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   سۆزكىرىش

غــا ھهمدۇســانا، پهيغهمبهرلهرنىــڭ ئاخىرقىــسى    ئالهملهرنىــڭ رەببــى الــله تائاال  
ــى ۋەســ    ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــۇھهممهد س ــى م ــسۇن ھهزرىت ــاالمالر بول ! هللهمگه دۇرۇد ۋە س

ــيىن    ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ۋاپاتىــدىن كې ــر مهزگىــل   30پهيغهم ــېقىن بى ــا ي  يىلغ
. دەپ ئاتىلىـدۇ  » تۆت چوڭ خهلىپه دەۋرى   «ئۆتكهن بولۇپ، بۇ مهزگىل ئىسالم تارىخىدا       

هللا ، ا رقىدىن خهلىپىلىك تهخـتىگه چىققـان     بۇ مهزگىل ئىچىدە تۆت خهلىپه ئارقىمۇئا     
ــۇ مهزگىــل    تائــ ــدىلىرى ئۈچــۈن تاللىغــان، مهمنــۇن ۋە رازى بولغــان ب ــۆز بهن اال نىــڭ ئ

  .دەۋرى دەپ ئاتالغان) ئهڭ ئهۋزەل ۋە توغرا خهلىپىلىك(خىالفهتىرراشىدە 

بۇ دەۋر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم باشالتقان دەۋرنىڭ ۋە ئىدارە شـهكلىنىڭ داۋامـى            
 ھىجـرەت قىلىـشىدىن باشـالپ، تـاكى         بولۇپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مهدىنىگه   

بـۇ  .  يىلنى ئۆز ئىچىگه ئالىـدۇ     40ھهزرىتى ئهلى شېهىت بولغانغا قهدەر ئارىلىقتىكى       
مۇددەت ئىزچىـل تـۈردە داۋام قىلغـان ئهڭ تـوغرا ئىـسالمىي رەھبهرلىـك شـهكلىنىڭ                 

 ، دۇنيادا بارلىق ئاالھىدىلىك ۋە نهتىـجه ئېتىبـارى بىـلهن مۇنـداق            دۇرگانه ئۆرنىكى ېي
ــدانغا كېلىــپ باقمىــدى    پهقهت بهزى ۋاقىــتالردا . بىــر رەھبهرلىــك شــهكلى قايتــا مهي

ــۈرگهن    ــسقا سـ ــدۇلئهزىزنىڭ قىـ ــۆمهر ئىبنـــى ئابـ ــدىكى ئـ ــۈمهۋىيلهر خهلىپىلىكىـ ئـ
دەۋرىدىكىگه ئوخشاش بهزى جهھهتلهردىـن ئۆزىـدە بـۇ ئاالھىـدىلىكلهرنى كۆرسـهتكهن             

ۇ ئىدارە شهكلى، ئـۆزى ۋە مىللىتـى        ب. ئىسالمىي ئىدارە شهكىللىرى بولۇپ ئۆتكهنىدى    
 بهخت ـ سـائادىتىنى كۆزلهيـدىغان ھهرقانـداق رەھـبهر ۋە      نىڭئۈچۈن دۇنيا ۋە ئاخىرەت

 ئۈلگه  ندىسىياسهتچى تاللىيااليدىغان ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ ھهرۋاقىت ئۆز رەھبهرلىرى      
تىـدە  لىپ، ئۆزلىرىگه ئىمكانىيهت يارىتىپ بېرىلگهن ۋاقىتتا، ئـۇنى ئـۆز ئهمهلىيى          ئې

  .تهرىپىدىن دەۋەت قىلىنىدىغان ئىالھىي نىزامدۇرهللا كۆرسىتىشكه ا

ــدا باشقۇرۇشــقا      ــۆرنهك قىلغــان ھال ــۇنجى ئىــسالم دۆلىتىنــى ئ مۇســۇلمانالرنى ت
ئۇرۇنۇشـــنىڭ ســـهۋەبى شـــۇكى، بـــۇ دۆلهت ئـــۆزى ھۆكۈمرانلىـــق قىلغـــان مهزگىلـــدە 

 ئېيتقان مهدەنىيهت بىز! ئهلۋەتته. مهدەنىيهتنىڭ ئهڭ يۇقىرى پهللىسىگه چىققانىدى    
بــۇ يهردە بىــز چۈشــهندۇرمهكچى بولغــان مهدەنىــيهت بولــۇپ، بــۇ مهدەنىــيهت ئىنــساننى 

گه، پـۈتمهس  ىرى ھهۋەسل- ىدىغان، شهھۋەت ۋە ھاۋايىئۆزىگه قۇل قىلىدىغان، ئۇنى ئېز    
ـ تۈگىمهس مهنپهئهت ـ توقۇنۇشلىرىغا شهرت ـ شارائىت ھازىرالپ بېرىـدىغان، پىتـنه ـ      

ــات تېر ــتاقلىقنى ھهر پاس ــپ، باشباش ــايى    ى ــسىزلىق ۋە جىن ــدىغان، قانۇن يهرگه يايى
قىلمىشالرنىڭ كۆپلهپ يۈز بېرىشىغا سهۋەبچى بولۇش ئۈچـۈن ئـۇنى ھـايۋانىي ئـارزۇ ـ      
ئىستهكلىرىنىڭ قۇلى قىلىۋالىدىغان، كۈچ ـ قۇۋۋەتنى زورلۇق ـ زۇمبۇلـۇق قىلىـش،     
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زىش ۋە يوغـانچىلىق قىلىـشنىڭ      بايلىق ۋە قولىدىكى ئهۋزەل شارائىتنى يولـدىن ئېـ        
ۋاسىتىسى قىلىۋالىدىغان، جىنايهت گۇرۇھلىرىنىڭ ئىنـسانالر جهمئىيتىنـى بىـزار          
قىلىـــپ، ھهر تۈرلـــۈك شـــۇملۇقلىرىنى ئهمهلـــگه ئاشۇرۇۋېلىـــشىنى ئاسانالشـــتۇرۇپ 
بېرىدىغان مهدەنىيهت ئهمهس، بهلكى مۇسۇلمانالرنىڭ ئىمانىدىن ئۇرغـۇپ چىققـان ۋە           

 قۇرۇلغــان مهدەنىــيهت بولــۇپ، ئىنــسان ئۈچــۈن ھهقىقىــي بهخــت ـ    ئۇنىــڭ ئاساســىغا
  .سائادەت ئاتا قىلىدىغان مهدەنىيهت مانا بۇ مهدەنىيهتتۇر

مهدەنىيهتنىـڭ ھۆكۈمرانلىـق قىلىـشى      ) ۋەھشىي سۈرەتلىك (ئهنه شۇ مهنىدىكى    
سـهۋەبى بىـلهن ئـاۋام خهلقنـى ئېكىسپىالتاتـسىيه قىلىۋاتقـان ۋە ئۇالرنىـڭ قـان ـ تهر          

ىلىگه كهلگهن ئهجىر ـ مېهنىتىنى ئۆزىنىڭ قىلىۋالغان ئاز ساندىكى كىشلهر بىر  بهد
ـ بىـرى بىـلهن تىـل بىرىكتـۈرۈپ، بىـر ـ بىرىنـى يـۆلهش ئـارقىلىق بـۇ مهدەنىيهتنـى            

هر ئۇالرنىڭ نهزىرىدە مهدەنىيهت پۈتۈن جهمئىيهتنىـڭ ھ      . داۋامالشتۇرۇشقا تىرىشماقتا 
ك دائىرىــــدىكى مهلــــۇم كىــــشىلهرگىال لىــــبهلگىبىــــر ئهزاســــىغا ئهمهس، بهلكــــى 

  .مۇناسىۋەتلىك مهسىله ئىدى

ھهقىــقهت شــۇدۇركى، ئىــسالم دىنــى ئىنــسانغا ھايــاتنى ئهڭ تــوغرا شــهكىلدە        
ــهرھىيلهپ، ا ــتۈنلۈكلهردىن    هللا شـ ــارتۇقچىلىق ۋە ئۈسـ ــۈك ئـ ــشلىغان ھهرتۈرلـ بېغىـ

ۋە پايـدىلىنىپ، ئۆزىنىـڭ باشـقىالرنى ئــۆز ئېكىسپىالتاتسىيىـسى ئاسـتىغا ئېلىــشى      
ــۇغ ۋە       ــدە ئۇل ــارىغۇدەك دەرىجى ــق دەپ ق ــشىنى ھهقلى ــۇم قىلى ــلىرىغا زۇل قېرىنداش

چــۈنكى ھېچبىــر مىللهتنىــڭ . ئاالھىــدە بىــرى ئهمهســلىكىنى بىلــدۈرۈپ قويغانىــدى
باشقا بىر مىللهتنى ئۆز ھاكىمىيىتى ئاستىغا ئېلىۋېلىپ، ئۇنىڭغا زۇلۇم قىلىـشىغا           

  .ھېچقانداق ھهققى ۋە ھوقۇقى يوق

لهن بىرگه، ئىنسان باشقا جانلىقالرغا ئوخشاش قهدىـر ـ قىممهتـسىز ۋە    شۇنىڭ بى
ــۇق ئهمهس  ــىز مهخلــ ــاكى    . ئېتىبارســ ــى يــ ــى قهدىمكــ ــسان مهيلــ ــۇنداقال، ئىنــ شــ

زامــــانىمىزدىكى كــــۈنگه، ئايغــــا، يۇلتۇزالرغــــا، دەل ـ دەرەخــــلهرگه چوقۇنىــــدىغان      
ىبــارلىق، ئهكــسىچه ئىنــسان قىمــمهت ـ ئېت   . بۇتپهرەســلهرنىڭ مهبۇدلىرىمــۇ ئهمهس

ئهمما ئۇنىڭغـا ۋەزىـپه     . شۇنداقال دۇنيانى ئاۋاتالشتۇرۇشقا مهسئۇل قىلىنغان مهخلۇق     
. تاپشۇرۇلغاندا، بۇ ھوقۇقىدىن چهكـسىز دەرىجىـدە پايـدىلىنىش ھهققـى بېـرىلمىگهن            

ــا      ــاتىنى رېتىمغ ــان، ھاي ــسى قىلغ ــان، يهر يۈزىنىــڭ ۋارى ــۆزىنى ياراتق ــۇ ئ ئهكــسىچه ئ
 ئۆتكۈزگهن ۋاقتى تائاال ئالدىدا   هللا نى كۆرسىتىپ بهرگهن ا   سالىدىغان پرىنسىپ ۋە يول   

ۋە قىلغان ھهر بىر ئىش ـ پائالىيىتىنىـڭ نهتىجىـسىگه جاۋابكـار بولـۇپ، ياخـشىلىق       
قىلـسا، ئهلــۋەتته مۇكاپــاتىنى ئالىــدۇ؛ يامـانلىق قىلــسا، ئهلــۋەتته تېگىــشلىك جازاغــا   

  . تارتىلىدۇ

ــۇلمان  ـــمۇس ــدى  ــ ــۆز ئىلكى ــۆزى ۋە ئ ــڭ ئ ــسى   رەببىنى ــىنىڭ ئىگى كى ھهر نهرس
ئىكهنلىكىنــى ئېتىــراپ قىلغــان ۋە رەببــى ئالدىــدا ھهر بىــر ئىــش ـ ھهرىكىتىــدىن     
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ئهينـى ۋاقىتتـا، ئـۇ بـۇ ئاالھىـدىلىكى ۋە      . جاۋابكار ئىكهنلىكىنى بىلىدىغان كىشىدۇر   
يهر يۈزىنىڭ ۋارىسى بولۇش سۈپىتى بىلهن باشقا بارلىق مهۋجۇدىيهتلهردىن تېخىمـۇ           

  .ئۈستۈندۇر

قتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ئۇ تـۇنجى ئـۆرنهك ئىـسالم جهمئىيىتىـدىكى            ۇمانا بۇ ن  
ــوغرا شــهكىلدە چۈشــىنىپ يېتىــشى ۋە ئۆزىنىــڭ    ھهر بىــر شــهخس ئىــسالمنى ئهڭ ت

جهمئىيهتتىكى ھهقىقىي ئورنىنى بىلىـشى نهتىجىـسىدە ئـۆز رولىنـى تولـۇق جـارى               
ــدى ــار  . قىلدۇرغانى ــته ي ــر شــهخس جهمئىيهت ــۇنداقال ھهر بى ــۇپ،  ش ــشى بول املىق كى

مانا بۇ سهۋەبتن، ئۈسـتۈن ۋە      . ىدىنى ھاسىل قىلغان  جهمئىيهتنىڭ بىردىن ئۇل تېشى   
ۋە يهنه شـۇ سـهۋەب بىـلهن ۋە ھهر بىـر            . ئۈلگىلىك جهمئىيهت مهيدانغا كهلگهن بولـدى     

ــسىدە ھهر كىــشى      ــاڭ تۈرتكى ــۇ ئىــسالمىي ئ كىــشىنىڭ شهخــسىيىتىگه ســىڭگهن ئ
. تتى، شېهىتلىك مهرتىۋىسىگه يېتىشنى ئارزۇ قىالتتـى    ئۆزلىكىدىن جىهادقا ئاتلىنا  

مانــا بۇالرنىــڭ نهتىجىــسىدە مۇســۇلمانالر ناھــايىتى چــوڭ ئۇتۇقالرغــا ئېرىــشكهن،       
ئۇالرمـۇ خهلىـپىلهر    (ئۇ دەۋرنىڭ مهسـئۇللىرى     . كۆپلىگهن يهرلهر فهتىه قىلىنغانىدى   

ۋەزىپىنـى ئهڭ   بولـسا، خهلـق ئىچىـدە بـۇ ئورۇنغـا ئهڭ مۇناسـىپ ۋە بېـرىلگهن                 ) ئىدى
ياخشى ئىجرا قىالاليـدىغان كىـشىلهر بولغاچقـا، ئـۇ دەۋردە ئىنـسانىي بىـر مهدەنىـيهت                 

جهمئىــيهت ئهزالىــرى ئاجايىــپ زور بهخــت ـ       . دۇنياغــا ھۆكۈمرانلىــق قىلغانىــدى  
، تهڭ ـ بـاراۋەر، تىـنچ ـ ئىتتىپـاق، ھـۇزۇر ـ ھـاالۋەت ۋە ئـادالهت            پسـائادەتكه ئېرىـشى  

ــات كهچۈر  ــدە ھاي ــگهنئىچى ــستهكلىرى ئورۇنل    ى ــارزۇ ـ ئ ــنىدى، ئ ــقى  ۋە پ، مولچىلى
  .ىگهنىداياشاتچىلىققا چۆمب

ش ئۈچـــۈن خهلىپىلهرنـــى زامـــانىمىز بـــۇ ھهقىقهتنـــى تېخىمـــۇ ئايدىڭالشـــتۇرۇ 
رلىرى بىلهن سېلىشتۇرۇش ئاساسىدا بىر قانچه مىسال كهلتۈرۈش ئارقىلىق وكتاتېد

بىــلهن كــۆزلىرى مــاددىي ۋە ئىــسالمنىڭ ئهســلى تۈســىنى ئالغــان بــۇ نــادىر كىــشىلهر 
ــۇ     ــان ب ــق تولغ ــپهئهتكه لى ــاۋىي مهن ــاتوردۇني ــۇق   دېكت ــى ئوچ ــسىدىكى پهرقن الر ئارى

ــۆرۈۋاالاليمىز ــشاش    . كــ ــتىن ئوخــ ــىي جهھهتــ ــاتى ئاساســ ــڭ ھايــ ــۆت خهلىپىنىــ تــ
ئاالھىــدىلىكلهرگه ئىــگه بولغاچقــا، خهلــق ئارىــسىدا ئۇالرنىــڭ ھايــاتى ھهققىــدە كهڭ 

 قـانچه مىـسال كهلتۈرسـهكال، كۆڭۈلدىكىـدەك نهتىجىـگه           تارقالغان رىۋايهتلهردىن بىر  
  . ئېرىشهلهيمىز

 دەپ بىلـگهن    “ئهڭ ئـالىي رەھبهرلىـرى    ”ارلىق مۇسۇلمان خهلـق ئۆزلىرىنىـڭ       ب
ئهمما ھازىر ئۆز   . خهلىپىلهرنىڭ ھاياتىي كهچۈرمىشلىرىنى ناھايىتى ياخشى بىلىدۇ     

ــشىدىكى  ــىنى ھه  دېكتاتوربېــ ــات كهچۈرۈشــ ــۇالردەك ھايــ ــڭ شــ ــز تهلهپ الرنىــ رگىــ
چۈنكى ئۇالرنىڭ ئۈستىدە ئېغىر بېسىم ۋە شىددەتلىك زۇلـۇم ھۆكـۈم           . قىاللمايۋاتىدۇ

ئهمما مۇسۇلمان مىللهتـلهر    . سۈرگهچكه خهلق ئاۋازىنى چىقىرىشقا پېتىنالمايۋاتىدۇ    
ئىسالمنىڭ بىر ھايات نىزامى شهكلىدە يولغا قويۇلۇشـىنى قـاتتىق تهلهپ قىلماقتـا             

 ۋە لىكهربىــر پۇرســهتته دەرھــال ھهرىكهتــكه ئۆتــۈپ، ســهمىمىي ۋە ئالــدىغا كهلــگهن ھ
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ئىــران بۇنىــڭ ئهڭ تىپىــك مىــسالى . لىــپ بارماقتــاپىــداكارلىق بىــلهن مۇجــادىله ئې
ئىران پادىـشاھلىق دەۋرىـدە پىتـنه ـ پاسـات، زۇلـۇم ۋە بېـسىم قـاتتىق ئهۋج         . بوالاليدۇ

شـقا ھهرقانـداق مۇسـۇلمان    ا ۋە ئىدارىي جهھهتته بادېكتاتورئېلىپ كهتكهچكه، زۇلۇم،   
ــاھنىڭ زۇلــۇمى ھهممىــدىن بهك ئــاۋام        ــتىن ئېــشىپ چۈشــكهن، شــۇنداقال ش دۆلهت

ئىراننىڭ مهخپىي ئىشپىيونلۇق تهشـكىالتى   . خهلقنىڭ جېنىدىن ئۆتۈپ كهتكهنىدى   
ئۇنىــڭ ئۈســتىگه، كۇففــار . دۇنيــادىكى ھهرقانــداق تهشــكىالتتىن ئېــشىپ چۈشــهتتى 

ئىـي بـايلىقالر يۈزىـسىدىن ئـۆزلىرىنى ئىرانغـا قارشـى            دۆلهتلهر نېفىت ۋە باشـقا تهبى     
. ئېلىپ بېرىلىدىغان ھهرقانداق ئىسالمىي ھهرىكهتكه قارشى تۇرۇشقا ئاتىۋەتكهنىدى  

شۇنداق بولسىمۇ، خهلق بىر يهردە ئىسالمىي ھهرىكهتنىڭ باشـالنغانلىقىنى بىلـگهن           
كۇففــار . ىقتــىىــسىغا قارشــى چدېكتاتورھامــان، دەرھــال ئــۇالرنى قــولالپ، شــاھنىڭ  

دۆلهتلهر بۇ ئىسالمىي ھهرىكهتنى كۆرۈپ ھاڭ ـ تاڭ قېلىشتى، چۈنكى ئـۇالر مۇنـداق    
شـۇڭا بـۇ    . بىر ئىشنىڭ يۈز بېرىپ قېلىشىنى كۈتمىگهن ۋە ئويالپمۇ قويۇشـمىغانىدى         

ــدى    ــرىلگهن زەربه بول ــسىز بې ــا تۇيۇق ــكهت ئۇالرغ ــسالمىي ھهرى ــڭ  . ئى ــۈنكى ئۇالرنى چ
. ئىسالم ھاكىم بولدى  ) يهنى مۇسۇلمانالرغا (چرىدى ۋە ئۇالرغا    مهنپهئهتلىرى زىيانغا ئۇ  

ا ۋە دۇنيا سىئونىست ئامېرىكغهربلىكلهر، (شۇنداقال بۇ ھهرىكهت ئىسالم دۈشمهنلىرى  
 ۋە ئهڭ زور ۋەقه لـــۇقدۇچ كهلـــگهن ئهڭ قورقۇنچ) ــــ خرىـــستىئان ئىتتىپـــاقچىلىرى

  . بولدى

مىيهتلىـك بولۇشـى ئېتىبـارى      تۆۋەندىكىلهر ئومۇمىي خهلـق ھايـاتى ئۈچـۈن ئهھ        
بىــلهن تــۆت خهلىپىنىــڭ ئىجتىمــائىي ھايــات كۆرۈنۈشــىدىن بېــرىلگهن بىــر قــانچه   

  .مىسالالردۇر

، ھهزرىتى ئۆمهر، ھهزرىتى ئوسمان ۋە ھهزرىتـى        ئهبۇبهكرىھهزرىتى  (تۆت خهلىپه   
ــادىر كىــشىلهر ئىــدى    ) ئهلــى ــاددىي ـ ســاددىلىقتا ئهڭ ن  ،مهســىلهن. كهمتهرلىــك ۋە ئ

 ىنهۇ خهلىــپىلىككه سايلىنىــشتىن بــۇرۇن ئــۆزى ئولتۇرغــان ســئهبــۇبهكرىى ھهزرىتــ
مهھهللىـــسىدىكى كىـــشىلهرنىڭ قـــويلىرىنى ســـېغىپ، باشـــقا ئىـــشلىرىغا يـــاردەم  

: وشــنا ئــائىلىلهردىن بىــرى  قئــۇ خهلىــپىلىككه ســايالنغاندىن كېــيىن،    . قىالتتــى
بـۇ گهپنـى    . ەپتـۇ د“  بۇندىن كېيىن مهھهللىمىزنىڭ قويلىرىنى ساغمايدۇ     ئهبۇبهكرى”

ئۇنداق ئهمهس، ھاياتىم بىـلهن قهسـهم قىلىمهنكـى، قـويالرنى           ”: ئهبۇبهكرىئاڭلىغان  
مهن تاپـشۇرۇۋالغان بـۇ ۋەزىپىنىـڭ مېنىـڭ ئهخـالق ۋە تۇرمـۇش              . داۋاملىق ساغىمهن 

دەرۋەقه، ئـۇ بـۇ     . دەپ جـاۋاب بېرىپتـۇ    “ ئادەتلىرىمنى ئۆزگهرتىۋېتىـشىنى خالىمـايمهن    
كۆچــۈپ كهتكىــچه بولغــان ئــالته ئــاي ئارىلىقتــا توختىمــاي   نئىــشنى ئــۇ مهھهللىــدى

  . داۋامالشتۇرغانىدى

بهكرى تۆگىسىنىڭ چۇلۋۇرى يهرگه چۈشۈپ كهتـسه، ئـۆزى تۆگىـدىن         ھهزرىتى ئهبۇ 
بىـزگه بۇيرىـساڭ، بىـز ئېلىـپ بېرەتتـۇق          ”: ئهتراپىدىكىلهر ئۇنىڭغـا  . چۈشۈپ ئاالتتى 
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باشقىالردىن بىر نهرسه تهلهپ    : الم بىزگه پهيغهمبهر ئهلهيهىسسا ”: دېسه، ئۇ “ ئهمهسمۇ؟
  . دەپ جاۋاب بېرەتتى“ ـ دېگهنىدى! قىلماڭالر

ــۇ كهمتهرلىكنــى ئىنــسانالر      ــدە كۆرســهتكهن ب ــۆز ئهمهلىيىتى ــپه ئ هللا ا(بىــر خهلى
ئـاللىبۇرۇن ئۇنتـۇپ كهتتـى ھهم       ) ھىدايهتكه ئېرىشتۈرگهن كىشىلهر بۇنىڭ سىرتىدا    

 كىچىككىنه مهنـسهپكه ئېرىـشكهن كۈنىـدىن        زامانىمىز كىشىلىرى . يۈتتۈرۈپ قويدى 
ــارەن ئــۆزىنى باشــقىالردىن ئۈســتۈن چــاغالپ، كىــشىلهرگه قوپــال مۇئــامىله        ئېتىب

ــشقا ۋە كۆرەڭلهشــكه باشــاليدۇ  ــۆۋەتچى،   . قىلى ــان توســاق، ن ــر مۇنچىلىغ ــشىلهر بى كى
قاراۋۇل، مهخپىي جاسۇسالرنىڭ توسالغۇلىرىدىن ئۆتهلىگهنـدىال ئانـدىن ئـۇالر بىـلهن            

  . ۈشۈش پۇرسىتىگه ئېرىشهلهيدۇكۆر

ئهمــدى جهمئىيهتنىــڭ دەرت ـ شــىكايهتلىرى، مهســىلىلىرى ۋە مهنپهئهتلىــرى        
ــايلى   ــاراپ باق ــا ق ــدىكى تېمىالرغ ــڭ بىرىنچــى   ! ھهققى ــزگه دۆلهت رەھبىرىنى ــۇ، بى ب

دەرىجىلىك مهسئۇل بولۇش سۈپىتى بىلهن ئۆز خهلقىنىڭ تۇرمۇشىغا كۆڭۈل بۆلۈشى 
  .ۇكېرەكلىكىنى ئهسلىتىد

خهلىپىلهر كۈندۈزلىرى خهلق ئارىسىغا كىرىپ، بـازارالرنى كـۆزدىن كهچـۈرەتتى،           
شــۇنداقال، كېچىلىــرى شــهھهرنى . خهلقنىــڭ ھــال ـ ئهھــۋالىنى ســوراپ كــۆزىتهتتى    

ئايلىنىــپ، ئــاجىز ـ موھتــاجالرنى يــوقاليتتى، شــهھهر ئهتراپىغــا چۈشــكهن تىجــارەت    
ــاپىرالرنى،   ــارۋانلىرىنى، مۇســـ ــى زبهدەۋىيكـــ ــڭ  لهرنـــ ــپ، ئۇالرنىـــ ــارەت قىلىـــ ىيـــ

  . ئېهتىياجلىرىنى قامداشقا تىرىشاتتى

ــ بىـــر ــدا ئايلىنىـــپ كېتىۋىتىـــپ،   ېكـ ــنه كوچىلىرىـ ــۆمهر مهدىـ چه، ھهزرىتـــى ئـ
ئهھـۋالىنى  ئهنسارىلىق بىر ئايالنىڭ تۇلۇمدا سـۇ توشـۇۋاتقانلىقىنى كـۆرۈپ، ئۇنىـڭ             

قىنى،  بالىلىرىنىـــڭ كـــۆپلىكىنى، لـــېكىن خىزمهتچىـــسى يوقلـــۇ ئايـــال. ســـورايدۇ
كۈندۈزلىرى سـىرتقا چىقىـشنى بىـئهپ كـۆرگهنلىكى ئۈچـۈن كېچىلىـرى مۇشـۇنداق            

بـۇنى ئاڭلىغـان ھهزرىتـى ئـۆمهر تۇلـۇمنى          . تۇلۇمدا سـۇ توشـۇيدىغانلىقىنى ئېيتىـدۇ      
ئهته ئۆمهرنىـڭ قېـشىغا     ”: ئاندىن. قولىغا ئېلىپ ئايالنىڭ ئۆيىگىچه ئاپىرىپ بېرىدۇ     

مهن ھهزرىتـى   ”: ئايـال . دەيـدۇ “ !نلهپ بهرسـۇن  بارغىن، ئۇ ساڭا بىـر خىزمهتچـى تهيىـ        
ئـۇنى  ! سـهن بـارغىن   ”: دېگهندە، ھهزرىتى ئۆمهر   “ئۆمهر بىلهن قانداق كۆرۈشهلهيمهن؟   

ئهتىسى، ئايال ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ قېـشىغا      . دەيدۇ“ نىڭ ئىزنى بىلهن كۆرەلهيسهن   هللا ا
ــاردەم قىلغۇچىنىـــڭ دەل ھهزرىتـــى ئۆمهرنىـــڭ    ــۆزىگه يـ ــشام ئـ ــدا، ئاخـ ــۆزى بارغانـ ئـ

ئىكهنلىكىنى كۆرۈپ بهكمۇ خىجىل بولىـدۇ ۋە دەرھـال ئارقىغـا بۇرۇلـۇپ قايتمـاقچى               
ــۆمهر ئايالنىــڭ . بولىــدۇ ــادەم ئهۋەتىــپ ئهممــا ھهزرىتــى ئ ، ئۇنىڭغــا بىــر  كهينىــدىن ئ

خىزمهتچى تهيىنلهپ بېرىش بىلهن بىرگه خهزىنىدىن ئـايلىق خىـراجهت ئاجرىتىـپ            
  . بېرىدۇ
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لهت بېـــشىغا چىققـــان ھهرقانـــداق ئـــادەم  تـــۆت چـــوڭ خهلىپىـــدىن كېـــيىن دۆ 
ئاسانلىقچه تهختىدىن چۈشۈپ خهلـق ئارىـسىغا كىرەلمهيـدىغان، ھهتتـا ئـۆز ئـۇرۇق ـ        

زامانىمىزدا بولسا، باشلىقالر . تۇغقانلىرىنىمۇ يوقلىيالمايدىغان ھالغا چۈشۈپ قالدى
ــلۇق      ــانلىرى، جاسۇســ ــك ئورگــ ــدا دۆلهت بىخهتهرلىــ ــاقچى بولغانــ ــىرتقا چىقمــ ســ

تلىرى گۇرۇھ ـ گۇرۇھ بولۇپ ئۇنى ئالدى ـ ئارقىـدىن قوغدايـدىغان، سـاقچىالر      تهشكىال
سهپ ـ سهپ تىزىلىپ، باشلىق ئۆتمهكچى بولغـان بـارلىق يـول ـ ئـۆتكهللهرنى قامـال        

 دۆلهت رەھبىرىنىـڭ قايــسى  ،توسـاقالر ســېلىنىدىغان قىلىـدىغان، ئـۇ يهر ـ بــۇ يهرگه     
ن، بىـر ـ بىـرىگه ئوخـشاپ كېتىـدىغان      ماشىنىدا ئىكهنلىكىنى بىلدۇرمهسـلىك ئۈچـۈ  

بىر مۇنچىلىغان ماشىنا بىر ـ بىرىنىـڭ كهينىـدىن غۇيۇلدىـشىپ ماڭىـدىغان بولـۇپ       
  . كهتتى

ئهمدى ھهر جهھهتتىن ھاياتقا بهكمۇ مۇناسىۋەتلىك بولغان ئىقتىسادىي نۇقتىـدا          
  ! تۇرۇپ بۇ پهرقلهرنى سېلىشتۇرۇپ كۆرەيلى

كۈنى بازارغا چىقىـپ سـودا ـ سـېتىق      ۇپ، ھهر تىجارەتچى بولئهبۇبهكرىھهزرىتى 
خهلىپىلىككه تهيىنلهنگهنـدىن كېيىنكـى كۈنلهرنىـڭ بىرىـدە، كىيىملىـك           . قىالتتى

ماللىرىنى ئۆشنىسىگه ئارتىپ بازارغا كېتىۋاتقىنىدا ئالدىغا ھهزرىتى ئـۆمهر بىـلهن           
. ايدۇدەپ سـور  “ نهگه ماڭـدىڭ؟  ! ئـى رەسـۇلالھنىڭ خهلىپىـسى     ”: ئهبۇ ئۇبهيدە ئۇچراپ  

  . دەپ جاۋاب بېرىدۇ“ بازارغا ماڭدىم”: ئهبۇبهكرىھهزرىتى 

ــازاردا نــېمه ئىــش قىلىــسهن؟ ســهن مۇســۇلمانالرنى باشــقۇرۇش ئۈچــۈن   ”: ئــۇالر ب
ــا ــسهنتالالنغـ ــ“ ن خهلىپىـ ــان  . ىرىدۇدەپ ئاگاھالندۇرۇشـ ــۇنى ئاڭلىغـ ــۇبهكرىبـ : ئهبـ

: ى ئـۆمهر ۋە ئهبـۇ ئۇبهيـدە   ھهزرىتـ . دەپ سـورايدۇ “ ئۇنداقتا باال ـ چاقامغا كىم قارايدۇ؟ ”
  . دېيىشىدۇ“ بېرىپ ساڭا مائاش تهيىنلهيلى! بىز بىلهن كهلگىن”

ئــۈچهيلهن كېڭىــشىش ئــارقىلىق، ئۇنىڭغــا ھهركــۈنى بىــر قوينىــڭ يېرىمــى        
  .كهلگۈدەك مىقداردا مائاش بېرىلىدىغان بولۇپ كېلىشىدۇ

  : غاندە مۇنداق قهيت قىلىن »ئهررىيادۇن نادىرە«

 بـــاغرى ۋە پاچـــاقلىرى -بېـــشى، ئـــۈچهي ( دىنـــار ۋە 250هكرىگه ھهزرىتـــى ئهبـــۇب
ئهممــا بــۇ مائــاش . بىــر قــوي يىللىــق مائــاش قىلىــپ بېكىــتىلگهن ) ئېلىــۋېتىلگهن

ــال      ــارلىق م ــا ب ــنلهنگهن ۋاقىتت ــپىلىككه تهيى ــى، چــۈنكى خهلى ــا يهتمهيتت  -ئۇنىڭغ
ارغا چىقىپ  شۇڭا بهزى كۈنلىرى باز   . مۈلكىنى دۆلهت خهزىنىسىگه تاپشۇرۇۋەتكهنىدى   

  . سودا ـ سېتىق بىلهن شۇغۇللىناتتى

ھهزرىتـى ئـۆمهر    . بىر كۈنى ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ ئالدىغا بىـر تـوپ ئايـال ئۇچرايـدۇ            
ــۇالردىن ــېمه  ”: ئ ــۇردۇڭالر؟ ن ــار؟ئهرزىڭــالر كىمنــى ســاقالپ ت ــۇالر. دەپ ســورايدۇ“ ب : ئ

ئـۆمهر  ھهزرىتـى  . يـدۇ دە“ رەسۇلۇلالھنىڭ خهلىپىـسى بىـلهن كۆرۇشـمهكچى ئىـدۇق      ”
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بهكرىنى ئىزدەپ چىقىـپ كېتىـدۇ ۋە ئـۇنى بـازاردىن تېپىـپ، قولىـدىن               ھهزرىتى ئهبۇ 
مېنىـڭ سـىلهرگه خهلىـپه      ”: ھهزرىتى ئهبۇبهكرى . دەپ تارتىدۇ “ !ماڭ”: تۇتقان ھالدا 

بولۇپ ئولتۇرۇشۇمنىڭ ئورنى يوق، سىلهر ماڭا بهلگىلهپ بهرگهن مائاش ھېچنېمىگه          
“ ماقۇل، مائاشىڭنى ئۆسـتۈرۈپ بېرەيلـى     ”: تى ئۆمهر ھهزرى. دەپ ئاغرىنىدۇ “ يهتمىدى
ــدۇ ــۇبهكرى. دەي ــشىڭالرنى تهلهپ    300”: ئهب ــوي بېرى ــۈن بىــر ق ــۇل بىــلهن پۈت ــار پ  دىن

ئـۇالر ئهنه شـۇ تهرىقىـدە تـاالش ـ      . دەيدۇ“ بۇ ئىشىڭ بولمىدى”: ئۆمهر. دەيدۇ“ قىلىمهن
ۇنىـڭ دېگىنىنـى   ئ”: تارتىش قىلىۋاتقاندا، ھهزرىتى ئهلـى چىقىـپ كېلىـپ، ئـۆمهرگه     

دەپ “ سـهنچه شـۇنداق قىلىـشنى مۇۋاپىـق دەپ قارامـسهن؟          ”ئـۆمهر   . دەيـدۇ “ !بېرەيلى
. دەيـدۇ “ ئهمىسه شـۇنداق كېلىـشتۇق   ”: ئۆمهر. دەيدۇ“ ھهئه، مۇۋاپىق ”: ئهلى. سورايدۇ

باشـقىالر  . سىلهر مۇھاجىرالردىن پهقهت ئىككىال كىشى سىلهر     ”: ئهبۇبهكرىھهزرىتى  
ــا قويغانـــدىن كېـــيىن،  “ ؟بـــۇ ئىـــشقا قوشـــۇالرمۇ ــۆز ئهندىشىـــسىنى ئوتتۇرىغـ دەپ ئـ

ــدۇ ۋە    ــاقچى بولى ــاب قىلم ــقه خىت ــپ خهلق ــسىغا چىقى ــا  ”: كۇرسى ــااليىق، ماڭ ــى خ ئ
 دىنـار ۋە كـالال ـ پـاچىقى ئېلىۋېلىنغـان بىـر       250مېنىڭ يىللىق مائاشـىم  ! قاراڭالر
ىــر قويغــا  دىنــار ۋە پۈتــۈن ب300ئــۆمهر بىــلهن ئهلــى بــۇنى .  ئىــدى)نىــڭ گۆشــى (قــوي

خـااليىق  . دەپ سـورايدۇ  “ سـىلهرمۇ بۇنىڭغـا رازى بوالمـسىلهر؟      . ئۆزگهرتمهكچى بولـدى  
: بهدەۋىـي دەپ جـاۋاب بېرىـشىدۇ، ئهممـا بىـر چهتـته تۇرغـان بىـر                “ !بىز رازى ”: بىردەك

ــاق” ــز! ي ــزبى ــدى؟  .  رازى ئهمهس ھهرگى ــى نهدە قال ــڭ ھهقق ــدىكى خهلقنى دەپ “ چۆل
سـىلهر  . مۇھاجىرالر قوشۇلۇپ بولـدى ”: ئهبۇبهكرىرىتى ئهمما ھهز. ئېتىراز بىلدۈرىدۇ 

  . دەپ جاۋاب بېرىدۇ“ قوشۇلمىساڭالرمۇ بولىۋېرىدۇ

 كېيىن،   ۋاقىتتا ھهزرىتى ئۆمهرمۇ تىجارەتچى بولۇپ، خهلىپىلىككه تهيىنلهنگهن     
چۈنكى ئۇ خهلقنىڭ دەردى بىلهن بولۇپ كېتىپ،     . ئۇنىڭ تاپاۋىتىمۇ ئۆزىگه يهتمهيتتى   

شــۇنىڭ . لىرىنى بىــر تهرەپــكه قايرىــپ قويۇشــقا مهجبــۇر بولغانىــدى خۇسۇســىي ئىــش
: بىلهن ئۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ساھابىلىرىدىن مهسـلىههت ئـېلىش ئۈچـۈن          

شۇڭا . سىلهر مېنى ئۆزەڭالرغا خهلىپه قىلىپ قويدۇڭالر     . مهن بىر تىجارەتچى ئىدىم   ”
ــراجىتىمگه يهتكــۈدەك دەرى   ــسام،  دۆلهت خهزىنىــسىدىن مېنىــڭ خى ــاش ئال ــدە مائ جى

بـۇ سـېنىڭ ھهققىـڭ، خهزىنىـدىن        ”: ھهزرىتـى ئوسـمان   “ سىلهر قانداق قارايـسىلهر؟   
سـهئىد  . دېگهن مهنىدە جـاۋاب بهردى “ !مائاش ئېلىپ، باال ـ چاقاڭغا خىراجهت قىلغىن 

ئهمما ئهلى قاتـارلىق بىـر نهچچهيـلهن بـۇ ھهقـته            . ئىبنى زەييىدمۇ بۇنىڭغا قوشۇلدى   
. دەپ سـورىدى  “ سـهن قانـداق قارايـسهن؟     ”: ئـۆمهر ئهلىـگه خىتـابهن     . ئېغىز ئاچمىـدى  
ــى  ــى ئهل ــدۇ    ”: ھهزرىت ــساڭ بولى ــدە ئال ــۈدەك دەرىجى ــائىلهڭگه يهتك ــاڭا ۋە ئ . پهقهت س

ھهزرىتـى ئـۆمهر بـۇ ئېغىـر جـاۋابنى          . دېـدى “ !ئۇنىڭدىن ئارتۇق ئېلىش ھهققىڭ يوق    
“ اب ئهلىنىـڭ سـۆزىدۇر  ھهقىقىـي جـاۋ  ”: ئاڭالپ، خۇددى كاتتا مۇكاپاتقا ئېرىشكهندەك 

  . دەپ، ئۇنىڭغا بولغان مهمنۇنىيىتىنى بىلدۈردى
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ھهزرىتــى ئوســمان دۆلهت خادىملىرىغــا مائــاش تارقاتقــان ۋاقىتتــا، ئىقتىــسادىي   
ئۇنىڭـسىزمۇ  . ئهھۋالى ناچار بولغانالرغا ئۆز مېلىدىن مهلۇم مىقداردا ئايرىپ بېرەتتى     

يولىــدا جىهــاد هللا وچــۇقلىقى ۋە اھهزرىتــى ئوســمان ئۆزىنىــڭ مهردلىكــى، قولىنىــڭ ئ
  . ئىدىلهن ھهممىگه تونۇلغانئۈچۈن ئاتىغان ماللىرى بى

مانـا ھـازىر    . ھهزرىتى ئهلىنىڭ ئهھۋالىمـۇ ھهزرىتـى ئـۆمهرنىڭكىگه ئوخـشايتتى         
زامـــانىمىزدا دۆلهت خهزىنىلىـــرى پۈتـــۈنلهي .. بىـــز نهدە، ئـــۇ ئۇلـــۇغ ســـاھابىالر نهدە؟

ئۇنـدىن  . ىغىنىچه ئىشلىتىپ، بۇزۇپ ـ چاچماقتـا  الرنىڭ ئىلكىدە بولۇپ، خالدېكتاتور
باشقا ئۇالرغـا يهڭ ئىچىـدىن سـۇنۇلۇپ تۇرىـدىغان مـال ـ دۇنيانىـڭ ھهددى ـ ھېـسابى          

ئۇمۇ يهتمىگهندەك چهتئهل بانكىلىرىدىكى پۇل، دۆلهت سىرتىغا قاچۇرغان دۆۋە ـ . يوق
ــايلىق ــۇ خهلقنىــڭ مــال ـ مۈلكىــدىن ئوغرىلىنىــپ ســىرتقا قاچۇر    ... دۆۋە ب ۇلغــان ب

بايلىقالر شۇ قهدەر جىقكى، چهت دۆلهتـلهر قاچۇرۇلغـان بـۇ بايلىقالرغـا تايىنىـپ، ئـۆز                 
بــۇ مــال ـ بايلىقالرنىــڭ ھهممىــسى ھــازىرقى   . ئىقتىــسادىنى كــونترول قىلىــشماقتا

مۇسۇلمانالرنىڭ بېشىدىكى بهزى شهخسلهرگه تهۋە بولۇپ، بۇ بـايلىق ھهر قـانچه كـۆپ       
يهنىــال ئۇالرغــا يهتمهيــدۇ، ســان ـ مىقــدارى ئــۇالرنى رازى    بولــۇپ كهتــكهن تهقــدىردىمۇ 

  . قىاللمايدۇ

 شاھ ئۆز دۆلىتىدىن سىرتقا شۇ قهدەر كۆپ بايلىق قاچۇرغان بولسىمۇ،           ،مهسىلهن
بۇ . ئۆزى ئىراندىن قاچقان ۋاقىتتا ئۆزىگه پاناھلىق بهرگۈدەك بىرەر دۆلهت تاپالمىدى         

ئـاخىرەتته بۇنىڭـدىن نهچـچه    . سابلىنىدۇئۇنىڭ پهقهت بۇ دۇنيـادا ئالغـان جازاسـى ھېـ      
  .زالىمالر جازاسىنى مانا مۇشۇنداق تارتىدۇ. ھهسسه ئېغىر جازاسى بار

 دېكتـاتور سامىتنىڭ مىسىر فهتهىدىن بـۇرۇن       ئىبنى   بهلكىم چوڭ ساھابه ئۇبادە   
ه قىلغــان مۇنـــۇ ســۆزلىرى بـــايلىق ھهققىــدىكى ســـۆزلهرنىڭ ئهڭ    ك“ مــۇقهۋقىس ”

پۈتۈن دۇنيا بىزنىڭ بولسىمۇ،    ”: ئۇ مۇنداق دېگهنىدى  . مكىنمۇھېكمهتلىكى بولۇشى   
  “ .بىز قولىمىزدىكى نهرسىلهردىن ئارتۇقىنى تهلهپ قىلمايمىز

 باراۋەرلىك نۇقتىسىدىن تۆت خهلىپه دەۋرىـگه   ــئۇنداقتا بىز ھهق ـ ھوقۇقتا تهڭ 
  ! بىر نهزەر تاشالپ باقايلى

رى ئهجهم بولـۇپ، ئهجهم ئايـال ئهرەب      بىرى ئهرەب، يهنه بى   (بىر كۈنى، ئىككى ئايال     
يـېمهك ـ ئىچـمهك تهلهپ قىلىـپ ھهزرىتـى ئهلىنىـڭ       ) ئايالنىڭ خىزمهتكـارى ئىـدى  

ھهزرىتى ئهلى ئۇ ئىككىسىگه ئايرىم ـ ئايرىم قىلىپ بىر ئۆلچهمـدىن   . ئالدىغا كهلدى
خىزمهتكــار ئــۆز نېسىۋىــسىنى ئېلىــپ چىقىــپ  . بۇغــداي ۋە قىــرىقتىن دىنــار بهردى 

ماڭـا  ! ئى مۆئمىنلهرنىڭ ئهمىـرى   ”: ىن كېيىن، ئهرەب ئايال ھهزرىتى ئهلىگه     كهتكهند
ئۇ ئايالغـا بهرگهنچىلىـك نهرسـه بهردىـڭ، ھـالبۇكى، مهن بىـر ئهرەب، ئـۇ دېـگهن ئهجهم                    

نىــڭ كىتابىغــا قارىــدىم، ئهممــا هللا مهن ا”: ئــۇ ئايالغــاھهزرىتــى ئهلــى . دېــدى“ تۇرســا؟
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بولغانالر ھهزرىتـى ئىـسهاق نهسـهبىدىن       ھهزرىتى ئىسمائىل نهسهبىدىن    ”كىتابتىن  
  . دەپ جاۋاب بهردى“ دەيدىغان بىر نهرسه تاپالمىدىم“ بولغانالردىن ئۈستۈندۇر

ئـى  ”: يهنه بىر قېتىم جۇدا ئىبنـى ھـۇبهيرە ھهزرىتـى ئهلىنىـڭ ئالـدىغا كېلىـپ               
ئـۇ  (ۋالىشىپ كهلسه   ەبهزىدە سېنىڭ ئالدىڭغا ئىككى كىشى د     ! مۆمىنلهرنىڭ ئهمىرى 

ىنىڭ بىرى سېنى ئۆز جېنىدىنمۇ ئهزىز كۆرىدىغان، يهنه بىرى سـاڭا چىـش ـ    ئىككىس
، سهن باشتىكىسنى جازاالپ، كېيىنكىـسىنى ھهقلىـق        )تىرنىقى بىلهن ئۆچ بولسىمۇ   

ڭىكىنـى  ېھهزرىتى ئهلى ئ  . دەپ سورايدۇ “ بۇ قانداق ئىش؟  . قىلىپ چىقىرىدىكهنسهن 
ۇ ئىش مهن بىـلهن مۇناسـىۋەتلىك       ئۇ شۇنداق مهسىلىكى، ئهگهر ئ    ”: قاشالپ ئولتۇرۇپ 

هللا ئهمما بـۇ ئىـش ا     . بولغان بولسا، ئهلۋەتته ئۆزەم خالىغانچه ھۆكۈم چىقارغان بوالتتىم       
بۇ قانۇن ئۆز پېتـى ئىجـرا قىلىنىـشى         . ئورناتقان ئادالهت قانۇنىغا مۇناسىۋەتلىك ئىش    

  . دەپ جاۋاب بېرىدۇ“ كېرەك

 قىلغــان ۋە بــۇ مۇئــامىلىنى شۈبهىــسىزكى، ھهرئىــشقا مانــا مۇشــۇنداق مۇئــامىله
ئۆزىگه مىزان قىلىۋالغان باشـقۇرغۇچىالرنىڭ ھهر ئىـشى ئوڭۇشـلۇق بولـۇپ، خهلقـى              

  . قىلغان ھهر بىر ئىشىغا رازىمهنلىك بىلدۈرىدۇئۇ ئۆزلىرىنى ئۇالرغا ئاتايدۇ ۋە 

ــات       ــاتىرجهم ۋە خۇشــهال ھاي ــدۇ، خ ــوق تۇتى ــۆڭلىنى ت ــان ك ــۇالر ھهر زام شــۇڭا ئ
ال، ھهر بىــر پــۇقرا ئــۆز جېنــى، مېلــى ۋە شــان ـ شــهرىپىنىڭ           شــۇنداق . كهچۈرىــدۇ

مانا مۇشۇ ئارقىلىق ھهقىقىي بهخـت ـ   . بىخهتهرلىك ئىچىدە ئىكهنلىكىگه ئىشىنىدۇ
  . سائادەتكه ئېرىشىپ، شاد ـ خۇرام ياشايدۇ

يهنه شۈبهىــسىزكى، ھهر قانــداق جهمئىيهتــته باشــقىالرغا يامــانلىق قىلىــدىغان، 
زلىكنى تهرغىپ قىلىدىغان، ئۆز مهنپهئهتىنـى ھهممىـدىن ئهال         ھهر يهردە ھۆكۈمهتسى  

ئهممـــا ئـــۇ دەۋرلهردە بۇنـــداق كىـــشىلهرگه بىپهرۋالىـــق . بىلىـــدىغان كىـــشىلهر بـــار
قىلىنمىغــان، ھهم ئۇنــداق قىلىــشقا ھېچقانــداق پۇرســهت بېــرىلمىگهن، ئهكــسىچه،   

ر ۋاقتىـدا بىـر   ئۇنداق كىشىلهر ھهر دائىم كۆزىتىلىپ، پهند ـ نهسىههت ئاڭلىمىغـانال  
چـۈنكى خهلىپىلهرنىـڭ كۈنـدىلىك      . تهرەپ قىلىنىپ، يولى تۈزىتىلىپ تۇرۇلغانىـدى     

تۇرمـۇش، ئـېلىم ـ بېـرىم ۋە مۇئامىلىلىرىـدە دىنىـي قائىـدىلهرنى ئـۆزلىرىگه مىـزان           
قىلىــشى، قانــداقتۇر ســىرتقى بېــسىمنىڭ تهســىرى بىــلهن ئهمهس، بهلكــى پهقهت       

قورقۇنچىنىــڭ نهتىجىــسىدىن ئىبــارەت هللا ى ۋە اسۆيگۈســهللا ئىــسالمىي تهربىيهنىــڭ، ا
قاراشــلىرىنى ئىــسالمدىن  شۈبهىــسىزكى، خهلىــپىلهر ئهخــالق ۋە دۇنيــا كــۆز . ئىــدى

  .ئالغاچقا، ھهر بىرى دۇنيادا تهڭدىشى يوق رەھبهرگه ئايالنغانىدى

ــالق ۋە     ــۆز ئهخـ ــۇ ئـ ــۇ جهمئىيهتمـ ــان ئـ ــك قىلغـ ــۆزلىرى خهلىپىلىـ ــۇنداقال، ئـ شـ
ــا، اتهربىيهلىرىنــى ئىــسالمد  ــلهرگه ھهردائىــم   هللا ىن ئالغاچق ــان چهكلىمى ــا قويغ يولغ

 بويسۇندى، بىر ـ  شهرتسىزھۆرمهت بىلدۈردى، بۇ ئۆلچهملهر ئىچىدە ئۆز رەھبهرلىرىگه 
ــۆز       ــقىالرغا ئـ ــدىن باشـ ــشى ئۆزىـ ــر كىـ ــدى، ھهر بىـ ــۆرمهتلهپ، ئىززەتلىـ ــى ھـ بىرىنـ
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لهر دەپ ئاتالـدى،    شۇڭا ئۇالر ئهڭ پهزىلهتلىك ئۈممهت    . قېرىندىشىدەك مۇئامىله قىلدى  
چۈنكى ئۇالر پۈتۈن ئىنـسانىيهتكه ئـۈلگه بولىـدىغان، ئېـسىل خىـسلهتلىك، شـهرمى ـ        

  . ھايالىق ئۈممهتلهر ئىدى

، ئېسىللىقنى تهۋسـىيه قىلىـپ، يامـانلىقتن        ق، ياخشىلىق ۇلۇھهممه ئادەم توغر  
  ! توسسا، ئاگاھالندۇرسا، نهتىجه يۇقىرىقىدەك بولىدۇ ـ ئهلۋەتته

ىـــــشىلهرمۇ دۆلهت رەئىـــــسىنىڭ ئالـــــدىغا چىقىـــــپ، ئـــــۇالرنى ئـــــادەتتىكى ك
ئاگاھالنـدۇراتتى، ئــۇالرنى تـوغرا مۇئــامىله قىلىـشقا، ھهقنىــڭ ۋە ھهقلىـق كىــشىلهر     

خهلىپىلهرمــــۇ ئۇالرنىــــڭ نهســــىههتلىرىگه ۋە . تهرىپىــــدە تۇرۇشــــقا دەۋەت قىالتتــــى
تېخىمــۇ ئاگاھالندۇرۇشــلىرىغا قــۇالق ســېلىپ، ئۆزلىرىنىــڭ ســۆز ـ ھهرىكهتلىــرىگه    

  .دىققهت قىالتتى

بىر قېتىم ھهزرىتى ئۆمهر مۇنبهردە تۇرۇپ خهلقـقه خىتـاب قىلىۋېتىـپ مۇنـداق               
ئهگهر مهن مهنپهئهتپهرەسـلىك قىلىـپ ئـۆز نهپـسىمگه چـوغ            ! ئى مۇسـۇلمانالر  ”: دېدى

ئارىدىن بىرى ئورنىدىن تـۇرۇپ، قىلىچـى بىـلهن         “ تارتسام، سىلهر قانداق قىلىسلهر؟   
ئۇنــداق قىلــساڭ، ســېنى مانــا مۇنــداق  ”: شارەت قىلغــان ھالــدائۇنىــڭ بــوينىنى ئىــ

ئــۆمهر ئۇنىــڭ تومــۇرىنى تۇتــۇپ . دېــدى“ )بوينــۇڭنى كېــسىمىز دېمهكچــى(قىلىمىــز 
ئـۇ ئـادەم قىلـچه ئىككىلهنـمهي        . دېدى“ بۇ گهپنى ماڭا دەۋاتامسهن؟   ”: باقماقچى بولۇپ 

سـاڭا رەھـمهت    هللا ا”: مھهزرىتى ئۆمهر بـۇ قېـتى     . دېدى“ ھهئه، ساڭا دەۋاتىمهن  ”: تۇرۇپ
بىرەر خاتالىق ئۆتكۈزسهم، جهمئىيهتته خاتالىقىمنى     ”: دېگهندىن كېيىن “ !قىلسۇن

تۈزىتىپ تۇرىدىغان مۇنداق بىلىملىك كىـشىلهرنىڭ بولۇشـىنى مۇيهسـسهر قىلغـان            
  . دەپ رازىمهنلىكىنى بىلدۈردى“ !غا ھهمد بولسۇنهللا ا

 ماڭغـان ئهرلىرىنـى     كچىلىكىگهتىـرى يهنه شۇ دەۋردىكى ئايـالالر ھهر سـهھهر ئـۆز           
بىـز ئاچلىققـا    ! بىزگه ھـارام لوقمـا يېگـۈزمىگىن      ! دىن قورققىن هللا ا”: ئاگاھالندۇرۇپ

 ھهزەر بهكمــۇبهرداشــلىق بېرەلهيمىــز، ئهممــا ئاغزىمىزغــا ھــارام لوقمــا يېيىــشتىن   
  .  دەيتتى“!ئهيلهيمىز
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  ڭ خهلىپه دەۋرىگه ئومۇمىي نهزەر چوۆتت

گه خـــاس تــارىخى بولــۇپ، مىللهتنىــڭ ئهۋالدلىـــرى    ھهر بىــر مىللهتنىــڭ ئــۆزى   
تـارىخنى يازغـان ۋاقىتتـا، ئهگهر    . ھهرقانداق بىر شهكىلدە ئۇ تارىخنى يېزىپ چىقىدۇ      

بهزى خاتــالىقالرنى ئۆتكــۈزۈپ قويــسا، كىتابخانالرنىــڭ خاتــا چۈشــىنىپ قالماســلىقى 
زاھالپ ئۈچــۈن تــارىخ يېزىلغــان دەۋرنىــڭ شــهرت ـ شــارائىتلىرىنى چۈشــهندۈرۈپ، ئىــ   

قويـــۇش ئـــارقىلىق ئـــۆز ۋەزىپىلىرىنـــى تـــوغرا ۋە دۇرۇســـت تاماملىغانلىقىغـــا ئـــۆز  
كۆڭۈللىرىدە قانائهت ھاسىل قىلىدۇ ۋە خهلقنىڭ نهزەرىدە راستچىل تارىخچى بولـۇپ         

  . ھېسابلىنىدۇ

بۇنىــڭ تۈرتكىــسىدە، كېيىنكــى ئهۋالدالر ئۆزلىرىنىــڭ ئېــسىل بىــر مىللهتنىــڭ  
ــې   ــى ھـ ــهبىدىن ئىكهنلىكىنـ ــدىن   نهسـ ــىدىن ۋە ئهجدادلىرىـ ــشىپ، ئۆتمۈشـ س قىلىـ

ــۇ     ــۇ شــ ــپ، ئۆزلىرىنىڭمــ ــرەت ئېلىــ ــالىقالردىن دەرس ۋە ئىبــ ــدۇ، خاتــ پهخىرلىنىــ
ىللىتىنىــڭ ســاپ، ســاغالم خاتــالىقالرنى ئۆتكــۈزۈپ قويۇشــىدىن ھهزەر ئهيلهيــدۇ ۋە م

شــۇنداقال، كــېلهچهك نهســىللهر ئــۆز    . ىغا تىرىــشچانلىق كۆرســىتىدۇ ىــشلىشداۋام
ــانلىق  مىللىتىنىـــڭ  ئۇلـــۇغلىقىنى ئىـــسپاتالش ئۈچـــۈن ئـــۆز ئهجـــدادلىرىنىڭ شـ

شۇ ئارقىلىق تارىخ   . تارىخىنى ناھايىتى دەبدەبىلىك قىلىپ كۆرسىتىشكه تىرىشىدۇ     
  . ئهجدادالردىن ئهۋالدالرغا قالدۇرۇلغان مىراس سۈپىتىدە داۋاملىشىدۇ

ىخى ، بـۇ ئۈممهتنىـڭ تـار      )شۇنىـسى ئېچىنـارلىقكى   ( ئىسالم ئۈممىتىگه كهلـسهك   
كېيىــنچه ئوتتۇرىغــا چىققــان، كــۆز قارىــشى ئوخــشاش بولمىغــان ھهرخىــل گــۇرۇھ ۋە 

چـۈنكى بـۇ جامـائهتلهر ھهر       . مهزھهبلهرنىڭ زىيانكهشلىكىدە بهكمـۇ بۇرمىلىۋېتىلـدى     
دائىم بىر ـ بىرىنى قارىالپ، باشقىنى ئهيىبلهپ، ئۆزىنى ھهقلىـق كۆرسىتىـشكه، ئـۆز     

نىــڭ تــوغرا يولــدا، باشــقىالرنىڭ بىــدئهتته     مۇرتلىرىنىــڭ ئۈســتۈنلۈكىنى، ئۆزلىرى 
  .ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالشقا ئۇرۇنماقتا ئىدى

ئهنه شۇ سهۋەبتىن، بۇ ئـۈممهت ئۇلۇغلىرىنىـڭ تارىخىـدا ناھـايىتى چـوڭ يوچـۇق                
كېيىنچه ئارىلىرىدىكى ئايرىمىچىلىق سهۋەبلىرىدىن مهيدانغا كهلـگهن       . پهيدا بولدى 

بــۇ توقۇنۇشــالر شــۇ . ېغىــر جىنــايهتلهر يــۈز بهردىقوراللىــق توقۇنۇشــالردا ناھــايىتى ئ
ــدانغا كهلــگهن     ــۇ توقۇنۇشــالردا مهي ــارىخى ب دەرىجىــدە كۆپىيىــپ كهتتىكــى، ئىــسالم ت

ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه، كېيىنكـى تـارىخ      . قانلىق ۋەقهلهرنىـڭ تارىخىغـا ئايلىنىـپ كهتتـى        
لــدا كىتابلىرىــدا بــۇ ۋەقهلهر ئهســلىدىكىدىن نهچــچه ھهســسه مۇبــالىغه قىلىنغــان ھا 

. دى پۈتـۈنلهي يوققـا چىقىرىلـ   قهيت قىلىنغاچقا، بۇ دەۋرلهرنىـڭ شـانلىق تـارىخلىرى        
ــارىخ شــۇ قــانلىق ۋەقهلهرنىــڭ يــۈز بېرىــشىگه ســهۋەب بولغــان شــهرت ۋە     ھــالبۇكى، ت

  . ئىدىئامىلالر بىلهن بىرلهشتۈرۈلگهن ئاساستا يېزىلىشى كېرەك
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ادە ئۇلۇغاليــدىغان ئهڭ غهلىــته يېــرى شــۇكى، ھهزرىتــى ئهلىنــى ھهددىــدىن زىيــ  
كىشىلهر قوبۇل قىلغىلى بولمايدىغان ۋەقه ۋە خهۋەرلهرنـى ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه ئارتىـپ،              

بۇالردىن بهزىلىرى ئهلىـگه بولغـان ھهددىـدىن        . ئۇنى ئوسال ئهھۋالغا چۈشۈرۈپ قويدى    
ئارتۇق سۆيگۈسى سهۋەبىدىن، پهقهت ھهزرىتى ئهلىنى ئۇلـۇغالش ئۈچـۈن باشـقىالرنى            

ئۇالرنى ھهزرىتى ئهلى ۋە يېقىنلىرىنىڭ ھهققىـگه تاجـاۋۇز قىلغـۇچى           كۆزگه ئىلماي،   
ــدى   ــشكه ئۇرۇن ــۆكتهملهر دەپ كۆرسىتى ــى    . ئ ــاي، ھهزرىت ــال قالم ــڭ بىلهن ــا بۇنى ھهتت

 “قۇرئان ھـۆكمى بىـلهن ئىماملىققـا تهيىـنلهنگهن كىـشىلهر          ”ئهلىنىڭ نهۋرىلىرىنى   
  . دەپ ئېالن قىلىشتى

هر بىلهن ئۇلۇغالپ، پهيغهمبهرلهر بىلهن تهڭ      ئۇالرنى پهيغهمبهرلهرگه خاس سۈپهتل   
. بۇ خىل مۇبالىغىلهر ئىسالمنىڭ دەسلهپكى مهزگىللىرىدە يوق ئىدى       . ئورۇنغا قويدى 

 ـ ئهسـرىنىڭ ئـاخىرقى يىللىرىغـا كهلگهنـدە بـۇ ئـېقىمالر پهيـدا بولۇشـقا          3ھىجىرىيه 
م مالىك، ئىمام   ئىمام ئهبۇھهنىفه، ئىما  (مهسىلهن، تۇنجى فىقىه ئالىملىرى     . باشلىدى

نىــڭ ئهســهرلىرىدىن بــۇ خىــل مۇبــالىغىلهر ) شــافىئى ۋە ئىمــام ھهنــبهل قاتــارلىقالر
  . پهقهتال تېپىلمايدۇ

ــشاش،   ــۇنىڭغا ئوخ ــت ”'ش ــى بهي ــۇنجى   “ئهھل ــپىلهر ۋە ت ــلهن خهلى ــوڭلىرى بى  چ
مۇســۇلمان رەھــبهرلهر ئارىــسىدا بىــر ـ بىــرىگه ئۆچمهنلىــك قىلىــشقانلىقىغا دائىــر     

كهلىمىسىنىڭ ئۇ '' شىئه''تېخىمۇ مۇھىمى . ىل ـ ئىسپات تېپىلمايدۇھېچقانداق دەل
ــولالش  "دەۋردە  ــۇش، قـ ــدار بولـ ــىي ۋە   " تهرەپـ ــداق سىياسـ ــقا ھېچقانـ ــدىن باشـ دېگهنـ

كېيىـنچه، بـارا ـ بـارا ئـۆزىگه خـاس پىكىـر ۋە        . ئىدىئولوگىيىلىك مهنىسى يوق ئىـدى 
ــدى   ــا ئايالن ــاد شــهكلىنىڭ نامىغ ــى رەسمىيل . ئېتىق ــۇ پىكىرن ــا  ب هشــتۈرۈش ۋە ئهتراپق

ــدى    ــسى قالمىـ ــان سهپسهتىـ ــدە تارقاتمىغـ ــۈش ھهققىـ ــۈن ئۆتمـ ــيىش ئۈچـ ــۇالر . يېـ ئـ
ئۆتمۈشتىن شۇنداق بولمىغۇر پىكىر ۋە خهۋەرلهرنى تارقاتتىكى، ئهسلىدە بۇ كىشىلهر 

  .بۇنداق نهرسىلهرنى بىلمهيتتى ھهم خىياللىرىغا كهلتۈرۈپمۇ قويمايتتى

ى تهرەپدارلىرىغا شارائىت تولـۇق يارىتىلغاچقـا        ھهزرىتى ئهل  ۆۋاقىت ئۆتكهنسېرى 
ــۆز       ــۈرۈش ۋە ئ ــا چۈش ــال ئهھۋالغ ــشىلهرنى ئوس ــگهن كى ــمهن دەپ بىل ــۆزلىرىگه دۈش ئ
پىكىرلىرىنــــى كهڭ قانــــات يايــــدۇرۇش ئۈچــــۈن ئــــۆزلىرى خالىغــــان نهرســــىنىڭ 

شـــۇنىڭ بىـــلهن مۇســـۇلمانالر ئارىـــسىدا . ھهممىـــسىنى تـــارىخ بېـــتىگه يېزىـــۋەردى
ــق قىل ــپ،  گۇرۇھۋازلىــ ــش ئهدەپ كېتىــ ــ  ىــ ــدا بولــ ــۈركىلىش پهيــ ــدا ســ دى ۋە ئارىــ

بۇنىـڭ  . پۇرسهتپهرەسلهر ئارىدىن نهپ ئۈندۈرۈش ئۈچۈن توختىماي قاتراشـقا باشـلىدى         
نهتىجسىدە، باتىنىيلىق ئېقىمى پهيـدا بولـۇپ، مۇتهئهسـسىپ ئـوي ـ پىكىـر ۋە باتىـل        

  . ئېتىقادالر كۆپىيىپ كهتتى

بۇ ئىش . قالدۇرۇش ئىشلىرى باشالنمىغانىدىئۇ ۋاقىتالردا تېخى تارىخنى يېزىپ  
ئهممـا ئابباسـىيالرنىڭ تـارىخ      . ئابباسىيالر خهلىپىـسىگه كهلگهنـدە ئانـدىن باشـالندى        
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ــشتىكى بىردىنبىــر مهقــسى  ــارىخ   تيېزى ــۇالرنى ت ــپ، ئ ــا چىقىرى ــۈمهۋىيلهرنى يوقق ى ئ
ــدى  ــۈرۈۋېتىش ئىـــ ــۆز خهلىپىلىكىنـــــى  . سهھىپىـــــسىدىن ئۆچـــ ــىيالر ئـــ ئابباســـ

رۈش ئۈچۈن ھهل قىلىشى كېرەك بولغان ئهڭ مۇھىم مهسـىله مانـا بـۇ              رەسمىيلهشتۈ
بۇ ئىش ئۈمهۋىيلهر خهلىپىلىكىنى پۈتۈنلهي قارىالشقا، ھهتتـا ئۈمهۋىيلهرنىـڭ          . ئىدى

پهقهت ھهزرىتى ئوسماننىڭ ئۆچىنى ئېلىش باھانىسى بىـلهن خهلىپىلىـك تهخـتىگه            
ــان دەۋاســى ئۈچــۈن قۇرۇلغا   ــانلىقى ۋە ھۆكۈمىتىنىــڭ ق ــا قهدەر بېرىــپ  چىقق نلىقىغ

  .تاقالدى

بۇ ئىشالر يـۈز بهرگهن ۋاقىتتـا، ھهزرىتـى ئهلـى بىـلهن ھېچقانـداق مۇناسـىۋىتى                 
پهيغهمــــبهر . بولمىغــــان نۇرغــــۇن ئىــــشالر ئۇنىــــڭ ئۈســــتىگه ئارتىــــپ قويۇلــــدى  

ئهلهيهىسساالمنىڭ نامىدا يالغان ھهدىـسلهر ئويـدۇرۇلۇپ، بـۇ ئاتـالمىش ھهدىـسلهرگه             
ىنىڭ خهلىـپىلىككه سايلىنىـشى كېرەكلىكـى، ئۇنـدىن بـۇرۇن           بىنائهن ھهزرىتى ئهل  

ــۇتتهھهم ئىكهنلىكـــى ۋە ئۇالرنىـــڭ ئهلىنىـــڭ    ــان خهلىپىلهرنىـــڭ مـ تهخـــتكه چىققـ
بـۇ خهلىپىلهرنىـڭ ھهزرىتـى ئهلىـدىن     . ھهققىنى تارتىۋالغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلدى 

 يېزىلىـپ،   تېخىمۇ ئۈستۈن ئىكهنلىكى ئىنكار قىلىندى ۋە بىرمۇنچىلىغان كىتـابالر        
ھالبۇكى، ھهزرىتى  . ئۈستۈنلۈكنىڭ ھهزرىتى ئهلىگه مهنسۇپ ئىكهنلىكى جاكارالندى     

ھهزرىتى ئهلى !... ھهيهات. ئهلىنىڭ بۇ ئىشالر بىلهن ھېچقانداق ئاالقىسى يوق ئىدى
ۋە ئۇنىـــڭ سهۋىيهســـىدىكى ســـاھابىالر بـــۇ ئويـــدۇرۇلغان ســـۆزلهر بىـــلهن بىرىنىـــڭ  

  . مىغان ياكى بىر كىمگه ھۇجۇم قىلمىغانىدىئۈستىدىن سۆز ـ چۆچهك تارقات

تارىخ، خهلق ئارىسىدا مانا مۇشۇنداق ھهر خىل سۆز ـ چـۆچهك ۋە رىـۋايهتلهر كهڭ    
تـارىخچىالر خهلقـتىن نېمىنـى ئاڭلىغـان        . تارقالغاندىن كېيىن يېزىلىشقا باشلىدى   

 بولـــسا، قىلـــچه ئـــۆزگهرتمهي، ئـــۆز پېتـــى يازغـــان ۋە ئهجـــدادلىرىنىڭ تـــارىخلىرىنى
كېيىنكى ئهۋالدالرغا قالدۇرۇپ قويۇش ئۈچۈن ئۆزلىرى توپلىغان بارلىق رىۋايهتلهرنى         

قهيت قىلغاچقا، ھهرخىل رىـۋايهتلهر ئارىـسىدا ئـۆز         ) توغرا ياكى خاتالىقىغا قارىمايال   (
نهتىجىـدە، مۇسـۇلمانالر ئارىـسىدا مهيـدانغا        . ئارا قـارىمۇ قارشـىلىق كېلىـپ چىقتـى        

گــۇرۇھالر ئــۆزىگه تهۋە تــارىخچىالر بهرگهن مهلۇمــاتتىن كهلــگهن ھهرخىــل مهزھهب ـ   
باشقىـــسىغا پهرۋا قىلمايـــدىغان ۋە باشـــقىالرنى ئويـــدۇرمىكهش دەپ ئهيىبلهيـــدىغان  

  . ھالهت شهكىللهندى

ئوبيېكتىـپ دەلىـل ـ ئىـسپات كهلتـۈرۈش      (بىزنىـڭ نـۇقتىئىنهزىرىمىز بـويىچه،    
ســىله شــۇكى، بىــز ئۇچــۇر بــۇ تېمىنــى تېخىمــۇ قىيىنالشــتۇرىدىغان بىــر مه ) ئۈچــۈن

ۋاســىتىلىرى ئېلىــپ كهلــگهن قواليلىــق ۋە زامــانىمىز ئىنــسانلىرىنىڭ ئهمهل ـ          
مهنـسهپكه بولغـان ھېرىـسمهنلىكى بىـلهن بىـر ـ بىـرىگه قارشـى ئېلىـپ بېرىۋاتقـان            
توختاۋســـىز مۇجـــادىله ۋە ھۇجـــۇمالرنى ئـــۆلچهم قىلىـــپ تـــۇرۇپ، ئهينـــى چاغـــدىكى 

ئهينى ۋاقىتتا  ) زېهنىمىزگه ئورناپ كهتكهن  (شۇنداقال،  ئىختىالپالرنى كۆزىتىۋاتىمىز؛   
بىر ـ بىرىگه قارشى ئېقىمالر ئارىسىدا يۈز بهرگهن دۈشمهنلىكلهردىن يولغـا چىقىـپ،    
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ئۇ دەۋرنىڭ شهرت ـ شارائىتلىرى بىلهن ھېسابالشماي ۋە تهكـشۈرۈپ تهتقىـق قىلمـاي     
  .تۇرۇپال باھا بېرىۋاتىمىز

ىمكـى، ئىـسالمنىڭ دەسـلهپكى دەۋرلىرىـدە شـام          شۇ ھهقىقهتنى ئۇنۇتماسـلىق الز    
بىـر  . ئىككى ئايلىق يول ئىـدى ) بېرىپ ـ كېلىش (بىلهن مهدىنه ئارىسىدىكى مۇساپه 

ئهلچـى بـۇ مۇسـاپىنى بىـر قېـتىم بېـسىپ كهلگىـچه يېڭـى ـ يېڭـى ۋەقهلهر مهيـدانغا            
كېلىــپ، يېڭــى مهســىلىلهر ئوتتۇرىغــا چىقىــپ تۇرغاچقــا، جهمئىــيهت ئامــانلىقىنى   

ــو ــۇپ، يېڭــى    ئ ــكه قايرىــپ قوي ــا ۋەقه ۋە مهســىلىلهرنى بىــر تهرەپ رنىتىش ئۈچــۈن كون
بــۇ ۋەقهلهر كىــشىدىن كىــشىگه، . مهســىلىلهر بىــلهن ھهپىلىشىــشكه تــوغرا كېلهتتــى

ئېغىزدىن ئېغىزغا كۆچـۈش داۋامىـدا، ۋەقهنىـڭ ئهسـلى مـاھىيىتى ئىـشهنچلىك بىـر                
شـۇڭا بهزىـدە يېتىـپ    . اتتىخهۋەرچىنىڭ سۆزلىرىدىن تامامهن پهرقلىـق بولـۇپ چىقـ     

كهلگهن خهۋەرلهرگه ئادەمنىڭ ئىشهنگۈسى كهلـمهي، ئىـش تېخىمـۇ مۇرەككهپلىـشىپ            
كېتهتتى، كىشىلهر خهۋەرلهرنىڭ قايسى بىرىگه ئىشىنىـشىنى بىلهلـمهي گـاڭگىراپ           

ــاالتتى ــدە ســ  ... ق ــۇ دەۋر ھهققى ــز بۈگــۈن ئ ــون،  ۆبى ــا تېلېف زلىگىنىمىزدە، كاللىمىزغ
ادىئو، ئايروپىالن ۋە سۈنئىي ھهمراھقا ئوخـشاش خهۋەرلهرنـى بىـر           سىمسىز ئاپپارات، ر  

مىنــۇت، ھهتتــا بىــر قــانچه ســېكۇنت ئىچىــدە يهتكــۈزۈپ بېرەلهيــدىغان ئاالقىلىــشىش 
ــمايال گهپ     ــارائىتلىرىنى ئويالشـ ــڭ شـ ــۇ زاماننىـ ــپ، ئـ ــىتىلىرىنى كهلتۈرۈۋېلىـ ۋاسـ

  . باشاليمىز

هل ـ مهنسهپ ھېرىسمهنلىكىدىن  ئهمهلىيهتته، خهلىپىلهر ئىنسانالر ئارىسىدا ئهم
ئهڭ يىراق كىـشىلهر بولـۇپ، ھهتتـا باشـقىالرغا بولغـان ھـۆرمىتى يۈزىـسىدىن بهزى                 
مهســىلىلهر ھهققىــدىكى كــۆز قاراشــلىرىنى بايــان قىلىــشتىنمۇ ئــۆزلىرىنى چهتــكه  

بهزىــدە ســاھابىلىرىدىن بىرىــدىن بىــرەر مهســىله سورالــسا، ئــۇ ســاھابه بــۇ   . تارتــاتتى
بـۇ ئهھـۋال    . ا بىر ساھابىگه، ئۇ ساھابىمۇ يهنه بىرىگه ھـاۋاله قىالتتـى          مهسىلىنى باشق 

ــاخىرى يهنه باشــتىكى شهخــسكه بېرىــپ توختــايتتى    بىــر . مۇشــۇ پېتــى ئايلىنىــپ ئ
مهنمهنچىلىكـتىن، پهقهت ئـۆز     (مهسىله ھهققىدە مهسـلىههت سـورالغان ھهر بىـر زات           

ر مهســئۇلىيهتنىڭ ي بىــمهنىــۋىيھۆكمىنىــڭ كــۈچكه ئىــگه بولــۇپ قېلىــپ، ئــۆزىگه  
پهتىــۋا بهرمهســلىككه ۋە ئــۆز كــۆز    ) يۈكلىنىــپ قېلىــشىدىن قورققــانلىقى ئۈچــۈن   

  . قارىشىنى بايان قىلماسلىققا تىرىشاتتى

گه )  خهلىپىلىككه سايالنغان كـۈنى    ئهبۇبهكرىھهزرىتى  (مهسىلهن، سهقىفه كۈنى    
  ! بىر قاراپ باقايلى

ە ئهبـۇ ئۇبهيـدە قاتـارلىقالر بىـر ـ      ، ھهزرىتـى ئـۆمهر ۋ  ئهبـۇبهكرى ئۇ كـۈنى ھهزرىتـى   
بىرىنى نامزات كۆرسىتىش، كىشىلهرنىڭ دىققىتىنى ئۆزىدىن باشقا تهرەپـكه بـۇراش،           

ھهزرىتى ئهلـى بـۇ ھهقـته     . ئۆزىنى بۇ مهسئۇلىيهتتىن ئېلىپ قېچىشقا تىرىشقانىدى     
بىــر تــال ئــۇرۇقتىن يېــشىللىق پهيــدا ”: تولىمــۇ ئوبرازلىــق قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ
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نىڭ نامى بىلهن قهسهم قىلىمهنكـى، ئهگهر بـۇ ۋەقهگه        هللا  ۋە شامالنى ياراتقان ا    قىلغان
شاھىد بولمىغان بولسام ۋە قولۇمدا ھهق تهرەپته تـۇرۇش ھهققىـدە دەلىـل بولمىغـان               

تائــاالمۇ ئىلىــم ئىگىلىرىــدىن زالىمنىــڭ زۇلــۇم قىلىــشى ۋە مهزلۇمنىــڭ  هللا بولــسا، ا
غا دائىر ۋەدە ئېلىۋالمىغان بولسا ئىدى، بۇ ئېزىلىشى ئالدىدا سۈكۈت قىلمايدىغانلىقى

سـىلهر ئهڭ   . دۇنيا خىيالىمغـا كىرىـپ چىقمـايتتى      (ئىشقا قهتئىي پهرۋا قىلمايتتىم     
ــۇقرا بولۇشــنى ئهۋزەل     ــاددىي پ ــدىن ئ ــان خهلىپىلىــك ماقامى قىممهتلىــك دەپ قارىغ

ەبىـسى  پۈتـۈن مـال ـ بـايلىق، سـهلتهنهت ۋە دەبد     (ھهم شۇ دۇنيانىڭ ) كۆرگهن بوالتتىم
مېنىــڭ نهزىرىمــدە بىــر ئۆچكىنىــڭ ئوســۇرۇقىچىلىك ئهتىــۋارى يوقلــۇقىنى  ) بىــلهن

   “.كۆرگهن بوالتتىڭالر

بىــز بۈگــۈنكى زامــانىمىزدا ئهمهل ۋە مهنــسهپ ھېرىــسمهنلىكى، باشــلىق بولــۇش  
ــدا ئېلىــپ بېرىلىۋاتقــان قــانلىق ۋەقهلهر، قــورال كــۈچى بىــلهن     ــۇ يول سهۋداســى ۋە ب

تلهر، ئىختىالب ۋە ئىنقىالبالردىن زېهنىمىزگه ئورناپ كهتكهن       ئالمىشىۋاتقان ھۆكۈمه 
ھالبۇكى، . دوگمىلىقالر بىلهن ئۇ دەۋرنى تهسهۋۋۇر قىلماقتىمىز ۋە باھا بهرمهكتىمىز        

  . بۇ ناھايىتى چوڭ خاتالىق

ــــ بىرىنـــى بهكمـــۇ  ھهقىقهتـــته، بـــارلىق ســـاھابىالر، بولۇپمـــۇ خهلىـــپىلهر بىـــر
ـــ بىرىنــى پهيغهمــبهر  ھــېچكىم بىــر. ام قىلىــشاتتىھــۆرمهتلهيتتى، ئىــززەت ـ ئىكــر  

ــدەك ياخــشى    ئهلهيهىســساالمنىڭ دوســتلىرى بولغــان خهلىپىلهرنــى ياخــشى كۆرگهن
  . كۆرمهيتتى

نىـڭ ھهزرىتـى ئوسـمان ۋە ھهزرىتـى ئهلـى يـاكى             ئهبۇبهكرىبىز بۇ يهردە ھهزرىتـى      
تـى ئوسـمان   باشقا ساھابىلهرگه مهسلىههت سالغانلىقىنى؛ ھهزرىتى ئۆمهرنىـڭ ھهزرى     

ــدىن    ــكهنلىكىنى؛ ھهزرىتـــى ئۆمهرنىـــڭ مهدىنىـ ــلهن كېڭهشـ ۋە ھهزرىتـــى ئهلـــى بىـ
ــۆز ئورنىغــا ھهزرىتــى ئهلىنــى نائىــب قىلىــپ قويغــانلىقىنى؛     ئايرىلغــان ۋاقىتتــا، ئ
ھهزرىتى ئوسماننىڭ بىر مۇنچه ئىشالردا ھهزرىتى ئهلىنىڭ پىكرىنـى ئالغـانلىقىنى           

  . بىر ـ بىرلهپ سۆزلهپ ئولتۇرمايمىز

خهلىـپىلهر ئـۆز مهنپهئهتلىرىنـى      «: بهزى نادان كىـشىلهر   !) ساقلىسۇنهللا ا(ھهتتا  
دەپ، بـۇ ئىـشنى     » قوغداش ئۈچۈن باشقا ساھابىلهر بىلهن يېقىن ئۆتۈشكه تىرىـشاتتى        

ــدۇ   ــشتىن يانماي ــكه تارتى ــان تهرەپ ــاھابىالرنىڭ   . يام ــڭ س ــۇ يهردە خهلىپىلهرنى ــز ب بى
ىنى نهقهدەر ئىززەتلهيـدىغانلىقى ھهققىـدە      بالىلىرىنى، بولۇپمۇ ئهھلى بهيت بـالىلىر     

ئانـدىن بىـر خهلىپىنىـڭ ئۆزىـدىن بـۇرۇنقى خهلىـپىگه            . بىر ئاز توختىلىـپ ئـۆتىمىز     
ــدىغانلىقىنى تهتقىــق قىلىمىــز   ــسى كــۆز بىــلهن قاراي ــدىن كېــيىن، مهيلــى  . قاي ئان

ــارلىق ئهھلــى بهيــت     ــۈمهۋىي يــاكى ئابباســىيالرنىڭ ئهھلــى بهيــت چوڭلىرىغــا ۋە ب ئ
رىغا تۇتقان پوزىتسىيىسىگه بىر قۇر كۆز تاشالپ چىقىمىـز ۋە بـۇ ئـارقىلىق ئـۇ              ئهزالى
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 ئارىسىدا مهيدانغا كهلگهن ۋەقهلهر ھهققىدە كاللىمىزغا ئورناپ        ①دەۋردە ئىككى تهرەپ  
  . كهتكهن كۆچۈرمه ئۆچمهنلىكنىڭ ھهقىقىي يۈزىنى كۆرۈۋېلىشقا تىرىشىمىز

يهىسساالمنىڭ سـاھابىلىرىغا كىـيىم     بىر قېتىم، ھهزرىتى ئۆمهر پهيغهمبهر ئهله     
تارقىتىپ بهردى، ئهمما تارقىتىلغان كىـيىملهر ئىچىـدە ھهزرىتـى ئهلىنىـڭ ئىككـى            

شــۇنىڭ بىــلهن، . ئــوغلى ــــ ھهســهن ۋە ھۈســهنگه دەل كهلگــۈدەك كىــيىم تېپىلمىــدى
. ھهزرىتى ئۆمهر يهمهنگه ئادەم ئهۋەتىپ بـۇ ئىككىـيلهنگه مهخـسۇس كىـيىم بـۇيرۇتتى              

ئهمــدى ! ھئــۇ«: ىــپ كېلىــپ، ئــۇ ئىككىــسىگه كىيگۈزۈلگهنــدىن كېــيىنكىــيىم يېت
  . دېدى» خاتىرجهم بولدۇم

يهنه بىر قېتىم، ھهزرىتى ئۆمهر ھهزرىتى ھۈسهيننى بىـر ئىـش بىـلهن ھۇزۇرىغـا               
خهلىـپه ئۆمهرنىـڭ ئهمـرىگه بىنـائهن        ”: ھۈسهين بـۇ ھهقـته مۇنـداق دەيـدۇ        . چاقىرىدۇ

 ۋە  ئابــدۇلال بىــلهن ئۇچرىــشىپ قالــدىمئــوغلى كېتىۋېتىــپ، يولــدا ھۇزۇرىغــائۇنىــڭ 
  : ئۇنىڭدىن

  : ئۇ. ـ نهدىن كېلىۋاتىسهن؟ـ دەپ سورىدىم

ـــ خهلىــپه ئــۆمهر بىــلهن كۆرۈشــمهكچى بولــۇپ، ھۇزۇرىغــا بارغانىــدىم، لــېكىن ئــۇ 
ئۇنــداقتا مېنىمــۇ قوبــۇل : مهن بــۇ گهپنــى ئــاڭالپ. مېنــى قوبــۇل قىلمىــدى، ـ دېــدى   

ئهمما دەل شۇ ۋاقىتتا ھهزرىتى ئۆمهرنىـڭ  . ئارقامغا ياندىمقىلمىغۇدەك، ـ دەپ ئويالپ  
  : ئۇ مهندىن. ئۆزى بىلهن ئۇچرىشىپ قالدىم

مهن ســېنى چاقىرتقانىــدىم، ســهن نېمىــشقا كهلمىــدىڭ؟ ـ دەپ    ! ـــ ئــى ھۈســهين
  : مهن. سورىدى

ن ئۇچرىـشىپ قېلىـپ،      ئابـدۇلال بىـله    ۇڭيولـدا ئوغلـ   ! ـ ئى مۆمىنلهرنىڭ ئهمىرى   
شۇڭا مهنمـۇ ئارقامغـا يانـدىم، ـ دەپ جـاۋاب      . نى ئۇقتۇما ئالمىغانلىقىڭئۇنى ھۇزۇرىڭغ

  : بۇنى ئاڭلىغان ئۆمهر. بهردىم

سـهن  (ـ سـهن مېنىـڭ كۆزۈمـدە ئابـدۇلالغا ئوخشامـسهن؟ ئابـدۇلالغا ئوخشامـسهن                
  “ .؟ ـ دەپ غودۇڭشىپ كهتتى)مېنىڭ كۆزۈمدە ئابدۇلالدىنمۇ ئهتىۋارلىقسهن دېمهكچى

ئـۇ  ”:  ھهققىـدە  ئهبـۇبهكرى زى ھهزرىتى ئۆمهرنىـڭ ھهزرىتـى       ھهدىسشۇناش تىرمى 
ــدىغان     ــشى كۆرىـ ــۇلۇلالھ ئهڭ ياخـ ــز ۋە رەسـ ــاتتىمىز، ئهڭ خهيرلىكىمىـ ــڭ كـ بىزنىـ

  .دېگهنلىكىنى قهيت قىلغان“ مۆھتهرەم زاتتۇر

ئىمــام بۇخــارى ۋە ئىمــامى ھهنبهلــى نهقىــل قىلغــان بىــر رىــۋايهتته مۇنــداق         
ههنهفىييه دەيـدۇكى، مهن    ئهل ئىبنىى مۇھهممهد   ھهزرىتى ئهلىنىڭ ئوغل  ”: دېيىلگهن
  : دادامدىن

                                                 
 . ھهزرىتى ئهلى بىلهن ھهزرىتى مۇئاۋىيهدۇر ①
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ـ ئىنسانالرنىڭ ئىچىدە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن قالسا، كىم ئهڭ خهيرلىك؟         
  : دادام. ـ دەپ سورىدىم

  : مهن. ، ـ دەپ جاۋاب بهردىئهبۇبهكرىـ 

  : دادام. ـ ئاندىن قالسىچۇ؟ ـ دەپ سورىدىم

.  دېيىـشىدىن ئهندىـشه قىلىـپ تـۇراتتىم    ــ !  ئوسـمان :مهن ئۇنىڭ. ـ ئۆمهر، ـ دېدى 
  : مهن يهنه

  : دادام ماڭا. ـ ئۇندىن قالسا سهن، شۇنداقمۇ دادا؟ ـ دېدىم

مهن پهقهت مۇسۇلمانالر ئارىسىدىكى ئادەتتىكى كىشىلهردىن بىـرى، ـ دەپ   ! ـ ياق
   “.قوپالراق تهگدى

هرگه  ۋە ئــۆمبهكرىئهبــۇ بىــر كىــشى ھهزرىتــى ئهلىــدىن ھهزرىتــى ،يهنه بىــر كــۈنى
مهن بۇ ھهقـته ئهڭ كـۆپ   ”: ھهزرىتى ئهلى ئۇ كىشىگه. رىدى قارىشىنى سوبولغان كۆز 

 قهسهم قىلىمهنكـى، ھهر ئىككىلىـسى       نىڭ نامى بىلهن  هللا ا. مهلۇماتقا ئىگه كىشىمهن  
ــرگه،     ــلهن بىـ ــېڭىش بىـ ــا مـ ــوغرا يولغـ ــۆزلىرى تـ ــۇپ، ئـ ــرى بولـ ــدايهت رەھبهرلىـ ھىـ

شــۇنداقال، ھهر ئىككىلىــسى . لــدا مېڭىــشقا ئۈنــدەيتتىباشــقىالرنىمۇ ھهردائىــم بــۇ يو
ھهر ئىككىـسى دۇنيـا     . ۋايىغا يهتكهن مۇرشىد بولۇپ، ئىسالھاتچى ۋە شهپقهتكار ئىـدى        

، پـاكىز ۋۇجـۇت ۋە سـاپ ئهقىـدە بىـلهن بـۇ              ىنىپ، ھارام ۋە يامانلىقتىن سـاقل     لهززىتى
ــۇبهكرىھهزرىتــى هللا ا. دۇنيــادىن ئايرىلــدى ــاكىئهب ــۆمهرلهرنى ت ــايىم  ۋە ئ  قىيــامهت ق

نىـڭ  هللا ا. ك بولغـۇدەك ھالغـا كهلتـۈردى      بولغانغا قهدەر ئۇالردىن كېيىنكىلهرگه ئـۆرنه     
 قهسهم قىلىمهنكى، ئهخالقى ـ پهزىلهتـته ھـېچكىم ئـۇ ئىككىـسى يهتـكهن       نامى بىلهن

ئـۇ ئىككىـسى كېيىنكـى ئهۋالدالر شهرتـسىز ئـۆرنهك ئېلىـشى             . مهرتىۋىگه يېتهلمهيدۇ 
  . دېگهنىدى“سىز رەھبهرلهردۇر بولغان تهڭداشكېرەك

ۇنىـڭ  ، بىـر كىـشى ئ      ۋاقتىـدا  دە قازىلىق قىلىۋاتقان  شهھىرىھهزرىتى ئهلى كۇفه    
مېنىــڭ مۇنــۇ  ! ئــى ئنــسانالرنىڭ ئهڭ خهيرلىكــى  ”: ھۇزۇرىغــا كىرىــپ كېلىــدۇ ۋە  

نمۇ قـا قهسـهم ئىچىمهنكـى، سـهندى       هللا ا. مهسىلهمنى بىر ھهل قىلىپ بهرگهن بولساڭ     
ھهزرىتـى ئهلـى ئـۇ كىـشىنى        .  دەپ خىتـاب قىلىـدۇ     “رمىـدىم خهيرلىكرەك بىرىنى كۆ  

  : يېقىنراق كېلىشكه بۇيرۇيدۇ، ئاندىن ئۇ كىشىدىن

  : ئۇ كىشى.  كۆرۈپ باقتىڭمۇ؟ ـ دەپ سورايدۇـ سهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى

  : ھهزرىتى ئهلى يهنه. ـ دەيدۇ! ـ ياق

 كۆرگهنمىـدىڭ؟ ـ دەپ    بىـلهن ھهزرىتـى ئـۆمهرنى   ئهبـۇبهكرى ـ ئۇنـداقتا، ھهزرىتـى   
  : ئۇ كىشى يهنه. سورايدۇ

  : شۇنىڭ بىلهن ھهزرىتى ئهلى. كۆرمىگهنىدىم، ـ دەيدۇ! ـ ياق
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 كۆرگهنلىكىڭنى ئېيتقان بولساڭ، كالالڭنى   ـ ئهگهر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى   
 بىــلهن ھهزرىتــى ئــۆمهرنى ئهبــۇبهكرىئهگهر ھهزرىتــى . كېــسىپ تاشــلىغان بــوالتتىم

نى ئېيتقان بولساڭ، چوقۇم بىر يېرىڭ زەخمىلهنگۈدەك دەرىجىدە دەررە          كۆرگهنلىكىڭ
  “.ئۇرغان بوالتتىم، ـ دەيدۇ

ئـۇ  ”:  ھهققىـدە گهپ بولـسىال، ئـۇ       ئهبـۇبهكرى ھهزرىتى ئهلىنىڭ يېنىدا ھهزرىتـى      
قـا قهسـهم قىلىمهنكـى،      هللا جېـنىم ئىلكىـدە بولغـان ا      . ھهممىمىزنى بېسىپ چۈشـتى   

چوقـۇم بىزنـى    ئۇ ئىـشتا  ئهبۇبهكرى ىنساق،ببۇس قىلقايسىبىر خهيرلىك ئىشقا تهشه 
  . دەيتتى“بېسىپ چۈشهتتى

مۇھـاجىر  ! ئمىنلهرنىڭ ئهمىـرى  ئى مۆ ”: ، بىر كىشى ھهزرىتى ئهلىدىن    بىر كۈنى 
نى ئهبــۇبهكرى ھهزرىتــى ۋە ئهنــسارالر نــېمه ئۈچــۈن خهلىــپىككه ســېنى تاللىمــاي،     

ــدى؟ ــ“تاللىـ ــا . ىدىور دەپ سـ ــى ئۇنىڭغـ ــى ئهلـ ــۇ ئ”: ھهزرىتـ ــۇلمان  ئـ ــڭ مۇسـ ۆزىنىـ
ەتكه ئاتالندى،  بولغانلىقىنى مهندىن بۇرۇن ئوچۇق ئېالن قىلدى، مهندىن بۇرۇن ھىجر        

نىــڭ نــامى بىــلهن قهســهم هللا ا. پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بىــلهن غــاردا بىلــله تــۇردى 
بهكرى ئۆز خۇسۇسىيهتلىرىنى يوقىتىپ قويغـان بولـسا ئىـدى،    قىلىمهنكى، ئهگهر ئهبۇ 
ــوڭ    ــى چ ــسالم دىن ــدىن    ئى ــڭ ئاياقلىرى ــۇلمانالرنىڭ تالۇتنى ــۇچراپ، مۇس ــاالپهتكه ئ ت

 قۇرئــان كهرىمــدە ئىنــسانالرنى  نىــڭتائاالهللا ا. ھېچقانــداق پهرقــى قالمىغــان بــوالتتى 
 تائـاال   هللا! نى سهن بىلمهمـسهن؟   ىنى ماختىغانلىق ئهبۇبهكرىئهيىبلهۋېتىپ، ھهزرىتى   

يـاردەم  هللا ا( قىلمىـساڭالر    نىـڭ پهيغهمبىـرىگه يـاردەم     هللا ئهگهر سىلهر ا  :مۇنداق دەيدۇ 
كـاپىرالر ئـۇنى     ئـۆز ۋاقتىـدا   . ھهقىـقهتهن ئۇنىڭغـا يـاردەم قىلغـان ئىـدى         هللا ، ا )قىلىدۇ

يهنـى ئهبـۇبهكرى   (ئۇنىڭغـا پهقهت بىـر كىـشى    . ھهيدەپ چىقارغـان ئىـدى    ) مهككىدىن(
) رەســۇلۇلالھ. (ئهينــى زامانــدا ئــۇ ئىككىــسى غــاردا ئىــدى . ھهمــراھ ئىــدى) ســىددىق

ــا ــن، اغه: ھهمراھىغ ــقهتهللا م قىلمىغى ــى     ھهقى ــله، ـ دەيتت ــلهن بىل ــز بى هللا  ا①هن بى
  .دەپ جاۋاب بهردى“ !گه رەھمهت قىلسۇنئهبۇبهكرى

مهۋىي ۋە ئابباســىيالر دەۋرلىرىــدىمۇ مهيلــى ھهزرىتــى ئاببــاس يــاكى ھهزرىتــى ئــۈ
ئهلىنىڭ نهسهبىدىن بولـسۇن، ھهممىـسى بهنـى ھاشـىم نهسـهبىدىن بولغـان بـارلىق                

بـۇ ئېهتىـرام ۋە ھـۆرمهتنى كهڭ خهلـق          .  ئېهتىـرام بىلـدۈرەتتى    كىشىلهرگه چوڭقـۇر  
ــۇل كــۆرەتتى  ــابلىرىمۇ قوب بهنــى ھاشــىم نهســهبىدىن بىــرى  . ئاممىــسى ۋە دۆلهت ئهرب

 ئېهتىرام بىلهن قىزغىن كۈتۈۋېلىپ، يزۇرىغا كىرگهندە، خهلىپه ئالىنىڭ ھۇخهلىپى
يىتى تهكهللۇپ بىـلهن  ئۆزىنىڭ يېنىدىن ئورۇن بېرەتتى، چىقىدىغان ۋاقىتتىمۇ ناھا    

  . ئۇزىتىپ قوياتتى

ئابباسىيالر خهلىپىلىكىدىكى مهئمۇن بۇ ھهقته ئهڭ ئۈلگىلىك نهمۇنه بولۇپ، ئۇ          
ــارلىقىغا      ــى ئۆزىنىــڭ ئورۇنباس ــى رىزان ــان ئهل ــهبىدىن بولغ ــى ئهلىنىــڭ نهس ھهزرىت

                                                 
 .  ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى40سۈرە تهۋبه،  ①
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شۈبهىسىزكى، بـۇ ئىـش ئۇنىـڭ ھهزرىتـى ئهلـى نهسـهبىدىن بولغانالرغـا            . تاللىغانىدى
 بـۇ  ،ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه  . قهدەر ئىـززەت ـ ئىكـرام كۆرسـهتكهنلىكىنىڭ بىـر دەلىلىـدۇر      نه

ــهبتىن كهلگهنلهرنىـــڭ ھهممىـــسى ھهقىـــقهتهن ياخـــشى رەھـــبهر، ھىـــدايهت       نهسـ
شۇڭا ئۇالرغـا اليىـق بولغـان ھـۆرمهت ۋە          . يېتهكچىسى، ئالىيجاناپ ۋە تهقۋادارالر ئىدى    

ــۇراتتى  ــدۈرۈلۈپ ت ــرام بىل ــۇ ئهھــۋال . ئېهتى ــ،ب ــاخىرقى    3رىيه  ھىج  ـ ئهســىرىنىڭ ئ
مهزگىلىــچه، يهنــى بىرمــۇنچه كىــشى ئۆزىنىــڭ بــۇ نهســهبتىن كهلگهنلىكىنــى داۋراڭ  
سېلىپ، باتىنىيلىق مهزھىبى تهرەققىي قىلىشقا باشلىغان، قارمـاتىلهر، زەڭگىـلهر          

 ئهۋج ئـالغىچه  ىـرى خـشاش بىـر قاتـار بىـدئهت ھهرىكهتل     ھهرىكىتى ۋە ئۇبهيـدىلهرگه ئو    
ــدى ــسى   . داۋام قىلـ ــىي ھهرىكهتلهرنـــى ئېلىـــپ بارغۇچىالرنىـــڭ ھهممىـ ــۇ سىياسـ بـ

  . ئۆزلىرىنىڭ ھهزرىتى ئهلىنىڭ نهسهبىدىن ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇشاتتى

ئهمهلىيهتته ئۇنداق ئهمهس بولۇپ، ئۇالر داۋاملىـشىپ كېلىۋاتقـان سىـستېمىنى           
ۇرۇپ تاشالشـقا   بۇزۇپ تاشالشقا ۋە مۇسۇلمان خهلقنى قـايمۇقتۇرۇپ، ھۆكـۈمهتنى ئاغـد          

شۇنىڭ بىلهن بىـر ۋاقىتتـا، مۇسـۇلمانالرنىڭ جىهـاد ۋە كۈرەشـچى روھىنـى               . ئۇرۇندى
ــېقىمالر     ــا ئورىنىۋالغــان باشــقا ئ سۇسالشــتۇرىدىغان، زاھىــدلىق ۋە تهســهۋۋۇپ تونىغ

بۇالرنىــڭ مهقــسىتى مۇســۇلمانالرنى خانىقــا غېرىبلىقــى بىــلهن   . ئوتتۇرىغــا چىقتــى
ھهرىكهتلهنــــدۈرگۈچى يهنــــى (نىــــڭ دىنــــامىزمىنى زەھهرلهپ، ئىــــسالم جهمئيىتى

توپىالڭغا قارشىلىق بىلدۈرمهيدىغان، رۈش ۋە بۇ ئارقىلىق ئۇالرنى ئاالئۆلتۈ) كۈچىنى
 بـۇ  ،ئهسـلىدە . ھهتتا ئېرەڭشىپمۇ كهتمهيدىغان خامۇش ھالغا چۈشۈرۈپ قويۇش ئىـدى     

چـۈنكى  . ئېقىمالرنىڭ ھهممىسىنى بىر ـ بىرىگه چېتىشلىق دەپ قاراشـقىمۇ بولىـدۇ   
بۇنىـڭ بىـلهن    . يلىقىغا بېرىـپ تۇتىـشىدۇ    مهجۇسـىي ھهممىسىنىڭ يىلتىزى ئىـران     

ئىنـسان ئۆلگهنـدىن كېـيىن روھىنىـڭ باشـقا بىـر بهدەن ئـارقىلىق               (بىرگه، تاناسۇھ   
ــى  ــدىن تۇغۇلۇش ــۇل ) يېڭى ــۇزۇبىلال(ۋە ھۇل ــلهن   هللا ا! نهئ ــىلهر بى ــادەم ۋە نهرس ــڭ ئ نى

. هۋىي خاراكتېرنى ئىپـادىلىمهكته ئىـدى     هپپهلس غا ئوخشاش ئورتاق بىر   ) بىرلىشىشى
 ئــارزۇ ـ ھهۋەســلىرىنى قانــدۇرۇش ئۈچــۈن ئىباھىيهچىلىــك    يشــۇنىڭدەك، شــهھۋانى

نـى تهلهپ  ) جىنـسىي پائـالىيهتته چهكـسىز ئهركىنلىـك ۋە مـال ـ مۈلـك ئورتـاقلىقى        (
قىلىشاتتى ۋە پۇرسهت تاپقان ھامان بۇ ئىـشالرنى ئوچـۇق ـ ئاشـكارە ئېلىـپ بـاراتتى،       

ئهنه شۇ دەۋرلهردىـن ئېتىبـارەن مۇسـۇلمانالر        . رسهت تاپالمىسا مهخپىي يۈرگۈزەتتى   پۇ
  . پ باردىبىلهن بۇ ئازغۇن ئېقىمالر ئارىسىدىكى يوچۇق بارغانسېرى چوڭىيى

 يهنـى ھهزرىتـى     ،شـىئهلهر (چى گۇرۇھالر ئۆزلىرىگه ئهھلى شـىئات       ىتۇنجى ئايرىم 
ئۇالرنىڭ قارشىسىدىكى خهلق بولـسا،     . دېگهن سۈپهتنى بىرىشتى  ) ئهلى تهرەپدارلىرى 

ــدى     ــق ئى ــۇلمان خهل ــان مۇس ــۈننهت دەپ تونۇلغ ــى س ــنچه. ئهھل ــۇلمانالر ،كېيى  مۇس
  .  يېيىلدىىلهر پهيدا بولۇپپهلسهپ ھهرخىل بىلمهيدىغان بىر قاتار يات پىكىر ۋە

قــسان ا ئېتىقادلىرىغــا ھېچقانــداق بىــر نۇھهزرىتــى ئهلىنــى قولاليــدىغان، ئهممــ
ــمىغان ــال    ئارىالشـ ــسىمۇ، يهنىـ ــلهرگه تهۋە بولـ ــامالردىكى بهزى مهزھهبـ ــق نـ الر پهرقلىـ



  
  
 ) خولهپائىر راشىدىن(تۆت خهلىپه باسار ئىز

 23

 ئېتىقادلىرىغــا يــات ۋە باتىــل پىكىــرلهر بۇالرغــا قارشــى،. ان ھېــسابلىناتتىمۇســۇلم
ئارىلىــشىپ كهتــكهن بهزى پىــرقىلهر گهرچه ئۆزلىرىنىــڭ مۇســۇلمان يــاكى شــىئه       

  . مان ھېسابالنمايدۇئىكهنلىكىنى ھهرقانچه كۈچهپ تهرغىپ قىلسىمۇ، ئهمما مۇسۇل

ــۈ ــاكى ئاببمهيلــى ئ ــگهن ①اســىيالر مهزگىلىــدە ئهھلــى بهيــت مهۋىيلهر ي  دۇچ كهل
بېسىم، زۇلۇم ۋە قهتلىئامالرغا كهلسهك، ئهسلىدە بۇ پاالكهت ئۇالر بىلهنال چهكلىنىـپ            
قالمـاي، ئهكـسىچه، مهيلـى ئهھلـى بهيـت بولـسۇن يـاكى بولمىـسۇن، ئهمهل ـ مهنـسهپ           

  ر ۋە قوزغالغان خهلق ئاممىسىنىڭ ھهممىسىنىڭ بېشىغا كهسهۋداسىغا چۆمگهنله

انىغـا ئايالنغـان ھهزرىتـى ئهلىنىـڭ ئــوغلى     مهسـىلهن، بـۇ ۋەقهلهرنىـڭ قۇرب   . لـدى 
ئهھلى بهيت بولسا، زۇبهير ئىبنى ئاۋامنىڭ ئوغلى ئابـدۇلال ئهھلـى           ھهزرىتى ھۈسهين   
 زەيـد ئىبنـى     شۇنىڭغا ئوخشاش، ھهزرىتى ھۈسـهيننىڭ نهۋرىـسى      . بهيت ئهمهس ئىدى  

د ئىبنى ئهل ئاس ئهھلى بهيت ئهمهس بنى سهئئهلى ئهھلى بهيت ئىدى، ئهمما ئامر ئى
  . ئىدى

ــدىمۇ داۋامالشــتى     ــسىم ئابباســىيالر دەۋرى ــۇ بې ــى بهيتنىــڭ ئۈســتىدىكى ب . ئهھل
مهسىلهن، خهلىپه مهنسۇر ھهزرىتى ھهسهننىڭ نهۋرىلىرى مۇھهممهد ۋە ئىبراھىمنى         

 ئهبــۇ مۇســلىم    تاغىــسى ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئهلىنــى ۋە    زئۆلتۈرگهنــدىن ســىرت، ئــۆ   
دېمهككــى، بــۇ سىياســىي جىنــايهتلهر پهقهت ئهھلــى بهيــت  . خۇراســانىينى ئۆلتــۈردى

دەل ئۇنىــڭ ئهكــسىچه، قايــسى نهســهبكه مهنــسۇپ     . بىلهنــال چهكلىنىــپ قالمىغــان  
 كىــشىنىڭ ھهرقانــدىقىغا   ھۆكــۈمهتكه قارشــى چىققــان  ،بولۇشــىدىن قهتئىيــنهزەر 

ئهمهل ـ مهنـسهپ سهۋداسـى ھهمـمه نهرسـىدىن ئۈسـتۈن ۋە ئهڭ       . اتتىېلىن سـ تهھدىت
تى، ھهتتا بهزى كىشىلهر ئۆز ئائىله ـ  اتئۇلۇغ نىشان بولۇپ، بۇ يولدا توختىماي قان ئاق

  . تاۋاباتلىرىغا، ئۆز پهرزەنتلىرىگه قارشى قانلىق جهڭلهرگه ئاتلىنىپ كېتهتتى

ــا مۇشــۇ شــهرت ـ شــارائىتالردا ئهمهلــد     ارالرغا قارشــى چىقمىغــان، سىياســىي  مان
ئۆزلىرىنىـــڭ ) ئهھلـــى بهيتنىـــڭ باشـــقا ئهزالىـــرى(ۋەقهلهرگه قاتناشـــمىغان زاتـــالر 

مهيلـــى كىـــم (ئىجتىمـــائى ئـــورۇنلىرىنى ئىزچىـــل قوغـــداپ قااللىـــدى، ھـــېچكىم  
ئۇالرغـــا چېقىاللمـــايتتى، رەنجىتهلمهيتتـــى، ئىـــززەت ـ    ) بولۇشـــىدىن قهتئىيـــنهزەر

 ھهزرىتــى ھۈســهيننىڭ ئــوغلى ،مهســىلهن. تهرۇز قىاللمــايتتىلــى ـ   ھــۆرمىتىگه دەخ
ئهلى زەينهلئابىدن، مۇھهممهد باكىر، جافهرى سادىق، ئهلى رىزا، مۇھهممهد ئهل جهۋاد، 

رىتى ئهلىنىڭ  ى ۋە بۇالردىن بۇرۇن ياشىغان ھهز     هرهلىييۇل ھادى، ھهسهن ئهل ئهسك    ئ
فىيـيه قاتـارلىقالر بـۇ خىـل        نهئهلهه ئىبنى   زرىتى ھهسهن ۋە مۇھهممهد   ئوغۇللىرى ھه 

بهزىـــدە ئۇالرنىـــڭ ئۈســـتىدىن شـــىكايهتلهر . ئېغىـــر ئهھۋالغـــا دۇچـــار بولمىغانىـــدى
قىلىنغان بولسىمۇ، خهلىپه ھهقىقىي ئهھۋالنى ئىگهللىگهندىن كېـيىن، كـۆرۈلگهن          

                                                 
 . ئهھلى بهيت ـ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ نهۋرىلىرى ھهسهن ۋە ھۈسهيننىڭ نهسلىدىن كهلگهنلهردۇر ①
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 كهچــۈرۈم ســورىغان، ھهتتــا ئۇالرغــا بــۇ نــامۇۋاپىق مهســىلىلهر يۈزىــسىدىن ئــۇالردىن  
  . ززەت ـ ئىكرامالر بىلهن ئۇالرنى مهمنۇن قىلغانىدىئۇيغۇن بولغان ئى

بىـرىگه زىـت گۇرۇھالرغـا بۆلـۇش     ـ پهقهت مۇسۇلمانالرنى پـارچىالپ، ئـۇالرنى بىـر     
مهقسىتىدە، ناھايىتى ھاياجانلىق بىر شهكىلدە ئېيتىلىپ كېلىۋاتقـان بـۇ زۇلـۇمالر          

  . ىدىئهسلىدە ئۇالردىن باشقىالرغا قىلىنغان زۇلۇمالرنىڭ دەل ئۆزى ئ

 يدىنىـ .  ئۇالرنىڭ ئارىلىرىدا ئېتىقاد ۋە پىكىر ئىختىالبى يوق ئىدى        ،ئهمهلىيهتته
ئېتىقـــادتىكى پهرق كېيىـــنچه يامـــان نىيهتلىـــك كىـــشىلهر تهرىپىـــدىن ئىـــسالمغا 

  . ئارىالشتۇرۇۋېتىلدى

ــىلىلهر       ــۇ مهس ــىللهر ب ــىغان نهس ــيىن ياش ــىر كې ــچه ئهس ــن نهچ ــۇ ۋەقهلهردى نى ب
پ، ئهسلى ماھىيىتىنى ئىسپاتالپ چىقمىغاچقـا، ئـۇالرنى        ئىنچىكىلهپ تهتقىق قىلى  

  . ئۆزلىرى بىلگهن پېتى قوبۇل قىلىش غهپلىتىگه پېتىپ قالدى

  

  خهلىپىلىك ۋە بهيئهت ئۇقۇملىرى

  خهلىپىلىك

نىڭ مۆمىن بهندىلىرى ئۈچۈن    هللا  مۇسۇلمانالردىن بىر كىشىنىڭ ا    ـــخهلىپىلىك  
دە خهلقـقه رەھبهرلىـك قىلىـش ئۈچـۈن         قانۇنغـا ئۇيغـۇن بىـر شـهكىل        يقۇرغان ئىالھى 

  .تاللىنىشى بولۇپ، بۇ، ئىجتىمائىي ھاياتنى تهرتىپكه سېلىش ئۈچۈن زۆرۈر شهرتتۇر

ــسىپالرنىڭ    ” ــۇچى پرىنـ ــۇنى تولۇقلىغـ ــانۇن ۋە ئـ ــستراكىت قـ ــته، ئابىـ ھهقىقهتـ
. بولۇشــــىال جهمئىيهتنىــــڭ ئامــــانلىقى ۋە ئىــــسالھاتى ئۈچــــۈن يېتهرلىــــك ئهمهس

ىيهتنىڭ بهخـت ـ سـائادىتى ئۈچـۈن ۋەسـىله بواللىـشى پهقهت ئـۇ        قانۇنالرنىـڭ ئىنـسان  
 بولۇشــى بىلهنــال ئىــشقا  غــا قويىــدىغان بىــر ئىجــرائىيه ئورگىنىنىــڭ قــانۇنالرنى يول

  . ئاشىدۇ

تائاال مۇقهددەس قانۇن ـ نىزامالر بىلهن بىرگه، ئىنسانالرغا ئۇ قـانۇنالرنى   هللا شۇڭا ا
ــرائىيه ئورگىنىنىمــــ  ــر ئىجــ ــدىغان بىــ ــدىتهتبىقاليــ ــا قىلغانىــ ــبهر . ۇ ئاتــ پهيغهمــ

ئهلهيهىســـساالم مانـــا بـــۇ مهقـــسهتته ئىـــسالم جهمئىيىتىنىـــڭ بـــارلىق ئىجـــرائىيه 
ئــۇ مۇســۇلمانالرنى ئىمانغــا دەۋەت قىلىــش، ۋەز ـ   . ئورگانلىرىغــا رەھبهرلىــك قىالتتــى

تهبلىــغ ئېيــتىش، ئىــسالمنى چۈشــهندۈرۈش، ھۆكــۈملهرنى ئىزاھالشــقا ئوخــشاش بىــر 
ــۇھىم ۋەز  ــار م ــۇق ۋە      قات ــڭ تول ــۇ ھۆكۈملهرنى ــرگه، ب ــلهن بى ــورۇنالش بى ــى ئ ىپىلهرن

بـۇ يولـدا كۆرسـهتكهن خىـزمهت ۋە         . مۇكهممهل ئىجرا قىلىنىشىغىمۇ كۆڭۈل بـۆلهتتى     
رائىت تىرىشچانلىقى نهتىجىسىدە ئىسالم دۆلىتىنىڭ بارلىققا كېلىشىگه شهرت ـ شـا  
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رىنى تــۈزۈپال قالمــاي،  جــازا قــانۇنلى ئهلهيهىســساالم پهيغهمــبهر.يارىتىــپ بهرگهنىــدى
ئۇالرنىڭ ئىجرا قىلىنىشىغىمۇ ئهھمىيهت بېرەتتى ۋە ئۆزى شهخـسهن جـازانى ئىجـرا             

  . قىلىشقا قاتنىشاتتى

ــبهر ــساالمپهيغهمـ ــايالنغان    ئهلهيهىسـ ــدن سـ ــۇلمانالر تهرىپىـ ــيىن، مۇسـ دىن كېـ
. ئۈســتىگه ئېلىــپ، تولــۇق ئىجــرا قىلىــشتى     خهلىپىلهرمــۇ بــۇ ۋەزىپىلهرنــى ئــۆز   

ــپىلهر ــۈنال     خهلى ــۇش ئۈچ ــدۈرۈپ قوي ــقه بىل ــۈملىرىنى خهلق ــسالمنىڭ ھۆك  پهقهت ئى
ــايالنمايتتى ــڭ     . س ــشى ئۇالرنى ــرا قىلىنى ــسىز ئىج ــڭ ئۈزلۈك ــسالم ئهھكاملىرىنى ئى

مانــا مۇشــۇ ســهۋەبتىن، . خهلىــپىلىككه تهيىنلىنىــشىنىڭ باشــقا بىــر ســهۋەبى ئىــدى 
  “. بهكمۇ مۇھىم بىر مهنىگه ئىگهئىسالمدا خهلىپىلىك ئۇقۇمى

زۇرىدا خهلققه مهسئۇل   نىڭ ھۇ تائاالهللا هردائىم ئۆزىنىڭ ا  بهىسىزكى، خهلىپه ھ  شۈ
 كهمچىلىكـى سـهۋەبىدىن قىيـامهتته       ھېس قىلىپ تۇرىدۇ، ھهر قانداق    ئىكهنلىكىنى  

ــۇ تــۆت خهلىــپه ا . ھېــساب بىرىــدىغانلىقىغا ئىــشىنىدۇ  دىــن بهكمــۇ هللا شــۇنىڭدەك، ب
.  خىزمىتىنـــى قىالتتـــىقورققـــانلىقى ئۈچـــۈن كـــېچه ـ كۈنـــدۈز مۇســـۇلمانالرنىڭ    

مهدىنهنىــڭ ئىچــى ۋە ســىرتىدىكى بــازارالرنى بىرمــۇ بىــر ئــارىالپ يــۈرۈپ، خهلقنىــڭ   
  . دەرتلىرىگه دەرمان بوالتتى

. ىـسى دەپ قـارىالتتى     رەسـۇلۇلالھنىڭ خهلىپ   ئهبـۇبهكرى تۇنجى خهلىپه ھهزرىتى    
ــا  هللا ائهلهيهىســـساالم پهيغهمـــبهر شـــۇڭا  ــاملىرىنى تولـــۇقى بىـــلهن بهجـ نىـــڭ ئهھكـ

ــدىن كېــيىن، ھهزرىتــى   ــۇبهكرىكهلتۈرگهن  خهلىــپىلىككه تهيىنلىنىــپ، ئۇنىــڭ  ئهب
ــۇرۇنقى   . ئورۇنباســارى بولغانىــدى ــا مۇشــۇ تهرىقىــدە، ھهر بىــر خهلىــپه ئۆزىــدىن ب مان

 پهيغهمــبهر ئهبــۇبهكرىمهســىلهن، ھهزرىتــى (خهلىپىنىــڭ ئۈنــۋانى بىــلهن ئــاتىالتتى  
... نىـڭ ۋارىـسى     ئهبۇبهكرىر ھهزرىتـى    ئهلهيهىسساالمنىڭ ئورۇنباسارى، ھهزرىتى ئۆمه   

 “خهلىـپه ”زەنجىرسـىمان ئـۇزىراپ كېتىـشى ۋە        ئهمما بۇ قوشۇمچىالرنىڭ    ). دېگهندەك
كهلىمىـــسىنىڭ كـــۆپ تهكرارلىنىـــپ كېتىـــشى ســـهۋەبىدىن، كېيىـــنىكىلهر پهقهت 

 باشـالپ   ئۇنـدىن باشـقا، ھهزرىتـى ئـۆمهر دەۋرىـدىن         . خهلىپه دەپال ئاتىلىـدىغان بولـدى     
ــپىلهر ــخهلىـ ــرۇل مـ ــسىئۇم(ئمىنىين ۇگه ئهمىـ ــۈپهت ) مىنلهرنىـــڭ رەئىـ ــگهن سـ دېـ

   .ىدىغان بولدىبېرىل

خهلىپه ۋاپات بولۇشتىن بۇرۇن مهجلىس ئهزالىرى بىلهن مهسلىههتلىـشىپ، ئـۆز           
ــى     ــۆزى تهيىنلهيتتــ ــسهن ئــ ــى شهخــ ــدىغان خهلىپىنــ ــا چىقىــ ــى (ئورنىغــ ھهزرىتــ

هيىــنلهش ۋەزىپىــسىنى ؛ يــاكى ئارىلىرىــدىن بىرىنــى خهلىــپىلىككه ت)دەكئهبۇبهكرىــ
؛ ۋە يــاكى ھهزرىتــى ئوســمان )ھهزرىتــى ئــۆمهردەك(مهجلىــس ئهزالىرىغــا تاپــشۇراتتى 

شـــېهىت قىلىنغانـــدىن كېـــيىن، ھهزىتـــى ئهلـــى خهلىـــپىلىككه تهيىنلهنگهنـــدەك  
مهجلىـــس ئهزالىـــرى كېڭىـــشىپ، ئۆزلىرىنىـــڭ ئىچىـــدىن بىرىنـــى خهلىـــپىلىككه 

  . تهيىنلهيتتى
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 ،مهخسۇس ۋەزىپه قىلىۋېلـشقا   بىر ئائىلىگه   ) بىلهنمىراس يولى   (خهلىپىلىكنى  
) مهيلى ئهھلى بهيت ياكى باشقا بىر نهسـهبتىن       (ئائىلىنىڭ كېلىپ چىقىشى قانداق     

بولۇشىدىن قهتئىينهزەر، خهلىپىلىكنى مهلۇم بىر ئائىلىنىڭ مىراس خاراكتېرلىـك     
ــر ر    ــداق بى ــدۇ، ئىــسالم دىنــى مۇن ــشقا بولماي ەھبهرلىــك ســهلتهنهتىگه ئايالندۇرۇۋېلى

  . سستېمىسىنى تونىمايدۇ

خهلىپىلىك ئۈچـۈن ئۇيغـۇن بىـر شهخـسىيهتكه ئىـگه بولـۇش ھهرگىزمـۇ نهسـهب                 
شۇنداقال، خهلىـپه بولـۇش ئۈچـۈن ئۇيغـۇن بولغـان           . بىلهن مۇناسىۋەتلىك ئىش ئهمهس   

شهخسىيهت ۋە ئاالھىدىلىكلهرگه ئىگه بولۇش بىلهن ئالدىنقى خهلىپىنىڭ تـۇغقىنى          
هللا ا(بهلكـى پهقهت سـالىه      . لۇشـىنىڭ ھېچقانـداق مۇناسـىۋىتى يـوق       ياكى يېقىنـى بو   

كىـــشى ) نىـــڭ ئهمىرلىرىنـــى تولـــۇق بىجـــا كهلتۈرىـــدىغان، دۇرۇســـت ۋە ســـهمىمىي
بېكىـتكهن  هللا ئۈسـتۈنلۈك پهقهت تهقۋالىـق، يهنـى ا       . بولۇشىنىڭ ئـۆزىال يېتهرلىكتـۇر    

  . چهك ـ چېگرىدىن ئېشىپ كهتمهسلىك بىلهن ئۆلچىنىدۇ

كى خهلىپىنى تهيىنلهش   ئبه ھهزرىتى ئۆمهرگه ئۆزىدىن كېيىن    هش مۇغىرە ئىبنى 
كىمنــى تاللىــشىڭنى ســاڭا تهۋســىيه قىاليمــۇ؟ ئهڭ ياخشىــسى ئوغلــۇڭ  ” :ھهققىــدە

قهسـهم  ! جېنىڭنـى ئالـسۇن  هللا ا” :دېگهنـدە، ھهزرىتـى ئـۆمهر    “ !نئابدۇلالھ نى تاللىغى  
)  تهيىـنلهش  ئـۆز ئوغلـۇمنى خهلىـپىلىككه     يهنـى   (قىلىمهنكى، مهن شـۇنداق قىلىـش       

بىزنىــڭ ئــائىله . نىــڭ رازىلىقىنــى ئاالاليــدىغانلىقىمغا ئىــشهنمهيمهن هللا ئــارقىلىق ا
 ئۆزەمنىـڭ   ،ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه   . بويىچه سىلهرگه خهلىپه بولۇشـقا ئېهتىيـاجىمىز يـوق        

مېنى مهمنـۇن قىلمىغـان     . ممۇ مېنى كۆپ ئازابلىدى   ىخهلىپىلىككه تهيىنلهنگهنلىك 
ر بولغـان   ئهگهر بۇ ۋەزىپىـدە بىـر خهيـ       !  تهيىنلهپ قوياي؟  ئىشقا ئۆز ئوغلۇمنى قانداقمۇ   

ز ئهگهر خهيرسـى  ! يـاق . گـكهن بـوالتتى   بولسا، ئهلۋەتته ئۇنىڭـدىن بىزگىمـۇ نېـسىۋە ته        
قـا بۇنىڭـدىن ھېـساب بېـرىش      هللا ئۆتكهن بولسا، ئۆمهرنىڭ ئائىلىسىدىن بىـر كىـشى ا        

ــك    ــۇ يېتهرلى ــسا، ش ــوراققا تارتىل ــۈن س ــۆ  . ئۈچ ــىنى ك ــڭ جاپاس ــارتتىم، مهن بۇنى پ ت
ــايمهن     ــز خالىم ــىنى ھهرگى ــۈننى كۆرۈش ــۇ ك ــڭ ب ــدىن يهنه بىرىنى ــۆز . ئائىلهم مهن ئ
هللا ئهگهر ا . ئائىلهمنى تاشلىۋەتتىم، ئۇالرنى كـۆپ نهرسـىدىن مهھـرۇم قىلىـپ قويـدۇم            

 دەپ  “ىسام، بهكمۇ سۆيۇنگهن بوالتتىم   نىڭ بۇ ئۇلۇغ ۋەزىپىسىدىن ئۆزەمنى قۇتۇلدۇرال     
  . جاۋاب بهرگهنىدى

ــ ــۈ  ۇنى ئش ــى، ئ ــلىق كېرەكك ــۇپ قالماس ــپ،  ۇنت ــسنى تهرك ئېتى مهۋىيلهر مهجلى
 ئـــائىله ســـهلتهنهتىگه  ئۆتۈنـــۈپ بېـــرىش ئـــارقىلىق ئـــۇنىتهختنـــى بىـــر ـ بىـــرىگه   

. ئايالنــدۇرۇۋالغانلىقى ئۈچــۈن، باشــقىالرنىڭ نارازىلىقىغــا كــۆپ ئــۇچراپ كهتكهنىــدى  
لىكنىـڭ ئهھلـى    شۇنىسى ئېنىقكى، گهرچه ھهزرىتى ئهلىنىڭ تهرەپـدارلىرى خهلىپى       

ــان     ــۇپ تۇرۇۋالغ ــا قوي ــى ئوتتۇرىغ ــاس ئىكهنلىكىن ــتكىال خ ــقا   بهي ــۇ، باش ــسىمۇ، ب  بول
شـۇنىڭ  . ىلىمهيتتىمهۋىيلهردىن تېخىمۇ ئۈسـتۈن دېـگهن مهنىنـى ئىپـاد         ئائىلىلهر ئۈ 

مهقـسىتىگه يېتهلمهيـدىغانلىقىنى    )  تايىنىـپ  كېڭهشـكه (بىلهن بىـرگه، ئـۈمهۋىيلهر      
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لدۇرۇش يولى بىلهن ھوقۇقنى بىر ـ بىـرىگه ئۆتكـۈزۈپ    بىلىپ، ۋەسىيهتنامه يېزىپ قا
  .بهرگهنلىكى ئۈچۈن، ھوقۇق پۈتۈنلهي ئۇالرنىڭ قولىغا قالغانىدى

شۇناس ئــالىمالر خهلىپىلىــك ئۈچــۈن بىــر يــۈرۈش شــهرتلهرنى ئوتتۇرىغــا  ىــهفىق
قويدى، ئهمما بۇ شهرتلهر مۇسۇلمانالرغا خهلىپه بولغۇچى كىشىدە بولۇشقا تېگىشلىك    

 مۇسۇلمان بولـۇش، ئهر كىـشى       بۇ ئالىمالر خهلىپىنىڭ  . هتلهر ئىدى ىي خۇسۇسي ئومۇم
بولۇش، باالغهتكه يهتكهن ۋە ئادىل بولۇشى كېـرەكلىكىگه دائىـر شـهرتلهردە بىـرلىككه             
كهلگهن بولـسىمۇ، خهلىپىنىـڭ قـۇرەيش نهسـهبىدىن بولۇشـى كېرەكلىكـى ھهققىـدە               

 خهلىپىـدە بولۇشـقا     ــــ ن بولـۇش    مۇسـۇلما . دىلـ اشمىغان پىكىرلهرنى بايـان قى    ئوخش
چـــۈنكى، مهلـــۇم بىـــر رەھبهرلىـــك . تېگىـــشلىك ئهڭ مـــۇھىم شـــهرت دەپ قارىلىـــدۇ

قۇرۇلمىسىغا باش بولغـان كىـشىنىڭ ئـۆزى شـۇ قۇرۇلمىنىـڭ ئىچكـى مـاھىيىتىگه                
ــۇمكىن ئهمهس    ــرا قىلىــشى م ــۇنى ئىج ــۇرۇپ، ئ ــشهنمهي ت ــۇنداققۇ؟. ئى ــادەم  ! ش ــر ئ بى

سىنىڭ مۇۋاپىــق ئىكهنلىكىنــى جهزم ىي سىستېمىــمنىڭ سىياســىي ۋە ئىــدارئىــسال
ــستېمىنى       ــۇ سى ــۈپ، ب ــشىغا ئۆت ــۇلمانالرنىڭ بې ــسىگه مۇس ــۇرۇپ، قانداق ــاي ت قىاللم

دۇ؟ االيـ يىڭغا رىئايه قىلمىغـانالرنى جازالى    سهمىمىيهتلىك بىلهن يۈرگۈزەلهيدۇ ۋە ئۇن    
الالر چــۈنكى ئايــ. ئۇنــدىن باشــقا، خهلىپىلىــك ئۈچــۈن ئهركهك بولۇشــىمۇ زۆرۈر شــهرت

ياتچان ۋە جىسمانىي جهھهتته ئهرلهردىن ئاجىز بولغاچقـا،        سىئهرلهرگه قارىغاندا ھېس  
ــاملىق      ــان ئىمـ ــرەك بولغـ ــشى كېـ ــڭ قىلىـ ــپىگه تهيىنلهنگۈچىنىـ ــۇ ۋەزىـ ــۈمه (بـ جـ

، قوشــۇن يــۆتكهش ۋە جىنــايهتچىلهرنى جازاالشــقا ئوخــشاش ئىــشالرنىڭ   )نامازلىرىــدا
  . ھۆددىسىدىن چىقىپ بواللمايدۇ

 شـــهرتىگه كهلـــسهك، ھهر “ئادىـــل بولـــۇش” ن تهلهپ قىلىنىـــدىغان خهلىپىـــدى
چۈنكى ئادالهت  .  قارىشى ئوخشاش بولمايدۇ    ئادالهتكه بولغان مهيلى ۋە كۆز     ئىنساننىڭ

ىڭ ئــادالهت بهزىبىــر كىــشىلهرن. دەرىجىــسىنى ئۆلچهيــدىغان مهخــسۇس ئــۆلچهم يــوق
هممىـسى  بىلهرنىڭ ھ ، بولۇپمۇ بىز گېپىنـى قىلىۋاتقـان سـاھا        چۈشهنچىسى ئېنىقتۇر 
ئېيتقانـدا، بهزى كىـشىلهرنىڭ ئهخالقـى ـ     ئېلىـپ  قتىدىن بۇ نۇ. ئادالهت ئهھلى ئىدى

شـۇنىڭ ئۈچـۈن    . پهزىلهتته باشقىالردىن ئارتۇقراق ئىكهنلىكىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ     
پهزىلهت ئۆلچهملىرى جهھهتـتىن ئىككىنچـى دەرىجىـگه كىرىـدىغان كىـشىلهرنىڭمۇ            

  . جائىزدۇر) خهلىپىلىككه تهيىنلىنىشىيهنى (ئىمام بولۇشى 

دېمهككى، خهلىـپىلىككه تهيىنلهنمهكچـى بولغـان كىـشىنىڭ پۈتـۈن جهمئىـيهت         
بهلكـى پهزىلهتـته ئـۆز دەۋر       . كىشىلىرىنىڭ ئهڭ پهزىلهتلىكـى بولۇشـى شـهرت ئهمهس        

كىـــشىلىرى بىـــلهن تهڭ دەرىجىـــدە يـــاكى ئۇنىڭـــدىن تـــۆۋەنرەك بولغـــان كىـــشىلهر 
ئۆزى بۇ  (ھهزرىتى ئهبۇبهكرى خهلىپىلىككه تهيىنلهنگهن كۈنى      . دۇتهيىنلهنسىمۇ بولى 

مهن ئهڭ خهيـرلىكىڭالر    ” :مۇنـداق دېگهنىـدى   ) تلىكـى تـۇرۇپ   ئۈممهتنىڭ ئهڭ پهزىله  
ئۇنىـڭ بـۇ سـۆزى بىـر        . “الرغا خهلىـپه قىلىـپ سـايلىدىڭالر      بولمىساممۇ، مېنى ئۆزەڭ  

 بارلىقىغـــا دااللهت ىـــشىلهرنىڭھېـــسابتا جهمئىيهتـــته ئۇنىڭـــدىنمۇ پهزىلهتلىـــك ك
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 ئىناۋەتلىـك بولغاچقـا، ئۇنىڭغـا       ه، ئۇنىـڭ خهلىپىلىكـى    بۇنىـڭ بىـلهن بىـرگ     . دۇبوالالي
  . ئىتائهت قىلىش ھهر بىر پۇقراغا ۋاجىپ ئىدى

ــان   ــپىلىككه قويۇلغ ــاالغهت”خهلى ــكهن    “ب ــاالغهتكه يهت ــۇ ب ــسهك، ب ــهرتىگه كهل  ش
 ئۇنىڭ  بولىدىغانلىقىنى،) هئۇنى خهلىپىلىككه تهيىنلهشك  (ياشالرغا بهيئهت قىلىشقا    

ئۇنـدىن باشـقا، ئىنـسان      . ئىكهنلىكىنـى بىلدۈرىـدۇ   خهلىپىلىكىنىڭ ئىناۋەتكه ئىـگه     
  . ياشتا چوڭ، تهجرىبىلىك كىشىلهرنى تېخىمۇ كۆپ ھۆرمهتلهيدۇ

شـــهرقىي رىـــم (مهســـىلهن، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم شـــىمالدا بىزانـــسلىقالر 
مرىنـى ئالغـان قوشـۇننىڭ بېـشىغا ئۇسـامه          بىـلهن جهڭ قىلىـش ئه     ) ئىمپېراتورلۇقى

ئىبنى زەيدنى قوماندان قىلىپ تهيىنلىگهندە، ئهلۋەتته، مۇسۇلمانالر خاالپ ـ خالىماي  
رنى ئۇالرنىڭ ئـۆز    چۈنكى بۇ ئهم  .  قىلماي بولمايتتى  بۇنى قوبۇل قىلىشتى ھهم قوبۇل    

  . جېنىدىنمۇ ئهزىز كۆرىدىغان ئۇلۇغ پهيغهمبىرى بهرگهنىدى

ىڭ بــارلىقىنى ىــلهر قوشــۇن ئىچىــدە ئۇسـامهدىنمۇ كۈچلــۈك كىــشىلهرن ئهممـا بهز 
ھهقىقهتهن قوشۇن ئىچىدە ھهزرىتى ئـۆمهر      . رگه ئېتىراز بىلدۈرۈشتى  ئېيتىپ، بۇ ئهم  

بهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ   ئهممـا پهيغهمـ   . ۋە ئهبۇئۇبهيدەگه ئوخشاش كىـشىلهر بـار ئىـدى        
رارىدا باالغهتكه يهتكهن بىر ياشـنىڭ  شۇنداقال، ئۇنىڭ بۇ قا. ر ـ پهرمان ئىدى قارارى ئهم

ــۇندا ئۆزىــــدىن كۈچلــــۈكرەك كىــــشىلهر بولــــسىمۇ  ــدانلىق ،قوشــ ــۇنغا قومانــ  قوشــ
  .قىالاليدىغانلىقىغا دائىر دەلىل بار ئىدى

 “پىـشقان ۋە تهجرىبىلىـك    ” ،ئهپسۇسلىنارلىقى، تۇنجى خهلىپه سايالنغان ۋاقىتتا    
ــۇبهكرىدەپ ھهممهيــلهن ھهزرىتــى  چــۈنكى ئــۇ .  اليىــق كۆرۈشــتىنى بــۇ ۋەزىــپىگهئهب

ــدى   ــشتىن ھالقىـــپ قالغانىـ ــشى ئاتمىـ ــتالردا ئۇنىـــڭ يېـ ــۆزگه . ۋاقىـ ــا ئهڭ كـ ئهممـ
ۇبهيـر ئىبنـى ئـاۋام ۋە سـاد ئىبنـى           كۆرۈنهرلىك ياش سـاھابىالردىن ھهزرىتـى ئهلـى، ز        

چۈنكى بۇالردىن ھېچبىرىنىـڭ    . ۋاققاس قاتارلىقالرغا ھېچكىم دىققهت قىلمىدى    ئهبۇ
ــشى تېخــى   ــن 30يې ــمىغانىدى دى ــتىگه . ئاش ــۇش ئۇالرنىــڭ  ئۇنىــڭ ئۈس ــپه بول ، خهلى

  .خىيالىغىمۇ كىرىپ چىقمىغانىدى

ھهم مهنتىقه ھهم شهرىئهت     ـــ) يهنى خهلقنىڭ دۆلهتكه رەئىس سايلىشى    (خهلىپه  
جهھهتتىن ۋاجىـب بولـۇپ، مۇسـۇلمانالر ئـۆزلىرىگه رەھبهرلىـك قىلىـپ، دۆلىتىنـى               

ــر رەھــبهرگه موھتاجــ   ــهكلى خهلىپىلىــك  . ردۇباشــقۇرىدىغان بى ــسالمىي دۆلهت ش ئى
ىـزدەك، مۇسـۇلمانالرنىمۇ    بولۇپ، بىر جهمئىيهتنى دۆلهتسىز تهسـهۋۋۇر قىاللمىغىنىم      

دۆلهت يوقالـسا، خهلقــته ھۆكۈمهتـسىزلىك ئېڭــى   . سز تهسـهۋۋۇر قىاللمــايمىز خهلىپىـ 
كۈچىيىدۇ، ئىجتىمـائىي تهرتىـپ بۇزۇلـۇپ، پىتـنه ـ پاسـات ۋە قااليمىقـانچىلىق ئهۋج        
ئالىــدۇ، گۇنــاھ ۋە جىنــايى قىلمىــشالر كۆپىيىــپ، ئىنــسانالر بىــر ـ بىرىنــى يهپ           

  . تۈگىتىدۇ
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ئهگهر خهلىپىلىك يىقىلسا، ئىسالم تۇپراقلىرى يات كۈچنىڭ قولىغا ئۆتۈپ، ئۇالر          
. تهرىپىدىن بۇالڭ ـ تاالڭ قىلىنىدۇ، ئهڭ قىممهتلىك نهرسىلهر خانىۋەيران قىلىنىدۇ 

ئانـدىن  . لىپ، جهمئىيهت ئۇنىڭ بىلهن كـونترول قىلىنىـدۇ       ئاۋۋال بىر قانۇن چىقىرى   
جهمئىيهتنى تۈزەش باھانىسىدە، كۇپرىلىـق بىـلهن تولغـان قـانۇن ـ اليىـههلهر يولغـا        

دەرھهقىــقهت، خهلىپىلىــك يىقىلغانــدىن كېــيىن، مۇســۇلمانالر . قويۇلۇشــقا باشــاليدۇ
  .  ئاقىۋەتكه دۇچار بولدىنداقدۇنيادا مانا مۇشۇ

 مهجلىسى ئهزالىرىنىـڭ خهلىـپه نامزاتىغـا        لىپىلىك پهقهت كېڭهش  ئىسالمدا خه 
 مهجلىـسى ئهزالىـرى دېگىنىمىـز،       كـېڭهش . ىلىشى بىلهن ئهمهلـگه ئاشـىدۇ     بهيئهت ق 

جهمئىيهتته ئادالهت، ئىلىم ۋە تهقۋا قاتارلىق پهزىلهتلىـرى بىـلهن تونۇلغـان، كامىـل              
 مهجلىـسىنىڭ ئهڭ    هشئهسـلىدە بـۇالر كـېڭ     . نى كۆرسـىتىدۇ  شهخسىيهتلىك ۋالىيالر 

چۈنكى خهلىـپىگه قويۇلغـان شـهرتلهر       . ئۈست قاتلىمىدىكى بىر تهبىقه ھېسابلىنىدۇ    
ــا ئۇنـــدىن باشـــقا خهلىـــپه كېڭىـــشى . ۇلىـــدۇۋالىالرغىمـــۇ ئوخـــشاشال قوي  ۋالىيالرغـ

ــشى   ــل كى ــدىغان ئادى ــېڭهش  مهســلىههتچى بولى ــلهن يهرلىــك ھۆكۈمهتنىــڭ ك  لهر بى
 ئهزالىرىــدىن خهلىــپه  ۋالىــيالر يهرلىــك كــېڭهش.ىــگه ئالىــدۇئهزالىرىنىمــۇ ئــۆز ئىچ
ىنىڭ  دۆلهت مهجلىـس   شـهھىرى تـۆت خهلىـپه دەۋرىـدە مهدىـنه         . ئۈچۈن بهيئهت ئالىـدۇ   

نىڭ ساھابىلىرىنىڭ كۆپىنچىـسى     ئهلهيهىسساالم  پهيغهمبهر چۈنكى،. مهركىزى ئىدى 
  . ۋە رەھبهرلىكته ۋەزىپه ئۆتهۋاتقان ۋالىيالرمۇ بۇ شهھهردە ئولتۇرۇشلۇق ئىدى

، بهلكـى پهقهت    ئهمهسق  ئۇ دەۋرلهردىكـى سـايالمغا زامانىمزدىكىـدەك پۈتـۈن خهلـ          
خهلقنىڭ كۆپچىلىكىنىڭ بهيئهت قىلىـشى ئـادەت ۋە        .  ئهزالىرىال قاتنىشاتتى  كېڭهش

تىپ كهتـمهي، بهلكـى   پىلهر بۇ ئىشقا بهك داغدۇغا كۆرسـى    نورمال ئىش بولسىمۇ، خهلى   
 كـېڭهش . هرنىڭ تهستىقىغىال قـارايتتى   كىشىلپهقهت مۇسۇلمانالر ئارىسىدا تونۇلغان     

. ئهزالىرىنىڭ ھهممىسى ئهمهس، بهلكى كۆپچىلىكى بهيئهت قىلسا، شۇ كۇپـايه ئىـدى           
ز ســـاندىكى شـــۇڭا ئـــا. ان بـــوالتتىئۇالرنىـــڭ بهيئىتـــى بىـــلهن خهلىـــپه تهســـتىقالنغ

ــۆتمىگهن    ــتىقتىن ئــ ــپه تهســ ــلهن خهلىــ ــلىقى بىــ ــئهت قىلماســ ــاھابىنىڭ بهيــ ســ
 ئهگهر خهلىپىلهر كۆپ سـاندىكى كىـشىلهرنىڭ بهيـئهت قىلىـشىنى          .ھېسابالنمايتتى

خهلقنىڭ (مۇھىم دەپ بىلسه، بۇ ئۇالرنىڭ خهلقنىڭ ئۆزىگه قانداق قارايدىغانلىقىنى          
ــدىغانلىقىنى     ــولالپ ـ قوللىماي ــۆزىنى ق ــۆزلىرى ھهققىــدىكى  ۋە ســاھابىلهر) ئ نىڭ ئ

  . تى سىناپ كۆرۈشنى مهقسهت قىلغانلىقىدىن بوالتقايىللىقىنى

 تهرىپىــدىن ئۆتكۈزۈلــۈپ، تهســتىقالنغىنىغا خهلىــپه ســايلىمى دۆلهت مهجلىــسى
قارىغاندا، ئىسالم ئالهمى يېقىنقـى زامـانالردا يۈرگۈزۈلۈۋاتقـان سـايالم ۋە تهسـتىقالش              

چۈنكى بۇ سىستېمىالر بىـلهن ئېلىـپ بېرىلغـان       . سىستېمىلىرىنى قوبۇل كۆرمهيدۇ  
 يـاكى سىياسـهتچىنىڭ     دېكتاتورلىپ كۆرسهتكهن   سايالم ھهر دائىم ئۆزىنى نامزات قى     

يېقىنقـى  . تهشۋىقاتلىرى تهسـىرىدە، ئۇنىـڭ مهنـپهئهتىگه مـاس ھالـدا نهتىجىلىنىـدۇ            
  . يىلالردىن بۇيان بۇ خىل ئهھۋالالرنى ئۆز كۆزلىرىمىز بىلهن كۆرۈپ تۇرۇۋاتىمىز
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ــۇ سىــ  ــهتچىلهر ب ــدا  سىياس ــان ھال ــق  ”ستېمىالرنى ئاســاس قىلغ ــۇمىي خهل ئوم
 ئـۆز رەھبهرلىـك     ،بـۇ .  دەپ ئاتالغان يېڭى بىر مېتودنى كهشـىپ قىلىـشتى         “ىمىسايل

قۇرۇلمىسىنى رەسمىيلهشتۈرۈش ئۈچۈن تولـۇق ئـاۋاز بىـلهن تهمىنلهشـكه ئوخـشاش             
بىر ئىش بولۇپ، خهلق بۇ سـايالم ئـارقىلىق نـامزات بولغۇچىنىـڭ تهرەپـدارى بولىـدۇ                 

 ئوتتۇرىغا قويغان پىـالن ۋە  تا، نامزاتئاۋاز بهرگهن ۋاقىت  . ياكى ئۇنىڭغا قارشى چىقىدۇ   
.  قاراشالرنى قولاليدىغانلىقىنى يـاكى ئۇنىڭغـا قوشـۇلمايدىغانلىقىنى بىلدۈرىـدۇ          كۆز

ئهمهلىيهتـته، ھـازىرغىچه ئېلىـپ بېرىلغـان خهلـق          . ئېغىزدا دېيىلىـدىغىنى مانـا بـۇ      
 تىــن 96% ھهممىــسى (ســايلىمىنىڭ ھهممىــسى مــۇتلهق كــۆپ ئاۋازغــا ئېرىــشىش   

تهك ۋە مهنــپهئهتىگه ئۇيغــۇن ھالــدا هكلى بىــلهن نامزاتنىــڭ ئــارزۇ ـ ئىــس  شــ) ىيــۇقىر
  . داۋامالشماقتا

خهلقنىڭ كۆزقارىشى ھهرخىـل بولـسىمۇ،    : بۇ بىزگه شۇنى چۈشهندۇرۇپ بهرمهكته    
لېكىن ھېچقايسىسى سايالمدا ئـۆز مهنپهئهتىنـى قوغـداش ۋە ھهققـانىيهت تهرەپـدارى         

چــۈنكى ئــۇالر بــۇ ھهقــته ئېنىــق بىــر      . مايــدۇبولــۇش ئىمكــانىيىتىگه ئىــگه بوالل  
 نــامزات بولغۇچىنىــڭ  شــۇڭا خهلــق ئومــۇمىي ســايالمدا يــا.چۈشــهنچىگه ئىــگه ئهمهس

پهردازالپ ئوتتۇرىغا قويغان پىالن، تهشۋىقاتلىرىغا ئالدانغىنىدىن ياكى قورققىنىدىن        
  . ھهر دائىم يالغان ئاۋاز بېرىشكه مهجبۇر بولىدۇ

ئېچىنارلىقى خهلقنىـڭ كـۆپ قىـسمىنى       (ان تهبىقىسى   خهلقنىڭ بىلىمسىز، ناد  
شهخسىي مهنپهئهت، شـهھۋەت ۋە ئـارزۇ ـ ھهۋەس مهيلـى بىـلهن      ) بۇالر تهشكىل قىلىدۇ

ھهر دائىم ئۆزلىرىگه مهنپهئهت يهتكۈزەلهيدىغان كىـشىلهرگه يـاكى تهشـۋىقاتىنى ئهڭ            
 بـۇ نـادان خهلـق       دەرھهقىـقهت، . دەبدەبىلىك قىاللىغان سىياسهتچىلهرگه ئاۋاز بېرىـدۇ     

ــېگىگه      ــڭ ت ــدىغان نهيرەڭۋازلىقىنى ــل ئويناي ــۈنى ھهرخى ــهتچىلهرنىڭ ھهر ك سىياس
تىپ بېرىدىغان مۇنـداق    ايالمالرنىڭ ھهقىقىي يۈزىنى كۆرسى   بۇ س . يېتىپ بواللمايدۇ 

  : بىر ۋەقه بولۇپ ئۆتكهنىكهن

يـاش بىـر قىـز ئـاۋاز        ) ئىلىـم يـۈزى كـۆرمىگهن، نـادان       (ئاۋام خهلق تهبىقىسىدىن    
كىمـگه ئـاۋاز بېرىـشىنى بىلهلـمهي        . بېرىش ئۈچۈن سايالم ساندۇقىنىڭ ئالدىغا كهپتۇ     

ئهمما ئۇ نامزاتنىڭ چىـراي     . تۇرغان قىزغا بىر نامزاتنىڭ رەسىمىنى كۆرسىتىشىپتۇ     
هنه بىـر نامزاتنىـڭ   كىـشىلهر قهددى ـ قـامىتى كېلىـشكهن ي    . ـ تۇرقى قىزغا ياقمـاپتۇ 

ــامزات . تىپتۇرەســىمىنى كۆرســى ــۇ ن ــاۋاز  ب قىزنىــڭ كــۆڭلىگه يېقىپتــۇ ۋە ئۇنىڭغــا ئ
رەقىبىدىن ئۈستۈن كېلىش ئۈچۈن بىر ئاۋازغا ئېهتىياجى بولغان بۇ نامزات . بېرىپتۇ

  . ئۇ قىزنىڭ ئاۋازى بىلهن سايالمدا ئۇتۇپ چىقىپتۇ

مانا مۇشـۇنداق، سـايلىغۇچىالرنىڭ نادانلىقىـدىن پايـدىالنغان نـامزات ھهر خىـل              
ســايالم ھهققىــدىكى بۇنــداق مىــسالالر . مدا ئۇتــۇپ چىقااليــدۇنهيــرەڭلهر بىــلهن ســايال
ــادان پېتــى قالغانــسېرى ئــۆزلىرىگه   . بهكمــۇ كــۆپ ئۇچرايــدۇ  شــۇڭا بىــر جهمئىــيهت ن
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سـايالنغۇچىالرمۇ ھهر ئىـشقا   . ھهقىقىي تۈردە خىزمهت قىلىدىغانالرنى سايلىيالمايدۇ    
  .ئۈچۈنال خىزمهت قىلىدۇھېسسىي مۇئامىله قىلىپ، پهقهت ئۆز ئارزۇ ـ مهنپهئهتلىرى 

دۆلهتمۇ زالىم ۋە خهلققه بېسىم ئىشىلىتىدىغان بولـۇپ قالـسا، ئىلىـم ـ ئىرپـان،      
ــۆپرەك     هللا ا ــارا قورســاق كىــشىلهرنىڭ ك ــوق، ق ــسى ي ــن نېسىۋى قورقۇســى دېگهنلهردى

يــاكى ھهمىــشه ئــۆز نهپــسىگه چــوغ تارتىــدىغانالرنىڭ . سايلىنىــشىنى ئۈمىــد قىلىــدۇ
 ئىمكــانىيهتلهرنى يارىتىــپ، ئۇالرغــا مهيــدان ھــازىرالپ  سايلىنىــشى ئۈچــۈن بــارلىق

ــدۇ ــۇ    . بېرىـ ــا بـ ــدۇ، ھهتتـ ــدارە قىلىـ ــانچه ئىـ ــۆزى خالىغـ ــارقىلىق دۆلهتنـــى ئـ ــۇ ئـ شـ
  . مهنپهئهتپهرەستلهردىن تېخىمۇ چوڭ ئىشالرنى كۈتىدۇ

هتنىڭ ھهر تهرىپىگه يېيىلغـان     مانا مۇشۇ سهۋەبلهر تۈپهيلىدىن، ئىسالم دىنى دۆل      
يهرلىـك ئهمهلـدارالر،    . ىغا بهيئهت قىلىشنى يېتهرلىـك دەپ بىلىـدۇ        ئهربابلىر كېڭهش

بـۇ  . ۋالىي ، ھاكىم ۋە خهلقمـۇ بـۇ كىـشىلهرنى تونۇيـدۇ ۋە ئۇالرغـا ھـۆرمهت بىلدۈرىـدۇ                  
دىغان سىرتىدا بىر نهرسه دېيىشىنى توسـى زاتالردىمۇ خهلقنىڭ ھهق ۋە ھهقىقهتنىڭ     

  . مهتلىرىدۇرئا ئاتا قىلغان نېنىڭ ئىنسانالرغهللا قورقۇسى بار بولۇپ، ئۇالر اهللا ا
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  !)ئۇنىڭدىن رازى بولسۇنهللا ا(ھهزرىتى ئهبۇبهكرى 

  نىڭ جاھىلىيهت دەۋرىدىكى ھاياتىئهبۇبهكرىھهزرىتى 

دۇلالھ ئىبنى ئوسمان ئىبنى ئامىر ئىبنى ئامر ئىبنى كهئـاب ئىبنـى       ئاب: ئىسمى
  .  تهييىمساد ئىبنى

) راسـتچىل (ىددىق  ىلهر ئـۇنى سـ    كىـش . ئهبۇبهكرى: ۇسى تهخهلل ئهتىيق؛: لهقىمى
  . نامى بىلهن تونۇيدۇ

 ئۇممـۇل خهيـر سـهلما       ئانىسىنىڭ ئىسمى . ئهبۇقۇھافهان   ئوسم دادىسنىڭ ئىسمى 
  . بىنتى سهخر

ئانىــسىمۇ بهنــى تهيــيىم قهبىلىــسىدىن بولــۇپ، دادىــسىنىڭ تاغىــسىنىڭ قىــزى  
 ئابـدۇمهنناف    بولسىمۇ، بهنى تهييىم قۇرەيشنىڭ ئون ئىككى ئايمىقىنىڭ بىرى      . ئىدى

  .  ئايماقلىرىدەك كۈچلۈك ئهمهس ئىدىۋە بهنى مهخزۇم

ھهزرىتى ئهبۇبهكرى ھىجرەتتىن ئهللىك بىر يىل بۇرۇن دۇنياغا كهلـگهن بولـۇپ،            
 ئهبــۇبهكرى. ياشـتا پهيغهمبىرىمىــزدىن ئىككــى يىـل، بىــر نهچــچه ئـاي كىچىــك ئىــدى   

بىـرى، قـۇتهيله بىنتـى      ئـۇالردىن   . جاھىلىيهت دەۋرىـدە ئىككـى قېـتىم ئۆيلهنگهنىـدى        
ــدى      ــما تۇغۇل ــدۇلال ۋە ئهس ــدىن ئاب ــۇ ئايالى ــۇپ، ب ــۇززا بول ــدۇل ئ ــى  . ئاب ــرى، بهن يهنه بى

دۇرراھمان ۋە ئائىـشه    قىنانهدىن ئۇممۇ رۇمان بىنتـى ئـامىر بولـۇپ، بـۇ ئايالىـدىن ئابـ              
   .دۇنياغا كهلدى

ــى  ــۇبهكرىھهزرىت ــدى  ئهب ــرى ئى ــدىن بى ــۇرەيش چوڭلىرى ــۇرۇن  .  ق ــسالمدىن ب ئى
يشنىڭ ئورۇن ۋە مهنسهپلىرى ئون ئايماقتىن ئون كىشىنىڭ قولىدا بولۇپ، ئـۇالر            قۇرە

  : تۆۋەندىكىچه

) پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ تاغىــسى(ئايمىقىــدىن بىرىنچــى، بهنــى ھاشــىم 
 ئابـدۇلمۇتهللىب بولـۇپ، بـۇ زات جـاھىلىيهت دەۋرىـدە ھـاجىالرنى سـۇ                ئابباس ئىبنى 

ــۇ ۋەزىــپه ئىــسالم دەۋرىــدىمۇ ئۇنىڭغــا  . راتتىبىــلهن تهمىــنلهش ئىــشلىرىنى باشــقۇ  ب
  .تاپشۇرۇلدى

 ھــارب بولــۇپ، قۇرەيــشنىڭ ن ئهبــۇ ســۇفيان ئىبنــىئىككىنچــى، بهنــى ئــۈمهييهدى
 مـۇھىم بىـر ئىـشقا       قۇرەيـشلهر .  ئۇنىڭ قولىـدا ئىـدى     ىلىدىغان تۇغى  دەپ ئات  “ئۇقاب”

ھهممىـسى  بىرىنى باش قىلىپ سايلىماقچى بولۇپ، پىكىر بىـرلىكىگه كېلهلمىـسه،           
  . ئۇنى سايالپ قوياتتى
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 دەپ ئاتىلىدىغان بىر    “رىفادە”ئۇ  .  ئامىر ئۈچىنچى، بهنى نهۋفهلدىن ھارس ئىبنى    
ــۇ، قـــۇرەيش رەئىـــسلىرىنىڭ . ئىجتىمـــائىي خىزمهتنىـــڭ ھۆددىـــسىدن چىقـــاتتى  بـ

قىسىلچىلىقتا قېلىپ، پهرىشان بولغان ھاجىالر ئۈچـۈن بهرگهن مهلـۇم مىقـداردىكى            
پ، بېرىلىشى كېرەكلىك بولغـان كىـشىلهرگه تارقىتىـپ بېرىـدىغان           ياردىمىنى توپال 
  .خىزمهت ئىدى

 كهئبىنــى قوغــداش ۋە ،ئــۇ.  تهلــههنــى ئابــدۇدداردىن ئوســمان ئىبنــىتــۆتىنچى، به
  .بىخهتهرلىكىنى ساقالش خىزمهتلىرىنى قىالتتى

 ،ۇئـــ.  ئهل ئهســـۋەدهشـــىنچى، بهنـــى ئهســـئهدتىن يهزىـــد ئىبنـــى زەمـــئه ئىبنـــىب
 ئۇنىـڭ مهسـلىههتىنى ئالمـاي تـۇرۇپ،         قۇرەيشلهرمهسلىههتچىسى بولۇپ،   قۇرەيشنىڭ  

ئۇ، بىـر ئىـشقا تهسـتىق سـالغاندىن كېـيىن           . ھېچقانداق بىر ئىشقا قارار بهرمهيتتى    
  . ئۇنى ئىجرا قىالتتى ياكى ئۇ ئىككىلىنىپ قالسا، ئۇنىڭغا ياردەم قىلىشاتتى

ي جـازاالرنى قۇرەيـشنىڭ     ئـۇ ئىقتىـسادى   . ئهبـۇبهكرى ئالتىنچى، بهنـى تهييىمـدىن      
دىن دەلىـل   قۇرەيـشلهر بىـر ئىـشنى ئىجـرا قىلىـشتىن بـۇرۇن،           . نامىدا ئۆتكۈزىۋاالتتى 

تهلهپ قىلىنغــان ۋاقىتتــا، ئۇنىــڭ گېپــى بهكمــۇ كۈچلــۈك ھېــسابلىناتتى ۋە ئۇنىــڭ   
ئهممـا  . بىلهن بىلله بۇ ۋەزىپىنى ئورۇندىماقچى بولغـان كىـشىگىمۇ ھوقـۇق بېرەتتـى            

ر كىـشى بـۇ ھوقـۇقتىن پايدىلىنىـشقا ئۇرۇنىـدىغان بولـسا، ئـۇنى               ئۇنىڭ سـىرتىدا بىـ    
  . رەزىل ئهھۋالغا چۈشۈرۈپ قوياتتى

 ۋەلىــد بولــۇپ، چېــدىر ۋە  بهنــى مهھــزۇم ئايمىقىــدىن خالىــد ئىبنــى يهتتىنچــى، 
ــدا بىــر يهرگه قــۇرۇالتتى ۋە  . قومانــدانلىق ئۇنىــڭ قولىــدا ئىــدى  چېــدىر الزىــم بولغان

. هتلىـشهتتى ننىڭ تهشكىللىنىشى ھهققىدە مهسلىه   قۇرەيش چوڭلىرى كېلىپ قوشۇ   
 ۋەلىدنىڭ ئاساسلىق ۋەزىپىسى بولۇپ، ئۇرۇشالردا ئاتلىق       قوماندانلىق خالىد ئىبنى  

  . قوشۇننىڭ يۈرۈش قىلىشىغا ۋە قوماندانلىق ئىشلىرىغا مهسئۇل بوالتتى

ئــۇ جــاھىلىيهت دەۋرىــدە .  خهتتــابىســهككىزىنچى، بهنــى ئادىيــدىن ئــۆمهر ئىبنــ
نىڭ ۋەكىلــى بولــۇپ، ھــازىرقى دۆلهت ئهلچىــسى يــاكى تاشــقى ئىــشالر       يــشلهرقۇرە

  .مېنىستىرىغا ئوخشاش ۋەزىپىلهرگه مهسئۇل ئىدى

ئۇ پال ئوقلىرىنىڭ   . مهييه جىمه ئايمىقىدىن سهفۋان ئىبنى ئۇ     توققۇزىنچى، بهنى 
  . ئامانهتچىسى ئىدى

 قىلىنغــان ئــۇ بۇتالرغــا ئاتــا. ئــونىنچى، بهنــى ســهھىمدىن ھــارىس ئىبنــى قهيــس
  . مالالرغا ۋە ھۆكۈمهتنىڭ ھهرخىل ئىشلىرىغا مهسئۇل ئىدى

تــارىخچى . ئۇنــدىن باشــقا، ھهزرىتــى ئهبــۇبهكرى قۇرەيــشنىڭ نهسهبــشۇناسى ئىــدى
  :  ناملىق كىتابىدا مۇنداق دەيدۇ»پهيغهمبهرنىڭ تهرجىمىهالى«ئىبنى ھىشام 
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هســـهبتىكى بـــۇ ن. ئهبـــۇبهكرى قۇرەيـــشنىڭ نهســـهبىنى ئهڭ ياخـــشى بىلهتتـــى  ”
يامــانلىقالرنى . ياخــشىلىق يــاكى باشــقا نــېمه بولــسا، ھهممىــدىن خهۋەردار ئىــدى      

كۆرمهســلىككه ســالىدىغان، خۇشــپېئىل، ئهخالقلىــق ۋە باشــقىالرغا خهيرىخــاھلىق   
ئۇنىـڭ تىـرەن بىلىملىـرى،      قۇرەيش چوڭلىرى ئـۇنى يـوقالپ،       . قىلىدىغان بىرى ئىدى  

ــېمىالر   تهجرىبىــسى ۋە ئاغىنىــدارچســودا ـ ســېتىق    ىلىقى ســهۋەبىدىن ھهرخىــل ت
  . ھهققىدە ئۇنىڭدىن مهسلىههت سورايتتى

ــلهرگه بېرىــپ     ــۆپلىگهن مهملىكهت ــا، ك ــۇبهكرى تىجــارەتچى بولغاچق ھهزرىتــى ئهب
ئۇ مۇشۇ مهقسهتته ئهبۇتالىبنىـڭ كارۋىنىغـا قېتىلىـپ شـامنى زىيـارەت             . ئايلىناتتى

ــدى ــى   . قىل ــداردا مهبلىغ ــۆپ مىق ــى ك ــدى ھهم ن خېل ــار ئى ــدى ب ــايىتى ســېخى ئى . اھ
. ھهردائىم ئۆز مېلىـدىن سـهرپ قىلىـپ، ئـۇرۇق ـ تۇغقانلىرىغـا ياخـشىلىق قىالتتـى        

 ئــۇنى بهكمــۇ ســۆيهتتى ۋە ھهر ئىــشىنى ئۇنىــڭ مهســلىههتى بــويىچه قۇرەيــشلهرشــۇڭا 
  . قىالتتى

. ھهزرىتى ئهبۇبهكرى جاھىلىيهت دەۋرىدىال ئـۆزىگه ئىچىملىكنـى چهكلىگهنىـدى         
لىيهتته يــاكى ئىــسالمىيهتته بولــسۇن، ئىچىملىكنــى پهقهتــال     شــۇڭا مهيلــى جــاھى  

ــۇپ    . ئىچمىگهنىــدى ــر مهســتكه يولۇق ــۇبهكرى بى ــدە، ھهزرىتــى ئهب جــاھىلىيهت دەۋرى
ئۇ مهست قولىنى ئادەمنىـڭ چـوڭ تهرىـتىگه تىقىـپ، ئانـدىن ئاىزىغـا يـېقىن                 . قالدى

هبـۇبهكرى بـۇ    ھهزرىتـى ئ  . ئاپىراتتى ۋە پۇرىقىـدىن سهسـكىنىپ قـولىنى تـارتىۋاالتتى         
يىرگىنىچلىك مهنزىرىنى كۆرۈپ، ئۆزى ھېچ تېتىپ باقمىغان ئىچىملىكنى ھايـاتى          

  “. ئۆزىگه قهسهم ئىچتى ـبويىچه ئاغزىغا ئالماسلىق ھهققىدە ئۆز

 ئهبۇنازىم ئىشهنچلىك بىر رىۋايهت ئارقىلىق ھهزرىتى ئائىـشهدىن شـۇنى نهقىـل            
 ھـارام دەپ    ى ئـۆزىگه  دىمۇ ئىچىملىكنـ  ئهبۇبهكرى جاھىلىيهت دەۋرىـ   ) دادام(”: قىلىدۇ

  ①“.ھېساباليتتى

ــشهنىڭ م     ىئ ــارقىلىق ئائى ــۋايهت ئ ــشهنچلىك رى ــر ئى ــامىر يهنه بى ــى ئ ــداق بن ۇن
ئهبـۇبهكرى مهيلـى    ) دادام(قـا قهسـهم قىلىمهنكـى،       هللا ا”: دېگهنلىكىنى قهيـت قىلىـدۇ    

سـمان  ئو.  بولسۇن، قهتئىي شېئىر ئوقۇمايتتى    دەجاھىلىيهت دۋرى ياكى ئىسالم دەۋرى    
  ②“.دىال ئىچىملىككه يېقىنالشمايتتىبىلهن ئىككىسى جاھىلىيهت دەۋرى

ھهزرىتــى ئهبۇبهكرىــدىن پهقهت ئــۇچ بېيىــتال شــېئىر رىــۋايهت قىلىنغــان بولــۇپ، 
  :ئۇنىڭ بىرى مۇنداق ئىدى

  !ئهي تهلهه ئىبنى ئابدۇلالھ

  ساڭا خۇشخهۋەر، ساڭا خۇشاللىق،
                                                 

 . ناملىق ئهسىرىدىن» خهلىپىلهر تارىخى«ئىمام سۇيۇتىنىڭ  ①
 . يۇقىرىقى ئهسهردىن ②
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  .مۇبارەك جهننهتلهر بىر ساڭا اليىق

ــويىچه بۇتقىمــۇ  ھهزر ــاتى ب ــۇبهكرى ھاي ــۇ.  چوقۇنمىغانىــدىىتــى ئهب ــبهر ،ئ  پهيغهم
مهن بــۇ ”: رىــسىدا تــۇرۇپ مۇنــداق دېگهنىــدى ســاھابىلىرىنىڭ ئائهلهيهىســساالمنىڭ

نـى  يىگىتلىك ۋاقىتلىرىمـدا، بىـر كـۈنى دادام مې     . ھاياتىمدا بۇتقا چوقۇنۇپ باقمىدىم   
  : الپ باردى ۋە ماڭا بىر بۇتخانىغا باشبۇتالر بىلهن توشۇپ كهتكهن

 دېدى ۋە مېنـى ئـۇ يهرگه قويـۇپ،    نا بۇالر سېنىڭ ئۇلۇغ ئىالھلىرىڭ، ـ ما! ـ ئوغلۇم
  : مهن بىر بۇتنىڭ يېنىغا كېلىپ. ئۆزى كېتىپ قالدى

ئهممـا بـۇت جـاۋاب      . ـ دېدىم ! ـ مېنىڭ قورسىقىم ئاچ، ماڭا يېگۈدەك بىر نهرسه بهر        
  : مهن يهنه. بهرمىدى

. بۇت يهنه جـاۋاب بهرمىـدى     . ـ دېدىم ! ڭا كىيگۈدەك بىر نهرسه بهر    ـ مهن يالىڭاچ، ما   
بـۇت  . تتىماىپ ئـ شۇنىڭ بىلهن مهن ئاچچىقىمدا بىر پارچه تاشنى ئېلىپ، بۇتقا قارىت    

   “.يهرگه دۈم چۈشتى

 ئاشــكارا ئىــشالرنىڭ ھهممىــسىدە پهيغهمــبهر    ـھهزرىتــى ئهبــۇبهكرى مهخپــى      
 بهك نمـــۇ ئۇنىڭغـــا چۈشۈشـــتىن بۇرۇيـــىۋەھ. هىســـساالم بىـــلهن بىلـــله ئىـــدىئهلهي

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تاغىسى ئهبۇتالىب بىلهن     . سهمىمىي مۇئامىله قىالتتى  
بىرلىكته بارغان ۋە مهشهۇر پوپ بۇھهيرا بىلهن ئۇچراشقان شام زىيارىتىـدىمۇ ئۇنىـڭ             

  چۈشـكهن دەسـلهپكى چـاغالردا،      ۋەھيـى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم     . بىلهن بىلله ئىدى  
 دەپ چاقىرغـان ئـاۋاز      “!ھهي مۇھهممهد ”: لهرگه بېرىۋالغىنىدا قۇلىقىغا  ئادەم يوق يهر  
  . ئاڭلىناتتى

چـــۈنكى . گىال ئېيتتـــىئهبـــۇبهكرىبـــۇنى بىـــر ســـىر ســـۈپىتىدە پهقهت ھهزرىتـــى 
ــېقىن       ــساالمنىڭ ي ــبهر ئهلهيهىس ــۇبهكرى پهيغهم ــى ئهب ــدە ھهزرىت ــاھىلىيهت دەۋرى ج

ھهزرىتــى ئهبــۇبهكرى ئىــسالم دەۋرىــدە كــۆپ  . دوســتى ۋە بىردىنبىــر سىردىــشى ئىــدى
شــۆھرەت قازانغــان بولــسىمۇ، ئۇنىــڭ جــاھىلىيهت دەۋرىــدىكى ھايــاتى ھهققىــدە بهك  

ئــۇ دەۋر ھهققىــدىكى مهلۇمــاتالر پهقهت ئۇنىــڭ  . ئېنىــق ۋە تهپــسىلىي مهلۇمــات يــوق 
نىڭ ئهڭ  قۇرەيـشلهر تىجارەت بىلهن ھهپىلىشىدىغانلىقى، نهسهبـشۇناس ئىكهنلىكـى،        

 بىــلهن ئــۇ دەۋردىمــۇ ى ئىكهنلىكــى ۋە پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمۈملۈك كىشىــسســۆي
 جـاھىلىيهت دەۋرىـدە     ،دوست ئىكهنلىكىدىن ئىبارەت بولۇپ، مانا بۇ جهھهتلهردىـن ئـۇ         

ئهمما ئۇنىڭ خېلى بـۇرۇنال ئىـسالمغا       . تونۇلغان باشقا كىشىلهر بىلهن ئوخشاش ئىدى     
ا مايىل بولۇشى ئۇنى باشـقىالردىن ئاالھىـدە        كىرىشى، يهنى ئۇنىڭ بۇرۇندىنال ئىسالمغ    

  . پهرقلهندۈرۈپ تۇرىدۇ

  .  كىشى ئىدىساالمدىن كېيىن قالسىال ئهڭ مۆتىۋەرپهيغهمبهر ئهلهيهىس، ئۇ
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ئهممـا  ! ئىسالم دىنـى ئـۆزىگه كۆڭـۈل بهرگهن ھهركىـشىنى ئۇلۇغاليـدۇ ـ ئهلـۋەتته       
له قىلىـش، قويۇلغـان   ئۇنى تېخىمۇ بۇرۇن قوبۇل قىلىـش، ئۇنىڭغـا سـهمىمىي مۇئـامى          

چهك ـ چېگراالرغا ھۆرمهت بىلدۈرۈش ۋە ئۇنىـڭ ئۈچـۈن پىـداكارلىق كۆرسىتىـشتهك      
ــۆز      ــى ئـ ــسالم دىنـ ــهن ئىـ ــلهرگه ئاساسـ ــى پهرقـ ــۇ جهھهتتىكـ ــدىلىكلهرگه ۋە بـ ئاالھىـ

مانـا بـۇ ئاالھىـدىلىكلهرنىڭ    . مهنسۇپلىرىنىڭ بىرىنى يهنه بىرىـدىن ئۈسـتۈن تۇتىـدۇ       
  . گه مۇجهسسهملهنگهنىدىىئهبۇبهكرھهممىسى ھهزرىتى 

 چۈشـكهندىن كېـيىن دەرھـال ھهزرىتـى         ۋەھيـى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تۇنجى    
  : خهدىچهنىڭ يېنىغا كېلىپ ئۇنىڭغا

نىڭ نامى بىـلهن    هللا ا. قىمغا بىر نىدا ئاڭالندى   مهن يالغۇز قالغان ۋاقتىمدا قۇلى    ”
هللا ا”: ۇنىڭغـا ه ئ ھهزرىتـى خهدىـچ   .  دېـدى  “بهكمۇ قورقـۇپ كهتـتىم     قهسهم قىلىمهنكى، 

چـۈنكى سـهن ئامـانهتكه خىيـانهت قىلمايـسهن،          . ئاال سېنى ھهرگىز رەسـۋا قىلمايـدۇ      تا
  .دىدەپ تهسهللى بهر“ ڭۈل بۆلىسهن، يالغان سۆزلىمهيسهنخىش ـ ئهقرىبالىرىڭغا كۆ

ھهزرىتى ئهبـۇبهكرى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنى يـوقالپ كهلگىنىـدە، ئـۇ ئۆيـدە               
ىــڭ مــۇھهممهدنى ۋەرەقهن! ئــى ئهتىيــق” :ىــچه ئهبــۇبهكرىگهخهدھهزرىتــى . يــوق ئىــدى

  .  دەپ ئۆتۈندى“قېشىغا ئاپىرىپ باققان بولساڭ

 ئائىشه مۇنداق دەپ ھهزرىتى ئهبۇبهكرىنىڭ بهدەن قۇرۇلۇشىغا كهلسهك، ھهزرىتى
ئالــدىغا ســهل ئېگىلىــپ . ئــۆڭى ئــاق، ئــورۇق ۋە ســاقىلى شــاالڭ ئىــدى”: تهرىپلهيــدۇ

ــۇرل  ــۈز توم ــۇراتتى، ي ــۆرۈن ىرى ئت ــسىز  پىش. تتىهوچــۇق ك ــوللىرى تۈك انىــسى كهڭ، ق
  “.ئىدى

  نىڭ ئىسالم دەۋرىدىكى ھاياتىئهبۇبهكرىھهزرىتى 

. ي دوسـتى ئىـدى    ھهزرىتى ئهبۇبهكرى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهڭ سهمىمى     
ھهزرىتـى ئهبۇبهكرىنىـڭ ئىـسالمنى      .  چۈشۈشى بىلهنال ئۇنىڭغا ئىشهندى    شۇڭا ۋەھيى 

 جـاھىلىيهت دەۋرىـدىال      قىلىشى، ئۇنىـڭ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنى       ەرھال قوبۇل د
) ھاياتى، سهرگۈزەشتىسى ۋە ئهخالقـى قاتـارلىق جهھهتلهردىـن        يهنى  (جهھهتتىن   ھهر

ناھايىتى پىششىق تونۇغانلىقى ۋە ئۇنىڭدا بۇ ۋەزىپىنىڭ ھۆددىسىدىن چىقااليدىغان         
.  ئىـشهنگهنلىكى ئۈچـۈن ئىـدى      ساالھىيهت ۋە الياقهتنىڭ بارلىقىغـا چىـن كۆڭلىـدىن        

ئۇنـــدىن باشـــقا، ھهزرىتـــى ئىبراھىمنىـــڭ دىنـــى بولغـــان ھهنىـــف ئېتىقاتىـــدىكى  
كىشىلهرنىڭ سـاماۋىي كىتـابالردىن نهقىـل كهلتـۈرۈپ، يېقىنـدا بىـر پهيغهمبهرنىـڭ               
دۇنياغــا كېلىــدىغانلىقى ھهققىــدە قىلغــان ســۆزلىرىمۇ ئۇنىــڭ مۇســۇلمان بولۇشــىغا 

  . ۆرسهتكهنىدىمهلۇم دەرىجىدە تهسىر ك
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ئىبنى ئهسهقىر بىر رىـۋايهتته ئىيـسا ئىبنـى يهزىـدتىن ھهزرىتـى ئهبۇبهكرىنىـڭ           
 كهئبىنىـــڭ ھويلىـــسىدا ،بىـــر كـــۈنى”:  دېگهنلىكىنـــى نهقىـــل كهلتۈرىـــدۇمۇنــداق 

مهييه غـدا ئـۇ   بىـر چا  . ئولتۇراتتىم، زەيد ئىبنى ئامىر ئىبنـى نۇفهيلمـۇ ئـۇ يهردە ئىـدى            
  : نىڭدىنئىبنى ئهبىس سالت كهلدى ۋە ئۇ

ــ  : ئـۇ . ــ دەپ ئهھـۋال سـورىدى      !  قانداق ئهھۋالىڭ؟ ئهي ياخشىلىق ئىزدىگـۈچى      ــ
: ئـۇ . دەپ سورىدىـ بىرەر خهۋەر ئاڭلىدىڭمۇ؟ ـ  : ئارقىدىنال. شى، ـ دەپ جاۋاب بهردى ياخ
  : مهييهئۇ.ـ دېدى!  ياقــ

  بارلىق دىنالر ئىناۋەتسىز قىيامهتته،

  !نىڭ دىنى مۇستهسنادۇر ئهلۋەتتههللا ا

  : دەپ غىڭشىغاندىن كېيىن

 شۇ كهلمهكچى بولغـان پهيغهمـبهر بـارغۇ؟ ئـۇ چوقـۇم سـىلهرنىڭ يـاكى بىزنىـڭ                   ــ
  . ئارىمىزدىن چىقىدۇ، ـ دېدى

ــۇرۇن كهلمهكچــى بول  ــدىن ب ــۇ    مهن بۇن ــان ب ــشى كۈتۈلۈۋاتق ــز كېلى ــاكى بى ــان ي غ
قىـپ،  مهن ئـۇ يهردىـن چى     . ق مۇنداق سۆزنى ئـاڭالپ باقمىغانىـدىم      پهيغهمبهر توغرۇلۇ 

بـۇ كىـشى ئاسـمانغا ئۇزۇنـدىن ئـۇزۇن          . ئۇدۇل ۋەرەقه ئىبنى نهۋفهلنىڭ قېشىغا باردىم     
مهن ئۇنىڭغـا  . قارايتتى ۋە ھهردائىم ئۆز ـ ئۆزىگه بىر نهرسـىلهرنى پىچىـرالپال تـۇراتتى    

  : ئۇ ماڭا. ئۆزەم ئاڭلىغان گهپلهرنى دەپ بهردىم

كهلمهكچـى بولغـان    . هرمىزبىز كىتاب ۋە ئىلىم ئهھلى كىشىل     !  شۇنداق ئوغلۇم  ــ
ئهرەبلهرنىڭ ئېسىل نهسـهبلىك ئائىلىلىرىـدىن      ) توغرىسىنى ئېيتقاندا (بۇ پهيغهمبهر   

سـېنىڭ ئـائىلهڭمۇ   . مېنىڭ نهسهبلهر ھهققىدە مهلۇماتىم بار    . چىقىدىغاندەك قىلىدۇ 
  : مهن ئۇنىڭدىن. نهسهبلىك ئائىلىدۇر، ـ دەپ جاۋاب بهردى

  : ئۇ ماڭا. دەپ سورىدىم ىلهرنى بىلدۈرمهكچى؟ ـپهيغهمبهر بىزگه نېم!  تاغاــ

ئهممـا پهيغهمـبهر زۇلـۇم قىلمايـدۇ،     .  ئۆزىگه نـېمه بىلدۈرۈلـسه، ئـۇنى بىلدۈرىـدۇ       ــ
ئۇنىڭغا زۇلۇم قىلىشقىمۇ بولمايدۇ، ئـۇنى زۇلـۇم قىلغـۇچىالر قاتارىـدا كۆرمهيـسهن، ـ       

  . دېدى

 ۋەھيـى ئهلهيهىسـساالمغا   شۇڭا مهن پهيغهمبهر    . بۇ سۆزلهر ماڭا تهسىر قىلغانىدى    
  “.كېلىشى بىلهنال ئۇنىڭغا ئىشهندىم، ئۇنى تهستىقلىدىم ۋە مۇسۇلمان بولدۇم

ــدۇ  ھه ــداق دەي ــۇبهكرى يهنه مۇن ــى ئهب ــبهر ئهلهيهىســساالمغا تېخــى  پهيغ”: زرىت هم
ئهزد قهبىلىـسىدىكى   . بىر كۈنى يهمهنگه قاراپ يولغـا چىقـتىم       .  چۈشمىگهنىدى ۋەھيى

ئـۇ ئـادەم بهكمـۇ بىلىملىـك بولـۇپ،          .  ئۆيىدە مېهمـان بولـدۇم     ياشانغان بىر كىشىنىڭ  
  : ئۇ كىشى مېنى كۆرۈپال. كۆپ كىتاب ئوقۇغاچقا بىلىم دائىرىسى بهكمۇ كهڭ ئىدى
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  . ـ دەپ سورىدى ؟)مهككىلىكمۇ دېمهكچى(  سهن ھهرەملىكمۇــ

  : ئۇ. ـ دېدىم ! شۇنداقــ

  . ـ دەپ سورىدى سهن؟  قۇرەيشلىكمۇــ

  : ئاندىن. پ جاۋاب بهردىمـ دە ! ھهئهــ

  : مهن. ـ دەپ سورىدى  بهنى تهييىمدىنمۇ سهن؟ــ

مهن بهنى مۇررا، بهنى تهيـيىم، بهنـى ئوسـماندىن ئابـدۇلالھ مهن، ـ دەپ      !  شۇنداقــ
ــم ــاۋاب بهردىـ ــلهن دوســـت   . جـ ــبهر بىـ ــدىغان پهيغهمـ ــدا ئهۋەتىلىـ ــۇ مېنىـــڭ يېقىنـ ئـ

   “.بولىدىغانلىقىم ھهققىدە خۇشخهۋەر بهردى

ۇشـىنى ئاسـماندىن   ىئه ئىبنـى كهئهب ھهزرىتـى ئهبۇبهكرىنىـڭ مۇسـۇلمان بول        راب
چۈنكى بىر قېتىم شامدا تىجارەت قىلىۋاتقىنىـدا       . گه ئوخشىتىدۇ چۈشكهن بىر ۋەھيى  

ئۇالرنىڭ . بىر چۈش كۆرۈپ، بۇ چۈشىنى بۇھهيرە ئىسىملىك بىر پوپقا دەپ بهرگهنىدى          
  : ئارىسىدا مۇنداق بىر دىئالوگ بولۇپ ئۆتتى

   سهن قهيهرلىك؟ــ: پوپ

  . مهن مهككىلىكــ: بهكرىئهبۇ

   نېمه ئىش بىلهن شۇغۇللىنىسهن؟ــ: پوپ

  .  تىجارەت قىلىمهنــ: ئهبۇبهكرى

ئاللىققا ئايالندۇرۇپ قالسا، سهن خهلقىڭنىـڭ      تائاال چۈشۈڭنى رې  هللا  ئهگهر ا  ــ: پوپ
ۋە ئۆلۈمىـدىن   ئارىسىدىن چىقىدىغان بىر پهيغهمبهرنىـڭ ھايـات ۋاقتىـدىكى ۋەزىـرى            

 بــۇ ،ئــۇ.  دەپ ئۇنىڭغــا خــۇش بېــشارەت بهرگهنىــدى-ولىــسهن،كېيىنكــى خهلىپىــسى ب
  . ئىشنى سىر سۈپىتىدە ساقلىغانىدى

 ئۇنىـڭ ئهڭ يـېقىن      ئهبۇبهكرى چۈشكهن ۋاقىتالردا ھهزرىتى     رەسۇلۇلالھقا ۋەھيى 
  :  دەرھال ئۇنىڭ قېشىغا كېلىپقۇرەيشلهرشۇڭا . دوستى ئىدى

  : ئهبۇبهكرى. ـ دېيىشتى قارىغىنا، دوستۇڭ نېمىلهرنى دەۋاتىدۇ؟!  ئى ئهبۇبهكرىــ

  : ـ دەپ سورىۋىدى، ئۇالر  نېمه بولدى؟ــ

قـا ئىبـادەت قىلىـشقا چاقىرىۋاتىـدۇ ۋە         هللا  كهئبىدە ئولتۇرۇۋېلىپ خهلقنى بىـر ا      ــ
ھهزرىتــى ئهبــۇبهكرى . ئۆزىنىــڭ پهيغهمــبهر ئىكهنلىكىنــى ئېيتىۋاتىــدۇ، ـ دېيىــشتى  

  : ئۇالردىن

  : ئهتراپىدىكىلهر.  بۇ راستمۇ؟ ـ دەپ سورىدىــ
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ئهبـۇبهكرى دەرھـال پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ        . ـ دېيىـشتى  !  ھهئه، شۇنداق  ــ
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  . يېنىغا بېرىپ، ئىشىكىنى قاقتى ۋە ئۇنى سىرتقا چاقىردى       

  : سىرتقا چىققاندا ئۇنىڭدىن

ڭدىكى شۇ سۆز ـ چۆچهكلهرنىـڭ ئهسـلى    سېنىڭ ھهققى!  ئى قاسىمنىڭ دادىسىــ
پهيغهمـبهر  . ــ دەپ سـورىدى    ! ماھىيىتى نېمه؟ ماڭا بـۇ ھهقـته بىـر چۈشـهنچه بهرسـهڭ            

ھهزرىتـى  . دېدى“  مېنىڭ ھهققىمدە نېمه ئاڭلىدىڭ؟!ئهبۇبهكرىئى  ”: ئهلهيهىسساالم
  : ئهبۇبهكرى

نىڭ هللا ڭنى ا قا ئىبادەت قىلىشقا دەۋەت قىلغانلىقىڭنى ۋە ئۆزە      هللا  خهلقنى بىر ا   ــ
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇنىڭغــا . پهيغهمبىـرى دېگهنلىكىڭنــى ئاڭلىــدىم، ـ دېــدى   

رەببىم مېنى توغرا يولدا بولغانالرغا خۇش      ! ئى ئهبۇبهكرى ”: مۇنداق دەپ جاۋاب بهردى   
مهن ئىبراھىم  . ـ بېشارەت بېرىشكه ۋە خاتا يولدا بولغانالرنى ئاگاھالندۇرۇشقا ئهۋەتتى        

انالرغا ئهلچـى قىلىـپ     ىڭ دەۋىتىگه ئوخـشاش دەۋەت بىـلهن بـارلىق ئىنـس          پهيغهمبهرن
  “.ئهۋەتىلدىم

بۇ سۆزلهرنى دىققهت بىلهن ئاڭالپ تۇرغان ئهبۇبهكرى پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمغا          
  : مۇنداق دېدى

 قهسهم قىلىمهنكى، سـېنىڭ يالغـان گهپ قىلغـانلىقىڭنى          نىڭ نامى بىلهن  هللا  ا ــ
مانهتكه بولغـان سـادىقلىقىڭ، يېقىنلىرىڭغـا كـۆپ كۆڭـۈل           سهن ئا . پهقهت بىلمهيمهن 

. بۆلۈشۈڭ ۋە قىزغىن مۇئامىلهڭ بىلهن پهيغهمـبهر بولۇشـقا ھهقىـقهتهن اليىـق سـهن              
  .ساڭا بهيئهت قىلىمهن، ساڭا ئىشىنىمهن، ئىمان ئېيتىمهن! قولۇڭنى بهرگىن

  : دۇىمۇ رىۋايهت قىلىنئۇنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا مۇنداق دېگهنلىك

سېنىڭ ئېيتقان سۆزلىرىڭنىڭ توغرا ئىكهنلىكىگه دائىر دەلىلىڭ       ! مۇھهممهد ــ
  بارمۇ؟ 

 دېۋىــدى، ئـــۇ  “ســېنىڭ شــامدا كــۆرگهن چۈشــۈڭ    ”: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم  
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى قۇچاقالپ تۇرۇپ پىشانىسىگه سۆيدى ۋە

ۇر، سهن ھېچ شۈبهىسىز ئۇنىڭ دىن باشقا ئىالھ يوقتهللا  شاھادەت ئېيتىمهنكى، اــ
  . ـ دېدى! ئهلچىسى سهن

ئهبۇنائىم ۋە ئىبنى ئهسهقىرالر ئىبنى ئابباستىن رىۋايهت قىلغـان بىـر ھهدىـسته             
ــداق دېگهنىــدى پهيغهمــبهر ئ ــسام،  ”: هلهيهىســساالم مۇن خهلقنــى ئىــسالمغا دەۋەت قىل

ــدى     ــۆزلىرىمنى رەت قىل ــالمىدى ۋە س ــۇالق س ــا ق ــېچكىم ماڭ ــا . ھ ــافهئهبۇقئهمم  ۇھ
ھهر ئىــشنى تولــۇق بهجــا   گه نــېمه دېــسهم، شــۇنى قوبــۇل قىلــدى ۋە     ) ئهبــۇبهكرى(

  “.كهلتۈردى
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ھهزرىتى ئهبۇبهكرى مۇسۇلمان بولغاندىن باشالپ تاكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم         
ــدى    ــولغىچه ھهر دائىــم ئۇنىــڭ بىــلهن بىلــله بول ــات ب پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم . ۋاپ

ردا، مهيلـــى ۈرۈشـــلهرنى تاپـــشۇرغاندىن باشـــقا ۋاقىـــتالئۇنىڭغـــا ھهج ۋە ئهســـكىرىي ي
ــبهر      ىت ــان پهيغهم ــسۇن، ھېچقاچ ــهپهرلهردە بول ــاكى س ــسۇن ي ــرى بول نچلىــق ۋاقىتلى

ــدى   ــپ قالمى ــساالمدىن ئايرىلى ــت   . ئهلهيهىس ــۇھىم ۋەقهلهردە ھهر ۋاقى ــلهردە، م جهڭ
ولـۇش  ئۇنىڭ بىلهن بىلله ھىجرەت قىلدى، ئۇنىڭ بىلهن بىلله ب       . ئۇنىڭ يېنىدا ئىدى  

ۋە ھهق دەۋاسى يولىدا ئۇنىڭ بىلهن مۈرىنى مۈرىگه تىرەپ كۈرەش قىلىش ئۈچۈن ئۆز             
ــالغۇز تاشــالپ قويــدى، غــاردىكى ناھــايىتى خهتهرلىــك پهيــتلهردە يهنه     ئائىلىــسىنى ي

 :تائاال ئۇ ئىككىسىنىڭ ئهھۋالىنى مۇنداق دەپ تهسـۋىرلهيدۇ       هللا ا. ئۇنىڭ يېنىدا ئىدى  
     غهم قىلمىغىـن،  «: ھهمراھىغا) رەسۇلۇلالھ. (غاردا ئىدى ئهينى زاماندا ئۇ ئىككىسى 
   ①. دېدى»ھهقىقهتهن بىز بىلهن بىللههللا ا

 كۆپ قېتىم يـار ـ يـۆلهك بولغـان     ھهزرىتى ئهبۇبهكرى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا
بولۇپمۇ، ھهمـمه   . ۋە قىيىن كۈنلهردە ئۇنىڭغا ئاجايىپ ساداقهتمهنلىك كۆرسهتكهنىدى      

ىلىكــى بىــلهن بولــۇپ كهتــكهن ئوھــۇد ۋە ھــۇنهين جهڭلىرىــدە       ئــادەم ئــۆز ھهلهكچ 
 يېنــدىن بىــر قهدەممــۇ   ىمــانالرچه ئېلىــشىپ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ   قهھر

  . ئايرىلمىغانىدى

. ھهزرىتى ئهبۇبهكرى ئىنسانالرنىڭ ئهڭ مهرت ۋە ئهڭ جهسۇرلىرىدىن بىرى ئىدى         
ار كــۈچى بىــلهن پهيغهمــبهر  ئايرىلمــاي، بــھهرگىــزتىق جهڭــلهردە ئــۆز ئورنىــدىن قــات

 شـۇڭا ئـۇ ھهزرىتـى ھهمـزە، ھهزرىتـى ئهلـى،           . ئهلهيهىسساالمنى قوغداشقا تىرىـشاتتى   
ــاۋام ۋە ئهبۇ  ــر ئىبنــى ئهل ئ ــشكه   زۇبهي دۇجــانهلهردەك دۈشــمهن ســېپىگه بۆســۈپ كىرى

پۇرســهت تاپالمىغانىــدى ۋە جهڭــلهردە دۈشــمهنگه ھۇجــۇم قىلىــش جهھهتــته نــامى        
چــۈنكى ئــۇرۇش قهھرىمــانلىرى ئــۆزلىرى    . ىلمىغانىــدىئۇالرنىڭكىــدەك كــۆپ يېي 

ــا ئۆلتــۈرگهن ۋە  ز ـ كــۆپلىكىگه قــاراپ داڭــق    ئهســىرگه ئالغــان دۈشــمهن ســانىنىڭ ئ
  . چىقىراتتى

ھهزرىتـــــــى ئهبۇبهكرىنىـــــــڭ جهڭلهردىكـــــــى ئهھـــــــۋالى باشـــــــقا ئىـــــــسالم 
چــــۈنكى ئــــۇ ھهردائىــــم پهيغهمــــبهر . قهھرىمانلىرىنىڭكىــــدىن پهرقلىــــق ئىــــدى

ــساالم ــا   ئهلهيهىسـ ــدايتتى، ئۇنىڭغـ ــانالرچه قوغـ ــۇنى قهھرىمـ ــۇرۇپ، ئـ ــدا تـ نىڭ يېنىـ
  . يۈزلهنگهن ھۇجۇمالرغا ئۆز بهدىنىنى قالقان قىلىپ تۇرۇپ قارشىلىق كۆرسىتهتتى

مـال ـ   . ھهزرىتـى ئهبـۇبهكرى بهكمـۇ پهزىلهتلىـك ۋە ھهددىـدىن زىيـادە مهرد ئىـدى       
ــڭ ھهممىــ  ــۈدەك ابايلىقىنى ــڭ هللا سىنى دېگ ــڭ پهيغهمبىرىنى ــچه  ۋە ئۇنى ــا قىل  يولىغ

 :شـۇڭا ئۇنىـڭ ھهققىـدە مۇنـۇ ئـايهت چۈشـكهنىدى           . ئىككىلهنمهي سهرپ قىلىۋېتهتتى  

                                                 
 .  ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى40سۈرە تهۋبه  ①
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  سـهرپ قىلىـدىغان ئـادەم    ) ياخشىلىق يوللىرىغـا (پاكلىنىش ئۈچۈن مال ـ مۈلكىنى
   ①.يىراق قىلىنىدۇ) يهنى ئوتتىن(ئۇنىڭدىن 

ــر ھ      ــان بى ــۋايهت قىلغ ــۇرەيرەدىن رى ــڭ ئهبۇھ ــى ھهنبهلنى ــمهد ئبن ــسىدە ئهھ هدى
ھېچبىر مال ماڭا ئهبۇبهكرى    ”: الم بىر كۈنى مۇنداق دېگهنىدى    پهيغهمبهر ئهلهيهىسسا 

  “.ك يارىمىدىبېغىشلىغان مالدە

  : بۇ سۆزنى ئاڭلىغان ئهبۇبهكرى كۆزلىرى ياشاڭغىرىغان ھالدا

مېلىم ۋە جېنىمنى پىدا قىلغىلـى سـهندىن ياخـشىراق بىـرى            ! رەسۇلۇلالھ ئى   ــ
  . ـ دېدى! بارمىدى؟

ئـۇ بـۇ    .  مىڭ دىنـارى بـار ئىـدى       40ھهزرىتى ئهبۇبهكرى مۇسۇلمان بولغان ۋاقىتتا      
بايلىقىنىڭ ھهممىسىنى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا تاپـشۇرۇلغان ئىـسالم دەۋاسـى            

ھىجرەت قىلغان كۈنى ئۇنىـڭ قولىـدا بهش مىـڭ دىنارىـدىن باشـقا             . ئۈچۈن ئاتىۋەتتى 
  . ھېچنېمىسى قالمىغانىدى

ته ھهزرىتـى ئـۆمهر     ۋە تىرمىزى قاتارلىقالر رىۋايهت قىلغان بىـر ھهدىـس        ئهبۇ داۋۇد   
قا  مــال ســهدىقه قىلىــش بىزنــىيهىســساالمئهلهبىــر كــۈنى پهيغهمــبهر ”: مۇنـداق دەيــدۇ 

مهن ئــۆز ـ   . ق بــار ئىــدىدەل شــۇ چــاغالردا قولۇمــدا ناھــايىتى كــۆپ بــايلى . بۇيرىــدى
ىن ئېشىپ چۈشىدىغان بىر كۈنۈم بـار   ئهگهر پهزىلهتته ھهزرىتى ئهبۇبهكرىد  ــ: ئۆزەمگه

 ـ دېـدىم ۋە مېلىمنىـڭ يېرىمىنـى ئاتىمـاقچى    بولسا، بۈگۈن شۇ كۈننىڭ دەل ئۆزىدۇر،  
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ماڭا. بولدۇم

   :مهن.  ئائىلهڭگه بىر نهرسه ئېلىپ قويدۇڭمۇ؟ ـ دېدىــ

تـى ئهبـۇبهكرى   ئانـدىن ھهزرى . مېلىمنىـڭ يېرىمىنـى ئېلىـپ قويـدۇم، ـ دېـدىم      ــ 
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭدىنمۇ. ېلىپ مېلىنىڭ ھهممىسىنى ئاتىۋەتتىك

  : ئهبۇبهكرى. ئائىلهڭگه نېمه قويۇپ قويدۇڭ؟ ـ دەپ سورىدى!  ھهي ئهبۇبهكرىــ

شۇ چاغدا . دەپ جاۋاب بهردىرەسۇلىنى قويۇپ قويدۇم، ـ نىڭ هللا انى ۋە هللا  ئۇالرغا اــ
   “.ۇبهكرىدىن ئېشىپ كېتهلمىگۈدەكمهن، ـ دېدىم دېمهككى، ئهبــ: مهن

ــڭتىرمىزى ــۇرەي ئهبۇنىـ ــس ھـ ــر ھهدىـ ــان بىـ ــۋايهت قىلغـ ــبهر ىدەرەدىن رىـ  پهيغهمـ
  : ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهنىدى

ــشىلىق       ” ــدا ياخ ــا اليىقى ــسا، ئۇنىڭغ ــان بول ــشىلىق قىلغ ــر ياخ ــزگه بى ــم بى كى
 شــۇنداق ياخــشىلىقالرنى ئــۇ. ئهممــا ئهبــۇبهكرىگه ئۇنــداق قىاللمىــدۇق. قىلىــۋاتىمىز

                                                 
 . ـ ئايهتلهر18 ـ ۋە 17سۈرە لهيل  ①
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ئۇنىـڭ  . تائـاال قىيـامهت كـۈنى ئېهـسان قىلىـدۇ         هللا قىلدىكى، ئۇنىڭ ئهجرىنـى پهقهت ا     
   “.مېلىدەك پايدىلىق بولۇپ باقمىدىئۈستىگه، ھېچكىمنىڭ مېلى ئهبۇبهكرىنىڭ 

ئىسالم دەۋىتىنىڭ دەسـلهپكى مهزگىللىرىـدە، ھهزرىتـى ئوسـمان، زۇبهيـر ئىبنـى              
ۋەققـــاس ۋە تهلـــهه ئىبنـــى ان ئىبنـــى ئهۋف، ســـاد ئىبنـــى ئهبۇھمئهل ئهۋام، ئابـــدۇررا
بهكرىنىـڭ ۋەسىلىـسى بىـلهن      ق مهشهۇر ساھابىالر ھهزرىتـى ئهبۇ     ئۇبهيدۇلالھ قاتارلى 

بۇالر ئهڭ دەسـلهپكى مۇسـۇلمانالر بولـۇپ، ئـۇالردىن كېـيىن            . مۇسۇلمان بولغان ئىدى  
ىبنـى ئهبـۇل ئهرقهم ۋە       ئهرقهم ئ  ى مهزئـۇن، ئهبـۇ ئۇبهيـدە ئىبنـى جهرراھ،         ئوسمان ئىبن 

  . ئهبۇ سهلهمه ئابدۇلالھ ئىبنى ئابدۇل ئهسهد قاتارلىق ساھابىالر مۇسۇلمان بولدى

. ىد ياسىۋالغانىدى يلسىدا ئۆزى ئۈچۈن كىچىك بىر مهسچ      ھو ئهبۇبهكرىھهزرىتى  
وشــنىالر بېــشىغا قاپتىكــى ئهتر. ئــۇ يهردە نامــاز ئوقــۇيتتى، قۇرئــان تىــالۋەت قىالتتــى 

