقا ب ــۇپ تۇرۇش ــدە تۇت ــى ئېلىــپ . دۆڭلۈكنىــڭ كهينى  ،نهيزەمن

 كــۆرۈپ  نىڭباشــقىالر. ئۆينىــڭ ئارقــا تهرىپىــدىن چىقىــپ كهتــتىم    



   بۆلۈمىئهۋەتىش ۋە غازاتالرقوشۇن 

 298 

 كېلىـپ، ئاتقـا     تۇتـۇپ مـاڭغىنىمچه   ى پهس   قالماسلىقى ئۈچـۈن نهيزىنـ    
. پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنى قوغالپ ماڭـدىم  مىندىم ۋە   

 ئۇالرغـا  .بهك چاپتۇرۇۋەتمهي، بىر خىل يورغىلىتىـپ ماڭغانىـدىم  ئاتنى  
ــقاندا ــپ  ،يېقىنالشـ ــتىم تېيىلىـ ــپئېـ ــپ ى ي، كېتىـ ــتقىلىـ . ۈمچۈشـ

ئۇالرغـا  ”: ئوقدانـدىن پـال ئـوقلىرىنى چىقـاردىم ـ دە      ،ئورنۇمـدىن تـۇرۇپ  
زىيـان  ”: قولۇمغـا . دىم پال سـال  دەپ“زىيانكهشلىك قىاليمۇ ـ قىلمايدۇ 

شـۇندىمۇ پــال ئوقىغـا پىــسهنت قىلمــاي،   .  دېــگهن ئـوق چىقتــى “سـالما 
 پهيغهمبهر ئېتىمنى يورغىلىتىپ، ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن مېڭىۋەردىم ۋە

ــ ــالىغۇدەك هلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمسـ نىڭ قىرائىتىنـــى ئاڭلىيـ
ــتىم  ــدە يېقىنالش ــهللهم   .دەرىجى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س  پهيغهم

 -  بۇرۇلــۇپىئهبــۇ بهكــرئهممــا  اتتى، خــاتىرجهم ماڭــ،قارىمــايكهيــنىگه 
ــاتتى   ــاراپ قوي ــۇپ ق ــۇتلىرى    . بۇرۇل ــدى پ ــڭ ئال ــنادا، ئېتىمنى ــۇ ئهس ش
 .چۈشـتۈم قىلىـپ   ى ئـاتتىن ي    يهنه مهن.  قالدى تىزىغىچه يهرگه پېتىپ  

قاتتىق يۇلقىنىپ ئاران    ئات   .دەرھال ئورنۇمدىن تۇرۇپ، ئاتنى دېۋىتتىم    
يهردىـن گويـا    ئاتنىڭ پۇتى بىلهن تهڭ،     . تهسته پۇتىنى تارتىپ چىقاردى   

نى  پال ئوقلىرى. ئاسمانغا كۆتۈرۈلدىپارقىراق تۈتهك خىلئىستهك بىر 
ن ياقتۇرمايـدىغان   ه يهنه ئىلگىرىكىـدەك م    .ىمد قايتا پال سال   چىقىرىپ

  :شۇنىڭ بىلهن. ئوق چىقتى
ــ!  بولــۇڭالرخــاتىرجهممهنــدىن ــــ   دەپ توۋلىۋىــدىم، ئــۇالر توختــاپ ـ
ئهنه شۇنداق   .يېتىپ باردىممهن ئاتنى مىنىپ ئۇالرنىڭ قېشىغا . تۇردى

ــدىال، ــالغۇغا دۇچ كهلگىنىمــ ــى  توســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــبهر ســ  پهيغهمــ
ىڭ پات ئارىدا غهلىبه قىلىدىغانلىقى كۆڭلۈمگه ئايان بولغان ۋەسهللهمن

  :گه مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم.ئىدى
ئۆلتـۈرگهن يـاكى تۇتـۇپ كهلگهنـلهرگه يـۈز تـۆگه            قهۋمىڭ سېنى   ــ  

 دېــدىم ۋە ئۇالرغــا قــۇرەيش ئىنئــام بېرىــدىغانلىقىنى ئــېالن قىلــدى، ـ   
ۋاتقـانلىقىنى سـۆزلهپ   ۇقىلمـاقچى بول   ئـۇالرنى قانـداق      نىڭكۇپپارلىرى

كېـرەك تهڭلىگهنىـدىم،   ـ ۋە نهرسه  ـ تۈلۈك  ئۇالرغا ئوزۇق  ئاندىن. بهردىم
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 پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى .مىــدىھېچنــېمه ئــالغىلى ئۇنىالر ئــۇ
  :مۋەسهلله
مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ .  دېدىـ! ئاشكارىالپ قويمىغىنبىزنى ــ 

 ،امانلىق خېتـى يېزىـپ بېرىـشىنى سـورىۋىدىم      ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن ئ  
ــۇھهيرەنى     ــامىر ئىبنــى ف پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئ

ئانـدىن  .  يېزىـپ بهردى  ئامـانلىق خېتـى  ئۇ بىر پـارچه تېـرىگه   . بۇيرۇدى
  .پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم يولىغا راۋان بولدى

ئۇنىڭغا مۇنداق ى زۇبهير  ئۇرۋە ئىبننىڭ ئېيتىشىچه،ئىبنى شىهاب
زۇبهيرنى يولدا  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم :سۆزلهپ بهرگهن

. شامدىن قايتقان تىجارەتچى مۇسۇلمانالر كارۋىنىـدا ئۇچرىتىـپ قالـدى     
گه ئاق ىزۇبهير پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن ئهبۇ بهكر      

 مهدىنىــدىكى مۇســۇلمانالر .يــدۈرۈپ قويــدىىكىيىملهرنــى كرەڭلىــك 
 ،مهككىــدىن چىقىــپپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  

ــدە ھهررە    ــۈنى ئهتىگهنـ ــاڭالپ، ھهر كـ ــانلىقىنى ئـ ــنىگه كېلىۋاتقـ  مهدىـ
 كۈن قىزىغىچه چىقىپ كۈتۈپ تۇراتتى ۋەگه )مهدىنهدىكى قارا سايلىق  (

 ،ىن ئــۇزاق كۈتكهنــدىن كېــي،بىــر كــۈنى. تــۇرۇپ قايتىــپ كېتىــشهتتى
بىر ئىش ئۈچۈن قورغـان ئۈسـتىگه   قايتىپ ئۆيلىرىگه بېرىپ تۇرۇشىغا،    

چىققــان بىــر يهھــۇدىي ئــاق كىــيىم ئىچىــدە خــۇددى ســهرراپتهك بىــر   
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     كۆرۈنۈپ، بىر غايىب بولۇپ كېلىۋاتقان      

ۋەسهللهم ۋە ئۇنىڭ ھهمراھلىرىنى كۆرۈپ، ئۆزىنى تۇتۇۋااللماي يـۇقىرى         
  :ز بىلهنئاۋا

 دەپ ـــ ! ئــادەم كهلــدى ســىلهر كۈتۈۋاتقــان  ! هي ئهرەب خهلقــىــــ ئ
 ، قارا سايلىققا چىقىپ  ،الر دەرھال قوراللىرىنى ئېلىپ   ىئهنسار. توۋلىدى

پهيغهمـبهر  . الـدى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنى قارشـى ئ        
 ،ېڭىپسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇالر بىلهن ئوڭ تهرەپكه بۇرۇلۇپ م    

 رەبىئـۇل  ،ۇ كـۈنى ئـ . بهنى ئهمـر ئىبنـى ئهۋف جهمهتىـنىڭكىگه چۈشـتى       
رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  ىئهبۇ بهكر.  دۈشهنبه كۈنى ئىدى بىرئهۋۋەل ئېيىنىڭ
 پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم گهپ قىلمـاي        ئورنىدىن تۇردى، 
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ــۇر ــرى   . ىاتتئولت ــهللهمنى ئىلگى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س  پهيغهم
ئارقىـدىن كېلىـپ، ئهبـۇ بهكرىنـى       - الر ئارقـا  ىكۆرۈپ باقمىغـان ئهنـسار    

ئۇنىڭغا ساالم بهرگىلى    ئويالپ،    دەپ  ئهلهيهىسساالم ئوخشايدۇ  پهيغهمبهر
 ئاپتـاپ  گه پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم        شـۇ ئارىـدا،    .تۇردى

ىۋەن نى ئۇنىڭغا ساي   تونى ى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ   ئهبۇ بهكر  كېتىپ،چۈشۈپ  
 پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى      قىلىپ بهرگهندىن كېيىنال، ئهنسارىالر   

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بهنى ئهمر     . ۋەسهللهمنى تونۇدى 
تهقۋادارلىـق  بۇ جهرياندا،   .  تۇردى ئون نهچچه كۈن  ئىبنى ئهۋف جهمهتىدە    

 نامـاز   هت سـېلىنىپ، ئـۇ مهسـجىد      ىمهسـجىد ) قۇبـا (ئاساسىغا قۇرۇلغان   
ــۇدى ــسى . ئوق ــدىن تۆگى ــدى گهئان ــپ ماڭ ــبهر  .  مىنى ــشىلهر پهيغهم كى

 تــۆگه  .اتتىپىيــادە ماڭــ  تهڭ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن    
پهيغهمـــــبهر ســـــهلاللالھۇ ئهلهيهـــــى ۋەســـــهللهمنىڭ مهدىنىـــــدىكى 

ــجىدى ــامهس ــۆكتى نىڭ ئورنىغ ــجىدنىڭ ئــورنى   .  كهلگهنــگه چ ئــۇ مهس
 سـۇھهيل ۋە سـهھل   ڭ تهربىيىسىدىكى   نىرارەۇ ئىبنى ز  ئهسئهدئهسلىدە  

 ئىككى يېتىمنىڭ خورما قۇرىتىدىغان يېـرى بولـۇپ، بهزى          ئىسىملىك
 چاغـدا،   چـۆككهن ۇ يهردە   تـۆگه شـ   . نامـاز ئوقـۇيتتى   الر شۇ يهردە    مۇسۇلمان

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ى ھېلىقـ ئاندىن . دېدى، ـ   مۇشۇ يهر تۇرالغۇمىز بولىدۇ خالىسا،هللاــ 

بۇ جاينى مهسجىد سېلىش ئۈچۈن سېتىپ ئىككى يېتىمنى چاقىرىپ، 
  :ئۇالر. بېرىشىنى سورىدى

ــى رەســۇلۇلالھ  ـــ ئ ــاتىۋېتهيلى، ـ      ! ـ ــى ســاتماي، ســاڭا ئ ــۇ يهرن دەپ ب
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ئۇالرنىـــڭ     . تۇرىۋالـــدى

ندىن ئۇ  ئا، ئاخىرى ئۇ جاينى سېتىۋالدىمىدى ۋەىنى قوبۇل قىلتهكلىپ
ــالدى ــدا، . يهرگه مهســـجىد سـ ــجىد ســـېلىش جهريانىـ ــبهر مهسـ پهيغهمـ

مهســـجىد تهڭ ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهممۇ ســـاھابىالر بىـــلهن  
  :ۇ بىر تهرەپتىن ئىشلىسه، يهنه بىر تهرەپتىنئ. دا ئىشلىدىقۇرۇلۇشى

  توشۇيمىز پاك ۋە ساپ چالما،! هللائى 
  .ئهمهس بۇ خهيبهردىكى بهرىكهتسىز خورما
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  ئهسلى ئهجىر ئاخىرەت ئهجرىدۇر،! هللاى ئ
  .ھهم ئهنسار ھهم مۇھاجىر دوستالرنى قوغدا

بېيىــت ئهســلىدە مۇســۇلمانالردىن بىــرىگه ۇ بــ .بېيىــت ئوقــۇيتتىدەپ 
  .ئېيتىپ بېرىلمىگهن) يهنى راۋىيغا(ئائىت بولۇپ، ئۇنىڭ ئىسمى ماڭا 

يهى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهله: دەيدۇمۇنداق ئىبنى شىهاب زۇھرى 
نىڭدىن باشــقا بىــرەر بېيىتنــى تولــۇق ئوقــۇپ     ۋەســهللهمنىڭ مۇشــۇ 

   .باققانلىقى رىۋايهت قىلىنمىغان
  )3906 :بۇخارى(

 َجاَء أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه إِلَى أَبِي ِفي َمْنزِِلـِه          قال الَْبَراَء ْبَن َعازِبٍ      عن - 6418
اْبَعثْ اْبَنَك َيْحِملُْه َمِعي قَالَ فََحَملُْتُه َمَعُه َوَخَرَج أَبِي َيْنَتِقُد          فَاْشَتَرى ِمْنُه َرْحلًا فَقَالَ ِلَعازِبٍ      

ثََمَنُه فَقَالَ لَُه أَبِي َيا أََبا َبكْرٍ َحدِّثْنِي كَْيَف َصَنْعُتَما ِحَني َسَرْيَت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه               
ْيلََتَنا َوِمْن الَْغِد َحتَّى قَاَم قَاِئُم الظَّهَِريِة َوَخلَا الطَّرِيُق لَا َيُمرُّ ِفيِه            َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َنَعْم أَْسَرْيَنا لَ     

أََحٌد فَُرِفَعْت لََنا َصْخَرةٌ طَوِيلَةٌ لََها ِظلٌّ لَْم َتأِْت َعلَْيِه الشَّْمُس فََنَزلَْنا ِعْنَدُه َوَسوَّْيُت ِللنَّبِـيِّ                
لََّم َمكَاًنا بَِيِدي َيَناُم َعلَْيِه َوَبَسطُْت ِفيِه فَْرَوةً َوقُلُْت َنْم َيا َرُسولَ اللَِّه َوأََنا      َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوسَ   

أَْنفُُض لََك َما َحْولََك فََناَم َوَخَرْجُت أَْنفُُض َما َحْولَُه فَإِذَا أََنا بَِراعٍ ُمقْبِلٍ بَِغَنِمِه إِلَى الصَّْخَرِة                
لَ الَِّذي أََرْدَنا فَقُلُْت لَُه ِلَمْن أَْنَت َيا غُلَاُم فَقَالَ ِلَرُجلٍ ِمْن أَْهلِ الَْمِديَنِة أَْو َمكَّةَ                ُيرِيُد ِمْنَها ِمثْ  

قُلُْت أَِفي غََنِمَك لََبٌن قَالَ َنَعْم قُلُْت أَفََتْحلُُب قَالَ َنَعْم فَأََخذَ َشاةً فَقُلُْت اْنفُْض الضَّْرَع ِمْن                
َعرِ َوالْقَذَى قَالَ فََرأَْيُت الَْبَراَء َيْضرُِب إِْحَدى َيَدْيِه َعلَى الْأُْخَرى َيْنفُُض فََحلََب            التَُّرابِ َوالشَّ 

ِفي قَْعبٍ كُثَْبةً ِمْن لََبنٍ َوَمِعي إَِداَوةٌ َحَملُْتَها ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْرَتوِي ِمْنَها َيْشَرُب           
أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَكَرِْهُت أَنْ أُوِقظَُه فََوافَقُْتُه ِحَني اْسَتْيقَظَ فََصَبْبُت َوَيَتَوضَّأُ فَ 

ِمْن الَْماِء َعلَى اللََّبنِ َحتَّى َبَرَد أَْسفَلُُه فَقُلُْت اْشَرْب َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ فََشرَِب َحتَّى َرِضيُت                
 أَلَْم َيأِْن ِللرَِّحيلِ قُلُْت َبلَى قَالَ فَاْرَتَحلَْنا َبْعَدَما َمالَْت الشَّْمُس َواتََّبَعَنا ُسـَراقَةُ ْبـُن                ثُمَّ قَالَ 

ِه َماِلٍك فَقُلُْت أُِتيَنا َيا َرُسولَ اللَِّه فَقَالَ لَا َتْحَزنْ إِنَّ اللََّه َمَعَنا فََدَعا َعلَْيِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَيْ                 
َوَسلََّم فَاْرَتطََمْت بِِه فََرُسُه إِلَى َبطْنَِها أَُرى ِفي َجلٍَد ِمْن الْأَْرضِ َشكَّ ُزَهْيٌر فَقَالَ إِنِّي أَُراكَُما           

ُه َعلَْيِه  قَْد َدَعْوُتَما َعلَيَّ فَاْدُعَوا ِلي فَاللَُّه لَكَُما أَنْ أَُردَّ َعْنكَُما الطَّلََب فََدَعا لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ               
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َوَسلََّم فََنَجا فََجَعلَ لَا َيلْقَى أََحًدا إِلَّا قَالَ قَْد كَفَْيُتكُْم َما ُهَنا فَلَا َيلْقَى أََحًدا إِلَّـا َردَُّه قَـالَ               
 .َوَوفَى لََنا

بهرا ئىبنى ئازىب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ رىۋايهت قىلىپ مۇنداق  - 6418
دىن امـ بىزنىـڭ ئـۆيگه كېلىـپ، داد      ۇ  ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنه   : ەيدۇد

  : تۆگه ئىگىرى سېتىۋالدى ۋە
. دېـدى ـ  ماڭا ئىگهرنى كۆتۈرۈشـۈپ بهرسـۇن،    ،ئوغلۇڭنى ئهۋەتسهڭــ 

ــم   ــۈپ بهردى ــى كۆتۈرۈش ــا ئىگهرن ــۇلىنى  داد. مهن ئۇنىڭغ ــڭ پ ام ئىگهرنى
  :ڭغائۇنىبارغاندا، تاپشۇرۇپ ئېلىشقا 

لهيهـى ۋەسـهللهم بىـلهن     پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئه   !ىئى ئهبۇ بهكر  ــ  
ــۆزلهپ     ــانلىقىڭالرنى س ــداق قىلغ ــتىڭالردا قان ــان ۋاق ــرەتكه چىقق ھىج

  :رى ئهبۇ بهك، دېۋىدى، ـبهرسهڭ
كېچىدە يولغا چىقىپ، ئهتىسى چۈشـكىچه      ) غاردىن( بىز   .بولىدۇــ  
ئالدىمىزغا  .دا ھېچكىم قالمىغانىدى يولچۈش ۋاقتى بولغاندا، .ماڭدۇق

كېلىـپ   بىز تاشنىڭ سايىسىغا   .سى ئۇچرىدى يوغان قۇرام تاشتىن بىر   
مهن ئــۆز قولـــۇم بىــلهن پهيغهمـــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهـــى    . چۈشــتۇق 
  : بىر پارچه تېرە سېلىپ بهردىم ۋە، ئۇخاليدىغان جاي راسالپگهۋەسهللهم

ســهن ئۇخلىــۋالغىن، مهن ئهتراپنــى كۆزىتىــپ  ! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ
.  ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئۇخلىـدى   پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ .  دېدىمتۇرىمهن، ـ 

 بىزگه ئوخـشاش بـۇ تـاش تۈۋىـدە      شكه باشلىدىم ۋە  مهن ئهتراپنى كۆزىتى  
سايىداش ئۈچۈن قويلىرىنى ھهيدەپ كېلىۋاتقان بىر پادىچىنى كـۆرۈپ          

  : ئۇنىڭدىن. قالدىم
  : ئۇـ دەپ سورىسام،ھهي يىگىت، كىمنىڭ خىزمهتكارىسهن؟ ــ 

 بىر ) دەپمۇ كهلگهن“مهككىلىك”بهزى رىۋايهتلهردە  (ــ مهدىنىلىك   
  :مهن. دېدىـ ئادەمنىڭ خىزمهتكارىمهن، 

  : دېسهم، ئۇساغلىقىڭ بارمۇ؟ ــ 
  :مهن. دېدىـ ھهئه، بار، ــ 
  :، ئۇ؟ ـ دەپ سورىدىمسېغىپ بېرەمسهنــ 
  :ڭغامهن ئۇنى. دەپ بىر قوينى تۇتتىـ ماقۇل، ــ 
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 دېدىمـ !  قىۋەتلىنىدىكى توپا، قىل ۋە ئهخلهتلهرنى قېېقوينىڭ يــ 
مهن بهرا رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ ۋەقهنــى : ئهبــۇ ئىــسهاق مۇنــداق دەيــدۇ(

ــپ  ــايه قىلى ــسىنى     ،ھېك ــۇرۇپ، توپى ــا ئ ــر قولىغ ــولىنى يهنه بى ــر ق  بى
.  سـاغدى   سـۈت  غىمېپادىچى ياغاچ ئاياققا بىر س    ). قاققانلىقىنى كۆردۈم 

ــهللهم   ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــار پهيغهم ــشى ۋە تاھ ەت نىڭ ئىچى
مهن .  ئۈچۈن ئاغزىدا التا بار بىر تۇلۇمغا سـۇ ئېلىۋالغـان ئىـدىم     ئېلىشى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى ئويغىتىشنى خالىمايتتىم، لېكىن سۈتنى 
ئېلىپ ئۇنىڭ قېـشىغا كهلـسهم، دەل ئۇنىـڭ ئويغانغـان ۋاقتىغـا تـوغرا               

 سـۈتنىڭ ئاسـتى     ،سۈتكه سۇ قويسام  شۇنىڭ بىلهن،   . كېلىپ قاپتىمهن 
  :غا ئۇزىتىپ مهن سۈتنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم.دىسوۋۇ

ئۇنىـڭ  ( سـۈتنى ئىچتـى،   .سۈت ئىچكىن، ـ دېدىم  ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :ئۇ. دىلىم يايراپ كهتتى) سۈتتىن قانغىچه ئىچكىنىنى كۆرۈپ

  :مهن ـ دەپ سورىدى، ماڭىدىغان ۋاقىت بولمىدىمۇ؟ــ 
. ېيىن يولغا چىقتـۇق  ككۈن قايرىلغاندىن. دېدىمـ ھهئه، بولدى،  ــ 

  :مهن. سۇراقه ئىبنى مالىك كهينىمىزدىن قوغالپ كهلدى
 ،دېــدىميېتىــشىۋالىدىغان بولــدى، ـ    ) ســۇراقه! (ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
 دەپ ســۇراقهگه بهددۇئــا  ، ـ   بىــز بىــلهن بىلــله  هللا غهم قىلمــا، اــــ 

قـاتتىق  : ۇھهيـر ز( يهرگه ىغىچهقورسـىق  سـوراقهنىڭ ئېتـى    ،قىلغانىدى
  :سۇراقه. پېتىپ قالدى) ندېگهـ يهرغۇ دەيمهن، 

ياخــشى دۇئــا ئۇنــداق قىلمــاي،  .ــــ ســىلهر ماڭــا بهددۇئــا قىلــدىڭالر
ــامىهللاقىلىــپ قويــساڭالر، ا  بىــلهن ســىلهرگه ۋەدە قىلىمهنكــى،  نىــڭ ن

پهيغهمــبهر . دېــدىـ ســىلهرنى ئىــزدەپ كهلگهنلهرنــى قــايتۇرۇۋېتىمهن،    
الھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئۇنىڭغــا دۇئــا قىلىــپ قويــدى، شــۇنىڭ  ســهلالل

  : كىمال ئۇچرىساۋە ئارقىغا يېنىپ،بىلهن ئۇ قۇتۇلدى 
دەپ قـوغالپ   ـ  ئـۇالر يـوق،  .  يهرگىـچه بېرىـپ كهلـدىم   پـاالنى مهن ــ 

  :ئهبۇ بهكرى. كهلگۈچىلهرنى قايتۇرۇۋەتتى
   .دېدىـ ئۇ بىزگه بهرگهن ۋەدىسىگه ۋاپا قىلدى، ــ 

  )3615 :ارىبۇخ(
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 إِبِِلـي  َعلَـى  َسـَتُمرُّ  فَإِنََّك ِمْنَها َسْهًما فَُخذْ ِكَناَنِتي َوَهِذِه : ويف رواية  – 6419
 الَْمِديَنةَ فَقَِدْمَنا إِبِِلَك ِفي ِلي َحاَجةَ لَا قَالَ َحاَجَتَك ِمْنَها فَُخذْ َوكَذَا كَذَا بَِمكَاِن َوِغلَْمانِي

 النَّجَّارِ َبنِي َعلَى أَْنزِلُ فَقَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َعلَْيِه َيْنزِلُ ْمأَيُُّه فََتَناَزُعوا لَْيلًا
 الِْغلَْمـانُ  َوَتفَرََّق الُْبُيوِت فَْوَق َوالنَِّساُء الرَِّجالُ فََصِعَد بِذَِلَك أُكْرُِمُهْم الُْمطَِّلبِ َعْبِد أَْخَوالِ
  .اللَِّه َرُسولَ َيا ُمَحمَُّد َيا اللَِّه َرُسولَ َيا ُمَحمَُّد َيا ُيَناُدونَ الطُُّرقِ ِفي َوالَْخَدُم

  :سۇراقه: مۇنداق دەپ كهلگهنيهنه بىر رىۋايهتته  - 6419
 سـهن   . ئېلىـۋالغىن  ئۇنىڭدىن بىر تال ئوق   بۇ مېنىڭ ئوقدىنىم،    ــ  

ــاالنى      ــڭ پ ــۆگىلىرىم ۋە مااليلى  ـ مېنى ــى ت ــاالنى يهرلهردىك ــڭ پ رىمنى
ــسهن ــشىدىن ئۆتىـ ــدىن .قېـ ــۇ ماللىرىمـ ــلۇق ئـ ــا چۇشـ  ئېهتىياجىڭغـ

  : دېگهن ئىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمـ! لغىنئېلىۋا
. ، ـ دەپ جـاۋاب بهردى  سـېنىڭ تـۆگىلىرىڭگه ئېهتىيـاجىم يـوق    ـــ  

 مهدىنىـدىكىلهر   . مهدىنىگه كېچىدە يېتىـپ كهلـدۇق      ،شۇنداق قىلىپ 
شى ۈنىڭ ئۆيىگه چۈشكىم نىڭھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلاللال

 پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   .قىلىـشقا باشـلىدى  تارتىش   - توغرىسىدا تاالش 
  : ئهلهيهى ۋەسهللهم

ـــ  ــدۇلمۇتتهلىبنىڭـ ــا تهرەپمهن ئاب ــى نهججــار    ئان ــاغىلىرى بهن  ت
 -  دېـدى، ئهر ، ـ  ئۇالرنىـڭ ئىززىتىنـى قىلىـپ قويـاي    ،جهمهتىگه چۈشۈپ

 كوچـا ـ    بالىالر بىلهن مـااليالر . چىقىشتىيلهن ئۆگزىلهرگهئايال ھهممه
  :كويالرغا تارقاپ

 دەپ توۋالشـقىلى  رەسۇل، ـ   يا مۇھهممهد يا يا رەسۇل؛ ،يا مۇھهممهدــ 
   .تۇردى

  )2009 :مۇسلىم(

ـ      عن - 6420 َدامِ  أََنُس ْبُن َماِلٍك أَنَّ أََبا َبكْرٍ الصِّدِّيَق َحدَّثَُه قَالَ َنظَـْرُت إِلَـى أَقْ
الُْمْشرِِكَني َعلَى ُرُءوِسَنا َوَنْحُن ِفي الَْغارِ فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه لَْو أَنَّ أََحَدُهْم َنظََر إِلَى قََدَمْيِه             

  .أَْبَصَرَنا َتْحَت قََدَمْيِه فَقَالَ َيا أََبا َبكْرٍ َما ظَنَُّك بِاثَْنْينِ اللَُّه ثَاِلثُُهَما
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مالىـــك رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت  ئهنهس ئىبنـــى – 6420 
 ئۇنىڭغـا مۇنـداق سـۆزلهپ      ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ     قىلىنىدۇكى،  

 غـاردىكى    ئىككىمىـز  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم    : بهرگهن
ــدا ــز  (،چاغ ــى ئى ــگهندبىزن ــ ) ەپ كهل اش مۇشــرىكالرنىڭ پۇتلىرىنىــڭ ب

  :كۆرۈپ نى تۇرغانلىقىئۈستىمىزدە
، بىزنـى  ڭ ئۇچىغا قارىـسىال ى پۇتىنىەرس ناۋادا بىر !ەسۇلۇلالھــ ئى ر  

  : دېسهم، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ـكۆرۈپ قالىدۇ،
 هللائىككىمىـزدىن باشـقا ئـۈچىنچى زات بولغـان       !ئى ئهبۇ بهكـرى   ــ  

  . تائاال بىز بىلهن بىللىدۇر، ئارتۇقچه ئهندىشه قىلمىغىن، ـ دېدى
  )2381 :مۇسلىم(

 أََنُس ْبُن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ أَقَْبلَ َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم                عن - 6421
إِلَى الَْمِديَنِة َوُهَو ُمْرِدٌف أََبا َبكْرٍ َوأَُبو َبكْرٍ َشْيٌخ ُيْعَرُف َوَنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    

ا ُيْعَرُف قَالَ فََيلْقَى الرَُّجلُ أََبا َبكْرٍ فََيقُولُ َيا أََبا َبكْرٍ َمْن َهذَا الرَُّجلُ الَِّذي َبْيَن َيَدْيَك     َشابٌّ لَ 
فََيقُولُ َهذَا الرَُّجلُ َيْهِدينِي السَّبِيلَ قَالَ فََيْحِسُب الَْحاِسُب أَنَُّه إِنََّما َيْعنِي الطَّرِيَق َوإِنََّما َيْعنِي              

يلَ الَْخْيرِ فَالَْتفََت أَُبو َبكْرٍ فَإِذَا ُهَو بِفَارِسٍ قَْد لَِحقَُهْم فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه َهذَا فَارٌِس قَْد                 َسبِ
 قَاَمْت لَِحَق بَِنا فَالَْتفََت َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ اللَُّهمَّ اْصَرْعُه فََصَرَعُه الْفََرُس ثُمَّ         

ُتَحْمِحُم فَقَالَ َيا َنبِيَّ اللَِّه ُمْرنِي بَِما ِشئَْت قَالَ فَِقْف َمكَاَنَك لَا َتْتُركَنَّ أََحًدا َيلَْحُق بَِنا قَالَ                 
ْسلََحةً لَُه  فَكَانَ أَوَّلَ النََّهارِ َجاِهًدا َعلَى َنبِيِّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَانَ آِخَر النََّهارِ مَ              

فََنَزلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجانَِب الَْحرَِّة ثُمَّ َبَعثَ إِلَى الْأَْنَصارِ فََجاُءوا إِلَى َنبِيِّ                
 ُمطَاَعْينِ فََرِكَب َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَبِي َبكْرٍ فََسلَُّموا َعلَْيهَِما َوقَالُوا اْركََبا آِمَنْينِ

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَُبو َبكْرٍ َوَحفُّوا ُدوَنُهَما بِالسِّلَاحِ فَِقيلَ ِفي الَْمِديَنِة َجاَء َنبِيُّ اللَِّه                
ولُونَ َجاَء َنبِيُّ اللَِّه َجاَء َنبِيُّ اللَّـِه        َجاَء َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْشَرفُوا َيْنظُُرونَ َوَيقُ         

  .فَأَقَْبلَ َيِسُري َحتَّى َنَزلَ َجانَِب َدارِ أَبِي أَيُّوَب
دىن مۇنداق رىۋايهت ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ   - 6421
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئهبــۇ بهكرىنــى  : قىلىنىــدۇ
ئهبۇ بهكرى .  ىندۈرۈپ، مهدىنىگه قاراپ يول ئالدى كهينىگه مئۇلىغىنىڭ
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 ،تونۇشـلۇق ) لهرگهئادەم ئۈچۈن سهپهر قىلغانلىقى كۆپ   بىلهنتىجارەت  (
 ، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم بولـسا       .چاچ كىشى ئىدى   ئاق

يولـدا  . ئىـدى بىـرى   ) چېچى ئاقارمىغـان  ( تونۇمايدىغان   ه كىشى كۆپىنچ
  :دىن ئهبۇ بهكرىئۇچرىغان بهزى كىشىلهر

دەپ   ـ  كىشى كىم بولىـدۇ؟ ئالدىڭغا مىنىۋالغان !ئهبۇ بهكرىــ ئهي 
  :ئهبۇ بهكرى .سورىشاتتى

ئهبـۇ  ) ئاڭلىغـانالر . ( دەيتتىمېنىڭ يولباشچىم بولىدۇ، ـ بۇ ئادەم ــ 
دەپ  ـ    يــولنى دەۋاتىــدۇ، ) مــاددىي( ماڭىــدىغان نىــڭ ســۆزىدىن بهكرى

كـۆزدە  يـولىنى  ) مهنىـۋىي (ى ھىدايهت   ئهبۇ بهكر  ،ئهمهلىيهتته. ئويالشتى
 ئـاتلىق  ىـدى ۋە كهيـنىگه قار رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    ئهبۇ بهكـرى    . تۇتقانىدى

  :ىنىڭ ئۆزلىرىگه يېقىنالپ قالغانلىقىنى كۆرۈپبىر
 ئـاتلىق بىـرى بىـزگه يېقىـنالپ كېلىۋاتىـدۇ، ـ       !ھرەسـۇلۇلال ــ ئـى  

  :بۇرۇلۇپ ئۇنىڭغا  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم.دېدى
ئـۇ ئـادەم ئـات بىـلهن بىـراقال          دى،  ۋىـ  دې ــ ! ، ئۇنى يىقىتقىن  هللائى ا ــ  

ئـۇ  .  ئورنىدىن تۇرۇپ كىشنىگىلى تـۇردى   يىقىلىپ چۈشتى، ئاندىن ئات   
  : دەرھالئادەم

.  دېـدى  ـ! ماڭا خالىغىنىڭنى بۇيرىغىن   !نىڭ پهيغهمبىرى هللائى ا ــ  
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

نىڭ ئارقىمىزدىن  مۇشۇ جايىڭدا تۇرۇپ، ھېچكىمنى بىز،ئۇنداقتاــ 
 ئـۇ ئـادەم چۈشـتىن بـۇرۇن پهيغهمـبهر           ،دېـمهك .  دېدى ـ! كهلگىلى قويما 

 قارشــى كــۈرەش قىلىــپ، چۈشــتىن  گهســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم 
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ياخـشى قورالىغـا         كېيىن
نى ھىن يىقىلغان شۇ جايدا تۇرۇپ، رەسـۇلۇلال     ئاتت ئادەمئۇ  (دى  غانىئايالن

 پهيغهمـبهر   ، شـۇنىڭ بىـلهن    .)قوغالپ كهلگهنلهرنى باشقا ياققا بۇرىۋەتتى    
تهرىـپىگه  ) قـارا سـاي   (سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مهدىنىنىـڭ ھهررە       

ئهنـسارىالر پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ      . كېلىپ، ئهنسارىالرغا ئـادەم ئهۋەتتـى     
  :  ساالم قىلىپ،ە ئهبۇ بهكرىنىڭ يېنىغا كېلىپئهلهيهى ۋەسهللهم ۋ
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ـــــ قېنـــى ئۇالغلىرىڭالرغـــا مىنىـــپ، قالغـــان يـــولنى خـــاتىرجهم  
پهيغهمبهر .  دېيىشتىئهمدى ھهرقانداق بۇيرۇققا ھازىرمىز، ـ . بېسىڭالر

ــدى     ــا مىن ــۇ بهكــرى ئۇالغق ــلهن ئهب . ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بى
 : مهدىنىـدە  .اڭـدى ن ئـۇالرنى ئـوراپ م     ياراغلىرى بىـله   - ئهنسارىالر قورال 

نىـڭ پهيغهمبىـرى    هللاپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم كهپتۇ، ا     ”
  : كىشىلهر.قا باشلىدىرقىلىشدېگهن گهپلهر تا“ كهپتۇ

 ؟ ـ   دەـ پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم كهپتـــۇ     ـــــ 
ــۇپ،   ــۇنلىرىنى سوزۇشـ ــشكىنىچه بويـ ــكه  دېيىـ ــدىغان تهرەپـ ــۇ كېلىـ ئـ

 پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئهبــۇ     .راشــقىلى تــۇردى قا
  . كېلىپ چۈشتىغا يېقىن سىۇئهييۇبنىڭ قور

  )3911 :بۇخارى(

 الَْبَراَء ْبَن َعازِبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ أَوَّلُ َمْن قَِدَم َعلَْيَنا ُمْصَعُب ْبُن               عن - 6422
كَاَنا ُيقْرِئَاِن النَّاَس فَقَِدَم بِلَالٌ َوَسْعٌد َوَعمَّاُر ْبُن َياِسرٍ ثُمَّ قَِدَم ُعَمـُر    ُعَمْيرٍ َواْبُن أُمِّ َمكُْتومٍ وَ    

ْبُن الَْخطَّابِ ِفي ِعْشرِيَن ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ قَِدَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَّـُه   
ْيُت أَْهلَ الَْمِديَنِة فَرُِحوا بَِشْيٍء فََرَحُهْم بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم            َعلَْيِه َوَسلََّم فََما َرأَ   

َحتَّى َجَعلَ الْإَِماُء َيقُلَْن قَِدَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََما قَِدَم َحتَّى قََرأُْت َسبِّْح اْسَم 
  .لَى ِفي ُسَورٍ ِمْن الُْمفَصَّلَِربَِّك الْأَْع

دىن مۇنـداق رىــۋايهت  بهرا ئىبنـى ئازىـب رەزىيهلالھــۇ ئهنهـۇ    - 6422
قېــشىمىزغا ھىجــرەت قىلىــپ كهلــگهن مۇھاجىرالرنىــڭ  : قىلىنىــدۇ

 ئۇ  بولۇپ،تۇنجىسى مۇسئهب ئىبنى ئۇمهير بىلهن ئىبنى ئۇممۇ مهكتۇم
انـدىن كېـيىن     ئ .ئوقۇشـنى ئـۆگىتهتتى    كىشىلهرگه قۇرئـان     ىسىئىكك

 ئـۆمهر  ۇالردىن كېـيىن ئـ . ممار ئىبنى ياسىرالر كهلدىهبىالل، سهئد ۋە ئ  
ــاب   ــى خهتت ــۇ  ئىبن ــۇ ئهنه ــهلاللالھۇ ئهلهيهــى   رەزىيهلالھ ــبهر س پهيغهم

 كېـيىن   ئـۇالردىن . ۋەسهللهمنىڭ يىگىـرمه ساھابىـسى بىـلهن كهلـدى        
مهدىـنه خهلقىنىـڭ   . پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم كهلـدى        

 نهرســـىگه پهيغهمـــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ  بىــر ېچھ
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كهلگىــــنىگه خۇشــــال بولغانــــدەك خۇشــــال بولغــــانلىقىنى كــــۆرۈپ  
  : دېدەكلهردىن تارتىپ ھهممهيلهننىڭھهتتا. دىمغانىباقمى

ـــ  ــدى،      ــ ــهللهم كهلـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ ــبهر سـ دەپ ـ پهيغهمـ
لهيهى ۋەسهللهم يېتىپ   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئه  . لىغىنىنى كۆردۈم توۋ

قانچه قىسقا    قاتارلىق بىر»سۈرە ئهئال«مهدىنىلىكلهرگه  كهلگهندە، مهن
   .بهرگهنىدىمسۈرىنى ئوقۇپ 

 )3925 :بۇخارى(

 َعْن أَبِي ُعثَْمانَ قَالَ َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما إِذَا ِقيلَ لَُه َهـاَجَر    - 6423
ُب قَالَ َوقَِدْمُت أََنا َوُعَمُر َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََوَجْدَناُه قَاِئلًا قَْبلَ أَبِيِه َيْغَض

فََرَجْعَنا إِلَى الَْمْنزِلِ فَأَْرَسلَنِي ُعَمُر َوقَالَ اذَْهْب فَاْنظُْر َهلْ اْسَتْيقَظَ فَأََتْيُتُه فَـَدَخلُْت َعلَْيـِه               
مَّ اْنطَلَقُْت إِلَى ُعَمَر فَأَْخَبْرُتُه أَنَُّه قَْد اْسَتْيقَظَ فَاْنطَلَقَْنا إِلَْيِه ُنَهْروِلُ َهْرَولَةً َحتَّى َدَخلَ              فََباَيْعُتُه ثُ 

 .َعلَْيِه فََباَيَعُه ثُمَّ َباَيْعُتُه
ئىبنـى ئـۆمهر    : دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ    ئهبۇ ئوسمان  - 6423

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇماغا
 دېيىلــــسه، ، ـ    ىــــسىدىن ئىلگىــــرى ھىجــــرەت قىلغــــاناددــــــ 

  :ئىبنى ئۆمهر مۇنداق دېگهن .ىدىمئاچچىقالنغانلىقىنى ئاڭلىغان
 بهيــئهت قىلىــش ئۈچــۈن پهيغهمــبهر    ــــ دادام ئــۆمهر ئىككىمىــز  

 ئۇنىـڭ چۈشـلۈك     بـاردۇق ۋە  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا     
 ،كېـيىن . تىـپ كهتتـۇق    كـۆرۈپ، ئـۆيىمىزگه قاي     ئۇيقۇدا ئىكهنلىكىنى 

  :ئۆمهر) امداد(
 پهيغهمــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســـهللهم   ــــ بېرىــپ بـــاققىن،  

ــدىمىكىن، ـ     ــى ئويغانـ ــى ئهۋەتتـ ــدا، مهن .  دەپ مېنـ ــبهر بارغانـ پهيغهمـ
 . بهيـئهت قىلـدىم   ئويغانغانىكهن، كىرىـپ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  
ــا پهيغهمـــبهر ئهلهيئانـــدىن قايتىـــپ كېلىـــپ،  هىســـساالمنىڭ دادامغـ

ئىككىمىـز ئۇنىـڭ يېنىغـا ناھـايىتى تېـز          .ئويغانغانلىقىنى ئېيتـتىم  
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ     ئۆمهر  ) دادام( .يېتىپ باردۇق 
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 ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كىرىپ بهيئهت قىلـدى، ئارقىـدىن مهن   
   . بهيئهت قىلدىم)تهكرار(

  )3916 :بۇخارى(

 ُموَسى َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َبلََغَنا َمْخَرُج النَّبِيِّ َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه               َعْن أَبِي  - 6425
َوَسلََّم َوَنْحُن بِالَْيَمنِ فََخَرْجَنا ُمَهاجِرِيَن إِلَْيِه أََنا َوأََخَواِن ِلي أََنا أَْصَغُرُهْم أََحُدُهَما أَُبو ُبـْرَدةَ    

الَ بِْضٌع َوإِمَّا قَالَ ِفي ثَلَاثٍَة َوَخْمِسَني أَْو اثَْنْينِ َوَخْمِسَني َرُجلًا ِمـْن             َوالْآَخُر أَُبو ُرْهمٍ إِمَّا قَ    
قَْوِمي فََرِكْبَنا َسِفيَنةً فَأَلْقَْتَنا َسِفيَنُتَنا إِلَى النََّجاِشيِّ بِالَْحَبَشِة فََوافَقَْنا َجْعفََر ْبَن أَبِـي طَاِلـبٍ               

َنا َجِميًعا فََوافَقَْنا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني افَْتَتَح َخْيَبَر َوكَـانَ             فَأَقَْمَنا َمَعُه َحتَّى قَِدمْ   
أَُناٌس ِمْن النَّاسِ َيقُولُونَ لََنا َيْعنِي ِلأَْهلِ السَِّفيَنِة َسَبقَْناكُْم بِالْهِْجَرِة َوَدَخلَْت أَْسـَماُء بِْنـُت               

َم َمَعَنا َعلَى َحفَْصةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َزاِئَرةً َوقَْد كَاَنْت ُعَمْيسٍ َوِهَي ِممَّْن قَدِ 
َهاَجَرْت إِلَى النََّجاِشيِّ ِفيَمْن َهاَجَر فََدَخلَ ُعَمُر َعلَى َحفَْصةَ َوأَْسَماُء ِعْنَدَها فَقَالَ ُعَمُر ِحَني 

ْت أَْسَماُء بِْنُت ُعَمْيسٍ قَالَ ُعَمُر الَْحَبِشيَّةُ َهِذِه الَْبْحرِيَّةُ َهِذِه قَالَْت           َرأَى أَْسَماَء َمْن َهِذِه قَالَ    
أَْسَماُء َنَعْم قَالَ َسَبقَْناكُْم بِالْهِْجَرِة فََنْحُن أََحقُّ بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم ِمـْنكُْم          

لَِّه كُْنُتْم َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيطِْعُم َجاِئَعكُْم َوَيِعظُ            فََغِضَبْت َوقَالَْت كَلَّا َوال   
َجاِهلَكُْم َوكُنَّا ِفي َدارِ أَْو ِفي أَْرضِ الُْبَعَداِء الُْبَغَضاِء بِالَْحَبَشِة َوذَِلَك ِفي اللَِّه َوِفي َرُسـوِلِه                

 َواْيُم اللَِّه لَا أَطَْعُم طََعاًما َولَا أَْشَرُب َشَراًبا َحتَّى أَذْكَُر َما قُلَْت ِلَرُسولِ   َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ   
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَنْحُن كُنَّا ُنْؤذَى َوُنَخاُف َوَسأَذْكُُر ذَِلَك ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه           

َواللَِّه لَا أَكِْذُب َولَا أَزِيغُ َولَا أَزِيُد َعلَْيِه فَلَمَّا َجاَء النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم               َوَسلََّم َوأَْسأَلُُه   
قَالَْت َيا َنبِيَّ اللَِّه إِنَّ ُعَمَر قَالَ كَذَا َوكَذَا قَالَ فََما قُلِْت لَُه قَالَْت قُلُْت لَُه كَذَا َوكَذَا قَـالَ                    

َحقَّ بِي ِمْنكُْم َولَُه َوِلأَْصَحابِِه ِهْجَرةٌ َواِحَدةٌ َولَكُْم أَْنُتْم أَْهلَ السَِّفيَنِة ِهْجَرَتاِن قَالَْت             لَْيَس بِأَ 
فَلَقَْد َرأَْيُت أََبا ُموَسى َوأَْصَحاَب السَِّفيَنِة َيأُْتونِي أَْرَسالًا َيْسأَلُونِي َعْن َهذَا الَْحِديِث َما ِمْن              

 ٌء ُهْم بِِه أَفَْرُح َولَا أَْعظَُم ِفي أَْنفُِسهِْم ِممَّا قَالَ لَُهْم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الدُّْنَيا َشْي
: دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇئهبۇ مۇسا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 6425

 پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ         ،بىز يهمهنـدىكى چاغـدا    
مهن ئىككى قېرىندىـشىم    . ىنى ئاڭلىدۇق پ چىققانلىق ھىجرەت قىلى 
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ئۇالرنىڭ بىرى ئهبۇ بۇردە، يهنه بىرى ئهبۇ رۇھم بولۇپ، مهن (بىلهن بىلله 
 كىــشى )52يـاكى  ( 53 قهۋمىمىـزدىن  )ئۇالرنىـڭ ئهڭ كىچىكـى ئىـدىم   

 كــــېمه بىزنــــى نهجاشــــىنىڭ يــــۇرتى. كــــېمىگه چىقتــــۇقبىــــلهن 
 ۇ ئـۇ يهردە جهئـفهر ئىبنـى ئهبـ      بىـز . غا ئاپىرىپ تاشلىدى  )ھهبهشىستان(

نىـڭ يېنىـدا بىـر     ئۇالر،تالىب ۋە ئۇنىڭ ھهمراھلىرى بىـلهن كۆرۈشـۈپ   
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ھهممىمىز بىلله    ئاندىن.  تۇرۇپ قالدۇق  مهزگىل

  يېتىـپ بارغانـدا،    بىـز . بـاردۇق قايتىـپ   ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا    
يېڭىال فهتىه قىلىپ بهرنى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم خهي

ئۇ بىزگه خهيبهرنىڭ غهنىمهتلىرىـدىن بىـر ئۈلـۈش بۆلـۈپ      . تۇرغانىكهن
ــقا  . بهردى ــزدىن باشـ ــان (بىـ ــا چىقمىغـ ــېچكىمگه نېـــسىۋە  ) غازاتقـ ھـ

  :بىزگهبهزىلهر . بهرمىگهنىدى
. ېيىـــشهتتىدـ بىـــز ســـىلهردىن بـــۇرۇن ھىجـــرەت قىلـــدۇق،    ـــــ 

ه  ھهفـس  ئـۇ  بولـۇپ،   كهلـگهن  بىلـله ئۇمهيسنىڭ قىزى ئهسما بىز بىلهن      
رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    ئـۆمهر   . غىلـى بـاردى   نى زىيارەت قىل  رەزىيهلالھۇ ئهنها 

ىڭ ئولتۇرغـانلىقىنى  نئهسـما يېنىدا قىزى ھهفسهنىڭ يېنىغا كىرىپ،  
  :دى ـ دەكۆر

  : ھهفسه.ـ دەپ سورىدىكىم؟ ــ بۇ 
   : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ، ئۆمهرىدىدېگهنـ ئۇمهيسنىڭ قىزى ئهسما، ــ 

دەپ  ــ ھه، ھهبهشىـستاندىن كـېمه بىـلهن كهلـگهن ئايـال شـۇمۇ؟ ـ       
   .سورىدى
  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئۆمهر. ـ دەپ جاۋاب بهردىھهئه، شۇ، ــ 
بىـز سـىلهرگه   شـۇڭا   . بىـز سـىلهردىن بـۇرۇن ھىجـرەت قىلـدۇق         ــ  

 تېخىمـۇ يـېقىن، ـ    گهپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم قارىغاندا 
  :ما ئاچچىقلىنىپدېۋىدى، ئهس

 بىــلهن قهســهمكى، نىــڭ نــامىهللا ا. ئۇنــداق ئهمهس، ھهرگىــزيــاقــــ 
 .سىلهر پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن بىلله تۇردۇڭالر       

ق، بىز بولسا.   ئاچلىرىڭالرنى تويغۇزۇپ، نادانلىرىڭالرغا بىلىم ئۆگهتتىئۇ
ــراق ھهبهش ز هللا ــۈن يىـ ــى ئۈچـ ــڭ رازىلىقـ ــدا  ۋە پهيغهمبىرىنىـ ېمىنىـ
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 بىــلهن نىــڭ نــامىهللا ا.باشــقىالرنىڭ ئــۆچمهنلىكىگه چىــداپ ياشــىدۇق
ــهمكى، مهن  ــۆزلىرىڭنى قهسـ ــۇ سـ ــى  بـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ  پهيغهمـ

بىـز  . مۇ ئىچمهيـمهن  سـۇ مىگىچه تائاممۇ يېمهيمهن،    يهتكۈز گهۋەسهللهم
بۇالرنىــــڭ . نۇرغــــۇن ئهزىــــيهتلهرگه ئۇچرىغانىــــدۇق، قورقۇتىالتتــــۇق

مــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه ئېيتىــپ،  ھهممىــسىنى پهيغه
كىمنىڭ ھهقلىق ئىكهنلىكىنى سوراپ باقىمهن، يالغان ئېيتمـايمهن،     
 ھهقنى بۇرمىلىمايمهن، بېشىمىزدىن ئۆتمىگهننى قوشۇپ قويمايمهن، ـ 

  .دېدى
يېتىـپ كهلگهنـدە، ئهسـما     پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم     

ر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇنىـــڭ ســـۆزلىرىنى ئۇنىـــڭ ئالـــدىغا بېرىـــپ، ئـــۆمه
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. يهتكۈزدى

 ئۆمهر ۋە ئۇنىڭ .ــ سىلهر مهن ئۈچۈن ھهممىدىن قىممهتلىكسىلهر
 كېمه ئهھلـى بولغـان      قېتىم ھىجرەت قىلغان بولسا،   ھهمراھلىرى بىر   

  :اق دەيدۇئهسمائ مۇند.   دېدى ئىككى قېتىم ھىجرەت قىلدىڭالر، ـسىلهر
ر ئارقـا ـ ئارقىـدىن خهۋەر يـولالپ،     ئهبۇ مۇسا ۋە كېمىـدە كهلگهنـله  ــ 

 پهيغهمبهر دۇنيادا ئۇالر ئۈچۈن. مهندىن مۇشۇ ھهدىس توغرۇلۇق سوراشتى
قىممهتلىك  نىڭ مۇشۇ خۇشخهۋىرىدىنمۇ  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  

   . ئىدى نهرسه يوقۋە خۇشاللىنارلىق
  )4231 :بۇخارى(

 قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََبا َبكْرٍ َوُعَمَر كَاُنوا              - 6426
ِمْن الُْمَهاجِرِيَن ِلأَنَُّهْم َهَجُروا الُْمْشرِِكَني َوكَانَ ِمْن الْأَْنَصارِ ُمَهاجُِرونَ ِلأَنَّ الَْمِديَنةَ كَاَنْت            

 .ا إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيلَةَ الَْعقََبِةَداَر ِشْرٍك فََجاُءو
 ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن مۇنــداق رىــۋايهت  - 6426
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم، ئهبــۇ بهكــرى ۋە : قىلىنىــدۇ

ئــۇالر  چــۈنكى . الر مۇھــاجىرالردىن ئىــدى مــائــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ 
ئهنسارالرمۇ مۇھـاجىر   . مۇشرىكالرنىڭ يۇرتىنى تاشالپ چىقىپ كهتكهن    

ھېسابلىنىدۇ، چۈنكى مهدىنىمۇ مۇشرىك دىيارى بولۇپ، ئهنسارالر ئهقهبه 



   بۆلۈمىئهۋەتىش ۋە غازاتالرقوشۇن 

 312 

ــالپ،كېچىـــسى  ــرىكالرنى تاشـ ــى  مۇشـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ  پهيغهمـ
  . ①ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كهلگهن

  )4166: نهسائى(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه   بن واقد السَّْعِديِّ قال َوفَْدُت إىل رسول اللَِّه          عن عبد اللَِّه     - 6427
َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه     يف َوفٍْد كُلَُّنا َيطْلُُب َحاَجةً َوكُْنُت آِخَرُهْم ُدُخولًا على رسول اللَِّه             َوَسلََّم
ْزُعُمونَ أَنَّ الْهِْجَرةَ قد اْنقَطََعْت قال  فقلت يا َرُسولَ اللَِّه إين َتَركُْت من َخلِْفي َوُهْم َيَوَسلََّم

  .لَا َتْنقَِطُع الْهِْجَرةُ ما قُوِتلَ الْكُفَّاُر
ــۇدىن     - 6427 ــۇ ئهنه ــهئدى رەزىيهلالھ ــد س ــى ۋاقى ــدۇلالھ ئىبن  ئاب

ــۋايهت قىلىنىـــدۇ مهن پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى : مۇنـــداق رىـ
ھهممىمىزنىـڭ  . م كهلـدى  ئىچىـدە منىڭ ھۇزۇرىغا بىـر ئـۆمهك       ۋەسهلله

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مهن. سورايدىغان مهسىلىلىرى بار ئىدى
  :ئالدىغا ھهممىنىڭ ئاخىرىدا كىرىپ

ـــ ئــى رەســۇلۇلالھ ھىجــرەت ”: قهۋمىمنــى قويــۇپ كهلــدىم، ئــۇالر ! ـ
، ـ دېـسهم، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهــى      يىـشىۋاتىدۇ  دې“ئاياغالشـتى 
  :ۋەسهللهم

ـــ كاپىرالرغــا ق  ارشــى ئېلىــپ بېرىلغــان ئــۇرۇش تــۈگىمىگىچه،     ـ
  . ②ھىجرەت ئاياغالشمايدۇ، ـ دېدى

  )4172: نهسائى(

 َيْعلَى ْبَن أَُميَّةَ قَالَ جِئُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِأَبِي أَُميَّـةَ         عن - 6428
ي َعلَى الْهِْجَرِة فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الْفَْتحِ فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه َبايِْع أَبِ

 .أَُبايُِعُه َعلَى الْجَِهاِد َوقَْد اْنقَطََعْت الْهِْجَرةُ

                                                
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 3884( ئهلبانى ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3889( ئهلبانى ②
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ــداق     - 6428 ــادىن مۇن ــۇ ئهنهۇم ــۇمهييه رەزىيهلالھ ــى ئ ــال ئىبن  يهئ
ئېلىـپ،  مهككه فهتىه بولغان كۈنى، دادام ئۇمهييهنى    : رىۋايهت قىلىنىدۇ 

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كهلدىم ۋە
ــ  ! دادامدىن ھىجـرەت قىلىـشقا بهيـئهت ئـالغىن        ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ  

  :دېسهم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
ــرەت      ــالىمهن، ھىج ــئهت ئ ــشقا بهي ــاد قىلى ــدىن جىه ـــ مهن ئۇنىڭ ـ

  . ①ئاياغالشتى، ـ دېدى
 )4160: نهسائى(

 لَا ِهْجَرةَ َبْعَد َوفَاِة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه       : ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ   لقا - 6429
 .َوَسلََّم

:  ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ - 6429
 كېــيىن  نىڭ ۋاپاتىــدىن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   

  . ②تۈگىدىش ھىجرەت قىلى
  )4171: نهسائى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو قَالَ قَالَ َرُجلٌ َيا َرُسولَ اللَِّه أَيُّ الْهِْجَرِة أَفَْضلُ قَالَ  - 6430
أَنْ َتْهُجَر َما كَرَِه َربَُّك َعزَّ َوَجلَّ َوقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْهِْجَرةُ ِهْجَرَتاِن                 

َحاِضرِ َوِهْجَرةُ الَْباِدي فَأَمَّا الَْباِدي فَُيجِيُب إِذَا ُدِعَي َوُيِطيُع إِذَا أُِمَر َوأَمَّا الَْحاِضـُر              ِهْجَرةُ الْ 
 .فَُهَو أَْعظَُمُهَما َبِليَّةً َوأَْعظَُمُهَما أَْجًرا

ــدۇلالھ ئىبنــى ئهمــر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا - 6430 ــداق  ئاب دىن مۇن
  : بىر ئادەم:رىۋايهت قىلىنىدۇ

دەپ ـ  ھىجرەتنىــڭ قايــسى تــۈرى ئهڭ ئهۋزەل؟   !رەســۇلۇلالھئــى ــــ 
  :سورىۋىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

. دەپ جاۋاب بهردى ياقتۇرمايدىغان ئىشنى تهرك ئېتىش، ـ رەببىڭ ــ 
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم يهنه مۇنداق دېدىكېيىن،

                                                
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 280( ئهلبانى ①
 .ه، ـ دېگهنسهھى): 3888( ئهلبانى ②



   بۆلۈمىئهۋەتىش ۋە غازاتالرقوشۇن 

 314 

شـهھهرلىكنىڭ  بىـرى،   :  بولىـدۇ  ۈك تۈرلـ  ھىجرەت دېـگهن ئىككـى    «
ــى ــرى،ھىجرىتـ ــى ؛ يهنه بىـ ــهھرالىقنىڭ ھىجرىتـ ــهھرالىقنىڭ .  سـ سـ

يهنى جىهادقا ( ىققا ئاۋاز قوشىدۇ ئۇ چاقىرىنى ئېلىپ ئېيتساق، ھىجرىت
شـــهھهرلىكنىڭ . ، بۇيرۇققـــا ئىتـــائهت قىلىـــدۇ)چاقىرىلـــسا كېلىـــدۇ

ــرىتى ــسهكھىج ــۆپ     ، گه كهل ــرى ك ــېكىن ئهج ــر، ل ــۈكى ئېغى ــڭ ي ئۇنى
   .①»ولىدۇب

  )4165 :نهسائى(

 َعْن ُمَعاوَِيةَ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَا َتْنقَِطُع              - 6431
 .الْهِْجَرةُ َحتَّى َتْنقَِطَع التَّْوَبةُ َولَا َتْنقَِطُع التَّْوَبةُ َحتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس ِمْن َمْغرِبَِها

: مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ   مۇئاۋىيه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن     - 6431
 مۇنداق دېگهنلىكىنى نىڭمهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :ئاڭلىغان
ــاپ    « ــالمىغىچه، ھىجــرەت قىلىــش توخت ــاپ ق تهۋبه قىلىــش توخت

كــــۈن غهربــــتىن چىقمىغىــــچه، تهۋبه قىلىــــش توختــــاپ . قالمايــــدۇ
  . ②»قالمايدۇ

  )2479: ۋۇدئهبۇ دا(

 َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد قَالَ َما َعدُّوا ِمْن َمْبَعِث النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولَا   - 6432
 .ِمْن َوفَاِتِه َما َعدُّوا إِلَّا ِمْن َمقَْدِمِه الَْمِديَنةَ

:  مۇنــداق دېــگهنســهھل ئىبنــى ســهئد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  - 6432
ســهلاللالھۇ  پهيغهمــبهر) ىــسالم كالىنــدارىنى تۇرغۇزغانــدائ(ســاھابىالر 

ــات    ــاكى ۋاپ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ پهيغهمــبهر قىلىــپ ئهۋەتىلــگهن ي
بهلكــى مهدىــنىگه ھىجــرەت قىلغــان     چېغىــدىن باشــلىماي، بولغــان 

  . ۋاقتىدىن باشلىغان
  )3934 :بۇخارى(

                                                
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3883( ئهلبانى ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2166( ئهلبانى ②
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 بعد احلج بقية ذي  َوَسلََّمَصلَّى اللَُّه َعلَْيِهعن عروة قال ومكث رسول اهللا  - 6433
احلجة واحملرم وصفر مث ان مشركي قريش أمجعوا أمرهم ومكرهم حني ظنوا أن رسول اهللا 

 خارج وعلموا أن اهللا قد جعل له باملدينة مأوى ومنعه وبلغهم اسالم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ  
َصـلَّى  أن يأخذوا رسول اهللا األنصار ومن خرج اليهم من املهاجرين فأمجعوا أمرهم على  

 فإما أن يقتلوا وإما أن يسجنوه وإما أن خيرجوه فأخربه اهللا عـز وجـل                اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ  
وإذ ميكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو خيرجوك وميكـرون      (مبكرهم فقال تعاىل    

َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه     رسول اهللا     وبلغه ذلك اليوم الذي أتى فيه      )وميكر اهللا واهللا خري املاكرين    
 دار أيب بكر اهنم مبيتوه إذا أمسى على فراشه وخرج من حتت الليل هو وأبو بكـر        َوَسلََّم

قبل الغار بثور وعمد على بن أيب طالب فرقد على فراشه يوارى عنـه العيـون وبـات                
فكان ذلـك   املشركون من قريش خيتلفون ويأمترون أن جنثم على صاحب الفراش فنوثقه            

 َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلَّمَ  حديثهم حىت أصبحوا فاذا على يقوم عن الفراش فسألوه عن النيب            
فأخربهم أنه ال علم له به فعلموا عند ذلك أنه خرج فركبوا يف كل وجه يطلبونه وبعثوا                  

ر الذي فيـه  وجيعلون له اجلعل العظيم وأتوا على ثور الذي فيه الغا  اىل أهل املياه يأمروهنم   
َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه     وأبو بكر حىت طلعوا فوقه ومسع النيب         َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ   رسول اهللا   

 أصواهتم فأشفق أبو بكر عند ذلك وأقبل على اهلم واخلوف فعند ذلك قال له النيب                َوَسلََّم
مث ( ا فرتلت عليه سكينة من اهللا عز وجل          ال حتزن إن اهللا معنا ودع      َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ   

أنزل اهللا سكينته على رسوله وعلى املؤمنني وأنزل جنودا مل تروها وجعل كلمة الـذين               
  .)كفروا السفلى وكلمة اهللا هي العليا واهللا عزيز حكيم

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ : دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇئۇرۋە – 6433
 زۇلههجــجه ئېيىنىــڭ ،مىدىن كېــيىنۈئهلهيهــى ۋەســهللهم ھهج مهۋســ

 ، كېـيىن .قالغان كۈنلىرى، مۇھهررەم ۋە سهپهر ئايلىرى مهككىدە تۇردى       
قـۇرەيش مۇشــرىكلىرى پهيغهمــبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ   

ــانلىقىنى، ا  ــدىن چىقىـــپ كهتمهكچـــى بولغـ ــا نىـــڭهللامهككىـ  ئۇنىڭغـ
 ڭ ئهنسارالرنى ئىستىهكام قىلىپ بهرگهنلىكىنى،ۋەمهدىنىنى پاناھگاھ 

ــرەت      ــڭ ھىج ــشىغا كىملهرنى ــڭ قې ــانلىقىنى، ئۇالرنى ــۇلمان بولغ مۇس
بىلىپ، ناھايىتى ساراسىمىگه چۈشتى قىلىپ چىقىپ كهتكهنلىكىنى 
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يــا  پهيغهمــبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنى  ۋە دەرھـال يىغىلىــپ، 
 يـۇرتتىن چىقىرىۋېتىـشنى   قاماققـا ئـېلىش يـاكى    ۋېتىش ياكى   ۈئۆلتۈر
رەسۇلىغا بىلدۈرۈپ تائاال ئۇالرنىڭ سۇيىقهست پىالنىنى    هللا  ا .دىپىالنلى

ىـدا كـافىرالر سـېنى قاماققـا      ئۆز ۋاقت !) ئى مۇھهممهد (﴿: مۇنداق دېگهن 
ھهيدەپ چىقىرىش ئۈچۈن ) مهككىدىن( ياكى ئۆلتۈرۈش ۋە ياكى ئېلىش

ئۇالرنىـڭ مىكىرىنـى    هللا مىكىر ئىشلهتتى، ئۇالر مىكىـر ئىـشلىتىدۇ، ا       
  .①﴾نىڭ تهدبىرى ئۇالرنىڭ مىكرىدىن ئۈنۈملۈكتۇرهللا، ابهربات قىلىدۇ

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئهبـۇ بهكـرى رەزىيهلالھـۇ          
ئهنهۇنىڭ ئـۆيىگه كېلىـپ، شـۇ يهردىـن سـهۋر غارىغـا چىقىـپ كهتـكهن            
كۈنى، ئۇالرنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى ياتقان ئورنىدىال بىر تهرەپ         

 تالىـــب ۇ ئىبنـــى ئهبـــلـــىئه. دۈرۈلگهنىـــدىقىلىـــۋېتىش پىالنـــى بىل
 پهيغهمـبهر   ،نى قـايمۇقتۇرۇش ئۈچـۈن    سۇيىقهستچىلهررەزىيهلالھۇ ئهنهۇ   

ــاتتىســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ئورنىغــا   ــۇرەيش . كىرىــپ ي ق
قانداق بۆسۈپ كىرىش ھهققىـدە مهسلىههتلىـشىپ تـاڭ         مۇشرىكلىرى  

 ئىشىك ئالدىـدا ئـۇخالپ       ۋە سهھهردە قول سالماقچى بولۇپ،     ىئاتقۇزىۋەتت
سهھهر ۋاقتىدا، تۆشهكتىن ئهلىنىڭ تۇرغـانلىقىنى كـۆردى ـ دە،     .قالدى

.  ئهلهيهىسـساالمنىڭ نهدە ئىكهنلىكىنـى سـورىدى        پهيغهمبهر ئۇنىڭدىن
  :ھهزرىتى ئهلىدىن

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   ــ بىلمهيـمهن، ـ دېـگهن جـاۋابنى ئالغانـدىال،      
چىقىـــپ لـــۇقىنى ۋە ئـــاللىبۇرۇن ئۆيـــدە يوقئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ 
ئارقىــسىدىن ئــاتلىق قوغالشــقا باشــلىدى ۋە   ،كهتكهنلىكىنــى بىلىــپ

ھهرقايسى جايالردىكى قۇدۇق ئىگىلىرىگه . تهرەپ ـ تهرەپكه ئادەم ئهۋەتتى
ــام   ئــــادەم ئهۋەتىــــپ، ئــــۇالرنى تۇتــــۇپ بهرگهنــــلهرگه كــــۆپلهپ ئىنئــ

ئهلهيهىسـساالم  مۇشـرىكالر پهيغهمـبهر      .بېرىلىدىغانلىقىنى بىلـدۈردى  
ــۇالر      ــۈرۈپ، ئـ ــزدەپ يـ ــۇنى ئىـ ــۇ ئهنهـ ــرى رەزىيهلالھـ ــۇ بهكـ ــلهن ئهبـ بىـ

ئۇالرنىـڭ ئـاۋازى غـار      . يوشۇرۇنىۋالغان سـهۋر غـارىغىچه يېتىـپ كهلـدى        

                                                
 . ـ ئايهت30 سۈرە ئهنفال، ①
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ئهبـۇ بهكـرى رەزىيهلالھـۇ      . ئىچىدىكىلهرگه ئېنىق ئاڭلىنىـپ تـۇراتتى     
  :لهمئهنهۇ قورقۇشقا باشلىغانىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهل

دەپ، ئۇنىڭ كۆڭلىنى تىنجىتتـى   ، ـ بىز بىلهن بىللههللا اــ قورقما، 
.  ئۇالرغا خاتىرجهملىـك بېغىـشلىدى  هللانهتىجىدە،  . قا دۇئا قىلدى  هللاۋە  
ــڭهللا ــا هللا ا﴿:  تائاالنىـ ــرىگه (ئۇنىڭغـ ــى پهيغهمبىـ ــك ) يهنـ خاتىرجهملىـ

شـۇنالر بىـلهن مهدەت   وق) پهرىشتىلهردىن بولغـان ( ئۇنىڭغا  ،بېغىشلىدى
يهنى شېرىك  ( كافىرالرنىڭ سۆزىنى    ، ئۇالرنى سىلهر كۆرمىدىڭالر   .بهردى

) يهنــى كهلىــمه تهۋھىــد(نىــڭ ســۆزى هللا ا.پهس قىلــدى) نىىكهلىمىــس
 دېـگهن  �﴾ ھېكمهت بىلهن ئىـش قىلغۇچىـدۇر    ،غالىبتۇرهللا  ا .ئۈستۈندۇر

   .②ئايىتى بۇنىڭ دەلىلىدۇر
  )»ئهلكهبىر«(

 عليه وسلم ملا كان ليلة بات يف        أن النيب صلى اهللا   : وغريه قالوا  أنس   عن - 6434
الغار أمر اهللا تبارك وتعاىل شجرة فنبتت يف وجه الغار فسترت وجه النيب صلى اهللا علـي             
وأمر اهللا تبارك وتعاىل العنكبوت فنسجت على وجه الغار وأمر اهللا جل وعـز محـامتني       

 النيب صلى اهللا    م الغار وأتى املشركون من كل بطن حىت إذا كانوا من          فوحشيتني فوقعتا ب  
سيهم وعصيهم تقدم رجل منـهم فنظـر يف         قعليه وسلم على قدر أربعني ذراعا معهم        

احلمامتني فرجع فقال ألصحابه ليس يف الغار شيء رأيت محامتني على فم الغار فعرفـت         
أن ليس فيه أحد فسمع قوله النيب صلى اهللا عليه وسلم فعرف أن اهللا تبارك وتعاىل قد درأ                 

فأصل : أحسبه قال، فشمت عليهما وفرض جزاءمها واختذت يف حرم اهللا يفرخن     هبما عنه   
 .امكل محام يف احلرم من فراخه

دىن قـانچه سـاھابى   ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ قاتـارلىق بىـر    - 6434
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم        : مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ   

ــدا  ــۇپ قالغان ــاردا قون ــارەكه ۋەتهللا  ا،غ ــدا   تاب ــار ئالدى ــر دەرەخنــى غ ــاال بى ائ

                                                
 . ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى40 سۈرە تهۋبه، ①
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئىبنـى لـۇھهيئه ئىـسىملىك      ): 9902( ھهيسهمى   ②

 .گهن، ـ دېگهنھهر خىل باھا بېرىل



   بۆلۈمىئهۋەتىش ۋە غازاتالرقوشۇن 

 318 

 غــار ، بــۇيرۇپئۆمۈچــۈككه .غارنىــڭ ئــاغزىنى ئهتتــى ،ئۆسۈشــكه بــۇيرۇپ
 غـار ئالـدىغا   ، بۇيرۇپ گهجۈپ ياۋا كهپتهر  بىر   ئاندىن . توقۇتتى ئالدىغا تور 

لىرىنى يــــاچومــــاق ۋە ئوق -  مۇشــــرىكالر كــــالتهك.ئـــۇۋا ســــالدۇردى 
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ    ،كۆتۈرگىنىچه ھهممه تهرەپتىن ئىزدەپ كېلىپ    

ئارىلىرىــدىن بىــرى  ، گهز قالغانــدا40  تۇرغــان غارغــائهلهيهــى ۋەســهللهم
كهپتهر ئۇۋىسىنى كۆرىدۇ ـ دە، ئارقىسىغا  باشقىالردىن بۇرۇنراق كېلىپ،
  :يېنىپ بېرىپ، ھهمراھلىرىغا

 كهپتهر تۇرىدۇ، بۇنىڭدىن  بىر جۈپ غار ئالدىدا. يوقكهن ئادەمغاردا  ــ  
ئـاۋازىنى  ئۇالرنىـڭ  . دېـگهن ـ  يـوقلىقىنى بىلـدىم،    نىـڭ ىمغـاردا ھېچك 

تائاالنىـڭ  هللا پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ا        ئاڭالپ تۇرغان   
 ،ئاشۇ بىر جـۈپ كهپـتهر بىـلهن ئـۆزىنى قوغـداپ قالغـانلىقىنى بىلىـپ             

ــان  ــا قىلغـــ ــتهرلهرگه دۇئـــ ــدە ئۆلتۈر.كهپـــ ــۇالرنى ھهرەمـــ ــكه  ئـــ ۈشـــ
ــدىغانلىقىنى، ئۆلتۈرگهن ــدىغانلىقىنى  بولمايــ ــۆلهم تۆلهيــ ــڭ تــ  لهرنىــ

ــگهن ــتهرلهر ا  .بهلگىلى ــۇ كهپ ــيىن ئ ــۇنىڭدىن كې ــدە  هللا ش نىــڭ ھهرىمى
ــاچكىالپ ــانب ــتهرلهر . ئاۋۇغ ــدىكى كهپ ــمهك، ھهرەم ــۈپ   دې ــر ج  ئهشــۇ بى

   .①كهپتهردىن كۆپهيگهن
  )20/443 :»كهبىرئهل« ؛1741 :بهززار(

وأبـو بكـر     صلى اهللا عليه وسـلم    جابر قال ملا خرج رسول اهللا        عن - 6435
مهاجرين فدخال يف الغار فإذا يف الغار جحر فألقمه أبو بكر عقبه حىت أصبح خمافـة أن                 

 منه شيء فأقاما يف الغار ثالث ليال مث خرجا          صلى اهللا عليه وسلم   خيرج على رسول اهللا     
حىت نزال خبيمات أم معبد فأرسلت اليه أم معبد إين أرى وجوها حسانا وان احلى أقـوى     

م مين فلما أمسوا عندها بعثت مع ابن هلا صغري بشفرة وشاة فقال رسول اهللا   على كرامتك 
 اردد الشفرة وهات يل قروا يعين القدح فأرسلت اليه أن ال لنب فيها              صلى اهللا عليه وسلم   

                                                
بۇ ھهدىسنى بهززار ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە تهرجىمىهالى ئېنىق ): 9904( ھهيسهمى ①

 .بولمىغان بىر قانچه كىشى بار، ـ دېگهن
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وال ولد قال هات يل قروا فجاءته بقرو فضرب ظهرها فاجترت ودرت فحلـب فمـأل            
  . أم معبدالقدح فشرب وسقى أبا بكر فبعث به اىل

 :مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ    جابىر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن       - 6435
رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئهبۇ بهكـرى     

 غـاردا بىـر   . چىقىپ، سهۋر غارىغا كىـردى     بىلهن بىلله ھىجرەت قىلىپ   
لاللالھۇ  پهيغهمبهر سه  ،دىن بىرەر نهرسه چىقىپ   ر ئۇ كاما  دى، بار ئى  ركاما

 ئهبــۇ هزىــيهت بېرىــپ قويماســلىقىنى ئويلىغــان ئگهئهلهيهــى ۋەســهللهم
 ئـۇالر  .دىۋالۇنىڭ ئۈستىگه قويرتاپىنىنى كامارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  بهكرى  

ئۇممـۇ مهئبهدنىـڭ   يولغـا چىقىـپ،    ۇرغانـدىن كېـيىن،  غاردا ئۈچ كېچه ت 
اق ىدىن ئۇالرغا بىر پىچـ    ئوغلكىچىك    ئۇممۇ مهئبهد  .چۈشتىچېدىرىغا  

 پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى .ئهۋەتتــىســاغلىق تۇيــاق بىــلهن بىــر 
  :ۋەسهللهم

! ، بىر ياغاچ ئاياق ئهكىلىپ بهرگىنىتىپپىچاقنى قايتۇرۇپ ئهكــ 
  : ئۇممۇ مهئبهد ئوغلىنى يهنه ئهۋەتىپ.دىدېـ 

ــۇ ــ ئـ ــدۇ،  ــ ــۈت چىقمايـ ــاغلىقتىن سـ ــازمۇ ئهمهس سـ ــويۇپ  (بوغـ سـ
  :ههر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم يهن پهيغهمب.دى دې، ـ)رىڭالرېيهۋ

 ــ !  ياغاچ ئاياق ئهكىلىـپ بهرگىـن  ىتىپ،پىچاقنى قايتۇرۇپ ئهك ــ  
 بىــر ئايــاق گه ئــۇ بــاال پهيغهمـبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەسـهللهم  .ېـدى د

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســاغلىق . دىئهكىلىــپ بهر
 سۈت پهيدا  ۆپۈپكيېلىنى  ى،  ۋىدۇ بىرنى ئۇرۇپ قوي   دۈمبىسىگهقوينىڭ  

 زىۆ ئـ ، پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئـۇنى سـېغىپ           .لدىبو
ئۇممــۇ قــالغىنىنى  كــۈزۈپ،ۇ ئىچگىمــ ئهبــۇ بهكرىئىچكهنــدىن كېــيىن،

   .①تى ئهۋەتهمهئبهدك
  )1742 :بهززار(

                                                
بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە تهرجىمىهالى ئېنىق بولمىغان       ): 9907( ھهيسهمى   ①

 .ېگهنبىرى بار، ـ د
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 َرُسولَ   عن ُحَبْيش بن َخاِلٍد َصاِحبِ رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم أَنَّ            - 6436
اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم حني َخَرَج من َمكَّةَ َوَخَرَج منها ُمَهاجًِرا إىل الَْمِديَنِة وهو وأبو                
َبكْرٍ رضي اللَُّه عنه َوَمْولَى أيب َبكْرٍ َعاِمُر بن فَُهْيَرةَ رضي اللَُّه عنه وَدِليلُُهَما اللَّْيِثيُّ عبد اللَِّه                 

وا على َخْيَمَتْي أُمِّ َمْعَبٍد الُْخَزاِعيَِّة َوكَاَنْت َبْرَزةً َجلَْدةَ َتْحَتبِي بِِفَناِء الْقُبَِّة ثُمَّ             بن اُألَرْيِقِط َمرُّ  
َتْسِقي َوُتطِْعُم فََسأَلُوَها لَْحًما َوَتْمًرا ِلَيْشَتُروُه منها فلم ُيِصيُبوا ِعْنَدَها شيئا من ذلك وكان              

 فََنظََر رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم إىل َشاٍة يف ِكْسرِ الَْخْيَمِة فقال  ُمْسنِِتَنيُمْرِمِلَني  الْقَْوُم  
َخلَّفََها الَْجْهُد َعنِ الَْغَنمِ قال فََهلْ هبا من لََبنٍ قالـت ِهـي    ما هذه الشَّاةُ يا أُمَّ َمْعَبٍد قالت        

أَبِي أنت َوأُمِّي نعم إن َرأَْيَت هبا َحلًْبـا         أَْجَهُد من ذلك قال أََتأْذَنَِني أَنْ أَْحلَُبَها قالت َبلَى بِ         
فَاْحلُْبَها فََدَعا هبا رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم فََمَسَح بيده َضْرَعَها َوَسمَّى اللَّـَه عـز     

َحلَـَب  وجل َوَدَعا هلا يف َشاِتها فََتفَاَحْت عليه َوَدرَّْت واْجَترَّْت َوَدَعا بِإَِناٍء ُيْربُِض الرَّْهطَ فَ 
فيها ثَجا حىت َعالُه الَْبَهاُء ثُمَّ َسقَاَها حىت ُروَِيْت َوَسقَى أَْصَحاَبُه حىت َرَوْوا َوَشرَِب آِخَرُهْم 
صلى اللَُّه عليه وسلم ثُمَّ أََراُضوا ثُمَّ َحلََب فيها ثَانًِيا َبْعَد َبْدٍء حىت َمَأل اِإلَناَء ثُـمَّ غَـاَدَرُه                

َعَها واْرَتَحلُوا عنها فَقَلََّما لَبِثَْت حىت جاء َزْوُجَها أبو َمْعَبٍد َيُسوُق أَْعُنًزا ِعَجافًا          ِعْنَدَها ثُمَّ َبايَ  
َيَتَساَوكَْن ُهْزال ُضًحى ُمخُُّهنَّ قَِليلٌ فلما َرأَى أبو َمْعَبٍد اللََّبَن َعجَِب وقال من أَْيَن لك هذا                

 ِحَيالٌ َوال َحلُوبةَ يف الَْبْيِت قالت ال َواللَِّه إِال أَنَُّه َمرَّ بنا َرُجلٌ اللََّبُن يا أُمَّ َمْعَبٍد َوالشَّاةُ َعازٌِب
ُمَباَرٌك من َحاِلِه كَذَا َوكَذَا قال ِصِفيِه يل يا أُمَّ َمْعَبٍد قالت رأيت َرُجال ظَاَهَر الَْوَضاَءِة أَْبلََج              

رِ بِِه َصْعلَةٌ َوِسيٌم يف َعْيَنْيِه َدَعٌج ويف أَْشفَارِِه َوطٌَف     الَْوْجِه َحَسَن الَْخلْقِ مل َتِعْبُه ثُْحلَةٌ ومل ُتزْ       
ويف َصْوِتِه َصَهلٌ ويف ُعُنِقِه َسطٌَع ويف ِلْحَيِتِه كَثَاثَةٌ أََزجُّ أَقَْرنُ إن َصَمَت فََعلَْيِه الَْوقَـاُر َوإِنْ            

ن َبِعيٍد وأَْحالُه َوأَْحَسُنُه من قَرِيبٍ ُحلْـُو        َتكَلََّم َسَماُه َوَعالُه الَْبَهاُء أَْجَملُ الناس َوأََبَهاُه م       
الِْمْنطَقِ فَْصلٌ ال َهِذٌر َوال َتزٌِر كَأَنَّ َمْنِطقَُه َخَرَزاٌت َنظٌْم َيَتَحدَّْرنَ َرْبٌع ال َيأَْس من طُولٍ َوال   

ظًَرا َوأَْحَسُنُهْم قَْدًرا له ُرفَقَاُء     َتقَْتِحُمُه َعْيٌن من ِقَصرٍ غُْصٌن بني غُْصَنْينِ فَُهَو أَْنَضُر الثَّالثَِة َمنْ          
َيُحفُّونَ بِِه إن قال انصتوا ِلقَْوِلِه َوإِنْ أََمَر َتَباَدُروا إىل أَْمرِِه َمْحفُوٌد َمْحُشوٌد ال َعـابٌِس َوال                 

ةَ َولَقَْد َهَمْمُت ُمفَنٌَّد قال أبو َمْعَبٍد هو َواللَِّه َصاِحُب قَُرْيشٍ الذي ذُِكَر لنا أَْمُرُه ما ذُِكُر بَِمكَّ
   ...أَنْ أَْصَحَبُه َوَألفَْعلَنَّ إن َوَجْدُت إىل ذلك َسبِيال
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 پهيغهمـــــبهر ســـــهلاللالھۇ ئهلهيهـــــى ۋەســــــهللهمنىڭ    – 6436
مۇنـداق   نىـڭ ھۇبهيش ئىبنى خالىـد رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ      ساھابىلىرىدىن  

للهم پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسه: دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ  
ۋە ئۇنىـڭ ئازادگهردىـسى ئـامىر ئىبنـى       نى  ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ    
 لهيــس قهبىلىــسىلىك يــول   نى ئېلىــپ،فــۇھهيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  

مهككىـدىن   ڭ باشـچىلىقىدا  باشلىغۇچى ئابدۇلالھ ئىبنـى ئۇرەيقىتنىـ     
 خــۇزائه قهبىلىــسىلىك ئۇممــۇ ىقتــى ۋە ھىجــرەت قىلىــپ چمهدىــنىگه

ياشىنىپ قالغىنىغـا    ، ئۇ .چېدىرلىرىغا چۈشتى يالنىڭ  مهئبهد دېگهن ئا  
ــاي، ــۇپ  قارىم ــال بول ــك ئاي ــدىرنىڭ ، تېتى ــسىد چې ــۇرۇپبوسۇغى  ،ا ئولت

يولۇچىالرنىڭ ئوزۇق  .ئىچمهك ئىلتىپات قىالتتى - مېهمانالرغا يېمهك
دىن سـېتىۋالغۇدەك گـۆش ۋە خورمـا         ئايالـ   ئـۇ  ـ تۈلۈكى تۈگهپ قالغاچقـا،    

ــورىغان ــدى ئۇنىڭــدىن ھې، ىدىس چــۈنكى ئــۇ يهرنىــڭ   . چنــېمه چىقمى
 پهيغهمـــبهر .ئاھالىـــسى قۇرغـــاقچىلىق ئـــاپىتىگه دۇچـــار بولغانىـــدى 

رغــان بىــر ۇڭىــدا تۇســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم چېــدىرنىڭ بىــر بۇل
  :ساغلىق قوينى كۆرۈپ

 دەپ سـورىۋىدى،  دى؟ ـ  بـۇ سـاغلىققا نـېمه بولـ    !ئـى ئۇممـۇ مهئـبهد   ــ 
  :ئۇممۇ مهئبهد

 پادا بىلهن بىلله يايالققا چىقالمـاي قېلىـپ       هتكهچكهورۇقالپ ك ئــ  
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. دېدىدى، ـقال

  : دەپ سورىۋىدى، ئۇممۇ مهئبهدــ سۈتى بارمۇ؟ ـ
 پهيغهمـبهر  .دېـدى ـ ،   ئورۇقسۈت چىققۇدەك ھالهتته ئهمهس، بهكالــ 

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :ممۇ مهئبهد دەپ سورىدى، ئۇام بوالمدۇ؟ ـــ مهن سېغىپ باقس

ساغقۇدەك بىـرەر نهرسـه بولـسىال     بولسۇنكى،پىدا  ساڭا ئانام – ئاتاــ  
ــاغقىن، ـ    ــدىس ــلهن . دې ــۇنىڭ بى ــى   ، ش ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س  پهيغهم

 تائاالنىـڭ نـامىنى ئاتـاپ     هللا. رۇدىۋەسهللهم ساغلىقنى كهلتۈرۈشكه بۇي   
 ا بهرىـكهت ئاتـا قىلىـشىنى تىلىـدى ۋە    تۇرۇپ، ئۇممۇ مهئبهدكه ساغلىقت  

نىڭ ساغلىقىغانىدى،  سىليېلىنىنىمۇبارەك قولى بىلهن ساغلىقنىڭ 
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پهيغهمـبهر  . ئىككى پۇتى كېرىلىپ، يېلىنى سـۈتكه تولۇشـقا باشـلىدى         
سـۈت  بهش كىشىنى قاندۇرغىـدەك    - تۆسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ت   

 ساغلىقنى سـېغىۋىدى،  ساغقىلى بولىدىغان قاچىدىن بىرنى كهلتۈرۈپ،   
 ئـاۋۋال  .كۆپۈك قاينىتىپ قاچىغا لىـق تولـدى       ،قىراپ ئېقىپ رسۈت شا 

 گهندىن كېيىن،ئىچكۈزتويغۇچه ئاندىن ھهمراھلىرىغا كه، ئۇممۇ مهئبهد
يهنه بىــر قېتىمــدىن ئايالنــدۇرۇپ،     ئانــدىن  .ئاخىرىــدا ئــۆزى ئىچتــى   

هلهيهــى  پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئ.قورســاقلىرى راســا تويغــۇچه ئىچتــى 
ممۇ مهئبهدنىڭ  ۇئۋە   دى قاچىنى توشقۇز  ،سېغىپ  قايتا قوينىۋەسهللهم  

 .يولغا چىقتـى   ، ئاندىن ئۇنىڭدىن بهيئهت ئېلىپ    .قېشىدا قويۇپ قويدى  
 ئۇممۇ مهئبهدنىڭ ئېرى ئهبۇ مهئبهد ئورۇقلىقىدىن ئارىدىن كۆپ ئۆتمهي،

 ،يىقىلىـــپ چۈشـــهي دەپ قالغـــان ئـــۆچكىلهرنى ھهيـــدەپ كېلىـــپ     
  :هندى ـ دەكى سۈتنى كۆرۈپ ئهجهبلچېدىردى

 ئۆيدە  ھهم قىسىر تۇرسا،  قويالر يايالقتا    بۇ سۈتنى نهدىن تاپتىڭ؟   ــ  
  : ئۇممۇ مهئبهد.دەپ سورىدىـ  بولمىسا؟ مۇ ساغلىق ساغقۇدەكسۈت

 قېشىمىزدىن مۇبـارەك بىـر ئـادەم        نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى،   هللاــ  
  :ئهبۇ مهئبهد .ى، ـ دېدىمۇنداق ـ مۇنداق ئىشالر بولۇپ ئۆتت  ۋەئۆتتى

  : ئۇممۇ مهئبهد.دېدىـ ! تهرىپلهپ بهرگىنهئۇنى ــ 
بــوي ـ بهســتى بهكمــۇ        دىن نــۇر يېغىــپ تۇرىــدىغان،  چىرايىــــــ 

كېلىشكهن بىرى بولۇپ، ئورۇقمۇ ئهمهس، سېمىزمۇ ئهمهس، ئوتتۇرا بوي         
ــدى ــاۋازى   . كىــشى ئى ــۇق، ئ ــارا، كىرپىــك ۋە قاشــلىرى قوي كــۆزلىرى ق

ينى ئـــۇزۇن ســـاقاللىرى ھهم قويـــۇق ھهم قايرىلىـــپ يېقىملىـــق، بـــو
ــدى ــدىغان زات ئى ــسا، چىرايىــدىن ســاالپهت يېغىــپ   . تۇرى ســۈكۈت قىل

ــۇراتتى سۆزلىــسه، بىــر ئــاز كۆتۈرۈلــۈپ، ھهمراھلىرىــدىن ئاالھىــدە      . ت
ــاالتتى   ــۈس ئ ــق ت ــۇ   . پهرقلى ــدىن بهكم ــك، يېقىن ــراقتىن ھهيۋەتلى  يى

ــۆرۈنهتتى  ــاتلىق  ســۆزلىرى . يېقىملىــق ۋە كېلىــشكهن ك ــايىتى ت ناھ
بولــۇپ، مۇبــارەك ئېغىزىــدىن خــۇددى مارجانــدەك دانىمــۇ دانه تىزىلىــپ  

كۆپ گهپ قىلمايتتى، ئهمما بهكـال قىـسقا ۋە چۈشىنىكـسىز           . چىقاتتى
گهۋدىلىك بولۇپ، يا ئېگىز يـاكى پاكـار كـۆرۈنمهيتتى،      . سۆز قىلمايتتى 
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 جهزبىدار ئارىلىرىدىكى ئۈچ كىشىنىڭ ئهڭ. يهنى دەل ئوتتۇرا بوي ئىدى
ھهمراھلىرى ئـۇنى بهكمـۇ ھـۆرمهتلهيتتى ۋە        . ۋە ئهڭ يېقىملىقى ئىدى   

ئـۇ گهپ قىلغانـدا،     . ئهتراپىدا خـۇددى پهرۋانىـلهردەك پـايپېتهك بـوالتتى        
تىمتــاس ئولتـــۇرۇپ ئـــاڭاليتتى، ئهمرلىرىنـــى بىـــر ـ بىـــرى بىـــلهن     

بهكمـۇ خۇشـخۇي بولـۇپ، يـۈزىنى        . بهسلىشىپ تۇرۇپ بهجـا كهلتـۈرەتتى     
 پۈرۈشتۈرمهيتتى ۋە ئورۇنسىز گهپ قىلمايتتى، ـ دەپ تهرىـپلهپ   پهقهتال
  :  ئهبۇ مهئبهدىغاننى ئاڭل سۆزلهربۇ .بهردى

ئــۇ، قۇرەشــلهرنىڭ ئارىــسىدىن بىــلهن قهســهمكى، نىــڭ نــامى هللاــــ 
ئۇنىـڭ   .چىققان ۋە بىز نامىنى ئاڭلىغان ھېلىقى ئۇلۇغ شهخس ئىكهن        

ئامــالىنى  ئىــدىم،  كۆڭلــۈمگه پــۈككهنســۆھبىتىگه داخىــل بولۇشــنى 
  . ①...دېدىـ چوقۇم شۇنداق قىلىمهن، قىاللىسام، 

  )3605 :»كهبىرئهل«(

 وأبو وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول انطلق ملا قال النعمان بن قيس عن - 6437
 لـنب  لنا بقى فما لئحلوا شاءنا وان شاة لنا ما واهللا فقال معبد بأىب نزال مستخفيان بكر
 صلى  اهللا  رسول فدعا هبا فأتى الشاة تلك فما أحسبه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال
 أنـك  تزعم الذى أنت فقال شربوا مث فسقاه عسا حلب مث عليها بالربكة وسلم عليه اهللا

 أنا تسمع الحىت قال اتبعك قال مث حق به جئت ما أن أشهد قال يقولون اهنم قال صاىب
  .بعد فاتبعه ظهرنا قد

مۇنداق رىۋايهت  نى نۇئمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن     قهيس ئىب  - 6437
ــدۇ ــرى     : قىلىنى ــۇ بهك ــهللهم ئهب ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

 ئهبـۇ   ىپ،ھىجرەت قىلىپ چىق  ھالدا  يوشۇرۇن  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بىلهن    
  :ئهبۇ مهئبهد. نىڭ چېدىرىغا چۈشتىمهئبهد

                                                
بــۇ ھهدىــسنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە تهرجىمىهــالى ئېنىــق    ): 9910( ھهيــسهمى ①

 .بولمىغان بىر قانچه كىشى بار، ـ دېگهن
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 .ز يـوق بىلهن قهسهمكى، بىزنىڭ سـاغلىق قـويىمى  نىڭ نامى  هللاــ  
سـۈتىمىزمۇ يـوق، ـ     ،قويلىرىمىزنىڭ ھېچقايسىـسى بوغـاز بولمىغاچقـا   

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم.دېدى
 هللا ادى؟ ـ دەپ سورىدى ۋە ئۇنى ئهكهلدۈرۈپ، ئاۋۇ ساغلىققا نېمه بولــ 

ئاۋۋال ئهبۇ مهئبهدكه  ،ئاز سېغىپ بىرتائاالدىن بهرىكهت تىلىدى، ئاندىن    
  :خانب بۇ ئهھۋالنى كۆرگهن ساھى. ئىچتىۆزلىرىئاندىن ئ ئىچكۈزدى،

ـــ  ــى دىنى ـ ــهن ھېلىق ــۆزگهرتكهن س ــسهن؟    نــى ئ ــادەم بوالم دەپ ـ  ئ
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمغانىدى،سورى

  :هبۇ مهئبهد ئ. دېدى، ـئۇالر شۇنداق دېيىشىدۇــ 
ـ ن، مهن سهن ئېلىپ كهلگهن دىننى ھهق دەپ گۇۋاھلىق بېرىمهــ 
  : ئاندىن.دېدى

دېۋىدى، پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   ـ ساڭا ئهگىشىپ ماڭاي،   ــ 
  : ۋەسهللهم

ــ ياق، بىزنىڭ غهلىبه قىلغىنىمىزنى ئـاڭلىمىغىچه، ئهگهشـمهي         
تۇرغىن، غهلىبه خهۋىرىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ئهگهشسهڭمۇ بولىدۇ، ـ  

  . ①دېدى
  )1743: بهززار(

بد اللَِّه بن َحَجرٍ اَألْسلَِميَّ قال َمرَّ بِي رسول اللَِّه صلى اللَُّه أَْوَس بن ع    عن - 6438
عليه وسلم َوَمَعُه أبو َبكْرٍ رضي اللَُّه عنه بَِخذََواَت بني الُْجْحفَِة َوَهْرَشا َوُهَما على َجَمـلٍ   

ِه ابن الرداء َوَبَعثَ َمَعُهَما غُالًما      َواِحٍد َوُهَما ُمَتَوجَِّهاِن إىل الَْمِديَنِة فََحَملَُهَما على فَْحلِ إِبِلِ        
له ُيقَالُ له َمْسُعوٌد فقال له أسلك بِهَِما َحْيثُ َتْعلَُم من َمَخاَزمِ الطُُّرقِ َوال ُتفَارِقُْهَما حـىت       

ثَنِيَّةَ الْكُوَبِة ثُمَّ َيقِْضَيا َحاَجَتُهَما ِمْنَك َوِمْن َجَمِلَك فََسلََك بِهَِما ثَنِيَّةَ الرَّْمَحاِء ثُمَّ َسلََك بِهَِما        
قَبِلَ بِهَِما أَْحَياَء ثُمَّ َسلََك بِهَِما ثَنِيَّةَ الُْمرَِّة ثُمَّ أتى بِهَِما من ُشْعَبِة ذَاِت كَْشٍط ثُمَّ َسلََك بِهَِما       

ْدَخلَُهَما الَْمِديَنةَ وقد قَـَضَيا     الُْمْدلََجةَ ثُمَّ َسلََك بِهَِما الِْعَشالَةَ ثُمَّ َسلََك بِهَِما ثَنِيَّةَ الُْمرَِّة ثُمَّ أَ           

                                                
بــۇ ھهدىــسنى بهززار رىــۋايهت قىلغـــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىـــسنىڭ       ): 9911( ھهيــسهمى  ①

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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َحاَجَتُهَما منه َوِمْن مجله ثُمَّ َرجََّع رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم َمْسُعوًدا إىل َسيِِّدِه أَْوسِ             
 َيـأُْمرَ  أَنْ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ  فَأََمَرهُ اِإلبِلَ،ال َيِسُم   بن عبد اللَِّه وكان ُمَغفَّال      

  . أَْعَناِقَها ِفي أَنْ َيِسَمَها أَْوًسا
دىن مۇنداق  ئهۋس ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى ھهجهر ئهسلهمى    - 6438

 ئهبۇ   بىلهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم   : رىۋايهت قىلىنىدۇ 
زەۋات هجـۇھفه بىـلهن ھهرشـا ئارىلىقىـدىكى خ        رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ   بهكرى  

ــد ــگهن جاي ــدا  ىندې ــۆگىگه مىــنگهن ھال ــۆتتى بىــر ت ــۇ .قېــشىمدىن ئ  ئ
 بىــر ئهركهكئــۇالرنى مهن  .تــاتتىقــاراپ كېتىۋاه يلهن مهدىــنىگىــئىكك

مهسئۇد ئىسىملىك خىزمهتكارىمنى قوشۇپ قويدۇم  ،گىگه مىندۈرۈپۆت
  :ۋە ئۇنىڭغا

 ۋە مهنـزىلىگه  ئۇالرنى سهن بىلىدىغان يولالردىن ئېلىپ ماڭغىن    ــ  
يولبـويى خىزمىتىـدە بـولغىن،      . يتىـپ كهلمىگىـن   يېتىپ بـارغىچه قا   

،  شــۇنىڭ بىــلهن.م دەپ تاپىلىـدى تۆگهڭـدىنمۇ اليىقىــدا پايدىالنـسۇن، ـ    
 ئېلىپ ماڭدى، ئانـدىن كـۇبه   داۋىنىدىنەمها ريلهننى ىئىككمهسئۇد ئۇ  

 جىلغىسى، ئاندىن مهدلهجه داۋىنـى،    زاتى كهشت   ۋە   ئاندىن مۇررە    داۋىنى،
 داۋىنى، ئاندىن مـۇررە داۋىنىـدىن   ئاندىن ئىشاله   ئاندىن غهسسابه داۋىنى،    

كېـيىن، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ     .ئۆتكۈزۈپ، مهدىـنىگه ئېلىـپ كىـردى      
ــۆگه بىــلهن بىلــله مېنىــڭ يېنىمغــا    ئهلهيهــى ۋەســهللهم مهســئۇدنى ت

ــاپىالپتۇ   ــۇمنى ت ــۆگىگه ئهن ســېلىپ قويۇش ــايتۇرۇپ، ت ــۈنكى مهن . ق چ
   .①مگه ئهن سالمايتتىمپهرۋاسىزراق ئادەم بولغاچقا، تۆگىلىرى

  )611 :»كهبىرئهل«(

َداَر ِهْجَرِتكُْم عن ُصَهْيبٍ قال قال رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه َوَسلَّْم أُرِيُت  - 6439
َسبَِخةً بني ظَْهَراَنْي َحرٍَّة فَإِمَّا أَنْ َيكُونَ َهَجَر أو َيكُونَ َيثْرَِب قال َوَخَرَج رسول اللَِّه صلى                

يه َوَسلَّْم إىل الَْمِديَنِة َوَخَرَج معه أبو َبكْرٍ رضي اللَُّه عنه َوكُْنـُت قـد َهَمْمـُت                 اللَُّه عل 

                                                
ــ): 9907( ھهيــسهمى ① ۇ ھهدىــسنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە تهرجىمىهــالى ئېنىــق   ب

 .بولمىغان بىر قانچه كىشى بار، ـ دېگهن
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بِالُْخُروجِ معه َوَصدَّنِي فََتَيانٌ من قَُرْيشٍ فََجَعلُْت لَْيلَِتي ِتلَْك أَقُوُم ال أَقُْعُد فَقَالُوا قد َشـَغلَُه                
ا فََناُموا فََخَرْجُت فَلَِحقَنِي منهم َناٌس بعد ما ِسْرُت ُيرِيُدونَ   اللَُّه َعْنكُْم بَِبطْنِِه ومل أَكُْن َشاِكيً     

هل لَكُْم أَنْ أُْعِطَيكُْم أََواقًا من ذََهبٍ َوِسَيَرا َوُتَخلُّونَ َسبِيِلي؟ َوَتْوثُقُونَ يل        : َردِّي فقلت هلم  
 الَْبابِ فإن َتْحَتَها اَألَواقِ فَاذَْهُبوا إىل       فَفََعلُوا فََتبِْعُتُهْم إىل َمكَّةَ فقلت اْحفُُروا َتْحَت أُْسكُفَّةِ       

فُالَنةَ بِآَيِة كَذَا َوكَذَا فَُخذُوا الُْحلَْيَتْينِ َوَخَرْجُت حىت قَِدْمُت على رسول اللَِّه صلى اللَّـُه               
ثَالثًا فقلت يـا    عليه َوَسلَّْم قَُباَء قبل أَنْ َيَتَحوَّلَ منها فلما َرآنِي قال يا أََبا حيىي َربَِح الَْبْيُع                

  .َرُسولَ اللَِّه ما َسَبقَنِي إِلَْيَك أََحٌد وما أَْخَبَرَك إِال جِْبرِيلُ عليه َوَسلَّْم
 :مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ  سۇھهيب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن     - 6439

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــارا   « ــدىغان يۇرتنىــڭ ئىككــى ق ــرەت قىلى  چۈشــۈمدە ســىلهر ھىج

 ئـۇ يهر يـا   . ئىكهنلىكى كۆرسـىتىلدى   بوستانلىقسايلىق ئوتتۇرىدىكى   
 ئهبـۇ   ئهلهيهىسـساالم  پهيغهمـبهر    ، كېـيىن  .دىدې» ھهجهر ياكى يهسرىب  

بىـلهن مهدىـنىگه ھىجـرەت قىلىـپ چىقتـى،          رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ    بهكرى  
بىر توپ  مهنمۇ ئۇالر بىلهن بىلله چىقماقچى بولغان ئىدىم، قۇرەيشلىك         

 ئـۆرە تـۇرۇپ     ،كېچىـسى ئولتۇرالمـاي   شۇ   مهن   .ى توسىۋالدى  مېن يىگىت
  :ئۇالر. چىقتىم
ـــ  ــادارىكهتكهچــكه، قورســىقى ئاغرىــپ ـ ــاچقۇدەك م ـ ،    قالمىــدىق

 ئاخىرى ئۇالر ئۇخالپ . ئهمهلىيهتته مهن ئاغرىق ئهمهس ئىدىم.دېيىشتى
، مهلۇم يهرگىچه بېرىپ بولغاندا، ئۇالردىن بىـر     قېچىپ چىقىپ  ،قالغاندا

ــشىۋالدى ۋە  قانچ ــوغالپ يېتىـ ــدىن قـ ــسى ئارقامـ ــايتۇرۇپ  ىـ ــى قـ  مېنـ
  : مهن ئۇالرغا.كهتمهكچى بولدى

 بىـر قـۇر يوللـۇق    قـانچه مىـسقال ئـالتۇن بىـلهن     سـىلهرگه بىـر  ـــ  
كىيىم بهرسـهم، مېنـى قويـۇپ بېرەمـسىلهر؟ ـ دېـسهم، ئـۇالر مـاقۇللۇق         

  :مهن .بىلدۈردى
 ئــالتۇن ــــ ئىــشىكىمنىڭ بوسۇغىــسىنىڭ ئاســتىنى كولىــساڭالر،

ئاندىن پاالنچى ئايالنىڭ يېنىغا . ئالتۇننى شۇ يهردىن ئېلىڭالر. چىقىدۇ
ــ  ! مۇنداق پـارول بىـلهن بېرىـپ، كىيىمنـى شـۇنىڭدىن ئېلىـۋېلىڭالر           
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شۇنىڭ بىـلهن، ئـۇالر مېنـى قويـۇپ بېرىـپ، مهككىـگه قايتىـپ               . دېدىم
ش كهتتى، مهنمۇ پهيغهمبهر سهلالالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه يېتىشىۋېلى      

ئۈچۈن دەرھال يولغا چىقتىم ۋە ئۇالر قۇبادىن كېتىپ بولغىچه يېتىـپ           
  : ۈپپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مېنى كۆر. باردىم

ـــ  ــ ـ ــى ئهب ــدىڭ   ۇئ ــدا ئال ــوداڭدا پاي ــا، س ــتىم      يهھي ــۈچ قې ، ـ دەپ ئ
  :  مهن.تهكرارلىدى

ـــ  ــى ـ ــۇلۇلالھئ ــلهن   ! رەس ــېچكىم بى ــۇرۇن ھ ســېنى كۆرۈشــتىن ب
ــاڭا جىبرىئىــل ئهلهيهىســساالم   . گهنىدىمكۆرۈشــمى ــۇنى س ــدا، ب قارىغان

   .① دېدىميهتكۈزگهن ئوخشايدۇ، ـ
  )7296 :»كهبىرئهل«(

ومن الناس مـن     (وسلم عليه اهللا صلىعن أنس حنوه ونزلت على النيب        - 6440
  قال أبا حيىي ربح البيعوسلم عليه اهللا صلىفلما رآه النيب ) يشري نفسه ابتغاء مرضات اهللا    

 .قال وتال عليه اآلية
ــۋايهت   - 6440 ئهنهس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن يۇقىرىقىــــدەك رىــ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ :  مۇنداق دېيىلگهنيهنهئۇنىڭدا ،  بولۇپقىلىنغان

نىـڭ  هللابهزى كىـشىلهر بـاركى، ئـۇالر ا      ﴿:  بـۇ ھهقـته    گهللهمئهلهيهى ۋەسه 
.  بولغـان دېـگهن ئـايهت نازىـل      ②﴾زاسى ئۈچۈن جېنىنى پىـدا قىلىـدۇ      ىر

 بىـلهن    پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ئۇنىـڭ       شۇنىڭ بىلهن، 
  :كۆرۈشكهندە

ئايهتنى ئوقـۇپ  ېگهن ۋە بۇ  د، ـ  سوداڭدا پايدا ئالدىڭ! يهھياۇئى ئهبــ 
   .بهرگهن

   )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

                                                
بــۇ ھهدىــسنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە تهرجىمىهــالى ئېنىــق    ): 9915( ھهيــسهمى ①

 .بولمىغان بىر قانچه كىشى بار، ـ دېگهن
 .ت ـ ئايه207 سۈرە بهقهرە، ②
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 أصحاب يف ربيعة أىب بن وعياش اخلطاب بن عمر خرج قال عروة عن   - 6441
 بن عياش هشام بن رثاواحل هشام بن جهل أبو فطلب عوف بن عمرو بىن يف لوافرت هلم
 ال أن حلفـت  هنـا إ فقاال أمه حزن له فذكرا املدينة فقدما مهماأل أخومها وهو ربيعة أىب

 أمـك  يف اهللا فنذكرك نطلبك مل ذلك ولوال تراك حىت دهن رأسها ميس وال بيت يظلها
 هلا فرق به يصدقهما كان ما عليه يعىن ورقها ياهإ احبه من يعلم وكان رحيما هبا وكان
 فلم أوثقاه معهما خرج فلما هشام ابن رثااحل له عقد حىت يتبعهما أن وأىب له ذكروا ملا
 عليـه  اهللا صلى اهللا رسول وكان مكة فتح قبل خرج من مع خرج حىت موثقا هناك يزل
  .واحلفظ باخلالص له دعا وسلم

مهر ئىبنى خهتتاب   ۆئ: رىۋايهت قىلىنىدۇ دىن مۇنداق   ئۇرۋە – 6441
 رەبىيئه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ     ۇرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بىلهن ئهيياش ئىبنى ئهب     

 مهدىنىـدىكى بهنـى   ، بىلهن ھىجرەت قىلىپ چىقىـپ   قانچه ھهمراھ  بىر
 ئهبۇ جهھل ئىبنى    .شتىۋف جهمهتىگه مېهمان بولۇپ چۈ    هئهمر ئىبنى ئ  

 ۇىككىـسى ئهييـاش ئىبنـى ئهبـ    ھىشام بىلهن ھـارىس ئىبنـى ھىـشام ئ    
ــا تهرەپــتىن بىــر تۇغقــان ئىــدى ئــۇ. رەبىيئهنــى ئىــزدەپ چىقتــى  .الر ئان

ــپ   ــنىگه كېلىـ ــسى مهدىـ ــدىن   ،ئىككىـ ــسىنىڭ ئۇنىڭـ ــا ئانىـ  ئۇنىڭغـ
  : نهقهدەر قايغۇرغانلىقىنى سۆزلهپ بېرىپى ئۈچۈنئايرىلغانلىق

 چېچىنـى   سايىدا ئولتۇرماسـلىققا ۋە   ئانىمىز سېنى كۆرمىگىچه    ــ  
ەپ د سـېنى ئىـز  ، بۇنداق بولمىغان بولـسا  .لىماسلىققا قهسهم قىلدى  ماي

 ــ ! تىـن قـورققىن   هللا ا چىـڭ ئاغرىـسۇن،    ئاناڭغـا ئى   .چىقمىغان بوالتتـۇق  
نى ۆزى ئۇ ئانىسىغا بهك كۆيۈمچان بولغاچقا ھهم ئانىسىنىڭ ئ  .تىدېيىش

رىتىپ،  ئانىسىغا ئىچ ئاغ،ئىنتايىن ياخشى كۆرىدىغانلىقىنى بىلگهچكه
شـۇندىمۇ ئـۇالر بىـلهن مهككىـگه قايتىـپ          . سـۆزىگه ئىـشهندى   ئۇالرنىڭ  

  ھارىس ئىبنى ھىشام ئۇنىڭغـا ئهھـدۇ     ، ئاخىرى .كېتىشنى خالىمايتتى 
لـېكىن   .تـى  ئـۇالر بىـلهن بىلـله يولغـا چىق     ،پهيمان بهرگهندىن كېيىن  

 .، مهجبـۇرى ئېلىـپ ماڭـدى       بـاغالپ  ئهبۇ رەبىيئهنـى   ئۇالر كۆپ ماڭمايال، 
ن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىـڭ       بۇنىڭدىن خهۋەر تاپقا  

ئهبۇ رەبىيئه مهككه .  قۇتۇلۇپ قېلىشى ۋە قوغدىلىشى ئۈچۈن دۇئا قىلدى
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فهتىه بولۇشـتىن بـۇرۇن، قامـاقتىكى باشـقا مۇسـۇلمانالر بىـلهن بىلـله           
  . ①قېچىپ چىقتى) مهككىدىن(

  )»كهبىرئهل«(

واهللا ال يقبل اهللا ممن افتنت صرفا وكنا نقول :  وللبزار حنوه عن عمر، وزاد- 6442
وال عدال وال تقبل توبة قوم عرفوا اهللا مث رجعوا إىل الكفر لبالء أصاهبم قـال وكـانوا                  

 املدينة أنزل اهللا فيهم ويف      وسلم عليه اهللا صلىيقولون ذلك ألنفسهم فلما قدم رسول اهللا        
فسهم ال تقنطوا من رمحـة  قل يا عبادي الذين أسرفوا على أن      (قولنا هلم وقوهلم ألنفسهم     

قال عمر فكتبتها يف صحيفة     ) وأنتم ال تشعرون  (إىل قوله   ) اهللا إن اهللا يغفر الذنوب مجيعا     
وبعثت هبا إىل هشام بن العاصي قال هشام فلم أزل أقرؤها حىت فهمتها قال فـألقي يف                 

  . وسلم عليه اهللا صلىنفسي أهنا إمنا أنزلت فينا فجلست على بعريي فلحقت برسول اهللا 
ــدىكىگه   – 6442 ــۇدىن يۇقىرىـ ــۇ ئهنهـ ــۆمهر رەزىيهلالھـ ــۇ ئـ  بهززارمـ

ئوخــشاش رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ئۇنىڭــدا يهنه مۇنــۇالر قوشــۇپ بايــان   
  :بىز ئۆز ئارىمىزدا: قىلىنغان

 ، ئىمـان ئېيتىــپ نـى تونــۇپ هللابىـلهن قهســهمكى، ا نىـڭ نــامى  هللاـــ  
 قـان غـا قايت رىكۇپئۆزىگه يهتكهن مۇسىبهت تـۈپهيلى       ،بولغاندىن كېيىن 

ــشهتتۇق      نىڭكىــشى ــدۇ، ـ دېيى ــۇل قىلىنماي ــسى قوب ــا  .تۆۋبى كۇپرىغ
 . نهپــسىلىرىگه بــۇ ســۆزنى تهكىــتلهپ تــۇراتتى     ئــۆزقايتىۋالغــانالرمۇ

 ،پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مهدىنىگه كهلگهندىن كېيىن      
 ۆزلىرىزلىرىگه دېـگهن سـ  ۆتائاال بىزنىڭ ئۇالرغا دېگهن ۋە ئۇالرنىڭ ئـ     هللا ا

ــدە ــۇھهممهد (﴿: ھهققىـ ــى مـ ــدىن ! ئـ ــڭ تىلىمـ ئېيتقىنكـــى، ) مېنىـ
! ئــۆزلىرىگه جىنــايهت قىلغــان بهنــدىلىرىم) گۇنـاھالرنى قىلىۋېرىــپ («
خالىغــان (ھهقىــقهتهن هللا ا. نىــڭ رەھمىتىــدىن ئۈمىتــسىزلهنمهڭالرهللا

هللا ۈبهىـسىزكى، ا  شجىمى گۇناھلىرىنى مهغفىرەت قىلىـدۇ،      ) ئادەمنىڭ
ــايىتى مهغفىــرەت قى  ــدۇر  ناھ ــدۇر، ناھــايىتى مېهرىبان ســىلهر  .لغۇچى

                                                
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئىبنـى لـۇھهيئه ئىـسىملىك    ): 9919( ھهيسهمى   ①

 .ھهر خىل باھا بېرىلگهن بىرى بار، ئهمما راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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تۇيمىغـــان ھـــالهتته ســـىلهرگه ئازابنىـــڭ ئۇشـــتۇمتۇت كېلىـــشىدىن  
ئىلگىــــرى ســـــىلهرگه نازىـــــل قىلىنغــــان ئهڭ گـــــۈزەل قۇرئانغـــــا   

 بۇ ئايهتنى ،شۇنىڭ بىلهن.  دېگهن ئايهتنى نازىل قىلدى①﴾»ئهگىشىڭالر
  .ىپ بهردىمەت ھىشام ئىبنى ئاسىغا ئهۋدەرھال ،بىر سهھىپىگه يېزىپ

مهن ئـۇ ئـايهتنى داۋاملىـق    : دەيدۇمۇنداق ھىشام رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ    
بۇ ئايهت بىزنىڭ “ :دە كۆڭلۈم . چۈشهندىم مهنىسىنى ئاخىرى   ئوقۇدۇم ۋە 

ــشايدۇ  ھهق ــان ئوخ ــل بولغ ــزدە نازى ــال     ”قىمى ــدىم ـ دە، دەرھ  دەپ ئويلى
تـــۆگهمگه مىنىـــپ، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ  

  . ②ارقىسىدىن مهدىنىگه يېتىپ كهلدىمئ
   )1746: بهززار(

 وسـلم  عليـه  اهللا صلى اهللا رسول على قدومنا كان قال عباس ابن عن - 6443
 ومعنـا  الفضل خىأ مع وأنا حزاباأل عام قريش مع متوصلني خرجنا اهلجرة من خلمس
 الطريق ذلك يف ذناوأخ ركوبة الطريق يف لنا فضل العرج إىل انتهينا حىت رافع أبو غالمنا
 اهللا رسـول  فوجـدنا  املدينة دخلناف عوف بن عمرو بىن على خرجنا حىت اجلثجاثة على
   .سنة عشرة ثالت ابن وأخى سنني مثان ابن يومئذ وأنا اخلندق يف وسلم عليه اهللا صلى

مۇنــداق رىــۋايهت ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن  - 6443
قېـشىغا  لاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ   پهيغهمبهر سه   بىز :قىلىنىدۇ

ئهھزاب يىلـى    .باردۇق) ھىجرەت قىلىپ (ھىجرەتنىڭ بهشىنچى يىلى    
 فهزل قېرىندىـشىم . قۇرەيش مۇشرىكلىرى بىلهن بىلله يولغا چىقتـۇق  

 ەج دېـگهن جايغـا    ئهر .خىزمهتچىمىـز ئهبـۇ رافىئمـۇ بىلـله ئىـدى         بىلهن  
ىـزدەپ جهسجاسـه يولىغـا     ئۇنى ئ، بىر تۆگىمىز يوقاپ كېتىپ ،كهلگهندە

بېرىـپ، ئــۇ  همهتىـگه  ج ئـۇ يهردىـن بهنـى ئهمــر ئىبنـى ئهۋف     ردۇق ۋەكىـ 
  پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم        .دۇقمهدىنىگه كىـر  يهردىن  

                                                
 . ـ ئايهتلهر53 ـ 52 سۈرە زۇمهر، ①
 .، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ): 9918( ھهيسهمى ②



  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مهدىنىگه ھىجرەت قىلىشىپهيغهمبهر 

331 

 مهن شۇ كۈنى سـهككىز ياشـتا، قېرىندىـشىم        .خهندەك ئۇرۇشىدا ئىكهن  
   .①ئون ئۈچ ياشتا ئىدى

  )3624 :»تهئهۋسئهل«(

                                                
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سـهنهدىدە ئابـدۇلالھ ئىبنـى مـۇھهممهد       ): 9927( ھهيسهمى   ①

ئىبنى ئهممارە ئهنسارى ۋە سۇاليمان ئىبنى داۋۇد ئىبنى ھۇسـهين ئىـسىملىك ھهدىـسى ئىـشهنچلىك يـاكى       
 .بار، قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنزەئىپ دەپ باھا بېرىلمىگهن ئىككى كىشى 
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 غازاتلىرىنىڭ نىڭهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمب
  دىن ئىلگىرىكى ۋەقهلهر بايانى غازىتىسانى ۋە بهدر

 أَبِي إِْسَحَق قَالَ كُْنُت إِلَى َجْنبِ َزْيِد ْبنِ أَْرقََم فَِقيلَ لَُه كَْم غََزا النَّبِيُّ                َعنْ - 6444
 ِتْسَع َعْشَرةَ فَقُلُْت كَْم غََزْوَت أَْنَت َمَعُه قَـالَ َسـْبَع         َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن غَْزَوٍة قَالَ      

  .َعْشَرةَ قُلُْت أَيَُّتُهنَّ كَانَ أَوَّلَ قَالَ ذَاُت الُْعَشْيرِ أَْو الُْعَشْيَرِة
مهن زەيــد : تىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئهبــۇ ئىــسهاق - 6444

  :م، ئۇنىڭدىنئىبنى ئهرقهم رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ قېشىدا ئىدى
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم قـانچه قېـتىم غــازات       ـــ  

  :دەپ سورىلىۋىدى، ئۇـ قىلغان؟ 
  :دەپ جاۋاب بهردى، مهنـ ،  قېتىم19ــ 
دەپ سورىـسام،  ـ سهن ئۇنىڭ بىلهن قانچه قېتىم غازات قىلغـان؟   ــ 

  :ئۇ
  :دېدى، مهنـ  قېتىم، 17ــ 

  :، ئۇمدەپ سورىساـ ىدى؟  ئسىدەسلهپكىسى قايسىــ ئهڭ 
   .① دېدى، ـزاتۇلئۇشهيرــ 

 )1676 :تىرمىزى(

ْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُبَرْيَدةَ َعْن أَبِيِه قَالَ غََزا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم                عَ - 6445
   .ِتْسَع َعْشَرةَ غَْزَوةً قَاَتلَ ِفي ثََماٍن ِمْنُهنَّ

                                                
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1370(ئهلبانى  ①
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ــۇبۇرەيـــدە  - 6445 ــدۇكى، رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـ دىن رىـــۋايهت قىلىنىـ
  قېــتىم غــازات قىلغــان19پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  

   .بولۇپ، سهككىز قېتىمىدا ئۆزى بىۋاسىته ئۇرۇشقا قاتناشقان
  )1814 :مۇسلىم(

للَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم     َعْن َسْعِد ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ قَالَ لَمَّا قَِدَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ا            - 6446
الَْمِديَنةَ َجاَءْتُه ُجَهْيَنةُ فَقَالُوا إِنََّك قَْد َنَزلَْت َبْيَن أَظُْهرَِنا فَأَْوِثْق لََنا َحتَّى َنأِْتَيَك َوُتْؤِمنَّا فَأَْوثََق               

 ِفي َرَجبٍ َولَا َنكُونُ ِمائَةً َوأََمَرَنا       لَُهْم فَأَْسلَُموا قَالَ فََبَعثََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ         
أَنْ ُنِغَري َعلَى َحيٍّ ِمْن َبنِي ِكَناَنةَ إِلَى َجْنبِ ُجَهْيَنةَ فَأَغَْرَنا َعلَْيهِْم َوكَاُنوا كَِثًريا فَلََجأَْنا إِلَـى               

قُلَْنا إِنََّما ُنقَاِتلُ َمْن أَْخَرَجَنا ِمْن الَْبلَـِد  ُجَهْيَنةَ فََمَنُعوَنا َوقَالُوا ِلَم ُتقَاِتلُونَ ِفي الشَّْهرِ الَْحَرامِ فَ        
الَْحَرامِ ِفي الشَّْهرِ الَْحَرامِ فَقَالَ َبْعُضَنا ِلَبْعضٍ َما َتَرْونَ فَقَالَ َبْعُضَنا َنأِْتي َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه                

َهاُهَنا َوقُلُْت أََنا ِفي أَُناسٍ َمِعي لَا َبلْ َنـأِْتي ِعـَري   َعلَْيِه َوَسلََّم فَُنْخبُِرُه َوقَالَ قَْوٌم لَا َبلْ ُنِقيُم  
قَُرْيشٍ فََنقَْتِطُعَها فَاْنطَلَقَْنا إِلَى الِْعريِ َوكَانَ الْفَْيُء إِذْ ذَاَك َمْن أََخذَ َشْيئًا فَُهَو لَُه فَاْنطَلَقَْنا إِلَى                 

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخَبُروُه الَْخَبَر فَقَاَم غَْضَباًنا ُمْحَمـرَّ  الِْعريِ َواْنطَلََق أَْصَحاُبَنا إِلَى النَّبِيِّ َصلَّ   
الَْوْجِه فَقَالَ أَذََهْبُتْم ِمْن ِعْنِدي َجِميًعا َوجِئُْتْم ُمَتفَرِِّقَني إِنََّما أَْهلََك َمْن كَانَ قَْبلَكُْم الْفُْرقَـةُ               

َخْيرِكُْم أَْصَبُركُْم َعلَى الُْجوعِ َوالَْعطَشِ فََبَعثَ َعلَْيَنا َعْبَد اللَِّه ْبَن          لَأَْبَعثَنَّ َعلَْيكُْم َرُجلًا لَْيَس بِ    
 .َجْحشٍ الْأََسِديَّ فَكَانَ أَوَّلَ أَِمريٍ أُمَِّر ِفي الْإِْسلَامِ

 مۇنـداق رىـۋايهت     ۋەققـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن      ۇسهئد ئىبنـى ئهبـ     - 6446
ۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مهدىـنىگه كهلـگهن چاغـدا،            پهيغهمبهر سهلاللالھ  :قىلىنىدۇ

  :ھهينه قهبىلىسىنىڭ ئادەملىرى ئۇنىڭ ھۇزۇرىغا كېلىپۇج
بىـزگه ئهھـدە بهرگىـن، بىـز     . سهن بىزنىڭ ئارىمىزغـا كېلىـپ چۈشـتۈڭ       ــ  

يېنىڭغا خاتىرجهم كېلىپ ـ كېتىپ تـۇرايلى، سـهنمۇ بىـزگه ئىشىنهلهيـسهن، ـ       
لهيهى ۋەسهللهم ئۇالرغا ئهھـدە بهردى، شـۇنىڭ       پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئه   .دېيىشتى

  . ئۇالر مۇسۇلمان بولدى،بىلهن
بىزنــى جــۇھهينه پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم رەجهب ئېيىــدا 

قهبىلىــسىنىڭ قېــشىدىكى بهنــى كىنــانه قهبىلىــسىنىڭ بىــر مهھهللىــسىگه   
نداقتىمۇ شـۇ . ھۇجۇم قىلىـشقا ئهۋەتتـى، ئهسـكهر سـانىمىز يۈزگىمـۇ يهتمهيتتـى       
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ئۇالرغــا ھۇجــۇم قىلــدۇق، لــېكىن ئــۇالر ســان جهھهتــتىن ئۈســتۈن كهلگهچــكه،    
 بىـراق   .ئارقىمىزغا چېكىنىـپ، جـۇھهينه قهبىلىـسىگه پاناھالنمـاقچى بولـدۇق          

  :ىغا ئالمايئۇالر بىزنى پاناھ
ـ نېمه ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىش ھارام قىلىنغان ئايـدا ئـۇرۇش قىلىـسىلهر؟     ــ 

  :دەپ تۇرىۋالدى، بىز
ــ ــۇرۇش  ـ ـ ــى ئ ــاي    بىزن ــان ج ــۇرۇش ھــارام قىلىنغ ــدا ئ ــان ئاي ــارام قىلىنغ ھ

ئاندىن قانـداق  . دىن چىقىرىۋەتكهنلهرگه قارشى ئۇرۇش قىلدۇق، ـ دېدۇق )ھهرەم(
  :قىلىش توغرىسىدا كېڭىشىشكه باشلىدۇق، بهزىلهر

ــ قايتىپ كېتىپ، ئهھـۋالنى پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه            
  : دېسه، بهزىلهربىلدۈرەيلى، ـ

  :مهن ۋە بىر نهچچه ھهمراھىم. ــ مۇشۇ يهردە ساقالپ تۇرايلى، ـ دەيتتى
. ــ ياق، ئهڭ ياخشىسى قۇرەيش كارۋىنىغا ھۇجۇم قىاليلى، ـ دەپ تۇرۇۋالدۇق 

شۇنداق قىلىـپ، بىـز قـۇرەيش كارۋىنىغـا ھۇجـۇم قىلـدۇق، قالغـانالر مهدىـنىگه           
بــۇ . ھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه يهتكــۈزدىقايتىــپ، ئهھــۋالنى پهيغهمــبهر ســهلاللال

ئهھۋالدىن خهۋەر تاپقان پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئاچچىقالنغـان           
  :ھالدا

ــ مهن سىلهرنى بىر پۈتۈن قوشۇن سۈپىتىدە ئهۋەتسهم، سىلهر پارچه ـ پارچه  
سىلهردىن ئىلگىرىكى ئۈممهتلهر بۆلۈنۈپ كهتكهنلىكى ئۈچۈن      . بولۇپ كهپسىلهر 
قارىغانــدا، ســىلهرگه بىرىنــى قومانــدان قىلىــپ ئهۋەتمىــسهم  . ھــاالك بولغانىــدى

بولمىغۇدەك، گهرچه ئـۇ سـىلهرنىڭ ئهڭ خهيـرلىكىڭالر بولمىـسىمۇ، ئـاچلىق ۋە            
لالھ ئىبنـى  ۇئابـد ئۇسـسۇزلۇققا سـىلهردىنمۇ بهكـرەك چىقـداملىقتۇر، ـ دېـدى ۋە       

ــى    ــپ ئهۋەتت ــدان قىلى ــهدىينى قومان ــله .جهھــش ئهس ــۇنىڭ بى ــسالم ،ن ش ــۇ ئى   ئ
   .①دىۇپ قال بولن قومانداتارىخىدىكى تۇنجى

  )1542 :ئهھمهد(

                                                
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە مۇجالىد ئىبنى ): 9938( ھهيسهمى ①

ئىلگىـرى  كۆپچىلىك ئۆلىماالر ئۇنىڭ ھهدىسى زەئىپ كىـشى ئىكهنلىكىنـى       . سهئىد ئىسىملىك بىرى بار   
ئىمـام ئهھمهدنىـڭ    . سۈرگهن بولسىمۇ، نهسائى ئۇنىڭ ئىشهنچلىك كىشى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغـا قويغـان          

 .قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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 مال وأول جحش بن عبداهللا راية االسالم يف رفعت راية أول قال زر  عن- 6447
 .جحش بن عبداهللا مال االسالم يف مخس

مۇنـداق رىـۋايهت    رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن   ئىبنى ھۇبهيش   زىر   - 6447
ــۈرۈلگهن  ئىــسالمىيهتت: قىلىنىــدۇ ــۇپ كۆت ــۇنجى بول ــدۇلالھ ه ت ــۇغ ئاب ت

ه تۇنجى قېتىم بهشكه بۆلـۈنگهن       ئىسالمىيهتت ؛ئىبنى جهھشنىڭ تۇغى  
   .① ئابدۇلالھ ئىبنى جهھشنىڭ ئولجىسى ئىدىئولجىمۇ

  )»ئهلكهبىر«(

 َعلَْيهِْم َعثََوَب َرْهطًا َبَعثَ أَنَُّه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ أن: ُجْنُدبِ َعْن - 6448
 َوكَذَا، كَذَا َمكَانَ َيْبلُغَ َحتَّى الِْكَتاَب َيقَْرأَ ال أَنْ َوأََمَرُه ِكَتاًبا لَُه َوكََتَب َجْحشٍ بن اللَِّه َعْبَد
 ثُـمَّ  اْسَتْرَجَع الِْكَتاَب قََرأَ فَلَمَّا َمَعَك، الَْمِسريِ َعلَى أَْصَحابَِك ِمْن أََحًدا ُتكْرَِهنَّ ال: َوقَالَ
 َوَمَضى َرُجالِن فََرَجَع الِْكَتاَب، َعلَْيهُِم َوقََرأَ الَْخَبَر فََخبََّرُهُم َوَرُسوِلِه، ِللَِّه َوطَاَعةٌ َسْمٌع: قَالَ

 ،ُجَمـاَدى  أَْو َرَجبٍ ِمْن الَْيْوَم ذَِلَك أَنَّ َيْدُروا َولَْم ، فَقََتلُوُه الَْحْضَرِميِّ اْبَن فَلَقُوا َبِقيَُّتُهْم،
 َعنِ  َيْسأَلُوَنَك﴿: َوَجلَّ َعزَّ اللَُّه فَأَْنَزلَ الَْحَرامِ، الشَّْهرِ ِفي قََتلُْتْم: ِللُْمْسِلِمَني الُْمْشرِكُونَ فَقَالَ
 لَفَـأَْنزَ  أَْجٌر لَُهْم فَلَْيَس وِْزًرا أََصاُبوا َيكُوُنوا لَْم إِنْ: َبْعُضُهْم فَقَالَ ﴾ِفيه ِقَتالٍ الَْحَرامِ الشَّْهرِ
 َيْرُجـونَ  أُولَِئَك اللَِّه َسبِيلِ ِفي َوَجاَهُدوا َهاَجُروا َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن إِنَّ﴿: َوَجلَّ َعزَّ اللَُّه

  .﴾َرِحيٌم غَفُوٌر َواللَُّه اللَِّه َرْحَمةَ
 :مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  جۇندۇب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن    - 6448

 قـانچه كىـشىلىك ئهتـرەت    يهى ۋەسهللهم بىرپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهله  
ــدان قىلــ  تهشــكىللهپ، ــشنى قومان ــدۇلالھ ئىبنــى جهھ ــدىن . دى ئاب ئان

ئۇنىڭغا بىر پارچه مهكتۇب بېرىپ، مهكتـۇبنى ئـۆزى بهلگىـلهپ بهرگهن            
قـــول «: يهرگه يېتىـــپ بارغانـــدىن كېـــيىن ئېچىـــشقا بۇيرىـــدى ۋە    

دەپ » ىمىغىــنئاسـتىڭدىكىلهرنى ئــۆزەڭ بىــلهن بىلــله مېڭىــشقا زورل 
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بهلگىـلهپ بهرگهن       . تاپىلىدى

  :يهرگه بېرىپ مهكتۇبنى ئوقۇغان ئابدۇلالھ ئىبنى جهھش ئاۋۋال

                                                
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 9939( ھهيسهمى ①
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نىڭ هللا ابىز ئهلۋەتته (ئىننا لىلالھى ۋە ئىننا ئىلهيهى راجىئۇن ﴿ــ 
ــۇم   ــدىمىز، چوقـ ــايتىمىز هللائىگىدارچىلىقىـ ــا قـ ــڭ دەرگاھىغـ  ①﴾)نىـ

  :دىن كېيىندېگهن
. نىڭ پهرمانىغا بويسۇنۇش بۇرچۇمدۇر، ـ دېدى ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىهللا اــ 

. ئاندىن ئهھۋالنى قوشـۇندىكىلهرگه ئېيتىـپ، مهكتـۇبنى ئوقـۇپ بهردى          
بۇنى ئاڭلىغان ئىككى كىشى كهينىگه قايتتى، قالغانالر داۋاملىق ئالغا 

شىپ ئىلگىرىلىدى ۋە تۇنجى بولۇپ ھهزرەمىنىڭ ئـوغلى بىـلهن ئۇچرىـ          
لېكىن ئۇالر بۇ كۈننىڭ رەجهب ئېيىغا ياكى . قېلىپ، ئۇنى ئۆلتۈرىۋەتتى

شـۇڭا بـۇ   . جۇمادىلئاخىر ئېيىغا تهۋە ئىكهنلىكىنى ئېنىق بىلهلمىدى    
  :پۇرسهتنى غهنىمهت بىلگهن مۇشرىكالر مۇسۇلمانالرغا

 ـ  ش قىلىش ھارام قىلىنغان ئايدا ئادەم ئۆلتۈردۈڭالر،ۇئۇرــ سىلهر 
: سـهندىن  ئـۇالر !) ئى مۇھهممهد (﴿: ئهززە ۋەجهلله هللا  ا غانىدى،دەپ تۇرۇۋال 

 دەپ ســورايدۇ، »ھــارام قىلىنغــان ئايــدا ئــۇرۇش قىلىــشقا بوالمــدۇ؟     «
نىـڭ يولىـدىن   هللاۇر؛ اتبۇ ئايدا ئۇرۇش قىلىش چوڭ گۇناھ   «ئېيتقىنكى،  

ئىبــادەت  (قــا كۇفرىلىــق قىلىــش، مهســجىدى ھهرامــدا      هللاتوســۇش، ا 
ھهرامـــدىن ئاھـــالىنى ھهيـــدەپ توســـۇش ۋە مهســـجىدى ) قىلىـــشتىن
يهنــى (ىمــۇ چــوڭ گۇنــاھتۇر، پىتــنه نىــڭ دەرگاھىــدا تېخهللاچىقىــرىش ا

ئــادەم ئۆلتۈرۈشــتىنمۇ قــاتتىق ) ئمىنلهرگه زىيانداشــلىق قىلىــشۇمــ
ــارالر(ئـــۇالر . »گۇنـــاھتۇر لىـــدىن كهلـــسىال ســـىلهرنى وق) يهنـــى كۇففـ

. ۇشـىدۇ دىنىڭالردىن قايتۇرىۋەتكهنگه قهدەر سىلهر بىلهن داۋاملىـق ئۇر       
سىلهردىن كىمكى ئۆز دىنىـدىن قايتىـپ كـافىر پېتـى ئۆلـسه، ئۇنىـڭ             

بۇنـداق ئـادەملهر    . ئهمهللىرى دۇنيا ۋە ئاخىرەتته بىكـار بولـۇپ كېتىـدۇ         
 هتنىدېـگهن ئـاي    ②﴾ مهڭگۈ قـالغۇچىالردۇر   وزاختا، ئۇالر د  وزاختۇرئهھلى د 
  :بهزىلهرشۇنىڭ بىلهن، . دىنازىل قىل

ـ ان تهقـدىردىمۇ سـاۋابقا ئېرىـشمهيدۇ،     ئۇالر گۇنـاھ ئىـش قىلمىغـ   ــ 
ئىمــان  ، شۈبهىــسىزكى﴿: ئهززە ۋەجهلــلههللا  اكه باشــلىغانىدى،دېيىــش

                                                
 . ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى156 سۈرە بهقهرە، ①
 . ـ ئايهت217 سۈرە بهقهرە، ②
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 ئهنه - نىڭ يولىدا جىهاد قىلغـانالر    هللائېيتقانالر، ھىجرەت قىلغانالر ۋە ا    
ناھـايىتى  هللا نىـڭ رەھمىتىنـى ئۈمىـد قىلىـدۇ، ا        هللاشۇنداق كىـشىلهر ا   

ئايهتنى نازىل  دېگهن   ①﴾ندۇرمهغفىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېهرىبا   
   .②قىلدى

  )1670 :»ئهلكهبىر«(

 ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ قال قال أبو َجْهلِ بن ِهَشامٍ حني قَِدَم َمكَّةَ ُمْنـَصَرفُُه     َعْن - 6449
نْ ُيـِصيَب  عن َحْمَزةَ يا َمْعَشَر قَُرْيشٍ إِنَّ حممدا قد َنَزلَ َيثْرَِب َوأَْرَسلَ طَالِئَعُه َوإِنََّما ُيرِيُد أَ              

  . فذكر احلديث. ِمْنكُْم شيئا فَاْحذَُروا أَنْ َتُمرُّوا طَرِيقَُه َوأَنْ ُتقَارُِبوُه فإنه كَاَألَسِد الضَّارِي
راكبا  ثالثني يف  إىل سيف حبر   محزة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول  بعث :ويف رواية 

 جاءت من الشام فحجـر       يف عري لقريش    فلقي ابا جهل يف ثالمثائة راكب      املهاجرين من
  . بينهم جمدى بن عوف اجلهين ومل يكن قتال

ــۇدىن     - 6449 ــۇ ئهنه ــۇتئىم رەزىيهلالھ ــى م ــۇبهير ئىبن ــداق ج مۇن
ــۋايهت قىلىنىــدۇ ــ:رى ە رەزىيهلالھــۇ  جهھــل ئىبنــى ھىــشام ھهمــز ۇ ئهب

  : مهككىگه كهلگهندىن كېيىنئهنهۇنىڭ ئهترىتىدىن قۇتۇلۇپ،
ـــ  ــــ ــى ئـ ــىۇقـ ــ!رەيش خهلقـ ــرىھهممهد ۇ مـ ــشىپبيهسـ  ،كه جايلىـ

ئـــۇ ســـىلهردىن بىـــرەر نهرســـه  ى، ئهۋەتتـــجاسۇســـلىرىنى ھهر تهرەپـــكه
 شۇڭا ئاگاھ بولۇڭالركى، ھهرگىزمـۇ ئۇنىـڭ        .ئۈندۈرۈۋالماقچى بولۇۋاتىدۇ 

ھـازىر   چـۇنكى ئـۇ    .الماڭالرسـ يولىدىن ئۆتۈپ قالماڭالر، يېقىنمۇ يـوالپ       
  ... گهندېبولۇپ قالدى، ـ ) خهتهرلىك(يارىدار شىرغا ئوخشاش 

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى : يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلگهن
 كىشىلىك ئاتلىق ئهترەتكه باش قىلىپ، سهيفى 30ۋەسهللهم ھهمزەنى 

ئهترەت ئهبـۇ جهھـل باشـچىلىقىدا شـامدىن         . بهھر دېگهن جايغا ئهۋەتتى   
لېكىن مهجـدا ئىبنـى   .  كىشىلىك كارۋانغا ئۇچراشتى300كېلىۋاتقان  

   .③ئهۋف جۇھهنى ئۇالرنىڭ ئارىسىغا كىرىپ، توقۇنۇشنىڭ ئالدىنى ئالدى
  )1532 :»كهبىرئهل«(

                                                
 . ـ ئايهت218 سۈرە بهقهرە، ①
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 10336( ھهيسهمى ②
 .، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر): 9940( ھهيسهمى ③
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 َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َمَع غََزْوَنا: قَالَ الُْمَزنِيُّ، عمرو بن عوف    عن - 6450
 :قَالَ ثُمَّ فََصلَّى، الظَّْبَيِة، بِِعْرقِ َنَزلَ ْوَحاِء،بِالرَّ كُنَّا إِذَا َحتَّى اَألْبَواَء غََزاَها غَْزَوٍة أَوَّلَ َوَسلََّم
 الَْجنَِّة، جَِبالِ ِمْن َجَبلٌ َهذَا :قَالَ أَْعلَُم، َوَرُسولُُه اللَُّه: قَالُوا الَْجَبلِ؟ َهذَا اْسُم َما َتْدُرونَ َهلْ
 لَقَْد, الَْجنَِّة أَْوِدَيِة ِمْن َواٍد َسَجاِسُج َهِذِه :َحاِءِللرَّْو َوقَالَ ِفيِه َألْهِلِه َوَبارِْك ِفيِه، َبارِْك اللَُّهمَّ
 َعلَى قَطَْوانِيََّتاِن َعَباَءَتاِن َعلَْيِه ُموَسى بَِها َمرَّ َولَقَْد َنبِيا، َسْبُعونَ قَْبِلي الَْمْسجِِد َهذَا ِفي َصلَّى
 َيُمرَّ َحتَّى السَّاَعةُ َتُمرُّ َوال الَْعِتيَق، الَْبْيَت َحاجَِّني إِْسَراِئيلَ بين ِمْن أَلٍْف َسْبِعَني ِفي َوْرقَاَء َناقٍَة
  . ذَِلَك لَُه اللَُّه َيْجَمُع أَْو ُمْعَتِمًرا، أَْو َحاجا، َوَرُسولُُه اللَِّه َعْبُد َمْرَيَم بن ِعيَسى بَِها

مۇنــداق ئهمـر ئىبنـى ئهۋف مـۇزەنى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن       - 6450
نىڭ  بىز پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    :ىنىدۇرىۋايهت قىل 

ــۋائ غ   ــازىتى ئهب ــۇنجى غ ــاازىتىت ــۇق غ ــپ،   ەۋھار .چىقت ــپ بېرى ــا يېتى غ
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   . غا چۈشتۇقبىيه دېگهن جىلغى  ەززقهرنۇ

  : ئاندىنۋەسهللهم شۇ يهردە ناماز ئوقۇدى،
  :ىدى، بىزدەپ سور؟ ـ  بىلهمسىلهرنىبۇ تاغنىڭ ئىسمىــ 

ـــ  ــڭ رەســ هللا اـ ــدۇ،     ۇۋە ئۇنى ــدان بىلى ـــ لى ئوب ــبهر . دۇقدې پهيغهم
  :ئهلهيهىسساالم

 بـۇ تاغقـا ۋە ئاھالىـسىگه    !هللا ئى ا. بىرىدۇردىن جهننهت تاغلىرى،بۇــ  
  :ئاندىن. لدىدەپ دۇئا قىـ ! بهرىكهت ئاتا قىلغىن

مۇشـۇ مهسـجىدته    . بىرىـدۇر  لىرىـدىن  جىلغى جهنـنهت ــ بـۇ جىلغـا      
ئىككى ئهلهيهىسساالم مۇسا .  پهيغهمبهر ناماز ئوقۇغان  70رۇن  مهندىن بۇ 

 مىـڭ   70، بهنـى ئىـسرائىلدىن       كۈلرەڭ تۆگىگه مىنىپ   ،توننى كىيىپ 
 ، مۇشـۇ يهردىـن   ماڭغانـدا تاۋاپ قىلغىلـى    لالھنى  ۇبهيتكىشىنى باشالپ   

 ۋە ياكى ھهر ھهج ياكى ئۆمرە قىلغىلىئىيسا ئهلهيهىسساالممۇ  .ئۆتكهن
قال نىـيهت قىلىـپ بـۇ يهردىـن ئـۆتمىگىچه، قىيـامهت          ئىككىسىگه بىرا 

   .①قايىم بولمايدۇ، ـ دېدى
   )17/16 :»كهبىرئهل«(

                                                
بــۇ ھهدىــسنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە كهســىر ئىبنــى مــۇزەنى  ): 9941( ھهيــسهمى ①

كۆپچىلىك ئۆلىماالر ئۇنىڭ ھهدىسى زەئىپ كىشى ئىكهنلىكىنى ئىلگىـرى سۈرسـه،       . ئىسىملىك بىرى بار  
 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنقالغان راۋىيلىرى . تىرمىزى ھهدىسى ھهسهن ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان
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 أََنسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشاَوَر ِحَني َبلََغُه إِقَْبالُ أَبِي               َعنْ - 6451
َبكْرٍ فَأَْعَرَض َعْنُه ثُمَّ َتكَلََّم ُعَمُر فَأَْعَرَض َعْنُه فَقَاَم َسْعُد ْبُن ُعَبـاَدةَ             ُسفَْيانَ قَالَ فََتكَلََّم أَُبو     

فَقَالَ إِيَّاَنا ُترِيُد َيا َرُسولَ اللَِّه َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَْو أََمْرَتَنا أَنْ ُنِخيَضَها الَْبْحَر لَأََخْضَناَها َولَْو     
َب أَكَْباَدَها إِلَى َبْرِك الِْغَماِد لَفََعلَْنا قَالَ فََنَدَب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه           أََمْرَتَنا أَنْ َنْضرِ  

َوَسلََّم النَّاَس فَاْنطَلَقُوا َحتَّى َنَزلُوا َبْدًرا َوَوَرَدْت َعلَْيهِْم َرَواَيا قَُرْيشٍ َوِفيهِْم غُلَاٌم أَْسَوُد ِلَبنِي              
َخذُوُه فَكَانَ أَْصَحاُب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسأَلُوَنُه َعْن أَبِي ُسفَْيانَ        الَْحجَّاجِ فَأَ 

َوأَْصَحابِِه فََيقُولُ َما ِلي ِعلٌْم بِأَبِي ُسفَْيانَ َولَِكْن َهذَا أَُبو َجْهلٍ َوُعْتَبةُ َوَشْيَبةُ َوأَُميَّةُ ْبُن َخلٍَف              
ذَِلَك َضَرُبوُه فَقَالَ َنَعْم أََنا أُْخبُِركُْم َهذَا أَُبو ُسفَْيانَ فَإِذَا َتَركُوُه فََسأَلُوُه فَقَالَ َما ِلي        فَإِذَا قَالَ   

بِأَبِي ُسفَْيانَ ِعلٌْم َولَِكْن َهذَا أَُبو َجْهلٍ َوُعْتَبةُ َوَشْيَبةُ َوأَُميَّةُ ْبُن َخلٍَف ِفي النَّاسِ فَإِذَا قَالَ َهذَا              
ا َضَرُبوُه َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاِئٌم ُيَصلِّي فَلَمَّا َرأَى ذَِلَك اْنَصَرَف قَـالَ                أَْيًض

َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لََتْضرُِبوُه إِذَا َصَدقَكُْم َوَتْتُركُوُه إِذَا كَذََبكُْم قَالَ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى              
لَْيِه َوَسلََّم َهذَا َمْصَرُع فُلَاٍن قَالَ َوَيَضُع َيَدُه َعلَى الْأَْرضِ َهاُهَنا َهاُهَنا قَالَ فََما َمـاطَ                اللَُّه عَ 

 .أََحُدُهْم َعْن َمْوِضعِ َيِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
 :دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ      ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ    - 6451

) شـامدىن (يغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئهبـۇ سـۇفياننىڭ       په
 . ىرىدىن مهسلىههت سورىدى ساھابىلېپىپ،كېلىۋاتقانلىقىدىن خهۋەر ت

ئهلهيهىـساالم   سـۆز قىلىۋىـدى، پهيغهمـبهر     رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  ئهبۇ بهكرى 
سـۆز قىلىۋىـدى،    رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ      ئـۆمهر    .دىئۇنىڭدىن يۈزىنى ئۆرۈۋال  

  : سهئد ئىبنى ئۇبادە ئورنىدىن تۇرۇپ.دى يۈزىنى ئۆرۈۋالىڭدىنمۇئۇن
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ــۇلۇلالھ  ــى رەس ـــ ئ ــز  ! ـ ــدا، بى ــسارىالر(قارىغان ــلىههت  )ئهن نىــڭ مهس
نىڭ هللا  جېنىم ئىلكىدە بولغان ا.بېرىشىمىزنى كۈتۈۋاتقاندەك قىلىسهن

ناۋادا بىزنى دېڭىزغا كىرىشكه بۇيرىساڭ، قىلچه       بىلهن قهسهمكى،    نامى
تۆگىلىرىمىزنىـڭ بېقىنىغـا    ناۋادا   .هن ھالدا شۇڭغۇيمىز  ئىككىلهنمىگ

دېۋىتكهن پېتى بهركىل غىمادقىچه بېرىشقا بۇيرىساڭ، ئهلۋەتته شۇنداق 
ــز، ـ    ــدىقىلىمى ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  ، شــۇنىڭ بىــلهن. دې  پهيغهم

 ئۇالر ئاتلىنىپ بهدرگه . چىقىشقا چاقىردىغازاتقاۋەسهللهم كىشىلهرنى 
. بىر نهچچه سۇچىسى شۇ تهرەپـكه كېلىـپ قالـدى   ڭ   قۇرەيشنى .چۈشتى

 ،ۇالرنىڭ ئارىـسىدا ھهججـاج جهمهتىنىـڭ بىـر قـارا مـالىيى بـار بولـۇپ          ئ
 ساھابىالر ئۇنىڭدىن ئهبۇ سۇفيان ۋە   .مۇسۇلمانالر ئۇنى تۇتۇپ كېلىشتى   

  :ئۇنىڭ ھهمراھلىرى توغرىلىق سورىسا، ئۇ
 ئـۇتبه، شـهيبه ۋە      بۇ يهردە ئهبۇ جهھـل،     .ئهبۇ سۇفياننى بىلمهيمهن  ــ  

بۇنى ئاڭلىغان ساھابىلهر  .ېدىدـ بار،  هلهف قاتارلىقالر ئۇمهييه ئىبنى خ
  :دۇمباالشقا باشلىغانىدى) يالغان ئېيتىۋاتىدۇ دەپ ئويالپ(ئۇنى 

. ئهبـۇ سـۇفيانمۇ مۇشـۇ يهردە، ـ دېـدى      .ــ توختاڭالر، ئېيتىپ بېـرەي 
  :ئۇرۇشتىن توختاپ، قايتا سورىسا، يهنه

فياننى بىلمهيمهن، بۇ يهردە ئهبـۇ جهھـل، ئـۇتبه، شـهيبه ۋە     ئهبۇ سۇــ  
شۇنىڭ بىـلهن، ئـۇالر يهنه    .ىېددـ الر بار،   قاتارلىقئۇمهييه ئىبنى خهلهف

 پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم نامازغــا  .ئۇرۇشــقا باشــلىدى
  :نامىزىنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ،تۇرغان بولۇپ

ـــ  ــامىهللائىلكىــدە بولغــان  جېــنىمـ ــۇ  بىــلهن قهســهمكى، نىــڭ ن ئ
 هردىڭـالر، ـ   يالغان سۆزلىسه قويۇپ بدۇڭالر،سىلهرگه راست سۆزلىسه ئۇر

  : قولى بىلهن يهرنى ئىشارەت قىلىپ تۇرۇپدېدى، ئاندىن
دەرۋەقه،  .ـــ بـۇ يهردە پـاالنى، بـۇ يهردە پۇسـتانى ئۆلتۈرۈلىـدۇ، ـ دېـدى        

بهر ســهلاللالھۇ ئىــسمى ئاتالغــان ئــۇ كىــشىلهرنىڭ ھهممىــسى پهيغهمــ
  . دى كۆرسهتكهن يهرلهردە ئۆلتۈرۈلئهلهيهى ۋەسهللهم قولى بىلهن

  )1779 :مۇسلىم(
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 َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َعمَّةُ الُْمطَِّلبِ َعْبِد بنُت َعاِتكَةُ كَاَنْت: قَالَ ُعْرَوةَ، َعْن - 6452
 فَفَزَِعْت، َبْدرٍ قَُبْيلَ ُرْؤَيا فََرأَْت الُْمطَِّلبِ، َعْبِد بن الَْعبَّاسِ أَِخيَها َمَع َساِكَنةٌ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه

 َرأَْيـتُ  :َوقَالَْت َنْوِمها، ِمْن واْسَتْيقَظَْت فَزَِعْت، ِحَني لَْيلَِتَها ِمْن َعبَّاسٍ أَِخيَها إِلَى فَأَْرَسلَْت
 َحتَّـى  أَُحـدِّثُكَ  لَْن: قَالَْت َرأَْيِت؟ َماَو: قَالَ الَْهلَكَةَ، قَْوِمَك َعلَى ِمْنَها َخِشيُت َوقَْد ُرْؤَيا

 َعبَّاٌس، فََعاَهَدها ُنِحبُّ، ال َما فَأَْسَمُعوَنا آذَْوَنا، َسِمُعوها إِنْ فَإِنَُّهْم َتذْكُُرَها، ال أَنْ ُتَعاِهَدنِي
 َوَيا غَُدرٍ، آلَ َيا: َصْوِتِه بِأَْعلَى َيِصيُح َمكَّةَ أَْعلَى ِمْن َراِحلَِتِه َعلَى أَقَْبلَ َراِكًبا َرأَْيُت: فَقَالَْت
 الَْمْسجِِد ِفي فََصَرَخ َراِحلَِتِه َعلَى الَْمْسجَِد َدَخلَ ثُمَّ ثَالٍث، أَْو لَْيلََتْينِ ِفي اْخُرُجوا فَُجرٍ، آلَ

 ثُمَّ الْفََزعِ، أََشدَّ لَُه اُسالنَّ َوفَزَِع َوالصِّْبَياِن، َوالنَِّساِء الرَِّجالِ ِمَن إِلَْيِه َوَمالَ َصَرَخاٍت، ثَالثَ
 فَُجـرٍ،  آلَ َوَيا غَُدرٍ، آلَ َيا: َصَرَخاٍت ثَالثَ فََصاَح َراِحلَِتِه، َعلَى الْكَْعَبِة ظَْهرِ َعلَى أَُراُه

 ِلَصْخَرٍة َعَمَد ثُمَّ َمكَّةَ، أَْهلِ ِمْن اَألْخَشَبْينِ َبْيَن َمْن أَْسَمَع َحتَّى ثَالٍث أَْو لَْيلََتْينِ ِفي اْخُرُجوا
 إِذَا َحتَّى َدوِيٌّ، لََها الصَّْخَرةُ فَأَقَْبلَِت َمكَّةَ، أَْهلِ َعلَى أَْرَسلََها ثُمَّ أَْصِلَها، ِمْن فََنَزَعَها َعِظيَمٍة
 ِتلَْك ِمْن ِفلْقَةٌ َدَخلََها قَْد إِال َداًرا َوال َبْيًتا بَِمكَّةَ أَْعلَُم فَال اْرفَضَّْت، الَْجَبلِ أَْصلِ ِعْنَد كَاَنْت

 ِمـنْ  َوَخـَرجَ  َعبَّاٌس، ِمْنَها فَفَزَِع َشرٌّ، بِهِْم َيْنزِلَ أَنْ قَْوِمَك َعلَى َخِشيُت فَلَقَْد الصَّْخَرِة،
 ُرْؤَيا ِهَعلَْي فَقَصَّ ِللَْعبَّاسِ َخِليال َوكَانَ َربِيَعةَ، بن ُعْتَبةَ بن الَْوِليَد لَْيلَِتِه آِخرِ ِمْن فَلَِقي ِعْنَدَها
 َواْرَتفََع َشْيَبةَ، َألِخيِه ُعْتَبةُ َوذَكََرَها َألبِيِه، الَْوِليُد فَذَكََرَها َألَحٍد، َيذْكُُرَها ال أَنْ َوأََمَرُه َعاِتكَةَ
 الَْبْيِتبِ َيطُوُف َعبَّاٌس غََدا أَْصَبُحوا فَلَمَّا واْسَتفَاَضْت، ِهَشامٍ، بن َجْهلِ أََبا َبلَغَ َحتَّى َحِديثَُها
 بن َوَزْمَعةَ َخلٍَف، بن َوأَُميَّةَ َربِيَعةَ، بن َوَشْيَبةَ َربِيَعةَ، بن َوُعْتَبةَ َجْهلٍ، أََبا فََوَجَد أَْصَبَح ِحَني

 أَُبـو  ُهَناَدا بِالَْبْيِت َيطُوُف َعبَّاسٍ إِلَى َنظَُروا فَلَمَّا َيَتَحدَّثُونَ، َنفَرٍ ِفي الَْبْخَترِيِّ َوأََبا اَألْسَوِد،
 أَُبـو  فَقَـالَ  فََجلََس، أََتى طََوافَُه قََضى فَلَمَّا فَائِْتنا، طََوافََك قََضْيَت إِذَا الْفَْضلِ أََبا َيا: َجْهلٍ
 َرِضيُتْم أََما َبلَى،: قَالَ َشْيٍء، ِمْن َرأَْت َما: قَالَ َعاِتكَةُ؟ َرأَْتَها ُرْؤَيا َما الْفَْضلِ أََبا َيا: َجْهلٍ
 رَِهـانٍ  كَفََرَسْي َوأَْنُتْم كُنَّا إِنَّا النَِّساِء، بِكَِذبِ جِئُْتُمونا َحتَّى الرَِّجالِ بِكَِذبِ َهاِشمٍ، بين َيا

 َنبِيَّةٌ، ِمنَّا َتقُولُوا إِال َبِقَي فََما َنبِيٌّ، ِمنَّا قُلُْتْم الرَّكُْب َتَحاذَِت فَلَمَّا ِحنيٍ، ُمْنذُ الَْمْجَد فَاْسَتَبقَْنا
 أََشـدَّ  َيْوَمِئـذٍ  فآذَْوُه ِمْنكُْم، اْمَرأَةً أَكْذََب َوال َرُجال، أَكْذََب َبْيٍت أَْهلَ قَُرْيشٍ ِفي أَْعلَُم ال

 فَلَْو ثَالٍث، أَْو لَْيلََتْينِ ِفي اْخُرُجوا: قَالَ الرَّاِكَب أَنَّ َعاِتكَةُ َزَعَمْت: َجْهلٍ أَُبو َوقَالَ اَألذَى،
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 أَنَّكُـمْ  بِالْكَْعَبـةِ  َعلَّقْناُه ثُمَّ ِسجِال َوكََتْبَنا كَِذُبكُْم، ِلقَُرْيشٍ َتَبيََّنْت الثَّالثُ َهِذِه َمَضْت قَْد
 بِالِْحَجاَبـةِ  ذََهْبـُتمْ  أَنَّكُـمْ  قَُصيٍّ بين َيا َرِضيُتْم أََما َواْمَرأَةً، َرُجال الَْعَربِ ِفي َبْيٍت أَكْذَُب
 أََشـدَّ  َيْوَمِئٍذ فآذَْوُه ِمْنكُْم، بنبِيٍّ َزَعْمُتْم جِئُْتُمونا َحتَّى َوالرِّفَاَدِة الرَِّواِءَو َوالسِّقَاَيِة، َوالنَّْدَوِة
 أَْهـلِ  َوِفي ِفيَك الْكَِذَب فَإِنَّ ُمْنَتٍه أَْنَت َهلْ اْسِتِه، ُمَصفَِّر َيا َمْهال: َعبَّاٌس لَُه َوقَالَ اَألذَى،
 ِمْن َعبَّاٌس َولَِقَي َخرٍِف، َوال بَِجاِهلٍ، كُْنَت َما الْفَْضلِ، أََبا َيا: ُهَحَضَر َمْن لَُه َوقَالَ َبْيِتَك،
 الَِّتـي  اللََّياِلي، ِمَن الثَّاِلثَِة لَْيلَِة َمَساُء كَانَ فَلَمَّا َحِديِثَها، ِمْن أَفَْشى ِفيَما َشِديًدا أَذًى َعاِتكَةَ
 الِْغفَارِيُّ َعْمرٍو بن َضْمَضُم ُسفَْيانَ، أَُبو َبَعثَ الَِّذي الرَّاِكُب َجاَءُهُم الرُّْؤَيا َعاِتكَةُ ِفيَها َرأَْت
 فَـأَْحرُِزوا  ُسفَْيانَ َألبِي ِلَيْعَترُِضوا َوأَْصَحاُبُه ُمَحمٌَّد َخَرَج فَقَْد اْنِفُروا غَاِلبٍ، آلَ َيا: فَقَالَ
  .َوذَلُولٍ َصْعبٍ كُلِّ َعلَى َوَنفَُروا َعاِتكَةَ، ُرْؤَيا ِمْن اوأَْشفَقُو الْفََزعِ، أََشدَّ قَُرْيٌش فَفَزَِعْت ِعَريكُْم،

ئــاتىكه بىنتــى  : دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ  ئــۇرۋە – 6452
ــدۇلمۇتتهلىب  ــهللهمنىڭ   (ئابـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ

  :قائاكىسى ئابباس) ھاممىسى
ـــ  ــۇپ كېتىــشىدىن  بىــر چــۈش كــۆردۈ ـ م، قهۋمىڭنىــڭ ھــاالك بول

  :ئابباس. اتتىق ئهندىشه قىلىۋاتىمهن، ـ دېدىق
  :دەپ سورىۋىدى، ئۇـ ؟ ۈڭكۆردچۈش نېمه ــ 
 سۆزلهپ ، ئهھدە بهرمىسهڭئېيتمايدىغانلىقىڭغائۇنى ھېچكىمگه ــ 

ھاقــارەت  -  بىــزگه تىــل، چــۈنكى كىــشىلهر بــۇنى ئاڭلىــسا.بهرمهيــمهن
 ئهھدە بهرگهندىن  ئابباس ئۇنىڭغا.دى دەپ تۇرىۋالۇپ ئازار بېرىدۇ، ـياغدۇر
  :ئاتىكه چۈشىنى سۆزلهپ بېرىشكه باشلىدى ،كېيىن

 ، تهرىپىـدىن كېلىـپ    يـۇقىرى  مهككىنىڭ   بىرى مىنگهن   ــ ئۇالغقا 
 ئىككى ياكى ئۈچ كۈن   ! ئى فاجىرالر ! ئى ۋاپاسىزالر ”: ئاۋازىنىڭ بېرىچه 

 ئانـدىن   .ىـدى  دەپ توۋل  “!چىقىڭـالر ئۆلتۈرۈلىدىغان جايىڭالرغا    ئىچىدە
ئايـال،   -  مهككىدىكى ئهر. توۋلىدى ئۈچ قېتىم  ، يهنه  كىرىپ مهسجىدكه

مىـــسى ئۇنىـــڭ ئهتراپىغـــا ئوالشـــتى ۋە ئۇنىـــڭ كىچىـــك ھهم - چـــوڭ
ئانـدىن ئـۇ ئـادەم ئـۇلىغى بىـلهن           .سۆزلىرىدىن قاتتىق چۆچۈپ كهتتـى    

ھېلىقى جـۈملىلهرنى ئهيـنهن تهكـرارالپ        كهئبىنىڭ ئۈستىگه چىقىپ  
ىنى ئىككى تاغنىڭ ئارىسىدىكى پۈتۈن ئۇنىڭ ئاۋاز .ىدىتوۋلئۈچ قېتىم 
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رام تاشـنى قومـۇرۇپ   ۇيوغـان بىـر قـ    ئـۇ    ئانـدىن    .ئاھاله ئوچۇق ئاڭلىـدى   
دۇمىــالپ تــاغ تــۈۋىگه  تــاش .مهكــكه ئاھالىــسىگه قارىتىــپ دۇمىالتتــى 

مهككىـدىكى ھهر بىـر ئۆينىـڭ      هتتى ۋە  بولۇپ ك  پارچهـ   پارچه كهلگهندە،
ســېنىڭ قهۋمىڭــگه    شــۇڭا مهن .ئۈســتىگه بىــر پارچىــدىن چۈشــتى   

  .يامانلىق يېتىپ قېلىشىدىن قورقتۇم
 .سـىرتقا چىقىـپ كهتتـى       ۋە قورقـۇپ كهتتـى   بۇ چۈشتىن   ئابباسمۇ  

 ، ئـۇ .ىـشىپ قالـدى  ۋەلىد ئىبنى ئۇتبه ئىبنى رەبىيئه بىلهن ئۇچر    يولدا  
 ئاتىكهنىـڭ چۈشـىنى     ئابباس ئۇنىڭغا  .دوستى ئىدى يېقىن  ئابباسنىڭ  
بۇ لىد لېكىن ۋە.  نى تاپىلىدىىهسلىك ھېچكىمگه دېمهردى ۋەسۆزلهپ ب

ئـۇتبه  . سۆزلهرنى ئىچىگه سىغدۇرالماي، دادىسى ئۇتبهگه سـۆزلهپ بهردى       
ــپ بهردى   ــهيبهگه ئېيتى ــشى ش ــۇ چــۈش    . قېرىندى ــپ، ب ــۇنداق قىلى ش

ئهتىـسى سـهھهردە،   . ھهممىگه يېيىلىپ، ئهبۇ جهھلگىچه يېتىپ بـاردى     
نــى ب، ئــۇتبه ئىئهبــۇ جهھــل. ئاببــاس كهئبىنــى تــاۋاپ قىلغىلــى بــاردى

ئه ئىبنـى ئهسـۋەد ۋە ئهبـۇ بهخـتهرى     مرەبىيئه، ئۇمهييه ئىبنى خهلهف، زە   
  : ئهبۇ جهھل. كهئبه تۈۋىدە پاراڭلىشىپ ئولتۇراتتىقاتارلىقالر

.  دېدىـ!   تاۋاپ قىلىپ بولۇپ قېشىمىزغا كهلگىن!ي ئهبۇ فهزلهئــ 
 ئهبـۇ  . ئۇالرنىڭ قېشىغا كېلىـپ ئولتـۇردى      ،تاۋاپ قىلىپ بولۇپ  ئابباس  

  :جهھل ئۇنىڭدىن
  :دەپ سورىدى، ئابباسقانداق چۈش كۆرۈپتۇ؟ ـ ئاتىكه ــ 
  :  ئهبۇ جهھل.دېدىـ ئۇ ھېچقانداق چۈش كۆرمىدى، ــ 
نىـڭ  ىرىڭالر بهنى ھاشىم جهمهتى، سـىلهر ئهرل      هي ئ .ۈپتۇياق، كۆر ــ  

 يالغان سۆزلىرىنى  يهتمىگهندەك، ئهمدى ئاياللىرىڭالرنىڭيالغانچىلىقى
سىلهر بىلهن بهيگىگه ئۇزۇن زاماندىن بېرى پ چىقتىڭالرمۇ؟ بىز كۆتۈرۈ
 .كهن ئاتالردەك ئىززەت ـ ئـابرۇي ئۈچـۈن توختىمـاي بهسلىـشهتتۇق     چۈش

 بىـزدىن ”:  سىلهر قوپۇپمانا ئهمدى بىز تهڭلىشىپ قالغان بىر پهيتته، 
بىــزدىن ئايــال ”:  ئهمــدىلىكته.ۋالــدىڭالرۇ دەپ تۇر“پهيغهمــبهر چىقتــى

 مهن قۇرەيش . ەۋېلىشىڭالردىن باشقا ئىش قالمىدى د“چىقتى پهيغهمبهر
 سىلهردىنمۇ يالغانچىراق   ،لسۇنو ئايال ب  ياكىخهلقى ئىچىدە مهيلى ئهر     
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نىڭ ئېيتىشىچه، ئۇالغقا مىنگهن بىرى ئاتىكه. نى كۆرمىدىمجهمهتبىر 
  ئىچىـدە ئۆلتۈرۈلىـدىغان جايىڭالرغـا     ئىككى ياكى ئۈچ كـۈن    ”: كېلىپ

 ســىلهرنىڭ ئــۈچ كۈنــدىن كېــيىن،  . تــوۋالپتىمىش دەپ “!چىقىڭــالر
ســىلهرنىڭ  بىــز . بولىــدۇايالغــانچىلىقىڭالر قــۇرەيش خهلقىــگه ئاشــكار

ــانچى       ــدىكى ئهڭ يالغ ــلهر ئىچى ــسۇن، ئهرەب ــال بول ــاكى ئاي ــى ئهر ي مهيل
 كهئبىگه ئېسىپ كىشىلهر ئىكهنلىكىڭالر ھهققىدە بىر پۈتۈك يېزىپ،     

هئبىنىڭ خىزمىتىنى، قۇرۇلتاي  سىلهر ك!ي ئهۋالدىه ئى قۇس.قويىمىز
ئىــشلىرىنى ھهم ھــاجىالرنى ســۇغۇرۇش، ســۇ توشــۇش ۋە ئىئــانه تــوپالپ 
ھاجىالرغا تارقىتىش ئىشلىرىنى قولۇڭالرغا ئېلىۋالغانلىقىڭالرغا رازى   

ــدىمىزغا  ــاخىرى ئالـ ــاي، ئـ ــى ”: بولمـ ــبهر چىقتـ ــزدىن پهيغهمـ  دەپ “بىـ
  :ابباس ئۇنىڭغائ .لىدى قاتتىق ئازارېدى ۋە ئابباسنىد، ـ كهلدىڭالر

گېپىـڭ تۈگىـدىمۇ؟ يالغـانچىلىق دېـگهن سـهندە،      ! ئى ئوسۇرغاقــ  
كىمنىــڭ يالغــانچى ئىكهنلىكىنــى يېقىنـــدا    . ســېنىڭ جهمهتىڭــدە  

  :دىن بىرىسورۇندىكىلهر. كۆرىسهن، ـ دېدى
ـــ  ــۇل فهزل ـ ــى ئهب ــۆزلهيدىغان   !ئ ــا س ــادان ئهمهس، ئالىجوق ــهن ن   س
شۇنداق . نداق ئىشهندىڭ؟ ـ دېدىس تۇرۇپ، بۇ سۆزلهرگه قا ئهمهكىشىمۇ
  .نىڭ چۈشى سهۋەبىدىن قاتتىق ئازار يېدىئابباس ئاتىكهقىلىپ، 

ئۈچىنچى كـۈنى كهچ ۋاقتـى بولغانـدا،     ) ئارىدىن ئىككى كۈن ئۆتۈپ   (
يېتىـپ  ىفـارى  غ ئىبنـى ئهمـر   زەمـزەم ئهبۇ سۇفيان ئهۋەتكهن چاپـارمهن   

  :كهلدى ۋە پۈتۈن كۈچى بىلهن
ـــ  ــب ئهۋالدى،  ـــ ــى غالىــ ــاتلىنىڭالر ئــ ــقا ئــ ــۇھ!ئۇرۇشــ ممهد ه مــ

 ئهبــۇ ســۇفياننىڭ ئالــدىنى توسۇشــقا چىقتــى، ،ھهمراھلىرىنــى ئېلىــپ
بـۇ ئـاۋازنى ئاڭلىغـان      . دەپ توۋلىـدى  ــ   ! زىـۋېلىڭالر ۇكارۋىنىڭالرنى قۇتق 

ــاتتىق       قــۇرەيش خهلقىنىــڭ يادىغــا ئاتىكهنىــڭ چۈشــى كهلــدى ـ دە، ق
   .①رگه قاراپ ئاتالندىئۇالر دەرھال ھهرىكهتلىنىپ، بهد.  چۆچۈشۈپ كهتتى

  )24/346 :»كهبىرئهل«(

                                                
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئىبنـى لـۇھهيئه ئىـسىملىك     ): 9947( ھهيسهمى   ①

 .ھهر خىل باھا بېرىلگهن بىرى بار، ـ دېگهن
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 الُْمطَِّلبِ، َعْبِد بنَت َعاِتكَةَ أَنَّ قَُرْيشٍ، ِمْن َوغَْيُرُه اللَِّه، َعْبِد بن ُمْصَعُب  عن- 6453
 َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ بِهِْم أَْوقََع ِحَني لََها قَُرْيشٍ َوَتكِْذيبِ ُرْؤَياها ِصْدقِ ِفي قَالَْت
  :بَِبْدرٍ َوَسلََّم

  َهارُِب الْقَْومِ ِمَن فُلُ بَِتأْوِيِلها   وَيأِْتكُْم بَِحقٍّ الرُّْؤَيا َتكُنِ أَلَْم
  الْقََواِضُب السُُّيوُف ُتفَْرى َما بَِعْيَنْيِه   َرأَى الَِّذي بِالَْيِقنيِ فَأََتاكُْم َرأَى
  كَاِذُب ُهَو َمْن بِالصِّْدقِ َيكِْذُبنِي   ماوإِنَّ كَذَْبُت أَكِْذْب َولَْم فَقُلُْتْم

ــدۇلالھ بىــلهن باشــق  - 6453 ــداق مۇســئهب ئىبنــى ئاب ىالردىن مۇن
 پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم قـۇرەيش           :رىۋايهت قىلىنىدۇ 

ئاتىكه تاالپهتكه دۇچار قىلغاندىن كېين، دە ئېغىر   ىشرىكلىرىنى بهدر ۇم
گهرچه قۇرەيـشلهر تهرىپىـدىن     (ۈشـىنىڭ    ئـۆز چ   بتهلىۇتى ئابدۇلم بىنت

 ھهققىدە مۇنۇ ئهمهلىيهتكه ئايالنغانلىقى) يالغانغا چىقىرىلغان بولسىمۇ
  :رنى ئېيتقانتالىيېب

  مىكهن،كۆرگهن چۈشۈم راست
  .ئېيتسۇن بهدردىن قاچقانالر
  كۆزنى قىلدى ئالىچهكمهن،

  .يالت ـ يۇلت قىلىچ ـ قالقانالر
  

  چۈشۈمنى ئېيتىپ بهرسهم،
   دېدىڭالرغۇ؟“غانچىيال”

  كىم يالغانچى، كىم دۇرۇست،
   ①ئوڭۇمدىن بىلدىڭالرمۇ؟

  )24/348 :»كهبىرئهل«(

 َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ َبَعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُبَسْيَسةَ َعْيًنا - 6454
َوَما ِفي الَْبْيِت أََحٌد غَْيرِي َوغَْيُر َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َيْنظُُر َما َصَنَعْت ِعُري أَبِي ُسفَْيانَ فََجاَء      

                                                
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئىبنـى لـۇھهيئه ئىـسىملىك     ): 9948( ھهيسهمى   ①

 .باھا بېرىلگهن بىرى بار، قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنھهر خىل 
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َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا أَْدرِي َما اْسَتثَْنى َبْعَض نَِساِئِه قَالَ فََحدَّثَُه الَْحِديثَ قَالَ فََخَرَج َرُسـولُ                
 إِنَّ لََنا طَِلَبةً فََمْن كَانَ ظَْهُرُه َحاِضًرا فَلَْيْركَْب َمَعَنـا      اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََتكَلََّم فَقَالَ      

فََجَعلَ رَِجالٌ َيْسَتأِْذُنوَنُه ِفي ظُْهَرانِهِْم ِفي ُعلْوِ الَْمِديَنِة فَقَالَ لَا إِلَّا َمْن كَانَ ظَْهُرُه َحاِضـًرا                
لََّم َوأَْصَحاُبُه َحتَّى َسَبقُوا الُْمْشرِِكَني إِلَى َبْدرٍ َوَجاَء        فَاْنطَلََق َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوسَ      

الُْمْشرِكُونَ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا ُيقَدَِّمنَّ أََحٌد ِمْنكُْم إِلَى َشْيٍء َحتَّـى                
لُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قُوُموا إِلَـى َجنَّـٍة       أَكُونَ أََنا ُدوَنُه فََدَنا الُْمْشرِكُونَ فَقَالَ َرُسو      

َعْرُضَها السََّمَواُت َوالْأَْرُض قَالَ َيقُولُ ُعَمْيُر ْبُن الُْحَمامِ الْأَْنَصارِيُّ َيا َرُسولَ اللَّـِه َجنَّـةٌ               
 َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما        َعْرُضَها السََّمَواُت َوالْأَْرُض قَالَ َنَعْم قَالَ َبخٍ َبخٍ فَقَالَ        

َيْحِملَُك َعلَى قَْوِلَك َبخٍ َبخٍ قَالَ لَا َواللَِّه َيا َرُسولَ اللَِّه إِلَّا َرَجاَءةَ أَنْ أَكُونَ ِمْن أَْهِلَها قَـالَ           
لُ ِمْنُهنَّ ثُمَّ قَالَ لَِئْن أََنا َحيِيُت َحتَّـى         فَإِنََّك ِمْن أَْهِلَها فَأَْخَرَج َتَمَراٍت ِمْن قََرنِِه فََجَعلَ َيأْكُ        

 .آكُلَ َتَمَراِتي َهِذِه إِنََّها لََحَياةٌ طَوِيلَةٌ قَالَ فََرَمى بَِما كَانَ َمَعُه ِمْن التَّْمرِ ثُمَّ قَاَتلَُهْم َحتَّى قُِتلَ
دىن مۇنداق رىۋايهت ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ   - 6454
ــ  : ۇقىلىنىــد ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئهب   ســۇفيانۇپهيغهم

ــچىلىقىدىكى ــۇرىنى  كارۋباشـ ــڭ ئۇچـ ــۈن  اننىـ ــېلىش ئۈچـ ــپ كـ  ئېلىـ
.  قايتىـپ كېلىـپ، ئهھـۋالنى يهتكـۈزدى     ئـۇ .ئهۋەتكهن ئىدىبۇسهيسهنى  

. ئۆيدە پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئىككىمىزال بـار ئىـدۇق   
 سـاھابىلهرگه   يهى ۋەسهللهم سىرتقا چىقىـپ    پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهله  

  :سۆز قىلدى ۋە
كىمنىڭ ئۇلىغى بولسا، شۇ    . ــ دەرھال ئۇالرنىڭ پېشىگه چۈشىمىز    

ــ! مىنىــپ چىقــسۇن ــلهر پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  ـ ــدى، بهزى  دې
لىرىنى غئـۇال ئوتالۋاتقـان    يـۇقىرى تهرىپىـدە   ىن مهدىنىنىـڭ    دۋەسهللهم

 پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى    .رىغان ئىدى ئهكىلىۋېلىشقا ئىجازەت سو  
  :ۋەسهللهم

 دەپ ، ـ  ى قېـشىدا تهييــار بولغـان كىــشىال چىقـسۇن   غيـاق، ئــۇلى ـــ  
 پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم         ، شۇنىڭ بىلهن  .جىكىلىدى

 مۇشــرىكالردىن بــۇرۇن بهدرگه يېتىــپ ،ســاھابىلىرى بىــلهن ئاتلىنىــپ
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ــاردى ــيىن مۇشــرىكالر يېتىــپ .ب ــدى كه كې ــهلاللالھۇ  .ل ــبهر س  پهيغهم
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

 دېـدى،   ــ ! قوزغالمـاڭالر ېچقايـسىڭالر   ھ ،چهۇق بهرمىگىـ  مهن بۇير ــ  
 پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ى،مۇشــرىكالر يېقىـــنالپ كېلىۋىـــد 

  :ۋەسهللهم
 جهنـنهت ئۈچـۈن    كېلىدىغانكهڭلىكى ئاسمان بىلهن زېمىندەك     ــ  

  :هنسارىئير ئىبنى ھۇمام ئهل ئۇمه.دىېد ـ !ئاتلىنىڭالر
غان كېلىـدى كهڭلىكى ئاسمان بىلهن زېمىنـدەك  ! رەسۇلۇلالھئى  ــ  
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمـ دەپ سورىغانىدى،؟ ۇجهننهتم

  :دى، ئۇەپ جاۋاب بهر دــ ھهئه، ـ
  :دېۋىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمـ ! پاھ! پاھــ 
  : ئۇ.دەپ سورىدى ـ  دېدىڭ؟ شۇنداقچۈننېمه ئۈــ 
بىلهن قهسهمكى، مهن پهقهتـال ئاشـۇ       نىڭ نامى   هللا ا !رەسۇلۇلالھئى  ــ  

 .دېـدى ـ  قىلىـپ شـۇنداق دېـدىم،     دجهنـنهت ئهھلىـدىن بولۇشـنى ئۈمىـ    
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  ئوقدىنىـدىن بىـر  مهيرئـۇ . دىېـ  د، ـ ۇنىڭ ئهھلـى ش سهن ،ئۇنداقتاــ 
  : ئاندىن. يېيىشكه باشلىدى،نچه تال خورمىنى چىقىرىپقا

 بــۇ بهكــال ئــۇزۇن ھايــات ،رنى يهپ بــولغىچه ياشىــسامبــۇ خــورمىالــــ 
غا  مۇشرىكالر، قولىدىكى خورمىالرنى چۆرىۋېتىپ، دېگىنىچه، ـ دەكۇبولغ

  . قاراپ ئېتىلدى ۋە قاتتىق ئېلىشىپ شېهىد بولدى
  )1901 :مۇسلىم(

ِه ْبُن َعبَّاسٍ قَالَ َحدَّثَنِي ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ َيـْوُم              َعْبُد اللَّ  عن - 6455
َبْدرٍ َنظََر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الُْمْشرِِكَني َوُهْم أَلٌْف َوأَْصَحاُبُه ثَلَاثُ ِمائٍَة               

بِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الِْقْبلَةَ ثُمَّ َمدَّ َيَدْيِه فََجَعلَ َيْهِتُف            َوِتْسَعةَ َعَشَر َرُجلًا فَاْسَتقَْبلَ نَ    
بَِربِِّه اللَُّهمَّ أَْنجِْز ِلي َما َوَعْدَتنِي اللَُّهمَّ آِت َما َوَعْدَتنِي اللَُّهمَّ إِنْ ُتْهِلْك َهِذِه الِْعَصاَبةَ ِمْن أَْهلِ 

ْعَبْد ِفي الْأَْرضِ فََما َزالَ َيْهِتُف بَِربِِّه َمادا َيَدْيِه ُمْسَتقْبِلَ الِْقْبلَِة َحتَّى َسقَطَ رَِداُؤُه              الْإِْسلَامِ لَا تُ  
بِـيَّ  َعْن َمْنِكَبْيِه فَأََتاُه أَُبو َبكْرٍ فَأََخذَ رَِداَءُه فَأَلْقَاُه َعلَى َمْنِكَبْيِه ثُمَّ الَْتَزَمُه ِمْن َوَراِئِه َوقَالَ َيا نَ         
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اللَِّه كَفَاَك ُمَناَشَدُتَك َربََّك فَإِنَُّه َسُيْنجُِز لََك َما َوَعَدَك فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ إِذْ َتـْسَتِغيثُونَ                
ِئكَِة قَالَ أَُبو   َربَّكُْم فَاْسَتَجاَب لَكُْم أَنِّي ُمِمدُّكُْم بِأَلٍْف ِمْن الَْملَاِئكَِة ُمْرِدِفَني فَأََمدَُّه اللَُّه بِالَْملَا           

ُزَمْيلٍ فََحدَّثَنِي اْبُن َعبَّاسٍ قَالَ َبْيَنَما َرُجلٌ ِمْن الُْمْسِلِمَني َيْوَمِئٍذ َيْشَتدُّ ِفي أَثَرِ َرُجـلٍ ِمـْن                 
 فََنظََر إِلَى الُْمْشرِِكَني أََماَمُه إِذْ َسِمَع َضْرَبةً بِالسَّْوِط فَْوقَُه َوَصْوَت الْفَارِسِ َيقُولُ أَقِْدْم َحْيُزومُ  

الُْمْشرِِك أََماَمُه فََخرَّ ُمْسَتلِْقًيا فََنظََر إِلَْيِه فَإِذَا ُهَو قَْد ُخِطَم أَْنفُُه َوُشقَّ َوْجُهُه كََضْرَبِة السَّْوِط               
ِه َوَسلََّم فَقَالَ   فَاْخَضرَّ ذَِلَك أَْجَمُع فََجاَء الْأَْنَصارِيُّ فََحدَّثَ بِذَِلَك َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيْ           

َصَدقَْت ذَِلَك ِمْن َمَدِد السََّماِء الثَّاِلثَِة فَقََتلُوا َيْوَمِئٍذ َسْبِعَني َوأََسُروا َسْبِعَني قَالَ أَُبو ُزَمْيلٍ قَالَ               
أَبِي َبكْرٍ َوُعَمَر َمـا  اْبُن َعبَّاسٍ فَلَمَّا أََسُروا الْأَُساَرى قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لِ       

َتَرْونَ ِفي َهُؤلَاِء الْأَُساَرى فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َيا َنبِيَّ اللَِّه ُهْم َبُنو الَْعمِّ َوالَْعِشَريِة أََرى أَنْ َتأُْخـذَ                  
إِْسلَامِ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ِمْنُهْم ِفْدَيةً فََتكُونُ لََنا قُوَّةً َعلَى الْكُفَّارِ فََعَسى اللَُّه أَنْ َيْهِدَيُهْم ِللْ

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما َتَرى َيا اْبَن الَْخطَّابِ قُلُْت لَا َواللَِّه َيا َرُسولَ اللَِّه َما أََرى الَِّذي َرأَى أَُبو                   
        ا ِمْن َعِقيلٍ فََيْضرَِب ُعُنقَُه َوُتَمكِّنِّي      َبكْرٍ َولَِكنِّي أََرى أَنْ ُتَمكِّنَّا فََنْضرَِب أَْعَناقَُهْم فَُتَمكَِّن َعِلي

ِمْن فُلَاٍن َنِسيًبا ِلُعَمَر فَأَْضرَِب ُعُنقَُه فَإِنَّ َهُؤلَاِء أَِئمَّةُ الْكُفْرِ َوَصَناِديُدَها فََهوَِي َرُسولُ اللَّـِه               
لُْت فَلَمَّا كَانَ ِمْن الَْغِد جِئْـُت فَـإِذَا         َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما قَالَ أَُبو َبكْرٍ َولَْم َيْهَو َما قُ           

َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَُبو َبكْرٍ قَاِعَدْينِ َيْبِكَياِن قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه أَْخبِْرنِي ِمْن                
إِنْ لَْم أَجِـْد ُبكَـاًء َتَباكَْيـُت    أَيِّ َشْيٍء َتْبِكي أَْنَت َوَصاِحُبَك فَإِنْ َوَجْدُت ُبكَاًء َبكَْيُت وَ  

ِلُبكَاِئكَُما فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْبِكي ِللَِّذي َعَرَض َعلَيَّ أَْصَحاُبَك ِمـْن               
قَرِيَبٍة ِمْن َنبِيِّ اللَّـِه     أَْخِذِهْم الِْفَداَء لَقَْد ُعرَِض َعلَيَّ َعذَاُبُهْم أَْدَنى ِمْن َهِذِه الشََّجَرِة َشَجَرٍة            

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َما كَانَ ِلَنبِيٍّ أَنْ َيكُونَ لَُه أَْسَرى َحتَّى ُيثِْخَن ِفي                  
 .نِيَمةَ لَُهْمالْأَْرضِ إِلَى قَْوِلِه فَكُلُوا ِممَّا غَنِْمُتْم َحلَالًا طَيًِّبا فَأََحلَّ اللَُّه الَْغ

دىن مۇنـداق   ئابدۇلالھ ئىبنى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا        - 6455
ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ماڭا مۇنداق       : رىۋايهت قىلىنىدۇ 
 پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ، بهدر غازىتى بولغاندا:سۆزلهپ بهرگهنىدى

 ، بولـۇپ مىڭ كىشىر  ئۇال. مۇشرىكالرنىڭ سانىنى ئىگهللىدى ۋەسهللهم
 پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى . كىــشى ئىــدى319ســاھابىلهر ئــاران 
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 !هللائـى ا «:  كۆتـۈردى ۋە  ئىككـى قـولىنى    ،ۋەسهللهم قىبلىگه يۈزلىنىـپ   
ماڭـا  ! هللا ئـى ا   . رېئاللىققـا ئايالنـدۇرغىن    سرىتىڭنىۇماڭا ۋەدە قىلغان ن   

 جامـائهت   مۇشـۇ !هللا ئـى ا .سرىتىڭنى ۋۇجۇتقـا چىقـارغىن    ۇۋەدە قىلغان ن  
ــسه، زېمىنــدا   ــۇپ كهت ــادەت قىلىــدىغان ھــېچكىم  ھــاالك بول ســاڭا ئىب

ئۇ قولىنى ئېگىز كۆتـۈرۈپ دۇئـا قىلغاچقـا،          . دۇئا قىلدى  دەپ »قالمايدۇ
 تونىنى ئۇچىسىغا ، ئهبۇ بهكرى كېلىپ.رىسىدىن چۈشۈپ كهتتىۈتونى م
  :قاچئارت

 ئـۇ   .دىيېتهرلىك بولـ   يىڭ قىلغان دۇئا  ڭگه رەببى !رەسۇلۇلالھئى  ــ  
هللا اكۆپ ئۆتمهي،  .دېدىـ سرەتنى ئاتا قىلىدۇ، ۇ ۋەدە قىلغان ناڭاچوقۇم س

) دۇئــا قىلىـــپ (ئـــۆز ۋاقتىــدا  ﴿: ۇ ئـــايهتنى نازىــل قىلــدى  مۇنــ تائــاال  
ســىلهرگه ئــارقىمۇ ئارقــا «: هللاپهرۋەردىگــارىڭالردىن يــاردەم تىلىــدىڭالر، ا

ڭالرنى  دەپ دۇئـايى   »مىڭ پهرىشته بىلهن ياردەم بېـرىمهن     ) چۈشىدىغان(
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا مىـڭ       ،نىڭ بىلهن شۇ. ①﴾ئىجابهت قىلدى 

  .پهرىشته بىلهن ياردەم بېرىلدى
 مۇسۇلمانالردىن بىرى ئالدىدىكى بىر مۇشرىكنى قـوغالپ        ،شۇ كۈنى 

ئـــاتلىق بىرىنىـــڭ قامچىـــسىنى    ئۈســـتىدە   بېـــشى  ېتىـــپ،كېتىۋ
ــدا  ــزۇم ” :قارســىلداتقان ھال ــى ھهي ــۆت !ئ ــدىغا ئ ــگهن“! ئال ــاۋازىنى  دې  ئ

ئالـدىغا شـۇنداق قـارىغۇدەك بولـسا، مۇشـرىك ئوڭدىـسىغا             ئـۇ    .ئاڭلىغان
ــدىن      يىقىلىــپ چۈشــكهن بولــۇپ،  ــۈز ـ كــۆزى يېرىلىــپ، قامچــا ئىزى ي

بــۇنى كــۆرگهن ئهنــسارى . كۆكىرىــپ كهتــكهن ۋە بــۇرنى كېــسىلگهنىدى
 رىۋىـدى،  سـۆزلهپ بې   گهپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     ۋەقهنى  
  :هر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمب
، ـ  چىلىرىـدىن مهدەت ئـۈچىنچى ئاسـماننىڭ   ، ئـۇ .راست ئېيتتىڭــ 
ــدى ــلهن .دې ــۇنىڭ بى ــۇلمانالر ، ش ــۈرۈپ 70 مۇس ــاپىرنى ئۆلت  70 ، يهنه ك

 پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى .ېلىۋالــدىرىــك ئهســىر ئى تكىــشىنى
  :ئىككىمىزدىنۋەسهللهم ئهبۇ بهكرى 
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دەپ مهسـلىههت  انداق بىر تهرەپ قىلـساق بـوالر؟ ـ    ــ ئهسىرلهرنى ق
  : ئهبۇ بهكرى.ورىدىس

 ، مېنىڭچه.لىرىمىزبىر نهۋرە تۇغقانبىزنىڭ  ئۇالر  ! رەسۇلۇلالھ ئىــ  
تۆلهم بىـلهن كاپىرالرغـا قارشـى        .بېرەيلىلهم ئېلىپ قويۇپ    ۆئۇالردىن ت 

شــۇ مۇناســىۋەت  .ئــازراق بولــسىمۇ كۈچلىنىــپ قېلىــشىمىز مــۇمكىن
 ئۇالرنى ئىـسالمغا ھىـدايهت قىلىـپ قالـسا، ئهجهب ئهمهس، ـ      هللا بىلهن،
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. دېدى

  : دەپ سورىدى، مهن؟ ـ سهن قانداق قارايسهن! ئىبنى خهتتابئىــ 
بىــلهن قهســهمكى، مهن ئهبــۇ   نىــڭ نــامى  هللا ا!ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ  

 ئۇالرنىـــڭ غانـــدا، بول مېـــنىڭچه. قوشـــۇلمايمهنپىكـــرىگهبهكرىنىـــڭ 
 بىــز ئۇالرنىــڭ كاللىــسىنى ئالــساق بۇيرىــساڭ،نى ئېلىــشقا سىكاللىــ
 مېنـى   .ئېلىـشقا بـۇيرىغىن    ئهلىنى ئهقىيلنىـڭ كاللىـسىنى       .دەيمهن

 .بـۇيرىغىن كاللىـسىنى ئېلىـشقا     ) ئۆمهرنىڭ بىر تۇغقىنى  (پاالنىنىڭ  
 ،نىڭ كاتتىباشـلىرى  ىرفمهن ئۇنىڭ كاللىسىنى ئاالي، چۈنكى ئۇالر كۇ      

 پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى .دىــمدەپ مهســلىههت بهرـ ،   وڭلىرىچــ
مېـــنىڭكىگه  ،ۋەســـهللهم ئهبـــۇ بهكرىنىـــڭ مهســـلىههتىنى يـــاقتۇرۇپ

 پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ     ، ئهتىسى ئهتىگهندە بېرىپ قارىسام    .قوشۇلمىدى
 .يلهن يىغـالپ ئولتۇرۇپتـۇ    ىـ  ۋەسهللهم بىلهن ئهبۇ بهكرى ئىكك     ئهلهيهى

  :مهن
نېمه سهۋەبتىن يىغالۋاتىسىلهر؟ سهۋەبىنى ماڭـا      ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ  
يىغــا كهلمىــسىمۇ، .  يىغلىيالىــسام يىغــاليئهگهر. ئېيتىــپ بېــرىڭالر

 پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   .سـىلهر بىـلهن تهڭ يىغالشـقا ئۇرۇنـاي، ـ دېـدىم      
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

ھهمراھلىرىڭنىـــڭ ماڭـــا تـــۆلهم ئـــېلىش توغرىـــسىدا بهرگهن  ـــــ 
 ماڭا مهسلىههت بهرگهنلهرنىڭ ئـازابى  .مهسلىههتى ئۈچۈن يىغالۋاتىمهن  

يــېقىن  دېــدى ۋە ، ـ  كۆرســىتىلدىقىلىــپ مۇشـۇ دەرەختىنمــۇ يــېقىن  
زېمىنـدا  گه  پهيغهمبهر﴿ :تائاالهللا  ا .يهردىكى بىر تۈپ دەرەخنى كۆرسهتتى    
يهنى مۇشرىكلىكنىڭ ھهيۋىسنى   (دۈشمهننى كۆپرەك ئۆلتۈرمهي تۇرۇپ     
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ــپ، ئ ــۇرۇپ يوقىتى ــۇۋۋەت بهرمهي ت ــسالمغا ق ــدىيه  )ى ــىرلهردىن فى ، ئهس
سـىلهر فىـدىيه ئىلىـش    ! ئمىنلهرۇئـى مـ   ( .ئېلىش اليىق ئهمهس ئىدى   

يهنـى  (سىلهرگه ئاخىرەتنى   هللا تىنى كۆزلهيسىلهر، ا  هدۇنيا مهنپهئ ) بىلهن
غـالىبتۇر، ھـېكمهت بىـلهن ئىـش     هللا ا. تىلهيـدۇ ) ئاخىرەتنىڭ ساۋابىنى 

ــدۇر ــڭ هللا .قىلغۇچى ــۇق(نى ــانالرنى   ئوچ ــشنى قىلغ ــگهن ئى  چهكلهنمى
) ئهسـىرلهردىن (لى بولمىـسا ئىـدى،    ىھۆكمى ئهز ) ماسلىق دېگهن ىجازال

ئـى  ( .فىدىيه ئالغانلىقىڭالر ئۈچۈن ئهلۋەتته زور ئازابقا دۇچار بوالتتىڭالر      
 غهنىمهت ئالغـان نهرسـهڭالرنى ھـاالل ۋە        )!جىهاد قىلغۇچىالر جامائهسى  

ىـن  ت)مرىگه مۇخالىپهتچىلىـك قىلىـش    نىڭ ئه (هللا پاك بىلىپ يهڭالر، ا   
 )بهنـــدىلىرىگه( ھهقىـــقهتهن مهغفىـــرەت قىلغۇچىـــدۇر،هللا ا. قورقـــۇڭالر

 غهنىمهتنــى بىــزگه ،دېــگهن ئــايهتلهرنى نازىــل قىلىــپ ①﴾مېهرىبانــدۇر
  . ىپ بهردىھاالل قىل

  )1763 :مۇسلىم(

ِد َمْشَهًدا لَأَنْ أَكُـونَ      عن اْبَن َمْسُعوٍد قال َشهِْدُت ِمْن الِْمقَْداِد ْبنِ الْأَْسوَ         - 6456
َصاِحَبُه أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّا ُعِدلَ بِِه أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيْدُعو َعلَى الُْمْشرِِكَني                

اِتلُ َعْن َيِمينَِك َوَعْن    فَقَالَ لَا َنقُولُ كََما قَالَ قَْوُم ُموَسى اذَْهْب أَْنَت َوَربَُّك فَقَاِتلَا َولَِكنَّا ُنقَ            
ِشَماِلَك َوَبْيَن َيَدْيَك َوَخلْفََك فََرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْشَرَق َوْجُهُه َوَسرَُّه َيْعنِي              

 .قَْولَُه
ــۇ   - 6456 ــۇ ئهنه ــئۇد رەزىيهلالھ ــى مهس ــۋايهت  ئىبن ــداق رى دىن مۇن
نىڭ ئاغزىدىن شۇنداق بىر سۆزنى ۋەدمهن مىقداد ئىبنى ئهس: قىلىنىدۇ

ــىلهردىنمۇ ئهۋزەل    ــالىق نهرسـ ــۈن دۇنيـ ــڭ پۈتـ ــدىمكى، ئۆزەمنىـ ئاڭلىـ
بىلىنىپ كهتكهن ئۇ سۆزنىڭ ساھىبى بولۇپ قېلىشىمنى بهكمۇ ئارزۇ         

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم      ۋاقىتتا،  ئۇ  . قىلىپ كهتتىم 
  :دادمىق. مۇشرىكالرغا قارشى بهددۇئا قىلىۋاتاتتى
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 مۇســـا  قهۋمـــىبىـــز ســاڭا بهنـــى ئىـــسرائىل ! ــــ ئـــى رەســـۇلۇلالھ 
ســهن پهرۋەردىگارىــڭ بىــلهن بىلــله بېرىــپ ئــۇرۇش ﴿: ئهلهيهىسـساالمغا 

.  دېگهنــدەك دېمهيمىــز﴾، بىــز مۇشــۇ يهردە ئولتــۇرۇپ تــۇرىمىز قىلغىــن
ا تهرەپلىرىڭـــدە تـــۇرۇپ،  ئارقـــ ۋە ســـېنىڭ ئـــوڭ، ســـول، ئالـــدىبهلكـــى

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  . ېدىدـ لىمىز،   ئۇرۇش قىقهھرىمانالرچه
ــهلله ــپ     نىڭ مۋەس ــڭ نۇرلىنى ــۇپ، چىرايىنى ــهن بول ــۆزگه خۇرس ــۇ س ب

  . كهتكهنلىكىنى كۆردۈم
  )3952 :بۇخارى(

 َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َيـْوَم            - 6457
 . َهذَا جِْبرِيلُ آِخذٌ بَِرأْسِ فََرِسِه َعلَْيِه أََداةُ الَْحْربَِبْدرٍ

رىــــۋايهت دىن ئىبنــــى ئاببــــاس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهۇمــــا    - 6457
دۇكى، پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بهدر غازىتىـدا           نىقىلى

  :مۇنداق دېگهن
ىـڭ   ئېتىن للىرىنى ئاسقان ھالدا،   جهڭ قورا  ئۇ. لئىبۇ جىبرى مانا  «

   .»بېشىنى تۇتۇپ تۇرىدۇ
  )3995 :بۇخارى(

 َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو              َعْن اْبنِ  - 6458
ْعَد الَْيْومِ فَأََخذَ أَُبو َبكْرٍ     ِفي قُبٍَّة اللَُّهمَّ إِنِّي أَْنُشُدَك َعْهَدَك َوَوْعَدَك اللَُّهمَّ إِنْ ِشئَْت لَْم ُتْعَبْد بَ            

بَِيِدِه فَقَالَ َحْسُبَك َيا َرُسولَ اللَِّه فَقَْد أَلَْحْحَت َعلَى َربَِّك َوُهَو ِفي الدِّْرعِ فََخـَرَج َوُهـَو            
 .أََمرَُّيقُولُ َسُيْهَزُم الَْجْمُع َوُيَولُّونَ الدُُّبَر َبلْ السَّاَعةُ َمْوِعُدُهْم َوالسَّاَعةُ أَْدَهى َو

دىن مۇنــداق رىــۋايهت ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا - 6458
:  تـۇرۇپ  داىـ دىرېپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم چ     : قىلىنىدۇ

قـا چىقىرىـشىڭنى    د مهن سېنىڭ ئهھدەڭنى ۋە ۋەدەڭنـى ۋۇجۇ       !هللائى ا «
دا سهن خالىساڭ، يهر يۈزىـدە بۈگۈنـدىن ئېتىبـارەن       ناۋا .تهلهپ قىلىمهن 

، ئهبۇ دەپ دۇئا قىلىۋاتاتتى» اڭا ئىبادەت قىلىدىغان ھېچكىم قالمايدۇس
  :ۋىلىپۇئۇنىڭ قولىنى تۇترەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بهكرى 
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 دۇئا قاتتىقغا بهك ڭ پهرۋەردىگارى!غىن بولدى قىل!ــ ئى رەسۇلۇلالھ
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم .  دېــدىڭ، ـ  قىلىــپ كهتتىــ

تــوپى مهغلــۇپ ) مۇشــرىكالر(﴿: ئــۇ چېــدىردىن .ىىيىۋالغانىــدســاۋۇت ك
يهنـى ئۇالرغـا    (قىلىنىدۇ، ئارقىغا قاراپ قاچىدۇ، ھهرگىز ئۇنداق ئهمهس        

ۋەدە ) ئازاب قىلىنىش (، قىيامهت ئۇالرغا    )بېرىلىدىغان ئازاب بۇال ئهمهس   
ــۇ    ــدۇر، تېخىمــ ــۇ قىيىنــ ــامهت تېخىمــ ــۇر، قىيــ ــان ۋاقىتتــ قىلىنغــ

: يهنه بىر رىۋايهتته  . ۇغان ھالدا چىقتى  دېگهن ئايهتنى ئوق   ①﴾جاپالىقتۇر
  . گهنيىل دې، ـبهدر كۈنى

  )2915 :بۇخارى(

 اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرَج َيْوَم َبْدرٍ  َعْن َعْبِد- 6459
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَُّهمَّ إِنَُّهـْم ُحفَـاةٌ         ِفي ثَلَاِث ِمائٍَة َوَخْمَسةَ َعَشَر فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه         

فَاْحِملُْهْم اللَُّهمَّ إِنَُّهْم ُعَراةٌ فَاكُْسُهْم اللَُّهمَّ إِنَُّهْم جَِياٌع فَأَْشبِْعُهْم فَفََتَح اللَُّه لَُه َيـْوَم َبـْدرٍ                
 .ا َوقَْد َرَجَع بَِجَملٍ أَْو َجَملَْينِ َواكَْتَسْوا َوَشبُِعوافَاْنقَلَُبوا ِحَني اْنقَلَُبوا َوَما ِمْنُهْم َرُجلٌ إِلَّ

ــدۇلالھ ئىبنــى ئهمــر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  - 6459 ــداق ئاب دىن مۇن
 پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بهدر غازىتى :رىۋايهت قىلىنىدۇ

  : كىشى بىلهن چىقىپ315كۈنى 

ئــۇالر ! هللا ئــى ا.نىــ ئاتـا قىلغ غ، ئۇالرغــا ئــۇالپىيـادە ئــۇالر ! هللائــى اـــ  
ــۇالر  ــاچ، ئ ــدۈرگىنيالىڭ ــى ا.نى كىيىن ــاچ،  ! هللا ئ ــۇالر ئ ــاقلىرىنىئ  قورس

ئۇنىڭغا بهدر غازىتىدا غهلىبه ئاتـا      هللا  دەپ دۇئا قىلىۋىدى، ا    ـ! تويغۇزغىن
 ئۇرۇشـتىن كىيىمـى پۈتـۈن، قورسـىقى تـوق بولغانـدىن        غازىالر .قىلدى

 تـۆگه يېـتىلىگهن ھالـدا       تۇيـاقتىن بىر ياكى ئىككى    سىرت، ھهر بىرى    
   .②قايتتى

  )2747 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                
 . ئايهتلهر- 46 ۋە - 45سۈرە قهمهر،  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2386( ئهلبانى ②
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 َعْن الَْبَراِء قَالَ كُنَّا أَْصَحاَب ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَتَحدَّثُ أَنَّ ِعدَّةَ  - 6460
لَْم ُيَجاوِْز َمَعـُه إِلَّـا     أَْصَحابِ َبْدرٍ َعلَى ِعدَِّة أَْصَحابِ طَالُوَت الَِّذيَن َجاَوُزوا َمَعُه النََّهَر وَ          

 ُمْؤِمٌن بِْضَعةَ َعَشَر َوثَلَاثَ ِمائٍَة

ــۇ  - 6460 ــۇ ئهنه ــۋايهت قىلىنىــدۇ  بهرا رەزىيهلالھ : دىن مۇنــداق رى
 )للهمنىڭ ســاھابىلىرى بولغــانســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســه مــۇھهممهد(

  :بىز

ـــ  ــال ـ ــادىن ۇبهدر ئۇرۇشــىغا قاتناشــقانالرنىڭ ســانى، ت ت بىــلهن دەري
ئۇنىــڭ بىــلهن .  دېيىــشهتتۇق، ـ  ۆتكهنلهرنىــڭ ســانى بىــلهن ئوخــشاشئ

 نهچـچه  310سـانى  ،   بولـۇپ  ال ئـۆتكهن  لهر كىـشى  مۇئمىنپهقهت  دەريادىن  
   . ئىدىكىشى

  )3958 :بۇخارى(

 الَْبَراِء قَالَ اْسُتْصِغْرُت أََنا َواْبُن ُعَمَر َيْوَم َبْدرٍ َوكَانَ الُْمَهاجُِرونَ َيـْوَم      َعنْ - 6461
 .ْدرٍ َنيِّفًا َعلَى ِستَِّني َوالْأَْنَصاُر َنيِّفًا َوأَْرَبِعَني َوِمائََتْينَِب

بهدر : دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ    بهرا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ   - 6461
 ، ئىبنى ئۆمهر ئىككىمىز يېـشىمىز كىچىـك بولغـانلىقى ئۈچـۈن           كۈنى

 60 ىڭ سـانى نبهدر غازىتىدا مۇھاجىرالر  . قوشۇندىن قالدۇرۇپ قويۇلدۇق  
   . نهچچه ئىدى240 نىڭ سانىنهچچه، ئهنسارالر

  )3956 :بۇخارى(

 أَبِي أَُسْيٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ لََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم      َعنْ - 6462
 .َتْبقُوا َنْبلَكُْمَيْوَم َبْدرٍ إِذَا أَكْثَُبوكُْم َيْعنِي كَثَُروكُْم فَاْرُموُهْم َواْس

ــۇ  - 6462 ــۇ ئهنهـ ــهيد رەزىيهلالھـ ــۇ ئۇسـ ــۋايهت ئهبـ ــداق رىـ دىن مۇنـ
بىزگه پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بهدر غازىتىدا : قىلىنىدۇ

  : مۇنداق دېدى
ــقاندا « ــىلهرگه يېقىنالشـ ــرىكالر سـ ــ،مۇشـ ــۇالر (تىڭالر،  ئـــوق ئېـ ئـ

   .»رڭالمائوقلىرىڭالرنى زايا قىل) يېقىنالشمىغىچه
  )3985 :بۇخارى(
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  . فَاْرُموُهْم بِالنَّْبلِ َولَا َتُسلُّوا السُُّيوَف َحتَّى َيْغَشْوكُْم: ويف رواية- 6463
بىـر ـ    . ئـوق ياغـدۇرۇڭالر  دۈشمهنلهرگه«:  يهنه بىر رىۋايهتته- 6463

ــى    ــدە، ئانــدىن قىلىچىڭالرن ــۈز كهلگهن ) قېنىــدىن(بىرىڭالرغــا يۈزمــۇ ي
   .① دېگهن»سۇغۇرۇڭالر

  )2664 :ئهبۇ داۋۇد(

 َعْبَد اللَِّه ْبَن َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه َحدَّثَ َعْن َسْعِد ْبنِ ُمَعاٍذ أَنَُّه قَالَ                عن - 6464
رَّ كَانَ َصِديقًا ِلأَُميَّةَ ْبنِ َخلٍَف َوكَانَ أَُميَّةُ إِذَا َمرَّ بِالَْمِديَنِة َنَزلَ َعلَى َسْعٍد َوكَانَ َسْعٌد إِذَا مَ                

بَِمكَّةَ َنَزلَ َعلَى أَُميَّةَ فَلَمَّا قَِدَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمِديَنةَ اْنطَلََق َسْعٌد ُمْعَتِمًرا               
َبْيِت فََخَرَج بِـِه    فََنَزلَ َعلَى أَُميَّةَ بَِمكَّةَ فَقَالَ ِلأَُميَّةَ اْنظُْر ِلي َساَعةَ َخلَْوٍة لََعلِّي أَنْ أَطُوَف بِالْ             

قَرِيًبا ِمْن نِْصِف النََّهارِ فَلَِقَيُهَما أَُبو َجْهلٍ فَقَالَ َيا أََبا َصفَْوانَ َمْن َهذَا َمَعَك فَقَالَ َهذَا َسْعٌد                 
نَّكُْم َتْنـُصُروَنُهْم  فَقَالَ لَُه أَُبو َجْهلٍ أَلَا أََراَك َتطُوُف بَِمكَّةَ آِمًنا َوقَْد أََوْيُتْم الصَُّباةَ َوَزَعْمُتْم أَ        

َوُتِعيُنوَنُهْم أََما َواللَِّه لَْولَا أَنََّك َمَع أَبِي َصفَْوانَ َما َرَجْعَت إِلَى أَْهِلَك َساِلًما فَقَالَ لَُه َسـْعٌد                 
ْيَك ِمْنُه طَرِيقََك َعلَـى     َوَرفََع َصْوَتُه َعلَْيِه أََما َواللَِّه لَِئْن َمَنْعَتنِي َهذَا لَأَْمَنَعنََّك َما ُهَو أََشدُّ َعلَ            

الَْمِديَنِة فَقَالَ لَُه أَُميَّةُ لَا َتْرفَْع َصْوَتَك َيا َسْعُد َعلَى أَبِي الَْحكَمِ َسيِِّد أَْهلِ الَْواِدي فَقَالَ َسْعٌد                 
َوَسلََّم َيقُولُ إِنَُّهْم قَاِتلُوَك    َدْعَنا َعْنَك َيا أَُميَّةُ فََواللَِّه لَقَْد َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه             

قَالَ بَِمكَّةَ قَالَ لَا أَْدرِي فَفَزَِع ِلذَِلَك أَُميَّةُ فََزًعا َشِديًدا فَلَمَّا َرَجَع أَُميَّةُ إِلَى أَْهِلِه قَالَ َيـا أُمَّ                   
 أَنَّ ُمَحمًَّدا أَْخَبَرُهْم أَنَُّهـْم      َصفَْوانَ أَلَْم َتَرْي َما قَالَ ِلي َسْعٌد قَالَْت َوَما قَالَ لََك قَالَ َزَعمَ            

قَاِتِليَّ فَقُلُْت لَُه بَِمكَّةَ قَالَ لَا أَْدرِي فَقَالَ أَُميَّةُ َواللَِّه لَا أَْخُرُج ِمْن َمكَّةَ فَلَمَّا كَانَ َيْوُم َبـْدرٍ                   
 أَنْ َيْخُرَج فَأََتاُه أَُبو َجْهلٍ فَقَالَ َيا أََبا         اْسَتْنفََر أَُبو َجْهلٍ النَّاَس قَالَ أَْدرِكُوا ِعَريكُْم فَكَرَِه أَُميَّةُ        

َصفَْوانَ إِنََّك َمَتى َما َيَراَك النَّاُس قَْد َتَخلَّفَْت َوأَْنَت َسيُِّد أَْهلِ الَْواِدي َتَخلَّفُوا َمَعَك فَلَْم َيَزلْ         
ْشَترَِينَّ أَْجَوَد َبِعريٍ بَِمكَّةَ ثُمَّ قَالَ أَُميَّـةُ َيـا أُمَّ     بِِه أَُبو َجْهلٍ َحتَّى قَالَ أَمَّا إِذْ غَلَْبَتنِي فََواللَِّه لَأَ         

َصفَْوانَ َجهِّزِينِي فَقَالَْت لَُه َيا أََبا َصفَْوانَ َوقَْد َنِسيَت َما قَالَ لََك أَُخوَك الَْيثْرِبِيُّ قَالَ لَا َمـا              

                                                
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 569( ئهلبانى ①
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 أَُميَّةُ أََخذَ لَا َيْنزِلُ َمْنزِلًا إِلَّا َعقَلَ َبِعَريُه فَلَـْم َيـَزلْ   أُرِيُد أَنْ أَُجوَز َمَعُهْم إِلَّا قَرِيًبا فَلَمَّا َخَرجَ 
 بِذَِلَك َحتَّى قََتلَُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ بَِبْدرٍ

 ئابـدۇلالھ ئىبنـى مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق       – 6464
مۇشـرىكالرنىڭ چوڭلىرىـدىن     ئىبنـى مۇئـاز       سـهئد  :رىۋايهت قىلىنىـدۇ  

مهككىـگه كهلـسه،     بولـۇپ،  دوسـتى     يـېقىن  نىـڭ فهييه ئىبنـى خهله   ئۇم
ئۇمهييهمــۇ مهدىنىــدىن ئۆتــۈپ قالــسا،  . ئۇمهييهنىــڭ ئــۆيىگه چۈشــهتتى

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم        . سهئدنىڭ ئۆيىگه چۈشهتتى  
ــدىن كېــيىن،  ــنىگه ھىجــرەت قىلغان ــاز  ســهئد مهدى ــئىبنــى مۇئ مرە ۆئ

ــگه كېلىــ  ــۆيىگه چ ،پقىلىــش ئۈچــۈن مهككى ۈشــتى ۋە  ئۇمهييهنىــڭ ئ
  :ئۇنىڭغا
ىتتــا مېنــى كهئــبىگه ئېلىــپ بارســاڭ، تــاۋاب  ۋاقيخــالىه كهئــبــــ 

ئۇنى چۈش ۋاقتىدا كهئبىگه ئېلىپ ئۇمهييه  . دېدىقىلىۋالغان بولسام، ـ
  : قېلىپ ئۇالرغا ئهبۇ جهھل ئۇچراپ.باردى

  :ئۇمهييه .ەپ سورىدىدـ ىڭ كىم؟ ھ بۇ ھهمرا!ئۇمهييه ــ ئهي
  :ئهبۇ جهھل سهئدكه. دېدىـ ،  بولىدۇئۇ سهئدــ 
بوۋىلىرىنىڭ دىنىدىن تانغـان مۇھاجىرالرغـا ئـورۇن        - سىلهر ئاتا ــ  

  دەپ داۋراڭ سېلىۋاتىـسىلهر ـ يـۇ،    ۋە ئۇالرغـا يـاردەم قىلىمىـز   دىڭـالر بهر
ئۇقــۇپ قــوي، ! ســهن كهئبىنــى خــاتىرجهم ھالــدا تــاۋاپ قىلىۋاتىــسىنا؟

 ، بىلهن بىلله بولمىغان بولـساڭ     ئۇمهييهى،   بىلهن قهسهمك  نىڭ نامى هللا
بـار  سهئد ئهبۇ جهھلگه . دېدىـ ساالمهت قايتالمايتتىڭ،   - ئۆيۈڭگه ساق

  :ئاۋازى بىلهن ۋارقىراپ
بىـلهن قهسـهمكى، سـهن مېنـى        نـامى    نىـڭ هللا ئۇقۇپ قوي، ا   ۇسهنمــ  

ىڭ مهدىنىــدىن ئۆتىــدىغان يولــۇڭنى  ســېنمــۇبۇنىڭــدىن توســساڭ، مهن
  :سهئدكهئارىغا كىرىپ، ئۇمهييه . دېدىل قىلىمهن، ـ تېخىمۇ چىڭ قاما

ئۇ دېگهن مهككه خهلقىنىـڭ  ! ئهبۇ ھهكهمگه ۋارقىرىما ! ي سهئد ــ ئه 
  : سهئد.خوجايىنى، ـ دېدى
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 بىـلهن قهسـهمكى،    نىـڭ هللا ئـى ئـۇمهييه، ا     !سـهن بىـزگه ئارىالشـما     ــ  
سـېنى  پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن مۇسـۇلمانالرنىڭ          

  : دەرھالئۇمهييه.  دېدىئاڭلىدىم، ـم ئۆلتۈرىدىغانلىقىنى چوقۇ
  :، سهئدەپ سورىدىدـ ؟ دە ئۆلتۈرەمدىكهنمهككىــ 
. ئۇمهييه قاتتىق چۆچـۈپ كهتتـى  . ـ دەپ جاۋاب بهردىئۇقمايمهن،  ــ 

  :ئائىلىسىگه قايتىپ كېلىپ
بىلهمسهن؟  سهئدنىڭ ماڭا نېمه دېگهنلىكىنى !ــ ئى ئۇممۇ سهفۋان

  :ۋانفۇممۇ سهئ.  دېدىـ
  : ئۇمهييه.ـ دەپ سورىدىنېمه دېدى؟ ــ 

ــ مۇھهممهد ئۇنىڭغـا مۇسـۇلمانالرنىڭ مېنـى ئۆلتۈرىـدىغانلىقىنى        
 دەپ  “مېنى مهككىـدە ئۆلتۈرەمـدىكهن؟    ”:  ئۇنىڭدىن .ئېيتىپ بېرىپتۇ 

بىـلهن قهسـهمكى، مهن   نـامى   نىـڭ هللا دېدى، ا “بىلمهيمهن” :سورىسام، ئۇ 
  .دېدىـ  چىقمايمهن،سىرتقا مهككىدىن 

دى، ئهبــۇ جهھــل  ىــغا چىقىــشنىڭ تهييــارلىقى بولۇۋ ئۇرۇشــىبهدر 
  :كىشىلهرنى ھهيدەپ

ـــ  ــارۋانلىرىڭالرـ ــاتلىنىڭالر ك ــۈن ئ ــدۇرۇش ئۈچ ــ! نى قۇتۇل ــدىـ .  دې
  :ئهبۇ جهھل ئۇنىڭ قېشىغا كېلىپ. ئۇمهييهنىڭ چىققۇسى كهلمىدى

ـــ ئ ـــ ــهفۋانۇهي ئهب ــڭ خوجايىنىــ  ! س ــكه خهلقىنى ــهن مهك  .سهن س
بـۇ    ۋەدېدىـ الرمۇ چىقمايدۇ،   باشقىكۆرسه،  ىقمىغانلىقىڭنىسېنىڭ چ

  :ئاخىرى، ئۇمهييه. سۆزىدە چىڭ تۇرۇۋالدى
ــۇدەك    ــى بولمىغـ ــاڭا تهڭ كهلگىلـ ــدا، سـ ـــ قارىغانـ ــداق دەپ . ــ بۇنـ

 بىلهن قهسـهمكى،  نىڭ نامىهللا.  ماڭىمۇ چىقماي ئامال يوق    ،تۇرۇۋالساڭ
ــېتىۋالىمهن    ــسىنى سـ ــڭ ئهڭ ياخشىـ ــدىكى تۆگىنىـ ــرەر ( مهككىـ بىـ

ئانــدىن . دېــدىـ ،   )پىــشكهللىككه يولۇققانــدا، دەرھــال قــېچىش ئۈچــۈن
  :ئايالىغا

 .دى دېـ  ــ ! سـهپهر تهييـارلىقىنى باشـلىغىن      !ــ ئهي ئۇممـۇ سـهفۋان     
  :ئۇممۇ سهفۋان
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 ئۇنتۇپ سۆزىنى نىڭ سهئددوستۇڭ مهدىنىلىك   ! سهفۋان ۇهي ئهب ــ ئ 
  :دېۋىدى، ئۇـ قالدىڭمۇ؟ 

ئــۇالر بىــلهن ئــازغىنه يهرگىــچه بىلــله  مهن . ئۇنتــۇپ قالمىــدىمــــ 
  .دېدىـ ، مېڭىپ، قايتىپ كېلىمهن

 قونالغۇغـا   قوشـۇن بىـرەر    .شۇنداق قىلىـپ، ئـۇمهييه يولغـا چىقتـى        
.  قويــاتتىنى چىــڭ چۈشــهپ، يېنىــدا تۇرغــۇزۇپ تۆگىــسى، ئــۇچۈشــسىال
ــاخىرى ــله هللا  ا،ئـ ــۇنى ئهززە ۋەجهلـ ــپ (ئـ ــۆرەپ كىرىـ ــا سـ  )بهدر غازىتىغـ
   .ۋەتتىگۈزىئۆلتۈر

  )3950 :بۇخارى(

كَانَ ُعْتَبةُ ْبُن َربِيَعةَ َصِديقًا ِلَسْعِد ْبنِ ُمَعـاٍذ  :  قَالَمسعود بنَعْن َعْبِد اِهللا     - 6465
ِفي الَْجاِهِليَِّة، فَكَانَ إِذَا قَِدَم ُعْتَبةُ الَْمِديَنةَ َنَزلَ َعلَى َسْعِد ْبنِ ُمَعاٍذ، َوكَانَ إِذَا قَِدَم َسْعٌد َمكَّةَ 

مبثل احلديث املتقدم يف مجيع فصوله، وال خمالفة بينهما إال أن صديق سعد              . َعلَى ُعْتَبةَ  َنَزلَ
  .يف األول أمية بن خلف ويف هذا عتبة بن ربيعة

ــۋايهتته  - 6465 ــر رى ــهئدنىڭ«: يهنه بى ــدىكى س ــاھىلىيهت دەۋرى   ج
بـۇ ھهدىـسنىڭ    .  دەپ كهلـگهن   » ئىـدى  ئاغىنىسى ئۇتبه ئىبنى رەبىيـئه    

   .①رىدىكى ھهدىس بىلهن ئوخشاشداۋامى يۇقى
  )1758 :بهززار(

 َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ كَاَتْبُت أَُميَّةَ ْبـَن َخلَـٍف     - 6466
ْرُت الرَّْحَمَن  ِكَتاًبا بِأَنْ َيْحفَظَنِي ِفي َصاِغَيِتي بَِمكَّةَ َوأَْحفَظَُه ِفي َصاِغَيِتِه بِالَْمِديَنِة فَلَمَّا ذَكَ           

قَالَ لَا أَْعرُِف الرَّْحَمَن كَاِتْبنِي بِاْسِمَك الَِّذي كَانَ ِفي الَْجاِهِليَِّة فَكَاَتْبُتُه َعْبَد َعْمرٍو فَلَمَّـا               
ى َوقََف كَانَ ِفي َيْومِ َبْدرٍ َخَرْجُت إِلَى َجَبلٍ ِلأُْحرَِزُه ِحَني َناَم النَّاُس فَأَْبَصَرُه بِلَالٌ فََخَرَج َحتَّ    

َعلَى َمْجِلسٍ ِمْن الْأَْنَصارِ فَقَالَ أَُميَّةُ ْبُن َخلٍَف لَا َنَجْوُت إِنْ َنَجا أَُميَّةُ فََخَرَج َمَعُه فَرِيٌق ِمْن                 
أََبْوا َحتَّى  الْأَْنَصارِ ِفي آثَارَِنا فَلَمَّا َخِشيُت أَنْ َيلَْحقُوَنا َخلَّفُْت لَُهْم اْبَنُه ِلأَْشَغلَُهْم فَقََتلُوُه ثُمَّ              

                                                
هدىـــسنى بهززار رىــۋايهت قىلغــان بولـــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىـــسنىڭ     بــۇ ھ ): 9949( ھهيــسهمى  ①

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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َيْتَبُعوَنا َوكَانَ َرُجلًا ثَِقيلًا فَلَمَّا أَْدَركُوَنا قُلُْت لَُه اْبُرْك فََبَرَك فَأَلْقَْيُت َعلَْيِه َنفْـِسي ِلأَْمَنَعـُه                
ُد الرَّْحَمنِ فََتَخلَّلُوُه بِالسُُّيوِف ِمْن َتْحِتي َحتَّى قََتلُوُه َوأََصاَب أََحُدُهْم رِْجِلي بَِسْيِفِه َوكَانَ َعبْ        

 .ْبُن َعْوٍف ُيرِيَنا ذَِلَك الْأَثََر ِفي ظَْهرِ قََدِمِه
ئهنهــۇدىن مۇنــداق ھمان ئىبنــى ئهۋف رەزىيهلالھــۇ ائابــدۇر - 6466

ــۋايهت قىلىنىــدۇ ــۇمهييه ئىبنــى خهلهفــ : رى مهن مهككىــگه ”: كهمهن ئ
سهن مهدىنىگه كهلگهندە، جـان     . ماللىرىمنى قوغدىغىن جان ۋە   بارغاندا،  

م ۋە مهكتۇبتـــا  دەپ مهكتـــۇب يوللىـــدى“ۋە مـــاللىرىڭنى مهن قوغـــداي
: ئۇ، مهكتۇبتىكى ئىسمىمنى كۆرۈپ   .  دەپ يازدىم  “راھمان”ئىسمىمنى  

شــۇڭا جــاھىلىيهت  . دېــگهن ئىــسىمنى تونۇمــايمهن  › راھمــان‹مهن ”
. ەپ جـاۋاب يولالپتـۇ    د “دەۋرىدىكى ئىسمىڭ بىلهن مهكتـۇب يـوللىغىن      

  . قىلىپ مهكتۇب يوللىدىم“ئهبدۇ ئهمر”شۇنىڭ بىلهن، ئىسمىمنى 
 ئـۇمهييهنى   مهن. باشقىالر ئۇخالپ قالغـان ۋاقىـت ئىـدى        كۈنى،بهدر  

بىـالل ئـۇنى كـۆرۈپ قالـدى ۋە        . قوغداپ قـېلىش ئۈچـۈن تاغقـا چىقـتىم        
  :ئهنسارىالر يىغىلىپ ئولتۇرغان جايغا كېلىپ دەرھال

. هف بولىـدۇ مانا بـۇ ئـۇمهييه ئىبنـى خهل       ! ــ ئى ئهنسارىالر جامائىتى   
ــ   مهن ياشــىمايمهن،،الــساقئهگهر ئــۇ ســاق   .ۋارقىراشــقا باشــلىدىدەپ ـ
ــلهن  ــۇنىڭ بى ــسارىالردىن ،ش ــسى  ئهن ــر نهچچى ــلهن  بى ــالل بى ــله  بى بىل

مهن ئۇالرنىـــــــڭ بىـــــــزگه . كهينىمىــــــزدىن قـــــــوغالپ چىقتــــــى  
ھايالــدىتىپ ئــۇالرنى  يېتىشىۋېلىــشىدىن قورقــۇپ، ئۇنىــڭ بالىــسىنى

ۋېتىـپ  ىرۈ ئـۇالر بـالىنى ئۆلت     .تاشالپ قويـدۇم  تۇرۇش ئۈچۈن ئارقىمىزغا    
ــتى  ــى قوغالشـ ــۇ. بىزنـ ــدى مهييهئـ ــادەم ئىـ ــېمىز ئـ ــزگه  .  سـ ــۇالر بىـ ئـ

  : مهن ئۇنىڭغا،يېتىشىۋالغاندا
 مهن ئـۇنى قوغـداپ قـېلىش        ، ئـۇ يېتىۋالـدى    .دېۋىـدىم ـ   !يېتىۋالــ  

ئـــۇالر مېنىـــڭ ئاســـتىمدىن . ئۈچــۈن، ئـــۆزۈمنى ئۈســـتىگه تاشــلىدىم  
كهينىـدىن سـانجىپ، ئـاخىرى ئـۇنى ئۆلتـۈرۈپ         - قىلىچلىرىنى كهينى 

 بىرســىنىڭ قىلىچــى مېنىــڭ پۇتۇمغــا تېگىــپ   شــۇ ئهســنادا،.قويــدى
  .كهتتى
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) دادام: (ئىبــــراھىم مۇنــــداق دەيــــدۇ) ئابــــدۇراھماننىڭ ئــــوغلى(
ــدۇرراھمان پۇتىــ  ــزگه كۆرســىتىپ   ئاب ــدە بى ــى بهزى ــچ ئىزىن دىكى قىلى

   .قوياتتى
  )2301 :بۇخارى(

 فَذَكََر َبْدرٍ، َيْوُم كَانَ فَلَمَّا َخلٍَف، ْبَن أَُميَّةَ كَاَتْبُت قَالَ الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ – 6467
  .أَُميَّةُ َنَجا إِنْ َنَجْوُت الَ بِالَلٌ فَقَالَ اْبنِِه، َوقَْتلَ قَْتلَُه

ــدۇر - 6467 دىن مۇنـــداق رىـــۋايهت  ھمان رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ ائابـ
بىرىمىزنـى قوغداشـقا     - ىـلهن بىـر    ب ف ئۇمهييه ئىبنى خهله   :قىلىنىدۇ

ــد  ــكهن ئى ــدا . ۇقپۈتۈش ــازىتى بولغان ــوغلى  ،بهدر غ ــڭ ئ ــۇمهييه ۋە ئۇنى   ئ
  :بىالل. تۈرۈلدىئۆل

   .ــ ئهگهر ئۇمهييه ساق قۇتۇلۇپ قالسا، مهن ياشىمايمهن، ـ دېگهنىدى
  )3971 :بۇخارى(

ِقٌف ِفي الصَّفِّ َيْوَم َبْدرٍ فََنظَْرُت  َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف قَالَ َبْيَنا أََنا َوا       - 6468
َعْن َيِمينِي َوَعْن ِشَماِلي فَإِذَا أََنا بُِغلَاَمْينِ ِمْن الْأَْنَصارِ َحِديثٍَة أَْسَناُنُهَما َتَمنَّْيُت أَنْ أَكُونَ َبْيَن               

 َجْهلٍ قُلُْت َنَعْم َما َحاَجُتَك إِلَْيِه َيا  أَْضلََع ِمْنُهَما فََغَمَزنِي أََحُدُهَما فَقَالَ َيا َعمِّ َهلْ َتْعرُِف أََبا         
اْبَن أَِخي قَالَ أُْخبِْرُت أَنَُّه َيُسبُّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَـِئْن              

فََتَعجَّْبُت ِلذَِلَك فََغَمَزنِي الْآَخُر فَقَالَ َرأَْيُتُه لَا ُيفَارُِق َسَواِدي َسَواَدُه َحتَّى َيُموَت الْأَْعَجلُ ِمنَّا   
ِلي ِمثْلََها فَلَْم أَْنَشْب أَنْ َنظَْرُت إِلَى أَبِي َجْهلٍ َيُجولُ ِفي النَّاسِ قُلُْت أَلَا إِنَّ َهذَا َصاِحُبكَُما                 

 ثُمَّ اْنَصَرفَا إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه        الَِّذي َسأَلُْتَمانِي فَاْبَتَدَراُه بَِسْيفَْيهَِما فََضَرَباُه َحتَّى قََتلَاهُ      
َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخَبَراُه فَقَالَ أَيُّكَُما قََتلَُه قَالَ كُلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما أََنا قََتلُْتُه فَقَالَ َهـلْ َمـَسْحُتَما            

ا قََتلَُه َسلَُبُه ِلُمَعاِذ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْجُمـوحِ         َسْيفَْيكَُما قَالَا لَا فََنظََر ِفي السَّْيفَْينِ فَقَالَ ِكلَاكُمَ       
 .َوكَاَنا ُمَعاذَ ْبَن َعفَْراَء َوُمَعاذَ ْبَن َعْمرِو ْبنِ اجلَُموحِ

دىن مۇنــداق ئابــدۇراھمان ئىبنــى ئهۋف رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  - 6468
كىرىپ، رۇسلىنىپ بولغاندىن   ه  كبهدر غازىتىدا سهپ  : رىۋايهت قىلىنىدۇ 
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ــي ــسام  ىن،كې ــا قارى ــى يېنىمغ ــاتىۋان   ، ئىكك ــى ن ــسارىالردىن ئىكك  ئهن
  :بۇنى كۆرۈپ. يىگىتنىڭ ئارىسىدا تۇرۇپ قاپتىمهن

كاشـــكى، بـــۇالردىن قـــاۋۇلراق كىـــشىلهرنىڭ يېنىـــدا تۇرغـــان ــــ  
 ئۇالرنىـڭ بىـرى   دەل شۇ پهيتته،.  دەپ ئارزۇ قىلىپ قالدىم    ـ! چۇ؟بولسام

  : تۇرۇپمېنى نوقۇپ
  :مهن. دەپ سورىدى ـ ؟هنهھلنى تونۇمسئى تاغا، ئهبۇ جــ 
ئـۇ  .  دېـدىم ؟ ـ  ئۇنىڭـدا نـېمه ئىـشىڭ بـار ئىـدى     .ھهئه، تونـۇيمهن ـــ  
  :يىگىت
مهن ئۇنىڭ پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه نۇرغـۇن           ــ  
 بىلهن قهسهمكى، نىڭ نامىهللا. ھاقارەت قىلغانلىقىنى ئاڭلىدىم - تىل

ــ    ــۆرۈپ قالى ــسىنى ك ــڭ قارى ــزدىن  ئهگهر ئۇنى ــسام، ئىككىمى دىغان بول
مهن . دېـدى ـ بىرىمىزنىـڭ ئهجىلـى توشـمىغۇچه ئـۇنى قويـۇۋەتمهيمهن،       

 يهنه بىرىمــۇ مېنـى نوقــۇپ  بولــۇپ تۇرسـام، ئۇنىـڭ جاســارىتىگه ھهيـران   
 ئهبۇ جهھلنىڭ كىشىلهر ئارىسىدا ،ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهي. شۇنداق دېدى

  :ئايلىنىپ يۈرگهنلىكىنى كۆرۈپ، ئۇالرغا
ئـۇالر  .  دەپ كۆرسـىتىپ قويـدۇم  ئـادەم ئـاۋۇ شـۇ، ـ    ر سـورىغان  سىلهـ 

.  ئۇنىڭغا ھۇجـۇم قىلىـپ ئۆلتـۈردى       ،دەرھال قىلىچلىرىنى يالىڭاچالپ  
نىڭ ئالـــــدىغا بېرىـــــپ، ئهبـــــۇ جهھلنـــــى    ھئانـــــدىن رەســـــۇلۇلال 

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى    . ئۆلتۈرۈۋەتكهنلىكىنى خهۋەر قىلىشتى  
  :ۋەسهللهم

  :ئىككىلىسى دەپ سورىۋىدى، ؟ ـدۈڭالرقايسىڭالر ئۆلتۈرــ 
ـــ  ــۈردۈم،    ـ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  . دېيىــشتىـ مهن ئۆلت

  : ۋەسهللهم
  :، ئۇالرـ دەپ سورىسۈرتۈۋەتتىڭالرمۇ؟ ىڭ قېنىنى قىلىچىڭالرنــ 
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئۇالرنىـڭ     . دېدىـ ياق،  ــ 

  :قىلىچلىرىغا قاراپ
كېرەكلىــرى  -  ئۇنىــڭ نهرسـه .ىككىڭــالر ئۆلتۈرۈپـسىلهر ئـۇنى ئ ـــ  

بــۇ ئىككــى .  دېــدىـــ! مۇئـاز ئىبنــى ئهمــر ئىبنــى جهمۇھنىــڭ بولــسۇن 
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يىگىتنىڭ بىـرى مۇئـاز ئىبنـى ئهفـرائ، يهنه بىـرى مۇئـاز ئىبنـى ئهمـر                  
   .ئىبنى جهمۇھ ئىدى

  )3141 :بۇخارى(

 . َحتَّى َضَرَباُه َوُهَما اْبَنا َعفَْراَء فََشدَّا َعلَْيِه ِمثْلَ الصَّقَْرْينِ: ويف رواية- 6469
ــۋايهتته  - 6469 ــر رى ــيىلگهن يهنه بى ــداق دې ــۇ  ئىك:  مۇن ــسى ئهب كى
لىـچ  ىقبېرىـپ،   ئېتىلىـپ   تهڭ   ۇغىـدەك  خۇددى بىر جۈپ قارچ    جهھلگه
   . ئۇ ئىككىسى ئهفرائنىڭ ئىككى ئوغلى بولىدۇ.ئۇردى

  )3988 :بۇخارى(

ْنُه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َيْنظُُر َما            َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه عَ     - 6470
َصَنَع أَُبو َجْهلٍ فَاْنطَلََق اْبُن َمْسُعوٍد فََوَجَدُه قَْد َضَرَبُه اْبَنا َعفَْراَء َحتَّى َبَرَد قَالَ أَأَْنـَت أَُبـو        

 .ْوَق َرُجلٍ قََتلُْتُموُه أَْو َرُجلٍ قََتلَُه قَْوُمُهَجْهلٍ قَالَ فَأََخذَ بِِلْحَيِتِه قَالَ َوَهلْ فَ

: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ئهنهس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ـ  6470
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمبهدر كۈنى، 

دېۋىدى، ــ كىم بېرىپ، ئهبۇ جهھلنىڭ ئهھۋالىنى ئۇقۇپ كېلىدۇ، ـ  
 . نىڭ قېشىغا كهتتىئهبۇ جهھلتۇرۇپ، دەرھال ئورنىدىن ئىبنى مهسئۇد 

 ئۇرغان قىلىچ زەربىسى ئـۇنى نىمجـان قىلىـپ    ئهفرانىڭ ئىككى ئوغلى 
  : ئۇنىڭ ساقىلىنى تۇتامالپ تۇرۇپئىبنى مهسئۇد. قويغانىدى

  : ئهبۇ جهھلـ دەپ سورىغانىدى،سهن ئهبۇ جهھلمۇ؟ ــ 

 ئـۆز   يـاكى (بۇ ئادەمدىنمۇ كاتتـا ئـادەم بارمىـدۇ         سىلهر ئۆلتۈرگهن   ــ  
   . دېدىـ! ؟)قهۋمى ئۆلتۈرگهن بۇ ئادەمدىنمۇ كاتتا بىرى بارمىدۇ

  )3963 :بۇخارى(

 . قَالَ أَُبو َجْهلٍ فَلَْو غَْيُر أَكَّارٍ قََتلَنِي:ويف رواية - 6471
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ئهفرائنىــڭ ( كېلىــشىچه، ئهبــۇ جهھــل يهنه بىــر رىــۋايهتته - 6471
قانـدىن باشقىـسى    مېنـى دېه  كاشكى   ):ئوغۇللىرىنى كۆزدە تۇتقان ھالدا   

   .دېگهنـ ! ؟ئۆلتۈرگهن بولسىچۇ
  )4020 :بۇخارى(

 ُعَبْيَدةَ َعْن أَبِيِه قَالَ َمَرْرُت فَإِذَا أَُبو َجْهلٍ َصرِيٌع قَْد ُضرَِبْت رِْجلُُه             يب أَ  عن - 6472
َهاُبُه ِعْنَد ذَِلَك فَقَالَ أَْبَعُد ِمْن      فَقُلُْت َيا َعُدوَّ اللَِّه َيا أََبا َجْهلٍ قَْد أَْخَزى اللَُّه الْأَِخَر قَالَ َولَا أَ             

َرُجلٍ قََتلَُه قَْوُمُه فََضَرْبُتُه بَِسْيٍف غَْيرِ طَاِئلٍ فَلَْم ُيْغنِ َشْيئًا َحتَّى َسقَطَ َسْيفُُه ِمْن َيِدِه فََضَرْبُتُه                 
 .بِِه َحتَّى َبَرَد

نىــڭ مۇنــداق    )ئىبنــى مهســئۇد (دادىــسى   ئهبــۇ ئۇبهيــدە  - 6472
ئـۇ  . مهن ئهبۇ جهھلنىڭ قېشىغا بـاردىم     : ىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ  دېگهنل

  :مهن. پۇتىدىن يارىالنغان بولۇپ، نىمجان ھالهتته ياتاتتى
ئۆلـۈمىڭنى رەزىـل   هللا  ا!ئـى ئهبـۇ جهھـل   ! نىـڭ دۈشـمىنى  هللائـى ا ـــ  

  : مهن ئۇ چاغدا ئۇنىڭدىن قورقمىغان ئىدىم، ئۇ. دېدىمقىلدى، ـ
 ەكدىنمۇ بهكـر  نىڭ ئۆلۈمىـ  كىـشى ئۆز قهۋمى ئۆلتۈرگهن    ــ بۇ ساڭا    

لىـچ بىـلهن ئـۇنى    ى دېـدى، مهن گـال بىـر ق   ـ؟  چوڭ بىلىنىپ كهتتىمـۇ 
لىچـى قولىـدىن چۈشـۈپ    ى ئۇنىـڭ ق  لـېكىن  .ساممۇ كـار قىلمىـدى    چاپ
   .①ىزدۈمدىال ئاندىن جان ئچاپقىنىئۇنى ئېلىپ مهن  .تىكهت

   )2709 :ئهبۇ داۋۇد(

ْدرٍ ُعَبْيَدةَ ْبَن َسِعيِد ْبنِ الَْعاصِ َوُهَو ُمَدجٌَّج لَا ُيَرى           قَالَ الزَُّبْيُر لَِقيُت َيْوَم بَ     - 6474
ِمْنُه إِلَّا َعْيَناُه َوُهَو ُيكَْنى أَُبو ذَاِت الْكَرِشِ فَقَالَ أََنا أَُبو ذَاِت الْكَرِشِ فََحَملُْت َعلَْيِه بِـالَْعَنَزِة              

بِْرُت أَنَّ الزَُّبْيَر قَالَ لَقَْد َوَضْعُت رِْجِلي َعلَْيـِه ثُـمَّ           فَطََعْنُتُه ِفي َعْينِِه فََماَت قَالَ ِهَشاٌم فَأُخْ      
َتَمطَّأُْت فَكَانَ الَْجْهَد أَنْ َنَزْعُتَها َوقَْد اْنثََنى طََرفَاَها قَالَ ُعْرَوةُ فََسأَلَُه إِيَّاَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى               

 َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََخذََها ثُمَّ طَلََبَها أَُبـو         اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْعطَاُه فَلَمَّا قُبِضَ     
َبكْرٍ فَأَْعطَاُه فَلَمَّا قُبَِض أَُبو َبكْرٍ َسأَلََها إِيَّاُه ُعَمُر فَأَْعطَاُه إِيَّاَها فَلَمَّا قُبَِض ُعَمُر أََخذََها ثُـمَّ                 

                                                
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2357( ئهلبانى ①
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 إِيَّاَها فَلَمَّا قُِتلَ ُعثَْمانُ َوقََعْت ِعْنَد آلِ َعِليٍّ فَطَلََبَها َعْبُد اللَِّه ْبـُن              طَلََبَها ُعثَْمانُ ِمْنُه فَأَْعطَاهُ   
 .الزَُّبْيرِ فَكَاَنْت ِعْنَدُه َحتَّى قُِتلَ

: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ      زۇبهير رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ    - 6474
ئـۇ  .  قالـدىم د ئىبنـى ئاسـقا ئـۇچراپ     ىئۇبهيدە ئىبنـى سـهئ    بهدر غازىتىدا   

شۇنداق پۇختا ساۋۇت كىيىۋالغان بولۇپ، ئىككى كۆزىدىن باشـقا يېـرى           
  :ئۇ. دى ئى“ زاتىلكهرشۇئهب” يهسىئۇنىڭ كۇنى. كۆرۈنمهيتتى

 مهن ئۇنىڭغـا ئېتىلىـپ،   ،دېۋىدىـ مهن ئهبۇ زاتىلكهرش بولىمهن،  ــ 
پۇتـۇم  ئانـدىن مهن ئـۇنى      .  ئۇ ئۆلـدى   قىسقا نهيزىنى كۆزىگه تىقىۋەتتىم،   

 نهيزىنـى كـۈچهپ تارتقـان ئىـدىم، ئىككـى ئـۇچى            ،بىلهن دەسسهپ تۇرۇپ  
  .ئېگىلىپ قالدى

ــدۇ  ــداق دەي ــۇرۋە مۇن ــهللهم   : ئ ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەس پهيغهم
پهيغهمـبهر  . نـى بهردى نهيزىزۇبهيردىن نهيزىنـى سـورىغان ئىـدى، زۇبهيـر      

 ئاندىن  . زۇبهير ئۇنى ئېلىۋالدى   ، ۋاپات بولغاندىن كېيىن   ئهلهيهىسساالم
ئهبـۇ بهكـرى ۋاپـات    .  ئهبۇ بهكرىگه بهردى ئۇنى زۇبهير،ئهبۇ بهكرى سورىدى  

ئـۆمهر ۋاپـات    .  زۇبهير ئۇنى ئـۆمهرگه بهردى     ، ئۇنى ئۆمهر سورىۋىدى   ،بولغاندا
دى، ىئانـدىن ئـۇنى ئوسـمان سـورىۋ       . ئېلىۋالـدى يهنه   زۇبهير ئۇنى    ،بولغاندا

  كېــيىن، ئــۇ نهيــزەشــېهىد قىلىنغانــدىنئوســمان . زۇبهيــر ئــۇنى بهردى
ــۇردى   ــۇنى كېــيى. ئهلىــدە، ئهلىــدىن كېــيىن ئۇنىــڭ ئائىلىــسىدە ت ن ئ

ــوراپ ئېلىۋالـــدى  ــا. ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى زۇبهيـــر سـ ــزە تـ  ئـــۇ كىبـــۇ نهيـ
   .ئۆلتۈرۈلگهنگه قهدەر ئۇنىڭ يېنىدا تۇردى

  )3998 :ۇخارىب(

َتبَِعُه اْبُنُه َوأَُخوُه فََناَدى َمْن ُيَبارُِز       َعْن َعِليٍّ قَالَ َتقَدََّم َيْعنِي ُعْتَبةَ ْبَن َربِيَعةَ وَ         - 6475
فَاْنَتَدَب لَُه َشَباٌب ِمْن الْأَْنَصارِ فَقَالَ َمْن أَْنُتْم فَأَْخَبُروُه فَقَالَ لَا َحاَجةَ لََنا ِفيكُْم إِنََّما أََرْدَنـا                 

 قُْم َيا َحْمَزةُ قُْم َيا َعِليُّ قُْم َيا ُعَبْيَدةَ ْبـَن            َبنِي َعمَِّنا فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ        
الَْحارِِث فَأَقَْبلَ َحْمَزةُ إِلَى ُعْتَبةَ َوأَقَْبلُْت إِلَى َشْيَبةَ َواْخُتِلَف َبْيَن ُعَبْيَدةَ َوالَْوِليـِد َضـْرَبَتاِن               

 .لَْوِليِد فَقََتلَْناُه َواْحَتَملَْنا ُعَبْيَدةَفَأَثَْخَن كُلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما َصاِحَبُه ثُمَّ ِملَْنا َعلَى ا
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: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ ئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ- 6475
ئۇتبه ئىبنى رەبىيئه مهيدانغا چىقىۋىدى، ئـوغلى بىـلهن قېرىندىـشىمۇ     

  :ئۇنىڭغا ئهگىشىپ بىلله چىقتى، ئۇ
ـــ  ــم ـ ــلهن كى ــشىدۇ؟     مهن بى ــۇ يهك ئېلى ــدـ يهكم ى، دەپ توۋلىۋى
  :ىت يۈگۈرۈپ چىقتى، ئۇگالردىن بىرقانچه يىىئهنسار

ـــ  ــۇالر كىملىكىنــى  ـ ســىلهر كىــم بولىــسىلهر؟    ـ دەپ ســورىدى، ئ
  : ئۇىدى،ئېيتىپ بهرگهن

 يوق، بىز بىـر نهۋرە  تى ھاجىىنىمىزنىڭسىلهر بىلهن ئۇرۇشۇشق  ــ  
 پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى .ـ دېدىتۇغقانلىرىمىز بىلهن چۈشىمىز،  

  :للهمۋەسه
 ــ !  تۇر، ئى ئهبۇ ئۇبهيدە ئىبنى ھارىس! تۇر، ئى ئهلى! تۇر،ئى ھهمزە ــ  

  مهن شهيبه. ئۇنى ئۆلتۈردىه بىلهن ئېلىشىپ،دەپ بۇيرىدى، ھهمزە ئۇتب 
 -   ئۇبهيدە بىلهن ۋەلىد ئىككىسى بىر. ئۇنى ئۆلتۈردۈمبىلهن ئېلىشىپ،
ۋەلىـدنى   بىـز بىـرال ھۇجـۇم قىلىـپ،        .ئۇرۇشـتى لىچ  ىبىرىگه بىردىن ق  
   .①كهتتۇق) مهيداندىن چىقىپ( ئۇبهيدەنى كۆتۈرۈپ ،ئۆلتۈرىۋېتىپ

  )2665 :ئهبۇ داۋۇد(

 َعْن أَبِي طَلَْحةَ أَنَّ َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَر َيْوَم َبـْدرٍ بِأَْرَبَعـٍة                 - 6476
وا ِفي طَوِيٍّ ِمْن أَطَْواِء َبْدرٍ َخبِيٍث ُمْخبٍِث َوكَانَ إِذَا َوِعْشرِيَن َرُجلًا ِمْن َصَناِديِد قَُرْيشٍ فَقُِذفُ   

ظََهَر َعلَى قَْومٍ أَقَاَم بِالَْعْرَصِة ثَلَاثَ لََيالٍ فَلَمَّا كَانَ بَِبْدرٍ الَْيْوَم الثَّاِلثَ أََمَر بَِراِحلَِتِه فَُشدَّ َعلَْيَها          
 َوقَالُوا َما ُنَرى َيْنطَِلُق إِلَّا ِلَبْعضِ َحاَجِتِه َحتَّى قَاَم َعلَى َشفَِة            َرْحلَُها ثُمَّ َمَشى َواتََّبَعُه أَْصَحاُبهُ    

الرَِّكيِّ فََجَعلَ ُيَناِديهِْم بِأَْسَماِئهِْم َوأَْسَماِء آَباِئهِْم َيا فُلَانُ ْبَن فُلَاٍن َوَيا فُلَانُ ْبَن فُلَاٍن أََيُسرُّكُْم              
ُسولَُه فَإِنَّا قَْد َوَجْدَنا َما َوَعَدَنا َربَُّنا َحقًّا فََهلْ َوَجْدُتْم َما َوَعَد َربُّكُـْم              أَنَّكُْم أَطَْعُتْم اللََّه َورَ   

َحقًّا قَالَ فَقَالَ ُعَمُر َيا َرُسولَ اللَِّه َما ُتكَلُِّم ِمْن أَْجَساٍد لَا أَْرَواَح لََها فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى              
َوالَِّذي َنفُْس ُمَحمٍَّد بَِيِدِه َما أَْنُتْم بِأَْسَمَع ِلَما أَقُولُ ِمْنُهْم قَالَ قََتاَدةُ أَْحَياُهْم             اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم    

 .اللَُّه َحتَّى أَْسَمَعُهْم قَْولَُه َتْوبِيًخا َوَتْصِغًريا َوَنِقيَمةً َوَحْسَرةً َوَنَدًما

                                                
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2321( ئهلبانى ①
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: يهت قىلىنىدۇدىن مۇنداق رىۋالهه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇهئهبۇ ت - 6476
 پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ   ،بهدر غازىتى بولغان كۈنى   

بۇيرۇقى بىلهن قـۇرەيش كۇپپارلىرىنىـڭ چوڭلىرىـدىن يىگىـرمه تـۆتى       
چۆرىسىگه تاش بىلهن گىـرۋەك قوپۇرۇلغـان، ئېچىـپ كهتـكهن قۇدۇققـا             

ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم . تاشــالندى ــرەر قهۋم پهيغهم نــى بى
بهدر ئۇرۇشـــى . مهيدانىـــدا ئـــۈچ كـــۈن تـــۇراتتىجهڭ  قىلـــسا، بمهغلـــۇ

ــك تامام ، ئــادىتى بــويىچه بهدردە تــۇرۇپ،   النغانــدىن كېــيىن غهلىبىلى
 قـاراپ   ئاندىن بىر تهرەپكه  . ئۈچىنچى كۈنى تۆگىسىنى توقۇشقا بۇيرىدى    

سـاھابىلهر  كېـيىن   . دىن ماڭـدى  سى سـاھابىلهرمۇ ئارقىـ    يولغا چىقتـى،  
 پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم بىـرەر        ،بىز: دىگهنىمۇنداق دې 

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . ۇقپتـ دەپ ئويالـ ھاجىتى ئۈچـۈن كېتىۋاتىـدۇ،    
ــرۋىكىگه كېلىـــپ   ــڭ گىـ ــهللهم قۇدۇقنىـ ــى ۋەسـ ــۈكلهرنى ،ئهلهيهـ  ئۆلـ

  :ئاتىلىرىنىڭ ئىسىملىرى بىلهن توۋالپ
 ۋە هللا ا  !  پاالنىھهي پاالنىنىڭ ئوغلى! ھهي پاالنىنىڭ ئوغلى پاالنىــ 

ۇشـــــال  ســـــىلهرنى خ،ڭالرنغان بولـــــسانىـــــڭ رەســـــۇلىغا بويـــــسۇهللا
گه ؟ بىــز رەببىمىزنىــڭ بىــزگه ۋەدە قىلغــان نهرسىــسى تــتىمىكهنقىال

گه  سىلهرمۇ رەببىڭالرنىڭ سىلهرگه ۋەدە قىلغـان نهرسىـسى     .ئېرىشتۇق
ــشتىڭالرمۇ؟ ـ    ــ ئېرى ــان  . دىدې ــۇنى ئاڭلىغ ــۆمهرب ــۇ  ئ ــۇ ئهنه  رەزىيهلالھ

   :ئهجهبلىنىپ
ــۇلۇلالھ  ــى رەس ـــ ئ ــسهن؟ ـ دەپ      ج!ـ ــاب قىلىۋاتام ــهتلهرگه خىت هس

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمسورىغانىدى،
مۇھهممهدنىڭ جېنى ئىلكىدە بولغان زات بىلهن قهسهمكى، ئۇالر        ــ  

قهتـادە مۇنـداق   .  دېـدى ، ـ سىلهردىنمۇ ياخـشىراق ئاڭاليـدۇ  سۆزلىرىمنى 
  : ەيدۇد

ـــ  ــبهر ســـهللا اــ ــۇالرنى  پهيغهمـ ــهللهمنىڭ ئـ هلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ
خارلىغــان، ھهســرەت چهكتــۈرگهن ۋە مهســخىرە قىلغــان، لىگهن، بئهيىــ
   .مان قىلدۇرغان سۆزىنى ئاڭلىتىش ئۈچۈن ئۇالرنى تىرىلدۈرگهنايپۇش

  )3976 :بۇخارى(
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لََّم َتَرَك قَْتلَى َبـْدرٍ      َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوسَ           - 6477
ثَلَاثًا ثُمَّ أََتاُهْم فَقَاَم َعلَْيهِْم فََناَداُهْم فَقَالَ َيا أََبا َجْهلِ ْبَن ِهَشامٍ َيا أَُميَّةَ ْبَن َخلٍَف َيا ُعْتَبةَ ْبَن                   

ا فَإِنِّي قَْد َوَجْدُت َما َوَعـَدنِي      َربِيَعةَ َيا َشْيَبةَ ْبَن َربِيَعةَ أَلَْيَس قَْد َوَجْدُتْم َما َوَعَد َربُّكُْم َحقًّ           
َربِّي َحقًّا فََسِمَع ُعَمُر قَْولَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه كَْيَف َيـْسَمُعوا           

َع ِلَما أَقُولُ ِمْنُهْم َولَِكنَُّهْم لَا      َوأَنَّى ُيجِيُبوا َوقَْد َجيَّفُوا قَالَ َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه َما أَْنُتْم بِأَْسمَ          
 .َيقِْدُرونَ أَنْ ُيجِيُبوا ثُمَّ أََمَر بِهِْم فَُسِحُبوا فَأُلْقُوا ِفي قَِليبِ َبْدرٍ

دىن مۇنداق رىۋايهت ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ   - 6477
ىنى  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بهدر ئۆلـۈكلىر       :قىلىنىدۇ

جهســهتلىرىنىڭ قېــشىغا كېلىــپ،  ئانــدىن .دىئــۈچ كــۈن تاشــالپ قويــ
  :ۇالرنى چاقىرىپئ

 ئـى   ! ئـى ئـۇمهييه ئىبنـى خهلهف       !ئى ئهبۇ جهھل ئىبنـى ھىـشام      ــ  
  رەبـبىڭالر  سـىلهر ! ئـى شـهيبه ئىبنـى رەبىيـئه    !ئـۇتبه ئىبنـى رەبىيـئه   

هللا  مهن ا!گه ئېرىشكهنـسىلهر ـ ھهرقاچـان؟   سىلهرگه ۋەدە قىلغان نهرسى
رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    ئـۆمهر  .گه ئېرىشتىم، ـ دېدى ماڭا ۋەدە قىلغان نهرسى

  : سۆزىنى ئاڭالپ بۇپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ
 ئـۇالر تاپقـا ئايلىنىـپ كهتـكهن تۇرسـا، قانـداقمۇ             !رەسـۇلۇلالھ ئى  ــ  
دېۋىــدى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ـ ؟   ســۇن قانــداق جــاۋاب قايتۇرپ،ئــاڭال
  : هى ۋەسهللهمئهلهي

 بىـلهن قهسـهمكى، ئـۇالر       نىـڭ نـامى   جېنىم ئىلكىـدە بولغـان زات     ــ  
ــاۋاب    ــۇالر جـ ــراق ئـ ــدۇ، بىـ ــىلهردىنمۇ ياخـــشىراق ئاڭاليـ ــۆزۈمنى سـ سـ

 لگهن پېتـى  ئاندىن بۇيرۇق قىلىۋىدى، ئۇالر سـۆرە . دېدى، ـ قايتۇرالمايدۇ
   .بهدر قۇدۇقىغا تاشلىۋېتىلدى

  )2865 :مۇسلىم(

ِد ْبنِ ُجَبْيرٍ َعْن أَبِيِه َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم     َعْن ُمَحمَّ  - 6478
 .قَالَ ِفي أَُساَرى َبْدرٍ لَْو كَانَ الُْمطِْعُم ْبُن َعِديٍّ َحيا ثُمَّ كَلََّمنِي ِفي َهُؤلَاِء النَّْتَنى لََتَركُْتُهْم لَُه
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: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ      لالھۇ ئهنهۇ  جۇبهير رەزىيه  - 6478
ق ۇلــۇپهيغهمـبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەســهللهم بهدر ئهسـىرلىرى توغر   

ئهگهر مۇتئىم ئىبنى ئهدىي ھايات بولۇپ، ماۋۇ سېسىقالر «: مۇنداق دېدى
خاتىرىــسىنى ـ ق ماڭــا گهپ قىلغــان بولــسا، مهن ئۇنىــڭ يــۈز    ۇلــۇتوغر

   .»رەتتىمقىلىپ، بۇالرنى چوقۇم قويۇپ بې
  )3139 :بۇخارى(

 َعْن َعِليٍّ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ جِْبَراِئيلَ َهَبطَ َعلَْيِه               - 6479
ُهْم قَابِلًـا   فَقَالَ لَُه َخيِّْرُهْم َيْعنِي أَْصَحاَبَك ِفي أَُساَرى َبْدرٍ الْقَْتلَ أَْو الِْفَداَء َعلَى أَنْ ُيقَْتلَ ِمنْ              

 .ِمثْلُُهْم قَالُوا الِْفَداَء َوُيقَْتلُ ِمنَّا
دۇكى، نىـــ  رىـــۋايهت قىلى دىن ئهلـــى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ  - 6479

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ىرىڭ بهدر ســاھابىل”:  ماڭــاىئىــل ئهلهيهىســساالم كېلىــپ،جىبر«

مۇ شۇنچىلىك دىنىرۆزلىهر يىلى ئ  كېل ئهسىرلىرىنى يا ئۆلتۈرۈش ياكى   
مىقداردا ئادەم ئۆلۈش شهرتى بىلهن فىدىيه ئېلىـپ قويـۇپ بېرىـشتىن            

  :ساھابىالر. »دى دې“بىرنى تاللىسۇن
شـــۇنچىلىك ئـــادەم  ئـــااليلى، كـــېلهر يىلـــى بىـــزدىن ـــــ فىـــدىيه

   .①ـ دېيىشتىن، ۇئۆلتۈرۈلس
  )1567 :تىرمىزى(

 َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم َبْدرٍ َمْن فََعلَ  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ    - 6480
كَذَا َوكَذَا فَلَُه ِمْن النَّفَلِ كَذَا َوكَذَا قَالَ فََتقَدََّم الِْفْتَيانُ َولَزَِم الَْمْشَيَخةُ الرَّاَياِت فَلَْم َيْبَرُحوَها           

لَْمْشَيَخةُ كُنَّا رِْدًءا لَكُْم لَْو اْنَهَزْمُتْم لَِفئُْتْم إِلَْيَنا فَلَا َتذَْهُبوا بِالَْمْغَنمِ           فَلَمَّا فََتَح اللَُّه َعلَْيهِْم قَالَ ا     
َوَنْبقَى فَأََبى الِْفْتَيانُ َوقَالُوا َجَعلَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لََنا فَأَْنَزلَ اللَُّه َيْسأَلُوَنَك               

فَالِ قُلْ الْأَْنفَالُ ِللَِّه َوالرَُّسولِ إِلَى قَْوِلِه كََما أَْخَرَجَك َربَُّك ِمْن َبْيِتَك بِـالَْحقِّ َوإِنَّ               َعْن الْأَنْ 

                                                
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1272( ئهلبانى ①
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فَرِيقًا ِمْن الُْمْؤِمنَِني لَكَارُِهونَ َيقُولُ فَكَانَ ذَِلَك َخْيًرا لَُهْم فَكَذَِلَك أَْيًضا فَأَِطيُعونِي فَـإِنِّي              
 .َبِة َهذَا ِمْنكُْمأَْعلَُم بَِعاِق

ادىن مۇنــداق رىــۋايهت  ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــ- 6480
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بهدر غازىتىدا: قىلىنىدۇ

مۇنداق ـ مۇنداق ئولجىدىن  ئۇنىڭغا ،قىلساـ مۇنداق كىم مۇنداق ــ 
 چـوڭالر  ېتىلـدى، ئالغـا ئ  دېۋىـدى، ياشـالر   قىلىنىـدۇ، ـ  تارتۇق نهرسىلهر 

ــۇپ   ــڭ تۇت ــۇغالرنى چى ــدىنت ــدىرلىماي ، جايى ــۇردى مى ــۇلمان .ت الر مۇس
  : چوڭالر،غهلىبىگه ئېرىشكهندە

 بىـزگه  ،بىـز سـىلهرگه ھهمدەمـدە بولـدۇق، يېڭىلىـپ قالـساڭالر       ــ  
ــولجىنى  شــۇڭا .قايتــاتتىڭالر ــۇپ، ئ ــى قــۇرۇق قــول قوي ــۆزبىزن  ەڭالرال ئ

  :ئۇنىماي ياشالر لېكىن. دىدېـ ئېلىۋالماڭالر، 
هيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئولجىنى بىزگه بهرگهن،      ــ پ 

: لـدى قىى نازىـل  نرهۇ ئايهتلمۇنتائاال هللا  ا ، شۇنىڭ بىلهن  .دەپ تۇرىۋالدى ـ  
ــۇھهممهد (﴿ ــى م ــاھابىلىرىڭ! ئ ــلهر ) س ــسىم  (غهنىمهت ــداق تهق ــى قان ن

ئېيتقىنكــى،  ) ئۇالرغــا(توغرۇلــۇق ســهندىن سورىــشىدۇ،   ) قىلىــشىڭ
ــتوغر(هنىمهتــــلهر غ« ــۈم چىقىــــرىشاسىدىــ ــا ۋە ئۇنىــــڭ هللا)  ھۆكــ قــ

ــتۇر، ا  ــرىگه خاس ــۇڭالر،  تهللاپهيغهمبى ــن قورق ــشماي  (ى ــتىالپ قىلى ئىخ
ئمىن بولـساڭالر،  ۇ ئهگهر سىلهر مـ .ئاراڭالرنى تۈزەڭالر) ئىتتىپاق بولۇپ 

ــالر   هللاۋە اهللا ا ــائهت قىلىڭـ ــرىگه ئىتـ ــڭ پهيغهمبىـ يـــاد هللا پهقهت ا. »نىـ
نىڭ ئايهتلىرى تىالۋەت هللاچ پهيدا بولىدىغان، ا دىللىرىدا قورقۇن،ئېتىلسه
دىغان، پهرۋەردىگارىغـا تهۋەككـۈل قىلىـدىغان       ى ئىمانى كۈچىي  ،قىلىنسا

نامـاز  ) رەۋىـشته (ئـۇالر مـۇكهممهل    . ئمىنلهردۇرۇمـ ) كامىـل (لهرال  ىكىش
) خۇدا يولىـدا  ( مالدىن   - ق قىلىپ بهرگهن پۇل   ىئوقۇيدۇ، بىز ئۇالرغا رىز   

ئمىنلهردۇر، ئۇالر پهرۋەردىگارىنىڭ   ۇالر ھهقىقى م  ئهنه شۇ . هرپ قىلىدۇ س
يهنـى  (ققـا  ىدەرگاھىدا يۇقىرى مهرتىۋىلهرگه، مهغفىرەتكه ۋە ئېـسىل رىز    

غهنىمهت تهقسىماتى . (ئېرىشىدۇ) ئمهتلىرىگهېجهننهتنىڭ تۈگىمهس ن
ــا ۋە پهيغهمبىــــــرىگه خــــــاس هللاسىدىكى ھۆكۈمنىــــــڭ اىــــــتوغر قــــ

پهرۋەردىگارىڭنىڭ سېنى  ) قىقىلىنغانلىقىنى ئۇالرنىڭ ياقتۇرمىغانلى  
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ــدىن    ــشته ئۆيۈڭ ــق رەۋى ــقان مهدىن  (ھهقلى ــۈڭ جايالش دىن ىــيهنــى ئۆي
ــانلىقىنى ) ئۇرۇشــقا ئوخــشايدۇ، )  ياقتۇرمىغانلىقىغــائۇالرنىــڭ(چىقارغ

) قىـشنى ىدۈشمهنگه قارشى ئۇرۇشـقا چ    (رۇھ ئادەم   ۇئمىنلهردىن بىر گ  ۇم
  .①﴾ئهلۋەتته يامان كۆرىدۇ

:  تائاال بۇ ئايهتلهردە   هللا: نى تهپسىر قىلىپ  ئىبنى ئابباس بۇ ئايهتلهر   
ئۇالرنىڭ ئۇرۇشقا چىققىنى ئۇالر ئۈچۈن پايدىلىق بولغان، ئـولجىالرنى         ”

تهڭ تهقسىم قىلىشمۇ شۇنداق، شۇڭا ماڭا بويسۇنۇڭالر، چـۈنكى مهن بـۇ          
 دېمهكچى بولغان،   “تىنى سىلهردىن ئوبدانراق بىلىمهن   ىئىشنىڭ ئاقىۋ 

   .ـ دەيدۇ
  )2737 :ئهبۇ داۋۇد(

 َبْدرٍ َيْوَم الْفَقَارِ ذَا َسْيفَُه َتَنفَّلَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن - 6481
   .أُُحٍد َيْوَم الرُّْؤَيا ِفيِه َرأَى الَِّذي َوُهَو

 ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما رىۋايهت قىلىپ مۇنداق        - 6481
ــگهن ــد   په: دېـ ــهللهم بهدر غازىتىـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ا يغهمـ

، ئىـدى  ئالغـان    )تىـن ئـارتۇق   (غهنىـمهت   لىچىنـى   ى دېگهن ق  “زۇلپىقار”
بىر چۈش كۆرگهن بولـۇپ، چۈشـىدە شـۇ         ۇھۇد غازىتىغا چىقىش ئالدىدا     ئ

يهنـــى ئۇھـــۇد ئۇرۇشـــىدا زىيانغـــا    (قىلىچـــى ســـۇنۇپ كهتكهنىـــكهن   
   .②)ئۇچرايدىغانلىقى بېشارەت بېرىلگهن

  )1561 :تىرمىزى(

 َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ لَمَّا كَانَ َيْوُم َبْدرٍ َوجِيَء بِالْأََسـاَرى قَـالَ              - 6482
َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما َتقُولُونَ ِفي َهُؤلَاِء الْأََساَرى فَذَكََر ِفي الَْحِديِث ِقـصَّةً             

 فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َيْنفَِلَتنَّ ِمْنُهْم أََحٌد إِلَّا بِِفَداٍء أَْو َضْربِ ُعُنقٍ                 طَوِيلَةً
ُر قَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن َمْسُعوٍد فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِلَّا ُسَهْيلَ اْبَن َبْيَضاَء فَإِنِّي قَْد َسِمْعُتُه َيـذْكُ                 

                                                
 . ـ ئايهتكىچه5 ـ دىن 1 سۈرە ئهنفال، ①
 .ـ دېگهنسهنهدى ھهسهن، ): 1266( ئهلبانى ②
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الْإِْسلَاَم قَالَ فََسكََت َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ فََما َرأَْيُتنِي ِفي َيْومٍ أَْخـَوَف أَنْ           
ِه َتقََع َعلَيَّ ِحَجاَرةٌ ِمْن السََّماِء ِمنِّي ِفي ذَِلَك الَْيْومِ قَالَ َحتَّى قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيْ                

َوَسلََّم إِلَّا ُسَهْيلَ اْبَن الَْبْيَضاِء قَالَ َوَنَزلَ الْقُْرآنُ بِقَْولِ ُعَمَر َما كَانَ ِلَنبِيٍّ أَنْ َيكُونَ لَُه أَْسَرى                 
  .َحتَّى ُيثِْخَن ِفي الْأَْرضِ إِلَى آِخرِ الْآَياِت

مۇنــداق  ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن - 6482
بهدر غـازىتى ئاخىرلىـشىپ، ئهسـىرلهر كهلتۈرۈلـدى     : قىلىنىدۇرىۋايهت  

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    ). ئاندىن ئۇزۇن بىـر ۋەقهلىكنـى بايـان قىلـدى         (
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

 . دېـدى  ـ  ئهسـىرلهرنى قانـداق بىـر تهرەپ قىلـساق دەيـسىلهر؟     ــ بـۇ 
  : كېيىن
ـــ  ــا  ـ ــۆلهم تۆلىمهســتىن ي ــا ت  كاللىــسى كىئۇالرنىــڭ ھېچبىــرى ي

  . دېدى، ـېپىلماستىن قۇتۇلۇپ قالمىسۇنچ
 شــۇ :دەيــدۇمۇنــداق ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  

  :ئهسنادا مهن
 سۇھهيل ئىبنـى بهيـزائ بۇنىـڭ سـىرتىدا، چـۈنكى      !رەسۇلۇلالھئى  ــ  

ـ دىم،  غانىـ مهن ئۇنىـڭ ئىـسالمنىڭ گېپىنـى قىلىۋاتقـانلىقىنى ئاڭلى    
سـۆز قىلمـاي    -هلهيهـى ۋەسـهللهم گهپ    پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئ    ،دېسهم

 مهن شـــۇ كـــۈنى ئاســـماندىن ئۈســـتۈمگه تـــاش چۈشـــۈپ .جىـــم تـــۇردى
كېـــيىن . ىن ئىنتـــايىن قورقـــۇپ كهتـــتىمىمدجازالىنىـــپ كېتىـــش

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
 ئانـدىن  ، دېـدى ، ـ سـۇھهيل ئىبنـى بهيـزائ بۇنىـڭ سـىرتىدا      پهقهتــ 

 پىكرىنـى نىـڭ    رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ    ئۆمهر ۆتمهي،كۆپ ئ  .خاتىرجهم بولدۇم 
گه زېمىندا دۈشمهننى كۆپرەك ئۆلتۈرمهي تۇرۇپ رپهيغهمبه﴿: تهكىتلهپ

نى يوقىتىپ، ئىسالمغا قۇۋۋەت بهرمهي ىيهنى مۇشرىكلىكنىڭ ھهيۋىس (
ئــى  ( .، ئهســىرلهردىن فىــدىيه ئــېلىش اليىــق ئهمهس ئىــدى     )تــۇرۇپ

تىنـــى هدۇنيـــا مهنپهئ) ســـىلهر فىـــدىيه ئىلىـــش بىـــلهن! ئمىنلهرۇمـــ
) يهنـى ئاخىرەتنىـڭ سـاۋابىنى     (سـىلهرگه ئـاخىرەتنى     هللا كۆزلهيسىلهر، ا 
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 دېـگهن   ①﴾غالىبتۇر، ھـېكمهت بىـلهن ئىـش قىلغۇچىـدۇر        هللا ا. تىلهيدۇ
   .②ئايهت چۈشتى

  )3084 :تىرمىزى(

 َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه      َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ لَمَّا كَانَ َيْوُم َبْدرٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَّهِ            - 6483
َوَسلََّم َما َتقُولُونَ ِفي َهُؤلَاِء الْأَْسَرى قَالَ فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َيا َرُسولَ اللَّـِه قَْوُمـَك َوأَْهلُـَك          

 أَْخَرُجـوَك  اْسَتْبِقهِْم َواْسَتأِْن بِهِْم لََعلَّ اللََّه أَنْ َيُتوَب َعلَْيهِْم قَالَ َوقَالَ ُعَمُر َيا َرُسولَ اللَّـهِ    
َوكَذَُّبوَك قَرِّْبُهْم فَاْضرِْب أَْعَناقَُهْم قَالَ َوقَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن َرَواَحةَ َيا َرُسولَ اللَِّه اْنظُْر َواِدًيـا           

ـ         َك قَـالَ  كَِثَري الَْحطَبِ فَأَْدِخلُْهْم ِفيِه ثُمَّ أَْضرِْم َعلَْيهِْم َناًرا قَالَ فَقَالَ الَْعبَّاُس قَطَْعَت َرِحَم
فََدَخلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولَْم َيُردَّ َعلَْيهِْم َشْيئًا قَالَ فَقَالَ َناٌس َيأُْخذُ بِقَـْولِ                 

الَ فََخَرَج أَبِي َبكْرٍ َوقَالَ َناٌس َيأُْخذُ بِقَْولِ ُعَمَر َوقَالَ َناٌس َيأُْخذُ بِقَْولِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ َرَواَحةَ قَ     
َعلَْيهِْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ إِنَّ اللََّه لَُيِلُني قُلُوَب رَِجالٍ ِفيِه َحتَّى َتكُـونَ                 

َوإِنَّ َمثَلََك َيا   أَلَْيَن ِمْن اللََّبنِ َوإِنَّ اللََّه لََيُشدُّ قُلُوَب رَِجالٍ ِفيِه َحتَّى َتكُونَ أََشدَّ ِمْن الِْحَجاَرِة               
أََبا َبكْرٍ كََمثَلِ إِْبَراِهيَم َعلَْيِه السَّلَام قَالَ َمْن َتبَِعنِي فَإِنَُّه ِمنِّي َوَمْن َعَصانِي فَإِنََّك غَفُوٌر َرِحيٌم               

ِفْر لَُهْم فَإِنََّك أَْنـَت     َوَمثَلََك َيا أََبا َبكْرٍ كََمثَلِ ِعيَسى قَالَ إِنْ ُتَعذِّْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعَباُدَك َوإِنْ َتغْ            
الَْعزِيُز الَْحِكيُم َوإِنَّ َمثَلََك َيا ُعَمُر كََمثَلِ ُنوحٍ قَالَ َربِّ لَا َتذَْر َعلَى الْأَْرضِ ِمْن الْكَـاِفرِيَن                 

ُنوا َحتَّى َيـَرْوا    َديَّاًرا َوإِنَّ ِمثْلََك َيا ُعَمُر كََمثَلِ ُموَسى قَالَ َربِّ اْشُدْد َعلَى قُلُوبِهِْم فَلَا ُيْؤمِ             
 .الَْعذَاَب الْأَِليَم أَْنُتْم َعالَةٌ فَلَا َيْنفَِلَتنَّ ِمْنُهْم أََحٌد إِلَّا بِِفَداٍء أَْو َضْرَبِة ُعُنقٍ

ئهنهــۇدىن مۇنــداق ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ  - 6483
ھۇ پهيغهمــبهر ســهلاللالاندا، الشــقغ بهدر غــازىتى ئايا:رىــۋايهت قىلىنىــدۇ
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

 ــ بۇ ئهسىرلهرنى قانداق بىر تهرەپ قىلىشنى ئويلىشىۋاتىسىلهر؟ ـ 
  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهبۇ بهكرى.دەپ سورىدى

                                                
 . ـ ئايهت67 سۈرە ئهنفال، ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 598( ئهلبانى ②
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 .ئۇ سېنىڭ قهۋمىڭ، ئۇالر سېنىڭ تۇغقانلىرىـڭ       !رەسۇلۇلالھئى  ــ  
هللا  بهلكـى ا   .ىـن  سهل كېچىكتۈرۈپ بىـر تهرەپ قىلغ      ي،ئۇالرنى ئۆلتۈرمه 

 دېدى، ئۆمهرـ  ئهجهب ئهمهس،  هۋبىسىنى قوبۇل قىلىپ قالسا،ڭ تئۇالرنى
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

نى ې ســ.دىن چىقىرىـۋەتتى ۇڭـ نى يۇرتې ئـۇالر سـ  !رەسـۇلۇلالھ ئـى  ـــ  
 . دېـدى  ــ ! غىن چىقاردى، ئۇالرنى كهلتـۈرۈپ كاللىـسىنى ئـال        غايالغانچى

  :ۋاھهە ئىبنى رۇلالھئابد
نـگهن بىـر جىلغىغـا سـوالپ        ۋىله دۆ  ئۇالرنى ئوتـۇن   !رەسۇلۇلالھئى  ــ  

  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ دېدى، ئابباسـ! كۆيدۈرىۋەتكىن
 .دېــدىـ گه رىئــايه قىلمىــدىڭ،    ىمــرەھ -  ســىله،تۇغقــانچىلىقــــ 

 بــۇ ســۆزلهرنى ئاڭلىغانــدىن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم
:  بهزىلهر. ئۇالرغا جاۋاب قايتۇرماستىن چېدىرىغا كىرىپ كهتتىكېيىن،

ىچه پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئهبۇ بهكرىنىڭ سۆزى بـوي    “
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    “:  يهنه بهزىـلهر   ؛دېـسه  ”ئىش قىلىـدىغان بولـدى    

 ”ۆزى بـويىچه ئىـش قىلىـدىغان بولـدى    ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۆمهرنىـڭ سـ     
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم       “:  بولسا  يهنه بهزىلهر  ەيتتى؛د

 . دېيىــشهتتى”ۆزى بــويىچه ئىــش قىلىــدىغان بولــدىنىڭ ســۇلالھدئابــ
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم چىقىپ،كېيىن
بهزى كىشىلهرنىڭ دىللىرىنـى شـۇنداق يۇمـشىتىۋېتىدۇكى،    هللا اــ  

بهزى هللا  ا ۋە يۇمــشاق بولــۇپ كېتىــدۇ قېتىقتىنمــۇدىللىــرىئۇالرنىــڭ 
دىللىـرى  ئۇالرنىـڭ  ېتىـدۇكى،   كىشىلهرنىڭ دىللىرىنى شۇنداق قاتۇرىۋ   

ئىبـراھىم  هن  سـ ! ئـى ئهبـۇ بهكـرى   .تاشتىنمۇ قـاتتىق بولـۇپ كېتىـدۇ      
كىمكى ماڭا ئهگهشـكهن ئىـكهن، ئـۇ    ﴿: ، ئۇيسهنئهلهيهىسساالمغا ئوخشا 

مېنىڭ دىنىمدىـدۇر، كىمكـى ماڭـا ئاسـىيلىق قىلغـان ئىـكهن، سـهن           
ىـــــشقا ۋە مهرھهمهت قىلىـــــشقا مهغفىــــرەت قىل ) ئـــــۇنى(ئهلــــۋەتته  

 ئىيـسا  سـهن يهنه !  ئى ئهبـۇ بهكـرى  .ەپ دۇئا قىلغانىدى د ①﴾)قادىرسهن(
ئهگهر ئۇالرغا ئازاب قىلساڭ، ئۇالر     ﴿: ، ئۇ يسهن ئوخشا ىمۇئهلهيهىسساالمغ

                                                
 . ـ ئايهت36 سۈرە ئىبراھىم، ①
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، )ئـۇالرنى خـالىغىنىڭچه تهسـهررۇپ قىلىـسهن       (سېنىڭ بهندىلىرىڭدۇر   
ڭ يهنـى ئۇالرنىـ  (، ئهگهر ئۇالرغـا   )ساڭا ھېچ ئهھهدى تهئهررۇز قىاللمايـدۇ     (

) ئىــشىڭدا(مهغفىــرەت قىلــساڭ، ســهن  ) ئىچىــدىكى تهۋبه قىلغانالرغــا
 !  ئى ئۆمهر.هنىدى دېگ①﴾غالىب، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇرسهن
يهر ﴿:  ئېيتتـى  )نـۇھ  (ئۇ. سهن خۇددى نۇھ ئهلهيهىسساالمغا ئوخشايسهن    

سهن يهنه مۇسـا   !ئۆمهر ئى. ②﴾يۈزىدە كاپىرالرنىڭ بىرىنىمۇ قويمىغىن  
 - ئۇالرنىڭ مال ! پهرۋەردىگارىمىز﴿:  ئۇ .ساالمغىمۇ ئوخشايسهن ئهلهيهىس

مۈلۈكلىرىنى يـوق قىلغىـن، ئۇالرنىـڭ دىللىرىنـى قـاتتىق قىلغىـن،             
دەپ  ③﴾ ئۇالر ئىمان ئېيتمـاي قـاتتىق ئـازابنى كۆرسـۇن     ،شۇنىڭ بىلهن 

 ســىلهر نـامرات، شـۇڭا ئۇالرنىــڭ ھېچبىـرى يـا تــۆلهم     .دۇئـا قىلغانىـدى  
 ، ـ  للىـسى چېپىلماسـتىن قۇتۇلـۇپ قالمىـسۇن     كاكىتۆلىمهسـتىن يـا  

   .دېدى
  )3625 :ئهھمهد(

 َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجَعلَ ِفَداَء أَْهلِ الَْجاِهِليَِّة َيْوَم - 6484
 .َبْدرٍ أَْرَبَع ِمائٍَة
ق رىــۋايهت دىن مۇنــدائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا - 6484
ــدۇ ــدا   : قىلىنى ــى ۋەســهللهم بهدر غازىتى ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيه پهيغهم

قىلىــپ ئهســىرگه چۈشــكهن كاپىرالرنىــڭ تــۆلىمىنى تــۆت يــۈز تهڭــگه 
   .④بهلگىلىگهن

  )2691 :ئهبۇ داۋۇد(

للَِّه َصلَّى   أََنٌس َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ رَِجالًا ِمْن الْأَْنَصارِ اْسَتأْذَُنوا َرُسولَ ا            عن - 6485
 .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالُوا ائْذَنْ لََنا فَلَْنْتُرْك ِلاْبنِ أُْخِتَنا َعبَّاسٍ ِفَداَءُه فَقَالَ لَا َتَدُعونَ ِمْنُه ِدْرَهًما

                                                
 . ئايهت- 118مائىدە،  سۈرە ①
 . ـ ئايهت26 سۈرە نۇھ، ②
 . ـ ئايهت88 سۈرە يۇنۇس، ③
 . دېگهن ئىبارىدىن باشقا قىسمى سهھىه، ـ دېگهن“تۆت يۈز”): 2340( ئهلبانى ④
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: نهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ       ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئه   - 6485
اللالھۇ ئهلهيهــى  نهچــچه كىــشى پهيغهمــبهر ســهل    الردىن بىــرىئهنــسار

  : دىن ئۇنى سوراپۋەسهللهم
ـــ  ــوغلى ـ ــۆلىمىنى كهچــۈرۈم  )ببــاسائ(ھهمــشىرىمىزنىڭ ئ نىــڭ ت

 پهيغهمـبهر  اڭ، ـ دېگهنىـدى،  قىلىۋېتىشىمىزگه رۇخسهت قىلغـان بولـس  
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

 قويـۇپ بېرىـشكه بولمايـدۇ، ـ     ئۇنىڭ تۆلىمىدىن بىر تهڭگىنىمـۇ  ــ 
   .دېدى

  )2537 :بۇخارى(

 َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت لَمَّا َبَعثَ أَْهلُ َمكَّةَ ِفي ِفَداِء أَْسَراُهْم َبَعثَْت َزْيَنُب ِفـي               - 6486
ِفَداِء أَبِي الَْعاصِ بَِمالٍ َوَبَعثَْت ِفيِه بِِقلَاَدٍة لََها كَاَنْت ِعْنَد َخِدَجيةَ أَْدَخلَْتَها بَِها َعلَـى أَبِـي                 

مَّا َرآَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرقَّ لََها رِقَّةً َشـِديَدةً َوقَـالَ إِنْ       الَْعاصِ قَالَْت فَلَ  
َرأَْيُتْم أَنْ ُتطِْلقُوا لََها أَِسَريَها َوَتُردُّوا َعلَْيَها الَِّذي لََها فَقَالُوا َنَعْم َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه                

َم أََخذَ َعلَْيِه أَْو َوَعَدُه أَنْ ُيَخلَِّي َسبِيلَ َزْيَنَب إِلَْيِه َوَبَعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه       َعلَْيِه َوَسلَّ 
َوَسلََّم َزْيَد ْبَن َحارِثَةَ َوَرُجلًا ِمْن الْأَْنَصارِ فَقَالَ كُوَنا بَِبطْنِ َيأَْجَج َحتَّى َتُمرَّ بِكَُما َزْيَنـُب                

 .َباَها َحتَّى َتأِْتَيا بَِهافََتْصَح
: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ       ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهـا    - 6486

ــڭ    ــان تۇغقانلىرىنىـ ــۈپ قالغـ ــىرگه چۈشـ ــرىكلىرى ئهسـ ــكه مۇشـ مهكـ
ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  .ىــشكه باشــلىدى  ئهۋەتفىدىيهســىنى  پهيغهم

 ئېــرى ئهبۇلئاســنىڭ فىدىيهســىنى   ۋەســهللهمنىڭ قىــزى زەينهبمــۇ   
ئۇ، خهدىجه رەزىيهلالھۇ ئهنها تويدا تاقاپ قويغان بىر قۇر         . ئهۋەتىپ بهردى 

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئـۇ     . زەنجىرنىمۇ ئهۋەتكهنىدى 
  :زەنجىرنى كۆرۈپ، قىزىغا بهكمۇ ئىچ ئاغرىتتى ۋە

ــىنىمۇ      ــپ، فىدىيهس ــۇپ بېرى ــى قوي ــساڭالر، ئۇنىــڭ ئېرىن ـــ خالى ـ
باشـقىالر دەرھـال مـاقۇللۇق     ساڭالر، ـ دېگهنىـدى،   قـايتۇرۇپ بهرگهن بولـ  

ــدۈردى ــهللهم   .بىل ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــتىن پهيغهم  ئهبۇلئاس
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 .ىد ۋەدە ئالئهۋەتىۋېتىش ئۈچۈن  زەينهبنى مهدىنىگه    ،مهككىگه قايتقاندا 
 پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم زەيـد ئىبنـى ھارىـسه        ،كېيىن

  :ىر كىشىنى ئهۋەتىپالردىن بىبىلهن ئهنسار
ـــ  ــاقالڭالر   ـ ــدا س ــگهن جاي ــجهج دې ــى يهئ ــالر بهتن ــنهب .ئىككىڭ  زەي

!  ھهمراھ بولۇپ ئېلىپ كېلىڭالرقېشىڭالرغا يېتىپ كهلگهندە، ئۇنىڭغا
   .① دەپ تاپىلىدىـ

  )2692 :ئهبۇ داۋۇد(

لَْيِه َوَسلََّم ِمْن َبْدرٍ ِقيلَ  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ لَمَّا فََرغَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه عَ     - 6487
لَُه َعلَْيَك الِْعَري لَْيَس ُدوَنَها َشْيٌء قَالَ فََناَداُه الَْعبَّاُس َوُهَو ِفي َوثَاِقِه لَا َيْصلُُح َوقَالَ ِلأَنَّ اللَّـَه             

 .َوَعَدَك إِْحَدى الطَّاِئفََتْينِ َوقَْد أَْعطَاَك َما َوَعَدَك قَالَ َصَدقَْت
مۇنــداق رىــۋايهت ىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن ئ - 6487
بهدر غـازىتى ئاياغالشــقاندا، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهــى    : قىلىنىـدۇ 
  :ۋەسهللهمگه

 ، ـئۇنى قوغدايدىغان قوشۇن يوقچۈنكى ، غىنكارۋانغا تېگىش قىلــ 
  : ئابباس باغالقلىق جايىدا تۇرۇپ.دېيىلگهن ئىدى

شىنى ىـ بىـرىگه ئېرىش  سىنىڭ  ساڭا ئىككىـ  هللا بولمايدۇ، چۈنكى ا  ــ  
 دەپ نهرســىگه ئېرىــشىپ بولــدۇڭ، ـ   ۋەدە قىلغــان هللا ، اىــدىۋەدە قىلغان
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمبۇنى ئاڭلىغان توۋلىدى، 

   .②دېدى، ـ راست ئېيتتىڭــ 
  )3080 :تىرمىزى(

 َعْنُه َتَزوََّج اْمَرأَةً ِمْن كَلْبٍ ُيقَالُ لََهـا أُمُّ   َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ أََبا َبكْرٍ َرِضَي اللَّهُ     - 6488
َبكْرٍ فَلَمَّا َهاَجَر أَُبو َبكْرٍ طَلَّقََها فََتَزوََّجَها اْبُن َعمَِّها َهذَا الشَّاِعُر الَِّذي قَالَ َهِذِه الْقَـِصيَدةَ                

  َرثَى كُفَّاَر قَُرْيشٍ

                                                
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2341(ى  ئهلبان①
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 596( ئهلبانى ②
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: رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   دىن مۇنـداق    ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهـا    - 6488
ــر       ــۇ بهك ــسىدىن ئۇمم ــب قهبىلى ــۇ كهل ــۇ ئهنه ــرى رەزىيهلالھ ــۇ بهك ئهب

 ئۇنى تاالق ،، ھىجرەت قىلغاندا بولۇپدېيىلىدىغان بىر ئايالغا ئۆيلهنگهن
 تاغىـسىنىڭ ئـوغلى    )ئايالنىـڭ (كېيىن ئۇ ئايالنى     .قىلىۋەتكهن ئىدى 

   .الدىئ
  )3921 :بۇخارى(

 النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَْت َخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى    َعْن َعاِئَشةَ َزْوجِ   - 6489
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِقَبلَ َبْدرٍ فَلَمَّا كَانَ بَِحرَِّة الَْوَبَرِة أَْدَركَُه َرُجلٌ قَْد كَانَ ُيذْكَُر ِمْنـُه ُجـْرأَةٌ                  

لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َرأَْوُه فَلَمَّا أَْدَركَُه قَالَ ِلَرُسولِ َوَنْجَدةٌ فَفَرَِح أَْصَحاُب َرُسولِ ال
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم جِئُْت ِلأَتَّبَِعَك َوأُِصيَب َمَعَك قَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه         

وِلِه قَالَ لَا قَالَ فَاْرجِْع فَلَْن أَْسَتِعَني بُِمْشرٍِك قَالَْت ثُمَّ َمَضى َحتَّى إِذَا             َوَسلََّم ُتْؤِمُن بِاللَِّه َوَرسُ   
كُنَّا بِالشََّجَرِة أَْدَركَُه الرَُّجلُ فَقَالَ لَُه كََما قَالَ أَوَّلَ َمرٍَّة فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم               

 َمرٍَّة قَالَ فَاْرجِْع فَلَْن أَْسَتِعَني بُِمْشرٍِك قَالَ ثُمَّ َرَجَع فَأَْدَركَُه بِالَْبْيَداِء فَقَالَ لَـُه    كََما قَالَ أَوَّلَ  
كََما قَالَ أَوَّلَ َمرٍَّة ُتْؤِمُن بِاللَِّه َوَرُسوِلِه قَالَ َنَعْم فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم     

 .ِلْقفَاْنطَ
: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ      ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهـا    - 6489

 .پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بهدر تهرەپـكه قـاراپ ئاتالنـدى         
ــدا  ــايلىقىغا بارغانـ ــددىي   ،ۋەبهرە سـ ــسهرلىكى ۋە جىـ ــسىدىن قهيـ  ئارقىـ

 .كهلـــدىپهيــتلهرگه يـــاراملىقى بىــلهن تونۇلغـــان بىــرى يېتىـــشىپ    
ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ساھابىلىرى ئۇنى كـۆرۈپ        پهيغهمبه

 گهپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  كىشى   ئۇ   .شال بولۇشتى خۇ
  : كېلىپيېقىنالپ

دېۋىـدى،  ـ مهن سـاڭا ئهگىـشىپ ئولجىغـا ئېرىـشكىلى كهلـدىم،       ـــ  
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭدىن

  : دەپ سورىدى، ئۇ ـۇلىغا ئىشىنهمسهن؟ۋە ئۇنىڭ رەسهللا اــ 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. دېدىـ ياق، ــ 
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ـــ  ــداقتاـ ــاردەم  كىــن قايتىــپ كهت،ئۇن ، چــۈنكى مهن مۇشــرىكتىن ي
، يـول ئۈسـتىدىكى    كېـيىن .ئۇ ئادەم قايتىپ كهتتـى .  دېدى، ـ ئالمايمهن
 ئارقىدىن يېتىشىپ  ھېلىقى ئادەماندا، دەرەخنىڭ ئاستىغا بارغبىر تۈپ
 پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى     .بايىقى سۆزلىرىنى تهكرارلىدى   بېرىپ،

  :دىن بايىقى سۆزلهرنى سورىدى، ئاندىنۋەسهللهممۇ ئۇنىڭ
ـــ  ــداقتاـ ــاردەم  كىــن قايتىــپ كهت،ئۇن ، چــۈنكى مهن مۇشــرىكتىن ي

ــايمهن ــدى، ـ  ئالم ــۇ قايتىــپ كېتىــپ . دې ــدا  ، ئ ــگهن جاي ــدائ دې يهنه  بهي
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ . پ كهلدى ۋە ئۇ سۆزىنى يهنه تهكرارلىدىيېتىشى

  : مۇ ئۇنىڭدىنئهلهيهى ۋەسهللهم
  : دەپ سورىدى، ئۇ ـۋە ئۇنىڭ رەسۇلىغا ئىشىنهمسهن؟هللا اــ 
  :دى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگهنىدېـ ھهئه، ــ 
   . دېدىـ! غىن ئاتالن)بىز بىلهن(، ئۇنداقتاــ 

  )1817 :مۇسلىم(

 ُحذَْيفَةُ ْبُن الَْيَماِن قَالَ َما َمَنَعنِي أَنْ أَْشَهَد َبْدًرا إِلَّا أَنِّي َخَرْجُت أََنـا                عن - 6490
َوأَبِي ُحَسْيلٌ قَالَ فَأََخذََنا كُفَّاُر قَُرْيشٍ قَالُوا إِنَّكُْم ُترِيُدونَ ُمَحمًَّدا فَقُلَْنا َما ُنرِيُدُه َما ُنرِيُد إِلَّا               

ِديَنةَ فَأََخذُوا ِمنَّا َعْهَد اللَِّه َوِميثَاقَُه لََنْنَصرِفَنَّ إِلَى الَْمِديَنِة َولَا ُنقَاِتلُ َمَعُه فَأََتْيَنا َرُسولَ اللَِّه               الَْم
 . اللََّه َعلَْيهِْمَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخَبْرَناُه الَْخَبَر فَقَالَ اْنَصرِفَا َنِفي لَُهْم بَِعْهِدِهْم َوَنْسَتِعُني

دىن مۇنداق رىۋايهت ھۇزەيفه ئىبنى يهمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 6490
مېنىـڭ بهدر غازىتىغـا قاتنىشىـشىمغا مۇنـداق بىـر ئىـش       : قىلىنىـدۇ 

مهن ئهبـۇ ھۇسـهيل بىـلهن بىلـله بهدرگه قـاراپ            : توسالغۇ بولـۇپ قالـدى    
  :ۋېلىپى قۇرەيش كاپىرلىرى بىزنى تۇتيولغا چىققانىدىم، لېكىن

ـــ  دەپ ـ ســىلهر مۇھهممهدنىــڭ قېــشىغا بارمــاقچى ئىكهنــسىلهر،     ـ
  :تۇرىۋالدى، بىز

ـــ  ــنىگه     ـ ــز پهقهت مهدى ــمىز، بى ــاقچى ئهمهس ــشىغا بارم ــڭ قې ئۇنى
مهدىـــنىگه قايتىـــپ ” :دەپ تۇرىۋالـــساق، ئـــۇالر بىـــزدىنـ بارمـــاقچى،    

نامىـدا  نىـڭ   هللا ا ، دەپ “كېتىمىز، ئۇنىڭغا قېتىلىپ ئۇرۇش قىلمـايمىز     
 بىـز پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ     ، شۇنىڭ بىلهن  . ئېلىپ قويۇپ بهردى   ەئهھد
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ــشىغا كېلىــپ  ــى ســ،ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ قې زلهپ بهرســهك، ۆ ۋەقهن
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

تىن ئۇالرغا هللا  ا.كېتىڭالر، بىز ئۇالرغا بهرگهن ئهھدىمىزدە تۇرىمىزــ 
   . دېدى، ـقارشى ياردەم تىلهيمىز

  )1787 :لىممۇس(

  .َسْهمٍ بِِمائَِة ِللُْمَهاجِرِيَن َبْدرٍ َيْوَم ُضرَِبْت قَالَ الزَُّبْيرِ َعْن - 6491
 أََحـدٌ  بِـَسْهِمهِ  لَـهُ  ُضرَِب ِممَّْن قَُرْيشٍ ِمْن َبْدًرا َشهَِد َمْن فََجِميُع اللَِّه َعْبد أَُبو قَالَ
 َواللَُّه ِمائَةً فَكَاُنوا ُسْهَماُنُهْم قُِسَمْت الزَُّبْيُر قَالَ َيقُولُ ْيرِالزَُّب ْبُن ُعْرَوةُ َوكَانَ َرُجلًا َوثََماُنونَ
 .أَْعلَُم

: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ      زۇبهير رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ    - 6491
   . مۇھاجىرالرغا يۈز ئۈلۈش تهقسىم قىلىندى غهنىمهتتىنبهدر كۈنى

  )4027 :بۇخارى(

قۇرەيــشلىك مۇســۇلمانالردىن بهدر : مۇنــداق دېــگهنئىمــام بۇخــارى 
 غهنىمهتــتىن ئۈلــۈش تهقــسىم قىلىنغانالرنىــڭ ،غازىتىغــا قاتنىــشىپ

  . ئىدىكىشى 81جهمئى سانى 
 غهنىمهت:  نىڭزۇبهيردادىسى ئۇرۋە ئىبنى زۇبهير رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما 

 كىـشى ئىـدى، ـ دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت      100تهقسىم قىلىنغاندا، ئـۇالر  
  .قىلىدۇ
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رىۋايهت بۇخارى (ىملىكى  غازىتىغا قاتناشقانالرنىڭ ئىسبهدر
  )قىلغان

 ْبُن بِلَالُ الُْبكَْيرِ ْبُن إَِياُس َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى الَْهاِشِميُّ اللَِّه َعْبِد ْبُن ُمَحمَُّد النَّبِيُّ
 َحِليٌف َبلَْتَعةَ أَبِي ْبُن َحاِطُب الَْهاِشِميُّ ِلبِالُْمطَّ َعْبِد ْبُن َحْمَزةُ الْقَُرِشيِّ َبكْرٍ أَبِي َمْولَى َرَباحٍ
 َوُهَو َبْدرٍ َيْوَم قُِتلَ الْأَْنَصارِيُّ الرَّبِيعِ ْبُن َحارِثَةُ الْقَُرِشيُّ َربِيَعةَ ْبنِ ُعْتَبةَ ْبُن ُحذَْيفَةَ أَُبو ِلقَُرْيشٍ
 السَّْهِميُّ ُحذَافَةَ ْبُن ُخَنْيُس الْأَْنَصارِيُّ َعِديٍّ ْبُن ُخَبْيُب النَّظَّاَرِة ِفي كَانَ ُسَراقَةَ ْبُن َحارِثَةُ
 الْقَُرِشيُّ الَْعوَّامِ ْبُن الزَُّبْيُر الْأَْنَصارِيُّ لَُباَبةَ أَُبو الُْمْنِذرِ َعْبِد ْبُن رِفاَعةُ الْأَْنَصارِيُّ َراِفعٍ ْبُن رِفَاَعةُ
 ْبُن َسْعُد الزُّْهرِيُّ َماِلٍك ْبُن َسْعُد الْأَْنَصارِيُّ َزْيٍد أَُبو ارِيُّالْأَْنَص طَلَْحةَ أَُبو َسْهلٍ ْبُن َزْيُد
 ظَُهْيُر الْأَْنَصارِيُّ ُحَنْيٍف ْبُن َسْهلُ الْقَُرِشيُّ ُنفَْيلٍ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َزْيِد ْبُن َسِعيُد الْقَُرِشيُّ َخْولَةَ
 َمْسُعوٍد ْبُن اللَِّه َعْبُد الْقَُرِشيُّ الصِّدِّيُق َبكْرٍ أَُبو ُعثَْمانَ ْبُن للَِّها َعْبُد َوأَُخوُه الْأَْنَصارِيُّ َراِفعٍ ْبُن

 الْقَُرِشيُّ الَْحارِِث ْبُن ُعَبْيَدةُ الزُّْهرِيُّ َعْوٍف ْبُن الرَّْحَمنِ َعْبُد الُْهذَِليُّ َمْسُعوٍد ْبُن ُعْتَبةُ الُْهذَِليُّ
 َخلَّفَُه الْقَُرِشيُّ َعفَّانَ ْبُن ُعثَْمانُ الَْعَدوِيُّ الَْخطَّابِ ْبُن ُعَمُر َصارِيُّالْأَْن الصَّاِمِت ْبُن ُعَباَدةُ
 الَْهاِشِميُّ طَاِلبٍ أَبِي ْبُن َعِليُّ بَِسْهِمِه لَُه َوَضَرَب اْبَنِتِه َعلَى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ
 الَْعَنزِيُّ َربِيَعةَ ْبُن َعاِمُر الْأَْنَصارِيُّ َعْمرٍو ْبُن ُعقَْبةُ لَُؤيٍّ ْبنِ اِمرَِع َبنِي َحِليُف َعْوٍف ْبُن َعْمُرو
 ْبُن قَُداَمةُ الْأَْنَصارِيُّ َماِلٍك ْبُن ِعْتَبانُ الْأَْنَصارِيُّ َساِعَدةَ ْبُن ُعَوْيُم الْأَْنَصارِيُّ ثَابٍِت ْبُن َعاِصُم
 َوأَُخوُه َعفَْراَء ْبُن ُمَعوِّذُ الَْجُموحِ ْبنِ َعْمرِو ْبُن ُمَعاذُ الْأَْنَصارِيُّ َماِنالنُّْع ْبُن قََتاَدةُ َمظُْعوٍن
 الْأَْنَصارِيُّ َعِديٍّ ْبُن َمْعُن الْأَْنَصارِيُّ الرَّبِيعِ ْبُن ُمَراَرةُ الْأَْنَصارِيُّ أَُسْيٍد أَُبو َربِيَعةَ ْبُن َماِلُك
 َبنِي َحِليُف الِْكْنِديُّ َعْمرٍو ْبُن ِمقَْداُد َمَناٍف َعْبِد ْبنِ الُْمطَِّلبِ ْبنِ َعبَّاِد ْبنِ أُثَاثَةَ ْبُن ِمْسطَُح
  . الْأَْنَصارِيُّ أَُميَّةَ ْبُن ِهلَالُ ُزْهَرةَ

ممهد ئىبنـى ئابـدۇلالھ ھاشـىمى     هنىـڭ پهيغهمبىـرى مـۇھ     هللا: ئۇالر
 بهكرىنىـڭ  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم، ئىيـاس ئىبنـى بـۇكهير، ئهبـۇ        

ــى ر   ــالل ئىبن ــسى بى ــدۇلمۇتتهلىب   ەئازادگهردى ــى ئاب ــزە ئىبن ــاھ، ھهم ب
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 بهلـتهئه، ئهبـۇ   ۇھاشىمى، قۇرەيشنىڭ ئىتتىپاقدېشى ھاتىب ئىبنى ئهبـ   
، ھارىسه ئىبنى رۇبهييىـئ      قۇرەيشى ھۇزەيفه ئىبنى ئۇتبه ئىبنى رەبىيئه    

 -  نهرســه ،ئۇنىــڭ ئىــسمى ھارىــسه ئىبنــى ســۇراقه بولــۇپ     (ئهنــسارى 
 ،) شېهىد بولغانكلهرگه قاراشقا بهلگىلهنگهنلهردىن ئىدى، ئۇ بهدردە كېرە

هنسارى، خۇنهيس ئىبنـى ھـۇزافه سـهھمى، رىفـائه          ئخۇبهيب ئىبنى ئهدىي    
ئىبنى رافىئ ئهنسارى، رىفائه ئىبنى ئابدۇل مۇنزىر ئهبـۇ لۇبـابه ئهنـسارى،          

ارى، هنـس ئلـهه   ه ئهبـۇ ت   ،، زەيد ئىبنى سهھل    قۇرەيشى ۋۋامهزۇبهير ئىبنى ئ  
 ئهبـۇ زەيـد ئهنــسارى، سـهئد ئىبنـى مالىــك زۇھـرى، سـهئد ئىبنــى خهۋله      

،  قۇرەيــشىئىبنـى نۇفهيـل   ، سـهئىد ئىبنـى زەيـد ئىبنـى ئهمـر     قۇرەيـشى 
سهھل ئىبنى ھۇنهيف ئهنسارى، زۇھهير ئىبنى رافىئ ئهنسارى ۋە ئۇنىـڭ        

 ، ئابدۇلالھ ئىبنى ئوسـمان ئهبـۇ بهكـرى سـىددىق     )مۇزھىر(قېرىندىشى  
 ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد ھۇزەلى، ئۇتبه ئىبنى مهسئۇد ھۇزەلى، ،قۇرەيشى

، ئۇبادە  قۇرەيشىئابدۇرراھمان ئىبنى ئهۋف زۇھرى، ئۇبهيدە ئىبنى ھارىس
ئىبنى سامىت ئهنسارى، ئۆمهر ئىبنـى خهتتـاب ئهدەۋى، ئوسـمان ئىبنـى         

 ئاغرىـپ  ئۇنىپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم    ( قۇرەيشى   ففانهئ
ــان قىزىقال ــاغـ ــدۇرۇپ غـ ــقا قالـ ــا  ، قاراشـ ــدا  غازاتقـ ــقانالر قاتارىـ قاتناشـ

 ۇ ئهلى ئىبنى ئهب،)غهنىمهتتىن بىر كىشىلىك تهقسىم قىلىپ بهرگهن
تالىب ھاشىمى، بهنى ئامىر ئىبنى لۇئهي جهمهتىنىـڭ ئىتتىپاقدېـشى          

ۋف، ئۇقبه ئىبنى ئهمـر ئهنـسارى، ئـامىر ئىبنـى رەبىيـئه            هئهمر ئىبنى ئ  
 ئىبنى سابىت ئهنسارى، ئـۇۋەيم ئىبنـى سـائىدە ئهنـسارى،      ئهنهزى، ئاسىم 

ئىتبان ئىبنى مالىك ئهنـسارى، قـۇدامه ئىبنـى مهزئـۇن، قهتـادە ئىبنـى               
نۇئمان ئهنسارى، مۇئاز ئىبنى ئهمر ئىبنى جهمۇھ، مۇئهۋۋىز ئىبنى ئهفرائ 

، مالىك ئىبنـى رەبىيـئه ئهبـۇ ئۇسـهيد     )ئهۋف(بىلهن ئۇنىڭ قېرىندىشى  
رە ئىبنـى رەبىـئ ئهنـسارى، مهئـن ئىبنـى ئهدىـي ئهنـسارى،               ئهنسارى، مـۇرا  

 ئۇساسه ئىبنى ئهبباد ئىبنـى ئابـدۇلمۇتتهلىب ئىبنـى          ئىبنىھ  همىست
ناف، بهنى زۇھـرە جهمهتىنىـڭ ئىتتىپاقدېـشى مىقـداد ئىبنـى            هنئابدۇم
  . قاتارلىقالردۇرئهنسارى  ھىالل ئىبنى ئۇمهييه ۋەكىندى ئهمر
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تا ئىسمى ناملىق كىتاب» ۋائىدمهجمهئۇززا«بۇندىن باشقا، 
  :ئاتالغانالر

، أسعد موىل حاطب بن أيب بلتعة، أعبد ثالثة         األرقم بن أيب األرقم   :  من املهاجرين 
لبين غفار، وثعلبة بن قبطي بن صخر بن سلمة، حصني بن احلارث بن عبد املطلب، أخو                

زيد بن حارثـة،    عبيدة، احلكم بن سعيد بن العاص، رفاعة بن قيس بن عمرو بن ثعلبة،              
زيد بن اخلطاب، زيد بن أسلم، سامل موىل أيب حذيفة، السائب بن عثمان بن مظعـون،                
سعد موىل خولة، رجل من مذحج، سهيل بن بيضاء، صهيب بن سنان، طلحة بن عبيد                
اهللا، عامر بن فهرية، عبد اهللا بن جحش، عبد اهللا بن حذافة السهمي، عبد اهللا بن مظعون، 

بن جابر، عثمان بن مظعون، عثمان بن حبيب، أبو وهب، أبو السائب،            عتبة بن غزوان    
عكاشة بن حمصن، عمري بن أيب وقاص، مرثد بن أيب مرثد الغنوي، أبو عبيدة بن اجلراح،                

  .أبو كبشة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أبو مرثد الغنوي
أنيس بن قتادة، أنيسة     أسعد بن زيد، أسود بن زيد، أمية بن لوذان،           :ومن األنصار  

موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، أوس بن ثابت بن املنذر، أوس بن الصامت، أوس بن عبد 
بشري بـن    بن عمرو، بشري بن الرباء بن معرور،       بسيس   ،جبري بن أيب جبري   اهللا بن احلارث،    

علبة ثابت بن ث  ،   ثابت بن خالد   ه، متيم موىل خراش بن الصم     قيس،ار بن   ع متيم بن ي   سعد،
 ثعلبة بـن    ،ثابت بن حسان بن عمرو    ،   ثابت بن ربيعة ثابت بن عمرو بن زيد        ،بن زيد   

 جابر بن خالد    ، عثمة جابر بن خالد بن خملد      بن ثعلبة   ،حاطب ثعلبة الذي يقال له اجلدع     
 حارثة بـن احلمـري      ، حارثة بن زيد   ، جرب بن عيتك   ،جابر بن عبد اهللا   ،  بن عبد األشهل  

،  احلرث بن قيس احلارث بـن الـصمة       ، احلارث بن أوس   ،قيس احلارث بن    ،حليف هلم 
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، حريث بن زيد  ،   احلارث بن حاطب   ،احلرث بن خزمة بن عدي حليف هلم من بين سامل         
 رفاعة بن رافع ، رافع بن عنجدة، رافع بن احلرث ، رافع بن سهل   ،أبو أيوب خالد بن زيد    

 ،ربعي بـن أيب ربعـي     ،   ربيع بن إياس   ،بن مالك ربيعة بن أكتم حليف هلم من بين أسد         
زيد بن املرين، زيد بن وديعـة،        ، زيد بن أسلم   ،أبو طلحة زيد بن سهل    ،  رخيلة بن ثعلبة  

زياد بن لبيد، زياد بن عمرو اجلهين حليف هلم، سعد بن معاذ، سعد بن الريبع، سعد بن                 
حيثمة، سعد بن زيد، سعد بن يزيد، سعد بن النعمان، سهل بن قيس، سهيل بن رافـع،          

 بن عبيد، أبو دجانة مساك بن خرشة، عبد اهللا بن رواحة، عبد اهللا بن حرام، عبـد                سهيل
اهللا بن سرخس، عبد اهللا بن عمرو بن حرام، عبيد اهللا بن مالك، عبد اهللا بـن أيب ابـن                    
سلول، عبد اهللا بن طارق البلوي، عبد اهللا بن سلمة، عبداهللا بن عرفطة، عبـد اهللا بـن                  

 عبـد اهللا  ، عبد اهللا بن احلمري، عبد اهللا بن جد،عبد اهللا بن ثعلبة  عمري، عبد اهللا بن ربيع،    
 عمـري   ، عمارة بن حـزم    ،قيس بن جرب    أبو ، عبد اهللا بن قيس بن صخر      ،بن عبد مناف  

، يهـان ت أبو اهليثم بن ال، حممد بن مسلمة، فروة بن عمرو   ،ويكىن عمري أبو داود بن عامر     
  .صرم، النعمان بن قوقلمعاذ بن جبل، معاذ بن احلرث، مسعود بن أ

  : مۇھاجىرالردىن
ــ قئهر ــى ئهبـ ــ ۇهم ئىبنـ ــى ئهبـ ــب ئىبنـ ــڭ ۇ ئهرقهم، ھاتىـ  بهلتهئهنىـ

ئازادگهردىــسى ئهســئهد، بهنــى غىفــار قهبىلىــسىدىن ئــۈچ قــۇل، ســهئلهبه  
ين ئىبنى ھارىس ئىبنى ئابـدۇلمۇتتهلىب، ھهكهم      ۈسهئىبنى قىبتى، ھ  

ەيد ئىبنى ھارىسه، زەيد ئىبنى سهئىد ئىبنى ئاس، رىفائه ئىبنى قهيس، ز
ئىبنى خهتتـاب، زەيـد ئىبنـى ئهسـلهم، ئهبـۇ ھۇزەيفهنىـڭ ئازادگهردىـسى               
سالىم، سائىب ئىبنى ئوسمان، خهۋلهنىڭ ئازادگهردىسى سـهئد، مـۇزھهج          
ــزائ، ســۇھهيب ئىبنــى     ــادەم، ســۇھهيل ئىبنــى بهي قهبىلىــسىدىن بىــر ئ

 ئابــدۇلالھ لــهه ئىبنــى ئۇبهيــدۇلالھ، ئــامىر ئىبنــى فــۇھهيرە، هســىنان، ت
ــدۇلالھ ئىبنــى    ــدۇلالھ ئىبنــى ھــۇزافه ســهھمى، ئاب ئىبنــى جهھــش، ئاب

، ئوسـمان ئىبنـى     نزۋان، ئوسـمان ئىبنـى مهزئـۇ      همهزئۇن، ئۇتبه ئىبنى غ   
ن، ئۇمهير ئىبنى  هبۇ سائىب، ئۇكاشه ئىبنى مىهس    هبۇ ۋەھب، ئ  هھهبىب، ئ 

بنـى   مهرسـهد غهنهۋى، ئهبـۇ ئۇبهيـدە ئى   ۇ ۋەققاس، مهرسهد ئىبنـى ئهبـ      ۇئهب
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جهرراھ، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئازادگهردىسى ئهبۇ       
  .كهبشه، ئهبۇ مهرسهد غهنهۋى

  :الردىنىئهنسار
ئهسئهد ئىبنى زەيـد، ئهسـۋەد ئىبنـى زەيـد، ئـۇمهييه ئىبنـى لهۋزان،               

نىڭ ئۇنهيس ئىبنـى قهتـادە، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم            
 ئهۋس ئىبنى سابىت، ئهۋس ئىبنى سامىت، ئهۋس  ئۇنهيسه،ئازادگهردىسى

 بـۇجهير، بۇسـهيس ئىبنـى ئهمـر،         ۇئىبنى ئابـدۇلالھ، بـۇجهير ئىبنـى ئهبـ        
 بهرا ئىبنى مهئرۇر، بهشىر ئىبنـى سـهئد، تهمىـيم ئىبنـى        ىبنئىر  هشىب

راشنىڭ ئازادگهردىسى تهمىيم، سـابىت ئىبنـى خالىـد، سـابىت      هيهئار، خ 
ەبىيـئه، سـابىت ئىبنـى ئهمـر، سـابىت          ئىبنى سهئلهبه، سابىت ئىبنى ر    

ئىبنى ھهسسان، سهئلهبه ئىبنى ھاتىب، سهئلهبه ئىبنى ئهسـمه، جـابىر         
ــى     ــد ئىبنـ ــى خالىـ ــابىر ئىبنـ ــۇخهللهد، جـ ــى مـ ــد ئىبنـ ئىبنـــى خالىـ
ئابدۇلئهشههل، جابىر ئىبنـى ئابـدۇلالھ، جهبهر ئىبنـى ئۇتهيـك، ھارىـسه             

يس، ھارىس ئىبنى   ئىبنى زەيد، ھارىسه ئىبنى ھهمىر، ھارىس ئىبنى قه       
هرس ئىبنى خىزمه، ھئهۋس، ھارىسه ئىبنى سۇراقه، ھهرس ئىبنى قهيس، 

بۇ ئهييۇب خالىد ئىبنى هھهرس ئىبنى ھاتىب، ھىررىيس ئىبنى زەيد، ئ     
 رافىـئ ئىبنـى ئهنـجهدە،     رافىـئ ئىبنـى ھهرس،  زەيد، رافىئ ئىبنى سهھل،   

 رەبئىـي،  ۇئهبـ ، رەبىيئ ئىبنى ئىياس، رەبئىي ئىبنـى        رافىئ رىفائه ئىبنى 
لـهه زەيـد ئىبنـى سـهھل، زەيـد ئىبنـى            هرۇخهيله ئىبنى سهئلهبه، ئهبـۇ ت     

ئهسلهم، زەيد ئىبنى مهرىـن، زەيـد ئىبنـى ۋەدىـئه، زىيـاد ئىبنـى لۇبهيـد،         
زىياد ئىبنى ئهمر، سهئد ئىبنى مۇئاز، سهئد ئىبنى رەبىئ، سـهئد ئىبنـى              

بنـى نۇئمـان،   سهئد ئىبنـى يهزىـد، سـهئد ئى    سهئد ئىبنى زەيد،    ھهيسهمه،  
، سۇھهيل ئىبنى ئۇبهيد، ئهبۇ ئسهھل ئىبنى قهيس، سۇھهيل ئىبنى رافى

ۋاھه، ئابدۇلالھ ئىبنى   ەدۇجانه سىماك ئىبنى خهرەشه، ئابدۇلالھ ئىبنى ر      
ھهرام، ئابدۇلالھ ئىبنى سهرخهس، ئابدۇلالھ ئىبنـى ئهمـر ئىبنـى ھهرام،       

ــدۇلالھ ئىبنــى ئــۇبهي ئى  بنــى ســهلۇل، ئۇبهيــدۇلالھ ئىبنــى مالىــك، ئاب
ئابــدۇلالھ ئىبنــى تــارىق، ئابــدۇلالھ ئىبنــى ســهلهمه، ئابــدۇلالھ ئىبنــى  
ئهرفهته، ئابــدۇلالھ ئىبنــى رەبىــئ، ئابــدۇلالھ ئىبنــى ســهئلهبه، ئابــدۇلالھ  
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نـاف،  هنئىبنى جهد، ئابدۇلالھ ئىبنـى ھهمىـر، ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئابـدۇ م           
بهر، ئۇمـارە   خر، ئهبـۇ قهيـس ئىبنـى جه       هئابدۇلالھ ئىبنى قهيس ئىبنى س    

ئىبنــى ھهزم، ئهبــۇ داۋۇد ئــۇمهير ئىبنــى ئــامىر، فهرۋە ئىبنــى ئهمــر،       
مۇھهممهد ئىبنى مهسلهمه، ئهبۇ ھهيسهم ئىبنى تىيهـان، مۇئـاز ئىبنـى            

م، نۇئمــان ئىبنــى ەجهبهل، مۇئــاز ئىبنــى ھهرس، مهســئۇد ئىبنــى ئهســر 
  .قهۋقهل

 َرُجلًا َعَشَر َوثَلَاثَةَ ِمائٍَة ثَلَاثَ كَاُنوا َبْدرٍ أَْهلَ إِنَّ قَالَ أَنَُّه َعبَّاسٍ اْبنِ َعنِ - 6492
 ِفي الُْجُمَعِة َيْوَم َمَضْيَن َعْشَرةَ ِلَسْبَع َبْدرٍ أَْهلِ َهزَِميةُ َوكَانَ َوَسْبِعَني ِستَّةً الُْمَهاجُِرونَ َوكَانَ
 .َرَمَضانَ َشْهرِ

ــۋا ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا- 6492 يهت دىن مۇنــداق رى
 نهپهر  313 سـانى    نىڭبهدر غازىتىغـا قاتناشـقان مۇجاھىـدالر      : قىلىنىدۇ

 مۇشــرىكالرنىڭ بهدردە مهغلــۇپ . ئىــدى كىــشى76 مۇھــاجىرالر ،بولــۇپ
   . جۈمه كۈنى ئىدىسىبولغان ۋاقتى رامىزان ئېيىنىڭ ئون يهتتى

  )2232 :ئهھمهد(

 مـائتني  االنصار وكانت وقال عشر وبضعة ثلثمائة قال انه إال :لبزارلو - 6493
  .وثالثني وستا

 
:  ئىبنــــى ئاببــــاس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهۇمانىــــڭبهززارمــــۇ – 6493

 236الرنىڭ سـانى  ى ئهنسار بولۇپ، نهچچه كىشى310مۇجاھىدالر جهمئى  
   .①لىكىنى رىۋايهت قىلغاندېگهنـ كىشى ئىدى، 

  )»ركهبىئهل« ؛1783 :بهززار(

  . من رمضانكان يوم بدر لسبع وعشرين:  وله مبدلس- 6494
  

                                                
بـۇ ھهدىـسنى ئىمـام ئهھـمهد، بهززار ۋە تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە          ): 10034( ھهيسهمى   ①

 .ھهججاج ئىبنى ئهرتهئه ئىسىملىك ھهدىسى مۇدەللهس بىرى بار، ـ دېگهن
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ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن مۇنــداق رىــۋايهت  – 6494
 يىگىـرمه يهتتىنچـى كـۈنى     بهدر غازىتى رامىزان ئېيىنىـڭ      : قىلىنىدۇ

   .①دىبولغانى
  )بهززار رىۋايهت قىلغان(

 االثـنني  يوم صبيحة كانت قال البدرى عبداهللا بن عامر عن وله حبفي     - 6495
  .رمضان من عشرة لسبع

 قاتناشــــقان ئــــامىر ئىبنــــى ئابــــدۇلالھ ر ئۇرۇشــــىغا بهد– 6495
رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، بهدر غـازىتى رامىزاننىـڭ        

   .②ىنى بولغانىدىئهتىگكۈنى شهنبه ۈد، ئون يهتتىسى
  )بهززار رىۋايهت قىلغان(

بِيِه َوكَانَ أَُبوُه ِمْن أَْهلِ َبْدرٍ قَالَ        َعْن ُمَعاِذ ْبنِ رِفَاَعةَ ْبنِ َراِفعٍ الزَُّرِقيِّ َعْن أَ         - 6496
َجاَء جِْبرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َما َتُعدُّونَ أَْهلَ َبْدرٍ ِفيكُْم قَالَ ِمْن أَفَْضلِ                 

 .ِمْن الَْملَاِئكَِةالُْمْسِلِمَني أَْو كَِلَمةً َنْحَوَها قَالَ َوكَذَِلَك َمْن َشهَِد َبْدًرا 
بهدر غازىتىغـــا قاتناشـــقانالردىن رىفـــائه ئىبنـــى رافىـــئ      - 6496

ــۇ  ــۇ ئهنهـ ــدۇ  رەزىيهلالھـ ــۋايهت قىلىنىـ جىبرىئىـــل : دىن مۇنـــداق رىـ
  :دىنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمئهلهيهىسساالم كېلىپ، 

ـ ر؟   بهدر غازىتىغـا قاتناشـقانالرغا قانـداق قارايـسىله    ــ ئاراڭالردىكى
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. دىەپ سورىغانىد

يـاكى   ( دېـدى ، ـ مۇسـۇلمانالرنىڭ ئهڭ ياخـشىلىرى دەپ قـارايمىز   ــ 
  : ئهلهيهىسساالم جىبرىل).ۇنىڭغا يېقىن بىر سۆزنى قىلدىش

   .دېدىـ بهدر غازىتىغا قاتناشقان پهرىشتىلهرمۇ شۇنداق، ــ 
  )3992 :بۇخارى(

                                                
هبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ھهججـاج ئىبنـى ئهرتهئه        بۇ ھهدىـسنى ت   ): 10035( ھهيسهمى   ①

 .ئىسىملىك ھهدىسى مۇدەللهس بىرى بار، ـ دېگهن
بــۇ ھهدىــسنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە تهرجىمىهــالى ئېنىــق  ): 10036( ھهيــسهمى ②

 .بولمىغان بىرى بار، ـ دېگهن
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انَ رِفَاَعةُ ِمْن أَْهلِ َبْدرٍ َوكَانَ َراِفٌع ِمْن أَْهلِ الَْعقََبِة فَكَانَ َيقُولُ ِلاْبنِِه َما               َوكَ - 6497
 .َيُسرُّنِي أَنِّي َشهِْدُت َبْدًرا بِالَْعقََبِة

رىفائه بهدر غازىتىغا، ئاتىسى رافىئ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بولسا         – 6497
  :رافىئ ئوغلى رىفائهگهپ، ئهقهبه بهيئىتىگه قاتناشقانالردىن بولۇ

 غـا بهدر غازىتى قاتناشقانلىقىم ئۈچۈن ئـۆزەمنى     ئهقهبه بهيئىتىگه   ــ  
  . قاتناشقاندەك ھېس قىلىمهن، ـ دەيتتى

  )3993 :بۇخارى(

 َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اطَّلََع اللَُّه َعلَـى   - 6498
 .ْهلِ َبْدرٍ فَقَالَ اْعَملُوا َما ِشئُْتْم فَقَْد غَفَْرُت لَكُْمأَ

 دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،    ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ     - 6498
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

 ،بهدر غازىتىغا قاتناشقانالرنىڭ دىللىرىدىكىنى بىلىپ    هللا بهلكى ا «
ىڭالر، مهن سىلهرنىڭ گۇنـاھلىرىڭالرنى     خالىغىنىڭالرنى قىل ”: ئۇالرغا

   .① دېگهن» ئهجهب ئهمهس، دەۋەتكهن بولسا“مهغپىرەت قىلىۋەتتىم
  )4654 :ئهبۇ داۋۇد(

: َبـْدرٍ  َيْوَم قَالَ َوَسلََّم، َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ ّ أَن َخِديجٍ بن َراِفعِ َعْن - 6499
 اللَِّه بِطَاَعِة َيْعَملُ الدِّينِ أَْهلِ ِمْن َسَنةً أَْرَبِعَني فُقِْه ِفي ُوِلَد َمْولُوًدا نَّأَ لَْو بَِيِدِه َنفِْسي َوالَِّذي
 َبْعـدَ  َيْعلََم ال أَنْ إِلَى ُيَردَّ أَْو الُْعُمرِ، أَْرذَلِ إِلَى ُيَردَّ أَنْ إِلَى كُلََّها الَْمَعاِصَي َوَيْجَتنُِب كُلَِّها،
 .اللَّْيلَةَ َهِذِه أََحُدكُْم ْبلُغَْي لَْم َشْيئًا، َعلْمٍ

ــۋايهت    - 6499 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــج رەزىيهلالھـ ــى خهدىـ ــئ ئىبنـ رافىـ
ى قىلىنىــدۇكى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بهدر غــازىت 

  : مۇنداق دېگهنبولغان كۈنى 
ــاال   جېــ« ــاۋادا بىــر ب نىم ئىلكىــدە بولغــان زات بىــلهن قهســهمكى، ن

ــق   ــق يىللى ــيقىرى ــمدىنى ــۇپ  ئىلى ــلهن تۇغۇل ــاكى  ، بى ــڭ ت ئۆمرىنى

                                                
 .دېگهنھهسهن ۋە سهھىه، ـ ): 3890( ئهلبانى ①
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ىچه، يهنى ھېچنېمىنى بىلمىگۈدەك دەرىجىدە قېرىپ كهتكىچه ئاخىرىغ
گۇنـاھ ـ مهئـسىيهتلهرنى ئۆتكــۈزمهي     ە ئهمهل قىلىـپ،  دنىـڭ تائىتىـ  هللا

بىر كېچىدە ئېرىـشكهن سـاۋابىغا   مۇشۇ  ياشىسىمۇ، يهنىال بىرىڭالرنىڭ    
   .①»ئېرىشهلمىگهن بوالتتى

  )4435 :»كهبىرئهل«(

أو أمتح منـه  أميح عن علي بن أيب طالب قال كنت على قليب يوم بدر    - 6500
فجاءت ريح شديدة مث جاءت ريح شديدة شديدة مل أر رحيا أشد منها إال اليت كانـت                 

 قبلها مث جاءت ريح شديدة فكانت األوىل ميكائيل يف ألف من املالئكة عن ميني النيب                
 والثالثة جربيل يف ألف من املالئكة  املالئكة عن يسار النيب     والثانية إسرافيل يف ألف من    

 على  وكان أبو بكر عن ميينه وكنت عن يساره فلما هزم اهللا الكفار محلين رسول اهللا                
فرس فلما استويت عليه محل يب فصرت على عنقه فدعوت اهللا فثبتين عليه فطعنت برحمي               