، ئۇنىڭ ناماز ئوقۇشىنى تاماشا قىلىپ، قۇرئـان ئـاۋازىنى تىڭـشايتتى،        لىپتوپلىشىۋې
ئۇنىـڭ بـۇ ھـالى بىـر مـۇنچه كىـشىنىڭ            . ئۇ ئهسنادا تۆككهن كۆز ياشلىرىنى كۆرەتتى     

  . مۇسۇلمان بولۇشىغا سهۋەب بولدى

 مۇسۇلمان بولغانلىقى ئۈچۈن خوجايىنىـدىن زۇلـۇم كـۆرگهن     ئهبۇبهكرىھهزرىتى  
هللا ئــۇالرنى ســېتىۋېلىپ، ئازادلىققــا چىقىراتتــى ۋە بــۇنى پهقهت ا قــۇلالرنى كۆرســىال، 

 ئۇ ئامىر ئىبنى فۇھهيرە ئىسىملىك بىر قـۇلنى         ،بىر كۈنى . رازىلىقى ئۈچۈنال قىالتتى  
 ھارىستىن سېتىۋېلىپ، ئازادلىققا    تۇفهيل ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى   ئۇنىڭ خوجايىنى   

لى، يهنـى ئۇنىـڭ ئايـالى ئۇممـۇ     نىـڭ ئـۆگهي ئـوغ    ئهبۇبهكرىتۇفهيل ھهزرىتى   . چىقاردى
رۇماننىڭ باشقا ئهردىن بولغان ئـوغلى ۋە ھهزرىتـى ئائىـشهنىڭ ئانـا بىـر قېرىندىـشى                 

غـا  هللا ئامىر ئىسىملىك قۇل بولسا، تۇنجى بولۇپ ئىسالمنى قوبـۇل قىلغـان ۋە ا            . ئىدى
ئـۇ كېيىـنچه    . ئىمان ئېيتقانلىقى ئۈچۈن قاتتىق زۇلۇم چهككهنلهردىـن بىـرى ئىـدى          

ھــۇد جهڭلىــرىگه قاتناشــتى، بىئــرى مهئــۇنه پاجىئهســى ۋاقتىــدا شــېهىت  ۇۋە ئ ىبهدر
  . بولدى

نىمـۇ خوجايىنىـدىن   ) بىـالل ھهبهشـى  (بهكرى بىالل ئىبنـى رەببـاھ      ھهزرىتى ئهبۇ 
 جهمىهنىـڭ قـۇلى     بىـالل ئـۇمهييه ئىبنـى ھهلهف      . ىسىتىۋېلىپ، ھۆرلـۈككه چىقـارد    

 ئهبـۇبهكرى ھهزرىتـى   . غـان ئىـدى   بولۇپ، خوجايىنى ئۇنى ئهڭ ئېغىر دەرىجىـدە قىينى       
ئـالتۇن بېرىـپ    )  گرامغا تهڭ بىـر خىـل ئېغىرلىـق ئـۆلچىمى          1283(ئۇنى بهش ئوققا    

  : گهئهبۇبهكرىئالتۇننى تۆلهپ بولغاندىن كېيىن ئۇمهييه ھهزرىتى . سېتىۋالدى

 ئــالتۇنغىمۇ ســېتىپ قــا ئهگهر چىڭــراق تۇرغــان بولــساڭ، ئــۇنى ســاڭا بىــر ئوقــــ 
  :  ئۇنىڭغائهبۇبهكرى ـ دېگهندە، ھهزرىتى بهرگهن بوالتتىم،

 ئهگهر سـهن چىـڭ تۇرغـان بولـساڭ، ئـۇنى يـۈز ئوققـا ئـالتىنغىمۇ سـېتىۋالغان               ــ 
  . بوالتتىم، ـ دەپ جاۋاب بهردى
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بىـــــالل ھهبهشـــــى ئىـــــسالمغا ناھـــــايىتى ئىخالســـــمهن بولـــــۇپ، پهيغهمـــــبهر 
ــدى  ــۇئهززىنى ئىـ ــساالمنىڭ مـ ــۇھىم ج . ئهلهيهىسـ ــقا مـ ــۇ بهدرى ۋە باشـ ــڭ ئـ هڭلهرنىـ

ئـۇمهييه  .  ـ يىلى شـامدا ۋاپـات بولـدى    20 ھىجرىيهنىڭ. مىسىگه تولۇق قاتناشتىھهم
دە چىڭ تۇردى ۋە بهدرى غازىتى كۈنى ىبولسا، ئىچىگه ئورناپ كهتكهن شېرىك ئهقىدىس     

  . ئۆلتۈرۈلدى

 زەننىرە ئىسىملىك بىر دېدەكنى سېتىۋېلىپ،      ئهبۇبهكرىئۇندىن باشقا، ھهزرىتى    
خـى مۇسـۇلمان بولمىغـان      بـۇ ئايـال ھهزرىتـى ئۆمهرنىـڭ تې        . تى قىلىـۋەت  ئۇنىمۇ ئـازاد  

زەننىرە ئىـسالمنى قوبـۇل قىلغاچقـا، ئـۆمهر ئـۇنى ئـۇرۇپ ـ        . ۋاقتىدىكى دېدىكى ئىدى
ئـۇنى  ”: قۇرەيـشلهر .  ئايرىلىپ قالـدى   ئۇ تاياقنىڭ دەستىدە كۆزلىرىدىن   . دۇمبااليتتى

ــۇردى   ــۇززا ئ ــڭ كــ  (الت ۋە ئ ــز ئۇنى ــۇ ئىالھلىرىمى ــدى  ۆزب ــپ قوي ــور قىلى  “)لىرىنى ك
 نىـڭ نـامى بىـلهن     هللا ا”: رىدىن ئايرىلىـپ قالغـان بولـسىمۇ      ئهمما ئۇ كۆزلى  . دېيىشتى

قهسهم قىلىمهنكى، ئىـش سـىلهر دېگهنـدەك ئهمهس، الت ۋە ئـۇززا ئـۆزلىرىگه ئىبـادەت                 
ئهگهر رەبـبىم خالىـسا،     . قىلغانالرنىمۇ تونۇمايـدىغان جانـسىز نهرسـىلهردىن ئىبـارەت        

 دەپ ئۇالرغــا “!ىلىــپ قويۇشــقا ئهلــۋەتته قــادىردۇرىمنى قايتــا كۆرەلهيــدىغان قكــۆزلىر
. تائاال ئۇ كېچىسى ئۇنىڭ كۆزلىرىگه شىپالىق بهردى      هللا ا. رەددىيه بېرىشتىن يانمىدى  

بــۇ مۇھهممهدنىــڭ ســېهىر ئىشلىتىــشى ”:  بــۇ قېــتىمقۇرەيــشلهر كــۆرگهن بــۇ ۋەقهنــى
 ئۇنى سېتىۋېلىپ،   ئهبۇبهكرىزرىتى  شۇ ئىشتىن كېيىن ھه   .  دېيىشتى “بىلهن بولدى 

  . ھۆرلۈككه ئېرىشتۈردى

ىنى بىلـــدۈرۈپ مۇنـــداق  ئىـــسالمغا بولغـــان نهپـــرەت ۋە ئـــۆچمهنلىك قۇرەيـــشلهر
رلىـك بىـر دەۋا بولغـان بولـسا، زەننىـرەدەك بىـرى بىـزدىن               خهيئهگهر بۇ   ”: دېيىشهتتى

 : ھهقته مۇنداق دەيـدۇ    تائاال قۇرئاندا بۇ  هللا  ا “!نىڭ تهرەپدارى بولمىغان بوالتتى   بۇرۇن ئۇ 
ياخــشى بولىــدىغان ) قۇرئــان بىــلهن ئىــسالم دىنــى(ئهگهر «:  كــاپىرالر مــۆئمىنلهرگه

ئۇنىڭغـا بىـزدىن بـۇرۇن ئىـشهنمىگهن        ) يهنـى ئـاجىز مۇسـۇلمانالر     (بولسا ئىـدى، ئـۇالر      
   ① .دېدى» بوالتتى

ىدىن  يهنه ھهزرىتـى ئـۆمهر تهۋە بولغـان بهنـى ئـادىي ئائىلىـس              ئهبۇبهكرىھهزرىتى  
ر مۇســـۇلمان ئـــۆمه. مۇســـۇلمان بىـــر دېـــدەكنى ســـېتىۋېلىپ، ئازادلىققـــا چىقـــاردى 

 دائىـم    ئۇنى ىمۇ زۇلۇم سېلىپ، ئىسالمدىن قايتۇرۇش ئۈچۈن     بولۇشتىن بۇرۇن ئۇنىڭغ  
  . ئۇراتتى

شهمس ئائىلىسىنىڭ بىر دېدىكىنى سېتىۋېلىپ، ئۇنىمۇ ۇئۇندىن باشقا، بهنى ئابد
  . ئازادلىققا چىقاردى

                                                 
 .  ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى11سۈرە ئهھقاف،  ①
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ر ئارىـسىدا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنى ئهڭ كـۆپ مـۇداپىئه قىلغىنـى              ساھابىال
دادام ۋاپـات   ”: ھهزرىتـى ئهلـى مۇنـداق دەيـدۇ       . مـۇمكىن  بولۇشـى    ئهبـۇبهكرى ھهزرىتى  

لتۈرۈش ئۈچـۈن    پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى ئۆ   قۇرەيشلهربولۇپ، ئۇچ كۈندىن كېيىن     
دىن باشـقا ھـېچكىم پهيغهمـبهر       ىـ ئهبۇبهكرئۇ كـۈنى ھهزرىتـى      . بىر يهرگه يىغىلىشتى  

ــاردەم قىلمىــدى  ــار بولــۇپ، ھۇجــۇم   . ئهلهيهىســساالمغا ي ئۇنىــڭ ئىككــى ئۆرۈمىــسى ب
 تۈرتـۈپ، يهنه بىرىنـى      بىرىنـى . قىلىپ كهلگهنلهرنى شۇنىڭ بىـلهن يىراقالشـتۇراتتى      

ــدا ــان ھال ــبىم ا”: تارتق ــاھى بولمىغــان ۋە ئۆزىنىــڭ   هللا رەب دۇر دېيىــشتىن باشــقا گۇن
 دەپ “رگهن بىرىنــى ئۆلتۈرمهكچىمۇســىلهر؟كهنلىكىــگه دەلىــل كهلتــۈ پهيغهمــبهر ئى

شـۇ ئهسـنادا، ھۇجـۇمچىالر ئۇنىـڭ ئۆرۈمىلىرىـدىن بىرىنـى            . ئۇالرغا رەددىـيه بېرەتتـى    
  . پارچىالپ تاشلىدى

  : ارى رىۋايهت قىلغان بىر ھهدىسته ھهزرىتى ئائىشه مۇنداق دەيدۇبۇخ

پهيغهمـــبهر . ۇســـۇلمان ئىـــكهنمهن ئېـــسىمنى بىلـــسهم، دادام بىـــلهن ئانـــام م ”
ــتىم    ــۈنى ئىككــى قې ــگهن ۋە ئاخــشىمى (ئهلهيهىســساالم ھهر ك ــۆيگه  ) ئهتى بىزنىــڭ ئ

مۇشـــرىكالرنىڭ مۇســـۇلمانالرغا قىلغـــان زۇلـــۇمى چىدىغۇســـىز . يولۇقـــۇپ تـــۇراتتى
 ھهبهشىـستانغا ھىجـرەت قىلىـش ئۈچـۈن         ئهبـۇبهكرى دەرىجىگه بېرىپ يهتكهندە، دادام     

  . مهككىدىن ئايرىلدى

 دېگهن يهرگه كهلگهندە، قهررا رايونىنىڭ بېگى مالىـك ئىبنـى           “بهرقۇل غهمهد ”ۇ  ئ
  : ئۇ ئادەم. دەغنهگه يولۇقۇپ قالدى

  : ئهبۇبهكرى. نهگه ماڭدىڭ؟ ـ دەپ سورىدى! ئهبۇبهكرىھهي  ــ

غـا  هللا بىر بېشىمغا جاھاننى ئايالنغـاچ ا     .  خهلقىم مېنى ئۆز يۇرتۇمدىن قوغلىدى     ــ
بـۇنى ئاڭلىغـان ئىبنـى    . لىۋالغىلى ماڭدىم، ـ دەپ جاۋاب بهردى خاتىرجهم ئىبادەت قى

  : دەغنه

ـــ ــى ـ ــۇبهكرى ئ ــسۇن؟ ســهن    ! ئهب ــداقمۇ قوغالن ــدىن قان ــۆز يۇرتى ــرى ئ ســهندەك بى
پېقىرالرنــى كىيىندۈرىــسهن، خىــش ـ ئهقرىبالىرىڭغــا كۆڭــۈل بۆلىــسهن، يېــتىم ـ         

 !ەپــدارى تۇرســاڭ؟ماندوســت ۋە ھهق تهريېـسىرالرغا يــاردەم قولــۇڭنى سۇنىــسهن، مېه 
ــوالي، ســاڭا ھــېچكىم چې مهن  ســهن كهيــنىڭگه قايــت ۋە  . قىاللمايــدۇســاڭا كېپىــل ب

شۇ كۇنى  . ـ دەپ ئۇنى مهككىگه قايتۇرۇپ كهلدى     ! رەببىڭگه ئۆز يۇرتۇڭدا ئىبادەت قىل    
  : كهچته قۇرەيش چوڭلىرىنى زىيارەت قىلىپ، ئۇالرغا

سـىلهر  . تىـدىن قوغالشـقا بولمايـدۇ     رىنى ئـۆز يۇر   دەك بى ئهبۇبهكرى!  ماڭا قاراڭالر  ــ
ــتىم ـ           ــدىغان، يې ــۈل بۆلى ــا كۆڭ ــدىغان، خىــش ـ ئهقرىبالىرىغ ــى كىيىندۈرى پېقىرن
ــان      ــدارى بولغ ــۇنىدىغان، مېهماندوســت ۋە ھهق تهرەپ ــولىنى س ــاردەم ق ــسىرالرغا ي يې

 ـ  !مۇنداق ئۈلگىلىك كىـشىنى ئـۆز يۇرتىـدىن قوغلىۋېتىـشكه قانـداق پېتىنـدىڭالر؟      
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ــۇالرنى ئ ــۆزلىرىنى  قۇرەيــــشلهر. هيىبلىــــدىدەپ ئــ ــدە ئۇنىــــڭ ســ ــۆز كۆڭۈللىرىــ  ئــ
  : تهستىقالشقان بولسىمۇ، ئهمما ئۇنىڭغا

ئۇ ئىبادىتىنى ئۆيىدە قىلسۇن، بىر نـېمه ئوقۇسـىمۇ   ! گه ئېيتىپ قوي ئهبۇبهكرى ــ
 ئاشـكارا قىلىـپ بىزنىـڭ ئـارامىمىزنى     ،ئهمما بـۇ ئىـشالرنى سـىرتتا     . سۇنئۆيىدە ئوقۇ 
ال ـ بالىلىرىمىزنىـڭ ئۇنىـڭ ئىـشلىرىغا قـاراپ يولـدىن چىقىـپ        بىز ئايـ ! بۇزمىسۇن

ئىبنـــى دەغـــنه ئۇالرنىـــڭ ســـۆزلىرىنى  . كېتىـــشىدىن ئهنـــسىرەيمىز، ـ دېيىـــشتى    
 ئىبـادىتىنى ئۆيىـدە مهخپىـي       ئهبـۇبهكرى  ،شـۇنىڭدىن كېـيىن   . گه يهتكۈزدى ئهبۇبهكرى

ا بـۇ زۇلـۇمالر     ئهممـ . ئۆيىنىڭ سىرتىدا ھېچقانداق نهرسه ئوقۇمـايتتى     . داۋامالشتۇردى
قىسقىغىنه ۋاقىت ئىچىدە ئۇنى قـاتتىق ئازابلىنىـدىغان ۋە كۆزلىرىـدىن توختىمـاي             

. قۇرئان ئوقۇغانسېرى ياشـلىرى تـارامالپ تۆكـۈلهتتى       . ياش تۆكىدىغان قىلىپ قويدى   
ئۇالر تهكرار ئىبنى   . ئۇنىڭ بۇ ئهھۋالى قۇرەيش چوڭلىرىنى ئهندىشىگه سېلىپ قويدى       

  :  ئۇنىڭغاقۇرەيشلهر. ئۇ چاقىرىققا بىنائهن يېتىپ كهلدى. دىدەغنهگه ئادەم يوللى

بىز سېنىڭ كېپىللىقىڭدا بولغاچقـا، ئـۇنى پهقهت ئۆيىنىـڭ          ! هي ئىبنى دەغنه  ئـ  ـ
ھـالبۇكى، ئـۇ    . ىلغانىـدۇق ئىچىدە ئىبادەت قىلىش شهرتى بىلهن ئارىمىزغـا قوبـۇل ق         

چۇق ـ ئاشكارا ئىبـادەت   ىد سېلىۋېلىپ، ئۇ يهردە ئوچهكتىن ئېشىپ ئۆيىگه بىر مهسچ
بىـز ئۇنىـڭ بـاال ـ چـاقىمىزنى يولـدىن       . قىلىۋاتىدۇ، ئۈنلۈك ئاۋازدا قۇرئان ئوقۇۋاتىـدۇ 

ــۇنى توســقىن . چىقىرىۋېتىــشىدىن قــاتتىق ئهنــسىرەۋاتىمىز  ئهگهر ! ســهن دەرھــال ئ
ــز      ئ ــه دېمهيمى ــر نهرس ــا بى ــسا، ئۇنىڭغ ــي قىل ــدە، مهخپى ــڭ ئىچى ــادىتىنى ئۆيىنى . ىب

ــدىغا  ــسىچه قىلى ــاڭا     ئهك ــز س ــسۇن، بى ــى ياندۇرىۋال ــاھلىق تهلىپىن ــۇ پان ــسا، ئ ن بول
ئهممــا ئۇنىــڭ ئوچــۇق ـ ئاشــكارا ئىبــادەت     . ھۆرمهتــسىزلىك قىلىــشنى خالىمــايمىز 

نىـڭ يېنىغـا كېلىـپ      ئهبۇبهكرىئىبنى دەغـنه    . ـ دېيىشتى ! ا يول قويمايمىز  قىلىشىغ
  : مۇنداق دېدى

 ئـۇ  اسـهن يـ  . ىمنى بىلىـسهن  قىلغانلىق ساڭا قايسى شهرتلهر بىلهن كېپىللىق    ــ
چـۈنكى  ! شهرتلهرگه بويسۇن ياكى ماڭا قىلغان پاناھلىق تهلىپىڭنـى قـايتۇرىۋالغىن         

باشــقىالرنىڭ مېنىــڭ ھىمايهمــدىكى بىــرىگه زىيانكهشــلىك  (مهن ئهرەب خهلقىنىــڭ 
ــارقىلىق  ــشى ئ ــشىنى    ) قىلى ــاڭالپ قېلى ــانلىقىنى ئ ــسىزلىك قىلىنغ ــا ھۆرمهت ماڭ
  : ئهبۇبهكرىى ئاڭلىغان ھهزرىتى بۇن. خالىمايمهن، ـ دېدى

نىـڭ كېپىللىقىغـا   هللا  ئۇنداقتا مهنمۇ سېنىڭ كېپىللىقىڭـدىن چىقىـپ، بىـر ا    ــ
   “.ئۆتتۈم، ـ دېدى

مۇشــرىكالرنىڭ .  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالممۇ بــۇ مهزگىلــلهردە مهككىــدە ئىــدى 
ــان  ــۇلمانالرغا قىلغ ــشقا باشــ  مۇس ــاتتىق ئهۋج ئېلى ــسىمى ق ــۇنلهردە،  . لىدى بې ــۇ ك ش

سىدا ئىككىنچى قېتىملىـق    پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن مهدىنه ۋەكىللىرى ئارى     
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ــۆتتى ①ئهقهبه ــۇپ ئ ــۇرۇن، زۇلههجــجه   .  ئۇچرىشىــشى بول ــۇ، ھىجــرەتتىن بىــر يىــل ب ب
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بــۇ ئۇچرىشىــشتىن كېــيىن .  ـ كــۈنى ئىــدى  12ئېيىنىــڭ 

رەت قىلىدىغان يۇرتنىـڭ ئىككـى   سىلهر ھىج”: كه مۇسۇلمانلىرىغا مۇنداق دېدى  مهك
ن بىـر دىيـار ئىكهنلىكىنـى    ورمىلىقى بولغـا اراقـسان خـ  سايلىقنىڭ ئارىسىدا بـۈك ـ ب  

ــۆردۈم ــاراپ كۆچۈشــكه        “.ك ــنىگه ق ــلهن مۇســۇلمانالر ئاســتا ـ ئاســتا مهدى  شــۇنىڭ بى
ــلىدى ــۇلمانالرمۇ  . باش ــان مۇس ــرەت قىلغ ــستانغا ھىج ــنىگه   ،ھهبهشى ــنچه، مهدى كېيى

  . ېتىلدىئۇالرغا ققايتىپ 

بىلىرىنىڭمۇ ھىجـرەت قىلىـشىغا     پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم قېلىپ قالغان ساھا    
  : ر قىلىپ مۇنداق دېدىئهم

ــۇلمان     هللا ا” ــۇنچه مۇسـ ــۇرت ۋە بىرمـ ــايدىغان يـ ــاتىرجهم ياشـ ــىلهرگه خـ ــاال سـ تائـ
ئۇنىڭ بۇ سۆزىنى ئاڭلىغان مۇسۇلمانالر تـوپ ـ تـوپ بولـۇپ     “ .قېرىنداش بهخش ئهتتى

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم. رىلىــپ مهدىــنىگه كــۆچتىمهككىــدىن ئاييولغــا چىقىــپ، 
مهككىدە پهقهت قاماققـا ئېلىنغـان ۋە       . دىن رۇخسهت كېلىشىنى كۈتۈۋاتاتتى   هللا ئۆزى ا 

 ھهزرىتــى ،ئۇنــدىن باشــقا. باشــقىالر تهرىپىــدىن ئالــدانغان مۇســۇلمانالرال قالغانىــدى 
 ئهبـۇبهكرى ھهزرىتـى   . غانىـدى  ۋە ھهزرىتى ئهلىمۇ تېخى ھىجـرەتكه چىقمى       ئهبۇبهكرى

ھىجرەتكه چىقىش ئۈچۈن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن بىـر قـانچه قېـتىم رۇخـسهت             
ــورىدى ــا په. س ــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇنىڭغ ــۇكى، مــ ”: يغهم ــدىم ش ــن هللا اڭىمۇ ائۈمى دى

سـهنمۇ ھىجـرەت   ! ولـسۇن ئاتا ـ ئانام سـاڭا پىـدا ب   ”: دېۋىدى، ئۇ“ رۇخسهت كېلىپ قاالر
شۇنىڭ .  دېدى “ھهئه”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . هتتى دەپ سۆيۈنۈپ ك   “قىلماقچىمۇ؟

 ئۇنىڭ بىلهن بىلله ھىجرەت قىلىش ئۈچۈن، بالدۇر يولغـا          ئهبۇبهكرى ھهزرىتى   ،بىلهن
چىقىــشتىن ۋاز كهچتــى ۋە دەرھــال يېنىــدىكى ئىككــى تــۆگىگه قۇمــۇش پۆپىكىــدىن  

  . لىشقا باشلىدىقىلىنغان يهمنى كۆپلهپ بېرىپ، سهپهرگه تهييارلىق قى

نىهــايهت، رەبىئــۇلئهۋۋەل ئېيىنىــڭ باشــلىرىدا، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭمۇ 
ىنى بـۇزۇپ،  شۇ كـۈنى ئـادىت    . تهرىپىدىن رۇخسهت كهلدى  هللا ھىجرەت قىلىشى ئۈچۈن ا   

چـۈنكى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم      . بهكرىنىڭ يېنىغا كىـردى   چۈش ۋاقتى بىلهن ئهبۇ   
ــشام  ــگهن ۋە ئاخ ــادەتته ئهتى ــۆ  ئ ــۇپ ئ ــا يولۇق ــدىال ئۇنىڭغ ــبهر . تتىته ۋاقىتلىرى پهيغهم

. ىكىنـى خهۋەر قىلـدى     ئارقىلىق كهلگهنل  ىڭغا رۇخسهتنىڭ ۋەھيى  ئهلهيهىسساالم ئۇن 
 دەپ  “بىلـله ماڭامـدۇق؟   ! ا پىـدا بولـسۇن    دادام سـاڭ  ”: بهكرى ئۇنىڭـدىن  ھهزرىتى ئهبـۇ  

رى خۇشـاللىقىدىن   بهك دېگهنىدى، ئهبۇ  “شۇنداق”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . سورىدى
قتىن بىرنـى   شۇ ئىككى ئـۇال   ! نىڭ ئهلچىسى هللا ئى ا ”: كۆز يېشى قىلىشقا باشلىدى ۋە    

. نىشكه تهكلىپ قىلـدى   دېدى ۋە ياخشىسىنى ئۇنىڭ قولىغا تۇتقۇزۇپ، مى      “ تاللىغىن
 دەپ “هلمهيمهنمهن مېنىڭ بولمىغان نهرسىگه مىن”: ئهمما پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

                                                 
 . ئهقهبه ــ مهككه بىلهن مهدىنه ئارىسىدىكى بىر تۆپىلىك ①
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بهكرى يالۋۇرغـان   ھهزرىتـى ئهبـۇ   . ايلىقچه رەت قىلـدى   پىنى چىـر  بهكرىنىڭ تهكلى ئهبۇ
بـۇنى  ”:  دېـسىمۇ، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم      “!سېنىڭكى، ئـى رەسـۇلۇلالھ     بۇ”: ھالدا

. دېدى “لنى تۆلىمهي تۇرۇپ مىنهلمهيمهن   قانچىلىك پۇلغا ئالغان بولساڭ، مهن شۇ پۇ      
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم    . دېـدى “ لىك پۇلغا ئالغـانتىم   مۇنچى”: بهكرىھهزرىتى ئهبۇ 

  . شۇنچىلىك پۇلنى تۆلىگهندىن كېيىن، ئاندىن تۆگىنى قوبۇل قىلدى

بهكرى ئارىسىدىكى دوستلۇق   ىسساالم ئۆزى بىلهن ھهزرىتى ئهبۇ    پهيغهمبهر ئهلهيه 
بهكرىنىــڭ پۈتــۈن مــال ـ   قۇرلۇقىغــا، ھهزرىتــى ئهبۇمۇناســىۋىتىنىڭ شــۇنچىلىك چوڭ

كهنلىكىگه ۋە بۇ يولدا قانچىلىك مـال سـهرپ         ۈن ئاتىۋەت قىنى ئىسالم دەۋاسى ئۈچ   بايلى
، باشـقا بىـر   قىلغانلىقىغا قارىمـاي، بىـر مۇسـۇلماننىڭ ئىـشلىگۈدەك كـۈچى بولـسىال            

 بىر رەھبهرنىـڭ ئـۆز قـول ئاسـتىدىكىلهرنىڭ          ،لىشىنى، بولۇپمۇ مۇسۇلمانغا يۆلىنىۋې 
ىنىـڭ شـۇنداق   ئهجىر ـ مېهنىتىگه تايىنىپ كـۈن كهچۈرۈشـىنى ياقتۇرمىغاچقـا، ئۆز     

ئىشقا دۇچ كېلىپ قېلىشىنى پهقهتـال خالىمـايتتى، شـۇنداقال، بـۇ جهھهتتىمـۇ پۈتـۈن                
  . مۇسۇلمانالرغا ئۈلگه بولغان ئىدى

تهييــارلىق پۈتكهنــدىن كېــيىن، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ھهمراھــى بىــلهن       
بولغـان  ىماقچى  ئۇالر ئۆزلىرىگه يـول باشـل     . بىرلىكته سهۋر غارىغا قاراپ يولغا چىقتى     

ئۇالرنىــڭ .  بىــلهن ئــۈچ كۈنــدىن كېــيىن ئۇچرىشىــشقا كېلىــشتىدئابــدۇلالھ ئۇرەيقىــ
ــسىمۇ ئۇنىڭ  ــى تۆگى ــشۇرۇلغانىدى ئىكك ــا تاپ ــۇ . غ ــى ئهب ــردەم  ھهزرىت ــدا بى بهكرى يول

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئالــدىغا چۈشــۈپ ماڭــسا، بىــردەم كهينىــدە قــاالتتى ۋە  
ئۇنىـڭ  . ىپىگه ئۆتۈپ ئۇنىڭ بىـلهن تهڭ ماڭـاتتى       بهزىدە بىر دەم ئوڭ، بىردەم سول تهر      

نچىۋاال انېمــ! ئهبــۇبهكرىئــى ”: بــۇ ھولۇقۇشــىنى ســهزگهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم 
.  دېـدى  “مھولۇقۇپ كېتىسهن؟ مهن سېنىڭ بۇنداق قىلغىنىڭنى ھېچ كۆرمىگهنىـدى        

  : ئهبۇبهكرىھهزرىتى 

لهرمىكىن دەپ  ئالـدىمىزدىن بىـرى ھۇجـۇم قىلىـپ كـې         ! نىڭ ئهلچىـسى  هللا ئى ا ”
ئالدىغا ئۆتتۈم، ئارقاڭدىن بىرى پـايالپ كېلىۋاتقـان بولـسا دەپ كهيـنىگه چېكىنـدىم،               
بهزىــدە ئــوڭ ۋە بهزىــدە ســول تهرىپىڭــدە مېڭىــپ، ســېنى يــان تهرەپــتىن قوغداشــنى    

نىغـا  ساڭا بىـر يامـانلىق كېلىـپ قـاالرمىكىن دەپ قورقـۇۋاتىمهن، قالغى            . ئويالشتىم
  .  دېدى“ۇبىر نېمه دېگىلى بولمايد

 ئىچىنـى   ى ئهبۇبهكرى غارغا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن بۇرۇن كىرىـپ،       ھهزرىت
بهكرى سـىرت    بىر قانچه تۆشۈك بار ئىدى، ئهبـۇ       غارنىڭ تاملىرىدا . تازىالپ تۈزەشتۈردى 
. ا ئىككـى تۆشـۈك ئوچـۇق قالـدى        ممـ ئه. تىـپ، تۆشـۈكلهرنى ئهتتـى     كىيىملىرىنى يىر 

يهىسـساالم  پهيغهمـبهر ئهله  . ساالمنى ئىچىگه چـاقىردى   بهكرى پهيغهمبهر ئهلهيهىس  ئهبۇ
ق قالغان تۆشۈكلهرنى   بهكرىمۇ ئولتۇرۇپ، ئايىقى بىلهن ئوچۇ    كىرگهندىن كېيىن، ئهبۇ  

بهكرى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا بېـشىنى ئۆزىنىـڭ قۇچىقىغـا قويـۇپ             ئهبـۇ . ئهتتى
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ساالم شــۇنداق پهيغهمــبهر ئهلهيهىســ. يېتىــپ بىــردەم ئــارام ئېلىۋېلىــشىنى ئۆتۈنــدى 
  . قىلدى ۋە ئۇيقۇغا كهتتى

ــاقتى      ــان چ ــۇتىنى چاي ــڭ پ ــى ئهبۇبهكرىنى ــا، ھهزرىت ــۇ ۋاقىتت ــۇ  . دەل ش ــا ئ ئهمم
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ راھىتىنى بۇزماسـلىق ۋە ئويغىتىۋەتمهسـلىك ئۈچـۈن           

چىشىپ كهتكهنلىكـتىن كۆزىـدىن     لېكىن پۇتى قاتتىق ئې   . ىمىلدىمىدىئورنىدىن ق 
ــپ ك  ــاش چىقى ــۈزىگه   ي ــارەك ي ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇب ــى ۋە پهيغهم ــپ هتت  تامچى

   .كېتىپ، ئۇنى ئويغىتىۋەتتى

ــى  ” ــدۇڭ؟ ئ ــېمه بول ــۇبهكرىن ــبهر   “ !ئهب ــلهن ســورىدى پهيغهم دەپ ھهيرانلىــق بى
مېنـى چايـان   ! بان بولـسۇن ئاتا ـ ئانام ساڭا قۇر ”: بهكرىھهزرىتى ئهبۇ. لهيهىسساالمئه

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئورنىدىن تۇرۇپ، چايان . دېدى “!چېقىۋالدى، ئى رەسۇلۇلالھ 
ــدى، ھهزرىتــى ئهبۇ ســوققان ــاغرىقى دەرھــال بېــسىقىپ،   بهك يهرگه تۈكۈرىۋى رىنىــڭ ئ

  .نى راھهتلىنىپ قالدىجې

لالھ ھهر ئاخشىمى غارغـا كېلىـپ، كېچىنـى         بهكرىنىڭ ئوغلى ئابدۇ  زرىتى ئهبۇ ھه
شۇنداق قىلىـپ،   . گه قايتاتتى نال مهككى تكۈزەتتى ۋە تاڭ ئاتماستى   ئۇالرنىڭ يېنىدا ئۆ  

كۈندۈزلىرى خهلقنىڭ گهپ ـ . چىنى مهككىدە ئۆتكۈزگهن قىياپهتكه كىرىۋاالتتىئۇ كې
سۆزلىرىنى تىڭ ـ تىڭالپ، مهلۇمات تـوپاليتتى ۋە ئاڭلىغـانلىرىنى ئاخـشىمى ئۇالرغـا      

ا ئۇالرغـا   ئامىر ئىبنى فۇھهيرەمۇ قويلىرىنى سېغىپ، مۇۋاپىق ۋاقىـتالرد       . يهتكۈزەتتى
   .ئۈچ كۈن مۇشۇ تهرىقىدە ئۆتۈپ كهتتى. ىسۈت توشاتت

ۆگىنى ئېلىــپ  ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئۇرەيقىــد ئىككــى تــ،ئــۈچىنچى كــۈنى ســهھهردە
ــدى ــى ئهبۇ. كهل ــزى ھهزرىت ــڭ قى ــوزۇقى ئې   بهكرىنى ــهپهر ئ ــا س ــمامۇ ئۇالرغ ــپ  ئهس لى

ۇ ئېلىــپ شــۇنداق قىلىــپ، ئــۇالر يانلىرىغــا ئــامىر ئىبنــى فۇھهيرەنىمــ  . كهلگهنىــدى
بهكرى مهدىــنىگه بېــرىپال بهزگهك  ھهزرىتــى ئهبــۇ . قــاراپ يولغــا چىقتــى  مهدىــنىگه 

  : ھهزرىتى ئائىشه دادىسىدىن ھال سوراپ كهلگهندە، ئۇ. كېسىلىگه گىرىپتار بولدى

  ئۆز يۇرتىدا ئهزىزدۇر كىشى،

  .لىدۇ بۇ ئۆلۈم ئىشىھهركىمگه كې

 دادىسىنىڭ مهككىگه بولغان    ھهزرىتى ئائىشه . دەپ ئۆز ھهسرىتىنى بايان قىلدى    
ــبهر ئهلهيهىســساالمغا يهتكــ    ــۇ سېغىنىــشلىق ســۆزلىرىنى پهيغهم ــبهر . ۈزدىب پهيغهم

مهدىنىنى بىزگه مهككىدەك، ھهتتـا ئۇنىڭـدىمۇ بهكـرەك         ! ئى رەببىم ”: ئهلهيهىسساالم
گه سـا ۋە    بىـز . بۇ يهردىكى ھاياتىمىزغا ساالمهتلىك ئاتـا قىلغىـن       . سۆيۈملۈك قىلغىن 



  
  
 ) خولهپائىر راشىدىن(تۆت خهلىپه باسار ئىز

 49

 دەپ  “!دىن ئېلىپ، جـۇھفهگه بهرگىـن     ئهبۇبهكرىبهزگهكنى  . بارەك قىلغىن  مۇ ①مۇدنى
  .دۇئا قىلدى

مهككىـگه قايتقانـدا، ھهزرىتـى      د مهدىنىـدىن    رەيقىـ يولباشچى ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇ   
ــدىن خهۋەر بهردى ئهبۇ ــدۇلالھقا دادىـــسىنىڭ نهدە ئىكهنلىكىـ ــوغلى ئابـ . بهكرىنىـــڭ ئـ

تهلهه . لىپ مهدىنىگه ھىجرەت قىلدى   نى ئې ن، ئابدۇلالھ پۈتۈن ئائىلىسى   شۇنىڭ بىله 
  . ئىبنى ئۇبهيدۇلالھمۇ ئۇالر بىلهن بىلله ئىدى

بهكرىنىـڭ ئاالھىـدە ئـورنى      سساالمنىڭ نهزىرىـدە ھهزرىتـى ئهبۇ     پهيغهمبهر ئهلهيهى 
پهيغهمـــــبهر ئهلهيهىســـــساالم بهدرى كـــــۈنى ســـــاھابىلىرى بىـــــلهن  . بـــــار ئىـــــدى

ــۇ ناھــايىتى ياخــ م ــۇرۇش  شى بىــرهسلىههتلهشــكهندە، ئ  پىكىــر ئوتتۇرىغــا قويــدى ۋە ئ
ۋاقتىدا قىلىچىنى قولىغا ئېلىپ، جان ـ جهھلى بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنى   

  . قوغدىدى

  : ھهزرىتى ئهلى بىركۈنى جامائهتكه خىتاب قىلىۋېتىپ، ئۇالردىن

ـــ جامــائهت .  ســىلهر تونۇيــدىغان ئهڭ يۈرەكلىــك ئىنــسان كىــم؟ ـ دەپ ســورىدى    ـ
  : ئۇنىڭغا

ئهممـا  . سهن ئهڭ يۈرەكلىك ئىنسانسهن، ـ دېيىـشتى  ! رىىئى مۆمىنلهرنىڭ ئهم ــ
  : ھهزرىتى ئهلى

هق لىــپ ئېيتــساق، مهن كىــم بىــلهن دوغــا چۈشــسهم، ئــۇنى مــۇھهقق  مېنــى ئېــــ
هڭ يۈرەكلىــــك ئىنــــسان ھهزرىتــــى  مهن تونۇيــــدىغان ئئهممــــا. يېڭىــــپ كهلــــدىم

ــدۇر، بهدرى كــۈنىئهبۇ ــۇ،بهكرى . ان ئىــدىىســساالمغا قالقــان بولغــ  پهيغهمــبهر ئهلهيه، ئ
هيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنى    مۇشرىكالرنىڭ ھۇجۇمىدىن پ  ”: كېيىنچه ساھابىلهردىن 

 قهسـهم قىلىمهنكـى، ھهزرىتـى       نىڭ نامى بىلهن  هللا ا. دەپ سورىۋىدۇق “ كىم قوغدايدۇ؟ 
 تېخــى ھــېچكىم ئــاغزىنى ئاچمــاي تــۇرۇپال قىلىچىنــى ســۇغۇرۇپ ئېلىــپ، ئهبــۇبهكرى

  . لهيهىسساالمنىڭ يېنىغا كهلدىپهيغهمبهر ئه

. ىرالشـتى  ناھـايىتى چـوڭ غهلىبىـسى بىـلهن ئاخ         بهدرى غازىتى مۇسۇلمانالرنىڭ  
 كىـشىنى ئۆلتـۈرۈپ،     70نىڭ ئهڭ سـهرخىللىرىدىن     قۇرەيشلهرئىسالم مۇجاھىدلىرى   

رلهر ھهققىـدە  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بـۇ ئهسـى     . يهنه شۇنچىلىكىنى ئهسىرگه ئالدى   
ىشىنى بايـان   بهكرى بۇ ھهقتىكى كۆزقار   ى ئهبۇ ھهزرىت. ڭهشتىىلهن كې ساھابىلىرى ب 

ــدى  ــداق دې ــى ا”: قىلىــپ مۇن ــۇالر بىزنىــڭ تاغىلىرىمىزنىــڭ  !نىــڭ ئهلچىــسىهللا ئ  ب
مهنــچه بــۇالردىن فىــدىيه ئېلىــپ  . ۇللىرى، يېقىنلىرىمىــز ۋە قېرىنداشــلىرىمىزئوغــ

. كۈچلىنىـپ قـاالرمىز   لـى    بۇالردىن ئالىدىغان مال بىلهن خې     بهلكىم. قويۇپ بىرەيلى 
                                                 

 3.5ـــ كونـا دەۋردە دانلىـق زىـرائهتلهر ئۈچـۈن قوللىنىلىـدىغان ئـۆلچهم بىرلىكلىـرى بولـۇپ، بىـر سـا                   : ۇدسا ۋە مـ    ①
 . كىلوگرامغا، بىر مۇد بولسا، ئىككى ئۇچۇمغا تهڭ كېلهتتى
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ــسا، تېخ   بۇالرهللا ئهگهر ا ــا قىلىــپ قال ــدايهت ئات ــا ھى ــغ ــشكهن  ىم ــدىغا ئىرى ۇ چــوڭ پاي
  “.بولىمىز

ھهزرىتى ئۆمهر، ھهزرىتى ئهلـى ۋە ئابـدۇلالھ ئىبنـى رەۋۋال قاتـارلىقالر ئۇالرنىـڭ               
مـبهر ئهلهيهىسـساالم ھهزرىتـى      ئهممـا پهيغه  . كاللىسىنى ئېلىش تهرەپـدارلىرى ئىـدى     

يه ئېلىــپ قويــۇپ ىىنىــڭ پىكرىنــى مۇۋاپىــق كــۆردى ۋە مۇشــرىكالردىن فىــد بهكرئهبۇ
ــۇلۇلالھن . بهردى ــۆمهر رەسـ ــى ئـ ــسى، ھهزرىتـ ــى  ئهتىـ ــردى ۋە ھهزرىتـ ــا كىـ ىڭ يېنىغـ
بـۇ ئىـشقا ھهيـران      . ئىككىسىنىڭ يىغالپ ئولتۇرغانلىقىنى كـۆردى    بىلهن  بهكرى  ئهبۇ

  : بولغان ھهزرىتى ئۆمهر

؟ يىغاڭالرنىـڭ سـهۋەبىنى مـاڭىمۇ     غاليـسىلهر نـېمىگه يى  ! نىڭ ئهلچىسى هللا  ئى ا  ــ
ئهگهر يىغلىيالمىـساممۇ،   . يتىڭالر، ئهگهر يىغلىغۇدەك ئىش بولـسا، مهنمـۇ يىغـالي         ېئ

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇنىڭغــا . بىــر ئامــال قىلىــپ يىغالشــقا تىرىــشاي، ـ دېــدى  
ــۇرۇپردە تۇرغــان بىــر تــۈپ دەرەخنــى كۆرســى  يېقىــنال يه غــا ســىلهرنىڭ جازا”: تىپ ت

ــارىلىق قالــدى   ــېقىن بىــر ئ ــاالهللا چــۈنكى ا. تارتىلىــشىڭالرغا شــۇ دەرەختىنمــۇ ي  :تائ
    ــۇرۇپ ــۈرمهي ت ــۆپ ئۆلت ــدا دۈشــمهننى ك ــبهرگه زېمىن ــى مۇشــرىكالرنىڭ  (پهيغهم يهن

، ئهسىرلهردىن فىدىيه ئېلىش    )ھهيۋىسىنى يوقىتىپ، ئىسالمغا قۇۋۋەت بهرمهي تۇرۇپ     
ــدى ــۆئمىنلهر. (اليىـــق ئهمهس ئىـ ــىل)!ئـــى مـ ــا   سـ ــلهن دۇنيـ ــېلىش بىـ ــدىيه ئـ هر فىـ

) يهنــى ئاخىرەتنىــڭ ســاۋابىنى(ســىلهرگه ئــاخىرەتنى هللا مهنپهئهتىنــى كۆزلهيــسىلهر، ا
ئوچـــۇق (نىـــڭ هللا ا. غـــالىبتۇر، ھـــېكمهت بىـــلهن ئىـــش قىلغۇچىـــدۇر هللا ا. تىلهيـــدۇ

ھــۆكمى ئهزىلىــسى   ) چهكلهنمىــگهن ئىــشنى قىلغــانالرنى جازالىماســلىق دېــگهن     
فىــدىيه ئالغــانلىقىڭالر ئۈچــۈن ئهلــۋەتته زور ئازابقــا ) نئهســىرلهردى(بولمىــسا ئىــدى، 
غهنىمهت ئالغـان نهرسـهڭالرنى     !) ئى جىهاد قىلغۇچىالر جامائهسى   . (دۇچار بوالتتىڭالر 

ــالر، ا   ــاك بىلىــپ يهڭ ــرىگه مۇخالىپهتچىلىــك قىلىــش  (هللا ھــاالل ۋە پ ــن )نىــڭ ئهم دى
 ①. مېهرىبانـدۇر  )بهنـدىلىرىگه (ھهقىـقهتهن مهغپىـرەت قىلغۇچىـدۇر،       هللا ا. قورقۇڭالر

  .  دېدى“دىگهن ئايهتنى چۈشۈردى

 ئىمــــان بـــدۇرراھمان بهدرى غــــازىتىغىچه ئــــوغلى ئابهكرىنىــــڭ ھهزرىتـــى ئهبۇ 
ــۇ مۇشــرىك جهڭچىلىرىنىــڭ   ئې ــۇپ، جهڭ بولغــان كــۈنى ئ  يهر  ســېپىدايتمىغــان بول

بىـر قېـتىم سـهن دەل مهن        ”: ولغانـدىن كېـيىن دادىـسىغا     ئۇ مۇسـۇلمان ب   . ئالغانىدى
االيدىغان يهرگه كېلىپ قالغانىدىڭ، ئهمما مهن سېنى ئۇرماسـلىق ئۈچـۈن،           سېنى ئۇر 

ئهگهر ”: بـۇنى ئاڭلىغـان ئهبـۇبهكرى   . دېدى“ ـ بۇنى قىلىپ سهندىن يىراقالشتىمئۇنى  
“ ى يۇممـايال سـېنى ئۇرغـان بـوالتتىم        سېنىڭ ئورنۇڭـدا مهن بولغـان بولـسام، كـۆزۈمن         

ــدى ــدۇكى، ھهزر . دې ــشقا بولى ــۇ بۇنىڭــدىن كۆرۈۋېلى ــۇ د بهكىتــى ئهب ــسالم ۋە ب ۋا ەرى ئى
چــۈنكى ئۇنىــڭ . ياتچان مۇئــامىله قىلمىغانىــدىىسيولىــدىكى ھېچبىــر ئىــشقا ھېســ

                                                 
 .  ـ ئايهتكىچه69 ـ دىن 67سۈرە ئهنفال  ①
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 دەۋاســى بــار ئىــدى ۋە ئــوغلى بۇنىڭغــا قارشــى  ئىــسالمدىن ئىبــارەت ناھــايىتى ئۇلــۇغ
ــدى   ــرىك ئى ــر مۇش ــان بى ــاددىي    . چىقق ــسىدىكى م ــسانالر ئارى ــدا ئىن ــا ھاياتى ــۇ دۇني ب

انچه كۈچلۈك بولۇپ كهتكهن تهقدىردىمۇ، بىر مۇسـۇلمان بىـلهن بىـر            مۇناسىۋەت ھهرق 
هللا ا. مۇشرىكنىڭ ئارىسىدا ھهقىقىي سۆيگۈ ـ مۇھهببهتنىڭ بولۇشـى مـۇمكىن ئهمهس   

قا ۋە ئاخىرەت كۈنىگه ئىشىنىدىغان بىر قهۋمنىـڭ        هللا ا:  ھهقته مۇنداق دەيدۇ   تائاال بۇ 
ـــالرنى ى بىــلهن قارشىالشــقانبىــلهن ۋە ئۇنىــڭ پهيغهمبىــر هللا ا ــانىلىرى، ـ  ئۇالرنىــڭ ئ

ئوغۇللىرى، يـا قېرىنداشـلىرى، يـا ئـۇرۇق ـ تۇغقـانلىرى بولغـان تهقـدىردىمۇ ـ دوسـت           
، ئهنه ) ئهمهسمــۇمكىنيهنــى ئــۇالرنى دوســت تۇتۇشــى    (تۇتقــانلىقىنى كۆرمهيــسهن  

ئىمــاننى مهھــكهم قىلــدى ۋە ئــۆز دەرگاھىــدىن بولغــان روھ  هللا شــۇالرنىڭ دىللىرىــدا ا
ــۇالرن  ــلهن ئ ــۈچهيتتى، ابى ــدىغان    هللا ى ك ــتهڭلهر ئېقىــپ تۇرى ــتىدىن ئۆس ــۇالرنى ئاس ئ

ئـۇالردىن رازى بولىـدۇ،     هللا جهننهتلهرگه كىرگۈزىدۇ، ئۇالر جهننهتلهردە مهڭگـۈ قالىـدۇ، ا        
نىـڭ  هللا نىڭ قوشـۇنىدۇر، بىلىڭالركـى، ا  هللا دىن ئۇالرمۇ مهمنۇن بولىدۇ، ئهنه شۇالر ا   هللا ا

  ① .قوشۇنى مهقسهتكه ئېرىشكۈچىلهردۇر

ــد ــۇد جې  ىن بائۇن ــۇبهكرى ئوھ ــى ئهب ــقا، ھهزرىت ــدىمۇ مش ــاتتىق  ڭى ــرىكالرغا ق ۇش
ىـــر قهدەممـــۇ نىـــدىن بپ، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ يېتىقارشـــىلىق كۆرســـى

  . دىدىئايرىلمىدى ۋە ئۇنى جان تىكىپ قوغ

كېـــيىن، بهنـــى مۇســـتهلىق قهبىلىـــسى ئۈســـتىگه يـــۈرۈش باشـــالندى ۋە ســـهپهر 
. سـى مهيـدانغا كهلـدى   قىلىنغان ئۇ مهشـهۇر بهتنـام ۋەقه  ئائىشهگه  جهريانىدا ھهزرىتى 

تهھ ئىبنى ئهساسه ئىسىملىك    قان بولغان مىس  ھهزرىتى ئهبۇبهكرى ئۆزىگه يىراق تۇغ    
شىلىق قىلغـــان ۋە ھهردائىـــم ل كىـــشىگه بۇرۇنـــدىن تارتىـــپ كـــۆپ ياخـــ هكهمـــبهغ

ــارد  ــته ي ــۇ كــۈنكى   . ەم قىلىــپ كهلگهنىــدىئىقتىــسادىي جهھهت ــۇ شهخــسمۇ ئ ئهممــا ب
هللا ا”: بهكرىئىشقا ئاچچىقالنغـان ھهزرىتـى ئهبـۇ   بۇ . ورالر تهرەپكه ئۆتۈپ كهتتى ىتنىخپ

ــلهن   ــامى بى ــڭ ن ــ  نى ــى، بۇن ــهم قىلىمهنك ــداق    قهس ــستهھكه ھېچقان ــيىن مى دىن كې
ۇنىڭغـا  شىلىق قىلمايمهن، ئۇنىڭ ئائىشه ھهققىدە قىلغان بۇ سـۆزلىرى ئۈچـۈن ئ           ياخ

شــۇنىڭ . پ ـ نهپرىتىنــى بىلــدۈردى  هزەدەپ ئۇنىڭغــا بولغـان غ “ هيــمهنھېچنـېمه بهرم 
  :تائاال مۇنۇ ئايهتنى نازىل قىلدىهللا بىلهن ا

          ،ئـــاراڭالردا ئهھلـــى كهرەم ۋە دۆلهتـــمهن بولغـــانالر خىـــش ـ ئهقرىبالىرىغـــا
بهرمهسـلىككه قهسـهم    ) بىر نهرسـه  (مىسكىنلهرگه ۋە دىن يولىدا ھىجرەت قىلغانالرغا       

نىــڭ هللا ۇ قىلــسۇن، كهچۈرســۇن، اگۇنــاھىنى ئهپــ) ئۇالرنىــڭ گۇنــاھىنى(قىلمىــسۇن، 
ناھــــايىتى مهغپىــــرەت هللا ســــىلهرگه مهغپىــــرەت قىلىــــشىنى ياقتۇرمامــــسىلهر؟ ا

  ②.قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېهرىباندۇر

                                                 
 .  ـ ئايهت22سۈرە مۇجادىله  ①
  .  ـ ئايهت22سۈرە نۇر،  ②
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ەت ئاتـــا پىـــرنىـــڭ ماڭـــا مهغهللا ئهلـــۋەتته ا”: بهكرىبـــۇ ئـــايهتنى ئاڭلىغـــان ئهبـــۇ
ىقىنى شىلدا مىــستهھكه قىلغــان ياخــ دېــدى ۋە زامانىــ“قىلىــشىنى ئــارزۇ قىلىــمهن

ــدىن دا ــلىدىقايتىـ ــقا باشـ ــدىن. ۋامالشتۇرۇشـ ــهم  هللا ا”: ئانـ ــلهن قهسـ ــامى بىـ نىـــڭ نـ
 دەپ  “نى ئهمدى ھهرگىز ئـۈزۈپ قويمـايمهن       ياردىمىم قىلىمهنكى، ئۇنىڭغا قىلىدىغان  

  . ۋەدە بهردى

لىـشىمى تـۈزۈلگهن مهزگىلـدە،      لىـق كې  تىنچ دەهنگه ئايانكى، ھۇدەيبىيه  ھهممهيل
لىــشىمىنىڭ لىــق كېتىنچچىلىقالرغا يولۇققــان ۋە  دىــشۋارمۇســۇلمانالر كــۆپلىگهن

ىـر كـۈنى ھهزرىتـى ئـۆمهر     ب. ئېغىر شهرتلىرى ئاستىدا قىيىن كۈنلهرگه قالغان ئىدى    
  : نىڭ يېنىغا كېلىپپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

پهيغهمـبهر  . ــ دەپ سـورىدى     نىـڭ ئهلچىـسى ئهمهسـمۇ؟     هللا سهن ا !  ئى رەسۇلۇلالھ  ــ
  : ئهلهيهىسساالم

ھهزرىتـى ئـۆمهر   . بۇنىڭدا ھېچقانـداق شـهك يـوق، ـ دەپ جـاۋاب بهردى     !  ئهلۋەتتهــ
  : يهنه

 ئۇنداقتا، بىز ھهقلىق ۋە ئۇالر ھهقسىزمۇ ئهمهسـمۇ؟ ئۇنـداق ئىـكهن، بىـز نـېمه                 ــ
ــزدىن ئ   ــانى دىنىمى ــۈن دۇني ــو     ئۈچ ــانچه س ــۆرىمىز؟ ـ دەپ بىرق ــورىدىهۋزەل ك . ئال س

  : ئاللىرىغاپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ سو

نىـڭ ھۆكـۈملىرىگه   هللا مهن ا. نىڭ بهرھهق ئهلچىـسىمهن هللا  مۇھهققهقكى، مهن ا  ــ
ئـــۇ ماڭـــا يـــاردەم بهرگۈچىـــدۇر، مېنـــى ئۈســـتۈن  ! ئهلـــۋەتته. قارشـــى چىقالمـــايمهن

  : ىرىداھهزرىتى ئۆمهر ئاخ. پ جاۋاب بهردىقىلغۇچىدۇر، ـ دە

ــ ــا ســـهن بىزنىـــڭ مهككىـــگه كېلىـــپ  ــ  تـــاۋاپ قىلـــساق  ئۇغـــۇ شـــۇنداق، ئهممـ
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. يتمىغانمىدىڭ؟ ـ دەپ سورىدىدىغانلىقىنى ئېبولى

ۋاقتى كهلگهندە ئهلـۋەتته    !  شۇنداق، ئهمما بۇ يىل ئۈچۈن چوقۇم دېمىگهندىمهن؟       ــ
  .كېلىپ تاۋاپ قىلىسهن، ـ دەپ ئۇنىڭ ئاچچىقىدىن يېنىشى ئۈچۈن تهسهللى بهردى

ئهنه شۇ روھـى ھـالىتىم      مهن  ”: ۇھهزرىتى ئۆمهر شۇ ئىشنى سۆزلهپ مۇنداق دەيد      
  : شىغا بېرىپ، ئۇنىڭغابىلهن ئهبۇبهكرىنىڭ قې

  : ئۇ. همبىرى ئهمهسمۇ؟ ـ دەپ سورىدىمبۇ بىر ھهق پهيغ!  ئى ئهبۇبهكرىــ

  : مهن. ـ دېدى!  شهك ـ شۈبهىسىز شۇنداق، ئى ئۆمهرــ

دۇنيانى  ئۇنداقتا، بىز ھهقلىق، دۈشمهنلىرىمىز ھهقسىز ئهمهسمۇ؟ نېمه ئۈچۈن          ــ
ئۇ ماڭا ئاچچىقالنغان . مئالالرنى سورىدىىن ئهۋزەل كۆرىمىز؟ ـ دېگهندەك سو دىنىمىزد

  : ھالدا
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نىـڭ  هللا ئـۇ ا  . نىـڭ ھهقىقىـي ئهلچىـسىدۇر     هللا شۇنى بىلگىنكى، ئـۇ ا    !  ھهي ئۆمهر  ــ
 ۋە ئۇنىڭغــا ئــاال ئهلــۋەتته ئۇنىڭغــا يــاردەم بېرىــدۇتاهللا ا. قانۇنلىرىغــا قارشــى چىقمايــدۇ

ئــۇ ھهق ۋە تــوغرا ! رلىــرىگه قهتئىــي بويــسۇنســهن ئۇنىــڭ ئهم. قىلىــدۇئاتــا نۇســرەت 
  : مهن يهنه. يولدىدۇر ، ـ دېدى

ۇۋەپپهق بىنــى تــاۋاپ قىلىــشقا مــلۇلالھ بىزنىــڭ مهككىــگه كىرىــپ، كهئ رەســۇــــ
  : ئۇ. يتمىغانمىدى؟ ـ دەپ سورىدىمبوالاليدىغانلىقىمىزنى ئې

  : مهن.  ئېتىراز بىلدۈردى دەپـيتتىمۇ؟ وقۇم بولىدىغانلىقىنى ئې بۇ يىل چــ

  : ئۇ.  ياق، ـ دېدىمــ

چ شۈبهىـسىزكى، مهيلـى بالـدۇر يـاكى         ھـې ( ئهلهيهىسـساالم    پهيغهمـبهر  ئۇنداقتا،   ــ
   “.بىگه كىرىپ، ئۇنى تاۋاپ قىلىشقا مۇۋەپپهق بولىدۇ، ـ دېدىئكه) كېيىن بولسۇن

ــى ئهبۇ ــاۋابى پهيغه   ھهزرىتــ ــۆمهرگه بهرگهن جــ ــى ئــ ــڭ ھهزرىتــ ــبهر بهكرىنىــ مــ
  ①.ۋاب بىلهن ئوپمۇ ئوخشاش ئىدىئهلهيهىسساالم بهرگهن جا

بهكرىنى مبهر ئهلهيهىسساالم ھهزرىتى ئهبـۇ     يهتتىنچى يىلى، پهيغه   ھىجىرىيهنىڭ
ئـۇ بـۇ   . بهنى فهزارانىڭ ئۈستىگه يـۈرۈش قىلغـان قوشـۇنغا قومانـدان قىلىـپ ئهۋەتتـى        

 بىـلهن ھېچقانـداق      يۈرۈشته چوڭ غهلىبه قازىنىـپ، كـۆپلىگهن غهنىـمهت         يئهسكىرى
  . چىقىمسىز قايتىپ كهلگهنىدى

ــتال   ــان ۋاقى ــدا ۋە جهڭ ئهڭ قىززىغ ــۇك غازىتى ــايرىقى  شــۇنداقال، تهب ــسالم ب ردا ئى
  .ھهزرىتى ئهبۇبهكرىنىڭ قولىدا بوالتتى

سـان جهھهتـتىن ئۈسـتۈنلۈكى بىـلهن ئۆزلىرىـدىن          ھۇنهين جېڭىدا مۇسۇلمانالر    
كى البۇكى، ئـــادەم ســـانىنىڭ كۆپلـــۈھـــ. دىرۇرلىنىـــپ كهتكهنىـــپهخىرلىنىـــپ، مهغ

جهڭ بولغان ۋادىنىڭ ھهر ئىككـى تهرىپىـدىن قىـستاپ         . ھېچقانداق ئىشقا يارىمىدى  
ۇرى رىدى ۋە قىلتاققا چۈشۈپ، ئـوق يـامغ       كهلگهن دۈشمهننىڭ چاپراس ھۇجۇمىغا ئۇچ    

  . چىشقا باشلىدىك بالىسىدەك ھهر تهرەپكه قاراپ قېئاستىدا كىيى

 ئهلـى، ئاببـاس     ھهزرىتـى ىتى ئهبۇبهكرى ھهزرىتـى ئـۆمهر،       ل شۇ پهيتلهردە، ھهزر   دە
ىسىنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تاغ  (ئىبنى فازىل، ئهبۇسۇفيان ئىبنى ھارىس      

 ھـارىس ۋە ئۇسـامه ئىبنـى زەيـد قاتـارلىقالر       ئىبنىرابىئهئۇنىڭ قېرىندىشى  ،  )ئوغلى
مـــاي، ئـــۇنى  ايرىلنىـــدىن ئىڭ يېبىـــلهن بىـــرلىكته پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمن   

  ②.دىدىقهھرىمانالرچه قوغ

                                                 
 .  بهتلهر– 302، - 301 ـ جىلد، 4ئىبنى كهسىر، » ئهل بىدايه« ①
 .  ـ بهتلهر302 ـ، 301 ـ جىلد 4ئىبنى كهسىر، » ئهل بىدايه« ②
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ــۇ دەســلهپكى  ــۆزلىرىنى      ب ــيىن، مۇســۇلمانالر ئاســتا ـ ئاســتا ئ  ھولۇقۇشــتىن كې
ــلهن پهيغهمــبهر     ئوڭــشىۋالدى ۋە ھهزرىتــى ئابباســنىڭ چاقىرىقىغــا بىنــائهن ھهممهي

هللا ىرىدا، ا ئاخ. ، جهڭگه قايتا كىرىشىپ كهتتى    ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهتراپىغا توپلىنىپ  
  ①.ۇالرغا غهلىبه ئاتا قىلىپ، مۇشرىكالرنى قاتتىق مهغلۇبىيهتكه ئۇچراتتىتائاال ئ

 توققــــۇزىنچى يىلــــى، پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم ھهزرىتــــى  ھىجىرىيهنىــــڭ
بهكرى تهبـۇك   بـۇ ئىـش، ئهبـۇ     .  قىلىـپ تهيىنلىـدى    همىـر ئهبۇبهكرىنى ھهج كارۋىنىغـا ئ    

 300ھهج كارۋىنىـدا  . ىمىنهن ئۈچ ئايدىن كېيىن بولغان ئىـد  غازىتىدىن قايتىپ تهخ  
لهيهىسساالم ئۇالرغا يىگىرمىگه يېقىن قۇربانلىق مـال       پهيغهمبهر ئه . ئىدى كىشى بار 

ھـاجىالر يولغـا چىقىـپ      . لىۋالغانىـدى ئهبۇبهكرىمۇ بهش تۇياق مال ئې    . قوشۇپ قويدى 
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم دەرھـال      . بولغاندىن كېـيىن، تهۋبه سۈرىـسى نازىـل بولـدى         

  .  ئايهت بىلهن ئۇالرنىڭ كهينىدىن ئهۋەتتى40لىنى جابدۇپ، بۇ سۈرىدىن ھهزرىتى ئه

يتنىـڭ بىرىنچـى    رنى تهۋرىـيه كـۈنى، ھارپـا كـۈنى، ھې          ھهزرىتى ئهلى بـۇ ئـايهتله     
ــۈنى   ــرى ئهۋۋەل ك ــۈنى ۋە نهف ــۇ ②ك ــان مۇس ــڭ   توپالنغ ــى ئهبۇبهكرىنى لمانالرغا ھهزرىت

  . الن قىلدى كېيىن ئوقۇپ، ئې③خىتابىدىن

ىلــلهردە، مهدىــنه ئهتراپىــدىكى قــۇبه دېــگهن يهرگه جايالشــقان ۋە ئهۋس   بىــر مهزگ
 بهنى ئهۋف ئارىسىدا سۈركىلىش يـۈز       نىڭ بىر ئايمىقى بولغان ئامىر ئىبنى     قهبىلىسى

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئۇالرنىـڭ ئـارىلىرىنى تـۈزەپ قويـۇش ئۈچـۈن يولغـا         . بهردى
ــۇئهززى  ــۇرۇن، مـ ــىگه ئۆچىقىـــشتىن بـ ــۈرۈپ  نى بىـــالل ھهبهشـ ــا ئۈلگـ زىنىـــڭ نامازغـ

هتكه ئىمام قىلىـپ، نامـازنى ئوقۇۋېرىـشىنى        بهكرىنى جامائ كېلهلمىسه، ھهزرىتى ئهبۇ  
ــدى  ــاپىالپ قوي ــدا  دەرۋەقه،. ت ــبهر ئهلهيهىســساالم ۋاقتى ــدىلهلمقايتىــپ كې پهيغهم . ى

ــدىغا ئۆ    ــڭ ئال ــۇبهكرى جامائهتنى ــى ئهب ــالي دەپ تۇرۇشــ   ھهزرىت ــازنى باش ــۈپ، نام ىغا ت
  . ىدكه كىرىپ كهلدىلهيهىسساالم مهسچپهيغهمبهر ئه

ۋامالشتۇرۇشـىنى ۋە جامـائهتنى      پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئهبـۇبهكرىگه نامـازنى دا      
ــسىمۇ        قوزغ ــان بول ــشارەت قىلغ ــا ـ ئى ــۇنچه ئىم ــۈن ش ــلىقى ئۈچ ــۆرمهت  ىماس ــۇ ھ ، ئ

يغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئالـدىغا      شـۇنىڭ بىـلهن، په    . كىنـدى يۈزىسىدىن كهيـنىگه چې   
  : الشقاندىن كېيىن ھهزرىتى ئهبۇبهكرىگهناماز ئاياغ. ىماملىق قىلدىئۆتۈپ، ئ

                                                 
 .  ـ بهت243 ـ جىلد 2ئىبنۇل ئهسىر، » ئهل كامىل« ①
ر ھارپا كۈنىدىن بىر كۈن بۇرۇن، يهنى زۇلههججه ئېيىنىڭ بىرىنچى كـۈنى بولـۇپ، بـۇ كـۈنى ھـاجىال     : تهۋرىيه كۈنى  ②

  . ئاراپات تېغىغا چىقىشقا باشاليدۇ
  . قۇربان ھېيتتىن بىر كۈن بۇرۇن، يهنى زۇلههججه ئېيىنىڭ توققۇزىنچى كۈنى:  ھارپا كۈنى 
بىرىنچى كۆچۈش كۈنى دېگهنلىك بولۇپ، ھېيتنىڭ ئۈچىنچى كـۈنى ۋە ئهييـامى تهشـرىقنىڭ       :  نهفرى ئهۋۋەل كۈنى   

 . ئىككىنچى كۈنىگه توغرا كېلىدۇ
 .  ـ بهت268 ـ جىلد 2ئىبنۇل ئهسىر، » كامىلئهل « ③
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ـــ ــۇبهكرىــ ــازنى   !  ئـــى ئهبـ ــۇنچه ئىـــشارەت قىلـــسام، نـــېمه ئۈچـــۈن نامـ ــاڭا شـ سـ
  : بهكرىئهبۇ. ىدىداۋامالشتۇرمىدىڭ؟ ـ دەپ سور

ــ   ،هلچىسىگه ئىماملىق قىلشقا اليىـق ئهمهس     نىڭ ئ هللا نىڭ ئوغلى ا  ئهبۇقۇھافه ــ
يغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا بولغـان سـاداقىتى ۋە ھـۆرمىتىنى يهنه بىـر            دەپ ئۆزىنىڭ په  

بۇ مۇناسىۋەت بىلهن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مۇسـۇلمانالرنىڭ         . قېتىم ئىپادىلىدى 
بهكمـــۇ جىـــددىي ۋە ( ئوقۇۋاتقانـــدا ســـىلهر نامـــاز”: ســـهمىگه شـــۇنى ســـېلىپ ئـــۆتتى

دىكىلهرگه بىلـدۈرۈپ قويـۇش     نىڭالرر ۋەقهگه دۇچ كېلىپ قالساڭالر، يې     بى) هتهرلىكخ
ئهر كىشى بولسا، يۇقىرى ئـاۋازدا سـۇبهانالالھ دىـسۇن، ئهگهر           ) ناماز ئوقۇۋاتقان (ئۈچۈن  

   “!ولۇپ قالسا، چاۋاك بىلهن بىلدۈرسۇنئايال كىشى ب

پهيغهمــبهر ”:  ھهزرىتــى ئائىــشه مۇنــداق دەيــدۇ نهقىــل قىلىنغــان بىــر ھهدىــسته
ۋاقىتتا، بىالل كىرىـپ ئـۇنى      پ كهتكهن بىر    سىلى ئېغىرلىشى ئهلهيهىسساالمنىڭ كې 

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ا چاقىردىنامازغ

  : مهن. ـ دېدى! ئىمام بولۇپ بهرسۇنرىگه دەڭالر، ئۇ جامائهتكه  ئهبۇبهكــ

بىـر ئىنـسان، ئــۇ سـېنىڭ ئورنۇڭغــا    ئهبـۇبهكرى بهكمـۇ نــازۇك   !  ئـى رەســۇلۇلالھ ـــ 
بـۇيرۇق قىلـساڭ،   . كه ئـاۋازىنى يهتكۈزەلمهيـدۇ   تىپ، جامائهت ئۆتسه، ھاياجانلىنىپ كې  

  . ئۇنىڭ ئورنىغا ھهزرىتى ئۆمهر ئىمام بولۇپ بهرسه بولمامدۇ؟ ـ دېدىم

  :  جىددىي تۈسته تهكرارالپهمبهر ئهلهيهىسساالم قىسقا ھهمهمما پهيغئ

بـۇ قېـتىم ھهزرىتـى    . ــ دېـدى  !  ئهبۇبهكرىگه دەڭالر، ئۇ جامائهتكه ئىمـام بولـسۇن        ــ
المغا مېنىـڭ دېگهنلىرىمنـى يهنه      دىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـسا    سه قىزى ھهف  ۆمهرنىڭئ
همـــبهر ئهممـــا پهيغ. ئۇمـــۇ بېرىـــپ شـــۇ گهپنـــى قىلـــدى. يىـــشىنى تهلهپ قىلـــدىمدې

  : ىمۇ جىددىيلهشكهن ھالدائهلهيهىسساالم بۇ قېتىم تېخ

 يولـدىن چىقارمـاقچى     يۇسۇفنى( شايسىلهرغا ئوخ  سىلهرمۇ يۇسۇفنىڭ ھهمراھى   ــ
يتىڭالر، جامـائهتكه   ، دەرھال ئهبۇبهكرىگه ئې   )ن زۈلهيخاغا ئوخشايسىلهر دېمهكچى   بولغا

  . ـ دېدى! ئىمام بولسۇن

ا تـۇراي دەپ تۇرۇشـىغا،      جامائهت نامازغ . شۇنىڭ بىلهن ئهبۇبهكرىگه خهۋەر بېرىلدى    
س قىلىــپ، خــشىلىنىپ قالغانــدەك ھــېلــى ياهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئــۆزىنى خېپ

ــۇ  ــدىن ت ــى   ردى ۋئورنى ــلهن مهســچىدكه چىقت ــلهر بى ــتا قهدەم ــۇنى  ئه. ە ئاس ــۇبهكرى ئ ب
ــنىگه چې   ــرابتىن كهيــ ــۇپ، مېهــ ــدىن تونــ ــدى ئاۋازىــ ــى بولــ ــبهر . كىنمهكچــ پهيغهمــ

ارەت قىلغاندىن   دېگهن مهنىدە ئىش   “!ئورنۇڭدىن مىدىرلىما ”: ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا 
 پهيغهمــبهر بــۇ ۋەزىيهتـته، . قىنلىــشىپ سـول تهرىپىــدە ئولتـۇردى  ېكېـيىن، ئۇنىڭغـا ي  

رە ئهبـۇبهكرى ئـۆ   . املىق قىلغان بولدى  ئهلهيهىسساالم جامائهتكه ئولتۇرۇپ تۇرۇپ ئىم    
  . تۇرۇپ ئۇنىڭغا ئىقتىدا قىلدى، جامائهت بولسا، ھهزرىتى ئهبۇبهكرىگه ئىقتىدا قىلدى
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شىلىنىپ قالدى دەپ   ساالمنى ياخ نامازدىن كېيىن، جامائهت پهيغهمبهر ئهلهيهىس    
شـــۇڭا پهيغهمـــبهر . ، ئهبۇبهكرىمـــۇ شـــۇنداق دەپ ئويلىغانىـــدىئـــويالپ تارقىلىـــشتى

  : ئهلهيهىسساالمغا

شىلىنىپ قالغانـدەك   نىڭ لۇتپى بىلهن سـېنى خېلـى ياخـ        هللا ا! لالھ ئى رەسۇلۇ  ــ
بۈگــۈن ھــارىجه قىــزى ھهبىبهنىــڭ يېنىغــا بارمــاقچى ئىــدىم، رۇخــسهت        . كــۆردۈم

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. قىالرسهنمۇ؟ ـ دېدى

ـــ ــ دەپ ئۇنىڭغــا مــاقۇللۇق بىلــدۈردى، ئانــدىن ھۇجرىــسىغا كىرىــپ   ! لــۋەتته ئهـ ـ
ئهبۇبهكرىمـــۇ مهدىـــنه ســـىرتىدىكى ئـــالىيه رايـــونى ســـىنه مهھهللىـــسىگه  . كهتتـــى

. لـدى بوپهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ۋاپـات       شـۇ كـۈنى كهچـته       . جايالشقان ئۆيىگه كهتتى  
ــۇبه ــپ، مهســچ ئهب ــدىن قايتى ــدە، كرى ئۆيى ــدىغا كهلگهن ــى ىد ئال ــۇ خهۋەرن ــدى ب .  ئاڭلى

 بهزىلىـرى   مۇناپىقالرنىـڭ ”: ھهزرىتى ئۆمهر خهلققه خىتاب قىلىپ مۇنداق دەۋاتـاتتى       
ــات بولغــانلىقىنى ئېيتىــشماقتا  ــامى بىــلهن قهســهم  هللا ا. رەســۇلۇلالھنىڭ ۋاپ نىــڭ ن

زۇرىغـا  ەببىنىـڭ ھۇ  ئـۇ پهقهت ئـومران ئـوغلى مۇسـا ر         . لمىـدى قىلىمهنكى، ئۇ ۋاپـات بو    
اندىن كېيىن قايتىپ كهلگهندەك، رىلغ تۇرۇپ، پىتنه ـ پاسات تې ىق كۈنچىقىپ، قىر

 قايتىـپ   قهسـهم قىلىمهنكـى، مۇسـا      نىـڭ نـامى بىـلهن     هللا ا. رەببىنىڭ ئالـدىغا كهتتـى    
دېگهنلهرنىـڭ قـول ۋە ئايـاقلىرى       » !ىلـد ئۆ«ئـۇنى   . كهلگهندەك ئۇمۇ قايتىـپ كېلىـدۇ     

   “.سىلىدۇكې

رغا پهرۋا قىلمـــاي، ئـــۇدۇل ىدته بولۇۋاتقـــان ئىـــشالھهزرىتـــى ئهبـــۇبهكرى مهســـچ
. هر ئهلهيهىسساالمنىڭ جهسىدىنىڭ قېشىغا كىـردى     ئائىشهنىڭ ھۇجرىسىغا، پهيغهمب  

. دا تـۇراتتى پىلغـان ھالـ  ئۇنىڭ مۇبارەك بهدىنى ھۇجرىنىـڭ بىـر تهرىپىـدە ئۈسـتى يې        
هيهىسـساالمنىڭ يـۈزىنى ئـاچتى ۋە       قىنلىشىپ، پهيغهمـبهر ئهل   ھهزرىتى ئهبۇبهكرى يې  

ئانــدىن ئــۆزىگه خــاس تهمكىنلىــك . مهت بىــلهن ســۆيدى، ئــۇنى ھــۆرگىلىــپ تــۇرۇپئې
ىـڭ سـاڭا تهقـدىر    نهللا ھهقىـقهت شـۇكى، سـهن ا   ! ئاتا ـ ئانام ساڭا پىدا بولسۇن ”: بىلهن

  .  دېدى“ بۇندىن كېيىن ساڭا ئۆلۈم يوقتۇرئهمما. تىغان بولدۇڭقىلغان ئۆلۈمنى تې

ــئـــۇ ســـۆزلىرىنى تۈگىتىـــپ پهيغهمـــبهر ئهلهي  ۈزىنى يـــاپتى ۋە هىســـساالمنىڭ يـ
. لىۋاتـــاتتىىتـــاب قىھهزرىتـــى ئـــۆمهر تـــېخىچه جامـــائهتكه خ. مهســـچىدكه چىقتـــى
دەپ “ !ئــۆزەڭنى بېــسىۋېلىپ، مېنىــڭ گېــپىمگه قــۇالق ســال ”: ئهبــۇبهكرى ئۇنىڭغــا

چه ئاگاھالنــدۇرغان بولــسىمۇ، ھهزرىتــى ئــۆمهر ســۆزىنى داۋامالشــتۇرماقچى چىــرايلىق
ــدى ــۇ . بول ــى ئهب ــۆ ھهزرىت ــڭ س ــۇرىيزىنى بهكرى ئۇنى ــقه مهجب ــدى ۋە خهلق ــى ”:  بۆل ئ

ىلىپ قويسۇنكى، مۇھهممهد ۋاپات كىم مۇھهممهدكه ئىمان ئېيتقان بولسا، ب! االيىقخ
تتۇر ۋە  ھايـا هللا بولـسا، بىلىـپ قويـسۇنكى، ا      غـا ئىمـان ئېيتقـان       هللا ئهمما كىم ا  . لدىبو

  :  ئاندىن مۇنۇ ئايهتنى ئوقۇدى. دېدى“ۈ ئۆلمهيدۇمهڭگ
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  پهيغهمبهردۇر، ئۇنىڭدىن بـۇرۇن كـۆپ پهيغهمـبهرلهر ئـۆتتى      مۇھهممهد پهقهت بىر 
ــۆلگهن، بهزىلىــرى باشــقىالر تهرىپىــدىن    ( ــۆز ئهجىلــى بىــلهن ئ ئۇالرنىــڭ بهزىلىــرى ئ

يهنـى  (؛ ئۇ ۋاپـات بولـسا يـاكى ئۆلتۈرۈلـسه، ئارقاڭالرغـا يېنىۋاالمـسىلهر               )ئۆلتۈرۈلگهن
يهنــى (ېنىۋالىــدىكهن ؟ كىمكــى ئارقىــسىغا ي)ئىمانــدىن يېنىــپ مــۇرتهد بوالمــسىلهر

شـۈكۈر قىلغـۇچىالرنى    هللا قا قىلچه زىيـان يهتكۈزەلمهيـدۇ، ا      هللا ، ئۇ ا  )مۇرتهد بولىدىكهن 
  .مۇكاپاتاليدۇ

دى تــۇنجى قېــتىم ۇده قــۇالق ســالغان خهلــق بــۇ ئــايهتنى خــھهزرىتــى ئهبــۇبهكرىگ
ئىـش ئايدىڭالشـتى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم        . ياتقا چۆمـدى  ىسئاڭالۋاتقاندەك ھېسـ  

ساھابىلهر ئهمدى ئۇنى كۆرەلمهيتتى، مۇسـۇلمانالر ئهمـدى ئۇنىـڭ        . ت بولغان ئىدى  ۋاپا
مۇســۇلمانالر بهكمــۇ چــوڭ  . تهلىــم ـ تهربىــيه ۋە كۆرســهتمىلىرىنى ئاڭلىيالمــايتتى    

 بــۇ ئىــشنىڭ. لىــشقانىدىقىالرىنــى بىلهلــمهي قېمۇســىبهتكه دۇچ كهلگهچــكه، نــېمه 
تكهندەك بولۇپ ۇلىشىپ كه دۇنيا قاراڭغچىلىشىپ،ا تهسىرىدە ئارزۇ ـ ئارمانلىرى سۇغ

ــى ــۆرۈنهتتى    . كهتت ــدەكال ك ــپ قالغان ــدىن ئېزىقى ــۇددى يولى ــلهن خ ــۈنكى. ھهممهي  چ
پــــات بولغانلىقىغـــــا ئۇالرنىــــڭ ئىـــــشهنگۈسى   پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســـــساالمنىڭ ۋا 

مۇ شـــۇنداقراق مهنه چىقىـــپ  ھهزرىتـــى ئۆمهرنىـــڭ ســـۆزلىرىدىن  . كهلمهيۋاتـــاتتى
  ①.تۇراتتى

 بولغـــان ھـــارىجه قىـــزى ۇبهكرى ئىـــسالم دەۋرىـــدە ئهنـــسارىالردىنھهزرىتـــى ئهبـــ
ــبهگه ئۆ ــدىھهبى ــات بو   . يلهنگهنى ــدا ۋاپ ــالى ھــامىله ۋاقتى ــۇ ئاي ــا ئ ــدىئهمم ئۇنىــڭ . ل

ۇ ئايـالنى  بـ كېـيىن،  . ۇلـدى ، ئۇممـۇ گۈلـسۈم ئىـسىملىك قىـزى تۇغ         ۋاپاتىدىن كېيىن 
  . تهلهه ئىبنى ئۇبهيدۇلالھ ئۆز نىكاھىغا ئالدى

بـۇ  . يلهنگهنىـدى نه ئۇمهيس بىنتى ئهسـماغىمۇ ئۆ     ا، ھهزرىتى ئۆمهر يه    ئۇندىن باشق 
تى ئهلىنىڭ قېرىندىـشى جـافهرگه يـاتلىق بولغـان بولـۇپ، جـافهر              ئايال بۇرۇن ھهزرى  

ــدى    ــان ئى ــدا شــېهىت بولغ ــۇته جېڭى ــى ھىجىرىيه. م ــونىنچى يىل ــڭ ئ ــى ،نى  ھهزرىت
ھهزرىتى ئهبۇبهكرى . ئوغلى تۇغۇلدى بۇ ئايالدىن مۇھهممهد ئىسىملىك ڭئهبۇبهكرىنى

  ②.تى ئهلى ئۆز نىكاھىغا ئالدىلغاندىن كېيىن، بۇ ئايالنى ھهزرىۋاپات بو

                                                 
 ـ ،  401 ـ جىلـد   5ئىبنـى كهسـىر،   » ئهل بىـدايه « ـ بهتكىچه؛  297 ـ ،  295 ـ جىلد  2ئىبنۇل كهسىر، » ئهل كامىل« ①

 . ـ بهتلهر404
 .  ـ بهت385 ـ جىلد 2ئىبنۇل كهسىر » ئهل كامىل« ②
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  ھهزرىتى ئهبۇبهكرىنىڭ خهلىپىلىكى

  ھهزرىتى ئهبۇبهكرىنىڭ خهلىپىلىككه تهيىنلىنىشى

ــات بو   ــساالم ۋاپ ــبهر ئهلهيهىس ــان     پهيغهم ــى بولغ ــنه خهلق ــيىن، مهدى ــدىن كې لغان
ۇسۇلمانالرغا بىرىنىڭ باش بولۇشى كېرەكلىكىنـى جىـددىي        ە ۋە م  ىگهنئهنسارالر مهدى 

لهر ۋە باشقا قهبىلىلهر پهيغهمبهر     بهدەۋىيچۈنكى ئهتراپتىكى   . س قىلىشقا باشلىدى  ھې
ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاپاتى بىلهن تهڭ ئوتتۇرىغا چىققان بوشلۇقتىن پايـدىلىنىپ، بـۇ           

، بىرمۇنچىلىغان كـۆچمهن    ئۇنىڭ ئۈستىگه . شهھهرلهرگه ھۇجۇم قىلىشقا تهييارالندى   
گهرچه ئــۇالر . يتمىغانىــدىلهر تېخــى ھهقىقىــي مهنىــدە ئىمــان ئېئهرەبــلهر ۋە قهبىلىــ

ئىــسالمغا ئىــشهنگهندەك كۆرۈنــسىمۇ، ئىمــان ئۇالرنىــڭ قهلــبىگه تولــۇق ئورنىــشىپ   
بـۇ يىڭـى ئىـسالم دۆلىتىنىـڭ كـۈچى ۋە نوپۇزىـدىن قورققـانلىقلىرى               . بواللمىغانىدى

، ئهممـا چىـن كـۆڭلى       لىرى بىلهن مۇسۇلمان بولغاندەك كـۆرۈنهتتى     ئۈچۈن، پهقهت تىل  
دەرۋەقه، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاپاتىدىن قىسقا     . يتمىغانىدىبىلهن ئىمان ئې  
ــۇرۇنال ــۇددەت بـ ــۋېلىش بهزى يهرلهردە ئىـــسالمدىن مـ ــددەت (يېنىـ ھهرىكهتلىـــرى ) رىـ

  . كۆرۈلۈشكه باشالنغانىدى

 بهدەۋىـــي مهدىنىنىــڭ ئهتراپىغـــا يهرلهشـــكهن  ىـــڭ ئۆزلىرىنشــۇنداق، ئهنـــسارالر 
س قىلىـشقا ۋە    نىڭ تهھدىتى ئاستىدا قېلىۋاتقانلىقىنى خېلى ئوبدانال ھـې       قهبىلىلهر

بهر ئهلهيهىسساالمنى  چۈنكى پهيغهم .  باشلىدى ۇ سهۋەبتىن قاتتىق تهشۋىشلىنىشكه   ب
كهلگىـنىچه  دىن  قوللىغـان، قولىـ   ) مۇشـۇ يهردە  (ۋاسىنى ئهڭ باشـتا ئـۇالر       ەۋە ئىسالم د  

رىغـا  مۇھاجىرالرغا ئاچقان، ئـۇالرنى باغ    يلىرىنى مهككىدىن كهلگهن    ياردەم قىلغان، ئۆ  
باســقان ۋە پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ھايــات ۋاقتىــدا ئــۇالر بىــلهن بىــرلىكته تــۇنجى  

ــارقىلىق ئهتراپتىكــــى    ــۇ ئــ ــان ۋە مۇشــ ــيئىــــسالم دۆلىتىنــــى قۇرغــ  ئهرەب بهدەۋىــ
  .ندۇرغانىدىقهبىلىلىرىنى ئۆزلىرىگه بويسۇ

ــۈنلهردە     ــر كـ ــڭ بىـ ــسارىالر مۇھاجىرالرنىـ ــساالمنىڭ  (ئهنـ ــبهر ئهلهيهىسـ پهيغهمـ
لىـشىنىمۇ ئويلىـشىپ    ئهسلى يۇرتى مهككىگه قايتىپ كېتىپ قې     ) نۋاپاتىدىن كېيى 
ــقانىدى ــ   . قويۇشـ ــدىمىغانلىقى ئۈچـ ــا چىـ ــدان ئازابىغـ ــاجىرالر ۋىجـ ــۈنكى مۇھـ ۈنال چـ

 مهككىـدىن چىققانـدا شـهھهر خهلقـى         ئـۇالر . مهككىدىن مهدىنىگه كۆچۈپ كهلگهنىدى   
ۇالرنىـڭ  شـۇڭا ئ . تېخى مۇشـرىك ئىـدى، ئهممـا كېـيىن ھهممىـسى مۇسـۇلمان بولـدى              

ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه، ئـۇالر يولغـا        . قىن ئىـدى  مهككىگه قايتىپ كېتىشى ئېهتىمالغـا يـې      
بـۇ مهسـىله،   . لىرى قالغانىـدى ۇ ـ جايلىرى، مال ـ ۋارانلىرى، ئېتىـز ـ بـاغ     چىققاندا قور

الردىال ئهنــسارىالرنى ئويالندۇرۇشــقا ئهلهيهىســساالم تېخــى ھايــاتتىكى چــاغمــبهر پهيغه
  . باشلىغانىدى
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ــساال   ــبهر ئهلهيهىس ــۇ، پهيغهم ــرى    بولۇپم ــدىن بې ــان كۈن ــه قىلغ ــى فهتى م مهككىن
ــۇالرنى ساراســىمىگه سې ) نىــڭ ســهككىزىنچى يىلــى ھىجىرىيه( ــۇ ئهندىــشه ئ لىــشقا ب

 مهكـكه فهتهىـگه چىقىـپ،       لهيهىسـساالم بىـلهن   نىهايهت، ئۇالر پهيغهمـبهر ئه    . باشلىدى
رانه ىلىرىـدىن ئېلىنغـان غهنىمهتـلهر جهئـ       ڭىدا ھهۋزان ۋە سـاقىف قهبىل     ھۇنهيىن جې 

ــگهن يهردە تهقــسىم قىل  ــۇ ئه ىدې ــا، ب ــا قويغانــ نغــان ۋاقىتت ــشىلىرىنى ئوتتۇرىغ  دا،ندى
ىڭ بــۇ ئىــشن.  بىــر جــاۋاب بهرگهنىــدىپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالممۇ ئۇالرغــا مۇۋاپىــق 

  : جهريانى مۇنداق ئىدى

 بهدەۋىــي ۋە قۇرەيــشلهرپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم قولغــا چۈشــكهن غهنىمهتلهرنــى 
 ئۇالرنىڭ ئـاچچىقى    ،چنىمه بهرمىگهچكه  تارقىتىپ بېرىپ، ئهنسارىالرغا ھې    ئهرەبلهرگه

ھهتتـا ئارىلىرىـدىن   . رىلـدى ققىدە بىـر مـۇنچه پىتـنه ـ پاسـات تې     كهلدى ۋە بۇ ئىش ھه
دېگهنـدەك  “ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئهمدى ئۆز خهلقىـگه ئېرىـشتى       ”: ىپبىرى چىق 

ــاســهئ. كىنايىلىــك گهپلهرنــى قىلــدى دە پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ د ئىبنــى ئۇب
  : دى مۇنداق دېئالدىغا كېلىپ

سهن بىلهن جهڭگه قاتناشقان شۇ ئهنسارى خهلقى قولغـا         ! نىڭ ئهلچىسى هللا  ئى ا  ــ
ــ    ئهرەب قهبىلىلىــرىگه كــۆپلهپ  بهدەۋىــيۆز خهلقىڭــگه ۋە چۈشــكهن غهنىمهتلهرنــى ئ

اپـا   مهھرۇم قويغانلىقىڭ ئۈچۈن سـاڭا خ      ىننى غهنىمهتت  )ئهنسارىالر( ىتىپ، ئۇالر تارق
  . بولۇشىۋاتىدۇ

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ سۆزگه بهكمۇ تهئهججۈپلهنگهن ھالدا

  : مايدمۇ يانسهئ. ـ دېدى! د؟، ئى سهئ قانداق قارايسهن سهنــ

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىىسساالم.  مهن خهلقىمنىڭ بىر ئهزاسىمهن، ـ دېدىــ

 مهدىنىلىكلهرنـى   سـهئد . ر قىلـدى  ــ دەپ ئهمـ    ! لقىڭنـى تـوپالپ بهرگىـن      ماڭا خه  ــ
 بـۇ ئارىـدا مهكـكه مۇجاھىدلىرىـدىن       . دەرھال ئهتراپى قاشـاالنغان بىـر يهرگه توپلىـدى        

.  ئۇالرغا رۇخـسهت قىلـدى     سهئدچى بولۇۋىدى،   تىلماقبهزىلىرىمۇ بۇالرنىڭ ئارىسىغا قې   
ئانـدىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ      . ئهمما كېـيىن كهلگهنلهرنـى ئارىغـا ئالمىـدى        

  : ئالدىغا بېرىپ

الم ئۇالرنىــڭ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســسا.  ئهنــسارىالر يىغىلــدى، ـ دەپ خهۋەر بهردى  ــــ
! رىالرئى ئهنسا ”: نداق دېدى قاندىن كېيىن مۇ  ا ھهمدۇ سانا ئېيت   قهللا ئالدىغا كېلىپ، ا  

اپـا  ئـۆز ئـاراڭالردا ماڭـا خ   . تىـپ كهلـدى   بهزى گهپ ـ سـۆزلهر يې   توغرۇلـۇق ماڭا سىلهر
هللا سىلهر زااللهتكه پاتقان ۋاقتىڭالردا مېنىڭ ئاراڭالرغا كىرىشىم بىلهن ا. بولۇپسىلهر

گهندىن سىلهرگه ھىدايهت ئاتا قىلمىدىمۇ؟ سىلهر پېقىر ئىدىڭالر، مهن ئاراڭالرغا كهل      
سىلهرگه مال ـ بايلىق ئاتا قىلمىدىمۇ؟ بىر بىرىڭالرغا دۈشمهن ئىدىڭالر، هللا كېيىن، ا
كۆپچىلىك “ هت ئورناتمىدىمۇ؟هرى ـ مۇھهبب ئاراڭالرغا مېهللا هلگهندىن كېيىن، امهن ك
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نىڭ هللا بۇ ئېهسان ا  ”: دەپ جاۋاب بېرىشتى ۋە   “ !شۇنداق، توغرا ”: بۇ سوئالالرغا بىردەك  
ــڭ پهيغهم ــدۇرۋە ئۇنىـ ــۇپ قو“بىرىنىڭـ ــدى دەپ قوشـ ــساالم . يـ ــبهر ئهلهيهىسـ : پهيغهمـ

سـاڭا نـېمه دەپ     ”: ئهنـسارىالر . دەپ سورىدى “ تا، ماڭا بىر جاۋاب بهرمهمسىلهر؟    ئۇنداق”
 “قـا ۋە ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرىگه خاسـتۇر        هللا جاۋاب بېرەرمىز؟ مىننهت ۋە ئېهسان پهقهت ا      

 ئهگهر خالىساڭالر، بىر جـاۋاب    ”: اهلهيهىسساالم بۇ قېتىم ئۇالرغ   پهيغهمبهر ئ . دېيىشتى
ــ ــۇ     بې ــق بول ــوالتتىڭالر ھهم ھهقلى ــان ب ــۆز قىلغ ــوغرا س ــۇنداقال، ت پ رەلهيتتىڭالر، ش

ســهن ئارىمىزغــا باشــقىالر   «: مهســىلهن مۇنــداق دېــسهڭالر بــوالتتى   . چىقــاتتىڭالر
بىزنىـڭ  . تهرىپىدىن رەت قىلىنغان ھالدا كهلگهنىـدىڭ، بىـز سـېنى قوبـۇل قىلـدۇق             

ئــۆز يۇرتۇڭــدىن  . يــاردەم قىلــدۇق هرىــشان ھالــدا كهلگهنىــدىڭ، ســاڭا    ئارىمىزغــا پ
ئـى  » . پېقىـر ئىـدىڭ، قولۇڭـدىن تۇتتـۇق        .النغانىدىڭ، بىز ساڭا پاناھلىق بهردۇق    قوغ

اللىرى تكۈنچى دۇنيـا مـ    لمان بولسۇن دەپ، ئۇ ئاددىي ۋە ئۆ      مهن ئۇالرنى مۇسۇ  ! ئهنسارالر
كۈچلۈك (تىقادىڭالر همما سىلهرنى ئېئ. بىلهن ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى ئېلىشقا تىرىشتىم

ىالر بۇ يهردىن قوي، تۆگىلهرنى     باشق! ئى ئهنسارىالر . بىلهنال قويۇپ قويدۇم  ) ئىمانىڭالر
ۈمىــد نىــڭ ئهلچىــسى بىــلهن يۇرتۇڭالرغــا قايتىــشنى ئ هللا تىلهپ قايتــسا، ســىلهر ايېــ

قهسـهم  نىـڭ نـامى بىـلهن       هللا قىلمامسىلهر؟ مۇھهممهدنىـڭ جېنـى ئىلكىـدە بولغـان ا         
ــرى       ــسارىالردىن بى ــسا، مهن ئهن ــان بول ــى بولمىغ ــرەت ۋەقهس ــى، ئهگهر ھىج قىلىمهنك

بـارلىق ئىنـسانالر بىـر يولغـا، ئهنـسارىالر باشـقا بىـر يولغـا                . بولۇشنى ئارزۇ قىالتـتىم   
ئهنــسارىالرغا ۋە ! هللائــى ا. ماڭــسا، مهن ئهنــسارىالر بىــلهن بىــر يولــدا ماڭغــان بــوالتتىم

  .  دېدى“!...ھهمهت بىلهن مۇئامىله قىلغىنرئهنسارىالرنىڭ ئهۋالدلىرىغا مه

ە ئهنسارىالر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بۇ سۆزلىرىدىن قاتتىق تهسـىرلهندى ۋ        
االمنىڭ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـس  ”: ئانـدىن . ساقاللىرى يۆل بولۇپ كهتكىچه يغىالشـتى   

  ①.دەپ تارقىلىشتى“ تهقسىماتىغا رازى بولدۇق

ــا بۇنىڭــدىن!شــۇنداق ــسارىالر مۇھاجىرالرنىــڭ  ېۋ كۆرۈ مان لىــشقا بولىــدۇكى، ئهن
ــساالمنىڭ ۋ  ــبهر ئهلهيهىسـ ــېلىش    پهيغهمـ ــپ قـ ــگه قايتىـ ــيىن مهككىـ ــدىن كېـ اپاتىـ

ئـۇالر ئـۆز يۇرتلىرىغـا قايتىـپ كېتىـشى مـۇمكىن          . ىنى ئويلىشىۋاتاتتى لىقهتىمالئې
ــدى ــبهر      . ئىـ ــۇرۇپ، پهيغهمـ ــاي تـ ــسابقا قاتمـ ــاجىرالرنى ھېـ ــهۋەبتىن، مۇھـ ــۇ سـ مۇشـ

  . المنىڭ خهلىپىسىنى سايالش ئۇالرنىڭ ئهڭ چوڭ ۋەزىپىسى ئىدىئهلهيهىسسا

دە ئائىلىسىنىڭ ئۆيىگه يىغىلدى، بۇ يىغىلىـشقا       ئهر مهدىنىلىك بهنى س   ئهنسارىال
ــاجى ــدىمۇھ ــلهن كې . رالر چاقىرىلمى ــۇالر بى ــدى  ئ ــوق ئى ــاجىتى ي ــشنىڭمۇ ھ . ڭىشى
ــۈنك ــسىنى خ چـ ــڭ كۆپىنچىـ ــكىل قىال جهزرەى، مهدىنىلىكلهرنىـ ــلهر تهشـ ــىلىكـ . تتـ

ئۇالرنىڭ رەھبىرىمۇ ساھابىلهرنىڭ چوڭلىرى، شۇنداقال پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم ۋاپات     

                                                 
 .  ـ بهتلهر252 ـ ۋە 251 ـ جىلد 2ئىبنۇل كهسىر، » ئهل كامىل« ①
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د زى بولغــان كىــشىلهردىن بىــرى ـ ســهئ    پهۋقۇلئــاددە مهمنــۇن ۋە رابولۇشــتىن بــۇرۇن
  .لىشكهنىدىخهلىپىلىككه تهيىنلهشكه بىردەك كېشۇڭا ئۇنى . ئىبنى ئۇبادە ئىدى

ىمۇ يىـراق  ردىن ئهنسارىالرغا قارىغاندا تېخبۇ ئىشال مۇھاجىرالرغا كهلسهك، ئۇالر    
ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ۋا  . ئىــدى ــنه  چــۈنكى ئۇالرنىــڭ بهزىلىــرى پهيغهم ــاتى ۋە دەپ پ

ۇنىڭ تهسـىرىدىن قۇتۇلـۇپ     بهزىلىرى تېغىچه بۇ قايغ   . ئىشلىرى بىلهن مهشغۇل ئىدى   
ن كېــيىن بىــرى يهنه بهزىلىــرى بولــسا، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمدى. بواللمىغانىــدى

. ىيالىغـا كهلتۈرۈپمـۇ قويمىغانىـدى     رنى خ خهلىپىلىككه سايلىنىشى كىرەك دېگهنله   
چ ھـاجىتى   هتهن بۇ ئىش ئىخـتىالپ قىلىـشنىڭ ھـې        بۇ ئهھۋالدىكى كىشىلهرگه نىسب   

  . بولمىغان بىر مهسىله ئىدى

منىڭ دا، مۇھـاجىرالردىن بىـر تـوپ كىـشى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساال            غـ دەل شۇ چا  
  :  كېلىپ، سىرتتىنالتۇيۇقسىزبىرى . ئىدىئۆيىدە 

دەرھال سىرتقا چىققىـن، سـاڭا دەيـدىغان بهكمـۇ مـۇھىم            ! اتىبىبنى خ  ھهي ئ  ــ 
 پهيغهمـبهر  ئىـشنىڭ جىـددىيلىقىنى تېخـى بىلىـپ بواللمىغـان ۋە     . ئىش بـار، ـ دېـدى   

  : ۇسىدىن ئۆزىنى تېخى ئوڭشاپ بواللمىغان ھهزرىتى ئۆمهرئهلهيهىسساالمنىڭ قايغ

ۇدەك ھـالىمىز يـوق، ـ دەپ جـاۋاب     ھازىر سېنىڭ گېپىڭنـى ئـاڭلىغ  ! رى بارې نــ 
  : لېكىن ئۇ ئادەم. بهردى

چوقـۇم  شـۇڭ    شۇئان بهكمۇ مۇھىم بىر ئىش بولۇۋاتىدۇ، ئۇ يهردە سـېنىڭمۇ بولۇ           ــ 
بىزنىـڭ  كېيىـنچه ئـۇالر بىـلهن       . نىڭ ئـۆيىگه يىغىلـدى    دهئئهنسارىالر بهنـى سـ    . شهرت

 بـۇرۇن ئـۇ يهرگه      لىنىـشتىن سـۇمهتكه سـهۋەب بولىـدىغان قـارار ئې        ۇئارىمىزدا بىـرەر خ   
شـــۇنىڭ بىـــلهن ھهزرىتـــى ئـــۆمهر .  دەپ چىـــڭ تـــۇردى-رەك، بېرىـــپ بولۇشـــۇڭ كېـــ

  : ئهبۇبهكرىگه

شــۇ ئهنــسارى قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ يېنىغــا بېرىــپ باقــايلى، ـ دېــدى ۋە   !  يــۈرــــ
ۇلمانالرغا باشــچىلىق پهقهت شـۇ ۋاقىتتــا ئانـدىن ئــۆزلىرىگه كېلىـپ، بىرىنىــڭ مۇسـ    

ئــۇالر .  يهتتــىرەكلىكىنــى بىلىــپئۈچــۈن خهلىــپىلىككه تهيىنلىنىــشى كېقىلىــش 
 لـدا ئهبـۇ ئۇبهيـدە ئـامىر ئىبنـى         يو. نىڭ ئۆيىگه قاراپ يولغا چىقتـى     دئهدەرھال بهنى س  

  ئۇچرىغـــانتىۋاتقىنىـــدا، ئالـــدىغائۇنىمـــۇ يانلىرىغـــا ئېلىـــپ كې. راھ ئۇچرىـــدىجهر
دىن د ۋە مهئهن ئىبنى ئادىي ئىسىملىك ئىككـى كىـشى         ئهى س ئهنسارلىق ئۇۋەيم ئىبن  

ئهنــسارالرغا ”: قچى بولــدى، ئــۇالر مۇنــداق دېــدىبــۇ مهســىله ھهققىــدە مهلۇمــات ئالمــا
ــا قې  ــلىقىڭالر ۋە ئۇالرغ ــلىقىڭالريېقىنالشماس ــشنىڭ   تىلماس ــرەر ئى ــهۋەبىدىن بى  س

ر بىــرلىكىگه ســىلهر مۇھــاجىرالرمۇ ئــۆز ئــاراڭالردا پىكىــ.  ناتــايىنىلىــشچىقىــپ قې
  “.ر، ئهنسارالر بىلهن ئاراڭالردا ھېچ ئىش يۈز بهرمهيدۇكهلسهڭال
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ــۆمهر، ھهزرىتـــى    ــدىكى ھهزرىتـــى ئـ ــرى ئورنىـ ــا مۇھاجىرالرنىـــڭ ۋەكىللىـ ئهممـ
يىدىكى يىغىلىشقا قاتنىـشىش  دنىڭ ئۆئه ئۇبهيدە قاتارلىقالر بهنى س  ئهبۇبهكرى ۋە ئهبۇ  

ــاخ  ئۈ ــدى ۋە ئ ــا داۋام قىل ــۇچــۈن يوللىرىغ ــشقا   ىرى ئ ــپ، يىغىلى يهرگه يېتىــپ كېلى
لىــشقا بولىــدۇكى، مۇھــاجىرالر بىــلهن ۋەقهلهرنىــڭ يۆنىلىــشىدىن كۆرۈۋې. ىتىلــدقې

ــى  ــسىدا ئاساسـ ــسارالر ئارىـ ــدى  يئهنـ ــوق ئىـ ــتىالپ يـ ــداق ئىخـ ــتىن ھېچقانـ .  جهھهتـ
ــۇ كۈننىــڭ شــهرتلىرىگه     ــال يىغىلىــشىدا ئ ــا خهۋەر بهرمهي ــسارالرنىڭ مۇھاجىرالرغ ئهن

بۇ يىغىلىشقا ئهنـسارالرنىڭ چوڭلىرىنىـڭ ھهممىـسى        . بار ئىدى ئاساسهن زۆرۈرىيهت   
ــۇالر قىــسقىچه ب. يىغىلغانىــدى ــدىن كېــيىن ئ مــۇھهممهد ”: ىــر ســۆھبهت ئۆتكۈزگهن

 ئۇبــادەنى باشـلىق قىلىــپ  د ئىبنـى المدىن كېـيىن، مۇســۇلمانالرغا سـهئ  ئهلهيهىسـسا 
ىغىلىـشقا  ئـۇالر كېـسهل تارتىـپ يېتىـپ قالغـان سـهئدنىمۇ ي           . ىـشتى  دېي “!ساياليلى

ــا مۇنـــداق دېـــدى . ئېلىـــپ كهلگهنىـــدى ــ”: ســـهئد ئوغلىغـ ــاۋازىم مهن كېـ سهلمهن، ئـ
ــۆزلىرى     ــڭ سـ ــهن مېنىـ ــۇڭا سـ ــدۇ، شـ ــۆپچىلىككه ئاڭالنمايـ ــاۋازدا  كـ ــۇقىرى ئـ منى يـ

   “!تهكرارلىغىن

ئـۇ  . ئۇ سۆزلهشكه باشلىدى، ئوغلى يۇقىرى ئاۋازدا ئۇنىڭ سۆزلىرىنى تهكرارلىـدى         
! ئـى ئهنـسار خهلقـى   ”: قانـدىن كېـيىن مۇنـۇالرنى دېـدى    تغا ھهمدۇ سانا ئېيهللا ئاۋۋال ا 

سىپ بولمىغــان دىنىــي تهجــرىبهڭالر ۋە ســىلهرنىڭ ھېچبىــر ئهرەب قهبىلىــسىگه نېــ
 ئۆز   ئهلهيهىسساالم  مۇھهممهد ھهممىڭالرغا ئايانكى، . ارئاالھىدە ئورنۇڭالر ب  ) ئىسالمدا(

غــا شــېرىك هللا اخهلقىنــى ئــون يىلــدىن ئــارتۇق ۋاقىــت رەھمانغــا قۇللــۇق قىلىــشقا،  
. ا دەۋەت قىلــدىچىــپ، ئــۇالردىن يىراقلىشىــشقلىۋالغــان بــارلىق بــۇتالردىن ۋاز كېقى

رنىـڭ رەسـۇلۇلالھنى يـاكى    يتتـى، ئۇال  ئهمما ناھـايىتى ئـاز كىـشى ئۇنىڭغـا ئىمـان ئې           
ىمــۇ قارشــى ۇلۇمغۇچىلىكى يــوق ئىــدى، ھهتتــا ئــۆزلىرىگه كهلــگهن زدىننــى قوغــدىغ
هــسان قىلــدى، بــۇ  تائــاال بــۇ شــهرەپنى ســىلهرگه ئېهللا ا،شــۇنىڭ بىــلهن. چىقالمــايتتى

  . مهتنى سىلهرگه ئاتا قىلدىكنى سىلهرگه يۈزلهندۈردى ۋە بۇ نېئئۈستۈنلۈ

ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىمـان ئېيتىـشنى، ئـۇنى ۋە سـاھابىلىرىنى            هللا سىلهرگه ا 
ــۇرۇش قىلىــشنى نېــ  الشــنى ۋە دۈشــمهنگه قار قوغداشــنى، دىنىنــى ئۇلۇغ  سىپ شــى ئ

مانا بـۇ   . ىلهر ئۇنىڭ دۈشمىنىگه ھهممىدىن بهكرەك قاتتىق قول بولدۇڭالر       س. قىلدى
نىـڭ ھـۆكمىگه بويـسۇنۇشقا    هللا االپ ـ خالىمـاي ا  هۋەبلهر بىـلهن، بـارلىق ئهرەبـلهر خـ    سـ 

تائـاال  هللا ا. يىراقتىكىلهرمۇ ئۆزىنى بىلىپ بويـۇن ئهگـدى  ) مهركهزدىن. (مهجبۇر بولدى 
ــهكى ــۇ شـ ــانىيهتكه ئلدە پهيغهمبىرىنـــىبـ ــگه قىلـــدى ئىمكـ ــىلهرنىڭ . ىـ ــلهر سـ ئهرەبـ

ــۇل قىلــدىقىلىچىڭالرنىــڭ سايىــسىدا ئــ   شــۇڭا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم . ۇنى قوب
   “. رازى بولغان ھالدا ۋاپات بولدىسىلهردىن مهمنۇن ۋە

دنىڭ بۇ سۆزلىرىدىنمۇ مهدىنهنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ۋاپاتىـدىن          سهئ
مانا بۇ  . ىلىش ئهندىشىسى چىقىپ تۇراتت   پ قې ىشانىغا ئايلىنى كېيىن ئهرەبلهرنىڭ ن  
  . زدىن بىر خهلىپه سايالشقا مهجبۇر قىلدىئهندىشىلهر ئۇالرنى تې
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ئهنــسار چوڭلىرىنىــڭ . شقا كىرىــپ كهلــدىىــمۇھاجىرالرنىــڭ ۋەكىللىــرى يىغىل
ئهنـسارالر نامىـدا سـۆزلىمهكچى بولغـان        . ھهممىسى يىغىلغانىدى، ئۇالر ئولتۇرۇشـتى    

  : غا ھهمدۇ سانا ئېيتقاندىن كېيىن مۇنداق دېدىهللا ۇرۇپ، ئاۋۋال اكىشى ئورنىدىن ت

ئــى . نىــڭ دىنىغــا يــاردەم قىلغــان ئىــسالمنىڭ ئاۋانگــارت قوشــۇنى بىــز هللا بىــز ا”
يمىقىمىز، بىـر پـارچىمىز،     سىلهر بولـساڭالر، بىزنىـڭ بىـر ئـا        ! مۇھاجىر قېرىنداشالر 

ياققـا قايرىـپ قويـۇپ،       ى بىر قارىغاندا، سىلهر بىزن  . تىلغان بىر قوشۇنسىلهر  بىزگه قې 
ــىمىزنى  ــدەك      ئاساس ــاقچى بولغان ــتۈڭالرغا ئالم ــۆز ئۈس ــشنى ئ ــۇ ئى ــالپ، ب ــۇزۇپ تاش ب

 ئــاراڭالردىن بىرىنــى بــۇ ۋەزىــپىگه ھــالبۇكى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم. تۇرىــسىلهر
شـۇڭا  . تىـپ قويغـان بـوالتتى     سا، چوقـۇم بىزدىنمـۇ بىـر كىـشىنى قې         تهيىنلىگهن بولـ  
   “.ىر كىشى سايالنسا دەپ ئوياليمهنزدىن بىر كىشى، سىلهردىن بخهلىپىلىككه بى

  : ھهزرىتى ئۆمهر بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ

ۆزلىمهكچى ئهنسارالرنىڭ ئۇ باياناتچىسى سۆزىنى تۈگهتكهندىن كېـيىن، مهن سـ         ”
  :  ئهمما ئهبۇبهكرى.نىدىملى ئوبدان تهييارلىق قىلغائۆز ئىچىمدە خې. بولدۇم

  . ـ دېدى! لغىن ماڭا رۇخسهت قىــ

 ئهمهلىيهتــته، ئــۇ مهنــدىن بهكــرەك    .الىمىــدىمئهلــۋەتته ئــۇنى رەنجىتىــشنى خ  
نىــڭ نــامى هللا ا. ۇنىڭ بىــلهن ئــۇ ســۆز باشــلىدىشــ. ئىل ۋە تهمكىنــرەك ئىــدىخۇشــپې
تا تهييـارلىق بىـلهن ھازىرلىغـان      ىلىمهنكى، ئۇ مهن ئۆز ئىچىمدە پۇخ      قهسهم ق  بىلهن
ــۆزل ــشىنى ۋە سـ ــر ئوخشىـ ــۇ بىـ ــهرنىڭ بىرمـ ــدىنمۇ ياخـ ــالالپ  ئۇنىڭـ شىراقلىرىنى تـ

ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ     . ســۆزلىدى ــاكى پهيغهم ــايهت ي ــى ئ ــدە مهيل ــسارالر ھهققى ئهن
قىـسقىچه  . ھهدىسىلىرىدىن نېمه بولسا، ھهممىسىنى بىرـ بىـرلهپ ئوتتۇرىغـا قويـدى         

نكى، پهيغهمــــبهر ھهممىڭالرغــــا ئايــــا«:  ئــــۇ مۇنــــداق دېــــدى،قىلىــــپ ئېيتقانــــدا
ئهگهر ئىنــسانالرنىڭ ھهممىـسى بىـر يولغــا، ئهنـسارالر باشـقا يولغــا     ــ  : ئهلهيهىسـساالم 

زەڭالر سـىلهر ئـۆ  . رنىڭ كهينىدىن ماڭغـان بـوالتتىم، ـ دېگهنىـدى    ماڭسا، مهن ئهنسارال
شىلىقالرنىڭ ھهممىــسىدە ردا ئېيتقــان ۋە بىــزگه ئهســلىتىپ ئــۆتكهن ياخــھهققىڭــال

 تىنهرەبـلهر بـۇ ئىـشتا قۇرەيـش       هك، ئ ئهممـا، بـۇ ئىـشقا كهلـس       . ئىشنىڭ ئهھلـى سـىلهر    
بــۇ، بــارلىق ئهرەب مىللىتىنىــڭ   . باشــقىلىرىنى ئىــشنىڭ ئهھلــى دەپ قارىمايــدۇ   

مهن سىلهرگه خهلىپه بولۇشقا تېگىشلىك ئىككى كىشىنى كۆرسىتىمهن،        . يهكۈنىدۇر
نىـڭ   ئىككىمىز ئهبۇئۇبهيـدە ق دەپ،   ئـۇ شـۇندا   . (كىمنى خالىـساڭالر، شـۇنى سـايالڭالر      

   »“.)پ، ئهنسارالرغا كۆرسهتتىن تۇتۇقوللىرىدى

 قهسـهم  نىـڭ نـامى بىـلهن   هللا ا”:  سـۆزىنى مۇنـداق داۋامالشـتۇردى   ھهزرىتى ئـۆمهر  
تىتىـپ قويـۇپ، ئـۆزى سـۆز قىلغىنىغـا پهقهتـال            قىلىمهنكى، ئهبۇبهكرىنىڭ مېنى توخ   

شى  تېخىمـۇ ياخـ    لتۈرىۋالغـان بولـسام   ۆزەمنى ئ بولمىسا، ئـۆ  ئهگهر گۇناھ   . رەنجىمىدىم
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بىــر مىللهتــكه خهلىــپه  مهن ئۈچــۈن ئهبۇبهكرىنىمــۇ ئــۆز ئىچىــگه ئالغــان بــۇ،. بــوالتتى
گىگهندىن كېيىن، ئهنسارالر سۆز    ئهبۇبهكرىنىڭ سۆزى تۈ  . شىراق ئىدى بولۇشتىن ياخ 

  : لىپ مۇنداق دېدىئې

ىنىمىز ئمهتلىرىنـى قىزغـانغ   نىـڭ سـىلهرگه بهرگهن نې     هللا قهسهم قىلىمهنكى، ا  ”
. كـۆرمهيمىز ۇ ھېچكىمنـى سـىلهردىن ئهۋزەل       نىـڭ مهۋجـۇداتلىرى ئىچىـدىم     هللا ا. يوق

 بولغــان ئىــشالردىن مــۇمكىنلىــشى ئهممــا بۇنــدىن كېــيىن بېــشىمىزغا كېلىــپ قې 
ىر كىشىنى تالالڭالر، ئۇ ۋاپات     شۇڭا ھازىر سىلهر ئاراڭالردىن ب    . ئهندىشه قىلىۋاتىمىز 

ىــر مۇشــۇ تهرىقىــدە، ب. لغانــدىن كېــيىن، بىــز ئهنــسارالردىن بىــر كىــشىنى تــالاليلىبو
ھهم شـۇنداق بولغانـدا، بۇنـدىن       . بىزدىن، بىر سىلهردىن بولۇپ ئهبهدىـي داۋام قىلىـدۇ        

كېيىنكــــى زامــــانالردا، ئهگهر قۇرەيــــشلىك خهلىــــپه يولــــدىن چىققــــۇدەك بولــــسا، 
تىـــشىدىن يـــاكى نىـــڭ ئۇنىڭغـــا قارشـــى چىقىـــپ، ئـــۇنى ئۆرۈۋې ئهنـــسارالردىن بىرى

ولـسا، قۇرەيـشلىك بىرىنىـڭ ئۇنىڭغـا        ئهنسارالردىن بىرى ئادالهتتىن يىراقالشقۇدەك ب    
قانداقال بولمىـسۇن، قارشـى تهرەپـتىن        (“. يۈرۈش قىلىشىدىن ئهنسىرىمهيمىز   قارشى

ا، ئىككـى    چىقىـدىغانلىقىنى كـۆزدە تۇتقانـد      بىرىنىڭ ۋاقتى كهلگهندە ئۇنىڭ ئورنىغـا     
  .) تهرەپ ئارىسىدا ھېچقانداق ئادالهتسىزلىك قىلىنمايدۇ

ىـشقا بولىـدۇكى، ئهنـسارالر مۇھاجىرالرنىـڭ مهدىنىـدە          لبۇ سۆھبهتلهردىن بىلىۋې  
ــۇرۇپ  ــۇم      ت ــۇ مهل ــيىن، ئۇالرنىڭم ــدىن كې ــىل قىلغان ــائهت ھاس ــدىغانلىقىغا قان قالى

تىــن تهڭ ـ بــاراۋەر   ) خهلىپىلىــك(دەرىجىــدە ھهقــكه ئىــگه ئىكهنلىكىنــى ۋە ھوقــۇق  
  . رەكلىكىنى ئويالشقانىدىپايدىلىنىشى كې

ــىله كې  ــر مهسـ ــۇ يهردە بىـ ــا بـ ــىئهممـ ــسارالر . لىـــپ چىقتـ ھاجىرالرنىـــڭ مۇ(ئهنـ
ئۇبــادەنى خهلىــپىلىككه ســايالپ، ئۇنىڭغــا  ) ىچه ئارىلىقتــاۋەكىللىــرى كېلىــپ بــولغ

. لىش ئالدىـدا ئىـدى    ئۇبـادەمۇ ۋەزىپىـسىنى تاپـشۇرۇۋې     . ىبهيئهت قىلىـپ بولغـان ئىـد      
ۇنــداق ئ. رەك ئىــدىى كېــئهممــا بــۇ ئىــش ئهڭ دەســلهپته مۇھــاجىرالردىن باشلىنىــش 

اتالىقنى مۇشـۇنداق پهيتـته ۋە      بۇ خ . ىكهن، بۇ يهردە بىر خاتالىق يۈز بهرگهنىدى      بولغان
  . رەك ئىدى شارائىتالرغا قارىماي تۈزىتىش كېمهۋجۇت شهرت ـ

رەك بولـۇپ، ئهكـسىچه     ئىنچىكىلىـك بىـلهن ھهل قىلىنىـشى كېـ        بۇ ئىش بهكمـۇ     
ىــپ ئهھــۋال كېلهتهرلىــك لىــپىگه ئاســىيلىق قىلىــشتهك بهكمــۇ خ   بولغانــدا، خه

 ي ھالدا بـۇ ئورۇنـدىن      تهدرىجى ئهنسارالرنىڭ رەھبىرى سهئد ئىبنى ئۇبادەنى    . چىقاتتى
شۇ ئهھۋالدا  . جىز يارىتلغانىدى ئىنسان قانداقال بولمىسۇن، ئا   . چۈشۈرۈش الزىم ئىدى  

كىنىـشى  ېڭهش داۋاملىـشىش ئـارقىلىق ئهنـسارالرنىڭ ئاسـتا ـ ئاسـتا كهيـنىگه چ       كې
  .م ئىدىئۈچۈن پۇرسهت يارىتىلىشى الزى

پ بولغانــدىن كېــيىن مۇنــداق ھهزرىتــى ئــۆمهر ئهنــسارالرنىڭ ســۆزلىرىنى ئــاڭال 
شــۇنداق بولغانــدىال، . بــۇ ئــورۇن پهقهت قۇرەيــشتىن بولغــان بىــرىگه اليىقتــۇر”: دېــدى
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خهلىپىلىككه ئۇالردىن باشقا كىم كهلسه، ئـۇالر ئـۇنى قوبـۇل           . ئهرەبلهر رازى بولۇشىدۇ  
   “. چىقسا، ئۇنى دەرھال ئۆلتۈرىمىزىزگه قارشىۋە كىم بۇ ھهقته ب. قىلمايدۇ

ىـزدىن بىـر،    خهلىپه ب ”: بنى ئهل مۇنزىر ئورنىدىن تۇرۇپ    ئهنسارالردىن خهبباب ئى  
  .  دېگهن گهپنى تهكرارلىدى“!سىلهردىن بىر بولسۇن

ــا   ــۆمهر ئۇنىڭغ ــى ئ ــات”: ھهزرىت ــا ھې ! ھهيه ــر ئورۇنغ ــان ئىبى ــر  چقاچ ــى ئهمى كك
 قهســــهم قىلىمهنكــــى، ئهرەبــــلهر پهيغهمــــبهر نىــــڭ نــــامى بىــــلهنهللا ا. ســــىغمايدۇ

ــويالپال   ســىلهرنىڭ ھۆكــۈمرانلىقىڭالرنى ئهلهيهىســساالمنى باشــقا قهبىلىــدىن دەپ ئ
تىـشىپ چىققــان خهلقنىــڭ  ئهممـا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم يې . تىـراپ قىلمايــدۇ ئې

ــسا، ئۇنىڭغــا ئې ئىچىــدىن بىــرى  ــدۇخهلىــپىلىككه سايالن بۇنىڭغــا . تىــراز بىلدۈرمهي
هيهىســساالمنىڭ بىــز مــۇھهممهد ئهل. شــى چىققانالرغــا ئوچــۇق دەللىلىرىمىــز بــارقار

ىـلهن ئۇنىڭـدىن قالغـان      كىـم بىـز ب    . قىن كىـشىلىرى بـولىمىز    دوستلىرى ۋە ئهڭ يې   
ــڭ جېــ  ــۇ بات  ئورۇننى ــسا، ئ ــشقا ئۇرۇن ــاھ   دىلىنى قىلى ــقان، گۇن ــشالرغا ئارىالش ــل ئى ى

  . دەپ جاۋاب بهردى “ولۇشقا يۈزلهنگهن بولىدۇتكۈزۈشكه ۋە ھاالك بئۆ

پىـدە چىـڭ    هپ قىلغان بولسىمۇ، خهبباب ئۆز گې     ھهزرىتى ئۆمهر شۇنچه قاتتىق گ    
ــۆز قارىــــشىغا قېتىلىــــشىغ  ــدەۋەرگهچكه، تــــۇرۇپ، ئهنــــسارالرنى ئۆزىنىــــڭ كــ ا ئۈنــ

: دىلىـپ مۇنـداق دېـ   كىللىرىدىن ئهبۇ ئۇبادە ئىبنى جهرراھ سۆز ئې    مۇھاجىرالرنىڭ ۋە 
 ئىــشقا تـۇنجى بولـۇپ يـاردەم قىلغـان ۋە قوللىغــان     غبـۇ ئۇلـۇ  ! ئـى ئهنـسار جامـائىتى   ”

ــداق. كىــشىلهر ســىلهر ئىــدىڭالر  ــۆزگهرتكهن ئۇن ــۇنجى بولــۇپ بۇرمىلىغــان ۋە ئ  لهرتا، ت
   “!سىلهر بولۇپ قالماڭالر

رى ئورنىـدىن تـۇرۇپ مۇنـداق       د ئهل ئهنـسا   بنـى سـهئ   ئۇنىڭ كهينىـدىنال بهشـىر ئى     
قهسـهم قىلىمهنكـى، ئهگهر بىـز       ن  نىـڭ نـامى بىـله     هللا ا! سار جامـائىتى  ئـى ئهنـ   ”: دېدى

نىــڭ نهزىرىــدە ئۈســتۈنلۈككه  هللا ق امۇشــرىكالر بىــلهن قىلغــان جىهــادىمىز ئــارقىلى 
 بــۇ دىنغــا ئهڭ بــۇرۇن كىرىــپ، مهلــۇم بىــر نوپــۇز تىكلىــگهن بولــساق،   ئېرىــشكهن ۋە
همبىرىمىزنىــڭ هيغرىــشىش ۋە پمىــسىنى رەببىمىزنىــڭ رازىلىقىغــا ئېبۇالرنىــڭ ھهم

بىـز  ) خهلىپىلىكنى دېمهكچى ـ ت (بۇنى . داش مهقسىتىدە قىلدۇقئهمرلىرىنى ئورۇن
اسلىقىمىزنى ئۇنداق بولغانىكهن، بىز مۇشۇ خ    . زئۆز مهنپهئهتىمىز ئۈچۈن قىلىۋاتىمى   

كۆزدە تۇتقان ھالدا بهك ئىلگىرىلهپ كهتمهسلىكىمىز ۋە بۇالرنى دۇنيـا مهنپهئهتىمىـز            
  .ئۈچۈن ۋاسىته قىلىۋالماسلىقىمىز الزىم

ــزگه ــولغ    قا بى ــشلىك ب ــشقا تېگى ــنهت قىلى ــى مىن ــاھ . دۇرهللا ىنى پهقهت ارش ئاگ
ــلهن       ــڭ بىـ ــا، ئۇنىـ ــشلىك بولغاچقـ ــساالم قۇرەيـ ــۇھهممهد ئهلهيهىسـ ــۇڭالركى، مـ بولـ

ئـۇالر بىـلهن بـۇ      . رەك ئالدىن كۆزدە تۇتۇلۇشى كې    قۇرەيشلهرمۇناسىۋەتلىك ھهر ئىشتا    
 ئۇنــداق بولغــانىكهن، .كــۆرۈپ تۇرىــدۇهللا ھهقــته تــاالش ـ تــارتىش قىلغــانلىقىمىزنى ا  
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الر بىـلهن  شىپ كهتمهڭـالر ۋە ئـۇ  بهلگىلهپ بهرگهن چهك ـ چېگرىـدىن ئېـ   هللا هرمۇ اسىل
   “!ئىختىالپ قىلىشماڭالر

پ، ئهنـسارالرنىڭ بـۇ      ئۇسهييىد ئىبنى ھۇدەيرمۇ ئورنىدىن تۇرۇ     ،يهنه بىر تهرەپتىن  
هنـسارالر بـۇ    ئهگهر ئ . چىپ، مۇھاجىرالردىن بىرىنـى تالالشـقا ئۈندىـدى       ئىشتىن ۋاز كې  

هزرەج قهبىلىـــسى ئارىـــسىدىكى ئىـــشنى ئـــۆز ئۈســـتىگه ئېلىۋالـــسا، ئهۋس بىـــلهن خ
ــ   ــدە ئۇزۇن ــلىنىدىغانلىقى ھهققى ــدىن باش ــهنچه  ئىختىالپنىــڭ قايتى ــۇزۇن چۈش دىن ئ

 دى ۋە رەكلىكىنـى ئوتتۇرىغـا قويـ     جىرالردىن بىـرىگه بهيـئهت قىلىـش كې       مۇھابېرىپ،  
  . دى چاقىرنىڭغا بۇنىباشقىالر

ۋە ھاكىمنىڭ رىۋايهتلىرىگه قارىغانـدا، ئـۇ كـۈنى ھهزرىتـى ئـۆمهر بىـلهن               نهسهئى  
  : الرغاكهن بولۇپ، ھهزرىتى ئۆمهر ئهنسارتهنسارالر ئارىسىدا بىر دىئالوگ ئۆئ

 پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ ھهزرىتـــى ئهبـــۇبهكرىنى جامـــائهتكه ئىمـــام  ـــــ 
  : ئهنسارالر. قىلغانلىقىنى بىلهمسىلهر؟ ـ دېدى

  : ھهزرىتى ئۆمهر يهنه. رىشتىلۋەتته بىلىمىز، ـ دەپ جاۋاب بېئه ــ 

چىقارغان ئادەمنىڭ ئالـدىغا     ئۇنداقتا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تالالپ، ئالدىغا       ــ 
  : ئۇالر. تهلهيدۇ؟ ـ دەپ سورىدىكىم ئۆ

ئهنــسارالردىن زەيــد ئىبنــى ســابىت . تهلمهيمىز، ـ دېيىــشتى   ھېچبىرىمىــز ئــۆــــ 
   :مۇنداق دېدى

ئۇنداق بولغـانىكهن،   . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇھاجىرالردىن ئىدى   !  قاراڭالر ــ 
 پهيغهمـــبهر بىزمـــۇ ئهينـــى ۋاقىتتـــا. خهلىپىمـــۇ مۇھـــاجىرالردىن بولۇشـــى كېـــرەك

ــۇ خه    ــدىن كېيىنم ــساق، بۇن ــان بول ــسارلىرى بولغ لىپىنىــڭ ئهلهيهىســساالمنىڭ ئهن
   !رەكئهنسارلىرى بولىشىمىز كې

  : رى ئورنىدىن تۇرۇپ مۇنداق دېدىكېيىن ھهزرىتى ئهبۇبهكبۇ سۆزلهردىن 

! هسان ئاتا قىلسۇن ۋە سۆز قىلغانالرنى ساالمهت قىلسۇنسىلهرگه خهير ـ ئې هللا  اــ
تۇيۇق يولغا كىرىـپ    (ئهگهر بۇندىن باشقا ئارتۇقچه بىر نهرسه دېمهكچى        ! ماڭا قاراڭالر 
   .ۆتهلمهيمىزىلهن ئىتتىپاق ئبولساڭالر، بىز سىلهر ب) قالىدىغان

  : ئۇ گهپلىرىنى تۈگىتىپال، دەرھال ھهزرىتى ئۆمهر تهرەپكه بۇرۇلۇپ، ئۇنىڭغا

  : ئهمما ھهزرىتى ئۆمهر.  ـ دېدىمهن ساڭا بهيئهت قىلىمهن،!  قولۇڭنى بهرگىنــ

 سهن مهندىنمۇ بهكرەك پهزىلهتلىك سهن، ـ دەپ خهلىپىلىك تهكلىپىنى قوبـۇل   ــ
  : مۇ ئۇنىڭغاھهزرىتى ئهبۇبهكرى. قىلمىدى

  : ئهمما ھهزرىتى ئۆمهرمۇ چىڭ تۇرۇپ.  سهن ماڭا قارىغاندا كۈچلۈكرەك، ـ دېدىــ



  
  
 ) خولهپائىر راشىدىن(تۆت خهلىپه باسار ئىز

 67

 مېنىڭ كۈچۈممۇ سېنىڭ پهزىلهتلىرىڭ بىلهن بىـرلىكته سـاڭا تهۋە بولـسۇن، ـ     ــ
  : ئاندىن ھهزرىتى ئۆمهر ۋە ئهبۇ ئۇبهيدە بىرلىكته ئۇنىڭغا. دېدى

 باشقا بىرىنىڭ سـېنىڭ ئالـدىڭغا       ساالمدىنپهيغهمبهر ئهلهيهىس ! ۇبهكرىب ئى ئه  ــ
زەڭنى ســهن ســهۋر غارىــدىكى ئهڭ خهتهرلىــك پهيتلهردىمــۇ ئــۆ. ئۆتۈشــى تــوغرا ئهمهس

ئۇنىـڭ ئۈچـۈن    . لهن بىلله بولـدۇڭ   قىلچه ئويالپ قويماي، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بى     
ئــۇ ئاغرىــپ قالغانــدا، ســېنى ئىمــام قىلىــپ . نىڭنــى پىــدا قىلىــشتىن يانمىــدىڭجې
ــــ دەپ ئـــۇنى ! شـــۇڭا بـــۇ ھهقـــته ســـېنى ئالـــدىنئاال ئويلىـــشىمىز الزىـــم. ايلىدىســـ

  . قولاليدىغانلىقى توغرىسىدىكى پوزىتسىيسىنى بىلدۈرۈشتى

رىتــى ئهبۇبهكرىنىــڭ ېرىــپ ھهزئــۆمهر بــۇ ســۆزلهرنى قىلىــپ بولــۇپال، يۈگــۈرۈپ ب
ى بىـلهن  دمۇ بىـر ـ بىـر   ئئۇسهييىد ئىبنى ھۇدەير ۋە بهشىر ئىبنى سـه . قولىنى تۇتتى

بــۇنى . رىتــى ئهبــۇبهكرىگه بهيــئهت قىلــدى سلهشــكهندەك يۈگــۈرۈپ كېلىــشىپ، ھهزبه
ــدى          ــئهت قىل ــا بهي ــپ، ئۇنىڭغ ــرلهپ كېلى ــر ـ بى ــقىالرمۇ بى ــۆرگهن باش ــۇ . ك يهرگه ئ

رىق بولغاچقـا،   ئـۇ ئـاغ   .  ئۇبادەال بهيئهت قىلمىدى   د ئىبنى يىغىلغانالرنىڭ ئىچىدە سهئ  
  . هلمىدى، بىرەر ئېغىز گهپمۇ قىلمىدىلرىنىڭ ئالدىغا كېھهزرىتى ئهبۇبهك

ــۇ ۋەقه  ــا ب ــسارالر بىــلهن مۇھــاجىرالر ،مان ــسىدا خهلىپىلىــك ســهۋەبىدىن   ئهن  ئارى
ــانلىقىنى ئىـــسپاتالپ بېچبىـــر ئىخـــتھې نىڭ پهقهت ئهنـــسارالر. رىـــدۇىالپ چىقمىغـ

ــر خ  ــدىنال بى ــالئهندىشىــسى تۈپهيلى ــۈز بهردى ـ خــاالس   ات ــۇ ســهئ ! ىق ي د ئىبنــى ۋە ب
كىنىشى زۆرۈر بولغان بىـر     ۈزىسىدىن ئهنسارالرنىڭ كهينىگه چې   هۋقهسى ي ئۇبادەنىڭ م 

  . تاالش ـ تارتىشقا سهۋەب بولدى

نىڭ ئـــۆيىگه شـــۇنىمۇ ئېيتىـــپ ئۆتـــۈش كېرەككـــى، ئهنـــسارالرنىڭ بهنـــى ســـهئد
مىـسىدا ئـۆزلىرىنى مۇھـاجىرالردىن      ى ھهرگىزمۇ ئۇالرنىـڭ خهلىپىلىـك تې      يىغىلىش

 ياكى بۇنى قولالش مايىللىقى    نىرىلىپ ئۇ سىغا بې ۈش، رەھبهرلىك سهۋدا  ئۈستۈن كۆر 
  . ياكى نىيىتىنىڭ بارلىقىنى ئىسپاتلىمايدۇ

د ئىبنى ئۇبادەگه كهلسهك، بۇ زات بارلىق ساھابىالرنىڭ ئارىـسىدا ھـۆرمهتكه            سهئ
ئهمما مهقسهت بۇ زاتنى سايالش ئهمهس، بهلكى مۇسۇلمانالرنىڭ        . سازاۋەر كىشى ئىدى  

 مهدىنىنىـڭ شـهرت ـ شـارائىتى، مىلـلهت ۋە دۆلهت      ،لـۇپ، بـۇ  داش بوپهئهتىنـى قوغـ  مهن
  . مهسىلىلىرىنىڭ يۈرگۈزۈلۈشى توغرىسىدىكى ئهندىشىدىن كېلىپ چىققانىدى

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ۋاپــات (نىــڭ ئــون بىرىنچــى يىلــى  بــۇ ۋەقه، ھىجىرىيه
  ①.يۈز بهرگهنىدىرەبىئهل ئهۋۋەل ئېيىنىڭ ئون ئىككىنچى كۈنى ) بولغان يىل

                                                 
 .  ـ بهت304 ـ جىلد 2ئىبنۇل ئهسىر، » ئهل كامىل« ①
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ىلىـك  خهلىپ(هزرىتى ئهبۇبهكرى خهلىـپىلىككه سـايلىنىپ، ئىككىنچـى كـۈنى           ھ
ۇشـىغا، ھهزرىتـى    هرابقـا چىقىـپ تۇر    ئۇ مې . خهلقنى نامازغا چاقىردى  ) سۈپىتى بىلهن 
  : ا ھهمدۇ سانا ئېيتقاندىن كېيىن، خهلققه مۇنداق دېدىقهللا ئۆمهر ئاۋۋال ا

ئهممـا ئېيتقانلىرىمنىـڭ    ىتـاب قىلغانىـدىم،     تۈنۈگۈن سـىلهرگه خ   ! ئى خااليىق ”
خهلىپىنىـــڭ سايلىنىـــشى . ھهممىـــسى ئـــۆز ئىچىمـــدىن كهلـــگهن ســـۆزلهر ئىـــدى 

نىـــڭ كىتابىـــدا يـــوق يـــاكى پهيغهمـــبهر هللا ھهققىـــدىكى ســـۆز ـ ئىبـــارىلىرىم يـــا ا    
ئهممـا  . گه تايانغـان ئهمهس   ىنىڭ ماڭا ئامانهت قىلغان بىرەر ئېغىز سۆز      ئهلهيهىسساالم

ڭ بىــزگه ئهبهدىــي رەھبهرلىــك قىلىــدىغانلىقىنى  مهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنى
نازىـل قىلغـان كىتـابنى    هللا لدى ۋە سـىلهرگه ا ئهپسۇسكى، ئۇ ۋاپات بو   .  يۈرەتتىم ئويالپ

  . قالدۇرۇپ كهتتى

 رەھبهرلىك قىلغان ھىـدايهت يولىنىـڭ       مانا بۇ كىتاب، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم    
ىلهرنى ھىــدايهت يولىغــا  سىلــساڭالر، ئــۇ ســ  ئهگهر ئۇنىڭغــا چىــڭ ئې . ەل ئۆزىــدۇرد

 ئهلهيهىســساالمنىڭ  پهيغهمــبهرتائــاال ســىلهرنىڭ ئهڭ خهيــرلىكىڭالر ۋەهللا ا. يدۇباشــال
ــ ــق بىــ     غ ــشقا ئهڭ ھهقلى ــك قىلى ــىلهرگه رەھبهرلى ــشى، س ــان يولدى ر زات اردىكى ج

   “.ئۈستىدە پىكىر بىرلىكىگه كېلىشىڭالرنى مۇيهسسهر قىلدى

ــى ئۆمهر ــق   ھهزرىت ــۆزىنى ئاڭلىغــان خهل ــڭ س ــهئ نى ــى س  يىغىلىــشىدىكى د بهن
ا قـ هللا ئاندىن ھهزرىتى ئهبـۇبهكرى ا    . ىبهيئهتتىن كېيىن يهنه بىر قېتىم بهيئهت قىلد      

  : ىي سۆزلهرنى قىلدىېيتقاندىن كېيىن، خهلققه شۇ تارىخھهمدۇ سانا ئ

ــم ” ــى خهلقى ــساممۇ،    ! ئ ــرى بولمى ــك بى ــاراڭالردىكى ئهڭ پهزىلهتلى مهن گهرچه ئ
ــۇپ   ــپهڭالر بولـ ــىلهرنىڭ خهلىـ ــايالندىمسـ ــك   .  سـ ــوغرا رەھبهرلىـ ــىلهرگه تـ ئهگهر سـ
ئهگهر ئادالهتـسىزلىك قىلـسام، مېنـى تـوغرا يولغـا          . قىاللىسام، ماڭا ياردەم قىلىڭـالر    

  . توغرىلىق ئامانهت، يالغانچىلىق بولسا، خىيانهتتۇر. باشالڭالر

ــۆز رى   ــلهن ئـ ــول بىـ ــاالل يـ ــى، ھـ ــۇنى بىلىڭالركـ ــى تېشـ ــپ، زقىنـ پىـــپ يهۋىتىـ
ىچه مېنىــڭ ى ئــۆز ھهققــى قــايتۇرۇپ ئېلىــنغ رىغــان كىــشى تــاكھهقــسىزلىككه ئۇچ

شـۇنداقال، ئـاراڭالردا ئـۆزىنى كۈچلـۈك      . نهزىرىمدە ئهڭ كۈچلۈك كىشى ھېـسابلىنىدۇ     
قىلغــان كىــشىمۇ ئۇنىڭــدىن شــۇ ھهق  دەپ ئــويالپ، باشــقىالرنىڭ ھهققىــگه تاجــاۋۇز  

ــاجىزىچه مېنىــڭ نهزىرىمــدە ئهڭئېلىنىــپ ئهســلى ئىگىــسىگه قــايتۇرۇلغ   كىــشى  ئ
   .ھېسابلىنىدۇ

بولسا، مۇھهققهق  بىلىپ قويۇڭالركى، قايسى مىللهت جىهادنى تهرك ئهتكهن يهنه
ۋە قايـــسى مىلـــلهت ئارىـــسىدا . ار ـ زەبۇنلىققـــا يۈزلهنـــدۈردى   ئـــۇ مىللهتنـــى خـــهللا ا

ئـاپهت   بااليى ئۇ مىللهتـكه ئومـۇمىي يۈزلـۈك      هللا پاھىشىۋازلىق ئهۋج ئالسا، مۇھهققهق ا    
  . بهردى
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 ئىتائهت قىلغان مۇددەتكىچه، سـىلهرمۇ ماڭـا        نىڭ پهيغهمبىرىگه هللا ۋە ا قا  هللا مهن ا 
غــا ۋە پهيغهمبىــرىگه ئاســىيلىق قىلــسام، ئهنه شــۇ هللا ئهگهر مهن ا. الرئىتــائهت قىلىڭــ

، ھهممىمىـز   نى ئهمدى قې.  دېگهن نهرسه مهۋجۇت بولمايدۇ    دا ماڭا ئىتائهت قىلىش   چاغ
   “!ا قىلسۇنئاتھهممىمىزگه مهرھهمهت هللا  ا.نامازغا تۇرايلى

ۇل االمنىڭ دەپـــنه ئىـــشلىرى بىـــلهن مهشـــغبـــۇ كـــۈنى، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـس
ــۇبهكرىگه بهيــئهت قىلــدى   ئۇالرمــۇ . بولۇۋاتقــانالردىن باشــقا ھهممهيــلهن ھهزرىتــى ئهب

د ئىبنى پهقهت سهئ . ئۇنىڭغا بهيئهت قىلدى  ئىشلىرىنى تۈگهتكهندىن كېيىن كېلىپ     
ھىـد بولـۇپ    ۇمـۇ كېلىـپ بهيـئهت قىلـدى ۋە مۇجا         كېـيىن ئ  . چىكتىئاز كې  ئۇبادەال بىر 

ــۆتمهي، ســۈرىيه تۇ . جهڭــگه قاتناشــتى ــپه ئالغــان بىــر جهڭــدە  كــۆپ ئ ــدا ۋەزى پراقلىرى
  . شېهىت بولدى

ئهبــۇ ســۇفياننىڭ ھهزرىتــى ئهلــى ۋە ھهزرىتــى ئابباســنى ھهزرىتــى ئهبــۇبهكرىگه   
ك، بۇنىـڭ  قارشى كۈشكۈرتكهنلىكى ھهققىدىكى ئاتالمىش سۆز ـ چۆچهكلهرگه كهلـسه  

ــوق  ــى يـ ــداق ئاساسـ ــسالمغا  . ھېچقانـ ــۇفيان ئىـ ــۈنكى ئهبۇسـ ــسىزلىقتىن چـ ئىالجىـ
ئۇنىڭ . بىرى بولغاچقا، بۇنداق ئىشنى قىلىشقا جاسارەت قىاللمايتتى      كىرگهنلهردىن  
النغـان ھهزرىتــى ئهلـى بىــلهن   المغا كۈچلــۈك ئىمـان بىــلهن چىـڭ باغ  ئۈسـتىگه، ئىـس  

ئهگهر شـۇنداق   . مكىن ئهمهس ئىـدى   ۇ مـ  پىگه كىرىشى ۇنىڭ گې ھهزرىتى ئابباسنىڭ ئ  
 خهلىـپه بولـۇش سـۈپىتى       ئىش راسـتىنال يـۈز بهرگهن تهقـدىردە، ھهزرىتـى ئهبـۇبهكرى           

ــشى  ــوراققا تارتىــ ــۇفياننى ســ ــلهن ئهبۇســ ــان بىــ ــر مۇنچىلىغــ ــتىالپ ۋە  ۋە بىــ ئىخــ
. م ئىـدى   سهۋەب بولىدىغان بۇ سۆزلىرى ئۇچۈن ئـۇنى ئهيىبلىـشى الزىـ           كهتهپرىقچىلىق

ــالبۇكى، تار ــوق   ىخھـ ــى يـ ــۈز بهرگىنـ ــر ۋەقهنىـــڭ يـ ــداق بىـ ــا مۇنـ ــۇ پهقهت بهزى . تـ بـ
  ! رىۋايهتچىلهرنىڭ ئويدۇرمىسىدىن ئىبارەتتۇر ـ خاالس

ــڭ       ــى ئهلىنى ــا ھهزرىت ــيىن ئورنىغ ــدىن كې ــساالمنىڭ ئۆزى ــبهر ئهلهيهىس پهيغهم
چىقىشى ھهققىدە ۋەسىيهت قالدۇرۇپ قويغانلىقىمۇ پۈتۈنلهي يالغـان ۋە ئهمهلىـيهتكه           

يهىسـساالمنىڭ  چـۈنكى پهيغهمـبهر ئهله    . ويدۇرمىـدىن باشـقا نهرسـه ئهمهس      زىت بىـر ئ   
چبىـر  نال شۇنداق بىر ۋەسىيهت بولـسا، ھې      ر بولۇپ، ئهگهر راستى   ۋەسىيىتى دىنىي ئهم  

نالرنىڭ مۇشـۇنداق بىـر     ئـۇ كـۈنكى مۇسـۇلما     . مۇسۇلمان ئۇنىڭغـا قارشـى چىقالمايـدۇ      
ش، ئۇالرغا بهكمۇ ئېغىـر ھاقـارەت       ىالپلىق قىلغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇ   ۋەسىيهتكه خ 

قىلىش ۋە بارلىق سـاھابىلهرنىڭ ئىمانىـدىن گۇمـانلىنىش دېـگهن بىـلهن ئوخـشاش               
  . ئىدى

ىـق  ىالپل بۇنـداق بىـر ۋەسـىيهتكه قانـداقمۇ خ          ھهزرىتى ئهبۇبهكرى  !ئويالپ بىقىڭ 
ان منىڭ سـىزغ  چقاچـان پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساال     ھهزرىتـى ئهبـۇبهكرى ھې    ! قىلسۇن؟
رىتـى ئهلـى بۇنـداق بىـر ۋەسـىيهتكه          ئۇنىڭ ئۈستىگه، ھهز  . ن چىقمىغانىدى سىزىقىدى

چـۈنكى  .  قاراپ تۇرمىغـان بـوالتتى     لغانالرغا ھهرگىزمۇ كۆز يۇممىغان ۋە    ىالپلىق قى خ
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 ئهمرىنــى بىجــا كهلتــۈرۈش ئۈچــۈن    ۋە ئۇنىــڭ پهيغهمبىرىنىــڭ هللا ھهزرىتــى ئهلــى ا 
  . ھېچكىمگه پىسهنت قىلمايتتى

زرىتى ئهلىنىڭ كۆرۈنۈشته ھهزرىتى ئهبۇبهكرىگه بهيئهت      ئهگهر بهزى كىشىلهر ھه   
قىلغــان بولــۇپ، كۆڭلىــدە تهســتىقلىمىغانلىقىنى ئوتتۇرىغــا قويمــاقچى بولــسا، بىــز  

ــايلى  ــوراپ باقـ ــۇالردىن سـ ــر : ئـ ــان بىـ ــاھابىلهر قاچـ ــا، سـ ــرىگه ئىككـــى  ـ   ئهجىبـ  بىـ
ش هپلهرنــى قىلىــيۈزلىمىچىلىــك قىلىپتــۇ؟ ئۇالرنىــڭ ھهققىــدە مۇنــداق ئاقمــاس گ 

 بۇنــداق بىــزگههللا ا. نى چــاپالش بىــلهن ئوخــشاش دېــگهن بهتنــام“بۆلگــۈنچى”ئۇالرغــا 
  ! ئىشالردىن پاناھلىق بهرسۇن

ــڭ   ــى ئهلىنى ــۈن  ھهزرىت ــئهت ئۈچ ــاتىغىچه    بهي ــڭ ۋاپ ــى فاتىمهنى ــالى ھهزرىت ئاي
چىككهنلىكــى ھهققىــدىكى پىتــنه ـ پاســاتمۇ پۈتــۈنلهي تــۆھمهت بولــۇپ، ھهزرىتــى   كې

رگهن بۇ مۇھىم ئىـشتا ئـالته      مانالر بىرلىككه كېلىپ قارار به    ئهلىنىڭ بارلىق مۇسۇل  
 كىچىـك ياشـلىرىدىال     كۈچلـۈك ئىمـانى ۋە    . كىن ئهمهس لىشى مـۇم  ئاي كېچىكىپ قې  

 ئىسالم قېرىنداشـلىقىغا    مۇسۇلمانالرغا قىلغان بىرلىك ۋە باراۋەرلىك چاقىرىقلىرى،     
ىـڭ بـۇ ئىـشقا بۇنـداق        ى ئهلىن رنهك مۇئامىلىلىرى بىلهن تونۇلغان ھهزرىتـ     بولغان ئۆ 

ى گهرچه بــۇ ئىككــى زات ئارىــسىدا بهز.  ئهمهسمــۇمكىنىمــۇ مۇئــامىله قىلىــشى تېخ
رىقلىرى يۈز بهرگهن بولسىمۇ، بۇ، خهلىپىلىـك بىـلهن   تاالش ـ تارتىشالر ۋە كۆڭۈل ئاغ 

ئهمهس، بهلكـى مىــراس بىــلهن مۇناســىۋەتلىك مهسـىلىلهر بولــۇپ ئىــشنىڭ جهريــانى   
  : مۇنداق ئىدى

ــ ھهزرىتــــ يهنــــى پهيغهمــــبهر  (ى ئهبۇبهكرىــــدىن دادىــــسى  ى فــــاتىمه ھهزرىتــ
ئهممـا ھهزرىتـى    . هيبهردىكى مىراسىنى تهلهپ قىلدى   خ ۋە   كنىڭ فهدە )ئهلهيهىسساالم

ــۇبهكرى بــۇ تهلهپنــى قوبــۇ  ىن ل قىلمىــدى ۋە ئۇنىڭغــا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمد ئهب
ساالم مۇنــداق  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســ  .  بىــلهن جــاۋاب بهردى  ئاڭلىغــان بىــر ھهدىــس  

. ا مىــراس قالــدۇرمايمىز پهيغهمــبهرلهر جامــائىتى يېقىنلىرىمىزغــبىــز”: دېگهنىــدى
   “).يهنى بارلىق ئۈممهتكه ئائىتتۇر(بىزدىن كېيىنگه قالىدىغىنى سهدىقىدۇر

ــۇ    ــاتىمه ب ــى ۋە ف ــى ئهل ــۆزى    ھهزرىت ــساالمنىڭ س ــبهر ئهلهيهىس ــۆزنىڭ پهيغهم  س
ــۇپ،   چــۈنكى ھهز. نىــق بىلهتتــى ئىكهنلىكىنــى ئې ــاتىمه ئىلىــم ئهھلــى بول رىتــى ف

ن ئارىلىرىـدا   شۇنداقتىمۇ، ھهزرىتى ئهبۇبهكرى بىله   . ئىنتايىن مول بىلىمى بار ئىدى    
ئۇنىـڭ  . ئهممـا بـۇ ئىـش قايتـا تهكرارالنمىـدى         . رىقى يۈز بهردى  كىچىككىنه كۆڭۈل ئاغ  

ى يىدىن سىرتقا كـۆپ چىقالمىغاچقـا، ھهزرىتـ       ىگه، ھهزرىتى ئهلى ئۇ كۈنلهردە ئۆ     ئۈست
ــوق     ــىتىمۇ ي ــش پۇرس ــاردەم قىلى ــۇبهكرىگه ي ــدىئهب ــۇھىم   . ئى ــسىمۇ، م ــۇنداق بول ش

 دىنـدىن قايتقـان مـۇرتهد ئىـسيانچىالر ۋە مهدىـنىگه قايتىـدىن ھۇجـۇم                مهسىلىلهردە،
گه رىلغان مۇداپىئه پائـالىيهتلىرى   ئۇرۇنغان باشباشتاقالرغا قارشى ئېلىپ بې    قىلىشقا  

قىن ياردەمچىلىرىـدىن  بۇبهكرىنىـڭ ئهڭ يـې  ئوخشاش ئىشالردا ھهردائىـم ھهزرىتـى ئه      
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). ىزتىمۇنالردا بــۇ توغرىــسىدا تهپــسىلى توختىلىــپ ئــۆكېيىنكــى مهزمــ(بىـرى ئىــدى  
ۋەبى ئايــالى ھهزرىتــى يىــدىن چىقماســلىقىنىڭ ســهئهلىنىــڭ ئــۇزۇن مهزگىلگىــچه ئۆ

ــالته ئايــدىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ۋاپــات بولــۇپ . فاتىمهنىــڭ كېــسىلى ئىــدى   ئ
اقىــت ھهزرىتــى ھهزرىتــى ئهلــى شــۇنچه ۋ. لــدىھهزرىتــى فــاتىمهمۇ ۋاپــات بوكېــيىن، 

ھهزرىتـى فاتىمهنىـڭ ھهزرىتـى      . سىلى بىلهن ھهپىلىشىپ يۈرگهنىدى   فاتىمهنىڭ كې 
ــدىن رەنج ــۆڭلى خ   ئهبۇبهكرى ــا ك ــانلىقى ۋە ئۇنىڭغ ــپ قالغ ــۇپ    ى ــات بول ــدا ۋاپ ــا ھال اپ

منى ۋە ئىـسالمنىڭ  هك، بۇمـۇ ئىـسال  كهتكهنلىكى ھهققىدىكى سـۆز ـ چـۆچهككه كهلـس    
  .اراكتىرىنى بىلمهيدىغان نادانالرنىڭ ئويدۇرمىسى ئىدىخ

 ئىسالمدا قاچان ئايالالر ئهرلهرنى ياكى ئهرلهر ئايالالرنى پـات ـ   !شۇنداق ئهمهسمۇ؟
پات يوقالپ، بىر يهرگه جهم بولۇپ، دەرت ـ ھال ئېيتىشىدىغان ئىش كۆرۈلۈپتۇ؟ ئۇنىڭ 

يىـدىن  سىنىڭ ۋاپاتىـدىن كېـيىن، كېـسهل بولـۇپ ئۆ         مه دادىـ  ئۈستىگه، ھهزرىتى فـاتى   
هتنىـڭ ئىـشلىرى    ق ۋە دۆل   ھهزرىتـى ئهبـۇبهكرى بولـسا، خهلـ        .ېچ چىقالمىـدى  تاالغا ھـ  

ــۇنجى   . ىــدى ئبىــلهن مهشــغۇل ــۇبهكرى خهلىپىلىــك قىلغــان ۋاقىــت، ت ھهزرىتــى ئهب
ى بولغاچقـا، قىيىنچىلىـق ۋە توسـالغۇ بهكمـۇ          ئىسالم دۆلىتىنىڭ دەسلهپكى دەۋرلىـر    

  ). توختىلىمىزيبۇ ھهقتىمۇ كېيىنچه تهپسىلى( ئىدى ۆپك

ئهھۋال مانا مۇشۇنداق بولغانىكهن، مهيلى ھهزرىتى ئهلى بولسۇن ياكى ھهزرىتـى        
ئابباس بولسۇن ۋەياكى پۈتۈن بهنى ھاشىم قهبىلىـسى بولـسۇن، بـارلىق مۇسـۇلمانالر              

بهنـى ھاشـىم    . ىـدى ھهزرىتى ئهبۇبهكرىگه بهيئهت قىلغان كۈنى ئۇالرمۇ بهيئهت قىلغان       
  . لىپ قالمىدىىدىن بىرمۇ ئادەم بۇ بهيئهتتىن قېقهبىلىسى ياكى باشقا بىر قهبىل

پىلىــك ھهققىــدە بهلگىلىــك بىــر  شۇنىــسى ھهقىقهتكــى، قۇرئــان كهرىمــدە خهلى 
مــبهر ئهلهيهىســساالممۇ بــۇ ھهقــته    ما بايــان قىلىنمىغــان، شــۇنداقال پهيغه  سىــستې

ــېمه دې ــدىھېچنـ ــۇلمان. مىگهنىـ ــالرمۇسـ ــسالمنىڭ ئهمـ ــا      پهقهت ئىـ ر ـ پهرمانلىرىغـ
رىش تهرىقىسىدە بهيئهت   هيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ۋەدە بې   بويسۇنىدىغانلىقىغا دائىر پ  

هرتنامىسىگه ئاساسـهن، بهيـئهت قىلغۇچىالرنىـڭ       بهيئهت ش . ۋەزىپىسىنى ئادا قىالتتى  
يـاكى ئـاددى    بۇ مهيلى خهلىپه بولـسۇن      . نىۋااللمايدۇىن يې چبىرى بهرگهن ۋەدىسىد  ھې

 خهلىــپه ــــخهلىپىلىــك . ن ئوخــشاش كــۈچكه ئىــگهپــۇقرا بولــسۇن، ھهممهيــلهن ئۈچــۈ
ــل ــۇ كې   بى ــۇپ، ب ــشىمنامه بول ــر كېلى ــسىدىكى بى ــشىمنامىهن مۇســۇلمانالر ئارى گه لى

نىــــڭ كىتابىغــــا ۋە پهيغهمــــبهر   هللا ا ھهرىكهتلىرىــــدە -بىنــــائهن خهلىــــپه ســــۆز   
لىقىغا، مۇســۇلمانالرغا ۋە ئۇنىڭغــا  ســۈننىتىگه رىئــايه قىلىــدىغانئهلهيهىســساالمنىڭ

ــان ماق  ــانهت قىلىنغـ ــڭ مې ئامـ ــا، دۆلهت ۋە ئۈممهتنىـ ــامىله   امغـ ــت مۇئـ ــا دۇرۇسـ لىغـ
 مۇسـۇلمانالرمۇ بهيـئهت قىلىـش       ،شـۇنداقال . قىلىدىغانلىقىغا قهسهم ئىچـكهن بولىـدۇ     

ــۈرمه   ــپىگه ھ ــارقىلىق خهلى ــر ـ پهرمانلىرى    ئ ــڭ ئهم ــدىغانلىقىغا، ئۇنى ــات بىلدۈرى  غ
ىــسالمنىڭ ئهگهر خهلىــپه ئ. دىغانلىقىغا قهســهم ئىچــكهن بولىــدۇيــسۇنىبوشهرتــسىز 
گرىلىرىدىن ھالقىپ كهتسه، ئۇنىڭغا بولغان بهيئهت ئۆز كۈچىنى يوقىتىدۇ چهك ـ چې 
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ه قىلىش ھهققىـدە  لىشىمنامىلىرىگه رىئايۇسۇلمانالر خهلىپىنى خهلىپىلىك كې ۋە م 
ىرىپ قالسا، خهلىپىلىـك يهنه داۋام  ئهگهر ئىشالر ئۆز يولىغا ك    . رىدۇئاگاھالندۇرۇش بې 

ــدۇ ــېڭهش ئ   . قىلىـ ــۇلمانالرنىڭ كـ ــدا، مۇسـ ــسىچه بولغانـ ــدىن  ئهكـ ــرى تهرىپىـ هزالىـ
ھهزرىتـى ئهبۇبهكرىمـۇ    . رىـدۇ پ تاشلىنىدۇ ياكى ئۆزى ئىستىپا بې     لىۋەزىپىسىدىن ئې 

  : خهلىپىلىككه تهيىنلهنگهن كۈنى مۇنداق دېگهنىدى

ائهت قىلغان مۇددەتكىچه، سـىلهرمۇ ماڭـا        ئىت غا ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه   هللا مهن ا ”
 ئاسـىيلىق قىلـسام، ئهنه      غا ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه   هللا هن ا ئهگهر م . ئىتائهت قىلىڭالر 

  ①“.دا ماڭا ئىتائهت قىلىش دېگهن نهرسه مهۋجۇت بولمايدۇشۇ چاغ

ىزمهتلىرى ۋە ى ئهبۇبهكرىنىڭ مۇۋەپپىقىيهتلىك خھهزرىت
  فهتىهلىرى

ئۇنىــڭ (ىپىلىــك دەۋرىنىــڭ قىــسقا بولۇشــىغا قارىمــاي ھهزرىتــى ئهبــۇبهكرى خهل
ــون كــۈن داۋامالشــتى    ــاي، ئ ــۈچ ئ ، ئىنــسانالرنىڭ )خهلىپىلىــك دەۋرى ئىككــى يىــل، ئ

ھـالبۇكى، بــۇ  . قهلـبىگه ئىـسالمنىڭ مهنىـسى ۋە ئهھمىيىتىنــى چوڭقـۇر سـىڭدۈردى     
ندا ئۇنىڭ ئىسالمنى ئىلمىي يوسۇ. ئىشقا بهكمۇ ئۇزۇن يىلالر كېتىشى مۇمكىن ئىدى

ــڭ ت   ــدا چىـ ــۇ يولـ ــى ۋە بـ ــا قويۇشـ ــ  يولغـ ــسالمنى نهقهدەر ياخـ ــڭ ئىـ ــى ئۇنىـ شى ۇرۇشـ
الم، كۈچلۈك ۋە تهۋرەنـمهس ئىمانغـا       نلىقىنى ۋە قانچىلىك دەرىجىدە ساغ    چۈشىنىدىغا

  .  ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالپ بهرمهكتهئىگه

الم ئاسـاس   الھىـدىلىكلىرى بىـلهن ئىـسالمنى سـاغ       ھهزرىتى ئهبۇبهكرى مانا بـۇ ئا     
ى شــۇڭا ھهزرىتــ. ىگه قــۇرۇپ، قهد كۆتــۈرۈپ تۇرۇشــقا شــارائىت يارىتىــپ بهردى ئۈســت

تىك تۇتـۇپ تۇرالىغـان   ) هتهرلىك پهيتلهردەئۇرۇش ـ جېدەل ۋە خ (ئهبۇبهكرى ئىسالمنى 
ــدىلهرنىڭ بۇرمىلىنىـــپ ــۋە ئهقىـ ــارىخىي   كېتىـ ــىيالىغان ئهڭ بۈيـــۈك تـ شىنى توسـ

  . سلهرنىڭ بىرى ھېسابالنماقتاشهخ

. كۆرەر ۋە نهزەر دائىرىـسى كهڭ زات ئىـدى         كرى ھهقىقهتهن ئالدىن  ھهزرىتى ئهبۇبه 
ــان       ــرىگه ئىم ــا قهلبلى ــان، ئهمم ــۇلمان دەپ ئاتىۋالغ ــۆزلىرىنى مۇس ــدە ئ ــڭ دەۋرى ئۇنى

تائـاال بـۇالر ھهققىـدە      هللا ا.  ئهرەبلهر بار ئىـدى    بهدەۋىيۇنلىغان  ن نۇرغ سىڭىپ كىرمىگه 
) تېخـى («ئېيتقىنكـى،   ) ئۇالرغـا (،  دەيدۇ» ئىمان ئېيتتۇق «:ئهئرابىالر :مۇنداق دەيدۇ 

ئىمان ئېيتمىدىڭالر ۋە لېكىن سـىلهر بويـسۇندۇق دەڭـالر، ئىمـان تېخـى سـىلهرنىڭ                
قا ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىتائهت قىلساڭالر،      هللا دىلىڭالرغا كىرمىدى، ئهگهر سىلهر ا    

ھهقىـــقهتهن هللا ســـىلهرنىڭ ئهمهلىڭالردىـــن ھـــېچ نهرســـىنى كېمهيتىۋەتمهيـــدۇ، اهللا ا

                                                 
 .  ـ بهتلهر433 ـ ، 427 ـ جىلد 5ئىبنى كهسىر، » ئهل بىدايه« ①
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ــۆئمى( ــدۇر،  ) نلهرگهمـــ ــرەت قىلغۇچىـــ ــايىتى مهغپىـــ ــا(ناھـــ ــايىتى ) ئۇالرغـــ ناھـــ
  ①».مېهرىباندۇر

  : ئۇندىن باشقا 

   ــدۇر، ا ــۇ زىيادى ــاپىقلىقى تېخىم ــۇفرى ۋە مۇن ــڭ ك ــرىگه هللا ئهئرابىالرنى پهيغهمبى
هللا نازىـــل قىلغـــان شـــهرىئهت ئهھكـــاملىرىنى بىلمهســـلىككه ئـــۇالر ئهڭ اليىقتـــۇر، ا

. ۈچىـــدۇر، ھـــېكمهت بىـــلهن ئىـــش قىلغۇچىـــدۇر بىلگ) مهخلۇقاتنىـــڭ ئهھـــۋالىنى(
بهرگهن نهرســىلىرىنى جهرىمــانه ھېــساباليدۇ،  ) يولىــداهللا ا(ئهئرابىالرنىــڭ بهزىلىــرى 

ــاالكهتكه     ــۆزلىرى ھـ ــڭ ئـ ــدۇ، ئۇالرنىـ ــشىڭالرنى كۈتىـ ــسىگه ئۇچرىـ ــىلهرنىڭ ھادىـ سـ
بىلىــپ ) ئىــشلىرىنى(ئــاڭالپ تۇرغــۇچى،  ) ئۇالرنىــڭ ســۆزلىرىنى (هللا ئۇچرىــسۇن، ا
  ②.رتۇرغۇچىدۇ

  :ۋە يهنه مۇنداق دەيدۇ

         ئهتراپىڭالردا ئهئرابىالردىن مۇناپىقالر بار، مهدىنه ئاھالىـسىدىنمۇ مۇناپىقلىقتـا
چىڭ تۇرغانالر بار، ئۇالرنى سـهن بىلمهيـسهن، بىـز بىلىمىـز، ئـۇالرنى ئىككـى قېـتىم                  

) يهنى دۇنيـادا قهتـل قىلىـش ۋە ئهسـىر ئـېلىش بىـلهن، ئۆلگهنـدە گـۆر ئـازابى بىـلهن                     (
ــ ــۇالر . ازااليمىزجــ ــاخىرەتته(ئانــــدىن ئــ ــا ) ئــ ــا(چــــوڭ ئازابقــ ) يهنــــى دوزاخ ئازابىغــ

   ③.قايتۇرۇلىدۇ

ــۇپ،       ــار بول ــدىال ب ــساالمنىڭ دەۋرى ــبهر ئهلهيهىس ــك پهيغهم ــى يۈزلىمىچىلى ئىكك
ــچه ئهســهر     ــا مۇســۇلماندارچىلىقتىن قىل ــان، ئهمم ــاپىتىگه كىرىۋالغ مۇســۇلمان قىي

 ئهرەبلهرنىڭ كۆپىنچىسى شۇنداق    بهدەۋىيبولۇپمۇ،  . بولمىغان بىرمۇنچه ئادەم بارئىدى   
تائـاال بـۇ   هللا لىـشقا بولىـدۇكى، ا  كهرىمنىڭ ئايهتلىرىـدىن ئوچـۇق كۆرۈۋې     قۇرئان  . ئىدى

ئهھۋالنى ئهلچىسىگه بىلدۈرگهن ۋە ئۇالرنىڭ مۇۋاپىق پۇرسهت تاپقان ھامان دىنـدىن           
ــات دەرۋەقه، پهيغهمــبهر ئهله. قايتىــدىغانلىقىنى ســهمىگه ســالغانىدى  يهىســساالم ھاي

ھهتتا يهمهنـدە ئهل ئهسـۋە   .  كۆرۈلۈشكه باشلىغانىدىال مۇرتهدلىك ئاالمهتلىرى ۋاقتىدى
ئهل ئهنسى، يهمامهدە مۇسهيلىمهتۇل كهززاب ۋە نهجىـد دىيارىـدا تۇلهيههتـۇل ئهسـهدىي              

ــارل ــۆزلىرىنى پهيغهمــبهر ئاتىۋېقات قه ئوچــۇق ـ ئاشــكارە    لىــشتى، ئهممــا خهلقــ ىقالر ئ
چـۈنكى ئـۇالر پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئۆزلىرىنىـڭ          . تىنالمىـدى  پې جاكارالشقا

  . ئۈستىگه قوشۇن ئهۋەتىشىدىن قورققانىدى

لغــانلىقى ھهققىــدىكى خهۋەر تــارقىلىش غهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ۋاپــات بوپهي
ڭ پهيغهمــبهر ئىكهنلىكىنــى نىــپ، ئۆزلىرىنىــلهنــال، ئــۇالر دەرھــال ئىــسالمدىن يې بى

                                                 
 .  ـ ئايهت14سۈرە ھۇجۇرات،  ①
 .  ـ ئايهتلهر98 ـ ۋە 97سۈرە تهۋبه،  ②
 .  ـ ئايهت101سۈرە تهۋبه،  ③
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ــې ــۈگىمهي . قىلـــدىالن ئوچـــۇق ئـ ــان ، نۇرغئىـــش بۇنىـــڭ بىلهنـــال تـ  بهدەۋىـــيۇنلىغـ
ا باشــالپ، جــاھىلىيهت ئهرەبلهرنىڭمــۇ ئىككــى يــۈزلىمىچىلىكى ئوتتۇرىغــا چىقىــشق 

ــدىكى ئې ــانلىقىنى جاكارالشــتى دەۋرى ــاد ۋە ھاياتىغــا قايتق ــۇ پىتنىــدىن پهقهت . تىق ب
  .  قالدىنىپهررەم ۋە تائىف شهھهرلىرىال ساقلىمهدىنه مۇنهۋۋەر، مهككه مۇك

ھهزرىتى ئهبۇبهكرى خهلىپىلىك ماقامىغا چىقماي تـۇرۇپال، بـۇ مـۇرتهدلهر ئهلچـى             
ئـۇالر  . نىڭ سىرتىدا تۇتۇشنى تهلهپ قىلىـشتى      بهرگۈچىلهر ئهۋەتىپ ئۆزلىرىنى زاكات  

خهلىپىنىڭ بۇ ھهقـته ئـۆزلىرىگه رازىمهنلىـك بىلدۈرىـدىغانلىقىنى ۋە تهلهپلىرىنـى             
  . ېسابالشقانىدىقوبۇل قىلىدىغانلىقىنى ھ

ۇنلىغـان   كىچىككىنه بىـر قىـسمى بولـۇپ، نۇرغ        ئۇالرنىڭ نهزىرىدە زاكات دىننىڭ   
ئۇنىڭ ئۈستىگه، مۇسۇلمانالر ماددىغـا     . ئىدىر  ئهمرلهرنىڭ بىرى، شۇنداقال ماددىي     ئهم

مۇســۇلمانالرنىڭ قــان ـ تۆكــۈپ جهڭ قىلىــشى مــاددىي    . بهك ئهھمىــيهت بهرمهيتتــى
قانچىلىـك نهرسـه    ئۇالر ئۈچۈن   ئۇنداق بولغانىكهن، زاكات    . ھايات ئۈچۈن ئهمهس ئىدى   

  ئىدى؟ 

كهنلىكىنــى ۋە رلىرىــدىن بىــرى ئىنىــڭ كهســكىن ئهمهللا ۇالر زاكاتنىــڭ ائهممــا ئــ
چقاچــان بــۇ ھهقــته بىپهرۋالىــق قىلمايــدىغانلىقىنى ئــويالپ ئىــسالم دۆلىتىنىــڭ ھې

ىالپلىـق  ىپىغا خ ئىـسالمنىڭ بىـر پۈتـۈن پرىنـس       بۇ ئىشقا كـۆز يۇمـۇش       . باقمىغانىدى
ــوالتتى قىل ــ. ىــش دېگهنلىــك ب ــدۇر،  ئىــسالم ئهم ر ۋە چهكلىمىلىــرى بىــلهن بىــر پۈتۈن

ئۇنىــڭ بىــر قىــسمىنى ئىجــرا قىلىــپ، قالغــان  . شــۇنداقال، بۆلــۈنمهس بىــر پۈتۈنــدۇر 
هللا ا”: نىـــڭهللا ئۇنـــداق بولغـــانىكهن، ا . هسقىـــسمىغا ســـهل قـــاراش مـــۇمكىن ئهم   

ــهرىئهت ئه    ــان ش ــل قىلغ ــرىگه نازى ــاملىرىنىپهيىهمبى ــۇالر ئهڭ  ھك ــلىككه ئ  بىلمهس
  .  ئهنه شۇالرغا قارىتىلغانىدىدېگهن ھۆكمى“ اليىقتۇر

مــۇرتهدلهر مهدىــنه ھۆكۈمىتىنىــڭ ئهســكهر ســانىنىڭ ئــاز، ئۆزلىرىنىــڭ كــۆپ ۋە  
كۈچلـــۈك ئىكهنلىكىنـــى كـــۆزدە تۇتـــۇپ ھهزرىتـــى ئهبـــۇبهكرىنى ئـــۆزلىرىگه بويـــۇن 

ــا ئۆزلى رىنىـــــــڭ تهلهپلىرىنـــــــى قوبـــــــۇل ئهگدۈرەلهيـــــــدىغانلىقىغا ۋە ئۇنىڭغـــــ
همما نهتىجىدە ئۇالرنىـڭ بـۇ خىيـالى تامـامهن          ئ. قىلدۇرااليدىغانلىقىغا ئىشىنىشهتتى 

قىم چــــۈنكى ھهزرىتــــى ئهبــــۇبهكرى ھهقىــــقهتهن ئىــــسالم مــــۇ. ا چىالشــــتىســــۇغ
ۈچلـۈك ۋە  ۇدەك دەرىجىـدە ك بهلگىلىۋەتكهن ھۆكۈملهرنىڭ ھېچبىرىگه سـهل قـارىمىغ      

ــاختهۋرەنــمهس ئىمانغــا ئىــگه   ــدا تىركىــشهتتى ئىــدى ۋە ئ ــۇ يول . ىرقى نهپىــسىگىچه ب
  . دەرۋەقه، ئۇالرنىڭ ئۈستىگه قوشۇن تارتتى

شـهرقىي  (نېمه ئۈچۈندۇر، ھهزرىتى ئهبۇبهكرى پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم بىـزانس          
الرنىڭ ئۈستىگه يۈرۈش قىلىـش ئۈچـۈن تهييارلىغـان ۋە زەيـد ئىبنـى ئۇسـامهنى                ) رىم

قوشۇننىمۇ ئهينى ۋاقىتتا نىشان ئۈستىگه ئهۋەتىـشته چىـڭ         قوماندان قىلىپ قويغان    
چـۈنكى، بـۇ   . ئهگهر شۇنداق قىلسا، ناھايىتى چـوڭ مهسـىله كېلىـپ چىقـاتتى       . تۇردى
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چـوڭ قوشـۇننى ئـۇ تهرەپــكه ئهۋەتىۋەتـسه، ئۇنىـڭ قولىــدا مـۇرتهدلهرگه قارشـى ئــۇرۇش        
ــۈزۈك ئهســكهر قالمــايتتى  ــۈك رەھــب . قىلىــدىغان ت ــۇ بۈي ئۆزىنىــڭ  هرشــۇنداقتىمۇ، ب

  . كۈچلۈك ۋە تهۋرەنمهس ئىمانى بىلهن بۇ مهسىلىنى مۇۋاپىق ھهل قىلدى

  زەيد ئىبنى ئۇسامه قوشۇنى

ىغان ىـد  ۋە ئهڭ ياخـشى كۆر     گهردىـسى اد  ئـاز ئۇسامه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ    
 بالىسى زەيدنىڭ ئوغلى، زەيد بولسا ھارىسهنىڭ ئـوغلى بولـۇپ، ئۇسـامهنىڭ             ئاسراندى

پهيغهمـبهر  . ممۇ ئهيمهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تهربىيهچىسى ئىـدى      ئانىسى ئۇ 
ــۆز جې ئهلهيهىســساالم ساھابىــسى ئۇســامهنى  ــسىنى ئ ــز  ھهم ئۇنىــڭ دادى نىــدىن ئهزى

  . كۆرەتتى

يهىســساالم تهرىپىــدىن بىــزانس ئىمپېراتورلۇقىغــا دادىــسى زەيــد پهيغهمــبهر ئهله
تىپ شېهىت بولغـان    اندانلىق قىلىۋې ىلگهن قوشۇنغا قوم  ڭىغا ئهۋەت قارشى مۇئته جې  

 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم يهنه بىزانـسالرغا قارشـى ئۇرۇشـۇش            ،شـۇنىڭ بىـلهن   . ئىدى
ئوغلىنى قويماقچى بولدى ۋە    شىغا ئۇنىڭ   تهييارلىماقچى بولغان قوشۇننىڭ بې   ئۈچۈن  
ق ئاندىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم ئـۇنى ئـاتلى   . تمهي بۇ قوشۇننى تهييارلىدى كۆپ ئۆ 

ا غـ ) ى غهززا ئهتراپـى ھـازىرق (قوشۇن بىلهن پهلهستىننىڭ جهنۇبىـدىكى بهلقـا رايـونى      
ــدى  ــشنى بۇيرىـ ــۈرۈش قىلىـ ــۇرۇش   . يـ ــق ئـ ــدى، خهلـ ــهپهرۋەرلىك قىلىنـ ــال سـ دەرھـ

امهنىڭ قوشـۇنىغا بىرىنچـى     تهييارلىقىغا كىرىشىپ كهتتى، تـۇنجى مۇھـاجىرالر ئۇسـ        
ــۇپ قې ــدىبول ــى ئۆمهرمــ  . تىل ــدە ھهزرىت ــارئۇالرنىــڭ ئىچى ــدى ۇ ب ــۇ. ئى ــب،ب هر  پهيغهم

ھهربىـي تهييـارلىقالر جىـددىي      . ىىرقى قوشـۇن ئىـد    ئهلهيهىسساالم تهييارلىغان ئـاخ   
. رۇن تۇتـۇپ يېتىـپ قالـدى      ولىپ بىرىلىۋاتقان پهيتته پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم ئـ       ئې

پهيغهمــبهر قوشــۇنغا ئهســكهر تىــزىمالش ئىــشى تېخــى داۋاملىــشىۋاتقان كــۈنلهردە       
 ئۇسامه قوشۇنغا يۈرۈش قىلىـش ئهمرىنـى        ،لدى، شۇنىڭ بىلهن   ۋاپات بو  ئهلهيهىسساالم

  . بهرمىدى

، ئۈچ كۈنـدىن كېـيىن ھهزرىتـى ئهبـۇبهكرى         بولۇپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋاپات  
ــدى  ــپىلىككه تهيىنلهن ــبهر     . خهلى ــۇنغا پهيغهم ــلهن قوش ــۈپىتى بى ــك س ــۇ خهلىپىلى ئ

پهيغهمـبهر  .  قىلىـشقا ئهمـر بهردى     ئهلهيهىسساالم بهلگىلىگهن نىـشانغا قـاراپ يـۈرۈش       
 ھهزرىتـى ئهبۇبهكرىنىـڭ     ئهلهيهىسساالم ۋاپاتىنىڭ ئهتىـسى كـۈنى چۈشـتىن كېـيىن         

ئۇســــامهنىڭ ئهســــكهرلىرىدىن مهدىنىــــدە ھــــېچكىم قالمىــــسۇن، ”: جاكارچىــــسى
دەپ “ !قا يىغىلــسۇنھهممهيــلهن ئهڭ قىــسقا ۋاقىــت ئىچىــدە جــۇرفتىكى قىــشالق     

  : ىتاب قىلدىهبۇبهكرى خهلققه مۇنداق دەپ ختى ئئاندىن ھهزرى. جاكارلىدى
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بـۇنى بىلىـمهن،   . مهنمۇ سىلهرگه ئوخشاش ئاددىي بىر ئىنسان مهن   ! االيىقئى خ ”
ئهممــا ســىلهر پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم تهســلىكته قىلىــپ كېــتهلىگهن ئېغىــر        

نى ئېيتقانـــدا، مـــۇھهممهد راســـتى. ۋەزىپىلهرنـــى ماڭـــا يۈكلهيدىغانـــدەك تۇرىـــسىلهر
لغـان ۋە ئـۇنى بااليىئـاپهتتىن       تائاال ئىنسانالر ئارىسىدىن تاللىۋا   هللا  ا ىسساالمنىئهلهيه
  . دىغانىدىقوغ

ۇچى ئهمهس، بهلكـى يولغـا      ى شهرىئهت ھۆكۈملىرىنى يولغا قويغ    ڭمهن بولسام، يې  
ــدى   قويۇ ــۈملهرنى ئىجــرا قىلغــۇچى بهن ــۇپ بولغــان ھۆك ــدا داۋام  . مهنل ــۇ يولۇم ئهگهر ب

  .ئهگهر يولۇمدىن ئازسام، مېنى ئاگاھالندۇرۇڭالر. ئهتسهم، مېنى قولالڭالر

 كىشى ئهڭ ھېچبىر ۋاقىتتا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كۆز يۇمغان! ماڭا قاراڭالر
غانلىقىنى ئېيتىـپ   ىنبىر قامچه بولسىمۇ ئۇرۇپ، ئۆزىگه زۇلۇم قىل      ئۇنىڭ  بولمىغاندا  

دىن ئازدۇرۇشــقا ئهممــا ئاگــاھ بولــۇڭالركى، مېنــى دائىــم يولــ . ۋا قىلىــپ كهلمىــدىەد
ئهگهر ئـۇ مېنـى ئـازدۇرۇپ كهتـسه، مېنىڭـدىن ھهزەر            . ئۇرۇنىدىغان بىر شهيتىنىم بـار    

ھهركىم ياشايدۇ، ! ئهيلهڭالر، مهندىن سىلهرگه بىر زىيان ـ زەخمهت يېتىپ قالمىسۇن 
ئهگهر خهيرلىـك  . ى بىلمهيـدۇ  ئهمما ھېچكىم ئۆز ئهجىلىنىڭ قاچان توشـىدىغانلىقىن      

ــاكى ئهجىلىڭــالر توشــقىچه شــۇ  ۇل بولۇۋاتقــان بولــساڭالر،شــغبىــر ئىــش بىــلهن مه   ت
خالىمىـسا،  هللا لـېكىن بۇنىمـۇ ا    . قا تىرىـشىڭالر  ۇل بولۇشـ  خهيرلىك ئىش بىلهن مهشـغ    

ئۇنـداق بولغـانىكهن، ھهردائىـم      . تىيارلىقىڭالر بىـلهن قىاللمايـسىلهر    سىلهر ئۆز ئىخ  
رلىـك ئىـشىڭالر    ىڭ خهي شـاڭالر، ئهجىلىڭـالر سـىلهرن     ئهجهلگه تهييار بولغان ھالـدا يا     

  .ئۈزۈلۈپ قالغان ۋاقىتتا كېلىپ قالمىسۇن

دە ئۆزلىرىنىــڭ  شــۇنداق ئىنــسانالر ياشــاپ ئــۆتتىكى، ئــۇالر كۈنلهرنىــڭ بىرىــ      
لىـــدىغانلىقىنى خىيـــالىغىمۇ كهلتـــۈرۈپ قويمىـــدى ۋە    ئهجىلىنىـــڭ يېتىـــپ كې 

 يهپ قىنــىھهردائىــم باشــقىالرنىڭ رىز) ابالپئــۆزلىرىنى ئــۇ دۇنيــادىن ئــايرىم ھېــس (
ــۇالردىن بولــۇپ قالمــاڭالر   ــۆتتى، ســىلهر ھهرگىــز ئ ــدەس ۋە چاققــان  ! ئ جىــددىي، چهب

. ئۆلۈم ھهر قاچان ناھـايىتى تېـز سـۈرئهت بىـلهن سـىلهرنى قـوغالپ تۇرىـدۇ                ! بولۇڭالر
باشـقىالر  . ت ئـېلىڭالر  ئۆلۈمدىن قورقۇڭالر، دادا، بـاال ۋە قېرىنداشـلىرىڭالردىن ئىبـرە         

ش ئۈچـۈن   لغا كهلتـۈرگهن نهتىجىـلهرگه ئېرىـشى      ىلىپ قو نىنى پىدا ق  جې) ئۆلگهنلهر(
   “!ەك، تىرىكلهردىنمۇ زوقلىنىڭالرئۇالرغا ھهۋەسلهنگىنىڭالرد

ھهزرىتى ئهبۇبهكرى سۆزىنى تۈگهتكهندىن كېيىن، قارارگاھقـا بېرىـپ قوشـۇننى           
قومانــدان ئۇســامه ھهزرىتــى ئۆمهرنىــڭ ئالــدىغا . ئۇزىتىــپ قويــۇپ، مهدىــنىگه قــايتتى

سهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ   ”: دىن مۇنداق بىر ئىشنى ئۆتۈندى    نىڭكېلىپ، ئۇ 
كىنـدۈرۈپ  هت قىلسا، مهن ھازىرچه قوشۇننى چې     رۇخس! يتقىنخهلىپىسگه بېرىپ ئې  

شۇڭا بـۇ   . ھابىلهرنىڭ ھهممىسى بۇ قوشۇنغا قېتىلدى    چۈنكى ئهڭ كۈچلۈك سا   . تۇراي
   “.ئهنسىرەۋاتىمهنتاشالپ قويۇشتىن ۇز ىپىنى يالغهتهرلىك پهيتته خهلخ
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يىلغــان بۆلگۈنچىلىــك پائــالىيهتلىرى ۋە ئهســكهرلهرمۇ ئهرەب يېــرىم ئارىلىغــا يې
ھهرىكهتلىرى سهۋەبىدىن كۈچىيىـپ كېتىۋاتقـان      قهبىلىلهرنىڭ ئىسالمدىن قايتىش    

ارالرمۇ  ئهنـس  ،دادەل شـۇ چاغـ    .  قىلىشقا باشـلىغانىدى   سخهتهرلهرنى خېلى ئوبدانال ھې   
ــۆمهردىن ــپه(هگهر ئ”: ھهزرىتـــى ئـ ــۇ قو) خهلىـ ــتىنال ۋاز  بـ ــۇننى ئهۋەتىـــشتىن راسـ شـ

 بىرىنـى    ۋە تهجرىبىلىـك   ندا بىزگه ياشـتا ئۇسـامهدىن چـوڭ       چهلمىسه، ئهڭ بولمىغا  كې
ئهممــا ئــۇالر ئهبۇبهكرىنىــڭ ئهڭ .  دەپ تهلهپ قىلىــشتى“! قىلىــپ بهرســۇننقومانــدا

ــبهر ئهلهيهىســ    ــارائىتتا پهيغهم ــداق ش ــشىنىڭ ھهرقان ــدىغان ئى ساالمنىڭ نهپرەتلىنى
ىالپلىــق قىلىــش ئىكهنلىكىنــى جــرا قىلماســلىق ۋە ئۇنىــڭ ئهمــرىگه خئى قــارارىنى

  . بىلمهيتتى

ھهزرىتى ئۆمهر ئۇسامهنىڭ ئهمرى بىلهن ھهزرىتى ئهبۇبهكرىنىڭ يېنىغا كېلىپ،         
ــۇبهكرىگه بايــان قىلــدى پىكرئۇنىــڭ  ــۆمهرگه . ىنــى ئهب ــۇبهكرى ئ ماڭــا ”: ھهزرىتــى ئهب
رنىڭ مېنى پارچىلىۋىتىـدىغانلىقىنى بىلـسهممۇ، پهيغهمـبهر        ئىت ۋە بۆرىله  ! قاراڭالر

.  دەپ جـاۋاب بهردى “رگهن بىـر ئىـشتىن ئهسـال ۋاز كهچمهيـمهن       ئهلهيهىسساالم قارار به  
ئهنسارالرمۇ ئۇسامهنىڭ ئورنىغا ياشـتا ئۇنىڭـدىن چـوڭ ۋە          ”: ھهزرىتى ئۆمهر بۇ قېتىم   

بـــۇ . دېـــدى“ اتىدۇبىلىـــك بىرىنـــى تهيىـــنلهپ بېرىـــشىڭنى تهلهپ قىلىـــشىۋ تهجرى
هزەپلهنـدىكى، ئورنىـدىن سـهكرەپ       ئهبۇبهكرى قـاتتىق غ    ھهزرىتى ئاڭلىغان   سۆزلهرنى

ئانـاڭ ئۆلـسۇن، ئـى      ”:  ساقىلىدىن تۇتتى ۋە مۇنـداق دېـدى       تۇرۇپ ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ  
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بهلگىلىگهن نهرسىنى مېنىـڭ بۇزۇشـۇمنى        ! هتتابئىبنى خ 

  “! ھه؟تهلهپ قىلىۋاتىسىلهر ـ

  : ئۇسامه ئۇنىڭدىن.  شۇنىڭ بىلهن ھهزرىتى ئۆمهر دەرھال قارارگاھقا قايتتى

  :  قانداق بولدى؟ ـ دەپ سورىۋىدى، ئۇــ

! خهپ، ھهممىـڭ يېـتىم قېلىـشارسهن      !  كۆزۈمدىن يوقىلىپ، يولۇڭغـا مـېڭىش      ــ
  . هقنىڭ يۈزىدىن پهيغهمبهرنىڭ خهلىپىسى ئالدىدا رەسۋا بولدۇم، ـ دېدىسهن خ

زرىتى ئۆمهر كهتكهندىن كېيىن، ھهزرىتى ئهبۇبهكرى قارارگاھقا قايتا كېلىپ،     ھه
ئۆزىمـۇ  . بهتلهنـدۈرۈپ، يولغـا سـالدى     ئاندىن ئـۇالرنى رىغ   . دىئهسكهرلهرنى ئاگاھالندۇر 

ئۇسـامه ئـات ئۈسـتىدە، ھهزرىتـى        . قىسقا بىر ئارىلىققىچه قوشۇن بىلهن بىلله ماڭدى      
ىغىنى ئابـــــدۇرراھمان ئىبنـــــى ئهۋف لئهبــــۇبهكرى پىيـــــادە بولــــۇپ، ئۇنىـــــڭ ئــــۇ   

ئـى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ      ”: ئۇسامه ھهزرىتى ئهبۇبهكرىگه  . تىلىۋالغانىدىيې
نىڭ نامى بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، يا سهن ئېتىڭغا مىـنگىن يـاكى            هللا ا! خهلىپىسى

 دەپ ئۆزىنىـڭ تـۆۋەنچىلىكىنى ۋە ئۇنىڭغـا بولغـان چوڭقـۇر             “!تىمدىن چۈشهي مهن ئې 
نىــڭ نــامى بىــلهن هللا ا! يــاق”: ئهممــا ھهزرىتــى ئهبــۇبهكرى. لىــدىتىنى ئىپادىھــۆرمى

يولىدا مېنىـڭ  هللا ا. مۇ مىنمهي تىڭدىن چۈشمىگىن، مهن  قهسهم قىلىمهنكى، سهنمۇ ئې   
تائـاال  هللا لىرىممۇ بىرەر سائهت توپا ـ چاڭ بولسا، نېمه بوپتۇ؟ بىلىپ قويۇڭالركى، ا ئاياغ
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ى ئۈچۈن يهتته يۈز ھهسسه ساۋاب      هربىر قهدىم جىهادقا قاتناشقان بىر مۇسۇلماننىڭ ھ    
ىدۇ ۋە يهتـــته يـــۈز گۇنـــاھىنى رۈســـت، مهرتىۋىـــسىنى يهتـــته يـــۈز ھهســـسه ئۆرىـــدۇبې

ــاردەمچى ”: ئۇســامه ئۇنىڭغــا. دېــدى“ يۇيۇۋېتىــدۇ ــۆمهرنى ماڭــا ي  قىلىــپ ھهزرىتــى ئ
ھهزرىتـى ئهبـۇبهكرى ئۇنىـڭ بـۇ تهلىپىنـى قوبـۇل            .  دېدى “!تهيىنلهپ بهرگهن بولساڭ  

ئـى  ”:  مۇنـداق خىتـاب قىلـدى      اندىن قوشۇننى يهنه بىـر قېـتىم توختىتىـپ        دى، ئ قىل
. ان ئـون نهسـىهىتىم بـار      سـىلهرگه دەيـدىغ   ! تاڭالربىر ئاز توخ  ! مۇھاجىرالر جامائهسى 

خىيــانهت قىلمــاڭالر، . سىڭالردا چىــڭ تۇتۇشــۇڭالرنى تهۋســىيه قىلىــمهن بــۇالرنى ئېــ
ڭالر، باشقىالرنى ۋەھشىيلهرچه   لتۈرمهۆماڭالر، پاناھلىق تىلىگهنلهرنى ئ   چهكتىن ئاش 

ورمــا كىچىــك بــالىالرنى ۋە ئايــالالرنى ئۆلتــۈرمهڭالر، خ رمهڭالر، ياشــانغانالرنى، ۈلتــئۆ
رمهڭالر، ھېچقانـداق دەل ـ دەرەخنـى كهسـمهڭالر،     ۈدەرەخلىرىنى زىدە قىلماڭالر، كۆيد

  ).رتىدامهكلىك بۇنىڭ سىيې(مهننىڭ قوي، كاال، تۆگىلىرىنى بوغۇزلىماڭالر دۈش

ۇل لدىڭالرغا دۇنيا ھاياتىنى تهرك ئېتىپ، كېچه ـ كۈندۈز ئىبادەت بىلهن مهشـغ  ئا
ۋە يهنه  . ڭالرۇچى بولمـا  ىلهر ئۇچرايـدۇ، ئۇالرغـا ھهزگىـز چېقىلغـ        بولىدىغان بهزى كىش  

 ئۇچرايــدۇ، كىــشىلهرىــل تائــامالر تارتىــدىغان ئالــدىڭالرغا دەســتىخان ســېلىپ، ھهرخ
ىنى تىلغـــا ئالغانـــدىن كېـــيىن   نىـــڭ نـــام هللا ، ئـــۇالر ابـــۇالردىن ھهزەر ئهيلهڭـــالر 

تىپ، ئانــدىن يهنه چېچىنىــڭ ئوتتــۇرىنى چۈشــۈرىۋې. ا قــول ئــۇزىتىڭالرىنىغدەســتىخ
ۇددى يــۆگهكتهك قويــۇپ قويغــان كىــشىلهرنى ئۇچرىتىــسىلهر، ئــۇالرنى  ئهتراپىنــى خــ

ــدۇرۇڭالر  ــلهن ئاگاھالن ــچ بى ــسه قې! قىلى ــى ئهمى ــا  هللا ، ان ــلهن ئالغ ــامى بى ــڭ ن هللا ا! نى
  ①“!ىلىچى ياكى خولېرا بىلهن ئالسۇننىڭالرنى ئالماقچى بولسا، دۈشمهننىڭ قجې

پهيغهمـبهر  ”: هگه مۇنـداق دەپ تهلىمـات بهردى      ئاندىن ھهزرىتى ئهبـۇبهكرى ئۇسـام     
ــاۋۋال قــۇززا . ر بهرگهن بولــسا، شــۇنداق قىلغىــن هىســساالم ســاڭا قانــداق ئهمــ ئهلهي ئ

رلىرىـدىن  غهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئهم     پهي !دىيارىدىن باشال، ئانـدىن ئـابىلگه كهل      
ــس  ــداق نۇق ــرىگه ھې  ھېچقان ــڭ ئهمرلى ــا ۋە ئۇنى ــمىغانلىقىمنى  ان قويم ــه قوش چنهرس
   “!ىغا چىققانلىقىمغا ھهيران قالماكۆرۈپ، ئۇنىڭ ئورن

ادى قاتـارلىق يهرلهرگه يولۇقـۇپ   زىـل مهرۋە ۋە ۋ . ئۇسامه ئالغا قاراپ يۈرۈپ كهتتى  
ــبه ئۆ ــدىن كېــيىن، پهيغهم ــاردى  تكهن . ر ئهلهيهىســساالم بۇيرىغــان يهرگىــچه يېتىــپ ب

قىلـدى، ئابىلغـا ھۇجـۇم      ئاتلىق قوشـۇنى بىـلهن قـۇززا قهبىلىـسى ئۈسـتىگه يـۈرۈش              
 كۈنـدە  40 ،لىـشتىن سـىرت  بۇ ۋەزىپه، بېرىـپ ـ كې  . ت توپلىدىۇن غهنىمهنۇرغ. قىلدى

  . ئاران تامامالندى

هيهىسساالم تهييارلىغانلىقى  پهيغهمبهر ئهل (ئۇسامه قوماندانلىقىدىكى قوشۇننىڭ    
ەتىلىـشى ۋە بۇنىـڭ مهدىـنه ئۈچـۈن     ئالـدىن بهلگىلهنـگهن نىـشانغا ئهۋ     ) سهۋەبى بىـلهن  

ھهزرىتــى ئهبۇبهكرىنىــڭ قىلــچه مــاي هۋپــكه قارىئېلىــپ كېلىــدىغان شــۇنچه چــوڭ خ
                                                 

 . هرتىۋىسىگه يېتىشى ئۈچۈن دۇئا قىلغانىدى ـ تبۇ ئىپادە ئارقىلىق ئۇالرنىڭ شېهىدلىك م ①
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ــگه    ــا ئىــ ــۇر ۋە تهۋرەنــــمهس ئىمانغــ ــلىقى، ئۇنىــــڭ نهقهدەر جهســ ئهندىــــشه قىلماســ
نىڭ نېمه بولۇشىدىن قهتئىينهزەر، پهيغهمـبهر ئهلهيهسـساالم        ئىكهنلىكىنى ۋە نهتىجى  

هقهدەر چىـڭ تۇرىـدىغانلىقىنى     ھايات ۋاقتىدا بهرگهن قارارنى ئىجرا قىلىـش يولىـدا ن         
چــۈنكى ئــۇ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم شــۇنداق قــارار بهرگهن . تىپ بهرمهكــتهكۆرســى
  . لىقىغا ئىشىنهتتىرلىك بولىدىغانبۇ ئىشنىڭ نهتىجىسىنىڭ چوقۇم خهيبولسا، 

بۇ قوشۇننى يۈرۈشكه ئاتالندۇرۇشتىكى ئهڭ ئاساسلىق مهقسهت مۇسـۇلمانالرنىڭ         
ت بـۇ مهقـسه   . روھىنى كۆتۈرۈپ، مۇناپىق ۋە مۇرتهدلهرنىڭ روھىنـى چۈشـۈرۈش ئىـدى          

رىم ئارىلىنىڭ ئهڭ چهت ـ  بولمىغان بولسا، قوشۇن بۇنداق خهتهرلىك پهيتته ئهرەب يې
ــا ئهۋەتىلم ــايتتى ياقىلىرىغـ ــداق تهۋەككۈلچىلىـــك قىلىنمـ ــۇنداق . هيتتـــى ۋە بۇنـ شـ

بولـــسىمۇ، مهدىنىـــدە يولغـــا قويۇلغـــان شـــهرىئهت ئهھكامىغـــا قارشـــى چىققـــانالر ۋە 
ــڭ      ــۆچمهن ئهرەب قهبىلىلىرىنىـ ــان كـ ــاپ تۇرغـ ــى قورشـ ــۆت ئهتراپىنـ ــهھهرنىڭ تـ شـ

چــۈنكى ئــۇالر مۇســۇلمانالر ئۈچــۈن بهك . ۋەھىمىــسىدىن ھــېچكىم قورقــۇپ قالمىــدى
  ①.ىلىك ئۇنسۇرالر ھېسابالنمايتتىىمۋەھ

رىلغان گه قارشى ئېلىپ بې) مدىن يېنىۋالغانالرئىسال(مۇرتهدلهر 
  جهڭلهر

 ھهرىكهتلىـرى    مۇرتهدلىـك  ڭـال  بىـلهن ته   بولـۇش پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم ۋاپـات      
بۇ ئهھـۋال پهقهت    . لىپ، ھهر يهرنى بۆلگۈنچىلىك پائالىيهتلىرى قاپالپ كهتتى      ېئهۋج ئ 

) نىشېــئىــسالمدىن ي(رىــددەت .  مهكــكه، تــائىف ۋە بهھرەينــدىال كۆرۈلمىــدى مهدىــنه،
هربىگه جايالشقان خهلـق    غيىلغان يهرلهر ئىچىدە پهقهت مهدىنىنىڭ      ېھهرىكهتلىرى ي 

ئۇسامه قوشۇنىنىڭ بىزانسقا قارشى يۈرۈش قىلىـشىدىن قورقـۇپ، ئارىـسالدى بولـۇپ             
  . قالغانىدى

ئهگهر مۇسۇلمانالر راستىنال شـۇنداق     ”': نىدىئۇالر بۇ مهسىلىنى مۇنداق ئويالشقا    
. زور كۈچكه ئىـگه بولمىغـان بولـسا، بىزانـسالرغا قارشـى قوشـۇن ئهۋەتمىـگهن بـوالتتى          