  .حىت بلغ الدم إبطي
مۇنــداق  تالىــب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن ۇئهلــى ئىبنــى ئهبــ - 6500

ە قــۇدۇقتىن ســۇ توشــۇپ، مۇجاھىــدالرغا  مهن بهدرد:رىــۋايهت قىلىنىــدۇ
ــاتتىم ــوران چىقىــپ ك .تارقىتىــپ بېرىۋات . هتتــى تۇيۇقــسىز قــاتتىق ب

، ئۇنىڭـدىن   كېيىن تېخىمۇ قـاتتىق بـوران چىقىـپ كهتتـى         ئۇنىڭدىن  
اق قاتتىق بوراننى    مهن ئۇند  .كېيىن يهنىمۇ شىددەتلىك بوران چىقتى    

مىـڭ   ئهلهيهىسـساالم   بىرىنچى بورانـدا مىكائىـل   .ىدىمكۆرۈپ باقمىغان 
 پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى  كېلىــــپ،پهرىــــشتىنى باشــــالپ

ــۇردى  ــدا ئىــسرافىل  .ۋەســهللهمنىڭ ئــوڭ تهرىپىــدە ت  ئىككىنچــى بوران
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ كېلىپ، مىڭ پهرىشتىنى باشالپ    ئهلهيهىسساالم  

 ئـــۈچىنچى بورانـــدا .لهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ ســـول تهرىپىـــدە تـــۇردىئه
مىڭ پهرىشتىنى باشالپ كهلدى، ئهبۇ بهكرى ئهلهيهىسساالم ل ئىجىبرى

ــۇردۇم     ــدە ت ــول تهرىپى ــۇردى، مهن س ــدە ت ــوڭ تهرىپى ــڭ ئ ــاال هللا  ا.ئۇنى تائ

                                                
بۇ ھهدىسنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە جهئـفهر ئىبنـى مىقـالس              ): 10053( ھهيسهمى   ①

 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. ئىسىملىك تهرجىمىهالى ئېنىق بولمىغان بىرى بار
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 پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى       ،كاپىرالرنى مهغلـۇبىيهتكه ئۇچراتقانـدا    
ز چېپىـپ  ېـ ئۇچقاندەك تئات  بىر ئاتقا مىندۈرىۋىدى، ئۇ     ۋەسهللهم مېنى 

ــا  ــشىۋېلىپچىــڭ كهتكهنلىكــتىن بوينىغ ــا قىلــ هللا ا،يېپى ــا دۇئ  .دىمق
ئــاتنى  .شــۇنىڭ بىــلهن، ئــاتتىن چۈشــۈپ كهتــمهي، مهھــكهم ئولتــۇردۇم 

چاپتۇرغــانچه دۈشــمهنلهرگه توختىمــاي نهيــزە ســانجىدىم، ھهتتــا قــانالر  
   .① ئېقىپ كهلدىنهيزىنىڭ ئۇچىدىن قولتۇقۇمغىچه

  )489 :مهۋسىلى(

قال بينا أنا سائر جبنبات بدر إذ خرج رجل من حفـري يف              عمر ابن عن - 6501
عنقه سلسلة فناداين يا عبد اهللا اسقين يا عبد اهللا اسقين فال ادري اعرف امسي أو دعـاين                  

قه فإنه  بدعاية العرب وخرج أسود من ذلك احلفري يف يده سوط فناداين يا عبد اهللا ال تس               
 مسرعا فأخربته فقال يل أو قد   كافر مث ضربه بالسوط حىت عاد إىل حفرته فأتيت النيب           

 رأيته قلت نعم قال ذاك عدو اهللا أبو جهل بن هشام وذاك عذابه إىل يوم القيامة
ــۇ ئهنهۇ  - 6501 ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــداق ئىبن ــادىن مۇن ــۋايهت م  رى

رەكتىن و بىـر ئـادەم بىـر ئـ        ،اممهن بهدر ئهتراپىدا كېتىۋاتـس    : نىدۇقىلى
  : چاقىردى ۋە مېنى،بوينىغا زەنجىر سېلىنغان ھالدا چىقىپ

 ئىـسمىمنى   ئـۇ ئـادەم    .ــ دېـدى   !  بهرگىـن  ۇسـ ماڭـا   ! ئى ئابدۇلالھ ــ  
نۇمايـــدىغان كىـــشىنى وئهرەبلهرنىـــڭ تئـــۇ  يـــاكى راســتىنال بىلهمـــدۇ 

ان  ئـۇ چىققـ  . بىلهلمىـدىم شۇنداق چاقىرىدىمۇ چاقىرىش ئادىتى بويىچه    
  :اڭا م، بىر قارا ئادەم قولىدا قامچا تۇتقىنىچه چىقىپنرەكتىوھېلىقى ئ

دى، ـ دېـ  بهرمىگىـن، چـۈنكى ئـۇ كـاپىر،      سۇئۇنىڭغا ! ئى ئابدۇلالھــ 
 . ئـورەككه قـايتۇرۇپ ئهكىرىـپ كهتتـى    ،ئاندىن ئۇنى قامچا بىلهن ئـۇرۇپ   

ــدىراپ بېرىــپ  ــهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه    ،مهن ئال  پهيغهمــبهر س
  : ماڭائهلهيهىسساالمۆرگهن ئهھۋالنى دېسهم، پهيغهمبهر ك

  : مهن. ـ دەپ سورىدى؟ۈڭمۇ كۆردىنالسهن ئۇنى راستــ 
  : دېسهم، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ـھهئه،ــ 

                                                
 .ىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى ئهبۇ يهئال رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئ): 9955( ھهيسهمى ①
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نىڭ دۈشمىنى ئهبۇ جهھل ئىبنى ھىشام بولىـدۇ، ئـۇ تـاكى    هللاــ ئۇ، ا  
  . ①قىيامهتكىچه شۇنداق ئازابلىنىدۇ، ـ دېدى
  )6560: »ئهلئهۋسهت«(

 قَـدْ  بِـيضٍ  عمائَم َبْدرٍ َيْوَم الَْمالِئكَِة ِسيَماُء كَانَ :قَالَ َعبَّاسٍ، اْبنِ َعنِ - 6502
 َبْدرٍ َيْوَم الإ َيْومٍ ِفي الَْمالِئكَةُ ُيقَاِتلِ َولَْم ُحْمرٍ، عمائَم ُحَنْينٍ َوَيْوَم ظُُهورِِهْم، إِلَى أَْرَسلُوها

  .َيْضرُِبونَ ال وَمَدًدا ِعَدًدا َيكُوُنونَ ُنواكَا إِنََّما
مۇنــداق رىــۋايهت  ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن - 6502
 ،بهدر غازىتىدا پهرىشتىلهرنىڭ بهلگىسى ئـاق سـهلله بولـۇپ       : قىلىنىدۇ

 . دۈمبىــسىگه ســاڭگىلىتىۋالغان ئىــدىسىنىڭ ئــۇچىنىئــۇالر سهللىــ
 پهرىشتىلهر بهدر غازىتىدىن باشقا .دىھۇنهين غازىتىدا قىزىل سهلله ئى

 دۈشمهنگه تهگمهيدىغان ھهمدەمچى ،قاتناشمايبىۋاسىته غازاتتا ئۇرۇشقا 
   .②ىدى بولغان قوشۇن ساننى ئاۋۇتۇپ بهرگۈچىۋە

  )12085 :»كهبىرئهل«(

 مل ُيقَاِتلِ الَْمالِئكَةُ مع النيب صلى اللَُّه عليه وسلم إِال يوم َبْدرٍ           :  ويف رواية  - 6503
َوكَاَنْت ِفيَما ِسَوى ذلك إِمداًدا ومل َيكُْن مع النيب صلى اللَُّه عليه وسلم ِمـَن الَْخْيـلِ إِال          

  .بن اَألْسَوِد َواآلَخُر َألبِي َمْرثٍَد الَْغَنوِيِّأََحُدُهَما ِللِْمقَْداِد فََرَساِن 
ــۋايهتته  - 6503 ــر رى ــيىلگهن يهنه بى ــداق دې ــشتىلهر بهدر :  مۇن پهرى
ىن باشقا غازاتتا پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن        غازىتىد
باشـقا غـازاتالردا ھهمـدەمچى قوشـۇن        بولۇپ، ئۇرۇشقا قاتناشمىغان بىلله  

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى      بهدر ئۇرۇشى بولغـان كـۈنى،        .بولغانىدى

                                                
بــۇ ھهدىــسنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە تهرجىمىهــالى ئېنىــق    ): 9973( ھهيــسهمى ①

 .بولمىغان بىرى بار، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئهممـار ئىبنـى ئهبـۇ مالىـك          ): 9985( ھهيسهمى   ②

 .ۇنىڭ ھهدىسى زەئىپ كىشى ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن، ـ دېگهنئهزدى ئ. ئىسىملىك بىرى بار
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ــهللهم ــۇپ،   ۋەس ــار بول ــات ب ــاق ئ ــى تۇي ــدا پهقهت ئىكك ــرى نىڭ يېنى  بى
   .①، يهنه بىرى ئهبۇ مهرسهد غهنهۋىيدە ئىدىمىقدادتا

  )9125 :»تهئهۋسئهل« ؛11377 :»ئهلكهبىر«(

 َعنِ ابن َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه عنهما أَنّ النيب صلى اللَُّه عليه وسلم قال ِلَعِليٍّ               - 6504
 الْقَْومِ إِال اْمـَتَألْت      فناوله فرمى بِِه ُوُجوَه الْقَْومِ فما َبِقي أََحٌد ِمنَ         كَفًّا من حصباء  َناوِلْنِي  

  ).وما َرَمْيَت إِذْ َرَمْيَت َولَِكنَّ اللََّه َرَمى(َعْيَناُه ِمَن الَْحْصَباِء فََنَزلَْت 
مۇنــداق رىــۋايهت  ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن - 6504
 پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بهدر غازىتىدا ئهلـى   : قىلىنىدۇ
  : ئهنهۇغارەزىيهلالھۇ

 دى، ئهلـى سـۇنۇپ بهر  . دېـدى ــ !  بهرگىـن  ئېلىـپ  سىقىم قـۇم  بىر  ــ  
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ئـۇنى دۈشـمهننىڭ يـۈزلىرىگه           

 شـۇ   .كىرىـپ كهتتـى   ) قۇم(ھهممىسىنىڭ كۆزىگه   قارىتىپ ئېتىۋىدى،   
ئاتقىنىڭـدا  ) بىر سىقىم قـۇمنى مۇشـرىكالرغا     ! ئى مۇھهممهد (﴿: چاغدا

ــهن ئا ــۇنى   س ــدە ئ ــى ئهمهل ــدىڭ، بهلك ــۆزىگه (تمى ــرىكالرنىڭ ك  هللا) مۇش
   .③ دېگهن ئايهت نازىل بولدى②﴾ئاتتى

  )11750 :»كهبىرئهل«(

 شـئت  ولو اليسر أبو أسرك كيف أبت يا :يبأل قلت قال عباس ابن عن - 6505
 .اخلندمة من عيىن يف أعظم وهو لقيين لقد ذاك تقل ال بىن يا قال كفك يف جلعلته

مۇنــداق رىــۋايهت ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن  - 6505
  :غاداداممهن : قىلىنىدۇ

                                                
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئابـدۇلئهزىز ئىبنـى ئىمـران      ): 9986( ھهيسهمى  ①

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
 . ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى17سۈرە ئهنفال،  ②
ــسهمى ③ ــۇ ): 9999( ھهي ــسنىڭ    ب ــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدى ــۋايهت قىلغــان بول ــى رى ــسنى تهبهران ھهدى

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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 ئهسـىرگه ئېلىۋالـدى؟  قىلىـپ  ر سېنى قانداق   هسه ئهبۇ ي  !ادادئى  ــ  
ـ  !ئهگهر خالىساڭ، ئۇنى بىر قولۇڭ بىلهنال يۇغۇرۇپ تاشلىيااليتتىڭغۇ؟       

  :دېسهم، ئۇ
 ماڭـا خهنـدەمه     ،انـدا  ئۇنداق دېمىگىن، ئۇ ماڭـا ئۇچرىغ      !ئى ئوغلۇم ــ  

   .①دېدىـ تېغىدىنمۇ يوغان كۆرۈنۈپ كهتتى، 
  )1297 : بهززار؛»كهبىرئهل«(

َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ الَِّذي أََسَر الَْعبَّاَس ْبَن َعْبِد الُْمطَِّلبِ أَُبو الَْيَسرِ ْبُن               - 6506
فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم        َعْمرٍو َوُهَو كَْعُب ْبُن َعْمرٍو أََحُد َبنِي َسِلَمةَ         

كَْيَف أََسْرَتُه َيا أََبا الَْيَسرِ قَالَ لَقَْد أََعاَننِي َعلَْيِه َرُجلٌ َما َرأَْيُتُه َبْعُد َولَا قَْبلُ َهْيئَُتُه كَذَا َهْيئَُتـُه      
لَْيِه َوَسلََّم لَقَْد أََعاَنَك َعلَْيِه َملٌَك كَرٌِمي َوقَالَ ِللَْعبَّاسِ         كَذَا قَالَ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه عَ       

َيا َعبَّاُس افِْد َنفَْسَك َواْبَن أَِخيَك َعِقيلَ ْبَن أَبِي طَاِلبٍ َوَنْوفَلَ ْبَن الَْحارِِث َوَحِليفََك ُعْتَبةَ ْبَن     
أََبى َوقَالَ إِنِّي كُْنُت ُمْسِلًما قَْبـلَ ذَِلـَك َوإِنََّمـا        َجْحَدمٍ أََحُد َبنِي الَْحارِِث ْبنِ ِفْهرٍ قَالَ فَ       

اْسَتكَْرُهونِي قَالَ اللَُّه أَْعلَُم بَِشأْنَِك إِنْ َيُك َما َتدَِّعي َحقًّا فَاللَُّه َيْجزِيَك بِذَِلَك َوأَمَّا ظَـاِهُر                
للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد أََخـذَ ِمْنـُه   أَْمرَِك فَقَْد كَانَ َعلَْيَنا فَافِْد َنفَْسَك َوكَانَ َرُسولُ ا       

ِعْشرِيَن أُوِقيَّةَ ذََهبٍ فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه اْحُسْبَها ِلي ِمْن ِفَداَي قَالَ لَا ذَاَك َشْيٌء أَْعطَاَناُه اللَُّه 
ِذي َوَضْعَتُه بَِمكَّةَ َحْيثُ َخَرْجـَت ِعْنـَد أُمِّ   ِمْنَك قَالَ فَإِنَُّه لَْيَس ِلي َمالٌ قَالَ فَأَْيَن الَْمالُ الَّ     

الْفَْضلِ َولَْيَس َمَعكَُما أََحٌد غَْيَركَُما فَقُلَْت إِنْ أُِصْبُت ِفي َسفَرِي َهذَا فَِللْفَْضلِ كَذَا َوِلقُـثََم             
ذَا أََحٌد ِمْن النَّاسِ غَْيرِي َوغَْيُرَها      كَذَا َوِلَعْبِد اللَِّه كَذَا قَالَ فََوالَِّذي َبَعثََك بِالَْحقِّ َما َعِلَم بِهَ          

 .َوإِنِّي لَأَْعلَُم أَنََّك َرُسولُ اللَِّه
مۇنــداق رىــۋايهت ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن  - 6506
ام ئاببــاس ئىبنــى ئابــدۇلمۇتتهلىبنى ئهســىرگه ئالغــان  داد: قىلىنىــدۇ

 .نـى ئهمـر ئىـدى     ر كهئب ئىب  هسهكىشى بهنى سهلهمه جهمهتىلىك ئهبۇ ي     
  :ئۇنىڭدىن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

                                                
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ۋە بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سـهنهدىدە ئهلـى ئىبنـى زەيـد            ): 10003( ھهيسهمى   ①

 .نچلىكتۇر، ـ دېگهنقالغان راۋىيلىرى ئىشه. ئىسىملىك ئهسته تۇتۇۋېلىش قابىلىيىتى تۆۋەن بىرى بار
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 دەپ  ـ لـدىڭ؟ ېلىۋائهسـىر ئ قىلىـپ   ئـۇنى قانـداق   !رهسهئى ئهبۇ يــ 
  :ىدى، ئۇغانسورى

ماڭا بۇرۇن پهقهت كۆرۈپ باقمىغان بىر ئادەم ياردەملهشتى، ئۇنىڭ ــ 
ھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمـبهر سـهلاللال  .دېـدى ـ ،   ئىدىمۇنداقـ تۇرقى مۇنداق  

  : ۋەسهللهم
 . دېـدى ه ياردەملىـشىپتۇ، ـ    ئېـسىل پهرىـشت   بىـر  سـاڭا داقتا،ئۇنـ ـــ  

  :ئاندىن ئابباسقا
 تالىبقا، نهۋفهل ۇ ئۆزەڭگه، جىيهنىڭ ئهقىل ئىبنى ئهب!ئى ئابباســ 

ــۆلهم    ئىبنــى ھارىــسقا ۋە ئىتتىپاقدېــشىڭ ئــۇتبه ئىبنــى جهھــدەمگه ت
  :ى، ئۇ ئۇنىماي دېۋىدـ!  قۇتۇلغىنهسىرلىكتىن ئ،تۆلهپ

مهن بۇرۇندىن تارتىپال مۇسـۇلمان ئىـدىم، مېنـى قهۋمىـم زورالپ            ــ  
 دەپ تۇرىۋالــدى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى    كهلــدى، ـ    ئېلىــپ 
  : ۋەسهللهم

هللا  ا  سۆزلىرىڭ راست بولسا،   ئوبدان بىلىدۇ، ئهگهر  هللا ئهھۋالىڭنى ا ــ  
 ئهمما سېنىڭ .ۇساڭا مۇسۇلمان بولغانلىقىڭ ئۈچۈن كاتتا ساۋاب بېرىد

تاشقى كۆرۈنىشىڭدىكى قىلمىشىڭ بىزگه قارشـى ئىـدى، شـۇڭا تـۆلهم            
 پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ     ، ئهسـلىدە  . دېدى ـ! تۆلهپ ئاسارەتتىن قۇتۇلغىن  

 ئالغـان  ئولجـا قىيه ئـالتۇننى  ۇئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭـدىن يىگىـرمه ئـ    
  : ئىدى، ئۇ
ـــ   ھېــساب مگهفىــدىيهشــۇ ئــالتۇننى مېنىــڭ  هئ! رەســۇلۇلالھئــى ـ

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. دېدىـ! غىنقىل
ـــ  ــگهن ا ـ ــۇ دې ــاق، ئ ــا   هللا ي ــڭ قولىمىزغ ــدىن بىزنى ــېنىڭ قولۇڭ س

  :ابباس دېدى، ئ، ـچۈشۈرۈپ بهرگهن ئولجا
دەپ تۇرىۋالـدى، پهيغهمـبهر   ـ  مېنىڭ باشقا مېلىم يـوق،    ،ئۇنداقتاــ 

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
 ئايالىڭ ئۇممۇ يولغا چىقىشتىن بۇرۇن، سهن مهككىدىن ،ئهمىسهــ 
 فهزلــگه ،مهن مۇشــۇ ســهپىرىمدە ئۆلــۈپ كهتــسهم”: گه يــالغۇز يهردەفهزلــ

 “بېرىلـسۇن مۇنچىلىك، قۇسهمگه مۇنچىلىـك، ئابـدۇلالھقا مۇنچىلىـك         
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دەپ سـورىۋىدى،   ـ  ڭ قېنـى؟ ۈمۈلكـ  - دەپ تهقسىم قىلىـپ بهرگهن مـال  
  :ئابباس
 بىـلهن قهسـهمكى،   نىڭ نامىهللاىلهن ئهۋەتكهن اسېنى ھهق دىن بــ  

خهۋىـرى يـوق    ھېچكىمنىـڭ  بۇ ئىشتىن ئايالىم ئىككىمىـزدىن باشـقا   
نىـــڭ هللائهمـــدى چۈشـــىنىپ يهتتىمكـــى، ســـهن ھهقىـــقهتهن   .ئىـــدى

   .① دېدىپهيغهمبىرىسهن، ـ
  )3300 :ئهھمهد(

 َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم َبْدرٍ  َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه- 6507
 .َمْن اْسَتطَْعُتْم أَنْ َتأِْسُروُه ِمْن َبنِي َعْبِد الُْمطَِّلبِ فَإِنَُّهْم َخَرُجوا كُْرًها

ئهلـــى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،      - 6507
  :ق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بهدر غازىتىدا مۇندا

ــدىن   « ــدۇلمۇتتهلىب جهمهتى ــى ئاب ــڭ  بهن ــۈڭالر يهتكهنلىرىنى كۈچ
، چــۈنكى ئــۇالر )يهنــى ئۆلتــۈرمهڭالر ( ئــېلىڭالرھهممىــسىنى ئهســىرگه
  . ②»ئۇرۇشقا مهجبۇرى چىققان

  ) بهززار؛678 :ئهھمهد(

كنـت غُالًمـا   عن أيب َراِفعٍ موىل رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم قال      - 6508
بن عبد الُْمطَِّلبِ َوكُْنُت قد أَْسلَْمُت َوأَْسلََمْت أُمُّ الْفَْضلِ َوأَْسلََم الَْعبَّـاُس وكـان         بَّاسِ  ِللَْع

َيكُْتُم إِْسالَمُه َمَخافَةَ قَْوِمِه وكان أبو لََهبٍ قد َتَخلََّف عن َبْدرٍ َوَبَعثَ َمكَاَنُه الَْعـاَص بـن      
نِي هذا الَْغْزَو َوأَْتُرُك لك ما َعلَْيَك فَفََعلَ فلما جـاء         ِهَشامٍ وكان له عليه َدْيٌن فقال له اكْفِ       

الَْخَبُر َوكََبَت اللَُّه أََبا لََهبٍ َوكُْنُت َرُجال َضِعيفًا أَْنِحُت هذه اَألقَْداَح يف ُحْجَرٍة َوَمرَّ بِـي                
فَْضلِ إِِذ الْفَاِسُق أبو لََهبٍ َيُجرُّ      فََواللَِّه إين لََجاِلٌس يف الُْحْجَرِة أَْنِحُت أَقَْداِحي َوِعْنِدي أُمُّ الْ         

رِْجلَْيِه أَُراُه قال حىت َجلََس ِعْنَد طُُنبِ الُْحْجَرِة فَكَانَ ظَْهُرُه إىل ظَْهرِي فقال الناس هذا أبو                

                                                
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئىـسمى ئاتالمىغـان بىـرى بـار،           : ھهيسهمى ①

 .باشقا راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە بهززار رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ئىمـام ئهھمهدنىـڭ راۋىيلىـرى                 : ھهيسهمى ②

 .، ـ دېگهنئىشهنچلىكتۇر
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 ُسفَْيانَ بن الَْحارِِث فقال أبو لََهبٍ َهلُمَّ إيل يا بن أَِخي فََجاَء أبو ُسفَْيانَ حىت َجلََس ِعْنـَدهُ     
فََجاَء الناس فَقَاُموا َعلَْيهَِما فقال يا بن أَِخي كَْيَف كان أَْمُر الناس قال ال َشْيَء َواللَِّه ما هو        
إِال أَنْ لَِقيَناُهْم فََمَنْحَناُهْم أَكَْتافََنا َيقِْتلُوَنَنا كَْيَف شاؤوا َوَيأِْسُروَنَنا كَْيَف شاؤوا وأمي اللَِّه لََما      

ِلَم فقال رأيت رَِجاال بِيًضا على َخْيلٍ ُبلْقٍ ال َواللَِّه ما َتِليُق شيئا َوال َيقُوُم    لُْمُت الناس قال وَ   
هلا َشْيٌء قال فََرفَْعُت طُُنَب الُْحْجَرِة فقلت ِتلَْك َواللَِّه الَْمالِئكَةُ فََرفََع أبو لََهبٍ َيَدُه فَلَطَـَم                

 اَألْرَض حىت َنَزلَ َعلَيَّ فَقَاَمْت أُمُّ الْفَْضلِ فَاْحَتَجَزْت         َوْجهِي َوثَاَوْرُتُه فَاْحَتَملَنِي فََضَرَب بِيَ    
فَأََخذُْت َعُموًدا من ُعُمِد الُْحْجَرِة فََضَرْبُتُه بِِه فَفَلَقُْت يف َرأِْسُه َشجَّةً ُمْنكََرةً َوقَالَْت أَْي َعُدوَّ   

ِليال فََواللَِّه ما َعاَش إِال َسْبَع لََيالٍ حىت َضَرَبُه      اللَِّه استضعفته أن َرأَْيَت َسيَِّدُه غَاِئًبا عنه فَقَاَم ذَ        
اللَُّه بِالَْعَدَسِة فَقََتلَْتُه فَلَقَْد َتَركَُه اْبَناُه لَْيلََتْينِ أو ثَالثَةً ما َيْدِفَناُه حىت أَْنَتَن فقال َرُجـلٌ مـن                  

 َبْيِتِه فَقَاال إِنَّا خنشي هذه الْقُْرَحةَ َوكَاَنـْت    قَُرْيشٍ إلبنيه أَال َتْسَتِحَياِن إِنَّ أََباكَُما قد أَْنَتَن يف        
قَُرْيٌش َيتَّقُونَ الَْعَدَسةَ كما يتقي الطَّاُعونُ فقال َرُجلٌ اْنطَِلقَا فَأََنا َمَعكَُما قال فََواللَّـِه مـا                

ْعلَى َمكَّةَ إىل جَِدارٍ َوقَـذَفُوا  غَسَّلُوُه إِال قَذْفًا بِالَْماِء عليه من َبِعيٍد ثُمَّ اْحَتَملُوُه فَقَذَفُوُه يف أَ        
  عليه الِْحَجاَرةَ
 ئازادگهردىسىپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ  - 6508

مهن ئابباس : ۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇئهبۇ رافىئ رەزىيهلالھۇ ئهنه
  ۋە ئاببــاس ، مهن.ئىبنــى ئابــدۇلمۇتتهلىبنىڭ خىزمهتچىــسى ئىــدىم   

 . مۇسـۇلمان بولغـان ئىـدۇق       ئـۈچىلىمىز  لى ئۇممۇ فهزل  ئابباسنىڭ ئايا 
 . مۇسـۇلمان بولغـانلىقىنى مهخپـى تۇتـاتتى     ، قهۋمىدىن قورقـۇپ   ابباسئ

 ئورنىغـا ئـاس ئىبنـى ھىـشامنى     ، ئـۆز ئهبۇ لهھهب بهدر غازىتىغا چىقماي   
 قهرزى بار   ئهبۇ لهھهبنىڭ ئىبنى ھىشامدىن ئالىدىغان     .ئهۋەتكهن ئىدى 

  : ئۇنىڭغا،بولۇپ
 مهن بوينۇڭدىكى قهرزنـى  بۇ ئۇرۇشقا قاتناشقىن،نىڭ ئورنۇمدا مېــ  

 .چىقتـى  ئورنىغـا  بولـۇپ، ئۇنىـڭ  دېگهن ئىدى، ئـۇ مـاقۇل   ـ كۆتۈرىۋېتهي،  
 مهن ،ئهبـۇ لهھهبنـى خـار قىلغانـدا       هللا  ا ،ر كېلىپ خهۋەئۇرۇش توغرىسىدا   

ئويۇپ ئولتۇراتتىم، يېنىمدا ئۇممۇ فهزلمـۇ بـار    ياغاچ ئاياق بىر ھۇجرىدا   
ئىككـى  بهدبهخـت ئهبـۇ لهھهب   .  ئاجىز ئادەم ئىدىم  مهن جىسمىم  .ئىدى



  ناملىق كىتابتا ئىسمى ئاتالغانالر» مهجمهئۇززاۋائىد«باشقا، بۇندىن 

399 

پۇتىنى سۆرىگهن پېتـى ھۇجرامنىـڭ پهردىـسىنىڭ ئۇدۇلىغـا كېلىـپ،            
 . ئولتۇردى) يهنى تهتۈر قاراپ(دۈمبىسىنى بىزنىڭ دۈمبىمىزگه قىلىپ 

  :كىشىلهر
دېيىـشىۋىدى، ئهبـۇ   ـ ئهبـۇ سـۇفيان ئىبنـى ھـارىس كېلىۋاتىـدۇ،       ـــ  
  :لهھهب
دېدى، ئهبـۇ سـۇفيان كېلىـپ       ـ  !  قېشىمغا كهلگىن  ! جىيهنىم ئىــ  

  :ئهبۇ لهھهب .ئوالشتىئۇالرنىڭ ئهتراپىغا باشقىالر قېشىدا ئولتۇردى، 
 دەپ قېنـى ئېيتقىـنه، ئـادەملهرگه نـېمه بولـدى؟ ـ      ! ئى جىـيهنىم ــ 
  : ئهبۇ سۇفيان.دىىسور

ئۇالرغــا  بىــلهن قهســهمكى، نىــڭ نــامىهللا ا. ئىــش بولمىــدىھــېچــــ 
ــزدا، ئۇچر ــقان ۋاقتىمى ــۇنلىرىمىاش ــدۇق، بىزنــى   ز بوي ــۇپ بېرىۋى نى تۇت

نىـڭ  هللا. خالىغىنىچه ئۆلتۈرۈپ، خالىغىنىچه ئهسىرگه ئالغىلى تـۇردى      
. نامى بىلهن قهسـهمكى، مهن ئـادەملىرىمىزنى ئهيىـبلىمهيمهن، ـ دېـدى     

  :ئهبۇ لهھهب
  :ــ نېمىشقا؟ ـ دەپ سورىغانىدى، ئهبۇ سۇفيان

 مىنىۋالغـــان غــا ئاتالركىيىـــپ، ئــاق  كىيىملهرنــى   قمهن ئــا ــــ  
 تاقابىـل   غـا الربىـلهن قهسـهمكى، ئۇ    نىـڭ نـامى     هللا ا .كىشىلهرنى كـۆردۈم  

ــدى، ـ     ــۇمكىن ئهمهس ئى ــۇرۇش م ــدىت ــڭ  . دې ــال ھۇجرامنى  مهن دەرھ
  :چىمىلدىقىنى قايرىپ

نىــڭ هللائۇنىــڭ كــۆرگىنى  بىــلهن قهســهمكى،  نــامى  نىــڭهللاــــ 
 كاچىتىمغـا  ىنى كۆتۈرۈپ،قول ئهبۇ لهھهب .ۋەتتىمەدپهرىشتىلىرىدۇر، ـ  

مېنـى يهرگه   ئۇ   رگهنىدىم، مهن ئۇنىڭغا قارشىلىق بىلدۈ    .الدىبىرنى س 
 دەرھال ئارىغا كىرىپ مېنى  ئۇممۇ فهزل.ئۈستۈمگه چىقىۋالدىبېسىپ، 

 ھۇجرىــدىكى كــالتهكتىن مهن چاققــانلىق بىــلهن. ئاجرىتىــپ قويــدى
ــپ،  ــشىغابىرنــــى ئېلىــ ــالدى ئۇنىــــڭ بېــ ــدە ســ ــر دەرىجىــ م ۋە ئېغىــ
  :ئۇممۇ فهزل. زەخمىلهندۈردۈم

ماقچى  ئۇنى بوزەك قىلخوجايىنى يوق دەپ، !نىڭ دۈشمىنىهللائى اــ 
رەزىل ـ رەسۋا بولغان ھالـدا كېتىـپ     ئهبۇ لهھهب.  دېدىـ! ؟ۋاتامسهنبولۇ
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  ئهبۇ لهھهب شۇ ۋەقهدىن كېـيىن،      بىلهن قهسهمكى، نىڭ نامى   هللا ا .قالدى
كېــسىلىگه گىرىپتــار  ئــۇنى چــېچهك هللا. ىدىپهقهت يهتــته كــۈنال ياشــ

 ئىككـى ئـوغلى     .قىلغان بولۇپ، ئۇ شۇ كېسهل سهۋەبىدىن ئۆلۈپ كهتتى       
ــنه قىلىــۋەتمهي تاشــالپ قويــۇپ           ــۇنى ئىككــى ـ ئــۈچ كــۈنگىچه دەپ ئ

  :ئادەم ئاخىرى قۇرەيشلىك بىر .سېسىتىۋەتتى
نىـڭ جهسـىدى سېـسىپ    اڭالر؟ دادسـىلهر نۇمـۇس قىلمامـسىلهر   ــ  

  :دېۋىدى، ئۇالركهتتى، ـ 
ـ مىز،   ۇۋاتى كېسىلىنىڭ يۇقـۇپ قېلىـشىدىن قورقـ   چېچهكىز بــ 

 خــۇددى  كېــسىلىدىنچــېچهك قــۇرەيش خهلقــى .جــاۋاب بېرىــشتىدەپ 
  :ئۇ ئادەم . قورقاتتىۋابادىن قورققاندەك

نىـڭ  هللا. ــ يۈرۈڭالر، مهن ياردەم قىالي، ـ دەپ ئۇالرنى ئېلىـپ بـاردى   
 يىـراقتىنال سـۇ    نامى بىلهن قهسهمكى، ئۇالر ئهبۇ لهھهبنىڭ جهسىدىنى      

تـۆپىلىككه  مهككىنىـڭ يـۇقىرى تهرىپىـدىكى       چېچىپ يۇيۇپ، ئانـدىن     
ئېلىپ چىقتى ۋە بىر ئهسكى تامنىڭ قېشىغا تاشـالپ، ئۈسـتىگه تـاش              

  . ①تاشالپ كۆمۈۋەتتى
  )1297: ؛ بهززار»ئهلكهبىر«(

 َبـْدرٍ،  أَُسـاَرى  َسلََّمَو َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ فَاَدى :قَالَ َعبَّاسٍ، اْبنِ َعنِ - 6509
 َعِليُّ إِلَْيِه قَاَم الِْفَداِء قَْبلَ ُمَعْيٍط أَبِي بن ُعقَْبةُ َوقُِتلَ آالٍف، أَْرَبَعةَ ِمْنُهْم َواِحٍد كُلِّ ِفَداُء َوكَانَ
  .النَّاُر: قَالَ ُمَحمَُّد؟ َيا ِللصِّْبَيِة َمْن: فَقَالَ َصْبًرا، فَقََتلَُه طَاِلبٍ أَبِي بن

مۇنــداق رىــۋايهت  ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن - 6509
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بهدر ئهسىرلىرىنى      : قىلىنىدۇ

تـۆت مىـڭ تهڭــگه   ئۈچـۈن   فىديهســى ھهر بىرىنىـڭ  .دىبىـر يهرگه يىغـ  
ــ.بهلگىلهنــدى فىــدىيه ئېلىــشتىن بــۇرۇن  مۇئهيــت ۇ ئــۇقبه ئىبنــى ئهب

                                                
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ۋە بهززار رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ھۇسـهين ئىبنـى ئابـدۇلالھ               : ھهيسهمى ①

بهزىلهر ئۇنى ئىشهنچلىك دەپ قارىسا، يهنه بهزىلهر زەئىپ دەپ باھـا  . ئىبنى ئۇبهيدۇلالھ ئىسىملىك بىرى بار  
 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. بهرگهن
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 ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇنى باغالپ قويـۇپ، ئېتىـپ         ئۆلتۈرۈلگهن بولۇپ، 
  : ئۆلۈش ئالدىدا ئۇ.ئۆلتۈردى

ـــ ئــى مــۇھهممهد  ــاال! ـ ــدۇ؟     - ب ــدى، ـ چاقىلىرىمغــا كىــم قاراي دېۋى
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

   .① دېدى، ـجهھهننهمــ 
  )3003 :»تهئهۋسئهل« ؛12154: »كهبىرئهل«(

 اللَّـهِ  َرُسولِ أَْصَحابِ ِمْن قُِتلُوا الَِّذيَن َعَشَر الثََّمانَِيةَ أَنَّ ُعوٍدَمْس اْبَن  عن  - 6510
 ِفـي  َتـْسَرحُ  ُخْضرٍ طَْيرٍ ِفي الَْجنَِّة ِفي أَْرَواَحُهْم اللَُّه َجَعلَ َبْدرٍ َيْوَم َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى
 .الَْجنَِّة

ــۇ   - 6510 ــۇ ئهنه ــئۇد رەزىيهلالھ ــى مهس ــۋايهت  دىن ئىبن ــداق رى مۇن
 ئون سهككىز ساھابىنىڭ  شېهىد قىلىنغان تائاال بهدردە   هللا ا: قىلىنىدۇ

 ئۇالر جهننهتته ، قىلغان بولۇپپوكىنىداھلىرىنى يېشىل قۇشالرنىڭ ور
   .②دۇىئۇچۇپ يۈر

  )10466: »كهبىرئهل«(

ه وسلم يوم َبـْدرٍ    كان ِلَواُء رسول اللَِّه صلى اللَُّه علي      : قَالَ َعبَّاسٍ اْبنِ َعنِ - 6511
  .مع َعِليِّ بن أيب طَاِلبٍ َوِلَواُء اَألْنَصارِ مع َسْعِد بن ُعَباَدةَ

مۇنــداق رىــۋايهت ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن  - 6511
يهنى  (  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم،بهدر غازىتىدا: قىلىنىدۇ

ــايرىقى ئهلــى ئىبنــى ئهبــ )مۇھــاجىرالر الرنىڭ ىتالىبتــا، ئهنــسار ۇنىــڭ ب
   .③بايرىقى سهئد ئىبنى ئۇبادەدە ئىدى

  )5355: »كهبىرئهل«(

                                                
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى سـهھىه ھهدىـسنىڭ راۋىيلىرىـدۇر، ـ      : ھهيسهمى ①

 .دېگهن
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن:  ھهيسهمى②
 .كتۇر، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلى:  ھهيسهمى③
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بهنى نهزىر غازىتى، مهدىنىدىكى يهھۇدىيالرنى قوغالپ 
چىقىرىۋېتىش ۋە كهئب ئىبنى ئهشرەف بىلهن ئهبۇ رافىئنىڭ 

  شىۈئۆلتۈرۈل

 .أُُحٍد قَْبلَ َبْدرٍ َوقَْعِة ِمْن أَْشُهرٍ ِستَِّة َرأْسِ َعلَى كَاَنْت ُعْرَوةَ َعْن - 6512
بهنـى نهزىـر   (بـۇ ۋەقه  : مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ئۇرۋەدىن   - 6512

 بـۇرۇن ھـۇد غازىتىـدىن     ۇ ئ  ۋە بهدر غازىتىدىن ئالته ئاي كېـيىن     ) غازىتى
   .بولغان

  )بۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان(

للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ كُفَّاَر قَُرْيشٍ كََتُبوا        َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى ا       - 6513
إِلَى اْبنِ أَُبيٍّ َوَمْن كَانَ َيْعُبُد َمَعُه الْأَْوثَانَ ِمْن الْأَْوسِ َوالَْخْزَرجِ َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه                

كُْم آَوْيُتْم َصاِحَبَنا َوإِنَّا ُنقْـِسُم بِاللَّـِه لَُتقَاِتلُنَّـُه أَْو           َوَسلََّم َيْوَمِئٍذ بِالَْمِديَنِة قَْبلَ َوقَْعِة َبْدرٍ إِنَّ      
لَُتْخرُِجنَُّه أَْو لََنِسَرينَّ إِلَْيكُْم بِأَْجَمِعَنا َحتَّى َنقُْتلَ ُمقَاِتلََتكُْم َوَنْسَتبِيَح نَِساَءكُْم فَلَمَّا َبلَغَ ذَِلـَك      

 َمَعُه ِمْن َعَبَدِة الْأَْوثَاِن اْجَتَمُعوا ِلِقَتالِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم       َعْبَد اللَِّه ْبَن أَُبيٍّ َوَمْن كَانَ     
فَلَمَّا َبلَغَ ذَِلَك النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَِقَيُهْم فَقَالَ لَقَْد َبلَغَ َوِعيُد قَُرْيشٍ ِمْنكُْم الَْمَباِلغَ َما 

ِكيُدكُْم بِأَكْثََر ِممَّا ُترِيُدونَ أَنْ َتِكيُدوا بِِه أَْنفَُسكُْم ُترِيُدونَ أَنْ ُتقَـاِتلُوا أَْبَنـاَءكُْم              كَاَنْت تَ 
َوإِْخَواَنكُْم فَلَمَّا َسِمُعوا ذَِلَك ِمْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتفَرَّقُوا فََبلَغَ ذَِلَك كُفَّاَر قَُرْيشٍ               

َبْت كُفَّاُر قَُرْيشٍ َبْعَد َوقَْعِة َبْدرٍ إِلَى الَْيُهوِد إِنَّكُْم أَْهلُ الَْحلْقَِة َوالُْحُصوِن َوإِنَّكُْم لَُتقَاِتلُنَّ              فَكََت
 َصاِحَبَنا أَْو لََنفَْعلَنَّ كَذَا َوكَذَا َولَا َيُحولُ َبْيَنَنا َوَبْيَن َخَدمِ نَِساِئكُْم َشْيٌء َوِهَي الَْخلَاِخيـلُ              
فَلَمَّا َبلَغَ ِكَتاُبُهْم النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْجَمَعْت َبُنو النَِّضريِ بِالَْغْدرِ فَأَْرَسلُوا إِلَى َرُسولِ  

نَّا ثَلَـاثُونَ   اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْخُرْج إِلَْيَنا ِفي ثَلَاِثَني َرُجلًا ِمْن أَْصَحابَِك َولَْيْخُرْج مِ             
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َحْبًرا َحتَّى َنلَْتِقَي بَِمكَاِن الَْمْنَصِف فََيْسَمُعوا ِمْنَك فَإِنْ َصدَّقُوَك َوآَمُنوا بَِك آَمنَّا بَِك فَقَصَّ              
 َوَسلََّم بِالْكََتاِئبِ فََحـَصَرُهْم     َخَبَرُهْم فَلَمَّا كَانَ الَْغُد غََدا َعلَْيهِْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيهِ          

فَقَالَ لَُهْم إِنَّكُْم َواللَِّه لَا َتأَْمُنونَ ِعْنِدي إِلَّا بَِعْهٍد ُتَعاِهُدونِي َعلَْيِه فَأََبْوا أَنْ ُيْعطُـوُه َعْهـًدا                 
ِئبِ َوَتَرَك َبنِي النَِّضريِ َوَدَعاُهْم إِلَى      فَقَاَتلَُهْم َيْوَمُهْم ذَِلَك ثُمَّ غََدا الَْغُد َعلَى َبنِي قَُرْيظَةَ بِالْكََتا         

أَنْ ُيَعاِهُدوُه فََعاَهُدوُه فَاْنَصَرَف َعْنُهْم َوغََدا َعلَى َبنِي النَِّضريِ بِالْكََتاِئبِ فَقَاَتلَُهْم َحتَّى َنَزلُوا             
 ِمْن أَْمِتَعـِتهِْم َوأَْبـَوابِ ُبُيـوِتهِْم        َعلَى الَْجلَاِء فََجلَْت َبُنو النَِّضريِ َواْحَتَملُوا َما أَقَلَّْت الْإِبِلُ        

َوَخَشبَِها فَكَانَ َنْخلُ َبنِي النَِّضريِ ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخاصَّةً أَْعطَاُه اللَُّه إِيَّاَها               
 ﴾ أَْوَجفُْتْم َعلَْيِه ِمْن َخْيلٍ َولَا رِكَابٍ َوَما أَفَاَء اللَُّه َعلَى َرُسوِلِه ِمْنُهْم فََما      ﴿َوَخصَُّه بَِها فَقَالَ    

َيقُولُ بَِغْيرِ ِقَتالٍ فَأَْعطَى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكْثََرَها ِللُْمَهاجِرِيَن َوقَـَسَمَها َبْيـَنُهْم               
 َيقِْسْم ِلأََحٍد ِمْن الْأَْنَصارِ غَْيرِِهَمـا       َوقََسَم ِمْنَها ِلَرُجلَْينِ ِمْن الْأَْنَصارِ َوكَاَنا ذَوِي َحاَجٍة لَمْ        

َوَبِقَي ِمْنَها َصَدقَةُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَِّتي ِفي أَْيِدي َبنِي فَاِطَمةَ َرِضَي اللَّـُه                 
 .َعْنَها

پهيغهمــــــبهر ســــــهلاللالھۇ ئهلهيهــــــى ۋەســــــهللهمنىڭ  - 6513
قۇرەيش كاپىرلىرى بهدر : داق رىۋايهت قىلىدۇمۇنساھابىلىرىدىن بىرى 
ــرى ــدىن ئىلگىـ ــهللهم  ،غازىتىـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ  پهيغهمـ

نىـدىغان  ۇ ئىبنى ئۇبهي ۋە ئۇنىڭدىن باشقا بۇتقا چوق       ،مهدىنىدىكى چاغدا 
  :ئهۋس ۋە خهزرەجلىكلهرگه مهكتۇب يولالپ

 ئۇززانىـڭ  الت ۋە  .سىلهر بىزنىڭ ئـادىمىمىزنى پاناھالنـدۇردۇڭالر     ــ  
 شىـسىلهر ۇن ئۇر هىلىمىزكى، يا سىلهر ئۇنىڭ بىـل     نامى بىلهن قهسهم ق   

ــا ــۇنى كىي ــوغالپ  ئ ــسلهرق ــساڭالر ئهگهر. چىقىرىۋېتى ــداق قىلمى  ، ئۇن
 -  بــاال، ئهرلىرىڭالرنــى ئۆلتــۈرۈپئــوالش ـ چــوالش بېرىــپ،   ھهممىمىــز 

 مهكتۇبنى تاپـشۇرۇۋالغان بۇ .  دېدىلىمىز، ـ چاقىلىرىڭالرنى ئهسىرگه ئا
ــۇبهي   ــدۇلالھ ئىبنــى ئ مۇســۇلمانالرغا قارشــى  هربۇتپهرەســلباشــلىق ئاب

ــتى   ــۇپ مهسلىههتلهش ــاقچى بول ــۇرۇش قىلم ــهلاللالھۇ  .ئ ــبهر س  پهيغهم
  :ېپىپ، ئۇالرنىڭ قېشىغا باردى ۋەئهلهيهى ۋەسهللهم بۇنىڭدىن خهۋەر ت
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 .قۇرەيشنىڭ تهھدىتى سىلهرنى بهكال قورقىتىـۋەتكهن ئوخـشايدۇ  ــ  
ــۆز قېر  ــىلهر ئ ــى ئــۇرۇش        س ــا قارش ــلىرىڭالر ۋە بــاال ـ چاقاڭالرغ ىنداش

ــىلهرگه    ــشلهر ســ ــساڭالر، قۇرەيــ ــۇنداق قىلــ ــاقچىمۇ؟ ئهگهر شــ قىلمــ
شۇنىڭ . دىدېسااللمايدىغان چوڭ زىياننى ئۆز ـ ئۆزەڭالرغا سالىسىلهر، ـ   

بهدر بۇ خهۋەر قۇرەيشلهرگه يېتىپ باردى،  .هتتى ئۇالر تارقىلىپ كبىلهن،
  :يهھۇدىيالرغا مهكتۇب يولالپالر ، ئۇغازىتىدىن كېيىن

 سىلهر .ئىستىهكامالر ئىگىسى - ياراق ۋە قورغان - سىلهر قورالــ  
 بىــز ، بولمىــساكىيــا بىزنىــڭ ئــادىمىمىز بىــلهن ئۇرۇشىــسىلهر يــا     

 ئۇ چاغدا بىزنى    . مۇنداق قىلىمىز  ،ئۇنداق قىلىمىز ) باستۇرۇپ بېرىپ (
بهنى   . ـ دېدىااللمايدۇ، ئاياللىرىڭالرغا چېقىلىشتىن ھېچنىمه توسۇپ ق

ــۇ مهكتــۇبنى تاپــشۇرۇپ ئېلىــپ، مۇســۇلمانالرغا    نهزىــر يهھــۇدىيلىرى ب
خىيـــانهت قىلمـــاقچى بولـــدى ۋە پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى      

  :ۋەسهللهمگه ئادەم يولالپ
 بىزدىنمــۇ ،نى ئېلىــپ كهلگىــنەمســاھابىلىرىڭدىن ئوتتــۇز ئــادــــ 

 - دەلىـــلســـهن . ڭالرى بىـــر جايـــدا ئۇچرىـــش،ئوتتـــۇز ئـــالىم چىقىـــپ
ــسپاتلىرىڭنى  ــهتكىنئىـ ــتچىل دەپ    .كۆرسـ ــېنى راسـ ــۇالر سـ ئهگهر ئـ

ــسه، ــشىن  ئىشهن ــاڭا ئى ــۇ س ــايلى، ـ     بىزم ــان ئېيت ــشتىىپ، ئىم  . دېيى
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى جىبرىئىــل ئهلهيهىســساالم كېلىــپ، 

گه يهھۇدىيالرنىــڭ سۇيىقهســت قىلمــاقچى بولغــانلىقىنى     ۋەســهللهم 
 پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم       ،تىسى ئهتىگهندە  ئه .يهتكۈزدى

  :پىدائىيالرنى باشالپ، بهنى نهزىر قهبىلىسىگه يېتىپ كهلدى ۋە ئۇالرغا
ـــ  ــامى هللاـ ــڭ ن ــهمكى،  نى ــلهن قهس ــشهنچلىك   بى ــزگه ئى ــدە بى ئهھ

ــسهڭالر ــدىن م،بهرمى ــوق  هن ــانلىق ي ــىلهرگه ئام ــدى، ـ    س لــېكىن .  دې
ــۇدىيالر  ــشكه ئۇن يهھ ــدە بېرى ــدىئهھ ــلهن .ىمى ــۇنىڭ بى ــبهر ، ش  پهيغهم

ۇپ، ئۇالر بىلهن ئۇرۇش  كهچكىچه  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم شۇ كۈنى      
 بهنى ، بهنى نهزىرنى تاشالپ  ، ئهتىسى ئهتىگهندە  .ئېغىر تاالپهتكه ئۇچراتتى  

ــاردى ۋەگه ەقــۇرەيز ــۇالرنى ئهھدىلىشىــشكه چــاقىر ب ــۇالر دەرھــال. دى ئ  ئ
يهنه بهنــى نهزىــر   غــا چېقىلمــاي، ر ئۇال، شــۇنىڭ بىــلهن .ئهھدىلهشــتى
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 پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ    ، ئهتىسى ئهتىگهندە  .قهبىلىسىگه يېتىپ كهلدى  
،  ئـاخىرى  .پىدائىيالرنى باشالپ ئۇالرغا ھۇجۇم قىلدى    ئهلهيهى ۋەسهللهم   

 بولــدى ۋە ئىــشىك ـ      ئــۇالر مهدىنىــدىن چىقىــپ كېتىــشكه مــاقۇل    
گه ئارتىپ، چىقىپ   دېرىزىلىرىدىن تارتىپ ھهممه نهرسىسىنى تۆگىلهر    

 پهيغهمــبهر نىبهنــى نهزىرنىــڭ خــورمىزارلىقلىرى تائــاال هللا. كېتىــشتى
مۇنداق بۇ ھهقته     قىلىپ بېرىپ،   خاس گهسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  

) بهنى نهزىرنىڭ ماللىرىـدىن   (بىرىگه ئۇالردىن يهنى    مپهيغههللا ا﴿: دېگهن
يهنى ئهجىر (رۇپ  تۆگىلهرنى چاپتۇ- قايتۇرغان غهنىمهتلهرنى سىلهر ئات

هللا قولغا كهلتۈرگهن ئهمهس، لېكىن ا)  مۇشهققهت تارتىپ-قىلىپ، جاپا 
ھهر نهرسىگه هللا پهيغهمبهرلىرىنى خالىغان ئادەمگه مۇسهللهت قىلىدۇ، ا     

  .①﴾قادىردۇر
ــهللهم     ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ ــبهر سـ ــۇ غهنىمهتنىـــڭ پهيغهمـ  بـ

الردىن ىاركۆپىنچىــسىنى مۇھاجىرالرغــا تهقــسىم قىلىــپ بهردى، ئهنــس 
ئــــۇ  . بهرمىــــدىدىن باشــــقا ھــــېچكىمگه كىــــشى ئىككــــىھتــــاجوم

خــورمىزارلىقتىن پهقهت پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم      
 نىـڭ ىلىرفاتىمه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ ئهۋالد سهدىقه قىلغان ۋە كېيىن     

  . ②ساقلىنىپ قالغان ىال ۋەقفشىغا ئۆتكهنباشقۇرۇ
  )3004 :ئهبۇ داۋۇد(

ْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحرََّق َنْخلَ               عَ - 6514
  َبنِي النَِّضريِ قَالَ َولََها َيقُولُ َحسَّانُ ْبُن ثَابٍِت
  َحرِيٌق بِالُْبَوْيَرِة ُمْسَتِطُري َوَهانَ َعلَى َسَراِة َبنِي لَُؤيٍّ

  ُه أَُبو ُسفَْيانَ ْبُن الَْحارِِث قَالَ فَأََجاَب
  َوَحرََّق ِفي َنَواِحيَها السَِّعُري  أََداَم اللَُّه ذَِلَك ِمْن َصنِيعٍ

 َوَتْعلَُم أَيُّ أَْرَضْيَنا َتِضُري    َسَتْعلَُم أَيَُّنا ِمْنَها بُِنْزٍه 

                                                
 . ـ ئايهت6 سۈرە ھهشىر، ①
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 2595( ئهلبانى ②
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دىن مۇنــداق ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  - 6514
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بهنى نهزىـر       : نىدۇرىۋايهت قىلى 

بــۇ . لىقىنىــڭ بهزىلىرىنــى كۆيــدۈرۈپ، بهزىلىرىنــى كېــسىۋەتتىخورمى
بـۇ  ئىبنـى سـابىت    ھهسـسان   . دەپ ئـاتىالتتى   “ئهل بۇۋەيرە ”خورمىلىق  

  : ۋەقهلىك ھهققىدە
  بهنى لۇئهي چوڭلىرىغا كار قىلمىدى ئانچه بهك،

  ...شۇنچه ئوتنىڭ يالقۇنىبۇۋەيرەنى كۆيدۈرگهن 
  

دەپ شېئىر ئوقۇغانىدى، ئهبۇ سـۇفيان ئىبنـى ھـارىس ئۇنىڭغـا جـاۋابهن       
  :مۇنداق دېدى
   ئوتنى ئۇلغايتىپ، ئهتراپنىمۇ كۆيدۈرسۇن،هللا

  ...كۆرىسهن ئوتتىن كىم يىراق، كىمنىڭ ئېغىر زىيىنى
  )4032 :بۇخارى(

 َنْخلَ َبنِي النَِّضريِ    ل اللَِّه   عن بن ُعَمَر رضي اهللا عنهما قال َحرََّق رسو         - 6515
ما قَطَْعُتْم من ِليَنٍة أو َتَركُْتُموَها قَاِئَمةً على أُُصـوِلَها فَبِـإِذِْن       ﴿َوقَطََع َوِهَي الُْبَوْيَرةُ فََنَزلَْت     

 .﴾اللَِّه
دىن مۇنــداق ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  - 6515

 رلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بهنى نهزىـ     پهيغهمبهر سه : رىۋايهت قىلىنىدۇ 
 بــۇ .لىقىنىــڭ بهزىلىرىنــى كۆيــدۈرۈپ، بهزىلىرىنــى كېــسىۋەتتىخورمى

ئـــى (﴿:  تائـــاال بـــۇ ھهقـــتههللا .دەپ ئـــاتىالتتى “بـــۇۋەيرە”خورمىلىـــق 
خورمىلىرىنى كېـسىڭالر،  ) بهنى نهزىرنىڭ(سىلهر مهيلى  !) مۇسۇلمانالر

رۇخـسهت  هللا الر، ھهممىـسىگه ا   مهيلى ئۇنى بۇرۇنقى پېتى ئـۆرە قالـدۇرۇڭ       
نىــڭ ئىتائىتىــدىن هللا) نىــڭ مۇنــداق رۇخــسهت قىلىــشىهللا(قىلىــدۇ، 

دېـگهن   ①﴾رەسۋا قىلىـش ئۈچۈنـدۇر    ) يهنى يهھۇدىيالرنى (چىققۇچىالرنى  
  . لدىقى نازىل نىئايهت

  )4031 :بۇخارى(
                                                

 . ـ ئايهت5 سۈرە ھهشىر، ①
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ال من ظَِفْرُتْم بِـِه   قاْبَنِة ُمَحْيَصةَ عن أَبِيَها ُمَحْيَصةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه     عن   - 6516
من رَِجالِ َيُهوَد فَاقُْتلُوُه فََوثََب ُمَحْيَصةُ على َشبِيَبةَ َرُجلٍ من ُتجَّارِ َيُهوَد كان ُيلَابُِسُهْم فَقََتلَُه 
وكان ُحَوْيَصةُ إِذْ ذَاَك مل ُيْسِلْم وكان أََسنَّ من ُمَحْيَصةَ فلما قََتلَُه َجَعلَ ُحَوْيَصةُ َيـْضرُِبُه                

  )أبو داود( .قُولُ يا َعُدوَّ اللَِّه أََما واهللا لَُربَّ َشْحمٍ يف َبطْنَِك من َماِلِهَوَي
فقال حميصة واهللا لقد أمرين بقتله من لو أمرين بقتلك لضربت عنقك قال فقال واهللا               
ان دينا بلغ بك هذا لدين له شأن انطلق اىل صاحبك حىت أمسع منه فانطلق اىل رسول اهللا                  

سرية ابن إسحاق. ( اسالم حويصة فكان أول(  
: مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ  دىن  ئهنهۇمۇھهيسه رەزىيهلالھۇ    - 6516

نىـڭ ئهرلىرىنـى    يهھۇدىيالر« :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم    
مۇســـۇلمانالر بىـــلهن مهن  گهنىـــدى، دې»ئۆلتـــۈرۈڭالرتۇتۇۋالغـــان يهردە 

هرلىرىدىن بىـرى بولغـان      سـودىگ  يمۇئامىله قىلىـپ تۇرىـدىغان يهھـۇدى      
 ئاكــام ، ئــۇ چاغــدا.م ئــۇنى ئۆلتۈرىــۋەتتى،شــهبىيبهگه ئېتىلىــپ بېرىــپ

مېنىڭ شهبىيبهنى  ھۇۋەيسه .ھۇۋەيسه تېخى مۇسۇلمان بولمىغان ئىدى
  :ئۆلتۈرۈۋەتكهنلىكىمنى كۆرۈپ، بىر تهرەپتىن ئۇرسا، يهنه بىر تهرەپتىن

 يىغىلغـان   قورسىقىڭدا ئۇنىـڭ مېلىـدىن     !نىڭ دۈشمىنى هللائى ا ــ  
  . ①مايالر تۇرسا، نېمه ئۈچۈن ئۇنى ئۆلتۈردۈڭ؟ ـ دەپ ئهيىبلهيتتى

  )3002 :ئهبۇ داۋۇد(

  :شۇ چاغدا مهن: مۇھهيسه مۇنداق دەيدۇ
چۈنكى ئۇنى ئۆلتۈرۈشنى شۇنداق بىـر      . ــ توغرا، ئۇنى ئۆلتۈرىۋەتتىم   

زات بـــۇيرۇدىكى، ئهگهر ئـــۇ زات ســـېنى ئۆلتۈرۈشـــكه بۇيرىغـــان بولـــسا،  
ــوالتتىم، ـ دېــدى    كۆزۈڭن ــۇنى . ىــڭ يېــشىغا باقمــاي، ئۆلتــۈرۈۋەتكهن ب ب

  :ئاڭلىغان ھۇۋەيسه
نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، سـېنى بـۇ ھالغـا يهتكـۈزگهن دىـن        هللاــ  

مېنــى دوســتۇڭنىڭ قېــشىغا باشــالپ . ھهقىــقهتهن ئۇلــۇغ دىــن ئىــكهن

                                                
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 648(ئهلبانى  ①
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بارغىن، ئۇنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭالپ باقاي، ـ دېدى ۋە پهيغهمبهر سهلاللالھۇ 
   .هلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا بېرىپ، مۇسۇلمان بولدىئ

   ) ئىسهاق سىيرىدە رىۋايهت قىلغانئىبنى(

َوقَُرْيظَةُ فَأَْجلَى َبنِـي    َحاَرَبْت النَِّضُري   عن بن ُعَمَر رضي اهللا عنهما قال         - 6517
 رَِجالَُهْم َوقََسَم نَِساَءُهْم َوأَْولَاَدُهْم النَِّضريِ َوأَقَرَّ قَُرْيظَةَ َوَمنَّ عليهم حىت َحاَرَبْت قَُرْيظَةُ فَقََتلَ        

 فَآَمَنُهْم َوأَْسلَُموا َوأَْجلَى َيُهوَد الَْمِديَنِة َوأَْمَوالَُهْم بني الُْمْسِلِمَني إال َبْعَضُهْم لَِحقُوا بِالنَّبِيِّ 
  .َبنِي َحارِثَةَ َوكُلَّ َيُهوِد الَْمِديَنِةكُلَُّهْم َبنِي قَْيُنقَاَع َوُهْم َرْهطُ عبد اللَِّه بن َسلَامٍ َوَيُهوَد 

ــا   - 6517 ــۇ ئهنهۇم ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــۋايهت  ئىبن ــداق رى دىن مۇن
 پهيغهمـــبهر  يهھـــۇدىيلىرىبهنـــى نهزىـــر ۋە بهنـــى قـــۇرەيزە: قىلىنىـــدۇ

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه قارشى ئۇرۇش قىلغان ئىدى، پهيغهمبهر 
بهنـى   پ،هنـى نهزىرنـى قـوغالپ چىقىرىـ       سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ب     

ــۇرەيزە ــدى ق ــات قىل ــيىن. گه ئىلتىپ ــىكې ــبهر  ، بهن ــۇ پهيغهم  قۇرەيزەم
 قارشــى ئــۇرۇش قىلىۋېــدى، ئۇالرنىــڭ گهسـهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم 

ئهرلىرىنى ئۆلتۈرۈپ، بالىلىرىنى، ئاياللىرىنى، ماللىرىنى مۇسۇلمانالرغا 
بهزىلىرى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ   ئهمما ئۇالرنىڭ   . تهقسىم قىلىپ بهردى  

ئهلهيهى ۋەسهللهمگه قوشۇلغان ئىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرغـا        
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   . ئۇالر مۇسۇلمان بولدى  ئامانلىق بهردى، 

ۋە ) ئۇالر ئابدۇلالھ ئىبنى ساالمنىڭ قهۋمى    (ۋەسهللهم يهنه بهنى قهينۇقا     
ــارلىق مهد   ــسه قاتـ ــى ھارىـ ــسىنى   بهنـ ــڭ ھهممىـ ــنه يهھۇدىيلىرىنىـ ىـ

  . چىقىرىۋەتتى) مهدىنىدىن(
  )4028 :بۇخارى(

 فقـال   عن أيب ُهَرْيَرةَ قال َبْيَنا َنْحُن يف الَْمْسجِِد َخَرَج رسول اللَّـِه              - 6518
 فقـال يـا    فََناَداُهمْ اْنطَِلقُوا إىل َيُهوَد فََخَرْجَنا معه حىت جِئَْنا َبْيَت الِْمْدَراسِ فَقَاَم النيب            

 ذلك  َمْعَشَر َيُهوَد أَْسِلُموا َتْسلَُموا فَقَالُوا َبلَّْغَت يا أََبا الْقَاِسمِ قال فقال هلم رسول اللَِّه               
 ذلك أُرِيُد ثُمَّ    أُرِيُد أَْسِلُموا َتْسلَُموا فَقَالُوا قد َبلَّْغَت يا أََبا الْقَاِسمِ فقال هلم رسول اللَِّه              
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 فقال اْعلَُموا إمنا الْأَْرُض ِللَِّه َوَرُسوِلِه َوأَنِّي أُرِيُد أَنْ أُْجِلَيكُْم من هـذه األرض               قَالََها الثَّاِلثَةَ 
 .فََمْن َوَجَد ِمْنكُْم بَِماِلِه شيئا فَلَْيبِْعُه َوإِلَّا فَاْعلَُموا إمنا الْأَْرُض ِللَِّه َوَرُسوِلِه

ــۇ ئهنهـــۇ  - 6518 ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــداق رئهبـــۇ ھـ ــۋايهت دىن مۇنـ ىـ
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  . بىــز مهســجىدته ئىــدۇق: قىلىنىــدۇ

 »!ئـاتلىنىڭالر نىـڭ يۇرتلىرىغـا قـاراپ       يهھۇدىيالر«: ۋەسهللهم چىقىـپ  
.  دەرھــال يولغــا چىقىــپ، ئۇالرنىــڭ يۇرتىغــا يېتىــپ بــاردۇق      .دېــدى

  :الرغايپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم يهھۇدى
 دەپ توۋلىۋىـدى،    ــ !  قالىسىلهر ئامان ، شۇندىال رمۇسۇلمان بولۇڭال ــ  
  :ئۇالر

دېيىـشتى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    ـ  يهتكـۈزدۈڭ،   !ئى ئهبۇلقاسـىم ــ 
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

ـــ  ــۇ  ـ ــسىدىممۇ ش ــڭ مهق ــدىمېنى ــان   .  ئى ــتىڭالر، ئام ــان ئېي ئىم
  :ئۇالر يهنه . دېدىقالىسىلهر، ـ

يغهمـبهر سـهلاللالھۇ   دېيىـشتى، په ـ يهتكـۈزدۈڭ،   ! ئى ئهبۇلقاسـىم ــ 
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــ مېنىڭ مهقسىدىممۇ شۇ ئىدى، ـ دېدى ۋە بـۇ سـۆزىنى ئـۈچىنچى      
  :قېتىم تهكرارلىغاندىن كېيىن

، مهن دۇرنىڭ رەسـۇلىنىڭ هللاۋە اهللا زېمىن ابۇ بىلىپ قويۇڭالركى،   ــ  
مال ـ مۈلكى بارالر . سىلهرنى بۇ زېمىندىن قوغالپ چىقىرىۋەتمهكچىمهن

 ، بـۇ   بىلىـپ قويـۇڭالركى    ، ئهگهر ئۇنـداق قىلمىـساڭالر     .تسۇندەرھال سا 
   . دېدى، ـنىڭ رەسۇلىنىڭدۇرهللاۋە اهللا زېمىن ا

  )6944 :بۇخارى(

 رسولِ  إىل الطفيل بُن عامر كتب«: قال عنه اهللا رضي أمية بن  عمروَعْن – 6519
ـ  بديتـهما،  فابعث جِوار، منك هلما رجلني قَتلَت قد: وسلم عليه اهللا صلى اهللا  انطلقف

 ومعه ِديتهما، يف يستعينهم النضري بين إىل مال مث قُباَء إىل وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسولُ
 رأس على فََصِعَد أحُدهم، فقام نعم،: فقالوا فكلَّمهم جدار، إىل فاسَتند املسلمني، من نفر
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 اتََّبعـه  مث قام،ف وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسولَ جربيلُ فأخرب صخرة، عليه لُيَدلَِّي اجلدار
: فقل اليهود، إىل اذهب: َمْسلمة بن حملمد فقال بقتلي، اليهود مهَّت لقد: فقال املسلمون،
 أن بعد وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسولُ فأْجالهم فيها، ُتساكنوين وال املدينة، من اخرجوا
  . »له فوهبهم َسلول، بن أُيبِّ بن اهللا عبد فيهم فرغب ذلك، غري أراد

ئامىر :   ئهمر ئىبنى ئۇمهييه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ– 6519
  :ئىبنى تۇفهيل پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه خهت يېزىپ

ــ سهن ئۆزەڭ ئامانلىق بهرگهن ئىككى ئادەمنى ئۆلتۈرۈپ قويـدۇڭ،          
شـۇنىڭ بىـلهن،    . ــ دېـدى   ! شۇڭا ئۇالرنىڭ دىيىتىنى ئهۋەتىـپ بهرگىـن      

هلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم دىـيهت ئۈچـۈن پـۇل تـوپالش             پهيغهمبهر سـ  
ئاندىن بهنى نهزىـر يهھۇدىيلىرىـدىن دىـيهت        . مهقسىتىدە قۇباغا چىقتى  
بىر بۆلۈك مۇسۇلمانمۇ ئۇنىڭ بىـلهن بىلـله       . ئۈچۈن ياردەم سوراپ باردى   

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـر تامغـا يۆلىنىـپ            . ئىدى
  :ئۇالر. ىلهن پاراڭالشتىئولتۇرۇپ ئۇالر ب

شۇ ئهسنادا، ئۇالردىن بىرى . ــ بولىدۇ، بىز ياردەم قىاليلى، ـ دېيشتى 
ــتىن بىرنــــى پهيغهمــــبهر       ــپ، يوغــــان تاشــ ــام ئۈســــتىگه چىقىــ تــ

دەل شــۇ پهيتــته،  . ئهلهيهىســساالمنىڭ بېــشىغا تاشــلىماقچى بولــدى   
جىبرىئىـــــل ئهلهيهىســـــساالم كېلىـــــپ، ھېلىقـــــى يهھۇدىينىـــــڭ 

. پىالنىنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا يهتكۈزۈپ قويدى    سۇيىقهستلىك  
  :ئاندىن ئۇ. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم دەرھال ئۇ يهردىن يىراقالشتى

ئاندىن مـۇھهممهد  . ــ يهھۇدىيالر مېنى ئۆلتۈرۈشكه ئۇرۇندى، ـ دېدى 
  :ئىبنى مهسلهمهگه

ــدىن      ــپ، ئۇالرنىــڭ مهدىنى ــشىغا بېرى ــهن يهھۇدىيالرنىــڭ قې ـــ س ـ
ــپ ك ــله   چىقىـــــ ــلهن بىلـــــ ــى، مهن بىـــــ ــشى الزىملىقىنـــــ ېتىـــــ

ــ دېـــدى! ياشـــىيالمايدىغانلىقىنى ئېيـــتقىن ــبهر . ــ كېـــيىن، پهيغهمـ
. سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئـۇالرنى مهدىنىـدىن ھهيـدەپ چىقـاردى            

ئهسلىدە ئۇ بۇنىڭـدىن باشـقىچىرەك جـازا قوللىنىـشنى ئويالشـقانىدى،       
يغهمـبهر سـهلاللالھۇ   لېكىن ئابدۇلالھ ئىبنـى ئـۇبهي ئىبنـى سـهلۇل په         

ئهلهيهى ۋەسهللهمگه يالۋۇرۇپ، ئۇالرغا ئۇنداق جازا ئىجرا قىلماسلىقىنى 
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ــدى  ــۈپ تۇرۇۋال ــى   . ئۆتۈن ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيه ــلهن، پهيغهم شــۇنىڭ بى
  . ۋەسهللهم ئۇالرنى ئهپۇ قىلدى

  ) رىۋايهت قىلغانرەزىن(

قُولُ قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا  َجابَِر ْبَن َعْبِد اللَِّه ـ رضى اهللا عنهما ـ يَ  - 6520
 فَقَاَم ُمَحمَُّد ْبُن َمْسلََمةَ      .  » َمْن ِلكَْعبِ ْبنِ اَألْشَرِف فَإِنَُّه قَْد آذَى اللََّه َوَرُسولَهُ         « عليه وسلم   

  .  » قُلْ « قَالَ    . نْ أَقُولَ َشْيئًا   قَالَ فَأْذَنْ ِلي أَ     .  » َنَعْم« فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه أَُتِحبُّ أَنْ أَقُْتلَُه قَالَ         
فَأََتاُه ُمَحمَُّد ْبُن َمْسلََمةَ فَقَالَ إِنَّ َهذَا الرَُّجلَ قَْد َسأَلََنا َصَدقَةً، َوإِنَُّه قَْد َعنَّاَنا، َوإِنِّي قَْد أََتْيُتَك 

قَِد اتََّبْعَناُه فَالَ ُنِحبُّ أَنْ َنَدَعُه َحتَّى َنْنظَُر إِلَى أَىِّ  قَالَ َوأَْيًضا َواللَِّه لََتَملُّنَُّه قَالَ إِنَّا     . أَْسَتْسِلفَُك
َشْىٍء َيِصُري َشأُْنُه، َوقَْد أََرْدَنا أَنْ ُتْسِلفََنا َوْسقًا، أَْو َوْسقَْينِ ـ َوَحدَّثََنا َعْمٌرو غَْيَر َمرٍَّة، فَلَْم  

 ِفيِه َوْسقًا أَْو َوْسقَْينِ فَقَالَ أَُرى ِفيِه َوْسقًا أَْو َوْسقَْينِ ـ َيذْكُْر َوْسقًا أَْو َوْسقَْينِ أَْو فَقُلُْت لَُه
 قَالُوا كَْيَف َنْرَهُنَك نَِساَءَنا  .  قَالُوا أَىَّ َشْىٍء ُترِيُد قَالَ فَاْرَهُنونِي نَِساَءكُْم . فَقَالَ َنَعمِ اْرَهُنونِي

 قَالُوا كَْيَف َنْرَهُنَك أَْبَناَءَنا فَُيَسبُّ أََحـُدُهْم،         . أَْبَناَءكُْمَوأَْنَت أَْجَملُ الَْعَربِ قَالَ فَاْرَهُنونِي      
 َهذَا َعاٌر َعلَْيَنا، َولَِكنَّا َنْرَهُنَك الْألَمةَ ـ قَالَ ُسفَْيانُ َيْعنِـي    . فَُيقَالُ ُرِهَن بَِوْسقٍ أَْو َوْسقَْينِ

لَْيالً َوَمَعُه أَُبو َناِئلَةَ َوْهَو أَُخو كَْعبٍ ِمـَن الرََّضـاَعِة،   السِّالََح ـ فََواَعَدُه أَنْ َيأِْتَيُه، فََجاَءُه  
فََدَعاُهْم إِلَى الِْحْصنِ، فََنَزلَ إِلَْيهِْم فَقَالَْت لَُه اْمَرأَُتُه أَْيَن َتْخُرُج َهِذِه السَّاَعةَ فَقَالَ إِنََّما ُهـَو                

ـ   َوقَالَ غَْيُر َعْمرٍو قَالَْت أَْسَمُع َصْوًتا كَأَنَُّه َيقْطُُر ِمْنُه ُمَحمَُّد ْبُن َمْسلََمةَ، َوأَِخي أَُبو َناِئلَةَ 
 قَالَ إِنََّما ُهَو أَِخي ُمَحمَُّد ْبُن َمْسلََمةَ َوَرِضيِعي أَُبو َناِئلَةَ ـ إِنَّ الْكَرَِمي لَْو ُدِعَي إِلَـى    . الدَُّم

ْبُن َمْسلََمةَ َمَعُه َرُجلَْينِ ـ ِقيلَ ِلـُسفَْيانَ َسـمَّاُهْم    طَْعَنٍة بِلَْيلٍ َألَجاَب قَالَ َوُيْدِخلُ ُمَحمَُّد 
َعْمٌرو قَالَ َسمَّى َبْعَضُهْم قَالَ َعْمٌرو َجاَء َمَعُه بَِرُجلَْينِ َوقَالَ غَْيُر َعْمرٍو أَُبو َعْبسِ ْبُن َجْبرٍ،                

َمَعُه بَِرُجلَْينِ ـ فَقَالَ إِذَا َما َجاَء فَإِنِّي  َوالَْحارِثُ ْبُن أَْوسٍ َوَعبَّاُد ْبُن بِْشرٍ قَالَ َعْمٌرو َوَجاَء 
 َوقَالَ َمرَّةً ثُـمَّ   . قَاِئلٌ بَِشَعرِِه فَأََشمُُّه، فَإِذَا َرأَْيُتُمونِي اْسَتْمكَْنُت ِمْن َرأِْسِه فَُدوَنكُْم فَاْضرُِبوهُ        

ُه رِيُح الطِّيبِ، فَقَالَ َما َرأَْيُت كَالَْيْومِ رًِحيا ـ    فََنَزلَ إِلَْيهِْم ُمَتَوشًِّحا َوْهَو َيْنفَُح ِمْن . أُِشمُّكُْم
أَْى أَطَْيَب ـ َوقَالَ غَْيُر َعْمرٍو قَالَ ِعْنِدي أَْعطَُر نَِساِء الَْعَربِ َوأَكَْملُ الَْعَربِ قَالَ َعْمـٌرو   
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مَّ أَْصَحاَبُه ثُمَّ قَالَ أََتأْذَنُ ِلي قَـالَ        فَقَالَ أََتأْذَنُ ِلي أَنْ أََشمَّ َرأَْسَك قَالَ َنَعْم، فََشمَُّه، ثُمَّ أَشَ          
    .  فَلَمَّا اْسَتْمكََن ِمْنُه قَالَ ُدوَنكُْم . َنَعْم

دىن مۇنــداق جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا - 6520
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: رىۋايهت قىلىنىدۇ

ۋە هللا  ا قويىـدۇ؟ چـۈنكى ئـۇ،     كه تېتىـپ    كهئب ئىبنى ئهشرەف  كىم  ــ  
 مـۇھهممهد ئىبنـى   هنىـدى،  دېگ، ـ  ۋاتىـدۇ ىنىـڭ رەسـۇلىغا ئـازار يهتكۈز   هللا

  :  دەرھالمهسلهمه
. دېـدى ـ ؟   سهنشىمنى خاالمـ ۋېتىـ  ئـۇنى ئۆلتۈرۈ !ـــ ئـى رەسـۇلۇلالھ   

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  : دېۋىدى، ئۇ، ـھهئهــ 

ـــ  ــداقتاـ ــ،ئۇن ــسىگه ئ ئۇنى ــېنىڭ  ڭ ئىشهنچى ــۈن، س ــشىش ئۈچ ېرى
ھهققىڭدە بهزى نـامۇۋاپىق سـۆزلهرنى قىلىـشىمغا رۇخـسهت بهرگىـن، ـ       

 .رۇخسهت بهردى  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغا       .دېدى
، يېنىغـا بېرىـپ  ) يهنـى كهئبنىـڭ  (مۇھهممهد ئىبنـى مهسـلهمه ئۇنىـڭ      

  :بۇرۇنقى ئىشالر ھهققىدە بىر ئاز پاراڭالشقاندىن كېيىن
) نى دېمهكچـى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  (بۇ ئادەم  ــ  

ئهمدى بىزدىن زاكات تهلهپ قىلىۋاتىدۇ،      .بىزنىڭ ھالىمىزنى قويمىدى  
  : كهئب.ـ دېدى

. ــ دېـدى  ! ئهمما گۆرۈگه بىر نهرسه قويۇڭالر  . ــ بولىدۇ، بېرىپ تۇراي   
  :مۇھهممهد ئىبنى مهسلهمه

  :كهئب. ساق بوالر؟ ـ دېدىــ سېنىڭچه، گۆرۈگه نېمه قوي
نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، ئۇ سىلهرنى تېخى كۆپ قىينايدۇ، ـ هللاــ 
  :مهسلهمه. دېدى

يىغى چىققـۇچه، ئۇنىڭغـا   بىز ئۇنىڭغا ئهگىشىپتۇق، ئىـشنىڭ ئـا    ــ  
ز بېرىـپ   ئىككى ۋەسهق ئاشـلىق قهر ـبىر  سهندىن . ئهگىشىپ باقايلى

  :ئبكه .تۇرارمىكىن دەپ كهلگهنىدىم، ـ دېدى
 ــ نېمهڭنى گۆرۈگه قويىسهن؟ ئايـاللىرىڭنى گـۆرۈگه قويامـسهن؟ ـ    

  : ئىبنى مهسلهمه مۇھهممهد.دېدى
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ـــ  ــهن ئهرەبـــ ــاڭ،   ســ ــادىمى تۇرســ ــشكهن ئــ ــڭ ئهڭ كېلىــ  لهرنىــ
  : دېدى، كهئب؟ ـئاياللىرىمىزنى قانداقمۇ ساڭا گۆرۈگه قويااليمىز

  :  ئۇ.دى، ـ دېبالىلىرىڭالرنى گۆرۈگه قويۇڭالر) ئۇنداق بولسا(ــ 
ـــ  ــويىمىز ـــ ــۆرۈگه قــ ــداقمۇ گــ ــالىلىرىمىزنى قانــ ــقىالر  ؟بــ باشــ

بالىلىرىمىزنى بىر ـ ئىككى ۋەسهق ئاشلىق ئۈچـۈن گـۆرۈگه قويۇلغـان     
دەپ مازاق قىلـسا، بهكمـۇ نومۇسـلۇق ئىـش بولمامـدۇ؟ ئهڭ ياخشىـسى،             

كهئـب بۇنىڭغـا مـاقۇل    . ـ دېـدى گـۆرۈگه قويـايلى،    ساڭا قوراللىرىمىزنى 
مۇھهممهد  ،كېچىسىشۇ  . بىلهن، ئۇالر ئۆز ئارا كېلىشتى    شۇنىڭ  . بولدى

ىپ، كهئبنىڭ نى ئېلكهئبنىڭ ئېمىلدىشى ئهبۇ نائىلهئىبنى مهسلهمه 
كهئـب ئـۇالرنى سـېپىلنىڭ ئىچىـگه         .نى چـاقىردى  قېشىغا باردى ۋە ئـۇ    

  : ئايالىكىرىشكه چاقىرىپ، ئۆزى ئۆيىدىن پهسكه چۈشۈۋاتقاندا،
ـ ئۇالرنىڭ ئاۋازىدىن قان تېمىپ تۇرىدۇ، ؟ كېچىدە نهگه بارىسهنبۇ ــ 
  :ۋىدى، ئۇۇدەپ توس

 .ئۇالر مۇھهممهد ئىبنى مهسلهمه بىلهن ئېمىلدىشىم ئهبۇ نائىله       ــ  
 چاقىرىلــسىمۇ بىــلهن ئۆلتۈرۈلۈشــكهئېــسىل ئــادەم كېچىــسى پىچــاق 

ئهبـۇ نـائىله بىـلهن    مـۇھهممهد ئىبنـى مهسـلهمه    . دىدېـ ـ چىقىۋېرىـدۇ،    
  : مۇھهممهد ئۇالرغا. ا كىرگۈزۈۋەتتىئىككى ئادەمنى سېپىلغ

 .مهن ئۇنىڭ چېچىنى تۇتـۇپ پـۇرايمهن، سـىلهرگىمۇ پـۇرىتىمهن          ــ  
ــۇت  ــول دەرھــال ، كــۆرگىنىڭالرداقىنىمنىئۇنىــڭ بېــشىنى راۋۇرۇس ت  ق

  .دەپ تاپىلىدىـ سېلىڭالر، 
ئۇنىڭــدىن . قــورالىنى ئېــسىپ، ئۇالرنىــڭ يېنىغــا چۈشــتى كهئــب 

  :مۇھهممهد .تىگۈپۈلدەپ خۇشهىد كېلىپ تۇرات
 .دېـدى ـ  پـۇراپ باقمىغـان ئىـدىم،     هىدنىپـاھ، بۈگۈنكىـدەك خۇشـ   ـــ  
  : كهئب

 هىدلىق بۇيـۇملىرى ۋە   مېنىـڭ قولۇمـدا ئهرەبلهرنىـڭ ئهڭ خۇشـ        ــ  
  :مۇھهممهد .دېدىـ ئهڭ گۈزەل ئاياللىرى بار، 

  :دېۋىدى، ئۇـ ؟ ــ بېشىڭنى پۇرىۋالسام بوالمدۇ
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ىدى،  ئۇنىڭ بېشىنى پۇرۇھهممهدم ، شۇنىڭ بىلهن.دېدىـ ، ــ بولىدۇ
  : ئاندىن. ھهمراھلىرىغىمۇ پۇراتتىئاندىن

  :كهئبدېۋىدى، ـ ؟ ــ يهنه بىر قېتىم پۇرىۋالسام بوالمدۇ
  : بېشىنى راۋۇرۇس تۇتۇپنىڭئۇمۇھهممهد . دېدىـ ، ــ ماقۇل

 كهئبنـى ئـۇالر   شـۇنىڭ بىـلهن،      .ىددېـ ــ   ! قېنـى قـول سـېلىڭالر     ــ  
   .دىرئۆلتۈ

  )4037 :بۇخارى(

 إىل أيب َراِفعٍ الَْيُهوِديِّ رَِجالًا عن الَْبَراِء بن َعازِبٍ قال َبَعثَ رسول اللَِّه  - 6521
 َوُيِعـُني   من الْأَْنَصارِ فَأَمََّر عليهم َعْبَد اللَِّه بن َعِتيٍك وكان أبو َراِفعٍ ُيْؤِذي َرُسولَ اللَِّه               

ما َدَنْوا منه وقد غََرَبْت الشَّْمُس َوَراَح النـاس         عليه وكان يف ِحْصنٍ له بِأَْرضِ الِْحَجازِ فل       
بَِسْرِحهِْم فقال عبد اللَِّه ِلأَْصَحابِِه اْجِلُسوا َمكَاَنكُْم فَإِنِّي ُمْنطَِلٌق َوُمَتلَطٌِّف ِللَْبوَّابِ لََعلِّي أَنْ             

 َيقِْضي َحاَجةً وقد دخل الناس فََهَتَف بِِه أَْدُخلَ فَأَقَْبلَ حىت َدَنا من الَْبابِ ثُمَّ َتقَنََّع بِثَْوبِِه كَأَنَّهُ 
الَْبوَّاُب يا َعْبَد اللَِّه إن كُْنَت ُترِيُد أَنْ َتْدُخلَ فَاْدُخلْ فَإِنِّي أُرِيُد أَنْ أُغِْلَق الَْبـاَب فَـَدَخلُْت              

فَقُْمُت إىل الْأَقَاِليـِد    فَكََمْنُت فلما دخل الناس أَغْلََق الَْباَب ثُمَّ َعلََّق الْأَغَاِليَق على َوَتٍد قال             
فَأََخذُْتَها فَفََتْحُت الَْباَب وكان أبو َراِفعٍ ُيْسَمُر ِعْنَدُه وكان يف َعلَاِليَّ له فلما ذََهَب عنه أَْهلُ 
َسَمرِِه َصِعْدُت إليه فََجَعلُْت كُلََّما فََتْحُت َباًبا أَغْلَقُْت َعلَيَّ من َداِخلٍ قلت إن الْقَْوُم َنِذُروا               
بِي مل َيْخلُُصوا إيل حىت أَقُْتلَُه فَاْنَتَهْيُت إليه فإذا هو يف َبْيٍت ُمظِْلمٍ َوْسطَ ِعَياِلِه لَا أَْدرِي أَْيَن                  
هو من الَْبْيِت فقلت يا أََبا َراِفعٍ قال من هذا فَأَْهَوْيُت حنو الصَّْوِت فَأَْضرُِبُه َضْرَبةً بِالسَّْيِف                

شيئا َوَصاَح فََخَرْجُت من الَْبْيِت فَأَْمكُثُ غري َبِعيٍد ثُمَّ َدَخلُْت إليـه           وأنا َدِهٌش فما أَغَْنْيُت     
فقلت ما هذا الصَّْوُت يا أََبا َراِفعٍ فقال ِلأُمَِّك الَْوْيلُ إِنَّ َرُجلًا يف الَْبْيِت َضَرَبنِي قَْبلُ بِالسَّْيِف        

مَّ َوَضْعُت ِظَبةَ السَّْيِف يف َبطْنِِه حىت أََخذَ يف ظَْهـرِِه           قال فَأَْضرُِبُه َضْرَبةً أَثَْخَنْتُه ومل أَقُْتلُْه ثُ      
فََعَرفُْت أَنِّي قََتلُْتُه فََجَعلُْت أَفَْتُح الْأَْبَواَب َباًبا َباًبا حىت اْنَتَهْيُت إىل َدَرَجٍة له فََوَضْعُت رِْجِلي               

 ُمقِْمَرٍة فَاْنكََسَرْت َسـاِقي فََعـَصْبُتَها      وأنا أَُرى أَنِّي قد اْنَتَهْيُت إىل األرض فََوقَْعُت يف لَْيلَةٍ         
بِِعَماَمٍة ثُمَّ اْنطَلَقُْت حىت َجلَْسُت على الَْبابِ فقلت لَا أَْخُرُج اللَّْيلَةَ حىت أَْعلََم أَقََتلُْتُه فلمـا                

ازِ فَاْنطَلَقْـُت إىل  َصاَح الدِّيُك قام النَّاِعي على السُّورِ فقال أَْنَعى أََبا َراِفعٍ َتاجَِر أَْهلِ الِْحجَ           



  بۆلۈمىۋە غازاتالر  ئهۋەتىشقوشۇن 

 416 

 فََحدَّثُْتُه فقـال اْبـُسطْ     أَْصَحابِي فقلت النََّجاَء فَقَْد قََتلَ اهللا أََبا َراِفعٍ فَاْنَتَهْيُت إىل النيب            
 .رِْجلََك فََبَسطُْت رِْجِلي فََمَسَحَها فَكَأَنََّها مل أَْشَتِكَها قَطُّ

ۇنـداق رىــۋايهت  دىن مبهرا ئىبنـى ئازىـب رەزىيهلالھــۇ ئهنهـۇ    - 6521
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئابـدۇلالھ ئىبنـى        : قىلىنىدۇ

ئهتىيك باشچىلىقىدىكى بىر نهچچه ئهنـسارىنى يهھـۇدى ئهبـۇ رافىئنـى          
ئهبـــۇ رافىـــئ پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى . ئۆلتۈرۈشـــكه ئهۋەتتـــى

ئـۇ  . تتـى نىـڭ دۈشـمهنلىرىگه يـاردەم قىال      ئۇ ئازار يهتكۈزۈپ،    گهۋەسهللهم
 كىـشىلهر  ،كـۈن ئولتـۇرۇپ  . ھىجاز زېمىنىدىكى بىر قورغىنىدا تۇراتتى 

 ئـۇالر قورغانغـا   ، چاغـدا  پ كېتىۋاتقـان  يايالقتىكى چـارۋىلىرىنى قـايتۇرۇ    
  :يېقىنالشتى، ئابدۇلالھ ھهمراھلىرىغا

مۇشۇ يهردە تـۇرۇپ تـۇرۇڭالر، مهن دەرۋازىۋەننىـڭ يېنىغـا بېرىـپ،             ــ  
ــدىـ  كىرىۋېلىــشىم مــۇمكىن،    ســىلىق گهپ قىلىــپ، ئىچىــگه    ۋەدې

.  چۈمكىۋالــدىكىيىمىنــىدەرۋازىغــا كېلىــپ، ھــاجهت قىلغــان بولــۇپ، 
  : دەرۋازىۋەن ئۇنىڭغا،كىشىلهر دەرۋازىدىن كىرىپ كېتىپ باراتتى

نىــڭ بهندىـسى، كىرمهكچــى بولـساڭ، تېــزرەك كىرىــۋال،   هللاھهي اـــ  
  .دېدىـ دەرۋازىنى تاقايمهن، 

ئـۇ مۇنـداق    . ھنىڭ ئاغزىـدىن ئـاڭاليلى    قالغان ئىـشالرنى ئابـدۇلال    (
كىــشىلهر كىرىــپ . دەرھــال ئىچىــگه كىرىــپ يوشــۇرۇنىۋالدىم:) دەيــدۇ

ــدا ــاپ ،بولغان ــۋەن ئىــشىكنى تاق ــا ئېــسىپ  ، دەرۋازى ــاچقۇچالرنى قوزۇقق  ئ
لهرنى بىـر ـ بىـرلهپ ئېچىـپ،     مهن ئاچقۇچالرنى ئېلىپ، ئىشىك. قويدى

دوسـت ـ   كى ئۆيىدە بولـۇپ،  ن قهۋەتتىۈ رافىئ ئۈست.ئىچىدىن تاقىۋالدىم
ــانىكهن   ــشىپ ئولتۇرغـ ــلهن مۇڭدىـ ــارەنلىرى بىـ ــۆزەمگه      .يـ ــۆز ـ ئـ : ئـ

بـۇنى ئۆلتـۈرمهي تـۇرۇپ، بـۇ يهردىـن      . ھهمراھلىرىمغا ۋەدە بهرگهنىـدىم   ”
 كهتكهنـدىن   سـۆھبهت تـۈگهپ، دوسـتلىرى     .  دېدىم “ھهرگىز كهتمهيمهن 

را ھـۇج . قېـشىغا كىرىـپ كهتتـى     چاقىلىرىنىـڭ    -  بـاال  رافىـئ  ،كېيىن
  :بهكمۇ قاراڭغۇ بولغاچقا، ئۇنىڭ نهدىلىكىنى بىلهلمىدىم ۋە

  :ئهبۇ رافىئ. ـ دېدىم! ــ ئى ئهبۇ رافىئ
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ـــ  ــدىـ ؟   سهنكىمـــ ــاۋاز چىققــان تهرەپــكه  ھاياجــان ئىلكىــدە . دې ئ
ئهبـــۇ رافىـــئ . لـــېكىن ئۇنىڭغـــا تهگكۈزەلمىـــدىم، تىمقىلىچنـــى چـــاپ

تېخـى  . ز تـۇردۇم  ، بىـر ئـا    دىن چىقىـپ  ھۇجرى مهن   .راشقا باشلىدى ۋارقى
  :اۋازىمنى ئۆزگهرتىپئاندىن ئۆيگه كىرىپ، ئ  .ھېچنېمه قىاللمىغانىدىم

  :ئۇ.  دېدىمبايىقى ئاۋاز نهدىن كهلدى؟ ـ! ــ ئهي ئهبۇ رافىئ
بىـلهن ھۇجـۇم    ئۇ يهردە بىرى بار ئىكهن، ماڭا قىلىچ   ! ــ ۋۇي ئۆلگۈر  
 م،يارىالندۇردۇئېغىر ئۇرۇپ، لىچ ىبىر قيهنه مهن ئۇنىڭغا . قىلدى، ـ دېدى

غا تىقىـپ،    قورسـىقى   دەرھال  قىلىچنىڭ ئۇچىنى  .ئهمما ئۆلتۈرەلمىدىم 
ــۋەتتىم  ــسىدىن چىقىرىــ ــۆلگهنلىكىنى  . دۈمبىــ ــڭ ئــ ــۇندىال ئۇنىــ شــ

ــايتتىم ۋە   ــنىمگه ق ــر جهزملهشــتۈرۈپ كهي ــر - ئىــشىكلهرنى بى  لهپبى
 يهرگه دەسـسىدىمغۇ دەپ  ،ۋېتىپۈبىـر شـوتىدىن چۈشـ    ،  ئېچىپ چىقىپ 

 پۇتـۇم  تىم، يىقىلىـپ چۈشـ  ى شۇنداق قويۇشۇمغا پهسـكه    ئويالپ، پۇتۇمن 
 دەرۋازا ىـپ، پۇتـۇمنى سـهلله بىـلهن تېڭ   ئـاي نۇرىـدا     . تكهنىدىسۇنۇپ كه 

ئۆلگهن ياكى ئۆلمىگهنلىكىنى  ڭئهبۇ رافىئنى. دۇمتۈۋىگه بېرىپ ئولتۇر
 خـوراز  .قورغاندىن چىقىپ كهتمهسـلىككه قهسـهم ئىچـتىم       چه  ۈگىبىلم

ۈسـتىدىن يىغـا ـ زارە ئـاۋازى ئاڭلىنىـشقا      سـېپىل ئ  ،چىللىغـان چاغـدا  
  :سېپىلغا چىقىپ جاكارچىبىر . باشلىدى

ۈم خهۋىرىنـى  لھىجاز ئهھلىنىڭ تىجارەتچىسى ئهبۇ رافىئنىڭ ئۆ  ــ  
  .ەپ توۋلىدىد !رىمهنۇقتئۇ

ھـــېچكىمگه چانـــدۇرماي ئورنىمـــدىن تـــۇرۇپ، ھهمراھلىرىمنىـــڭ 
  :يېنىغا بېرىپ

ــۇڭالر،   ـــ تېــز بول ــۇ رافىئنىــڭهللاـ ــدىم     ئهب ــدى، ـ دې .  جېنىنــى ئال
نىڭ مپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهھهممىمىــز بىــرلىكته 

. سـۆزلهپ بهردىـم  باشتىن ـ ئـاخىرىغىچه   قېشىغا بېرىپ، بولغان ۋەقهنى 
  : ماڭا بهكمۇ مهمنۇن بولدى ۋەپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

 پهيغهمـبهر   دىـم، پۇتـۇمنى سـۇنۇپ بهر     .ــ دېـدى   ! پۇتۇڭنى سۇنغىن ــ  
ــۇم    خــۇددى ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســىالپ قويغــان ئىــدى، پۇت

   .ساقىيىپ كهتتىھېچنېمه بولمىغاندەكال 
  )4039 :بۇخارى(
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 الَِّذيَن قََتلُوا بن أبِي     عن عبد الرمحن بن كَْعبٍ أنه قال هنى رسول اهللا            - 6522
 قال فَكَانَ َرُجلٌ منهم يقول َبرََّحْت بَِنا اْمَرأَةُ بـن أبِـي             الُْحقَْيقِ عن قَْتلِ النَِّساِء َوالْوِلَْدانِ    

 فَأَكُفُّ َولَـْوالَ ذلـك      الُْحقَْيقِ بِالصَِّياحِ فَأَْرفَُع السَّْيَف عليها ثُمَّ أَذْكُُر هنى رسول اهللا           
  .اْسَتَرْحَنا منها
 مۇنـداق  ئابدۇراھمان ئىبنـى كهئـب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن      - 6522

 ۇپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئىبنى ئهب: قىلىنىدۇرىۋايهت  
يقنى ئۆلتۈرۈشـــكه ماڭغـــانالرنى ئايـــالالر ۋە كىچىـــك بـــالىالرنى هقۇھـــ

ئىبنـى  :  مۇنـداق دەيـدۇ     بارغانالردىن بىرى  .ئۆلتۈرۈشتىن توسقان ئىدى  
بىزنى كـۆرۈپ قېلىـپ، ۋارقىـراپ ـ جارقىراشـقا      يقنىڭ ئايالى هقۇ ھۇئهب

ــلىدى ــۇپ،  ن  مه.باشـ ــلهپ بولـ ــا تهڭـ ــى ئۇنىڭغـ ــبهر قىلىچىمنـ پهيغهمـ
ســۆزى يادىمغــا كېلىــپ قالــدى ۋە ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ 

ــدىم ــساچهكلىــمه بولمىغــان ئهگهر. قولــۇمنى تارتىۋال ــۇنى  بول  ئىــدى، ئ
   .ئۆلتۈرۈپ، خاتىرجهم بولغان بوالتتۇق

  )980 :مالىك(

قنىڭ ئهسلى ئىسمى ئىبنى ئهبۇ ھۇقهي: ئىمام مالىك مۇنداق دەيدۇ
ئۇنىڭ يهنه سهالم ئىبنى ئهبۇ . ئهبۇ رافىئ ئابدۇلالھ ئىبنى ئهبۇ ھۇقهيقتۇر

  .ھۇقهيق دېگهن ئىسمىمۇ بار
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 غازىتىئۇھۇد 

 َزْيد ْبن ثَابٍِت َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيقُولُ لَمَّا َخَرَج النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه                عن ـ 6523
ٍد َرَجَع َناٌس ِمْن أَْصَحابِِه فَقَالَْت ِفْرقَةٌ َنقُْتلُُهْم َوقَالَْت ِفْرقَةٌ لَا َنقُْتلُُهْم فََنَزلَـْت             َوَسلََّم إِلَى أُحُ  

فََما لَكُْم ِفي الُْمَناِفِقَني ِفئََتْينِ َوقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنََّها َتْنِفي الرَِّجالَ كََما َتْنِفي                
 .اُر َخَبثَ الَْحِديِدالنَّ

:  مۇنـداق دەيـدۇ  زەيد ئىبنـى سـابىت رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ      ـ 6523
 ، سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇھـۇد غازىتىغـا چىققانـدا         پهيغهمبهر

ــشى   ــۈم كى ــر تۈرك ــاھابىلهردىن بى ــدىنال (س ــى ) يول ــپ كهتت . قايتى
 :بىـر قىـسىم سـاھابىلهر     ) قالغان پلىرەسۇلۇلالھ بىلهن بىلله قې   (
ــۈرۈۋېتىمىز ” ــۇالرنى ئۆلت ــسه“ئ ــسىم ســاھابىلهر  ؛ دې ــر قى  : يهنه بى
ئـى  ﴿: تائاالنىـڭ هللا  ا ،شـۇنىڭ بىـلهن   . دېدى “ئۇالرنى ئۆلتۈرمهيمىز ”

سىلهر نېمىشقا مۇناپىقالر توغرىسىدا ئىككـى گۇرۇھقـا       ! لهرمۇئمىن
ــۈپ كېتىــسىلهر؟ ا  ئۇالرنىــڭ قىلمىــشلىرى تۈپهيلىــدىن   هللا بۆلۈن

ئازدۇرغان كىشىلهرنى سىلهر   هللا ىلدى، ا ئۇالرنى كاپىرالر ھۆكمىدە ق   
ــى ا   ــسىلهر؟ كىمنىكــ ــاقچى بوالمــ ــدايهت قىلمــ ــۇمراھ هللا ھىــ گــ

ــوغرا يــــول تېپىــــپ   ــا ھهرگىــــز تــ قىلىــــدىكهن، ســــهن ئۇنىڭغــ
دېگهن ئايىتى نازىل بولدى، رەسۇلۇلالھمۇ مۇنـداق        ①﴾بېرەلمهيسهن

  مهدىـــنه،خـــۇددى ئـــوت تۆمۈرنىـــڭ دېتىنـــى ئايرىغانـــدەك« :دېـــدى
نى ىنى بىـــلهن يـــامسىياخشىـــيهنـــى (لهرنى  كىـــشى)شـــهھىرىمۇ(

  . »ئايرىۋېتىدۇ) ئېنىق
  )1884: بۇخارى(

                                                
 . ـ ئايهت88 سۈرە نىسا، ①
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 َصلَّى النَّبِيُّ َوأَْجلََس َيْوَمِئٍذ الُْمْشرِِكَني لَِقيَنا قَالَ َعْنُه اللَُّه َرِضَي الَْبَراِء َعْن ـ 6524
 ظََهْرَنا َرأَْيُتُموَنا إِنْ َتْبَرُحوا الَ َوقَالَ اللَِّه َعْبَد َعلَْيهِْم َوأَمََّر الرَُّماِة ِمْن َجْيًشا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه

 النَِّساَء َرأَْيُت َحتَّى َهَرُبوا لَِقيَنا فَلَمَّا ُتِعيُنوَنا فَلَا َعلَْيَنا ظََهُروا َرأَْيُتُموُهْم َوإِنْ َتْبَرُحوا فَلَا َعلَْيهِْم
 الَْغنِيَمةَ الَْغنِيَمةَ َيقُولُونَ فَأََخذُوا لُُهنََّخلَاِخ َبَدْت قَْد ُسوِقهِنَّ َعْن َرفَْعَن الَْجَبلِ ِفي َيْشَتِدْدنَ
 ُصرَِف أََبْوا فَلَمَّا فَأََبْوا َتْبَرُحوا لَا أَنْ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ إِلَيَّ َعهَِد اللَِّه َعْبُد فَقَالَ

 ُتجِيُبوُه لَا فَقَالَ ُمَحمٌَّد الْقَْومِ أَِفي فَقَالَ انَُسفَْي أَُبو َوأَْشَرَف قَِتيلًا َسْبُعونَ فَأُِصيَب ُوُجوُهُهْم
 َهُؤلَاِء إِنَّ فَقَالَ الَْخطَّابِ اْبُن الْقَْومِ أَِفي فَقَالَ ُتجِيُبوُه لَا قَالَ قَُحافَةَ أَبِي اْبُن الْقَْومِ أَِفي فَقَالَ
 اللَُّه أَْبقَى اللَِّه َعُدوَّ َيا كَذَْبَت فَقَالَ َنفَْسُه ُعَمُر َيْمِلْك فَلَْم لَأََجاُبوا أَْحَياًء كَاُنوا فَلَْو قُِتلُوا
 َما قَالُوا أَجِيُبوُه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ فَقَالَ ُهَبلُ اْعلُ ُسفَْيانَ أَُبو قَالَ ُيْخزِيَك َما َعلَْيَك
 َصلَّى النَّبِيُّ فَقَالَ لَكُْم ُعزَّى َولَا الُْعزَّى لََنا ُسفَْيانَ أَُبو قَالَ َوأََجلُّ أَْعلَى اللَُّه قُولُوا قَالَ َنقُولُ
 ُسفَْيانَ أَُبو قَالَ لَكُْم َمْولَى َولَا َمْولَاَنا اللَُّه قُولُوا قَالَ َنقُولُ َما قَالُوا أَجِيُبوُه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه
  . َتُسْؤنِي َولَْم بَِها آُمْر لَْم ُمثْلَةً َوَتجُِدونَ ِسَجالٌ َوالَْحْرُب َبْدرٍ بَِيْومِ َيْوٌم

قولوه ال سواء قتالنـا  : قَالَ أجيبوه فقالوا ما نقول؟     َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى قَالَ: وفيه
 . يف اجلنة وقتالكم يف النار

دىن مۇنداق رىـۋايهت    بهرا ئىبنى ئازىب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ     ـ 6524
 ،مۇشرىكالرغا ئۇچراشـقىنىمىزدا  ) ئۇھۇد كۈنى (كۈنى  شۇ  : قىلىنىدۇ
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئابدۇلالھ ئىبنى جـۇبهيرنى    پهيغهمبهر  
ئورنـۇڭالردىن قوزغالمــاڭالر، بىزنىــڭ  «:  بــاش قىلىــپگهمهرگهنـلهر 

ــالر   ــهڭالرمۇ تهۋرەنمهڭ ــانلىقىمىزنى كۆرس ــبه قىلغ ــڭ . غهلى ئۇالرنى
 كۆرســــهڭالرمۇ مۇشــــۇ ئۈســـتىمىزدىن غالىــــپ كهلگهنلىكىنــــى 

 بىـز ئـۇرۇش قىلىـپ،       . دەپ تاپىلىـدى   »!ئورنۇڭالردىن قوزغالمـاڭالر  
 دۈشمهن قوشۇنى قاچقىلى تـۇردى، ھهتتـاكى     .چېكىندۈردۇقئۇالرنى  

مهن خهلخـــال ۋە پاچاقلىرىنىـــڭ ئېچىلىـــپ قېلىـــشىغا قارىمـــاي 
ئېتىكىنــى كۆتــۈرۈپ، جــان جهھلــى بىــلهن قېچىۋاتقــان ئايــالالرنى  

  :كۆرگهن ئابدۇلالھ ئىبنى جۇبهيرنىڭ ھهمراھلىرىبۇنى . كۆردۈم
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 ئابـدۇلالھ ئىبنـى     .كىلى تـۇردى  دېيىـش ــ   ! غهنىمهت ـ غهنىمهت، 
  : جۇبهير

 دەپ »!ئورنـــۇڭالردىن قوزغالمـــاڭالر  « :رەســـۇلۇلالھ ماڭـــا ـــــ 
 .غهنىمهت يىغقىلى يۈگۈرۈشتى ، ئۇالر ئۇنىماي، دېسىمۇ، ـ تاپىلىغان

ــۈزىنى ئارقى هللا ا ــاال ئۇالرنىــڭ ي ــدى تائ ــا بۇرى ــاالپهتكه  (غ ــۇالر ت ــى ئ يهن
 70بىــزدىن  ، نهتىجىــدە).ئــۇچراپ، ئارقىغــا چېكىنىــشكه باشــلىدى

  :پهيدا بولۇپفيان ۇ ئهبۇ س.كىشى شېهىد بولدى
ــاراڭالردا ـــ ئ ــارمۇ؟    ـ ــۈچ قېــتىم توۋلىــدى ـ  مــۇھهممهد ب . دەپ ئ

  : رەسۇلۇلالھ ساھابىالرغا
  :نههبۇ سۇفيان يهئ. ېدى دـ! جاۋاب قايتۇرماڭالرــ 

دەپ ـ بـارمۇ؟   ) ىئهبـۇ بهكـر  ( ئهبۇ قۇھافهنىـڭ ئـوغلى  ــ ئاراڭالردا 
  :رەسۇلۇلالھ ساھابىالرغا. قېتىم توۋلىدىئۈچ 

  :ئهبۇ سۇفيان بۇ قېتىم. ىېد دـ! جاۋاب قايتۇرماڭالرــ 
ئاندىن . دەپ توۋلىدىـ بارمۇ؟ ) ئۆمهر(خهتتاب ئوغلى ــ ئاراڭالردا 

  :ئۆز قوشۇنىغا قايتىپ بېرىپ
 جـاۋاب  ،رنىڭ ھهممىسى ئۆلتۈرۈلۈپتۇ، ھايات قالغان بولسا   الۇبــ  

ئۆزىنى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  ئۆمهر ،شۇ چاغدا. دېدى  ـ قايتۇرغان بوالتتى،
  :تۇتۇۋااللماي
نىڭ نامى بىلهن قهسـهمكى، يالغـان       هللا! نىڭ دۈشمىنى هللاــ ئى ا  

ســهن ئىــسمىنى ئاتىغانالرنىــڭ ھهممىــسى بــۇ يهردە     (ئېيتتىــڭ 
ئهبـۇ  . دېـدى  ـ  ،كۈنلهر تېخى ئالدىڭـدا  خار قىلىدىغان  سېنى).ھايات

  :سوفيان
دەپ قوشـاق   ــ   ! ئـۆرله، ھـۇبهل ئـۆرله     ) بۇتنىڭ ئىسمى (ھۇبهل  ــ  
  : رەسۇلۇلالھ. ئوقۇدى
  :ساھابىلهر.  دېگهن ئىدىـ! جاۋاب قايتۇرۇڭالرــ 
  :رەسۇلۇلالھ. دېيىشتى ـ نېمه دەيمىز؟ــ 
  :فيانۇئهبۇ س.  دېدىـ! ردىن ئۈستۈن ۋە ئۇلۇغ دەڭالىھهممهللا اــ 
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.  دېـدى  ـ ،سـىلهرنىڭ ئـۇززايىڭالر يـوق   . ا بىزنىڭ بۇتىمىززئۇزــ 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :ساھابىلهر.  دېگهن ئىدىـ! جاۋاب قايتۇرۇڭالرــ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دېيىشتىـ نېمه دەيمىز؟ ــ 
 ، ـ  هڭـالر يـوق دەڭـالر   بىزنىـڭ ئىگىمىـز، سـىلهرنىڭ ئىگ   هللا اـــ  
  : فيانۇئهبۇ س. دېدى

. تىمىزگه تهڭ بولسۇن  ىبۈگۈنكى يېڭىش بهدردىكى مهغلۇبىي   ــ  
ئۆلۈكلىرىڭالر ئىچىدىن .  يېڭىلىش بولۇپ تۇرىدۇ ـ ئۇرۇشتا يېڭىش

ئهسـلىدە  مهن  . نى ئۇچرىتىـسىلهر  لهربۇرۇنلىرى كېـسىلگهن   ـ قۇالق
خاپـا بولۇپمـۇ    ىـشقا    ئ  لېكىن بۇ  ،بۇنداق قىلىشقا بۇيرىمىغان ئىدىم   

  . ، ـ دېدىكهتمىدىم
  )4043 :بۇخارى(

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ  : دېيىلگهن مۇنداق   ىدەتىرىۋايرەزىننىڭ  
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم ساھابىالرغا

  :دېدى، ئۇالرـ ! ئۇنىڭغا جاۋاب قايتۇرۇڭالرـ 
ىـدى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     دېگهنـ نـېمه دەيمىـز؟    ـــ  

  :ۋەسهللهم
نىـــڭ بىزچــۈنكى  بــاراۋەر ئهمهس،  لــۈكلىرىمىز ھهرگىــز   ــــ ئۆ 

 ! دەڭـالر  نىڭ ئۆلۈكلىرىڭالر دوزاختا  جهننهتته، سىلهر ئۆلۈكلىرىمىز  
   .دېدىـ 

 )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت ُهزَِم الُْمْشرِكُونَ َيْوَم أُُحٍد َهزَِميةً ُتْعَرُف             ـ 6525
فََصَرَخ إِْبِليُس أَْي ِعَباَد اللَِّه أُْخَراكُْم فََرَجَعْت أُولَاُهْم فَاْجَتلََدْت ِهَي َوأُْخَراُهْم فََنظَـَر             ِفيهِْم  

ُحذَْيفَةُ ْبُن الَْيَماِن فَإِذَا ُهَو بِأَبِيِه فَقَالَ أَبِي أَبِي قَالَْت فََواللَِّه َما اْنَحَجُزوا َحتَّى قََتلُوُه فَقَـالَ                 
  . غَفََر اللَُّه لَكُْم قَالَ ُعْرَوةُ فََواللَِّه َما َزالَْت ِفي ُحذَْيفَةَ ِمْنَها َبِقيَّةُ َخْيرٍ َحتَّى لَِقَي اللََّهُحذَْيفَةُ
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: دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها ـ ئ 6525
  :ئىبلىس.  مۇشرىكالر قاتتىق يېڭىلدى،ئۇھۇد كۈنى

ـــ  ــى اـ ــدىلىرى هللائ ــڭ بهن ــالر    ك!نى ــقهت قىلىڭ ــا دىق هينىڭالرغ
مۇشـرىكالرنى  .  دەپ ۋارقىرىـدى ، ـ )كهينىڭالردىن دۈشـمهن كهلـدى  (

ــدىن      ــپ، كهينى ــنىگه يېنى ــۇلمانالر كهي ــان مۇس ــوغالپ كېتىۋاتق ق
. كېلىۋاتقان مۇسۇلمانالرنى تونۇيالماي، ئۇالر بىلهن ئۇرۇشۇپ كهتتى       

 دىــسىدا) ئــۆزلىرى ئۇرۇشــۇۋاتقان كىــشى(ھــۇزەيفه شــۇنداق قارىــسا، 
  :ئۇ. ئىكهن

ـــ  ــى اــ ــدىلىرىهللائـ ــ  !دادام، دادام !نىـــڭ بهنـ ــان ــ دەپ ۋارقىرىغـ
ــاخىرى ھۇزەيفهنىــڭ     ــاي ئ ــدى قىلم ــۇالر بول ــسىمۇ، ئ ــسىنبول ى دادى

  :ھۇزەيفهبۇنى كۆرگهن . ۋەتتىىئۆلتۈر
  . دېدىـ! سىلهرنى مهغفىرەت قىلسۇنهللا اــ 

ــافهھـــۇزەي :دەيـــدۇمۇنـــداق ئـــۇرۋە  ــا قهدەر كى تـ  ۋاپـــات بولغانغـ
  .  خىسلهتتىن ئايرىلمىغان ياخشىشۇۇم) پۇچانلىقتىن ئىبارەتئه(

   )6668 :بۇخارى(

  . بِالطَّاِئِف لَِحقُوا َحتَّى قَْوٌم ِمْنُهْم اْنَهَزَم كَانَ َوقَْد قَالَ: ويف رواية ـ 6526
 بىـر   نىڭمۇشرىكالر: هتته مۇنداق كهلگهن  يهنه بىر رىۋاي  ـ   6526

  . ىۋالغان ئىدىتائىفقا قېچىپ بېر، قىسمى يېڭىلىپ
   )6883 :بۇخارى(

 َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ لَمَّا كَانَ َيْوُم أُُحٍد اْنَهَزَم َناٌس ِمْن النَّاسِ َعْن النَّبِيِّ          ـ 6527
ـ       وٌِّب َعلَْيـِه  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَُبو طَلَْحةَ َبْيَن َيَدْي النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم ُمَج

بَِحَجفٍَة قَالَ َوكَانَ أَُبو طَلَْحةَ َرُجلًا َراِمًيا َشِديَد النَّْزعِ َوكََسَر َيْوَمِئٍذ قَْوَسْينِ أَْو ثَلَاثًا قَـالَ                
َنبِـيُّ اللَّـِه   فَكَانَ الرَُّجلُ َيُمرُّ َمَعُه الَْجْعَبةُ ِمْن النَّْبلِ فََيقُولُ اْنثُْرَها ِلأَبِي طَلَْحةَ قَالَ َوُيْشرُِف           

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْنظُُر إِلَى الْقَْومِ فََيقُولُ أَُبو طَلَْحةَ َيا َنبِيَّ اللَِّه بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّـي لَـا                    
 بِْنـَت   ُتْشرِْف لَا ُيِصْبَك َسْهٌم ِمْن ِسَهامِ الْقَْومِ َنْحرِي ُدونَ َنْحرَِك قَالَ َولَقَْد َرأَْيُت َعاِئَشةَ             



   بۆلۈمىئهۋەتىش ۋە غازاتالرقوشۇن 

 424 

أَبِي َبكْرٍ َوأُمَّ ُسلَْيمٍ َوإِنَُّهَما لَُمَشمَِّرَتاِن أََرى َخَدَم ُسوِقهَِما َتْنقُلَاِن الِْقَرَب َعلَى ُمُتونِهَِما ثُـمَّ          
مِ َولَقَـْد َوقَـَع   ُتفْرِغَانِِه ِفي أَفَْواِههِْم ثُمَّ َتْرجَِعاِن فََتْملََآنَِها ثُمَّ َتجِيئَاِن ُتفْرِغَانِِه ِفي أَفَْواِه الْقَوْ       

 . السَّْيُف ِمْن َيَدْي أَبِي طَلَْحةَ إِمَّا َمرََّتْينِ َوإِمَّا ثَلَاثًا ِمْن النَُّعاسِ
: دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇـ ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ   6527

 پهيغهمـبهر  كىـشىلهر   ، تاالپهتكه ئۇچرىغـان بىـر قىـسىم       ئۇھۇد كۈنى 
ئهبـۇ  ) دادام(. منىمۇ تاشـالپ قېچىـشتى    سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلله  

ــهه هت ــبهر    لـ ــلهن ھهم پهيغهمـ ــالقىنى بىـ ــان قـ ــدىن قىلىنغـ تېرىـ
لـهه  هئهبـۇ ت  .  قوغدىـدى  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنى ھهم ئۆزىنى    

 مهرگهن بولـۇپ، شـۇ   ناھايىتى تېز تارتىـدىغان ئوقيانىڭ كىرىچىنى   
ڭ ئۇنىــ بىرەرســى  . تكهنىدىكــۈنى ئىككــى ئــۈچ يــانى ســۇندۇرۇۋە     

،  ئوق ۋە يا سېلىنغان خالتا كۆتۈرگهن ھالدا ئۆتۈپ قالـسا       قېشىدىن
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

 .ـــ دەيتتــى! ـــ ئــوقنى ئهبــۇ تهلههنىـڭ ئالــدىغا تىزىــپ بهرگىـن   
ــهلال  ــۇلۇلالھ سـ ــهللهم  رەسـ ــى ۋەسـ ــوزۇپ لالھۇ ئهلهيهـ ــوينىنى سـ  بـ

  :لهههئهبۇ تنى كۆزەتمهكچى بولغانىدى، دۈشمهن
سـهن ئۇالرغـا     ، پىـدا بولـسۇن    اڭائانـام سـ    ــ  ئاتا! ئى رەسۇلۇلالھ ــ  

ــارىمىغىن، ــسۇن    ق ــوقى تېگىــپ كهتمى ــمهن ئ ــاڭا دۈش ــڭ . س مېنى
  . دېدىساڭا قالقان بولسۇن، ـكۆكرىكىم 

. ئائىشه بىلهن ئۇممۇ سۇلهيم رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـاالرنى كـۆردۈم         
ۇلــۇمنى ســۇ قاچىالنغــان تۋالغــان بولــۇپ، پۇشــقاقلىرىنى تۈرۈئــۇالر 

بوشىغان . اتتىمۈرىسىگه ئارتىپ كېلىپ، كىشىلهرنىڭ ئاغزىغا قۇي  
 سـۇ توشـقۇزۇپ كېلىـپ، يهنه كىـشىلهرنىڭ ئاغزىغـا          تۇلۇمالرغا يهنه 

قولىـدىن  قىلىـچ   ،لههنى مۈگدەك بېـسىپ   هئهبۇ ت شۇ كۈنى   . اتتىۇيق
  .  ئۈچ قېتىم چۈشۈپ كهتتىئىككى ـ

  )1811 :مۇسلىم(
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اللَُّه َعْنُه قَالَ غَاَب َعمِّي أََنُس ْبُن النَّْضرِ َعْن ِقَتالِ َبـْدرٍ             َعْن أََنسٍ َرِضَي     ـ 6528
فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه ِغْبُت َعْن أَوَّلِ ِقَتالٍ قَاَتلَْت الُْمْشرِِكَني لَِئْن اللَُّه أَْشَهَدنِي ِقَتالَ الُْمْشرِِكَني   

ْوُم أُُحٍد َواْنكََشَف الُْمْسِلُمونَ قَالَ اللَُّهمَّ إِنِّي أَْعَتِذُر إِلَْيـَك          لََيَرَينَّ اللَُّه َما أَْصَنُع فَلَمَّا كَانَ يَ      
ِممَّا َصَنَع َهُؤلَاِء َيْعنِي أَْصَحاَبُه َوأَْبَرأُ إِلَْيَك ِممَّا َصَنَع َهُؤلَاِء َيْعنِي الُْمـْشرِِكَني ثُـمَّ َتقَـدََّم            

ا َسْعُد ْبَن ُمَعاٍذ الَْجنَّةَ َوَربِّ النَّْضرِ إِنِّي أَجُِد رَِحيَها ِمْن ُدوِن            فَاْسَتقَْبلَُه َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ فَقَالَ يَ     
أُُحٍد قَالَ َسْعٌد فََما اْسَتطَْعُت َيا َرُسولَ اللَِّه َما َصَنَع قَالَ أََنٌس فََوَجْدَنا بِِه بِْضًعا َوثََمـانَِني                 

ْمَيةً بَِسْهمٍ َوَوَجْدَناُه قَْد قُِتلَ َوقَْد َمثَّلَ بِِه الُْمْشرِكُونَ فََما          َضْرَبةً بِالسَّْيِف أَْو طَْعَنةً بُِرْمحٍ أَْو رَ      
َعَرفَُه أََحٌد إِلَّا أُْخُتُه بَِبَنانِِه قَالَ أََنٌس كُنَّا ُنَرى أَْو َنظُنُّ أَنَّ َهِذِه الْآَيةَ َنَزلَْت ِفيِه َوِفي أَْشـَباِهِه                 

  . وا َما َعاَهُدوا اللََّه َعلَْيِه إِلَى آِخرِ الْآَيِةِمْن الُْمْؤِمنَِني رَِجالٌ َصَدقُ
ــ ئهنهس ئىبنــى مالىــك رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  6528 دىن مۇنــداق ـ

 بولغــان تاغــام ئهنهس ئىبنــى نهزر بهدر غــازىتى: رىــۋايهت قىلىنىــدۇ
قاتنىـشالماي قالغـان    ) غازاتقـا  ( بىر يهرگه كهتكهنلىكـتىن    ۋاقىتتا،
  :ئۇ. ئىدى

ــى   ـــ ئ ــۇلۇلالـ ــهن !ھرەس ــتىم   س ــۇنجى قې ــلهن ت ــرىكالر بى  مۇش
ماڭـا مۇشـرىكالر    هللا ئهگهر ا .  مهن يـوق بولـۇپ قـاپتىمهن       ،ئۇرۇشقاندا

ــنى ن  ــلهن ئۇرۇشۇشــ ــبىــ ــسا، اېــ ــداق  هللا سىپ قىلــ ــڭ قانــ مېنىــ
ــدۇقىلىـــدىغانلىقىمنى ــدىـ ،     بىلىـ ــۇدئ. دېـ ــازىتى ۇھـ ــۇپ،  غـ بولـ

  :مۇسۇلمانالر تاالپهتكه ئۇچرىغاندا، ئۇ
انالرنىڭ جهڭ مهيدانىـــدىن  مهن ســـاڭا مۇســـۇلم !هللائـــى اـــــ 

ــتىمهن ۋە     ــۆزرە ئېيــ ــشىدىن ئــ ــارەت قىلمىــ ــشىدىن ئىبــ قېچىــ
دەپ ـ مۇشرىكالرنىڭ قىلمىشلىرىدىن بىزارلىقىمنى بىلـدۈرىمهن،   

ئۇنىڭغـا سـهئد ئىبنـى      . مۇشرىكالرنىڭ ئالدىغا قاراپ ماڭغان ئىـدى     
  :ئۇ. مۇئاز ئۇچرىدى

ـــ   دادام. ئــاز، جهننهتنــى ئىــرادە قىلىــمهن ۇئــى ســهئد ئىبنــى مـ
نهزرنىڭ رەببى بىلهن قهسهمكى، مهن ئۇھۇدنىڭ يېنىدا جهننهتنىڭ  

  : سهئد. دېدىـ پۇراۋاتىمهن، ھىدىنى 
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ــى   ـــ ئـــ ــۇلۇلالھــــ ــهتكهن  !رەســـ ــى نهزر كۆرســـ  ئهنهس ئىبنـــ
ئهنهس مۇنــداق . دېــدىـ قهھرىمــانلىقنى مهن كۆرســىتهلمىدىم،     

  :دەيدۇ
، لىـچ قى،  ئـۇ . ڭ جهسـىدىنى تـاپتۇق    بىز ئهنهس ئىبنى نهزرنىـ    ــ  
ــزە ــوق ۋەنهي ــلهن  ئ ــچه ي  بى ــسهن نهچ ــدىنرېسهك ــدى ى  .يارىالنغانى

مۇشرىكالر ئۇنى ئۆلتۈرگهندىن كېيىن، جهسىدىنى كېسىپ، قىيما       
ــۇنى ھــېچكىم تونۇيالمىــدى   ــ چىيمــا قىلىــۋەتكهچكه، ئ ــاخىرى، .ـ  ئ

:  مۇنــداق دەيــدۇئهنهس. بارمىقىــدىن تونۇۋالــدىئــۇنى ھهمشىرىــسى 
ۇلالھ بىــلهن غازاتقــا چىققانــدا   رەســۇل(لهرنىــڭ ئىچىــدە  مۇئمىن﴿

ســاباتلىق بولــۇپ، شــېهىت بولغانغــا قهدەر دادىللىــق بىــلهن جهڭ  
ا بهرگهن ئهھدىنى ئىـشقا ئاشـۇرغان نۇرغـۇن     قهللا)  توغرۇلۇق قىلىش

 دشــېهى) ىلىــپئهھــدىگه ۋاپــا ق(ئۇالرنىــڭ بهزىــسى . كىــشىلهر بــار
رىغـا  پهرۋەردىگا(كـۈتمهكته، ئـۇالر     )  بولۇشنى دشېهى(بولدى، بهزىسى   

ــسىنى ــوق  ) بهرگهن ئهھدى ــۆزگهرتكىنى ي ــز ئ ــگهن  ①﴾ھهرگى ــۇ دې ب
 ۋە ئۇنىڭغا ئوخـشاش كىـشىلهر ھهققىـدە     ئهنهس ئىبنى نهزر  ئايهتنى  

   .چۈشكهن دەپ قارايمىز
   )2805 :بۇخارى(

لُ  َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ لَمَّا كَانَ َيْوُم أُُحٍد َوَولَّى النَّاُس كَانَ َرُسـو               ـ 6529
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َناِحَيٍة ِفي اثَْنْي َعَشَر َرُجلًا ِمْن الْأَْنَصارِ َوِفيهِْم طَلَْحةُ ْبُن ُعَبْيِد                 

ْومِ فَقَـالَ  اللَِّه فَأَْدَركَُهْم الُْمْشرِكُونَ فَالَْتفََت َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَالَ َمْن ِللْقَ    
طَلَْحةُ أََنا قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كََما أَْنَت فَقَالَ َرُجلٌ ِمْن الْأَْنَصارِ أََنا َيـا                  

 فَقَـالَ  َرُسولَ اللَِّه فَقَالَ أَْنَت فَقَاَتلَ َحتَّى قُِتلَ ثُمَّ الَْتفََت فَإِذَا الُْمْشرِكُونَ فَقَالَ َمْن ِللْقَـْومِ           
طَلَْحةُ أََنا قَالَ كََما أَْنَت فَقَالَ َرُجلٌ ِمْن الْأَْنَصارِ أََنا فَقَالَ أَْنَت فَقَاَتلَ َحتَّى قُِتلَ ثُمَّ لَْم َيَزلْ                   

ـ               ى َبِقـَي   َيقُولُ ذَِلَك َوَيْخُرُج إِلَْيهِْم َرُجلٌ ِمْن الْأَْنَصارِ فَُيقَاِتلُ ِقَتالَ َمْن قَْبلَُه َحتَّى ُيقَْتلَ َحتَّ
                                                

 . ـ ئايهت23 سۈرە ئهھزاب، ①



  غازىتىئۇھۇد 

427 

َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوطَلَْحةُ ْبُن ُعَبْيِد اللَِّه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه     
 فَقُِطَعـْت  َوَسلََّم َمْن ِللْقَْومِ فَقَالَ طَلَْحةُ أََنا فَقَاَتلَ طَلَْحةُ ِقَتالَ الْأََحَد َعَشَر َحتَّى ُضرَِبْت َيُدهُ   

أََصابُِعُه فَقَالَ َحسِّ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْو قُلَْت بِْسمِ اللَّـِه لََرفََعْتـَك                  
 .الَْملَاِئكَةُ َوالنَّاُس َيْنظُُرونَ ثُمَّ َردَّ اللَُّه الُْمْشرِِكَني

:  قىلىنىدۇ تىن مۇنداق رىۋايهت  جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ   ـ 6529
. چىـــشقا باشـــلىدىئۇھـــۇد كـــۈنى كىـــشىلهر پاتپـــاراق بولـــۇپ قې 

الردىن ى ئهنـسار  نىڭ يېنىدا سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  پهيغهمبهر  
 بۇالرنىـــڭ ئىچىـــدە تهلـــهه ئىبنـــى .لـــدىئــون ئىككـــى كىـــشى قا 
ــار ئىــدى  ــدۇلالھمۇ ب ــا مۇشــرىكالر ئۇالر.ئۇبهي ــدى غ ــۇپ كهل  .يوپۇرۇل
  :بېشىنى بۇراپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

  :، تهلههىغانىدىدەپ سورـ ۇ؟ تاقابىل تۇرىدبۇالرغا كىم ــ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم .دېدىـ مانا مهن، ــ 

  :الردىن بىرىى دېدى، ئهنسارـ! ــ سهن جايىڭدا تۇرغىن
ــى رەســۇلۇلالھ  ـــ ئ ــا مهن چىقىــمهن، ـ   ! ـ ــدىمان ــبهر  . دې پهيغهم

  :ئهلهيهىسساالم
 قىلىنغانغـا قهدەر   د شـېهى  كىتـا دى، ئـۇ     دېـ  ــ !  چىق  سهن ،ھهــ  

 ، قارىـــساپهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم .ئۇرۇشـــتىبـــاتۇرلۇق بىـــلهن 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .مۇشرىكالر يهنه كېلىۋاتاتتى

  :دى، تهلههغانىدەپ سورىـ ؟ تاقابىل تۇرىدۇبۇالرغا كىم ــ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .دېدىـ مانا مهن، ــ 

  : ئهنسارىالردىن بىرى.ـ دېدى! ىڭدا تۇرغىنــ سهن جاي
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دېدىـ ،  چىقىمهنمانا مهنــ 
 د شېهىكىتا ھهمراھىدەك مۇ ئۇ ئادەم.دېدىـ ،   چىق سهن،ھهــ 

بــۇ  ، شـۇنداق قىلىـپ  .ئۇرۇشــتىقىلىنغانغـا قهدەر بـاتۇرلۇق بىـلهن    
ــۋەردى،  ــش تهكرارلىنىـ ــر ئىـ ــسارىالر بىـ ــ  ئهنـ ــرلهپ چ ــ ــپ بىـ ىقىـ

 قىلىنغانغـا قهدەر بـاتۇرلۇق بىـلهن    د شېهىكىتائىلگىرىكىلهردەك  
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ــتى ــاخىرى . ئۇرۇشـ ــساالم ئـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــهه  پهيغهمـ ــلهن تهلـ  بىـ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .يلهنال قالدىىئىكك

  :دېۋىدى، تهلههـ ؟ تاقابىل تۇرىدۇبۇالرغا كىم ــ 
 قـاتتىق  دېدى ۋە ئىلگىرىكى ئون بىـر كىـشىدەك  ـ مانا مهن،  ــ 

ــتى  بارمـــاقلىرى ،لىـــچ چېپىلىـــپ ى ئـــاخىرى قولىغـــا ق .ئۇرۇشـ
  :كېسىلگهن ئىدى، ئۇ

نى ئاڭلىغــان پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  بــۇ.ـــ دەۋەتتــى! ۋايجــانــــ 
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

 ســــېنى پهرىــــشتىلهر ، دېــــگهن بولــــساڭ“بىــــسمىلالھ”ــــــ 
 هللا ا، كېـيىن .دېدىـ  بوالتتى،  گهنكۆتۈركىشىلهرنىڭ كۆز ئالدىدىال 

  . ①چېكىندۈردىرنى تائاال مۇشرىكال
  )3129 :ئىانهس(

 َعْن أََنسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََخذَ َسْيفًا َيْوَم أُُحٍد فَقَالَ َمْن  ـ6530
 قَالَ فََمْن َيأُْخذُُه بَِحقِِّه قَـالَ       َيأُْخذُ ِمنِّي َهذَا فََبَسطُوا أَْيِدَيُهْم كُلُّ إِْنَساٍن ِمْنُهْم َيقُولُ أََنا أََنا          

فَأَْحَجَم الْقَْوُم فَقَالَ ِسَماُك ْبُن َخَرَشةَ أَُبو ُدَجاَنةَ أََنا آُخذُُه بَِحقِِّه قَالَ فَأََخذَُه فَفَلََق بِِه َهـاَم                 
 .الُْمْشرِِكَني

: دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ   ـ 6530
قولىغـا بىـر   سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم       پهيغهمبهر   ،ئۇھۇد كۈنى 

  :لىچ ئېلىپىق
 ھهممهيـلهن قـوللىرىنى   .ېـدى دـ كىم بۇنى مهنـدىن ئالىـدۇ؟    ــ 

  :پزىتىئۇ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .دېيىشتىـ مهن، مهن، ــ 

                                                
دىن باشـالپ ھهسـهن بولۇشـى     دېـگهن جايـ  “بارماقلىرى كېسىلدى  ”ھهسهندۇر، ئهمما   ): 2951(ئهلبانى   ①

 . دېگهن-شۇنداقتىمۇ مۇسلىمنىڭ ھهدىس قوبۇل قىلىش شهرتلىرىگه ئۇيغۇن، . مۇمكىن
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دېـگهن ئىـدى،   ـ ھهققىنـى ئـادا قىلىـپ ئالىـدۇ؟      بۇنىـڭ  كىم ــ 
  :ك ئىبنى خهرەشه ئهبۇ دۇجانه سىما.ھهممهيلهن جىم تۇرۇشتى

ـــ  ــى ـ ــڭ ھهققىن ــالىمهن،       مهنئۇنى ــپ ئ ــادا قىلى ــدى ۋە ـ  ئ دې
ئېلىپ مۇشرىكالرنىڭ باشلىرىنى تهنلىرىـدىن     ) قولىغا(قىلىچنى  

  . جۇدا قىلىشقا باشلىدى
   )2470 :مۇسلىم(

 أَفَْراُه َوَهَتكَُه َحتَّى    فَاتََّبْعُتُه فََجَعلَ الَ َيُمرُّ بَِشْيٍء إِالَّ     :  وزاد البزار عن الزبري    ـ 6531
  :أََتى نِْسَوةً ِفي َسفْحِ َجَبلٍ َوَمَعُهْم ِهْنُد َوِهَي َتقُولُ

  َنْمِشي َعلَى النََّمارِْق   َنْحُن َبَناُت طَارِْق 
  إِنْ ُتقْبِلُوا ُنَعانِْق َوالِْمْسُك ِفي الَْمفَارِْق

  ِفَراَق غَْيرِ َواِمْق  أَْو ُتْدبُِروا ُنفَارِْق
كُلُّ َصنِيِعَك  : ، فَلَْم ُيجِْبَها أََحٌد، فَاْنَصَرَف، فَقُلُْت لَهُ      بالصحراءفََحَملَ َعلَْيَها فََناَدْت    : لَقَا

إِنََّها َناَدْت فَلَْم ُيجِْبَها أََحٌد، فَكَرِْهُت أَنْ       : قَْد َرأَْيُتُه فَأَْعَجَبنِي غَْيَر أَنََّك لَْم َتقُْتلِ الَْمْرأَةَ، قَالَ        
  . بَِسْيِف َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اْمَرأَةً الَ َناصَر لََهاأَْضرَِب

ــۋايهت  – 6531  زۇبهيــــر رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن مۇنــــداق رىــ
 ئارقىـــسىدىن ئهگهشـــتىم، ئـــۇ ئهبـــۇ دۇجانهنىـــڭمهن  :قىلىنغـــان

 ئـاخىرى تـاغ باغرىـدا    .قىرىپ ماڭدى ئۇچرىغانال نهرسىنى چېپىپ ـ 
ىغا كهلـدى، ئۇالرنىـڭ ئىچىـدە ھىنـدمۇ بـار      تۇرغان ئايالالرنىڭ قېش 

  : ئۇ مۇنداق قوشاق ئوقۇيتتى،بولۇپ
  ،قىزلىرى) لتۇزنىڭۇي(بىز تارىقنىڭ 

  .ماڭىمىز مامۇق ـ كۆرپىدە
  ،ئهنبهر – شكىۇ مدىنچاچلىرىمىز

  .ھىدى كېلىدۇ ھۆپپىدە
  كهلسهڭالر ئاچىمىز قۇچاق،
  .قاچساڭالر بولىمىز يىراق
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 ئۇنىڭغــا  ، دۇجــانه بــۇنى ئــاڭالپ  ئهبــۇ :زۇبهيــر مۇنــداق دەيــدۇ  
  ئۇنىڭغا ھېچكىم ياردەم،يۇ ـ   ئۇ سايغا قاراپ توۋالپ باقتى.ىئېتىلد

ــدى، ــنىگه     قىلمى ــۇنى تاشــالپ، كهي ــانه ئ ــۇ دۇج ــلهن، ئهب شــۇنىڭ بى
  .قايتتى

  :مهن ئهبۇ دۇجانهگه: مۇنداق دەيدۇزۇبهير 
ـــ  ــاتۇرلۇقــ ــمه بـ ــېنىڭ ھهمـ ــۆردۇسـ م، ھهممىـــسىدىن ۈڭنى كـ
ـ گىنىـڭ نېمىـسى؟    ى پهقهتال ئـۇ ئايـالنى ئۆلتۈرم  .ىمپ كهتتۈسۆيۈن

  :دەپ سورىسام، ئۇ
ـــ  ــسىمۇ   ـ ــوۋالپ باق ــال ت ــۇ ئاي ــۈنكى ئ ــقا  ،چ ــېچكىم قۇتقۇزۇش  ھ

 مهن رەسۇلۇلالھنىڭ شهمـشىرى بىـلهن قۇتقۇزغۇچىـسى       .كهلمىدى
  . ①دېدىـ ، ىدىميوق بىچارە ئايالنى چېپىشنى ياقتۇرم

   )1738 :بهززار(

لَْحةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ كُْنُت ِفيَمْن َتَغشَّاُه النَُّعاُس َيْوَم أُُحٍد            َعْن أَبِي طَ   ـ 6532
  .َحتَّى َسقَطَ َسْيِفي ِمْن َيِدي ِمَراًرا َيْسقُطُ َوآُخذُُه َوَيْسقُطُ فَآُخذُُه

مهن ئۇھـۇد  : لهه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېـگهن هـ ئهبۇ ت   6532
لىچىـم  ىتكهنلهردىـن ئىـدىم، ھهتتـا ق    غازىتىدا مۇگدەك بېـسىپ كه    

چۈشــۈپ قىلىــچ  .نهچــچه قېــتىم چۈشــۈپ كهتتــى  قولۇمــدىن بىــر
   ...ئالىمهنيهنه  يهنه چۈشۈپ كېتىدۇ، .كېتىدۇ، ئالىمهن

  )4068 :بۇخارى(

 َجابِر ْبن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ قَالَ َرُجلٌ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَّـهُ              عن   ـ 6533
َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم أُُحٍد أََرأَْيَت إِنْ قُِتلُْت فَأَْيَن أََنا قَالَ ِفي الَْجنَِّة فَأَلْقَى َتَمَراٍت ِفي َيِدِه ثُمَّ قَاَتلَ                  

  .َحتَّى قُِتلَ

                                                
 .بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 10069(ھهيسهمى  ①
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دىن مۇنـداق   جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما     ـ 6533
 سـهلاللالھۇ   پهيغهمـبهر  ئۇھۇد غازىتىدا بىر ئادەم   : رىۋايهت قىلىنىدۇ 

  :ئهلهيهى ۋەسهللهمگه
دەپ سورىغان ئىـدى،   ـ   نهدە بولىمهن؟،ئهگهر مهن ئۆلتۈرۈلسهمــ 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا
  ئـۇ ئـادەم قولىـدىكى بىـر    شـۇنىڭ بىـلهن،  .  دېـدى ، ـ جهننهتـته ــ 

ــورمىنى تاشــلىۋەتتى   ــال خ ــانچه ت ــپ  ( ۋە ق ــدانىغا ئېتىلى جهڭ مهي
   .تىق ئېلىشىپ، ئاخىرى ئۆلتۈرۈلدىقات) كىرىپ

 )4046 :بۇخارى(

َسْعد ْبن أَبِي َوقَّاصٍ َيقُولُ َنثَلَ ِلي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِكَناَنَتُه              عن   ـ 6534
  .َيْوَم أُُحٍد فَقَالَ اْرمِ ِفَداَك أَبِي َوأُمِّي

مۇنـداق  هـۇ    ۋەققـاس رەزىيهلالھـۇ ئهن     ۇسـهئد ئىبنـى ئهبـ      ـ 6534
نىنى ى سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ماڭـا ئوقـد          پهيغهمـبهر : دەيدۇ
  . ىدى دېگهن»!ئانام ساڭا پىدا بولسۇن ـ ئاتقىن، ئاتا« : بېرىپپسۇنۇ

  )4055: بۇخارى(

 النَّبِيُّ لَُه فَقَالَ الُْمْسِلِمَني أَْحَرَق قَْد الُْمْشرِِكَني ِمْن َرُجلٌ كَانَ:  ويف رواية  ـ 6535
 فَأََصـْبتُ  َنْصلٌ ِفيِه لَْيَس بَِسْهمٍ لَُه فََنَزْعُت قَالَ َوأُمِّي أَبِي ِفَداَك اْرمِ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه لَّىَص
 إِلَى َنظَْرُت َحتَّى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فََضِحَك َعْوَرُتُه فَاْنكََشفَْت فََسقَطَ َجْنَبُه
  .ِهَنَواجِِذ

مۇشـرىكالردىن   : مۇنـداق دېـيىلگهن    يهنه بىـر رىـۋايهتته     ـ 6535
ــۋەتكهن ئىـــدى،   ــاتتىق قىرىـ ــۇلمانالرنى قـ ــبهر بىـــرى مۇسـ پهيغهمـ

  : سهئدكهسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

 مۇنداق  سهئد. دېدىـ! ئانام ساڭا پىدا بولسۇن ـ  ئاتا! ـ ئات ئاتهــ 
  :دەيدۇ
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چى يوق بىر ئوقنى ئېتىپ  ئۇقا ھېلىقى مۇشرىك،بۇنى ئاڭالپــ 
 ئهۋرىتى ئېچىلىپ قالغان ،يىقىلىپيهرگه   ئۇ   .كۈزدۈمگبېقىنىغا ته 

 ئېزىـق چىـشلىرى   ئـۇنى كـۆرۈپ      پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم    .ئىدى
  . كۈلۈپ كهتتىكۆرۈنگىدەك دەرىجىدە 

  )2412 :مۇسلىم(

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعـْن      َعْن َسْعٍد قَالَ َرأَْيُت َعْن َيِمنيِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّ         ـ 6536
ِشَماِلِه َيْوَم أُُحٍد َرُجلَْينِ َعلَْيهَِما ِثَياُب َبَياضٍ َما َرأَْيُتُهَما قَْبلُ َولَا َبْعُد َيْعنِي جِْبرِيلَ َوِميكَاِئيلَ               

  .َعلَْيهَِما السَّلَام
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ   ئۇھۇد كۈنى    :مۇنداق دەيدۇ سهئد   ـ 6536

يگهن ىـ ئوڭ ۋە سول تهرىپىدە ئاق كىـيىم ك        ى ۋەسهللهمنىڭ ئهلهيه
  كـۆرۈپ باقمىغانىـدىم،    ئىككى كىشىنى كۆردۈم، ئـۇالرنى ئىلگىـرى      

ل ۋە ئىــ جىبرى،ئــۇ. دېــدىـ كېيىنمــۇ كــۆرۈپ باقمىــدىم،   شــۇندىن 
  . مىكائىل ئهلهيهىسساالمالرنى دېمهكچى

  )2306 :مۇسلىم(

َميَّةَ الضَّْمرِيِّ قَالَ َخَرْجُت َمَع ُعَبْيِد اللَّـِه ْبـنِ     َعْن َجْعفَرِ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ أُ      ـ 6537
َعِديِّ ْبنِ الِْخَيارِ فَلَمَّا قَِدْمَنا ِحْمَص قَالَ ِلي ُعَبْيُد اللَِّه ْبُن َعِديٍّ َهلْ لََك ِفي َوْحِشيٍّ َنْسأَلُُه                 

 فََسأَلَْنا َعْنُه فَِقيلَ لََنا ُهَو ذَاَك ِفي ِظلِّ َعْن قَْتلِ َحْمَزةَ قُلُْت َنَعْم َوكَانَ َوْحِشيٌّ َيْسكُُن ِحْمصَ  
قَْصرِِه كَأَنَُّه َحِميٌت قَالَ فَجِئَْنا َحتَّى َوقَفَْنا َعلَْيِه بَِيِسريٍ فََسلَّْمَنا فََردَّ السَّلَاَم قَالَ َوُعَبْيُد اللَّـِه                

رِْجلَْيِه فَقَالَ ُعَبْيُد اللَِّه َيا َوْحِشيُّ أََتْعرِفُنِي قَـالَ         ُمْعَتجٌِر بِِعَماَمِتِه َما َيَرى َوْحِشيٌّ إِلَّا َعْيَنْيِه وَ       
فََنظََر إِلَْيِه ثُمَّ قَالَ لَا َواللَِّه إِلَّا أَنِّي أَْعلَُم أَنَّ َعِديَّ ْبَن الِْخَيارِ َتَزوََّج اْمَرأَةً ُيقَالُ لََها أُمُّ ِقَتـالٍ                    

اًما بَِمكَّةَ فَكُْنُت أَْسَتْرِضُع لَُه فََحَملُْت ذَِلَك الُْغلَاَم َمَع أُمِّـِه           بِْنُت أَبِي الِْعيصِ فََولََدْت لَُه غُلَ     
فََناَولُْتَها إِيَّاُه فَلَكَأَنِّي َنظَْرُت إِلَى قََدَمْيَك قَالَ فَكََشَف ُعَبْيُد اللَِّه َعْن َوْجهِِه ثُمَّ قَالَ أَلَا ُتْخبُِرَنا 

نَّ َحْمَزةَ قََتلَ طَُعْيَمةَ ْبَن َعِديِّ ْبنِ الِْخَيارِ بَِبْدرٍ فَقَالَ ِلي َمْولَاَي ُجَبْيُر             بِقَْتلِ َحْمَزةَ قَالَ َنَعْم إِ    
ْبُن ُمطِْعمٍ إِنْ قََتلَْت َحْمَزةَ بَِعمِّي فَأَْنَت ُحرٌّ قَالَ فَلَمَّا أَنْ َخَرَج النَّاُس َعاَم َعْيَنـْينِ َوَعْيَنـْينِ       
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َنُه َوَبْيَنُه َواٍد َخَرْجُت َمَع النَّاسِ إِلَى الِْقَتالِ فَلَمَّا أَنْ اْصطَفُّوا ِللِْقَتالِ َخَرَج  َجَبلٌ بِِحَيالِ أُُحٍد َبيْ   
ِسَباٌع فَقَالَ َهلْ ِمْن ُمَبارِزٍ قَالَ فََخَرَج إِلَْيِه َحْمَزةُ ْبُن َعْبِد الُْمطَِّلبِ فَقَالَ َيا ِسَباُع َيا اْبَن أُمِّ                  

 الُْبظُورِ أَُتَحادُّ اللََّه َوَرُسولَُه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ثُمَّ َشدَّ َعلَْيـِه فَكَـانَ                أَْنَمارٍ ُمقَطَِّعةِ 
كَأَْمسِ الذَّاِهبِ قَالَ َوكََمْنُت ِلَحْمَزةَ َتْحَت َصْخَرٍة فَلَمَّا َدَنا ِمنِّي َرَمْيُتُه بَِحْرَبِتي فَأََضُعَها ِفي  

َرَجْت ِمْن َبْينِ َورِكَْيِه قَالَ فَكَانَ ذَاَك الَْعْهَد بِِه فَلَمَّا َرَجَع النَّاُس َرَجْعُت َمَعُهْم              ثُنَِّتِه َحتَّى خَ  
فَأَقَْمُت بَِمكَّةَ َحتَّى فََشا ِفيَها الْإِْسلَاُم ثُمَّ َخَرْجُت إِلَى الطَّاِئِف فَأَْرَسلُوا إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى 

َسلََّم َرُسولًا فَِقيلَ ِلي إِنَُّه لَا َيهِيُج الرُُّسلَ قَالَ فََخَرْجُت َمَعُهْم َحتَّى قَِدْمُت َعلَـى  اللَُّه َعلَْيِه وَ 
َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَمَّا َرآنِي قَالَ آْنَت َوْحِشيٌّ قُلُْت َنَعْم قَالَ أَْنَت قََتلْـَت                 

 ِمْن الْأَْمرِ َما َبلََغَك قَالَ فََهلْ َتْسَتِطيُع أَنْ ُتَغيَِّب َوْجَهَك َعنِّـي قَـالَ               َحْمَزةَ قُلُْت قَْد كَانَ   
فََخَرْجُت فَلَمَّا قُبَِض َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََخَرَج ُمـَسْيِلَمةُ الْكَـذَّاُب قُلْـُت     

ُتلُُه فَأُكَاِفئَ بِِه َحْمَزةَ قَالَ فََخَرْجُت َمَع النَّاسِ فَكَانَ ِمْن أَْمرِِه           لَأَْخُرَجنَّ إِلَى ُمَسْيِلَمةَ لََعلِّي أَقْ    
َما كَانَ قَالَ فَإِذَا َرُجلٌ قَاِئٌم ِفي ثَلَْمِة جَِدارٍ كَأَنَُّه َجَملٌ أَْوَرُق ثَاِئُر الـرَّأْسِ قَـالَ فََرَمْيُتـُه               

ى َخَرَجْت ِمْن َبْينِ كَِتفَْيِه قَالَ َوَوثََب إِلَْيِه َرُجلٌ ِمْن الْأَْنَصارِ           بَِحْرَبِتي فَأََضُعَها َبْيَن ثَْدَيْيِه َحتَّ    
فََضَرَبُه بِالسَّْيِف َعلَى َهاَمِتِه قَالَ قَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن الْفَْضلِ فَأَْخَبَرنِي ُسلَْيَمانُ ْبُن َيـَسارٍ أَنَّـُه        

الَْت َجارَِيةٌ َعلَى ظَْهرِ َبْيٍت َوا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني قََتلَـُه الَْعْبـُد      َسِمَع َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر َيقُولُ فَقَ      
  .الْأَْسَوُد

ـ جهئـفهر ئىبنـى ئهمـر ئىبنـى ئـۇمهييه زەمرىـي رىـۋايهت                6537
ئۇبهيــدۇلالھ ئىبنــى ئهدىــي ئىبنــى خىيــار : قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ
يـدۇلالھ   ئۇبه ،ھىمس شهھىرىگه كهلگهنـدە   . بىلهن سهپهرگه چىقتىم  

  :ئىبنى ئهدىي ماڭا
ـــ  ــدىن ھهمز  ـــ ــپ، ئۇنىڭــ ــشىينى تېپىــ ــداق  ەۋەھــ ــى قانــ نــ

  : دېۋىدى، مهناقامدۇق؟ ـگهنلىكىنى سوراپ برئۆلتۈ
ھىمس ) ئۇ چاغالردا(ۋەھشىي . دېدىمشۇنداق قىاليلى، ـ  ھهئه، ــ 

كىـشىلهردىن سۈرۈشـتۈرگهنىدۇق، ئۇنىـڭ نهدە       . شهھىرىدە تـۇراتتى  
  :پ قويدى ۋەتۇرىدىغانلىقىنى كۆرسىتى



   بۆلۈمىئهۋەتىش ۋە غازاتالرقوشۇن 

 434 

ئـۇ، خـۇددى يـاغ    . ــ ئهنه، ئۆيىنىڭ سايىـسىدا ئولتۇرىـدۇ، ـ دېـدى    
ــدى   ــرى ئى ــېمىز بى ــدەك س ــپ  .كۈپى ــا بېرى ــڭ يېنىغ ــاالم ، ئۇنى  س

  بىــلهن ئۇبهيــدۇلالھ سهللىــسى.بىــزگه ســاالم قــايتۇردى  ،قىلــدۇق
 ئۇنىڭ ئىككى كـۆزى ۋە ئىككـى        ي ۋەھشى ،يۈزىنى يۆگىۋالغان بولۇپ  

  :ئۇبهيدۇلالھ. ىنى كۆرەلمهيتتىپۇتىدىن باشقا يهرلىر
 ئۇبهيـدۇلالھقا  ،دېۋىـدى، ئـۇ  ـ  مېنـى تونۇمـسهن؟    !ئى ۋەھـشىي ــ 

  : چىققاندىن كېيىنسهپسېلىپ قاراپ
ئهمما يادىمغا مۇنداق بىر     كى، بىلهن قهسهم  نىڭ نامى هللاياق، ا ــ  

) ئۇبهيـدۇلالھنىڭ دادىـسى   ( ئهدىي ئىبنـى خىيـار       :ئىش كېلىۋاتىدۇ 
ــ ــزى ئۇ ۇئهب ــسنىڭ قى ــالنى     ئىي ــر ئاي ــسىملىك بى ــال ئى ــۇ قىت مم

ئۇ ئايال مهككىدە ئۇنىڭغا بىر ئوغۇل تۇغۇپ       . ئالغان ئىدى نىكاھىغا  
بـالىنى  ىـسى بىـلهن بىلـله       ان ئ بىر ئېنىكئانـا تېپىـپ،    مهن  . بهردى

سـېنىڭ  .  تاپـشۇرۇپ بهرگهن ئىـدىم  ئېلىپ بېرىپ، ئۇ ئېنىكئانىغـا   
 پۇتلىرىڭغـا   شـۇڭا . پۇتلىرىڭنى شۇ بالىنىڭ پۇتلىرىغا ئوخـشاتتىم     

 ئۇبهيـدۇلالھ يـۈزىنى   ،شـۇنىڭ بىـلهن  .  دېـدى بهكـرەك سهپـسالدىم، ـ   
  :ئاندىن. ئېچىۋەتتى

ـــ   قانـــداق ئۆلتـــۈرگهنلىكىڭنى ئېيتىـــپ نـــىەبىـــزگه ھهمزــ
  : دېدى، ئۇبېرەمسهن؟ ـ

ھهمـزە تـۇئهيمه ئىبنـى ئهدىـي ئىبنـى          بهدر ئۇرۇشىدا،    .بولىدۇــ  
ۇبهير ئىبنـى مـۇتئىم     خوجايىنىم جـ  . هن ئىدى كخىيارنى ئۆلتۈرىۋەت 

ئهگهر ھهمزەنــى ئۆلتــۈرۈپ، تاغامنىــڭ قىــساسىنى ئېلىــپ  ”: ماڭــا
ــۋېتىمهن، ـ      ــازاد قىلى ــېنى ئ ــهڭ، س ــدىبهرس ــنهين .  دې ــۇد (ئهي ئۇھ

تېغىنىــڭ قارشىــسىدىكى تــاغ بولــۇپ، ئۇھــۇد تېغــى بىــلهن ئۇنىــڭ 
گه ئۇرۇشـى بولغـان يىلـى قـۇرەيش سـېپى         ) ئوتتۇرىسىدا بىر ۋادى بار   

ى تهرەپ بىر ـ بىرىگه قارشى سهپ تۈزۈپ بولغاندىن ئىكك .قېتىلدىم
  : چىقىپىسىبائ ئىسىملىك بىرمۇشرىكالردىن  كېيىن،
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 ھهمـزە  .ــ مهن بىلهن يهكمۇ يهك ئېلىشىدىغانالر بارمۇ؟ ـ دېدى 
  :بدۇلمۇتتهلىب چىقىپائىبنى ئ

 ! سۈننهتچىسى ئۇممۇ ئهنمارنىڭ ئـوغلى ئهي ئايال ! ــ ئهي سىبائ  
پهيغهمبىرىگه قارشى چىقىۋاتامـسهن؟  نىڭ هللاۋە اهللا ا) ئۆزەڭچه(سهن  

چـوڭ  بىـر  مهن .  ئۇنىڭغا ئېتىلىـپ بېرىـپ ئۆلتـۈرۈۋەتتى   ى ۋە  دېد ـ
ــۇرام  ــنىڭ ئاقـ ــسىغاتاشـ ــۇرۇرقىـ ــە ھهمز،پنۇ يوشـ ــنالپ نىـ ڭ يېقىـ

ــۇردۇم  ــۈپ ت ــدە .كېلىــشىنى كۈت ــېقىن كهلگهن ــۇ ماڭــا ي نهيزىنــى  ، ئ
ىقىــپ نهيــزە ئۇنىــڭ بېقىنىــدىن كىرىــپ، يانپىــشىدىن چ. ئــاتتىم

. غـا زامىـن بولـدى     نىـڭ جېنى  ەھهمززەربىـسى   شۇ نهيـزە    كهتتى، ئهنه 
ــدائۇرۇشــتىن كىــشىلهر  ــايتتىم ،قايتقان ــله ق ــسالم .  مهنمــۇ بىل ئى

. ئومۇمالشقىچه مهككىـدە تـۇرۇپ، ئانـدىن تائىفقـا قېچىـپ كهتـتىم           
 ئهلچـى   پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه       تائىف خهلقـى    

نىڭ پهيغهمـــــبهر ئهلهيهىســـــساالمن ئهۋەتمهكچـــــى بولغانـــــدا، مه
 ئهلچىـــلهر قاتارىـــدا ، ئـــاڭالپچېقىلمايـــدىغانلىقىنىئهلچىـــلهرگه 

مېنـى  پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم         .  باردىم مهدىنىگه
  :كۆرۈپ
  :مهن. ؟ ـ دەپ سورىدىسهن ۋەھشىيمۇــ 
  .دېدىمـ ھهئه، ــ 
  : مهنەپ سورىغانىدى، د ـنى سهن ئۆلتۈرگهنمۇ؟ەھهمزــ 

ــ ساڭا قانداق يهتكۈزۈلگهن بولسا، ۋەقه ئۆز ئهينـى شـۇنداق يـۈز             
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم . دېدىمبهردى، ـ
دېدى، شـۇنىڭ  ـ سهن ماڭا يۈزۈڭنى كۆرسهتمهي يۈرەلهمسهن؟  ــ 
 سهلاللالھۇ ئهلهيهى   پهيغهمبهر.  مهدىنىدىن چىقىپ كهتتىم   ،بىلهن

 مۇسـهيلهمه كهززاپ پهيغهمبهرلىــك  ،اغـدا ۋەسـهللهم ۋاپـات بولغــان چ  
مۇســۇلمانالر ئۇنىڭغــا قارشــى  .  چىقتــى ئوتتۇرىغــادەۋاســى قىلىــپ

ئـۆز ـ    . ئـۇرۇش قىلىـش ئۈچـۈن ئاتالنـدى، مهنمــۇ سـهپكه قېتىلـدىم      
هللا مۇسهيلهمهگه قارشى ئۇرۇش قىلىپ، ئۇنى ئۆلتۈرسهم، ا       ”: ئۆزەمگه
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 ئهپـــۇ تائـــاال بـــۇ ئـــارقىلىق ھهمزەنـــى ئۆلتـــۈرگهن جىنـــايىتىمنى
ــسه ئهجهب ئهمهس ــتىم“قىلىۋەتـ ــالندى . دەيتـ ــسام،. جهڭ باشـ  قارىـ

قـارامتۇل تۆگىنىـڭ رەڭگىـدە پۈركىنىۋالغـان بىـر ئـادەم، ئۈسـتى ـ         
دەرھال ئۇنى نىشانغا ئالدىم ـ  . بېشى چۇۋۇق ھالدا تام تۈۋىدە تۇرۇپتۇ

ئىككـى  ئۇنىـڭ كۆكرىكىـدىن كىرىـپ،     نهيـزە  .ئـاتتىم نى  ەم نهيز دە،
بىر ئهنسارى ئۇنىڭ يېنىغـا  . سىدىن چىقىپ كهتتى تاغىقىنىڭ ئارى 

  . سهكرەپ كېلىپ، قىلىچى بىلهن بېشىغا ئۇردى
ــا    ــۇ ئهنهۇم ــۆمهر رەزىيهلالھ ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ــداق ئاب ــدۇمۇن : دەي

مۇسـهيلىمهنىڭ ئۆلتـۈرۈلگهنلىكىنى    (ئۆگزىدە تۇرغان بىـر جـارىيه       
يهنـــــى  (لهرنىـــــڭ ئهمىرىنـــــىمۇئمىن!  ئىـــــسىتۋاي: )كـــــۆرۈپ

 دەپ ، ـ  ئۆلتۈرىـۋەتتى ) يهنـى ۋەھـشىي  ( بىر قـارا قـۇل   )نىمۇسهيلىمه
  . ۋارقىرىدى

  )4072: بۇخارى(

 ِفي  فَقَاَتلْ  اْخُرْج َوْحِشيُّ، َيا: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ: قَالَ عن وحشي ـ 6538
  .اللَِّه َسبِيلِ َعْن ِلَتُصدَّ قَاَتلَْت كََما اللَِّه َسبِيلِ

 پهيغهمــــبهر ،ىن رىــــۋايهت قىلىنىـــدۇكى ۋەھـــشىيد  ــــ  6538
  :ئۇنىڭغا مۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

ــى ۋەھــشىي « ــشىلهرنى ا ! ئ ــرى كى ــدىن توســۇش  هللا ئىلگى يولى
يولىــدا شـــۇنداق  هللا ئۈچــۈن قانــداق ئۇرۇشــقان بولـــساڭ، ئهمــدى ا    

  . ①»!ئۇرۇشقىن
  )22/139: »ئهلكهبىر«(

 لَمَّا كَانَ َيْوُم أُُحٍد قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه           َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد قَالَ     ـ 6539
َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َيأِْتينِي بَِخَبرِ َسْعِد ْبنِ الرَّبِيعِ الْأَْنَصارِيِّ فَقَالَ َرُجلٌ أََنا َيا َرُسولَ اللَِّه فَذََهَب                

                                                
 .دى ھهسهن، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنه): 10112 (ھهيسهمى ①
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ُن الرَّبِيعِ َما َشأُْنَك فَقَالَ لَُه الرَُّجلُ َبَعثَنِي إِلَْيـَك          الرَُّجلُ َيطُوُف َبْيَن الْقَْتلَى فَقَالَ لَُه َسْعُد بْ       
َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلآِتَيُه بَِخَبرَِك قَالَ فَاذَْهْب إِلَْيِه فَاقَْرأُْه ِمنِّي السَّلَاَم َوأَْخبِـْرُه      

 َوأَنِّي قَْد أُْنِفذَْت َمقَاِتِلي َوأَْخبِْر قَْوَمَك أَنَُّه لَا ُعذَْر لَُهْم ِعْنَد أَنِّي قَْد طُِعْنُت اثَْنَتْي َعْشَرةَ طَْعَنةً    
  .اللَِّه إِنْ قُِتلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَواِحٌد ِمْنُهْم َحيٌّ

 :تىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ      يهھيا ئىبنـى سـهئىد     ـ 6539
  :مبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمئۇھۇد كۈنى، پهيغه

 رەبىيئ ئهنسارىنىڭ خهۋىرىنـى    ى ماڭا سهئد ئىبن   ،كىم بېرىپ ــ  
  :بىر ئادەم.  ـ دېدىئېلىپ كېلىدۇ؟

ئـۇ ئـادەم   . دېـدى ـ ،   بېرىپ كـېلىمهن مانا مهن! ئى رەسۇلۇلالھــ 
ــهئد ئىبنــ   ســهئدنى  ــاپتى، س ــزدەپ ت ــسىدىن ئى  ىئۆلۈكلهرنىــڭ ئارى

  :دىنرەبىيئ ئۇنىڭ
  : ئۇ ئادەمـ دەپ سورىدى،بۇ يهردە نېمه ئىشىڭ بار؟  ــ

 ســېنىڭ خهۋىرىڭنــى ئېلىــپ كېلىــشكه ــــ رەســۇلۇلالھ مېنــى
   : سهئد.دېدىـ ، ىدىئهۋەتكهن

ــــ ســهن بېرىــپ مهنــدىن ئۇنىڭغــا ســاالم ئېيــتقىن ۋە ئۇنىڭغــا  
مېنىڭ ئون ئىككى يهردىن يارىالنغانلىقىمنى، يارىلىرىمنىڭ جـان        

ــگه . نــــى خهۋەر قىلغىــــنيېرىمــــدە ئىكهنلىكى ئانــــدىن قهۋمىڭــ
ئېيتقىنكــــى، ئــــۇالردىن بىرەرســــى ھايــــات تــــۇرۇپ، پهيغهمــــبهر  

نىـڭ ھۇزۇرىـدا ئۇالرنىــڭ   هللائهلهيهىسـساالم ئۆلتۈرۈلىـدىغان بولــسا، ا  
  . ①ھېچقانداق ئۆزرى قوبۇل قىلىنمايدۇ، ـ دېدى
   )1013: مالىك(

 الثَّْوَب أَكِْشُف فََجَعلُْت أُُحٍد َيْوَم أَبِي أُِصيَب قَالَ اللَِّه َعْبِد ْبنِ َجابِرِ َعْن ـ 6540
 قَـالَ  َيْنَهـانِي  لَـا  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َوَرُسولُ َيْنَهْوَننِي َوَجَعلُوا َوأَْبِكي َوْجهِِه َعْن

                                                
ئـۇالردىن  “: ، لـېكىن دە يهھيادىن مۇرسـهل رىـۋايهت قىلغـان   ”جىهاد بۆلۈمى“بۇ ھهدىسنى ئىمام مالىك      ①

 . دېگهن ئىبارىنى كهلتۈرمىگهن”بىرەرسى ھايات تۇرۇپ
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 َتْبِكيِه لَا أَْو َتْبِكيِه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ َتْبِكيِه َعْمرٍو بِْنُت فَاِطَمةُ َوَجَعلَْت
  .َرفَْعُتُموُه َحتَّى بِأَْجنَِحِتَها ُتِظلُُّه الَْملَاِئكَةُ َزالَْت َما

: تىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ   جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ   ـ 6540
ئۇنىــڭ يــۈزىگه يېپىــپ  مهن .دادام شــېهىد قىلىنــدىۇھــۇد كــۈنى ئ

باشــقىالر مېنــى . ۇردۇمچىــپ، يىغلىغىلــى تــقويۇلغــان يوپــۇقنى ئې
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم     لېكىن  دى،  توسماقچى بول 
ــمىدى ــۇ  ) دادامنىـــڭ ھهمشىرىـــسى( .توسـ ــاتىمه بىنتـــى ئهمرمـ فـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ىيىغالشقا باشلىد
چـــۈنكى  .ئۇنىڭغــا يىغلىــساڭمۇ، يىغلىمىـــساڭمۇ ئوخــشاش   «
ــاتلىرى بىــلهن پهرىــ ــۇنى قان ــاكى ســىلهرشتىلهر ئ ــۇنى  ت شــېهىد ( ئ

  . دېدى »غانتۇركۆتۈرگهنگه قهدەر سايىدىتىپ ) قىلىنغان يېرىدىن
   )2471 :مۇسلىم(

  لَمَّا كَانَ َيْوُم أُُحٍد جِيَء بِأَبِي ُمَسجى َوقَْد ُمِثلَ بِِه:  ويف روايةـ 6541
 امنىــڭ جهســىدىداد ،ئۇھــۇد كــۈنى: يهنه بىــر رىــۋايهتته ـــ 6541
 ئورالغـــــان ھالـــــدا كهلتۈرۈلـــــدى، ئۇنىـــــڭ ئهزالىـــــرى يوپۇققـــــا

  . ، ـ دېيىلگهنكېسىۋېتىلگهن ئىدى
  )2471 :مۇسلىم(

 َعْن َرُجلٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ظَاَهَر َيْوَم أُُحٍد َبْيَن ِدْرَعْينِ ـ 6542
  أَْو لَبَِس ِدْرَعْينِ
 بىرىـدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئۇھـۇد     نىڭاھابىالر سـ  ـ 6542

كۈنى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئىككـى سـاۋۇتنى             
  . ①لهپ كىيىۋالغانىئۈستى ـ ئۈست

   )2590: ئهبۇ داۋۇد(

                                                
 . دېگهن، ـسهھىه: )2257 (ئهلبانى ①
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َسلََّم  ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه وَ            عن أيب  ـ 6543
اْشَتدَّ غََضُب اللَِّه َعلَى قَْومٍ فََعلُوا بَِنبِيِِّه ُيِشُري إِلَى َرَباِعَيِتِه اْشَتدَّ غََضُب اللَِّه َعلَى َرُجلٍ َيقُْتلُُه                 

  َرُسولُ اللَِّه ِفي َسبِيلِ اللَِّه
 پهيغهمبهر :مۇنداق دەيدۇ ـ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ       6543

ــهلاللالھۇ ئهلهي ــشلىرى س ــهللهم چى ــى ۋەس ــۇرۇپ كۆرســىتىپ  نىه ت
  :مۇنداق دېگهن

نىــڭ غهزىــۋى هللانىــڭ پهيغهمبىــرىگه ئــازار بهرگهن قهۋمــگه اهللا«
ــدۇ  ــدا هللا انىــڭ پهيغهمبىــرى هللا ا.ئىنتــايىن شــىددەتلىك بولى يولى

ــۈر ــشىگئۆلت ــىددەتلىك   هللا اىمۇگهن كى ــايىن ش ــۋى ئىنت نىــڭ غهزى
   .»بولىدۇ

 )4073 :بۇخارى(

 َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُِسَرْت َرَباِعَيُتُه َيْوَم أُُحٍد            َعْن أََنسٍ أَنَّ   ـ 6544
َوُشجَّ ِفي َرأِْسِه فََجَعلَ َيْسلُُت الدََّم َعْنُه َوَيقُولُ كَْيَف ُيفِْلُح قَْوٌم َشجُّوا َنبِـيَُّهْم َوكَـَسُروا                

  .أَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ لَْيَس لََك ِمْن الْأَْمرِ َشْيٌءَرَباِعَيَتُه َوُهَو َيْدُعوُهْم إِلَى اللَِّه فَ
 :دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ   ـ 6544

ــان پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  ،ئۇھــۇد كــۈنى نىڭ ي
قـاننى  پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم      . بېـشى يېرىلـدى    سـۇنۇپ، چىشى  
چىـشىنى  قا چاقىرغـان پهيغهمبىرىنىـڭ      هللانى ا ئۆزلىرى«: سۈرتكهچ

ــسۇن؟ ســۇندۇرۇپ، بېــشىنى يارغــان   ــداقمۇ نىجــاتلىق تاپ  »قهۋم قان
ھـېچ  !) ئـى مـۇھهممهد  (﴿: لهئهززە ۋە جهلـ هللا  ا ،شـۇنىڭ بىـلهن   . دېدى

ــش  ــرى  (ئىـ ــشلىرىنىڭ تهدبىـ ــدىلهرنىڭ ئىـ ــى بهنـ ــېنىڭ ) يهنـ سـ
 نىىسىتهۋب) مۇسۇلمان بولسا(يا ئۇالرنىڭ هللا ئىختىيارىڭدا ئهمهس، ا  

كۇفرىـدا چىـڭ   (قوبۇل قىلىـدۇ، يـا ئـۇالر زالىـم بولغـانلىقى ئۈچـۈن           
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 دېــگهن ئــايىتىنى نازىــل ①﴾ئــۇالرنى ئازابقــا دۇچــار قىلىــدۇ ) تۇرســا
  . قىلدى

 )1791: مۇسلىم(

أَنَُّه قال أُِصيَب َوْجُه رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم يوم : أيب َسِعيٍد  ـ عن 6545
ُه َماِلُك بن ِسَناٍن فََمصَّ ُجْرَح رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم فقال رسـول  أُُحٍد فَاْسَتقَْبلَ 

فَلَْيْنظُْر إىل َماِلِك بن    َدِمي َدَمُه   من أََحبَّ أَنْ َيْنظَُر إىل من َخالَطَ        : اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم    
  .ِسَناٍن

ىۋايهت مۇنداق رئهبۇ سهئىد خۇدرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن  ـ 6545
ــدۇ ــۈنى :قىلىنىــ ــۇد كــ ــى   ،ئۇھــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــبهر ســ پهيغهمــ
نىڭ يــۈزى يارىالنغــان ئىــدى، مالىــك ئىبنــى ســىنان      ۋەســهللهم
شـۇنىڭ   .ىىد شور، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يارىسىنى  كېلىپ

كىمكـى قېنـى   « :بىلهن، پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     
ه قـاراي دېـسه، مالىـك ئبىنـى     مېنىڭ قېنىمغا ئارىالشقان بىرسـىگ    

  . ②دېدى» سىنانغا قارىسۇن
  )5430: »ئهلكهبىر«(

َعْن أََنسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقُولُ َيْوَم أُُحٍد اللَُّهمَّ               ـ 6546
  .إِنََّك إِنْ َتَشأْ لَا ُتْعَبْد ِفي الْأَْرضِ

ــ 6546 ــۇ ـ ــۇئهنهس رەزىيهلالھ ــدۇكى،   ئهنه ــۋايهت قىلىنى دىن رى
داق لالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئۇھـۇد غازىتىـدا مۇنـ           سـهلال  پهيغهمبهر

  :ېگهند
ساڭا ئىبادەت قىلىنمايدۇ    يهر يۈزىدە    ، ئهمدى خالىساڭ! هللا ئى«

   .»)يهنى ئىبادەت قىلىدىغان ئادەم قالمايدۇ(
   )1743 :مۇسلىم(

                                                
 . ـ ئايەت128سۈرە ئال ئىمران،  ①
 .راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن  بولۇپ،رانى رىۋايهت قىلغانهبهبۇ ھهدىسنى ت: )10083 (ھهيسهمى ②
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ا الَِّذيَن اْسَتَجاُبوا ِللَِّه َوالرَُّسولِ ِمْن َبْعـِد َمـا          َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنهَ     ـ 6547
أََصاَبُهْم الْقَْرُح ِللَِّذيَن أَْحَسُنوا ِمْنُهْم َواتَّقَْوا أَْجٌر َعِظيٌم قَالَْت ِلُعْرَوةَ َيا اْبَن أُْخِتي كَانَ أََبَواَك               

للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما أََصاَب َيـْوَم أُُحـٍد    ِمْنُهْم الزَُّبْيُر َوأَُبو َبكْرٍ لَمَّا أََصاَب َرُسولَ ا       
َواْنَصَرَف َعْنُه الُْمْشرِكُونَ َخاَف أَنْ َيْرجُِعوا قَالَ َمْن َيذَْهُب ِفي إِثْرِِهْم فَاْنَتـَدَب ِمـْنُهْم               

  .َسْبُعونَ َرُجلًا قَالَ كَانَ ِفيهِْم أَُبو َبكْرٍ َوالزَُّبْيُر
ئۇھۇد غازىتىـدا   ﴿: تائاالنىڭهللا شه رەزىيهلالھۇ ئهنها ا   ـ ئائى  6547

نىـڭ ۋە پهيغهمبهرنىـڭ چاقىرىقىغـا ئـاۋاز         هللا ا ،يارىالنغاندىن كېـيىن  
دىـن ياخـشى ئهمهل قىلغـانالر ۋە        )لهرمـۇئمىن يهنـى   (قوشقانالر، ئۇالر   

 دېـگهن ئـايىتى   ①﴾تهقۋادارلىـق قىلغـانالر چـوڭ سـاۋابقا ئېرىـشىدۇ     
  :گهندېتوغرىسىدا ئۇرۋەگه مۇنداق 

نىڭ پهيغهمبىرىنىڭ چاقىرىقىغا ئاۋاز    هللاۋە ا هللا  ا !ئى جىيهنىم ــ  
لهرمـۇ بـار   ىهبـۇ بهكر  ۋە ئ   زۇبهيـر  ئهجدادلىرىڭـدىن قوشقانالر ئىچىـدە    

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    پهيغهمـبهر    ،ئۇھۇد ئۇرۇشى بولغان كۈنى   . ئىدى
ــدىۋەســهللهم  ــۇرۇش ئاياغلىــشىپ. (يارىالن  مۇشــرىكالر قايتىــپ )ئ
ــد ــكهتكهن ــهللهم    ىن كې ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س يىن، پهيغهم

كىــم پىــدائىي بولــۇپ، « :ئۇالرنىــڭ قايتــا كېلىــشىدىن ئهنــسىرەپ 
ــدۇ؟  ــدى، مۇســۇلمانالردىن يهتمىــش »ئۇالرنىــڭ كهينىــدىن بارى   دېۋى

 ئۇالرنىــڭ ئىچىــدە ئهبــۇ كىــشى پىــدائىي بولــۇپ ئوتتۇرىغــا چىقتــى،
   . بىلهن زۇبهيرمۇ بار ئىدىرىبهك

   )4077 :بۇخارى(

 أََحـٍد،  َعـنْ  َوالُْمْشرِكُونَ ُسفَْيانَ أَُبو اْنَصَرَف لَمَّا: قَالَ َعبَّاسٍ اْبنِ َعنِ ـ 6548
 ذَِلَك فََبلَغَ َصَنْعُتْم، َما َشرٌّ أَْرَدفُْتْم، الْكواعَب َوال قََتلُْتْم، ُمَحمًَّدا ال: قَالُوا الرَّْوَحاَء، َوَبلَُغوا
 أَبِي بِئَْر أَْو اَألَسِد َحْمَراَء َبلَُغوا َحتَّى فَاْنَتَدُبوا النَّاَس فََنَدَب َوَسلََّم َعلَْيِه ُهاللَّ َصلَّى اللَِّه َرُسولَ
  .“الْقَْرُح أََصاَبُهُم َما َبْعِد ِمْن َوالرَُّسولِ ِللَِّه اْسَتَجاُبوا الَِّذيَن” َوَجلَّ َعزَّ اللَُّه فَأَْنَزلَ ُعَيْيَنةَ

                                                
 . ـ ئايەت172سۈرە ئال ئىمران،  ①
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ــ 6548 ــا ئىبنــى ئاببــاس  ـ ــۇ ئهنهۇم ــدۇ رەزىيهلالھ ــداق دەي :  مۇن
  :، ئۆزئارا رەۋھائ دېگهن جايغا بارغاندا،مۇشرىكالر ئۇھۇدتىن قايتىپ

 قىزالرنـى   كى چىرايلىـق   يـا  يـا مـۇھهممهدنى ئۆلتۈرمىـدىڭالر     ــ  
ئىـــشىڭالر پهقهت  بـــۇ . مىـــدىڭالرۈپ كېلهلئارقاڭالرغـــا مىنـــدۈر 

  . بىرىدىن ئاغرىنىشتى– بىر قامالشمىدى، ـ دېيىشىپ،
ــى    ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــان پهيغهمـ ــۆزدىن خهۋەر تاپقـ ــۇ سـ بـ

ــهللهم ــدىن   ۋەس ــڭ كهينى ــدالرنى ئۇالرنى ــشقا  مۇجاھى ــۈرۈش قىلى ي
 ھهمرائۇل ئهسهد دېگهن جايغا يېتىـپ       ،چاقىردى، ئۇالر تهييارلىنىپ  

نىـــــڭ ۋە هللا ا،يارىالنغانـــــدىن كېـــــيىن ﴿: تائـــــاالهللا بارغانـــــدا، ا
نالر، ئــۇالردىن ياخــشى  پهيغهمبىرىنىــڭ چاقىرىقىغــا ئــاۋاز قوشــقا   

ــاۋابقا   ــانالر چـــوڭ سـ ــانالر ۋە تهقۋادارلىـــق قىلغـ ئهمهللهرنـــى قىلغـ
   .②دېگهن ئايهتنى نازىل قىلدى ①﴾ئېرىشىدۇ

  )11632 :»كهبىرئهل«(

 عن على قال ملا اجنلى الناس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يـوم                ـ 6549
يه وسلم فقلت واهللا ما كان ليفر وال        أحد نظرت يف القتلى فلم أر رسول اهللا صلى اهللا عل          

أراه يف القتلى ولكن أرى اهللا غضب علينا مبا ضنعنا فرفع نبيه صلى اهللا عليه وسلم فما ىل              
خري من أن أقاتل حىت أقتل فكسرت جفن سيفى مث محلت على القوم فرجوا ىل فإذا أنـا                 

  .برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينهم
: ئهنهۇدىن مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ      ەزىيهلالھۇ ر هلىئ ـ 6549

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ  هر كىشىلۈنى، ك ئۇھۇد
ــدە، مهن    ــدىن يىراقلىـــشىپ كهتكهنـ  ۆلتۈرۈلگهنلهرنىـــڭئئهتراپىـ

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســـساالمنى  قتىم، لــېكىن ئارىــسىغا قــاراپ بـــا  
 ۆلۈكلهرنىـڭ  ئۇنى ئقاچمايدۇ، لېكىن ۇئ”: ۆزۈمگهئ ـۆز   ئ.تاپالمىدىم

                                                
 . ـ ئايهت172سۈرە ئال ئىمران،  ①
، مۇھهممهد ئىبنى مهنـسۇر جهۋۋازدىـن    بولۇپ رانى رىۋايهت قىلغان  هبهبۇ ھهدىسنى ت  : )10113 (ھهيسهمى ②

 .، لېكىن ئۇمۇ ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنلىرىدۇرنىڭ راۋىي ھهدىسباشقا راۋىيلىرى سهھىه
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ــسىدى ــۇمنىئارىـ ــدا،  .دىم تاپالمىـ ــشىمىز  هللا اقارىغانـ ــاال قىلمىـ تائـ
ئــارىمىزدىن   هيغهمبىرىنــى  پ، قىلىــپ هزەب غه بىــزگ ۈپهيلىــدىنت

باشقا ئهۋزەل  ۆلۈشتىن ئېلىشىپ ئڭا ماكۆتۈرۈپ كهتكهن ئوخشايدۇ،
 ۇندۇرىۋېتىپ، غىلىپىنـى سـ    ىلىچىمنىـڭ  ق ەپ د “يول يوق ئىـكهن   

 هردى، ب ېچىـپ ئيـول    هر كىـشىل  .ىلـدىم اپ ئېت  قـار  ۈشمهنگهئاندىن د 
ــ ــسامۇنداقش ــساالم  ، قارى ــبهر ئهلهيهىس ــڭ ئپهيغهم ــسىدا ۇالرنى  ئارى
   .①هنئىك

  )546 :مهۋسىلى(

لَمَّا اْنَصَرَف النَّاُس َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليـه         : قال هاأبي عن عائشة عن ـ 6550
 َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، فََجَعلُْت أَْنظُُر إِلَى          وسلم َيْوَم أُُحٍد كُْنُت أَوَّلَ َمْن فَاَء إِلَى       

ثُمَّ َنظَْرُت فَإِذَا إِْنَسانٌ َخلِْفي كَأَنَُّه طَاِئٌر ،        : كُْن طَلَْحةَ، قَالَ  : َرُجلٍ ُيقَاِتلُ َبْيَن َيَدْيِه، فَقُلْتُ    
:  الَْجرَّاحِ، َوإِذَا طَلَْحةُ َبْيَن َيَدْيِه َصرِيًعا، فَقَـالَ فَلَْم أَْشُعْر أَنْ أَْدَركَنَِي فَإِذَا ُهَو أَُبو ُعَبْيَدةَ ْبنُ    

ُدوَنكُْم أَُخوكُْم، فَقَْد أَْوَجَب فََتَركَْناُه َوأَقَْبلَْنا َعلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َوإِذَا قَْد     
ُت أَنْ أَْنزَِعُهَما، فََما َزالَ     أََصاَب َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َوْجهِِه َسْهَماِن، فَأََردْ          

أَُبو ُعَبْيَدةَ َيْسأَلُنِي َوَيطْلُُب إِلَيَّ َحتَّى َتَركُْتُه، فََنَزَع أََحَد السَّْهَمْينِ َوأََزمَّ َعلَْيِه بِأَْسَنانِِه فَقَلََعُه،              
إِلَيَّ أَنْ أََدَعُه َيْنزُِع اآلَخَر، فََوَضَع ثَنِيََّتُه       َواْبَتَدَرْت إِْحَدى ثَنِيََّتْيِه، ثُمَّ لَْم َيَزلْ َيْسأَلُنِي َوَيطْلُبِ         

َعلَى السَّْهمِ َوأََزمَّ َعلَْيِه كََراَهةَ أَنْ ُيْؤِذَي َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنْ َتَحوَّلَ فََنَزَعُه،                
  .َبْيَدةَ أَْهَتَم الثََّناَياَوكَانَ أَُبو ُع: َواْنَتَدَرْت ثَنِيََّتُه أَْو إِْحَدى ثَنِيََّتْيِه، قَالَ

رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهبـۇ  ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن     ـ 6550
 ئۇھـۇد   :بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ئۇنىڭغـا مۇنـداق سـۆزلهپ بهرگهن          

نى تاشـالپ   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم   كۈنى كىشىلهر   
 .تىــپ كهلــدىممهن بىرىنچــى بولــۇپ ئۇنىــڭ يېنىغــا قاي ،كهتكهنــدە

                                                
بۇ ھهدىسنى ئهبۇ يهئال رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سـهنهدىدە مـۇھهممهد ئىبنـى مهرۋان      : )10075(ھهيسهمى   ①

قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ . ئۇقهيلى ئىسىملىك ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى بار
 .دېگهن
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ــشىۋاتاتتى،       ــاتتىق ئېلى ــى ق ــمهنگه قارش ــادەم دۈش ــر ئ ــدا بى ئالدىم
قۇشتهك تېز كېلىـپ،     ئارقامدىن بىر كىشى     .ئىكهنلهه  هت قارىسام،

تهلـهه   .ئهبـۇ ئۇبهيـدە ئىبنـى جهرراھ ئىـكهن        ئـۇ،    .ماڭا يېتىشىۋالدى 
 :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم      .ئۇنىڭ ئالدىغا يىقىلدى  

ــېلىڭالر، جــان ئ قېرىن« ــشىڭالردىن خهۋەر ئ ــدۇ ۈدى ــدەك قىلى  »زگهن
ىڭ قېــشىغا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمن ،دېــدى، بىــز ئــۇنى تاشــالپ

 مهن .نىڭ يــۈزىگه ئىككــى تــال ئــوق تېگىپتــۇرەســۇلۇلالھ .بــاردۇق
  : ئهبۇ ئۇبهيدەغانىدىم،وقالرنى تارتماقچى بولئ

ــشى    ــوقالرنى مېنىــڭ چىقىرى ــاالي، ئ ــۈپ ق ـــ ســهندىن ئۆتۈن مغا ـ
ئۇنىڭغـا رۇخــسهت  . رۇخـسهت قىلغىـن، ـ دەپ يالۋۇرۇشـقا باشـلىدى      

ــم ــاردى،   . بهردى ــۇ، ئوقنىــڭ بىرىنــى چىــشى بىــلهن ســۇغۇرۇپ چىق ئ
بىـر   ئانـدىن يهنه  .لېكىن ئۆزىنىڭ بىر تال چىـشى چۈشـۈپ كهتتـى        

 يهنه   ئىلتىمـاس قىلىـپ تۇرىۋالـدى،      تال ئوقنىمۇ چىقىرىش ئۈچۈن   
ىرالپ كېتىـــپ، پهيغهمـــبهر ئــۇ، ئوقنىـــڭ مىــد   .رۇخــسهت بهردىـــم 

ــوقنى چىــڭ    ــسىرەپ، ئ ــازابالپ قويۇشــىدىن ئهن ئهلهيهىســساالمنى ئ
لـېكىن  . چىشلهپ تۇرۇپ، ناھايىتى ئېهتىيات بىلهن سـۇغۇرىۋالدى       

شـۇنداق قىلىـپ، ئـۇ    . ئۇنىڭ يهنه بىـر تـال چىـشى چۈشـۈپ كهتتـى           
ئۆزىنىڭ ئهتىۋارلىق ئىككى تـال چىـشىنى پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ           

   .①سهللهمگه پىدا قىلدىئهلهيهى ۋە
  )1791 :بهززار(

 َمْن أَوَّلَ كُْنُت الشِّْعبِ، إِلَى َوِصْرَنا أُُحٍد َيْوُم كَانَ لَمَّا” :قَالَ كَْعبٍ َعْن ـ 6551
 ثُـمَّ  اْسـكُْت،  أَِن بَِيِدِه إِلَيَّ فَأََشاَر َوَسلََّم، َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َهذَا: فَقُلُْت َعَرفَُه،

                                                
ە ئىسهاق ئىبنى يهھيا ئىبنـى    سهنهدىد،   بولۇپ  بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان     ):10076 (ھهيسهمى ①

 .ئىسىملىك ھهدىسى مهترۇك بىرى بار، ـ دېگهنلهه هت
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 َعَشَر بِْضَعةَ”:قَالَ أَْو ،“ِعْشرِيَن ُجرِْحُت َحتَّى ُضرِْبُت فَلَقَْد ْألَمِتي، َولَبَِس ْألَمَتُه، أَلَْبَسنِي
  .“َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َيْحِسُبنِي َيْضرُِبنِي َمْن كُلُّ ُجْرًحا،

: اق رىۋايهت قىلىنىدۇ  دىن مۇند كهئب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ   ـ 6551
مهن پهيغهمــبهر   .قــايتتۇق  جىلغىــسىغا بىــز تــاغ  ،ئۇھــۇد كــۈنى 

  :بولۇپ تونۇۋالدىم ۋە سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنى بىرىنچى
. ــ دەپ ۋارقىراشـقا باشـلىدىم   ! ــ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مانـا    

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ماڭا
ـــ  ــ ـ ــم ت ــاي جى ــ  !ۇرگهپ قىلم ــدىن  ـ ــدى، ئان ــشارەت قىل دەپ ئى

مهن . مېنىڭكىنى ئـۆزى كىيىۋالـدى   كهيدۈرۈپ،  ماڭا ىنىدۇبۇلغىس
ــيزەربىــسى لىــچ ىكــۆپ ق ــا يىگىــرمه ې ــرمه (دىم، ھهتت ــاكى يىگى ي
ــدىم)نهچــچه ــن يارىالن ــانالر   . يهردى ــا قىلىــچ ئۇرغ بېــشىمدىكى (ماڭ

ــا ــاراپدۇبۇلغىغ ــويالپ   )  ق ــساالم دەپ ئ ــبهر ئهلهيهىس ــى پهيغهم  مېن
  . ①قالغانىدى

  )»ئهلئهۋسهت« ؛19/100 :»ئهلكهبىر«(

 َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ إِلَى أُْهِدَي: قَالَ النُّْعَماِن، بن قََتاَدةَ َعْن ـ 6552
 َحتَّـى  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َيَدْي َبْيَن بَِها فََرَمْيُت أُُحٍد، َيْوَم إِلَيَّ فََدفََعَها قَْوٌس
 أَلْقَى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َوْجِه َنْصَب َمقَاِمي َعْن أََزلْ َولَْم ِسنَِّتَها، َعْن اْنَدقَّْت
 َميَّلْـتُ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َوْجِه إِلَى ِمْنَها َسْهٌم َمالَ كُلََّما بَِوْجهِي، السَِّهاَم
 َسـْهًما  آِخُرَها فَكَانَ أَْرِمَيِه، َرْميٍ بِال َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َوْجَه َألِقَي َرأِْسي
 ِفـي  بَِها فََسَعْيُت بِكَفِّي، َحَدقَِتي فَأََخذُْت الَْجْمُع، َوَتفَرََّق َخدِّي، َعلَى َحَدقَِتي ِمْنُه َبَدَرْت
 ِفي  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َرآَها فَلَمَّا َوَسلََّم، َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ إِلَى كَفِّي
 َعْيَنْيِه، أَْحَسَن افَاْجَعلَْه بَِوْجهِِه، َنبِيََّك أَْوَجَه قَْد قََتاَدةَ إِنَّ اللَُّهمَّ” :فَقَالَ َعْيَناُه، َدَمَعْت كَفِّي

  .َنظًَرا َوأََحدَُّهَما َعْيَنْيِه أَْحَسَن فَكَاَنْت ،“َنظًَرا َوأََحدَُّهَما

                                                
ــۇپ،  ”ئهلئهۋســهت“ۋە ” ئهلكهبىــر“بــۇ ھهدىــسنى تهبهرانــى  ) 10077 (ھهيــسهمى ① ته رىــۋايهت قىلغــان بول

 .گهننىڭ راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دې”ئهلئهۋسهت“
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ــ 6552 ــادە ئىبنــ ـ مۇنــداق نۇئمــان رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن ى قهت
 بىـر  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمگه پهيغهمبهر : رىۋايهت قىلىنىدۇ 

ــان ئىــدى، ئۇھــۇد كــۈنى ئــ    ــا ســوۋغا قىلىنغ ــا بهردىي مهن  .ۇنى ماڭ
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىـدا تـۇرۇپ، ئـۇ يـادىن توختىمـاي       

شـۇنداقتىمۇ،  . ىئوق ئاتتىم، ئاخىرى يانىڭ كىرىچى ئۈزۈلۈپ كهتتـ       
ي تـۇرۇپ، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا دالـدا       ئورنىمدىن مىـدىرلىما  

ــدۇم ــكه       . بول ــۇ تهرەپ ــال ش ــسه، دەرھ ــوق كهل ــال ئ ــر ت ــاقتىن بى قاي
ــۈز ــى  . لىنهتتىميــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــبهر ســ ــسىتىم، پهيغهمــ مهقــ

ئهڭ ئاخىرقى بىر پاي ئوق      .ۋەسهللهمگه ئوق تهگكۈزمهسلىك ئىدى   
 . كېلىپ، كۆزۈمگه تهگدى ۋە كۆز قارىچۇقۇم يۈزۈمگه ئېقىپ چۈشتى

ــۆز ســهپلىرىگه قايت) ئــۇرۇش توختــاپ(  قانــدىن كېــيىن،قوشــۇنالر ئ
سـهلاللالھۇ   پهيغهمـبهر    ،ىپ ئالقىنىمغا ئېل  چۇقىنىكۆزۈمنىڭ قارى 

ــاردىم   ــۈرۈپ بـ ــدىغا يۈگـ ــهللهمنىڭ ئالـ ــى ۋەسـ ــبهر .ئهلهيهـ  پهيغهمـ
  : ۋەسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بۇنى كۆرۈپ كۆزلىرىگه ياش ئالدى

ئۆزىنىڭ يۈزىنى پهيغهمبىرىڭنىڭ يۈزى ئۈچـۈن    قهتادە  ! هللائى ا «
ــدى  ــدا قىل ــۇڭا. پى ــڭ  ش ــۇ ئۇنى ــڭ ئهڭ   ب ــى كۆزىنى ــۆزىنى ئىكك ك

ــا قىلــدى د»! ئهڭ ئۆتكــۈرى قىلغىــن ۋەياخشىــسى  دەرۋەقه،. ەپ دۇئ
 كۆزى ئىككـى كۆزىنىـڭ ئهڭ ياخشىـسى ۋە       نىڭ قۇيۇلۇپ كهتكهن  ئۇ

   .①ئهڭ ئۆتكۈرى بولۇپ قالدى
  )19/8 :»كهبىرئهل«(

 َيـْومَ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َسأَلَنِي: الصِّمَِّة بن الَْحارِثُ قَالَ ـ 6553
 اللَّـِه،  َرُسولَ َيا َنَعْم: قُلُْت “َعْوٍف؟ بن الرَّْحَمنِ َعْبَد َرأَْيَت َهلْ”: الشِّْعبِ ِفي َوُهَو أُُحٍد
 فََعـَدلْتُ  فََرأَْيُتـكَ  َألْمَنَعُه، إِلَْيِه فََهَرْبُت الُْمْشرِِكَني، ِمَن َعكٌَر َوَعلَْيِه الَْجَبلِ، َحرِّ إِلَى َرأَْيُتُه

                                                
بــۇ ھهدىـسنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغـان بولــۇپ، سـهنهدىدە تهرجىمىهــالى نــامهلۇم    ): 10079(ھهيـسهمى   ①

 .كىشىلهر بار، ـ دېگهن
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: الَْحـارِثُ  قَالَ ،“َمَعُه ُتقَاِتلُ الَْمالِئكَةَ إِنَّ أََما”: َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ الَفَقَ إِلَْيَك،
 أَكُـلَّ  َيِميُنَك، ظَِفَرْت: لَُه فَقُلُْت َصْرَعى، َسْبَعٍة َنفَرٍ َبْيَن فَأَجُِدُه الرَّْحَمنِ َعْبِد إِلَى فََرَجْعُت
 َمْن فَقََتلَُهْم َهُؤالِء َوأَمَّا قََتلُْتُهَما، فَأََنا َوَهذَا ُشَرْحبِيلَ، بن َألْرطاةَ َهذَا أَمَّا: الَقَ قََتلَْت؟ َهُؤالِء
  .َوَرُسولُُه اللَُّه َصَدَق: قُلُْت أََرُه، لَْم

دىن مۇنـداق  ھـارىس ئىبنـى سـىممه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ          ـ 6553
هيهــى ۋەســـهللهم  پهيغهمــبهر ســـهلاللالھۇ ئهل : رىــۋايهت قىلىنىـــدۇ 

  :مهندىنجىلغىدا ) ئۇھۇدتىكى(
  : دەپ سورىدى، مهن ـئابدۇرراھمان ئىبنى ئهۋفنى كۆردۈڭمۇ؟ــ 

ـــ ئــى رەســۇلۇلالھ  ــۇنى كــۆردۈم، ! ـ ــالغۇز(ئ ــۆزى ي بىــر نهچــچه ) ئ
ئهسلىدە ئۇنىڭغا ياردەم قىلماقچى . (مۇشرىك بىلهن ئېلىشىۋاتاتتى

ــدىم ــۈردۈم، ـ د      )ئى ــا يۈگ ــۇ ياقق ــۆرۈپ ب ــدىمســېنى ك ــبهر  .ې پهيغهم
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

 پهرىـشتىلهر ئۇنىـڭ بىـلهن بىلـله         )يـالغۇز قالغـان بولـسا     ئۇ  (ــ  
ــىدۇ ــدى، ـ  ئۇرۇش ــيىن،.  دې ــدۇرراھماننكې ــار ىڭ ئاب ــشىغا ب . دىم قې
 .ئـــۇ يهردە ياتقـــان يهتـــته ئۆلۈكنىـــڭ ئارىـــسىدا تۇرۇپتـــۇ قارىـــسام، 

  :ۇنىڭدىنئ
ـ ممىسىنى سهن ئۆلتۈردۈڭمۇ؟  بۇالرنىڭ ھه! ــ مۇبارەك بولسۇن

  :ئۇسورىدىم، دەپ 
ــ ماۋۇنىڭ بىـلهن ئهرتـا ئىبنـى شـۇرەھبىل ئىككىـسىنى مهن             

قالغانلىرىنى مهن كۆرۈپ باقمىغان كىشىلهر ئۆلتۈردى،      . ئۆلتۈردۈم
  : مهن.ـ دېدى

   .①دېدىمـ ، ىپتۇۋە ئۇنىڭ رەسۇلى راست ئېيتهللا اــ دېمهك، 
  )؛ بهززار3385 :»ئهلكهبىر«(

                                                
 ئابدۇلئهزىز ئىبنـى  بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ۋە بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە       ): 10082 (ھهيسهمى ①

 .دېگهن ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـئىمران 
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ملا كان يوم أحد خاض أهل املدينـة خيـضة   :  عن أنس بن مالك قال  ـ 6554 
وقالوا قتل حممد حىت كثرت الصوارخ يف ناحية املدينة فخرجت امـرأة مـن االنـصار                
فاستقبلت بأبيها وابنها وزوجها وأخيها فقالوا أبوك أخوك زوجك ابنك تقول ما فعـل              

دفعت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه       رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولون امامك حىت          
وسلم فأخذت بناحية ثوبه مث قالت بأىب أنت وأمى يا رسول اهللا ال أبايل إذ سلمت مـن                  

  .عطب
ــ 6554 مۇنــداق ئهنهس ئىبنــى مالىــك رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن   ـ

مـۇھهممهد  ”. مهدىنه تهۋرەپ كهتتى   ،ئۇھۇد كۈنى  :رىۋايهت قىلىنىدۇ 
ــهلل ( ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــدىهمسـ ــۆزنى  “ ئۆلتۈرۈلـ ــگهن سـ  دېـ
ھهتتـا  . ر يىغالشقا باشـلىدى اڭلىغانالر ئاھ ـ پهرياد چېكىپ، زار ـ زا  ئ

ئۇھۇدتىن قايتقانالرنى قارشى ئېلىش ئۈچۈن چىققـان ئهنـسارالردىن         
ــشىنىڭ     ــوغلى ۋە قېرىندى ــرى، ئ ــسى، ئې ــا ئۆزىنىــڭ دادى بىــر ئايالغ

  :خهۋىرى يهتكۈزۈلۈپ
، ـ   )شېهىد قىلىندى(ېرىندىشىڭ ــ داداڭ، ئېرىڭ، ئوغلۇڭ ۋە ق

  :دېيىشسىمۇ، ئۇ ھېچبىرىگه پىسهنت قىلماي، داۋاملىق
ــ پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئهھـۋالى قانـداقراق؟ ئۇنىڭغـا          

  :ئۇنىڭغا. بىرەر ئىش بولدىمۇ؟ ـ دەپ سورايتتى
ئـۇ  . ــ مانا، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم كېلىۋاتىـدۇ، ـ دېيىـشتى     

، پهيغهمـــــبهر ئهلهيهىســـــساالمنىڭ  ئايـــــال دەرھـــــال بېرىـــــپ  
  :كىيىملىرىنىڭ پېشىنى يۈز ـ كۆزىگه سۈرتۈپ تۇرۇپ

سهن ئۆلۈمدىن قۇتۇلغانال بولساڭ، مهن ئۈچۈن ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
   .①باشقا نهرسىنىڭ تايىنى چاغلىق، ـ دېدى

  )7499 :»ئهلئهۋسهت«(

                                                
 ئۇسـتازى مـۇھهممهد ئىبنـى شـۇئهيبتىن رىـۋايهت قىلغـان            ھهدىـسنى تهبهرانـى       بۇ ):10087 (ھهيسهمى ①

 .مهن ئۇنىڭ قانداق كىشى ئىكهنلىكىنى بىلهلمىدىم، قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن بولۇپ،
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ا كَانَ َيْوُم أُُحٍد أَقَْبلَْت اْمَرأَةٌ َتـْسَعى      أَبِي الزَُّبْير َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَُّه لَمَّ        عن ـ 6555
َحتَّى إِذَا كَاَدْت أَنْ ُتْشرَِف َعلَى الْقَْتلَى قَالَ فَكَرَِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َتـَراُهْم                 

َوسَّْمُت أَنََّها أُمِّي َصِفيَّةُ قَالَ فََخَرْجُت أَْسَعى       فَقَالَ الَْمْرأَةَ الَْمْرأَةَ قَالَ الزَُّبْيُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه فَتَ        
إِلَْيَها فَأَْدَركُْتَها قَْبلَ أَنْ َتْنَتهَِي إِلَى الْقَْتلَى قَالَ فَلََدَمْت ِفي َصْدرِي َوكَاَنْت اْمَرأَةً َجلَْدةً قَالَْت        

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعَزَم َعلَْيِك قَالَ فََوقَفَْت        إِلَْيَك لَا أَْرَض لََك قَالَ فَقُلُْت إِنَّ َرُسولَ اللَِّه صَ         
َوأَْخَرَجْت ثَْوَبْينِ َمَعَها فَقَالَْت َهذَاِن ثَْوَباِن جِئُْت بِهَِما ِلأَِخي َحْمَزةَ فَقَـْد َبلََغنِـي َمقَْتلُـُه      

َما َحْمَزةَ فَإِذَا إِلَى َجْنبِِه َرُجلٌ ِمْن الْأَْنَصارِ قَِتيلٌ         فَكَفُِّنوُه ِفيهَِما قَالَ فَجِئَْنا بِالثَّْوَبْينِ ِلُنكَفَِّن ِفيهِ      
قَْد فُِعلَ بِِه كََما فُِعلَ بَِحْمَزةَ قَالَ فََوَجْدَنا غََضاَضةً َوَحَياًء أَنْ ُنكَفَِّن َحْمـَزةَ ِفـي ثَـْوَبْينِ               

أَْنَصارِيِّ ثَْوٌب فَقََدْرَناُهَما فَكَانَ أََحُدُهَما أَكَْبَر  َوالْأَْنَصارِيُّ لَا كَفََن لَُه فَقُلَْنا ِلَحْمَزةَ ثَْوٌب َوِللْ       
  .ِمْن الْآَخرِ فَأَقَْرْعَنا َبْيَنُهَما فَكَفَّنَّا كُلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِفي الثَّْوبِ الَِّذي َصاَر لَُه

ــۇ – 6555 ــۇدىن   ئهب ــۇ ئهنه ــر رەزىيهلالھ ــۋايهت  زۇبهي ــداق رى مۇن
) جهڭ مهيدانىغا(گهن پېتى  ئايال يۈگۈربىر، ئۇھۇد كۈنى : قىلىنىدۇ

ــدى  ــپ كهل ــدى   . يېتى ــاز قالغانى ــشقا ئ ــۆرۈپ قېلى ــهتلهرنى ك . جهس
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم دەرھال

قـارىغۇدەك  .  دېـدى ــ ! ئايـالنى توسـۇڭالر   ! ڭالرۇايالنى توسـ  ۇ ئ ئــ  
ــسام، ئــۇ،   ــام ســهفىييه  بول ــۈرگهن پ. ئىــكهنئان ېتــى ئۇنىڭغــا  يۈگ

ــش ــدىمىۋېلىپيېتى ــدى،    .  قۇچاقلىۋال ــال ئى ــك ئاي ــۇ تېتى ــۇ بهكم ئ
  :مهيدەمگه بىرنى سېلىپ
  :مهن.  دېدىـ! ــ مهندىن نېرى تۇر

بـۇنى  . دىم دېـ توسۇشـقا بۇيرىـدى، ـ   ) سـېنى (مېنى رەسۇلۇلالھ ــ 
ــاڭالپ،  ــال توخئ ــدى ۋەدەرھ ــى    تى ــارچه رەختن ــى پ ــدىن ئىكك  يېنى

  :ىرىپچىق
ىم ھهمزە ئۈچـۈن ئېلىـپ      بۇ ئىككى پارچه رەختنى قېرىندىش    ــ  

ــۇنى مۇشــۇ رەختــته ئۇنىــڭ ئۆلــۈم خهۋىرىنــى ئاڭلىــدىم، . كهلــدىم  ئ
  . دېدىـ! كېپهنلهڭالر
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نــى كېــپهنلهش ەھهمزئېلىــپ، بىــز ئــۇ ئىككــى پــارچه رەختنــى 
 ئۇنىـڭ يېنىـدا ئهنـسارىالردىن بىـر كىـشى          ، قارىساق .باردۇقئۈچۈن  

 .ىلىنىپتـۇ چىيمـا ق   ــ  گه ئوخشاش قىيما  ە ئۇمۇ ھهمز  ياتقان بولۇپ، 
نــى ئىككــى پــارچه رەخـت بىــلهن كېــپهنلهپ، ئهنــسارىنى  ەبىـز ھهمز 

  :كېپهنسىز قالدۇرۇشتىن ھايا قىلىپ
ــۆگهيلى، ـ          ــلهن ي ــت بى ــدىن رەخ ــر پارچى ــسىنى بى ـــ ئىككى ـ

 رەختنىـڭ بىـرى يهنه بىرىـدىن سـهل          ،ساقباقـ ئۆلچهپ   .دېيىشتۇق
  ھهر بىرىنــى،يلهنگه چهك تاشــالپىــ شــۇڭا ئىكك.ئــۇزۇنراق ئىــكهن

   .①ئۆزىگه چىققان رەخت بىلهن كېپهنلهپ قويدۇق
  ) مهۋسىلى ۋە بهززار؛1421: ئىمام ئهھمهد(

 أُُحـدٍ  َيـْومَ  َحْمَزةُ قُِتلَ لَمَّا”: قَالَ َعْنُه، َتَعالَى اللَُّه َرِضَي َعبَّاسٍ اْبنِ َعنِ ـ 6556
 ُألمَِّك، اذْكُْر : ِللزَُّبْيرِ َعِليٌّ فَقَالَ َوالزَُّبْيَر، ِلياَع فَلَِقَيْت َصَنَع، َما َتْدرِي ال َتطْلُُبُه َصِفيَّةُ أَقَْبلَْت
 َيـْدرَِياِن،  ال أَنَُّهَما فَأََرَياَها َحْمَزةُ؟ فََعلَ َما: فَقَالََت ِلَعمَِّتَك، أَْنَت اذْكُْر: ِلَعِليٍّ الزَُّبْيُر َوقَالَ
 َصْدرَِها، َعلَى َيَدُه فََوَضَع َعقِْلَها، َعلَى أََخاُف إِنِّي: فَقَالَ َوَسلََّم، َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ فََجاَء
 النِّـَساءِ  َجَزُع لَْوال: فَقَالَ بِِه، ُمثِّلَ َوقَْد َعلَْيِه فَقَاَم َجاَء ثُمَّ ،َوَبكَْت فَاْسَتْرَجَعْت لََها، َوَدَعا
 ُيـَصلِّي  فََجَعـلَ  بِالْقَْتلَى، أََمَر ثُمَّ السَِّباعِ، ُبطُوِنَو الطَّْيرِ َحَواِصلِ ِمْن ُيْحَشَر َحتَّى لََتَركُْتُه
 ثُـمَّ  َحْمَزةُ، َوُيْتَرُك ُيْرفَُعونَ ثُمَّ َتكْبَِرياٍت، َسْبَع َعلَْيهِْم فَُيكَبُِّر َوَحْمَزةَ، ِتْسَعةً فََيَضُع َعلَْيهِْم،
  .“ِمْنُهْم فََرغَ َحتَّى َتكْبَِرياٍت، َسْبَع َعلَْيهِْم فَكَبََّر بِِتْسَعٍة، َدَعا

دىن مۇنـداق رىـۋايهت     ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما    ـ 6556
ــدۇ ــدە  : قىلىنى ــزە ئۆلتۈرۈلگهن ــۈنى ھهم ــۇد ك ــڭ  ،ئۇھ ــهفييه ئۇنى  س

دى ۋە ھهزرىتى ئۆلتۈرۈلگهنلىكىدىن بىخهۋەر ھالدا ئۇنى ئىزدەپ كهل
  : ئهلى زۇبهيرگه.ئهلى بىلهن زۇبهيرگه ئۇچراپ قالدى

                                                
 سـهنهدىدە  يهت قىلغـان بولـۇپ،  رىـۋا  ۋە بهززار  ئهبـۇ يهئـال    ،نى ئىمام ئهھمهد   ھهدىس بۇ: )10099 (ھهيسهمى ①

ئهممـا بهزىـلهر ئۇنىـڭ ئىـشهنچلىك     . ئىـسىملىك ھهدىـسى زەئىـپ بىـرى بـار         زەناد   ۇئابدۇرراھمان ئىبنى ئهب  
 .كىشى ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن، ـ دېگهن
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  : دېسه، زۇبهير ئهلىگهـ! سهن يهتكۈزگىنرنى ئاناڭغا خهۋەــ 
  :سهفىييه.  دېدىـ! يهتكۈزگىن  سهنھامماڭغاــ 
يلهن ىـ دەپ سورىغان ئىـدى، ئـۇ ئىكك  ـ گه نېمه بولدى؟  ەھهمزــ 

ۋېلىـــشتى، شـــۇ چاغـــدا رەســـۇلۇلالھ ۇخـــۇددى بىلمهيدىغانـــدەك بول
  :كېلىپ

 دېـدى ۋە  ، ـ مهن ئۇنىڭ ئېلىشىپ قېلىشىدىن ئهنـسىرەيمهن ــ 
 دۇئـــا قىلىۋىـــدى، ســـهفىييه ،قـــولىنى ئۇنىـــڭ كۆكـــسىگه قويـــۇپ

، ئـاخىرى  ئىلكىدىـدۇرمىز نىـڭ  هللابىـز ھهممىمىـز ا    ”: تىنچلىنىپ
  . دەپ يىغلىدى“ قايتىمىزنىڭ دەرگاھىغاهللاچوقۇم ا

نىڭ جهسىتى بار يهرگه    ەئاندىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھهمز   
بـۇنى كـۆرگهن    .دىچىيمـا قىلىنغـان ئىـ    ـ كېلىپ تۇردى، ئۇ قىيما  

   :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ېلىـشىنى دېمهيـدىغان   داد ـ پهرياد س ئايالالرنىڭ چىدىيالماي ــ 

ــڭ قورســىقىدىن       ــۈنى قــۇش ۋە يىرتقۇچالرنى ــسام، قىيــامهت ك بول
  .، ـ دېدىتىرىلىشى ئۈچۈن ئۇنى مۇشۇ جايدا تاشالپ قويغان بوالتتىم

رنىڭ ال ئۇ ،ېلىپ كېلىشكه بۇيرۇپ  ئاندىن كېيىن ئۆلۈكلهرنى ئ   
توققــۇز كىــشى بىــلهن ھهمزەنـى   .ۈشــكه باشــلىدىنـامىزىنى چۈشۈر 

 ئانــدىن .يهتــته تهكبىــر بىـلهن نــامىزىنى چۈشــۈردى قويــۇپ، بىلـله  
ــپ،    ــقىلىرىنى ئېلىۋېتىـ ــزەدىن باشـ ــهتنى  ھهمـ ــۇز جهسـ يهنه توققـ

 .ئۇالرنىڭ نامىزىنىمۇ يهتته تهكبىـر بىـلهن چۈشـۈردى     ،ئهكهلدۈرۈپ
   .①غان جهسهتلهرنىڭ نامىزىنىمۇ مۇشۇ تهرىقىدە چۈشۈردىقال

  ) بهززار؛ 2934 :»كهبىرئهل«(

                                                
ۇ بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ۋە بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سـهنهدىدە يهزىـد ئىبنـى ئهبـ      ): 10100 (ھهيسهمى ①

 .زىياد ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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ثُمَّ أََمَر بِِه فَُهيَِّء إِلَى الِْقْبلَِة، ثُمَّ كَبََّر َعلَْيِه ِتْسًعا،          :  وألمحد والكبري بضعف   ـ 6557
لَى َحْمَزةَ فََصلَّى َعلَْيِه، َوَعلَى الشَُّهَداِء َمَعُه، ثُمَّ َجَمَع َعلَْيِه الشَُّهَداَء كُلََّما أُِتي بَِشهِيٍد ُوِضَع إِ

  .َحتَّى َصلَّى َعلَْيِه َوَعلَى الشَُّهَداِء اثَْنَتْينِ َوَسْبِعَني َصالةً
ــ 6557 ــگهن  ــ ــداق كهلـ ــۋايهتته مۇنـ ــر رىـ ــۇلۇلالھ  :يهنه بىـ رەسـ

 توققـۇز    نـامىزىنى   ئۇنىڭ .قويۇلدىبۇيرىۋىدى، ھهمزە قىبله تهرەپكه     
نى ئۇنىـڭ بىـلهن     ېهىد ئانـدىن ھهمـمه شـ      . چۈشۈردى ر بىلهن تهكبى

نىـڭ  ە ھهمز بىر ـ بىرلهپ ئېلىپ كېلىنىـپ،  شېهىدلهرجهملىدى، 
بىلـله ياتقـان    ن  ه رەسۇلۇلالھ ئۇنىڭ ۋە ئۇنىڭ بىل     .ا قويۇالتتى غيېنى
ۋە   ئـۇ  ، شۇنداق قىلىـپ   .نىڭ نامىزىنى بىلله چۈشۈرەتتى   هىدلهرېش

ــ  ــقا شـ ــى هىدلهرگه ېباشـ ــش جهمئـ ــاز  يهتمىـ ــتىم نامـ ــى قېـ ئىككـ
   .①چۈشۈردى

  )11051 :»كهبىرئهل«(

 وقف على محزة بن عبد املطلب حني وعن أيب هريرة أن رسول اهللا  ـ  6558
منه أو أوجع لقلبه منه ونظر اليـه  أوجع للقلب  استشهد فنظر إىل منظر مل ينظر إىل منظر         

 فعوالً للخريات واهللا    وقد مثل به فقال رمحة اهللا عليك إن كنت ما علمت لوصوالً للرحم            
لوال حزن من بعدك عليك لسرين أن أتركك حىت حيشرك اهللا من بطون السباع أو كلمة                

 حنوها أما واهللا على ذلك ألمثلن بسبعني كميتتك فرتل جربيل عليه السالم على حممد               
 اهللا  اىل آخر اآلية، فكفر رسول    ) وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به      (هبذه السورة وقرأ    

وأمسك عن ذلك .  
ــ 6558 ــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  ـ ــۋايهت ئهب ــداق رى دىن مۇن

ــدا : قىلىنىـــدۇ  ،ھهمـــزە ئىبنـــى ئابـــدۇلمۇتتهلىب شـــهھىد بولغانـ
بېـشىغا كېلىـپ    ئۇنىـڭ     سهلاللالھۇ ئهله يهى ۋەسـهللهم     پهيغهمبهر

ــدىنمۇ     ــى ئۇنىڭــ ــۆردىكى، دىلنــ ــرە كــ ــر مهنزىــ ــۇنداق بىــ بهك شــ

                                                
 ب ئهھـمهد ئىبنـى ئهييـۇ   سـهنهدىدە ،  بولـۇپ رانـى رىـۋايهت قىلغـان   هبهنى ت ھهدىـس  بۇ: )10107 (ھهيسهمى ①

 . دېگهنئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـئىبنى راشىد 
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 ئۇنىـڭ  . كۆرۈپ باقمىغـان ئىـدى     ىنىه مهنزىر ئېچىندۇرغىدەك قهبى 
  : چىيما قىلىۋېتىلگهن ھالىتىگه قاراپ مۇنداق دېدى ـ قىيما
ھمانغـــا ە ر، بىلىــشىمچه !نىــڭ رەھمىتــى ســـاڭا بولــسۇن   هللا«

 .هــساننى كــۆپ قىلىــدىغان كىــشى ئىــدىڭېئ ـــ ئىبــادەتگۇي، خهيــر
 بىــلهن قهســهمكى، ســهندىن كېيىنكىلهرنىــڭ ســاڭا  نىــڭ نــامىهللا

ــ قــايغۇ  ســېنى مۇشــۇ ،ھهســرەت چېكىــشىنى دېمهيــدىغان بولــسام ـ
ســېنى هللا  ا، قىيــامهت كــۈنى.ھالىتىڭــدە تاشــالپ قويغــان بــوالتتىم

نىـڭ  هللا ا.الرنىڭ قورساقلىرىدىن تىرىلدۈرگهن بوالتتى    قۇش يىرتقۇچ
ئــۇالردىن يهتمىــش ئــادەمنى خــۇددى ســهن   بىــلهن قهســهمكى، نــامى

  .»ئۆلتۈرۈلگهندەك ئۆلتۈرمىسهم ھېساب ئهمهس
ــۆتمهي،  ــۆپ ئ ــل ئهلهيهىســساالم  ك ــبهر   جىبرى ــپ، پهيغهم كېلى

ئهگهر ئىنتىقــام ﴿: تائاالنىــڭهللا  اســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه 
ـ زەخـمهت قانچىلىـك      ئالماقچى بولساڭالر، ئۆزەڭالرغا يهتكهن زىيان    
ــېلىڭالر  ــام ئـ ــۇنچىلىك ئىنتىقـ ــسا، شـ ــايىتىنى ①﴾بولـ ــگهن ئـ  دېـ

ــۇدى ــاخىرىغىچه ئوق ــلهن . ئ ــبهر ئهلهيهىســساالم   پ،شــۇنىڭ بى هيغهم
  . ② ئاچچىقىغا ھاي بهردى،قهسىمى ئۈچۈن كاپپارەت بېرىپ
  ) بهززار؛2937 :»كهبىرئهل«(

 اَألْنَصارِ نَِساُء َبكَْت أُُحٍد ِمْن اللَِّه َرُسولُ َرَجَع لَمَّا: قَالَ َعبَّاسٍ، اْبنِ َعنِ ـ 6559
 لَـهُ  َبَواِكَي ال َحْمَزةُ لَِكْن :فَقَالَ َوَسلََّم، َعلَْيِه اللَُّه ىَصلَّ النَّبِيَّ ذَِلَك فََبلَغَ ُشَهداِئهِْم، َعلَى

 ِفـيهِمْ  فَذَاَك: قَالَ َحْمَزةَ، َتْنُدْبَن َحتَّى أََحًدا َتْبِكَني ال: لنِساِئهِنَّ فَقَالَْت اَألْنَصاُر، فََرَجَعِت
  .بَِحْمَزةَ َبَدْيَن إِال َتْبِكَني ال الَْيْومِ إِلَى

دىن مۇنـداق رىـۋايهت     ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما    ـ 6559
ــان ــبهر  :قىلىنغـ ــهللهم پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــۇد سـ  ئۇھـ

                                                
 . ئايەت-126سۈرە نەهل،  ①
، سهنهدىدە سالىه ئىبنى بهشىر  بولۇپۋە بهززار رىۋايهت قىلغانى تهبهراننى  ھهدىسبۇ: )10104 (ھهيسهمى ②
 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهنهرىي م
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هىدلىرىگه ې ئهنـــسارىالرنىڭ ئايـــاللىرى شـــ،غازىتىـــدىن قايتقانـــدا
تىن خهۋەر تاپقان پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى        بۇ ئىش  .يىغالشتى
  :ۋەسهللهم

 شــۇنىڭ . دېـدى ، ـ  لىغـۇچىلىرى يــوق نىــڭ يىغەئهممـا ھهمز ـــ  
  : ئهنسارىالر قايتىپ ئاياللىرىغا،بىلهن
ـ ،  ڭالر ھـېچكىمگه يىغلىمـا  ، باشقاگه يىغلىماي تۇرۇپەھهمزــ 
بىرەرسىگه ماتهم تۇتماقچى بولسا، يىغىـسىنى   شۇندىن بېرى، . دېدى

ھهمزەگه مـاتهم تۇتۇشـتىن باشـالش ئۇالرنىـڭ ئـادىتىگه ئايلىنىـپ             
   .①قالدى

  )12096: »كهبىرئهل«(

إن كان حممـد علـى احلـق       أن رجال قال يوم أحد اللهم       : عن بريدة  ـ 6560
  )1799:رواه البزار. (فاخسف يب قال فخسف به

ــ بۇرەيـــدە رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ    6560 دىن مۇنـــداق رىـــۋايهت  ــ
  : بىر ئادەم،ئۇھۇد كۈنى: قىلىنىدۇ

ھهق ) مسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلله(ئهگهر مۇھهممهد   ! هللائى ا ــ  
يهر ئۇ ئادەمنى    دېگهنىدى،   ـ! ۇتقۇزىۋەتكىن مېنى يهرگه ي   ،يولدا بولسا 

  . ②شۇ ھامان يۇتۇۋەتتى
  )1799 :بهززار(

 يوم عليها اهللا رمحة فاطمة على عنه اهللا رضى على دخل قال جابر عن ـ 6561
  :فقال أحد

  بلئيم وال برعديد فلست ذميم   غري السيف هاك أفاطم

                                                
  سهنهدىدە يهھيا ئىبنى مۇتىئ شهيبانى بولۇپ،نى رىۋايهت قىلغانهبهرانى ت ھهدىسبۇ: )10110 (ھهيسهمى ①

 .ى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنئىسىملىك تهرجىمىهالى نامهلۇم بىرى بار، قالغان راۋىيلىر
ــسهمى ② ــسنى : )10115 (ھهي ــۇ ھهدى ــۇپ،  ب ــان بول ــۋايهت قىلغ ــس   بهززار رى ــهھىه ھهدى ــرى س  نىڭ راۋىيلى

 .ـ دېگهنراۋىيلىرىدۇر، 
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  عليم بالعباد رب ومرضاة أمحد نصر يف أبليت لقد لعمري
 بن سهل أحسنه فقد القتال أحسنت كنت إن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال
 هذا حممد يا وسلم عليه اهللا صلى جربيل فقال معلى نسبهف آخر وذكر الصمة وابن حنيف
 صلى يلجرب فقال مىن إنه جربيل يا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال املواساة وأبيك
  .منكما وأنا وسلم عليه اهللا

 :دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ   جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ   ـ 6561
نىـڭ  ا ئهلى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ فـاتىمه رەزىيهلالھـۇ ئهنه          ،ئۇھۇد كۈنى 

  :قېشىغا كىرىپ
  ،الغىنكۆركهم شهمشهرنى ئ! ئى فاتىمه

  .كهشئهمهسمهن قورقۇنچاق ياكى پهس
  ،هھمهدنىڭ نۇسرىتى ئۈچۈنقهسهمكى، ئېلىشتىم ئ

  .بهندىلهرنى بىلگۈچى ئىگهمنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمىغاندەپ بېيىت ئوقۇدى، بۇنى ئاڭل

ى  سـهھل ئىبنـى ھۇنهيـف ۋە ئىبـ         ،ياخشى ئېلىشقان بولـساڭ   ــ  
ــسمىنى  ،  دەپ، ـ  ســىممهمۇ ياخــشى ئېلىــشتى  يهنه بىرســىنىڭ ئى

  .ئاتىدى
  :ىل ئهلهيهىسساالم بۇنى ئاڭلىغان جىبر

ـــ  ــا بــۇ تهســهللىيدۇر،    ! ئــى مــۇھهممهدـ دېــدى، پهيغهمــبهر ـ مان
  :ئهلهيهىسساالم

ـــ  ــلــ ــى جىبرىـ ــدۇر! ئـ ــۇ مهندىنـ ــل ، ـ   ئـ ــدى، جىبرىـ  دېگهنىـ
  :ئهلهيهىسساالم

   .①دېدىـ مهنمۇ سىلهردىن، ــ 
 )1798 :بهززار(

                                                
مـۇئهلال ئىبنـى ئابـدۇرراھمان    سـهنهدىدە  ،  بولۇپبۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان  : )10116 (ھهيسهمى ①
 .ىن زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهنئىسىملىك ھهدىسى ئىنتاياسىتى ۋ
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 حـسنت أ كنت لئن وسلم عليه اهللا صلى النيب قال :قال عباس ابن عن ـ 6562
  .خرشة بن مساك دجانة وأبو حنيف بن سهل أحسنه لقد القتال

ــ 6562 ــا  ــ ــۇ ئهنهۇمـ ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــۋايهت ئىبنـ دىن رىـ
  : ۋەسهللهمئهلهيهىسهلاللالھۇ هيغهمبهر قىلىنىدۇكى، پ

 سهھل ئىبنى ھۇنهيف ۋە ئهبۇ      ،ياخشى ئېلىشقان بولساڭ  سهن  «
   .① دېگهن»دۇجانه سىماك ئىبنى خهرەشهمۇ ياخشى ئېلىشتى

  )6507: »كهبىرئهل«(

  

                                                
نىڭ  ھهدىــس، راۋىيلىــرى ســهھىه بولــۇپرانــى رىــۋايهت قىلغــانهبهبــۇ ھهدىــسنى ت: )10118 (ھهيــسهمى ①

 .گهندېـ  ،راۋىيلىرىدۇر
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تا ئىسمى بايان قىلىنغان ئۇھۇد  »مهجمهئۇززاۋائىد«
  هىدلىرىېش

محزة بن عبد املطلب، ربيعة بن أكتم، عبد اهللا بن جحش، مصعب            : من املهاجرين 
  .بن عمري

أنيس بن قتادة، أوس بن أرقم، أوس بن املنذر، إياس بن أوس ، ثعلبة              : ومن األنصار 
حلارس بن أوس، حنظلة بن أيب عامر غسيل املالئكة، ذكوان بن عبد قـيس،              بن سعد، ا  

ربيعة بن الفضل، رفاعة بن أوس، رفاعة بن عمرو، سعد بن ربيعة، سعد بن سويد، سليط 
  .بن ثابت، سهل بن قيس، عبد اهللا بن عمرو بن حرام، اجملذر بن زياد

 ھهمــزە ئىبنــى ئابــدۇلمۇتتهلىب، رەبىيــئه :مۇھــاجىرالردىن
  .ئىبنى ئهكتهم، ئابدۇلالھ ئىبنى جهھش، مۇسئهب ئىبنى ئۇمهير

 ئۇنهيس ئىبنـى قهتـادە، ئهۋس ئىبنـى ئهرقهم،          :ئهنسارىالردىن
مۇنزىر، ئىيياس ئىبنى ئهۋس، سـهئلهبه ئىبنـى سـهئد،        ى  ئهۋس ئىبن 

ــ    ــى ئهب ــزەله ئىبن ــى ئهۋس، ھهن ــارىس ئىبن ــامىر ۇھ ــشتىلهر ( ئ پهرى
ۋان ئىبنـى ئهبـدۇ قهيـس، رەبىيـئه         ، زەك ) ساھابه غانليۇتهرىپىدىن يۇ 

فهزل، رىفائه ئىبنى ئهۋس، رىفائه ئىبنى ئهمـر، سـهئد ئىبنـى            نى  ئىب
رەبىيئه، سهئد ئىبنى سۇۋەيد، سهلىت ئىبنى سابىت، سهھل ئىبنى    

  .قهيس، ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمر ئىبنى ھهرام، مىجزەر ئىبنى زىياد
  

 َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َرَجَوَخ: قَالَ إِْسَحاَق، بن ُمَحمَِّد َعْن ـ 6563
 النِّْصِف ِفي السَّْبِت َيْوَم فَالَْتقَْوا أُُحٍد، ِمْن بِالشِّْعبِ فَأَْصَبَح الُْجُمَعةَ، َصلَّى ِحَني الُْجُمَعِة َيْوَم
  .ثَالٍث َسَنةَ َشوَّالٍ ِمْن
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ــ 6563 ــسهاق  ــ ــى ئىـ ــۇھهممهد ئىبنـ ــۋايهتمـ ــداق رىـ  تىن مۇنـ
 جـۈمه كـۈنى     سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     پهيغهمـبهر    :قىلىنىدۇ

تېغىنىـڭ ئېـتىكىگه   ئۇھـۇد  دىن كېـيىن ئاتلىنىـپ،   مه نامىزىـ  ۈج
 ـ يىلــى، شــهئبان     3ھىجــرىيه (شــهنبه كــۈنى    ۋە بــاردىيېتىــپ

   .①دۈشمهن بىلهن ئۇچراشتى)  ـ كۈنى15ئېيىنىڭ 
  )2929: »كهبىرئهل«(

 لَمَّـا  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ الُْمطَِّلبِ، ْبِدَع بنِت َصِفيَّةَ َعْن ـ 6564
 فَكَانَ ثَابٍِت، بن َحسَّانُ َمَعُهنَّ َوَجَعلَ فَارٌِع، لَُه ُيقَالُ أُطُمٍ ِفي نَِساَءُه َجَعلَ أُُحٍد إِلَى َخَرَج
 ِفـي  َمَعـهُ  أََشدَّ الُْمْشرِِكَني َعلَى َشدَّ فَإِذَا: َوَسلََّم ِهَعلَْي اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعلَى َيطْلُُع َحسَّانُ
 الِْحْصنِ ِفي أََحُدُهْم فََتَرقَّى الَْيُهوِد ِمَن أَُناٌس فََجاَء: قَالَْت َوَراَءُه، َرَجَع َرَجَع َوإِذَا الِْحْصنِ،
 ذَِلَك كَانَ َولَْو ِفيَّ ذَاَك َما: فَقَالَ فَاقُْتلُْه، ْيِهإِلَ قُْم: ِلَحسَّانَ فَقُلُْت َعلَْيَنا، الِْحْصَن أَطَلَّ َحتَّى
 قَطََعْتـُه،  فَلَمَّا قَطََعْتُه َحتَّى َرأَْسُه َصِفيَّةُ فََضَرَبْت َوَسلََّم، َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َمَع لَكُْنُت ِفيَّ

 ذَاَك َما َواللَِّه: فَقَالَ الِْحْصنِ، أَْسفَلِ ِمْن َوُهْم لَْيهِْمإِ بِِه فَاْرمِ َرأِْسِه إِلَى قُْم َحسَّانُ، َيا: قَالَْت
 أَْهلَُه َيْتُرْك لَْم ُمَحمًَّدا أَنَّ َعِلْمَنا َواللَِّه قَْد: فَقَالُوا َعلَْيهِْم، فََرَمْيُتُه بَِرأِْسِه فَأََخذُْت: قَالَْت ِفيَّ،
 ُصـفَْرةٍ  أَثَُر َوبِِه ُمَعاٍذ بن َسْعِد قَْبلَ َوَمرَّ: قَالَْت َوذََهُبوا، وَتفَرَّقُوا، أََحٌد، َمَعُهْم لَْيَس ُخلُوفًا
 إِذَا بِالَْمْوِت َبأَْس ال َجَملْ الَْهْيَجا َتلَْحُق قَِليال َمْهال: َيقُولُ َوُهَو ذَِلَك قَْبلَ ُمَعرًِّسا كَانَ كَأَنَُّه
  .اَألَجلْ َحانَ

دىن رەزىيهلالھۇ ئهنهـا   بسهفىييه بىنتى ئابدۇلمۇتتهلى   ـ 6564
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر  :دۇىمۇنداق رىۋايهت قىلىن  

 ئاياللىرىنى فارىئ دېگهن بىـر تـاش قورغانغـا          ،ھۇدقا چىققان چاغدا  ئۇ
 . ھهســسان ئىبنــى ســابىتنى بىلــله قويــۇپ قويــدىۇرۇپ،ئورۇنالشــت

، همۇشـرىكالرغا ھۇجـۇم قىلىـپ يۈگۈرسـ       پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم    
ــدا تــــۇرۇپ( ھهســــسانمۇ پهيغهمــــبهر ، ھۇجــــۇم قىالتتــــى) قورغانــ

                                                
 .گهندېـ . ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر بولۇپ رىۋايهت قىلغانهبهرانىبۇ ھهدىسنى ت: )10124 (ھهيسهمى ①
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ئۇ ئارىلىقتا، بىـر تـوپ       .چېكىنهتتىئۇمۇ   ،چېكىنسهئهلهيهىسساالم  
ــشىپ      ــئهگه يامى ــرى قهل ــدىن بى ــدى ۋە ئارى ــپ كهل ــۇدىي يېتى يهھ

  : مهن ھهسسانغا.چىقىپ، بىزنى كۆرۈپ قالدى
  :ئۇدېسهم، ـ ! ــ نېمه قاراپ تۇرىسهن؟ ئۇنى ئۆلتۈرىۋەت

 پهيغهمبهر ، بولغان بولسا. يوقكۈچ ـ قۇۋۋەت  چىلىكمهندە ئۇنــ 
بـۇنى   .دېـدى ـ ،  نىڭ يېنىدا ئۇرۇش قىلغان بـوالتتىم ئهلهيهىسساالم

ئــاڭالپ، ئــۆزەم ئۇرنۇمــدىن تــۇردۇم ـ دە، بارغــان پېتــى يهھۇدىينىــڭ    
  :ئاندىن. كاللىسىنى ئېلىۋەتتىم

دىكى ۇنىــڭ كاللىــسىنى قورغــان ئاســتى   ب !ئــى ھهســسان ــــ 
  : يهنه ئۇـ دېدىم،! ىغىن تاشلنىڭ ئۈستىگهيهھۇدىيالر

ـ ،   ئۇنىمـۇ قىاللمـايمهن   بىـلهن قهسـهمكى، مهن  نىـڭ نـامى  هللاــ 
 شــۇنىڭ بىــلهن، ئۇنىــڭ كاللىــسىنى ئــۆزەم ئېلىــپ، پهســته .دېــدى

  :پهستىكى يهھۇدىيالر. تۇرغان يهھۇدىيالرنىڭ ئۈستىگه ئاتتىم
) يهـــى ۋەســـهللهم  ســـهلاللالھۇ ئهله (ـــــ دېـــمهك، مـــۇھهممهد   

ئائىلىــسىنى يــالغۇز قويــۇپ كهتمهپتــۇ، ئۇالرنىــڭ يېنىــدا ئــادەم بــار 
  . دېيىشىپ تارقىلىپ كېتىشتىئىكهن، ـ
 ســهئد ئىبنــى ،بــۇرۇندىن ىڭــئۇن:  يهنه مۇنــداق دەيــدۇييهىســهف

ــۇددى  ــاز خـ ــبۇي  مۇئـ ــىنىپ، خۇشـ ــانالردەك ياسـ ــويى بولغـ يېڭـــى تـ
ىمىـزدىن ئۆتـۈپ   نهرسىلهرنى چېچىپ، مۇنداق بېيىت ئوقۇغـاچ يېن  

  :كهتتى
  ىلهر جهڭگه ئۈلگۈرسۇن، تۆگىما، ئالدىرىما،ئالدىر

  . ①كهلسه ئهجهل، ئۆلۈم ھهم مۇھهققهقتۇر
 :»تهئهۋسئهل« ؛24/321 :»كهبىرئهل« ؛683 :مهۋسىلى(

3754(  

                                                
ىسنى تهبهرانى ئۇممۇ ئۇرۋە بىنتى جهئفهر ئىبنى زۇبهيرنىڭ دادىسىدىن بۇ ھهد): 10086(ھهيسهمى  ①

 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. رىۋايهت قىلغان بولۇپ، ئۇنىڭ تهرجىمىهالى ئېنىق ئهمهس
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 رەجىئ غازىتى، بىئرى مهئۇنه غازىتى ۋە فهزارە غازىتى

ُه َعْنُه قَالَ َبَعثَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسرِيَّةً      َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَّ     ـ 6565
َعْيًنا َوأَمََّر َعلَْيهِْم َعاِصَم ْبَن ثَابٍِت َوُهَو َجدُّ َعاِصمِ ْبنِ ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ فَاْنطَلَقُوا َحتَّى إِذَا                

ِمْن ُهذَْيلٍ ُيقَالُ لَُهْم َبُنو لَْحَيانَ فََتبُِعوُهْم بِقَرِيبٍ ِمـْن          كَانَ َبْيَن ُعْسفَانَ َوَمكَّةَ ذُِكُروا ِلَحيٍّ       
ِمائَِة َرامٍ فَاقَْتصُّوا آثَاَرُهْم َحتَّى أََتْوا َمْنزِلًا َنَزلُوُه فََوَجُدوا ِفيِه َنَوى َتْمرٍ َتَزوَُّدوُه ِمْن الَْمِديَنـِة                

ُهْم َحتَّى لَِحقُوُهْم فَلَمَّا اْنَتَهى َعاِصٌم َوأَْصَحاُبُه لََجئُوا إِلَى         فَقَالُوا َهذَا َتْمُر َيثْرَِب فََتبُِعوا آثَارَ     
فَْدفٍَد َوَجاَء الْقَْوُم فَأََحاطُوا بِهِْم فَقَالُوا لَكُْم الَْعْهُد َوالِْميثَاُق إِنْ َنَزلُْتْم إِلَْيَنا أَنْ لَا َنقُْتلَ ِمْنكُْم                

 فَلَا أَْنزِلُ ِفي ِذمَِّة كَاِفرٍ اللَُّهمَّ أَْخبِْر َعنَّا َنبِيََّك فَقَاَتلُوُهْم َحتَّى قََتلُوا             َرُجلًا فَقَالَ َعاِصٌم أَمَّا أََنا    
َعاِصًما ِفي َسْبَعِة َنفَرٍ بِالنَّْبلِ َوَبِقَي ُخَبْيٌب َوَزْيٌد َوَرُجلٌ آَخُر فَأَْعطَْوُهْم الَْعْهَد َوالِْميثَاَق فَلَمَّا              

 َوالِْميثَاَق َنَزلُوا إِلَْيهِْم فَلَمَّا اْسَتْمكَُنوا ِمْنُهْم َحلُّوا أَْوَتاَر ِقِسيِّهِْم فََرَبطُوُهْم بَِها            أَْعطَْوُهْم الَْعْهدَ 
فَقَالَ الرَُّجلُ الثَّاِلثُ الَِّذي َمَعُهَما َهذَا أَوَّلُ الَْغْدرِ فَأََبى أَنْ َيْصَحَبُهْم فََجرَُّروُه َوَعالَُجوُه َعلَى              

َحَبُهْم فَلَْم َيفَْعلْ فَقََتلُوُه َواْنطَلَقُوا بُِخَبْيبٍ َوَزْيٍد َحتَّى َباُعوُهَما بَِمكَّةَ فَاْشَتَرى ُخَبْيًبـا      أَنْ َيصْ 
َبُنو الَْحارِِث ْبنِ َعاِمرِ ْبنِ َنْوفَلٍ َوكَانَ ُخَبْيٌب ُهَو قََتلَ الَْحارِثَ َيْوَم َبْدرٍ فََمكَثَ ِعْنـَدُهْم                

ذَا أَْجَمُعوا قَْتلَُه اْسَتَعاَر ُموًسى ِمْن َبْعضِ َبَناِت الَْحارِِث ِلَيْسَتِحدَّ بَِها فَأََعاَرْتـُه             أَِسًريا َحتَّى إِ  
قَالَْت فََغفَلُْت َعْن َصبِيٍّ ِلي فََدَرَج إِلَْيِه َحتَّى أََتاُه فََوَضَعُه َعلَى فَِخِذِه فَلَمَّا َرأَْيُتُه فَزِْعُت فَْزَعةً              

نِّي َوِفي َيِدِه الُْموَسى فَقَالَ أََتْخَشْيَن أَنْ أَقُْتلَُه َما كُْنُت ِلأَفَْعلَ ذَاِك إِنْ َشاَء اللَُّه               َعَرَف ذَاَك مِ  
َوكَاَنْت َتقُولُ َما َرأَْيُت أَِسًريا قَطُّ َخْيًرا ِمْن ُخَبْيبٍ لَقَْد َرأَْيُتُه َيأْكُلُ ِمْن ِقطِْف ِعَنبٍ َوَمـا                 

َرةٌ َوإِنَُّه لَُموثٌَق ِفي الَْحِديِد َوَما كَانَ إِلَّا رِْزٌق َرَزقَُه اللَُّه فََخَرُجوا بِـِه ِمـْن                بَِمكَّةَ َيْوَمِئٍذ ثَمَ  
الَْحَرمِ ِلَيقُْتلُوُه فَقَالَ َدُعونِي أَُصلِّي َركَْعَتْينِ ثُمَّ اْنَصَرَف إِلَْيهِْم فَقَالَ لَْولَا أَنْ َتَرْوا أَنَّ َما بِـي               

ِت لَزِْدُت فَكَانَ أَوَّلَ َمْن َسنَّ الرَّكَْعَتْينِ ِعْنَد الْقَْتلِ ُهَو ثُمَّ قَالَ اللَُّهمَّ أَْحِصهِْم              َجَزٌع ِمْن الَْموْ  
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َعَدًدا ثُمَّ قَالَ َما أَُباِلي ِحَني أُقَْتلُ ُمْسِلًما َعلَى أَيِّ ِشقٍّ كَانَ ِللَِّه َمْصَرِعي َوذَِلَك ِفـي ذَاِت                  
َبارِْك َعلَى أَْوَصالِ ِشلْوٍ ُمَمزَّعِ ثُمَّ قَاَم إِلَْيِه ُعقَبةُ ْبُن الَْحارِِث فَقََتلَُه َوَبَعثَـْت              الْإِلَِه َوإِنْ َيَشأْ يُ   

قَُرْيٌش إِلَى َعاِصمٍ ِلُيْؤَتْوا بَِشْيٍء ِمْن َجَسِدِه َيْعرِفُوَنُه َوكَانَ َعاِصٌم قََتلَ َعِظيًما ِمْن ُعظََماِئهِْم              
 .للَُّه َعلَْيِه ِمثْلَ الظُّلَِّة ِمْن الدَّْبرِ فََحَمْتُه ِمْن ُرُسِلهِْم فَلَْم َيقِْدُروا ِمْنُه َعلَى َشْيٍءَيْوَم َبْدرٍ فََبَعثَ ا

ــۋايهت     6565 ــداق رى  ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇن
ــدۇ ــمهن     : قىلىنى ــهللهم دۈش ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

بىـر ئهتـرەت ئهۋەتتـى، ئاسـىم        ئهھۋالىنى كۆزىتىپ كېلىش ئۈچـۈن      
ئىبنــى ئــۆمهر ئىبنــى خهتتابنىــڭ بوۋىــسى ئاســىم ئىبنــى ســابىت  

ئۇالر ئۇسفان بىـلهن مهككىنىـڭ       . ئىدى باشلىقىئهنسارى ئۇالرنىڭ   
، ھۇزەيــل قهبىلىــسىدىن بولغــان بهنــى بارغانــدائارىلىقىغــا يېتىــپ 

ــېقىن    ــۈزگه ي ــاڭالپ قېلىــپ، ي ــادەملىرى ئ لىهيــان جهمهتىنىــڭ ئ
ئــۇالر ئىــز قــوغالپ مېڭىــپ، . ى ئــۇالرنى قوغالشــقا ئهۋەتتــىمهرگهننــ

مۇسۇلمانالر چۈشكهن بىر مهنزىلدىن خورما ئـۇرۇقچىلىرىنى تـاپتى      
  :ۋە

شـۇنىڭ بىـلهن، ئـۇالر    . ــ بۇ، مهدىنىنىڭ خورمىسى، ـ دېيىـشتى  
ــدى   ــشىپ ماڭ ــدىن ئهگى ــۇلمانالرنىڭ ئىزى ــڭ  . مۇس ــىم ۋە ئۇنى ئاس

ېلىۋاتقــانلىقىنى بىلىــپ ھهمراھلىــرى مۇشــرىكالرنىڭ قــوغالپ ك
مۇشــرىكالر ئــۇالرنى . قېلىــپ، قىيــالىق بىــر يهرگه ســاقلىنىۋالدى

  :قورشىۋېلىپ
ــ چۈشۈپ بىزگه تهسلىم بولۇڭالر، سىلهردىن ھېچبىر ئادەمنى        

ــدان .  ئهھــدە قىلىمىــز، ـ دېيىــشتى   چىــنئۆلتۈرمهســلىككه  قومان
  :ئاسىم ئىبنى سابىت

قهسهم قىلىمهنكى، مهن نىڭ نامى بىلهن هللا! ــ ئى قېرىنداشالر  
! هللائـى ا  . كاپىرنىڭ ئهھدىـسىگه ئاساسـهن بـۇ يهردىـن چۈشـمهيمهن          
مۇشرىكالر . بىزنىڭ ھالىمىزنى پهيغهمبىرىڭگه يهتكۈزگىن، ـ دېدى

ئـــۇالرنى ئوققـــا تۇتـــۇپ، ئاســـىم بىـــلهن قوشـــۇپ يهتـــته كىـــشىنى 
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ــىنه ۋە يهنه  . ئۆلتۈرىـــۋەتتى ــسارى، زەيـــد ئىبنـــى دەسـ خۇبهيـــب ئهنـ
ئـۇالر مۇشـرىكالر بهرگهن     . ۇپ، ئاران ئۈچ كىـشى قالـدى      بىرەيلهن بول 

مۇشـرىكالر ئـۇالرنى   . ئهھدە بويىچه، چىقىۋالغان يهرلىرىدىن چۈشتى   
ئۇالرنىــڭ . تۇتــۇپ، يالىرىنىــڭ كېرىچلىرىنــى چىقىرىــپ باغلىــدى

  :ئۈچىنچىسى
مۇشـرىكالر ئـۇنى   . ــ مانا بـۇ خىيانهتنىـڭ باشلىنىـشى، ـ دېـدى     

.  كۆرســىمۇ، ئــۇ مــاڭغىلى ئۇنىمىــدى ســۆرەپ ماڭدۇرۇشــقا ئۇرۇنــۇپ
شۇنىڭ بىلهن، مۇشـرىكالر ئۇنىمـۇ ئۆلتۈرىۋېتىـپ، خۇبهيـب بىـلهن            

خـۇبهيبنى  . زەيد ئىبنى دەسىنهنى مهككىگه ئېلىپ بېرىـپ سـاتتى   
. ھــارىس ئىبنــى ئــامىر ئىبنــى نهۋفهلنىــڭ بــالىلىرى ســېتىۋالدى 
. خۇبهيب بهدر غازىتىـدا ھـارىس ئىبنـى ئـامىرنى ئۆلتـۈرگهن ئىـدى             

ئـادەم ئۆلتـۈرۈش ھـارام قىلىنغـان ئـايالر          (ۇبهيب ئۇالرنىڭ قولىدا    خ
   .ئهسىر بولۇپ تۇردى) چىقىپ كهتكىچه

ئۇالر خۇبهيبنى ئۆلتۈرۈشكه تهييارالنغاندا، ئـۇ تـازىلىق قىلىـش          
ئۈچــۈن ھارىــسنىڭ قىزلىرىنىــڭ بىرىــدىن ئۇســتۇرا ســورىغانىدى،  

  .ئۇنىڭغا ئهچىقىپ بهردى
ــتۇرا بهرگهن( ــا ئۇســــ ــدۇ ) ئۇنىڭغــــ ــداق دەيــــ ــال مۇنــــ : ئايــــ

ــۇپ قــاپتىمهن     ــدا ئۇنت ــڭ يېنى ــاالمنى ئۇنى ــسىزلىكتىن ب . دىققهت
ــدا      ــتۇر قولى ــۇ، ئۇس ــا ئولتۇرغۇزىۋاپت ــاالمنى قۇچىقىغ ــۇ ب ــسام، ئ قارى

خۇبهيـب  . مهن بۇ ھالنى كۆرۈپ قـاتتىق چۆچـۈپ كهتـتىم          ... تۇرىدۇ
  :چىراي ئىپادەمگه قاراپ

ــاالڭنى ئۆلتۈرۈۋېتىــشىمدىن قورقۇۋاتامــسهن  ـــ ب خالىــسا، هللا ؟ اـ
  .ئۇنداق ئىشنى ھهرگىز قىلمايمهن، ـ دېدى

نىــڭ نــامى بىــلهن هللا: شــۇنىڭدىن كېــيىن، ئــۇ ئايــال ھهمىــشه
ئۇنىـڭ  . قهسهمكى، خۇبهيبدىن ياخشىراق بىر ئهسـىرنى كۆرمىـدىم       

ئۇ چاغالردا مهككىدە . باغالقتا تۇرۇپ ئۈزۈم يهۋاتقانلىقىنى كۆرەتتىم
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بهيبگه ئاتـا قىلغـان رىزقـى       نىـڭ خـۇ   هللائـۇ چوقـۇم ا    . مېۋە يوق ئىدى  
  .ئىدى، ـ دەپ يۈرەر ئىمىش

خــۇبهيبنى : ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ     
ھهرەمنىڭ سىرتىغا ئېلىپ چىقىپ ئۆلتۈرمهكچى بولـۇپ تۇرغانـدا،         

  :خۇبهيب ئۇالرغا
. ــ مېنى قويۇۋېتىڭالر، ئىككى رەكئهت نامـاز ئوقـۇۋاالي، ـ دېـدى    

  :ئۇ ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇپ بولۇپ. پ بهردىئۇالر خۇبهيبنى قويۇ
نىــڭ نــامى بىــلهن قهسـهم قىلىمهنكــى، مېنــى ئۆلۈمــدىن  هللاـــ ا 

ــۇزۇن    ــازنى ئــ ــساڭالر، نامــ ــدىغان بولــ ــدۇ دەپ ئويلىمايــ قورقۇۋاتىــ
بۇنىـــڭ بىـــلهن، ئـــۇ مۇســـۇلمانالر ئىچىـــدە . ئوقــۇيتتىم، ـ دېـــدى    

غان ئۆلتۈرۈلــۈش ئالدىــدا نامــاز ئوقۇشــنى ســۈننهت قىلىــپ قالــدۇر 
  :ئاندىن كېيىن ئۇ. بىرىنچى كىشى بولۇپ قالدى

ـ دەپ دۇئا ! بۇالرنىڭ بىرىنىمۇ قويماي ھاالك قىلغىن  ! هللاــ ئى ا  
  :قىلىپ بولۇپ مۇنۇ بېيىتالرنى ئوقۇدى

  
  ،يوقكى پهرۋايىم پهقهت ئىمان بىلهن كهتسهمال بولدى،

  ،ىن ياكى ئوڭ ياندىند بولۇپ يىقىلسام سولېهىد ش
  ، شهكسىز،دۈم ئهگهر ئۇ خالىسانىڭ يولىدا ئۆلهللا

  .ئورۇن ئالغاي بۇ قىينالغان ۋۇجۇدۇم باغۇ رىزۋاندىن
ــوغلى  ــسنىڭ ئـ ــۇقبهھارىـ ــۈردى  ئـ ــۇبهيبنى ئۆلتـ ــۇرەيش .  خـ قـ

مۇشـرىكلىرى ئاســىمنىڭ راســت ئۆلتۈرۈلگهنلىكىنىــڭ بهلگىــسى  
ــپ       ــارچه ئېلى ــر پ ــۇدەك بى ــدىن تونۇلغ ــڭ ئهزالىرى ــۈپىتىدە ئۇنى س

بۇنىــڭ ســهۋەبى . ىــشىنى ئهۋەتتــىكــېلىش ئۈچــۈن بىــر تۈركــۈم ك 
شۇكى، ئاسىم ئۇالرنىڭ چـوڭ ئادەملىرىـدىن بىرىنـى بهدر غازىتىـدا             

ئاسىمغا سايه چۈشۈرۈپ تۇرىـدىغان بۇلۇتقـا     هللا ا. ئۆلتۈرىۋەتكهن ئىدى 
ئوخشاش ھهرىلهرنى ئهۋەتكهن ئىدى، ھهرىلهر ئۇنى قۇرەيش ئهۋەتكهن        
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ڭ شـــۇنىڭ بىـــلهن، ئـــۇالر ئاســــىمنى   . كىـــشىلهردىن قوغدىـــدى  
  . جهسىتىدىن ھېچ نهرسىنى كېسىۋېلىشقا قادىر بواللمىدى

  )4086: ۇخارىب(

 عن أََنس أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَ َخالَُه أٌَخ ِلأُمِّ ُسـلَْيمٍ ِفـي             ـ 6566
َر َبْيَن ثَلَاِث ِخَصالٍ فَقَالَ َيكُونُ      َسْبِعَني َراِكًبا َوكَانَ َرِئيَس الُْمْشرِِكَني َعاِمُر ْبُن الطُّفَْيلِ َخيَّ        

لََك أَْهلُ السَّْهلِ َوِلي أَْهلُ الَْمَدرِ أَْو أَكُونُ َخِليفََتَك أَْو أَغُْزوَك بِأَْهلِ غَطَفَانَ بِأَلٍْف َوأَلْـٍف               
َرأٍَة ِمْن آلِ فُلَـاٍن ائُْتـونِي   فَطُِعَن َعاِمٌر ِفي َبْيِت أُمِّ فُلَاٍن فَقَالَ غُدَّةٌ كَُغدَِّة الَْبكْرِ ِفي َبْيِت امْ       
َرُجلٌ أَْعَرُج َوَرُجلٌ ِمْن }َو{بِفََرِسي فََماَت َعلَى ظَْهرِ فََرِسِه فَاْنطَلََق َحَراٌم أَُخو أُمِّ ُسلَْيمٍ ُهَو       

ْيُتْم أَْصَحاَبكُْم فَقَـالَ   َبنِي فُلَاٍن قَالَ كُوَنا قَرِيًبا َحتَّى آِتَيُهْم فَإِنْ آَمُنونِي كُْنُتْم َوإِنْ قََتلُونِي أَتَ            
أَُتْؤِمُنونِي أَُبلِّغْ رَِسالَةَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََجَعلَ ُيَحدِّثُُهْم َوأَْوَمئُوا إِلَى َرُجـلٍ           

الَ اللَُّه أَكَْبُر فُْزُت َوَربِّ الْكَْعَبِة فَأََتاُه ِمْن َخلِْفِه فَطََعَنُه قَالَ َهمَّاٌم أَْحِسُبُه َحتَّى أَْنفَذَُه بِالرُّْمحِ قَ
فَلُِحَق الرَُّجلُ فَقُِتلُوا كُلُُّهْم غَْيَر الْأَْعَرجِ كَانَ ِفي َرأْسِ َجَبلٍ فَأَْنَزلَ اللَُّه َعلَْيَنا ثُمَّ كَانَ ِمـْن                 

 النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َعلَـْيهِْم    الَْمْنُسوخِ إِنَّا قَْد لَِقيَنا َربََّنا فََرِضَي َعنَّا َوأَْرَضاَنا فََدَعا        
ثَلَاِثَني َصَباًحا َعلَى رِْعلٍ َوذَكَْوانَ َوَبنِي لَْحَيانَ َوُعَصيَّةَ الَِّذيَن َعَصْوا اللََّه َوَرُسولَُه َصلَّى اللَُّه              

  .َعلَْيِه َوَسلََّم
: لىنىدۇ ـ ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت قى 6566

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئهنهسنىڭ تاغىسى، ئۇممـۇ        
ســۇلهيمنىڭ قېرىندىــشىنى يهتمىــش كىــشىلىك ئــاتلىق قوشــۇن 

بۇنىـڭ سـهۋەبى مۇنـداق      . (بىلهن بهنى ئـامىر قهبىلىـسىگه ئهۋەتتـى       
ئــامىر ئىبنــى تۇفهيــل مۇشــرىكالرنىڭ رەئىــسى بولــۇپ، ئــۇ،  ) ئىــدى

لهيهــى ۋەسـهللهمدىن مۇنــۇ ئـۈچ ئىــشتىن   پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئه  
بىرىنچىسى، سهھرالىق كىشىلهر : بىرىنى تالالشنى تهلهپ قىلغان  

ئىككىنچىـسى، مهن   . ساڭا، شهھهرلىك كىشىلهر ماڭا تهۋە بولـسۇن      
ئهگهر يــۇقىرىقى ئىككــى ئىــشنىڭ . (ســېنىڭ خهلىــپهڭ بــولىمهن

 غهتهفـان خهلقىنـى باشـالپ، مىـڭ تۇيـاق         ) بىرىنى قوبۇل قىلمىـسا   
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ــدىغانل    ــلهن ھۇجــۇم قىلى ــاق بايتــال بى ــايغىر ۋە مىــڭ تۇي ىقىنى ئ
رەسـۇلۇلالھ ئـۇنى قارغـاپ بهددۇئـا         (ئېيتىپ تهھدىت سالغان ئىـدى    

 ئــامىر ئۇممــۇ پــاالنى دېــگهن بىــر ئايالنىــڭ ئۆيىــدە گــال   .)قىلــدى
ئـاغرىقى ۋاباســىغا مــۇبتىال بولــدى، ئــۇ ھهســرەتلىنىپ ۋايــسىرىغان  

  :ھالدا
ه تهگكهن بهز ۋاباسىدەك ۋابا تهگدىغۇ ماڭا، ياش تۆگىگ! ــ ۋايجان

ــ  ! بۇ ئايالنىڭ ئۆيىدە ئۆلـۈپ كېتهرمهنمـۇ، ئېتىمنـى كهلتـۈرۈڭالر          
  .دېدى ۋە ئات ئۈستىدە ئۆلدى

تاغـام ئىككـى ـ ئـۈچ ھهمراھىنـى ئېلىـپ، ئـامىر قهبىلىـسىگه         
  :يېقىنالپ باردى ۋە ھهمراھلىرىغا

ن مهن بېرىــپ ـــ ســىلهر بــۇ يهردە تــۇرۇپ تــۇرۇڭالر، ئالــدى بىــله 
. ئهگهر ئـۇالر ماڭــا ئامـانلىق بهرســه، جـايىڭالردا تۇرىــۋېرىڭالر   . باقـاي 

ئهگهر ئـۇالر مېنـى ئۆلتۈرىۋەتـسه، ھهمراھلىرىڭالرغـا يهتكـۈزۈڭالر، ـ       
  :دەپ تاپىالپ قويۇپ، ئۆزى يالغۇز ئۇالرنىڭ يېنىغا باردى ۋە

ــ پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ سـۆزىنى يهتكۈزىـشىم ئۈچـۈن          
. ئۇالر تاغامغـا ئامـانلىق بهردى  . ئامانلىق بېرەمسىلهر؟ ـ دېدى ماڭا 

شـــۇنىڭ بىـــلهن، تاغـــام ئۇالرغـــا پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى 
ــغ قىلىــشقا      ــۈرۈپ، تهبلى ــېپى كهلت ــسىنى ش ــهللهمنىڭ ھهدى ۋەس

ئۇ ئادەم . ىپ قويدىشۇ ئهسنادا، ئۇالر بىرىگه ئىشارەت قىل    . باشلىدى
تاغـــام جـــان .  ســـانجىۋەتتىەهيـــزنئارقىـــسىدىن كېلىـــپ تاغامغــا  

  :ئۈزۈشتىن بۇرۇن
كهئبىنىڭ رەببى بىـلهن قهسـهمكى، مهن نىجـات         ! ئهكبهرهللا ــ ا 

مۇشــرىكالر ئۇنىــڭ قالغــان ھهمراھلىرىغــا قــاراپ . تــاپتىم، ـ دېــدى  
ئېتىلدى ۋە تاغقا چىقىۋالغان بىر ئاقـساقتىن باشـقا ھهممىـسىنى           

ساالم پهيغهمـبهر   كۆپ ئۆتمهي، جىبرىئىـل ئهلهيهىسـ     . ئۆلتۈرىۋەتتى
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا كېلىـپ، ئۇالرنىـڭ ھهق         

نىـــــڭ ئـــــۇالردىن رازى هللادەرگاھىغـــــا ســـــهپهر قىلغـــــانلىقىنى، ا
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شـۇ  . تىن رازى بولغـانلىقىنى بىلـدۈردى     هللابولغانلىقىنى، ئۇالرنىڭ ا  
قهۋمىمىـزگه  ﴿): جىبرىئىل ئهلهيهىسساالم ئوقۇغـان  (كۈنلهردە بىز   
ئـۇ بىـزدىن    . ، بىز ھهقنىـڭ رەھمىـتىگه ئېرىـشتۇق       يهتكۈزۈڭالركى

ــدى   ــۇ ھهم رازى قىلـ ــدى، بىزنىمـ ــايهتنى   ﴾رازى بولـ ــۇ ئـ ــگهن بـ  دېـ
شـۇنىڭدىن  . كېيىنچه، بۇ ئايهت ئهمهلـدىن قالدۇرۇلـدى   . ئوقۇيتتۇق

ــۇز    ــاكى ئوتت كېــيىن، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ت
لىهيــان ۋە بهنــى ئلــى، زەكــۋان، بهنــى ىكــۈنگىچه بامــدات نامىزىــدا ر

ــارلىق ا ــهييه قاتـــ ــان  هللا ئۇســـ ــىيلىق قىلغـــ ــۇلىغا ئاســـ ۋە رەســـ
  . ن بهددۇئا قىلدىقهبىلىلهرنىڭ ھاالكىتى ئۈچۈ

   )4091: بۇخارى(

 َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ رِْعلًا َوذَكَْوانَ َوُعَصيَّةَ َوَبنِي لَْحَيانَ              ـ 6567
لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َعُدوٍّ فَأََمدَُّهْم بَِسْبِعَني ِمْن الْأَْنـَصارِ كُنَّـا             اْسَتَمدُّوا َرُسولَ ال  

ُنَسمِّيهِْم الْقُرَّاَء ِفي َزَمانِهِْم كَاُنوا َيْحَتِطُبونَ بِالنََّهارِ َوُيَصلُّونَ بِاللَّْيلِ َحتَّى كَاُنوا بِبِئْرِ َمُعوَنـةَ   
َدُروا بِهِْم فََبلَغَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقََنَت َشْهًرا َيْدُعو ِفي الصُّْبحِ َعلَـى               قََتلُوُهْم َوغَ 

أَْحَياٍء ِمْن أَْحَياِء الَْعَربِ َعلَى رِْعلٍ َوذَكَْوانَ َوُعَصيَّةَ َوَبنِي لَْحَيانَ قَالَ أََنٌس فَقََرأَْنا ِفيهِْم قُْرآًنا          
 ذَِلَك ُرِفَع َبلُِّغوا َعنَّا قَْوَمَنا أَنَّا لَِقيَنا َربََّنا فََرِضَي َعنَّا َوأَْرَضاَنا َوَعْن قََتاَدةَ َعْن أََنسِ ْبنِ                 ثُمَّ إِنَّ 

ْحَياٍء َماِلٍك َحدَّثَُه أَنَّ َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََنَت َشْهًرا ِفي َصلَاِة الصُّْبحِ َيْدُعو َعلَى أَ
  .ِمْن أَْحَياِء الَْعَربِ َعلَى رِْعلٍ َوذَكَْوانَ َوُعَصيَّةَ َوَبنِي ِلْحَيانَ

:  ـ ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ 6567
رىئلـى، زەكــۋان، ئۇسـهييه ۋە بهنــى لىهيـان قهبىلىلىــرى پهيغهمــبهر    

ه قارشــى ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن مهلــۇم بىــر دۈشــمهنگ 
ھهمــدەمچى قوشــۇن ســورىۋىدى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇالرغــا  

 “قـارىيالر ”بىـز ئـۇالرنى   .  كىشىنى تالالپ ئهۋەتتى  70ئهنسارىالردىن  
ــايتتۇق ــاز     . دەپ ئات ــسى نام ــپ، كېچى ــۇن يىغى ــدۈزى ئوت ــۇالر كۈن ئ

ــۇيتتى ــانهت     . ئوق ــۇالر خىي ــدە، ئ ــا كهلگهن ــۇنه قۇدۇقىغ ــارىيالر مهئ ق
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ــارىيال ــپ، قـ ــۈرۈۋەتتىقىلىـ ــان  . رنى ئۆلتـ ــشتىن خهۋەر تاپقـ ــۇ ئىـ بـ
ــدات      ــايغىچه بام ــر ئ ــهللهم بى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
نامازىدا قۇنۇت دۇئاسىنى ئوقۇپ، ئهرەبلهردىن رىئلى، زەكۋان، ئۇسهييه  

: شـۇ كـۈنلهردە، بىـز     . ۋە بهنى لىهيان قهبىلىلىرىگه بهددۇئـا قىلـدى       
هن ئۇچرىشىپ، رەببىمىزنىـڭ    قهۋمىمىزگه بىزنىڭ رەببىمىز بىل   ﴿

ــانلىقىنى   ــانلىقىنى ۋە بىزنـــــى رازى قىلغـــ ــزدىن رازى بولغـــ بىـــ
كېيىنچه، ئۇ ئـايهت نهسـخ      .  دېگهن ئايهتنى ئوقۇيتتۇق   ﴾يهتكۈزۈڭالر
  .①قىلىندى

تىـن رىـۋايهت    )ئىبنـى مالىـك   (قهتادە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ ئهنهس       
 نامىزىـدا   قىلىدۇكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر ئايغىچه بامدات     

دۇئايى قۇنۇت ئوقۇپ، ئهرەبلهردىـن رىئلـى، زەكـۋان، ئۇسـهييه ۋە بهنـى              
  . ه بهددۇئا قىلدىلىهيان قهبىلىلىرىگ

  )4090: بۇخارى(

لَمَّا طُِعَن َحَراُم ْبُن ِملَْحانَ َوكَانَ َخالَُه َيْوَم بِئْرِ َمُعوَنةَ قَـالَ            :  ويف رواية  ـ 6568
  .لَى َوْجهِِه َوَرأِْسِه ثُمَّ قَالَ فُْزُت َوَربِّ الْكَْعَبِةبِالدَّمِ َهكَذَا فََنَضَحُه َع

 ـ ئهنهس ئىبنــى مالىــك رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق    6568
ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــۈنى   : رى ــۇنه ك ــرى مهئ ــام(بىئ ــى ) تاغ ھهرام ئىبن

ــشىغا       ــۈزىگه ۋە بې ــپ ي ــاننى ئېلى ــانجىلغاندا، ق ــزە س ــا نهي مىلهانغ
  :سۈرتۈپ

بىـلهن قهسـهمكى، مهن نىجـات تـاپتىم، ـ      ـــ كهئبىنىـڭ رەببـى    
  . دېگهن

  )4092: بۇخارى(

                                                
  . ئهمهلدىن قالدۇرۇلدى①
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 فَقَالُوا أَنْ اْبَعثْ َمَعَنا رَِجالًا عن أََنسِ بن َماِلٍك قال جاء َناٌس إىل النيب  ـ 6569
الْقُرَّاُء ِفيهِْم َخـاِلي    ُيَعلُِّموَنا الْقُْرآنَ َوالسُّنَّةَ فََبَعثَ إِلَْيهِْم َسْبِعَني َرُجلًا من الْأَْنَصارِ ُيقَالُ هلم            

َحَراٌم يقرؤون الْقُْرآنَ َوَيَتَداَرُسونَ بِاللَّْيلِ َيَتَعلَُّمونَ َوكَاُنوا بِالنََّهارِ َيجِيئُونَ بِالَْماِء فََيَضُعوَنُه يف 
 لْفُقََراِء فََبَعثَُهْم الـنيب     الَْمْسجِِد َوَيْحَتِطُبونَ فََيبِيُعوَنُه َوَيْشَتُرونَ بِِه الطََّعاَم ِلأَْهلِ الصُّفَِّة َولِ        

إِلَْيهِْم فََعَرُضوا هلم فَقََتلُوُهْم قبل أَنْ َيْبلُُغوا الَْمكَانَ فَقَالُوا اللهم َبلِّغْ َعنَّا َنبِيََّنا انا قد لَِقيَنـاَك                 
َعَنُه بُِرْمحٍ حـىت    فََرِضيَنا َعْنَك َوَرِضيَت َعنَّا قال َوأََتى َرُجلٌ َحَراًما َخالَ أََنسٍ من َخلِْفِه فَطَ            

 ِلأَْصَحابِِه إِنَّ إِْخَواَنكُْم قد قُِتلُوا      أَْنفَذَُه فقال َحَراٌم فُْزُت َوَربِّ الْكَْعَبِة فقال رسول اللَِّه          
  .َوإِنَُّهْم قالوا اللهم َبلِّغْ َعنَّا َنبِيََّنا أَنَّا قد لَِقيَناَك فََرِضيَنا َعْنَك َوَرِضيَت َعنَّا

 ئىبنــى مالىــك رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق   ـ ئهنهس  6569
بىر قانچه كىشى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى      : رىۋايهت قىلىنىدۇ 

  :ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كېلىپ
گىتىـــدىغان ۆىـــلهن بىـــرگه قۇرئـــان ۋە ســـۈننهتنى ئـــــ بىـــز ب

ئــادەملهرنى ئهۋەتكىــن، ـ دېــگهن ئىــدى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم    
ئۇالرنىـڭ  .  ساھابىسىنى ئهۋەتتـى 70 دەپ ئاتالغان   “قارىيالر”ئۇالرغا  

ئـۇالر كېچىلىـرى قۇرئـان      . ئىچىدە مېنىڭ تاغام ھهراممۇ بار ئىـدى      
ئوقۇپ، مۇتالىئه قىلىشسا، كۈندۈزلىرى مهسجىدكه سـۇ توشـۇيتتى،     
ئوتــۇن ئهكىلىــپ ســېتىپ، ســۇففه ئهھلىــگه ۋە پېقىرالرغــا تامــاق  

ر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى    ھېلىقى كىشىلهر پهيغهمبه  . ئېلىپ بېرەتتى 
ــۇرۇپ     ــوزاق ق ــدا ت ــرىم يول ــۇ ســاھابىلهرنى يې ــكهن ب ۋەســهللهم ئهۋەت

  :ئۇالر. ئۆلتۈرۈۋەتتى
بىزدىن پهيغهمبىرىڭگه يهتكـۈزگىنكى، بىـز سـېنىڭ        ! هللاــ ئى ا  

دەرگاھىڭغا قايتتۇق ۋە سهندىن رازى بولـدۇق، سـهنمۇ بىـزدىن رازى      
هرامنىڭ كهينىـدىن  كاپىرالردىن بىرى تاغام ھ. بولدۇڭ، ـ دېيىشتى 

  :تاغام ھهرام. كېلىپ، نهيزە سانجىدى
ــ كهئبىنىڭ رەببى بىلهن قهسهمكى، شېهىدلىككه ئېرىشتىم،      

  .ـ دېدى



   بۆلۈمىئهۋەتىش ۋە غازاتالرقوشۇن 

 470 

شـــۇنىڭ بىـــلهن، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم 
  : ساھابىلىرىغا

ــدى، ئــۇالر    ـــ قېرىنداشــلىرىڭالر ئۆلتۈرۈل ــى ا”: ـ بىــزدىن ! هللائ
ــۈز  ــزگه يهتكـ ــا   پهيغهمبىرىمىـ ــېنىڭ دەرگاھىڭغـ ــز سـ گىنكى، بىـ

 “قــايتتۇق ۋە ســهندىن رازى بولــدۇق، ســهنمۇ بىــزدىن رازى بولــدۇڭ 
  . دېيىشتى، ـ دېدى

  )677: مۇسلىم(

 عن أََنٌس أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَ َخالَُه أٌَخ ِلأُمِّ ُسـلَْيمٍ ِفـي             ـ 6570
يَس الُْمْشرِِكَني َعاِمُر ْبُن الطُّفَْيلِ َخيََّر َبْيَن ثَلَاِث ِخَصالٍ فَقَالَ َيكُونُ           َسْبِعَني َراِكًبا َوكَانَ َرئِ   

لََك أَْهلُ السَّْهلِ َوِلي أَْهلُ الَْمَدرِ أَْو أَكُونُ َخِليفََتَك أَْو أَغُْزوَك بِأَْهلِ غَطَفَانَ بِأَلٍْف َوأَلْـٍف               
فَقَالَ غُدَّةٌ كَُغدَِّة الَْبكْرِ ِفي َبْيِت اْمَرأٍَة ِمْن آلِ فُلَـاٍن ائُْتـونِي    فَطُِعَن َعاِمٌر ِفي َبْيِت أُمِّ فُلَاٍن       

بِفََرِسي فََماَت َعلَى ظَْهرِ فََرِسِه فَاْنطَلََق َحَراٌم أَُخو أُمِّ ُسلَْيمٍ َوُهَو َرُجلٌ أَْعَرُج َوَرُجلٌ ِمْن َبنِي 
إِنْ آَمُنونِي كُْنُتْم َوإِنْ قََتلُونِي أََتْيـُتْم أَْصـَحاَبكُْم فَقَـالَ    فُلَاٍن قَالَ كُوَنا قَرِيًبا َحتَّى آِتَيُهْم فَ 

  بنحوه. أَُتْؤِمُنونِي أَُبلِّغْ رَِسالَةَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
:  ـ ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ 6570

ۋەســـهللهم ئۇممـــۇ ســـۇلهيمنىڭ پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى 
 كىشىلىك ئاتلىق قوشـۇن     70نى  )ئهنهسنىڭ تاغىسى (قېرىندىشى  

بۇنىـڭ سـهۋەبى مۇنـداق      . (بىلهن بهنى ئـامىر قهبىلىـسىگه ئهۋەتتـى       
ئــامىر ئىبنــى تۇفهيــل مۇشــرىكالرنىڭ رەئىــسى بولــۇپ، ئــۇ،  ) ئىــدى

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەسـهللهمدىن مۇنــۇ ئـۈچ ئىــشتىن     
بىرىنچىسى، سهھرالىق كىشىلهر :  تالالشنى تهلهپ قىلغان  بىرىنى

ئىككىنچىـسى، مهن   . ساڭا، شهھهرلىك كىشىلهر ماڭا تهۋە بولـسۇن      
ئهگهر يــۇقىرىقى ئىككــى ئىــشنىڭ . (ســېنىڭ خهلىــپهڭ بــولىمهن

غهتهفـان خهلقىنـى باشـالپ، مىـڭ تۇيـاق          ) بىرىنى قوبۇل قىلمىـسا   
ــلهن ھۇجــۇم    ــاق بايتــال بى ــايغىر ۋە مىــڭ تۇي ــدىغانلىقىنى ئ قىلى
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رەسـۇلۇلالھ ئـۇنى قارغـاپ بهددۇئـا        . (ئېيتىپ تهھدىت سالغان ئىدى   
ئامىر ئۇممۇ پاالنى دېگهن بىر ئايالنىڭ ئۆيىدە گال ئاغرىقى ) قىلدى

  :ۋاباسىغا مۇبتىال بولدى، ئۇ ھهسرەتلىنىپ ۋايسىرىغان ھالدا
ــ يـاش تـۆگىگه تهگـكهن بهز ۋاباسـىدەك ۋابـا تهگـدىغۇ ماڭـا، بـۇ                 

ـ دېدى  ! النىڭ ئۆيىدە ئۆلۈپ كېتهرمهنمۇ، ئېتىمنى كهلتۈرۈڭالر     ئاي
  .ۋە ئات ئۈستىدە ئۆلدى

تاغام ئىككى ـ ئۈچ ھهمراھىنى ئېلىپ، بهنى ئامىر قهبىلىسىگه 
  :يېقىنالپ باردى ۋە ھهمراھلىرىغا

ـــ ســىلهر بــۇ يهردە تــۇرۇپ تــۇرۇڭالر، ئالــدى بىــلهن مهن بېرىــپ  
. ق بهرســه، جـايىڭالردا تۇرىــۋېرىڭالر ئهگهر ئـۇالر ماڭــا ئامـانلى  . باقـاي 

ئهگهر ئـۇالر مېنـى ئۆلتۈرىۋەتـسه، ھهمراھلىرىڭالرغـا يهتكـۈزۈڭالر، ـ       
  :دەپ تاپىالپ قويۇپ، ئۆزى يالغۇز ئۇالرنىڭ يېنىغا باردى ۋە

ــ پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ سـۆزىنى يهتكۈزىـشىم ئۈچـۈن          
 ...ئامانلىق بهردىئۇالر تاغامغا . ماڭا ئامانلىق بېرەمسىلهر؟ ـ دېدى 

  . يۇقىرىقىغا ئوخشاشداۋامى 
  )4091: بۇخارى(

  .أَلٍْف أَْشقََر َوأَلٍْف َشقَْراَءب:  ويف رواية ألمحدـ 6571
 چىالنتـورۇق مىڭ تۇياق :  ـ ئىمام ئهھمهدنىڭ رىۋايىتىدە 6571

ــاق   ــايغىر ۋە مىــڭ تۇي  بايتــال بىــلهن ســاڭا ھۇجــۇم  چىالنتــورۇقئ
  . ①قىلىمهن، ـ دېيىلگهن

   )13218: ئهھمهد(

ذكر قصة قدوم عامر بن الطفيـل       : وللكبري بضعف عن سهل بن سعد      ـ 6572
ألمألهنـا  : املدينة وكالم ثابت بن قيس له حبضرة النيب صلى اهللا عليه وسلم وقول عامر             

                                                
سـهھىه ھهدىـسنىڭ   بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى      ): 10127 (ھهيسهمى ①

  .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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َسْبَع خيال ورجاال، مث خرج فجمع للنيب صلى اهللا عليه وسلم فدعا صلى اهللا عليه وسلم                
 فلما مسع أَنَّ َعاِمًرا قد َجَمَع له َبَعثَ النيب صلى اللَُّه عليه وسلم عشرة ِفـيهِْم                 َعْشَرةَ لَْيلَةً 

َعْمَرو بن أَُميَّةَ الضَّْمرِيَّ وَساِئُرُهْم ِمَن اَألْنَصارِ َوأَِمُريُهُم الُْمْنِذُر بن َعْمرٍو فََمَضْوا حىت َنَزلُوا     
فَقََتلَُهْم كُلَُّهْم فلم ُيفِْلْت منهم اال َعْمُرو بن أَُميَّةَ كان يف    بِئَْر َمُعوَنةَ فَأَقَْبلَ حىت َهَجَم عليهم       

الرِّكَابِ فَأَْوَحى اللَُّه إىل َنبِيِِّه صلى اللَُّه عليه وسلم َيوَم قُِتلُوا َخَبَر أَْصَحابِِه فقال قد قُِتـلَ                 
على َعاِمرٍ فقال النيب صلى اللَّـُه   أَْصَحاُبكُْم فَُرؤوا َرأَْيكُْم فََدَعا النيب صلى اللَُّه عليه وسلم          

عليه َوَسلَّْم اللَُّهمَّ اكِْفنِي َعاِمًرا فَكَفَاُه اللَُّه إِيَّاُه فَأَقَْبلَ حىت َنَزلَ بِِفَناِئِه فََرَماُه اللَُّه َبالذَّْبَحِة يف                
من غُدٍَّة كَُغدَِّة الَْجَمـلِ يف      َحلِْقِه يف َبْيِت اْمَرأٍَة من َسلُولٍ َوأَقَْبلَ َيْنُزو وهو يقول يا ِلَعاِمرٍ             

َبْيِت َسلُوِليٍَّة َيْرغَُب أَنْ َيُموَت يف َبْيِتَها فلم َيَزلْ كَذَِلَك حىت َماَت يف َبْيِتَها وكان َزْيُد بـن    
  .قَْيسٍ أََصاَبْتُه َصاِعقَةٌ فَاْحَتَرَق فََماَت َوَرَجَع من كان َمَعُهْم

ئىبنى سهئد رەزىيهلالھۇ دە سهھل   »ئهلكهبىر« تهبهرانى   – 6572
ــېلىش     ــنىگه كــ ــڭ مهدىــ ــى تۇفهيلنىــ ــامىر ئىبنــ ــۇدىن ئــ ئهنهــ
ــسنىڭ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ    قىسسىــسىنى، ســابىت ئىبنــى قهي

: ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ھۇزۇرىـدا دېـگهن سـۆزلىرىنى ۋە ئامىرنىـڭ          
ــمهن  ” ــادەم يىغىـ ــات ۋە ئـ ــى ئـ ــاڭا قارشـ ــدىتلىك  “سـ ــگهن تهھـ  دېـ

ەرۋەقه، ئـامىر پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ       د. سۆزلىرىنى رىۋايهت قىلغـان   
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  . ئهلهيهى ۋەسهللهمگه قارشى ئادەم يىغدى    

ئاندىن ئهمر ئىبنى ئۇمهييه زامىرى     . ئۇنى ئون يهتته كېچه قارغىدى    
قاتـارلىق ئـون كىــشىنى مـۇنزىر ئىبنــى ئهمرنىـڭ قوماندانلىقىــدا     

دېـگهن جايغـا بارغانـدا،      ئۇالر يولغا چىقىـپ، بىئـرى مهئـۇنه         . ئهۋەتتى
ئــامىر يېتىــپ كېلىــپ، ئۇالرغــا ھۇجــۇم قىلىــپ، يــۈك ـ تــاقالرنى    
ســاقالپ قالغــان ئهمــر ئىبنــى ئــۇمهييهدىن باشــقا ھهممىــسىنى       

ــۋەتتى ــۈنى ا  . ئۆلتۈرى ــۈرۈلگهن ك ــۇالر ئۆلت ــرىگه  هللا ئ ــاال پهيغهمبى تائ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى    . ۋەھىي قىلىپ، ئهھۋالنى يهتكۈزدى   

  :هم ئامىرنى قارغاپۋەسهلل
  .ئامىرنى ئۆزۈڭگه تاپشۇردۇم، ـ دەپ بهددۇئا قىلدى! هللاــ ئى ا
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ئامىر ئارقىغا قايتىـپ، سـهلۇل قهبىلىـسىدىكى بىـر ئايالنىـڭ            
ئـامىر  .  ئۇنى گال ۋاباسىغا گىرىپتـار قىلـدى       هللائۆيىدە تۇرۇۋاتقاندا، ا  

  :ۋايسىغان ھالدا مۇنداق ئاھ ئۇراتتى
ه تهگــكهن بهز ۋاباســىدەك ۋابــا تــۆگىگ !ئــامىرئىــسىت ســاڭا ــــ 

ئايالنىڭ ئۆيىدە ئۆلۈپ كېتىـدىغان     بۇ  سهلۇلىيلىك  . اڭاستهگدىغۇ  
  .ڭبولدۇ

 ئامىر شۇنداق ئـاھ ئۇرغـان ھالـدا، ئـۇ ئايالنىـڭ ئۆيىـدە ئۆلـۈپ                 
شـۇنىڭ  . زەيد ئىبنى قهيسنى چاقماق سوقۇپ كۆيدۈرىۋەتتى   . قالدى

  . ①پ كهتتىىلىئۇالر بىلهن بىلله چىققان قوشۇن تارقبىلهن، 
   )5724: »ئهلكهبىر«(

جاء ُمالِعُب اَألِسنَِّة إىل النيب صلى اللَُّه عليـه  :  ـ َعن كَْعبِ بن َماِلٍك قال 6573
وسلم بَِهِديٍَّة فََعَرَض عليه االسالم فَأََبى أَنْ ُيْسِلَم فقال النيب صلى اللَُّه عليه وسلم فَإِنِّي ال                

اْبَعثْ إىل أَْهلِ َنْجٍد من ِشئَْت فَأََنا هلم َجاٌر فََبَعثَ إِلَْيهِْم بِقَْومٍ ِفيهُِم             أَقَْبلُ َهِديَّةَ ُمْشرٍِك قال فَ    
الُْمْنِذُر بن َعْمرٍو وهو الذي كان ُيقَالُ له الُْمعِتُق أَْعَتَق ِعْنَد الَْمْوِت فَاْسَتَجاَش عليهم َعاِمُر               

َوأََبْوا أَنْ َيْخِفُروا ُمالِعَب اَألِسنَِّة فَاْسَتَجاَش عليهم بين   بن الطُّفَْيلِ بين َعاِمرٍ فَأََبْوا أَنْ ُيِطيُعوُه        
ُسلَْيمٍ فَأَطَاُعوُه فَاتََّبَعُهْم بِقَرِيبٍ من ِمائَِة َرُجلٍ َرامٍ فَأَْدَركُوُهْم بِبِئْرِ َمُعوَنةَ فَقََتلُوُهْم إِال َعْمَرو              

  .بن أَُميَّةَ الضَّْمرِيَّ
زىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق  ـ كهئــب ئىبنــى مالىــك رە  6573

ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــهلاللالھۇ   : رى ــبهر س ــىننه پهيغهم ــۇل ئهس مۇالئىب
پهيغهمــــبهر . ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمگه ســـوۋغات ئېلىـــپ كهلـــدى     

ئهلهيهىسساالم ئۇنى ئىسالمغا دەۋەت قىلغانىدى، ئۇ قوبۇل قىلغىلى       
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ئۇنىمىدى

  :ئۇ. نىڭ سوۋغىسىنى قوبۇل قىلمايمهن، ـ دېدىــ مهن مۇشرىك

                                                
دە ئابـدۇلمۇھهيمىن ئىبنـى   سـهنهدى ،  بولـۇپ  رانى رىـۋايهت قىلغـان    هبهبۇ ھهدىسنى ت  : )10126 (ھهيسهمى ①

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهنئابباس 
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ـــــ ئۇنـــداقتا، نهجــــد تهۋەســـىدىكى قهبىلىـــلهرگه خالىغــــان     
ئهلچىلىرىڭنى ئهۋەتكىن، مهن ئۇالرنى قوغداپ باشپاناھلىق قىالي،       

ئـامىر  . پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئۇالرغـا ئهلچـى ئهۋەتتـى         . ـ دېـدى  
. كۈشــكۈرتتىئىبنــى تۇفهيــل ئۇالرغــا قارشــى ئــامىر جهمهتىنــى      

ــار   ــپاناھلىقىنى بىكـ ــىننهنىڭ باشـ ــۇل ئهسـ ــدلىكلهر مۇالئىبـ نهجـ
ئـامىر  . قىلىۋېتىشنى ياقتۇرمـاي، ئامىرنىـڭ سـۆزىنى رەت قىلـدى         

شـكۈرتكهن ئىـدى، ئـۇالر مـاقۇل كېلىـپ      ۈبهنى سۇلهيم جهمهتىنى ك  
ئــــامىر يــــۈزگه يــــېقىن مهرگهننــــى باشــــالپ، . ئــــادەم چىقــــاردى

ە بىئـرى مهئـۇنه دېـگهن جايـدا         ساھابىلهرنىڭ ئارقىـسىغا چۈشـتى ۋ     
ئۇالرغا يېتىشىۋېلىپ، ئهمر ئىبنى ئۇمهييهدىن باشقا ھهممىـسىنى        

  . ①ئۆلتۈرىۋەتتى
  )19/71: »ئهلكهبىر«(

أَقَاَم رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم َبْعَد : عن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق قال ـ 6574
ذَا الِْحجَِّة ووىل ِتلَْك الَْحجَّةَ الُْمْشرِكُونَ َوالُْمَحرََّم ثُمَّ َبَعثَ أُُحٍد َبِقيَّةَ َشوَّالٍ َوذَا الْقَْعَدِة َو

أَْصَحاَب بِئْرِ َمُعوَنةَ يف صفر على َرأْسِ أَْرَبَعِة أَْشُهرٍ من أُُحٍد فَكَانَ من َحِديِثهِْم كما حدثين 
ِث بن ِهَشامٍ َوَعْبُد اللَِّه بن أيب أيب إِْسَحاُق بن َيَسارٍ َعنِ الُْمِغَريِة بن عبد الرمحن بن الَْحارِ

بكر بن حممد بن عمرو بن حزم وغريهم من أهل العلم قالوا قَِدَم أبو َبَراٍء َعاِمُر بن َماِلِك 
بن َجْعفَرٍ ُمالِعُب اَألِسنَِّة على رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم الَْمِديَنةَ فََعَرَض عليه 

لم ُيْسِلْم ومل يَبُعْد ِمَن اِإلْسالمِ فقال يا حممد لو َبَعثَْت رَِجاال من اِإلْسالَم َوَدَعاُه إليه ف
أَْصَحابَِك إىل أَْهلِ َنْجٍد فََدَعْوُهْم إىل اِإلَمياِن َرَجْوُت أَنْ َيْسَتجِيُبوا لك فأبعثهم فَلَْيْدُعوا 

ِذَر بن َعْمرٍو أََخا بين َساِعَدةَ صلى اللَُّه عليه وسلم الُْمْنالناس إىل أَْمرَِك فََبَعثَ رسول اللَِّه 
بن كَْعبِ بن الَْخْزَرجِ الُْمْعنَِق ِلَيُموَت يف أَْرَبِعَني َرُجال ِمَن الُْمْسِلِمَني من ِخَيارِِهْم ِمْنُهُم 
 الَْحارِثُ بن الصِّمَِّة َوَحَراُم بن ِملَْحانَ أَُخو بين َعِديِّ بن النَّجَّارِ َوُعْرَوةُ بن أَْسَماَء بن

                                                
نىڭ دىــس ھه، راۋىيلىــرى ســهھىه بولــۇپانــى رىــۋايهت قىلغــانتهبهربــۇ ھهدىــسنى : )10129 (ھهيــسهمى ①

 .ـ دېگهنراۋىيلىرىدۇر، 
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الصَّلِْت السُّلَِميُّ َوَناِفُع بن ُبَدْيلِ بن َوْرقَاَء الُْخَزاِعيُّ َوَعاِمُر بن فَُهْيَرةَ موىل أيب َبكْرٍ َورَِجالٌ 
ُمَسمَّْونَ من ِخَيارِ الُْمْسِلِمَني فََساُروا حىت َنَزلُوا بِئَْر َمُعوَنةَ َوِهَي بني أَْرضِ بين َعاِمرٍ َوحََّرِة 

ال الَْبلََدْينِ منها قَرِيٌب َوِهَي من ُسلَْيمٍ أَقَْرُب فلما َنَزلُوَها َبَعثُوا َحَراَم بن ِملَْحانَ بين ُسلَْيمٍ ِك
بِِكَتابِ رسول اللَِّه إىل َعاِمرِ بن الطُّفَْيلِ فلما أََتاُهْم مل َيْنظُْر يف ِكَتابِِه إىل أَنْ َعَدا على 

 بين َعاِمرٍ فَأََبْوا أَنْ ُيجِيُبوُه إىل ما َدَعاُهْم َوقَالُوا لَْن َنْخِفَر الرَُّجلِ فَقََتلَُه ثُمَّ اْسَتْصرَخ عليهم
أََبا َبَراٍء وقد َعقََد هلم َعقًْدا َوجَِواًرا فَاْسَتْصَرَخ عليهم قََباِئلَ بين ُسلَْيمٍ ُعَصيَّةَ َورِْعال وذَكَْواًنا 

أََحاطُوا بِهِْم يف رَِحاِلهِْم فلما َرأَْوُهْم أََخذُوا فَأََجاُبوُه إىل ذلك فََخَرُجوا حىت غَُشوا الْقَْوَم فَ
أَْسَيافَُهْم ثُمَّ قَاَتلُوُهْم حىت قُِتلُوا عن آِخرِِهْم إِال كَْعَب بن َزْيٍد أََخا بين ِديَنارِ بن النَّجَّارِ 

 يوم الَْخْنَدقِ فَكَانَ يف َسْرحِ فَإِنَُّهْم َتَركُوُه فيه َرَمٌق فَاْرُتثَّ من َبْينِ الْقَْتلَى فََعاَش حىت قُِتلَ
الْقَْومِ َعْمُرو بن أَُميَّةَ الضَّْمرِيُّ َوَرُجلٌ ِمَن اَألْنَصارِ أََحُد بين َعْمرِو بن َعْوٍف فلم ُيَنبِّئُْهَما 

لََشأًْنا فَأَقَْبال بُِمَصابِ إِْخَوِتهَِما إِال الطَّْيُر َتُحوُم على الَْعْسكَرِ فقال َواللَِّه إِنَّ ِلَهِذِه الطَّْيرِ 
ِلَيْنظَُرا فإذا الْقَْوُم يف ِدَماِئهِْم فإذا الَْخْيلُ اليت أََصاَبْتُهْم َواِقفَةٌ فقال اَألْنَصارِيُّ ِلَعْمرِو بن أَُميَّةَ 

َصارِيُّ ما َتَرى قال أََرى أَنْ َنلَْحَق بَِرُسولِ اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم فَُنْخبَِرُه الَْخَبَر فقال اَألْن
لَِكنِّي ما كنت أَْرغَُب بنفِْسي عن َمْوِطنٍ قُِتلَ فيه الُْمْنِذُر بن َعْمرٍو وما كنت لَُتْخبَِرنِي عنه 
الرَِّجالُ ثُمَّ قَاَتلَ الْقَْوَم حىت قُِتلَ َوأََخذَ َعْمُرو بن أَُميَّةَ أَِسًريا فلما أَْخَبَرُهْم أَنَُّه من ُمَضَر أَطْلَقَُه 

ن الطُّفَْيلِ َوَجزَّ َناِصَيَتُه َوأَْعَتقَُه عن َرقََبٍة َزَعَم أهنا كانت على أُمِِّه فََخَرَج َعْمُرو بن َعاِمُر ب
أَُميَّةَ حىت إذا كان بِالْقَْرقََرِة من َصْدرِ قََناٍة أَقَْبلَ َرُجالِن من بين َعاِمرٍ حىت َنَزال معه يف ِظلٍّ 

ٌد مع رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم َوجَِواٌر فلم َيْعلَْم بِِه هو فيه وكان ِللَْعاِمرِيِّيَِّن َعقْ
َعْمُرو بن أَُميَّةَ وقد َسأَلَُهَما حني َنَزال من أَْنُتَما قَاال من بين َعاِمرٍ فَأَْمَهلَُهَما حىت إذا َناَما 

 من بين َعاِمرٍ ِلَما أََصاُبوا من أَْصَحابِ َعَدا َعلَْيهَِما فَقََتلَُهَما وهو َيَرى أَنَُّه أََصاَب بِهَِما ثَأَْرُه
رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم فلما قَِدَم َعْمُرو بن أَُميَّةَ على رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه 

 قال وسلم أخربه الَْخَبَر فقال رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم لَِئْن قََتلَْت قَِتيلَْينِ َألِدَينَُّهَما ثُمَّ
رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم هذا َعَملُ أيب َبَراٍء قد كنت هلا كَارًِها متخوفا فبلغ ذلك 
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أََبا َبَراٍء فََشقَّ عليه إِْخفَاُر َعاِمرٍ إِيَّاُه وما أُِصيَب من أَْصَحابِ رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه 
  :ثَابٍِت ُيَحرُِّض بين أيب َبَراٍء على َعاِمرِ بن الطُّفَْيلِوسلم يف َسَببِِه َوجَِوارِِه وقال َحسَّانُ بن 

   َوأَْنُتْم من ذََواِئبِ أَْهلِ َنْجِد  بين أُمِّ الَْبنَِني أَلَْم َيُرْعكُْم
  ِلَيْخِفَرُه وما َخطَأٌ كعمد   َتَهكُُّم َعاِمرٍ بِأَبِي َبَراٍء

   الَْحَدثَاِن بعدي فما أَْحَدثَْت يف  أال أخرب َربِيَعةَ ذَا املساعي
  وخالك َماجٌِد َحكَُم بن سعد  أبو الُْحُروبِ أبو براء أبوك

فحمل َربِيَعةُ بن أيب براء على َعاِمرِ بن الطُّفَْيلِ فَطََعَنُه بِالرُّْمحِ فََوقََع يف فَِخِذِه َوأَْشَواُه               
َعمِّي فَال ُيْتَبَعنَّ بِـِه َوإِنْ أَِعـْش   َوَوقََع عن فََرِسِه فقال هذا َعَملُ أيب َبَراٍء فإن أَُمْت فََدِمي لِ  

  .فََسأََرى َرأْيِي ِفيَما أتى إيل
ــۋايهت      6574 ــداق رىـ ــسهاقتىن مۇنـ ــۇھهممهد ئىبنـــى ئىـ  ـ مـ

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇھـۇد غازىتىــدىن كېــيىن،  : قىلىنىـدۇ 
، زۇلقهئــدە، زۇلههجـــجه ۋە  نىشــهۋۋال ئېيىنىـــڭ قالغــان كـــۈنلىرى  

. ئۆتكـۈزدى، ئـۇ يىلـى مۇشـرىكالر ھهج قىلـدى     مۇھهررەم ئـايلىرىنى    
ئۇھۇد غازىتىدىن تۆت ئاي ئۆتۈپ، سهپهر ئېيـى كىرگهنـدە، ئهبـۇ بهرائ             
ئامىر ئىبنى مالىك ئىبنى جهئفهر مۇالئىبـۇل ئهسـىننه مهدىـنىگه           

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئـۇنى ئىـسالمغا            . كهلدى
ــدى  ــپ قىل ــان بو . تهكلى ــۇلمان بولمىغ ــۇ مۇس ــسالمغا  ئ ــسىمۇ، ئى ل

  :شۇڭا. دۈشمهنلىكمۇ قىلمايتتى
ــى مــۇھهممهد  ـــ ئ ــانچهيلهننى  ! ـ ســهن ســاھابىلىرىڭدىن بىــر ق

ىكى قهبىلىــلهرگه ئهۋەتـسهڭ، ئــۇالرنى ئىمانغـا دەۋەت قىلــسا،   تنهجـد 
. ئۇالرنىــــڭ مۇســــۇلمان بولــــۇپ قېلىــــشىدىن ئۈمىــــدىم بــــار     

ــا چاقىرســۇن   ــشىلهرنى دىنىڭغ ــن، كى ــ! ســاھابىلىرىڭنى ئهۋەتكى  ـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. دېدى

ــى     ــۇالر دەۋەتچىلهرنـ ــوق، ئـ ــشهنچىم يـ ــگه ئىـ ــد خهلقىـ ـــ نهجـ ــ
  :ئهبۇ بهرائ. تىن يانمايدۇ، ـ دېدىئۆلتۈرۈۋېتىش
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، قورقۇپ كهتكـۈدەك    ن ئالىمه گهىمكــ مهن ئۇالرنى ئۆز كېپىللى    
 شـۇنىڭ بىـلهن، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     . ئىش يوق، ـ دېدى 

ۋەســــهللهم خهزرەج قهبىلىــــسىنىڭ بهنــــى ســــائىدە جهمهتىــــدىن 
 دەپ نام ئالغان مـۇنزىر ئىبنـى ئهمـر       “ئهجىلىنى سۆرەپ ماڭغۇچى  ”

دېگهن ساھابىنىڭ باشچىلىقىدا ھارىس ئىبنى سىممه، بهنى ئهدىـي         
ــۇرۋە ئىبنــى ئهســمائ ئىبنــى    جهمهتىــدىن ھهرام ئىبنــى مىلهــان، ئ

ئهبـۇ  ۋە بنـى ۋەرقـائ خـۇزائىي    سهلت سهلهمى، نافىئ ئىبنى بۇدەيل ئى   
تهقـۋادار  قاتـارلىق  بهكرىنىڭ خىزمهتچىسى ئامىر ئىبنـى فـۇھهيرە     

ئــۇالر يولغــا چىقىــپ، . مۇســۇلمانالردىن قىرىــق كىــشىنى ئهۋەتتــى
بـۇ جـاي بهنـى ئـامىر جهمهتـى      . بىئرى مهئـۇنه دېـگهن جايغـا كهلـدى       

بىلهن بهنى سۇلهيم جهمهتىنىڭ سـايلىقىنىڭ ئوتتۇرىـسىدىكى يهر         
ئۇالر ئۇ جايغا چۈشـۈپ،   . ولۇپ، بهنى سۇلهيمگه بهكرەك يېقىن ئىدى     ب

ھهرام ئىبنى مىلهاندىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مهكتۇبىنى  
ئـامىر ئىبنـى تۇفهيـل مهكتـۇبنى        . ئامىر ئىبنى تـۇفهيلگه ئهۋەتتـى     

 ئهلچىنــى ئۆلتۈرىــۋەتتى، ئانــدىن بهنــى ئــامىر     ،ئېچىپمــۇ باقمــاي 
  :ىۋىدى، ئۇالر چىقىشقا ئۇنىمايجهمهتىنى ئۇرۇشقا چاقىر

ــ ئهبۇ بهرائ ئۇالرغا ئهھـدە بېرىـپ باشـپاناھ بولغـان، بىـز ئۇنىـڭ           
، ئامىر ئىبنى تۇفهيـل ئۇسـهييه  . ئهھدىسىنى بۇزمايمىز، ـ دېيىشتى 

ــۋان  ــارلىقرىئــل ۋە زەك ــۇلهيم    قات ــى س ــۇرۇش  ىرىقهبىلىلبهن ــى ئ ن
لمانالرنى ئــۇالر چاقىرىققــا ئــاۋاز قوشــۇپ، مۇســۇ. قىلىــشقا چــاقىردى

مۇسۇلمانالر بۇ ئهھۋالنى كۆرۈپ،   . قونالغۇ قىلغان جايدا قورشىۋالدى   
ــاي     ــۇ قالمـ ــاخىرى بىرىمـ ــتى، ئـ ــۇغۇرۇپ ئۇرۇشـ ــى سـ قىلىچلىرىنـ

پهقهت بهنـى دىنـار جهمهتىـدىن بولغـان كهئـب ئىبنـى             . ئۆلتۈرۈلدى
زەيدال يېرىم جان ھالهتته ئۆلۈكلهرنىـڭ ئارىـسىدا قالغانىـدى، بـۇنى            

شۇنىڭ بىلهن، ئـۇ    . هن ئۇنى تاشالپ كېتىپ قالدى    سهزمىگهن دۈشم 
غانغــا قهدەر خهنــدەك غازىتىــدا شــېهىد بولتــاكى  قېلىــپ،قۇتۇلــۇپ 
ئهمر ئىبنى ئۇمهييه زامىرى بىلهن بهنى ئهمر ئىبنى ئهۋف . ياشىدى
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ــاھابىلهرنىڭ    ــسى سـ ــسارى ئىككىـ ــر ئهنـ ــان بىـ ــدىن بولغـ جهمهتىـ
بېـشىغا كهلـگهن   ئۇالغلىرىنى بېقىۋاتقان بولـۇپ، ھهمراھلىرىنىـڭ       

ئۇالر قۇشالرنىڭ مۇسۇلمانالر چۈشكهن . ئىشتىن خهۋىرى يوق ئىدى
يهرگه شــۇڭغۇپ، يهنه ئاســمانغا كۆتۈرۈلىۋاتقــانلىقىنى كــۆرۈپ، بىــر  
ئىش بولغانلىقىنى ھېس قىلدى ـ دە، ھهمراھلىرى چۈشكهن يهرگه  

قارىغۇدەك بولسا، ھهمراھلىرى قانغا مىلهنگهن ھالدا      . يېتىپ باردى 
بۇ . ىدىهرمۇ تېخى ئۇ يهردىن كهتمىگهنك ياتقان بولۇپ، دۈشمهنلئۆلۈ

  :ئهھۋالنى كۆرگهن ئهنسارى ھهمراھى ئهمر ئىبنى ئۇمهييهگه
  :ــ قانداق قىلىمىز؟ ـ دەپ سورىغانىدى، ئهمر ئىبنى ئۇمهييه

ــ قايتىپ بېرىپ، پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه          
  :ئهنسارىلېكىن . خهۋەر قىاليلى، ـ دېدى

ــ مۇنزىر ئىبنـى ئهمـر ئۆلتـۈرۈلگهن جايـدىن جېنىمنـى سـاق              
ئېلىپ كهتمهيمهن، ـ دېدى ۋە دۈشمهنگه قاراپ ئېتىلدى، دۈشمهنلهر  

. ئۇنىمۇ ئۆلتۈرىۋېتىپ، ئهمر ئىبنى ئۇمهييهنى ئهسىرگه ئېلىۋالـدى       
ــسىدىن      ــۇزار قهبىلى ــڭ م ــمهنگه ئۆزىنى ــۇمهييه دۈش ــى ئ ــر ئىبن ئهم

ىدى، ئامىر ئىبنى تۇفهيـل ئۇنىـڭ چېچىنـى         ئىكهنلىكىنى ئېيتقان 
قىرقىپ، ئانىسىنىڭ بىر قۇل ئازاد قىلىـش قهسـىمىنى ئورۇنـداش     

  .ئۈچۈن ئۇنى قويۇپ بهردى
ــاش      ــڭ بـ ــپ، ئېقىننىـ ــا چىقىـ ــۇمهييه يولغـ ــى ئـ ــر ئىبنـ ئهمـ
تهرىپىــدىكى قهرقهرە دېــگهن جايغــا كهلگهنــدە، بىــر تــۈپ دەرەخنىــڭ 

ئۇالرنىـڭ  . ىشىپ قالدى سايىسىدا ئولتۇرغان ئىككى كىشىگه ئۇچر    
  :قايسى جهمهتتىن ئىكهنلىكىنى سورىغانىدى

ئـامىر  . ــ بىز بهنـى ئـامىر جهمهتىـدىن، ـ دەپ جـاۋاب بېرىـشتى       
ــسىدا    ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئارى ــلهن پهيغهم ــدىكىلهر بى جهمهتى

ئهمر . ئهھدە بار بولۇپ، ئهمر ئىبنى ئۇمهييه بۇنىڭدىن بىخهۋەر ئىدى   
ــدا،   ئۇالرنىــڭ يېنىغــا چۈشــۈ  ــۇخالپ قالغان ــۇالر ئ ــدى ۋە ئ ــارام ئال پ ئ

ــۋەتتىتۇيۇقــسىز ھۇجــۇم بۇنىــڭ .  قىلىــپ ئىككىلىــسىنى ئۆلتۈرى
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بىــلهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ســاھابىلىرىنى ئۆلتــۈرگهن 
  .بهنى ئامىر جهمهتىدىن قىساس ئالدىم دەپ ئويلىغان ئىدى

ئهمـر ئىبنـى ئـۇمهييه پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ قېـشىغا       
ئهمرنىـڭ سـۆزلىرىنى    . ېتىپ كېلىپ، بولغان ئهھۋالنى يهتكۈزدى    ي

  :ئاڭلىغان پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــڭ     ــسهن، مهن ئۇالرنى ــشىنى ئۆلتۈرىۋېتىپ ــى كى ـــ ســهن ئىكك ـ

  :ئاندىن. تىنى تۆلهيمهن، ـ دېدىدىيى
ھـالبۇكى،  . ــ بۇ، ئهبۇ بهرانىڭ ئىشى، ئۇ ماڭا كاپالهت بهرگهنىدى        

ــدل ــم   نهجـ ــدىغانلىقىنى بىلگهنلىكىـ ــۇنداق قىلىـ ىكلهرنىڭ مۇشـ
  .ئۈچۈن، خهۋپسىرەپ تۇراتتىم، ـ دېدى

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ بـۇ سـۆزلىرىدىن        
ــۇخهۋەر تاپقــان ئهبــۇ بهرائ ئ نى بۇزغــان ئــامىر ئىبنــى سىنىــڭ ئهھدى

ــا بولــدى    ــۇفهيلگه قــاتتىق خاپ ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ  . ت پهيغهم
ــاھابى ــدىن  ۇلىرىنىڭ ئســـــ ــپاناھلىقى تۈپهيلىـــــ ــڭ باشـــــ نىـــــ

  .ئۆلتۈرۈلگهنلىكى ئۇنىڭغا بهكمۇ ھار كهلگهنىدى
شائىر ھهسسان ئىبنى سابىت رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهبۇ بهرائنىـڭ         
  :ئوغۇللىرىنى ئامىرغا قارشى قۇترىتىپ مۇنداق بېيتالرنى ئوقۇدى

   !ئى ئۇممۇل بهنىن ئوغۇللىرى
  ۇ؟نىڭ ئېسىل زاتلىرىغسىلهر نهجد

  ،ئهبۇ بهرانىڭ ئهھدىسىنى ئامىربۇزدى 
  ، سىلهرنىكۆزگه ئىلماي 

  سهۋەنلىك قهستهنلىككه ھېچقاچان ئوخشىمايدىغۇ،
  لۋانغا دەپ قويۇڭالركى،ارەبىيئه دېگهن پ

  بۇ پاجىئهدىن كېيىن قاراپ تۇرامدىكىن،
  ئاتاڭ جهڭلهرنىڭ ئاتىسى ئهبۇ بهرا تۇرسا،
  .د تۇرسائتاغاڭ ئۇلۇغ ئهزىمهت ھهكهم ئىبنى سه
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بۇنىڭ تهسىرىدە ئهبـۇ بهرائنىـڭ ئـوغلى رەبىيـئه ئـامىر ئىبنـى              
ــزە ئــۇردى ۋە ئــۇنى يوتىــسىدىن       ــۇفهيلگه ئېتىلىــپ بېرىــپ، نهي ت

ئامىر ئىبنى تۇفهيل جان ئـۈزۈش      . يارىالندۇرۇپ، ئېتىدىن يىقىتتى  
  :ئالدىدا

  تاغامغـا پىـدا،    ئهبۇ بهرائنىڭ ئىشى، ئۆلۈپ كهتـسهم، خۇنـۇم        ،ــ بۇ 
ــېچكىم  ــھـ ــسۇنئۇنىڭـ ــاپ . دىن قىـــساس تهلهپ قىلمىـ ئهگهر ياشـ

  . ①قالسام، ئۆز قارارىمنى ئۆزەم بېرىمهن، ـ دېدى
  )20/356: »ئهلكهبىر«(

كان ِفيهِْم َعـاِمُر بـن   : عبد الرمحن بن كَْعبِ بن َماِلٍك أرسله     وله عن    ـ 6575
 َجَسُدُه حني َدفَُنوُه يقول ُعْرَوةُ َوكَاُنوا َيَرْونَ فَُهْيَرةَ فََزَعَم يل ُعْرَوةُ أَنَُّه قُِتلَ َيْوَمِئٍذ فلم ُيوَجدْ      

  .أَنَّ الَْمالِئكَةَ ِهَي َدفََنْتُه
 ـ ئابدۇرراھمان ئىبنى كهئب ئىبنـى مـالىكتىن مۇنـداق     6575

ئۇالرنىــڭ ئىچىــدە ئــامىر ئىبنــى فــۇھهيرە بــار : رىــۋايهت قىلىنىــدۇ
ــۇ ئاشــۇ ۋەقهلى    ــشىچه، ئ ــا ئېيتىــپ بېرى ــدى، ئۇرۋەنىــڭ ماڭ كــته ئى

ئۆلتــۈرۈلگهن بولــۇپ، كىــشىلهر ئــۇنى دەپــنه قىلىــدىغان چاغــدا       
شۇڭا ئۇنى پهرىـشتىلهر دەپـنه قىلغـان دەپ       . جهسىتىنى تاپالمىغان 

  . ②قارايتتى
  )19/71: »ئهلكهبىر«(

أن ممن شهد بئر معونة أوس بن معاذ األنصاري واحلكم          : عن عروة  وله   ـ 6576
  ).3/215 و 1/228الطرباين يف الكبري .(بن كيسان املخزومي

                                                
 ىچهئىبنـى ئىـسهاقق   سـهنهدىدىكى   ،   بولـۇپ   رىـۋايهت قىلغـان    تهبهرانـى نى   ھهدىس بۇ: )10132 (ھهيسهمى ①

 .دېگهنـ ، تۇر راۋىيلىرى ئىشهنچلىكبولغان
نىڭ  ھهدىــس، راۋىيلىــرى ســهھىه بولــۇپنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان ھهدىــسبــۇ: )10130 (ھهيــسهمى ②

 .دېگهنـ ر، راۋىيلىرىدۇ
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بىئــرى مهئــۇنه :  ئـۇرۋەدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىـدۇ  – 6576
ــسارى ۋە   ۋەقهلىكىــگه قاتناشــقانالر ئىچىــدە ئهۋس ئىبنــى مۇئــاز ئهن

  . ①ھهكهم ئىبنى كهيسان مهخزۇمى قاتارلىقالرمۇ بار ئىدى
  )3/215 ؛1/228: »ئهلكهبىر«(

ي قَالَ غََزْوَنا فََزاَرةَ َوَعلَْيَنا أَُبو َبكْرٍ أَمَّـَرُه         عن إَِياُس ْبُن َسلََمةَ َحدَّثَنِي أَبِ      ـ 6577
َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَْيَنا فَلَمَّا كَانَ َبْيَنَنا َوَبْيَن الَْماِء َساَعةٌ أََمَرَنا أَُبـو َبكْـرٍ                  

لَ َمْن قََتلَ َعلَْيِه َوَسَبى َوأَْنظُُر إِلَى ُعُنقٍ ِمْن النَّاسِ ِفيهِْم           فََعرَّْسَنا ثُمَّ َشنَّ الَْغاَرةَ فََوَرَد الَْماَء فَقَتَ      
الذََّرارِيُّ فََخِشيُت أَنْ َيْسبِقُونِي إِلَى الَْجَبلِ فََرَمْيُت بَِسْهمٍ َبْينُهْم َوَبْيَن الَْجَبـلِ فَلَمَّـا َرأَْوا               

ْم اْمَرأَةٌ ِمْن َبنِي فََزاَرةَ َعلَْيَها قَْشٌع ِمْن أََدمٍ قَالَ الْقَْشُع السَّْهَم َوقَفُوا فَجِئُْت بِهِْم أَُسوقُُهْم َوِفيهِ
النِّطَُع َمَعَها اْبَنةٌ لََها ِمْن أَْحَسنِ الَْعَربِ فَُسقُْتُهْم َحتَّى أََتْيُت بِهِْم أََبا َبكْرٍ فََنفَّلَنِي أَُبـو َبكْـرٍ      

فُْت لََها ثَْوًبا فَلَِقَينِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفـي            اْبَنَتَها فَقَِدْمَنا الَْمِديَنةَ َوَما كَشَ    
السُّوقِ فَقَالَ َيا َسلََمةُ َهْب ِلي الَْمْرأَةَ فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه َواللَِّه لَقَْد أَْعَجَبْتنِي َوَما كََشفُْت                

 َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن الَْغِد ِفي السُّوقِ فَقَالَ ِلي َيا َسلََمةُ             لََها ثَْوًبا ثُمَّ لَِقَينِي َرُسولُ اللَّهِ     
َهْب ِلي الَْمْرأَةَ ِللَِّه أَُبوَك فَقُلُْت ِهَي لََك َيا َرُسولَ اللَِّه فََواللَِّه َما كََشفُْت لََها ثَْوًبا فََبَعثَ بَِها                 

 َوَسلََّم إِلَى أَْهلِ َمكَّةَ فَفََدى بَِها َناًسا ِمْن الُْمْسِلِمَني كَاُنوا أُِسُروا           َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيهِ    
  .بَِمكَّةَ

ــداق       6577 ــهلهمه دادىــــسىنىڭ مۇنــ  ـ ئىيــــاس ئىبنــــى ســ
ئهبـۇ بهكـرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ     : دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىـدۇ   

ر يهرگه سـۇ بـا  . قوماندانلىقىدا فهزارە قهبىلىـسىگه ھۇجـۇم قىلـدۇق     
بىر سائهتلىك يول قالغان چاغـدا، ئهبـۇ بهكرىنىـڭ بـۇيرۇقى بىـلهن              

ئاندىن ئاتلىنىپ، سۇ بار جايغا كهلدۇق ۋە ئـۇ         . چۈشۈپ ئارام ئالدۇق  
ــىرگه    ــى ئهسـ ــۈرۈپ، بهزىلىرىنـ ــى ئۆلتـ ــڭ بهزىلىرىنـ يهردىكىلهرنىـ

شـۇ ئهسـنادا، ئايـال ـ بـالىالردىن تهركىـب تاپقـان بىـر تـوپ          . ئالدۇق

                                                
ۇھهيئه ئىسىملىك  ئىبنى لبۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە     : )10133 (ھهيسهمى ①

 .دېگهنھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى بار، ـ 
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ئۇالرنىــــڭ مهنــــدىن بــــۇرۇن تاغقــــا .  چۈشــــتىمكىــــشىگه كــــۆزۈ
چىقىۋېلىشىدىن ئهنسىرەپ، تاغ بىلهن ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىغا قارىتىپ       

شۇنىڭ . ئۇالر ئوقنى كۆرۈپ توختاپ قېلىشتى    .  ئوق ئاتتىم  لاتبىر  
ىغا ئېلىـپ  قېـش لدىمغا سـېلىپ، ئهبـۇ بهكرىنىـڭ    بىلهن، ئۇالرنى ئا  

ىيىم كىيىۋالغـان بىـر     ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئۈستىگه تېرە ك    . كهلدىم
مهنچه ئۇ  . بار ئىدى  ىئايال بولۇپ، يېنىدا بهكمۇ چىرايلىق بىر قىز      

ئهبۇ بهكرى  . قىز ئهرەبلهرنىڭ ئىچىدىن چىققان ساھىبجامال ئىدى     
مهدىنىگه قايتتۇق، تېخى   . ماڭا ئۇ ئايالنىڭ قىزىنى ئىنئام قىلدى     

هلاللالھۇ ئۇ قىزغا يېقىنچىلىق قىلماي تۇرۇپ، بازاردا پهيغهمبهر س        
پهيغهمــــبهر . ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم بىــــلهن ئۇچرىــــشىپ قالــــدىم

  :ئهلهيهىسساالم ماڭا
. ــ دېـدى  ! ھېلىقـى قىزنـى ماڭـا بېغىـشلىغىن    ! ــ ئـى سـهلهمه   

  :مهن
لـېكىن  . ــ ئـى رەسـۇلۇلالھ، مهن ئـۇنى بهكـال يـاقتۇرۇپ قالـدىم             

ئهتىسى پهيغهمبهر . ئۇنىڭغا تېخى يېقىنچىلىق قىلمىدىم، ـ دېدىم 
  :هيهىسساالم بىلهن بازاردا يهنه ئۇچرىشىپ قالدىم، ئۇئهل

ھېلىقـى قىزنـى ماڭـا      )! داداڭغا رەھـمهت بولغـاي    (ــ ئى سهلهمه    
  :مهن. بېغىشلىغىن، ـ دېدى
نىـڭ نــامى بىــلهن  هللا. ئــۇ سـېنىڭ بولــسۇن ! ـــ ئــى رەسـۇلۇلالھ  

. قهسهمكى، مهن ئۇنىڭغا يېقىنچىلىق قىلىـپ باقمىـدىم، ـ دېـدىم    
هھلىـگه ئهسـىر   لالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مهكـكه ئ    پهيغهمبهر سـهلال  

رۇھ مۇســۇلماننى قۇتۇلــدۇرۇش ئۈچــۈن، ئــۇ ۇچۈشــۈپ قالغــان بىــر گــ
  . ئهھلىگه يوللىدىقىزنى فىدىيه ئورنىدا مهككه 

  )1755: مۇسلىم(
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  خهندەك ئۇرۇشى ۋە بهنى قۇرەيزە غازىتى

  . كانت يف شوال سنة أربعـ 6578
  ھىجرەتنىـــڭە غـــازاتلىرىــــ خهنـــدەك ۋە بهنـــى قـــۇرەيز 6578

   .مهيدانغا كهلگهنل ئېيىدا اتۆتىنچى يىلى شهۋۋ
  )بۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان(                                      

  
  . سنة مخس:  وللكبري عن ابن إسحاقـ 6579
خهنــدەك ( نىـشىچه، ئىبنــى ئىـسهاقتىن رىــۋايهت قىلى  ــ  6579
  . ① يىلى بولغانبهشىنچىھىجىرىيهنىڭ ) ئۇرۇشى

  )»ئهلكهبىر«(  

أَنّ َرُسولَ اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم َخطَّ        : عن عمرو بن عوف الُْمَزنِيِّ     ـ 6580
 اَألْحَزابِ حىت َبلَغَ الَْمذَابَِح فَقَطََع الَْخْنَدَق من أَْحَمَر الَْبْسَخَتْينِ طََرِف بين َحارِثَةَ َعاَم ِحْزبِ  

ِلكُلِّ َعَشَرٍة أَْرَبِعَني ِذَراًعا فَاْحَتجَّ الُْمَهاجُِرونَ َواَألْنَصاُر يف َسلَْمانَ الْفَارِِسيِّ َرِحَمـُه اللَّـُه             
انُ ِمنَّا فقال رسول اللَِّه وكان َرُجال قَوِيا فقال الُْمَهاجُِرونَ َسلَْمانُ ِمنَّا َوقَالَِت اَألْنَصاُر َسلْمَ    

   .صلى اللَُّه عليه وسلم َسلَْمانُ ِمنَّا أَْهلَ الَْبْيِت
 رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن  ىيئهمــر ئىبنــى ئهۋف مــۇزەن   ـــ 6580

ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــداق رى ــۈن   :مۇن ــى ك ــزاب ئۇرۇش ــبهر ى،ئهھ  پهيغهم
ــسه جهمهتــى تهرەپتىكــى  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  بهنــى ھارى

 شورلۇقتىن تاكى كهلكـۈن ئېقىنلىرىغـا قهدەر خهنـدەكنىڭ          قىزىل

                                                
 .دېگهنـ ، تۇر، راۋىيلىرى ئىشهنچلىك بولۇپتهبهرانى رىۋايهت قىلغانبۇ ھهدىسنى : )10171 (ھهيسهمى ①
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.  گهز بهلگىـلهپ بهردى    40يهسىنى سىزىپ، ھهر ئون كىـشىگه       ىلىن
 تالىـشىپ قالـدى،   ىنىفارىـس  سـهلمان مۇھاجىرالر بىلهن ئهنسارىالر  

. ســهلمان فارىــسى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ قــاۋۇل، كۈچلــۈك ئــادەم ئىــدى
  :مۇھاجىرالر

  :دېسه، ئهنسارىالرمۇـ سهلمان بىزدىن، ــ 
سهلاللالھۇ ئاخىرى پهيغهمبهر  .ېيىشهتتىدـ سهلمان بىزدىن،  ــ 

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . ① دېدىىندۇر، ـسهلمان ئهھلى بهيتتــ 

  )6040 :»ئهلكهبىر«(

ْسَحاَق َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُمَحمٍَّد َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن َعْمرٍو َحدَّثََنا أَُبو إِ    ـ 6581
ُحَمْيٍد قَالَ َسِمْعُت أََنًسا َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيقُولُ َخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى                 

َملُـونَ  الَْخْنَدقِ فَإِذَا الُْمَهاجُِرونَ َوالْأَْنَصاُر َيْحِفُرونَ ِفي غََداٍة َبارَِدٍة فَلَْم َيكُْن لَُهْم َعبِيٌد َيعْ            
  :ذَِلَك لَُهْم فَلَمَّا َرأَى َما بِهِْم ِمْن النََّصبِ َوالُْجوعِ قَالَ
  فَاغِْفْر ِللْأَْنَصارِ َوالُْمَهاجَِرْه اللَُّهمَّ إِنَّ الَْعْيَش َعْيُش الْآِخَرْه

  :فَقَالُوا ُمجِيبَِني لَُه
 .ِقيَنا أََبَداَعلَى الْجَِهاِد َما َب َنْحُن الَِّذيَن َباَيُعوا ُمَحمََّدا

: دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ   ـ 6581
 سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئهتىگهن سوغۇقتا خهنـدەك        پهيغهمبهر

ئۇالرنىـڭ بـۇ    . كوالۋاتقان مۇھاجىر ۋە ئهنسارىالرنىڭ يېنىغا چىقتـى      
 رەسۇلۇلالھ. ئىشالرنى قىلىپ بهرگۈدەك خىزمهتكارلىرى يوق ئىدى  

ــازابى تارتىۋاتقــانلىقىنى  ـ ئۇالرنىــڭ جاپــا    مۇشــهققهت ۋە ئــاچلىق ئ
  :كۆرۈپ

  ئاخىرەت ھاياتى ھهقىقى ھايات،! هللائى ا
                                                

 كهسـىر ئىبنـى ئابـدۇلالھ    سـهنهدىدە ،  بولـۇپ نى تهبهرانى رىۋايهت قىلغـان   ھهدىس بۇ: )10137 (ھهيسهمى ①
كۆپچىلىك ئۆلىماالر ئۇنىڭ ھهدىسى زەئىپ كىشى ئىكهنلىكىنى ئىلگىـرى  . ئىسىملىك بىرى بار  ۇزەنىي  م

 . دېگهنتۇر، ـ راۋىيلىرى ئىشهنچلىكقالغان .ئۇنىڭ ھهدىسىنى ھهسهن دەپ قارىغان تىرمىزى سۈرسه،
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  .ئهنسار ۋە مۇھاجىرغا قىلغىن مهغپىرەت
  : مۇنداق دېدى رەسۇلۇلالھقا جاۋابهنمۇ، ئۇالردىدەپ دۇئا قىل

  !بىز ساڭا بهيئهت قىلدۇق، ئهي مۇھهممهد
   .ىنماي تا ئهبهدجىهاد قىلىمىز دەپ ت

  )2834 :بۇخارى(

 َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َجَعلَ الُْمَهـاجُِرونَ َوالْأَْنـَصاُر َيْحِفـُرونَ            ـ 6582
  :الَْخْنَدَق َحْولَ الَْمِديَنِة َوَيْنقُلُونَ التَُّراَب َعلَى ُمُتونِهِْم َوُهْم َيقُولُونَ

  َعلَى الْإِْسلَامِ َما َبِقيَنا أََبَدا َداَنْحُن الَِّذيَن َباَيُعوا ُمَحمَّ
  :قَالَ َيقُولُ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُيجِيُبُهْم

   فََبارِْك ِفي الْأَْنَصارِ َوالُْمَهاجَِرْه اللَُّهمَّ إِنَُّه لَا َخْيَر إِلَّا َخْيُر الْآِخَرْه
ي ِمْن الشَِّعريِ فَُيْصَنُع لَُهْم بِإَِهالٍَة َسنَِخٍة ُتوَضُع َبْيَن َيَدْي الْقَـْومِ         ُيْؤَتْونَ بِِملِْء كَفِّ   :قَالَ

  . َوالْقَْوُم جَِياٌع َوِهَي َبِشَعةٌ ِفي الَْحلْقِ َولََها رِيٌح ُمْنِتٌن
: دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ   ـ 6582

ــن  ــسارىالر مهدى ــسىمۇھــاجىر، ئهن ــدەك  گهه چۆرى ــتىن خهن ــر تهرەپ  بى
ىسا، يهنه بىر تهرەپـتىن قېزىلغـان تـوپىالرنى توشـۇغاچ مۇنـداق           كول

  :دەيتتى
  !بىز ساڭا بهيئهت قىلدۇق، ئهي مۇھهممهد

  .ئىسالم يولىدا ماڭىمىز دەپ تا ئهبهد
  : مۇنداق دەيتتىپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرغا جاۋابهن

  ئاخىرەت ھاياتى ھهقىقى ھايات،! هللائى ا
  .ئهنسار ۋە مۇھاجىرالرغا ئاتا قىلغىن بهرىكهت

ــۇئهنهس  ــۇ ئهنهـ ــدۇ رەزىيهلالھـ ــداق دەيـ ــاجىر: يهنه مۇنـ   ۋەمۇھـ
بىر چاڭگال ئارپا ئېلىپ كېلىنىـپ، تهمـى ئۆزگىرىـپ          غا  ئهنسارىالر

ئىـشلهۋاتقانالر بهكمـۇ ئـاچ      . بېرىلهتتـى  قـورۇپ  داقالغان قوي مېيىـ   
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ئــام بوغۇزغــا بارغانــدا، تا . ئامــال يــوق ئىــدىبولغاچقــا، بــۇنى يــېمهي
   .ياغنىڭ سېسىق تهمىنى ئاسانال بىلىۋالغىلى بوالتتى

  )4100 :بۇخارى(

 َعْن الَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ قَالَ َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الَْخْنَدقِ              ـ 6583
  :َيْنقُلُ َمَعَنا التَُّراَب َوُهَو َيقُولُ

  َولَا ُصْمَنا َولَا َصلَّْيَنا  لَْولَا اللَُّه َما اْهَتَدْيَناَواللَِّه 
  َوثَبِّْت الْأَقَْداَم إِنْ لَاقَْيَنا فَأَْنزِلَْن َسِكيَنةً َعلَْيَنا

   إِذَا أََراُدوا ِفْتَنةً أََبْيَنا َوالُْمْشرِكُونَ قَْد َبَغْوا َعلَْيَنا
: ايهت قىلىنىـدۇ  دىن مۇنـداق رىـۋ    ـ بهرا رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ     6583

 توپـا   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ پهيغهمبهرئهھزاب غازىتىدا   
  :توشۇغاچ مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىدىم

  سهن بولمىساڭ، تاپماس ئىدۇق ھىدايهت،! رەببىمىز
  بىلمهس ئىدۇق نېمىدۇر زاكات، ناماز ـ ئىبادەت؟
  بېغىشلىغىن بىزلهرگه خاتىرجهملىك، جاسارەت،