ئهگهر بىزانـــسالر . ىچه ســـاقالپ تـــۇرايلىغىرىخئۇنـــداق بولغـــانىكهن، ئۇرۇشـــنىڭ ئـــا
ــۇلمانالرنى ي ــدۇ ۋە بىزنىـــڭ   ېمۇسـ ــدىن ھهل بولىـ ــمه ئىـــش ئۆزلىكىـ ــسا، ھهمـ ڭىۋالـ

ئهگهر . ۇســـۇلمانالر بىـــلهن ئـــايرىم ئۇرۇشـــۇپ يۈرۈشـــىمىزنىڭ ھـــاجىتى قالمايـــدۇ م
ىمـۇ  غـدا ئىـسالم ئـۆز ئـورنىنى تېخ    ئۇسامهنىڭ قوشۇنى بىزانسالرنى يېڭىۋالـسا، ئـۇ چا    

چـــنىمه قىاللمـــايمىز، يهنـــى   لىگهن بولىـــدۇ، بـــۇ ئهھۋالـــدا بىـــز ھې   مۇســـتهھكهم
   “.ىقمايدۇزگه ھېچقانداق پايدا چقىلىشتىن بىمانالرغا چېمۇسۇل

                                                 
 ـ ۋە  427 ـ جىلـد   6ئىبنـى كهسـىر،   » ئهل بىـدايه « ـ بهتـلهر؛   309 ـ ۋە  307 ـ جىلد  2ئىبنۇل ئهسىر، » ئهل كامىل« ①
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هربىــــدىكى رايــــونالردا ئىــــسالمدىن يېــــنىش ۋە بۆلگۈنچىلىــــك مهدىنىنىــــڭ غ
  . ھهرىكهتلىرىنىڭ كۆرۈلمهسلىكىدىكى بىردىنبىر سهۋەب مانا بۇ ئىدى

ــۇپ، بىــر خىلــى مۇســهيلىمهتۇل كهززاب،      ــۇرتهدلهر ئىككــى خىــل بول ئهســلىدە م
انالر؛  سۆرۈلۈپ يۈرىـدىغ   شىدە ئوخشاش ساختا پهيغهمبهرلهرنىڭ پې    تۇلهيها ۋە ئهسۋەدكه  

ــر خىلــى بولــسا، ا   ــهللا يهنه بى ــبهرگه ئىــشهنگهن ۋە نامــاز     ق ا ئىمــان ئېيتقــان، پهيغهم
نىـڭ كهسـكىن ھـۆكمى ئهمهس،       هللا ئوقۇيدىغان تۇرۇپ زاكـاتنى رەت قىلغـان ۋە ئـۇنى ا          

  . ماقچى بولغان باج دەپ قارايدىغانالر ئىدىي يىغمهجبۇرىيبهلكى دۆلهت خهلقتىن 

 تىشى خىلدىكى مۇرتهدلهر زاكـاتنى ئۆزلىرىـدىن بىكـار قىلىـۋې          مانا بۇ ئىككىنچ  
ئـۇالر ھهزرىتـى ئابباسـتىن      . مىكى ئهۋەتتـى  ۈن خهلىپىنىـڭ ئالـدىغا ۋەكىلـلهر ئـۆ        ئۈچ

ھهتتـا بـۇ مۇسـۇلمان      . باشقا مۇسـۇلمانالرنىڭ ھهمـمه مۆتىـۋەرلىرى بىـلهن كۆرۈشـتى          
 بىرنهچچىــسى بــۇ مۆتىۋەرلهرنىــڭ ئىچىــدە مۇرتهدلهرنىــڭ تهكلىــپىگه مــاقۇل بولغــان

ىــڭ ئارىــسىدا ھهزرىتــى ئۇالرن. ھهقــته ئهبــۇبهكرى بىــلهن تــاالش ـ تــارتىش قىلىــشتى  
  .  سالىم قاتارلىقالرمۇ بار ئىدىئۆمهر، ئهبۇئۇبهيدە ۋە ئهبۇھۇزەيفهنىڭ ئازاد گهردىسى

شـهۇر سـۆزىنى دەل     ھهزرىتى ئهبۇبهكرى بۇ تهكلىپنى قهتئىي رەت قىلدى ۋە بۇ مه         
   :ئېيتتىدا شۇ چاغ

تـۆلىگهن  ) دۆلهتـكه (ا قهسهم قىلىمهنكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋاقتىدا       قهللا ا”
تۆلهيدىغان نهرسىـسى   (تۆلىمهسلىك ئۈچۈن تىركىشىدىغان بولسا،     ) بۈگۈن(نهرسىنى  

لهتكىچه ۆئـــۇالردىن شـــۇ نهرســـىنى تـــ) تۆگىنىـــڭ چۇلۋۇرىچىلىـــك نهرســـه بولـــسىمۇ
  “.لىشىمهنئې

  : تىراز بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدىېئهمما ھهزرىتى ئۆمهر ئۇنىڭغا ئ

دىـن باشـقا ئىـالھ يوقتـۇر، ـ دېگىـچه       هللا ا: كىـشىلهر « : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم”
يىش  دېــالئىــالھه ئىلاللــالھ كىــشىلهر پهقهت . ۇشــقا بۇيرۇلــدۇم ئــۇالر بىــلهن ئۇرۇش 

قـا  هللا ئۇنىـڭ ھېـسابى ا    . جېنـى ۋە مېلىنـى مهنـدىن قوغـداپ قاالاليـدۇ          ئارقىلىقال ئـۆز    
ــۇرۇش      دې»خاســتۇر ــا قارشــى ئ ــلهن ئۇالرغ ــسى ھهق بى ــز قاي ــدى بى مىگهنمىــدى؟ ئهم

   “ئاچااليمىز؟

  : ھهزرىتى ئهبۇبهكرىمۇ ئۇنىڭغا قارشى چىقىپ مۇنداق دېدى

 بىرىـدىن ئايرىمىغـان ئـادەم     ـ ا قهسهم قىلىمهنكى، ناماز بىلهن روزىنى بىـر قهللا ا”
 قهسـهم قىلىمهنكـى،     . مالنىـڭ ھهققىـدۇر    ــــ زاكـات   . هن توختىماي ھهپىلىشىمهن  بىل

الق بولــسىمۇ، ئــۇنى بهرمهســلىك ئۈچــۈن  زاكــات قىلىــپ بېرىــدىغان نهرســه بىــر ئــوغ 
   “.دەم بىلهن ئۇرۇشۇشتىن يانمايمهنتىركهشكهن ئا
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شۇنداق، ھهزرىتى ئهبۇبهكرى ئىسالمنى مانا مۇشۇنداق بۆلۈنمهس، بىر پۈتۈن دەپ          
ۇپ، زاكــات ھهرقــانچه بولــچــۈنكى پهرزلهرنىــڭ بىــر ـ بىرىــدىن پهرقــى يــوق   . بىلهتتــى

قـا  هللا ڭ مۇھىم شـهرتلىرىدىن بىـرى، ا      ما بولۇپ كهتسىمۇ، ئۇ ئىسالمنى    ئىقتىسادىي تې 
ه ئىسالمنىڭ بىر قىسمىنى ئىجرا قىلىپ، يهن     . قۇللۇق قىلىشنىڭ بىر كۆرۈنۈشىدۇر   

  .  بولمايدۇھهرگىزبىر قىسمىغا سهل قاراشقا 

 بىــر تهرەپ قىلىــشنى  هتهرلىــك پهيتــته ئىــشنى چىــرايلىقچه   ســاھابىلهر بــۇ خ 
نىش ۋە بۆلگۈنچىلىــك ه يهر بىــرال ۋاقىتتــا ئىــسالمدىن يېــ چــۈنكى ھهمــم. ئــوياليتتى

رىتـى  ھهزرىتـى ئـۆمهر ھهز    . قىلىش ھهرىكهتلىـرى بىـلهن تهۋرىنىـشكه باشـلىغانىدى        
ققه بىراز سىلىق ۋە    خهل! ى رەسۇلۇلالھنىڭ خهلىپىسى  ئ”: ئهبۇبهكرىگه مۇنداق دېدى  

  “!امىله قىلغىنيىملىق بىلهن مۇئمۇال

ىــد مهن ســېنىڭ ماڭــا يــاردەم قىلىــشىڭنى ئۈم ”: ھهزرىتــى ئهبــۇبهكرى ئۇنىڭغــا
ــتىم ــا ئى . قىالتـ ــا يولغـ ــهن مېنـــى خاتـ ــالبۇكى، سـ ــشقا  ھـ ــشان قىلىـ ــپ، پهرىـ تتىرىـ

ۇ وخـ يـاكى جـاھىلىيهت دەۋرىـدىكى شـىر يۈرىكىـڭ ئىـسالم دەۋرىـدە ت              . ئۇرۇنىۋاتىسهن
  يۈرىكىگه ئايلىنىپ قالدىمۇ؟

ئۇنـداقتا،  . تتـى تىدى، دىن ۋايىغا يه   قهتكى، ۋەھيى چۈشۈشتىن توخ   شۇنىسى ھهقى 
مىرىلــسۇنمۇ؟ پهيغهمــبهر  تــۇرۇپال، دىــن زەربىــگه ئــۇچراپ، يېلمــايمهن تېخـى ۋاپــات بو 

تهش ئــارقىلىقال ئــۆزىنى ۆبىــر كىــشى پهقهت دىننىــڭ ھهققىنــى ئــ «: ئهلهيهىســساالم
» زا تۇتۇش ۋە زاكات بېرىشتۇر    از ئوقۇش، رو  مهندىن قۇتقۇزااليدۇ، بۇ دىننىڭ ھهققى نام     

نالرنىڭ ھهممىـسى   ئىنـسا  قهسـهم قىلىمهنكـى،      نىـڭ نـامى بىـلهن     هللا دېمىگهنمىدى؟ ا 
مېنـــى تهرك ئېتىـــپ، ئوتتۇرىلىقتـــا يـــالغۇز تاشـــالپ قويـــسىمۇ، مهن ئـــۆزەم يـــالغۇز 

  . دېدى“ مۇرتهدلهر بىلهن ئېلىشىمهن

  ۋەكىللىــرىگهىمىغــان مۇناپىقالرنىــڭالات بېرىــشنى خھهزرىتــى ئهبــۇبهكرى زاكــ
ئـۆز ئىدىيىـسىدە    . قوپال تهگدى ۋە ئۇالرغا ھاقارەت قىلىپ، تهلهپلىرىنـى رەت قىلـدى          

مۇناپىقالرنىــڭ . چىــڭ تــۇرۇپ، ئــۇالرنى دىننىــڭ ئهھكاملىرىغــا بويــسۇنۇشقا زورلىــدى
جهھهتـته بهكمـۇ    ۋەكىللىرى ئۆز قهبىلىلىرىگه قايتىپ بېرىپ، مۇسۇلمانالرنىڭ سـان         

چــۈنكى ئــۇ مهزگىلــلهردە ئۇســامهنىڭ قوشــۇنى  . م قىلىــشتىز ئىكهنلىكىنــى مهلــۇئــا
بـۇ  . لىـپ قالغانىـدى  قا، مۇسۇلمانالر ئاندا ـ سـاندا قې  بىزانسالرغا قاراپ يۈرۈش قىلغاچ

ۋەكىلــلهر ئۆزلىرىنىــڭ قهبىلىلىرىنــى مهدىــنىگه ھۇجــۇم قىلىــشقا كۈشــكۈرتمهكته   
  . ئىدى

دىن كېيىن مهدىنىگه   ھهزرىتى ئهبۇبهكرى ئۇسامهنىڭ قوشۇنىنى ئۇزىتىپ قويغان     
ا نوپۇزلـۇق   چىلغـان دەرۋازىلىرىغـ   ىپ، شهھهرنىڭ چۆللهرگه قارىتىـپ ئې     قايتىپ كېل 

بنى بۇالرنىڭ ئارىسىدا ھهزرىتى ئهلى، زۇبهير ئى     .  قىلىپ قويدى  قاراۋۇلساھابىلهرنى  
د ئىبنى ئهبى ۋەققاس، ئابـدۇرراھمان ئىبنـى        ئهل ئهۋام، تهلهه ئىبنى ئۇبهيدۇلالھ، سهئ     



  
  
 ) خولهپائىر راشىدىن(تۆت خهلىپه باسار ئىز

 82

w
w

w
.m

unber.org
 

ئۇنـــدىن باشـــقا، ھهر . ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى مهســـئۇد قاتـــارلىقالرمۇ بـــار ئىـــدىئهۋف ۋە 
ر  ئهمـ ۇرۇشـىنى ئېهتىمالغا قارشى جامائهتنىڭ مهسجىدته ھهردائىم تهييـار ھـالهتته ت     

ىققـا  يهر يۈزى قايتىـدىن كۇپرىل    ! ئى جامائهت ”: ئۇالرنى يىغىپ مۇنداق دېدى   . قىلدى
 چه يـاكى  ئۇالرنىـڭ كـې   . دىز كـۆر  ىزنى ئـا  مۇرتهدلهر بىزنىڭ سـانىم   . ۇتىۋاتىدتولۇپ كې 

ــازىرچه ئې   ــشى ھ ــۇم قىلى ــدۈزى ھۇج ــزدىن ئهڭ دۈشــمهنلهر. نىــق ئهمهسكۈن نىڭ بى
ئۇالر تهكلىپىمىزنى قوبۇل   .  مىل يىراقلىقتا تۇرماقتا   12 كۆپ بولسا    يىراقتىكىلىرى

ــلهن        ــز بى ــپ، بى ــۇالرنى رەت قىلى ــز ئ ــا بى ــقانىدى، ئهمم ــدۇ دەپ ئويالش ــان قىلى بولغ
رشـى ھهردائىـم    شۇڭا ھهممىڭـالر بىـر يهرگه توپلىنىـپ، ئۇالرغـا قا          .  بۇزدۇق تىمنىبې

   “!تهييار تۇرۇڭالر

ــۇبهكرى ئۇســامهنىڭ قوشــۇنلىرى قايتىــپ ك   ــۇرتهدلهرگه  ھهزرىتــى ئهب هلگىــچه، م
ئـــۆزىگه كهلـــگهن شـــۇڭا ئـــۇ بهزىـــدە . الن قىلماســـلىقنى پالنلىـــدىقارشـــى جهڭ ئـــې

تلهرنـــى ئهۋەتىـــش رغـــا ۋەكىـــل ۋە ھهيئهلىـــپ، بهزىـــدە ئـــۆزى ئۇالۋەكىللهرنـــى كۈتۈۋې
  .  ئۆتكۈزۈشكه تىرىشاتتىئارقىلىق ۋاقىت

لــېكىن بهزى مۇنــاپىق قهبىلىــلهر بىزانــسقا قارشــى يــۈرۈش قىلغــان قوشــۇن       
. ىيال قىلىشاتتىۇرسهتتىن پايدىلىنىپ، مهدىنىگه بېسىپ كىرىشنى خ     قايتمىغان پ 

نىگه قايتقانـدىن   ىتىـپ، مهدىـ   دەرۋەقه، ھهزرىتى ئهبۇبهكرى ئۇسامهنىڭ قوشـۇنىنى ئۇز      
بـۇ مۇنـاپىقالر    . چىلىك ھۇجۇمغـا ئۇچرىـدى    ي تۇرۇپال مهدىنه كې   تمهكېيىن ئۈچ كۈن ئۆ   

ۇچىالرنىــڭ غاچقــا، مۇســۇلمانالرغا يــاردەم قىلغئىــسالم قوشــۇنى بهكمــۇ يىــراقالردا بول
  . يوقلۇقىدىن خاتىرجهم ئىدى

تـته يـاردەم قىلىـشى      مۇناپىقالر مهدىـنىگه ھۇجـۇم قىلغـان ۋاقىتتـا، جىـددىي پهي           
ئـۇالر  . بۆلـۈك ئهسـكهرنى ئورۇنالشـتۇرۇپ قويـدى        ئۈچۈن زۇلهىسـسه دېـگهن يهرگه بىـر       

ــۇ   ــا ھۇج ــرىش ئېغىزلىرىغ ــنىگه كى ــان ۋامهدى ــا، شــهھهرنى قو م قىلغ ــقىتت ۇچى دىغغ
نىڭ ئارقـا تهرىپىـدە خهۋەرچىـلهر يۈگـۈرۇپ         مۇھاپىزالر.  دۇچ كهلدى  ەتچىلهرگهھاپىزمۇ

هر دەرھال مهسجىدكه بېرىپ، ۋەقهنـى ھهزرىتـى ئهبـۇبهكرىگه          بۇ خهۋەرچىل . يۈرۈشهتتى
  . يهتكۈزدى

اپىلىغاندىن كېـيىن،   خهلىپه مۇھاپىزالرنىڭ قاتتىق قارشىلىق بىلدۈرۈشىنى ت     
ى باشــالپ، شــهھهرنىڭ كىــرىش ئېغىزلىرىغــا نز ســۈرئهتته بىــر قوشـۇن ئۆزىمـۇ ئهڭ تېــ 
ئۇالر دۈشمهننى .  قىلىۋەتتىەڭۋە باسقۇنچىالرنى بىردەمدىال تىرە ـ پىر قاراپ يۈگۈردى 

الپ، زۇلهىسسه دېگهن يهرگه كهلگهندە، دۈشمهننىڭ ئالدىن ئورۇنالشتۇرۇپ قويغان      قوغ
الر تۇلۇمالرغـا ھـاۋا تولـدۇرۇپ،       مۇنـاپىق . ياردەمچى قوشۇنى بىـلهن دوقۇرۇشـۇپ قالـدى       

ــۇلمانالرنىڭ      ئې ــارقىلىق مۇسـ ــتىش ئـ ــپ دومىلىـ ــكه قارىتىـ ــن پهسـ ــز يهرلهردىـ گىـ
مۇسـۇلمانالر ئـۇالرنى    . تكـۈزمهكچى بولۇشـتى    ھۈركۈتمهكچى ۋە ۋاقىـت ئۆ     گىلىرىنىتۆ

  . كۆپ قوغالشنىڭ ھاجىتى يوق دەپ قاراپ مهدىنىگه قايتتى
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. بۇ ئارىلىقتـا مۇنـاپىقالر زۇلقىسـسهدىكى تهرەپدارلىرىـدىن يـاردەم تهلهپ قىلـدى             
ــاۋاز قوشــتى   ــا ئ ــۇ ئۇالرنىــڭ چاقىرىقىغ ىمــۇ شــۇ كېچىــسى ھهزرىتــى ئهبۇبهكر . ئۇالرم

چه بولغاندا قوشۇننى باشـالپ مهدىنىـدىن    هدىنىدە قايتىدىن تهييارلىنىپ، يېرىم كې    م
  . چىقتى

قوشۇننىڭ ئوڭ قانىتىغا نۇمان ئىبنى مۇقهررىن، سول قانىتىغا ئۇنىڭ ئىنىـسى           
ئابدۇلالھ ئىبنى مۇقهررىن ۋە ئارقا سهپكه ئۇالرنىڭ ئىنىسى سۇۋەيد ئىبنى مۇقهررىن           

ســهھهر ۋاقتــى، تېخــى تــاڭ يورۇمــاي تــۇرۇپال دۈشــمهنلهر   . تتىقومانــدانلىق قىلىۋاتــا
ــا ئۇچرىـــدىبىـــردىنال مۇســـۇلمانالرنىڭ قىلى  ىنىنىغنـــېمه بـــول. چلىـــق ھۇجۇمىغـ

. چىـشقا باشـلىدى   هر پاتپـاراق بولـۇپ، ھهرتهرەپـكه قې       ئاڭقىرىپ بواللمىغـان دۈشـمهنل    
 كىالرنى تـا  شـۇنى ئـۇ   ھهزرىتى ئهبۇبهكرىنىڭ باش قوماندانلىقىـدىكى مۇسـۇلمانالر قو       

داشـقا   يهردە نۇمـان ئىبنـى مـۇقهررىننى چېگـرا قوغ     ئـۇ . الپ باردى زۇلقىسسهگىچه قوغ 
  . تهيىنلهپ قويۇپ، قوشۇن بىلهن مهدىنىگه قايتتى

قهبىلىـلهر  . بۇ زەپهر بىلهن مۇسۇلمانالرنىڭ روھى كۆتۈرۈلـۈپ، كـۆڭلى تىنجىـدى          
. ىڭ تۇرۇشقا تىركهشتى  لىپ قالغانالرمۇ ئىسالم دىنىدا چ    ېتى ق مان پې ئىچىدە مۇسۇل 

ى يهنـ . شۇنىڭ بىلهن تهڭ، مۇسـۇلمانالرنى سـۆيۈندۈرىدىغان يهنه بىـر ئىـش يـۈز بهردى              
ئىـسالم  . يېتىـپ كهلـدى  سـاق ـ سـاالمهت     مهدىـنىگه  قهبىلىلهردىن يىغىلغـان زاكـات  

ر قهبىلىسىنىڭ  مالىيهسىگه مهسئۇل كىشىلهردىن سهفۋان ئىبنى سهفۋان بهنى ئامى       
ــاللىرىنى ئ داۋاتقان كىــرىش د قوغــېلىــپ، گۇگــۇم ۋاقتــى بىــلهن تهڭ، ســهئ  زاكــات م

ف قهبىلىسىنىڭ زاكات ماللىرىنى ئېلىپ،     ئېغىزىدىن؛ زەبرىقان ئىبنى بهدر بهنى ئهۋ     
داۋاتقان ئېغىــزدىن؛ ئــادىي ه ئوتتۇرىلىرىــدا ئابــدۇرراھمان ئىبنــى ئهۋف قوغــچشــۇ كــې

، لىـپ اللىرىنى ئې ي قهبىلىـسىنىڭ زاكـات مـ      ئىبنى ھاتهم ئـۆزى مهنـسۇپ بولغـان تـا         
بنــى مهســئۇد قوغــداۋاتقان ئېغىــزدىن مهدىــنىگه  ســهھهر ۋاقتــى بىــلهن ئابــدۇلالھ ئى 

  . كىرىپ كهلدى

دىن ئۇن.  ئاي بولغاندا يۈز بهردى    بۇ ۋەقه ئۇسامه قوشۇنى يولغا چىقىپ، نهق ئىككى       
بـۇ ۋەقهدىـن    . تىپ كهلدى كېيىن، مۇسۇلمانالرنى سۆيۈندۈرىدىغان ئۈچىنچى خهۋەر يې     

تمهيال، ئۇسامهنىڭ قوشـۇنلىرى زەپهر قۇچـۇپ، كـۆپلىگهن غهنىـمهت بىـلهن      ۈن ئۆئون ك 
ورنىغــا نائىــب قىلىــپ ھهزرىتــى ئهبــۇبهكرى ئۇســامهنى ئۆزىنىــڭ ئ . قايتىــپ كهلــدى

 دېگهندىن كېيىن، زۇلقىسسه ۋە مهدىنىنىـڭ      “!سىلهر ئارام ئېلىۋېلىڭالر  ”: بهلگىلهپ
ــنلهپ قويغــان ئهســكهرلى     ــرىش ئېغىزلىرىغــا تهيى ــلهن بىلــله مۇنــاپىق ۋە   كى رى بى
ئـۇ يولغـا چىقىـشتىن بـۇرۇن        . مۇرتهدلهرنىڭ ئۈستىگه قايتا يۈرۈش قىلماقچى بولـدى      

  : مۇسۇلمانالر ئۇنىڭغا

تۈنـــۈپ قـــااليلى، مۇنـــداق قـــاراملىق    ئۆ! ئـــى رەســـۇلۇلالھنىڭ خهلىپىـــسى  ”
ئهگهر سېنىڭ بېشىڭغا بىـرەر كېلىـشمهسلىك كېلىـپ قالـسا، بىزنىـڭ             ! قىلمىغىن
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. دۈشـمهننىڭ كۆزىـدە سـېنىڭ ماقامىڭنىـڭ ئـورنى بهك چـوڭ            . ىمىز بۇزۇلىـدۇ  تهرتىپ
ئهگهر ئۇنىڭغا بىر ئىش بولۇپ قالـسا،    ! شۇڭا سهن ئورنۇڭغا باشقا بىرىنى تهيىنلىگىن     

  : ھهزرىتى ئهلىمۇ.  دەپ ئۆتۈندى“بىرى بىلهن تولدۇرىۋاالاليسهنئۇنىڭ ئورنىنى باشقا 

، بۇنـداق قـاراملىق قىلىـپ     ! قـايتقىن  سېلىپ، مهدىـنىگه     قىلىچىڭنى قىنىغا ”
ــامى بىــلهن هللا ا! بىزنــى ھهســرەتته قــويمىغىن   قهســهم قىلىمهنكــى، ســهندىن  نىــڭ ن

 “ك تهرتىپلىـك ئىجـرا قىاللمـايمىز   ئايرىلىپ قالـساق، شـهرىئهت ئهھكـامىنى سـهندە     
  : ئهمما ئۇ. دەپ ئۇنى يولىدىن قايتۇرۇشقا تىرىشتى

لهرگه يــاردەم قىلىــشقا ىــلهن ســىقهســهم قىلىمهنكــى، مهن ئــۆز جېــنىم ب! يــاق”
ئانــدىن زۇلهىســسه ۋە زۇلقىســسهگه قــاراپ يولغــا     . دەپ جــاۋاب بهردى“ تىرىــشىمهن

ئالــدىنقى قېتىمقىــدەك يهنه نۇمــان ئىبنــى مــۇقهررىن ۋە قېرىنداشــلىرىنى . چىقتــى
سىپ كىرىـپ، ئـۇ     ىكى رەمـزە دېـگهن يهرگه بېـ       لىـپ، ئهل ئهبـرەق رايونىـد      يانلىرىغا ئې 

مۇناپىقالر . قالر بىلهن قوراللىق توقۇنۇشتى ۋە ئۇالرنى مهغلۇپ قىلدى    ىيهردىكى مۇناپ 
  . ھهزرىتى ئهبۇبهكرى مهدىنىگه قايتتى. كىنىپ، ئالدى ـ كهينىگه قارىماي قاچتىچې

هدىــنىگه ئېلىــپ بــۇ ئارىلىقتــا يهنه قهبىلىلهردىــن يىغىلغــان زاكــات مــاللىرى م 
تىنىـــڭ خهزىنىـــسىنىڭ مـــال شـــۇ قهدەر كـــۆپ ئىـــدىكى، ئىـــسالم دۆلى . لىنـــدىكې

  . چىقىمىدىنمۇ ئېشىپ كهتتى

. لىۋالـدى ىچىدە، ئۇسـامهنىڭ ئهسـكهرلىرىمۇ خېلـى ئوبـدان ئـارام ئې           بۇ مهزگىل ئ  
 بـاش   بـۇ يېرىـدە  –ئـۇ يهر  ۇالرنى ئهرەب يېـرىم ئارىلىنىـڭ     زرىتى ئهبۇبهكرى ئـ   شۇڭا ھه 

بـۇ  . ايرىدىئون بىر سهپكه ئ    كۆتۈرۈپ چىققان مۇناپىقالرنىڭ ئۈستىگه ئهۋەتىش ئۈچۈن     
  :  ئىدىسهپلهرنىڭ قوماندانلىرى ۋە قوشۇننىڭ نىشانلىرى تۆۋەندىكىچه

ر دەپ جاكارلىغــان ئــۇ ئــاۋۋال ئــۆزىنى پهيغهمــبه: بىرىنچــى، خالىــد ئىبنــى ۋەلىــد
بـۇ ۋەزىپىنـى    . ۇۋەيلىـد ئهل ئهسـهدىينىڭ ئۈسـتىگه يـۈرۈش قىلىـدۇ          تۇلهيها ئىبنـى خ   

ــاھ ر  ــسا، ئهل بهتت ــۇۋەيرە ئهل   مۇۋەپپىقىيهتلىــك تاماملى ــدىكى مالىــك ئىبنــى ن ايونى
  . ياربۇئى ئهل تهمىمىينىڭ ئۈستىگه يۈرۈش قىلىدۇ

ئۇمـــۇ ئـــۆزىنى پهيغهمـــبهر دەپ   : جهھىـــلئىككىنچـــى، ئىكـــرىمه ئىبنـــى ئهبۇ  
جاكارلىغان، بهنى ھهنىفه قهبىلىسىنىڭ رەئىسى، يهمامهلىك مۇسـهيلىمهتۇل كهززاپ         

  . بىلهن ئۇرۇش قىلىدۇ

ــۇرەھبىل ئى  ــۈچىنچى، شــ ــهنه ئــ ــى ھهســ ــڭ   : بنــ ــۇبهكرى ئۇنىــ ــى ئهبــ ھهزرىتــ
ــۇرۇش قىلىــدىغان ئىكرىمهنىــڭ قوشــۇنىغا    قوماندانلىقىــدىكى قوشــۇننى يهمــامهدە ئ

  . ياردەمچى قوشۇن قىلىپ بهلگىلىدى
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ھهزرىتـى ئهبـۇبهكرى ئۇنىـڭ قوشــۇنىغا    : ئـۇمهييه تـۆتىنچى، مۇھـاجىر ئىبنـى ئهبۇ   
چى ئهل ئهسۋەد ئهل ئهنسىنىڭ     نيهمهندە ئۆزىنىڭ پهيغهمبهرلىكىنى جاكارلىغان يالغا    

  .ۇچىلىرىغا قارشى ئۇرۇش قىلىش ۋەزىپىسىنى تاپشۇردىغىقولل

ھهزرىتى ئهبۇبهكرى ئۇنىـڭ قوشـۇنىنى شـىمالدىكى        :  ئهمر ئىبنى ئاس   بهشىنچى،
  .قۇززا قهبىلىسىنىڭ ئۈستىگه ئهۋەتتى

شـامنىڭ شـهرقىي رايونلىرىغـا      : د ئىبنـى ئهل ئـاس     ئ، خالىد ئىبنى سه   ئالتىنچى
  . ۋەتىلدىئه

ا بـ ھهزرىتى ئهبۇبهكرى ئۇنىڭغا ئۇماندىكى دە    : يهتتىنچى، ھۇزەيفه ئىبنى مېهسان   
  . خهلقىنىڭ ئۈستىگه يۈرۈش قىلىش ئهمرىنى بهردى

ــاۋۋال   : فهجه ئىبنــى ھهرســهمه رســهككىزىنچى، ئه ــۇبهكرى ئۇنىــڭ ئ ھهزرىتــى ئهب
  .  بېرىپ، ئاندىن ھۇزەيفهنىڭ قوشۇنىغا قېتىلىشنى بۇيرىدىغاماھارا

 ئۇالرنىـڭ    بهنـى سـۇلهيم ۋە     نىئۇنىـڭ قوشـۇنى   : توققۇزىنچى، مائىن ئىبنى ھاجىز   
  . ۋازىن قهبىلىلىرىنىڭ ئۈستىگه ئهۋەتتىهئىتتىپاقدىشى بولغان ھ

ئۇنىــڭ قوشــۇنىنى يهمهننىــڭ تىهــامه    : ئــونىنچى، ســۇۋەيد ئىبنــى مــۇەقهررىن   
  . رايونىدىكى ئىسيانچىالرنى باستۇرۇش ئۈچۈن ئهۋەتتى

 بهھرەينگه قاراپ يولغا    بۇ قوماندان : رەمىيز، ئهل ئهال ئىبنى ئهل ھه      بىرىنچى ئون
  ①.چىقتى

رىتـــى ئهبـــۇبهكرى ئـــۆزى قومانـــدانلىق قىلىۋاتقـــان قوشـــۇننى باشـــالپ ئهل ھهز
ــزا رايونىــدىكى ئهبــس ۋە زۇبيــان قهبىلىلىرىنــى م   لــۇپ قىلغانــدىن هغئهبرەقنىــڭ راب

ــاق   ــۇزەھه رايونىــدىكى باشــقا تارم ــسۇندۇرۇش ئۈچــۈن لىرىنى كېــيىن، ئۇالرنىــڭ ب  بوي
  .ئۆزىنى پهيغهمبهر دەپ جاكارلىغان تۇلهيهامۇ مۇشۇ يهردە ئىدى. يۈرۈش قىلدى

 دەســلهپكى  قوشــۇننى ھهرقايــسى ســهپلهرگه بــۆلگهن    ھهزرىتــى ئهبــۇبهكرى بــۇ   
مهزگىلـــدە، خالىـــد ئىبنـــى ۋەلىـــدنىڭ تـــاي قهبىلىـــسى جايالشـــقان يهرگه ھۇجـــۇم  

ىلىــسى بىــلهن ئــابس ۋە زۇبيــان قهبىلىلىرىنىمــۇ قىلىــشىنى ۋە ئــۇ يهردىكــى تــاي قهب
هيبهر تهرەپـكه يـۈرۈش قىلىـدىغانلىقىنى،       خۇرۇشىنى بۇيرۇپ، ئۆزىنىڭ ئاۋۋال     جازاالند
ي قهبىلىسى بىلهن جهڭ بولۇۋاتقان مهزگىلدە، ئۇنىڭغـا جىـددىي يـاردەمچى            هئاندىن ت 

  . قوشۇن بولۇپ بارىدىغانلىقىنى ئېيتقانىدى

ىپىنىـڭ تهلىماتىغــا بىنـائهن تــاي قهبىلىـسىگه قــاراپ    خالىـد ئىبنـى ۋەلىــد خهل  
ئهمما ئوخشاش ۋەزىپه تاپشۇرۇۋالغان، شۇنداقال ئۇ قهبىلىنىڭ رەئىـسى       . يۈرۈش قىلدى 

                                                 
 449 ـ ،  442د  ـ جىلـ  6ئىبنى كهسىر، » ئهل بىدايه« ـ بهتلهر؛  318 ـ ،  314 ـ جىلد  2ئىبنۇل ئهسىر، » ئهل كامىل« ①

 . ـ بهتلهر



  
  
 ) خولهپائىر راشىدىن(تۆت خهلىپه باسار ئىز

 86

w
w

w
.m

unber.org
 

ئـۇ خهلقىنـى قايىـل قىلىـش ئۈچـۈن          . بولغان ھـاتهم ئىبنـى ئـادىيمۇ شـۇ يهردە ئىـدى           
ــۈچ كۈنلــۈك مــۆھلهت تهلهپ قىلــدى   ــۇل خالىــد ئۇنىــڭ تهلىپىنــى  . خالىــدتىن ئ قوب

شۇنىڭ بىلهن، خالىد   . دەرۋەقه، ئۇ خهلقىنى ئۈچ كۈن ئىچىدە قايىل قىاللىدى       . قىلدى
  . ئىبنى ۋەلىد ئۇ يهردىن بۇزەھهگه قاراپ يولغا چىقتى

بۇ يهردىكى توقۇنۇشتا تۇرشاۋۇللىرىدىن ئۇككاشه ئىبنى مېهسان بىـلهن سـابىت            
ن قوشـــۇنىنىڭ رەســـمىي جهڭ باشـــالندى، دۈشـــمه. ئىبنـــى ئهرقهم شـــېهىت بولـــدى

. قوماندانى ئۇيهينه ئىبنى ھېسن ۋە ئۇنىڭ قهبىلىسى فهزارا ئېغىر تاالپهتكه ئۇچرىدى          
ــاچتى    ــالپ ق ــسىنى تاش ــۇيهينه قهبىلى ــۇلهيهه . ئ ــات   ت ــساالم ھاي ــبهر ئهلهيهىس پهيغهم

 دىرار ئىبنى ئهل ئهزۋەر    مدىن يانغان بولۇپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم    غىدىال ئىسال چې
ــچىلىقىدىكى  ــۇننى ئۇنىـــڭ ئباشـ ــدىقوشـ ــتىگه ئهۋەتكهنىـ ــۇرتهدلهر قېچىـــپ . ۈسـ مـ
  . لىشتى، كېيىن سانلىرى بارغانسېرى ئازالپ كهتتىسۇھهيراغا بېرىۋې

ردە، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ ۋاپـــاتى ھهققىـــدىكى خهۋەر  دەل شـــۇ كـــۈنله
. پ، قايتىدىن كۆپىيىـشكه باشـلىدى      شۇنىڭ بىلهن مۇرتهدلهر جاسارەتلىنى    .يېيىلدى

ــانلىقالغ ــى ھېـــ هتفـ ــۇمهييه ئىبنـ ــلهن  رمۇ ئـ ــهد بىـ ــى ئهسـ ــچىلىقىدا بهنـ سننىڭ باشـ
  . لىشهلمىگهنىدىي قهبىلىسى بىلهن كېهندىن بۇرۇن تئۇالر ئۇ. بىرلىشىۋالدى

 بىرلىـــشىۋالغانلىقىنى كـــۆرگهن دىـــرار نىڭر بىـــلهن بهنـــى ئهســـهدغهتفـــانلىقال
ــدىغانلىقىنى بىلىــپ يېتىــپ    ــل تۇرالماي ــا تاقابى ــڭ ئۇالرغ ــاراپ  ئۆزىنى ــنىگه ق  مهدى

لېكىن، خالىد ئىبنى ۋەلىدنىڭ    . ئۇنىڭ ئهمرىدىكى قوشۇن تارقىلىپ كهتتى    . قاچتى
، بهنــى ئــامىر ۋە بــۇزەھه رايونىــدىكىلهرنى ئــۆزىگه بويــسۇندۇرۇشى بىلهنــال بهنــى ئهســهد

  . ڭىدىن ئىسالمغا قايتىشتىغهتفانلىقالر يې

ېــيىن، خهلىپىنىــڭ خالىــد ئىبنــى ۋەلىــد بــۇ يهردىكــى ئىــشىنى تۈگهتكهنــدىن ك
 ئهمرىگه بىنائهن بىتهھ رايونىدىكى تهمىم قهبىلىسىنىڭ بهنى يهربۇ دېگهن ئايمىقىغا         

. شىدا مالىك ئىبنى نـۇۋەيرە دېـگهن بىـرى بـار ئىـدى            بۇ قهبىلىنىڭ بې  . قاراپ ئاتالندى 
 توقۇنــۇش ھۆكــۈم  ـ  بهنــى تهمىــم قهبىلىــسى ئىچىــدە بهكمــۇ شــىددەتلىك زىــددىيهت  

ــته  ــۈرۈۋاتقان پهيت ــال   س ــر ئاي ــسىملىك بى ــهجاھ ئى ــسىدىن (، س ــم قهبىلى ــى تهمى ) بهن
 كهلـــدى، ئۇنىـــڭ بىـــلهن بىرلىشىـــشنى خالىغـــانالر ئۇالرنىـــڭ ئۈســـتىگه باســـتۇرۇپ

  . ئاندىن ئۇالر يهمامهگه قاراپ يولغا چىقتى. چىپ كهتتىبىرلهشتى، خالىمىغانالر قې

ى كـۆپ تهرەپـدار     لپهيغهمبهرلىك دەۋاسى ئهتراپىغا خې    مۇسهيلىمهنىڭ   ،ئۇ كۈنلهردە 
هن، ئۇالر بىر ـ بىرىگه  شۇنىڭ بىل. ئهمما مۇسهيلىمه بۇ ئايالدىن قورقتى. توپلىغانىدى

ھهتتا ئۇنىڭ بىلهنـال قالمـاي، ئىككىـسى تـوي          . قىلماسلىق ھهققىدە ئهھدىلهشتى  چې
ئۇ ئايال يهنه ئـۆز قهبىلىـسىگه       . قىلىشتى، ئهمما ئۇ كۈنلهر پهقهت ئۈچ كۈن داۋامالشتى       

. الن قىلـدى  ئىكهنلىكىنـى ئـې   مۇسـهيلىمهگه ئوخـشاش ئۆزىنىـڭ پهيغهمـبهر         قايتىپ،  
قايتىش يولىدا بهنـى تهمىـم قهبىلىـسىنىڭ مۆتىۋەرلىرىـدىن بىرنهچچىـسى ئۇنىڭغـا              
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ــدى  ــراھ بول ــا  . ھهم ــامهگه ھۇجــۇم قىلغ ــۇالر يهم ــۇ يهرنىــڭ كىرىمىنــى   ئ ــا، ب ن ۋاقىتت
 ئهممـا   .اق تۈزگهنىـدى   مۇسهيلىمه بىلهن ئىتتىپ   يېرىمدىن بۆلۈشۈش شهرتى ئاستىدا   

ال قىلىنغانـدىن  دىن ئىـشغ پراقلىرى مۇسـۇلمانالر تهرىپىـ    ۇئۇ ئۆز يۇرتىغا قايتىـپ، تـ      
ــۇل قىلـــدى    ــيىن، ئىـــسالمنى قوبـ ــاتىنى شـــهرىئهت    . كېـ ــدىن كېيىنكـــى ھايـ ئۇنـ

  .تكۈزدىملىرىغا رىئايه قىلغان ئاساستا ئۆئهھكا

 بىــلهن ئىتتىپــاق رىم ئارىلىغــا قايتقانــدا، ئــۆز ۋاقتىــدا ئۇنىــڭســهجاھ ئهرەب يېــ
لىــشتى ۋە بــۇرۇن ئۇنىڭغــا يــول   تهمىــم قهبىلىــسىدىكىلهر ھهيــران قېتــۈزگهن بهنــى
ــانلىقلىر ــۆ . ى ئۈچــۈن پۇشــايمان قىلىــشتى قويغ تمهي، خالىــد ئىبنــى ۋەلىــد  كــۆپ ئ

ــدى   ــۇ يهرگه يېتىــپ كهل ــدىكى قوشــۇن ب ــسىنىڭ  . قوماندانلىقى ــم قهبىلى ــى تهمى بهن
 ئۇالرنىـڭ ئارىـسىدا تـاالش ـ     .ىغا كهلتۈرۈلـدى ۇپ، خالىـدنىڭ ئالـد  مۆتىۋەرلىرى تۇتۇلـ 

تــارتىش يــۈز بهردى ۋە تهكــشۈرۈش ئــارقىلىق بهزى كىــشىلهرنىڭ ھېچقانــداق ھهق ـ   
نىقالپ ىنىڭ ھۆكۈمرانى بولۇۋالغـانلىقى ئېـ     ھوقۇقى بولماي تۇرۇپ، بهنى يهربۇ ئايمىق     

  .شۇنىڭ بىلهن، ئۇالر دەرھال ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىندى. چىقىلدى

ا، خالىـد ئىبنـى ۋەلىـدنىڭ تۇرشـاۋۇللىرىنىڭ قومانـدانى دىـرار ئىبنـى            بۇ ئهسناد 
بـۇ ۋەقهدە  . ئهل ئهزۋەر بهنى يهربۇنىڭ رەئىـسى مالىـك ئىبنـى نـۇۋەيرەنى ئۆلتۈرىـۋەتتى           

  . بىر يۈرۈش ئىختىالپالر مهيدانغا كهلدى

لـۈپ، ئىـددىتى توشـقاندىن كېـيىن،         نـۇۋەيرە ئۆ   خالىد ئىبنى ۋەلىد مالىك ئىبنى    
  ①.ايالى ئۇممۇ تهمىمگه ئۆيلهندىۇنىڭ ئئ

ــرىمه     ــوغلى ئىكــ ــڭ ئــ ــۆتكىنىمىزدەك، ئهبۇجهھىلنىــ ــپ ئــ ــانچى ئېيتىــ يالغــ
ــاراپ   . ش ئهمرىنــى ئالغانىــدىمۇســهيلىمهنى جــازاال ــامهگه ق ــائهن يهم ــۇ ئهمــرگه بىن ئ

رقىــسىدىن ماڭــدى، ئهممــا ئۇنىڭغــا  ئاتالنــدى، شــۇراھبىل ئىبنــى ھهســهنه ئۇنىــڭ ئا 
ســۈرئهتته ھۇجــۇم قىلــدى، ئهممــا قوشــۇنى يالغــانچى   ز ئىكــرىمه تېــ. يېتىــشهلمىدى

ھبىل شــۇرا. مۇســهيلىمهنىڭ قهبىلىــسى بهنــى ھهنىــفه تهرىپىــدىن تارمــار قىلىنــدى 
ــۇننىڭ كې  ــاردەمچى قوشـ ــسا، يـ ــاتتى بولـ ــشىنى كۈتۈۋاتـ ــى  . لىـ ــا، ھهزرىتـ ــۇ ۋاقىتتـ بـ

. ئهبۇبهكرىنىڭ ئىكرىمهنىڭ ساقالپ تۇرۇشى ئۈچۈن ئهۋەتكهن بۇيرۇقى يېتىپ كهلـدى         
ــۇ يهردىكــى ۋەزىپىــسىنى تۈگىتىــپ، ئاســىيالرنى جازا  ئۇ ــدىن كېــيىن، نىڭغــا ئ لىغان

تىلىــپ،  ئىبنــى ھهرســهمهلهرنىڭ قوشــۇنىغا قېهــسان ۋە ئهرفهجهھــۇزەيفه ئىبنــى مې
يهمهنــدىكى ئۇمانــدىكى مــۇرتهدلهرگه قارشــى بىــرلىكته جهڭ قىلىــشىنى، ئانــدىن      

ولۇشـى مـۇمكىن بولغـان      رەمـۇت تهرەپـكه ئۆتـۈپ كهتـكهن ب        ئىشلىرىنى تۈگىتىپ، ھهز  
  . مۇھاجىر ئىبنى ئهبۇ ئۇمهييهنىڭ قوشۇنى بىلهن بىرلىشىشىنى بۇيرىغانىدى
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الشـتۇرغاندىن كېـيىن    ۇرتهدلهرگه قارشى جهڭلىرىنى ئاياغ   خالىد ئىبنى ۋەلىد م   
ــۈز    ــدا ئۆتك ــۇ جهريان ــپ، ب ــنىگه قايتى ــى   گهن بهزى خمهدى ــۈن ھهزرىت ــالىقلىرى ئۈچ ات

ھهزرىتى ئهبۇبهكرى ئۇنى ئهپۇ قىلدى ۋە ئۇنى دەرھال   . ئهبۇبهكرىدىن كهچۈرۈم سورىدى  
خالىـد ئىبنـى    . يالغانچى مۇسـهيلىمهنىڭ ئۈسـتىگه قايتـا يـۈرۈش قىلىـشقا بۇيرىـدى            

ۋەلىد مهدىنىگه قايتىشتا بىتاھ دېگهن يهرگه قويۇپ قويغان قوشـۇنىنى تۈزەشـتۈرۈپ،            
ــاردەمچى قوشــۇننى ساقالشــقا    ــاردەمچى . باشــلىدىكهينىــدىن كهلمهكچــى بولغــان ي ي

ئـۇ  . لىشى بىلهنال، مۇسهيلىمهنىڭ ئۈسـتىگه قـاراپ يـۈرۈش قىلـدى          قوشۇن يېتىپ كې  
ــى        ــۇراھبىل ئىبن ــگهن ش ــپ كهل ــۇ يهرگه يېتى ــۇرۇن ب ــدىن ب ــپ، ئۆزى ــامهگه بېرى يهم

ــۇن  ــاردەمچى قوش ــهنهنىڭ ي ــا  ىھهس ــۈتمهيال، ھۇجۇمغ ــۇرتهدلهر  ئۆنى ك ــدىن م تكهنلىكى
  . ردىتهرىپىدىن تاالپهتكه ئۇچرىغانلىقىنى كۆ

 دۈشــمهن ســهپلىرى خالىــد ئىبنــى ۋەلىــد بــۇ يهرگه يېتىــپ كېلىــشتىن بــۇرۇن،  
سهمامه ئىبنى  ) بهنى ھهنىفه قهبىلىسىدىن  (ز ساندىكى مۇسۇلمانالر    ئىچىدە قالغان ئا  

ئهســئال قوماندانلىقىــدا شــۇراھبىل ئىبنــى ھهســهنه باشــچىلىقىدىكى مۇســۇلمانالر   
خالىـد ئىبنـى    . ۆپ پايدىسى بولمىغانىـدى   قوشۇنىغا ياردەم قىلغان بولسىمۇ، بۇنىڭ ك     

ــسانلىق       ــۇراھبىلنى ئالدىراقـ ــپ، شـ ــشىپ كېلىـ ــدىن يېتىـ ــڭ كهينىـ ــد ئۇنىـ ۋەلىـ
ــدى  قىل ــۈن تهنبىهلى ــانلىقى ئۈچ ــۆ . غ ــۆپ ئ ــڭ   ك ــهيلىمه ئۆزىنى ــانچى مۇس تمهي، يالغ

بۇرۇن (لىرىدىن   ھهنىفه ۋادىسىنىڭ ئۈستۈنكى تۆپىلىك    ،ئىسيانچى قوشۇنىنى باشالپ  
  .  قارشى ھۇجۇمغا ئۆتتىمۇسۇلمانالرغا)  ئاتىلىدىغان يهرۇبهيله دەپئهقرەبه، ھازىر ج

ئـوڭ ۋە  . لهندىخالىد يهمامهنىڭ تۇۋەيق دەپ ئاتالغان دۆڭلۈكىنى بويالپ ھهرىكهت       
 ئۆمهرنىڭ قېرىندىشى زەيد ئىبنى خهتتاب بىـلهن        شىدا ھهزرىتى سول قاناتالرنىڭ بې  

ۇ ھۇزەيفهنىــڭ ئــازاد  ئهبــتــۇغىنىــڭ مۇھاجىرالر. ھــۇزەيفه ئىبنــى ئــۇتبه بــار ئىــدىئهبۇ
ىبنـى شهمماسـنىڭ    ى سابىت ئىبنـى قهيـس ئ      تۇغ سالىمنىڭ، ئهنسارالرنىڭ    گهردىسى

ــدى ــدا ئىـ ــاڭغ. قولىـ ــر   ئـ ــى بىـ ــىمال تهرەپتىكـ ــۇ شـ ــى ئهل ئهزۋەرمـ ــرار ئىبنـ ىچه، دىـ
  .ئهقرەبه تهرەپكه قاراپ چۈشۈپ كهلدى) مهلههم تهرەپتىن(تۆپىلىكتىن 

رتهدلهر مۇسـۇلمانالرنى ئارقىغـا     دەسلىپىدە، مۇ . ندىجهڭ بهكمۇ شىددەتلىك باشال   
لىـشقا   خالىـدنىڭ قارارگاھىغـا يوشۇرۇنۇۋې     كىندۈردى، ھهتتا بىـر قىـسىم ئهسـكهر       چې

 قـاتتىق ھۇجـۇم باشـالپ،       ئهمما ئارقىـدىنال ئـۆزلىرىنى ئوڭـشاپ، دۈشـمهنگه        . ئۇرۇندى
بـۇ  (ىـر باغقـا   كاززاپ مۇسـهيلىمه قېچىـپ، ب   . ەپپهق بولدى كىندۈرۈشكه مۇۋ ئۇالرنى چې 

ئهممـا قۇتۇاللمىـدى،    . كىرىـپ يوشـۇرۇنىۋالدى   ) ى دەپ ئاتالغـان   باغ كېيىن ئۆلۈم بېغـ    
ــايىتى  ــۇ يهردە ئۆ ناھـ ــلهن بـ ــكهرلىرى بىـ ــۆپ ئهسـ ــدىكـ ــسۇسلىنارلىقى، . لتۈرۈلـ ئهپـ
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هتتــاب، ســابىت ئىبنــى قهيــس ۋە باشــقا     ســۇلمانالر قوشــۇنىدىن زەيــد ئىبنــى خ   مۇ
   ①.سلهر بۇ جهڭدە شېهىت بولدىهخۇمۇشلۇق، بىلىملىك ۋە مۆتىۋەر شئۇق

ــتۈن    ــۇلمانالردىن ئۈسـ ــۇ مۇسـ ــدىكى القىـــت ئىبنـــى مالىـــك ئهل ئهزدىمـ ئۇممانـ
الر كهلگهچــكه، خهلىــپه بــۇ يهرگه ئهۋەتــكهن قوشــۇننىڭ قومانــدانلىرى جهيــفهر ۋە ئۇبــاد

. كىنىـشكه مهجبـۇر بولـدى     ئهسكهرلهر بىـلهن بىـرلىكته تـاغ ۋە دېڭىـز سـاھىلىغا چې            
. هزرىتى ئهبۇبهكرىگه خهۋەر يـولالپ، يـاردەمچى قوشـۇن تهلهپ قىلـدى           ئاندىن جهيفهر ھ  
انغــا، ئهرفهجه مهــساننى ئۇم ئهبــۇبهكرى ھــۇزەيفه ئىبنــى مېھهزرىتــى ،شــۇنىڭ بىــلهن

 بىـرى بىـلهن ئۇچراشـقاندىن     ـ ئىبنـى ھهرسـهمهنى مهھـرەگه ئهۋەتىـپ، ئۇالرنىـڭ بىـر      
قىنالشقاندا، جهيفهر  هرگه يې ىشقا تۇتۇش قىلىشىنى، ئۇ ي    ماندىكى ئ مكېيىن، ئاۋۋال ئۇ  

ئۇالرنىــڭ ئارقىــسىدىن يــاردەم ئۈچــۈن . ۋە ئۇبــادە بىــلهن ئاالقىلىشىــشىنى تاپىلىــدى
ئىكرىمه بۇندىن بۇرۇن، يهمامهدە تـاالپهتكه      . ئهبۇجهھىلنىڭ ئوغلى ئىكرىمهنى ئهۋەتتى   

   .تۈنگهنىدىممانغا ئهۋەتىشىنى ئۆئۇچراپ، خهلىپىدىن ئۆزىنى قوشۇنى بىلهن بىلله ئۇ

لىـپال، ھـۇزەيفه ۋە ئهرفهجهنىـڭ       زرىتـى ئهبۇبهكرىنىـڭ تهلىمـاتىنى ئې      ئىكرىمه ھه 
تىشتى، ئاندىن جهيفهر ۋە ئۇبـادە     ممانغا بارمايال ئۇالرغا يې   ئارقىسىدن يولغا چىقىپ، ئۇ   

ھهممىسى بىر يهرگه كېلىپ، پىالن تۈزدى ۋە بىـرلىكته سـاھهار           . بىلهن خهۋەرلهشتى 
قىچه القىتنىــــڭ چــــاغدۈشــــمهنلهرمۇ بــــۇ . دىدېــــگهن يهرگه قــــاراپ يــــۈرۈش قىلــــ

  . قوماندانلىقىدا دەباغا يىغىلدى ۋە ئىككى تهرەپ ئارىسىدا شىددەتلىك جهڭ باشالندى

جهڭ شۇنداق قىزىپ كهتتىكى، ئهگهر بهھرەين ۋە باشقا يهرلهردىن مۇسۇلمانالرغا          
 بولــسا، القىــت مۇســۇلمانالرنى يېڭىۋىلىــشى مــۇمكىنيــاردەمچى قوشــۇن كهلمىــگهن 

ــدى ــا، ئاخ. ئىـ ــتۈنلۈكنى ئهممـ ــۇلمانالر يهنه ئۈسـ ــدا مۇسـ ــڭ  ىرىـ ــلهپ، القىتنىـ ئىگهلـ
 بهشتىن بىرىنـى دۆلهت     ڭمۇسۇلمانالر توپالنغان غهنىمهتنى  . قوشۇنىنى تارمار قىلدى  

  .  ئارقىلىق ھهزرىتى ئهبۇبهكرىگه يوللىدىهزىنىسىگه يهتكۈزۈش ئۈچۈن ئهرفهجهخ

ئىكـرىمه ماھراغـا    . رە قىلمـاقچى بولـدى    مـاننى ئىـدا   ملىـپ ئۇ  ھۇزەيفه بۇ يهردە قې   
ئۇالرنىـڭ  . قايتتى، بۇ يهرنىڭ خهلقىمۇ مۇرتهد بولـۇپ، ئىككىـگه بۆلۈنـۈپ كهتكهنىـدى            

ڭىز بويىدىكى جايالرغـا  ئۇالر دې. سۇناتتىبىر قىسمى، شىهرىت ئىسىملىك بىرىگه بوي   
  . ز ئىدىىن يهنه بىر قىسىمغا قارىغاندا ئايهرلهشكهن بولۇپ، سان جهھهتت

ىكرىمه ئىشنى بۇالردىن باشالپ، ئۇالرنى ئىسالمغا دەۋەت قىلدى، ئۇالر ئىسالمنى          ئ
بۇنىڭ بىلهن مۇرتهدلهرنىڭ يهنه بىـر قىـسمى ئـۆز كـۈچىنى يوقىتىـپ              . قوبۇل قىلدى 

مۇسبىه ئىسىملىك بىر ئىسيانچىغا ئهگهشـكهن بـۇ مـۇرتهدلهر مۇسـۇلمانالرغا        . قويدى
ئهممـــا كـــۆپ ئـــۆتمهيال   . هرلهشـــتىىلىكلهرگه يقارشـــى تىركىـــشىش ئۈچـــۈن تـــۆپ   
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ــدى مهغ ــۇبىيهتكه ئۇچرى ــۈزۈلگهن غهنىمهتلهرنىــڭ بهشــتىن    . ل ــا كىرگ ــرىمه قولغ ئىك
  ①.مهدىنىگه يوللىدىشىهرىت بىلهن بىرلىكته ئهسىرگه ئېلىنغان بىرىنى 

ــى ئ ــپ ئېيهمهنن ــگهر     ېلى ــردىن زومى ــا بى ــر يۇرتىغ ــۇ ھهربى ــۇ يهرنىڭم ــساق، ب يت
هيغهمــــبهر ئهل ئهنــــسى ئىــــسىملىك بىــــرى پئهســــۋەد . ئىگىــــدارچىلىق قىالتتــــى
ــات چېغ  ــساالم ھاي ــڭ پهيغهمبهرلى ئهلهيهىس ــدىال ئۆزىنى ــدى  ى ــالن قىلغانى ــى ئى . كىن
ــساالم  ــبهر ئهلهيهىس ــاخىرىغ  ھپهيغهم ــڭ ئ ــلهر   اياتىنى ــۇ يهرگه ئهلچى ــق ئ ىچه داۋاملى

همـــبهر پهيغ. لـــى يۇمـــشاپ قالغانىـــدىق خهۋەر يـــولالپ تـــۇردى، ئۇالرمـــۇ خېئـــارقىلى
شـۇنىڭ  . ھدىنى بۇزۇپ تاشـلىدى   الم ۋاپات بولۇشى بىلهنال، يهمهنلىكلهر ئه     ئهلهيهىسسا

ىر ئىبنــى بىــلهن، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئــۇ يهرگه تهيىــنلىگهن ۋالىــيالردىن ئــام
 مهدىــنىگه قايتىــپ كهلــدى، سىئىد ئىبنــى ئــاس ئىككىــھــازىم ۋە خالىــد ئىبنــى ســه

  . دىباشقىلىرى يهرلىك مۇسۇلمانالرنىڭ پاناھىغا سىغىن

ــۇرتهدلهرگه قارشــى       ــيىن، م ــدىن كې ــى ئاڭلىغان ــۇ خهۋەرن ــۇبهكرى ب ــى ئهب ھهزرىت
ــاۋۋال ئۇالرغــا ئهلچىــلهر ئــارقىلىق خهۋەر يــولالپ، ئــۇالرنى   . مۇجــادىلىگه كىرىــشتى ئ

مـــــبهر يهنـــــى پهيغه( قايىـــــل قىلىـــــشقا ۋە ئىـــــسالمغا قايتىـــــشقا دەۋەت قىلـــــدى
مهنىڭ قوشـۇنى قايتقانـدىن     ئۇسـا ). ڭىـشقا تىرىـشتى   ئهلهيهىسساالمنىڭ يولىـدىن مې   

دەل . كېيىن، ھهزرىتى ئهبۇبهكرى مۇرتهدلهرگه قارشى ئهسكىرىي بىرلىكلهرنى قۇردى       
 مهككه ۋالىسى ئهتتاب ئىبنى ئۇسهيدمۇ ئـۆز قېرىندىـشى خالىـد ئىبنـى              ،شۇ كۈنلهردە 

ــا ھۇجــۇم  . كــى مۇرتهدلهرنىــڭ ئۈســتىگه يوللىــدى  ئۇســهيدنى تىههمهدى ــد ئۇالرغ خالى
ــۇل ئاســنى مهكــكه ۋالىــسى يهنه ئوســمان ئىبنــى  . رىــشتىگه ئېقىلىــپ، غهلىــبى ئهب
  . ئۇالرمۇ غهلىبه قىلدى. هنى شهنۇئاغا ئهۋەتتىئتائىفقا، ئىبنى رابى

. ۇپ تـۇراتتى  ۋالغـ يهمهننىڭ تىههمه رايونىـدىكى ئـۇق ۋە ئهشـئارى قهبىلىلىـرى دا           
بۇبهكرىگه بـۇ   ئۇ ھهزرىتى ئه  . تاھىر ئىبنى ئهبۇ ھاله ئۇالرنىڭ ئۈستىگه يۈرۈش قىلدى       

ئهممــا خهلىپىــدىن بىــر جــاۋاب  . ئىــشنى بىلــدۈرۈپ قويــۇش ئۈچــۈن، خهۋەر يوللىــدى 
  . كهلمهي تۇرۇپال، غهلىبه بىلهن قايتىپ كهلدى

ھهزرىتى ئهبۇبهكرى جهرىر ئىبنى ئابـدۇلالھ ئهل بـۇجهلىنى بـۇجهيله ۋە چۇسـئۇم              
پىنىـڭ ئهمـرى    خهلىجهرىر ئۇالرنى بويسۇندۇرغاندىن كېيىن،     . قهبىلىلىرىگه ئهۋەتتى 

  . داش ئۈچۈن نهجراندا تۇرۇپ قالدىبىلهن مۇقىملىقنى قوغ

ئاندىن كېيىن، ھهزرىتى ئهبۇبهكرى تاھىر ئىبنى ئهبۇھـالهنى سـاناغا ئاتلىنىـپ،            
ئــۇ يهردە مۇداپىئهســىز قالغــان مۇســۇلمانالرغا يــاردەم قىلىــشقا بــۇيرۇش بىــلهن بىــر   
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ۋەتىـپ، ئۇنىـڭ دەۋىـتىگه قوشـۇلغانالرنى        ۋاقىتتا، ئابدۇلالھ ئىبنى سهۋرگه مهكتۇب ئه     
  . ئهسكهرلىككه ئالغاچ، ئۆزىنىڭ تهلىماتىنى كۈتۈشىنى ئهمر قىلدى

مۇھاجىر مهككه  . ئۇندىن باشقا، مۇھاجىر ئىبنى ئهبۇئۇمهييهنىمۇ يهمهنگه ئهۋەتتى      
ئـۇالر  . يولى بىلهن يولغا چىقتى، خالىد ئىبنى ئۇسهييىدمۇ ئۇنىڭ بىلهن بىلله ئىـدى        

ئانـدىن  . تىلـدى اھمان ئىبنى ئهبۇل ئـاس ئۇالرغـا قې        يېتىپ كهلگهندە، ئابدۇرر   تائىفقا
ــۇجهلى ،     ــدۇلالھ ئهل ب ــى ئاب ــر ئىبن ــۇئادتا جهرى ــهۋر   س ــى س ــدۇلالھ ئىبن ــههمهدە ئاب تى

قوشـۇن قومانـدانى    . تىلـدى كهلگهنـدە فهرۋا ئىبنـى مۇسـهيقمۇ قې       نهجرانغـا   . تىلدىقې
قهرىــب بىــلهن قهيــس ئىبنــى مــادىي مۇھــاجىر مۇرتهدلهرنىــڭ باشــچىلىرىدىن ئــامىر 

ئانـدىن  . ۇس ئهل مهقشۇھنى تۇتـۇپ، ھهزرىتـى ئهبـۇبهكرىگه ئهۋەتتـى         ئىبنى ئابدى يهغ  
پ يـــۈرگهن مـــۇرتهد چىـــلهپ يهمهنـــگه كىـــردى ۋە تارقىلىـــپ قېداۋاملىـــق ئىلگىـــرى
  . شىگه چۈشتىقهبىلىلىرىنىڭ پې

تىـدا   ئـۆز ۋاق   مپهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساال   . ۇ مۇرتهد بولۇپ كهتتى   رەمۇت خهلقىم ھهز
هسهن ۋە زىياد ئىبنـى لهبىـد ئهل بايـادى ئىـسىملىك            ېتهيىنلىگهن ئۇككاشه ئىبنى م   

 مۇھـاجىر ئىبنـى ئهبـى       پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   . ر تـېخىچه شـۇ يهردە ئىـدى       ۋالىيال
يغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم    ئۇمهييهنى مۇرتهدلهرگه قارشى يۈرۈشكه بۇيرىدى، ئهمما ئـۇ په        

ــولغ ــات ب ــۇبهكرى خهلىــپىلىككه  . هدىنىــدىن يولغــا چىقمىــدى ىچه، مۋاپ ھهزرىتــى ئهب
  . تهيىنلهنگهندىن كېيىن، ئۇنى شۇ ۋەزىپه بىلهن يهمهنگه ئهۋەتتى

بـۇ  . مۇھاجىر بۇ ۋەزىپىنى تاپشۇرۇۋالغاندىن كېيىن يولغا چىقىپ سـاناغا كهلـدى       
ــدارالر  ــنلىگهن يې يهردىكــى يهرلىــك ھۆكۈم ــۇبهكرى تهيى ــى ئهب ــى   ھهزرىت ڭــى ۋالىين

رەمۇتنىـــڭ ئۈســـتىگه يـــۈرۈش مۇھـــاجىرمۇ ئىكـــرىمهگه ئوخـــشاش ھهز. كۈتۈۋاتـــاتتى
ەمۇتقا بىرلىكته كىردى ۋە ئـۇ يهرگه       ئىككىسى مهرىبته ئۇچرىشىپ، ھهزر   . قىلغانىدى

غهنىمهت ئالغان مالالرنىڭ بهشتىن بىرىنى ئهسىر ئېلىنغان ئهشئاس        . ھاكىم بولدى 
ئهشــئاس كېيىــنچه . تتــىرىگه ئهۋەئىبنــى قهيــس بىــلهن بىــرلىكته ھهزرىتــى ئهبــۇبهك

دېـگهن يهرگه بارىـدىغان قوشـۇنغا       رىـشىپ، تـاكى مۇجاھىـد بولـۇپ ۋاھـا           ھىدايهتكه ئې 
ــ ــدە غتىلقې ــۇردىىچه مهدىنى ــپه ئې . ت ــدە ۋەزى ــدى،  مۇھــاجىر يهمهن لىــشنى تهلهپ قىل

 ئۇنـدىن باشـقا، زىيـاد ئىبنـى لهبىـد ئهل بايـادى         . فهيرۇزمۇ ئۇنىڭ بىـلهن بىلـله ئىـدى       
  . ا يهرلهشتىقرەمۇتمۇ ھهزسهئدبهيدە ئىبنى بىلهن ئۇ

 رنــىبــۇ يه. بهھرەينــدە بهنــى ئابــدۇلقهيس ۋە بهنــى بهكىــر قهبىلىلىــرى بــار ئىــدى  
 ئهينى ۋاقىتتا تهيىنلىگهن مۇنزىر ئىبنى سارى ئىسىملىك         ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر

 ۋاقىتتـا   الساالم بىـلهن بىـر    ئهممـا بـۇ زات پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـ        . ۋالىي باشقۇرۇۋاتاتتى 
  . لدىۋاپات بو

پهقهت بهنـى ئابـدۇلقهيس     . شۇنىڭ بىلهن، بهھـرەين خهلقـى مـۇرتهد بولـۇپ كهتتـى           
بهنى بهكىر قهبىلىسى بولسا،    . تى قالدى سىدا مۇسۇلمان پې  قهبىلىسى جارۇدنىڭ سايى  
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رىستىئان بولۇپ، ئهينى ۋاقىتتا پهيغهمـبهر      جارۇد ئهسلى خ  . هدلىكته چىڭ تۇردى  مۇرت
ــارەت قىلىــپ، ئىــسالم بىــلهن تونۇشــقانىدى ۋە بىــر مهزگىــل    ئهلهيهىســساال منى زىي

م ئىـسالمىي بىلىـ    گىنىپ، ئۆز يۇرتىغا مـول    ىدە تۇرۇپ، ئىسالمنى ئهتراپلىق ئۆ    مهدىن
تمهي، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ۋاپـاتى بىـلهن         ئهمما كۆپ ئـۆ   . بىلهن قايتقانىدى 

  :  ئۇالر جارۇدقاۋە. ئۇنىڭ قهبىلىسى مۇرتهدلىك يولىغا قاراپ ماڭدى

بـۇنى  .  دېيىـشتى  “ھهممهد پهيغهمبهر بولغان بولـسا ئـۆلمىگهن بـوالتتى        ئهگهر مۇ ”
  : ىپ ئۇالرغا مۇنداق دېدىغئاڭلىغان جارۇد خهلقىنى يى

ــدۇلقهيس خهلقــى ” ــى ئاب ئهگهر . ســىلهردىن بىــر نهرســه ســورىماقچىمهن ! ئهي بهن
   “!زىڭالرنى ئاچماڭالر ئاغئهگهر بىلمىسهڭالر،. بىلسهڭالر، ماڭا جاۋاب بېرىڭالر

  : جارۇد ئۇالردىن.  دېيىشتى ئۇالر“قېنى سورىغىن”

دەپ “ هر ئهۋەتكهنلىكىنـى بىلهمـسىلهر؟  تائـاال نىـڭ بۇنـدىن بۇرۇنمـۇ پهيغهمـب     هللا ا”
  : ئۇالر. سورىدى

  : جارۇد يهنه. رىشتىدەپ جاۋاب بې“ ئهلۋەتته بىلىمىز”

الر بىــلهن كۆردۈڭالرمــۇ يــاكى ئۇنــداقتا، ســىلهر بــۇ پهيغهمبهرلهرنــى ئــۆز كــۆزۈڭ ”
  : ئۇالر.  دەپ سورىدى“باشقىالردىن ئاڭالپ بىلدىڭالرمۇ؟

  : ئاندىن جارۇد.  دېيىشتى“تته باشقىالردىن ئاڭالپ بىلدۇقئهلۋە”

  : ئۇالر.  دەپ سورىدى“ ئۇ پهيغهمبهرلهرگه نېمه بولدى؟ئۇنداقتا،”

  : شۇنىڭ بىلهن جارۇد.  دېيىشتى“ئۆلدى”

ئهممـا مهن شـاھادەت كهلتـۈرىمهنكى،       .  شۇالرغا ئوخشاش ئۆلدى   مۇھهممهدمۇ ئهنه ”
 “!نىـڭ بهندىـسى ۋە ئهلچىـسىدۇر      هللا  ا دىن باشقا ھېچبىر ئىالھ يوقتۇر، مـۇھهممهد      هللا ا

  : ئاندىن ئۇالر بىردەك. دەپ ئۇالرغا قايىل قىالرلىق جاۋاب بهردى

 نىـڭ  هللادىن باشـقا ئىـالھ يوقتـۇر، مـۇھهممهد ا      هللا ، ا يتىمىزكىېئبىزمۇ شاھادەت   ”
ــسىدۇر  ــسى ۋە ئهلچى ــايتتى   “!بهندى ــسالمغا ق ــال ئى ــاكالپ، دەرھ ــانلىرىنى پ .  دەپ ئىم

  : ئاندىن جارۇدقا قاراپ

مىز، خوجــايىنىمىز ۋە ئــارىمىزدىكى ئهڭ پهزىلهتلىكىمىــز كــاتتىسـهن بىزنىــڭ  ”
 دەپ ئۇنىڭغــا بولغــان ئىــشهنچ ۋە ھــۆرمىتىنى ئىپــادىلهپ، مۇســۇلمانلىقىنى   “!ســهن

  . داۋامالشتۇردى

ۈپهيلىدىن ئىككى ئـايرىم يهرگه     ېيىنچه، جارۇد بۇ جامائهتنى ھهربىي سهۋەبلهر ت      ك
ــ ــاتىم ئىبنـــى دۇبهي   . دىيىغـ ــۇرتهدلهرگه ھـ ــان مـ ــاقچى بولغـ ــۇم قىلمـ ــا ھۇجـ بۇالرغـ
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رەمىنــى بهھــرەينگه زھهزرىتــى ئهبــۇبهكرى ئهال ئىبنــى ھه. قومانــدانلىق قىلىۋاتــاتتى
  . مهزگىلىدە بۇ يهرنىڭ ۋالىيسى ئىدىئۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھايات . يوللىدى

قىنالشقاندا، مۇرتهد بولۇپ كهتـكهن بهنـى ھهنىـفه قهبىلىـسىنىڭ           ېئۇ بهھرەينگه ي  
ئارىــسىدا مۇســۇلمانلىقتا چىــڭ تۇرغــان ســۇمامه ئىبنــى ئهســئهل باشــچىلىقىدىكى    

دەل شـۇ پهيـتلهردە،     . تىلـدى ېمۇسۇلمانالر دەرھال يېتىپ كېلىپ، ئۇنىڭ قوشـۇنىغا ق       
ىبنــى دۇبهيــگه؛ ئهال ۆز قــول ئاســتىدىكى مۇســۇلمانالر بىــلهن بىــرگه ھــاتىم ئجــارۇد ئــ

مىنىــڭ قوشــۇنى بولــسا ھهجىــر ئهتراپىــدىكى مــۇرتهدلهرگه قارشــى ەرزئىبنــى ئهل ھه
ــا ( ــرال ۋاقىتت ــاتتى ) بى ــۇرۇش قىلىۋات ــپ،    هللا ا. ئ ــا قىلى ــۇلمانالرغا زەپهر ئات ــاال مۇس تائ

   ①.لۇبىيهتكه دۇچار قىلدىغاتتىق مهكاپىرالرنى ق

   فهتىهلهرمهيدانغا كهلگهنهزرىتى ئهبۇبهكرى دەۋرىدە ھ

ئسالم دەۋىتى مهلۇم بىر رايون ياكى بىر مىللهتكه خاس ئهمهس، بهلكى پۈتـۈن يهر        
ــۇ دەۋەتنىــڭ مهيدانىــدۇر  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ۋاپاتىــدىن كېــيىن،  . يــۈزى ب

بـۇ  . گىل ئاقـساپ قالـدى  مۇرتهدلىك ھهرىكهتلىرى تۈپهيلىدىن ئىسالم دەۋىتى بىر مهز 
بىـلهن  ۋەقهلهر ئاياغالشقاندىن كېيىن دەۋەتنىڭ قايتىدىن باشلىنىشى ۋە ئۆز شهكلى          

ــۇ خهي  ــداق   داۋامالشتۇرۇلۇشــى ، ب ــدىغان ھهرقان ــالىيهتكه توســقۇنلۇق قىلى رلىــك پائ
  . جىهادتۇرـــمانا بۇ .  ئىدىتوسالغۇغا قارشى مۇجادىله قىلىنىشى كېرەك

ئهمــدى .  بېرىلغــان ئــۇرۇش غهلىبىلىــك ئاياغالشــتى   ه قارشــى ئېلــپ كرتهدمــۇ
ســالر ي پارمهجۇســىيتهرەپــتىن  چــۈنكى بىــر. جىهادنىــڭ باشلىنىــشى كېــرەك ئىــدى

ئىـــسالمىي چاقىرىققـــا قارشـــى چىقىـــپ، ئۇنىڭغـــا توســـالغۇلۇق قىلىـــپ، ئىـــسالم   
ىــر تهرەپــتىن، بىزانــسالر  سا، يهنه بدۈشــمهنلىرىنى قــولالپ، مــۇرتهدلهرگه يــاردەم قىلــ 

ۋاسىغا ھۇجۇم قىلىـپ، خرىـستىئانالشقان ئهرەب قهبىلىلىرىنـى ئىـسالمغا           ەم د ئىسال
مانــا مۇشــۇ ســهۋەبتىن، مۇســۇلمانالرنىڭ ھهر ئىككــى  . قارشــى كۈشــكۈرتمهكته ئىــدى

تائــاالدىن يــاردەم تىلىــشى ۋە ئــۇ بهلگىــلهپ  هللا تهرەپ بىــلهن ئېلىشىــشى، بــۇ ھهقــته ا 
ىـبىگه ئېرىـشىدىغانلىقىغا چىـن      بهرگهن توغرا يولدىن چىقمىغانالرنىـڭ چوقـۇم غهل       

دەرۋەقه، ئـۇ كـۈنكى مۇسـۇلمانالر ئهنه شـۇنداق          . كۆڭلىدىن ئىشىنىـشى كېـرەك ئىـدى      
  . مۇسۇلمانالر ئىدى

بۇ ئىككـى   . مۇسۇلمانالر ئىككى خىل دۈشمهنگه قارشى جهڭ قىلمىسا بولمايتتى       
ۇنۇش بـار   ـ بىرى بىلهن توختىماي ئىختىالپ قىلىشقاچقا، ئارىلىرىدا توق        دۈشمهن بىر 

                                                 
 473 ـ ،  469 ـ جىلـد   2ئىبنى كهسىر، » ئهل بىدايه« ـ بهتلهر؛  352 ـ ،  339 ـ جىلد  2ئىبنۇل ئهسىر، » ئهل كامىل« ①

 .  ـ بهتلهر477 ـ ، 476ـ ، 
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 ھهرىكهتلىنىـشى ئۈچـۈن     يبۇ، مۇسۇلمانالر ئۈچۈن پايدىلىق بولۇپ، ئىختىيارى     . ئىدى
  .قواليلىق ئىدى

  فهتىه سهپلىرى

  ئىران سېپى

ــرىم ئارىلىنىـــڭ    ــا ئهرەب يېـ ــدىن، جهنۇبتـ ــۈرىيه ئويمانلىقىـ ــته سـ ــالر غهربـ پارسـ
زېمىنغـا  شىمالىدىن باشالنغان ۋە بارغانسېرى كېڭىيىپ ماڭىدىغان ناھايىتى چـوڭ    

غـا قارشـى ئېلىـپ بېرىلغـان        ) راتورلـۇقى ىـم ئىمپې  شـهرقىي ر  (بىزانس  . ھاكىم ئىدى 
ئۇرۇشــالردا ئېرىــشكهن غهلىــبه تــاكى ئىــستانبۇل بــوغىزىغىچه ئىلگىرىلىــسه، بهزىــدە 
. قاتتىق مهغلۇبىيهتكه ئۇچراپ، ئاناتولىيهنىڭ فىرات دەرياسى بويىغىچه چېكىنهتتـى        

ىكى تـۈزلهڭلىكلهر بولـسۇن يـاكى فىـرات ۋە دىجـله            مهيلى تـۆۋەنكى مىسـسوپوتامىيهد    
دەرياسى بويىدىكى ئهرەب قهبىلىلىرى بولسۇن، ھهممىسى پارسالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقى        

  . ئاستىدىكى رايونالردا ئىدى

ي قهبىلىلىـرى ئهنه شـۇ      هه ۋە ت  ئى بهكىر، بهنى شهيبان، بهنـى رابىـ       بهنى تهبلىغ، بهن  
ــۇالرد    ــۇپ، ب ــقان بول ــا جايالش ــلهر    رايونالرغ ــشاش بهزى قهبىلى ــگه ئوخ ــى تهبلىغ ىن بهن

  . خرىستىئان ئىدى

ي قهبىلىسىنىڭ رەئىسى فىـرات بويلىرىغـا جايالشـقان بولـۇپ، پارسـالرنىڭ ئـۇ               هت
بهنى شهيبان قهبىلىسىدىن ئهل . رايونالردىكى نوپۇزىنى تۇتۇپ تۇرۇشقا مهسئۇل ئىدى     

كىــشى مۇســۇلمان مۇســهننا ئىبنــى ھارىــسه ئهش شــهيبانى ئىــسىملىك پــالۋان بىــر   
ئۇ بهھرەيىندىكى مۇرتهدلهرگه قارشـى جهڭـدىن قايتقانـدىن كېـيىن، ئـۆز             . بولغانىدى

قهبىلىسىدىن مۇسۇلمان بولغانالر بىلهن بىرلىكته پارسالرغا قارشى ئـۇرۇش قىلىـش           
ئۈچــۈن ھهزرىتــى ئهبۇبهكرىــدىن ئــۆزىنى ئــۆز يۇرتىغــا ۋالىــي قىلىــپ تهيىنلىــشىنى  

. ئهبــۇبهكرى ئۇنىــڭ بــۇ ئىلتىماســىنى قوبــۇل قىلــدى ھهزرىتــى . ئىلتىمــاس قىلــدى
مۇسهننا ئـارىالپ ـ ئـارىالپ پارسـالرغا قارشـى جهڭ ئېلىـپ بېرىـپ، كۈنـسېرى ئارقـا ـ           

دىكى مۇجاھىدالرنىڭ سانى ئۇنىڭ قوشۇنى. ئارقىدىن غهلىبىگه ئېرىشىشكه باشلىدى
 بولغاننىـڭ   ئۇنىڭغا نىسبهتهن پارسالرنىڭ سانى نهچچه ھهسسه كـۆپ       . ز ئىدى بهكمۇ ئا 

شـۇڭا  . ئۈستىگه، ئهسكهرلهرنىڭ ئارىـسىدا خرىـستىئان بولغـان ئهرەبلهرمـۇ بـار ئىـدى             
مۇسهننانىڭ ئهتراپىدىكى مۇجاھىدالرنىڭ سانى كۈنسېرى ئازالشقا باشالپ، يـاردەمچى         

  . وشۇنغا جىددىي ئېهتىياجلىق بولۇپ قالدىق

ــتۇرۇپ،   ــامهدىكى ۋەزىپىـــسىنى ئاياغالشـ ــد يهمـ ــد ئىبنـــى ۋەلىـ ــۇ يهرنـــى خالىـ  ئـ
تىنجىتقاندىن كېيىن، ھهزرىتى ئهبۇبهكرى ئۇنىڭغا ئىراققا بېرىپ، مۇسهنناغا ياردەم         

ــدىن باشــقا، ھىراغــ . قىلىــش ئهمرىنــى بهردى ــۇئۇن ــۇ  با جهن ــشىنى، ئ ــتىن كىرى  تهرەپ
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ۋاقىتالردا قومانـدان ئايـاد ئىبنـى غهنهمنىڭمـۇ ئـۇ يهرگه شـىمال تهرەپـتىن يېىتىـپ                  
ۇ ئىككىسىنىڭ ھىـرادا ئۇچرىشىـشىنى، ھىراغـا كىـم     كېلىشى مۇمكىنچىلىكىنى، ئ  

  . ر سۈپىتىدە تاپىلىدىڭ باش قوماندان بولۇشىنى بىر ئهمبۇرۇن بارسا، شۇنى

خالىــد ئىبنــى . بــۇ ھادىــسه ھىجرەتنىــڭ ئــون ئىككىنچــى يىلــى يــۈز بهرگهنىــدى
ــدنى ــامىر ئه  ۋەلى ــكه ئىبنــى ئ ــاد ئىبنــى غهنهمنىــڭ   تڭ كهينىــدىن كهئ  تهمىمــى، ئاي

. ەمچى قىلىـپ ئهۋەتىلـدى     بولـسا، ئابىـد ئىبنـى ئهۋف ئهل ھىميهرىـي يـارد            كهينىدىن
يول ئۈستىدە ئهللىس   . رنى ئالغاندىن كېيىن، ئۇدۇل ھىراغا قاراپ ئاتالندى      خالىد ئهم 

دەپ ئاتىلىدىغان بىر يهرگه يولۇقۇپ، بۇ يهرگه ئىگىـدارچىلىق قىلىـدىغان بوسـبورى             
نامه تۈزۈشــكهندىن كېــيىن، ھىــرا  ســىلوبا ئىــسىملىك زومىــگهر بىــلهن بىــر ئهھــدى  

ــدار قىلىــپ    . ســهپىرىنى داۋامالشــتۇردى  ــارس دۆلىتــى تهرىپىــدىن ھۆكۈم ــۇ يهردە پ ب
خالىــد . تهيىـنلهنگهن ئىيـاس ئىبنـى قهبىـسه ئهت تــائى ئىـسىملىك بىـرى بـار ئىـدى        

  : ئۇنىڭ نامىدا خهلققه مۇنداق دەپ خىتاب قىلدى

ــىلهرنى ا” ــا قـــهللا سـ ــالغۇز ئۇنىڭغـ ــشقا دەۋەت ا ئىشىنىـــشكه ۋە يـ ــادەت قىلىـ  ئىبـ
ئهگهر قوبۇل قىلساڭالر، سىلهرمۇ بىـزگه ئوخـشاش ھهقلهردىـن بهھـرىمهن            . قىلىمهن
ئهگهر ئۇنىمۇ قوبـۇل  . ئهگهر قوبۇل قىلمىساڭالر، بىزگه جىزيه تۆلهيسىلهر . بولىسىلهر

قىلمىــساڭالر، شــۇنى بىلىــپ قويــۇڭالركى، ســىلهرگه قارشــى ئــۇرۇش قىلىــدىغان       
ئۇنـداق  . سىلهر شارابنى ياخشى كۆرگهندەك ياخشى كۆرىدۇ     خۇددى  كىشىلهر ئۆلۈمنى   

ن بىلهن ئۇرۇشقىدەك   بىزنىڭ سه ”: خهلق ئۇنىڭغا “ !ىكهن، ماڭا بىر جاۋاب بېرىڭالر    ئ
يهنه بىر  .  مىڭ دەرھهم جىزيه تۆلهيدىغانغا كېلىشتى     190 دېيىشتى ۋە    “ھالىمىز يوق 

 جهڭ مهيدانىـدا، ھېلـى فىراتنىـڭ        تهرەپته، مۇسهننا تۇرۇۋاتقان رايوندا ھېلى كهسـكهر      
   .تۆۋەنكى ئېقىمىدىكى ھۇرزۇمان بىلهن ئۇرۇشۇپ تۇراتتى

خالىــد مۇســهنناغا خهۋەر يــولالپ، ئۇنىــڭ قوشــۇنى بىــلهن بىــرلىكته كېلىــشىنى  
ئۇنىـڭ بىـلهن بىـرلىكته ئۇبـۇلله تهرەپـلهرگه چۈشـۈپ، ئـۇ يهرلهردىكـى                . تهلهپ قىلدى 

بـۇ قوشـۇنالرنىڭ ئومـۇمىي سـانى ئـون          . بولـدى تارقاق قوشـۇنالرنى بىرلهشـتۈرمهكچى      
 بـۇرۇن ھهرىكهتـكه ئاتالنـدى،     كـۈن مۇسـهننا خالىـدتىن ئىككـى   . سهككىز مىـڭ ئىـدى    

دىي ئىبنى ھاتهم ۋە ئاسىم ئىبنى ئامىر ئهت تهمىمىي قاتارلىقالر مۇسهننادىن بىـر             هئ
ى خالىـد بـۇالر بىــلهن ھـافىر دېـگهن يهردە ئۇچراشــماقچ    . كـۈن كېـيىن يولغـا چىقتــى   

ھهممىــسى بىــر يهرگه يىغىلغانــدىن كېــيىن، ئۇبــۇلله دىيارىــدا ھۇرمۇزنىــڭ  . بولــدى
  . باشچىلىقىدىكى پارس قوشۇنلىرى بىلهن قارشىالشتى

ــدنى        ــپ، خالى ــويالپ چىقى ــيله ئ ــر ھى ــۇز بى ــال ھۇرم ــشى بىلهن ــۇرۇش باشلىنى ئ
ئهممـا كهئـكه بـۇ ھىيلىنـى بىلىـپ قېلىـپ، ھۇرمـۇزنى              . سۇيىقهستلىمهكچى بولـدى  

. ۈردى ۋە ئۇنىڭ ئهتراپىدىكى سۇيىقهستچىلهر بىلهن يۈزمـۇ يـۈز تـۇرۇپ ئېلىـشتى      ئۆلت
مۇسۇلمانالر كهچ كىرگىچه قهھرىمانلىق بىلهن جهڭ قىلىپ، دۈشمهن قوشۇنلىرىنى         
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پـارس  . ىبىسى بىـلهن ئاياغالشـتى    ئۇرۇش مۇسۇلمانالرنىڭ غهل  . ئارقىغا چېكىندۈردى 
لىۋالغانلىقى ئۈچـۈن بـۇ ئـۇرۇش زاتـۇس         كهرلىرى ئۆزلىرىنى زەنجىرلهر بىلهن باغ    لهش

  . دەپ ئاتالدى) زەنجىرلىك ئۇرۇش(سهالسىل 

كهرلىرىنىڭ كهينىـدىن قوغالشـقا،   لهشـ  مۇسهننانى قېچىپ كهتكهن پـارس       خالىد
ــۇبهللهگه       ــۈن ئ ــوپالش ئۈچ ــىرلهرنى ت ــمهت ۋە ئهس ــۇقهررىننى غهنى ــى م مۇئقىــل ئىبن

هرلىرى ۋە ئۇالرنىــڭ باشچىــسى كلهشــالرنى قــوغالپ، پــارس مۇســهننا قاچقــان. ئهۋەتتــى
بولغـان نهھــر ئىــسىملىك ئايالغـا يېتىــشتى ۋە ئــۇالر كىرىۋالغـان قهلئهنــى قورشــاۋغا    

ــدى ــشى   . ئال مۇســهننا باشــچىلىقىدىكى قوشــۇننىڭ تۇرشــاۋۇللىرىغا ئۇنىــڭ قېرىندى
ــاتتى  ــدانلىق قىلىۋات ــا قومان ــال بىــلهن   . مۇئهنن ــۇ ئاي ــاخىرى، مۇســهننا ئ لىــق تىنچئ

مۇسـهننا قهلئهدىكـى    .  ئۆيلهنـدى  غـا قېرىندىشى مۇئهننا ئـۇ ئايال    . زدىئهھدىنامىسى تۈ 
ئهممـا ئـۇ    . دۈشمهن ئهسكهرلىرىنى قولغا ئېلىپ، ھهممىسىنى قىلىچـتىن ئۆتكـۈزدى        

رنى ئـۆز   ئهتراپتىكى ئۇرۇشقا قاتناشمىغان يهرلىك دېهقان خهلققه چېقىلمىدى ۋە ئـۇال         
  ①.ھالىغا قويۇپ بهردى

ر خـــانى ئارداشـــىر كاريـــانوس ئـــوغلى قـــارىن     شـــۇ مهزگىلـــلهردە، ساســـانىيال  
بـۇ  . قوماندانلىقىدىكى ناھايىتى چـوڭ قوشـۇننى مۇسـۇلمانالرنىڭ ئۈسـتىگه ئهۋەتتـى           

دېــگهن يهرگه ) ھــازىرقى باســرا بىــلهن ۋاســىت ئارىلىقىــدىكى مىــسان(قوشــۇن مهزار 
ه ھۇرمۇزنىـڭ مهغلـۇبىيهتك  ) باشقا بىر ئىرانلىق قومانـدان   ( كهلگهندە قوماندان قارىن  

كهرلىرىنى لهشـ  ئـۇ    ،شۇنىڭ بىلهن . ئۇچراپ ئۆلگهنلىكى ھهققىدىكى خهۋىرىنى ئالدى    
  . ئۇ يهرگه يىغىپ، ئۇرۇش تهييارلىقىغا كىرىشتى

دەل شــۇ پهيتــته، خالىــد ئىبنــى ۋەلىــد قوشــۇنىنى باشــالپ، پارســالرنىڭ بــۇ چــوڭ 
ىڭ بـۇ ئۇرۇشـتا مۇئقىـل ئىبنـى ئهل ئهئـشا پـارس قوشـۇنىن              . قوشۇنىغا ھۇجۇم قىلدى  

ــۈردى   ــارىننى ئۆلت ــدانى ق ــرىگه     . قومان ــڭ بى ــا، قاناتالرنى ــر ۋاقىتت ــلهن بى ــۇنىڭ بى ش
 ئىبنـى   باشچىلىق قىلىۋاتقان ئاسىم ئۆزىنىـڭ قارشىـسىدىكى ئهنوشـىجاننى، ئـادىي          

ــسىدىكى   ــۆز قارشى ــاتهممۇ ئ ــۈردى قھ ــازنى ئۆلت ــارس   . ۇب ــۈرۈلگهن پ ــتا ئۆلت ــۇ ئۇرۇش ب
 ئۇرۇش ئاخىرالشقاندىن كېيىن، خالىد . مىڭ ئهتراپىدا ئىدى30قوشۇنلىرىنىڭ سانى 

ئىبنــــى ۋەلىــــد غهنىمهتــــتىن دۆلهتنىــــڭ ئۈلۈشــــىنى ئايرىۋېتىــــپ، قــــالغىنىنى  
  ②.ئهسكهرلىرىگه تارقىتىپ بهردى

پارسالر سهۋاد رايونىنىڭ ئوتتۇرىغـا جايالشـقان ۋە كهسـكهرگه يـېقىن بولغـان ئهل       
ھۇجۇم تهييارلىقىغا  ۋالجاغا يىغىلىپ، مۇسۇلمانالرغا قارشى ئىككىنچى قېتىملىق       

ــشتى ــرى ب   . كىرى ــدەرزار، يهنه بى ــرى ئهن ــتىم، بى ــۇ قې ــسىملىك  ب ــه ئى هھــمهن جازەۋەي

                                                 
 500 ـ ،  498 ـ جىلـد   6ئىبنى كهسىر، » ئهل بىدايه« ـ بهتلهر؛  356 ـ ،  354 ـ جىلد  2ئىبنۇل ئهسىر، »  كامىلئهل« ①

 . ـ بهتلهر
 .  ـ بهتلهر501 ـ ۋە 500 ـ جلد 6ئىبنى كهسىر، » ئهل بىدايه« ②
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نىڭ قوماندانلىقىدىكى ئىككـى قوشـۇن پـارس قوشـۇنىغا يـاردەمچى قوشـۇن              كىشىلهر
  . بولۇپ قوشۇلدى

ئهل ھافىرنىـــڭ قومانـــدانلىقىنى ســـۇۋەيد ئىبنـــى (يهنه خالىـــد ئىبنـــى ۋەلىـــد 
پارسالر بۇ قېتىممۇ قاتتىق    . پارسالرغا قارشى ھۇجۇمغا ئۆتتى   ) ۇپمۇقهررىنگه تاپشۇر 

  . بولۇپ كهتتىڭ پىرە ـ مهغلۇبىيهتكه ئۇچراپ، تىرە

پارسالرنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ قارشىسىدىكى بۇ مهغلۇبىيهتكه قاتتىق ئېچىنغـان        
ــاردەم بېـــرىش ئۈچـــۈن ئـــۇللهيس دېـــگهن يهرگه    خرىـــستىئان ئهرەبـــلهر پارســـالرغا يـ

بۇ خهۋەرنى ئاڭلىغان خالىد دەرھال ئۇالرنىڭ ئۈسـتىگه يـۈرۈش          .  باشلىدى يىغىلىشقا
 مىـڭ ئهتراپىـدا     70بۇ ئۇرۇشـتا ئۆلگهنلهرنىـڭ سـانى        . قىلىپ، ئۇالرنىمۇ تارمار قىلدى   

  . ئىدى

بــۇ ئۇرۇشــتىن كېــيىن، خالىــد ئىبنــى ۋەلىــد ئىككىنچــى قېــتىم ھىراغــا قــاراپ 
ــۇ  . ماڭــدى ــۇ يهرنىم ــيىن، تىنچب ــدىن كې ــامىرنى   الندۇرغان ــكه ئىبنــى ئ ــۇ يهرگه كهئ  ب

مهسئۇل قىلىپ قويۇپ، ئۆزى ئهينـى ۋاقىتتـا ئىراقنىـڭ شـىمالىغا ئهۋەتىلـگهن ئايـاد           
ئـۇ يهردىـن فهللـۇجهگه، ئانـدىن        . ئىبنى غهنهمگه ياردەم بېـرىش ئۈچـۈن يولغـا چىقتـى          

كهرباالغـــا يولۇقـــۇپ، بـــۇ يهرنـــى ئاســـىم ئىبنـــى ئامىرغـــا تاپـــشۇرۇپ ئـــۆزى يـــولىنى 
ــت ــابىس   . ۇردىداۋامالشـ ــرا ئىبنـــى ھـ ــاۋۇللىرىغا ئهل ئهقـ ــۇنىنىڭ تۇرشـ ئۇنىـــڭ قوشـ

  . باشچىلىق قىلىۋاتاتتى

. مۇسهننا بولسا، تېخىچه دىجله دەرياسى بويىدا پارسـالر بىـلهن جهڭ قىلىۋاتـاتتى            
خالىد ئهنبارنى فهتىه قىلىپ، ئـۇ يهرگه زەبىرقـان ئىبنـى بهدرىنـى مهسـئۇل قىلىـپ              

. ينـۇت تهمىـر رايونىغـا قـاراپ ئاتالنـدى         هېقىن بولغـان ئ    كېيىن، ئۇ يهرگه يـ     قويغاندىن
 بولغان بـۇ رايـوننى   پارسىئان ئهرەب، يهنه بىر قىسمى خهلقىنىڭ بىر قىسمى خرىست   

ئۆزىگه قارشى قورال كۆتۈرگهنلهرنى ئۆلتـۈرۈپ،      . قورشاپ، ئۇالرنى ئۆزىگه بويسۇندۇردى   
ھىلغـا تاپـشۇرۇپ، تـېخىچه      بـۇ يهرنـى ئـۇۋەيم ئىبنـى ئهل كا         . قالغانالرنى ئهسىر ئالدى  

ــاد ئىبنــى     ــانلىقىنى ئاڭلىغــان ئاي ــۇرۇش قىلىۋاتق ــگهن يهردە ئ ــدەل دې ــۇل جهن دەۋمهت
چــۈنكى ئايــاد ئــۆزىگه يــاردەم . غهنهمــگه يــاردەم بېــرىش ئۈچــۈن دەرھــال يولغــا چۈشــتى

يېنىڭغـا  ”: خالىدمۇ ئۇنىڭغا جـاۋابهن   . قىلىشى ھهققىدە خالىدقا خهۋەر يوللىغانىدى    
  .  دەپ خهۋەر يوللىدى“ بارىمهندەرھال يېتىپ

ــان      ــانلىقىنى ئۇقق ــاراپ كېلىۋاتق ــكه ق ــۆزلىرى تهرەپ ــدنىڭ ئ ــد ئىبنــى ۋەلى خالى
لىرى بولغان بهنى دەۋمهتۇل جهندەل خهلقى ئۆزلىرىنىڭ بىزانس تهرەپتىن قوللىغۇچى

سسانىلهر، تهنۇھ ۋە دەجـائىم دېگهنـدەك خرىـستىئان ئهرەب قهبىلىلىرىـدىن            قهلب، غه 
خالىد بۇ يهرگه يېقىنالشقاندا، بۇ يهرنىڭ مۆتىـۋەرلىرى        . دەم تهلهپ قىلدى  جىددىي يار 

ئــۇالردىن ئۇقهيــدىر ئىبنــى . ئۆزئــارا پىكىــر ئايرىمىچىلىقىغــا كىرىــشىپ كهتكهنىــدى
جــۇدى بولــسا، ئــۆز قــول ئاســتىدىكى ئهســكهرلهر ۋە  . ئابــدۇلمهلىك ئايرىلىــپ چىقتــى
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شـۇنالر بىـلهن بىلـله ئىـسالم        ون ق ئۇنىڭغا ياردەم ئۈچۈن كېلىـپ، قهلـئهگه سـىغمىغا        
ــۇرۇش قىلىــپ، مهغلــۇبىيهتكه ئۇچرىــدى   ــۇ يهردە  . قوشــۇنىغا قارشــى ئ ــۆزى ب خالىــد ئ

كـۆپ ئـۆتمهي ئۆزىمـۇ ھىراغـا        . قېلىپ، ئهل ئهقرا ئىبنى ھابىسنى ئهنبارغـا يوللىـدى        
  . قاراپ يول ئالدى

ولغــا خالىــد ئىبنــى ۋەلىــد ھىرانــى ئايــاد ئىبنــى غهنهمــگه تاشــالپ قويــۇپ يهنه ي  
خالىد . تۇرشاۋۇللىرىغا يهنه ئهل ئهقرا ئىبنى ھابىس باشچىلىق قىلىۋاتاتتى      . چىقتى

ئهين دېگهن يهرگه كهلگهندە ياردەمچىلىرىدىن ئهبۇ لهيالنى ھهنهفىسكه، كهئكهنى كۇفه 
بـۇالردىن كهئـكه خۇسـهيد      .  ئارىسىدىكى ئهل خۇسهيد ۋادىـسىغا ئهۋەتتـى       سۈرىيهبىلهن  

ــۆزىگه  ــى ئـ ــسۇ خهلقىنـ ــهييىهقا   . ندۇردىبويـ ــۇپ، ئهل مۇسـ ــى قورقـ ــس خهلقـ ھهنهفىـ
  . قاچقانلىقى ئۈچۈن ئهبۇلهيال ھېچقانداق توسقۇنلۇققا ئۇچرىمىدى

شۇنىڭ بىلهن، خالىد ئىبنى ۋەلىد ھهر ئىككـى ياردەمچىـسىنى يېنىغـا ئېلىـپ،              
ھهنهفىـس ۋە ئهل خۇسـهيدتىن قاچقـانالر مۇشـۇ يهرگه           . ئهل مۇسهييىهقا قاراپ ماڭـدى    

مۇسـۇلمانالر بۇالرنىمـۇ ئـۆزلىرىگه بويـسۇندۇرغاندىن كېـيىن،          . پالشـقانىدى كېلىپ تو 
ئـۇ يهرلهرنىمـۇ مهغلـۇبىيهتكه ئۇچراتقانـدىن كېـيىن          . سانا ۋە زۇمهيلگه قاراپ ئاتالندى    

بـۇ  . قـاراپ يـۈرۈش قىلـدى     ) ھازىرقى راسسافانىڭ شـهرقىگه تـوغرا كېلىـدۇ       (ئهررادابقا  
خهلـق خالىـد    . رى ھۆكۈمرانلىـق قىالتتـى    يهرگه ھىالل ئىبنى ئهققه ئىـسىملىك بىـ       

ــانلىقىنى     ــكه كېلىۋاتق ــۆزلىرى تهرەپ ئىبنــى ۋەلىــد قوماندانلىقىــدىكى قوشــۇننىڭ ئ
  . ئاڭالپ دەرھال قېچىشتى

خالىد ئىبنى ۋەلىد بۇ يهرلهرنى ئىستىالھ قىلغاندىن كېيىن، قوشۇنىنى باشالپ          
شـقان بولـۇپ، ئهبـۇ كامـال         بىلهن ئىراقنىڭ ئوتتۇرىسىغا جايال    سۈرىيهھازىرقى  (فاراد  

ــاراپ ) رايونىنىـــڭ قىرىـــق كېلـــومېتىر شـــهرقىگه تـــوغرا كېلىـــدۇ  دېـــگهن يهرگه قـ
بۇ قېتىم پارسالر بىلهن بىزانـسالر      . رامىزان ئېيى يېتىپ كهلگهنىدى   . ھهرىكهتلهندى

ــكهنىدى   ــى بىرلهش ــۇلمانالرغا قارش ــى بويلىرىــدا    . مۇس ــرات دەرياس ئىككــى تهرەپ فى
ى ئۇرۇشـتا پـارس، بىـزانس، بىزانـسالرغا يـاردەم بهرگهن ئهرەب       بـۇ قېتىمقـ   . توقۇنۇشتى

  . دىن ئارتۇق ئادەم ئۆلدىمىڭ 100قهبىلىلىرى ۋە مۇسۇلمانالردىن جهمئىي 

گىـرمه  ىخالىد فىرات بويلىرىدا ئون كۈن تۇرغاندىن كېيىن، زۇلقهئدە ئېيىنىڭ ي         
ڭ بېــشىدا ئــۇ ئاســىمغا قوشــۇننى. بهشــىنچى كــۈنى ھىراغــا قــايتىش ئهمرىنــى بهردى 

ھهرىــكهت قىلىــشنى بــۇيرۇپ، ئــۆزى ھهربىــي تــاكتىكىالر تۈپهيلىــدىن ئۆزىنىــڭ نهدە  
ئىكهنلىكىنى بىلىندۈرمهسلىك مهقـسىتىدە قوشـۇننىڭ كهينىـدىن ماڭىـدىغانلىقى          
ھهققىدە خهۋەرنى يېيىپ قويـۇپ، ئهمهلىيهتـته بىـر نهچـچه يـېقىن ھهمراھـى بىـلهن                 

  . گه كهتتىبىرلىكته ھهج قىلىپ كېلىش ئۈچۈن مهككى

خالىدنىڭ بـۇ   . ئۇ ھىراغا قايتقاندا، قوشۇن تېخى شهھهرگه يېتىپ كهلمىگهنىدى       
مهلـۇم ۋاقىـت ئۆتكهنـدىن      . ئىشلىرىدىن ھهزرىتى ئهبۇبهكرىنىڭ خهۋىـرى يـوق ئىـدى        
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كېيىن، بۇ ئىشتىن خهۋەر تېپىپ ئۇنىڭغا قاتتىق ئاچچىقالندى ۋە ئـۇنى ئىراقتىكـى             
خالىد ھىرادىكى چېغىدا ھهزرىتـى     . گه ئهۋەتتى ىيهسۈرۋەزىپىسىدىن ئېلىپ تاشالپ،    

  : ئهبۇبهكرىدىن مۇنداق بىر مهكتۇب تاپشۇرۇپ ئالدى

ــا قايـــت ” ــۇننى باشـــالپ يهرمۇكقـ ــدى ھهم  ! قوشـ ــۆپ چارچىـ ــۇن كـ ــۈنكى قوشـ چـ
ئانـدىن ئۆتكهنـدە قىلغـان ئىـشىڭنى يهنه بىـر قېـتىم ھهرگىـز               . زەئىپلىشىپ كهتتى 

ــالما  ــپ سـ ــى   ! قىلىـ ــشى خهلقنـ ــۇ ياخـ ــا   ھېلىمـ ــرەر ئهھۋالغـ ــدەك بىـ ئېچىندۇرغىـ
ئهمما ئۆز ۋەزىپهڭدىن ئايرىلىپ قالغانلىقىڭ ئۈچۈن قول ئاستىڭدىكى        . يولۇقمىدىڭ

ئهممـا  ! ئى سۇاليماننىڭ دادىـسى   ! قوشۇننىڭمۇ سۆيۈنۈپ كهتكهنلىكىنى ئۇنتۇپ قالما    
. سېنىڭ نىيىتىڭنىڭ دۇرۇستلۇقى ۋە ئالغان قهدەملىرىڭ تۈپهيلىدىن تهبرىكلهيمهن       

  ! ھهممىسىگه ئېرىشىشكه نېسىب قىلسۇنهللا غىنىنى ئېلىپ كهلگىن، اقال

بولمىــسا، مهغلــۇبىيهتكه ئــۇچراپ، تــاالپهتكه    !  ھهرگىــز كــۆرەڭلهپ كهتمىگىــن  
ــشهنمه . يۈزلىنىـــسهن ــۆز نهپـــسىڭگه ئىـ ــز ئـ ــۇنداقال، ھهرگىـ ــۇ  ! شـ ــاڭا بـ ــلىدە سـ ئهسـ

 يهرگه تهيىـنلىگهن    ئىراقتا ھهر . ۇرتهللا ندۇرغان ا غهلىبىلهرنى ئاتا قىلغان ۋە مۇكاپاتال    
ــادەملىرىڭنى تاشــالپ، يهمــامهدىن ئىــراققىچه ســاڭا ھهمــراھ بولغــان ۋە ھىجــازدىن     ئ
كېلىپ ساڭا قېتىلغان قوشۇندىكى سـهركهردىلهرگه بىلـدۈرمهي، مهخپىـي شـهكىلدە            

ئـۇ يهردە ئهبـۇ ئۇبهيـدە ۋە ئۇنىـڭ قـول ئاسـتىدىكى قوشـۇن         ! دەرھال شـام تهرەپـكه ئـۆت      
رتىـپ، قومانـدانلىق سـېنىڭ قولۇڭغـا ئۆتىـدۇ ۋە ھهممهيـلهن        بىلهن ئۇچراشقاندىن تا  
   “.بىر ساڭىال بويسۇنىدۇ

ر مهكتـۇبىنى تاپـشۇرۇۋالغاندىن كېـيىن،       ىد ئىبنى ۋەلىد خهلىپىنىڭ بۇ ئهم     خال
ــشهيبانىغا    ــى ھارىسهتهشـ ــهننا ئىبنـ ــدانلىقىنى مۇسـ ــۇننىڭ قومانـ ــى قوشـ ئىراقتىكـ

ئـۇ يولغـا چىقىـشتىن بـۇرۇن        .  چىقتـى  تاپشۇرۇپ، دەرھال فارادتىن شامغا قاراپ يولغا     
  :  قوشۇنىنىڭ قوماندانى ئهبۇ ئۇبهيدەگه مۇنداق دەپ مهكتۇب يوللىدىسۈرىيه

ڭ ئىمـانىنى سـاالمهت   نىڭ ئـاخىرەتته، ئـۇ قورقۇنچلـۇق كۈنـدە ھهممىمىزنىـ      هللا ا”
! ۇ دۇنيادىمۇ بىزنى ھهر تۈرلۈك يامانلىقالردىن قوغدىشىنى تىلهيمهن       بقىلىشىنى ۋە   

ئــۇ . نىڭ خهلىپىــسىدىن بىــر مهكتــۇب تاپــشۇرۇۋالدىممــبهر ئهلهيهىســساالمپهيغهمهن 
نـامى    نىڭ هللا. گه بېرىپ، قوشۇننىڭ قوماندانلىقىغا ئۆتۈشۈمنى بۇيرۇپتۇ     سۈرىيهماڭا  

قهســهم قىلىمهنكــى، ئۇنىــڭ مېنــى بــۇ ۋەزىــپىگه تهيىنلىــشىنى مهن ھهرگىــز بىــلهن 
ســـاڭا ئهســـال . دە بولىـــدۇقومانـــدانلىق يهنىـــال ســـېنىڭ ئهمرىڭـــ. تهلهپ قىلمىـــدىم

ــېنىڭ       ــايمىز ۋە سـ ــكهت قىلمـ ــالپ ھهرىـ ــرىڭگه خىـ ــايمىز، ئهمـ ــاۋلىق قىلمـ بويۇنتـ
سـهن ھهقىـقهتهن مۇسـۇلمانالرنىڭ      . يمىـز بهرمهبۇيرۇقۇڭسىز ھېچقانداق ئىشقا قارار     

بىــز ســېنىڭ ئۈســتۈنلۈكلىرىڭنى ئىنكــار قىلمــايمىز،     . خهيىرلىكلىرىــدىن ســهن 
ىرلىرىڭنـى ئالمـاي تـۇرۇپ ھېچبىـر ئىـشنى بىـر            شۇنداقال، سېنىڭ قىممهتلىـك پىك    

  . باشقا ئېلىپ چىقالمايمىز
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ــاال ھهممىمىزنىـــڭ تىرىـــشچانلىقىمىز هللا ا ــهۋەبى بىـــلهنتائـ ه ياخـــشى  بىـــزگسـ
ــله ــسۇن، ا  رنهتىجىـ ــدىن ساقلىـ ــى دوزاخ ئازابىـ ــسۇن، ھهممىمىزنـ ــا قىلـ ــاڭا هللا  ئاتـ سـ

  “!ساالمهتلىك ۋە رەھمهت ئاتا قىلسۇن

 قوماندانى ئهبۇئۇبهيـدەگه بـۇ مهكتـۇبنى يوللىۋېتىـپ،          رىيهۈخالىد ئىبنى ۋەلىد س   
ئاندىن سهھران ۋادىـسى يـولى     . ئۆزى فارادتىن دەۋمهتۇل جهندەلگه قاراپ يولغا چىقتى      

  ①.هن شىمالغا قاراپ ئىلگىرىلىدىبىل

  نىڭ فهتىه قىلىنىشى) سۈرىيه(شام 

هزرىتى د ئىبنى ئاس يهمهندىن مهدىنهگه قايتقاندىن كېيىن، ھهئخالىد ئىبنى س  
ئهبـۇبهكرى ئۇنىڭغــا تهيماغـا بېرىــپ ئـۇ يهردىــن ھـېچ ئايرىلماســلىقىنى، ئهتراپتىكــى     
مۇسۇلمانالرنى ئهسكهرگه ئېلىشىنى، ئهمما بـۇرۇن مـۇرتهد بولغـانالرنى ئهسـكهرلىككه      
ــۇرۇن        ــشتىن ب ــپ كېلى ــۇن يېتى ــاردەمچى قوش ــدىن ي ــلىقنى، كهينى ــۇل قىلماس قوب

خالىـد ئىبنـى    . نمهسـلىكىنى ئهمـر قىلـدى     لمىغۇچه ھهرىكهتله دۈشمهنلهر ھۇجۇم قى  
د بۇيرۇققا بىنائهن تهيماغا بېرىپ، قوشۇن توپلىدى، قوشۇن كۈنـسېرى زورىيىـشقا            هئس

دىكى يانـداش   سـۈرىيه بۇ ئهھۋالدىن خاۋاتىرلهنگهن بىزانـسالر ئۆزلىرىنىـڭ        . باشلىدى
  . ئهرەب قهبىلىلىرىنى كۈشكۈرتتى

، تهنۇھ، لهھم، جـۈزام قهبىلىلىـرى       بىزانسالرنىڭ كۈشكۈرتىشى بىلهن بهنى قهلب    
بـۇ ئهھۋالـدىن خهۋەر     . بىلهن غهسسانىيالر مۇسۇلمانالرغا قارشى قولىغا قـورال ئالـدى        

ھهزرىتى ئهبـۇبهكرى   . د ھهزرىتى ئهبۇبهكرىگه خهۋەر يوللىدى    هئن خالىد ئىبنى س   تاپقا
م ىـن يـاردە   تهللا ھهرگىـز قـورقمىغىن ۋە ا     ! ۈش قىـل  ئۇالرنىڭ ئۈسـتىگه يـۈر    ”: ئۇنىڭغا

ــن ــد “ !تىلىگى ــاۋاب يوللى ــى ســ   . ىدەپ ج ــد ئىبن ــلهن، خالى ــۇنىڭ بى ــمهن هئش د دۈش
. دۈشمهنلهر مۇسۇلمانالر قوشۇنىنى كۆرۈپال تارقىلىپ كهتتى     . ئۈستىگه يۈرۈش قىلدى  

ــن      ــۇ يهردىـ ــدى ۋە بـ ــشغال قىلـ ــى ئىـ ــكهن يهرنـ ــالپ كهتـ ــۇالر تاشـ ــال ئـ ــد دەرھـ خالىـ
ۋەر يولالپ، بۇنـدىن كېـيىن نـېمه        ھهرىكهتلهنمهي تۇرۇپ ھهزرىتى ئهبۇبهكرىگه يهنه خه     

  . ئىش قىلىشى كېرەكلىكىنى سورىدى

ــۇبهكرى ئۇن ــداق دەپ جــاۋاب يوللىــدى ھهزرىتــى ئهب ــا مۇن ــاراپ ”: ىڭغ ــدىڭغا ق ئال
ئهممــا ئارقاڭــدىن يــاردەمچى قوشــۇن يېتىــپ بــارمىغىچه ئۇالرنىــڭ  ! ئىلگىــرىلىگىن

ماتقــا بىنــائهن د بــۇ تهلىهئ خالىــد ئىبنــى ســ“!ئارىــسىغا ھۇجــۇم قىلىــپ كىــرمىگىن
بۇ ئارىدا، بهزىدە دۈشمهن قوشۇنى بىـلهن توقۇنۇشـقا مهجبـۇر           . داۋاملىق ئىلگىرىلىدى 

ــاردەم تهلهپ قىلــدى   ــدىن جىــددىي ي ــا، ھهزرىتــى ئهبۇبهكرى شــۇنىڭ بىــلهن، . بولغاچق
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ھهزرىتـــى ئهبـــۇبهكرى دەرھـــال ئۇنىڭغـــا ۋەلىـــد ئىبنـــى ئـــۇتبه ۋە ئىكـــرىمه ئىبنـــى 
يــاردەمچى قوشــۇننىڭ .  يــاردەمچى قوشــۇننى ئهۋەتتــىئهبۇجهھىــل قوماندانلىقىــدىكى

يېتىــپ بېرىــشى بىــلهن، قــۇددۇس ئهتراپىــدا ماھــان قوماندانلىقىــدىكى دۈشــمهن        
قوشۇنىنى مهغلۇپ قىلدى، ماھـان شـامغا قـاچتى، خالىـد ئۇنىـڭ كهينىـدىن قـوغالپ                 

لــېكىن مهرجــۇس ســهفهر دېــگهن يهرگه بارغانــدا، بىزانــسالرنىڭ يهنه ماھــان   . ماڭــدى
بـۇنى كـۆرگهن خالىـد ئىبنـى        . ىماندانلىقىدىكى ناھايىتى زور قوشۇنىغا دۇچ كهلـد      قو
ئىكرىمه ئىبنى ئهبۇجهھىل بولـسا، قـول       .  زىل مهرۋەگه قايتىشقا مهجبۇر بولدى     هئدس

ئاستىدىكى قوشۇن بىلهن ئارقىغا قايتىـشقا مهجبـۇر بولغـانالرنى قوغـداپ، ئۇالرنىـڭ               
دەل شـۇ پهيتـته، يهمهنـدىكى       . قا تىرىشىۋاتاتتى تاالپهتكه ئۇچرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش   

  . مۇجاھىدالرمۇ قايتىپ كهلدى

 قاتارلىق ئهمر ئىبنى ئاسھىجرەتنىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى، ھهزرىتى ئهبۇبهكرى   
 زائهقـۇ ئـامىر ھىجرەتنىـڭ ئـون بىرىنچـى يىلـى           . زاكات يىغقـۇچىالرنى ئالماشـتۇردى    

كېـيىن ئـۇنى بـۇ ۋەزىپىـسىدىن        . قهبىلىسىنىڭ زاكىتىنى يىغىشقا تهيىنلهنگهنىدى   
ئېلىپ، ئهينى ۋاقىتتا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بهلگىلىـگهن ئۇماننىـڭ زاكىتىنـى             

  : يىغىش ۋەزىپىسىگه قايتا تهيىنلىدى ۋە ئۇنىڭغا مۇنداق خهۋەر يوللىدى

مهن سېنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئهينى ۋاقىتتا تهيىنلىگهن ۋەزىپىگه قايتا         ”
هن ساڭا بهلگىلهنگهن ۋەزىپىنى قايتا بهردىم ۋە بـۇنى پهقهت پهيغهمـبهر            م. تهيىنلىدىم

ــسىنى ئىــشقا ئاشــۇرۇش ئۈچــۈنال      ــان ۋەدى ــته ســاڭا قىلغ ــۇ ھهق ئهلهيهىســساالمنىڭ ب
ســهن بــۇ ۋەزىپىنــى بــۇرۇن قىلغانىــدىڭ، ھــازىر شــۇ ۋەزىــپهڭگه قايتــا   . قىلىــۋاتىمهن

هر ئىككـى دۇنيـالىق پايـدا ـ     مهن پهقهت سـېنىڭ ھ ! ھئابـدۇلال ئهبـۇ  ئـى  . يىنلهندىڭته
شــۇڭا ســېنىڭمۇ بــۇ ۋەزىپىنــى ئىخالســمهنلىك بىــلهن . مهنپهئهتىڭنــى كــۆزدە تۇتتــۇم

  “!مىد قىلىمهنئورۇندىشىڭنى ئۈ

  : مۇ ھهزرىتى ئهبۇبهكرىگه مۇنداق دەپ جاۋاب قايتۇردىئهمر ئىبنى ئاس

بــۇ ) ىــن كېــيىنتهللا ا(ســهن بولــساڭ، . رىمهنېــمهن ئىــسالمنىڭ ئوقلىرىــدىن ب”
ــارلىغۇچى ۋە قولالنغۇچىــسهن   ــوقالرنى يىغىــپ تهيي ــۇالرنى  . ئ ــانىكهن، ئ ــداق بولغ ئۇن

دىـن ئهڭ  هللا قهيهردىن يىغساڭ يىغقىن، ئهمما نىـشانغا ئهڭ تېـز يېتىـپ بارىـدىغان، ا             
  “!قورقىدىغان ۋە ئهڭ ياخشىسىنى تاللىغىن

بــۇ . د ماھاننىــڭ قوشــۇنىدىن قېچىــپ زىــل مهرۋەگه قــايتتىهئخالىــد ئىبنــى ســ
  : نى ئاڭلىغان ھهزرىتى ئهبۇبهكرى ئۇنىڭغا مۇنداق دەپ خهۋەر يوللىدىخهۋەر

ھايـــاتىم ئۈســـتىگه قهســـهم   ! ھـــازىرقى ئورنۇڭـــدىن باشـــقا يهرگه يـــۆتكهلمه   ”
قىلىمهنكى، سهن بهكمۇ قورققاق ۋە قاچقاق، شۇنداقال كۆزۈڭ يهتمىگهن ئىشقا تۇتۇش      

   “.قىلمايدىغان، جاپاغا چىدىماس بىرى ئىكهنسهن
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دنىڭ مهدىــنهگه كىرىــشىگه هئزرىتــى ئهبــۇبهكرى خالىــد ئىبنــى ســ ، ھهكېيىــنچه
  ). بۇ ھهقته كېيىنچه تهپسىلىي توختىلىمىز(رۇخسهت قىلدى 

ھىجرەتنىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى، ھهزرىتى ئهبۇبهكرى تۆۋەندىكى تهرتىپ بـويىچه          
  : گه ئهۋەتتىسۈرىيهقوشۇن تهشكىللهپ، 

ــد   ۋەزىپىــسىدىن هئدبىرىنچــى، خالىــد ئىبنــى ســ  ــدىن كېــيىن يهزى قالدۇرۇلغان
 .ئىبنى ئهبۇسۇفيان يهتته مىڭ كىشىلىك قوشۇن بىلهن شامغا قـاراپ ھهرىكهتلهنـدى           

ئۇ، شـامغا يـۈرۈش قىلغـان ئىـسالم قوشـۇنلىرىنىڭ تـۇنجى قومانـدانى بولـۇپ، داڭقـى                   
  .چىققان سۇھهيل ئىبنى ئامىرمۇ بۇ قوشۇندا ۋەزىپه ئۆتهيتتى

يهزىـدنىڭ  (ىدىن مۇئـاۋىيه ئىبنـى ئهبـۇ سـۇفيان          ھهزرىتى ئهبۇبهكرى ئۇنىڭ كهين   
قوماندانلىقىــدىكى قوشــۇننى ئهۋەتىــپ، يهزىــدنىڭ قوشــۇنىنى تېخىمــۇ ) قېرىندىــشى
نىڭ هئد ئهينى ۋاقىتتا خالىد ئىبنى س     مۇئاۋىيه زىل مهرۋەدىن ئۆتكىچه   . كۈچلهندۈردى

.  ماڭـدى  قوشۇنىدىن ئايرىلىپ، بۇ يهردە قېلىپ قالغان ئهسكهرلهرنىمۇ بىلله ئېلىـپ         
ــۇبهكرى خالىــد ئىبنــى ســ  پهقهت شــۇندىن كېيىــنال، ھه ــنهگه هئزرىتــى ئهب دنىڭ مهدى
  . كىرىشىگه رۇخسهت قىلدى

ىـر قوشـۇننىڭ بېـشىدا       تهرەپكه مېڭىـشقا تهييارالنغـان يهنه ب       سۈرىيهئىككىنچى،  
  .  بولۇپ، ئۇ پهلهستىن تهرەپكه قاراپ ئاتالندىئهمر ئىبنى ئاس

ڭ قومانـــدانلىقىغا شـــۇراھبىل ئىبنـــى ھهســـهنه ئـــۈچىنچى، يهنه بىـــر قوشـــۇننى
ئۇ ئهسلىدىكى  . ئۇنىڭ قوشۇنى ئىئوردانىيه تهرەپكه قاراپ يولغا چىقاتتى      . تهيىنلهندى

ئۇمۇ زىل  . ۋەلىد ئىبنى ئۇقبه قوماندانلىقىدىكى قوشۇننىڭ بېشىغا كهلتۈرۈلگهنىدى      
ــن ئۆ ــ  مهرۋەدىـ ــى سـ ــد ئىبنـ ــدە، خالىـ ــاخىرق هئتكهنـ ــان ئهڭ ئـ ــپ قالغـ ى دتىن قېلىـ

  . ئهسكهرلهرنىڭ ھهممىسىنى بىلله ئېلىپ ماڭدى

تۆتىنچى، ئهبۇ ئۇبهيدە ئـامىر ئىبنـى جهرراھ يهنه بىـر قوشـۇننىڭ قومانـدانلىقىغا               
بـۇ قوشـۇنغا جىـددىي      . گه قاراپ يولغا چىقاتتى   شهھىرى ھىمسبۇ قوشۇن   . تهيىنلهندى

نلىقىغا پهيــتلهردە يــاردەمچى بولىــدىغان ئــالته مىــڭ كىــشىلىك قوشــۇننىڭ قومانــدا  
  . ئىكرىمه ئىبنى ئهبۇجهھىل تهيىنلهندى

 Iمۇسۇلمانالرنىڭ بۇ ھهربىي تهييارلىقىدىن خهۋەر تاپقـان بىـزانس ئىمپېراتـورى            
قا يېتىپ بېرىپ، زور بىر قوشۇن      ھىمسھېراكلىيۇس ناھايىتى ئالدىراشلىق بىلهن     

، شـۇراھبىل   تهشكىللىدى ۋە يهزىد ئىبنى ئهبۇسۇفيانغا قارشى تزاراق قوماندانلىقىدا       
ئىبنى ھهسهنهگه قارشى دراكوس قوماندانلىقىدا، ئهبۇئۇبهيدەگه قارشى فهيقهر ئىبنـى          

ــى   ــدا قوشــۇن ئهۋەتت ــدانلىقىغا   . ناســتور قوماندانلىقى ــۇمىي قومان ــۇ قوشــۇننىڭ ئوم ب
 240شـۇ ۋاقىتتىكـى بىـزانس قوشـۇنىدىكى لهشـكهر سـانى             . فهيقهرنى تهيىنلىگهنىدى 

 مىڭــال 21 ئىــسالم قوشــۇنىنىڭ لهشــكهر ســانى پهقهت  ھــالبۇكى،. مىڭغــا يهتكهنىــدى
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ئۇندىن باشقا، ئىكرىمهنىڭ قوماندانلىقىـدىكى ئـالته مىـڭ كىـشىلىك قوشـۇن             . ئىدى
  . ئارقىدىن كېلىۋاتاتتى

مۇسۇلمان قوشۇنلىرىنىڭ قوماندانلىرى بىزانسالرنىڭ قورقۇنچلۇق دەرىجىدىكى      
ئۇالر بىر يهرگه يىغىلىـپ،     . شتىزور قوشۇنىنى كۆرۈشى بىلهن بىرئاز تهمتىرەپ قېلى      

  ئهمــر ئىبنــى ئــاسئارىلىرىــدا ئهڭ ئۇقۇمۇشــلۇق ۋە تهجرىبىلىــك ھېــسابلىنىدىغان 
ر ئىبنـــى ئـــاس  ئهمـــ. نـــى ئالمـــاقچى بولـــدى  رىنىـــڭ پىكبىـــلهن كېڭىـــشىپ، ئۇ 

مۇســۇلمانالرنىڭ ھهرقايــسى ســهپلهر بــويىچه تارقــاق ھۇجــۇم قىلغانــدىن، ھهممىــسى 
م قىلسا تېخىمۇ مۇۋاپىـق بولىـدىغانلىقىنى، شـۇنداق         بىرلىشىپ بىرال يهردىن ھۇجۇ   

شـۇنىڭ بىـلهن   . قىلغاندىال مۇسۇلمانالرنىڭ يېڭىلمهيدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغـا قويـدى   
ــاردەمچى قوشــۇن ئهۋەتىــشىنى تهل   هپ بىــر ۋاقىتتــا، ئــۇالر خهلىــپىگه خهۋەر يــولالپ، ي

م ئــۇرۇش رنىــڭ پىكرىنــى ئۇيغــۇن كۆرۈشــتى ھه   باشــقا قومانــدانالرمۇ ئهم . قىلــدى
 مهدىنه بىـلهن خهۋەرلىـشىش ئۈچـۈن يهرمۇكنىـڭ مۇۋاپىـق            ـــقوماندانلىق مهركىزى   
ئۇنـدىن كېـيىن، ئىراقتىكـى خالىـد ئىبنـى ۋەلىـدكه خهۋەر             . ئىكهنلىكىنى بېكىتتى 

يولالپ، ئۇنىڭ ئۆزلىرىگه ياردەم بېرىشىنى ۋە باش قوماندانلىقنى قولىغـا ئېلىـشىنى            
  . تهلهپ قىلىشتى

ئـۇنى  . ەرنى ئېلىپ، دەرھال فارادتىن يولغا چىقىپ قاراقىرغا بـاردى        خالىد بۇ خهۋ  
ئانـدىن ئـۇ   . قاراقىردىن كېيىن سۇۋاغا يولۇقـۇپ ئـۆتتى   . مۇسهننا ئۇزىتىپ قويغانىدى  

ــزانس    ــسىدىكى بى ــراق ئارى ــلهن ئى ــاۋۋال   تۇپراقيهر بى ــرىلهپ، ئ ــاراپ ئىلگى ــا ق لىرىغ
 سـهرھان ۋادىـسى يـولى بىـلهن         مۇسهييىهقا ھۇجۇم قىلدى، ئاندىن شـىمالغا بۇرۇلـۇپ       

، ئانــدىن گهقــقهرىھهۋران تېغىنىــڭ شــهرقىدىن ئايلىنىــپ، تهدمــۇر يېقىنىــدىكى     
  . هتهينگه يېتىپ باردىيتهدمۇرغا ۋە ئاخىرىدا قهر

خالىدنىڭ خهۋىرىنى ئالغـان غهسـسانىيالر مهرجـۇ راھىـت دېـگهن يهردە ئۇنىڭغـا               
بېشىدا ھارىس ئىبنى ئهيههم    غهسسانىيالر قوشۇنىنىڭ   . قارشى قوشۇن تهشكىللىدى  

گهن يېـرىگه قـاراپ     سـرا دېـ   ۇنىڭ ب سـۈرىيه خالىـد بـۇالرنى مهغلـۇپ قىلىـپ،         . بار ئىدى 
ـــســرا بۇ. ئىلگىرىلىــدى   فهتىــهلىرى ئىچىــدەتــۇپراق ســۈرىيه خالىــد ئىبنــى ۋەلىــد ــ

ئانــــدىن يهرمۇكقــــا قــــاراپ ئىلگىــــرىلهپ، ئــــۆز . قىلغــــان تــــۇنجى شــــهھهر ئىــــدى
ــۇ . ز مىــڭ كىــشى بىــلهن مۇســۇلمانالر قوشــۇنىغا قېتىلــدى  قوماندانلىقىــدىكى توقق

  ①. مىڭغا يهتتى36 سانى ئهسكهرىكى شۇنىڭ بىلهن، مۇسۇلمانالر قوشۇنىد

بـۇ ئارىـدا، بىـزانس    . خالىد ئىبنى ۋەلىدنى كۆرگهن مۇسـۇلمانالر بهكمـۇ سـۆيۈندى         
نس مچى قوشۇن قېتىلغاندىن باشقا، بىـزا     ەقوشۇنىغىمۇ ماھان قوماندانلىقىدىكى يارد   

ــۇ      ــوپ ۋە راھىبالرم ــان پ ــۈن بىرمۇنچىلىغ ــۇش ئۈچ ــى ئۇرغۇت ئهســكهرلىرىنىڭ روھىن

                                                 
 ـ  15 ـ ،  9 ـ جىلـد   7ئىبنـى كهسـىر   » ئهل بىـدايه «  ـ بهتـلهر؛  375 ـ ،  369 ـ جىلـد   2ئىبنۇل ئهسىر، » ئهل كامىل «①

 . بهتلهر



  
  
 ) خولهپائىر راشىدىن(تۆت خهلىپه باسار ئىز

 104

w
w

w
.m

unber.org
 

خالىد نېمه ئۈچۈن ئۇنداق ئـۇزۇن      «: وقۇرمهنلىرىمىزبهلكىم ئ . يېتىپ كېلىشكهنىدى 
  : ئۇنىڭ سهۋەبى مۇنداق ئىدى. دەپ سورىشى مۇمكىن» يولالرنى بېسىپ كهلدى؟

ز قــولى ئاســتىدىكى ئــازغىنه ئــۇ مۇســۇلمانالر بىــلهن ئۇچرىشىــشتىن بــۇرۇن، ئــۆ 
چــۈنكى ئىــسالم  . قوشــۇن بىــلهن بىزانــسالرغا قارشــى جهڭ قىلىــشنى خالىمىــدى     

قوشۇنىنىڭ باش قوماندانلىقى ئۇنىڭغا تاپشۇرۇلغاچقا، ئۇ قوشـۇن بىـلهن ئۇچرىـشىپ            
ــدانلىقنى ئۆتكۈزىۋېلىــشى كېــرەك ئىــدى   ئۇنىــڭ ئۈســتىگه، ئىــسالم قوشــۇنى   . قومان

ــسالرغا ھهر تهرەپــتى  ــهپ بولــۇپ الن ئهمهس، بهلكــى بىــر بىزان  ھۇجــۇم قىلىــشنى   س
شۇنداق قىلغاندىال، سان جهھهتته ئۆزلىرىدىن ئـون ھهسـسه ئۈسـتۈن           . پىالنلىغانىدى

ر خالىـد   ئۇنـدىن باشـقا، ئهگه    . بولغان دۈشمهن قوشۇنلىرىغا قارشـى تـۇرغىلى بـوالتتى        
ۇنـدىن بـۇرۇن   ىن غهربـكه قـاراپ ئىلگىـرىلىگهن بولـسا، ب      قىسقا يولنى تالالپ ھىـراتت    

ــدىكى     ــۇرۇش سهھنىــسى بولغــان بىــزانس چېگرىلىرى ــا ئ پارســالر بىــلهن رىملىقالرغ
ئۇنداق بولغانـدا، ئىـسالم     . مۇھاپىزەتچى قوشۇنغا دۇچ كېلىپ قېلىشى مۇمكىن ئىدى      

ــا بىرلىشىــشى تېخىمــۇ تهســكه چۈشــهتتى    شــۇنداقال، ئىــسالم  . قوشــۇنىنىڭ يهرمۇكت
شــۇڭا ئــۇ . انلىقنى ئــۆز قولىغــا ئااللمــايتتىقوشــۇنىنىڭ پىالنــى بــويىچه بــاش قومانــد

ــۇل     ــۈش ئۈچــۈن دەۋمهت ــدىن ھالقىــپ ئۆت ــۇ مۇســتهھكهم چېگرىلىرى ــسالرنىڭ ب بىزان
 ،ئـۇ . قا مهجبـۇر بولـدى    جهندەل يولى بىلهن جهنۇبقا مېڭىپ، ئاندىن شىمالغا بۇرۇلۇشـ        

 نىڭ شهرقىگه يېتىپ بارغاندىال، ئانـدىن ئۆزىنىـڭ ھـاۋران         شهھىرىسرا  نىڭ بۇ سۈرىيه
ــى  ــى (تېغـ ــسمى دۇرزۇ تېغـ ــازىرقى ئىـ ــدىغا   ) ھـ ــڭ ئالـ ــار تاغنىـ ــان يانـ دەپ ئاتىلىغـ

بــۇ تىــك قىيــالىق تاغــدىن ھالقىــپ ئۆتــۈش بهكمــۇ قىــيىن  . چىققــانلىقىنى بىلــدى
بولغاچقا، ناھايىتى تېز سۈرئهت بىلهن بۇ تـاغنى ئايلىنىـپ ئۆتـۈپ، تهدمۇرغـا يېتىـپ         

كه، ئـۇ يهردىـن سـهنىييهتۇل ئـۇقهب         هتهين يولى بىلهن غهربـ    يشۇ سهۋەبتىن، قهر  . باردى
بـۇ يهرنـى فهتىـه قىلغانـدىن        . سـراغا كىـردى   ەپكه بۇرۇلۇپ، شـامنىڭ شـهرقىدىن بۇ      تهر

  . كېيىن يهرمۇكقا قاراپ ئىلگىرىلىدى

ئـۇ ئـاۋۋال    . خالىد ئىبنى ۋەلىدنىڭ ئـۆزىگه خـاس ئـۇرۇش تاكتىكىـسى بـار ئىـدى              
ى، ئانــدىن ئــاالقزادە دۈشــمهن قوشــۇنىنىڭ ئىچكىرىــسىگىچه ھۇجــۇم قىلىــپ كىرەتتــ

ــۇراتتى   ــا ســېپىنى ئ ــدىن كېــيىن دۈشــمهن قوشــۇنىغا  . بولغــان دۈشــمهننىڭ ئارق ئۇن
بـۇنى كـۆرگهن دۈشـمهن      . ئومۇمىيۈزلۈك ھۇجۇم باشالش ئۈچـۈن ئارقىغـا چېكىنهتتـى        

ئۇنىــڭ يهنه باشــقىچه پىالنالرنــى تــۈزۈپ، پۇرســهت تاپقانــدا قايتــا ھۇجــۇم قىلىــشىدىن 
ئۇندىن باشقا، خالىد دۈشـمهننىڭ ئارقىـدىن     . گه چۈشهتتى قورقۇپ، قاتتىق ساراسىمى  

ھۇجۇم قىلىپ كېلىشىنى كۆزدە تۇتـۇپ، ھهر دائىـم ئارقـا تهرەپـكه يـاردەمچى قوشـۇن                 
  . قويۇپ ماڭاتتى

چــۈنكى ئــۇ . ئــۇ ئىراقتىكــى فهتىهلىرىــدە پۈتــۈنلهي مۇشــۇ تــاكتىكىنى قولالنــدى
بولۇپ، سهۋاد رايونى ۋە ھىـرا      لىرىغا خېلى ئىچكىرىلهپ كىرىپ كهتكهن      تۇپراقئىراق  

ئۇنىڭ ئۈستىگه، . تهرەپتىكى دۈشمهن قوشۇنلىرى تېخى تهلتۆكۈس يوقىتىلمىغانىدى
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ــۆزلىرى بىــلهن  ــۇرت خهلقلىــرىگه تېخــى   تىنچئ ــۈزگهن بهزى ي لىــق ئهھدىنامىــسى ت
چـۈنكى ئـۇالر تـۇرۇپ ـ تـۇرۇپ بـۇ ئهھـدىنامىگه        . تولۇق ئىشهنچ باغلىغىلى بولمـايتتى 

لىرىنىــڭ ئىچىــگه تۇپراقشــۇنداقال، خالىــد بىــزانس . پ قويۇۋاتــاتتىخىالپلىــق قىلىــ
  . كىرىپ بولغان بولۇپ، ئىسالم قوشۇنى بىلهن تېخى ئۇچرىشىپ بواللمىغانىدى

لىرى ئىچىدە بولغانلىقى ئۈچـۈن،   تۇپراق خالىد ئۆزى فهتىه قىلغان پارس       ،بولۇپمۇ
هنـــسىرەپ، چېگـــرا بىزانـــسالر ئۇنىـــڭ پارســـالر بىـــلهن ئىتتىپاقلىشىۋېلىـــشىدىن ئ

  . رايونلىرىغا بولغان مۇھاپىزەتنى تېخىمۇ كۈچهيتىپ، قاتتىق كونترول قىلىۋاتاتتى

ى بىـلهن يهرمۇكقـا     رلىرئهسـكه نىهايهت، خالىد ئىراقتىن بىلـله ئېلىـپ ماڭغـان          
ــاردى  ــد.يېتىــپ ب ــۈنلهي     خالى ــقا پۈت ــزانس قوشــۇنلىرىمۇ ئۇرۇش ــدا، بى  يېتىــپ بارغان

ــ. تهييارلىنىــپ بولغانىــدى ىــر يهرگه ۇ مۇســۇلمان ئهســكهرلىرىنىڭ ھهممىــسىنى ب ئ
ا ھهمـدۇ سـانا ئېيتقانـدىن كېـيىن، ئۇالرغـا مۇنـۇ تـارىخىي               قهللا يىغىپ، ئالدى بىلهن ا   

  : خىتابنى قىلدى

تهقـدىر قىلغـان ئهڭ مـۇھىم كـۈنلهردىن         ) مهيدانغا كېلىشىنى (تائاال  هللا بۈگۈن ا ”
رگه ۆرەڭلهيدىغان ياكى ئهمـ شى بىلهن ك  بۈگۈن ھېچكىم ئۆزىنىڭ قىلغان ئى    . بىرىدۇر

ــۈن ئهمهس   ــدىغان كـ ــتاقلىق قىلىـ ــسۇنماي، باشباشـ ــهمىمىي  . بويـ ــادىڭالردا سـ جىهـ
ھهر بىر ئىش ـ ھهرىكىتىڭالرنى باشقىالرنىڭ مۇكاپاتلىشى ئۈچـۈن ئهمهس،   . بولۇڭالر

يـاد  ) كېيىنكـى كـۈنلهردە   (بۈگـۈن   ! نىڭ رازىلىقـى ئۈچـۈن قىلىڭـالر      هللا بهلكى پهقهت ا  
ھهرگىـز ئـۆزەڭالرنى مهلـۇم بىـر     . ا بېرىلىدىغان كۈندۇرقهللا ېسابى ا ئېتىلىدىغان ۋە ھ  

سـېلىۋالماڭالر يـاكى ئۆزەڭالرغـا ئىـشىنىپ كېتىـپ          ) تاكتىكىسىغا(جهڭ قېلىپىغا   
ــاڭالر  ــكهت قىلمـ ــالغۇز ھهرىـ ــۆرمهڭالر ۋە   . يـ ــائىز كـ ــا جـ ــشنى ئۆزەڭالرغـ ــداق ئىـ بۇنـ

ېـــشىڭالردىكى ئـــۆزەڭالر بۇيرۇلمىغـــان بىـــر ئىـــشنى ب ! قىلماســـلىققا تىرىـــشىڭالر
  “!ئهمىرلىرىڭالرنىڭ پىكىر ۋە كۆرسهتمىسى بويىچه قىلىڭالر

ــكهرلهر    ــدە، ئهسـ ــۇ يهرگه كهلگهنـ ــۆزى مۇشـ ــدنىڭ سـ ــ ”: خالىـ ــداقتا، سـ نىڭ ېئۇنـ
  : خالىد ئۇالرغا مۇنداق دەپ جاۋاب بهردى. دەپ سوراشتى“ ڭ قانداق؟هكۆرسهتم

ــرەك   ” ــازىرقى ئهھــۋالىڭالر ســىلهردىن بهك ــا (ھ ــنىڭالردا قالغ مۇســۇلمان ) نكهي
ئۇالر يـاردەمچى قوشـۇن     (خهلق ئۈچۈن بهكمۇ پايدىسىز، ئهمما مۇشرىكالرغا نىسبهتهن        

  .بهكمۇ پايدىلىق ھېسابلىنىدۇ) بىلهن شۇ قهدەر كۈچلىنىپ كهتكهنلىكى ئۈچۈن

ھېرىـسى سـىلهرنى    ) مهنسهپ(مهن شۇ نهرسىنى ئېنىق بىلىپ يهتتىمكى، دۇنيا        
دىــن هللا ســىلهرنى ئاگاھالنــدۇرۇپ قويــاي، ا. ېتىپتۇبىــر ـ بىــرىڭالردىن يىراقالشــتۇرۇۋ  

ــۇڭالر ــۇرتتىن       ! قورق ــايرىم ي ــايرىم ـ ئ ــرىڭالر ئ ــۇڭالركى، ھهربى شــۇنىمۇ بىلىــپ قوي
ــۇ يهردە بىرلهشــــتىڭالر  ــا بويسۇنــــساڭالر،  . كېلىــــپ، بــ ــۆز ئهمىرلىرىڭالرغــ ئهگهر ئــ

هنسهپكه تېخىمۇ يۇقىرى م  (ياق، ئهگهر   . مهملىكىتىڭالر بۇنىڭ بىلهن زىيان تارتمايدۇ    



  
  
 ) خولهپائىر راشىدىن(تۆت خهلىپه باسار ئىز

 106

w
w

w
.m

unber.org
 

پۈتۈن قوشۇن سىلهرگه بوي ئهگـكهن  ) ئېرىشىش خىيالىدىكىلهرنى كۆزدە تۇتۇۋاتىمهن 
. تهقـــدىردىمۇ مهملىكىـــتىڭالر بۇنىـــڭ بىـــلهن چـــوڭ پايـــدىغا ئېرىـــشىپ كهتمهيـــدۇ

نىـڭ نهزىرىـدىكى ئورنـۇڭالر      پىۋە خهلى هللا ئاراڭالردىكى بىرىڭالرغا بويسۇنۇش بىـلهن ا     
ــدۇ  ــۆۋەنلهپ كهتمهي ــا . ت ــداق بولغ ــالر ئۇن ــرەت قىلىڭ ــالر غهي ــۈنكى ! نىكهن، ھهممىڭ چ

بۈگۈن شـۇنداق بىـر     . ئالدىڭالردىكى دۈشمهن جهڭگه تولۇق تهييارلىق قىلىپ بولدى      
ئېتىلىـدىغان ۋە  نكـى كـۈنلهردە يـاد    يىبۈگـۈن ـ كې  (ۈننىڭمۇ ئهتىـسى بـار   كۈنكى، بۇ ك

  ). ا بېرىلىغان بىر كۈن دېمهكچى ـ تقهللا ھېسابى چوقۇم ا

ىن چىقارمــــاڭالركى، ئهگهر بۈگــــۈن دۈشــــمهننى كهيــــنىگه شــــۇنىمۇ يــــادىڭالرد
ئهگهر ئۇالر بىزنـى    . چېكىندۈرەلىسهك، بۇندىن كېيىنمۇ داۋاملىق چېكىندۈرەلهيمىز    

  .  ئوڭشىۋااللمايمىزھهرگىزيېڭىۋالىدىغان بولسا، بۇندىن كېيىن بىز ئۆزىمىزنى 

شىش، ئۆزئـــارا مهسلىههتلىـــ. شـــۇڭا ھهممىڭـــالر ئـــۆزەڭالرنى ســـهگهك تۇتـــۇڭالر 
بۈگـۈن بىـر   ! كېڭىشىش ئـارقىلىق ئۆزىمىزنىـڭ ئهمىرلىرىمىزنـى سـايالپ چىقـايلى          

قىسمىمىز قوماندانلىق ۋەزىپىسىنى ئۆتهيلى، ئهته يهنه بىر قىسمىمىز، ئۆگۈنلـۈككه          
شــۇ تهرىقىــدە نــۆۋەت بىــلهن ئــۆز  . يهنه بىــر قىــسمىمىز بــۇ ۋەزىپىنــى ئۆتكۈزىۋالــسۇن 

بۈگـۈنكى  . ۈگـۈن بـۇ ئىـشنى ماڭـا قويـۇپ بېـرىڭالر           ئهممـا ب  . ۋەزىپىمىزنى ئادا قىاليلى  
   “!ۋەزىپىنى ئۆزەم بىر تهرەپ قىالي

 36خالىد ئىبنى ۋەلىد بۇ تارىخىي نۇتقىنى ئاياغالشتۇرغاندىن كېيىن، قوشۇننى         
ئهبـۇ ئۇبهيـدە    . ئىـدى ھهر بىر پولكتا مىڭ ئهتراپىدا ئهسكهر بار        .  پولكقا بۆلدى  40ياكى  

 ۋە شــۇراھبىل  ئهمــر ئىبنـى ئـاس  ڭ ئوتتـۇرا قانىتىغـا،   جهرراھ قوشــۇننىئهمـر ئىبنـى  
ئىبنى ھهسهنه قوشۇننىڭ ئوڭ قانىتىغا، يهزىـد ئىبنـى ئهبـۇ سـۇفيان سـول قانىتىغـا         

  : ئۇ كۈنكى پولك كوماندىرلىرىنىڭ بهزىلىرى تۆۋەندىكىچه ئىدى. مهسئۇل قىلىندى

 ئىبنـى  ىـشام ھم، هيـاد ئىبنـى غهن  يهدىي، ئئكه ئىبنى ئامىر، مهزئۇر ئىبنى ئه  كه” 
ئۇتبه ئىبنى ئهبۇ ۋەققاس، سۇھهيل ئىبنى ئامىر، ئىكرىمه ئىبنى ئهبۇجهھىل، خالىـد   

هســلهمه، ســهفۋان ئىبنــى  ئىبنــى مھهبىــبئىبنــى ۋەلىــدنىڭ ئــوغلى ئابــدۇرراھمان، 
د ئىبنـى ئهل ئـاس،      ئخالىد ئىبنى سـه   ئىد ئىبنى خالىد ئىبنى ئهل ئاس،       ئۇمهييه، سه 

ىـرار ئىبنـى    ، ز ۋاميه ئىبنـى ھـۇدەيج، زۇبهيـر ئىبنـى ئه         ۋىئابدۇلالھ ئىبنى قهيس، مۇئـا    
   “.ئهزۋەر

رب قوشـۇننىڭ ئىجـرائىيه     نىڭ قازىـسى، ئهبـۇ سـۇفيان ئىبنـى ھه         دەردا قوشۇن ئهبۇ
ھهيئىتى، ئابدۇلال ئىبنى مهسئۇد ئۇرۇش غهنىمهتلىرىنىـڭ مهسـئۇلى، قۇبـات ئىبنـى       

ىڭ مهشـقاۋۇلى بولـۇپ     ر بولـسا، قوشـۇنن    مـ م تۇرشـاۋۇل بېگـى، مىقـداد ئىبنـى ئه         ئۇشهي
ئۇ كۈنكى يهرمۇك قوشۇنىنىڭ ئىچىـدە مىڭـدىن ئـارتۇق سـاھابه بولـۇپ،              . تهيىنلهندى

ســـۇفيان ئـــۇرۇش ئهبۇ.  پـــالۋانمۇ بـــۇ قوشـــۇندا ئىـــدىبهدر غازىتىغـــا قاتناشـــقان يـــۈز
، هللا”: ئۇالرنىـڭ روھىنـى كۆتـۈرۈش ئۈچـۈن       تهييارلىقىدىكى قوشۇننى ئارىالپ يۈرۈپ،     
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. لىتىنىــڭ پــالۋانلىرى ۋە ئىــسالمنىڭ قوغدىغۇچىــسى ســىلهر ســىلهر ئهرەب مىل! هللا
ــزانس   ئا ــسا، بىـــ ــدىڭالردىكىلهر بولـــ ــلـــ ــدىنىڭ  لهشـــ ــېرىك ئهقىـــ كهرلىرى ۋە شـــ

تهقـــدىر قىلغـــان ) ۋۇجۇدقـــا كېلىـــشىنى(بۈگـــۈن ســـهن ! هللائـــى ا. قوغـــدىغۇچىلىرى
 دەپ دۇئـا قىلىـپ،      “!شۇ بهندىلىرىڭگه زەپهر ئاتا قىلغىـن     ! هللائى ا . كۈنلهردىن بىرىدۇر 

  . وشۇننى غهيرەتلهندۈرەتتىق

قوشۇن بىر ـ بىرىگه كىرىـشىپ،   . نىهايهت، ئۇرۇش بهكمۇ شىددەت بىلهن باشالندى
جهڭ تازا قىززىغـان بىـر پهيتـته،    . ئاتلىق ئهسكهرلهر بىر ـ بىرىنى قوغالشقا باشلىدى 

ــنهدىن بىــر خهۋەر   دە خهۋەر. ئېلىــپ كهلــدى مــاھمىييه ئىبنــى زەنىــم پايتهخــت مهدى
ــات بوھهزرىتــى ئه ــا ھهزرىتــى ئۆمهرنىــڭ   بۇبهكرىنىــڭ ۋاپ لغــانلىقى ۋە ئۇنىــڭ ئورنىغ

ــدانلىقتىن    ــاش قومان  خهلىــپىلىككه تهيىنلهنگهنلىكــى؛ خالىــد ئىبنــى ۋەلىــدنىڭ ب
ــا ئهبۇ   ــڭ ئورنىغ ــدۇرۇلۇپ، ئۇنى ــر   قال ــدىكى ئهم ــى ھهققى ــدەنىڭ تهيىنلهنگهنلىك ئۇبهي

ەرنىــڭ ىتابىنىڭ خهۋئهممــا خالىــد ئىبنــى ۋەلىــد قومانــدانلىق شــ. بىلدۈرۈلگهنىــدى
  : ئالىغاومهزمۇنى ھهققىدە سورىغان س

 دەپال جاۋاب   “زدىن ياردەمچى قوشۇن كېلىۋېتىپتۇ   مهدىنىدىن ساالم بار، ئارقىمى   ”
  ①.بهردى

 ھهزرىتــى ئهبــۇبهكرى ھىجرەتنىــڭ ئــون ئــۈچىنچى يىلــى جهمــادىيهل ئــاخىر        
ــ. لـــدىبوۋاپـــات ) دۈشـــهنبه(ئېيىنىـــڭ يىگىـــرمه ئىككىنچـــى كـــۈنى  ويىچه مۇشـــۇ بـ

ھېسابلىغاندا، ئۇنىڭ خهلىپىلىك دەۋرى ئىككى يىل، ئۈچ ئاي، ئون كـۈن داۋامالشـقان          
ھهزرىتــى ئهبــۇبهكرى دەۋرىــدە فهتىــه قىلىنغــان يهرلهر ھهرقــانچه ئــازدەك       . بولــدى

  : قتىالرنى ھهرگىز ئۇنۇتماسلىق الزىمەندىكى مۇھىم نۇكۆرۈنسىمۇ، تۆۋ

  . ىسقا داۋامالشتىبىرىنچى، ئۇنىڭ خهلىپىلىك دەۋرى بهكمۇ ق

ئىككىنچى، ھهزرىتى ئهبۇبهكرىنىڭ كۆپىنچه ۋاقتى ئهرەب يېرىم ئارىلىنىڭ ھهر         
تهرىپىنى قاپلىغان مۇرتهدلىك ھهرىكهتلىرىنـى باسـتۇرۇش بىـلهن ئـۆتكهچكه، باشـقا             

  . فهتىه ئىشلىرىغا پۇرسهت تاپالمىدى

هرەپــتىن ئــۈچىنچى، قانــداقال بولمىــسۇن، ھهزرىتــى ئهبــۇبهكرى دەۋرىــدە بىــر ت     
بىزانسالر، يهنه بىـر تهرەپـتىن پارسـالرغا قارشـى ئېلىـپ بېرىلغـان ئۇرۇشـالر ئىـسالم                  
دۈشمهنلىرىنى ئاالقزادە قىلىپ، مۇسۇلمانالرنىڭ كۈچىنى ۋە ئـۇرۇش ـ توقۇنۇشـتىكى    

  . تىپ بهردىىقابىلىيىتىنى كۆرس

                                                 

 ـ،  15 ـ جىلـد،   7ئىبنـى كهسـىر،   » ئهل بىـدايه « ـ بهتلهر؛  378 ـ،  376 ـ جىلد  2ئىبنۇل ئهسىر،  »ئهل كامىل« ①
 . ـ بهتلهر24
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ھهزرىتى ئهبـۇبهكرى مـۇرتهدلهرگه قارشـى ئېلىـپ بېرىلغـان توختاۋسـىز ئـۇرۇش               
ئاياغلىشىپ، ئۇالرنى شهرتـسىز بويـسۇندۇرغاندىن كېـيىن كـۆڭلى ئـازغىنه بولـسىمۇ              
. ئارام تېپىپ، باشقا يهرلهرنىڭ فهتىه قىلىنىشى ئۈچۈن قوشۇن ئهۋەتىـشكه باشـلىدى           

ــسالم د  ــۇنالر ھهم ئى ــۇ قوش ــۇرتهدلهرنى ۋە    ەب ــدە م ــقۇنى ھهم ــوڭ توس ــىنىڭ ئهڭ چ ۋاس
لمانالرغا قارشـى كۈشـكۈرتكهن ئىككـى       خرىستىئانالشقان ئهرەب قهبىلىلىرىنى مۇسۇ   

نىـڭ ھهيـۋەت ۋە نوپۇزىغـا ئېغىـر دەرىجىـدە زەربه      ) بىزانس ۋە پارسـالر (پهۋقۇلئاددە كۈچ  
  . بهردى

ــۆز     ــيىن، ئـ ــدىن كېـ ــۇ نهتىجىلىرىـ ــۈرگهن بـ ــا كهلتـ ــۇبهكرى قولغـ ــى ئهبـ ھهزرىتـ
ۋەزىپىسىنىڭ ئاخىرلىشىش ئالدىدا تۇرغانلىقىنى، ئىسالمنىڭ كـۈچهيگهنلىكىنى ۋە        

لهرنىـڭ بـۇ ۋەزىپىنـى مۇۋەپپىقىيهتلىـك ھالـدا          زىدىن كېيىن كېلىـدىغان خهلىپى    ئۆ
  . ئورۇنالپ كېتهلهيدىغانلىقىنى ئويالشقا باشلىغانىدى

ــشىغا يېقىنلىــــشىپ    ــات يېــ ــساالمنىڭ ۋاپــ ــبهر ئهلهيهىســ يېــــشىنىڭ پهيغهمــ
ئـــۆزى ۋاپـــات (قالغـــانلىقىنى نهزەردىـــن ســـاقىت قىلمىغـــان ھهزرىتـــى ئهبـــۇبهكرى  

 مۇســــۇلمانالرنىڭ سىياســــىي قااليمىقانچىلىققــــا چۈشــــۈپ ،)ن كېــــيىنبولغانــــدى
ىن خاۋاتىرلىنىــپ، يــۈز بېرىــشى ئېهتىمالغــا يــېقىن بولغــان بــۇ ئهھۋالغــا ىدكېتىــش

ــدى    ــاقچى بول ــر ئالم ــى تهدبى ــق  . قارش ــۈنكى خهل ــيىن   (چ ــدىن كې ــات بولغان ــۇ ۋاپ ) ئ
ىــشىلهر خهلىپىلىــك ھهققىــدە ئىخــتىالپ قىلىــپ قېلىــشى؛ بــۇ ئورۇنغــا مۇناســىپ ك

ــئۇلىيهت ــۇش مهسـ ــدىن قورقـ ــپ،    نىڭ ئېغىرلىقىـ ــكه چىقىـ ــلهن چهتـ ــى بىـ  تۇيغۇسـ
بىرمۇنچىلىغان الياقهتسىز كىشىلهر بۇ ئورۇنغـا كـېلىش ئۈچـۈن بولمىغـۇر ئىـشالرنى          

  . قىلىپ قويۇشى مۇمكىن ئىدى

بولغانـدا  ئۇ بۇ ئىشالرنى ئويالۋېتىپ، تۇيۇقسىزال پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ۋاپـات       
 پهيغهمـبهر   ،ئـۇ ۋاقىـتالردا   .  باشلىدى هن ئىشالرنى كۆز ئالدىغا كهلتۈرۈشكه    بولۇپ ئۆتك 

 ھېچكىمنىــڭ ئهقلىــگه كىرىــپ چىقمىغاچقــا، ئــۇ بولۇشــىئهلهيهىســساالمنىڭ ۋاپــات 
ــات  ــمهي       بوۋاپ ــېمه قىالرىنــى بىلهل ــاڭ قېلىــشتى ۋە ن ــدا، مۇســۇلمانالر ھــاڭ ـ ت لغان

پ قالماسـلىقى ئۈچـۈن، يهر يۈزىـدە        مۇسۇلمانالرنىڭ بۇ ئهھۋالغا قايتا چۈشۈ    . يۈرۈشتى
. نىڭ نىزامىنى ئىجرا قىلىدىغان خهلىپىنى ئالدىن سايالپ قويـۇش شـهرت ئىـدى         هللا ا

  !ـ ئهلۋەتتهئىدى بۇ ئىشنى باشقىالر بىلهن كېڭىشىپ ھهل قىلىش كېرەك 

ھهزرىتى ئهبۇبهكرى ئهينى ۋاقىتتـا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مهسـلىههتلىرىنى           
لهرنى خىيالىدىن ئۆتكۈزۈشكه باشلىدى ۋە ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ بۇ        ئالغان چوڭ ساھابى  

ئۇنىــڭ قىــيىن . ئورۇنغــا ئهڭ اليىــق ۋە مۇناســىپ نــامزات ئىكهنلىكىــگه قــارار بهردى 
ــسىيىلىرى،      ــكىن پوزىتـ ــددىي ۋە كهسـ ــهتكهن جىـ ــۈن كۆرسـ ــسالم ئۈچـ ــۈنلهردە ئىـ كـ
ســـــىڭدۈرگهن ئهجىرلىـــــرى، ھهق ۋە تـــــوغرىنى قـــــولالش يولىـــــدا كۆرســـــهتكهن  

ىداكارلىقلىرى، خهلقنىڭ ئۇنىڭغـا بولغـان ھـۆرمىتى ۋە ئۇنىـڭ ھهيـۋىتى ھهزرىتـى               پ
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شـۇنداق بولـسىمۇ، كـېڭهش      . ئهبۇبهكرىنىڭ كۆزى ئالدىـدا نامـايهن بولۇشـقا باشـلىدى         
ئهزالىـرى بولغـان سـاھابىلهرگه ئـۆز كـۆز ـ قارىـشىنى بىلـدۈرۈپ، ئۇالرنىـڭ پىكرىنـى           

ىههتى بىـلهن ئېلىنغـان قـارار تېخىمـۇ         چۈنكى ئۇالرنىڭ مهسل  . ئېلىشى كېرەك ئىدى  
  .توغرا بوالتتى

ىرلىــشىپ  ئاغرىــپ قالــدى ۋە كېــسىلى كۈنــدىن كــۈنگه ئېغئهبــۇبهكرىھهزرىتــى 
لهيهىســساالم مهســلىههتىنى ئــۆز ۋاقتىــدا پهيغهمــبهر ئه(شــۇنىڭ بىــلهن، ئــۇ . كهتتــى
  : چوڭ ساھابىلهرنى يىغىپ، ئۇالرغا مۇنداق دېدى )ئالغان

ــۆرۈپ تۇرۇپــسىلهر ” ئــۆزەمنى ياخــشى بواللمايدىغانــدەك ۋە   . ، ئاغرىــپ قالــدىم ك
تائاال ئهينـى ۋاقىتتـا     هللا ا. يېقىندا ئۇ دۇنياغا سهپهر قىلىدىغاندەك ھېس قىلىۋاتىمهن      

ــارى    ــى ئىختىي ــان بهيئىتىڭالرن ــا قىلغ ــىلهرگه  يســىلهرنىڭ ماڭ ــدى، مېنىــڭ س  قىل
سىلهرگه قايتۇرۇپ  قىلغان ئهھدەمنى بىكار قىلدى، سىلهر ماڭا تاپشۇرغان ۋەزىپىنى         

ئهمــدى ئــۆزەڭالر كىمنــى خالىــساڭالر، شــۇنى ئۆزەڭالرغــا خهلىــپه قىلىــپ        . بهردى
ئهمما بۇ ئىشنى مهن ۋاپات بولۇشتىن بۇرۇن بىر تهرەپ قىلساڭالر، تېخىمـۇ          . سايالڭالر

   “.ياخشى بوالتتى

ئهمما ئۇالر تۇنجى كېڭهشته بىر قارارغا كېلهلمىدى، چۈنكى ئۇالرنىـڭ ھهممىـسى    
 تۇيغۇسـى  نىڭ ئېغىرلىقىـدىن قورقـۇش  ر ـ بىرىنـى كۆرسىتىـشىپ، مهسـئۇلىيهت     بىـ 

ــدى    ــۇل قىلمى ــي قوب ــى قهتئى ــك تهكلىپىن ــلهن خهلىپىلى ــسى  . بى ــڭ ھهممى ئۇالرنى
ئۆزىدىن باشقىسىنى بۇ ئىشقا ئهڭ مۇناسىپ ۋە اليىـق، ئـۆزلىرىنى بولـسا الياقهتـسىز       

زرىتــى ئهبــۇبهكرىگه مۇنــداق شــۇڭا ئــۇالر قايتــا يىغىلغــان ۋاقىتتــا ھه. دەپ قــارايتتى
  : دېدى

ــساالمنىڭ خهلىپىـــسى ئـــى ” ــبهر ئهلهيهىسـ ــېنىڭ پىكرىڭنـــى  ! پهيغهمـ ــز سـ بىـ
ــسۇنىمىز   . قــولاليمىز  ھهزرىتــى “.ســهن كىمنــى اليىــق كۆرســهڭ، بىــز شــۇنىڭغا بوي
  :  ئۇالرغائهبۇبهكرى

نىڭ ئهمرلىرىگه ئهڭ ياخـشى رىئـايه       هللا ا. ئۇنداقتا، ماڭا بىرئاز مۆھلهت بېرىڭالر    ”
ىلىــدىغان ۋە ئۇنىــڭ ئــادالىتىنى خهلــق ئارىــسىدا ئهڭ ياخــشى ئىجــرا قىلىــدىغان   ق

ئانـدىن ئابــدۇرراھمان ئىبنـى ئهۋفنــى چاقىرىــپ   .  دېــدى“بىرىنـى ئويلىــشىپ كـۆرەي  
  : ئۇنىڭدىن

ئابـدۇرراھمان ئىبنـى    .  دەپ سـورىدى   “سهن ھهزرىتى ئۆمهرگه قانداق قارايسهن؟    ”
  : ئهۋف

ئهممـا  .  دەپ جـاۋاب بهردى    “ ياخـشى بىلىـسهن    ھهزرىتى ئۆمهرنى سـهن مهنـدىنمۇ     ”
  : ھهزرىتى ئهبۇبهكرى
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 قارىــشىڭنى بىلىــشنى ولغــان كــۆزشــۇنداق بولــسىمۇ، مهن ســېنىڭ ئۇنىڭغــا ب ”
  : ئابدۇرراھمان ئىبنى ئهۋف بۇ قېتىم.  دېدى“خااليمهن

.  دەپ جــاۋاب بهردى“مهن ئــۆمهرنى ســهن ئويلىغانــدىمۇ ياخــشىراق ئــوياليمهن    ”
ئالالرنى ورى ھهزرىتى ئوسماننى چاقىرىپ، ئۇنىڭدىنمۇ ئوخـشاش سـ        ھهزرىتى ئهبۇبهك 

  : ھهزرىتى ئوسمان. سورىدى

. ىقىنىـڭ تېـشىدىن تېخىمـۇ بهك پـاكلى        مېنىڭ بىلىـدىغىنىم، ئۆمهرنىـڭ ئىچ     ”
بــۇ ســۆزلهرگه بهكمــۇ . دېــدى“ ئــارىمىزدا ئۇنىــڭ سهۋىيهســىگه يېتىــدىغان بىــرى يــوق

  : سۆيۈنگهن ھهزرىتى ئهبۇبهكرى ئۇنىڭغا

 ۋاز كهچــسهم، ھهرگىــز ســېنى  دىــن )ئــۆمهر(قهســهم قىلىمهنكــى، ئهگهر ئۇنىــڭ  ”
ــوالتتىم    ــگهن ب ــۈپ كهتمى ــسىغا ئۆت ــالپ باشقى ــشهنچ ۋە   “ تاش ــان ئى ــا بولغ دەپ ئۇنىڭغ

ــدىن ئهنــسارالردىن ئۇســهييىد ئىبنــى  . مــۇھهببىتىنى ئىزھــار قىلــدى  نى ەيرھــۇزئان
  : هييىدئۇس. ئالالرنى سورىدىچاقىرىپ، ئۇنىڭدىنمۇ ئوخشاش سو

ھهمـمه نهرسـىگه    . ئۆمهرنى سهندىن قالسا ئهڭ خهيرلىك ئىنـسان دەپ بىلىـمهن         ”
بهلكىـم  . ياخشى كۆزى بىلهن قارايدۇ، ئهمما يامـان ئىـشالرغا قـاتتىق ئاچچىقلىنىـدۇ            

بۇ . ياتى سىرتقى مۇئامىلىسىدىن تېخىمۇ خهيرلىك بولۇشى مۇمكىن      سىئىچكى ھېس 
  . دەپ جاۋاب بهردى “ئىشقا ئۇنىڭدىمۇ اليىقراق بىرى يوق

د ئىبنى زەيد بىـلهن بىـرلىكته       ئهھهزرىتى ئهبۇبهكرى بۇ كىشىلهردىن كېيىن، س     
ئهنسار ۋە مۇھـاجىرالردىن بىرمۇنچىلىغـان كىـشىلهر بىـلهن كۆرۈشـۈپ، ئۇالرنىـڭ بـۇ                

ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىر كىشىدىن باشقا ھهممهيلهن      . ھهقتىكى پىكىرلىرىنى ئالدى  
ــدە    ــۆمهر ھهققىـ ــى ئـ ــڭ     ھهزرىتـ ــپ، ئۆزلىرىنىـ ــان قىلىـ ــى بايـ ــشى پىكىرلهرنـ ياخـ

ئـۆمهرگه قارشـى ئىكهنلىكىنـى بايـان قىلغـان ئـۇ            . قوشۇلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشتى 
  . شهخس پهقهت ئۇنىڭ ئهسهبىي ۋە بۇيرۇقۋاز ئىكهنلىكىدىن شىكايهتچى ئىدى

» ئۆزىدىن كېيىن ھهزرىتى ئۆمهرنى خهلىپه قىلىـپ سـايالپ قويـدى          «: يهنه بىرى 
قهسـهم  ! ياق”: ھهزرىتى ئهبۇبهكرى ئۇنىڭغا  . زرىتى ئهبۇبهكرىگه قىيداپ يۈردى   دەپ ھه 

ئۇ سىلهر ئۈچۈن بهكمۇ خهيرلىك بىـر       .  توغرا بولمىدى  ھهرگىزقىلىمهنكى، بۇ سۆزۈڭ    
يهنه شۇنداق قهسهم قىلىمهنكى، ئهگهر سېنى خهلىپه قىلىپ قويغان  . ئىنسان بولىدۇ 

ــتۈن    ــدىن ئۈس ــۆزەڭنى ھهممى ــهن ئ ــسام، س ــكهن   بول ــۆرەڭلهپ كهت ــۇ ك ــاغالپ، بهكم  چ
. سېنى ئۇ ئورۇندىن چۈشۈرگهنگه قهدەر ھـېچكىم سـاڭا چېقىاللمـايتتى          هللا ا. بوالتتىڭ

سهن ئۆزەڭچه مېنى قايمۇقتۇرۇپ، دىنىمغا قارشى بىر ئىش قىلىـشىم ئۈچـۈن مېنـى              
ــسهن؟ ا   ــاقچى بولۇۋاتام ــدىن ئازدۇرم ــۆمهرگه   هللا يولۇم ــى، ئهگهر ئ ــهم قىلىمهنك ــا قهس ق

لىق قىلغىنىڭنــى يــاكى ئۇنىــڭ ھهققىــدە يامــان گهپ ـ ســۆز قىلغىنىڭنــى   بويۇنتــاۋ
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، مهن ســېنىڭ كۆرگۈلۈكــۈڭنى  )ھايــات چېغىمــدا دېمهكچــى  ( ئاڭاليــدىغان بولــسام 
  .  دەپ قاتتىق تهگدى“!كۆرسىتىۋېتىمهن

. بۇ ئىشتىن كېيىن، ئوسمان بىلهن ئهلى ھهزرىتـى ئهبـۇبهكرىنى يـوقالپ كىـردى             
  :  تۇرۇپ، ھهزرىتى ئهبۇبهكرى ئۇالردىنئۇالر تېخى ئېغىز ئاچماي

 دەپ  “ئوخـشاش ئويالمـسىلهر؟   پاالنچىغـا   ياكى سـىلهرمۇ ئـۆمهر ھهققىـدە بـايىقى          ”
  : ئۇ ئىككىسى ھهيران بولغان ھالدا. سورىدى

ــېمه دېــدى؟ !  خهلىپىــسى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭئــى” ــۇ ن .  دېيىــشتى“ئ
  : ھهزرىتى ئهبۇبهكرى

ــيى ” ــىلهردىن كې ــڭ س ــقا   ئۆمهرنى ــدىن باش ــانلىقىنى ۋە ئۇنىڭ ــۇلمان بولغ ن مۇس
  : بۇنى ئاڭلىغان ھهزرىتى ئوسمان.  دېدى“گهپلهرنى قىلدىيوق تايىنى 

ئــۆمهر ئهســلىدە ھهم . قهســهم قىلىمهنكــى، ئــۇ ئــادەم بهكمــۇ خاتــا گهپ قىلىپتــۇ ”
 “كۈچلۈكلۈكى ھهم ئىسالمدىكى نوپۇزى بىلهن باشقىالرنىڭ قوللىشىغا ئېرىـشمهكته        

  : زرىتى ئهلىمۇھه. دېدى

ئـــۆمهر ئهســـلىدە ســـهن . ئـــۇ ئـــادەم ھهقىـــقهتهن خاتـــا گهپ قىلىپتـــۇ! شـــۇنداق”
ــسان  ــر ئىن ــدەكال بى ــۇ     . بىلگهن ــساڭ، ئۇم ــان بول ــېمه ئويلىغ ــدە ن ــڭ ھهققى ــهن ئۇنى س

ئـۆمهر بۇرۇنـدىن تارتىـپ سـېنىڭ يېنىڭـدا خىـزمهت قىلىـپ              . (شۇنىڭدىنال ئىبـارەت  
ســـلىههتى بىـــلهن قىلىمىـــز ھهم بىـــز ھهمـــمه ئىـــشىمىزنى ئۇنىـــڭ مه) كهلگهچـــكه

  .ئۇنىڭدىن كۆپلىگهن نهرسىلهرنى ئۆگىنىمىز

ئهگهر ! سهن ئـۆز قـارارىڭنى بېرىـۋەرگىن، ئـۇ ئادەمنىـڭ گهپلىـرىگه قـۇالق سـالما         
ئــۆمهر ھهقىــقهتهن ســهن ئويلىغانــدەك چىقىــپ قالــسا، ئــۇ ھالــدا ســېنىڭ ئــارزۇيۇڭ   

ىقماي قالسا، بۇمـۇ سـېنىڭ      ئهگهر سېنىڭ ئويلىغىنىڭدەك چ   . ئهمهلگه ئاشقان بولىدۇ  
چـــۈنكى ســـهن پهقهت ھهر ئىـــشنىڭ بىـــز ئۈچـــۈن ئهڭ  . خاتالىقىـــڭ ھېـــسابالنمايدۇ

  . دەپ ھهزرىتى ئوسماننى تهستىقلىدى“ خهيرلىك بولۇشنىال ئوياليسهن

كـۈنى ئابـدۇرراھمان ئبنـى ئهۋف ھهزرىتـى      بىـر . ئارىـدىن مهلـۇم مهزگىـل ئـۆتتى    
  : ېلى ياخشىلىنىپ قالغانلىقىنى كۆرۈپئهبۇبهكرىنى يوقالپ كهلدى ۋە ئۇنىڭ خ

.  دېــدى“خېلــى ياخــشىلىنىپ قالغانــدەك تۇرىــسهن! قــا شــۈكرىلهر بولــسۇنهللا ا”
  : ھهزرىتى ئهبۇبهكرى

  : ئابدۇرراھمان.  دەپ مهمنۇنلىقىنى بىلدۈرمهكچى بولدى“شۇنداقمۇ؟”

  : ھهزرىتى ئهبۇبهكرى ئۇنىڭغا.  دېدى“شۇنداق”
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بولۇپمـۇ  !) ئـى مۇھـاجىرالر جامـائىتى     . (ۋاتىمهنئهمما مهن بهكمۇ ئىزتىراپلىنىـ    ”
سـىلهرنى باشـسىز قويـۇپ      . ۋاتىدۇئېـشى سىلهرنى ئويلىغانسېرى بۇ ئىزتىراب تېخىمۇ      

. قويماسلىق ئۈچۈن ئاراڭالردىكى ئهڭ نادىر شهخسنى سىلهرگه بـاش قىلىـپ قويـدۇم            
  . بۇ ۋەزىپىنى بۇندىن كېيىن باشقىسى ئهمهس، ئۇ ئورۇناليدۇ

ىلهركى، دۇنيـا نېئمهتلىـرى ئهمـدى سـىلهرگه قـاراپ يۈزلىنىـشكه             كۆرۈپ تۇرۇپـس  
ۋە شـــۇنداق بىـــر زامـــانالر . دۇنيـــا كېلىـــشنى خالىـــسا، چوقـــۇم كېلىـــدۇ. باشـــلىدى

  .كېلىدۇكى، يىپهك كىيىملهرنى كىيىپ، مهخمهل سېلىنچىالردا ئولتۇرىسىلهر

ۇنداق ۋە يهنه ئهزەربهيجــان يۇڭلىرىــدىن قىلىنغــان تۆشــهكلهردە يانپاشــلىنىپ شــ
يۇمشاق نهرسىلهرمۇ بېقىنىڭالرغـا    ( ياتىسىلهركى، يېتىۋېرىپ زېرىكىپ كېتىسىلهر   

 قهســهم قىلىمهنكــى، ئــاراڭالردىن نىــڭ نــامى بىــلهنهللا ا). پاتىــدىغان بولــۇپ كېتىــدۇ
بىرىنىڭ ئۇ كۈنلهردە ھهقسىزلىككه ئۇچراپ، بىگۇناھ ئۆلۈپ كېتىشى، ئۇنىـڭ مـال ۋە       

  . شىدىن تېخىمۇ خهيىرلىكتۇر رىلىپ كېتمهنسهپ ھېرىسى بىلهن دۇنياغا بې

ئانــدىن شــۇنىمۇ بىلىــپ قويــۇڭالركى، ســىلهر ئهته ـ ئۆگــۈن كىــشىلهرنى تــۇنجى     
يـول ئـۆز   ! ئـى رەھـبهر  . قېتىم ئوڭ ـ سول دەپ ئايرىپ، ئۇالرنى يولدىن چىقىرىـسىلهر  

 نىـڭ هللا ا(ئىنسانالرنى يولدىن چىقارماڭالر، يولنىڭ ئاخىرى      . يولىدا داۋاملىشىۋاتىدۇ 
   “...يا نۇرلۇق بولىدۇ ياكى قاراڭغۇ) تهقدىرى بىلهن

هللا ا”:  ھهزرىتى ئهبۇبهكرىنىڭ بۇ گهپلىرىنى ئاڭلىغان ئابدۇرراھمان ئىبنى ئهۋف       
ــا قىلــسۇن   بۇنچىلىــك غهم ـ ئهندىــشه كېــسىلىڭنى    ! ســاڭا ســاالمهتلىك ۋە شــىپا ئات

شى ئېتىبـارى   ھازىر كىشىلهر سـاڭا بولغـان كۆزــ قارىـ         . تېخىمۇ ئېغىرالشتۇرۇۋېتىدۇ 
قاراشـتا  بىر قىسمى سهن بىـلهن ئوخـشاش كۆز       ئۇالرنىڭ  . بىلهن ئىككىگه ئايرىلماقتا  

يهنه بىــر قىــسمى ســهن بىــلهن قارشــى     . بولــۇپ، ســهن بىــلهن بىلــله بولغــانالردۇر    
پىكىردىكىلهر بولۇپ، پهقهت سېنى تهنقىدلهش ئـارقىلىق سـاڭا يـول كۆرسـهتمهكچى             

كى ئۇالرنىـڭ خـالىغىنىچه بولغانـدا، ئانـدىن سـهن           ئـۇالر يـا سـېنىڭ يـا       . بولۇشىۋاتىدۇ
. ئهممـا سـهن ھهردائىـم تـوغرا يولـدا ماڭـدىڭ، ئىـسالھ قىلـدىڭ          . بىلهن بىرگه بولىـدۇ   

 دەپ ئۇنىڭغـا بولغـان      “شۇنداقال، دۇنيـا مهنپهئهتـى ئۈچـۈن پهرىـشان بولـۇپ باقمىـدىڭ            
  . رازىمهنلىكىنى بىلدۈردى

ۆز ئورنىغا ھهزرىتى ئۆمهرنى قويمـاقچى      يهنه بىر ساھابه ھهزرىتى ئهبۇبهكرىنىڭ ئ     
بولۇپ، كېڭهش ئهزالىرى بىلهن مهسلىههتلهشكهنلىكىنى ئاڭالپ، ئۇنى يوقالپ كهلدى 

  : ۋە ئۇنىڭدىن

. ئۆمهرنىڭ قانچىلىك ئهسهبىي ۋە قوپـال ئىكهنلىكىنـى سـهن ئوبـدان بىلىـسهن             ”
قىنى تېخــى بېــشىمىزغا چىقــسۇن، ئــۇ چاغــدا قانچىلىــك قوپاللىــشىپ كېتىــدىغانلى
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ئهته ـ ئۆگــۈن رەببىــڭ ســهندىن نــېمه ئۈچــۈن مۇشــۇنداق قىلغــانلىقىڭنى    . كــۆرىمىز
  : ھهزرىتى ئهبۇبهكرى.  دەپ سورىدى“سورىسا، سهن نېمه دەپ جاۋاب بېرىسهن؟

 دېگهندىن كېيىن، ئۇنىڭغا مۇنداق     “بىر ئۆز ئولتۇرۇۋاالي  ! مېنى يۆلهپ قويۇڭالر  ”
  : دېدى

لهر مېنــى قورقۇتمــاقچى بولۇۋاتامــسىلهر؟  ســى! خــۇدا ھهققــى جــاۋاب بېــرىڭالر ”
! ىـن قورقـسۇن   تهللا سىلهرگه رەھبهرلىـك قىلىـش جهريانىـدا زۇلـۇم قىلغـان كىـشى ا             

! ئـى رەبـبىم   : نى سورىـسا، مهن مۇنـداق دەپ جـاۋاب بېـرىمهن          سوئالرەببىم مهندىن ئۇ    
  “.سېنىڭ بهندىلىرىڭنىڭ ئهڭ ياخشىسىنى ئۇالرغا خهلىپه قىلدىم

 سورىغان ئـۇ سـاھابىگه      سوئالۇ جاۋابنى بهرگهندىن كېيىن،     ھهزرىتى ئهبۇبهكرى ب  
 دەپ ئۇنىـڭ    “مېنىڭ دېگهنلىرىمنى باشقىالرغىمۇ يهتكۈزگىن، ئاڭلىـدىڭمۇ؟     ”: قاراپ

ئاندىن يهنه ئورنىغا يېتىپ، ھهزرىتى ئوسـماننى چـاقىرتتى         . ئاغزىنى تۇۋاقالپ قويدى  
  : ۋە ئۇنىڭغا

ــازغىن ” ــى ي ــسمىلالھىررەھمانىررەھىم! قېن ــىق   !بى ــشهنگهن، پاس ــاپىرمۇ ئى  ك
كىشىمۇ قاچانال بولمىسۇن يۈز بېرىدىغانلىقىنى تهسـتىقلىغان ۋە يالغـانچىمۇ تـوغرا            

نىــڭ دەرگاھىغــا مــېڭىش هللا دەپ قارىغـان ئۆلــۈم ۋەقهســى بىــلهن دۇنيـادىن چىقىــپ، ا  
 بــۇ ۋەســىيهتنامىنى قالــدۇردى ۋە مۇنــداق ئهبــۇبهكرىھــافه ئــوغلى ۇقئالدىــدا تۇرغــان 

   “..... ن كېيىن ئورنۇمغامهندى: دېدى

ئورنىغــا . ھهزرىتــى ئهبــۇبهكرى ســۆزىنى تۈگىتىــپ بواللمــايال ھوشــىدىن كهتتــى  
ئهممــا ھهزرىتــى . چىقىــدىغان شهخــسنىڭ ئىــسمى ئاغزىــدىن تېخــى چىقمىغانىــدى  

 “مهندىن كېىين ئورنۇمغـا ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـابنى تاللىـدىم           ”: ئوسمان بۇ جۈملىنى  
  : ن ھهزرىتى ئهبۇبهكرى ھوشىغا كېلىپبىر ئازدىن كېيى. دەپ يازدى

ھهزرىتى ئوسمان يازغان جۈملىسىنى ئوقـۇپ      .  دەپ سورىدى  “ نېمه دەپ يازدىڭ؟   ”
بۇنى ئاڭلىغان ھهزرىتى ئهبۇبهكرى سۆيۈنۈپ كهتتى ۋە تهكبىـر كهلتۈرگهنـدىن           . بهردى

  : كېيىن مۇنداق دېدى

ــۇ” ــۈپ ك   ؟كۆردۈڭم ــدى، ئۆل ــانالپ كېتىۋې ــردىنال يام ــۋالىم بى ــق   ئهھ ــسهم خهل هت
ئىـسالم نامىـدا قىلغـان بـۇ        هللا ا. ئىختىالپلىشىپ قاالرمۇ دەپ بهكمـۇ قورقـۇپ كهتـتىم        

قـا قهسـهم قىلىمهنكـى،    هللا ا! ساپدىللىقىڭ ئۈچۈن ساڭا خهير ـ ئېهـسان ئاتـا قىلـسۇن    
ــر ئىنــسان ســهن    ــانهتكه اليىــق بى ــدى ۋە  “ســهن ئام  دەپ ھهزرىتــى ئوســماننى ماختى

  : امالش ئۈچۈن ئۇنىڭغا مۇنداق دېدىۋەسىيىتىنىڭ قالغان قىسمىنى تام

 ماڭا  !سۆزىگه قۇالق سېلىڭالر ۋە ئىتائهت قىلىڭالر     ) نىڭھهزرىتى ئۆمهر (ئۇنىڭ  ”
ئۇنىـڭ دىنىـي ئهھكـاملىرىنى      ( يولىـدا    پهيغهمبىرىنىـڭ نىـڭ ۋە ئۇنىـڭ      هللا كهلسهك، ا 
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مهيلـى ئـۆزەم يـاكى سـىلهر ئۈچـۈن ئهڭ پايـدىلىق ئىـشنى قىلىـشقا                 ) ئىجرا قىلىشتا 
  . ىمتىرىشت

ئهگهر ئۆمهر سىلهرنى ئادالهت بىـلهن باشقۇرسـا، ئـۇ مېنىـڭ ئويلىغـان يېرىمـدىن            
ئهگهر ئۇ ھهقىقهتلهرنـى بۇرمىلىـسا، ئـۇ چاغـدا سـىلهر ئـۆزەڭالر              ! ياق. چىققان بولىدۇ 

. ئۇنــدىن باشقىــسىنى مهن بىلمهيــمهن. تېرىغــان ھوســۇلنى يىغىۋالغــان بولىــسىلهر
سـىلهرگه سـاالمهتلىك،    هللا ا. كۆرگۈلۈكىنى كۆرىدۇ زالىمالرغا كهلسهك، ئۇالر كېيىنچه     

   “!رەھمهت ۋە بهرىكهت ئاتا قىلسۇن

ــۇبهكرى ســۆزىنى تۈگىتىــپ، ھهزرىتــى ئوســمانغا ۋەســ    ىيهتنامىنى ھهزرىتــى ئهب
ئانــدىن يېنىغــا مۆھــۈرلهنگهن ۋەســىيهتنامىنى، ھهزرىتــى  . دىبۇيرىــمۆھۈرلىــشىنى 

 خهلق توپالشـقان يهرگه كهلـدى ۋە       ئۆمهرنى ۋە ئۇسهييىد ئىبنى ئهل خۇدەيرنى ئېلىپ،      
  : ئۇالرغا

. مهن ئۆزەمدىن كېيىن ئورنۇمغا چىقىـدىغان كىـشىنى سـايلىدىم         ! ئى خااليىق ”
  : خهلق.  دېدى“سىلهر ئۇنى قوبۇل قىالمسىلهر؟

ــولىمىز ! ىپىــسىنىڭ خهلپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمئــى ”  “بىــز بۇنىڭغــا رازى ب
  : رنىدىن تۇرۇپدەل شۇ چاغدا ھهزرىتى ئهلى ئو. دېيىشتى

ــايمىز  ” ــسىغا رازى بولم ــۆمهردىن باشقى ــز رازى   . ئ ــسا، بى ــۇپ قال ــۆمهر بول ئهگهر ئ
  .  دەپ ئېتىراز بىلدۈردى“بولىمىز

ئاندىن خهلق ئاممىسى پىكىر بىرلىكى بىلهن ھهزرىتى ئۆمهرنى خهلىپه قىلىپ 
هكرى بـۇ مهنزىرىـدىن زوقالنغـان ھهزرىتـى ئهبـۇب         . سايلىدى ۋە ئۇنىڭغا بهيئهت قىلـدى     

  : قولىنى كۆتۈرۈپ مۇنداق دەپ دۇئا قىلدى

مهنـدىن  . مهن پهقهت خهلقنىڭ ياخشىلىقى ئۈچـۈنال مۇشـۇنداق قىلـدىم         ! هللائى ا ”
يامـان ئـاقىۋەتكه   . كېيىن ئۆز ئارا جېدەل ـ ماجراغا چۈشۈپ كېتىشىدىن ئهنـسىرىدىم  

ــۈن   ــم ئۈچـ ــالىنى بىلگهنلىكىـ ــېلىش ئېهتىمـ ــۇ ياخـــشى  (قـ ــۋەتته تېخىمـ ــهن ئهلـ سـ
ــسهنبىلگۈچ ــدىكى ئهڭ    ) ىـ ــڭ ئىچىـ ــدۇم ۋە ئۇالرنىـ ــا قويـ ــى ئوتتۇرىغـ ــۆز پىكرىمنـ ئـ

تۇنجى . خهيىرلىك، ئهڭ كۈچلۈك، نىشانغا ۋە توغرا يولغا ئهڭ يېقىن بىرىنى تاللىدىم     
ــپ         ــپه قىلى ــى خهلى ــدىلىرىڭگه مېن ــۇپ، بهن ــدا بول ــڭ يېنىم ــۇ مېنى ــتىمۇ ئ كېڭهش

  . سايالتقانىدى

ــى  ــارىمئ ــې  ! پهرۋەردىگ ــسى س ــڭ ھهممى ــدۇربۇالرنى ــاتلىرى . نىڭ بهندىلىرىڭ ھاي
ــدۇر ــۇنى كامىــل    . ســېنىڭ قولۇڭدى ــدىلىق قىــل ۋە ئ باشــقىالرنى ئۇنىــڭ ئۈچــۈن پاي
 رەھمهت پهيغهمبىرىڭنىڭ ھىـدايهت يولىـدىن ۋە ئۇنىڭـدىن          ،ئۇ! خهلىپىلهردىن ئهيله 

خهلقىنــى ئۇنىڭغــا ئىتائهتكــار  . كېيىنكــى ســالىه كىــشىلهرنىڭ يولىــدىن ماڭــسۇن 
   “!قىلغىن
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 ئهبۇبهكرى بۇ دۇئادىن كېيىن، ئـۆز ئورنىغـا قايتىـپ ھهزرىتـى ئـۆمهرنى               ھهزرىتى
   ①.يېنىغا چاقىردى ۋە ئۇنىڭغا ۋەسىيهتلىرىنى بىلدۈردى

  ھهزرىتى ئهبۇبهكرىنىڭ ۋەسىيهتلىرى

  : مۆئمىنلهرنىڭ ئانىسى ھهزرىتى ئائىشه مۇنداق دەيدۇ

لمانالرغا مۇســۇ«: دادام ئهبــۇبهكرى ســهكراتتىكى چېغىــدا مۇنــداق دېگهنىــدى    ”
خهلىپه بولۇپ سايالنغاندىن بېرى ئۇالرنىڭ بىر دىنار ياكى بىـر دەرھهمىنـى ھهقـسىز              

ــدۇق ــسا . يېۋالمىـ ــز بولـ ــقىنى، كىيگهنلىرىمىـ ــۇالردىن ئاشـ ــز ئـ ــۇالر ،يېگهنلىرىمىـ  ئـ
مهن خهلىـپه   . ھـازىر ئـۆينى ئـاختۇرۇپ بـېقىڭالر       . كىيگهننىڭ ئهڭ ناچارلىرى بولـدى    

نېمه تاپالىساڭالر، ئۇنى كېيىنكى خهلىـپىگه      ) ن باشقا ئۆز مېلىمدى (بولغاندىن بېرى   
چۈنكى مهن بۇالرنى ئىشلهش جهريانىدا ئۆزەمگه      . تاپشۇرۇپ، قهرزىڭالرنى ئادا قىلىڭالر   

: بــۇ ئارىــدا» .ھــاالل ھېــساباليتتىم ۋە ئــۇالر ئــارقىلىق ئېهتىيــاجىمنى قانــدۇراتتىم 
دەپ جـاۋاب   » نگه دۈشـهنبه  بۈگـۈن كـۈ   « :  ئۇنىڭغـا  .دەپ سـورىدى  » بۈگۈن كۈنگه نېمه؟  «

دەپ » ؟لغانىــدىبوهلهيهىســساالم قايــسى كــۈنى ۋاپــات    پهيغهمــبهر ئ«: ئــۇ. بېرىلــدى
ئانـدىن ئـۇ پهيغهمـبهر      . دەپ جـاۋاب بېرىلـدى    » دۈشـهنبه كـۈنى   «: ئۇنىڭغا يهنه . سورىدى

ــورىدى    ــانلىقىنى سـ ــداق قىلىنغـ ــڭ قانـ ــساالمنىڭ كېپىنىنىـ ــا . ئهلهيهىسـ ئۇنىڭغـ
هللىسىز پهقهت ئـۈچ پـارچه ئـاق ماتـادىن قىلىنغـانلىقىنى            كېپهننىڭ كۆينهكسىز، س  

شـــۇ تـــامبىلىمنى يۇيـــۇپ، ماڭـــا كېـــپهن  «: ھهزرىتـــى ئهبـــۇبهكرى. تىـــپ بهردىئېي
. بىزگه خېلى كۆپ رىزق ئاتـا قىلـدى       ! قا كۆپ شۈكرى  هللا ا«: ئۇنىڭغا. دېدى» قىلىڭالر

. ىدەپ جــاۋاب بېرىلــد» ســاڭا ئىــشلىتىلمىگهن، يېڭــى نهرســىنى كېــپهن قىلىمىــز  
تىرىـك كىـشىلهرنىڭ يېڭـى نهرسـىلهرگه بولغـان ئېهتىيـاجى            «: ھهزرىتى ئهبۇبهكرى 

ئـۇنى يېڭـى نهرسـه بىـلهن كېپهنلهشـنىڭ          (ئۆلگهن ئادەم چۈرۈپ كېتىدۇ     . كۆپ بولىدۇ 
مائـاش  (ئۆمهرنىڭ زورلىـشى بىـلهن      «: ئاندىن. دەپ ئېتىراز بىلدۈردى  » )كېرىكى يوق 
ه جهمئىـــي ئـــالته مىـــڭ دەرھهم پـــۇل دۆلهت خهزىنىـــسىدىن ھـــازىرغىچ) ھېـــسابىدا
   “».ئۇ پۇل شۇ تامنىڭ ئىچىدە تۇرىدۇ. ئالغانىدىم

ــپىگه      ــاكى ۋەزىـ ــدا يـ ــاش ئورنىـ ــدە مائـ ــپه دەۋرىـ ــڭ خهلىـ ــى ئهبۇبهكرىنىـ ھهزرىتـ
ــڭ       ــرىلگهن پۇلنى ــۈن بې ــلىغانلىقى ئۈچ ــارىتىنى تاش ــيىن، تىج ــدىن كې تهيىنلهنگهن

  . ھهممىسى بۇ ئىدى

  : ڭ ۋەسىيىتىنىڭ خۇالسىسى مۇنداق ئىدىئۇ ھالدا، ھهزرىتى ئهبۇبهكرىنى

) ھهزرىتى ئـۆمهر  (بىرىنچى، زىممىسىدا قانچىلىك مال بولسا، ھهممىسى خهلىپه        
  . نىڭ ۋاسىتىسى بىلهن دۆلهت خهزىنىسىگه تاپشۇرۇلىدۇ

                                                 
 . ـ بهتلهر391 ـ، 383  ـ جىلد2 ئىبنۇل ئهسىر، »ئهل كامىل« ①



  
  
 ) خولهپائىر راشىدىن(تۆت خهلىپه باسار ئىز

 116

w
w

w
.m

unber.org
 

 ئۆزىگه قاراشلىق ئۈچۈن مائاشى ھهممهئىككىنچى، دۆلهت خهزىنىسىدىن ئالغان 
  .  خهزىنىسىگه ئۆتكۈزۈلىدۇبىر پارچه تېرىلغۇ يهرمۇ دۆلهت

ئۈچىنچى، مهدىنىنىڭ ئهل ئالىيه دېگهن رايونىدىكى ئۆز زىممىسىدىكى يهرنىـڭ          
بهشتىن بىرى سهدىقه قىلىپ تارقىتىلىدۇ، قالغان قىسمى بـالىلىرى ئابـدۇرراھمان،           

بـۇ تهقـسىماتتىن ھـامىله ئايـالى        . مۇھهممهد، ئهسما ۋە ئائىشهلهرگه بۆلـۈپ بېرىلىـدۇ       
تــى ھــارىجهدىن تۇغۇلىــدىغان بالىــسىمۇ بىــر كىــشىلىك نېسىۋىــسىنى   ھهبىــبه بىن

  ).كېيىن تۇغۇلغان بۇ بالىسى ئۇممۇ گۈلسۇم ئىدى(ئالىدۇ 

  .تۆتىنچى، ئۇچىسىدىكى كىيىمى يۇيۇلۇپ كېپهن ئورنىدا قوللىنىلىدۇ

لغانــدىن كېــيىن، ئايــالى ئــۇمهيس بىنتــى ئهســما تهرىپىــدىن بوبهشــىنچى، ۋاپــات 
  . همبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا دەپنه قىلىنىدۇيۇيۇلىدۇ ۋە پهيغ

لۈكنىـڭ  ۈ كېيىن، ئائىلىسى قالغان مال ـ م لغاندىنرىتى ئهبۇبهكرى ۋاپات بوھهز
ــۆمهرگه ئهۋەتىـــپ بهردى  ــدىغان  . ھهممىـــسىنى ھهزرىتـــى ئـ ــالىلىرىنى باقىـ ــۇالر بـ بـ

التى سۇدانلىق بىر خىزمهتچى، يهر سۇغۇرۇشقا ئىشلىتىلىدىغان بىـر تـۆگه ۋە مهھـسۇ            
ھهزرىتـى ئـۆمهر بـۇالرنى      . يىغىۋېلىنغان بىـر پـارچه تېرىلغـۇ يهردىـن ئىبـارەت ئىـدى            

  : تاپشۇرۇپ ئېلىپ، كۆزلىرىدىن تارامالپ ياش تۆكتى ۋە مۇنداق دېدى

ــداق ئهســتايىدىللىق قىلىــش  ! ئۇنىڭغــا رەھــمهت قىلــسۇن هللا ا” ــۇبهكرى مۇن ئهب
ــقا ئـــارقىلىق بىـــزگه ئـــۆرنهك بولـــۇش بىـــلهن بىـــرگه بىزنىمـــۇ مۇ   شـــۇنداق بولۇشـ

   “.ئۈندىمهكته

  . ھهزرىتى ئۆمهر بۇ گهپلهرنى ئېغىزىدىن چۈشۈرمهي سۆزلهپ يۈردى

ھهزرىتى ئهبۇبهكرى ھايات ۋاقتىدا بالىسىغا بۇ ئامانهتلهرنى خهلىپىگه تاپـشۇرۇپ          
ــدى  ــشنى تاپىلىغانى ــدۇرراھمان   . بېرى ــدا، ئاب ــدىغان چاغ ــشۇرۇپ ئالى ــانهتلهرنى تاپ ئام

  : ئۇ ھهزرىتى ئۆمهرگه. ردە ئىدىئىبنى ئهۋفمۇ شۇ يه

ــۇدايىم” ــوۋا خـ ــۇ  ! تـ ــدىغان بـ ــۇ ئالمايـ ــساڭ، بهش دەرھهمگىمـ ھهممىـــسىنى ساتـ
ــسهن     ــاقچى بولۇۋاتى ــسىدىن ئالم ــڭ ئائىلى ــى ئهبۇبهكرىنى ــىلهرنى ھهزرىت  دەپ “نهرس

  : ھهزرىتى ئۆمهر ئۇنىڭغا. قاتتىق تهگدى

  : ۇرراھمانئابد.  دەپ سورىدى“ئۇنداقتا، مېنى نېمه قىل دېمهكچىسهن؟”

ئهمما ھهزرىتى ئـۆمهر ئۇنىڭغـا      .  دېدى “!بۇالرنى ئۇنىڭ ئائىلىسىگه قايتۇرۇپ بهر    ”
  : ئېتىراز بىلدۈرۈپ

 انىـڭ نامىـد   هللا ھهزرىتى مۇھهممهدنى ھهق پهيغهمـبهر قىلىـپ ئهۋەتـكهن ا         ! ياق”
 يـول   ھهرگىـز ىم مهزگىلىـدە بۇنـداق ئىـشقا        ، مېنىـڭ خهلىـپىلىك    قىلىمهنكىقهسهم  

زرىتى ئهبۇبهكرى سهكراتتا يېتىۋاتقان شۇ پهيتته، ئۇنىـڭ بـۇ ئامـانهتكه            ھه. قويۇلمايدۇ
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بولغان ئېهتىياجى تـۈگىمىگهن بولـسا ئىـدى، بـۇالرنى ئۇنىـڭ ئائىلىـسىگه قـايتۇرۇپ              
ئــۇ ۋاپــات (ىلىــشقىمۇ ئۈلگۈرمهيــدۇ ئۇنىــڭ ئــۆمرى مۇنــداق بىــر ئىــشنى ق . بېــرەتتىم