  .ا ياۋ بىلهن ئاتا قىلغىن مهتانهتئېلىشقاند
  زۇلۇم قىلدى مۇشرىكالر تۇتۇپ بىزگه ئاداۋەت،

  . دىنىمىزدىن ياندۇرسا، قىلمايمىز ھېچ ئىتائهت
  )6620 :بۇخارى(

 َعْن إِْبَراِهيَم التَّْيِميِّ َعْن أَبِيِه قَالَ كُنَّا ِعْنَد ُحذَْيفَةَ فَقَالَ َرُجلٌ لَْو أَْدَركُْت              ـ 6584
 اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَتلُْت َمَعُه َوأَْبلَْيُت فَقَالَ ُحذَْيفَةُ أَْنَت كُْنَت َتفَْعلُ ذَِلـَك              َرُسولَ

لَقَْد َرأَْيُتَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيلَةَ الْأَْحَزابِ َوأََخذَْتَنا رِيٌح َشِديَدةٌ َوقُـرٌّ                 
فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَلَا َرُجلٌ َيأِْتينِي بَِخَبرِ الْقَْومِ َجَعلَُه اللَُّه َمِعـي َيـْوَم                  

 َمِعي َيـْوَم    الِْقَياَمِة فََسكَْتَنا فَلَْم ُيجِْبُه ِمنَّا أََحٌد ثُمَّ قَالَ أَلَا َرُجلٌ َيأِْتيَنا بَِخَبرِ الْقَْومِ َجَعلَُه اللَّهُ              
الِْقَياَمِة فََسكَْتَنا فَلَْم ُيجِْبُه ِمنَّا أََحٌد ثُمَّ قَالَ أَلَا َرُجلٌ َيأِْتيَنا بَِخَبرِ الْقَْومِ َجَعلَُه اللَُّه َمِعي َيـْوَم                  
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 الْقَْومِ فَلَْم أَجِـْد ُبـدا إِذْ        الِْقَياَمِة فََسكَْتَنا فَلَْم ُيجِْبُه ِمنَّا أََحٌد فَقَالَ قُْم َيا ُحذَْيفَةُ فَأِْتَنا بَِخَبرِ           
َدَعانِي بِاْسِمي أَنْ أَقُوَم قَالَ اذَْهْب فَأِْتنِي بَِخَبرِ الْقَْومِ َولَا َتذَْعْرُهْم َعلَيَّ فَلَمَّا َولَّْيُت ِمْن ِعْنِدِه     

نَ َيْصِلي ظَْهَرُه بِالنَّارِ فََوَضْعُت     َجَعلُْت كَأَنََّما أَْمِشي ِفي َحمَّامٍ َحتَّى أََتْيُتُهْم فََرأَْيُت أََبا ُسفَْيا         
َسْهًما ِفي كَبِِد الْقَْوسِ فَأََرْدُت أَنْ أَْرِمَيُه فَذَكَْرُت قَْولَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولَا          

ثْلِ الَْحمَّامِ فَلَمَّا أََتْيُتـُه فَأَْخَبْرُتـُه   َتذَْعْرُهْم َعلَيَّ َولَْو َرَمْيُتُه لَأََصْبُتُه فََرَجْعُت َوأََنا أَْمِشي ِفي مِ  
بَِخَبرِ الْقَْومِ َوفََرغُْت قُرِْرُت فَأَلَْبَسنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن فَـْضلِ َعَبـاَءٍة                

  .مَّا أَْصَبْحُت قَالَ قُْم َيا َنْوَمانُكَاَنْت َعلَْيِه ُيَصلِّي ِفيَها فَلَْم أََزلْ َناِئًما َحتَّى أَْصَبْحُت فَلَ
تهيمىـي دادىـسىنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى        ئىبراھىم   ـ 6584

  :بىز ھۇزەيفهنىڭ قېشىدا ئىدۇق، بىر كىشى :رىۋايهت قىلىدۇ
نـاۋادا مهن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ھايـات ۋاقتىـدا بولغـان       ــ  
ئۇنىـڭ بىلـله   ھهرقانـداق خېـيىم ـ خهتهرگه پهرۋا قىلمـاي،      ،بولسام

  :ىدى، ھۇزەيفه ئۇنىڭغا مۇنداق دېدىئۇرۇش قىلغان بوالتتىم، ـ دېگهن
ــد  ــۇنداق قىالرمىـ ــقهتهن شـ ـــ ھهقىـ ــسى،  ىڭ؟ــ ــزاب كېچىـ ئهھـ

بـوران   .سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىدا ئىدۇق    پهيغهمبهر  
 پهيغهمـبهر   .چىقىپ، جاندىن ئۆتكۈدەك سوغۇق بولۇپ كېتىۋاتـاتتى      

  :هيهى ۋەسهللهمسهلاللالھۇ ئهل
كېلىـدىغان بىـرەر كىـشى      ئهھۋالىنى ئىگهللهپ   دۈشمهننىڭ  ــ  

ــاي  هللا يوقمــۇ؟ ا ــلهن قىلغ ــامهت كــۈنى مهن بى ــۇنى قىي ــدى ـ  !ئ  . دې
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . ھېچقايسىمىز جاۋاب بهرمهي جىـم تـۇردۇق   

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم يهنه
 كېلىـدىغان بىـرەر كىـشى       ئهھۋالىنى ئىگهللهپ دۈشمهننىڭ  ــ  

  . دېدى ـ!ئۇنى قىيامهت كۈنى مهن بىلهن قىلغايهللا يوقمۇ؟ ا
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ . يهنه جــاۋاب بهرمهي جىــم تــۇردۇقبىــز 

ئهلهيهــى ۋەســهللهم بــۇ ســۆزىنى ئــۈچىنچى قېــتىم تهكرارلىغانــدىن 
  :كېيىن، مېنىڭ ئىسمىمنى ئاتاپ تۇرۇپ
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 بېرىـپ، دۈشـمهننىڭ ئهھـۋالىنى   ! ــ ئى ھۇزەيفه، ئورنۇڭدىن تـۇر   
  .ـ دېدى! ئهمما ئۇالرغا تۇيدۇرمىغىن. ئىگهللهپ كهلگىن

ــ  ــسمىمنى ئات ــۈن ائى ــانلىقى ئۈچ ــائهت  پ چاقىرغ ــرىگه ئىت ، ئهم
ئورنۇمـدىن تـۇرۇپ، خـۇددى ھاممامـدا        . قىلماي ئامـالىم يـوق ئىـدى      

تۇرغاندەك بىر خىل ئىللىقلىق ئىچىـدە مېڭىـپ، دۈشـمهنلهرنىڭ          
مبىــسىنى ئوتقــا ۈد ڭ ئهبــۇ ســۇفياننى.ئارىــسىغا ســوقۇنۇپ كىــردىم

دۈم ـ دە، ئـوقتىن بىرنـى ئېلىـپ، يانىـڭ      انلىقىنى كـۆر پ تۇرغـ قاقال
ئۇالرغا « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭلېكىن  .كېرىچىنى كهردىم

يادىمغا ئېلىپ، ئوق ئېتىشتىن ۋاز   دېگهن سۆزىنى    »!تۇيدۇرمىغىن
نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، ئهگهر ئاتقان بولسام، چوقۇم  هللا. كهچتىم

يهنه خـۇددى ھاممامـدا تۇرغانـدەك بىـر خىـل           . هگكۈزگهن بـوالتتىم  ت
ئىللىقلىـــق ئىچىـــدە مېڭىـــپ، قايتىـــپ كهلـــدىم ۋە پهيغهمـــبهر 

 .سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه دۈشمهننىڭ ئهھۋالىنى يهتكـۈزدۈم   
 .ۋەزىپىنى ئادا قىلىپ بولغاندىن كېـيىن، يهنه مۇزالشـقا باشـلىدىم          

ڭا ناماز ئوقۇغانـدا كىيىـدىغان تـونىنى        ماپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم   
پهيغهمـــبهر  ، تـــاڭ ئاتقانـــدائـــۇخالپ قالـــدىم، .كىيـــدۈرۈپ قويـــدى

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم چاخچاق قىلىپ
   .ـ دېدى! ــ ئهي ئۇيقۇخۇمار، ئورنۇڭدىن تۇر

  )1788 :مۇسلىم(

لنيب صلى اللَُّه عليه وسلم عن أيب ُهَرْيَرةَ قال جاء الَْحارِثُ الَْغطَفَانِيُّ إىل ا       ـ 6585
فقال يا حممد َشاِطْرَنا َتْمَر الَْمِديَنِة قال حىت استأمر السُُّعوَد فََبَعثَ إىل َسْعِد بن ُمَعاٍذ َوَسْعِد               
بن ُعَباَدةَ َوَسْعِد بن الرَّبِيعِ َوَسْعِد بن َخْيثََمةَ َوَسْعِد بن َمْسُعوٍد َرِحَمُهُم اللَُّه فقال اين قـد                 

َواِحَدٍة َوإِنَّ الَْحارِثَ َيْسأَلُكُْم أَنْ ُتـَشاِطُروُه َتْمـَر   َرَمْتكُْم عن قَْوسٍ  أَنَّ الَْعَرَب قد   َعِلْمُت
الَْمِديَنِة فَإِنْ أََرْدُتْم أَنْ َتْدفَُعوا إليه َعاَمكُْم هذا حىت َتْنظُُروا يف أَْمرِكُْم َبْعُد قالوا يا َرُسـولَ                 

اِء فَالتَّْسِليُم َألْمرِ اللَِّه أو عن َرأْيَِك أو َهَواَك فََرأُْيَنا َتَبٌع ِلَهَواَك وَرأْيِـَك          اللَِّه أََوْحٌي ِمَن السَّمَ   
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فَإِنْ كُْنَت إمنا ُترِيُد االبقاء َعلَْيَنا فََواللَِّه لقد َرأَْيُتَنا واياهم على َسَواٍء ما َيَنالُونَ ِمنَّا َتْمَرةً اال                 
 .لَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم هو ذَا َتْسَمُعونَ ما َيقُولُونَبِِشًرى أو ِقًرى فقال رسول ال

ــ 6585 ــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  ـ ــۋايهت ئهب ــداق رى دىن مۇن
 نىڭ يېنىغـا فانى پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم  هتهھارىس غ : قىلىنىدۇ
  :كېلىپ
مهدىــنه خـــورمىلىرىنى بىــز بىـــلهن تهڭ   ! ئــى مـــۇھهممهد ــــ  

ــكىن ــكهرلهر بىــلهن ســاڭا ھۇجــۇم    ، بولمىــسا، ئــاتل بۆلۈش ىق ئهس
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم سهئدلهر،  . دېدىقىلىمىز، ـ

سهئد ئىبنى مۇئـاز، سـهئد ئىبنـى ئۇبـادە، سـهئد ئىبنـى رەبىـئ،                يهنى  
 ،ســهئد ئىبنــى ھهيــسهمه ۋە ســهئد ئىبنــى مهســئۇدالرنى چاقىرتىــپ

  :ئۇالرغا
ـــ  ــارلىقـ ــردەك قارشــى   ئهرەب قهبىلىلىرىنىــڭ ســىلهرگه  ب بى

تۇرىۋاتقانلىقىنى بىلىمهن، ھارىس سىلهردىن مهدىنه خورمىلىرىنى      
بېرىــپ   بــۇ يىـل ، خالىـساڭالر .تهڭ بۆلـۈپ بېرىـشنى ســوراپ كهپتـۇ   

 ، ـ  كـېلهر يىلـى ئهھۋالغـا قـاراپ ئىـش قىلـساڭالرمۇ بولىـدۇ       ،تـۇرۇپ 
  :ئۇالر .دېدى

ر ئهگهبۇ سـۆز ئاسـماندىن كهلـگهن ۋەھىيمـۇ؟        ! ئى رەسۇلۇلالھ ــ  
 ياكى بۇ   .نىڭ ئهمرىگه بويسۇنماي تۇرالمايمىز   هللا بىز ا  شۇنداق بولسا، 

، بىــز ســهن خالىغــان ۇمۇنــداق بولــسىئهگهر ئ؟ ســېنىڭ پىكرىڭمــۇ
بىلهن نامى   نىڭهللا ا ئهگهر ئۇنداق بولمىسا،  . ئىشنى خاالپ قىلىمىز  

ــه ــدە كى، مقهســ ــاھىلىيهت دەۋرىــ ــوداجــ ــ ســ ــاكى  ـــ ــېتىق يــ ســ
ــدا  ــقا ئهھۋال ــدارچىلىقتىن باش ــال مېهمان ــر ت ــزدىن بى ــمۇ بى  ا خورم

بىزنـى ئىـسالمغا مۇشـهررەپ قىلغانـدىن        هللا ىغان قهبىلىـلهر، ا   ئااللم
  .ـ دېيىشتى! كېيىن قانداق ئاالاليدىكهن؟

ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم  پهيغهمـــبهر ىغـــانبـــۇنى ئاڭل
  :ھارىسقا



   بۆلۈمىئهۋەتىش ۋە غازاتالرقوشۇن 

 490 

ـــ  ــاـ ــېمه نىــڭ ئۇالر،مان ــاڭالپ تۇرۇپــسىلهردېگهنلىكىنــى  ن  ، ـ  ئ
   .①دېدى

  )5409 :»ركهبىئهل«(

ـ 6586  مـن  ِحْصٌن أُْحِصَن لَمَّا كان َيْوُم الَْخْنَدقِ مل َيكُْن : َراِفعِ بن َخِديجٍ قال  
ِحْصنِ بين َحارٍِث فََجَعلَ النيب صلى اللَُّه عليه وسلم النَِّساَء َوالصِّْبَيانَ َوالذََّرارِيَّ فيه فقـال      

ِف فََجاَءُهنَّ َرُجلٌ من بين ثَْعلََبةَ بن َسْعٍد ُيقَالُ له ُبْجـَدانُ            إن أَلَمَّ بِكُنَّ أََحٌد فَأَلِْمْعَن بِالسَّيْ     
أََحُد بين َجحَّاشٍ على فََرسٍ حىت كان يف أَْصلِ الِْحْصنِ ثُمَّ َجَعلَ يقول ِللنَِّساِء اْنـزِلَْن إيل                 

ه وسلم فَاْبَتَدَر الِْحْصَن قَْوٌم   َخْيٌر لَكُنَّ فََحرَّكَْن السَّْيَف فَأَْبَصَرُه أَْصَحاُب النيب صلى اللَُّه علي         
ِفيهِْم َرُجلٌ من بين َحارِثَةَ ُيقَالُ له ظَُهْيُر بن َراِفعٍ فقال يا ُبْجَدانُ أَْبرِْز فََبَرَز إليه فََحَملَ عليه               

  .فََرُسُه فَقََتلَُه َوأََخذَ َرأَْسُه فَذََهَب بِِه إىل النيب صلى اللَُّه عليه وسلم
ــ رافىــئ ئىبنــ  6586 ــۇدىن  هى خـ ــج رەزىيهلالھــۇ ئهنه ــداق دى مۇن

بهنـــى ھـــارىس جهمهتىنىـــڭ قورغىنىـــدىنمۇ : رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇ
، پهيغهمبهر  خهندەك غازىتى بولغاندا  . مۇستهھكهم قورغان يوق ئىدى   

ــا          ــۇ قورغانغ ــالىالرنى ش ــال ـ ب ــهللهم ئاي ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه س
  :ئورۇنالشتۇرۇپ

ىلىچنـى پۇالڭلىتىـپ    ق،بىرەرسى باسـتۇرۇپ كېلىـپ قالـسا    ــ  
  .دەپ تاپىلىدىـ ! ئىشارەت قىلىڭالر

ــى ســهئلهبه جهم ــا    بهن هتىــدىن نهجــدان ئىــسىملىك بىــرى ئاتق
  :گه كېلىپ قۇرغاننىڭ تۈۋىمىنگهن ھالدا

ــ قېنى، سىلهر ئۈچـۈن تېخىمـۇ ياخـشىراق بولغـان بىـر يهرگه              
دەرھـال قىلىچنـى پۇالڭلىتىـپ بهلـگه       ئايـالالر    .ـ دېـدى  ! چۈشۈڭالر

ــۆردى ۋە   . دىبهر ــى ك ــاھابىالر بهلگىن ــسه س ــى ھارى ــر لىكبهن  زۇھهي

                                                
مـۇھهممهد ئىبنـى   سـهنهدىدە   ، تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ  ۋەنى بهززار    ھهدىس بۇ: )10141 (ھهيسهمى ①
 .دېگهنـ ، تۇر ئىشهنچلىكىرى راۋىيلقالغان  ئىسىملىك ھهدىسى ھهسهن بىرى بار،ئهمر
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 .قاتارلىق بىر نهچچه كىشى قورغانغـا قـاراپ يۈگـۈردى         ئىبنى رافىئ   
  :زۇھهير
 يهكمۇ  ئۇالر. دېۋىدى، ئۇ چىقتى ـ!  مهيدانغا چىق  ،جداننهھهي  ــ  
ــتى يهك ــۈرۈپ .تۇتۇشـ ــۇنى ئۆلتـ ــر ئـ ــاخىرى زۇھهيـ ــسىنى ، ئـ  كاللىـ

   .①ئالدىغا ئېلىپ كهلدىمنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساال
  )4378 :»كهبىرئهل«(

 ُسلَْيَمانَ ْبَن ُصَرٍد َيقُولُ َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُـولُ             عن ـ 6587
  . ِحَني أَْجلَى الْأَْحَزاَب َعْنُه الْآنَ َنْغُزوُهْم َولَا َيْغُزوَنَنا َنْحُن َنِسُري إِلَْيهِْم

دىن مۇنـداق   ـ سۇاليمان ئىبنى سـۇرەد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ         6587
قوشــۇنى ) ئىتتىپاقــداش دۈشــمهنلهر(ئهھــزاب : رىــۋايهت قىلىنىــدۇ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنـى     ،  چېكىنگهندە
  :ىدىمئاڭلىغان

بۇنــدىن كېــيىن، بىــز ئۇالرغــا ئــۇرۇش ئــاچىمىز، ئــۇالر بىــزگه  «
  . »ۇالرغا يۈرۈش قىلىمىزبىز ئ. ئۇرۇش ئاچالمايدۇ

   )4110 :بۇخارى(

  . اْبَن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ أَوَّلُ َيْومٍ َشهِْدُتُه َيْوُم الَْخْنَدقِعن ـ 6588
مهن  :ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دېـگهن        ـ 6588

   .قاتناشقان بىرىنچى غازات خهندەك غازىتىدۇر
  )4007 :بۇخارى(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت أُِصيَب َسْعٌد َيْوَم الَْخْنَدقِ َرَماُه َرُجـلٌ              ـ 6589
ِمْن قَُرْيشٍ ُيقَالُ لَُه ِحبَّانُ ْبُن الَْعرِقَِة َوُهَو ِحبَّانُ ْبُن قَْيسٍ ِمْن َبنِي َمِعيصِ ْبنِ َعاِمرِ ْبنِ لُـَؤيٍّ                

َب النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخْيَمةً ِفي الَْمْسجِِد ِلَيُعوَدُه ِمْن قَرِيبٍ            َرَماُه ِفي الْأَكَْحلِ فََضرَ   

                                                
 . دېگهن ـ، تۇر راۋىيلىرى ئىشهنچلىك،نى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ ھهدىسبۇ: )10144 (ھهيسهمى ①
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فَلَمَّا َرَجَع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن الَْخْنَدقِ َوَضَع السِّلَاَح َواغَْتـَسلَ فَأََتـاُه                
 َيْنفُُض َرأَْسُه ِمْن الُْغَبارِ فَقَالَ قَْد َوَضْعَت السِّلَاَح َواللَِّه َما َوَضْعُتُه            جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّلَام َوُهوَ   

اْخُرْج إِلَْيهِْم قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْيَن فَأََشاَر إِلَى َبنِي قَُرْيظَةَ فَأََتاُهْم َرُسولُ اللَِّه                
 َوَسلََّم فََنَزلُوا َعلَى ُحكِْمِه فََردَّ الُْحكَْم إِلَى َسْعٍد قَالَ فَإِنِّي أَْحكُُم ِفـيهِْم أَنْ               َصلَّى اللَُّه َعلَْيهِ  

ُتقَْتلَ الُْمقَاِتلَةُ َوأَنْ ُتْسَبى النَِّساُء َوالذُّرِّيَّةُ َوأَنْ ُتقَْسَم أَْمَوالُُهْم قَالَ ِهَشاٌم فَأَْخَبَرنِي أَبِي َعـْن               
 َسْعًدا قَالَ اللَُّهمَّ إِنََّك َتْعلَُم أَنَُّه لَْيَس أََحٌد أََحبَّ إِلَيَّ أَنْ أَُجاِهَدُهْم ِفيَك ِمْن قَـْومٍ           َعاِئَشةَ أَنَّ 

كَذَُّبوا َرُسولََك َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْخَرُجوُه اللَُّهمَّ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنََّك قَْد َوَضْعَت الَْحْرَب              
َوَبْيَنُهْم فَإِنْ كَانَ َبِقَي ِمْن َحْربِ قَُرْيشٍ َشْيٌء فَأَْبِقنِي لَُه َحتَّى أَُجاِهـَدُهْم ِفيـَك َوإِنْ                َبْيَنَنا  

كُْنَت َوَضْعَت الَْحْرَب فَافُْجْرَها َواْجَعلْ َمْوَتِتي ِفيَها فَاْنفََجَرْت ِمْن لَبَِّتِه فَلَْم َيُرْعُهْم َوِفـي              
 َبنِي ِغفَارٍ إِلَّا الدَُّم َيِسيلُ إِلَْيهِْم فَقَالُوا َيا أَْهلَ الَْخْيَمِة َما َهذَا الَِّذي َيأِْتيَنا               الَْمْسجِِد َخْيَمةٌ ِمنْ  

  .ِمْن ِقَبِلكُْم فَإِذَا َسْعٌد َيْغذُو ُجْرُحُه َدًما فََماَت ِمْنَها َرِضَي اللَُّه َعْنُه
: لىنىدۇدىن مۇنداق رىۋايهت قى  ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها   ـ 6589

. رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ خهنـدەك غازىتىـدا يارىالنـدى   ) ئىبنى مۇئاز(سهئد  
 ئاتقـان قۇرەيش قهبىلىسىدىن ھىببان ئىبنـى ئهرىـقه دېـگهن ئـادەم            

پهيغهمـبهر  . ئوق ئۇنىڭ بىلىكىدىكى جـان تومۇرغـا تهگـكهن ئىـدى          
پات يوقالپ تـۇرۇش ئۈچـۈن    ـ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنى پات   

ــجىدكه ــ چمهس ــې ــى   . ىۈرددىر تىكت ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
نى قويـۇپ   ـ يـاراقلىرى   خهندەك غازىتىدىن كېلىپ، قـورال ۋەسهللهم

كېلىپ بېشىدىكى ئهلهيهىسساالم غۇسلى قىلىۋاتقاندا، جىبرىئىل    
  :چاڭنى قېقىپ تۇرۇپ ـ توپا

 مهن ،بىلهن قهسهمكىنامى  نىڭهللادۇڭمۇ؟ ابولقورالنى قويۇپ ــ 
پهيغهمـبهر  . دېدىـ ! تېخى قويمىدىم، ئۇالر تهرەپكه ئاتالن  قورالىمنى  

  :ئهلهيهىسساالم
  :ىئىل ئهلهيهىسساالمجىبر. ەپ سورىغانىدى د ـنهگه؟ـ 
.  ئىـشارەت قىلـدى  نـى  بهنـى قـۇرەيزە تهرەپ  ،دەپـ ئاۋۇ تهرەپـكه،   ــ 

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم دەرھال ئاتلىنىـپ، ئـۇالرنى     
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 ھـۆكمىگه   پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ   ئۇالر   .لدىمۇھاسىرىگه ئا 
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇالرغــا ھۆكـــۈم    . ىلىــق بىلــدۈردى  راز

  : سهئد.قىلىش ئىختىيارلىقىنى سهئدكه بهردى
بـالىلىرىنى   ــ  مهن ئۇالرنىڭ ئهسكهرلىرىنى ئۆلتۈرۈپ، خوتۇن  ــ  

مــاللىرىنى تهقــسىم قىلىــشقا ھۆكــۈم     ـــ  ئهســىر ئېلىــپ، پــۇل  
  .دېدىـ هن، قىلىم

دىن  رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا   ئائىـشه دادامنىـڭ  : دەيـدۇ  ھىشام مۇنداق 
  : مۇنداق دەپ دۇئا قىلغانسهئدرىۋايهت قىلىشىچه، 

ـــ  ــى اـ ــۇنى يۇرتىــدىن  پهيغهمبىرىڭنــى! هللائ  ئىنكــار قىلىــپ، ئ
 جىهـــاد قىلىـــشنىڭ ماڭـــا لهرگه قارشـــىھهيـــدەپ چىقىرىـــۋەتكهن

ئــى . بىلىــسهنكىنــى ئىكهنلى) ئهمهل(نىــسبهتهن ئهڭ ســۆيۈملۈك 
ــڭ  ! هللا ــۇرۇش قىلىــشقا ســهن چاقىردى ــى ئ ــدا  .بىزن ســېنىڭ يولۇڭ

. ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىـشىم ئۈچـۈن، مېنـى ھايـات قالـدۇرغىن            
جاراھىتىمنىـڭ ئـاغزىنى    ،  اڭن بولـس  شنى ئاياغالشـتۇرغا  ئهگهر ئۇرۇ 

   !ئېچىۋەتكىن، مهن مۇشۇ يارام بىلهن ئۆلۈپ كېتهي
يارىـسىنىڭ ئـاغزى    ) ل قىلىنىـپ  دۇئاسـى قوبـۇ   (كۆپ ئـۆتمهيال    

ــلىدى    ــشقا باش ــان ئېقى ــپ، ق ــپ كېتى ــى  . ئېچىلى ــجىدته بهن مهس
ئـۇالر سـهئدتىن ئېقىـپ كهلـگهن        دىرى بولـۇپ،    ېـ غىفارلىقالرنىڭ چ 

  :قاننى كۆرۈپ قاتتىق چۆچۈپ كېتىشتى ـ دە
بىـز تهرەپـكه ئېقىـپ كهلـگهن بـۇ نهرسـه            ! دىر ئهھلـى  ېهي چ ــ ئ 
ــېمه ــشتىـ ؟   ن ــهئدنىڭ قاندېيى ــانلىقىنى   ۋە س ــپ ياتق ــا مىلىنى غ
شۇنداق قىلىپ، سهئد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ قانـسىراپ ئۆلـۈپ           .كۆردى
   .كهتتى

  )4122 :بۇخارى(

ـ 6590  فقال اللهم إِنَّـَك َتْعلَـُم،  كَلُْمُه ِللُْبْرِء عن َعاِئَشةَ أَنَّ َسْعًدا قال َوَتَحجََّر   
  .بنحوه



   بۆلۈمىئهۋەتىش ۋە غازاتالرقوشۇن 

 494 

 :ۋايهت قىلىنىدۇدىن مۇنداق رى  ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها   ـ 6590
! هللائى ا :  مۇنداق دېگهن  ،ساقىيىشقا باشلىغاندا ،  سهئد يارىسى قۇرۇپ  

  .  يۇقىرىقىغا ئوخشاش داۋامى...سهن بىلىسهن
 )1769 :مۇسلىم(

َعْن َجابِرٍ أَنَُّه قَالَ ُرِمَي َيْوَم الْأَْحَزابِ َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ فَقَطَُعوا أَكَْحلَـُه أَْو               ـ 6592
َحَسَمُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالنَّارِ فَاْنَتفََخْت َيُدُه فََتَركَُه فََنَزفَـُه الـدَُّم            أَْبَجلَُه فَ 

فََحَسَمُه أُْخَرى فَاْنَتفََخْت َيُدُه فَلَمَّا َرأَى ذَِلَك قَالَ اللَُّهمَّ لَا ُتْخرِْج َنفِْسي َحتَّى ُتِقرَّ َعْينِي ِمْن 
َرْيظَةَ فَاْسَتْمَسَك ِعْرقُُه فََما قَطََر قَطَْرةً َحتَّى َنَزلُوا َعلَى ُحكْمِ َسْعِد ْبنِ ُمَعاٍذ فَأَْرَسلَ إِلَْيِه َبنِي قُ

فََحكََم أَنْ ُيقَْتلَ رَِجالُُهْم َوُيْسَتْحَيا نَِساُؤُهْم َيْسَتِعُني بِهِنَّ الُْمْسِلُمونَ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى             
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم أََصْبَت ُحكَْم اللَِّه ِفيهِْم َوكَاُنوا أَْرَبَع ِمائٍَة فَلَمَّا فََرغَ ِمْن قَْتِلهِْم اْنفََتَق ِعْرقُـُه        اللَّ

  .فََماَت
: دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ   جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ   ـ 6592

  بىلىكىـدىكى ،ئهھزاب غازىتىدا سهئد ئىبنـى مۇئازغـا ئـوق تېگىـپ        
ــۋەت   ــۇرنى ئۈزى ــوڭ توم ــۈن  . (تىچ ــانلىقى ئۈچ ــاي ئاقق ــان توختىم  )ق

 ئوتتــا ڭ يارىــسىنى ئۇنىــســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمپهيغهمــبهر 
ئهمما سهئدنىڭ قولى ئىشـشىپ كهتكهچـكه، داغالشـتىن           .داغلىدى
 قان يهنه ئېقىشقا باشلىغان ئىدى، ئۇنى يهنه بىـر قېـتىم      .توختىدى

  : سهئد بۇ ئهھۋالنى كۆرۈپ. كهتتىداغلىدى، قولى يهنه ئىششىپ
تــۇرۇپ ە ھهققىــدە كۆڭلــۈم تىنجىمــاي بهنــى قــۇرەيز! هللائــى اــــ 

 ختـاپ قالـدى  تو دەپ دۇئا قىلىۋىدى، قـان   ـ كۆزۈمنى يۇمدۇرمىغىن،
 .ئاقمىـدى  بىر تـامچىمۇ  بهنى قۇرەيزە ھهققىدە ھۆكۈم چىقارغۇچه     ۋە

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ھۆكـــۈم قىلىـــش      
  :ىختىيارلىقىنى ئۇنىڭغا بهرگهنىدى، ئۇئ

ئايـاللىرى ئهسـىر    .نىـڭ ئهرلىـرى ئۆلتۈرۈلـسۇن    ەقۇرەيزــ بهنـى    
دەپ ھۆكـۈم  ىپ، مۇسۇلمانالرنىڭ خىزمىتىگه سېلىنـسۇن، ـ   ىنئېل
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پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى      ) بـۇ ھۆكـۈمنى ئاڭلىغـان     (قىلدى،  
  :ۋەسهللهم

ئـۇالر   . دېـدى ڭ، ـ  بهردىـ نىـڭ ئۇالرغـا چىقارغـان ھـۆكمىنى     هللاــ 
 ھهممىسى قهتلى قىلىنىپ بولغاندىن     ، بولۇپ  كىشى 400جهمئىي  
   .① ئۆلۈپ كهتتى، قانسىراپ يارىسى ئېچىلىپ، سهئدنىڭكېيىن

 )1582 :تىرمىزى(

 َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْومَ              ـ 6593
الْأَْحَزابِ لَا ُيَصلَِّينَّ أََحٌد الَْعْصَر إِلَّا ِفي َبنِي قَُرْيظَةَ فَأَْدَرَك َبْعُضُهْم الَْعْصَر ِفي الطَّرِيقِ فَقَـالَ               

ـ                 يِّ َبْعُضُهْم لَا ُنَصلِّي َحتَّى َنأِْتَيَها َوقَالَ َبْعُضُهْم َبلْ ُنَصلِّي لَْم ُيرِْد ِمنَّا ذَِلَك فَذُِكَر ذَِلَك ِللنَّبِ
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْم ُيَعنِّْف َواِحًدا ِمْنُهْم

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ـ ئىبنى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا        6593
ــدۇ غازىتىــدىن كېــيىن، پهيغهمــبهر   ) خهنــدەك(ئهھــزاب : قىلىنى

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــ دەپ   ! ئوقۇسـۇن  دە ئهسىر نامىزىنى بهنى قۇرەيزە    هممهيلهنھــ  

قوشۇن يولدا كېتىۋاتقاندا، ئهسىر نامىزىنىڭ ۋاقتـى        .بۇيرۇق بهردى 
  :بهزىلهر .كىردى
دېيىــشتى، يهنه بىــر  ـ غىچه ئوقۇمــايمىز،     مى بــاريهرگهئــۇ ــــ 
  :قىسمى
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   .يــاق، ئوقــۇيمىزــــ 

هنىــدى، ـ   مهنــزىلگه تېــز يېتىــپ بېرىــشىمىز ئۈچــۈن شــۇنداق دېگ
كېــيىن، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بــۇ   .دېيىــشتى

   .ئىشتىن خهۋەر تاپتى، لېكىن ھېچكىمگه كايىمىدى
  )4119 :بۇخارى(
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َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ كَأَنِّي أَْنظُُر إِلَى الُْغَبارِ َساِطًعا ِفي ُزقَاقِ َبنِي               ـ 6594
رِيلَ َصلََواُت اللَِّه َعلَْيِه ِحَني َساَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َبنِي              غَْنمٍ َمْوِكَب جِبْ  

 .قَُرْيظَةَ
: دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ   ـ 6594

گه ەھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم بهنـــى قـــۇرەيز   رەســـۇلۇلالھ ســـهلاللال 
يـۈرۈش قىلغانـدا بهنـى غهنـم      بىـرگه    قوشۇنى بىلهن جىبرىئىلنىڭ  

  .  ھېلىمۇ ئېسىمدەتوزاڭ ـ كوچىسىدىن كۆتۈرۈلگهن چاڭـ
  )4118 :بۇخارى(

 أَيب َسِعيٍد الُْخْدرِيَّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيقُولُ َنَزلَ أَْهلُ قَُرْيظَةَ َعلَى ُحكْمِ              عن ـ 6595
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َسْعٍد فَأََتى َعلَى ِحَمارٍ فَلَمَّا َدَنا ِمـْن    َسْعِد ْبنِ ُمَعاٍذ فَأَْرَسلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ      

الَْمْسجِِد قَالَ ِللْأَْنَصارِ قُوُموا إِلَى َسيِِّدكُْم أَْو َخْيرِكُْم فَقَالَ َهُؤلَاِء َنَزلُوا َعلَى ُحكِْمَك فَقَالَ              
  . قََضْيَت بُِحكْمِ اللَِّه َوُربََّما قَالَ بُِحكْمِ الَْمِلِكَتقُْتلُ ُمقَاِتلََتُهْم َوَتْسبِي ذََرارِيَُّهْم قَالَ

دىن مۇنداق رىـۋايهت    ئهبۇ سهئد خۇدرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ     ـ 6595
سـهئد ئىبنـى مۇئازنىـڭ ھـۆكمىگه       لىكلهر   قـۇرەيزە  ىبهن: قىلىنىدۇ

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى پهيغهمــبهر  .دىرازى بولىــدىغانلىقىنى بىلــدۈر
ئـۇ ئېـشهككه    . چاقىرىپ كېلىشكه ئادەم ئهۋەتتـى     سهئدنىۋەسهللهم  

ــدى  ــپ كهلـ ــد  . مىنىـ ــېقىن كهلگهنـ ە، پهيغهمـــبهر مهســـجىدكه يـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئهنسارىالرغا

 ئاندىن.  دېدىـ!  ئورنۇڭالردىن تۇرۇڭالرــ قېنى، خوجاڭالر ئۈچۈن
  :سهئدكه
 .، ـ دېــدى  ىىـدىغان بولــد ڭگه رازى بولىئـۇالر ســېنىڭ ھـۆكم  ـــ  
  :سهئد

چاقىلىرىنى ئهسـىر   ـ ئۇرۇشقا يارايدىغانلىرىنى ئۆلتۈرۈپ، باال   ــ  
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    . دېدىـ ئېلىشقا ھۆكۈم قىلىمهن،  

  :ۋەسهللهم
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   . دېدى، ـنىڭ ھۆكمى بويىچه ھۆكۈم چىقاردىڭهللائۇالرغا اــ 
  )4121 :بۇخارى(

ا َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم قَُرْيظَةَ َعْن َعِطيَّةَ الْقَُرِظيِّ قَالَ ُعرِْضَن ـ 6596
  .فَكَانَ َمْن أَْنَبَت قُِتلَ َوَمْن لَْم ُيْنبِْت ُخلَِّي َسبِيلُُه فَكُْنُت ِممَّْن لَْم ُيْنبِْت فَُخلَِّي َسبِيِلي

دىن مۇنـداق رىـۋايهت     ئهتىييه قۇرەزىي رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ     ـ 6596
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     پهيغهمـبهر    ،قـۇرەيزە غـازىتى كـۈنى     : دۇقىلىنى

ــدۇق ۋەســهللهمنىڭ ــدىغا كهلتۈرۈل ــۈنگهنلهر  . ئال ــۈك ئ ــتىگه ت  ئهۋرى
  تـــۈك  مهن تېخـــى.ئۆلتۈرۈلـــۈپ، ئـــۈنمىگهنلهر ئۆلتـــۈرۈلمهيتتى  

   .①ئۈنمىگهنلهردىن ئىدىم، شۇڭا قويۇۋېتىلدىم
  )1584 :تىرمىزى(

 ُيقَْتلْ ِمْن نَِساِئهِْم َتْعنِي َبنِي قَُرْيظَةَ إِلَّا اْمـَرأَةٌ إِنََّهـا            َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت لَمْ    ـ 6597
لَِعْنِدي ُتَحدِّثُ َتْضَحُك ظَْهًرا َوَبطًْنا َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُْتـلُ رَِجـالَُهْم               

ةُ قَالَْت أََنا قُلُْت َوَما َشأُْنِك قَالَْت َحَدثٌ أَْحَدثُْتُه         بِالسُُّيوِف إِذْ َهَتَف َهاِتٌف بِاْسِمَها أَْيَن فُلَانَ      
قَالَْت فَاْنطَلََق بَِها فَُضرَِبْت ُعُنقَُها فََما أَْنَسى َعَجًبا ِمْنَها أَنََّها َتْضَحُك ظَْهًرا َوَبطًْنـا َوقَـْد                

  .َعِلَمْت أَنََّها ُتقَْتلُ
 :ق رىۋايهت قىلىنىدۇ مۇندائائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن     ـ 6597

ئۇ ئايال   . ئۆلتۈرۈلدى دىن پهقهت بىرسىال  قۇرەيزەنىڭ ئاياللىرى بهنى  
 مېنىڭ يېنىمدا تۇراتتى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم        

ــڭ ئهرلىرىنــ  ــسا، ئۇالرنى ــتىن ئۆتكۈزىۋات ــال  ى قىلىچ ــۇ ئاي ــچ  ئ  –ئى
  ئۇشتۇمتۇت بىرى ئۇنىڭ ئىـسمىنى     .ئىچىدىن توختىماي كۈلهتتى  

  : ئاتاپ تۇرۇپ
  :ئۇ ئايال. دەپ چاقىرىپ قالدىـ پاالنى ئايال قېنى؟ ــ 

  .ــ مانا مهن، ـ دېدى
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  :دەپ سورىسام، ئۇ ئايالــ نېمه ئىش بولدى؟ ـ 
  .دېدىـ ، ىدىممهن بىر ئىش سادىر قىلىپ قويغانــ 

ــپ كاللىــسى ئېلىنــدى      ــۇ ئايــال ئېلىــپ كېتىلى  مهن بــۇ .ئ
ــشى  ــاالرلىق ئىـ ــران قـ ــۇ  ئايالنىـــڭ ھهيـ ــايمهن، ئـ ــېچ ئۇنتۇمـ نى ھـ
توختىمـاي   ئىـچ ـ ئىچىـدىن     ،ئۆلتۈرىلىدىغانلىقىنى بىلىپ تـۇرۇپ 

   .①لهتتىۈك
  )2671 :ئهبۇ داۋۇد(

عن عائشة قالت كان الزبري رجال أعمى فقال ثابت بن قيس بن مشاس  ـ و 6598
  إن الزبري مر علي يوم بعاث فأعتقين فهبه يل أجزه به فقال هو لك فقـال          لرسول اهللا   

قال إين أمن عليك كما مننت علي يوم بعاث قـال        أنت ثابت   للزبري هل تعرفين قال نعم      
 فقال هب يل أهله قال فوهب له أهله قال          هل تنفعين أين أهلي فرجع إىل رسول اهللا         

 قد رد له أهله قال يا بن أخي ما ينفعين أن نعيش أجسادا              فأتاه فأخربه أن رسول اهللا      
 فقال يا رسول اهللا هب يل ماله قال ولك ماله فرجـع           سول اهللا   أين املال فرجع إىل ر    

 قد رد مالك وقد أراد اهللا تعاىل بك خريا فقال يا بن أخي ما               إليه فقال إن رسول اهللا      
فعل حيي بن أخطب سيد احلاضر والبادي قال قد قتل قال يا بن أخي ما فعل زيد بـن                   

 ما فعل كعب بن أشطا الذي تظل عذارى         بوطا حامية اليهود قال قد قتل قال يا بن أخي         
الذاهب قال فما بيين احلي يتعجنب من حسنه قال قتل قال ما فعل اجمللسان قال مها كأمس 

  .وبني لقاء األحبة إال كإفراغ الدلو أسألك بيدي عليك إال أحلقتين بالقوم قال فقتله
 :مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن  ـ  6598

 سـابىت ئىبنـى قهيـس ئىبنـى شـهمماس           .زۇبهير ئهما كىشى ئىـدى    
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگهپهيغهمبهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 

. ى بولغانـدا، زۇبهيـر ماڭـا ياخـشىلىق قىلغانىـدى      بۇئاس جېڭ ــ  
سـهندىن ئۆتۈنـۈپ قـاالي، ئـۇنى ماڭـا بېغىـشلىغىن، مهن ئـۇنى ئـازاد         

                                                
 .دېگهنـ ھهسهن، : )2325 (ئهلبانى ①
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 ىنـى ئـادا قىـالي، ـ دېگهنىـدى،     ھهقق) شۇ ياخـشىلىقىنىڭ (قىلىپ، 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

 سابىت رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   . دېدى، ـ ماقۇل، ئۇ سېنىڭ بولسۇنــ 
  :زۇبهيردىن

  :، ئۇغانىدىدەپ سورىـ مېنى تونۇمسهن؟ ــ 
  :دەپ جاۋاب بهردى، سابىتـ ھهئه، سهن سابىت، ــ 

غانىــدىڭ، ھــازىر شــۇ ــــ بۇئــاس جېڭىــدە ماڭــا ياخــشىلىق قىل 
  : زۇبهير. دېدىياخشىلىقىڭنى قايتۇرماقچىمهن، ـ

رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ   سابىت .ـ دەپ سورىدى؟  ــ باال ـ چاقىلىرىمچۇ 
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئالدىغا بېرىپ، ئۇنىڭ      پهيغهمبهر  

ــدى       ــشىنى ئۆتۈنـ ــۇپ بېرىـ ــاقىلىرىنى قويـ ــاال ـ چـ ــبهر . بـ پهيغهمـ
  :زۇبهير يهنه .يرنىڭ بالىلىرىنىمۇ قويۇپ بهردىئهلهيهىسساالم زۇبه

سـابىت  . ــ پۇل ـ مالسىز ياشـىغاننىڭ نـېمه پايدىـسى؟ ـ دېـدى      
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ   يهنه پهيغهمبهر   رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ   

  :ئالدىغا بېرىپ
 ــ   ئۇنىـڭ مـال  مېنىڭ يۈز ـ خاتىرەم ئۈچۈن !) ئى رەسۇلۇلالھ(ــ 

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ . بهرگهن بولساڭ، ـ دېدى قايتۇرۇپ دۇنياسىنى 
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــڭ   ـــ ئۇنى ــالـ ــ م ــى ـ ــالغىنمۇ نىدۇنياس ــ! ئ ــدىـ ســابىت  . دې
رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇ زۇبهيرنىــــڭ قېــــشىغا قايتىــــپ، ئهھــــۋالنى 

  :ئېيتقانىدى، زۇبهير
. خـتهب قېنـى؟ ـ دەپ سـورىدى    ھۇيهي ئىبنى ئه! ــ ئى جىيهنىم

  :سابىت
  :زۇبهير. ى، ـ دېدىــ ئۆلتۈرۈلد

؟ ـ دەپ بىــر     ...زەيــد ئىبنــى بۇتــا، كهئــب ئىبنــى ئهشــتا     ــــ 
سـابىت رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ ھهر       . نهچچىسىنىڭ ئهھۋالىنى سـورىدى   

  :بىرىنىڭ ئىسمى ئاتالغاندا
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  :زۇبهير. ــ ئۆلدى، ـ دەپ جاۋاب بهردى
ــــ شــۇ دوســتلىرىم بىــلهن ئۇچرىشىــشىمغا پهقهت بىــر نهچــچه  

ھـۆرمىتى  ـ منىڭ ھهققـى   ىساڭا قىلغان ياخشىلىق .مىنۇتال قالدى
 يېنىغـا بىلهن سهندىن ئىلتىماس قىلىمهنكى، مېنىمۇ شـۇالرنىڭ        

 ئـۇنى   ، سـابىت رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ      دېدى، شۇنىڭ بىـلهن   ـ   !يوللىۋەت
   .①ئۆلتۈرىۋەتتى

  )8226 :»ئهلئهۋسهت«(

                                                
 مۇســا ئىبنــى ئۇبهيــدە ســهنهدىدەنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ،  ھهدىــسبــۇ: )10169 ( ھهيــسهمى①

 .دېگهنـ ، ىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بارئ
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  اتلىرىلىق ۋە ئهنمار غازهمۇست زاتۇررىقائ، بهنى

أَبِي ُموَسى َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َخَرْجَنا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َعْن  ـ 6599
ِفي غَْزَوٍة َوَنْحُن ِستَّةُ َنفَرٍ َبْيَنَنا َبِعٌري َنْعَتِقُبُه فََنِقَبْت أَقَْداُمَنا َوَنِقَبْت قََدَماَي َوَسقَطَْت أَظْفَارِي              

ى أَْرُجِلَنا الِْخَرَق فَُسمَِّيْت غَْزَوةَ ذَاِت الرِّقَاعِ ِلَما كُنَّا َنْعِصُب ِمْن الِْخَرقِ َعلَى َوكُنَّا َنلُفُّ َعلَ
أَْرُجِلَنا َوَحدَّثَ أَُبو ُموَسى بَِهذَا ثُمَّ كَرَِه ذَاَك قَالَ َما كُْنُت أَْصَنُع بِأَنْ أَذْكَُرُه كَأَنَُّه كَرَِه أَنْ                 

  .َمِلِه أَفَْشاُهَيكُونَ َشْيٌء ِمْن َع
ـ ئهبۇ مۇسـا رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ رىـۋايهت قىلىـپ مۇنـداق               6599

. بىز پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن بىلله غازاتقـا چىقتـۇق     : دېدى
پــۇتلىرىمىز .  بىــر تــۆگىنى نۆۋەتلىــشىپ مىنهتتــۇقكىــشىئــالته 
ــ. ىـــشكه باشـــلىدىتېشىل ،  پۇتـــۇم تېـــشىلىپىمېنىـــڭ ئىككىلـ

ۇتلىرىمىزغا التىالرنى پ ،شۇنىڭ بىلهن. كهتتىتىرناقلىرىم چۈشۈپ 
غـازىتى  ) ا ـ پۇتـا  التـ  (ئررىقـا ۇ زاتئۇ غازات ، سهۋەبتىنشۇ. يۆگىۋالدۇق
  .دەپ ئاتالدى

رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ بـۇ ھهدىـسنى سـۆزلهپ بهرگهنـدىن             ئهبۇ مۇسا 
  : ئۇنى قايتا سۆزلهپ بېرىشنى ياقتۇرماي،كېيىن

ـ ،   زلهپ بهرمهيـمهن ســۆ) بـۇنى ھـېچكىمگه  (ـــ بۇنـدىن كېــيىن   
ــدى ــۇ. دېـ ــنى  ،ئـ ــقىالرغا يېيىـــپ يۈرۈشـ ــى باشـ ــان ئهمىلىنـ  قىلغـ

  . ياقتۇرمىغاندەك قىالتتى
  )4128 :بۇخارى(
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 َخَرَج النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى ذَاِت الرِّقَاعِ ِمْن َنْخـلٍ     : َعْن َجابِرِ  ـ 6600
َيكُْن ِقَتالٌ َوأََخاَف النَّاُس َبْعُضُهْم َبْعًضا فََصلَّى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه          فَلَِقَي َجْمًعا ِمْن غَطَفَانَ فَلَْم      
  .َعلَْيِه َوَسلََّم َركَْعَتْي الَْخْوِف

 :دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ   ـ جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ    6600
ــبهر  ــهللهم   پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــى  (س ــدىن ئىكك مهدىنى

 ، دېگهن جايدىن زاتۇررىقائغا چىقىـپ     هنهخل) ىقتىكىكۈنلۈك يىراقل 
ــدى  هغهت ــشىپ قال ــۇنىغا ئۇچرى ــان قوش ــان  .ف ــۇرۇش بولمىغ  گهرچه ئ

شــۇنىڭ . بىرىنــى قورقۇتۇشــتىـ  بىــر   ، ھهر ئىككــى تهرەپبولــسىمۇ
 ئىككـى رەكـئهت    سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم      پهيغهمـبهر    ،بىلهن
  .  نامىزى ئوقۇدىخهۋپ

 )4127 :بۇخارى(

 يوم صلى بِهِْم    أَنَّ َجابًِرا َحدَّثَُهْم أَنَّ النيب      : عن أيب ُموَسى  ـ ويف رواية     6601
  .ُمَحارِبٍ َوثَْعلََبةَ
جـابىر ئىبنـى ئابـدۇلالھ       ئهبۇ مۇسا رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ        – 6601

سـهلاللالھۇ  پهيغهمـبهر    دىن رىۋايهت قىلىـدۇكى،   رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما 
 ئۇالرغـا  ئلهبه غازىتى بولغان كـۈنى   ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇھارىب ۋە سه    

  . ىكهن نامىزى ئوقۇپ بهرگهنخهۋپ
  )4126 :بۇخارى(

وقال أبو ُهَرْيَرةَ   . ِهَي َبْعَد َخْيَبَر ِلأَنَّ أََبا ُموَسى جاء َبْعَد َخْيَبرَ        :  البخاري ـ 6602
 أَيَّـاَم   َرْيَرةَ إىل النيب     يف غَْزَوةَ َنْجٍد َصلَاةَ الَْخْوِف َوإِنََّما جاء أبو هُ         َصلَّْيُت مع النيب    

  .َخْيَبَر
 زاتۇررىقائ غـازىتى خهيـبهر      :ئىمام بۇخارى مۇنداق دەيدۇ    – 6602

غازىتىدىن كېيىن بولغـان، چـۈنكى ئهبـۇ مۇسـا خهيـبهر غازىتىـدىن             
نهجـد غازىتىـدا     :ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ       . كېيىن كهلـگهن  
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 .ېـگهن دـ زى ئوقـۇدۇم،    نـامى خهۋپپهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم بىـلهن   
ئهبۇ ھۇرەيرە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا خهيـبهر غـازىتى         

  . ىدىبولغان كۈنلهردە كهلگهن
  )بۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان(

َبلَغَ رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم أَنَّ        : عن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، أسنده     ـ 6603
ُعونَ له َوقَاِئُدُهُم الَْحارِثُ بن أيب ِضَرارٍ أبو ُجَوْيرَِيةَ بنِت الَْحارِِث َزْوجِ            بين الُْمْصطَِلقِ َيْجمَ  

النيب صلى اللَُّه عليه وسلم فلما مسع بِهِْم رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم َخـَرَج إِلَـْيهِْم      
َدْيٍد إىل السَّاِحلِ فََتـَزاَحَم النـاس       حىت لَِقَيُهْم على َماٍء هلم ُيقَالُ له الُْمَرْيِسيُع من َناِحَيِة قُ          

َواقَْتَتلُوا فََهَزَم اللَُّه بين الُْمْصطَِلقِ َوقُِتلَ الَْحارِثُ بن أيب ِضَرارٍ أبو ُجَوْيرَِيةَ َوقُِتلَ مـن قُِتـلَ         
وسلم أََصـاَب  منهم َوَنفَّلَ اللَُّه َرُسولَُه أَْبَناَءُهْم َونَِساَءُهْم وكان رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه        

منهم َسْبًيا كَِثًريا قََسَمُه يف الُْمْسِلِمَني وكان ِفيَما أََصاَب َيْوَمِئٍذ ِمَن النَِّساِء ُجَوْيرَِيـةُ بنـُت     
  .الَْحارِِث بن أيب ِضَرارٍ َسيَِّدةُ نَِساِء قَْوِمَها

: تىن مۇنـــداق رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇئىبنـــى ئىـــسهاق ــــ 6603
 ئـۆزىگه لىق قهبىلىـسىنىڭ  هنـى مۇسـت   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم به  

ــى لهشـــكهر توپالۋاتقـــانلىقى   بولغۇســـى ئايـــالى  ( غـــا ئۇالر ۋەقارشـ
ــسىدادجۇۋەيرىيهنىــڭ  ــ )ى ــارىس ئىبنــى ئهب ــدان   زەرارۇ ھ نىــڭ قومان

 ئۇالرغــا لهشــكهر تارتىــپ   دەرھــال بولغانلىقىــدىن خهۋەر تېپىــپ، 
ــدىكى   .چىقتــى ــد تهرەپــتىن ســاھىلغا كېتىــدىغان جاي ــۇالر قۇدەي  ئ

رەيــسىئ دەپ ئاتىلىــدىغان بىــر قۇدۇقنىــڭ قېــشىدا ئۇچرىــشىپ  مۇ
ــشتى ــاتتىق ئېلىــ ــدا.قــ ــت هللا  ا، ئاخىرىــ ــى مۇســ ــاال بهنــ لىق هتائــ

بىلهن ىسى ھارىس   داد جۇۋەيرىيهنىڭ   .قهبىلىسىنى مهغلۇپ قىلدى  
ــدى    ــۇن ئــادەم ئۆلتۈرۈل ــله نۇرغ ــۇن  هللا  ا.بىل ــاال ئۇالرنىــڭ خوت  ـــ تائ

ــالىلىرىنى  ــپ ب  ب ــمهت قىلى ــرىگه غهنى ــبهر .هردىپهيغهمبى  پهيغهم
ــىر ۋە    ــان ئهسـ ــۇالردىن ئېلىنغـ ــهللهم ئـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ
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ئهسـىرلهرنىڭ   . مۇسۇلمانالرغا تهقسىم قىلىـپ بهردى   غهنىمهتلهرنى
   .①جۇۋەيرىيهمۇ بار ئىدى) بولغۇسى ئايالى(ئارىسىدا 

  )61ـ24/60: »كهبىرئهل«(

َي غَْزَوةُ الُْمَرْيِسيعِ قال بن إِْسـَحاَق        غَْزَوِة َبنِي الُْمْصطَِلقِ من ُخَزاَعةَ َوهِ      ـ 6604
 َسَنةَ ِستٍّ وقال ُموَسى بن ُعقَْبةَ َسَنةَ أَْرَبعٍ وقال النُّْعَمانُ بن َراِشٍد عن الزُّْهرِيِّ كان                َوذَِلَك

  .َحِديثُ الْإِفِْك يف غَْزَوِة الُْمَرْيِسيعِ
ە، بهزى رىـۋايهتلهرگه كـۆر  : ئىمام بۇخارى مۇنـداق دەيـدۇ      – 6604

 ـ يىلـى؛ يهنه   6ھىجىرىيهنىـڭ   )مۇسـتهلىق غـازىتى  بهنـى  (ئـۇرۇش  
  ـ يىلى يۈز بهرگهن بولـۇپ،  4بهزى رىۋايهتلهرگه كۆرە، ھىجىرىيهنىڭ 

ــى    ــاپالش ۋەقهس ــان چ ــدانغا    بوھت ــهپهردە مهي ــق س ــۇ قېتىملى مۇش
   .كهلگهن

  )بۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان(

الْأَْنَصارِيِّ قَالَ َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم    َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه       ـ 6605
  .ِفي غَْزَوِة أَْنَمارٍ ُيَصلِّي َعلَى َراِحلَِتِه ُمَتَوجًِّها ِقَبلَ الَْمْشرِقِ ُمَتطَوًِّعا

ـــ جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا رىــۋايهت  6605
ــدى   ــداق دې ــپ مۇن ــار غ: قىلى ــبهر  ئهنم ــدا پهيغهم ــهلاللالھۇ ازىتى س
شـهرق تهرەپـكه   تـۇرۇپ   تۆگىنىـڭ ئۈسـتىدە     ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ  

  . قاراپ نهپله ناماز ئوقۇۋاتقانلىقىنى كۆردۈم
  )4140 :بۇخارى(

                                                
 .دېگهنـ ، تۇر راۋىيلىرى ئىشهنچلىك،نى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ ھهدىسبۇ: )10173 ( ھهيسهمى①
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  ھۇدەيبىيه غازىتى

ثَ َصاِحبِِه  َعْن الِْمْسَورِ ْبنِ َمْخَرَمةَ َوَمْرَوانَ ُيَصدُِّق كُلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما َحِدي    ـ 6606
قَالَا َخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َزَمَن الُْحَدْيبَِيِة َحتَّى إِذَا كَاُنوا بَِبْعضِ الطَّرِيـقِ                

 طَِليَعةٌ فَُخذُوا   قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ َخاِلَد ْبَن الَْوِليِد بِالَْغِميمِ ِفي َخْيلٍ ِلقَُرْيشٍ             
ذَاَت الَْيِمنيِ فََواللَِّه َما َشَعَر بِهِْم َخاِلٌد َحتَّى إِذَا ُهْم بِقََتَرِة الَْجْيشِ فَاْنطَلََق َيـْركُُض َنـِذيًرا                 

طُ َعلَـْيهِْم ِمْنَهـا     ِلقَُرْيشٍ َوَساَر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَِّة الَِّتي ُيْهبَ            
َبَركَْت بِِه َراِحلَُتُه فَقَالَ النَّاُس َحلْ َحلْ فَأَلَحَّْت فَقَالُوا َخلَأَْت الْقَْصَواُء َخلَأَْت الْقَْصَواُء فَقَالَ 

َحَبَسَها َحـابُِس   النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما َخلَأَْت الْقَْصَواُء َوَما ذَاَك لََها بُِخلُقٍ َولَِكْن              
الِْفيلِ ثُمَّ قَالَ َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَا َيْسأَلُونِي ُخطَّةً ُيَعظُِّمونَ ِفيَها ُحُرَماِت اللَِّه إِلَّا أَْعطَْيُتُهْم               

ى ثََمٍد قَِليلِ الَْمـاِء     إِيَّاَها ثُمَّ َزَجَرَها فََوثََبْت قَالَ فََعَدلَ َعْنُهْم َحتَّى َنَزلَ بِأَقَْصى الُْحَدْيبَِيِة َعلَ           
َيَتَبرَُّضُه النَّاُس َتَبرًُّضا فَلَْم ُيلَبِّثُْه النَّاُس َحتَّى َنَزُحوُه َوُشِكَي إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه                

 فََواللَِّه َما َزالَ َيجِيُش لَُهْم      َوَسلََّم الَْعطَُش فَاْنَتَزَع َسْهًما ِمْن ِكَناَنِتِه ثُمَّ أََمَرُهْم أَنْ َيْجَعلُوُه ِفيهِ          
بِالرِّيِّ َحتَّى َصَدُروا َعْنُه فََبْيَنَما ُهْم كَذَِلَك إِذْ َجاَء ُبَدْيلُ ْبُن َوْرقَاَء الُْخَزاِعيُّ ِفي َنفَرٍ ِمـْن                 

لََّم ِمْن أَْهلِ ِتَهاَمةَ فَقَالَ     قَْوِمِه ِمْن ُخَزاَعةَ َوكَاُنوا َعْيَبةَ ُنْصحِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوسَ           
إِنِّي َتَركُْت كَْعَب ْبَن لَُؤيٍّ َوَعاِمَر ْبَن لَُؤيٍّ َنَزلُوا أَْعَداَد ِمَياِه الُْحَدْيبَِيـِة َوَمَعُهـْم الُْعـوذُ                 

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّا لَْم     الَْمطَاِفيلُ َوُهْم ُمقَاِتلُوَك َوَصادُّوَك َعْن الَْبْيِت فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ          
َنجِئْ ِلِقَتالِ أََحٍد َولَِكنَّا جِئَْنا ُمْعَتِمرِيَن َوإِنَّ قَُرْيًشا قَْد َنهِكَْتُهْم الَْحْرُب َوأََضرَّْت بِهِْم فَـإِنْ               

اُءوا أَنْ َيْدُخلُوا ِفيَما َدَخـلَ  َشاُءوا َماَدْدُتُهْم ُمدَّةً َوُيَخلُّوا َبْينِي َوَبْيَن النَّاسِ فَإِنْ أَظَْهْر فَإِنْ شَ       
ِفيِه النَّاُس فََعلُوا َوإِلَّا فَقَْد َجمُّوا َوإِنْ ُهْم أََبْوا فََوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَأُقَاِتلَنَُّهْم َعلَى أَْمرِي َهذَا                
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َق َحتَّى أََتـى  َحتَّى َتْنفَرَِد َساِلفَِتي َولَُيْنِفذَنَّ اللَُّه أَْمَرُه فَقَالَ ُبَدْيلٌ َسأَُبلُِّغُهْم َما َتقُولُ قَالَ فَاْنطَلَ 
قَُرْيًشا قَالَ إِنَّا قَْد جِئَْناكُْم ِمْن َهذَا الرَُّجلِ َوَسِمْعَناُه َيقُولُ قَْولًا فَإِنْ ِشئُْتْم أَنْ َنْعرَِضُه َعلَْيكُْم                

 ِمْنُهْم َهاِت َمـا     فََعلَْنا فَقَالَ ُسفََهاُؤُهْم لَا َحاَجةَ لََنا أَنْ ُتْخبَِرَنا َعْنُه بَِشْيٍء َوقَالَ ذَُوو الرَّأْيِ            
َسِمْعَتُه َيقُولُ قَالَ َسِمْعُتُه َيقُولُ كَذَا َوكَذَا فََحدَّثَُهْم بَِما قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم                

بِالَْولَِد قَالُوا َبلَى   فَقَاَم ُعْرَوةُ ْبُن َمْسُعوٍد فَقَالَ أَْي قَْومِ أَلَْسُتْم بِالَْواِلِد قَالُوا َبلَى قَالَ أََولَْسُت              
قَالَ فََهلْ َتتَّهُِمونِي قَالُوا لَا قَالَ أَلَْسُتْم َتْعلَُمونَ أَنِّي اْسَتْنفَْرُت أَْهلَ ُعكَاظَ فَلَمَّا َبلَُّحوا َعلَـيَّ      

ْم ُخطَّـةَ ُرْشـٍد     جِئُْتكُْم بِأَْهِلي َوَولَِدي َوَمْن أَطَاَعنِي قَالُوا َبلَى قَالَ فَإِنَّ َهذَا قَْد َعَرَض لَكُ            
اقَْبلُوَها َوَدُعونِي آِتيِه قَالُوا ائِْتِه فَأََتاُه فََجَعلَ ُيكَلُِّم النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ النَّبِـيُّ                

ْي ُمَحمَّـُد أََرأَْيـَت إِنْ   َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحًوا ِمْن قَْوِلِه ِلُبَدْيلٍ فَقَالَ ُعْرَوةُ ِعْنَد ذَِلَك أَ        
اْسَتأَْصلَْت أَْمَر قَْوِمَك َهلْ َسِمْعَت بِأََحٍد ِمْن الَْعَربِ اْجَتاَح أَْهلَُه قَْبلََك َوإِنْ َتكُنِ الْـأُْخَرى           

َدُعوَك فَقَالَ لَُه أَُبو فَإِنِّي َواللَِّه لَأََرى ُوُجوًها َوإِنِّي لَأََرى أَْوَشاًبا ِمْن النَّاسِ َخِليقًا أَنْ َيِفرُّوا َويَ        
َبكْرٍ الصِّدِّيُق اْمُصْص بَِبظْرِ اللَّاِت أََنْحُن َنِفرُّ َعْنُه َوَنَدُعُه فَقَالَ َمْن ذَا قَالُوا أَُبو َبكْرٍ قَالَ أََما                 

 َوَجَعلَ ُيكَلُِّم النَّبِيَّ    َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَْولَا َيٌد كَاَنْت لََك ِعْنِدي لَْم أَْجزَِك بَِها لَأََجْبُتَك قَالَ            
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَكُلََّما َتكَلََّم أََخذَ بِِلْحَيِتِه َوالُْمِغَريةُ ْبُن ُشْعَبةَ قَاِئٌم َعلَـى َرأْسِ النَّبِـيِّ          

ْهَوى ُعْرَوةُ بَِيِدِه إِلَى ِلْحَيِة النَّبِيِّ      َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمَعُه السَّْيُف َوَعلَْيِه الِْمْغفَُر فَكُلََّما أَ         
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َضَرَب َيَدُه بَِنْعلِ السَّْيِف َوقَالَ لَُه أَخِّْر َيَدَك َعْن ِلْحَيِة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى 

الُوا الُْمِغَريةُ ْبُن ُشْعَبةَ فَقَالَ أَْي غَُدُر أَلَْسُت اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََرفََع ُعْرَوةُ َرأَْسُه فَقَالَ َمْن َهذَا قَ  
أَْسَعى ِفي غَْدَرِتَك َوكَانَ الُْمِغَريةُ َصِحَب قَْوًما ِفي الَْجاِهِليَِّة فَقََتلَُهْم َوأََخذَ أَْمَوالَُهْم ثُمَّ َجاَء              

مَّا الْإِْسلَاَم فَأَقَْبلُ َوأَمَّا الَْمالَ فَلَْسُت ِمْنُه ِفي َشْيٍء         فَأَْسلََم فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَ       
ثُمَّ إِنَّ ُعْرَوةَ َجَعلَ َيْرُمُق أَْصَحاَب النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِعْيَنْيِه قَالَ فََواللَِّه َما َتـَنخََّم                 

َم ُنَخاَمةً إِلَّا َوقََعْت ِفي كَفِّ َرُجلٍ ِمْنُهْم فََدلََك بَِها َوْجَهـُه  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ 
َوجِلَْدُه َوإِذَا أََمَرُهْم اْبَتَدُروا أَْمَرُه َوإِذَا َتَوضَّأَ كَاُدوا َيقَْتِتلُونَ َعلَى َوُضوِئِه َوإِذَا َتكَلََّم َخفَُضوا              

لَْيِه النَّظََر َتْعِظيًما لَُه فََرَجَع ُعْرَوةُ إِلَى أَْصَحابِِه فَقَالَ أَْي قَـْومِ            أَْصَواَتُهْم ِعْنَدُه َوَما ُيِحدُّونَ إِ    
َواللَِّه لَقَْد َوفَْدُت َعلَى الُْملُوِك َوَوفَْدُت َعلَى قَْيَصَر َوِكْسَرى َوالنََّجاِشيِّ َواللَّـِه إِنْ َرأَْيـُت     
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ُم أَْصَحاُب ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمَحمًَّدا َواللَِّه إِنْ          َمِلكًا قَطُّ ُيَعظُِّمُه أَْصَحاُبُه َما ُيَعظِّ     
َتَنخََّم ُنَخاَمةً إِلَّا َوقََعْت ِفي كَفِّ َرُجلٍ ِمْنُهْم فََدلََك بَِها َوْجَهُه َوجِلَْدُه َوإِذَا أََمَرُهْم اْبَتَدُروا               

لُونَ َعلَى َوُضوِئِه َوإِذَا َتكَلََّم َخفَُضوا أَْصَواَتُهْم ِعْنَدُه َوَما ُيِحدُّونَ أَْمَرُه َوإِذَا َتَوضَّأَ كَاُدوا َيقَْتتِ    
إِلَْيِه النَّظََر َتْعِظيًما لَُه َوإِنَُّه قَْد َعَرَض َعلَْيكُْم ُخطَّةَ ُرْشٍد فَاقَْبلُوَها فَقَالَ َرُجلٌ ِمْن َبنِي ِكَناَنـةَ     

فَلَمَّا أَْشَرَف َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْصَحابِِه قَالَ َرُسولُ           َدُعونِي آِتيِه فَقَالُوا ائِْتِه     
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهذَا فُلَانٌ َوُهَو ِمْن قَْومٍ ُيَعظُِّمونَ الُْبْدنَ فَاْبَعثُوَها لَُه فَُبِعثَـْت لَـُه            

لَبُّونَ فَلَمَّا َرأَى ذَِلَك قَالَ ُسْبَحانَ اللَِّه َما َيْنَبِغي ِلَهُؤلَاِء أَنْ ُيـَصدُّوا َعـْن               َواْسَتقَْبلَُه النَّاُس يُ  
الَْبْيِت فَلَمَّا َرَجَع إِلَى أَْصَحابِِه قَالَ َرأَْيُت الُْبْدنَ قَْد قُلَِّدْت َوأُْشِعَرْت فََما أََرى أَنْ ُيَصدُّوا َعْن   

ِمْنُهْم ُيقَالُ لَُه ِمكَْرُز ْبُن َحفْصٍ فَقَالَ َدُعونِي آِتيِه فَقَالُوا ائِْتِه فَلَمَّا أَْشَرَف             الَْبْيِت فَقَاَم َرُجلٌ    
َعلَْيهِْم قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهذَا ِمكَْرٌز َوُهَو َرُجلٌ فَاجٌِر فََجَعلَ ُيكَلُِّم النَّبِيَّ َصلَّى          

َوَسلََّم فََبْيَنَما ُهَو ُيكَلُِّمُه إِذْ َجاَء ُسَهْيلُ ْبُن َعْمرٍو قَالَ َمْعَمٌر فَأَْخَبَرنِي أَيُّوُب َعـْن               اللَُّه َعلَْيِه   
ِعكْرَِمةَ أَنَُّه لَمَّا َجاَء ُسَهْيلُ ْبُن َعْمرٍو قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَقَْد َسُهلَ لَكُْم ِمـْن                  

 قَالَ َمْعَمٌر قَالَ الزُّْهرِيُّ ِفي َحِديِثِه فََجاَء ُسَهْيلُ ْبُن َعْمرٍو فَقَالَ َهاِت اكُْتْب َبْيَنَنـا                أَْمرِكُْم
َوَبْيَنكُْم ِكَتاًبا فََدَعا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْكَاِتَب فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم                

 اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ قَالَ ُسَهْيلٌ أَمَّا الرَّْحَمُن فََواللَِّه َما أَْدرِي َما ُهَو َولَِكـْن اكُْتـْب                 بِْسمِ
بِاْسِمَك اللَُّهمَّ كََما كُْنَت َتكُْتُب فَقَالَ الُْمْسِلُمونَ َواللَِّه لَا َنكُْتُبَها إِلَّا بِْسمِ اللَّـِه الـرَّْحَمنِ           

الَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اكُْتْب بِاْسِمَك اللَُّهمَّ ثُمَّ قَالَ َهذَا َما قَاَضى َعلَْيـِه   الرَِّحيمِ فَقَ 
ُمَحمٌَّد َرُسولُ اللَِّه فَقَالَ ُسَهْيلٌ َواللَِّه لَْو كُنَّا َنْعلَُم أَنََّك َرُسولُ اللَِّه َما َصَدْدَناَك َعْن الَْبْيـِت          

لَْناَك َولَِكْن اكُْتْب ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َواللَِّه إِنِّـي                َولَا قَاتَ 
ونِي لََرُسولُ اللَِّه َوإِنْ كَذَّْبُتُمونِي اكُْتْب ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه قَالَ الزُّْهرِيُّ َوذَِلَك ِلقَْوِلِه لَا َيْسأَلُ

ُخطَّةً ُيَعظُِّمونَ ِفيَها ُحُرَماِت اللَِّه إِلَّا أَْعطَْيُتُهْم إِيَّاَها فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى       
ُب أَنَّا أُِخذَْنا ُضْغطَةً أَنْ ُتَخلُّوا َبْيَنَنا َوَبْيَن الَْبْيِت فََنطُوَف بِِه فَقَالَ ُسَهْيلٌ َواللَِّه لَا َتَتَحدَّثُ الَْعرَ      

َولَِكْن ذَِلَك ِمْن الَْعامِ الُْمقْبِلِ فَكََتَب فَقَالَ ُسَهْيلٌ َوَعلَى أَنَُّه لَا َيأِْتيَك ِمنَّا َرُجلٌ َوإِنْ كَـانَ                 
الُْمْشرِِكَني َوقَْد َجـاَء  َعلَى ِدينَِك إِلَّا َرَدْدَتُه إِلَْيَنا قَالَ الُْمْسِلُمونَ ُسْبَحانَ اللَِّه كَْيَف ُيَردُّ إِلَى  
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ُمْسِلًما فََبْيَنَما ُهْم كَذَِلَك إِذْ َدَخلَ أَُبو َجْنَدلِ ْبُن ُسَهْيلِ ْبنِ َعْمرٍو َيْرُسُف ِفي قُُيوِدِه َوقَـْد                 
ا ُمَحمَُّد أَوَّلُ َخَرَج ِمْن أَْسفَلِ َمكَّةَ َحتَّى َرَمى بَِنفِْسِه َبْيَن أَظُْهرِ الُْمْسِلِمَني فَقَالَ ُسَهْيلٌ َهذَا يَ    

َما أُقَاِضيَك َعلَْيِه أَنْ َتُردَُّه إِلَيَّ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّا لَْم َنقْضِ الِْكَتاَب َبْعـُد                  
ْيِه َوَسلََّم فَأَجِْزُه ِلي قَالَ     قَالَ فََواللَِّه إِذًا لَْم أَُصاِلْحَك َعلَى َشْيٍء أََبًدا قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَ            

َما أََنا بُِمجِيزِِه لََك قَالَ َبلَى فَافَْعلْ قَالَ َما أََنا بِفَاِعلٍ قَالَ ِمكَْرٌز َبلْ قَْد أََجْزَناُه لََك قَالَ أَُبـو     
أَلَا َتَرْونَ َما قَْد لَِقيـُت      َجْنَدلٍ أَْي َمْعَشَر الُْمْسِلِمَني أَُردُّ إِلَى الُْمْشرِِكَني َوقَْد جِئُْت ُمْسِلًما           

َوكَانَ قَْد ُعذَِّب َعذَاًبا َشِديًدا ِفي اللَِّه قَالَ فَقَالَ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ فَأََتْيُت َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  
ى الَْحقِّ َوَعُدوَُّنا َعلَى الَْباِطلِ     َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُلُْت أَلَْسَت َنبِيَّ اللَِّه َحقًّا قَالَ َبلَى قُلُْت أَلَْسَنا َعلَ           

قَالَ َبلَى قُلُْت فَِلَم ُنْعِطي الدَّنِيَّةَ ِفي ِدينَِنا إِذًا قَالَ إِنِّي َرُسولُ اللَِّه َولَـْسُت أَْعـِصيِه َوُهـَو        
 َبلَى فَأَْخَبْرُتَك أَنَّا َنأِْتيِه     َناِصرِي قُلُْت أََولَْيَس كُْنَت ُتَحدِّثَُنا أَنَّا َسَنأِْتي الَْبْيَت فََنطُوُف بِِه قَالَ          

الَْعاَم قَالَ قُلُْت لَا قَالَ فَإِنََّك آِتيِه َوُمطَّوٌِّف بِِه قَالَ فَأََتْيُت أََبا َبكْرٍ فَقُلُْت َيا أََبا َبكْرٍ أَلَْيَس َهذَا 
 َعلَى الَْباِطلِ قَالَ َبلَى قُلُْت فَِلَم ُنْعِطي        َنبِيَّ اللَِّه َحقًّا قَالَ َبلَى قُلُْت أَلَْسَنا َعلَى الَْحقِّ َوَعُدوَُّنا         

الدَّنِيَّةَ ِفي ِدينَِنا إِذًا قَالَ أَيَُّها الرَُّجلُ إِنَُّه لََرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولَْيَس َيْعِصي َربَُّه                 
َعلَى الَْحقِّ قُلُْت أَلَْيَس كَانَ ُيَحدِّثَُنا أَنَّـا َسـَنأِْتي          َوُهَو َناِصُرُه فَاْسَتْمِسْك بَِغْرزِِه فََواللَِّه إِنَُّه       

الَْبْيَت َوَنطُوُف بِِه قَالَ َبلَى أَفَأَْخَبَرَك أَنََّك َتأِْتيِه الَْعاَم قُلُْت لَا قَالَ فَإِنََّك آِتيِه َوُمطَّوٌِّف بِِه قَالَ     
الًا قَالَ فَلَمَّا فََرغَ ِمْن قَِضيَِّة الِْكَتابِ قَالَ َرُسولُ اللَّـِه           الزُّْهرِيُّ قَالَ ُعَمُر فََعِملُْت ِلذَِلَك أَْعمَ     

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلأَْصَحابِِه قُوُموا فَاْنَحُروا ثُمَّ اْحِلقُوا قَالَ فََواللَِّه َما قَاَم ِمْنُهْم َرُجلٌ َحتَّى 
قُْم ِمْنُهْم أََحٌد َدَخلَ َعلَى أُمِّ َسلََمةَ فَذَكََر لََها َما لَِقَي ِمـْن             قَالَ ذَِلَك ثَلَاثَ َمرَّاٍت فَلَمَّا لَْم يَ      

النَّاسِ فَقَالَْت أُمُّ َسلََمةَ َيا َنبِيَّ اللَِّه أَُتِحبُّ ذَِلَك اْخُرْج ثُمَّ لَا ُتكَلِّْم أََحًدا ِمْنُهْم كَِلَمةً َحتَّـى                  
ِلقََك فََخَرَج فَلَْم ُيكَلِّْم أََحًدا ِمْنُهْم َحتَّى فََعلَ ذَِلَك َنَحـَر           َتْنَحَر ُبْدَنَك َوَتْدُعَو َحاِلقََك فََيحْ    

ُبْدَنُه َوَدَعا َحاِلقَُه فََحلَقَُه فَلَمَّا َرأَْوا ذَِلَك قَاُموا فََنَحُروا َوَجَعلَ َبْعُضُهْم َيْحِلُق َبْعًضا َحتَّى كَاَد 
ُه نِْسَوةٌ ُمْؤِمَناٌت فَأَْنَزلَ اللَُّه َتَعالَى َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنـوا إِذَا            َبْعُضُهْم َيقُْتلُ َبْعًضا غَما ثُمَّ َجاءَ     

َجاَءكُْم الُْمْؤِمَناُت ُمَهاجَِراٍت فَاْمَتِحُنوُهنَّ َحتَّى َبلَغَ بِِعَصمِ الْكََواِفرِ فَطَلََّق ُعَمُر َيْوَمِئٍذ اْمَرأََتْينِ 
وََّج إِْحَداُهَما ُمَعاوَِيةُ ْبُن أَبِي ُسفَْيانَ َوالْأُْخَرى َصفَْوانُ ْبُن أَُميَّةَ ثُـمَّ            كَاَنَتا لَُه ِفي الشِّْرِك فََتزَ    
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َرَجَع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الَْمِديَنِة فََجاَءُه أَُبو َبِصريٍ َرُجلٌ ِمْن قَُرْيشٍ َوُهَو ُمْسِلٌم                
ُجلَْينِ فَقَالُوا الَْعْهَد الَِّذي َجَعلَْت لََنا فََدفََعُه إِلَى الرَُّجلَْينِ فََخَرَجا بِِه َحتَّى            فَأَْرَسلُوا ِفي طَلَبِِه رَ   

َبلََغا ذَا الُْحلَْيفَِة فََنَزلُوا َيأْكُلُونَ ِمْن َتْمرٍ لَُهْم فَقَالَ أَُبو َبِصريٍ ِلأََحِد الرَُّجلَْينِ َواللَِّه إِنِّي لَـأََرى           
ا َيا فُلَانُ َجيًِّدا فَاْسَتلَُّه الْآَخُر فَقَالَ أََجلْ َواللَِّه إِنَُّه لََجيٌِّد لَقَْد َجرَّْبُت بِِه ثُمَّ َجرَّْبُت                َسْيفََك َهذَ 

يَنـةَ  فَقَالَ أَُبو َبِصريٍ أَرِنِي أَْنظُْر إِلَْيِه فَأَْمكََنُه ِمْنُه فََضَرَبُه َحتَّى َبَرَد َوفَرَّ الْآَخُر َحتَّى أََتى الَْمدِ               
فََدَخلَ الَْمْسجَِد َيْعُدو فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َرآُه لَقَْد َرأَى َهذَا ذُْعًرا                

َجاَء أَُبـو  فَلَمَّا اْنَتَهى إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ قُِتلَ َواللَِّه َصاِحبِي َوإِنِّي لََمقُْتولٌ فَ 
َبِصريٍ فَقَالَ َيا َنبِيَّ اللَِّه قَْد َواللَِّه أَْوفَى اللَُّه ِذمََّتَك قَْد َرَدْدَتنِي إِلَْيهِْم ثُمَّ أَْنَجانِي اللَُّه ِمْنُهْم قَالَ                 

 فَلَمَّا َسِمَع ذَِلَك َعـَرَف  النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوْيلُ أُمِِّه ِمْسَعَر َحْربٍ لَْو كَانَ لَُه أََحدٌ         
أَنَُّه َسَيُردُُّه إِلَْيهِْم فََخَرَج َحتَّى أََتى ِسيَف الَْبْحرِ قَالَ َوَيْنفَِلُت ِمْنُهْم أَُبو َجْنَدلِ ْبـُن ُسـَهْيلٍ                 

بِي َبـِصريٍ َحتَّـى     فَلَِحَق بِأَبِي َبِصريٍ فََجَعلَ لَا َيْخُرُج ِمْن قَُرْيشٍ َرُجلٌ قَْد أَْسلََم إِلَّا لَِحَق بِأَ             
اْجَتَمَعْت ِمْنُهْم ِعَصاَبةٌ فََواللَِّه َما َيْسَمُعونَ بِِعريٍ َخَرَجْت ِلقَُرْيشٍ إِلَى الشَّأْمِ إِلَّا اْعَتَرُضوا لََها              

َم ُتَناِشـُدُه بِاللَّـِه   فَقََتلُوُهْم َوأََخذُوا أَْمَوالَُهْم فَأَْرَسلَْت قَُرْيٌش إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ        
َوالرَِّحمِ لَمَّا أَْرَسلَ فََمْن أََتاُه فَُهَو آِمٌن فَأَْرَسلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَْيهِْم فَأَْنَزلَ اللَّـُه   

ةَ ِمْن َبْعِد أَنْ أَظْفََركُْم َعلَْيهِْم َتَعالَى َوُهَو الَِّذي كَفَّ أَْيِدَيُهْم َعْنكُْم َوأَْيِدَيكُْم َعْنُهْم بَِبطْنِ َمكَّ        
َحتَّى َبلَغَ الَْحِميَّةَ َحِميَّةَ الَْجاِهِليَِّة َوكَاَنْت َحِميَُّتُهْم أَنَُّهْم لَْم ُيِقرُّوا أَنَُّه َنبِيُّ اللَِّه َولَْم ُيِقرُّوا بِ                

  .َن الَْبْيِتبِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ َوَحالُوا َبْيَنُهْم َوَبْي
ــ مىــسۋەر ئىبنــى مهخــرەمه بىــلهن مهرۋانــ  6606 دىن مۇنــداق ـ

 سهلاللالھۇ ئهلهيهى   ھۇدەيبىيه يىلى، پهيغهمبهر  : نىدۇرىۋايهت قىلى 
ــا      ــاراپ يولغ ــگه ق ــدىن مهككى ــلهن مهدىنى ــاھابىالر بى ــهللهم س ۋەس

ــىچىق ــدا   .ت ــسىپ بولغان ــسمىنى بې ــر قى ــڭ بى ــبهر  ، يولنى پهيغهم
  :ئهلهيهىسساالم

رازۋىتكـا  رەيشنىڭ خالىد ئىبنى ۋەلىد قوماندانلىقىـدىكى       قۇــ  
 ئـوڭ تهرەپنـى   شـۇڭا .  بىزنى كۈتۈۋاتىدۇ  غهمىم دېگهن جايدا  ئهترىتى  

 خالىـد   ، بىـلهن قهسـهمكى    نىڭ نـامى  هللا.  دېدى ـ! بېسىپ مېڭىڭالر 
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رنى تــوزانالـ چــاڭ   ئايىغىــدىن چىققــان مۇســۇلمان قوشــۇنلىرىنىڭ 
ــڭ كهل  ــدىن ئۇالرنى ــدىال، ئان ــى ســ كۆرگهن ــى ېگهنلىكىن زىپ، ئېتىن

پهيغهمـبهر  . دېۋىتكىنىچه قۇرەيشنى ئاگاھالندۇرۇش ئۈچـۈن چـاپتى      
ئهلهيهىســساالم ئــۇ يهردىــن خــاتىرجهم ئۆتــۈپ، تــۆۋەنگه چۈشــىدىغان 

كىشىلهر تـۆگىنى قوپـۇرۇش     . تۆگىسى چۆكۈۋالدى  داۋانغا كهلگهندە، 
  :ئۈچۈن

  :ۇالرئ.  تۆگه قوپمىدىـ دەپ باققان بولسىمۇ،! ــ چۇھ، چۇھ
) پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تۆگىسىنىڭ ئىسمى   (ئ  ۋاقهســ  

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى دېۋىــدى، ـ كــاجلىق قىلىۋاتىــدۇ،   
  :ۋەسهللهم

 بهلكى .ئۇنىڭ بۇنداق ئادىتى يوق   ،  مىدىئ كاجلىق قىل  اقهسۋــ  
 ئۇنى مهككىگه ھۇجۇم قىلماقچى بولغان پىلنى توختىتىپ قويغان     

  :  دېدى، ئاندىنى، ـاتتتوخت) هللا (زات
ـــ  ــهمكى،   ـ ــلهن قهس ــان زات بى ــدە بولغ ــنىم ئىلكى ــۇالر اجې  هللائ

يهنـى  ( چىگراالرنىـڭ ھـۆرمىتىنى سـاقاليدىغان        –بېكىتكهن چهك   
ھهر قانـداق بىـر پىالننـى ئوتتۇرىغـا     ) مهككىدە قان تۆكۈلمهيـدىغان   

ئانـدىن  . دېـدى  نىڭ پىالنىغـا قوشـۇلىمهن، ـ     چوقۇم ئۇالرقويسا، مهن
ئــۇ ئــۇالر  . تــۆگه ســهكرەپ تــۇرۇپ كهتتــىىنى دېۋىتكهنىــدى،تۆگىــس

ئازغىنا سۈيى بار يهردىن يۆتكىلىپ، ھۇدەيبىيهنىڭ بىر چېتىدىكى   
ئازدىن ئېلىپ ـ كىشىلهر سۇنى ئاز . چۈشتىقۇدۇقنىڭ قېشىغا بىر 

شــۇنىڭ بىــلهن، . ئىــشلهتكهن بولــسىمۇ، ســۇ تېــزال تــۈگهپ كهتتــى 
لۇقتىن شــىكايهت قىلغىلــى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا ئۇســسۇز

 بىـر تـال     پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ساداقتىن     .تۇردى
مۇسۇلمانالر شـۇنداق   . ىشقا بۇيرىدى ج سان قۇدۇققا ،ئوقنى چىقىرىپ 

، ھهممهيــلهن ســۇدىن قــانغىچه   ســۇ ئېتىلىــپ چىقتــى قىلىۋېــدى،
  .ئىچتى
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ىر قـانچه   ئۆز قهۋمى خۇزائهدىن با بۇدەيل ئىبنى ۋەرق ،شۇ ئهسنادا 
ــلهن   ــرى بىـ ــى   ھهمراھلىـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــله پهيغهمـ بىلـ

ــ.  يېنىغـــا كهلـــدىۋەســـهللهمنىڭ دە ئـــۇالر تىهـــامه خهلقـــى ئىچىـ
 .پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئىـشهنچ باغاليـدىغان كىـشىلهر ئىـدى         

  :بۇدەيل
مهن كهئـــب ئىبنـــى لـــۇئهي ۋە ئـــامىر ئىبنـــى لـــۇئهيلهرنى ـــــ 

 بىلله باال ـ چاقىلىرىنى   ق تۆگىلهرنى ۋەبوتىالقلىئۇالر . ئۇچراتتىم
 ئۇالرنىـڭ مهقـسىتى   .ئېلىپ چىقىپ، سۇ بويلىرىغا ئورۇنلىـشىپتۇ     

ا كىرىشتىن قهتئىـي    ھقسىلهر بىلهن ئېلىشىپ، سىلهرنى بهيتۇلال    
ــۇنى ئاڭلىغــان پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ   . دېــدىۇش ئىــكهن، ـ  توســ ب

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
 ئـۇمرە   ، بهلكـى   كهلمىـدۇق  بىز ھـېچكىم بىـلهن ئۇرۇشـقىلى      ــ  

ئـۇرۇش  .  مهن كېلىـشىم تـۈزىمهن     ،ئۇالر خالىـسا  . قىلغىلى كهلدۇق 
ھهقىــــقهتهن قۇرەيـــــشنى ئاجىزالشــــتۇرۇۋەتتى، ئـــــۇالر نۇرغـــــۇن   

 مهن ئـۇالر بىـلهن     ،شۇڭا ئهگهر ئۇالر خالىـسا    . نهرسىلهردىن ئايرىلدى 
) بىر ـ بىرىمىزنىـڭ ئىـشىغا ئارىالشماسـلىق ھهققىـدە     (تىنچلىق 
 ئهگهر مهن دەۋەت ئىشلىرىمدا غهلىـبه قىلـسام       . تۈزىمهنم  كېلىشى

 ، ئــۇالر كىــشىلهر كىرىۋاتقــان ئىــسالم دىنىغــا كىرىــشنى خالىــساۋە
دا غهلىــــبه م ئهگهر مهن دەۋەت ئىــــشلىرى.ئىــــسالمغا كىرســــۇن 
 ،)مـۇمكىن ئهمهس  غهلىـبه قىاللماسـلىقىم  (قىلمىغان تهقدىردىمۇ  

ئۇرۇشــنىڭ  ) ىچىــدەھــېچ بولمىغانــدا ئــۇالر توختــام مــۇددىتى ئ    (
ئهگهر ئـۇالر كېلىـشىم     . جاپاسىدىن قۇتۇلـۇپ ئـارام ئېلىـپ قالىـدۇ        

تۈزۈشكه ئۇنىمىسا، جېنىم ئىلكىدە بولغـان زات بىـلهن قهسـهمكى،           
هللا ا. ئۈچـۈن كـالالم كهتكىـچه ئېلىـشىمهن       ) دىـنىم (مهن بۇ ئىشىم    

  :بۇدەيل. ىد دې، ـئۆزىنىڭ دىنىنى چوقۇم ھۆكۈمران قىلىدۇ
ـــ  ــا دەرھــال يهتكــۈزىمهن،    ســېنىڭ ســۆزلىـ دەپ ـ رىڭنى ئۇالرغ
  :ئۇ قۇرەيشلهرنىڭ يېنىغا كېلىپ. ماڭدى
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 نىـــڭ قېـــشىدىنۇ ئادەمئـــبىـــز ســـىلهرنىڭ قېـــشىڭالرغا ـــــ 
بىـز ئۇنىڭـدىن    . كهلـدۇق ) پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى دېمهكچـى   (

ــدۇق   ــۆزلهرنى ئاڭلى ــۇنچه س ــر م ــۆز . بى نى دەپ لىرىئهگهر ئۇنىــڭ س
ــساڭالر،  ــشىمنى خالى ــدى     بېرى ــرىمهن، ـ دې ــۆزلهپ بې ــڭ . س ئۇالرنى

  :تهنتهكلىرى
ــ   اجىتى؟ھـ نـېمه   ــ ئۇنىڭـدىن بىـزگه خهۋەر يهتكۈزىـشىڭنىڭ         

  :لېكىن ئهقلى ـ ھوشى جايىدا كىشىلىرى. دېدى
بۇدەيل ئۇالرغا پهيغهمبهر سهلاللالھۇ    . ـ دېدى ! ــ قېنى ئېيتقىن  

ڭ ئۇنىـ . ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ سـۆزلىرىنى بىرمـۇ بىـر يهتكـۈزدى          
  :سۆزى ئاياغالشقاندىن كېيىن، ئۇرۋە

 ئـۇ   .مېنىـڭ سـۆزۈمگه قـۇالق سـېلىڭالر       ! ــ ئى قۇرەيش خهلقـى    
ــۇ، ئېســىلهرگه ياخــشى تهكلىــپ ب  ــڭۇرىپت ــۇل  نى  تهكلىپىنــى قوب

ئۆزى بىلهن كۆرۈشۈپ  مهن ئۇنىڭ ، ماڭا ئىجازەت بىرىڭالر.قىلىڭالر
  : دېدى، ئۇالركېلهي، ـ
ـــ ب ــدۇـ ــن ولى ــپ كهلگى ــ دېيىــ ! ، بېرى ــۇ.شتىـ ــبهر  رۋە ئ پهيغهم

ــدى   ــا يېتىـــپ كهلـ ــهللهمنىڭ يېنىغـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ  .سـ
دەيلگه قىلغانـدەك سـۆزلهرنى     ۇپهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم ئۇنىڭغـا بـ      

  :رۋەۇ ئ.قىلدى
ـــ  ــۈن! ئــى مــۇھهممهدـ تىۋەتــسهڭ، ۇ يوقلهيســهن قهۋمىڭنــى پۈت

ــنهېئ ــن بىرەرســىنىڭ    ،يتقى ــدۇ؟ ســهن ئهرەبلهردى ــۇ ياخــشى بوالم  ب
ۋەتكهنلىكىنى ئاڭلىغــانمۇ؟ ىــدىن بــۇرۇن ئــۆز قهۋمىنــى يوقىتســهن

 چـۈنكى   .ئىش ئهكسىچه بولغان تهقدىردە ئېغىـر ئهھۋالـدا قالىـسهن         
ــامىهللا ــئيېنىڭــدا  مهن ، بىــلهن قهســهم قىلىمهنكــى نىــڭ ن سىل ې

بهزى تۇتــامى يــوق كىــشىلهرنىمۇ   كۆرگهنــدىن ســىرت،كىــشىلهرنى
ـ ،  تىـدىغان ئـادەملهر  ېنى تاشـالپ قېچىـپ ك  ې ئۇالر س.كۆرۈۋاتىمهن

  : ئۇنىڭغاىبهكر ئهبۇبۇنى ئاڭلىغان . دېدى
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 بىـز ئـۇنى تاشـالپ       .يـالىغىن الت دېگهن بۇتنىڭ دىلچىقىنـى      ــ  
  :ئۇرۋە. ـ دېدى! ېتهمدۇق؟قېچىپ ك

  : ئۇالر.ەپ سورىدىدـ بۇ كىم بولىدۇ؟ ــ 
  :رۋەيىشتى، ئۇې دى، ـئهبۇ بهكرــ 
ىغان بىـر  ڭا قايتۇرالمسامهندە  بىلهن قهسهمكى، نىڭ نامىهللاــ  

ـ ، مهن ساڭا رەددىـيه بهرگهن بـوالتتىم،     ئىدىساياخشىلىقىڭ بولمى
 ھهر  .پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا گهپ قىلغىلى تۇردى    يهنه  دېدى ۋە   

ــسا  ــتىم گهپ قىل ــاقىلىنى   ،قې ــساالمنىڭ س ــبهر ئهلهيهىس  پهيغهم
 مۇغىرە ئىبنـى شـۇئبه دۇبۇلغـا كىيىـپ، قولىـدا           .ۇشقا ئورۇناتتى تۇت

قىلىچ تۇتقان ھالدا پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ          
ــۇراتتى  ــۆرە تـ ــدا ئـ ــبهر   . يېنىـ ــولىنى پهيغهمـ ــتىم قـ ــۇرۋە ھهر قېـ ئـ

ئهلهيهىســـساالمنىڭ ســـاقىلىغا ئۇزاتمـــاقچى بولغىنىـــدا، مـــۇغىرە 
  :دەرھال قىلىچنىڭ غىلىپىنىڭ ئۇچى بىلهن ئۇنىڭ قولىغا ئۇرۇپ

ــهلاللال    ــبهر س ــۇڭنى پهيغهم ـــ قول ــهللهمنىڭ  ـ ــى ۋەس ھۇ ئهلهيه
  :ئۇرۋە. ـ دەيتتى! ساقىلىدىن نېرى تۇت

  :ئۇنىڭغا. ــ بۇ كىم؟ ـ دەپ سورىدى
  :ئۇرۋە. ــ مۇغىرە ئىبنى شۇئبه، ـ دېيىشتى

مهن تـاكى ھـازىرغىچه سـېنىڭ خىيانىتىڭنىـڭ         ! ــ ۋۇ خـائىن   
غىرە مــۇ. شــالتىقىنى تــازىالش بىــلهن ئــاۋارە بولــۇۋاتىمهن، ـ دېــدى   

بىر قـانچه كىـشىگه ھهمـراھ بولـۇپ، سـهپهرگه         امانىدا  جاھىلىيهت ز 
ــيىن   ــدى، كېـ ــان ئىـ ــۇالرنى ئچىققـ ــاللىرىنى  ېرىۋۈلتۆ ئـ ــپ، مـ تىـ

لىپ ېشىغا كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قې ك .دىلىۋالېئ
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغادا،مۇسۇلمان بولغان

لىۋالغان ېل قىلىمهن، ئهمما باشقىالردىن ئ    ۇئىسالمىڭنى قوب ــ  
  . دېگهن ئىدىنى قوبۇل قىاللمايمهن، ـ مال ـ مۈلۈك
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ئۇرۋە بىر تهرەپتىن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه    
ئۇ، قۇرەيشلىك . ئهتراپنى كۆزىتهتتى گهپ قىلسا، يهنه بىر تهرەپتىن    

  :ھهمراھلىرىنىڭ قېشىغا قايتىپ بېرىپ مۇنداق دېدى
 كىسرا، قهيسهر   ، يهنى اھالرنىڭمهن نۇرغۇن پادىش  ! ىمئى قهۋم ــ  

ــامىهللا ا.رىغــا بارغــان ئىــدىمۇيالرنىڭ ھوزىۋە نهجاشــ  بىــلهن نىــڭ ن
ــهمكى،  ــۆرمهت ـ      قهس ــهتكهن ھ ــۇھهممهدكه كۆرس ــاھابىلهرنىڭ م س

ئېهتىرامىنى ھېچبىر پادىشاھنىڭ قول ئاستىدىكىلهردىن كۆرۈپ      
ــلهن قهســــهمكى، ئــــۇ تۈكۈرســــ نىــــڭ نــــامىهللا ا.باقمىــــدىم  ه بىــ

ــ    ئـۇنى يـۈز   ـ دە، قىنىغا چۈشىدىكهنىىرىنىڭ ئال بساھابىلىرىدىن
دەرھـال   ،بۇيرىـسا بىر ئىشنى قىلىشقا     ئۇالرنى   . سۈرتىدىكهن گهكۆزى

سۈيىنى تىن ئاشقان    تاھارەت .ئىجرا قىلىش ئۈچۈن يۈگۈرۈشىدىكهن   
 ئـۇ . لىـشىدىكهن ې ئۇرۇشـقىلى تـاس ق  ، بىر ـ بىرى بىـلهن  تالىشىپ
ــۆز قىل ــدا،ســ ــاۋازلىرىنى په غانــ ــسى ئــ ــم   ھهممىــ ــهيتىپ جىــ ســ

ــشىدىكهن ــدىن  ،تۇرىـ ــۇنى ھۆرمهتلىگهنلىكىـ ــۈزىگه   ئـ ــېچكىم يـ ھـ
لهرگه ياخـشى تهكلىـپ بىرىپتـۇ،    تىكىلىپ قارىيالمايدىكهن، ئۇ سى 

  .  دېدىـ! ل قىلىڭالرۇقوب
  :لىك بىر كىشىىنى كهنانه جهمهتبه 

. دى دېـ ، ـ رىپ باقـاي ېشىغا بې ئۇنىڭ ق،رىڭالرېماڭا ئىجازەت بــ 
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ئۇنىـڭ     .ئۇالر ماقۇل بولدى  

  :كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ
ــ ـــ بـ ــاالنى   ۇ ــ ــدىغان پـ ــۆگىلهرنى ئۇلۇغاليـ ــانلىق تـ ــادەم قۇربـ ئـ

ــ  ! جهمهتتىن بولىدۇ، شۇڭا تۆگىلهرنى ئۇنىڭ ئالدىدىن ئۆتكۈزۈڭالر      
مۇسـۇلمانالر تـۆگىلهرنى يېـتىلهپ، تهلبىـيه ئېيتقـان ھالـدا            .دېدى

  : ئىختىيارسىز ھالدا ئۇ بۇ ئهھۋالنى كۆرۈپ.ن ئۆتتىئۇنىڭ ئالدىدى
 بـــۇالرنى ھهرامـــدىن توسۇۋېلىـــشقا ھهرگىـــز !ســـۇبههنهلالھـــــ 

بولمايـدىكهن، ـ دېـدى ۋە پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم        
  :بىلهن كۆرۈشمهيال قايتىپ كېتىپ
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 قۇربانلىق تۆگىلهرنى كـۆردۈم، ئـۇالرنى       سېلىنغانمهن بهلگه   ــ  
.  دېــدى، ـ  لىــشقا بولمايــدۇ دەپ قــارايمهنېۋۇ بهيتىــدىن توسنىــڭهللا
رەيشلىكلهردىن مىكـرەز ئىبنـى ھهفـس دېـگهن بىـرى ئورنىـدىن             ۇق

  :تۇرۇپ
نىڭغىمـۇ   ئۇ.ىددېـ ، ـ  رىپ باقايې مهن بىر ب،رىڭالرېئىجازەت بــ 

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم        . ماقۇللۇق بىلدۈرۈشتى 
  :كۆرۈپئۇنىڭ كېلىۋاتقانلىقىنى 

مىكـرەز كېلىـپ   .  دېـدى ، ـ  بولىدۇ، ئۇ ئوسـال ئـادەم  زبۇ مىكرەــ 
 ، گهپ قىلىۋاتقـان چاغـدا  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه   

ــ ــر ك ۇس ــى ئهم ــدى ېھهيل ئىبن ــپ قال ــهلاللالھۇ   .لى ــبهر س پهيغهم
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنى كۆرۈپ

  :لسۇھهي . دېدى، ـئىشىڭالر ئاسان بولىدىغان بولدىــ 
پهيغهمــبهر  .  دېــدى ئــارىمىزدا بىــر ســۈلهىنامه يــازايلى، ـ        –

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم كاتىبىدىن بىرنى چاقىرىپ
 ـ!   دەپ يازغىن“مىبىسمىلالھىررەھمانىررەھ” : ئالدى بىلهن–
  :  ئېتىراز بىلدۈرۈپھهيلۇسئهمما . دېدى

شــــۇڭا . ئــــۇنى تونۇمــــايمهننــــېمه؟ مهن رەھمـــان دېــــگهن   –
نىڭ نامىـڭ بىـلهن   ې سـ  !هللائى ا  (“بىسمىكهلالھۇممه” :ۇنقىدەكبۇر

  :بهزى مۇسۇلمانالر. دەپ يازغىن، ـ دېدى) باشاليمهن
ــڭهللا – ــامى  نىــــــــــ ــهمكى نــــــــــ ــلهن قهســــــــــ  ،بىــــــــــ

 ، ـ دىن باشقا سـۆز بىـلهن يازمـايمىز   “بىسمىلالھىررەھمانىررەھىم”
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ەپ تۇرۇۋالدىد

  :ئاندىن. ـ دېدى!  دەپ يازغىن“ىسمىكهلالھۇممهب” مهيلى، –
 دەپ  “نىڭ رەسۇلى مـۇھهممهد تـۈزگهن كېلىـشىمدۇر       هللا ا ،بۇ” –
  : يهنه ئېتىراز بىلدۈرۈپليھهۇ دېۋىدى، سـ! يازغىن
نىـڭ رەسـۇلى    هللانىڭ ا ې بىلهن قهسهمكى، بىز سـ     نىڭ نامى هللاــ  

ــى ڭئىكهنلىكى ــز    نـ ــېنى ھهرگىـ ــساق، سـ ــان بولـ ــراپ قىلغـ ئېتىـ
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شــۇڭا . ســمايتتۇق، ئــۇرۇش قىلىپمـۇ ئولتۇرمــايتتۇق كهئبىـدىن تو 
  . دېدىـ!  دەپ يازغىن“مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇلالھ”

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم     : مۇنداق دەيدۇ ھرى  ۆز
 چىگراالرنىـڭ ھـۆرمىتىنى     – بېكىـتكهن چهك     هللائۇالر ا «: ئۆزىنىڭ

نـداق بىـر    ھهر قا ) مهككىدە قان تۆكۈلمهيـدىغان   يهنى  (ساقاليدىغان  
ــسا، مهن  ــا قويــ ــۇم ئۇالرپىالننــــى ئوتتۇرىغــ ــا  چوقــ نىــــڭ پىالنىغــ

 ئۇالرنىـڭ دېگىـنىگه مـاقۇل      ، دېگهن سـۆزىگه ئاساسـهن     »قوشۇلىمهن
  . بولغان ئىدى

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم سۇھهيلگه
 ۋە ئـــــۇنى تـــــاۋاپ ىن توسماســـــلىقتبىرنـــــى بهيتـــــۇلالھ –

 دېۋىدى، ، ـ بىلهن ماقۇل دەيمهنىقىلىشىمىزغا قوشۇلۇشۇڭالر شهرت
  :ھهيلۇس

سىمغا ئۇچراپ بوزەك ې ئهرەبلهر بىزنى ب، ئۇنداق قىلساق  !ياق –
 كېلىپ، تاۋاپ قىلىڭـالر، ـ  لهر يىلى ې كشۇڭا ؟يىشمهمدۇېبولۇپتۇ د

  :لھهيۇ س.زىلدىېيدەپ  شۇنداق ىگهسۇلهىنام. دېدى
ىڭـدا  نىڭ دىن ېيهنه بىر شهرت شۇكى، بىزدىن بىرەر كىشى س       ــ  

ــدىردىمۇ  ــان تهق ــسىنىڭ    بولغ ــا ـ ئانى ــسىز  ، ئات ــرۇخسىتى نىڭ ېس
بـۇنى  .  دېـدى رۇپ بېرىـسهن، ـ  ئۇنى بىزگه قـايتۇ ېشىڭغا بېرىۋالسا، ق

  :ئاڭلىغان مۇسۇلمانالر
 قانـداقمۇ ئـۇ     ،ئۇ مۇسۇلمان بولۇپ كهلگهن تۇرسـا     ! لالھاسۇبهانــ  

 دەل شـــۇ پهيتـــته، .يىـــشتىېدــــ  !مۇشــرىكالرغا قايتۇرۇلىـــدىكهن؟ 
ــ ــ  ىھهيل ئۇس ــوغلى ئهب ــڭ ئ ــى ئهمرنى ــشهنلىرىنى  ۇبن ــدەل كى  جهن

 ئــۇ مهككىنىــڭ تــۆۋەن .ىگهن پېتــى ئــۇ يهرگه يېتىــپ كهلــدىســۆر
.  مۇسۇلمانالر ئىچىگه ئـۆزىنى تاشـلىغان ئىـدى        ،تهرىپىدىن چىقىپ 

  :ھهيلۇبۇنى كۆرگهن س
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ــۇ ســ !ئــى مــۇھهممهد – ــا ب ــايتۇرۇپ ۈ مان لهىنامىگه ئاساســهن ق
 .دېـدى ـ ىـشىم مۇشـۇ،    كىغان دەسـلهپكى  ڭنى تهلهپ قىلىـد ىرىشېب

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــز ت – ــى ســ ېبى ــۈرۈپۈخ ــدۇققۇ؟ ـ    لهىنامىنى پۈتت  ئىمزالىمى

  : ئۇسىمۇ،دې
 بىــلهن قهســهمكى، ئۇنــداقتا مهن ســهن بىــلهن نىــڭ نــامىهللا –

پهيغهمـــبهر  . دەپ تۇرىۋالــدى ، ـ   لهى تـــۈزمهيمهنۈمىگه ســ ېچنــ ېھ
  :هيهى ۋەسهللهمسهلاللالھۇ ئهل

  : ئۇلېكىن.  ماقۇل دېگىن، ئۇنى قايتۇرۇپ بهرمهي، ـ دېدى–
  :مىكرەز.  دېدىتاشالپ بهرمهيمهن، ـمهن ئۇنى ساڭا  –
  : دېدى، ئۇـ!  ماقۇل دېگىن–
  :مىكرەزشۇنىڭ بىلهن،  .دېدىـ مهيمهن، ېھهرگىزمۇ ماقۇل د –
 سـهن  بوپتـۇ، بىـز ئۇنىڭغـا كېپىـل بـولىمىز،     !  ئى مـۇھهممهد  –

  :ئهبۇ جهندەل.  دېدىخاتىرجهم بولغىن، ـ
مهن مۇسـۇلمان بولـۇپ كهلـگهن       ! ئهسـى ائى مۇسـۇلمانالر جام    –

نىــڭ تارتقـــان  ېرىلهمـــدىم؟ م بې مۇشـــرىكالرغا قــايتۇرۇپ ،تۇرســام 
اتتىق ئازاب يولىدا قهللا  ا،ئۇ. دېدىـ كۈنلىرىمنى كۆرمهيۋاتامسىلهر؟ 

  . غان ئىدىدۇچار بولـ ئوقۇبهتلهرگه 
مهن : يهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇى ئىبنــى خهتتــاب رەزئــۆمهر
  :رىپېشىغا بېق نىڭى ۋەسهللهملاللالھۇ ئهلهيهه سپهيغهمبهر

نىـڭ پهيغهمبىـرى ئهمهسـمۇ؟ ـ دەپ     هللاسـهن ا !  ئى رەسۇلۇلالھ–
  :سورىدىم، ئۇ

  : مهن. دېدىنىڭ پهيغهمبىرى، ـهللا، مهن اشۇنداق –
ـ  شـۇنداقمۇ؟   ،دىنـدا  دۈشـمهنلىرىمىز باتىـل   ،بىز ھهق دىنـدا  –
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه دېدىم،
  : دېدى، مهن، ـشۇنداق –
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ئېتىبارىنى چۈشـۈرىمىز؟   ڭ نېمه ئۈچۈن دىنىمىزنى ،ئۇنداقتا –
  :سهمې دـ

نىڭ رەسۇلىدۇرمهن، ئۇنىڭغا ئاسىيلىق قىلمـايمهن،      هللامهن ا  –
  : دېدى، مهنىدۇ، ـئۇ ماڭا نۇسرەت ئاتا قىل

ــ ،رىـــپېگه ببىـــزگه كهئـــبى  – دىغانلىقىمىزنى  تـــاۋاپ قىلىـ
  : ئېيتمىغانمىدىڭ؟ ـ دېسهم

دىغانلىقىمىزنى  بــۇ يىــل تــاۋاپ قىلىــمهن لــېكىن ،شـۇنداق  –
  : مهن. دېدىـ! ئېيتمىغاندىمهن؟

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. مدىدېـ ياق،  –
ــان – ــداق بولغ ــبىگه ب ىكهن،ئۇن ــۇم كهئ ــاۋا ېر ســهن چوق ــپ ت  بى

هن يهنه چىنپـۈتمهي ئهبـۇ بهكرىنىـڭ يېنىغـا     م . دېـدى ، ـ قىلىـسهن 
  :بېرىپ
 ئهمهسـمۇ؟ ـ   نىـڭ ھهق پهيغهمبىـرى  هللا ائـۇ، ! رىئى ئهبـۇ بهكـ   –

  :دېدىم، ئۇ
  : مهن. دېدى، ـنىڭ ھهق پهيغهمبىرىهللا ا، ئۇ،شۇنداق –
  ـ   دۈشــمىنىمىز باتىــل دىنــدا شــۇنداقمۇ؟ ،بىــز ھهق دىنــدا –

  : ئۇدىم،دې
  :دېدى، مهنـ شۇنداق،  –
 ڭ ئېتىبارىنى چۈشۈرىمىز، ـمه ئۈچۈن دىنىمىزنىې ن،اقتائۇند –
  : ئۇ،دېسهم
بىگه ئاسـىيلىق   بـ رەئۇ  . نىڭ رەسۇلى هللا ئۇ دېگهن ا   !هي ئۆمهر ئ –

ــدۇ ــا قىل  .قىلماي ــا نۇســرەت ئات ــى ئۇنىڭغ ــدۇ رەبب ــا  .ى ــۇڭا ئۇنىڭغ  ش
 بىلهن قهسهمكى، ئۇنىـڭ قىلغىنـى       نىڭ نامى هللا. خىالپلىق قىلما 

  :مهن. دېدىـ ھهقتۇر، 
ــ  – ــزگه كهئــ ــاۋاپ قىل بىبىــ ــپ تــ ــدىغىنىمىزنى گه بېرىــ ىــ

  : دېسهمئېيتقانىدىغۇ؟ ـ



  غازىتىيبىيه ھۇدە

519 

بـۇ يىـل بېرىـپ تـاۋاپ قىلىـدىغانلىقىڭنى           لېكىن   ،شۇنداق –
  :دېدى، مهنـ ؟ ئېيتقانمىدى

  : دېسهم، ئۇ، ـياق –
 سـهن چوقـۇم كهئـبىگه    . ئالـدىراپ كهتـمه    بولغانىكهن، ئۇنداق –

  .دېدىـ رىپ تاۋاپ قىلىسهن، ېب
شـۇ  : دىن رىۋايهت قىلىنىشىچه، ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ     ۇھرىز

لىقىم ئۈچۈن، كېـيىن جازاغـا ئـۇچراپ     ۋالغانۇكۈنى تاكاللىشىپ تۇر  
قېلىشتىن قاتتىق ئهنسىرەپ، ياخشى ئىشالرنى كۆپلهپ قىلىـشقا        

  .  دېگهنباشلىدىم، ـ
لاللالھۇ ه سـ پهيغهمبهر ،يىنېزىلىپ بولغاندىن ك  ېلهىنامه ي ۈس
  :غا ساھابىلىرىلهمى ۋەسهلئهلهيه
ــۇرۇپ  – ــۇڭالردىن تـ ــۇز ،ئورنـ ــانلىقالرنى بوغـ ــدىن  قۇربـ الپ، ئانـ

ــ! ۈڭالرچېچىڭالرنــى چۈشــۈر ــۇيرۇق قىلــدىـ ــامىهللا ا. دەپ ب  نىــڭ ن
 سـۆزنى ئـۈچ قېـتىم       پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بـۇ    ،بىلهن قهسهمكى 

بـۇنى كـۆرگهن    . دىن تۇرمىدى نى ئور تهكرارلىغان بولسىمۇ، ھېچكىم  
شىغا ې ئۇممۇ سهلهمهنىڭ ق   اللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  پهيغهمبهر سهل 

  :رەزىيهلالھۇ ئهنها ئۇممۇ سهلهمه .ىپ، بۇ ئهھۋالدىن دادالندىكىر
ــى  – ــۇلۇلالھئـ ــهن !رەسـ ــشىنى   سـ ــۇنداق قىلىـ ــڭ شـ  ئۇالرنىـ
نى ڭ قۇربــانلىق تــۆگىلىرىھــېچكىمگه گهپ قىلمــايال ســاڭ،ياقتۇر

رىڭنى ســــاتىراچنى چاقىرتىــــپ، چــــاچلى وغــــۇزلىغىن، ئانــــدىنب
ــ! چۈشــۈرگىن ــدىـ ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   . دې پهيغهم
چېچىنــى قۇربــانلىق تــۆگىلىرىنى بوغــۇزالپ، چىقىــپ،  چېــدىردىن

 سـاھابىالر  .چۈشـۈرۈپ بولغـۇچه ھـېچكىمگه گهپ ـ سـۆز قىلمىـدى      
بهس ـ بهسـته    قۇربـانلىقلىرىنى  دى ۋەبۇنى كۆرۈپ ئورۇنلىرىدىن تۇر

لېكىن ئـۇالر چوڭقـۇر      .ىردى چۈشۈ ېچىنـ بىرىنىڭ چ    بىر پ،بوغۇزال
  .غهمگه چۆمگهنىدى
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ۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ كــۆپ ئــۆتمهي، پهيغهمــبهر ســهلاللالھ
! ئـى مـۇئمىنلهر   ﴿: تائـاال هللا  ا ، ئايالالر كهلگهن ئىـدى    ئمىنئالدىغا مۇ 

سىلهرگه مۇئمىن ئايالالر ھىجرەت قىلىپ كهلسه، ئـۇالرنى سـىناپ          
ــانىنى ا  ــڭ ئىم ــۆرۈڭالر، ئۇالرنى ــۇالرنى  هللا ك ــدۇ، ئهگهر ئ ــدان بىلى ئوب

مـۇئمىنه دەپ تونۇسـاڭالر، ئـۇالرنى       ) سىنىغاندىن كېيىن ھهقىقـى   (
ــاالل ئهمهس،     ــا ھ ــۇالر كافىرالرغ ــالر، ئ ــايتۇرۇپ بهرمهڭ ــا ق كافىرالرغ
كافىرالرمۇ ئۇالرغا ھاالل ئهمهس، كافىر ئهرلىرىنىڭ ئۇالرغـا بهرگهن         

ىنــى بېرىــپ   مهھرىنــى قــايتۇرۇپ بېــرىڭالر، ئۇالرنىــڭ مهھرىلىر   
ــساڭالر ــدۇ، كــافىر  ،نىكاھىڭالرغــا ئال ــاھ بولماي  ســىلهرگه ھــېچ گۇن

ــى    ــا بهرگهن مهھرىڭالرن ــرىڭالردا ســاقلىماڭالر، ئۇالرغ ــالالرنى ئهم ئاي
ھىجـرەت قىلىـپ كهلـگهن مـۇئمىن        (تهلهپ قىلىڭالر، كـافىرالرمۇ     

نىـڭ ھـۆكمى   هللامهھرىلىرىنى تهلهپ قىلسۇن، ا ) ئاياللىرىغا بهرگهن 
ھهممىنى بىلگۈچىـدۇر،  هللا ئاراڭالردا ھۆكۈم چىقىرىدۇ، ا   هللا ا. ئهنه شۇ 

تنى نازىل قىلدى،   ه دېگهن ئاي  ①﴾ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر   
نىنى تــاالق ۇغىــدا ئالغــان ئىككــى خوتــېئــۆمهر دەرھــال مۇشــرىك چ

فيان، يهنه ۇقىلىــۋەتتى، ئۇالرنىــڭ بىرىنــى مۇئــاۋىيه ئىبنــى ئهبــۇ ســ
   .مهييه ئالدىۇفۋان ئىبنى ئه سىبىرىن

.  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مهدىــنىگه قــايتتى پهيغهمــبهر
ر ئىـسىملىك   ئهبۇ بهسى ) قۇرەيشلىك(شىغا  ې ق كۆپ ئۆتمهي، ئۇنىڭ  

ى تۇتــۇپ ئــۇنقۇرەيــشلهر  .بىــر مۇســۇلمان يىگىــت قېچىــپ كهلــدى
پهيغهمـبهر   ،لىـپ ې ئـۇالر ك   .كېلىش ئۈچـۈن، ئىككـى ئـادەم ئهۋەتتـى        

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه
بىـز بىــلهن قىلىـشقان كېلىــشىمنامه بـويىچه ئــۇنى بىــزگه     –

ــن  ــايتۇرۇپ بهرگىـ ــ! قـ ــدى دــ ــساالم  .ېـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــۇپهيغهمـ   ئـ
ــا ــايتۇرۇپ بهردىمۇســۇلماننى ئۇالرغ ــۇنى . ق ــۇالر ئ ــاالپ مېڭىــپئ  ، ي

                                                
 . ـ ئايهت10مۇمتهھىنه،  سۈرە ①
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 .غىزالىنىۋېلىش ئۈچۈن توختىـدى    ،لهيفه دېگهن جايغا بارغاندا   ۇلهۇز
  :ئهبۇ بهسىر ئۇالرنىڭ بىرىگه

 شهمـشىرىڭ بهك    ! بىلهن قهسـهمكى، ئـى پـاالنى       نىڭ نامى هللا –
  : ئېلىپغۇرۇپۇدى، ئۇ ئادەم قىلىچىنى سۋى دې، ـسىلدەك قىلىدۇېئ

ــۇنداق، ا – ــامى هللاش ــڭ ن ــهمكى نى ــلهن قهس ــ ، بى ــۇ بهك ئب  سلې
دېـدى،  ــ    ،تىم سىناپ كـۆرگهن ئىـدىم     ېۇنى نهچچه ق  ب مهن   .شهمشهر

  :ئهبۇ بهسىر
شهمـشهرنى ئۇنىـڭ   . ي، ـ دېـدى   مۇنداق قىلغىنه، كـۆرۈپ باقـا  –

نى ئــۇ  ـ ئالمــاي،  ربهســىر شهمــشهرنى قولىغــا ئــاال .قولىغــا تۇتقــۇزدى
قاچقان پېتى مهدىنىگه يېتىپ كېلىپ،  ى يهنه بىر.ئۆلگىچه چاپتى

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئـۇنى      .مهسجىدكه كىردى 
  :كۆرۈپ
 . دېـدى ىـدۇ، ـ  ۋەقه كۆرگهنـدەك قىل قورقۇنچلۇق بىـر  ئادەم بۇ  –

  :ئۇ
ــامى هللا – ــڭ ن ــدى،    نى ــراھىم ئۆلتۈرۈل ــهمكى، ھهم ــلهن قهس  بى

بهسـىرمۇ ئۇنىـڭ   . ىدېـد ، ـ  قۇتقۇزىۋالمىساڭالر مهنمۇ ئۆلتـۈرۈلىمهن 
  :ئارقىسىدىنال يېتىپ كهلدى ۋە

نىڭ ېسـ هللا  بىـلهن قهسـهمكى ا  نىـڭ نـامى  هللا ا !ئى رەسۇلۇلالھ  –
رۇپ ا قـايتۇ  نى ئۇالرغ ې سهن م  .ىپ قىلمىدى ېسئهھدەڭنى بۇزۇشقا ن  
پهيغهمـبهر   .دېـدى ـ زدى،  ۇنى ئۇالردىن قۇتقـ ېمهللا  ابهرگهن بولساڭمۇ،

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
 خۇمار تـازا ئۇرۇشـ    ،ئۇنىڭغا ھهمدەمدە بولىـدىغان بىـرى بولـسا        –

ئهبـــۇ بهســـىر بـــۇ ســـۆزنى .  دېـــدىــــ! تىنـــېمىكهن بـــۇ، ۋاي ئىـــس
ــدىن ك ــئاڭلىغانـ ــ،يىنېـ ــۇلۇلالھنىڭ ئـ ــايتۇرۇپ نى يهنه ۆزى رەسـ قـ

، دېڭىز سـاھىلى    رىدىغانلىقىنى بىلىپ، شۇ چىقىپ كهتكىنىچه    ېب
ھهيل مۇشـرىكالردىن  ۇ ئهبـۇ جهنـدەل ئىبنـى سـ       .تامان يۈرۈپ كهتتى  

 مۇسـۇلمان   ، شـۇنداق قىلىـپ    .تىلىۋالدىې ئهبۇ بهسىرگه ق   ،چىپېق
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ــسىال ەربولغــان بىر ــشتىن قېچىــپ چىق ــۇ بهســىرگه ،ســى قۇرەي  ئهب
را ـ بــارا ئۇالرنىــڭ ســېپى ئۇلغىيىــپ،   بــا. تىلىۋالىـدىغان بولــدى ېق

ــۇپ تهشــكىللهندى  ــشنىڭ شــامغا چىققــان  .قوشــۇن بول ــۇالر قۇرەي  ئ
 ، ئالدىنى توسۇپ ئـۇالرنى ئۆلتـۈرۈپ      ،كارۋىنىنىڭ خهۋىرىنى ئۇقسىال  

  كـاتتىلىرى لىۋاالتتى، بۇ سهۋەبتىن قۇرەيشېمال ـ مۈلۈكلىرىنى ئ  
نى ۋە  هللاهۋەتىپ، ا  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه ئهلچى ئ     پهيغهمبهر

شـېپى كهلتـۈرۈپ تـۇرۇپ،    تۇغقانچىلىقنىـڭ ھهققـى ـ ھـۆرمىتىنى     
ــادەم ئهۋەتىـــپ  پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ  ئهبـــۇ بهســـىرگه ئـ

ــى توختى  ــارتىزانلىق ھهرىكىتىنـ ــپـ ــيىن ،شىنىتىـ ــدىن كېـ ،  بۇنـ
پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ يېنىغـــا قېچىـــپ بېرىۋالغـــان     

كېتىلمهيـدىغانلىقىنى تهلهپ   ھهرقانداق مۇسـۇلماننىڭ قـايتۇرۇپ      
ۇنىڭ بىـلهن، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم           ش. قىلدى

ۇالر ئـ ﴿:  بـۇ ھهقـته   تائـاال هللا  ا .زىـپ ئـادەم ئهۋەتتـى     ېئۇالرغا مهكتۇپ ي  
كـافىر بولــدى، ســىلهرنى مهسـجىدى ھهرامــدىن ۋە تۇتــۇپ تۇرۇلغــان   

لهر سـى ) مهككىـدە (قۇربانلىقنىڭ ئۆز جايىغا يېتىـشىدىن توسـتى،      
ــ ئايــال مــۇئمىنلهر بولــۇپ، ســىلهر بىلمهســتىن   بىلمهيــدىغان ئهر ـ

ئۇالرنى ئۆلتۈرۈپ قويۇش بىلهن گۇناھقـا گىرىپتـار بولۇشـۇڭالرنىڭ          
مهككىـــگه كىرىـــشىڭالرغا هللا ئهلـــۋەتته ا(خهۋپــى بولمىـــسا ئىـــدى  

هللا ، ا )رۇخسهت قىالتتى ۋە سىلهرنى كافىرالرغـا مۇسـهللهت قىالتتـى         
ــان ئــادەمنى رەھمىتــى   كىرگــۈزۈش ئۈچــۈن  ) دائىرىــسىگه (خالىغ

، ئهگهر ئـــۇالر )ســـىلهرنى مهككىنـــى فهتىـــه قىلىـــشتىن توســـتى(
ــسا  ــسا (ئايرىلـ ــافىرالردىن ئايرىلـ ــۇئمىنالر كـ ــى مـ ــڭ )يهنـ ، ئۇالرنىـ

. ئارىـــسىدىكى كـــافىرالرنى قـــاتتىق ئـــازاب بىـــلهن ئـــازاباليتتۇق 
 كافىرالر قىزىققانلىقىنى ـ جاھىلىيهت دەۋرىنىڭ قىزىققانلىقىنى 

ــ  ــدا، ا ـ ــۈككهن چاغ ــا پ ــۇئمىنلهرگه  هللا دىللىرىغ ــرىگه ۋە م پهيغهمبى
يهنى كهلىـمه   (ئۇالرغا تهقۋا كهلىمىسىنى    . تهمكىنلىكنى چۈشۈردى 

ر تهقـۋا كهلىمىـسىگه ئهڭ      همـۇئمىنل . ئىختىيار قىلـدى  ) تهۋھىدنى
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ــدى، ا    ــى ئىــ ــڭ ئهھلــ ــدى ۋە ئۇنىــ ــق ئىــ ــىنى هللا اليىــ ھهر نهرســ
ــايهتلهرنى نازىـــل قى①﴾بىلگۈچىـــدۇر ــگهن ئـ ــبهر  .لـــدى دېـ پهيغهمـ

ــهللهمنىڭ   ــى ۋەســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــرى  هللا اســ ــڭ پهيغهمبىــ نىــ
 دەپ  “بىسمىلالھىرراھمانىررەھىم”،  نى ئىنكار قىلىش  ئىكهنلىكى

ــشقا ئۇنىمېي ــلىق ۋەزى ــۇلالھ اس ــۇلمانالرنى بهيت ــت مۇس ۇش ىن توس
   .قاتارلىق ئىشالر ئهنه شۇ كاپىرالرنىڭ قىزىققانلىقىدىن بولغانىدى

  )2731 :بۇخارى(

 َوكَاَنْت أُمُّ كُلْثُومٍ بِْنُت ُعقَْبةَ ْبنِ أَبِي ُمَعْيٍط ِممَّْن َخَرَج إِلَـى             :ويف رواية  ـ 6607
َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَمِئٍذ َوِهَي َعاِتٌق فََجاَء أَْهلَُها َيْسأَلُونَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَّـُه                

  .ْرجَِعَها إِلَْيهِْم فَلَْم َيْرجِْعَها إِلَْيهِْمَعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َي
ئۇقبه ئىبنى ئهبـۇ    :  مۇنداق دېيىلگهن  ـ يهنه بىر رىۋايهتته    6607

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    ۈلسۈم شـۇ كـۈنى      گمۇئهيتنىڭ قىزى ئۇممۇ    
 بولـۇپ، ئـۇ   بىرى  نىڭ يېنىغا كهلگهن ئايالالردىن     ئهلهيهى ۋەسهللهم 

ــدى تېخــى ــز ئى ــاش قى ــ.  ي ــپئائىلى ــبهر  ،سىدىكىلهر كېلى پهيغهم
ــساالمدىن ــ  ئهلهيهىس ئايــالالر . دىشنى ســورى ئــۇنى قــايتۇرۇپ بېرى

 ئايـالالر ھىجـرەت     مـۇئمىن سـىلهرگه   ! لهرمـۇئمىن ئى  ﴿ :توغرىسىدا
هللا قىلىپ كهلـسه، ئـۇالرنى سـىناپ كـۆرۈڭالر، ئۇالرنىـڭ ئىمـانىنى ا             

ــۇالرنى    ــدۇ، ئهگهر ئ ــدان بىلى ــى  (ئوب ــيىن ھهقىق ــىنىغاندىن كې ) س
ه دەپ تونۇســاڭالر، ئــۇالرنى كاپىرالرغــا قــايتۇرۇپ بهرمهڭــالر، مىنمــۇئ

 ②﴾ئۇالر كاپىرالرغا ھاالل ئهمهس، كـاپىرالرمۇ ئۇالرغـا ھـاالل ئهمهس          
ــايهت   ــگهن ئ ــكهنلىكتىندې ــساالم  ،چۈش ــبهر ئهلهيهىس ــۇنى پهيغهم  ئ

  . قايتۇرۇپ بهرمىدى
 )2712 :بۇخارى(

                                                
 . ـ ئايهتلهر26 ـ ۋە 25 سۈرە فهتىه، ①
 . ـ ئايهت10 سۈرە مۇمتهھىنه، ②
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َدْيبَِيِة يف بِْضَع َعْشَرةَ ِمائَةً من أَْصَحابِِه  َعاَم الُْحَخَرَج النيب :  ـ ويف رواية 6608
 له من ُخَزاَعةَ َوَساَر َعْيًنافلما أتى ذَا الُْحلَْيفَِة قَلََّد الَْهْدَي َوأَْشَعَرُه َوأَْحَرَم منها بُِعْمَرٍة َوَبَعثَ         

َمُعوا لك ُجُموًعا وقد َجَمُعوا  حىت كان بَِغِديرِ الْأَْشطَاِط أََتاُه َعْيُنُه قال إِنَّ قَُرْيًشا َجالنيب  
لك الْأََحابِيَش َوُهْم ُمقَاِتلُوَك َوَصادُّوَك عن الَْبْيِت َوَمانُِعوَك فقال أَِشُريوا أَيَُّها الناس َعلَـيَّ              

ِت فَإِنْ َيأُْتوَنا   أََتَرْونَ أَنْ أَِميلَ إىل ِعَياِلهِْم َوذََرارِيِّ َهُؤلَاِء الَِّذيَن ُيرِيُدونَ أَنْ َيُصدُّوَنا عن الَْبيْ            
كان اهللا عز وجل قد قَطََع َعْيًنا من الُْمْشرِِكَني َوإِلَّا َتَركَْناُهْم َمْحُروبَِني قال أبو َبكْـرٍ يـا          
َرُسولَ اللَِّه َخَرْجَت َعاِمًدا ِلَهذَا الَْبْيِت لَا ُترِيُد قَْتلَ أََحٍد وال َحْرَب أََحٍد فََتَوجَّْه لـه فََمـْن        

  .نه قَاَتلَْناُه قال اْمُضوا على اْسمِ اللَِّهَصدََّنا ع
پهيغهمـــبهر :  مۇنــداق دېـــيىلگهن ـــ يهنه بىـــر رىـــۋايهتته  6608

مىڭغا يـېقىن ئـادەم   ھۇدەيبىيه يىلى   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم    
 قۇربـانلىق  بارغانـدا،  گه زۇلهـۇلهيفه  .چىقتىيولغا   مهدىنىدىن   بىلهن
ــسىپ  هتۆگىل ــما ئې ــا تاس ــڭ بوينىغ ــ،رنى ــاتتىكو ل   ۋەكىلىرىنى قان

 بىر ئادەمنى   سىدىنزائه قهبىلى ۇخئاندىن   .گه ئېهرام باغلىدى  ەمرۆئ
 .مۇشرىكالرنىڭ ئهھۋالىنى تىڭ ـ تىڭـالپ بـېقىش ئۈچـۈن ئهۋەتتـى     

 يېتىـپ بارغانـدا،   غهدىر ئهشتات دېـگهن جايغـا    ئۆزىمۇ يولغا چىقىپ،  
  :خهۋەرچى قايتىپ كهلدى ۋە

 ۋە ئهھابىـشالرنىمۇ     توپالپتـۇ  قوشـۇن لهر سـاڭا قارشـى      قۇرەيش –
ســاڭا قارشــى ئــۇرۇش قىلمــاقچى بولــۇپ ئــۇالر . يېنىغــا چــاقىرىپتۇ

ــاۋاپ قىلىــشتىن   . تۇرۇپتــۇ ســېنى مهككىــگه كىرىــپ، كهئبىنــى ت
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر . دېدىتوسماقچى ئىكهن، ـ 

 بىزنى بهيتۇلالھتىن  . ماڭا مهسلىههت بېرىڭالر   !ئى خااليىق  –
توسماقچى بولغانالرنى پهرىشان قىلىۋېتىش ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ ئايال ـ  

ئهگهر بىــــزگه قارشــــىلىق    بالىلىرىغــــا ھۇجــــۇم قىاليلىمــــۇ؟   
ئۇالرنىـڭ بىـر كـۆزىنى      هللا ا .كۆرسهتمهكچى بولسا، ئۇرۇش قىلىمىـز    

يهنى جاسۇسىمىزنى ئۇالرنىڭ كـۆرۈپ قېلىـشىدىن       (ئېتىپ قويدى   
  بىز ئۇالرنى ئايال   كۆرسهتمىسه،ئهگهر بىزگه قارشىلىق    ). ساقلىدى
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ى  ئهبـۇ بهكـر  . دېـدى ، ـ   مهھـرۇم قالـدۇرغان بـولىمىز   ـ بالىلىرىـدىن 
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

ــى – ــۇلۇلالھ ئ ــ! رەس ــش  س ــاۋاب قىلى ــۇلالھنى ت هن پهقهت بهيت
ــۇرۇش   . نىيىتــى بىــلهن چىقتىــڭ  ــاكى ئ ــۈرۈش ي بىرەرســىنى ئۆلت

 .ال يـۈزلهنگىن قىلىشنى ئىرادە قىلمىغانىـدىڭ، شـۇڭا بهيتـۇلالھقى      
ــۇلالھ  ــى بهيت ــى بىزن ــلهن   تكىمك ــڭ بى ــز ئۇنى ــىدىكهن، بى ىن توس

سهلاللالھۇ ئهلهيهى پهيغهمبهر .  دەپ مهسلىههت بهردى، ـ ئۇرۇشىمىز
  :ۋەسهللهم

  .  دېدىـ! نىڭ ئىسمى بىلهن ئاتلىنىڭالرهللا ئۇنداقتا، –
  )4179 :بۇخارى(

عِ الَْحْربِ َعْشَر ِسنَِني َيأَْمُن ِفـيهِنَّ        أَنَُّهْم اْصطَلَُحوا َعلَى َوضْ    :ويف رواية  ـ 6609
  .النَّاُس َوَعلَى أَنَّ َبْيَنَنا َعْيَبةً َمكْفُوفَةً َوأَنَُّه لَا إِْسلَالَ َولَا إِغْلَالَ

 نىـڭ ئـۇالر خهلق  :  مۇنـداق دېـيىلگهن    يهنه بىر رىـۋايهتته    ـ 6609
، تىتىـشقا  ئۇرۇش توخ  غىچه ئۈچۈن ئون يىل   كه ئېرىشىشى ئهمىنلىك

 ۋە  تكهن ئىشالرنى سۈرۈشته قىلىـپ ئولتۇرماسـلىققا، ئوغرىلىـق        ئۆ
   .①خىيانهت قىلماسلىققا كېلىشىم تۈزدى

  )2766 :ئهبۇ داۋۇد(

نعم : وكيف نكتب هذا؟ فقال صلى اهللا عليه وسلم       : قالوا:  وزاد رزين  ـ 6610
  .جامن ذهب منا إليهم أبعده اهللا، ومن جاءنا منهم ورددناه إليهم سيجعل اهللا له خمر

  :رەزىن مۇنداق رىۋايهت قىلغان ـ 6610
 پهيغهمــبهر الغانىدى،دەپ ســورـ ؟    مۇشــۇنداق يازامــدۇقۇنى بــ–

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

                                                
 .دېگهنـ ھهسهن، ): 2404( ئهلبانى ①
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ئــۇنى  هللا  ا،ھهئه، كىمكــى بىــزدىن ئۇالرغــا قېچىــپ كهتــسه     –
 كىمكى ئۇالر تهرەپتىن بىز تهرەپكه  .يىراقالشتۇرغان بولىدۇ بىزدىن  

ــۇنى ئۇالرغــا قايتۇرىۋەتــسهك، ا  بىــ ۋەقېچىــپ چىقــسا ئۇنىڭغــا هللا ز ئ
  .  دېدى، ـچىقىش يولى قىلىپ بېرىدۇ

  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

فأمكنت يده من السيف ليضرب أباه فضن بـه،      : قال عمر :  وزاد أيضا  ـ 6611
  .لعله يقوم يف اهللا مقاما حتمده عليه! يا عمر: فعلم به النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يل

دادىسىنى مهن  :  ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېگهن     – 6611
ىچنـى  ىلقولىغـا ق ) ئهبـۇ جهنـدەلنىڭ  (ئۇنىـڭ   چېپىۋېتىشى ئۈچۈن   

 . ئۆلتۈرۈشـكه چىدىمىــدى دادىــسىنىئـۇ  دۇم، لــېكىن تۇتقـۇزۇپ قويـ  
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بۇ ئىشتىن خهۋەر تېپىـپ،        پهيغهمبهر  

  : مۇنداق دېدىماڭا
ــى ئــۆمهر  – ــى ئــۇ ا ب! ئ ــۇنداق بىــر خىــزمهت    هللا هلك يولىــدا ش

  .  سهن ئۇنى شۇ ئىشى ئۈچۈن ماختاپ كېتهرسهن،كۆرسىتىپ قالسا
  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

 َعِلي ْبن أَبِي طَاِلبٍ بِالرََّحبِيَِّة قَالَ لَمَّا كَانَ َيْوُم الُْحَدْيبَِيِة َخَرَج إِلَْيَنـا              عن ـ 6612
ْم ُسَهْيلُ ْبُن َعْمرٍو َوأَُناٌس ِمْن ُرَؤَساِء الُْمْشرِِكَني فَقَالُوا َيا َرُسـولَ         َناٌس ِمْن الُْمْشرِِكَني ِفيهِ   

اللَِّه َخَرَج إِلَْيَك َناٌس ِمْن أَْبَناِئَنا َوإِْخَوانَِنا َوأَرِقَّاِئَنا َولَْيَس لَُهْم ِفقٌْه ِفي الدِّينِ َوإِنََّما َخَرُجـوا                
اِعَنا فَاْرُدْدُهْم إِلَْيَنا قَالَ فَإِنْ لَْم َيكُْن لَُهْم ِفقٌْه ِفي الدِّينِ َسُنفَقُِّهُهْم فَقَالَ    ِفَراًرا ِمْن أَْمَواِلَنا َوِضيَ   

النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا َمْعَشَر قَُرْيشٍ لََتْنَتُهنَّ أَْو لََيْبَعثَنَّ اللَُّه َعلَْيكُْم َمْن َيْضرُِب رِقَاَبكُْم         
سَّْيِف َعلَى الدِّينِ قَْد اْمَتَحَن اللَُّه قَلَْبُه َعلَى الْإَِمياِن قَالُوا َمْن ُهَو َيا َرُسولَ اللَِّه فَقَالَ لَُه أَُبو                  بِال

َبكْرٍ َمْن ُهَو َيا َرُسولَ اللَِّه َوقَالَ ُعَمُر َمْن ُهَو َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ ُهَو َخاِصُف النَّْعلِ َوكَـانَ      
 َعِليا َنْعلَُه َيْخِصفَُها ثُمَّ الَْتفََت إِلَْيَنا َعِليٌّ فَقَالَ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ أَْعطَى

  .َمْن كَذََب َعلَيَّ ُمَتَعمًِّدا فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمْن النَّارِ
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 دېـگهن جايـدا    رەھبه)كۇفهدىكى(ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ     ـ 6612
قاتارلىق  سۇھهيل ئىبنى ئهمر    ،ھۇدەيبىيه كۈنى : مۇنداق دېگهنىدى 

  : ئۇالر.بىر توپ مۇشرىك كاتتىلىرى ئالدىمىزغا كهلدى
 ــــ  ســـېنىڭ قېـــشىڭغا بىزنىـــڭ بـــاال   ! رەســـۇلۇلالھ ئـــى –

تــوپ چــاقىلىرىمىز، قېرىنداشــلىرىمىز ۋە قــۇللىرىمىزدىن بىــر    
،  ھېچقانداق مهلۇماتى يوقۇالرنىڭ دىندىن ئ.كهتتى قېچىپ  كىشى

) يهنى ئىـشلهشتىن (يهر ـ زېمىنلىرىمىزدىن   ۋە پهقهت مال ـ مۈلۈك
 ئـۇالرنى بىـزگه قـايتۇرۇپ    قېچىپ، سـېنىڭ قېـشىڭغا كېلىۋالـدى،      

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  پهيغهمــبهر  . دېيىــشتىبهرگىــن، ـ  
  : جاۋابهنئۇالرغا 
رغـا بىـز ئۆگىتىـپ       ئهگهر دىندىن مهلۇماتلىرى بولمىسا، ئۇال     –

دىن ۋاز  قىلمىـشىڭالر رەزىـل    يا بـۇ     !ئى قۇرەيش جامائهسى  . قويىمىز
تائــاال قهلبىنـى ئىمـان ئۈچــۈن سـىنىغان بىــر    هللا  يـاكى ا كـېچىڭالر 

 . دېـدى ، ـ قهھرىماننى ئهۋەتىپ كالالڭالرنى ئىسالم يولىدا چاپتۇرىدۇ
  :ئۇالر

مهر رى ۋە ئـۆ  ئهبـۇ بهكـ  .دېيىـشتى ـ ۇ كىـم؟   ئـ ! رەسۇلۇلالھ ئى –
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇماالرمۇ

ــۇلۇلالھ– ــورىدى    !  ئـــى رەسـ ــم؟ ـ دەپ سـ ــۇ كىـ ــبهر . ئـ پهيغهمـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  . دېدىياماقچى، ـ ،ئۇ –
 كهشــىنى ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمئهســلىدە پهيغهمــبهر 

  . بهرگهن ئىدى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغاياماش ئۈچۈن ئهلى
ــى  ــۇ ئهنئهل ــۇ رەزىيهلالھ ــدىن   ه ــۆزلهپ بهرگهن ــى س ــۇ ۋەقهلىكن ب
ــيىن ــدى   ،كې ــداق دې ــۇپ مۇن ــزگه بۇرۇل ــهلاللالھۇ  : بى ــبهر س پهيغهم

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
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ــدىكهن، دوزاختى  « ــاننى چاپالي ــا قهســتهن يالغ كــى كىمكــى ماڭ
   .①گهنىدىدې» !ئورنىغا تهييارالنسۇن

 

َم الشََّجَرِة َوالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه       َعْن َمْعِقلِ ْبنِ َيَسارٍ قَالَ لَقَْد َرأَْيُتنِي َيوْ        ـ 6613
َوَسلََّم ُيَبايُِع النَّاَس َوأََنا َراِفٌع غُْصًنا ِمْن أَغَْصانَِها َعْن َرأِْسِه َوَنْحُن أَْرَبَع َعْشَرةَ ِمائَةً قَالَ لَـْم       

 . ُنَبايِْعُه َعلَى الَْمْوِت َولَِكْن َباَيْعَناُه َعلَى أَنْ لَا َنِفرَّ
دىن مۇنـداق  ل ئىبنـى يهسـار رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ        ىـ مهئق ـ 6613 

كىـشىلهرنىڭ    بولغـان كـۈنى   “رىزۋان بهيئىتى ”: رىۋايهت قىلىنىدۇ 
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمگه بهيـئهت قىلغـانلىقىنى       

دەرەخنىـڭ شـېخىدىن   ) بهيـئهت ئېلىنغـان يهردىكـى   (مهن . كـۆردۈم 
ــبهر ســهلاللالھ  ــى پهيغهم ۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ بېــشىدىن  بىرن
ــۇراتتىم   ــۈرۈپ ت ــۇقىرى كۆت ــى  . ي ــز جهمئ ــۇپ،  1400بى ــشى بول  كى

ــۈن ئهمهس، بهلكــــى   ــساالمغا ئۆلــــۈش ئۈچــ ــبهر ئهلهيهىســ پهيغهمــ
  . قاچماسلىق ئۈچۈن بهيئهت قىلغانىدۇق

  )1858 :مۇسلىم(

َمَرْرُت بِقَْومٍ ُيـَصلُّونَ    َعْن طَارِقِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ قَالَ اْنطَلَقُْت َحاجا فَ         ـ 6614
قُلُْت َما َهذَا الَْمْسجُِد قَالُوا َهِذِه الشََّجَرةُ َحْيثُ َباَيَع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَعةَ                

 أَنَُّه كَانَ ِفيَمْن َبـاَيَع      الرِّْضَواِن فَأََتْيُت َسِعيَد ْبَن الُْمَسيَّبِ فَأَْخَبْرُتُه فَقَالَ َسِعيٌد َحدَّثَنِي أَبِي         
َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتْحَت الشََّجَرِة قَالَ فَلَمَّا َخَرْجَنا ِمْن الَْعامِ الُْمقْبِلِ َنِسيَناَها               

َسـلََّم لَـْم َيْعلَُموَهـا      فَلَْم َنقِْدْر َعلَْيَها فَقَالَ َسِعيٌد إِنَّ أَْصَحاَب ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه وَ           
 .َوَعِلْمُتُموَها أَْنُتْم فَأَْنُتْم أَْعلَُم

                                                
 بولـۇپ،  ۋاتىره مۇت ۋە سهھىهىسى ئاخىرقى جۈمل لېكىن. سهنهدى زەئىپ بۇ ھهدىسنىڭ   : )768(ئهلبانى   ①

 . دېگهن، ـبۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايهت قىلغان

 )3715 :تىرمىزى(
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ــ 6614 ــى ئابدۇر  ــ ــارىق ئىبنـ ــاتـ ــۋايهت  ھمانـ ــداق رىـ دىن مۇنـ
ــاز   : قىلىنىــدۇ ــا چىقىــپ، بىــر يهردە نام ھهج قىلىــش ئۈچــۈن يولغ

  :ئۇالردىن. ئوقۇۋاتقان بىر جامائهتنىڭ يېنىدىن ئۆتتۈم
  :ئۇالرسورىغانىدىم، ـ دەپ بۇ قايسى مهسجىد؟  –
مهسجىدنىڭ ( پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇشۇ       –

دەرەخنىــڭ ئاســتىدا ئولتــۇرۇپ رىــزۋان بهيئىتىنــى      ) ئورنىــدىكى
ــدى    ــدى، ـ دې ــا   .ئالغانى ــهييهبنىڭ يېنىغ ــى مۇس ــهئىد ئىبن  مهن س

  : سهئىد مۇنداق دېدى. كېلىپ، بۇ ئىشنى سۆزلهپ بهرگهن ئىدىم
ــا  داد– ــڭ ام ماڭــ ــبهرئۆزىنىــ ــى پهيغهمــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ  ســ

ــشىلهردىن     ــان كى ــئهت قىلغ ــتىدا بهي ــڭ ئاس ــهللهمگه دەرەخنى ۋەس
بىــز كېيىنكــى يىلــى : ئىكهنلىكىنــى ســۆزلهپ كېلىــپ، ئاخىرىــدا

 ئـۇ دەرەخنـى ئۇنتـۇپ    ،چىققـان چېغىمىـزدا  ) ئۇمرە ئۈچۈن سـهپهرگه  (
ــ.لمىگهنىدۇق، ـ دېگهنىــدى  لهشــتۈرەپ، ئــورنىنى مۇئهييهنقېلىــ ۇ  ئ

نىڭ ساھابىلىرى  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  دەرەخنى مۇھهممهد   
لهر ئۇالردىنمۇ سى لهلىدىڭالرمۇ؟يۇ، ئۇنى سىلهر بىۇ ـ  بىلهلمهي قاپت

   بهك بىلىملىكمۇ؟
  )4163 :بۇخارى(

 َباَيَع َتْحـَت  ِممَّْن لَا َيْدُخلُ النَّاَر أََحٌد عن َجابِرٍ قال قال رسول اللَِّه  ـ  6615
  .َجَرِةالشَّ

ــ 6615 ــدۇكى، جــابىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  ـ ــۋايهت قىلىنى دىن رى
  : مۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

 )ىتــــ ىبهيئ رىــــزۋان ( بهيــــئهت  دەرەخ ئاســــتىدا ھېلىقــــى «
   .①»قىلغانالردىن ھېچكىم دوزاخقا كىرمهيدۇ

  )3860 :تىرمىزى(

                                                
 .دېگهنـ سهھىه، ): 3033(  ئهلبانى①
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ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لََيْدُخلَنَّ الَْجنَّةَ َمْن َبـاَيَع          َعْن َجابِرٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّ     ـ 6616
  .َتْحَت الشََّجَرِة إِلَّا َصاِحَب الَْجَملِ الْأَْحَمرِ

ــ 6616 ــۋايهت قىلىدىنجــابىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  ـ ــ رى ، دۇكىنى
  : مۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

 قىلغان ھهر   )ىتىبهيئرىزۋان  (  بهيئهت ىدادەرەخ ئاست ھېلىقى  «
بىر كىشى جهننهتكه كىرىـدۇ، پهقهتـال قىزىـل تۆگىنىـڭ ئىگىـسى             

   .①»كىرمهيدۇ
  )3863 :تىرمىزى(

 إَِياُس ْبُن َسلََمةَ َحدَّثَنِي أَبِي قَالَ قَِدْمَنا الُْحَدْيبَِيةَ َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى             عن ـ 6617
َم َوَنْحُن أَْرَبَع َعْشَرةَ ِمائَةً َوَعلَْيَها َخْمُسونَ َشاةً لَا ُتْروِيَها قَالَ فَقََعَد َرُسـولُ           اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ  

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َجَبا الرَِّكيَِّة فَإِمَّا َدَعا َوإِمَّا َبَصَق ِفيَها قَالَ فََجاَشْت فَـَسقَْيَنا            
 ثُمَّ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَعاَنا ِللَْبْيَعِة ِفي أَْصلِ الشََّجَرِة قَـالَ                َواْسَتقَْيَنا قَالَ 

فََباَيْعُتُه أَوَّلَ النَّاسِ ثُمَّ َباَيَع َوَباَيَع َحتَّى إِذَا كَانَ ِفي َوَسٍط ِمْن النَّاسِ قَالَ َبايِْع َيا َسلََمةُ قَالَ                   
ْد َباَيْعُتَك َيا َرُسولَ اللَِّه ِفي أَوَّلِ النَّاسِ قَالَ َوأَْيًضا قَالَ َوَرآنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه                قُلُْت قَ 

َعلَْيِه َوَسلََّم َعزِلًا َيْعنِي لَْيَس َمَعُه ِسلَاٌح قَالَ فَأَْعطَانِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم                 
 َدَرقَةً ثُمَّ َباَيَع َحتَّى إِذَا كَانَ ِفي آِخرِ النَّاسِ قَالَ أَلَا ُتَبايُِعنِي َيا َسلََمةُ قَالَ قُلُْت قَْد                  َحَجفَةً أَوْ 

 َباَيْعُتَك َيا َرُسولَ اللَِّه ِفي أَوَّلِ النَّاسِ َوِفي أَْوَسِط النَّاسِ قَالَ َوأَْيًضا قَالَ فََباَيْعُتُه الثَّاِلثَةَ ثُمَّ قَالَ
ِلي َيا َسلََمةُ أَْيَن َحَجفَُتَك أَْو َدَرقَُتَك الَِّتي أَْعطَْيُتَك قَالَ قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه لَِقَينِـي َعمِّـي         
َعاِمٌر َعزِلًا فَأَْعطَْيُتُه إِيَّاَها قَالَ فََضِحَك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَالَ إِنََّك كَالَِّذي               

الَ الْأَوَّلُ اللَُّهمَّ أَْبِغنِي َحبِيًبا ُهَو أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن َنفِْسي ثُمَّ إِنَّ الُْمْشرِِكَني َراَسلُوَنا الـصُّلَْح                قَ
َحتَّى َمَشى َبْعُضَنا ِفي َبْعضٍ َواْصطَلَْحَنا قَالَ َوكُْنُت َتبِيًعا ِلطَلَْحةَ ْبنِ ُعَبْيِد اللَِّه أَْسِقي فََرَسُه               

ُحسُُّه َوأَْخِدُمُه َوآكُلُ ِمْن طََعاِمِه َوَتَركُْت أَْهِلي َوَماِلي ُمَهاجًِرا إِلَى اللَِّه َوَرُسوِلِه َصلَّى اللَُّه  َوأَ
َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ فَلَمَّا اْصطَلَْحَنا َنْحُن َوأَْهلُ َمكَّةَ َواْخَتلَطَ َبْعُضَنا بِـَبْعضٍ أََتْيـُت َشـَجَرةً                

                                                
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 809( ئهلبانى ①
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ْوكََها فَاْضطََجْعُت ِفي أَْصِلَها قَالَ فَأََتانِي أَْرَبَعةٌ ِمْن الُْمْشرِِكَني ِمْن أَْهلِ َمكَّـةَ       فَكََسْحُت شَ 
فََجَعلُوا َيقَُعونَ ِفي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْبَغْضُتُهْم فََتَحوَّلُْت إِلَى َشَجَرٍة أُْخَرى              

 َواْضطََجُعوا فََبْيَنَما ُهْم كَذَِلَك إِذْ َناَدى ُمَناٍد ِمْن أَْسـفَلِ الْـَواِدي َيـا               َوَعلَّقُوا ِسلَاَحُهمْ 
ِللُْمَهاجِرِيَن قُِتلَ اْبُن ُزَنْيمٍ قَالَ فَاْخَتَرطُْت َسْيِفي ثُمَّ َشَدْدُت َعلَى أُولَِئَك الْأَْرَبَعِة َوُهْم ُرقُوٌد              

ثًا ِفي َيِدي قَالَ ثُمَّ قُلُْت َوالَِّذي كَرََّم َوْجَه ُمَحمٍَّد لَا َيْرفَـُع             فَأََخذُْت ِسلَاَحُهْم فََجَعلُْتُه ِضغْ   
أََحٌد ِمْنكُْم َرأَْسُه إِلَّا َضَرْبُت الَِّذي ِفيِه َعْيَناُه قَالَ ثُمَّ جِئُْت بِهِْم أَُسوقُُهْم إِلَى َرُسـولِ اللَّـِه     

مِّي َعاِمٌر بَِرُجلٍ ِمْن الَْعَبلَاِت ُيقَالُ لَُه ِمكَْرٌز َيقُوُدُه إِلَـى          َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َوَجاَء عَ      
َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى فََرسٍ ُمَجفٍَّف ِفي َسْبِعَني ِمْن الُْمْشرِِكَني فََنظََر إِلَْيهِْم               

فَقَالَ َدُعوُهْم َيكُْن لَُهْم َبْدُء الْفُُجورِ َوِثَناُه فََعفَـا َعـْنُهْم       َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم       
َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْنَزلَ اللَُّه َوُهَو الَِّذي كَفَّ أَْيِدَيُهْم َعْنكُْم َوأَْيِدَيكُْم َعْنُهْم               

ْم َعلَْيهِْم الْآَيةَ كُلََّها قَالَ ثُمَّ َخَرْجَنا َراجِِعَني إِلَى الَْمِديَنِة فََنَزلَْنا       بَِبطْنِ َمكَّةَ ِمْن َبْعِد أَنْ أَظْفََركُ     
َمْنزِلًا َبْيَنَنا َوَبْيَن َبنِي لَْحَيانَ َجَبلٌ َوُهْم الُْمْشرِكُونَ فَاْسَتْغفََر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

لَْجَبلَ اللَّْيلَةَ كَأَنَُّه طَِليَعةٌ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْصَحابِِه قَالَ َسـلََمةُ             ِلَمْن َرِقَي َهذَا ا   
َم فََرِقيُت ِتلَْك اللَّْيلَةَ َمرََّتْينِ أَْو ثَلَاثًا ثُمَّ قَِدْمَنا الَْمِديَنةَ فََبَعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ               

بِظَْهرِِه َمَع َرَباحٍ غُلَامِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا َمَعُه َوَخَرْجُت َمَعُه بِفََرسِ طَلَْحةَ 
اللَِّه َصلَّى أَُندِّيِه َمَع الظَّْهرِ فَلَمَّا أَْصَبْحَنا إِذَا َعْبُد الرَّْحَمنِ الْفََزارِيُّ قَْد أَغَاَر َعلَى ظَْهرِ َرُسولِ         

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاْسَتاقَُه أَْجَمَع َوقََتلَ َراِعَيُه قَالَ فَقُلُْت َيا َرَباُح ُخذْ َهذَا الْفََرَس فَأَْبِلْغُه طَلَْحةَ        
 قَْد أَغَاُروا َعلَى َسْرِحِه     ْبَن ُعَبْيِد اللَِّه َوأَْخبِْر َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ الُْمْشرِِكنيَ           

قَالَ ثُمَّ قُْمُت َعلَى أَكََمٍة فَاْسَتقَْبلُْت الَْمِديَنةَ فََناَدْيُت ثَلَاثًا َيا َصَباَحاْه ثُمَّ َخَرْجُت ِفي آثَـارِ                
رُّضَّعِ فَأَلَْحُق َرُجلًا ِمـْنُهْم     الْقَْومِ أَْرِميهِْم بِالنَّْبلِ َوأَْرَتجُِز أَقُولُ أََنا اْبُن الْأَكَْوعِ َوالَْيْوُم َيْوُم ال          

فَأَُصكُّ َسْهًما ِفي َرْحِلِه َحتَّى َخلََص َنْصلُ السَّْهمِ إِلَى كَِتِفِه قَالَ قُلُْت ُخذَْها َوأََنـا اْبـُن                 
ا َرَجَع إِلَـيَّ فَـارٌِس   الْأَكَْوعِ َوالَْيْوُم َيْوُم الرُّضَّعِ قَالَ فََواللَِّه َما زِلُْت أَْرِميهِْم َوأَْعِقُر بِهِْم فَإِذَ    

أََتْيُت َشَجَرةً فََجلَْسُت ِفي أَْصِلَها ثُمَّ َرَمْيُتُه فََعقَْرُت بِِه َحتَّى إِذَا َتَضاَيَق الَْجَبلُ فََدَخلُوا ِفـي                
ْم َحتَّى َمـا    َتَضاُيِقِه َعلَْوُت الَْجَبلَ فََجَعلُْت أَُردِّيهِْم بِالِْحَجاَرِة قَالَ فََما زِلُْت كَذَِلَك أَْتَبُعهُ          
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َخلََق اللَُّه ِمْن َبِعريٍ ِمْن ظَْهرِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَّا َخلَّفُْتُه َوَراَء ظَْهرِي َوَخلَّْوا                 
ثَلَاِثَني ُرْمًحا َيْسَتِخفُّونَ َولَا    َبْينِي َوَبْيَنُه ثُمَّ اتََّبْعُتُهْم أَْرِميهِْم َحتَّى أَلْقَْوا أَكْثََر ِمْن ثَلَاِثَني ُبْرَدةً وَ           

َيطَْرُحونَ َشْيئًا إِلَّا َجَعلُْت َعلَْيِه آَراًما ِمْن الِْحَجاَرِة َيْعرِفَُها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم               
 فُلَانُ ْبُن َبْدرٍ الْفَـَزارِيُّ فََجلَـُسوا        َوأَْصَحاُبُه َحتَّى أََتْوا ُمَتَضايِقًا ِمْن ثَنِيٍَّة فَإِذَا ُهْم قَْد أََتاُهمْ         

َيَتَضحَّْونَ َيْعنِي َيَتَغدَّْونَ َوَجلَْسُت َعلَى َرأْسِ قَْرٍن قَالَ الْفََزارِيُّ َما َهذَا الَِّذي أََرى قَالُوا لَِقيَنا             
َتَزَع كُلَّ َشْيٍء ِفي أَْيِديَنا قَالَ فَلْـَيقُْم  ِمْن َهذَا الَْبْرَح َواللَِّه َما فَاَرقََنا ُمْنذُ غَلَسٍ َيْرِميَنا َحتَّى انْ    

إِلَْيِه َنفٌَر ِمْنكُْم أَْرَبَعةٌ قَالَ فََصِعَد إِلَيَّ ِمْنُهْم أَْرَبَعةٌ ِفي الَْجَبلِ قَالَ فَلَمَّا أَْمكَُنونِي ِمْن الْكَلَـامِ                 
ُت أََنا َسلََمةُ ْبُن الْأَكَْوعِ َوالَِّذي كَرََّم َوْجَه        قَالَ قُلُْت َهلْ َتْعرِفُونِي قَالُوا لَا َوَمْن أَْنَت قَالَ قُلْ         

ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا أَطْلُُب َرُجلًا ِمْنكُْم إِلَّا أَْدَركُْتُه َولَا َيطْلُُبنِي َرُجـلٌ ِمـْنكُْم                 
َبرِْحُت َمكَانِي َحتَّى َرأَْيُت فََوارَِس َرُسولِ      فَُيْدرِكَنِي قَالَ أََحُدُهْم أََنا أَظُنُّ قَالَ فََرَجُعوا فََما         

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَتَخلَّلُونَ الشََّجَر قَالَ فَإِذَا أَوَّلُُهْم الْأَْخَرُم الْأََسِديُّ َعلَى إِثْرِِه أَُبـو                
ْسَوِد الِْكْنِديُّ قَالَ فَأََخذُْت بِِعَناِن الْـأَْخَرمِ قَـالَ   قََتاَدةَ الْأَْنَصارِيُّ َوَعلَى إِثْرِِه الِْمقَْداُد ْبُن الْأَ     

فََولَّْوا ُمْدبِرِيَن قُلُْت َيا أَْخَرُم اْحذَْرُهْم لَا َيقَْتِطُعوَك َحتَّى َيلَْحَق َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه                
ُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوَتْعلَُم أَنَّ الَْجنَّةَ َحقٌّ َوالنَّاَر    َوَسلََّم َوأَْصَحاُبُه قَالَ َيا َسلََمةُ إِنْ كُْنَت ُتْؤمِ       

َحقٌّ فَلَا َتُحلْ َبْينِي َوَبْيَن الشََّهاَدِة قَالَ فََخلَّْيُتُه فَالَْتقَى ُهَو َوَعْبُد الرَّْحَمنِ قَالَ فََعقَـَر بَِعْبـِد                 
نِ فَقََتلَُه َوَتَحوَّلَ َعلَى فََرِسِه َولَِحَق أَُبو قََتاَدةَ فَارُِس َرُسولِ          الرَّْحَمنِ فََرَسُه َوطََعَنُه َعْبُد الرَّْحمَ    

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِعْبِد الرَّْحَمنِ فَطََعَنُه فَقََتلَُه فََوالَِّذي كَرََّم َوْجَه ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَّـُه                
ْعُدو َعلَى رِْجلَيَّ َحتَّى َما أََرى َوَراِئي ِمْن أَْصَحابِ ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَّـُه  َعلَْيِه َوَسلََّم لََتبِْعُتُهْم أَ   

َعلَْيِه َوَسلََّم َولَا غَُبارِِهْم َشْيئًا َحتَّى َيْعِدلُوا قَْبلَ غُُروبِ الشَّْمسِ إِلَى ِشْعبٍ ِفيِه َماٌء ُيقَالُ لَـُه    
اٌش قَالَ فََنظَُروا إِلَيَّ أَْعُدو َوَراَءُهْم فََخلَّْيُتُهْم َعْنُه َيْعنِي أَْجلَْيُتُهْم  ذَو قََرٍد ِلَيْشَرُبوا ِمْنُه َوُهْم ِعطَ     

َعْنُه فََما ذَاقُوا ِمْنُه قَطَْرةً قَالَ َوَيْخُرُجونَ فََيْشَتدُّونَ ِفي ثَنِيٍَّة قَالَ فَأَْعُدو فَأَلَْحُق َرُجلًا ِمـْنُهْم                
 كَِتِفِه قَالَ قُلُْت ُخذَْها َوأََنا اْبُن الْأَكَْوعِ َوالَْيْوُم َيْوُم الرُّضَّعِ قَالَ َيا             فَأَُصكُُّه بَِسْهمٍ ِفي ُنْغضِ   

ثَِكلَْتُه أُمُُّه أَكَْوُعُه ُبكَْرةَ قَالَ قُلُْت َنَعْم َيا َعُدوَّ َنفِْسِه أَكَْوُعَك ُبكَْرةَ قَالَ َوأَْرَدْوا فََرَسْينِ َعلَى              
 بِهَِما أَُسوقُُهَما إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َولَِحقَنِي َعـاِمٌر              ثَنِيٍَّة قَالَ فَجِئْتُ  
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بَِسِطيَحٍة ِفيَها َمذْقَةٌ ِمْن لََبنٍ َوَسِطيَحٍة ِفيَها َماٌء فََتَوضَّأُْت َوَشرِْبُت ثُمَّ أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى 
َم َوُهَو َعلَى الَْماِء الَِّذي َحلَّأُْتُهْم َعْنُه فَإِذَا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ  

أََخذَ ِتلَْك الْإِبِلَ َوكُلَّ َشْيٍء اْسَتْنقَذُْتُه ِمْن الُْمْشرِِكَني َوكُلَّ ُرْمحٍ َوُبْرَدٍة َوإِذَا بِلَالٌ َنَحَر َناقَةً               
إِبِلِ الَِّذي اْسَتْنقَذُْت ِمْن الْقَْومِ َوإِذَا ُهَو َيْشوِي ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن               ِمْن الْ 

ا كَبِِدَها َوَسَناِمَها قَالَ قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه َخلِّنِي فَأَْنَتِخُب ِمْن الْقَْومِ ِمائَةَ َرُجلٍ فَأَتَّبُِع الْقَْوَم فَلَ   
َيْبقَى ِمْنُهْم ُمْخبٌِر إِلَّا قََتلُْتُه قَالَ فََضِحَك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َحتَّـى َبـَدْت          
 َنَواجِذُُه ِفي َضْوِء النَّارِ فَقَالَ َيا َسلََمةُ أَُتَراَك كُْنَت فَاِعلًا قُلُْت َنَعْم َوالَِّذي أَكَْرَمَك فَقَالَ إِنَُّهْم
الْآنَ لَُيقَْرْونَ ِفي أَْرضِ غَطَفَانَ قَالَ فََجاَء َرُجلٌ ِمْن غَطَفَانَ فَقَالَ َنَحَر لَُهْم فُلَانٌ َجُزوًرا فَلَمَّا        
 كََشفُوا جِلَْدَها َرأَْوا غَُباًرا فَقَالُوا أََتاكُْم الْقَْوُم فََخَرُجوا َهارِبَِني فَلَمَّا أَْصَبْحَنا قَالَ َرُسولُ اللَّهِ     
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َخْيَر فُْرَسانَِنا الَْيْوَم أَُبو قََتاَدةَ َوَخْيَر َرجَّالَِتَنا َسلََمةُ قَالَ ثُمَّ أَْعطَانِي         

ِلي َجِميًعا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسْهَمْينِ َسْهَم الْفَارِسِ َوَسْهَم الرَّاجِلِ فََجَمَعُهَما     
ثُمَّ أَْرَدفَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَراَءُه َعلَى الَْعْضَباِء َراجِِعَني إِلَى الَْمِديَنِة قَـالَ         

لَا ُمـَسابٌِق   فََبْيَنَما َنْحُن َنِسُري قَالَ َوكَانَ َرُجلٌ ِمْن الْأَْنَصارِ لَا ُيْسَبُق َشدا قَالَ فََجَعلَ َيقُولُ أَ              
إِلَى الَْمِديَنِة َهلْ ِمْن ُمَسابِقٍ فََجَعلَ ُيِعيُد ذَِلَك قَالَ فَلَمَّا َسِمْعُت كَلَاَمُه قُلُْت أََما ُتكْرُِم كَرًِميا                

ُت َيا َرُسولَ   َولَا َتَهاُب َشرِيفًا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ َيكُونَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ قُلْ               
اللَِّه بِأَبِي َوأُمِّي ذَْرنِي فَِلأَُسابَِق الرَُّجلَ قَالَ إِنْ ِشئَْت قَالَ قُلُْت اذَْهْب إِلَْيَك َوثََنْيُت رِْجلَـيَّ                

ـ                رِِه فَطَفَْرُت فََعَدْوُت قَالَ فََرَبطُْت َعلَْيِه َشَرفًا أَْو َشَرفَْينِ أَْسَتْبِقي َنفَِسي ثُمَّ َعَدْوُت ِفـي إِثْ
فََرَبطُْت َعلَْيِه َشَرفًا أَْو َشَرفَْينِ ثُمَّ إِنِّي َرفَْعُت َحتَّى أَلَْحقَُه قَالَ فَأَُصكُُّه َبْيَن كَِتفَْيِه قَالَ قُلُْت                

ا ثَلَاثَ لََيالٍ َحتَّى قَْد ُسبِقَْت َواللَِّه قَالَ أََنا أَظُنُّ قَالَ فََسَبقُْتُه إِلَى الَْمِديَنِة قَالَ فََواللَِّه َما لَبِثَْنا إِلَّ             
َخَرْجَنا إِلَى َخْيَبَر َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ فََجَعلَ َعمِّـي َعـاِمٌر َيْرَتجِـُز      

  :بِالْقَْومِ
  َتاللَِّه لَْولَا اللَُّه َما اْهَتَدْيَنا
  َولَا َتَصدَّقَْنا َولَا َصلَّْيَنا

  ِلَك َما اْسَتْغَنْيَناَوَنْحُن َعْن فَْض
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  فَثَبِّْت الْأَقَْداَم إِنْ لَاقَْيَنا
  َوأَْنزِلَْن َسِكيَنةً َعلَْيَنا

فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َهذَا قَالَ أََنا َعاِمٌر قَالَ غَفََر لََك َربَُّك قَالَ                 
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلإِْنَساٍن َيُخصُُّه إِلَّا اْسُتْشهَِد قَالَ فََناَدى ُعَمـُر  َوَما اْسَتْغفََر َرُسولُ اللَِّه َصلَّ  

ْبُن الَْخطَّابِ َوُهَو َعلَى َجَملٍ لَُه َيا َنبِيَّ اللَِّه لَْولَا َما َمتَّْعَتَنا بَِعاِمرٍ قَالَ فَلَمَّا قَِدْمَنا َخْيَبَر قَـالَ            
  : َيْخِطُر بَِسْيِفِه َوَيقُولَُخَرَج َمِلكُُهْم َمْرَحٌب

  َشاِكي السِّلَاحِ َبطَلٌ ُمَجرَُّب قَْد َعِلَمْت َخْيَبُر أَنِّي َمْرَحُب
  إِذَا الُْحُروُب أَقَْبلَْت َتلَهَُّب

  : قَالَ َوَبَرَز لَُه َعمِّي َعاِمٌر فَقَالَ
  اِمٌرَشاِكي السِّلَاحِ َبطَلٌ ُمَغ قَْد َعِلَمْت َخْيَبُر أَنِّي َعاِمٌر

 قَالَ فَاْخَتلَفَا َضْرَبَتْينِ فََوقََع َسْيُف َمْرَحبٍ ِفي ُتْرسِ َعاِمرٍ َوذََهَب َعاِمٌر َيـْسفُلُ لَـُه               
فََرَجَع َسْيفُُه َعلَى َنفِْسِه فَقَطََع أَكَْحلَُه فَكَاَنْت ِفيَها َنفُْسُه قَالَ َسلََمةُ فََخَرْجُت فَإِذَا َنفٌَر ِمْن               

يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُونَ َبطَلَ َعَملُ َعاِمرٍ قََتلَ َنفَْسُه قَالَ فَأََتْيُت النَّبِـيَّ          أَْصَحابِ النَّبِ 
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا أَْبِكي فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه َبطَلَ َعَملُ َعاِمرٍ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى    

ْيِه َوَسلََّم َمْن قَالَ ذَِلَك قَالَ قُلُْت َناٌس ِمْن أَْصَحابَِك قَالَ كَذََب َمْن قَالَ ذَِلَك َبلْ لَُه                 اللَُّه َعلَ 
أَْجُرُه َمرََّتْينِ ثُمَّ أَْرَسلَنِي إِلَى َعِليٍّ َوُهَو أَْرَمُد فَقَالَ لَأُْعِطَينَّ الرَّاَيةَ َرُجلًا ُيِحبُّ اللََّه َوَرُسولَُه أَْو 

ِحبُُّه اللَُّه َوَرُسولُُه قَالَ فَأََتْيُت َعِليا فَجِئُْت بِِه أَقُوُدُه َوُهَو أَْرَمُد َحتَّى أََتْيُت بِِه َرُسولَ اللَّـِه                 ُي
  :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََبَسَق ِفي َعْيَنْيِه فََبَرأَ َوأَْعطَاُه الرَّاَيةَ َوَخَرَج َمْرَحٌب فَقَالَ

  َشاِكي السِّلَاحِ َبطَلٌ ُمَجرَُّب َمْت َخْيَبُر أَنِّي َمْرَحُبقَْد َعِل
  إِذَا الُْحُروُب أَقَْبلَْت َتلَهَُّب

  :فَقَالَ َعِليٌّ
  كَلَْيِث غَاَباٍت كَرِيِه الَْمْنظََرْه أََنا الَِّذي َسمَّْتنِي أُمِّي َحْيَدَرْه
  أُوِفيهُِم بِالصَّاعِ كَْيلَ السَّْنَدَرْه

  .َرَب َرأَْس َمْرَحبٍ فَقََتلَُه ثُمَّ كَانَ الْفَْتُح َعلَى َيَدْيِهقَالَ فََض
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دادىسى سهلهمه ئىبنى ئهكـۋەدىن  ئىياس ئىبنى سهلهمه    ـ 6617
 ، قوينى ئېلىپ تۇياق50 كىشى   1400بىز  : مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ  

 بىلهن بىلله ھـۇدەيبىيهگه  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  
ــ  ــپ كهلـ ــ .دۇقيېتىـ ــڭ سـ ــۇدەيبىيهدىكى قۇدۇقنىـ ــزگه ۈ ھـ يى بىـ

 ڭ قۇدۇقنىــســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبهر .يهتمهيتتــى
، )رگهنىــدى ئۇنىڭغـا تۈكۈ كىيـا (دى غانىـ  ئولتـۇرۇپ دۇئـا قىل  قىرىـدا 

قۇدۇقنىڭ سۈيى دەرھال ئېتىلىپ چىقىپ تېشىپ كهتتى، شۇنىڭ     
  .قلىرىمىزنى سۇغاردۇغ ئۇال، ئىچىپدىن بىز سۇ،بىلهن

 ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   پهيغهمــبهر ،ئانــدىن كېــيىن 
 . بهيئهت ئېلىش ئۈچۈن بىزنى بىر تۈپ دەرەخنىڭ ئاستىغا چاقىردى

ئارقىـدىن   ــ   ئارقـا قالغـانالرمۇ  .مهن بىرىنچى بولۇپ بهيئهت قىلدىم  
ھهممىـسىنىڭ ئوتتۇرىـدا     ، بىـر چاغـدا    .بهيئهت قىلىـشقا باشـلىدى    

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمر پهيغهمبه. تۇرۇپ قاپتىمهن
  :مهن.  دېدىـ! غىنبهيئهت قىل!  سهلهمههيئ –
 مهن ھهممىــدىن بــۇرۇن بهيــئهت قىلــدىم، ـ   !لالھۇئـى رەســۇل  –

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدېسهم، پهيغهمبهر 
  .دېدىـ !  يهنه بىر قېتىم قىلغىن–

منــى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مېنىــڭ قورالــسىز ئىكهنلىكى
ئاندىن يهنه  .  بهردى كاال تېرىسىدىن قىلىنغان بىر قالقاننى     ،كۆرۈپ

ــالغىلىكىــشىلهر ــۇردىدىن بهيــئهت ئ ــۇالردىن بهيــئهت ئېلىــپ  .  ت ئ
  :بولغاندىن كېيىن، ماڭا يهنه

  :مهن.  دېدى ـبهيئهت قىلمامسهن؟! ئى سهلهمه –
ساڭا باشتا بىر قېتىم ۋە ئوتتۇرىـدا بىـر         مهن  ! ئى رەسۇلۇلالھ  –

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .ېتىم بهيئهت قىلدىم، ـ دېدىمق
 مهن ،شــۇنداق قىلىــپ . دېــدىـــ!  قىلغىــنبىــر قېــتىم يهنه –

  :كېيىن مهندىن. ئۈچىنچى قېتىم بهيئهت قىلدىم
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 دەپ  ـ مهن ساڭا بهرگهن ھېلىقى قالقـان قېنـى؟  ! ئى سهلهمه –
  :مهن سورىدى،

 الغانىــدى، ئــۇچراپ ق تاغـام ئــامىر قورالـسىز  !ئـى رەســۇلۇلالھ  –
ــا  ــاننى ئۇنىڭغ ــۋەتتىم،    قالق ــبهر  ـ  بېرى ــدىم، پهيغهم ــهلاللالھۇ دې س

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم كۈلۈمسىرىگهن ھالدا
مدىنمۇ سـۆيۈملۈكرەك   نهپـسى ماڭـا ئـۆز  ! هللا ئى ا :سهن خۇددى  –
 دەپ دۇئـــــا قىلغـــــان كىـــــشىگه    –! ىنـــــى يولۇقتـــــۇرغىن  بىر

  .ئوخشايدىكهنسهن، ـ دېدى
بىـز بىـلهن سـۈلهى تهلهپ قىلىـپ ئهلچـى            مۇشرىكالر   ،كېيىن
  .ئهۋەتتۇق ۋە ئارىمىزدا سۈلهى تۈزۈلدى) ئهلچى(بىزمۇ  ،ئهۋەتىشتى

 ئۇنىڭ. لههنىڭ خىزمهتچىسى ئىدىم  همهن ئۇبهيدۇلالھ ئىبنى ت   
ــۇغۇرۇپ،   ــى س ــڭ ئېتىن ــاتتىم، ئۇنى ــتىم  باق ــى قىالت ۋە  خىزمىتىن
ــتىم  ــامىقىنى يهيت ــال.ت ــ –  م ــاالۈمۈلك ــ منى ۋە ب ــاقىلىرى ـ منى چ

پهيغهمبىـرى ســهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەســهللهم   ۋە ئۇنىــڭ هللا  ا،تاشـالپ 
مۇشـرىكالر بىـلهن سـۈلهى     . ھىجرەت قىلىپ چىققان ئىدىم   ئۈچۈن

ــدىن ــۈزۈپ بولغان ــيىنت ــارام   ، كې ــدە يېتىــپ ئ  بىــر دەرەخنىــڭ تۈۋى
 پهيغهمــبهر ،ى كېلىــپتــۆت مهكــكه مۇشــرىكلىرىدىن ېلىۋاتــاتتىم،ئ

 .ـ تاغىـل سـۆزلهرنى قىلغىلـى تـۇردى    ئهلهيهىسساالم ھهققىـدە ئـاال     
ــپ  ــۇالردىن نهپرەتلىنىـ ــتىغا   ،مهن ئـ ــڭ ئاسـ ــر دەرەخنىـ ــقا بىـ  باشـ

ــدىم ــۇ ئۇالر.يۆتكهل ــۇپ م ــسىپ قوي ــوراللىرىنى ئې ــارام  ، ق ــپ ئ  يېتى
  :چىر تۇيۇقسىز بىر جاكا.ئېلىشقا باشلىدى

ـ ئىبنى زۇنهيم ئۆلتۈرۈلـدى،   !  ئهي مۇھاجىرالر، تېز كېلىڭالر–
 ،سـۇغۇرۇپ قېنىـدىن   لىچىمنـى   ى مهن دەرھال ق   .دەپ توۋالپ كهتتى  

ــرىكنىڭ   ــۆت مۇش ــان ت ــدا ياتق ــاردىم  نېرى ــتۇرۇپ ب ــتىگه باس   ۋە ئۈس
  :ېلىپئۇالرنىڭ قوراللىرىنى قولۇمغا ئېلىۋ

ــۇھهممهد – ــهللهم  ( م ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــڭ يــۈزىنى  )س نى
 بېـشىنى   تائاالغـا قهسـهم قىلىمهنكـى، كىـم       هللا شهرەپلىك قىلغـان ا   
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ـ  كاللىـسىنى تېنىــدىن جـۇدا قىلىـۋېتىمهن،      ولـسا، دىغان بكۆتۈرىـ 
  .دېدىم

ئاندىن ئۇالرنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئالـدىغا ھهيـدەپ         
 ئىــسىملىكز ەكــرى تاغــام ئــامىرمۇ ئاتقــا مىــنگهن ھالــدا م .بــاردىم

ــلهن  70بىرســىنى  ــله  مۇشــرىك بى ــدەپ  بىل ــدىغا ســېلىپ ھهي ئال
ئۇالرغـا بىـر نهزەر     للهم  سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـه     پهيغهمبهر   .كهلدى

  : تاشلىغاندىن كېيىن
ــ –   بىــلهنخىيــانهت) ھهر ئىــشنى(  بــۇالرۋېتىڭالر،ۇئــۇالرنى قوي
 دېـدى  ــ ! خىيانهت بىلهن ئاخىرالشتۇرىدىغانالر بولسۇن    يهنه   ،باشالپ

  .ۋە ئۇالرنى ئهپۇ قىلىۋەتتى
ئۇالرنى سىلهرگه قول سېلىشتىن توستى ھهمدە      هللا ا﴿: تائاالهللا ا

ىدىن غهلىــبه قىلغىــنىڭالردىن كېــيىن، مهككىنىــڭ  ئــۇالر ئۈســت
ســىلهرنى ئۇالرغــا قــول سېلىــشتىن  ) دەبىيهيهنــى ھــۇدەي(ئىچىــدە 
 دېـگهن   ①﴾قىلىدىغان ئىشىڭالرنى كـۆرۈپ تۇرغۇچىـدۇر     هللا توستى، ا 

  .ئايىتىنى ئاخىرىغىچه تولۇق نازىل قىلدى
بىــر يهردە  ، مهدىــنىگه قــايتىش ئۈچــۈن يولغــا چىقىــپ،كېــيىن

بـار  بىـر تـاغ     بىـلهن ئوتتـۇرىمىزدا     ى لهھيان قهبىلىسى    بهن. قوندۇق
ــدى ــبهر   .ئى ــا، پهيغهم ــۇالر مۇشــرىك بولغاچق ــى   ئ ــهلاللالھۇ ئهلهيه س

  :ۋەسهللهم
 غا ۋە ئۇنىــڭ ســاھابىلىرى ىرىــپهيغهمبنىــڭ هللا ،ۇ كــېچه بــ–

ــا    ــۇ تاغق ــۈن مۇن ــش ئۈچ ــك قىلى ــشىگه كۆزەتچىلى ــان كى  هللا ا چىقق
ــ ئـۈچ     ئىككىتاغقا   ىىسمهن شۇ كېچ  . دېدى ـ!  قىلسۇن مهغپىرەت

  .قېتىم چىقتىم
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    پهيغهمـبهر  قايتقاندىن كېيىن،  مهدىنىگه  

 .رەبــاھتىن يايالققــا ئهۋەتتــى خىزمهتچىــسى تۆگىــسىنى ۋەســهللهم

                                                
 . ـ ئايهت24سۈرە فهتىه،  ①
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 ئۇنىڭ بىـلهن بىلـله ئوتلىتىـشقا     ،لههنىڭ ئېتىنى ئېلىپ  همهنمۇ ت 
ــتىم ــدا .چىقـــ ــاڭ ئاتقانـــ ــبهر  ، تـــ ــدۇراھمان فهزارى پهيغهمـــ  ئابـــ

.  پادىچىسىنى ئۆلتـۈرۈۋەتتى ،ئهلهيهىسساالمنىڭ تۆگىلىرىنى بۇالپ  
  :باھقاەمهن ر
ــى ر – ــاھەئ ــاتنى ئېلىــپ ! ب ــۇ ئ ــدۇلالھقا  ه ت،ب ــهه ئىبنــى ئۇبهي ل

ــۈزۈپ به ــهللهمگه   يهتكـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ر ۋە پهيغهمـ
 ، بىــر دۆڭــگه چىقىــپ  ئانــدىن. ېــدىمدـــ ! ئهھــۋالنى يهتكــۈزگىن 

  :قاراپمهدىنىگه 
  : ئاندىن.دىمدەپ ئۈچ قېتىم توۋلىـ ! دۈشمهن ھۇجۇم قىلدى –

  ،نىڭ ئوغلىئئهكۋەمانا مهن بولىمهن 
  .لهرنىڭ ھاالكهت كۈنىكهشبۈگۈن پهس

ئـۇالردىن   .ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن ئىز قوغالپ ماڭـدىم      دەپ توۋلىغاچ، 
ــوق ئاتقانىــدىم، ،يېتىــشىۋېلىپبىــرىگه  ــا  ئ ــوق ئۇنىــڭ تارغىقىغ  ئ
  : مهن.تهگدى
ــا– ــا  !له ئـ ــولىمهن مهن مانـ ــوغلى، بـ ــۈن ۋە ئهكۋەئنىـــڭ ئـ بۈگـ
  .دېدىمـ لهرنىڭ ھاالكهت كۈنى، كهشپهس
ئۇالرغا توختىمـاي ئـوق ئېتىـپ،     بىلهن قهسهمكى،   نىڭ نامى   هللا

ئـاتلىق بىرەرسـى ئارقىغـا بۇرۇلـۇپ ماڭـا ھۇجــۇم       .يارىالنـدۇرىۋەردىم 
ئـــۇنى ئېتىـــپ تــۇرۇپ،   قىلىـــپ ى دالـــدادەرەخنــ دەرھـــال  قىلــسا، 
ــدۇراتتىميارىال رغــا  چىغىــر يولال، تــاغ يــولى تارىيىــپ  ، ئــاخىرى.ن
 . ئۇالرغا تـاش ئـاتقىلى تـۇردۇم       ، تاغنىڭ ئۈستىگه چىقىپ   ،هندەگكىر
پهيغهمبهر ئۇالر  . دۈم شۇ تهرىقىدە ئۇالرنىڭ ئارقىدىن قوغالپ يۈر      ئهنه

ــۇ   ئهلهيهىســساالمنىڭ تۆگىــسى ــۇردى، مهنم ــاچقىلى ت نى تاشــالپ ق
ــدۇ  ــدا قالـ ــۆگىلهرنى ئارقامـ ــدا  تـ ــان ھالـ ــوق ئاتقـ رۇپ، داۋاملىـــق ئـ

ش ىـتى يېنىكليـۈكىنى   ئـۇالر  .ئارقىلىرىـدىن قـوغالپ مېڭىـۋەردىم   
 تاشـالپ   ىنـى ئوتتۇزغـا يـېقىن نهيز     ۋە    ئوتتۇزغـا يـېقىن تـون      ،ئۈچۈن
 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ۋە      ىنى تاشـالپ ماڭـسا،    ئۇالر نېم . ماڭدى
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ه قويـۇپ  تـاش بىـلهن بهلـگ     گه ئىشارەت بولۇشـى ئۈچـۈن،       ساھابىلىرى
  .ماڭدىم
ئۇالرنىڭ قېـشىغا بهدر  . نى بىر تاغ قاپتىلىغا قىستىۋالدىم   ئۇالر
 ئۇالر ئولتـۇرۇپ چۈشـلۈك      . يېتىپ كهلدى  نىڭ ئوغلى پاالنچى  فهزارى

ــې  ــاق ي ــلىدى تام ــشقا باش ــر  . گهچ پاراڭلىشى ــۇ بى ــۆپىلىككه مهنم ت
  :دىنهزارى ئۇالرف. چىقىپ ئولتۇردۇم

  :ۋىدى، ئۇالردەپ سورىـ ؟  سىلهرگه نېمه بولدى–
ــاال بولــدى بــۇ – ــادەم بېــشىمىزغا ب  تــاڭ يورىغانــدىن باشــالپ . ئ

 قــولىمىزدىكى قوغالۋاتىــدۇ،بىــزدىن نېــرى كهتــمهي ئــوق ئېتىــپ  
  :فهزارى .دېيىشتىـ ھهممه نهرسىنى ئېلىۋالدى، 

  تۆت كىشى تۆپىلىككه چىقىپ ئۇنىڭغـا بىـر نـېمه دېـسۇن، ـ     –
 .ىلىككه ياماشـقىلى تـۇردى  تـۆپ  ئۇالردىن تۆت كىشى مهن بـار     .دېدى

  :ئۇالر يېقىنالپ كهلگهندىن كېيىن
  :، ئۇالرەپ سورىدىمدـ مېنى تونۇمسىلهر؟  –
  :دېيىشتى، مهنـ ياق، كىم بولىسهن؟  –
 مــۇھهممهد ســهلاللالھۇ  . بــولىمهنكــۋەئهســهلهمه ئىبنــى ئ  –

 نىـڭ نـامى   ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يـۈزىنى ھۆرمهتلىـك قىلغـان زات        
.  يېتىشهلهيمهن ، شۇنىڭغا ، قايسىڭالرنى قوغلىسام  بىلهن قهسهمكى 

 ھېچقايــــــسىڭالر  مــــــاقچى بولــــــساڭالر،  مېنــــــى تۇتئهممــــــا
  : دېدىم، ئۇالردىن بىرىيېتىشهلمهيسىلهر، ـ

  . دېدىبۇنى بىلىمهن، ـ) توغرا دەيدۇ (–
مهن جايىمــدا .  ئــۇالر قايتىــپ چۈشــۈپ كهتتــى،شــۇنىڭ بىــلهن

ــۇردۇم  ــدىرلىماي ت ــدا،  .مى ــۇ ئارى ــساالمنىڭ   پهيغهش ــبهر ئهلهيهىس م
ــۇنلىرىنى  ــاتلىق قوشـــــ ــڭ دەرەخڭئـــــ ــزارلىقنىـــــ غا سى ئارىـــــ

ــانلىقىنىكىر ــۆرىۋاتق ــتا .دۈم ك ــڭ   ئهڭ باش ــهدى، ئۇنى ــرەم ئهس  ئهخ
ــسارى، ئۇنىــڭ ئارقىــدىن مىقــداد ئىبنــى   نئارقىــدى ــادە ئهن ــۇ قهت  ئهب
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 دۈشــمهنلهر قېچىــپ ، شــۇنىڭ بىــلهن.هلگهنىــدىئهسـۋەد كىنــدى ك 
  :ۋېلىپۇچۇلۋۇرىدىن تۇت مهن ئهخرەمنىڭ .كېتىشتى

 ساھابىلهر يېتىـپ كهلگىـچه، ئـۇالر   دىققهت قىل، ! ئى ئهخرەم  –
  :دېسهم، ئۇـ سېنى ئۆلتۈرىۋېتىپ قالمىسۇن، 

، ســهڭقــا ۋە ئــاخىرەتكه ئىمــان كهلتۈرهللاســهن ا! ئــى ســهلهمه –
 ىد بولۇشـتىن  دوراخنى ھهق دەپ بىلـسهڭ، مېنـى شـېه         ۋە   جهننهت

 ئابـدۇراھمان  ، ئـۇ بېرىـپ    .ۋەتتىمۇيدېدى، مهن ئۇنى قو   ـ  ! مىغىنتوس
 ئابـدۇراھمان ئـۇنى     لـېكىن  .ىپ، ئېتىنى يارىالندۇردى  بىلهن ئېلىش 

 دەل شـۇ    .مىنـدى نىـڭ ئېتىغـا     ئۇ ئاندىن   . ئۆلتۈرىۋەتتى بىلهننهيزە  
 سهركهردىـسى  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ  پهيغهمبهر  ،پهيتته

 نهيــزە ،پۋېلىېتىـشى ئابـدۇراھمانغا ي رەزىيهلالھـۇ ئهنهــۇ  ئهبـۇ قهتـادە   
 مۇھهممهد سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ       .ئۆلتۈرىۋەتتىبىلهن  

 بىـلهن قهسـهمكى، مهن      نىـڭ نـامى   يۈزىنى ھۆرمهتلىـك قىلغـان زات     
مهن بهك ئىلگىـرىلهپ  ( .مدۈ يۈگـۈر ئارقىسىدىن پىيادە دۈشمهننىڭ  

ئارقامدىن كېلىۋاتقان ساھابىلهرنىڭ بىرىنىمـۇ،     ) كهتكهن بولغاچقا 
 . كۆرمىـدىم  ڭنىمـۇ توزا ــ  چـاڭ ا ئۇالرنىڭ ئايىغىـدىن چىققـان       ھهتت

كـــۈن ئولتـــۇراي دەپ قالغـــان ۋاقىتتـــا، دۈشـــمهن زۇلـــقهرەد دەپ      
ئاتىلىدىغان سـۇلۇق جىلغىغـا يېتىـپ بـاردى ۋە قـاتتىق چاڭقـاپ              

مېنىــڭ لــېكىن  .كهتكهنلىكــى ئۈچــۈن ســۇ ئىچمهكچــى بولۇشــتى 
بىر تامچىمۇ سـۇ  رۈپ، ئارقىسىدىن يۈگۈرۈپ كېلىۋاتقانلىقىمنى كۆ 

ئىچمهلمهي يهنه قاچتى ۋە ئېگىز بىر تۆپىلىككه قاراپ يامىشىـشقا          
مۈرىسىنى چهنلهپ تۇرۇپ ئـوق      بىرسىگه يېتىشىۋېلىپ،  .باشلىدى
  :ئاتتىم ۋە

بۈگــــۈن ، ئهكۋەئنىـــڭ ئــــوغلى بــــولىمهن  مهن مانــــا!  ئـــاله –
  :دېدىم، ئۇـ  ھاالكهت كۈنى، پهسكهشلهرنىڭ

 ؟ ـ  ئهتىگهنكــى ئهكۋەئمۇســهنه شــۇ  ۋۇي ئانىــسى ئۆلگــۈر، يهن–
  :دېدى، مهن
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 ئهتىگهنكى ئهكۋەئىڭمهن،   !نىڭ دۈشمىنى  نهپسى ھهئه، ئى ئۆز   –
  .دېدىمـ 

 مهن ئـۇ    .تاغ يولىـدا ئىككـى تۇيـاق ئـاتنى تاشـالپ قـاچتى            ئۇالر  
نىڭ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر  ئېلىپ  ئىككى ئاتنى   

بىــر ئــۇ . ىپ كهلــدىېتىــشئــامىر ماڭــا يتاغــام  .قېــشىغا قــايتتىم
ــدا ــۈتتۇلۇم ــر ، يهنه س ــد بى ــكهن تۇلۇم ــگهن ئى ــۇ ئهكهل ــۈتنى  .ا س س

ــدىم   ــارەت ئال ــۇدا تاھ ــپ، س ــبهر .ئىچى ــى   پهيغهم ــهلاللالھۇ ئهلهيه س
قارىـسام،   .ۋەسهللهم زۇلقهرەدتىكى سۇلۇق جىلغىـدا تۇرۇۋاتقـانىكهن      

ــۆگه،   ــان تــ ــرىكالردىن تارتىۋالغــ ــڭ   مهن مۇشــ ــزە ۋە تونالرنىــ نهيــ
ــى ب .ى يىغىــپ كهپتــۇھهممىــسىن ــۇزالپ، و بىــالل تۆگىــدىن بىرن غ
 ئۇنىڭ جىگىـرى بىـلهن      سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه  پهيغهمبهر  

  :مهن .پىشۇرۇپ بېرىۋېتىپتۇقىلىپ لوكىسىنى كاۋاپ 
،  يـۈز ئـادەمنى تـالالپ      گىـن، ماڭا ئىجـازەت بهر   ! ئى رەسۇلۇلالھ  –

دېـــسهم، ـ قويمـــاي قىرىـــپ تۈگىتىـــۋېتهي،    ئۇالرنىـــڭ بىرىنىمـــۇ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كۈلۈپ كېتىپ

  : دېۋىدى، مهن ـشۇنداق قىالمتىڭ؟! ئى سهلهمه –
ھۆرمهتلىــك قىلغــان زات بىـــلهن    ـــ  ھهئه، ســېنى ئىــززەت   –
ــهم ــمهن قهس ــۇنداق قىلى ــدىمـ ،   كى، ش ــهلاللالھۇ  . دې ــبهر س پهيغهم

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . دېدىىدۇ، ـنىۋاتفان زېمىنىدا مېهمان قىلىهتهئۇالر ھازىر غ –

ــگهن   ــتىن كهلـ ــان تهرەپـ ــر ئادەمغهتهفـ ــشىچه، بىـ نىـــڭ ئېيتىـ
ئـــۇالر ئۈچـــۈن تـــۆگه بوغـــۇزالپ، تېرىـــسىنى   بىـــرى) غهتهفانـــدىن(

ــا،   ــان ۋاقىتت ــراقتىن چىقىرىۋاتق ــۈرۈلگهن يى ــاڭكۆت ــوزاڭ – چ نى ت
ــۆرۈپ ــنىل! ۋاي“ :كـ ــۇ  مهدىـ ــوغالپ كهپتـ ــارقىمىزدىن قـ  ”ىكلهر ئـ

  .پتۇىدېيىشىپ قېچىپ كېت
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر ى سهھهردە،ئهتىس
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بۈگــۈن ئــاتلىق ســهركهردىلىرىمىزنىڭ ئهڭ ياخشىــسى ئهبــۇ  –
ــادە، پىياد ــكقهت ــكهرلىرى ىلى ــهلهمه  ئهس ــسى س مىزنىڭ ئهڭ ياخشى

  .دېدى، ـ بولدى
پىيـادە   مۇجاھىد بىلهن بىر  ئاتلىق  ئولجىدىن بىر   ئاندىن ماڭا   

 ئىككـى كىـشىلىك نېـسىۋە    ،ۇجاھىدنىڭ نېسىۋىـسىنى جهمـلهپ    م
ــ  .بهردى اراپ يولغـــا چىقتـــۇق، پهيغهمـــبهر    ئانـــدىن مهدىـــنىگه قـ

ــساالم ــسىغا   ئهلهيهىسـ ــسىنىڭ ئارقىـ ــگهن تۆگىـ ــائ دېـ ــى ئهزبـ  مېنـ
  :ئهنسارىالردىن بىرىشۇ ئارىدا،  .مىنگهشتۈرىۋالدى

ــارمۇ؟ – ه ىچمهدىــــــــــنىگ مۇسابىقىلىــــــــــشىدىغانالر بــــــــ
ئارقىـدىن تـوۋلىغىلى    ــ  ا دەپ ئارقـ  ـ مۇسابىقىلىـشىدىغانالر بـارمۇ؟  

  :تۇردى، مهن ئۇنىڭغا
ئـابرويلۇق   ــ   يـۈز ، ھۆرمىتىنى قىلمامسهن  ئۇلۇغ كىشىنىڭ  –

  : ئۇ،دېسهمـ تارتمامسهن؟  كىشىدىن تهپ
  :دېدى، مهنـ تارتىمهن،  ىنال تهپتياق، پهقهت رەسۇلۇلالھ –
رۇخــسهت  .ئانــام ســاڭا پىــدا بولــسۇن ـــ  ئاتــا!ئــى رەســۇلۇلالھ –

پهيغهمــبهر . ۇ ئــادەم بىــلهن مۇسابىقىلهشــسهم، ـ دېــدىم  قىلــساڭ، بــ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :مهن ئۇنىڭغا. ـ دېدى!  خالىساڭ، شۇنداق قىلغىن–
. تۆگىدىن سهكرەپ چۈشـتۈم    ـ دېدىم ۋە  !  قېنى ئهمىسه، باشال   –

دىن ئۆتـۈپ،   ئىككـى دۆڭـ    ــ  ئۆزۈمنى ھاردۇرىۋەتمهسلىك ئۈچۈن بىـر    
بىــر ـ ئىككــى دۆڭــدىن     ئانــدىن يهنه يۈگــۈرۈپ، .مئــازراق دەم ئالــدى

ئانـــدىن ســـۈرئىتىمنى تېزلىتىـــپ، . ئۆتـــۈپ، يهنه دەم ئېلىۋالـــدىم
  :رىسىگه بىرنى ئۇرۇپۈ مئۇنىڭغا يېتىشىۋالدىم ـ دە،

  :دېدىم، ئۇـ دا قالدىڭ، ام بىلهن قهسهمكى، ئارقنىڭ نامىهللا –
ۇنىڭدىن  مهدىنىگه ئ، شۇنداق قىلىپ.دېدى شۇنداق بولدى، ـ  –

  .بۇرۇن يېتىپ باردىم
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سـهلاللالھۇ   پهيغهمـبهر    مهدىنىدە ئۈچ كۈنال تۇرغاندىن كېـيىن،     
ــهللهم ــۇق ئهلهيهـــى ۋەسـ ــبهرگه چىقتـ ــلهن خهيـ ــامىر . بىـ ــام ئـ  تاغـ

  :قوشاق ئېيتقىلى تۇردى ئهسكهرلهرنىڭ ئارىسىدا مۇنداق دەپ
  ! هللاگهر بولمىساڭ، ئى ا

  .تاپماس ئىدۇق ھىدايهت
  ،بىلمهس ئىدۇق نېمىدۇر

  زاكات، ناماز، ئىبادەت؟
  !هللابىز ئهمهسمىز ئى ا

  .رەھمىتىڭگه بىهاجهت
  بىزنى قىلغىن خاتىرجهم،
  .بهرگىن بىزگه سۈكۈنهت

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 
  :مهندەپ سورىۋىدى،  ـ بۇ كىم بولىدۇ؟ –
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. م دېدى، ـئامىر) تاغام( ئۇ –
  .ـ دېدى! ا رەھمهت قىلغاي رەببىم ساڭ–

 تىـــن كىمـــگههللاســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم اپهيغهمـــبهر 
شـۇڭا ئـۆمهر    . هىد بـوالتتى  رەھمهت تىلىسه، شـۇ كىـشى چوقـۇم شـې         

  :ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ تۆگىسىنىڭ ئۈستىدە تۇرۇپ
ــۇلۇلالھ – ــى رەس ــارام تاپــاتتى     !  ئ ــۆڭلىمىز ئ ــامىر بىــلهن ك ئ

  .ـ دېدى! ئهمهسمۇ؟
 ئۇالرنىـڭ پادىـشاھى مهرھهب      ،خهيبهرگه يېتىپ كهلگىنىمىزدە  

  :ىپ، مۇنداق دېدىشهمشىرىنى پۇالڭلىتىپ چىق
  ،ىڭ كىملىكىمنى ئوبدان بىلىدۇمېنخهيبهر 

  ).خهيبهرنىڭ شاھى بولىمهن(ئىسمىم مهرھهب 
  ئۇرۇش بىر باشالنسا، ئۇندا كۆرۈڭالر،

  .توپ ـ تولۇق قورالالنغان پالۋان بولىمهن
  :ىقىپ مۇنداق قوشاق ئېيتتى ئامىر ئۇنىڭغا قارشى چتاغام
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  ئامىرمهن، بىلىدۇ خهيبهرمۇ مېنى،
  بهك قارام پالۋانمهن، چۈشمهمسهن قېنى؟

 قاندىن كېـــيىن،قهپهز ئېلىــش بىــر   قــاتتىق تۇتۇشـــۇپ، ئــۇالر  
 ڭغـا  ئـامىر ئۇنى   .لىچى ئامىرنىڭ قالقىنىغـا تهگـدى     ىمهرھهبنىڭ ق 
ــتىدىن  ــاقچى بولۇۋىــد  ئاس ــى ى قى،ھۇجــۇم قىلم ســىيرىلىپ لىچ

 كېسىلىپ كهتتى ۋە شـۇ يهردە جـان         تومۇرى جانئۆزىنىڭ  كېتىپ،  
  .بهردى

  :ساھابىلهردىن بىر نهچچىسى ئهتراپتا ئايلىنىپ يۈرسهم،
ئـۇ ئـۆزىنى   چۈنكى  پ كهتتى،   لۇئامىرنىڭ ئهمهللىرى بىكار بو    –

  يىغلىغان پېتـى بۇنى ئاڭالپ،. شىۋاتقان ئىكهنيىدېـ ئۆلتۈرىۋالدى،  
  :منىڭ قېشىغا كېلىپسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهميغهمبهر په

پ كهتتىمۇ؟  لۇئامىرنىڭ ئهمهللىرى بىكار بو   ! رەسۇلۇلالھ ئى –
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم .مدىدەپ سورىـ 

  : دېدى، مهن ـ شۇنداق دەيدۇ؟ كىم–
پهيغهمـــبهر  دېـــسهم،  ســـاھابىلىرىڭدىن بىـــر نهچچىـــسى، ـ    –
  :ىسساالمئهلهيه
دەل ئهكـسىچه،    . يالغـان سـۆزلهپتۇ    ،كىم ئۇنداق دېگهن بولـسا     –

  .دېدىھهسسه ئهجىر بېرىلىدۇ، ـ  ئۇنىڭغا ئىككى
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم    ئهلىنىڭ كۆزى ئاغرىـپ قالغانىـدى،   

  : ۋە مۇنداق دېدى ئهۋەتتىۇنىڭ قېشىغامېنى ئ
 ۋە  نـى هللا ، تۇغنى شۇنداق بىر كىشىگه تۇتقـۇزايكى، ئـۇ         بۈگۈن –

 ئهلىنى . دېدىمۇ ۋە رەسۇلىمۇ ئۇنى سۆيىدۇ، ـ هللا. رەسۇلىنى سۆيىدۇ
ئالــدىغا باشــالپ  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ   پهيغهمــبهر 

مۇبـارەك  ئۇنىـڭ ئىككـى كـۆزىگه     پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم    .كهلدىم
 ئهلىنىــڭ كــۆزلىرى دەرھــال   تۈكــۈرۈكىنى ســۈرتۈپ قويغانىــدى،  

همـــبهر ئهلهيهىســـساالم تـــۇغنى ئۇنىڭغـــا پهيغ .ســـاقىيىپ كهتتـــى
  :تۇتقۇزدى، مهرھهب مهيدانغا چىقىپ مۇنداق قوشاق ئېيتتى
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  ،ىڭ كىملىكىمنى ئوبدان بىلىدۇمېنخهيبهر 
  ).خهيبهرنىڭ شاھى بولىمهن(ئىسمىم مهرھهب 

  ئۇرۇش بىر باشالنسا، ئۇندا كۆرۈڭالر،
  .توپ ـ تولۇق قورالالنغان پالۋان بولىمهن

  : جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدىئهلىمۇ ئۇنىڭغا
  ،ئانام مېنى شىر دەپ ئاتىغان

  .ۋەھشىي شىرىمهنگوياكى ئورماننىڭ 
  دۈشمهنگه رەھىم ـ شهپقهت قىلمايمهن ئهسال،

  .جازانى ھهددىدىن ئارتۇق بېرىمهن
 مهرھهبنىــڭ كاللىــسىنى تېنىــدىن جــۇدا    ،ئهلــى ئېلىــشىپ 

  .  فهتهى قىلىندىدا خهيبهر ئۇنىڭ قولى ۋەقىلدى
  )1807 :لىممۇس(
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گه ھۇدەيبىيه سۈلهىسى(قهرەد غازىتى، خهيبهر غازىتى ۋە ۇز
  ئۆمرىنىڭ قازاسى) ئادا قىلىنماي قالغانئاساسهن 

اُح  َسلََمةَ ْبَن الْأَكَْوعِ َيقُولُ َخَرْجُت قَْبلَ أَنْ ُيَؤذَّنَ بِالْأُولَى َوكَاَنْت ِلقَ           عن ـ 6618
َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتْرَعى بِِذي قََرَد قَالَ فَلَِقَينِي غُلَاٌم ِلَعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف                
فَقَالَ أُِخذَْت ِلقَاُح َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قُلُْت َمْن أََخذََها قَالَ غَطَفَـانُ قَـالَ                 

َرْخُت ثَلَاثَ َصَرَخاٍت َيا َصَباَحاْه قَالَ فَأَْسَمْعُت َما َبْيَن لَاَبَتْي الَْمِديَنِة ثُمَّ اْنَدفَْعُت َعلَى              فََص
َوْجهِي َحتَّى أَْدَركُْتُهْم َوقَْد أََخذُوا َيْسَتقُونَ ِمْن الَْماِء فََجَعلُْت أَْرِميهِْم بَِنْبِلي َوكُْنُت َراِمًيـا              

 اْبُن الْأَكَْوْع َوالَْيْوُم َيْوُم الرُّضَّْع َوأَْرَتجُِز َحتَّى اْسَتْنقَذُْت اللِّقَاَح ِمْنُهْم َواْسـَتلَْبُت             َوأَقُولُ أََنا 
ُت ِمْنُهْم ثَلَاِثَني ُبْرَدةً قَالَ َوَجاَء النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالنَّاُس فَقُلُْت َيا َنبِيَّ اللَِّه قَْد َحَمْي

الْقَْوَم الَْماَء َوُهْم ِعطَاٌش فَاْبَعثْ إِلَْيهِْم السَّاَعةَ فَقَالَ َيا اْبَن الْأَكَْوعِ َملَكَْت فَأَْسجِْح قَالَ ثُمَّ               
  .َرَجْعَنا َوُيْرِدفُنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َناقَِتِه َحتَّى َدَخلَْنا الَْمِديَنةَ

ــۇ   6618 ــۇ ئهنهـ ــهلهمه رەزىيهلالھـ ــ سـ ــۋايهت  ــ ــداق رىـ دىن مۇنـ
ــا   : قىلىنىــدۇ ــۇرۇن مهدىنىــدىن يولغ بامــداتقا ئهزان ئوقۇلۇشــتىن ب
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ تـۆگىلىرى      پهيغهمبهر   .چىقتىم

 ماڭا ئابدۇرەھمان ئىبنـى ئهۋفنىـڭ       .قهرەد دېگهن جايدا بېقىالتتى   ۇز
  :خىزمهتچىسى ئۇچراپ

ـــ پهيغهمــبهر  ــۇالپ  ئهلهيهىســساالمنىڭـ ــۆگىلىرى ب  ســېغىن ت
  .دېدىـ كېتىلدى، 

  :دېسهم، ئۇـ كىم بۇالپ كهتتى؟ ــ 
  :مهن ئۈچ قېتىم. دېدىـ فان قهبىلىسى، هغهتــ 

 مهدىـــنه ئهتراپىـــدىكى ،دەپ ـ    !دۈشـــمهن ھۇجـــۇم قىلـــدىـــــ 
ئۇالرنىڭ ئارقىـسىدىن    ئاۋازدا توۋلىۋېتىپ، كىشىلهرگه ئاڭلىغۇدەك   



   بۆلۈمىئهۋەتىش ۋە غازاتالرقوشۇن 

 548 

ئۇالر تۆگىلهرنى راسـتىنال بـۇالپ      . ۈرئهتته قوغلىدىم ناھايىتى تېز س  
مهن . كهتكهن بولۇپ، سۇ ئىچىـش ئۈچـۈن بىـر يهردە توختىغـانىكهن         

  :يېتىشىپ بېرىپ
  ،مهن ئهكۋەئنىڭ ئوغلىمانا مهن بولى

  ...لهرنىڭ ھاالكهت كۈنىكهشبۈگۈن پهسۋە 
قـۇر  نىمچه ئۇالرغا ئوق ئېتىشقا باشـلىدىم ۋە ئـۇالردىن ئوتتـۇز      دېگى

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  ،كېيىن.  تارتىۋالدىم وننىت
  : كهلگهندەيېتىپ  ساھابىلىرى بىلهن

ــۇلۇلالھ  ــى رەسـ ـــ ئـ ــسۇز! ــ ــمهن ئۇسـ ــۇ دۈشـ ، مهن ئۇالرنىـــڭ سـ
ــدىن     ــڭ كهينى ــۋەتتىم، ئۇالرنى ــهت بهرمهي قوغلى ــشىگه پۇرس ئىچى

  :مپهيغهمبهر ئهلهيهىسساال ،دېسهمـ ، كىنقوغالشقا ئادەم ئهۋەت
 ھېلىمۇ ئـۇالرنى مهغلـۇپ قىلـدىڭ، بولـدى     !ئهكۋەئئىبنى  ئى  ــ  
ــ ،قىــل ــدىـ  شــۇنىڭ بىــلهن، ئارقىمىزغــا قــايتتۇق، پهيغهمــبهر  . دې

ــاكى   ــنىگه ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ت ــارغىچه يېتىــپ مهدى ب
  . مېنى تۆگىسىگه مىنگهشتۈرىۋالدى

  )4194 :بۇخارى(

َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َخَرْجَنا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َعْن َسلََمةَ ْبنِ الْأَكَْوعِ  ـ 6619
َوَسلََّم إِلَى َخْيَبَر فَِسْرَنا لَْيلًا فَقَالَ َرُجلٌ ِمْن الْقَْومِ ِلَعاِمرٍ َيا َعاِمُر أَلَا ُتْسِمُعَنا ِمْن ُهَنْيَهاِتـَك                 

ُدو بِالْقَْومِ َيقُولُ اللَُّهمَّ لَْولَا أَْنَت َما اْهَتَدْيَنا َولَا َتـَصدَّقَْنا           َوكَانَ َعاِمٌر َرُجلًا َشاِعًرا فََنَزلَ َيحْ     
َولَا َصلَّْيَنا فَاغِْفْر ِفَداًء لََك َما أَْبقَْيَنا َوثَبِّْت الْأَقَْداَم إِنْ لَاقَْيَنا َوأَلِْقَيْن َسِكيَنةً َعلَْيَنا إِنَّا إِذَا ِصيَح                 

َياحِ َعوَّلُوا َعلَْيَنا فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َهذَا السَّاِئُق قَالُوا              بَِنا أََبْيَنا َوبِالصِّ  
َعاِمُر ْبُن الْأَكَْوعِ قَالَ َيْرَحُمُه اللَُّه قَالَ َرُجلٌ ِمْن الْقَْومِ َوَجَبْت َيا َنبِيَّ اللَِّه لَْولَا أَْمَتْعَتَنا بِـِه                   

ْيَنا َخْيَبَر فََحاَصْرَناُهْم َحتَّى أََصاَبْتَنا َمْخَمَصةٌ َشِديَدةٌ ثُمَّ إِنَّ اللََّه َتَعالَى فََتَحَها َعلَْيهِْم فَلَمَّا              فَأََت
ُه َعلَْيِه  أَْمَسى النَّاُس َمَساَء الَْيْومِ الَِّذي فُِتَحْت َعلَْيهِْم أَْوقَُدوا نَِرياًنا كَِثَريةً فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ             

َوَسلََّم َما َهِذِه النَِّريانُ َعلَى أَيِّ َشْيٍء ُتوِقُدونَ قَالُوا َعلَى لَْحمٍ قَالَ َعلَى أَيِّ لَْحمٍ قَالُوا لَْحمِ                 
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 َرُسـولَ   ُحُمرِ الْإِْنِسيَِّة قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْهرِيقُوَها َواكِْسُروَها فَقَالَ َرُجلٌ َيا            
اللَِّه أَْو ُنَهرِيقَُها َوَنْغِسلَُها قَالَ أَْو ذَاَك فَلَمَّا َتَصافَّ الْقَْوُم كَانَ َسْيُف َعاِمرٍ قَِصًريا فََتَناَولَ بِِه                

لَمَّـا  َساَق َيُهوِديٍّ ِلَيْضرَِبُه َوَيْرجُِع ذَُباُب َسْيِفِه فَأََصاَب َعْيَن ُركَْبِة َعاِمرٍ فََماَت ِمْنُه قَالَ فَ             
قَفَلُوا قَالَ َسلََمةُ َرآنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو آِخذٌ بَِيِدي قَالَ َما لََك قُلُْت                 

 َمْن  لَُه فََداَك أَبِي َوأُمِّي َزَعُموا أَنَّ َعاِمًرا َحبِطَ َعَملُُه قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَذَبَ               
  .قَالَُه إِنَّ لَُه لَأَْجَرْينِ َوَجَمَع َبْيَن إِْصَبَعْيِه إِنَُّه لََجاِهٌد ُمَجاِهٌد قَلَّ َعَربِيٌّ َمَشى بَِها ِمثْلَُه

دىن يهنه مۇنداق  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  ئـ سهلهمه ئىبنى ئهكۋە    6619
 سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     بىـز پهيغهمـبهر     : رىۋايهت قىلىنىدۇ 

 بىر ئادەم .يولغا چىقتۇق ، كېچىدە   بارماقچى بولۇپ هن خهيبهرگه   بىل
  :ئامىرغا
ـــ   بىــزگه ئېيتىــپ  شــېئىرلىرىڭدىن ھېلىقــى !ئــى ئــامىر ـ

  :غىدىن چۈشۈپىئۇ ئۇل. ئامىر شائىر ئىدى. دېدىـ بهرمهمسهن؟ 
  س ئىدۇق ھىدايهت،ماتاپرەببىمىز سهن بولمىساڭ، 
  .ادەت ئىب،زاكات، ناماز، بىلمهس ئىدۇق نېمىدۇر

   مىز بولسۇن پىدا، قىلغىن بىزگه مهغپىرەت،ىجانلىر
  .ئېلىشقاندا ياۋ بىلهن، ئاتا قىلغىن مهتانهت

  بېغىشلىغىن بىزلهرگه خاتىرجهملىك، جاسارەت،
  زۇلۇم قىلدى مۇشرىكالر تۇتۇپ بىزگه ئاداۋەت،

  .دىنىمىزدىن ياندۇرسا، قىلمايمىز ھېچ ئىتائهت
. ۆگىلىرىنى ھهيـدەپ ماڭـدى   دەپ قوشاق ئوقۇغـاچ كىـشىلهرنىڭ تـ       

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  بۇنى ئاڭلىغان
  :ساھابىلهر. ــ تۆگىلهرنى ھهيدەپ ماڭغان كىم؟ ـ دەپ سورىدى

ـــ  ــۋە ــ ــى ئهكـ ــامىر ئىبنـ ــاۋاب بهردى    ئـ ــبهر . ، ـ دەپ جـ پهيغهمـ
  :ئهلهيهىسساالم

  :ەيلهنئارىدىن بىر.  دېدىـ! ەھمهت قىلسۇنئۇنىڭغا رهللا ــ ا
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 بىــلهن ئۇنىڭغــا شــهھىد يىــڭنىڭ دۇئاې ســ!رەســۇلۇلالھـ ئــى ـــ
بىزنــى ئۇنىـڭ بىــلهن بىـر مــۇددەت بىلــله   .  بولـدى ببولـۇش نېــسى 

خهيـبهرگه يېتىـپ بېرىـپ، ئـۇالرنى        . دىېـ  د ــ ! اڭچۇ؟بولغىلى قويـس  
.  بىــز قــاتتىق ئاچارچىلىققــا دۇچــار بولــدۇق.مۇھاســىرىگه ئالــدۇق

ــازاد قىلىــ هللا  انىهــايهت، ــازاد . پ بهردىبىــزگه خهيبهرنــى ئ خهيــبهر ئ
پهيغهمـبهر  . يهرگه ئـوت يېقىلـدى     نۇرغـۇن    چـته قىلىنغان كـۈنى كه   

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ەپ  د ـ   بـــۇ نـــېمه ئـــوتالر؟ نـــېمىگه ئـــوت يېقىۋاتىـــسىلهر؟ـــــ 

  :سورىغانىدى، ئۇالر
  : يهنهپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ، ـ دەپ جاۋاب بهردىگۆشكهــ 
  : ئۇالرى،دپ سورى دە؟ ـ گۆشكهقايسىــ 

ـــ  ــشهكــ ــى،نىڭيهرلىـــك ئېـ ــشتدې ـ     گۆشـ ــبهر . ىيىـ پهيغهمـ
  :ئهلهيهىسساالم

  :ەيلهنبىر.  دېدىـ! ، قازانالرنى چېقىۋېتىڭالرتۆكۈۋېتىپئۇنى ــ 
 تۆكۈۋېتىـپ، قـازانالرنى يۇيىۋەتـسهك       گۆشـنى  !ھەسۇلۇلالــ ئى ر  
  :ەپ سورىغانىدىدـ بولمامدۇ؟ 

ئىككى تهرەپ ئۇرۇش ئۈچـۈن  . دى دې، ـ يۇيىۋەتسهڭالرمۇ بولىدۇــ 
بىـر يهھۇدىينىـڭ    ئامىرنىڭ قىلىچـى قىـسقا بولـۇپ،        . سهپ تارتتى 

 يېنىـپ كېلىـپ ئـۇچى ئۆزىنىـڭ         پۇتىنى چېپىۋەتكهندىن كېيىن،  
خهيـبهردىن  . شـۇ جـاراھىتى بىـلهن ئۆلـۈپ كهتتـى           ۋە تىزىغا تهگدى 

مېنــى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   ،قايتقــان چاغــدا
  :پ، قولۇمنى تۇتۇپ تۇرۇپكۆرۈ

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ  ىدى، مهن ـ دەپ سورساڭا نېمه بولدى؟  ــ 
  : ئهلهيهى ۋەسهللهمگه

ئامىرنىڭ ئهمىلـى   ” : كىشىلهر ! پىدا بولسۇن  اڭائانام س  ـ ئاتاــ  
سـهلاللالھۇ  پهيغهمـبهر  . مدىدېـ  دېيىشىۋاتىدۇ،  “بىكار بولۇپ كهتتى
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
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 دەپ ئىككــى  ، ـ   ېــگهن ئــادەم يالغــان ئېيتىپتــۇ   ئۇنــداق دــــ 
  : بارمىقىنى جۈپلهپ تۇرۇپ

تىرىـشچان ھهم   شۇنداق   ئۇ   چۈنكى.  بار ىرئۇنىڭغا ئىككى ئهج  ــ  
 كىشى تېپىلمايدۇ، ـ  ئىچىدە بۇنىڭدەك لهر، ئهرەب ئىدىكىكۈرەشچان

  . دېدى
 )4196 :بۇخارى(

 الَْغـَداةِ َبَر قال فََصلَّْيَنا ِعْنَدَها َصلَاةَ  غََزا َخْيعن أََنسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه  ـ  6620
 يف  َوَرِكَب أبو طَلَْحةَ وأنا َرِديُف أيب طَلَْحةَ فَأَْجَرى َنبِيُّ اللَِّه بَِغلَسٍ فََرِكَب َنبِيُّ اللَِّه    

 فَإِنِّي  عن فَِخِذ َنبِيِّ اللَِّه    َواْنَحَسَر الْإَِزارُ  ُزقَاقِ َخْيَبَر َوإِنَّ ُركَْبيت لََتَمسُّ فَِخذَ َنبِيِّ اللَِّه         
 فلما دخل الْقَْرَيةَ قال اهللا أَكَْبُر َخرَِبْت َخْيَبُر إِنَّـا إذا َنَزلَْنـا   ألري َبَياَض فَِخِذ َنبِيِّ اللَِّه    

 أَْعَمـاِلهِْم   بَِساَحِة قَْومٍ فََساَء َصَباُح الُْمْنذَرِيَن قَالََها ثَلَاثَ َمرَّاٍت قال وقد َخَرَج الْقَْوُم إىل            
فَقَالُوا ُمَحمٌَّد واهللا قال عبد الَْعزِيزِ وقال َبْعُض أَْصَحابَِنا ُمَحمٌَّد َوالَْخِميُس قال َوأََصـْبَناَها              
َعْنَوةً َوُجِمَع السَّْبُي فََجاَءُه ِدْحَيةُ فقال يا َرُسولَ اللَِّه أَْعِطنِي َجارَِيةً من السَّْبيِ فقال اذَْهْب               

 فقال يا َنبِيَّ اللَِّه أَْعطَْيـَت  َيةً فَأََخذَ َصِفيَّةَ بِْنَت ُحَييٍّ فََجاَء َرُجلٌ إىل َنبِيِّ اللَِّه           فَُخذْ َجارِ 
ِدْحَيةَ َصِفيَّةَ بِْنَت ُحَييٍّ َسيِِّد قَُرْيظَةَ َوالنَِّضريِ ما َتْصلُُح إال لك قال اْدُعوُه هبا قال فََجاَء هبـا            

 قال ُخذْ َجارَِيةً من السَّْبيِ غَْيَرَها قال َوأَْعَتقََها َوَتَزوََّجَها فقال لـه         فلما َنظََر إِلَْيَها النيب   
  .ثَابٌِت يا أََبا َحْمَزةَ ما أَْصَدقََها قال َنفَْسَها أَْعَتقََها َوَتَزوََّجَها

: دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇـ ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ   6620
ى ۋەسهللهم خهيبهرگه يـۈرۈش قىلـدى،        سهلاللالھۇ ئهلهيه  پهيغهمبهر

بىز بامدات نامىزىنى شۇ يهردە ئاالقاراڭغۇلۇقتا ئوقـۇدۇق، پهيغهمـبهر    
 تۆگىسىگه مىندى، ئهبۇ تهلههمۇ تۆگىسىگه مىنىپ،       ئهلهيهىسساالم

ــتۈرۈۋالدى  ــى مىنگهش ــساالم . مېن ــبهر ئهلهيهىس ــۇلىغىنى پهيغهم  ئ
تىـزىم ئۇنىـڭ   مېنىـڭ   . ۇشـقا باشـلىدى   خهيبهر كوچىلىرىدا چاپتۇر  

ــۇراتتىيوتىــسىغا بىــردىنال ئۇنىــڭ يوتىــسى ئېچىلىــپ  .  تېگىــپ ت
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پهيغهمــبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ يوتىــسىنىڭ شـۇنداق ئــاق    .قالـدى 
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم.ئىكهنلىكىنى كۆردۈم

الك بولدى، بىـز قانـداق بىـر قهۋمنىـڭ          ائهكبهر، خهيبهر ھ  هللا اــ  
كى ئاگاھالنـدۇرۇلغۇچىالرنىڭ   شۇ يهردى  ،دائىرىسىگه چۈشىدىكهنمىز 

  .، ـ دەپ ئۈچ قېتىم توۋلىدىئهھۋالى يامان بولىدۇ
ئېكىنزارلىقىغــا چىقىـپ كېتىۋاتقــان  ) سـېپىل سـىرتىدىكى  (

  :)بىزنى كۆرۈپ(خهيبهر دېهقانلىرى 
ـــ  ــۇ ـ ــۇھهممهد كهپت ــقا    م ــاراپ  (، ـ دەپ ۋارقىراش ــنىگه ق ۋە كهي

شـۇپ ئالـدۇق،   خهيبهرنـى ئۇرۇ  شۇنداق قىلىپ،    .باشلىدى) قېچىشقا
رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ پهيغهمـبهر       دىهيه   .يىغىلدى ئهسىرلهر بىر يهرگه  

  :يېنىغا كېلىپسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ 
بىــر كېنىــزەك ماڭــا ئهســىرلهر ئىچىــدىن ! ھرەســۇلۇلالــــ ئــى 

بهرگهن بولـــساڭ، ـ دېگهنىـــدى، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى     
 ،ئـۇ . دېـدى ــ   ! ن بىرنـى ئېلىـۋال    بېرىـپ، كېنىـزەكتى   ـــ    :ۋەسهللهم

ــۇيهينى    ــى ھـ ــهفىيه بىنتـ ــدىسـ ــرەيلهن. تاللىۋالـ ــبهر  بىـ پهيغهمـ
  : يېنىغا كېلىپئهلهيهىسساالمنىڭ

نىـڭ ئهڭ   هيهگه بهنى قـۇرەيزە ۋە بهنـى نهزىر       ى د !ھرەسۇلۇلالــ ئى   
ــى بېر  ــسىل خېنىمىن ــڭئې ــالبۇكى،. ىۋەتتى ــۇ ھ ــهندىن ئ ــقا س  باش

بـۇنى ئاڭلىغـان پهيغهمـبهر     .دېـدى ـ كىشىگه مۇناسـىپ كهلمهيـدۇ،    
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

بىـلهن  هـيه  ى د.ــ دېـدى   ! ــ ئىككىلىسىنى چاقىرىپ كـېلىڭالر    
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سهفىيهگه بىر قـۇر نهزەر       . سهفىيه كهلدى 

  :تاشلىۋەتكهندىن كېيىن
كېـيىن،  .  دېـدى  ــ ! ــ سـهن باشـقا بىـر كېنىـزەك تـاللىۋالغىن          

 سـهفىيهنى ئـازاد قىلىـپ،       اللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر سهل 
  . ئۆز ئهمرىگه ئالدى

 )1365 :مۇسلىم(
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ُبَرْيَدة قَالَ َحاَصْرَنا َخْيَبَر فَأََخذَ اللَِّواَء أَُبو َبكْرٍ فَاْنَصَرَف َولَْم ُيفَْتْح لَُه            عن   ـ 6621
لَُه َوأََصاَب النَّاَس َيْوَمِئٍذ ِشدَّةٌ َوَجْهـٌد فَقَـالَ         ثُمَّ أََخذَُه ِمْن الَْغِد فََخَرَج فََرَجَع َولَْم ُيفَْتْح         

َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنِّي َداِفٌع اللَِّواَء غًَدا إِلَى َرُجلٍ ُيِحبُُّه اللَُّه َوَرُسولُُه َوُيِحبُّ                
ا طَيَِّبةٌ أَْنفُُسَنا أَنَّ الْفَْتَح غًَدا فَلَمَّا أَنْ أَْصَبَح َرُسـولُ        اللََّه َوَرُسولَُه لَا َيْرجُِع َحتَّى ُيفَْتَح لَُه فَبِْتنَ       

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى الَْغَداةَ ثُمَّ قَاَم قَاِئًما فََدَعا بِاللَِّواِء َوالنَّاُس َعلَى َمَصافِّهِْم فََدَعا  
 .َعْيَنْيِه َوَدفََع إِلَْيِه اللَِّواَء َوفُِتَح لَُه قَالَ ُبَرْيَدةُ َوأََنا ِفيَمْن َتطَاَولَ لََهاَعِليا َوُهَو أَْرَمُد فََتفَلَ ِفي 

ــ بۇرەيـــدە رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ    6621 دىن مۇنـــداق رىـــۋايهت  ــ
 ئهبـۇ بهكـرى     غتـۇ  .بىـز خهيبهرنـى مۇھاسـىرىگه ئالـدۇق       : قىلىنىدۇ

تامـام  فهتىـه    )ۈنىبىرىنچـى كـ   ( .رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ قولىدا ئىدى   
ئهبـۇ بهكـرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ         ئهتىسىمۇ تـۇغنى     .تۇقبولماي قايت 

ــا چىقمىــدى   قوشــۇن قــاتتىق چارچــاپ  .ئالــدى، فهتىــه يهنه ۋۇجۇدق
 سـهلاللالھۇ   پهيغهمبهر ئهھۋالدا قالدى، بۇ ئهھۋالنى كۆرگهن       ىنقىي

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
ـــ  ــرىگه بېرىمهنكــ   ـ ــۇنداق بى ــۇغنى ش ــكه ت ۋە هللا ى، ائهتىگهنلىك

رەسـۇلىنى  ئۇنىـڭ  ۋە هللا  ئۇمـۇ ا .ياخـشى كۆرىـدۇ  ئـۇنى  ئۇنىڭ رەسۇلى  
ئۇ، خهيبهر فهتىه قىلىنماي تۇرۇپ ئارقىغا يانمايـدۇ،        .ياخشى كۆرىدۇ 

  .ـ دېدى
غا تولـۇق  قى فهتهىنىڭ ئهته ۋۇجۇدقـا چىقىـدىغانلى      ،بۇنى ئاڭالپ 

 تاڭ ئېتىشى بىـلهن    .ئىشهنچ قىلغان ھالدا كۆڭلىمىز توق ياتتۇق     
 ، نـامىزىنى ئوقـۇپ    بامـدات  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم      يغهمبهرپه

هق  قوشـۇن سـهپ تارتىـپ ت       . تـۇغنى ئهكهلـدۈردى    ردى ۋە ئورنىدىن تۇ 
 ئۇنىڭ كۆزى .بولغاندىن كېيىن، ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنى چاقىردى

ارەك پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ كـۆزىگه مۇبـ       ،ئاغرىق بولغاچقا 
.  تۇغنى ئۇنىڭ قولىغـا تۇتقـۇزدى   ) ۋە ساقايتتى (تۈكۈرۈكىنى سۈرۈپ 
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ــۇغنى  . خهيــبهر ئۇنىــڭ قولىــدا فهتهــى قىلىنــدى دەرۋەقه، قولىغــا ت
   .① ئىچىدە مهنمۇ بار ئىدىمئېلىش تهمهسىدە بولغانالرنىڭ

  )22484 :ئهھمهد(

لََّم َخْيَبـَر قَـالَ      َعْن أََنسٍ قَالَ لَمَّا افَْتَتَح َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوسَ           ـ 6622
الَْحجَّاُج ْبُن ِعلَاٍط َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ ِلي بَِمكَّةَ َمالًا َوإِنَّ ِلي بَِها أَْهلًا َوإِنِّي أُرِيُد أَنْ آِتَيُهْم فَأََنا 

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيقُولَ     ِفي ِحلٍّ إِنْ أََنا نِلُْت ِمْنَك أَْو قُلُْت َشْيئًا فَأَِذنَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ              
َما َشاَء فَأََتى اْمَرأََتُه ِحَني قَِدَم فَقَالَ اْجَمِعي ِلي َما كَانَ ِعْنَدِك فَإِنِّي أُرِيُد أَنْ أَْشـَترَِي ِمـْن     

أُِصيَبْت أَْمَوالُُهْم قَـالَ    غََناِئمِ ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْصَحابِِه فَإِنَُّهْم قَْد اْسُتبِيُحوا وَ          
فَفََشا ذَِلَك ِفي َمكَّةَ َواْنقََمَع الُْمْسِلُمونَ َوأَظَْهَر الُْمْشرِكُونَ فََرًحا َوُسُروًرا قَالَ َوَبلَغَ الَْخَبُر             

َجَزرِيُّ َعْن ِمقَْسمٍ قَالَ الَْعبَّاَس فََعِقَر َوَجَعلَ لَا َيْسَتِطيُع أَنْ َيقُوَم قَالَ َمْعَمٌر فَأَْخَبَرنِي ُعثَْمانُ الْ       
فَأََخذَ اْبًنا لَُه ُيقَالُ لَُه قُثَُم فَاْسَتلْقَى فََوَضَعُه َعلَى َصْدرِِه َوُهَو َيقُولُ َحيَّ قُثَْم َحيَّ قُثَْم َشـبِيَه            

أَْرَسلَ غُلَاًما إِلَـى    ِذي الْأَْنِف الْأََشْم َبنِي ِذي النََّعْم َيْرغَْم َمْن َرغَْم قَالَ ثَابٌِت َعْن أََنسٍ ثُمَّ               
الَْحجَّاجِ ْبنِ ِعلَاٍط َوْيلََك َما جِئَْت بِِه َوَماذَا َتقُولُ فََما َوَعَد اللَُّه َخْيٌر ِممَّا جِئَْت بِِه قَـالَ                   

ضِ ُبُيوِتـِه   الَْحجَّاُج ْبُن ِعلَاٍط ِلُغلَاِمِه اقَْرأْ َعلَى أَبِي الْفَْضلِ السَّلَاَم َوقُلْ لَُه فَلَْيْخلُ ِلي ِفي َبعْ              
ِلآِتَيُه فَإِنَّ الَْخَبَر َعلَى َما َيُسرُُّه فََجاَء غُلَاُمُه فَلَمَّا َبلَغَ َباَب الدَّارِ قَالَ أَْبِشْر َيا أََبا الْفَْضلِ قَالَ                  

قَُه ثُمَّ َجاَءُه الَْحجَّاُج    فََوثََب الَْعبَّاُس فََرًحا َحتَّى قَبَّلَ َبْيَن َعْيَنْيِه فَأَْخَبَرُه َما قَالَ الَْحجَّاُج فَأَْعتَ           
فَأَْخَبَرُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد افَْتَتَح َخْيَبَر َوغَنَِم أَْمَوالَُهْم َوَجَرْت ِسَهاُم اللَِّه 

َوَسلََّم َصِفيَّةَ بِْنَت ُحَييٍّ فَاتََّخذََها َعزَّ َوَجلَّ ِفي أَْمَواِلهِْم َواْصطَفَى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه    
ِلَنفِْسِه َوَخيََّرَها أَنْ ُيْعِتقََها َوَتكُونَ َزْوَجَتُه أَْو َتلَْحَق بِأَْهِلَها فَاْخَتاَرْت أَنْ ُيْعِتقََهـا َوَتكُـونَ               

 فَأَذَْهَب بِِه فَاْسَتأْذَْنُت َرُسـولَ  َزْوَجَتُه َولَِكنِّي جِئُْت ِلَمالٍ كَانَ ِلي َهاُهَنا أََرْدُت أَنْ أَْجَمَعهُ       
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَِذنَ ِلي أَنْ أَقُولَ َما ِشئُْت فَأَْخِف َعنِّي ثَلَاثًا ثُمَّ اذْكُْر َما َبَدا لََك                

ُه فََدفََعْتُه إِلَْيِه ثُمَّ اْسَتَمرَّ بِِه فَلَمَّا       قَالَ فََجَمَعْت اْمَرأَُتُه َما كَانَ ِعْنَدَها ِمْن ُحِليٍّ َوَمَتاعٍ فََجَمَعتْ         

                                                
نىڭ  ھهدىـس هھىه، راۋىيلىرى سـ  بولۇپنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان  ھهدىس بۇ: )10201 (ھهيسهمى ①

 .دېگهنـ راۋىيلىرىدۇر، 
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كَانَ َبْعَد ثَلَاٍث أََتى الَْعبَّاُس اْمَرأَةَ الَْحجَّاجِ فَقَالَ َما فََعلَ َزْوُجِك فَأَْخَبَرْتُه أَنَُّه قَْد ذََهَب َيْوَم                
قَْد َشقَّ َعلَْيَنا الَِّذي َبلََغَك قَالَ أََجـلْ لَـا         كَذَا َوكَذَا َوقَالَْت لَا ُيْخزِيَك اللَُّه َيا أََبا الْفَْضلِ لَ         

ُيْخزِنِي اللَُّه َولَْم َيكُْن بَِحْمِد اللَِّه إِلَّا َما أَْحَبْبَنا فََتَح اللَُّه َخْيَبَر َعلَى َرُسوِلِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه                  
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصِفيَّةَ بِْنَت ُحَييٍّ        َوَسلََّم َوَجَرْت ِفيَها ِسَهاُم اللَِّه َواْصطَفَى َرُسولُ اللَّ       

ِلَنفِْسِه فَإِنْ كَاَنْت لَِك َحاَجةٌ ِفي َزْوجِِك فَالَْحِقي بِِه قَالَْت أَظُنَُّك َواللَِّه َصاِدقًا قَالَ فَـإِنِّي                
قَُرْيشٍ َوُهْم َيقُولُونَ إِذَا َمرَّ بِهِْم لَا       َصاِدٌق الْأَْمُر َعلَى َما أَْخَبْرُتِك فَذََهَب َحتَّى أََتى َمَجاِلَس          

ُيِصيُبَك إِلَّا َخْيٌر َيا أََبا الْفَْضلِ قَالَ لَُهْم لَْم ُيِصْبنِي إِلَّا َخْيٌر بَِحْمِد اللَِّه قَْد أَْخَبَرنِي الَْحجَّـاُج               
 ِفيَها ِسَهاُم اللَِّه َواْصطَفَى َصِفيَّةَ ِلَنفِْسِه ْبُن ِعلَاٍط أَنَّ َخْيَبَر قَْد فََتَحَها اللَُّه َعلَى َرُسوِلِه َوَجَرْت

َوقَْد َسأَلَنِي أَنْ أُْخِفَي َعلَْيِه ثَلَاثًا َوإِنََّما َجاَء ِلَيأُْخذَ َمالَُه َوَما كَانَ لَُه ِمْن َشْيٍء َهاُهَنـا ثُـمَّ                   
َني َعلَى الُْمْشرِِكَني َوَخَرَج الُْمْسِلُمونَ َوَمْن َيذَْهَب قَالَ فََردَّ اللَُّه الْكَآَبةَ الَِّتي كَاَنْت بِالُْمْسِلمِ     

كَانَ َدَخلَ َبْيَتُه ُمكَْتِئًبا َحتَّى أََتْوا الَْعبَّاَس فَأَْخَبَرُهْم الَْخَبَر فَُسرَّ الُْمْسِلُمونَ َوَردَّ اللَُّه َيْعنِي َما               
  .كَانَ ِمْن كَآَبٍة أَْو غَْيٍظ أَْو ُحْزٍن َعلَى الُْمْشرِِكَني

دىن مۇنــــداق رىــــۋايهت ئهنهس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇ ـ   6622
 ھهججـاج ئىبنـى   ،غانـدىن كېـيىن   ىنقىلىـه   فهت خهيبهر: قىلىنىدۇ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگهئىالت 
 ــ   بـاال ۈم ۋەمۈلكـ  –  مېنىـڭ مهككىـدە مـال     !ئـى رەسـۇلۇلالھ   ــ  

مهككىـگه   .ن قېـشىغا بـاراي دەيـمه       ئىدى، شـۇالرنىڭ   چاقىلىرىم بار 
سۆز قىلىپ  ـ ق يامان گهپۇلۇغرو تسهن يېتىپ بارغاندىن كېيىن،

بۇنىـڭ ئۈچـۈن ماڭـا رۇخـسهت         ،الـسام سقالسام ياكى بىر نهرسه دەپ      
 پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    دى، نىدېگهـ ؟  بېرەمسهن

  .ئۇنىڭغا خالىغىنىنى دېيىشكه ئىجازەت بهردى
  :الىغا ئايېرىپ،ئۇ مهككىگه يېتىپ ب

 مهن مـۇھهممهد ۋە     .ڭنى ماڭـا يىغىـپ بهر     ۈمۈلكـ  ـ پۈتۈن مال ــ  
ــكهن غهنىمهتلهر  ــا چۈشـــ ــدىن قولغـــ ــىئۇنىـــــڭ ھهمراھلىرىـــ  نـــ
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ـ مۈلكلىرى ئولجا قىلىنـدى،    ـ  ئۇالر قىرىلىپ مال.سېتىۋالماقچى
  .دېدى

 مۇســـۇلمانالر ،بـــۇ گهپ مهكـــكه ئىچىـــدە يېيىلىـــپ كېتىـــپ
الر بولــسا، شــاد ـ    مۇشــرىكئۆيلىرىــدىن ســىرتقا چىقالمــاي قالــدى،  

  .قا تولۇپ، تېخىمۇ كۆرەڭلهشكه باشلىدىراملىقخۇ
. بۇ سۆزلهردىن خهۋەر تاپقان ئابباس ئورۇن تۇتۇپ يېتىپ قالـدى         

اتقـان پېتـى، ئـوغلى قۇسـهمنىڭ قـولىنى تـۇتتى ۋە            ئوڭدىسىغا ي ئۇ،  
  :مهيدىسىگه قويۇپ تۇرۇپ مۇنداق دەيتتى

  ،ز بول قۇسهمېز بول قۇسهم، تتې
  .رلىققا ئوخشىغان قۇسهمقاڭشا
  ،شهۋكهتلىكنىڭ پهرزەنتى ـ شانۇ
  . قۇسهمالرنى خاراليدىغانزالىم

 ئهۋەتىـپ،   ئىالتقـا نـى  بىر خىزمهتچىسىنى ھهججاج ئىب بباسئا
  :ئۇنىڭغا
ـــ  ــۈر! ئىــسىت ســاڭاـ ــداق يامــان خهۋەر كۆت پ كهلــدىڭ؟ ۈنېمان

ــسهن؟ چــۈنكى ا  ــگهن خهۋەردىــن  هللا نېمىلهرنــى دەپ يۈرى ســهن ئهكهل
  .ېيىشكه بۇيرىدى دىدى، ـىراقىغا ۋەدە بهرگهنياخش

  :ھهججاج ئىبنى ئىالت ئۇ خىزمهتچىگه
ئۇنىـڭ بىـلهن     .ساالم ئېيـتقىن  ) ئابباسقايهنى  ( ئهبۇل فهزلگه ــ  

  . دېدى ـش قىلىدۇ،ۇ خهۋەر ئۇنى خراست .خالىي ھۇجرىدا كۆرۈشهي
  :كېلىپ، دەرۋازا تۈۋىدىال قايتىپ خىزمهتچى

ھايـاجىنىنى   دېۋىـدى، ئاببـاس   ، ـ ش خهۋەرۇخـ ! ئى ئهبۇل فهزلــ 
پېشانىـسىگه سـۆيۈپ    خىزمهتچىـسىنىڭ   قوپۇپ، سهكرەپ باسالماي

.  يهتكــۈزدىسـۆزلىرىنى  خىزمهتچـى ئۇنىڭغـا ھهججاجنىـڭ    .قويـدى 
  . قىلىۋەتتىدئۇنى ئازا) خۇشاللىقىدىن(بۇنى ئاڭلىغان ئابباس 

ــيىن ھه ــا ،جــاج كېلىــپ جكې  ســهلاللالھۇ پهيغهمــبهر ئۇنىڭغ
ــانلىقىنى،    ئهله ــى قىلغــ ــى فهتهــ ــهللهمنىڭ خهيبهرنــ ــى ۋەســ يهــ
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ــال ــ خهيبهرلىكلهرنىــــڭ نۇرغــــۇن مــ ــمهت  ـــ دۇنيــــالىرىنى غهنىــ
تهقـسىم  ھـۆكمى بـويىچه   تائاالنىـڭ  هللا امال ـ دۇنيانى  ئالغانلىقىنى، 

قىلغانلىقىنى، رەسۇلۇلالھنىڭ سـهفىييه بىنتـى ھـۇيهينى ئـۆزىگه          
ئۆزىنىــڭ  ،تىــپتــالالپ ئېلىــپ قالغــانلىقىنى، ئــۇنى ئــازات قىلىۋې 

ــارلىقىنى     ــايتىش ئىختىي ــسىگه ق ــاكى ئائىلى ــۈش ي ــا ئۆت نىكاھىغ
سهفىيهنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ياتلىق بولۇشنى      بهرگهندە،

  :تاللىغانلىقىنى سۆزلهپ بهرگهندىن كېيىن
مۈلكۈمنى يىغىپ كېتىش ئۈچۈن     ـ مهن بۇ يهردە قالغان مال    ــ  

ــدىم هــى ۋەســهللهمدىن ئىجــازەت  پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهي .كهل
ــورىغانىدىم، ــشقا    س ــۆزنى قىلى ــان س ــدا خالىغ ــا زۆرۈر تېپىلغان  ماڭ
 ئۇنـدىن .  مهخپى تۇتقىن  گىچه بۇ ئىشىمنى ئۈچ كۈن    .ئىجازەت بهردى 

  .دېدىـ ، ئاشكارىلىساڭ بولىدۇكېيىن 
 ۋە باشـقا پۈتـۈن      جابـدۇق ئايالى قولىدىكى ئالتۇن    ھهججاجنىڭ  

غـا  ا بهردى، ئـۇ مـالالرنى ئېلىـپ يول        مـۈلكىنى تـوپالپ ئۇنىڭغـ      ـ مال
  .چىقتى

  :ايالىغا ئابباس ھهججاجنىڭ ئ،ئۈچ كۈن ئۆتكهندىن كېيىن
ان قـ  يولغـا چىق  ئېرىنىـڭ ئايال. دەپ سورىدىـ ؟  ڭ قېنىئېرىــ 

  :كۈنىنى ئېيتىپ بهرگهندىن كېيىن
 سـاڭا  .سـېنى ھهرگىزمـۇ خـار قىلمىغـاي    هللا  ا!فهزل ئـى ئهبـۇ  ـــ  

دېـگهن  ـ  يېـرىم بولـدى،    مـۇ ڭلىمىز بهكۆكهلگهن خهۋەرلهر بىلهن كـ 
  :ئىدى، ئابباس

سـاناالر   ــ  قـا ھهمـدۇ   هللا ا .مېنـى خـار قىلمىـسۇن     هللا شـۇنداق، ا  ــ  
هللا  ا.بولسۇنكى، بىز ياقتۇرىدىغان ئىشتىن باشـقىچه ئىـش بولمـاپتۇ        

خهيـــبهر  .تـــۇ بېرىپ خهيبهرنـــى فهتهـــى قىلىـــپ  پهيغهمبىـــرىگه
ــسىم هللاتلىـــرى اغهنىمه ــۆكمى بـــويىچه تهقـ ــۇ قىلىنىپنىـــڭ ھـ . تـ

 ئـۆزىگه سـهفىيه بىنتـى       )سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم   (مۇھهممهد  
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 اڭ، دەرھــالھــۇيهينى تــاللىۋاپتۇ، ئهگهر ئېرىڭنــى خااليــدىغان بولــس 
  :ئايال .دېدىـ ! يولغا چىققىن

زلهۋاتىدۇ ۆ بىلهن قهسهمكى، مهن سېنى راست س      نىڭ نامى هللاــ  
  :ئابباس.  دېدى ـدەپ ئوياليمهن،

ـــ  ــۋـــ ــشمهن راســــت ئېيتىــ ــاڭا ئېيتىــــپ اتىمهن، ئىــ الر ســ
  .دېدىبهرگىنىمدەك بولۇپتۇ، ـ 

بىـر يهردە   ئابباس ئۇ ئايالنىڭ قېشىدىن قايتىپ كېتىۋېتىـپ،    
  :ئۇالر. توپلىشىپ ئولتۇرغان قۇرەيشلىكلهرنىڭ يېنىدىن ئۆتتى

ـــ  ــۇل فهزل ــ ــى ئهبـ ــشىڭغا ! ئـ ــسى  بېـ ــشىلىقتىن باشقىـ ياخـ
  :ئابباس ئۇالرغا.  دېيىشتى، ـكهلمىسۇن

 . گىنىڭالردەك بېشىمغا ياخشىلىقتىن باشقىسى كهلمىدىدېــ 
ــا هللا ــۆپ قـ ــۈكۈركـ ــا ا  .شـ ــالت ماڭـ ــى ئىـ ــاج ئىبنـ ــڭ هللا ھهججـ نىـ

خهيــبهر فهتهــى قىلىــپ بهرگهنلىكىنــى، پهيغهمبىــرىگه خهيبهرنــى 
ــڭ ا ــسىم   هللاغهنىمهتلىرىنىــــ ــويىچه تهقــــ ــۆكمى بــــ ــڭ ھــــ نىــــ
 ســــهفىيهنى پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ قىلىنغــــانلىقىنى،

 ئـۈچ كـۈن مهخپـى       ، بۇ ئىـشنى    ئۇ .سۆزلهپ بهردى قىنى  ىۋالغانلىتالل
مـۈلكىنى ۋە   ــ   مـال  ئـۇ   ئهمهلىيهتته .تۇتۇپ تۇرۇشۇمنى ئېيتقانىدى  

ـ ،   ىــكهنكېرەكلىرىنــى ئېلىــپ كېتىــشكه كهلگهن ـــ باشــقا نهرســه
  .دېدى

قـــايغۇنى  ــــ تائـــاال مۇســـۇلمانالردىكى غهمهللا  ا،شـــۇنىڭ بىـــلهن
قــايغۇرۇپ هۋەردىــن خ .مۇشــرىكالرنىڭ بېــشىغا مۇســهللهت قىلــدى 

 ئۇالر  .قا باشلىدى ئۆيىگه كىرىۋالغان مۇسۇلمانالر سىرتالرغا چىقىش    
 ئهيـنهن ئۇالرغـا   تىن ھهقىقىي ئهھۋالنى سورىغانىدى، ئابباس      ئابباس

قا قشـاللى ۇخنى  مۇسـۇلمانالر تائـاال   هللا ا ، بۇنىڭ بىلهن  .سۆزلهپ بهردى 
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 رغاالى مۇشـرىك دەرت ـ ئهلهمنـ  ھهسـرەت،   ــ  پۈتـۈن قـايغۇ  ۈرۈپ، چۆمد
   .①قايتۇردى

  )»ىرئهلكهب«ى، بهززار، مهۋسىل؛ 12001 :ئهھمهد(

 َعْن الَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ اْعَتَمَر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ 6623
 َحتَّى قَاَضاُهْم َعلَى أَنْ ُيِقيَم بَِها ثَلَاثَةَ        ِفي ِذي الْقَْعَدِة فَأََبى أَْهلُ َمكَّةَ أَنْ َيَدُعوُه َيْدُخلُ َمكَّةَ         

أَيَّامٍ فَلَمَّا كََتُبوا الِْكَتاَب كََتُبوا َهذَا َما قَاَضى َعلَْيِه ُمَحمٌَّد َرُسولُ اللَِّه فَقَالُوا لَا ُنِقرُّ بَِها فَلَْو                 
ُد ْبُن َعْبِد اللَِّه قَالَ أََنا َرُسولُ اللَّـِه َوأََنـا           َنْعلَُم أَنََّك َرُسولُ اللَِّه َما َمَنْعَناَك لَِكْن أَْنَت ُمَحمَّ        

ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه ثُمَّ قَالَ ِلَعِليٍّ اْمُح َرُسولُ اللَِّه قَالَ لَا َواللَِّه لَا أَْمُحوَك أََبًدا فَأََخذَ َرُسولُ                  
َهذَا َما قَاَضى َعلَْيِه ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه لَا َيْدُخلُ          اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الِْكَتاَب فَكََتَب        

َمكَّةَ ِسلَاٌح إِلَّا ِفي الِْقَرابِ َوأَنْ لَا َيْخُرَج ِمْن أَْهِلَها بِأََحٍد إِنْ أََراَد أَنْ َيتَّبَِعُه َوأَنْ لَا َيْمَنَع أََحًدا  
مَّا َدَخلََها َوَمَضى الْأََجلُ أََتْوا َعِليا فَقَالُوا قُـلْ ِلـَصاِحبَِك           ِمْن أَْصَحابِِه أََراَد أَنْ ُيِقيَم بَِها فَلَ      

اْخُرْج َعنَّا فَقَْد َمَضى الْأََجلُ فََخَرَج النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََتبَِعْتُهْم اْبَنةُ َحْمَزةَ َيا َعمِّ َيا             
طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه فَأََخذَ بَِيِدَها َوقَالَ ِلفَاِطَمةَ َعلَْيَهـا الـسَّلَام     َعمِّ فََتَناَولََها َعِليُّ ْبُن أَبِي      

ُدوَنِك اْبَنةَ َعمِِّك َحَملَْتَها فَاْخَتَصَم ِفيَها َعِليٌّ َوَزْيٌد َوَجْعفٌَر فَقَالَ َعِليٌّ أََنا أََحقُّ بَِها َوِهَي اْبَنةُ 
مِّي َوَخالَُتَها َتْحِتي َوقَالَ َزْيٌد اْبَنةُ أَِخي فَقََضى بَِها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه            َعمِّي َوقَالَ َجْعفٌَر اْبَنةُ عَ    

َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَخالَِتَها َوقَالَ الَْخالَةُ بَِمْنزِلَِة الْأُمِّ َوقَالَ ِلَعِليٍّ أَْنَت ِمنِّي َوأََنا ِمْنَك َوقَالَ ِلَجْعفَـرٍ                
  .ُخلُِقي َوقَالَ ِلَزْيٍد أَْنَت أَُخوَنا َوَمْولَاَناأَْشَبْهَت َخلِْقي َو

: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ      ـ بهرا رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ     6623
ئــدە ئېيىــدا ئــۇمرە هلقۇ زســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمپهيغهمــبهر 

نىــڭ مهككىــگه كىرىــشىگه ئۇقىلغىلــى كهلگهنــدە، مهكــكه خهلقــى 
 ئـۇالر بىـلهن     هر ئهلهيهىسـساالم  پهيغهمـب  ،شۇنىڭ بىـلهن  . ئۇنىمىدى

 ئۇمرىـسىنى   ، مهككىدە ئۈچ كـۈن تـۇرۇپ      ،كېلهر يىلى قايتا كېلىپ   

                                                
،  بولـۇپ نى ئىمام ئهھمهد، ئهبـۇ يهئـال، بهززار ۋە تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان              ھهدىس بۇ: )10210 (ھهيسهمى ①

 .دېگهنـ نىڭ راۋىيلىرىدۇر،  ھهدىسراۋىيلىرى سهھىه
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نىــڭ رەســۇلى  هللا ا،بــۇ”: ســۈلهىگه. تــۈزدىقىلىۋېلىــشقا ســۈلهى  
  : مۇشرىكالريېزىلىۋىدى، “ كېلىشكهن سۈلهىدۇردمۇھهممه

ئهگهر سـېنىڭ  . بىز پهيغهمبهرلىكىڭنى ئېتىراپ قىلمايمىز   ــ  
 سـېنى   قوبـۇل قىلغـان بولـساق،     ى ئىكهنلىكىڭنـى    نىڭ ئهلچىس هللا

ــشتىن توســ   ــگه كىرى ــى   . مايتتۇقىمهككى ــۇھهممهد ئىبن ــهن م س
ــدۇلالھ ــسهن ئاب ــازىمىز  ( بولى ــۇنداق دەپ ي ــۈلهىگىمۇ ش ، ـ دەپ    )س
  :شۇنىڭ بىلهن، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. تۇرۇۋالدى

 ممهدنىڭ ئــوغلى مــۇھهھنىــڭ ئهلچىــسى ۋە ئابــدۇلالهللامهن اــــ 
دېگهن سۆزنى ) نىڭ ئهلچىسى هللا ( “ھرەسۇلۇلال” ئهي ئهلى . بولىمهن

  : ئهلىلېكىن  .دېدىـ ! ئۆچۈرۈۋەتكىن
ـــ  ــامى هللاـ ــهمكى، مهن  نىــڭ ن ــۆزنى مهڭگــۈ   بىــلهن قهس  بــۇ س

 ســۈلهىنامىنى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم. دېــدىـ ئۆچــۈرمهيمهن،   
نىڭ ھبــۇ ئابــدۇلال«: ئېلىــپ، ئــۇ ســۆزنى ئۆچۈرۈۋەتكهنــدىن كېــيىن

قىنىــدىن مهككىــگه . ئــوغلى مۇھهممهدنىــڭ تــۈزگهن كېلىــشىمى 
 . ئېلىـپ كىرىلمهيـدۇ    نهرسهياراغدىن باشقا    ـ قورالچىقىرىلمىغان  

ئهگهشــمهكچى بولغــانالر ئېلىــپ  مــۇھهممهدكه مهكــكه ئهھلىــدىن 
 ساھابىلهردىن دىنىدىن يېنىپ، مهككىـدە قالمـاقچى    .كېتىلمهيدۇ
ــانالرنى  ــۇھهممهدبولغ ــىم ــازدۇردى دەپ »يدۇماۋال توس ــى .ي  كېيىنك

 مهككىـگه كېلىـپ     ، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم     يىلى
ــۇر ــرىكالر    .دىت ــدا، مۇش ــاز قالغان ــقا ئ ــۇددەت توشۇش ــگهن م  بهلگىلهن

  : ئهلىنىڭ يېنىغا كېلىپ
. ئېيتقىن، مۇددەت توشـۇپ بولـدى     ) اقرەسۇلۇلالھ (گهبۇرادىرىڭــ  

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    . ىــ دېيىـشت   ! مهككىدىن چىقىپ كهتـسۇن   
  :نىڭ قىزىەھهمز.  مهككىدىن چىقىپ كهتتىئهلهيهى ۋەسهللهم

 ،ئهلى ئالدىغا چىقىپ. دېگىنىچه ئۇالرغا ئهگهشتى ـ   ! تاغا !تاغاــ  
  :ئۇنىڭ قولىنى تۇتۇپ فاتىمهگه



  ئۆمرىنىڭ قازاسى) ھۇدەيبىيه سۈلهىسىگه ئاساسهن ئادا قىلىنماي قالغان(ۋە غازىتى، خهيبهر غازىتى زۇقهرەد 
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يېنىڭغـــا ، ئــۇنى  ىغىنڭنىــڭ قىزىنــى تاشـــالپ قــويم   اتاغــــ  
  ئهلــى، زەيــد، جهئــفهرئــۇ قىزچــاقنىكېــيىن .  دېــدىـــ! ئېلىــۋالغىن

  :ئهلى.  تالىشىپ قالدى)مهدىنىدە(رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمالر 
 تاغامنىڭ قىزى، ئۇنى بېقىشقا مهن ئهڭ ھهقلىق، ، مېنىڭئۇــ 
  : جهئفهرـ دېسه؛
 تاغامنىــڭ قىــزى، ئۇنىــڭ ھاممىــسى مېنىــڭ  مېنىڭمــۇئــۇــــ 

  : بولسا زەيدـ دەيتتى؛ئايالىم، 
پهيغهمـبهر   .ەپ تۇرۇۋالغانىـدى ـ دئۇ قېرىندىشىمنىڭ قىـزى،   ــ 

  :بۇيرۇپ بېرىپقىزنى ھاممىسىغا سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 
  :ئاندىن ئهلىگه.  دېدى، ـھامما دېگهن ئانىنىڭ ئورنىداــ 
  : دېدى، جهئفهرگهمۇ سهندىن، ـسهن مهندىن، مهنــ 

ــــ ســهن مىــجهز ـ خۇلــق ۋە ۋۇجــۇد جهھهتــته ماڭــا بهكمــۇ           
  :ەيدكهز. دېدىئوخشايسهن، ـ 

  .  دېدى، ـسهن مېنىڭ دىنىي قېرىندىشىم ۋە ئازادگهردەمــ 
  )2699 :بۇخارى(

أن أهل مكة الرجال والنساء والصبيان انكشفوا ينظرون :  عن ابن شهاب   ـ6624
إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه وهم يطوفون بالبيت وعبد اهللا بن رواحة يرجتـز                

  :وشحا بالسيف يقولبني يديه صلى اهللا عليه وسلم مت
  أنا الشهيد أنه رسوله خلوا بين الكفار عن سبيله
  كما ضربناكم على ترتيله فاليوم نضربكم على تأويله

 غيظا وحنقا وبعث رجاال من أشراف املشركني كراهية أن ينظروا اىل رسول اهللا 
واه ر( . نسكة وأقام ثالثـا  رسول اهللا قضىونفاسة وحسدا خرجوا اىل نواحي مكة ف    

  )الطرباين
ــ 6624 ــىهاب  ــ ــى شـ ــدۇ ئىبنـ ــۋايهت قىلىنىـ ــداق رىـ : تىن مۇنـ

 پهيغهمـبهر  پۈتۈن ئاھالىـسى كىچىك ـ ئايال، چوڭ   ـ  ئهرىنىڭمهكك
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ىنىڭ كهئبىنـى تـاۋاپ     لىر سـاھابى  ۋە سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم   
ئابـدۇلالھ ئىبنـى   . قىلىش ئۈچۈن تاالغا چىقتـى     قىلغىنىنى تاماشا 

ــبهر ئەر ــاق  ۋاھه پهيغهمـ ــداق قوشـ ــدا مۇنـ ــساالمنىڭ ئالدىـ هلهيهىسـ
  :ئېيتىپ ماڭاتتى

  ، ئۇنىڭ يولىنى توسماڭالر!ئى كاپىرالر ئهۋالدى
  .لىق بېرەي خالىساڭالرنىڭ رەسۇلى دەپ گۇۋاھهللا

  ، قۇرئاننى بۇرمىلىساڭالرچاپىمىزئهمدى 
  .تانساڭالرئۇنىڭدىن  چاپقاندەكخۇددى بۇرۇن 

لىنىــپ، پهيغهمــبهر  كــاتتىلىرى ھهســهد ئوتىــدا پۇچىمۇشـرىك 
سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنى كۆرۈشـكىمۇ تـاقىتى يـوق ھالـدا            

پهيغهمـبهر  . مهككىنىڭ ئهتراپىـدىكى تاغالرغـا چىقىـپ كېتىـشتى      
ــالىيىتىنى    ــۆمرە پائ ــۇرۇپ، ئ ــۈچ كــۈن ت ئهلهيهىســساالم مهككىــدە ئ

  . ①تامامالپ چىقىپ كهتتى
  )»ئهلكهبىر«(

                                                
ىه ھهدىــسنىڭ ، راۋىيلىــرى ســهھ بولــۇپنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان ھهدىــسبــۇ: )10189 ( ھهيــسهمى①

 .دېگهنـ راۋىيلىرىدۇر، 
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ئۇسامه ئىبنى زەيدنىڭ مىنىدىكى مۇئته غازىتى ۋە ېشام ز
  جۇھهينه قهبىلىسىنىڭ ھۇراقات جهمهتىگه ئهۋەتىلىشى

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ أَمََّر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  ـ 6625
 اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنْ قُِتلَ َزْيـٌد          َوَسلََّم ِفي غَْزَوِة ُمْؤَتةَ َزْيَد ْبَن َحارِثَةَ فَقَالَ َرُسولُ        

فََجْعفٌَر َوإِنْ قُِتلَ َجْعفٌَر فََعْبُد اللَِّه ْبُن َرَواَحةَ قَالَ َعْبُد اللَِّه كُْنُت ِفيهِْم ِفـي ِتلْـَك الَْغـْزَوِة     
ى َوَوَجْدَنا َما ِفي َجَسِدِه بِْضًعا َوِتْسِعَني ِمْن فَالَْتَمْسَنا َجْعفََر ْبَن أَبِي طَاِلبٍ فََوَجْدَناُه ِفي الْقَْتلَ 

 .طَْعَنٍة َوَرْمَيٍة
مـادىن مۇنـداق رىـۋايهت     ئىبنى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ      ـ 6625
 سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇئته غازىتىغا      پهيغهمبهر: قىلىنىدۇ

  : لدى ۋەزەيد ئىبنى ھارىسهنى قوماندان قى
 جهئــفهر . جهئــفهر قومانــدان بولــسۇن،ۈرۈلــسهئهگهر زەيــد ئۆلتــــ 

ــ ! ۋاھه قومانــدان بولــسۇنە ئابــدۇلالھ ئىبنــى ر،ئۆلتۈرۈلــسه . دېــدىـ
 تـالىبنى   ۇبىز جهئفهر ئىبنى ئهب   . مهنمۇ شۇ غازاتقا قاتناشقان ئىدىم    

دەك بولـساق،   ىغۇقـار . ئىزدەپ، ئۇنى ئۆلۈكلهرنىڭ ئىچىـدىن تـاپتۇق      
   . ئوقيا تهگكهن ئىكهنئۇنىڭ توقسان نهچچه يېرىگه نهيزە ۋە

  )4261 :بۇخارى(

 أََحد َبنِي ُمرَّةَ ْبنِ َعْوٍف َوكَانَ ِفي ِتلَْك الَْغَزاِة غََزاِة ُمْؤَتةَ قَالَ َواللَّـِه             عن ـ 6626
 .َحتَّى قُِتلَلَكَأَنِّي أَْنظُُر إِلَى َجْعفَرٍ ِحَني اقَْتَحَم َعْن فََرسٍ لَُه َشقَْراَء فََعقََرَها ثُمَّ قَاَتلَ الْقَْوَم 

 مـۇئته    بىـر كىـشى    دىنـ بهنى مۇررە ئىبنى ئهۋف جهمهتى      6626
ــۇپ،  ــا قاتناشــقان بول ــداق  غازىتىغ ــۋايهت دېگهنلىكــى  ئۇنىــڭ مۇن رى

ــدۇ ــام  :قىلىنىـ ــاراپ تۇرسـ ــۇنداق قـ ــ،مهن شـ ــفهر چىالنتـ رۇق و جهئـ
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ــۇتلىرىنى   ئېتىنىـــڭ ئۈســـتىدىن ئـــۆزىنى ئېتىـــپ، ئېتىنىـــڭ پـ
كېــــسىۋەتتى، ئانــــدىن دۈشــــمهن بىــــلهن ئېلىــــشىپ ئــــاخىرى  

   .①ئۆلتۈرۈلدى
  )2573 :داۋۇدئهبۇ (

 َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َخطََب النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم         ـ 6627
فَقَالَ أََخذَ الرَّاَيةَ َزْيٌد فَأُِصيَب ثُمَّ أََخذََها َجْعفٌَر فَأُِصيَب ثُمَّ أََخذََها َعْبُد اللَِّه ْبـُن َرَواَحـةَ                 

 .َب ثُمَّ أََخذََها َخاِلُد ْبُن الَْوِليِد َعْن غَْيرِ إِْمَرٍة فَفُِتَح لَُهفَأُِصي
ــ 6627 دىن مۇنــداق ئهنهس ئىبنــى مالىــك رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  ـ

به ت سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم خـۇ    پهيغهمبهر: رىۋايهت قىلىنىدۇ 
  :سۆزلهپ مۇنداق دېگهن

فهر ئېلىپ ئۇمۇ  ئاندىن جهئ.هىد بولدىېتۇغنى زەيد ئېلىپ ش  «
هىد ېبنى راۋاھه ئېلىپ ئۇمـۇ شـ   ئاندىن ئابدۇلالھ ئى   .هىد بولدى ېش

ــدانلىققا تهيىــنلهنمىگهن   ئ.بولــدى ۇنىڭــدىن كېــيىن، گهرچه قومان
ــۇغنى  قولىغــا ئالــدى ۋە ئۇنىڭغــا نــى ۋەلىــد ب خالىــد ئىبولــسىمۇ، ت

   .»سرەت ئاتا قىلىندىۇن
  )2798 :بۇخارى(

 َيُسرَُّنا أَنَُّهْم ِعْنَدَنا قَالَ أَيُّوُب أَْو قَالَ َما َيُسرُُّهْم أَنَُّهْم         َوقَالَ َما  : ويف رواية  ـ 6628
 .ِعْنَدَنا َوَعْيَناُه َتذْرِفَاِن

 سـهلاللالھۇ   كېلىـشىچه، پهيغهمـبهر    ـ يهنه بىـر رىـۋايهتته      6628
  : كۆزلىرىدىن تارامالپ ياش تۆككهن ھالدائهلهيهى ۋەسهللهم

ا بــــــولغىنى بىزنــــــى ئۇالرنىــــــڭ بىزنىــــــڭ قېــــــشىمىزد«
ــۆيۈند ــاكى» رمهيدۇۈس ــشىمىزدا بول «: ي ــڭ قې ــۇالرنى  ۇئۇالرنى ــى ئ ش

   .گهن دې»سۆيۈندۈرمهيدۇ
  )2798 :بۇخارى(

                                                
 .دېگهنـ ھهسهن، ): 2243( هلبانىئ ①
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 َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَعى َزْيًدا َوَجْعفًَرا          ـ 6629
  .فذكر خربهم. قَْبلَ أَنْ َيأِْتَيُهْم َخَبُرُهْم فَقَالَ أََخذَ الرَّاَيةَ َزْيٌد َواْبَن َرَواَحةَ ِللنَّاسِ 

ــ ئهنهس ئىبنــى مالىــك رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  6629 دىن مۇنــداق ـ
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم زەيـد،     پهيغهمبهر   :رىۋايهت قىلىنىدۇ 
دىن تېخـى قوشـۇن   ۋىرىنـى   هۋاھهلهرنىـڭ ئۆلـۈم خ    ەجهئفهر ۋە ئىبنى ر   

  : جامائهتكه يهتكۈزۈپي تۇرۇپال كهلمهچىخهۋەر
 دەپ يــۇقىرىقىالرنى »...هىد بولــدىېنى زەيــد ئېلىــپ شــ تــۇغ«

  . تىلغا ئالدى
  )3757 :بۇخارى(

 . َحتَّى أََخذَ َسْيٌف ِمْن ُسُيوِف اللَِّه َحتَّى فََتَح اللَُّه َعلَْيهِْم: ويف روايةـ 6630
 تــۇغنىئانــدىن «: ن مۇنــداق كهلــگهيهنه بىــر رىــۋايهتته ـــ 6630

ــڭ هللا ــرى نى ــدىن بى ــدىقىلىچلىرى ــا ئېلىۋى ــا  ، ئۇالرغ ــرەت ئات  نۇس
  . دېدى »قىلىندى

  )3757 :بۇخارى(

 َعْن َخاِلد ْبن الَْوِليِد َيقُولُ لَقَْد اْنقَطََعْت ِفي َيِدي َيْوَم ُمْؤَتةَ ِتْسَعةُ أَْسَياٍف              ـ 6631
  .ةٌفََما َبِقَي ِفي َيِدي إِلَّا َصِفيَحةٌ َيَمانَِي

ــ خالىــد ئىبنــى ۋەلىــد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ   6631 ــداق ـ دىن مۇن
ته غازىتىـدا قولۇمـدا توققـۇز قىلىـچ سـۇنۇپ           ئمۇ: رىۋايهت قىلىنىدۇ 

ــى، ــدا    پهقهتكهتتـ ــال قولۇمـ ــرى قىلىچـ ــوقۇلغان كهڭـ ــدە سـ  يهمهنـ
  . توختىدى

 )4265: بۇخارى(

 َمَع َزْيِد ْبنِ َحارِثَةَ ِفي غَْزَوِة        َعْن َعْوِف ْبنِ َماِلٍك الْأَْشَجِعيِّ قَالَ َخَرْجتُ       ـ 6632
ُمْؤَتةَ فََرافَقَنِي َمَدٌد ِمْن أَْهلِ الَْيَمنِ لَْيَس َمَعُه غَْيُر َسْيِفِه فََنَحَر َرُجلٌ ِمْن الُْمْسِلِمَني َجـُزوًرا                

ِة الدَّْرقِ َوَمَضْيَنا فَلَِقيَنا ُجُمـوَع      فََسأَلَُه الَْمَدِديُّ طَاِئفَةً ِمْن جِلِْدِه فَأَْعطَاُه إِيَّاُه فَاتََّخذَُه كََهْيئَ        
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الرُّومِ َوِفيهِْم َرُجلٌ َعلَى فََرسٍ لَُه أَْشقََر َعلَْيِه َسْرٌج ُمذَْهٌب َوِسلَاٌح ُمذَْهٌب فََجَعلَ الرُّوِمـيُّ               
فََعْرقََب فََرَسُه فََخرَّ َوَعلَاُه    ُيْغرِي بِالُْمْسِلِمَني فَقََعَد لَُه الَْمَدِديُّ َخلَْف َصْخَرٍة فََمرَّ بِِه الرُّوِميُّ           

فَقََتلَُه َوَحاَز فََرَسُه َوِسلَاَحُه فَلَمَّا فََتَح اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِللُْمْسِلِمَني َبَعثَ إِلَْيِه َخاِلُد ْبُن الَْوِليـِد                
 أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه فَأََخذَ ِمْن السَّلَبِ قَالَ َعْوٌف فَأََتْيُتُه فَقُلُْت َيا َخاِلُد أََما َعِلْمتَ        

َوَسلََّم قََضى بِالسَّلَبِ ِللْقَاِتلِ قَالَ َبلَى َولَِكنِّي اْسَتكْثَْرُتُه قُلُْت لََتُردَّنَُّه َعلَْيِه أَْو لَأَُعرِّفَنَّكََها ِعْنَد              
دَّ َعلَْيِه قَالَ َعْوٌف فَاْجَتَمْعَنا ِعْنَد َرُسولِ اللَّـِه         َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََبى أَنْ َيرُ        

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقََصْصُت َعلَْيِه ِقصَّةَ الَْمَدِديِّ َوَما فََعلَ َخاِلٌد فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى               
َنْعَت قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه لَقَْد اْسَتكْثَْرُتُه فَقَالَ        اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا َخاِلُد َما َحَملََك َعلَى َما صَ         

َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا َخاِلُد ُردَّ َعلَْيِه َما أََخذَْت ِمْنُه قَالَ َعْوٌف فَقُلْـُت لَـُه                   
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَما ذَِلَك فَأَْخَبْرُتُه قَالَ       ُدوَنَك َيا َخاِلُد أَلَْم أَِف لََك فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى           

فََغِضَب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َيا َخاِلُد لَا َتُردَّ َعلَْيِه َهلْ أَْنُتْم َتارِكُونَ ِلـي                  
  .أَُمَراِئي لَكُْم َصفَْوةُ أَْمرِِهْم َوَعلَْيهِْم كََدُرُه

دىن ك ئهشــجهئى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇىــئهۋف ئىبنــى مال ـــ 6632
مهن زەيد ئىبنـى ھارىـسه بىـلهن مـۇئته         : مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ  

 غـازىالردىن  يهمهندىن كهلـگهن ھهمـدەمچى    .غازىتىغا چىققان ئىدىم  
سى ېمىـ نھېچلىچىدىن باشـقا    ىئۇنىڭ ق . ھهمراھ بولدى ماڭا  بىرى  

 ،دىغانىــتــۆگه بوغۇزلىمۇســۇلمانالردىن بىــرى بىــر   . يــوق ئىــدى 
ــھهمــدەمچى ھه ــارچه ســورىدى  م ــسىدىن بىــر پ  .راھىم ئۇنىــڭ تېرى

بېرىۋىدى، ئۇنى قالقانغـا ئوخـشاش بىـر    ) سورىغان نهرسىنى (ئۇنىڭغا  
 بىــز يــۈرۈپ رىملىقالرنىــڭ قوشــۇنى بىــلهن     .نهرســه قىلىۋالــدى 

 مىـنگهن  يغىرغـا رۇق ئاو دۈشمهننىڭ سـېپىدە چىالنتـ     .ئۇچراشتۇق
 بـۇ  .رالىغـا ئـالتۇن ھهل بېرىلگهنىـدى   ئىـگهر ۋە قو  ،بىرى بـار بولـۇپ    

. ئادەم رىم زېمىنىدىكى مۇسۇلمانالرنى ۋەھشىيانه قىرغىن قىالتتى      
رام ۇ بىـر قـ   پايالپ، ڭ يېقىن كېلىشىنى  ھهمدەمچى ھهمراھىم ئۇنى  

ۈپ  رىملىــق ئۇنىــڭ يېنىــدىن ئۆتــ .تاشــنىڭ ئارقىــسىدا ئولتــۇردى
ئېتىنىــڭ تومــۇرىنى كېتىۋاتقانــدا، ئورنىــدىن ئېتىلىــپ چىقىــپ، 
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رىملىـق ئـاتتىن دۇمىـالپ چۈشـتى، ھهمـراھىم ئـۇنى            . كېسىۋەتتى
ئاستىغا بېسىۋېلىپ ئۆلتۈرىۋەتتى ۋە ئۇنىڭ ئېتى بىلهن قـورالىنى         

  .ئولجا ئالدى
 خالىـد   ،سرەت ئاتا قىلغاندىن كېـيىن    ۇتائاال مۇسۇلمانالرغا ن  هللا ا
 مهن .ىىۋالـد ئېل ئولجىسىنى  ئالدىغا چاقىرتىپ،  ۋەلىد ئۇنى  نىئىب

  :ئۇنىڭ ئالدىغا بېرىپ
ــد  – ــى خالىــ ــهن ! ئــ ــبهرســ ــى  پهيغهمــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ  ســ

 ــ  دۈشمهننى ئۆلتۈرگهن كىشى ئۇنىڭ پۈتـۈن مـال       « :ۋەسهللهمنىڭ
ـ ؟  مهمـسهن  دەپ ھۆكۈم قىلغـانلىقىنى بىل »ئالىدۇئولجا مۈلكىنى 
  :دېسهم، ئۇ

، دەپ قارىدىمجىق كېتىدۇ  بۇ ئولجا ئۇنىڭغابىلىمهن، بىراق  –
  :مهن. دېدىـ 

 پهيغهمـــبهر  يـــاكى بولمىـــسايـــا ئـــۇنى قـــايتۇرۇپ بېرىـــسهن –
دېسهممۇ، ئـۇ قايتۇرۇشـنى رەت   ـ ئهلهيهىسساالمغا دېمهي قويمايمهن،  

  .قىلدى
 غــاپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ھۇزۇرى) غــازاتتىن قايتىــپ(

ــولغىنىمىزدا ــدەمچى ھهمراھىمنىـــــڭ   ،جهم بـــ  ئۇنىڭغـــــا ھهمـــ
ىڭ ئۇنىڭغـا قىلغـانلىرىنى سـۆلهپ بهرگهن        خالىـدن  ۋە   ۋەقهلىكىنى

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمئىدىم، 
  :دەپ سورىدى، خالىدـ  نېمىشقا شۇنداق قىلدىڭ؟ !ئى خالىد –
دەپ جىــق كېتىــدۇ  ئــۇ ئولجـا ئۇنىڭغــا مهن ! ئـى رەســۇلۇلالھ  –
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم.دېدىـ دىم، غانىقارى

شـۇ چاغـدا     . دېـدى  ــ ! گىـن ئۇنىڭغا ئولجىسىنى قايتۇرۇپ بهر    –
  :مهن خالىدقا

ئهمــــدىغۇ بېرەرســــهن؟ مهن دېگىنىمنــــى    !ئــــى خالىــــد  –
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمگهنىدىم،  دېـ! قىلغاندىمهن؟
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 مهن بــۇرۇنقى ســۆزلهرنى دەپ .دىەپ ســورىدـ بــۇ نــېمه گهپ؟    –
  :ىنىپبهرسهم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم غهزەبل

ــى خالىـــد  – ــايتۇرۇپ بهرمه، بولـــدى!ئـ  ســـىلهر مېنىـــڭ  ! قـ
دېــمهك، ئۇالرنىــڭ  نى ماڭــا تاشــالپ بېرىۋاتامــسىلهر؟قومانـدانلىرىم 

ئـازاب ـ    غهلىـبه ـ زەپهرلىرىـدىن ئوبـدان مهنپهئهتلىنىـسىلهر ـ يـۇ،        
! نهدە مۇنداق ئىش بولسۇن؟! ئوقۇبهتلىرىگه پهرۋايىڭالر پهلهك ـ ھه؟ 

   .①ـ دېدى
 )2573: اۋۇدئهبۇ د(

 بعثا اىل مؤتة يف     صلى اهللا عليه وسلم   عن عروة بن الزبري قال بعث النيب         ـ 6633
مجادي األوىل من سنة مثان واستعمل عليهم زيد بن حارثة فقال هلم إن أصيب زيد فجعفر 
بن أيب طالب على الناس فان أصيب جعفر فعبد اهللا بن رواحة على الناس فتجهز الناس مث              

صلى روج وهم ثالثة آالف فلما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول اهللا             هتيئوا للخ 
 وسلموا عليهم فلما ودع عبد اهللا بن رواحة مع من ودع بكى فقيل له ما                اهللا عليه وسلم  

صـلى  يبكيك يا ابن رواحة فقال واهللا ما يب حب الدنيا وصبابة ولكن مسعت رسول اهللا           
وإن منكم إال واردها كان علـى  )  يذكر فيها النار  يقرأ آية من كتاب اهللاهللا عليه وسلم 

فلست أدري كيف يل بالصدر بعد الورود فقـال هلـم املـسلمون    ( ربك حتما مقضيا   
 ...لينا صاحلنيإصحبكم اهللا ودفع عنكم وردكم 

مث مضوا حىت نزلوا معان من أرض الشام فبلغهم أن هرقل يف ماب من ارض               : وفيه
الروم وقد اجتمعت اليه املستعربة من خلم وجذام وبلقني وهبـرام           البلقاء يف مائة الف من      

وبلى يف مائة ألف عليهم رجل يلي أخذ رايتهم يقال له ملك بن زانة فلما بلـغ ذلـك                   
صلى اهللا عليـه  املسلمني قاموا مبعان ليلتني ينظرون يف أمرهم وقالوا نكتب إىل رسول اهللا  

إما أن يأمرنا بأمره فنمضي له فشجع عبد اهللا بن       فنخربه بعدد عدونا فاما أن ميدنا و       وسلم
رواحة الناس وقال يا قوم واهللا ان الذي تكرهون للذي خرجتم له تطلبون الشهادة ومـا                

                                                
 .دېگهنـ ھهسهن، : )2362(ى  ئهلبان①
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نقاتل الناس بعدد وال قوة وال كثره امنا نقاتلهم هبذا الدين الذي أكرمنا اهللا به فـانطلقوا                 
 فامنا هي احدى احلسنيني اما ظهور واما شهادة 

ومضى الناس حيت اذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم مجوع هرقل مـن الـروم              : فيهو
والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال هلا ماب مث دنا املسلمون واحناز املسلمون اىل قريـة                

الناس عندها وتعبأ املسلمون فجعلوا على ميمنتهم رجال مـن بـين            يقال هلا مؤتة فالتقى   
ة وعلى ميسرهتم رجال من األنصار يقال له عبادة ابن مالك مث            عذرة يقال له قطبة بن قتاد     

صـلى اهللا   التقى الناس واقتتلوا فقاتل زيد واقتتلوا فقاتل زيد ابن حارثة براية رسول اهللا              
 . بنحوه حىت شاط يف رماح القوم مث أخذها جعفرعليه وسلم

ــۇ    6633 ــۇ ئهنه ــر رەزىيهلالھ ــى زۇبهي ــۇرۋە ئىبن ــ ئ ــداق ـ دىن مۇن
 ســـهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســـهللهم پهيغهمــبهر  :  قىلىنىـــدۇرىــۋايهت 

ھىجرەتنىڭ سهككىزىنچى يىلى مۇئتهگه قوشۇن ئهۋەتتى، قوشۇنغا       
  : ئۇالرغا،زەيد ئىبنى ھارىسهنى قوماندان قىلىپ تهيىنلهپ

 تالىــب ۇئهگهر زەيــدكه بىــر ئىــش بولــسا، جهئــفهر ئىبنــى ئهبــ –
 بولــسا، ئابــدۇلالھ  جهئــفهرگه بىــر ئىــش.قوشــۇنغا قومانــدان بولىــدۇ

  . دەپ تاپىلىدى، ـۋاھه قوشۇنغا قوماندان بولىدۇەئىبنى ر
 ئۇالر ئۈچ مىـڭ    .قوشۇن ھازىرلىق قىلىپ يۈرۈشكه تهييارالندى    

 يۈرۈش ئالدىدا خهلق پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ        .ئىدىكىشى  
 . ئۇالرغـا ســاالمهتلىك تىلهشــتى ،قومانـدانلىرى بىــلهن ۋىدالىــشىپ 

يىغلىغـان  خهلـق بىـلهن ۋىدالىـشىۋاتقاندا       ۋاھه  ەنـى ر  ئابدۇلالھ ئىب 
  :دىنئىدى، ئۇنىڭ

  : ئۇ.ـ دەپ سوراشتى نېمىگه يىغاليسهن؟ !ئى ئىبنى راۋاھه –
ــاكى غــا  ھاياتى دۇنيــاهن بىــلهن قهســهمكى، منىــڭ نــامىهللا – ي

بىرەرسىگه تارتىشىپ ئهمهس، بهلكى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى      
سـىلهرنىڭ  ﴿: تائاالنىـڭ هللا لغـا ئېلىـپ، ا    ۋەسهللهمنىڭ دوزاخنى تى  

بىر كىـشىمۇ قالمايـدۇ، بـۇ    بارمايدىغان  )بويىغا(وزاخ  ئىچىڭالردىن د 
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ــدۇر   ــۆزگهرمهس ھۆكمى ــڭ ئ ــايىتىنى   ①﴾پهرۋەردىگارىڭنى ــگهن ئ دې
ارغانــدىن بدوزاخ بويىغــا شــۇڭا مهن . ئوقۇغــانلىقىنى ئاڭلىغانىــدىم

مۇسـۇلمانالر   .ېـدى د ـ  ،ىۋاتىمهن قانداق قايتارمهن دەپ قورقكېيىن،
  :ئۇالرغا
مهت السا ـ سىلهرگه ھهمراھ بولغاي، سىلهرنى بىزگه ساق     هللا ا –

  .. .دەپ دۇئا قىلدىـ ! قايتۇرغاي
 قوشـــۇن يـــۈرۈپ تـــاكى شـــام ،يهنه شـــۇ ھهدىـــسته كېلىـــشىچه

 ۈزيـ  ھىرەقلنىـڭ    ،زېمىنىدىكى مهئان دېگهن جايغا يېتىپ بارغانـدا      
ا ئىقلىمىـدىكى مـاب     مىڭ كىشىلىك قوشۇن بىلهن شامنىڭ بهلقـ      

 ئۇنىـڭ قوشـۇنىغا     . ھهققىـدە خهۋەر كهلـدى     دېگهن جايدا ئىكهنلىكى  
قاتـارلىق  ين، بهھـرام ۋە بهلـى       ىقبهلم، جۇزام،   خيهنه ئهرەبلهشكهن له  

 ،مىـڭ لهشـكهر توپالنغـان بولـۇپ       دىن يۈز ىقهبىلىلىر) خرىستىئان(
 .ئۇالرغا مهلىك ئىبنـى زانه دېـگهن بىـر سـهركهردە قومانـدان ئىـكهن       

 بولغان مۇسـۇلمانالر قوشـۇنى مهئـان دېـگهن جايـدا           پ ۋاقى نىڭدىنبۇ
  :بهزىلهر .ئىككى كېچه قارار ئااللماي تۇرۇپ قالدى

ــبهر – ــمهننىڭ    پهيغهم ــهللهمگه دۈش ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه س
  يـاكى   يـولالر  چى قوشـۇن   يا بىـزگه ھهمـدەم     .سانىنى مهلۇم قىاليلى  

ــالر  ــان قى ــقىچه پهرم ــدىن. باش ــويىچ ئان ــۇ ب ــز،     ش ـ ه ئىــش قىالرمى
قا تهرغىــب ۇشــۋاھه قوشــۇننى ئۇرۇشەئابــدۇلالھ ئىبنــى ر .دېيىــشتى
  :قىلىپ
بۇ دىن ئۈچۈن شېهىدلىك ئارزۇسى بىلهن يولغـا        ! ممىئى قهۋ  –

شـۇنىمۇ  . ھهرگىـز بوشـاڭلىق قىلىـشقا بولمايـدۇ        چىقمىدىڭالرمۇ؟
ســان ۋە كــۈچ ـ   بىــز دۈشــمهن بىــلهن يــادىڭالردىن چىقارمــاڭالركى، 

ئىلتىپـات قىلغـان    بىـزگه   هللا  پهقهت ا  ت ئۈچۈن ئهمهس، بهلكى   قۇۋۋە
. ئهندىشه قىلىـشنىڭ ھـاجىتى يـوق      .  ئۇرۇشىمىز ئۈچۈنمۇشۇ دىن   

                                                
 . ـ ئايهت71 سۈرە مهريهم، ①
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. يا نۇسرەتكه ئېرىشىسىلهر ياكى شـېهىدلىككه     ! ئاتلىنىڭالرقېنى  
  .قايسىسىغا ئېرىشسهڭالر، سىلهر ئۈچۈن شۇ ئهڭ ئهۋزەل، ـ دېدى

 قوشـۇن   ، شـۇنىڭ بىـلهن    :شۇ ھهدىـسته يهنه مۇنـداق دېـيىلگهن       
گرىــسىغا كېلىــپ قالغانـــدا،   ېئىلگىــرىلهپ بهلقــائ دىيارىنىـــڭ چ  

 تهركىـپ تاپقـان قوشـۇنى بىـلهن         لهردىـن برەنىڭ رىـم ۋە ئه    ىھىرەقل
ــسىدا ئۇچراشـــتى ئبهلقا ــدىغان بىـــر يېزىـ ــاب دەپ ئاتىلىـ  .نىـــڭ مـ

مۇسۇلمانالر قوشۇنى تېخىمۇ ئىلگىرىلهپ مۇئته دېگهن بىـر يېزىغـا      
 مۇســـۇلمانالر .مهن بىـــلهن شـــۇ جايـــدا تۇتۇشـــتى دۈشـــ ۋەچۈشـــتى

زرە قهبىلىـسىدىن قـۇتبه ئىبنـى       ۇ ئوڭ قاناتقا بهنـى ئـ      ،تهييارلىنىپ
 ســول قاناتقـا ئهنــسارىالردىن ئۇبــادە  ى،قهتـادە دېــگهن بىـر ســهركهردىن  

ئانـدىن ئىككـى    .ئىبنى مالىك دېگهن بىر سهركهردىنى باش قىلدى    
 زەيـد  .تىپ ھۇجـۇم قىلـدى  قوشۇن بىر ـ بىرىگه شىددەتلىك نهرە تار 

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ پهيغهمــبهر 
ــۇغى ــت ــپ    ۆنى ك ــان تىكى ــرلىكته ج ــلهن بى ــۇن بى تهرگىنىچه قوش
 ئاخىرى دۈشمهننىڭ نهيزىلىرى بىـلهن شـېهىد بولـدى،          ىپ،ئېلىش

   .①...نى جهئفهر ئالدىتۇغئاندىن 
  )4655 :»ئهلكهبىر«(

 ْبَن َزْيٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َيقُولُ َبَعثََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  أَُساَمةَ عنـ 6634
َوَسلََّم إِلَى الُْحَرقَِة فََصبَّْحَنا الْقَْوَم فََهَزْمَناُهْم َولَِحقُْت أََنا َوَرُجلٌ ِمْن الْأَْنَصارِ َرُجلًا ِمْنُهْم فَلَمَّا   

لََه إِلَّا اللَُّه فَكَفَّ الْأَْنَصارِيُّ فَطََعْنُتُه بُِرْمِحي َحتَّى قََتلُْتُه فَلَمَّا قَِدْمَنا َبلَغَ النَّبِـيَّ  غَِشيَناُه قَالَ لَا إِ  
ذًا فََما  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َيا أَُساَمةُ أَقََتلَْتُه َبْعَد َما قَالَ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه قُلُْت كَانَ ُمَتَعوِّ                 

 .َزالَ ُيكَرُِّرَها َحتَّى َتَمنَّْيُت أَنِّي لَْم أَكُْن أَْسلَْمُت قَْبلَ ذَِلَك الَْيْومِ

                                                
بولغــان  ىچهگەئــۇرۋســهنهدىدىكى ،  بولــۇپنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان ھهدىــسبــۇ :)10220 (ھهيـسهمى  ①

 . دېگهنراۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ
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ــ 6634 ــۇ   ـ ــۇ ئهنه ــد رەزىيهلالھ ــى زەي ــامه ئىبن ــداق ئۇس دىن مۇن
 سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم بىزنـى    پهيغهمبهر: رىۋايهت قىلىنىدۇ 

 ،هى ۋاقتىدا ھۇجۇم قىلىپ ئۇالرغا سۈب . ھۇرەقه قهبىلىسىگه ئهۋەتتى  
بىــر ئــادەمنى بىــر ئهنــسارى بىــلهن ئىككىمىــز .  قىلــدۇقبمهغلــۇ

  : ئۇ،قوغالپ يېتىشىۋېلىپ، ئارىغا ئېلىۋالغان چېغىمىزدا
 دېۋىـدى،  ، ـ )ىن باشقا ئىـالھ يـوق  تهللابىر ا(لالھ الئىالھه ئىلال –

ــولىنى   ــسارى ق ــېكىن ئهن ــدى، ل ــۇنى   تارتىۋال ــلهن ئ ــزەم بى  مهن نهي
ھۇ ســهلاللال پهيغهمــبهر ،مهدىــنىگه كهلــگهن چاغــدا. تتىمئۆلتــۈرۈۋە

  :بۇ ئهھۋالدىن خهۋەر تېپىپللهم ئهلهيهى ۋەسه
 دېگهنـدىن كېـيىن     “لـالھ الئىـالھه ئىلال  ” : ئـۇنى  !ئۇسـامه  ئى –

  :مهن.  ـ دەپ سورىدىئۆلتۈرۈۋەتتىڭمۇ؟
 جېنىنــى قۇتۇلــدۇرۇپ قــېلىش ئۈچــۈن شــۇنداق دېــدى، ـ  ئــۇ  –
 .قايتا تهكرارلىـدى   ـ هيهىسساالم سۆزىنى قايتا  پهيغهمبهر ئهل . دېدىم

ــا مهن ــۆزەمگه    ھهتت ــۆز ـ ئ ــۇ ك” : ئ ــۇلمان  ۈش ــرى مۇس ــدىن ئىلگى ن
  .  دەپ كهتتىم“!بولمىغان بولسامچۇ

  )4269 :بۇخارى(

 قَالَ َبَعثََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسرِيٍَّة فََصبَّْحَنا            : ويف رواية  ـ 6635
الُْحَرقَاِت ِمْن ُجَهْيَنةَ فَأَْدَركُْت َرُجلًا فَقَالَ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه فَطََعْنُتُه فََوقََع ِفي َنفِْسي ِمْن ذَِلـَك                 

ا إِلََه إِلَّـا  فَذَكَْرُتُه ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَقَالَ لَ         
اللَُّه َوقََتلَْتُه قَالَ قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنََّما قَالََها َخْوفًا ِمْن السِّلَاحِ قَالَ أَفَلَا َشقَقَْت َعْن قَلْبِـِه                  

َيْوَمِئٍذ قَالَ فَقَـالَ    َحتَّى َتْعلََم أَقَالََها أَْم لَا فََما َزالَ ُيكَرُِّرَها َعلَيَّ َحتَّى َتَمنَّْيُت أَنِّي أَْسلَْمُت              
َسْعٌد َوأََنا َواللَِّه لَا أَقُْتلُ ُمْسِلًما َحتَّى َيقُْتلَُه ذُو الُْبطَْينِ َيْعنِي أَُساَمةَ قَالَ قَالَ َرُجلٌ أَلَْم َيقُلْ اللَُّه  

ٌد قَْد قَاَتلَْنا َحتَّى لَا َتكُونَ ِفْتَنةٌ       َوقَاِتلُوُهْم َحتَّى لَا َتكُونَ ِفْتَنةٌ َوَيكُونَ الدِّيُن كُلُُّه ِللَِّه فَقَالَ َسعْ          
  .َوأَْنَت َوأَْصَحاُبَك ُترِيُدونَ أَنْ ُتقَاِتلُوا َحتَّى َتكُونُ ِفْتَنةٌ
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پهيغهمـــبهر :  مۇنــداق دېـــيىلگهن ـــ يهنه بىـــر رىـــۋايهتته  6635
ــلهن     ــكهر بى ــا ئهس ــر روت ــى بى ــهللهم بىزن ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه  س

ىـگه  جهمهت ھۇراقـات دېـگهن      نىڭىلىـسى  بىـز جـۇھهينه قهب     .ئهۋەتتى
ــدۇق   ــۇم قىلـ ــدە ھۇجـ ــۈرگىلى   .ئهتىگهنـ ــادەمنى ئۆلتـ ــر ئـ  مهن بىـ

  : تهمشهلگىنىمدە، ئۇ
 مهن ئۇنى نهيزە سانجىپ . دەپ توۋلىدى، ـال ئىلالھه ئىلاللالھ –

ــدىم    ــۇپ قال ــان بول ــدە دەرگۇم ــۇپ، كۆڭلۈم ــپ بول  ـ دە،   ئۆلتۈرىۋېتى
ــايتقىنىمىزدا   ــنىگه ق ــۇ ۋەقهلىكنــ مهدى ــبهر ب ــهلاللالھۇ ى پهيغهم س

  :، ئۇ سۆزلهپ بهرسهمئهلهيهى ۋەسهللهمگه
.  دېـدى  ـ دەپ تۇرسا ئۆلتۈرىۋەتتىڭمـۇ؟ “ ال ئىلالھه ئىلاللالھ” –
  :مهن

 ــ ! ئۇ قورالدىن قورقۇپ شۇنداق دېگهن تۇرسا؟  !ئى رەسۇلۇلالھ  –
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدېسهم، 
ــد   – ــاكى قورقــۇپ دې ــدىمۇ ي ــۇنى  ،ىمۇچىــن دىلىــدىن دې ســهن ب

ــۈرىكىنى   ــڭ ي ــۈن ئۇنى ــاق بىلىــش ئۈچ ــپ ب ــ! تىڭمۇ؟ يېرى ــدىـ .  دې
ۇ سۆزنى بىر قانچه قېتىم    پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ب    

ــۆزەمگه   مهن ىغانىــدى، تهكرارل ــۆز ـ ئ ــ”: ئ ۈنگه قهدەر مۇســۇلمان بۈگ
  : ۋەققاسۇسهئد ئىبنى ئهب. كهتتىمدەپ “ چۇبولمىغان بولسام

مۇ بىـر مۇسـۇلماننى ئۆلتـۈرمهيمهن، ئـۇنى مـاۋۇ           مهن ھهرگىز  –
  :دېگهن ئىدى، بىر كىشىـ ئۆلتۈرىدۇ، ) ئۇسامه(  قورساقيوغان
ئۈچۈن بولغانغا  هللا پىتنه تۈگىگهن، دىن پۈتۈنلهي ا    ﴿: تائاالهللا ا –

دېـگهن ئىـدى، سـهئد    ـ  دېمىگهنمـۇ؟   ①﴾قهدەر ئۇالر بىلهن ئۇرۇشۇڭالر
  :ئۇنىڭغا
ئهممـــا ســـهن ۋە ەر ئۇرۇشـــتۇق، بىـــز پىتـــنه تـــۈگىگهنگه قهد –

  . دېدىـ شىۋاتىسىلهر، ۇ پىتنه تۇغدۇرۇش ئۈچۈن ئۇرھهمراھلىرىڭ
  )96 :مۇسلىم(

                                                
 . ـ ئايهت39 سۈرە ئهنفال، ①
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   غازىتىىنى فهتىه قىلىشمهكك

 َوَسلََّم أََنا    َبَعثَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيهِ      :قال َرِضَي اللَُّه َعْنُه      عن علي  ـ 6636
َوالزَُّبْيَر َوالِْمقَْداَد فَقَالَ اْنطَِلقُوا َحتَّى َتأُْتوا َرْوَضةَ َخاخٍ فَإِنَّ بَِها ظَِعيَنةً َمَعَها ِكَتاٌب فَُخذُوا               

ِة قُلَْنا لََها أَْخرِجِـي     ِمْنَها قَالَ فَاْنطَلَقَْنا َتَعاَدى بَِنا َخْيلَُنا َحتَّى أََتْيَنا الرَّْوَضةَ فَإِذَا َنْحُن بِالظَِّعينَ           
الِْكَتاَب قَالَْت َما َمِعي ِكَتاٌب فَقُلَْنا لَُتْخرِجِنَّ الِْكَتاَب أَْو لَُنلِْقَينَّ الثَِّياَب قَالَ فَأَْخَرَجْتُه ِمـْن               

ِطبِ ْبنِ أَبِي َبلَْتَعةَ إِلَـى      ِعقَاِصَها فَأََتْيَنا بِِه َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَإِذَا ِفيِه ِمْن َحا            
َناسٍ بَِمكَّةَ ِمْن الُْمْشرِِكَني ُيْخبُِرُهْم بَِبْعضِ أَْمرِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم فَقَـالَ                

ا َتْعَجلْ َعلَيَّ إِنِّـي   َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا َحاِطُب َما َهذَا قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه لَ              
كُْنُت اْمَرأً ُملَْصقًا ِفي قَُرْيشٍ َيقُولُ كُْنُت َحِليفًا َولَْم أَكُْن ِمْن أَْنفُِسَها َوكَانَ َمْن َمَعَك ِمْن                

ْن النَّـَسبِ  الُْمَهاجِرِيَن َمْن لَُهْم قََراَباٌت َيْحُمونَ أَْهِليهِْم َوأَْمَوالَُهْم فَأَْحَبْبُت إِذْ فَاَتنِي ذَِلَك مِ         
ِفيهِْم أَنْ أَتَِّخذَ ِعْنَدُهْم َيًدا َيْحُمونَ قََراَبِتي َولَْم أَفَْعلُْه اْرِتَداًدا َعْن ِدينِي َولَا رًِضا بِالْكُفْرِ َبْعَد                

 ُعَمُر َيا َرُسولَ اللَِّه  الْإِْسلَامِ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََما إِنَُّه قَْد َصَدقَكُْم فَقَالَ            
َدْعنِي أَْضرِْب ُعُنَق َهذَا الُْمَناِفقِ فَقَالَ إِنَُّه قَْد َشهَِد َبْدًرا َوَما ُيْدرِيَك لََعلَّ اللََّه اطَّلََع َعلَى َمْن                 

 َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا      َشهَِد َبْدًرا فَقَالَ اْعَملُوا َما ِشئُْتْم فَقَْد غَفَْرُت لَكُْم فَأَْنَزلَ اللَُّه السُّوَرةَ           
َتتَِّخذُوا َعُدوِّي َوَعُدوَّكُْم أَْوِلَياَء ُتلْقُونَ إِلَْيهِْم بِالَْمَودَِّة َوقَْد كَفَُروا بَِما َجاَءكُْم ِمْن الَْحقِّ إِلَى    

 .قَْوِلِه فَقَْد َضلَّ َسَواَء السَّبِيلِ
: ۋايهت قىلىنىـدۇ  دىن مۇنداق رىـ   ـ ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ    6636

سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم زۇبهيـر ۋە مىقـداد ئىبنـى           پهيغهمبهر  
  :ئۈچىمىزگهئهسۋەد 

غـا بارغانـدا،     دېـگهن جاي   “رەۋزەتۇخاخ” !ڭالر يولغا چىقى  ــ دەرھال 
ئۇ ئايالدا . لنى ئۇچرىتىسىلهر  كېتىۋاتقان بىر ئايا   كاجۋىغا ئولتۇرۇپ 
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بىــز .  دېــدىـــ! ېلىڭالرۇ خهتنــى ئېلىــپ كــبىــر پــارچه خهت بــار، شــ
ــاپتۇرغىنىمىزچه  ــاتلىرىمىزنى چـ ــپ  ،ئـ ــكه يېتىـ ــاردۇق رەۋزەتـ . بـ

ئالـدىنى  . غـا ئولتـۇرۇپ كېتىۋاتقـانىكهن      كاجۋى قارىساق، بىـر ئايـال    
  :توسۇپ
  : ئۇ ئايال.دۇقدې ـ! ارخهتنى چىقــ 
  :بىز. دەپ تۇرۇۋالدىـ مهندە خهت يوق، ــ 

ـــ  ــ ــ ــى چىقـ ــسا!ارخهتنـ ــا ، بولمىـ ــى سـ لدۇرۇپ  كىيىملىرىڭنـ
 چېچىنىـڭ ئارىـسىدىن   مهۈردېگهنىدۇق، ئـۇ ئايـال ئـۆ   ـ ئاختۇرىمىز،  

ئېلىــپ، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  خهتنــى . خهتنــى چىقىرىــپ بهردى
 ب ھاتىـ نـى  ئۇ خهت  . كهلدۇق قايتىپ يېنىغا   ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ 

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ     ھاتىـب     يازغـان بولـۇپ،     بهلـتهئه  ۇئىبنى ئهبـ  
 قىلىـپ،   بهزى مهخپىيهتلىكلىرىنـى مهلـۇم   ڭئهلهيهى ۋەسهللهمنى 

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم .مهكــكه مۇشــرىكلىرىغا يوللىغــانىكهن
  : ھاتىبقاتقاندىن كېيىن،خهتنى ئوقۇ

  :ئۇ،  ـ دەپ سورىغانىدى بۇ نېمه؟!ئى ھاتىبـ 
 .غىنئالـدىرىمى ) جهريـاننى سـۆزلهپ بېـرەي      (!رەسـۇلۇلالھ ــ ئى   

ىرتتىن كېلىـــپ ئۇالرنىـــڭ ئهســـلى قۇرەيـــشلىك ئهمهس، ســـمهن 
مۇھاجىرالرنىـڭ  مهنـدىن باشـقا      . بىر ئادەممهن  ئارىسىغا يهرلهشكهن 

ــار  ــانلىرى بـ ــدە تۇغقـ ــدارچىلىق  .مهككىـ ــانلىرى تۇغقانـ ــۇ تۇغقـ  ئـ
ــىۋ ــدىكى ئــائىله      ىتى ئــارقىلىقمۇناس ـ  مۇھاجىرالرنىــڭ مهككى

  مېنىـڭ قۇرەيـشلهر  .ۋارانلىرىنى قوغدايـدۇ  ـ تاۋابىئاتلىرىنى ۋە مال 
 بىـر ئىـش قىلىـپ       قۇرەيـشلهرگه  چقـا،  بولمىغا ىن تـۇغقىنىم  ئىچىد

خاتىرىسى بىلهن مېنىڭ ـ بهرسهم، قىلىپ بهرگهن ئىشىمنىڭ يۈز  
 مهن يا   . مۇشۇنداق قىلدىم  تۇغقانلىرىمنى قوغداپ قاالرمىكىن دەپ   

كۇفۇرلۇق قىلىپ، يا دىندىن يېنىـپ، يـاكى مۇسـۇلمان بولغانـدىن           
 .دېـدى ـ اق قىلغىـنىم يـوق،    كېـيىن كۇفۇرلۇققـا رازى بولـۇپ ئۇنـد    

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بۇنى ئاڭالپ
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  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئۆمهر.  دېدى، ـاست ئېيتتىــ ر
ـــ ئــى ــۇ مۇناپىقنىــڭ ماڭــا رۇخــسهت قىلغىــن،  ! رەســۇلۇلالھـ  ب

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى    ،دېۋىــدىـــ  !كاللىــسىنى ئــاالي 
  :ۋەسهللهم

هللا  بهلكـى ا   نـېمه بىلىـسهن،   زىتىغا قاتناشقان، سـهن     ئۇ بهدر غا  ــ  
ــدىكىنى بىلىــپ   ــقانالرنىڭ دىللىرى ــا قاتناش ــا،بهدر غازىتىغ :  ئۇالرغ

خـــالىغىنىڭالرنى قىلىڭـــالر، مهن ســـىلهرنىڭ گۇنـــاھلىرىڭالرنى ”
شـۇ  .  دېدى، ـ  دەۋەتكهن بولسا ئهجهب ئهمهس“مهغپىرەت قىلىۋەتتىم

ــدا ا ــاالهللا چاغـ ــۇئمىنلهر ﴿: تائـ ــى مـ ــ!ئـ ــمىنىمنى ۋە  مېنىـ ڭ دۈشـ
ــىلهرگه      ــۇالر س ــاڭالر، ئ ــت تۇتم ــىمىنىڭالرنى دوس ــىلهرنىڭ دۈش س

ئىنكـار قىلغــان  ) يهنـى ئىـسالمنى، قۇرئـاننى   (كهلـگهن ھهقىقهتنـى   
ا قـ هللاتۇرسا، ئۇالرغا دوستلۇق يهتكۈزىـسىلهر، ئـۇالر پهرۋەردىگـارىڭالر ا         

ئىمان ئېيتقىنىڭالر ئۈچۈن پهيغهمبهرنى ۋە سىلهرنى يۇرتـۇڭالردىن      
لۇمـدا جىهـاد قىلىـپ ۋە       ونىـڭ ي  ېدەپ چىقاردى، ئهگهر سىلهر م    ھهي

ــساڭالر   ــان بولـ ــلهپ چىققـ ــى تىـ ــڭ  (رازىلىقىمنـ ــدا مېنىـ ــۇ چاغـ ئـ
، ) ۋە ســىلهرنىڭ دۈشــىمىنىڭالرنى دوســت تۇتمــاڭالر    مدۈشــمىنى

ســىلهر ئۇالرغــا يوشــۇرۇن دوســتلۇق يهتكۈزىــسىلهر، مهن ســىلهر      
 كىمكـى   .رىمهنشۇرغان ۋە ئاشكارىلىغان نهرسـىلهرنى بىلىـپ تـۇ        وي

ــۇنداق قىلىـــدىكهن   ــۇالرنى دوســـت تۇتـــۇپ، ئۇالرغـــا     (شـ يهنـــى ئـ
، ئـۇ ھهقىـقهتهن تـوغرا       )پهيغهمبهرنىڭ خهۋەرلىرىنـى يهتكۈزىـدىكهن    

  . دېگهن ئايهتنى نازىل قىلدى ①﴾يولدىن ئازغان بولىدۇ
  )4274 :بۇخارى(

ْحِلَها فََما َوَجْدَنا َشْيئًا فَقَـالَ       فَأََنْخَنا بَِها َبِعَريَها فَاْبَتَغْيَنا ِفي رَ      : ويف رواية  ـ 6637
َصاِحَباَي َما َنَرى َمَعَها ِكَتاًبا قَالَ فَقُلُْت لَقَْد َعِلْمَنا َما كَذََب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه                 

                                                
 . ـ ئايهت1سۈرە مۇمتهھىنه،  ①
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َدنَّـِك فَـأَْهَوْت إِلَـى      َوَسلََّم ثُمَّ َحلََف َعِليٌّ َوالَِّذي ُيْحلَُف بِِه لَُتْخرِجِنَّ الِْكَتاَب أَْو لَأَُجرِّ          
 .ُحْجَزِتَها َوِهَي ُمْحَتجَِزةٌ بِِكَساٍء فَأَْخَرَجْت الصَِّحيفَةَ

  ):ئۇ ئايالغا(بىز :  مۇنداق دېيىلگهنـ يهنه بىر رىۋايهتته 6637

  :دېسهك، ئۇ ئايالـ ! ارخهتنى چىقــ 

 ،تۆگىسىنى چۆكتۈرۈپ بىز. دەپ تۇرۇۋالدىـ مهندە خهت يوق،  ــ 
ــۈ ــا ـك    ي ــدۇق   ت ــه تاپالمى ــر نهرس ــاختۇرۇپ بى ــى .قلىرىنى ئ  ئىكك

  :ھهمراھىم

  : مهنلېكىن. دىېدـ ،  ئوخشايدۇ يوقــ خهت

 يالغـان ئېيتمايـدىغانلىقىنى     ــ پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ   
 بولمىـسا   .ار بىـلهن قهسـهمكى، خهتنـى چىقـ        نىڭ نامى هللا ا .بىلىمهن

ئـۇ ئايـال    .دېـگهن ئىـدىم  ـ كىيىملىرىڭنى سـالدۇرۇپ ئـاختۇرىمهن،    
ــڭ  نىــڭ ىغبې خهتنــى بهل، كــۆرۈپقهتئىــي پوزىتــسىيهمنى مېنى

  . ئارىسىدىن چىقىرىپ بهردى
  )6939 :بۇخارى(

 َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرَج ِفي               ـ 6638
ةُ آلَاٍف َوذَِلَك َعلَى َرأْسِ ثََماِن ِسنَِني َونِْصٍف ِمْن َمقَْدِمـِه           َرَمَضانَ ِمْن الَْمِديَنِة َوَمَعُه َعَشرَ    

الَْمِديَنةَ فََساَر ُهَو َوَمْن َمَعُه ِمْن الُْمْسِلِمَني إِلَى َمكَّةَ َيُصوُم َوَيُصوُمونَ َحتَّى َبلَغَ الْكَِديَد َوُهَو   
 .َماٌء َبْيَن ُعْسفَانَ َوقَُدْيٍد أَفْطََر َوأَفْطَُروا

دىن مۇنـداق رىـۋايهت     ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما     6638
دا  ئېيى رامىزانسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر   :قىلىنىدۇ

 پهيغهمــبهر ،بــۇ. ئــون مىــڭ كىــشى بىــلهن مهدىنىــدىن چىقتــى     
دىن  سهككىز يېرىم يىل   ،ئهلهيهىسساالم مهدىنىگه ھىجرەت قىلىپ   

ــدا روزا  په.  بولغــان ۋەقه ئىــدىكېــيىن يغهمــبهر ئهلهيهىســساالم يول
ــۇنداق قىلـــدى  ــقىالرمۇ شـ ــلهن ۇئ( كهدىـــد .تـــۇتتى، باشـ ــفان بىـ سـ



  فهتىه قىلىش غازىتىمهككىنى 

579 

ــار جــاي ق ،  دېــگهن جايغــا كهلگهنــدە)ۇدەيــدنىڭ ئارىلىقىــدىكى ســۇ ب
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم روزىــسىنى ئاچقانىــدى، باشــقىالرمۇ تهڭ  

  . )يهنى روزا تۇتۇشتىن توختىدى(ئاچتى 
  )4276 :بۇخارى(

 َعْن ِهَشامٍ َعْن أَبِيِه قَالَ لَمَّا َساَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعـاَم                ـ 6639
الْفَْتحِ فََبلَغَ ذَِلَك قَُرْيًشا َخَرَج أَُبو ُسفَْيانَ ْبُن َحْربٍ َوَحِكيُم ْبُن ِحَزامٍ َوُبَدْيلُ ْبـُن َوْرقَـاَء                 

ُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَقَْبلُوا َيِسُريونَ َحتَّى أََتْوا َمرَّ الظَّْهَراِن  َيلَْتِمُسونَ الَْخَبَر َعْن رَ   
فَإِذَا ُهْم بِنَِرياٍن كَأَنََّها نَِريانُ َعَرفَةَ فَقَالَ أَُبو ُسفَْيانَ َما َهِذِه لَكَأَنََّها نَِريانُ َعَرفَةَ فَقَالَ ُبَدْيلُ ْبُن               

 نَِريانُ َبنِي َعْمرٍو فَقَالَ أَُبو ُسفَْيانَ َعْمٌرو أَقَلُّ ِمْن ذَِلَك فََرآُهْم َناٌس ِمْن َحَرسِ َرُسولِ                َوْرقَاَء
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْدَركُوُهْم فَأََخذُوُهْم فَأََتْوا بِهِْم َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم     

لََم أَُبو ُسفَْيانَ فَلَمَّا َساَر قَالَ ِللَْعبَّاسِ اْحبِْس أََبا ُسفَْيانَ ِعْنَد َحطْمِ الَْخْيلِ َحتَّى َيْنظَُر إِلَى                فَأَْس
ِتيَبـةً  الُْمْسِلِمَني فََحَبَسُه الَْعبَّاُس فََجَعلَْت الْقََباِئلُ َتُمرُّ َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتُمرُّ كَ             

كَِتيَبةً َعلَى أَبِي ُسفَْيانَ فََمرَّْت كَِتيَبةٌ قَالَ َيا َعبَّاُس َمْن َهِذِه قَالَ َهِذِه ِغفَاُر قَالَ َما ِلي َوِلِغفَاَر 
ُم فَقَالَ  ثُمَّ َمرَّْت ُجَهْيَنةُ قَالَ ِمثْلَ ذَِلَك ثُمَّ َمرَّْت َسْعُد ْبُن ُهذَْيمٍ فَقَالَ ِمثْلَ ذَِلَك َوَمرَّْت ُسلَيْ               

ِمثْلَ ذَِلَك َحتَّى أَقَْبلَْت كَِتيَبةٌ لَْم َيَر ِمثْلََها قَالَ َمْن َهِذِه قَالَ َهُؤلَاِء الْأَْنَصاُر َعلَْيهِْم َسْعُد ْبـُن         
ْوَم ُتْسَتَحلُّ الْكَْعَبةُ   ُعَباَدةَ َمَعُه الرَّاَيةُ فَقَالَ َسْعُد ْبُن ُعَباَدةَ َيا أََبا ُسفَْيانَ الَْيْوَم َيْوُم الَْملَْحَمِة الْيَ             

فَقَالَ أَُبو ُسفَْيانَ َيا َعبَّاُس َحبَّذَا َيْوُم الذَِّمارِ ثُمَّ َجاَءْت كَِتيَبةٌ َوِهَي أَقَلُّ الْكََتاِئبِ ِفيهِْم َرُسولُ        
لَْيِه َوَسلََّم َمَع الزَُّبْيرِ ْبنِ الَْعوَّامِ      اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْصَحاُبُه َوَراَيةُ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه عَ          

فَلَمَّا َمرَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِأَبِي ُسفَْيانَ قَالَ أَلَْم َتْعلَْم َما قَالَ َسْعُد ْبُن ُعَباَدةَ                  
ذَا َيْوٌم ُيَعظُِّم اللَُّه ِفيِه الْكَْعَبةَ َوَيـْوٌم        قَالَ َما قَالَ قَالَ كَذَا َوكَذَا فَقَالَ كَذََب َسْعٌد َولَِكْن هَ          

ُتكَْسى ِفيِه الْكَْعَبةُ قَالَ َوأََمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُتْركََز َراَيُتُه بِالَْحُجوِن قَالَ              
َسِمْعُت الَْعبَّاَس َيقُولُ ِللزَُّبْيرِ ْبنِ الَْعوَّامِ َيا أََبـا         ُعْرَوةُ َوأَْخَبَرنِي َناِفُع ْبُن ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ قَالَ         

َعْبِد اللَِّه َها ُهَنا أََمَرَك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َتْركَُز الرَّاَيةَ قَالَ َوأََمَر َرُسولُ اللَِّه  
اِلَد ْبَن الَْوِليِد أَنْ َيْدُخلَ ِمْن أَْعلَى َمكَّةَ ِمْن كََداٍء َوَدَخلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَمِئٍذ َخ
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َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن كَُدا فَقُِتلَ ِمْن َخْيلِ َخاِلِد ْبنِ الَْوِليِد َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيْوَمِئٍذ َرُجلَاِن                 
 . ْبُن جابِرٍ الِْفْهرِيُُّحَبْيُش ْبُن الْأَْشَعرِ َوكُْرُز

مۇنـداق رىـۋايهت    ىسى ئۇرۋە ئىبنى زۇبهيردىن     دادـ ھىشام    6639
 ســهلاللالھۇ مهكــكه فهتهــى قىلىنغــان يىلــى، پهيغهمــبهر  :قىلىــدۇ

 .تـاپتى ئهلهيهى ۋەسهللهم يۈرۈش قىلغاندا، قۇرەيش بۇنىڭدىن خهۋەر        
ىبنـى  ئهبۇ سۇفيان ئىبنى ھهرب، ھهكىم ئىبنى ھىـزام ۋە بۇدەيـل ئ         

 ئىگهلــلهش ئۈچــۈن هھــۋالىنى ئ مۇســۇلمانالرنىڭۋەرقــائ قاتــارلىقالر
 مهررىزاھـران دېـگهن جايغـا كهلگهنـدە،         مهككىدىن يولغـا چىقتـى ۋە     

قــسىز اسان ـــ دەك ســانگۈلخانلىرىــخــۇددى ئهرافاتنىــڭ كــۆزلىرىگه 
  : ئهبۇ سۇفيان.گۈلخان كۆرۈندى

ـ ؟  كۆپقـۇ  دەكگۈلخانلىرىـ  خۇددى ئهرافاتنىڭ ،قانداق ئىشبۇ ــ 
  : ، بۇدەيل ئىبنى ۋەرقائگهنىدىدې

دېدى، ئهبۇ ـ دۇر بهلكىم،  گۈلخانلىرىبهنى ئهمر قهبىلىسىنىڭ ــ 
  :سۇفيان

ـ  ئهمهس، نىڭ ئاھالىسى بۇنچىلىك كۆپبهنى ئهمر قهبىلىسىــ 
 سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ قـاراۋۇللىرى      پهيغهمـبهر    .دېدى

ــ، كــۆرۈپ قېلىــپئــۇالرنى پهيغهمــبهر   ۋەۋالــدىۇپ تۇت قــوغالپ بېرى
دەرھـال   ئهبـۇ سـۇفيان      .هلدى ھۇزۇرىغا ئېلىپ ك   ئهلهيهىسساالمنىڭ
  :ئابباسقاكه ئاتالنغاندا، رەسۇلۇلالھ يۈرۈش. مۇسۇلمان بولدى

ـــ  ــزدا      ـ ــار ئېغى ــدىغان ت ــۇن ئۆتى ــاتلىق قوش ــۇفياننى ئ ــۇ س ئهب
 ــ ! نۇسۈپ باق مۇسۇلمانالرنى بىر كۆر   بۈگۈن  ئۇ .توختىتىپ تۇرغىن 

 ئاببــاس ئــۇنى شــۇ يهردە تۇرغــۇزۇپ قويــدى، ئهبــۇ ســۇفياننىڭ .ىدېــد
الر بىـر   ئاتلىق قوشۇن ھهر بىر قهبىلىدىن تهشكىل تاپقان   ئالدىدىن
 ئۇالرنىڭ ئالدىدىن بىر بۆلـۈك قوشـۇن      .  ئۆتۈشكه باشلىدى  ـ بىرلهپ 

  :ۋىدى، ئهبۇ سۇفيان ئابباستىنۈئۆت
  :ئابباس. دەپ سورىدىـ بۇالركىم؟ ــ 
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  :دېدى، ئهبۇ سۇفيانـ  قهبىلىسى،  غىفار،بۇــ 
ـــ  ــېمه ئىــشىم   ـ ــار بىــلهن مېنىــڭ ن ــۆچ (غىف ــۇالر بىــلهن ئ ــ ئ  ـ

ــاداۋىتىم  ــ  ؟)بولمىــسائ ــدىـ ــاتلىق  .دې  جــۇھهينه قهبىلىــسىنىڭ ئ
  ۋە  ئانـدىن سـهئد ئىبنـى ھـۇزەيم        . شۇنداق دېدى  ىمۇقوشۇنى ئۆتكهند 

سۇلهيم قهبىلىـسىنىڭ ئـاتلىق قوشـۇنى ئۆتكهنـدىمۇ يهنه شـۇنداق            
 ئـاخىرى ئۇنىـڭ ئالدىـدىن مىـسلى كۆرۈلـۈپ باقمىغـان بىـر               .ىدېد

  :تتى، ئۇۆئاتلىق قوشۇن ئ
  :دېۋىدى، ئابباسـ بۇالر كىملهر؟ ــ 
 تـۇغ  .ئۇالر سـهئد ئىبنـى ئۇبـادە قوماندانلىقىـدىكى ئهنـسارىالر      ــ  

 سـهئد ئىبنـى ئۇبـادە    .دېدىـ كۆتۈرگىنى سهئد ئىبنى ئۇبادە بولىدۇ،  
  :ئهبۇ سۇفيانغا

ه ئهتراپىـدا  كۈنى، بۈگـۈن كهئـب  جهڭ  بۈگۈن !هبۇ سۇفيان ئ هيئــ  
  : دېۋىدى، ئهبۇ سۇفيانھاالل قىلىنغان كۈن، ـ ئۇرۇش قىلىش

ـ خهلقىمنـى قوغـداپ قااللىـسام ياخـشى بـوالتتى،       ! ئى ئابباســ 
ئاندىن كېيىن سان جهھهتته ئىلگىرىكىلهردىن ئهڭ ئاز بىـر      . دېدى

هلهيهــــى ۋەســــهللهم ســـهلاللالھۇ ئ پهيغهمــــبهر قوشـــۇن كهلــــدى،  
پهيغهمـبهر   بولـۇپ،  بىلله بۇ قوشۇننىڭ ئىچىدە   ساھابىلىرى بىلهن   

 .ۋام كۆتـۈرگهن ئىـدى  انىڭ تۇغىنى زۇبهيـر ئىبنـى ئـ    ئهلهيهىسساالم
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه ئهبۇ سۇفيان

ـــ  ــى ئۇبادە ـ ــدىڭمۇ؟ ـ دەپ     ســهئد ئىبن ــۆزلىرىنى ئاڭلى نىــڭ س
  :ئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر . سورىدى

  : ـ دېگهنىدى، ئهبۇ سۇفياننېمه دەپتۇ؟ــ ئۇ 
بـۇنى ئاڭلىغـان پهيغهمـبهر     .ـــ مۇنـداق، مۇنـداق دېـدى، ـ دېـدى      

  :ئهلهيهىسساالم
تائـاال كهئبىنـى ئۇلۇغلىغـان      هللا  ا ۈگـۈن ، ب خاتالىـشىپتۇ سـهئد   ــ  
  . دېدى، ـنىدىغان كۈندۇرى كهئبه يوپۇق بىلهن پۈرك.كۈندۇر
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الھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم تۇغىنى ھهجۇن دېگهن      سهلاللپهيغهمبهر  
  .جايغا تىكلهشكه بۇيرۇق قىلدى

نـافىئ ئىبنـى جـۇبهير ئىبنـى        دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      ئۇرۋە
  : مهن ئابباسنىڭ زۇبهير ئىبنى ئاۋۋامغا: مۇنداق دېگهنمۇتئىم
 مۇشۇ يهرگه تىكىشكه سېنى تۇغنىپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ــ 

  .نلىكىنى ئاڭلىغان دېگهبۇيرىدىمۇ؟ ـ
ــبهر  ،شــۇ كــۈنى ــد  پهيغهم ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم خالى

ئىبنـــى ۋەلىـــدنى مهككىنىـــڭ ئۈســـتۈن تهرىپىـــدىكى كهدائـــدىن  
ۇ كـۈنى خالىـد     ئـ  . ئۆزى كـۇدا تهرەپـتىن كىـرگهن       رۇپ،كىرىشكه بۇي 

ــا   ــدنىڭ ئـ ــى ۋەلىـ ــشى   ئىبنـ ــى كىـ ــكهرلىرىدىن ئىككـ تلىق ئهسـ
ش ئىبنــى ئهشــئهر بىــلهن كــۇرز ھــۇبهي:  ئــۇالر،لتــۈرۈلگهن بولــۇپۆئ

  .  ئىدىئىبنى جابىر فىهرىي
  )4280 :بۇخارى(

 َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ لَمَّا َنَزلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّ الظَّْهَراِن       ـ 6640
للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمكَّةَ َعْنَوةً قَْبلَ أَنْ َيأُْتوُه        قَالَ الَْعبَّاُس قُلُْت َواللَِّه لَِئْن َدَخلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ا         

فََيْسَتأِْمُنوُه إِنَُّه لََهلَاُك قَُرْيشٍ فََجلَْسُت َعلَى َبْغلَِة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُلُْت لََعلِّي 
ُهْم بَِمكَاِن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَيْخُرُجوا         أَجُِد ذَا َحاَجٍة َيأِْتي أَْهلَ َمكَّةَ فَُيْخبِرُ      

إِلَْيِه فََيْسَتأِْمُنوُه فَإِنِّي لَأَِسُري إِذْ َسِمْعُت كَلَاَم أَبِي ُسفَْيانَ َوُبَدْيلِ ْبنِ َوْرقَاَء فَقُلُْت َيا أََبا َحْنظَلَةَ               
لِ قُلُْت َنَعْم قَالَ َما لََك ِفَداَك أَبِي َوأُمِّي قُلُْت َهذَا َرُسولُ اللَِّه             فََعَرَف َصْوِتي فَقَالَ أَُبو الْفَضْ    