  ). ىزنى بىز بىلىمىزلغاندىن كېيىن قانداق مۇئامىله قىلىدىغانلىقىمبو

  : ھهزرىتى ئۆمهر بۇ ئامانهتلهرنىڭ ئىچىدىكى تېرىلغۇ يهر ھهققىدە

ــسۇن  هللا ا” ــمهت قىلـ ــۇبهكرىگه رەھـ ــسىدن   ! ئهبـ ــيىن ئارقىـ ــدىن كېـ ــۇ ئۆلۈمىـ ئـ
ھېچكىمنىڭ غهيۋەت ـ شىكايهت قىلماسلىقى ئۈچۈن بهكمـۇ ئهسـتايىدىللىق بىـلهن     

ۋالدىم ۋە مانــا تېرىلغــۇ يهرنــى ئۇنــدىن كېــيىن ۋەزىپىنــى مهن تاپــشۇرۇ. ئىــش قىلــدى
 دەپ تېرىلغــۇ يهرنــى ھهزرىتــى ئهبۇبهكرىنىــڭ “ئائىلىــسىگه قــايتۇرۇپ بهرمهكچىــمهن

  .ئائىلىسىنىڭ قولىدىن ئالمىدى

ــپ    ــۇبهكرى ئاغرى ــى ئهب ــۈن  15ھهزرىت ــاتتى ك ــدا ي ــون  . ئهتراپى ــڭ ئ ۋە ھىجرەتنى
دۈشـهنبه  (ئۈچىنچى يىلى، جهمـادىيهل ئـاخىر ئېيىنىـڭ يىگىـرمه ئىككىنچـى كـۈنى               

  . شۇ چاغدا ئاتمىش ئۈچ يېشىدا ئىدى. ۋاپات بولدى) كېچىسى

 ۋەسىيىتىگه بىنائهن ئايالى ئۇمهيس بىنتى ئهسما يۇيدى ۋە پهيغهمبهر          نىمېيىتى
مېيىت نامىزىنى ئۇنىڭ ئورنىغا خهلىـپه      . ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا دەپنه قىلىندى   

ى ئۆمهر، ھهزرىتى ئوسمان، تهلهه ۋە       ھهزرىت قهبرىگه. بولغان ھهزرىتى ئۆمهر چۈشۈردى   
  . ئابدۇرراھمان قاتارلىقالر قويدى

لغان كـۈنى ھهزرىتـى ئهلـى ئۇنىـڭ ئىـشىكى ئالدىـدا           بوھهزرىتى ئهبۇبهكرى ۋاپات    
  : تۇرۇپ مۇنداق دېگهنىدى

ــۇبهكرى” ــۇ  ! ســاڭا رەھــمهت قىلــسۇن هللا ا! ئــى ئهب شۇنىــسى ھهقىقهتكــى، ســهن ب
ئىسالمنى قوبـۇل قىلـدىڭ، كۈچلـۈك ئىمانىـڭ     مىللهتنىڭ ئىچىدە ھهممىدىن بۇرۇن    

ــدىڭ     ــهمىمىي باغالن ــسالمغا س ــدا ئى ــقىالرغا قارىغان ــلهن باش ــمه  . بى ــڭ ھهم ئېتىقادى
ــبهر     ــوق، پهيغهمـ ــرەك تـ ــدىن بهكـ ــۆزۈڭ ھهممىـ ــك، كـ ــۇ قۇۋۋەتلىـ ــشىدىن تېخىمـ كىـ

ئىـسالمنى ھهممىمىـزدىن بهكـرەك      . ئهلهيهىسساالمغا ھهممىدىن بهك يېقىن ئىـدىڭ     
. مۇســۇلمانالرغا ھهممىــدىن بهك شــهپقهتلىك ئىــدىڭ. پىئه قىلــدىڭقوغدىــدىڭ، مــۇدا

كۆرۈنۈش، ئهخـالق، توغرىلىـق ۋە مۇئـامىلهڭ ئېتىبـارى بىـلهن رەسـۇلۇلالھقا بهكمـۇ                
  . ئوخشايتتىڭ

 كۆرســهتكهن ســۆيگۈ ۋە پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا ئىــسالمغا ۋە  ســېنىتائــاالهللا ا
  ! سۇنىۇكاپاتلشى نېئمهتلهر بىلهن مسهمىمىيىتىڭ ئۈچۈن ياخ

ــشىلهر  ــساالمنى كىـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــۇنى   پهيغهمـ ــهن ئـ ــا، سـ ــان ۋاقىتتـ  رەت قىلغـ
باشقىالر ئۇنىڭغا بېخىللىق قىلغـان ۋاقىتتـا، سـهن بهكمـۇ مهردلىـك             . تهستىقلىدىڭ

باشــقىالر كهيــنىگه چېكىنــسه، ســهن ھهردائىــم پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم   . قىلــدىڭ
تائــاال ئۇلــۇغ كىتابىــدا ســېنى هللا شــۇڭا ا. ڭبىــلهن بىــرلىكته ئالــدىنقى ســهپته تــۇردۇ
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ــامى بىــلهن ســۈپهتلهپ   ــۇ  «: ســىددىق ن ــانالر ۋە ئ ــۇھهممهد(ھهقىقهتنــى ئېيتق ــى ) م ن
  .دېدى» قا قارشى چىقىشتىن ئۆزىنى تارتقانالردۇرهللا تهستىقلىغانالر، ئهنه شۇالر ا

سـهم  قـا قه  هللا ا. تائاال بۇ ئايهتته ھهزرىتى مۇھهممهدنى ۋە سېنى كۆزدە تۇتماقتـا         هللا ا
بولسۇنكى، سـهن ئىـسالم ئۈچـۈن بىـر قهلـئه، كـاپىرالر ئۈچـۈن بـاالئى ـ قـازا ئىـدىڭ ۋە            

ئهقىــــل ـ پاراســــىتىڭنى      . شــــۇنداق ئىكهنلىكىڭنــــى ھهردائىــــم ئىــــسپاتلىدىڭ
. زەئىپلهشتۈرمىدىڭ ۋە ھېچقاچان ئۆزەڭنى قورقۇنچاق ئورۇنغا چۈشـۈرۈپ قويمىـدىڭ         

. قىلىپمۇ قويمىغـان تاغقـا ئوخـشايتتىڭ   سهن خۇددى بوران ـ چاپقۇندا مىدىر ـ سىدىر   
  . ھېچقانداق بىر ۋەقه سېنى يىقىتىپ قويمىدى

هللا سهن بهئهينى پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم ئېيتقانـدەك، ۋۇجـۇدى كىچىـك ئهممـا ا             
ــسهن    ــۈك كىشى ــتا ئهڭ كۈچل ــاملىرىنى ئورۇنداش ــڭ ئهھك ــۇ   . نى ــسىڭدە بهكم ــۆز نهپ ئ

 يهر يۈزىــدە ھــۆرمهتكه ســازاۋەر ۋە   نىــڭ نهزىرىــدە بهكمــۇ ئۇلــۇغ،   هللا كهمــتهر، ئهممــا ا 
 سـېنى ئـۆز ئـارزۇ ـ ئۈمىـدلىرىگه      مۇبىـرەر كىـشى  .  ئىـدىڭ كاتتامۇسۇلمانالر ئارىسىدا 

ۋاسىته قىاللمىدى، سـېنىڭمۇ ھهرقانـداق بىـرىگه تاپـشۇرىدىغان ئىلتىماسـىڭ يـوق              
  . ئىدى

ھهقلىق كىـشىنىڭ ھهققـى ئۇنىڭـدىن ئېلىنىـپ ئـۆز ئىگىـسىگه             (زالىم كىشى   
زالىمـدىن  (مهزلۇم بولـسا    . ڭدە بهكمۇ ئاجىز ئىدى   نهزىرىسېنىڭ  ) لغانغا قهدەر قايتۇرۇ

هللا ا.  كۈچلۈك ئىدى   نهزىرىڭدە ، سېنىڭ )ھهققى ئېلىنىپ ئۇنىڭغا قايتۇرۇلغانغا قهدەر    
سېنىڭ ساۋابىڭدىن بىزنى مهھرۇم قىلمىسۇن ۋە سـهندىن كېـيىن يولـدىن چىقىـپ              

   “!كېتىشىمىزگه رۇخسهت قىلمىسۇن

دەۋرىدىكى  ىڭ خهلىپىسى ھهزرىتى ئهبۇبهكرىنپهيغهمبهر
  جهمئىيهتكه بىر نهزەر

 ،لىــك ئاالھىــدىلىكىئىــسالم جهمئىيىتىنىــڭ بــۇ دەۋردىكــى ئهڭ كــۆزگه كۆرۈنهر
بـۇ  . بىرىـدىن پهرقلىـق تهبىقىلهرنىـڭ بولماسـلىقى ئىـدى      ـ   بىـر ،ھېچ شۈبهىسىزكى

 دەك تهڭ ـ بـاراۋەر  ىـشلىرى  ھهربىر ئهزاسى خۇددى تارغاقنىـڭ چ دەۋردە، جهمئىيهتنىڭ
بولۇپ، جىـنس، رەڭ ھهتتـا ھوقـۇق ۋە مهسـئۇلىيهت جهھهتتىمـۇ ئۇالرنىـڭ ئارىـسىدا                 

  . ھېچقانداق پهرق يوق ئىدى

ــ ــۇ، پهل ــارچه ماقــاله ئــارقىلىق   ب سهپهۋىي تېئورمــا يــاكى يېزىــپ قويۇلغــان بىــر پ
ك مهنپهئهتكه ئېرىشىش ئۈچۈن ئىشلىتىلگهن تىجارىي مهنه ۋە سىمۋوللىق باراۋەرلىـ         

ئهمهس، بهلكى چىـن ئېتىقـادتىن ئۇرغـۇپ چىققـان ھهقىقىـي مهنىـدىكى باراۋەرلىـك            
كىم موھتاج  . بۇ جهمئىيهتته چوڭالر ھۆرمهتلىنىپ، كىچىكلهر ئىززەتلىنهتتى     . ئىدى

  . بولسا، ئالدى بىلهن ئۇنىڭ ئېهتىياجى قامدىالتتى
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ىدىغان ۋە  ــ بىـرىگه ياردەملىـش      بىـر ) بارلىق ئهزالىـرى بىـلهن    (پۈتۈن جهمئىيهت   
خهلىپه بـۇ جهمئىيهتـته   . داۋاملىق ھهمكارلىشىدىغان چوڭ بىر ئائىلىگه ئوخشايتتى 

ــدە      ــداق ئاالھىـ ــقا ھېچقانـ ــدىن باشـ ــۇپ، ئۇنـ ــىمۋولى بولـ ــڭ سـ پهقهت ھاكىمىيهتنىـ
ــدى    ــگه ئهمهس ئى ــتۈنلۈككه ئى ــاكى ئۈس ــا ي ــيىم ـ      . ئىمتىيازغ ــۇلىغى، كى ــپه ئ خهلى

ۋە شهخـسىي ئىـشلىرى ئېتىبـارى بىـلهن     كېچىكى، يېمهك ـ ئىچمىكى، تۇرالغۇ جايى  
  . جهمئىيهتنىڭ باشقا ئهزالىرىدىن ھېچقانداق پهرقى يوق ئىدى

ــاناپ، باشــــقىالر    شــــۇنداقال، ئــــۆزى يــــاكى ئائىلىــــسىنى ئاالھىــــدە تهبىــــقه ســ
ئېرىشهلمهيدىغان مهنپهئهتلهرگه ئۆزلىرى ئېرىشهلهيدىغان ھهرقانداق بىر سـۈپىتىمۇ      

  . همئىيهتنىڭ ئاددىي پۇقرالىرىدىن بىرى ئىدىئهكسىچه، خهلىپه ج. يوق ئىدى

 ئۆزىنىــڭ بىــر يــۈرۈش ئــۆزگىچه ئاالھىــدىلىكلىرى، ئىــسالمغا بولغــان ــــخهلىــپه 
لىپ ئـۈممىتىگه   ىساداقىتى، ئېتىقادى ئۈچۈن، ئهمىـر ۋە قومانـدانلىق ئورنىغـا يۈكـس           
 نىڭ تۈرتكىسىدەتېخىمۇ ياخشى خىزمهت قىلىش ئۈچۈن كۆرسهتكهن پىداكارلىقلىرى

 جهمئىيهتتىكى ئاددىي پۇقراالر ئارىسىدا   ـــخهلىپه  . غا يهتكهن كىشىلهر ئىدى   بۇ ئورۇن 
ياشايتتى، كوچا ـ كويالردا ئۇالر بىلهن بىلله كېزەتتـى، بىـرلىكته بـازار ـ رەسـتىلهرنى       

بهزىدە خهلىپىنىڭ ئۆيى ئاددىي . ئايلىناتتى ۋە ئۇالر بىلهن ئېلىم ـ بېرىم قىلىشاتتى 
زىلىرىنىڭ ئۆيى تار، پهنجىرىـسى  دىنمۇ ئاددىي ـ ساددا بوالتتى، ھهتتا به پۇقرانىڭ ئۆيى

  . ز بوالتتىئا

ئۇالر خهلق ئاممىسىنىڭ ئارىسىغا ئارىلىشىپ كهتـكهن چاغلىرىـدا، كىـشىلهرگه           
ــا      ــهرىئهت ئهھكامىغ ــڭ ش ــدۇراتتى، خهلقنى ــى ئاگاھالن ــى، بهزىلىرىن ــات بېرەتت تهلىم

. تهكشۈرەتتى ۋە موھتاج كىشىلهرنى ئىزدەيتتىقانچىلىك ئىتائهت قىلىۋاتقانلىقىنى 
بهزىدە كىشىلهر يولدىال ئۇنىڭدىن مهلۇم بىر مهسىلىنى سورايتتى، ئۇمـۇ شـۇ يهردىـال              

ــى ــاۋاب بېرەتتـ ــتۇراتتى . جـ ــر ئالماشـ ــى، پىكىـ ــشالرغا قېتىالتتـ خهلقنىـــڭ . يىغىلىـ
ــسالم      ــېپىدىكى ئىـ ــۇرۇش سـ ــىلىلىرى ۋە ئـ ــاد مهسـ ــاجلىرى، دۆلهت ۋە جىهـ ئېهتىيـ

  . تتىمۇنازىرىلىشههر ھهققىدە نلىرىدىن كهلگهن خهۋەرلقوشۇ

منىڭ مهســىلهن، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساال  . خهلىــپىلهر بهكمــۇ كهمــتهر ئىــدى   
كېچىلىـرى  . وشـنىلىرىنىڭ قـويلىرىنى سـاغاتتى      ق خهلىپىسى ھهزرىتـى ئهبـۇبهكرى    

پۇقراالرنىڭ ئارىسىدىكى ۋەزىيهتنى كـۆزىتىش، كـونترول قىلىـش، ئېهتىيـاجلىرىنى           
ــاتقۇچه (ســوراش ۋە خــاتىرجهم قىلىــش ئۈچــۈن   ــاڭ ئ ــدە ت . كــوچىنى چــاراليتتى ) بهزى

بولۇپمــۇ، ئۇســامه ئىبنــى زەييىــد قوشــۇنى ئالــدىنقى ســهپكه ئهۋەتىلگهنــدىن كېــيىن،  
لمىغــانلىقتىن، شــهھهرنىڭ چــوڭ يــول ۋە كوچىلىرىــدا قاچ مهدىنىــدە ئهســكىرىي كــۈ

  . قاراۋۇلدەك ئايلىنىپ كۆزىتهتتى

كرىنىــڭ خهلىپىلىــك دەۋرىــدە، ئىــسالم قوشــۇنى بىــر تهرەپــتىن   ھهزرىتــى ئهبۇبه
 قارشــى ئــۇرۇش قىلىــش، يهنه بىــر تهرەپــتىن فهتىهــلهر ئېلىــپ بېــرىش  گهمــۇرتهدلهر
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مهدىنىدە ھهزرىتى ئۆمهر، ھهزرىتى ئهلى، تهلهه،      . ئۈچۈن ئالدىنقى سهپكه ئاتالنغانىدى   
س، ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد،    زۇبهير، ئابدۇرراھمان ئىبنى ئهۋف، سهئد ئىبنى ئهبۇۋاققا      

  . ئۇسسهيىد ئىبنى ھۇدەير ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش چوڭ ساھابىلهر قالغانىدى

 جىهــادتىن قــېچىش يــاكى كهينىــدە تــۇرۇش ئۈچــۈن قالمىغــان،  )!ھهيهــات( بــۇالر
بهلكـــى ئۇالرنىـــڭ پىكىرلىرىـــدىن پايـــدىلىنىش، الزىـــم بولغانـــدا ئـــۆزلىرى بىـــلهن  

وغداش مهقسىدى بىلهن خهلىـپه شهخـسهن بـۇيرۇق         كېڭىشىش، شۇنداقال مهدىنىنى ق   
ــ(رۋەقه، بــۇ شهخــسلهرنىڭ ھهر بىــرى دە. ۋە تهلهپ قىلىــپ ئېلىــپ قالغانىــدى دىن بۇن
ــۆتكىنىمىزدەك  ــپ ئـ ــۇرۇن ئېيتىـ ــىتراتېگىيىلىك  )بـ ــۇھىم سـ ــڭ ئهڭ مـ  مهدىنىنىـ

ئهممـا بـۇ ۋەزىـپه جهريانىـدا ۋە ھهرقانـداق ئهھۋالـدا             . ئورۇنلىرىنى نازارەت قىلغانىدى  
هدىنىنىــڭ مهركىزىــدىكى مهســچىتته خهلىــپه بىــلهن بىــرگه بولۇۋاتقــان كىــشىلهر   م

بىلهن داۋاملىق تۈردە ئاالقه قىلىپ تۇراتتى ۋە شۇ ئارقىلىق، يۈز بېرىش ئېهتىمـالى             
  .بولغان ھهرقانداق پهۋقۇلئاددە ھادىسىگه قارشى تهييار ھالهتته تۇراتتى

 ئىگه بولسىمۇ، باشـقىالردىن     قهگهبۇ ھۆرمهتلىك ساھابىلهر شۇنچه ھۆرمهت ۋە مهۋ      
ــدى   پهرق ــوق ئى ــرى ي ــدە تهرەپلى ــدىغان ئاالھى ــۇنچه  . لىنىــپ تۇرى ــسىدا ش ــق ئارى خهل

ھـــۆرمهتكه ســـازاۋەر بولـــسىمۇ، يهنىـــال شـــۇالر بىـــلهن ئوخـــشاش ســـهۋىيهدە تۇرمـــۇش 
  . كهچۈرەتتى

ئۇالرنىڭ تاكى ئهڭ دەسلهپكى ئېغىر كـۈنلهردىن ئېتىبـارەن مۇسـۇلمان بولۇشـى،             
يولىدا ئۇزۇن يىل   هللا ىق پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىدا ئورۇن ئېلىشى، ا      داۋامل

جىهـاد قىلىـشى، ئىـسالم ئۈچـۈن ئهجىـر ـ مېهـنهت سىڭدۈرۈشـى ۋە ئىـسالمىي دەۋەت          
يولىدا ھهددى ـ ھېسابـسىز پىـداكارلىقالرنى كۆرسىتىـشى خهلقنىـڭ ئۇالرغـا بولغـان        

شـــقا، كىـــشىلهرنىڭ ئـــۇالرنى ئۇنـــدىن با. ھۆرمىتىنىـــڭ تـــۈپكى ســـهۋەبلىرى ئىـــدى
 خهلىپىـــسىنىڭ ئـــۇالر بىـــلهن پهيغهمبهرنىـــڭھهددىـــدىن زىيـــادە ھۆرمهتلىـــشى ۋە 

ئهكسىچه، . متىيازغا ئىگه ئهمهس ئىدىېئاالھىدە ئ ) ئۇالر(كېڭهشكهنلىكى سهۋەبىدىن   
جهمئىيهتنىــڭ ھهر بىــر ئهزاســى ئۇالرنىــڭ ئۈســتىدىن مهھكىمىــگه ئهرز ـ شــىكايهت   

ھهركىم ئۇالرغا خالىغان شهكىلدە جاۋاب     . ىنى ئۇالردىن ئاالاليتتى  قىالاليتتى، ھهقلىر 
  .  يوق ئىدىئېمتىيازىيهنى ئۇالرنىڭ ھېچكىمدىن ئاالھىدە . بېرەلهيتتى

. مۇجاھىدالرغا كهلسهك، ئۇالر ئۆزلىكىدىن قوشۇنغا قېتىلىپ، جىهادقا چىقـاتتى   
. ەزىپىلهر يوق ئىـدى ي ھهربىي ۋمهجبۇرىيئۇ دەۋرلهردە ئهسكهرلىك رەسمىيىتى ياكى      

ئىنسانالرنىڭ ئىسالمغا  (يولىدا  هللا كىشىلهر يا شېهىتلىك مهرتىۋىسگه يېتىش ياكى ا      
 ئـۇالرنى جىهادقـا   . زەپهر قۇچۇش ئۈچۈن جىهادقا چىقـاتتى     ) كىرىشى مهقسىدى بىلهن  

نىـڭ  هللا  ئىـسالمنىڭ ئهھكـاملىرىنى ئورۇنـداپ، ا       ــــ تۈرتكه قىلغان بىردىنبىر ئامىـل      
  . شىشتىن ئىبارەت ئىدىرازىلىقىغا ئېرى
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ئىمـــان قېرىنداشـــلىقى . تهن، بىـــر ۋۇجۇدقـــا ئوخـــشايتتى بـــۇ مۇجاھىـــدالر بىـــر
مهيــدانغا كهلــگهن بىــر قاتــار . مهنىــسىدە ئــۆز ئارىلىرىــدا ھهقىقىــي قېرىنــداش ئىــدى

ۋەقهلهردە ئۆز يېنىدىكى قېرىندىشىنى دۈشمهن ھۇجۇمىدىن قوغداش ئۈچۈن ئـۆزىنى          
ش ئۈچـۈن   ىرى باشقا بىر مۇسۇلمان قېرىندىشىنى قۇتۇلدۇرۇ     ئۇنىڭغا دالدا قىالتتى، ب   
ــوالتتى   ــېهىت ب ــۆزى ش ــۇ. ئ ــۈن    ،ب ــدۇرۇش ئۈچ ــشىنى قۇتۇل ــۇئمىن قېرىندى ــڭ م  ئۇنى

ــۆرگهنلىكى     ــدىنمۇ ئهال ك ــۆز جېنى ــشىنى ئ ــدىغانلىقى ۋە قېرىندى ــدالىق قىلى جانپى
  .ئۈچۈن ئىدى

ارلىق ئهسـكهرنىڭ   قوشۇندا ئهڭ ئاددىي ئهسكهردىن تا ئهڭ ئالىي قومانـدانغىچه بـ          
 بىرىدىن ئانچه پهرقلىنىپ - كىيىملىرىمۇ بهك ئاددىي ۋە بىر   . تامىقى ئوخشاش ئىدى  

ــسىدا دەرىجىــ    . كهتمهيتتــى ــداننىڭ ئارى ــاش قومان ــلهن ب ــۆكهر بى ــلهردە ن ــۇ جهھهت گه ب
ھهتتــا تامــاق تارقىتىلغــان ۋاقىتتــا، قومانــدان ھهمــمه .  پهرقــى يــوق ئىــدىئاساســهن

 ـ بىرلهپ سـوراپ   ـ تارقىتىلمىغانلىقىنى بىر  تارقىتىلغانئهسكهرگه ئوخشاش تاماق
ئهسـكهرلهرنىڭ ئوخـشاش تامـاقتىن، ئوخـشاش مىقـداردا يېگهنلىكىنـى            . تهكشۈرەتتى

ــى     ــۇ يېمهيتت ــر لوقمىم ــدىن بى ــۆز تامىقى ــۈچه، ئ ــق بىلمىگ ــۈن  . ئېنى ــدان بۈگ قومان
، بۈگـۈن . تتـى  سۈپىتىدە قوشـۇنغا خىـزمهت قىال      نۆكهرقوماندان بولسا، ئهتىسى ئاددىي     

 ئهسكهرنىڭ ئهمرىگه بويسۇناتتى ۋە بۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن ىدە بولغانتېخى تۈنۈگۈن ئۆز ئهمر
ئۇنىــڭ نهزىرىــدە، پهقهت ئالــدىنقى ســهپته ئــۇرۇش قىلىــش . قىلــچه يــات تۇيۇلمــايتتى

ــنال ئهمهس، ئۆزىنىــڭ ئهمــ  ــۇ  جهھهتتى ــسۇنۇش جهھهتتىنم ــۈنرىگه بوي ــدان بۈگ  قومان
ي نــۆكهر بولۇشــنىڭ ئارىــسىدا ھېچقانــداق پهرقــى يــوق بولــۇش بىــلهن ئهتىــسى ئــاددى

  . ئىدى

پهقهت بىــر ئهســكهر قومانــدانلىق ئورنىغــا چىققانــدىن كېــيىن، ئهلــۋەتته ئۇنىــڭ  
ئهمرىــدىكى باشــقا ئهســكهرلهرنىڭ ئىتــائهت قىلىــشى، ئــۇرۇش پىالنىنــى ئورۇنــداش ۋە 

امىلىلىرى ئۇنىــڭ ئهمــرىگه بويــسۇنۇشى قاتــارلىق جهھهتلهردىكــى پوزىتــسىيه ۋە مۇئــ
  . ئۆزگىرىپ، ھهممه ئادەم ئۇنىڭ ئاغزىغا قارايدىغان بولىدۇ

ــان        ــۇرۇش قىلىۋاتق ــهپته ئ ــدىنقى س ــاكى ئال ــان ي ــاراۋۇللۇق قىلىۋاتق ــرادا ق چېگ
ئهسكهرلهر ئائىلىلىرىدىن ئهسال ئهنسىرىمهيتتى ۋە ئۇالرنىڭ كېلهچىكىدىن ئهندىـشه         

ا ئىـگه بولىـدىغان كۈچلـۈك ۋە        چۈنكى ئائىلىـسىنى قوغدايـدىغان، ئۇالرغـ      . قىلمايتتى
  . مهسئۇلىيهتچان بىر ئورگان بار ئىدى

ئهســكهرنىڭ . ئهســكهرنىڭ ئائىلىــسىگه ئالــدى بىــلهن خهلىــپه مهســئۇل بــوالتتى 
ۋەزىپىسى بولسا، جىهاد قىلىش ۋە بۇ ئارقىلىق ئىسالمىي دەۋەت خىزمىتىنـى قانـات             

رغا تهڭ مىقداردا تارقىتىپ پىيادىلهر ئۈچۈن ئايرىلغان غهنىمهت ئۇال . يايدۇرۇش ئىدى 
ــداردا       ــا تهڭ مىق ــۇ ئۇالرغ ــان غهنىمهتم ــكهرلهرگه ئايرىلغ ــاتلىق ئهس ــدەك، ئ بېرىلگهن

بىر مۇجاھىد بىر دۈشـمهن ئهسـكىرىنى ئۆلتـۈرگهن بولـسا، ئـۇ             . تارقىتىپ بېرىلهتتى 
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ئهســكهر شــۇ دۈشــمهننىڭ ئۈســتىدىكى قىممهتلىــك بۇيــۇمالرنى ئۆزىنىــڭ قىلىۋالــسا  
  . بوالتتى

ــۆز ئارىلىرىــدا يــاكى ئــۆز قهبىــله تــۇغلىرى ئاســتىدا قوشــۇنغا    ھهر ق هبىلىنىــڭ ئ
قېتىلىشىنىڭ سهۋەبى تېخىمـۇ كـۆپ غهيـرەت ـ جاسـارەت كۆرسـىتىش بولـۇپ، باشـقا          

ــ   قېرىنداش قهبىلىلهرنىڭ مهسخىرىسىگه قالماسلىق ئۈچۈن ئۇرۇش قاينىمىغا بىـر   
تىـۋە جهھهتـتىن بىـر ـ     بولمىـسا، مهر . بىرى بىلهن بهسلهشـكهندەك كىرىـپ كېتهتتـى   

مهسـىلهن، ئۇبـاد ئىبنـى بۇشـىر يهمـامه جېڭـى            . بىرىدىن ھېچقانداق پهرقلهنمهيتتـى   
جىللىققـا قالماسـلىق ئۈچـۈن      ىقېرىنـداش قهبىلىلهرنىـڭ ئالدىـدا خ      بولغان ۋاقىتتا   

ئهنــسارالرغا توختىمــاي چــاقىرىق قىالتتــى، جهڭ ئالدىــدا ئــۇالرنى غهيرەتلهندۈرۈشــكه 
  . تىرىشاتتى

ــۇرۇش ــالىالر ۋە        ئـ ــك بـ ــالالر، كىچىـ ــۆللهردە ئايـ ــزا ـ چـ ــهھهر ۋە يېـ ــدا، شـ  ۋاقتىـ
بـۇ تـۇنجى مۇسـۇلمان      . ياشانغانالردىن باشقا ھهممهيلهن ئالـدىنقى سـهپكه قېتىالتتـى        

ئاۋام ئىچىدىكى بىر كىشى قولى قورال تۇتااليدىغانال بولسا، ئۆزىنى ھهرگىز كۈچـسىز   
ــسابلىمايتتى  ــاجىز ھې ــاقى . ۋە ئ ــقا چ ــۇڭا ئۇرۇش ــسهن  ش ــان سهك ــان ھام رىق قىلىنغ

ياشتىن ھالقىغان قانچىلىغـان بـوۋايالر قولىغـا قـورالىنى ئېلىـپ، ئالـدىنقى سـهپته                
چــۈنكى جىهــاد ھهربىــر . ياشــالردىن قېلىــشماي، قهھرىمــانالرچه ئــۇرۇش قىلغانىــدى 

ئۇرۇشــقا قاتناشــمىغانالرغا كهلــسهك، . قهھرىماننىــڭ ئهڭ مــۇقهددەس غايىــسى ئىــدى
كىــم بولــسا . نىــڭ ئىچىــدە ئهڭ يۈكــسهك دەرىجىــدە ھهمكارلىــشاتتىئۇالرمــۇ ئۆزلىرى

بولــسۇن، ئارىلىرىــدىكى بىــر كىــشىگه خــۇددى ئــۆز ئائىلىــسىنىڭ بىــر ئهزاســىغا         
بىر ـ بىرى بىلهن بولغـان مۇئـامىله ۋە ئـېلىم ـ بېرىمـدا بهكمـۇ        . قارىغاندەك قارايتتى

  . اختىپهزلىك قىلمايتتىئهستايىدىل بوالتتى، ھهرگىز بىر ـ بىرىنى ئالدىمايتتى، س

مـادامىكى،  . بۇ جهمئىيهتته ھىـيله ـ مىكىـر ۋە غهۋغـا دېـگهن ئىـشالر يـوق ئىـدى        
ېمىــدا ئىــسالم شــهرىئىتى بــۇ خىــل ئىــشالرنى چهكلىگهنىــكهن، ئۇنــداقتا ھېچبىــر ت 

شــــۇنداقال، . ش پهيــــدا قىلىــــشنىڭ ھېچقانــــداق پايدىــــسى بولمــــايتتىىلىســــۈرك
. ىنىڭ بارىچه ئۆز ئارا ھهمكارلىشىشقا تىرىشاتتىجهمئىيهتنىڭ ھهربىر ئهزاسى ئامال

ــاكى خ  ئ ــايهت ي ــاھ، جىن ــدا گۇن ــشالر   ىارىلىرى ــدىغان ئى ــا قالى ــزجىللىقق ــۈز ھهرگى  ي
ــا يــولالردىن  چــۈنكى ئىــسالم شــهرىئىتى ئهخالقــسزلىق . بهرمهيتتــى نى چهكــلهپ، خات

  .  توسۇيتتىاتتىقق

بـۇ مهزگىـل ئىچىـدە      ئىسالم شهرىئىتى ھهقىقىي مهنىسى بىلهن يولغا قويۇلغان        
  . ز ئىدىل بىلهن سانىۋالغۇدەك دەرىجىدە ئامهيدانغا كهلگهن بۇ خىل ۋەقهلهر قو

ــۇ  ــسهك، ئ ــا كهل ــۆزىگه   الرئايالالرغ ــدۇرۇپ، ئ  ئۆزىنىــڭ ئهســلى رولىنــى جــارى قىل
ئايــالالرمۇ ئهرلهرگه ئوخــشاش بىــر جهمئىيهتنىــڭ . چۈشــكهن ۋەزىپىنــى ئــادا قىالتتــى

ئۇالر ئۈممهت موھتـاج بولۇۋاتقـان بهزى خىزمهتلهرنـى         . مۇھىم تهركىبى قىسمى ئىدى   
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شـۇڭا ئـۇالر بـالىلىرىنى ئىـسالم تهربىيىـسى بىـلهن چـوڭ قىالتتـى،                . بىلىپ تۇراتتى 
ــدۇر  ــلهن تولـ ــان بىـ ــا  . اتتىئۇالرنىـــڭ قهلبىنـــى ئىمـ ــۆز ئاچـ ــلهن ئـ ــاللىرى بىـ  -توقـ

رنىــڭ وشــنىلىرىغا ســهمىمىي مۇئــامىله قىالتتــى، ئۇالقســىڭىللىرىدەك ئهپ ئــۆتتى، 
ئۇالرغا مۇسىبهت يهتكهنـدە تهڭ كـۆز يېـشى         . ئازاب ۋە خۇشاللىقلىرىغا ئورتاق بوالتتى    

ئـۇالر  . تۆكسه، ئۇالرنىڭ خۇشاللىقىغا تهبهسسۇم بىلهن ئۇالرنى تېخىمۇ خۇش قىالتتـى         
بىلهن بىـرلىكته بولغانـدىال ئانـدىن ئـۆزلىرىنى بهختىيـار بوالاليـدىغانلىقىنى ھـېس               

  . چۈشكهن ۋەزىپىلهرنى تولۇق ئورۇنداشقا تىرىشاتتىقىلدۇرۇپ، ئۆزلىرىگه 
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  !)ئۇنىڭدىن رازى بولسۇنهللا ا( ھهزرىتى ئۆمهر

  زرىتى ئۆمهرنىڭ ھاياتىھه

ــايمىقى     ــادىي ئايمىقىغــا مهنــسۇپ بولــۇپ، بهنــى ئــادىي ئ  ھهزرىتــى ئــۆمهر بهنــى ئ
 ئۆمهرنىـڭ . رەت ئىـدى  قۇرەيشنىڭ كىچىك بىر تارمىقى، يهنى بىر ئائىلىـسىدىن ئىبـا         

ئۇنـدىن  .  قوپاللىقى ۋە تاش يۈرەكلىكى بىلهن ھهممىگه تونۇلغانىـدى        بدادىسى خهتتا 
الھ ئىبنــى جهھــش ۋە ئوســمان باشــقا، قۇرەيــشكه تهۋە ۋەرەقه ئىبنــى نهۋفهل، ئۇبهيــدۇل 

رىكلىككه ھۇۋەيرىس قاتارلىقالر بىـلهن بىرلىـشىپ بۇتقـا چوقۇنىـدىغان مۇشـ           ئىبنى  
زەيـد ئىبنـى ئامىرغـا قىلغـان زۇلـۇمى          ) غلىنىسىنىڭ ئو ىئ(قارشى چىققان جىيهنى    

  . بىلهنمۇ نامى ئهتراپقا پۇر كهتكهنىدى

  : بۇ ۋەقه مۇنداق باشالنغانىدى

ــانلىق ســويۇش، دىنىــي مۇراســىم   قۇرەيــشلهركــۈنى  بىــر  ئىبــادەت قىلىــش، قۇرب
ھهريىلـى بىـر قېـتىم      ئـۇ كـۈنى     . ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن بۇتلىرىنىڭ ئالدىغا توپالنغانىـدى     

بــۇ بــايرام ۋە مۇراســىمغا يۇقىرىــدا .  بــايرام كۈنلىرىــدىن بىــرى ئىــدىغانئۆتكۈزىلىــدى
ــۆت كىــشى   ــۆتكهن ت ــدۇلالھ   (ئىــسمى ئېيتىلىــپ ئ يهنــى ۋەرەقه ئىبنــى نهۋفهل، ئۇبهي

ئۇالر بىر  .  قېتىلمىدى )ئىبنى جهھش، ئوسمان ئىبنى ھۇۋەيرىس، زەيىد ئىبنى ئامىر       
  : يهرگه يىغىلىپ بىر ـ بىرىگه مۇنداق دېيىشتى

 قهســهم بولــسۇنكى، شــۇ نىــڭ نــامى بىــلهنهللاهممىڭــالر بىلىــپ تۇرۇپــسىلهر، اھ”
مىللىتىمىز ئهسلىدە ھېچقانداق بىر دىنغا تهۋە ئهمهس، بـۇ مىللهتنىـڭ ھېچقانـداق          

ئـۇالر ھهزرىتـى ئىبراھىمنىـڭ دىنىنـى بـۇرمىالپ، ئهسـلى مـاھىيىتىنى              . دىنى يوق 
تقان شۇ تاش پارچىلىرى زادى     بىز چوقۇنۇۋا . ئۆزگهرتىپ مۇشۇ ھالغا كهلتۈرۈپ قويدى    

نـېمه؟ ئـۇ ھېچنېمىنـى ئاڭلىيالمىـسا يـاكى كۆرەلمىـسه، بىـزگه ھېچقانـداق پايـدا ـ           
بىــز بىــرلىكته ئــۆزىمىزگه ھهقىقىــي بىــر دىــن  ! بــۇرادەرلهر.... زىيــان يهتكۈزەلمىــسه

، بىزنىـڭ ھېچبىـر دىنىمىـز يـوق، ھـازىر بىـز دىنـسىز               قهسهم قىلىمهنكى . ئىزدەيلى
   “!ۋاتىمىزھالهتته تۇرۇ

مانــا بــۇ يىغىلىــشتىن كېــيىن، بــۇ تــۆت كىــشى يــۇرت ـ يــۇرت كېزىــپ ھهزرىتــى   
ئىبراھىمنىڭ ھهقىقىي تهۋھىـد دىنىنىـڭ قانـداق ئىكهنلىكىنـى تېپىـپ چىقىـش              

زەييىـد ئىبنـى ئـامىرمۇ باشـقا بـۇرادەرلىرىگه          . ئۈچۈن ھهر تهرەپكه قـاراپ يـول ئالـدى        
مــا ئۇنىــڭ ئايــالى ئهم. اقچى بولــدىئوخــشاش بــۇ مهقــسهد بىــلهن مهككىــدىن ئايرىلمــ 

. رەمى بۇ ئىـشنى تۇيـۇپ قېلىـپ، ئـۇنى كۆزىتىـشكه باشـلىغانىدى             زسافىيه بىنتى ھه  
زەييىد مهككىدىن چىقماقچى بولۇپ تۇرغاندا، ئايالى دەرھال تاغىسى خهتتاب ئىبنـى           
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ــگه خهۋەر بهرمهكچــى، خهتتــاب زەييىــدنى توســىۋالماقچى بولغانىــدى   خهتتــاب . نهۋفهل
زەيىـد بىـرەر ئىـشقا تۇتـۇش قىلغـان ھامـان            ” :ى بۇ ۋەزىپىگه تهيىنلهپ، ئۇنى    سافىيهن

زەييىد بۇتپهرەسلىككه قارشـى    .  دەپ ئاگاھالندۇرغانىدى  “!ماڭا تېزدىن خهۋەر بهرگىن   
ئــۇ پهقهت ئــۆز . لىــق ۋە خرىــستىئانلىقنىمۇ ياقتۇرمــايتتىيهھۇدىيچىقىــپال قالمــاي، 

ۇنۇش، لهش، قان ۋە بۇتالر ئۈچۈن ئاتالغـان      خهلقىنىڭ دىنىنى تهرك ئېتىپ، بۇتقا چوق     
شۇنداقال، قىزالرنىـڭ  . قۇربانلىقالرنى يېيىش قاتارلىق ئىشالردىن ئۆزىنى تارتقانىدى  

مهن پهقهت   ”:قۇلـ ۇئـۇ ئـۆز ئېتىقـادى توغر      . ى چىقاتتى تىرىك كۆمۈۋېتىلىشىگه قارش  
بۇتقــا شــۇنىڭ بىــلهن بىــرگه، .  دەيتتــى“ىــمهنمنىــڭ رەبــبىگه ئىبــادەت قىلئىبراھى

ــى      ــى چىقت ــا قارش ــڭ دىنىغ ــشىپ، ئۇالرنى ــلهن زىتلى ــى بى ــان خهلق ــۇ ھهر . چوقۇنغ ئ
  : پۇرسهتته قۇرەيش خهلقىگه مۇنداق دەيتتى

شــۇ زەييىــدنىڭ جېنىنــى ئۆزىنىــڭ قۇدرەتلىــك قولىــدا تۇتــۇپ ! قۇرەيــشلهرئــى ”
ھېچقايــسىڭالر ) مهنــدىن باشــقا( قهســهم قىلىمهنكــى،  نىــڭ نــامى بىــلهنهللاتۇرغــان ا
قانداق ئىبادەت قىلـسام رازى     ! رەببىم”: ئاندىن “!منىڭ دىنىدا ئهمهسسىلهر  ئىبراھى

ئهممـا مهن   . بولىدىغانلىقىڭنى بىلگهن بولسام، شۇ پېتـى ئىبـادەت قىلغـان بـوالتتىم           
ھهرقېتىم شۇنداق دېگهندىن كېـيىن قـوللىرىنى يهرگه قويـۇپ          .  دەيتتى “بىلمهيمهن

سېنىڭ ئهمىر ـ پهرمانىڭغا  ! هللائى ا ”:دەكهئبىگه ھهر كىرگىنى. قا سهجدە قىالتتىهللا ا
پهقهت ساڭىال ئىبادەت قىلىـمهن،     ! سهن ھهق ۋە ھهقىقهت سهن    . ھهرۋاقىت تهييارمهن 

  .  دەيتتى“ساڭىال بويۇن ئېگىمهن، سېنى ھۆرمهتلهيمهن

مىللىتىنىڭ دىنىنى تهرك ئهتكهنلىكى    . خهتتاب بولسا، زەييىدكه زۇلۇم قىالتتى    
مهككىــدىن چىقىــشىغا ھهردائىــم .  ئۆچمهنلىــك قىالتتــىئۈچــۈن ئــۇنى ئهيىبلهيتتــى،

  . توسقۇنلۇق قىالتتى

، تـاش  ىلـچه رەھىـم قىلمـاي   ۇپ، ئۇنىڭغـا ق  ئۇ زەييىـدكه بهكمـۇ قـاتتىق قـول بولـ          
ئۆمهرمـۇ دادىـسىنىڭ بـۇ خـۇيىنى ئـۇدۇم قىلىـپ            . يۈرەكلىك بىلهن مۇئامىله قىالتتى   

  . ئۇمۇ ھهردائىم زەييىدكه زۇلۇم قىالتتى. ئالدى

ــرەتتىن   ھه ــۆمهر ھىج ــى ئ ــدە   42زرىت ــۇرۇن مهككى ــل ب ــدى يى ــبهر . تۇغۇل پهيغهم
 كېلىــپ، ئــالته ىۋەھيــ.  ياشــلىرىدا ئىــدى29 دە، ئــۇ كهلگهنــىمغا ۋەھيــئهلهيهىســساال

 كېلىـپ، ئـالته     ىيىلغىچه جـاھىلىيهت ھايـاتىنى داۋامالشـتۇردى، يهنـى ئـۆمهر ۋەھيـ            
 يىل، ئىـسالمدا    35ھىلىيهتته  شۇنداق بولغاندا، ئۇ جا   . يىلدىن كېيىن ئىمان ئېيتتى   

   . يىل ياشىغان بولدى30

 يىل ياشىغان بولـسىمۇ، جهمئىيهتتىكـى ئـورنى    35ھهزرىتى ئۆمهر جاھىلىيهتته   
ئهگهر . پهقهتال ئۆسمىگهن، تهڭتۇشلىرى ئارىسىدا ھېچقانـداق نـام چىقىرالمىغانىـدى         

هنـدىن كېـيىن    ئىسالم بولمىغان بولسا، ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ نامى چىقمىغان، ئـۇ ئۆلگ         
جـاھىلىيهت  .  بـوالتتى  لهپمۇ قويمىغان تىلغا ئالمىغان ۋە ئهس   ھېچكىم ئۇنىڭ نامىنى    
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 بىلهن باشقا ئهرەب قهبىلىلىرى ئارىسىدا ئۇقۇشماسـلىق        قۇرەيشلهردەۋرىدە، ئۇ پهقهت    
دا بىرخىــل ئهلچىلىــك ۋەزىپىــسىنى   سى ئارىــ تهرەپيــۈز بهرگهن چــاغالردا، ئىككــى  

 قۇرەيـشلهر ئهسـلىدە  .  پهقهت بىـر شـهكىلدىن ئىبـارەت ئىـدى    بۇمـۇ ! ئۆتهيتتى ـ خاالس 
، ئۇالرنىڭ قهھرىمـان يـاكى جهڭگىـۋار دېگهنـدەك نـاملىرى            ئۇرۇشخۇمار خهلق ئهمهس  

پهقهتال يوق بولۇپ، ئۇالر شهھهرلهرگه جايالشقان ۋە تىجـارەت بىـلهن ھهپىلىـشىدىغان             
ــار    ــنى ئـ ــا ياشاشـ ــك ۋە مۇقىملىقتـ ــم بىخهتهرلىـ ــا، ھهردائىـ ــدىغان، بولغاچقـ زۇ قىلىـ
  . ھهممىدىن ئاۋۋال ماددىي مهنپهئهتلىرىنى ئويلىشىدىغان خهلق ئىدى

بۇنىـڭ بىـلهن بىـرگه، باشـقا ئهرەب         . دە خاتىرجهم تۇرمۇش كهچـۈرەتتى    ئۇالر ھهرەم 
شـۇڭا باشـقا    . قهبىلىلىرىنىڭ ئارىسىدا قۇرەيشنىڭ ھۆرمهتكه سازاۋەر ئورنى بار ئىدى       

چـۈنكى،  . يتتى، ئۇالرغـا بىهۆرمهتلىـك قىلمـايتتى      قهبىلىلهر قۇرەيشكه قارشى چىقمـا    
 ۋە ئۆزلىرىنىـڭ    ئىشلىرىغا ئىگه بولغـۇچىالر   ئۇالر ھۆرمهتلىگهن كىشىلهر كهئبىنىڭ     

  . وشنىلىرى ئىدىق

ــسمائىلنىڭ      ــى ئى ــراھىم ۋە ھهزرىت ــى ئىب ــۇالر ھهزرىت ــرگه، ئ ــلهن بى ــۇنىڭ بى ش
ىنـى ھهر يىلـى زىيـارەت     كهئبــــ  بولۇپ ياسالغان قۇرۇلـۇش    خاتىرىسى، دۇنيادا تۇنجى  

ــشلهر.  قىالتتــىھهجيهنــى قىالتتــى،  ــسا، كهلــگهن زىيــارەتچى قهبىلىــلهرگه  قۇرەي  بول
ســاھىبخانلىق قىالتتــى، ئــۇالرنى كــۈتهتتى، ســۇ ئېهتىيــاجلىرىنى قامــدايتتى ۋە       

  . بىخهتهرلىكىنى قوغدايتتى

غان  بهنى قهنان بىلهن بىرلىشىپ بهنى قهيسكه قارشى جهڭ ئېلىپ بارقۇرەيشلهر
بـۇ،  . ۋاقىتتا، ھهزرىتـى ئـۆمهر تېخـى كىچىـك بولـۇپ ئـۈچ ياشـقىمۇ كىـرمىگهن ئىـدى                

 بىــلهن باشــقا قهبىلىــلهر قۇرەيــشلهرھهزرىتــى ئــۆمهر ياشــىغان جــاھىلىيهت دەۋرىــدە 
ــدەك     ــۇ ۋاقىــتالردا ئهلچىلىــك دېگهن ــۇپ، ب ــاخىرقى جهڭ بول ــسىدا چىققــان ئهڭ ئ ئارى

داق دېيىشكىمۇ بولىدۇكى، جهمئىيهتـته     ھهتتا شۇن . ئىشالرمۇ بهك كۆپ ئهمهس ئىدى    
. بهك چـوڭالردىن ھېـسابالنمايتتى    ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ ھېچقانداق رولى يوق بولـۇپ،        

 خۇددى بهنى ئابدۇمهنناف، بهنـى  ھهمز الغان ئائىلىنىڭ ئهزالىرىمۇ بهك ئ ئۇ مهنسۇپ بو  
ــائىلىلهردىن ئىــ     ــادەتتىكى ئ ــدۇددار ۋە باشــقىالرغا ئوخــشاش ئ ــى ئاب . دىمهھــزۇن، بهن

ــۇھىم ئهزاســى ھېــسابالنمايتتى     ــۆز ئائىلىــسىنىڭمۇ م ــۆمهر ئ . شــۇنداقال، ھهزرىتــى ئ
چۈنكى، ھهزرىتـى ئـۆمهر ياشـىغان جـاھىلىيهت دەۋرىنىـڭ ئـۆزىگه خـاس بىـر يـۈرۈش                   
ئۆلچهملىرى بار بولۇپ، كىشىلهرنىڭ جهمئىيهتتىكى ئورنى بۇ ئـۆلچهملهر ئـارقىلىق           

ئهممـا ئـۆمهر   . ل ـ بـايلىق ئىـدى    مى مـا  بـۇ ئۆلچهملهرنىـڭ ئهڭ مـۇھى   .لىنهتتـى بهلگى
ــايالردىن ھېــسابالنمايتتى  ــا ب ــۇ   . ناھــايىتى كاتت ــدىن باشــقا، كۈچلــۈك بولۇشــمۇ ب ئۇن

چوڭ، ئـائىله ئهزالىـرى      كۈچلۈك بولۇش ئۈچۈن ئائىلىسى      ئۆلچهملهردىن بىرى بولۇپ،  
ادىي ھالبۇكى، يۇقىرىدا ئېيتىپ ئۆتكىنىمىزدەك، بهنى ئـ      .  بولۇشى كېرەك ئىدى   كۆپ

ز بولۇپ، ئۆمهرنىڭ بىر ئاكىسى ۋە بىرمۇنچه بـالىلىرى         ائىلىسىنىڭ نوپۇسى بهكمۇ ئا   ئ
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ــدى  ــار ئى ــك     . ب ــسىگىال ۋەكىللى ــۆز ئائىلى ــۇ پهقهت ئ ــسهك، ئ ــشىغا كهل ــك ئى ئهلچىلى
  . قىالاليتتى

 خهتتـاب ۋاپـات   خهتتـاب دىن كېيىن، زەييىـد ئىبنـى ئـامىر       مهلۇم مهزگىل ئۆتكهن  
 ۋەكىللىكــى ۋە قۇرەيــشنىڭ ئهلچىلىكــى ئۇنىڭغــا بهنــى ئــادىي ئائىلىــسىنىڭ. لــدىبو

قوپــاللىقى بولــۇپ، قورقمــاس ۋە  روشــهن ئاالھىــدىلىكى  ئهڭئۇنىــڭ. قېلىــپ قالــدى
  . ئۇندىن باشقا ھېچقانداق ئاالھىدىلىكى يوق ئىدى

ــۇ  ــسالم نـ ــدە ئىـ ــلىمهككىـ ــقا باشـ ــل ھهر. دىرى پارالشـ ــسى ۋە خىـ خهلـــق ئاممىـ
بىـرى  ئۇالرنىـڭ   . دىهت ئىسالمنى قوبۇل قىل   ر جامائ قهبىلىلهردىن تهشكىل تاپقان بى   
د ئىبنــى زەييىــد ئىبنــى ئــامىر ۋە ئۇنىــڭ ئايــالى ئهئۆمهرنىــڭ تاغىــسىنىڭ ئــوغلى ســ

ئۇنـدىن باشـقا، شـۇ ئائىلىـدىن        . ئىـدى ) ئۆمهرنىـڭ سىڭلىـسى   (خهتتاب بىنتى فاتىمه    
   .نۇئهيم ئىبنى ئابدۇلالھ بىلهن بىرلىكته بىر قانچه كىشىمۇ مۇسۇلمان بولغانىدى

 بىـر نهرسـىگه قـارىغۇالرچه       ،ز دەپ هلسهك، ئۇ مۇسـۇلمان بولمىغـاننى ئـا       ئۆمهرگه ك 
ــسىلىۋالغاندەك،         ــڭ ئې ــىگه چى ــۇ نهرس ــادەم ش ــر ئ ــادان بى ــال ۋە ن ــشىنىدىغان قوپ ئى

ئۇنىـڭ بـۇ   . لىپ تۇرىـۋەردى ىلچهم ـ ئېتىبارلىرىغـا مهھـكهم ئېـس     جاھىلىيهتنىـڭ ئـۆ  
ى قايىـل قىلىـنغىچه ئـۆزگهرمهيتتى ـ     ئهھۋالى ئۇ باشقا بىر نهرسىگه ئىـشهنگىچه يـاك  

بولۇپمــۇ، ئۇنىــڭ . شــۇنداقال، ئۇنىــڭ ئۆزگىرىــشى ئاســان ئىــش ئهمهس ئىــدى! ئهلــۋەتته
ــڭ       ــۇپ، ئۇنىـ ــان بولـ ــۇدۇم قالغـ ــسىدىن ئـ ــى دادىـ ــسى ۋە ئهخالقـ ــهبىي مۇئامىلىـ ئهسـ

ئۇنـدىن باشـقا، ئـۆزىگه تاغىـسى ئهبۇجهھىلـدىنمۇ          . خاراكتېرىغا سـىڭىپ كهتكهنىـدى    
مهنلىك تۇيغۇسىنى سىڭدۈرۈۋالغاچقا، ئىسالم ئۈچۈن چوڭ بىر توسالغۇ        ئىسالمغا دۈش 

  . بولۇپ قالغانىدى

ھهنـتهمه بىنتـى   ) ئهبۇ جهھىلنىڭ ھهدىـسى يـاكى سىڭلىـسى   (ئۆمهرنىڭ ئانىسى  
شۇڭا، ئانىـسى ۋە تاغىـسىدىن ئالغـان ئهشـهددىي ئىـسالم دۈشـمهنلىكى              . ھىشام ئىدى 
 د ئبنى زەييىد بىلهن ئۇنىڭ ئايالى     هئغلى س  يېزنىسى ۋە تاغىسىنىڭ ئو    تهسىرىدە، ئۆز 

 چــۈنكى، . مۇئــامىله قىالتتــىفــاتىمهگه بهكمــۇ قهبىــه ۋە رەھىمــسىز) ئــۆز سىڭلىــسى(
   .ئۆمهرگه ئۇقتۇرماي مۇسۇلمان بولغانىدى

ئىسالمنىڭ دەسلهپكى مهزگىللىرىدە، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مۇسـۇلمانالرنى         
لـدا بىـر ئـۆيگه يىغىـپ، ئۇالرغـا ئىـسالمنىڭ            ككى، ئۈچ، تۆتتىن قىلىپ مهخپىي ھا     ىئ

. شــنى ئۆگهتكــۈچىلهرنى ئهۋەتهتتــىئاساســىي قائىــدە ـ پرىنــسىپلىرى ۋە قۇرئــان ئوقۇ  
د ئىبنى زەييىد ۋە ئۇنىڭ ئايـالى فاتىمهنىـڭ ئۆيىمـۇ بـۇ ئـۆيلهردىن بىـرى بولـۇپ،                   ئسه

 ئۇالرنىـڭ  ھـاممۇ رى نـۇئهيم ئىبنـى ئابـدۇلالھ ئهننا   ئۇالردىن باشقا، ئۇالرنىـڭ يېقىنلىـ   
ــشىغا ــىقې ــاب ئىبنــى  .  كېلهتت ــا خهبب ــسىپلىرىنى ۋە  ئۇالرغ ــسالمنىڭ پرىن ئهرەت ئى

  . قۇرئان ئوقۇشنى ئۆگىتهتتى
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ئـۇ قـۇرەيش چوڭلىرىنىـڭ شـۇنچه        . ئۆمهر بۇ ئهھۋالنى بىلىـپ بهكمـۇ غهزەپلهنـدى        
قارشــى تۇرۇشــىغا قارىمــاي، قۇرەيــشنىڭ مۇســۇلمان ۋە كــاپىر دەپ ئىككىــگه بۆلۈنــۈپ 

بىــر كــۈنى ئۇنىڭغــا ھهزرىتــى    .  بهكمــۇ ئاچچىقلىنــاتتى ۋە قــايغۇراتتى  كېتىــشىگه
مۇھهممهدنىڭ ھهبهشىـستانغا ھىجـرەت قىلمىغـان سـاھابىلىرىدىن ھهمـزە، ئهلـى ۋە              
ئهبۇبهكرى قاتارلىقالر بىلهن پات ـ پات مهخپىي يىغىلىش ئۆتكۈزۈپ تۇرىدىغانلىقى ۋە  

انلىقى ھهققىــدىكى خهۋەر ىغىــشىددىكى بىــر ئۆيــدە ئــۇالر بىــلهن ئۇچر ســهفا يېقىنىــ
ــدى  ــپ كهل ــڭ  . يېتى ــان ئۆمهرنى ــۇنى ئاڭلىغ ــى   ب ــال قىلىچىن ــپ، دەرھ ــى قىززى  قېن

  . نىدىن سۇغاردى ۋە ئۇالر ئۇچراشقان يهرگه قاراپ ئاتالندىقې

 بۇ مهسىلىنى ھهل قىلىپ، قۇرەيـشنىڭ بىرلىكىنـى بۇزۇۋاتقـان بـۇ سـهۋەبنى               ،ئۇ
ئۇنىڭ كۆزلىرىـدىن غهزەپ    . چى بولدى يوق قىلماق ) سهۋەبلىك كىشىلهرنى دېمهكچى  (

 نــۇئهيم ئىبنــى ئابــدۇلالھ بىــلهن    ھهقهمسايىــسىيولــدا . ىيتت چاقنــائۇچقــۇنلىرى
  . ئۇچرىشىپ قالدى

. بۇ كىشىمۇ ئۆمهرنىڭ يېزنىسى ۋە يۇرتدىشى بىلهن مهخپىي ئۇچرىشىپ تۇراتتى         
  : نۇئهيم ئۇنىڭدىن

  : ئۆمهر.  دەپ سورىدى“نهگه ماڭدىڭ؟! ھهي ئۆمهر”

شۇ قۇرەيشنىڭ بىرلىكىن بۇزغان، دىنىنـى تهرك       . ھهممهدنى ئىزلهپ ماڭدىم  مۇ”
ئهتكهن ۋە خهلقنىڭ ئېتىقادىنى مهسـخىرە قىلغـان، ئىالھلىرىغـا كۇپۇرلـۇق قىلغـان         

بـۇنى  .  دەپ جـاۋاب بهردى  “!مهن ئـۇنى ئـۆز قـوللىرىم بىـلهن ئۆلتـۈرىمهن          ! ئادەم بارغۇ؟ 
ىڭ ھاياتىــدىن ئهندىــشه قىلىــپ، ئــۇنى ئاڭلىغــان نــۇئهيم پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمن

  : قۇتۇلدۇرۇش ۋە ئۆمهرنىڭ يۆنىلىشىنى بۇرىۋېتىش ئۈچۈن

سهن مۇھهممهدنى ئۆلتۈرىۋەتـسهڭ،    . سهن ئۆز نهپسىڭگه يېڭىلىپسهن   ! ئى ئۆمهر ”
ــانىكهن،      ــداق بولغ ــۇپ بېرەمــدۇ؟ ئۇن ــوش قوي ــدىمهنناف قهبىلىــسى ســېنى ب ــى ئاب بهن

ئـۆمهر بـۇ    .  دېـدى  “هڭنى باشقۇرۇۋالـساڭ بولمامـدۇ؟    ئۆيۈڭگه قايتىپ، ئاۋۋال ئـۆز ئـائىل      
  : گهپنى ئاڭالپ

  : نۇئهيم.  دەپ سورىدى“قايسى ئائىلىنى دەيسهن؟”

قهســـهم ). د بىـــلهن فـــاتىمهئســـه( بـــوالتتى؟ ســـىڭلىڭ بىـــلهن يېـــزىنهڭكىـــم ”
سـهن ئـاۋۋال    . ، ئۇ ئىككىسىمۇ مۇسۇلمان بولۇپ، مۇھهممهدكه قېتىلىپتـۇ       قىلىمهنكى

  .  دەپ جاۋاب بهردى“!اشقۇرغىنبېرىپ ئۇالرنى ب

  : نۇئهيم مۇنداق دەيدۇ

 يامانلىق قىلىـپ قويۇشـىدىن   ەرمهن ئۆمهرنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا بىر   ”
ئىد بىــلهن ىڭغــا يامــانلىق قىلمــاقچى بولــسا، ســه ئهگهر راســتىنال ئۇن. قورققانىــدىم
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 دەپ پ قالـسۇن  نكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سۇيىقهستتىن قۇتۇلـۇ     فاتىمهگه قىلسۇ 
   “.ئويلىدىم

ئهلۋەتته، نۇئهيم ئىسالمغا قارشى يامـان نىـيهت بىـلهن ئهمهس، بهلكـى پهيغهمـبهر               
ئهلهيهىســــساالمنى سۇيىقهســــتتىن قۇتۇلــــدۇرۇپ قــــېلىش مهقــــسىتىدە شــــۇنداق 

ــدى ــۈنكى، . قىلغانىـ ــۇ چـ ــدى ئـ ــۇلمان ئىـ ــۇ مۇسـ ــۇلمان  . ئۆزىمـ ــر مۇسـ ــۇنداقال، بىـ شـ
. ر بىلهن يىغىلىپ، بىرلىكته ئىسالمنى ئۆگىنهتتى     ئائىلىسىنىڭ ئهزاسى بولۇپ، ئۇال   

ياتچان سىيهنه بىـــر تهرەپـــتىن، ئۆمهرنىـــڭ ئهســـهبىي بولـــۇش بىـــلهن بىـــرگه ھېســـ  
ــامىله       ــىلىق مۇئـ ــڭ سـ ــكۈرتمىگىچه ئۇنىـ ــۇنى كۈشـ ــى ئـ ــى ۋە بىرەرسـ ئىكهنلىكىنـ

ــدىغانلىقىنى  ــىقىلىـ ــاراپ    . بىلهتتـ ــۇنىڭغا قـ ــۇ شـ ــڭ تهبىئىتىمـ ــۈنكى، ئۆمهرنىـ چـ
 دەرۋەقه، مهلــۇم مهزگىلــدىن كېــيىن ئۇنىــڭ ئېتىقــادى ئــۆزگهردى ۋە .ئۆزگىرىۋاتــاتتى

  ). بۇ توغرىلىق كېيىنچه توختىلىپ ئۆتىمىز(مۇسۇلمان بولدى 

ــايىتى ھېســ      ــرگه ناھ ــلهن بى ــۇش بى ــال بول ــۆمهر قوپ ــدىسىئ ــڭ . ياتچان ئى ئۇنى
رەر ئىـش ـ ھهرىـكهت    ئاچچىقىنى كهلتۈرىدىغان بىر ئېغىز سۆز، غهزەپلهندۈرىدىغان بى

ــسىال، بو ــى  لمى ــشىپ كېتهتت ــايىتى مۇاليىملى ــسالمغا   . ناھ ــدە، ئى ــاھىلىيهت دەۋرى ج
شىددەت بىلهن قارشى چىقىپ، مۇئمىنلهرگه شۇنچه زۇلۇم قىلغـان بولـسىمۇ، بهزىـدە             

  . ئۇالرغا قاراپ قاتتىق ئۆكۈنهتتى

بۇالرنىـڭ  ( ۋاقىتتـا    قـاراپ ماڭغـان   دەرۋەقه، ئىسالم مۇھاجىرلىرى ھهبهشىـستانغا      
ه ۋە ئايـالى    ئختاملىق ئهزاسى ئـامىر ئىبنـى رابىـ       ى ئادىي ئائىلىسىنىڭ تو   ئىچىدە بهن 

. تېخى مۇشرىك ئىـدى   ئۆمهر  ئۇ ۋاقىتتا،   . ئۆمهر بۇ ئائىلىگه يولۇقتى   ) لهيالمۇ بار ئىدى  
  . ئۆي ئىگىسى يول تهييارلىقى ئۈچۈن سىرتقا بىر نهرسه ئالغىلى چىقىپ كهتكهنىدى

  : لىپ، غهمكىن بىر قىياپهتتهئۆمهر ئامىرنىڭ ئايالىنىڭ بېشىغا كې

 دەپ  “سىلهر راستىنال كېتىـشكه قـارار بهردىڭالرمـۇ؟       ! ئى ئابدۇلالھنىڭ ئانىسى  ”
  : ئامىرنىڭ ئايالى لهيال ئۇنىڭغا. سورىدى

نىــڭ شــۇ چهكــسىز هللا ا. قهســهم قىلىمهنكــى، بــۇ دىيــاردىن كېتىمىــز ! شــۇنداق”
چـۈنكى، بىـزگه   . گه كېتىمىـز دۇنياسىدا ئهركىن ـ ئازادە ياشىغىلى بولىدىغان بىر يهر 

بىــزگه بىــر هللا ا. ھهقىــقهتهن بهك ئېغىــر زۇلــۇم قىلــدىڭالر، بىزنــى بهكمــۇ ئهزدىڭــالر  
ــۇ يهرلهرگه  بــۇنى .  دەپ جــاۋاب بهردى“ قايتىــپ كهلمهيمىــزچىقىــش يــولى بهرگىــچه ب

  : ئاڭلىغان ئۆمهر

 لهيـال ئۇنـدىن بـۇرۇن ئـۆمهرنى بۇنـداق         .  دېـدى  “! بولـسۇن   بىلله سىلهر بىلهن هللا ا”
  . غهمكىن ھالهتته كۆرمىگهنىدى

  :  ئايالى ئۇنىڭغا،ئامىر ئۆيگه قايتىپ كهلگهندە
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ئۇنىــڭ قانچىلىــك پهرىــشان . بايــاتىن ئــۆمهر كهلــگهن ئىــدى! ئابــدۇلالھئهبــۇ ئــى ”
  : ئامىر ئايالىدىن.  دېدى“بولغانلىقىنى بىر كۆرگهن بولساڭ

  : لهيال.  دەپ سورىدى“لمان بولىدۇ دەپ ئويالۋاتامسهن؟ سهن ئۇنى بىر كۈنى مۇسۇ”

  :  دېۋىدى، ئامىر“!ھهئه”

ــادەم       ” ــۇ ئ ــۆرگهن ئ ــهن ك ــدۇكى، س ــسا بولى ــۇلمان بول ــشىكى مۇس ــڭ ئې خهتتابنى
ــهبىي  “مۇســـۇلمان بولمايـــدۇ ــۇلمانالرغا بولغـــان قوپـــال ۋە ئهسـ  دەپ ئۆمهرنىـــڭ مۇسـ

  ①.ئۈمىدسىزلىكىنى ئىپادىلىدىمۇئامىلىسى تۈپهيلىدىن ئۇنىڭغا بولغان 

 ئۆيلهنگهن بولـۇپ، ئۇنىـڭ      غان بولۇشتىن بۇرۇن تۆت ئايال    ر مۇسۇلما ھهزرىتى ئۆمه 
   :تۆۋەندىكىلهردۇرئاياللىرى 

 بـۇ   :بىرىنچىسى، ئوسمان ئبىنى مهزئۇننىـڭ سىڭلىـسى زەيـنهپ بىنتـى مهزئـۇن            
پ، ئۇنىڭ ۋاپاتىدىن   گه ياتلىق بولۇ  هيس ئىبنى ھهززاف ئهس سهھمى    ئاۋۋال ھۇن (ئايال  

 ئانىمىزنىــڭ ئانىــسى بولــۇپ، هفــسهھ) االمغا تهگــكهنكېــيىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســس
ــبهردىن     ــدۇرراھمان ئهل ئهكـ ــقا، ئابـ ــزدىن باشـ ــۇ قىـ ــان بـ ــۆمهردىن تۇغقـ ھهزرىتـــى ئـ

  . ئابدۇلالھ ئىسىملىك بىر ئوغۇلمۇ تۇغقانىدى )ھىجرەتتىن ئون يىل بۇرۇن(

  . بالىلىق بولمىغان بۇ ئايالدىن ھهزرىتى ئۆمهر: ىنچىسى، سهبىئهئىكك

بۇ ئايـال قۇرەيـشلهرنىڭ     : ر خۇزەي مى، ئۇممۇ گۈلسۈم مهلىكه بىنتى ئه     سئۈچىنچى
ھهزرىتـى ئـۆمهر    . ئابدۇلالھنى تۇغقانىـدى   ئهڭ پالۋانلىرىدىن بىرى ھېسابلىنىدىغان   

نىڭ مــۇغىرە ئىبنــى شــهئبه(ن ئۆلتــۈرگهن  سۇيىقهســت بىــله ئــۇنى،خهلىــپه ۋاقتىــدا
 ۋە سۇيىقهسـتنى ئۇنىـڭ      ئهبـۇ لۇئلـۇئهنى كۈشـكۈرتكهنلىكى     )  خىزمهتچىسى مهجۇسىي

 ســۈرۈلگهن ئىرانلىــق ھۇرمــۇزاننى ئهنه شــۇ الغــا بىــرلىكته پىالنلىغــانلىقى ئبىــلهن
 جېڭىـدا مۇئاۋىيهنىـڭ سـېپىدا تـۇرۇپ         سهففىيىنئابدۇلالھ  . ئابدۇلالھ ئۆلتۈرگهنىدى 

  . ھهزرىتى ئهلىگه قارشى جهڭ قىلدى ۋە ئۇ كۈنى ئۆلتۈرۈلدى

ھهزرىتـى ئۆمهرنىـڭ بـۇ ئايـالى        : يه مهھزۇمـى  تۆتىنچى، قهرىبه بىنتى ئهبـۇ ئـۇمهي      
ئۇممــۇ ســهلهمهنىڭ سىڭلىــسى بولــۇپ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئاياللىرىــدىن 

  ②.ھهزرىتى ئۆمهر بۇ ئايالدىنمۇ بالىلىق بولمىغانىدى

 * * *   

                                                 
 ـ  120 ـ ،  118 ـ جىلـد   3ئىبنى كهسىر، » ئهل بىدايه« ـ بهتلهر؛  86ۋە   ـ 85 ـ جىلد  2ئىبنۇل ئهسىر، » ئهل كامىل« ①

 . بهتلهر

  .  ـ بهت229 ـ جىلد، 7ر،  ئىبنى كهسى»ئهل بىدايه« ـ بهتلهر؛ 60 ـ، 59 ـ جىلد، 3 ئىبنۇل ئهسىر، »ئهل كامىل« ②
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الرنىـڭ راسـتىنال    ھهزرىتى ئۆمهر نۇئهيمدىن ئۇ خهۋەرنى ئاڭلىغانـدىن كېـيىن، ئۇ         
د ئېنىقالش ئۈچۈن تاغىسىنىڭ ئـوغلى سـه       بولمىغانلىقىنى ئ  ياكىغان  مۇسۇلمان بول 

دەل شــۇ چاغــدا، . ئىبنــى زەيــد بىــلهن سىڭلىــسى فاتىمهنىــڭ ئــۆيىگه قــاراپ ماڭــدى  
خهبباب ئىبنى ئهرەتمۇ ئۇالرنىڭ ئۆيىدە بولۇپ، ئۇنىڭ قولىدا قۇرئان كهرىمنىـڭ تاھـا             

ب بـۇ ئـايهتلهرنى ھهزرىتـى       خهببـا . سۈرىسىدىن ئايهتلهر يېزىلغان بىر ۋاراق بار ئىـدى       
شـۇ ئهسـنادا،    . ئۆمهرنىڭ يېزنىـسى ۋە سىڭلىـسىغا ئـۆگىتىش بىـلهن مهشـغۇل ئىـدى             

ــال     ــاب، دەرھـ ــان خهببـ ــاۋازىنى ئاڭلىغـ ــگهن ئۆمهرنىـــڭ ئـ ــنالپ كهلـ ئىـــشىككه يېقىـ
فـاتىمه بولـسا، قۇرئـان ۋارىقىنـى        . ئىچكىرىكى ئۆيلهردىن بىرىگه كىرىـپ يوشـۇرۇندى      

ــ    ئهممــا ئــۇالر قۇرئــان   . ۆمهردىن يوشۇرۇشــقا تىرىــشتى تىزىنىــڭ ئاســتىغا قويــۇپ ئ
 ئۇالرنىڭ ئـاۋازىنى ئـاڭالپ      چقا،هر ئىشىك ئالدىغا كېلىپ بولغا    ئوقۇۋاتقان ۋاقىتتا ئۆم  

  : ئۆمهر ئۆينىڭ ئىچىگه كىرىپ. قالغانىدى

 دەپ تهھـدىت  “!باياتىن بېرى كۇسۇلدىـشىپ نـېمه ئوقۇۋاتـاتتىڭالر؟ ئېيـتىڭالر         ”
  : ئۇالر. سالدى

ئهممـا  .  دېيىـشتى  “ىـز ھېچنـېمه ئوقۇمىـدۇق      ب .ئاڭالپ قالغان ئوخشايسهن  خاتا  ”
  : ئۆمهر

سىلهر مۇھهممهدكه بهيئهت قىلىپ، ئۇنىڭ دىنىغا      . مهن ھهممىنى بىلدىم  ! ياق”
نىسىنىڭ ئالدىغا بېرىپ، ئۇنى سىلكىشلهشكه     ىدەپ چىڭ تۇردى ۋە يېز    “كىرىپسىلهر

ن قۇتۇلدۇرماقچى بولغان فاتىمهنىمۇ    بۇ ئارىدا، ئېرىنى ئاكىسىنىڭ قولىدى    . باشلىدى
ئهھــۋال بــۇ يهرگه كهلگهنــدە، يهنه تــاقهت قىلىــشقا چىــدىمىغان  . ئــۇرۇپ يارىالنــدۇردى

  : يېزنىسى ۋە سىڭلىسى ۋارقىرىغان ھالدا

. ئىمان ئېيتتۇققا ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه هللا بىز مۇسۇلمان بولدۇق، ا! شۇنداق”
ئـۆمهر  .  دەپ ئۇنىڭغا قارشى تـۇردى     “! قىل ئاڭلىدىڭمۇ؟ ئهمدى قولۇڭدىن كهلگىنىنى   

قانغا بويالغىنىنى كۆرۈپ سهل يۇمشىدى ۋە ئۆز قىلمىـشىغا         يۈزىنىڭ  سىڭلىسىنىڭ  
  : ئۇ ئىچ ـ ئىچىدىن ئۆكۈنگهن ھالدا سىڭلىسىغا قاراپ. پۇشايمان قىلىشقا باشلىدى

 .ئـۆمهر سـاۋاتلىق ئىــدى  .  دەپ ئۆتۈنـدى “!نى ماڭـا بهرگىــنه نهرسـى ا ئوقۇغـان  بايـ ”
  : ئهمما سىڭلىسى نارازىلىق بىلدۈرۈپ

ئــۆمهر بۇتلىرىغــا قهســهم قىلغــان .  دېــدى“ئــۇنى يىرتىۋېتىــشىڭدىن قــورقىمهن”
  : ھالدا

.  دەپ ئۇنىڭغـا كېپىللىـك بهردى      “ساڭا ساق پېتـى قـايتۇرۇپ بېـرىمهن       ! قورقما”
ئۆمهرنىــڭ بــۇ ســۆزىنى ئاڭلىغــان سىڭلىـــسى ئۇنىــڭ ئىــسالمنى قوبــۇل قىلىـــپ        

  : ىدلىنىپ مۇنداق دېدىقېلىشىدىن ئۈم
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سـهن بۇتالرغـا چوقۇنغانلىقىـڭ ئۈچـۈن ھـازىر نىجىـس، مهيـنهت              ! ماڭا قارا ئاكـا   ”
ــهن  ــالهتته س ــدۇ    . ھ ــشىلهرال تۇتاالي ــاكىز كى ــاك، پ ــاننى پ ــالبۇكى، قۇرئ ــۇنى “ھ  دەپ ئ
شۇنىڭ بىلهن ئۆمهر يۇيۇندى، ئاندىن سىڭلىـسى ئۇنىڭغـا ئـۇ ۋاراقنـى             . ئاگاھالندۇردى

! ۋاھ ـ ۋاھ  ”: ۋاراققــا يېزىلغــان ئايهتلهرنىــڭ بىــر قىــسمىنى ئوقــۇپ ئــۆمهر ئــۇ . بهردى
 دەپ ئۆزىنىــڭ ھهيرانلىقىنــى “!نېمىــدېگهن گــۈزەل، نېمىــدېگهن ئۇلــۇغ ســۆزلهر بــۇ؟ 

بۇ سۆزلهرنى يوشۇرۇنىۋالغان يهردە تۇرۇپ ئاڭلىغـان خهببـابمۇ         . ئىپادىلهشكه باشلىدى 
  : ڭغائۇنىڭدىن خاتىرجهملىنىپ، ئوتتۇرىغا چىقتى ۋە ئۇنى

هللا  ئهگىشىـشىڭنى ا   پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا   سـېنىڭ   ! ئى ئـۆمهر، ماڭـا قـارا      ”
ئىــسالمنى ئهبــۇل ھــاكهم ! هللائــى ا« : چــۈنكى تۈنۈگــۈن ئۇنىــڭ. دىــن ئۈمىــد قىلىــمهن

ــاب    ــۆمهر ئىبنـــى خهتتـ ــاكى ئـ ــشام يـ ــلهن ) ئىككىـــسىنىڭ بىرســـى(ئىبنـــى ھىـ بىـ
ئۇنداق قىلما،  ! ئى ئۆمهر . دىمدەپ دۇئا قىلىۋاتقانلىقىنى ئاڭلىغانى   » !كۈچلهندۇرگىن

   “!قا بويۇن ئهگكىنهللا ا

  : بۇ سۆزلهرنى دىققهت بىلهن ئاڭلىغان ئۆمهر

رگىـن، مهن   ئۇنداقتا، مۇھهممهدنىڭ نهدە ئىكهنلىكىنـى ئېيتىـپ به       ! ئى خهبباب ”
  : بۇنىڭغا بهكمۇ سۆيۈنگهن خهبباب. دېدى“ !بېرىپ مۇسۇلمان بوالي

ئۇنىـڭ يېنىـدا    . نىدىكى پاالنچى ئۆيدە قالغـان    پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سهفا يې   ”
ىپ، دەرھـال پهيغهمـبهر     سئـۆمهر قىلىچىنـى ئېـ     .  دېـدى  “بىر قانچه سـاھابىلىرىمۇ بـار     

ئـۇ يهرگه بېرىـپ     . ئهلهيهىسساالم ۋە ساھابىلىرى تۇرۇۋاتقان ئۆيگه قاراپ يولغا چىقتى       
ھابىلهردىن ئۆي ئىچىگه ئۆمهرنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىنىـشى بىـلهن سـا         . ئىشىكنى قاقتى 

بىرى ئىـشىككه بېرىـپ سـىرتنى كـۆزەتتى ۋە ئۆمهرنىـڭ قىلىچىنـى يېنىغـا ئاسـقان                  
ئـــۇ ھولۇققـــان ھالـــدا پهيغهمـــبهر . ھالـــدا ئىـــشىك ئالدىـــدا تۇرغـــانلىقىنى كـــۆردى 

  : ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا بېرىپ

“ قىلىچىنـى يېنىغـا ئېـسىۋاپتۇ     . ئىشىك ئالدىدا ئۆمهر تۇرىـدۇ    !  ئى رەسۇلۇلالھ  ”
  : بۇنى ئاڭلىغان ھهمزە. دېدى

ئهگهر نىيىتـــى ياخـــشى بولـــسا، بىزمـــۇ ئۇنىڭغـــا ! قويـــۇپ بهرگىـــن، كىرســـۇن”
ئهگهر نىيىتـــى يامـــان بولـــسا، ئـــۇنى ئـــۆز قىلىچـــى بىـــلهن . ياخـــشىلىق قىلىمىـــز

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالممۇ. دېدى“ ئۆلتۈرىمىز

. كنى ئـاچتى ساھابه بېرىـپ ئىـشى  . پ بۇرىدى دە“ !ئىشىكنى ئېچىڭالر، كىرسۇن  ”
ئــۆمهر ئىچىــگه كىرىــشى بىــلهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئورنىــدىن تــۇرۇپ قارشــى  

  :  بىر سىلكىدى ۋەڭ يهكتىكىنى سىقىمالپ تۇرۇپ،ئۇنى. ئالدى
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شــۇ ! بــۇ يهرگه نــېمه مهقــسهت بىــلهن كهلــدىڭ؟ ماڭــا قــارا ! ئــى ئىبنــى خهتتــاب”
. دەپ ئاگاھالنــدۇردى“ ۇئــاپهت بېرىــدســاڭا چــوڭ بااليىهللا ۆزگهرتمىــسهڭ، اخۇيــۇڭنى ئ

  : ئۆمهر

ــى رەســۇلۇلالھ ” ــۇ يهرگه ا! ئ ــا، هللا ب ــرىگه ق تىــن چۈشــكهن  هللا  ۋە ائۇنىــڭ پهيغهمبى
دېۋىـدى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم      “ هرگه ئىمـان ئېيـتىش ئۈچـۈن كهلـدىم        ھهقىقهتل

تهكبىر ئاۋازىـدىن ئۆمهرنىـڭ مۇسـۇلمان       .  باشلىدى ئېيتىشقاخۇشاللىقىدىن تهكبىر   
  . ئۇققان ساھابىلهرمۇ ئىچ ـ ئىچىدىن سۆيۈنۈپ كهتتىبولغانلىقىنى 

  :  مۇنداق دەيدۇ چۈشهندۈرۈپھهزرىتى ئۆمهر ئۆزىنىڭ مۇسۇلمان بولغانلىقىنى

ــاي،  ” ــۆزەم ئىــــسالمدىن يىــــراق بولــــۇش بىلهنــــال قالمــ ــقىالرنىمۇ مهن ئــ باشــ
ــلهن بهكمــۇ    . ىمراتتيىراقالشــتۇ ــدە ئىچىملىــك بى ــدىن باشــقا، جــاھىلىيهت دەۋرى ئۇن

ــۇراتتىم  ئۈلپ ــم ئىچىـــپ تـ ــۇپ، ھهردائىـ ــداش بولـ ــگهن يهردە  . هتـ ــازۇرا دېـ بىزنىـــڭ ھـ
 يهردىكى بهنى قۇرەيشلىك ئۈلپهتلىرىم بىلهن ئۇ. يىغىلىدىغاب بىر يېرىمىز بار ئىدى

ھزۇندىن ئامىر ئىبنى ئابىد ئىبنى ئومراننىڭ ئۆيىگه يېقىن بىـر يهردە يىغىلىـپ             هم
 كهچـته ئـادىتىم بـويىچه ئـۈلپهتلىرىم         بىر كـۈنى  . ئىچىشهتتۇق ھهم كۆڭۈل ئاچاتتۇق   

ئـۆز ـ   . بىلهن تېپىشىش ئۈچۈن ئۇ يهرگه بـاردىم، ئهممـا ئـۇ يهردە ھـېچكىم يـوق ئىـدى      
مهككىـدە  . ئهجىبا، پاالنچىنىڭ مهيخانىسىغا بېرىپ باقايمۇ؟ ـ دەپ ئويلىـدىم  : ئۆزەمگه

ه ئۇنىــڭ قېــشىغا بارســام، بهلكىــم ئىچكىــدەك بىــر نهرســ . بىــر مهيپــۇرۇش بــار ئىــدى
. تاپاالرمهن دېگهن خىيال بىـلهن شـۇ يهرگه قـاراپ ماڭـدىم، ئهممـا ئۇنىمـۇ تاپالمىـدىم                 

كهئبىگه بېرىپ، يهتـته يـاكى يهتمىـش تۈرلـۈك تـاۋاپ قىاليمـۇ؟ ـ دەپ ئـويالپ،         : ئاندىن
كهئبىنــى تــاۋاپ قىلمــاقچى بولــۇپ تــۇراتتىم، بىــردىنال پهيغهمــبهر   . كهئــبىگه بــاردىم

ئــۇ نامازغــا تۇرغــان . پ نامــاز ئوقۇۋاتقــانلىقىنى كــۆردۈمئهلهيهىســساالمنىڭ ئــۆرە تــۇرۇ
ئـۇ  . كهئبه شام بىلهن ئۇنىڭ ئارىسىدا قـاالتتى      . ۋاقىتتا، ئالدىنى شام تهرەپكه قىالتتى    

  . دائىم رۇكنۇل ئهسۋەد بىلهن رۇكنۇل يهمامهنىڭ ئارىسىدا تۇرۇپ ناماز ئوقۇيتتى

ــۆرۈش  ــۇنى ك ــشىپ، ئ ــا يېقىنلى ــلهن ئۇنىڭغ ــېمه ئوقۇۋات بى ــانلىقىنى بىل ن ىــپ ق
 تۇيۇقسىز كۆرۈپ قېلىپ، چۆچۈپ كهتمىسۇن دېـگهن  مېنىلېكىن،  . باقماقچى بولدۇم 

خىيـــال بىـــلهن ھىجـــرى ئىـــسمائىل تهرەپـــتىن كهئبىنىـــڭ يوپۇقىنىـــڭ ئىچىـــگه   
پهيغهمـبهر  . يوشۇرۇنغان ھالدا ناھايىتى ئاستا مېڭىپ، ئۇنىڭغا قاراپ ئىلگىرىلىـدىم        

ــاتتى نامــازدا بولــۇپ، ئهلهيهىســساالم ــايهت ئوقۇۋات مېڭىــپ ـ مېڭىــپ دەل ئالــدىغا    . ئ
ئۇنىڭغا شـۇ قهدەر يېقىنالشـتىمكى، ئـارىمىزدا كهئـبه يوپۇقىـدىن باشـقا بىـر                . كهلدىم

ئۇ ئوقۇغان قۇرئاننى ئاڭالپ قهلبىم شـۇررىدە ئېرىـپ، كـۆزلىرىم    . نهرسه قالمىغانىدى 
 بولۇشــقا يات پهيــداىسســنهملهشــتى ۋە ئىچىمــدە ئىــسالمغا بولغــان بىــر خىــل ھې     

. نامىزىنى تۈگهتكىچه ئورنۇمدىن قىمىرلىمىدىم   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم   . باشلىدى
  . ئۇ نامىزىنى تۈگىتىپ كهئبىدىن چىقتى
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. ئۇ ئۆيىگه قايتىش يولىدا ئىبنـى ئهبـۇ ھۇسـهيىننىڭ ئۆيىنىـڭ يېنىـدىن ئـۆتتى        
 بىـلهن   ھاجىالر ھهرەم مهسچىتىنىڭ يېنىدىكى سـهفا     (يول سهئيى قىلىنىدىغان يهر     

مهرۋە ئارىسىدا يهتته قېتىم بېرىپ كېلىدىغان ۋاجىب ئىبادەت سهئيى دەپ ئاتىلىـدۇ            
ئاندىن ئابباس ئىبنى ئابدۇلمۇتهللىب    . دىن چىققۇچه مۇشۇ پېتى داۋاملىشاتتى    .) ـ ت 

بىلهن ئهزھهر ئىبنـى ئابـدى ئهۋفنىـڭ ئۆيىنىـڭ ئارىلىقىـدىن، ئۇنـدىن كېـيىن، ئهل                 
يىنىـــڭ يېنىـــدىن ئۆتـــۈپ، يولنىـــڭ ئـــاخىرىغىچه  ئهھـــنهس ئىبنـــى شـــۇراقنىڭ ئۆ

ئۇنىڭ ئۆيى دارۇرراقتادا بولۇپ،    . ماڭغاندىن كېيىن ئاندىن ئۆز ئۆيىگه يېتىپ باراتتى      
مهن ئــۇنى يــول بــويى كۆزىتىــپ . ئــۇ ئهتــراپ مۇئــاۋىيه ئىبنــى ئهبۇســۇفيانغا قــارايتتى

نـدە ئۇنىڭغـا   دەل ئابباس بىلهن ئىبنى ئهزھهرنىڭ ئۆيىنىـڭ ئارىـسىغا كهلگه      . ماڭدىم
ــشتىم ــيىن، مېنىــڭ      . يېتى ــاۋازىمنى ئاڭلىغانــدىن كې ــبهر ئهلهيهىســساالم ئ پهيغهم

ئـۇ ئـۆزىگه بىـرەر يامـانلىق قىلىـپ          . ئۆزىنىڭ كهينىدىن كېلىۋاتقانلىقىمنى بىلـدى    
  : ماڭا ناھايىتى جىددىي قىياپهتته. قويۇشۇمدىن ئهنسىرىگهنىدى

 دەپ  - ! خهتتـاب  ئىبنـى ۈرىسهن؟ ئـى    ، بۇ يهرلهردە نېمه ئىش قىلىپ ي      ۋاقىتتابۇ   ــ
  : مهن. سورىدى

 ، ـ تىن كهلگهن ھهقىقهتلهرگه ئىمان ئېيتماقچىمهنهللا ۋە اقا، پهيغهمبىرىگه هللا  اــ
ــم  ــاۋاب بهردى ــبهر ئهلهيهىســساالم . دەپ ج ــانا  هللا  خۇشــاللىقىدىن اپهيغهم ــدۇ س ــا ھهم ق

  : ئوقۇدى ۋە ماڭا

دەپ خۇشــاللىقىنى  ـ    !رتائــاال ســاڭا ھىــدايهت ئاتــا قىلىپتــۇ، ئــى ئــۆمه      هللا ا ــــ
ئىپادىلىگهندىن كېيىن، مۇبارەك قـوللىرى بىـلهن مهيـدەمنى سـىلىدى ۋە ماڭـا دۇئـا                

  “.ئاندىن يولىنى داۋامالشتۇرۇپ، ئۆيىگه كهتتى. قىلدى

ــدا، ھهزرىتــى ئــۆمهر مۇســۇلمان بولغانــدىن كېــيىن   : يهنه ئاڭلىتىــشالرغا قارىغان
.  دەپ سۈرۈشـتۈرۈپتۇ “كايهت قىلىـدۇ؟  ئىچىدە كىم ئهڭ كۆپ غهيۋەت ـ شـى  قۇرەيشلهر”

. تىپ قويۇپتــۇىئىبنــى مــۇئهممهر ئهل جىمهىنــى كۆرســ كىــشىلهر ئۇنىڭغــا جهمىــل  
مهن مۇسۇلمان بولـدۇم    ! ئى جهمىل، ماڭا قارا   ”: ھهزرىتى ئۆمهر ئۇنىڭ ئالدىغا بېرىپ    
.  دەپ ســوراپتۇ“ســېنىڭ بۇنــدىن خهۋىرىــڭ بــارمۇ؟. ۋە مۇھهممهدنىــڭ دىنىغــا كىــردىم

ھهزرىتى ئۆمهر ئۇنىڭ كىيىمىـدىن تۇتـۇپ سىلكىـشلهپتۇ ۋە          . اۋاب بهرمهپتۇ جهمىل ج 
ــدۇرۇپتۇ  ــۆزىگه ســهل قارىماســلىقى ھهققىــدە ئاگاھالن ــۇ ئىــشنى خهلقــقه  . ئ جهمىــل ب

يېيىش ئۈچـۈن سـىرتقا قـاراپ مېڭىپتـۇ، ئۆمهرمـۇ ئۇنىـڭ ئارقىـسىدىن ئىـز بېـسىپ                   
ئهي ”: ۋازىنىـڭ بـارىچه   جهمىل كهئبىنىڭ دەرۋازىـسىغا يېتىـپ كېلىـپ، ئا        . مېڭىپتۇ

ــشلهر ــى ! قۇرەي ــۆمهر ئىبن ــۇ   ئ ــى تهرك ئېتىپت ــۆز دىنىن ــاب ئ ــقا “ خهتت  دەپ ۋارقىراش
بـۇ ئـادەم    ! يـاق ”: ئۇندىن كېيىن ھهزرىتـى ئـۆمهر خهلـق ئاممىـسىغا قـاراپ           . باشالپتۇ

مېنىـڭ ھېچقانـداق دىـنىم بولمىـسا، قايـسى دىننـى تهرك             . يالغان گهپ قىلىۋاتىـدۇ   
:  دەپ ئۇالرنى مهسـخىرە قىلغانـدىن كېـيىن        “ۇسۇلمان بولدۇم ئېتىمهن؟ مهن پهقهت م   
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. ئىــالھ يوقتــۇر) ئىبــادەت قىلىــشقا اليىــق( تىــن باشــقاهللا شــاھادەت ئېيتىمهنكــى، ا”
  . ەپتۇ د“مۇھهممهد ئۇنىڭ بهندىسى ۋە ئهلچىسىدۇر

ــپ، ھهزرى    ــان چىقىرى ــان خهلــق غهلي ــۇ ســۆزلهرنى ئاڭلىغ ــاراپ  ب ــۆمهرگه ق تــى ئ
ھهزرىتــى . غــانىكهن ئــۇرۇپ يهنچىــۋەتمهكچى بولىــسى ئــۇنىھهمم. پتــۇيوپۇرۇلــۇپ كه

مانا مۇشۇنداق، ئهتىگهن سـهھهر  . ىپتۇئۇرۇپ، ئۆزىنى قوغداشقا تىرىشئۆمهرمۇ ئۇالرنى   
ئاخىرى ھالسىزلىنىپ يهرگه   . ۇپتۇكى كۈن تىكلهشكىچه تىركىشىپ تۇر    ۋاقتىدىن تا 

ماڭـا  ”: الرغـا قـاراپ   ، ھهزرىتـى ئـۆمهر ئۇ     ىپتـۇ خهلق ئۇنىڭ بېشىغا يىغىل   . ىپتۇيىقىل
نىــڭ نــامى هللا ئهممــا ا. مېنــى نــېمه قىلمــاقچى بولــساڭالر، شــۇنى قىلىڭــالر! قــاراڭالر
 كىــشى بولغــان بولــساق، يــا بىــز 300ز هســهم قىلىمهنكــى، ئهگهر بىــز ئهڭ ئــا قبىــلهن

. دەپتـۇ  “سىلهرنى بۇ يۇرتتىن قوغالپ چىقىراتتۇق ياكى سىلهر بىزنى قـوغاليتتىڭالر         
 كىـيگهن،    تـون  ۈستىگه يهمهندە ئىشلهنگهن يهكتهك ۋە كهشتىلهنگهن     دەل شۇ پهيتته، ئ   

  : ئۇ كىشى خهلق توپىغا يېقىنلىشىپ. هپتۇن بىر قۇرەيشلىك كىشى يېتىپ كياشانغا

  : تىپىكىشىلهر ئۇنىڭغا ھهزرىتى ئۆمهرنى كۆرس. راپتۇ نېمه بولدى؟ ـ دەپ سوــ

  : ىشىئۇ ك. ىپتۇم دىنىنى تهرك ئېتىپتۇ، ـ دېيىش بۇ ئادەــ

ـــ ، ئۇنىــڭ تىلىنــى باغلىمــاقچىمۇ ســىلهر؟ بــۇ ئــادەم ئــۆزى ئۈچــۈن بىــر يــول   ھه ـ
ئۇنىڭدىن نېمه تهلهپ قىلىسىلهر؟ سىلهر بهنى ئادىي ئائىلىسى بۇ كىـشىنى           . تالالپتۇ

ــا   ــسىلهر؟ ســىلهرنىڭ قولۇڭالرغ ــدۇ دەپ ئويالم ــىههت ق-تاشــالپ قويى ــۇ دەپ نهس . ىپت
  . پتۇىن ۋاز كېچىپ تارقىلىپ كېتىهردشۇنىڭ بىلهن كىشىلهر ھهزرىتى ئۆم

قهسـهم قىلىمهنكـى، ئـۇالر      ”: ئوغلى ئابـدۇلالھ مۇنـداق دەيـدۇ      ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ   
ئــۇ ئادەمنىــڭ گېپــى بىــلهن ئــۇ كىــيىم . دادامنــى خــۇددى كىيىمــدەك ئورىۋالغانىــدى

مهدىـنىگه ھىجـرەت قىلغانـدىن      . دادامنىڭ ئۈستىدىن سىرىلىپ چۈشكهندەك بولـدى     
  : ى دادامدىنكېيىن، بىر كۈن

ـــ ــهندىن      ـ ــانالرنى س ــاقچى بولغ ــېنى ئۇرم ــۈن س ــان ك ــۇلمان بولغ ــهن مۇس  دادا، س
ــدى؟     ــم ئى ــشى كى ــۇ كى ــتۇرغان ئ ــسۇن هللا ا(يىراقالش ــشىدىن رازى بول ــۇ كى ــ دەپ !) ئ ـ

  : دادام. سورىدىم

! ۇنىڭدىن رازى بولمىـسۇن   ئهللا ئهمما ا .  ئوغلۇم، ئۇ ئادەم ۋائىل ئىبنى ئاس ئىدى       ــ
   ①. دېدى-

  :  ئۆمهرنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇھهزرىتى
                                                 

 ـ  3ئىبنى كهسىر، » ئهل بىدايه« ـ بهتلهر؛  88 ـ،  86 ـ جىلد  2ئىبنۇل ئهسىر،  »ئهل كامىل« ①
 .  ـ بهتلهر123 ـ، 120جىلد 
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مهن مۇســۇلمان بولغــان كــۈن، مهككىــدە پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا ئهڭ كــۆپ ”
ئۆچمهنلىك قىلىدىغان كىشىنىڭ كىملىكىنى ئۇقۇپ، ئۇنىڭغا ئۆزەمنىڭ مۇسۇلمان        

 ئهبۇ ئهقلىمگه. بولغانلىقىمنى ئېيتىش ئارقىلىق ئۇنى راسا خاپا قىلىشنى ئويلىدىم
ئــۇ ســىرتقا . ئهتىــسى ئهتىــگهن بېرىــپ، ئۇنىــڭ ئىــشىكىنى قــاقتىم. جهھىــل كهلــدى
  : چىقتى ۋە ماڭا

  : مهن. نېمه بولدى؟ بىر ئىش بولدىمۇ؟ ـ دەپ سورىدى!  جىيهنىمڭ خۇش كهلدىــ

 مهن مۇسۇلمان بولغانلىقىمنى ساڭا بىلدۈرۈش ئۈچۈن كهلدىم، ـ دەپ ئۇنى خاپا  ــ
ــدۇم  ــاقچى بول ــۇ . قىلم ــدە    ئ ــۈزۈمگه قارىتىــپ جاڭڭى ــاڭالپال ئىــشىكنى ي ســۆزۈمنى ئ

  : يېپىۋېتىپ

  “.ـ دېدى!  نهگه ئېلىپ بارساڭ بار ئېلىپ كهلگهن ئۇ خهۋىرىڭنىــ

  : ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد مۇنداق دەيتتى

 نامــاز ھهرگىــزولغانغــا قهدەر بىــز كهئبىــدە ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب مۇســۇلمان ب ”
 بىلهن ئېلىشىپ يـۈرۈپ     قۇرەيشلهرن بولغاندىن كېيىن،    ئۇ مۇسۇلما . ئوقۇيالمايتتۇق

 كهئبىـدە نامـاز     ابىزمـۇ ئۇنىـڭ سايىـسىد     . ىغان بولدى ئاخىرى كهئبىدە ناماز ئوقۇيااليد   
مۇنچىــسى ھهبهشىــستانغا  ھهزرىتــى ئــۆمهر ســاھابىلهردىن بىــر. ئوقۇيــدىغان بولــدۇق

  “.ھىجرەت قىلغاندىن كېيىن مۇسۇلمان بولغانىدى

  : ى مهسئۇد يهنه مۇنداق دەيدۇئابدۇلالھ ئىبن

ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ مۇسـۇلمان بولۇشـى مۇسـۇلمانالر ئۈچـۈن خـۇددى چـوڭ بىـر                ”
شۇنداقال، ئۇنىڭ مهدىنىگه ھىجرەت قىلىـشى    . فهتىه ئېلىپ بېرىلغاندەك ئىش بولدى    

لۇشـتىن بـۇرۇن،    ئۆمهر مۇسـۇلمان بو   . زەپهر، خهلىپه سايلىنىشى بولسا، رەھمهت ئىدى     
 قۇرەيـشلهر ئهمما ئۇ مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىن،      . ناماز ئوقۇيالمايتتۇق  بىز كهئبىدە 

بىزمـۇ ئۇنىـڭ سايىـسىدا كهئبىـدە        . دىغان بولـدى  ئوقۇيـ بىلهن ئېلىشىپ يۈرۈپ نامـاز      
  “.ناماز ئوقۇشقا جۈرئهت قىالاليدىغان بولدۇق

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغاھهزرىتى ئۆمهر مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىن 

دا بولغـان يهنىـال   ۆلسهك ياكى سـاق قالـساقمۇ ھهق يولـ   ئ!  نىڭ ئهلچىسى هللائى ا ”
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم.  دەپ سورىدى“بىز ئهمهسمۇ؟

قـا قهسـهم قىلىمهنكـى، ئۆلـسهڭالر        هللا جېنىم قۇدرەت قولىـدا بولغـان ا      ! ئهلۋەتته”
اۋاب دەپ جـ  “ ياكى سـاق قالـساڭالرمۇ تـوغرا يولـدا بولغـان پهقهتـال سـىلهر بولىـسىلهر                

  : ھهزرىتى ئۆمهر. بهردى

 دەپ مۇســۇلمانالرنىڭ قولىــدىن “ئۇنــداقتا، بىــز نــېمىگه يوشــۇرۇنۇپ يــۈرىمىز؟ ”
  : ئاندىن. ھۈرلۈكىنىڭ ئېلىنغانلىقىغا قارشى نارازىلىقىنى ئىپادىلىدى
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ــكهن ا  ” ــپ ئهۋەتـ ــبهر قىلىـ ــېنى ھهق پهيغهمـ ــڭهللاسـ ــلهن    نىـ ــامى بىـ ــهم نـ قهسـ
قۇتۇلـــۇپ چىقمىـــساڭ ) ش قىلىـــشتىنمهخپىـــي ئىـــ(قىلىمهنكـــى، بـــۇ ئهھۋالـــدىن 

  .  دېدى“بولمايدۇ

پهيغهمـــــبهر ئهلهيهىســـــساالممۇ ئىـــــشنى ئاشكارىالشـــــنىڭ ۋاقتـــــى يېتىـــــپ 
چــۈنكى، ئىــسالمغا دەۋەت قىلىــش مهسىلىــسى  . كهلگهنلىكىنــى بىلىــپ يهتكهنىــدى 

ئهمما بۇ بـاال چـوڭ   . دەسلىپىدە تهربىيه ۋە ياردەمگه موھتاج كىچىك بالىغا ئوخشايتتى 
دەرۋەقه، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم دەۋەت    .  ھالغا كهلگهنىدى  ماڭالىغۇدەك ئۆزى   بولۇپ،

. ۋە ئىبــادەت ئىــشلىرىنىڭ ئهمــدى ئاشــكارە ئېلىــپ بېرىلىــدىغانلىقىنى جاكارلىــدى 
بــۇ . ئانــدىن، ســاھابىلىرىنى ئىككــى ســهپ قىلىــپ تىزىــپ، كهئــبىگه قــاراپ ماڭــدى  

ــ      ئـــۇ ئىككىـــسىنى  . ار ئىـــدىســـهپلهرنىڭ بىرىـــدە ئـــۆمهر، يهنه بىرىـــدە ھهمـــزە بـ
ئۇالر ھېچقاچـان   . مۇسۇلمانالرنىڭ ئارىسىدا كۆرگهن مۇشرىكالر قاتتىق ئهپسۇسالندى     

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئـۇ كـۈنى        . ئهپـسۇسالنمىغانىدى ) توپالشقان ھالـدا  (مۇنداق  
  . ئۇنۋانىنى بهردى» فارۇق«ھهزرىتى ئۆمهرگه 

. كىم ئـۇنى بـوزەك قىاللمـايتتى      دىن ھـېچ  قۇرەيـشلهر ھهزرىتى ئۆمهرگه كهلسهك،    
ئـۆمهر بـۇ ئهھۋالغـا      . ئهمما ئۇالر باشقا مۇسـۇلمانالرغا بهكمـۇ يامـان مۇئـامىله قىالتتـى            

مۇســـۇلمانالرنىڭ بېـــشىغا قانـــداق كـــۈن كهلـــسه، مېنىـــڭ «: بهكمـــۇ قـــايغۇراتتى ۋە
ــمهن     ــارزۇ قىلى ــۇ ئ ــشىنى بهكم ــڭ كېلى ــۇنداق كۈننى ــشىمغىمۇ ش ــى» بې ــۇ . دەيتت ش

ۇقنىڭ بېشى بولغـان مۇشـرىكالرنىڭ چـوڭلىرى بىـلهن بىـر نهچـچه              ۋەجىدىن، كۇپۇرل 
قېـتىم قىزىرىـشتى، ئۇالرنىـڭ ئالدىـدا ئۆزىنىـڭ مۇسـۇلمان ئىكهنلىكىنـى ئوچـۇق ـ          

ــى  ــكارا ئېيتتـ ــۇلمان    . ئاشـ ــڭ مۇسـ ــپ، ئۆزىنىـ ــشىكىنى قېقىـ ــڭ ئىـ ــا ئۇالرنىـ ھهتتـ
ى قوزغـاپ،  ئىكهنلىكىنى تهكرار ـ تهكرار خاتىرىلىتىش ئارقىلىق، ئۇالرنىڭ غهزىپىنـ  

پۇرسىتى كهلگهندە ئۇالرنى راسا دۇمبـاالپ، مۇسـۇلمان قېرىنداشـلىرىنىڭ ئـۇالردىكى             
 مۇشــرىك چــوڭلىرى  ئهســلىدەئــۇ. ئــۆچىنى ئېلىــپ بېرىــشنى بهكمــۇ ئۈمىــد قىالتتــى

  . بىلهن تهڭ تۇرااليتتى

ھهزرىتــى ئــۆمهر ھېچقاچــان مۇســۇلمانالر نائىــل بولمىغــان نېــئمهتكه ۋە ئــۇالردا   
ئــۇ مۇســۇلمان  . االمهتلىككه ئۆزىنىــڭ ئىــگه بولۇشــىنى خالىمــايتتى   بولمىغــان ســ 

بىـر كـۈنى، ھهزرىتـى      . بولغاندىن كېيىن، مۇشرىكلهر ئۇنىڭغا قارشى بىر سهپ بولدى       
هنىــڭ ئالــدىغا ئېتىلىــپ كېلىــپ،  ئەيش چوڭلىرىــدىن ئــۇتبه ئىبنــى رابىئــۆمهر قــۇر

اغرىققـا چىـدىمىغان   بـۇ ئ . بارمىقىنى ئۇنىڭ كۆزىگه تىقىپ، چىڭ بېسىشقا باشـلىدى  
ئهتراپتا تۇرغان خهلق ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ ئهلپازىدىن . ئۇتبه ۋار ـ ۋار ۋارقىراپ كهتتى 

.  يېقىنلىشىشقا جۈرئهت قىاللمىدى   نىڭغاچكىم ئۇ شۇنداق قورقۇپ كېتىشتىكى، ھې   
ھهزرىتى ئۆمهر ئورنىدىن تۇرۇپ، ئۆزىگه يېقىنالشقانالرنىڭ ئىچىدە خهلققه تونۇلغـان،          

شـۇنىڭ بىـلهن خهلـق      . ۇمبالىـدى ه سازاۋەر كىم بولـسا، شـۇنى تۇتـۇپ راسـا د           ھۆرمهتك
  . ىل بۆرىدەك تهرەپ ـ تهرەپكه پېتىراپ كهتتىچ
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ــسېرى،  ــشلهركــۈنلهر ئۆتكهن نىڭ مۇســۇلمانالرغا بولغــان بېــسىمى تېخىمــۇ  قۇرەي
. ئهمما ئىسالم دىنى مهدىنىدە تېز يېيىلىـپ، تهرەققىـي قىلىۋاتـاتتى          . ئېشىپ كهتتى 

مبهر ئهلهيهىسساالم مهككىلىك مۇسۇلمانالرنى مهدىنىدىكى قېرىنداشلىرىنىڭ      پهيغه
شـۇنىڭ بىـلهن، مۇسـۇلمانالر گۇرۇپپـا ـ گۇرۇپپـا       . يېنىغا ھىجـرەت قىلىـشقا ئۈندىـدى   

ــۆمهردىن باشــقا  . بولــۇپ تهييارلىنىــپ، مهككىنــى خۇپىيــانه تهرك ئهتتــى  ھهزرىتــى ئ
  . تى مهككىدىن چىقىپ كهتن ھالدامۇھاجىرالرنىڭ ھهممىسى شۇنداق يوشۇرۇ

  : ھهزرىتى ئهلى بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ

ــۆمهردىن باشــقا مۇســۇلمانالرنىڭ ھهممىــسى مهككىــدىن ناھــايىتى مهخپىــي   ” ئ
ئهممــا ئــۆمهر ھىجــرەت قىلىــشقا قــارار بهرگهن ۋاقتىــدا، قىلىچىنــى . چىقىــپ كهتتــى

ه بىر قولىدا ھاسا    يېنىغا ئېسىپ، ئوقياسىنى مۇرىسىگه ئارتىپ، بىر قولىدا ئوق، يهن        
بىـر تـوپ قۇرەيـشلىك كهئبىنىـڭ ئهتراپىـدا          . تايىقىنى تۇتۇپ، ئۇدۇل كهئبىگه ماڭـدى     

ئــۆمهر ھېچقانــداق ھولۇقمــاي بېرىــپ، كهئبىنــى يهتــته قېــتىم  . توپلىنىــپ تــۇراتتى
ئانـدىن ئـۇ    . ئاندىن ماقامى ئىبراھىمدا تـۇرۇپ نامـاز ئوقـۇدى        . ئايلىنىپ تاۋاپ قىلدى  

  : لتۇرۇپ، ئۆزىگه قاراپ تۇرغان قۇرەيش مۇشرىكلىرىغا قاراپيهردە توپلىشىپ ئو

ـــ ــدا كۆرگۈلـــۈڭنى ! نى بهرســـۇنســـىھهممىڭنىـــڭ جازاهللا  اــ ســـهن خهق يېقىنـ
ئاراڭالرغــا كىــم ئانىــسىنى ئارقىــسىدىن يىغلىتىــشنى،  ! ماڭــا قــاراش. كۆرۈشىــسهن

 كېلىــپ شــۇ دۆڭنىــڭ ،بالىــسىنى يېــتىم قىلىــپ، ئايــالىنى تــۇل قويۇشــنى ئويلىــسا
  . ـ دېدى! رقىسىدا قارشىمغا چىقسۇنئا

. دىن ھېچكىم ئۇنىـڭ كهينىـدىن مېڭىـشقا جـۈرئهت قىاللمىـدى     قۇرەيشلهرئهمما  
پهقهت زۇلۇمغا ئۇچرىغان مۇسـۇلمانالردىن بىـر تـوپ كىـشى كېلىـپ، ئـۇنى ئۇزىتىـپ                  

هندۈرۈپ، پايـــدىلىق يـــولالرنى يولـــدا ئـــۆمهر ئۇالرغـــا بهزى ئىـــشالرنى چۈشـــ . قويـــدى
  . ئاندىن ئۇالر بىلهن ۋىدالىشىپ، ئۆزى يالغۇز يۈرۈپ كهتتى. ىتىپ بهردىكۆرس

بنـى  ييـاش ئى هيـارلىقىنى پۈتكۈزگهنـدىن كېـيىن، ئ    ھهزرىتى ئۆمهر ھىجـرەت تهي    
ئـۇالر  . ه ۋە ھىشام ئىبنى ئاس ئىسىملىك ئىككـى دوسـتىغىمۇ خهۋەر بهردى           ئئهبۇ رابى 

اقلىقتىكـى غىفـار   بىلله ھىجرەت قىلماقچى بولغانىدى ۋە مهككىـدىن ئـون مىـل يىر         
بهلگىلهنـگهن ۋاقىتتـا   . دىيارىدا ئۆزلىرى بهلگىلىگهن ۋاقىتتا كۆرۈشمهكچى بولۇشتى 

ــۋېرەتتى   ــنىگه مېڭىـ ــانالر مهدىـ ــاقلىماي، قالغـ ــى سـ دەرۋەقه، . يېتىـــپ كېلهلمىگهننـ
ئهمما ھىشام مهككىـدىكى  .  دەل ۋاقتىدا يېتىپ كهلدى  ئهيياشھهزرىتى ئۆمهر بىلهن    

يولغــا ئــۇالر .  ياندۇرۇلــدىمهجبــۇرىيتۇتۇۋېلىنىــپ، دىنىــدىن مۇشــرىكالر تهرىپىــدىن 
ــېقىن  ــنىگه يـ ــپ، مهدىـ ــفهئه ئىبنـــى   چىقىـ ــسىغا يېتىـــپ كهلـــدى ۋە رىـ ــۇبه يېزىـ  قـ

ئهممـا ھهزرىتـى ئۆمهرنىـڭ تـاغىلىرى        . ئابدۇلمۇنزىرنىڭ ئۆيىدە مېهمان بولۇپ تۇردى    
ارىس نىــسى ھــى بــالىلىرى بولغــان ئهبۇجهھىــل ۋە ئنىڭ تاغىــسىنىڭئهيياشــبىــلهن 

ــوغالپ،        ــز ق ــدىن ئى ــسىتىدە كهينى ــدۇرۇش مهق ــدىن يان ــۇالرنى نىيىتى ــارلىقالر ئ قات
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ئۇالر ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ مىجهزىنى بىلگهچكه، ئۇنىڭغـا       . قۇبهگىچه يېتىپ كېلىشتى  
ئانـاڭ  «: نى يانلىرىغا چاقىرىپ ئۇنىڭغـا    ئهيياشئهمما  . نېمه دېيىشنى خالىمىدى   بىر

چېچىنـى  ە  پتىدىن دالـدىغا ئالمايـدىغانلىقىغا ۋ     سېنى كۆرمىگىچه ئۆزىنى كۈننىڭ ته    
 ئۆمهرنىـڭ يېنىغـا     ئهييـاش بـۇنى ئاڭلىغـان     . دېدى» تارىمايدىغانلىقىغا قهسهم قىپتۇ  

 قهسـهم    نىـڭ نـامى بىـلهن      هللا«: ھهزرىتى ئۆمهر . ىههتىنى ئالدى قايتىپ، ئۇنىڭ مهسل  
ا ئۇالردىن  شۇڭ. قىلىمهنكى، ئۇالرنىڭ سېنى دىندىن ياندۇرۇشتىن باشقا نىيىتى يوق       

ر يهنه قهســهم قىلىمهنكــى، ئهگه! ھهزەر ئهيــله ۋە ئــۇالر بىــلهن قــايتىمهن دەپ ئويالشــما
شىغا بىـر تـال پىـت       بېـ . ، قهسىمىنى بۇزۇپ سـايىدا ئولتۇرىـدۇ      ڭ ئىسىپ كهتسىال  ئانا

ــانچۈشــ ــدىن چېچىنــ   كهن ھام ــۈزىدۇ، ئان ــا دەرھــال ســۈزگۈچنى ئېلىــپ س ى ، قولىغ
   .دەپ مهسلىههت بهردى» ماياليدۇ

شـۇڭا ئـۇ قـايتىش    . نىڭ كۆڭلى قايتىـشقا مايىـل بولـۇپ بولغانىـدى       ئهيياشئهمما  
: داق دېــدىئۈچــۈن بىرمــۇنچه باھــانىلهرنى كۆرسىتىــشكه باشــلىدى ۋە ئاخىرىــدا مۇنــ 

مهن بېرىـپ ئـۇالرنى يىغىـپ كهلـسهم،         . مېنىڭ مهككىدە خېلى كۆپ مـېلىم قالـدى       «
ــوي    ــاالر دەپ ئ ــۇپ ق ــسى بول ــۇلمانالر ئۈچــۈن پايدى ــدا ئانامنىــ . اليمهنمۇس ــۇ جهريان ڭ ب

سـهن مېنىـڭ    «: ھهزرىتـى ئـۆمهر ئۇنىڭغـا     .  دېـدى  »قهسىمىنىمۇ ئورۇندىغان بولىمهن  
مهن مېلىمنىـڭ  .  ئارىسىدىكى بايالردىن ئىكهنلىكىمنى ئوبـدان بىلىـسهن     قۇرەيشلهر

  . دېدى» !سۆزۈمگه قۇالق سال، ھهرگىز قايتما. يېرىمىنى ساڭا ئاتىۋېتهي

. ئۇ قايتىشقا قهتئىـي نىـيهت قىلغانىـدى       . لمىدىكار قى هسىههت  قا ن ئهيياشئهمما  
ــۆمهر     ــى ئ ــۆرگهن ھهزرىت ــدىغانلىقىنى ك ــدىن يانماي ــڭ نىيىتى ــهن  « : ئۇنى ــۇ، س بوپت

ئهڭ بولمىغانـدا، مۇنـۇ تـۆگهمنى      . قايتىشقا نىيهت باغلىغان بولساڭ، باشقا ئامال يوق      
دا بـۇ ئـادەملهردىن چاتـاق       ئهگهر يولـ  . ئۆزى نهسىللىك ۋە يۇۋاش بىر تۆگه     . ئېلىپ ماڭ 

  . دېدى» هن قېچىپ، جېنىڭنى قۇتۇلدۇرارسهنچىقسا، بۇ تۆگه بىل

دەژنـان دېـگهن يهرگه     )  كېلومېتىر يىراقلىقتىكـى   40(دەرۋەقه، مهككىگه قايتىپ    
ــل  ــدە، ئهبۇجهھى ــيهنىم«: كهلگهن ــى   ! جى ــپ كهتت ــۇ ھېرى ــۆگهم بهكم ــڭ ت ــا . مېنى خاپ

دەپ بىــر باھــانه ئويــدۇرۇپ » ن بولــسامىڭ تــۆگهڭگه بىــردەم مىــنگهبولمىــساڭ، ســېن
ئۇنىـڭ پـۇتى يهرگه     . دەپ تۆگىـسىنى چۆكتـۈردى    » ئهلۋەتته بولىدۇ « : ئهيياش. چىقتى

غلىـدى ۋە مهككىـگه ئېلىـپ    تېگهر ـ تهگـمهي مۇشـرىكالر يوپۇرۇلـۇپ كېلىـپ، ئـۇنى با      
بــۇ پهســكهش ئــادىمىڭالرنى ئېلىــپ بېرىــپ، قانــداق  ! ئــى مهكــكه خهلقــى«: كېلىــپ

  . نى زىندانغا تاشلىدىئهيياشئۇالر . جار سالدىدەپ » ! قىلىڭالرقىلساڭالر

د ئىبنـى   هئىـسى زەييىـد، تاغىـسىنىڭ ئـوغلى سـ         نىھهزرىتى ئـۆمهر ئائىلىـسى، ئ     
زەييىد، كۈيئوغلى ھۇنهيس ئىبنى ھۇزافه ۋە ئۆزىنىڭ تهرەپدارلىرىدىن بىـرى بولغـان            

ه ئىبنـى ئابـدۇلمۇنزىرنىڭ     ۋاقىد ئىبنى ئابدۇلالھ قاتارلىقالر يېتىپ كهلگىـچه رىـفهئ        
ئۇالر يېتىپ كهلگهندىن كېيىن، بىلله مهدىنىگه قـاراپ        . ئۆيىدە مېهمان بولۇپ تۇردى   
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ئهممـا ھهزرىتـى ئۆمهرنىـڭ كاللـسى ھهردائىـم ئـۇ ئىككـى دوسـتىنىڭ                . يولغا چىقتى 
ــۈردى    . ئاقىۋىتىــدە بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ كاپىرالرنىــڭ زۇلمىــدىن قۇتۇلۇشــىنى تىــلهپ ي

نىـسى  ى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم خالىد ئىبنـى ۋەلىـدنىڭ ئ        للهردەكېيىنكى مهزگى 
ئـۇ بىــر  . ۋەلىـد ئىبنـى ئهل ۋەلىـدنى ئـۇالرنى قۇتۇلـدۇرۇش ئۈچـۈن مهككىـگه ئهۋەتتـى        

   “.ۇرۇپ، مهدىنىگه قايتۇرۇپ كهلدىيولىنى تېپىپ ئۇالرنى قۇتۇلد

هسـلىههت   قىـيىن ئهھۋالـدا قالغانـدا م       پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم  ھهزرىتى ئۆمهر   
لهر ھهزرىتــى ۋەھــيىبهزىــدە كهلــگهن . ســورايدىغان چــوڭ ســاھابىلهردىن بىــرى ئىــدى

ــاالتتى   ــشاش چىقىـــپ قـ ــلهن ئوخـ ــرى بىـ ــاھابىلهرنىڭ . ئۆمهرنىـــڭ پىكىرلىـ ــۇ، سـ ئـ
ئارىسىدىكى چوڭلۇق دەرىجىسىدە ھهزرىتى ئهبۇبهكرىدىن كېيىن قالسا، ئىككىنچـى    

مــبهر ئهلهيهىســساالم بىــلهن بىلــله جهڭلهرنىــڭ ھهممىــسىدە پهيغه. ئورۇنــدا تــۇراتتى
بولۇپ، بـۇ قهھرىمـانلىق مهيدانلىرىـدا ئۆزىنىـڭ كـۈچى ۋە ھهيۋىـسى بىـلهن ئهتراپقـا                  

ئۇمۇ ھهزرىتى ئهبۇبهكرىگه ئوخشاش ھهردائىم پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ . تونۇلدى
. قېــشىدا تــۇرۇپ، ئــۇنى قوغــدايتتى ۋە ئــۆز جېنىنــى ئۇنىــڭ ئۈچــۈن قالقــان قىالتتــى  

ــ ــايتتى    دۈش ــز رەھىــم ـ شــهپقهت قىلم ــبهر ئهله. مهنگه ھهرگى يهىســساالمنىڭ پهيغهم
  ھېچقاچـان بىـر مهسـىلىنى ئـۆز كـۆز          .رلىرىنى تولـۇقى بىـلهن بىجـا كهلتـۈرەتتى        ئهم

ــايتتى    ــشقا ئۇرۇنمــ ــلهن ھهل قىلىــ ــسى بىــ ــاكى ئىدىيىــ ــشى يــ ــبهر . قارىــ پهيغهمــ
دەرۋەقه، . ۈن كـۆرەتتى  ئهلهيهىسساالمنىڭ تهلىۋىنى ھهر دائىم ئۆز مهنپهئهتىدىن ئۈست      

نىڭ تاغىسى ھهزرىتى ئابباسـنىڭ مۇسـۇلمان بولۇشـىغا ئـۇ           پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 
قهدەر سۆيۈندىكى، ئهگهر ئۆزىنىڭ دادىسى خهتتاب مۇسۇلمان بولغان بولسا، ئۇنچىلىك    

مۇ ئهگهر خهتتـاب مۇسـۇلمان      پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   چۈنكى،  . سۆيۈنمىگهن بوالتتى 
سا، ئۇنىڭغــا ئابباســنىڭ مۇســۇلمان بولغىنىغــا خــۇش بولغانــدەك خــۇش   بولغــان بولــ

  . بولمىغان بوالتتى

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم قۇرەيــشنىڭ ئهبــۇ ســۇفيان باشــچىلىقىدىكى تىجــارەت 
كـارۋان بالـدۇر ئۆتـۈپ كېتىـپ،         كارۋىنىنى قولغا كىرگـۈزۈش ئۈچـۈن بهدرىـگه بـاردى،         

اننى قۇتۇلـدۇرۇش ئۈچـۈن ئهۋەتىلـگهن مهكـكه     ئهمما مۇسۇلمانالر كارۋ . قۇتۇلۇپ قالدى 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سـاھابىلىرىدىن،    . قوشۇنى بىلهن ئۇرۇشۇشقا مهجبۇر بولدى    

بولۇپمــــۇ مۇســــۇلمانالرنىڭ كــــۆپچىلىكىنى تهشــــكىل قىلىــــدىغان ئهنــــسارالردىن 
الرغا جــاۋاب بېــرىش ئۈچــۈن ئورنىــدىن تۇرغــان  ســوئال. مهســلىههت ئالمــاقچى بولــدى

ئۇنىڭـدىن كېـيىن، ھهزرىتـى      . ى ئهبۇبهكرى ناھـايىتى ئورۇنلـۇق گهپ قىلـدى        ھهزرىت
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم    . ئۆمهر ۋە مىقداد ئىبنى ئامىرالر نۆۋەت بىلهن سـۆز قىلـدى          

 دەپ سـاھابىلىرىنىڭ    “!ماڭا بىـر مهسـلىههت بېـرىڭالر      ! ئى مۇسۇلمانالر ”: توختىماي
  . پىكرىنى ئېلىشقا تىرىشاتتى

قارىغانـدا سـهن    ! ئـى رەسـۇلۇلالھ   ”: ئـاز سـۆز ئېلىـپ     ۇ سـهئد ئىبنـى م     شۇ ئهسنادا، 
ــز ــاقچى  بىـــ ــر ئالمـــ ــسهن؟ دىن پىكىـــ ــان ئوخشىمامـــ ــبهر “ بولۇۋاتقـــ دەپ، پهيغهمـــ
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ان  ئۆزلىرىنىــــڭ قانــــداق قىلىــــپ پىكىــــر بايــــ    ئهلهيهىســــساالمنىڭ ئالدىــــدا، 
پهيغهمــــبهر . ئالغا جــــاۋاب تاپمــــاقچى بولــــدىقىالاليــــدىغانلىقى ھهققىــــدىكى ســــو

 “مهن سـىلهرنىڭ پىكـرىڭالر بـويىچه ئىـش قىلمـاقچىمهن          ! شۇنداق” :ىسساالمئهلهيه
ــاۋاب بهردى ــدى ۋە     . دەپ ج ــدا گهپ قىل ــارەتلىنىپ جايى ــداد جاس ــلهن، مىق ــۇنىڭ بى ش

ئۆزلىرىنىڭ مۇشـرىكالرغا قارشـى ئـۇرۇش قىلىـشقا تهييـار ئىكهنلىكىنـى ئوتتۇرىغـا               
  . قويدى

ــان بهدر    هللا ا ــدىر قىلغ ــشىنى تهق ــۈز بېرى ــاال ي ــالندى تائ ــى باش ــى ۋە . ى جېڭ ھهقن
شـۇڭا بولـسا    . ھهقلىق بولغانالرنى ئۈسـتۈن قىلىـپ، كـاپىرالرنى تـاالپهتكه ئـۇچراتتى           

كېرەك، مۇسۇلمانالرنى ئۇالرغـا ھېچقانـداق پايـدا يهتكۈزمهيـدىغان تىجـارەت كـارۋىنى              
  . بىلهن ئۇچراشتۇرمىغانىدى

 كهلمهيتتـــى، مۇســـۇلمانالرنىڭ ســـانى كاپىرالرنىـــڭ ئـــۈچتىن بىرىگىمـــۇ تـــوغرا
ــۇلمانالر زەپهر قازانـــدى  ــۇنداقتىمۇ مۇسـ ــايىتى ئـــ .شـ ــانى ناھـ ــۇلمانالرنىڭ سـ ز ا مۇسـ

ــاددى  ــتىگه، مـ ــڭ ئۈسـ ــۋىي ۋە يبولغاننىـ ــگه   يمهنىـ ــر جهڭـ ــداق بىـ ــۇ بۇنـ  جهھهتتىنمـ
چۈنكى، ئۇالر ئهسلىدە مهكـكه قوشـۇنى بىـلهن ئۇرۇشـۇش ئۈچـۈن             . تهييارلىقسىز ئىدى 

ئۇنىڭ . غا كىرگۈزۈش ئۈچۈن يولغا چىققانىدى    ئهمهس، بهلكى تىجارەت كارۋىنىنى قول    
ئۈسـتىگه، قـوراللىرى ئـاز، ئـۇالغلىرى يـوق دېيهرلىـك، كىـيىم ـ كـېچهك ۋە سـاۋۇت ـ             

شــۇنداق بولۇشــىغا قارىمــاي، ئۇرۇشــنىڭ ئاخىرىــدا . دۇبۇلغىلىرىمــۇ بهك ناچــار ئىــدى
 ىن كه يـېق   70 ئۆلـۈك،    70 كاتتىباشلىرىدىنڭلىرى ۋە   مهككه قوشۇنى قۇرەيشنىڭ چو   
  . ئهسىر تاشالپ مهككىگه قايتتى

بــۇ، ئىــسالم بىــلهن كۇپرىلىــق ئارىــسىدا ئېلىــپ بېرىلغــان تــۇنجى جهڭ بولــۇپ،  
مۇســۇلمانالر ئــۇرۇش ئۈچــۈن ئالغــان تــۇنجى قهدىمىــدىال ئىــرق ۋە قــان مۇناســىۋىتى    
ئهمهس، بهلكى ئېتىقاد ۋە ئىمان مۇناسىۋىتىنىڭال ئىنسانالرنى ھهقىقىـي مهنىـدىكى           

ــس  ــۇغ مهق ــتۈرەلهيدىغانلىق ئۇل ــدا بىرلهش ــسپاتلنىىهت يولى ــۇلمانالرنى . دىى ئى مۇس
قارشىـسىدىكى قوشـۇننىڭ ئۆزلىرىنىـڭ      . (بىرلهشتۈرگىنى مانا بۇ ئۇلـۇغ كـۈچ ئىـدى        

ھهرقانداق شـهرت ـ   ) ئهڭ يېقىن تۇغقانلىرىدىن تهشكىل تاپقانلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ
نـداق كېلىـشىم ھاسـىل      شارائىت ئاسـتىدا كۇپـۇر ئهھلـى، مۇشـرىكالر بىـلهن ھېچقا           

ــدى ــانچىلىق     . قىلىنمى ــۈن تۇغق ــادى ئۈچ ــڭ ئېتىق ــۆمهر ئۆزىنى ــى ئ دەرۋەقه، ھهزرىت
مۇناسىۋىتىگه قىلچه پىسهنت قىلمىغان ھالـدا بـۇ جهڭـدە تاغىـسى ئهل ئـاس ئىبنـى        

 بۇ پرىنسىپىنى داۋامالشتۇرۇش مهقسىتىدە ئۆزى قىلغان بـۇ         ،ئۇ. ھىشامنى ئۆلتۈردى 
د ئىبنـى ئهل ئاسـنىڭ      هئئـۇ بىـر قېـتىم سـ       . ىنىـپ يـۈردى   ىرلئىشتىن ھهردائىم پهخ  

: يېنىدىن ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ ئۇنىڭ ئۆزىگه تهتۈر قارىۋالغـانلىقىنى كـۆرۈپ قالـدى ۋە            
 خاپـا    دەپ دادامنى ئۆلتـۈرۈۋەتتى  بهلكىم،  . ماڭا خاپا بولۇپ قالغاندەك كۆرۈنىۋاتىسهن    «

سهندىن ھهرگىـز كهچـۈرۈم     ئهگهر داداڭنى مهن ئۆلتۈرگهن بولسام،      .  يۈرگهنسهن بولۇپ
ئــاس ) تاغــام(ئهســلىدە مهن داداڭ بىــلهن ئىــسىمداش بولغــان . ســورىمىغان بــوالتتىم
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داداڭغا كهلسهك، ئۇنىڭ بىلهن يۈزمـۇ يـۈز        . ئىبنى ھىشام ئىبنى مۇغىرەنى ئۆلتۈردۈم    
مهن . كېلىپ قالغىنىمدا ئۇ خۇددى ئۆكۈزدەك ئهتراپنـى توپـا ـ چاڭغـا كۆمۈۋەتكهنىـدى     

تاغىــسىنىڭ ) داداڭنىــڭيهنــى ( ئۇنىــڭدەل شــۇ پهيتــته، . ى ئــۆزگهرتتىملىــشىمنىيۆن
  . دېدى» ڭغا ھۇجۇم قىلدى ۋە ئۆلتۈرىۋەتتىئوغلى ئهلى كېلىپ، ئۇنى

بهدرى جېڭى ئاياغالشقاندىن كېيىن، مۇسۇلمانالر مۇشـرىكالردىن ئهسـىر ئالغـان           
ــايتتى   70 ــنىگه ق ــېلىپ، مهدى ــدىغا س ــشىنى ئال ــسىدا په .  كى ــڭ ئارى ــبهر ئۇالرنى يغهم

ھهزرىتـى  (ئهلهيهىسساالمنىڭ تاغىسى ئاببـاس، تاغىـسىنىڭ ئوغۇللىرىـدىن ئۇقهيـل          
 بۇ ئهسـىرلهرگه  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. قاتارلىقالر بار ئىدى  ) ئهلىنىڭ قېرىندىشى 

قانـــداق مۇئـــامىله قىلىـــش توغرىلىـــق يهنه ســـاھابىلىرىدىن مهســـلىههت سوراشـــقا 
ۇلالھ ئىبنـى   رىتـى ئـۆمهر، ھهزرىتـى ئهلـى ۋە ئابـد          ھهزرىتى ئهبۇبهكرى، ھهز  . باشلىدى

ھهزرىتـى ئهبـۇبهكرى ئـۆز      . ھه قاتارلىقالر بـۇ سـاھابىلهردىن بىـر قانچىـسى ئىـدى           ارەۋ
ــدى    ــداق دې ــپ مۇن ــان قىلى ــى باي ــى ا”: پىكرىن ــسى هللا ئ ــڭ ئهلچى ــڭ  ! نى ــۇالر بىزنى ب

ىن مهنـچه بـۇالرد   . تاغىلىرىمىزنىڭ ئوغـۇللىرى، يېقىنلىرىمىـز ۋە قېرىنداشـلىرىمىز       
ــۇالردىن ئالىــدىغان مــال بىــلهن خېلــى   .  ئېلىــپ قويــۇپ بېرەيلــى فىــدىيه بهلكىــم ب

بۇالرغــا ھىــدايهت ئاتــا قىلىــپ قالــسا، تېخىمــۇ چــوڭ هللا ئهگهر ا. كۈچلىنىـپ قــاالرمىز 
! ئهي ئىبنـى خهتتـاب    ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم  .  دېدى “پايدىغا ئېرىشكهن بولىمىز  

نىـڭ نـامى    هللا ا! يـاق ”: ھهزرىتـى ئـۆمهر   . ى دەپ سـورىد   “سېنىڭ قانداق پىكرىـڭ بـار؟     
مهنـچه  .  قهسـهم قىلىمهنكـى، مېنىـڭ پىكـرىم ئهبـۇبهكرىنىڭكىگه ئوخـشىمايدۇ          بىلهن

! بولغاندا، سهن ماڭا رۇخسهت قىلغىن، مهن بېرىپ شۇ تۇغقىنىمنىڭ بوينىنى چاپـاي          
ئانـدىن  ! ئاندىن ھهمزەگه رۇخسهت قىلغىن، ئۇ بېرىپ ئابباسـنىڭ بـوينىنى چاپـسۇن           

مۇشــۇ ! ىــگه رۇخــسهت قىلغىــن، ئۇمــۇ قېرىندىــشى ئۇقهيلنىــڭ بــوينىنى چاپــسۇن ئهل
ئــارقىلىق كــۆڭلىمىزدە مۇشــرىكالرغا نىــسبهتهن قىلــچه مېهىــر ـ مــۇھهببهت ۋە          

تـى ئهلـى ۋە ئابـدۇلالھ    ھهزرى.  دېـدى “!مايىللىقنىڭ يوقلۇقىنى خهلقى ئالهم بىلسۇن    
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم الم   .  پىكرىنى قوللىدى  ھهمۇ ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ  ائىبنى رەۋ 

ـ جىم دېمهي بىردەم ئولتۇرىۋەتكهندىن كېيىن، ئورنىدىن تۇرۇپ ھۇجرىسىغا كىرىـپ           
تائـاال بـۇ كېڭهشـته      هللا ا”: ئازراق ۋاقىت ئۆتكهندىن كېـيىن، قايتىـپ چىقىـپ        . كهتتى

ئولتۇرغـــان بهزى قېرىنداشـــلىرىمىزنىڭ كـــۆڭلىنى شـــۇنداق يۇمـــشاق قىلغـــانكى، 
ۋە بهزىلىرىنىـڭ كـۆڭلىنى     . پاختىـدىنمۇ بهكـرەك يۇمـشاپ كېتىـدۇ       ئۇالرنىڭ كـۆڭلى    

ئـى  . شۇنداق قاتتىق قىلغانكى، ئۇالرنىڭ كۆڭلى تاشتىنمۇ بهكرەك قېتىپ كېتىـدۇ         
: چـۈنكى ئـۇ   . سهن بىر قاراشتا ھهزرىتـى ئىبراھىمغـا ئوخـشاپ كېتىـسهن          ! ئهبۇبهكرى

ر كىـم ماڭـا قارشـى       ئهگه. كىم ماڭا ئهگهشسه، ئۇ مېنىڭ بىـر پـارچهم ھېـسابلىنىدۇ          «
. دەيتتـى »  ۋە ئۇنىڭغـا مهرھهمهت قىلغۇچىـدۇر      ئۇنى مهغپىـرەت قىلغـۇچى    هللا چىقسا، ا 

ئهگهر ماڭـا قارشـى     « : چـۈنكى ئـۇ   . يهنه بىر قاراشتا سهن ھهزرىتى ئىساغا ئوخشايسهن      
ئهگهر ئـۇالرنى   . ساڭ، مـۇھهققهقكى، ئـۇالر سـېنىڭ بهندىلىرىڭـدۇر        ىققانالرنى جازال چى
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. دەيتتـى »  ئۇلۇغ، چهكسىز ھېكمهت ئىگىسىـسهن     هنىال ھهممىدىن كهچۈرسهڭ، سهن ي  
ــۆمهر  ــى ئـ ــسهن   !ئـ ــا ئوخشايـ ــى نۇھقـ ــهن ھهزرىتـ ــسهك، سـ ــاڭا كهلـ ــۇ .  سـ ــۈنكى ئـ : چـ

ئهگهر ئۇالرنى قويـساڭ،    . يهر يۈزىدە كاپىرالرنىڭ بىرىنىمۇ قويمىغىن    ! پهرۋەردىگارىم
ۇ پهقهت فـاجىر،    ىمئۇالرنىـڭ تاپقـان بـالىلىر     . شۈبهىسىزكى، بهنـدىلىرىڭنى ئازدۇرىـدۇ    

: رىغـــاســـهن يهنه فىـــرئهۋن ۋە ئۇنىـــڭ ئهربابلى.  دەپ يالۋۇرغانىـــدى①كـــاپىر بولىـــدۇ
مۈلۈكلىرىنى يوق قىلغىن، ئۇالرنىڭ دىللىرىنـى       –ئۇالرنىڭ مال   ! پهرۋەردىگارىمىز 

 دەپ  ②قاتتىق قىلغىن، چۈنكى ئۇالر قاتتىق ئازابنى كۆرمىگىچه ئىمـان ئېيتمايـدۇ          
 بــۇ ئوخشىتىــشالردىن كېــيىن،   “.هزرىتــى مۇســاغا ئوخشايــسهن  بهددۇئــا قىلغــان ھ 

ســىلهر ”: رىنــى بايــان قىلىــپ مۇنــداق دېــدى    پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئــۆز پىك  
ــار (پېقىرســىلهر  ا ئهســىرلهرنى چىــڭ شــۇڭ). ئىقتىــسادىي كــۈچكه ئېهتىيــاجىڭالر ب

ــۇڭالر ــا .تۇت ــۇالردىن  ي ــدىيهئ ــرىڭال  فى ــۇپ بې ــپ قوي ــپ   ئېلى ــوينىنى چېپى ــاكى ب  ر ي
   “!تاشالڭالر

ئهتىـسى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ قېـشىغا        «: ھهزرىتى ئۆمهر مۇنداق دەيدۇ   
  : ئۇالردىن. كىرسهم، ئهبۇبهكرى بىلهن ئىككىسى يىغالپ ئولتۇرۇپتۇ

ـــ  مهنمــۇ ســىلهر ،نــېمىگه يىغاليــسىلهر؟ ئهگهر يىغلىيالىــسام !  ئــى رەســۇلۇلالھـ
پهيغهمــبهر .  دېــدىم-ىغالشــقا تىرىــشاي،غلىيالمىــسام، يئهگهر يى. بىــلهن تهڭ يىغــالي

  : ئهلهيهىسساالم

 فىــدىيه بىزنــى يىغالتقــان نهرســه تۈنۈگــۈن ھهمراھلىرىڭالرنىــڭ ئهســىرلهرنى  ــــ
چــۈنكى، بــۇ ســهۋەب بىــلهن . ئېلىــپ قويــۇپ بېــرىش ھهققىــدە بهرگهن مهســلىههتىدۇر

ــار    ــاۋۇ يهردە تۇرغــان دەرەختىنمــۇ يــېقىن بىــر ئ ىلىق ســىلهرگه كېلىــدىغان جازاغــا ئ
ــدى    ــدى، ـ دې ــارقىلىق    هللا چــۈنكى ا. قال ــايهتنى چۈشــۈرۈش ئ ــۇ ئ ــته مۇن ــۇ ھهق ــاال ب تائ

پهيغهمبهرگه دۈشمهننى كـۆپ ئۆلتـۈرمهي تـۇرۇپ        : مۇسۇلمانالرنى ئاگاھالندۇرغانىدى 
ــۇرۇپ   ( ــۇۋۋەت بهرمهي ت ــسىنى يوقىتىــپ، ئىــسالمغا ق ــى مۇشــرىكلىكنىڭ ھهيۋى ، )يهن

سـىلهر فىـدىيه    ! ئـى مـۇئمىنلهر   . (ئىـدى ئهسىرلهردىن فىدىيه ئـېلىش اليىـق ئهمهس        
ــېلىش بىــلهن ــسىلهر، ا ) ئ ــا مهنپهئهتىنــى كۆزلهي ــاخىرەتنى هللا دۇني ــى (ســىلهرگه ئ يهن

هللا ا. غالىبتۇر، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر    هللا ا. تىلهيدۇ) ئاخىرەتنىڭ ساۋابىنى 
ھــۆكمى ) ئوچــۇق چهكلهنمىــگهن ئىــشنى قىلغــانالرنى جازالىماســلىق دېــگهن (نىــڭ 

فىدىيه ئالغانلىقىڭالر ئۈچـۈن ئهلـۋەتته زور       ) ئهسىرلهردىن(بولمىسا ئىدى،   ئهزەلىسى  
  .③.ئازابقا دۇچار بوالتتىڭالر

                                                 
 .  ـ ئايهتلهر27 ـ ۋە 26سۈرە نۇھ،  ①
 . ئايهتنىڭ بىر قىسمى– 88سۈرە يۇنۇس،  ②
  .  ئايهتلهر– 68 ۋە – 67سۈرە ئهنفال،  ③



  
  
 ) خولهپائىر راشىدىن(تۆت خهلىپه باسار ئىز

 144

w
w

w
.m

unber.org
 

ــايهتنى چۈشــۈردى هللا ئۇنــدىن كېــيىن ا ــۇ ئ ــاال مۇن جهڭ (ســىلهر كۇففارالرغــا  :تائ
ــدا ــپ     ) مهيدانى ــۇالرنى قىرى ــۈرۈڭالر، ســىلهر ئ ــۇالرنى ئۆلت ــېغىڭالردا، ئ ئۇچراشــقان چ

 ئۇالردا سىلهرگه قارشىلىق كۆرسـىتىدىغان كـۈچ قالمىغـان چاغـدا            مهغلۇپ قىلىپ، (
، ئــۇالرنى ئهســىر ئــېلىڭالر، ئانــدىن ئــۇالرنى ئېهــسان )ئــۇالرنى ئۆلتۈرۈشــتىن توختــاپ

قىلىـش يۈزىــسىدىن قويــۇپ بېـرىڭالر، يــاكى فىــدىيه ئېلىـپ قويــۇپ بېــرىڭالر، تــاكى    
) رۇش توختىغانغـا قهدەر   يهنـى ئـۇ   (ئۇرۇش ئۆزىنىـڭ ئېغىـر يـۈكىنى تاشـلىغانغا قهدەر           

ســـىلهرنى ئۇرۇشـــقا تهكلىـــپ ( خالىـــسا ئهلـــۋەتته هللا ئهگهر ا. ئىـــش مانـــا شـــۇنداقتۇر
بهزىڭالرنــى بهزىڭــالر بىــلهن هللا ئــۇالرنى جازالىغــان بــوالتتى، لــېكىن ا ) قىلماســتىنال

نىـڭ  هللا ، ا )يهنى ئىمانىڭالرنى سىناش ئۈچـۈن جىهادقـا ئهمـر قىلـدى          (سىناش ئۈچۈن   
ــدا ئۆلتۈرۈلگهن ــڭ يولىــ ــېهىتلهرنىڭ (لهرنىــ ــى شــ ــى ا) يهنــ ــار هللا ئهمهللىرىنــ بىكــ

  ①.قىلىۋەتمهيدۇ

ــاتىقى ســۇھهيل ئىبنــى  قۇرەيــشلهرئهســىرلهرنىڭ ئارىــسىدا  نىڭ ئهڭ داڭلىــق ن
  : ھهزرىتى ئۆمهر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا. ئامىرمۇ بار ئىدى

 ىشىنى تۆكـۈپ،  چ 32مهن سۇھهيلنىڭ   ! ۇخسهت قىلغىن ماڭا ر !  ئى رەسۇلۇلالھ  ــ
ه بارسـا،   ئـۇ ئهمـدى نهگ    . بۇندىن كېيىن ساڭا قارشى نۇتۇق سۆزلىيهلمهس قىلىۋېتهي      

  : ئهمما پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم.  دەپ ئىلتىماس قىلدى-تىلىنى چايناپ يۈرسۇن،

ـــ ــاقـ ــان  مهن ھېچكىمنىــڭ ۋ!  ي ــا زىي گهرچه .  زەخــمهت يهتكــۈزمهيمهن -ۇجۇدىغ
ىــڭ ۋۇجۇدۇمغــا زەخــمهت مۇ مېنتائــاال هللاپهيغهمــبهر بولــساممۇ، بــۇ ئىــش تۈپهيلىــدىن ا

  : ئاندىن.  دەپ جاۋاب بېرىپ، ئۇنىڭغا رۇخسهت قىلمىدى-يهتكۈزىدۇ،

ـــ ــڭ   ـ ــدە، ئۇنى ــڭ بىرى ــزمهت    م كۈنلهرنى ــوڭ خى ــايىتى چ ــۈن ناھ ــۇلمانالر ئۈچ ۇس
دەرۋەقه، پهيغهمبهر  . ـ دەپ مۇجىزە خاراكتېرلىك سۆز قىلدى     ! قىلغانلىقىنى كۆرىسهن 

 پات بولغانلىقىنى ئاڭلىغان بىـر گـۇرۇھ مهكـكه مۇسـۇلمانلىرى        ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋا 
ئـۇالر شـۇنداق داۋراڭ سېلىـشقا باشـلىدىكى،         .  ئۈچۈن نىيىتىنى بۇزدى   مۇرتهد بولۇش 

دەل شـۇ   . مهككه ۋالىسى ئهتتاب ئىبنى ئۇسهييىدمۇ ئۇالردىن قورقـۇپ يوشـۇرۇنىۋالدى         
مدۇســانا ئېيتقانــدىن ا ھهقــهللا پهيتــته، ســۇھهيل ئىبنــى ئــامىر ئوتتۇرىغــا چىقىــپ، ا 

ــداقتا، ئىــسالم    «: كېــيىن ــسا، ئۇن ــات بولغــان بول ــبهر ئهلهيهىســساالم ۋاپ ئهگهر پهيغهم
سىلهرنى ئاگاھالندۇرۇپ قوياي، كىم ئهقلىمىزنى قايمۇقتۇرۇشقا      . تېخىمۇ كۈچلىنىدۇ 

 خهلــق ،شــۇنىڭ بىــلهن. دېــدى» !ئۇرۇنىــدىغان بولــسا، دەرھــال كاللىــسىنى ئــالىمىز
  . ىستىغفار ئېيتىشىپ، بېسىقىپ قالدىقايتىدىن تۆۋبه ئ

ئهسىرلىرى ئارىسىدا ۋەھب ئىبنى ئۇمهير ئىبنى ۋەھب ئهل جىمهىمۇ بـار            بهدرى
لىرىـدىن ۋە   قۇتراتقۇنىڭ ئهڭ   قۇرەيـشلهر بولۇپ، ئۇنىڭ دادىسى ئـۇمهير ئىبنـى ۋەھـب          

                                                 
  .  ئايهت– 4ۈرە مۇھهممهد، س ①
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ى زامانىدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن ساھابىلهرگه كۆپ زۇلۇم قىلغانالردىن بىر        
بىركۈنى، ئۇمهير ئىبنى ۋەھب بىلهن سهفۋان ئىبنى ئـۇمهييه ئۆيـدە ئولتـۇرۇپ،             . ئىدى

ســهفۋان ئىبنــى . بهدرىــدە ئۆلتــۈرۈلگهن ۋە ئهســىر ئېلىنغــانالر ھهققىــدە پاراڭالشــتى 
 بولۇپ، جهڭدە دادىسى ئـۇمهييه ئىبنـى خهلهپ        ىئۇمهييهمۇ بهدرى ھازىدارلىرىدىن بىر   

   :سهفۋان. ۋە باشقا يېقىنلىرى ئۆلگهنىدى

 قهســــهم قىلىمهنكــــى، شــــۇنچه ئىــــشتىن كېــــيىن بىزنىــــڭ بــــۇ دۇنيــــادا  ــــــ
  : ئۇمهير بولسا. ياشىغىنىمىزنىڭ ھېچقانداق ئهھمىيىتى يوق، ـ دېدى

قـــا قهســـهم قىلىمهنكـــى، ئهگهر بوينۇمـــدىكى هللا مهنمـــۇ ا.  تـــوغرا ئېيتىـــسهنـــــ
اال ـ چـاقىلىرىم   قهرزلىرىم ۋە مهندىن كېيىن پهرىشان ئهھۋالغا چۈشـۈپ قالىـدىغان بـ   

چـۈنكى، مېنىـڭ    . بولمىغان بولسا، بېرىپ مۇھهممهدنىـڭ ئهدىـۋىنى بهرگهن بـوالتتىم         
ان پۇرسهتتىن هفۋبۇنى ئاڭلىغان س. چۈشتى، ـ دېدى ئوغلۇممۇ ئۇالرنىڭ قولىغا ئهسىر 
  : پايدىالنماقچى بولدى ۋە ئۇنىڭغا

 ـ چـاقىلىرىڭمۇ   بـاال .  قهرزىڭ ماڭا ئائىت، سـېنىڭ ئورنۇڭـدا مهن تۆلىـۋېتىمهن   ــ
ئـۇالر  . ئۇالر ھاياتتا بولسىال، مهن ئـۇالرنى بـاقىمهن       . مېنىڭكىلهر بىلهن بىلله ياشايدۇ   

  : ئۇمهيىر.  دېدىـى قىلىپ بېرىشكه قۇربىم يېتىدۇ، ئۈچۈن ھهرقانداق ئىشن

  : انمۇۋفهس. ـ دەپ ئاگاھالندۇردى! السۇن بۇ گهپ ئىككىمىزنىڭ ئارىسىدىال قــ

  .  بهردىۋەدە ئۇقمايدۇ، ـ دەپ ئۇنىڭغا ىن، ھېچكىم خاتىرجهم بولغــ

ــۇمهير ــدى   ئ ــنىگه يېتىــپ كهل ــۆمهر مهدىنىــدىكى   . مهدى ــۇ ئهســنادا، ھهزرىتــى ئ ب
نىڭ بهدرى  هللا مهسجىدكه يېقىن بىر يهردە بىر توپ كىشىلهرنىڭ ئارىسىدا ئولتۇرۇپ، ا         

اراڭلىـشىپ  جېڭىدا مۇسۇلمانالرغا ئاسانلىق ۋە ئېهسان ئاتـا قىلغـانلىقى ھهققىـدە پ        
ئــۇ بىــردىنال ئۇمهيىرنىــڭ قىلىچىنــى ئاســقان ھالــدا تۆگىــسىنى مهســجىد  . تــۇراتتى

ئۇنى ئهتراپىدا تۇرغانالرغا    . چۈشۈۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ قالدى   ئالدىدا چۆكتۈرۈپ، يهرگه  
نىڭ دۈشـمىنى ئۇمهيىرغـۇ؟ ئـۇ چوقـۇم بىـر يامـان             هللا  ا ،ئاۋۇ ئىت « : تىپ تۇرۇپ ىكۆرس

مهككىلىكلهر بىلهن بىزنى كۈشـكۈرتۈپ بهدرى      . ېتىپ كهلدى نىيهت بىلهن بۇ يهرگه ي    
ــادەم دەل مۇشــۇ شــۇ ئۇرۇشــىغا ســ ــدىن » هۋەبچى بولغــان ئ ــۇالرنى ئاگاھالندۇرغان دەپ ئ

  : كېيىن، دەرھال مهسجىدكه كىرىپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا كهلدى ۋە

ـــ لىچىنــى نىــڭ دۈشــمىنى ئــۇمهيىر ئىبنــى ۋەھــب قى هللا شــۇ ا!  ئــى رەســۇلۇلالھـ
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ئېسىپ مهسجىدنىڭ ئالدىغا كهپتۇ، ـ دەپ خهۋەر بهردى

ھهزرىتـــى ئـــۆمهر ئـــۇنى . ــــ دەپ بـــۇيرۇق قىلـــدى! رىڭالرىـــــــ قېنـــى ئېلىـــپ ك
الـدىنى  قىلىچىنىڭ تاسمىسى بىلهن باغلىغاندىن كېيىن، بىـرەر پىـشكهللىكنىڭ ئ         

ه پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ  ئهنــسار بىــلهن بىلــلتــوپئــېلىش مهقــسىتىدە بىــر 
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پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئۇنىـڭ بـاغالقلىق ئىكهنلىكىنـى          . ئالدىغا ئېلىـپ كهلـدى    
  : كۆرۈپ

  : ئاندىن ئۇمهيىرگه قاراپ. ـ دەپ ئهمر قىلدى!  ئۇ يېشىۋېتىڭالرــ

  : ئۇمهيىر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا يېقىنالشقاچ. ـ دېدى!  قېنى بېرى كهلــ

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ـ دېدى! نلىكىڭ خهيىرلىك بولسۇن ئهتىگهــ

ـــ بىــزگه ســېنىڭ ســالىمىڭدىنمۇ خهيىرلىكرەكىنــى نېــسىپ  هللا ا!  ئــى ئــۇمهيىرـ
  : ئهمما ئۇمهيىر ئۆزىنى ئاقالپ. بىزنىڭكىسى جهننهتنىڭ ساالمىدۇر، ـ دېدى. قىلدى

پهيغهمـبهر  . ـ دېـدى مهن بۇ ساالمنى تۇنجى قېتىم ئـاڭالۋاتىمهن،   !  ئى مۇھهممهدــ
  : ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭدىن

  : ئۇ.  بۇ يهرگه نېمه مهقسهد بىلهن كهلدىڭ؟ ـ دەپ سورىدىــ

ماڭـا بـۇ ھهقـته      .  سىلهرنىڭ قولۇڭالرغا ئهسىر چۈشكهن ئوغلۇم ئۈچـۈن كهلـدىم         ــ
ئهممـا بـۇ گهپـكه      . ـ دەپ بويۇن ئېگىـشكه باشـلىدى      ! بىر ياخشىلىق قىلغان بولساڭالر   

  :  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمئىشهنمىگهن

  : ئۇمهيىر.  ئۇنداقتا، ئۈستۈڭدىكى بۇ قىلىچ نېمه؟ ـ دەپ سورىدىــ

يـا بىـر ئىـشقا يارىمىـسا بـۇ؟ ـ دەپ       ! بۇنـداق قىلىچنىـڭ باالسـىنى بهرسـۇن    هللا  اـــ 
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بــۇ . كىنايىلىــك ۋە مهيۈســلۈك جــاۋاب بېرىــشكه تىرىــشتى

   :قېتىم جىددىي قىياپهتته

  : ـ دەپ ئۇنى ئاگاھالندۇرغان بولسىمۇ، ئۇ!  راست گهپ قىلــ

شـۇنىڭ بىـلهن،   .  بۇندىن باشقا بىر ئىـش ئۈچـۈن كهلمىـدىم، ـ دەپ چىـڭ تـۇردى      ــ
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇجىزە خاراكتېرلىك گهپ قىلىپ مۇنداق دېدى

ى جېڭىــدا ئهكــسىچه، ســهن ســهفۋان بىــلهن ئۆيــدە يــالغۇز ئولتــۇرۇپ بهدر!  يــاقــــ
خهپ شـۇ قهرزىـم ۋە بـاال ـ چاقـام بولمىغـان بولـسا،        « : سهن. ئۆلگهنلهرنى ئهسلىدىڭالر

ئانــــدىن ســــهفۋان بىــــلهن   . دېــــدىڭ» بېرىــــپ مــــۇھهممهدنى ئۆلتــــۈرۈۋېتهتتىم  
ــى ۋە       ــېنىڭ قهرزىڭن ــهفۋان س ــهڭ، س ــى ئۆلتۈرس ــهن مېن ــشىپ ئهگهر س مهسلىههتلى

تائـاال  هللا ا شـۇنى بىلىـپ قـويغىنكى، ا       ئهممـ . ئائىلهڭنى ئۆز ئۈستىگه ئالىدىغان بولدى    
ســهن بىــلهن بــۇ مهقــسىدىڭ ئارىــسىدا ســهن ھالقىــپ ئۆتهلمهيــدىغان ئهڭ چــوڭ         

  » !توسالغۇدۇر

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بۇ سۆزلىرىنى ئاڭالپ ھهيران قالغان ئۇمهيىر

! ئى رەسۇلۇلالھ . نىڭ ھهقىقىي ئهلچىسى سهن   هللا  شاھادەت ئېيتىمهنكى، سهن ا    ــ
ۋاقتىدا ئاسماندىن چۈشكهن بۇ خهيىرلىـك خهۋەرلهرنـى بىـزگه دەپ بهرسـهڭ، بىـز               ئۆز  
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سـهن ھـازىر دېـگهن      . لهرنـى ئىنكـار قىلغانىـدۇق     ۋەھيىسېنى يالغانچىغا چىقىرىپ،    
قـا  هللا ا. گهپلهرنى مهن سهفۋان بىلهن ھـېچكىم يـوق يهردە ئولتـۇرۇپ دېيىـشكهنىدۇق            

مېنـى  . بىـرى خهۋەر قىلغـان ئهمهس     تىـن باشـقا     هللا قهسهم قىلىمهنكى، بۇالرنى سـاڭا ا     
! سانا بولـسۇن  قا ھهمدۇ هللا بۇنچه يول ماڭدۇرۇپ ھىدايهتكه ۋە ئىسالمغا ئېرىشتۈرگهن ا       

  . پ، مۇسۇلمان بولدىۈرۈـ دەپ شاھادەت كهلت

ئوھـۇد جېڭىـدا    . بهدرى جېڭى بولۇپ، بىر يىـل ئـۆتمهيال ئوھـۇد جېڭـى يـۈز بهردى              
هزرىتـى ئـۆمهر بـۇ جهڭـدىمۇ قهھرىمـانالرچه          ھ. مۇسۇلمانالر ئېغىر زەربىگه دۇچ كهلدى    

ئــۇرۇش قىلىــپ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ قوغــدىغۇچىلىرى بىــلهن بىــرلىكته  
ئــۇرۇش ئاخىرالشــقاندىن كېــيىن مهككىلىــك مۇشــرىك     . ئــۇنى قــاتتىق قوغدىــدى  

  : قوشۇنىنىڭ باش قوماندانى ئهبۇسۇفيان ئېگىز بىر دۆڭگه چىقىپ ئۈچ قېتىم

پهيغهمـــبهر . ڭالردا بـــارمۇ؟ ئـــۇ تىرىكمـــۇ؟ ـ دەپ ۋارقىرىـــدى    مـــۇھهممهد ئـــاراـــــ
  : ئهلهيهىسساالم

ئهبـۇ سـۇفيان بـۇ      . ــ دېـدى   !  ئاۋازىڭالرنى چىقارماڭالر، ئۇنىڭغا جـاۋاب بهرمهڭـالر       ــ
  : قېتىم

ھـېچكىم ئۇنىڭغـا جـاۋاب    .  تىرىكمـۇ؟ ـ دەپ ئـۈچ قېـتىم ۋارقىرىـدى     ئهبـۇبهكرى  ـــ 
  : ئۇ يهنه. قايتۇرمىدى

يهنه ھېچقانـداق  . تىرىكمۇ؟ ـ دەپ ئۈچ قېتىم ۋارقىرىدى ) ئۆمهر(هتتاب  ئىبنى خــ
  : جاۋاب كهلمىگهندىن كېيىن

مۇسۇلمانالرنىڭ بۇ ئـۈچ رەھبىرىنـى ئۆلتۈرۈپـسىلهر، ـ دەپ     !  ھهي ئهسكهرلىرىمــ
ئۇنىــڭ بــۇ قىلمىــشىغا چىــداپ . مۇســۇلمانالرنى ئازارالشــقا ۋە كۆرەڭلهشــكه باشــلىدى

  : ئۆمهرتۇرالمىغان ھهزرىتى 

ـــ ــمىنى هللا  ھهي اـ ــڭ دۈش ــسهن  ! نى ــان گهپ قىلىۋاتى ــهن يالغ ــسىمىز . س ھېچقاي
بۇنى . ـ دەپ ۋارقىرىدى  ! ئۆلمىدۇق، بىر كۈنى سېنىڭ كۆرگۈلۈڭنى كۆرسىتىۋېتىمىز     

  : ئاڭلىغان ئهبۇ سۇفيان

. ئارىمىزدىكى ئۇرۇش توختاپ قالمايـدۇ    !  بۈگۈن بهدرى جېڭىنىڭ ئۆچى بولسۇن     ــ
. ـ دەپ قۇرۇقتىن قۇرۇق تهھدىت سېلىـشقا ئۇرۇنـدى        !  ئۇلۇغ بول  تېخىمۇ! ئهي ھۇبهل 

  : بۇ ئىشقا قاتتىق غهزەبلهنگهن ھهزرىتى ئۆمهر

نىـــڭ بـــۇ دۈشـــمىنىنىڭ نـــېمه دېگهنلىكىنـــى  هللا ا! نىـــڭ ئهلچىـــسىهللا  ئـــى اـــــ
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ئاڭلىغانسهن؟ ـ دېدى

ئانـدىن ئهبـۇ    . ــ دېـدى   !  دېگىـن  “ھهممىـدىن ئۈسـتۈن ۋە ئۇلۇغـدۇر      هللا ا”:  سـهنمۇ  ــ
  : سۇفيان
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  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا. بېرى كهلگىنه، ـ دېدى!  ئى ئۆمهرــ

ئــۆمهر يېقىــنالپ بېرىۋېــدى،   . نــېمه دەيــدىكىن؟ ـ دېــدى      !  بېرىــپ بــاققىن ــــ
  : ئهبۇسۇفيان

. بىـز مـۇھهممهدنى ئۆلتۈرمىـدۇقمۇ؟ ـ دەپ سـورىدى     ! خـۇدا ھهققىـدە جـاۋاب بهر   ـــ  
  : ئۆمهر

ـــ ــدى   هللا  اـ ــۇ ئۆلمى ــى، ئ ــهم قىلىمهنك ــا قهس ــېمه   . ق ــېنىڭ ن ــدە س ــڭ ئۆزى ھازىرنى
ھهزرىتـــى ئۆمهرنىـــڭ راســـت گهپ   . دەۋاتقـــانلىقىڭنى ئـــاڭالپ تۇرىـــدۇ، ـ دېـــدى        

  : قىلغانلىقىدىن گۇمانالنمىغان ئهبۇ سۇفيان ئاخىرىدا

مهن « : سهن ئىبنى قهمئهدىنمـۇ راسـت گهپ قىلىـسهن، ـ دەپ ئـۆزىگه     !  ئهلۋەتتهــ
  . دېگهن كىشىنىڭ يالغان گهپ قىلغانلىقىغا ئىشهندى» ھهممهدنى ئۆلتۈردۈممۇ

ــنىگه ھۇجــۇم قىلىــش   . يهنه بىــر جهڭ باشــالندى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مهدى
ــان   ــر يهرگه يىغىلغـ ــازا ئۈچـــۈن بىـ ــتهلىق قهبىلىـــسىنى جـ ــۈن البهنـــى مۇسـ ش ئۈچـ

ىرى تېخـى ئـۇرۇش     لئايمـاق بـۇ قهبىلىنىـڭ     . پهرگه چىقتـى  مۇسۇلمانالرنى باشـالپ سـه    
تهييارلىقىنى تۈگهتمهي تۇرۇپال، مۇرەيسىغ دېگهن يهردە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ        

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئــۇالرنى يېڭىــپ، . قوشــۇنلىرى بىــلهن ئۇچرىــشىپ قالــدى
ئۇالرنىڭ مال ـ چـارۋا، بـاال ـ چـاقىلىرىنى بىـر       . ھهممىسىنى دېگۈدەك ئهسىرگه ئالدى

 ئهمما مهدىنىگه قايتىش ئالدىدا، قوشۇن سېپى ئارىسىدىكى ھهزرىتى         .يهرگه توپلىدى 
ئۆمهرنىــڭ بهنــى غىفــار قهبىلىــسىگه مهنــسۇپ مائاشــلىق مهدىكــارى جهھــجهھ بىــلهن 

 نىـڭ ىلىك بىرئهنـسارالردىن جـۇھهينه قهبىلىـسىگه مهنـسۇپ بولغـان سـىنان ئىـسىم       
هھ بولـــسا ســـىنان ئهنــسارالرنى، جهھــج  . ئارىــسىدا ســۇ تالىـــشىپ جېــدەل چىقتــى    

مۇناپىقالرنىڭ باشچىسى ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبهي بـۇ       . مۇھاجىرالرنى ياردەمگه چاقىردى  
ئىبنى ئۇبهي ئـۇ پهيتـته خهزرەجلىكلهردىـن بىـر تـوپ كىـشى            . جېدەلدىن خهۋەر تاپتى  

 يــاش بىــر د ئىبنــى ئهركــام ئىــسىملىكئۇالرنىــڭ يېنىــدا زەييىــ. بىــلهن ئولتــۇراتتى
! دېــمهك، شــۇنداق قىلىــشتى ـ ھه   « : ھ ئىبنــى ئــۇبهيئابــدۇلال. يىگىتمــۇ بــار ئىــدى

بىزنىڭ دىيارىمىزدا بىزگه قارشى بىر ـ بىرىنى قولالپ، بىر ـ بىـرىگه بولۇشـۇۋاتىدۇ، ـ      
قا قهسهم قىلىمهنكى، بىز بىلهن قۇرەيشلىك كهلگۈندىلهر ئارىسىدىكى       هللا شۇنداقمۇ؟ ا 

س، ئــادەم بالىــسىنى ئهپــسۇ. ئهھــۋال بــۇ دەرىجىــگه بېرىــپ يهتمهســلىكى الزىــم ئىــدى
ئهممـا مهدىـنىگه   .  بـۇ ،باقساڭ، ئاغزى ـ بۇرنۇڭنى قان ئېتهر دېگهندەك ئىش بولدى ـ دە   

ــدىغانلىقىنى شــۇ چاغــدا     ــداق قوغالي ــاجىزالرنى قان بىــر قايتــايلى، كۈچلۈكلهرنىــڭ ئ
ــدۇ ــدى» !كۆرى ــاراپ   . دې ــله كىــشىلىرىگه ق ــان قهبى ــا توپالنغ ــدىن ئهتراپىغ ــا « : ئان ماڭ
ئــۇالرنى . رنى ســىلهر ئــۆزەڭالر مۇشــۇنداق يامــان ئۆگىتىــپ قويــدۇڭالر بــۇال! قــاراڭالر

ــۈڭالرنى بۆلۈشــتۈڭالر         ــتۇردۇڭالر، مــال ـ مۈلك ــا ئورۇنالش ــپ يۇرتۇڭالرغ ئهگهر . ئېلى
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قولۇڭالرنى سهل چىڭ تۇتۇپ، بۇنچىۋاال سـېخىيلىق قىلمىغـان بولـساڭالر، ئهلـۋەتته،             
  . ىدېد» ئۇالر بارىدىغان باشقا يهر تاپقان بوالتتى

ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبهينىڭ كالال قايمۇقتۇرۇپ، قۇتراتقۇلۇققا سهۋەب بولىدىغان بۇ         
دەرھـال ئورنىـدىن تـۇرۇپ      ) زەييىد ئىبنى ئهركام  (سۆزلىرىنى ئاڭلىغان ياش يىگىت     

پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ يېنىغـــا كهلـــدى ۋە دېـــيىلگهن گهپ ـ ســـۆزلهرنىڭ     
بهر ئهلهيهىســساالمنىڭ يېنىــدا ھهزرىتــى  پهيغهمــ. ھهممىــسىنى ئۇنىڭغــا يهتكــۈزدى 

! نىـڭ ئهلچىـسى   هللا ئـى ا  «: ئـۇ بـۇ گهپـلهرگه شـۇنداق غهزەپلهنـدىكى         . ئۆمهرمۇ بار ئىدى  
دەرھــال بېرىــپ ئــۇ مۇنــاپىقنى بىــر تهرەپ ! ئاببــاد ئىبنــى بۇشــرەگه بــۇيرۇق قىلغىــن

! رىـڭ؟ ئـى ئـۆمه     بۇ نېمه دېگىن  «: ئهمما پهيغهمبهر ئهلهيهسساالم  . دېدى» !قىلىۋەتسۇن
!  دېمهمــدۇ؟ يــاق“د ئــۆز يېقىنلىرىنــى ئۆلتۈرىۋاتىــدۇ مــۇھهممه”: ئهته خهلــق قوپــۇپ

 تهييـارلىق قىلىـشىنى   تۇر، قوشـۇننىڭ دەرھـال قايتىـشقا    . ئۇنداق قىلساق بولمايدۇ  
خهزرەجلىكلهر ئابدۇلالھ ئىبنـى ئـۇبهينى ئـۇ سـۆزلىرى ئۈچـۈن            .  دېدى »!جاكارلىغىن

   .ئهيىبلهپ، يول بويى تهنقىدلهپ ماڭدى

  :  بۇ ئهھۋالنى كۆرگهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

، ســهن ئــۇنى ئۆلتۈرۈشــكه  قهســهم قىلىمهنكــىشــۇالرنى كۆردۈڭمــۇ؟ ! ئــۆمهرئــى «
ئهگهر ھازىر ئۆلتۈرۈشـكه    . ئۈندىگهندە ئۆلتۈرگۈزگهن بولسام، بهزىلهر قۇتراپ كېتهتتى     

 بــۇ ئىــشقا  دەپ»لهنــمهي تـۇرۇپ ئۆلتۈرگۈزىــۋېتهتتىم ئۈندىـسهڭ، ئــۇالرنى ھــېچ ئىككى 
ــدى   ــهندۈرۈپ قوي ــى چۈش ــارار بهرگهنلىكىن ــوغرا ق ــان  . نهقهدەر ت ــۆزلهرنى ئاڭلىغ ــۇ س ب

قا قهسهم قىلىمهنكى، رەسۇلۇلالھنىڭ پىكىـر ۋە قارارلىرىنىـڭ         هللا ا«: ھهزرىتى ئۆمهر 
مېــنىڭكىگه قارىغانــدا نهقهدەر تــوغرا ۋە خهيىرلىــك بولىــدىغانلىقىنى ھهقىــقهتهن      

  . ئهلهيهىسساالمغا چىن كۆڭلىدىن قايىل بولدىدەپ پهيغهمبهر» كۆرۈپ يهتتىم

 كىــشىلىك قوشــۇن 30كــۈنى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ھهزرىتــى ئــۆمهرنى  بىــر
بـۇ يهر بىـر ۋادىغـا يـېقىن     . بىلهن مهككىنىڭ جهنۇبىدىكى تۇربا دېگهن يهرگه ئهۋەتتـى  

بـۇ يهردە  . جايالشقان كىچىك بىر يهر بولۇپ، نامىمۇ بۇ ۋادىنىڭ نامى بىـلهن ئـاتىالتتى    
ياشــايدىغان ھهۋازىــن قهبىلىــسى مۇســۇلمانالرغا ھۇجــۇم قىلىــش ئۈچــۈن توپلىنىــپ، 

ھهزرىتى ئۆمهر قول ئاستىدىكى ئهسكهرلهرنى     . بهزىبىر تهييارلىقالرغا كىرىشكهنىدى  
. ئۇالر كېچىسى يول مېڭىپ، كۈندۈزلىرى يوشـۇرۇناتتى      . ئېلىپ دەرھال يولغا چىقتى   
ئـۇالر تۇرباغـا بارغانـدا، دۈشـمهنلهر مـال ـ       . شچىمۇ بار ئىـدى ئۇالرنىڭ يېنىدا بىر يولبا

ــۇ يهردىــن يىراقلىــشىپ بولغانىــدى   ــۇالر  . چــارۋىلىرىنى ئېلىــپ، ب شــۇنىڭ بىــلهن، ئ
ئهگهر «: رگهيـــول ئۈســـتىدە يولباشـــچى ھهزرىتـــى ئـــۆمه. مهدىـــنىگه قـــاراپ قـــايتتى

ا ھهزرىتـى   ئهممـ . دېـدى » م قهبىلىسى تهرەپـكه باشـالپ بـاراي       خالىساڭ، سېنى خۇسئۇ  
ئۇ مېنى  . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ھهقته ماڭا ھېچبىر تهلىمات بهرمىدى       «: ئۆمهر

  . دەپ ئۇنىڭ تهشهببۇسىنى رەت قىلدى» قهت ھهۋزان قهبىلىسىگىال ئهۋەتتىپه
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مهلۇم مهزگىل ئۆتكهندىن كېيىن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋەزىيهتنى مۇۋاپىـق         
ىلهن كهئبىنى زىيارەت قىلىش ئۈچۈن مهككىگه قاراپ       كۆرۈپ، بىر توپ ساھابىلىرى ب    

 ھــۇدەيبىيه دېــگهن يهردە ئــۇالرنى توســۇپ، مهككىــگه قۇرەيــشلهرئهممــا . يولغــا چىقتــى
ئۇالر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى ئۇرۇش قىلغىلـى كهلـدى        . كىرىشىگه يول قويمىدى  

ۈز بېرىـدىغان    ئهگهر مهككىنىڭ بوسوغىـسىدا ئـۇرۇش يـ        قۇرەيشلهر. دەپ ئويالشقانىدى 
بولسا، بۇ خهۋەرنى پۈتۈن ئهرەب قهبىلىلىرىنىڭ تۇيۇپ قېلىـشىدىن ۋە شـۇ سـهۋەبلىك              

نىڭ ئۇ قهبىلىلهر ئۈستىدىكى ھهيۋىسىنىڭ يهرگه ئۇرۇلۇشىدىن، شۇنداقال،        قۇرەيشلهر
ئۇالرنىــڭ كاللىــسىدا مۇســۇلمانالرنىڭ كۈچلىنىــپ كهتكهنلىكــى ھهققىــدە تهســىرات 

  . قاتتىق ئهندىشه قىلغانىدىپهيدا بولۇپ قېلىشىدىن 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھۇدەيبىيهگه يېتىپ كهلگهندىن كېـيىن، ئۆزلىرىنىـڭ    
گه بىلـدۈرۈش   قۇرەيـشلهر پهقهت بهيتۇلالھنى زىيارەت قىلىش ئۈچۈنال كهلگهنلىكىنى       

ئهممـا ھهزرىتـى    . ئۈچۈن بىر ئهلچى ئهۋەتمهكچى بولدى ۋە ھهزرىتى ئـۆمهرنى تاللىـدى          
ــۆمهر ــ« : ئ مهن ئۇالرنىــڭ ماڭــا بىــر يامــانلىق قىلىــپ قويۇشــىدىن   ! ى رەســۇلۇلالھئ

دىيـدىن مېنـى مهككىـدە قوغـدىغۇدەك        ه ئائىلهم بهنى ئ   ،ئۇنىڭ ئۈستىگه . ئهنسىرەيمهن
 مېنىڭ ئۆزلىرىگه قانـداق قارشـى چىققـانلىقىمنى ۋە    قۇرەيشلهر. بىرەر كىشىمۇ يوق  

شۇڭا مهن سىلهرگه بـۇ     . دان بىلىدۇ ئۇالرغا قانداق قوپال مۇئامىله قىلغانلىقىمنى ئوب     
» ئۇ ئوسمان ئىبنى ئهفۋانـدۇر    . ويايتىپ ق ىمهندىنمۇ مۇۋاپىقراق بىرىنى كۆرس   ئىشقا  

شۇنىڭ بىـلهن، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئوسـمان         . دەپ ئۆزرىسىنى ئوتتۇرىغا قويدى   
ئارىــدا بىرمــۇنچه كۆرۈشـــۈش،   . ئىبنــى ئهفــۋاننى ئۇالرغــا ئهلچــى قىلىـــپ ئهۋەتتــى     

تۈزۈلىدىغان بولـۇپ   » ھۇدەيبىيه سۈلهىسى «هتلهر ئېلىپ بېرىلغاندىن كېيىن     سۆھب
ئهممـا  . سـۈلهىنامىنىڭ شـهرتلىرى يېزىلـسىال، ھهمـمه ئىـش پـۈتهتتى           . كېلىشىشتى

بهلكىـــم، ئـــۇ بـــۇ . ھهزرىتـــى ئـــۆمهر بـــۇ ئىـــشنى ئىچىـــگه پهقهتـــال ســـىڭدۈرەلمىدى  
ن تهرەپلىرىنـــى ســـۈلهىنامىنىڭ كېيىـــنچه مۇســـۇلمانالر ئۈچـــۈن پايـــدىلىق بولغـــا

 قارىــشىنى بايــان ۇڭا ئــۇ ھهزرىتــى ئهبــۇبهكرىگه كــۆزشــ. چۈشــىنىپ يېتهلمىگهنىــدى
  : قىلغاندىن كېيىن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا كېلىپ

. ئهسلىدە ھهقلىق بولغان تهرەپ بىـز ئهمهسـمۇ؟ ـ دەپ سـورىدى    !  ئى رەسۇلۇلالھــ
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

  : ھهزرىتى ئۆمهر يهنه. ـ دەپ جاۋاب بهردى! شۇنداق ئهلۋەتته، ــ

ـــ ــداقتا، بىزنىــڭ شــېهىتلىرىمىز جهننهتــته، ئۇالرنىــڭ ئۆلــۈكلىرى دوزاختــا   ـ  ئۇن
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالممۇ. ئهمهسمۇ؟ ـ سورىدى

  : ھهزرىتى ئۆمهر بۇ قېتىم. ـ دەپ جاۋاب بهردى!  شهك ـ شۈبهىسىز شۇنداقــ
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بــۇ هللا  ئۈچــۈن دىنىمىزنــى دۇنياغــا تېگىــشىمىز؟ يــاكى ا شــۇنداق تــۇرۇپ، نــېمهــــ
ــاتتىق        ــۇرۇپ قايتىــپ كېتهمــدۇق؟ ـ دەپ ئۆزىنىــڭ ق ئهھۋالغــا ھۆكــۈم چىقارمــاي ت

زرىتـى  ھىـي ھـالىتىنى بايقىغـان ھه      وئۇنىـڭ بـۇ ر    . انلىقىنى ئىپادىلىـدى  ئاچچىقالنغ
  :  ئۇنى پهسكويغا چۈشۈرۈش مهقسىتىدەهبۇبهكرىئ

تـا ئامـال ـ    ئـۇنى ئوتتۇرىلىق هللا ا.  نىـڭ ئهلچىـسىدۇر  هللائـۇ ا !  خهتتـاب ئىبنـى  ئـى  ــ
دەرۋەقه، كــۆپ .  پهرىــشان قىلمايــدۇ، ـ دەپ نهســىههت قىلــدى  چارىــسىز تاشــالپ قويــۇپ

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بـۇ سـۈرىنى ئۇنىڭغـا ئوقـۇپ            . ئۆتمهي سـۈرە فهتىـه چۈشـتى      
  : ھهزرىتى ئۆمهر خۇشاللىقىدىن. بهردى

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم.  دەپ تهكرار سورىدىـ فهتىهمۇ؟!  ئى رەسۇلۇلالھــ

  .  ھهئه، ـ دەپ خۇشخهۋەر بهردىــ

  :  ھهزرىتى ئۆمهر مۇنداق دەيدۇ

ئۇ كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھۇزۇرىدا قىلغـان سـۆزلىرىم ئۈچـۈن شـۇ       «
ــۈن    ــارەت بولۇشـــى ئۈچـ ــا كهففـ ــدىمكى، گۇناھىمغـ ــايمان قىلـ ــۇم ۋە پۇشـ قهدەر قورقتـ

   ».تۇتاتتىم ۋە قۇل ئازاد قىالتتىمهدىقه بېرەتتىم، ناماز ئوقۇيتتىم، روزا توختىماي س

نامىنىڭ شهرتلىرىنى  سۈلهى يهنه ھۇدەيبىيه كۈنى، رەسۇلۇلالھ ھهزرىتى ئهلىگه       
لهرنى ىبنـى ئـامىر يېزىلغـان شـهرت       نىڭ ۋەكىلى سـۇھهيل ئ    قۇرەيشلهر. يازدۇرۇۋاتاتتى
بنى ئامىرنىڭ ئوغلى ئهبۇ جهندەل دادىـسى       دەل شۇ پهيتته، سۇھهيل ئى    . تهكشۈرۈۋاتتى

تهرىپىدىن باغالنغان زەنجىر ـ كىـشهنلهر ئىچىـدە سـۈرۈلۈپ يـۈرۈپ، ئۇالرنىـڭ يېنىغـا        
ــدى  ــپ كهل ــدىن     . (يېتى ــسى تهرىپى ــۈن دادى ــانلىقى ئۈچ ــۇلمان بولغ ــت مۇس ــۇ يىگى ب

  .) مۇشۇنداق جازاالندۇرۇلغانىدى

ــۇ  ــساالم  ئهبـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــدەل پهيغهمـ ــكه جهنـ ــا   تهرەپـ ــڭ پاناھىغـ ــۈپ، ئۇنىـ ئۆتـ
ئهممــا ئــۇنى كــۆرگهن دادىــسى ئورنىــدىن چــاچراپ تــۇرۇپ،  . ســىغىنماقچى بولغانىــدى

ئۇنىڭغا قاراپ ئېتىلدى ۋە بىر تهرەپتىن ئوغلىنى قاتتىق ئۇرسـا، يهنه بىـر تهرەپـتىن               
ھهممه ئىش كېلىـشكىنىمىزدەك   ! ئى مۇھهممهد « : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا قاراپ  

ــسۇن ــوغلىنى مۇســۇلمانالرغا بهرم دەپ» !بول ــراپ، ئ ــدۈر  ۋارقى ــدىغانلىقىنى بىل . دىهي
  : چۈنكى سۈلهىنامىنىڭ بىر شهرتى مۇنداق ئىدى

ئهگهر قۇرەيشتىن بىر كىـشى مۇسـۇلمان بولـۇپ، يېقىنلىرىنىـڭ رازىلىقىـسىز             «
   ».گه قايتۇرۇپ بېرىلىدۇقۇرەيشلهرمهدىنه ھۆكۈمىتىگه سىغىنسا، ئۇ 

 بولمىغان بولسىمۇ، شهرتلهر ئاغزاكى شهكىلدە پىكىر       لهىنامه تېخى يېزىلىپ  ۈس
يل ئىبنــى ئــامىر  شــۇڭا ســۇھه . بىرلىكــى بىــلهن قوبــۇل قىلىنىــپ بولۇنغانىــدى    

ئهبۇ جهندەل مۇسۇلمان بولغان بولسىمۇ، ئائىلىسىنىڭ رازىلىقىسىز «: مۇسۇلمانالرغا
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 ئاساسـهن  شۇ سهۋەبتىن، سـۈلهىنامه شـهرتلىرىگه  . مۇسۇلمانالردىن پاناھلىق تىلىدى  
  . دېمهكچى بولۇۋاتاتتى» مۇسۇلمانالر ئۇنى بىزگه قايتۇرۇپ بېرىشى كېرەك

مېنى «: ئهمما ئهبۇ جهندەل بهكمۇ ئېچىنىشلىق ھالهتته بولۇپ، ئاۋازىنىڭ بارىچه        
دەپ ۋارقىـراپ،   » مۇسۇلمانلىقتىن ياندۇرسۇن دەپ بۇالرغا قـايتۇرۇپ بېرىۋاتامـسىلهر؟       

. مۇسۇلمانالر بۇ مهنزىرىگه قاراپ غۇلغۇال قىلىشتى     . تىمۇسۇلمانالردىن ياردەم تىلهيت  
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   . تۇيۇقسىز بىرەر ئىش يۈز بېرىپ قېلىشى مـۇمكىن ئىـدى        

! ئهي ئهبۇ جهنـدەل   «: لىكى بىلهن ناھايىتى ئۇلۇغ بىر دۆلهت رەھبىرىگه خاس تهمكىن      
ات ئارىـدا سـاڭا ۋە      تائـاال پـ   هللا ا. يولىـدا پىـداكارلىق كۆرسـهت     هللا ىـشلهپ، ا  چىشىڭنى  چ

ــۇ        ــىلهرنى ب ــپ، س ــولى بېرى ــش ي ــر چىقى ــشىلهرگه بى ــزىلگهن كى ــشاش ئې ــاڭا ئوخ س
بىزگه كهلـسهك، بىـز بـۇالر    ! قىيىنچىلىقتىن قۇتۇلۇشقا مۇيهسسهر قىلىدۇ ـ ئهلۋەتته 

، ئۇالرغــا قارشــى بىــز بــۇ شــهرتلهرگه خىالپلىــق قىلىــپ .  ســۈلهىنامه تــۈزدۇقنبىــله
. ايىل قىلماقچى ۋە پهسكويغا چۈشۈرۈشـمهكچى بولـدى        دەپ ئۇنى ق   »چىقساق بولمايدۇ 

ئهمما ھهزرىتى ئۆمهر بۇ ئىشقا پهقهت چىـداپ تۇرالمىـدى ۋە ئهبـۇ جهنـدەلنىڭ يېنىغـا                 
الندۇرغاندەك قىياپهتته تۇرۇپ، باشقىالرغا چانـدۇرماي قىلىچىنـى        تىنچكېلىپ، ئۇنى   

يارىتىپ بېرىشكه  ئۇنىڭغا يېقىنالشتۇرۇپ، دادىسىغا قارشى چىقىشى ئۈچۈن پۇرسهت        
! سـهۋر قىلغىـن  ! ئى ئهبۇ جهنـدەل  «: ئۇ ناھايىتى سۈنئىي بىر ئىپادە بىلهن     . تىرىشتى

ئۇالرنىــڭ قېنــى ئىتنىــڭ قېنىــدىن  . ئىنــسانالردۇر) مهيــنهت(بــۇ ئــادەملهر مۇشــرىك 
، ىمۇكويغا چۈشــۈرمهكچى بولغانــدەك قىلــسدەپ كۆرۈنۈشــته ئــۇنى پهســ» پهرقلهنمهيــدۇ

لـېكىن، ئهبۇجهنـدەل   . اشقا بىر ئىش قىلـدۇرماقچى بولۇۋاتـاتتى   ئهمهلىيهتته ئۇنىڭغا ب  
ــاكى       ــهنمىدى ي ــسىدىنى چۈش ــلى مهق ــڭ ئهس ــى ئۆمهرنى ــا ھهزرىت ــۇنچه بىئاراملىقت ئ

لهى ئىمزاالنـدى ۋە ھهزرىتـى      ۈ نىهـايهت، سـ    .دادىسىنى ئۆلتۈرۈشكه قولى بارمىغانىدى   
  ①.بىرلىكته بۇنىڭغا شاھىد بولدىئۆمهرمۇ ئۇ يهردىكىلهر بىلهن 

چــــۈنكى، ئــــۇالر .  بــــۇ كېلىــــشىمگه خىالپلىــــق قىلــــدىقۇرەيــــشلهرلـــېكىن،  
ئىتتىپاقداشــــلىرى بولغــــان بهنــــى بهكىــــر قهبىلىــــسى بىــــلهن مۇســــۇلمانالرنىڭ 
ئىتتىپاقدىشى بولغان بهنى خۇزەئه ئارىسىدا چىققان توقۇنۇشتا ئۆز ئىتتىپاقدىـشىغا          

قه ە بۇدەيل ئىبنى ۋەر   شۇنىڭ بىلهن بهنى خۇزەئه قهبىلىسىنىڭ ۋەكىلى     . ياردەملهشتى
نىڭ ئۆزلىرىگه قۇرەيشلهرمهدىنهگه بېرىپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن كۆرۈشۈپ      

ــاۋۇز قىلغــانلىقىنى ئېيتتــى ۋە ئۇنىڭــدىن قۇرەيــشلهرگه قارشــى يــاردەم تهلهپ       تاج
نامىنى سـۈلهى  بـۇ خهۋەرنـى ئـاڭالپ، ئـۆزلىرى خىالپلىـق قىلغـان              قۇرەيشلهر. قىلدى

دە ئهبـۇ سـۇفياننى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئالـدىغا ئهلچـى             يېڭىالش مهقسىتى 
  . قىلىپ ئهۋەتتى
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نامىگه رىئايه قىلىدىغانلىقىنى چۈشهندۈرۈپ،    سۈلهىنىڭ  قۇرەيشلهرئهبۇ سۇفيان   
ئهنه شــۇ مهقــسهت . نامىنىڭ ۋاقتىنــى ئۇزارتمــاقچى ئىــدى ســۈلهى) مــۇمكىن بولــسا(

ــبهر ئهل    ــپ، پهيغهمــ ــپ كېلىــ ــنىگه يېتىــ ــلهن مهدىــ ــالى  بىــ ــساالمنىڭ ئايــ هيهىســ
ئـۇ ئـۆيگه   . نىـڭ ئـۆيىگه يـوقالپ كىـردى    ) ئۇممۇ ھهبىبه(رامله ) ئهبۇسۇفياننىڭ قىزى (

كىرىــپ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا خــاس ســېلىنچىنىڭ ئۈســتىدە ئولتۇرمــاقچى   
بولۇۋېــدى، مۇئمىنلهرنىــڭ ئانىــسى ئۇممــۇ ھهبىــبه دەرھــال ســېلىنچىنى قــاتالپ        

  : ۇفيان ئۇنىڭغادادىسى ئهبۇ س. ئېلىۋەتتى

مېنى سېلىنچىغا اليىق كۆرمىدىڭمۇ يـاكى سـېلىنچىنى ماڭـا اليىـق            !  قىزىم ــ
  : ئۇممۇ ھهبىبه دادىسىغا. كۆرمىدىڭمۇ؟ ـ دېدى

ســهن بولــساڭ، مۇشــرىك ۋە .  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ سېلىنچىــسى، ئــۇــــ
ئۇنىمىـدى، ـ   رەسۇلۇلالھنىڭ سېلىنچىسىدا ئولتۇرۇشـىڭغا كۆڭلـۇم   . ناپاك بىرىسهن

  : بۇنى ئاڭلىغان ئهبۇ سۇفيان. دەپ جاۋاب بهردى

مهندىن ئايرىلغانـدىن كېـيىن بهكمـۇ ئهسـكى بولـۇپ كېتىپـسهن، ـ        !  ۋاھ قىزىمــ
ئانــدىن ئۆيــدىن چىقىــپ، پهيغهمــبهر     . دېيىــشتىن باشــقا بىــر نهرســه قىاللمىــدى    

ىلـدۈرمهكچى  ئهلهيهىسساالم بىلهن باشقا بىر يهردە كۆرۈشـۈپ، كـېلىش مهقـسىدىنى ب     
ئانـدىن  . ئهمما پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا ھېچقانداق جـاۋاب بهرمىـدى        . بولدى

. لـدى ئۇ ھهزرىتى ئهبۇبهكرىنىڭ ئالـدىغا بېرىـپ، ئارىـدا ۋەسـىله بولۇشـىنى تهلهپ قى              
ئانـدىن  . دەپ رەت قىلـدى   » مهن ئۇنـداق قىاللمـايمهن    «: لېكىن ھهزرىتـى ئهبـۇبهكرى    
ــى ئۆمهرنىــ   ــيىن ھهزرىت ــاردى ڭ ئاكې ــدىغا ب ــۇ . ل ــى ئۆمهرم ــۈن  «: ھهزرىت ــىلهر ئۈچ س

ــۇنداقمۇ؟    ــمهن، ش ــر نهرســه ئىلتىمــاس قىلى ــبهر ئهلهيهىســساالمدىن بى دەپ » پهيغهم
ئـۇ  . ئهبۇ سۇفيان ھهزرىتى ئهلىنىڭ ئالدىغا بېرىپ يالۋۇرۇشقا باشـلىدى        . قوغلىۋەتتى

. ار ئىــدىبــ) ئــۇ تېخــى كىچىــك ئىــدى(يهردە ھهزرىتــى فــاتىمه ۋە ھهزرىتــى ھهســهنمۇ 
اق ئهبۇ سـۇفيان ھهزرىتـى ئهلىـگه مۇنـد      . ھهزرىتى ھهسهن ئهتراپتا تهمتىلهپ يۈرەتتى    

بىـر  . سهن بۇ خهلق ئىچىدە ماڭا ئهڭ يېقىن بىرىسهن! ئى ئهلى «: دەپ تهكلىپ بهردى  
. قــۇرۇق قــول قايتىــشنى خالىمــايمهن   . ئېهتىيــاج تۈپهيلىــدىن ئالــدىڭغا كهلــدىم   

: ھهزرىتـى ئهلـى ئۇنىڭغـا     » .ر ۋەسىله بولغـان بولـساڭ     رەسۇلۇلالھ بىلهن ئارىمىزغا بى   
ســـهن نـــېمه دەپ يۈرىـــسهن؟ پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ  ! ھهي ئهبـــۇ ســـۇفيان«

پوزىتسىيىسى شۇنداق قهتئىيكـى، ئۇنىڭغـا بـۇ توغرىلىـق ھهزگىـز ئېغىـز ئـاچقىلى          
ئهبــۇ ســۇفيان بــۇ . دەپ ئۇنىــڭ تهكلىپىنــى جىــددى قىيــاپهتته رەت قىلــدى» بولمايــدۇ

ئهڭ بولمىـسا، شــۇ  ! ئـۇ مۇھهممهدنىــڭ قىـزى  « : قېـتىم ھهزرىتـى فــاتىمهگه بۇرۇلـۇپ   
بهلكىـم  !  تهلىـۋىمنى قوبـۇل قىلـسۇن       ھىمـايه قىلىـش     دېگىنكـى، ئـۇ مېنىـڭ      باالڭغا

ئۇنىڭ يۈز خاتىرىسى قىلىپ بولسىمۇ تهلىۋىمنى قوبـۇل كۆرسـه، ئوغلـۇڭ بـۇ سـهۋەب                
قىيامهت قايىم بولغىچه ئهرەبلهرنىڭ بىلهن قازانغان شان ـ شۆھرىتى سايىسىدە تاكى 

ئوغلـۇم  «: ھهزرىتـى فـاتىمه   . دىدەپ يالۋۇرۇشقا باشلى  » كاتتىسى بولۇپ ياد ئېتىلىدۇ   
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ــۇدەك ياشــتا      ــېالن قىلغ ــقه ئ ــانلىقىنى چىقىــپ خهلق ــۆز ھىمايىــسىگه ئالغ ســېنى ئ
بولمىسا، بۇ ئىشنى قانداق قىلىدۇ؟ ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه، رەسـۇلۇلالھ قوبـۇل قىلىـشنى               

  . دەپ ئۇنىڭ تهلىۋىنى رەت قىلدى» كىشىنى ھېچكىم ھىمايه قىاللمايدۇغان خالىمى

نېمه قىالرىنى بىلهلمهي قالغان ئهبۇسۇفيان يهنه بىر قېـتىم ھهزرىتـى ئهلىـدىن           
مېنىـڭ ئهھـۋالىمنى كـۆرۈپ تۇرۇۋاتىـسهنغۇ؟      ! ئـى ئهبـۇ ھهسـهن     « : مهسلىههت سوراپ 

، نــېمه قهســهم قىلىمهنكــى«: ھهزرىتــى ئهلىمــۇ.  دېــدى»!ماڭــا بىــر يــول كۆرســهتكىن
ئهممـا سـهن    . ساڭا پايدىلىق بىرەر چارىمۇ بىلمهيـمهن     . دېيىشىمنى بىلهلمهيۋاتىمهن 

ئورنۇڭـــدىن تـــۇرۇپ ئهتراپنـــى ئـــايالن ۋە . يهنىـــال كهنـــانه قهبىلىـــسىنىڭ چوڭىـــسهن
بهلكىــم ئــۇالر ئىلتىمــاس قىلىــپ قالــسا، پهيغهمــبهر      ! دەردىڭنــى خهلقــقه ئــاڭالت  

ــاالر ئهلهيهىســساالم ســهن ــدىن يۇرتۇڭغــا قايتىــپ، قىلىــشقا  .  بىــلهن كۆرۈشــۈپ ق ئان
شۇنىڭ بىـلهن، ئهبۇسـۇفيان     . دەپ ئۇنى قوغالشقا تىرىشتى   » !تېگىشلىك ئىشنى قىل  
  . نائۈمىد مهككىگه قايتتى

يهنه بىر تهرەپتىن مۇسۇلمانالر دەرھال يىغىلىپ، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ         
ن تهشكىللهپ، مهككىنـى فهتىـه قىلىـش ئۈچـۈن        قوماندانلىقىدا ناھايىتى چوڭ قوشۇ   

ھهزرىتــى . قوشــۇن مهككىــگه يــېقىن بىــر يهرگه قارارگــاھ قــۇردى     . ھهرىكهتلهنــدى
 پهيغهمــبهر ،ئــۇ. ئابباســمۇ مۇســۇلمان بولغــان بولــۇپ، ئۇمــۇ قوشــۇننىڭ ئىچىــدە ئىــدى

)  قان تۆكۈلۈشـىگه يهنى ( كىرىشكهئهلهيهىسساالمنىڭ مهككىگه ئۇرۇش قىلغان ھالدا 
ــۇلمايتتىقو ــۇ. شـ ــبهر   ئـ ــوڭلىرىنى پهيغهمـ ــۇرەيش چـ ــگه كىرىـــپ قـ ــدە مهككىـ  ئىچىـ

دەل . ئهلهيهىسساالمدىن بىخهتهرلىك تهلهپ قىلىشقا قايىل قىلىشنى ئويالپ تۇراتتى
دەرھــال ئۇنىــڭ ئالــدىغا بېرىــپ،    . شــۇ چاغــدا، ئهبۇســۇفياننىڭ ئــاۋازىنى ئاڭلىــدى    

  .رارگاھقا ئېلىپ ماڭدىپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قېچىرىغا مىندۈرۈپ، قا

 ياققان ھهربىر گۈلخاننىڭ يېنىدىن ئـۆتكىچه،       مۇجاھىدالرئهبۇسۇفيان يول بويى    
ــانلىقىنى ســوراپ ماڭــدى    ــاننى كىمنىــڭ ياقق ــۇ گۈلخ ــدە كېتىۋېتىــپ  . ئ شــۇ تهرىقى

ھهزرىتى ئۆمهر ياققان گۈلخاننىڭ يېنىغا كهلگهندە، ھهزرىتى ئۆمهر ئۇنى كـۆرۈپ شـۇ             
ــۈرمهكچى  ــال ئۆلت ــپ، پهيغهمــبهر     .  بولــدىيهردى ــاس قېچىرنــى دېۋىتى ــى ئابب ھهزرىت

ئهلهيهىسساالمنىڭ قارارگاھىغـا قـاراپ تېـز ـ تېـز يـۈرۈپ كهتتـى ۋە ئـاخىرى يېتىـپ          
ئــۇ غهزەپ . ىپ كهلگهنىــدىھهزرىتــى ئۆمهرمــۇ ئۇالرنىــڭ ئارقىــسىدىن يېتىــش. بــاردى
 ئىجـازەت   بۇ ئهبۇسۇفيان ھېچكىمدىن رۇخـسهت يـاكى      ! نىڭ ئهلچىسى هللا ئى ا «: بىلهن

ماڭـا رۇخـسهت قىلغىـن، ھـازىرال        ! ئۆتۈنـۈپ قـاالي   . ئالماي تۇرۇپ بـۇ يهرگىـچه كهلـدى       
نىــڭ هللا ئــى ا«:  ھهزرىتــى ئاببــاس رەســۇلۇلالھقا .دېــدى» !ئۇنىــڭ كاللىــسىنى ئــاالي 

ئهممـا ھهزرىتـى    . دەپ ئارىغـا كىـردى    » ۇنى مهن ئۆز كېپىللىقىمغا ئالدىم    ئ! ئهلچىسى
ئـى  «: ، ھهزرىتـى ئاببـاس ئاچچىقلىنىـپ      رىۋەرگهنىدىئۆمهر ئۇنى ئۆلتۈرۈشته چىڭ تۇ    

ئهگهر ئــۇ ســهن مهنــسۇپ بولغــان بهنــى ئــادىي  ! ســهل ئــۆپكهڭنى بېــسىۋالغىن! ئــۆمهر
ئهممـا بىلىـسهن،    . قهبىلىسىدىن بولغان بولسا، ئۇنى دەرھال ئۆلتۈرىمهن دېمهيتتىـڭ       
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مۇ ئـۇنچه   سـهن «: ھهزرىتـى ئۆمهرمـۇ   . دېدى» هنسۇپئۇ بهنى ئابدۇمهنناف قهبىلىسىگه م    
قا قهسهم قىلىمهنكى، ئهگهر دادام خهتتاب مۇسۇلمان   هللا ا! ئهزۋەيلهپ كهتمه، ئى ئابباس   