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالنَّاُس قَالَ فََما الِْحيلَةُ قَالَ فََرِكَب َخلِْفي َوَرَجَع َصاِحُبُه فَلَمَّا أَْصَبَح               
للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْسلََم قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ أََبا ُسفَْيانَ           غََدْوُت بِِه َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى ا      

َرُجلٌ ُيِحبُّ َهذَا الْفَْخَر فَاْجَعلْ لَُه َشْيئًا قَالَ َنَعْم َمْن َدَخلَ َداَر أَبِي ُسفَْيانَ فَُهَو آِمٌن َوَمـْن                  
لَ الَْمْسجَِد فَُهَو آِمٌن قَالَ فََتفَرََّق النَّاُس إِلَى ُدورِِهْم َوإِلَى        أَغْلََق َعلَْيِه َداَرُه فَُهَو آِمٌن َوَمْن َدخَ      

  .الَْمْسجِِد
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مادىن مۇنـداق رىـۋايهت     ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ     6640
 مهررىززاھـران   ر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     پهيغهمبه: قىلىنىدۇ

 بىلهن ڭ نامىنىهللا”:  مهن كۆڭلۈمدە.تىدېگهن جايغا كېلىپ چۈش
ــدىغا    ــساالمنىڭ ئالـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــشلهر پهيغهمـ ــهمكى، قۇرەيـ قهسـ

 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم     ، ئۇنىڭدىن ئامانلىق تىلىـمهي    ،كېلىپ
نىڭ ھـاالك بولۇشـى      قۇرەيـش  ،مهككىگه قورال كۈچى بىلهن كىرسـه     

 ، ئىـشى بـار بىـرەر كىـشىنى تاپـسام          ئويلىدىم ۋە  دەپ   “ گهپ تۇرغانال
نــى ىيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ قهيهردىلىكمهكــكه خهلقىــگه په

ــانلىق تىلهرمىكىــن د    ــپ ئام ــۇالر كېلى ــسا، ئ ــۈزۈپ قوي ــگهن يهتك ې
خىيـــال بىـــلهن پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ 

ــۇ ســۇفيان ، كېتىۋېتىــپ.قېچىرىنــى مىنىــپ يولغــا چىقــتىم   ئهب
الدىم قبىلهن بۇدەيل ئىبنى ۋەرقائنىڭ پاراڭالشقان ئاۋازىنى ئاڭالپ       

  :ـ دە
دەپ چاقىرغان ئىدىم، ئۇ دەرھال ئاۋازىمدىن ـ ! ئى ئهبۇ ھهنزەلهــ  
  :تونۇپ
  :دېدى، مهنـ ؟  سهنئهبۇل فهزلمۇــ 
  :دېدىم، ئۇـ ھهئه، ـ 

ـ دەپ ؟  ئهھـۋالالر قانـداقراق  ! پىـدا بولـسۇن  سـاڭا   ئانـام  ـــ ئاتـا ـ   
  : مهن.سورىدى

 نالر قوشـۇنى، ـ  نىڭ پهيغهمبىرى بىلهن مۇسـۇلما هللاالر، اۇــ مانا ب
  :دېدىم، ئۇ

. ېـدى دـ ؟  ــ مهككىنى قۇتۇلدۇرۇپ قېلىشنىڭ چارىسى بارمىدۇ
  .مېنىڭ ئارقامغا مىنگهشتى، ھهمراھى قايتىپ كهتتىئاندىن ئۇ 

 مهن ئــــــۇنى ئېلىـــــپ پهيغهمــــــبهر  ،ئهتىـــــسى ئهتىگهنـــــدە  
  :ئۇ مۇسۇلمان بولدى، مهن، مردىئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا با

ئهبـۇ سـۇفيان پهخىرلىنىـشنى ياقتۇرىـدىغان         !ئى رەسۇلۇلالھ ــ  
ــادەم، ئۇنىڭغــا پهخىرل ــ! كۆرســهتكىن ئىلتىپــات هنگــۈدەك بىــرەرئ  ـ
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ــدىمد ــاقۇللۇق    .ېـ ــهللهم مـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ
  :بىلدۈرۈپ

 .كىمكى ئهبـۇ سـۇفياننىڭ ئـۆيىگه كىرىۋالـسا، ئامـان بولىـدۇ         ــ  
 .رمۇ ئامـان بولىـدۇ    ئۆيىگه كىرىپ ئىشىكىنى تاقىۋالغـانال    ئۆزىنىڭ  

 ،شـۇنداق قىلىـپ  .  دېدى، ـ مهسجىدكه كىرىۋالغانالرمۇ ئامان بولىدۇ
   .①كىنىۋېلىشتىې مهسجىدكه بگه ۋەمهككىلىكلهر ئۆيلىرى

  )3022 :ئهبۇ داۋۇد(

  أَلَا أُْعِلُمكُْم بَِحِديٍث ِمْن َحِديِثكُْم َيا َمْعَشَر الْأَْنَصارِ ثُـمَّ          :أَُبو ُهَرْيَرةَ قال   ـ 6641
ذَكََر فَْتَح َمكَّةَ فَقَالَ أَقَْبلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى قَِدَم َمكَّةَ فََبَعثَ الزَُّبْيَر َعلَى 

رِ فَأََخذُوا  إِْحَدى الُْمَجنَِّبَتْينِ َوَبَعثَ َخاِلًدا َعلَى الُْمَجنَِّبِة الْأُْخَرى َوَبَعثَ أََبا ُعَبْيَدةَ َعلَى الُْحسَّ           
َبطَْن الَْواِدي َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي كَِتيَبٍة قَالَ فََنظََر فََرآنِي فَقَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ                

 اْهِتـْف ِلـي     قُلُْت لَبَّْيَك َيا َرُسولَ اللَِّه فَقَالَ لَا َيأِْتينِي إِلَّا أَْنَصارِيٌّ َزاَد غَْيُر َشْيَبانَ فَقَـالَ              
بِالْأَْنَصارِ قَالَ فَأَطَافُوا بِِه َوَوبََّشْت قَُرْيٌش أَْوَباًشا لََها َوأَْتَباًعا فَقَالُوا ُنقَدُِّم َهُؤلَاِء فَإِنْ كَانَ لَُهْم 

ُه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   َشْيٌء كُنَّا َمَعُهْم َوإِنْ أُِصيُبوا أَْعطَْيَنا الَِّذي ُسِئلَْنا فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ       
َتَرْونَ إِلَى أَْوَباشِ قَُرْيشٍ َوأَْتَباِعهِْم ثُمَّ قَالَ بَِيَدْيِه إِْحَداُهَما َعلَى الْأُْخَرى ثُمَّ قَالَ َحتَّى ُتَوافُونِي 

َما أََحٌد ِمْنُهْم ُيَوجُِّه إِلَْيَنا َشْيئًا بِالصَّفَا قَالَ فَاْنطَلَقَْنا فََما َشاَء أََحٌد ِمنَّا أَنْ َيقُْتلَ أََحًدا إِلَّا قََتلَُه وَ         
قَالَ فََجاَء أَُبو ُسفَْيانَ فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه أُبِيَحْت َخْضَراُء قَُرْيشٍ لَا قَُرْيَش َبْعَد الَْيْومِ ثُمَّ قَالَ                 

 ِلَبْعضٍ أَمَّا الرَُّجلُ فَأَْدَركَْتُه َرغَْبةٌ      َمْن َدَخلَ َداَر أَبِي ُسفَْيانَ فَُهَو آِمٌن فَقَالَْت الْأَْنَصاُر َبْعُضُهمْ         
ِفي قَْرَيِتِه َوَرأْفَةٌ بَِعِشَريِتِه قَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ َوَجاَء الَْوْحُي َوكَانَ إِذَا َجاَء الَْوْحُي لَا َيْخفَى َعلَْيَنا                

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى َيْنقَِضَي الَْوْحُي       فَإِذَا َجاَء فَلَْيَس أََحٌد َيْرفَُع طَْرفَُه إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَ         
فَلَمَّا اْنقََضى الَْوْحُي قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا َمْعَشَر الْأَْنَصارِ قَالُوا لَبَّْيَك َيـا         

َرغَْبةٌ ِفي قَْرَيِتِه قَالُوا قَْد كَانَ ذَاَك قَالَ كَلَّا إِنِّي َعْبُد َرُسولَ اللَِّه قَالَ قُلُْتْم أَمَّا الرَُّجلُ فَأَْدَركَْتُه 
اللَِّه َوَرُسولُُه َهاَجْرُت إِلَى اللَِّه َوإِلَْيكُْم َوالَْمْحَيا َمْحَياكُْم َوالَْمَماُت َمَماُتكُْم فَـأَقَْبلُوا إِلَْيـِه            

                                                
 .دېگهنـ ھهسهن، ): 2611(  ئهلبانى①
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ي قُلَْنا إِلَّا الضِّنَّ بِاللَِّه َوبَِرُسوِلِه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه           َيْبكُونَ َوَيقُولُونَ َواللَِّه َما قُلَْنا الَّذِ     
َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ اللََّه َوَرُسولَُه ُيَصدِّقَانِكُْم َوَيْعِذَرانِكُْم قَالَ فَأَقَْبلَ النَّاُس إِلَى َدارِ أَبِي ُسـفَْيانَ               

 قَالَ َوأَقَْبلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى أَقَْبلَ إِلَى الَْحَجـرِ              َوأَغْلََق النَّاُس أَْبَواَبُهمْ  
فَاْسَتلََمُه ثُمَّ طَاَف بِالَْبْيِت قَالَ فَأََتى َعلَى َصَنمٍ إِلَى َجْنبِ الَْبْيِت كَاُنوا َيْعُبُدوَنُه قَالَ َوِفي َيِد                

 َعلَْيِه َوَسلََّم قَْوٌس َوُهَو آِخذٌ بِِسَيِة الْقَْوسِ فَلَمَّا أََتى َعلَى الصََّنمِ َجَعلَ             َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ   
َيطُْعُنُه ِفي َعْينِِه َوَيقُولُ َجاَء الَْحقُّ َوَزَهَق الَْباِطلُ فَلَمَّا فََرغَ ِمْن طََواِفِه أََتى الصَّفَا فََعلَا َعلَْيـِه         

  ِت َوَرفََع َيَدْيِه فََجَعلَ َيْحَمُد اللََّه َوَيْدُعو بَِما َشاَء أَنْ َيْدُعَو َحتَّى َنظََر إِلَى الَْبْي
من دخل َداًرا فَُهَو آِمٌن َوَمْن ألقي السِّلَاَح فَُهَو آِمـٌن َوَعَمـَد             : ويف رواية أيب داود   

ى َخلَْف الَْمقَامِ ثُمَّ أََخـذَ       َوَصلَّ فََدَخلُوا الْكَْعَبةَ فََغصَّ بِهِْم َوطَاَف النيب       َصَناِديُد قَُرْيشٍ   
 . على الْإِْسلَامِبَِجْنَبَتْي الَْبابِ فََخَرُجوا فََباَيُعوا النيب 

  :ئهنهۇـ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ  6641
ـــ  ــسارىالر جامــائىتى ـ ــى ئهن ــۆزۈ! ئ   ھهققىــدىكىالرڭســىلهرگه ئ
 ىنـى فهتىـه   مهككـ دېدى ۋە؟  ئېيتىپ بېرەيمۇردىن بىرنى هھهدىسل

  :دېدىقىلىش يۈرۈشى ھهققىدە سۆز باشالپ مۇنداق 
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مهككىـگه يـۈرۈش          ــ پهيغهمبهر   

 زۇبهيرنـى،   ئاتلىق قوشـۇننىڭ بىـر قانىتىغـا       .يولغا چىقتى قىلىپ  
ســاۋۇت ـ دۇبۇلغىــسىز قوشــۇنغا ئهبــۇ   غــا خالىــدنى، قانىتىيهنه بىــر 
ــدان قىلىــپ بهلگىلىــدى ئۇبهيــدەنى ــويالپشــۇنقو.  قومان   جىلغــا ب

ــدى  ــۈرۈش قىل ــبهر .ي ــهللهم   پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــر س  بى
  : ئىدى، ئۇ مېنى كۆرۈپنىڭ ئارىسىدائاتلىق قوشۇن

  : مهن. دېدى ـ!ئهبۇ ھۇرەيرەــ ئهي 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم.  دېدىمـ!  ئى رەسۇلۇلالھ،يببهلهــ 

 ــ ! هلمىـسۇن ــ ئهنـسارىالرنى چـاقىرغىن، ئـۇالردىن باشقىـسى ك         
ــدى ــاقىردىم، . دېـ ــسارىالرنى چـ ــۇالر مهن ئهنـ ــبهر  ئـ ــال پهيغهمـ  دەرھـ

  .ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهتراپىغا ئوالشتى
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ئالدى بىـلهن   ” :پالپوقۇرەيشمۇ نۇرغۇن قهبىلىلهردىن لهشكهر ت    
دەك ۈ يهڭگ .االيلىباشقا قهبىلىلهردىن توپلىغان قوشۇننى ئۇرۇشقا س     

 ، مۇسـۇلمانالر  دەك بولـسا  گـۈ ېڭىل ي .ى دەرھال ئۇالرغا قېتىاليل   ،بولسا
 . دەپ پىـالن سوقۇشـتى   “بىزدىن تهلهپ قىلغان نهرسىنى بېرەرمىـز     
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

نى ۋە ئۇالرغــا ئهگهشــكهنلهرنى  رەيش توپلىغــان لهشــكهر ۇقــ ــــ 
 بىــر قولىغــا قويــۇپ ه يهن ـ دېــدى ۋە بىــر قــولىنى  كۆرىۋاتامــسىلهر؟

ئــۇالرنى قىرىــپ «: يهنه بىــر رىــۋايهتته(دى شنى ئىــشارەت قىلــئېزىــ
  : ئاندىن).ەپ كهلگهند» !تاشالڭالر

  .ــ ئاخىرىدا، سهفادا ئۇچرىشايلى، ـ دېدى
ــپ  ــۇنداق قىلىـ ــدۇق ،شـ ــز ئاتالنـ ــىنى  . بىـ ــسىمىز بىرسـ  قايـ
قۇرەيـشلهردىن   ، بىـراق  تتۇقلهيئۆلتۈرەئۇنى  ئۆلتۈرمهكچى بولساق،   

ــزگه قارشــىلىق كۆرسىتىــشكه پېتىن ھــېچكىم ــۇ .ىــدىالم بى  ئهب
  :سۇفيان كېلىپ

 قۇرەيش قىرىپ تاشـالندى، بۈگۈنـدىن تارتىـپ      !رەسۇلۇلالھ ئىــ  
ــدۇ،     ــدىـ قــۇرەيش دېــگهن نهرســه بولماي ســهلاللالھۇ پهيغهمــبهر  .دې

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
 ، ـ كىمكى ئهبۇ سـۇفياننىڭ ئـۆيىگه كىرىۋالـسا ئامـان قالىـدۇ     ــ 
  :رىگهبىـ بۇنى ئاڭلىغان ئهنسارىالر بىر  .دېدى

نىـڭ  تۇغقانلىرى –  ئـۇرۇق  ، ئـۆز يـۇرتىنى سـېغىنىپ      ــ بۇ ئـادەم   
  .دېيىشتىـ ، ئوتىدا ھهسرەت چېكىۋاتقانىكهن

 ، نازىل بولۇپ بولغانـدىن كېـيىن    .ۋەھىي نازىل بولدى  شۇ ئارىدا،   
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر

  : دېدى، ئهنسارىالر ـ!ئى ئهنسارىالر جامائهسىــ 
ـــ  ــۇلۇلالھ،بــــبهيلهـــ ــ!  ئــــى رەســ ــبهر .  دېيىــــشتىـــ پهيغهمــ

  :ئهلهيهىسساالم
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 –  ئـــۇرۇق، ئـــۆز يـــۇرتىنى ســـېغىنىپبـــۇ ئـــادەم” :ســـىلهرـــــ 
 دېيىــشتىڭالر، “نىــڭ ئوتىــدا ھهســرەت چېكىۋاتقــانىكهنتۇغقانلىرى
  : دەپ سورىۋىدى، ئهنسارىالر؟ ـشۇنداقمۇ

. دېيىــشتىـ شــۇنداق گهپ ســادىر بولــۇپ قالــدى،    ــــ ئــارىمىزدا 
  :مبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغه

 .نىڭ بهندىسى ۋە رەسـۇلىمهن    هللاھهرگىز ئۇنداق ئهمهس، مهن ا    ــ  
 ياشىسام سىلهر بىلهن    .تائاالغا ۋە سىلهرگه ھىجرەت قىلغانمهن    هللا ا

ئهنسارىالر دەرھال  . دېدى، ـ ياشايمهن، ئۆلسهم سىلهر بىلهن ئۆلىمهن
  :يىغالشقان ھالدا كېلىپ

نىـڭ  هللان قهسهمكى، بىـز بـۇ سـۆزنى پهقهت ا      بىله نىڭ نامى هللاــ  
ئايرىلىپ قېلىـشتىن   ئۇنىڭدىن  رەسۇلىغا ھېرىسمهنلىك قىلىپ،    

 پهيغهمـــبهر .دەپ ئـــۆزرە ئېيتىـــشتىـ دۇق،    ىـــئهنـــسىرەپ ئېيتقان
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى سىلهرگه ئىشىنىدۇ، ئـۆزرەڭالرنى قوبـۇل   هللا اــ  
  . دېدى، ـقىلىدۇ

، ۈپلهر ئهبۇ سـۇفياننىڭ ئـۆيىگه يۈگـۈر        قۇرەيش ،ىلىپشۇنداق ق 
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم       پهيغهمبهر   .ئىشىكلىرىنى تاقاشتى 

 ئانـدىن كهئبىنىـڭ     . ھهجهرۇلئهسۋەدنى سۆيدى  بهيتۇلالھقا كىرىپ، 
 نىـڭ يېنىغـا    بىـر بۇت   )ۇرەيشلهر ئىبـادەت قىلىـدىغان    ق(يېنىدىكى  

 ئۇنىـڭ ئهگـرى   ،بـار بولـۇپ   رەسـۇلۇلالھنىڭ قولىـدا بىـر يـا          .كهلدى
  : بۇتنىڭ ئالدىغا كهلگهندە.ان ئىدىۇۋالغيېرىدىن تۇت

، يـانى ئۇنىـڭ كـۆزىگه     دەپ، ـ ھهق دىن كهلدى، باتىل يوقالدىــ 
فا تېغىغـا   ه س ، پارىغ بولغاندىن كېيىن   تىن تاۋاپ .سانجىغىلى تۇردى 

قـا ھهمـدۇ    هللا ا ، كهئبىگه قارىدى، ئىككـى قـولىنى كۆتـۈرۈپ        چىقىپ،
  .  خالىغانچه دۇئا قىلدى،تىپئېيسانا 

  )1780 :مۇسلىم(
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 پهيغهمـــبهر: نىـــڭ رىۋايىتىـــدە مۇنـــداق دېـــيىلگهنئهبـــۇ داۋۇد
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

 . ئامـان قالىـدۇ  ، ئۇكىمكى ئهبۇ سۇفياننىڭ ئۆيىگه كىرىۋالسا    ــ  
 قۇرەيـشنىڭ  . دېـگهن ، ـ  ئامـان قالىـدۇ  ، ئۇكىمكى قورالىنى تاشلىسا

بىگه كىرىۋېلىشقان ئىدى، پېتىشماي كهپلىشىپ     كاتتىلىرى كهئ 
ــاما م، پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم تــــاۋاپ قىلىــــپ.قالــــدى  ىقــ

 ئانــــدىن كهئبىنىــــڭ .ئىبراھىمنىــــڭ ئارقىــــدا نامــــاز ئوقــــۇدى
ئىمان ئېيتتى  ئۇالر چىقىپ .ئىشىكىنىڭ ئىككى قانىتىنى تۇتتى   

   .سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه بهيئهت قىلدىپهيغهمبهر ۋە 

  )3024 :ئهبۇ داۋۇد(

 َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم             ـ 6642
ْسَتارِ َدَخلَ َعاَم الْفَْتحِ َوَعلَى َرأِْسِه الِْمْغفَُر فَلَمَّا َنَزَعُه َجاَء َرُجلٌ فَقَالَ إِنَّ اْبَن َخطَلٍ ُمَتَعلٌِّق بِأَ               

 .الْكَْعَبِة فَقَالَ اقُْتلُوُه
: دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇـ ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ   6642
قىلىنغـان   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مهكـكه فهتهـى         پهيغهمبهر

 ئـۇ دۇبـۇلغىنى  . دىيگهن ھالـدا كىـر  ىـ  دۇبۇلغـا ك )مهككىـگه ( كـۈنى 
  :بېشىدىن ئېلىپ تۇرۇشىغا بىر ئادەم كېلىپ

  :دېگهنىدىـ پۇقىغا ئېسىلىۋاپتۇ، وئىبنى خهتهل كهئبىنىڭ يـ ـ
  . ـ دەپ بۇيرۇق بهردى! ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتىڭالرــ 

  )1846 :بۇخارى(

َعْن ُمْصَعبِ ْبنِ َسْعٍد َعْن أَبِيِه قَالَ لَمَّا كَانَ َيْوُم فَْتحِ َمكَّةَ أَمََّن َرُسولُ اللَِّه    ـ 6643
لََّم النَّاَس إِلَّا أَْرَبَعةَ َنفَرٍ َواْمَرأََتْينِ َوقَالَ اقُْتلُوُهْم َوإِنْ َوَجْدُتُموُهْم ُمَتَعلِِّقَني           َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوسَ   

بِأَْسَتارِ الْكَْعَبِة ِعكْرَِمةُ ْبُن أَبِي َجْهلٍ َوَعْبُد اللَِّه ْبُن َخطَلٍ َوَمِقيُس ْبُن ُصَباَبةَ َوَعْبُد اللَِّه ْبـُن                 
 أَبِي السَّْرحِ فَأَمَّا َعْبُد اللَِّه ْبُن َخطَلٍ فَأُْدرَِك َوُهَو ُمَتَعلٌِّق بِأَْسَتارِ الْكَْعَبِة فَاْسَتَبَق إِلَْيِه               َسْعِد ْبنِ 
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َسِعيُد ْبُن ُحَرْيٍث َوَعمَّاُر ْبُن َياِسرٍ فََسَبَق َسِعيٌد َعمَّاًرا َوكَانَ أََشبَّ الرَُّجلَْينِ فَقََتلَـُه َوأَمَّـا                
ُس ْبُن ُصَباَبةَ فَأَْدَركَُه النَّاُس ِفي السُّوقِ فَقََتلُوُه َوأَمَّا ِعكْرَِمةُ فََرِكَب الَْبْحَر فَأََصـاَبْتُهْم              َمِقي

َعاِصٌف فَقَالَ أَْصَحاُب السَِّفيَنِة أَْخِلُصوا فَإِنَّ آِلَهَتكُْم لَا ُتْغنِي َعْنكُْم َشْيئًا َهاُهَنا فَقَالَ ِعكْرَِمةُ 
 لَِئْن لَْم ُيَنجِّنِي ِمْن الَْبْحرِ إِلَّا الْإِْخلَاُص لَا ُيَنجِّينِي ِفي الَْبرِّ غَْيُرُه اللَُّهمَّ إِنَّ لََك َعلَيَّ َعْهًدا             َواللَِّه

ي َيِدِه  إِنْ أَْنَت َعافَْيَتنِي ِممَّا أََنا ِفيِه أَنْ آِتَي ُمَحمًَّدا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى أََضَع َيِدي فِ                
فَلَأَجَِدنَُّه َعفُوا كَرًِميا فََجاَء فَأَْسلََم َوأَمَّا َعْبُد اللَِّه ْبُن َسْعِد ْبنِ أَبِي السَّْرحِ فَإِنَُّه اْخَتَبـأَ ِعْنـَد       

ْيَعِة َجاَء بِِه َحتَّـى  ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ فَلَمَّا َدَعا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم النَّاَس إِلَى الْبَ     
أَْوقَفَُه َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه َبايِْع َعْبَد اللَِّه قَالَ فََرفََع َرأَْسُه فََنظََر 

أَْصَحابِِه فَقَالَ أََما كَانَ ِفيكُْم َرُجلٌ      إِلَْيِه ثَلَاثًا كُلَّ ذَِلَك َيأَْبى فََباَيَعُه َبْعَد ثَلَاٍث ثُمَّ أَقَْبلَ َعلَى            
َرِشيٌد َيقُوُم إِلَى َهذَا َحْيثُ َرآنِي كَفَفُْت َيِدي َعْن َبْيَعِتِه فََيقُْتلُُه فَقَالُوا َوَما ُيْدرِيَنا َيا َرُسولَ                

  .ْنَبِغي ِلَنبِيٍّ أَنْ َيكُونَ لَُه َخاِئَنةُ أَْعُينٍاللَِّه َما ِفي َنفِْسَك َهلَّا أَْوَمأَْت إِلَْيَنا بَِعْينَِك قَالَ إِنَُّه لَا َي
دىن مۇنـداق    ۋەققاس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ   ۇسهئد ئىبنى ئهب   ـ 6643

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  پهيغهمــبهر  فهتىــه كــۈنى،:رىــۋايهت قىلىنىــدۇ
 پهقهت تـۆت ئهر بىــلهن  .ه ئامـانلىق بهردى ق خهلقـ بـارلىق  ۋەسـهللهم 

  : بهرمهيئىككى ئايالغىال ئامانلىق
ــا ئېــــسىــــــ  ــدا لىئــــۇالرنى كهئبىنىــــڭ يوپۇقىغــ ۋالغان ھالــ

 ۇئىكرىمه ئىبنى ئهب  : ۇالر ئ . دېدى ـ! ئۇچراتساڭالرمۇ ئۆلتۈرىۋېتىڭالر 
جهھل، ئابدۇلالھ ئىبنى خهتهل، مهقىس ئىبنى سـۇبابه ۋە ئابـدۇلالھ           

  . قاتارلىقالر ئىدىهرھس ۇئىبنى ئهب
ۋالغان لىا ئېــسىئابــدۇلالھ ئىبنــى خهتهل كهئبىنىــڭ يوپۇقىغــ 

 سهئىد ئىبنى ھۇرەيس بىلهن ئاممـار ئىبنـى ياسـىر           .ھالدا تۇتۇلدى 
ــكه   ــۇنى ئۆلتۈرۈش ــراق    ئ ــدا ياش ــا قارىغان ــهئىد ئاممارغ ــۈردى، س يۈگ

  . ئامماردىن بۇرۇن بېرىپ ئۇنى ئۆلتۈرىۋەتتى،بولغاچقا
ــازاردا تۇت  ــۇلمانالر بـ ــۇبابهنى مۇسـ ــى سـ ۋېلىـــپ ۇمهقىـــس ئىبنـ

ېچىـپ دېڭىـز سـهپىرىگه چىققـان ئىـدى،          ئىكـرىمه ق   .ئۆلتۈرىۋەتتى
  :  كېمىدىكىلهر، چىقىپ كېتىپبورانتۇيۇقسىز 
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ـــ  ـــــ ــىلهرنىڭ الپنىيىتىڭالرنــــى رۇســ ــا قىلىڭــــالر، ســ  دۇئــ
  .دېيىشتىـ  سىلهرنى قۇتقۇزالمايدۇ، ئىالھلىرىڭالر

  :ئۆزىگه مۇنداق دېدىـ  ئىكرىمه ئۆز ،ئهھۋال بۇ يهرگه يهتكهندە
ى، مېنـى دېڭىـزدا ئىخالسـتىن        بىـلهن قهسـهمك    نىڭ نامى هللاــ  

ــدىن     ــۇ ئۇنىڭ ــسه، قۇرۇغلۇقتىم ــا ئېرىشتۈرمى ــسى نىجاتلىقق باشقى
ــسى قۇتقۇز ــدۇالباشقىـ ــى ا.مايـ ــدە   ! هللا ئـ ــۇنداق ئهھـ ــاڭا شـ مهن سـ

بېرىمهنكى، ناۋادا سهن مېنى مۇشۇ قىيىن ئهھۋالدىن قۇتقۇزىـدىغان      
نىــڭ )ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم(بولــساڭ، چوقــۇم مــۇھهممهد 

ــشىغا ــپقې ــئهت     ، بېرى ــۇپ بهي ــتىگه قوي ــڭ ئۈس ــۇمنى قولىنى  قول
 قايتىـپ  ېـدى ۋە دـ  ئـۇ چوقـۇم مېنـى ئهپـۇ قىلىۋېتىـدۇ،        .قىلىمهن

  .كېلىپ مۇسۇلمان بولدى
 ئوسـمان ئىبنـى ئهففاننىـڭ    ، سـهرھ بولـسا  ۇئابدۇلالھ ئىبنى ئهب 

ــشى ــۇرۇنغقې ــدىىۋالغانا يوش ــبهر . ئى ــى   پهيغهم ــهلاللالھۇ ئهلهيه س
ــهللهم ــ ۋەس ــى بهي ــدا  خهلقن ــشقا چاقىرغان ــۇنى  ،ئهت قىلى ــمان ئ  ئوس

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىدا تۇرغۇزۇپ،ئېلىپ كېلىپ
ئـۈچ  .  دېـدى  ــ ! غىن ئابدۇلالھتىن بهيئهت ئـال    !ئى رەسۇلۇلالھ ــ  

ــسىمۇ     ــان بول ــاس قىلغ ــدە ئىلتىم ــۇ تهرىقى ــتىم ش ــبهر  ،قې پهيغهم
هيــئهت  ب،قــاراپ قويــۇپئۇنىڭغــا  بېــشىنى كۆتــۈرۈپ ئهلهيهىســساالم

دىن بهيـئهت    ئۇنىڭـ  ، ئۈچىنچى قېتىمدىن كېيىن   .قوبۇل قىلمىدى 
  : ئاندىن كېيىن ساھابىلىرىگه يۈزلىنىپ.ئالدى
 ئۇنىڭ بهيئىتىـدىن قولـۇمنى تـارتىۋالغىنىمنى كۆرگهنـدىن          ــ

ــيىن ــۇنى     ،كې ــۇپ ئ ــشى قوپ ــدا كى ــى جايى ــرەر ئهقل ــاراڭالردىن بى  ئ
  : ساھابىالر. دېدى ـى؟سمىدلماوئۆلتۈرىۋەتسه ب

ـــ  ــۇلۇلالھ ـ ــى رەس ــ!ئ ــكۆڭېنىڭ  س ــداقمۇ  لۈڭ ــز قان دىكىنى بى
سهڭ  بىلهن شـۇنداقال ئىـشارەت قىلىۋەتـ       ۈڭ بىزگه كۆز  ؟بىلهلهيمىز
ــساڭچۇ ــ! ؟بولـ ــشىۋىدى، ــ ــى   دېيىـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ
  :ۋەسهللهم
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   .① دېدى، ـپهيغهمبهر دېگهن كۆز خىيانىتى قىلسا بولمايدۇــ 
  )4067 :ئىانهس(

 أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم         :ِعيِد ْبنِ َيْرُبوعٍ الَْمْخُزوِميُّ    سَ  عن ـ 6644
قَالَ َيْوَم فَْتحِ َمكَّةَ أَْرَبَعةٌ لَا أَُؤمُِّنُهْم ِفي ِحلٍّ َولَا َحَرمٍ فََسمَّاُهْم قَالَ َوقَْيَنَتْينِ كَاَنَتا ِلِمقْـَيسٍ                 

  .فْلََتْت الْأُْخَرى فَأَْسلََمْتفَقُِتلَْت إِْحَداُهَما َوأَ
دىن ـ سهئىد ئىبنـى يهربـۇئ مهخزۇمـى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ            6644

مهكــكه فهتهـــى قىلىنغــان كـــۈنى،   : مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىـــدۇ  
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

ـــ   رەمنىــڭ ئىچــى يــاكى ســىرتىدا بولــسۇن، تــۆت كىــشىگه ھهـ
 ئۇالرنىــڭ ئىــسىملىرنى ، ـ دېــدى ۋە  ھهرگىــز ئامــانلىق بهرمهيــمهن

مىقيهسنىڭ ئىككى ناخشىچى دېدىكىنىڭ    ئۇالردىن باشقا،   . ئاتىدى
بىــرى يهنه  دى،نىـڭ بىــرى ئۆلتۈرۈلـ  الر ئۇ. ئاتىــدىمۇئىـسىملىرىنى 

   .②قۇتۇلۇپ قېلىپ مۇسۇلمان بولدى
  )2684 :ئهبۇ داۋۇد(

َخلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمكَّـةَ    َعْن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ دَ        ـ 6645
َيْوَم الْفَْتحِ َوَحْولَ الَْبْيِت ِستُّونَ َوثَلَاثُ ِمائَِة ُنُصبٍ فََجَعلَ َيطُْعُنَها بُِعوٍد ِفي َيِدِه َوَيقُولُ َجاَء               

  .َما ُيِعيُدالَْحقُّ َوَزَهَق الَْباِطلُ َجاَء الَْحقُّ َوَما ُيْبِدُئ الَْباِطلُ َو
دىن مۇنـداق  ـ ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ     6645

 ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى فهتىــه كــۈنى، پهيغهمــبهر: رىــۋايهت قىلىنىــدۇ
 بـۇت بـار   360ۋەسهللهم مهككىگه كىرگهنـدە، كهئبىنىـڭ ئهتراپىـدا      

؛ ③﴾ھهق كهلدى، باتىل يوقالدى   ﴿: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . ئىدى
ــقهت﴿ ــدۇ    ھهقى ــدا قىاللماي ــۇقنى پهي ــرەر مهخل ــل بى ــدى، باتى   كهل

                                                
 .دېگهنـ سهھىه، : )3791 ( ئهلبانى①
 . دېگهنزەئىپ، ـ: )575 ( ئهلبانى②
 . ـ ئايەت81سۈرە ئىسرا،  ③
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 دېــگهن ①﴾ئهســلىگه كهلتۈرەلمهيــدۇ) يوقالغــان بىــرەر مهخلــۇقنى(
  .  ھاسىسىنى ئۇالرغا سانجىشقا باشلىدى،نى ئوقۇغىنىچهلهرئايهت

  )4287 :بۇخارى(

َمَر ْبَن الَْخطَّابِ َرِضـَي      أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَر عُ        :َعْن َجابِرٍ  ـ 6646
اللَُّه َعْنُه َزَمَن الْفَْتحِ َوُهَو بِالَْبطَْحاِء أَنْ َيأِْتَي الْكَْعَبةَ فََيْمُحَو كُلَّ ُصوَرٍة ِفيَها فَلَْم َيْدُخلَْها النَّبِيُّ 

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى ُمِحَيْت كُلَّ ُصوَرٍة ِفيَها
: دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ    رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  ـ جابىر  6646

 ئـــۆمهر فهتىــه كـــۈنى  ســـهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســـهللهم پهيغهمــبهر  
 ئۇنىڭـــدىكى بـــارلىق  ،رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇنى كهئـــبىگه بېرىـــپ   

ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ ئـۇ        . دىسۈرەتلهرنى ئۆچۈرىۋېتىـشكه بۇيرىـ    
رەتلهر  بــــارلىق ســــۈ .ۋاقىتتــــا بهتهــــا دېــــگهن جايــــدا ئىــــدى    

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم كهئــبىگه ،ئۆچۈرىۋېتىلگهنــدىن كېــيىن
   .②دىكىر

 )4156 :ئهبۇ داۋۇد(

 .َعْن َجابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ َمكَّةَ َوِلَواُؤُه أَْبَيُض ـ 6647
ــ جــابىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  6647 ــدۇكى،ـ ــۋايهت قىلىنى  دىن رى

ــبهر په ــهللهم  يغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــدە  س ــگه كىرگهن  مهككى
   .③ ئاق ئىدىتۇغى) كۆتۈرگهن(

  )1679 :تىرمىزى(

 .َعْن َوْهبِ ْبنِ ُمَنبٍِّه قَالَ َسأَلُْت َجابًِرا َهلْ غَنُِموا َيْوَم الْفَْتحِ َشْيئًا قَالَ لَا ـ 6648
  :ىنمهن جابىرد:  مۇنداق دەيدۇـ ۋەھب ئىبنى مۇنهببىه 6648

                                                
 . ـ ئايهت49 سۈرە سهبهئ، ①
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 3502(ئهلبانى  ②
 .دېگهنـ ھهسهن، : )1372 (ى ئهلبان③
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دەپ ـ  كۈنى مۇسۇلمانالر بىر نهرسه غهنىـمهت ئالغـانمۇ؟    ــ فهتىه
  :، ئۇغانىدىمسورى

   .①دەپ جاۋاب بهردىـ ياق، ــ 
  )1679 :تىرمىزى(

َعْن َمْيُموَنة بنت الَْحارِِث أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسـلم َبـاَت               ـ 6649
أُ ِللصَّالِة فََسِمَعْتُه يقول يف ُمَتَوضَِّئِه لَبَّْيَك لَبَّْيَك لَبَّْيـَك ثَالثًـا   ِعْنَدَها يف لَْيلَِتَها ثُمَّ قام َيَتَوضَّ     

َوُنِصْرُت ثالثا َوُنِصْرُت ثَالثًا قالت فلما َخَرَج قلت يا َرُسولَ اللَِّه بِأَبِي أنت َسِمْعُتَك َتقُولُ       
كان َمَعـَك    َك ُتكَلُِّم إِْنَساًنا فََهلْ   يف متوضئك لبيك لَبَّْيَك ثَالثًا نصرت ُنِصْرُت ثَالثًا كَأَنَّ        

أََحٌد قال هذا َراجُِز بين كَْعبٍ َيْسَتْصرُِخُني َوَيْزُعُم أَنَّ قَُرْيًشا أََعاَنْت عليهم بين َبكْـرٍ ثُـمَّ      
لت فََدَخلَ َخَرَج رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم َوأََمَر َعاِئَشةَ أَنْ ُتَجهَِّزُه َوال ُتْعِلُم أََحًدا قا          

عليها أَُبوَها فقال يا بنيَّةُ ما هذا الْجَِهاُز قالت َواللَِّه ما أَْدرِي قال ما هذا بَِزَماِن غَْزوِ بـين                  
اَألْصفَرِ فَأَْيَن ُيرِيُد رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم قالت ال ِعلَْم يل قالت فَأَقَْمَنا ثَالثًا ثُمَّ                 

فقال رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليـه وسـلم         ...فََسِمْعُت الرَّاجَِز َيْنُشُدهُ  صلى الصُّْبَح بِالنَّاسِ    
قال اللَُّهمَّ َعمِّ عليهم وُنِصْرُت ثَالثًا أو لَبَّْيَك لَبَّْيَك ثَالثًا ثُمَّ َخَرَج النيب صلى اللَُّه عليه وسلم 

 ُسفَْيانَ َوَحِكيم بن ِحَزامٍ     أيبذكر قصة   َو و َخَبَرَنا حىت َنأُْخذَُهْم َبْغَتةً ثُمَّ َخَرَج حىت َنَزلَ َمرْ        
َوُبَدْيل بن َوْرقَاَء قد َخَرُجوا ِتلَْك اللَّْيلَةَ فَأَْشَرفُوا على َمْروِ فََنظََر أبو ُسفَْيانَ إىل النَِّرياِن فقال               

َهَبطُوا فَأََخذَْتُهْم ُمَزْيَنةُ يا ُبَدْيلُ لقد أَْمَسكَْت بنو كَْعبٍ أَْهلَُه فقال َحاَشْتَها إِلَْيَك الَْحْرُب ثُمَّ   
َوكَاَنْت َعلَْيهُِم الِْحَراَسةُ ِتلَْك اللَّْيلَةَ فََسأَلُوُهْم أَنْ َيذَْهُبوا بِهِْم إىل الَْعبَّاسِ بن عبد الُْمطَِّلـبِ      

سلم فََخَرَج بِهِـُم  فَذََهُبوا بِهِْم فََسأَلَُه أبو ُسفَْيانَ أَنْ َيْسَتأِْمَن له رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه و 
الَْعبَّاُس إىل النيب صلى اللَُّه عليه وسلم ثُمَّ َخَرَج بِهِْم فقال أبو ُسفَْيانَ إِنَّا ُنرِيُد أَنْ َنـذَْهَب                  
فقال أَْسِفُروا فَقَاَم رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم َيَتَوضَّأُ فَاْبَتَدَر الُْمـْسِلُمونَ ُوُضـوَءُه               

 ُوُجوِههِْم قال أبو ُسفَْيانَ يا أََبا الْفَْضلِ لقد أَْصَبَح ُملُْك بن أَِخيَك َعِظيًما فقال َيْنَضُحوَنُه يف
  .إنه ليس بُِملٍْك َولَِكنََّها النُُّبوَّةُ ويف ذلك َيْرغَُبونَ

                                                
 .دېگهنـ  سهھىه، سهنهدى): 2612(  ئهلبانى①
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دىن مۇنـداق  ـ مهيمـۇنه بىنتـى ھـارىس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا        6649
ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــسى  : رى ــگهن كېچى ــا كهل ــۆۋەت ماڭ ــبهر  ن پهيغهم

ــدا   ــهللهم يېنىم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــدى س ــۇپ قال ــا  . قون نامازغ
  :تاھارەت ئېلىش ئۈچۈن ئورنىدىن تۇرغاندا

، ـ    )نۇســرەتكه ئېرىــشتىم (لهببهيــك، لهببهيــك، لهببهيــك   ــــ 
  :تاھارەتخانىدىن چىققاندا، مهن. دېگهنلىكىنى ئاڭلىدىم

سېنىڭ تاھارەت  .ۇن پىدا بولسساڭام  ـ ئانا ئاتا!ئى رەسۇلۇلالھــ 
نى ئاڭلىـدىم،   ىنىڭ دېگ “لهببهيك، لهببهيك، لهببهيك  ” :ئېلىۋېتىپ
  :دەپ سورىغان ئىدىمـ ى بارمىدى؟ يېنىڭدا بىر

ىمنى تهلهپ   قۇتقۇزۇشـ  .ۇ كهئب قهبىلىسىنىڭ قوشاقچىسى   ــ ئ 
لهر بهكىـــر قهبىلىـــسىنىڭ ئـــۇالرنى بـــوزەك  قىلىۋاتىـــدۇ، قۇرەيـــش

  . دېدى، ـكقىلىشىغا ياردەم بېرىۋېتىپتۇدە
ــدى ــبهر نئان ــهللهم چىقىــپ   پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه  ، س
ــۇنى  قىلىــقى ســهپهر تهييــارلىنىئائىــشه ــدى ۋە ب ــشكه بۇيرى  پ بېرى

ــلىك  ــېچكىمگه دېمهس ــدىنى ھ ــسى  .تاپىلى ــشهنىڭ دادى ــۇ ( ئائى ئهب
  :كىرىپ) بهكرى
  :، ئۇىدىدەپ سورىغانـ بۇ نېمه تهييارلىق؟ ! ئى قىزىمــ 
  :ئهبۇ بهكرى .دىېدـ بىلمىدىم، ــ 
بۇ رىملىقالرغا يۈرۈش قىلىـدىغان ۋاقىـت ئهمهس، پهيغهمـبهر       ــ  

  : يهنهدېدى، ئائىشهـ ارىدىغاندۇ؟ بئهلهيهىسساالم قهيهرگه 
  .دېدىـ بىلمىدىم، ــ 

ــۈچىنچى كــۈنى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم       ئ
ــيىن     ــدىن كېـ ــۇپ بولغانـ ــداتنى ئوقـ ــلهن بامـ ــائهت بىـ ــر  ،جامـ بىـ

ئوقــۇپ ئــۇنى يــاردەمگه چاقىرىۋاتقــانلىقىنى قچىنىڭ قوشــاق قوشــا
 بـۇنى ئـاڭالپ     سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     پهيغهمـبهر   . ئاڭلىدىم

  :يهنه
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ئـۇالرنى  ! هللائى ا«:  ئاندىن. دېدى، ـ لهببهيك، لهببهيك، لهببهيكــ 
 بىــخهۋەر قىلغايــسهنكى، بىــز ئۇالرغــا تۇيۇقــسىز     ســهپىرىمىزدىن

 ،ئـــا قىلــدى، ئانـــدىن يـــۈرۈش قىلىـــپ دەپ دۇ »تــېگىش قىاليلـــى 
  ...مهررەززەھران دېگهن جايغا كېلىپ چۈشتى

ئهبــۇ ســۇفيان، : نغــان مۇنــداق بايــان قىلىى ھهدىــسنىڭ داۋامــ
ــسى     ــاالر شــۇ كېچى ــل ئىبنــى زەرق ــزام ۋە بۇدەي ھهكىــم ئىبنــى ھى

 مهررەززەھـران تهرەپـكه     ، چىقىـپ  ئهتراپنى كۆزىتىش ئۈچۈن سـىرتقا    
  :الرنى كۆرۈپخانگۈل ئهبۇ سۇفيان .باردى

ـــ  ــل ـ ــى بۇدەي ــان    ! ئ ــادىمىنى يىغق ــۈن ئ ــسى پۈت ــب قهبىلى كهئ
  :دېۋىدى، بۇدەيل ئۇنىڭغاـ ئوخشىمامدۇ؟ 

 .دېـدى ـ نىڭ سـاڭا قارشـى ئۇرۇشىـشى مـۇمكىن ئهمهس،      الرئۇــ 
ــ  ــكه چۈشـ ــۇالر پهسـ ــيىن ئـ ــسى .ىتكېـ ــۇ كېچىـ ــك  شـ كۆزەتچىلىـ

 ئـۇالرنى   ئۆتهۋاتقان مۇزەينه قهبىلـسىنىڭ قـاراۋۇللىرى      ۋەزىپىسىنى
ــاراۋۇلالردىن ئــــۆزلىرىنى ئاببــــاس ئىبنــــى  .تۇتۇۋالــــدى  ئــــۇالر قــ

 ئهبۇ سۇفيان   .ئابدۇلمۇتتهلىبنىڭ ئالدىغا ئېلىپ بېرىشنى ئۆتۈندى    
ــ ــساالمدىن  نىڭئابباس ــبهر ئهلهيهىس ــۆزلىرىگه  پهيغهم ــانلىق ئ ئام

ــدى  ــشىنى ئۆتۈنــ ــپ بېرىــ ــبهر  .ئېلىــ ــۇالرنى پهيغهمــ ــاس ئــ  ئاببــ
ــشىغا ئېل  ــساالمنىڭ قې ــپ ئهلهيهىس ــپ بېرى ــتۈرگهندىن ى ، كۆرۈش

  : ئهبۇ سۇفيان.پ چىقتىقايتىكېيىن 
  :دېگهن ئىدى، ئابباسـ قايتايلى، مهككىگه بىز ــ ئهمدى 

ـــ  ــايتىڭالر،     ـ ــدا ق ــاڭ يورىغان ــدىـ ت ــدا .دەپ تۇتىۋال ــاڭ ئاتقان  ، ت
ئورنىدىن  تاھارەت ئالغىلى    سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  پهيغهمبهر  

ــۇردى ــاھابىالر. ت ــپ  يۈگۈرۈس ــۈپ كېلى ــان  ،ش ــارەت ئالغ  ئۇنىــڭ تاھ
 بۇنى كۆرۈپ ھهيران قالغان     .سۈيىنى يۈزلىرىگه چېچىشقا باشلىدى   

  :فيانۇئهبۇ س
بولـۇپ  كاتتـا    بهك   پادىـشاھلىقى  جىيهنىڭنىڭ   !ئى ئهبۇ فهزل  ــ  

  : ئابباس ئۇنىڭغا، دېگهن ئىدىـ! ؟غۇىكېتىپت
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داق مۇشـۇن ئـۇالر   شـۇڭا  .ئۇ پادىشاھ ئهمهس، بهلكـى پهيغهمـبهر   ــ  
   .①دېدىـ قىلىشىدۇ، 

  )23/433: »كهبىرئهل«(

بن َعبَّاسٍ قال ثُمَّ َمَضى رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه َوَسـلَّْم            اَعنِ   وله عن    ـ 6650
  . فذكر احلديثَواْسَتْخلََف على الَْمِديَنِة أََبا ُرْهمٍ كُلْثُوَم بن ُحَصْينٍ الِْغفَارِيَّ

 عن قَُرْيشٍ فلم َيأِْتهِْم عن رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه َوَسلَّْم           وقد َعِمَيِت اَألْخَبارُ  : وفيه
َخَبٌر َوال َيْدُرونَ ما هو فَاِعلٌ َخَرَج يف ِتلَْك اللَّْيلَِة أبو ُسفَْيانَ بن َحْربٍ َوَحِكيُم بن ِحـَزامٍ             

 أو َيْسَمُعونَ بِِه وقد كان الَْعبَّاُس       َوُبَدْيلُ بن َوْرقَاَء َيَتَحسَُّسونَ َوَيْنَتِظُرونَ هل َيجُِدونَ َخَبًرا       
بن عبد الُْمطَِّلبِ أتى َرُسولَ اللَِّه صلى اللَُّه عليه َوَسلَّْم بَِبْعضِ الطَّرِيقِ وقد كان أبو ُسفَْيانَ                

ِه صـلى   بن الَْحارِِث بن عبد الُْمطَِّلبِ َوَعْبُد اللَِّه بن أيب أَُميَّةَ بن الُْمِغَريِة قد لَِقَيا َرُسولَ اللَّ               
اللَُّه عليه َوَسلَّْم ِفيَما بني َمكَّةَ َوالَْمِديَنِة فَالَْتَمَسا الدُُّخولَ عليه فَكَلََّمْتُه أُمُّ َسلََمةَ ِفيهَِما فقالت 
يا َرُسولَ اللَِّه بن َعمَِّك وبن َعمَِّتَك َوِصْهُرَك قال ال َحاَجةَ يل بِهَِما أَمَّا بن َعمِّي فََهَتـَك                  

أَمَّا بن َعمَِّتي َوِصْهرِي فَُهَو الذي قال يل بَِمكَّةَ ما قال فلما أَْخَرَج إِلَْيهَِما بِذَِلَك               ِعْرِضي وَ 
َوَمَع أيب ُسفَْيانَ بينٌّ له فقال َواللَِّه لََيأْذََننَّ يل أو آلُخذَنَّ بَِيِد اْبَنيَّ هذا ثُمَّ لََنذَْهَبنَّ يف اَألْرضِ                  

فلما َبلَغَ ذلك َرُسولَ اللَِّه صلى اللَُّه عليه َوَسلَّْم َرقَّ لَُهْما ثُـمَّ             حىت َنُموَت َعطًَشا َوُجوًعا     
  .أَِذنَ لَُهْما فََدَخال َوأَْسلََما

َوْيَحَك يا أََبا ُسفَْيانَ هذا رسول اللَِّه صلى        : قال العباس أليب سفيان حني لقيه     : وفيه
اللَِّه قال فما الِْحيلَةُ ِفَداَك أيب َوأُمِّي قال قلـت          اللَُّه عليه َوَسلَّْم يف الناس َواَصَباَح قَُرْيشٍ وَ       

َواللَِّه لَِئْن ظَفََر بَِك لََيْضرَِبنَّ ُعُنقََك فَاْركَْب َمِعي هذه الَْبْغلَةَ حىت آِتَي بَِك َرُسولَ اللَِّه صلى                
 فََحرَّكُْت بِِه كُلََّما َمـَرْرُت  اللَُّه عليه َوَسلَّْم أَْسَتأِْمَنُه لك قال فََرِكَب َخلِْفي َوَرَجَع َصاِحَباهُ      

بنارٍ من نَِرياِن الُْمْسِلِمَني قالوا من هذا فإذا َرأَْوا َبْغلَةَ رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه َوَسلَّْم قالوا        
 َعمُّ رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه َوَسلَّْم على َبْغلَِتِه حىت َمَرْرُت بنارِ ُعَمَر بن الَْخطَّابِ رضي               

                                                
 يهھيـا ئىبنـى سـۇاليمان    سـهنهدىدە ،  بولـۇپ نى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان    ھهدىسبۇ: )10232 ( ھهيسهمى ①

 . دېگهنئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـئىبنى نهزله 
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اللَُّه عنه فقال من هذا َوقَاَم إيل فلما َرأَى أََبا ُسفَْيانَ على َعُجزِ الَْبْغلَِة قال أبو ُسفَْيانَ َعُدوُّ                  
اللَِّه الَْحْمُد ِللَِّه الذي أَْمكََن ِمْنَك بَِغْيرِ َعقٍْد َوال َعْهٍد ثُمَّ َخَرَج َيْشَتدُّ حنو رسول اللَِّه صلى                 

َركََضِت الَْبْغلَةُ فََسَبقَْتُه بَِما َتْسبُِق الدَّابَّةُ الَْبِطيُء الرَُّجلَ الَْبِطيَء فَاقَْتَحْمُت          اللَُّه عليه َوَسلَّْم وَ   
َعنِ الَْبْغلَِة فََدَخلُْت على رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه َوَسلَّْم َوَدَخلَ ُعَمُر فقال يا َرُسولَ اللَِّه                

 منه بَِغْيرِ َعقٍْد َوال َعْهٍد فََدْعنِي فََألْضرَِب ُعُنقَُه قال قلت يـا            هذا أبو ُسفَْيانَ قد أَْمكََن اللَّهُ     
َرُسولَ اللَِّه إين أََجْرُتُه ثُمَّ َجلَْسُت إىل رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه َوَسلَّْم فَأََخـذُْت بَِرأِْسـِه              

َر ُعَمُر يف َشأْنِِه قلت َمْهال يا ُعَمُر أََمـا  فقلت ال َواللَِّه ال ُيَناجِيِه اللَّْيلَةَ َرُجلٌ ُدونِي فلما أَكْثَ 
َواللَِّه لو كان من رَِجالِ بين َعِديِّ بن كَْعبٍ ما قلت هذا َولَِكنََّك َعَرفَْت أَنَُّه َرُجـلٌ مـن     
رَِجالِ بين عبد َمَناٍف قال َمْهال يا َعبَّاُس فََواللَِّه ِإلِسالُمَك يوم أَْسلَْمَت كان أََحبَّ إىل من                

ْسالمِ الَْخطَّابِ لو أَْسلََم وما بِي إِال أَنِّي قد َعَرفُْت أَنَّ إِْسالَمَك كان أََحبَّ إىل رسول اللَِّه             إِ
صلى اللَُّه عليه َوَسلَّْم من إِْسالمِ الَْخطَّابِ فقال رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه َوَسلَّْم اذَْهْب بِِه                

 فَائِْتنِي بِِه فَذََهْبُت بِِه إىل َرْحِلي فََباَت ِعْنِدي فلما أَْصـَبَح            إىل َرْحِلَك يا َعبَّاُس فإذا أَْصَبحَ     
غََدْوُت بِِه إىل رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه َوَسلَّْم فلما َرآُه رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه َوَسلَّْم                 

إِلََه إِال اللَُّه قال بِأَبِي أنت َوأُمِّـي مـا   قال َوْيَحَك يا أََبا ُسفَْيانَ أَلَْم َيأِْن لك أَنْ َتْعلََم أَنْ ال   
أَكَْرَمَك َوأَْوَصلََك َواللَِّه لقد ظََنْنُت أَنْ لو كان مع اللَِّه غَْيُرُه لقد أَغَْنى َعنِّي شـيئا قـال                  

ي ما أْحلََمَك   ُسفَْيانَ أَلَْم َيأِْن لك أَنْ َتْعلََم أَنِّي رسول اللَِّه قال بِأَبِي أنت َوأُمِّ             َوْيَحَك يا أََبا  
َوأَكَْرَمَك َوأَْوَصلََك هذه َواللَِّه كان يف َنفِْسي منها َشْيُء حىت اآلنَ قال الَْعبَّاُس َوْيَحَك يا                
أََبا ُسفَْيانَ أَْسِلْم وأشهد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا رسول اللَِّه قبل أَنْ ُتْضَرَب ُعُنقُـَك                  

  َهاَدِة الَْحقِّ َوأَْسلََمقال فََشهَِد بَِش
حىت َمرَّ رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه َوَسلَّْم يف الَْخْضَراِء كَِتيَبةٌ فيها الُْمَهاجُِرونَ             : وفيه

َواَألْنَصاُر ال َيَرى منهم إِال الَْحَدَق قال ُسْبَحانَ اللَِّه من َهُؤالِء يا َعبَّاُس قلت هذا رسـول         
ه َوَسلَّْم يف الُْمَهاجِرِيَن َواَألْنَصارِ قال ما َألَحٍد بَِهُؤالِء ِقَبلٌ َوال طَاقَةٌ َواللَِّه     اللَِّه صلى اللَُّه علي   

يا أََبا الْفَْضلِ لقد أَْصَبَح ِملَْك بن أَِخيَك الَْغَداةَ َعِظيًما قلت يا أََبا ُسفَْيانَ إِنََّها النُُّبوَّةُ قـال                  
ْوِمَك قال فََخَرَج حىت إذا َجاَءُهْم َصَرَخ بِأَْعلَى َصْوِتِه يا َمْعَشَر           فََنَعْم إِذَنْ قلت النََّجاُء إىل قَ     
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قَُرْيشٍ هذا ُمَحمٌَّد قد َجاَءكُْم بَِما ال ِقَبلَ لَكُْم بِِه فََمْن دخل َداَر أيب ُسفَْيانَ فَُهـَو آِمـٌن                   
 فَبِئَْس من   َشفقالت أقتلوا الدََّسَم اَألْحمَ   فَقَاَمْت إليه اْمَرأَُتُه ِهْنُد بنُت ُعْتَبةَ فَأََخذَْت بَِشارِبِِه         

طَِليَعِة قَْومٍ قال َوْيَحكُْم ال َتُغرَّنَّكُْم هذه من أَْنفُِسكُْم فإنه قد جاء ما ال ِقَبلَ لَكُْم بِِه مـن                   
اَبُه فَُهَو آِمٌن دخل َداَر أيب ُسفَْيانَ فَُهَو آِمٌن قالوا َوْيلََك وما ُتْغنِي َعنَّا َداُرَك قال َوَمْن أَغْلََق بَ     

  . َوَمْن دخل الَْمْسجَِد فَُهَو آِمٌن فََتفَرََّق الناس إىل ُدورِِهْم َوإِلَى الَْمْسجِِد
مۇنـداق رىـۋايهت    دىن  ماـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ     6650
 مهدىـنىگه ئهبـۇ    پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم    :قىلىنىدۇ

ئهمىــر نائىـب قىلىــپ،  ىفـارىنى  ين غهســۈھـم كۇلــسۇم ئىبنـى ھ  ۇر
  ...يۈرۈشكه ئاتالندى

ــۇر ئااللمــ   ــداق ئۇچ ــۇرەيش ھېچقان ــبهر  اي،ق ــهلاللالھۇ پهيغهم س
 .مىـدى  بىلهلنېمه قىلماقچى ئىكهنلىكىنى ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ   

 ئهبۇ سۇفيان ئىبنـى ھهرب، ھهكىـم ئىبنـى ھىـزام ۋە     ،شۇ كېچىسى 
ئهتراپنـى    ئۈچـۈن  ىشبۇدەيل ئىبنى ۋەرقائالر بىـرەر خهۋەرگه ئېرىـش       

پهيغهمـبهر   ب ئابباس ئىبنى ئابدۇلمۇتتهلى   .قتىتىڭالشقا چى  ـ تىڭ
ئالدىغا چىققان  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنى كۈتۈۋېلىش ئۈچۈن      

 ۇئىـدى، ئهبـۇ سـۇفيان ئىبنـى ھـارىس بىـلهن ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئهبــ        
ر مۇسۇلمانالرە مهككه بىلهن مهدىنه ئارىلىقىدا ىۇغمئۇمهييه ئىبنى   

قوشۇنى بىلهن ئۇچرىشىپ قېلىپ، پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى         
ــهللهمنىڭ ــا كىرۇ ھۋەسـ ــدى زۇرىغـ ــى بولـ ــهلهمه  ئۇ .مهكچـ ــۇ سـ ممـ

رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ   
  :قېشىغا كىرىپ

كۈيئوغلـۇڭ يهنـى    نىـڭ ئـوغلى بىـلهن       اڭ تاغ !ئى رەسـۇلۇلالھ  ــ  
زۇرۇڭغــا كىــرىش ئۈچــۈن رۇخــسهت ســوراپ  اڭنىــڭ ئــوغلى ھوھامم

   :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدى، دېگهنى كهپتۇ، ـ
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  مهككىــدەتاغامنىــڭ ئــوغلى . ــــ ئۇالرغــا ئېهتىيــاجىم يــوق   
ــا شـــهرىپىمنى ئايـــاغ ئاســـتى قىلـــدى، ھاممامنىـــڭ ئـــوغلى   ماڭـ

  .دېدىدەيدىغىنىنى دەپ بولغانىدى، ـ 
ڭ يېنىــدا بىــر  ئهبــۇ سـۇفياننى . ئۇالرغـا يهتكۈزۈلــدى لهربـۇ ســۆز 

  :كىچىك ئوغلى بار ئىدى، ئۇ
لىمهنكـى، يـا ماڭـا ئىجــازەت     بىـلهن قهســهم قى نىـڭ نـامى  هللاـــ  
ــدۇ ــابېرى ــۇتقىنىمچه چــ   كى ي ــولىنى ت ــڭ ق ــۇ ئوغلۇمنى  – لۆ مۇش

ــا ــپباياۋانالرغ ــاچلىق، كېتىــپ كىرى ــۈپ ســسۇزلىقتىن ۇ ئ ۋە ئ ئۆل
ەر  بۇنىڭـدىن خهۋ . دەپ يـالۋۇردى كهتكىچه سهرسان بولۇپ يۈرىمىز، ـ 

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ كـــۆڭلى تاپقـــان 
 ئـۇالر  .هردى ئىجـازەت ب ىتتى ۋە كىرىـشكه ئۇالرغـا ئىـچ ئـاغر     يۇمشاپ،  

  ...ىدكىرىپ مۇسۇلمان بول
 ئهبۇ سۇفيان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ    ئابباس   ، بۇ ھهدىسته كېلىشىچه  
  : ئۇنىڭغابىلهن ئۇچرىشىپ قېلىپ،

نىڭ پهيغهمبىرى ۋە هللا ،بۇمانا ! ۇفيان ئى ئهبۇ س،ئىسىت ساڭاــ 
 بىــلهن قهســهمكى، قــۇرەيش ئهمــدى نىــڭ نــامىهللا ا.ئۇنىــڭ قوشــۇنى

  :ئهبۇ سۇفياندېدى، ـ گىشىدىغان بولدى، ۈت
ــارە         ــداق چ ــا قان ــسۇنكى، بۇنىڭغ ــدا بول ــاڭا پى ــام س ــا ـ ئان ـــ ئات ـ

  :ئابباس. قىلغۇلۇق؟ ـ دەپ سورىدى
 ،ېلىــپ قالــسا بىــلهن قهســهمكى، ســېنى تۇتۇۋنىــڭ نــامىهللاــــ 

مهن بىـلهن بـۇ قېچىرغـا مىـنگىن،         شـۇڭا    .چوقۇم كالالڭنى ئالىدۇ  
ــدىغا ئېلىــپ بېرىــپ      ــېنى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئال  ،س

  .دېدىمـ ئامانلىق ئېلىپ بېرەي، 
 مهن .ئۇ ئارقامغا مىنگهشتى، ئىككى ھهمراھى قايتىـپ كهتتـى     

ــۇلمانالر قوشـــۇنى  ــر  ياققـــان ھهر ئـــۇنى ئېلىـــپ ماڭـــدىم، مۇسـ بىـ
  :ئۇالرگۈلخاننىڭ يېنىدىن ئۆتكىنىمىزدە، 
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 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ   سورىشاتتى ۋەدەپ ـ بۇ كىم؟   ــ 
  : قېچىرىنى كۆرۈپ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ تاغىـسى قېچىرىنـى مىنىـپ         ــ  
 ئـۆمهر  شۇنداق مېڭىپ،. دېيىشىپ ئۆتكۈزىۋېتهتتى ـ  كېتىۋېتىپتۇ،

. گۈلخانىنىڭ يېنىغا كهلدۇقهۇنىڭ ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهن
  :ئۇ

 ئهبـۇ  . تهرەپكه كهلـدى بىز ،دىن تۇرۇپىئورنـ دېدى ۋە بۇ كىم؟  ــ 
  :سۇفياننى قېچىرنىڭ ئارقا تهرىپىدە كۆرۈپ

 ــ  نىڭ دۈشمىنى ئهبۇ سۇفيانغۇ بۇ؟ سېنى ھېچبىر ئهھـدۇ     هللاــ  
قــا هللاپهيمــان يــاكى كېلىشىمــسىز قولىمىزغــا چۈشــۈرۈپ بهرگهن ا 

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم تهرەپـكه      دېگىـنىچه   ـ  ! لسۇنھهمدىلهر بو 
 ئۇنىـڭ    دېۋىتىـپ،   مهنمـۇ قېچىرنـى    .قاراپ ئالـدىراپ يـۈرۈپ كهتتـى      

 قېچىـردىن سـهكرىگهن پېـتىم پهيغهمـبهر         ،دە – ۋالـدىم ۈئالدىغا ئۆت 
ــۇ   ــردىم، ئۆمهرمـ ــا كىـ ــساالمنىڭ ھۇزۇرىغـ ــدىنال ئهلهيهىسـ كهينىمـ

  :كىرىپ
پهيمـان يـاكى     ـ ئهھدۇبۇ سۇفياننى   تائاال ئه هللا ا! ئى رەسۇلۇلالھ ــ  

بهرســهڭ،  ماڭــا ئىجــازەت .كېلىشىمــسىزال قولىمىزغــا چۈشــۈرۈپتۇ
  :مهن . دېدىكاللىسىنى ئاالي، ـ

 لىق بهردىم، ـ دېدىم، ئاندىناناھپ مهن ئۇنىڭغا !ئى رەسۇلۇلالھــ 
 ، سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ قېـشىدا ئولتــۇرۇپ    پهيغهمـبهر 

  :ۇپ تۇرۇپمۇبارەك بېشىنى تۇت
ـــ  ــۇلۇلالھ ــ ــۈن رەسـ ــېچكىم   بۈگـ ــقا ھـ بىـــلهن مهنـــدىن باشـ

  : مهن گېپىدە چىڭ تۇرۇۋالغاچقا،ئۆمهر .دېدىمـ ڭداشمايدۇ، مۇ
 ئهدىــي ئهبــۇ ســۇفيان. بهك ئالــدىراپ كهتمىگىــن! ئــى ئــۆمهرــــ 

بۇنـداق دېمىـگهن   ، ھهرگىـز  ئىبنى كهئب جهمهتىدىن بولغان بولـسا    
ف جهمهتىــدىن ئىكهنلىكىنــى انــ ســهن ئۇنىــڭ ئابــدۇ مهن.بوالتتىــڭ

  : ئۆمهر.ـ دېدىمبىلگهچكه شۇنداق دەۋاتىسهن، 
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ـــ  ــۆزۈڭنى تۇتــ ـ ــى ئاببــاس،ۋالۇيــاق، ئ ــامىهللا ا! ئ  بىــلهن نىــڭ ن
ــۇلمان    ــېنىڭ مۇسـ ــهمكى، سـ ــۇڭ،قهسـ ــۈن بولۇشـ ) دادام( مهن ئۈچـ

ئىــش شــاللىنارلىق ۇخنىــڭ مۇســۇلمان بولۇشــىدىنمۇ بهك  خهتتاب
رەسـۇلۇلالھ  غا كىرىـشىڭنىڭ    سېنىڭ ئىسالم بۇ پهقهت   . بولغانىدى
مۇ بهكـــــرەك خهتتابنىـــــڭ ئىـــــسالمغا كىرىـــــشىدىن  ئۈچـــــۈن 

 ـ ئىـش ئىكهنلىكىنـى بىلگهنلىكىمـدىن بولغـان،       خۇشاللىنارلىق
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ،شۇنىڭ بىلهن .دېدى

ئېلىـپ كېتىـپ، ئهته ئهتىـگهن       ڭغـا   ۇ ئـۇنى تۇرالغ   !ئى ئابباس ــ  
  .دىـ دې! ئېلىپ كهلگىن

 ئـۇ مهن بىـلهن      قايتتىم، ئېلىپ تۇرالغۇمغا    ئهبۇ سۇفياننى مهن  
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى پهيغهمــبهر  ئــۇنى ، تــاڭ ئاتقانــدا.قونــۇپ قالــدى

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   ۋەسهللهمنىڭ ھۇزۇرىغـا ئېلىـپ بـاردىم،      
  :ئۇنى كۆرۈپ

 ئىـسىت سـاڭا، سـېنىڭ ئهمـدى بىـر ھهق           !ئى ئهبـۇ سـۇفيان    ــ  
ــنىــڭمهبۇدتىــن باشــقا هللا ــۇپ يېتىــدىغان ۋاقۇ يوقل تىــڭ قىنى تون

  :ئهبۇ سۇفيان . دېدى ـكهلمىدىمۇ؟
دېگهن كهڭ قورساق،   ى سهن نېم  !پىدا بولسۇن ساڭا  ئانام   ـ ئاتاــ  
ــنېم ــامىهللا ا!رەھىمــدىل ســهن؟دېگهن ى ــهمكى،  نىــڭ ن ــلهن قهس  بى
ــسا  هللا ــدىغان بول ــاغقىچهتىــن باشــقا بىــر ئىــالھ بولى ــۇ چ ــى ، ب  مېن

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه.دېدىـ تتى، غان بوالتۇلدۇرقۇ
 ئىــسىت ســاڭا، ســېنىڭ ئهمــدى مېنىــڭ !ئــى ئهبــۇ ســۇفيانــــ 

  ـ نىڭ رەسۇلى ئىكهنلىكىمنى بىلىـدىغان ۋاقتىـڭ كهلمىـدىمۇ؟   هللا
  :مۇئهبۇ سۇفيان .دېدى

دېگهن كهڭ قورساق،   ى سهن نېم  !پىدا بولسۇن ساڭا  ئانام   ـ ئاتاــ  
نىـڭ  هللا ا .رەھىمـدىل سـهن   دېگهن  ىـ مشاق، نېم ۇدېگهن باغرى ي  ىنېم
 بىلهن قهسهمكى، ھازىرغـا قهدەر بـۇ توغرىـدا كۆڭلۈمـدە ئـازراق        نامى

  : ئابباس دەرھال.دېدىـ شهك بار ئىدى، 
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 ئىسىت ساڭا، كـالالڭ ئېلىنىـپ كهتكىـچه         !ئى ئهبۇ سۇفيان  ــ  
ــۇلمان بولــۇپ  تىــن باشــقا ئىالھنىــڭ يوقلۇقىغــا ۋە    هللابىــر ا ،مۇس
ــ هللامۇھهممهدنىــڭ ا  سى ۋە پهيغهمبىــرى ئىكهنلىكىــگه نىــڭ بهندى

 شـاھادەت   كهدېگهن ئىدى، ئهبۇ سۇفيان ھهق    ـ  ! شاھادەت كهلتۈرگىن 
  ...ئېيتىپ مۇسۇلمان بولدى

 ســـهلاللالھۇ پهيغهمـــبهر :يهنه مۇنـــداق كهلــگهن بــۇ ھهدىـــسته  
ئهلهيهى ۋەسهللهم ئهنسارىالر بىلهن مۇھاجىرالردىن تهركىپ تاپقـان        

 ساۋۇتى بهكمۇ پۇختا بولۇپ،    نىڭر ئۇال .ئىدىئاتلىق قوشۇن ئىچىدە    
  :  ئهبۇ سۇفيان ئۇالرنى كۆرۈپ.هرنىال كۆرگىلى بوالتتىپهقهت كۆزل

ـــ  ــى ئاببــاس! لالھانابهۇســـ ــۇالر كىمــلهر؟! ئ  .دەپ ســورىدى ـ   ب
  :ئابباس

ئهنسارىالر بىلهن مۇھاجىرالردىن تهركىـپ تاپقـان قوشـۇن،       ــ بۇ،   
 .دېـدى الرنىڭ ئارىسىدا، ـ  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇ

  :ئهبۇ سۇفيان
نىـڭ  هللا! ئى ئهبـۇ فهزل   . مىگۈدەكبۇالرغا ھېچكىم تهڭ كېلهل   ــ  

ــهمكى،  ــلهن قهسـ ــامى بىـ ــڭ نـ ــاكىمىيىتى جىيهنىڭنىـ ــۇ بهكھـ  مـ
  : ئابباسدېۋىدى،ـ  كېتىپتۇ، كۈچلىنىپ

 ھــــاكىمىيهت ئهمهس، بهلكــــى بــــۇ !ئــــى ئهبــــۇ ســــۇفيانــــــ 
  : ئۇ.ىدېدـ پهيغهمبهرلىك، 

  : ئابباس. دېدىقهتهن قالتىس ئىكهن، ـــ ھهقى
 ئــۇ دەرھــال . دېــدىمـــ! دەرھــال خهلقىڭنــى قۇتقــۇزغىنــــ مــاڭ، 

  : پۈتۈن كۈچى بىلهنمهككىگه قايتىپ،
ناھـايىتى كۈچلـۈك قوشـۇن       مـۇھهممهد    !خهلقـى ئـى قـۇرەيش     ــ  

، كىـم ئهبـۇ سـۇفياننىڭ    بىلهن ئۈستۈڭالرغا باسـتۇرۇپ كېلىۋاتىـدۇ   
  .ـ دەپ ۋارقىرىدىمان قالىدۇ،  ئا، ئۇئۆيىگه كىرىۋالسا

ئهبــۇ ســۇفياننىڭ (ھىنــد بنتــى ئــۇتبه بـۇ ســۆزلهرنى ئاڭلىغــان  
  :بۇرۇتىدىن تارتقىنىچهئورنىدىن تۇرۇپ، ئۇنىڭ ) ئايالى
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ـــ  ــۇ ـ ــۈرۈڭالرب ــ !پهسكهشــنى ئۆلت ــۈز  ھ ــۇرەيش خهلقىنىــڭ ي ۇ ق
  :ئهبۇ سۇفيان . دېدىـ! قارىسى
مــۇھهممهد  !اڭالرشهنمهڭالر، بۇنىڭغــا ئالــدانمبــۇ خوتۇنغــا ئىــــــ 

 كىم ئهبۇ   .سىلهر بۇرۇن كۆرۈپ باقمىغان قوشۇن بىلهن كېلىۋاتىدۇ      
  :ئۇالر .دېدىـ  ئامان قالىدۇ، ، ئۇسۇفياننىڭ ئۆيىگه كىرىۋالسا

سېنىڭ ئۆيۈڭگه قانچىلىك ئادەم سىغاتتى؟    !) ھهي ئهخمهق (ــ  
  : ئهبۇ سۇفيان.ـ دېيىشتى

 . ئامان قالىدۇ   ئۇ ،ئىشىكىنى تاقىۋالسا ) ئۆيىگه كىرىپ (كىم  ــ  
  .دېدىـ  ئامان قالىدۇ، سا، ئۇكىم مهسجىدكه كىرىۋال

ــلهن ــۇنىڭ بىـ ــكه خهلقـــى ،شـ ــجىدكه مهكـ ــۆيلىرىگه ۋە مهسـ  ئـ
   .①كىرىۋېلىشتى

  )7264 :كهبىرئهل«(

                                                
نىڭ  ھهدىــس، راۋىيلىــرى ســهھىه بولــۇپت قىلغــاننى تهبهرانــى رىــۋايه ھهدىــسبــۇ: )10234 ( ھهيــسهمى①

 .دېگهنـ راۋىيلىرىدۇر، 
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  نهين غازىتىۇھ

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم    َسْهل اْبن الَْحْنظَِليَِّة أَنَُّهْم َساُروا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ           عن ـ 6651
َيْوَم ُحَنْينٍ فَأَطَْنُبوا السَّْيَر َحتَّى كَاَنْت َعِشيَّةً فََحَضْرُت الصَّلَاةَ ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه               

تَّى طَلَْعـُت   َعلَْيِه َوَسلََّم فََجاَء َرُجلٌ فَارٌِس فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي اْنطَلَقُْت َبْيَن أَْيِديكُْم حَ             
َجَبلَ كَذَا َوكَذَا فَإِذَا أََنا بَِهَوازِنَ َعلَى َبكَْرِة آَباِئهِْم بِظُُعنِهِْم َوَنَعِمهِْم َوَشاِئهِْم اْجَتَمُعوا إِلَـى   

ًدا إِنْ َشاَء اللَُّه ُحَنْينٍ فََتَبسََّم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَالَ ِتلَْك غَنِيَمةُ الُْمْسِلِمَني غَ          
ثُمَّ قَالَ َمْن َيْحُرُسَنا اللَّْيلَةَ قَالَ أََنُس ْبُن أَبِي َمْرثٍَد الَْغَنوِيُّ أََنا َيا َرُسولَ اللَِّه قَـالَ فَاْركَـْب         

لُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه    فََرِكَب فََرًسا لَُه فََجاَء إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ لَُه َرُسو             
َعلَْيِه َوَسلََّم اْسَتقْبِلْ َهذَا الشِّْعَب َحتَّى َتكُونَ ِفي أَْعلَاُه َولَا ُنَغرَّنَّ ِمْن ِقَبِلـَك اللَّْيلَـةَ فَلَمَّـا      

ْينِ ثُمَّ قَـالَ َهـلْ      أَْصَبْحَنا َخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى ُمَصلَّاُه فََركََع َركَْعتَ           
أَْحَسْسُتْم فَارَِسكُْم قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه َما أَْحَسْسَناُه فَثُوَِّب بِالصَّلَاِة فََجَعلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى              

 قَالَ أَْبـِشُروا    اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي َوُهَو َيلَْتِفُت إِلَى الشِّْعبِ َحتَّى إِذَا قََضى َصلَاَتُه َوَسلَّمَ            
فَقَْد َجاَءكُْم فَارُِسكُْم فََجَعلَْنا َنْنظُُر إِلَى ِخلَالِ الشََّجرِ ِفي الشِّْعبِ فَإِذَا ُهَو قَْد َجاَء َحتَّـى                

أَْعلَى َوقََف َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسلََّم فَقَالَ إِنِّي اْنطَلَقُْت َحتَّى كُْنُت ِفي                
َهذَا الشِّْعبِ َحْيثُ أََمَرنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَمَّا أَْصَبْحُت اطَّلَْعُت الشِّْعَبْينِ              

اللَّْيلَةَ قَالَ ِكلَْيهَِما فََنظَْرُت فَلَْم أََر أََحًدا فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهلْ َنَزلَْت      
لَا إِلَّا ُمَصلًِّيا أَْو قَاِضًيا َحاَجةً فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد أَْوَجْبـَت فَلَـا                   

  .َعلَْيَك أَنْ لَا َتْعَملَ َبْعَدَها
دىن مۇنداق ـ سهھل ئىبنى ھهنزەلىييه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 6651

 سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىـلهن      پهيغهمبهر: دۇرىۋايهت قىلىنى 
پهيغهمـبهر   .كۈن پاتقىچه يول باستۇق    تۇق ۋە ھۇنهين غازىتىغا چىق  
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ــامىزىنى     ــله خــۇپتهن ن ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن بىل
  : شۇ چاغدا بىر ئاتلىق كىشى كېلىپ.ئوقۇدۇق

االنى پـ  ، مهن سـىلهرنىڭ ئالـدىڭالردا مېڭىـپ       !ئى رەسـۇلۇلالھ  ــ  
ــاغقىچه ــت ــ  ئهرنىڭۋازىــن قهبىلىــسىه ھ.تىم چىق ــال، چــوڭ ـ ــ ئاي  ـ

ــدەپ    كىچىــك ھهممىــسى  ــادىلىرىنى ھهي ــۆچكه پ ــۆگه ۋە ئ  قــوي ـ ت
ــدـ ھــۇنهينگه توپلىنىپتــۇ،     پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   .دىې

  :ۋەسهللهم كۈلۈمسىرىگهن ھالدا
شــــۇ نهرســـىلهرنىڭ ھهممىــــسى ئهته مۇســــۇلمانالرنىڭ  هئـــــ  
  :ئاندىن. دېدىـ ! لالھا ئىنشائ،ىرى بولىدۇغهنىمهتل

 .دېـدى  ـ  زەتچىلىـك قىلىـدۇ؟  ۆ كــ بـۇ كـېچه كىـم بىـز ئۈچـۈن     
  : مهرسهد غهنهۋىيۇئهنهس ئىبنى ئهب

ــۇلۇلالھ  ــى رەسـ ـــ ئـ ــمهن، ـ    ! ــ ــدىمهن قىلىـ ــبهر .  دېـ پهيغهمـ
  :ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا

ـــ  ــداقتاـ ــا مىــ ،ئۇن ــدى ! ن ئېتىڭغ ــ دې ــپ  .ـ ــا مىنى ــۇ ئېتىغ ،  ئ
ــب ــدىپهيغهمــ ــساالمنىڭ ئالــــدىغا كهلــ ــبهر . هر ئهلهيهىســ پهيغهمــ

  :ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا
 بـۇ كـېچه   .چـارلىغىن  يۇقىرى تهرىپىگىچهمۇشۇ جىلغىنىڭ   ــ  

! قالمـايلى ـ ھه   ھۇجۇمغا ئۇچراپ ىخۇدلىقىڭ تۈپهيلىدىنسېنىڭ ب
  . دېدىـ

 نامازگاھىغـا چىقىـپ     پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم    سهھهر ۋاقتى، 
  :اماز ئوقۇدى، ئاندىنئىككى رەكئهت ن

  : دەپ سورىدى، ساھابىالرــ كۆزەتچىدىن خهۋەر بارمۇ؟ ـ
پهيغهمــبهر ، نامازغــا تهكبىــر ئېيتىلــدى.  دېيىــشتىــــ يــوق، ـ  

ــاراپ       ــكه ق ــات جىلغــا تهرەپ ــات ـ پ ــۇرۇپ، پ ــازدا ت ئهلهيهىســساالم نام
  :  ساالم بهرگهندىن كېيىن، نامىزىنى تامامالپ.قوياتتى
بىـز  .  دېـدى ، ـ رمىنىڭالر قايتىـپ كهلـدى  چاپـا ! خـوش خهۋەر ـــ  

ــقا باشـــلىدۇق  ئـــۇ . جىلغىـــدىكى دەرەخلهرنىـــڭ ئارىلىرىغـــا قاراشـ
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ئۇدۇل پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى . راستىنال قايتىپ كهلگهنىدى
  :ۋەسهللهمنىڭ ئالدىغا بېرىپ

 بۇيرىغـان بـويىچه مۇشـۇ جىلغىنىـڭ يۇقىرىـسىغا قهدەر         ــ ماڭا 
 چارلىـدىم، لـېكىن    يهنه ئىككى ئۆتكهل ئېشىپ   ،   تاڭ ئاتقاندا  .باردىم

ــدىم،      ــى كۆرمىـ ــدىـ ھېچكىمنـ ــبهر .دېـ ــساالم  پهيغهمـ ئهلهيهىسـ
  :ئۇنىڭدىن

  : دەپ سورىۋىدى، ئۇچۈشتۈڭمۇ؟ ـبۇ كېچه بىز تهرەپكه ــ 
ـــ  ــۈنال    ـ ــاجهت قىلىــش ئۈچ ــاكى ھ ــۇش ي ــاز ئوق ــاق، پهقهت نام ي
سـهلاللالھۇ  بۇنى ئاڭلىغان پهيغهمـبهر   .دىدەپ جاۋاب بهر ـ  چۈشتۈم،

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
 ساڭا ،ى، ئهمدى ئهمهل قىلمىساڭمۇدساڭا جهننهت ۋاجىب بولــ 
   .① دېدى، ـزىيىنى يوقھېچ 

  )2501 :ئهبۇ داۋۇد(

عن أََنسِ بن َماِلٍك رضي اهللا عنه قال لَمَّا كان يوم ُحَنْينٍ أَقَْبلَْت َهَوازِنُ  ـ  6652
 َعَشَرةُ آلَاٍف َوِمْن الطُّلَقَاِء فَأَْدَبُروا عنه       ْم َوذََرارِيِّهِْم َوَمَع النيب     َوغَطَفَانُ َوغَْيُرُهْم بَِنَعِمهِ  

حىت َبِقَي َوْحَدُه فََناَدى َيْوَمِئٍذ نَِداَءْينِ مل َيْخِلطْ َبْيَنُهَما الَْتفََت عن َيِمينِِه فقال يـا َمْعـَشَر                 
ِشْر َنْحُن َمَعَك ثُمَّ الَْتفََت عن َيَسارِِه فقال يـا َمْعـَشَر    الْأَْنَصارِ قالوا لَبَّْيَك يا َرُسولَ اللَِّه أَبْ      

الْأَْنَصارِ قالوا لَبَّْيَك يا َرُسولَ اللَِّه أَْبِشْر َنْحُن َمَعَك وهو على َبْغلٍَة َبْيَضاَء فََنَزلَ فقال أنا عبد       
اِئَم كَِثَريةً فَقََسَم يف الُْمَهاجِرِيَن َوالطُّلَقَاِء      اللَِّه َوَرُسولُُه فَاْنَهَزَم الُْمْشرِكُونَ فَأََصاَب َيْوَمِئٍذ غَنَ      

ومل ُيْعِط الْأَْنَصاَر شيئا فقالت الْأَْنَصاُر إذا كانت َشِديَدةٌ فََنْحُن ُنْدَعى َوُيْعطَى الَْغنِيَمةَ غَْيُرَنا              
 َبلََغنِي َعْنكُْم فََسكَُتوا فقال يا    فََبلََغُه ذلك فََجَمَعُهْم يف قُبٍَّة فقال يا َمْعَشَر الْأَْنَصارِ ما َحِديثٌ          

 َتُحوُزوَنُه إىل   َمْعَشَر الْأَْنَصارِ أال َتْرَضْونَ أَنْ َيذَْهَب الناس بِالدُّْنَيا َوَتذَْهُبونَ بَِرُسولِ اللَِّه            

                                                
 .دېگهنـ سهھىه، ): 2183(  ئهلبانى①
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أََخـذُْت   لو َسلََك الناس َواِدًيا َوَسلَكَْت الْأَْنَصاُر ِشـْعًبا لَ     ُبُيوِتكُْم قالوا َبلَى فقال النيب      
  . ِشْعَب الْأَْنَصارِ

َرُسول اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم طَِفَق ُيْعِطي رَِجالًا ِمْن قَُرْيشٍ الِْمائَةَ ِمْن             : ويف رواية 
َدُعَنا َوُسُيوفَُنا َتقْطُُر   الْإِبِلِ فَقَالُوا َيْغِفُر اللَُّه ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيْعِطي قَُرْيًشا َويَ            

ِمْن ِدَماِئهِْم قَالَ أََنٌس فَُحدِّثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِمقَالَِتهِْم فَأَْرَسـلَ إِلَـى                 
َتَمُعوا َجاَءُهْم َرُسولُ الْأَْنَصارِ فََجَمَعُهْم ِفي قُبٍَّة ِمْن أََدمٍ َولَْم َيْدُع َمَعُهْم أََحًدا غَْيَرُهْم فَلَمَّا اجْ   

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َما كَانَ َحِديثٌ َبلََغنِي َعْنكُْم قَالَ لَُه فُقََهاُؤُهْم أَمَّا ذَُوو آَراِئَنا 
فَقَالُوا َيْغِفُر اللَُّه ِلَرُسولِ اللَّـِه      َيا َرُسولَ اللَِّه فَلَْم َيقُولُوا َشْيئًا َوأَمَّا أَُناٌس ِمنَّا َحِديثَةٌ أَْسَناُنُهْم            

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيْعِطي قَُرْيًشا َوَيْتُرُك الْأَْنَصاَر َوُسُيوفَُنا َتقْطُُر ِمْن ِدَماِئهِْم فَقَالَ َرُسولُ              
ُهْم بِكُفْرٍ أََما َتْرَضْونَ أَنْ َيـذَْهَب       اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنِّي أُْعِطي رَِجالًا َحِديثٌ َعْهدُ         

النَّاُس بِالْأَْمَوالِ َوَتْرجُِعوا إِلَى رَِحاِلكُْم بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََواللَِّه َما َتْنقَِلُبونَ              
ْد َرِضيَنا فَقَالَ لَُهْم إِنَّكُْم َسَتَرْونَ َبْعـِدي        بِِه َخْيٌر ِممَّا َيْنقَِلُبونَ بِِه قَالُوا َبلَى َيا َرُسولَ اللَِّه قَ          

أَثََرةً َشِديَدةً فَاْصبُِروا َحتَّى َتلْقَْوا اللََّه َوَرُسولَُه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى الَْحْوضِ قَالَ أََنٌس               
 .فَلَْم َنْصبِْر

: ىنىدۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ   ـ 6652
 ــ  چاقا، مال  ـ فان ۋە باشقا قهبىلىلهر باال    هته ھهۋازىن، غ  كۈنىھۇنهين  

ــله  ــلهن بىل ــدانىغا (ۋارانلىــرى بى ــۇرۇش مهي ــدى) ئ ــبهر  .كهل پهيغهم
 قوماندانلىقىــدا ئــون مىـــڭ   ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســـهللهمنىڭ  

ــۇن   ــشىلىك قوش ــۇ    كى ــدا ئهپ ــى قىلىنغان ــكه فهته ــۇپ، مهك ــار بول ب
) ئۇرۇش باشالنغان ھامان  ( .هرمۇ بىلله ئىدى  قىلىنغان مهككىلىكل 

تىــراپ كېتىــپ، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى     ېھهممىــسى پ
، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ    شۇ چاغدا  .ۋەسهللهمنى يالغۇز تاشالپ قويدى   

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم ئاۋۋال ئوڭ تهرىپىگه قاراپ
  : ئۇالردەپ چاقىرىۋىدى، ـ! ي ئهنسارىالر جامائىتىــ ئه
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 بىـز   خۇشـخهۋەر بولـسۇنكى،    پهرمـانبهردارمىز، ! ئى رەسـۇلۇلالھ  ــ  
ــز،    هنســ ــلهن بىللهمى ــدىـ  بى ــبهر ســهلاللالھۇ  . دې ــدىن پهيغهم ئان

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم سول تهرىپىگه قاراپ يهنه
  :مۇ ئۇالرـ دەپ چاقىرىغانىدى،! هي ئهنسارىالر جامائىتىــ ئ

لـسۇنكى، بىـز   خۇشـخهۋەر بو  . پهرمـانبهردارمىز ! ــ ئى رەسـۇلۇلالھ   
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئــاق . ســهن بىــلهن بىللهمىــز، ـ دېــدى   

  : چىرىدىن چۈشۈپې ق.قېچىرى ئۈستىدە ئىدى
 ،ئــۇ كــۈنى.  دېــدىمهن، ـ  نىــڭ بهندىــسى ۋە ئهلچىــسىهللامهن اــــ 

 سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  پهيغهمبهر  . مۇشرىكالر مهغلۇپ بولدى  
ــۇ قىلىنغــ    ــدا ئهپ ــى قىلىنغان ــكه فهته ــلهرگه مهك ۋە ان مهككىلىك

ــمه ــا غهنىـ ــا بهردىتمۇھاجىرالرغـ ــه ، ئهممـ ــسارىالرغا ھېچنهرسـ  ئهنـ
  :ئهنسارىالربهزى  ،شۇنىڭ بىلهن. بهرمىدى

 بىـز چـاقىرىلىمىز، غهنىـمهت باشـقىالرغا         ــ خهتهرلىـك پهيتـته    
ــدۇ،     ــشتىبېرىلى ــان   . ـ دېيى ــۆزلهردىن خهۋەر تاپق ــۇ س ــبهرب  پهيغهم

  :ۇالرنى بىر چېدىرغا يىغىپسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئ
سـىلهردىن چىققـان بهزى سـۆزلهرنى        !تىىئى ئهنسارىالر جامائ  ــ  

 . دەپ ســورىۋىدى، ئــۇالر جىــم تۇرۇشــتى ـ  ئاڭلىــدىم، بــۇ نــېمه گهپ؟
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم يهنه

ــدا،        ــپ قايتقانـ ــانى ئېلىـ ــال ـ دۇنيـ ــقىالر مـ ـــ باشـ ــىلهر ــ  سـ
  ـ  ئۆيۈڭالرغا قايتىشقا رازى بولمامسىلهر؟ ئېلىپپهيغهمبىرىڭالرنى

  :دېۋىدى، ئۇالر
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دېدىـ  رازى بولىمىز، ــ ئهلۋەتته

بارلىق كىشىلهر بىر يولغا، ئهنسارىالر بىر يولغـا ماڭـسا، مهن     ــ  
ــولى   ــسارىالرنىڭ ي ــۇم ئهن ــله   چوق ــلهن بىل ــۇالر بى ــالاليمهن ۋە ئ نى ت

   . دېدىماڭىمهن، ـ
  )1059 :لىممۇس(
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 ســهلاللالھۇ  پهيغهمــبهر: مۇنــداق دېــيىلگهنيهنه بىــر رىــۋايهتته
ىن تـۆگه   تۇياقتئهلهيهى ۋەسهللهم قۇرەيشلىك بهزى كىشىلهرگه يۈز 

  :بهرگىلى تۇرغان ئىدى، ئهنسارىالردىن بهزىلىرى
 قىلىچلىرىمىـزدىن   . مهغفىـرەت قىلـسۇن    پهيغهمبىرىنىهللا اــ  

 ،نلىرى تېمىـــپ تۇرۇۋاتـــساقـــا) قۇرەيـــشلهرنىڭ(ئۇالرنىـــڭ تېخـــى 
 بىـزگه   ، غهنىمهتنـى قۇرەيـشلهرگه بېرىـپ      پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

ــدىبهرم ــشتىـ ،    ىـ ــساالمغا  . دېيىـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــۇ گهپ پهيغهمـ بـ
ــسارىالرنى ئــۇ. يهتكۈزۈلــدى دىرغا ېــ تېرىــدىن تىكىلــگهن بىــر چئهن

ئـۇالر يىغىلىـپ    .  چاقىرىلمىـدى  باشـقا ھـېچكىم   ، ئـۇالردىن    يىغدى
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمن كېيىن،بولغاندى

 دېۋىدى،  ـبۇ قانداق گهپ؟. بهزى گهپلىرىڭالرنى ئاڭالپ قالدىمــ 
  : ئۇالرنىڭ ئالىملىرى

ئهھۋالدىن خهۋىرى بارلىرىمىزنىڭ بىر نهرسه      !رەسۇلۇلالھــ ئى   
ــوق  ــى يـ ــا . دېگىنـ ــپ ئهممـ ــك قىلىـ ــالر تهنتهكلىـ هللا ا” :بهزى ياشـ
ــى ــسۇن  مهپهيغهمبىرىن ــرەت قىل ــزدىن .غفى ــى  قىلىچلىرىمى تېخ

پهيغهمــبهر  ،قــانلىرى تېمىـپ تۇرۇۋاتــسا ) قۇرەيــشلهرنىڭ(ئۇالرنىـڭ  
 “ىـدى  بىـزگه بهرم   ، غهنىمهتنى قۇرەيـشلهرگه بېرىـپ     ئهلهيهىسساالم
ــۇنى ئاڭلىغــان پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  .  دېيىــشتىدەپ ســالدى، ـ   ب

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــ  مهن ــــ  ان كىــشىلهرنىڭ قهلبىنــى  كۇفرىــدىن ئهمــدىال يانغ

 .ئىسالمغا تېخىمۇ مايىل قىلىش ئۈچـۈن، ئۇالرغـا غهنىـمهت بهردىـم        
 سـىلهر ئۆيلىرىڭالرغـا     ، ئۆيلىرىگه مالالرنى ئېلىـپ ماڭـسا      باشقىالر

ــىهللا ــسىلهر؟  نىـــڭ پهيغهمبىرىنـ ــشقا رازى بولمامـ  ئېلىـــپ قايتىـ
نهرسـىلىرىدىن سـىلهرنىڭ ئېلىــپ   ىــدىغان ئۇالرنىـڭ ئېلىـپ قايت  

  :دېگهنىدى، ئۇالرخهيرلىكتۇر، ـ  نهرسهڭالر ئهلۋەتته انىدىغقايت
پهيغهمـــبهر . دېيىـــشتىـ  رازى بولـــدۇق،    !رەســـۇلۇلالھــــ ئـــى  

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
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ـــ  ــيىن  ـــــ ــدىن كېــــ ــدا (مهنــــ ــات يېقىنــــ ــاتتىق ) پــــ قــــ
نىــڭ رەســۇلى هللاۋە اهللا اشــۇڭا  .شهخــسىيهتچىلىكلهرنى كۆرىــسىلهر
ئهنهس .  دېدىـ!  قىلىڭالرۋر سهبىلهن ھهۋزى كهۋسهردە ئۇچراشقىچه

   .، ـ دەيدۇ قىاللمىدۇقۋرلېكىن بىز سه: رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
  )6762: بۇخارى(

 َواللَِّه إِنَّ َهذَا لَُهَو الَْعَجُب إِنَّ ُسُيوفََنا َتقْطُُر ِمْن ِدَماِء قُـَرْيشٍ             : ويف رواية  ـ 6653
النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََدَعا الْأَْنَصاَر قَالَ فَقَالَ َما الَِّذي         َوغََناِئُمَنا ُتَردُّ َعلَْيهِْم فََبلَغَ ذَِلَك      

  ...َبلََغنِي َعْنكُْم َوكَاُنوا لَا َيكِْذُبونَ فَقَالُوا ُهَو الَِّذي َبلََغَك
ھۇنهين غازىتىدا   (: مۇنداق دېيىلگهن  ـ يهنه بىر رىۋايهتته    6653

هيهــى ۋەســهللهم قۇرەيــشلهرگه غهنىــمهت پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهل
  :ئهنسارىالربهزى ) بېرىپ، ئهنسارىالرغا بهرمىگهنىدى

قىزىق ئىشقۇ بۇ؟ قىلىچلىرىمىزدىن ئۇالرنىڭ قېنى تېمىپ ــ 
پهيغهمـبهر   .ـ دېيىـشتى ۇالرغا قايتۇرۇالمدۇ؟  ئتۇرسا، غهنىمهتلهر يهنه 

ــۇالرنى      ــاڭالپ، ئ ــۇنى ئ ــهللهم ب ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــس ر يهرگه بى
  :چاقىردى ۋە

ەپ دــ ماڭا سىلهرنىڭ بهزى سۆزلىرىڭالر يهتتى، بۇ نېمه گهپ؟ ـ 
  :شۇڭا. يالغان گهپ قىلمايتتى) ئهنسارىالر(ئۇالر . دىسورى

ـــ ھهقىــقهتهن شــۇنداق گهپ قىلــدۇق، ـ دېيىــشتى     داۋامــى  ...ـ
  . يۇقىرىقىغا ئوخشاش بايان قىلىنغان

  )3778 :بۇخارى(

غََزْوَنا ُحَنْيًنا فََجاَء الُْمْشرِكُونَ بِأَْحَسنِ ُصفُوٍف رأيت       : رى ويف رواية أخ   ـ 6654
قال فَُصفَّْت الَْخْيلُ ثُمَّ ُصفَّْت الُْمقَاِتلَةُ ثُمَّ ُصفَّْت النَِّساُء من َوَراِء ذلك ثُمَّ ُصفَّْت الَْغَنُم ثُمَّ                

ةَ آلَاٍف َوَعلَى ُمَجنَِّبِة َخْيِلَنا َخاِلُد بن الَْوِليِد        ُصفَّْت النََّعُم قال َوَنْحُن َبَشٌر كَِثٌري قد َبلَْغَنا ِستَّ        
قال فََجَعلَْت َخْيلَُنا َتلْوِي َخلَْف ظُُهورَِنا فلم َنلَْبثْ أَنْ اْنكََشفَْت َخْيلَُنا َوفَرَّْت الْأَْعَراُب َوَمْن      
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 الُْمَهاجِرِيَن ثُمَّ قال َيالَ الْأَْنَصارِ      َنْعلَُم من الناس قال فََناَدى رسول اللَِّه َيالَ الُْمَهاجِرِيَن َيالَ         
َيالَ الْأَْنَصارِ قال قال أََنٌس هذا َحِديثُ عميه قال قُلَْنا لَبَّْيَك يا َرُسولَ اللَِّه قال فََتقَدََّم رسول      

اْنطَلَقَْنا إىل الطَّاِئِف اللَِّه قال فأمي اللَِّه ما أََتْيَناُهْم حىت َهَزَمُهْم اهللا قال فَقََبْضَنا ذلك الَْمالَ ثُمَّ              
فََحاَصْرَناُهْم أَْرَبِعَني لَْيلَةً ثُمَّ َرَجْعَنا إىل َمكَّةَ فََنَزلَْنا قال فََجَعلَ رسول اللَِّه ُيْعِطـي الرَُّجـلَ                

 .الِْمائَةَ من الْإِبِلِ
ھۇنهين غازىتىغـا  :  مۇنداق دېيىلـگهن ـ يهنه بىر رىۋايهتته    6654
شـهكىلدە سـهپ     كۆرگهن ئهڭ مۇكهممهل     مۇشرىكالر مهن . چىقتۇق

 ۇالرنىـڭ كهيـنىگه   ئالـدىغا ئـاتلىق قوشـۇننى، ئ      ئهڭ   تۈزگهن بولـۇپ،  
هڭ ئاخىرىغا مـال ـ ۋاران، قـوي ـ     ، ئنىپىيادە قوشۇننى، ئاندىن ئايالالر

ئۇ كۈنى سانىمىز خېلىال كۆپ بولۇپ، ئـالته        . تۆگىلهرنى تىزغانىدى 
ئـاتلىق قوشـۇنغا خالىـد       ئـوڭ قانـات      .ئىدۇق مىڭ كىشى ئهتراپىدا  

ئــۇالر بىــردىنال پاتپــاراق  .لىق قىلىۋاتــاتتىئىبنــى ۋەلىــد قومانــدان
 ئهئرابىيالر بىلهن بىز بىلىـدىغان      .سهپ يېرىلىپ كهتتى   بولۇشۇپ،

پهيغهمـبهر   بۇ ئهھۋالنى كۆرگهن   .قا باشلىدى كىشىلهر قېچىش بهزى  
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

بـۇ  : ئهنهس ( دەپ توۋلىـدى  ـ !رىالرئـى ئهنـسا  ! ئـى مۇھـاجىرالر  ـــ  
  : بىز).ھهدىسلهرنى ماڭا تاغىلىرىم سۆزلهپ بهرگهنىدى، ـ دېگهن

شۇنىڭ بىلهن، . دېيىشتۇقـ ،  پهرمانبهردارمىز! ئى رەسۇلۇلالھــ 
بىزنىــڭ يېتىــپ . لىــدىىپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئالغــا ئىلگىر

 ـــ   مــالئۇالرنىــڭ . ئــۇالرنى مهغلــۇب قىلــدى  هللاكېلىــشىمىزگه ا
ئـۇالرنى  .  تائىفقـا يـۈرۈش قىلـدۇق   ،نى غهنىـمهت ئېلىـپ   ىرىمۈلۈكل

ــيىن    ــدىن كې ــپ تۇرغان ــاۋغا ئېلى ــېچه قورش ــق ك ــگه ،قىرى  مهككى
 بىر ئـادەمگه    پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ھهر     .ۇقتتقاي
  . ىن تۆگه بهرگىلى تۇردى تۇياقتيۈز

  )1059 :مۇسلىم(
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 فَقَالَ َيا َمْعَشَر الْأَْنَصارِ أَلَـْم  :حنوه، وفيهْيِد ْبنِ َعاِصمٍ    َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ زَ     ـ 6655
أَجِْدكُْم ُضلَّالًا فََهَداكُْم اللَُّه بِي َوكُْنُتْم ُمَتفَرِِّقَني فَأَلَّفَكُْم اللَُّه بِي َوَعالَةً فَأَغَْناكُْم اللَُّه بِي كُلََّما 

أََمنُّ قَالَ َما َيْمَنُعكُْم أَنْ ُتجِيُبوا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َشْيئًا قَالُوا اللَُّه َوَرُسولُُه 
 .قَالَ كُلََّما قَالَ َشْيئًا قَالُوا اللَُّه َوَرُسولُُه أََمنُّ قَالَ لَْو ِشئُْتْم قُلُْتْم جِئَْتَنا كَذَا َوكَذَا

قىغـا  ن يۇقىرى ئابـدۇلالھ ئىبنـى زەيـد ئىبنـى ئاسـىمدى          ـ 6655
ئوخـشاش ھهدىـس رىـۋايهت قىلىنغــان بولـۇپ، ئۇنىڭـدا يهنه مۇنــداق      

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئهنسارىالرغاپهيغهمبهر : دېيىلگهن
مهن كېلىـشتىن ئىلگىـرى سـىلهر       ! ئى ئهنسارىالر جامائهسى  ــ  

ــدىڭالر، ا  ــازغۇن ئىــ ــدايهت هللا ئــ ــارقىلىق ھىــ ــىلهرنى مهن ئــ كه ســ
سـىلهرنى مهن ئـارقىلىق     هللا ڭغۇ ئىـدىڭالر، ا   ؟ چېچىال باشلىمىدىمۇ

ــتۈرمىدىمۇ ــدىڭالر، ا بىرلهشــ ــبهغهل ئىــ ــىلهرنى مهن هللا ؟ كهمــ ســ
ــدىمۇ؟  ــاي قىلمىـ ــارقىلىق بـ ــ ـ   ئـ ــسارىالر .دى دېـ ــبهر  ئهنـ پهيغهمـ

  :ئالىغاوڭ سئهلهيهىسساالمنى
ـ نىڭ ئهلچىسى مىننهت قىلىـشقا ئهڭ ھهقلىقتـۇر،    هللاۋە اهللا اــ 

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    يغهمـبهر    په .ېيىشتىن باشقا جاۋاب بهرمىـدى    د
  :ۋەسهللهم
نىڭ رەسۇلىنىڭ سوئالىغا نېمىشقا جاۋاب بهرمهيـسىلهر؟ ـ   هللاــ ا
  :ئۇالر ھهر بىر سوئالغا يهنه. دېدى

ـ ىڭ ئهلچىسى مىننهت قىلىـشقا ئهڭ ھهقلىقتـۇر،    نهللاۋە اهللا اــ 
  :شۇنىڭ بىلهن، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. دېيىشتى

سـهن بىزنىـڭ ئالـدىمىزغا مۇنـداق ـ مۇنـداق       ”: رخالىـساڭال ـــ  
   . دېسهڭالر بولىدۇ، ـ دېدى“ھالهتته كهلگهن ئىدىڭ

  )4330 :بۇخارى(

 قَالَ َعبَّاٌس َشهِْدُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيـْوَم ُحَنـْينٍ               ـ 6656
 ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْم           فَلَزِْمُت أََنا َوأَُبو ُسفَْيانَ ْبُن الَْحارِثِ     
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ُنفَارِقُْه َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َبْغلٍَة لَُه َبْيَضاَء أَْهَداَها لَُه فَْرَوةُ ْبـُن ُنفَاثَـةَ                  
ِلُمونَ َوالْكُفَّاُر َولَّى الُْمْسِلُمونَ ُمْدبِرِيَن فَطَِفَق َرُسولُ اللَِّه َصـلَّى      الُْجذَاِميُّ فَلَمَّا الَْتقَى الُْمسْ   

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْركُُض َبْغلََتُه ِقَبلَ الْكُفَّارِ قَالَ َعبَّاٌس َوأََنا آِخذٌ بِِلَجامِ َبْغلَِة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى                
فَُّها إَِراَدةَ أَنْ لَا ُتْسرَِع َوأَُبو ُسفَْيانَ آِخذٌ بِرِكَابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه       اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكُ   

َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْي َعبَّاُس َناِد أَْصَحاَب السَُّمَرِة فَقَـالَ                
ًتا فَقُلُْت بِأَْعلَى َصْوِتي أَْيَن أَْصَحاُب السَُّمَرِة قَـالَ فََواللَّـِه لَكَـأَنَّ         َعبَّاٌس َوكَانَ َرُجلًا َصيِّ   

َعطْفََتُهْم ِحَني َسِمُعوا َصْوِتي َعطْفَةُ الَْبقَرِ َعلَى أَْولَاِدَها فَقَالُوا َيا لَبَّْيَك َيا لَبَّْيَك قَالَ فَاقَْتَتلُوا               
أَْنَصارِ َيقُولُونَ َيا َمْعَشَر الْأَْنَصارِ َيا َمْعَشَر الْأَْنَصارِ قَالَ ثُمَّ قُـِصَرْت            َوالْكُفَّاَر َوالدَّْعَوةُ ِفي الْ   

الدَّْعَوةُ َعلَى َبنِي الَْحارِِث ْبنِ الَْخْزَرجِ فَقَالُوا َيا َبنِي الَْحارِِث ْبنِ الَْخْزَرجِ َيا َبنِي الَْحارِِث               
 َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َعلَى َبْغلَِتِه كَالُْمَتطَاوِلِ َعلَْيَها إِلَى           ْبنِ الَْخْزَرجِ فََنظََر َرُسولُ اللَّهِ    

ِقَتاِلهِْم فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهذَا ِحَني َحِمَي الَْوِطيُس قَالَ ثُمَّ أََخذَ َرُسولُ             
لََّم َحَصَياٍت فََرَمى بِهِنَّ ُوُجوَه الْكُفَّارِ ثُمَّ قَالَ اْنَهَزُموا َوَربِّ ُمَحمٍَّد           اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوسَ    

قَالَ فَذََهْبُت أَْنظُُر فَإِذَا الِْقَتالُ َعلَى َهْيئَِتِه ِفيَما أََرى قَالَ فََواللَِّه َما ُهَو إِلَّا أَنْ َرَماُهْم بَِحَصَياِتِه              
 .ُهْم كَِليلًا َوأَْمَرُهْم ُمْدبًِرافََما زِلُْت أََرى َحدَّ

ــۇ    6656 ــۇ ئهنهـ ــاس رەزىيهلالھـ ــ ئاببـ ــۋايهت  ــ ــداق رىـ دىن مۇنـ
بىلـله  بىـلهن  يهـى ۋەسـهللهم    پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهله  : نىدۇقىلى

هبـۇ سـۇفيان ئىبنـى ھـارىس ئىبنـى          ئ .ھۇنهين غازىتىغا قاتناشتىم  
ــدۇلمۇتتهلىب  ــزئابــ ــساالمنىڭ  ئىككىمىــ ــبهر ئهلهيهىســ پهيغهمــ

 فهرۋە ئىبنى   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  . ئايرىلماي تۇردۇق  يېنىدىن
ــۇزا ــنگهن ئىــدى  مىنۇفاســه ج ــا مى ــاق قېچىرىغ  . ســوۋغا قىلغــان ئ

ئۆرۈلـۈپ   مۇسـۇلمانالر ئارقىغـا     ،اپىرالر قوشـۇنى بىـلهن تۇتۇشـقاندا      ك
ــلىدى ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى   .قېچىـــشقا باشـ ــبهر سـ ــېكىن پهيغهمـ لـ

بىلهن قېچىرىنى دۈشمهنلهر تهرەپـكه     ۋەسهللهم ناھايىتى غهيۇرلۇق    
نىـــڭ تېـــز چېپىـــپ، ئالـــدىمىزدا كېتىـــپ  مهن قېچىر.دېـــۋىتتى

ــارتتىم    ــۇپ ت ــۋۇرىنى چىــڭ تۇت ــسىرەپ، چۇل ــشىدىن ئهن ــۇ . قېلى ئهب
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پهيغهمبهر سهلاللالھۇ  . ئۈزەڭگىگه ئېسىلىۋالغانىدى  ،سۇفيان بولسا 
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم ماڭا

 ــ ! ناشـقانالرنى چـاقىرغىن   رىزۋان بهيئىـتىگه قات   !  ئابباس ىئــ  
مهن بـار كۈچـۈم     ). ئابباسنىڭ ئاۋازى بهكمۇ جاراڭلىق ئىـدى      (دېدى
  :بىلهن

ــى   ــقانالر قېن ــتىگه قاتناش ــزۋان بهيئى ـــ رى ــدىمـ ؟   ـ  .دەپ توۋلى
ــامىهللا ــۇالر نىــڭ ن ــاڭالپ، بىــلهن قهســهمكى، ئ ــاۋازىمنى ئ  خــۇددى  ئ

ىپ موزىيىغا چىدىماي قايتىپ يۈگۈرۈپ كهلگهن كالىدەك تېز قايت 
  :ئۇالر چاقىرىققا. كهلدى

 .ـــ پهرمـانبهردارمىز، پهرمـانبهردارمىز، ـ دەپ جـاۋاب قـايتۇراتتى      
  :ئاندىن .كاپىرالر بىلهن قاتتىق ئېلىشتىئۇالر 

ــ ! ئــى ئهنــسارىالر جامائهســى!  ئهنــسارىالر جامائهســىىئــــــ  دەپ ـ
ــسارىالر  ــدىئهن ــى ھــارىس ئىبنــى  ئۇنىڭــدىن  .چاقىرىل كېــيىن بهن

ــ ــدىخهزرەج جهمهتــ ــشقا    .ى چاقىرىلــ ــۇم قىلىــ ــمهنگه ھۇجــ دۈشــ
ــان   ــپ تۇرغ ــبهر تهييارلىنى ــهللهم پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه  س

  :نهزەر سالدى ۋەبىر قېچىرىنىڭ ئۈستىدە تۇرۇپ بوينىنى سوزۇپ 
ئاندى ئالقىنىغا .  دېدى، ـ جهڭنىڭ راسا قىزىغان ۋاقتى،مانا بۇــ 

  : ۋەئاتتى تىپشېغىل تاش ئېلىپ كاپىرالرنىڭ يۈزلىرىگه قارى
 .دېـدى ــ   !مهغلۇپ بولۇڭالرــ مۇھهممهدنىڭ رەببىگه قهسهمكى،   

ھهقىـــقهتهن ئۇرۇشـــنىڭ ۋەزىيىتـــى پهيغهمـــبهر  بېرىـــپ قارىـــدىم،
پهيغهمــبهر  . ئهلهيهىســساالمنىڭ دېگىنىــدەك بولۇشــقا باشــلىدى   

ئهلهيهىسساالم دۈشمهنگه قارىتىپ شېغىل تاش ئېتىـشتىن باشـقا         
ــدى  ــش قىلمىغانىــ ــمه. ئىــ ــشىپ،  دۈشــ ــڭ ئاجىزلىــ ن كۈچىنىــ

   .سهپلىرىنىڭ يېمىرىلگهنلىكىنى ئۆز كۆزۈم بىلهن كۆردۈم
  )1775 :مۇسلىم(
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 عن أيب إسحاق قال جاء َرُجلٌ إىل الَْبَراِء فقال أَكُْنُتْم َولَّْيُتْم يوم ُحَنْينٍ يا               ـ 6657
َولَّى َولَِكنَُّه اْنطَلََق إخفاء مـن   ما صلى اهللا عليه وسلمأََبا ُعَماَرةَ فقال أَْشَهُد على َنبِيِّ اللَِّه     

الناس َوُحسٌَّر إىل هذا الَْحيِّ من َهَوازِنَ َوُهْم قَْوٌم ُرَماةٌ فََرَمْوُهْم بِرِْشقٍ من َنْبلٍ كَأَنََّها رِْجلٌ                
 وأبو ُسـفَْيانَ بـن      صلى اهللا عليه وسلم   من َجَراٍد فَاْنكََشفُوا فَأَقَْبلَ الْقَْوُم إىل رسول اللَِّه         

أنا بـن عبـد      أنا النيب لَا كَِذبْ   : الَْحارِِث َيقُوُد بِِه َبْغلََتُه فََنَزلَ َوَدَعا َواْسَتْنَصَر وهو يقول        
َنتَِّقي بِِه َوإِنَّ الشَُّجاَع ِمنَّا     اْحَمرَّ الَْبأُْس   قال الَْبَراُء كنا واهللا إذا      .  اللهم َنزِّلْ َنْصَركَ   الُْمطَِّلْب

  .صلى اهللا عليه وسلمَيْعنِي النيب لَلَِّذي ُيَحاِذي بِِه 
بىر كىشى  :مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ  ئىسهاقتىن   ۇـ ئهب  6657

  :دىنبهرا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
؟ ھۇنهين غازىتىدا ھهممىڭالر قاچقانمىـدىڭالر    !  ئۇمارە ۇئى ئهب ــ  

  : ، بهراغانىدىدەپ سورىـ 
ـــ  ــبهرمهن ـــ ــهللهمنىڭ  پهيغهمــ ــى ۋەســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ  ســ
مۇسۇلمانالر سېپىدىن يـۈكى     .غانلىقىغا گۇۋاھلىق بېرىمهن  قاچمى

ىنىڭ ۋازىـن قوشـۇن  هكىـشىلهر ھ يهڭگىل ۋە سـاۋۇت ـ دۇبۇلغىـسىز    
 ھـالبۇكى، . ىدلهشـكه باشـلى   ى قاراپ ئالـدىراپ ئىلگىر    بىر قانىتىغا 

دۈشـمهن  . نىڭ ئـۇ قانىتىغـا ئـوقچىالر يهرلهشـتۈرۈلگهنىدى        دۈشمهن
ــدەك   ــېكهتكه توپىــ ــۇددى چــ ــوقچىلىرى خــ ــپ، ئــ ــۇم قىلىــ ھۇجــ

شۇنىڭ بىلهن، مۇسـۇلمان سـېپى       .ئوق ياغدۇرىۋەتتى مۇسۇلمانالرغا  
ــگهن . (يېرىلىــپ كهتتــى ــۇنى پۇرســهت بىل ــبهر  ) ب دۈشــمهن پهيغهم

ئهبـۇ ســۇفيان  . ئهلهيهىسـساالمغا قـاراپ ھۇجــۇم قىلىـشقا باشــلىدى   
پهيغهمــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســـهللهمنىڭ   ئىبنــى ھـــارىس  

پهيغهمـــبهر . هھـــكهم تۇتۇۋالغانىـــدى قېچىرىنىـــڭ چۇلـــۋۇرىنى م 
تىن نۇسرەت تىلهپ   هللاقىلدى ۋە ا   دۇئا   ، چۈشۈپ ئهلهيهىسساالم يهرگه 

  :مۇنداق دېدى
  ئهلچىسى، يوق قىلچه گۈدرەت،هللا مهن ا

  !نۇسرەتهللا مۇتتهلىب ئوغلىمهن، بهر ا
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ئـۇرۇش   بىـلهن قهسـهمكى،      نىڭ نامى هللا. ئاندىن سهپنى تۈزەشتۈردى  
ــشكهللىككه   ــرەر پېـ ــدا بىـ ــبهر  داۋامىـ ــال پهيغهمـ ــساق، دەرھـ يولۇقـ

  ۋەجهســـــۇرئهڭ  .ئهلهيهىســـــساالمنىڭ پاناھىغـــــا كىرەتتـــــۇق  
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم بىـلهن      ال پهيغهمبه   قهھرىمانلىرىمىز

   .تهڭ سهپ تۈزۈپ تۇرااليتتى
  )1776 :مۇسلىم(

  .ِئمِ فَاْسَتقَْبلُوَنا بِالسَِّهامَِوإِنَّا لَمَّا َحَملَْنا عليهم اْنكََشفُوا فَأَكَْبْبَنا على الَْغَنا ـ 6658
ئۇالرغـا ھۇجـۇم    :  مۇنـداق دېـيىلگهن    ـ يهنه بىـر رىـۋايهتته      6658

 . قېچىشقان ئىدى، بىز غهنىمهتلهرگه دۈم چۈشـتۇق       ،قىلغىنىمىزدا
  .  ئۇالر بىزگه قارىتىپ ئوق ياغدۇرىۋەتتى،دەل شۇ چاغدا

  )1776 :مۇسلىم(

َوعِ قَالَ غََزْوَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه            أَبِي َسلََمةُ ْبُن الْأَكْ     عن ـ 6659
َوَسلََّم َهَوازِنَ فََبْيَنا َنْحُن َنَتَضحَّى َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذْ َجاَء َرُجلٌ َعلَـى        

ِه فَقَيََّد بِِه الَْجَملَ ثُمَّ َتقَدََّم َيَتَغدَّى َمـَع الْقَـْومِ         َجَملٍ أَْحَمَر فَأََناَخُه ثُمَّ اْنَتَزَع طَلَقًا ِمْن َحقَبِ       
َوَجَعلَ َيْنظُُر َوِفيَنا َضْعفَةٌ َورِقَّةٌ ِفي الظَّْهرِ َوَبْعُضَنا ُمَشاةٌ إِذْ َخَرَج َيْشَتدُّ فَأََتى َجَملَُه فَـأَطْلََق        

فَاْشَتدَّ بِِه الَْجَملُ فَاتََّبَعُه َرُجلٌ َعلَى َناقٍَة َوْرقَاَء قَالَ َسـلََمةُ       قَْيَدُه ثُمَّ أََناَخُه َوقََعَد َعلَْيِه فَأَثَاَرُه       
َوَخَرْجُت أَْشَتدُّ فَكُْنُت ِعْنَد َورِِك النَّاقَِة ثُمَّ َتقَدَّْمُت َحتَّى كُْنُت ِعْنـَد َورِِك الَْجَمـلِ ثُـمَّ                

ْخُتُه فَلَمَّا َوَضَع ُركَْبَتُه ِفي الْأَْرضِ اْخَتَرطُْت َسْيِفي        َتقَدَّْمُت َحتَّى أََخذُْت بِِخطَامِ الَْجَملِ فَأَنَ     
فََضَرْبُت َرأَْس الرَُّجلِ فََنَدَر ثُمَّ جِئُْت بِالَْجَملِ أَقُوُدُه َعلَْيِه َرْحلُُه َوِسلَاُحُه فَاْسَتقَْبلَنِي َرُسولُ             

قَالَ َمْن قََتلَ الرَُّجلَ قَالُوا اْبُن الْأَكَْوعِ قَالَ لَُه َسلَُبُه          اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالنَّاُس َمَعُه فَ       
 .أَْجَمُع

دىن مۇنــداق كــۋەئ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  هــ سـهلهمه ئىبنـى ئ    6659
 سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىـلهن      پهيغهمبهر: رىۋايهت قىلىنىدۇ 

ۈك  چۈشل بىر يهرگه چۈشۈپ،   .ۋازىن قهبىلىسىگه يۈرۈش قىلدۇق   هھ
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ــساق،   ــاق يهۋات ــكتام ــدى  تۆگىلى ــرى يېتىــپ كهل ــسىنى .بى  تۆگى
 گهچ، بىلله تاماق يېبىز بىلهنئاندىن كېلىپ  باغلىدى، چۆكتۈرۈپ

تۆگىلىرىمىزنىــڭ . كىلهپ كۆزىتىـشكه باشـلىدى  ئهتراپنـى ئىـنچى  
ــۆردى    ــۈكىنى ك ــكهرلهرنىڭ كۆپل ــادە ئهس ــازلىقىنى، پىي ــدىن  .ئ ئان

.  يهشتى ۋە چۆكتۈرۈپ مىندى    تۆگىسىنى بىردىنال ئورنىدىن تۇرۇپ،  
مهنمــۇ ئۇنىــڭ  . بىــرەيلهن ئۇنىــڭ ئارقىــسىدىن قــوغالپ ماڭــدى    

ــڭ چۇلـــۋۇرىنى      ــپ يېتىـــشىۋالدىم ۋە تۆگىنىـ ــدىن مېڭىـ كهينىـ
ــارتتىم  ــۆگه . تۇتۇۋېلىــپ، پهســكه ت ــۇپ  ت ئىككــى تىزىنــى يهرگه قوي

ئېلىــپ، ئــۇ ئادەمنىــڭ لىچىمنــى ســۇغۇرۇپ ى قچۆكــۈپ تۇرۇشــىغا،
ئانـدىن تـۆگىنى     .للىسى دومىـالپ چۈشـتى    كاللىسىنى چاپتىم، كا  

ــهلاللالھۇ     ــبهر س ــله پهيغهم ــلهن بىل ــورال بى ــال ۋە ق ئۈســتىدىكى م
ــدىم   ــدەپ كهلـ ــدىغا ھهيـ ــهللهمنىڭ ئالـ ــى ۋەسـ ــبهر . ئهلهيهـ پهيغهمـ

  : ۋەۋالدىۈ ئالدىمغا چىقىپ كۈتئهلهيهىسساالم
  :ئهتراپتىكىلهر دەپ سورىدى،  ـادەمنى كىم ئۆلتۈردى؟ــ ئۇ ئ

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     .دېيىـشتى ـ ،  ۋەئــ ئىبنـى ئهكـ  
  :ۋەسهللهم

 ــ ! ۇنىـڭ بولـسۇن  ـــ ئۆلتۈرۈلگۈچىنىـڭ پۈتـۈن مـال ـ مـۈلكى ئ      
  . دېدى

  )1754 :مۇسلىم(

 َعْن أَبِي قََتاَدةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َخَرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه               ـ 6660
 ُحَنْينٍ فَلَمَّا الَْتقَْيَنا كَاَنْت ِللُْمْسِلِمَني َجْولَةٌ فََرأَْيُت َرُجلًا ِمْن الُْمْشرِِكَني َعلَا َرُجلًا             َوَسلََّم َعامَ 

ِمْن الُْمْسِلِمَني فَاْسَتَدْرُت َحتَّى أََتْيُتُه ِمْن َوَراِئِه َحتَّى َضَرْبُتُه بِالسَّْيِف َعلَى َحْبلِ َعاِتِقِه فَأَقَْبلَ              
 فََضمَّنِي َضمَّةً َوَجْدُت ِمْنَها رِيَح الَْمْوِت ثُمَّ أَْدَركَُه الَْمْوُت فَأَْرَسلَنِي فَلَِحقُْت ُعَمَر ْبَن              َعلَيَّ

الَْخطَّابِ فَقُلُْت َما َبالُ النَّاسِ قَالَ أَْمُر اللَِّه ثُمَّ إِنَّ النَّاَس َرَجُعوا َوَجلََس النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه          
لََّم فَقَالَ َمْن قََتلَ قَِتيلًا لَُه َعلَْيِه َبيَِّنةٌ فَلَُه َسلَُبُه فَقُْمُت فَقُلُْت َمْن َيْشَهُد ِلي ثُمَّ َجلَْسُت ثُمَّ                  َوَس
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قَـالَ  قَالَ َمْن قََتلَ قَِتيلًا لَُه َعلَْيِه َبيَِّنةٌ فَلَُه َسلَُبُه فَقُْمُت فَقُلُْت َمْن َيْشَهُد ِلي ثُمَّ َجلَْسُت ثُـمَّ          
الثَّاِلثَةَ ِمثْلَُه فَقُْمُت فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما لََك َيا أََبا قََتاَدةَ فَاقَْتَصـْصُت                 
 َعلَْيِه الِْقصَّةَ فَقَالَ َرُجلٌ َصَدَق َيا َرُسولَ اللَِّه َوَسلَُبُه ِعْنِدي فَأَْرِضِه َعنِّي فَقَالَ أَُبـو َبكْـرٍ                
الصِّدِّيُق َرِضَي اللَُّه َعْنُه لَاَها اللَِّه إِذًا لَا َيْعِمُد إِلَى أََسٍد ِمْن أُْسِد اللَِّه ُيقَاِتلُ َعْن اللَِّه َوَرُسوِلِه                  

طَاُه فَبِْعُت  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيْعِطيَك َسلََبُه فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصَدَق فَأَعْ             
 .الدِّْرَع فَاْبَتْعُت بِِه َمْخَرفًا ِفي َبنِي َسِلَمةَ فَإِنَُّه لَأَوَّلُ َمالٍ َتأَثَّلُْتُه ِفي الْإِْسلَامِ

ــ 6660 ــۇ ـ ــۇ   ئهب ــۇ ئهنه ــادە رەزىيهلالھ ــۋايهت  قهت ــداق رى دىن مۇن
 سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن ھـۇنهين        پهيغهمبهر :قىلىنىدۇ

ــا چ ــۇقغازىتىغـ ــلهن . ىقتـ ــمهن بىـ ــزدا، دۈشـ ــقان ۋاقتىمىـ ئۇچراشـ
 مهن بىـر مۇشـرىكنىڭ      .مۇسۇلمانالر سېپىدا داۋالغۇش پهيدا بولدى    

ــدىن     ــۆرۈپ، ئۇنىــڭ كهينى ــسىۋالغانلىقىنى ك ــۇلماننى بې ــر مۇس بى
ئۇ كهينىگه ئۆرۈلۈپ، مېنـى     . بېرىپ قىلىچ بىلهن پاتىڭىغا چاپتىم    

. قانلىقىنى سـهزدىم  مهن ئۇنىڭ جان تالىشىۋات   . چىڭ قۇچاقلىۋالدى 
دەرھـال ئـۆمهر ئىبنـى      .  مېنى قويۇۋەتتى  ، جېنى چىقىپ  بىردەمدىال

  :خهتتابنىڭ يېنىغا بېرىپ
  :ئۇ، ـ دېدىمكىشىلهرنىڭ ھالى نېمه بولۇپ كېتىۋاتىدۇ؟ ــ 
) ئـۇرۇش ئاياغلىـشىپ  ( دىنئان. دېدىـ ،  بنىڭ ئهمرى غالىهللاــ 

ۇ ئهلهيهـــى پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھ. مۇســۇلمانالر قايتىـــپ كهلـــدى 
  :ۋەسهللهم ئولتۇرۇپ

) ئۆلتـۈرگهنلىكىنى (ئـۇنى   كىمكى بىر دۈشمهننى ئۆلتـۈرۈپ،      ــ  
ــسا، ــۇ دۈشــمهننىڭ نهرســه ئىسپاتلىيالى ــ  ئ شــۇنىڭ كېرەكلىــرى  ـ

  :مهن ئورنۇمدىن تۇرۇپ. دېدىبولىدۇ، ـ 
 .  ئاندىن ئولتۇردۇم؟ ـ دەپ سورىدىم،كىم ماڭا گۇۋاھچى بولىدۇــ 

يهنه ئورنۇمدىن   مهن   م سۆزىنى تهكرارلىدى،  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساال 
  :تۇرۇپ



   بۆلۈمىئهۋەتىش ۋە غازاتالرقوشۇن 

 620 

 يهنه ؟ ـ دەپ ســورىدىم، ئانــدىن   بولىــدۇچىكىــم ماڭــا گــۇۋاھــــ 
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ســۆزىنى ئــۈچىنچى قېــتىم  . ئولتــۇردۇم
ۇۋىدىم، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ      مهن يهنه ئورنۇمدىن تۇر    .تهكرارلىدى

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
مهن بولغـان  .  دەپ سـورىدى  ـ ؟نـېمه بولـدۇڭ  ! ە قهتـاد ۇئـى ئهبـ  ــ 

  :بىر كىشى. ۋەقهنى سۆزلهپ بهردىم
 ــ  ئـۇ كىـشىنىڭ نهرسـه     . ئـۇ راسـت ئېيتتـى     ! رەسـۇلۇلالھ ــ ئى   

رازى قىلىـپ قويـساڭ، مـالالر مهنـدە      سهن بـۇنى   .كېرەكلىرى مهندە 
  : بۇنى ئاڭالپى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئهبۇ بهكر.  دېدىقالغان بولسا، ـ

  بىلهن قهسهمكى، رەسۇلۇلالھ ئۇنىڭ نهرسـه      نىڭ نامى هللا! ياقــ  
نىـڭ رەسـۇلى ئۈچـۈن    هللاۋە اهللا  ساڭا بېرىـپ قويـسا، ا    نىكېرەكلىرى ـ

 شـىر يـۈرەك ئىنـسانلىرىدىن بىرىنىـڭ       نىـڭ   هللاجىهاد قىلىدىغان ا  
ــدۇ؟       ــۇپ قالمام ــان بول ــى قىلمىغ ــدىـ ئىززىتىن ــبهر دېۋى ، پهيغهم

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
كېرەكلىرىنـى ماڭـا    ــ   ئۇنىـڭ نهرسـه  ، دەپ، ـ تـى راسـت ئېيت ـــ  
  خورمىلىـق مهن بۇ مالغا بهنى سهلهمه مهھهللىـسىدىن بىـر      . بهردى

 ئېرىشكهن تۇنجى   مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىن   ،بۇ. باغ سېتىۋالدىم 
  . مېلىم ئىدى

  )3142 :بۇخارى(

ِخْنَجًرا فَكَانَ َمَعَها فََرآَها أَُبـو   أَنَّ أُمَّ ُسلَْيمٍ اتََّخذَْت َيْوَم ُحَنْينٍ     : َعْن أََنسٍ  ـ 6661
طَلَْحةَ فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه َهِذِه أُمُّ ُسلَْيمٍ َمَعَها ِخْنَجٌر فَقَالَ لََها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه             

ُمْشرِِكَني َبقَْرُت بِِه َبطَْنُه فََجَعلَ     َوَسلََّم َما َهذَا الِْخْنَجُر قَالَْت اتََّخذُْتُه إِنْ َدَنا ِمنِّي أََحٌد ِمْن الْ           
َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْضَحُك قَالَْت َيا َرُسولَ اللَِّه اقُْتلْ َمْن َبْعَدَنا ِمْن الطُّلَقَـاِء          

   ُسلَْيمٍ إِنَّ اللََّه قَْد كَفَى َوأَْحَسَن اْنَهَزُموا بَِك فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا أُمَّ
  .فَقََتلَ أبو طَلَْحةَ َيْوَمِئٍذ ِعْشرِيَن َرُجلًا َوأََخذَ أَْسلَاَبُهْم: ويف رواية حنوه وفيه
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: ۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇـ ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنه   6661
 ئهبۇ .ىدىنھۇنهين غازىتىدا ئۇممۇ سۇلهيم بىر خهنجهرنى كۆتۈرىۋالغا  

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه پهيغهمبهر ،كۆرۈپئۇنى لهه هت
 ، قولىـدا خهنـجهر بـار    بولىـدۇ  بۇ ئۇممۇ سـۇلهيم !ئى رەسۇلۇلالھــ  

  :دىنئۇنىڭپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  .دېدىـ كهن، ئى
  : دەپ سورىدى، ئۇممۇ سۇلهيم ـ؟نى نېمه قىلىسهنــ بۇ خهنجهر

ـــ  ــېقىن كېلىــپ قالــسا بىــرەر كــاپىر ماڭــا  ـ  بۇنىــڭ بىــلهن ،ي
بـۇنى  . دەپ جـاۋاب بهردى ـ ئېلىۋالـدىم،    قورسىقىنى بۆسـۈۋېتهي دەپ 

 .ۈپ كهتتـى  ئاڭلىغان پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم كۈلـ       
  :ئۇممۇ سۇلهيم

ـــ  ــۇلۇلالھ ــ ــى رەسـ ــ !ئـ ــكه فهتهىـ ــان   مهكـ ــۇ قىلىنغـ سىدە ئهپـ
ــى  ــۋە مهككىلىكلهرن ــى قىلى ــۈنكى. تكىنقهتل ــۇالرچ ــتىن   ئ ئۇرۇش

 دېـگهن  قېچىـپ، سـېنى مهغلـۇبىيهتكه ئـۇچراتقىلى تـاس قالـدى، ـ       
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمئىدى، 
بــۇ ئــۆزى ھهممىــگه كۇپــايه، ئــۇ تائــاال هللا ئــى ئۇممــۇ ســۇلهيم، اــــ 

  .  دېدى، ـياخشى بىر تهرەپ قىلىپ بولدىئىشنى 
  )1809 :مۇسلىم(

لـهه يىگىـرمه   ه ئهبـۇ ت ،ۇ كـۈنى  شـ  كېلىـشىچه، يهنه بىر رىۋايهتته 
  .  ئۇالرنىڭ ئولجىلىرىغا ئېرىشكهن،كىشىنى ئۆلتۈرۈپ

  )2718: ئهبۇ داۋۇد(

أَنَّ َمْرَوانَ بن الَْحكَمِ َوالِْمْسَوَر بن َمْخَرَمةَ أَْخَبَراُه أَنَّ َرُسولَ          :  عن ُعْرَوة  ـ 6662
فُْد َهَوازِنَ ُمْسِلِمَني فََسأَلُوُه أَنْ َيُردَّ إِلَْيهِْم أَْمَوالَُهْم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قام حني َجاَءُه َواللَِّه 

َوَسْبَيُهْم فقال هلم رسول اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََحبُّ احلديث إيل أَْصَدقُُه فَاْخَتـاُروا               
ت اْسَتأَْنْيُت بِهِْم وقد كان رسول اللَِّه َصلَّى إِْحَدى الطَّاِئفََتْينِ إِمَّا السَّْبَي َوإِمَّا الَْمالَ وقد كن     

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْنَتظََرُهْم بِْضَع َعْشَرةَ لَْيلَةً حني قَفَلَ من الطَّاِئِف فلما َتَبيََّن هلم أَنَّ َرُسـولَ                 
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طَّاِئفََتْينِ قالوا فَإِنَّا َنْخَتاُر َسْبَيَنا فَقَـاَم       اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غَْيُر َرادٍّ إِلَْيهِْم إال إِْحَدى ال          
رسول اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يف الُْمْسِلِمَني فَأَثَْنى على اللَِّه بَِما هو أَْهلُُه ثُمَّ قال أَمَّا َبْعُد                 

 أَُردَّ إِلَْيهِْم َسْبَيُهْم فََمـْن أََحـبَّ        فإن إِْخَواَنكُْم َهُؤلَاِء قد جاؤونا َتاِئبَِني َوإِنِّي قد رأيت أَنْ         
ِمْنكُْم أَنْ ُيطَيَِّب بِذَِلَك فَلَْيفَْعلْ َوَمْن أََحبَّ ِمْنكُْم أَنْ َيكُونَ على َحظِِّه حىت ُنْعِطَيُه إِيَّاُه مـن          

للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم     أَوَّلِ ما ُيِفيُء اهللا َعلَْيَنا فَلَْيفَْعلْ فقال الناس قد طَيَّْبَنا ذلك ِلَرُسولِ ا            
هلم فقال رسول اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّا لَا َنْدرِي من أَِذنَ ِمْنكُْم يف ذلك ِممَّْن مل َيأْذَنْ 

ُهْم ثُمَّ َرَجُعـوا إىل     فَاْرجُِعوا حىت يرفع إِلَْيَنا ُعَرفَاُؤكُْم أَْمَركُْم فََرَجَع الناس فَكَلََّمُهْم ُعَرفَاؤُ         
 .رسول اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخَبُروُه أَنَُّهْم قد طَيَُّبوا َوأَِذُنوا

ـ مهرۋان ئىبنى ھهكهم بىـلهن مىـسۋەر ئىبنـى مهخـرەمه         6662
نىــڭ ۋازىنهھ: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇالر  

 قـايتۇرۇپ  بـاال ـ چـاقىلىرىنى   ىرىنى ۋە مـالل مۇسۇلمان ئهلچىلىرى 
ــپ،   ــشنى تهلهپ قىلىــ ــبهربېرىــ ــى  پهيغهمــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ  ســ

ئورنىـدىن  پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم     .دىۋەسهللهمنىڭ ئالدىغا كهل  
  :تۇرۇپ

 ).يهنى سـاھابىلىرىم  (ــ مانا بۇالر، مېنىڭ قول ئاستىمدىكىلهر       
ېلىڭالرنـى  م. ياخـشى كـۆرىمهن  راست سـۆزنى ھهممىـدىن بهك    مهن  

باال ـ چاقاڭالرنىمۇ؟ مهن سـىلهرنى   ) ئهسىرگه چۈشكهن(ئاالمسىلهر، 
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ   دەرۋەقه،. دېدىكۈتكىلى نهچچه كۈن بولدى، ـ  

سـاقالۋاتقىلى   ئۇالرنى ىپ كېلىپ،تائىفتىن قايتئهلهيهى ۋەسهللهم   
ــچه  ــدىئـــون نهچـ ــۈن بولغانىـ ــدە . كـ ــۇالر كۆڭۈللىرىـ ــبهر ئـ پهيغهمـ

 بىرىنى قايتۇرۇپ بېرىـدىغانلىقىنى   دىن ئىككى سساالمنىڭئهلهيهى
  :مۇئهييهنلهشتۈرگهندىن كېيىن

ـــ بــاال ـ چــاقىلىرىمىزنى ئــالىمىز، ـ         شــۇنىڭ بىــلهن، .دېــدىـ
 ئارىـسىدا   نىڭ مۇسـۇلمانالر  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم   

ــۇرۇپ ــۆرە ت ــاتائاالهللا ، ائ ــشته غ ــدىن  ھهمــدۇ ســانا اليىــق رەۋى ئوقۇغان
  :ېيىن، مۇنداق دېدىك
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تهۋبه ئالـدىمىزغا   مهقسهتكه كهلـسهك، بـۇ قېرىنداشـلىرىڭالر        ــ  
چـاقىلىرىنى قـايتۇرۇپ بېـرىش       ــ  مهن ئۇالرغـا بـاال    . قىلىپ كهپتـۇ  

قولىـدىكى  رازىلىقـى بىـلهن   ئۆز قارارىغا كهلدىم، سىلهردىن كىمكى   
ــىرلهرنى  ــسا ئهسـ ــشنى خالىـ ــايتۇرۇپ بېرىـ ــسۇن ،قـ ــۇنداق قىلـ ،  شـ

ز ئۇنىـــڭ ئورنىغــا كهلگۈســـىدە ئالىــدىغان تـــۇنجى   خالىمىــسا بىــ  
مۇسـۇلمانالر  . غهنىمهتـتىن ئۇنىـڭ نېسىۋىـسىنى بېرىمىـز، ـ دېـدى      

  :بهس ـ بهسته
. ىيىــشتدېـ قارارىغــا رازى بولــدۇق،     ــــ پهيغهمبىرىمىزنىــڭ  

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــۇلمىغانلىقىنى    ــڭ قوشــ ــۇلۇپ، كىمنىــ ــڭ قوشــ ـــ كىمنىــ ـــ

شۇڭا ھهممىڭالر ئۆز ئورنۇڭالرغا قايتىپ، قـارارىڭالرنى        .مبىلهلمىدى
ـ ! ئۆز مهسئۇللىرىڭالرغا بىلدۈرۈڭالر، ئۇالر كېلىپ ماڭا يهتكۈزسۇن

ئانـدىن ھهر   . ، ھهممىـسى ئـۆز ئورنىغـا قـايتتى        شۇنىڭ بىلهن . دېدى
ــى      ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــئۇلى پهيغهمـ ــڭ مهسـ ــر قهبىلىنىـ بىـ

رلهپ كېلىـــــپ، ئـــــۆز ۋەســـــهللهمنىڭ ئالـــــدىغا بىـــــر ـ بىـــــ      
ــۇلغانلىقىنى     ــدىن قوشــ ــن كۆڭلىــ ــسىدىكىلهرنىڭ چىــ قهبىلىــ

  . بىلدۈردى
  )4319 :بۇخارى(

قال كنا ِعْنَد رسول :  عن َعْمرِو بن ُشَعْيبٍ عن أبيه عن َجدِِّه رفعه، وفيه       ـ 6663
حممد إِنَّا أَْصلٌ َوَعِشَريةٌ وقد َنَزلَ بَِنا       َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذْ أََتْتُه َوفُْد َهَوازِنَ فَقَالُوا يا           اللَِّه  

َعلَْيَك فَاْمُنْن َعلَْيَنا َمنَّ اهللا َعلَْيَك فقال اْخَتاُروا من أَْمَواِلكُْم أو مـن              من الَْبلَاِء ما لَا َيْخفَى    
َنْخَتاُر نَِساَءَنا َوأَْبَناَءَنا فقـال     نَِساِئكُْم َوأَْبَناِئكُْم فَقَالُوا قد َخيَّْرَتَنا بني أَْحَسابَِنا َوأَْمَواِلَنا َبلْ          

رسول اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَمَّا ما كان يل َوِلَبنِي عبد الُْمطَِّلبِ فَُهَو لَكُْم فإذا َصلَّْيُت                 
ِلِمَني يف نَِساِئَنا َوأَْبَناِئَنا    الظُّْهَر فَقُوُموا فَقُولُوا إِنَّا َنْسَتِعُني بَِرُسولِ اللَِّه على الُْمْؤِمنَِني أو الُْمسْ          

فلما َصلَّْوا الظُّْهَر قَاُموا فَقَالُوا ذلك فقال رسول اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فما كـان يل                 
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ـ                ُه َوِلَبنِي عبد الُْمطَِّلبِ فَُهَو لَكُْم فقال الُْمَهاجُِرونَ وما كان لنا فَُهَو ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ
َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَالَْت الْأَْنَصاُر ما كان لنا فَُهَو ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فقال الْأَقَْرُع                
بن َحابِسٍ أَمَّا أنا َوَبُنو َتِميمٍ فال وقال ُعَيْيَنةُ بن ِحْصنٍ أَمَّا أنا َوَبُنو فََزاَرةَ فال وقال الَْعبَّـاُس   

ْرَداسٍ أَمَّا أنا َوَبُنو ُسلَْيمٍ فال فَقَاَمْت َبُنو ُسلَْيمٍ فَقَالُوا كَذَْبَت ما كان لنا فَُهَو ِلَرُسـولِ          بن مِ 
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فقال رسول اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يا أَيَُّها الناس ُردُّوا عليهم                 

َناَءُهْم فََمْن َتَمسََّك من هذا الْفَْيِء بَِشْيٍء فَلَُه ِستُّ فََراِئَض من أَوَّلِ َشْيٍء ُيِفيئُُه              نَِساَءُهْم َوأَبْ 
 .اهللا عز وجل َعلَْيَنا

نىڭ بوۋىـسى دادىـسى ئـارقىلىق   ـ ئهمـر ئىبنـى شـۇئهيب        6663
سـهلاللالھۇ  بىـز پهيغهمـبهر    :مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىـدۇ  

ۋازىــن ئهلچىلىــرى  هىڭ قېــشىدا ئىــدۇق، ھ نئهلهيهــى ۋەســهللهم 
  :كېلىپ

تۇغقـان كېلىمىـز، بېـشىمىزغا       ــ   بىـز ئـۇرۇق    !ئى مۇھهممهد ــ  
شــۇڭا بىــزگه ئىلتىپــات قىلغــان . كهلــگهن كــۈلپهتلهر ســاڭا ئايــان

ــس ــاڭا هللا، ااڭبول ــۇ س ــسۇن م ــات قىل ــ!  ئىلتىپ ــدىـ ــبهر . دې  پهيغهم
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇالرغا

غـا  مۈلكىڭالر – يـا مـال  يهنى بىرىنى تالالڭالر،  ئىككىسىدىن  ــ  
  : دېۋىدى، ئۇالرـ! غا تۇرۇڭالرچاقىلىرىڭالر – ياكى خوتۇن ۋە باال

مــۈلكىمىزدىن  ــ  مۇسـىمىز بىـلهن مـال   ون ــ  بىزنـى ئىـززەت  ـــ  
ــى تالال ــدىڭ بىرىنـ ــقا بۇيرىـ ــزشـ ــاال   ، بىـ ــۇن ۋە بـ ــۋەتته خوتـ  – ئهلـ

ــاقىلىرىمىزنى ــىمىزنى      (چ ــززەت ـ نومۇس ــى ئى ــدۇق، )يهن   ـ  تاللى
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم .دېيىشتى

ـــ  مېنىــڭ ۋە بهنــى ئابــدۇلمۇتتهلىب جهمهتىنىــڭ نېسىۋىــسى  ـ
ۇشــــۇمغا، شىن نـــامىزىنى ئوقـــۇپ بول  ېـــ ســـىلهرنىڭ بولـــسۇن، پ  

ــۇرۇپ  ــۇڭالردىن تـ ــز ”: ئورنـ ــاال مۇئمىنبىـ ــۇن ۋە بـ ــڭ خوتـ ــ لهرنىـ  ــ
لالھتىن يـاردەم  چاقىلىرىمىزنى قـايتۇرۇپ بېـرىش ئىـشىدا رەسـۇلۇ      

  . دېدىـ!  دەڭالر“سورايمىز
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 ئۇالر ئورۇنلىرىدىن   ،پ بولغاندىن كېيىن  لۇشىن نامىزى ئوقۇ  ېپ
، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ئۆگىتىـپ قويغـان          تۇرۇپ

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. سۆزلهرنى دېدى
ـــ  مېنىــڭ ۋە بهنــى ئابــدۇلمۇتتهلىب جهمهتىنىــڭ نېسىۋىــسى  ـ
  :مۇھاجىرالرمۇ . دېدىـ! ڭ بولسۇنسىلهرنى

 دېيىـشتى،  ــ ! بىزنىڭ نېسىۋىمىزمۇ رەسۇلۇلالھنىڭ بولسۇن   ــ  
  :ئهنسارىالرمۇ

.  دېيىـشتى  ـ! بىزنىڭ نېسىۋىمىزمۇ رەسۇلۇلالھنىڭ بولسۇن   ــ  
  : ئ ئىبنى ھابىسەئهقر

ــسىنى    ــسىنىڭ نېسىۋىـ ــم قهبىلىـ ــى تهمىـ ــڭ ۋە بهنـ ـــ مېنىـ ــ
  :ھىسنمۇ ئۇيهينه ئىبنى . دېدىبهرمهيمىز، ـ

ــ مېنىڭ ۋە بهنـى فهزارە قهبىلىـسىنىڭ نېسىۋىـسى قـايتۇرۇپ            
  :ئابباس ئىبنى مىرداسمۇئۇنىڭ ئارقىدىن  دېدى، بېرىلمهيدۇ، ـ

ــڭ ۋە  ـــ مېنىـ ــــ ــسى ى بهنـ ــۇلهيم قهبىلىـ ــسى  سـ نىڭ نېسىۋىـ
 سۇلهيم قهبىلىسىنىڭ ئادەملىرى نى بهلېكىن . دېدىبېرىلمهيدۇ، ـ

  :ئورنىدىن تۇرۇپ
ىــڭ، بىزنىــڭ نېــسىۋىمىزمۇ رەســۇلۇلالھنىڭ يالغــان ئېيتتــــ 
  .  دېدىـ! بولسۇن

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  ،شۇنىڭ بىلهن
چـاقىلىرىنى قـايتۇرۇپ    ــ  ئۇالرغـا خوتـۇن ۋە بـاال      ! ئى خااليىق ــ  

ۇپ  كىمكـــى ئولجىـــدىن ئالغـــان نېسىۋىـــسىنى قـــايتۇر.بېـــرىڭالر
بىــزگه تائــاال هللا ه ا بىــز ئۇنىــڭ بهدىلىــگ  بېرىــشكه رازى بولمىــسا، 

ئۇرۇشـــسىز ئولجـــا قىلىـــپ بهرگهن غهنىمهتـــتىن ئـــالته ھهســـسه 
   .① دېدى، ـبېرىمىز

  )3688 :ئىانهس(

                                                
 .دېگهنـ ھهسهن، ): 3449(  ئهلبانى①
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 َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ لَمَّا اْسَتقَْبلَْنا َواِدَي ُحَنْينٍ قَالَ اْنَحَدْرَنا ِفي َواٍد               ـ 6664
وٍط إِنََّما َنْنَحِدُر ِفيِه اْنِحَداًرا قَالَ َوِفي َعَماَيِة الصُّْبحِ َوقَْد كَانَ           ِمْن أَْوِدَيِة ِتَهاَمةَ أَْجَوَف َحطُ    

الْقَْوُم كََمُنوا لََنا ِفي ِشَعابِِه َوِفي أَْجَنابِِه َوَمَضايِِقِه قَْد أَْجَمُعوا َوَتَهيَّئُوا َوأََعدُّوا قَالَ فََواللَِّه َما               
ا الْكََتاِئُب قَْد َشدَّْت َعلَْيَنا َشدَّةَ َرُجلٍ َواِحٍد َواْنَهَزَم النَّاُس َراجِِعَني           َراَعَنا َوَنْحُن ُمْنَحطُّونَ إِلَّ   

فَاْسَتَمرُّوا لَا َيلْوِي أََحٌد ِمْنُهْم َعلَى أََحٍد َواْنَحاَز َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم ذَاَت        
ا النَّاُس َهلُمَّ إِلَيَّ أََنا َرُسولُ اللَِّه أََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه قَالَ فَلَا َشْيَء               الَْيِمنيِ ثُمَّ قَالَ إِلَيَّ أَيُّهَ    

اْحَتَملَْت الْإِبِلُ َبْعُضَها َبْعًضا فَاْنطَلََق النَّاُس إِلَّا أَنَّ َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرْهطًا 
رِيَن َوالْأَْنَصارِ َوأَْهلِ َبْيِتِه غَْيَر كَِثريٍ َوِفيَمْن ثََبَت َمَعُه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَُبـو               ِمْن الُْمَهاجِ 

َبكْرٍ َوُعَمُر َوِمْن أَْهلِ َبْيِتِه َعِليُّ ْبُن أَبِي طَاِلبٍ َوالَْعبَّاُس ْبُن َعْبِد الُْمطَِّلبِ َواْبُنُه الْفَْضلُ ْبـُن                 
 َوأَُبو ُسفَْيانَ ْبُن الَْحارِِث َوَربِيَعةُ ْبُن الَْحارِِث وأَْيَمُن ْبُن ُعَبْيٍد َوُهَو اْبـُن أُمِّ أَْيَمـَن                 َعبَّاسٍ

َوأَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد قَالَ َوَرُجلٌ ِمْن َهَوازِنَ َعلَى َجَملٍ لَُه أَْحَمَر ِفي َيِدِه َراَيةٌ لَُه َسْوَداُء ِفي َرأْسِ          
لَُه أََماَم النَّاسِ َوَهَوازِنُ َخلْفَُه فَإِذَا أَْدَرَك طََعَن بُِرْمِحِه َوإِذَا فَاَتُه النَّاُس َرفََعُه ِلَمْن              ُرْمحٍ طَوِيلٍ   

َوَراَءُه فَاتََّبُعوُه قَالَ اْبُن إِْسَحاَق َوَحدَّثَنِي َعاِصُم ْبُن ُعَمَر ْبنِ قََتاَدةَ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َجابِرٍ  
بِيِه َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ َبْيَنا ذَِلَك الرَُّجلُ ِمْن َهَوازِنَ َصاِحُب الرَّاَيِة َعلَى َجَمِلِه ذَِلَك                َعْن أَ 

َيْصَنُع َما َيْصَنُع إِذْ َهَوى لَُه َعِليُّ ْبُن أَبِي طَاِلبٍ َوَرُجلٌ ِمْن الْأَْنَصارِ ُيرِيَدانِِه قَالَ فََيأِْتيِه َعِليٌّ                 
 َخلِْفِه فََضَرَب ُعْرقُوَبْي الَْجَملِ فََوقََع َعلَى َعُجزِِه َوَوثََب الْأَْنَصارِيُّ َعلَى الرَُّجلِ فََضَرَبُه             ِمْن

َضْرَبةً أَطَنَّ قََدَمُه بِنِْصِف َساِقِه فَاْنَعَجَف َعْن َرْحِلِه َواْجَتلََد النَّاُس فََواللَِّه َما َرَجَعْت َراجَِعـةُ   
   َهزَِميِتهِْم َحتَّى َوَجُدوا الْأَْسَرى ُمكَتَِّفَني ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالنَّاسِ ِمْن

َيْوَمِئـٍذ  وهو  َصفَْوان ْبُن أَُميَّةَ    فصرخ حني كانت اهلزمية كلدة أخو       : وزاد املوصلي 
 أَال َبطَلَ السِّْحُر الَْيـْوَم      :لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ   ُمْشرِك ِفي الُْمدَِّة الَِّتي َضَرَب لَُه َرُسولُ اللَِّه صَ        

فَقَالَ لَُه َصفَْوانُ اْسكُْت فَضَّ اللَُّه فَاَك فََواللَِّه َألنْ َيِلَينِي َرُجلٌ ِمْن قَُرْيشٍ أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ                  
 َيِلَينِي َرُجلٌ ِمْن َهَوازِنَ

دىن مۇنـداق   ىيهلالھۇ ئهنهۇما ـ جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەز     6664
 ۋادىــسىغا يېتىــپ بارغانــدىن   بىــز ھــۇنهين : رىــۋايهت قىلىنىــدۇ 

دۈشــمهن بــۇ  .جىلغىلىرىــدىن بىــرىگه يۈزلهنــدۇقتۇھــامه كېــيىن، 
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جىلغىنىــڭ تــار يــوللىرى ئۈســتىگه تولــۇق قورالالنغــان بۆكتــۈرمه 
ــانىكهن،  ــدا  قويغ ــۆۋەنگه چۈشــۈپ  ســهھهر قاراڭغۇلىقى جىلغىــدىن ت
ــىمىز ــۇپ   تۇرۇشـ ــردەك يوپۇرۇلـ ــكهرلهر بىـ ــدىكى ئهسـ غا، بۆكتۈرمىـ

ــلىدى   ــشقا باش ــۇم قىلى ــپ، ھۇج ــدىن  . چىقى ــسىز ھۇجۇم ــۇ تۇيۇق ب
مۇسۇلمانالر بىر ـ بىرىگه قارىماي، ئارقىغا  . قاتتىق چۆچۈپ كهتتۇق

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى . بۇرۇلـــۇپ قېچىـــشقا باشـــلىدى
   :ۇرۇپۋەسهللهم ئۆزىنى يولنىڭ ئوڭ تهرىپىگه تارتىپ ت

نىـڭ رەسـۇلى   هللامهن ا! مهن تهرەپـكه كـېلىڭالر  ! قىئـى خـاالي   ــ  
ــۇ .ۋلىــدىو دەپ ت، ـ  مــۇھهممهد ئىبنــى ئابدۇلالھــدۇرمهن  لــېكىن ب

ــدى   ــا كىرمىــ ــڭ قۇلىقىغــ ــاقىرىق ھېچكىمنىــ ــبهر . چــ پهيغهمــ
ئهھلـى بهيتـتىن     ئهنسارى ۋە    ،مۇھاجىرئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىدا   

ــۇال   ــۇپ، ئ ــان بول ــشىلهرال قالغ ــازغىنه كى ــهلاللالھۇ  ئ ــبهر س ر پهيغهم
ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىـدا تهۋرەنـمهي تـۇرۇپ، قـاتتىق غهيـرەت        

 تالىـب، ئاببـاس     ۇ ئـۆمهر، ئهلـى ئىبنـى ئهبـ        ى، ئهبـۇ بهكـر    .كۆرسهتتى
ۋە ئوغلى فهزل ئىبنى ئابباس، ئهبۇ سـۇفيان     ئىبنى ئابدۇلمۇتتهلىب 

 ئىبنــى ھــارىس، رەبىيــئه ئىــبن ھــارىس، ئۇممــۇ ئهيمهننىــڭ ئــوغلى
 شـۇالردىن  ئهيمهن ئىبنى ئۇبهيد ۋە ئۇسـامه ئىبنـى زەيـد قاتـارلىقالر         

  .ئىدى
ۋازىن قهبىلىسىدىن قىزىل تۆگىگه مىنگهن بىر ئادەم ئۇزۇن     هھ

نهيزىنىڭ ئۇچىغا قادىۋالغان قارا تـۇغنى كۆتـۈرگهن ھالـدا دۈشـمهن            
ئۇنىـڭ ئالـدىغا مۇسـۇلمانالردىن      . قوشۇنىنىڭ ئالدىـدا كېلىۋاتـاتتى    

ــرى يېتىــپ   ــى  بى ــسىگه دۇچ كېلهتت ــزە زەربى  .بارســىال، ئۇنىــڭ نهي
. ئالدىغا ھېچكىم چىقمىسا، تۇغنى كۆتۈرۈپ ئالغـا ئىلگىرىلهيتتـى        

ــ   ــى ئهب ــى ئىبن ــرى ئۇنى   ۇئهل ــسارىالردىن بى ــلهن ئهن ــب بى ــا  تالى ڭغ
 تۆگىسىنىڭ ئارقا ئىككى ، ئهلى ئۇنىڭ ئارقىدىن كېلىپ.ئېتىلدى

 ئهنـسارى   .پ قالـدى   ئولتـۇرۇ  كهيـنىچىالپ پۇتىنى چېپىۋىدى، تـۆگه     
ــڭ     ــۇردى ۋە تىزىنى ــچ ئ ــپ، قىلى ئۇنىــڭ ئۈســتىگه ئېتىلىــپ بېرى
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ــۈزۈپ تاشــلىۋەتتى  ــسىدىن   . ئاســتىدىن ئ ــۇ تۆگى ــلهن، ئ ــۇنىڭ بى ش
قــاتتىق ئــۇ كــۈنى مۇســۇلمانالر قوشــۇنى . مـولالق ئېتىــپ چۈشــتى 

دۈشـمهن  بىـلهن قهسـهمكى،   نىـڭ نـامى   هللا. قهيـسهرلىك كۆرسـهتتى  
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى پهيغهمــبهر  اپ،قوشـۇنى ئېغىــر تــاالپهتكه ئـۇچر  

ۋىلىنىــپ لهر دۆقــوللىرى باغالنغــان ئهســىرا غۋەســهللهمنىڭ ئالــدى
  .كهتتى

مۇســۇلمانالر : مۇنــداق كهلــگهنيهنه  رىۋايىتىــدە نىڭمهۋســىلى
تېخى مۇشـرىك   (فۋان ئىبنى ئۇمهييهنىڭ كهلهدە     ه س ،قاچقان پهيتته 

  :ىئىسىملىك بىر تۇغقىن) ئىدى
كارغــا كهلمىــدى، ـ دەپ      گــۈن ســېهىر  بۈ! ــــ ھهي خــااليىق 

  : سهفۋان ئۇنىڭغاۋارقىرىغانىدى،
 !چىــشلىرىڭ تۆكۈلـۈپ كهتــسۇن، ئىالھىــم  !زۇۋانىڭنــى يىـغ ـــ  

ىــڭ بــاش  بىرىن قۇرەيــشلىك، ماڭــا بىــلهن قهســهمكىنىــڭ نــامىهللا
ــولغىنى ھ ــق بىهبـ ــدىن  رۋازىنلىـ ــاش بولغىنىـ ــڭ بـ ــۋەتته ىنىـ ئهلـ

   .①دېدىـ ، ئهۋزەلدۇر
  )1863 :هۋسىلىم؛ 14609 :ئهھمهد(

 يوم  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ   قال عبد اللَِّه بن َمْسُعوٍد كنت مع رسول اللَِّه           ـ 6665
ُحَنْينٍ قال فََولَّى عنه الناس َوثََبَت معه ثََماُنونَ َرُجالً ِمَن الُْمَهاجِرِيَن َواَألْنَصارِ فََنكَْصَنا على              

 قََدماً ومل ُنَولِّهُِم الدُُّبَر َوُهُم الَِّذيَن أَْنَزلَ اهللا عز وجل َعلَْيهُِم السَِّكيَنةَ أَقَْداِمَنا َنْحواً من ثََمانَِني
قال َوَرُسولُ اللَِّه على َبْغلَِتِه ميضي قُُدماً فََحاَدْت بِِه َبْغلَُتُه فََمالَ َعنِ السَّْرجِ فقلت له اْرَتِفْع                

بٍ فََضَرَب بِِه ُوُجوَهُهْم فَاْمَتَألْت أَْعُيُنُهْم ُتَراباً ثُمَّ قـال         َرفََعَك اهللا فقال ناولين كَفًّا من ُتَرا      
قال أَْيَن الُْمَهاجُِرونَ َواَألْنَصاُر قلت ُهْم أُوالَِء قال اْهِتْف بِهِْم فََهَتفْـُت بِهِـْم فََجـاُءوا                

  .ْدَباَرُهْمَوُسُيوفُُهْم بِأَْيَمانِهِْم كَأَنََّها الشُُّهُب َوَولَّى الُْمْشرِكُونَ أَ

                                                
ئىبنى بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە ئهبۇ يهئال رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدىكى : )10265 ( ھهيسهمى①

 .دېگهنـ نىڭ راۋىيلىرىدۇر،  ھهدىسھىهباشقا راۋىيلىرى سهتىن ئىسهاق
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دىن مۇنـداق  ـ ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ     6665
سهلاللالھۇ ئهلهيهـى   ھۇنهين غازىتىدا پهيغهمبهر  :رىۋايهت قىلىنىدۇ 

 كىــشىلهر ئــۇنى تاشــالپ قېچىــپ . بىــلهن بىلــله ئىــدىمۋەســهللهم
 ئهنــسارىالردىن  ۋەكېتىــشتى، ئۇنىــڭ بىــلهن بىلــله مۇھــاجىرالر    

تائـاال تهرىپىـدىن   هللا ئهنه شـۇالر ا    .تهۋرەنـمهي تـۇردى   سهكسهن كىشى   
پهيغهمبهر  .دىللىرىغا خاتىرجهملىك ئاتا قىلىنغان كىشىلهر ئىدى   

 قېچىـر  .ئىـدى  قېچىرىنىڭ ئۈستىدە سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 
ــپ  ــۈپ كېتى ــبهر ئهلهيهىســساالم ئۈرك ــن ، پهيغهم ــۈپ  ئىگهردى چۈش

  :مهنكهتكىلى تاس قالغانىدى، 
ــۆرلىگ ـــ ئ ــ ! سۇنئۆرلهتــنى ســې مــۇهللا اىن،ـ ــدىمـ پهيغهمــبهر  .دې

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
 ئانـدىن تـوپىنى   . دېـدى ــ ! ئېلىـپ بهرگىـن  چـۇم توپـا   وبىـر ئ ـــ  

دۈشمهننىڭ يۈزىگه شۇنداق بىر چاچقان ئىـدى، ئۇالرنىـڭ كـۆزلىرى      
  : هندىن ئاندىن م.توپا بىلهن توشۇپ كهتتى

  : مهن.ەپ سورىدىد ـ قېنى؟مۇھاجىرالر بىلهن ئهنسارىالر ــ 
  :گهنىدىمدېـ ، ــ ئهنه، ئاۋۇ يهردە

 ئـۇالر  چاقىرىۋىـدىم،  دېـدى، مهن ئـۇالرنى   ــ ! غىنۇالرنى چاقىر ــ ئ 
شهمشهرلىرىنى ئويناتقىنىچه كېلىشتى،   تۇرغان   بىردىنال يالتىراپ 