بولغــان بولــسا، مهن ســېنىڭ مۇســۇلمان بولغىنىڭغــا ســۆيۈنگهندەك ســۆيۈنمىگهن       
چـــۈنكى، ســـېنىڭ مۇســـۇلمان بولۇشـــۇڭغا پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالممۇ  . بـــوالتتىم
دەپ ئهبۇسـۇفياننى ئايـاغ ئاسـتىغا       » سـۆيۈندى ئىمان ئېيتىشىدىن بهكـرەك     دادامنىڭ  

  ①.ىغانلىقى ئۈچۈن بهكمۇ ئۆكۈندىئااللم

ئهنـسارالرنىڭ تـۇغى    .  باشـلىدى  ئىسالم قوشـۇنى مهككىـگه قـاراپ ئىلگىرىلهشـكه        
ــۇ. نــى ئۇبادەنىــڭ قولىــدا ئىــدى د ئىبســهئ ــا بۈگــۈن جهڭ كــۈنى، يىگىتلىــك،  «: ئ مان

دەپ جـار سېلىـشقا     » !بۈگۈن ھااللدۇر مهككىدە ھارام قىلىنغان ئىش     . مهرتلىك كۈنى 
يهىسساالمنىڭ قېشىغا  ھهزرىتى ئۆمهر بۇنى ئاڭالپ، دەرھال پهيغهمبهر ئهله      . باشلىدى
د نېمىلهرنى دەپ جۆيلىۋاتىدۇ؟ ئـۇ قۇرەيـشلهرگه        سهئ! نىڭ ئهلچىسى هللا ئى ا «: كېلىپ

ر پهيغهمبه. دېدى» زېمىندا قان تۆكۈپ قويۇشى مۇمكىن    ھۇجۇم قىلىپ، بۇ مۇقهددەس     
تېـز مېڭىـپ ئۇنىڭغـا يېـتىش ۋە قولىـدىن تـۇغنى             «: ئهلهيهىسساالم ھهزرىتى ئهلىگه  

  ②. دەپ تهلىمات بهردى»!سهن كىرگىنشهھهرگه قوشۇندىن بۇرۇن ! ئال

نى قۇرەيشلهرپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . نىهايهت ئىسالم قوشۇنى مهككىگه كىردى
ــۇالرن  ــپ، ئ ــر يهرگه يىغى ــد بى ــۈرۈۋەتكهنلىكىنى بىل ــ «: ۈرۈپى كهچ ــى ئ ۆز ھهممىڭالرن

ئانــدىن ئــاۋۋال ئهرلهردىــن، ئۇنــدىن كېــيىن .  دېــدى»ئىختىيارىڭالرغــا قويــۇپ بهردۇق
قـا شـېرىك كهلتۈمهسـلىككه، ئوغرىلىـق        هللا ئايالالردىن بهيئهت ئالدى ۋە ئايـالالردىن ا      

قىلماسلىققا، زىنا ئۆتكۈزمهسلىككه، بالىلىرىنى ئۆلتۈرمهسلىككه، ياتالردىن ھامىله       
ــۇپ ــرىگه ز بولـ ــۆز ئهرلىـ ــلىققا ۋە ا ئـ ــڭ ئهمهللا ورالپ تاڭماسـ ــق  نىـ ــرىگه خىالپلىـ رلىـ

بۇ ئايالالرنىڭ ئارىسىدا ئهبۇ سۇفياننىڭ ئايالى ھىنت       .  ئالدى ۋەدە قىلماسلىققا دائىر 
. بىنتى ئۇتبهمۇ بار بولۇپ، ئۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىـلهن تاكالالشـماقچى بولـدى            

ــاراپ كۈلۈ   ــا ق ــۆمهر ئۇنىڭغ ــى ئ ــلىدى ھهزرىت ــكه باش ــۇلمانالرنىڭ  . ش ــڭ مۇس ھىنتنى
مهككىنــى فهتىــه قىلىــشىغا قــاتتىق ئېچىنىۋاتقــانلىقىنى ۋە ئۇنىــڭ بــۇ روھىــي        
ــبهر ئهلهيهىســساالم     ــدىغانلىقىنى ســهزگهن پهيغهم ھــالهتتىن ئاســانلىقچه قۇتۇاللماي

ۇرمــاي، ئۇنىڭغــا خاپــا بولــۇپ كهتمىــدى ۋە ئۇنىــڭ بىــلهن ئــارتۇقچه تاكاللىــشىپ ئولت 
  .  دېدى»!نامىمدا ئۇالردىن بهيئهت ئالغىنسهن مېنىڭ «:  ئۆمهرگه قاراپھهزرىتى

ــى     ــىنى ئېيتتـ ــۇلمان بولۇشـ ــۇفيانغا مۇسـ ــۇ سـ ــساالم ئهبـ ــبهر ئهلهيهىسـ . پهيغهمـ
ئۇنــداقتا، ئــۇززانى قانــداق   «: ىنــى چاينــاپ، كــېكهچلىگهن ھالــدا   ئهبۇســۇفيان تىل

» !تىگه تهرەت قىـل   بېرىـپ ئۇسـ   « : ھهزرىتى ئۆمهر دەرھـال   . دەپ سورىدى » قىلىمهن؟
  .دەپ جاۋاب بهردى

                                                 
 . ـ بهتلهر228 ـ، 227 ـ جىلد، 2 ئىبنۇل ئهسىر،» ئهل كامىل« ①
 . ـ بهتلهر491 ـ، 489 ـ جىلد، 4 ئىبنى كهسىر، »ئهل بىدايه « ـ بهت؛229 ـ جىلد، 2  ئىبنۇل ئهسىر،»ئهل كامىل« ②
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مهككىنىڭ فهتهى بولۇپ كۆپ ئۆتمهي، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ھهۋازىـن، بهنـى       
 قارشــى يــۈرۈش قىلىــش ئۈچــۈن ھــۇنهينگه  غاســاقىف ۋە ئۇالرنىــڭ ئىتتىپاقداشــلىرى

ــدى ــاراپ ھهرىكهتلهن ــۆز قىياســلىرىغا ئاساســهن (ئۇالرمــۇ . ق ــېخىچه ) ئ مۇســۇلمانالر ت
كهتمىگهن ۋاقىتتا ھۇجـۇم قىلىـپ، مۇسـۇلمانالرنى ۋەيـران قىلىـۋېتىش            كۈچلىنىپ  

دەرۋەقه، ھهۋازىــن قهبىلىــسى  . نىيىتىــدە بىــر يهرگه يىغىلىــپ تهشــكىللهنگهنىدى   
ئىسالم قوشۇنىنىڭ قارارگاھىنىڭ يۇقىرى تهرىـپىگه مۆكۈنىۋېلىـپ، مۇسـۇلمانالرنى          

ئۆزلىرىنىـڭ كۆپلـۈكىگه   (قىلتاققا دەسسهتتى ۋە ئۇرۇشنىڭ دەسلهپكى مهزگىللىرىدە  
ــا چۈشـــۈرۈپ قويـــدى ) ئالـــدانغان ــاننىڭ كـــۆپ . مۇســـۇلمانالرنى قىـــيىن ئهھۋالغـ سـ

مۇسـۇلمانالر سـېپى    . بولۇشىنىڭ مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ھېچقانداق پايدىـسى بولمىـدى       
شــۇنىڭ بىــلهن بىــر ۋاقىتتــا، ئــۇرۇش  . بۇزۇلــۇپ، تهرەپ ـ تهرەپــكه قــېچىش باشــالندى   

ه يهىســـساالمنىڭ ئهتراپىغـــا توپالنغـــان بىـــر تـــوپ ســـاھابمهيدانىـــدا پهيغهمـــبهر ئهله
بۇالرنىــڭ ئارىــسىدا ھهزرىتــى ئهبــۇبهكرى، . شــتىهدۈشــمهنلهرگه قارشــى قــاتتىق تىرك

ــبهر        ــل، پهيغهم ــوغلى فازى ــاس ۋە ئ ــى ئابب ــى، ھهزرىت ــى ئهل ــۆمهر، ھهزرىت ــى ئ ھهزرىت
لهن فيان ئىبنـى ئهل ھـارىس بىـ       ئهلهيهىسساالمنىڭ تاغىسىنىڭ ئوغـۇللىرى ئهبۇسـۇ     

  .ئهل ھارىس قاتارلىقالر بار ئىدىه ئىبنى ئرابى

  :  ناملىق ئهسهردە مۇنداق دېيىلگهن①فهتهۇلبارى

ــۇ    « ــۇ يهھيــادىن، ئ ــدىن، ئ ــدۇلالھ ســۇاليمان ئىبنــى بىالل ــدۇلئهزىز ئىبنــى ئاب ئاب
ھ ئىبنـى ئاببـاس     ئابدۇلالھ ئىبنى ھۇنهيندىن نهقىل قىلغان بىـر رىـۋايهتته ئابـدۇلال          

هزرىتى ئۆمهردىن بىر ئايهت بىـلهن مۇناسـىۋەتلىك بىـر مهسـىلىنى            ھ”: مۇنداق دەيدۇ 
 سوراشـقا   سوئالئۇنىڭ ھهيۋىسىدىن قورقۇپ،    . سوراش ئۈچۈن نهق بىر يىل ساقلىدىم     

ئـۇ بىـر كـۈنى ھهجـگه بېـرىش ئۈچـۈن يولغـا چىقتـى، مهنمـۇ ئۇنىـڭ                    . پېتىنالمايتتىم
 بىــزدىن ئايرىلىــپ قــايتىش يولىــدا، ئــۇ تهرەت قىلىــش ئۈچــۈن. بىــلهن بىلــله ئىــدىم

ئــۇ قايتىــپ كهلگىــچه ســاقالپ تــۇردۇم ۋە . شــىۋاقلىقالرنىڭ ئارىــسىغا كىرىــپ كهتتــى
! رىىـ ئـى مۇئمىنلهرنىـڭ ئهم  ”: ىن كېـيىن، ئۇنىڭغـا يېقىنلىـشىپ    قايتىپ كهلگهنـد  

ئايهتته تهسۋىرلهنگهن ۋە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھـۇزۇرىنى قويمىغـان ئىككـى           
.  دېـدى “ ئائىـشه ئىككىـسى   بىـلهن هسئـۇالر ھهفـ  ”: ئـۇ . دىم دەپ سـورى   “يال كىمـلهر؟  ئا

نى بىـر يىلـدىن بېـرى سـورىماقچى         سـوئال قهسهم قىلىمهنكـى، مهن بـۇ       ”: ئاندىن مهن 
 بۇنى ئاڭلىغان   . دېدىم “ىن قورقۇپ سوراشقا پېتىنالمىدىم   لېكىن ھهيۋىتىڭد . ئىدىم

 مهسـىله بولـسا،    ئۇنداق ئهمهسـتۇ؟ ئهگهر سـورىماقچى بولغـان بىـرەر         ”: ھهزرىتى ئۆمهر 
   ». دېدى“ن بىلسهمال، ساڭا جاۋاب بېرىمهنمه! تارتىنماي سوراۋەرگىن

  : ھهزرىتى ئۆمهر مۇنداق دەيدۇ

                                                 
 .سهھىهۇلبۇخارىنىڭ شهرھىدۇر__ ۇلبارى فهته ①
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. ، جاھىلىيهت دەۋرىدە ئايالالرنى پهقهتـال كـۆزگه ئىلمـايتتۇق         قهسهم قىلىمهنكى «
وقـۇق  تائاال ئۇالر ھهققىدە بىرمۇنچه ئايهت چۈشـۈردى ۋە ئۇالرغـا بىـر قاتـار ھهق ـ ھ     هللا ا

شۇنداق بولسىمۇ، مهن ئۆيدە پۇل ـ مـالنى ئـۆز مهيلىمـچه ئىشلهتـسهم، ئايـالىم       . بهردى
  : ماڭا

مۇنداق ـ مۇنداق قىلساڭ، تېخىمۇ ياخـشى بولمامـدۇ؟ ـ دەپ ئېتىـراز      !  ئى ئۆمهرــ
  : مهن ئۇنىڭغا. بىلدۈردى

 سېنىڭ نېمه كارىڭ؟ بۇ ئىش مېنىڭ دېگىنىمدەك بولسا نـېمه بوپتـۇ؟ مېنىـڭ               ــ
ئايــالىم بــۇ  . ئىــشىمغا ســهن نــېمه دەپ ئارىلىشىــسهن؟ ـ دەپ قوپــاللىق قىلــدىم        

  : سۆزلىرىمنى ئاڭالپ

مــسهن ـ يــا؟   اســاڭا ئېتىــراز قىلىــشىمنى خالىم! بئــى ئىبنــى خهتتــا...  تــوۋۋاــــ
ــالبۇكى ــزىم ،ھـ ــ( قىـ ــ  پهيغهمـ ــالى ھهفـ ــساالمنىڭ ئايـ ــبهر ) هسبهر ئهلهيهىسـ پهيغهمـ

ىلدۈرىــدىكى، شــۇ ســهۋەبلىك بهزى كــۈنلىرى    ئهلهيهىســساالمغا شــۇنداق ئېتىــراز ب  
  ». يۈرىدىكهن، ـ دەپ جاۋاب بهردى بولۇپپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كهچكىچه بىئارام

ھهزرىتــى ئـــۆمهر  ) ئهينــى ۋاقىتتــا  ( .دەرۋەقه، شــۇنداق ئىــشالر يــۈز بهرگهنىــدى    
  سىرتقا ماڭـدى   ئايالىنىڭ گېپىنى ئاڭالپ دەرھال يهكتىكىنى بوينىغا ئارتقان پېتى       

  : هنىڭ ئۆيىگه كىرىپسۋە قىزى ھهف

ـــ ــزىمـ ــدە ســاڭا    !  قى ــسهنكى، بهزى ــى بىلدۈرۈپ رەســۇلۇلالھقا شــۇنداق ئېتىرازالرن
  : ھهفزە دادىسىغا. ئاچچىقالپ، كۈن بويى بىئارام بولىدىكهن، ـ دېدى

ـــ  شــۇنداق، بىــز ئۇنىــڭ ئايــاللىرى بولــۇش ســۈپىتىمىز بىــلهن ئېتىرازىمىزنــى   ـ
  . بىلدۈرىمىز، ـ دېدى

  : هزرىتى ئۆمهر مۇنداق دەيدۇھ

ۋە هللا سېنى ئاگاھالندۇرۇپ قوياي، ا   ! ماڭا قارا قىزىم  ”:  ئاڭالپ  سۆزلىرىنى ئۇنىڭ«
ــپىگه ئـــۇچراپ كېتىـــسهن  ــۇلىنىڭ غهزىـ ــايكى، ســـهن  . رەسـ يهنه ئاگاھالنـــدۇرۇپ قويـ

پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ياخـــشى كۆرىـــدىغان ۋە ئۆزىنىـــڭ گـــۈزەللىكىگه بهكمـــۇ  
ئاندىن ئۇ يهردىـن چىقىـپ،   .  دېدىم“!ئىشهنى ھهرگىز دورىمىغىنن شۇ ئا  ئىشىنىدىغا

.  كىردىم ھۇجرىسىغاۇممۇ سهلهمهنىڭ   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يهنه بىر ئايالى ئ     
ــان  ــلهن تۇغق ــدى ئۇنىــڭ بى ــار ئى ــىۋىتىمىز ب ــى  . لىق مۇناس ــگهن گهپلهرن ــزەگه دې ھهف

سـېنىڭ بـۇ قىلىقىڭغـا      ! ئـى ئىبنـى خهتتـاب     ”: غىمۇ ئهينهن دېۋىـدىم، ئـۇ ماڭـا       ئۇنىڭ
مانـا ئهمـدى    . ھهممه ئىـشقا بېـشىڭنى سـوقۇپ باقىـسهن        . بهكمۇ ھهيران قېلىۋاتىمهن  

دەپ مېنىــڭ » ڭ ئارىــسىغا كىرمهكچــى بولۇۋاتىــسهنرەســۇلۇلالھ بىــلهن ئاياللىرىنىــ
ئاندىن ئۇنىڭ . ئهمما مهن كۆڭلۈمدە بۇ ئىشالرغا بهكمۇ نارازى ئىدىم. دەككهمنى بهردى
  .پ چىقتىمئۆيىدىنمۇ يېنى
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مهن يـوق چـاغالردا ئـۇ ئاڭلىغـان ـ      .  مېنىـڭ ئهنـسارلىق بىـر دوسـتۇم بـار ئىـدى      
ئۇ يوق چـاغالردىكى ئىـشالردىن مهن ئـۇنى خهۋەردار      . بىلگهنلىرىنى ماڭا دەپ بېرەتتى   

بىر كۈنلىرى غهسسان پادىشاھىنىڭ بىزگه ھۇجۇم قىلىدىغانلىقى       . قىلىپ تۇراتتىم 
بىــز ئۇنىــڭ بىزنىــڭ ئۈســتىمىزگه باســتۇرۇپ . لــدىتوغرىلىــق بىــر خهۋەر يېتىــپ كه
شۇ كۈنلهرنىڭ بىرىدە، ئهنسارلىق دوستۇم كېلىپ، . كېلىشىدىن ئهنسىرەپ يۈرەتتۇق 

ئىـشىكنى  ! ئىشىكنى ئـاچ  ”: نى ئهنسىز قاقتى ۋە توختىماي    بىزنىڭ ئۆينىڭ ئىشىكى  
  : مهن ئىشىكنى ئېچىپ.  دەپ ۋارقىراشقا باشلىدى“!ئاچ

  : ئۇ. ه باستۇرۇپ كهلگهن ئوخشىمامدۇ؟ ـ دېدىم غهسسان ئۈستىمىزگــ

ـــ  ــۈز بهردى   ــ ــش يـ ــاق ئىـ ــرەك چاتـ ــدىنمۇ بهكـ ــساالم  . ئۇنـ ــبهر ئهلهيهىسـ پهيغهمـ
  : مهن. ئاياللىرىدىن ئايرىم تۇرۇشقا قارار بېرىپتۇ، ـ دېدى

ه بىـلهن ئائىـشه قىلغـان ـ ئهتكىـنىگه تويىـدىغان بولـدى، ـ         سھهفـ !  خـوپ بوپتـۇ  ــ
قارىــسام . پ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ يېنىغــا بــاردىمئانــدىن كېيىنىــ. دېــدىم

ئىشىك ئالدىدا تۇرغـان زەڭگـى   . غا كىرىپ كېتىۋاتىدۇش بالىخانىسىئالدىراش ـ تېنه 
. دېـدىم » !پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمغا ئـۆمهر كهلـدى دەپ خهۋەر قىلغىـن          « : يىگىتكه

م ۋە ئوتتۇرىلىقتــا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئىجــازەت بهرگهنــدىن كېــيىن كىــردى     
مهن ئۇنىڭغا ئۇممۇ سهلهمهنىڭ گهپلىرىنـى دەپ  . بولۇنغان گهپ ـ سۆزلهرنى يهتكۈزدۈم 

پهيغهمــــبهر . بېرىۋېــــدىم، پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم مىيىقىــــدا كۈلــــۈپ قويــــدى
بورىنىـڭ ئۈسـتىدە ھېچنـېمه      (ئهلهيهىسساالمنىڭ ئاسـتىدا بىـر پـارچه يالىڭـاچ بـورا            

رمـا تـااللىرى بىـلهن تولـدۇرۇلغان بىـر تېـرە ياسـتۇق، ئايـاق                ، باش تهرىپىـدە خو    )يوق
بـاش تهرىپىـدىكى تامغـا      . تهرىپىدە دېۋىرقاي بىلهن ئاشالنغان بىر پارچه تېرە تـۇراتتى        

ــرە ئېــــسىلغانىدى   ــالنمىغان تېــ ــارچه ئاشــ ــچه پــ ــر نهچــ ــبهر . بىــ ــسام، پهيغهمــ قارىــ
نىڭغــا قــاراپ  ئۇ. ئهلهيهىســساالمنىڭ بهدىنىــدە بــورا پېتىــپ كهتــكهن ئىــز تۇرىــدۇ      

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ماڭا. كۆزلىرىم ياشاڭغىراشقا باشلىدى

  : مهن. ؟ ـ دېدى! نېمىگه يىغاليسهن، ئى ئۆمهرــ

ئىران ۋە بىزانس ئىمپېراتورلـۇقلىرى ياشـىغان دەبـدەبىلىك ۋە          !  ئى رەسۇلۇلالھ  ــ
ــات يادىمغــا كېلىــپ قالــدى   ــۇ ھاي ــۇ هللا ســهن ا. ھهشــىمهتلىك ئ رۇپ نىــڭ ئهلچىــسى ت

يىغلىــشىمنىڭ ســهۋەبى بــۇ، ـ   . مۇشــۇنداق ئــاددىي ـ ســاددا تۇرمــۇش كهچۈرۈۋاتىــسهن  
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دېدىم

 مهڭگۈلۈك ئاخىرەت ھاياتىنىڭ بىزنىڭ     ڭ،اقىتلىق دۇنيا ھاياتى ئۇالرنى    سهن ۋ  ــ
  . بولۇشىنى خالىمامسهن؟ ـ دەپ ماڭا تهسهللىي بهردى

لغاندىن كېيىن تاغىسى زەييىـد ئىبنـى ئامىرنىـڭ          ھهزرىتى ئۆمهر مۇسۇلمان بو   
. يـاد ئىـسىملىك بىـر ئوغـۇل تۇغـدى         هيئـاتىكه ئـۆمهردىن ئ    . هگه ئۆيلهنـدى  قىزى ئـاتىك  
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ئانــدىن ئــۇ، بهنــى مهھــزۇم ئائىلىــسىدىن ھــارىس ئىبنــى ھىــشامنىڭ قىــزى ئۇممــۇ    
ھىلنىــڭ ئــوغلى ئىكــرىمهگه بــۇ ئايــال ئــۆمهردىن بــۇرۇن ئهبۇجه . ھاكىمغــا ئۆيلهنــدى

ئۇممـۇ ھـاكىم ھهزرىتـى ئـۆمهردىن فـاتىمه ئىـسىملىك بىـر قىـز                . تلىق بولغانىدى يا
 ئـۇ ئايـال    ،قا ئـۆيلهنگهن  نتـى سـابىت   ئۇندىن باشقا، ھهزرىتـى ئـۆمهر جهمىـله بى        . تۇغدى

ــادىللىقى بىــلهن  ( ئاســىم .ئوغــۇل تۇغــدىبىــر ئاســىم ئىــسىملىك  ئهمهۋىيلهرنىــڭ ئ
ى ئابدۇلئهزىزنىڭ ئانا تهرەپ بوۋىـسى      ئۆمهر ئىبن ) جاھانغا مهشهۇر بولغان خهلىپىسى   

ئاسىم ھىجرەتنىڭ ئالتىنچى يىلى تۇغۇلۇپ، يهتمىشىنچى يىلى رەبزەدە ۋاپات         . ئىدى
  . بولدى

. ھهزرىتى ئۆمهر كېيىنچه ھهزرىتى ئهلىنىـڭ قىـزى ئۇممـۇ گۈلـسۈمگه ئۆيلهنـدى        
رراھمان ۇئۇممۇ گۈلسۈم ئۆمهردىن زەينهپ، ئابـدۇرراھمان ئهل ئهۋسـاد، رۇقىـيه ۋە ئابـد             

  ①.ئهل ئهسغهرنى تۇغدى

ــېچ     ــانلىقى ھـ ــاش ئالغـ ــۆزىگه يـ ــدە كـ ــاھىلىيهت دەۋرىـ ــڭ جـ ــى ئۆمهرنىـ ھهزرىتـ
ــدىن  . كۆرۈلمىگهنىــدى ــۇل قىلغان ــۇ ئىــسالمنى قوب ــا ئ ــۆڭلى   ئهمم ــيىن، بهكمــۇ ك كې
 ياتچان ۋە كـــۆزلىرى ھهمىـــشه ياشـــاڭغىراپ تۇرىـــدىغان بىـــرىگهسىيۇمـــشاق، ھېســـ
رقۇتىـدىغان ۋە تهھـدىت قىلىـدىغان بىـرەر ئـايهت       گۇناھكارالرنى قو  .ئايلىنىپ قالدى 

بولۇپمــۇ، پهيغهمــبهر  . ئوقۇســا يــاكى ئاڭلىــسىال، كــۆزلىرىگه لىــق يــاش كېلهتتــى      
ئهلهيهىسـساالمنى دۇنيانىـڭ راھهت ـ پاراغىتىـدىن يىـراق، ناھـايىتى ئـاددى ـ سـاددا           

. تـى تۇرمۇش ئىچىدە ياشاۋاتقانلىقىنى كۆرسىال قاتتىق تهسىرلىنىپ يىغـالپ كېتهت        
تائاالنىـڭ قـۇدرىتى ئۇنىـڭ سـهمىگه     هللا ئۇ شـۇنداق دەرغهزەپ بولـۇپ تۇرغـان ۋاقىتتـا، ا      

سېلىنىسا ياكى قۇرئانـدىن بىـر ئـايهت ئوقـۇپ بېرىلـسه، ئـۆزىنى تۇتالمـاي بۇقۇلـداپ                  
  . يىغالشقا باشاليتتى

ئهمما ئىسالمنى قوبۇل   . ھهزرىتى ئۆمهر جاھىلىيهت دەۋرىدە ئىچىملىك ئىچهتتى     
ــدىن ك ــر  قىلغانـ ــشه بىـ ــيىن، ھهمىـ ــىېـ ــۈنلهي  ۋەھيـ ــڭ پۈتـ ــپ ئىچىملىكنىـ  كېلىـ

هپ چهكلىنىشىنى تىلهيدىغان بولۇپ قالـدى ۋە بـۇ پىكرىنـى دائىـم باشـقىالرغا سـۆزل               
ســـىلهر مهس بولـــساڭالر، نـــېمه ! ئـــى مـــۇئمىنلهر :تائـــاالهللا بىـــر كـــۈنى ا. بېرەتتـــى

ــماڭالر  ــا يېقىنالشـ ــنىڭالرغىچه نامازغـ ــايهتنى دېـــگهن  ②دەۋاتقىنىڭالرنـــى بىلگىـ ئـ
چـۈنكى، ئىچىملىكنىـڭ پۈتـۈنلهي      . چۈشۈردى، ئهمما ئۇ بۇ ئايهتكه بهك رازى بولمىـدى        

ــى   ــارزۇ قىالتت ــشىنى ئ ــم ا  . چهكلىنى ــۇ ھهردائى ــۇڭا ئ ــك   هللا ش ــالۋۇرۇپ، ئىچىملى ــا ي ق
نىهـايهت،  . توغرىسىدا تېخىمۇ كهسكىن بىر ئهمىرنىڭ چۈشۈشى ئۈچۈن دۇئـا قىالتتـى          

يهنـى چوقۇنــۇش  ( ئىچىــش، قىمـار ئوينـاش، بــۇتالر   ھـاراق ! ئـى مــۇئمىنلهر : تائـاال هللا ا

                                                 
، - 229 جىلـد،    – 7ئىبنـى كهسـىر،     » ئهل بىـدايه  « بهتـلهر؛    – 58،  - 57 جىلـد،    – 3ئىبنۇل ئهسـىر،    » ئهل كامىل « ①

 .  بهتلهر– 231
  .  ئايهتنىڭ بىر قىسمى– 43سۈرە نىسا،  ②
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غا چوقۇنۇش، پال ئوقلىرى بىلهن پال سېلىش شـهيتاننىڭ         ) ئۈچۈن تىكلهنگهن تاشالر  
ئىشى، پاسكىنا قىلىقـالردۇر، بهخـتكه ئېرىشىـشىڭالر ئۈچـۈن شـهيتاننىڭ ئىـشىدىن              

اداۋەت شــهيتان ھــاراق، قىمــار ئــارقىلىق ئــاراڭالردا دۈشــمهنلىك، ئــ . يىــراق بولــۇڭالر
نى ياد ئېتىشتىن توسماقچى بولىدۇ، سىلهر      هللا تۇغدۇرماقچى، سىلهرنىڭ نامازدىن ۋە ا    

ھهزرىتـى  . دېـگهن ئـايهتنى چۈشـۈردى      ①يانمامسىلهر؟) ھاراقتىن، قىماردىن (ئهمدى  
  .ئۆمهر بۇ ئايهتنى كۆرۈپ كۆڭلى رازى، ئۆزى خاتىرجهم بولدى

دىكى پوزىتسىيىـــسىمۇ ھهزرىتـــى ئۆمهرنىـــڭ ئايالالرنىـــڭ پۈركىنىـــشى ھهققىـــ
شۇنداق بولۇپ، ئۇ ئايالالرنىـڭ بولۇپمـۇ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئاياللىرىنىـڭ            

ھهتتــا .  ئهمــر كېلىــشىنى تــۆت كــۆزى بىــلهن كــۈتهتتىيپۈركىنىــشى ئۈچــۈن ئىالھىــ
بـۇ  . پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمغا ئۆزىنىـڭ بـۇ ھهقتىكـى پىكرىنـى ئېنىـق بىلـدۈردى           

  . ېدى، يهنه شۇنداق سۆيۈنۈپ كهتتىتوغرىلىق ئايهت چۈشۈۋ

مۇناپىقالرنىـــڭ باشچىـــسى ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى ئـــۇبهي ئۆلگهنـــدە، ئۇنىـــڭ ئـــوغلى 
. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن دادىـسىنىڭ نـامىزىنى چۈشـۈرۇپ بېرىـشىنى ئۆتۈنـدى           

بـۇنى كـۆرگهن ھهزرىتـى      . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىـڭ تهلىپىنـى قوبـۇل قىلـدى         
پهيغهمــبهر (هر ئهلهيهىســساالمغا نــارازىلىقىنى بىلــدۈرۇپال قالمــاي،    ئــۆمهر پهيغهمــب 

ــلهن ــساالم بىـ ــتى ) ئهلهيهىسـ ــۆپ مۇنازىرىلهشـ ــى كـ ــامىزى  . خېلـ ــۇ مۇناپىقنىـــڭ نـ بـ
ىتـى  تائـاال بـۇ ھهقـته ئـايهت نازىـل قىلىـپ، ھهزر        هللا چۈشۈرۈلۈپ بولغانـدىن كېـيىن، ا     

سـهن  !) ئـى مـۇھهممهد   ( :تائاال مۇنداق دېگهنىـدى   هللا ا. ②ئۆمهرنىڭ پىكرىنى قوللىدى  
دەپــنه (ئۇالرنىــڭ ئارىــسىدىن ئــۆلگهن ھېچبىــر ئادەمنىــڭ نــامىزىنى چۈشــۈرمىگىن،  

ئۇنىـڭ قهبرىـسى ئۈسـتىدىمۇ تـۇرمىغىن، چـۈنكى          ) قىلىش، زىيارەت ياكى دۇئا ئۈچۈن    
ئـۇالر پاسـىق ھـالىتى بىـلهن        . نىڭ پهيغهمبىرىنـى ئىنكـار قىلـدى      هللا نى ۋە ا  هللا ئۇالر ا 
  ③.ئۆلدى

ــقا بىرمـــۇنچه مهســـىلىلهر ھهققىـــدە پهيغهمـــبهر  ھهزرىتـــى ئـــۆمه ر بۇنـــدىن باشـ
مهسـىلهن، خالىـد    . ئهلهيهىسساالم ۋە ھهزرىتى ئهبۇبهكرى بىـلهن مۇنازىرىلهشـكهنىدى       

د ئىبنى ئهل   ئسهوماندانلىقىدىن ۋە خالىد ئىبنى     ئىبنى ۋەلىدنىڭ قوشۇننىڭ باش ق    
لىنىـشى توغرىـسىدا    ئاسنىڭ ئىشغال قىلىۋالغان قوماندانلىق ئورنىدىن ئېلىپ تاش      

ھهزرىتى ئهبۇبهكرى بىلهن كۆپ مۇنازىرىلهشتى ۋە خهلىپىلىككه سـايلىنىپال، خالىـد           
ئىبنــى ۋەلىــدنى ۋەزىپىــسىدىن ئېلىــپ تاشــالپ، ئۇنىــڭ ئورنىغــا ئهبــۇ ئۇبهيــدە ئــامىر  

  ④.بنى ئهل جهرراھنى تهيىنلىدىئى

                                                 
  . ئايهتلهر– 91 ۋە – 90سۈرە مائىدە،  ①
 . بهتلهر– 119، - 117 جىلد، – 5 ئىبنى كهسىر،» ئهل بىدايه« ②
  .  ئايهت– 84سۈرە تهۋبه،  ③
 .  بهتلهر– 34، - 30، - 24 جىلد، – 7ئىبنى كهسىر، » ئهل بىدايه« ④
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   ھهزرىتى ئۆمهر دەۋرىدە ئېلىپ بېرىلغان فهتىهلهر

بولىــدۇكى، تــۇنجى ئىــسالم دۆلىتىنىــڭ مهدىــنه مــۇنهۋۋەردىكى      كۆرۈۋېلىــشىقا 
ــالر       ــان ئۇرۇشــ ــپ بېرىلغــ ــى ئېلىــ ــۇرتهدلهرگه قارشــ ــزى مــ ــدانلىق مهركىــ قومانــ
ئاخىرالشقاندىن كېيىن، ئۇ دەۋرنىڭ ئهڭ كۈچلۈك ئىككـى دۆلىـتىگه قارشـى ئـۇرۇش              

ى ئـۇرۇش پىالنـى ئـاۋۋال پۈتـۈن كـۈچنى تـوپالپ ئىككـ             . قىلىشنى قارارالشـتۇرغانىدى  
ــكه قارشــى پهقهت     ــتىن بىــرىگه شــىددەتلىك ھۇجــۇم قىلىــش ۋە يهنه بىــر دۆلهت دۆلهت

ئهلــۋەتته، بــۇ ئىككــى دۆلهتــكه قارشــى     . مۇداپىئهلىنىــپ تــۇرۇش دەپ بهلگىلهنــدى  
ھهرىكهت پىالنى ھهر ئېهتىمالغا قارشى بىر دۆلهتتىن يهنه بىر دۆلهتكه تېز سۈرئهتته            

ق بولغاندا، بـۇ ئىككـى دۆلهت ئوخـشاش بىـر           شۇندا. يۆتكىلىش ئاساسىدا تۈزۈلگهنىدى  
ھهربىي كۈچنىڭ بېسىمىغا ئۇچراپ پاتىپاراق بـوالتتى ۋە پهرىـشان ئهھۋالغـا چۈشـۈپ              

ــاالتتى       ــدىنمۇ مهھــرۇم ق ــلهن ئاالقىلىــشىش ئىمكانىيىتى ــرى بى ــر ـ بى ــۈنكى، . بى چ
بـۇ خىـل    . ئوخشاش بىر ۋاقىتتا ھهر ئىككى دۆلهتكه قارشى ئۇرۇش ئېلىپ بېرىالتتـى          

ھــۋال ئاســتىدا بــۇ ئىككــى دۆلهت بىــر ـ بىــرى بىــلهن ئىتتىپاقلىشىــشقا پۇرســهت    ئه
چۈنكى، ھهر ئىككىلىسى ئۆز جېنىنى قۇتۇلدۇرۇشنىڭ كويىغـا چۈشـۈپ          . تاپالمايتتى
  . كېتهتتى

مـــۇرتهدلهرگه قارشـــى ئېلىـــپ بېرىلغـــان ئـــۇرۇش ئاياغالشـــقاندىن كېـــيىن،       
ــدى    ــالر ئى ــدىت پارس ــوڭ تهھ ــۈن ئهڭ چ ــۇلمانالر ئۈچ ــى . مۇس ــۇ ئاساس  يمۇرتهدلهرنىم

جهھهتتىن پارسالر قولالپ، مۇسـۇلمانالرنى تېخـى كۈچلىنىـپ كهتمىـگهن ۋاقىتـتىال             
ئۇنـدىن باشـقا، پهيغهمبهرلىـك دەۋاسـىنى كۆتـۈرۈپ         . بېسىقتۇرىۋېتىشكه ئۇرۇنغانىـدى  

شـۇڭا مۇسـۇلمانالر ئىـشنى پارسـالردىن     . كاززاپقىمۇ يـاردەم قىالتتـى  بىر چىققان ھهر   
ــلىماقچى ــسه ئهش    باشـ ــى ھارىـ ــهننا ئىبنـ ــۈمىتى ئهل مۇسـ ــنه ھۆكـ ــدى ۋە مهدىـ  بولـ

شـۇنىڭ بىـلهن،    . شهيبانىنىڭ بۇ ھهقتىكى تهكلىپىنـى قوبـۇل كـۆرۈپ تهسـتىقلىدى          
ئىـــسالم (خالىـــد ئىبنـــى ۋەلىـــد مـــۇرتهدلهرگه قارشـــى ئۇرۇشـــتىن يانغـــان ھامـــان  

سه مهدىنىــدىكى قومانــدانلىق مهركىــزى ئۇنىــڭ مۇســهننا ئىبنــى ھارىــ) دۆلىتىنىــڭ
قوماندانلىقىدىكى قوشۇنغا ياردەمچى بولۇشى ئۈچۈن دەرھال ئىراققا يـۈرۈش قىلىـش           

ــۇيرۇقىنى چۈشــۈردى ــدانالردىن ئ شــۇنىڭ بىــله. ب يــاد ئىبنــى هين بىــر ۋاقىتتــا، قومان
  .ر قىلىندىراقنىڭ شىمالىغا يۈرۈش قىلىش ئهمغهنهمگه ئى

 غالىـب كېلىـپ،     خالىد ئىبنى ۋەلىد قىسقا ۋاقىت ئىچىدىال پارسـالر ئۈسـتىدىن         
ــراق  ــۇپراقئى ــانىيىتىگه        ت ــش ئىمك ــكهت قىلى ــازادە ھهرى ــن ـ ئ ــدە ئهركى لىرى ئىچى

) ھــازىرقى ئىــسمى جىــزرە(ئۇنىــڭ قوشــۇنى ســهۋاد رايــونى بىــلهن جهزىــرە . ئېرىــشتى
بۇنى كۆرگهن  . ئهتراپى ۋە فىرات دەرياسىنىڭ غهربىي قىرغاقلىرىغا ھاكىم بولغانىدى       

رۇش قىلىش قابىلىيىتى ۋە تهشكىللىنىش كۈچىنىڭ      پارسالر ئىسالم قوشۇنىنىڭ ئۇ   
شۇنىڭ بىـلهن،   . ئۆزلىرى ئويلىغاننىڭ دەل ئهكسىچه ئىكهنلىكىنى چۈشىنىپ يهتتى      
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پارسالرمۇ مۇسۇلمانالرغا قارشى ھۇجـۇم باشـالش ئۈچـۈن كهڭ كۆلهملىـك تهييـارلىق              
خـى  بـۇ ۋاقىـتالردا ئىـسالم قوشـۇنى تې      . شـۇن تهشـكىللىدى   وقىلىپ، ناھايىتى چوڭ ق   

  . بىزانسالرغا قارشى مۇداپىئه ئۇرۇشى ئىچىدە ئىدى

د ئىبنى ئهل ئاس ئۆز قول ئاستىدىكى قوشۇن بىلهن بىزانسالر          هئخالىد ئىبنى س  
ۋە ئۇالرنىڭ ئىتتىپاقـداش قهبىلىلىـرى ھـاكىم بولغـان يهرلهرگه يـېقىن چېگـراالردا               

تـى ئهبـۇبهكرى    بـۇرۇن ئېيتىـپ ئـۆتكىنىمىزدەك، ھهزرى      . بىخهتهرلىكنى ساقالۋاتاتتى 
گه ئهۋەتكهنىــدى ۋە بىزانــسالرمۇ ئۇالرغــا قارشــى قوشــۇن  ســۈرىيهقوشــۇن تهشــكىللهپ 

چۈنكى، ئۇالر ئومۇمىي ۋە ناھايىتى چوڭ بىر ئۇرۇشـنىڭ         . تهشكىللهشكه باشلىغانىدى 
بـۇ ئېهتىمـاللىقنى كـۆزدە      . يۈز بېرىپ قېلىش ئېهتىمـالى بـارلىقىنى ئويالشـقانىدى        

ەپتىن ھۇجۇم قىلىپ كېلىۋاتقـان ئىـسالم قوشـۇنىغا قارشـى           تۇتقان ئاساستا، تۆت تهر   
ئۇنــدىن باشــقا، ئىمپېراتــور ھېراكلىيــۇس ئــۇرۇش . ناھــايىتى چــوڭ قوشــۇن ئهۋەتتــى

ۋەزىيىتىــــدىن خهۋەردار بولــــۇپ تــــۇرۇش ئۈچــــۈن پادىــــشاھلىق ســــارىيى ۋە بــــاش 
. گه يـۆتكهپ كهلـدى    شـهھىرى  ھىمـس ) نىڭسۈرىيهھازىرقى  (قوماندانلىق مهركىزىنى   

ــولالپ،     ئ ــنىگه خهۋەر ي ــۇ خهتهرلىــك ئهھــۋالنى بايقــاش ھامــان مهدى ىــسالم قوشــۇنى ب
  . ياردەمچى قوشۇن تهلهپ قىلدى

ــراقتىن       ــۈچىنى ئى ــىي ك ــزى ئاساس ــدانلىق مهركى ــاش قومان ــۇنى ب ــسالم قوش ئى
سۈرىيهگه يۆتكىمهكچى بولدى، چۈنكى، پارسالر تۇنجى زەربىـگه ئۇچرىغانـدىن كېـيىن            

ــا   ــاجىز ئهھۋالغ ــدە تهخــت   . چۈشــۈپ قالغانىــدى بهكمــۇ ئ ــۆز ئىچى ئۇنىــڭ ئۈســتىگه، ئ
تالىشىش كۈرىشىگه كىرىشىپ كهتكهن پارسالرنىڭ ئۆزلىرىنى ئوڭشىۋېلىشى ئۈچۈن 

دە ئـۇرۇش   سـۈرىيه شۇڭا، خهلىپه خالىد ئىبنى ۋەلىدكه      . خېلى ئۇزۇن ۋاقىت كېتهتتى   
 دەرھـال   قىلىۋاتقان قوشۇنغا يـاردەم قىلىـش ئۈچـۈن نهجىـدتىكى قوشـۇنىنى باشـالپ             

  . يولغا چىقىش ئهمرىنى بهردى

گه ســۈرىيه خهلىپىنىــڭ ئهمرىنــى تاپــشۇرۇۋالغان خالىــد ئىبنــى ۋەلىــد دەرھــال  
يهرمـۇك دېـگهن يهردە بىـزانس قوشـۇنى بىـلهن ئىـسالم قوشـۇنى           . قاراپ يولغـا چىقتـى    

بـۇ بىـر ھايـات ـ مامـاتلىق      . ئارىسىدا بىر مهيدان شـىددەتلىك جهڭ ئېلىـپ بېرىلـدى   
ــد  ــات  دەل شــۇ چاغــ . ىجېڭــى ئى ــۇبهكرى ۋاپ ــۇدا، ھهزرىتــى ئهب ــا  بول پ، ئۇنىــڭ ئورنىغ

ئهپسۇسلىنارلىقى، پارسالر بـۇ ۋاقىـتقىچه      . ھهزرىتى ئۆمهر خهلىپىلىككه تهيىنلهندى   
. ئۆزلىرىنى ئوڭشاپ، تهخت تالىـشىش ئىختىالپلىرىنىمـۇ ئاياغالشـتۇرۇپ بولغانىـدى          

بــۇ . م قىلىــشنى قــارار قىلــدىئــۇالر پۇرســهتتىن پايــدىلىنىپ مۇســۇلمانالرغا ھۇجــۇ 
ئهھۋالنى كۆزدە تۇتقان مهدىنه ھۆكۈمىتى ھاشىم ئىبنى ئۇتبه ئىبنى ئهبۇل ئاسـنىڭ         

شـۇنىڭ  . دىن ئىراققا قايتۇرۇپ كېلىشىنى بۇيرىدى    سۈرىيهقوشۇننىڭ بىر قىسمىنى    
بىلهن بىر ۋاقىتتا، ئىراقتىكـى مۇسـۇلمان جهڭچىـلهرگه يـاردەمچى قوشـۇن ئهۋەتىـش               

شـۇنىڭ  . ئهرەب يېرىم ئارىلىدا ئومـۇمىي سـهپهرۋەرلىك ئېالنـى چىقـاردى          مهقسىتىدە،  
. بىلهن، ئىراقتىكى قوشۇنغا كهينى ـ كهينىدىن ياردەمچى قوشۇن كېلىشكه باشـلىدى  
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دە بولسا، ئارقا ـ ئارقىدىن ئېلىپ بېرىلغان ئۇرۇش نهتىجىسىدە بىزانـسالرنىڭ   سۈرىيه
  . دى بىزانسلىقالر قوغالپ چىقىرىل،بۇ زېمىندىكى ھاكىمىيىتى ئاغدۇرۇپ تاشلىنىپ

بۇالرنىـــڭ ھهممىـــسى ھهزرىتـــى ئۆمهرنىـــڭ خهلىپىلىـــك دەۋرىـــدە مهيـــدانغا       
ئىسالم قوشۇنلىرى بىلهن پارس قوشۇنلىرى ئارىسىدىكى ئۇرۇش دەسلهپ . كهلگهنىدى

ــى            ــالرنىڭ ئىچك ــتا پارس ــتا ـ ئاس ــيىن ئاس ــسا، كې ــالنغان بول ــدا باش ــراق زېمىنى ئى
لىپ، ئهڭ ئاخىرى پارس ئىمپېراتورلۇقىنىـڭ چۆكۈشـى بىـلهن          لىرىغىچه يېيى تۇپراق

 ھهزرىتـى ئۆمهرنىـڭ خهلىپىلىـك       ،پارس ئىمپېراتورلۇقى يېمىرىلگهنـدە   . ئاياغالشتى
  .دەۋرى تېخى ئاخىرالشمىغانىدى

پـارس ساســانىيالر دۆلىتــى يېمىرىلگهنــدىن كېـيىن، ئــۇرۇش يۆنىلىــشى غهربــكه   
لى ئافرىقــا ۋە ئــاق دېڭىــز ئاراللىرىغــا ســىلجىپ، ئىــسالم قوشــۇنلىرى مىــسىر، شــىما

بۇ يهرلهردىكى ئۇرۇشالر تۆت خهلىپىنىـڭ ئۈچىنچىـسى بولغـان          . قاراپ يۈرۈش قىلدى  
  .ھهزرىتى ئوسمان دەۋرىدىمۇ داۋامالشتى

  يهرمۇك جېڭى

ھهزرىتى ئۆمهر ئىـسالم قوشـۇنى غهرب تهرەپـته قـاتتىق ئـۇرۇش قىلىۋاتقـان بىـر                 
دەل شۇ چـاغالردا، ئىـسالم قوشـۇنى بىزانـسالرنىڭ         . ىۋاقىتتا خهلىپىلىككه تهيىنلهند  

ــگهن يهرگه        ــۇك دې ــۈن يهرم ــش ئۈچ ــۇرۇش قىلى ــى ئ ــۇنىغا قارش ــوڭ قوش ــايىتى چ ناھ
يىغىلغان بولۇپ، ھازرقى سۈرىيهنىڭ ئىئوردانىيه چېگرىسىدىكى دەرئا دېـگهن يهرگه          

ن بىزانس بهزى تارىخچىالر يهرمۇك دەرياسى ئىسالم قوشۇنى بىله. قارارگاھ قۇرغانىدى
بـۇ  . قوشۇنىنى ئىككىگه ئايرىپ تۇرغان سىزىق دەپ كۆرسىتىش بىلهن خاتاالشـماقتا         

يهرنى بىر ئايلىنىپ چىققان كىشى بۇ يهردىكى چوڭقۇر جىلغىغا قاراپال بۇ رايوننىـڭ             
  .ئۇرۇش قىلىشقا بهكمۇ ئهپسىز ئىكهنلىكىنى بىلىۋاالاليدۇ

نى بـاش قومانـدانلىق ئورنىغـا       ئۇندىن باشـقا، ھهزرىتـى ئهبـۇبهكرى ئىـسالم قوشـۇ          
قارارگاھنىــڭ مهدىــنه بىــلهن ئاســان ئاالقىلىــشهلهيدىغان ۋە مهدىنىــدىن ئهۋەتىلــگهن 

هققىـدە بـۇيرۇق    ياردەمچى قوشۇن ئاسان يېتىپ بارااليـدىغان بىـر يهرگه قۇرۇلۇشـى ھ           
قتىــدىن ئېلىــپ ئېيتقانــدا، ئهگهر ئىــسالم قوشــۇنى ئۇرۇشــتىن ۇبــۇ ن. چۈشــۈرگهنىدى

ق بۇنــدا(ىلغىنــى كېــسىپ ئۆتــۈپ، قارارگــاھنى قارشــى تهرەپــكه قۇرغــان بــۇرۇن بــۇ ج
تهقـدىردە، ئارقىـسىدىن كېلىـدىغان      ) ! ئهلـۋەتته  –قىلىش بهكمـۇ قىيىنغـا توختايـدۇ        

يــاردەمچى قوشــۇننىڭ ئۇالرغــا يېتىــپ كېلىــشى مــۇمكىن بولمــايتتى ھهم ئۇالرنىــڭ  
ئهگهر . ققــان بــوالتتىمهدىــنه بىــلهن بولغــان ئاالقىلىــشىش ئىمكــانىيىتىمۇ يوققــا چى

نورمال شارائىتتا، ئهھۋال ئۇ تارىخچىالر ئـۆز مهيلىـچه ئاڭالتقىنىـدەك بولغـان بولـسا،              
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ئۇرۇشنىڭ بېشىدىن تارتىپ تېز ـ تېـز ھهرىـكهت قىلىـپ كېلىۋاتقـان بـۇ قوشـۇن بـۇ         
  جىلغىدىن قانداق ئۆتهلهيتتى ياكى بۇ زېمىندا قانداق ئۇرۇش قىالاليتتى؟ 

ىــدىلىكىنى كــۆزدە تۇتقــان قوشــۇن قومانــدانلىق مهركىــزى  بــۇ زېمىننىــڭ ئاالھ
ــانى      ــا ســهپلىرىنى دەرئانىــڭ غهربىــي شــىمالىغا يهرلهشــتۈرۈپ، دەرئ قوشــۇننىڭ ئارق
ئارقىدىن كېلىدىغان ياردەمچى قوشۇن بىلهن ئۇچرىشىش ئۆتكىلى ۋە مهدىـنه بىـلهن            

ــدى نۇقتئاالقىلىــشىش  ــسى قىلىــپ بهلگىلىگهنى ــن جىلغى . ى ــۇ يهردى ــۈنكى، ب ــى چ ن
ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه، خالىـد ئىبنـى     . كېسىپ قارشى تهرەپكه ئۆتۈش تېخىمۇ ئاسان ئىدى 

ۋەلىــد باســرادىن يهرمۇكقــا كهلگىــنىگه قارىغانــدا، يــا دەرئــادىن يــاكى ئۇنىــڭ شــىمال  
ــرەك   ــگهن بولۇشــى كې ــدىن كهل ــۇك   . تهرىپى ــۇك جېڭــى يهرم ــدا، يهرم شــۇنداق بولغان

 ئهقىلـغه تېخىمـۇ مۇۋاپىـق       ،دېيىلـسه دەرياسىنىڭ بىر قىرغىقىدا ئېلىـپ بېرىلغـان        
  . بۇ يهر ئهررۇقهد ياكى ئهل ئهلهق بولۇشى مۇمكىن. بولغان بولىدۇ

قاناتقـا،  ) شـىمال ( قوماندانلىقىـدىكى قوشـۇن ئـوڭ         ئهمر ئىبنـى ئـاس     بۇ ئۇرۇشتا 
يهزىــد ئىبنــى ئهبۇســـۇفيان قوماندانلىقىــدىكى قوشــۇن ســـول قاناتقــا، ئهبۇئۇبهيـــدە      

  . ن بولسا، سهپنىڭ ئوتتۇرىغا جايالشقانىدىقوماندانلىقىدىكى قوشۇ

. مۇســۇلمانالر ســېپى ئــۆز تۇغلىرىغــا ئهگىــشىپ ئالغــا ئىلگىرىلهشــكه باشــلىدى  
 سهپنىڭ ئهڭ ئوڭ تهرىپىدە مۇئاز ئىبنى جهبهلنىڭ ئهسكهرلىرى، ئهڭ سول تهرىپىـدە           

  .  ئهسكهرلىرى يهرلهشكهنىدىهنهففاسه ئىبنى ئۇسامه ئهل قىنان

ه ئىبنـى ئهبـۇ ۋەققـاس پىيـادە قوشـۇننىڭ قومانـدانى بولـۇپ،        ھاشىم ئىبنـى ئـۇتب    
ــد  ــى ۋەلىـ ــد ئىبنـ ــاش     خالىـ ــدان ۋە بـ ــاش قومانـ ــدانى، بـ ــۇننىڭ قومانـ ــاتلىق قوشـ ئـ

 خـۇددى  نىەڭ بىـزانس قوشـۇنى ئـۇرۇش مهيـدانى    بهھهيۋەت ۋە كـۆر   . مهسلىههتچى ئىدى 
لهشكهرلهر . قارا بۇلۇتتهك قاپلىغان بولۇپ، كهلكۈندەك يوپۇرۇلۇپ كېلىشكه باشلىدى       

 مهدەت بېرىش ئۈچۈن يۇقىرى يتوختىماي چۇقان سالسا، پوپ ۋە راھىبالر ئۇالرغا روھى
ئاتلىق قوشۇننى باشالپ ئىسالم قوشـۇنىنىڭ ئهڭ ئالدىـدا         . ئاۋازدا ئىنجىل ئوقۇيتتى  

سـاڭا بىـر تهلىمـات      «: ىد ئهبـۇ ئۇبهيـدەگه يېقىنلىـشىپ      كېتىۋاتقان خالىد ئىبنى ۋەل   
نىــڭ ئهمــرى بىــلهن تهلىمــاتىڭنى دەرھــال هللا ا«: هيــدەبئهبــۇ ئۇ. دېــدى» مهكچىــمهنبهر

: مهنچه مۇنداق قىاليلـى   «: خالىد ئىبنى ۋەلىد ئۇنىڭغا   . ىدېد» !ئورۇنداشقا تهييارمهن 
. ئاۋۋال بۇ قوشۇنغا قېچىـپ قۇتۇاللمىغـۇدەك دەرىجىـدە شـىددەتلىك ھۇجـۇم قىاليلـى              

ــس     ــشىدىن ئهن ــپ كېتى ــڭ يېمىرىلى ــول قاناتالرنى ــوڭ ۋە س ــۇڭا ىمهن ئ رەۋاتىمهن، ش
ئهگهر . نى ئىككىـگه بۆلـۈپ ئۇالرنىـڭ ئارقـا تهرىـپىگه ئورۇنالشـتۇرايلى            قوشـۇن ئاتلىق  

 ئـۇالرنى ئارقـا   قوشۇن چېكىنگىدەك بولسا، ئاتلىق ئوڭ ـ سول قاناتلىرىمىز كهينىگه 
دەپ » !تـوغرا دەيـسهن، شـۇنداق قىاليلـى       «: ئهبـۇ ئۇبهيـدەمۇ   . دېدى» غدايدۇتهرەپتىن قو 

شۇنىڭ بىلهن، خالىد ئاتلىق قوشۇننى ئىككىگه بۆلۈپ، ئۆزى ئوڭ         . شۇلدىئۇنىڭغا قو 
ــا ئايرى ــۇبهيرەنى       لقاناتق ــى ھ ــس ئىبن ــكه قهي ــول تهرەپ ــۆتتى، س ــشىغا ئ ــڭ بې غانالرنى
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ئانـــدىن ئهبـــۇ ئۇبهيـــدەگه ئوتتۇرىـــدىكى قوشـــۇننىڭ ئهڭ ئاخىرىغـــا  . ئورۇنالشـــتۇردى
راپ كهينىگه چېكىنىپ قالسا،    چۈنكى، ئهگهر قوشۇن تاالپهتكه ئۇچ    . بېرىشنى بۇيرىدى 

ئۆزلىرىنىڭ ئارقىسىدا ئهبۇ ئۇبهيـدەنىڭ قوشـۇنى بـارلىقىنى كـۆرۈپ، چېكىنىـشتىن             
ۆز ئهبــۇ ئۇبهيــدە قوشــۇنىنىڭ ئارقىغــا چېكىنىــپ، ئــ . توختــاپ قايتــا ھۇجۇمغــا ئــۆتتى
ئانــدىن .  دىــن ســهئىد ئىبنــى زەييىــدنى تهيىنلىــدى①ئورنىغــا ئهشــهرەئى مۇبهشــشهرە

الالر تهرەپـكه بـۇراپ،    بېشىنى قوشۇننىڭ ئهڭ ئاخىرىغا جايالشقان ئاي     خالىد ئېتىنىڭ   
ئهسكهرلهردىن كهيـنىگه چېكىنىـپ قاچقـانالرنى كۆرسـهڭالر، ئـۇنى دەرھـال             «: ئۇالرغا

خالىـد ئىبنـى    . دەرۋەقه، ئايالالرمۇ قوراللىق ئىـدى    . دەپ بۇيرۇق بهردى  » !ئۆلتۈرۈڭالر
ئۆزىنىـڭ ئـۇرۇش سـېپىدىكى ئورنىغـا        رلىرىنى بېرىپ بولغانـدىن كېـيىن،       ئهمۋەلىد  
ھهر ئىككى تهرەپنىـڭ قوشـۇنى بىـر ـ بىـرىگه ئۇدۇلمـۇ ئـۇدۇل كېلىـپ، سـهپ          . قايتتى

  : ئهبۇ ئۇبهيدە ئىسالم قوشۇنىغا خىتاب قىلىپ مۇنداق دېدى. تارتىپ تىزىلدى

ــدىلىرى هللا ئهي ا« ــى، ا  هللا ا! نىــڭ بهن ــاردەم قىلىڭالرك ــا ي ــىلهرگه هللا نىــڭ دىنىغ س
بۈگـۈن  ! ئهي مۇسـۇلمانالر  . هرسۇن ۋە سىلهرگه زەپهر ئاتـا قىلـسۇن       تىركىشىش كۈچى ب  

ــۇڭالر   ــاقهت قىلىڭــالر، ســهۋرچان بول ســهۋر ســىلهرنى كۇپۇرلۇقنىــڭ ھۇجۇمىــدىن   . ت
. زىللىكــتىن قۇتۇلدۇرىــدۇنىــڭ رازىلىقىغــا ئېرىــشتۈرۈپ، رەهللا قوغدايــدۇ، ســىلهرنى ا

ى بولـۇپ قهدەم ئالغـان ۋە       ئۇالرغا قاراپ تـۇنج   ! ڭالرنى ھهرگىز تهرك ئهتمهڭالر   سهپلىرى
نهيزەڭالرنــى چىــڭ تۇتــۇپ، . ئۇالرغــا تــۇنجى بولــۇپ قــورال تهڭلىگهنلهردىــن بولمــاڭالر

مهن بـۇيرۇق   . نى زىكىر قىلىڭـالر   هللا ئىچىڭالردا ا . قالقانلىرىڭالر بىلهن قوغدىنىڭالر  
   »!گىچه ئاۋازىڭالرنى چىقارماڭالربهرمى

ىغا چىقىپ ئهسكهرلهرگه مۇنداق دەپ     قوماندانالردىن مۇئاز ئىبنى جهبهلمۇ ئوتتۇر    
  : خىتاب قىلدى

ئهي تـوغرا يولنىـڭ ۋە      !  كىتابنىـڭ ئىگىلىـرى    يئهي ئىالھى ! ئهي ئهھلى قۇرئان  «
ــنهتكه كىــرىش   هللا ا! ھهقنىــڭ مۇھــاپىزلىرى نىــڭ رەھمىــتىگه نائىــل بولــۇش ۋە جهن

ــگه ئاشــمايدۇ   ــا بىــلهن ئهمهل ــۇرۇق تهمهنن نىــڭ مهغپىرىتــى ۋە كهڭ رەھمىتــى  هللا ا. ق
نىــڭ مۇجاھىــدالرغا هللا گۈنكىــدەك جىهادقــا چىــن ئېتىقــادى بىــلهن قاتناشــقان ۋە ابۈ

  : تائاالنىڭهللا ا. بهرگهن ۋەدىسىگه ھهقىقى ئىمانى بىلهن ئىشهنگهن كىشىلهر ئۈچۈندۇر

ئىچىڭالردىكى ئىمان ئېيتقان ۋە ياخـشى ئهمهللهرنـى قىلغـان كىـشىلهرگه،            هللا ا
ران قىلغانــدەك، ئۇالرنىمــۇ چوقــۇم   ئــۇالردىن بــۇرۇن ئــۆتكهنلهرنى زېمىنــدا ھۆكــۈم    

ھۆكــۈمران قىلىــشنى، ئــۇالر ئۈچــۈن تاللىغــان دىنىنــى چوقــۇم مۇســتهھكهم قىلىــپ 
 ②بېرىشنى ۋە ئۇالرنىڭ قورقۇنچىسىنى ئامانلىققا ئايالندۇرۇپ بېرىشنى ۋەدە قىلـدى         

                                                 
: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم جهننهتنىڭ خۇش بېشارىتىنى بهرگهن ئون كىشى بولۇپ، ئـۇالر     __ ئهشهرەئى مۇبهششهرە    ①

 . هلهه، زۇبهيىر، ئابدۇراھمان ۋە ئهبۇ ئۇبهيدە قاتارلىقالرتۆت چوڭ خهلىپه، سهئىد، سهئد، ت
  . ئايهتنىڭ بىر قىسمى– 55سۈرە نۇر،  ②
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هللا ا. سىلهرگه رەھمهت قىلسۇن  هللا ا! دېگهنلىكىنى ئاڭلىمىدىڭالرمۇ؟ ئهي مۇجاھىدالر   
چــۈنكى ! لهرنى دۈشــمهندىن قاچقــان ھــالهتته كۆرۈشــىدىن ھهزەر ئهيلهڭــالرنىــڭ ســى

نىـڭ قـۇدرەت ئىلكىـدە بولـۇپ، ئۇنىڭـدىن قـېچىش            هللا سىلهر ھهر قانـداق شـارائىتتا ا      
ت ـ  نىڭ يـاردىمى بولمـاي تـۇرۇپ غهلىـبه قىاللمايـسىلهر، ھـۆرمه      هللا ا. مۇمكىن ئهمهس

   ».ئېتىبارغا ئېرىشهلمهيسىلهر

  : مۇ ئۆز قول ئاستىدىكى قوشۇنغا مۇنداق دېدى ئاس ئهمر ئىبنىقوماندان

نهيزەڭالرنـــى ! تىـــز چۆكـــۈڭالر ۋە كـــۆزلىرىڭالرنى يۇمـــۇڭالر! ئهي مۇســـۇلمانالر«
ئهگهر دۈشمهن ئۈستۈڭالرغا باستۇرۇپ كهلسه، ئاۋۋال ئۇالرغا   . تۈزلهپ، مهھكهم تۇتۇڭالر  

غـــان ۋاقىتتـــا، نهيزىلىرىنــى ســـىلهرگه توغرىلى . پۇرســهت بهرگهنـــدەك بولـــۇۋېلىڭالر 
  ! ئۇالرنىڭ ئۈستىگه خۇددى شىر ئوۋغا ئېتىلغاندەك ئېتىلىپ، قىلچه ئارام بهرمهڭالر

ــا          ــىجائهت ئات ــرەت ـ ش ــتچىلالرغا غهي ــدىغان، راس ــۇن بولى ــشتىن مهمن ــوغرا ئى ت
قـــا قهســـهم هللا قىلىـــدىغان، خاتـــانى جازاالنـــدۇرۇپ، تـــوغرىنى مۇكاپاتالندۇرىـــدىغان ا 

رت ـ يــۇرت، ئــوردا ـ ســاراي، ھهتتــا ھهمــمه بۇلــۇڭ ـ       قىلىمهنكــى، بــۇ مهملىكهتنــى يــۇ
. پۇچقـــاقلىرىغىچه فهتىـــه قىلىـــدىغانلىقىڭالرغا دائىـــر خۇشـــخهۋەرلهرنى ئاڭلىـــدىم

ئۇالرنىــڭ ســانىنىڭ قانچىلىــك دەرىجىــدە كۆپلــۈكى يــاكى ئوردىلىرىنىــڭ بهھهيــۋىتى 
 ۇشئهگهر ئۇالرغــا قارشـى پىــداكارلىق بىـلهن ئــۇر  ! سـىلهرنى ھهرگىــز قورقۇتمىـسۇن  

ىـراپ  ىل بۆرىنىڭ كۈچۈكلىرىدەك ھهر تهرەپكه پېت     چقىلىدىغان بولساڭالر، ئۇالرنىڭ    
  ».كهتكهنلىكىنى كۆرىسىلهر

  : ئهبۇ سۇفيان بولسا مۇنداق دېدى

ــۇلمانالر« ــىلهر ! ئهي مۇسـ ــىلهر ئهرەب سـ ــسىلهركى، سـ ــۇرۇق ـ      . بىلىـ ــازىر ئـ ھـ
الر سـىلهرگه يـاردەم     تۇغقانلىرىڭالردىن، مۇسۇلمانالرنىڭ خهلىپىسىدىن ۋە مۇسـۇلمان     

سىلهرنىڭ ئالدىڭالردا سانى بهكمۇ    . قىالاليدىغان يهردىن بهكمۇ يىراقتا تۇرۇۋاتىسىلهر    
ئـۇالرنى ۋەتهن،  . كۆپ ۋە سىلهرگه خىرىس قىلىـپ تۇرغـان دۈشـمهن قوشـۇنى تۇرماقتـا           

دوســـت ـ بـــۇرادەر ۋە بـــاال ـ چاقىلىرىـــدىن ئايرىلىـــپ بـــۇ يهرگه كېلىـــشكه ســـىلهر       
قـــا قهســـهم قىلىمهنكـــى، ســـىلهرنىڭ ســـهمىمىيىتىڭالر ۋە     هللا ا. مهجبۇرلىـــدىڭالر

نىـڭ رازىلىقىغـا    هللا جهسۇرلۇقۇڭالرال سىلهرنى بۇ دۈشمهننىڭ قولىدىن قۇتۇلـدۇرۇپ، ا       
ســىلهرنى ئاگاھالنــدۇرۇپ قويــايكى، بۈگــۈن چوقــۇم قهھرىمــانالرچه   . ئېرىــشتۈرەلهيدۇ

  . ئۇرۇش قىلمىساڭالر بولمايدۇ

 بىــلهن ســىلهرنىڭ ئــاراڭالردا قــۇش ئۇچمايــدىغان، خهلىــپه ۋە باشــقا مۇســۇلمانالر
ــار       ــرە ب ــۆز يهتكۈســىز چــۆل ـ جهزى ــدىغان، ك ــارۋان ماڭماي ــۇ يهردە ھېچكىمنىــڭ  . ك ب

ــاردەم تهلهپ     ــقا يـ ــشتىن باشـ ــۇرۇش قىلىـ ــانالرچه ئـ ــرىش ۋە قهھرىمـ ــلىق بېـ بهرداشـ
بىر ئىـشهنچىڭالر   بىردىن. قىلغۇدەك كىشىسى ياكى پاناھلىق تىلىگۈدەك يېرى يوق      
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ئۇنداق بولغانىكهن، قىلىچىڭالر بىلهن ئۆزەڭالرنى قوغـداڭالر       . نىڭ ۋەدىسىدۇر هللا ا __
   ». بىردىنبىر چىقىش يولى مانا بۇۋە بىر ـ بىرىڭالرغا ياردەم بېرىشكه تىرىشىڭالر،

ــدىن كېــيىن، ســهپنىڭ ئارقىــسىغا جايالشــقان     ــۇ ســۇفيان ســۆزىنى تۈگهتكهن ئهب
بهزى ئىـشالرنى تهۋسـىيه قىلـدى، ئانـدىن يهنه          ئايالالرنىڭ ئالدىغا بېرىـپ، ئۇالرغىمـۇ       

  : ئۆتۈپئالدىغا قوشۇننىڭ 

پهيغهمـبهر  . ئالـدىڭالردىكى ۋەزىيهتنـى كـۆرۈپ تۇرۇپـسىلهر       ! ئهي ئهھلى ئىـسالم   «
ئهلهيهىسساالم ۋە جهننهت ئالـدىڭالردا، شـهيتان ۋە جهھهنـنهم ئـوتى بولـسا ئارقـاڭالردا                

  .رۇش سېپىدىكى ئورنىغا قايتتىدېگهندىن كېيىن، ئۇمۇ ئۆزىنىڭ ئۇ» تۇرۇپتۇ

  : ئۇالردىن باشقا، ئهبۇ ھۇرەيرەمۇ قوشۇنغا مۇنداق دەپ ۋەز ئېيتتى

تائاالنىــــڭ جهنــــنهت ۋە هللا بۈگــــۈن جهنــــنهت ھــــۆرلىرىگه نائىــــل بولــــۇش ۋە ا«
تائاال سـىلهردىن ئهڭ    هللا سىلهر ا . مۇكاپاتلىرىغا ئېرىشىش ئۈچۈن قاتتىق تىرىشىڭالر    

شۇنى ياخشى بىلىڭالركى، بۈگۈن سـهۋر ـ تـاقهت    . اتىسىلهررازى بولىدىغان يهردە تۇرۇۋ
ــلهر ۋە ا     ــشى پهزىلهت ــۈن ياخ ــلهر ئۈچ ــلىق بهرگهن ــان ۋە بهرداش ــسىل  هللاقىلغ ــڭ ئې  نى

   ».مۇكاپاتلىرى باردۇر

ئىـسالم قوشـۇنىنىڭ   . ئىككى تهرەپ قوشۇنى بىر ـ بىـرىگه قـارىمۇ قارشـى كهلـدى     
هبۇ سۇفيان يانلىرىغا دەررار ئىبنـى ئهل  قوماندانلىرىدىن ئهبۇئۇبهيدە ۋە يهزىد ئىبنى ئ 

ئهزۋار، ھـــارىس ئىبنـــى ھىـــشام ۋە ئهبـــۇ جهنـــدەل ئىبنـــى ســـۇھهيل ئىبنـــى ئـــامىر  
قاتارلىقالرنى ئېلىپ، قوشۇن باش قوماندانلىق مهركىزى نامىدا بىزانس قوشۇنىنىڭ         

بىـزانس قوشـۇنىنىڭ قارارگاھىغـا      . قوماندانلىق ھهيئىتى بىلهن كۆرۈشۈشكه ماڭدى    
ئۇالرغـا قومانـدان تـزاراك      . دېـدى » قومانـدانىڭالر بىـلهن كۆرۈشـمهكچىمىز     « : كېلىپ

مۇسۇلمان قوماندانالر قارارگاھ ئىچىگه كىرىپ، چېـدىرنىڭ  . نامىدا ئىجازەت بېرىلدى  
) دىنىمىزنىـڭ شـهرتلىرىگه ئاساسـهن     (بىـز   «: يىپهك بىـلهن تولغـانلىقىنى كـۆردى ۋە       

ــدىرغا كىرەلمهيمىــز   ــدىرغا  »يىپهكــتىن قىلىنغــان چې ــدۈرۈپ، چې ــراز بىل  دەپ ئېتى
بىــزانس قومانــدان ئــۇالر ئۈچــۈن ئــايرىم يىــپهك ســېلىنچا       . كىرگىلــى ئۇنىمىــدى 

شــۇنىڭ . تهييارالتقانىــدى، ئــۇالر ســېلىنچا ئۈســتىگه ئولتۇرۇشــنىمۇ قوبــۇل كۆرمىــدى
قوماندانى ساھابىلهر خالىغـان يهردە ۋە ئـۇالر خالىغـان شـهكىلدە            ) رىم(بىلهن بىزانس   

ھهردائىـم ئهنه  !) ئۇالرغـا رەھـمهت قىلـسۇن    هللا ا(سـاھابىالر   . شقا مـاقۇل بولـدى    ئولتۇرۇ
ــاددى مهســـىلىلهردىمۇ ا  ــايىتى ئـ ــۇپ، ناھـ ــهرىئهت  هللا شـــۇنداق بولـ ــا قويغـــان شـ يولغـ

بۇ ئىشتىمۇ چېدىر ۋە سـېلىنچىالر گهرچه       . ھۆكمىنىڭ ھېچبىرىگه سهل قارىمايتتى   
ىڭ يىـپهك كىـيىم كىيىـشىال    ئىسالمدا ئهرلهرن(كىيىم ـ كېچهك تۈرىگه كىرمىسىمۇ  

ــگهن ــدۈردى   )چهكلهن ــاتتىق قارشــىلىق بىل ــا ق ــال ئۇنىڭغ ــۇالر يهنى ــا  . ، ئ ــۇ ۋە بۇنىڭغ ب
ــۇ ھهيۋەتلىــك قىلىــپ      ــدە تېخىم ــۇالرنى دۈشــمهن كۆزى ــسىيىلىرى ئ ئوخــشاش پوزىت

 قىلىــــشقا ســــۈلهىكۆرسىتىــــشكه تــــۈرتكه بولغاچقــــا، دۈشــــمهنلهر ئــــۇالر بىــــلهن 
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ىن، ئـۇالر تارىختـا ئـۆزلىرىگه اليىـق يهردىـن ئـورۇن             ئهنه شـۇ سـهۋەبت    . مهجبۇرلىناتتى
شــۇنداقال، ئــۆزلىرىگه خــاس ئۈســتۈن تهبىئىتــى بىــلهن باشــقا مىللهتلهردىــن  . ئالــدى

پهرقلىنىــپ تۇرىــدىغان، ئېــسىل ســاالھىيهتكه ئېرىــشتى ۋە ئــۆزلىرى ئــارزۇ قىلغــان  
  . مۇكاپاتقا نائىل بولدى

ان بولۇش ياكى باج تـۆلهش ۋەيـاكى         ساھابىلهر بۇ كۆرۈشۈشته بىزانسالرغا مۇسۇلم    
بىزانسالر تهرسـالىق قىلىـپ     . ئۇرۇش قىلىشتىن بىرىنى تالالش تهكلىپىنى سۇندى     

  . ئۇرۇش قىلىشنى تاللىدى

بۇ ئارىدا، بىزانس قوشۇنىنىڭ قوماندانلىرىدىن ماھان بهزى مهسىلىلهر ھهققىـدە          
بـوش مهيـدانغا   كۆرۈشۈش ئۈچۈن خالىد ئىبنى ۋەلىدنى ئىككـى قوشـۇن ئارىـسىدىكى     

سـىلهرنى مهملىكىـتىڭالردىن تـا بـۇ        «: ىد ئۇنىڭ يېنىغـا كهلگهنـدە، ئـۇ       خال. چاقىردى
يهرلهرگىچه كېلىشكه مهجبۇرلىغان سهۋەبنىڭ يوقسۇللۇق ۋە ئاچلىق ئىكهنلىكىنى        

راست شـۇنداق بولـسا، مهن ھهر بىرىڭالرغـا ئـون دىنـاردىن پـۇل بهرگهننىـڭ               . ئۇقتۇق
ســىلهر . ر قــۇردىن كىــيىم ـ كــېچهك تارقىتىــپ بېــرەي  ســىرتىدا ھهممىڭالرغــا بىــرە

دېــگهن » هر يىلــى مهن يهنه شــۇنداق قىلىــمهن  مهملىكىتىڭالرغــا قــايتىڭالر، كــېل  
  . تهكلىپنى بهردى

ــا   ــد ماھانغ ــى ۋەلى ــد ئىبن ــپ   «: خالى ــۇ يهرگه ئېلى ــزدىن ب ــى مهملىكىتىمى بىزن
ــىلهر ئهمهس   ــگهن نهرس ــى ســهن دې ــالكى، بىــ   . كهلگىن ــۇنى بىلىــپ ق ــا ش ــان ئهمم ز ق

ئۇنىـــڭ ئۈســـتىگه بىـــزانس قېنىنىـــڭ ئهڭ تـــاتلىق . ئىچىـــدىغان بىـــر مىللهتمىـــز
ــۇق  ــى ئۇقت ــدۇق   . ئىكهنلىكىن ــچه كهل ــۇ يهرگى ــهۋەبتىن ب ــۇ س ــاۋاب بهردى» ش . دەپ ج

قا قهسهم قىلىمىزكى، بىز ئهرەبلهرنىڭ     هللا ا«:  ماھان بىلهن بىلله كهلگهنلهر    قوماندان
دەپ » ىمۇ شــۇنداق چۈشــهندۈرەتتۇقشــقىالرغبا. مۇشــۇنداق ئىكهنلىكىنــى بىلىمىــز 

  ①.نى ئىزھار قىلىشتىۋەھىمىئۆزلىرىنىڭ كۆڭلىدىكى 

. شۇنداق، مانا بۇ بىر ئېغىز سـۆز بىـلهن دۈشـمهن بهكمـۇ چۈشكۈنلىـشىپ كهتتـى                
خالىد ئىبنى ۋەلىد ھامانغا مهيـدان ئوقۇغانـدىن كېـيىن، ئېتىنـى دېۋىتىـپ ئوتتـۇرا               

ه ئىبنـى ئهبـۇ جهھىـل ۋە كهئـكه ئىبنـى      سهپنىڭ ئـوڭ ۋە سـولىغا جايالشـقان ئىكـرىم        
. ئامرنىڭ ئالدىغا ئايرىم ـ ئايرىم بېرىپ، ھۇجۇمغا ئۆتۈپ، ئۇرۇش باشلىشىنى بۇيرىدى 

ئۇ كۈنى، ھىجرەتنىڭ ئون ئۈچىنچى     . شۇنىڭ بىلهن، ئۇرۇش رەسمىي باشالنغان بولدى     
  . يىلى، رەجهب ئېيىنىڭ دەسلهپكى كۈنلىرى ئىدى

وشۇنىنىڭ ئوڭ قانىتىغا ھۇجۇم باشالپ، ئاسـتا ـ ئاسـتا    بىزانسالر ئاۋۋال ئىسالم ق
بۇ ۋاقىتتا، چوڭ ساھابه ۋە مهشهۇر قوماندان مۇئاز ئىبنـى         . ئوتتۇرىغا قاراپ سىلجىدى  

  : جهبهل مۇنداق دەپ دۇئا قىلىۋاتاتتى
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ــۈرەكلىرىگه ! ىمپهرۋەردىگــارئــى « ــۇتلىرىنى تىترىتىــپ، ي  دۈشــمهنلىرىمىزنىڭ پ
ارەت ۋە غهيرەت ئاتا قىلىپ، سهن يولغـا قويغـان شـهرىئهت            بىزگىمۇ جاس !  سال ۋەھىمه

ــاردەم قىــل   بىــزگه ! ھۆكــۈملىرىگه ھهردائىــم ئىتــائهت قىلىــشىمىز ئۈچــۈن بىــزگه ي
دۈشمهنلىرىمىز بىلهن كۆكرەك كېرىپ ئۇرۇش قىلىدىغان شـىجائهت بهر ۋە ئىالھىـي            

   »!مۇيهسسهر قىل، ئى رەببىمتهقدىرگه رازىمهنلىك بىلهن بويۇن ئېگىشكه 

شــنىڭ دەســلهپكى قهدەملىرىــدە بىــزانس ســهپلىرىدىكى ئهرەب زۇبهيــدىلهر      ئۇرۇ
. مهغلــۇبىيهتكه ئــۇچراپ، چۇقــان ســالغان پېتــى كهيــنىگه چېكىنىــشكه باشــلىدى       

ــۇالردىن       ــۇرۇپ، ئ ــۇ ئاش ــۇمىنى تېخىم ــان ھۇج ــسالرغا بولغ ــسا، بىزان ــۇلمانالر بول مۇس
ايتۇرۇشـقا پۇرسـهت بهرمهسـلىك      تاالپهتكه ئۇچراپ قېچىشقا باشـلىغانالرنى كهيـنىگه ق       

ــلىدى    ــشقا باش ــشان قىلى ــمهننى پهرى ــۈن دۈش ــاقچى   . ئۈچ ــۇنىدىن قاچم ــسالم قوش ئى
  . شۇنىڭ بىلهن قوشۇن ئۆزىنى ئوڭشىۋالدى. بولغانالرنى ئايالالر توستى

نى ئهبۇ جهھىل بـار     قوماندان ئىكرىمه ئىب  . ئۇرۇش شىددەتلىك داۋاملىشىۋاتاتتى  
قىتتا رەسۇلۇلالھقا قارشى بىرمۇنچه ئۇرۇشقا قاتناشـقان       مهن ئهينى ۋا  «: كۈچى بىلهن 
ــادەممهن ــاالمتىم؟   . ئ ــهنلهردىن قورقــۇپ ق ــدىن ئــۇ  . دەپ ۋارقىرايتتــى» بۈگــۈن س ئان

ئاراڭالردا مهن بىلهن مۈرىنى مۈرىگه تىرەپ ئۇرۇشۇپ ئۆلۈشكه        «: ئهسكهرلىرىگه قاراپ 
ار ئىبنـى ئهل ئهزۋار ۋە      بـۇ چاقىرىققـا دىـر     . دەپ ۋارقىرىـدى  » قهسهم ئىچكهنلهر بـارمۇ؟   

يــېقىن گه  400ئىكرىمهنىــڭ تاغىــسىنىڭ ئــوغلى ھــارىس ئىبنــى ھىــشام قاتــارلىق 
ئهسكهر كۆكرەك كېرىپ چىقتى، ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى ھهممىگه تونۇلغـان كىـشىلهر         

خالىد ئىبنى ۋەلىدنىڭ چېدىرى ئالدىـدا ئۇرۇشـقان بـۇ قهھرىمـانالردىن دىـرار              . ئىدى
ــ  ارلىق بىــر گــۇرۇھ ئهســكهر شــېهىت بولــدى، قالغانالرنىــڭ      ئىبنــى ئهل ئهزۋار قات
بــۇ ئــۇرۇش داۋامىــدا بولــۇپ ئــۆتكهن مۇنــداق بىــر ۋەقه رىــۋايهت . ھهممىــسى يارىالنــدى

  : قىلىنىدۇ

. ئاڭالشــالرغا قارىغانــدا، يارىالنغــان بــۇ ئهســكهرلهر ئۈچــۈن ســۇ ئېلىــپ كېلىنــدى 
ىنىڭ قاراشــلىرىغا ىــسئۇالرنىــڭ بىرىنچىــسىگه ســۇ ئۇزىتىلــدى، ئهممــا ئــۇ يېنىدىك  

ئىككىنچىـــسىگه . دەپ ســـۇنى ئىچمىـــدى» ! ئۇنىڭغـــا بېـــرىڭالرئـــاۋۋال«: چىـــدىماي
ســۇ ئىچىلــمهي . تىپ ئىچكىلــى ئۇنىمىــدىىۇزىتىلــسا، ئۇمــۇ ئۈچىنچىــسىنى كۆرســئ

ئهمما ئهڭ ئاخىرقى يارىـدارغا كهلگهنـدە، سـۇ ئۈلگـۈرمهي           . داۋاملىق ئايلىنىپ ماڭدى  
ــايتۇرۇپ باشــتا ئىچمىــگهن   شــۇنىڭ بىــله. شــېهىت بولغانىــدى ــنىگه ق ن، ســۇنى كهي

يارىــدارالرغا ئىچكـــۈزمهكچى بولــدى، ئهممـــا ئۇالرنىـــڭ ھهممىــسى شـــېهىت بولـــۇپ    
ئىـــسالم دىنىنىـــڭ بـــۇ تـــۇنجى قهھرىمـــانلىرى جـــان بېـــرىش ئالدىـــدا  . بولغانىـــدى

ەپ سـهھىپىلىرىدىن ئـورۇن   كۆرسهتكهن بۇ ئاجايىپ خىسلىتى بىلهن تارىخنىڭ شـهر     
  ①.ئالدى
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سالر ئىسالم قوشۇنىنىڭ ئوڭ تهرىپىگه ھۇجۇم قىلىپ، ئۇالرنى ئوڭ تهرەپكه          بىزان
قوغالۋاتقان بىر ۋاقىتتا، خالىد ئىبنى ۋەلىد قـول ئاسـتىدىكى ئـاتلىق ئهسـكهرلىرى              

ــدى     ــۇم قىل ــا ھۇج ــول قانىتىغ ــسالرنىڭ س ــلهن بىزان ــۇلمانالر   . بى ــدا مۇس ــۇ ھۇجۇم ب
دىن خالىــد قوماندانلىقىــدىكى ئانــ. بىزانــسالرنىڭ ئــالته مىــڭ ئهســكىرىنى يوقــاتتى

ئاتلىق يۈز ئهسكهر بىلهن بىزانسالرنىڭ مىڭدەك ئهسكىرىگه ھۇجۇم قىلىپ ئـۇالرنى           
ــدىن      ــوغالپ يۈرگهن ــدىن ق ــتقىچه ئۇالرنىــڭ كهينى ــۇچراتتى ۋە خېلــى ۋاقى ــاالپهتكه ئ ت

ــنىگه قــايتتى  ــدا،  . كېــيىن كهي ــۇالر قايتىــپ بارغان ئالــدىنقى بۆلــۈملهردە ســۆزلهپ  (ئ
  . قارارگاھقا مهدىنىدىن ئهۋەتىلگهن مهكتۇب يېتىپ كهلگهنىدى) كئۆتۈلگهندە

مهكتۇبتــا ھهزرىتــى ئهبۇبهكرىنىــڭ ۋاپــات بولغــانلىقى، ئۇنىــڭ ئورنىغــا ھهزرىتــى 
ئۆمهرنىڭ خهلىپىلىككه سايالنغانلىقى ۋە ئهبۇ ئۇبهيـدەنىڭ خالىـد ئىبنـى ۋەلىـدنىڭ              

  .ىدىئورنىغا باش قوماندان بولۇپ تهيىنلهنگهنلىكى يېزىلغان

ســهپلىرى ) انسبىــز(ئــۇرۇش ۋەزىيىتــى ســهل پهســلهپ قالغــان بىــر ۋاقىتتــا، رۇم  
ئىسىملىك بىر قوماندان ئوتتۇرىغـا چىقىـپ، خالىـد          (George)ئارىسىدىن گېئورگى   

خالىـد ئۇنىـڭ تهكلىپىنـى      . ئىبنى ۋەلىد بىلهن كۆرۈشمهكچى بولغانلىقىنى ئېيتتى     
دان بىـــر ـ بىـــرىگه شـــۇ قهدەر     ئىككـــى قومانـــ. قوبـــۇل قىلىـــپ ئوتتۇرىغـــا چىقتـــى

گېئــورگى خالىــدقا . يېقىنالشــتىكى، ئــاتلىرى بىــر ـ بىــرىگه يــانمۇ يــان كهلگهنىــدى   
  : مۇنداق دېدى

مهن، ماڭا راستىنى ئېيت، ھهرگىز     ىماقچىسهندىن بىر ئىشنى سور   ! هي خالىد  ئ ــ
مېنـى ئالـدايمهن    . چـۈنكى، ھـۈر ئىنـسان يالغـان گهپ قىلمايـدۇ          ! يالغان گهپ قىلمـا   

قـا ئىـشىنىپ ئوتتۇرىغـا چىققـان بىرىنـى ئالداشـقا            هللا چـۈنكى، مهرت ئىنـسان ا     ! ېمهد
پهيغهمبىرىڭالرغـا ئاسـماندىن    هللا ا! ئهجىبا: سهندىن شۇنى سورىماقچىمهن  . ئۇرۇنمايدۇ

بىــر قىلىــچ چۈشــۈرگهن ) كىمــگه قارشــى ئىشلهتــسهڭالر، شــۇنى چوقــۇم يېڭىــدىغان (
  تىۋاتامسىلهر قانداق؟بولسا، ھازىر بىزگه قارشى شۇ قىلىچنى ئىشلى

  : خالىد ئۇنىڭغا

  : گېئورگى.  ئۇنداق ئهمهس، ـ دەپ جاۋاب بهردىــ ھهرگىز

نىڭ قىلىچـى دېيىـشىدىكهن، بۇنىـڭ       هللا  ئۇنداقتا، مېنىڭ ئاڭلىشىمچه، سېنى ا     ــ
  : خالىد ئۇنىڭغا. سهۋەبى نېمه؟ ـ دەپ سورىدى

ه ۋە تـوغرا يولغـا      كى ھهقـ   ئهۋەتكهن ۋاقىتتا، ئـۇ بىزنـ      تائاال بىزگه ئهلچىسىنى  هللا  ا ــ
بىـــز بولـــساق، ئۇنىڭـــدىن نهپرەتلىنىـــپ، قوبـــۇل قىلغىلـــى پهقهتـــال . دەۋەت قىلـــدى
كېيىــنچه، بهزىلىرىمىــز ئۇنىڭغــا ئىــشىنىپ ئهگىشىــشكه باشــلىدۇق،   . ئۇنىمىــدۇق

ــپ، قهتئىــي يېقىنالشــمىدۇق    ــا چىقىرى ــۇنى يالغانچىغ ــز ئ ــۇنى  . بهزىلىرىمى مهنمــۇ ئ
تائـاال كېــيىن  هللا ئهممـا، ا . شـمىغانالردىن بىـرى ئىـدىم   يالغانچىغـا چىقىرىـپ، يېقىنال  
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يورۇتـۇپ، تـوغرا يولغـا مېڭىـشقا مۇيهسـسهر          بىـلهن   كۆڭۈللىرىمىزنى ھىـدايهت نـۇرى      
ئهنه شـۇ ۋاقىتتـا، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم         . بېرىپ ئۇنىڭغا بهيئهت قىلدۇق   . قىلدى
ى ئىــسالمغا  دەپ مېنــ»نمۇشــرىكلهرگه قاراتقــان قىلىچــى ســهنىــڭ هللا ســهن ا«: ماڭــا
 نــامى »)نىــڭ قىلىچــىهللا ا(ســهيفۇلالھ «شــۇندىن بېــرى . لىشىــشكه چــاقىردىياردەم

ــۋاتىمهن  ــلهن ئاتىلىــپ كېلى ــدە   . بى ــلهن، مهن مۇســۇلمانالرنىڭ ئىچى شــۇ ســهۋەب بى
مۇشــرىكلهرگه ئهڭ شــىددەت بىــلهن قارشــى تۇرىــدىغانالردىن بىــرىمهن، ـ دەپ جــاۋاب   

  : ن گېئورگىخالىدنىڭ بۇ گهپلىرىنى ئاڭلىغا. بهردى

ـــ ــدــ ــشكه دەۋەت    !  ئهي خالىـ ــېمىگه ئىشىنىـ ــسانالرنى نـ ــىلهر ئىنـ ــداقتا، سـ ئۇنـ
  : خالىد ئىبنى ۋەلىد. قىلىسىلهر؟ ـ دەپ سورىدى

نىـڭ بىـر ئىكهنلىكىـگه، ھهزرىتـى مۇھهممهدنىـڭ ئۇنىـڭ            هللا  بىز ئىنـسانالرنى ا    ــ
ىـــل تهرىپىـــدىن نازهللا بهندىـــسى ۋە ئهلچىـــسى ئىكهنلىكىـــگه شـــاھادەت ئېيتىـــشقا، ا

 ۋە تهستىقالشـــقا دەۋەت  قوبـــۇل قىلىـــش نىلهرنىـــڭ ھهممىـــسى ۋەھيىقىلىنغـــان 
  . دېدى-قىلىمىز،

ـــ  دەپ -رغــا قانــداق مۇئــامىله قىلىــسىلهر؟  بــۇ دەۋىتىڭالرنــى قوبــۇل قىلمىغانالـ
  : خالىد. سورىدى گېئورگى

 ئالىمىز ۋە ئۇالرنى دۈشمهنلهردىن قوغدايمىز، ـ دەپ جاۋاب  ) باج( ئۇالردىن جىزيه ــ
  : گېئورگى يهنه. بهردى

  : خالىد ئىبنى ۋەلىد.  ئهگهر جىزيهنىمۇ قوبۇل قىلمىسىچۇ؟ ـ دەپ سورىدىــ

  . ئۇنداق قىلسا، ئۇرۇش ئېالن قىلىمىز، ـ دېدىــ

 بولــۇپ دىئــالوگ خالىــد ئىبنــى ۋەلىــد بىــلهن گېئــورگى ئارىــسىدا يهنه مۇنــداق  
  : ئۆتتى

  :  گېئورگى

 قېتىلغان بىر ياتنىـڭ ئـاراڭالردىكى ئهھـۋالى        بۈگۈن ئىمان ئېيتىپ، سىلهرگه    ــ
  ۋە ئورنى قانداق بولىدۇ؟ 

  :  خالىد

يهنــى يــۇرت . نىــڭ ئهمرلىــرى ئالدىــدا ھهممىمىزنىــڭ ئــورنىمىز ئوخــشاش هللا  اــــ
چوڭلىرى بىلهن ئـاددىي بىـر پۇقرانىـڭ، باشـتىكى بىـلهن ئاخىرقىنىـڭ ھېچقانـداق                

ــاراۋەر      ــلهن تهڭ ـ ب ــوق، ھهممهي ــى ي ــ. پهرق ــداق  ھېچكىمنى ــدىن ھېچقان ڭ ھېچكىم
  . ئۈستۈنلۈكى يوق

  :  گېئورگى
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 بۈگۈن مۇسۇلمان بولغان بىرىنىـڭ بۇنـدىن بـۇرۇن مۇسـۇلمان بولغـانالر بىـلهن                ــ
  ئوخشاش ساۋابقا ئېرىشىش ئىمكانىيىتى بارمۇ؟

  :  خالىد

  .ھهتتا ئۇالردىنمۇ كۆپ ساۋابقا ئېرىشهلهيدۇ.  ئهلۋەتته بارــ

  :  گېئورگى

بۈگـۈن بىـرى    .  خېلـى بـۇرۇنال مۇسـۇلمان بولغـان كىـشىلهرسىلهر           ئهمما سـىلهر   ــ
چىقىپ مۇسۇلمان بولـسا، ئـۇ قانداقـسىگه سـىلهرگه ئوخـشاش سـاۋابقا ئېرىـشهلهيدۇ؟                

  ئۇنى سىلهر بىلهن قانداق سېلىشتۇرغىلى بولسۇن؟

  :  خالىد

 توغرىسىنى ئېيتقاندا، بىز پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم تېخـى ھايـات چېغىـدا بـۇ               ــ
ئـۇ  . لۇغ دىننى ئۇنىڭدىن ئۆگهنـدۇق، ئۇنىـڭ دەۋىتـى بىـلهن ھىـدايهتكه ئېرىـشتۇق              ئۇ

تېخى ئـارىمىزدىكى ۋاقىتتـا ۋە ئۇنىڭغـا ئاسـماندىن خهۋەرلهر چۈشـۈۋاتقان مهزگىلـدە               
 كىتـابنى شهخـسهن ئـۆزى ئـۆگىتهتتى،         يئـۇ ئىالھىـ   . بېرىپ ئۇنىڭغا بهيئهت قىلـدۇق    

ــايهتلهرنى بىــزگه كۆرســىتهتتى  شــۇڭا، بىــز كــۆرگهننى كــۆرگهن ۋە بىــز  . مــۇجىزە ۋە ئ
ئاڭلىغاننى ئاڭلىغان كىم بولسا بولـسۇن، ئۇنىـڭ ئىـسالمنى قوبـۇل قىلىـشى شـهرت                

سىلهرگه كهلسهك، سىلهر بىزگه ئوخـشاش پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمدىن بىـر            . ئىدى
ئۇنــداق بولغــانىكهن، ئــاراڭالردىن بىــرى  . نهرســه كۆرمىــدىڭالر يــاكى ئاڭلىمىــدىڭالر 

نى ھهقىقىي مهنىدە ۋە سهمىمىي نىيهت بىلهن قوبـۇل قىلـسا، ئۇنىـڭ سـاۋابى               ئىسالم
  . بىزنىڭكىدىنمۇ ئۈستۈن بولىدۇ

  : گېئورگى

  .سهن ھهقىقهتهن راست گهپ قىلدىڭ ۋە مېنى ئالدىمىدىڭ!  ئهي خالىدــ 

  : خالىد

سـېنىڭ دىلىڭغـا بـۇ    . قا قهسهم قىلىمهنكى، مهن سـاڭا راسـت گهپ قىلـدىم     هللا  ا ــ
  .تائاالدۇرهللا رنى سالغانمۇ االسوئال

گه پىرقىرىتىـپ   دىن كېـيىن، گېئـورگى قولىـدىكى قالقـاننى يهر         دىئالوگمانا بۇ   
خالىـد ئىبنـى ۋەلىـد ئـۇنى ئېلىـپ       . دېدى» !ماڭا ئىسالمنى ئۆگهت  «: تاشالپ خالىدقا 

ئاۋۋال ئۇنىڭغا تاھارەت ئالدۇرۇپ، بىرلىكته ئىككـى رەكـئهت نامـاز           . چېدىرىغا قايتتى 
بۇ ۋاقىتتا، بىزانس قوشۇنى مۇسـۇلمانالرغا شـىددەت بىـلهن ھۇجـۇم قىلىـپ،              . ئوقۇدى

ئىكــرىمه ۋە تاغىــسى ھارىــسنىڭ  )قوشــۇننىڭ ئارقىــسىغا جايالشــقان(ئــۇالرنى تــاكى 
  . قوماندانلىقىدىكى مۇداپىئه سهپلىرىگىچه چېكىندۈرگهنىدى
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، رۇمالرغـا  بۇ ئهھۋالنى كۆرگهن خالىد ۋە گېئورگى مۇسۇلمانالرنىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ    
ــاراپ ئېتىلــــدى ۋە ا ــۇچراتتى  هللا قــ ــاالپهتكه ئــ ــۇالرنى تــ ــلهن ئــ ــاردىمى بىــ . نىــــڭ يــ

مهندىن زەربه يهپ شـېهىت     ئهپسۇسلىنارلىقى، گېئورگى بۇ قېتىملىق ھۇجۇمدا دۈشـ      
  !ئىسالمنىڭ بۇ شېهىتىگه رەھمهت قىلسۇنهللا  ا①.بولدى

ىن ۋە دىـگهر    ئۇرۇش ئهڭ شىددەتلىك ئېلىپ بېرىلغان بۇ كۈندە، مۇسۇلمانالر پېش        
نامازشـام ۋە خۇپتهننىـڭ   . نامازلىرىنى پهقهت ئىما ـ ئىـشارەت ئـارقىلىقال ئوقۇيالىـدى    

  . ۋاقتىنىمۇ كېچىكتۈردى

بىزانس قوشۇنى بولسا، كېچىنىـڭ قاراڭغۇلىقىـدىن پايـدىلىنىپ ۋەقۇسـه دېـگهن             
قاچمىسۇن دەپ زەنجىرلهر بىلهن باغالپ قويۇلغان رۇم ئهسكهرلىرى        . يهرگه چېكىندى 

  . ئۆلتۈرۈلدى

يهرمۇك جېڭىغا قاتناشقان چوڭ ساھابىلهردىن بىرى زۇبهير ئىبنى ئـاۋام بولـۇپ،            
بۇ چوڭ ساھابه ئۇ كـۈنى يهرمـۇك جېڭىغـا قاتناشـقان سـاھابىلهرنىڭ ئهڭ كاتتىـسى،                 

 جهڭگىـۋار   ئىـسالم قوشـۇنىنىڭ ئهڭ    . شۇنداقال ئهڭ قهھرىمـانى ۋە جهڭگىـۋارى ئىـدى        
سهن بىزگه باشچىلىق قىـل،     «: نىڭ ئالدىغا كېلىپ   ئۇ  قانچىسى جهڭچىلىرىدىن بىر 

سـىلهر بهرداشـلىق     «:زۇبهير ئۇالرغـا  . دېدى» !بىزانسالرغا قارشى بىر ھۇجۇم باشاليلى    
ــسىلهر ــدى» بېرەلمهي ــل  . دې ــان جهڭچى ــۇ قهھرىم ــا ب ــلىق  «: هرئهمم ــز بهرداش ــاق، بى ي

غــا دېيىــشتى ۋە چاقمــاق تېزلىكىــدە بىــزانس ســهپلىرىگه قارشــى ھۇجۇم  » بېرىمىــز
ئهمما ئۇالر بىزانسالرنىڭ بهكمۇ مۇستهھكهم سېپىگه دۇچ كهلدى ۋە زۇبهيـردىن           . ئۆتتى

زۇبهيــر بولــسا، دۈشــمهن ســهپلىرىنى خــۇددى  . باشــقا ھهممىــسى كهيــنىگه چېكىنــدى 
ئانـدىن يهنه شـۇ   . ئوقتهك ئىككىگه يېرىپ، دۈشمهننىڭ ئارقا تهرىـپىگه ئۆتـۈپ كهتتـى          

بـۇ ھهرىكهتنـى يهنه    . هبداشلىرىنىڭ يېنىغا قايتتى  تهرىقىدە ئالدى تهرىپىگه ئۆتۈپ، س    
  . بىر قېتىم قىلدى، ئهمما ئۆزىمۇ مۈرىسىنىڭ ئىككى يېرىگه دۈشمهندىن زەربه يېدى

ى ھىـشام،  بۇ ئۇرۇشتا ئىكرىمه ئىبنى ئهبۇ جهھىل، ئۇنىڭ تاغىـسى ھـارىس ئىبنـ       
ببان ئىبنى  ر، سهلهمه ئىبنى ھىشام، ئامىر ئىبنى سهئىد، ئه       ىئىكرىمهنىڭ ئوغلى ئام  

 .سهئىد، ھىشام ئىبنى ئهل ئاس ۋە ئامىر ئىبنى تۇفهيـل قاتـارلىقالر شـېهىت بولـدى               
 چېكىنىـشكه    ئۆزىنىڭ يېنىدىكى تۆت ئهسـكهر بىـلهن ئارقـا سـهپكه           ئهمر ئىبنى ئاس  

مهجبۇر بولدى، ئهمما ئايالالرنىڭ ئۇالرنى ئهيىبلىشى بىـلهن تهكـرار دۈشـمهنگه قـاراپ              
شـۇنىڭغا ئوخـشاش، شـۇراھبىل ئىبنـى ھهسـهنه قوماندانلىقىـدىكى            . ھۇجۇمغا ئۆتتى 

قوشــۇنمۇ ئارقىغـــا چېكىنىـــشكه مهجبـــۇر بولغانىــدى، لـــېكىن بـــاش قومانـــداننىڭ   
يهزىـد ئىبنـى ئهبـۇ سـۇفيان ئـۇ          . ۇجـۇم باشـلىدى   ئاگاھالندۇرۇشى بىـلهن قايتىـدىن ھ     

چۈنكى، دادىسى ئهبۇسۇفيان ئۇنىڭ قېـشىغا      . كۈنى بهكمۇ قهھرىمانالرچه جهڭ قىلدى    
نىـڭ ئهمـرىگه خىالپلىـق      هللا ھهرگىـز ا  ! جېـنىم ئوغلـۇم   «: كېلىپ مۇنداق دېگهنىـدى   

                                                 
 . بهتلهر– 26، - 24 جىلد، – 7بنى كهسىر، ئى» ئهل بىدايه« بهت؛ -378 جىلد، – 2ئىبنۇل ئهسىر، » ئهل كامىل« ①
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بۈگـۈن كـۆكرەك كېرىـپ ئۇرۇشـمىغان        ! قىلىپ، نامهرتلىك قىلما، سهۋرچان بـولغىن     
ــۇ يىگىـــت يـــوق بى ــر ۋە  (ســـهن ۋە تهڭتۇشـــلىرىڭ . رمـ ــۇلمانالرنىڭ ئهمىـ يهنـــى مۇسـ

باشــقىالرغا قارىغانــدا تېخىمــۇ بهرداشــلىق ) قومانــدانلىقىنى ئــۆز ئۈســتىگه ئالغــانالر
ئۇنداق ! جېنىم باالم . نىڭ ئهمرىگه تېخىمۇ بهك بويسۇنۇشۇڭالر كېرەك     هللا بېرىشى ۋە ا  

قىلىـــشتىن قـــورقكى، ســـېنىڭ   رلىـــرىگه خىالپلىـــق  نىـــڭ ئهمهللا بولغـــانىكهن، ا
سـهندىنمۇ كـۆپ ئهجىـر تىلهيـدىغان ۋە سـهندىنمۇ           ) دىـن هللا ا(ئهمرىڭدىكى جهڭچىـلهر    

بـۇ جهھهتـلهردە سـهن ئۇالردىنمـۇ        . بهكرەك بهرداشـلىق بېرىـدىغان بولـۇپ كهتمىـسۇن        
  » !ئۈستۈن بولغىن

ئىنـشائالالھ  ! خـاتىرجهم بـولغىن، دادا    «: ن يهزىـد دادىـسىغا    بۇ سۆزلهرنى ئاڭلىغـا   
كـۈنى ھهقىـقهتهن قهھرىمـانالرچه       دېـدى ۋە ئـۇ    » !سۆزۈڭگه اليىق بولۇشقا تىرىشىمهن   

  ①.تتۇرا سهپلىرىگه جايالشقانىدىيهزىد ئىسالم قوشۇنىنىڭ ئو. جهڭ قىلدى

ــۋايهت ق     ــانلىرىنى رى ــسىدىن ئاڭلىغ ــهييهب دادى ــى ئهل مۇس ــهئىد ئىبن ــپ س ىلى
 ئهتراپنى جىمجىتلىق بېسىپ ئۇرۇش داۋام قىلىۋاتقان بىر ئارىلىقتا «: مۇنداق دەيدۇ 

ئـۇ ئـاۋازدىن    . بىز بىردىنال بىرىنىڭ يۇقىرى ئاۋازدا ۋارقىرىغىنىنى ئاڭلىدۇق      . كهتتى
ئهي . ئهمـدى بىـزگه كهلگىـن     ! نىـڭ زەپىـرى   هللا ئـى ا  : مۇنداق بىـر چـاقىرىق كېلهتتـى      

قارىساق، ۋارقىرىغان ئۇ كىـشى     !.... غهيرەت قىلىڭالر، غهيرەت قىلىڭالر   ! مۇسۇلمانالر
   ».غلى يهزىدنىڭ تۇغى ئاستىدا ئۇرۇش قىلىۋاتقان ئهبۇ سۇفيان ئىكهنئو

 قادىـسىيه ئـۇ   (داڭلىق قهھرىمـان مالىـك ئهشـتهرمۇ يهرمـۇك جېڭىـدا بـار ئىـدى                
  : يهرمۇك كۈنى بىزانس سهپلىرىدىن بىر جهڭچى چىقىپ). ئۇرۇشىغا قاتناشمىغان

بــۇنى . انغا چۈشــتى دەپ مهيــد-ېلىــشىدىغانالر بــارمۇ؟ مهن بىــلهن يهكمــۇ يهك ئــــ
ئىككىسى يهكمۇ يهك خېلى بىر     . ئاڭلىغان ئهشتهر دەرھال ئوتتۇرىغا سهكرەپ چىقتى     

زەربه . دەپ بىـر زەربه ئـۇردى     » !ئـال سـاڭا   « : ۋاقىتقىچه تۇتۇشقاندىن كېـيىن، ئهشـتهر     
شۇنداق بولسىمۇ، بۇ ئىسالم قهھرىمانىغـا ھهيـران قالغـان بىـزانس            . جايىغا تهگمىدى 

  : جهڭچى

  : ئاندىن. ـ دەپ تىلىدى!  مىللىتىمدىن ساڭا ئوخشاشالرنى كۆپهيتسۇنهللا اــ

ئهگهر سهن مېنىڭ مىللىتىمدىن بولغان بولساڭ، شۇ بىـزانس قوشـۇنىنى           !  ئاھ ــ
  . مۇتلهق غهلىبىگه ئېرىشتۈرگهن بوالتتىم، ـ دەپ ئاھ ئۇردى

ــۇك جېڭــى      ــۇس يهرم ــزانس ئىمپېراتــورى ھېراكلىي ــدا، بى ــالرغا قارىغان   ئاڭالش
بىزانس قوشـۇنى ئېغىـر تـاالپهتكه ئـۇچراپ، ھهر          . دا ئىدى  ①بولۇۋاتقان ۋاقىتتا ئانتاكيا  

  :تهرەپكه قېچىشى بىلهن ھېراكلىيۇس قوماندانالرنى يىغىپ
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 قېنى ئېيتىشه، سـىلهر بىـلهن ئـۇرۇش قىلغـان شـۇ خهقلهرمـۇ             !  ئهي نانقېپىالر  ــ
  : نالرقوماندا.  دەپ ۋارقىرىدى-سىلهرگه ئوخشاش ئادەم ئهمهسمۇ؟

  : ھېراكلىيۇس يهنه.  شۇنداق، ـ دېيىشتىــ

  .  سىلهرنىڭ سانىڭالر كۆپمۇ، ئۇالرنىڭمۇ؟ ـ دەپ سورىدىــ

  : ئېمپېراتور.  بىز ئۇالردىن نهچچه ھهسسه كۆپ ئىدۇق، ـ دېيىشتىــ

 دەپ -؟ېتىــشتىڭئېغىــر تــاالپهتكه ئــۇچراپ ك ئۇنــداقتا، نــېمه ئۈچــۈن بۇنچىــۋاال ــــ
 يېـشى ئهڭ چـوڭ بىـر قومانـدان يېڭىلىـپ قېلىـشلىرىنىڭ           شۇنىڭ بىـلهن  . سورىدى

  : سهۋەبىنى چۈشهندۈرۈپ مۇنداق دېدى

. ئــۇالر كېچىــسى نامــاز ئوقۇيــدۇ، كۈنــدۈزلىرى روزا تۇتىــدۇ !  ئۇلــۇغ پادىــشاھىمــــ 
. توغرا يولغا باشالپ، خاتـا يولـدىن چهكلهيـدۇ        . بهرگهن ۋەدىسىگه چوقۇم ئهمهل قىلىدۇ    

بىزگه كهلـسهك، بىـز ئىچىملىـك    . هن توغرا مۇئامىله قىلىدۇبىر ـ بىرىگه ئىنساپ بىل 
ــولىمى    ــشالردىن ق ــان ئى ــز، يام ــا قىلىمى ــز، زىن ــايمىزئىچىمى ــۆزىمىزدە . زنى تارتم س

ھهردائىـم بىـر ـ    .  تۇرمايمىز، بىر ـ بىرىمىزگه غهزەپلىنىمىز، زۇلۇم قىلىمىـز  ھهرگىز
لىــدىغان ئىــشالردىن مهمنــۇن بوهللا بىرىمىــزگه يامــان ئىــشالرنى تهۋســىيه قىلىمىــز، ا

مانـا  . بۇ دۇنيادا ھهر تۈرلۈك جىنايهت ئۆتكۈزۈپ، پىتنه ـ پاسات تېرىيمىـز  . چهكلهيمىز
  . بۇ، بىزنىڭ يېڭىلىپ، ئۇالرنىڭ غهلىبه قىلىشىنىڭ سهۋەبىدۇر

بۇ سۆزلهرنى ئاڭلىغان ئىمپېراتور چارىـسىزلىقتىن ئـۇنى تهستىقالشـقا مهجبـۇر            
 ئېيتىلىــشىچه، بىــزانس مۆتىۋەرلىرىــدىن بىــرى .بولــدى ۋە قــاتتىق قايغۇغــا چۆمــدى

ئۆزلىرىنىــــڭ ئىتتىپاقداشــــلىرى بولغــــان ئهرەب قــــۇززا قهبىلىــــسىدىن بىرىنــــى 
شـۇ  «: مـېڭىش ئالدىـدا ئۇنىڭغـا     . ۋەتتـى مۇسۇلمانالرنىڭ ئارىسىغا جاسۇس قىلىـپ ئه     

مىللهتنىڭ ئارىسىدا بىر كـېچه ـ كۈنـدۈز تـۇرۇپ كهل ۋە كـۆرگهن ـ ئاڭلىغـانلىرىڭنى        
ــانلىقى ئۈچــۈن   . دەپ تهلىمــات بهردى» !ا ئېيتىــپ بهرگىــن ماڭــ ــادەم ئهرەب بولغ ــۇ ئ ب

ئۇالرنىـڭ ئارىـسىدا بىـر      . چاندۇرماستىن مۇسۇلمانالرنىڭ ئارىسىغا قېتىلىپ كهتتـى     
كېچه ـ كۈنـدۈز تۇرغانـدىن كېـيىن، ئـۆزىگه تهلىمـات بهرگهن بىزانـسلىقنىڭ يېنىغـا         

دەپ » ؟ق خهۋەرلهرنـى ئېلىـپ كهلـدىڭ      قاندا«: بىزانسلىق ئۇنىڭدىن . ىپ كهلدى قايت
ــۇالر كېچىلىــرى راھىــبالردەك  «: جاســۇس ئۇنىڭغــا. ســورىدى ــدا، ئ راســتىنى ئېيتقان

ئوغرىلىــق . ئىبــادەت قىلــسا، كۈنــدۈزلىرى شــىردەك يۈرەكلىــك بولــۇپ كېتىــدىكهن  
زىنـــا . قىلغـــۇچى پادىـــشاھنىڭ ئـــوغلى بولـــۇپ كهتـــسىمۇ، قـــولىنى كېىـــسىدىكهن 

ــهرىئهت ھــ   ــۇچىالرنى ش ــدىكهن ۆكمى بــوقىلغ ــاتتىق جازاالي ــدى» يىچه ق ئۇنىــڭ . دې
ئهگهر ئېيتقانلىرىنىـڭ راسـت بولـسا، بـۇ         «: ىنى ئاڭلىغان بىـزانس مۆتىـۋەرى     سۆزلىر

تىـن تىلهيمهنكـى،    هللا ا. ئادەملهرگه قارشى چىققاندىن ئۆلۈپال كهتكهن تېخىمۇ ياخـشى       

                                                                                                                                      
  . ھازىرقى تۈركىيهنىڭ ئانتاكيا ۋىاليىتى__ ئانتاكيا  ①



  
  
 ) خولهپائىر راشىدىن(تۆت خهلىپه باسار ئىز

 176

w
w

w
.m

unber.org
 

ر مهندىن غالىب مهن ئۇالردىن ياكى ئۇال. مهن ئۇالرنىڭ ئالدىغا ھهرگىز بېرىپ قالماي
قــــۇپ كهتكهنلىكىنــــى دەپ ئۆزىنىــــڭ مۇســــۇلمانالردىن نهقهدەر قور» !كهلمىــــسۇن
  ①.ئىپادىلىدى

ئهبـۇ  . سۇفيان قاتارلىق بىـر قـانچه مۇجاھىـد كۆزىـدىن ئايرىلـدى      بۇ ئۇرۇشتا، ئهبۇ  
يهنه بىـر كـۆزى   . سۇفياننىڭ بىر كـۆزى ھـۇنهين جېڭىـدا كـۆرمهس بولـۇپ قالغانىـدى        

 قالغـان قىـسمى     ڭۇلۇپ كهتتى، شۇنىڭ بىـلهن، ئۇنىـڭ ھاياتىنىـ        يهرمۇك جېڭىدا قۇي  
  . ئهما ئۆتتى

مـۇغىرە ئىبنـى    : بۇ ئۇرۇشتا ئهما بولۇپ قالغـان باشـقا مۇجاھىـدالر مۇنـۇالر ئىـدى             
شهئبه، ھاشىم ئىبنى ئۇتبه ئىبنى ئهبـۇ ۋەققـاس، ئهل ئهشـئاس ئىبنـى قهيـس، ئـامىر                

  ... باشقا بىر قانچىسىئىبنى مادى قهرىب، قهيس ئىبنى ئهل مهكشۇھ ۋە 

ئۇرۇشــنى تاشــالپ، تهرەپ ـ تهرەپــكه قېچىــشتى، مۇســۇلمانالر    ) بىزانــسالر(رۇمــالر
ــۈردى    ــوغالپ يـ ــتالرغىچه قـ ــر ۋاقىـ ــى بىـ ــسىدىن خېلـ ــڭ ئارقىـ ــۇرۇش  . ئۇالرنىـ ــۇ ئـ بـ

نىڭ خهلقــى شــهھىرى ھىمــس ،)ھــازىرقى شــام(ئاخىرالشــقاندىن كېــيىن، دەمهشــق  
ــشىش ئ  ــلهن ئىتتىپاقلىـ ــۇلمانالر بىـ ــۈزدىمۇسـ ــسى تـ ــزانس . هھدىنامىـ ــۈنكى، بىـ چـ

ه، بۇالر قوغدىغۇچىـسىز    كچهالرنىڭ كۆپىنچىسىنى تاشالپ كهتك   تۇپراقئهسكهرلىرى بۇ   
 يتىن چىقىـپ، ئۆزىنىـڭ ئهسـكىرى   ھىمسئۇنىڭ ئۈستىگه، ھېراكلىيۇس    . قالغانىدى

ــا      ــان ئانتاكياغ ــزى قىلىۋالغ ــدانلىق مهركى ــهپهر ۋە قومان ــسى، قوشــۇنلىرىنىڭ س بازى
  . يالشقانىدىبېرىپ جا

خالىد ئىبنى ۋەلىدتىن كېيىن قوشۇننىڭ بـاش قومانـدانى بولـۇپ تهيىـنلهنگهن             
ئهبــۇ ئۇبهيــدە ئــامىر ئىبنــى ئهل جهرراھ بىــزانس قوشــۇنىنى قوغالشــقا قاتناشــمىغان   

چـۈنكى،  . ئهسكهرلهرنى يىغىپ، مهرج ئهس سـهفهر دېـگهن يهرگه قـاراپ ھهرىكهتلهنـدى         
ــگهن ي  ــانلىقى ھهققىــدە خهۋەر  بىــزانس قوشــۇنىنىڭ فىهــل دې هرگه قايتــا يىغىلىۋاتق

ز ئىككىلىنىـپ   ابۇ خهۋەرنـى ئـاڭالپ، دەسـلهپ بىـر ئـ          ئهبۇ ئۇبهيدە   . يېتىپ كهلگهنىدى 
چۈنكى، ئۇ شامغا بېرىپ ئۇ يهردە تۇرۇش ياكى فىهلگه قاراپ ھهرىكهتلىنىشكه           . قالدى

ــارار بېرەلمىــدى ــېلى   . ق ــۇ ئهھــۋالنى بىلــدۈرۈپ، پىكىــر ئ ش ۋە شــۇ شــۇنىڭ بىــلهن، ب
ــويىچه ھهرىكهتلىــنىش مهقــسىتىدە خهلىــپىگه خهۋەر يوللىــدى   خهلىــپه . تهلىمــات ب

بىـزانس قوشـۇنىنىڭ    ) شـام ( ئۇنىڭغا ئىشنى شامدىن باشلىشى كېرەكلىكىنى، بۇ يهر      
ــزى ۋە  ــۈرىيهمهركى ــۇ   س ــىتراتېگىيىلىك ئورنىنىــڭ بهكم ــا س نىڭ قهلئهســى بولغاچق

  : ات بهردىمۇھىم ئىكهنلىكىنى ئىزاھالپ مۇنداق تهلىم

فىهلدە يىغىلىۋاتقان بىزانس قوشۇنىغا ئـاتلىق      ! شامغا قاراپ ھهرىكهتلىنىڭالر  «
فىهلنىـڭ دەمهشـقتىن    هللا ئهگهر ا . ئهسكهرلهرنى ئهۋەتىپ، ئـۇالرنى ئارامىـدا قويمـاڭالر       

                                                 
 .  بهت– 382 جىلد، – 2ئىبنۇل ئهسىر، » ئهل كامىل« ①
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بۇرۇن فهتىه قىلىنىـشىنى مۇيهسـسهر قىلـسا، بىزنىـڭ ئـارزۇيىمىز ئهمهلـگه ئاشـقان                
ن بــۇرۇن فهتىــه قىلىنىــپ قالــسا، شــامغا بىــر ھۆكۈمــدار ئهگهر شــام فىهلــدى. بولىــدۇ

بۇ يهرنىمـۇ فهتىـه قىلىـشنى      هللا ا. تهيىنلهپ قويۇپ، دەرھال فىهلگه قاراپ ئاتلىنىڭالر     
 ۋە شــۇرەھبىل ئىبنــى ھهســهنهنى پهلهســتىن ۋە   ئهمــر ئىبنــى ئــاسنېــسىپ قىلــسا،

يولغــا قا قــاراپ ھىمــسئىئــوردانىيهگه ھۆكۈمــدار قىلىــپ، خالىــد بىــلهن بىــرلىكته   
  » !چىقىڭالر

رنامه ئهبۇ ئۇبهيدەنىڭ قولىغا تېگىپ كۆپ ئۆتمهيال فىهل شـامدىن           دەرۋەقه، بۇ ئهم  
هرنىــڭ ئارزۇســى ئهمهلــگه   بــۇرۇن مۇســۇلمانالرنىڭ قولىغــا چۈشــۈپ، ھهزرىتــى ئۆم    

  ①.ئاشتى

  فىهل ئۇرۇشى

ھبىل ەئهبۇ ئۇبهيدە ئـۇ يهرگه شـۇر      . ىندىفىهل ناھايىتى تېز سۈرئهتته فهتىه قىل     
 مىڭ  80بىزانس قوشۇنىنىڭ   . ىبنى ھهسهنه قوماندانلىقىدا بىر قوشۇن ئهۋەتكهنىدى     ئ

ئهسلىدە بىزانسالر بۇ يهردىكى سـۇالرنى قامـال قىلىـپ،          . ئهتراپىدا لهشكىرى بار ئىدى   
ئىسالم قوشۇنىنىڭ شـارائىتىنى قىيىنالشـتۇرۇش ئۈچـۈن بىـر يـۈرۈش تهدبىرلهرنـى              

بـۇ قىـيىن شـارائىتقا      ) نىڭ يـاردىمى بىـلهن    هللا ا( ئهمما مۇسۇلمانالر . يولغا قويغانىدى 
قارىماي، ناھايىتى تېـز سـۈرئهتته ھۇجـۇم قوزغـاپ ئۈسـتۈنلۈكنى قولغـا كهلتـۈردى ۋە         

  ②.ن بهيساننى فهتىه قىلىپ بولدىشامدىن بۇرۇن فىهل بىله

  نىڭ فهتهى) شام(دەمهشق 

ىنى دىن كېـيىن، ئهبـۇ ئۇبهيـدە شـامنىڭ فهتىـه قىلىنىـش      نغانـ فىهل فهتىه قىلى  
ئاسانالشتۇرۇش ئۈچۈن ئهبـۇل ئهنـۋەر ئهس سـهلهمىنى بىـر بـۆلهك قوشـۇنغا قومانـدان                 

ئۇندىن باشقا، بۇ قوشۇننى ئـۆزلىرى بىـلهن        . قىلىپ تابهريانى فهتىه قىلىشقا ئهۋەتتى    
بولغان ئىتتىپاق ئهھدىنى بۇزۇپ، جهنۇبتىكى بىزانس قوشۇنىنىڭ ئۆزلىرىگه يـاردەم          

خهلقىــگه ئهۋەتىلىــپ قېلىنىــشى مــۇمكىن بولغــان قىلىــشىنى ئۈمىــد قىلغــان شــام 
 خهلقىمـــۇ شـــۇنداق ھىمـــس. قوشـــۇننىڭ ئالـــدىنى توســـۇش ئۈچۈنمـــۇ ئهۋەتكهنىـــدى

  ). يهنى ئهھدىنى بۇزغانىدى(قىلغانىدى 

                                                 
، - 12 جىلـد،  – 7ئىبنـى كهسـىر،   » ىـدايه ئهل ب« بهتـلهر؛  – 383، - 376 جىلد،  – 2 ئىبنۇل ئهسىر، » ئهل كامىل « ①

 .  بهتلهر– 36
 ۋە – 44 جىلـد،  – 7ئىبنى كهسىر، » ئهل بىدايه« بهتلهر؛ – 396، - 393 جىلد، – 2ئىبنۇل ئهسىر، » ئهل كامىل « ②
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لىرىـــدا ناھـــايىتى تېـــز تۇپراق ســـۈرىيهكۆرۈۋېلىـــشقا بولىـــدۇكى، مۇســـۇلمانالر 
قا يهرلهردە نوپۇسنىڭ ئازلىقى، بۇ      شهھهرلهردىن باش  ،بۇنىڭ سهۋەبى . ئىلگىرىلهۋاتاتتى

يهرلهردە قهبىله ھاياتىنىڭ ھاكىم ئورۇندا ئىكهنلىكى ۋە قوشۇننىڭ تېز ئىلگىرىلهش   
شـۇنداق دەپ ئېيتىـشقا بولىـدۇكى،       . ئىقتىدارىغا ئىگه ئىكهنلىكىدىن ئىبارەت ئىـدى     

 لىرىگه ھۇجۇم قىلىـپ قـېلىش     قهبىلىلهر كۆچمهن ھاياتتا ياشىغاچقا، قوشۇننىڭ ئۆز     
 ئۇالرنىـــڭ ھهرقانـــداق ۋاقىتتـــا ئىتتىپاقلىشىـــشنى قوبـــۇل قىلىـــشىغا نچىقورقـــۇ

نىڭ ئىچكــى قىــسىملىرىغا قارىغانــدا، دېڭىــز ســاھىلىغا  ســۈرىيه. ســهۋەبچى بــوالتتى
ــڭ   ــېقىن يهرلهرنى ــهھ (ي ــۇددۇس ش ــدە ىق ــڭ ئىچى ــۇپراق) رىمۇ بۇالرنى ــۇنبهت ت لىرى م

ــدى    ــۆپ ئى ــىمۇ ك ــا، نوپۇس ــۇددۇ  . بولغاچق ــىرت، ق ــدىن س ــۇقهددەس ماكــان  ئۇنىڭ س م
  .بولغانلىقى ئۈچۈن باشقا يهرلهرگه قارىغاندا تېخىمۇ بهك مۇستهھكهم قوغدىالتتى

 دېڭىز ساھىلىنىڭ شـىمالى قىـسمى تـاغلىق ۋە تىـك قىيـالىق بولـۇپ،                سۈرىيه
بـۇ يهرنىـڭ خهلقىمـۇ خـۇددى ئـۆزلىرى          . يۈرۈش قىلىـشقا ناھـايىتى بىـئهپ يهر ئىـدى         

ئىـسالم فهتىهلىـرى ئېلىـپ      . پال ۋە تهرسـا كېلهتتـى     ياشايدىغان زېمىنغا ئوخشاش قو   
بىزانـسالر بىـلهن    . ر ۋە مـاردالر ياشـايتتى     مالۇرجـ ۇرىلغان ۋاقىـتالردا، بـۇ زېمىنـدا ج       بې

قويۇق مۇناسىۋىتى بولغان بۇ خهلق بۇ زېمىننىـڭ ئهڭ كونـا يهرلىـك خهلقـى بولـۇپ،                 
  .تهمبهل بويلۇق ئامالىقاالرنىڭ ئهۋالدلىرى ئىدى

ئهبۇ ئۇبهيدە ئۆز قوماندانلىقىدىكى قوشۇننى باشالپ شـامغا يـۈرۈش          باش قوماندان   
خالىـد ئىبنـى ۋەلىـدنى قوشـۇننىڭ ئوتتـۇرا قىـسمىنىڭ قومانـدانى قىلىـپ                . قىلدى

. دىى ئىـ  مانـدان  ئـوڭ قاناتنىـڭ قو      ئهمر ئىبنى ئـاس    ئۆزى سول قاناتنىڭ،  . تهيىنلىدى
ــيهئ ــاتلىق قوشــۇنغا، شــۇراھبىل ئىبنــى ھه  ي ــادە  اد ئىبنــى غهنهم ئ ــسا، پىي ســهنه بول

بۇ ئارىدا، ئهبۇ ئۇبهيدە قول ئاستىدىكى قوماندانالردىن زىل قهالنى         . قوشۇنغا باش ئىدى  
 شـهھهرلىرى ئارىـسىغا     ھىمـس بىر تـۈمهن ئهسـكهرگه بـاش قىلىـپ، دەمهشـق بىـلهن              

بۇ بىر تۈمهن ئهسكهر بىزانسالرنىڭ شامغا شىمالدىن ئهۋەتىدىغان يـاردەمچى          . ئهۋەتتى
ئۇندىن باشقا، ئهبۇددەردا باشـچىلىقىدىكى بىـر تـۈمهن         . الدىنى توسۇيتتى قوشۇننىڭ ئ 

ئهسكهرنى دەمهشـققه يـېقىن يهردىكـى بـارزا دېـگهن جايغـا ئهۋەتىـپ، ۋاقتـى كهلگهنـدە                   
شهھهرنى قورشاۋغا ئالغان ئىسالم قوشـۇنىغا ئارقـا تهرەپـتىن يـاردەم قىلىـشقا قويـۇپ                

  . قويدى

اسانالشــتۇرۇش ئۈچــۈن شــهھهرنىڭ بــارلىق ئهبــۇ ئۇبهيــدە دەمهشــقنىڭ فهتهىنــى ئ
ــسىتىدە       ــلهش مهق ــات ئىگهل ــېلىش ۋە مهلۇم ــپ ك ــۋالىنى بىلى ــڭ ئهھ دەرۋازىلىرىنى

بۇالردىن بىـرى، شـۇنداقال بـۇ       . قوشۇندىن ئۈچ نهپهر ئهسكهرنى تالالپ شهھهرگه ئهۋەتتى      
ــۇ       ــۇ ئۆزلىرىنىــڭ ب ــۇپ، ئ ــاھىلى بول ــامه ئهل ب ــۇ ئۇم ــان ئهب ئۈچىنىــڭ باشــلىقى بولغ

  : ىنى قانداق ئورۇندىغانلىقى ھهققىدە مۇنداق دەيدۇۋەزىپ
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يولغا چىقىپ، خېلى ماڭغاندىن كېيىن يېنىمدىكى بىرىگه ئهپلىك بىـر يهرنـى            «
ــد  ــدىم تېپىــپ بۆكتۈرمى ــشىنى بۇيرى ــ . ە يېتى ــر ئ ــيىن، يهنه  ايهنه بى ــدىن كې ز ماڭغان

كـېچه  . ىمبىرىنىمۇ بۆكتۈرمىگه قويۇپ ئۆزەم يالغۇز شهھهر دەرۋازىسىغا يېتىپ كهلـد         
ئېتىمـدىن چۈشـۈپ، نهيزەمنـى      . بولغاچقا، دەرۋازىالرنىڭ ھهممىـسى تاقـاقلىق ئىـدى       

ــپ، يهم خالتىــسىنى بېــشىغا     ــۈگىنىنى چىقىرى ــدىن ئاتنىــڭ ي يهرگه ســانجىدىم، ئان
تـاڭ ئاتقانـدا، تاھـارەت ئېلىـپ        . پته يانپاشالپ ياتتىم  ەئېسىپ قويدۇم ۋە ئۆزەم بىر تهر     

ئــوقتهك . ەل شــۇ ۋاقىتتــا، دەرۋازا غىچىــرالپ ئېچىلــدى د. بامــدات نــامىزىنى ئوقــۇدۇم
ئېتىلىــپ بېرىــپ، دەرۋازىــدىن ئىچىــگه كىــردىم ـ دە، نهيــزەم بىــلهن نــۆۋەتچىنى           

  . ئۆلتۈردۈم، ئاندىن ئېتىمغا مېنىپ ئۇ يهردىن ناھايىتى تېز سۈرئهتته يىراقالشتىم

ــدى     ــوغالپ كهلـ ــشىمدىن قـ ــارلىغۇچىلىرى پېـ ــمهن چـ ــا دۈشـ ــى .  ئهممـ بىرىنچـ
دى، ىـ هر تۇرغان يېرىدىن ئېتىلىپ چىقىۋ    كتۈرمىگه كهلگهندە، بۆكتۈرمىدىكى ئهسك   بۆ

دۈشــمهنلهر بــۇ يهردە چــوڭ بىــر قوشــۇننىڭ بۆكتۈرمىــدە بولــۇپ قېلىــشىدىن قورقــۇپ 
ئاندىن مهن ئۇ ئهسكهر بىلهن بىلـله، ھولۇقمـاي ـ تېـنىمهي     . دەرھال كهينىگه قايتتى

ــكهرنىم   ــر ئهس ــتۇق ۋە يهنه بى ــا چۈش ــايتتۇق  يولىمىزغ ــا ق ــپ قارارگاھق ــۇ . ۇ ئېلى ئهب
ئــۇ شــامنىڭ فهتهــى ئۈچــۈن يهنه بىــر  . ئۇبهيــدەگه بولغــان ئىــشالرنى ئېيتىــپ بهردىــم
كـۆپ ئـۆتمهي، خهلىپىـدىن شـهھهرگه        . مهزگىل خهلىپىنىـڭ تهلىمـاتلىرىنى كـۈتتى      

ئهبۇ ئۇبهيـدە بهشـىر ئىبـى كهئهبنـى بىـر تـوپ             .  كهلدى توغرىلىق ئهمر يۈرۈش قىلىش   
ۇنغا باش قىلىپ يهرمۇكقا جايالشتۇرۇپ، ئـۆزى قوشـۇننى باشـالپ شـامنى             ئاتلىق قوش 

  ①».قورشاۋغا ئالدى

ز بولـسىمۇ، ئېلىـپ بارغـان     انلىرىگه قارىغاندا نهچچه ھهسسه ئ    مۇسۇلمانالر دۈشمه 
دۈشمهنلىرىنى يهر بىلهن   ) دىللىرىدىكى كۈچلۈك ئىمان سايىسىدا   (ھهر بىر ئۇرۇشتا    

ئهبـۇ ئۇمـامهمۇ ئهنه شـۇ كۈچلـۈك ئىمـانى بىـلهن ئـۆزى               ئۇلۇغ سـاھابه    . يهكسان قىلدى 
دۈشمهننىڭ ئىـشىكىنىڭ ئالـدىغا كېلىـپ،    . يالغۇز شام دەرۋازىسىغىچه يېتىپ باردى    

كېچىنــى ھېچقانـــداق خهۋپـــسىرىمىگهن، ھولۇقمىغـــان ھالـــدا يانپاشـــالپ يېتىـــپ  
. ئوقۇدىئهتىگهن سهھهردە، ئورنىدىن تۇرۇپ تاھارىتىنى ئالدى ۋە نامىزىنى . ئۆتكۈزدى

ئانــدىن دۈشــمهن نۆۋەتچىــسىنى بىــر ئــۇرۇش بىــلهن يهرگه يىقىتىــپ، قارارگاھقــا بــۇ  
  . ۋەزىپىنى مۇۋەپپىقىيهتلىك ئورۇنداشنىڭ خۇشنۇدلىقىدا قايتتى

ئهنه شـۇ مۇسـۇلمانالرنىڭ تهۋرەنـمهس ئىمـانى، غهيـرەت ـ شـىجائىتى، جاسـارەت ۋە         
 ئىچىدە الغ ـ  ۋەھىمهاپ، خهلقى يۈرەكلىرى جىغىلدپىداكارلىقى سايىسىدا رۇمالرنىڭ

چۈنكى، . الغ تىترەپ، ئهسكهرلىرىنىڭ باشلىرى ساڭگىالپ، روھى چۈشۈپ كهتكهنىدى       
ــۆز   ــۇلمانالرنىڭ ئـ ــۇالر مۇسـ ــۇپراقئـ ــېس  تـ ــانلىقىنى ھـ ــسىپ كىرىۋاتقـ لىرىغىچه بېـ

ــۇال. قىلىــشتى ــالغۇز بىــر مۇســۇلمان ئ ــاالپهت دەپ  مر ي ــۆزلىرى ئۈچــۈن ھۇجــۇم ۋە ت ۇ ئ

                                                 
 .  بهتلهر– 31 ۋە – 30 جىلد، – 7ئىبنى كهسىر، » ئهل بىدايه« ①
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مۇسۇلمانالر دۈشـمىنىگه ھۇجـۇم     :  مۇسۇلمانالرنى مۇنداق دەپ بىلهتتى    ئۇالر. بىلهتتى
قىلىــپ، ئېغىــر زەربه بېرىــدۇ، ئانــدىن خــۇددى ھــېچ ئىــش بولمىغانــدەك بىخىرامــان   

  . قايتىپ كېتىدۇ

) شـهھهرگه يـېقىن يهردىكـى     (ئىسالم قوشۇنى شامغا يۈرۈش قىلىپ، ئالدى بىلهن        
بۇنىڭدىن مهقـسهت،  .  ۋە ئېكىنزالىققا كىردىئهل غۇتا دەپ ئاتالغان باغۇ ـ بوستانلىق 

ئالدى بىلهن شامنىڭ ئوزۇق ـ تۈلۈك تهمىنلهيـدىغان يېرىنـى ئىگهلـلهش ئـارقىلىق      
قوشـۇن  . ئۇالرنىڭ تېخىمۇ ئۇزۇن قارشىلىق بىلدۈرۈشـىنىڭ ئالـدىنى ئـېلىش ئىـدى           

شهھهرگه شـهرق تهرەپـتىن يېقىنلىـشىپ، شـهھهرنى ئالـدىن بهلگىلهنـگهن پىـالن ۋە                
ئوتتـۇرا قىـسىمغا قومانـدانلىق قىلىۋاتقـان        . ۇنالشتۇرۇش بويىچه قورشاۋغا ئالـدى    ئور

 دەرۋازىــسىدىن قهيــسهن دەرۋازىــسىغىچه  يخالىــد ئىبنــى ۋەلىــد شــهھهرنىڭ شــهرقى 
بولغــان ســېپىل ئهتراپىنــى قورشــاۋغا ئېلىــپ، ئــۇ يهردىــن شــهھهرنىڭ جهنــۇبىغىچه    

فيان كىچىك دەرۋازىـدىن قهيـسهن   يهزىد ئىبنى ئهبۇ سۇ  . قوشۇنلىرىنى ئورۇنالشتۇردى 
ئهبـۇ ئۇبهيـدە بولـسا، غهرب تهرەپـتىن         . دەرۋازىسىغىچه بولغان ئارىلىقنى ئۆلچهۋاتـاتتى    

جابىيه دەرۋازىسىغا يېتىپ بېرىپ، ئۇ يهردىن كىچىك دەرۋازىغىچه بولغان ئـارىلىقنى           
  . قورشاۋغا ئالدى

قورشــاۋغا قوشــۇننىڭ ســول قــانىتى شــهھهرنىڭ شــىمال تهرىپىــدىن ئايلىنىــپ   
 قوماندانلىقىـدىكى قوشـۇننى باشـالپ تومـاس دەرۋازىـسىغا            ئهمـر ئىبنـى ئـاس      .ئالدى

ــاالم   . يېتىـــپ كهلـــدى ــابۇس سـ ــابۇل فهرادىـــس ۋە بـ ــهنه بـ ــۇراھبىل ئىبنـــى ھهسـ شـ
شام مانا مۇشـۇ شـهكىلدە بىـر قـانچه ئـايغىچه            . دەرۋازىلىرىنى كونترول ئاستىغا ئالدى   

نى قۇتۇلدۇرۇش ئۈچـۈن قوشـۇننىڭ خهلقـقه        ھېراكلىيۇس شهھهر . قورشاۋغا ئېلىندى 
ئۇنىڭ ئۈسـتىگه، قىـش مهۋسـۈمى يېتىـپ         . يېتىپ بېرىشىدىن ئۈمىدىنى ئۈزگهنىدى   

بۇنداق شارائىتتا، تهۋەككۈل قىلىـپ  . كهلگهچكه، ھاۋا بارا ـ بارا سوۋۇشقا باشلىغانىدى 
ڭ بىـر  دەل شۇ كۈنلهردە، شهھهر پاترىئارخىنى. ئۇرۇشقا كىرىش بهكمۇ خهتهرلىك ئىدى 

بوۋاقنىڭ تۇغۇلغانلىقىغا بهكمۇ سـۆيۈنگهن پاترىئـارخ بـۇ مۇناسـىۋەت       . ئوغلى تۇغۇلدى 
بىلهن چوڭ زىياپهت تهييارالپ، ئهسكهر ۋە خهلقتىن ناھايىتى كۆپ كىشىنى تهكلىـپ            

  . قىلدى

مېهمانالر ئۇ كېچىسى ھهددىدىن زىيادە ئىچىپ، ئويۇن ـ تاماشا قىلغاچقا، مهسـت   
شهھهرنى قورشاۋغا ئالغـان قوشـۇننىڭ مۇئـاۋىن بـاش          . اپ كهتتى بولۇپ، قاتتىق چارچ  

قوماندانى خالىد ئىبنى ۋەلىد ئهتىسى مۇسۇلمانالرنىڭ تاكتىكا ئۇرۇشلىرىغا پوتهيـدە          
ــىلىق   ــۇرۇپ قارشـ ــ  تـ ــانىنىڭ ئـ ــمهن سـ ــدىغان دۈشـ ــدىن از ھهمبىلدۈرىـ  زەئىپلىكىـ

ىـشالردىن خهۋەر   شۈبهىلىنىپ، خهۋەرچىلهر ئارقىلىق شهھهر ئىچىدە بولۇپ ئۆتكهن ئ       
  . تاپتى
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خالىــد ئۆزىمــۇ كېچىلىــرى ئاساســى جهھهتــتىن ئۇخلىمــاي، خهۋەرچىــلهرگه بــاش 
بولــۇپ ۋەزىــپه ئىجــرا قىالتتــى ۋە ئــۇالر ئېلىــپ كهلــگهن خهۋەرلهرگه قــاراپ ئهھــۋالنى 

سـېپىلغا يامىـشىش شـارائىتىنىڭ پىـشىپ ـ يېتىلگهنلىكىنـى       . مـۇالھىزە قىالتتـى  
كهئكه ئىبنى ئامىر ۋە مهئـزۇر ئىبنـى ئادىيغـا ئوخـشاش            چۈشهنگهن خالىد قوشۇننىڭ    

جـۇم سـىگنالى بهردى ۋە      سهرخىل قوماندانلىرىنى يېنىغا چاقىرىپ، ئهسكهرلهرگه ھۇ     
سېپىل ئۈستىدىن بىزنىڭ ئاۋازىمىزنى ئاڭالپ، دەرھـال ھهرىكهتـكه ئۆتـۈپ،           «: ئۇالرغا

   .دەپ ئهمر بهردى» !سېپىلغا يامىشىڭالر

مچى قوشۇنى بىلهن بىرلىكته، ھاۋا قاچىالنغان تۇلـۇمالرنى        ئاندىن ئۆزىنىڭ ياردە  
بويۇنلىرىغــا ئېــسىپ، ســېپىلنىڭ ســىرتىكى ســۇ تولــدۇرۇلغان خهنــدەكلهرنى ئــۈزۈپ 

رىنىڭ شـىمالى تهرىپىـدىن باشـقا ھهمـمه         ىشـهھ ) شـام (دەمهشـق   . ئۆتۈشكه باشـلىدى  
ىـلهن  كولىنىـپ، سـۇ ب    خهنـدەك   تهرىپىگه سېپىل تېمىنىڭ چۆرىـسىنى ئايالنـدۇرۇپ        

بـۇ   كهچكه،ىن بهرادا دەرياسى ئېقىپ ئـۆت     شهھهرنىڭ شىمالى تهرىپىد  . تولدۇرۇلغانىدى
چـۈنكى،  . دەريا تهبىئى شهكىلدە باشقا تهرەپلهردىكى خهندەكلهرنىڭ رولىنى ئوينايتتى   

شهھهرنىڭ بۇ تهرىپىدىكى سېپىلالر دەريـا قىرغىقىغـا پاراللېـل قىلىـپ سـېلىنغان              
  . پىلالرغا قارىغاندا ئهگرى ـ بۈگرى ئىدىبولۇپ، باشقا تهرەپتىكى سې

نىهايهت، خالىد ياردەمچىلىرى بىـلهن بىـرلىكته سـېپىل تـۈۋىگه يېقىنلىـشىپ،             
دۈشـمهنلهرنى ئـاالقزادە    . شوتىالرنى سېپىل پهشـتاقلىرىغا يـۆلهپ يۇقىرىغـا ياماشـتى         

ىن ئانـد . قىلىش ئۈچۈن، پوتهيگه چىقىپال يۇقىرى ئاۋازدا تهكبىـر ئېيتىـشقا باشـلىدى           
دەرھــال ســېپىلنىڭ ئىچىــگه ســهكرەپ چۈشــۈپ، دەرۋازا ئالدىــدىكى نــۆۋەتچىلهرنى       

بۇ قاناتتىكى قوشۇن شهھهرگه خۇددى كهلكۈنـدەك       . ئۆلتۈردى ۋە دەرۋازىنى ئېچىۋەتتى   
  . ئېقىپ كىرىشكه باشلىدى

خالىد ئالدىغا چىققان دۈشمهن ئهسكهرلىرىنى قىلىچـى بىـلهن چېپىـپ يـۈرۈپ،             
شــهھهر . وشــۇن بىــلهن شــهھهر مهركىــزىگه قــاراپ ئىلگىرىلىــدىقوماندانلىقىــدىكى ق

چوڭلىرى قورقۇپ، قىلىچتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن بىر تهرەپتىن باشقا دەرۋازىالرغا قاراپ          
ــانلىقىنى ۋە    ــلىم بولغـ ــتىن ئۆزلىرىنىـــڭ تهسـ ــر تهرەپـ ــسا، يهنه بىـ ــشقا باشلىـ قېچىـ

ىنى ئوچــۇقچه شــهھهرنىڭ مۇســۇلمانالر تهرىپىــدىن پۈتــۈنلهي ئىــشغال قىلىنغــانلىق 
لىــق ئهھدىنامىــسى تىنچئــېالن قىلىــشاتتى ۋە مۇســۇلمانالرنىڭ قــورالنى تاشــالپ،  

  . تۈزۈشىنى تهلهپ قىلىشتى

شۇ چاغدا، ئىسالم قوشۇنىنىڭ باشـقا قومانـدانلىرىمۇ ئـۆز قوشـۇنلىرىنى باشـالپ،              
ئهممـا،  . شهھهرنىڭ باشقا دەرۋازىلىرىدىن قورال ئىشلهتمىگهن ھالـدا كىرىـپ كهلـدى          

ــاھلىق تهلهپ      خال ــۈن پانــ ــۆزلىرى ئۈچــ ــن ئــ ــقا دەرۋازىالردىــ ــڭ باشــ ــد خهلقنىــ ىــ
ــلىمىغانىدى    ــورالىنى تاش ــدىن تېخــى ق ــىز قولى ــدىن خهۋەرس ــا. قىلغانلىقى : ئۇنىڭغ

 لىـق تهلهپ قىلـدى ۋە شـهھهر دەرۋازىلىرىنـى ئېچىـپ بىـزگه تهسـلىم               تىنچبىزدىن  «
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مهن «: ئهممـا ئـۇ  . اھالنـدۇرۇش بېرىلـدى  دەپ ئاگ» بۇ قىلمىشىڭ تـوغرا ئهمهس    . بولدى
دەپ تۇرۇۋالــدى ۋە قىلىچــى »  بېــسىپ كىــردىممهجبــۇرىيۇنۇم بىــلهن شــهھهرگه قوشــ

ئهڭ ئاخىرى، باش قوماندان ئهبۇ ئۇبهيدە ئۇنىـڭ بـۇ          . بىلهن داۋاملىق ئادەم چېپىۋەردى   
ــدۇردى  ــدانالر بىــر ـ بىــرى بىــلهن     . ئىــشىنى توختىتىــشىنى قــاتتىق ئاگاھالن قومان

ــاھىلى ( ــازىرقى ئهل مهن ــېقىن يهردە  ھ ــا ي ــلهر بازىرىغ ــدىغان قهلهيچى ) ييه دەپ ئاتىلى
ئۇ كۈنى، ھىجرەتنىـڭ    . شۇنىڭ بىلهن، شهھهر پۈتۈنلهي ئىشغال قىلىندى     . ئۇچراشتى

ــل        ــر يى ــدىن دەل بى ــۇك جېڭى ــۇپ، يهرم ــى بول ــڭ رەجهپ ئېي ــۆتىنچى يىلىنى ــون ت ئ
  ①.ى بىر نهچچه ئاي داۋامالشتىشهھهر مۇھاسىرىس. ئۆتكهنىدى

فهتهىـدىن كېـيىن، ھهزرىتـى ئـۆمهر بـاش قومانـدان ئهبـۇ ئۇبهيــدەگه        دەمهشـقنىڭ  
خهۋەر يولالپ، ئهينى ۋاقىتتا ئىراقتىن كهلتـۈرۈلگهن قوشـۇننى خالىـد ئىبنـى ۋەلىـد       

ــدى     ــشىنى بۇيرى ــا ئهۋەتى ــا ئىراقق ــلهن قايت ــاد     . بى ــته جىه ــران تهرەپ ــۇنالر ئى ــۇ قوش ب
 بۇ قوشۇننىڭ ھاشىم ئىبنـى      خهلىپه. قىلىۋاتقان ئىسالم قوشۇنىغا ياردەمچى بوالتتى    

  . ئۇتبه ئىبنى ئهبۇ ۋەققاس قوماندانلىقىدا ھهرىكهتلىنىشى ھهققىدە تهلىمات بهردى

ئۇندىن باشقا، ئهبـۇ ئۇبهيـدە يهزىـد ئىبنـى ئهبـۇ سـۇفياننى دەمهشـققه، شـۇراھبىل                  
نى پهلهســـتىنگه، يهنـــى بـــۇ  ئهمـــر ئىبنـــى ئاســـئىبنـــى ھهســـهنهنى ئىئـــوردانىيهگه،

  . ۇرۇن ئهۋەتىلگهن يهرلهرگه قايتا ۋالى قىلىپ تهيىنلىدىقوماندانالرنى ب

ئهينـــى ۋاقىتتـــا پهيغهمـــبهر (دەمهشـــق ۋالىـــسى يهزىـــد ئىبنـــى ئهبـــۇ ســـۇفيان  
دەھيا ئىبنى خهلىپهنى تهدمـۇر     ) ئهلهيهىسساالم تهرىپىدىن ئهلچىلىككه تهيىنلهنگهن   

ھهر خهلقىنـى   خهلقىگه، ئهبۇ زەھرا ئهل قۇشهيرىنى ھاۋرانغا ئهۋەتىـپ، بـۇ ئىككـى شـه             
ئىسالم قوشۇنى دەمهشقنى فهتىه    . لىق ئهھدىنامىسى تۈزۈشكه چاقىرىق قىلدى    تىنچ

قىلىشقا ماڭغاندا، ھاۋراننىڭ غهربىدىكى مهرجۇس سهفهر دېـگهن يهردىـن ئۆتىـدىغان            
يولدىن ماڭغان بولسىمۇ، ھاۋرانغا يولۇقۇپ ئۆتمىگهچكه، ھاۋران خهلقى بىلهن تېخـى           

  ②.زۈلمىگهنىدى ئهھدىنامىسى تۈلىقتىنچ

  بهقهئه ۋەقهسى

 بــۆلهكنــى ۋەلىــد باشــچىلىقىدىكى بىــر ئۇنــدىن ســىرت، ئهبــۇ ئۇبهيــدە خالىــد ئىب
ھازىرقى زەھـرۇل   (خالىد بۇ يهرگه يېتىپ كهلگهندە،      . قوشۇننى بهقهئهگه ئهۋەتكهنىدى  

 بــۆلهكانــداننىڭ باشــچىلىقىدىكى بىــر ســىنان ئىــسىملىك قوم) بهيــدار دېــگهن يهردە
ــۇن  ــزانس قوش ــدى  بى ــۇم قىل ــىددەتلىك ھۇج ــۇلمانالرغا ش ــۈز بهرگهن  . ى مۇس ــۇ ۋەقه ي ب

                                                 
، - 37 جىلد،   – 7ئىبنى كهسىر،   » ئهل بىدايه « بهتلهر؛   – 393 ۋە   – 392 جىلد،   – 2ئىبنۇل ئهسىر،   » ئهل كامىل « ①

 .  بهتلهر– 40
 .  بهت– 44 جىلد، – 7ئىبنى كهسىر، » ئهل بىدايه« ②
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شـۇ  . مهيسۇن بۇلىقى دېگهن يهردە بىر مۇنچىلىغان مۇسۇلمان ئهسكهر شېهىت بولـدى       
بـۇ ۋەقهدىـن   . كۈندىن ئېتىبـارەن ئـۇ يهر شـېهىتلهر بـۇلىقى دەپ ئاتىلىـشقا باشـلىدى              

ىكى بهئهلبهق دېگهن يهرگه كېيىن، خالىد يولىنى داۋامالشتۇرۇپ بهقهئهنىڭ شىمالىد
لىق ئهھدىنامىسى تۈزۈش ئـارقىلىق،     تىنچيېتىپ باردى ۋە ئۇ يهرنىڭ خهلقى بىلهن        

  ①.لىرىغا قاتتىتۇپراقئۇالرنىمۇ ئىسالم 

  نىڭ فهتهىھىمسمارجۇررۇم ئۇرۇشى ۋە 

ئهبۇ ئۇبهيدە شهخسهن ئۆزى بىـر بـۆلهك قوشـۇنغا قومانـدانلىق قىلىـپ، شـىمالغا                
بـۇ يهر، ھـارىزقى ئهل   . قتى ۋە زىت تهال دېگهن يهرگه يېتىپ كهلـدى     قاراپ سهپهرگه چى  

دەل شـۇ يهردە، ئهبـۇ      . ىسى ئىدى نۇقتكادىفهگه يېقىن سهنىييهتۇل ئۇقابنىڭ ئاخىرقى      
ئۇبهيدەگه بىزانس ئىمپېراتورى ھېراكلىيۇسنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ ئۈستىگه پاترىئارخ       

  .هققىدە خهۋەر يېتىپ كهلدىتېئودور قوماندانلىقىدا قوشۇن ئهۋەتكهنلىكى ھ

ھازىرقى لىۋاندا  (جۇررۇمغا  ربىزانس قوشۇنى دەمهشقنى قۇتۇلدۇرۇش خىيالىدا ما     
ــونى دەپ ئاتىلىــدىغان يهر  ــاتتى ) ســاببۇرا راي ــاراپ كېلىۋات ــدە قوشــۇننى  . ق ــۇ ئۇبهي ئهب

خالىــد بولــسا، . باشــالپ تېئــودور قوماندانلىقىــدىكى قوشــۇنغا قارشــى يــۈرۈش قىلــدى
رۇم لهشكهرلىرىدىن  . ۇنىنى ئارقا تهرەپتىن قورشىدى ۋە ئۇرۇش باشالندى      بىزانس قوش 

تېئـودورنى  . ھـېچكىم سـاق قالمىـدى   ) ئاندا ـ ساندا قېچىپ قۇتۇلغانلىرىدىن باشـقا  (
ئهبۇ ئۇبهيدە ئۇندىن باشقا شىنهس ئىسىملىك بىر پاترىئـارخ بىـلهن           . خالىد ئۆلتۈردى 

قا قاراپ قاچتى، ئهبۇ ئۇبهيـدە  ھىمسرلىرى ئۇنىڭ لهشكه. توقۇنۇشتى ۋە ئۇنى ئۆلتۈردى   
خالىـد تېئـودورنى ئۆلتۈرگهنـدىن كېـيىن، ئهبـۇ ئۇبهيـدەنىڭ            . ئۇالرنى قـوغالپ كهتتـى    

ــدىن  ــسكهينى ــا چىقتــى  ھىم ــاراپ يولغ ــس. قا ق ــدىن كېــيىن،   ھىم ــپ بارغان قا يېتى
. ئۇزۇنغىچه داۋام قىلدى  قورشاۋ يهنه   . ئىككىسى بىرلىشىپ شهھهرنى قورشاۋغا ئالدى    

شـــۇنداقتىمۇ، . مى كهلـــدى ۋە ھـــاۋا قـــاتتىق ســـوغۇق بولـــۇپ كهتتـــى ۈش مهۋســـقىـــ
قىــش ســوغۇقى . ، قــاتتىق بهرداشــلىق بهردىكۆرســىتىپمۇســۇلمانالر ســهۋرچانلىق 

شـهھهر  . سهل بوشاپ قالغاندىن كېيىن، مۇسۇلمانالر مۇھاسىرىنى تېخىمۇ چىڭىتتى       
رغا تهسـلىم بولۇشـقا     ئاھالىسى بهرداشلىق بېرەلمهي، يـۇرت چـوڭلىرىنى مۇسـۇلمانال        

شــۇنىڭ بىــلهن، دەمهشــق ئهھدىنامىــسىگه ئوخــشاش بىــر ئهھــدىنامه   . مهجبۇرلىــدى
زېمىــن باجغــا باغالنــدى، ئىقتىــسادىي ئهھــۋالى ياخــشى بولغــانالرمۇ جىــزيه . تۈزۈلــدى

ئهبـۇ ئۇبهيـدە قولغـا كهلتـۈرۈلگهن بـۇ زەپهرلهرنىـڭ خۇشـخهۋىرىنى              . تۆلهيدىغان بولدى 
 يىغىۋېلىنغــان غهنىمهتلهرنىــڭ بهشــتىن بىرىنــى دۆلهت     خهلىــپىگه يهتكــۈزۈش ۋە  

. خهزىنىــسىگه يــولالش مهقــسىتىدە ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇدنى مهدىــنىگه ئهۋەتتــى 
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شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، ئهبۇ ئۇبهيدە ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ ھېراكلىيۇس مهسىلىسى          
بولۇپمـۇ  (ڭغـا   خهلىپىـدىن ئۇنى  . ھهققىدىكى پىكىر ۋە تهلىمـاتلىرىنىمۇ كۈتۈۋاتـاتتى      

  ①. بۇيرۇق كهلدىەتا تۇرۇشى ھهققىدھىمس) يدەنىڭئهبۇ ئۇبه

  قىننهسرىنىڭ فهتهى

نىڭ فهتهىدىن كېيىن، خالىد ئىبنـى ۋەلىـدنى        ھىمسباش قوماندان ئهبۇ ئۇبهيدە     
ــۆلهك ئه  ــر ب ــدان قىلىــپ قىننهســكه  بى ــى②ســكهرگه قومان ــد شــهھهرنى  .  ئهۋەتت خالى

ــاال   ــۇالر بىــلهن ئۇرۇشــتى ۋە ت ــدىقورشــاپ، ئ ــۇ  . پهتكه ئۇچرى ــۇ مۇناســىۋەت بىــلهن ئهب ب
كېيىـنچه، قهتئىـي بوشاشـماي ئـۇرۇش        . ئۇبهيدەدىن كهچۈرۈم سوراشقا مهجبـۇر بولـدى      
بـۇ، ھىجرەتنىـڭ ئـون بهشـىنچى يىلـى      . قىلىپ شهھهرنى ئېلىـشقا مـۇۋەپپهق بولـدى       

نىڭ ئىچكى قىسمىدىكى بۇ ئىلگىرىلهش دېڭىز ساھىلىدىكى يهرلهردە        سۈرىيه. ئىدى
شـۇ سـهۋەب    . كۆرۈلمهيۋاتاتتى) ندىن بۇرۇن ئېيتىپ ئۆتۈلگهن سهۋەبلهر تۈپهيلىدىن     بۇ(

 مۇسـۇلمانالرنىڭ سـاھىل قىـسىمالردا        ئهمـر ئىبنـى ئـاس      بىلهن، پهلهستىن ئهمىـرى   
ئىچكى قىسىمالردىكى ئىلگىرىلهشلهرگه پاراللېل شـهكىلدە ئالغـا ئىلگىرىلىـشىنى          

  ③.يۈرۈش قىلدىاپ شىددەت بىلهن كۆزدە تۇتۇپ، جهنۇبقا قار

بۇ ئهھۋالدا، بـاش قومانـدانلىق مهركىزىمـۇ ئىچكـى قىـسىمدىن سـاھىلغا قـاراپ                
ئىلگىــرىلهپ، بــۇ رايــوننى بىــر ـ بىرىــدىن ئايرىــپ، پــارچه ـ پــارچه ھالغــا كهلتــۈرۈش     
ئارقىلىق بۇ يهرلهرنىڭ فهتهىنى ئاسانالشتۇرۇشى ۋە جهنۇبتىن يولغا چىققان ئىسالم          

ىغان توسالغۇالرنى يوقىتىـپ، ۋەزىيهتنـى ياخـشى تهرەپـكه          قوشۇنىنىڭ ئالدىغا چىقىد  
  . بۇرىشى الزىم ئىدى

شۇنداق قىلغاندا، بىزانسالرنىڭ جـاھىللىق بىـلهن قارشـىلىق كۆرسـىتىۋاتقان           
لهشــكهرلهرنىڭ روھــى چۈشكۈنلىــشىپ، بــۇ يهردە مهۋجــۇت بولــۇپ تۇرااليــدىغانلىقىغا  

مانـا بـۇ، ئىچكـى قىـسىمالردىن      . ىبولغان ئۈمىدلىرى پۈتـۈنلهي يوققـا چىققـان بـوالتت         
  . ساھىل تهرەپلهرگه قاراپ يۈرۈش قىلىدىغان قوشۇننىڭ نىشان ۋە مهقسىدى ئىدى

شۇڭا، خهلىپه ھهزرىتى ئـۆمهر مۇئـاۋىيه ئىبنـى ئهبـۇ سـۇفيان قوماندانلىقىـدىكى            
. نىڭ شـىمالىدىكى قهيـسهرىيهگه قـاراپ ھهرىكهتلىنىـشكه بۇيرىـدى     سۈرىيهقوشۇننى  

ىـــپ ئهمىرلىـــك هرنـــى ئىـــشغال قىلغانـــدىن كېـــيىن، شـــۇ يهردە قېل ئۇنىڭغـــا ئـــۇ ي
                                                 

 – 89 جىلـد،  – 7ئىبنى كهسىر، » هئهل بىداي« بهتلهر؛ – 450 ۋە – 449 جىلد، – 2ئىبنۇل ئهسىر، » ئهل كامىل « ①
  . بهت
 سۈرىيهنىڭ شـىمالىدىكى بىـر شـهھهر بولـۇپ، مهلـه سـازلىقىغا قۇيۇلىـدىغان قۇۋەيـق دەرياسـىنىڭ                    ــ قىننهسرى   ②

 .خارابىلىرى ھازىرمۇ بار. قىرغىقىغا جايالشقان
 – 90 جىلـد،  – 7نى كهسىر، ئىب» ئهل بىدايه« بهتلهر؛ – 453 ۋە – 452 جىلد، – 2ئىبنۇل ئهسىر، » ئهل كامىل « ③
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ۇبىـدا مۇنـداق    ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ مۇئاۋىيهگه ئهۋەتكهن مهكت    . دىتاپىلىقىلىشىنىمۇ  
بــۇ شــهھهرگه . ســېنى قهيــسهرىيهگه ئهمىــر قىلىــپ تهيىنلىــدىم«: دەپ يېزىلغانىــدى

ــه قىلىــش ئۈچــۈن ا     ــى فهتى ــۇ يهرن ــۈرۈش قىــل ۋە ئ ــارد هللا دەرھــال ي ەم ۋە زەپهر تىــن ي
ھهۋله ال”: يۈرۈش قىلغان ۋاقتىڭدا مۇنۇ دۇئـانى پـات ـ پـات ئوقـۇپ تـۇرغىن      ! تىلىگىن

تائـاال بىزنىـڭ رەببىمىـز، ئىـشهنچ     هللا ا ( ئىلـال بىلالھىـل ئهلىييىـل ئهزىـم        ۋەال قۇۋۋەته 
ە نــېمه دېــگهن چــوڭ   نــېمه دېــگهن ئۇلــۇغ ئىــگه ۋ   هللا ا. مهنبهئىمىــز، ئۈمىــدىمىزدۇر 

   »)؟!ياردەمچىدۇر

ۋىيه خهلىپىنىــڭ ئهمرىنــى تاپــشۇرۇۋالغاندىن كېــيىن، قهيــسهرىيهگه قــاراپ مۇئــا
 بولۇشـنى قوبـۇل قىلمىغـان       تهسـلىم . يۈرۈش قىلدى ۋە شهھهرنى مۇھاسىرىگه ئالدى     

ــمه ــتى    ندۈش ــتىم توقۇنۇش ــچه قې ــر نهچ ــلهن بى ــۇنى بى ــمهن  .  قوش ــاخىرى، دۈش ئهڭ ئ
لۈككه ئېرىـشتى ۋە     مىـڭ ئـادەمنى ئۆلتـۈرۈپ ئانـدىن مـۇتلهق ئۈسـتۈن            80قوشۇنىدىن  

بــۇ ۋەقهدىــن كېــيىن، بىــزانس قوشــۇنى مۇســۇلمانالرغا  . قهيــسهرىيهنى فهتىــه قىلــدى
  . قارشى تۇرااليدىغان ئهڭ ئاخىرقى ئۈمىدىنىمۇ يوقىتىپ قويغان بولدى

) قـۇددۇس (قا ئىلىيـا     ئهمر ئىبنى ئاسـ     قهيسهرىيهنىڭ فهتهىدىن كېيىن، خهلىپه   
   ①.اپشۇردى قىلىش ۋەزىپىسىنى ترىنى فهتىهىشهھ

  ئهجنادەيننىڭ فهتهى

ئامىر ئىبنى ئهل ئاس ھهزرىتى ئۆمهرنىـڭ تهلىمـاتى بـويىچه ئهجنـادەينگه قـاراپ       
ھـازىرقى لىۋانـدا سـۇ ئارشـاڭلىرى بىـلهن تونۇلغـان            (بۇ يهر فهلۇغهگه    . يۈرۈش قىلدى 

يــېقىن بىــر يهر بولــۇپ، پهلهســتىنگه ئۆتىــدىغان ناھــايىتى مــۇھىم  ) ســاياھهت يېــرى
ــورۇن ئىــدىســىتراتېگى ــابون ئىــسىملىك بىــر   . يىلىك ئ ــۇ يهردە بىزانــسالرنىڭ ئارت ب

بىزانـسالرنىڭ  . قومانداننىڭ باشچىلىقىدىكى خېلى چـوڭ قوشـۇنى سـاقالپ تـۇراتتى          
بۇندىن باشـقا، رامهلـال ۋە قۇددۇسـتىن ئىبـارەت ئىككـى ئـايرىم رايونىـدىمۇ ئهسـكىرى                  

  . كۈچى بار ئىدى

ىن يــاردەمچى قوشــۇن يېتىــپ كهلگهنــدىن ئــامىر ئىبنــى ئهل ئــاس ئارقــا تهرەپــت 
 ئۇالرنىـڭ  .تتىكېيىن، قوشۇننى تهڭشهپ رامهلال ۋە قۇددۇسقا مهلۇم ساندا ئهسكهر ئهۋە        

بــۇ ئىككــى يهردىكــى بىــزانس قوشــۇنىنى ئــاۋارە قىلىــپ تــۇرۇش ۋە ئۇالرنىــڭ ئارتــابون 
شــۇنچه كــۆپ . كــۆزدە تۇتقانىــدىقوشــۇنىغا يــاردەمگه كېلىــشىنى توســۇپ تۇرۇشــىنى  

ىرىــشچانلىق كۆرســىتىلگهن بولــسىمۇ، ئهجنادەيننىــڭ فهتهــى كهيــنىگه ســۈرۈلۈپ   ت
ئىككــى تهرەپ . بــۇ ئارىــدا، دىپلوماتىــك كۆرۈشۈشــلهرمۇ قويۇقلىــشىپ كهتتــى. كهتتــى

 بۇ ئهھـۋال، تېتىـك ۋە زېـرەك   . ئارىسىدا ئهلچىلهر توختىماي بېرىپ ـ كېلىپ يۈرەتتى 
                                                 

 . بهتلهر– 457 ۋە – 456 جىلد، – 2ئىبنۇل ئهسىر، » ئهل كامىل« ①
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ــى ئاســ  ــر ئىبن ــدى ئهم ــال ياقمى ــۆڭلىگه پهقهت ــۈزدى  نىڭ ك ــالن ت ــر پى ــۆزى بى ــۇ .  ۋە ئ ئ
 كۆرسـىتىپ نىڭ ئهلچىـسى قىلىـپ       ئهمر ئىبنـى ئاسـ     كىملىكىنى يوشۇرۇپ، ئۆزىنى  

دەرۋەقه، شـۇنداق قىلىـپ ئهجنـادەينگه يېتىـپ         . ئارتابوننىڭ ئالدىغا بارماقچى بولـدى    
 ئهمما ئارتابون ئالدىدىكى بـۇ زاتنىـڭ      . باردى ۋە ئارتابوننىڭ ھۇزۇرىغا قوبۇل قىلىندى     

ئۇنىڭ قارىشىچه، بۇ   . نىڭ دەل ئۆزى ئىكهنلىكىنى سهزگهندەك بولدى      ئىبنى ئاس  ئهمر
ــۇقىرى مهرتى    ــدا مۇســۇلمانالرنىڭ ھــۆرمهتكه ســازاۋەر، ي ۋىلىــك كىــشى ئهڭ بولمىغان

  .كىشىسى ئىدى

مهن ھهرقــانچه قىلــساممۇ، مۇســۇلمانالرغا بــۇ ئــادەمنى  «: ئارتــابون ئــۆز ـ ئــۆزىگه   
 ئهمر ئىبنى دېدى ۋە بىر سۇيىقهست بىلهن» مايمهنۈرۈشتىنمۇ چوڭ زىيان سااللئۆلت
ــدىن بىرىنــى يېنى  ئاســ ــۇپ، خــاس ئادەملىرى ــۇنى  نى يوقاتمــاقچى بول ــپ، ئ غــا چاقىرى

ر قايتقانــدا دەرھــال همــ بۆكتــۈرمه قىلىــپ يېتىــشىنى ۋە ئرنىــڭ قــايتىش يولىــدامهئ
شـكارە  شۇنداق قىلغاندا دىپلوماتىك قائىـدىلهرگه ئوچـۇق ـ ئا   . ئۆلتۈرۈشىنى بۇيرىدى

ر ئۆزىنىڭ زېرەك ئهقلى بىـلهن ئارتابوننىـڭ        همئهمما، ئ . ىق قىلمىغان بوالتتى  خىالپل
ئۇمۇ بۇ ئىشقا قارشىلىق بىر ھىيله ئويالپ چىقىشى    . يامان نىيىتىنى بىلىپ قالدى   

! جانـابلىرى «:  ئارتابوننىڭ دىققىتىنى ئۆزىگه تارتىپ     ئهمر ئىبنى ئاس   .كېرەك ئىدى 
ئهمما . ىكىرلىرىنى ئاڭلىدۇق ۋە چۈشىنىش ھاسىل قىلدۇقبىز بىر ـ بىرىمىزنىڭ پ 

ئهمـدى ماڭـا   .  بىرىمهنەتكهن ئون كىشىلىك ھهيئهتتىنمهن ھهزرىتى ئۆمهر ساڭا ئهۋ  
ئۇالرمــۇ . رۇخــسهت قىلــساڭ، مهن بېرىــپ قالغــان توققــۇز نهپهرنىمــۇ ئېلىــپ كــېلهي  

 ھهل كېلىــپ ســېنىڭ پىكىرلىرىڭنــى ئــاڭالپ باقــسۇن، بــۇ ئىــشنى شــۇ يــول بىــلهن 
  . دېدى» !قىاليلى

بــــۇ ســــۆزلهرنى ئاڭلىغــــان ئارتــــابوس بــــۇ ئىــــشتا ئۆزىنىــــڭ چوقــــۇم ئۇتــــۇپ  
چىقىدىغانلىقىغا تولۇق قانائهت ھاسىل قىلىپ، بهكمۇ سۆيۈنۈپ كهتكهنلىكىدىن بـۇ          

ئانــدىن بۆكتــۈرمىگه . ۇپرنــى ئۇزىتىــپ قويــهمل قىلــدى ۋە ئتهكلىپنــى دەرھــال قوبــۇ
 ئهمـر ئىبنـى     شـۇنىڭ بىـلهن،   . ردىن ياندۇرۇپ كهلـدى   ياتقۇزۇپ قويغان ئادىمىنى ئۇ يه    

ئارتـابون  .  ئۆزى ئۈچۈن پىالنالنغان سۇيىقهستتىن ساق ـ ساالمهت قۇتۇلۇپ قالدى ئاس
ــيىن   ــدىن كې ــشنى ئۇققان ــۇ ئى ــسىت« : ب ــداپتۇ  ! ۋاي ئې ــى ئال ــادەم مېن ــۇ ئ ــهم . ب قهس

ۇشـايمان  دەپ قـاتتىق پ   » ئهرەبلهرنىـڭ ئهڭ ئهقىللىقـى ئىـكهن      قىلىمهنكى، بـۇ ئـادەم      
  . قىلدى

رنىــڭ ئهقلىــگه ھهيــران همقۇلىقىغــا يېتىــپ بارغانــدا، ھهم ئبــۇ ئىــش ئۆمهرنىــڭ 
: قالــدى ھهم بــۇ مــۇھىم ئــادىمىنى يوقىتىــپ قويمىغــانلىقى ئۈچــۈن بهكمــۇ ســۆيۈنۈپ

  . دەپ ئۆزىچه ئۇنى ماختاپ كهتتى» !رمهياشاپ كهت، ئهي ئ«
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ــۇكتىكىگه ئوخــشاش مۇســۇلمانال   ــدە يهرم ــسالر  كېــيىن، ئهجنادەين ر بىــلهن بىزان
ــۈز بهردى  ــانلىق جهڭ ي ــسىدا ق ــلهپ   . ئارى ــاخىرى ئۈســتۈنلۈكنى ئىگهل مۇســۇلمانالر ئ

  ①.مهقدەسكه قاراپ ئىلگىرىلىدىئهجنادەينگه بېسىپ كىردى ۋە بهيتۇل 

  قۇددۇسنىڭ فهتهى

ــۇنى   ــۇلمانالر قوشـــ ــۈرىيهمۇســـ ــىلىق  ســـ ــاتتىق قارشـــ ــسالرنىڭ قـــ دە بىزانـــ
شــۇڭا، ئــايرىم ـ ئــايرىم يۆنىلىــشلهردە ئــۇرۇش     . كۆرسىتىــشلىرىگه دۇچ كېلىۋاتــاتتى

ــۇرۇش       ــرلىكته ئ ــپ بى ــر يهرگه يىغىلى ــدە بى ــۇنى بهزى ــۇلمانالر قوش ــان مۇس قىلىۋاتق
  . قىلىشقا توغرا كېلهتتى

ــدى   ــۇنداق بول ــدىمۇ ش ــۇددۇس فهتهى ــدە   . مهســىلهن، ق ــۇ ئۇبهي ــدان ئهب ــاش قومان ب
هيتــۇل مهقدەســنى دەمهشــققه ســهئىد ئىبنــى زەييىــدنى ئهمىــر قىلىــپ تهيىــنلهپ، ب  

  . مۇھاسىرىگه ئېلىش ۋە خهلقىنى تهسلىم بولۇشقا قىستاش ئۈچۈن يولغا چىقتى

 شـهھهرنى   ئاسـتىدا ڭ ئـۆزى بىـلهن كۆرۈشـۈش شـهرتى          قۇددۇس خهلقى خهلىپىنى  
ئهبـــۇ ئۇبهيـــدە ئۇالرنىـــڭ تهلىپىنـــى . مۇســـۇلمانالرغا تاپـــشۇرىدىغانلىقىنى ئېيتتـــى

ۋۋال سـاھابىلهر بىـلهن كۆرۈشـۈپ، ئۇالرنىـڭ         ھهزرىتـى ئـۆمهر ئـا     . خهلىپىگه يهتكۈزدى 
ھهزرىتى ئهلى خهلىپىنىـڭ بېرىـشىنى مۇۋاپىـق كـۆردى،          . پىكرىنى ئالماقچى بولدى  

نهتىجىدە، ھهزرىتى ئۆمهر ھهزرىتى    . ئهمما، ھهزرىتى ئوسمان بۇ پىكىرگه قوشۇلمىدى     
يىن، ئهلىنىڭ پىكرىنى قوبۇل قىلىپ، ئۆز ئورنىغا ئۇنى نائىب قىلىپ قويغاندىن كې          

  . يېنىغا ھهزرىتى ئابباسنى ئېلىپ قۇددۇسقا قاراپ يولغا چىقتى

ــارلىقالر      ــۇ ســۇفيان قات ــد ئىبنــى ئهب ــدە، خالىــد ئىبنــى ۋەلىــد ۋە يهزى ــۇ ئۇبهي ئهب
ئـۆمهر  . باشچىلىقىدىكى قوماندانالر جابىيه دېگهن يهردە ھهزرىتى ئۆمهرنى كۈتۈۋالـدى        

ىستىئانالر بىلهن كېلىشتى، ئهمما،    جابىيهدىن بهيتۇل مهقدەسكه يېتىپ باردى ۋە خر      
. بىزانسالرنىڭ ئۈچ كۈن ئىچىدە شهھهردىن چىقىپ كېتىش شهرتىنى قوشـۇپ قويـدى           

پهيغهمـبهر  (قۇددۇس فهتىه قىلىنىغاندىن كېيىن، ھهزرىتى ئۆمهر مهسجىدى ئاقساغا         
ىـپ، مۇسـۇلمانالر بىـلهن      كىر) ئهلهيهىسساالم مىراج كېچىسى كىـرگهن ئىـشىكىدىن      

ــ ــدىن قۇببهتــۇس ســهھراغا كىــردى ۋە بهيتــۇل مهقدەســنىڭ قىــبله    . دىۇنامــاز ئوق ئان
  .سالدۇردى) بۇ ھازىرھهزرىتى ئۆمهرنىڭ مهسجىدى دەپ بىلىنىدۇ(تهرىپىگه مهسجىد 

قۇددۇس تهلتۆكۈس فهتىه قىلىنغاندىن كېيىن، ھهرقايسى قومانـدانالر ئـۆزلىرى          
  ①.هتتىىشلهرگه قاراپ يۈرۈپ كئهسلىدە ئۇرۇش قىلىۋاتقان يۆنىل

                                                 
 – 93 جىلد،   – 7ئىبنى كهسىر،   » ئهل بىدايه « بهتلهر؛   – 383 ۋە   – 382 جىلد،   – 2ئىبنۇل ئهسىر،   » ئهل كامىل « ①
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  نىڭ ئىككىنچى قېتىملىق فهتهىشهھىرى ھىمس

ــدەنىڭ   ــۇ ئۇبهي ــسئهب ــۇنلىرى    ھىم ــزانس قوش ــلهن تهڭ بى ــشى بى ــپ بېرى قا قايتى
ئهبـۇ ئۇبهيـدە    .  خهلقىمـۇ ئۇالرغـا قېتىلغانىـدى      ②جهزىرە. ىشهھهرنى مۇھاسىرىگه ئالد  

قوماندانلىق ھهيئهتلىرى بىـلهن شـهھهرنىڭ سـىرتىغا چىقىـپ بىزانـسالرغا قارشـى              
مهيدان ئۇرۇشـى قىلىـش يـاكى شـهھهر ئىچىـدە تـۇرۇپ مـۇداپىئهلىنىش كېرەكلىكـى                 

ھهيـئهتلهر مۇداپىئهلىنىـپ تـۇرۇش تهكلىپىنـى بهردى،         . توغرىلىق مهسلىههتلهشـتى  
ــالپ      ــكهرنى باشـ ــۆلهك ئهسـ ــر بـ ــۈن بىـ ــرىش ئۈچـ ــاردەم بېـ ــدەگه يـ ــۇ ئۇبهيـ ــا، ئهبـ ئهممـ

پ ئۇرۇشـۇش پىكرىـدە     قىننهسرىندىن يېتىپ كهلگهن خالىد شهھهر سـىرتىغا چىقىـ        
  . چىڭ تۇردى

ېكىن، ئهبــۇ ئۇبهيــدە كۆپچىلىكنىــڭ پىكرىنــى قوبــۇل قىلــدى ۋە بــۇ ئهھــۋالنى   لــ
نىڭ مۇســـۇلمانالر ســـۈرىيه. خهلىـــپىگه بىلـــدۈرۈپ قويـــۇش ئۈچـــۈن خهۋەر يوللىـــدى

رىدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ كۈچى پهقهت شـۇ      ىتهرىپىدىن فهتىه قىلىنغان ھهر بىر شهھ     
ــنچيهرنىــڭ  ــان   تى ــداپ تۇرۇشــقىال يېتهتتــى   ـ ئام ــۈمهتنى قوغ شــۇڭا، . لىقىنى ۋە ھۈك

ــدى     ــغۇل ئى ــلهن مهش ــشى بى ــۆز ئى ــسى ئ ــۇ   . ھهممى ــان ب ــه قىلىنغ ــى فهتى ئهگهر يېڭ
شهھهرلهردىن ئهبۇ ئۇبهيدەگه يـاردەمچى قوشـۇن كهلـسه، ئـۇ شـهھهرلهرنىڭ ئامـانلىقى                

 بـۇ يهرلهردە  ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه، ئـۇ يهر ـ    . بۇزۇلۇپ، تهرتىپى قااليمىقانلىشىپ كېتهتتـى 
توپلىــــشىۋاتقان بىــــزانس قوشــــۇنلىرى مۇســــۇلمانالر ئۈچــــۈن ئهڭ چــــوڭ خهتهر      

مۇســـۇلمان قوشـــۇنىنىڭ ئـــازالپ قالغـــانلىقىنى كـــۆرگهن شـــهھهر  . ھېـــسابلىناتتى
ــدۇ دېگىلــى بولمــايتتى    ــاق چىقىرىــپ قويماي ــۇ خهتهرلىــك . خهلقىنىمــۇ بىــرەر چات ب

د ئىبنى ئهبۇ ۋەققاسـقا     ن سهئ تۇرۇۋاتقاۋەزىيهتنى كۆزدە تۇتقان ھهزرىتى ئۆمهر ئىراقتا       
قا ھىمــسمهكتــۇب يــولالپ، ئۇنىــڭ قــول ئاســتىدىكى قهئــقه ئىبنــى ئــامىرنى دەرھــال  

ــۇن قى  ــاردەمچى قوشـ ــقا، ئ  يـ ــدىن باشـ ــشىنى، ئۇنـ ــپ ئهۋەتىـ ــى غهنهم  هيلىـ ــاد ئىبنـ يـ
قوماندانلىقىدىكى بىر بۆلهك قوشـۇننى بىزانـسالرغا يـاردەمچى بولۇشـقا ئۇرۇنىۋاتقـان           

بۇ بۇيرۇققا بىنائهن، كۇفهدىن قهئقه     . لقىنىڭ ئۈستىگه ئهۋەتىشىنى بۇيرىدى   جىزرە خه 
قا، ئايـاد ئىبنـى     ھىمـس  قوشـۇن    قىدىكى تۆت مىڭ كىـشىلىك    ئىبنى ئامىر قوماندانلى  

شۇنىڭ . غهنهم قوماندانلىقىدىكى يهنه بىر بۆلهك قوشۇن جىزرەگه قاراپ يولغا چىقتى         
شهخسهن بىر بۆلهك ئهسكهرگه قومانـدانلىق      بىلهن بىر ۋاقىتتا، ھهزرىتى ئۆمهر ئۆزى       

  . قىلىپ، ئهبۇ ئۇبهيدەگه ياردەم بېرىش ئۈچۈن مهدىنىدىن يولغا چىقتى

نى قورشىۋالغان بىـزانس قوشـۇنلىرىغا يـاردەم بېرىـشكه ئۇرۇنغـان جهزىـرە              ھىمس
ــاڭالپ،     ــۆز يۇرتلىرىغــا يېتىــپ بارغــانلىقىنى ئ ئاھالىــسى ئىــسالم قوشــۇنلىرىنىڭ ئ

بۇنىـڭ بىـلهن بىـر ۋاقىتتـا، بىـزانس      .  تاشـالپ، يۇرتلىرىغـا قـايتتى     نىھىمـس دەرھال  
                                                                                                                                      

 . بهتلهر– 103، - 94،  جىلد– 7ئىبنى كهسىر، » ئهل بىدايه« ①
 . جهزىرە ـــ ھازىرقى تۈركىيهنىڭ شىرناك ۋىاليىتىگه قاراشلىق جىزرە ناھيىسى ②
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قوشۇنىغا ھهزرىتى ئۆمهرنىـڭ شهخـسهن قوماندانلىقىـدا بىـر بـۆلهك قوشـۇننىڭ ئهبـۇ              
ــدىكى خهۋەر       ــانلىقى ھهققىـ ــپ كېلىۋاتقـ ــۈن يېتىـ ــرىش ئۈچـ ــاردەم بېـ ــدەگه يـ ئۇبهيـ

ن تۈگىشىپ كهتتـى،  بۇ خهۋەرنى ئاڭلىغان بىزانس قوشۇنى ئىچ ـ ئىچىدى . يهتكۈزۈلدى
بــۇ ئهھــۋالنى ســهزگهن خالىــد . كۈنــسېرى تېخىمــۇ زەئىپلىشىــشكه قــاراپ يۈزلهنــدى 

ئىبنى ۋەلىد ئهمدى سېپىل سىرتىغا چىقىپ دۈشمهنگه ھۇجۇم قىلىـش تهكلىپىنـى            
تائاالنىـڭ يـاردىمى بىـلهن      هللا ئۇنىڭ تهكلىپى قوبۇل قىلىندى ۋە مۇسۇلمانالر ا      . بهردى

ــۇفهد. دۈشــمهنلهرنى يهڭــدى  ــۇ   ك ــان قهئقهنىــڭ قوشــۇنلىرىمۇ ب ــاردەمگه كېلىۋاتق ىن ي
تا غهلىـبه قازىنىـپ ئـۈچ       ھىمـس مۇسـۇلمانالر   . ۋاققىچه تېخى كېلىـپ بواللمىغانىـدى     
بـۇ ۋاقىتتـا، ھهزرىتـى ئـۆمهر جـابىيهدە بولـۇپ،            . كۈن ئۆتكهندە ئاندىن يېتىـپ كهلـدى      

 ئۇنىــــڭ قــــول ئاســــتىدىكى. ئــــۇرۇش ھهققىــــدىكى خهۋەرلهرنــــى بــــۇ يهردە ئالــــدى
ــۇرۇش     ــاردا ئ ــۆز ئهســكهرلىرىمۇ باشــقا جهڭچىــلهر بىــلهن بىــر قات ــدىن ئ غهنىمهتلىرى

بۇنـدىن باشـقا ھـالهپ، مهنـبىج ۋە ئانتاكيـا خهلقلىـرى بىـلهن               .  ئالـدى  نىنېسىۋىلىرى
  ①.تتىپاق ئهھدىنامىسى تۈزۈلدىئى

  نىڭ فهتهى) جىزرە(جهزىرە 

قوشـۇننى باشـالپ     قـول ئاسـتىدىكى       غهنهم اد ئىبنـى  يـ يهكۇفهدىن يولغا چىققان ئ   
جهزىرەگه يېتىپ بېرىپ، ھارران، رەھا ۋە رەققا قاتارلىق يهرلهرنىڭ ئاھالىسى بىلهن           

رىنى نۇسـهيبىنگه،   ئىتتىپاق ئهھدىنامىسى تۈزگهندىن كېيىن، ئهبۇ مۇسا ئهل ئهشـئا        
غــا  ②ئۆزىمــۇ دارا.  ئهيــنگه ئهۋەتتــىد ئىبنــى ئهبــۇ ۋەققاســنى رەســۇلمـر ئىبنــى ســهئ هئ

 ئىبنــى ئهبــۇل ئاســنى ئانــدىن ئوســمان.  يهرنــى ئىــشغال قىلــدىيــۈرۈش قىلىــپ، بــۇ
كېيىن . ئوسمان دەسلهپ بۇ يهر خهلقى بىلهن ئۇرۇش قىلدى. گه يوللىدى ③ئهرمهنىيه

   ④.جىزيه تۆلهيدىغانغا كېلىشتىئاھاله بېشىغا بىر دىناردىن 

   ساھىللىرىنىڭ فهتهىسۈرىيه

كېيىن، ھىـت خهلقـى بىـلهن       ئامىر ئىبنى مالىك قارقىيسانى فهتىه قىلغاندىن       
الردا يهزىـد ئىبنـى ئهبـۇ سـۇفيان         بـۇ ۋاقىـت   . ئهھدىلىشىپ، جىزيه تۆلهشكه كېلىـشتى    

                                                 
 125 جىلـد،    – 7ئىبنى كهسـىر،    » ئهل بىدايه « بهتلهر؛   – 486 ۋە   – 485 جىلد،   – 2ئىبنۇل ئهسىر،   » ئهل كامىل « ①
 . بهتلهر– 126 ۋە –
  . ىاليىتىدارا ــ ھازىرقى سۈرىيهنىڭ دەيرۇززۇر ۋ ②
ئهرەب . تۈركىيهدىكى شهرقى ئاناتولىيهنىڭ شهرقى جهنۇبى ياكى ھهممىسىنى كۆرسـىتىدۇ ) ھازىرقى( ئهرمىنىيه ـ  ③

  ).ت(يالالردا ئهرمهنىستان دەپ يېزىلىدۇ ـ ىمهنبهلىرىدە ئهرمىنىيه، تۈركچه ماتېر
 ـ  128 ـ،  126 ـ جىلد،  7 ئىبنى كهسىر، »يهئهل بىدا« ـ بهتلهر؛  489 ـ،  486 ـ جىلد، 2 ئىبنۇل ئهسىر، »ئهل كامىل« ④

 .بهتلهر



  
  
 ) خولهپائىر راشىدىن(تۆت خهلىپه باسار ئىز

 190

w
w

w
.m

unber.org
 

 ســاھىللىرى ســۈرىيهنىــسى مۇئــاۋىيهنى قوشــۇن تۇرشــاۋۇللىرىغا باشــچى قىلىــپ  ىئ
ئۇ بـاش قومانـدان ئهبـۇ ئۇبهيـدەنىڭ ئهمـرى           . غا ئهۋەتتى ) لىرىتۇپراقھازىرىقى لىۋان   (

ۋە ترابلـۇس   ) ھـازىر يـوق   (ز ساھىلىدىكى سۇر، سـهيدا، بېـرۇت، ئاركـا          بىلهن ئاق دېڭى  
نىڭ پۈتــۈن زېمىنــى  ســۈرىيهشــۇنىڭ بىــلهن  . قاتــارلىق يهرلهرنــى فهتىــه قىلــدى   

  ①.الرنىڭ قولىغا ئۆتكهن بولدىمۇسۇلمان

ــۇنچه فهتىهلهرنــى ئهمهلــگه ئاشــۇرۇش  الر ئهپــسۇسلىنارلىقى شــۇكى، مۇســۇلمان   ب
يهنـى مۇسـۇلمانالر فهتىـه قىلىـپ        . ىر خاتـالىق ئۆتكـۈزدى    جهريانىدا ناھايىتى چوڭ ب   

ئۇالر كېيىنكـى كـۈنلهردە، بـۇ       . بولغان يهرلهرنى بىر باشتىن تولۇق تازىالپ چىقمىدى      
نى تهكــــرار ســــۈرىيهيهرلهردىــــن بىرىلىرىنىــــڭ ئــــۆزلىرىگه قارشــــى چىقىــــپ،     

 مچىمۇســـۇلمانالرنىڭ قولىـــدىن تـــارتىۋېلىش كويىـــدا يـــۈرگهن بىزانـــسالرغا يـــاردە 
  . ىپ، تهلتۆكۈس يوقىتالمىدىتېپىپ چىقبولىدىغان كىشىلهرنى 

مۇســۇلمانالر ئــۆزلىرىچه، بــۇ يهرلهرنــى ئــۆزلىرى ئۈچــۈن ھــاكىمىيهت ۋە كــۈچ        
چــۈنكى بۇنــدىن بــۇرۇن كــۆرۈپ    . مهركىــزى بولــۇپ قېلىۋېرىــدۇ دەپ ئويالشــقانىدى   

هشـغۇل  ئۆتكىنىمىزدەك، مۇسۇلمانالر ئـاۋۋال ئىچكـى قىـسىمالرنىڭ فهتهـى بىـلهن م            
بـۇ يهرلهر ئۇالرنىـڭ ئهڭ ئاساسـلىق ھهرىـكهت يۆنىلىـشى بولـۇپ، مهدىـنه                . بولغانىدى

ئىــشنىڭ ئهجهپلىنهرلىــك تهرىپــى شــۇكى،    . بىــلهن ئاالقىلىشىــشمۇ ئاســان ئىــدى   
دېڭىــــز قىرغاقلىرىــــدا ) بــــاش قومانــــدانلىرىنىڭ ئهمــــرى بىــــلهن (مۇســــۇلمانالر 

 بولغان لىۋاندىن ھهردائىم يىراق بىزانسالرنىڭ بىر مۇنچىلىغان كېمه ۋە ئارمىيىسى
ــشتى  ــۇ ســاھىلالردا    . تۇرۇشــقا تىرى ــز ئارمىيىــسى ب ــزانس دېڭى دەل شــۇ چــاغالردا، بى
ئهممــا مۇســۇلمانالرنىڭ قولىــدا تېخــى دېڭىــز ئارمىيىــسى يــوق . ئايلىنىــپ يــۈرەتتى

مۇسۇلمانالرنىڭ ھهممىسى چۆلدە ياشـىغاچقا، كۆپىنچىـسى تېخـى دېڭىزنىمـۇ          . ئىدى
ھهزرىتى ئۆمهرمۇ شۇنداق دېڭىـز كـۆرۈپ باقمىغـانالردىن بىـرى           . غانىدىكۆرۈپ باقمى 

شۇنىڭ بىلهن بىرگه، بۇ ساھىلالرنىڭ يېرىم ئارالدىكى تاغلىق رايونلىرىنىمۇ         . ئىدى
پىنــى مۇھاســىرىگه ئــېلىش ئــۆز كونتروللىقىغــا ئالمــاي، پهقهت تۆپىلىكلهرنىــڭ ئهترا

  . لدىبولدى قىبىلهنال 

دىكـى نوپۇسـنىڭ شـاالڭلىقىغا قـاراپ، ئـۇالردىن ئـۆزلىرىگه            مۇسۇلمانالر بۇ يهرلهر  
ي مهجبـۇرىي ھېچقانداق خېيىم ـ خهتهر كهلمهيدىغانلىقىغا ۋە ئۆزلىرىنىڭ ھۆكمىگه   

ــشه      ــداق ئهندى ــدە ھېچقان ــشهنگهچكه، كۆڭۈللىرى ــۇق ئى ــدىغانلىقىغا تول ــۇن ئېگى بوي
 يوقــسۇل، ئۇنىــڭ ئۈســتىگه، بــۇ يهرلهرنىــڭ ئاھالىــسى بهكمــۇ  . تۇيغۇســى يــوق ئىــدى

  . زېمىنلىرى ئۈنۈمسىز ئىدى

ــدى    ــدىمۇ ئۆتكۈزۈل ــدۇلۇس فهتهى ــالىق ئهن ــۇ خات ــون    . ب ــاغلىق راي ــۇ ت ــۇ يهردىم ئ
ــ قـازا بولـۇپ، ئۇزۇنـدىن مهزگىـل           خهلقلىرى مۇسۇلمانالرنىڭ بېشىغا ئهڭ چـوڭ بـاال       

                                                 
  . بهتلهر– 395 ۋە – 394 جىلد، – 2ئىبنۇل ئهسىر، » ئهل كامىل« ①
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 سـۈرىيه . ھاكىمىيهت سۈرۈپ كهلگهن مۇسۇلمانالرنى پۈتۈنلهي تىرىپىرەن قىلىـۋەتتى  
مانــا بــۇ خاتالىقالرنىــڭ دەردىنــى تــاكى بۈگــۈنلهرگىچه      ) لىــۋان(رىدىكى ســاھىللى

  !تارتماقتىمىز

ــۈنلهردە، بىزانـــسالرنىڭ    ئىـــسالم فهتىـــه ھهرىكهتلىـــرى داۋاملىـــشىۋاتقان ئـــۇ كـ
ساھىلالردىكى قوشۇنلىرىنى كۆرگهن لىۋاننىڭ تاغلىق ئاھالىلىرى دەرھـال ئۇالرغـا          

) بــۇ يهردە(ۇ ســهۋەبتىن، بىزانــسلىقالر مانــا شــ. قېتىلىــپ، ياردەملىشىــشكه باشــلىدى
جىددىي ئېهتىياجلىق پهيـتلهردە دەرھـال چاقىرىـپ كېلهلهيـدىغان بىـر قوشـۇننىڭ              

ــۇ     ــڭ ب ــپ، ئۆزلىرىنى ــسابقا ئېلى ــارلىقىنى ھې ــۇپراقب ــايتۇرۇۋېلىش  ت ــۇم ق الرنى چوق
  . ئۈمىدىدە يۈرگهنىدى

 بـۇ ـ ئىـسالم    رۇمـالر ئـۆز ھېـسابىغا كىرگـۈزۈپ قويغـان يهنه بىـر كـۈچ بـار بولـۇپ،         
دىن قـــــوغالپ چىقارغانـــــدا، بىزانـــــسالرنىڭ ســـــۈرىيهقوشـــــۇنلىرى بىزانـــــسالرنى 

ئىتتىپاقداشلىرى، شۇنداقال خرىستىئانالشقان غهسسان، تهنۇھ، ئهيـاد، لهھـم، جـۇزام،           
بـۇ  . الردىن چېكىنـدى  تـۇپراق ئامىله، قىندە، قهيس ۋە قىنانه قاتارلىق قهبىلىلهرمۇ بۇ         

الرنى شۇنداقال تاشـالپ قويمايـدىغانلىقىنى، بهلكـى        تۇپراقبۇ  قهبىلىلهر بىزانسالرنىڭ   
بــۇ يهرلهردە، بــۇ . بىــر كــۈنلىرى چوقــۇم قــايتۇرۇپ ئالىــدىغانلىقىنى ئــويالپ يــۈرەتتى  

مانا . قهبىلىلهرنىڭ مۇھىم ئورۇنلىرى ۋە بىرمۇنچىلىغان ھهقهمسايىلىرىمۇ بار ئىدى       
ــۇ    ــسالرنىڭ ب ــامىلالر، بىزان ــۇ ئ ــا ك تۇپراقب ــا قايت ــدىنى  الرغ ــارىتى ۋە ئۈمى ــرىش جاس ى

  .ئاشۇرۇپ تۇراتتى

دەرۋەقه، مهلۇم مهزگىل ئۆتكهندىن كېيىن بىزانسالر لىۋان سـاھىللىرىنىڭ بىـر           
مۇسـۇلمانالرنىڭ  . ئهممـا كـۆپ ئـۆتمهي يهنه قوغالنـدى        . قىسمىنى قايتا ئىگهللىۋالدى  

ــدىالنماقچى بولۇشــى    ــۇ ) مۇســۇلمانالرنىڭ(جۇرجــۇمالردىن ئهســكىرىي ئىــشالردا پاي ب
جۇرجـۇمالر جۇرجۇمـا    . ۋاقىتالردا ئۆتكۈزگهن يهنه بىر خاتـالىقى بولـۇپ ھېـسابلىنىدۇ         

ــىمالىدىكى      ــڭ ش ــۇ يهر ئانتاكيانى ــۇپ، ب ــقان بول ــر يهرگه جايالش ــدىغان بى دەپ ئاتىلى
بۇ يهردە جۇرجۇمالرنىڭ بىـر دۆلىتـى       . ئامانوس تېغىنىڭ يېنىدىكى بىر شهھهر ئىدى     

بـۇالر ھېتىتالرنىـڭ كېيىنكـى نهسـىللىرى دەپ         . دىبار بولۇپ، پـايتهختى مـاراش ئىـ       
ۋە ) فهتىــــه قىلغــــۇچى(نىڭ فــــاتىهى ســــۈرىيهئانتاكيــــالىقالر . پهرەز قىلىنماقتــــا

مۇسۇلمانالر قوشۇنىنىڭ باش قوماندانى ئهبۇ ئۇبهيدە ئىبنى ئامىر ئهل جهرراھ بىـلهن            
ــدى   تىنچ ــۈزمهكچى بول ــسى ت ــق ئهھدىنامى ــۇمال  . لى ــان جۇرج ــدىن خهۋەر تاپق ر بۇنىڭ

ئهمما مۇسۇلمانالر بۇ ئىـشقا     . لىرىغا كۆچۈشكه باشلىدى  تۇپراقئاالقزادە بولۇپ، بىزانس    
ئارىـدىن كـۆپ ئـۆتمهي، ئانتاكيـالىقالر ئهھـدىنامىگه خىالپلىـق            . بهكمۇ سهل قارىـدى   

شۇنىڭ بىلهن، مۇسۇلمانالر بۇ شهھهرنى ئىككىنچـى قېـتىم فهتىـه قىلىـشقا             . قىلدى
 جۇرجۇمالرغا قارشى يۈرۈش قىلىشقا تهييارالنغان ھهبىب       ئهبۇ ئۇبهيدە . مهجبۇر بولدى 

  . ئىبنى مهسلهمهنى بۇ يهرگه ئهمىر قىلىپ تهيىنلىدى
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 جۇرجۇمالرغا كهلسهك، بۇالر پات ـ پات مهيدانىنى ئۆزگهرتىپ، ئۆز مهنپهئهتلىـرىگه  
 مۇسـۇلمانالرنىڭ كۈچلىنىـپ كهتكهنلىكىنـى كۆرسـه         مهسـىلهن، . قاراپ يول تۇتـاتتى   

الرغا، ئۈستۈنلۈك بىزانسالرنىڭ قولىغا ئۆتۈپ كهتكهن چـاغالردا بىزانـسالرغا          مۇسۇلمان
نى قــايتۇرۇۋېلىش ســۈرىيهبــۇ ئهھــۋال بىزانــسالرنى ئۈمىدلهنــدۈرۈپ، . يــاردەم قىالتتــى

شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىـدۇكى، بـۇ مهزگىلـلهردە        . جاسارىتىنى تېخىمۇ ئاشۇرۇۋېتهتتى  
ئــۇالر جۇرجۇمالرنىــڭ ئهســكىرىي . ارئىــدىمۇســۇلمانالرنىڭ ئهســكهرگه ئېهتىيــاجى ب

تهربىيه كۆرگهن، ئۇرۇشقا ماھىر ئىكهنلىكىنى كۆرۈپ يهتكهچكه، ئۇالردىن ئهسـكىرىي          
لېكىن ئۇالر ھهقـقه ئىمـان ئېيتمىغـانلىقى    . ياردەم ئالماقچى ۋە پايدىالنماقچى بولدى  
رىنىال چــۈنكى ئــۇالر پهقهت ئــۆز مهنپهئهتلىــ. ئۈچــۈن ئىشىنىــشكه قهتئىــي بولمــايتتى

شــۇڭا، ئــۇالر بهزىــدە رۇمالرغــا بولۇشــسا، بهزىــدە مهۋقهســىنى پۈتــۈنلهي       . ئــوياليتتى
بــۇ يهرلهر مۇســۇلمانالر تهرىپىــدىن فهتىــه . ئۆزگهرتىــپ مۇســۇلمانالر تهرەپــته تــۇراتتى

قىلىنغانــدىن كېــيىن، جۇرجــۇمالر پارچىلىنىــپ ئهتراپتىكــى تــاغلىق رايونالرغــا       
ىـال ئهڭ چـوڭ     ۆلهت ۋە كېيىنكى نهسـىللهر ئۈچـۈن يهن       ئهمما ئۇالر د  . تارقىلىپ كهتتى 

يىپ ئېتىقادالر   تاكى ھازىرقى زامانغا قهدەر بىر يۈرۈش ئاجا       ئۇالر. خهتهر بولۇپ كهلدى  
  ①.مهكتهبىلهن ياشاپ كهل

  مىسىرنىڭ فهتهى

 پهلهســتىننى ئىــسالم  ئهمــر ئىبنــى ئــاس . تهلتۆكــۈس فهتىــه قىلىنــدى ســۈرىيه
ن، مىسىرغا يۈرۈش قىلىش ئۈچۈن ھهزرىتـى ئـۆمهردىن         لىرىغا قاتقاندىن كېيى  تۇپراق

ھهزرىتــى ئــۆمهر ئۇنىڭغــا ئىجــازەت بېــرىش بىــلهن بىــرگه، زۇبهيــر . ئىجــازەت ســورىدى
ئىبنى ئاۋام قوماندانلىقىدىكى بىر بـۆلهك ئهسـكهرنى ئۇنىـڭ ئارقىـسىدىن يـاردەمچى       

ارا، خـارىجه   بۇ قوشـۇندا زۇبهيـردىن باشـقا بهشـىر ئىبنـى ئهرتـ            . قوشۇن قىلىپ ئهۋەتتى  
  . ئىبنى خۇزافه ۋە ئۇمهير ئىبنى ۋەھب ئهل جهھمى قاتارلىق قوماندانالرمۇ بار ئىدى

مىسىرنىڭ كىـرىش ئېغىزىـدا   ) ئاۋۋال كۆرۈشۈش ئۈچۈن(ئىككى تهرەپ چوڭلىرى   
مىــسىر ھۆكــۈمىتىگه ۋاكــالىتهن ئهبــۇ مهريهم ئىــسىملىك بىــر مهســئۇل . ئۇچراشــتى

ك بىـر پـوپ مۇسـۇلمانالر بىـلهن كۆرۈشـۈش ئۈچـۈن             خادىم بىلهن ئهبۇ مىيام ئىسىملى    
  . كهلگهنىدى

دىكى نىڭ مىـسىر ئۆلكىـسى     ئىمپېرىيىـسى   رىـم  يـاكى (بۇالرنى مىسىر پادىشاھى    
 ئۇالرنىـڭ ئـۈچ      ئهمر ئىبنـى ئـاس     .مۇقهۋقهس ئىسكهندەرىيهدىن ئهۋەتكهنىدى  ) ۋەكىلى

ۈچ ئىـشتىن   كۈن ئىچىدە مۇسۇلمان بولۇش، جىزيه تۆلهش ياكى ئۇرۇشۇش قاتارلىق ئ         

                                                 
مۇئهللىپ بۇ يهردە دۇرزىلهر، مارونىالر ۋە نۇسهيرىلهرگه ئوخشاش ھهر خىل دىـن ۋە مهزھهبـلهرگه مهنـسۇپ كىچىـك              ①

 .مىللهتلهرنى كۆزدە تۇتماقتا
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مىـسىر ۋەكىللىـرى ئۇنىڭـدىن مـۆھلهتنى        . بىرنى تاللىـشى كېرەكلىكىنـى ئېيتتـى      
. ر ۋاقىتنـى پهقهت بىـر كـۈنال ئۇزارتىـپ بهردى    همئ. ارتىپ بېرىشىنى تهلهپ قىلدى  ئۇز

مىسىرلىقالر مۇسۇلمان بولۇشـنى يـاكى جىـزيه تۆلهشـنى قوبـۇل قىلمىـدى، ئىككـى                
كــۆپ چىقىمغــا   سىرلىقالر يېڭىلىــپ، بهكمىــ. تهرەپ ئارىــسىدا ئــۇرۇش باشــالندى  

ــدى ــرى   . ئۇچرىـ ــۆلگهنلهردىن بىـ ــتا ئـ ــۇ ئۇرۇشـ ــۈرىيهبـ ــان ۋە  سـ ــسىرغا قاچقـ دىن مىـ
مىسىرلىقالرنى مۇسۇلمانالر بىلهن ئۇرۇشۇشقا كۈشـكۈرتكهن، بىزانـسالرنىڭ مهشـهۇر          

  . قوماندانى ئارتابون ئىدى

ئـاۋام سـېپىلغا   زۇبهيـر ئىبنـى   . مۇسۇلمانالر ئهيـن شهمـسنى مۇھاسـىرىگه ئالـدى        
ــدى  ــۇۋەپپهق بول ــانلىقىنى كــۆرگهن خهلــق   . چىقىــشقا م زۇبهيرنىــڭ ســېپىلغا چىقق

 كىرىــشكه ئۇرۇنىۋاتقــان دەرۋازا تهرەپــكه قــاراپ  ئهمــر ئىبنــى ئــاسئــاالقزادە بولۇشــۇپ،
ئهممــا زۇبهيــر كــۆپ ئــۆتمهي شــهھهرگه بېــسىپ كىرىــپ، ئــامىر   . قېچىــشقا باشــلىدى

ر همـ ق ئىالجىـسىزلىقتىن ئ   خهلـ . ه يېتىـپ كهلـدى    كىرمهكچى بولۇۋاتقان دەرۋازىغىچ  
ئهھـدىنامىگه زۇبهيـر ئىمـزا      . لىق ئهھدىنامىسى تۈزۈشكه مهجبۇر بولـدى     تىنچبىلهن  
  . قويدى

بــۇ ۋەقهدىــن كېــيىن، پۈتــۈن مىــسىر خهلقــى مۇســۇلمانالرغا تهســلىم بولــۇپ،         
ا چۈنكى، ئهيـن شـهمس ئهتراپلىرىغـ      . لىق ئهھدىنامىسى تۈزۈشكه مهجبۇر بولدى    تىنچ

ئهۋەتىلگهن ئابدۇلالھ ئىبنى خۇزافه فۇسـتاتتىكىگه ئوخـشاش بـۇ يهرلهرنـى ۋە ئهتـراپ               
لىق ئهھدىنامىسى تۈزۈپ   تىنچيېزىالرنى ئۆز ھاكىمىيىتىگه كىرگۈزۈپ، ئۇالر بىلهن       

  . بولغانىدى

 مــۇقهۋقهس  ئهمــر ئىبنــى ئــاس  بــۇ يهر فهتىــه قىلىنىــپ بولغانــدىن كېــيىن،    
مۇسۇلمانالرنىڭ شـهھهرنى   .  بۆلهك ئهسكهرنى ئهۋەتتى   تۇرۇۋاتقان ئىسكهندەرىيهگه بىر  

قورشاۋغا ئېلىشى بىلهن مۇقهۋقهس چارىسىزلىقتىن جىزيه تۆلهش شـهرتىنى قوبـۇل           
 بـۇ يهرگه ئابـدۇلالھ ئىبنـى خـۇزافهنى ئهمىـر       ئهمر ئىبنـى ئـاس     .قىلىپ ئهھدىلهشتى 
  . قىلىپ تهيىنلىدى

 فۇســتات شــهھىرى بهرپــا ر ئىبنــى ئهل ئاســنىڭ قارارگــاھى قۇرۇلغــان يهرگهمــهئ
بـۇ جـامىئه ئۇنىـڭ      (نىڭ چېدىرى قۇرۇلغان يهرگه جـامىئه        ئهمر ئىبنى ئاس   .قىلىندى

، ئۇنىـڭ ئهتراپىغـا ئـۆيلهر سـېلىنىش ئـارقىلىق           )ئىسمى بىـلهن ئاتىلىـپ كهلمهكـته      
  ئهمــر ئىبنــى ئــاس فهتهىــدىن كېــيىن،نىــڭبــۇ يهر.  پۈتتۈرۈلــدىشــهھىرىفۇســتات 

ابـدۇلالھ ئىبنـى ئهبـۇ سـهرخ باشـچىلىقىدىكى قوشـۇننى            خهلىپىنىڭ ئهمرى بـويىچه ئ    
ئابــدۇلالھ بــۇ يهرنــى فهتىــه قىلغانــدىن كېــيىن، ئــۆزى شــۇ . ســهئىد رايونىغــا ئهۋەتتــى

  . يهرنىڭ ئىدارىي ئىشلىرىغا مهسئۇل بولدى

ر يهنه خــارىجه ئىبنــى خــۇزەفهنى فهييــۇم ۋە ئۇنىــڭ ئهتراپىغــا، ئــۇمهير ئىبنــى مــهئ
خارىجه فهييۇمنى ئىـشغال قىلـدى، ئۇمهيرمـۇ        . قا ئهۋەتتى ۋەھب ئهل جىمهىنى دىميات   



  
  
 ) خولهپائىر راشىدىن(تۆت خهلىپه باسار ئىز

 194

w
w

w
.m

unber.org
 

لىـق ئهھدىنامىـسى   تىنچدىمياتنى فهتىه قىلغاندىن كېيىن يهرلىـك خهلـق بىـلهن       
  . تۈزدى

 غهربــكه قــاراپ  ئهمــر ئىبنــى ئــاسمىــسىر فهتىــه قىلىنىــپ بولغانــدىن كېــيىن،
زۇۋەيال .  تۈزدىئىلگىرىلهپ ئاۋۋال بهرقهنى ئىشغال قىلدى ۋە خهلقى بىلهن ئهھدىنامه 

تهرەپكه ئهۋەتكهن ئـۇقبه ئىبنـى نـافىمۇ ئـۇ يهرلهرنـى فهتىـه قىلغانـدىن كېـيىن، ئهن                   
  . نهۋبه تهرەپكه قاراپ يۈرۈپ كهتتى

 بېيرۇتنىـڭ   پـايتهختى ھـازىرقى   لىۋىيهنىـڭ    (ترابلۇسـنى مر ئىبنـى ئهل ئـاس       هئ
، سـابراتا ۋە    بىر ئاي مۇھاسـىرىگه ئالـدى ۋە ئـۇ يهرنـى ئىـشغال قىلىـپ بولـۇپال                ) ئورنى

ئهمما خهلىـپه ئۇنىڭغـا مهكتـۇب يـولالپ،         . شۇرۇست شهھهرلىرىنىمۇ قولغا كىرگۈزدى   
  ①.ۋاملىق ئىلگىرىلىشىنى توستىغهربكه قاراپ دا

  شهرقىي سهپلهرنىڭ ئهھۋالى

ــسيان كۆتهرگهننىــڭ ئۈســتىگه،      ــا قارشــى ئى ــۆز ھۆكۈمرانلىرىغ ــى ئ ــران خهلق ئى
ــسالرغا  . اتتىئوردىنىــڭ ئىچىــدىمۇ غهليــان بېــسىقمايۋات  خالىــد ئىبنــى ۋەلىــد بىزان

گه ئېلىـپ   سۈرىيهقارشى يۈرۈش قىلىش ئۈچۈن قول ئاستىدىكى قوشۇننى ئىراقتىن         
پارســالر بــۇ يهرلهردە مۇســۇلمانالرنى ئــازالپ كهتتــى دەپ قــاراپ، بىــر پۇرســهت  . ماڭــدى

ئــۆز (تېپىــپ ئىراقتــا قېلىــپ قالغــان مۇســۇلمانالر قوشــۇنىغا ھۇجــۇم قوزغاشــنى ۋە  
  . مۇسۇلمانالرنى دۆلىتىدىن قوغالپ چىقىرىشنى ئويالپ يۈرەتتى) اللىرىداخىي

ــارس شــاھى   ــسه ئهش   شــهھىرىپ يار ئهنه شــۇ ئۈمىــدته ئهل مۇســهننا ئىبنــى ھارى
ــون مىــڭ كىــشىلىك قوشــۇن      ــدىكى مۇســۇلمانالرغا قارشــى ئ شــهيبانى قوماندانلىقى

ــى ــاتت     . ئهۋەتت ــالر ق ــتا پارس ــۇ ئۇرۇش ــلىغان ب ــۆزلىرى باش ــا، ئ ــۇبىيهتكه ئهمم ىق مهغل
ئىراق سېپىدىكى مۇسۇلمانالر قوشۇنىنىڭ قوماندانى ئهل مۇسهننا ئىبنـى         . ئۇچرىدى

مهدىنىـدىن  ) بۇ ۋاقىتتا ھهزرىتى ئهبۇبهكرى تېخـى ھايـات ئىـدى         (ھارىسه ئۆز ۋاقتىدا    
يـــاردەمچى قوشـــۇن تهلهپ قىلغـــان بولـــسىمۇ، ھهزرىتـــى ئهبۇبهكرىنىـــڭ جـــاۋابى       

 ســېپىدىكى قوشــۇنالر بىــلهن ســۈرىيهه ئــۇ كــۈنلهردە چــۈنكى، خهلىــپ. كېچىككهنىــدى
شـۇنىڭ بىـلهن، ئهل مۇسـهننا بهرداشـلىق بېـرەلمهي، ئورنىغـا بهشـىر               . مهشغۇل ئىدى 

ــاردى      ــنىگه ب ــۆزى مهدى ــۇپ، ئ ــايالپ قوي ــدان س ــساسىيهنى قومان ــى ئهل ھاس ــۇ . ئىبن ئ
ــۇبهكرى ســهكراتتا بولــۇپ، ئورنى   غــا مهدىــنىگه يېتىــپ بارغــان ۋاقىتتــا، ھهزرىتــى ئهب

ھهزرىتى ئهبـۇبهكرى ئهل مۇسـهننا      . ھهزرىتى ئۆمهرنى خهلىپه قىلىپ تهيىنلىگهنىدى    
: يه قىلـدى  بىلهن كۆرۈشكهندىن كېيىن، ھهزرىتى ئۆمهرگه مۇنداق بىر ئىشنى تهۋسى        

                                                 
، - 162 جىلـد،    – 7ئىبنى كهسىر،   » ئهل بىدايه « بهتلهر؛   – 519،  - 514 جىلد،   – 2ىبنۇل ئهسىر،   ئ» ئهل كامىل  « ①
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ئهگهر مهن ئۆلۈپ كهتسهم، كۈن كهچ بولۇشتىن بـۇرۇن خهلقنـى ئهل مۇسـهننا بىـلهن                «
ــاقىرغىن  ــشقا چـ ــا بېرىـ ــدىن،! ئىراققـ ــۈرىيههللا  ئهگهر ائانـ ــۇنلىرىمىزغا سـ دىكى قوشـ

نى فهتىــه قىلىــشنى مۇيهســسهر قىلــسا، ســهن خالىــد ئىبنــى ۋەلىــدنىڭ        ســۈرىيه
ــايتۇرغىن  ــا ق ــۇ يهرلهرنىــڭ شــارائىتىنى   ! قوشــۇنىنى دەرھــال ئىراقق ــۇالر ب چــۈنكى ئ

  » .بىلگهچكه، ئۇرۇشنى تېخىمۇ ياخشى ئېلىپ بارااليدۇ

انــدىن كېــيىن، ھهزرىتــى ئــۆمهر دەرھــال دەرۋەقه، ھهزرىتــى ئهبــۇبهكرى كــۆز يۇمغ
ئهبـۇ ئۇبهيـدە ئىبنـى مهسـئۇد ئهس سـاقافىنى بـۇ             . خهلقنى ئىراققا بېرىشقا چـاقىردى    

چۈنكى، بۇ زات چاقىرىققا بىرىنچى بولۇپ ئاۋاز       . قوشۇنغا قوماندان قىلىپ تهيىنلىدى   
ــۇ ســاھابه ئهمهس ئىــدى  . قوشــقان ئىــدى  ــا ئ ــېلىش الزىمكــى،   . ئهمم شــۇنى بىلىــپ ق

رىتــــى ئــــۆمهر ســــاھابه بولمىغــــانالرنى ئىــــدارىي ۋە ئهســــكىرىي ۋەزىــــپىلهرگه  ھهز
  . تهيىنلىمهيتتى

ئهمما ھهزرىتى ئۆمهردىن ئۇنىڭ ئهبۇ ئۇبهيدە ئىبنى مهسئۇد ئهس ساقافىنى نـېمه        
: ئۈچۈن قوماندان قىلىپ قويغانلىقى سـورالغاندا، ئـۇ مۇنـداق دەپ جـاۋاب بهرگهنىـدى              

ــا بىر « ــان چاقىرىقق ــقانالرنى باشــلىق قىلىــپ    مهن ھهر زام ــاۋاز قوش ــۇپ ئ ىنچــى بول
ئىـسالم دەۋىتىنـى ھهممىـدىن بـۇرۇن        ) ساھابىلهرنى دېمهكچـى  (سىلهر  . تهيىنلهيمهن

بـۇ  . شۇڭا ئهڭ مۇھىم ۋەزىپىلهرگه سىلهرنى تهيىـنلهيمهن      . قوبۇل قىلغان ئادەمسىلهر  
ــاۋاز قوشــقانلىقى ئۈچــۈن ئــۇنى ئ    ــۇنجى بولــۇپ ئ ــۇ جىهــاد چاقىرىقىغــا ت ىراققــا زات، ب

ئانـدىن، ھهزرىتـى ئـۆمهر      » .ئهۋەتىلىدىغان قوشۇننىڭ قوماندانى قىلىـپ تهيىنلىـدىم      
نىڭ شهرىئىتىگه ھهرگىـز    هللا ئهبۇ ئۇبهيدە ئىبنى مهسئۇدنى يېنىغا چاقىرىپ، ئۇنىڭ ا       

ــامىله     ــشى مۇئـ ــۇلمانالرغا ياخـ ــدىكى مۇسـ ــۆز ئهمرىـ ــلىقىنى ، ئـ ــق قىلماسـ خىالپلىـ
هلهيهىســـساالمنىڭ ســـاھابىلىرى بىـــلهن   قىلىـــشىنى ۋە ھهر دائىـــم پهيغهمـــبهر ئ  

مهسلىههتلىشىپ ئىش قىلىشىنى تاپىلىغاندىن كېيىن، قوشۇننى ئىراققا ئۇزىتىـپ         
  . قويدى

ى بـاش   دىكسـۈرىيه قوشۇن ئىراققـا مېڭىـپ بولغانـدىن كېـيىن، ھهزرىتـى ئـۆمهر              
ىن ر ئىبنى ئهل جهرراھ خهۋەر يولالپ، ئهينى ۋاقىتتا ئىـراقت   مهقوماندان ئهبۇ ئۇبهيدە ئ   

كېلىــپ مۇســۇلمانالر ســېپىگه قېتىلغــان خالىــد ئىبنــى ۋەلىــد قوماندانلىقىــدىكى   
كېـيىن،  ئهبـۇ ئۇبهيـدە شـامنىڭ فهتهىـدىن         . قوشۇننى ئىراققا قايتۇرۇشـىنى بۇيرىـدى     

رگه بىنائهن بۇ قوشۇننى ھاشـىم ئىبنـى ئـۇتبه ئىبنـى ئهبـۇ ۋەققـاس قومانلىقىـدا                  ئهم
  . ئىراققا قايتۇردى

ىتى ئۆمهر تۆت مىڭ كىـشىلىك بىـر قوشـۇننى جهرىـر ئىبنـى              ئۇندىن باشقا، ھهزر  
بـۇ  . ئابدۇلالھ ئهل بىجهلى قوماندانلىقىدا ياردەمچى قوشـۇن قىلىـپ ئىراققـا ئهۋەتتـى            

قوشۇن كۇفهگه قاراپ كېتىۋېتىپ، تۇيۇقسىزال پارسالرنىڭ بىر بۆلهك قوشۇنى بىـلهن           
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پارسـالر  . پ كهتتـى  ئىككى قوشۇن سهپ تارتىـپ ئۇرۇشـقا كىرىـشى        . دوقۇرۇشۇپ قالدى 
   ①.تتىائدەرياغا ئۆزلىرىنى ئېغىر تاالپهتكه ئۇچراپ، تىرىپىرەن بولدى ۋە 

  نهمارىق ئۇرۇشى

پارس قوشۇنلىرىنىڭ باش قوماندانى رۇستهم ئىراققا يېتىپ كهلگهن ئهبۇ ئۇبهيدە          
. قوماندانلىقىدىكى مۇسۇلمانالر قوشۇنىغا قارشى ناھايىتى چوڭ بىر قوشۇن ئهۋەتتـى         

ــگهن يهردە ئۇچراشــتى  ئىككــى ــارىق دې ــلهن  .  قوشــۇن نهم ــرە بى ــۇ يهر ھى ــسىيهب  قادى
ئهل مۇسهننا ئىبنـى ھارىـسه مۇسـۇلمانالرنىڭ ئـاتلىق     . ئارىسىدىكى بىر ماكان ئىدى 

پارسالر مهغلۇبىيهتكه ئۇچراپ، كهسكهرگه قـاراپ      . قوشۇنىغا قوماندانلىق قىلىۋاتاتتى  
پــارس قوشــۇنلىرىغا . ز قــوغالپ ماڭــدىئهبــۇ ئۇبهيــدە ئۇالرنىــڭ كهينىــدىن ئىــ. قــاچتى

ياردەمچى قوشۇن كهلگهن بولـسىمۇ، ئهبـۇ ئۇبهيـدە ئۇالرغـا يېتىـشىپ يهنه بىـر قېـتىم                
چىـپ بېرىۋېلىـپ ئـاران      شۇنىڭ بىلهن پارسالر مهدائىنغا قې    . مهغلۇبىيهتكه ئۇچراتتى 

  ②.قۇتۇلدى

  ئهل جىسر ئۇرۇشى

 تهڭ كـېلهلمهي، بـاش قومانـدان        پارسالر نهمارىق ۋە باشقا يهرلهردە مۇسـۇلمانالرغا      
رۇسـتهم مۇسـۇلمانالرنىڭ ئۈسـتىگه يهنه       . رۇستهمنىڭ ئهتراپىغا توپلىنىشقا باشلىدى   

پارســـالرنىڭ ئىككـــى تـــۇغى بولـــۇپ، بىـــرى . شـــۇنداق چـــوڭ بىـــر قوشـــۇن ئهۋەتتـــى
پارسـالر بىـلهن مۇسـۇلمانالر ئۇچراشـقان     . خىسراۋنىڭ، يهنه بىـرى فهرىـدۇننىڭ ئىـدى    

پارسالر ئىككى تهرەپـتىن بىرىنىـڭ كـۆۋرۈكتىن ئۆتۈشـى          . ك بار ئىدى  يهردە بىر كۆۋرۈ  
: رلهر قومانـدان ئهبـۇ ئۇبهيـدەگه      ئىسالم قوشـۇنىدىكى مۆتىـۋە    . ھهققىدە تهكلىپ بهردى  

: ئهمما ئهبۇ ئۇبهيدە  . ىر بهردى دەپ پىك » !ئۇالرنىڭ بۇ تهرەپكه ئۆتۈشىنى تهكلىپ قىل     «
الردىن ئهمهس، شــۇڭا بىــز ئــۇ تهرەپــكه ئــۇالر بىــزگه ئوخــشاش ئۆلۈمــدىن قورمايــدىغان«

شــۇنىڭ بىــلهن، ئىــسالم قوشــۇنى كــۆۋرۈكتىن ئۆتــۈپ پارســالرنىڭ  . دېــدى» !ئــۆتهيلى
. ئىككـــى تهرەپ ئارىـــسىدا ناھـــايىتى شـــىددەتلىك جهڭ باشـــالندى. ئالـــدىغا كهلـــدى

بـۇ ئهھـۋالنى    . مۇسۇلمانالرنىڭ ئاتلىرى پارسالرنىڭ پىللىرىدىن ئۈركۈشكه باشـلىدى      
ئـاۋۋال  «: سـئۇد ئهس سـاقافى ئهسـكهرلىرىگه      وماندان ئهبۇ ئۇبهيدە ئىبنـى مه     كۆرگهن ق 

ئهسكهرلهر ئۇرۇشنى بۇيرۇق بـويىچه     . دەپ بۇيرۇق قىلدى  » !پىلالرغا ھۇجۇم قىلىڭالر  
ئهبۇ ئۇبهيدە ئۆزىمۇ ناھايىتى يوغان بىر پىلغا ھۇجۇم قىلىـپ، ئۇنىـڭ            . داۋامالشتۇردى

                                                 
، - 45 جىلد،   – 7ئىبنى كهسىر،   » ئهل بىدايه « بهتلهر؛   – 397 ۋە   – 396 جىلد،   – 2ئىبنۇل ئهسىر،   » ئهل كامىل « ①

 . بهتلهر– 47
 .  بهتلهر– 48 ۋە – 47 جىلد، – 7ئىبنى كهسىر، » ئهل بىدايه« ②
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ىالنغـان بـۇ پىـل جـان ئاچچىقىغـا چىـدىماي       ئېغىر يار. خورتۇمىنى كېسىپ تاشلىدى  
  . ئېچىنىشلىق چېقىراپ كېلىپ، ئهبۇ ئۇبهيدەنى دەسسهپ ئۆلتۈرىۋەتتى

ئهبۇ ئۇبهيدەدىن كېيىن، ئىسالم قوشۇنىنىڭ قوماندانلىقىنى ئۆز ئۈستىگه ئالغان         
ئۇالردىن كېيىن، ئهل مۇسهننا . بىر نهچچه قوماندانمۇ ئارقا ـ ئارقىدىن شېهىت بولدى 

  . نى ھارىسه ئهش شهيبانى قوماندان بولدىئىب

شـۇ  . بۇ ۋاققىچه، مۇسۇلمانالر قوشۇنى ئاجىزالپ، كهينىگه چېكىنىشكه تهمشهلدى       
ئارىدا، سهپ بۇزۇلۇپ مۇسۇلمانالر كۆۋرۈككه قاراپ قېچىشقا باشلىدى، كـۆۋرۈك ئـۇنچه            

ن پارسـالر   بۇ قااليمىقانچىلىقتىن پايدىالنغا  . كۆپ ئادەمنى كۆتۈرەلمهي چۆكۈپ كهتتى    
مۇسۇلمانالردىن بىر قىـسمى ئۆلتۈرۈلـدى، يهنه       . ناھايىتى كۆپ ئادەمنى ئۆلتۈرىۋەتتى   

 جهڭگىـۋار   بـۆلهك قومانـدان ئهل مۇسـهننا بىـر        . بىر قىسمى دەريـادا تۇنجۇقـۇپ ئۆلـدى       
ئهســكهرگه باشــچىلىق قىلىــپ، پارســالرنىڭ ئــۇر ـ چاپلىرىغــا قارشــى تــۇردى ۋە بىــر     

كۆۋرۈك قايتـا   .  ياسىلىشى ئۈچۈن پۇرسهت يارىتىپ بهردى     تهرەپتىن كۆۋرۈكنىڭ قايتا  
ياســالغاندىن كېــيىن، ئېــشىپ قالغــان قوشــۇننى قارشــى تهرەپــكه ســاق ـ ســاالمهت      

  . ئۆتكۈزىۋالدى

ــۈچىنچى يىلــى، شــهئبان ئېيىــدا يهنــى يهرمــۇك      ــون ئ ــۇرۇش ھىجرەتنىــڭ ئ ــۇ ئ ب
سـالر ئـوردا    بـۇ ئۇرۇشـتىن كېـيىن، پار      . جېڭىدىن قىرىق كۈن كېـيىن بولـۇپ ئـۆتتى        

ئۇالر باش قوماندانلىقتىن ئېلىـپ تاشـالنغان       . غهليانىغا قايتىدىن كىرىشىپ كهتتى   
رۇســتهمنى قومانــدانلىق ئورنىغــا قايتــا كهلتــۈردى ۋە ئۇنىڭغــا فهيــرۇزان ئىــسىملىك 

ئهمما پارس قوشۇنلىرى پۈتۈن سهپ بويىچه مهدائىنغا       . بىرىنى مۇئاۋىن قىلىپ قويدى   
ئۇالردىكى بۇ چۈشكۈنلۈكنى سهزگهن ئهل مۇسهننا پۇرسـهتتىن        . قاراپ چېكىنىۋاتاتتى 

ــۆزىگه قارشــى      ــا يېتىــشىپ ئ ــوغالپ ماڭــدى ۋە ئۇالرغ ــدىلىنىپ كهينىــدىن ئىــز ق پاي
چىقماقچى بولغان قوشـۇننىڭ ناھـايىتى كـۆپ لهشـكىرىنى قىرىـپ تاشـالپ، ئـۇالرنى                

ــۇچراتتى   ــر مهغلـــۇبىيهتكه ئـ ــقا ســـهپلهر    . ئېغىـ ــتىن، ئـــۇ باشـ دىكى يهنه بىـــر تهرەپـ
ــدى   ــۇن تهلهپ قىل ــاردەمچى قوش ــۇلمانالردىن ي ــلهن تهڭ،   . مۇس ــۇن بى ــاردەمچى قوش ي

مهدىنىدىن يولغـا چىققـان جهرىـر ئىبنـى ئابـدۇلالھ ئهل بـۇجهلى قوماندانلىقىـدىكى                
  ①.قوشۇنمۇ يېتىپ كهلدى

  ئهل بۇۋەيب ئۇرۇشى

ۇ پارسالر مۇسۇلمانالرغا ياردەمچى قوشۇن يېتىپ كهلگهنلىكىنـى ئـاڭالپ، تېخىمـ          
ــۈرۈش قىلــدى    ــاراپ ي ئىككــى قوشــۇن كــۇفه  . چــوڭ قوشــۇن بىــلهن مۇســۇلمانالرغا ق
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بــۇ قېــتىم يهنه قايــسى قوشــۇننىڭ . يېنىــدىكى ئهل بۇۋەيــب دېــگهن يهردە ئۇچراشــتى
ئهل مۇسـهننا پارسـالرنىڭ بـۇ       . قارشى تهرەپكه ئۆتۈشى ھهققىدە مهسـلىههت قىلىنـدى       

. وبۇل قىلىـپ قارشـى تهرەپـكه ئـۆتتى        پارسالر بۇنى ق  . تهرەپكه ئۆتۈشىنى تهلهپ قىلدى   
ــدى ۋە     ــپ بېرىل ــانلىق جهڭ ئېلى ــسىدا يهنه ق ــى تهرەپ ئارى ــىيئىكك الرنىڭ يمهجۇس

سېپى چۇۋۇلۇپ كېتىپ، بىر قىسمى ئۆلتۈرۈلدى، يهنه بىر قىسمى دەريـادا تۇنجۇقـۇپ             
شۇنىڭ بىلهن، مۇسۇلمانالر ئهل جىسردىكى ئۆچىنى بـۇ يهردە ئېلىۋالغاننىـڭ           . ئۆلدى
 پارسـالرنىڭ قومانـدانى مېهرانمـۇ بـۇ       . ه، ناھايىتى كـۆپ غهنىمهتـكه ئېرىـشتى       ئۈستىگ

 ھىجرەتنىـڭ ئـون ئـۈچىنچى يىلـى، رامىـزان ئېيـى         ــتارىخ  . ئۇرۇشتا ئۆلتۈرۈلگهنىدى 
  . ئىدى

 يالرساســانى. ئهل بۇۋايــب ئۇرۇشــى پارســالرنى قــاتتىق ساراســىمىگه ســېلىۋەتتى 
ت تالىشىش ئۇرۇشىغا خاتىمه بېـرىش      ئىمپېراتورلۇقىنىڭ نوپۇزلۇق كىشىلىرى تهخ   

يارنىڭ ئــوغلى يهزدىگىردنــى تهخــتكه شــهھىرىمهقــسىتىدە پىكىــر بىرلىكــى بىــلهن  
ئهينــى . قــارارنى ئىمپېراتورلۇقنىــڭ ھهمــمه تهرىــپىگه ئــېالن قىلــدى چىقــاردى ۋە بــۇ

 يۇرتلىرى بـۇ ئىـشتىن خهۋەر       يمهجۇسىيۋاقىتتا، مۇسۇلمانالرغا تهسلىم بولغان بهزى      
ــپ،  ــلىدى    تېپى ــشقا باش ــق قىلى ــدىنامىگه خىالپلى ــارەتلهندى ۋە ئهھ ــا جاس ــۇ . قايت ب

ئمىنلهرنىـڭ ئهمىـرى    ۇايالشـقان مۇسـۇلمانالر ئهھـۋالنى م      يۇرتالرنىڭ چېگرالىرىغا ج  
  . ھهزرىتى ئۆمهرگه بىلدۈردى

شۇنىڭ بىلهن، ھهزرىتى ئـۆمهر خهلقنـى جىهادقـا چـاقىردى ۋە ھهزرىتـى ئهلىنـى                
لىپ تهيىنلىگهندىن كېيىن، يېنىغا ھهزرىتـى ئوسـمان ۋە         ئۆزىنىڭ ئورنىغا نائىب قى   

باشقا سـاھابىلهرنى ئېلىـپ، ئـۆزى قوشـۇنغا قومانـدانلىق قىلىـپ مهدىنىـدىن يولغـا                 
ــدە، ئۆزىنىـــڭ ئالـــدىنقى ســـهپكىچه   . چىقتـــى ســـىرار جىلغىـــسىغا يېتىـــپ كهلگهنـ
هت شىش ئۈچۈن مهسـلىه   ى بولمايدىغانلىقىنى ئويل  ولىدىغان ياكى  توغرا ب  ڭبېرىشىنى

. كـــومىتېتى قـــۇردى ۋە ھهزرىتـــى ئهلىنىمـــۇ بـــۇ ئىـــش ئۈچـــۈن چاقىرىـــپ كهلـــدى  
ــدىنقى ســهپكه بېــرىش      ــلهن ئۇنىــڭ ئال ــدۇرراھمان ئبنــى ئهۋفــتىن باشــقا ھهممهي ئاب

  .تهلىپىنى قوبۇل قىلدى

ئهگهر دۈشمهن ئالدىدا ساڭا    «: نى ئهۋف خهلىپىگه مۇنداق دېدى    ئابدۇرراھمان ئىب 
يانىڭ ھهممه تهرىپىدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ئاجىز ئورۇنغا      بىرەر ئىش بولۇپ قالسا، دۇن    

شــۇڭا، ئۇرۇشــقا ســېنىڭ ئورنۇڭغــا باشــقا بىــرى  . چۈشــۈپ قېلىــشىدىن ئهنــسىرەيمهن
  » !بارسۇن، سهن مهدىنىگه قايتقىن

د ئىبنــى ئهبــۇ ۋەققــاس ســهئ. ۇنىــڭ پىكرىنــى مۇۋاپىــق كــۆردىھهزرىتــى ئــۆمهر ئ
ىتى ئۆمهر ئۇنىڭغـا كېرەكلىـك تهلىمـاتالرنى        ھهزر. قوشۇنغا قوماندان بولۇپ سايالندى   

ــهننا ۋە ئۇنىـــڭ    ــدانى ئهل مۇسـ ــۇننىڭ قومانـ ــيىن، ئىراقتىكـــى قوشـ ــدىن كېـ بهرگهنـ
 ئىبنـى  سـهئد ياردەمچىسى جهرىر ئىبنى ئابدۇلالھقا خهۋەر يـولالپ، ئۇالرنىـڭ دەرھـال     
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كى شۇنىڭ بىلهن، ئىراق سېپىدى. ئهبۇ ۋەققاسنىڭ قوماندانلىقىغا ئۆتۈشىنى بۇيرىدى
ئهمما، ئهل مۇسـهننا    . نىڭ قوماندانلىقى ئاستىغا كىردى   سهئدقوشۇنالرنىڭ ھهممىسى   

 ئالـدىنقى   سـهئد ئۇرۇشالردىن قېلىپ قالغان يارىسى پۈتۈن بهدىـنىگه تـاراپ كېتىـپ،            
  . سهپكه بارغىچه ۋاپات بولدى

 ســهئد(ئىــراق ســېپىدىكى بــارلىق قوشــۇن ھهزرىتــى ئۆمهرنىــڭ ئهمــرى بــويىچه  
 ئهل  رابىـئه ئابدۇرراھمان ئىبنى   . گه توپالندى قادىسىيه) هلۇم بىر كۈنى  بهلگىلىگهن م 

ــاھىلى قوشــۇننىڭ قازىــسى، ســهلمان فارىــسى ئىجــرائىيه باشــلىقلىقىغا    خهلىــپه (ب
بـــۇ قوشـــۇندا ئـــۈچ يـــۈزدىن ئـــارتۇق ســـاھابه بـــار بولـــۇپ، . تهيىنلهنـــدى) تهرىپىـــدىن

  . ر ئىدىيهتمىشتىن ئارتۇقى بهدرى جېڭىغا قاتناشقان قهھرىمانال

 بىـردىنال پارسـالرنىڭ بىـر       ،قوشۇن يولغا چىقىپ، ئۇزەيب دېـگهن يهرگه كهلگهنـدە        
مۇسۇلمانالر ئۇالرنى يېڭىپ، ناھايىتى كـۆپ   . بۆلهك قوشۇنى بىلهن دوقۇرۇشۇپ قالدى    

بۇ ئۇرۇشالردىنمۇ كۆرۈۋېلىـشقا بولىـدۇكى، مۇسـۇلمانالر        . غهنىمهتنى قولغا كىرگۈزدى  
 قايتـا ـ قايتـا ئـاختۇرۇپ چىقمــاي، بهزى يهرلهرنـى ئــاتالپ       ئىـشغال قىلغـان يهرلهرنــى  

بۇ سهۋەب بىلهن، فهتىه قىلىنغان بهزى يهرلهردە قېلىـپ قالغـان           . ئۆتۈپ كېتىۋاتاتتى 
دۈشمهن قالدۇقلىرى مۇسۇلمانالرنى ئارقا تهرەپتىن ئـاۋارە قىالتتـى ۋە بـۇ پۇرسـهتتىن              

نالرنى تـاكى ئهڭ دەسـلهپ ئـۇرۇش        پايدىالنغان پارسالر قايتا ھۇجۇمغا ئۆتۈپ، مۇسـۇلما      
  ①. يهرلهرگىچه چېكىندۈرەتتىبولغان

   ئۇرۇشىقادىسىيه

 قوشۇنلىرىنى توپالپ يولىنى داۋامالشـتۇردى ۋە       سهئدئۇزەيب ئۇرۇشىدىن كېيىن،    
ساقلىغان بولـسىمۇ، پارسـالردىن     ئاي  بۇ يهردە بىر    . گه يېتىپ باردى  قادىسىيهنىهايهت  

اقالرغــا ئهۋەتــكهن كىچىــك  ـ پــات ئــۇ يــاق ـ بــۇ ي    پــات. تىــۋىش چىقمىــدىھېچقانــداق 
ــۇ ئىــشتىن، پارســالر ۋە ئۇالرنىــڭ  .  غهنىمهتــلهر بىــلهن قايتىــپ كېلهتتــى رقوشــۇنال ب

ئىتتىپاقدىـــشى بولغـــان بهزى قهبىلىـــلهر بىـــزار بولۇشـــقا باشـــلىدى ۋە ئهھۋالـــدىن  
 ئىمپېراتــورلىرى يهزدىگىردنــى خهۋەرلهنــدۈرۈپ، ئهگهر يــاردەمچى قوشــۇن ئهۋەتىــپ     
ئــۆزلىرىنى قوغدىمىــسا، ھهمــمه نېمىلىــرى بىــلهن مۇســۇلمانالرغا تهســلىم بولۇشــقا  

.  بولىدىغانلىقىنى ياكى ئۇالر بىلهن ئهھدىنامه تۈزىدىغانلىقىنى بىلدۈردى       مهجبۇرىي
ــلهن        ــۇن بى ــايىتى زور قوش ــتهمنى ناھ ــدان رۇس ــاش قومان ــڭ ب ــۇ، يهزدىگىردنى ــا ب مان

  . ەب بولدىمۇسۇلمانالرنىڭ ئۈستىگه ئهۋەتىشىگه سهۋ
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گهرچه رۇســتهم يهزدىگىــردكه ئىلتىمــاس ســۇنۇپ، ئۇنىــڭ ئــۆزىنى بــۇ ۋەزىپىــدىن  
ئېلىـــپ تاشلىـــشىنى تهلهپ قىلغـــان ۋە ئۇنىڭغـــا مۇســـۇلمانالرغا بىـــرال قوشـــۇن       

) مۇسـۇلمانالرنى يـېڭىش ئۈچـۈن     (ئهۋەتىشنىڭ تـوغرا بولمايـدىغانلىقىنى، ئهكـسىچه،        
ىنى چۈشهندۈرگهن بولسىمۇ، ئىمپېراتـور  ئارقا ـ ئارقىدىن قوشۇن ئهۋەتىش كېرەكلىك 

ىـڭ كىـشىلىك     م 120ئۇنىڭ سۆزلىرىگه پىسهنت قىلماي، ئۇنى ئۇرۇشقا تهييارالنغـان         
شــقا زورلىــدى ۋە ئۇنىــڭ كهينىــدىن يهنه شــۇنچىلىك قوشــۇن  بولۇقوشــۇنغا قومانــدان 

  . ئهۋەتىدىغانلىقىغا ۋەدە بهردى

بـۇ  . گهن يهرگه قارارگاھ قۇردى   رۇستهم قوشۇننى باشالپ يولغا چىقتى ۋە سابات دې       
ــدانى     ــۇنىنىڭ قومان ــۇلمانالر قوش ــۈنلهردە، ئىراقتىكــى مۇس ــهئدك ــۈز  س ــى ي  خهلىپىن

رۇسـتهم قوشـۇنى   . بېرىۋاتقان ئىشالردىن ھهر كۈنى دېگـۈدەك خهۋەردار قىلىـپ تـۇردى         
 قوشـۇنىدىكى نوپۇزلـۇق كىـشىلهردىن       سـهئد . بىلهن مۇسۇلمانالرغا يېقىنالپ كهلـدى    

قــۇرۇپ، رۇســتهمنى مۇســۇلمان بولۇشــقا دەۋەت قىلىــپ بــېقىش ئۈچــۈن  بىــر ھهيــئهت 
بۇ ھهيئهتنىڭ ئىچىدە نۇئمان ئىبنى مۇقهررىن، مـۇغىرە ئىبنـى شـهئبه، ئهل             . ئهۋەتتى

ئهشئاس ئىبنى قهيس، فۇرات ئىبنى ھهببان، ئۇتهرد ئىبنى ھاجىپ، ھهنـزەله ئىبنـى             
رۇسـتهم مۇسـۇلمانالر    . ر ئىـدى   قاتـارلىقالر بـا    يهكـرەب بىئ ۋە ئـامىر ئىبنـى مـادى         ئهررا

  : ھهيئىتىنى قوبۇل قىلدى ۋە ئۇالر ئالدىغا كهلگهندە

مۇســۇلمانالرنىڭ .  بــۇ يهرگه نــېمه مهقــسهت بىــلهن كهلــدىڭالر؟ ـ دەپ ســورىدى   ــــ
  : ئۇنىڭ ئىمان ئېيتىشىدىن ئۈمىدى بولمىغاچقا

ـــ ــز اـ ــدۇق    هللا  بى ــۈن كهل ــۇرۇش ئۈچ ــگه ئاش ــى ئهمهل ــزگه ۋەدە قىلغىنىن ــڭ بى . نى
ــالىمىز، مــال ـ             د ــاڭالرنى ئهســىرگه ئ ــز، بــاال ـ چاق ــى ئىــشغال قىلىمى ۆلىتىڭالرن

  . ـ دەپ جاۋاب بهردى! بۇنى چوقۇم قىلىمىز. بايلىقىڭالرنى مۇسادىرە قىلىمىز

دىن قادىـسىيه نىڭ  سـهئد رۇستهم قوشۇنىنى بۇ يهرگه ئېلىـپ كېلىـشتىن بـۇرۇن           
ــۆت    ــدە تـ ــپ مهدائىنـ ــد قىلىـ ــشىنى ئۈمىـ ــاي چېكىنىـ ــدئـ ــۇ  . ىكۈتكهنىـ ــۈنكى، ئـ چـ

ــداكارلىقىنى، تهرتىــــــپ ـ           ــاھىرلىقى ۋە پىــــ ــقا مــــ ــۇلمانالرنىڭ ئۇرۇشــــ مۇســــ
ئىنتىزامچانلىقىنى ۋە ئهخالقىي ـ پهزىلهتلىرىدىن خهۋەردار بولۇپ تۇرغاچقا، ئۇالردىن  
بهكمــۇ خهۋپــسىرەپ تــۇراتتى ۋە مۇســۇلمانالرنىڭ چوقــۇم غهلىــبه قازىنىــدىغانلىقىغا   

 ھهيئىتىنىـڭ تهھـدىتلىك بـۇ سـۆزلىرى ئـۇنى ۋە            مۇسـۇلمانالر . شهكسىز ئىشىنهتتى 
  . يېنىدىكى قوماندانلىرىنى تېخىمۇ چۆچۈتۈپ، تىزلىرىنى تىترىتىۋەتتى

ئىككى قوشـۇن بىـر ـ بىـرىگه ئۇدۇلمـۇ ئـۇدۇل كېلىـپ، ئـاخىرقى تهييـارلىقالرنى          
ــا، رۇســتهم   ــان ۋاقىتت ــولالپ،   ســهئدئېلىــپ بېرىۋاتق ــۇ ۋەققاســقا ئهلچــى ي  ئىبنــى ئهب

لىرىغا جـاۋاب بېرەلىگـۈدەك دەرىجىـدە بىلىملىـك بىرىنـى           سـوئال ئۆزىنىڭ  ئۇنىڭدىن  
رۇسـتهم  .  شـهئبهنى ئهۋەتتـى     ئىبنـى   ئۇنىڭغا مـۇغىرە   سهئد. ئهۋەتىشىنى تهلهپ قىلدى  

  : مۇغىرەگه
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ئهينـى ۋاقىتتـا، بىـز سـىلهرگه     . ىمىز سىلهرقوشنسىلهر بىزنىڭ   !  ماڭا قاراڭالر  ــ
. قىالرنىڭ ھۇجۇمىــدىن قوغدىغانىــدۇقكــۆپ ياخــشىلىق قىلغــان ۋە ســىلهرنى باشــ  

سىلهرنىڭ دۆلىتىمىزگه كىرىپ تىجـارەت بىـلهن       ! ئۇنداق قىلماي قايتىپ كېتىڭالر   
بـۇ سـۆزلهرنى ئاڭلىغـان مـۇغىرە        . ــ دېـدى   ! شۇغۇللىنىشىڭالرنى ھهرگىز توسـمايمىز   

  : ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى

 بارلىق ئـوي ـ    بىزنىڭ ئهسلى مهقسىتىمىز دۇنيا تىرىكچىلىكى ئهمهس، بهلكىــ
ــالىمىز ا ــا      هللا خىي ــاخىرەت ھاياتىغ ــۈك ئ ــۇش ۋە مهڭگۈل ــل بول ــا نائى ــڭ رازىلىقىغ نى

بىزگه بىر ئهلچى  هللا ساڭا بىر نهرسىنى ئهسكهرتىپ قويايكى، ا     . ئېرىشىشتىن ئىبارەت 
  : ئهۋەتتى ۋە ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى

مهن ســـاڭا ئىمـــان ئېيتقـــانالرنى دىـــنىمگه قارشـــى چىققانالرنىـــڭ ئۈســـتىگه   «
ماڭـا ئىـشىنىپ،   (مۇسـۇلمانالرغا  . هۋەتىمهن ۋە بۇالر ئارقىلىق ئۇالردىن ئۆچ ئـالىمهن     ئ

   ». زەپهر ۋە غهلىبه ئاتا قىلىمهنھهردائىم) شهرىئىتىمگه مهھكهم ئېسىلسىال

كىـم بـۇ دىنـدىن يـۈز ئۆرۈسـه          . بىز ئىمان ئېيتقان بـۇ دىـن ھهق ۋە مۇھهققهقتـۇر          
ئهگهر كىـم ئۇنىڭغـا مهھـكهم       . ۋا قىلىـدۇ   رەسـ  ئـۇنى چوقـۇم   هللا  قىلمىـسا، ا   ياكى قوبۇل 

  .ئېسىلسا، چوقۇم ئۇلۇغ ۋە ئهزىز بولىدۇ

  : بۇ دىنغا قىزىقىپ قالغان رۇستهم مۇغىرەدىن

  : مۇغىرە ئۇنىڭغا ئىسالمنى.  بۇ دىنىڭالر قانداق دىن؟ ـ سورىدىــ

بۇ پىرىنسىپ بولمـاي تـۇرۇپ باشـقا    ( بۇ دىننىڭ ئاساسى پىرىنسىپىغا كهلسهك      ــ
نىڭ ئىبادەتكه اليىـق بىردىنبىـر ئىـالھ        هللا ، ھهممىدىن ئاۋۋال ا   ) توغرا بولمايدۇ  نهرسه

نىڭ بهندىسى ۋە ئهلچىسى ئىكهنلىكىگه ۋە      هللا ئىكهنلىكىگه، ھهزرىتى مۇھهممهدنىڭ ا   
شتۇر، ـ دەپ  ىـ ئۇنىڭغا چۈشۈرگهن بـارلىق ھهقىقهتـلهرگه ئىـشىنىش، ئىمـان ئېيت    هللا ا

  : رۇستهم. چۈشهندۈرۈشكه باشلىدى

  : ئاندىن. ـ دەپ ئۆزىنىڭ ھهيرانلىقىنى ئىپادىلىدى! داقمۇ؟ شۇنــ

ـــ ــار؟ ـ دەپ ســورىدى     ـ ــېمىلهر ب ــدىن باشــقا يهنه ن ــداق  .  بۇن مــۇغىرە ســۆزىنى مۇن
  : داۋامالشتۇردى

قا بويۇن ئېگىدىغان هللا  ئىنساننى ئىنسانغا قۇل بولۇشتىن قۇتۇلدۇرۇپ، يالغۇز اــ
  .... ىگه چىقىرىشقىلىش، ئۇنى ئىنسان شهرىپىگه اليىق مهرتىۋ

ــۆزىنى      ــڭ سـ ــدى ۋە مۇغىرەنىـ ــران بولـ ــۇ ھهيـ ــتهم تېخىمـ ــان رۇسـ ــۇنى ئاڭلىغـ بـ
  : مۇغىرە. داۋامالشتۇرۇشىنى ئۆتۈندى
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ـــ يهنــى ئهســلىدە . بــارلىق ئىنــسانالر ئــادەم ئاتىنىــڭ بــالىلىرى !  ماڭــا قــاراڭالرـ
دۇق، ـ  ھهممهيلهن بىر ـ بىرىمىزگه قېرىنداش بولۇپ، بىـر ئاتـا ۋە بىـر ئانىـدىن كۆپهيـ      

  . دېدى

رۇستهم مۇغىرەنىڭ بـۇ سـۆزلىرىدىن شـۇنداق تهسـىرلهندى ۋە خۇشـال بولـدىكى،               
  : مۇغىرەنىڭ سۆزىنى كېسىپ مۇنداق دېدى

ـــ ــا     ـ ــۆز يۇرتۇڭالرغ ــز بىــلهن ئۇرۇشــماي، ئ ــساق، بى ــداقتا، بىــز مۇســۇلمان بول  ئۇن
  : مۇغىرە. قايتامسىلهر؟ ـ دەپ سورىدى

ـــ ــى،  .  ھهئهـ ــهم قىلىــپ بېرىمهنك ــز قايتىــپ   قهس ــساڭالر، بى ــۇنداق قىل ئهگهر ش
كېتىمىز ۋە تىجارەتكه ئوخـشاش قـانۇنلۇق ئىـشالرنى قىلىـشتىن باشـقا ھېچقانـداق               

  : رۇستهم. مهقسهت بىلهن زېمىنىڭالرغا قهدەم باسمايمىز، ـ دېدى

  . ـ دېدى!  ئۇنداقتا، بهك ياخشىــ

ىمــۇ   بــۇ ســۆھبهتتىن كېــيىن رۇســتهم ۋە ئۇنىــڭ قــول ئاســتىدىكىلىرى تېخ      
ئــۇالر . چۈشكۈنلىــشىپ، ئــۆزلىرىگه بولغــان ئىــشهنچىنى پۈتــۈنلهي يوقىتىــپ قويــدى 

چوقــۇم غهلىــبه قىلىــدىغانلىقىغا مــۇتلهق    ) قاچــانال بولمىــسۇن (مۇســۇلمانالرنىڭ 
ئۇنىـــڭ ئۈســـتىگه، كۆڭـــۈللىرى بـــۇ يېڭـــى دىنغـــا مايىـــل بولۇشـــقا  . ئىـــشهنگهنىدى
ــلىغانىدى ــۇلمان  . باشــ ــڭ مۇســ ــتهم ئۆزىنىــ ــولغىنىنى دەرۋەقه، رۇســ ــاقچى بــ بولمــ

اتتىق قارشـىلىق   ۇالر رۇسـتهمگه قـ    ئهممـا ئـ   . يېنىدىكىلهرگه ئېيتىشتىنمۇ يانمىدى  
  . تائاالمۇ ئۇالرنىڭ تېگىشلىك جازاسىنى بهردىهللا ا. بىلدۈردى

رۇســـتهم ۋە پـــارس ھۆكـــۈمىتى بـــۇ قېـــتىم ســـهلتهنهت ۋە دەبـــدەبه قىلىـــپ،        
لـدۇرۇش ئـارقىلىق ئـۆزلىرىگه      مۇسۇلمانالرنىڭ كۆزىنى بويـاش ۋە ئـۇالرنى ھهيـران قا         

 چېــدىرىنى ئــالتۇن جىيهكلىــك يىــپهك )رۇســتهمنىڭ(قايىــل قىلىــش مهقــسىتىدە، 
توقۇلمىالر بىلهن قاپلىدى ۋە ئـۈنچه ـ مهرۋايىـت، يـاقۇت ۋە باشـقا قىممهتلىـك تاشـالر        
بىلهن بېزەپ چېدىرنى خۇددى زىننهت بويۇملىرى بىلهن لىـق تولغـان ھهشـهمهتلىك             

رۇستهم ئالتۇندىن ياسالغان تهخـتكه چىقىـپ ئولتـۇردى،         . پ قويدى سارايغا ئوخشىتى 
 ئىبنى ئهبۇ ۋەققاسـقا خهۋەر      سهئدئۇ  . ئىدى بېشىدا ناھايىتى قىممهت باھالىق تاج بار     

بىئ ئىبنـى   ە بۇ قېتىم ر   سهئد. يولالپ، يېڭىدىن بىر ئهلچى ئهۋەتىشىنى تهلهپ قىلدى      
ى كونا ۋە تىتىلىـپ كهتـكهن كىـيىم         ئىسالم قوشۇنىنىڭ بۇ ئهلچىس   . ئامىرنى ئهۋەتتى 

كىيگهن، قولىدا ناھايىتى ئـاددى قـورال تۇتقـان ۋە بهكمـۇ ۋىجىـك بىـر ئاتقـا مىـنگهن                    
ئـۇ چېـدىرنىڭ سـىرتىغىچه      . ھالدا رۇستهمنىڭ چېدىرىنىڭ ئالـدىغا يېتىـپ كهلـدى        

تتىن ا پېتى كېلىپ، چېـدىرنىڭ ئالدىـدا ئـ        سېلىنغان يىيهك گىلهملهرنى چهيلىگهن   
ــى يىرتىــپ ئېتىنــى باغلىــدى   چۈشــتى ۋە ي ــدىن بىرن ــدا  . ىــپهك گىلهم ــدىن قولى ئان
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مۇھـاپىزالر ئۇنىـڭ    . قورالىنى تۇتقـان پېتـى رۇسـتهمنىڭ ھۇجرىـسىغا قـاراپ ماڭـدى            
  : ئالدىنى توسۇپ

  : ئهمما ئۇ. ـ دېيىشتى!  قورالىڭنى بۇ يهرگه قويۇپ ماڭــ

ى دەۋىـتىڭالر    مهن سـىلهرنى ئـۆزەم خـاالپ زىيـارەت قىلغىلـى كهلمىـدىم، بهلكـ               ــ
ــدىم  ــلهن كهلـ ــلهن    . بىـ ــتهم بىـ ــپ رۇسـ ــدىن چېكىنىـ ــانىكهن، ئالدىمـ ــداق بولغـ ئۇنـ

ئهگهر ئۇنداق قىلمىساڭالر، مۇشـۇ يهردىـنال قايتىـپ كېـتىمهن، ـ دەپ      . كۆرشتۈرۈڭالر
رۇسـتهم  . مۇھاپىزالر ئۇنىڭ سـۆزلىرىنى رۇسـتهمگه يهتكـۈزدى       . كهسكىن جاۋاب بهردى  

  : ئىالجىسىز

  . ـ دەپ ئهمىر بهردى!  كهلسۇن قويۇپ بېرىڭالر،ــ

ن نهيزىـسىنىڭ ئـۇچى بىـلهن        ئىبنى ئـامىر ھاسـا ئورنىـدا تۇتۇۋالغـا         رەبىئئهلچى  
  : رۇستهم ئۇنىڭدىن. لهملهرگه سانجىغان پېتى رۇستهمگه يېقىنالشتىىيىپهك گ

لى  سىلهر نـېمه ئۈچـۈن بىـزگه ھۇجـۇم قىلمـاقچى بولۇۋاتىـسىلهر؟ بۇنىـڭ ئهسـ                 ــ
  : بىئ رۇستهمگهەر. سورىدىسهۋەبى نېمه؟ ـ دەپ 

تائاال ئىنسانالرنى قۇلغـا قـۇل بولۇشـتىن بىـر ئـۆزىگه قۇللـۇق قىلىـشىنى،                هللا  ا ــ
دۇنيانىڭ خار ـ زەبۇنلىقىدىن ئازاد بولۇپ، راھهت ۋە خاتىرجهم ھاياتقـا ئېرىشىـشىنى،    
باتىــل دىــن ۋە ئېتىقادالرنىــڭ جاپــا ۋە زۇلۇملىرىــدىن قۇتۇلــۇپ، ئىــسالمنىڭ ھهق ـ     

ى بىلهن مۇئامىله قىلىشىنى خااليدىغان كىشىلهرگه يېتهكچىلىك قىلىش ۋە         ئادالىت
تائـاال ھهق دىننـى يېيىــشىمىزنى   هللا ا. ئۇالرغـا يـاردەم بېـرىش ئۈچـۈن بىزنـى ئهۋەتتـى      

كىـم دەۋەتنـى قوبـۇل      . بۇيرىدى، بىز شۇڭا خهلقلهرنى ھهق دىنغـا دەۋەت قىلىـۋاتىمىز         
ئهگهر كىـم رەت قىلـسا،      . ىمىزغا قـايتىمىز  قىلسا، بىز ئۇنىڭدىن رازى بولۇپ، ئۆز يۇرت      

تائاال بىزگه ۋەدە قىلغان مۇكاپاتقـا ئېرىـشكهنگه قهدەر ئۇنىـڭ بىـلهن ئۇرۇشـىمىز، ـ       هللا ا
  : نىڭ بۇ سۆزلىرىنى ئاڭلىغان پارس قوماندانلىق ھهيئىتى ئۇنىڭدىنرەبىئ. دېدى

  : رەبىئ.  سهن دەپ ئۆتكهن مۇكاپات نېمه؟ ـ دەپ سورىدىــ

زنـــى رەت قىلغانالرغـــا قارشـــى ئـــۇرۇش يولىـــدا شـــېهىت بولغـــانالر  دەۋىتىمىـــــ
. بارىــدىغان جهنــنهت ۋە ھايــات قالغــانالر ئېرىــشىدىغان زەپهردۇر، ـ دەپ جــاۋاب بهردى    

  : شۇنىڭ بىلهن رۇستهم ئۇنىڭغا

ھهم سىلهر ھهم بىز بۇ مهسـىلىنى       .  ئېيتقانلىرىڭنىڭ ھهممىسىنى چۈشهندىم   ــ
ــازراق مــۆھلهت بېرەمــسىلهر؟ ـ دەپ     قايتــا بىــر ئويلىنىــپ كــۆرۈش ئ  ۈچــۈن بىــزگه ئ

  : رەبىئ. سورىدى

نهچچه كۈنلۈك مۆھلهت تهلهپ قىلىسىلهر؟ بىر كۈنمۇ، ئىككى كۈنمۇ؟         !  ئهلۋەتته ــ
  : رۇستهم. ـ دېدى
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بۇ ئىشنى بىر تهرەپ قىلىش ئۈچـۈن       . بۇ ئىش مۇنداق ئاسان ھهل بولمايدۇ     !  ياق ــ
شـۇڭا،  . ئۇالرنىڭ مهسلىههتىنى ئېلىـشىمىز الزىـم     دۆلهت ئهركانلىرىگه خهۋەر يولالپ،     

 بهكمۇ كهسكىن   رەبىئئهمما  . ـ دېدى ! خېلى ئۇزۇن ۋاقىت مۆھلهت بېرىشىڭالر كېرەك     
  : ۋە جىددى قىياپهتته

پهيغهمبىرىمىز بىزگه دۈشمهن قوشۇنى بىلهن قارىمۇ قارشى كهلـگهن         !  بولمايدۇ ــ
بـۇ مـۆھلهت ئىچىـدە      . نى بۇيرىغـان  ۋاقىتتا، ئۈچ كۈندىن ئـارتۇق مـۆھلهت بهرمهسـلىك        

ياخشىراق ئويلىنىپ مۇسـۇلمان بولـۇش، جىـزيه تـۆلهش يـاكى ئۇرۇشۇشـتىن بىرنـى                
رۇســتهم نــېمه قىالرىنــى بىلهلــمهي . ـــ دېــدى! تــالالپ، قــارارىڭنى بىــزگه يهتكــۈزگىن

  : قارەبىئئۇ . قالغانىدى

  : رەبىئ.  سهن ئۇالرنىڭ باش قوماندانىمۇ؟ ـ دەپ سورىدىــ

ـــ ــاقـ ــا ئوخــشايدۇ  !  ي ــاددى بىــر  . ئهممــا مۇســۇلمانالر بىــر ۋۇجۇدق ــارىمىزدىكى ئ ئ
 قوبــــۇل قىلىــــش كىــــشىنىڭمۇ مۇســــۇلمانالر نامىــــدا پانــــاھلىق تىلىگهنلهرنــــى 

شــۇنىڭ بىــلهن، .  دەپ ئــۇنى تېخىمــۇ كهمسىتىــشكه باشــلىدى-ســاالھىيىتىگه ئىــگه،
  : غارۇستهم ئۆز قول ئاستىدىكى قوماندانالرنى بىر يهرگه يىغىپ ئۇالر

 سىلهر ھاياتىڭالردا بۇ ئادەمنىڭ سـۆزىدىنمۇ ئېـسىل، مهنىلىـك ۋە ئهۋزەل سـۆز               ــ
  : ئهتراپىدىكىلهر ئۇنىڭغا قارشىلىق بىلدۈرۈپ. ئاڭالپ باقتىڭالرمۇ؟ ـ دەپ سورىدى

 سهن ئۆز دىنىڭنى تاشالپ، بۇ ئىتنىڭ سۆزلىرىگه ئىـشهنمهكچى بولۇۋاتامـسهن؟           ــ
 گهپ قىلـساڭ بولمامـدۇ؟ يـاكى سـهن ئـۇنى ئـادەم              شۇنىڭ تۇرقىغا بىـر قـاراپ بېقىـپ       

ئهممــا رۇســتهم ئۇالرغــا . قاتارىــدا كۆرۈۋاتامــسهن؟ ـ دەپ رۇســتهمنى ئاگاھالندۇرۇشــتى  
  : مۇنداق دېدى

 ئۇنىــڭ تــۇرقى بىــلهن ســىلهرنىڭ نــېمه كــارىڭالر؟ ســىلهر ئهســلىدە ئۇالرنىــڭ   ــــ
سـىلهرگه شـۇنى    ! ڭالرپىكىرلىرىگه، سۆزلىرىگه ۋە ئهخالقلىرىغا ئوبـدانراق سهپـسېلى       

ئېيتىپ قويايكى، ئهرەبلهر كىـيىم ـ كـېچهك ۋە يـېمهك ـ ئىچمىكىـگه ئهمهس، بهلكـى        
  . نهسهبىگه ۋە دۇرۇستلىقىغا بهكرەك ئهھمىيهت بېرىدۇ

. پارسالر قىيىن ئهھۋالدا قالغانلىقى ئۈچۈن ھهردائىم ۋاقىت ئۇتۇشقا تىرىـشاتتى         
ئـۇالر  .  يولالپ، يهنه بىر ئهلچى تهلهپ قىلدى      دەرۋەقه، ئهتىسى يهنه مۇسۇلمانالرغا خهۋەر    

بۇ ئارقىلىق، مۇسۇلمانالردىن باشقا ـ باشقا كىشىلهر بىلهن كۆرۈشۈپ، ئـۇالر ھهققىـدە    
تېخىمۇ كۆپ چۈشهنچه ھاسىل قىلىش ۋە ئۇالرنىڭ ھهممىسىنىڭ ئوخشاش ئېتىقـاد،           

ىـرەر يوچـۇق   پىكىر ۋە قارارغا ئىگه يـاكى ئىـگه ئهمهسـلىكىنى بىلىـش، بـۇ جهريانـدا ب       
  . شقا تىرىشاتتىسا، شۇ پۇرسهتتىن پايدىلىنىچىقىپ قال

ئۇمـۇ  . هـساننى ئهۋەتتـى   ېۋەققـاس بـۇ قېـتىم خـۇزەيفه ئىبنـى م           ئىبنى ئهبـۇ     سهئد
ئهلچـى  . نىڭ تاكتىكىـسى بىـلهن ئـۆز پىكرىنـى بايـان قىلىـپ قايتىـپ كهتتـى                رەبىئ
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ىرە ئىبنـى شـهئبهنى      مـۇغ  سـهئد . تهلىپى ئۈچىنچى كۈنى يهنه بىر قېتىم تهكرارالنـدى       
رۇســتهم بهكمــۇ چارىــسىز بولغاچقــا، بــۇ قېــتىم ئــاغزىنى بــۇزۇپ مــۇغىرەگه   . ئهۋەتتــى

  : مۇنداق بىر ئورۇنسىز گهپ قىلدى

سىلهرنىڭ بىزنىڭ زېمىنىمىزغا كېلىشىڭالرنى ھهسـهلنى يىـراقتىن كـۆرۈپ،          «
ئۆزىنى ئۇ ھهرە شۇنداق ئاچكۆزكى،     . ئۇنىڭغا يېقىنلىشالمىغان ھهرىگه ئوخشىتىمهن   

ئهمما ھهسهلنىڭ  . ئۇ ھهسهلگه يهتكۈزۈپ قويغانالرغا ئىككى دەرھهم بهرمهكچى بولىدۇ       
ئۈستىگه قونۇشى بىـلهن ئىچىـگه پېتىـپ قېلىـپ چىقالمايـدۇ ۋە ئـۆزىنى بـۇ يهردىـن                   

بـۇ قېـتىم    . چىقىرىپ قويىـدىغان بىرىنـى ھهر قـانچه كۈتـسىمۇ، ھـېچكىم كهلمهيـدۇ             
. نىڭغــا تــۆت دەرھهم بېرىــدىغانلىقىنى ئېيتىــدۇئــۆزىنى كىــم قۇتۇلــدۇرۇپ قويــسا، ئۇ
  . لېكىن يهنه ھېچكىمنى تاپالمايدۇ

مهن سىلهرنى يهنه ئۈزۈم ئوغرىالش ئۈچۈن باغقـا كىرىـپ، ئـورەككه مۆكۈنىۋالغـان              
 ئىـچ بـاغ ئىگىـسى ئۇنىـڭ ئىسكهتـسىز تۇرقىغـا قـاراپ             . ئورۇق تۈلكىگه ئوخشىتىمهن  

 بــاغ ئىگىــسىنىڭ بــۇ مهرھهمىتىــدىن    تــۈلكه. ئاغرىتىــدۇ ۋە ئۇنىڭغــا چېقىلمايــدۇ  
غنى تىلغـاپ   ۋە بارغانـسېرى سـېمىرىپ، بـا     دۇىنىپ ئۈزۈمنى خالىغانچه يهۋېرىـ    پايدىل

شۇنىڭ بىلهن، باغ ئىگىسىنىڭ پوزىتسىيىسى ئۆزگىرىـپ،       . ۇيدۋەيران قىلىشقا باشال  
ئهممــا تــۈلكه بهكمــۇ . ۇىــدپ چىقارمــاقچى بولئــادەملىرى بىــلهن ئــۇنى باغــدىن قــوغال 

تۇ ۋە ئۇيـان ئـويالپ ـ بۇيـان ئـويالپ،      يهتكهچكه ئۇنى ئورەكتىن چىقىرالمـا ىپ كسېمىر
سـىلهرمۇ زېمىنىمىـزدىن ئهنه     . ۇىـد ەكتىال ئۆلتۈرۈشنى مۇۋاپىـق كۆر    تۈلكىنى شۇ ئور  

  » !شۇنداق قوغلىنىسىلهر

رۇستهم بۇ سۆزلىرىدىن كېيىن، تېخىمۇ ھهددىدىن ئېشىپ شۇ ئهخمىقانه سۆزنى          
  : قىلدى

  !قهسهم قىلىمهنكى، ئهته ھهممىڭالرنىڭ پوقۇڭالرنى چىقىرىۋېتىمهن قۇياشقا ــ

  : مۇسۇلمانالر قوشۇنىنىڭ ئهلچىسى مۇغىرە ناھايىتى ئېغىر ـ بېسىقلىق بىلهن

رۇستهم ئـۆزىچه مۇغىرەنىـڭ تومـۇرىنى تۇتـۇپ بـېقىش      . ـ دېدى !  قېنى كۆرەرمىز  ــ
  : مهقسىتىدە

انىڭالرغا بىـر قـۇر كىـيىم، مىـڭ          مهن سـىلهرگه بىـرەر قـۇردىن كىـيىم، قومانـد           ــ
دىنار پۇل ۋە بىر ئۇالغ ھهدىيه قىلسام، سهنچه قانـداق بـوالر؟ سـىلهر ھهدىيهلىرىمنـى                

مۇغىرەنىـڭ پهقهتـال   . ئېلىپ كۆزۈمـدىن يوقالـساڭالر بولمامـدۇ؟ ـ دەپ تهكلىـپ بهردى     
  : ئۇ رۇستهمگه. چىدىغۇچىلىكى قالمىغانىدى

نىڭالرغـــا بېـــسىپ كىرىـــپ، شـــان ـ    بىزنىـــڭ ســـىلهرنىڭ زېمى!  ماڭـــا قـــاراـــــ
شهرىپىڭالرنى يهر بىـلهن يهكـسان قىلىـشىمىزنى، دۆلىتىڭالرنىـڭ بـۇ بېـشىدىن ئـۇ                
بېشىغىچه بېسىپ كىرگهن ۋاقتىمىزدا سىلهرنىڭ بوينۇڭالرنى قىسقان پېتى بىـزگه          
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ــسهن؟ شۇنىـــسى    ــراق دەپ ئويالمـ ــۇڭالرنى بهك يىـ ــۇر بولۇشـ ــكه مهجبـ ــزيه تۆلهشـ جىـ
  !ر بوينۇڭالرنى پۈكۈپ، بىزگه قۇل بولىسىلهرمۇھهققهقكى، ھهممىڭال

ئهمما باش قومانـدان  . ئۇرۇش قىلىش قارارى ئېلىندى. مۇغىرە قارارگاھقا قايتتى 
ــدى    ســهئد ــوق ئى ــۈدەك ھــالى ي ــا مىنگ ــۇپ، ئاتق ــان بول ــپ يېتىــپ قالغ شــۇڭا .  ئاغرى

رىـدە  مۇ ياتقـان يې   ئۆزى. رافانى تهيىنلىدى هرىبنى ئ قوشۇننىڭ قوماندانلىقىغا خالىد ئ   
جهرىر ئىبنى ئابـدۇلالھ ئهل بـۇجهلى قوشـۇننىڭ         . ر بېرىشكه تىرىشتى  تهلىمات ۋە ئهم  

  . ئوڭ قانىتىغا، قهيس ئىبنى مهقشۇھ سول قانىتىغا مهسئۇل ئىدى

كېيىن، ئـۇرۇش توغرىـسىدا خىتـاب       بولۇپ ناماز ئوقۇغاندىن     قوشۇنغا ئىمام    سهئد
. ۋە كۈن كهچ بـولغىچه داۋامالشـتى      ئۇرۇش باشالندى   . قىلىپ ئۇالرنى جاسارەتلهندۈردى  

. ئهتىسى سهھهردىن باشالپ ئۇرۇش قايتـا باشـالندى ۋە ئـۇدا ئـۈچ كـۈنگىچه داۋامالشـتى                
تۆتىنچى كۈنى پارس قوشۇنىنىڭ پىللىرى مۇسۇلمانالرنى قىيىن ئهھۋالغا چۈشۈرۈپ         

چۈنكى، مۇسۇلمانالرنىڭ ئـاتلىرى بـۇ پىلالردىـن قـاتتىق ئـۈركىگهچكه، سـهپ              . قويدى
شۇڭا، ساھابىلهر ئاۋۋال پىلالرنى ئۆلتۈرۈشـنى      . ۇلۇپ تاكتىكا ئىشقا يارىمايۋاتاتتى   بۇز

  . پىالنلىدى ۋە بىر ھۇجۇم بىلهن ھهممه پىلنى تهلتۆكۈس قىرىپ تاشلىدى

بۇ ئۇرۇش جهريانىدا قوماندانالردىن جهرىـر ئىبنـى ئابـدۇلالھ ئهل بـۇجهلى، كهئـكه       
، خالىد ئىبنى ئارفاتـا ۋە  يهكرەبئىبنى مادى ل ئهسهدى، ئامىر ئىبنى ئامىر، تۇلهيههتۇ 

چـۈنكى،  . دىرار ئىبنى ئهل ھهكتاب بهكمۇ خهتهرلىك مىنۇتالرنى بېشىدىن ئۆتكـۈزدى         
ئۇالر ئۆز ھاياتلىرىنى قىلچه ئويالشماي پىلالرغا ھۇجۇم قىالتتـى، كـۆزلىرىنى ئويـۇپ             

ــۈزەتتى  ــسىغا كىرگ ــراپ    . بوغرى ــكه پېتى ــالر ھهر تهرەپ ــلهن، پىل ــۇنىڭ بى ــشقا ش قېچى
باشــاليتتى ۋە ئۈســتىدىكى باشـــقۇرغۇچىلىرىغىمۇ بــوي بهرمىگهچــكه، مۇســـۇلمانالر     

  .چېپىپ تاشلىناتتى) باشقۇرغۇچىلىرى بىلهن بىلله(تهرىپىدىن 

 مۇسـۇلمان ئۇرۇشـىنىڭ     ــــ ان بۇ مهيداندا يـۈز بهرگهن پـارس          دەپ ئاتالغ  قادىسىيه
م ئېيىنىــڭ ئــون تــۆتى، ھىجرىنىــڭ ئــون تــۆتىنچى يىلــى، مــۇھهررە(تــۆتىنچى كــۈنى 
، چــۈش ۋاقتىــدا پــارس قوشــۇنىنىڭ قارارگــاھى تهرەپــته چېــدىرالرنى )دۈشــهنبه كــۈنى

پـارس قوشـۇنىنىڭ    . ئۇچۇرتۇپ كهتكىدەك دەرىجىدە قاتتىق بوران چىقىشقا باشلىدى      
. سهپلىرى بۇزۇلۇپ، ھهممهيلهن جېنىنى قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن ھهر تهرەپـكه قېچىـشتى      

ان قوماندانالردىن كهئكه ئىبنى ئامىر ئهت تهمىمى ۋە خېلىـل         دەل شۇ پهيتته، مۇسۇلم   
ئىبنى ئهلقهمه ئهت تهمىمى بىر ـ بىرىگه ماسلىـشىپ، پـارس قوشـۇنىنىڭ قومانـدانى      

قاچقان ئهسكهرلهرنىڭ پېشىدىن قـوغالپ ماڭغـان مۇسـۇلمانالر         . رۇستهمنى ئۆلتۈردى 
ــان مهد    ــزى بولغ ــق مهركى ــڭ ھۆكۈمرانلى ــور يهزدىگىردنى ــن ئىمپېرات ــهھىرىائى گه ش

  .بېسىپ كىردى

 مهيدان ئۇرۇشىنىڭ تۆتىنچى كۈنى ئـون مىـڭ ۋە قالغـان كـۈنلىرى يهنه            قادىسىيه
پۈتــۈن . ئــون مىــڭ بولــۇپ، جهمئىــي يىگىــرمه مىــڭ دۈشــمهن ئهســكىرى ئۆلتۈرۈلــدى 
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ئــۇرۇش جهريانىــدا شــېهىت بولغــان مۇســۇلمانالرنىڭ ســانى جهمئىــي مىــڭ بهش يــۈز  
ــدىن باشــقا، مۇســۇ . ئىــدى . لمانالر ناھــايىتى كــۆپ غهنىمهتنــى قولغــا كىرگــۈزدى  ئۇن

ــدى   ــپىگه زەپهرنىــڭ خــۇش خهۋەرلىــرى يهتكۈزۈل ــۇ   . خهلى ــۆمهر ب چــۈنكى، ھهزرىتــى ئ
ھهتتـا، مهدىنىـدە    . ئۇرۇشقا بهكمۇ كۆڭۈل بۆلگهچكه، ھهمىشه خاۋاتىرلىنىـپ تـۇراتتى        

ردىن بىـرەر  ئىچى تىتىلداپ پات ـ پات شهھهر سىرتىغا چىقاتتى ۋە ئۆتكهن ـ كهچكهنله  
ــشاتتى  ــشقا تىرى ــان     . خهۋەر ئېلى ــه قىلغ ــد فهتى ــى ۋەلى ــد ئىبن ــا، خالى ــى ۋاقىتت ئهين

. ئىراقنىـڭ بهزى يهرلىــرى ئىـسيان چىقىرىــپ، ئهھـدىنامىگه خىالپلىــق قىلغانىــدى   
دە غهلىـبه قازانغانـدىن كېـيىن، ئـۇالر قورقـۇپ كېتىـپ             قادىـسىيه ئهمما مۇسـۇلمانالر    

نلىكىنى، ئهمما پارىسالرنىڭ   دىنامىگه سادىق ئىكه  ئهسلىدە ئۆزلىرىنىڭ بۇرۇنقى ئهھ   
نى كۈشكۈرتۈپ يولدىن ئېزىشىغا سهۋەبچى بولغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويـدى ۋە          ۆزلىرىئ

  . مۇسۇلمانالردىن ئهپۇ تىلىدى

ئىسالم قوشۇنى قومانـدانلىرى ئـۆز قوماندانلىقىـدىكى سـهپلىرى بىـلهن ئـارقىمۇ              
. وماندانلىقىـدا مهدائىنغـا قـاراپ يولغـا چىقتـى         ئارقا تىزىلىپ، زۇھرا ئىبنى ھاۋىيه ق     

يول ئۈستىدە پارىسالرنىڭ بىر بۆلهك ئهسكىرى بىلهن دوقۇرۇشۇپ قېلىـپ، ئۇالرنىمـۇ           
ئۇالرنىـڭ بىـر قىـسمى بابىلغـا، يهنه بىـر قىـسمى نىهاۋەنـدكه               . تېرىپىرەن قىلىۋەتتى 

نغـا ھهرىـكهت     بابىلدا بىر قـانچه كـۈن تۇرغانـدىن كېـيىن، مهدائى           سهئد. قاراپ قاچتى 
قىلدى ۋە يول ئۈستىدە يهنه بىـر بـۆلهك پـارىس قوشـۇنى بىـلهن ئۇچرىـشىپ قېلىـپ،                   

 يئۇنـدىن باشـقا، سـابات دېـگهن يهردە يهزدىگىردقـا تهۋە بهزى پىـدائى              . ئۇالرنىمۇ يهڭدى 
ئۇالرنىڭ ئاقىۋىتىمۇ بـۇرۇنقىالر بىـلهن ئوخـشاش        . ئهترەتلهر بىلهن ئۇچرىشىپ قالدى   

شاھ يهزدىگىـرد مۇسـۇلمانالرنىڭ تېخىمـۇ ئىچكىـرىلهپ ھۇجـۇم           مهغلـۇپ پادىـ   . بولدى
قىلىشىنىڭ ئالدىنى توسۇش ياكى ئازراق بولسىمۇ كېچىكتۈرۈش مهقـسىتىدە، يـول           

ئهتراپنــى ســۈر باســتۇرۇپ،  . ئۈســتىگه ناھــايىتى يىرتقــۇچ بىــر شــىرنى قويــۇپ بهردى  
انالردىن ھاشىم  مۇسۇلمانالرنىڭ يۈرەكلىرىنى سۇ قىلىۋەتكهن بۇ يىرتقۇچ شىرنى پالۋ       

ئـۇ كـۈنى ھىجـرىيه ئـون تـۆتىنچى          . ئىبنى ئـۇتبه ئىبنـى ئهبـۇ ۋەققـاس ئۆلتۈرىـۋەتتى          
  . يىلىنىڭ ئاخىرلىرى ئىدى

ــدائى     ــان پى ــارس قوشــۇنىدىن ئېــشىپ قالغ ــكهن پ ــرەن چېچىلىــپ كهت  يتېرىپى
ئهترەتلهر مهدائىن يېنىدىكى بهھرى سهير دېگهن يېزىدا توپلىنىپ، ئىسالم قوشۇنىغا          

ــدى قارشــى  ــاقچى بول ــارقىل   . تۇرم ــزا مهدائىنــدىن پهقهت دىجــله دەرياســى ئ ــۇ يې قال ىب
. پارس قوشۇنى بۇ يهرگه يېقىن بىـر جايـدا تـاالپهتكه ئۇچرىغانىـدى            . ئايرىلىپ تۇراتتى 
كى، مۇسـۇلمانالر ئۇالرنىـڭ بـۇ يهرگه توپلىنىـپ، ئۆزلىرىـدىن             ئىـدى  ئۇالر شۇ قهدەر ئـاز    

  .  قىلىپ قويمىدى، ئهنسىرەپمۇ كهتمىدىمۇداپىئهلىنىشكه تىرىشىشىغا پهرۋامۇ

دى، مۇســۇلمانالرمۇ ئۇالرغــا ئــارام بهرمهي، كهينىــدىن  ىــپارســالر مهدائىنغــا قېچىۋ
ئاق نىڭ ) خىسراۋ(بۇ ئهتراپقا كېلىش بىلهن، ئىمپېراتور . شهھهرگىچه قوغالپ كهلدى

بى ئىـسالم قوشـۇنلىرى مهۋسـۈم سـهۋە       . شكه باشلىدى ۈرەڭلىك كۆركهم ئوردىسى كۆرۈن   
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. بىلهن كۈۋەجهپ ئېقىۋاتقان دىجله دەرياسـىنى قىلـچه ئىككىلهنـمهي كېچىـپ ئـۆتتى             
ــارس       ــشىۋاتقان پ ــشقا تىرى ــۆزلىرىنى ئوڭشىۋېلى ــپ، ئ ــدىن توپلىنى ــدا يېڭى مهدائىن

  ①. ئاالقزادە بولۇشقا باشلىدىقوشۇنلىرى بۇنى كۆرۈپ

  مهدائىننىڭ فهتهى

چىــدە پارســالرنىڭ تــايىنى مۇســۇلمانالر مهدائىنغــا بېــسىپ كىرگهنــدە، شــهھهر ئى
چــۈنكى، ئىمپېراتــور قېچىــپ كهتكهنــدىن كېــيىن، خهلقمــۇ شــهھهرنى . قالمىغانىـدى 

ســهلمان . پهقهت ئوردىنىــڭ ئىچىــدە ئــۆز ســاندا ئهســكهرال بــار ئىــدى. تهرك ئهتكهنىــدى
ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ . فارىــسى ئــۇالرنى ئــۈچ كــۈن ئىچىــدە تهســلىم بولۇشــقا چــاقىردى  

فهتىــــه ( فــــاتىهى قادىــــسىيه. نى بىلىــــپ تهســــلىم بولــــدىقۇتۇاللمايــــدىغانلىقى
 ئىبنـى   سـهئد ۋە ئىراقتىكى مۇسـۇلمانالر قوشـۇنىنىڭ بـاش قومانـدانى           ) قىلغۇچىسى

ئـۇالر   :ۇ ئـايهتنى ئوقىـدى    مۇنـ نجى كىرىـشىدە    ئهبۇ ۋەققاس بوش قالغان بۇ ئوردىغا تـۇ       
ىــق جــايالرنى  نۇرغــۇن بــاغالرنى، بــۇالقالرنى، زىرائهتلهرنــى، چىرايل   ) غهرق بولــۇپ(

شۇنداق قىلىپ، ئۇالرنى . لهرنى قالدۇردىنېئمهتئۇالر بهھرىمهن بولۇۋاتقان . قالدۇردى
ئۇالرغا ئاسمانمۇ، زېمىنمۇ . مىراس قىلىپ بهردۇق) يهنى بهنى ئىسرائىلغا(باشقىالرغا 

   ②.يىغلىمىدى، ئۇالرغا مۆھلهتمۇ بېرىلمىدى

ــايۋىنى« ســهئد ــۇ ســارا »خىــسراۋ ئ ــۆزگهرتتى ۋە  دەپ ئاتالغــان ب ينى مهســجىدكه ئ
تارىخ، ھىجرىنىڭ ئون ئالتىنچى يىلـى،  . قوشۇنى بىلهن بۇ يهردە جۈمه نامىزى ئوقۇدى     

  .سهپهر ئېيى ئىدى

، تىكرىت ۋە مۇسـۇل قاتـارلىق يهرلهرنىـڭ         ③ ئىسالم قوشۇنلىرىغا جهلۇله   تائاالهللا ا
ــشى     ــپ يهرلىـ ــۇ يهرلهرگه كېلىـ ــۇلمانالر بـ ــۇچه، مۇسـ ــسهر قىلغـ ــى مۇيهسـ پ فهتهىنـ

  .ىنچه بۇ ئائىلىلهر كۇفهگه كۆچتىكېي. بولغانىدى

 ھهر تهرەپكه قېچىپ تارىلىپ كهتكهن پارس لهشكهرلىرىنى قوغالش ئۈچۈن          سهئد
ئىمپېراتور تېخى يېقىندىال بۇ يهردىـن قاچقـان        . كىچىك تىپتىكى روتىالرنى ئهۋەتتى   

ۋە كىـيىم ـ   بولۇپ، ئېغىر كېلىپ تاشالپ قاچقان بهكمۇ قىممهتلىـك نهرسـه ـ كېـرەك     
ــۇ نهرســىلهرنى مهدائىنغــا     كېچهكلهرنــى قولغــا كىرگــۈزگهن مۇســۇلمان ئهســكهرلهر ب

  .ئېلىپ كېلىپ، قوشۇن قوماندانىغا تاپشۇردى

                                                 
، - 65 جىلـد،    – 7ئىبنـى كهسـىر،     » ئهل بىـدايه  « بهتلهر؛   – 445 ،– 416 جىلد،   – 2ئىبنۇل ئهسىر،   » كامىلئهل  « ①

 . بهتلهر– 76
 .  ئايهتكىچه– 29 تىن – 25سۈرە دۇخان،  ②
رى  جهلۇله ـ بۇرۇنقى زامانالردا بابىلنى ئىرانغا باغاليدىغان تىجارەت يولى ئۈستىگه قۇرۇلغان شهھهر بولۇپ، خارابىلى ③

 .ئىراقتا ھازىرغىچه مهۋجۇت
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 غهنىمهتلهرنىڭ بهشـتىن بىرىنـى ئايرىـپ بهشـىر ئىبنـى ئهل ھاسـساسىيه               سهئد
 بــۇ غهنىمهتلهرنىــڭ . ئىــسىملىك قومانــداننىڭ مهســئۇللىقىدا مهدىــنىگه ئهۋەتتــى    

ئارىسىدا، ئىمپېراتورنىڭ تـاجى، ئـۈنچه ـ مهرۋايىتلىـرى ۋە كىـيىم ـ كېچهكلىـرى بـار         
  . ئىدى

ن بـۇ قىممهتلىـك نهرسـىلهر ھهقىـقهته    «: تى ئـۆمهر بـۇ نهرسـىلهرنى كـۆرۈپ        ھهزرى
دەپ دۆلهتـكه ئائىـت بـۇ مالالرنىـڭ سۇيئىـستېمال           » ئامانهت ئىگىلىرىگه تاپشۇرۇلدى  

هلىمـۇ ئـۇنى تهسـتىقلىغان      ھهزرىتى ئ . كچى بولدى قىلىنمايدىغانلىقىنى ئىپادىلىمه 
هندىن ئۈلگه هلقمۇ سسهن ساڭا ياراشمايدىغان سۆز ـ ھهرىكهت قىلمىغاچقا، خ «: ھالدا
  ①.دېدى»  مۇئامىله قىلىۋاتىدۇ، دۇرۇستئېلىپ

  جهلۇلهنىڭ فهتهى

ــكه قېچىــپ     ــدىن كېــيىن، ھهر تهرەپ ــور يهزدىگىــرد مهدائىنــدىن قاچقان ئىمپېرات
 قوشــۇنىنىڭ كــۆپىنچه لهشــكهرلىرى ئاســتا ـ ئاســتا ئۇنىــڭ ئهتراپىغــا   كهتــكهن پــارس

ئىمپېراتور ھهلۋانغا چېكىنگهچ، بۇ قوشۇننىڭ بېشىغا مىهران       . توپلىنىشقا باشلىدى 
. ئىسىملىك بىرىنى قوماندان قىلىپ تهيىنلهپ، ئاندىن ئۆزى جهلـۇله تهرەپـكه ئـۆتتى            

ۈچــۈن شــهھهرنىڭ ئهتراپىغــا پــارس قوشــۇنلىرى بــۇ يهردىمــۇ قارشــىلىق بىلــدۈرۈش ئ
ــارقىلىق       ــۇ ئ ــشىنى مۇش ــهھهرگه كىرى ــۇنىنىڭ ش ــسالم قوش ــدى ۋە ئى ــدەك كولى خهن

  . توسىماقچى بولدى

ــولالپ، ئهھۋالــدىن خهۋەردار  ســهئدبــاش قومانــدان  ــۆمهرگه مهكتــۇب ي  ھهزرىتــى ئ
ھهزرىتى ئۆمهر ئۇنىڭ مهدائىندا قېلىشىنى، تۇرشـاۋۇلالرنىڭ بېـشىغا كهئـكه           . قىلدى
 ئىبنـى مـالىكنى، سـول قاناتقـا ئـامىر           سهئدئامىر ئهت تهمىمىنى، ئوڭ قاناتقا      ئىبنى  

ئىبنى مالىكنى، ياردەمچى ئارقا سـهپكه ئـامىر ئىبنـى مـۇررا ئهل جـۇھهنىنى ۋە بـاش                  
قوماندانلىققا قېرىندىشى ھاشىم ئىبنى ئۇتبه ئىبنى ئهبۇ ۋەققاسنى تهيىنلهپ پارس          

  . قوشۇنىغا قارشى ئهۋەتىشىنى بۇيرىدى

ــپ،         ــدانلىق قىلى ــۇنغا قومان ــۇتبه قوش ــى ئ ــىم ئىبن ــائهن، ھاش ــا بىن ــۇ بۇيرۇقق ب
ــدى  ــۇلهنى مۇھاســىرىگه ئال ــۇرۇش باشــالندى  . جهل ھهر . يهنه ناھــايىتى شــىددەتلىك ئ

تائــاال هللا نىهــايهت، ا. ئىككــى تهرەپــكه توختىمــاي يــاردەمچى قوشــۇن كېلىــپ تــۇراتتى 
رس قوشۇنىنىڭ ئـۇ قهدەر كـۆپ   پا. مۇسۇلمانالرغا جهلۇلهنىڭ فهتهىنى نېسىپ قىلدى    

  . لهشكىرى ئۆلتۈرۈلدىكى، ئهتراپتا جهسهتتىن باشقا ھېچنهرسه كۆرۈنمهيتتى

                                                 
، - 107 جىلـد،    – 7ئىبنى كهسـىر،    » ئهل بىدايه « بهتلهر؛   – 475،  - 469  جىلد، – 2ئىبنۇل ئهسىر،   » ئهل كامىل « ①

 . بهتلهر– 115
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، ھاجار  نى ئامىر، ئامىر ئىبنى مادى يهكرەب     بۇ ئۇرۇشتا، قوماندانالردىن كهئكه ئىب    
ئىبنى ئـادىي، قهيـس ئىبنـى مهكـشۇھ ۋە تۇلهيهـا ئهل ئهسـهدىي قاتـارلىقالر ئاجايىـپ                   

  ①.رنى ئۈستۈنلۈككه ئېرىشتۈردىق بىلهن جهڭ قىلىپ، مۇسۇلمانالقهھرىمانلى

  ھهلۋاننىڭ فهتهى

ــارس       ــان پ ــۇچراپ قاچق ــاالپهتكه ئ ــۇتبه ت ــدان ھاشــىم ئىبنــى ئ ئىككىنچــى قومان
لهشكهرلىرىنى قوغالش ئۈچۈن كهئـكه ئىبنـى ئـامىر باشـچىلىقىدا بىـر روتـا ئهسـكهر                 

ــى ــكهرلهر  . ئهۋەتت ــۇلمان ئهس ــكهرلىرى مۇس ــارس لهش ــن    يپ ــان ھهر يهردى ــپ بارغ ېتى
.  ئۆزلىرىگه ئېغىر كهلگهن نهرسه ـ كېرەكنىڭ ھهممىسىنى تاشالپ ماڭـاتتى  ېچىپ،ق

شۇ سهۋەب بىـلهن، كهئـكه ئىبنـى ئـامىر باشـچىلىقىدىكى ئهسـكهرلهر ئاجايىـپ كـۆپ                   
بۇ غهنىمهتـلهر ساسـانىيالر ئىمپېراتورلۇقىنىـڭ       . مىقداردا غهنىمهت قولغا كىرگۈزدى   

كهئــكه . ز ئهمهس ئىــدىالغــا كىرگــۈزۈلگهن غهنىمهتلهردىــن ئــىنــدا قوپــايتهختى مهدائ
پارس لهشـكهرلىرىنى قـوغالپ يـۈرۈپ، ئـاخىرى پـارس قوشـۇنلىرىنىڭ ئهڭ ئـاخىرقى                

ــۋەتتى   ــى تۇتۇۋېلىــپ ئۆلتۈرى ــدانى مىهرانن ــڭ رەي  . قومان ــدىن ئىراننى ــازىرقى (ئان ھ
ا مـۇددەت ئىچىـدە   رى ئارقىلىق ھهلۋانغا قاراپ يـۈرۈش قىلىـپ، قىـسق     ىشهھ) تېهران

  . ھهلۋان ۋە ئۇنىڭ ئهتراپىنى ئىشغال قىلدى

  تىكرىت ۋە مۇسۇلنىڭ فهتهى

ھاشىم ئىبنى ئۇتبه جهلۇلهگه يۈرۈش قىلغان ۋاقىتتا، ئابدۇلالھ ئىبنـى مـۇتئىم            
بىـر بـۆلهك ئهسـكهرگه قومانـدانلىق قىلىـپ، تىكـرىتكه            ) خهلىپىنىڭ ئهمرى بىلهن  (

اھالىــسىنىڭ بىــر قىــسىمى رۇم، بىــر قىــسمى  تىكرىــت ئ. قــاراپ يولغــا چىققانىــدى
ز مىقــداردا مۇســۇلدىن ائىيــاد ۋە تهغلىــب قهبىلىلىــرى ۋە ئــخرىــستىئانالشقان ئهرەب 

ئابدۇلالھ ئىبنى مۇتئىم شهھهرنى قىرىق كۈن      . تهركىپ تاپقانىدى كهلگهن خهلقتىن   
بۇ قىرىق كۈن ئىچىـدە شـهھهرگه يىگىـرمه تـۆت قېـتىم ھۇجـۇم               . مۇھاسىرىگه ئالدى 

ىلــدى ۋە ھهممىــسىدە خېلــى ئوبــدان نهتىجىــلهرگه ئېرىــشتى ۋە ئــاخىرى شــهھهرنى  ق
مۇســۇلمان بولغــانالردىن باشــقا، ئــاخىرغىچه قارشــىلىق بىلــدۈرگهن  . فهتىــه قىلــدى

 مۇسـۇلغا قـاراپ يـۈرۈش    رەبىـئ ئانـدىن  . خهلقنىڭ ھهممىسىنى قىلىچتىن ئۆتكـۈزدى    
  . شىم تۈزدىمۇسۇل خهلقى جىزيه تۆلهش شهرتى بىلهن كېلى. قىلدى
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  مهسهبزاننىڭ فهتهى

 پارس قوشۇنلىرىنىڭ بـۇ قېـتىم ھهلۋاننىـڭ ئـوڭ تهرىپـى ۋە         سهئدباش قوماندان   
ھهمهدان يــولى ئۈســتىدىكى مهســهبزاندا توپلىنىۋاتقــانلىقى ھهققىــدىكى خهۋەرنــى      

 بۇ خهۋەرنى دەرھال خهلىپىگه بىلدۈرۈش بىلهن بىـرگه، ئۇنىڭـدىن دىـرار          سهئد. ئالدى
هتتـاب ئهل فـاھرى باشـچىلىقىدا يـاردەمچى قوشـۇن ئهۋەتىـشىنى تهلهپ              ئىبنى ئهل خ  

ھهزرىتــى ئــۆمهر ئهۋەتــكهن يــاردەمچى قوشــۇن يېتىــپ كهلگهنــدىن كېــيىن،   . قىلــدى
مهسهبزان خهلقى شهھهرنى   . مۇسۇلمانالر بىر ھۇجۇم بىلهن ئۈستۈنلۈكنى ئىگهللىدى     

ستاۋەرگهچكه، تهسلىم بولۇپ،   ئهمما قوماندان دىرار ئۇالرنى قى    . تاشالپ تاغالرغا قاچتى  
  ①. جىزيه تۆلهشنى قوبۇل قىلدىبهزىلىرى مۇسۇلمان بولۇشنى ۋە بهزىلىرى

  ئهھۋازنىڭ فهتهى

پارس قوشۇنىنىڭ قوماندانلىرىدىن ھۇرمۇزان ئهھۋاز رايونىنى ئۆز كـونتروللىقى         
ئــۇ پارســالرنىڭ مهشــهۇر . ئاســتىغا كىرگــۈزۈپ، بــۇ يهرگه ھۆكۈمرانلىــق قىلىۋاتــاتتى

 ئۇرۇشىدىن قېچىپ قۇتۇلغانالردىن بىرى     قادىسىيهسهبلىرىدىن بىرىگه تهۋە بولۇپ،     نه
ئـۇ ئهھـۋازنى ئـۆز قولىغـا ئالغانـدىن كېـيىن، ئهتراپىغـا لهشـكهرلهرنى تـوپالپ،                  . ئىدى

ــا ھۇجــۇم قوزغاشــقا باشــلىدى    ــۇفه  . مۇســۇلمانالر بېــسىۋالغان يهرلهرگه قايت بىــرى ك
ــسى  ــرا ۋالىـ ــرى باسـ ــۇن  ۋالىـــسىنىڭ، يهنه بىـ ــدىكى ئىككـــى قوشـ نىڭ قوماندانلىقىـ

لىـق سـۆھبىتى ئېلىـپ بېرىـشقا        تىنچھۇرمۇزاننىڭ ئۈستىگه يۈرۈش قىلىپ، ئـۇنى       
الرنىــڭ يــاردىمى بىــلهن ئىــسيان  وردھۇرمــۇزان ك) كــۆپ ئــۆتمهي(هممــا، ئ. قىــستىدى

ــۇزدى    ــسىنى ب ــۈزگهن ئهھدىنامى ــلهن ت ــپ، مۇســۇلمانالر بى ــلهن،  . چىقىرى شــۇنىڭ بى
ھۇرمۇزان يېڭىلىپ قـاچتى ۋە تۇسـتهر       . غا قارشى ھۇجۇم باشلىدى   مۇسۇلمانالر ئۇنىڭ 

. گه كىرىـپ، بـۇ يهردە قارشـىلىق كۆرسـهتمهكچى بولـدى           شـهھىرى ) ھازىرقى شۇشتهر (
ئهممـــا، شـــهھهر خهلقـــى مۇســـۇلمانالرنىڭ ئادىـــل ھۆكـــۈمرانلىقى ســـهۋەبىدىن، ئـــۆز 

شـۇنىڭ  . تـۈزدى  سـۈلىه مهنپهئهتلىرىنى كۆزدە تۇتۇپ، جىزيه تۆلهشنى قوبۇل قىلىپ،        
  ②.تىم سۈلىه تۈزۈشكه مهجبۇر بولدىبىلهن، ھۇرمۇزان ئىككىنچى قې

 پـارس ھۆكـۈمىتىگه   (سابۇر قاتـارلىق    شۇ مهزگىلـلهردە، تۇسـتهردىن باشـقا جهندىـ        
ئىـسالم قوشـۇنى قوماندانلىرىـدىن      .  تـۈزدى  سۈلىه بىر قانچه شهھهر ئاھالىسىمۇ      )تهۋە

هتىـه قىلغـان بىـر پهيتـته، ھۇرمـۇزان      ھهرقۇس ئىبنى زۇھهيىـر سـۇقئۇل ئهھـۋازنى ف      
نى يهنه بـۇزۇپ، مۇسـۇلمانالرغا      سۈلهىئىمپېراتور يهزدىگىردنىڭ كۈشكۈرتىشى بىلهن     
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ــۇ ئىــشتىن خهۋەر تېپىــپ، كــۇفهدىكى   . قارشــى ئىــسيان كــۆتهردى  ــۆمهر ب ھهزرىتــى ئ
ــتىگه      ــڭ ئۈس ــدا ھۇرمۇزاننى ــۇقهررىن قوماندانلىقى ــى ئهل م ــان ئىبن ــۇننىڭ نۇم قوش

 ئىبنــى ئهبــۇ ســهئدئىــراق ســېپى بــاش قومانــدانى . ر قىلــدىىنى ئهمــيــۈرۈش قىلىــش
  . ۋەققاس باش قوماندانلىق مهركىزىنى كۇفهگه يۆتكىگهنىدى

خهلىپه باسرادىكى قوشۇننىمۇ سۇھهيل ئىبنى ئادىي قوماندانلىقىـدا ھۇرمۇزانغـا          
قارشى يۈرۈش قىلىـش ئهمرىنـى بهردى ۋە ئهبـۇ سـهبرا ئىبنـى ئهبـۇ رەھىمنـى ئىككـى                    

كۇفهدىن كهلـگهن قوشـۇن ھۇرمۇزاننىـڭ       . شۇننىڭ باش قوماندانلىقىغا تهيىنلىدى   قو
ــۇالرنى     ــۈپ، ئـ ــا ئۆتـ ــال ھۇجۇمغـ ــدى ۋە دەرھـ ــشىپ قالـ ــلهن ئۇچرىـ ــكهرلىرى بىـ لهشـ

لــېكىن، بــۇ . ھۇرمــۇزان يهنه قېچىــپ تۇســتۇرغا بېرىۋالــدى. مهغلــۇبىيهتكه ئــۇچراتتى
ل شــۇ ۋاقىتتــا، نۇمــانمۇ   دە. يهردە ئــۇنى ســۇھهيل ئىبنــى ئــادىي قىــستاققا ئالــدى     

بـۇ قوشـۇنالرنىڭ بـاش      . ئهسكهرلىرى بىلهن يېتىـپ كېلىـپ، بـۇ قورشـاۋغا قېتىلـدى           
قوماندانلىقى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھاممىسىنىڭ ئوغلى ئهبـۇ سـهبرا ئىبنـى           

  . ئهبۇ رەھىمنىڭ زىممىسىدە ئىدى

ــۈك     ــى كۈچلـ ــۇننىڭ خېلـ ــتىدىكى قوشـ ــول ئاسـ ــڭ قـ ــۇلمانالر ھۇرمۇزاننىـ مۇسـ
هزرىتـى ئـۆمهر ئهبـۇ      ھ. ئىكهنلىكىنى كۆرۈپ، بۇ خهۋەرنى ھهزرىتى ئـۆمهرگه يهتكـۈزدى        

 ئهل  ئهبـۇ مۇسـا   . رىنى ئىراقتىكـى قوشـۇنغا يـاردەم قىلىـشقا ئهۋەتتـى          همۇسا ئهل ئهشئ  
ــارس قوشــۇنلىرىن  هئهشــئ ــدىن كېــيىن، مۇســۇلمانالر پ ــبهر رى يېتىــپ كهلگهن ى چهم

 يمهجبـۇرىي زورلىـدى، ئانـدىن شـهھهرگه       پ، تهسلىم بولۇشقا    ىشهكلىدە قورشاۋغا ئېل  
ھۇرمۇزان قهلـئه ئىچىـگه كىرىۋېلىـپ تىركىـشىپ باققـان بولـسىمۇ،             . بېسىپ كىرى 
قهلئهنى قورشاپ، ئۇنى تىرىك پېتى قولغا چۈشۈردى ۋە ھهزرىتى ئۆمهرگه           مۇسۇلمانالر

تاپـــشۇرۇپ بېـــرىش مهقـــسىتىدە، ئهھـــمهد ئىبنـــى قهيـــس ۋە ئهنهس ئىبنـــى مالىـــك  
شــۇنىڭ . نى ئــۆز ئىچىــگه ئالغــان بىــر ھهيــئهت بىــلهن مهدىــنىگه ئهۋەتتــىقاتــارلىقالر

ا بنى ئهبۇ رەھىـم يېنىغـا ئهبـۇ مۇسـ    بىلهن، قول ئاستىدا بىر روتا بولغان ئهبۇ سهبرا ئى  
رى ۋە نۇمان ئىبنى ئهل مۇقهررىننى ئېلىپ، ھۇرمۇزاننى يالالپ مهدىـنىگه           هل ئهشئ هئ

رىنى ىرس ھۆكۈمرانلىقىـدىكى سـۇس شـهھ      بۇ سهپهر ئۈستىدە پـا    . قاراپ يولغا چىقتى  
مۇھاســـىرىگه ئالـــدى ۋە خهلىپىنـــى بـــۇ ئهھۋالـــدىن ۋاقىپالنـــدۇرۇش ئۈچـــۈن خهۋەر   

رىنىڭ باسـراغا   هۋىرى يولالپ، ئهبـۇ مۇسـا ئهل ئهشـئ        خهلىپه ئۇالرغا جاۋاب خه   . يوللىدى
ــڭ     ــى كۇلهيبنىـ ــدۇلالھ ئىبنـ ــى ئابـ ــشىنى، زەر ئىبنـ ــۈرۈش  قايتىـ ــسابۇرغا يـ جهندىـ

 بىنائهن، ھهممهيـلهن ئـۆز ۋەزىپىـسىنى ئـادا قىلىـش      ئهمرگه. مر قىلدى قىلىشىنى ئه 
ــدى ــنىگه   . ئۈچــۈن ئاتالن ھۇرمــۇزان غهنىمهتنىــڭ بهشــتىن بىــرى بىــلهن بىــرگه مهدى

  . يولالندى

ھهيئهت ھۇرمۇزاننى يالالپ مهدىنىگه يېتىپ كېلىپ، ئۇدۇل ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ         
ــا . ئـــۆيىگه بـــاردى هدىن كېلىـــدىغان ھهيئهتنـــى كـــۇف) ھهزرىتـــى ئۆمهرنىـــڭ(ئۇالرغـ

ئهممــــا . كۈتــــۈۋېلىش ئۈچــــۈن مهســــجىدكه چىقىــــپ كهتكهنلىكىنــــى ئېيتىــــشتى
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ئـۇالر قايتمـاقچى بولـۇپ تۇرغانـدا، دەرۋازا ئالدىـدا      . مهسجىدتىمۇ ھېچكىم يـوق ئىـدى   
ــدا      ــر بۇلۇڭىـ ــجىدنىڭ بىـ ــڭ مهسـ ــى ئۆمهرنىـ ــالىالر ھهزرىتـ ــك بـ ــان كىچىـ ئويناۋاتقـ

ــى  ــانلىقىنى ئېيتتـ ــدا   ھهيئ. ئۇخالۋاتقـ ــر بۇلۇڭـ ــڭ بىـ ــقهتهن ئۇنىـ ــتىكىلهر ھهقىـ هتـ
  : ھۇرمۇزان كۆزلىرىگه ئىشهنمهي. ئۇخالۋاتقانىلىقىنى كۆردى

  : ئۇالر ئۇنىڭغا ئىشارەت قىلىپ.  خهلىپه ئۆمهر نهدە؟ ـ دەپ سورىدىــ

چـۈنكى ھهزرىتـى ئۆمهرنىـڭ    . ھۇرمـۇزان ھهيـران قالـدى   .  مۇشۇ شۇ، ـ دېيىشتى ــ
. اپىزەتچى، نه ســهلتهنهت ئىگىلىــرى كــۆرۈنمهيتتى  يېنىــدا نه قوغــدىغۇچى، نه مۇھــ  

ھۇرمۇزاننىــڭ كــۆزلىرى پــارس ئىمپېراتورىنىــڭ ئهتراپىــدا مۇنــداق ئىــشالرنى كــۆپ   
  . كۆرۈپ ئادەتلىنىپ كهتكهنىدى

دەل شۇ پهيتته، سۇسنىڭ زورلۇق بىلهن فهتىه قىلىنغانلىقى ھهققىـدىكى خهۋەر           
 ســۈلىهيىن، ســۇس خهلقــى ئــۇزۇن مهزگىللىــك مۇھاســىرىدىن كېــ. يېتىــپ كهلــدى

زەر ئىبنـى   . قىلىشنى تهلهپ قىلىپ، پۈتۈن شهھهر مۇسۇلمانالرغا تهسلىم بولغانىدى       
  . ئابدۇلالھمۇ جهندىسابۇرنى فهتىه قىلدى

لىرىغـا ئىككىنچـى بىـر تهرەپـتىن بېـسىپ          تۇپراقھهزرىتى ئۆمهر دەۋرىـدە، پـارس       
شـۇ ۋاقىتتـا،    . رىلهۋاتـاتتى كىرگهن مۇسۇلمانالر قوشۇنى توختىماي ئالغا قـاراپ ئىلگى       

رەمى يهنه بىر تهرەپتىن خۇددى     هزۇپ تۇرۇۋاتقان ئهال ئىبنى ئهل ھ     بهھرەين ۋالىسى بول  
.  ئىبنــى ئهبــۇ ۋەققــاس بىــلهن بهسلهشــكهندەك جىهادقــا ئاتلىنىــپ كهتكهنىــدىســهئد

بـۇ  ( ئۇرۇشىدا غهلىبه قازانغاندىن كېيىن      قادىسىيه ئىبنى ئهبۇ ۋەققاس     سهئدچۈنكى،  
ەمىمۇ ئـۆز   زر، ئهال ئىبنـى ئهل ھـا      ) چـوڭ بولـدى    ىنىڭ تهسـىر دائىرىـسى بهكمـۇ      غهلىب

ئالــدىغا قوشــۇن تهشــكىللهپ، پارســالرغا قارشــى يــۈرۈش قىلىــش ئــارقىلىق، ئۇتــۇق   
چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشـقان خهلقـتىن      . قازانماقچى بولدى ۋە خهلقنى جىهادقا چاقىردى     

ــۇ . ناھــايىتى زور بىــر قوشــۇن تهشــكىللهندى  خهلىپىنىــڭ (قوشــۇننى باشــالپ، ئهال ب
لىرىغـا بېـسىپ كىـردى ۋە       تۇپراقدېڭىزدىن ئۆتـۈپ پـارس      ) رۇخسىتىنى ئالماي تۇرۇپ  

ئهممــا پارســالر يــان تهرەپــتىن يــۈرۈش  . رىگه قــاراپ يــۈرۈش قىلــدىىئىــستهھر شــهھ
. قىلىــپ، ئهالنىــڭ قوشــۇنى بىــلهن كېمىلىرىنىــڭ ئــارىلىقىنى ئــۈزۈپ تاشــلىدى       

. ۈشـمهن قوشـۇنى بىـلهن دېڭىزنىـڭ ئارىـسىدا قېلىـپ قالـدى             مۇسۇلمانالر بىردىنال د  
ئهھۋالنىـــڭ خهتهرلىـــك ئىكهنلىكىنـــى بىلىـــپ يهتـــكهن مۇســـۇلمانالر قـــاتتىق       
تىرىشچانلىق كۆرسىتىش ئارقىلىق دۈشمهن سېپىنى يېمىرىپ چىقتـى ۋە باسـراغا           

چــۈنكى، پــارس  . ئهممــا كېمىلىرىنىــڭ يېنىغــا بارالمىــدى   . قــاراپ ھهرىكهتلهنــدى 
ى مۇســۇلمانالر بىــلهن كېمىنىــڭ ئارىلىقىغــا كىرىۋېلىــپ، يــولنى كېــسىپ  كــۈچلىر

شۇڭا، مۇسۇلمانالر دۈشمهنلهرنىڭ قورشـاۋىغا چۈشـۈپ قالغـان ھـالهتته           . تاشلىغانىدى
، رۇپن ھهزرىتـى ئـۆمهر بهكمـۇ قـايغۇ        بۇ ئىشتىن خهۋەر تاپقـا    . كۈتۈشكه مهجبۇر بولدى  

 ئىبنى ئهبـۇ    سهئدۋەزىپىسىنى تاشالپ   ئهالنى دەرھال   .  ئازابالندى  ھهم ئهنسىرىدىھهم  
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يهنه بىر تهرەپتىن، ئۇتبه ئىبنى غهزۋانغا ئهالنىـڭ        . ۋەققاسقا قوشۇلۇشىنى ئهمر قىلدى   
  . قوشۇنىغا ياردەم قىلىش ۋەزىپىسىنى تاپشۇردى

ئۇتبه ئىبنى غهزۋان ئون ئىككى مىڭ كىشىلىك زور بىر قوشۇن تهييارالپ سـهبرا             
بـۇ قوشـۇندا    . لىرىغا يـاردەمگه ئهۋەتتـى    قوشـۇن  ئهالنىـڭ    ئىبنى ئهبۇ رەھم باشچىلىقىدا   

ف ئىبنـى   ھـنه قـاس، ئاسـق ئىبنـى ئـامىر، ئهل ئه         ھاشىم ئىبنى ئۇتبه ئىبنى ئهبۇ ۋەق     
هسان ۋە ئهرفهجه ئىبنـى ھهرسـهمه قاتـارلىق قومانـدانالرمۇ           ېقهيس، خۇزەيفه ئىبنى م   

قالغــان يــاردەمگه كهلــگهن قوشــۇن ئــاخىرى قورشــاۋ ئىچىــدە قېلىــپ       . بــار ئىــدى 
ــدى   ــا يېتىــپ كهل ــۇلمانالرنىڭ يېنىغ ــدى،   . مۇس ــدا يېتىــپ كهلگهنى ــۇالر دەل ۋاقتى ئ

چــۈنكى، دەل شــۇ چاغــدا قورشــاۋدا قالغــان مۇســۇلمانالر بىــلهن دۈشــمهنلهر ئارىــسىدا   
ــۇراتتى  ــدا ت مۇســۇلمانالر بىــلهن دۈشــمهنلهر ئارىــسىدا بىــر  . توقۇنــۇش چىقىــش ئالدى

 ئۇرۇش مۇسـۇلمانالرنىڭ غهلىبىـسى بىـلهن        مهيدان قانلىق جهڭ ئېلىپ بېرىلدى ۋە     
مۇسۇلمانالر ئـۇتبه ئىبنـى غهزۋەننىـڭ قومانـدانلىق مهركىـزى بولغـان         . نهتىجىلهندى

  . باسراغا قايتتى

ھهزرىتـى ئـۆمهر مۇسـۇلمان    . پارسالر بۇ قېـتىم نىهاۋەنـدكه يىغىلىـشقا باشـلىدى         
ــا چۈشــــۈپ قېلىــــشىدىن    قوشــــۇنلىرىنىڭ تارقىلىــــپ كېتىــــپ، پهرىــــشان ھالغــ

لىرىــــدا داۋاملىــــق ئالغــــا   تۇپراقئهنــــسىرىگهنلىكى ئۈچــــۈن، ئۇالرنىــــڭ پــــارس    
ــايتتى  ــشىنى خالىم ــويىچه،    . ئىلگىرىلى ــرى ب ــڭ پىك ــى ئۆمهرنى ــۇلمانالر ھهزرىت مۇس

ھۇرمۇزان ۋە غهنىمهتلهرنـى ئېلىـپ ماڭغـان ھهيئهتنىـڭ باشچىـسى ئهھـنهف ئىبنـى         
هگه مىــدىرلىماي ، ھــېچ ن)قىــسقا بىــر مهزگىــل(قهيــس مهدىــنىگه يېتىــپ كهلگىــچه 

ھهيئهت ھهزرىتى ئۆمهر بىلهن كۆرۈشكهن ۋاقىتتا، ھهزرىتى ئـۆمهر ئهل     . كۈتۈپ تۇردى 
ــرى    ــۇلمانالرنىڭ غهيـ ــان يهرلهردە مۇسـ ــه قىلىنغـ ئهھـــنهف ئىبنـــى قهيـــستىن فهتىـ

ئـۇ  . مۇسۇلمانالرغا قانداق مۇئامىلىـدە بولۇۋاتقـانلىقىنى سـوراپ بىلىـشكه تىرىـشتى           
دىكى كىــشىلهرگه يامــان مۇئــامىله قىلىــپ قويۇشــىدىن مۇســۇلمانالرنىڭ باشــقا دىنــ

چۈنكى، ئۇ ئادالهتـسىزلىكنىڭ ئىـسيانغا سـهۋەب بولىـدىغانلىقىنى          . ئهندىشه قىالتتى 
  : ئهل ئهھنهف قىسقىچه قىلىپ. بىلهتتى ۋە بۇ ئىشقا بهكمۇ ئهھمىيهت بېرەتتى

ن باشـقىنى    بىز ئهھدىگه ۋاپا قىلىش ۋە باشقىالرغا ياخشى مۇئامىلىدە بولۇشـتى          ــ
ھهزرىتى ئۆمهر ئۇنىـڭ تېخىمـۇ كـونكىرېتراق جـاۋاب بېرىـشىنى      . بىلمهيمىز، ـ دېدى 

  : تهلهپ قىلىپ

شۇنىڭ بىـلهن ئهل  . ـ دېدى!  بۇ قانداق گهپ؟ تېخىمۇ ئوچۇقراق جاۋاب بهرگىنه؟ ــ
  : ئهھنهف مۇنداق دېدى

خىمــۇ لىرىغــا تېتۇپراقئــۆزەڭگه مهلــۇمكى، پــارس !  ئــى مۇئمىنلهرنىــڭ ئهمىــرىــــ
ئىچكىرىلهپ كىرىشىمىزنى توسۇپ، ھازىرچه فهتىـه قىلغـان يهرلىرىمىزنـى قوغـداپ            

ئهممـا شـۇنى يـادىمىزدىن چىقارماسـلىقىمىز الزىمكـى،          . تۇرۇشىمىزنى ئهمر قىلـدىڭ   
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ئۇنىـــڭ . پـــارس ئىمپېراتـــورى تېخـــى ھايـــات ۋە ئـــۆز خهلقـــى ئارىـــسىدا ياشـــاۋاتىدۇ 
م كۈشـكۈرتۈپ تۇرىـدىغان ئهڭ مـۇھىم        مهۋجۇدلۇقى پارسالرنى بىزگه قارشـى ھهردائىـ      

 توختىماي كۈشكۈرتۈپ   دەرۋەقه، ئۇ ھايات بولغاچقا، ئۆز خهلقىنى بىزگه قارشى       . ئامىل
پارسالر بىلهن ئارىمىزدا پات ـ پات توقۇنـۇش يـۈز بېرىـپ تۇرۇۋاتىـدۇ،      شۇڭا ، ىدۇتۇرۇۋات

ىـڭ تهڭ   چـۈنكى، بىـر دۆلهتـته ئىككـى ھاكىمىيهتن        . ئۇالر بىـزگه ھۇجـۇم قىلىۋاتىـدۇ      
بىـــرى يهنه بىرىنـــى چوقـــۇم كۆزىـــدىن  . مهۋجـــۇد بولـــۇپ تۇرۇشـــى مـــۇمكىن ئهمهس 

شۇنىسى ھهقىقهتكى، پارسالر بىزگه قارشى ئىسيان چىقارغاندىال،       . يوقىتىشى كېرەك 
ز بىـر   الىرىـدىن ئـ   تۇپراقئاندىن ئۇالرنىڭ ئۈسـتىگه يـۈرۈش قىلىـۋاتىمىز ۋە ئۇالرنىـڭ            

ى كۈشكۈرتىۋاتقىنى شۇئاندا ئۇالرنىـڭ ئارىـسىدا       ئۇالرن. قىسمىنى فهتىه قىلىۋاتىمىز  
ــاۋاتقان پادىـــشاھلىرىدۇر ــازەت قىلـــساڭ، بىـــز پـــارس  . ياشـ ئهگهر ســـهن بىـــزگه ئىجـ

لىرىغا تېخىمۇ ئىچكىرىلهپ كىرىپ، پادىشاھنى كۆزدىن يوقىتىش ئـارقىلىق،         تۇپراق
ئۇنىـــڭ خهلـــق ئالدىـــدىكى نوپـــۇزىنى يهر بىـــلهن يهكـــسان قىلغـــان ۋاقتىمىـــزدىال، 

سالرنىڭ ئوردىغا بولغان ئۈمىد ۋە غايىلىرىنى يوققا چىقىرىپ، ئۇالرنى ئىسالمنىڭ         پار
  .ئادالىتىگه ئىشىنىش پۇرسىتى ۋە ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىاللىغان بولىمىز

  :  ئىبنى قهيسكهنهفمهر ئهل ئهھبۇ سۆزلهردىن تهسىرلهنگهن ھهزرىتى ئۆ

كـى، ماڭـا بـۇ مهسـىلىنى        قهسـهم قىلىمهن  .  ھهقىقهتهن ئورۇنلـۇق گهپ قىلـدىڭ      ــ
ھهقىقىـــي شـــهكلى بىـــلهن چۈشـــهندۈرۈپ قويـــدۇڭ، ـ دەپ ئۇنىڭـــدىن مهمنـــۇن           

  . بولغانلىقىنى ئىپادىلىدى

ئۇالر شۇ تهرىقىدە سۆھبهتلىشىپ تۇرغان ۋاقىتتا، ھهزرىتى ئۆمهرگه پارسـالرنىڭ          
تـى  بـۇ خهۋەر بىـلهن، ھهزرى  . نىهاۋەندكه يىغىلىۋاتقانلىقى ھهققىدە خهۋەر يهتكۈزۈلدى    

 تېخىمـۇ ئىچكىـرىلهپ كىرىـشىنى       لىرىغاتۇپراقئۆمهر مۇسۇلمانالر قوشۇنىنىڭ پارس     
ھهتتا ئۆزىمۇ بىر روتىنىڭ بېشىغا ئۆتـۈپ، ئالـدىنقى سـهپكه ئاتلىنىـپ،             . ر قىلدى ئهم

ئهممـا سـاھابىلهر كېڭىـشىش ئـارقىلىق        . فهتىه ھهرىكهتلىرىگه قېتىلماقچى بولـدى    
. ئىـشتا ھهزرىتـى ئهلىنىـڭ رولـى چـوڭ بولـدى           بـۇ   . ئۇنىڭ بۇ پىكرىگه قارشى چىقتى    

  ①.زرىتى ئۆمهر بۇ نىيىتىدىن ياندىشۇنىڭ بىلهن ھه

 ئهھــۋالنى بىــر قــۇر كــۆزدىن كهچۈرگهنــدىن كېــيىن،  يھهزرىتــى ئــۆمهر ئهمىلىــ
كۇفه ئالدىنقى سهپتىكى قوماندانالردىن خۇزەيفه ئىبنى ئهل يامان قوماندانلىقىدىكى        

ى قوماندانلىقىـدىكى باسـرا قوشـۇنى ۋە نۇمـان ئىبنـى            رهقوشۇنى، ئهبۇ مۇسا ئهل ئهشئ    
ــۇن  ــدىكى قوشـــ ــۇقهررىن قوماندانلىقىـــ ــال  مـــ ــڭ دەرھـــ ــولالپ، ئۇالرنىـــ غا خهۋەر يـــ

ــيىن،     ــقاندىن كېـ ــهپته ئۇچراشـ ــدىنقى سـ ــۇن ئالـ ــمه قوشـ ــشىنى، ھهمـ ھهرىكهتلىنىـ
ھهرقايسى قوماندانالرنىڭ ئۆز قوشۇنىغا قوماندانلىق قىلىشىنى ۋە نۇمان ئىبنى ئهل 

                                                 
، -136 جىلـد،  – 7ئىبنـى كهسـىر،   » ئهل بىـدايه « بهتـلهر؛  – 503،  -496 جىلد،   – 2ئىبنۇل ئهسىر،   » ئهل كامىل « ①
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ررىننىـڭ قوشــۇننىڭ بــاش قومانــدانلىقىنى ئــۆز ئۈســتىگه ئېلىــشىنى، ئهگهر ئــۇ  مۇقه
ۇھنىڭ بـاش قومانـدان بولۇشـىنى       شېهىت بولسا، ئۇنىڭ ئورنىغا قهيس ئىبنـى مهكـش        

ئانــدىن قومانــدانالر ســېپىدا يــۈز بېرىــپ قــېلىش ئېهتىمــالى بولغــان  . ر قىلــدىئهمــ
نىڭ باش قومانـدانلىق ئورنىغـا   ئۆلۈش ـ يارىلىنىش ۋەقهلىرىنى كۆزدە تۇتۇپ، كىملهر 

  . چىقسا بولىدىغانلىقى ھهققىدىكى تىزىملىكنىمۇ قوشۇپ ئهۋەتتى

مۇسـۇلمانالر  . ر بىلهن، ئىسالم قوشۇنلىرى نىهاۋەندكه قاراپ ھهرىكهتلهندى      بۇ ئهم 
 مىڭ ئهتراپىـدا، ھـالبۇكى، نىهاۋەنـدتىكى پارسـالرنىڭ          30قوشۇنىنىڭ ئومۇمىي سانى    

ئىككى قوشۇن ئارىسىدا چارشهنبه كـۈنى باشـالنغان        . ۇق ئىدى  مىڭدىن ئارت  150سانى  
. توقۇنــۇش ئهتىــسى پهيــشهنبه كــۈنى كهچكىــچه تولــۇق ئىككــى كــۈن داۋامالشــتى        

قىستاققا ئېلىنغان پارس قوشۇنلىرى . ئۈستۈنلۈك يهنه مۇسۇلمانالرنىڭ قولىدا ئىدى  
. لمىـدى سېپىل ئىچىگه چېكىنىپ كىرىپ، ئۆزلىرىنى قوغداشتىن باشـقا ئىـش قىال          

بــۇ قورشــاۋنىڭ ئــۇزۇن مهزگىلــگه ســوزۇلۇپ . مۇســۇلمانالر شــهھهرنى قورشــاۋغا ئالــدى
ــاردەمچى     ــدان نۇمــان ئىبنــى مــۇقهررىن ي ــاش قومان كېتىــدىغانلىقىنى چۈشــهنگهن ب
. قوماندانالرنى يىغىپ، باشقىچه بىر تاكتىكا تېپىپ چىقىش ئۈچۈن مهسلىههتلهشتى        

ئهگهر . ش تاكتىكىـسى مهسـلىههتىنى بهردى     ياردەمچىلهر ئۇنىڭغـا كهيـنىگه چېكىـنى      
شۇنداق قىلسا، پارسالرنىڭ غهيـرەتكه كېلىـپ، شـهھهردىن چىقىـپ مۇسـۇلمانالرنىڭ         
ــۇلمانالرنىڭ كهيــــنىگه قايتىــــپ،    ــدىغانلىقىنى، ئانــــدىن مۇســ كهينىــــدىن قوغاليــ

نۇمان بۇ تـاكتىكىنى    . كۆڭۈلدىكىدەك نهتىجىگه ئېرىشهلهيدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشتى   
لدى ۋە ئاۋۋال پارسـالرغا بىـر ھۇجـۇم قوزغـاپ، ئانـدىن كهيـنىگه چېكىـنىش                 قوبۇل قى 

تاكتىكىسىنى باشلىتىش ئۈچۈن قول ئاستىدىكى قوماندانالردىن كهئـكهگه تهلىمـات          
  . بهردى

مۇسۇلمانالر قوشۇنى پارسالرغا ئومۇمىيۈزلۈك بىر ھۇجۇم قوزغىغانـدىن كېـيىن،          
. انالرنىڭ كهينىـدىن باسـتۇرۇپ كهلـدى      دەرۋەقه، پارسـالر مۇسـۇلم    . كهينىگه چېكىندى 

ئۇرۇش مهيدانى جهسـهت    . ئىككى قوشۇن ئارىسىدا بىر مهيدان قانلىق جهڭ يۈز بهردى        
ــى    ــۇپ كهتتـ ــق تولـ ــلهن لىـ ــالردىن . بىـ ــدى  100پارسـ ــكهر ئۆلـ ــڭ لهشـ ــا، .  مىـ ئهممـ

تتىن چۈشـۈپ كېتىـپ،     انـد ئۇرۇشـى بـاش قومانـدانى نۇمـان ئـ           مۇسۇلمانالرنىڭ نىهاۋە 
نىـسى نۇئهييىمـدىن باشـقا ھـېچكىم        ىۇنىڭ شـېهىت بـولغىنىنى ئ     ئ.  بولدى شېهىت
نۇئهييىممۇ مۇسۇلمانالرنىڭ پهرىشان بولماسـلىقىنى ئـويالپ، ھـېچكىمگه         . سهزمىدى

تىنمىدى ۋە يهرگه چۈشكهن سـانجاقنى ئېلىـپ، قومانـدانالردىن خـۇزەيفه ئىبنـى ئهل               
ه قوماندانلىق قىلدى ۋە قوشۇنغا نۇماننىڭ ئورنىدا خۇزەيف. ياماننىڭ قولىغا تۇتقۇزدى 

ئۇرۇش ئاخىرالشقاندىن كېيىن، نـۇئهييىم     . ئۇرۇش ئۇنىڭ قوماندانلىقىدا ئاخىرالشتى   
  . ئاكىسىنىڭ ئۆلۈم خهۋىرىنى ئېالن قىلدى

. پارس قوشۇنىنىڭ قوماندانى فىـرۇزان ئـۇرۇش مهيدانىـدىن قېچىـپ كهتكهنىـدى            
ــكه فىرۇز   ــدىن كهئ ــا، ئىــسالم قوشــۇنىنىڭ قوماندانلىرى ــز  ئهمم اننىــڭ كهينىــدىن ئى
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ــدە تۇتۇۋېلىــپ ئۆلتــۈردى  شــۇنداق قىلىــپ، ئىــسالم  . قــوغالپ، ھهمهدان تۆپىلىكلىرى
ئۇنـدىن كېـيىن،    . قوشۇنلىرى نىهاۋەندكه زورلۇق بىـلهن كىرىـشكه مـۇۋەپپهق بولـدى          

رى قـۇم   هئاندىن، ئهبۇ مۇسا ئهل ئهشئ    . ندىجىي دەپ ئاتالغان ئىسپاھان ئىشغال قىلى     
. سـۇھهيل ئىبنـى ئـادىيمۇ كهرمـاننى ئالـدى     . نى فهتىـه قىلـدى    ۋە كهشان شـهھهرلىرى   

نىهاۋەنــد ئۇرۇشــىدا بۇلــۇپ ئــۆتكهن ۋەقهلهر ھهزرىتــى ئــۆمهرگه ســۆزلهپ بېرىلگهنــدە،   
ــدىكى،     ــاتتىق ئازابالن شــېهىت بولغــان ئىــسالم قهھرىمــانلىرىنى ئۈچــۈن شــۇنداق ق

  ①.ماي ھۆڭ ـ ھۆڭ يىغالپ كهتتىئۆزىنى تۇتال

 ئهسـكهرلهرنىڭ ئىـسىملىرى بىـر ـ بىـرلهپ ئوقۇلغانـدا،       ئانـدىن شـېهىت بولغـان   
گهرچه ئــۇ ئۇالرنىــڭ كۆپىنچىــسىنى تونىمىــسىمۇ، يهنه شــۇنداق يىغلىــدى ۋە مۇنــداق 

ــدى ــلهن          «: دېـ ــونىغىنىم بىـ ــرلهپ تـ ــر ـ بىـ ــسىنى بىـ ــڭ ھهممىـ ــڭ ئۇالرنىـ مېنىـ
هللا اتائـاال ئـۇالرنى تونۇيـدۇ، بىلىـدىغۇ؟ شـۇڭا،           هللا تونىمىغىنىمنىڭ نـېمه پهرقـى بـار؟ ا       

! ئۇالرنىــڭ مهرتىــۋىلىرىنى ئۈســتۈن قىلىــپ، شــېهىتلىك بىــلهن مۇكاپاتلىمىــدىمۇ؟ 
  » ئۆمهرنىڭ ئۇالرنى تونۇشىنىڭ ئۇالرغا نېمه پايدىسى بار؟

ئهسلىدە، ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ قوماندان ۋە رەھبهر تهيىنلهش سىياسىتى ئۈستىدە         
شـۇنداق، ئۇنىـڭ    . بىرئاز توختىلىـپ ئۆتـسهك، بۇنىـڭ بىـز ئۈچـۈن كـۆپ پايدىـسى بـار                

  قويۇشى ۋە شۇنداق قىلىشتا    ھهرقانداق ئهھۋالدا قوماندانلىق ماقامىغا ساھابىلهرنى    
ــ  . مىــگه ئايــان چىــڭ تۇرۇشــى ھهم  دە دەرىجىــسىز، ئــاددىي بىــر   ئهممــا، ئۇنىــڭ بهزى

لــېكىن، بــۇ قومانــداننى . ئهســكهرنىمۇ قومانــدان قىلىــپ قويغــان ۋاقىتلىــرى بولغــان
ي ئهســكهر ســۈپىتىدە ئهســلى ئورنىغــا قــايتۇرۇپ، ئۇنىــڭ ۋاقتــى كهلگهنــدە ئــۇنى ئــاددى

بىر قومانـدان تېخـى تۈنۈگـۈن       . ئورنىغا باشقا بىر ئهسكهرنى قوماندان قىلىپ قوياتتى      
ر بېرىۋاتقــانلىقىنى ۋاتقــان بىرىنىــڭ بۈگــۈن ئــۆزىگه ئهمــئــۆز ئهمرىــدە خىــزمهت قىلى

ــۆمهر ئىنــساننىڭ چوڭچىلىــق ھېســ   . كــۆرەتتى ــارقىلىق، ھهزرىتــى ئ ــۇ ئ سىياتىغا ب
بېرىلمهسلىكىگه، ھهركىمنىڭ ئاساسهن تهڭ ـ باراۋەر ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈش يـولى   
بىـــلهن ئۇنىـــڭ جهمئىيهتتىكـــى ھهقىقىـــي ئـــورنىنى ياخـــشى تونـــۇپ يېتىـــشىگه،   
مۇاليىملىــق ۋە كهمتهرلىــك تۇيغۇســىنى يۈتتــۈرۈپ قويماســلىقىغا، ھهممهيلهننىــڭ   

نلىقىغا ئىشىنىشىگه ئىمكان ۋە پۇرسهت     رىزاسى ئۈچۈن مۇجادىله قىلىۋاتقا   هللا پهقهت ا 
  .يارىتىپ بېرىشكه تىرىشاتتى

نىهاۋەنـــد فهتىـــه قىلىنغانـــدىن كېـــيىن، ھېچقانـــداق ئهندىشىـــسى قالمىغـــان 
لىرىدا خالىغانچه ئىلگىرىلىـسه    تۇپراقھهزرىتى ئۆمهر مۇسۇلمانالر قوشۇنىنىڭ پارس      

سـانى قانچىلىـك ئـاز،      ئىـسالم قوشـۇنىنىڭ     . بولىدىغانلىقىغا قانائهت ھاسىل قىلـدى    
قــورال ـ ياراقلىرىنىــڭ قانچىلىــك ناچــار بولۇشــىغا ۋە ئــۆزلىرى دۇچ كېلىــدىغان          

قارىمـاي، ئومـۇمىي بىـر ھهرىـكهت      دۈشمهننىڭ قانچىلىك كۈچ ـ قۇۋۋەتلىك بولۇشـىغا  
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چـۈنكى، ئىـشنىڭ ئهسـلى      . باشلىنىشى ئۈچۈن يهتته قوماندانغا يـارلىق چىقىرىلـدى       
لمانالرنىڭ ئــۇرۇش مهيدانلىرىــدا قولغــا كهلتــۈرگهن بــۇ مــاھىيىتىگه باقــساق، مۇســۇ

ســـان ۋە قـــورال ـ     ) ھهرگىـــز ئۇالرنىـــڭ(پـــارالق نهتىجىـــلهر ۋە قۇچقـــان زەپهرلهرگه 
ــمهس،         ــڭ تهۋرەن ــى ئۇالرنى ــلهن ئهمهس، بهلك ــارلىقى بى ــشى ـ ناچ ــڭ ياخ ياراقلىرىنى

كـۆرۈپ  كهنلىكىنى  مۇستهھكهم ئىمانى ۋە چهكسىز پىداكارلىقلىرى ئارقىلىق ئېرىش      
  ①.يېتهلهيمىز

بــۇ يهتــته قومانــدان ھهزرىتــى ئۆمهرنىــڭ يارلىقىغــا بىنــائهن فهتىــه ئىــشلىرىنى  
  : مۇنداق داۋامالشتۇردى

ھهمهدانغا يۈرۈش قىلىپ، شهھهرنى فهتىـه      . بىرىنچى، نۇئهييىم ئىبنى مۇقهررىن   
قىلغاندىن كېيىن، يهزىد ئىبنى قهيسنى بۇ يهرگه باشلىق قىلىـپ تهيىـنلهپ، ئـۆزى              

. گه قـاراپ يـۈرۈش قىلـدى ۋە بـۇ شـهھهرنىمۇ ئىـشغال قىلـدى               ) ھازىرقى تېهران (ەي  ر
 سـۇۋەيد ئىبنـى مـۇقهررىننى       ئىنىـسى ئاندىن، ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ ماقۇللىقى بىـلهن       

ســۇۋەيد ئــۆزىگه . بىــر روتــا ئهســكهرگه قومانــدان قىلىــپ قــۇس دېــگهن يهرگه ئهۋەتتــى 
ــهھه  ھ ــهتمىگهن ش ــىلىق كۆرس ــداق قارش ــرېچقان ــلهن  خهلق ــۈلىهى بى ــۈزدىس ــۇ .  ت ب

ــدان ســۇۋەيدكه     ــستان خهلقلىرىمــۇ قومان ــان جۇرجــان ۋە تابهرى ــدىن خهۋەر تاپق ئهھۋال
 بولغـانلىقىنى   ئـۆتمهكچى ڭ ئىـسالم ھۆكۈمرانلىقىغـا      مۇراجىئهت قىلىپ، ئۆزلىرىنى  

  .بىلدۈردى

 بۇ سهپنىڭ بـاش قومانـدانى نـۇئهييىم ھهمهدانـدىكى قارارگاھىـدا بهكىـر ئىبنـى                
ھنى ئهزەربهيجانغــا ئهۋەتتــى ۋە ئۇنىــڭ ئارقىــسىدىن ســهمماك ئىبنــى ھېرســا ئابــدۇلال

ئـۇتبه ئىبنــى  . قوماندانلىقىـدىكى بىـر بــۆلهك ئهسـكهرنى يــاردەمچى قىلىـپ ئهۋەتتــى    
بهكىر ئىبنـى ئابـدۇلالھ     . فهرقادمۇ يهنه بىر تهرەپتىن ئهزەربهيجانغا يۈرۈش قىلغانىدى      

ــه قى  ــى فهتى ــڭ بهزى يهرلىرىن ــۇۋەپپىقىيهتلهرگه   ئهزەربهيجاننى ــۆپ م ــى ك ــپ، خېل لى
  . ئېرىشتى

ئۇ كاسپى دېڭىزىنىڭ غهربىي قىرغىقىـدىكى      . ئامىر ئىبنى   ئىككىنچى، سۇرراقه 
ــدى    ــۈرۈش قىلـ ــاراپ يـ ــا قـ ــابۇل ئهربابقـ ــۇننىڭ   . بـ ــدىكى قوشـ ــڭ قوماندانلىقىـ ئۇنىـ

ئابـدۇرراھمان قومانـدانى    . تۇرشاۋۇلالرنىڭ بېشىدا ئابدۇرراھمان ئىبنى رابى بار ئىدى      
لىـق  تىنچسۇرراقهنىڭ ئىجازىتىنى ئالغاندىن كېيىن، بۇ يهرنىڭ ھۆكۈمدارى بىـلهن          

ئاندىن قوماندان سۇرراقه بۇ يهرنىڭ تاغلىق رايونلىرىغا بهكىـر         . ئهھدىنامىسى تۈزدى 
ئىبنى ئابـدۇلالھ، ھهبىـب ئىبنـى مهسـلهمه، خـۇزەيفه ئىبنـى ئۇسـهييىد ۋە سـۇاليمان                  

ا ئهسكهر ئهۋەتىپ، ئۇ يهرلهرنـى فهتىـه قىلمـاقچى          ئىبنى رابىئهلهرنىڭ قوماندانلىقىد  
ھهزرىتـى ئـۆمهر سـۇرراقهنىڭ ئورنىغـا        . ئهمما، ئۆزى ئۇ مهزگىلدە ۋاپـات بولـدى       . بولدى
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ئابدۇرراھمان ئىبنى رابىئهنىڭ قوماندان بولغـانلىقىنى كېيىـنچه ئۇققـان بولـسىمۇ،            
   ①.ۇنىڭ ۋەزىپىسىنى تهستىقلىدىئۇنىڭغا ئېتىراز بىلدۈرمىدى ۋە ئ

 كىرىـپ،   غائۇ تابسهين ئـارقىلىق خۇراسـان     . يسئۈچىنچى، ئهل ئهھنهف ئىبنى قه    
شهھهرگه سهھهار ئىبنى فـۇالن ئهل  . نى زورلۇق بىلهن ئالدىشهھىرىبۇ يهردە ھىرات  

ــرىلهپ،      ــويالپ ئىلگى ــۆزى ھىــرات دەرياســىنى ب ــۇپ، ئ ــدىنى مهســئۇل قىلىــپ قوي ئاب
ھارىـسه ئىبنـى    . مـۇ ئىـشغال قىلـدى     مهرۋەئى شاھجاھانغا يۈرۈش قىلـدى ۋە ئـۇ يهرنى        

نۇماننى شهھهرگه مهسئۇل قىلىـپ، مـۇرغهب ۋادىـسىدىن سـهپىرىنى داۋامالشـتۇرۇپ،             
ئـۇ ۋاققىـچه،    . يهزدىگىردنى قولغا چۈشۈرۈش ئۈچۈن مهرۋئى رۇزغا قاراپ يولغـا چىقتـى          

يهزدىگىـرد بـۇ    . كۇفهدىن يولغا چىققان ياردەمچى قوشۇنمۇ ئۇنىڭغا يېتىـشىپ كهلـدى         
گه پاناھالنغانلىقى ئۈچۈن ياردەمچى قوشـۇن شـۇ يهرگه         شهھىرى قېچىپ، بهلىخ    قېتىم

ــدى ــخ   . ئهۋەتىل ــپ، بهلى ــاردەمچى قوشــۇن دەرھــال ئاتلىنى گه توسالغۇســىز شــهھىرىي
ــۇ    ــۇ يهردىنم ــرد ئ ــسىمۇ، يهزدىگى ــرگهن بول ــاۋارائۇننهھىر  كى ــۇپ، م ــپ قۇتۇل  گه قېچى

  . بېرىۋالغانىدى

ۇفه قوشـۇنلىرىنىڭ ئارقىـسىدىن بهلىخـكه    قوماندان ئهل ئهھنهف ئىبنى قهيس ك     
شۇنىڭ بىلهن ئۇ بۇ    . يېتىپ كهلگهندە، شهھهر ئاللىبۇرۇن فهتىه قىلىنىپ بولغانىدى      

ئـۇ يهر ـ بـۇ يهردە    . نىڭ بىردىنبىر ھۆكۈمرانىغا ئايلىنىـپ قالـدى  تۇپراقكهڭ كهتكهن 
ــسۇندۇردى      ــۆزىگه بوي ــكهرلهرنىمۇ ئ ــدۈرۈۋاتقان لهش ــىلىق بىل ــۈرۈپ قارش ــپ ي . قېچى

ــدۇلالھنى      ــى ئاب ــف ئىبن ــپ، مۇتهۋۋى ــاراپ كېتىۋېتى ــنهف مهرۋگه ق ــدىن، ئهل ئهھ ئان
  . نىشاپۇرغا، ئهل ھارىس ئىبنى ھاساننى سهراھسقا ئهۋەتتى

پارس ئىمپېراتورلۇقىنىـڭ شـىمالى قىـسىملىرى ۋە كاسـپى دېڭىـزى بويلىرىـدا              
ــى قهيـــس     ــنهف ئىبنـ ــدان ئهل ئهھـ ــان قومانـ ــى ئېلىـــپ بارغـ ــه ھهرىكهتلىرىنـ فهتىـ
توخارىستان رايونىغا رىبـى ئىبنـى ئـامىر ئهت تهمىمىنـى مهسـئۇل قىلىـپ، مهرۋئـى                 
رۇزغا قايتقانـدىن كېـيىن، ھهزرىتـى ئـۆمهرگه خۇراسـاننىڭ فهتهـى توغرىلىـق خهۋەر                

..... «: جاۋاب خېتىدە مۇنـداق دېگهنىـدى     ھهزرىتى ئۆمهر ئۇنىڭغا قايتۇرغان     . يوللىدى
الرنى تـۇپراق ھازىرچه قول ئىلكىڭالردىكى    . الرھهرگىز دەريانىڭ ئۇ قىرغىقىغا ئۆتمهڭ    

ــشىڭالر  ــقا تىرى ــدان    . قوغداش ــى ئوب ــلهن كىرگىنىڭالرن ــداق شــهرت بى ــانغا قان خۇراس
! ئــۇ شــهرتلهرنى ئۇنتــۇپ قالمــاڭالركى، داۋاملىــق زەپهر قۇچقايــسىلهر     . بىلىــسىلهر

ــاڭالر  ــا ئۆتكـــۈچى بولمـ ــز قارشـــى قىرغاققـ ــسا، تار. ھهرگىـ قىلىـــپ پهرىـــشان بولمىـ
  ②»!..سىلهربولى

 بىـر   ،ئـۇ . ئوسـمان ئىبنـى ئهبـۇل ئـاس       ) پارس سېپى قوماندانلىرىـدىن   (تۆتىنچى،  
بهھـرەين ئـارقىلىق پـارس      . قوشۇنغا قوماندانلىق قىلىپ ئىستاھرغا يۈرۈش قىلـدى      
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ــدىن كېــيىن ئىــران      ــارىلىنى فهتىــه قىلغان ــاۋان ئ ــاۋۋال بهرق ــۈپ، ئ قولتۇقىــدىن ئۆت
ستاھر ۋە شـىراز قاتـارلىق شـهھهرلهرنى فهتىـه          ئاندىن جـۇر، ئىـ    . لىرىغا كىردى تۇپراق
رى خهلىپىنىڭ ئهمرى بىلهن ئوسـمان ئىبنـى        هبۇ قېتىم ئهبۇ مۇسا ئهل ئهشئ     . دىقىل

 ھاكهم ئىبنـى  ئىنىسىبۇ فهتىهلهر جهريانىدا قومانداننىڭ . ئهبۇل ئاسقا ياردەملهشتى  
  ①.ۇ ئۇنىڭغا كۆپ ياردەم قىلدىئهبۇل ئاسم

. سارىيه ئىبنى زەنىم ئهل قىنانى    ) قوماندانلىرىدىنيهنه پارس سېپى    (بهشىنچى،  
 قوشۇنىنى باشالپ، ئۆزىنىـڭ ھهرىـكهت يـولى ئۈسـتىدىكى پارسـالر توپالنغـان بىـر                 ،ئۇ

ردالردىن وئاۋۋال ئۇالرنى قورشاۋغا ئالدى، ئهمما پارسالر ك      . يهرنى كۆزلهپ يولغا چىقتى   
ــاردەم تهلهپ قىلــدى، كــ  ــاۋا وي دۈشــمهنلهرنىڭ . ز قوشــتىردالر ئۇالرنىــڭ چاقىرىقىغــا ئ

بىردىنبىــر . ســانىنىڭ كۆپىيىــشى بىــلهن مۇســۇلمانالر خهتهرلىــك ئهھۋالــدا قالــدى  
  . چارىسى ئهتراپتىكى دۆڭلهردىن پايدىلىنىش ئىدى ۋە شۇنداق قىلدى

قوماندان سارىيه بىر دۆڭگه چىقىـپ، بىـر تهرەپـتىن كهينىـدە قالغـان قوشـۇنىنى         
. تىن دۈشـمهنلهرگه قارشـى جهڭنـى داۋامالشـتۇردى        قوغداشقا تىرىشسا، يهنه بىر تهرەپـ     

  . نىهايهت، مۇسۇلمانالر ئۈستۈنلۈككه ئېرىشتى

بۇ توقۇنۇش يۈز بېرىۋاتقان ۋاقىتتا، ھهزرىتى ئۆمهر مهدىنىدە جامائهتكه نامىزىنى          
انلىقى ۋە  ئۇنىڭ ئىالھى كارامهت بىلهن بۇ ھادىسىنى ھېس قىلغـ        . ئوقۇپ بېرىۋاتاتتى 

بۆرىنىـــڭ ..... تـــاغ تهرەپـــكه، تـــاغ تهرەپـــكه! ئهي ســـارىيه«: پخۇتبىــسىنى توختىتىـــ 
» ھىيلىسىنى بىلمىگهن ھاڭۋاقتى چوپان ئـۆز قويلىرىنىـڭ جېنىغـا زامىـن بولىـدۇ             

دەپ ۋارقىرىغانلىقى، شۇنداقال، سارىيه ۋە ئۇنىڭ قوماندانلىقىدىكى مۇجاھىدالرنىڭمۇ        
رگه ىـ ئهم(بـۇ يهرنـى     هللا ا. انايهت قىلىنغ بۇ ئاۋازنى ناھايىتى ئوچۇق ئاڭلىغانلىقى رىۋ     

ىـه قىلىـشىغا    مۇسۇلمانالرقوشـۇنىنىڭ فهت  ) بولغان ئىتائهتنىڭ نهتىجىسى سۈپىتىدە   
  ②.مۇيهسسهر قىلدى

ــى    ــامىر ئهت تهمىم ــى ئ ــىم ئىبن ــدان ئاس ــالتىنچى، قومان ــۇ. ئ ــرالىقالردىن ،ئ  باس
ــاراپ        ــا ق ــستان رايونىغ ــپ، سىجى ــدانلىق قىلى ــۇنغا قومان ــر قوش ــكىللهنگهن بى تهش

نىپ، بۇ رايوننىڭ مهركىزى زەرەنجنى ئۇزۇن ۋاقىت قورشاۋغا ئالغاندىن كېيىن،          ئاتلى
 تۈزۈشـنى تهلهپ    سـۈلىه شهھهر خهلقى ئۇرۇش توختىتىـپ،      . شهھهرگه بېسىپ كىردى  
 ئىــشلىرىنى ئــۆز قولىغــا يئانــدىن، ئــۇ بــۇ يهرنىــڭ ئىــدارى. قىلىــشقا مهجبــۇر بولــدى

  . ئېلىپ، ئامانلىقىغا مهسئۇل بولدى
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. سـۇھهيل ئىبنـى ئـادىي ئهل خهزرەج       ) پارس سېپى قوماندانلىرىـدىن    (يهتتىنچى،
لىرىغا تۇپراق بىر قوشۇننى باشالپ كىرماننى پارسالرنىڭ قولىدىن ئېلىپ، ئىسالم          ،ئۇ

  . قوشتى

 قـول   ،ئـۇ . ھاكىم ئىبنى ئامىر ئهت تهغلهبـى     ) يهنه قوماندانالردىن (،  سهككىزىنچى
ئــۇالردىن باشــقا، كهينىــدە بىــر . قىلــدىئاســتىدىكى قوشــۇن بىــلهن مىقرانغــا يــۈرۈش 

مۇسۇلمانالر دۈشمهن قوشۇنى بىلهن ئۇچراشـقان ۋاقىتتـا،        . ياردەمچى قوشۇن بار ئىدى   
پــارس قوشــۇنى دەريــادىن ئۆتــۈپ، . ئىككــى قوشــۇننىڭ ئارىــسىدا بىــر دەريــا بــار ئىــدى

ــلىق       ــسىگه بهرداش ــۇلمانالرنىڭ زەربى ــا مۇس ــدى، ئهمم ــدىغا كهل ــۇلمانالرنىڭ ئال مۇس
مۇسۇلمانالر پارس قوشۇنلىرىنىڭ ئارا ـ ئارىسىغا بۆسۈپ كىرىپ، ئۇالرنى  . رەلمىدىبې

  ①.هرنى تهلتۆكۈس فهتىه قىلدىئاندىن ئۇ ي. تىرىپىرەن قىلىۋەتتى

 شـىمالىغا  يلىرىنىـڭ غهربىـ  تۇپراق پـارس  ،ئـۇ . توققۇزىنچى، ئۇتبه ئىبنـى فهرقـاد    
الر دۆلىتــى ي، ساســانىشــۇنىڭ بىــلهن. بېــسىپ كىرىــپ، ئــۇ يهرلهرنــى فهتىــه قىلــدى 

ىـڭ ھـاكىمىيىتىگه    لىرى پۈتۈنلهي دېگۈدەك ئىـسالم دۆلىتىن     تۇپراقيىقىلىپ، ئىران   
  ②.كىرگۈزۈلدى

  ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ ۋاپاتى

  ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ سۇيىقهست بىلهن ئۆلتۈرۈلۈشى

 ھـاكىمىيىتى  ،ئۇ. ھهزرىتى ئۆمهر نهزەر دائىرىسى كهڭ، ئالدىن كۆرەر بىرى ئىدى 
 ساپ ۋە پاكىز ئىـسالم جهمئىيىتىنىـڭ بۇزۇلۇشـىدىن ئهندىـشه قىالتتـى؛              ئاستىدىكى

كۈنسېرى كېڭىيىۋاتقان دۆلهت چېگرىسى ۋە يات مىللهتلهرنىڭ تۈركۈم ـ تۈركـۈملهپ   
ــر       ــدىغان بىـ ــى بولمايـ ــونترول قىلغىلـ ــجهش ۋە كـ ــلهن ئهبـ ــشى بىـ ــسالمغا كىرىـ ئىـ

 نهتىجىـــدە ،چـــۈنكى ئـــۇ. جهمئىيهتنىـــڭ مهيـــدانغا كېلىـــشىدىن بهكمـــۇ قورقـــاتتى 
 بىرمۇنچىلىغــان يــات پىكىــر ۋە ئېقىمالرنىــڭ بــۇ جهمئىــيهتكه ســىڭىپ كىرىــپ،       

 كهڭ  شـۇنداقال، . دىغانلىقىنى ئوبـدان بىلهتتـى    يـ يىتىنى بۇلغا مهنىۋىيجهمئىيهتنىڭ  
دىن كېـــيىن، ئىـــسالم دۆلىتىنىـــڭ پۇقرالىرىغـــا  لىرىـــكۆلهملىـــك فهتىـــه پائالىيهت

ــگهن    ــىرتتىن كهل ــانالر ۋە س ــىيئايلىنىــپ قالغ ــتا  يمهجۇس ــان ئۇرۇش ــلهن بولغ الر بى
ئهسىرگه چۈشكهنلهرنىڭ ئىسالمنىڭ مهۋجۇدىيىتىگه تهھدىت سـالىدىغان بىـر تـاالي       

ــۇراتتى     ــۇ يــات  . ئىــش ـ ھهرىكهتلهرنــى قىلىــپ تاشلىــشىدىن خهۋپــسىرەپ ت شــۇڭا، ب
كۆرۈنۇشــته مۇســۇلمان ) دۆلىتــى يىقىلغــانلىقى ئۈچــۈن(مىللهتلهرنىــڭ ئارىــسىدىن 
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ــان بهزى ئ ــىدا   بولغـ ــشىش سهۋداسـ ــپ يهرلىـ ــنىگه كېلىـ ــقا مهدىـ ــرانلىقالردىن باشـ ىـ
چــۈنكى بــۇ ئىرانلىقالرنىــڭ . بولغانالرنىــڭ مهدىــنىگه كىرىــشىگه رۇخــسهت قىلمىــدى

روھىـي ئېڭىنىـڭ چوڭقـۇر قاتالملىرىـدا        ) گهرچه ئىسالمنى قوبۇل قىلغان بولـسىمۇ     (
ــا   ــكه ۋە كونـ ــىيئۆتمۈشـ ــ   مهجۇسـ ــۈش ۋە مـ ــان تهلپۈنـ ــا بولغـ ايىللىق  ئېتىقادلىرىغـ
بۇرۇنقى ھۆكۈمهتلىرىگه بولغـان سـاداقهتلىرىنىڭ تهسـىرىدىن        . ئاالمهتلىرى بار ئىدى  

يهنــى ئـۇالر ســىرتقى كۆرۈنۈشــته مۇسـۇلمان، ئهممــا ئىچكــى   . قۇتۇلـۇپ بواللمايۋاتــاتتى 
ھهتتـا  .  دىنلىرىغا سهمىمىي، سـاداقهتمهن ئىـدى      مهجۇسىيجهھهتته تېخىچه بۇرۇنقى    
نچلۇق سۇيىقهست ـ پىالنلىرى بار بولـۇپ، بـۇ، ئـۆز     ۇمۇ قورقبۇالرنىڭ بهزىلىرىنىڭ بهك

دۆلهتلىرىنى ئاغدۇرۇپ تاشـلىغان ھهزرىتـى ئـۆمهرگه بولغـان غهزەپ ـ نهپرەتلىرىـدىن       
بهزىلىرى تېخـى يېڭىـدىن مۇسـۇلمان بولغاچقـا، ئىـسالمنى           . كېلىپ چىقماقتا ئىدى  

بىلىپ يهتكۈدەك ئاڭ ـ  تولۇق، توغرا چۈشىنىپ، ئۇنىڭ ئۆزىگه پايدىلىق تهرەپلىرىنى 
  . سهۋىيهگه ئىگه بواللمىغاچقا، ھهمىشه ئىككىلىنىپ، تهڭقىسلىقتا يۈرەتتى

يهرلهردىكـى  فهتىهلهردىن كېيىن، ئىسالم دۆلىتىنىڭ ئىگهمهنلىكىـگه كىـرگهن         
ئىچىدە ئىسالمغا ۋە مۇسـۇلمانالرغا قارشـى ئهڭ كـۆپ ئۆچمهنلىـك قىلغـانالر              خهلقلهر  

ــدى  ــالر ئىـ ــۈنكى ئۇال. پارسـ ــۈنلهي    چـ ــدىن پۈتـ ــۇلمانالر تهرىپىـ ــى مۇسـ ــڭ دۆلىتـ رنىـ
ئهممــا . يوقىتىلغاچقــا، ئۇالرنىــڭ قېچىــپ قۇتۇاللىغــۇدەك باشــقا يهرلىــرى يــوق ئىــدى

ئىسالم دۆلىتىنىـڭ بىزانـسلىق پۇقرالىرىنىـڭ ئهھـۋالى باشـقىچه بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ               
قان ئىـــسالم فهتىهلىرىنىـــڭ ســـىرتىدا قالغـــان ۋە مهۋجـــۇدىيىتىنى داۋامالشـــتۇرۇۋات

الردىن قېچىـپ، ئۆزلىرىـدىن     تـۇپراق بۇ دۆلهت فهتىـه قىلىنغـان       . دۆلهتلىرى بار ئىدى  
  . پاناھلىق تىلىگهنلهرنى سىغىندۇرۇش ئىمكانىيىتىگه ئىگه ئىدى

ــقا،    ــانالردىن باشـ ــان يهرلهردە تۇرمـــۇش كهچۈرۈۋاتقـ ــه قىلىنغـ ــقهتهن، فهتىـ ھهقىـ
ۋە فهتىهتىن كېيىن بىزانسالر بىزانسالر ھۆكۈمرانلىقىدىكى يهرلهرگه قاچقان رۇمالر  

ــستىئان ئهرەبلهرمــۇ ئــ بىــلهن بىــرگه كۆچــۈ  ــداق . ز ئهمهس ئىــدىاپ كهتــكهن خرى بۇن
كۆچۈشلهر تاكى ئىـستانبۇل فهتىـه قىلىنىـپ، بىـزانس دۆلىتـى پۈتـۈنلهي يىقىلغـان                

  .غا قهدەر داۋامالشتى) ھىجرى توققۇزىنچى ئهسىر(
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بـۇ  ( بـار بولـۇپ      ①يهھۇدىيالرمـۇ ن  ئۇندىن باشـقا، كۆرۈنۈشـته مۇسـۇلمان بولۇۋالغـا        
، ئۇالر بويسۇندۇرۇلۇپ، ئىسالم ۋە مۇسۇلمانالرغا )پۈتۈنلهي ھىيله ـ مىكىردىن ئىبارەت 

قارشــى تــۇرۇش ئىمكــانىيهتلىرى قالمىغــانلىقىنى چۈشــهنگهندىن كېــيىن، ئــۆزلىرى 
ئۈچۈن مۇسۇلمانالرنىڭ ئىچىدە تـۇرۇپ دوپپىلىرىغـا جىگـدە سېلىـشنىڭ ئهڭ ئاسـان              

چــــۈنكى ئــــۇالر ئىــــسالمدىن قــــاتتىق . ىكهنلىكىنــــى كــــۆرۈپ يېتىــــشتىئىــــش ئ
ــى ــدىن      . نهپرەتلىنهتتـ ــان ھهركىمـ ــى چىققـ ــا قارشـ ــۆز دىنلىرىغـ ــۇالر ئـ ــلىدە ئـ ئهسـ

كۈچلـۈك  تېخىمۇ  نهپرەتلىنىپ، ئۆچمهنلىك قىلسىمۇ، ئىسالمغا بولغان ئۆچمهنلىكى       
ــدىن بولمىغانالر   . ئىــدى ــدا ئۇالرنىــڭ ئۆزلىرى ــۆز ۋاقتى ــان  چــۈنكى ئىــسالم ئ ــا قىلغ غ

پاش له ـ نهيرەڭلىرىنى پۈتۈنلهي دۈشمهنلىك ۋە سۇيىقهستلىرىنى، يامان غهرەز ۋە ھىي
شۇڭا ئۇالر ، ھهر تۈرلۈك شهخسىيهتلهرگه پۈركۈنـۈپ، ھهرخىـل          .  تاشلىغانىدى قىلىپ

يــول ۋە ۋاســىتىالر ئــارقىلىق ئىــسالمنى ۋە مۇســۇلمان رەھبهرلهرنــى يــوق قىلىــشقا  
  . ئۇرۇناتتى

 ئىنسانىيهت دۇنياسى ئىسالم ئادالىتىنىـڭ ئهڭ ئېـسىل         ــهر دەۋرى   ھهزرىتى ئۆم 
ئــۆرنهكلىرىگه شــاھىد بولغــان ۋە ئىــسالم قۇياشــى يهر يۈزىنىــڭ ناھــايىتى چــوڭ بىــر 

  . قىسمىغا پارالق نۇر چاچقان دەۋر ئىدى

كۇفه ۋالىسى مۇغىرە ئىبنى شهئبه ھهزرىتى ئـۆمهردىن ئهبـۇ لۇئلـۇئه ئىـسىملىك              
ئهسلى ئىسمى فهيرۇز بولۇپ، مۇسۇلمان بولغاندىن كېـيىن        (ىسى  ئىرانلىق خىزمهتچ 

نىـڭ مهدىـنىگه كىرىـشىگه ۋە ئـۇ يهردە يهرلىـشىپ      ) ئىسمىنى لۇئلۇئهگه ئـۆزگهرتكهن  
ۋالى مۇغىرەنىڭ مهقسىتى، قـولى     . قېلىشىغا ئىجازەت قىلىشىنى ئىلتىماس قىلدى    

رغا ۋە ئىــسالم ئهپچىــل بــۇ ھــۈنهرۋەن ئۇســتىنىڭ ئىــسالم پايتهختىــدە مۇســۇلمانال      

                                                 
 قىزىقارلىق يېرى شۇكى، ھازىرقى زامان تۈركىيه جهمئىيىتىدىمۇ شۇنداق يهھـۇدىيالر بـار بولـۇپ، ئـۇالر سـهالنىك        ①

 ھازار تۈركلىرىنىـڭ كېيىنكـى       ۋە سهبىدىن كهلگهنلىكى ئۇالرنىڭ تۈرك نه  . ياكى قىرىم يهھۇدىيلىرى دەپ ئاتىلىدۇ    
 دۆلىتىنىــڭ دۆلهت ىيالر ـ يىلالردىــن كېــيىن ئوســمان   1600ئــۇالر . ئهۋالدلىــرى ئىكهنلىكــى ئوتتۇرىغــا قويۇلماقتــا

ــۇزۇپ تاشــلىدى    ــپ، دۆلهت سىستېمىــسىنى ب ــگه ســىڭىپ كىرى ــۇرىيىتى  . ئهكابىرلىرىنىــڭ ئىچى ــۈركىيه جۇمه ت
 ـ  1920. ى ئـۆز چاڭگىلىغـا ئېلىۋېلىـپ، مۇسـۇلمانالرنى چهتـكه قـاقتى      قۇرۇلغاندىن كېيىنمـۇ، دەرھـال رەھبهرلىكنـ   

يىلالردىن كېـيىن مارمـارا سـاھىللىرىنى ماكـان تۇتـۇپ، ناھـايىتى تهشـكىللىك ھالـدا پائـالىيهت ئېلىـپ بېرىـپ،             
ــدى    ــونترول قىلىۋالـ ــسادىنى كـ ــڭ ئىقتىـ ــدە دۆلهتنىـ ــت ئىچىـ ــسقىغىنه ۋاقىـ ــسىز  . قىـ ــدىكى چهكـ ــول ئىلكىـ قـ

ــانىيهتلىرى  بىــلهن تۈركىيهنىــڭ ئىچكــى ۋە تاشــقى سىياســىتىنى بهلگىلىــگهن بــۇ يهھــۇدىيالر تــۈركىيه        ئىمك
بۇالرنىڭ ئىستانبۇلدا ئىككى، ئهنقهرەدە بىر جامىئهسى بار       . جهمئىيىتىنى ئۆز خاھىشى بويىچه باشقۇرۇپ كهلمهكته     

. نـى قهتئىـي مهخپـى تۇتىـدۇ       بولۇپ، خهلق ئارىسىدا مۇسـۇلمان بولـۇپ ياشـايدۇ ۋە ئۆزلىرىنىـڭ يهھـۇدىي ئىكهنلىكى              
ئهممـا، دىنىـي ئېتىقـادلىرى بهكمـۇ چىـڭ بولــۇپ، بالىلىرىغـا ئهنئهنىـۋى مۇسـۇلمانچه ئىـسىمدىن بهكـرەك تــۈركچه           

يۈرگـۈزگهن ئىچكـى ۋە تاشـقى     ئـۇالر . شۇڭا ئۇالر خهلـق ئارىـسىدا پهقهتـال چېنىـپ قالمايـدۇ          . ئىسمالرنى كۆپ قويىدۇ  
ى باشقا يهھۇدىيالر بىلهن ياكى ئىـسرائىلىيه بىـلهن بولغـان مۇناسـىۋىتىنىڭ         سىياسهتلهردىن ئۇالرنىڭ تۈركىيهدىك  

ــۇالر دۆلهت ئىچىــدە يولغــا قويغــان تهلىــم ـ تهربىــيه      . قانچىلىــك دەرىجىــدە ئىكهنلىكىنــى بىلىــۋالغىلى بولىــدۇ  ئ
نى سىستېمىسى ۋە ئورۇنالشـتۇرغان ھهرخىـل پائـالىيهتلىرى ئـارقىلىق جهمئىـيهت كىـشىلىرىنىڭ سـاالھىيىتى               

 .پۈتۈنلهي ئۆزگهرتىشكه ئۇرۇنماقتا
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چـۈنكى بـۇ    . دۆلىتىگه پايدىلىق خىزمهت قىلىشىغا شارائىت يارىتىپ بېـرىش ئىـدى         
  . ئادەمنىڭ تۆمۈرچىلىك، ياغاچچىلىق ۋە نهققاشلىق ھۈنهرلىرى بار ئىدى

رىسى كېيىنچه ئاشكارىالنغان بۇ ئادەم ئىـسالمنىڭ ئهشـهددىي   ى ـ بهش ئهمما، ئهپت
ــدە   ــۇپ، ئىچى ــىيدۈشــمىنى بول ــدۈرمهي  لىقمهجۇس ــقىالرغا بىلىن ــسىمۇ، باش قا تهلپۈن

بهزىــدە شــۇنداق ئىرقچىلىــق قىلغۇســى كهلــسىمۇ، يهنه بهك چانــدۇرۇپ       . يــۈرەتتى 
 سىالپ،  كوچىدا ئىرانلىق بالىالرنى كۆرسىال، پۇرسهت بىلىپ باشلىرىنى      . كهتمهيتتى

دەپ ئــاھ ئــۇرۇپ » تــىئــۆمهر يــۈرەك ـ بــاغرىمنى يهپ كهت  «: كۆزلىرىــدىن يــاش تۆكــۈپ
ئۇ ھهردائىم پۇرسهت تېپىپ، ھهزرىتى ئۆمهرنىـڭ يـولىنى   . گهنلىكى كۆرۈلگهنىدى يۈر

مهخپى كۆزىتىپ، ھهزرىتى ئۆمهر ئۈچـۈن پىالنلىغـان قهبىـه سۇيىقهسـتىنى ئهمهلـگه              
  . ئاشۇرۇش ئۈچۈن مۇۋاپىق پهيت كۈتهتتى

ئهبــۇ لۇئلــۇئه كــۆپ كــۆزىتىش ئــارقىلىق، ھهزرىتــى ئــۆمهرنى ئۆلتۈرۈشــنىڭ ئهڭ 
. هيتىنىــڭ ئۇنىــڭ نامازغــا تۇرغــان ۋاقتــى ئىكهنلىكىنــى جهزملهشــتۈردى  مۇۋاپىــق پ

چۈنكى ھهزرىتى ئۆمهر پۈتۈن ۋۇجۇدى بىـلهن نامازغـا بېرىلىـپ كهتكهنلىكـى ئۈچـۈن،               
ــدىن خهۋىـــرى بولمـــايتتى، سۇيىقهســـتچىمۇ كـــۆزلىگهن مهقـــسىتىگه       ھېچنىېمىـ

قېـتىم   مهر ھهر ھهزرىتـى ئـۆ   . ھېچقاندان قارشىلىققا ئۇچرىمىغان ھالدا يېتهلهيتتى    
» !سـهپلىرىڭالرنى تـۈزلهڭالر   «: ، سهپلهرنى ئارىالپ جامـائهتكه    نامازغا تۇرۇشتىن بۇرۇن  

دەپ ئاگاھالندۇرغانــدىن كېــيىن، مېهرابقــا ئۆتــۈپ تهكبىــر چۈشۈرۈشــكه ئىــشارەت       
  .بېرەتتى

.  ـ كــۈنى ســهھهر ۋاقتــى ئىــدى  23 ـ يىلــى، زۇلههجــجه ئېيىنىــڭ   23ھىجرىنىــڭ 
 نامىزىنى باشالشتىن بۇرۇن ئادىتى بـويىچه سـهپلهرنى تـۈزلهپ           ھهزرىتى ئۆمهر بامدات  

  . ئاندىن تهكبىر چۈشۈرۈلگهندىن كېيىن، نامازغا تۇردى. چىقتى

دەپ ئىڭرىغان ئاۋازى » !ئاھ، مېنى ئۆلتۈردى«: ل شۇ چاغدا، ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ    دە
ــدى ــ       . ئاڭالن ــجهر تىققانى ــرىگه خهن ــالته يې ــڭ ئ ــاپىر ئۇنى ــگهن ك ــۇئه دې ــۇ لۇئل . دىئهب

غالجىرالشقان قاتىل بۇنىڭ بىلهنال قالماي، خهنجىرىنى ئهتراپقا قااليمىقان شىلتىپ، 
بۇ كىشىلهرنىڭ كۆپى يىقىلغان يېرىدە . جامائهتتىن ئون ئۈچ كىشىنى يارىدار قىلدى 

چوڭ سـاھابه ئابـدۇرراھمان ئىبنـى ئهۋف دەرھـال ئېتىلىـپ بېرىـپ،            . شېهىت بولدى 
ــپ ئ   ــا قارىتى ــسىنى ئۇنىڭغ ــدى   سهللى ــۇنى توختىتىۋال ــارقىلىق ئ ــتىش ئ ــا، . ې ئهمم

ئۆزىنىڭ تۇتۇلۇپ قالغانلىقىنى ۋە بېشىغا نېمه ئىشالرنىڭ كېلىدىغانلىقىنى ئويالپ         
يهتكهن ئهبۇ لۇئلۇئه ئۆزىنىڭ قـانلىق قىلىچىنـى ئـۆزىگه تىقتـى ۋە شـۇ يهردىـال جـان                   

. ىگه ئـۆتتى  ئابدۇرراھمان ئىبنى ئهۋف دەرھال ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ بـاش تهرىـپ         . ئۈزدى
ھهزرىتى ئۆمهر بېقىنىدىكى يارىسىنىڭ ئۈسـتىگه سـېرىق يوپـۇقتىن بىرنـى ياپقـان              

» نىڭ ھـۆكمى ئهمهلـگه ئاشـتى      هللا ا«: ئۇ لهۋلىرىنى مىدىرلىتىپ  . تتىھالدا يهردە ياتا  
ئاندىن ئابدۇرراھمان ئىبنى ئهۋفنىڭ قولىنى تۇتۇپ تـۇرۇپ، ئۇنىـڭ جامـائهتكه            . دېدى
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ــادا قىلىــشىنى بۇيرىغانــدىن كېــيىن،   ئىمــام بولــۇپ، نامازنىــڭ ق  الغــان قىــسمىنى ئ
ئابدۇرراھمان ئىبنى ئهۋف ۋەزىيهتنىـڭ جىـددىيلىقى تۈپهيلىـدىن         . ھوشىدىن كهتتى 

  . نامازنى تېزال ئوقۇپ تۈگهتتى

جامائهتنىـــڭ كۆپلـــۈكى ۋە نامـــاز ۋاقتىـــدىكى ئىنتىزامچـــانلىق تۈپهيلىـــدىن      
قى سهپته نېمه ئىش بولغـانلىقىنى    كېيىنكى سهپته تۇرغانالرنىڭ كۆپىنچىسى ئالدىن    

لىـشى بىـلهن، ئارقـا      شۇڭا ھهزرىتـى ئۆمهرنىـڭ تهكبىـر ئـاۋازى توختـاپ قې           . بىلمىدى
ــهپتىكىلهر ــۇبهانالالھ«: ســ ــۇبهانالالھ! ســ ــ» !ســ ــدۇرماقچى دەپ ئىمــ امنى ئاگاھالنــ

بۇ ئاۋازالر ئابدۇرراھمان ئىبنى ئهۋفنىڭ نامـازنى داۋامالشتۇرۇشـى بىـلهن           . ①بولۇشتى
  .ىبېسىقت

» جامائهت نامازنى ئادا قىاللىدىمۇ؟   «: ئۆمهر ھوشىغا كهلگهندىن كېيىن   ھهزرىتى  
ئۇ ئهڭ ئاخىرقى تىنىقىنى ئېلىۋاتقان ۋاقتىدىمۇ، ئىسالمنىڭ بۇ چـوڭ          . دەپ سورىدى 

 -نغـــان رەپ، ئۇنىـــڭ اليىقىـــدا ئورۇنالقائىدىـــسىنىڭ بۇزۇلـــۇپ كېتىـــشىدىن ئهنـــسى
: دۇلالھ ئىبنـى ئاببـاس ئۇنىڭغـا يېقىنلىـشىپ     ئابـ . ئورۇنالنمىغانلىقىنى سوراۋاتاتتى 

ھهزرىتـى ئـۆمهر شـۇ ھـالى        . دەپ ئـۇنى خـاتىرجهم قىلـدى      » ھهئه، ناماز ئادا قىلىندى   «
بهلكىم باشقىالرغا قىلىـدىغان شـۇنداق مـۇھىم ۋەسـىيهتلىرى بـار بولـسىمۇ،              (بىلهن  

نىـڭ  نامازغـا سـهل قارىغـان ئادەم   «):  مۇھىملىقى ھهققىـدە توختىلىـپ    يهنه نامازنىڭ 
ئانـدىن  . دەپ ئهتراپتىكىلهرگه ئاگاھالندۇرۇش بهردى » ئىسالم بىلهن مۇناسىۋىتى يوق   

يارىلىرىـدىن  . ئۇنىڭ تهلىپى بويىچه تاھارىتى ئېلىندى، ئۇ نامىزىنى ئادا قىلىۋالـدى         
مهر ئابدۇلالھ ئىبنـى    ھهزرىتى ئۆ . قان ئېقىپ تۇراتتى، جامائهت ئۇنى ئۆيىگه يۆتكىدى      

دەپ » !نى كىمنىڭ قهستلىگهنلىكىنى ئېنىق ئۇقۇپ كىرگىنچىقىپ مې «: ئابباسقا
ئابــــدۇلالھ ۋەقهنــــى شــــاھىد بولغــــانالردىن سۈرۈشــــتۈرۈش ئــــارقىلىق  . بۇيرىــــدى

ــۇئه     ــۇ لۇئلــ ــسى ئهبــ ــۇئبهنىڭ خىزمهتچىــ ــى شــ ــۇغىرە ئىبنــ ــتچىنىڭ مــ سۇيىقهســ
ئىكهنلىكىنـــى، ئۇنىـــڭ بىـــر قـــانچه كىـــشىنى ئۆلتۈرگهنـــدىن كېـــيىن ئـــۆزىنى       

قـا  هللا ا«: ھهزرىتى ئۆمهر بـۇ مهلۇمـاتالرنى ئـاڭالپ    . ى ئۇقۇپ كىردى  ئۆلتۈرىۋالغانلىقىن
 بىرى مهن نىڭ ھۇزۇرىدا پېشانىسى سهجدىگه بارغانهللا ئاخىرەت كۈنى ا ! مىڭ شۈكرى 

دەپ ئــــــۆزىنى مۇســــــۇلمانالردىن بىرەرســــــىنىڭ » بىــــــلهن ھېــــــسابالشمىغۇدەك
  ②.قهستلىمىگهنلىكىگه خۇرسهن بولدى

بىلمهي بىرەر مۇسۇلماننىڭ مهنـپهئهتىگه زىـت   ھهزرىتى ئۆمهر ئۆزىنىڭ بىلىپ ـ  
ــتكه        ــهۋەبتىن سۇيىقهسـ ــۇ سـ ــۇپ، شـ ــپ قويـ ــۈم چىقىرىـ ــاكى ھۆكـ ــارار يـ ــان قـ بولغـ

ا شــۇڭا ئــۇ ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئابباســنى يېنىغــ . ئۇچرىغــانلىقىنى ئــويالپ يهتكهنىــدى

                                                 
 بهزى فىقىه مهزھهبلىرىگه كۆرە، ئىمام خاتالىق ئۆتكۈزسه ياكى يېقىن ئهتراپتـا بىـر خهتهرلىـك ئهھـۋال كۆرۈلـسه،                  ①

  .دېسه ۋە تهكرارلىسا بولىدۇ» !سۇبهانالالھ«جامائهت نامازنى بۇزماي تۇرۇپ ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن يۇقىرى ئاۋازدا 
  .  بهتلهر– 229، - 227 جىلد، – 7ئىبنى كهسىر، » دايهئهل بى« ②
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ــپ ــاققىن    «: چاقىرى ــى ئېلىــپ ب ــۇ ھهقتىكــى پىكرىن دەپ » !چىقىــپ جامائهتنىــڭ ب
رنىڭ يېنىغـا كىـردى     الھ جامائهتنىڭ پىكرىنى ئېلىپ، ھهزرىتى ئۆمه     ئابدۇل. بۇيرىدى

ــى مۇئمىنلهرنىــڭ ئهمىــرى «: ۋە ئۇنىڭغــا ــ! ئ ــۆز بالىــسىنى  پۈت ۈن خــااليىق خــۇددى ئ
  . دېدى» ىشىۋاتىدۇتتۈرۈپ قويغاندەك سهن ئۈچۈن قايغۇرۇپ يىغلۈي

ــسىنى تهكــشۈردى    ــسارالردىن بىــر تېۋىــپ كىرىــپ ھهزرىتــى ئۆمهرنىــڭ يارى . ئهن
ــا    ئ ــپ ئۇنىڭغ ــدى، تېۋى ــسىدىن ئېقىــپ چىقىۋې ــا ئىچــۈرگهن ســۈتى يارى ــى «: ۇنىڭغ ئ

دەپ ئۇنىڭ ھاياتىـدىن ئۈمىـد      » !ۋەسىيىتىڭنى قىلىۋالغىن ! مۇئمىنلهرنىڭ ئهمىرى 
تېۋىپنىڭ بۇ گېپىنى ئاڭلىغان ئهتراپتىكىلهر ئۆكسۈپ ـ  . قالمىغانلىقىنى بىلدۈردى

يىغالشـنى  ! اڭـا يىغـالپ بهرمهڭـالر     م«: ھهزرىتـى ئـۆمهر   . ئۆكسۈپ يىغالشـقا باشـلىدى    
جىنــازا بېــشىدا ”: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم! سۇنخالىغــانالر تاالغــا چىقىــپ يىغلىــ

ــپ، ــاد چېكىــ ــدۇ پهريــ ــانالر جازالىنىــ ــاتتىق يىغلىغــ ــى“ قــ ــۇالرنى »  دەيتتــ دەپ ئــ
  . ئاگاھالندۇردى

ــسالم     ــدا ئىـ ــچه مىنۇتىـ ــر نهچـ ــاخىرقى بىـ ــڭ ئهڭ ئـ ــۆمهر ھاياتىنىـ ــى ئـ ھهزرىتـ
ــدىغان قارارىنىــڭ   دۆلىتىنىــ ــدە بېرى  مهســئۇلىيىتى مهنىــۋىيڭ كېلهچىكــى ھهققى

توغرىسىنى ئېيتقانـدا، ھهرقانـداق مـۇئمىن       . ئاستىدا ئېزىلمهكته ۋە قورقماقتا ئىدى    
ھهزرىتى ئۆمهر ئۆز ۋەزىپىـسىنىڭ     .  بىلهن ئۈمىد ئارىسىدا ياشايدۇ    نچھهر دائىم قورقۇ  

ھوقۇقىغـا مۇناسـىۋەتلىك قـارار ۋە    ھۆددىـسىدىن چىقالمىغـان ۋە پۇقراالرنىـڭ ھهق ـ     
ــشه       ــاتتىق ئهندى ــشىدىن ق ــۇپ قېلى ــان بول ــۈزۈپ قويغ ــالىق ئۆتك ــدە خات ھۆكۈملىرى

مهن ئهمـدى ئـۆز     «: شۇڭا ئۇ باش ئۇچىدا ئۆزىگه تهلمـۈرۈپ قـاراپ تۇرغانالرغـا          . قىالتتى
ئهممـــــا ســـــىلهرنىڭ . شهخـــــسىيىتىم ھهققىـــــدە ھېچنهرســـــىدىن قورقمـــــايمهن

  . دېدى» لهچىكىدىنال ئهنسىرەيمهنرنىڭ كېھۆكۈمرانلىقىڭال

ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس ئۇنى بۇ ئىزتىراپتىن قۇتۇلـدۇرۇپ، كـۆڭلىنى تهسـهللىي         
تـــاپقۇزۇش ئۈچـــۈن ئۇنىـــڭ ھېلـــى پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمغا، ھېلـــى ھهزرىتـــى  

قهسـهم  «: ئهمما ھهزرىتـى ئـۆمهر ئۇنىڭغـا      . ئهبۇبهكرىگه يېقىنلىقىنى ئېسىگه ساالتتى   
نىڭ ھۇزۇرىدا ئاقلىنىپ، دوزاخ ئوتىـدىن قۇتۇلـۇپ قېلىـشنى بهكمـۇ            هللا  ا ،قىلىمهنكى

قهسـهم  . مۇكاپات بېرىلمىـسىمۇ مهيلـى، جـازا بېرىلمىـسىال مهن رازى          . ئارزۇ قىلىمهن 
قىلىمهنكـــى، خهلىـــپه بولغـــان كۈنـــۈم قانـــداق بولغـــان بولـــسام، خهلىپىلىكـــتىن   

ــپهم ئۈچــۈن  .ئايرىلىــدىغان كۈنۈممــۇ شــۇنداق بولۇشــۇمنى ئۈمىــد قىلىــمهن   ــۇ ۋەزى  ب
  . دېدى» مهن شۇنىڭغا رازى! مۇ يېزىلمىسۇنساۋابمۇ بېرىلمىسۇن، گۇناھ

: ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ باش تهرىپىدە تۇرۇپ مۇنـداق دېـدى           
سهن ئىسالمنى قوبۇل قىلغان كۈنى بىزنـى تېخىمـۇ شـهرەپلىك ئورۇنغـا چىقاردىـڭ،               «

ۋەزىــپه تاپــشۇرۇۋالغان كۈنىڭــدىن . اردەم قىلــدىڭبىزنــى پهخىرلهنــدۈردىڭ ۋە كــۆپ يــ 
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ئېتىبارەن، مۇسۇلمانالرغا زەپهر قازاندۇردۇڭ، نۇرغۇن يهرلهرنىـڭ فهتىـه قىلىنىـشىغا       
  » .سهن يهر يۈزىنى ئۆز ئادالىتىڭ بىلهن تولدۇردۇڭ. ۋەسىله بولدۇڭ

ت راسـ «: ئۇ ئابدۇلالھتىن .  ھهزرىتى ئۆمهر بۇ ئىلتىپاتتىن بهكمۇ مهمنۇن بولدى      
بـۇ  . دەپ سـورىدى  » نىـڭ ھۇزۇرىـدىمۇ گـۇۋاھچى بوالمـسهن؟       هللا شۇنداق ئىكهنلىكىگه ا  

ھهئه دېگىـن، مهنمـۇ   «: سۆزلهرنى ئاڭالپ تۇرغـان ھهزرىتـى ئهلـى دەرھـال ئابـدۇلالھقا           
دەپ ئۇنىــڭ كــۆڭلىنى خــۇش قىلىــشقا    » هنســهن بىــلهن بىلــله گــۇۋاھچى بــولىم    

  .تىرىشتى

يامـانالپ كېتىۋاتقـانلىقىنى سـېزىپ،      ھهزرىتى ئـۆمهر ئهھۋالىنىـڭ بارغانـسېرى        
ئوغلى ئابدۇلالھنى چاقىرىپ ئۇنىڭغا قهرزلىرىنى ئۆز ئىگىلىرىگه قايتۇرۇپ بېرىشى         
ھهققىدە ۋەسىيهت قىلغاندىن كېـيىن، ئۆزىنىـڭ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ يـان        
تهرىپىگه دەپنه قىلىنىشىغا ئىجازەت سوراش ئۈچـۈن مۇئمىنلهرنىـڭ ئانىـسى ئائىـشه             

ئۆمهر ساڭا  ”: بېرىپ ئۇنىڭغا «: مۇنداق دېدى زىيهلالھۇ ئهنهانىڭ يېنىغا ئهۋەتتى ۋە      رە
 )مۇئمىنلهرنىـڭ ئهمىـرى   (“ ئهمىـرۇل مـۇئمىنىن   ”:  دېگىـن، ھهرگىـز    “ساالم ئېيتتـى  

ــدىن ئېتىبــارەن ئهمىــر ئهمهســم ! دېمىگىــن ــۆمهر ئىبنــى ”: ئۇنىڭغــا. هنمهن بۈگۈن ئ
هندىن ئىجـازەت تهلهپ    ىنىشى ئۈچـۈن سـ    خهتتاب ئىككى دوستىنىڭ يېنىغا دەپنه قىل     

  » ! دېگىن“قىلىۋاتىدۇ

. ئابدۇلالھ دادىسىنىڭ تاپشۇرۇقىغا بىنـائهن ھهزرىتـى ئائىـشهنىڭ ئالـدىغا بـاردى            
ئابـدۇلالھ ئۇنىڭغـا   . ھهزرىتى ئائىشه ئۆيىدە ھهزرىتى ئۆمهر ئۈچۈن يىغالپ ئولتۇراتتى 

ــسىنىڭ ســۆزلىرىنى يهتكــۈزد    ــدىن كېــيىن، دادى : ھهزرىتــى ئائىــشه . ىســاالم قىلغان
ھهزرىتـى ئـۆمهر تهلهپ   . ئهسلىدە مهن بۇ ئـورۇننى ئـۆزەم ئۈچـۈن ئېلىـپ قويغانىـدىم          «

  . دەپ جاۋاب بهردى» !قىلغان بولسا، شۇنىڭ بولسۇن

ــۆز ئورنىغــا خهلىــپىلىككه تهيىنلهشــنى خالىمىغــان    ھهزرىتــى ئــۆمهر بىرىنــى ئ
ئابــدۇلالھ بــۇ ئىــش . نىــدىبولــسىمۇ، ئــوغلى ئابــدۇلالھ ئــۇنى بــۇ ھهقــته قايىــل قىلغا 

ئۇنىـڭ ئـۆرۈمه    .  يولۇقـۇپ ئۆتتـۈم    ھهمـشىرەم ھهفـسهگه   مهن  : داق دەيـدۇ  ھهققىدە مۇنـ  
  : مهندىن. چاچلىرىدىن سۇ تامچىپ تۇراتتى

  : مهن.  داداڭ ئۆز ئورنىغا بىرىنى سايلىمىغاندۇ؟ ـ دەپ سورىدىــ

  : ئۇ. ئۇنداق قىلمايدۇ، ـ دەپ جاۋاب بهردىم!  ياقــ

  .ۇر، چوقۇم قىلىدۇ، ـ دېدى قاراپ تــ

ئانـدىن دادامنىـڭ    . مهن بۇ ھهقته دادامغا ئېغىـز ئـېچىش ئۈچـۈن قهسـهم قىلـدىم             
يېنىغا قايتتىم، بـۇ مهسـىلىنى ئۇنىڭغـا ئېيتىـشقا شـۇنچىلىك ئېنتىلـدىم، خـۇددى                

ــۇپ قالغانىــدىم   ــدەك بول ــاغ يۈدۈۋالغان ــدىن خهلقنىــڭ ھــال ـ     . ئۆشــنهمگه ت دادام مهن
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مهن كــۆرگهن ـ بىلگهنلىرىمنــى ئېيتىــپ بهرگهچ، پۇرســهتتىن    . ئهھــۋالىنى ســورىدى
  : پايدىلىنىپ

بـۇ مهسـىلىنى   . خهلق بىر ئىش ئۈسـتىدە تـاالش ـ تـارتىش قىلىـشىۋاتىدۇ     !  داداــ
ــوياليمهن    ــاس دەپ ئـ ــسهم بولمـ ــاڭا يهتكۈزمىـ ــپىلىككه   . سـ ــېنىڭ خهلىـ ــلهر سـ بهزىـ

ۇ؟ مهن ســاڭا بــۇ بــۇ راســتم. ھېچكىمنــى تهيىنلىمهيــدىغانلىقىڭنى ســۆزلهپ يۈرىــدۇ 
مهسـىلهن، سـهن تهيىـنلىگهن ۋالىالردىـن بىرىنـى          : ئىشنى مۇنداق ئىـزاھالپ بېـرەي     

يېنىڭغا چاقىرتقان ۋاقتىڭدا، ئۇ ئـۆز ۋەزىپىـسىگه قايتىـپ بـولغىچه، ئۇنىـڭ ئورنىغـا                
باشقا بىرىنى نائىب قىلىپ تهيىنلهيسهنغۇ؟ يهنه مهسىلهن، سېنىڭ بىر پادىچىڭ بـار            

ــۇرايلى ــۇنى . دەپ ت ــادىنى بېقىــپ    ئ ــان ۋاقتىڭــدا، باشــقا بىرىنــى پ ــا چاقىرتق يېنىڭغ
نىڭ ھۇزۇرىغا چىققان هللا تۇرۇشقا تهيىنلىمهمسهن؟ ئۇنداق بولغانىكهن، ئهته ـ ئۆگۈن ا 

ۋاقتىڭـــــدا ئـــــۆز ئورنۇڭـــــدا ئۇنىـــــڭ بهنـــــدىلىرىگه ئىـــــگه بولىـــــدىغان بىرىنـــــى 
  . ـ دېدىم! تهيىنلىمىگهنلىكىڭ ئۈچۈن نېمه دەپ جاۋاب بېرىسهن؟

ام بۇ سۆزلىرىمنى ئاڭالپ ئاۋۋال قاتتىق چۆچۈگهندەك بولدى، ئاندىن چوڭقـۇر           داد
رغانــدىن كېــيىن، بېــشىنى ئالــدىغا ئېڭىــشىپ بىــردەم ئولتۇ. ئويغــا پېتىــپ كهتتــى

  : كۆتۈرۈپ

مهن بـۇ ئىـشنى قانداقـسىگه بىـر تهرەپ          . تائاال بۇ دىننىڭ قوغدىغۇچىسىدۇر   هللا  ا ــ
ئهگهر . مهســىلىدە ماڭــا ئــۆرنهك بولغــانالر بــارچــۈنكى مهنــدىن بــۇرۇن بــۇ . قىالاليــمهن

ــا بىرىنــــى    ــۆز ئورنۇمغــ ــسام، مهن ئــ ــبهر ئهلهيهىســــساالم قىلغانــــدەك قىلــ پهيغهمــ
ئهگهر ھهزرىتـــى ئهبۇبهكرىـــدەك قىلمـــاقچى بولـــسام، ئـــۇ ئۆزىـــدىن . تهيىـــنلىمهيمهن

  . كېيىنكى خهلىپىنى ئۆزى تاللىغانىدى، ـ دېدى

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن ئۈستۈن    دادامنىڭ سۆزلىرىدىن ئۇنىڭ ھېچكىمنى   
كۆرمهيدىغانلىقى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۆزىدىن كېيىنكى خهلىپىنى تهيىـنلهپ   

دادام . قويمىغانلىقى ئۈچۈن، ئۇنىڭمۇ خهلىپه تهيىنلىمهيدىغانلىقى چىقىـپ تـۇراتتى        
  : يهنه مۇنداق دېدى

ئهممـا  . كىنى بىلـدىم   مهن بهزىلهر كىشىلهرنىڭ بـۇ ئىـشقا بهكمـۇ ھېرىـسمهنلى           ــ
مهن بــۇ ئىــشنى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ رازىلىقىنــى ئالغــان ئــالته كىــشىگه   

ئهگهر مهن كـۆز    . ئۇالر ئۆز ئارىسىدا مهسلىههتلىشىپ بىرىنـى تاللىـسۇن       . تاپشۇرىمهن
 سالىم ياكى ئهبـۇ ئۇبهيـدە ئىبنـى        گهردىسىۇ خۇزەيفهنىڭ ئازاد  يۇمۇشتىن ئىلگىرى ئهب  

ــۇ ۋەزىپىنــى ئۇنىڭغــا   ) ككىــسىنىڭ بىــرىئى(ئهل جهرراھ  يېتىــپ كېلهلىــسه، مهن ب
چـۈن مېنـى سـوراققا تارتـسا،     ئۈ ئهگهر رەببىم ئـۇالر . تولۇق ئىشهنچ بىلهن تاپشۇراتتىم   

ــدىن «: مهن ــېنىڭ ئهلچىڭنىــــڭ ئاغزىــ ــدە ”: ســ ــۇ ئۇبهيــ ــۇ ئۇممهتنىــــڭ ئهڭ ئهبــ بــ
 تونۇغــان ىقىــينــى ھهقهللا ســالىم ا”:  دېگىنىنــى؛ ســالىم ھهققىــدە“ئىــشهنچلىكىدۇر

   .دەپ جاۋاب بېرىمهن» دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانمهن“ كىشىدۇر
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ئۇ ھهزرىتى  . كهلگهنىدىبۇ ئارىدا، مۇغىرە ئىبنى شهئبه ھهزرىتى ئۆمهرنى يوقالپ         
  : ئۆمهرگه

 ئوغلۇڭ ئابدۇلالھنى سېنىڭ ئورنۇڭغا خهلىپىلىككه كۆرسهتسهم سايالمسهن؟ ـ  ــ
ــپ بهردى ــۇ   . دەپ تهكلى ــى بهكم ــۇ تهكلىپن ــان   ب ــېس قىلغ ــامۇۋاپىق ھ ــسىز ۋە ن ئورۇن

  : ھهزرىتى ئۆمهر ئۇنىڭغا مۇنداق دەپ جاۋاب بهردى

ـــ ــسۇن هللا  اـ ــى ئال ــڭ     هللا ا! جېنىڭن ــش مېنى ــداق ئى ــى، مۇن ــهم قىلىمهنك ــا قهس ق
ــۇ ۋەزىپىنــى  . خىيــالىمغىمۇ كىرىــپ چىققىنــى يــوق  ــۆزەم ب ئۇنىــڭ ئۈســتىگه، مهن ئ

! ىن بىرىنـى بـۇ مهنـسهپكه قويـاي؟        ياقتۇرمايدىغان تۇرسام، قانداقـسىگه ئـۆز ئائىلهمـد       
يـاق، ئهگهر بـۇ     . ئهگهر بۇ ئىشتا بىرەر پايدا بولسا، بىز ئۇنىڭغا ئـاللىبۇرۇن ئېرىـشتۇق           

هللا ئىشتا بىرەر زىيان بولسا، ئۆمهر ئائىلىـسىدىن بىرىنىـڭ بـۇ زىيـاننى تـارتقىنى ۋە ا                
ــئۇلىيهتنىڭ       ــتىدىكى مهس ــۈممىتى ئۈس ــڭ ئ ــى مۇھهممهدنى ــدا ھهزرىت ــڭ ھۇزۇرى نى

ابىنى بېرىشى يېتهرلىك ئهمهسمۇ؟ ھهم بۇ ئىـشقا كـۆپ كـۈچهپ كهتكهنلىكـتىن         ھېس
ئۇالرنى ھهركىمنىـڭ پايـدىلىنىش ھهققـى بولغـان     . ئۆز ئائىلهمگه كۆڭۈل بۆلهلمىدىم   

بــۇ ) مۇكاپــات ئۇياقتــا تۇرســۇن(شــۇنداق بولــسىمۇ، . مهتلهردىن مهھــرۇم قىلــدىمئنېــ
  .  رازىغاۇنىڭئىشنىڭ ھېسابىدىن جازاسىز قۇتۇاللىسام، مهن ش

ھهزرىتى ئۆمهر ھاياتىنىڭ ئهڭ ئاخىرقى ۋاقىتلىرىدا، خهلىـپه تـالالش ئىـشىنى            
ھهزرىتـى ئوسـمان، ھهزرىتـى ئهلـى، تهلـهه،          : بۇ ئالته كىـشى   . ئالته كىشىگه تاپشۇردى  

هللا ا(ئىـدى     ئىبنى ئهبۇ ۋەققـاس قاتـارلىقالر      سهئدزۇبهير، ئابدۇرراھمان ئىبنى ئهۋف ۋە      
ھهزرىتـــى ئـــۆمهر ئـــوغلى ئابـــدۇلالھنى ئۇالرغـــا     !). لـــسۇنھهممىـــسىدىن رازى بو

يهنـى ئـۇالر بىـلهن      (مهسلىههتچى قىلىپ قويدى، ئهمما ئۇالردىن بىرى دەپ قارىمىـدى          
ئۇالرنىـڭ ئـۆز ئىچىـدىن بىرىنـى خهلىـپه قىلىـپ تهيىـنلهش          ). تهڭ ئورۇنغا قويمىدى  

م قىلىــپ ســۇھهيبنى بولــسا، جامــائهتكه ئىمــا . ئۈچــۈن ئــۈچ كۈنلــۈك مــۆھلهت بهردى 
  . تهيىنلىدى

ئىسىملىرى ئېيتىپ ئۆتۈلگهن ئالته كىـشىدىن تهلـهه بـۇ چاغـدا مهدىنىـدە يـوق                
ھهزرىتـى  . ئىـش ئۈچـۈن شـهھهر سـىرتىغا چىقىـپ كهتكهنىـدى            بولۇپ، شهخسىي بىـر   