   .ئارقىغا قاراپ بهدەر تىكىۋەتتىمۇشرىكالر 
  )»ئهلكهبىر«؛  بهززار؛4336 :ئهھمهد(

 وله عن َيزِيَد بن َعاِمرٍ السَُّواِئيِّ أنه صلى اللَُّه عليه وسلم أخذ قَْبَضةً ِمَن               ـ 6666
فما ِمنَّا أََحٌد َيلْقَى أََخاُه إِال َوُهو       اْرجُِعوا َشاَهِت الُْوُجوُه    اَألْرضِ فََرَمى بِِه ُوُجوَهُهْم وقال      

 .َيْشكُو الْقَذَى َوَيْمَسُح َعْيَنْيِه
ــ 6666 ــد ـ ــۇۋائى  يهزى ــامىر س ــى ئ ــۋايهت   ئىبن ــداق رى يدىن مۇن
 يهردىـن بىـر     سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     پهيغهمـبهر   : قىلىنىدۇ

  : ئۇالرنىڭ يۈزلىرىگه ئاتتى ۋە،ئوچۇم توپا ئېلىپ
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شـۇنىڭ  .  دېـدى  ـ !ۇ قـارا يـۈز بولـۇپ كهتكـۈرلهر    ھ ــ چېكىنىش،
دۈشــمهنلهر بىــر تهرەپــتىن كۆزىنىــڭ ئاغرىقىغــا چىــدىماي   ،بىــلهن

ۋايسىــــسا، يهنه بىــــر تهرەپــــتىن كۆزىــــدىكى تــــوپىنى تازىالشــــقا 
  . ①تىرىشاتتى

  )22/237 :»ئهلكهبىر«(

لَمَّا أََسَرَنا رسول اللَِّه صلى اللَّـُه عليـه    : عن أََبي َجْرَولٍ ُزَهْيَر بن ُصَردٍ      ـ 6667
  :ْنَشْدُتُه هذا الشَّْعَروسلم يوم ُحَنْينٍ يوم َهَوازِنَ َوذََهَب ُيفَرُِّق الشُّبَّانَ َوالسَّْبَي أَ

  فَإِنََّك الَْمْرُء َنْرُجوُه وَنَنْتِظُر اْمُنْن َعلَْيَنا َرُسولَ اللَِّه يف كََرمٍ
  ُمفَرَّقًا َشْملَُها يف َدْهرَِها ِغَيُر اْمُنْن على َبْيَضٍة قد َعاقََها قََدٌر
  َغمَّاُء َوالُْغُمُرعلى قُلُوبِهُِم الْ أَْبقَْت لنا الدَّْهَر َهتَّافًا على ُحُزٍن
  يا أَْرَجَح الناس ِحلًْما حني ُيْخَتَبُر إن مل َتَداَركُْهُم َنْعَماُء َتْنُشُرَها

  َوإِذْ َيزِيُنَك ما َتأِْتي وما َتذَُر اْمُنْن على نِْسَوٍة قد كُْنَت َتْرَضُعَها
   َمْعَشٌر ُزِهُرفَاْسَتبِقِ ِمنَّا فَإِنَّا ال َتْجَعلَنَّا كََمْن َشالَْت َنَعاَمُتُه
  َوِعْنَدَنا َبْعَد هذا الَْيْومِ ُمدََّخُر إِنَّا لََنْشكُُر ِللنَّْعَماِء إِذْ كُِفَرْت

  من أُمََّهاِتَك إِنَّ الَْعفَْو ُمْشَتَهُر فَأَلْبِسِ الَْعفَْو من قد كُْنَت َتْرَضُعُه
   إذا ما اْسَتْوقََد الشََّرُرِعْنَد الَْهيَّاجِ يا َخْيَر من َمَرَحْت كَْمُت الْجَِياِد بِِه

  َهاِدي الَْبرِيَِّة إِذْ َتْعفُو َوَتْنَتِصُر إِنَّا ُنؤمِّلُ َعفًْوا ِمْنَك َنلَْبُسُه
  يوم الِْقَياَمِة إِذْ َيْهِدي لك الظُّفَُر فَاْعُف َعفَا اللَُّه َعمَّا أنت َراِهُبُه

الُْمطَِّلبِ فَُهَو لَكُْم َوقَالَْت قَُرْيٌش مـا  فلما مسع هذا الشَّْعَر قال ما كان يل َوِلَبنِي عبد  
  .كان لنا فَُهَو ِللَِّه َوِلَرُسوِلِه َوقَالَِت اَألْنَصاُر ما كان لنا فَُهَو ِللَِّه َوِلَرُسوِلِه

تىن مۇنـداق رىـۋايهت    سـۇراد نـى ـ ئهبۇ جهرۋەل زۇھهير ئىب    6667
نى ھـۇنهين    بىز سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  پهيغهمبهر  : قىلىنىدۇ

                                                
ئىمــام ،  بولــۇپتهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــانئىمــام ئهھــمهد، بهززار ۋە نى  ھهدىــسبــۇ: )10267 ( ھهيــسهمى①

سـهھىه ھهدىـسنىڭ راۋىيلىرىـدۇر، ئهممـا ئۇمـۇ       راۋىيلىـرى   ئهھمهدنىڭ ھـارىس ئىبنـى ھۇسـهيرەدىن باشـقا          
 .دېگهنئىشهنچلىكتۇر، ـ 
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ــدىن كېــيىن  ــدا ئهســىر ئالغان ــۇن،غازىتى ــاال  خوت ــ ۋە ب ــاقىالرنى  ـ چ
رنى ئوقۇغان تالىيېمۇنۇ بئۇنىڭغا  مهن ،تهقسىم قىلىشقا باشلىغاندا  

  :ئىدىم
  ، قىلىپ سهن مهرھهمهت!كهچۈرگىن ئى رەسۇلۇلالھ

  .كۈتهرمىز ئىلتىپاتىڭنى ئۈمىدۋارلىق بىلهن ھهردەم
  الالرغا قىلىپ شهپقهت،كهچۈرگىن سهن ئهمگۈزگهن ئاي

  .ئۇالرنىڭ مول سۈتى بىلهن ئىدى ئاغزىڭ ھهمىشه نهم
  ارمىز كۆپ تهشهككۈرلهر سېنىڭ بۇ ئىلتىپاتىڭغا،ئېيت

  .قالۇر مهڭگۈگه ئۇنتۇلماي كۆڭۈللهر ئىچرە نامىڭ ھهم
  ئۈمىد شۇكى ئېرىشكهيمىز ئاجايىپ كاتتا ئهپۇڭگه،

ــ     ــرەت بول ــاڭا نۇس ــۇنچه س ــۆپ، ش ــانچه ك ــهڭ ق ۇر كهچۈرس
  .ھهمدەم

  سېنى ئاق سۈت بېرىپ باققان ئايالالرنى كهچۈرگهيسهن،
  .بۇرۇندىن مهرتلىكىڭ مهشهۇر، بىلهر بۇنى جىمى ئالهم

  :رنى ئاڭلىغاندىن كېيىنالېيىتپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ب
ماڭا ۋە بهنى ئابـدۇلمۇتتهلىب جهمهتىـگه تهۋە نېـسىۋىلهرنىڭ          ــ  

  : مۇھاجىرالرمۇ. دېدىـ! ھهممىسى سىلهرگه بولسۇن
ۋە ئۇنىــڭ رەســۇلىنىڭ  هللا بىــزگه تهۋە بولغــان نېــسىۋىمۇ ا  ــــ 
  : ئهنسارىالرمۇئارقىدىنال.  دېيىشتىـ! بولسۇن
ۋە ئۇنىــڭ رەســۇلىنىڭ  هللا بىــزگه تهۋە بولغــان نېــسىۋىمۇ ا  ــــ 
   .① دېيىشتىـ! بولسۇن

  )5303 :»ئهلكهبىر«(

مَّا أََتْوا َرُسولَ اللَِّه صلى اللَُّه عليه     أَنَّ َوفَْد َهَوازِنَ لَ    :العاصعن َعْمرِو بن     ـ 6668
وسلم بِالْجِْعَراَنِة وقد أَْسلَُموا قالوا إِنَّا أَْصلٌ َوَعِشَريةٌ وقد أََصاَبَنا ِمَن الَْبالِء مـا ال َيْخفَـى     

                                                
بـۇ ھهدىـسنى تهبهرانــى رىـۋايهت قىلغـان بولــۇپ، سـهنهدىدە تهرجىمىهـالى نــامهلۇم       : )10292 ( ھهيـسهمى ①

 .كىشىلهر بار، ـ دېگهن
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 َسْعِد بن َبكْرٍ ُيقَالُ له      َعلَْيَك فَاْمُنْن َعلَْيَنا َمنَّ اللَُّه َعلَْيَك َوقَاَم َرُجلٌ من َهَوازِنَ ثُمَّ أََحُد بين            
َعمَّاُتَك وَخاالُتَك وَحَواِضُنَك الالِتـي      ُزَهْيٌر ُيكَْنى بِأَبِي ُصَرٍد فقال يا َرُسولَ اللَِّه نَِساُؤَنا        

كَفَلَْنَك َولَْو أَنَّا لَِحقَْنا الَْحارِثَ بن أيب ِشْمرٍ َوالنُّْعَمانَ بن الُْمْنِذرِ ثُمَّ َنَزلَ بنا منـه الـذي                  
 اْمُنْن َعلَْيَنا َرُسولَ    :ْنَزلَْت بنا لََرَجْوَنا َعطْفَُه َوَعاِئَدَتُه َعلَْيَنا َوأَْنَت َخْيُر الَْمكْفُوِلَني ثُمَّ أَْنَشدَ          أَ

  .فذكر احلديث فَإِنَّا َمْعَشٌر ُزِهُر ...اللَِّه
مۇنـداق رىـۋايهت   ـ ئهمر ئىبنى ئاس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن   6668
مۇسۇلمان بولغـان ۋەكىللىـرى      نىڭن قهبىلىسى ۋازىهھ: قىلىنىدۇ

 جىئـرانه   سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    پهيغهمبهر  . يېتىپ كهلدى 
  :ئۇالر. دا ئىدىدېگهن جاي

  بېـشىمىزغا  . كېلىمىـز  تۇغقـان  – بىز ئـۇرۇق  ! ــ ئى مۇھهممهد  
 شـۇڭا بىـزگه ئىلتىپـات قىلغـان     .كهلگهن كـۈلپهت سـاڭىمۇ ئايـان     

  . دېدىـ! پات قىلسۇنساڭا ئىلتى مۇهللا ااڭ،بولس
 بهنـى  نىڭبهنـى بهكـر قهبىلىـسى   ، ھهۋازىنلىـق  ئاندىن كېـيىن  

 بىـرى   )ئهبۇ سـۇراد  كۇنيهسى  (سهئد جهمهتىدىن زۇھهير ئىسىملىك     
  :ئورنىدىن تۇرۇپ

ـــ  ــى رەســۇلۇلالھـ ــاللىرىمىز ســ !ئ ڭ، نىڭ ھاممــاې بىزنىــڭ ئاي
 ۇڭـدا ىڭ قولېنبىـز سـ   نـاۋادا . سېنى ئېمىتكهن ئېنىكئاناڭ بولىدۇ   

 شهمهر بىـلهن نۇئمـان ئىبنـى        ۇكۈننى ھارىس ئىبنى ئهب   بۇ  ۆرگهن  ك
 ـــ  ئۇالرنىــڭ بىــزگه مېهىــرمۇ، قولىــدا كــۆرگهن بولــساقنىـڭ مۇنزىر

 . قىلغــان بوالتتــۇقدشــهپقهت ۋە ئىلتىپــات كۆرسىتىــشىنى ئۈمىــ
ــا     ــۈن ئۇالرغ ــڭ ئۈچ ــايىمىزدە چــوڭ بولغانلىقى ســهن بىزنىــڭ ھىم

 دەپ رەك ھهقلىقـسهن، ـ   قارىغانـدا بىـزگه ياخـشلىق قىلىـشقا بهكـ     
   .①... يۇقىرىقى ھهدىستىكى شېئىرنى ئوقۇدىسۆزىنىڭ ئاخىرىدا

  )5304 :»ئهلكهبىر«(
                                                

سهنهدىدە ئىبنى ئىسهاق ئىسىملىك ،  بولۇپنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان ھهدىسبۇ: )10293 ( ھهيسهمى①
ـ ، تۇر ئىشهنچلىكان راۋىيلىرىقالغ. شۇنداقتىمۇ، ئۇ ئىشهنچلىك دەپ قارىلىدۇ. ھهدىسى مۇدەللهس بىرى بار

 .دېگهن
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 ئهۋتاس ۋە تائىف غازاتلىرى

 َعْن أَبِي ُموَسى َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ لَمَّا فََرغَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم               ـ 6669
ثَ أََبا َعاِمرٍ َعلَى َجْيشٍ إِلَى أَْوطَاسٍ فَلَِقَي ُدَرْيَد ْبَن الصِّمَِّة فَقُِتلَ ُدَرْيٌد َوَهـَزَم               ِمْن ُحَنْينٍ َبعَ  

اللَُّه أَْصَحاَبُه قَالَ أَُبو ُموَسى َوَبَعثَنِي َمَع أَبِي َعاِمرٍ فَُرِمَي أَُبو َعاِمرٍ ِفي ُركَْبِتِه َرَماُه ُجـَشِميٌّ      
ي ُركَْبِتِه فَاْنَتَهْيُت إِلَْيِه فَقُلُْت َيا َعمِّ َمْن َرَماَك فَأََشاَر إِلَى أَبِي ُموَسى فَقَـالَ               بَِسْهمٍ فَأَثَْبَتُه فِ  

ذَاَك قَاِتِلي الَِّذي َرَمانِي فَقََصْدُت لَُه فَلَِحقُْتُه فَلَمَّا َرآنِي َولَّى فَاتََّبْعُتُه َوَجَعلُْت أَقُولُ لَُه أَلَـا                
ُبُت فَكَفَّ فَاْخَتلَفَْنا َضْرَبَتْينِ بِالسَّْيِف فَقََتلُْتُه ثُمَّ قُلُْت ِلأَبِي َعاِمرٍ قََتـلَ اللَّـُه              َتْسَتْحيِي أَلَا َتثْ  

َصاِحَبَك قَالَ فَاْنزِْع َهذَا السَّْهَم فََنَزْعُتُه فََنَزا ِمْنُه الَْماُء قَالَ َيا اْبَن أَِخي أَقْرِْئ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه      
َوَسلََّم السَّلَاَم َوقُلْ لَُه اْسَتْغِفْر ِلي َواْسَتْخلَفَنِي أَُبو َعاِمرٍ َعلَى النَّاسِ فََمكُثَ َيِسًريا ثُـمَّ               َعلَْيِه  

َماَت فََرَجْعُت فََدَخلُْت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبْيِتِه َعلَى َسرِيرٍ ُمْرَملٍ َوَعلَْيـِه                
 أَثََّر رَِمالُ السَّرِيرِ بِظَْهرِِه َوَجْنَبْيِه فَأَْخَبْرُتُه بَِخَبرَِنا َوَخَبرِ أَبِي َعاِمرٍ َوقَالَ قُـلْ لَـُه                ِفَراٌش قَدْ 

 اْسَتْغِفْر ِلي فََدَعا بَِماٍء فََتَوضَّأَ ثُمَّ َرفََع َيَدْيِه فَقَالَ اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلُعَبْيٍد أَبِي َعاِمرٍ َوَرأَْيُت َبَيـاضَ      
إِْبطَْيِه ثُمَّ قَالَ اللَُّهمَّ اْجَعلُْه َيْوَم الِْقَياَمِة فَْوَق كَِثريٍ ِمْن َخلِْقَك ِمْن النَّاسِ فَقُلُْت َوِلي فَاْسَتْغِفْر                

 .فَقَالَ اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلَعْبِد اللَِّه ْبنِ قَْيسٍ ذَْنَبُه َوأَْدِخلُْه َيْوَم الِْقَياَمِة ُمْدَخلًا كَرًِميا
 ـ ئهبــۇ مۇســا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت         6669
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ھــۇنهين     : قىلىنىــدۇ

ــتۇرۇپ،  ــىنى ئاخىرالشـ ــكهن   (ئۇرۇشـ ــپ كهتـ ــۈنى قېچىـ ــۇرۇش كـ ئـ
ــۈن   ــوغالش ئۈچ ــسمىنى ق ــر قى ــامىر  ) ھهۋازىنلىقالرنىــڭ بى ــۇ ئ ئهب

ر يولــدا دۇرەيــد ئهبــۇ ئــامى. باشــچىلىقىدا ئهۋتاســقا قوشــۇن ئهۋەتتــى
ــى ســـىممهنى ئـــۇچراتتى ۋە ئـــۇنى ئۆلتـــۈردى     دۇرەيـــدنىڭ . ئىبنـ

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ . تـــاالپهتكه ئـــۇچراتتىهللا ھهمراھلىرىنـــى ا
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ئهبۇ ئامىر بىلهن بىلله ئهۋەتكهن     ) تاغام(ئهلهيهى ۋەسهللهم مېنىمۇ    
ئـوقنى  . بىر يهرگه بارغاندا، ئهبۇ ئامىرنىڭ تىزىغا ئوق تهگدى       . ئىدى

ــۇ ئامىرنىــڭ يېنىغــا  .  قهبىلىــسىدىن بىــرى ئاتقانىــدى جۇشــهم ئهب
 :بېرىپ

  :ساڭا ئوق ئاتقان كىم؟ ـ دەپ سورىدىم، ئۇ! ــ ئى تاغا
ــ مېنى ئۆلتۈرمهكچى بولغان قاتىـل ئهنه ئـاۋۇ، ـ دەپ، ئىـشارەت     

كـــۆزلهپ مهن ئــۇنى  . بىــلهن جۇشــهملىكنى كۆرســـىتىپ قويــدى   
ۈپ قېلىـپ كهيـنىگه     يېتىشىۋاالي دېگهندە، ئۇ مېنـى كـۆر      مېڭىپ،  

  :مهن بىر تهرەپتىن قوغلىغاچ، يهنه بىر تهرەپتىن. ئۆرۈلۈپ قاچتى
ــ  ! نوچى بولساڭ، كېله قېنى؟   . ــ قېچىشتىن ھايا قىلمامسهن   

بىـر ـ بىرىمىـزگه    . ئۇ سـۆزۈمنى ئـاڭالپ توختىـدى   . دەپ ۋارقىرىدىم
قىلىچ بىلهن بىر ـ ئىككى قېتىم ھهمله قىلغاندىن كېيىن، ئـۇنى   

  :ئاندىن ئهبۇ ئامىرنىڭ يېنىغا قايتىپ. ۈۋەتتىمئۆلتۈر
  :ئهبۇ ئامىر. قاتىلىڭنى ئۆلتۈرۈۋەتتى، ـ دېدىمهللا ــ ا

مهن ئـــوقنى . ــــ دېـــدى! ـــــ تىزىمـــدىكى ئـــوقنى تـــارتىۋەتكىن
ېقىــشقا ورنىــدىن توختىمــاي قــان ئئوقنىــڭ ئ. تــارتىۋەتكهن ئىــدىم

  :ئهبۇ ئامىر. دىباشلى
 پهيغهمـــــبهر قايتىـــــپ بارغىنىڭـــــدا،! ـــــــ ئـــــى جىـــــيهنىم

ــاالم  ــساالمغا س ــۈزگئهلهيهىس ــۈن  ىمنى يهتك ــڭ مهن ئۈچ ىن ۋە ئۇنى
ــ دېــدى! مهغفىــرەت تهلهپ قىلىــشىنى ئېيــتقىن  ئانــدىن مېنــى . ـ

ئۆزىنىـڭ ئورنىغـا قومانــدانلىققا تهيىـنلهپ قويــۇپ، ئـۇزۇن ئــۆتمهيال     
مهن قايتىپ كېلىپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ    . ئۆلۈپ كهتتى 

غهمـبهر ئهلهيهىسـساالم قۇمـۇچ پـاخىلى بىـلهن          پهي. كىردىمئۆيىگه  
 ياتقـان بولـۇپ،    كارىۋاتتـا توقۇلغان، ئۈسـتىگه سـېلىنچا سـېلىنغان        

. دۈمبىسى ۋە ئىككـى بېقىنىغـا قۇمۇشـنىڭ ئىـزى چىقىـپ قـاپتۇ             
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا بېشىمىزدىن ئـۆتكهن ۋەقهلهرنـى بىـر ـ     

پهيغهمـبهر  ”: بىرلهپ سۆزلهپ بهرگهنـدىن كېـيىن، ئهبـۇ ئامىرنىـڭ         
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ئهلهيهىســـساالمنىڭ مهن ئۈچـــۈن مهغپىـــرەت تىـــلهپ قويۇشـــىنى 
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    .  دېـگهن سـۆزلىرىنى يهتكـۈزدىم      “!ئېيتقىن

ــدىن كېــيىن،    ــدۈرۈپ تاھــارەت ئالغان ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســۇ ئهكهل
  : ئىككى قولىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ

دەپ دۇئـا  ــ   ! ئۇبهيد ئهبۇ ئامىرنى مهغپىـرەت قىلغىـن      ! هللاــ ئى ا  
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئىككـى قـولىنى بهكمـۇ ئېگىـز            . قىلدى

ــاق  ــا، قولتــۇق ئاســتىنىڭ ئ ــۈپ لىقىكۆتۈرىۋالغاچق  كــۆزۈمگه كۆرۈن
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه. تۇراتتى

قىيـامهت كـۈنى، ئۇنىـڭ مهرتىۋىـسىنى نۇرغۇنلىغـان          ! هللاــ ئـى ا   
ىدىن ئۈســتۈن مهخلۇقاتلىرىـڭ يــاكى ئىنــسانلىرىڭنىڭ مهرتىۋىــس 

  :مهن. ـ دېدى! قىلغىن
ــدىم،          ــساڭ، ـ دېۋى ــان بول ــلهپ قويغ ــرەت تى ــاڭىمۇ مهغپى ـــ م ـ

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
ئابــدۇلالھ ئىبنــى قهيــسنىڭ گۇنــاھىنى مهغپىــرەت ! هللاــــ ئــى ا

) يهنـى جهنـنهتكه   (قىلغىن، قىيـامهت كـۈنى ئـۇنى ئېـسىل ماكانغـا            
  . ـ دېدى! رگۈزگىنكى

  )4323: بۇخارى(

 َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر قَالَ لَمَّا َحاَصَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم            ـ 6670
الطَّاِئَف فَلَْم َيَنلْ ِمْنُهْم َشْيئًا قَالَ إِنَّا قَاِفلُونَ إِنْ َشاَء اللَُّه فَثَقُلَ َعلَْيهِْم َوقَالُوا َنذَْهُب َولَا َنفَْتُحُه 

َمرَّةً َنقْفُلُ فَقَالَ اغُْدوا َعلَى الِْقَتالِ فََغَدْوا فَأََصاَبُهْم جَِراٌح فَقَالَ إِنَّا قَاِفلُونَ غًَدا إِنْ َشاَء َوقَالَ 
  .اللَُّه فَأَْعَجَبُهْم فََضِحَك النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ۇنـداق   ـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـادىن م  6670
پهيغهمــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســـهللهم   : رىــۋايهت قىلىنىـــدۇ 

تائىفنى مۇھاسىرىگه ئېلىپ، ھېچقانداق ئۈنۈمگه ئېرىشهلمىدى ۋە       
  :بىر كۈنى ساھابىلىرىگه
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خالىــسا، ئهته مهدىـنىگه قــايتىمىز، ـ دېگهنىــدى، بــۇ گهپ    هللا ـــ ا 
  :ساھابىلهرگه ئېغىر كېلىپ

پهيغهمـبهر  . مدۇق؟ ـ دېيىـشتى  ــ تائىفنى فهتىه قىلمايال كېته
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــتۇرۇڭالر    ــۇمنى داۋامالش ــداقتا، ھۇج ـــ ئۇن ــدى ! ـ ــ دې ــسى . ـ ئهتى
ساھابىالر ھۇجۇمغا ئاتالنـدى، لـېكىن نهچچىـسى ئېغىـر يارىالنغـان         

پهيغهمـبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  . ھالـدا قايتىــپ كهلــدى 
  :يهنه

نىگه قــايتىمىز، ـ دېگهنىــدى، بــۇ گهپ   خالىــسا، ئهته مهدىـ هللا ـــ ا 
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   . ئۇالرغــا خــۇش يېقىــپ كهتتــى   

  . كۈلۈۋەتتى) اراپئۇالرنىڭ ھالىغا ق(ۋەسهللهم 
  )4325: بۇخارى(

ملا حاصر رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حصن الطائف       :  عن أيب بكرة   ـ 6671
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ببكرة فقال كيف تدليت فقلت تدليت ببكرة           تدليت إىل رسول اهللا َصلَّ    

  .قال أنت أبو بكرة
ــۋايهت        6671 ــداق رى ــۇدىن مۇن ــۇ ئهنه ــرە رەزىيهلالھ ــۇ بهك  ـ ئهب

ــائىف  : قىلىنىـــدۇ ــهللهم تـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ ــبهر سـ پهيغهمـ
قهلئهسىنى مۇھاسىرىگه ئالغاندا، بىر چىغرىققا ئېـسىلىپ، ئۇنىـڭ         

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مهندىن. ىغا چۈشتۈميېن
  :ــ قانداق چۈشتىڭ؟ ـ دەپ سورىدى، مهن

  :ــ بىر چىغرىققا ئېسىلىپ چۈشتۈم، ـ دېسهم، ئۇ
) چىغرىقنىڭ ئاتىـسى (ــ ئۇنداقتا، بۇنىڭدىن كېيىن ئهبۇ بهكرە   

  . ①دەپ چاقىرىلىسهن، ـ دېدى
  )5304: »ئهلكهبىر«(

                                                
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئهبۇ مىنهال كهرۋاي ): 10306( ھهيسهمى ①

 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. ئىسىملىك تهرجىمىهالى نامهلۇم بىرى بار
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سعيد بن سعيد بن العاصي، عبد اهللا       : الزوائد ممن استشهد يوم الطائف    من يف جممع    
ثابـت بـن   : ومن األنصار. بن أيب أمية أخو أم سلمة ألبيها أمة عاتكة بنت عبد املطلب     

  .أجدع ورقيم بن ثابت
تىكـى  »مهجمهئۇززاۋائىـد «تائىف غازىتىدا شېهىد بولغانالرنىڭ      

، ئۇممـۇ سـهلهمهنىڭ     سهئىد ئىبنى سهئىد ئىبنى ئـاس     : تىزىملىكى
ئۇنىــڭ ئانىــسى (دادا بىــر تــۇغقىنى ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئهبــۇ ئــۇمهييه 

ۋە ھهلىــمه بىنتــى ئابــدۇلالھ ) ئــاتىكه بىنتــى ئابــدۇل مۇتتهلىبتــۇر
ســابىت ئىبنــى ئهجــدەئ بىــلهن رۇقهيــم : ئهنــسارىالردىن. قاتــارلىقالر

  .ئىبنى سابىت ئىككىسى بار
  . َشوَّالٍ َسَنةَ ثََماٍن قَالَُه ُموَسى بن ُعقَْبةَ كانت غَْزَوةُ الطَّاِئِف يفـ 6672
تــائىف غــازىتى ھىجرەتنىــڭ   :  ـ مۇســا ئىبنــى ئــۇقبه     6672

  . سهككىزىنچى يىلى شهۋۋال ئېيىدا بولغان، ـ دېگهن
  )بۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان(

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   عن َعْبَد اللَِّه ْبَن َعْمرٍو َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّ        ـ 6673
َيقُولُ ِحَني َخَرْجَنا َمَعُه إِلَى الطَّاِئِف فََمَرْرَنا بِقَْبرٍ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهذَا  

لنِّقَْمةُ الَِّتي أََصاَبْت قَْوَمُه بَِهذَا قَْبُر أَبِي رِغَالٍ َوكَانَ بَِهذَا الَْحَرمِ َيْدفَُع َعْنُه فَلَمَّا َخَرَج أََصاَبْتُه ا
الَْمكَاِن فَُدِفَن ِفيِه َوآَيةُ ذَِلَك أَنَُّه ُدِفَن َمَعُه غُْصٌن ِمْن ذََهبٍ إِنْ أَْنُتْم َنَبْشُتْم َعْنُه أََصْبُتُموُه َمَعُه                 

  .فَاْبَتَدَرُه النَّاُس فَاْسَتْخَرُجوا الُْغْصَن
مـر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق      ـ ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئه   6673

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىـلهن      : رىۋايهت قىلىنىدۇ 
ــر قه   ــپ، بى ــا كېتىۋېتى ــله تائىفق ــۇق  ببىل ــدىن ئۆتت ــڭ ئالدى . رىنى

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
ئـۇ مۇشـۇ ھهرەمـدىكى چاغـدا     . رىـسىدۇر بــ بۇ ئهبـۇ رىغالنىـڭ قه      
ۇنىڭـدىن چىقىـپ كهتكهنـدە، قهۋمىـگه     ئ. ئۇنىڭغا باال تهگمىگهنىدى  

شۇڭا ئۇ مۇشۇ جايغا دەپـنه  . تهگكهن باال ئۇنىڭغا مۇشۇ جايدا تهگكهن  
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 قىلىنغان، بۇنىڭ ئىـسپاتى شـۇكى، ئۇنىـڭ بىـلهن بىلـله بىـر تـال               
رىـسىنى  بئهگهر سـىلهر ئۇنىـڭ قه     . ئـالتۇن دەپـنه قىلىنغـان     زىخچه  

كىشىلهر . ېگهنىدىى تاپىسىلهر، ـ د ننئۇ ئالتۇئاچىدىغان بولساڭالر، 
  . ①نى تېپىپ چىقتىئالتۇندۈررىدە بېرىپ قېزىشقا باشلىدى ۋە ئۇ 

  )3088: ئهبۇ داۋۇد(

                                                
  . دېگهنزەئىپ، ـ): 678(  ئهلبانى①
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مه قهبىلىسىگه ئهۋەتىش ۋە هزىيخالىد ئىبنى ۋەلىدنى بهنى ج
ئابدۇلالھ ئىبنى ھۇزافه سهھمىي بىلهن ئهلقهمه ئىبنى 

 مۇجهززىر مۇدلىجىينىڭ قوماندانلىقىدا ئهۋەتىلگهن قوشۇن
  )بۇ قوشۇن ئهنسارىالر قوشۇنى دەپمۇ ئاتىلىدۇ(

َعْن َساِلمٍ َعْن أَبِيِه قَالَ َبَعثَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخاِلَد ْبَن الَْوِليِد               ـ 6674
ا فََجَعلُوا َيقُولُونَ َصـَبأَْنا     إِلَى َبنِي َجِذَميةَ فََدَعاُهْم إِلَى الْإِْسلَامِ فَلَْم ُيْحِسُنوا أَنْ َيقُولُوا أَْسلَْمنَ          

َصَبأَْنا فََجَعلَ َخاِلٌد َيقُْتلُ ِمْنُهْم َوَيأِْسُر َوَدفََع إِلَى كُلِّ َرُجلٍ ِمنَّا أَِسَريُه َحتَّى إِذَا كَانَ َيْوٌم أََمَر                 
ريِي َولَا َيقُْتلُ َرُجلٌ ِمْن أَْصَحابِي      َخاِلٌد أَنْ َيقُْتلَ كُلُّ َرُجلٍ ِمنَّا أَِسَريُه فَقُلُْت َواللَِّه لَا أَقُْتلُ أَسِ           

أَِسَريُه َحتَّى قَِدْمَنا َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكَْرَناُه فََرفََع النَّبِيُّ َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه                 
  . اِلٌد َمرََّتْينَِوَسلََّم َيَدُه فَقَالَ اللَُّهمَّ إِنِّي أَْبَرأُ إِلَْيَك ِممَّا َصَنَع َخ

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ـ ئىبنى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا        6674
 خالىـد ئىبنـى     سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  پهيغهمبهر  : قىلىنىدۇ

 خالىــد ئــۇالرنى   .ۋەلىــدنى بهنــى جهزىــيمه قهبىلىــسىگه ئهۋەتتــى    
ــۇالر ،ئىــسالمغا دەۋەت قىلــدى ــدۇق (“ئهســلهمنا” ئ ) مۇســۇلمان بول

ــ  ــگهن سـ ــيهلمهي، ۆزنى دېـ ــتۇرۇپ دېـ ــهبهئنا ” قامالشـ ــهبهئنا، سـ  “سـ
 خالىد ئۇالرنىـڭ بهزىـسىنى      ەۋەرگهنىدى،د) دىنىمىزنى ئۆزگهرتتۇق (

بىرىمىـزگه ئهسـىرلهرنى    ھهرردى ۋە   ئهسىر ئېلىپ، بهزىسىنى ئۆلتۈ   
  : خالىدئهتىسى،. تارقىتىپ بهردى

ـــ  ــمھهرـ ــسۇن   كى ــىرىنى ئۆلتۈرۈۋەت ــۆز ئهس ــ!  ئ ــۇيرۇق ـ  دەپ ب
  : مهن.چىقاردى
ـــ  ــهمكى هللا اــ ــلهن قهسـ ــۈرمهيمهن ، مهنبىـ ــىرىمنى ئۆلتـ  . ئهسـ

ــۇ  ــر بۇرادىرىممـ ــى  (ھېچبىـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــاكى پهيغهمـ تـ
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. دېـدىم ـ ئهسـىرىنى ئۆلتۈرمهيـدۇ،    ) ۋەسهللهم بىلهن كۆرۈشمىگىچه
  قايتىـپ كېلىـپ،   پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ يېنىغـا    نىهايهت،
ــان  ــى ســۆزلهپ بهر بولغ ــبهر  په.دۇقۋەقهن ــى  يغهم ــهلاللالھۇ ئهلهيه س

  : ئىككى قولىنى كۆتۈرۈپ تۇرۇپ ئىككى قېتىمۋەسهللهم دەرھال
  .  دېدىمهن خالىدنىڭ قىلمىشىدىن ئادا ـ جۇدا، ـ !هللائى اــ 

  )4339 :بۇخارى(

ـ               ـ 6675 رِيَّةً َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َبَعثَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َس
فَاْسَتْعَملَ َرُجلًا ِمْن الْأَْنَصارِ َوأََمَرُهْم أَنْ ُيِطيُعوُه فََغِضَب فَقَالَ أَلَْيَس أََمَركُْم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه              
 َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُتِطيُعونِي قَالُوا َبلَى قَالَ فَاْجَمُعوا ِلي َحطًَبا فََجَمُعوا فَقَـالَ أَْوِقـُدوا َنـاًرا              
فَأَْوقَُدوَها فَقَالَ اْدُخلُوَها فََهمُّوا َوَجَعلَ َبْعُضُهْم ُيْمِسُك َبْعًضا َوَيقُولُونَ فََرْرَنا إِلَـى النَّبِـيِّ         
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن النَّارِ فََما َزالُوا َحتَّى َخَمَدْت النَّاُر فََسكََن غََضُبُه فََبلَغَ النَّبِيَّ َصلَّى                

 .للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ لَْو َدَخلُوَها َما َخَرُجوا ِمْنَها إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة الطَّاَعةُ ِفي الَْمْعُروِفا
 :دىن مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ     ـ ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ    6675

بىـر قوشـۇن تهشـكىللهپ،     سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم پهيغهمبهر  
ــسا ــا ئهنــــ ــدى ۋە  ئۇنىڭغــــ ــهركهردە قىلــــ ــى ســــ رىالردىن بىرىنــــ

ــاتتىق   قوشـــۇندىكىلهرنىڭ ســـهركهردىگه ئىتـــائهت قىلىـــشىنى قـ
ــى    ــا ئهۋەتتـ ــر جايغـ ــۇم بىـ ــيىن، مهلـ ــدىن كېـ ــۇن. تاپىلىغانـ  قوشـ

  :غهزەبلىنىپ) ىسىدابىر ئىش توغر (سهركهردىسى
پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم سـىلهرنى ماڭـا ئىتـائهت قىلىـشقا        ــ  

  :ېۋىدى، ئۇالردـ بۇيرىغان ئهمهسمۇ؟ 
  :سهركهردە. دېيىشتىـ  بۇيرىغان، ، ئىتائهت قىلىشقاشۇنداقــ 

ـــ  ــداقتاـ ــۇن يىغىــپ كــېلىڭالر ،ئۇن ــ!  ماڭــا ئوت ــدىـ ــۇن  . دې ئوت
  :سهركهردە. يىغىلدى

  :سهركهردە ئاندىن .ئوتمۇ يېقىلدىدى، ې دـ! ئوت يېقىڭالرــ 
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يـۇ،   ـ  دىئۇالر ئوتقا كىرىشنىمۇ ئويلى.  دېدىـ! ئوتقا كىرىڭالرــ 
  :ۋېلىپۇتۇبىرىنى ت ـ بىر

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ قېـشىغا        پهيغهمـبهر   بىز  ــ  
ئۇالر بىر قارارغا .  دېيىشتىـ! مىدۇق؟ئوتتىن قېچىپ بارغان ئهمهس

ئــاچچىقى  ئۆچــۈپ قالــدى، ســهركهردىنىڭمۇ  ئــوتكېلىــپ بولغــۇچه
لهيهـى  ۇ ئىشتىن ۋاقىـپ بولغـان پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئه          ب. ياندى

  :ۋەسهللهم
ئـوتتىن  ه  قىيـامهتكىچ كىئهگهر ئۇالر ئوتقا كىرگهن بولسا، تـا    ــ  

 ، ـ   دېــگهن تــوغرا ئىــشالردا بولىــدۇئىتــائهت قىلىــش. چىقالمــايتتى
  . دېدى

  )4340 :بۇخارى(

 َعلْقََمةَ َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَ       ـ 6676
ْبَن ُمَجزِّرٍ َعلَى َبْعٍث َوأََنا ِفيهِْم فَلَمَّا اْنَتَهى إِلَى َرأْسِ غََزاِتِه أَْو كَانَ بَِبْعضِ الطَّرِيقِ اْسَتأْذََنْتُه                

يَّ فَكُْنُت ِفيَمْن طَاِئفَةٌ ِمْن الَْجْيشِ فَأَِذنَ لَُهْم َوأَمََّر َعلَْيهِْم َعْبَد اللَِّه ْبَن ُحذَافَةَ ْبنِ قَْيسٍ السَّْهمِ          
غََزا َمَعُه فَلَمَّا كَانَ بَِبْعضِ الطَّرِيقِ أَْوقََد الْقَْوُم َناًرا ِلَيْصطَلُوا أَْو ِلَيْصَنُعوا َعلَْيَها َصنِيًعا فَقَـالَ           

قَالَ فََما أََنا بِآِمرِكُْم    َعْبُد اللَِّه َوكَاَنْت ِفيِه ُدَعاَبةٌ أَلَْيَس ِلي َعلَْيكُْم السَّْمُع َوالطَّاَعةُ قَالُوا َبلَى             
بَِشْيٍء إِلَّا َصَنْعُتُموُه قَالُوا َنَعْم قَالَ فَإِنِّي أَْعزُِم َعلَْيكُْم إِلَّا َتَواثَْبُتْم ِفي َهِذِه النَّارِ فَقَـاَم َنـاٌس              

َما كُْنُت أَْمَزُح َمَعكُْم فَلَمَّا     فََتَحجَُّزوا فَلَمَّا ظَنَّ أَنَُّهْم َواِثُبونَ قَالَ أَْمِسكُوا َعلَى أَْنفُِسكُْم فَإِنَّ         
قَِدْمَنا ذَكَُروا ذَِلَك ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن                

 .أََمَركُْم ِمْنُهْم بَِمْعِصَيِة اللَِّه فَلَا ُتِطيُعوُه
دىن مۇنداق رىۋايهت ى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ ئهبۇ سهئىد خۇدر 6676
ئهلقهمه ئىبنى  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم    پهيغهمبهر  : قىلىنىدۇ

 مهنمــۇ شــۇ .مــۇجهززىرنى بىــر قوشــۇنغا قومانــدان قىلىــپ ئهۋەتتــى 
يــاكى يېــرىم ( ئــۇرۇش مهيــدانىغا يېتىــپ بارغانــدا .قوشــۇندا ئىــدىم

ــدا ــر نهچــچه  ،)يول ــشى بى ــې قوشــۇندىن  كى ــۈپ م ــۈنڭىشبۆلۈن   ئۈچ
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ئۇنىڭدىن ئىجازەت سورىۋىدى، ئۇ ئىجازەت بېرىـپ، ئۇالرغـا ئابـدۇلالھ      
 قىلىـــپ ســـهركهردەئىبنـــى ھـــۇزافه ئىبنـــى قهيـــس ســـهھمىينى 

ــدى ــۇ .تهيىنلى ــدىم   مهنم ــله ئى ــلهن بىل ــۇالر بى ــاپه   .ش ــۇم مۇس مهل
 ئۈچـۈن ) شۇرۇشىـ يـاكى تامـاق پ   (ىنىش  س ئىسـ  ماڭغاندىن كېيىن، 
  : قوشۇنغا،ھ چاقچاقچى ئادەم بولۇپ ئابدۇلال.توختاپ ئوت ياقتۇق

دېدى، ـ ؟ قىلىشقا بۇيرۇلدۇڭالر، شۇنداققۇسىلهر ماڭا ئىتائهت ــ 
   :مۇجاھىدالر

  : ئۇ.دېيىشتىـ شۇنداق، ــ 
ەپ دـ  چوقـۇم قىالمـسىلهر؟    سام، مهن نـېمىگه بۇيرىـ  ،ئۇنـداقتا ــ 

  : ئۇالرسورىغانىدى،
  :دېيىشتى، ئۇـ ھهئه، ــ 
ـ ،  بـۇيرۇيمهن رنى مۇشـۇ ئوتقـا سهكرەشـكه     مهن سىله،ئۇنداقتاــ 

 ئورنىـــــدىن تـــــۇرۇپ سهكرەشـــــكه   بهزى مۇجاھىـــــدالر .دېـــــدى
راسـتىنال سـهكرەيدىغانلىقىنى    تهييارالنغانىدى، ئابدۇلالھ ئۇالرنىڭ    

  :پهملهپ
 مهن ســىلهرگه چاقچــاق   ، راســتىنى ئېيتــسام !توختــاڭالر ــــ 

بـۇ   يىن،هندىن كې قايتىپ كهلگ)مهدىنىگه (.دېدىـ قىلغان ئىدىم،  
  يهتكۈزۈلگهنىـدى،   سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه     ئىش پهيغهمبهر 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
ھهرگىـز  يـدىكهن، ئۇنىڭغـا   ۇ سـىلهرنى گۇنـاھ ئىـشقا بۇير   ــ كىم 

   .①دېدىـ  !ويسۇنماڭالرب
  )2863 :ئىبنى ماجه(
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ئهبۇ مۇسا بىلهن مۇئازنىڭ يهمهنگه ئهۋەتىلىشى، يهنه ئهلى 
بۇ ئىككى قوشۇن ( خالىدنىڭمۇ يهمهنگه ئهۋەتىلىشى بىلهن

  )ئهۋەتىلگهنىدىۋىدالىشىش ھهجىدىن بۇرۇن 

َعْن أَبِي ُبْرَدةَ قَالَ َبَعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََبا ُموَسى َوُمَعاذَ  ـ 6677
ِمْنُهَما َعلَى ِمْخلَاٍف قَالَ َوالَْيَمُن ِمْخلَافَاِن ثُمَّ قَالَ  ْبَن َجَبلٍ إِلَى الَْيَمنِ قَالَ َوَبَعثَ كُلَّ َواِحٍد         

َيسَِّرا َولَا ُتَعسَِّرا َوَبشَِّرا َولَا ُتَنفَِّرا فَاْنطَلََق كُلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما إِلَى َعَمِلِه َوكَانَ كُلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما 
بِِه أَْحَدثَ بِِه َعْهًدا فََسلََّم َعلَْيِه فََساَر ُمَعاذٌ ِفي أَْرِضِه          إِذَا َساَر ِفي أَْرِضِه كَانَ قَرِيًبا ِمْن َصاحِ       

قَرِيًبا ِمْن َصاِحبِِه أَبِي ُموَسى فََجاَء َيِسُري َعلَى َبْغلَِتِه َحتَّى اْنَتَهى إِلَْيِه َوإِذَا ُهَو َجاِلٌس َوقَـْد                 
ِمَعْت َيَداُه إِلَى ُعُنِقِه فَقَالَ لَُه ُمَعاذٌ َيا َعْبَد اللَِّه ْبـَن    اْجَتَمَع إِلَْيِه النَّاُس َوإِذَا َرُجلٌ ِعْنَدُه قَْد جُ       

قَْيسٍ أَيَُّم َهذَا قَالَ َهذَا َرُجلٌ كَفََر َبْعَد إِْسلَاِمِه قَالَ لَا أَْنزِلُ َحتَّى ُيقَْتلَ قَالَ إِنََّما جِـيَء بِـِه     
 فَأََمَر بِِه فَقُِتلَ ثُمَّ َنَزلَ فَقَالَ َيا َعْبَد اللَِّه كَْيـَف َتقْـَرأُ              ِلذَِلَك فَاْنزِلْ قَالَ َما أَْنزِلُ َحتَّى ُيقَْتلَ      

الْقُْرآنَ قَالَ أََتفَوَّقُُه َتفَوُّقًا قَالَ فَكَْيَف َتقَْرأُ أَْنَت َيا ُمَعاذُ قَالَ أََناُم أَوَّلَ اللَّْيلِ فَأَقُوُم َوقَْد قََضْيُت 
 . َما كََتَب اللَُّه ِلي فَأَْحَتِسُب َنْوَمِتي كََما أَْحَتِسُب قَْوَمِتيُجْزِئي ِمْن النَّْومِ فَأَقَْرأُ

پهيغهمـبهر  : دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ      ـ ئهبـۇ بـۇردە     6677
ــى       ــاز ئىبن ــلهن مۇئ ــا بى ــۇ مۇس ــهللهم ئهب ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه س

يهمهن ئىككــى رايونغــا بۆلــۈنگهچكه،   . جهبهلنــى يهمهنــگه ئهۋەتتــى  
ــا  ــسىنى ئ ــدى     ئىككى ــا ئهۋەتكهنى ــايرىم رايونغ ــبهر . يرىم ـ ئ پهيغهم
ئاسانالشـــتۇرۇڭالركى، تهسلهشـــتۈرۈپ  « : ئۇالرغـــا ئهلهيهىســـساالم

 ئـۇالرنى قـاچۇرۇپ    ، كىشىلهرگه خـۇش بېـشارەت بېـرىڭالر       .قويماڭالر
   .تاپىلىدى دەپ »قويماڭالر
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ئـۇالر   .شۇنىڭ بىلهن، ھهر ئىككىسى ئـۆز يولىغـا يـۈرۈپ كهتتـى     
ىچىدە بىر ـ بىرىگه يېقىن مېڭىشقا كېلىشىۋالغان ئۆز رايونلىرى ئ

  .بولۇپ، پات ـ پات بىر يهرگه كېلىپ، ساالملىشىپ تۇراتتى
ــدە    ــۆز تهۋەلىكى ــاز ئ ــۇ مۇســاغا   كېتىۋېتىــپ،مۇئ ــۇرادىرى ئهب  ب

 .نىڭ بېـشىنى ئـۇ تهرەپـكه بۇرىـدى        چىرىې ق الدى ۋە يېقىنلىشىپ ق 
ىق بىـر ئـادەم     ئهبۇ مۇسانىڭ يېنىدا ئىككى قولى گهدىنىگه باغالقل      

  :دىنمۇئاز ئۇنىڭ. تۇراتتى
 ـ دەپ سـورىغانىدى،  بۇ نېمه ئىش؟  !ئى ئابدۇلالھ ئىبنى قهيســ 

  :ئهبۇ مۇسا
 دىندىن يېنىپ كـاپىر     ،بۇ ئادەم مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىن    ــ  
  :مۇئاز. دېدىـ بوپتۇ، 
  : ئهبۇ مۇسا.دېدىـ ىن چۈشمهيمهن، غدئۇ ئۆلتۈرۈلمىگىچه ئۇالــ 

) يهنـى ئۆلتـۈرۈش ئۈچـۈن    ( شـۇنىڭ ئۈچـۈن       بۇ ئـادەم   ـ چۈشكىن، 
  :، مۇئازدېگهن بولسىمۇـ ئېلىپ كېلىنگهن، 

ئهبـۇ مۇسـا   . دەپ تۇرۇۋالدىـ ئۇ ئۆلتۈرۈلمىگىچه چۈشمهيمهن،  ــ 
 ن كېـيىن،   ئۇ ئۆلتۈرۈلگهنـدى   .ۇق چۈشۈردى ئۆلتۈرۈشكه بۇير دەرھال  

  :مۇئاز. مۇئاز ئۇلىغىدىن چۈشتى
 .ىەپ سـورىد  د؟ ـ ى قانـداق ئوقۇۋاتىـسهن  قۇرئانن! ئى ئابدۇلالھــ 

  :ئهبۇ مۇسا
ــ كــېچهــــ  كۈنــدۈزنىڭ ســائهتلىرىدە دەم ئېلىــپ، دەم ئېلىــپ  ـ

  :مۇئاز. دېدىـ  سهن قانداق ئوقۇۋاتىسهن؟ .ئوقۇپال تۇرىمهن
ئاندىن قوپـۇپ    .لقى قىسمىدا ئۇخاليمهن  اۋۋامهن كېچىنىڭ ئ  ــ  

ــدىن ائىبــادەت قىلىــمهن، ىپ قىلــسا، سېــماڭــا قانچىلىــك نهللا  ئان
ــۇنچىلىك  ــان(شـ ــۇيمهن) قۇرئـ ــد  .ئوقـ ــاۋاب ئۈمىـ ــادىتىمگه سـ  ئىبـ
  . دېدى ـ ساۋاب ئۈمىد قىلىمهن،يقۇمغىمۇ قىلغاندەك، ئۇ

  )4342 :بۇخارى(
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 َبَعثََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمَع َخاِلِد : الَْبَراء َرِضَي اللَُّه َعْنُه عنـ 6678
يِد إِلَى الَْيَمنِ قَالَ ثُمَّ َبَعثَ َعِليا َبْعَد ذَِلَك َمكَاَنُه فَقَالَ ُمْر أَْصَحاَب َخاِلٍد َمْن َشـاَء                 ْبنِ الَْولِ 

ِمْنُهْم أَنْ ُيَعقَِّب َمَعَك فَلُْيَعقِّْب َوَمْن َشاَء فَلُْيقْبِلْ فَكُْنُت ِفيَمْن َعقََّب َمَعُه قَالَ فََغنِْمُت أََواقٍ               
  .ذََواِت َعَدٍد

: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ      ـ بهرا رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ     6678
 سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىزنى خالىد ئىبنى ۋەلىـد    پهيغهمبهر

ئانــدىن خالىـدنىڭ ئورنىغــا باشــقا  . بىـلهن بىــرگه يهمهنـگه ئهۋەتتــى  
  :قوشۇن بىلهن ئهلىنى ئهۋەتىپ ئۇنىڭغا

قان قوشۇندىكىلهرگه خالىد بىلهن مهدىنىگه قايتىپ كېلىۋات   ــ  
ئېيــتقىن، ســهن بىــلهن كهيــنىگه يېنىــشنى خالىغــانالر كهيــنىگه  
يانــسۇن، مهدىــنىگه يېنىــپ كېلىــشنى خالىغــانالر يوللىرىغــا راۋان 

 شۇ يهمهنگه قايتقانالرنىڭ ئىچىدە مهنمۇ بار ئىدىم،. دىېدـ بولسۇن،  
  .  ئالتۇن غهنىمهت ئالدىمئۇقىيهنهچچه  قېتىمقى سهپىرىمدە بىر

  )4349 :بۇخارى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُبَرْيَدةَ َعْن أَبِيِه َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َبَعثَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه                ـ 6679
 أَلَا  َعلَْيِه َوَسلََّم َعِليا إِلَى َخاِلٍد ِلَيقْبَِض الُْخُمَس َوكُْنُت أُْبِغُض َعِليا َوقَْد اغَْتَسلَ فَقُلُْت ِلَخاِلدٍ             

َتَرى إِلَى َهذَا فَلَمَّا قَِدْمَنا َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَكَْرُت ذَِلَك لَُه فَقَالَ َيا ُبَرْيـَدةُ                  
  .أَُتْبِغُض َعِليا فَقُلُْت َنَعْم قَالَ لَا ُتْبِغْضُه فَإِنَّ لَُه ِفي الُْخُمسِ أَكْثََر ِمْن ذَِلَك

ــدە بۇرە– 6679 ــدۇ ي ــۋايهت قىلىنى ــداق رى ــبهر: دىن مۇن  پهيغهم
 غهنىمهتنىڭ بهشتىن بىرىنى  ئهلىنىسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

 ىلۇسـ ئهلـى غ  . لىـدنىڭ يېنىغـا ئهۋەتتـى      خا كېلىش ئۈچۈن ئېلىپ  
  :قىلىۋاتقان ئىدى، مهن خالىدقا

ـــ  ــسهن ــ ــا قارىمامـ ــ! ؟بۇنىڭغـ ــدىمــ ــڭ .  دېـ ــڭ (مېنىـ ئهلىنىـ
 ئـۇنى  ، كۆرۈپنىكنى تالالپ ئېلىۋالغانلىقىغهنىمهتلهردىن بىر دېدە 

ئۇنىڭغا ئاچچىغىم بار   ) ىغاچقاغهنىمهتكه خىيانهت قىلدى دەپ ئويل    
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ــدى ــا   .ئىـ ــساالمنىڭ يېنىغـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــز پهيغهمـ ــپ  بىـ قايتىـ
پهيغهمـبهر   ،ۇ ئهھـۋالنى سـۆزلهپ بهرگهنىـدىم      ئـ  كهلگهندىن كېيىن، 

  :ئهلهيهىسساالم
  : مهن.ەپ سورىدى د ـبارمۇ؟ ئهلىگه ئاچچىغىڭ !ئى بۇرەيدەــ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدېسهم، ـ شۇنداق، ــ 
نىڭ بهشتىن غهنىمهتچۈنكى ىڭ كهلمىسۇن، غىڭغا ئاچچىئۇنــ 

  .  دېدى، ـئهلىنىڭ ئۇ دېدەكتىنمۇ كۆپرەك ھهققى باربىرىدە 
  )4350 :بۇخارى(

ِه َوَسلََّم َبَعثَ َجْيَشْينِ َوأَمََّر َعلَى أََحِدِهَما َعْن الَْبَراِء أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي ـ 6680
َعِليَّ ْبَن أَبِي طَاِلبٍ َوَعلَى الْآَخرِ َخاِلَد ْبَن الَْوِليِد فَقَالَ إِذَا كَانَ الِْقَتالُ فََعِليٌّ قَالَ فَافَْتَتَح َعِليٌّ 

 الَْوِليِد إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيـِشي  ِحْصًنا فَأََخذَ ِمْنُه َجارَِيةً فَكََتَب َمِعي َخاِلُد ْبنُ 
بِِه فَقَِدْمُت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقََرأَ الِْكَتاَب فََتَغيََّر لَْوُنُه ثُمَّ قَالَ َما َتَرى ِفـي                  

 َوَرُسولُُه قَالَ قُلُْت أَُعوذُ بِاللَِّه ِمْن غََضبِ اللَِّه َوغََضبِ          َرُجلٍ ُيِحبُّ اللََّه َوَرُسولَُه َوُيِحبُُّه اللَّهُ     
  .َرُسوِلِه َوإِنََّما أََنا َرُسولٌ فََسكََت

دىن مۇنداق رىـۋايهت    ـ بهرا ئىبنى ئازىب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ      6680
 ئىككى قوشۇن   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  پهيغهمبهر  : قىلىنىدۇ
ىگه خالىــد يهنه بىــر،  تــالىبنىۇهلــى ئىبنــى ئهبــ بىــرىگه ئ،ئهۋەتىــپ

  :لىدى ۋەئىبنى ۋەلىدنى قوماندان قىلىپ تهيىن
 دەپ ، ـ قومانـدان بولىـدۇ  بـاش   ئهلى ،ئهگهر ئۇرۇش بولۇپ قالساــ 

  .تاپىلىدى
 ئۇنىڭـدىن بىـر كېنىزەكنـى      ،ئهلى بىر قهلئهنى فهتهى قىلىـپ     

هلهيهىسساالمغا ئولجا ئالغان ئىدى، خالىد ئىبنى ۋەلىد پهيغهمبهر ئ       
.  مهكتۇب يوللىـدى  ئارقىلىق بىر پارچه مهن ،ئهلىنى چېقىشتۇرۇپ 

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مهكتۇبنى ئوقـۇپ چىرايـى         
  :ئاندىن. ئۆڭۈپ كهتتى
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ۋە ئۇنىـڭ رەسـۇلىمۇ     هللا ۋە ئۇنىڭ رەسـۇلىنى سـۆيىدىغان، ا      هللا اــ  
  : مهن.دىورىەپ سد ـ سۆيىدىغان بىر ئادەمگه قانداق قارايسهن؟

تىـن  هللاىگه ئۇچراپ قېلىشتىن ا   پنىڭ ۋە رەسۇلىنىڭ غهزى   هللاــ  
پهيغهمبهر . دېدىم ـ  ،مهن مهن پهقهت بىر ئهلچى.پاناھلىق تىلهيمهن

  . ①دېمىدىسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم الم ـ جىم 
  )1704 :تىرمىزى(

 
 

                                                
 . دېگهنزەئىپ، ـسهنهدى ): 286(  ئهلبانى①
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  ىلىرتاالسىل ۋە تهبۇك غازهزۇلخهلهسه، زاتۇسس

رِيرٍ قَالَ كَانَ َبْيٌت ِفي الَْجاِهِليَِّة ُيقَالُ لَُه ذُو الَْخلَـَصِة َوالْكَْعَبـةُ             َعْن جَ  ـ 6681
الَْيمانَِيةُ َوالْكَْعَبةُ الشَّأِْميَّةُ فَقَالَ ِلي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَلَا ُترُِحينِي ِمْن ِذي الَْخلَـَصِة                

َني َراِكًبا فَكََسْرَناُه َوقََتلَْنا َمْن َوَجْدَنا ِعْنَدُه فَأََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَّـُه            فََنفَْرُت ِفي ِمائٍَة َوَخْمسِ   
  .َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخَبْرُتُه فََدَعا لََنا َوِلأَْحَمَس

ۇدىن مۇنـداق   جهرىر ئىبنى ئابـدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـ        ـ 6681
،  زۇلخهلهســـــه،جـــــاھىلىيهت دەۋرىـــــدە : رىـــــۋايهت قىلىنىـــــدۇ 

 دەپ “شـاملىقالرنىڭ كهئبىـسى  ” ۋە   “يهمهنلىكلهرنىڭ كهئبىـسى  ”
ــا   ــر ئىبادەتخان ــدىغان بى ــار ئاتىلى ــدىب ــبهر . ئى ــهلاللالھۇ پهيغهم س

  : ئهلهيهى ۋەسهللهم ماڭا
 ــ ! ؟مېنى زۇلخهلهسهنىڭ پىتنىسىدىن ئـارام تاپتۇرمامـسهن      ــ  
ــ ــسىدىن . دىدېـ ــاتلىق 150مهن ئهھـــمهس قهبىلىـ  كىـــشىلىك ئـ

ــ ــ  قوش ــا چىق ــالپ يولغ ــاقال  . تىمۇننى باش ــانىنى پاچ ــۇ ئىبادەتخ پ، ئ
ــشىلهرنى ئۆلتۈرۈ  ــبهر  ۋەتئهتراپىــدىكى كى ــيىن، پهيغهم ــدىن كې كهن

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ قېــشىغا قايتىــپ كېلىــپ      
ــۋالنى  ــسام، ئهھـ ــساالم خهۋەر قىلـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــزگه ۋە پهيغهمـ  بىـ

  . ئهھمهس قهبىلىسى كىشىلىرىگه دۇئا قىلدى
  )4355 :بۇخارى(

 َوكُْنُت لَا أَثُْبُت َعلَى الَْخْيلِ فََضَرَب ِفي َصْدرِي َحتَّى َرأَْيُت           : ويف رواية  ـ 6682
أَثََر أََصابِِعِه ِفي َصْدرِي َوقَالَ اللَُّهمَّ ثَبِّْتُه َواْجَعلُْه َهاِدًيا َمْهِديا فَاْنطَلََق إِلَْيَها فَكََسَرَها َوَحرَّقََها            

ثَ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َرُسولُ َجرِيرٍ َوالَِّذي َبَعثََك بِالَْحقِّ َمـا      ثُمَّ َبعَ 
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جِئُْتَك َحتَّى َتَركُْتَها كَأَنََّها َجَملٌ أَْجَرُب قَالَ فََباَرَك ِفي َخْيلِ أَْحَمَس َورَِجاِلَهـا َخْمـَس               
 .َمرَّاٍت

مهن ئاتقــــا : ىــــۋايهتته مۇنــــداق كهلــــگهنيهنه بىــــر ر – 6682
 مهيـدەمگه   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم   . مىنهلمهيتتىم

  :پ تۇرۇپۇرۇئ
ئـۇنى ئـات مىنهلهيـدىغان، تـوغرا يولـدا ماڭىـدىغان ۋە             ! هللائى ا ــ  

.  دەپ دۇئـا قىلىـپ قويـدى     ــ ! غىـن توغرا يولغا يېتهكلهيـدىغان قىل    
پهيغهمبهر كۆيدۈرۈۋەتتىم ۋە پ، چېقى ئۇ ئىبادەتخانىنى ،مهن بېرىپ

ــهللهمگه  ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــى س ــدىم خهۋەرچ ــى . يوللى خهۋەرچ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا

نى ھهق بىلهن ئهۋەتكهن زات بىـلهن قهسـهم قىلىمهنكـى،         ېســ  
ــدا،  مهن  ــا ماڭغان ــۇ ياقق ــدەك   ب ــۇر تۆگى ــۇددى قوت ــۆي خ ــۇ ئ ــۇپ ئ  بول

ــدى، ــ  كهتكهنى ــدىـ ــبهر ســهلال . دې ــهللهم پهيغهم  لالھۇ ئهلهيهــى ۋەس
ئهھمهس قهبىلىسى كىشىلىرىگه ۋە ئاتلىرىغا بهرىكهت تىلهپ بهش        

  . قېتىم دۇئا قىلدى
  )4356 :بۇخارى(

 قَالَ فََما َوقَْعُت َعْن فََرسٍ َبْعُد قَالَ َوكَانَ ذُو الَْخلََصِة َبْيًتـا             : ويف رواية  ـ 6683
  .ٌب ُتْعَبُد ُيقَالُ لَُه الْكَْعَبةُبِالَْيَمنِ ِلَخثَْعَم َوَبجِيلَةَ ِفيِه ُنُص

يهنـى  (شـۇندىن  :  مۇنـداق دېـيىلگهن   ـ يهنه بىـر رىـۋايهتته      6683
ــىدىن  ــساالمنىڭ دۇئاسـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــيىن) پهيغهمـ ــاتتىن ،كېـ  ئـ

خهسـئهم ۋە بهجىـله   يهمهنـدىكى    ـــ  زۇلخهلهسـه    .يىقىلىپ باقمىدىم 
ىكــلهپ ت(بــۇتالر  ئۇنىڭــدا ،قهبىلىلىرىنىــڭ ئىبادەتخانىــسى بولــۇپ

  .  دەپ ئاتىالتتى“كهئبه” ۋە  بار ئىدى) تاشالرقويۇلغان
  )4357 :بۇخارى(
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َعْن أَبِي ُعثَْمانَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَ َعْمـَرو ْبـَن                ـ 6684
نَّاسِ أََحبُّ إِلَْيَك قَالَ َعاِئَشةُ قُلُْت      الَْعاصِ َعلَى َجْيشِ ذَاِت السُّلَاِسلِ قَالَ فَأََتْيُتُه فَقُلُْت أَيُّ ال         

ِمْن الرَِّجالِ قَالَ أَُبوَها قُلُْت ثُمَّ َمْن قَالَ ُعَمُر فََعدَّ رَِجالًا فََسكَتُّ َمَخافَةَ أَنْ َيْجَعلَنِـي ِفـي     
 آِخرِِهْم

 پهيغهمـبهر : دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ    ـ ئهبۇ ئوسمان   6684
هللهم ئهمــر ئىبنــى ئاســنى بىــر قوشــۇنغا ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســ

ئهمر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ     .  زاتۇسسهالسىلغا ئهۋەتتى  ،قوماندان قىلىپ 
 پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ       مهن   :مۇنداق دەيدۇ 

  :يېنىغا كېلىپ
  :ـ دەپ سورىسام؟ كىم ساڭا ئهڭ سۆيۈملۈك) ئىنسانالردىن(ــ 
  :مهن.  دېدى، ـئائىشهــ 
  :ـ دەپ سورىغانىدىمرلهردىنچۇ؟ ئهــ 
  : يهنهمهن.  دېدى، ـ)بهكرى ئهبۇ(ىسى دادئۇنىڭ ــ 
  :ەپ سورىدىمدـ ئۇنىڭدىن قالسىچۇ؟ ــ 
قېتىم سـورىغانىدىم، بىـر قـانچه    قانچه يهنه بىر . دېدى ، ـ ئۆمهرـ 

 رەســۇلۇلالھنىڭ شــۇنىڭ بىــلهن، .كىــشىنىڭ ئىــسمىنى ئېيتتــى
  . ئهنسىرەپ جىم بولدۇم دىنتىلغا ئېلىشىمېنى ئهڭ ئاخىرىدا 

  )4358 :بۇخارى(

َعْن َعاِمرٍ قَالَ َبَعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم َجـْيَش ذَاِت                ـ 6685
 السُّلَاِسلِ فَاْسَتْعَملَ أََبا ُعَبْيَدةَ َعلَى الُْمَهاجِرِيَن َواْسَتْعَملَ َعْمَرو ْبَن الَْعاصِ َعلَى الْـأَْعَرابِ            
فَقَالَ لَُهَما َتطَاَوَعا قَالَ َوكَاُنوا ُيْؤَمُرونَ أَنْ ُيِغُريوا َعلَى َبكْرٍ فَاْنطَلََق َعْمٌرو فَأَغَـاَر َعلَـى                

ى قَُضاَعةَ ِلأَنَّ َبكًْرا أَْخَوالُُه فَاْنطَلََق الُْمِغَريةُ ْبُن ُشْعَبةَ إِلَى أَبِي ُعَبْيَدةَ فَقَالَ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّ               
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْسَتْعَملََك َعلَْيَنا َوإِنَّ اْبَن فُلَاٍن قَْد اْرَتَبَع أَْمَر الْقَْومِ َولَْيَس لََك َمَعُه أَْمٌر فَقَالَ                 

ُع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى أَُبو ُعَبْيَدةَ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَرَنا أَنْ َنَتطَاَوَع فَأََنا أُِطي          
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوإِنْ َعَصاُه َعْمٌرو
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دىن مۇنـداق  ـ ئامىر ئىبنـى ئابـدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ          6685
 ســـهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســـهللهم پهيغهمــبهر   :رىــۋايهت قىلىنىـــدۇ 

 مۇھاجىرالرغا ئهبۇ ئۇبهيدەنى، تهشكىللهپ،السىل قوشۇنىنى هزاتۇسس
  تهيىنلىـدى ۋە   ابىيالرغا ئهمر ئىبنى ئاسـنى قومانـدان قىلىـپ        ئهئر

 دەپ  ــ !  كېڭهش بىـلهن ئىـش كـۆرۈڭالر       ،ئىختىالپالشمايــ   :ئۇالرغا
  .تاپىلىدى

قوشۇن بهكر قهبىلىـسىگه ھۇجـۇم قىلىـشقا بۇيرۇلغـان ئىـدى،            
 چـۈنكى بهكــر  .سىگه ھۇجـۇم قىلـدى  ىــئهمـر ئاتلىنـپ قـۇزائه قهبىل   

ئبه ۇ مۇغىيرە ئىبنى ش.غىلىرى بوالتتىئۇنىڭ تا دىكىلهرقهبىلىسى
  :گهەئۇبهيدۇ ئهببۇنى كۆرۈپ، 

ــبهر  ـــ پهيغهم ــزگه    ـ ــېنى بى ــهللهم س ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه  س
ــدان قىلىــپ تهيىنلىــ  ــېكىن. دىقومان ــاالنل قوشــۇنغا چى كىــشى  پ

ڭغـــا چـــارە  ســـهن ئۇنى.ھهرىـــكهت قىلىۋاتىـــدۇ قاقومانـــدان بولۇشـــ
  :بهيدە ئۇنىڭغا ئهبۇ ئۇ.دىـ دې، قولالنمايۋاتىسهن

پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم بىزنـى ئىختىالپالشـماي، كـېڭهش        ــ  
 پهيغهمــبهر  شــۇڭا ئهمــر  .بىــلهن ئىــش كۆرىــشىمىزگه بۇيرىغــان   

ــائهت  ــا ئىتـ ــۇ بۇيرۇقىغـ ــساالمنىڭ بـ ــ قىلئهلهيهىسـ  مهن ،سىمۇمىـ
   .①دېدىـ ، ئىتائهت قىلىمهن

  )1700 :ئهھمهد(

  .وَبىن القَْينِوُعذَْرةَ ِهَي بِالُد َبِليٍّ : وقيل ِهَي غَْزَوةُ لَْخمٍ وُجذَاَم ، ـ 6686
رىگه لىـ السىل غـازىتى لهخـم ۋە جـۇزام قهبىلى   هــ زاتۇسـس   6686

ــازات  ــان غ ــلهر. تۇرقارشــى قىلىنغ ــۇنىبهزى ــ : ئ ــي، ئ ــى ۇ بهلى زرە ۋە بهن
  . ئهلقىين دېگهن ئۈچ قهبىلىنىڭ يۇرتلىرى دېگهن

 )بۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان(

                                                
نىڭ  ھهدىـس ، راۋىيلىـرى سـهھىه   بولـۇپ نى ئىمام ئهھمهد مۇرسهل رىۋايهت قىلغان ھهدىسبۇ:  ھهيسهمى ①

 .دېگهنـ راۋىيلىرىدۇر، 



   زاتۇسسهالسىل ۋە تهبۇك غازاتلىرىه،زۇلخهلهس

653 

  ُموَسى رضي اهللا عنه قال أَْرَسلَنِي أَْصَحابِي إىل رسول اللَِّه عن أيب ـ   6687
أَْسأَلُُه الُْحْملَانَ هلم إِذْ ُهْم معه يف َجْيشِ الُْعْسَرِة َوِهَي غَْزَوةُ َتُبوَك فقلت يا َنبِـيَّ اللَّـِه إِنَّ                

كُْم على َشْيٍء َوَوافَقُْتُه وهو غَْضَبانُ      أَْصَحابِي أَْرَسلُونِي إِلَْيَك ِلَتْحِملَُهْم فقال واهللا لَا أَْحِملُ       
 َوَجَد يف َنفِْسِه     َوِمْن َمَخافَِة أَنْ َيكُونَ النيب       وال أَْشُعُر َوَرَجْعُت َحزِيًنا من َمْنعِ النيب        

عـت   فلم أَلَْبثْ إال ُسَوْيَعةً إِذْ مس      َعلَيَّ فََرَجْعُت إىل أَْصَحابِي فَأَْخَبْرُتُهْم الذي قال النيب         
 َيْدُعوَك فلما أََتْيُتُه قال     بِلَالًا ُيَناِدي أَْي َعْبَد اللَِّه بن قَْيسٍ فَأََجْبُتُه فقال أَجِْب َرُسولَ اللَِّه             

 ِلِستَِّة أَْبِعَرٍة اْبَتاَعُهنَّ ِحيَنِئٍذ من َسْعٍد فَاْنطَِلْق بِهِـنَّ إىل         الْقَرِيَنْينِ  َوَهذَْينِ  الْقَرِيَنْينِ  ُخذْ َهذَْينِ   
 َيْحِملُكُْم على َهُؤلَاِء فَاْركَُبوُهنَّ فَاْنطَلَقُْت أَْصَحابَِك فَقُلْ إِنَّ اللََّه أو قال إِنَّ َرُسولَ اللَِّه          

 َيْحِملُكُْم على َهُؤلَاِء َولَِكنِّي واهللا لَا أََدُعكُْم حىت َيْنطَِلَق َمِعي           إِلَْيهِْم بِهِنَّ فقلت إِنَّ النيب      
 لَا َتظُنُّوا أَنِّي َحدَّثُْتكُْم شيئا مل َيقُلُْه رسول اللَّـِه     من مسع َمقَالَةَ رسول اللَِّه      َبْعُضكُْم إىل   
                فَقَالُوا يل واهللا إِنََّك ِعْنَدَنا لَُمَصدٌَّق َولََنفَْعلَنَّ ما أَْحَبْبَت فَاْنطَلََق أبو ُموَسى بَِنفَرٍ منـهم 

 َمْنَعُه إِيَّاُهْم ثُمَّ إِْعطَاَءُهْم َبْعُد فََحدَّثُوُهْم بِِمثْلِ ما ل اللَِّه حىت أََتْوا الَِّذيَن َسِمُعوا قَْولَ رسو
  . َحدَّثَُهْم بِِه أبو ُموَسى

دىن مۇنــداق رىــۋايهت  ئهبــۇ مۇســا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ    ـــ 6687
ــرىم: قىلىنىــدۇ ــاقچى بولــ  ھهمراھلى ــا چىقم ــۇك غازىتىغ  دى ۋەتهب

 سـوراپ   ى ۋەسـهللهمدىن ئـۇالغ    پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـ     مېنى  
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا مهن .ئهۋەتتىكېلىشكه 

سهندىن ئـۇالغ سـوراپ كـېلىش    ھهمراھلىرىم ! ئى رەسۇلۇلالھ ــ  
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۈچۈن مېنى ئهۋەتتى، ـ دېسهم،

 بېرەلمهيمهن، ـ  غئۇالگه  بىلهن قهسهمكى، سىلهرنىڭ نامىهللاــ 
قا غهزەبلىنىـپ   ىڭ بىر ئىـش   مبهر ئهلهيهىسساالمن پهيغهمهن  . دىېد

ــانىكهنمهن،    ــپ قالغــ ــدا بېرىــ ــان ۋاقتىــ ــۇنى (تۇرغــ ــېكىن بــ ) لــ
نىـڭ   بهرمىگهن غئـۇال پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ     .بىلمهپتىمهن

ــدىن ئۈســتىگه ــۇپ مهن ــا بول ــسىرەپقېلىــشىدىن خاپ ــۈم ، ئهن  كۆڭل
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ــتىم   ــپ كهتـ ــدا قايتىـ ــشان ھالـ ــا  ۋەپهرىـ ــڭ  ھهمراھلىرىمغـ ئۇنىـ
  : بىاللنىڭكۆپ ئۆتمهي، .زلىرىنى يهتكۈزدۈمسۆ

ېــگهن ئــاۋازى  دقېنــى سـهن؟ ـ   ! ئــى ئابــدۇلالھ ئىبنـى قهيــس ـــ  
  .ئاڭالندى

  :بىالل. ــ مانا مهن، ـ دەپ جاۋاب بهردىم
 .دېـدى ــ   ! دەرھـال كهلگىـن   رەسۇلۇلالھ سېنى چاقىرىۋاتىـدۇ،     ــ  

  :ادەرھال باردىم، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ماڭ
، پ تۆگىنىمـۇ ئــال ۈپ تـۆگىنى ئـال، مـاۋۇ بىــر جـ    ۈبـۇ بىـر جــ  ـــ  

ــى( ــاق ) جهمئــ ــالته تۇيــ ــۇالرنى.ئــ ــېتىۋالدىم  بــ ــهئدتىن ســ  . ســ
ــا،ھهمراھلىرىڭغــــا ئېلىــــپ بېرىــــپ يــــاكى تائــــاال هللا ا”:  ئۇالرغــ

ــدى،  ــا قىلـ ــۇالغ ئاتـ ــىلهرگه ئـ ــرى سـ ــۆگىلهرنى  پهيغهمبىـ ــۇ تـ مۇشـ
لىرىمنىـڭ  تـۆگىلهرنى ئېلىـپ ھهمراھ    .  دېدى ـ!  دېگىن “مىنىڭالر

  :قېشىغا قايتتىم ۋە
ــۇ     ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســىلهرگه مۇن ـــ پهيغهم ـ

پهيغهمـبهر  “مهندىن بىلهن قهسهمكى،  هللا لېكىن ا.تۆگىلهرنى بهردى 
  دەپ”ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئېيتمىغــان ســۆزنى ئېيتتــى

 بىـرىڭالر مهن بىـلهن بىلـله        گۇمانلىنىپ قالماسلىقىڭالر ئۈچـۈن،   
ېرىپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ دەسـلهپته قىلغـان سـۆزىنى          ب

ئاڭلىغان ۋە تۆگه بهرگىلى ئۇنىماي، كېيىن قايتا چاقىرىـپ، مۇشـۇ           
ئىــشنىڭ راســت ـ   (تــۆگىلهرنى بهرگهنلىكىنــى كــۆرگهن بىرىــدىن 

سورىمىغىچه، سـىلهرگه بـۇ تـۆگىلهرنى بهرمهيـمهن، ـ      ) يالغانلىقىنى
  :ئۇالر. دېدىم

ـــ  ــز ســـېنىڭ  ــ ــتلىقىغا ئىـــشىنىمىز  بىـ ــۆزۈڭنىڭ راسـ . سـ
 ، شـۇنىڭ بىـلهن  . دېيىـشتى شۇنداقتىمۇ سهن دېگهنـدەك قىاليلـى، ـ   

بېرىـــپ، پهيغهمـــبهر ئـــۇالردىن بىـــرى ئهبـــۇ مۇســـا بىـــلهن بىلـــله  
ــاي،  دەســلهپته ئهلهيهىســساالمنىڭ  ــى ئۇنىم ــۆگه بهرگىل ــيىن ت كې

 پهيغهمـــــبهر ئهلهيهىســـــساالمنىڭ بهرگهنلىكىنـــــى كـــــۆرگهن ۋە



   زاتۇسسهالسىل ۋە تهبۇك غازاتلىرىه،زۇلخهلهس

655 

) ئهھۋالنىــڭ راســت ـ يالغــانلىقىنى   (دىن اڭلىغــانالر ئســۆزلىرىنى
ئهبـۇ مۇسـاغا   مـۇ ۋەقهنـى   )يهنى كۆرگهن ـ ئاڭلىغـانالر  ( ئۇالر .سورىدى

  . ئوخشاش سۆزلهپ بهردى
  )1649 :مۇسلىم(

 يف غَْزَوِة َتُبوَك فََخَرْجُت      عن َواِثلَةَ بن الْأَْسقَعِ قال نادى رسول اللَِّه          ـ 6688
 فَطَِفقُْت يف الَْمِديَنِة أَُناِدي أال من       لُْت وقد َخَرَج أَوَّلُ َصَحاَبِة رسول اللَِّه        إىل أَْهِلي فَأَقْبَ  

َيْحِملُ َرُجلًا له َسْهُمُه فََناَدى َشْيٌخ من الْأَْنَصارِ قال لنا َسْهُمُه على أَنْ َنْحِملَُه َعقََبةً َوطََعاُمُه            
ِه َتَعالَى قال فََخَرْجُت مع َخْيرِ َصاِحبٍ حىت أَفَاَء اهللا          َمَعَنا قلت نعم قال فَِسْر على َبَركَِة اللَّ       

َعلَْيَنا فَأََصاَبنِي قَلَاِئُص فَُسقُْتُهنَّ حىت أََتْيُتُه فََخَرَج فَقََعَد على َحِقيَبٍة من َحقَاِئبِ إِبِِلِه ثُمَّ قال               
قَلَاِئَصَك إال ِكَراًما قال إمنـا ِهـَي        ُسقُْهنَّ ُمْدبَِراٍت ثُمَّ قال ُسقُْهنَّ ُمقْبِلَاٍت فقال ما أََرى          

  .بن أَِخي فََغْيَر َسْهِمَك أََرْدَنااغَنِيَمُتَك اليت َشَرطُْت لك قال ُخذْ قَلَاِئَصَك يا 
دىن مۇنـداق   ئ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    هـ ۋاسـىله ئىبنـى ئهسـق       6688

 تهبـۇك   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر  : رىۋايهت قىلىنىدۇ 
ــاغازىتى ــدى، غـ ــهپهرۋەرلىك قىلـ ــا   سـ ــدى يولغـ ــاھابىلهرنىڭ ئالـ سـ

 بىـلهن   ئـائىلهم مۇ چاقىرىققـا ئـاۋاز قوشـتۇم ۋە      مهن. چىققىلى تۇردى 
  :مهدىنه كوچىلىرىدا ئايلىنىپ يۈرۈپ خوشالشقاندىن كېيىن،

ــتۈرۈۋالىدىغانالر بــارمۇ؟ ئۇنىڭغــا       ـــ ئۇلىغىغــا ئــادەم مىنگهش ـ
 .پ توۋالشقا باشـلىدىم دەئۇرۇشتىن ئېلىنغان غهنىمهت بېرىلىدۇ، ـ  

  :ئهنسارىالردىن بىر ئاقساقال
ــ ئۇلىغىمغا مىنگهشتۈرۈۋالـسام ۋە يولـدا ئـوزۇق ـ تۈلـۈكىمنى      

. دېـدى ئـۇرۇش غهنىمىتـى مېنىـڭ بوالمـدۇ؟ ـ       بۆلۈشسهم، راسـتىنال 
  :مهن

  :ئاقساقال.  ـ دېدىمبولىدۇ،ــ شۇنداق، سېنىڭ 
  .ـ دېدى! ىكىتى بىلهن يولغا چىقايلىنىڭ بهرهللا ،ئهمىسهــ 
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 . بىلهن يولغا چىقتىم   ھشۇنداق قىلىپ مهن ياخشى بىر ھهمرا     
ماڭـا بىـر    . تائاال بۇ غازاتتا بىزگه كۆپلهپ غهنىـمهت ئاتـا قىلـدى          هللا ا

ھهمراھىمنىـڭ  ،  نى ھهيـدەپ  تۆگىلهر .قانچه تۇياق ياش تۆگه تهگدى    
ئارقىـسىغا  دىن بىرىنىڭ   رهگىلۆ ت ئۇ . كهلگهن ئىدىم  ئالدىغا ئېلىپ 

  :ئولتۇرۇپ
  : ئاندىن.ـ دېدى! ــ قېنى، ئالدىغا ھهيدەپ باققىن

  :ئاخىرىدا.  دېدىـ! ــ بېشىنى بۇراپ، كهينىگه ھهيدەپ باققىن
  :دېدى، مهنـ سىل كۆرۈنىدۇ، ې ئمۇتۆگىلىرىڭ بهكــ بۇ 

يهنـى سـېنىڭ   (الر ئىككىمىـز شـهرت قىلغـان غهنىمهتـلهر          بۇــ  
  :ئۇلېكىن دېدىم،  ـ ،)ماللىرىڭ

 بىـز سـېنىڭ   .كىـن ۆگىلىرىڭنى ئېلىـپ كهت   ت !ئى جىيهنىم ــ  
مهقــسهت ) يهنــى ئــاخىرەت ســاۋابى(نېــسىۋەڭدىن باشــقا بىــر نهرســه 

   .①دېدىـ ، ىدۇققىلغان
  )2676 :ئهبۇ داۋۇد(

عن ِعْمَران بن ُحَصْينٍ أَنَُّه َشهَِد ُعثَْمانَ بن َعفَّاٍن أَيَّاَم غَـْزَوِة َتُبـوٍك يف                ـ 6689
 رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم بِالصََّدقَِة َوالْقُوَِّة َوالتَّأَسِّـي َوكَاَنـْت       َجْيشِ الُْعْسَرِة فَأََمرَ  

َنَصاَرى الَْعَربِ كََتُبوا إىل ِهَرقْلَ إِنَّ هذا الرَُّجلُ الذي َخَرَج َيْنَتِحـلُ النُُّبـوَّةَ قـد َهلَـَك         
 ُترِيُد أَنْ َتلَْحَق ِديَنَك فَاآلنَ فََبَعثَ َرُجال مـن    َوأََصاَبْتُهْم ُسُنونَ فََهلَكَْت أَْمَوالُُهْم فَإِنْ كُْنتَ     

ُعظََماِئهِْم ُيقَالُ له الضََّناُد َوَجهََّز معه أَْرَبِعَني أَلْفًا فلما َبلَغَ ذلك َنبِيَّ اللَِّه صلى اللَُّه عليـه                 
َه َوَيقُـولُ اللَُّهـمَّ إن      وسلم كََتَب يف الَْعَربِ وكان َيْجِلُس كُلَّ يوم على الِْمْنَبرِ فََيْدُعو اللَّ           

َتْهلََك هذه الِْعَصاَبةُ فَلَْن ُتْعَبَد يف اَألْرضِ فلم َيكُْن ِللنَّاسِ قُوَّةٌ وكان ُعثَْمانُ بن َعفَّانَ قـد                 
 َجهََّز ِعًريا إىل الشَّامِ ُيرِيُد أَنْ َيْمَتاَر عليها فقال يا َرُسولَ اللَِّه هذه ِمئََتـا َبِعـريٍ بِأَقَْتابَِهـا                  
َوأَْحالِسَها َوِمئََتا أُوِقيٍَّة فََحِمَد اللََّه رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم َوكَبََّر الناس ثُـمَّ قـام     
َمقَاًما آَخَر َوأََمَر بِالصََّدقَِة فَقَاَم ُعثَْمانُ فقال يا َرُسولَ اللَِّه َوَهاَتا ِمئََتاِن َوِمئََتا أُوِقيٍَّة فَكَبََّر اللََّه            

                                                
 . دېگهنزەئىپ، ـ): 572(  ئهلبانى①
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ال َيُضرُّ ُعثَْمانَ   بََّر الناس َوأََتى ُعثَْمانُ بِاِإلبِلِ َوأََتى بِالَْمالِ فََصبَُّه بني َيَدْيِه فََسِمْعُتُه يقول             َوكَ
  .ما َعِملَ َبْعَد الَْيْومِ

دىن مۇنـداق   ين رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    ه ھۇس ىـ ئىمران ئىبن   6689
. ۈنلهر ئىـدى تهبۇك غازىتىغا تهييارلىنىۋاتقان كـ     :رىۋايهت قىلىنىدۇ 

 رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  ئوســمان ئىبنــى ئاففــان
تهبــۇك غــازىتى ئۈچــۈن ئىئــانه تــوپالش       ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  

  .چاقىرىقىغا ئاالھىدە كۈچ چىقاردى
ــلهر  ــستىئان ئهرەبـ ــرەقلبهزى خرىـ ــولالپ ى ھىـ ــۇب يـ : گه مهكتـ

 بـۇالر   .ۋاسى قىلىپ چىققـان بـۇ ئـادەم تۈگهشـتى         ەيغهمبهرلىك د په”
 .مۈلـۈكلىرى ۋەيـران بولـۇپ كهتتـى        ــ   مال كه ئۇچراپ، قهھهتچىلىك

ــى   ــۇ دەل پهيتـ ــا بـ ــسهڭ، مانـ ــۇزاي دېـ ــهن دىنىڭنـــى قۇتقـ  “ئهگهر سـ
 40نـى   ئىـسىملىك بىرى  ننـاد   ەھىرەقل كاتتىلىرىدىن ز   .دېگهنىدى

 بـۇ خهۋەر  . كىشىلىك قوشـۇن بىـلهن تهييـارالپ يولغـا سـالدى          مىڭ
 پۈتـۈن ئهرەبـلهرگه     ،يهتكهنـدىن كېـيىن   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا   

تائاالغـا دۇئـا    هللا  ا ، ھهر كـۈنى مـۇنبهردە ئولتـۇرۇپ       .مهكتۇب يوللىـدى  
  :قىلىپ مۇنداق دەيتتى

رۇپ مۇسـۇلمان جامـائىتى ھـاالك بولـۇپ       ۇمۇشۇ بىر گـ   ! هللائى ا «
  .»ساڭا زېمىندا ئىبادەت قىلىدىغان ھېچكىم قالمايدۇ ،كهتسه

مان ئىبنـى ئاففـان شـامغا       مۇسۇلمانالردا كۈچ يـوق ئىـدى، ئوسـ       
سـېتىۋېلىپ كېلىـشكه بىـر كـارۋان تهييارلىغـان        اشلىق   ئ ،بېرىپ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه ،بولۇپ

 توقۇملىرى بىلهن ئىككى يـۈز   ـ ئىگهر ،مانا بۇ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  .دېدىـ قىيه ئالتۇن، ۇ ئىككى يۈز ئمانا بۇ، .تۇياق تۆگه

هللا  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم اهيغهمــبهربــۇنى ئاڭلىغــان پ
  .ئېيتتى، جامائهتمۇ تهكبىر ئېيتتىى تائاالغا ھهمد
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ئانــدىن يهنه بىــر ســورۇندا ســهدىقىگه بۇيرىغانىــدى، ئوســمان      
  :ئورنىدىن تۇرۇپرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 

تۆگه بىـلهن ئىككـى     تۇياق   ئىككى يۈز    بۇ مانا   !ئى رەسۇلۇلالھ ــ  
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    ىغـان بـۇنى ئاڭل  .ېـدى دـ يۈز ئۇقىيه ئـالتۇن،   
  . تهكبىر ئېيتتى، جامائهتمۇ تهكبىر ئېيتتىئهلهيهى ۋەسهللهم

تــۆگىلهر بىــلهن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  ئوســمان ،شــۇنداق قىلىــپ
 پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئالـدىغا    ،ئالتۇنالرنى ئېلىپ كېلىپ  

ــدى ــدا .قويــ ــۇ چاغــ ــبهر مهن ، شــ ــهلاللالھۇ ئهلهپهيغهمــ ــى  ســ يهــ
  :ۋەسهللهمنىڭ

ئۇنىڭغـا  ڭ ھېچبىـر ئىـشىنىڭ      بۈگۈندىن تارتىـپ ئوسـماننى    ـ  
   .① دېدىيهتمهيدۇ، ـ ىنىزىي

  )232 ـ 18/231 :»ئهلكهبىر«(

وهو ُيرِيُد الرُّوَم  غَْزَوةَ َتُبوَك ثُمَّ غََزا رسول اللَِّه : عن ابن ِشَهابٍ قال ـ  6690
  .َوَنَصاَرى الَْعَربِ بِالشَّامِ

ــ ئى 6690 ــدۇبنــى شــىهاب ـ ــداق دەي ــبهر ، كېــيىن:مۇن  پهيغهم
ــامدىكى ئهرەب     ــم ۋە شـــ ــهللهم رىـــ ــى ۋەســـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــ ســـ

  .  ئىدىتهبۇك غازىتىئاتالندى، مانا بۇ خرىستىئانلىرىغا قارشى 
  )2769 :مۇسلىم(

                                                
ە ئابباس ئىبنى فهزل ئهنسارى سهنهدىد، لۇپ بونى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان ھهدىسبۇ: )10311 ( ھهيسهمى①

 . دېگهنئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ
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قاتارلىق قهبىلىلهرگه  ىۇھهيمزەغبهتۇسسھ، ەبهنى مۇلهۋۋ
  ئهۋەتىلگهن قوشۇنالر

ُدبِ ْبنِ َمِكيٍث قَالَ َبَعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْبـَد    َعْن ُجنْ  ـ 6691
اللَِّه ْبَن غَاِلبٍ اللَّْيِثيَّ ِفي َسرِيٍَّة َوكُْنُت ِفيهِْم َوأََمَرُهْم أَنْ َيُشنُّوا الَْغاَرةَ َعلَى َبنِـي الُْملَـوِّحِ                 

كُنَّا بِالْكَِديِد لَِقيَنا الَْحارِثَ ْبَن الَْبْرَصاِء اللَّْيِثيَّ فَأََخذَْناُه فَقَالَ إِنََّما          بِالْكَِديِد فََخَرْجَنا َحتَّى إِذَا     
جِئُْت أُرِيُد الْإِْسلَاَم َوإِنََّما َخَرْجُت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُلَْنـا إِنْ َتكُـْن                 

 .اطَُنا َيْوًما َولَْيلَةً َوإِنْ َتكُْن غَْيَر ذَِلَك َنْسَتْوِثُق ِمْنَك فََشَدْدَناُه وِثَاقًاُمْسِلًما لَْم َيُضرََّك رَِب
دىن مۇنـداق  ـ جۇندۇب ئىبنى مهكىس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ        6691

 ســـهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســـهللهم پهيغهمــبهر  : رىــۋايهت قىلىنىـــدۇ 
ىـر قوشـۇننى    قوماندانلىقىـدا ب   ڭئابدۇلالھ ئىبنى غالىب لهيـسىنى    

كهدىد دېگهن جايدىكى بهنى مۇلهۋۋەھ قهبىلىسىگه ھۇجۇم قىلىـشقا       
 كهدىـدكه   يولغـا چىقىـپ،    بىز   .ئىدىمبار   شۇ قوشۇندا    مۇ مهن ئهۋەتتى،

 ئــۇنى ،هرســائ لهيــسىنى ئۇچرىتىــپ ب ھــارىس ئىبنــى،بــارغىنىمىزدا
  : ئۇ.ۋالدۇقۇتۇت

نىڭ  سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم      پهيغهمبهرمهن ئهسلىدە   ــ  
 بىـز  .دەپ تۇرىۋالـدى ـ قېـشىغا مۇسـۇلمان بولۇشـقا ماڭغـان ئىـدىم،       

  :ئۇنىڭغا
ــ  بىــر كــېچه،مۇســۇلمان بولغــان بولــساڭــــ  باغالقتــا كۈنــدۈز  ـ

 مۇسـۇلمان بولمىغـان   ئهگهر. تۇرۇشنىڭ ساڭا ھېچ زىيىنى بولمايدۇ  
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دەپ ئـۇنى ئارغامچـا بىـلهن    ـ  سـهندىن خـاتىرجهم بـولىمىز،     ،بولساڭ
   .①باغلىدۇق

  )2678 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ 6692  ُجْنُدبِ بن َمِكيٍث اجلهين قال َبَعثَ رسول اللَِّه  أن: وألمحد والكبري  
غَاِلَب بن عبد اللَِّه الكليب كَلَْب لَْيٍث إىل بين ُملَوَّحٍ بِالْكَِديِد َوأََمَرُه أَنْ ُيِغَري عليهم فََخـَرَج        

كنا بِقَُدْيٍد لَِقيَنا بِِه احلارث بن َماِلٍك وهو بن الَْبْرَصـاِء           فَكُْنُت يف َسرِيَِّتِه فََمَضْيَنا حىت إذا       
الليثي فَأََخذَْناُه فقال إمنا جِئُْت ُألْسِلَم قال غَاِلُب بن عبد اللَِّه إن كُْنَت إمنا جِئَْت ُمـْسِلماً                 

ْنَك قال فَأَْوثَقَُه رَِباطاً ثُمَّ فَلَْن َيُضرََّك رَِباطُ َيْومٍ َولَْيلٍَة َوإِنْ كُْنَت على غَْيرِ ذلك أستأخرت مِ          
َخلََّف عليه َرُجالً أَْسَوَد كان َمَعَنا فقال أمكث معه حىت َنُمرَّ َعلَْيَك فَإِنْ َناَزَعَك فَـاْجَتزَّ                 

يب يف  َرأَْسُه قال ثُمَّ َمَضْيَنا حىت أََتْيَنا َبطَْن الْكَِديِد فََنَزلَْنا ُعَشْيِشَيةً َبْعَد الَْعْصرِ فبعثين أصـحا              
َربِيئٍَة فََعَمْدُت إىل َتلٍّ يطلعين على الَْحاِضرِ فَاْنَبطَْحُت عليه َوذَِلَك الَْمْغرَِب فََخَرَج َرُجـلٌ              
منهم فََنظََر فرآين ُمْنَبِطحاً على التَّلِّ فقال ِالْمَرأَِتِه واهللا إين َألَرى على هذا التَّلِّ َسَواداً مـا                 

انظري الَ َتكُونُ الِْكالَُب اْجَترَّْت َبْعَض أَْوِعَيِتِك قال فََنظََرْت فقـال الَ            َرأَْيُتُه أَوَّلَ النََّهارِ ف   
واهللا ما أَفِْقُد َشْيئاً قال فناوليين قوسي َوَسْهَمْينِ من كنانيت قال فََناَولَْتُه فرمـاين بِـَسْهمٍ                

رماين بِآَخَر فََوَضَعُه يف َرأْسِ مـنكيب       فََوَضَعُه يف جنيب قال فََنَزْعُتُه فََوَضْعُتُه ومل أََتَحرَّْك ثُمَّ          
فََنَزْعُتُه فََوَضْعُتُه ومل أََتَحرَّْك فقال ِالْمَرأَِتِه واهللا لقد َخالَطَُه سهماي َولَْو كان َدابَّةً لََتَحـرََّك               

ْم حـىت  فإذا أَْصَبْحِت فابتغي سهمي فَُخِذيهَِما الَ َتْمُضُغُهَما َعلَىَّ الِْكالَُب قال َوأَْمَهلَْنـاهُ   
َراَحْت َراِئَحُتُهْم حىت إذا اْحَتلَُبوا َوَعطَُنوا أو َسكَُنوا َوذََهَبْت َعَتَمةٌ ِمَن اللَّْيلِ َشَننَّا َعلَـْيهُِم               
الَْغاَرةَ فَقََتلَْنا من قََتلَْنا منهم وأستقنا النََّعَم فََتَوجَّْهَنا قَاِفِلَني َوَخَرَج َصرِيُخ الْقَْومِ إىل قَـْوِمهِْم          

َغوِّثاً َوَخَرْجَنا ِسَراعاً حىت َنُمرَّ باحلارث بن الَْبْرَصاِء َوَصاِحبِِه فَاْنطَلَقَْنا بِِه َمَعَنا َوأََتاَنا َصرِيُخ ُم
الناس فََجاَءَنا ماال ِقَبلَ لنا بِِه حىت إذا مل َيكُْن َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم إِالَّ َبطُْن الوادي أَقَْبلَ َسْيلٌ َحالَ                  

ا َوَبْيَنُهْم َبَعثَُه اهللا َتَعالَى من َحْيثُ َشاَء ما َرأَْيَنا قبل ذلك َمطَراً َوالَ َحاالً فََجاَء بَِمـا الَ                   َبْيَنَن
 .َيقِْدُر أََحٌد أَنْ َيقُوَم عليه فَلَقَْد َرأَْيَناُهْم ُوقُوفاً َيْنظُُرونَ إِلَْيَنا ما َيقِْدُر أََحٌد منهم أَنْ َيَتقَدََّم

                                                
 . دېگهنزەئىپ، ـ): 573(  ئهلبانى①
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ــدۇ 6692 ــ جۇن ــۇ ـ  دىن يهنهب ئىبنــى مهكىــس رەزىيهلالھــۇ ئهنه
پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم لهيـــس : دۇرىـــۋايهت قىلىنىـــمۇنـــداق 

ــسى ــدۇلالھ  نىڭقهبىلىـ ــدىن غالىـــب ئىبنـــى ئابـ  كهلـــب جهمهتىـ
ــك ــى مــۇلهۋۋەھ قهبىلىــسىگه  هلبىينــى كهدى ــگهن جايــدىكى بهن د دې

ا يولغـ  بىـز    . ئۇنىڭ قوشۇنىدا ئىدىم   مۇ مهن .ھۇجۇم قىلىشقا ئهۋەتتى  
 ھـارىس ئىبنـى بهرسـائ       ، قۇدەيد دېگهن يهرگه بـارغىنىمىزدا     چىقىپ،

  : ۋالدۇق، ئۇۇ ئۇنى تۇت،لهيسىينى ئۇچرىتىپ قېلىپ
ۋالغانىــدى، ۇدەپ تۇرـ ىــدىم،    ماڭغانمهن مۇســۇلمان بولۇشــقاــــ 

  : غالىب ئىبنى ئابدۇلالھ
بىر كېچه باغالقتا تۇرغىنىڭنىـڭ      ،مۇسۇلمان بولغان بولساڭ  ــ  

 سهندىن خاتىرجهم   ، مۇسۇلمان بولمىغان بولساڭ   . يوق ھېچ زىيىنى 
 زەڭگىـدىن   ئانـدىن . ئۇنى ئارغامچا بىـلهن باغلىـدى  ،دەپ ـ  بولىمهن،

  :بىرنى ئۇنىڭغا نازارەتچى بهلگىلهپ
 ئۇنىـڭ بىـلهن     ، سـېنىڭ قېـشىڭدىن ئـۆتكىچه      ىـپ، بىز قايت ــ  

 كاللىــــسىنى ، قــــاچىمهن دەپ قالــــسا.بىلــــله تــــۇرۇپ تــــۇرغىن
  . دەپ تاپىلىدىېلىۋەتكىن، ـئ

 ئهســىردىن كېيىنــرەك كهدىــد تــۈزلهڭلىكىگه ،بىــز ئاتلىنىــپ
 .چارالشقا ئهۋەتتـى  ئهتراپنى   ھهمراھلىرىم مېنى    .كېلىپ چۈشتۇق 

يهرگه  ،مهن تۇرالغـۇالرنى كـۆرگىلى بولىـدىغان بىـر دۆڭـگه چىقىــپ     
مېنى كۆرۈپ قالغان بىـرى   .چاپلىشىپ ياتتىم، بۇ شام ۋاقتى ئىدى   

  :ئايالىغا
 بىـر   اۋۇ دۆڭنىـڭ ئۈسـتىدە    ئـ  بىـلهن قهسـهمكى،      نىڭ نامى هللاــ  

 قـاراپ بـاق، ئىـتالر قاچىلىرىڭـدىن       .نهرسىنىڭ قارىـسىنى كـۆردۈم    
دېـدى، ئايـالى قـاراپ    ـ بىرەرسىنى سـۆرەپ كهتـكهن بولمىـسۇن يهنه،     

  :بېقىپ
  :ئۇ. دېدىـ  ھهممه نهرسهم جايىدا تۇرىدۇ، ،ياقــ 
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 دېـدى،  ــ ! ۇپ بهرگىـن  ۇنبىلهن ئىككى تال ئوق سـ       يا ،ئۇنداقتاــ  
ــالى ســۇنۇپ بېرىۋىــدى، ماڭــا قارىتىــپ بىــر    ــالئاي ــوق ئېتىــپت  ، ئ

ــا ته ــۈزدىگبېقىنىمغ ــۇغۇرۇپ ئېلىــپ .ك ــوقنى س ــا ، مهن ئ  يېنىمغ
 ، ئـوق ئېتىـپ  تـال  يهنه بىـر     ئارقىـدىن  .مىدىرلىماي يـاتتىم  قويۇپ  

ــ ــۇئۇنى .كــۈزدىگرەمگه تهۈم ــۇپ  م ــا قوي  ســۇغۇرۇپ ئېلىــپ، يېنىمغ
  : ئۇ ئايالىغا.ىدىرلىمىدىم لېكىن مقويدۇم،
 ئوقـۇم   تـال  بىـلهن قهسـهمكى، ئۇنىڭغـا ئىككـى          نىڭ نـامى  هللاــ  
 . مىـدىرلىغان بـوالتتى    ، ناۋادا ئۇ بىرەر جانىۋار بولغـان بولـسا        .تهگدى

ــدا ــاڭ ئاتقان ــۋ  ،ت ــزدەپ تېپىــپ ئېلى ــوقلىرىمنى ئى ــتالر الغىن، ئ  ئى
  . دېدىزىۋەتمىسۇن، ـئوقلىرىمنى بۇغاجىالپ 

 ئۇالر تۇرالغۇلىرىغا .قىلىشقا ئالدىراپ كهتمىدۇقئۇالرغا ھۇجۇم   
لىرىنى قوتانلىرىغــا غ ئــۇال، ســۈتلىرىنى ســېغىپ ئىچىــپ،قايتىــپ
 ، ئاندىن كېچىنىڭ بىر قىسمى ئۆتۈپ بولغاندا     . جىمىقىشتى سوالپ

الرنى غئـۇال ئادەملهرنىـڭ بهزىلىرىنـى ئۆلتـۈرۈپ،        .قوزغىدۇقھۇجۇم  
ز قهبىلىلىرىدىن  ۆ ئ ،لىشىپچىيا قى  ـ  ئۇالر قىيا  .ھهيدەپ قايتتۇق 

 ھــارىس ئىبنــى بهرســائ ،زدىن قايتىــپېــ بىــز ت.يــاردەم چاقىرىــشتى
ــادىمىمىزنىمۇ  بىــلهن ئۇنىڭ ــازارەت قىلىــپ قالغــان ئ ــا ن  ئېلىــپ غ

دىن نهچـچه ھهسـسه ئۈسـتۈن        بىز لهر ئارقىمىزدىن  دۈشمهن .ماڭدۇق
ھــاۋا شــۇنداق ئوچــۇق بولــۇپ، ئاســماندا نه  . باشــالپ كهلــدىقوشــۇن
ــۇت،  ــۆرۈنمهيتتى بۇل ــسى ك ــامغۇر تامچى ــا. نه ي ــر رىمىزدا ئ پهقهت بى

 سـهل   هيهرلهردىنتائاال ئاللىق هللا جىلغىنىڭ تۈزلهڭلىكىال قالغاندا، ا   
،  شـۇنىڭ بىـلهن   . ئۇالر بىلهن ئوتتۇرىمىزنى توسۇپ قويـدى      ،ئهۋەتىپ

 يىـراقتىن قـاراپ   ،ئىلگىـرىلىيهلمهي بىر قهدەممۇ ئۇالر بىز تهرەپكه  
   .①تۇرۇپ قېلىشتى

  )15882 :ھمهدئه(
                                                

ــسهمى① ــۇ: )10343 ( ھهي ــسنب ــان    ھهدى ــۋايهت قىلغ ــى رى ــام ئهھــمهد ۋە تهبهران ــۇپى ئىم ــرى  بول ، راۋىيلى
 .دېگهنـ ، تۇرئىشهنچلىك



  مۇلهۋۋەھ، زەغبهتۇسسۇھهيمى قاتارلىق قهبىلىلهرگه ئهۋەتىلگهن قوشۇنالربهنى 

663 

ـ 6693  يف أَِدميٍ أَْحَمَر فَأََخـذَ  عن رِْعَيةَ السحيمي قال كََتَب إليه رسول اللَِّه   
 َسرِيَّةً فلم َيَدُعوا له َراِئَحـةً َوالَ   فََرقََع بِِه َدلَْوُه فََبَعثَ رسول اللَِّه ِكَتاَب رسول اللَِّه    

أََخذُوُه َواْنفَلََت ُعْرَياناً على فََرسٍ له ليس عليه قشره حـىت           َسارَِحةً َوالَ أَْهالً َوالَ َماالً إِالَّ       
ينتهي إىل اْبَنِتِه وهي ُمَتَزوَِّجةٌ يف بين ِهالَلٍ وقد أَْسلََمْت َوأَْسلََم أَْهلَُها وكان َمْجِلُس الْقَْومِ               

ُه أَلْقَْت عليه ثَْوباً قالت مالك بِِفَناِء َبْيِتَها فََداَر حىت دخل عليها من َوَراِء الَْبْيِت قال فلما َرأَتْ     
قال كُلُّ الشَّرِّ َنَزلَ بِأَبِيِك ما ُترَِك له َراِئَحةٌ َوالَ َسارَِحةٌ َوالَ أَْهلٌ َوالَ َمالٌ إِالَّ وقـد أُِخـذَ     

رِّ قالت ُدِعيَت إىل اِإلْسالَمِ قال أَْيَن َبْعلُِك قالت يف اِإلبِلِ قال فَأََتاُه فقال مالك قال كُلُّ الشَّ   
قد َنَزلَ بِِه ما ُترِكَْت له َراِئَحةٌ َوالَ َسارَِحةٌ َوالَ أَْهلٌ َوالَ َمالٌ إِالَّ وقد أُِخذَ وأنا أُرِيُد ُمَحمَّداً 
أَُباِدُرُه قبل أَنْ ُيقَسَِّم أهلي ومايل قال فَُخذْ راحليت بَِرْحِلَها قال الَ َحاَجةَ يل فيها قال فَأََخذَ           

وََّدُه إَِداَوةً من َماٍء قال َوَعلَْيِه ثَْوٌب إذا غَطَّى بِِه َوْجَهُه َخَرَجِت أسـته وإذا  قَُعوَد الراعي َوزَ 
غَطَّى أسته َخَرَج َوْجُهُه وهو َيكَْرُه أَنْ ُيْعَرَف حىت اْنَتَهى إىل الَْمِديَنِة فََعقَلَ َراِحلََتُه ثُمَّ أتى                

 الْفَْجَر قال يا َرُسولَ     صلي فلما صلى رسول اللَِّه       فَكَانَ بِِحذَاِئِه َحْيثُ ي    َرُسولَ اللَِّه   
 اللَِّه اْبُسطْ يديك فَُألَبايِْعَك فََبَسطََها فلما أََراَد أَنْ َيْضرَِب عليها قََبَضَها إليه رسول اللَِّه               

من أنت قال رِْعَيةُ   ذلك ثَالَثاً قََبَضَها إليه َوَيفَْعلُُه فلما كَاَنِت الثَّاِلثَةُ قال           قال فَفََعلَ النيب    
 َعُضَدُه ثُمَّ َرفََعُه ثُمَّ قال يا َمْعَشَر الُْمْسِلِمَني هذا رِْعَيةُ  السحيمي قال فََتَناَولَ رسول اللَِّه      

السحيمي الذي كََتْبُت إليه فَأََخذَ كتايب فََرقََع بِِه َدلَْوُه فَأََخذَ َيَتَضرَُّع إليه قلت يا َرُسولَ اللَِّه     
 قال أَمَّا َمالَُك فَقَْد قُسَِّم َوأَمَّا أَْهلَُك فََمْن قََدْرَت عليه منهم فََخَرَج فإذا اْبُنُه قد            أهلي ومايل 

 فقال هذا ابين فقال يـا بِـالَلُ         َعَرَف الرَّاِحلَةَ وهو قَاِئٌم ِعْنَدَها فََرَجَع إىل رسول اللَِّه          
ْدفَْعُه إليه فََخَرَج بِالَلٌ إليه فقال أَُبوَك هذا قـال  اْخُرْج معه فََسلُْه أَُبوَك هذا فَإِنْ قال نعم فَا        

 فقال يا َرُسولَ اللَِّه ما رأيت أََحداً اْسَتْعَبَر إىل َصاِحبِِه فقال            نعم فََرَجَع إىل رسول اللَِّه      
 .ذَاَك َجفَاُء اَألْعَرابِ

ــۇ   6693 ــۇ ئهنهـ ــۇھهيمى رەزىيهلالھـ ــيه سـ ــ رىئـ ــۋايهت ــ دىن رىـ
 بىـر پـارچه    سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    هر   پهيغهمب قىلىنىدۇكى،

، ىـدى يوللىغانيازدۇرۇپ، ئۇنىڭغـا   ى مهكتۇب دەۋەت) ئىسالمغا(چهمگه  
ۋالغاندىن كېيىن، ئۇنى يىرتىـپ، سوغىـسىنى       ئۇ مهكتۇبنى تاپشۇرۇ  
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سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم    پهيغهمبهر   ، شۇنىڭ بىلهن  .يامىۋالدى
 – ، بـاال  مۈلۈكـ ن ئۇنىڭ مالقوشۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگه قوشۇن ئهۋەتتى   

 ئـۇ  . ئېلىـپ كهتتـى  ، قوي، كاال، تۆگىسىنىڭ بىرىنىمۇ قويمـاي    چاقا
بۇرۇنــدىنال  ،يالىڭــاچ ھــالهتته ئىگهرســىز ئېتىغــا مىنىــپ قېچىــپ

 .مۇسۇلمان بولغان قىزى بىلهن كۈيئوغلىنىڭ قېـشىغا بېرىۋالـدى       
  :چىقىپ بېرىپپ كىيىم ئه،قىزى ئۇنى كۆرۈپ

ــد   ــېمه بول ــاڭا ن ـــ س ــۇ ى؟ ـ د  ـ ــورىدى، ئ ــگهن  ەپ س ــشىغا كهل  بې
  :ئىشالرنى سۆزلهپ بهرگهندىن كېيىن

  : قىزى.دەپ سورىدىـ ئېرىڭ قېنى؟ ــ 
. دەرھـال ئۇنىـڭ يېنىغـا بـاردى    دېـدى،  ـ ،  نىـڭ يېنىـدا  تۆگىلهرـ 

  :كۈيئوغلىمۇ
  :ئۇ. ــ ساڭا نېمه بولدى؟ ـ دەپ سورىدى

  بـاال ك،مـال ـ مۈلـۈ    .يامانلىقنىڭ ھهممىسى بېشىمغا كهلدىــ 
 .هتتـى  قويماي ئېلىپ كېمىنىھېچن، قوي ـ كالىلىرىمدىن  چاقا –

چـاقىلىرىمنى تهقـسىم قىلىۋېتىـشتىن       ـ مۈلكۈم بىلهن باال   ـ مال
ــدۇ،       ــسام بولمايـ ــشىغا بارمىـ ــڭ قېـ ــۇرۇن مۇھهممهدنىـ ــدىـ بـ . دېـ

  :كۈيئوغلى
  :دېۋىدى، ئۇـ  مېنىڭ تۆگهمنى مىنىپ بارغىن، ،ئۇنداقتاــ 
تۆگىـسىنى  يـۈك  دەپ پادىچىنىـڭ  ـ ىم يـوق،   ھـاجىت  ئۇنىڭغاــ 

  .مىنىپ، ئۆزىگه بېرىلگهن بىر تۇلۇم سۇ بىلهنال يولغا چىقتى
 بېــشىنى يۆگىــسه، نىــڭ كىيىمــى شــۇنداق قىــسقا ئىــدىكى، ئۇ

ــاال  ــپ ق ــوڭى ئېچىلى ــسه .تتىق ــوڭىنى يۆگى ــپ  ، ق ــشى ئېچىلى  بې
بىرەرســــىنىڭ ئــــۆزىنى تونــــۇپ قېلىــــشىنى پهقهتــــال  .تىتقــــاال

ــاخىرى.ياقتۇرمــايتتى ــنىگه بېرىــپ تۆگىــسىنى باغل ،  ئ . ىــدىمهدى
 بامـدات نامىزىـدىن پـارىغ    سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر  

  :ئالدىغا كېلىپ ،بولغاندا
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بهيئهت قىالي، ساڭا  ۇڭنى ئاچقىن، ئىككى قول!ئى رەسۇلۇلالھــ 
ــ  ــۇ .قــانلىرىنى ئــاچتىىئالپهيغهمــبهر ئهلهيهىسســساالم دېۋىــدى، ـ  ئ

 قـولى ئۈسـتىگه قويمـاقچى      غهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ  قولىنى پهي 
ئـۈچ  .  قولىنى يىغىۋالدى  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  ۇپ تۇرۇشىغا، بول

قېتىم مۇشۇنداق تهكرارالنغانـدىن كېـيىن، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ         
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :ئۇ. ــ سهن كىم؟ ـ دەپ سورىدى
  . بهردىــ مهن رىئيه سۇھهيمى بولىمهن، ـ دەپ جاۋاب

 ئۇنىـڭ  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم   ىغانبۇنى ئاڭل 
  :تۇتۇپ تۇرۇپبىلىكىدىن 

،  مهن مهكتـۇب ئهۋەتـسهم     ، بـۇ  مانـا ! ئى مۇسۇلمانالر جامائهسـى   ــ  
  يامىغــان رىئــيه ســۇھهيمى  سوغىــسىنى يىرتىــپ،مهكتــۇبىمنى 

  .دېدىبولىدۇ، ـ 
ــۇ ــهللهمگه   ئ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــقا ، پهيغهم  يالۋۇرۇش

  :باشلىدى ۋە ئاخىرىدا
 مــۈلكىم – چــاقىلىرىم بىــلهن مــال ـــ  بــاال!ئــى رەســۇلۇلالھــــ 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .قېنى؟ ـ دەپ سورىدى
ـــ  ــالــ ــ مـ ــپ    ــ ــسىم قىلىنىـ ــۈڭ تهقـ ــدىمۈلكـ ــاالبولـ  – ، بـ

ــى  چاقىلىرىڭنىــڭ ــۈڭ يهتكىنىن ــالىغىنىڭنى ۋە كۈچ ــپ  تاپ ئېلى
  . دېدىـ! كهت

  تونـۇپ نىسىنىڭ تۆگىسى دادى ئوغلى   ،پ قارىسا ئۇ دەرھال چىقى  
ئــــۇ دەرھــــال پهيغهمــــبهر  .تۇرغــــان ئىــــكهنقېلىــــپ، شــــۇ يهردە 

  :ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا قايتىپ كىرىپ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ىدېد ـ مانا بۇ مېنىڭ ئوغلۇم،ــ 
دەپ  “؟اڭمـۇ دادنىڭ  ېبـۇ سـ   ”: چىقىپ ئۇ بالىـدىن   ! ئى بىالل ــ  

  . دېدىـ! ىسىغا بهرگىنداد ئۇنى ، دېسه“ھهئه” :ئۇ. سورىغىن
  : باال ئۇ،بىالل چىقىپ سورىغانىدى
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بىـالل  . شۇنىڭ بىلهن، ئۇنى دادىسىغا بېرىۋەتتى .دېدى ـ  ھهئه،ــ 
ــپ     ــا قايتى ــهللهمنىڭ يېنىغ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

  :كىرىپ
بىـر ـ بىـرىگه يــاش تــۆككىنىنى     ئۇالرنىــڭ ! ئــى رەسـۇلۇلالھ ـــ  
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدى، نىدېگهىدىم، ـ كۆرم

 بولۇپ، بۇالرنىڭ بـاغرى قـاتتىق     ) بهدەۋىيلهر(الر ئهئرابىيالر   بۇــ  
   .① دېدى، ـكېلىدۇ

  )4635 :»ئهلكهبىر« ؛22519 :ئىمام ئهھمهد(

أَمَّا مـا  : فقال له رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم:  ـ وله من طريق غريه 6694
  .قبل أنْ ُيقَسََّم فَأََنَت أََحقُّ بِِه َماِلَك بَِعْينِِه منأَْدَركَْت 

پهيغهمــبهر  :  ـ يهنه بىــر رىــۋايهتته مۇنــداق دېــيىلگهن       6694
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغا

بۇرۇن يېتىپ كهلـگهن  تهقسىم قىلىنىشتىن ــ مال ـ مۈلكۈڭ  
ــۇالرنى ئېلىــشقا ســهن ھهممىــدىن ھهقلىــق ئىــدىڭ، ـ       بولــساڭ، ئ

   .②دېگهن
  )4636 :»رئهلكهبى«(

 بعث بعثا اىل ضاحية مضر فـذكروا  أن النيب : عن أمساء بنت يزيد ـ  6695
وقفوا  أهنم نزلوا يف ارض صحراء فأصبحوا فإذا هم برجل يف قبة بفنائه غنم فجاءوه حىت              

فأجزرهم شاة فطبخوا منها مث أخرى فسحطوها فقال ما بقي يف غنمي  عليه فقالوا أجزرنا
ن شاة حلم اال شاة ماخض أو فحل فسطوا فأخذوا منها شاة فلما أظهروا واحترقوا وهم م

يف يوم صائف ال ظل معهم قال غنمة يف مظلته فقالوا حنن أحق بالظل من هـذه الغـنم                  

                                                
مۇشۇ    بولۇپ،مام ئهھمهد ئىككى خىل سهنهد بىلهن رىۋايهت قىلغاننى ئى ھهدىسبۇ: )10348 ( ھهيسهمى①

 .دېگهن، ـ تهبهرانىمۇ رىۋايهت قىلغانيهنه  بۇنى .نىڭ راۋىيلىرىدۇر ھهدىسراۋىيلىرى سهھىهسهنهدىنىڭ 
 هئهە ھهججـاج ئىبنـى ئهرت  سـهنهدىد ،  بولـۇپ نى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان       ھهدىس بۇ: )10349 ( ھهيسهمى ②

 .دېگهنـ نىڭ راۋىيلىرىدۇر،  ھهدىس راۋىيلىرى سهھىهقالغان .هدىسى مۇدەللهس بىرى بارئىسىملىك ھ



  مۇلهۋۋەھ، زەغبهتۇسسۇھهيمى قاتارلىق قهبىلىلهرگه ئهۋەتىلگهن قوشۇنالربهنى 

667 

فجاءوا فقالوا أخرج عنا غنمك نستظل فقال انكم مىت خترجوهنا هتلك فتطرح أوالدهـا              
د صليت وزكيت فأخرجوا غنمه فلم تلبث اال ساعة مـن  واين قد آمنت باهللا ورسوله وق  

 فأخربه خـربه    هنار حىت تناغرت فطرحت أوالدها فانطلق سريعا حىت قدم على النيب            
 غضبا شديدا مث قال اجلس حىت يرجع القوم فلما رجعوا مجع بينهم وبينه فغضب النيب   

لك قال أما واهللا أن      فلما رأى االعرايب ذ    فتواتروا على كذب كذب فسرى عن النيب        
 اهللا ليعلم اين صادق واهنم لكاذبون ولعل اهللا خيربك ذلك يا نيب اهللا فوقع يف نفس النيب        

انه صادق فدعاهم رجال رجال يناشد كل رجل منهم بنشده فلم ينشد رجال منهم اال قال 
بع الفراش   فقال ما حيملكم أن تتابعوا يف الكذب كما يتتا         كما قال االعرايب فقام النيب      

يف النار الكذب يكتب على ابن آدم اال ثالث خصال رجل كذب على امرأته لترضى عنه         
 .ورجل يكذب يف خدعة احلرب ورجل يكذب بني أمرأين مسلمني ليصلح بينهما

ــ   6695 ــى يهزى ــما بىنت ــ ئهس ــداق  ـ ــادىن مۇن ــۇ ئهنه د رەزىيهلالھ
 مـۇزار   لهمسهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهل    پهيغهمبهر  : رىۋايهت قىلىنىدۇ 

) ئېيتىـپ بېرىلىـشىچه   ( .تـى قهبىلىسى تهرەپكه بىـر قوشـۇن ئهۋەت      
ــر چۆلقوشــۇن ــۈككه بى ــدا ، چۈشــۈپل ــاڭ ئاتقان ــڭ   ، ت ــر ئهئرابىنى بى

ــۇراتتى  ــۇالر .چېـــدىرىنى كـــۆردى، چېـــدىرنىڭ ئالدىـــدا قـــويالر تـ  ئـ
  : ئهئرابىنىڭ قېشىغا بېرىپ

ل بىـر   دېۋىدى، ئۇ دەرھا؟ ـ بىزگه بىر قوي بوغۇزالپ بېرەمسهنــ 
ــۇنى پىــشۇر.قــوي ســويۇپ بهردى ــدىن كېــيىن، ۇپ ئ يهنه  يهپ بولغان
  :ئهئرابى . لېكىن ئۇالرغا گۆش تېتىمىدى.بىرنى سويدۇردى

تۇرغـان   ا قـوزىالش ئالدىـد    . قالمىـدى  ۇمگۆشى تېتىغۇدەك قوي  ــ  
دېدى، ئـۇالر ئۇنىـڭ قويلىرىـدىن يهنه    ـ ساغلىق بىلهن قوچقارال بار،   
چــۈش ۋاقتــى، ھــاۋا بهكمــۇ ئىســسىپ . ىبىرنــى بــۇالپ ئېلىۋېلىــشت

ئهئرابىنىـڭ  بۇ  ” :ئۇالر. كهتتى، ئهتراپتا سايىدىغۇدەك يهر يوق ئىدى     
 ئۇنىڭ قويلىرىدىن بىز    سايىدا تۇرۇشقا قويلىرى سايىدا تۇرىدىكهن،    

  :ئۇ ئادەمگه، دېيىشىپ “بهكرەك ھهقلىق
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ـ  بىـــز ســـايىدايمىز،    ، بـــۇ يهردەقـــويلىرىڭنى چىقىرىـــۋەتـــــ 
  :ۇ ئادەمدېيىشتى، ئ

 .رىنى تاشـلىۋېتىدۇ قـوزىلى م، قويالرنى ئاپتاپقـا چىقىرىۋەتـسه    ــ  
 زاكــــات ، نامــــاز ئوقــــۇپ،ۋە رەســــۇلىغا ئىمــــان ئېيتىــــپهللا مهن ا

، دېــسىمۇ، ئــۇالر ئۇنىــڭ قــويلىرىنى چىقىرىۋېتىــپبېرىــۋاتىمهن، ـ   
 قـويالر   ئارىدىن بىرەر سائهت ئۆتمهيال،    .ئۆزلىرى سايىداشقا باشلىدى  

ــوزىلى  ــشىپ ق ــلىۋەتتىرىنى مهرى ــبهر  .تاش ــال پهيغهم ــى دەرھ  ئهئراب
ــپ ۇئهلهيهىســساالمنىڭ ھ ــا يۈگــۈرۈپ بېرى ــۇم ،زۇرىغ  ئهھــۋالنى مهل

 سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    پهيغهمـبهر   ىغـان  بـۇنى ئاڭل   .قىلدى
  : ئاندىن ئهئرابىغا.قاتتىق غهزەبلهندى

قوشـۇن  .  دېـدى  ــ ! ، ئۇالر قايتىپ كهلسۇن   ــ سهن تۇرۇپ تۇرغىن   
ــپ ــدەقايتى ــان     كهلگهن ــردەك يالغ ــسى بى ــتۈرىۋىدى، ھهممى يۈزلهش

ــشتى  ــپ تۇرىۋېلى ــلهن . ئېيتى ــۇنىڭ بى ــبهر ،ش ــهلاللالھۇ  پهيغهم س
ــدى     ــپ قال ــهل ئېچىلى ــى س ــهللهمنىڭ چىراي ــى ۋەس ــۇنى .ئهلهيه  ب

  :كۆرگهن ئهئرابى
 بىـلهن قهسـهمكى، مهن راسـت        نىـڭ نـامى   هللا! ــ ئى رەسـۇلۇلالھ   

تائـاال  هللا  بهلكـى ا .ېيتىۋاتىدۇ بۇالرنىڭ ھهممىسى يالغان ئ  ،تىمئېيت
سهلاللالھۇ  پهيغهمبهر .، ـ دېدى ساڭا ھهقىقهتنى ۋەھىي قىلىپ قاالر

ڭلىگه ئهئرابىنىـــــڭ راســـــت   ۆ كـــــئهلهيهـــــى ۋەســـــهللهمنىڭ 
ـ  ئــۇالرنى بىــردىن   ، شــۇنىڭ بىــلهن.ئېيتىۋاتقــانلىقى ئايــان بولــدى

نىڭ نـامىنى شـېپى كهلتـۈرۈپ سـورىغانىدى،        هللا ا ،بىردىن ئهكىلىپ 
ــڭ هللا( ــۈرۈپ ســـورىغاچقا   نىـ  ھهممىـــسى )نـــامىنى شـــېپى كهلتـ

پهيغهمــبهر  . ئىكهنلىكىنــى ئېيتتــى راســتڭئهئرابىنىــڭ ســۆزىنى
  :ئۇالرغاسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

ـــ  ــلهر   ـ ــۇددى پهرۋانى ــۈن خ ــېمه ئۈچ ــىلهر ن ــا  س ــۆزلىرىنى ئوتق  ئ
ئـۈچ  مۇنـداق    .ئارقىـدىن يالغـان سۆزلهيـسىلهر      ــ  دەك ئارقا تاشلىغان

 ،بىـرى : ىسى ئىنسانغا گۇناھ بولـۇپ يېزىلىـدۇ      ن باشق خىل يالغاندى 
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ــۆز    ــان ســ ــۈن يالغــ ــش ئۈچــ ــالىنى رازى قىلىــ ــۇش؛ئايــ  لهپ قويــ
تا قارشــى تهرەپنــى گــولالش ئۈچــۈن يالغــان   ئۇرۇشــ،سىئىككىنچىــ
ــۆزلهش ــسى،  ؛ســ ــسىنى  ئۈچىنچىــ ــۇلماننىڭ ئارىــ ــى مۇســ ئىككــ

   .①يالغان سۆزلهش، ـ دېدىياراشتۇرۇش ئۈچۈن 
 )24/164 :»ئهلكهبىر«(

َعنِ ابن َعبَّاسٍ أَنّ النيب صلى اللَُّه عليه وسلم بعث َسرِيَّةً فََغنُِموا َوِفـيهِْم   ـ  6696
َرُجلٌ فقال هلم إين لَْسُت منهم َعِشقُْت اْمَرأَةً فلحقتها فََدُعونِي أَْنظُْر إِلَْيَها ثُمَّ اْصَنُعوا ما َبَدا    

قالت نعم فَـَدْيُتَك  ... اْسلَِمي ُحَبْيُش قبل نفاد الَْعْيشِلَكُْم فإذا اْمَرأَةٌ طَوِيلَةٌ أدماُء فقال هلا    
قال فَقَدَُّموُه فََضَرُبوا ُعُنقَُه فََجاَءِت الَْمْرأَةُ فََوقََعْت عليه فََشهِقَْت َشْهقَةً أو َشْهقََتْينِ ثُمَّ َماَتْت 

َر فقال رسول اللَِّه صلى اللَُّه فلما قَِدُموا على رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم أَْخَبُروُه الَْخبَ     
  .عليه وسلم أََما كان ِفيكُْم َرُجلٌ َرِحيٌم

دىن مۇنـداق رىـۋايهت     ماـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ     6696
 بىـر ئـاتلىق     سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     پهيغهمبهر  : قىلىنىدۇ

  : بىر ئهر كىشىئهسىر ئېلىنغانالر ئارىسىدىن. قوشۇن ئهۋەتتى
هن ئۇالردىن ئهمهس، مهن بىر ئايالغا ئاشىق بولـۇپ كهلـگهن        مــ  
 شـــۇڭا ئۇنىڭغـــا بىـــر قـــارىۋالغىلى قويـــۇڭالر، ئانـــدىن      .ئىـــدىم

  .دېدىـ خالىغىنىڭالرنى قىلىڭالر، 
  :ئايالغاكىشى  ئۇ . ئايال ئىدىبويلۇقگىز ې ئ،ئۇ قارامتۇل

ـــ  ــۇبهيش ـ ــى ھ ــ! ئ ــۇلمان  ئاخىرۈر ئۆم ــۇرۇن مۇس ــشتىن ب لىشى
  : ئايالىغانبۇنى ئاڭل. دېدى!... بولىۋال
 ئـۇالر  ىڭدىن كېـيىن،  شۇن.  دېدى ـ! جېنىم ساڭا پىدا بولسۇن   ــ  

 ئـۇ ئايـال   . ئاپىرىپ كاللىـسىنى تېنىـدىن جـۇدا قىلـدى       ئادەمنىئۇ  

                                                
 ئىبنـى ھهۋشـهب   يهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە شـهھر      بۇ ھهدىسنى تهبهرانـى رىـۋا      :)10354( ھهيسهمى   ①

  . دېگهن-قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، . ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار
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 بىـر يـاكى ئىككـى ئـاھ         ، ئۇنىڭ جهسىتىگه ئۆزىنى تاشـالپ     ،كېلىپ
  .تارتىپال ئۆلۈپ كهتتى

ــدە   ــپ كهلگهن ــۇن قايتى ــهل قوش ــبهر س ــى ، پهيغهم اللالھۇ ئهلهيه
ــهللهمگه ــ  ۋەســ ــى ســ ــۇ ۋەقهنــ ــدىزلهپ بۆ بــ ــبهر ، هرگهنىــ پهيغهمــ
  : ئۇالرغائهلهيهىسساالم

   .① دېدى، ـئاراڭالردا بىرەر رەھىمدىل ئادەم يوقمىدىــ 
  )»ئهلئهۋسهت«؛ 12037 :»ئهلكهبىر«(

لَّـُه   كان رسول اللَِّه صلى ال     :عن ِعَصامٍ الُْمَزنِيَّ َوكَاَنْت له ُصْحَبةٌ قال       ـ 6697
عليه وسلم إذا َبَعثَ َجْيًشا أو َسرِيَّةً يقول هلم إذا َرأَْيُتْم َمْسجًِدا أو َسِمْعُتْم ُمَؤذًِّنا فَال َتقُْتلُوا        
أََحًدا فََبَعثََنا النيب صلى اللَُّه عليه وسلم يف َسرِيٍَّة َوأََمَرَنا بِذَِلَك فََخَرْجَنا َنِسُري بِأَْرضِ ِتَهاَمـةَ              

ا َرُجلٌ َيُسوُق ظََعاِئَن فََعَرْضَنا عليه اِإلْسالَم فَقُلَْنا أَُمْسِلٌم أنت قال ومـا اِإلْسـالُم               فَأَْدَركََن
فَأَْخَبْرَناُه فإذا هو ال َيْعرِفُُه قال فَإِنْ مل أَفَْعلْ فما أَْنُتْم َصانُِعونَ فَقُلَْنا َنقُْتلَُك قال فََهلْ أَْنـُتْم                  

َعاِئَن فَقُلَْنا نعم َوَنْحُن ُمْدرِكُوُه فََخَرَج فإذا اْمَرأَةٌ يف َهْوَدجَِها فقال           ُمْنَتِظرِيَّ حىت أُْدرَِك الظَّ   
ثُمَّ أََتاَنا فقال َشأُْنكُْم    ...أَْسِلِمي َحْيُش قبل اْنِقطَاعِ الَْعْيشِ فقالت أُْسِلُم َعْشًرا أو ِتْسًعا َتْتًرا          

  .ْخَرى من َهْوَدجَِها فََجثَْت عليه حىت َماَتْتفَقَرَّْبَناُه فََضَرْبَنا ُعُنقَُه َوَنَزلَِت اُأل
 رىـۋايهت   دىن مۇنـداق  ئىسام مـۇزەنى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ       – 6697

ــرســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبهر : دۇنىــقىلى   يهرگه بى
 ڭ يـاكى مۇئهززىننىـ    گهنمهسجىد كـۆر  «: قوشۇن ئهۋەتمهكچى بولسا  

ــاۋازىنى  ــان يهرلهردە ئاڭلىئ ــادەم غ ــۇ ئ ــۈرمهڭالرنىبىرم  دەپ »! ئۆلت
ــاپىاليتتى ــز .تـ ــساالم بىـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــۇن  دىن پهيغهمـ ــر قوشـ  بىـ

بىــر يهرگه ئهۋەتتــى ۋە بىزگىمــۇ يــۇقىرىقى ســۆزلهرنى  ،پهلتهشــكىل
 ،هامه زېمىنىدا كېتىـۋاتقىنىمىزدا   ى ت ، بىز يولغا چىقىپ   .تاپىلىدى
ــاجۋ ــۆگىلهرنى كـ ــى   ىلىق تـ ــر ئهئرابىنـ ــان بىـ ــدەپ كېتىۋاتقـ ھهيـ

  :ئۇنىڭدىن. ئۇچراتتۇق
                                                

 .سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن،  بولۇپنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان ھهدىسبۇ: )10355 ( ھهيسهمى①



  مۇلهۋۋەھ، زەغبهتۇسسۇھهيمى قاتارلىق قهبىلىلهرگه ئهۋەتىلگهن قوشۇنالربهنى 

671 

  :ۋىدۇق، ئۇەپ سورىدـ سهن مۇسۇلمانمۇ؟ ــ 
دېـدى، بىـز چۈشـهندۈردۇق، ئـۇ پهقهت     ـ ئىسالم دېـگهن نـېمه؟    ــ 

  : ئۇ.بىلمهيدىكهن
ىدى، ەپ سـور دـ ئهگهر مهن ئىـسالمنى قوبـۇل قىلمىـسامچۇ؟     ـــ  

  :بىز
  : دېدۇق، ئۇ ـ سېنى ئۆلتۈرىمىز،،ئۇنداقتاــ 

ــپ ـ كهلگ      ــا بېرى ــڭ يېنىغ ـــ كاجۋىنى ــپ   ـ ــر قىلى ــچه تهخى ى
  : دېدى، بىزتۇرامسىلهر؟ ـ

دەپ ئۇنىـڭ  ئهمما بىزمۇ ئارقاڭدىن يېتىشىپ بارىمىز، ـ  ھهئه، ـ 
  : كاجۋىدا بىر ئايال ئولتۇراتتى، ئۇ ئايالغا.دىن ماڭدۇقسىئارقى

ـــ  ــۇبهيش ـ ــى ھ ــۈر ئاخىرل! ئ ــۇرۇن ئۆم ــشتىن ب ــۇلمان ىشى  مۇس
 ئـون توققـۇز يـاكى     (ئارقىـدىن    ــ  ئايـال ئارقـا   ئـۇ   دى،  ۋىـ  دې ــ ! ىۋالبول

  ):قېتىم
 قايتىـپ  يېنىمىزغـا ئاندىن ئۇ  ...دېدىـ مۇسۇلمان بولىمهن،  ــ 

  :كېلىپ
 دېــدى، بىــز ئــۇنى   ـــ! خــالىغىنىڭالرنى قىلىڭــالر ــــ ئهمــدى  

ئهكىلىــپ كاللىــسىنى ئېلىۋىــدۇق، ھېلىقــى ئايــال كاجۋىــسىدىن 
   ①. ئۆلۈپ قالدىال ئۆزىنى ئۇنىڭ ئۈستىگه تاشالپ،چۈشۈپ

  ) بهززار؛9686 :»ئهلكهبىر«(

                                                
نىڭ ىلىــسى، ھهر ئىكك بولــۇپبهززار رىــۋايهت قىلغــان ۋە نى تهبهرانــى ھهدىــسبــۇ: )10356 ( ھهيــسهمى①

 .سهنهدى ھهسهن، ـ دېگهن
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 وارتد من ارتد من الناس قال قوم        عن عامر قال ملا قبض رسول اهللا         ـ 6698
نصلي وال نعطي الزكاة فقال الناس أليب بكر اقبل منهم فقال لو منعوين عناقا لقاتلتـهم                

من طيء حىت أتى اليمامـة قـال   فبعث خالد بن الوليد وقدم عدي بن حامت بألف رجل           
 وأحرقوهم بالنار فكتب أبو بكر إىل خالد وكانت بنو عامر قد قتلوا عمال رسول اهللا      

أن اقتل بين عامر وأحرقهم بالنار ففعل حىت صاحت النساء مث مضى حىت انتهى إىل املـاء        
حممدا رسول اهللا فإذا خرجوا إليه فقالوا اهللا أكرب اهللا أكرب نشهد أن ال إله إال اهللا نشهد أن   

مسع ذلك كف عنهم فأمره أبو بكر أن يسري حىت يرتل احلرية مث ميضي إىل الشام فلما نزل               
باحلرية كتب إىل أهل فارس مث قال إين ألحب أن ال أبرح حىت أفزعهم فأغار عليهم حىت                 

ـ               انتهى إىل سورا   ال فقتل وسىب مث أغار على عني التمر فقتل وسىب مث مضى إىل الشام ق
عامر فأخرج إيل بن بقيلة كتاب خالد بسم اهللا الرمحن الرحيم من خالد بن الوليـد إىل                 
مرازبة أهل فارس السالم على من اتبع اهلدى فإين أمحد اهللا الذي ال إله إال هو باحلمـد                  
الذي فصل حرمكم وفرق مجاعتكم ووهن بأسكم وسلب ملككم فإذا جاءكم كتايب هذا 

دوا إيل اجلزية وابعثوا إيل بالرهن وإال فوالذي ال إله إال هو أللقينكم  فاعتقدوا مين الذمة وأ   
 .بقوم حيبون املوت كحبكم احلياة سالم على من اتبع اهلدى

ــدۇ   – 6698 ــۋايهت قىلىنى ــداق رى ــهئبىدىن مۇن ــبهر : ش پهيغهم
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ۋاپــات بولغانــدىن كېــيىن، بهزى      

  :ئۇالرنىڭ بىر قىسمى. ئىنسانالر دىندىن يېنىۋالدى
ىـدى،  دەپ تۇرىۋالغانساق، ئهمما زاكـات بهرمىـسهك، ـ    ناماز ئوقۇــ 
  :گهىئهبۇ بهكرخهلىپه  ساھابىالر بهزى
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لـېكىن   .دېيىـشتى ــ   ! ئۇالرنىڭ تهكلىـۋىنى قوبـۇل قىلغىـن      ــ  
  :ئۇالرغارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  ىئهبۇ بهكر

ق قــوزا زاكــاتتىن بىــر تۇيــا بىــلهن قهســهمكى، نىــڭ نــامىهللاــــ 
 چاغلىق نهرسـىنى بهرمهيـدىغان بولـسا، ئۇالرغـا ئـۇرۇش ئـاچىمهن، ـ       

 ئهدىـي   . قوشـۇن ئهۋەتتـى     باشـچىلىقىدا  دېدى ۋە خالىد ئىبنى ۋەلىد    
 ي قهبىلىسىدىن مىڭ كىشىلىك قوشۇن بىـلهن      ه ت مۇئىبنى ھاتهم 
  . يهمامهگه چۈشتىيولغا چىقىپ،

ــبهر     ــسى پهيغهمـ ــامىر قهبىلىـ ــى ئـ ــى بهنـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ  سـ
 ئهبۇ ،ۈرىۋەتكهن بولغاچقاد كۆي ، ۋالىيلىرىنى ئۆلتۈرۈپ  ۋەسهللهمنىڭ

  : خالىدقاى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمۇبهكر
 ئـــۇالرنى  ،بهنـــى ئـــامىر قهبىلىـــسىنى قىرىـــپ تاشـــالپ    ـــــ 

ــ! كىنكۆيــدۈرىۋەت ــازدىـ ــۇيرۇقنى ئىجــرا  . دەپ مهكتــۇب ي  خالىــد ب
ــشقا باشــلىغانىدى، قىل ــڭ ئايــاللىرى  ى قىقــاس ـ چۇقــان      ئۇالرنى

ســۇلۇق بىــر  ،ئالغــا ئىلگىــرىلهپئــۇ يهردىــن  خالىــد .چىقىرىــۋەتتى
 بهنى ئامىر قهبىلىسىنىڭ ئادەملىرى ئۇنىڭ      يهرگه يېتىپ بارغاندا،  

  :ئالدىغا چىقىپ
ال ئىــــالھه ئىللهلــــالھ، ” :بىــــز! ئهكــــبهرهللا ئهكــــبهر، اهللا اـــــ 

 .دەپ توۋالشتىـ دەپ گۇۋاھلىق بېرىمىز،  “مۇھهممهدۇن رەسۇلۇلالھ
 قهتلى قىلىـشنى  ،نىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن  الرئۇخالىد  

  .توختاتتى
ــۇ بهكــر،شــۇنىڭدىن كېــيىن ــۇنى ھىى ئهب ــۇ يــ ئ رەگه بېرىــپ، ئ

ــدى    ــشقا بۇيرى ــامغا ئاتلىنى ــن ش ــد. يهردى ــ ھىخالى ــپ گه ەري يېتى
مهن مېڭىشتىن ”:  فارس ئهھلىگه خهت يازدى ۋەبارغاندىن كېيىن،

ــمهن  ــۇالرنى بىــر قورقىتىــۋېتهي دەي ــۇرۇن ئ ــېگىش “ب ــا ت  دەپ ئۇالرغ
نۇرغۇن كىـشىنى    ، سۇرا دېگهن جايغا يېتىپ بېرىپ     ئاندىن .قىلدى

تهمـر  ل   ئۇ يهردىن يهنه ئهينـۇ     .الدى ئهسىرگه ئ  ئۆلتۈرۈپ، قالغىنىنى 
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ئۇالردىنمۇ نۇرغۇن كىشىنى ئۆلتـۈرۈپ،    ،دېگهن جايغا ھۇجۇم قىلىپ   
  . ئاندىن شامغا قاراپ ئاتالندىقالغىنىنى ئهسىرگه ئالدى،

بهنى بهقىله قهبىلىـسى ماڭـا خالىـدنىڭ        : بى مۇنداق دەيدۇ  شهئ
  :ىدى، ئۇنىڭدا مۇنداق يېزىلغانكۆرسىتىپ قويدىمهكتۇبىنى 

ــسمىلالھىررەھمانىررەھىم” ــدتىن   !بىـ ــى ۋەلىـ ــد ئىبنـ  خالىـ
 . ھهق يولغا ئهگهشكهنلهرگه سـاالم     :ئۇمهرالىرىغا – فارسنىڭ ئهمىر 

 ــ  بولمىغـان يهكـكه   مهن ئۆزىـدىن باشـقا ئىـالھ       ،مهقسهتكه كهلسهك 
سـىلهرنىڭ ھـۆرمىتىڭالرنى يهر   هللا  ا .قا ھهمدۇ ئېيـتىمهن   هللاگانه ا ېي

ڭالرنى ۈۈچـ كبىلهن يهكسان قىلدى، قوشـۇنلىرىڭالرنى پاچاقلىـدى،      
ــدى  ــۈلكىڭالرنى تارتىۋالـ ــتۇردى، مـ ــۇبنى   .ئاجىزالشـ ــبۇ مهكتـ ئۇشـ

يه ىپهيمان ئېلىپ، ماڭـا جىـز      ـ  مهندىن ئهھدۇ  تاپشۇرۇۋالغان ھامان 
 ئۇنـداق   .گه قويىدىغان نهرسىلهرنى ئهۋەتىڭـالر    ماڭا گۆرۈ   ۋە تۆلهڭالر

 تائاالنىڭ  هللا ا بولمىغانىلمايدىغان بولساڭالر، ئۆزىدىن باشقا ئىالھ      ق
 خۇددى سـىلهر ھايـاتنى قانـداق    ئۈستۈڭالرغا بىلهن قهسهمكى،   نامى

ــر قهۋم   ــۇنداق ســۆيىدىغان بى ــۈمنى ش ــسهڭالر، ئۆل نــى باشــالپ  سۆي
   .①“!هشكهنلهرگه ساالم، ھهق يولغا ئهگكېلىمهن

  )7190 :مهۋسىلى(

لَمَّا فََرغَ َخاِلُد بن الَْوِليِد ِمَن الَْيَماَمِة َبَعثَ أبو َبكْرٍ الصِّدِّيُق           :  ابن إِْسَحاقَ  ـ 6699
َرِضي اللَُّه عنه الَْعالَء بن الَْحْضَرِميِّ إىل الَْبْحَرْينِ وكان الَْعالُء هو الذي َبَعثَُه رسول اللَّـِه                

 اللَُّه عليه وسلم إىل الُْمْنِذرِ بن ساوي الَْعْبِديِّ فَأَْسلََم الُْمْنِذُر َوأَقَاَم الَْعالُء هبـا أَِمـًريا     صلى
ِلَرُسولِ اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم َواْرَتدَّْت َربِيَعةُ بِالَْبْحَرْينِ ِفيَمنِ اْرَتدَّ ِمـَن الَْعـَربِ إِال                

ثََبَت على اِإلْسالمِ َوَمْن َتبَِعُه من قَْوِمِه َواْجَتَمَعْت َربِيَعةُ بِـالَْبْحَرْينِ       الَْجاُروَد بن َعْمرٍو فإنه     
َواْرَتدَّْت َوقَالُوا َنُردُّ الُْملَْك يف آلِ الُْمْنِذرِ فَكَلَُّموا الُْمْنِذَر بن النُّْعَماِن بن الُْمْنـِذرِ وكـان                

                                                
ئىـسىملىك  ۇجالىـد  مسـهنهدىدە  ،   بولـۇپ  نى ئهبـۇ يهئـال رىـۋايهت قىلغـان         ھهدىس بۇ: )10388 ( ھهيسهمى ①

 .دېگهندەپ قارىغان، ـ  لېكىن بهزىلهر ئۇنى ئىشهنچلىك .ھهدىسى زەئىپ بىرى بار
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ْسلََم َوأَْسلََم الناس َوَعلَْيهُِم الـسَّْيُف لَـْسُت        ُيَسمَّى الَْغُروُر وكان يقول َبْعَد ذلك حني أَ       
بِالَغُرورِ َولَِكنِّي الَْمْغُروُر فلما اْجَتَمَعْت َربِيَعةُ بِالَْبْحَرْينِ َساَر إِلَْيهُِم الَْعالُء بن الَْحـْضَرِميِّ             

ْوُمُه فلما أُِمَر الَْعالُء بن الَْحـْضَرِميِّ  َوأََمدَُّه بِثَُماَمةَ بن أُثَالٍ الَْحَنِفيِّ وكان قد أَْسلََم َوأَْسلََم قَ    
بِثَُماَمةَ بن أُثَالٍ َساَر معه بَِمْن معه من بين ُسَحْيمٍ حىت َخاَض إىل َربِيَعةَ الَْبْحرِ فََساَرْت َربِيَعةُ 

 َيْهلَكُـوا ِمـَن     إِلَْيهِْم فََحَصُروُهْم َوُهْم بِجَواثَا ِحْصٌن بِالَْبْحَرْينِ حىت كَاَد الُْمـْسِلُمونَ أَنْ          
فََبيََّتُهُم الَْعالُء ِفيَمْن معه ِمَن الُْمْسِلِمَني ِمَن الَْعَربِ َوالَْعَجمِ فَقََتلُوُهْم قَْتال َشـِديًدا             ...الَْجْهِد
  .َواْنَهَزُموا

خالىـد   :تىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ    ـ ئىبنى ئىسهاق   6699
 ، كېـيىن لغاندىنىكى ۋەزىپىسىنى ئورۇنداپ بو دهئىبنى ۋەلىد يهمام  

هزرەمىينـى  ھ سـىددىق رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ ئهالئ ئىبنـى           رىئهبۇ بهكـ  
 سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم پهيغهمبهر ــ  ئهالئ   .بهھرەينگه ئهۋەتتى 

ىيگه ئهۋەتكهن كىشىنىڭ دەل ئـۆزى بولـۇپ،     ئهبدمۇنزىر ئىبنى ساۋا    
 ئۇنىـڭ قېـشىدا پهيغهمــبهر   ،مـۇنزىر مۇسـۇلمان بولغانـدىن كېــيىن   

. ئهلهيهىســــساالمغا تهۋە ئهمىــــر بولــــۇپ تــــۇرۇپ قالغــــان ئىــــدى 
 ىمۇ باشــقا ئهئرابىيالرغــا ئوخــشاشبهھرەينــدىكى رەبىيــئه قهبىلىــس

ــال جــارۇد ئىبنــى ئهمــر ۋە     ــۇپ كهتتــى، پهقهت هۋمىــدىن قمــۇرتهد بول
  .ئهگهشكهنلهرال ئىسالم دىنىدا مۇستهھكهم تۇردىئۇنىڭغا 

 ىـشىپ بىلىـسى توپل   رەبىيئه قه  ىكى بهھرەيند ،شۇنداق قىلىپ 
  : مۇرتهد بولۇپ

ىپ، دېيىـش ، ـ  تىـگه قـايتۇرىمىز  هپادىـشاھلىقنى مـۇنزىر جهم  ـــ  
 نىـڭ ۇنزىرم .مـۇنزىرنى كۈشـكۈرتتى   ئمـان ئىبنـى     نۇمۇنزىر ئىبنـى    

بلهر مۇسۇلمان بولۇپ ئۇ ۋە باشقا ئهرە.  نامى بار ئىدىېگهنئالدامچى د
  : ئۇ،لىچ پۇالڭلىغاندىن كېيىنىباشلىرىدا ق

  .غانىدىدەيدىغان بولـ ، مهنئالدامچى ئهمهس، ئالدانغۇچىمهن ــ 
ــيىن    ــقاندىن كې ــدە توپالش ــۇنلىرى بهھرەين ــئه قوش  ئهالئ ،رەبىي

 ى ئهبـۇ بهكـر  . يـۈرۈش قىلـدى    نىـڭ ئۈسـتىگه   ئىبنى ھهزرەمىي ئۇالر  
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 ســۇمامه ۋە ئۇنىــڭ قهۋمــى .ئۇنىڭغــا ســۇمامهنى ھهمــدەمگه ئهۋەتتــى
 ،ېتىلغانـدىن كېـيىن    ق كېلىـپ  سـۇمامه    .مۇسۇلمان بولغان ئىـدى   
 سـۇھهيم قهبىلىـسىنىڭ ئـادەملىرىنى    بهنـى ئهالئ ئىبنى ھهزرەمىـي   

 . دېڭىز ساھىلىدىكى رەبىيئه قهبىلىسىگه ھۇجـۇم قىلـدى         باشالپ،
ىكى جۇۋاسـا دېـگهن قهلـئهدە    درەبىيئه قوشـۇنلىرى ئـۇالرنى بهھرەينـ    

ــپ  ــدى، مۇســۇلمانالر ھېرى ــ مۇھاســىرىگه ئېلىۋال چارچــاپ ھــاالك  ـ
 دىن بولغـان  ئهالئ ئهرەب ۋە ئهجهمـ    شۇ ئهسنادا   ... س قالدى بولغىلى تا 

مۇسۇلمانالر قوشۇنى بىـلهن دۈشـمهنگه كېچىـدە تۇيۇقـسىز ھۇجـۇم            
 دۈشـمهن  شـۇنىڭ بىـلهن،   . تكـۈزدى ه ئۇالرغا ئېغىر تاالپهت ي    ،قىلىپ

  . ①مهغلۇب بولدى
  )95ـ18/93 :»ئهلكهبىر«(

 صلى اللَُّه عليه وسلم يقول هذه       مسعت َرُسولَ اللَّهِ  : ُخَرْيم بن أَْوسٍ   عن   ـ 6700
قد ُرِفَعْت يل َوَهِذِه الشَّْيَماُء بنُت ُبقَْيلَةَ اَألْزِديَّةُ على َبْغلٍَة َشْهَباَء ُمْعَتجِـَرةٌ              الِْحَريةُ الَْبْيَضاءُ 

ذه الصِّفَِة فَهِي   بِِخَمارٍ أَْسَوَد فقلت يا َرُسولَ اللَِّه فَإِنْ َنْحُن َدَخلَْنا الِْحَريةَ َوَوَجْدُتَها على ه            
يل قال ِهي لك ثُمَّ ارتدت الَْعَرُب فلم َيْرَتدَّ أََحٌد من طىيء َوكُنَّا ُنقَاِتلُ بين أََسـٍد َوِفـيهِْم           

من ُمـَسْيِلَمةَ   طُلَْيَحةُ بن ُخَوْيِلٍد الْفَقَْعِسيُّ ثُمَّ َساَر َخاِلٌد إىل ُمَسْيِلَمةَ فَِسْرَنا معه فلما فََرغَْنا
ُهْرُمَز بِكَاِظَمٍة يف َجْمعٍ َعِظيمٍ ومل َيكُْن أََحٌد أَْعَدى  ِه أَقَْبلَْنا إىل َناِحَيِة الَْبْصَرِة فَلَِقيَناَوأَْصَحابِ

أَكْفَُر من ُهْرُمـَز   ُهْرُمَز قال أبو السُّكَْينِ َوبِِه ُيْضَرُب الَْمثَلُ َتقُولُ الَْعَرُب أنت ِللَْعَربِ من
فََبَرَز له ُهْرُمُز فَقََتلَُه َخاِلٌد رضي اللَُّه عنه َوكََتـَب   َوِليِد َوَدَعا إىل الَْبَرازِفََبَرَز له َخاِلُد بن الْ

مائة أَلِْف ِدْرَهمٍ ثُمَّ ِسْرَنا  أيب َبكْرٍ رضي اللَُّه عنه فََنفَّلَُه َسلََبُه فََبلََغْت قَلَْنُسَوةُ ُهْرُمَز بِذَِلَك إىل
ُبقَْيلَةَ اَألْزِديَّـةُ   َنا الِْحَريةَ فَكَانَ أَوَّلَ من َتلَقَّاَنا فيها َشْيَماُء بنُتَدَخلْ على طَرِيقِ الطَّفِّ حىت

رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم فََتَعلَّقُْت هبـا   على َبْغلٍَة هلا َشْهَباَء بِِخَمارٍ أَْسَوَد كما قال
فَأََتْيُتُه هبا  لم فََدَعانِي َخاِلٌد عليها الَْبيَِّنةََوقُلُْت هذه َوَهَبَها يل رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وس

                                                
ىچه بولغان راۋىيلىرى ، ئىبنى ئىسهاقق بولۇپنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان ھهدىسبۇ: )10389 ( ھهيسهمى①

 .دېگهنـ ، تۇرئىشهنچلىك
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فقال يل بِْعنِيَها فقلت ال أَْنقُُصَها َواللَِّه من َعْشرِ  فََسلََّمَها إىل َوَنَزلَ إِلَْيَنا أَُخوَها عبد الَْمِسيحِ
فقلت ما أَْحِسُب  َدفََعَها إِلَْيَكإيل أَلَْف ِدْرَهمٍ فَِقيلَ يل لو قُلَْت ِمائَةَ أَلٍْف لَ ِمائٍَة شيئا فََدفََع

 .أَنَّ َماال أَكْثََر من َعْشرِ ِمائٍَة
ــ خــۇرەيم ئىبنــى ئ  6700 ــداق ۋس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇهـ دىن مۇن

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر :رىۋايهت قىلىنىدۇ
 شــهيمائ ئهنه. رى ماڭــا كۆرســىتىلدىى ئــاق ھىــرە شــهھمانــاــــ 

 قىزىـل   ،زدىـيه قـارا رومـال بىـلهن بېـشىنى ئـوراپ           بىنتى بۇقهيله ئه  
  :  مهن.دېدى ، ـقېچىرىنىڭ ئۈستىدە ئولتۇرۇپتۇ

ـــ  ــۇلۇلالھ ـ ــى رەس ــز ھىــر !ئ ــپە ئهگهر بى ــۇ  ،گه كىرى ــۇنى مۇش  ئ
ــسام ــۇ مېنىــڭ بولــسۇنمۇ؟    ،ســۈپهتته ئۇچرات پهيغهمــبهر دېــسهم، ـ  ئ

  :ئهلهيهىسساالم
  .دېدىـ ! ئۇ سېنىڭ بولسۇنــ 

ــاغالردا  ئهرەبـــلهر دىنـــدىن يېنىـــپ كېتىـــشكه  ،كېيىنكـــى چـ
 .يانماي چىڭ تۇردى  ي قهبىلىسىدىن ھېچكىم    هت، لېكىن   باشلىدى

بىــز بهنــى ئهســهد قهبىلىــسى بىــلهن ئۇرۇشــىۋاتاتتۇق، ئۇالرنىــڭ       
 كېـيىن   .ئارىسىدا تۇلهيهه ئىبنـى خۇۋەيلىـد فهقئهسـىي بـار ئىـدى           

لله خالىد مۇسهيلهمهگه جازا يۈرۈشى قىلدى، بىزمۇ ئۇنىڭ بىلهن بى
نى بىـــر تهرەپ  مۇســـهيلهمه ۋە ئۇنىـــڭ مـــۇردلىرى.يولغـــا چىقتـــۇق

كـازىمه دېـگهن    . بهسرە تهرەپـكه يـۈرۈپ كهتتـۇق    ، كېيىن قىلغاندىن
 .ئۇچراتتــۇقســان ـ ساناقــسىز ئهســكىرى بىــلهن   ھۇرمــۇزنى جايــدا 

 بهزىـدە   ئهرەبـلهر شۇڭا   (چ ئادەم يوق ئىدى   ۆئهرەبلهرگه ھۇرمۇزدىنمۇ ئ  
 ). دېيىـشهتتى  “ھۇرمۇزدىنمۇ يامان كـاپىر   ” :ئۇنى مىسال كهلتۈرۈپ  
ــدانغا چۈشــۈپ، خالىــد ئىبنــى ۋەلىــد   ــمــۇ يهكيهكمهي شقا  ئېلىشى

 خالىـد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    .ئوتتۇرىغـا چىقتـى  رمۇز ۇھچاقىرغانىدى،  
گه مهلـۇم قىلىـپ   ىبـۇ ۋەقهنـى ئهبـۇ بهكـر       ئاندىن   .ئۆلتۈرىۋەتتىئۇنى  

ابـدۇقىنى   ج ـ  قورال  ئۇنىڭغا ھۇرمۇزنىڭ  ىمهكتۇب يازدى، ئهبۇ بهكر   
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جابــدۇقلىرى يۈزمىــڭ تهڭگىــگه ـ  ئۇنىــڭ قــورال   .ئىنئــام قىلــدى
  .يارايتتى

ئالـدىمىزغا   .گه كىـردۇق  ە تـاف تهرەپـتىن ھىـر      ،ئاندىن كېيىن 
ــۇپ  ــى بول ــيه   بىرىنچ ــۇقهيله ئهزەدى ــى ب ــهيمائ بىنت ــدى، ش ــۇ ئۇچرى  ئ

ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  ــارا  پهيغهم  ســۈپهتلىگهندەكال ق
 قىزىــل قېچىرىنىـــڭ ئۈســـتىدە  ، بىـــلهن بېــشىنى ئـــوراپ رومــال 

  : مهن دەرھال ئۇنىڭغا ئېسىلىۋېلىپ.ئولتۇرۇراتتى
دەپ ـ ،  ىـدى  ئـۇنى ماڭـا بېرىۋەتكهن  ـــ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   

 . مهن ئىـسپاتلىدىم  بـۇنى ئىـسپاتالشقا بۇيرىـدى،      خالىـد    .تۇرىۋالدىم
ئابـدۇل مهسـىه   ئۇنىڭ ئاكىـسى  .  ئۇنى ماڭا تاپشۇردى،شۇنىڭ بىلهن 

  :يېنىمىزغا كېلىپ
  : دېدى، مهنـ! ئۇنى ماڭا سېتىپ بهرگىنــ 

ـــ  ــڭهللاـ ــامى  نى ــ ن ــهمكى، مهن ئ ــلهن قهس ــنى ۇبى دىن كهم مىڭ
ــمهن،      ــۇ ـ بهرمهيـ ــدىم، ئـ ــال دېـ ــگه بهردى  دەرھـ ــڭ تهڭـ ــا مىـ  .ماڭـ

  :ھهمراھلىرىم ماڭا
 .ېيىـشتى دـ  سـاڭا بېرەتتـى،    ،ئهگهر يۈز مىڭ دېگهن بولساڭمۇــ 
  :مهن

   .①دېدىمـ ىنمۇ جىقراق پۇل بار دەپ ئويلىمايمهن، مىڭدهن مــ 
  )4168 :»ئهلكهبىر«(

                                                
سـهنهدىدە تهرجىمىهـالى نــامهلۇم   ،  بولـۇپ ىلغـان نى تهبهرانـى رىـۋايهت ق   ھهدىـس بـۇ : )10393 ( ھهيـسهمى ①

 . دېگهنكىشىلهر بار، ـ
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چىقىرىــۋېتىش ۋە كهئــب ئىبنــى ئهشــرەف بىــلهن ئهبــۇ رافىئنىــڭ       

  403...........................................................................ئۆلتۈرۈلۈشى
  419...........................................................................غازىتى ئۇھۇد 

تـــــا ئىـــــسمى بايـــــان قىلىنغـــــان ئۇھـــــۇد     » ائىـــــدمهجمهئۇززاۋ«
  457...........................................................................شېهىدلىرى  

  461.......................رەجىئ غازىتى، بىئرى مهئۇنه غازىتى ۋە فهزارە غازىتى    
  483.........................................زە غازىتىخهندەك ئۇرۇشى ۋە بهنى قۇرەي

  501...............................زاتۇررىقائ، بهنى مۇستهلىق ۋە ئهنمار غازاتلىرى   
  505....................................................................ھۇدەيبىيه غازىتى 

ھــــۇدەيبىيه سۈلهىــــسىگه   (زۇقهرەد غــــازىتى، خهيــــبهر غــــازىتى ۋە   
  547..........................ئۆمرىنىڭ قازاسى) ئاساسهن ئادا قىلىنماي قالغان 

شـــام زېمىنىـــدىكى مـــۇئته غـــازىتى ۋە ئۇســـامه ئىبنـــى زەيـــدنىڭ       
  563..................اقات جهمهتىگه ئهۋەتىلىشى جۇھهينه قهبىلىسىنىڭ ھۇر   

  575.................................................مهككىنى فهتىه قىلىش غازىتى  
  605........................................................................ھۇنهين غازىتى 

  633........................................................ئهۋتاس ۋە تائىف غازاتلىرى
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خالىـــد ئىبنـــى ۋەلىـــدنى بهنـــى جهزىـــيمه قهبىلىـــسىگه ئهۋەتىـــش ۋە  
ــى     ــقهمه ئىبنــ ــلهن ئهلــ ــهھمىي بىــ ــۇزافه ســ ــى ھــ ــدۇلالھ ئىبنــ ئابــ

ــۇ   ــگهن قوشــ ــدا ئهۋەتىلــ ــۇجهززىر مۇدلىجىينىــــڭ قوماندانلىقىــ ن مــ
  639................................) بۇ قوشۇن ئهنسارىالر قوشۇنى دەپمۇ ئاتىلىدۇ(

ئهبـــۇ مۇســـا بىـــلهن مۇئازنىـــڭ يهمهنـــگه ئهۋەتىلىـــشى، يهنه ئهلـــى       
ــشى    ــگه ئهۋەتىلىـ ــدنىڭمۇ يهمهنـ ــلهن خالىـ ــۇن  (بىـ ــى قوشـ ــۇ ئىككـ بـ

  643................................) ۋىدالىشىش ھهجىدىن بۇرۇن ئهۋەتىلگهنىدى    
  649...............................زۇلخهلهسه، زاتۇسسهالسىل ۋە تهبۇك غازاتلىرى 

ــلهرگه   ــارلىق قهبىلىـــ ــۇلهۋۋەھ، زەغبهتۇســـــسۇھهيمى قاتـــ بهنـــــى مـــ
  659.................................................................ئهۋەتىلگهن قوشۇنالر

  673..........................................مۇرتهدلهرگه قارشى قىلىنغان غازاتالر   
 

  

  



 