  :  ئۇالرغا مۇنداق دېدى،ئۆمهر قالغانلىرىنى چاقىرتىپ كېلىپ

شـۇنى  . ۋەزىپىـسىنى تاپـشۇردۇم   مهن سـىلهرگه خهلىـپه تـالالش        !  ماڭـا قـاراڭالر    ــ
ئېيتىپ قويايكى، ھـازىر خهلقنىـڭ ئارىـسىدا ھېچقانـداق بۆلگۈنچىلىـك ھهرىكىتـى          

ئهگهر بۇندىن كېيىن بىرەر بۆلگۈنچىلىك ھهرىكىتـى چىقىـپ قالـسا، بـۇ پهقهت              . يوق
  .سىلهرنىڭ ئاراڭالردىن چىقىدۇ

هلق تـالالپ قالـسا،   خ! ئهي ئوسمان، ئهي ئهلى، ئهي ئابدۇرراھمان: سىلهر ئۈچۈڭالر 
ئهگهر ســهن خهلىــپىلىككه ! شــۇڭا ئهي ئهلــى. چوقــۇم ئۈچــۈڭالردىن بىرىنــى تالاليــدۇ
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 بهنــى ھاشــىم قهبىلىــسىنى) انئــۆز نهســهبىڭ بولغــ(تهيىنلىنىــپ قالــساڭ، ھهرگىــز 
  !ىن قورققىنتهللا لقنىڭ بېشىغا باال قىلمىغىن، اخه

ئــۆز (، ھهرگىــز ئهگهر ســهن خهلىــپىلىككه تهيىنلىنىــپ قالــساڭ! ســهن ئوســمان
بهنــى ئــۈمهييه قهبىلىــسىنى مىللهتنىــڭ گهجگىــسىگه مىنــدۈرۈپ ) نهسـهبىڭ بولغــان 

  !قويمىغىن، ئۇالرغا ئهمهل ـ مهنسهپ بهرمىگىن

ئهگهر سهن خهلىپىلىككه تهيىنلىنىپ قالساڭ، سهنمۇ ئۆز ! ۋە سهن ئابدۇرراھمان 
ن، ئـۇالرنى خهلقـقه   نهسـهبىڭ ۋە ئـۇرۇق ـ تۇغقانلىرىڭغـا ئهمهل ـ مهنـسهپ تۇتقـۇزمىغى       

ــويمىغىن  ــۈك قىلىـــپ قـ ــپىلىككه   ! يـ ــاراڭالردىن بىرىنـــى خهلىـ ــدى بېرىـــپ ئـ ئهمـ
  !تهيىنلهڭالر

 ①ئهگهر ئـۇالر شـۇ پـاينهكۋاش      «: تكهندىن كېيىن، ھهزرىتى ئـۆمهر    ئۇالر چىقىپ كه  
چـۈنكى ئـۇ خهلقنىـڭ ئىـشىنى يولىـدا بىـر تهرەپ       . نى تاللىسا، بهكمۇ ياخشى بـوالتتى   

ئــۇ بــۇ ســۆزى ئــارقىلىق ھهزرىتــى ئهلىنــى كــۆزدە . دېــدى»  ئىــدىغان بىــرىقىالاليــدى
  : ئوغلى ئابدۇلالھ ئۇنىڭدىن. تۇتقانىدى

ـــ ھهزرىتــى ئهلىنــى خهلىــپه قىلىــپ تهيىــنلهپ   !  ئهي مۇئمىنلهرنىــڭ ئهمىــرىـ
  : ھهزرىتى ئۆمهر ئۇنىڭغا. قويۇشۇڭغا نېمه توسقۇنلۇق قىلدى؟ ـ دەپ سورىدى

ته تـۇرۇپ خهلقنـى باشقۇرۇشـنى خالىمـايمهن، ـ      مهن نىمشېهىت ھالهت!  ئوغلۇمــ
  . دەپ جاۋاب بهردى

ئــۇ ئــالته ( ئىبنــى ۋەققاســنى تىلغــا ئېلىــپ  ســهئدھهزرىتــى ئــۆمهر بىــر قېــتىم  
  : مۇنداق دېگهنىدى) كىشىگه

ئهگهر .  خهلىپه بولۇپ سايلىنىپ قالسا، ئۇمۇ بۇ ئىشقا اليىـق بىـرى           سهئد ئهگهر   ــ
كىشى ۋاقتى كهلگهندە ئۇنىڭ بىلهن مهسلىههتلىشىپ      ئۇ سايالنماي قالسا، سايالنغان     

مهن ئـۇنى ئـۆز ۋەزىپىـسىدىن ئېلىـپ تاشـلىغان بولـسام، بـۇ ھهرگىـز                 ! ئىش قىلسۇن 
ــدىن     ــۇقىنى سۇيئىــستېمال قىلغانلىقى ــاكى ھوق ــشقا يارىماســلىقىدىن ي ئۇنىــڭ ئى

، ئهگهر ماڭا بىـرەر ئىـش بولـۇپ قالـسا         . سىلهرگه ئۈچ كۈن مۆھلهت بېرىمهن    . بولمىدى
سـۇھهيب ئـۈچ كـۈنگىچه خهلقـقه ئىمـام        ) ىگهردىـس ن قهبىلىـسىنىڭ ئازاد   بهنى جهدئـا  (

ئانــدىن بىــر يهرگه يىغىلىــپ، ئــاراڭالردىن بىرىنــى خهلىــپه قىلىــپ . بولــۇپ تۇرســۇن
ــۇرۇپ،     . ســايالڭالر ئهگهر كىمكــى مۇســۇلمانالرنىڭ پىكىــر ـ مهســلىههتىنى ئالمــاي ت

  ! ئۇنىڭ كاللىسىنى ئېلىپ تاشالڭالررەھبهرلىك ماقامىغا خىرىس قىلسا، دەرھال 

                                                 
بېشىنىڭ چوققىسىدىكى چېچـى چۈشـۈپ كهتكهچـكه، ھهزرىتـى ئـۆمهر              بولۇپ،  ھهزرىتى ئهلىنىڭ پېشانىسى كهڭ    ①

  .ئۇنى پاينهكۋاش دەپ ئاتايتتى
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ھهزرىتى ئۆمهر ۋاپاتىـدىن سـهلال بـۇرۇن ئهنـسارالردىن          . ساھابىلهر چىقىپ كهتتى  
  : بىر ئىشنى تاپىالپ مۇنداق دېدىئهبۇ تهلههنى يېنىغا چاقىرتىپ، ئۇنىڭغا مۇھىم 

 كىـشىنى ئـال ۋە كـېڭهش ئهزالىـرى بولغـان شـۇ              50 سهن بېرىـپ قهبىلهڭـدىن       ــ
مهنـچه ئـۇالر ئـۆز ئارىلىرىـدىكى بىرىنىـڭ ئـۆيىگه            . شىنىڭ قېـشىغا بـارغىن    ئالته كىـ  

ــدۇ ــان ئۆينىــڭ     . يىغىلى ــۇالر يىغىلغ ــلهن ئ ــڭ بى ــول ئاســتىڭدىكى ئادەملىرى ســهن ق
ھېچكىمنىڭ ئىچىـگه كىرىـشىگه رۇخـسهت قىلمـا، ئـۈچ           . ئىشىكىدە قاراۋۇللۇق قىل  

ىرىدىن بىرەرسىنىڭ ئۇ كۈن ئىچىدە بىرىنى خهلىپه قىلىپ تهيىنلهپ بولغىچه، ئارىل
ھهتتــا ســهن شهخــسهن ئۇالرنىــڭ ! يهرنــى تاشــالپ چىقىــپ كېتىــشىگىمۇ يــول قويمــا 

ئهگهر ئـالته كىـشىدىن بهشـى بىـر ئـادەمنى تـالالپ، بىرسـى ئۇالرغـا                 . بېشىدا تـۇرغىن  
ئهگهر تۆت كىشى بىر ئادەمنى تـالالپ،       . قارشى چىقسا، دەرھال ئۇنىڭ كاللىسىنى ئال     

ئهگهر ئـۈچ   .  قارشى چىقـسا، ئـۇ ئىككىـسىنىڭ كاللىـسىنى ئـال           ئىككى كىشى ئۇالرغا  
كىشى بىرىنى تالالپ، قالغان ئۈچ كىشىمۇ باشقا بىرىنـى تاللىـسا، ئوغلـۇم ئابـدۇلالھ               

ئابدۇلالھ قايسى تهرەپنى تاللىسا، شـۇ      . ئىبنى ئۆمهر ئۇالرغا ھۆكۈم چىقىرىپ بهرسۇن     
ــادەم خهلىــپه بولــسۇن  نىــڭ ھهممىــسى ئوغلۇمنىــڭ  ئهگهر ئۇالر! تهرەپ كۆرســهتكهن ئ

ھۆكمىنى قوبۇل قىلمىسا، ئۇ چاغدا ئابدۇرراھمان ئىبنى ئهۋفنى ئۆز ئىچىـگه ئالغـان             
ــسۇن   ــپه بولـ ــادەم خهلىـ ــهتكهن ئـ ــر   ! تهرەپ كۆرسـ ــادەمنى يهنه بىـ ــان ئـ ــۇالر تاللىغـ ئـ

قانـداقال قىلىـپ    . تهرەپتىكىلهر قوبۇل قىلمىسا، ئۇالرنىڭ ھهممىـسىنى ئۆلتـۈرۈڭالر       
نچى كـۈنى سـهھهرگىچه بىـرى سـىلهرگه خهلىـپه بولـۇپ سـايلىنىپ               بولمىسۇن، تـۆتى  

  !بولسۇن

. ھهزرىتى ئۆمهر سۇيىقهستكه ئۇچرىغاندىن كېيىن، ئاران ئـۈچ كـۈن ياشـىيالىدى           
 ـ يىلى، زۇلههججه ئېيى تۈگهيـدىغانغا تـۆت كـۈن     23تۆتىنچى كۈنى، يهنى ھىجرىنىڭ 

. دىالھ ئـۇنى يۇيـۇپ، كېپهنلىـ      ئـوغلى ئابـدۇل   . ۋاپـات بولـدى   ) چارشهنبه كۈنى (قالغاندا  
  ①.نامىزىنى سۇھهيب چۈشۈردى

كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ خهلىپه تـالالش ھوقـۇقىنى كـېڭهش           
ئهزالىرىغا تاپشۇرۇشى ئۇنىڭ خهلىپه ۋاقتىدا يولغـا قويغـان سىـستېمىدىن ھالقىـپ             

ــته  ــادىلهپ بهرمهكـ ــانلىقىنى ئىپـ ــا قوي  . چىققـ ــۆمهر يولغـ ــى ئـ ــۈنكى ھهزرىتـ ــان چـ غـ
گهرچه ســايالم پۇرســىتى . ھۆكۈمرانلىــق سىستېمىــسى كهســكىن قارارغــا تايىنــاتتى

ئىنسانغا بۇرۇن يادىغـا كهلمىـگهن نهرسـىلهرنى خـاتىرىلهش ئىمكـانىيىتى يارىتىـپ              
بهرســــىمۇ، ئهينــــى ۋاقىتتــــا يهنه بىرمۇنچىلىغــــان ئۇقۇشماســــلىقالرنىڭ كېلىــــپ 

 بىـر كىـشى ئالـدىن تالالنـسا،         چۈنكى مهلۇم . مۇمكىنچىقىشىغىمۇ سهۋەبچى بولۇشى    
ئهممـا جهمئىـيهت بۇنـداق ئىـشنى        . ھهممه كىشى ئۇنىڭغا بويسۇنۇشقا مهجبۇر بولىدۇ     

ــالالش   . خالىمــايتتى ــۇپ، باشــقىالرنى ت ئىنــسان پسىخولوگىيىــسى ئهنه شــۇنداق بول

                                                 
 .  بهتلهر– 59 ۋە – 58 جىلد، – 3ئىبنۇل ئهسىر، » ئهل كامىل« ①
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ئىشى بولسا، ئۇنى قهتئى خالىمايدۇ، ئهگهر ئۆزىمۇ ئـۇ سـايالم نامزاتلىرىنىـڭ ئىچىـدە               
  . لسا، سايالمغا پۈتۈن جېنىنى ئاتىۋېتىدۇبولۇپ قا

كىم بىلىدۇ؟ بهزىلهر ھهزرىتى ئۆمهرنىـڭ ئۆزىـدىن كېـيىن كېلىـدىغان بىرىنـى              
تهيىنلهشنىڭ ئورنىغا بۇ مهسىلىنى كېڭهشكه ئۆتكۈزۈپ بېرىشىنى بىر خاتالىق دەپ 

ــۇالر ھهزرىتـــى ئۆمهرنىـــڭ   . مـــۇمكىنقارىغـــان بولۇشـــى  ــرگه، ئـ ــۇنىڭ بىـــلهن بىـ شـ
 بولغـانلىقى ئۈچـۈن كىمنـى       رىـسى زنلىقى ئۈچۈن شۇنداق قىلغـانلىقىنى، ئۆ     يارىالنغا

تهيىنلهشــكه قــارار بېرەلمىگهنلىكىنــى ئىلگىــرى ســۈرۈپ، يالغانــدىن ئــۇنى قوغــداپ، 
ئهممـا ئۇنىـڭ خهلىـپه      . مـۇمكىن خاتاسىنى يهڭگىللهتمهكچـى بولۇۋالغـان بولۇشـىمۇ        

 تاشــالپ قويمــاي، بهلكــى ســايلىمىنى ئــۆزىال ھهل قىلىــۋەتمهي يــاكى بىــرال كىــشىگه 
ــهۋەبىنى     ــتنىڭ سـ ــان سۇيىقهسـ ــۆزىگه قىلىنغـ ــشۇرۇشى، ئـ ــا تاپـ ــېڭهش ئهزالىرىغـ كـ

ئىـسالمنىڭ كېلهچىكـى     سۈرۈشتۈرۈشى، ئېغىر يارىالنغانلىقىغا قارىماي خهلقنىڭ ۋە     
ئىنچىكه ئويالنغاندىن كېيىن قـارار بېرىـشى ئۇنىـڭ         ) ئاخىرقى نهپسىگىچه (ھهققىدە  

ك، نهقهدەر ئهقىـل ـ ئىـدراك ئىگىـسى ئىكهنلىكىنـى ۋە ئۇنىـڭ       نهقهدەر توغرا پىكىرلى
مۇســۇلمانالرنىڭ مهنپهئهتىنـــى نهقهدەر ئىنچىكىلىــك بىـــلهن كۆزىتىـــدىغانلىقىنى   

 كېلهچىكىدىن قورققاچقا، ئۆز ئۈستىدىكى مهنىۋىيئۇ ئهسلىدە .  بهرمهكتهكۆرسىتىپ
ئورنىغـا تهيىـنلهپ    مهسئۇلىيهتتىن قۇتۇلماقچى بولۇپ، ھهر دائىم بىرىنـى ئۆزىنىـڭ          

ھاياتىنىڭ ئاخىرىـدا ـ   (نىڭ ھۇزۇرىغا بېرىش ئالدىدا هللا ئۇ ا. قويۇشنى ئويالپ يۈرەتتى
شـــۇڭا . يهنه بىرمــۇنچه بــاش قاتىالڭچىلىقىغــا قېلىــشنى خالىمــايتتى     ) دېمهكچــى 

ئهگهر ئـۇالر شـۇ     «: ئۆزىنىڭ ئورنىغـا ھهزرىتـى ئهلىنـى تهيىـنلهپ قويمـاقچىمۇ بولـۇپ            
چۈنكى ئۇ خهلقنى ئىـشىنى يولىـدا بىـر         . ا، بهكمۇ ياخشى بوالتتى   پاينهكۋاشنى تاللىس 

ئهي «: بــــۇنى ئاڭلىغــــان ئــــوغلى. دېگهنىــــدى» تهرەپ قىالاليــــدىغان بىــــرى ئىــــدى
ھهزرىتى ئهلىنى خهلىپه قىلىپ تهيىنلهپ قويۇشۇڭغا نـېمه        ! مۇئمىنلهرنىڭ ئهمىرى 

ېهىت ھـالهتته   مهن نىمـش  ! ئوغلـۇم «: ئـۇ ئوغلىغـا   . دەپ سورىدى » لدى؟توسقۇنلۇق قى 
  . دەپ جاۋاب بهرگهنىدى» ى خالىمايمهنتۇرۇپ خهلقنى باشقۇرۇشن

 يمهنىـۋىي ھهزرىتى ئۆمهر ھهردائىم خهلىپىلىك ۋەزىپىسىدىن كېلىـپ چىققـان          
مهن ئـۆز   «: شـۇڭا ئـۇ   . ى تۇرۇشـقا تىرىـشاتتى    مهسئۇلىيهتلهردىن بىزار بـوالتتى ۋە نېـر      

 ئهممـــــا ســـــىلهرنىڭ .شهخـــــسىيىتىم ھهققىـــــدە ھېچنهرســـــىدىن قورقمـــــايمهن
شــۇنداقال، مــۇغىرە ئىبنــى شــهئبه . دېگهنىــدى» ھۆكۈمرانلىقىڭالرنىــڭ ئهنــسىرەيمهن

ــوغلىنى خهلىــپىلىككه تهيىــنلهش  ــۇ ئۇنىڭغــا ئ ــدە، ئ هللا ا«:  ھهققىــدە تهكلىــپ بهرگهن
قـا قهسـهم قىلىمهنكـى، مۇنـداق ئىـش مېنىـڭ خىيـالىمغىمۇ              هللا ا! جېنىڭنى ئالسۇن 

گه، مهن ئــۆزەم بــۇ ۋەزىپىنــى ياقتۇرمايــدىغان ئۇنىــڭ ئۈســتى. كىرىــپ چىققىنــى يــوق
ئهگهر بـۇ ئىـشتا   ! تۇرسام، قانداقـسىگه ئـۆز ئائىلهمـدىن بىرىنـى بـۇ مهنـسهپكه قويـاي؟        

يـاق، ئهگهر بـۇ ئىـشتا بىـرەر         . بىرەر پايدا بولسا، بىـز ئۇنىڭغـا ئـاللىبۇرۇن ئېرىـشتۇق          
نىـڭ ھۇزۇرىـدا    هللا  ا زىيان بولسا، ئۆمهر ئائىلىسىدىن بىرىنىڭ بۇ زىياننى تارتقىنى ۋە        
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ھهزرىتى مۇھهممهدنىڭ ئۈممىتى ئۈستىدىكى مهسئۇلىيهتنىڭ ھېـسابىنى بېرىـشى         
يېتهرلىك ئهمهسمۇ؟ ھهم بۇ ئىشقا كۆپ كۈچهپ كهتكهنلىكتىن ئۆز ئائىلهمگه كۆڭـۈل            

لهردىن مهھـرۇم   نېئمهتئۇالرنى ھهركىمنىڭ پايدىلىنىش ھهققى بولغان      . بۆلهلمىدىم
ــسىمۇ،. قىلــدىم ــات ئۇياقتــا تۇرســۇن  (شــۇنداق بول ــۇ ئىــشنىڭ ھېــسابىدىن  ) مۇكاپ ب
دەپ جـــاۋاب بهرگهنلىكىنىمـــۇ كـــۆرۈپ »  رازىغا قۇتۇاللىـــسام، مهن شـــۇنىڭجازاســـىز

  . ئۆتكهنىدۇق

ــقا، ھهزرىتـــى ئـــۆمهر   گهرچه ئـــۇ كـــېڭهش ( ئىبنـــى زەيـــدنى ســـهئدئۇنـــدىن باشـ
دىن جهننهت ھهيئىتىنىڭ باشقا ئهزالىرىغا ئوخشاش پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تهرىپى     

تاغىــسىنىڭ ئــوغلى بولغــانلىقى ) بىــلهن خــۇش بېــشارەت بېــرىلگهن بىــرى بولــسىمۇ
  . ئۈچۈنال كېڭهش ئهزالىرىنىڭ ئارىسىغا قاتمىدى

مانــا بــۇالردىن كۆرۈۋېلىــشقا بولىــدۇكى، ھهزرىتــى ئــۆمهر بــۇ مهســىلىنى كــېڭهش 
بكارلىقىغـا   جاۋا مهنىـۋىي ئهزالىرىغا تاپشۇرۇش ئارقىلىق قىيامهت كۈنى بۇ ئىـشنىڭ         

تاغىسىنىڭ ئـوغلى كـېڭهش مهجلىـسىنىڭ دائىمـى         . قېلىشنىڭ ئالدىنى ئالغانىدى  
ئهزاسى بولسىمۇ، ئۇنى بـۇ ئىـشتىن نېـرى تـۇتتى ۋە ئـۆز ئـورنىنى ئوغلىغـا ئۆتكـۈزۈپ                    

 ۋە ئابباسـىيالر خهلىپىلىكىـدە بولغانـدەك        يئـۇ يـېقىن كېلهچهكـته ئهمهۋىـ       . بهرمىدى
ــدى  ــۇپ تهيىنلهنمهســلىكى، رەھبهرلىــك   ئوغۇلالرنىــڭ دادىلىــرى تهرىپى ن ۋارىــس بول

ــلىكى ۋە    ــۈزۈمىگه ئۆزگىرىـــپ كهتمهسـ ــاكىممۇتلهق پادىـــشاھلىق تـ ــهكلىنىڭ ھـ شـ
شــۇنىڭ . دادىنىــڭ بالىغــا مىراســى بولــۇپ قالماســلىقى ئۈچــۈن شــۇنداق قىلغانىــدى 

بىلهن بىرگه، مۇسـۇلمانالر قوبـۇل قىلىـشقا مهجبـۇر بولغـان بـۇ قـاراردا خاتـالىق بـار             
 بــۇ قــارار كېيىــنچه قورقۇنچلــۇق پاجىئهلهرنىــڭ مهيــدانغا كېلىــشىگه ســهۋەب بولــۇپ،

  . بولغانىدى

ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ ئۆز ئورنىغـا ھهزرىتـى ئهلىنـى تهيىـنلهپ قويغۇسـى بـارلىقى               
ئهگهر ئـۇالر شـۇ پاينهكۋاشـنى تاللىـسا، بهكمـۇ       «: ناھايىتى ئوچۇق بولۇپ، بۇنى ئۇنىـڭ     

ئىـشىنى يولىـدا بىـر تهرەپ قىالاليـدىغان بىـرى            ڭچۈنكى ئۇ خهلقنىـ   . ياخشى بوالتتى 
ئۇندىن باشقا، ئۇنىڭ بۇرۇنقى ئىـش ـ   . دېگهن سۆزلىرىدىن كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ» ئىدى

ــوالتتى    ــۋالغىلى ب ــۇنى بىلى ــدىنمۇ ب ــهھهر    . ھهرىكهتلىرى ــم ش ــۇ ھهردائى ــىلهن، ئ مهس
ايالپ سىرتىغا چىقىپ قالسا، ئۆز ئورنىغا چوقۇم ھهزرىتى ئهلىنـى نائىـب قىلىـپ سـ              

اۋۋال ئۇ كېڭهش ئهزالىرىغا ئهڭ ئاخىرقى تهلىمـاتىنى بهرگهن ۋاقتىـدىمۇ، ئـ           . قوياتتى
ئهگهر ســهن خهلىــپىلىككه تهيىنلىنىــپ   ! ئهي ئهلــى«: ھهزرىتــى ئهلىــگه بۇرۇلــۇپ  

 خهلقنىـڭ بېـشىغا   بهنى ھاشىم قهبىلىسىنى) انئۆز نهسهبىڭ بولغ (قالساڭ، ھهرگىز   
  . دەپ ئۇنى ئاگاھالندۇرغانىدى» !دىن قورققىنهللا باال قىلمىغىن، ا

شۇنىــسى مــۇھهققهقكى، بــۇ ئىــشنىڭ جاۋابكــارلىقى بهكمــۇ ئېغىــر بولغاچقــا،        
ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ بۇ ئىشنى ئالته كىشىگه تاپشۇرۇش بىلهن بىرگه، بهزىدە ئۆزىنىڭ            
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ئورنىغا باشقا بىرىنى تهيىنلهپ قويۇشنى ئويلىشىمۇ سهل قارىغىلى بولمايدىغان بىر          
چۈنكى، ئىدارە شهكلى ئىسالمىي بولغاچقـا ئهگهر خهلىـپه ئـۆز ئورنىغـا             . ىمهسىله ئىد 

باشــقا بىرىنــى تهيىنلهشــكه مهجبــۇر بولــۇپ قالــسا، مۇشــۇ چــارە بىــلهن ھهل قىلىــپ  
خهلىپىنىــڭ مۇنــداق قىلىــشى جىهــاد ھېــسابلىنىپ، بــۇ ئىــشى . مــۇمكىنقېلىــشى 
  . مۇمكىننىڭ مۇكاپاتىغا ئېرىشىشىمۇ هللا ئۈچۈن ا

ــۆم ــۇالر   ھهزرىتـــى ئـ ــسهك، ئـ ــا كهلـ ــنى پىالنلىغانالرغـ ــتلهپ ئۆلتۈرۈشـ هرنى قهسـ
ــىي ــۇدىي، مهجۇســ ــمهنلىرىنىڭ  يهھــ ــسالم دۈشــ ــستىئانالرغا ئوخــــشاش ئىــ  ۋە خرىــ

ــدىن تهشــكىللهنگهنىدى  ــۇ ۋەقهدە بهزى . مهركهزلىرىنىــڭ ۋەكىللىرى ــا ب ــيھهتت  بهدەۋى
نىـڭ  ھهزرىتـى ئۆمهر  .  ئىـدى  مـۇمكىن قهبىلىلهرنىڭ رەئىسلىرىنىڭ رولى بولۇشـىمۇ      

ــارلىقالر     قــان دەۋاســى ئۈچــۈن ھۇرمــۇزان، جــۇفهينه ۋە قاتىــل لۇئلۇئهنىــڭ قىــزى قات
سىن ۋە باشــقىالرمۇ قارىالنغــان ېــهبــۇل ئهخبــار ئــۇيهينه ئىبنــى ئهل ھك. ئۆلتۈرۈلــدى

  . بولسىمۇ، ئۆلتۈرۈلگهنلهر پهقهت يۇقىرىقىالردىن ئىبارەت ئىدى

ھهزرىتــى ئــۆمهر «:  دەيــدۇلى ئابــدۇرراھمان مۇنــداقھهزرىتــى ئهبۇبهكرىنىــڭ ئــوغ
ئۇنىـڭ  . ئۆلتۈرۈلۈشتىن بىر نهچچه كۈن بۇرۇن ئهبۇ لۇئلۇئه بىلهن ئۇچرىشىپ قالـدىم   

بىردىنال . تېز ـ تېز مېڭىپ كېتىشىۋاتاتتى . يېنىدا ھۇرمۇزان ۋە جۇفهينهمۇ بار ئىدى
ئارىلىرىــدىن بىرىنىــڭ قوينىــدىن بىــر . مېنــى كــۆرۈپ قــاتتىق چۆچــۈپ كېتىــشتى 

بــۇ خهنجهرنىــڭ دەستىــسى ئوتتۇرىــدا بولــۇپ، ئىككــى .  چۈشــۈپ كهتتــىخهنــجهر يهرگه
  . بىسلىق ئىدى

ــدا  ــان خهنجهرنىــــڭ قانــ ــۆمهرگه ئۇرۇلغــ ــجهر ئىكهنلىكــــى ھهزرىتــــى ئــ ق خهنــ
. دى، خهنجهر ئابدۇرراھمان كـۆرگهن خهنجهرنىـڭ ئـۆزى بولـۇپ چىقتـى       ىسۈرۈشتۈرۈلىۋ

ــدۇرراھما   ــدۇلالھ ئاب ــدىن ئۇبهي ــۆزلىرىنى  ھهزرىتــى ئۆمهرنىــڭ ئوغۇللىرى ــۇ س ننىڭ ب
ئۇنىـڭ يېنىـدا قىلىـچ      . ئاڭالپ، دەرھال سىرتقا قاراپ يۈگۈرگهن پېتى چىقىپ كهتتى       

ان ھۇرمـۇز . ئۇ ھۇرمۇزان تۇرۇۋاتقان ئۆيگه كېلىـپ، ئـۇنى سـىرتقا چـاقىردى           . بار ئىدى 
مېنىڭ بىر ئېتىم بـار ئىـدى، مهن بىـلهن بېرىـپ بىـر              «: ئۇبهيدۇلالھ. سىرتقا چىقتى 

ز ماڭغاندىن كېيىن، ئۇبهيدۇلالھ االر بىر ئئۇ. دەپ بىر باھانه تاپتى» ؟كۆرۈپ باقامسهن
قهدەملىرىنى ئاسـتىلىتىپ، ھۇرمۇزاننىـڭ كهيـنىگه ئـۆتتى ۋە قىلىچىنـى سـۇغۇرۇپ              

  . ئېلىپ، ئۇنى چېپىپ تاشلىدى

  : ئۇبهيدۇلالھ بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ

ال ئىـالھه   ”: ىـدىن سـۇغارغانلىقىمنى ئـاڭالپ     نىھۇرمۇزان مېنىـڭ قىلىچنـى ق     «
مهن ئــۇنى ئۆلتۈرگهنــدىن كېــيىن، جۇفهينهنىــڭ يېنىغــا .  دەپ ۋارقىرىــدى“ئىلاللــالھ

 ئىبنـى   سـهئد ئۇ ھىـرە خرىـستىئانلىرىدىن بولـۇپ،        . باردىم ۋە ئۇنى سىرتقا چاقىردىم    
ــۇ ۋەققاســنىڭ بالىــسىنىڭ تهربىيىچىــسى ئىــدى   ئۇالرنىــڭ ئارىــسىدا دوســتلۇق  . ئهب

ــار  ــىۋىتى ب ــدى مۇناس ــدى. ئى ــى ۋە     ئۇن ــق قىالتت ــدە ئوقۇتقۇچىلى ــۇ مهدىنى ــقا، ئ ن باش
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لىش مهن ئۇنىــڭ كاللىــسىنى ئــې. بالىالرنىــڭ ســاۋادىنى چىقىرىــشقا مهســئۇل ئىــدى
 ئۇ دەرھال خرىـستىئانالرنىڭ ئىبـادەت       ،رغىنىمداۇئۈچۈن قىلىچىمنى قىنىدىن سۇغ   

  » .ھهرىكىتىنى قىلدى

ــدىن كېــيىن بېرىــپ     ــۇ ئىككىــسىنى ئۆلتۈرگهن ــدۇلالھ ب ــۇ لۇئلۇئهنىــڭ  ئۇبهي ئهب
ئۇبهيـدۇلالھنىڭ ئىنتىقـام ئـوتى شـۇ قهدەر         . كىچىك بىر قىزىنىمۇ قهتلى قىلىۋەتتى    

ــۈرۈلگهن      ــنىگه كهلت ــن مهدى ــان يهرلهردى ــه قىلىنغ ــۇ فهتى ــدىكى، ئ ــداپ كهتكهنى الۋۇل
ئهممــا ســاھابىلهر بــۇ ئىــشنى . ياتالرنىــڭ ھهممىــسىنى ئۆلتۈرىــۋەتمهكچى بولغانىــدى

ى ۋە يېڭــى خهلىپىنىــڭ ئــۇنى ســوتقا تارتىــشى ئۈچــۈن  بىلىــپ، دەرھــال ئــۇنى توســت 
  ①.زىندانغا سوالپ قويۇشتى

  ھهزرىتى ئۆمهر دەۋرىدىكى ئىسالم جهمئىيىتى

ھهممهيلهنـــگه مهلـــۇمكى، ھهزرىتـــى ئهبۇبهكرىنىـــڭ خهلىپىلىـــك دەۋرى ئـــۇزۇن  
سۈرمىگهننىڭ ئۈستىگه، دۆلهتنىـڭ مهۋجـۇدىيىتىگه تهھـدىت سـالىدىغان ناھـايىتى            

بولۇپمۇ، مۇرتهدلىـك ھهرىكهتلىـرى بـۇ       . رلىك ۋەقهلهرگه سهھنه بولغانىدى   زور ۋە خهته  
 ئىسالم جهمئىيىتنىڭ ساپ ،تهبىئى ھالدا بۇ  . دەۋرنىڭ ئهڭ مۇھىم بىر قىسمى ئىدى     

قهت بــۇ نهتىــجه په. كىملىــك ئىچىــدە يېتىــشىپ چىقىــشىغا توســقۇنلۇق قىلغانىــدى 
ۇن ۋاقىتـتىن بېـرى قـاتتىق     كـۆزدىن يوقىتىلىـپ، ئـۇز   ئاخىرقى كۈنلهردە مـۇرتهدلهر   

قارشــىلىق بىلــدۈرىۋاتقان قالــدۇقلىرى پۈتــۈنلهي تارمــار قىلىنغانــدىن كېيىــنال       
تېخىمۇ توغرىسىنى ئېيتقاندا، ئىسالم جهمئىيىتىنىڭ . ئوتتۇرىغا چىقىشقا باشلىدى

ــدە ھهقىقىــ     ــۆمهر دەۋرى ــېقىن داۋامالشــقان ئ ــون يىلغــا ي ــارالق كۆرۈنۈشــى ئ ــۈردە يپ  ت
   .شهكىللهنگهنىدى

ــۇغ     ــسى پهقهت ئۇلــ ــارالق مهنزىرىــ ــي ۋە پــ ــڭ ھهقىقىــ ــسالم جهمئىيىتىنىــ ئىــ
. شهرىئهتنىڭ ئادىل ھۆكـۈملىرى تـوغرا يولغـا قويۇلغانـدىال ئانـدىن شـهكىللىنهلهيدۇ             

نىپ پهرقــى دېــگهن نهرســه ى ســنهر ئارىــسىدا نه ئۈســتۈنلۈك ئهنه شــۇ چاغــدا، ئىنــسانال
ــدۇ ــال    ئىــسالم نىزامــى ھــاكىم بولغــان يهرلهردە . قالماي  تهشــۋىق ـ تهرغىبــاتالر بىلهن

چهكلىنىــدىغان يــاكى بهلگىلىــك نىــسبهتته ئىپــادە قىلىنغــان، دەرىــجه ۋە مهنــسهپكه  
ــاراپ پهرق قىلىــدىغان باراۋەرلىــك ئهمهس، بهلكــى ھهقىقىــي مهنىــدىكى، مــۇتلهق     ق

بىز ئىسالم جهمئىيىتىنى ھهر تهرەپتىن تولـۇق تهھلىـل قىلىـش           . باراۋەرلىك باردۇر 
ىـسى قىلغـان ھالـدا      نۇقتدە ئىـشنى بهلگىلىـك بىـر قىـسمىنى چىقىـش            ئۈچۈن بهزىـ  
ــاليمىز ــۇ ھهرگىـــ . باشـ ــا، بـ نىپ ۋە ىز ئىـــسالم جهمئىيىتىنىـــڭ پهرقلىـــق ســـ ئهممـ

                                                 
 245،  - 238 جىلـد،    – 7ئىبنى كهسىر،   » ئهل بىدايه « بهتلهر؛   -82،  - 70 جىلد،   – 3سىر،  ئىبنۇل ئه » ئهل كامىل « ①
  . بهتلهر–
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تهبىقىلهردىن تهركىب تاپقانلىقى، ۋەزىپه ۋە مهسئۇلىيهت دەرىجىسى جهھهتتىن بىر ـ  
ئـادەم تهڭ ـ بـاراۋەر    چۈنكى ئىسالمدا ھهمـمه  . بىرىدىن پهرقلهنگهنلىكى ئۈچۈن ئهمهس

ــپه ۋە مهســئۇلىيىتى     ــدا ھهمــمه ئادەمنىــڭ ۋەزى ــۇپ، شــهرىئهت ئالدى ھهقــقه ئىــگه بول
بۇ ھهقته، خهلىپه بىـلهن ئـاددىي پـۇقرا ئارىـسىدا، ھهتتـا خهلىـپه بىـلهن                 . ئوخشاشتۇر

ھهزرىتــى ئــۆمهر دەۋرىــدىكى . غهيــرى مۇســۇلمان ئارىــسىدا ھېچقانــداق پهرق يوقتــۇر 
  . اق ئىدىجهمئىيهت ئهنه شۇند

شــهرىئهت ئالدىــدا تهڭ ھوقۇققــا ئىــگه بولغانــدىن (بــۇ جهمئىــيهت كىــشىلىرىنى 
  : پهقهت ئۆزلىرىنىڭ سۈپهتلىرى جهھهتتىنال تۆت تۈرگه ئايرىشقا بولىدۇ) سىرت

 خهلىپىمۇ جهمئىيهتنىڭ بىر ئهزاسى بولۇپ، باشـقىالردىن پهرقلىنىـپ          ــخهلىپه  
ئــۇ پهقهت ئۈممهتنىـــڭ  . زى يــوق ئىــدى  تۇرىــدىغان ھېچقانــداق ئاالھىــدە ئىمتىيـــا   

خهلـق  . رەھبهرلىـك ھوقـۇقىنى قولىغـا ئالغـان كىـشىدىنال ئىبـارەت ئىـدى ـ خـاالس         
ئــۆزلىرىگه رەھبهرلىــك قىلــسۇن، ھهقلىرىنــى قوغدىــسۇن، كېيىنكــى ئهۋالدلىرىنــى  

  . يېتىشتۈرسۇن دەپ ھوقۇقنى ئۇنىڭ قولىغا تاپشۇراتتى

ىـر خهلىـپه بولـۇش سـۈپىتى بىـلهن ئـۆز            ھهزرىتى ئۆمهرنى ئېلىپ ئېيتساق، ئۇ ب     
زىممىسىدىكى ۋەزىپىنىڭ ئېغىرلىقىنى بىلگهچكه، ھهردائىم كۈچلۈك مهسئۇلىيهت       

شــۇڭا ئــۇ داۋاملىــق خهلقنىــڭ مهســىلىلىرى بىــلهن مهشــغۇل . تۇيغۇســىدا ياشــايتتى
ئۇ ھهر بىر مىنۇتىنى خهلقنىـڭ مهسـىلىلىرىنى ھهل قىاللماسـلىقتىن ۋە بـۇ       . ئىدى

ئالدىـــدا جـــاۋاب بېرەلمهســـلىكتىن قـــاتتىق ئهندىـــشه قىلىـــپ  هللا  اســـهۋەب بىـــلهن
 ۋە ئهندىــشه ئۇنىــڭ زېهــنىگه ئورنــاپ كهتكهچــكه، توختىمــاي نچبــۇ قورقــۇ. ئۆتكــۈزەتتى

سـىز ئۆتكـۈزەتتى،    ۇ جهھهتـتىن ئۇيق   يكېچىلىرىنـى ئاساسـى   . ئىزدىنهتتى، تىرىشاتتى 
تهن ساالمهتلىكى . ىدىكىيىم ـ كېچىكى ۋە يېمهك ـ ئىچمىكى بهكمۇ ئاددىي ـ ساددا ئ   

شۇنىڭ بىلهن بىرگه، ئۇ خهلقنىمۇ ئۆزى بىـلهن        . كۈنسېرى زەئىپلىشىپ كېتىۋاتاتتى  
ــدى  ــاردۇرۇپ قوي ــورنىتىش        . تهڭ ھ ــستېمىلىرىنى ئ ــادالهت سى ــى ئ ــى ـ يېڭ ــۇ يېڭ ئ

ئــارقىلىق ئــۆزى تهيىــنلىگهن ۋالىــي، قومانــدان ۋە ئۆزىــدىن كېــيىن كېلىــدىغان        
  .  ئارتىپ قويغانىدىخهلىپىلهرگه بهكمۇ ئېغىر يۈك

ــۆ  ــى ئ ــم اھهزرىت ــۇهللا مهر ھهردائى ــهۋەبتىن   نچىقورق ــۇ س ــايدىغان ۋە ب ــلهن ياش  بى
بىرەر ئايهت ئوقۇلغان ۋاقىتتـا  . توختىماي كۆز يېشى قىلىپ تۇرىدىغان بىر زات ئىدى  

بهزىـدە شـۇنداق تهسـىرلىنهتتىكى، ھوشـىدىن كېتىـپ          . بۇقۇلداپ يىغـالپ كېتهتتـى    
خهلق ئـۇنى كېـسهل     . ىدىكىلهر ئۇنى ئۆيىگه ئاپىرىپ قوياتتى    ئهتراپ. يهرگه يىقىالتتى 

بۇ روھىي ھالهت ئۇنىڭ ئادىتىگه ئايلىنىـپ قالغـان         . دەپ ئويالپ، يوقالپ كېلىشهتتى   
بولۇپ، توختىماي كـۆز يېـشى قىلغاچقـا، مهڭزىـدە ئىككـى قـارا سـىزىق پهيـدا بولـۇپ                    

ــدى ــدە جام    . قالغانىـ ــاۋازىنى بهزىـ ــان ئـ ــداپ يىغلىغـ ــڭ بۇقۇلـ ــا  ئۇنىـ ــڭ ئارقـ ائهتنىـ
  . سهپلىرىدىكىلهرمۇ ئاڭاليتتى
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  : ھهزرىتى ئهلى مۇنداق دەيدۇ

ــنهش           ــدىراش ـ تېـ ــپ ئالـ ــا مېنىـ ــڭ ئۇلىغىغـ ــى ئۆمهرنىـ ــۈنى ھهزرىتـ ــر كـ بىـ
  : ئۇنىڭدىن. كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ قالدىم

  : ئۇ. نهگه ماڭدىڭ؟ ـ دەپ سورىدىم!  ئهي مۇئمىنلهرنىڭ ئهمىرى-

. پ ماڭدىم، ـ دېدى ئۇنى ئىزدە.  بىرى قېچىپ كېتىپتۇ دۆلهتكه تهۋە تۆگىلهردىن-
   :مهن

ــڭ     - ــدىغان خهلىپىلهرنىـــ ــيىن كېلىـــ ــهندىن كېـــ ــشهنگهنكى، ســـ ــا ئىـــ ماڭـــ
  : ئۇ. مهسئۇلىيىتىنى بهكمۇ ئېغىرالشتۇرۇۋېتىغان بولدۇڭ، ـ دېدىم

ــكهن ا - ــبهر قىلىـــپ ئهۋەتـ ــۇھهممهدنى ھهق پهيغهمـ ــهم هللا  ھهزرىتـــى مـ ــا قهسـ غـ
ــۈمرانلىق ــى، ھۆكــ ــرات  قىلىمهنكــ ــان فىــ ــراق يهر بولغــ ــتىدىكى ئهڭ يىــ ىمىز ئاســ

دەرياسىنىڭ بويىدا بىر ئۆچكه يۈتۈپ كهتسه، قىيامهت كۈنى ئۇنىڭ ھېسابى ئۆمهردىن           
  .ئېلىنىدۇ، ـ دەپ جاۋاب بهردى

ــنگهن       ــۇپ كېلى ــنىگه توش ــدا مهدى ــرى داۋامى ــه ھهرىكهتلى ــۆمهر فهتى ــى ئ ھهزرىت
نىـڭ بـۇ مـالالر      هللا  قـارايتتى ۋە ا    غهنىمهت مـالالرنى ئـۆزى ئۈچـۈن بىـر ئىمتىهـان دەپ           

ــارقىلىق ئۆزىنىــڭ   ــى ئۆمهرنىــڭ (ئ ــل ۋە دۇرۇســتلۇقىنى ســېنىماقچى  ) ھهزرىت ئادى
  : ئۇ مۇنداق دەيتتى. بولۇۋاتقانلىقىغا ئىشىنهتتى

شـــۇنداق ئهمهســـمۇ؟ بـــۇ بـــايلىقالر، بـــۇ مـــالالر نـــېمه ئۈچـــۈن پهيغهمــــبهر          «
دە كهلـمهي، مېنىـڭ دەۋرىمـدە       ئهلهيهىسساالمنىڭ ياكى ھهزرىتى ئهبۇبهكرىنىڭ دەۋرىـ     

بۇ بايلىقالرنى ئۆز ئهلچىـسى ۋە      ) هللا(قا قهسهم قىلىمهنكى، ئۇ     هللا ا. كېلىشكه باشلىدى 
ھهزرىتى ئهبۇبهكرىگه ئهۋەتمهسلىكى ئۇالرنى ئوسال ئهھۋالغا چۈشۈرۈپ قويۇش ئۈچۈن         

  » .بولمىغىنىدەك، ماڭا ئهۋەتىشىمۇ مېنى قوغداش ئۈچۈن ئهمهستۇر

ر دائىـم ئـۆز ـ ئـۆزىنى ئاگاھالنـدۇرۇپ، ئۆزىنىـڭ ھېچكىمـدىن        ھهزرىتى ئۆمهر ھه
بىـر قېـتىم ئـۇ مـۇنبهردە تـۇرۇپ          . پهرقى يوق ئىكهنلىكىنى ئېـسىگه ئېلىـپ تـۇراتتى        

  : خهلققه خىتاب قىلىۋېتىپ

ھـزۇن قهبىلىـسىگه تهۋە ھـاممىلىرىمنى پـات ـ پـات       همهن بهنى م! ئهي خااليىق «
ئۇالرمۇ مېنىڭ ئالقىنىمغا خورما ياكى     . رەتتىميوقالپ، ئۇالرغا سوغۇق سۇ ئاپىرىپ بې     

دەپ قويـۇپال، سـۆزىنى ئاخىرالشـتۇرۇپ مـۇنبهردىن         » ۈم تۇتقـۇزۇپ قويـاتتى    قۇرۇق ئـۈز  
غــان لمىدېمهكچــى ئىكهنلىكىنــى ئۇقماھهزرىتــى ئۆمهرنىــڭ نــېمه . يېنىــپ چۈشــتى

  : ئابدۇرراھمان ئىبنى ئهۋف ئۇنىڭ ئالدىنى توسۇپ

ســهن ئـــۇ گهپلىرىــڭ ئــارقىلىق بىــزگه نـــېمه     !  ئهي مۇئمىنلهرنىــڭ ئهمىــرى  -
  : ھهزرىتى ئۆمهر. دېمهكچى ئىدىڭ؟ ـ دەپ سورىدى
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چـۈنكى  . دېگهنىـدىم مهن ئهسـلىدە ئـۇ گهپنـى ئـۆز نهپـسىمگه            ! ـ ئهي ئىبنـى ئهۋف    
نىــڭ ئارىــسىدا هللا ســهن بىــلهن ا. ســهن مۇئمىنلهرنىــڭ ئهمىــرى ســهن«: ھاممــام ماڭــا

نهپــسىمنى يولــدىن (دېگهنــدەك » !بــار؟ھــازىر ســهندىن ئۇلــۇغ كىــم  . ھــېچكىم يــوق
ــدىغان ــدى ) چىقىرى ــۆزلهرنى قىلغانى ــدىن     . س ــسىمنىڭ ھهددى ــۆز نهپ ــۇ ئ ــۇڭا مهنم ش

  . ئاشماسلىقى ئۈچۈن ئۇ سۆزلهرنى قىلدىم، ـ دېدى

 ـــ ز نهپسىنى ھېسابقا تارتىپ بېقىش      بىر ئىشنى قىلىشتىن بۇرۇن ئولتۇرۇپ، ئۆ     
ئىـش دۇرۇسـت كۆرۈنـسه، دەرھـال تۇتـۇش      ئهگهر ئـۇ  . ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ ئادىتى ئىـدى   

ئهكـــسىچه بولـــۇپ قالـــسا، ئـــۆز نهپـــسىنى ســـوتاليتتى، ھهتتـــا كـــۆزلىرى   . قىالتتـــى
  . ياشاڭغىراپ، يىغالشقا باشاليتتى

نـدان قىلىـپ تهيىـنلىگهن ئهل       ھهزرىتى ئۆمهر ئالدىنقى سهپلهرنىڭ بىرىگه قوما     
هرنىـڭ يېنىـدا تۇرسـام،      بىر كۈنى ھهزرىتى ئۆم   «:  ئىبنى قهيس مۇنداق دەيدۇ    نهفئهھ
  :  ئالدىراش ـ تېنهش يېتىپ كېلىپىبىر

ئۆتۈنۈپ قـاالي،   . مهن پاالنچىنىڭ زۇلمىغا ئۇچرىدىم   !  ئى مۇئمىنلهرنىڭ ئهمىرى   ــ
ئـۇ ئـادەم بهكمـۇ      . دەپ شىكايهت قىلدى  !.... مهن بىلهن بىلله بېرىپ، مېنى قوغدىغىن     

 قولىـدىكى چىـۋىقنى ئۇنىـڭ       غهۋغا چىقىرىپ كهتكهچكه، ھهزرىتى ئۆمهر ئـاچچىقالپ،      
  : بېشىغا تهڭلهپ تۇرۇپ

ـــ ــان    ـ ــېمه قىلىۋاتىــسىلهر؟ دۆلهت ئىــشلىرى بىــلهن مهشــغۇل بولۇۋاتق  ســىلهر ن
مېنـى قوغـدا،    ”: اددىي مهسىلهڭالر ئۈچۈن كېلىـپ    خهلىپىنىڭ ئالدىغا ئۆزەڭالرنىڭ ئ   

ئــادەم ئــۇ . دېــدى....  دەپ ۋارقىــراپ بېــشىڭالرغا كىيىۋالىدىكهنــسىلهر“!مېنــى قوغــدا
. ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ ئهلپازىنى كۆرۈپ، كهلگىنىگه پۇشايمان قىلىپ قايتىـپ كهتتـى          

ئارىدىن بىر نهچچه مىنۇت ئۆتمهي تۇرۇپ، ھهزرىتى ئۆمهر ئۇ ئادەمگه ئازار بهرگهنلىكى            
  : ئۈچۈن قاتتىق ئۆكۈندى ۋە

ـــ ــادەمنى تېپىــپ كــېلىڭالر ـ ــ دەپ بۇيرىــدى!  دەرھــال ئــۇ ئ ــادەم ھهزرىتــى  . ـ ئــۇ ئ
  :  قولىدىكى چىۋىقنى ئۇنىڭغا تهڭلهپ تۇرۇپندە،مهرنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كېلىنگهئۆ

ئـۇ ئـادەم    . ـ دېـدى  !  مهن سېنى ئۇرغاندەك، سهنمۇ مېنى ئۇرۇپ ئۆچۈڭنى ئالغىن        ــ
  : چۆچۈگهن ھالدا

قا قهسهم قىلىمهنكـى، مهن     هللا ا!  بۇ نېمه دېگىنىڭ؟ ئهي مۇئمىنلهرنىڭ ئهمىرى      ــ
ئهممـا  . قا ۋە سـاڭا ھـاۋاله قىلىـمهن، ـ دېـدى     هللا ن ھهققىمنى امه. ئۇنداق قىاللمايمهن

  : ھهزرىتى ئۆمهر ئۇنىڭ سۆزىگه ئېتىراز بىلدۈرۈپ

نىـڭ سـاڭا مۇكاپـات ئېهـسان قىلىـشى          هللا ھهققىڭنى يا ا  .  بۇ سۆزۈڭ خاتا بولدى    ــ
ھهم . ئۈچۈن ھاالل قىلساڭ ياكى مېنىڭ يۈز ـ خاتىرەم ئۈچـۈن بېغىشلىـساڭ بولىـدۇ    
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. ڭ، مېنىڭمــۇ بۇنــدىن خهۋىــرىم بولىــدۇ، ـ دەپ ئــۇنى ئاگاھالنــدۇردى   شــۇنداق قىلــسا
  : شۇنىڭ بىلهن، ئۇ ئادەم

  . نىڭ رازىلىقىغا نائىل بولۇش ئۈچۈن ھهققىمنى ھاالل قىلدىم، ـ دېدىهللا  اــ

ۇ ئـ  .شۇ ئىشتىن كېيىن مهن ھهزرىتى ئۆمهر بىلهن بىلـله ئۇنىـڭ ئـۆيىگه بـاردىم              
ئهي بهنــى «: ئانــدىن ئولتــۇرۇپ ئــۆز ـ ئــۆزىگه   . ىدۇئــاۋۋال ئىككــى رەكــئهت نامــاز ئوقــ 

. سېنىڭ مهرتىـۋەڭنى ئۈسـتۈن قىلـدى      هللا سهن ئادەتتىكى بىر ئادەم ئىدىڭ، ا     ! خهتتاب
ــازغۇن بىــرى ئىــدىڭ، ا  . ســاڭا تــوغرا يــولنى كۆرســهتتى هللا ســهن زااللهت ئىچىــدىكى ئ

 ئاتاق ساڭا شان ـ شهرەپ، نام ـ  هللا سېنىڭ جهمئىيهتتىكى ئورنۇڭ بهكمۇ تۆۋەن ئىدى، ا
مانا ئهمدى بىر ئادەم سهندىن ياردەم تهلهپ قىلىپ كهلـسه، سـهن ئۇنىڭغـا              . ئاتا قىلدى 

ئهته ـ ئۆگۈن رەببىڭنىـڭ ھۇزۇرىغـا بارغانـدا، ئۇنىڭغـا نـېمه دەپ       . تاياق تهڭلهۋاتىسهن
دەپ ئۆز نهپسىنى شـۇنداق تهنقىدلىـدىكى، يهر يۈزىـدە ئۇنىڭـدىنمۇ           » جاۋاب بېرىسهن؟ 
  . تلىك بىرىنىڭ بارلىقىغا قهتئىي ئىشهنچىمىز قالمىغانىدىئالىجاناپ، پهزىله

ــقا     ــاق تويغۇزۇشـ ــلهن قورسـ ــىلهر بىـ ــاددىي نهرسـ ــايىتى ئـ ــۆمهر ناھـ ــى ئـ ھهزرىتـ
دۇنيــا . بىــر ۋاق تامىقىغــا بىـرال خىــل تائامــدىن باشـقا نهرســه يېمهيتتــى  . تىرىـشاتتى 

  . ھاياتىنىڭ لهززىتى، دەبدەبىسى ۋە ھهشهمىتىدىن بهكمۇ يىراق ئىدى

ســىلهر لهززەتلىرىڭالرنــى ھايــاتىي دۇنيــادا بهھــرىمهن بولــۇپ  :  ئــۇ ھهر قېــتىم
تۈگهتتىڭالر، سىلهر زېمىندا ھهقسىز رەۋىـشته چوڭچىلىـق قىلىـپ، ئىمانـدىن بـاش              

نىــڭ ئىتائىتىــدىن چىققــانلىقىڭالر تۈپهيلىــدىن، بۈگــۈن خــار  هللا تارتقــانلىقىڭالر ۋە ا
ن ئايهتنى ئوقۇسىال دىـر ـ دىـر تىتـرەپ      دېگه①ى ئازاب بىلهن جازالىنىسىلهرقىلغۇچ
  .كېتهتتى

. شۇڭا ئۇ ئهڭ يوقسۇل كىشىلهر ئاران تېپىپ يېيهلهيدىغان نهرسىلهرنى يهيتتـى          
  : جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رىۋايهت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

 بىر كۈنى ھهزرىتى ئۆمهرگه يولۇقۇپ قالدىم، مېنىـڭ قولۇمـدا ئـازراق گـۆش بـار                
  :  مهندىنرھهزرىتى ئۆمه. ئىدى

  : مهن.  قولۇڭدىكى نېمه؟ ـ دەپ سورىدىــ

  : ئۇ.  گۆش يېگۈم كهلگهنتى، ئازراق سېتىۋالدىم، ـ دېدىمــ

هللا ىۋاالمــسهن؟ ســهن ا ھهر قېــتىم مۇشــۇنداق يېگــۈم كهلــدى دەپــال بېرىــپ سېتــــ
 ادا بهھـرىمهن بولـۇپ تـۈگهتتىڭالر      سىلهر لهززەتلىرىڭالرنى ھاياتىي دۇني   : تائاالنىڭ

  .ن ئايىتىنى ئۇنتۇپ قالدىڭمۇ؟ ـ دەپ مېنى تهنبىهلىدىدېگه

                                                 
  .  ئايهت– 20سۈرە ئهھقاف،  ①
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پهيغهمــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ   (هفــسه  قېــتىم ھهزرىتــى ئــۆمهر قىــزى ھ    بىــر 
قىزى ئۇنىـڭ ئالـدىغا بىـر قاچـا شـورپا           . نى يوقالپ ئۆيىگه كهلدى   ) ئاياللىرىدىن بىرى 

تـى ئـۆمهر    ىنان قويۇپ، ئۇنىڭ ئۈستىگه ئازراق يـاغ قۇيـۇپ بهرمهكچـى بولۇۋېـدى، ھهزر             
  : دەرھال

 قىــزىم نـېمه قىلىۋاتىــسهن؟ بىــر قاچىـدا ئىككــى خىــل تائـام يېــسهك قانــداق    ـــ 
نىـڭ دەرگاھىغـا بـارغىچه مۇنـداق تائـامنى ھهرگىـز            هللا بولىدۇ؟ قهسـهم قىلىمهنكـى، ا     

  .ـ دەپ تاماقنى رەت قىلدى! يېمهيمهن

ئۇنىـڭ  . نى زىيـارەت قىلىـپ بـاردى   شهھىرىھهزرىتى ئۆمهر فهتىه قىلىنغان شام      
ــۇپ، زىيــاپهتتىكى تائامالرنىــڭ كۆپىنچىــسىنى     شــهرىپىگه زىيــاپهت تهييارالنغــان بول

ــدى    ــۆرۈپ باقمىغانى ــۆمهر ك ــى ئ ــا    . ھهزرىت ــدۈرۈپ، ئهتراپىغ ــراز بىل ــال ئېتى ــۇ دەرھ ئ
  : يىغىلغان قوماندانالردىن

 بىز بۇ تائامالرنى يهپ ئولتۇرساق، قورسىقىغا يېگۈدەك ئارپا نېنىنىمۇ تاپالماي،   ــ
اچلىقتىن ئۆلۈپ كېتىۋاتقـان يوقـسۇل مۇسـۇلمانالرنىڭ ھـالى نـېمه بولىـدۇ؟ ـ دەپ        ئ

  : داڭلىق قوماندان خالىد ئىبنى ۋەلىد ئۇنىڭغا. سورىدى

ـــ ــنهت بولــسۇن ـ ــاتى جهن ــ دەپ جــاۋاب بهردى!  ئۇالرنىــڭ مۇكاپ ــۇ جــاۋاب  . ـ ئهممــا ب
كۈشــكه ز يېــشىنى تۆھهزرىتــى ئــۆمهرگه ياقمىغانىــدى، ئــۇ ئولتۇرغــان يېرىــدە كــۆ     

  : ز ئۆتكهندىن كېيىنابىر ئ. باشلىدى

 ئهگهر بىزنىــڭ نېــسىۋىمىز بــۇ لهززەتلىــك ۋە ھهر تۈرلــۈك تائــام، ئۇالرنىــڭ       ــــ
مــۇ چــوڭ پهرق بــار نېسىۋىــسى جهنــنهت بولىــدىغان بولــسا، بــۇ بىزنىــڭ ئــارىمىزدا بهك

  .ەپ ئۆز ـ ئۆزىگه تهسهللى بهردىددېگهنلىكتۇر، ـ 

چىكىمۇ ناھايىتى ئاددىي ۋە ئهڭ ئهرزان باھـالىق  ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ كىيىم ـ كې 
قىمـمهت  . كىيىم ـ كېچهك ياكى ئايىقى ھهردائىـم يامـاقلىق ئىـدى    . كىيىملهر ئىدى

يهنـى  . باھالىق، سۈپهتلىك رەختلهردىن تىكىلگهن كىيىملهرنى قهتئىي كىيمهيتتـى       
.  ئۆتتى ئۇنىڭ ھاياتى بهكمۇ قىيىن ۋە چىدىغۇسىز دەرىجىدە مۇشكۈالتچىلىق ئىچىدە        

 قىزى ئۇممـۇ گۈلـسۈمگه ھهزرىتـى ئائىـشهنى ئهلچـى            ڭشۇڭا ئۇ ھهزرىتى ئهبۇبهكرىنى   
  :لىپ كىرگۈزگهندە، ئۇممۇ گۈلسۈمقى

 ھهزرىتـى ئائىـشه ئـۆز    . ئۇنىڭغا ئېهتىياجىم يـوق، ـ دەپ تهلىـۋىنى رەت قىلـدى    ــ
  : سىڭلىسىغا

ـــ ــڭ ئهمىرــ ــهن مۇئمىنلهرنىـ ــسهن؟  سـ ــنى خالىمامـ ــالى بولۇشـ ــڭ ئايـ ەپ  د-ىنىـ
  : سورىغانىدى، ئۇممۇ گۈلسۈم
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چۈنكى ئۇنىڭ ھاياتى يوقسۇللۇق ئىچىدە ئۆتىدۇ، ئۇنىـڭ        .  ئهلۋەتته خالىمايمهن  ــ
   ①.، ـ دەپ جاۋاب بهرگهنىدىئۈستىگه ئايالالرغا بهكمۇ قوپال مۇئامىله قىلىدۇ

ئۇندىن باشقا، ئۇتبه ئىبنى رابىئهنىڭ قىزى ئۇممۇ ئهببـانمۇ ھهزرىتـى ئۆمهرنىـڭ             
ــۆيلىن ــاپ   «: ىــپىش تهكلىپىنــى رەت قىلئ ــۇ ئىــشىكىنى ھهمىــشه ســىرتىدىن تاق ئ
دەپ » قاچانال قارىـسا، تـوڭ قاپـاق يۈرىـدۇ        . دۇنيا ھاياتىغا ئازراقمۇ بېرىلمهيدۇ   . قويىدۇ

  . ۋايسىغانىدى

. ھهزرىتــى ئــۆمهر ئائىلىــسىدىكىلهرگه ھهقىــقهتهن قوپــال مۇئــامىله قىالتتــى      
ا، ئالـــدى بىـــلهن ئـــۆيىگه كېلىـــپ، خهلقنـــى بىـــرەر ئىـــشتىن چهكلىمهكچـــى بولـــس

  : ھهممهيلهننى بىر يهرگه يىغاتتى ۋە ئۇالرغا مۇنداق دەيتتى

سـىلهرمۇ  . مهن خهلقنى ماۋۇ ـ ماۋۇ ئىشالردىن چهكلىدىم ! ماڭا قۇالق سېلىڭالر«
ئېنىق بىلىـسىلهر، خـۇددى قۇزغۇننىـڭ كـۆزى تاپتـا بولغىنىـدەك، خهلقنىـڭ كـۆزى                 

ــىلهردە  ــشه س ــىلهر . ھهمى ــق    ئهگهر س ــساڭالر، خهل ــپ قوي ــشنى قىلى ــگهن ئى چهكلهن
قـا قهسـهم قىلىمهنكـى،      هللا شـۇڭا، ا  . سىلهرنى دوراپ، جىنايهت ئۆتكۈزۈشكه يۈزلىنىـدۇ     

ئاراڭالردا كىم مېنىڭ ئالدىمغا جىنايهتچى سـۈپىتىدە ئېلىـپ كېلىنىـدىغان بولـسا،             
. االيمهنئائىلهم ياكى تۇغقىنىم دېمهي، باشقىالرغا قارىغاندا بىر ھهسـسه ئـارتۇق جـاز            

گېپىمنى ئاڭلىدىڭالرمۇ؟ ئۇنداق بولسا، خالىغـان جىنـايهت ئۆتكۈزسـۇن، خالىغـانالر            
  » !ئىش ـ ھهرىكىتىگه دىققهت قىلسۇن

 ھهرگىـــزهقرىبـــالىرىنى دۆلهت ئىـــشىغا ھهزرىتـــى ئـــۆمهر ئۆزىنىـــڭ خىـــش ـ ئ   
ــى        ــي قارش ــىغا قهتئى ــئۇل بولۇش ــشقا مهس ــرەر ئى ــڭ بى ــتۇرمايتتى، ئۇالرنى يېقىنالش

ــاتتى ــا ئۇالرنىــڭ تىجــارەت قىلىــشىنىمۇ چهكل  . چىق چــۈنكى خهلــق  . ىگهنىــدىھهتت
 دەپ گۇمان قىلىشى    “اددى قواليلىقالر يارىتىپ بهردى   ئۆز يېقىنلىرىغا م  ”: ئۇنىڭدىن
  . ئىدىمۇمكىن

 كـېچىچه نامـاز ئوقـۇيتتى، يېـرىم كـېچه بولغانـدا، بـاال ـ چـاقىلىرىنى نامازغـا           ،ئـۇ 
نامازغا بۇيرىغىن،  ) ۋە ئۈممىتىڭنى (ڭدىكىلهرنى  ئائىله!) ئى مۇھهممهد ( :ئويغىتىپ

. ئۆزەڭمۇ ئۇنى ئادا قىلىشقا چىداملىق بولغىن، سهندىن بىز رىزىق تهلهپ قىلمايمىز
دېــگهن  ②ســاڭا بىــز رىزىــق بېرىمىــز، ياخــشى ئــاقىۋەت پهقهت تهقۋادارالرغــا خاســتۇر

   .ئايهتنى ئوقۇپ، ئۇالرنىڭ يادىغا ساالتتى

                                                 
 – 230 ۋە  – 229 جىلـد،    – 7ئىبنـى كهسـىر،     » ئهل بىـدايه  «.  بهت – 6 جىلـد،    – 3ئىبنۇل ئهسـىر،    » ئهل كامىل « ①

 . بهتلهر
  .  ئايهت– 132سۈرە تاھا،  ②
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ــۆز ئه  ــۆمهر ئ ــسىدا بالىلىرىغــا   ھهزرىتــى ئ ــدىكى مهســئۇل كىــشىلهرنىڭ ئارى مرى
ئاالھىــدە مۇئــامىله قىلغــانالرنى قــاتتىق ئهيىبلىگهنــدىن باشــقا، ئۇالرنىــڭ جىنــايهت  

  . ئۆتكۈزگهن بالىلىرىنىمۇ ئېغىر جازااليتتى

ھهزرىتى ئۆمهر دەۋرىدە مىسىرنىڭ ۋالىـسى بولغـان، داڭلىـق قومانـدان ۋە دۆلهت              
 ھهزرىتى ئـۆمهر ۋاپـات بولغانـدىن كېـيىن، ئـۇنى ئهسـلهپ              سئهمر ئىبنى ئا  مۆتىۋىرى  

  : مۇنداق بىر ۋەقهنى سۆزلهپ بهرگهنىدى

ــيىن، ا    « ــدىن كې ــى ئهبۇبهكرى ــبهر ئهلهيهىســساالم ۋە ھهزرىت ــن هللا مهن پهيغهم تى
ئـۇ دادا، بـاال دېـمهي، كىـم         . ھهزرىتى ئۆمهردەك قورقۇدىغـان بىرىنـى كـۆرۈپ باقمىـدىم         

قهتئىــي كهچــۈرۈم قىلمــاي، تېگىــشلىك جازاســىنى     جىنــايهت ئىــشلىگهن بولــسا،   
  . بېرەتتى

خىزمهتچـى  . ئۆيدە ئولتـۇراتتىم  ) مىسىردىكى(قهسهم قىلىمهنكى، بىر كۈنى مهن      
كېلىــپ ھهزرىتــى ئۆمهرنىــڭ ئــوغلى ئابــدۇرراھمان بىــلهن ئهبــۇ ســهرۇئه ئىــسىملىك  

لىقىنى بىرىنىڭ مهن بىلهن كۆرۈشۈش ئۈچۈن ئىجازەت سوراپ ئىشىك ئالدىدا تۇرغـان      
قارىــسام، ھهر ئىككىــسى خاپىغــان   . ئــۆيگه كىرىــشكه ئىجــازەت قىلــدىم   . ئېيتتــى
  : ئۇالر ماڭا. كۆرۈنهتتى

تۈنۈگۈن كهچته بۇ ئىككىمىز    ! نىڭ شهرىئىتىگه ئۇيغۇن جازا بهرگىن    هللا  بىزگه ا  ــ
  . شاراب ئىچىپ، مهست بولدۇق، ـ دەپ يالۋۇرۇشقا باشلىدى

  :  ئاھانهت بىلهن ئازار بهردىم، ئاندىن مهن ئاۋۋال ئۇالرغا قاتتىق تىل ـ

  : ئهمما ئابدۇرراھمان ماڭا. ـ دەپ قوغلىدىم! مدىن يوقۇلۇشۈ كۆزــ

 ئهگهر بىزگه جازا بهرمىسهڭ، مهدىنىگه قايتقانـدا سـېنىڭ ئۈسـتۈڭدىن دادامغـا              ــ
.  ئىـدى  پوزىتسىيىسى قهتئىي م، ئابدۇرراھماننىڭ   قارىسا! ـ دېمهسمۇ؟ ! ئهرز قىلىمهن 

ھهزرىتى ئۆمهر مېنىڭ ئۇالرنى جازالىمىغانلىقىمنى بىلىـپ قالـسا، مېنـى بـۇ             ئهگهر  
شــۇنىڭ بىــلهن ئــۇالرنى ھويلىغــا ئېلىــپ چىقىــپ،   . ۋەزىپىــدىن ئېلىــپ تاشــاليتتى 

دەررىدىن كېيىن، ئابدۇرراھمان بىر بۇلۇڭغا بېرىپ، چـاچ        . قىرىقتىن دەررە ئۇرغۇزدۇم  
 بولۇپ، جازاغـا تارتىلغـان كىـشىنىڭ        بۇ بىر ئادەت  . ـ ساقىلىنى چۈشۈرۈشكه باشلىدى   

  . چاچ ـ ساقىلى چۈشۈرۈلهتتى

ق ھهزرىتـى ئـۆمهرگه ھېچقانـداق       ۇلۇمهنكى، مهن بۇ ئىش توغر    قا قهسهم قىلى  هللا ا
. بىــر كــۈنى ھهزرىتــى ئۆمهرنىــڭ خېتىنــى تاپــشۇرۇۋالدىم. مهلۇمــات يوللىمىغانىــدىم

خېتىـدە  . ىقىپ تۇراتتى خهتتىن ئۇنىڭ قانچىلىك ئاچچىقالنغانلىقى مانا مهن دەپال چ       
  : مۇنداق دېيىلگهنىدى

  بىسمىلالھىررەھمانىررەھىم
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  : نىڭ بهندىسى ئۆمهردىن ئىسيانكارنىڭ بالىسى ئىسيانكارغاهللا ا

مېنىڭ ئهمىرلىرىمگه قارشى چىققانلىقىڭغـا ۋە قىلغـان        ! ئهمر ئىبنى ئاس   ئهي  
شـتىن باشـقا    سېنى ۋەزىپهڭدىن ئېلىـپ تاشال    . يولسىزلىقىڭغا بهكمۇ ھهيران قالدىم   

ئابدۇررەھماننىڭ جازاسىنى ئۆيۈڭنىڭ تۆت تېمى ئىچىـدە بېرىـپ، چـاچ ـ     . چارەم يوق
شۇنداقمۇ؟ ) ئۇنى سىرتقا چىقىرىپ سازايى قىلمىدىڭ(ساقىلىنىمۇ ئۆيدە چۈشۈردۈڭ 

 ئابدۇررەھمان  رلىرىمگه قارشى ئىكهنلىكىنى بىلمهمسهن؟   بۇ ئىشىڭنىڭ مېنىڭ ئهم   
باشقىالرغا قانداق . ن ئاددىي پۇقرادىن باشقا نهرسه ئهمهس     ياشايدىغا ئهمرىڭدەسېنىڭ  

بـۇ خهلىپىنىـڭ    «: مۇئامىله قىلغان بولـساڭ، ئۇنىڭغىمـۇ شـۇنداق قىلمـاي، ئـۆزەڭچه           
نىــڭ شــهرىئىتىگه هللا دەپ ئــويالپ، ئۇنىڭغــا ئاالھىــدە مۇئــامىله قىلــدىڭمۇ؟ ا » ئــوغلى

اپـشۇرۇپ ئېلىـپ،    خېتىمنـى ت  . بويسۇنۇش جهھهتته مهن ئۈچۈن ھهممه ئادەم ئوخشاش      
ــا       ــسىپ ماڭ ــتىگه بې ــۆگهپ، مالنىــڭ ئۈس ــتهككه ي ــر يهك ــدۇررەھماننى بى دەرھــال ئاب

  ! ئۆتكۈزگهن گۇناھىنىڭ جازاسى ئۈچۈن مۇشۇ يهرگىچه شۇ پېتى كهلسۇن! ئهۋەتكىن

ــاس   ــى ئ ــر ئىبن ــنىگه    ئهم ــدۇررەھماننى مهدى ــائهن ئاب ــرىگه بىن ــڭ ئهم  خهلىپىنى
نه بىر ئوغلى ئابـدۇلالھ ئـارقىلىق بىـر پـارچه           ئاندىن ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ يه   . يوللىدى

: خېتىــدە مۇنــداق دەپ يېزىلغانىــدى. مهكتــۇب يــولالپ، ئۇنىڭــدىن كهچــۈرۈم ســورىدى
نىـڭ نـامى بىـلهن قهسـهم قىلىمهنكـى، مهيلـى مۇسـۇلمان بولـسۇن                هللا ئهڭ ئۇلۇغ ا  ...«

ياكى غهيـرى مۇسـۇلمان بولـسۇن، جىنـايهت ئۆتكـۈزگهن پۇقرانىـڭ ھهممىـسىنى ئـۆز                 
  » ...ۈمنىڭ ھويلىسىدا جازااليمهنئۆي

 دادىــسىنىڭ كه يــۆگهلگهن پېتــىيهكــتهككهلتۈرۈلــۈپ، ئابــدۇررەھمان مهدىــنىگه 
ئــۇلىغى تۈگىــشىپ كهتــكهن بولــۇپ، بىــر قهدەم مــاڭغۇدەك ھــالى   . دىېرىلــئالــدىغا ب

  : ھهزرىتى ئۇنى كۆرۈپال ناھايىتى قوپاللىق بىلهن. قالمىغان ئىدى

بـــۇ يـــاش .  دېـــدى- ھه؟-ىلغۇلۇقـــۇڭنى قىلـــدىڭ ئـــاخىرى ق! ان ئابـــدۇررەھمـــــ
يىگىتنىڭ پهرىشان ھالىنى كۆرگهن ئابدۇررەھمان ئىبنى ئهۋفنىڭ ئىچى ئېچىشىپ         

  :كهتتى ۋە ھهزرىتى ئۆمهرنى پهسكويغا چۈشۈرۈش ئۈچۈن ئارىغا كىرىپ

ئوغلـۇڭ تېگىـشلىك جازاسـىنى تارتىـپ بوپتـۇ، ـ       !  ئهي مۇئمىنلهرنىڭ ئهمىـرى ــ
يهنه بىـر تهرەپـتىن ئـوغلى       . رىتى ئۆمهر ئۇنىڭغا پىسهنتمۇ قىلمىـدى     ئهمما ھهز . دېدى

مېنـى يهنه نـېمه قىلماقچىـسهن؟ سـهن         . ـ مهن كېـسهل بولـۇپ قالـدىم       : ئابدۇررەھمان
ھهزرىتـــى ئـــۆمهر ئۇنىـــڭ ! ئهپـــسۇس. ــــ دەپ ۋارقىرايتتـــى! مېنىـــڭ قـــاتىلىم ســـهن

بېرىـپ، زىنـدانغا    جـازا   ) ئىككىنچـى قېـتىم   (سۆزلىرىگه قۇالق سـالمىدى ۋە ئۇنىڭغـا        
غىرلىــشىپ، كــۆپ ئــۆتمهي ۋاپــات ئابــدۇررەھماننىڭ كېــسىلى زىندانــدا ئې. تاشــلىدى

  . بولدى
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الرغــا كهلــسهك، ئــۇ كــۆپىنچه ، ھاكىمن ۋالىــيئهمــدى ھهزرىتــى ئــۆمهر تهيىــنلىگه
ھالالردا، ئىبادەت ۋە دىنىي ئىشالرغا بهك ئهھمىيهت بېرىپ كهتمىسىمۇ، ئىشهنچلىك          

ــادەم  ــۈر ئــــ ــىۋە كۈچتۈڭگــــ ــي  . لهرنى تهيىنلهيتتــــ ــادەت ۋە دىنىــــ ــۈنكى ئىبــــ چــــ
ــتۇر  يهتلهرنىـــڭ پايدىـــسى ھهرمهجبۇرىي ــۆزىگه خاسـ ئهگهر ۋەزىـــپىگه . كىـــشىنىڭ ئـ

تهيىنلهنگهن كىشى پهزىلهتلىك، لېكىن باشقۇرۇش ئىقتىدارى ئاجىز بولۇپ قالسا، ئۇ          
 شـۇڭا، ئـۇ كىـشى ئهڭ مـۇھىمى كۈچلـۈك ۋە           . ھالدا ئۇنىڭ زىيىنـى ئـۈممهتكه بولىـدۇ       

ــۇ كىــشىنىڭ ئهخــالق ـ     . قابىلىيهتلىــك بولۇشــى كېــرەك  ــدا، ئهگهر ئ شــۇنداق بولغان
پهزىلىتىدە بىر نۇقسان بولسا، زىيىنىنى ئۆزى تارتىدۇ، ئهمما ئۈممهت ئۇنىڭ كۈچى ۋە        

ھهزرىتـــى ئـــۆمهر ۋالىلىققـــا ئاساســـهن . قابىلىيىتىـــدىن ئۈنۈملـــۈك پايدىلىنااليـــدۇ
ــۇنه   ــساالمنىڭ ئهڭ م ــبهر ئهلهيهىس ــى پهيغهم ــاھابىلىرىنى تهيىنلهيتت ــا . ۋۋەر س ھهتت

 ئهگهر«: الاليتتى ۋە مۇنداق دەيتتىئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى ئهڭ قابىلىيهتلىكلىرىنى ت  
ــدىنمۇ     مهن ــيىن، ئۇنىڭـ ــدىن كېـ ــنلهپ بولغانـ ــپىگه تهيىـ ــر ۋەزىـ ــشىنى بىـ ــر كىـ  بىـ

ــۇپ     ــارام بولـ ــۇ بىئـ ــىقىلىپ، بهكمـ ــم سـ ــسام، ئىچىـ ــى ئۇچراتـ قابىلىيهتلىـــك بىرىنـ
  . »كېتىمهن

ــهئبه،     ــى ش ــۇغىرە ئىبن ــۆمهر م ــى ئ ــاس دەرۋەقه، ھهزرىت ــى ئ ــر ئىبن ــاۋىيه ئهم ، مۇئ
ــا، ھهزرىتــى ئوســمان،     ــپىلهرگه تهيىــنلىگهن ۋاقىتت ــارلىق زاتالرنــى مــۇھىم ۋەزى قات

د ئىبنــى زەييىــد  ئابــدۇررەھمان ئىبنــى ئهۋف ۋە ســهئھهزرىتــى ئهلــى، تهلــهه، زۇبهيــر،
ــارلىق  ــۇ دۇنيــادىكى چېغىــدىال جهننهتنىــڭ (قات ئهڭ )  خــۇش بېــشارىتى بېــرىلگهن ب

ــدى     ــات ئى ــى ھاي ــاھابىلهر تېخ ــۇنهۋۋەر س ــرىگه   . م ــدىنقىلىرى كېيىنكىلى ــا ئال ئهمم
ــۇالرنى       ــۆمهر ئ ــى ئ ــا، ھهزرىت ــك بولغاچق ــۈك ۋە قابىلىيهتلى ــۇ كۈچل ــدا تېخىم  قارىغان

ئۇندىن باشقا، ھهزرىتى ئۆمهر ھهردائىم ئـۆزى تهيىـنلىگهن         .  تهيىنلىگهنىدى ۋەزىپىگه
. نىڭ ئهھــۋاللىرىنى ئىگهلــلهپ، ئــۇالرنى كــونترول قىلىــپ تــۇراتتى     بــۇ كىــشىلهر 

  .ئۇالرنىڭمۇ ھهزرىتى ئۆمهردىن تهپ تارتىپ، ئۇنى ھۆرمهتلىشى الزىم ئىدى

ھهزرىتى ئۆمهر بۇ مۇنهۋۋەر ساھابىلهرنى ۋەزىپىلهرگه تهيىنلهپ، ئۇالرنى دۇنيانىڭ        
ى ھاشـىم قهبىلىـسىنىڭ     ھهتتـا ئـۇ بهنـ     . باش ئاغرىقىغا ئارىالشتۇرۇشنى خالىمايتتى   

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا بولغـان    . ( جهھهتتىن ۋەزىپه بهرمىدى   يئهزالىرىغا ئاساسى 
يېقىنلىــق ۋە ئارىلىرىــدىكى تۇغقــانلىق مۇناســىۋىتى بىــلهن شــۇنداق قىلــدى ھهم   

ئۇنىـڭ  .) ئۇالرنىڭ دۇنيا ئىشلىرىغا ئارىلىـشىپ، نـامىنى بۇلغىـشىنىمۇ خالىمـايتتى          
بىلىــشىمچه، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم «: ىڭ ئــوغلى ئابــدۇلالھقاھهزرىتــى ئابباســن

» ھهردائىم باشـقىلىرىغا ۋەزىـپه تاپـشۇرۇپ، سـىلهرنى بـۇ ئىـشالرغا ئارىالشـتۇرمايتتى            
  .دېگىنى راست ئىدى

ــا،         ــنلىگهن ۋاقىتت ــپىگه تهيى ــر ۋەزى ــۇھىم بى ــشىنى م ــر كى ــۆمهر بى ــى ئ ھهزرىت
اســـلىقىنى ۋە ھېچكىمنىـــڭ ئۇنىڭـــدىن ھېچكىمنىـــڭ مېلىغـــا يولـــسىزلىق قىلم

جېنىغا زامىن بولماسلىقىنى، ئهمهل ۋە ھوقۇقىنى ئـۆزى ۋە ئائىلىـسىنىڭ كوزىرىغـا             
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ۋالىلىققا تهيىنلىگهن كىـشىلهرگىمۇ مۇشـۇ      . ئايالندۇرۇۋالماسلىقىنى تهلهپ قىالتتى  
مهنىدە بىر ئاگاھالنـدۇرۇش خېتـى ئهۋەتىـپ، ئهنـسار ۋە مۇھـاجىر سـاھابىلهردىن بىـر                 

  .  ئىشقا گۇۋاھچى قىالتتىنهچچىنى بۇ

:  جهھهتتىن مۇنداق بـوالتتى    يئۇنىڭ ئاگاھالندۇرۇش خېتىنىڭ مهزمۇنى ئاساسى    
مهن سېنى مۇسۇلمانالرنىڭ قېنى ۋە جېنىغا زامىن بولۇشۇڭ ئۈچۈن ئهمهس، بهلكى           «

ئۇالرغا ئىمام بولۇش، ھهق ۋە ھوقۇقىنى قوغداش، ئۇالرنى ئادىللىق بىلهن باشقۇرۇش       
  » . قىلىپ تهيىنلىدىمئۈچۈن خهلىپه

. ھهزرىتى ئۆمهر ۋەزىپه بېشىدىكى كىشىلهرنى ھهمىشه كونترول قىلىپ تۇراتتى        
ئۇالرنىڭ يېمهك ـ ئىچمىكى، كىـيىم ـ كېچىكـى ۋە تۇرالغـۇ جـايلىرىغىچه تهكـشۈرۈپ        

ــاالتتى        ــساب ئ ــۇالردىن ھې ــات ئ ــات ـ پ ــۇراتتى ۋە پ ــى ھهج   . ت ــقا، ھهر يىل ــدىن باش ئۇن
ىالرنـى ئۆزىنىـڭ يېنىغـا چـاقىراتتى ۋە خهلقـتىن ۋالىالرنىـڭ             مهۋسۈمىدە بارلىق ۋال  

ــۆزلىرىگه ــامىله قى ئـ ــلهن مۇئـ ــادىللىق بىـ ــان  ئـ ــهرىئهت  -لغـ ــانلىقىنى، شـ  قىلمىغـ
 ـ قىلمىغـانلىقىنى سـوراپ، سۈرۈشـته قىالتتـى ۋە      لغانرىنى توغرا ئىجرا قىھۆكۈملى

مــۇھهممهد . ىئۇالرنىــڭ ۋالىلىــرى ھهققىــدىكى ئهرز ـ شــىكايهتلىرىگه قــۇالق ســاالتت   
ئىبنــى مهســلهمه ۋالىالرنــى تهپــتىش قىلىــدىغان مۇپهتتىــشالرنىڭ باشــلىقى بولــۇپ،  
ھهزرىتــى ئــۆمهر ۋالىالردىــن بىرىنىــڭ ئۈســتىدىن شــىكايهت تاپــشۇرۇلغان ھامــان بــۇ 

 سهئدمهسىلهن، بىر قېتىم ئۇنى ئىراق ۋالىسى       . زاتنى ئهھۋال ئىگهللهشكه ئهۋەتهتتى   
  . مهلۇمات ئىگهللهش ئۈچۈن ئهۋەتكهنىدى ھهققىدەئىبنى ئهبۇ ۋەققاس

 ھهزرىتى ئۆمهر ئۆزى تهيىنلىگهن قوماندان ۋە ۋالىالردىن مـۇغىرە ئىبنـى شـهئبه،            
يـاد ئىبنـى غهنهم ۋە      هينى مهزئۇن، سـهئد ئىبنـى ئـامىر، ئ        ، قۇدامه ئىب  ئهمر ئىبنى ئاس  

لــېكىن .  شــىكايهتلهرنى ئاڭلىغانىــدى -ىالرنىڭ ئۈســتىدىن قىلىنغــان ئهرز  باشــق
 ئهمــر ئىبنــى  دىققىتىنــى ئهڭ تــارتقىنى مىــسىر ۋالىــسى ڭبۇالرنىــڭ ئىچىــدە ئۇنىــ 

  . نىڭ ئۈستىدىن قىلىنغان غهلىته شىكايهت ئىدىئاس

  : ئهنهس بۇ ۋەقهنى مۇنداق نهقىل قىلىدۇ

مىـسىردىن كهلـگهن بىـر      . بىر كـۈنى ھهزرىتـى ئۆمهرنىـڭ يېنىـدا ئولتۇراتتـۇق          «
  : ندىن كېيىنكىشى ھهزرىتى ئۆمهردىن ئىجازەت ئالغا

لىپ، بۇ يهر پهقهت سهندىن مهدەت تىلهيدىغانالر كې!  ئهي مۇئمىنلهرنىڭ ئهمىرىــ
ھهزرىتـى ئـۆمهر دىققىتىنـى      .  دەپ ۋايساشقا باشلىدى   -،مۇراجىئهت قىلىدىغان يهردۇر  

 بىزنىـڭ   ـــ : ئـۇ ئـادەم   . ـ دېـدى  ! ېنى ئېيتقىن ـ نېمه ئىش يۈز بهردى؟ ق     : ئۇنىڭغا بۇراپ 
مهنمۇ بهيگىگه قاتناشتىم ۋە    .  ئات بهيگىسى ئورۇنالشتۇرغانىدى   ى ئاس ئهمر ئىبن ۋالى  

ئۇمۇ (ئهمما، ۋالىنىڭ ئوغلى . تاماشىبىن خهلقمۇ بۇنى كۆرۈپ تۇردى . بىرىنچى بولدۇم 
  : ر كېلىپمهمۇھهممهد ئىبنى ئ) اتناشقانىدىبهيگىگه ق
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 -لـدى، نكى، مېنىڭ ئېتىم بىرىنچـى بو     كهئبىنىڭ رەببىگه قهسهم قىلىمه   !  ياق ــ
  : ئۇ ماڭا يېقىنالپ كېلىۋىدى، ئۇنى تونىدىم ۋە مهنمۇ. دەپ تۇرۇۋالدى

 كهئبىنىڭ رەببىگه قهسهم قىلىمهنكى، مېنىـڭ ئېـتىم بىرىنچـى بولـدى، ـ دەپ      ــ
ــدۈردۈم  ــراز بىل ــقا     . ئېتى ــى قامچىالش ــپ، مېن ــۇھهممهد غهزەپلىنى ــلهن، م ــۇنىڭ بى ش

  : پتىنئۇ بىر تهرەپتىن ئۇرسا، يهنه بىر تهرە. باشلىدى

بـۇ  . مهن ئېـسىلزادە ئاتـا ـ ئانىنىـڭ ئـوغلىمهن، ـ دەپ ۋارقىرايتتـى      !  ئاڭالپ قويــ
ــۇ   ــا يېتىپت ــۇ مېنىــڭ ســاڭا ئهرز قىلىــشىمدىن   . ۋەقه كېيىــنچه ۋالىنىــڭ قۇلىقىغ ئ

مانـا ھـازىر    . ئهممـا مهن بىـر ئامـال قىلىـپ قـاچتىم          . قورقۇپ، مېنى زىندانغا پالىدى   
  . دېدىسېنىڭ ئالدىڭدا تۇرۇپتىمهن، ـ 

. ھهزرىتـى ئـۆمهر ھېچنـېمه دېمىـدى       . سـۆزىنى تـۈگهتتى   ) قىبتى(بۇ مىسىرلىق   
  : ا پهقهتئۇنىڭغ

بـۇ مهكتـۇبنى تاپـشۇرۇپ      «: اـ دېگهندىن كېـيىن، مىـسىر ۋالىـسىغ       !  ئولتۇرغىن ــ
دەپ مهكتـۇب   » !ئېلىپ، دەرھال ئوغلـۇڭ مـۇھهممهد بىـلهن بىلـله يېنىمغـا كهلگىـن             

ر كهلگىــچه ســهن باشــقا يهرگه كهتــمهي همـــــ ئ: قــاراپ ئانــدىن مىــسىرلىققا .يوللىــدى
  . ـ دەپ جېكىلىدى! تۇرغىن

ــاس مىــسىر ۋالىــسى  ــاالقزادە بولــ   ئهمــر ئىبنــى ئ ــۆرۈپ بهكمــۇ ئ ۇپ  مهكتــۇبنى ك
  : كېتىپتۇ ۋە ئوغلىنى چاقىرىپ

زدۇڭمــۇ؟ ـ دەپ   ئوغلــۇم بىــرەر ئىـش قىلىــپ قويــدۇڭمۇ؟ بىـرەر جىنــايهت ئۆتكۈ  ـــ  
  : ئوغلى. سوراپتۇ

  : رهمئ. نېمه بولدى؟ ـ دەپتۇ!  داداياقــ 

ئۇنداقتا، خهلىپه سـېنى نېمىـشقا چاقىرغانـدۇ؟ ـ دەپ ئهنـسىرەپتۇ ۋە قورقۇشـقا       ــ 
  . باشالپتۇ

ر ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ جىددىي تهلىماتىغا بىنائهن ئوغلى مۇھهممهدنى ئېلىپ         همئ
ا قهســهم قىلىمهنكــى يهنه ھهزرىتــى ئۆمهرنىــڭ يېنىــد    . مهدىــنىگه يېتىــپ كهلــدى  

 بهكمـۇ   ئهمر ئىبنى ئاس ھهردائىم شۇنداق رەتلىك كېيىنىپ يۈرىدىغان    . ئولتۇراتتىم
، ئوغلىنىــڭ ھهزرىتــى ئــۆمهر ئــۇنى كــۆرۈپ. ئــاۋارە كىــيىملهر بىــلهن كىرىــپ كهلــدى

 ـ كهلمىگهنلىكىنى بىلىـش ئۈچـۈن بـوينىنى سـوزۇپ ئۇنىـڭ ئارقـا تهرىـپىگه         هلگهنك
  : ئاندىن ئهتراپىدىكىلهردىن. دىقارى

  : مىسىرلىق ئوتتۇرىغا چىقىپ. دىھېلىقى مىسىرلىق نهدە؟ ـ دەپ سورىــ 

ــ  : ھهزرىتى ئۆمهر قولىدىكى تاياقنى ئۇنىڭ قولىغا ئۇزىتىـپ . مانا مهن، ـ دېدى ــ 
مىــسىرلىق . ـــ دەپ ئهمىــر قىلــدى! ئــال، ســېنى ئۇرغــان شــۇ ئېــسىلزادىنى ئــۇرغىن 
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راسـتىنى  . (ولۇشـىغا ئـۇردى   تاياقنى ئېلىپ مۇھهممهدنى دادىسىنىڭ كـۆزى ئالدىـدا ب        
. ئهتراپتا قاراپ تۇرغان ھهممهيلهن ئۇنىڭ تاياق يېيىشىنى خوپ كۆرەتتۇق        ) ئېيتسام

ئهمما مىسىرلىق ئۇنى شۇنداق قاتتىق ئۇردىكى، ئۇنىڭغا ئىچىمىز ئاغرىپ كهتتى ۋە          
همما ھهزرىتى ئـۆمهر پـات ـ    ئ. ئىچىمىزدە ئهمدى توختاپ قالغان بولسىچۇ دەپ كهتتۇق

  : پات

ھهتتـا ئۇنىـڭ    . ــ دەپ ۋارقىـراپ تـۇراتتى      ! شۇ ئېـسىلزادىنى ئوبـدانراق ئـۇر      ! ئۇرــ  
  : قالماي، مىسىرلىققابىلهنال 

ـــ  ــدى ئـ ــۇر   همئهم ــشىغا ئ ــاز بې ــۇ ت ــڭ ش ــوغلى   هللا ا! رنى ــى، ئ ــهم قىلىمهنك ــا قهس ق
  . دادىسىنىڭ مهنسىپىگه ئىشهنمىسه، سېنى ھهرگىز ئۇرمايتتى، ـ دېدى

  : ككىسىنى ئۇرۇشتىن توختاپ مىسىرلىق ئاتا ـ باال ئى

. مهن ئۆچــۈمنى ئالــدىم، پۇخارىمــدىنمۇ چىقــتىم!  ئهي مۇئمىنلهرنىــڭ ئهمىــرىــــ
. تهرلىـك، ـ دېـدى   مېنى ئۇرغـاننى مهنمـۇ ئۇرۇۋالـدىم، مۇشـۇنىڭ ئـۆزى مهن ئۈچـۈن يې      

  : ھهزرىتى ئۆمهر

نىڭ قهسهم قىلىمهنكـى، سـهن ئـۆزەڭ رازى بولغىـدەك ئۇرىـۋالغىچه بىـز سـىلهر           ــ  
ئانىلىرىـدىن ھـۆر تۇغۇلغـان شـۇ        ! ماڭا قـۇالق سـال    ! رمهئهي ئ . اڭالرغا كىرمهيمىز ئار

  . ـ دېدى!! ئىنسانالرنى سىلهر قاچاندىن ئېتىبارەن ئۆزەڭالرنىڭ قۇلى قىلىۋالدىڭالر؟

ئـۇ پهقهت  . تىر ئىبنـى ئهل ئـاس نـېمه دېيىـشىنى بىلهلـمهي ھولۇقـۇپ تـۇرات            مهئ
  : ئۆزرە ئېيتتى ۋە

ـــ  ــشهنگىن ـ ــا ئى ــۇ ئىــ !ماڭ ــدى،   مېنىــڭ ب ــوق ئى ــرىم ي ــال خهۋى  دەپ -شتىن پهقهت
: رىتى ئۆمهر مىسىرلىققا بۇرۇلـۇپ    ھهز. خهلىپىنىڭ ئاچچىقىنى ياندۇرۇشقا تىرىشتى   

ـ دەپ ئۇنى   !  بۇندىن كېيىن، يهنه بىرەر ئىش چىقسا، دەرھال مېنى خهۋەرلهندۈرگىن         ــ
  . خاتىرجهم قىلدى

شايدىغان، ئۇالرنىڭ دەرتلىرىگه قۇالق    ھهزرىتى ئۆمهر ھهردائىم خهلق ئارىسىدا يا     
ــدى   ــدىغان زات ئىـ ــى تهڭ ھهل قىلىـ ــالىدىغان ۋە قىيىنچىلىقلىرىنـ ــشى . سـ يولدىـ

جىهادقا چىقىپ كهتكهن ئايالالرنى پات ـ پات يوقالپ، بىرەر نهرسىگه ئېهتىياجى بـار ـ    
يوقلــۇقىنى ســورايتتى، بهزىــدە بــۇ ئايالالرنىــڭ بــالىلىرىنى يــاكى خىزمهتچىلىرىنــى  

. هگهشتۈرۈپ، ئۇالرنىڭ ئورنىدا بازارغا بېرىپ الزىملىق نهرسىلهرنى ئېلىپ بېرەتتـى  ئ
ئالـدىنقى ســهپتىن پوچتــالىيون كهلــگهن ھامــان خهت ـ چهكلهرنــى ئــۆز ئىگىلىــرىگه    

ســاۋادى بولمىغــان ئــائىلىلهرگه خهتنــى ئوقــۇپ بېــرىش ئۈچــۈن   . يهتكــۈزۈپ بېرەتتــى
. ئـۆزى بېرىـپ ئوقـۇپ بېرەتتـى       ) ر خالىـسا  ئۇال(ساۋاتلىق كىشىلهرنى ئهۋەتهتتى ياكى     

ئاندىن ئۇالرغا پوچتىكهشـنىڭ قاچـان يولغـا چىقىـدىغانلىقىنى، ئهگهر يولداشـلىرىغا        
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خهت ئهۋەتمهكچى بولسا، پوچتىكهشكه قايسى كۈنى تاپشۇرۇپ بهرسه بولىدىغانلىقىنى          
  . ئېنىق چۈشهندۈرۈپ قويۇپ چىقىپ كېتهتتى

ن ســهپهرگه ئاتلىنىــپ قالــسا، ئــۆزى    ھهزرىتــى ئــۆمهر بىــر تــوپ كىــشى بىــله     
باشقىالردىن كېيىن يولغـا چىقـاتتى ۋە ھايالـدىغان يهردە قېلىـپ قالغـان نهرسـىلهر                

يولدا ئۇلىغى يارىالنغان ياكى باشـقا      . بولسا، ئېلىۋېلىپ ئىگىسىگه تاپشۇرۇپ بېرەتتى    
ھهرقانداق قىيىنچىلىقى كۆرۈلگهن سهپهردىشىغا يېقىنـدىن كۆڭـۈل بۆلـۈپ، يـاردەم            

  .قىلىشقا تىرىشاتتى

 ھهزرىتـى   ـــ  ىـپ، پۈتـۈن شـهھهرنى چـارالپ چىقىـش         كېچىلىرى مهدىنىنى ئايلىن  
مهدىـــنىگه چۈشـــكهن كارۋانالرنىـــڭ بېـــشىدا  . ئۆمهرنىـــڭ دائىملىـــق ئىـــشى ئىـــدى 

ه ككئېهتىيـاجىنى قامداشـقا، ھهقـسىزلى     قاراۋۇللۇق قىالتتى، موھتاج كىشىلهرنىڭ     
لىرنى ئــاڭالپ، دەرتلىــرىگه دەرمــان بولۇشــقا ئۇچرىغــان كىــشىلهرنىڭ ئهرز ـ شــىكايهت  

ئايالالردىن بىرەرسىنىڭ بىر نهرسىگه ئېهتىياجى چۈشۈپ قالسا، دەرھال     . تىرىشاتتى
  .ئۆيىگه قايتىپ، ئايالىنى ئېلىپ ئۇالرنىڭ يېنىغا يېتىپ كېلهتتى

  : ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ خىزمهتچىسى ئهسلهم مۇنداق دەيدۇ

سـهررار  . هن ھـاررا دېـگهن يهرگه كېتىۋاتـاتتۇق        بىر كېچىسى ھهزرىتى ئۆمهر بىل    
: ھهزرىتى ئـۆمهر ماڭـا    . چۈشتىدېگهن يهرگه كهلگهندە، سهل نېرىدا كۆزىمىز بىر ئوتقا         

قـاراڭغۇ ۋە سـوغۇقتا     . ئاۋۇ يهردە ھايالدىغان بىـر كـارۋان بـار ئوخـشايدۇ          !  ئهي ئهسلهم  ــ
ــق   ــتۇرالمىغانلىقى ئېنى ــولىنى داۋامالش ــاراپ  . ي ــپ ق ــزراق بېرى ــرەر  تې ــايلى، بى  باق

بىز تېز ـ تېز مېڭىپ ئوت يېقىلغـان يهرگه   . ئېهتىياجى بارمىكىن ھهقىچان؟ ـ دېدى 
قارىــساق، بىــر ئايالنىــڭ ئهتراپىــدا بىرمــۇنچه ئۇشــشاق بــاال  . يېقىنلىــشىپ كهلــدۇق

ھهزرىتـى ئـۆمهر    . ە بىـر قـازان قايناۋاتـاتتى      دئوتنىـڭ ئۈسـتى   . غلىشىپ ئولتـۇراتتى  يى
  : پيىراقتىن ساالم بېرى

  : ئۇ ئايال.  يېنىڭالرغا بارسام بوالمدۇ؟ ـ دەپ ئىجازەت سورىدىــ

ھهزرىتـى ئـۆمهر    . ــ دېـدى   !  بىر پايداڭ تهگسه كهل، بولمىسا، بىزنى ئاۋارە قىلمـا         ــ
  : مېنى جايىمدا تۇرغۇزۇپ قويۇپ، ئۆزى ئۇالرنىڭ يېنىغا باردى ۋە

 :ئايـال . وقلۇقىنى سورىدىبار ـ ي سىلهرگه نېمه بولدى؟ ـ دەپ بىرەر ئېهتىياجى  ــ 
ـ دەپال كۆرۈپ تۇرۇپسهن، قاراڭغۇ ۋە سوغۇقتا مۇشۇ يهردە ئولتۇرۇشقا مهجبۇر بولدۇق، ــ 

  : ھهزرىتى ئۆمهر. قويدى

  : ئايال.  دەپ سورىدى-غالۋاتىدۇ؟بۇ بالىالر نېمىگه يىــ 

  :ئۆمهر... التتى؟ ئاچلىقتىن شۇنېمىشقا بوــ 

   :ئايال. زاندا نېمه بار؟ ـ دېدىقاــ  
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ى نداق قىلىـپ، ئـۇالرن    بالىالر ئـۇخالپ قـالغىچه مۇشـۇ      .  سۇدىن باشقا نهرسه يوق    ــ
پ جاۋاب ـ دە! ھهققىمىزنى ئۆمهردىن سورىسۇنبىزنىڭ  هللا ا. ئالداپ تۇرمىسام بولمايدۇ  

  : ھهزرىتى ئۆمهر. بهردى

ئـۆمهر سـىلهرنىڭ بـۇ ھالـدا ئىكهنلىكىڭالرنـى      ! كۆڭلۈڭالرغا يارىشا بهرسۇن هللا اــ  
  : ئايال.  بىلسۇن؟ ـ دەپ سورىدىنهدىن

ئهممـا دەرتلىرىمىـزگه كهلگهنـدە بىـزدىن        . بېشىمىزغا خهلىپه بولۇشنى بىلىدۇ   ــ  
  . خهۋىرى يوق، ـ دېدى

ــدى      ــا كهل ــۇرۇپ، يېنىمغ ــدىن ت ــۆمهر دەرھــال ئورنى ــلهن، ھهزرىتــى ئ . شــۇنىڭ بى
زرىتـى ئـۆمهر   ھه. ئىككىمىز ناھايىتى ئالدىراش قايتىـپ، خهزىـنه ئامبىرىغـا بـاردۇق          

  : بىر خالتا ئۇن بىلهن بىر كۇپ ياغنى ئايرىپ ئېلىپ

   :مهن. ـ دېدى! ه ئارتىپ قويغىنئۆشنهمگــ 

   :ا ھهزرىتى ئۆمهرئهمم.  دەپ ئېتىراز بىلدۈردۈم-مهن كۆتۈرەي،!  خهلىپهىئــ 

 -ڭ گۇنـاھلىرىمنى سـهن كۆتۈرەمـسهن؟      قىيـامهت كـۈنى مېنىـ     ! ئانـاڭ ئۆلـسۇن   ــ  
تېـز ـ تېـز    .  يـاغنى ئۇنىـڭ ئۆشنىـسىگه ئـارتتىم    بىـلهن ، ئـۇن  لىـپ داق قىشـۇن . دېدى

ازراق ئـۇننى   ھهزرىتى ئۆمهر خالتىـدىن ئـ     . مېڭىپ، ئايالنىڭ يېنىغا يېتىپ كهلدۇق    
  : ئېلىپ ئۇ ئايالغا

 دەپ بىـر تهرەپــتىن بۇلمــاقنى  -ۇمغــا تـۆك، مهن ئارىالشــتۇراي، ســهن ئـۇننى قول ـــ  
ــوتنى   ــتىن ئـ ــر تهرەپـ ــا، يهنه بىـ ــۈۋلهيتتىئارىالشتۇرسـ ــڭ   .  پـ ــۈنى ئۇنىـ ــڭ تۈتـ ئوتنىـ

. نىهـــايهت، بۇلمـــاق پىـــشتى. ســـاقاللىرىنىڭ ئارىـــسىغىچه ســـىڭىپ كېتىۋاتـــاتتى
  : تى ئۆمهر قازاننى يهرگه قويۇپھهزرى

   :اندىكى بۇلماقنى قاچىغا قۇيۇپقاز. ـ دېدى! قاچا بولسا بهرگىنــ 

خـــاتىرجهم بـــۇنى بالىالرغـــا يېگـــۈزگىن، مهن قـــالغىنىنى ســـوۋۇتقاچ تـــۇراي، ـــــ 
  .ـ دېدى! يېۋالسۇن

ئـۇالر يهپ تويغانـدىن     . ھهزرىتى ئۆمهر بالىالرنىـڭ تائـام يېيىـشىگه قـاراپ تـۇردى           
ئـۇ ئايـال بـۇ ئىـشقا شـۇنداق      . كېيىن، بىز قايتماقچى بولۇپ ئورنىمىزدىن قوزغالدۇق     

  : خۇشال بولۇپ كهتكهنىدى، ئۇ

اخشىلىق قىلـدىڭ،   سهن بىزگه خهلىپىدىنمۇ كۆپ ي    ! سهندىن رازى بولسۇن  هللا اــ  
  : ھهزرىتى ئۆمهر ئۇ ئايالغا. ـ دەپ دۇئا قىلدى

ئهگهر خهلىپىنىڭ ئالدىغا بىرەر    ! شۇنداقتىمۇ، خهلىپىگه ياخشىلىق تىلىگىن   ــ  
ئۈسـتى  (ئىش ئۈچۈن ئىلتىماس قىلىپ بارساڭ، مېنى شۇ يهردىـن تاپااليـسهن، ـ دەپ    
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ئانـدىن بىـر   . نى بىلـدۈردى  دىغانلىقىىـ لقى مئۆزىنىـڭ يهنه يـاردە    ) ىـلهن يېپىق سۆز ب  
  : مهن. چهتكه بېرىپ، ئۇالرغا قاراپ تۇردى

قىلغۇدەك باشقا ئىش بارمۇ؟ ـ دەپ سورىدىم، ئهمما ئـۇ الم ـ جىـم دېـمهي ئۇالرغـا       ــ 
ھهزرىتــى ئــۆمهر بــالىالر بىــر ـ بىــرلهپ ئــۇخالپ كهتكهنــدە ئانــدىن    . قــاراپ تۇرىــۋەردى

   :دۇ سانا ئوقۇغاچ يېنىمغا كېلىپ ھهمقاهللا خاتىرجهم بولغاندەك، ئورنىدىن تۇرۇپ ا

ـــ  ــلهمـ ــاتتى، ھهم     ! ئهي ئهس ــدىماي يىغالۋات ــگه چى ــڭ دەردى ــالىالر ئاچلىقنى ــۇ ب ب
ىن شــۇڭا ئــۇالر شــېرىن ئۇيقۇغــا كهتكىــچه، ئۇالرنىــڭ يېنىــد. ئۇيقۇلىرىمــۇ قاچقانىــدى

ــدى،  ــۇم ئۇنىمىــ ــشقا كۆڭلــ ــاتى -ئايرىلىــ ــۇ خــ ــانلىقىنى  دەپ ئۆزىنىڭمــ رجهم بولغــ
  .①ئىپادىلىدى

 ئهھـۋلىنى ئىگهلـلهش، ۋاقتىنـى ئـۇالر بىـلهن           -ھهزرىتى ئـۆمهر خهلقنىـڭ ھـال        
ئۆتكــۈزۈش، تهڭ خۇشــال بولــۇپ، ئازابلىرىغــا ئورتــاق بولــۇش، ئهگهر بىــرەر داۋا ئىــشى  
ــارقىلىق ئادالهتنىـــڭ بۇرمىلىنىـــپ     ــۇ ئـ ــۇنى ھهل قىلىـــش ۋە بـ ــال ئـ ــسا، دەرھـ بولـ

 رەستىلهرنى ئايلىنىـپ، خهلـق   كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ھهردائىم بازار ـ 
. ۋاقىــت تاپــسىال قۇرئــان ئوقــۇيتتى. بىــلهن ئىچقويــۇن ـ تاشــقويۇن بولــۇپ كېتهتتــى   

ئۇنىڭ ئۆيىنىڭ ئالدىـدا  . نامازدىن كېيىن خهلقنىڭ ئهرز ـ شىكايهتلىرىنى ئاڭاليتتى 
  . ھېچقاچان قاراۋۇل تۇرمايتتى

ۋە قوراللىـق قوشـۇننىڭ     ئۇندىن باشقا، ئۇ ئىسالم قوشۇنىنىڭ غايىۋى قومانـدانى         
قوراللىق قوشـۇننىڭ بېـشىغا ئـايرىم قومانـدان تهيىنلهيتتـى،           . باش قوماندانى ئىدى  

. ئۆزىنىــڭ ئــوي ـ پىكــرىگه ئاساســهن پىــداكار كىــشىلهرنى قومانــدانلىققا تــالاليتتى     
مهسىلهن، ھهزرىتى ئۆمهر بىر قېتىم خهلقنى جىهادقا چاقىرغاندا، ئهبـۇ ئۇبهيـدە ئهس             

ى بولــۇپ ئۇنىــڭ چاقىرىقىغــا ئــاۋاز قوشــقانلىقى ئۈچــۈن، ئــۇنى قوشــۇن  ســهقافى تــۇنج
  . قوماندانلىقىغا تاللىغانىدى

ــۇنى     ــپ، ئـ ــسىدىن ئېلىـ ــداننى ۋەزىپىـ ــك قومانـ ــۇقىرى دەرىجىلىـ ــدە ئهڭ يـ بهزىـ
قوشۇندىكى ئهڭ ئاددى نـۆكهرلهر قاتارىغـا چۈشـۈرۈپ قويـاتتى ۋە ئهينـى ۋاقىتتـا، ئهڭ                 

ــ  ــارەتلىك ۋە بـ ــا جاسـ ــاددى، ئهممـ ــپ   ئـ ــدان قىلىـ ــۇنغا قومانـ ــۆكهرنى قوشـ ــر نـ اتۇر بىـ
ــۆز ئهمهل ـ مهنـــسىپىنى ئىـــشغال      . تهيىنلهيتتـــى ــداننىڭ ئـ ــارقىلىق، قومانـ ــۇ ئـ بـ

قىلىۋېلىــشىغا، ئۇنىڭــدىن يامــان نىيهتــته پايدىلىنىــشىغا ۋە قــول ئاســتىدىكىلهرنى 
مهسـىلهن،  . ئۆزىنىڭ ئارزۇ ـ ھهۋەسلىرىگه ۋاسىته قىلىۋېلىشىغا توسقۇنلۇق قىالتتى 

بىر كۈنلهردە، كهينى ـ كهينىدىن قۇچۇلغـان زەپهرلهرنىـڭ بىردىنبىـر سـهۋەبى خالىـد       
ئىبنى ۋەلىدنىڭ باش قوماندانلىقى ئىكهنلىكى توغرىسىدا سۆز ـ چۆچهك تارقىلىشقا  

                                                 
 – 226 جىلد،   – 7ئىبنى كهسىر،   » ئهل بىدايه « ئايهتلهر؛   – 64 ۋە   – 63 جىلد،   – 3ئىبنۇل ئهسىر،   » هل كامىل ئ« ①
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ھهزرىتــى ئــۆمهر دەرھــال خالىــد ئىبنــى ۋەلىــدنى ۋەزىپىــسىدىن ئېلىــپ   . باشــلىدى
نغا زەپهرنــى مۇيهســسهر قىلغۇچىنىــڭ  بــۇ ئــارقىلىق خهلقنىــڭ ئىنــسا،ئــۇ. تاشــلىدى
ــادىر ا  هللا پهقهت ا تىــن هللا ئىكهنلىكىنــى بىلىــپ قېلىــشىنى ۋە ئۇالرنىــڭ ھهممىــگه ق

هللا ئهمهلىيهتتىمـــۇ زەپهر ا. باشقىـــسىغا ئۈمىـــد باغلىماســـلىقىنى كـــۆزدە تۇتقانىـــدى 
 مۇمكىننىڭ ئىرادىسى ۋە ياردىمى بولماي تۇرۇپ زەپهر قۇچۇش         هللا تهرەپتىن كېلىدۇ، ا  

البۇكى، قوشۇن ۋە خهلق ئارىسىدىكى بهزى كىشىلهر بۇ زەپهرلهرنـى خالىـد            ھ. ئهمهس
ئىبنى ۋەلىدنىڭ قوماندانلىقى بىـلهن مۇناسـىۋەتلىك دەپ ئـويالپ، تۇيـۇق ھېـسالرغا              

  . بېرىلىپ كهتكهنىدى

خهلىــپه ئــۆمهر ئالــدىنقى ســهپتىكى قومانــدانالر بىــلهن داۋاملىــق ئــاالقه بــاغالپ،  
ـ پهرمـانلىرىنى يهتكـۈزۈپ تۇرغاچقـا، خـۇددى ئـۆزى شـۇ يهردە       ر  ات ۋە ئهمـ ئۇالرغا تهلىمـ 

هللا ئۇ ھهردائىم قومانـدانالرنى ا    . تۇرۇۋاتقاندەك ھهممه ئىشتىن خهۋەردار بولۇپ تۇراتتى     
قـا چىـن دىلىـدىن ئېتىقـاد        هللا نىڭ شـهرىئهت ھۆكـۈملىرىگه قهتئىـي بويـسۇنۇشى ۋە ا          

رچه ئېلىشىـشى ۋە قـاتتىق      جهڭدە باتۇرال . قىلىشى توغرىلىق ئاگاھالندۇرۇپ تۇراتتى   
ــۇپ      ــى ئۇرغۇت ــارەتلهندۈرۈپ، روھلىرىن ــۇالرنى جاس ــۈن ئ ــى ئۈچ ــىلىق بىلدۈرۈش قارش
تــۇراتتى ۋە ھهر بىــر توقۇنۇشــتىن كېــيىن ئــۆزىگه تهپــسىلىي مهلۇمــات يوللىــشىنى   

خهۋەرلهر سهل كېچىكىپ قالغۇدەك بولسا، ئۆزى مهدىنىنىڭ سىرتىغا . تهلهپ قىالتتى
چىالرنىڭ ئارىسىدىن ئىشهنچلىك ۋە مۇۋاپىق دەپ ۇۋاتقان يولچىقىپ، كېلىپ ـ كېتى 

قارالغــان كىــشىلهر ئــارقىلىق مهلۇمــات ئېلىــشقا تىرىــشاتتى ۋە ئــاالقه ئىــشلىرىنى   
نى بىلــگهن ھامــان قىئىــسالم قوشــۇنىنىڭ ئېغىــر ئهھۋالــدا قالغــانلى . كــۈچهيتهتتى

م بېـرىش ئۈچـۈن   شهخسهن ئۆزى بىر بـۆلهك ئهسـكهرگه قومانـدان بولـۇپ ئۇالرغـا يـاردە              
) باشــقا مــۇھىم مهســىلىلهرگه ئوخــشاش   (بۇنــداق چــاغالردا  . ســهپهرگه ئاتلىنــاتتى 

ــاالتتى، ئۇالرنىــڭ     ــشهتتى، ئۇالرنىــڭ پىكىرلىرىنــى ئ ــلهن مهسلىههتلى ســاھابىلهر بى
ــويىچه     ــدىن يېنىــپ، ئۇالرنىــڭ پىكــرى ب ــۆز پىكرى پىكىرلىرىنــى مۇۋاپىــق كۆرســه، ئ

  . ھهرىكهت قىالتتى

ــۆمهر   ــى ئ ــسىنى     ھهزرىت ــهپنىڭ ھهممى ــدىنقى س ــسىمۇ، ئال ــدە بول ــۆزى مهدىنى ئ
ئۇ شاتۇرالر ئارقىلىق ئالدىنقى سـهپكه توختىمـاي        . باشقۇرۇپ تۇرغانلىقى ھهقىقهتتۇر  

تهلىمات بېرەتتـى، قومانـدانالرغا ۋەزىـپىگه قويـاتتى، تۇرشـاۋۇل، ئـوڭ ـ سـول قانـات ۋە          
تىــه قىلىنغــان يهرلهرگه ئارقــا ســهپ قوشــۇنالرنىڭ قومانــدانلىرىنى بهلگىلهيتتــى، فه

ھهزرىتـى ئـۆمهر    . هيىنلهيتتـى ۋالى، فهتىه قىلىنمـاقچى بولغـان يهرلهرگه قومانـدان ت         
 قولىغا چۈشۈپ قالغـان مۇسـۇلمان ئهسـىرلهرنى قۇتۇلـدۇرۇش ئۈچـۈن، دۆلهت            ندۈشمه

بىــر مۇســۇلماننى كاپىرنىــڭ  «: خهزىنىــسىدىن تــۆلهم تــۆلهيتتى ۋە مۇنــداق دەيتتــى 
  » . مهن ئۈچۈن پۈتۈن ئهرەب يېرىم ئارىلىدىنمۇ مۇھىمدۇرقولىدىن قۇتۇلدۇرۇش

ھهزرىتى ئۆمهر مۇسۇلمانالر ئۈچۈنال ئهمهس، بهلكى غهيـرى مۇسـۇلمانالر ئۈچۈنمـۇ            
ئۇ گهرچه غهيـرى مۇسـۇلمانالرغا مۇسـۇلمانالردىن        . ئهڭ ئادىل ۋە غايىۋى رەھبهر ئىدى     
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زى شهكلىي قانۇنالرنى   پهرقلىق كېيىنىش ۋە مۇسۇلمانالرنى ھۆرمهتلهش ھهققىدە به      
يولغــا قويغــان بولــسىمۇ، ئهممــا ۋەزىــپه ۋە مهســئۇلىيهتته ھهممهيلهنــگه تهڭ ـ بــاراۋەر    

  .مۇئامىله قىالتتى

بىر غهيـرى مۇسـۇلمان ئىـسالمنى قوبـۇل قىلـسا، ئـۇنى دەرھـال جىـزيهدىن ئـازاد                   
ــۆپ ئىكهنلىكــى         ــدىنمۇ ك ــال ـ بارلىقى ــۈن م ــرى پۈت ــا ئۇنىــڭ قهرزلى ــى، ھهتت قىالتت

  . ىقالنسا، ئۇنىڭدىن نه ئۆشرە، نه جىزيه ئېلىنمايتتىئېن

ھهزرىتى ئۆمهر ۋالىالرغـا ئومـۇمىي ئۇقتـۇرۇش ئهۋەتىـپ مۇسـۇلمانالرنىڭ غهيـرى          
مۇســۇلمانالرغا زۇلــۇم قىلىــشىنى توســۇپ، ئۇالرنىــڭ ھهق ـ ھوقۇقلىرىغــا ھــۆرمهت     

  .غانىدىقىلىشىنى، ئۇالرنى كۈچى يهتمهيدىغان ئىشالرغا بۇيرۇماسلىقىنى تاپىلى

 .ھهزرىتى ئۆمهر بىر كۈنى قېرى ۋە ئهما بىر تىلهمچـى بىـلهن ئۇچرىـشىپ قالـدى               
  : بېرىپ دۈمبىسىنى سىالپ تۇرۇپ

  : تىلهمچى.  دەپ سورىدى-ابالردىن قايسى جامائهتكه تهۋە؟سهن ئهھلى كىتــ 

  : ھهزرىتى ئۆمهر. پ جاۋاب بهردى دە-،يهھۇدىيمهن ــ 

.  دەپ سـورىدى   -ىـك قىلىـشقا مهجبـۇر بولـدۇڭ؟       لهمچىلنـېمه سـهۋەب بىـلهن تى      ــ  
  :تىلهمچى

دۆلهتنىڭ مهندىن ئالىدىغان جىزيهسىنى تۆلهش ۋە شهخـسىي ئېهتىيـاجىمنى          ــ  
ــقا ئىــش        ــدىم، باش ــپ قال ــتىگه قېرى ــڭ ئۈس ــدىم، ئۇنى ــۇنداق قىل ــۈن ش ــداش ئۈچ قام

ــۇ گهپنــى ئاڭلىغــان ھهزرىتــى ئۆمهرنىــڭ ئىچــى   .  دەپ جــاۋاب بهردى-قىاللمــايمهن، ب
ىشتى ۋە ئۇنىڭ قولىدىن يېتىلهپ ئـاۋۋال ئـۆيىگه ئېلىـپ كىرىـپ پـارچه ـ پـۇرات        ئېچ

ئاندىن ئۇدۇل خهزىـنه مهسـئۇلىنىڭ ئالـدىغا ئېلىـپ          . بىر نهرسىلهردىن ئازراق بهردى   
بۇنىڭغــا ۋە مۇشــۇنداق كىــشىلهرگه «: ڭغــا مۇنــداق دەپ تهلىمــات بهردىبــاردى ۋە ئۇنى

شىگه ئىنساپ بىلهن مۇئامىله قىلمـاپتۇق،      قهسهم قىلىمهنكى، بۇ كى   ! ياردەم قىلغىن 
  » .قېرىپ كهتكهن بولسىمۇ، ئۇنى يهنه مۇشۇ ھالدا تاشالپ قويۇپتۇق

 بۇ دەۋردە ئىسالم جهمئىيىتىنىڭ مهلۇم بىـر قىـسمىنى سـاھابىلهر            ـــساھابىلهر  
خهلىـپه ئۇالرنىــڭ  . ئىگهللهيتتـى ۋە ئۇالرنىـڭ ئهڭ مۆتىـۋەرلىرى مهدىنىــدە ياشـايتتى    

مهدىنىنىـڭ  ) قوراللىق ئۇرۇش بولۇپ كهتـكهن تهقـدىردىمۇ      (ق بىر مهقسهت    قاندا ھهر
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن بىـرلىكته     . سىرتىغا چىقىشىغا رۇخسهت قىلمايتتى   

ــۈن       ــۇالر ئۈچ ــلىرىنى ئ ــۇغ كۈرەش ــان ئۇل ــدا ئېلىــپ بارغ ــادالهت يولى ــسالم، ھهق، ئ ئى
رمۇ قىالاليـدىغان ئـاددىي ئىـشالر       شـۇنداقال، ئـۇالرنى باشـقىال     . يېتهرلىك دەپ قارايتتى  

يــاكى باشــقا خىــزمهتلهر ئۈچــۈن مهشــغۇل قىلىــپ، ئــاۋارىچىلىق تېپىــپ بېرىــشنى   
جىددىي مهسىلىلهرنى ئۇالرغـا بىلـدۈرۈپ، مهسلىههتلىـشهتتى، ئـۆزى ۋە           . خالىمايتتى

ــك      ــڭ قىممهتلىــ ــدە ئۇالرنىــ ــىلىلهر ھهققىــ ــىۋەتلىك مهســ ــۇلمانالرغا مۇناســ مۇســ
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ــدىن پايدىل ــشاتتىپىكىرلىرى ــۇ ھهردائىــم ھهزرىتــى ئوســمان،  ڭاشــۇ. ىنىــشقا تىرى  ئ
 ســورايتتى، ســوئالھهزرىتــى ئهلــى ۋە ئابــدۇررەھمان ئىبنــى ئهۋف قاتــارلىقالردىن     

شــۇنداقال، پۈتــۈن خهلقنىــڭ بــۇ پهزىلهتلىــك شهخــسلهرنى      . پىكىرلىرىنــى ئــاالتتى 
  . ئۆزلىرىگه ئۈلگه قىلىشىنى ئارزۇ قىالتتى

ەملىـشهتتى، يـول كۆرسـىتهتتى، مهسـىلىلهرنى ئۇنىـڭ       ساھابىلهرمۇ ئۇنىڭغـا يارد   
ئۇنىــڭ ئىــسالم ئۈممىتىنىــڭ مهنپهئهتــى . بىــلهن بىلــله ئولتــۇرۇپ ھهل قىلىــشاتتى

سـاڭا  هللا ا«: چـارچىغىنىنى كـۆرۈپ   -يولىدا چهككهن جاپا ـ مۇشهققىتىنى ۋە ھېرىـپ   
هللا ســهندىن كېــيىن بــۇ ۋەزىپىنــى تاپــشۇرۇۋالغانالرغىمۇ ا ! ياخــشىلىق ئاتــا قىلــسۇن

ــاردەم قىلــسۇن ــشچانلىق كۆرسىتىۋاتىــسهن، ئهممــا ســهندىن   ! ي ســهن شــۇنداق تىرى
دەپ ھهم  »  ئهمهس مـۇمكىن كېيىنكىلهرنىڭ بـۇ ئىـشالرنىڭ ھۆددىـسىدىن چىقىـشى          

ئۇنىڭ تىرىشچانلىقىنى تهقدىرلهيتتى ۋە ھهيران قالغـانلىقىنى بىلدۈرۈشـهتتى ھهم          
  . تتىئۇنىڭ جاپا تارتىپ كېتىۋاتقانلىقىغا ئىچى ئېچىشا

تهۋھىـــد، گـــۈزەل ئهخـــالق، دۇرۇســـتلۇق، ئـــادالهت قاتارلىقالرنىـــڭ ئىنـــسانالرغا 
يهتكۈزۈلۈشـى ۋە ئۆگىتىلىــشى يولىــدا رەسـۇلۇلالھ بىــلهن بىــر جـان، بىــر تهن بولــۇپ    
كهتكهن، ھهق ۋە ھهقىقهت يولىدا جان ۋە ماللىرىنى ئاتىۋەتكهن بۇ مۆتىۋەر ساھابىلهر   

شـۇڭا خهلـق   .  تۇرۇپ، ئۇنىڭغا يار ـ يۆلهك بوالتتى ھهمىشه ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ يېنىدا
ئۇالرنىڭ ھۆرمهت ـ ئېتىبارىنى قىالتتى، ئۇالرمۇ ھهزرىتى ئـۆمهرگه ئوخـشاش خهلقـقه     

ئۇالرنى تهربىيىلهتتى، ئىلىم ـ ئىرپـان   . مېهرىبانلىق قىالتتى، شهپقهت كۆرسىتهتتى
 سـىڭدۈرۈش ئۈچـۈن     تارقىتاتتى، ئۇالرغا ئىـسالمنىڭ ئهۋزەللىكلىرىنـى ئـۆگىتىش ۋە        

  . جان پىدالىق كۆرسىتهتتى

 ئېتىبــار دەرىجىــسى ئۇالرنىــڭ ئىــسالمغا  -بېرىلىــدىغان ھــۆرمهت ســاھابىلهرگه 
شۇڭا خهلـق سـۇھهيب   . كىرىش ۋاقتىنىڭ ئىلگىرى ـ كېيىنلىكىگه قاراپ ئايرىالتتى 

ئهبۇ ) جهمئىيهتنىڭ ئېهتىياجى تۈپهيلىدىن مۇسۇلمان بولغان   (ۋە سهلمان فارىسىنى    
مهككىلىـك  (سۇفيان، سۇھهيل ئىبنى ئامىر ۋە ئهل ھارىس ئىبنى ھىـشام قاتـارلىق             

  . الرغا قارىغاندا تېخىمۇ ئۈستۈن كۆرەتتى) قىلىچ مۇسۇلمانى

ئېيتىشالرغا قارىغاندا، بىر كۈنى سـۇھهيل ئىبنـى ئـامىر بىـلهن ھـارىس ئىبنـى                
ئىــشىك . دىھىــشام مهلــۇم بىــر مهســىله ھهققىــدە ھهزرىتــى ئۆمهرنىــڭ ئالــدىغا كهلــ 

ھهزرىتـى ئـۆمهر ئـاۋۋال ئۇالرنىـڭ        . ئالدىدا سۇھهيب بىلهن سهلمان فارىسىمۇ تۇراتتى     
ئـۇ  . بۇ ئىش ھـارىس ئىبنـى ھىـشامنىڭ كـۆڭلىگه كهلـدى     . كىرىشىگه ئىجازەت بهردى 

  : چىرايىنى پۈرۈشتۈرۈپ دوستى سۇھهيلگه

. ـ تهنه قىلـدى ەپ تاپـا    د- ئۈچۈن مۇنداق مۇئـامىله قىلىـدۇ؟  بۇ ئادەم بىزگه نېمهــ 
  : سۇھهيل
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بۇ ئادەملهر ئىسالمغا دەۋەت قىلىندى، بىزمـۇ ھهم  . بىز ئۆز ـ ئۆزىمىزگه قىلدۇق ــ 
شـۇنىڭ  . ئهمما بـۇالر ئىـسالمنى قوبـۇل قىلـسا، بىـز كهينىمىـزگه داجىـدۇق              . شۇنداق

  . دېدى-بىزنىڭ ئالدىمىزغا ئۆتۈپ كهتتى،بىلهن، ئۇالر 

زرىتــى ئۆمهرنىــڭ ئالــدىغا  ى ھىــشام ھهئهتىــسى، ئهبــۇ ســۇفيان ۋە ھــارىس ئىبنــ 
  : كىرىپ

ـــ  ــز        ـ ــانلىقىمىزنى بىلىمى ــاللىق قىلغ ــۆزىمىزگه ئوس ــۆز ـ ئ ــرى ئ ــتىن بې . باش
ئىسالمنى ئهڭ ئاخىرىدا قوبۇل قىلغانلىقىمىز ئۈچۈن ھازىرقى مهۋقهمىزمـۇ ئېنىـق           

ئهجىبــا، ئــۆز ۋاقتىــدا   . مانــا ئهمــدى پۇشــايمان قىلىــۋاتىمىز   . بېكىتىلىــپ بولــدى 
ن بولۇپ، ھـۆرمهتكه سـازاۋەر بولغانالرغـا يېتىشىۋېلىـشىمىز ئۈچـۈن قانـداق              مۇسۇلما

رغــا ئالــدىنقى ســهپكه بېرىــشقا ھهزرىتــى ئــۆمهر ئۇال. قىلــساق بــوالر؟ ـ دەپ سوراشــتى  
چــۈنكى ئــۇالر . ئــۇالر ئالــدىنقى ســهپكه كېتىــپ، تهكــرار قايتىــپ كهلمىــدى . ئۈندىــدى

  . شېهىت بولغانىدى

هتتىن بۇ دەۋر جهمئىيىتىنىڭ بارلىق ئهزاسـى تهڭ        مهسئۇلىيهت ۋە ئادالهت جهھ   
بولــۇپ، بــۇرۇن مۇســۇلمان بولغانالرنىــڭ ھهق ۋە ھوقــۇق جهھهتــته كېــيىن   ـــ بــاراۋەر

ــدى     ــوق ئى ــتۈنلۈكى ي ــداق ئۈس ــانالردىن ھېچقان ــۇلمان بولغ ــارلىق  . مۇس ــلىدە ب ئهس
ق ـ  ساھابىلهر بىـر ـ بىـرىگه قـان ـ قېرىنداشـتهك يـېقىن بولـۇپ، بىـر ـ بىرىنـى ئـۇرۇ            

  . تۇغقانلىرىدىنمۇ بهكرەك ئهزىزلهيتتى

 پۈتــۈن جهمئىــيهت بىــر پۈتــۈن ئۇيۇلتاشــتهك بولــۇپ، ئــۇرۇش        ــــمۇســۇلمانالر
زامانلىرىدا ئۆيدە قالغانالر ئۆزلىرىنىڭ جىهادقا چىقىپ كهتكهنلهرنىڭ ئائىلىلىرىگه        

ــايتتى     ــۇپ قالمـ ــز ئۇنتـ ــى ھهرگىـ ــئۇل ئىكهنلىكىنـ ــۇ   . مهسـ ــڭ بـ ــۇالر خهلىپىنىـ ئـ
هتنى ئــۆز زىممىــسىگه ئېلىۋاتقــانلىقىنى، ئۇالرنىــڭ ئېغىــر يــۈكىنى ئــۆزى مهســئۇلىي

بىر ـ بىرىگه كۈچلۈك ئىمـان   . يالغۇز كۆتۈرۈشكه تىرىشىۋاتقانلىقىنى بىلىپ تۇراتتى
بېغى بىلهن چهمبهرچاس باغالنغانلىقى، بىر نىيهت، بىر مهقـسهتته جاپـالىق كـۈرەش             

بىرىگه تايـانچ كـۈچ بولـۇش روھـى ئىچىـدە      قىلىۋاتقانلىقى ئۈچۈن بارلىق ئائىله بىر ـ  
نىـڭ سـۆزىنى    هللا  ۋە دۆلهت چېگرالىرىـدا ا     تهئۇالر ئهرلهرنىڭ ئالـدىنقى سـهپ     . ياشايتتى

ئىنسانالرغا يهتكـۈزۈش ئۈچـۈن خىـزمهت قىلىۋاتقانلىقىغـا، مـۈرىنى ـ مـۈرىگه تىـرەپ         
الر بولــسا، بــالىالر، ئــانىالر، ياشــانغانالر، ئايــال. كــۈرەش قىلىۋاتقانلىقىغــا ئىــشىنهتتى

بــۇ مــۇددەت . ئالــدىنقى ســهپتىن كېلىــدىغان خهۋەرلهرنــى تــۆت كــۆز بىــلهن كــۈتهتتى 
ئىچىــدە خهلىــپه ۋە رەھبهرلىــرى تهرىپىــدىن قــاتتىق قوغــدىالتتى، ئۇالرنىــڭ يــاردەم، 

ئۇالرمــۇ بــۇ ئىــشالردىن ئــۈلگه ئېلىــپ، ئــۆز  . خىــزمهت ۋە شــاپائىتىگه نائىــل بــوالتتى 
 ياردەملىــشىش ۋە مېهــرى ـ شــهپقهت يهتكۈزۈشــكه    ئارىلىرىــدا كۈچىنىــڭ يېتىــشىچه

ئۇالرنىــڭ بۇنــداق قىلىــشىغا يۈرەكلىرىــدىكى كۈچلــۈك ئىمــانى تــۈرتكه  . تىرىــشاتتى
 مۇسۇلمانالردىن تهشـكىل تاپقـان      يچۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھهقىقى   . بوالتتى



  
  
 ) خولهپائىر راشىدىن(تۆت خهلىپه باسار ئىز

 255

كــى مــۇئمىنلهر بىرمۇنچىلىغــان ئىچ«: يهتنــى مۇنــداق دەپ تهرىپلهيتتــىبىــر جهمئى
ئورگاندىن تهركىپ تاپقان بىر بهدەنگه ئوخشاش بىر ـ بىرىگه يار ـ يـۆلهك بولىـدۇ، ئىـچ     

بۇ ئورگانالردىن بىرى كېسهل سـهۋەبى بىـلهن        . ئاغرىتىدۇ ۋە ئىللىق مۇئامىله قىلىدۇ    
ئاغرىسا، باشقا ئورگانالرمۇ ئۇنىڭ بىلهن تهڭ ئاغرىغانـدەك، مۇئمىنلهرمـۇ بىـر ـ بىـرى      

  ».ىياتتا بولىدۇچۈن شۇنداق ھېسسئۈ

ــارلىق      ــه، ب ــۈز بهرس ــرەر ۋەقه ي ــقه مۇناســىۋەتلىك بى ــۇمىي خهلق ــته ئوم جهمئىيهت
ــۈل       ــدىن كۆڭ ــا يېقىن ــىرلىنهتتى ۋە ئۇنىڭغ ــاتتىق تهس ــشتىن ق ــۇ ئى ــۇلمانالر ب مۇس

مهسـىلهن، زەپهر خهۋەرلىـرى پۈتـۈن جهمئىـيهت ئهزالىرىنىـڭ ھهممىـسىنى             . بۆلهتتى
 ـ يىلـى يـۈز بهرگهن    18ھىجرىنىـڭ  .  قىالتتىسۆيۈندۈرۈپ، ھهممهيلهننى تهڭ خۇشال

بىـرى يېـسه،    . قهھهتچىلىكنىڭ دەردىنى بارلىق مۇسۇلمانالر تهڭ تارتىشقا تىرىشتى      
كىمـدە نـېمه بولـسا، ھهممىـسى      . يهنه بىرى نېرىدا ئۇنىڭغا تهلمۈرۈپ قـاراپ قالمىـدى        

ــاۋۋال   . تهڭ بۆلۈشـــتى ــۈرۈلگهن ئاشـــلىق ئـ ئانـــدىن يىـــراق مهملىكهتلهردىـــن كهلتـ
ــۇزۇن ـ          ــڭ ئ ــۇلمانلىق ھاياتىنى ــدىن مۇس ــا، ئان ــۈز بهرگهن يۇرتالرغ ــك ي قهھهتچىلى
قىسقىلىقى ئۇياقتا تۇرسۇن، مۇسۇلمان ـ غهيرى مۇسۇلماننىمۇ ئايرىمىغـان ئاساسـتا،    

  . كىم ئهڭ ئېهتىياجلىق بولسا، شۇنىڭدىن باشالپ تارقىتىپ بېرىلدى

 ۋە ناســاراالر يهھــۇدىيمى  بۇالرنىــڭ بىــر قىــســــ) غهيــرى مۇســۇلمانالر(زىممىــلهر 
الر مهجۇسـىي دىن تهركىپ تاپقان ئهھلـى كىتـابالر، يهنه بىـر قىـسمى          ) خرىستىئانالر(
بولـۇپ، بـۇالر فهتىـه داۋامىـدا تهسـلىم بولـۇپ، مۇسـۇلمانالر بىـلهن                ) ئاتهش پهرەسـلهر  (

ــۈزۈلگهن هىسۈل ــۈللهشـــكهن ۋە تـ ــدىغان،  هىسـ ــهرتلىرىگه خىالپلىـــق قىلمايـ نىڭ شـ
ئۇالرنىڭ نامىدا سىياسىي ۋە ئىدىيىۋى پائالىيهتلهرنى      (قلىمايدىغان  دۈشمهنلهرنى سا 

، ئىـــسالم دۈشـــمهنلىرى بىـــلهن ئاالقىلهشـــمهيدىغان، ئىـــسالم )ئېلىـــپ بارمايـــدىغان
ــۇقراالر ئىــدى  ــۇ ئىــشالرغا دىقــقهت قىلغــان ۋە   . ھۆكــۈمرانلىقى ئاســتىدىكى پ ــۇالر ب ئ

تتى ۋە ته خۇشال ـ خـۇرام ئـۆ   سهمىمىي پوزىتسىيىدە بولغان مۇددەت ئىچىدە، كۈنلىرى
ك ۋە ئـــۆي ـ    ۈلـــۈپايـــدىلىنااليتتى، مـــال ـ م   ئىـــسالمنىڭ ئادالهتلىرىـــدىن تولـــۇق 

ھېچكىم ئۇالرغا دەخلى . جايلىرىدىن خاتىرجهم، باال ـ چاقىلىرى بىلهن ھۆر ياشايتتى
ئهگهر بىرەر زۇلۇمغا ئۇچرىسا، دەرھال شـهرىئهت ھـۆكمى بـويىچه    . ـ تهرۇز قىاللمايتتى  

كىـم بولۇشـىدىن قهتئىيـنهزەر، زۇلـۇم قىلغـان كىـشى            . رى ئېلىپ بېرىلهتتـى   ھهقلى
پۈتۈن جهمئىيهت ئهزاسى ھهق ۋە ھوقۇقتـا تهڭ        . چوقۇم تېگىشلىك جازاغا تارتىالتتى   

ــنا ئهمهس ئىـــدى   ــۇپ، ھـــېچكىم بۇنىڭـــدىن مۇستهسـ ــاراۋەر بولـ ــ بـ ــدە . ــ بهزى ئاالھىـ
مۇ مۇسـۇلمانالرغا ئوخـشاش ۋەزىـپه       ئهھۋالالردىن باشقا ۋاقىتالردا، غهيرى مۇسـۇلمانالر     

ئۇالرنىڭ دۆلهتكه تۆلهيدىغان جىزيهنىـڭ     . ئۆتهيتتى ۋە بهزى ئىشالرغا مهسئۇل بوالتتى     
ئـۇالر  . ز ئىـدى  اۆلهيدىغان زاكاتنىڭ مىقدارىدىن ئـ    مىقدارى مۇسۇلمانالرنىڭ دۆلهتكه ت   

ر ئــۆز ئـۇال . ئالـدىنقى سـهپكه ئهۋەتىلمهيتتــى، شـهھهر ئىچىـدە خــاتىرجهم ياشـاۋېرەتتى     
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) خالىـسا (مهسىلىلىرىنى ئۆز ئېتىقادلىرىنىڭ قـانۇنى بـويىچه ھهل قىلـسىمۇ يـاكى             
  . ئىسالم شهرىئىتى بويىچه ھهل قىلسىمۇ بوالتتى

ــۆمه    ــى ئـــ ــۆتهيلىكى، ھهزرىتـــ ــپ ئـــ ــۇنى ئېيتىـــ ــدا شـــ ــبهر ئاخىرىـــ ر پهيغهمـــ
ــساالمنىڭ ــ     «: ئهلهيهىس ــن بى ــدا ئىككــى دى ــۇ يېــرىم ئارال ــۇت بولــۇپ  ب رلىكته مهۋج

 دېگهن سۆزىگه بىنائهن، مۇسۇلمان بولمىغانالرنى ئهرەب يېرىم ئارىلىنىڭ    »دۇتۇرالماي
ونلىرىـدىكى بـۇ پـۇقراالر      ئهمما ئىسالم دۆلىتىنىڭ باشـقا راي     . سىرتىغا ئورۇنالشتۇردى 

  . ر ۋە بهخت ـ سائادەت ئىچىدە ياشىدىۆيهنىال ھ

الق دەۋرى ۋە ھهر نېمه بولۇشىدىن قهتئىينهزەر، ئۇالر ئىسالم تارىخىنىـڭ ئهڭ پـار         
ئىنــسانىيهت تارىخىــدا ئوخشىــشى كــۆرۈلمىگهن بــۇ ئادالهتلىــك مهزگىلــلهردە، پۈتــۈن  
جهمئىيهتنىــڭ بــارلىق ئهزالىرىغــا ئوخــشاش خۇشــال ـ خــۇرام، ئهخالقىــي پهزىلهتــكه    

بارلىق جهمئىيهت ئهزاسى بىر ـ بىرىگه  . تولغان شهرەپلىك كۈنلىرىنى ئۆتكۈزگهنىدى
رلۈك، مېهـرى  ۆ جهمئىيهتته تهڭ ـ باراۋەرلىك، ھ چۈنكى ئۇچهمبهرچاس باغالنغانىدى، 

  .ـ شهپقهت ۋە مهرھهمهت ھۆكۈم سۈرەتتى
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  !)ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن( ھهزرىتى ئوسمان

  ھهزرىتى ئوسماننىڭ ھاياتى

 دادا تهرىپىدىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن يىراق تۇغقـان         ھهزرىتى ئوسمان 
يهنــى (نــدىن يۇقىرىغــا قــاراپ ســانىغاندا تــۆتىنچى نهســىلدە  كېلىــدۇ ۋە نهســهبته تۆۋە

ئـۇ ئابـدۇمهنناپ ئىبنـى      . ئۇنىـڭ بىـلهن بىرلىـشىدۇ     ) تۆتىنچى ئهجدادى ئابـدۇمهنناپتا   
اننىـڭ ئـوغلى بولـۇپ،      ۋمهييه ئىبنـى ئهبـۇل ئـاس ئىبنـى ئهف         ئابدۇششهمس ئىبنـى ئـۇ    

چــۈنكى .  كېلىــدۇئانىــسى تهرەپتىنمــۇ يهنه پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بىــلهن تۇغقــان
 قۇرەيزنىــڭ قىــزى بولــۇپ، ئهرۋەنىــڭ ئانىــسى  ــــھهزرىتــى ئوســماننىڭ ئانىــسى ئهرۋە 

  .ئابدۇلمۇتهللىبنىڭ قىزى، يهنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھاممىسى بهيزا ئىدى

 يىـــل بـــۇرۇن تـــائىپته تۇغۇلغـــان بولـــۇپ، 47 ھهزرىتـــى ئوســـمان ھىجـــرەتتىن 
  . ته ياش كىچىك ئىدىپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن ئال

ئـۇ تىجـارەت ئۈچـۈن      . ان بـاي سـودىگهر ئىـدى      ۋ ھهزرىتى ئوسـماننىڭ دادىـسى ئهفـ      
ئۇنىڭدىن ئوغلى ئوسمانغا ناھايىتى كۆپ     . لغانىدىبوسهپهرگه ئاتلىنىپ، شامدا ۋاپات     

تىجـارىتى  . ئوسمانمۇ تىجـارەت بىـلهن مهشـغۇل بولـۇپ يـۈردى          . بايلىق مىراس قالدى  
يدىــسىنى ھهردائىــم خهلقــقه تارقىتىــپ، ئۇالرغــا يــاردەم قــولىنى  يۈرۈشــۈپ، تاپقــان پا

ئـۇ ئـۆزى تهۋە بولغـان       . شۇڭا خهلق ئۇنى ياخشى كـۆرەتتى ۋە ھـۆرمهتلهيتتى        . سۇناتتى
نىڭمۇ كاتتــا قۇرەيــشلهربهنــى ئــۈمهييه قهبىلىــسىنىڭ خوجــايىنى بولغانــدىن ســىرت، 

  . زاتلىرىدىن بىرى ئىدى

) بىـزگه قالـدۇرۇلغان   (اتى بىلهن مۇناسىۋەتلىك    مانا بۇالر، ئۇنىڭ جاھىلىيهت ھاي    
ئۇنىــڭ جــاھىلىيهت دەۋرىــدىكى ھايــاتى باشــقا ســاھابىلهرنىڭ ئــۇ  . مهلۇمــاتالر ئىــدى

  . دەۋرىدىكى ھاياتىدىن ئاساسهن پهرقلىنىپ كهتمهيتتى

 ي كهچۈرمىـشلىرى تهپـسىلى  يلېكىن مۇسۇلمانالرنىڭ ئىسالم دەۋرىدىكى ھايـاتى     
چــۈنكى . كــۈزۈلگهنتزگىچه تولــۇق تهپــسىالتى بىــلهن يهىــقهيــت قىلىنغــان بولــۇپ، ب

ئىـــــسالم ئــــــۇالرنى ھاياتقـــــا يېڭىباشــــــتىن تهييارلىغـــــان، تهربىــــــيىلىگهن ۋە    
شۇڭا تارىخ ئۇالرنىـڭ كېيىنكـى ھايـاتى پائـالىيهتلىرىنى ئـالتۇن            . يېتىشتۈرگهنىدى

  . ھهرپلهر بىلهن ئهڭ پارالق سهھىپىلهرگه يېزىپ قالدۇرغانىدى

 34 كهلگهن ۋاقىتتـا ھهزرىتـى ئوسـمان    ۋەھيىهىسساالمغا تۇنجى   مۇھهممهد ئهلهي 
ئۇ كۆپ ئـۆتمهي ئىـسالمنى قوبـۇل قىلىـپ مۇسـۇلمان بولـدى ۋە               . ياش ئهتراپىدا ئىدى  

تارىختا قهيت قىلىنىشىچه، ئـۇ   . ساھابىلهرنىڭ ئالدىنقىلىرى قاتارىدىن ئورۇن ئالدى    
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كېچىلىـرى ئهل    ۇسـۇلمانالر ئـۇ چاغالرغـا، م    . ئالدىنقى ئون مۇسۇلماننىڭ بىرى ئىـدى     
ــالىيهت ئېلىــپ      ــۆيىگه يىغىلىــپ، مهخپىــي پائ ــۇل ئهركامنىــڭ ئ ــام ئىبنــى ئهب ئهرك

  .بېرىشقا يېڭى باشلىغانىدى

  :  مهلۇماتالرغا قارىغاندا، ئۇنىڭ مۇسۇلمان بولۇش جهريانى مۇنداق ئىدىيتارىخى

پ ھهزرىتــى ئوســمان تهلــهه ئىبنــى ئۇبهيــدۇلالھ بىــلهن شــېرىك تىجــارەت قىلىــ  
هللا گدەپ قالدى ۋە ھهزرىتى مۇھهممهدنىـڭ ا      ۈسهپهردە م . ن قايتىپ كېلىۋاتاتتى  شامدى

تهرىپىدىن ئىنسانىيهتكه ئهلچى قىلىنىپ، مهككىگه ئهۋەتىلگهنلىكـى ھهققىـدە بىـر           
  . نىدا ئاڭلىدى

  : ناملىق ئهسىرىدە مۇنداق دەيدۇ» ئهل ئىسابه«ئىبنى ھاجهر ئۆزىنىڭ 

ئدە بىنتى قۇرەيز جاھىلىيهت دەۋرىدە كاھىن      ھهزرىتى ئوسماننىڭ ھاممىسى سۇ   
ى بولۇپ، بىر كۈنى ئـۇ ئوسـمانغا ھهزرىتـى مۇھهممهدنىـڭ پهيغهمـبهر بولىـدىغانلىقىن              

  : ھهزرىتى ئوسمان. ئېيتقانىدى

ـــ  ــدۇ ۋە      ـ ــاتتى، ـ دەي ــايمۇقتۇرۇپ قوي ھاممامنىــڭ ســۆزلىرى مېنــى ھهر دائىــم ق
هكرى بىـلهن پـات ـ پـات كۆرۈشـۈپ      مهن ئهبـۇب  :ى داۋامالشـتۇرۇپ مۇنـداق دەيـدۇ   سـۆزىن 

مېنى بىرئاز خىيالچان . بىر كۈنى ئۇنى يوقالپ باردىم، ئۇ يالغۇز ئىدى. پاراڭلىشاتتىم
ئهبـۇبهكرى ھهقىـقهتهن ئېغىـر ـ     . كۆرگهن بولسا كېرەك، نېمه بولغـانلىقىنى سـورىدى  

ڭغا ىرىنى ئۇنىمهن ھاممامنىڭ سۆزل. بېسىق، توغرا سۆز ۋە ئالدىن كۆرەر بىرى ئىدى  
  : ئۇ. دەپ بهردىم

سهن ئهقلى ـ ھوشـۇڭ جايىـدا، تـوغرا ـ خاتـانى پهرق قىالاليـدىغان        ! ئهي ئوسمانــ 
ــويالپ   . ئادەمــسهن ــېمه ئىكهنلىكىنــى ئ مىللىتىمىــز چوقۇنىۋاتقــان شــۇ بۇتالرنىــڭ ن

مهنمـۇ  .  دېـدى -چىلىرىدىن باشقا نهرسه ئهمهسقۇ؟باقتىڭمۇ؟ ئۇالر گاس ـ گاچا تاش پار 
   :پئۇنى تهستىقال

  : ئهبۇبهكرى. ئېيتقانلىرىڭ راست شۇنداق، ـ دېدىمــ 

نىـڭ رەسـۇلى مـۇھهممهد ئىبنـى        هللا شـۇ ا  . ھاممـاڭ ئهسـلىدە تـوغرا گهپ قىپتـۇ        ــ  
ئــۇنى ئهلچــى قىلىــپ تهيىــنلهپ ئــۆز ھــۆكمىنى پۈتــۈن هللا ئابــدۇلالھنى بىلىــسهنغۇ؟ ا

ــى    ــۈن ئهۋەتتـ ــۈزۈش ئۈچـ ــسانىيهتكه يهتكـ ــساڭ. ئىنـ ــلهن   خالىـ ــڭ بىـ ــېنى ئۇنىـ ، سـ
  : مهن.  دەپ تهكلىپ قىلدى-ۆرۈشتۈرەي،ك

بولدى، ـ دەپ تۇراتتىم، دەل شۇ چاغدا ھهزرىتى مۇھهممهد بىلهن ھهزرىتى  ! ياقــ 
ئهبــۇبهكرى دەرھــال ئورنىــدىن تــۇرۇپ، ھهزرىتــى  . ئهلــى يېنىمىــزدىن ئۆتــۈپ كهتتــى 

. مۇھهممهدنىڭ يېنىغا بـاردى ۋە ئۇنىـڭ قۇلىقىغـا بىـر نهرسـىلهرنى دەپ پىچىرلىـدى               
  :  رەسۇلۇلالھ مېنىڭ ئالدىمغا كېلىپ،نىڭ بىلهنشۇ
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ـــ ــرگىن   هللا كهل، ا!  ئهي ئوســمانـ ــنهتكه كى ــۇل قىلىــپ جهن . نىــڭ دەۋىتىنــى قوب
رغا ئهلچـى ئهۋەتىلـگهن     شۇنىسى ھهقىقهتكـى، مهن سـاڭا، شـۇنداقال بـارلىق ئىنـسانال           

ىمــان ئېيتىــپ مۇســۇلمان مهن ئــۆزەمنى تۇتۇۋااللمــاي، دەرھــال ئ.  دېــدى-ئهلچىــمهن،
  ①.ولدۇمب

گه بهكمــۇ قــاتتىق تهســىر قۇرەيــشلهرھهزرىتــى ئوســماننىڭ مۇســۇلمان بولۇشــى 
چـۈنكى  . قۇرەيش ئىچىدە ساراسىمه مهيدانغا كهلدى ۋە داۋالغۇش پهيـدا بولـدى          . قىلدى

نىڭ ھـۆرمهتكه سـازاۋەر، مۆتىــۋەر كىـشىلىرىدىن بىــرى    قۇرەيــشلهرھهزرىتـى ئوسـمان   
اكهم ئىبنى ئهبـۇل ئـاس ئـۇنى بـۇ يولـدىن            ھهزرىتى ئوسماننىڭ تاغىسى ئهل ھ    . ئىدى

. قايتۇرماقچى بولۇپ، كۆپ ئۇرۇنغـان بولـسىمۇ، ھېچقانـداق نهتىجىـگه ئېرىـشهلمىدى            
شۇنىڭ بىلهن، ئۇ ھهزرىتى ئوسمانغا قاتتىق بېسىم قىلىپ، ئېغىر ئازاب ـ ئوقـۇبهتكه   

ــدى  ــار قىل ــلهن قىلىنغــان      . دۇچ ــسىزلىق بى ــۇم ۋە ئىنساپ ــهددىي زۇل ــۇ ئهش ــا ب ئهمم
ــسىنى ۋە ئىــسالمغا    مۇ ــدى، ئوســماننىڭ ئىرادى ــشقا يارىمى ــداق ئى ــامىلىلهر ھېچقان ئ

تاغىـسى ئۇنىـڭ ھهرقانـداق ئىـشقا بهرداشـلىق          . بولغان ساداقىتىنى ئۆزگهرتهلمىدى  
ئهممـا بـۇ قېـتىم      . بېرىپ، ئۆز يولىغـا داۋام قىلغـانلىقىنى كـۆرۈپ بوشىـشىپ قالـدى            

لـېكىن، ئۇنىـڭ پۈتـۈن      . قا ئۇرۇنـدى  ئانىسى ئهرۋە بىنتـى قـۇرەيز ئـۇنى قايىـل قىلىـش           
  . ئۇ يهنىال ئۆز يولىدىن قهتئىي قايتمىدى. تىرىشچانلىقىمۇ نۆلگه تهڭ بولدى

بىرىنچىـسى،  . ھهزرىتى ئوسماننىڭ ئۆزىگه خاس ئىككى ئاالھىدىلىكى بار ئىـدى        
. ئۇ بهكمۇ ئۇياتچان بولۇپ، ئىززەت ـ ئـابرۇيىنى سـاقالش ئېڭـى بهكمـۇ كۈچلـۈك ئىـدى       

ھهتتـا  . ق ئۇنىڭ ئالدىدا ھايا قىالتتى، ئهيمىنهتتى ۋە ئـۇنى ھـۆرمهتلهيتتى         شۇڭا، خهل 
 :بهكمــۇ ئۇلــۇغاليتتى ۋە پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالممۇ ئۇنىــڭ بــۇ خۇسۇســىيىتىنى     

 قانـداق ئهيمهنـمهي     ماالئىكىلهرمۇ ھايا قىلىپ، ئهيمىنىـدىغان بىـر كىـشىدىن مهن         «
  .  دەيتتى»!تۇرااليمهن؟

منىڭ ھهزرىتــى ئوســمان   پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساال تــارىخچى ئىبنــى ئهســاقىر  
ىلىـش  ھۆرمهتكه سازاۋەر بۇ كىشىگه ناھايىتى دىقـقهت بىـلهن مۇئـامىله ق            «: ھهققىدە
  .  دېگهنلىكىنى قهيت قىلغان»!كېرەك

. ئۇنىڭ ئىككىنچى چوڭ ئاالھىدىلىكى بولسا، قولى ئوچـۇق، سـېخىيلىقى ئىـدى           
.  ئالـدىغا ئۆتىـدىغان بىـرى يـوق ئىـدى          نىڭ ئارىـسىدا سـېخىيلىقتا ئۇنىـڭ      قۇرەيشلهر

ھهزرىتى ئوسمان مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قىـزى         
ــدارچىلىق ) پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم(رۇقىــيهگه ئۆيلىنىــپ، ئۇنىــڭ   بىــلهن تۇغقان

رۇقىيه ئۇنىڭدىن ئابـدۇلالھ ئىـسىملىك بىـر ئوغـۇل بـاال        . مۇناسىۋىتىنى بهرپا قىلدى  
  . ۇغدى، ئهمما ئۇ ئالته يېشىدا ۋاپات بولدىت
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 مۇسۇلمانالرغا قاتتىق ئهزىيهت يهتكۈزگهن چاغالردا، ھهزرىتى ئوسمان        قۇرەيشلهر
) ئايـــالى رۇقىيهنـــى ئېلىـــپ  (پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ ئىجـــازىتى بىـــلهن    

ھهبهشـستاندا قىـسقا    . ھهبهشستانغا ھىجرەت قىلغان مۇسۇلمانالر سېپىغا قېتىلـدى      
لـېكىن، كـۆپ ئـۆتمهي يهنه بىـر مۇسـۇلمانالر           . قىت تۇرۇپال مهككىگه قايتىپ كهلدى    ۋا

  . كارۋىنىغا قېتىلىپ، ھهبهشستانغا ئىككىنچى قېتىم ھىجرەت قىلدى

ئهقهبه يىغىلىشىدىن كېيىن، زۇلۇم ئاستىدىكى مهككىلىك مۇسۇلمانالر ئاسـتا ـ   
ن ھهزرىتى ئوسـمان ئايـالى    ئاڭلىغانىبۇ. ئاستا مهدىنىگه ھىجرەت قىلىشقا باشلىدى  

ــدى   ــنىگه قايتىــپ كهل ــى ئېلىــپ، ھهبهشــستاندىن مهدى ــدا بهدرى . رۇقىيهن ــۇ جهريان ب
چــۈنكى، . غــازىتى بولــۇپ ئــۆتتى، ئهممــا ھهزرىتــى ئوســمان بــۇ غازاتقــا قاتنىــشالمىدى

ــبهر         ــۈن پهيغهمـ ــاراش ئۈچـ ــا قـ ــدى ۋە ئۇنىڭغـ ــسهل ئىـ ــر كېـ ــيه ئېغىـ ــالى رۇقىـ ئايـ
شـۇنداق بولـسىمۇ، پهيغهمـبهر      .  بىلهن مهدىنىدە قالـدى    ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىجازىتى 

. ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا ئۇرۇشقا قېتىلغانالر قاتارىدا غهنىمهتتىن بىـر ئۈلـۈش بهردى          
بـۇ چاغـدا مۇسـۇلمانالر تېخـى ئۇرۇشـتىن قايتىـپ       (كۆپ ئۆتمهي رۇقىيه ۋاپـات بولـدى        

  . دىبۇ ئىش ھهزرىتى ئوسماننى بهكمۇ قايغۇالندۇر). كهلمىگهنىدى

. ھهزرىتى ئوسمان جاھىلىيهت دەۋرىدە ئهبۇ ئامىر تهخهللۇسى بىلهن تونۇلغانىدى        
رۇقىيه ئابدۇلالھنى تۇغقاندىن كېيىن، كىشىلهر ئۇنى ئهبۇ ئابدۇلالھ دەپ چاقىرىـشقا           

رۇقىيه ۋاپات بولغاندىن كېيىن، ھهزرىتى ئوسمان ئۇنىڭ سىڭلىسى ئۇممۇ         . باشلىدى
ۇنىڭدىن بالىسى بولمىـدى ۋە ئۇمـۇ ھهدىـسىگه ئوخـشاش           ئهمما ئ . گۈلسۈمگه ئۆيلهندى 

  . ۋاپات بولدى) ھهزرىتى ئوسمان ھايات چاغدا(

  : تۆۋەندىكىلهر ھهزرىتى ئوسمان كېيىنچه ئۆيلهنگهن ئايالالردۇر

) توغرىـسى ئهسـغهر ـ ت    (بۇ ئايالدىن ئابدۇلالھ ئهل ئهسـقهر :  فاتىهه بىنتى غهزۋان
بـۇ  : ئۇممـۇ ئـامىر بىنتـى جۇنـدۇب       .  چاچراپ كهتتى  بۇ باال كىچىك چېغىدىال   . تۇغۇلدى

ئهل فاتىمه بىنتى ۋەلىد    . ئايالدىن ئامىر، خالىد، ئهببان ۋە ئۆمهر قاتارلىقالر تۇغۇلدى       
ئۇممـۇ  . د قاتـارلىقالر تۇغۇلـدى    بۇ ئايالـدىن سـهئد، ۋەلىـد ۋە ئۇممـۇ سـهئ           : مهھزۇمىييه

ىك تۇغۇلدى، ئهمما چـاچراپ     بۇ ئايالدىن ئابۇلمهل  : بهنىن بىنتى ئۇيهينه ئىبنى ھىسن    
بۇ ئايالدىن ئائىشه، ئۇممۇ ئهببـان ۋە ئۇممـۇ         : رامله بىنتى شهيبه ئىبنى رابىئه    . كهتتى

  .بۇ ئايالدىن ئوغلى يوق ئىدى. ئامىر ئىسىملىك ئۈچ قىز تۇغۇلدى

  . بۇ ئايالدىن مهريهم تۇغۇلدى:  نائىله بنتى ئهل فهراسىفه

 ئـاخىر بولـۇپ جهمئىـي سـهككىز ئايالغـا       دېمهككى، ھهزرىتى ئوسمان ئىلگىرى ـ 
ىله ئۇ شېهىت قىلىنغان ۋاقىتتا، نىكاھىدا ئۇممۇ بهنىن، فاتىهه ۋە نائ         . ئۆيلهنگهنىدى

  ①.قاتارلىق ئۈچى بار ئىدى
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ئــۇالردىن ئابــدۇلالھ، . ھهزرىتــى ئوســماننىڭ جهمئىــي توققــۇز ئــوغلى بولغانىــدى 
چى كىچىــك چېغىــدىال چــاچراپ ئابــدۇلالھ ئهل ئهســقهر ۋە ئابــدۇلمهلىك قاتــارلىق ئــۈ

ــامىر، خال. كهتتــى ــارلىق ئالتىــسى ىــد، ئهببــان، ئــۆمهر، ۋەلىــد ۋە ســهئ قالغــان ئ د قات
د، ئائىـشه، ئۇممـۇ ئهببـان، ئۇممـۇ ئـامىر ۋە       ئۇنـدىن باشـقا مهريهم، ئۇممـۇ سـهئ     .ياشىدى

  . كىچىك مهريهم قاتارلىق ئالته قىزى بار ئىدى

سىدە دېگــــۈدەك پهيغهمــــبهر ھهزرىتــــى ئوســــمان چــــوڭ ۋەقهلهرنىــــڭ ھهممىــــ 
ــۇ ۋەقهلهرگه ئۇنىــڭ بىــلهن بىــرگه ئىــشتىراك     ــۇپ، ب ئهلهيهىســساالمنىڭ يېنىــدا بول

  .قىلغانىدى

بىنى زىيارەت قىلغاچ ئھىجرەتنىڭ ئالتىنچى يىلى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كه    
ئۆمرە ھهج قىلىش ئۈچۈن ناھايىتى كۆپ سـاندىكى سـاھابه بىـلهن بىلـله مهدىنىـدىن              

 قۇرەيـشلهر ئهممـا مهككىـگه يېتىـپ كهلـمهي تـۇرۇپ،           .  قـاراپ يولغـا چىقتـى      مهككىگه
ــ ئــۇالر مۇســۇلمانالرنى. ىنى توســتىمۇســۇلمانالرنىڭ ئالــد ــۇرۇش قىلغىل ى كهلــدى، ئ

  .  دەپ ئويلىغانىدىشهھهرگه بېسىپ كىرمهكچى

ــهھهرگه     ــساالمنىڭ شـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــرى پهيغهمـ ــدىن بهزىلىـ ــۇرەيش چوڭلىرىـ قـ
. بولسىمۇ، قالغانلىرى جـاھىللىق بىـلهن قهتئىـي رەت قىلـدى          كىرىشىگه قوشۇلغان   

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ســاھابىلهردىن بىرىنــى مهككىــگه ئهۋەتىــپ ئۆزلىرىنىــڭ   
ــۈن كهلگهنلىكىنـــى    ــادەت قىلىـــش ئۈچـ ــۈن ئهمهس، بهلكـــى پهقهت ئىبـ ــۇرۇش ئۈچـ ئـ

رىـپ  نى قايىل قىلماقچى بولـدى ۋە ھهزرىتـى ئـۆمهرنى چاقى          قۇرەيشلهرچۈشهندۈرۈپ،  
مهن ئۇالرنىـڭ   ! ئـى رەسـۇلۇلالھ    «:ھهزرىتـى ئـۆمهر   . لـدۈردى ئۆز نىيىتىنى ئۇنىڭغا بى   

 ئـائىلهم بهنـى   ،ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه  . ماڭا بىر يامانلىق قىلىپ قويۇشىدىن ئهنسىرەيمهن  
ــوق    ــشلهر. ئادىيــدىن مېنــى مهككىــدە قوغــدىغۇدەك بىــرەر كىــشىمۇ ي  مېنىــڭ قۇرەي

ى ۋە ئۇالرغـــا قانـــداق قوپـــال مۇئـــامىله ئـــۆزلىرىگه قانـــداق قارشـــى چىققـــانلىقىمن
شۇڭا مهن سىلهرگه بـۇ ئىـشقا مهنـدىنمۇ مـۇۋاپىقراق           . قىلغانلىقىمنى ئوبدان بىلىدۇ  

  .دەپ ئۆزرە ئېيتتى»  ئوسمان ئىبنى ئهفۋاندۇر،ئۇ.  قويايكۆرسىتىپبىرىنى 

شــۇنىڭ بىــلهن، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ھهزرىتــى ئوســماننى مهكــكه لىــدىرى  
 ۋە باشــقا مۆتىــۋەرلهر بىــلهن كۆرۈشــۈپ كــېلىش ئۈچــۈن ئهلچــى قىلىــپ   ئهبۇســۇفيان

ھهزرىتى ئوسمان پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ تهلىمـاتى بـويىچه قـۇرەيش            . ئهۋەتتى
ئهممــا ئــۇالر  . چــوڭلىرى بىــلهن كۆرۈشــۈپ، مهســىلىنى چۈشهندۈرۈشــكه تىرىــشتى     

  : ھهزرىتى ئوسمانغا

ئهممـا سـهندىن    . ا بىر نهرسه دېمهيمىز   بىنى تاۋاپ قىلساڭ مهيلى، ساڭ    ئ سهن كه  ــ
  : ھهزرىتى ئوسمان. باشقىسىغا ھهرگىز يول قويمايمىز، ـ دېيىشتى
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بىنــى ئ مهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنى بىــر تهرەپــكه قايرىــپ قويــۇپ، كه     ــــ
 قۇرەيــــشلهرئهپــــسۇسلىنارلىقى، .  دېــــدى-ئۇنىڭــــدىن بــــۇرۇن تــــاۋاپ قىلمــــايمهن،

 قىلىــش تهلىــپىگه قهتئىــي قارشــىلىق بىلــدۈرۈپ بىنــى تــاۋاپئمۇســۇلمانالرنىڭ كه
  . تۇرۇۋالدى

ھهزرىتى ئوسماننىڭ قۇرەيش چوڭلىرى بىلهن ئېلىپ بارغان سـۆھبىتى ئۇزۇنغـا     
سوزۇلۇپ كهتكهچكه، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋە باشقا مۇسۇلمانالر ئۇنىڭ ھاياتىدىن         

ــسىرەشكه ۋە  ــشلهرئهنـ ــپ   قۇرەيـ ــانلىق قىلىـ ــرەر يامـ ــا بىـ ــىدىن نىڭ ئۇنىڭغـ قويۇشـ
ــسىرەشكه باشــلىدى  ــۇ بهك تىــت ـ تىــت بول     . خهۋپ ــسېرى تېخىم ــان ۋاقىــت ئۆتكهن غ
ــبهر ئهلهيهىســساالم ــۇر «: پهيغهم ــۆچىنى ئالمــاي ت ــۇ يهردىــن كېتىــشكه  ئۇنىــڭ ئ ۇپ ب

 دېـــيهلمهي تۇرالمىـــدى ۋە ســـاھابىلىرىنىڭ پهۋقۇلئـــاددە بىـــر ۋەزىـــيهت »!بولمايـــدۇ
 بولغــان مــۇمكىنۇتــۇپ، يــۈز بېرىــشى قارشىــسىدا تهمتىــرەپ قالماســلىقىنى كــۆزدە ت

» بهيئىتـى ) رىـزۋان ـ ت  (رىـدۋان  «. قوراللىق توقۇنۇش ئۈچۈن ئۇالردىن بهيئهت ئالـدى 
ھهزرىتـى  . دەپ ئاتالغان بـۇ مهشـهۇر بهيـئهت ھهزرىتـى ئوسـمان ئۈچـۈن ئېلىنغانىـدى            

ــبهر           ــۇ ۋەقهدە پهيغهم ــان ب ــۈن ئېلىنغ ــسى ئۈچ ــات مهسىلى ــات ـ مام ــماننىڭ ھاي ئوس
ــيىن،     ئهلهيهىســس ــدىن كې ــپ بولغان ــى ئېلى ــۇلمانالرنىڭ بهيئىتىن ــارلىق مۇس االم ب

بــۇ ئــارقىلىق ھهزرىتــى   ( ئۆزىنىــڭ ئىككــى قــولىنى بىــر ـ بىــرىگه تۇتۇشــتۇردى        
بهكمـۇ جىـددىي تۈسـكه      ۋەزىـيهت   ). ئوسماننىڭ بهيئىتىنىمۇ ئالغانلىقىنى بىلـدۈردى    

   ①.كىرگهنىدى

پ خېلـى يىلـالر   ۇلبوان ۋاپات  دا ھهزرىتى ئوسم  » خارىسهھىهۇلبۇ«ئىمام بۇخارى   
  : ئۆتكهندىن كېيىن بولۇپ ئۆتكهن بىر دىئالوگنى مۇنداق نهقىل قىلىدۇ

ئــۇ چهتــته ئولتۇرغــان بىــر تــوپ  . مىــسىر خهلقىــدىن بىــرى ھهجــگه كهلگهنىــدى 
  : كىشىلهردىن. ىنى كۆردىكىش

  : كىشىلهر. بۇالر كىم؟ ـ دەپ سورىدىــ 

  : مىسىرلىق.  دەپ جاۋاب بهردى-،قۇرەيشلهرئۇالر  -

.  دەپ سـورىدى   -ئاۋۇ ياشانغان كىشى كىم بولىدۇ؟    ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئولتۇرغان    ــ  
  : ئۇنىڭغا

 مىـــسىرلىق ئۇنىڭغـــا . دېـــدى-رىتـــى ئۆمهرنىـــڭ ئـــوغلى ئابـــدۇلالھ،ئـــۇ ھهزـــــ 
  : يېقىنلىشىپ

                                                 
 .  بهتلهر– 189 ۋە – 188 جىلد، – 2 ئىبنۇل ئهسىر،» ئهل كامىل« ①
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ماڭـا ئېنىـق جـاۋاب      . نهرسىنى سـورىماقچىمهن   سهندىن بىر ! ئهي ئىبنى ئۆمهر  ــ  
 -ڭ قېچىپ كهتكهنلىكىنى بىلهمسهن؟    ئوھۇد كۈنى ھهزرىتى ئوسماننى    سهن! بهرگىن

  : ئابدۇلالھ. دەپ سورىدى

  :مىسىرلىق يهنه.  دېدى-ھهئه، بىلىمهن،ــ 

  :ئابدۇلالھمۇ.  دەپ سورىدى-رۇشقا چىقمىغانلىقىنى بىلهمسهن؟بهدرى كۈنى ئۇــ 

  : مىسىرلىق ئۈچىنچى قېتىم. دېدىھهئه، بۇنىمۇ بىلىمهن، ـ ــ 

ــ  دەپ -ىــڭ يــوق ئىكهنلىكىنىمــۇ بىلهمــسهن؟ ئۇنــداقتا، رىــدۋان بهيئىتىــدە ئۇنـ ـ
  : ئابدۇلالھ. سورىدى

ـــ  ــمهن، ـ ــۇ بىلى ــۇنداق، ئۇنىم ــاۋاب بهردى-ش ــان  .  دەپ ج ــى ئاڭلىغ ئۇنىــڭ گېپىن
  :ېجىيىپ تۇرۇپمىسىرلىق ھهزرىتى ئوسماننى زاڭلىق قىلغاندەك ھ

ۇققان ئابـدۇلالھ ھهزرىتـى ئوسـمان       ئۇنىڭ غهرىزىنى ئ  . ـ دېدى ! ئهلههمدۇلىلالھــ  
  : رىنى يوق قىلىش ئۈچۈن ئۇنىڭغاھهققىدىكى شۈبهىلى

ھـۇد كۈنىـدىكى   ۇئ!  ئهسـلى سـهۋەبىنى ئېيتىـپ بېـرەي      مهن ساڭا بۇ ئىشالرنىڭ   ــ  
ئۇنىــڭ بــۇ هللا ئىــشنى ئېلىــپ ئېيتــساق، مهن ســاڭا شــاھادەت ئېيتىــپ بېرىمهنكــى، ا

  .ئىشىنى كهچۈردى ۋە مهغپىرەت قىلدى

غازىتىغــــــا قاتناشماســــــلىقىنىڭ ســــــهۋەبىنى دېــــــسهك، پهيغهمــــــبهر  بهدرى 
ئـۇرۇش كـۈنلىرى رۇقىـيه      . ئهلهيهىسساالمنىڭ قىزى رۇقىيه ئۇنىـڭ نىكاھىـدا ئىـدى        

ھهزرىتـى ئوسـمان رۇقىـيهگه قـاراش ئۈچـۈن          . ئېغىر كېـسهل تارتىـپ يېتىـپ قالـدى        
همـبهر  يغپه. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىجازىتى بىـلهن شـهھهردە قېلىـپ قالـدى          

سېنىڭ ساۋابىڭ غازاتقا قاتناشقانالر بىـلهن ئوخـشاش، ھهم         «: ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا 
  .  دەپ ئۇنىڭغا رازىلىق بهرگهنىدى»تلهردە سېنىڭمۇ بىر ئۈلۈشۈڭ بارغهنىمه

بىـرى  ) ھۆرمهتلىـك (ۋان بهيئىتىگه كهلسهك، ئهگهر ئۇنىڭدىنمۇ ئهزىـز        زئهمدى رى 
ئهممـا باشـقا بىـرى      . ىسساالم شـۇنى ئهۋەتـكهن بـوالتتى      بولغان بولسا، پهيغهمبهر ئهلهيه   

بـۇ بهيـئهت ئىـشى      . بولمىغاچقا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھهزرىتى ئوسماننى ئهۋەتتى     
ــدىن كېــيىن بولغــان ئىــش ئىــدى    ــگه كهتكهن ــدا  . ئوســمان مهككى بهيئهتنىــڭ ئاخىرى

ــا بــۇ ئوســم«:  تــۇرۇپكۆرســىتىپپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئــوڭ قــولىنى   اننىڭ مان
ــۇ ئوســماننىڭ بهيئىتىــدۇر «: ســول قولىنىــڭ ئۈســتىگه قويــدى ۋە دەپ » قولىــدۇر  »ب
  . دېگهنىدى

نــدىن كېــيىن، مىــسىرلىققا ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۆمهر بــۇالرنى چۈشــهندۈرۈپ بولغا
  : قاراپ
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ـــ ! مىڭگه ئېيتىــپ بهرگىــنئهمــدى ســهن بېرىــپ بــۇ ئىــشالرنى خالىغــان ئــادى ــــ 
   ①.دېدى

ــس  ــبهر ئهلهيهىس ــق     پهيغهم ــا خهل ــدى، ئهمم ــاقچى بول ــا چىقم ــۇك غازىتىغ االم تهب
ــۈنلىرىنى قىين  ــۇپ، كـ ــسۇل بولـ ــدە ئۆتكۈز يوقـ ــق ئىچىـ ــاتتىۈچىلىـ ــبهر . ۋاتـ پهيغهمـ

نى تولـۇق قورالالنـدۇرۇش ئۈچـۈن خهلقنـى          كىـشى  30  مۇھاجىرالردىن ئهلهيهىسساالم
نى ئۆزى ن قوشۇن پۈتۈھهزرىتى ئوسمان. قىرىق قىلدىئىئانه توپالشقا قايتا ـ قايتا چا 

 قورالالندۇردىكى، قوشۇندا بىر يۈگهن ياكى ئېغىزدۇرۇق چـاغلىق بىـر           يالغۇز شۇنداق 
  . نهرسىمۇ كهم قالمىدى

ھهزرىتـــى ئوســـماننىڭ پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ قوماندانلىقىـــدا تهبـــۇك 
ــسالم قوشــۇنىغا     ــان ئى ــدا تۇرغ ــا چىقىــش ئالدى ــۆگه ۋە 950غازىتىغ ــانه  50 ت ــات ئىئ  ئ

ئۇنـــدىن باشـــقا پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ ئالـــدىغا مىـــڭ دىنـــار قىلغـــانلىقى، 
ــدۇ   ــل قىلىنى ــانلىقى نهقى ــسىز    . قويغ ــۇ تهڭداش ــڭ ب ــساالم ئۇنى ــبهر ئهلهيهىس پهيغهم

ــدى   ــۇن بولغانىـ ــۇ مهمنـ ــدىن بهكمـ ــېخىيلىقى ۋە پىداكارلىقىـ ــبهر . سـ ــۇڭا پهيغهمـ شـ
  . نىدىئهلهيهىسساالم ھهزرىتى ئوسماندىن رازى بولغان ھالدا ۋاپات بولغا

ھهزرىتى ئهبـۇبهكرى دەۋرىـدە، ھهزرىتـى ئوسـمان خهلىپىنىـڭ بـاش كـاتىبى دەپ                
ھهزرىتــى ئــۆمهر دەۋرىــدە بولــسا، خهلىپىــدىن كېــيىن دۆلهت ئىــشلىرىنى . قــارىالتتى

  ②. ئىككىنچى چوڭ ھۆكۈمدار ئىدىيۈرگۈزىدىغان

خهلــق توپلىنىــپ .  دەۋرىــدە قهھهتچىلىــك يــۈز بهرگهنىــدى ئهبــۇبهكرىھهزرىتــى 
  : ىپىگه مۇراجىئهت قىلىپلخه

تىن بىر نهرسـه ئۈنـۈپ      تۇپراقيامغۇر ياغمىدى،   !  رەسۇلۇلالھنىڭ خهلىپىسى  ىئــ  
قانداق قىلىشنى  سهن  . چىقمىدى، خهلق ئاچلىقتىن ئۆلۈپ كېتىشتىن قورقۇۋاتىدۇ     

  : ھهزرىتى ئهبۇبهكرى. شتى دېيى-ئويلىشىۋاتىسهن؟

 -قۇم سىلهرگه بىـر يـول كۆرسـىتىدۇ،   وتائاال چ هللا ا! بىرئاز سهۋر قىلىپ تۇرۇڭالر   ــ  
 تىرىشـسا، يهنه بىـر تهرەپـتىن جىـددىي          كههرەپتىن ئۇالرغا تهسهللىي بېرىـش    دەپ بىر ت  

ئۇ كۈنى كهچـكه يـېقىن ھهزرىتـى ئوسـمانغا ئائىـت بىـر              . چارە ئىزدەشكه چۈشكهنىدى  
 تىجارەت كارۋىنىنىڭ شام تهرەپتىن كېلىۋاتقانلىقى ۋە ئهتىـسى ئهتىگهنـدە مهدىـنىگه           

بۇ خهۋەرنى ئاڭلىغـان خهلـق      . يېتىپ كېلىدىغانلىقى توغرىسىدا خهۋەر تاپشۇرۇۋالدى    
  . خۇشاللىقىدىن كارۋان يولىغا چىقىپ، تۆت كۆز بىلهن كۈتۈپ تۇرۇشتى

كارۋان مىڭ تۆگىلىك بولۇپ، ئۈستىدىكى يۈك بۇغـداي، زەيتـۇن يېغـى ۋە قـۇرۇق               
ــۈزۈم  ــېمىش    (ئ ــشمىش ـ ي ــدى) كى ــى ئو . ئى ــۆگىلهر ھهزرىت ــر يهرگه  ت ــمانغا تهۋە بى س

                                                 
  .  بهتلهر– 335 ۋە – 334 جىلد، – 7ئىبنى كهسىر، » ئهل بىدايه« ①
 .  بهتلهر– 328 ۋە – 327 جىلد، – 7ئىبنى كهسىر، » ئهل بىدايه« ②
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ــماننىڭ      ــى ئوس ــودىگهرلهر ھهزرىت ــولغىچه، س ــۈرۈلۈپ ب ــۈكلىرى چۈش ــۈپ، ي چۆكتۈرۈل
  : ھهزرىتى ئوسمان ئۇالردىن. ىدىبېشىغا ئولىشىپ بولغان

  : سودىگهرلهر.  دەپ سورىدى-ھه، نېمه دېمهكچىسىلهر؟ــ 

اق مېلىڭنــى تېــزر. نــېمه ئۈچــۈن كهلگهنلىكىمىزنــى ســهن ئوبــدان بىلىــسهن ــــ 
ــاچلىقتىن ! قــارا. ســېتىپ بهرســهڭ، بىــز يولىمىزغــا كېتىۋالغــان بولــساق   خهلــق ئ

ھهزرىتى . شتىپهرىشان ھالغا چۈشۈپ قالدى، ھهممىسى بىزنى ساقالپ تۇرىدۇ، ـ دېيى 
  : ئوسمان ئۇالردىن

 -، ماڭا قانچىلىك نهپ بېرىسىلهر؟  ھه ماقۇل، ئۇنداق بولسا، قېنى ئېيتىڭالرچۇ     ــ  
  . دەپ سورىدى

  : ھهزرىتى ئوسمان.  دېيىشتى-ېشىغا ئىككى دەرھهمدىن بېرىمىز،ۈرە بكــ 

  .  دەپ ئېتىراز بىلدۈردى-مۇ كۆپ بهرمهكچى بولغانالر بار،ماڭا ئۇنىڭدىنــ 

ـــ  ــداقـ ــى،   ئۇن ــدىن بېرەيل ــۆت دەرھهم ــسا، ت ــۈپ   - بول ــشقا چۈش ــا تالىشى  دەپ باھ
  : ھهزرىتى ئوسمان يهنه. كېتىشتى

  : سودىگهرلهر.  دېدى-رمهكچى،ماڭا ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ بهــ 

   :ھهزرىتى ئوسمان.  دېيىشتى-!دىن بهرسهكقۇ يېتهر؟م بهش دەرھهھه بوپتۇ،ــ 

بــۇ گهپــكه .  دەپ چىــڭ تۇرۇۋالــدى-ئۇنىڭــدىنمۇ كــۆپ بهرمهكچــى بولــدى،يــاق، ــــ 
  : ھهيران بولغان سودىگهرلهر

ڭ ئۈسـتىگه   مهدىنىـدە بىـزدىن باشـقا سـودىگهر بولمىـسا، ئۇنىـ           ! ئهي ئهبـۇ ئـامىر    ــ  
كۆپ نهپ بهرمهكچى بولغـان     بىزدىن بۇرۇن باشقىالر كهلمىگهن تۇرسا، ساڭا شۇنچىۋاال        

  : ھهزرىتى ئوسمان.  دېيىشتى-كىمدۇ؟

 ①.تائاال ھهر دەرھهم ئۈچۈن ماڭا ئون ھهسـسه ئـارتۇق بېرىـشنى ۋەدە قىلـدى              هللا اــ  
  : ئۇالر.  دېدى-رمۇ شۇنچىلىك نهپ بېرەلهمسىلهر؟سىله

  .  دېيىشتى-ھهرگىز ئۇنداق قىاللمايمىز،بىز ياق، ــ 

دۇنيادا جهننهت بىلهن خـۇش بېـشارەت بېـرىلگهن ئـون كىـشىنىڭ بىـرى بولغـان                 
ئـۇ بـۇ قـارارىنى ئـېالن        . ھهزرىتى ئوسمان ئۆز كۆڭلىدە ئاجايىپ بىر قارار بهرگهنىـدى        

  : قىلىپ، مهككه سودىگهرلىرىگه مۇنداق دېدى

                                                 
غـان  بىـرەر ياخـشىلىق قىل  : تائاالنىڭ مۇنـۇ ئـايىتىنى كـۆزدە تۇتقانىـدى    هللا  ھهزرىتى ئوسمان بۇ سۆزى ئارقىلىق ا   ①

ئادەم ئون ھهسسه ئارتۇق ساۋابقا ئىگه بولىدۇ، بىرەر يامانلىق قىلغان ئادەمگه پهقهت ئۇنىڭ يامانلىقىغا باراۋەرال جـازا                 
  . ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى ـ ت160 ، سۈرە ئهنئام...بېرىلىدۇ
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پهقهت (مهن بۇ كارۋان يۈكىنىـڭ ھهممىـسىنى   گۇۋاھچىمدۇر، هللا ا! ماڭا قاراڭالر ــ  
پهرىشان ئهھۋالـدىكى كىـشىلهرگه ۋە مۇسـۇلمانالرنىڭ غېرىـپ ـ      ) رازىلىقى ئۈچۈنهللا ا

  . غۇرۋالىرىغا سهدىقه ئورنىدا تارقىتىپ بېرىشكه نىيهت قىلدىم

ھهزرىتــى ئوســمان ھهزرىتــى ئهبۇبهكرىنىــڭ ئهمــرى بىــلهن ھهزرىتــى ئۆمهرنىــڭ  
  . نگهنلىكى توغرىسىدىكى قارارنامىنى يازغانىدىخهلىپىلىككه تهيىنله

ھهزرىتــى ئوســمان ھهزرىتــى ئــۆمهر دەۋرىــدە ئىككىنچــى دەرىجىلىــك ھۆكۈمــدار   
خهلــق ھهزرىتــى ئــۆمهردىن بىــرەر نهرســه تهلهپ قىلىــشتىن بــۇرۇن ھهزرىتــى . ئىــدى

خهلقنىـڭ نوپۇسـقا ئېلىنىـشى ۋە ھىجـرىيه تارىخىنىـڭ          . ئوسمان بىـلهن كۆرۈشـهتتى    
م ئېيىـدىن باشلىنىـشى قاتـارلىق پىكىرلهرنـى تـۇنجى بولـۇپ ئـۇ ئوتتۇرىغـا             مۇھهررە

ــدى ــڭ    . قويغانىــ ــى ئهبۇبهكرىنىــ ــجهزى ھهزرىتــ ــال مىــ ــڭ قوپــ ــى ئۆمهرنىــ ھهزرىتــ
مۇاليىملىقىنى تهڭشهپ تۇرىدىغان مۇھىم ئامىل بولغىنىدەك، ھهزرىتى ئوسماننىڭ        

 تهڭپۇڭلــۇقنى يـۇۋاش مىجهزىمـۇ ھهزرىتـى ئۆمهرنىـڭ قوپـاللىقى بىـلهن بىرلىـشىپ       
. شۇڭا بۇ ئىككى دەۋردىكى دۆلهت رەھبهرلىكىدە كۆپ ئۆزگىرىش بولمىدى. ساقاليتتى

چــۈنكى قوپــال مۇئامىلىنىــڭ يېنىــدا ئــۇنى تهڭــشهپ تۇرىــدىغان يۇۋاشــلىق، غهزەپ ـ   
  . نهپرەتنىڭ يېنىدا ئۇنى بېسىپ تۇرىدىغان مۇاليىملىق ۋە مهرھهمهت بار ئىدى

  ىكىھهزرىتى ئوسماننىڭ خهلىپىل

ــنه      ــدىن چۈشــۈرۈلۈپ دەپ ــامىزى ســۇھهيب تهرىپى ــازا ن ھهزرىتــى ئۆمهرنىــڭ جىن
ئهزالىرىنـى دەرھـال ئهل     ) كـېڭهش (قىلىنغاندىن كېيىن، مىقداد ئىبنى ئامىر شـۇرا        

بۇالردىن ھهزرىتـى ئوسـمان، ھهزرىتـى    . مۇنهۋۋەر ئىبنى مهھرەمهنىڭ ئۆيىگه چاقىردى  
 ئىبنى ئهبۇ ۋەققـاس  سهئدبنى ئهل ئاۋام ۋە    ئهلى، ئابدۇررەھمان ئىبنى ئهۋف، زۇبهير ئى     

قاتارلىق بهشى تهق بولدى، تهلهه ئىبنى ئۇبهيـدۇلالھ مهدىنىنىـڭ سـىرتىغا چىقىـپ              
ــۇپهتتىش  . كهتكهنىـــدى ھهزرىتـــى ئۆمهرنىـــڭ ئـــوغلى ئابـــدۇلالھ مهســـلىههتچى ۋە مـ

ئهبۇ تهلهه ئهل ئهنـسارى ئهللىـك كىـشىلىك ئامـانلىق ئهترىتـى          . سۈپىتىدە قاتناشتى 
ــ لهن ئـــۇالر يىغىلغـــان ئۆينىـــڭ بىخهتهرلىكىـــگه مهســـئۇل بولـــۇپ، ئىـــشىكتىن   بىـ

  . ھېچكىمنىڭ كىرىشىگه قهتئىي رۇخسهت قىلمىدى

ھهممىـــسى . كـــېڭهش ئهزالىـــرى مانـــا بـــۇ يهردە مهسلىههتلىشىـــشكه باشـــلىدى 
 ئىــــشتىياقلىرىنى، -راۋەرلىكى ھهققىــــدىكى ئــــارزۇ ائۈممهتنىــــڭ بىرلىــــك ۋە بــــ

ــپ چ  ــۈنچىلىكتىن كېلى ــدىن     بۆلگ ــا ئالغان ــۇر تىلغ ــرەر ق ــى بى ــدىغان خهتهرلهرن ىقى
چــى بولــۇپ ســۆز ئالغــان ئــۇ بىرىن( ئىبــى ئهۋف مۇنــداق دېــدى كېــيىن، ئابــدۇررەھمان

  ): ئىدى
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ئاراڭالردا كىم ئۆزىنى خهلىپىلىككه نـامزات قىلىـپ        ! قېنى ئېيتىپ بېقىڭالر  ــ  
ــارىمىزدىكى  كۆرســهتمهي ئۆتۈنــۈپ گه »  كىــشىئهڭ پهزىلهتلىــك«دۇ ۋە ئــۆز ئــورنىنى ئ

  بېرىدۇ؟ 

  : شۇنىڭ بىلهن ئابدۇررەھمان. غا باشتا ھېچكىم جاۋاب بهرمىدىسوئالبۇ 

 ئارقىــدىنال ھهزرىتــى  ئۇنىــڭ.  دېــدى-ھهممىــدىن بــۇرۇن مهن چېكىنــدىم،  ــــ 
  : ئوسمانمۇ

بۇ ... «:  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ  چۈنكى مهن . مهنمۇ چېكىنىشكه رازىمهن  ــ  
نىڭ ۋە بهنـدىلهرنىڭ    هللا ا(ىگه ئالمىغان ئادەم يهردىمۇ، كۆكتىمۇ      ۋەزىپىنى ئۆز زىممىس  

.  دېــدى- دېگهنلىكىنــى ئاڭلىغانىــدىم،»خــاتىرجهم بولىــدۇ) ە دېمهكچــى ـ ت  نهزىرىــد
ــدى     ــامزاتلىقتىن چېكىن ــلهن ن ــقا ھهممهي ــدىن باش ــى ئهلى ــلهن . ھهزرىت ــۇنىڭ بى  ش

  : ئابدۇررەھمان ھهزرىتى ئهلىگه

مه دېمهمـسهن؟ قارىغانـدا بـۇ ئىـشقا ھهۋىـسىڭ           سـهن بىـر نـې     ! ئهي ئهبـۇ ھهسـهن    ــ  
 ھهق تهرەپـــــته  ۋاقىـــــتئهگهر راســـــت شـــــۇنداق بولـــــسا، ھهر. بـــــاردەك تۇرىـــــدۇ

تۇرىدىغانلىقىڭغا، ئۆز مهيلىڭچه ئىـش قىلمايـدىغانلىقىڭغا، يېقىنلىرىڭغـا ئاالھىـدە           
ــا     ــدە ئارقىغــ ــپهئهتىگه كهلگهنــ ــڭ مهنــ ــدىغانلىقىڭغا، ئۈممهتنىــ ــامىله قىلمايــ مۇئــ

  : ھهزرىتى ئهلى.  دەپ سورىدى-بېرەمسهن؟ مايدىغانلىقىڭغا ۋەدەچېكىنىۋال

سىلهرمۇ ھهقىقهتلهرنى بۇرمىالپ، ئىشنى بۇزماقچى بولغانالرغا قارشى ئېلىـپ         ــ  
ــدىغانلىقىڭالرغا، مهن     ــۇرۇپ، مېنــى قولالي ــدا ت ــدە مېنىــڭ يېنىم ــدىغان جهڭ بېرىلى

ر ۋە ئۇالرنىــڭ ئهمــ (ا لىــدىغانلىقىڭالرغ ۋەزىــپىگه تهيىــنلىگهن كىــشىلهرگه رازى بو  
 بېرەلهمـسىلهر؟ ئهگهر سـىلهر ۋەدە       ۋەدەدائىـر   ) سۇنىدىغانلىقىڭالرغاتهلىماتلىرىغا بوي 

بېرەلىسهڭالر، مهنمۇ ھېچبىر يېقىنىمغـا ئاالھىـدە مۇئـامىله قىلمايـدىغانلىقىمغا ۋە            
ــدىغانلىقىم   غا دائىــر ســىلهرگه ۋەدە  ئۈممهتنىــڭ مهســىلىلىرىگه بىپهرۋالىــق قىلماي

  .  دەپ جاۋاب بهردى-،بېرىمهن

 -غــــان ۇنىــــڭ تولــــۇق قانــــائهت ھاســــىل قىل  ئابــــدۇررەھمان ئىبنــــى ئهۋف ئ
  : لىقىنى بىلىپ بېقىش مهقسىتىدەقىلمىغان

ـــ  ــى      ــ ــۇ يهردىكـ ــڭ، بـ ــان بولغانلىقىـ ــساالمغا تۇغقـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــهن پهيغهمـ سـ
كىشىلهرنىڭ ئىچىدە ھهممىـدىن بـۇرۇن مۇسـۇلمان بولغانلىقىـڭ ۋە بـۇ دىـن ئۈچـۈن                 

 ماقامغـا ئهڭ اليىـق      رسهتكهن كۆپلىگهن خىزمهتلىرىڭنى كۆزدە تۇتۇپ ئۆزەڭنى بـۇ       كۆ
ئهگهر بــۇ ۋەزىـپه ســاڭا بېرىلمىـسه، بۇالرنىــڭ ئىچىـدە بــۇ    !  شـۇنداقمۇ؟ -كۆرۈۋاتىـسهن  
  :ھهزرىتى ئهلى.  دەپ سورىدى-نى ئهڭ مۇناسىپ كۆرگهن بوالتتىڭ؟ئورۇنغا كىم
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ـــ  ــماـ ــوياليمهن، ئوس ــاۋاب بهردى-ننى ئهڭ مۇناســىپ دەپ ئ ــدۇررەھمان .  دەپ ج ئاب
ھهزرىتــى . نى ســورىدىســوئالئوســماننى بىــر چهتــكه تارتىــپ، ئۇنىڭــدىنمۇ ئوخــشاش 

  : ئوسمان

ئاندىن ئابدۇرراھمان بۇ .  دەپ جاۋاب بهردى  -ن ئهلىنى مۇۋاپىق دەپ قارايمهن،    مهــ  
ان ئهڭ  ئابـدۇررەھم .  دېـدى  -ـ مهنچه ئهلـى مۇناسـىپ،     : ئۇ. ىدىنى زۇبهيردىن سور  سوئال

   :ئۇ. بنى ئهبۇ ۋەققاستىن سورىدى ئىسهئدئاخىرىدا 

  .  دېدى-هن ئوسماننى اليىق دەپ بىلىمهن،مــ 

بۇ تهڭپۇڭ ھالهتنى شـهكىللهندۈرگهن ئابـدۇرراھمان ئىبنـى ئهۋف ئـۆز پىكرىنـى              
. بايان قىلىـپ تارازىنىـڭ بىـر تهرىپىنىـڭ ئېغىـر بېـسىپ كېتىـشىنى خالىمـايتتى             

ــاۋاز بېرىلگهنىــدى چــۈنكى ھهر ئىككــى تهرە ــكه ئىككىــدىن ئ ــۇ  . پ ئۇنىــڭ ئۈســتىگه، ب
ــا      ــدۇ دەپ ئۇنىڭغ ــۇۋاپىقى شــۇ بولى ــدۇررەھمان كىمنــى تاللىــسا، ئهڭ م كىــشىلهر ئاب

بۇ زاتالرنىڭ ھېچبىرىـدە شهخـسىيهتچىلىك دېـگهن        . قهتئىي ئىشهنچ بىلهن قارايتتى   
  .ئۇقۇم مهۋجۇت ئهمهس ئىدى

ى ئارىـسىدىكى خهلىـپه سـايلىمىنى       ئابدۇررەھمان ئىبنى ئهۋف كـېڭهش ئهزالىـر      
مۇشۇ يهردە توختىتىپ قويـۇپ، خهلقنىـڭ بـۇ ھهقتىكـى پىكرىنـى ئـېلىش نىيىتىـدە            
سىرتقا چىقتـى ۋە مهدىنىـدىكى مۆتىـۋەرلهر ۋە قومانـدانالرنىڭ پىكىرلىرىنـى ئالـدى،               

ئۇالرنىڭ كۆپىنچىـسى ھهزرىتـى ئوسـمانغا مايىـل     . ئۇالر بىلهن كۆپ مهسلىههتلهشتى   
ئۇ كۈنى يېرىم كېچىـدە كـېڭهش   .  كۈنلۈك مۆھلهت تۈگهشكه ئۆز قالغانىدى  ئۈچ. ئىدى

ئۆتكۈزۈلىۋاتقان ئهل مـۇنهۋۋەر ئىبنـى مهھرەمهنىـڭ ئـۆيىگه قايتىـپ كهلـدى ۋە ئـۇنى                 
  : ئويغىتىپ

نېمىشقا بۇنچىۋاال كۆپ ئۇخاليسهن؟ ماڭا قارا، مهن بـۇ كـېچه كـۆزۈمنى يۇمۇپمـۇ          ــ  
 دەپ قوپـال چاقچـاق      -!نى چاقىرىـپ كهل   سـهئد ن  ماڭ بېرىپ زۇبهيـر بىـله     . قويمىدىم
ــدى ــر تهرەپ     . قىل ــشنى بى ــۇ ئى ــدۇررەھمان ب ــدۇكى، ئاب ــۆرۈۋالغىلى بولى ــدىن ك بۇنىڭ

ئۇ كېڭهش ئهزالىرى بىـلهن بىرلىـشىپ بـۇ ئىـشنى           . قىلىۋېتىش قارارىغا كهلگهنىدى  
ــدىرايتتى ــشكه ئالـ ــۆزى   . ھهل قىلىۋېتىـ ــقا ئـ ــدىن باشـ ــېڭهش ئهزالىرىـ ــۋەتته، كـ ئهلـ

هن كىــشىلهرنىڭ پىكىرلىرىنىمــۇ ھېــسابقا ئېلىــپ، بۇنىڭــدىن بىــر نهتىــجه كۆرۈشــك
نى قايىل قىلىپ، ھهزرىتى ئوسـمان يـاكى        سهئدزۇبهير ۋە   . چىقىرىش ئارزۇسىدا ئىدى  

ھهزرىتـــى ئهلىنىـــڭ ئـــاۋاز بېرىـــشى بىـــلهن ئارىلىرىـــدىن بىرىنـــى خهلىـــپىلىككه  
  . تهيىنلىمهكچى ئىدى

ــر ۋە   ــا زۇبهي ــلهن كۆرۈشــ ســهئد ئهمم ــۆز   بى ــيىن ھهر ئىككىــسىنىڭ ئ كهندىن كې
رايىدىن يانمىغـانلىقىنى بىلىـپ، سـاھابىلهردىن بـۇ ئىككىـسىنىڭ بىـرىگه بهيـئهت               

شۇنداق قىلغاندا، بۇ بهيئهت ھهم كـۈچكه ئىـگه بـوالتتى ھهم            . تهلهپ قىلماقچى بولدى  
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مهلــــۇم بىــــر مايىللىققــــا تايانمــــاي قىلىنغــــانلىقى ئوتتۇرىغــــا چىقــــاتتى ۋە ھهر  
  . ڭ ئېتىراز بىلدۈرۈشكه ھهققى قالمايتتىئىككىسىنى

 بامـــدات نـــامىزىنى ئوقـــۇپ بولغانـــدىن كېـــيىن، جامـــائهت ، ئهتىـــسى ســـهھهردە
ــر يهرگه يىغــدى   ــدۇررەھمان كــېڭهش ئهزالىرىنــى يهنه بى ــسار  . ئاب ــدىن مهيلــى ئهن ئان

بولسۇن ياكى مۇھاجىر بولـسۇن، مهدىنىـدە تۇرۇۋاتقـان مۆتىـۋەرلهر ۋە قومانـدانالرنىڭ              
ئادەم شۇنداق جىق ئىدىكى، كهلگهنـلهر مهسـچىدكه        . ىسىنى چاقىرتىپ كهلدى  ھهمم

  : ن ئورنىدىن تۇرۇپ مۇنداق دېدىئابدۇررەھما. سىغماي قالدى

باشــقا شــهھهرلهردىن بــۇ يهرگه كهلــگهن    (كــېڭهش ئهزالىــرى  ! ئهي خــااليىقــــ 
ه گشــهھىرىۋالىالرنىــڭ يېڭىــدىن تهيىنلىنىــدىغان خهلىپىنــى كــۆرۈپ، دەرھــال ئــۆز 

  . بىر قارارغا كېلىپ بولدى) قايتىشى ئۈچۈن

ــۆز       ــرى ئ ــانالردىن بهزىلى ــدە، ئولتۇرغ ــۇ يهرگه كهلگهن ــۆزى ب ــدۇررەھماننىڭ س  ئاب
دۇنيادا جهنـنهت بىـلهن     (ئون مۇبهششىر   . پىكىرلىرىنى بايان قىلىشنى تهلهپ قىلدى    

د ئىبنـى زەييىـد سـۆز       دىـن بىـرى بولغـان سـهئ       ) ن ئون كىـشى   خۇش بېشارەت بېرىلگه  
ئهممـا  . ى ئېيتتى قىلىپ، ئۆزىنىڭ ئابدۇررەھمان ئىبنى ئهۋفكه ئاۋاز بېرىدىغانلىقىن      

  : ئابدۇررەھمان

دەپ ئۇنىــڭ تهكلىپىنــى  -قا پىكرىــڭ بولــسا بايــان قىلغىــن،بۇنــدىن باشــ! يــاقــــ 
ئۇنـدىن كېـيىن ئهممـار ئىبنـى ياسـىر ئورنىـدىن تـۇرۇپ، ئۆزىنىـڭ                . قوبۇل قىلمىدى 

ــاۋاز بېر  ــامىر  ھهزرىتــى ئهلىــگه ئ ــدىغانلىقىنى ئېيتتــى، مىقــداد ئىبنــى ئ ئۇنىڭغــا  ى
ئارقىــدىنال ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئهبــۇ ســهرھ ئورنىــدىن . قېتىلىـدىغانلىقىنى بىلــدۈردى 

تۇرۇپ، ھهزرىتى ئوسمانغا ئاۋاز بېرىدىغانلىقىنى ئېيتتى، ئۇنىڭغـا ئابـدۇلالھ ئىبنـى            
ى بىلگىـنىچه بىـر     شـۇنىڭ بىـلهن، ھهممهيـلهن ئـۆز       . ئهبۇرابىئهمۇ ئۇنىڭغـا قېتىلـدى    
  : ى ئهبۇ ۋەققاس ئورنىدىن تۇرۇپ ئىبنسهئد. نهرسىلهرنى دېيىشكه باشلىدى

ـــ  ــدۇررەھمانـ ــۇ   ! ئهي ئاب ــول، ب ــدى، تېــزراق ب ــانچىلىق چىقىــدىغان بول قااليمىق
ئهممـــا .  دەپ ئـــۇنى ئاگاھالنـــدۇردى-!ىلىـــۋېتهيلىمهســـىلىنى دەرھـــال بىـــر تهرەپ ق

  : داق دېدىئابدۇررەھمان كېڭهش ئهزالىرىغا مۇن

مهن بۇ مهسىله ھهققىدە خهلقنىڭمۇ پىكرىنى ئالدىم، ئۇالر بىلهن ! ئهي دوستالرــ 
ــۆپ مهسلىههتلهشــتىم  ــشىغا   . ك ــۇداخىله قىلى ــا ســىرتتىكىلهرنىڭ ســىلهرگه م ئهمم

ـ دەپ بۇ يهردە بولۇۋاتقان غۇلغۇلىنىڭ ئۆزلىرىگه ھېچقانـداق       ! ھهرگىز يول قويماڭالر  
ئانـدىن ئـۇ ھهزرىتـى    . مهيـدىغانلىقىغا كاپالهتلىـك قىلـدى   زىيـان ـ زەخـمهت يهتكۈزەل   

  : ئهلىنى ئالدىغا چاقىرىپ ئۇنىڭغا
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نىڭ كىتابى ۋە رەسۇلۇلالھنىڭ سۈننىتى بويىچه ئىش قىلىدىغانلىقىڭغا ۋە هللا اــ 
ــدىن ماڭ  ــۇرۇنقى ئىككــى خهلىپىنىــڭ ئىزى  دەپ -ىــدىغانلىقىڭغا ۋەدە قىالالمــسهن؟ب

  : ھهزرىتى ئهلى. سورىدى

ـــ  .  دېــدى-شىچه شــۇنداق قىلىــشقا تىرىــشىمهن،لىمىــم ۋە كۈچۈمنىــڭ يېتىــبىـ
ئابـدۇررەھمان  ) بهلكىم ئۇ سـۆزىنى كېـسىپ ئېيتمىغـانلىقى ئۈچـۈن بولـسا كېـرەك             (

  : ھهزرىتى ئوسمان. نى سورىدىسوئالھهزرىتى ئوسماننى چاقىرىپ، ئۇنىڭدىنمۇ شۇ 

ھــال ئۇنىڭغــا بهيــئهت  دەپ جــاۋاب بېرىــشى بىــلهن دەر-ھهئه، ۋەدە بېــرەلهيمهن،ــــ 
  ①.بۇنى كۆرگهن جامائهتمۇ بىر ـ بىرلهپ كېلىپ ئۇنىڭغا بهيئهت قىلىشتى. قىلدى

ــلهن  ــۇنىڭ بى ــدى  ،ش ــپىلىككه تهيىنلهن ــى ئوســمان خهلى ــدۇررەھمان .  ھهزرىت ئاب
ئىبنى ئهۋف ھېچقانداق ئىخـتىالپ ۋە غهۋغـا چىقارمىغـان ئاساسـتا مهسـىلىنى ھهل               

ولاليـدىغان كـېڭهش ئهزالىرىنىـڭ پىكرىـدىن باشـقا          ئۇ ھهزرىتى ئوسـماننى ق    . قىلدى
پىكىرلهرنىڭ ئېغىر بېسىپ كېتىشىنى مۇۋەپپىقىيهتلىك ھالدا توسۇپ، تهڭ ئاۋازغا         
ــۇرۇپ ئىـــشنىڭ    ــاي تـ ــدار بولمـ ــرىگه تهرەپـ ئېرىـــشكهن ئىككـــى كىـــشىنىڭ ھېچبىـ

بــۇ نهتىجىــگه، ئهلــۋەتته بــۇ ئىككــى چــوڭ ســاھابىنىڭ . ھۆددىــسىدىن چىقالىغانىــدى
  . ـ خاراكتېرىنى ناھايىتى ئوبدان بىلگهچكه ئېرىشهلىگهنىدىمىجهز 

ھهزرىتى ئوسمان خهلىـپىلىككه تهيىنلهنگهنـدىن كـۈنى كـېڭهش ئهزاسـى تهلـهه               
  : كىشىلهر ئۇنىڭغا. ئىبنى ئۇبهيدۇلالھمۇ مهدىنىگه يېتىپ كهلگهنىدى

  : تهلهه.  دېيىشتى-!بېرىپ ئوسمانغا بهيئهت قىلــ 

  : كىشىلهر.  دەپ سورىدى-ى ئۇنىڭدىن رازىمۇ؟هرنىڭ ھهممىسقۇرەيشلــ 

  : ئۇ يهنه.  دېيىشتى-شۇنداق،ــ 

  : كىشىلهر.  دەپ سورىدى-ىلدىمۇ؟پۈتۈن خهلق ئۇنىڭغا بهيئهت قــ 

  : شۇنىڭ بىلهن ئۇ.  دېيىشتى-شۇنداق،ــ 

ا، مهن خهلقىمــدىن ئهگهر پۈتــۈن خهلــق پىكىــر بىــرلىكىگه كهلــگهن بولــس     ــــ 
  ②.ۋە بېرىپ ھهزرىتى ئوسمانغا بهيئهت قىلدى  دېدى-ئايرىلمايمهن،

تارىخچىالر ئىسالم تارىخىنىڭ دەسلهپكى دەۋرلىرىدىكى بۇ كېڭهش ئهزالىرىنىـڭ         
دا بولــۇپ ئــۆتكهن تــاالش ـ تــارتىش بىــلهن   رىــۋە بــۇ ئــۈچ كــۈن بــويىچه ئۇالرنىــڭ ئارىلى

ۇالرنىـڭ  شۇڭا ئ. مۇناسىۋەتلىك ھهرخىل كۆز ـ قاراش ۋە پىكىرلهرنى بايان قىلغانىدى 
مانا مۇشۇ  . بايانلىرىنىڭ ئارىسىدا بىرمۇنچىلىغان زىتلىقالر مهيدانغا كېلىپ چىقتى      

                                                 
   . بهتلهر– 76، - 70 جىلد، – 3ئىبنۇل ئهسىر، » ئهل كامىل« ①
  .  بهت– 77 جىلد، – 3ر، ئىبنۇل ئهسى» ئهل كامىل« ②
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ســهۋەبلهر تۈپهيلىــدىن خــۇددى ســاھابىلهر ئارىــسىدا زىــددىيهت ۋە ســۈركۈلۈش بــاردەك 
ــسىز    ــۇ تهڭداشــ ــدە ئــ ــهكىللىنىپ، بهزى كىتابخانالرنىــــڭ كۆڭلىــ ــسىيات شــ ھېســ

ڭ قىممهتلىـــك رەھبهرلىـــرى ئارىـــسىدا جهمئىيهتنىـــڭ ئهزالىـــرى ۋە بـــۇ ئۈممهتنىـــ
ھهردائىم سىياسىي توقۇنۇش يۈز بېرىپ تۇرىدىكهن دېگهنـدەك گۇمـانالر پهيـدا بولـۇپ              

چـۈنكى بـۇ    . ھالبۇكى، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا مۇنداق ئىش قهتئىي يوق ئىـدى        . قالغانىدى
ــسىيه ئۇالرنىــڭ ا  ــاپ    هللا خىــل پوزىت ــا، س ــمهس ئىمانىغ ــان مهھــكهم ۋە تهۋرەن ــا بولغ ق

يۈكــسهك ماقامغــا چىقىــپ . قــى ۋە خاراكتېرلىرىغــا پهقهتــال ئۇيغــۇن كهلمهيتتــىئهخال
خهلقنى ئۆزىنىـڭ چاكـارى قىلىـۋېلىش، دۇنيانىـڭ ھـاۋايى ـ ھهۋەسـلىرىگه بېـرىلىش         

  . تىن قورقۇش چۈشهنچىسىگه تامامهن زىت ئىدىهللا دېگهنلهر ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ا

كى، ھهزرىتــى ئوســماننىڭ يىغىنچــاقالپ ئېيتقانــدا، بــۇ ھهقتىكــى ھهقىــقهت شــۇ
خهلىپه بولۇشى جهريانىدىكى يىغىلىشالردا ھېچقانداق ۋەقه چىقمىـدى، ھېچقانـداق          

شۇنداقال، بۇ سـايالم ئـۈممهتنى پارچىاليـدىغان، بۆلگۈنچىلىـك          . مهسىلىمۇ كۆرۈلمىدى 
ــدىغان ۋەقهلهر ــشقا ئۇرۇنىـ ــهۋەبچى   قىلىـ ــشىغا سـ ــسىلهرنىڭ كېلىـــپ چىقىـ ۋە ھادىـ

  . بولمىغانىدى

ــا چىقىــپ     ھهزر ــيىن مېهرابق ــدىن كې ــپىلىككه تهيىنلهنگهن ــى ئوســمان خهلى ىت
ــدى  ــسقىال ســۆز قىل ــشان   . قى ــسىدا ئهڭ غهمكىــن ۋە پهرى ــېڭهش ئهزالىرىنىــڭ ئارى ك

ئۇالرغـا ئـاخىرەت    . سـۆزىدە خهلقـقه بهزى نهسـىههتلهرنى قىلـدى        . ھالدىكىسى ئۇ ئىدى  
قى ھهققىـدە ئۆگـۈت     ھاياتىنى ئهسـلىتىپ، بـۇ دۇنيانىـڭ پىتنىلىـرىگه ئارىالشقاسـلى          

 ـ يىلـى، زۇلههجـجه ئېيىنىـڭ     24ھهزرىتى ئوسماننىڭ بهيئىتى ھىجرىيهنىڭ . بهردى
ــوغرا كهلگهنىــــدى  ــا تــ ــۇ ۋاقىتتىكــــى ۋالىالرنىــــڭ تىزىملىكــــى  ①.ئاخىرلىرىغــ  ئــ

  : تۆۋەندىكىدەك ئىدى

  نافى ئىبنى ئابدۇلهارىس ئهل خۇزەي: مهككه ۋالىسى

   ئهس سهقافىسۇفيان ئىبنى ئابدۇلالھ: تائىف ۋالىسى

  يهئال ئىبنى مۇنهببىه : ا ۋالىسىهنئس

  ئابدۇلالھ ئىبنى ئهبۇ رابىئه ئهل مهھزۇمى : جهنهد ۋالىسى

  ئهل مۇغىرە ئىبنى شهئبه ئهس سهقافى : كۇفه ۋالىسى

  ئهبۇ مۇسا ئهل ئهشئهرى :  ۋالىسىەسرهب

  مۇئاۋىيه ئىبنى ئهبۇسۇفيان : شام ۋالىسى

   دسهئئۇمهير ئىبنى : س ۋالىسىمىھ

                                                 
 .  بهت– 228 جىلد، – 7ئىبنى كهسىر، » ئهل بىدايه« ①
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    ئهمر ئىبنى ئاس:مىسىر ۋالىسى

  ①ئوسمان ئىبنى ئهبۇل ئاس: بهھرەين ۋالىسى

  ھهزرىتى ئوسمان دەۋرىدىكى فهتىهلهر

ــۆتكهن دەۋر بولــدى   ــۇ . ھهزرىتــى ئوســمان دەۋرى ھهقىــقهتهن فهتىهــلهر بىــلهن ئ ب
فهتىهلهر ئاساسى جهھهتتىن ھهزرىتى ئۆمهر دەۋرىدە باشـالنغان فهتىهلهرنىـڭ داۋامـى          

  . ، ئون يىل بويىچه قۇرۇقلۇق ۋە دېڭىزدا توختىماي داۋامالشتىبولۇپ

ئهپسۇسلىنارلىقى شۇكى، ھهزرىتى ئوسماننىڭ دەۋرىنىڭ ئهڭ ئـاخىرقى ئىككـى          
ھهتتـا بـۇ پىتـنىلهر شـۇنداق     . يىلى قااليمىقانچىلىق ۋە پىتنه ـ پاساتقا تولۇپ كهتتى 

 پۈتــۈن نهتىــجه بىــراقال هنيېيىلىــپ كهتتىكــى، ئالــدىنقى يىلــالردا قولغــا كهلتــۈرۈلگ
ئىنسانالر ھهزرىتى ئوسمان دەۋرىنـى پۈتـۈنلهي قااليمىقـانچىلىق         . پ تاشالندى ۈسۈپۈر

ئىچىــــدە ئــــۆتتى دەپ بىلىــــپ، بــــۇ قااليمىقانچىلىقنىــــڭ ھهزرىتــــى ئوســــماننىڭ 
ئهڭ . خهلىـــپىلىككه تهيىنلىنىـــشى ســـهۋەبىدىن كېلىـــپ چىقتـــى دەپ قارىـــشاتتى

كۈنــسېرى شــىددەتلىك تــۈس ئېلىــپ، ئهڭ ئــاخىرى ئېچىنــارلىقى شــۇكى، بــۇ ۋەقهلهر 
  . ھهزرىتى ئوسماننىڭ شېهىت قىلىنىشىغا سهۋەب بولدى

ئـۇ بىزانـسالر   . بۇ ۋاقىتالردا، مۇئاۋىيه ئىبنى ئهبۇسۇفيان شـامنىڭ ۋالىـسى ئىـدى       
ئهنقهرەگىـچه  ) ھـازىرقى (ئۈستىگه يۈرۈش قىلىـپ، ئـۇ دەۋردە ئـاممۇرىيه دەپ ئاتالغـان             

ــاردى ــادە ئىبنــى ئهس  پهيغ. يېتىــپ ب همــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ســاھابىلىرىدىن ئۇب
ــهدداد ئىبنـــى ئهۋس    ــد، ئهبـــۇزەر ئهل ئهنـــسارى ۋە شـ ــامىت، خالىـــد ئىبنـــى زەييىـ سـ

  . قاتارلىقالر ئۇنىڭ بىلهن بىرگه ئىدى

الرنى تـۇپراق ز بولۇشىغا قارىماي، ناھـايىتى كهڭ       ا ئ مۇسۇلمانالر ئهسكهر سانىنىڭ  
تهن مۇسـۇلمانالرنىڭ سـانى بهكمـۇ       ىـسبه ۇنىنىڭ سانىغا ن  دۈشمهن قوش . ىلدىفهتىه ق 

ز سـاندىكى ئهسـكىرىي كـۈچنى ئـۇ يهرگه         ا شۇڭا ھهر فهتىه قىلغان يېرىدە ئـ       .ز ئىدى ائ
چـۈنكى ئالـدى تهرەپـلهردە ئۇرۇشـقا تهييـار دۈشـمهن            . قويۇپ مېڭىشقا مهجبۇر بـوالتتى    

ۋاملىــق قوغــداپ قوشــۇنلىرى ۋە چهكــسىز كهتــكهن چېگــراالر بولــۇپ، بــۇ يهرلهرنــى دا  
  . تۇرمىسا بولمايتتى

ئۇالرنىڭ مۇداپىئهلىنىش ۋەزىيىتىـدىكى مهركهزلىـرى ۋە ۋاقتـى كهلگهنـدە الزىـم             
بولغــان يهرلهرگه ۋە ئالــدىنقى ســهپكه يــاردەمگه كېلىــدىغان ئهســكىرىي بــازىلىرى بــار 

  . ئىدى

                                                 
  .  بهت– 82 جىلد، – 3ئىبنۇل ئهسىر، » ئهل كامىل« ①
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سىمۇ ز ساندا بولـ   اىه قىلىنغان يهرلهرگه ناھايىتى ئ    يۇقىرىقى سهۋەبلهر يېڭى فهت   
ــدا، يهرلىــك خهلقنىــڭ  . ئهســكهر تۇرغۇزۇشــقا مهجبــۇر قىالتتــى  ھهم شــۇنداق قىلغان

بىردىنال جاسارەتلىنىپ جىـزيه تۆلهشـكه قارشـىلىق بىلدۈرۈشـىنىڭ ۋە پۇرسـهتتىن             
پايـــدىلىنىپ مۇســـۇلمانالرنى ئـــۇرۇپ ـ قـــوغالپ، ھۆكۈمرانلىققـــا قارشـــى ئىـــسيان     

  . چىقىرىشىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بوالتتى

ىك خهلـق ئـۆز يۇرتلىرىنىـڭ مۇسـۇلمانالر تهرىپىـدىن فهتىـه قىلىنىـشىنى              يهرل
ــشنىڭ         ــر ئى ــان بى ــپ قالغ ــا قىلىنى ــاكى خات ــالىق ي ــر خات ــۈزگهن بى ــۆزلىرى ئۆتك ئ

ــارايتتى ۋە ئۆزلىرىنىــڭ شــۇنداق قىلغــانلىقىنى    ــالىق (نهتىجىــسى دەپ ق يهنــى خات
اقال، ئۆزلىرىنىـڭ   ۇندش. ۋاقتىدا ئاڭقىرالمىغانلىقىغا ئىشىنهتتى  ) ئۆتكۈزگهنلىكىنى

 ئۆتمۈشلىرىنى ۋە تارىخقا ئايلىنىپ كهتكهن دۆلهتلىرىنى خىيال قىلىـشىپ   شانلىق
ــدا        ــارزۇ ـ خىياللىرى ــشىش ئ ــۈنلىرىگه قايتىــدىن ئېرى ــۇ ك ھهســرەت چېكىــشهتتى، ئ
يۈرۈشهتتى ۋە ئۇالر ھهردائىم مۇسۇلمانالرنى ئـۆز يۇرتلىرىـدىن سـۈرتوقاي قىلىـدىغان             

  . دەيتتىمۇۋاپىق پۇرسهت ئىز

ئىنــساننىڭ تهبىئىتــى مانــا مۇشــۇنداق بولــۇپ، ھهر دائىــم پۇرسهتپهرەســلىك       
شــۇنىڭدەك، ئىــسالم دۆلىتىنىــڭ پۇقراســىغا ئايلىنىــپ بولغــان غهيــرى       . قىلىــدۇ

  . مۇسۇلمان خهلق پات ـ پات ئىسيان كۆتۈرۈپ، كېلىشىمنى بۇزاتتى

لىرىـدىكى خهلـق    اقتۇپرمهسىلهن، ئاللىبۇرۇن فهتىه قىلىنغان ئىران ۋە بىزانس        
ھهزرىتـى ئۆمهرنىـڭ ۋاپـاتىنى پۇرسـهت بىلىـپ، ئـۇيهر ـ بـۇ يهردە ئىـسيان كۆتۈرۈشـكه           

مۇسـۇلمانالر  . ئۇالر مۇسۇلمانالرنى زەئىپلىـشىپ كهتتـى دەپ ئويالشـقانىدى       . باشلىدى
شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇالر      . يهنه بىر قېـتىم ئۇالرنىـڭ ئهدىپىنـى بېرىـشكه مهجبـۇر بولـدى             

رۇنقى كــۈچ ـ قۇۋۋىتىــدىن قالمىغــانلىقىنى، ھهزرىتــى ئوســمان    مۇســۇلمانالرنىڭ بــۇ
ــدىن قېلىــشمايدىغانلىقىنى بىلىــپ     ــۆمهر دەۋرى ــته ھهزرىتــى ئ ــۇ جهھهت دەۋرىنىــڭ ب

  . يېتىشتى

  غهربىي سهپ

 كېلىــشىمنى بۇزغــان  ئهمــر ئىبنــى ئــاس ـ يىلــى، مىــسىر ۋالىــسى  25ھىجــرىيه 
ۇش بىــلهن ئــۇالرنى قايتــا ئىــسكهندەرىيه خهلقىنىــڭ ئۈســتىگه يــۈرۈش قىلــدى ۋە ئــۇر

نىڭ ترابلۇسـنىڭ    ئهمـر ئىبنـى ئاسـ      ھهزرىتـى ئـۆمهر قوماندانلىرىـدىن     . بويسۇندۇردى
ــشىنى توســۇپ        ــۈرۈش قىلى ــرىلهپ ي ــۇ ئىچكى ــا تېخىم ــيىن ئافرىقىغ ــدىن كې فهتهى

ئهمما ھهزرىتى ئوسمان ئۇنىڭغا قايتا ئىجازەت بهردى ۋە ئابـدۇلالھ ئىبنـى            . قويغانىدى
  . ھنى بىر قوشۇنغا قوماندان قىلىپ، شۇ تهرەپكه ئهۋەتتى ئىبنى ئهبۇسهرسهئد
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ئابــدۇلالھ ترابلۇســتىن ئۆتــۈپ، دېڭىــز ســاھىلىغا ئورۇنالشــتۇرۇلغان بىــزانس       
 ئافرىقـــا يكېمىلىرىـــدىن بىـــر مـــۇنچىنى قولغـــا چۈشـــۈرگهندىن كېـــيىن شـــىمالى 

ھـــــازىرقى تۇنۇســـــنىڭ ( يىلـــــى، - 27نى داۋامالشـــــتۇردى ۋە ھىجـــــرىيه ســـــهپىرى
قهيراۋاننىڭ غهربىـدىكى سـۇبهيتىال دېـگهن يهردە بىـزانس قوشـۇنىغا       ) دىنشهھىرلىرى
.  ئـۇ ۋاقىـتالردا تېخـى شـهھهر بولـۇپ قۇرۇلمىغانىـدى            شـهھىرى قهيـراۋان   . دۇچ كهلدى 

. ئىــسىملىك بىــر قومانــدان باشــقۇرۇۋاتاتتى ) George(بىــزانس قوشــۇنىنى گېئــورگ  
ــۇ ئۇرۇ   ــر ب ــدۇلالھ ئىبنــى زۇبهي . شــتا گېئــورگنى ئۆلتــۈردى ئىــسالم قوشــۇنىدىكى ئاب

  . مۇسۇلمانالر زەپهر قۇچقان بۇ ئۇرۇشتا ئابدۇلالھنىڭ تۆھپىسى ناھايىتى زور بولدى

ــى      ــدۇلالھ ئىبن ــدانى ئاب ــۇنىنىڭ قومان ــسالم قوش ــا ئى ــهئدئهمم ــۇ  س ــهرھ ئ  ئهبۇس
ۋاقىتنىڭ شارائىتىنى كۆزدە تۇتۇپ بىزانسالر بىلهن كېلىشىم ھاسـىل قىلىـپ، ھهر    

. ردا جىزيه ئېلىش شهرتى بىلهن ئافرىقىنى تاشالپ چىقىپ كهتتـى         يىلى مهلۇم مىقدا  
ئــۇ، مىــسىرغا جهنــۇپ تهرەپــتىن تهھــدىت ســېلىۋاتقان نۇبــاالرنى توســۇش ئۈچــۈن        

  ①.مۇشۇنداق قىلىشقا مهجبۇر بولغانىدى

ــز         ــشلىرىنى دېڭى ــه ئى ــدىال فهتى ــۆمهر دەۋرى ــى ئ ــاۋىيه ھهزرىت ــسى مۇئ ــام ۋالى ش
 ئهتراپىــدىكى يېزىالرنىمــۇ ئىــسالم   شــهھىرى سھىمــئــارقىلىقمۇ داۋامالشــتۇرۇپ،  

ھهتتـــا . تېرىتورىيىـــسىگه قاتمـــاقچى بولۇۋاتقـــانلىقىنى خهلىـــپىگه بىلدۈرگهنىـــدى
ــس ــى رۇم    ھىمـ ــېقىن ئهتراپتىكـ ــڭ يـ ــى ئۆزلىرىنىـ ــڭ خهلقـ ــدىن بىرىنىـ  يېزىلىرىـ

ــايىتى ئېنىـــــق    ــۇ ئاۋازلىرىنىـــــڭ ناھـــ ــگهن ئىـــــت ۋە توخـــ ــدىن كهلـــ يېزىلىرىـــ
ھهزرىتـى  . پ، خهلىپىنـى قايىـل قىلمـاقچى بولغانىـدى        ئاڭلىنىدىغانلىقىنى ئېيتىـ  

ئــۆمهر ئۇنىــڭ بــۇ تهكلىپىنــى قوبــۇل قىلىــشتىن بــۇرۇن، دېڭىــز ھهققىــدە مهلۇمــات   
شۇ . ق ھېچقانداق مهلۇماتى يوق ئىدىۇلۇبولدى، چۈنكى ئۇنىڭ دېڭىز توغرئالماقچى 
 ھهققىـدە   ماڭا دېڭىز سهپىرى  «: قا قىسقىچىال خهت يېزىپ    ئهمر ئىبنى ئاس   مهقسهتته،

 ئهمــر .دېگهنىــدى»  مهن نهپــسىم بىــلهن ئېلىــشىۋاتىمهنچــۈنكى! مهلۇمــات بهرگىــن
ــاس ــى ئـ ــل ئىبنـ ــا ھهزىـ ــدى  ئۇنىڭغـ ــاۋاب بهرگهنىـ ــداق جـ ــزدا «: قىلىـــپ مۇنـ دېڭىـ

دېڭىــز . نىۋالغــانلىقىنى كــۆردۈم ىىلىغــان مهخلۇقنىــڭ بىــر مهخلۇققــا م   بىرمۇنچ
ــپ ق     ــا كېلى ــۈرەكلىرى ئاغزىغ ــڭ ي ــسه، ئۇالرنى ــپ كهت ــدۇجىمى ــۇنداق  . الى ــز ش دېڭى

 سهپىرىدە ئىمـان  دېڭىز. شىدۇۇىسىال، ئهس ـ ھوشىنى يوقىتىپ قوي چايقىلىشقا باشل
دېڭىز سهپىرىگه چىققـان    .  ۋە ئىككىلىنىش ئېڭى كۈچىيىدۇ    گاڭگىرشسۇسلىشىپ،  

كـېمه قىيـسىيىپ   . كىشىلهر خۇددى دەرەخ شېخىدىكى قۇرت ـ قوڭغۇزالرغا ئوخـشايدۇ  
ئهگهر قۇتۇلـــۇپ قالغـــان . ا تۆكۈلـــۈپ چۆكـــۈپ كېتىـــدۇكهتـــسه، ھهممىـــسى دېڭىزغـــ

تهقــدىردىمۇ ئــۆز يــۇرتلىرىنى تاپالمــاي مۇســاپىر بولىــدۇ ۋە ئــۇرۇق ـ تۇغقانلىرىــدىن     
  » .بىراقال ئايرىلىپ قالىدۇ

                                                 
  .  بهتلهر– 97، - 94، - 92، - 91 جىلد، – 3ئىبنۇل ئهسىر، » ئهل كامىل« ①
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  مۇئــاۋىيهگه جــاۋاب خېتىنــى ئوقۇغانــدىن كېــيىن،ھهزرىتــى ئــۆمهر مۇئاۋىيهنىــڭ
قـا  هللا ق پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋەتـكهن ا     مۇھهممهدنى ھه ! ياق«: مۇنداق دەپ خهت يازدى   

  » .قهسهم قىلىمهنكى، ھېچ بىر مۇسۇلماننىڭ كېمىگه چىقىشىغا يول قويمايمهن

 بــۇ ئىــشنى مۇئــاۋىيهلىككه تهيىنلهنگهنــدىن كېــيىن ھهزرىتــى ئوســمان خهلىــپى
ھهزرىتى ئوسمان ئۇنىڭ بىر كـېمه بىـلهن يولغـا چىقىـشىغا            . ئۇنىڭغا قايتا بىلدۈردى  

 يــاكى يمهجبــۇرىيھېچكىمنــى «: ڭغــا مۇنــداق دەپ تهلىمــات بهردىۇنىقوشــۇلدى ۋە ئ
 ئـۆز ئىختىيـارلىقى بىـلهن كهلـسه، ئـۇالرنى           ه ئالمـا، خهلـق    چهك تاشالپ ئهسكهرلىكك  

  » !ئېلىپ ماڭ ۋە ئۇالرغا ياردەمچى بول

مۇئاۋىيهمۇ ئۇنىڭ تهلىماتى بويىچه ئورۇنالشـتۇردى ۋە بهنـى فهزارە قهبىلىـسىنىڭ            
ن ئابدۇلالھ ئىبنى قهيس ئهل جاسىنى ئهسكهرلهرگه قوماندان قىلىـپ          تهرەپدارلىرىدى

  . تهيىنلىدى

 ـ يىلى، ئۇ سىپرۇس ئارىلىغا سهپهر قىلىپ، خهلقىنـى يىللىـق    28ھىجرىيهنىڭ 
ئىسالم دۆلىتىنىڭ بىر ۋىاليىتى بولغان مىـسىر       . يهتته مىڭ دىنار جىزيهگه باغلىدى    

ماندانلىقىــدا ســىپرۇس فهتهــى ئۈچــۈن  ئىبنــى ئهبۇســهرھ قوســهئدئابــدۇلالھ ئىبنــى 
ئهممـا ئابـدۇلالھ سىپرۇسـقا يېتىـپ بارغانـدا،        . ياردەمچى قوشۇن ئهۋەتتى  ) مۇئاۋىيهگه(

  .مۇئاۋىيه ئۇ ئارالنى پۈتۈنلهي قولغا چۈشۈرۇپ، ھۆكۈمران ئورۇنغا ئۆتۈپ بولغانىدى

 سىپرۇس فهتهىدە پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ سـاھابىلىرىدىن ئۇبـادە ئىبنـى          
ــارى       ــۇزەر ئهل غىفـ ــى ئهۋس ۋە ئهبـ ــهدداد ئىبنـ ــامىر، شـ ــى ئـ ــداد ئىبنـ ــامىت، مىقـ سـ

بۇالردىن ئۇبادە ئىبنى سامىت ئايالى ئۇممۇ ھهرامنىمۇ بىلـله         . قاتارلىقالرمۇ بار ئىدى  
  ①.ئېلىپ بارغانىدى

 بۇ ۋاقىتتا، ھهبىب ئىبنى مهسلهمه سۈرىيهدە تېخى بىزانسالرنىڭ قولىدا قېلىـپ  
تورىيىــسىنىڭ ال قىلىــپ، ئــۇ يهرلهرنــى ئىــسالم تېرى ىرنــى ئىــستقالغــان بهزى يهرله
  ②.ئىچىگه كىرگۈزدى

ــرىيه  ــا - 31ھىجـ ــى، كىلىكيـ ــزانس   ③ يىلـ ــلهن بىـ ــۇلمانالر بىـ ــاھىلىدا مۇسـ  سـ
 دەپ ئاتالغـان قـانلىق      ④»زاتـۇس سـهۋارى   «ئهرەبلهر تهرىپىـدىن     قوشۇنلىرى ئارىسىدا 

ر ئىككـى تهرەپ ئـاۋۋال بىـر ـ     بۇ ئۇرۇشـنىڭ سـهۋەبىگه كهلـسهك، ھه   . ئۇرۇش يۈز بهردى
ــرىگه كاپ ــر    بىـ ــپ، فىلـــوتلىرىنى بىـ ــك قىلىـ ــرىگه يېق-الهتلىـ ىنالشـــتۇردى ۋە  بىـ

ئهمما كېيىـنچه، بىـزانس قوشـۇنىنىڭ قومانـدانى         .  بىرىگه چاتتى  -تۈۋرۈكلىرىنى بىر   
                                                 

  .  بهتلهر– 104، - 101 جىلد، – 3ئىبنۇل ئهسىر، » ئهل كامىل« ①
 .  بهتلهر– 252 ۋە – 251 جىلد، – 7ئىبنى كهسىر، » ئهل بىدايه« ②
 كىلىكيا ـ ھازىرقى تۈركىيهنىڭ ئادانا ۋە مهرسىن ۋىاليهتلىرى بىـلهن كونيـا ۋىاليىتىنىـڭ جهنـۇبىنى ۋە ئانتاليـا       ③

  .ۋىاليىتىنىڭ شهرقى تهرەپلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان رايوننىڭ بۇرۇنقى ئىسمى
  .كهن تۈۋرۈكلىرى ئۇرۇشى دېگهن مهنىدە زاتۇس سهۋارى ـ يهل④



  
  
 ) خولهپائىر راشىدىن(تۆت خهلىپه باسار ئىز

 276

w
w

w
.m

unber.org
 

ئىـسالم فىلوتلىرىنىـڭ قومانـدانى مىـسىردىن كهلـگهن         . ئۇرۇش قىلىشقا قارار بهردى   
بىزانـسالرغا  .  ئىبنـى ئهبـۇ سـهرھ ئىـدى        سـهئد ىكى ئابدۇلالھ ئىبنى    قوشۇننىڭ بېشىد 

ــاتتى     ــدانلىق قىلىۋات ــۆزى قومان ــستانتىن ئ ــور كون ــسا، ئىمپېرات ــسالرنىڭ . بول بىزان
فىلوتى بهش يۈزدىن ئارتۇق كېمىدىن تهركىب تاپقان بولـسىمۇ، ئـۇرۇش مهيدانىـدىن             

  ①.تتىقاچتى، مۇسۇلمانالر ئۇالرنى قاتتىق مهغلۇبىيهتكه ئۇچرا

ــۈنلهي قارىغــاي     ــۇپ، پۈت ــۈز بول ــۈۋرۈكلىرى ناھــايىتى ت بىــزانس كېمىلىرىنىــڭ ت
بۇ، دەرەخ ۋە ئورمانالرنىڭ ھهر ئىككى تهرەپ ئۈچـۈن نهقهدەر          . دەرىخىدىن قىلىنغانىدى 

ــۇھىملىقىنى  ــىتىپم ــىكۆرس ــۇ    .  بېرەتت ــۈنلهي مۇش ــاھىللىرى پۈت ــڭ س ــۇ رايوننى ب
  .نغانىدىتۈردىكى قارىغاي ئورمانلىقى بىلهن قاپال

ــاۋىيه ئىبنــى ئهبۇســۇفيان بىزانــسالرنىڭ    ② قولىــدىكى ماالتيــاشــام ۋالىــسى مۇئ
بـۇ ۋاقىتتـا،    . نـى ئىـشغال قىلـدى     ) ئايـال قهلئهسـى   (ئهتراپلىرىدىكى ھىـسنۇل مهرئه     

 ئىبنــى ئهبۇســهرھ ئىــسالم دۆلىتــى بىــلهن  ســهئدمىــسىر ۋالىــسى ئابــدۇلالھ ئىبنــى  
تهرگهن ئافرىقىغـا يـۈرۈش قىلـدى ۋە بـۇ          تۈزگهن ئهھدىنامىسىنى بـۇزۇپ، ئىـسيان كـۆ       

بهرمهسلىك ئۈچـۈن تىركهشـكهن جىزيهنـى    (رايوننى ئىككىنچى قېتىم فهتىه قىلىپ     
  ③.، ئۆزلىرىگه باش ئهگدۈردى)پيېڭىدىن بېرىدىغان قىلى

  شهرقىي سهپته ئېلىپ بېرىلغان فهتىهلهر

 دۆلىتىنىڭ  ھهزرىتى ئۆمهر دەۋرىدە ئهزەربهيجان ۋە ئهرمىنىيه ئۆلكىلىرى ئىسالم       
لىق ئهھدىنامىسى تۈزۈپ، شهرتنامىگه تىنچۋەكىلى خۇزەيفه ئىبنى ئهل يامان بىلهن 

ھهزرىتى ئوسمان  . ئاساسهن تۆلهشكه تېگىشلىك جىزيهنى تۆلىمهسلىككه تىركهشتى     
ى ئۇقبه بىر قوشۇنغا باشچىلىق قىلىـپ،       ندەۋرىنىڭ قوماندانلىرىدىن ئهل ۋەلىد ئىب    

قوشۇن تۇرشاۋۇللىرىنىڭ بېـشىدا سـهلمان ئىبنـى        . ىلدىئۇالرنىڭ ئۈستىگه يۈرۈش ق   
نىهايهت، بۇ ئىككى ئۆلكه خهلقـى قايتىـدىن ئهھـدىنامه          . رابىئه ئهل باھىلى بار ئىدى    

  .تۈزۈشكه مهجبۇر بولدى

ھهبىب ئىبنى مهسلهمه ئىبنى خالىد ئهل فهھـرى غهربـتىن ئهرمهنىـيهگه قـاراپ              
ىكى شـام ۋىاليىـتىگه مهنـسۇپ قوشـۇنغا       يۈرۈش قىلغان ۋاقىتتا، ئۇنىڭ قوماندانلىقىد    

ــڭ        ــهككىز مى ــدا س ــاھىلى قوماندانلىقى ــئه ئهل ب ــى رابى ــهلمان ئىبن ــۇفهلىكلهر س ك
ھهزرىتــى ئوســمان دەۋرىــدىكى فهتىــه    . كىــشىلىك قوشــۇن بىــلهن يــاردەم قىلــدى    

  : ھهرىكهتلىرى مۇنداق داۋامالشتى

                                                 
  .  بهتلهر– 124، - 122 جىلد، - 3ئىبنۇل ئهسىر، » ئهل كامىل« ①
 . ھازىرقى تۈركىيهنىڭ ماالتيا ۋىاليىتى_ ماالتيا  ②
 .  بهت– 142 جىلد، – 3ئىبنۇل ئهسىر، » ئهل كامىل« ③
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 ســهئدنــى  ـ يىلــى، خۇراســان ئهمىــرى ئــۇمهير ئىبنــى ئوســمان ئىب   29ھىجــرىيه 
ــانه ) ھــازىرقى ئۆزبهكىــستانغا تهۋە( ــۈرۈش قىلــدىشــهھىرىفهرغ شــۇ يىلــى يهنه . گه ي

ئهمىرى ئابدۇلالھ ئىبنـى ئـۇمهير ئهل لهيـسى كابۇلغـا، كىرمـان             ) ئىراندا(سىجىستان  
ئهمىـرى ئۇبهيـدۇلالھ ئىبنـى مـۇئهممهر ئهت تهمىمـى سـىنا دەرياسـىغا قهدەر                ) ئىراندا(

مىر ئىبنـى قـۇرەيز بىـر       ائهمىرى ئابـدۇلالھ ئـ    ) ئىراقتا(را  سشۇنداقال، با . يېتىپ باردى 
ئاھالىـسىنى باسـتۇرۇش    ) ئىراندا(توپ قوشۇننى باشالپ، ئىسيان كۆتهرگهن ئىستاھر       

ئۇنىڭ قوماندانلىقىدىكى قوشۇننىڭ تۇرشـاۋۇللىرىغا ئوسـمان       . ئۈچۈن يۈرۈش قىلدى  
  . ئىبنى ئهل ئاس باشچىلىق قىالتتى

ى سهئىد ئىبنى ئهل ئاس ئـۆز يېنىغـا ھهزرىتـى ئهلىنىـڭ             بۇ ۋاقىتتا، كۇفه ئهمىر   
ئىككى ئوغلى ھهسهن ۋە ھۈسهين، ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس، ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر ۋە            

  . ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبهير قاتارلىقالرنى ئېلىپ، خوراسانغا سهپهر قىلدى

ۇ يهرگه كېلىـپ  ئهمما باسرا ئهمىرى ئابدۇلالھ ئىبنى ئامىر باشقا بىر تهرەپـتىن بـ      
بۇنىڭدىن خهۋەر تاپقان كۇفه ئهمىرى سهئىد ئىبنى ئهل ئاس يۆنىلىشىنى          . بولغانىدى

كومهس خهلقى نىهاۋەند ئۇرۇشى ۋاقتىدا خـۇزەيفه       . ئۆزگهرتىپ كومهسكه قاراپ ماڭدى   
د بــۇ شــۇڭا ســهئ.  قىلىۋاتــاتتىئىبنــى ئهل يامــان بىــلهن تــۈزگهن كېلىــشىمگه رىئــايه

اپ ئىلگىرىلهپ، ئۇ يهرنىڭ خهلقى بىلهن ھهر يىلى ئىككى مىڭ          يهردىن جۇرجانغا قار  
دىنــار جىــزيه تۆلهشــكه كېلىــشكهندىن كېــيىن، چــۆلگه يېتىــپ بــارغىچه ســهپىرىنى  

ئهمما جۇرجان خهلقى سۆزىدىن يېنىۋېلىپ، مۇسۇلمانالرنىڭ ئالدىنى     . داۋامالشتۇردى
بــۇ . ىــشقا باشــلىدىتوسۇشــقا ۋە يولــدىن ئــۆتكهن ـ كهچكهنلهرنــى بــۇالڭ ـ تــاالڭ قىل     

ــا      ــۈمرانلىقىنى قولغ ــاھىلى خۇراســان ھۆك ــۇتهيبه ئىبنــى مۇســلىم ئهل ب ئهھــۋال، ق
  . ئالغانغا قهدەر داۋامالشتى

ئابدۇلالھ ئىبنى ئامىر قوشۇن باشالپ ئۇالرنىـڭ       . پارس خهلقى يهنه قوزغالغانىدى   
بــۇ قېتىملىـــق  . ئۈســتىگه يــۈرۈش قىلـــدى ۋە ئىككىنچــى قېـــتىم فهتىــه قىلـــدى    

 ئىمپېراتورى يهزدىگىرد  يالرتىن كېيىن پهرىشان ھالغا چۈشۈپ قالغان ساسانى      ئۇرۇش
مۇشاجى ئىبنى مهسئۇد ئهس سىلمى ئۇنىڭ ئارقىسىدىن قوغالشـقا         . كىرمانغا قاچتى 

يهزدىگىرد قېچىپ كېتىۋېتىپ، مورگاب دەرياسـى بويىـدىكى بىـر          . مهسئۇل قىلىندى 
ــۆتتى  ــۇپ ئ ــۈگمهنگه يولۇق ــنچه . ت ــنمىگهن(كېيى ــلهن بىلى ــر ســهۋەب بى ــۇ يهردە )  بى ب

  .تۈگمهنچى تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهنلىكى ئېنىقالندى

. ئابدۇلالھ ئىبنى ئامىر بۇ يهرگه قوشۇن تارتتى      . خۇراسان خهلقىمۇ قوزغالغانىدى  
بـۇ قېتىملىـق    . قوشۇن تۇرشاۋۇللىرىنىڭ بېشىدا ئهل ئهھمهد ئىبنى قهيس بار ئىدى        

. سهنى ئىشغال قىلىـپ، سهراھـسقا يېتىـپ بـاردى         سهپهر جهريانىدا تۇس، ئهبيورد ۋە نه     
ــونىنى     ــان رايـ ــارقىلىق خۇراسـ ــۈزۈش ئـ ــدىنامه تـ ــلهن ئهھـ ــدىن مهرۋ خهلقـــى بىـ ئانـ

  . ئىككىنچى قېتىم فهتىه قىلدى
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 ـ يىلى، ھهزرىتى ئوسمان كۇفه ئهمىرى سهئد ئىبنى ئاسـقا مهكتـۇب    32ھىجرىيه 
ر يهرگه ئهۋەتىــشىنى ئهمــ بــاب دېــگهن يــولالپ، ئۇنىــڭ ســهلمان ئىبنــى رابىئهنــى ئهل 

ــۇ يهرگه قــاراپ يولغــا چىقتــى  . قىلــدى ــۇ . ســهلمان خهلىپهنىــڭ ئهمــرىگه بىنــائهن ب ب
ۋاقىتتا، ئۇنىڭ باشقا بىر يهردە ئۇرۇش قىلىۋاتقان قېرىندىـشى ئابـدۇررەھمان ئىبنـى             

ئۇنىڭ قول ئاستىدىكى قوشۇن تـاالپهتكه ئـۇچراپ،    . رابىئه ئهل باھىلى شېهىت بولدى    
  .ەپكه پېتىراپ ، بهزىلىرى گهيالنغا، يهنه بهزىلىرى جۇرجانغا كهتتىتهرەپ ـ تهر

. ساھابىالردىن ئهبۇھۇرەيرە ۋە سهلمان فارىسىمۇ بۇ ئهسكهرلهرنىڭ ئارىسىدا ئىدى        
ــۇ قوشــۇننىڭ بهزى ئهســكهرلىرى ســهلمان ئىبنــى رابىئهنىــڭ      ــكهن ب تارقىلىــپ كهت

. مۇ سهلمان بىلهن بىلله ئىـدى     قوماندان خۇزەيفه ئىبنى ئهل يامان    . قېشىغا بېرىۋالدى 
ھهزرىتى ئوسمان ئهرمىنىيهدە تۇرۇۋاتقان شام قوشۇنىنىڭ قوماندانى ھهبىـب ئىبنـى           
مهسلهمهگه خهۋەر يولالپ، ئۇنىڭ ئهل بابتا ئۇرۇش قىلىۋاتقان سـهلمان ئىبنـى رابىـئه              

ىن كېلىـشىچه يـاردەم   ئهل باھىلىغا ياردەمچى قوشۇن ئهۋەتىـشىنى ۋە ئۇنىڭغـا قولىـد       
  .رى ئورۇندالدىخهلىپىنىڭ ئهم. ىشىنى ئهمر قىلدىقىل

شــۇنىڭ بىــلهن، ئابــدۇلالھ ئىبنــى . لــېكىن خۇراســان خهلقــى يهنه قوزغالغانىــدى
ئـۇ  . ئامىر ياردەمچى قوماندانالردىن ئهل ئهھمهد ئىبنى قهيسنى مهرۋى رۇزغـا ئهۋەتتـى           

ــۈزدى    ــۇ يهرنىــڭ خهلقــى بىــلهن ئهھــدىنامه ت ــاب، جۇ . ب ــان، فهري ــا تالهغ زجــان ۋە ئهمم
تاخارىــستان رايونلىرىنىــڭ پۈتــۈن ئاھالىــسى بىرلىــشىپ ئۇنىــڭ ئۈســتىگه يــۈرۈش   

. نىڭ ئىزنى بىلهن مۇسـۇلمانالر يهنه ئۈسـتۈنلۈكنى ئىگهللىـدى         هللا قىلغان بولسىمۇ، ا  
ئانـدىن ئهل ئهقـرا ئىبنـى       . ئۇندىن باشـقا، بهلـخ خهلقـى بىلهنمـۇ ئهھـدىنامه تۈزۈلـدى            

ەتىلىپ، بۇ يهرمۇ فهتىه قىلىنـدى ۋە بـۇ ئـارقىلىق           ھابىس جهۋزىجان دېگهن يهرگه ئهۋ    
  .  ـ يىلى خۇراسان ئۈچىنچى قېتىم فهتىه قىلىنغان بولدى33ھىجرىيهنىڭ 

فهتىه ھهرىكهتلىرى ھهزرىتـى ئوسـمان دەۋرىـدە مانـا مۇشـۇنداق كهڭ كۆلهملىـك               
بىــر تهرەپــتىن ئافرىقــا، ســىپرۇس ۋە ئهرمىنىــيه قاتــارلىق يېڭــى  . قانــات يايغانىــدى

الر ئىـــسالم تېرىتورىيىـــسىگه كىرگۈزۈلـــسه، يهنه بىـــر تهرەپـــتىن ئىراننىـــڭ راقتـــۇپ
ــدا ئهھــدىنامىگه خىالپلىــق قىلىنغــان خهلــق      ــۋاب رايونلىرى ــابۇل ئهب خۇراســان ۋە ب

شـۇنىڭ بىـلهن بىـرگه، سـىند رايـونى، كـابۇل ۋە             . قايتىدىن ئىتائهتكه بويسۇندۇرۇلدى  
  ①.ىلدىلرىغا قېتتۇپراقپهرغانه شهھهرلىرىمۇ ئىسالم 

                                                 
ــل« ① ــىر،  » ئهل كامى ــۇل ئهس ــد – 3ئىبن ــلهر؛ – 138، - 136، - 134، - 129، - 116. - 114 جىل ــدايه« بهت » ئهل بى

  .  بهتلهر– 266، - 260 جىلد، – 7ئىبنى كهسىر، 
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  ئومۇمىي ئهھۋالى ھهزرىتى ئوسمان دەۋرىدىكى جهمئىيهتنىڭ

ھهزرىتى ئۆمهر دەۋرىگه نىسبهتهن ئېيتقاندا، ھهزرىتى ئوسمان دەۋرىدە مۇسۇلمان         
خهلق تېخىمۇ پهزىلهتلىك بولۇپ، كىشىلهر بىر ـ بىرى بىـلهن ئىچهكىـشىپ كهتـكهن     

ــان ئ    ــات يايغ ــايىتى كهڭ قان ــشىش ناھ ــارا ياردەملى ــدىۋە ئۆزئ ــى  . ى ــۋەتته، ھهزرىت ئهل
. ئوســمان خهلىــپىلىككه تهيىــنلهنگهن كــۈنى خهلــق بىــردىنال ئۆزگىرىــپ كهتمىــدى  

ز ا ئۆمهرگه قارىغاندا خهلقنـى بىـر ئـ        شۇنداق دەپ ئېيتىشقىمۇ بولىدۇكى، ئۇ ھهزرىتى     
چـۈنكى خهلـق    . ئهركىگه قويۇپ بهرگهچكه، خهلق ئۇنىڭدىن بهكمۇ مهمنۇن بولغانىدى       

.  قاتتىق قوللۇق بىلهن باشقۇرۇشـىدىن بىـزار بولـۇپ تۇرغانىـدى           ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ 
شۇڭا خهلق ئۇنىڭ ھهددىدىن زىيادە مېهرىبانلىقى ۋە مۇاليىم مۇئامىلىسىگه بولغـان           

  .رازىمهنلىكىنى ئېنىق ئىپادىلهشكه باشلىغانىدى

 بېرىشكه ۋە ھهزرىتـى     كۆرسىتىپتارىخچىالر بۇ ئىككى دەۋر ئارىسىدىكى پهرقنى       
ەۋرىنــى تېخىمــۇ يورۇتــۇپ بېرىــشكه تىرىشــسىمۇ، خهلقنىــڭ بــۇ دەۋردە يولغــا   ئــۆمهر د

  .  ئهمهسمۇمكىنتىن بىزار بولغانلىقىنى يوشۇرۇش › قاتتىق باشقۇرۇش‹قويۇلغان 

ــڭ      ــېڭهش ئهزالىرىنى ــان ك ــا چىقارغ ــك ماقامىغ ــماننى خهلىپىلى ــى ئوس ھهزرىت
ئهكسىچه، . پ باقمىدى خهلققه نىسبهتهن بېسىمى ياكى ھېچقانداق يامان تهرىپى بولۇ       

ھهزرىتى ئوسماننىڭ خهلىپىلىككه تهيىنلىنىشى ناھايىتى نورمال شهكىلدە ئېلىپ       
  . بېرىلدى ۋە ھېچكىم بۇ ئىشقا نارازىلىق بىلدۈرمىدى

كـــېڭهش ئهزالىرىغـــا كهلـــسهك، ئابـــدۇررەھماننىڭ ئـــۆز ئىختىيـــارلىقى بىـــلهن 
مۇ باشـقىلىرىنى   سـهئد  بىلهن   زۇبهير. نامزاتلىقتىن چېكىنگهنلىكىنى كۆرۈۋاالاليمىز  

ئهسلىدە، باشتىن  . ھهزرىتى ئهلىدىن باشقا ھېچكىم قالمىغانىدى    . نامزات كۆرسهتتى 
شۇڭا ئۇمۇ ھهزرىتـى    . ئاخىرغىچه ئۇنىڭمۇ خهلىپىلىكته ھېچقانداق كۆزى يوق ئىدى      

  . ئوسمانغا ئاۋاز بهرگهنىدى

زان، جۇفهينه ۋە ئهبۇ    بۇ ۋاقىتتا، ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ ئوغلى ئۇبهيدۇلالھنىڭ ھۇرمۇ      
ــدا      ــۇال پهي ــايىتى چــوڭ غۇلغ ــته ناھ ــشى جهمئىيهت ــى ئۆلتۈرۈۋېتى لۇئلۇئهنىــڭ قىزىن

ــۇ سۇيىقهســـت  . قىلـــدى ــان بـ ــۆمهرگه قىلىنغـ ــۇدىي، مهجۇســـىيھهزرىتـــى ئـ  ۋە يهھـ
بـۇ سۇيىقهسـتچىلهرنىڭ    . خرىستىئانالرنىڭ تىل بىرىكتـۈرۈپ قىلغـان ئىـشى ئىـدى         

 ســـوقۇنۇپ كىرىۋالغـــان بولـــۇپ، ئـــۆزلىرىنى بهزىلىـــرى مۇســـۇلمانالرنىڭ ئارىـــسىغا
بهزىلىرى بولسا، سىرتتا ئىدى ۋە ئۇالرنىڭ بۇ ئىـشتا         . مۇسۇلمان قىلىپ كۆرسىتهتتى  

  . قولى بار ئىدى

بــۇ ئهھۋالــدا، قاتىلالرنىــڭ جىنــايهت ئۆتكــۈزۈش ۋە ئىــدىئولوگىيىلىك مهقــسهت   
ــۈم    گه ھۆكــۈم بىــلهن مۇســۇلمانالرنىڭ ھاياتىغــا قهســت قىلىــش ســهۋەبى بىــلهن ئۆل

. قىلىنىــشى ۋە بــۇ جــازا پهقهت خهلىــپه تهرىپىــدىن ئىجــرا قىلىنىــشى كېــرەك ئىــدى
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ئۇنداق بولمىغاندا، بۇ خهلىپىنىڭ ھوقۇقىغا دەخلى ـ تهرۇز قىلىنغان ھېسابلىناتتى  
شۇنداقال، بۇ خالىغان ئادەم ھهر . يول ئاچاتتى) باشباشتاقلىققا(ۋە ھۆكۈمهتسىزلىككه 

مانـا بـۇ ئىـشالرنىڭ      . يىچه قىلىش دېگهن بىلهن باراۋەر ئىـدى      ئىشنى ئۆز ئىستىكى بو   
  . ھېچبىرىگه سهل قاراشقا بولمايتتى

ــڭ     ــۈزگهن جىنايىتىنىـ ــدۇلالھ ئۆتكـ ــوغلى ئۇبهيـ ــڭ ئـ ــى ئۆمهرنىـ ــۇڭا ھهزرىتـ شـ
يهنىـال  كىـشى    جازاسـىنى بېرىـدىغان      ڭئهمما ئۇنىـ  . جازاسىنى تارتىشى كېرەك ئىدى   

شۈرۈپ، ئېنىقالپ بولغىچه ئۇبهيدۇلالھ تۇتۇلۇپ،     خهلىپه جىنايهتنى تهك  . خهلىپه ئىدى 
ھهزرىتــى ئوســمان خهلىــپىلىككه تهيىنلهنگهنــدىن كېــيىن  . زىنــدانغا تاشــالنغانىدى

ئۇنىڭ بۇ جىنايهتنى ئۆتكۈزگهن كىـشىنى  . تۇنجى بولۇپ مانا بۇ مهسىلىگه دۇچ كهلدى    
. هرت ئىـدى  چوقۇم جازالىشى، يهنى ئۇبهيدۇلالھنى ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىشى شـ         

باشـقا سـاھابىلهرنىڭ   . ھهزرىتى ئهلى ۋە باشقا بىر قانچه ساھابىمۇ شۇ پىكىـردە ئىـدى   
قارىشىچه، تېخى تۈنۈگۈنال ناپاك قولالردا ئۆلتۈرۈلگهن ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ ئوغلىنىـڭ    

ئۇنىــڭ . بۈگــۈن ئۆلــۈمگه ھۆكــۈم قىلىنىــشى ناھــايىتى قىــيىن بىــر مهســىله ئىــدى  
نه بىـر مۇسـۇلماننىڭ قېنىنـى تـۆككهن چاغـدىال ئانـدىن            ئۈستىگه، بىـر مۇسـۇلمان يه     
ئهممـا خهلـق ھۇرمۇزاننىـڭ مۇسـۇلمان ئىكهنلىكىـدىن          . ئۆلۈمگه ھۆكـۈم قىلىنـاتتى    

مۇشۇ سهۋەب بىلهن، مۇسۇلمانالرنىڭ بىر قىسمى ھهزرىتى ئوسـمانغا         . شۈبهىلىنهتتى
تى بىــلهن ئىــسالم ھوقۇقىغــا كــۆرە باشــپاناھى بولمىغــان بــۇ ياتالرغــا خهلىــپه ســۈپى (

ــۇپ  ــا ئۇالرنىــڭ    ) باشــپاناھ بول ــشىنى، ئهمم ــۆلهپ بېرى ــۆلهم ت دۆلهت خهزىنىــسىدىن ت
ئۆزلىرى ياكى باشباناھلىرى بولمىغانلىقى ئۈچۈن، تۆلهمنى يهنه خهزىنىگه قايتۇرۇپ         
ــسىدىن       ــۆلهمنى دۆلهت خهزىنى ــۇ ت ــسمى ب ــر قى ــسا، يهنه بى ــپ قىل ــشىنى تهكلى بېرى

  . ىشى كېرەكلىكىنى ئوتتۇرىغا قوياتتى مۈلكىدىن تۆليئهمهس، بهلكى شهخسى

ئهمما خهلىـپه بـۇ خىـل ھىـيله ـ مىكىرلىـك چـارىلهر بىـلهن ئىـشنى بىـر تهرەپ           
نىــڭ ھۆكمىــدىن بىرىنىــڭ ئىجــرا قىلىنماســلىقىغا كــۆز      هللا قىلىــش ئــارقىلىق ا 

شۇڭا ئۇ جازانىڭ ئىجرا قىلىنىشى ئۈچۈن ئۇبهيدۇلالھنى ھۇرمۇزاننىڭ        . يۇمالمايتتى
چـۈنكى ھۇرمۇزاننىـڭ مۇسـۇلمان ئىكهنلىكىـگه ھۆكـۈم          . انغا تاپشۇردى ئوغلى كۇمازەب 

  . چىقىرىلغانىدى

  : كۇمازەبان بۇ ئىبرەتلىك ۋەقهنى سۆزلهپ مۇنداق دەيدۇ

ــنىگه كېلىــپ يهرلهشــكهن  « ئهجهمــلهر بىــر ـ بىرىمىزنــى    ) بىــز(كېيىــنچه مهدى
 دادامنـى  ①فهيرۇزبىر كۈنى . يوقالپ، ئۆز ئارىمىزدا باردى ـ كهلدى قىلىشىپ تۇراتتۇق 

هرنـى  جدادام خهن .  بىر خهنجهر بـار ئىـدى      يوقالپ كهلدى، ئۇنىڭ قولىدا ئىككى باشلىق     
  : قولىغا ئېلىپ

                                                 
  . ھهزرىتى ئۆمهر نامازغا تۇرغاندا سۇيىقهست قىلىپ ئۆلتۈرگهن ئىرانلىق مهجۇسىي_ فهيرۇز  ①
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  : فهيرۇز.  دەپ سورىدى- بۇنىڭ بىلهن نېمه ئىش قىلىسهن؟بۇ مهملىكهتتهــ 

لۈمنى ئاۋۇندۇرۇش  ھېچ ئىش قىلمايمهن، ئۆزەم مۇنداقال كۆتۈرۈپ يۈرىمهن، كۆڭ       ــ  
هرنـى ئۇنىڭغـا قـايتۇرۇپ بېرىۋاتقـان ۋاقىتتـا بىـرى            جدادام خهن .  دېـدى  -،... شـۇ ئۈچۈن  

ىن كېيىن، ئۇ ئادەم بېرىپ بۇ      ئهتىسى ھهزرىتى ئۆمهر قهتىل قىلىنغاند    . كۆرۈپ قاپتۇ 
ــۆرگهنلىكىنى ۋە خهن هرنـــى داداجخهن ــدا كـ ــا دادامنىـــڭ  جمنىـــڭ قولىـ هرنـــى فهيرۇزغـ

. ۇبهيـدۇلالھ كېلىـپ دادامنـى ئۆلتـۈردى      شۇنىڭ بىلهن، ئ  . بهرگهنلىكىنى خهۋەر قىپتۇ  
ــپ       ــى چاقىرىـ ــيىن، مېنـ ــدىن كېـ ــپىلىككه تهيىنلهنگهنـ ــمان خهلىـ ــى ئوسـ ھهزرىتـ

  : ماڭا تاپشۇردى ۋە مۇنداق دېدىئۇبهيدۇلالھنى 

) ئۇنىـڭ ئۆزىـدىنمۇ  (سهن داداڭ ئۈچۈن    . مانا بۇ داداڭنىڭ قاتىلى   ! ماڭا قارا باالم  ــ  
  ! قىلغىنىپ بېرىپ، ئۆلۈم جازاسىنى ئىجرابۇ ئادەمنى ئېل. بهكرەك قىممهتلىكسهن

 يهتمىش ياشقىچه ه ياشتىنمهدىنىدىكى يهتت. ېلىپ ماڭدىممهن ئۇبهيدۇلالھنى ئ
ئـــۇالر مېنىـــڭ ئـــۇنى   . بولغـــان پۈتـــۈن خهلـــق ئهتراپىمىزغـــا توپلىـــشىۋالغانىدى    

  : مهن ئۇالرغا. كهچۈرۈۋېتىشىم ئۈچۈن يالۋۇراتتى

  : ئۇالر.  دەپ سورىدىم-ۇ؟ بۇ ئادەمنى ئۆلتۈرسهم بوالمدمهنــ 

ــ ــدۇ،  ـ ــهڭ بولى ــۋەتته ئۆلتۈرس ــل   - ئهل ــدۇلالھقا تى ــشتى ۋە ئۇبهي ــانهت - دېيى  ئاھ
  : مهن يهنه. ياغدۇرۇشقا باشلىدى

  :ئۇالر.  دەپ سورىدىم-ر؟مهن ئۇنى ئۆلتۈرسهم، مېنى توسۇپ، ئۇنى قوغدامسىلهــ 

ئاھـــانهت  دېيىـــشتى ۋە ئۇنىڭغـــا توختىمـــاي -ھهرگىـــز ئۇنـــداق قىلمـــايمىز،ـــــ 
نىڭ رازىلىقى ۋە ئۇالرنىڭ يۈز خاتىرىسى ئۈچۈن       هللا شۇنىڭ بىلهن، مهن ا   . ياغدۇرۇشتى

ــدۇلالھنىڭ گۇناھىــدىن كهچــتىم  ــۇ ئىــشقا    هللا ا. ئۇبهي ــمهن، خهلــق ب ــا قهســهم قىلى ق
   ①».اردى ئۆيۈمگىچه كۆتۈرۈپ بپ،ل مېنى مۈرىلىرىگه ئېلىشۇنداق سۆيۈندىكى، دەرھا

سى ئۆز رازىلىقى بىلهن ھهققىـدىن ۋاز كهچتـى ۋە          مانا مۇشۇ تهرىقىدە، ھهق ئىگى    
ــدۇلالھنى كهچــۈرۈۋەتتى ــۆلىمىنى ھهزرىتــى ئوســما . ئۇبهي ــۆز مېلىــدىن ئۇنىــڭ ت ن ئ

 قالغان ئىككىسىنىڭ باشپاناھى بولمىغاچقا، ھهزرىتى ئوسـمان        ②.چىقىرىپ تۆلىدى 
سىله شۇنداق قىلىپ، مه. ئۇالرغا بېرىلىدىغان تۆلهمنى دۆلهت خهزىنىسىگه تاپشۇردى  

لىق بىلهن ھهل قىلىنىپ، غۇلغۇال بېسىقتى ۋە خهلق يهنه بۇرۇنقى كـۈنلىرىگه            تىنچ
قايتىــپ، بىــر ـ بىــرى بىــلهن ياردەملىــشىدىغان، ئهخالقــى ـ پهزىلهتلىــك ھايــاتىنى       

خهلــق . ئهممــا ئهپـسۇسلىنارلىقى، بــۇ مهزگىــل ئـۇزۇن داۋامالشــمىدى  . داۋامالشـتۇردى 
ئهلـۋەتته،  . چىقىپ، ھهددىدىن ئېشىشقا باشـلىدى ئاستا ـ ئاستا شهرىئهت سىزىقىدىن  

                                                 
 .  بهتلهر– 82 ۋە – 81 جىلد، – 3ئىبنۇل ئهسىر، » ئهل كامىل« ①
 .  بهت– 244 جىلد، – 7، ئىبنى كهسىر» ئهل بىدايه« ②
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بۇ سهۋەبلهرنىڭ بهزىلىرى بىۋاسىته خهلىپىنىڭ     . بۇنىڭمۇ مهلۇم سهۋەبلىرى بار ئىدى    
شـارائىتلىرى   ئۆزى بىلهن مۇناسىۋەتلىك بولسا، بهزىلىرى ئـۆزگهرگهن دۇنيـا ۋە دۆلهت         

  . ئىدىبىلهن ۋە بهزىلىرى يولغا قويۇلغان سىياسهت بىلهن مۇناسىۋەتلىك

ھهممىمىزگه مهلۇمكى، ھهزرىتى ئۆمهر ناھايىتى كهسـكىن، پرىنـسىپچان ۋە ئـۆز       
ھۆكۈمرانلىقىدىكى كىشىلهرگه قاتتىق قوللۇق بىـلهن مۇئـامىله قىلىـدىغان بىـرى            

 ھـۆرمهت ـ ئېهتىـرام بىلـدۈرەتتى     ىڭدىن ئهيمىنهتتى، ئۇنىڭغابولغاچقا، كىشىلهر ئۇن
ــايتتى   پهرمانلىرى-ر ۋە ھــېچكىم ئۇنىــڭ ئهمــ  ــشقا جــۈرئهت قىاللم ــا قارشــى چىقى . غ

بىــر كــۈنى ھهزرىتــى ئــۆمهر  «: نــداق بىــر ۋەقهنــى نهقىــل قىلىــدۇ ئىبنــۇل جهۋزى مۇ
  : شهھهر خهلقى ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ. مهككىگه كهلگهنىدى

ـــ  ــۇئمىنىن ـ ــرۇل م ــۇرغىلى    ! ئهي ئهمى ــاق ق ــگه توس ــاينىڭ ئىچى ــۇفيان س ئهبۇس
 -ۆيلىرىمىزنى ۋەيران قىلىۋېتىدۇ،   سۈيى بىزنىڭ ئ   بۇ يهرگه يىغىلغان يامغۇر   . تۇرۇپتۇ

  . دەپ شىكايهت قىلدى

شۇنىڭ بىلهن ھهزرىتى ئۆمهر قولىـدىكى تايـاقنى تۇتقـان پېتـى ئهبۇسـۇفياننىڭ              
ىـپ كېلىـپ، بىـر توسـما        يېنىغا بېرىپ قارىسا، ھهقىقهتهن ئهبۇسۇفيان تاشالرنى يىغ      

  :  تهلهپپۇزداھهزرىتى ئۆمهر ئۇنىڭغا ۋارقىرىغان. كهنياسىغان ئى

رىتـى ئـۆمهر    زھه. ئهبۇسـۇفيان تاشـنى ئېلىـۋەتتى     .  دېـدى  -!شۇ تاشنى ئېلىـۋەت   ــ  
  :  تۇرۇپ يهنه شۇ تهلهپپۇزداكۆرسىتىپقالغان تاشالرنى 

ـــ  ــال  ــ ــاۋۇنى ئـ ــدى مـ ــۋەت !ئهمـ ــاۋۇنىمۇ ئېلىـ ــاۋۇنىمۇ!  ئـ ــالرنىڭ -... ئـ  دەپ تاشـ
  : ئاندىن كهبىگه قاراپ. ھهممىسىنى ئالغۇزۇۋەتتى

 ۋە  غاىـسىدا ئۆمهرنىـڭ ئهبۇسـۇفيانغا ئهمـر قىلىـشى         هككىنىـڭ قـاق ئوتتۇر    شۇ م ــ  
قــا هللا شىغا مۇيهســسهر قىلغــان ارلهرنــى ئورۇندىــۇنىڭمــۇ ئېتىــراز بىلــدۈرمهي بــۇ ئهمئ

قـا  هللا بىـر تهرەپـتىن ا    ) ــ دەپ  ! سـهن نېمىـدېگهن ئۇلـۇغ؟     ! هللائهي ا (ئۇ  !  بولسۇن ىھهمد
ا قۇرەيشنىڭ لىدىرى ۋە مهككىنىـڭ      شۈكرى ئېيتسا، يهنه بىر تهرەپتىن، بىر ۋاقىتالرد      

  » .رەئىسى ئهبۇسۇفياننىڭ ئۆزىدىن نهقهدەر ئهيمهنگهنلىكىگه ھهيران قالغانىدى

ھهزرىتى ئۆمهر سـىرتتىن ئېلىـپ كېلىـنگهن        «: ارىخچى تهبهرىمۇ مۇنداق دەيدۇ   ت
بىــر . ئــادەم ناھــايىتى كــۆپ ئىــدى. غهنىــمهت مــالنى خهلقــقه تارقىتىــپ بېرىۋاتــاتتى

 ئىبنى ئهبۇۋەققاس كۆپچىلىكنىڭ ئوتتۇرىسىنى يېرىپ، ئۇنىڭ يېنىغا        ئدسهۋاقىتتا،  
هللا اـــ   : وقماق بىلهن ئۇنى ئۇرۇپ تۇرۇپ    ھهزرىتى ئۆمهر ئاچچىقىدا قولىدىكى ت    . كهلدى

نىـڭ دۇنيـادىكى    هللا نىڭ دۇنيادىكى ھۆكمىگه قارشى كهلدىڭ، شۇنى بىلىـپ قـويكى، ا          
   ». دېدى-كۈمرانلىقىمۇ ساڭا قارشى تۇرىدۇ،ھۆ

ئۇنىـڭ بـۇ پوزىتـسىيى      . هزرىتى ئوسمانغا كهلسهك، ئۇ ناھـايىتى مـۇاليىم ئىـدى         ھ
 غهليــانى بارغانــسېرى كــۆپهيگىلى  نىــڭتۈپهيلىــدىن خــورىكى ئۆســۈپ كهتــكهن خهلق 
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ئــۇالر ئالــدى بىــلهن خهلىپىــدىن ۋەزىــپه بېــشىدىكىلهرنى ئېلىــپ تاشالشــنى . تــۇردى
نـائهن كـۇفه ۋالىـسى مـۇغىرە        ھهزرىتى ئوسمان ئۇالرنىـڭ تهلىـپىگه بى      . تهلهپ قىلدى 

 ئىبنــى ئهبۇۋەققاســنى ســهئدئىبنــى شــۇئبهنى ۋالىلىقــتىن ئېلىــپ، ئۇنىــڭ ئورنىغــا  
. ئاندىن ئۇنىمۇ ئېلىپ تاشالپ، ئورنىغا ۋەلىد ئىبنى ئۇقبهنى تهيىنلىـدى       . تهيىنلىدى

ئاندىن ئۇنىمـۇ ئېلىـپ تاشـالپ       . ئۇندىن كېيىن سهئىد ئىبنى ئهل ئاسنى تهيىنلىدى      
ئۇندىن باشـقا، ئهبۇمۇسـا ئهل ئهشـئهرىنى باسـرا          . هل ئهشئهرىنى تهيىنلىدى  ئهبۇمۇسا ئ 

ــۇرەيزنى       ــامىر ئىبنــى ق ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ــا ئاب ــدىن ئېلىــپ تاشــالپ، ئورنىغ ۋالىلىقى
نى مىسىر ۋالىلىقىدىن ئېلىپ، ئۇنىڭ ئورنىغا ئابدۇلالھ  ئهمر ئىبنى ئاس.تهيىنلىدى

  .  ئىبنى ئهبۇ سهرھنى تهيىنلىدىسهئدئىبنى 

ــپه بېــشىدىكى كىــشىلهرگه بهكمــۇ مۇاليىملىــق بىــلهن     ھهزرىتــى ئوســمان ۋەزى
ــراز      ــرىگه ئېتىـ ــماننىڭ ئهمرلىـ ــى ئوسـ ــۇالر ھهزرىتـ ــدە ئـ ــا، بهزىـ ــامىله قىلغاچقـ مۇئـ

ھهزرىتـى ئـۆمهر    . بىلدۈرەتتى، ھهتتا بهزىدە ئۇنىڭغا تىـل تهككۈزۈشـتىنمۇ يانمـايتتى         
  .  بهكمۇ يۇمشاق ئىدىبهكمۇ قاتتىق قول، ئهمما ھهزرىتى ئوسماننىڭ كۆڭلى

. ھهزرىتى ئـۆمهر ئـۆز ئائىلىـسىگىمۇ ناھـايىتى قـاتتىق قـول مۇئـامىله قىالتتـى                
خهلققه بىرەر چهكلىمه قويۇشقا توغرا كهلسه، ئالـدى بىـلهن ئـۆز ئائىلىـسىگه مۇنـداق                

. مهن خهلقنـى مـاۋۇ ـ مـاۋۇ ئىـشالردىن چهكلىـدىم       ! ماڭـا قـۇالق سـېلىڭالر   «: دەيتتـى 
ىسىلهر، خۇددى قۇزغۇننىڭ كۆزى تاپتـا بولغىنىـدەك، خهلقنىـڭ          سىلهرمۇ ئېنىق بىل  

الر، خهلـق   ئهگهر سىلهر چهكلهنگهن ئىـشنى قىلىـپ قويـساڭ        . كۆزى ھهمىشه سىلهردە  
ــاھســىلهرنى دوراپ،  قــا قهســهم قىلىمهنكــى،  هللا شــۇڭا، ا.  ئۆتكۈزۈشــكه يۈزلىنىــدۇگۇن

نىـدىغان بولـسا،    سـۈپىتىدە ئېلىـپ كېلى   گۇناھكـار ردا كىـم مېنىـڭ ئالـدىمغا        ئاراڭال
. ئائىلهم ياكى تۇغقىنىم دېمهي، باشقىالرغا قارىغاندا بىر ھهسـسه ئـارتۇق جـازااليمهن            

 ئۆتكۈزسۇن، خالىغانالر ئىش    گۇناھۇ؟ ئۇنداق بولسا، خالىغان     گېپىمنى ئاڭلىدىڭالرم 
   ①»!ـ ھهرىكىتىگه دىققهت قىلسۇن

ىكىلهرگه بهكمــۇ ھهزرىتــى ئوســمان بولــسا، ئــۆز ئائىلىــسىگه ۋە يــېقىن ئهتراپىــد  
ــى  ــامىله قىالتت ــشاق مۇئ ــامىله    . يۇم ــۇنداق مۇئ ــسانالرغا ش ــارلىق ئىن ــۇ ب ــلىدە ئ ئهس

ئهمهلىيهتته، ئىنـسان ھهر زامـان ئالـدى بىـلهن ئـۆز يېقىنلىرىغـا مېهـرى ـ         . قىالتتى
  . شهپقهت بىلهن مۇئامىله قىلىشى كېرەك

 ئىـسالم   ھهزرىتى ئوسـماننىڭ مهرھهمهت تۇيغۇسـى شـۇ قهدەر كۈچلـۈك ئىـدىكى،            
ــۇ نۇرغــۇن مــال ـ مــۈلكىنى دۆلهت خهزىنىــسىگه        ــۇنجى كــۈنى ئ دۆلىتــى قۇرۇلغــان ت

ــدە ھهردائىــم شــۇنداق   . ئاتىغانىــدى شــۇنداقال، مۇســۇلمانالرنىڭ ئهڭ ئېغىــر كۈنلىرى
  . قىالتتى

                                                 
 .  بهت– 64 جىلد، – 3ئىبنۇل ئهسىر، » ئهل كامىل« ①
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ھهزرىتى ئوسمان خهلىپىلىككه تهيىنلهنگهنـدىن كېـيىن كهڭ كۆلهمـدە ئېلىـپ            
ن بىـرگه، مـال ـ بـايلىق ۋە غهنىمهتـلهر مهدىـنىگه       بېرىلغان فهتىه ھهرىكهتلىرى بىله

ھهزرىتـى ئوسـمانمۇ    . قاراپ ئېقىشقا، دۆلهتنىـڭ ئىقتىـسادى كۈچلىنىـشكه باشـلىدى         
يېقىنلىرىغا تېخىمـۇ كـۆپلهپ ئىلتىپـات كۆرسـهتتى ۋە قـانۇنلۇق مالـدىن ئۇالرغىمـۇ                

. شــتۇردىتارقىتىـپ بېرىـپ، ئۇالرغـا يېقىنالشـتى، ھهم ئۇالرنىمـۇ ئـۆزلىرىگه يېقىنال      
ئهلــۋەتته، يېقىنلىرىغــا ۋە خىــش ـ ئهقرىبالىرىغــا ياخــشى مۇئــامىله قىلىــپ، ئۇالرغــا    

ئهممـا ئۇنىـڭ بـۇ يۇمـشاق        . خهيرىخاھلىق قىلىش تهقدىرلهشكه تېگىـشلىك ئىـشتۇر      
ئهمهلىيهتـته، ئـۇ بهزى   . مۇئامىلىسى، مېهرى ـ شهپقىتى ئۇالرنىڭ خۇيىنى ئـۆزگهرتتى  

ن چىقااليدۇ ۋە باشقۇرۇش قابىلىيىتىگه ئىگه دەپ       يېقىنلىرىنى ئىشنىڭ ھۆددىسىدى  
ۋەزىــپىگه تهيىــنلىگهچكه، كۆرۈنۈشــته ھهزرىتــى ئوســمان ئــۆز تۇغقانلىرىغــا ئهمهل ـ     

ئهممـــا، ھهزرىتـــى ئوســـماننىڭ ئـــۆز خىـــش ـ     . مهنـــسهپ تۇتقۇزغانـــدەك كـــۆرۈنهتتى
 ئهقرىبالىرىغــا بۇرۇنــدىن تــارتىپال ياخــشى مۇئــامىله قىلىــپ كهلگهنلىكــى ھهممىــگه

  . ئايان ئىدى

ــۆمهر خهلىــپىلىككه تهيىــنلهنگهن ۋاقىتتــا، دۆلهتنىــڭ ئىقتىــسادىي     ھهزرىتــى ئ
خهلـق بهكمـۇ يوقـسۇل بولغاچقـا، ھايـاتى ئـاددى ـ سـاددا،         . ئهھۋالى بهكمۇ تۆۋەن ئىـدى 

ۇڭا ش. تتىتهتۇرمۇشى غورىگىل، تاپقىنىغا شۈكرى قىلىپ، تاپالمىسا سهۋر قىلىپ ئۆ        
  .ر ـ پهرمانلىرىغا بهكرەك بويسۇناتتىئهمئۇالر ئۆز رەھبهرلىرىنىڭ 

دەۋرىدە مۇسۇلمانالر ئىسالمغا دەۋەت قىلىش  شۇنىڭ بىلهن بىرگه، ھهزرىتى ئۆمهر
 چاقىرىقنى ئىنـسانالرغا يهتكـۈزۈش      يئىشىنى كهڭ كۆلهمدە قانات يايدۇرۇش، ئىالھى     

بىـر  . ىمهقسىتىدە داۋاملىق تۈردە فهتىه ۋە جىهاد ئىشلىرى بىلهن مهشغۇل بولغانىد         
دۆلهتنىڭ چېگرىـسى بىـردىنال     . جهڭ مهيدانىدىن يهنه بىر جهڭ مهيدانىغا يۈگرەيتتى      

كېڭىيىپ، دۆلهت ئىچىگه ئولجا ۋە غهنىمهت ئېقىپ كىرىپ، پۇل ـ مال مۇجاھىدالرغا  
 مــۇددەت ئىچىــدە بېيىــپ  اتىلىــشقا باشلىــشى بىــلهن خهلــق قىــسق ۋە خهلقــقه تارقى

  . كهتتى

ولــــۇپ كېتىــــشى ھهم ھهزرىتــــى ئوســــماننىڭ    ھهم دۆلهت خهزىنىــــسىنىڭ ت
الغان مال ـ دۇنيا پـات ـ پـات     سېخىيلىقى تۈپهيلىدىن دۆلهت خهزىنىسىگه بىرىكىپ ق

ھهتتا ھهزرىتى ئوسمان بۇنىـڭ بىلهنـال قالمـاي، بهزىـدە           . ققه تارقىتىلىپ تۇراتتى  خهل
ە مانــا بــۇالر، شــهرت ـ شــارائىت ۋ  . ئۆزىنىــڭ شهخــسىي مېلىنىمــۇ تارقىتىــپ تــۇراتتى

مۇھىتنىڭ ئاسـتا ـ ئاسـتا ئۆزگىرىـشىگه، ھهزرىتـى ئـۆمهر بىـلهن ھهزرىتـى ئوسـمان          
ــمان        ــى ئوس ــڭ ھهزرىت ــۇ پهرقنى ــشىغا، ب ــڭ چوڭىيى ــسىدىكى پهرقنى ــرى ئارى دەۋرلى
دەۋرىنىــڭ ئــاخىرقى مهزگىللىــرىگه كهلگهنــدە تېخىمــۇ چوڭىيىــپ كېتىــشىگه يــول   

  . ئاچقانىدى
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رىـــدە ئېلىـــپ بېرىلغـــان فهتىـــه ھهزرىتـــى ئـــۆمهر ۋە ھهزرىتـــى ئوســـمان دەۋرلى
 مۇسـۇلمانالرنىڭ   .يولىدا جىهاد قىلىشقا ئۈنـدەيتتى    هللا ھهرىكهتلىرى مۇسۇلمانالرنى ا  

ــۇ         ــسمى بـ ــر قىـ ــسا، يهنه بىـ ــهپكه ئاتالنـ ــدىنقى سـ ــاكى ئالـ ــرا يـ ــسمى چېگـ ــر قىـ بىـ
يهرلهرگه ئورۇنلىـشاتتى،   ) شهھهرلهشـتۈرۈلگهن (سىتراتېگىيىلىك ئورۇنالرغا يـېقىن     

بۇالرنىـڭ  . تۇتـاتتى، ھهتتـا بهزىلىـرى ئۆيلـۈك ـ ئوچـاقلىق بـوالتتى       ئۆي ياساپ ماكـان  
ھهممىسى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ سـاھابىلىرى ئهمهس، بهلكـى كۆپىنچىـسى            
تهمىم، قىندە، قۇزائه، كهلب، باھىله، ئابدۇلقهيس ۋە بهكىر ئىبنى ۋائىل قهبىلىلىرىگه  

ىدە بۇالرنىڭ رولى ناھايىتى چوڭ     مهنسۇپ كۆچمهن ئهرەبلهر بولۇپ، فهتىه ھهرىكهتلىر     
ئۇالر ئىـسالمغا دەسـلهپ ئىمـان ئېيتقـان كىـشىلهرگه ئوخـشاش مـۇھىم، ئـۇالر                 . ئىدى

بىلهن تهڭ دەرىجىدە كۈچلۈك، ئهھمىيهت بېرىشكه ھهتتا باش ئېگىـشكه تېگىـشلىك            
باشـتا ئېيتىـپ ئـۆتكىنىمىزدەك، ئـۇالر داۋاملىـق          .  كۈچ نهزىرىدە قارىالتتى   يسىياسى
لــۈك ۈهريانىــدا مهلــۇم دەرىجىــدە مــال ـ م  هتىــه ھهرىكهتلىــرىگه قاتنىــشىش جتــۈردە ف

ــاھىبىغا ئايلىنىــپ قالغانىــدى   شــۇڭا، ئــۇرۇش توختىتىلغــان مهزگىلــلهردە بــۇ     . س
قهبىلىلهر بىلهن ئهپ ئۆتۈش ۋە ئۇالرنى تهرتىپ ـ ئىنتىزام بىـلهن باشـقۇرۇش ئۈچـۈن     

  . دى ئىمۇمكىنناھايىتى كۆپ ئاۋارىچىلىق كېلىپ چىقىشى 

شــۇنىڭ بىــلهن بىــر ۋاقىتتــا، ئهرەب يېــرىم ئارىلىــدىكى شــهھهرلهرنىڭ، بولۇپمــۇ  
مهدىنه مۇنهۋۋەرنىڭ نوپۇسى بهكمۇ ئازالپ كېتىپ، بۇالرنىڭ ئورنىغـا قـۇلالر ۋە ئـۇرۇش           

 يشۇڭا بۇ يهرلهردىكى بۇرۇنقى ئىنتىـزام، ئىجتىمـائى       . ئهسىرلىرى توشۇپ كهتكهنىدى  
ــۇقى ۋە ماسلىش ــا تهڭپۇڭلـ ــدائى قۇرۇلمـ ــۇپ، ئىپتىـ ــشچانلىق بۇزۇلـ ــۆچمهن يىـ  ۋە كـ

ئۇنـدىن باشـقا، سـىرتتىن      . ئىنسانالرنىڭ ئىدىيىـسى بـۇ يهرلهرگه ھـاكىم بولغانىـدى         
كېلىپ بۇ شهھهرلهرگه يهرلهشكهن ئىنسانالرنىڭ ھهرخىل دىن ۋە مهدەنىـيهتكه ئىـگه      
ــا       ــيهتلهر ئوتتۇرىغـ ــجهش جهمئىـ ــل، ئهبـ ــۇ يهرلهردە ھهرخىـ ــدىن بـ ــى تۈپهيلىـ بولۇشـ

فهتىهلهردىن كېيىن بۇ يهرلهرگه كهلـگهن ھهرخىـل ئىـرق ۋە ئېتىقادقـا             . قانىدىچىق
ــۇ       ــدىكى، ب ــهۋەب بول ــىغا س ــدا بولۇش ــڭ پهي ــر جهمئىيهتنى ــۇنداق بى ــسانالر ش تهۋە ئىن

 ئهڭ بولمىغانـــدا بهزى كىـــشىلهرگه ھۆكۈمرانلىـــق كىجهمئىيهتنـــى باشـــقۇرۇش يـــا
ــى   ــشىپ كهتت ــاددە قىيىنلى ــشمۇ پهۋقۇلئ ــشىلهر بىــ . قىلى ــق     كى ــرىگه پهرقلى ر ـ بى

كۆزلىرى بىلهن قاراشقا باشلىدى ۋە شۇ دەرىجىگه بېرىپ يهتتىكى، ئىسالم ئهسال يـول             
ــق       ــگهن پهرقلى ــي چهكلهن ــشى قهتئى ــۇل قىلى ــۇلمانالرنىڭ قوب ــدىغان ۋە مۇس قويماي
تهبىقىلهر مانا بـۇ شـارائىت ياراتقـان ئىـدىيىۋى مۇھىتتـا ئوتتۇرىغـا چىقىـش ئالدىـدا                

  . تۇراتتى

ۇ باســقۇچقا كهلگهنــدە، كۆرۈنۈشــته مۇســۇلمان ئهممــا نىيىتــى بــۇزۇق بهزى مانــا بــ
بۇالرنىڭ بىرى ئىبنۇس سهۋدا ئىسمى بىلهن تونۇلغان سانا        . گۇرۇھالر مهيدانغا كهلدى  

  . لىرىدىن ئابدۇلالھ ئىبنى سهبه ئىدىيهھۇدىي
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الرنىـــڭ قايـــسى مۇددىئـــا ئۈچـــۈن خىـــزمهت قىلىـــدىغانلىقى ۋە ئـــۆز       يهھۇدىي
غا يېــتىش ئۈچــۈن ئىنــسان ئهقلىــگه كهلمهيــدىغان ھهرقانــداق قۇۋلــۇق ـ   مۇددىئاســى

ئۇنىــڭ ئۈســتىگه، . شــۇملۇقالردىن پايدىلىنىــدىغانلىقى ھهممىــگه ئايــان ھهقىقهتتــۇر
الر ئىسالمغا ئىمان ئېيتقاندىن كېيىن ئۆزلىرىنىڭمـۇ بـارلىق مۇسـۇلمانالر           يهھۇدىي

چــۈنكى ئىــسالم نىزامىــدا . تتــىىلهبىــلهن بــاراۋەر مۇئــامىلىگه ئۇچرايــدىغانلىقىنى ب 
نىپىي پهرق يــوق بولــۇپ، پهقهت تــۇنجى دەۋرلهردە ھهممىــدىن بــۇرۇن مۇســۇلمان  ىســ

بولغان ۋە بهدر غازىتىغا قاتناشقان چوڭ ساھابىلهرال بهزى ئىمتىيازالردىن بهھـرىمهن           
شۇنداقال، بىر كىـشى مۇسـۇلمان بولغانـدىن كېـيىن ئىـسالم ئۇنىـڭ       . بوالتتى ـ خاالس 

ــ ــدۇ   ئۆتمۈش ــنهزەر كهچۈرۈۋېتى ــىدىن قهتئىي ــداق بولۇش ــك  . ىنىڭ قان ــان نىيهتلى يام
الر مانـا بـۇ ئىمتىيـازالردىن پايـدىلىنىپ ھهردائىـم ئىـسالمغا بۇزغۇنچىلىـق               يهھۇدىي

  . قىلىشقا ئۇرۇناتتى

بۇندىن بـۇرۇن ئېيتىـپ ئـۆتكىنىمىزدەك، ھهزرىتـى ئـۆمهر چـوڭ سـاھابىلهرنىڭ               
 قىلىشى ئۈچـۈن ئۇالرنىـڭ مهدىنىنىـڭ سـىرتىغا          ئۆزىگه مهسلىههت بېرىشى ۋە ياردەم    

ئۇندىن باشقا، ھهزرىتى ئۆمهر بۇ كىشىلهرنىڭ مهركهزدىن       . چىقىشىنى چهكلىگهنىدى 
يىراق مهملىكهتـلهردە دۇنيـا جهزىبىـسىگه بېرىلىـپ كېتىـشىنى توسـۇپ قـېلىش ۋە                

ــاراپ   ــا قـــ ــڭ بۇالرغـــ ــۇلمان بولغانالرنىـــ ــى مۇســـ ــاراڭالر« : يېڭـــ ــبهر ! قـــ پهيغهمـــ
دېيىشىنىڭ ئالدىنى ئـېلىش    » ساالمنىڭ دوستلىرى مۇنداق قىلىشىۋاتىدۇ   ئهلهيهىس

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بىـلهن      « : ئۈچۈنمۇ ئۇالرنى يۇرت سىرتىغا چىقارمـايتتى ۋە      
قىلغان جىهاد ۋە ئىسالم ئۈچۈن قىلغـان قىممهتلىـك خىزمهتلىرىڭالرنىـڭ ئهجرىمـۇ             

  .دەيتتى» سىلهر ئۈچۈن يېتىپ ئاشىدۇ

رلىقى، ھهزرىتــى ئوســمان خهلىــپىلىككه تهيىنلهنگهنــدىن كېــيىن  ئهپــسۇسلىنا
. ئۇالرنىــڭ مهدىــنه ســىرتىغا چىقىــشىغا ۋە خالىغــان يهرگه بېرىــشىغا ئىجــازەت بهردى

ــقا            ــپ، باش ــرلهپ چىقى ــر ـ بى ــدىن بى ــاھابىلهر مهدىنى ــوڭ س ــۇ چ ــلهن، ب ــۇنىڭ بى ش
.  بولۇشـتى شهھهرلهرگه كېتىشتى ۋە مـال ـ مـۈلككه ئېرىـشىپ، ئۆيلـۈك ـ ئوچـاقلىق       

مهسىلهن، زۇبهير ئىبنى ئهل ئاۋامنىڭ باسرا، كۇفه ۋە مىسىردا بىـردىن ئـۈچ ئـۆيى بـار                 
 ئـۇالر بـۇ     .ىتهلهه ئىبنى ئۇبهيدۇلالھمۇ كۇفهدە ئـۆزىگه بىـر ئـۆي سـېلىۋالغانىد           . ئىدى

  . يهرلهردىكى قورا ـ جاي ۋە ئېكىنزارلىقلىرىنى توختىماي ئايلىنىپ چىقاتتى

ررەھمان ئبنــى ئهۋف، زەييىــد ئىبنــى ســابىت ۋە باشــقىالرمۇ ئۇنــدىن باشــقا، ئابــدۇ
ئىسالم تېرىتورىيىسىگه يېڭى قېتىلغان . مهدىنىدە ئۆزلىرىگه قورا ـ جاي قىلىۋالدى 

شهھهرلهرنىڭ يهرلىك خهلقلىرى مانا مۇشۇ ئارقىلىق ساھابىلهر بىـلهن ئۇچرىـشىش           
  . ۇن بوالاليتتىئىمكانىيىتىگه ئىگه بولۇپ، ئۇالر بىلهن ئىچقويۇن ـ تاشقوي

ھهزرىتى ئوسمان دەۋرىدە جهمئىيهت مانـا مۇشـۇنداق ئاسـتا ـ ئاسـتا ئۆزگىرىـشكه       
ھالبۇكى، ھهزرىتى ئوسمان ئۆزى ھـېچ ئـۆزگهرمىگهن، ئىـسالم نىزامىـدىن            . باشلىدى
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ھېچقانداق نهرسىنى ئۆزگهرتمىگهن، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ۋە ئۆزىـدىن بـۇرۇنقى            
  .  ۋە مىزانلىرىدىن پهقهتال ئايرىلمىغانىدىئىككى خهلىپىنىڭ ئهخالق

ھهزرىتى ئوسمان ھهققىدىكى غهيۋەت ـ شىكايهت پهقهت ئۇنىڭ ئـۆز يېقىنلىرىغـا     
كۆرسهتكهن مېهرىبانلىقى، شۇنداقال قۇل ۋە ئهسىرلهرنىڭ مهدىنىگه تولۇپ كېتىـشى          

  . سهۋەبىدىن بولغانىدى

ان نىيهتلىــك  چــوڭ ســاھابىلهرنىڭ مهدىــنه ســىرتىغا چىقىــپ كېتىــشى يامــ      
كىــشىلهرنى ۋە ئىــسالم دۈشــمهنلىرىنى جاسارەتلهندۈرســه، خهلقنىــڭ يوقــسۇللۇقتىن 

خهلىـپه ھهققىـدىكى    . قۇتۇلۇشى تىلىنىڭ ئـۇزىراپ كېتىـشىگه سـهۋەبچى بولغانىـدى         
لهت ئىنتىزامىنى بۇزۇشقا يالغان ـ ياۋىداق سۆزلهرنىڭ پهيدا بولۇشى جهمئىيهت ۋە دۆ 

  . قهدىمى ئىدى ھهرىكهتنىڭ تۇنجىقويۇلغان

لىرىدىن ئابدۇلالھ ئىبنى سهبهنىڭ ئوت قۇيرۇقلۇق قىلىشى بىـلهن      يهھۇدىيسانا  
  . يېيىلدىي تۈردەئىسالم دۇنياسىدىكى تۇنجى پىتنه رەسمى

بــۇ ئــادەم يېڭىــدىن فهتىــه قىلىنغــان يهرلهرنىــڭ ئىلىمــسىز خهلقىنــى ۋە يېڭــى 
ە ئهقىللىرىنــى بۇلغــاش  ئهرەبلهرنــى يولــدىن چىقىــرىش ۋبهدەۋىــيمۇســۇلمان بولغــان 

ئــۇ شــهھهرمۇ شــهھهر  . ئۈچــۈن ھهزرىتــى ئوســمان دەۋرىــدە مۇســۇلمان بولۇۋالغانىــدى  
تهشـۋىق ـ تهرغىبـاتالرنى ئېلىـپ     ) ئىسالمغا ۋە ھهزرىتى ئوسمانغا قارشـى (ئايلىنىپ 

ئـۇ پائــالىيىتىنى ھىجـازدىن باشــالپ، ئـۇيهردىن باســراغا، ئانـدىن كــۇفهگه ۋە     . بـاراتتى 
ئهمما ئۇ شام خهلقىنى قوزغىتالمىغاننىڭ ئۈستىگه، ئـۇالر        . گه ئۆتتى يهسۈرىئاخىرىدا  

بـۇ ئـادەم نهگه بارسـا،       . ئهڭ ئاخىرى مىسىرغا بېرىـپ يهرلهشـتى      . تهرىپىدىن قوغالندى 
دەرھال شۇ يهرنىڭ خهلقـى ئارىـسىغا سـىڭىپ كىرىـپ، كـۆزىگه ئىسـسىق كـۆرۈنگهن          

ئىــــسالم ھهققىــــدىكى بهزى شهخــــسلهر بىــــلهن مۇڭدىــــشاتتى، ئۇالرغــــا ئۆزىنىــــڭ 
چۈشهنچىسىنى ئاڭلىتاتتى ۋە ئىسالمغا بولغان كۆز ـ قارىشىنى ئېيتـاتتى، ئۆزىنىـڭ    

زلهر  تىلالر بىلهن پهردازالپ، كىشىلهرنىڭ ئهقلىنى شۇ سـۆ        يچۈشهنچىلىرىنى كىتابى 
ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ بۇ دۇنياغـا     «:  ئۇ مۇنداق دەيتتى   ①.بىلهن بۇلغاشقا ئۇرۇناتتى  

دىغانلىقىنى، ئهممــــــا مــــــۇھهممهد ئهلهيهىســــــساالمنىڭ قايتــــــا قايتــــــا كېلىــــــ
تائـاال قۇرئانـدا مۇنـداق    هللا چۈنكى ا . كهلمهيدىغانلىقىنى ئېيتقانالرغا ھهيران قالىمهن   

يهنــى ئــۇنى تهبلىــغ قىلىــشنى ۋە ئۇنىــڭ ئهھكامىغــا ئهمهل  (ســاڭا قۇرئــاننى : دەيــدۇ
ــشنى ــدىغان يهر  ) قىلى ــۋەتته قايتى ــان زات ســېنى ئهل ــگه (گه پهرز قىلغ ــى مهككى ) يهن
مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم بـۇ دۇنياغـا قايتىـشقا ئىـسا ئهلهيهىسـساالمغا             ②.قايتۇرىدۇ

   »قارىغاندا تېخىمۇ ھهقلىق ۋە اليىق ئهمهسمۇ؟

                                                 
 – 277 ۋە – 276 جىلـد،  – 7ئىبنى كهسـىر،  » ئهل بىدايه« بهت؛ – 149 جىلد، – 3ئىبنۇل ئهسىر، » ئهل كامىل « ①

 . بهتلهر
  .  ئايهتنىڭ بىر قىسمى– 85سۈرە قهسهس،  ②
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ئىنسانالر تېخى يېڭى مۇسۇلمان بولغاچقا، كونا ئېتىقـاد ۋە ئـۆرپ ـ ئادەتلىرىـدىن     
 ئـوي ـ پىكىرلهرنـى چۈشـهنگىدەك     يهۋىپپهلـسه تامامهن قۇتۇلۇپ بواللمىغان، شۇنداقال 

ئابـدۇلالھ ئىبنـى سـهبه ئۇالرنىـڭ زېهنىـدە شـۈبهه يارىتىـپ،              . سهۋىيهدە ئهمهس ئىـدى   
ــشاتتى  ــۇالر بىــلهن بىــرگه ياشــايدىغان  ،بولۇپمــۇ. كاللىــسىنى قايمۇقتۇرۇشــقا تىرى  ب

پ، تېخىمۇ قوپـال ۋە سـاددا بولـۇ       ) ئىلىمسىز ۋە ئىپتىدائى چۆل ئهرەبلىرى    (لهر  بهدەۋىي
بـۇ يولـدىن قـايتۇرۇش، ھهقنـى ۋە         ) ئـۇالرنى (ئۇالر بىر نهرسىگه ئىشهنگهندىن كېـيىن       

  .  ئهمهس ئىدىمۇمكىنھهقىقهتنى قوبۇل قىلدۇرۇش 

 ھهزرىتى ئهلىنىـڭ چـوڭ سـاھابىلهر ئارىـسىدا ھـۆرمهتكه            يهھۇدىيبۇ ھىيلىگهر   
ــسىال، ئىككىنچــى ئورۇ    ــدا ســازاۋەر شــهخس ئىكهنلىكىنــى ۋە ئۇنىــڭ خهلپىــدىن قال ن

ئۇنىڭ ئۈستىگه، بۇندىن بۇرۇنقى خهلىپىلهرنىڭ     . تۇرىدىغانلىقىنى كۆرۈپ يهتكهنىدى  
مۇھىم ئىشالردا ئۇنىڭ مهسلىههتىنى ئالغانلىقى ۋە ئۇالرنىڭ نهزىرىـدىكى ئورنىنىـڭ           
ــان      ــساالمغا بولغـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــڭ پهيغهمـ ــۇنداقال ئۇنىـ ــى، شـ ــتۈن ئىكهنلىكىنـ ئۈسـ

 ئــۇنى ئۆزىنىــڭ كــوزىرى يهھــۇدىين ۋە مهككــار يېقىنلىقىنــى كــۆزدە تۇتقــان بــۇ خــائى
ئۇ ھهزرىتى ئهلىنى ياخشى كـۆرگهنلىكى ئۈچـۈن ئهمهس، بهلكـى           . قىلىپ تاللىۋالدى 

جهمئىيهت ئىچىدە پىتنىخورلۇقنىڭ ئوت پىلتىسىنى يېقىش ئۈچۈن ھهزرىتى ئهلـى          
ئۇنىـڭ مهقـسىتى ئـۆزى    . ھهققىدە ھهرخىل تهشۋىقاتالرنى قانات يايدۇرۇشقا باشـلىدى      

قۇرغــــان بــــۇ پىالنلىــــق ھهرىكهتنىــــڭ بىلىنىــــپ قېلىــــشىنىڭ ۋە كىــــشىلهرنى  
  . شۈبهىلهندۈرۈپ قويۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئىدى

ئۇنىــڭ ســاھابىلهرنىڭ ئهڭ چــوڭىنى ئۆزىنىــڭ كــوزىرى قىلىۋېلىــشى، ھهر يهردە 
ئۇنىـڭ يامـان    ... ئۇنى ماختاپ ئۇچۇرۇشى، باشقىالرغا ئۇنىڭ تهرەپدارىـدەك كۆرۈنۈشـى          

رىنىڭ ئاشـكارىلىنىپ قېلىـشىنى سـاقالپ، بۇزغۇنچىلىـق ھهرىكهتلىرىنـى           نىيهتلى
خاتىرجهم داۋامالشتۇرۇشىغا ئىمكانىيهت يارىتىپ بېرەتتـى ۋە بـۇ ئىمكـانىيهتلهردىن           

شــۇڭا ئــۇ . پايــدىلىنىپ بــۇزۇق ئهقىــدىلىرىنى خهلقــقه ئاســانال قوبــۇل قىلــدۇرااليتتى
ــد ھهزرىتــى ئهلىنــى يا ــدىغان كىــشىلهرنىڭ ئالدى ھهزرىتــى ئهلــى پهيغهمــبهر  «: اقالي

ــدى   ــشى ئى ــساالمنىڭ سىردى ــشى   . ئهلهيهىس ــر سىردى ــڭ بى ــۈنكى ھهر پهيغهمبهرنى چ
  . دەيتتى» بولىدۇ

يهنه بۇ ئادەم كېيىنچه ھهزرىتـى ئـۆمهر ۋە ئـۇ ۋەزىـپىگه تهيىـنلىگهن كىـشىلهرگه                 
ــۇزاتتى  ــل ئــ ــيىن    . تىــ ــاھابىلهردىن كېــ ــقا ســ ــتىن باشــ ــهۋىيه جهھهتــ ــڭ ســ ئۇنىــ
ــدىغانلىقىن ى، ئۇنىــڭ ئۆزىنىــڭ يــاكى ۋەزىــپىگه تهيىــنلىگهن كىــشىلىرىنىڭ      تۇرى

غـان  ىنئالدىنقى خهلىپىگه تۇغقان بولـۇش ئىمتىيازىـدىن پايـدىلىنىپ ئىـشغال قىل          
ئورۇنالرغـــا كېلهلىگهنلىكىنـــى، ئالـــدىنقى خهلىـــپه ياشـــىنىپ قالغاچقـــا، ئـــۇنى       

رخىـل سـۆز ـ    قوللىرىـدىكى قورچاققـا ئايالنـدۇرۇۋالغانلىقىنى ۋە ئۇنىڭـدىن باشـقا ھه     
  . چۆچهكلهرنى تارقاتقانىدى
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ــۇنى ــقهت  ش ــى، ھهقى ــۈش كېرەكك ــپ ئۆت ــدا ئېيتى ــر  يولى ــتۈن بى ــار ئهڭ ئۈس  ى ب
ــسىمۇ،  ــدىغان  بول ــا تهڭ كېلهلمهي ــقا ئۇنىڭغ ــنلهش   باش ــپىلىككه تهيى ــى خهلى بىرىن
نهقهدەر (ئهمما كۈچلـۈك بىـر مۇسـۇلماننىڭ خهلىـپىلىككه تهيىنلىنىـشى            . جائىزدۇر

مـۇاليىم بىـر    )  كهتسه كهتـسۇن، باشـقۇرۇش قـابىلىيىتى بولمىغـان         پهزىلهتلىك بولۇپ 
مۇسۇلماننىڭ خهلىپىلىككه تهيىنلىنىشىدىن تېخىمـۇ خهيىرلىـك ۋە تهقدىرلهشـكه           

 ئوســمان دەۋرىــدىكى ۋالــى ۋە ىشــۇنىڭ بىــلهن بىــرگه، ھهزرىتــ . تېگىــشلىك ئىــشتۇر
هنگهنلهر بولۇپ، بـۇ    قوماندانالرنىڭ ھهممىسى ھهزرىتى ئۆمهر دەۋرىدە ۋەزىپىگه تهيىنل      

  . ھهقته ھهزرىتى ئوسمانغا تىل تهككۈزۈش ناھايىتى ھهقسىزلىق ھېسابلىنىدۇ

د ئىبنـى ئهل ئـاس      نجى پىتنه كـۇفه ۋالىـسى سـهئ       ھهزرىتى ئوسمان دەۋرىدىكى تۇ   
ــۇ ســۆز ـ چــۆچهكلهر            ــۆتمهي ب ــدىكى ســۆز ـ چــۆچهكلهردىن باشــالندى، كــۆپ ئ ھهققى

 بــۇ ســۆز ـ چــۆچهكلهرنى ئىــسالمغا يېڭــى   .خهلىپىنىــڭ قۇلىقىغىمــۇ يېتىــپ كهلــدى
 - ىرىنـــى تونـــۇپ يېـــتهلمىگهن، ئهخـــالق كىـــرگهن، ئهممـــا ئىـــسالمنىڭ ئهۋزەللىكل

مالىـك  . قورسـاق كىـشىلهر تېپىـپ چىقـاتتى        پهزىلهتلىرىگه نائىل بواللمىغـان، قـارا     
ئىبنى ھارىس ئهل ئهشتهر ئهنناھىلى، سابىت ئىبنى قهيس ئهننهھى، كامىـل ئىبنـى       

نهھى، زىياد ئىبنى سهيخان ئهل ئابدى، جۇندۇب ئىبنى زۇھهير ئهل غهمىرى،           زىياد ئهن 
جۇندۇب ئىبنى قهئاب ئهل ئهزدى، ئۇرۋە ئىبنى ئهل جائاد ۋە ئامىر ئىبنى ئهل ئهخمهق              
ئهل خــۇزەي قاتــارلىقالر شــۇ كىــشىلهرنىڭ بىــر قىــسمى بولــۇپ، ھهممىــسى چــۆل ۋە   

  . قهبىله ئهرەبلىرى ئىدى

ــى  ــۇ ۋەقهلهر ھهزرىتـ ــشكه    بـ ــدانغا كېلىـ ــدا مهيـ ــڭ ئاخىرلىرىـ ــمان دەۋرىنىـ  ئوسـ
ــى     . باشــلىغانىدى ــۆتمىگهن، يهن ــون يىــل ئ ــپىلىككه تهيىنلىنىــپ تېخــى ئ ــۇ خهلى ئ

بۇ ئازغۇن ئادەملهر ئاۋۋال كۇفهدىن شامغا سۈرۈلدى، ئهممـا  .  ـ يىلى ئىدى 34ھىجرىيه 
ــ«: ئـــۇالر. هنه كـــۇفهگه قايتۇرۇلـــدىكـــۆپ ئـــۆتمهي ي ۇرت ھهر ئىككىلىـــسى بىـــزگه يـ

چۈنكى ئۇالر بۇ يهرلهردە كۆڭۈلدىكىدەك پائـالىيهت ئېلىـپ         . دېىيىشتى» بولمىغۇدەك
  . بارالمىغانىدى

ئهممـا جهزىـرە ۋالىـسى      . شۇڭا ئۇالر ئىجازەت ئالمايال جهزىـرەگه قـاراپ يـول ئالـدى           
. ئۇالرغـا قوپـالراق مۇئـامىله قىلـدى       ) خالىد ئىبنـى ۋەلىـدنىڭ ئـوغلى      (ئابدۇررەھمان  
خهلىــپه ئۇنىڭغــا قهيهرنــى . ىــدىكى ئهشــتهر مهدىــنىگه قايتىــپ كهلــدىئۇالرنىــڭ ئىچ

خالىـسا، شــۇ يهرنـى ماكــان تۇتـسابولىدىغانلىقىغا دائىــر بىـر ۋاراق ھــۆججهت يېزىــپ     
ئـــۇ جهزىرەنـــى، يهنـــى ئابـــدۇررەھمان ئىبنـــى خالىـــد ئىبنـــى ئهل ۋەلىـــدنىڭ . بهردى

  . ۋىاليىتىنى تاللىدى

باشـقا شـهھهرلهردە ئـۆزىگه      ) الھ ئىبنـى سـهبه    ئابـدۇل (بۇ ۋاقىتالردا ئىبنۇس سهۋدا     
مايىل قىلىۋالغان كىشىلهر بىلهن داۋاملىق ئاالقىلىشىپ، پىتنه ـ پاسات ئـۇرۇقىنى   

 ـ يىلى، ھهج مهۋسۈمىدە ھهزرىتـى ئوسـمان    34ھىجرىيهنىڭ . ھهر يهرگه چېچىۋاتاتتى
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ى جهمئىيهتـــته يـــۈز بهرگهن بـــۇ ۋەقهلهرگه قارشـــى تـــۇرۇش ئۈچـــۈن مۇئـــاۋىيه ئىبنـــ 
 ئىبنــى ئهبــۇ ســهرھ، ســهئىد ســهئد، ئابــدۇلالھ ئىبنــى  ئهمــر ئىبنــى ئــاسئهبۇســۇفيان،

  .ئىبنى ئهل ئاس ۋە ئابدۇلالھ ئىبنى ئامىر قاتارلىق ۋالىالرنى ئۆز يېنىغا چاقىردى

ــان      ــازغۇنالر ســهۋەبىدىن كېلىــپ چىقق ــۇ ئ ــيىن، ب ــدىن كې ــۇالر يېتىــپ كهلگهن ئ
ىڭ بهزىلىرى ئۇالرنىڭ ئالـدىنقى سـهپكه       بۇالرن. مهسىلىلهر ھهققىدە مهسلىههتلهشتى  

ئهۋەتىشنى، شۇ ئارقىلىق ئۇالرنىڭ بۇ ئىـشالر بىـلهن مهشـغۇل بولۇشـىنىڭ ئالـدىنى               
ــۇلمانالرغا       ــايتقىچه مۇســ ــدىن قــ ــۇ يوللىرىــ ــۇالر بــ ــرى ئــ ــشنى؛ يهنه بهزىلىــ ئېلىــ
تارقىتىلىــدىغان غهنىــمهت مــالالردىن ئــۇالرنى مهھــرۇم قىلىــش پىكرىنــى ئوتتۇرىغــا 

ــدى ــڭ      ئه. قوي ــۇل قىلمىغاننى ــسىنى قوب ــڭ ھېچقايسى ــۇ پىكىرلهرنى ــپه ب ــا خهلى مم
ئۈستىگه، ۋالىالر ئۆز ۋىاليهتلىرىگه قايتقاندىن كېيىن، كـۇفه ۋالىـسى سـهئىد ئىبنـى              
ئهل ئاسنىڭ ئۈستىدىن شىكايهت قىلىپ كهلگهنلهرنىڭ تهلىپىگه بىنائهن سـهئىدنى          

ئهل ئهشئهرىنى ۋالـى قىلىـپ      ۋەزىپىسىدىن ئېلىپ تاشالپ، ئۇنىڭ ئورنىغا ئهبۇ مۇسا        
: ئۇندىن باشقا، كۇفه خهلقىـگه بىـر مهكتـۇب ئهۋەتىـپ مۇنـداق دېگهنىـدى              . تهيىنلىدى

تهلىپىڭالر بويىچه سهئىدنى ۋەزىپىدىن ئېلىپ تاشالپ، ئهبۇمۇسـانى سـىلهرگه ۋالـى            «
قا قهسـهم قىلىمهنكـى، مهن سـىلهرنىڭ خهلىـپهڭالر بولـۇش            هللا ا. قىلىپ تهيىنلىدىم 

هن ھهرقانداق تهنقىـد ۋە شـىكايهتلىرىڭالرغا شـهرەپ ۋە نۇمۇسـۇم بىـلهن            سۈپىتىم بىل 
قۇالق سالىمهن، شـۇنداقال سـىلهرگه قولۇمـدىن كېلىـشىچه مـۇاليىم ۋە سـهۋرچانلىق               

نىـڭ ھۇزۇرىـدا سـىلهرنىڭ قولـۇڭالردا     هللا ئهته ـ ئۆگـۈن ا   . (بىـلهن مۇئـامىله قىلىـمهن   
) اق دەلىل قويماسلىق ئۈچـۈن مېنىڭ ئۈستۈمدىن ئهرز ـ شىكايهت قىلىشقا ھېچقاند 

قا ئاسىيلىق قىلماسلىق شـهرتى بىـلهن نـېمه تهلهپ قىلـساڭالر، شـۇنى قىلىـپ                هللا ا
   ».بېرىشكه تىرىشىمهن

دەل شۇ كۈنلهردە، خۇزەيفه ئىبنۇل يامان بىر قوشۇنغا قوماندانلىق قىلىپ، بابۇل           
  ①.ئهبۋاب دېگهن يهرگه يۈرۈش قىلغانىدى

ى ۋە ئالغان تهدبىرلىرى بۇ بهتنىيهتلهرنى يامان       خهلىپىنىڭ شۇنچه تىرىشچانلىق  
ئهكــسىچه، ئــۇالر تهشــۋىقات ۋە پائــالىيهتلىرىنى تېخىمــۇ  . يولــدىن توســۇپ قااللمىــدى

 بــۇ ئازغۇنالرنىــڭ شــۇنىڭ بىــلهن خهلىــپه خهلقنىــڭ. كېڭهيتىــپ داۋامالشــتۇرۇۋەردى
 -ىغـــــان ى، ئۇالرنىـــــڭ تهســـــىرىگه ئۇچر كىرمىگهنلىكىنـــــ-گهن كهيـــــنىگه كىـــــر

رىمىغانلىقىنى بىلىپ بېقىش ئۈچۈن بهزى ساھابىلهرنى ھهرقايسى ۋىاليهتـلهرگه         ئۇچ
  . ئهۋەتتى

بۇ ساھابىلهردىن مۇھهممهد ئىبنى مهسلهمه كۇفهگه، ئۇسامه ئىبنى زەيد باسـراغا،           
. ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ ئوغلى ئابدۇلالھ شامغا، ئهممار ئىبنى ياسىر مىسىرغا ئهۋەتىلدى         

                                                 
 جىلـد،   – 7ئىبنى كهسـىر،    » ئهل بىدايه « بهتلهر؛   – 155،  - 152،  - 138لد،   جى – 3ئىبنۇل ئهسىر،   » ئهل كامىل « ①

  .  بهتلهر– 279، - 275
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ــدى ئۇنىڭــدىن باشــقا ســاھابىله  ــلهرگه ئهۋەتىلگهنى ــار ئىبنــى  . رمۇ باشــقا ۋىاليهت ئهمم
پهقهت ئهممـار مهلـۇم     . ياسىردىن باشقىسى ياخشى خهۋەرلهر بىلهن قايتىپ كېلىشتى      

ۋاقىــــت كېچىكىــــپ كهلــــدى ۋە خهلــــق ئارىــــسىدا بهزى ســــۆز ـ چۆچهكلهرنىــــڭ      
  . تارقالغانلىقىنى مهلۇم قىلدى

. ن ھىجازغا بىر ھهيئهت كهلدى ـ يىلى، رەجهپ ئېيىدا مىسىردى 35ھىجرىيهنىڭ 
ئۇالر ئېغىزىدا ئۆمرە ھهج قىلغىلى كهلگهنلىكىنى ئېيتقان بىلهن كۆڭلىـدە خهلىـپه            
بىــلهن تــاالش ـ تــارتىش قىلىــش ۋە ئۇنىــڭ بىــلهن مۇنازىرىلىــشىپ، مهدىــنه ئىچىــدە    

  . قااليمىقانچىلىق چىقىرىشنى پىالنالپ كېلىشكهنىدى

ۆرۈشـــۈپ، ئهرز ـ شـــىكايهتلىرىنى بايـــان     دەرۋەقه، ئـــۇالر خهلىـــپه بىـــلهن يـــۈز ك 
ھهزرىتى ئوسمان ئۇالرغا بولغان پىكىرلىرىنى ئېيتىپ، ئۇالرنى شهخسهن        . قىلىشتى

ــاھابىلهر        ــارلىق س ــلهمه قات ــى مهس ــۇھهممهد ئىبن ــى ۋە م ــى ئهل ــاكى ھهزرىت ــۆزى ي ئ
ــدى  ــارقىلىق قايىــل قىل ــشىلهرنىڭ   . ئ ــۇ كى ــان ب مهدىنىنىــڭ ســىرتىدا كۈتۈۋېلىنغ

ھهزرىتـى  . هرگه كىرىپ، ھهزرىتـى ئوسـماننىڭ خۇتبىـسىنى ئاڭلىـدى         بهزىلىرى شهھ 
تىن مهغپىـرەت تىلىگهنىـدى،     هللا ئوسمان خۇتبىسىدە بۇ كىشىلهرنى ماختاپ، ئۇالرغا ا      

ــۇالر ئۈســتىدىكى مهســئۇلىي   ــا ئۆزىنىــڭ ئ ــ ھهتت ــا ئېلىــپ يىغلىغان دىن ىتىنى تىلغ
ت ئـۆز يۇرتىغـا     هبـۇنى كـۆرگهن مىـسىرلىق ھهيـئ       .  جامائهتنىمۇ يىغالتقانىـدى   سىرت،

  . هتتىقايتىپ ك

ئهمما ئۇالر مىسىرغا بارار ـ بارمايال باشـقا ۋىاليهتنىـڭ يهرلىـك خهلقلىـرى بىـلهن       
مهخپىــي ئــاالقه قــۇرۇپ، ئــۇالرنى ئىــسيان كۆتۈرۈشــكه ۋە ۋالىــالر ئۈســتىدىن شــىكات   

مهدىنه مهركهز  . قىلىشنى باھانه قىلىپ، مهدىنىگه قاراپ يولغا چىقىشقا كۈشكۈرتتى       
لغاچقــا، بــۇ يهردە ئىــسيان كۆتــۈرۈش تېخىمــۇ مــۇھىم بولــۇپ، بــۇ يهردىــن تارقالغــان بو

  . پىتنه باشقا يهرلهردە تېخىمۇ كۈچلۈك تهسىر قوزغىياالتتى

 غىــچه 1000 دىــن 600نالرنىــڭ ســانى تهشــكىللىك ھهرىكهتــكه ئــۆتكهن بــۇ ئازغۇ 
رال ۋاقىتتـا يولغـا     فه ۋە باسـرالىق ئـازغۇنالرمۇ بىـ       ۇ كۈشكۈرتكهن كـ    ئازغۇنالر ۇبولۇپ، ب 

بىــر يــۇرتتىن يولغــا  ھهر. چىقتــى، ھهممىــسى ھىجــازدا بىــر يهرگه كهلمهكچــى ئىــدى
ــۇپ، ھهر    ــۈنگهن بول ــا بۆل ــۆتتىن گۇرۇپپىالرغ ــازغۇنالر ت ــان ئ ــر گۇرۇپپىنىــڭ   چىقق بى

بېشىدا بىردىن مهسئۇل كىشى بار ئىـدى ۋە ھهمـمه گۇرۇپپىغـا بىـر رەئىـس مهسـئۇل                  
  .  ئورۇنالشتۇراتتىبولۇپ، بارلىق ئىشالرنى ئۇ

ئوچــــۇق كۆرۈۋېلىــــشقا بولىــــدۇكى، بــــۇالر ناھــــايىتى ئىنچىكىلىــــك بىــــلهن  
مىسىرلىق ئازغۇنالرنىڭ بېشىدا ئهل غهفىقى ئىبنـى ھـارب ئهل          . تهشكىللهنگهنىدى
ئـۇالر  .  ئابـدۇلالھ ئىبنـى سـهبه ئۇنىـڭ بىـلهن بىـرگه ئىـدى       يهھـۇدىي قهئقى بار بولۇپ،   

ــڭ تهر   ــى ئهلىنىـ ــۆزلىرىنى ھهزرىتـ ــدارلىرى ۋە ھئـ ــايىچىلىرى ىەپـ ــىتىپمـ ، كۆرسـ
كۇفهلىـك ئازغۇنالرنىـڭ    . خهلىپىلىك ئورنىغا ئۇنىـڭ چىقىـشىنى تهلهپ قىلىـشاتتى        
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ام، ئۇنىڭ يېنىدا زەيد ئىبنى سـهھۋان ئهل ئابـدى؛ باسـرالىق             ئهمر ئىبنى ئاس   بېشىدا
ى، ئۇنىـڭ يېنىـدا ھهكىـم       سـهئد ئازغۇنالرنىڭ بېـشىدا ھهركـۇس ئىبنـى زۇھهيـر ئهل           

  . نى جهبه ئهل ئابدى بار ئىدىئىب

بۇ ئازغۇنالر ناھايىتى چـوڭ ھهج ئۆمىكىنىـڭ ئارىـسىغا قېتىلىۋالغاچقـا، ئـۆمهك             
مهسئۇللىرى يول بويى بۇالرنىڭ يامان نىيهتلىرىدىن خهۋەرسـىز ئىـدى، شـۇنداقال، بـۇ              
ــپىگه سۇيىقهســـت قىلىـــپ    ــپ، خهلىـ ــزىگه بېرىـ ئازغۇنالرنىـــڭ ئىـــسالمنىڭ مهركىـ

ــدا بۇنــداق ئۆكتىچىلهرنىــڭ  قېلىــشىنى ئهقلىــگه  كهلتۈرۈپمــۇ باقمىغاچقــا، ئارىلىرى
بارلىقىنى بىلگهن تهقدىردىمۇ، ئۇالرنىڭ ھاجىالر بىلهن بىلله يولغـا چىقىـشى يـاكى             

  . مهدىنىگه كىرىشىنى توسۇش كېرەك دەپ ئويالشمىغانىدى

. ىدىن يولغا چىققان بۇ ئـازغۇنالر مهدىـنىگه يېقىـنالپ كېلىـشتى          نۇقتئۈچ ئايرىم   
پىالن بويىچه مىسىرلىقالر زىل مهرۋەگه، كۇفهلىكلهر ئهل ئهئۋاسقا، باسـرالىقالر زىـل            

. بۇ ۋاققىچه مهدىنه خهلقـى يـۈز بهرگهن ئىـشالردىن خهۋەر تاپقانىـدى            . ھاشابقا چۈشتى 
ھهتتا بـۇ ھهقـته ئـۇالر بىـلهن         . ئۇالر بۇ ئادەملهرنىڭ شهھهرگه كىرىشىنى خالىمايتتى     

 ھهزرىتى ئوسمان ھهزرىتى ئهلىنى چاقىرىپ، ئۇنىڭ ئۆزى        .كۆرۈشۈپمۇ ئۈلگۈرگهنىدى 
بىــلهن بىلــله بــۇ ئازغۇنالرنىــڭ مهدىــنىگه كىرىــشىنى توســۇش ئۈچــۈن ئاتلىنىــشىنى 

ئۇنىڭـدىن باشـقا    . ھهزرىتى ئهلـى ئۇنىـڭ چاقىرىقىغـا دەرھـال ئـاۋاز قوشـتى            . ئېيتتى
هرمۇ ھهزرىتــى تهلـهه، زۇبهيــر، مــۇھهممهد ئىبنــى مهســلهمه ۋە باشــقا مۆتىــۋەر ســاھابىل 

مهدىـــنه (ئـــازغۇنالر ســـاھابىلهرنىڭ ھىجـــرەت يـــۇرتىنى . ئوســـمانغا ھهمـــراھ بولـــدى
ئۆزلىرىـدىن قهتئىـي قوغـداش نىيىـتىگه كهلگهنلىكىنـى      ) مۇنهۋۋەرنى دېمهكچـى ـ ت  

  . كۆرۈپ قورقۇشتى

 ھهزرىتـى ئهلـى ئۇالرغـا خىتـاب قىلغانـدىن كېـيىن، ئـۇالر ئۆزلىرىنىـڭ                 ،بولۇپمۇ
مىغـا رىئـايه قىلىـدىغان ۋە شـهرىئهت ھـۆكمىگه شهرتـسىز بويـۇن               جهمئىيهت ئىنتىزا 

ــشتى   ــشكه تىرىـ ــپ كۆرسىتىـ ــدىغان قىلىـ ــا   . ئېگىـ ــۆز يۇرتلىرىغـ ــال ئـ ــۇالر دەرھـ ئـ
قايتىــــــدىغانلىقىنى ۋە قايتىــــــپ بارغانــــــدىن كېــــــيىن ھېچقانــــــداق ئىــــــشقا 

ــشتى    ــنىگه قايتى ــشتى ۋە كهي ــادە قىلى ــمايدىغانلىقىنى ئىپ ــلهن  . ئارىالش ــۇنىڭ بى ش
 ئۈچـۈن ئهنـسىرىگۈدەك بىـرەر ئىـشنىڭ         هئهلـى ۋە باشـقا مۇسـۇلمانالر مهدىـن        ھهزرىتى  

قالمىغــانلىقىنى، خهتهرلىــك پهيتلهرنىــڭ ئۆتــۈپ كهتكهنلىكىنــى ئــويالپ، مهدىــنىگه  
چـۈنكى  .  كۆزلىرىگه ھهيران قېلىـشتى يما ئۇالر مهدىنىگه كىرەر ـ كىرمه ئهم. قايتتى

رىتــــى ئوســــماننىڭ ئــــۆيى   كــــوچىالردا تهكبىــــر ئــــاۋازلىرى جــــاراڭاليتتى، ھهز   
  . لىنغانىدىۋىقورشې

ھهزرىتى ئهلى ئۇالرنى بىر يهرگه يىغىـپ، نـېمه ئۈچـۈن قايتىـپ كهلگهنلىكىنـى               
ئــۇالر خهلىپىنىــڭ مىــسىر ۋالىـسىغا مهكتــۇب ئهۋەتىــپ، ئۇنىڭغــا ئــۆزلىرى  . سـورىدى 

قايتىپ بارغاندا بىر ـ بىـرلهپ ئۆلتـۈرۈش ئهمـرى بهرگهنلىكىنـى، شـۇڭا ئۆزلىرىنىـڭ        
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ئاندىن يانلىرىـدىن خهلىپىنىـڭ     . ىرغا قايتىشنى خالىمىغانلىقىنى ئېيتىشتى   مىس
مىـــسىر ۋالىـــسىغا ھهزرىتـــى ئهبۇبهكرىنىـــڭ ئـــوغلى مۇھهممهدنىـــڭ ئۆلتۈرۈلۈشـــى 
ــۇ      ــۇنى ھهزرىتــى ئهلىــگه ب ــپ، ئ ــارچه مهكتــۇپنى چىقىرى ــكهن بىــر پ توغرىلىــق ئهۋەت

  : ھهزرىتى ئهلى. لىپ كۆرسىتىشتىئىشنىڭ دەلىلى قى

 -ر نېمىشقا يۇرتلىرىغـا قايتمىـدى؟  داقتا، بۇ كۇفهلىكلهرگه نېمه بولدى؟ ئۇال   ئۇنــ  
  : كۇفهلىكلهر. هيپىياتتا سورىدىدەپ ناھايىتى نارازى ك

 ...لىـش ئۈچـۈن ۋەدە بهردۇق، شـۇڭا       دوستلىرىمىزغا يـاردەم قى   ) مىسىرلىق(بىز  ــ  
بۇنىڭـدىن  . ىشتىباسرالىقالرمۇ ھهم شۇنداق دېي   . دەپ پهرۋاسىزالرچه جاۋاب بېرىشتى   

ــان       ــدىن پىالنلىغ ــرىش ئۈچــۈن ئال ــنىگه كى ــۇ ئۇالرنىــڭ مهدى ــۇرۇپتىكى، ب ــۈپ ت كۆرۈن
شۇنداقال، مىسىرلىق ئۆكتىچىلهر يانلىرىدىن چىقىرىپ ھهزرىتـى       . ھىيلىسى ئىدى 

  . ئهلىگه كۆرسهتكهن مهكتۇبمۇ بۇنىڭ بىر دەلىلى ئىدى

ۇ چىــڭ قورشــاۋغا  ھهزرىتــى ئوســماننىڭ ئــۆيىنى بهكمــ دەســلىپىدەئــۆكتىچىلهر 
ــوالتتى،        ــام ب ــائهتكه ئىم ــاتتى، جام ــىرتقا چىق ــمان س ــى ئوس ــۇڭا ھهزرىت ــدى، ش ئالمى
. ســاھابىلهر ئۇنىــڭ قېــشىغا كىرىــپ چىقــاتتى، ئۇمــۇ ســاھابىلهرنى يــوقالپ تــۇراتتى  

شۇنىڭ بىلهن، ھهزرىتى ئوسمان ھهرقايـسى      . كېيىنچه ئىش چىڭىغا چىققىلى تۇردى    
ــۆزىگ   ــولالپ، ئ ــا خهۋەر ي ــىيالرنى    ۋالىالرغ ــۇ ئاس ــشىنى ۋە ب ــۇن ئهۋەتى ــاردەمچى قوش ه ي

  . مهدىنىدىن قوغالپ چىقىرىشىنى تهلهپ قىلدى

ــى      ــاۋىيه ئىبنـ ــامدىن، مۇئـ ــلهمهنىڭ شـ ــى مهسـ ــب ئىبنـ ــىيالر ھهبىـ ــا ئاسـ ئهممـ
ــهجى ئهس      ــۇفهدىن ۋە مۇشـ ــڭ كـ ــى ئامىرنىـ ــقه ئىبنـ ــسىردىن، قهئـ ــڭ مىـ خۇدەيجنىـ

دىنىنـى قۇتۇلـدۇرۇش ئۈچـۈن      مه) خهلىپىنىـڭ ئهمـرى بىـلهن     (سۇلهمىنىڭ باسرادىن   
  . قوشۇن باشالپ كېلىۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ، قورشاۋنى تېخىمۇ كۈچهيتتى

بىر جۈمه كۈنى، ھهزرىتـى ئوسـمان يهنه جـۈمه نامىزىـدا جامـائهتكه ئىمـام بولـۇش                  
بىـر  . جـۈمه خۇتبىـسىدا ئاسـىيالرنىمۇ تىلغـا ئېلىـپ ئـۆتتى           . ئۈچۈن ئۆيىدىن چىقتى  

مهسـلهمه ئورنىـدىن تـۇرۇپ مهلـۇم بىـر مهسـىله ھهققىـدە          ۋاقىتتا، مـۇھهممهد ئىبنـى      
ــدىغانلىقىنى بىلـــــدۈرمهكچى بولۇۋىـــــدى، ئۆكتىچىلهرنىـــــڭ   خهلىپىنـــــى قولاليـــ
كاتتىباشلىرىدىن ھهكىم ئىبنى جهبهله ئورنىـدىن تـۇرۇپ ئۇنىـڭ ئـاغزىنى ئېتىـشقا              

زەيد ئىبنـى سـابىت ئـۇنى توسـماقچى بولۇۋىـدى، ئۆكتىچىلهرنىـڭ يهنه بىـر                . ئۇرۇندى
شۇنىڭ بىـلهن، خهلـق     . كاتتىبېشى مۇھهممهد ئىبنى قۇتهيرە ئۇنىڭغا قارشى چىقتى      

ــلىدى         ــشقا باش ــاش ئېتى ــرىگه ت ــر ـ بى ــسى بى ــى ۋە ھهممى ــان چىقت ــسىدا غهلي . ئارى
ئېتىلغـــان تاشـــالردىن بىـــرى ھهزرىتـــى ئوســـمانغا تېگىـــپ كېتىـــپ، كـــۆز ئالـــدى   

سـاھابىلهر  . تكهپ چىقتـى  مۇسۇلمانالر ئۇنى دەرھال ئۆيىگه يۆ    . قاراڭغۇلىشىپ كهتتى 
ۋە ئۇالرنىڭ بالىلىرى بۇ يامان ئاقىۋەتكه سهۋەب بولغان ئاسىيالرغا بهكمۇ شـىددەتلىك   

  . نارازىلىق بىلدۈرۈشتى
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 ئىبنـى ئهبۇۋەققـاس، ئهبۇھـۈرەيرە، زەيـد         سـهئد ھهزرىتى ئهلىنىڭ ئوغلى ھهسـهن،      
شــى قــورال ئىبنــى ســابىت ۋە باشــقا بىــر قــانچه ســاھابه بىرلىــشىپ ئاســىيالرغا قار   

چــۈنكى ئــۇ ئــۆزى . ئهممــا خهلىــپه ئۇالرغــا رۇخــسهت قىلمىــدى. ئىــشلهتمهكچى بولــدى
بــۇ ۋەقهدىــن كېــيىن . ســهۋەبلىك بىــرەر ئىــشنىڭ چىقىــپ قېلىــشىنى خالىمــايتتى 

ھهزرىتــى ئوســمان ھهزرىتــى ئهلــى، تهلــهه ۋە زۇبهيــر بىــلهن بىــر ـ بىــرلهپ كۆرۈشــۈپ   
شــۇ بىــر كىرىــپ . تــۈنلهي قورشــالغانىدىئــۆيىگه قايتقانــدا، ئۆيىنىــڭ ئهتراپىنىــڭ پۈ

  .كهتكهنچه، تاكى شېهىت بولغانغا قهدەر ئۆيىدىن سىرتقا چىقالمىدى

ھهزرىتى ئوسمان ئۆيىگه قامىلىپ قالغان بۇ كۈنلهردە، ئاسىيالر مىسىرلىق ئهل          
ئهممــا . غهفىقــى ئىبنــى ھــارب ئهل قهئقىنــى جامــائهتكه ئىمــام قىلىــپ تهيىنلىــدى  

هلـهه مهسـجىدته بولـۇپ قالـسا، ئـۇ ئىككىـسىدىن بىـرى ئىمـام                ھهزرىتى ئهلى يـاكى ت    
  . بوالتتى

ــدى     ــنىمۇ چهكلى ــۇ توشۇش ــۆيىگه س ــماننىڭ ئ ــى ئوس ــازغۇنالر ھهزرىت ــيىن .  ئ قى
ئهھۋالدا قالغان ھهزرىتى ئوسمان ھهزرىتى ئهلى، تهلـهه، زۇبهيـر، ھهزرىتـى ئائىـشه ۋە               

.  يـــاردەم تهلهپ قىلـــدىمۇئمىنلهرنىـــڭ باشـــقا ئانىلىرىغـــا خهۋەر يـــولالپ، ئـــۇالردىن
ھهزرىتى ئهلى ۋە پهيغهمبهر ئهلهيهسىساالمنىڭ ئايالى ئۇممـۇ ھهبىـبه رامـله ئۇنىڭغـا              

ئۇالر ئاسىيالرغا تىل ـ ئاھـانهت قىلىـپ باققـان     . ياردەم قىلىش ئۈچۈن كۆپ تىرىشتى
بولــسىمۇ، بــۇ ئاســىيالرغا ئــارتۇق گهپ قىلىــپ يۈرۈشــنىڭ ھېچقانــداق پايدىــسى        

  . قالمىغانىدى

هزىدە ھهزرىتى ئوسمان ئۆينىڭ ئىچىـدە تـۇرۇپ ئۇالرغـا نهسـىههتلىك سـۆزلهرنى              ب
ئـۇالر شـۇنداق    . قىلىپ باقاتتى، ئهمما ئۇنىڭ سۆزلىرىگه ھېچكىم پىسهنت قىلمىدى       

ۋەھشىيلىــشىپ كهتكهنىــدىكى، بىــر قېــتىم ئۇممــۇ ھهبىــبه ھهزرىتــى ئوســمانغا ســۇ  
پهيغهمـبهر  . رىنى ئۈركۈتىـۋەتتى ئېلىپ كهلگهنىدى، ئاسىيالر ئۇممۇ ھهبىبهنىڭ قېچى     

بۇ ھۆرمهتسىزلىك  . ئهلهيهىسساالمنىڭ ئايالى يهرگه يىقىلىپ چۈشكىلى تاس قالدى      
. مهدىنه خهلقىنى چۆچۈتۈپ قويدى، ھېچكىم سىرتقا قورالـسىز چىقمايـدىغان بولـدى           

ــرەت   ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ھىج ــهھىرىپهيغهم ــدە  ش ــان مهدىنى ــانلىق« بولغ » ئام
ــېچ  ــۆز ئ ــتىن س ــۇمكىنىش لىق ــدىم ــدىن   .  ئهمهس ئى ــماننىڭ ھاياتى ــى ئوس ھهزرىت

: بــۇالر. ئهنــسىرىگهن ســاھابىلهر بــالىلىرىنى ئــۇنى قوغــداش ئۈچــۈن ئــۆيىگه ئهۋەتتــى 
ھهزرىتـــى ئابباســـنىڭ ئـــوغلى ئابـــدۇلالھ، ھهزرىتـــى ئۆمهرنىـــڭ ئـــوغلى ئابـــدۇلالھ،  

ھۈسـهن،  زۇبهيرنىڭ ئوغلى ئابـدۇلالھ، ھهزرىتـى ئهلىنىـڭ ئىككـى ئـوغلى ھهسـهن ۋە                
ھهزرىتـى ئوسـمان    . تهلههنىڭ ئوغلى مۇھهممهد ۋە باشقا بىرنهچچه ياش يىگىت ئىـدى         

ــى    ــۇالردىن ئاســىيالرغا قارش ــورال ئىــشلهتمهسلىكنى تهلهپ قىلــدى ۋە   ھهرگىــزب  ق
  . ئهكسىچه ھهرىكهت قىلماقچى بولغانالرنى قاتتىق ئاگاھالندۇردى
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ئـۇ كهتكهنـدىن    . هت قىلغانىدى ئۇ ۋاقىتالردا، ھهزرىتى ئائىشه ھهجگه بېرىشقا نىي      
 ئابباسنىڭ ئـوغلى ئابـدۇلالھنى ئـۇ يىـل ھهجـگه            ھهزرىتى ئوسمان   ھهزرىتىكېيىن،  

ئابدۇلالھ باشقا يـاش دوسـتلىرى بىـلهن بىلـله          . بارماقچى بولغانالرغا مهسئۇل قىلدى   
ئۇنى قوغداش ئۈچۈن مهدىنىدە قېلىشنى خالىسىمۇ، ھهزرىتـى ئوسـمان ئـۆز ئهمرىـدە              

  . يولغا چىقتىيمهجبۇرىي شۇنىڭ بىلهن ئۇ چىڭ تۇردى،

كــۆپ ئــۆتمهي ئــۆكتىچىلهرنى تــازىالش ئۈچــۈن يــاردەمگه كېلىۋاتقــان قوشــۇننىڭ  
يېقىنلىــشىپ قالغــانلىقى، شــامدىن كېلىۋاتقــان قوشــۇننىڭ ۋادىــل قۇراغــا يېتىــپ  

بــۇنى ئاڭلىغــان ئاســىيالر ئــاالقزادە بولۇشــقا . كهلگهنلىكــى ھهققىــدە خهۋەر تارقالــدى
دى ۋە ئۆزلىرىنىــڭ قهبىــه مۇددىئاســىغا يېــتىش ئۈچــۈن، ئۆينىــڭ ئىچىــگه       باشــلى

ھهزرىتـى ئهلىنىـڭ ئـوغلى      (ئهممـا ئىـشىكنى قوغـداپ تۇرغـان         . كىرمهكچى بولۇشتى 
ھهسهن، زۇبهيرنىڭ ئوغلى ئابدۇلالھ، تهلههنىڭ ئوغلى مـۇھهممهد، ھاكهمنىـڭ ئـوغلى            

ــوغلى ســهئىد ۋە باشــقا   ــاس ئ ــۇال ) مهرۋان، ئ ــاش ســاھابىلهر ئ ــا . رنى توســۇۋالدىي ئهمم
ئازغۇنالر تېخىمۇ ئهسهبىيلىشىپ، ھهزرىتـى ئوسـماننىڭ ئـۆيى بىـلهن ئـۆمهر ئىبنـى               
ھازىمنىڭ ئۆيى ئارىلىقىدىكى بوشلۇق ئارقىلىق ئۆينىڭ ئىچىگه كىرىپ ئىـشىككه          

  . ئوت قويۇۋەتتى

ۋەزىــيهت بــۇ ئهھۋالغــا يهتــكهن بولــسىمۇ، ھهزرىتــى ئوســمان يــاش ســاھابىلهرنىڭ 
قــــان قىلماســــلىققا ئاگاھالنــــدۇردى ۋە ئاســــىيالرغا قارشــــى قـــــورال      قــــولىنى  

ئۇالرنىڭ ئارىـسىدىكى بهزىلىـرى پهقهت   . ئىشلهتمهسلىكىنى قايتا ـ قايتا جېكىلىدى 
خهلىپىنىڭ ئهمرىگه قارشـى چىقماسـلىق ۋە ئۇنىڭغـا ھۆرمهتـسىزلىك قىلماسـلىق             

شىپ كهتـكهن بـۇ     ئهممـا ۋەھشىيلىـ   . ىتىكى قىلىچنـى يهرگه تاشـلىۋەت     ئۈچۈنال قولىـد  
ئاســىيالر بــۇ يــاش ســاھابىلهرنىڭ كــۆزى ئالدىــدا خهلىپىنىــڭ ئۈســتىگه يوپۇرۇلــۇپ    

بهدبهخ ئهل غهفىقى ئىبنى ھارب ئهل قهئقى ھهزرىتى ئوسماننىڭ بېشىغا بىر           . كهلدى
ھهزرىتى ئوسماننى قوغـداش ئۈچـۈن      . پارچه تۆمۈر بىلهن ئۇرۇپ، ئۇنى شېهىت قىلدى      

نـائىلهگه ئېتىلىـپ كهلـگهن قـۇتهيرە        ) وسـماننىڭ ئايـالى   ھهزرىتـى ئ  (ئارىغا كىـرگهن    
ــى ھهمــران ئىــسىملىك ئاســىي بىــر ئــۇرۇپال ئۇنىــڭ بارمــاقلىرىنى كېىــسپ         ئىبن

بۇ ئاسىينىڭ قېرىندىشى سۇدان ئىبنى ھهمـران ۋە قىنـانه ئىبنـى بهشـىر              . تاشلىدى
رە، يهنه بىــر رىــۋايهتكه كــۆ. ئىبنــى ئۇتــابمۇ خهلىپىنىــڭ قــاتىللىرى ئارىــسىدا ئىــدى 

ــر ئاســىي شــېهىت       ــسىملىك بى ــى ئهل ئهخــمهق ئى ــامر ئىبن ھهزرىتــى ئوســماننى ئ
  . قىلغانىدى

ھهزرىتـــى ئوســـماننىڭ خىزمهتچىلىرىـــدىن بىـــرى ســـۇدان ئىبنـــى ھهمراننـــى  
ئهمما ئۇنىڭ ئاكىـسى قـۇتهيرە ئىبنـى ھهمـران خىزمهتچىنـى شـېهىت          . ئۆلتۈرىۋەتتى

ــدى ــر خىزمهتچىــسى   . قىل ــۇتهيرە ئىبنــى ھهمراننــى  ھهزرىتــى ئوســماننىڭ يهنه بى ق
ــۋەتتى ــتى  . ئۆلتۈرى ــۇ جىددىيلهش ــيهت تېخىم ــماننىڭ   . ۋەزى ــى ئوس ــىيالر ھهزرىت ئاس

ئورۇنالشـتۇرغان  هللا بۇ مۇسىبهت ا. ئۆيىنى ۋە دۆلهت خهزىنىسىنى بۇالڭ ـ تاالڭ قىلدى 
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ــۋەتته       ــدى ـ ئهل ــدىر ئى ــدىغان تهق ــۇلغىلى بولماي ــۆت خهلىپىنىــڭ  ! ۋە قېچىــپ قۇت ت
 ـ يىلـى، زۇلههجـجه    35هزرىتى ئوسمان ئىبنى ئهفۋان ھىجرىيه ئۈچىنچىسى بولغان ھ

 يىل خهلىپىلىك قىلـدى،  12 كۈن كهم 12ئۇ .  ـ كۈنى شېهىت قىلىندى 18ئېيىنىڭ 
  .  يېشىدا ئىدى82شېهىت بولغان ۋاقىتتا، 

ھــاجىالر مهدىــنىگه قايتىــپ، خهلىپىنىــڭ شــېهىت قىلىنغــانلىقىنى ۋە شــهھهر 
  . نىتىلىپ بولۇنمىغانلىقىنى كۆردىئامانلىقنىڭ تېخى تولۇپ ئور

مهشــهۇر ئــۇرۇمه قــۇدۇقىنى ئــۆز پۇلىغــا ســېتىۋېلىپ، مۇســۇلمانالرنىڭ ئومــۇمىي 
لدە قىلىــپ رەتلىــگهن ۋە مهنــپهئهتىگه ســۇنغان، قۇرئــانى كهرىمنىــڭ بۈگــۈنكى شــهكى 

 كۆپىيىــــــپ كېتىــــــپ، مهســــــجىدكه پاتمىغــــــانلىقتىن، پهيغهمــــــبهر جامــــــائهت
ــىغا  ــساالمنىڭ ئارزۇس ــشى    ئهلهيهىس ــىغان كى ــپ ياس ــجىدنى كېڭهيتى ــائهن مهس  بىن

ــدە كــۆپ پهزىلهتلىــك    . ھهزرىتــى ئوســمان ئىــدى  ئۇنىــڭ ســاناپ تۈگهتكۈســىز دەرىجى
   ①!ئۇنىڭدىن رازى بولسۇنهللا ا. ئىشلىرى باردۇر

  

                                                 
، - 281 جىلـد،    – 7ئىبنى كهسـىر،    » ئهل بىدايه « بهتلهر؛   – 187،  - 156 جىلد،   – 3ئىبنۇل ئهسىر،   » ئهل كامىل « ①

  .  بهتلهر– 325
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  !)ئۇنىڭدىن رازى بولسۇنهللا ا( ھهزرىتى ئهلى

  ھهزرىتى ئهلىنىڭ ھاياتى

ــى ئ  مۇئ ــى ئىبن ــى ئهل ــرى ھهزرىت ــۇلۇلالھنىڭ  مىنلهرنىــڭ ئهمى ــۇ تالىــپ رەس هب
، تـۆت چـوڭ خهلىپىنىـڭ       )قىزى فاتىمهنىڭ يولدىشى  (ڭ ئوغلى، كۈيئوغلى    ىتاغىسىن

تۆتىنچىسى، ئىسالمنى تۇنجى بولۇپ قوبـۇل قىلغـانالردىن ۋە دۇنيـادا جهنـنهت بىـلهن            
  . خۇش بېشارەت بېرىلگهن ئون چوڭ ساھابىنىڭ بىرى ئىدى

 30ولۇپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمدىن      يىل بۇرۇن تۇغۇلغان ب    23ئۇ ھىجرەتتىن   
ئۇنىـــڭ دادىـــسى ئابـــدۇلمۇتهللىپ ئىبنـــى ھاشـــىم ئىبنـــى  . يـــاش كىچىـــك ئىـــدى

 پهيغهمــبهر  بولــۇپ،تهخهللۇســى بىــلهن تونۇلغــان» ئهبــۇ تالىــپ«ئــۇ، . ئابــدىمهننافتۇر
ئــۇ . نىڭ مۆتىۋەرلىرىــدىن ئىــدىقۇرەيــشلهرئهلهيهىســساالمنىڭ ئــۆز تاغىــسى بولــۇپ، 

ــبهر ئ ــۆپ     پهيغهم ــرىكلىرىدىن ك ــكه مۇش ــۇلمانالرنى مهك ــقا مۇس ــساالم ۋە باش هلهيهىس
 ھهزرىتى ①.قوغدىغان بولسىمۇ، ئۆزىمۇ ئىمان ئېيتمىدى ۋە كاپىر پېتى ئۆلۈپ كهتتى    

ئهلىنىڭ ئانىسى ئهسهد ئىبنى ھاشىم ئىبنى ئابـدىمهننافنىڭ قىـزى فـاتىمه بولـۇپ،              
   .ئىسالمنى قوبۇل قىلىپ مهدىنىگه ھىجرەت قىلغانىدى

. ھهزرىتى ئهلى ئاساسهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئۆيىـدە چـوڭ بولغانىـدى           
چــۈنكى دادىــسى ئهبــۇ تالىپنىــڭ ھــال ـ ئهھــۋالى ناچــار بولغاننىــڭ ئۈســتىگه، بــاال ـ       

شــۇڭا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم باشــقا تــاغىلىرى بىــلهن      . چاقىــسى كــۆپ ئىــدى  
 ۋە ئــۇنى يــوقالپ بېرىــپ، بهزى مهسلىههتلىــشىپ، ئۇنىڭغــا يــاردەم قىلمــاقچى بولــدى 

ئهبـۇ تالىـپ    . بالىلىرىنى ئۆزلىرىنىڭ بېقىپ چوڭ قىلماقچى بولغانلىقىنى ئېيتتى      
» !بالىلىرىمــدىن خــالىغىنىنى ئــېلىڭالر، ئهممــا ئــۇقهيلنى ماڭــا قويــۇڭالر «: ئۇالرغــا
  . دېدى

شــۇنىڭ بىــلهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ھهزرىتــى ئهلىنــى، ھهزرىتــى ئاببــاس  
  . ى ئېلىپ، ئۇالرنىڭ تهربىيهلىرىنى ئۆز ئۈستىلىرىگه ئالدىجافهرن

 چۈشـكهندىن كېـيىن ئالـدى بىـلهن ئـۆز           ۋەھيـى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۆزىگه    
. ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئهلىمۇ بار ئىدى    . ئائىلىسىدىكىلهرنى مۇسۇلمان بولۇشقا ئۈندىدى   

تالردا ئــۇ تېخــى ئــون ئــۇ ۋاقىــ. ئۇمــۇ باشــقىلىرىغا ئوخــشاش دەرھــال ئىمــان ئېيتتــى 
ھهزرىتــى ئهلــى ئىــسالمنى قوبــۇل قىلغــان تــۇنجى بــاال       . ياشــقىمۇ كىرمىگهنىــدى 

                                                 
  . بهتلهر– 195، - 190 جىلد، – 3ئىبنى كهسىر، » ئهل بىدايه« ①
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ــۈنلهي ئىــسالم   . مۇســۇلمان ھېــسابلىنىدۇ ــۇ بۇتقــا پهقهتــال چوقۇنمىغــان بولــۇپ، پۈت ئ
  .تهربىيىسىدە چوڭ بولدى

ھهزرىتــــى ئهلــــى پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم ھىجــــرەت قىلغــــان كېچىــــسى  
ئالــدام خالتىغــا چۈشــۈرۈش مهقــسىتىدە، شــۇنچه چــوڭ خهتهرگه   سۇيىقهســتچىلهرنى 

ــدى    ــپ ياتقانى ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ تۆشــىكىگه كىرى ــاي پهيغهم ــبهر . قارىم پهيغهم
ــسىدە بهزى      ــڭ زىممى ــيىن، ئۇنى ــدىن كې ــرەت قىلغان ــنىگه ھىج ئهلهيهىســساالم مهدى

 ئـــۆز مۇســـۇلمانالرنىڭ ئامـــانىتى قالغانىـــدى، ئـــۇ مهككىـــدە قېلىـــپ، ئامـــانهتلهرنى 
ئىگىلىـــرىگه تاپـــشۇرغاندىن كېـــيىن، مهدىـــنىگه ھىجـــرەت قىلىـــپ، پهيغهمـــبهر       

  . ئهلهيهىسساالم ۋە باشقا مۇسۇلمانالرنىڭ يېنىغا يېتىپ باردى

كــۆپ ئــۆتمهي، مۇســۇلمانالر بىــلهن مۇشــرىكالر ئارىــسىدا قوراللىــق توقۇنۇشــالر   
ئـۇ ئىـسالم    . نـدى باشلىدى، ھهزرىتى ئهلى بۇ جهڭلهرنىڭ ئهڭ چوڭ قهھرىمانىغـا ئايال         

قوشۇنلىرى سېپىدا دۈشمهنگه قارشى باتۇرالرچه جهڭ قىالتتى ۋە دۈشمهنلهرگه پهقهتال          
مهسىلهن، ھىجرەتنىڭ ئىككىنچى يىلى يۈز بهرگهن بهدرى جېڭىـدا         . ئارام بهرمهيتتى 

ئۇ يهكمـۇ يهك ئېلىـشىپ، قـۇرەيش پالۋانلىرىـدىن ۋەلىـد ئىبنـى ئـۇتبهنى ئۆلتـۈردى،                  
 ھهمــزەگه ياردەملىــشىپ، ۋەلىــدنىڭ دادىــسى ئۇتبهنىمــۇ يهرگه     ئارقىــدىن تاغىــسى 

  . يىقىتتى

ئۇنىــڭ . مهگه ئۆيلهنــدىھهزرىتــى ئهلــى بهدرى جېڭىــدىن كېــيىن ھهزرىتــى فــاتى
ھهر .  كۆرســهتكهن قهھرىمــانلىقى بهدرى جېڭىدىكىــدىن قالمــايتتى اھــۇد جېڭىــدۇئ

 جهڭ مهيدانىنىڭ   ئىككى جهڭگه تاغىسى ھهمزە بىلهن بىلله قاتناشتى، ئۇ ئىككىسى        
ــدى  ــالۋانلىرى ئى ــۈر پ ــپ   . ئهڭ كۈچتۈڭگ ــى جهڭ قهيهردە قىزى ــى ئهل ــۇ ھهزرىت بولۇپم

دۈشــمهنلهر ئهتراپىنــى قورشىۋالــسىمۇ، يهنه . كهتــسه، دەرھــال شــۇ يهردە پهيــدا بــوالتتى
چۈنكى ھهزرىتـى ئهلـى ئـۇالرنى ئۆلتـۈرۈپ،         . بىردەمدىال تىرىپىرەن بولۇشۇپ كېتهتتى   

  . ىدىن ئۆزى قوغالپ كېتهتتىقاچقانلىرىنىڭ كهين

ــۇنداقال،  ــى«شــ ــدەك ئۇرۇشــ ــرىكالرنىڭ  » خهنــ ــى مۇشــ ــان، مهدىنىنــ دەپ ئاتالغــ
قورشاۋىدىن قۇتۇلدۇرۇش جېڭىدا ھهزرىتى ئهلـى دۈشـمهنلهرگه قارشـى پۈتـۈن جـان ـ       

جاھىلىيهت دەۋرىنىڭ مهشهۇر پالۋانلىرىدىن بىـرى      . جهھلى بىلهن مۇداپىئهدە تۇردى   
ۇدۇل ئــامىرى قاتــارلىق بهزى مۇشــرىكالر خهنــدەكتىن ئۆتــۈپ بولغــان ئــامىر ئىبنــى ۋ

شهھهرگه كىرىشگه ئۇرۇنغان ۋاقىتتا، توخۇ يـۈرەك پـالۋانالر ئۇنىـڭ ئالـدىنى توسۇشـقا               
ئهمما ھهزرىتى ئهلى دەرھال سهكرەپ چىقىپ، ئۇنىڭ بىلهن بىـر   . جۈرئهت قىاللمىدى 

ۇلمانالر بـۇنى كـۆرۈپ     مۇس. مهيدان قاتتىق ئېلىشتى ۋە كاللىسىنى ئېلىپ تاشلىدى      
خۇشاللىقىدىن تهكبىر ئېيتىشقا باشلىدى، ئۇالردىن خېلى يىراق بىـر يهردە تۇرغـان            
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇالرنىــڭ ئاۋازىــدىن ھهزرىتــى ئهلىنىــڭ ئــۇ ئــازغۇننى        

  . يهڭگهنلىكىنى چۈشهندى ۋە بهكمۇ سۆيۈنۈپ كهتتى
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دىمـۇ  » رىزۋان بهيئىتـى «رگهن ھهزرىتى ئهلى مهككه فهتهىنىڭ ھارپىسىدا يۈز به 
هيـبهر جېڭىـدا مۇسـۇلمانالرنىڭ تـۇغى        خ.  ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىدا ئىدى   پهيغهمبهر

ئىـسالم قوشـۇنى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ قوماندانلىقىـدا          . ئۇنىڭ قولىدا ئىدى  
ھىجرەتنىــڭ . تهبۇكقــا يــۈرۈش قىلغانــدا، ئــۇ مهدىــنىگه ئهمىــر بولــۇپ قېلىــپ قالــدى 

ى يىلــى، ھهزرىتــى ئهبــۇبهكرى ھهج ئــۆمىكىنى باشــالپ مهدىنىــدىن يولغــا توققــۇزىنچ
چىقىـــپ بولغانـــدىن كېـــيىن بهرائـــات سۈرىـــسى نازىـــل قىلىنـــدى، پهيغهمـــبهر        
ئهلهيهىسساالم بۇ سـۈرىنى ھهزرىتـى ئهبـۇبهكرىگه يهتكـۈزۈش ۋەزىپىـسىنى ھهزرىتـى              

 ئۇنىڭغـا بولغـان     لغـان چېغىـدا   بوپهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ۋاپـات       . ئهلىگه تاپـشۇردى  
كېــسهل تارتىــپ قالغــان ۋاقىــتالردا ھهزرىتــى ئهلىــگه   . رازىلىقىنــى بىلدۈرگهنىــدى
لغانــدىن كېــيىن، يۇيــۇش ۋە دەپــنه قىلىــش بوۋاپــات . تىيۆلىنىــپ مهســجىدكه چىقــات

  .ئىشلىرىنى ھهزرىتى ئهلى ئۆزى بىر تهرەپ قىلدى

نالر ھهزرىتـــى پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ۋاپـــات بولغانـــدىن كېـــيىن، مۇســـۇلما
ئۇنىڭغا تـۇنجى بولـۇپ بهيـئهت قىلغـانالردىن         . ئهبۇبهكرىنى خهلىپىلىككه تهيىنلىدى  

دادىـسىنىڭ  (ئهمما ئۇ شۇ كـۈنلهردە ھهزرىتـى فاتىمهنىـڭ          . بىرى ھهزرىتى ئهلى ئىدى   
شۇڭا ئۇ پهقهت جامـائهت بىـلهن نامـاز         . كېسىلى بىلهن ئاۋارە ئىدى   ) ۋاپاتى سهۋەبىدىن 

ــاتتى   ئوقــۇش ئۈچــۈنال ســى  ــۆيىگه قايت ــازدىن كېــيىن دەرھــال ئ ــاتتى ۋە نام . رتقا چىق
نىـڭ  ) پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   (ھهزرىتى فـاتىمه شـۇ كېـسهل بـولغىنىچه، دادىـسى            

بــۇ جهريانــدا ھهزرىتــى . ۋاپاتىــدىن ئــالته ئــاي كېــيىن بــۇ دۇنياغــا كــۆزلىرىنى يۇمــدى
ى ئىـشالردا ھهزرىتـى ئهلـى    ئهبۇبهكرى پات ـ پات كېلىپ ئۇالرنى يوقالپ تۇراتتى ۋە بهز 

  .بىلهن مهسلىههتلىشهتتى

بولۇپمــۇ . دائىــم ھهزرىتــى ئهبۇبهكرىنىــڭ يېنىــدا بولــدى     ھهزرىتــى ئهلــى ھهر 
مۇرتهدلهر، زاكـات بېرىـشنى خالىمىغـانالر ۋە مهدىـنىگه ھۇجـۇم قىلغـانالر چىقارغـان                

ېتىـشىچه  قااليمىقانچىلىقالردا ئۇ ھهمىشه ھهزرىتى ئهبۇبهكرىنى قولالپ، كۈچىنىڭ ي       
ھهزرىتى ئهبۇبهكرىمۇ ئۇنىڭدىن رازى بولغان ھالـدا ئـۇ ئـالهمگه سـهپهر             . ياردەم قىلدى 

  . قىلدى

 قىلىــــپ ھهزرىتــــى ئهبــــۇبهكرى ئــــۆز ئورنىغــــا ھهزرىتــــى ئــــۆمهرنى خهلىــــپه 
دەپ ۋارقىرىغىنىمـۇ   » !ئۇنىڭدىن باشقىسىنى خالىمـايمىز   «: تهيىنلىمهكچى بولغاندا 
ــدى  ــى ئى ــى ئهل ــى . ھهزرىت ــۇ ھهزرىت ــدى،       ئ ــۆلهك بول ــار ـ ي ــم ي ــۇ ھهر دائى  ئۆمهرگىم

  . ئىشلىرىغا ياردەملهشتى ۋە ئۇنىڭ قازىلىقىنى قىلدى

مۇســـۇلمانالر ) ھهســـهننىڭ دادىـــسى(ئهبـــۇ ھهســـهن «: ھهزرىتـــى ئـــۆمهر دائىمـــا
دەپ ئـــۇنى ماختـــايتتى ۋە مهدىنىـــدىن ســـىرتقا » ئىچىـــدىكى ئهڭ ياخـــشى قازىـــدۇر

ھهردائىـم ئۇنىـڭ مهسـلىههتىگه      . ىـپ قويـاتتى   چىقسىال، ئۇنى ئۆز ئورنىغا نائىـب قىل      
. كېيىنچه ئۇالرنىڭ ئارىسىدا تۇغقانچىلىق مۇناسـىۋىتى ئورنىتىلـدى  . قۇالق ساالتتى 



  
  
 ) خولهپائىر راشىدىن(تۆت خهلىپه باسار ئىز

 300

w
w

w
.m

unber.org
 

. ھهزرىتى ئهلى قىزى ئۇممـۇ گۈلـسۈمنى ھهزرىتـى ئـۆمهرگه ئۆيلهنـدۈرۈپ قويغانىـدى              
نى ھهزرىتى ئۆمهر سۇيىقهستكه ئۇچراپ ۋاپـات بولۇشـتىن بـۇرۇن بىـر نهچـچه سـاھابى               

ــپىلىككه       ــى خهلى ــدىن بىرىن ــۆز ئارىلىرى ــلهن ئ ــلىههت بى ــڭ مهس ــپ، ئۇالرنى چاقىرى
ھهتتـا  . بۇ كىشىلهرنىڭ ئارىسىدا ھهزرىتى ئهلىمۇ بار ئىـدى       . تهيىنلىشىنى تاپشۇردى 

چـۈنكى  . ئهگهر ئۇالر شۇ پاينهكۋاشنى تاللىسا، بهكمۇ ياخشى بوالتتى       «: ھهزرىتى ئۆمهر 
دەپ ھهزرىتى ئهلـى    » هرەپ قىالاليدىغان بىرى ئىدى   ىر ت ئۇ خهلقنىڭ ئىشىنى يولىدا ب    

بىر ئىشقا قـارار بېرىـشته،      . ھهققىدىكى مهمنۇنىيىتى ۋە ئارزۇسىنى تىلغا ئالغانىدى     
نىڭ ھۆكۈملىرىنى ئىجـرا قىلىـش   هللا توغرا مۇئامىله قىلىشتا، ئوي ـ پىكىرلىرىدە ۋە ا 

ۆمهرگه ئهڭ يولىــدا ھېچكىمنىــڭ گهپ ـ ســۆزىگه پهرۋا قىلماســلىقتا ھهزرىتــى ئــ         
  . ئوخشايدىغىنى ھهزرىتى ئهلى ئىدى

. ھهزرىتــى ئــۆمهردىن كېــيىن ھهزرىتــى ئوســمان خهلىــپىلىككه تهيىنلهنــدى      
ھهزرىتى ئهلى ئۇنىڭغا دەرھال بهيئهت قىلدى ۋە ئۇنىڭ يېنىدىن ئورۇن ئېلىـپ، ئهڭ             

ــمانمۇ ھهمىــــشه ئۇنىــــڭ بىــــلهن  . يــــېقىن ياردەمچىــــسى بولــــدى ھهزرىتــــى ئوســ
ئاسـىيالر ھهزرىتـى ئوسـماننىڭ ئـۆيىنى قورشـاۋغا          . ىـش قىالتتـى   مهسلىههتلىشىپ ئ 

ئالغان ۋاقىتتا، ھهزرىتى ئهلى ئۆزىنىـڭ ھهزرىتـى ئوسـمان تهرەپـدارى ئىكهنلىكىنـى              
دەرۋەقه، قورشاۋ جهريانىدا ھهزرىتى ئهلىنىڭ ئوغۇللىرى كېچه ـ كۈنـدۈز   . بايان قىلدى

  . ى قوغدىدىھهزرىتى ئوسماننىڭ ئىشىكىدە قاراۋۇللۇق قىلىپ، ئۇن

ھهزرىتى ئوسمان شېهىت قىلىنغاندىن كېيىن، مۇسـۇلمانالر ھهزرىتـى ئهلىنـى           
چـۈنكى  . ئۇ باشتا بۇ ۋەزىپىنى قوبۇل قىلىشنى خالىمىدى      . خهلىپىلىككه تهيىنلىدى 

ــۇ خهلىــپه بولۇشــنىڭ ئورنىغــا ھهردائىــم خهلىپىنىــڭ مهسلىههتچىــسى بولۇشــنى     ئ
ىــسالم ئــۈممىتىنى ئــۇ كــۈنلهردىكى قىــيىن ئهممــا ســاھابىلهر ئ. تېخىمــۇ يــاقتۇراتتى

ئهھۋالــدىن قۇتۇلــدۇرۇش ئۈچــۈن ئۇنىــڭ خهلىــپه بولۇشــىنى قهتئىــي تهلهپ قىلىــپ   
شــۇنىڭ بىــلهن، ئــۇ ئــۈممهتنى بــۇ خهتهرلىــك ۋەزىيهتنىــڭ چاڭگىلىــدىن   . تۇرۇۋالــدى

، خهلىپىلىكنى قوبۇل قىلىشقا مهجبۇر     )گهرچه خالىمىسىمۇ (قۇتۇلدۇرۇش ئۈمىدىدە   
  . بۇ ئېغىر مهسئۇلىيهتنى ئۆز زىممىسىگه ئالدىبولدى ۋە 

 تــــائهپــــسۇسلىنارلىقى، ھهزرىتــــى ئهلــــى خهلىــــپىلىككه تهيىــــنلهنگهن ۋاقىت
مۇسۇلمانالر بهكمۇ پهرىشان ئهھۋالدا بولۇپ، ساھابىلهر شۈبهىلهردىن يىـراق تۇرۇشـقا           

   ①.تىرىشتى، ھهتتا بهزىلىرى ھهزرىتى ئهلىگه بهيئهتمۇ قىلمىدى

، ســۈرىيه ئهتراپــى شــام ۋالىــسى مۇئــاۋىيه ئىبنــى ئهبــۇ ســۇفياننىڭ  بــۇ ۋاقىــتالردا
ــيهت مۇقىمالشــقىچه ھهزرىتــى ئهلىنىــڭ   . ھۆكــۈمرانلىقى ئاســتىدا ئىــدى  ئۇمــۇ ۋەزى

شـۇنىڭ بىـلهن، ئـۇ ئىككىـسىنىڭ        . خهلىپىلىكىنى ئېتىـراپ قىلىـشنى خالىمىـدى      
ــ ئارىــسىدا مۇســۇلمانالرنى قايغۇالنــدۇرغان ۋە ھهر  دىغان قــانلىق ۋاقىــت قايغۇالندۇرى

                                                 
 . بهت– 195 جىلد، – 3ئىبنۇل ئهسىر، » ئهل كامىل« ①
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 ـ يىلـى، رامىزاننىـڭ    40ۋە نىهايهت، ھهزرىتى ئهلـى ھىجرىيهنىـڭ   . ۋەقهلهر يۈز بهردى
 ـ كــۈنى ســهھهردە بامــدات نــامىزى ۋاقتىــدا، خــاۋارىجالردىن ئابــدۇررەھمان ئىبنــى    17

مېيىـت  . مۇلجهم ئهل ھۇمهيرى ئىسىملىك بىر قانخور تهرىپىدىن شېهىت قىلىنـدى       
  !ئۇنىڭغا رەھمهت قىلسۇنهللا ا.  ھهسهن چۈشۈردىنامىزىنى ئوغلى ھهزرىتى

ھهزرىتــى ئهلــى ھىجرەتنىــڭ ئىككىنچــى يىلــى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ   
ھايـات ۋاقتىـدا باشـقا ھـېچكىمگه        ) ھهزرىتـى فـاتىمه   (قىزى فاتىمهگه ئۆيلهندى ۋە ئۇ      

لغاندىن كېيىن ئۇممۇل بورەتنىڭ ئون بىرىنچى يىلى ۋاپات  فاتىمه ھىج . ئۆيلهنمىدى
ــدى    ــيهگه ئۆيلهن ــارام ئهل كىالبىي ــى ھ ــن بىنت ــافهر،    . بهنى ــاس، ج ــدىن ئابب ــۇ ئايالى ب

ــالىلىرى تۇغۇلــدى، ئهممــا ھهممىــسى ھهزرىتــى     ــدۇلالھ ۋە ئوســمان ئىــسىملىك ب ئاب
بــۇ تــۆت قېرىنــداش ئىچىــدە  . ھۈســهن بىــلهن بىــرلىكته كهربــاالدا قهتىــل قىلىنــدى 

  . ئابباستىن باشقىلىرىدىن ئهۋالد قالمىغانىدى

بـۇ  . زرىتى ئهلى كېيىنچه، لهيـال بىنتـى مهسـئۇد ئهل تهمىمىيـيهگه ئۆيلهنـدى             ھه
ــوغلى تۇغۇلــدى    ــۇبهكرى ئىــسىملىك ئىككــى ئ ــدۇلالھ ۋە ئهب بۇالرمــۇ . ئايالىــدىنمۇ ئاب

ھهر . باشقىلىرىدەك ھهزرىتى ھۈسهين بىلهن بىرلىكته كهربـاالدا شـېهىت قىلىنـدى          
  . ئىككىسىدىن ئهۋالد قالمىدى

بۇرۇن بۇ ئايـال    . هسما بىنتى ئۇمهيس ئهل ھۇسۇمىييهگه ئۆيلهندى     ئۇندىن باشقا، ئ  
دا شـېهىت   » مـۇته جېڭـى   «جافهر  . ھهزرىتى ئهلىنىڭ ئاكىسى جافهرنىڭ ئايالى ئىدى     

بولغاندىن كېيىن، ھهزرىتى ئهبۇبهكرى ئۇ ئايالنى ئۆز نىكاھىغـا ئالـدى ۋە مـۇھهممهد              
يىن، بـۇ   ۋاپـات بولغانـدىن كېـ     ھهزرىتى ئهبـۇبهكرى    . ئىسىملىك بالسى دۇنياغا كهلدى   

ئهسما ھهزرىتـى ئهلىـدىن يهھيـا، مـۇھهممهد ئهل          .  نىكاھالندى گهئايال ھهزرىتى ئهلى  
ئهمما ئۈچىلىسىنىڭ نهسهبى ئۈزۈلـدى     . ئهسغهر ۋە ئهين ئىسىملىك ئۈچ ئوغۇل تۇغدى      

  ). بالىلىرى يوق ئىدى دېمهكچى ـ ت(

بـۇ  . تـى زەمئاغـا ئۆيلهنـدى     ئاندىن بهنى تهغلىب قهبىلىسىدىن ئۇممۇ ھهبىـبه بىن       
ئايــال خالىــد ئىبنــى ۋەلىــد ئىراقنىــڭ ئهينــۇت تهمىــر دېــگهن يهرنــى فهتىــه قىلغــان  

ئۇممــۇ ھهبىــبه ھهزرىتــى ئهلىــدىن ئــۆمهر ۋە رۇقىــيه      . ۋاقىتتــا ئهســىر ئالغانىــدى  
لــدى ۋە ئۇنىــڭ بو يېــشىدا ۋاپــات 35ئــۆمهر .  بولــدىئىــسىملىك ئىككــى پهرزەنتلىــك 

  . نهسهبى داۋامالشتى

سـهئىد بىنتـى ئـۇرۋە ئىبنـى مهسـئۇد ئهس سـهقافىييهگه              ۇندىن كېيىن، ئۇممـۇ   ئ
بۇ ئايالدىن ئۇممـۇل ھهسـهن ۋە رامـله ئهل كـۇبرا ئىـسىملىك ئىككـى قىـز                  . ئۆيلهندى
ۋە يهنه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ باشـقا بىـر كۈيئـوغلى ئهبـۇل ئاسـنىڭ             . تۇغۇلدى

. ينهپنىڭ قىـزى ئۇمـامهگه ئۆيلهنـدى   قىزى، يهنى ھهزرىتى فاتىمهنىڭ ھهمشىرىسى زە   
  .بۇ ئايالدىن مۇھهممهد ئهل ئهۋسات تۇغۇلدى
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بـۇ  . ئهڭ ئاخىرىدا، بهنـى ھـانىفه قهبىلىـسىدىن ھهۋله بىنتـى جـافهرگه ئۆيلهنـدى        
ئايال مۇرتهدلىـك ھهرىكهتلىـرى ۋاقتىـدا خالىـد ئىبنـى ۋەلىـد تهرىپىـدىن ئهسـىرگه                 

ــدى ــۇھهممهد ئىبنـــ . ئېلىنغانىـ ــدىنمۇ مـ ــۇ ئايالـ ــان بـ ــيه دەپ تونۇلغـ ى ئهل ھهنهفىيـ
  . مۇھهممهد ئهل ئهكبهر ئىسىملىك بالىسى تۇغۇلدى

ــى   ــات بولھهزرىتــى ئهل ــالى ۋە   ۋاپ ــۆت ئاي ــا ت ــان ۋاقىتت ــار ئىــدى 19غ ــسى ب .  چۆرى
  : ئانىلىرىنىڭ ئىسمى بىلىنمىگهن قىزلىرىنىڭ ئىسىملىرى تۆۋەندىكىچه

 ئهس سـۇغرا    ①، رامـله  )پكىچىـك زەيـنه   (س سۇغرا   ئۇممۇھانى، مهيمۇنه، زەينهپ ئه   
، فـاتىمه، ئۇمـامه،    )كىچىك ئۇممۇ گۈلسۈم  (، ئۇممۇ گۈلسۈم ئهس سۇغرا      )كىچىك رامله (

  .خهدىچه، ئۇممۇل كىرام، ئۇممۇ جافهر، ئۇممۇ سهلهمه ۋە جۇمانه

ئهممـا  .  بالىـسى بولغانىـدى    31 جهمئىـي    ، قىـز  17 ئوغـۇل،    14 ڭھهزرىتى ئهلىنىـ  
ىت قىلىنغان بولۇپ، نهسهبى پهقهت بهش بالىسى       بۇالرنىڭ كۆپىنچىسى كهرباالدا شېه   

نهۋرىــسى ئهلــى زەيــنهل ئابىــدىن (ھهزرىتــى ھهســهن، : بــۇالر. ئــارقىلىقال داۋامالشــتى
س ۋە ئـۆمهر    ھهزرىتى ھۈسهيىن، مـۇھهممهد ئىبنـى ئهل ھـانىفىييه، ئاببـا          ) ئارقىلىق

  ②.قاتارلىقالر ئىدى

. رغىچه ئېنىــق ئهمهسھهزرىتــى ئهلىنىــڭ مازىرىنىــڭ قهيهردە ئىكهنلىكــى ھــاز 
بهزىــلهر ئۇنىــڭ كــۇفهگه دەپــنه قىلىنغــانلىقىنى ۋە كېيىــنچه بــالىلىرى تهرىپىــدىن   

 دەپنه قىلىـش    يبهزىلهر بولسا، مهخپى  . مهدىنىگه كۆچۈرۈلگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ   
ئۈچۈن تاۋۇتىنىڭ بىـر تـۆگىگه ئارتىلغـانلىقىنى ۋە تۆگىنىـڭ نـېمه ئۈچۈنـدۇر يوقـاپ                 

ر تـوپ   اۋۇتنىـڭ ئىچىـدە قىممهتلىـك بـايلىق بـار دەپ ئويلىغـان بىـ              كهتكهنلىكىنى، ت 
لىقىنى، ئهممـا تـاۋۇتنى ئېچىـپ، ھهزرىتـى ئهلىنىـڭ           كىشىنىڭ تـۆگىنى تىقىۋالغـان    

ــدىن باشــقا نهرســه    ي تېغىغــا دەپــنه  هتاپالمىغــان بــۇ كىــشىلهرنىڭ ئــۇنى ت   مېيىتى
  . قىلغانىلىقىنى رىۋايهت قىلىشىدۇ

 كــۆپ ھهم ھهرخىــل بولــۇپ، قولىــدا ھېچقانــداق بــۇ ھهقتىكــى رىــۋايهتلهر بهكمــۇ
ىكهنلىكىنـــى ئېيتىـــپ دەلىلــى بولمـــاي تـــۇرۇپ ئۇنىـــڭ مازارلىقىنىــڭ نهجهفـــته ئ  

  . ز ئهمهسايۈرگهنلهرمۇ ئ

ھهزرىتـــى ئهلىنىـــڭ پهزىلهتلىـــرى توغرىـــسىدا  پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمدىن 
   ③.كۆپلىگهن ھهدىسلهر نهقىل قىلىنماقتا

                                                 
 . ت–رامله ـــ ئۇيغۇرچىدىكى رامىله  ①
 .  بهتلهر– 405 ۋە – 404 جىلد، – 3ئىبنۇل ئهسىر، » ئهل كامىل« ②
  .  بهتلهر– 518 ۋە – 517 جىلد، – 7ئىبنى كهسىر، » ئهل بىدايه« بهت؛ – 404 جىلد، – 3» ئهل كامىل« ③
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  ىكىھهزرىتى ئهلىنىڭ خهلىپىل

  ھهزرىتى ئهلىنىڭ خهلىپىلىككه تهيىنلىنىشى

بـۇ  . ھهزرىتى ئوسمان شېهىت قىلىنغاندىن كېيىن، مهدىنه ئىگىسىز قالغانىدى       
ئارىـــدا، ئۆكتىچىلهرنىـــڭ كاتتىبېـــشى ئهل غهفىقـــى ئىبنـــى ھـــارب ئهل قهئقـــى       

ئهلــۋەتته، پۈتــۈن جهمئىيهتنــى بــۇ  . ھۆكــۈمرانلىقنى ئــۆز چاڭگىلىغــا كىرگۈزىۋالــدى 
كۆپىنچىـسىنى  (مهدىنىنىـڭ ئهسـلى خهلقـى       . لهر كـونترول قىلىۋالغانىـدى    ئۆكتىچى

ھېچقانــداق ئىــشقا  ) ســاھابىلهر ۋە ئۇالرنىــڭ بــاال ـ چــاقىلىرى تهشــكىل قىلىــدۇ        
  . بۇ ۋەزىيهت بهش كۈن داۋامالشتى. ئارىلىشالمايتتى، ئارىلىشىشقىمۇ پېتىنالمايتتى

 ئورنىتىش ئۈچۈن چوقۇم    بۇ ئهھۋالنىڭ تۈزىتىلىشى ۋە جهمئىيهت مۇقىملىقىنى     
ئهمما كىم خهلىـپه بولىـدۇ؟ بـۇنى    ! بىر خهلىپه تهيىنلىنىشى كېرەك ئىدى ـ ئهلۋەتته 

مۇھاجىر ۋە ئهنسارالرنىڭ مۆتىۋەرلىرى ئويلىشىپ، ئۆز ئارىلىرىدىن بىرىنى تاللىشى         
  . كېرەك ئىدى

ى  ئالدىنقى خهلىپىنـى چوقـۇم ئۆرىۋېتىـشن       ،ئاسىيالر قانداقال قىلىپ بولمىسۇن   
ئهمما ئۇالر يېڭى خهلىـپه ھهققىـدە       . نىيهت قىلىشقانىدى ۋە ئاخىرىدا شۇنداق قىلدى     

ــشتى       ــتىالپ قىلى ــلهن ئىخ ــرى بى ــر ـ بى ــگهن   . بى ــتىن كهل ــر ۋىاليهت ــۈنكى ھهر بى چ
مىـسىرلىقالر ھهزرىتـى   . ئاسىيالرنىڭ ئۆزلىرىگه خاس ئارزۇ ـ ھهۋەسـلىرى بـار ئىـدى    

بولـسىمۇ، ھهزرىتـى ئهلـى ئۇالرغـا قهتئىـي          ى بىلدۈرۈشـكهن    ىنئهلىنى قولاليدىغانلىق 
  . يېقىنالشمىدى

باسرالىقالر تهلهه ئىبنى ئۇبهيدۇلالھنى تاللىدى، ئهمما ئۇنى ھهرقـانچه ئىزدەپمـۇ           
كـــۇفهلىكلهر بولـــسا، زۇبهيـــر ئىبنـــى ئهل ئـــاۋامنى تهلهپ  . ھېچـــيهردىن تاپالمىـــدى

  . دىقىلىشتى، ئهمما زۇبهيرمۇ ئۇالردىن قېچىپ، قهتئىي قوبۇل قىلمى

ھران جهريانىـدا كـۇفه ۋە باسـرالىقالر قىـيىن ئهھۋالـدا قالـدى ۋە               وبۇ سىياسىي بـ   
ــدى    ــۇر بول ــسۇنۇشقا مهجب ــسىرلىقالرغا بوي ــان ۋە    . مى ــۆزلىرى تاللىغ ــۇالر ئ ــۈنكى ئ چ

 ۋە ئۇالرنىــڭ مــاقۇللىقىنى ىغاچقــابولغــان شهخــسلهرنى قايىــل قىاللم قوللىمــاقچى 
چــۈنكى . ه بــۇ قىيىنچىلىقــى يــوق ئىــدىمىــسىرلىقالرنىڭ ۋاقتىــنچ. ئااللمىغانىــدى

ــا مهدىنىنىــــڭ       ــۇ قااليمىقانچىلىقتــ ــڭ كاتتىبېــــشى بــ ــسىرلىق ئازغۇنالرنىــ مىــ
  . ھۆكۈمرانلىقىنى قولغا كىرگۈزىۋالغانىدى

بۇ ئۈچ ساھابه ئاسىيالرنىڭ تهكلىپىنى قهتئىي رەت قىلغاندىن كېيىن، ئاسىيالر 
ئهممـا ئۇمـۇ    . ئالـدىغا بېرىـشتى    ئىبنى ئهبۇۋەققاسـنىڭ     سهئديهنه چوڭ ساھابىلهردىن    

. باشــقا كــېڭهش ئهزالىرىغــا ئوخــشاش ئۇالرنىــڭ تهكلىپىنــى قهتئىــي رەت قىلــدى      
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ــدى    ــكه ئالغانى ــۆزىنى چهت ــتىال ئ ــسىزمۇ باش ــى   . ئۇنىڭ ــۇالر ھهزرىت ــيىن ئ ــدىن كې ئان
لېكىن ئابدۇلالھ بۇالرنىڭ تهكلىپىنـى     . ئۆمهرنىڭ ئوغلى ئابدۇلالھنىڭ ئالدىغا باردى    

  . لهردىنمۇ بهكرەك قهتئىيلىك بىلهن رەت قىلدىئۇ چوڭ ساھابى

چـۈنكى ئـۇالر ئىـسالم    . ئاسىيالر بۇ ھهقته بهكمۇ چوڭ قىيىنچىلىققـا دۇچ كهلـدى       
. خهلىپىـــسىنى ئۆلتـــۈرۈپ، ئۇنىـــڭ ئورنىغـــا باشـــقا بىرىنـــى تهيىنلىيهلمهيۋاتـــاتتى 

 ـــ چـۈنكى مهدىـنه     . ىلىق ئىچىـدە ئىـدى    شۇنداقال، مهدىنه خهلقىمۇ ئوخشاشال قىيىنچ    
ــدى      ــۈپ قالغانى ــا چۈش ــىيالرنىڭ قولىغ ــايتهختى ئاس ــۇنجى پ ــڭ ت ــسالم دۆلىتىنى . ئى

ئاسىيالر خالىغىنىنى قىالتتى، ئهمما مهدىنىلىكلهر چارىسىز بولۇپ، ھېچبىر ئىشقا         
شۇڭا ئۇالر بۇ خهتهرلىـك پهيتـتىن قۇتۇلـۇش ۋە دۆلهت ۋەزىيىتىنـى            . ئارىلىشالمايتتى

ــر خه    ــۇم بى ــۈن چوق ــېلىش ئۈچ ــپكه س ــۇر    تهرتى ــى چوڭق ــايالش كېرەكلىكىن ــپه س لى
ئۇالر ئۆز كۆڭلىدە ھهزرىتى ئهلىنىـڭ بـۇ ئىـشقا ئهڭ مۇۋاپىـق     . چۈشىنىپ يهتكهنىدى 

چـۈنكى ھهزرىتـى ئهلـى ھهم كـېڭهش         . نامزات ئىكهنلىكىگه قانـائهت ھاسـىل قىلـدى       
شــۇنداقال ئــۇ . ئهزاسـى ھهم پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ تاغىــسىنىڭ ئـوغلى ئىــدى  

ــئىــسالمن ــان ى ت ــۇل قىلغ ــۇپ قوب ــى   ۇنجى بول ــا خىزمهتلهرن  ۋە ئىــسالم ئۈچــۈن بىباھ
ئۇنىــڭ . دىالردىن ئىــد قىلغــانقىلغــان، جهڭ مهيدانىــدا جــان پىــدالىق بىــلهن جىهــا

ــۇ قىممهتلىــك فىقهــى        ــاتى، ئىلىــم ۋە ئىرپــانى، بهكم ــتىگه، ئۇنىــڭ كهڭ مهلۇم ئۈس
قالپ ئېيتقانـدا، ئـۇ     يىغىنچا. بىلىملىرى ئۇنىڭ الياقىتىنى تېخىمۇ ئۈستۈن قىالتتى     

. شـۇ دەۋردىكـى زامانداشـلىرى ئارىــسىدا ئهڭ ئۈسـتۈن ئاالھىـدىلىكلهرگه ئىـگه ئىــدى      
شۇڭا مهدىنه خهلقى توپلىشىپ ئۇنىڭ ئالـدىغا كهلـدى ۋە رەھبهرلىكنـى زىممىـسىگه              

رەھبهرلىكــته «:  ئــۇ رەت قىلــدى ۋە مۇنــداق دېــدىئهممــا. ئېلىــشنى تهكلىــپ قىلــدى
خهلىـپه بولـۇش    (گه مهن ئهمىر بولۇش ئهمهس، ۋەزىر بولۇش        ئۇنىڭ ئۈستى . كۆزۈم يوق 

ســىلهر مهنــدىن . مهن ئۈچــۈن تېخىمــۇ ياخــشىراق) ئهمهس، مهسلىههتچىــسى بولــۇش
  » .باشقا كىمنى تاللىساڭالر، مهن ئۇنىڭغا رازى

ۋاتقـان قوشـۇن مهدىـنىگه      بۇ ئىش ئۇزىراپ كهتتى، ھهم باشـقا ۋىاليهتلهردىـن كېلى         
ز كونتروللىقىغـا   ۆسـىيالر ئۇالرنىـڭ كېلىـپ شـهھهرنى ئـ         ئا. ىز قالغانىـد  اكىرىشكه ئـ  

ــىدىن    ــاتىللىرىنى تېپىـــپ جازاالندۇرۇشـ ــماننىڭ قـ ــى ئوسـ ــشىدىن ۋە ھهزرىتـ ئېلىـ
شـۇڭا بـۇ ئىـشنى تېـز سـۈرئهتته ھهل قىلىـشقا             . ئهنسىرەپ ئاالقزادە بولۇشقا باشلىدى   

. ۇرۇنــاتتىتىرىــشاتتى ۋە ھهش ـ پهش قىلىــپال بىرىنــى خهلىــپىلىككه تهيىنلهشــكه ئ  
  . ئهمما بۇ مۇھاجىر ۋە ئهنسارالرنىڭ قولىدىكى ئىش بولۇپ، ئۇالرنىڭ ھهققى ئىدى

ــسا ۋە     ــۇۋەپپهق بواللىـ ــقا مـ ــى تاللىغۇزۇشـ ــا خهلىپىنـ ــان (ئهگهر ئۇالرغـ ئهڭ يامـ
مهدىنىــدىكى كــۈچلىرىنى قوغــداپ قااللىــسا، خهلىــپه ئۇالرنىــڭ ) ئېهتىمــال بولغانــدا

ە شهھهرنى قولىدا تۇتۇپ تۇرالىغان مـۇددەت ئىچىـدە         قولىدىكى قورچاققا ئايلىناتتى ۋ   
ياكى سانى كۆپ بولغاچقا ھېچكىم     . ئۇالرنى جازاالشقا ھېچكىمنىڭ كۈچى يهتمهيتتى    

ــا  ــىيالرغا(ئۇالرغــ ــازا    ) ئاســ ــداق جــ ــى ھېچقانــ ــا قارشــ ــايتتى ۋە ئۇالرغــ چېقىاللمــ
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ئهگهر مهدىنىنــــى قوغداشــــقا كهلــــگهن ئهســــكهرلهر خهلىــــپه     . يۈرگــــۈزەلمهيتتى
 مـۇمكىن ىنىشتىن بۇرۇن مهدىـنىگه يېتىـپ كېلهلىـسه، ئۇالرغـا قارشـى تـۇرۇش               تالل

قاتتىق نهپرەتلىنىپ تۇرغان   ) ئاسىيالردىن(ئۇندىن باشقا، ئۆزلىرىدىن    . ئهمهس ئىدى 
مهدىــنىلىكلهر يېتىــپ كهلــگهن قوشــۇنغا قېتىلىــپ ئۆزلىرىــدىن ئــۆچ ئــاالتتى ۋە       

ئۇندىن كېيىن خهلق ئۇالر    . راتتىھهزرىتى ئوسماننىڭ قاتىللىرىنى چوقۇم جازاالندۇ    
خالىغــاننى ئهمهس، بهلكــى ئــۆزلىرى خالىغــان بىرىنــى خهلىــپه قىلىــپ  ) ئاســىيالر(

  . تالاليتتى

ىــدىن باشــلىغان ئاســىيالر ھهممىــدىن بــۇرۇن دەرھــال بىــر نۇقتئىــشنى مانــا بــۇ 
ئهگهر بىـرى دەرھـال خهلىـپىلىككه       . خهلىپه تهيىنلهش ئارزۇسىدا ھهرىكهتـكه ئـۆتتى      

مهدىنه خهلقىگه ئۆزلىرىنىـڭ كـېڭهش ئهزالىرىنـى ۋە         ) ئاسىيالر(ىنلهنمىسه، ئۇالر   تهي
ــى       ــانالرنى قهتل ــۇل قىلمىغ ــى قوب ــدىغانلىقى، خهلىپىن ــاھابىلهرنى ئۆلتۈرى ــوڭ س چ
ــدە       ــدىغانلىقى ھهققى ــۇ ئۆلتۈرى ــه ئۇنىم ــى كۆرس ــدە كىمن ــدىغانلىقى ۋە مهدىنى قىلى

  .  پىالنى ئىدىمانا بۇ ئۇالرنىڭ. تهھدىت سالماقچىمۇ بولۇشتى

  : دەرۋەقه ئۇالر خهلقنى بىر يهرگه يىغىپ

بۇ ئىككى كـۈن    . سىلهرگه ئىككى كۈنلۈك مۆھلهت بېرىمىز    ! ئهي مهدىنىلىكلهر «
ئىچىدە بىرىنى خهلىپىلىككه تهيىنلىسهڭالر تهيىنلىدىڭالر، بولمىسا ھهزرىتى ئهلى        

  .ر تهھدىت سالدىدەپ ئېغى» !ۋە زۇبهيردىن باشالپ بىرمۇنچه كىشىنى ئۆلتۈرىمىز

پۈتۈن مهدىنه خهلقى، چـوڭ سـاھابىلهر ھهتتـا ئىـسالم دۆلىتـى بهكمـۇ خهتهرلىـك              
رەســـۇلۇلالھنىڭ ســـاھابىلىرى ھهزرىتـــى ئهلىنىـــڭ ئالـــدىغا . ئهھۋالـــدا قالغانىـــدى

  : خهلقمۇ يىغىلىپ ئۇنىڭغا. ىشتىكېل

ـــ  ــدۇق ــ ــېنى تاللىـ ــز سـ ــشىغا  . بىـ ــۇلمانالرنىڭ بېـ ــهنمۇ  مۇسـ ــى سـ كهلگهنلهرنـ
ھهزرىتــى ئهلــى .  دەپ ئــۇنى بــۇ ۋەزىپىنــى قوبــۇل قىلىــشقا زورلىــدى -تىــسهن،كۆرۈۋا
  : ئۇالرغا

چـۈنكى ئاجايىـپ قورقۇنچلـۇق بىـر        . مېنى زورلىماي، باشـقا بىرىنـى تېـپىڭالر       ــ  
ــهپلىرى، ھهرخىـــل رەڭلىـــرى ۋە    ــۇ ۋەقهنىـــڭ ھهرخىـــل سـ ۋەقهگه دۇچ كهلـــدۇقكى، بـ

ئهمما .  دەپ جاۋاب بهردى- يهتمهيدۇ،رەك چىدىمايدۇ، ئهقىلبۇنىڭغا يۈ. چېهرىلىرى بار
  : كلهر ئۆز گېپىدە چىڭ تۇردى ۋەمهدىنىلى

بىـز كۆرۈۋاتقـان كـۈنلهرنى      . ھهققىدە سېنى بۇ ۋەزىـپىگه تهكلىـپ قىلىمىـز        هللا اــ  
سهن كۆرمهيۋاتامسهن؟ ئىـسالمنىڭ قايـسى ھالغـا چۈشـۈپ قالغانلىقىـدىن خهۋىرىـڭ              

 دەپ بـارلىق  -تىن قورقمامسهن؟هللا دۇ؟ امهيۋاتاميوقمۇ؟ كۆزلىرىڭ بۇ پىتنىلهرنى كۆر   
  : بىلهن، ھهزرىتى ئهلى ئۇالرغاشۇنىڭ. مهسئۇلىيهتنى ئۇنىڭ زىممىسىگه ئارتتى
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ـــ  ــۇل قىلىــشقا    ـ ــته ســىلهرنىڭ تهكلىپىڭالرنــى قوب ــۇ جىــددىي ۋەزىيهت مــاقۇل، ب
ئهممـا سـىلهرگه شـۇنى ئېيتىـپ قويـايكى، مهن تـوغرا دەپ قارىغـان ھهر                 . مهجبۇرمهن

گهر مېنــى هئ. رنىڭمۇ مېنىــڭ يېنىمــدا بولۇشــۇڭالرنى تهلهپ قىلىــمهن ئىــشتا ســىله
يالغۇز تاشالپ قويساڭالر، مهنمۇ سىلهرنىڭ ئاراڭالردىكى بىرىدىن ھېچقانداق پهرقىم         

ــدۇ  ــسا،   (بولمايـ ــك بولـ ــئۇلىيتى قانچىلىـ ــڭ مهسـ ــى ھهر بىرىڭالرنىـ ــۇ يهنـ  مېنىڭمـ
ه بولـۇش سـۈپىتىم بىـلهن    مهن سـىلهرگه خهلىـپ  !  ئهلۋەتته- )شۇنچىلىكال بولىدۇ ـ ت 

  .  دەپ جاۋاب بهردى-ىلدە دەرمان بولۇشقا تىرىشىمهن،دەرتلىرىڭالرغا ئهڭ ياخشى شهك

ھهزرىتى ئهلىنىڭ بۇ جاۋابىنى ئاڭلىغان خهلق ئهتىسى كـۈنى قايتـا يىغىلىـشقا             
ئهتىسى تهلهه ۋە زۇھهيرنىمـۇ يانلىرىغـا ئېلىـپ         . مهسلىههتلىشىپ تارقاپ كېتىشتى  

 ـ يىلـى، زۇلههجـجه    35ھىجرىيهنىـڭ  : تارىخ. ى ئهلىگه بهيئهت قىلدىكېلىپ، ھهزرىت
  ). جۈمه كۈنى ئىدى(ئېيى تۈگهشكه تۆت كۈن قالغانىدى 

 ئىبنى ئهبۇۋەققاس، ھهزرىتـى ئۆمهرنىـڭ ئـوغلى ئابـدۇلالھ،           سهئدمۇھاجىرالردىن  
ئۇسامه ئىبنى زەيد ۋە سۇھهيم؛ ئهنسارىالردىن مهدىنىـدىن مهككىـگه كهتـكهن ھاسـان              
ئىبنى سابىت، زەيد ئىبنى سابىت، كهئاب ئىبنى مالىك، مۇھهممهد ئىبنى مهسـلهمه،            

 ئىبنـى ۋاقىـش، ئهبـۇ سـهئد ئهل       نۇئمان ئىبنى بهشـىر، رافـى ئىبنـى خـۇدەيج، سـهلهمه           
د لهد، ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم، سـهئ     رى، قۇدامه ئىبنى مهزئۇن، مهسلهمه ئىبنى مهھ      زخۇ

ه ۋە مهرۋان ئىبنى ھهكىم قاتـارلىق كۆپىنچىـسى    ئىبنى ئهل ئاس، ۋەلىد ئىبنى ئۇقب     
بهنى ئۈمهييه ئايمىقىغا تهۋە كىشىلهردىن باشقا پۈتۈن خهلق ھهزرىتى ئهلىگه بهيـئهت            

  . قىلدى

ھهزرىتى ئهلى ئىككى ئىشتىن بىرنى تالالشـقا مهجبـۇر بولـدى، چوقـۇم شـۇنداق               
ــدى    ــوق ئى ــالى ي ــقا ئام ــاي باش ــۇنۇلغان خه  . قىلم ــۆزىگه س ــسى، ئ ــك بىرىنچى لىپىلى

تهكلىپىنـــى پۈتـــۈنلهي رەت قىلىـــش بولـــۇپ، ئهگهر شـــۇنداق قىلـــسا، مهدىنىـــدىكى  
ــۈمرانلىقى       ــان ھۆك ــكه بولغ ــهھهر ۋە دۆلهت ــىيالرنىڭ ش ــيهت ۋە ئاس ــۇق ۋەزى قورقۇنچل

لهر بىلهن شهھهرنى ئىشغال قىلىۋالغان بۇ ئـۆكتىچىلهر        بهدەۋىيياۋايى  . داۋاملىشاتتى
كىم ۋەزىيهت تېخىمۇ يامانلىشىپ، بـۇ ئـازغۇنالر        بهل. خالىغىنىنى قىلماي قويمايتتى  

  .  ئىدىمۇمكىنشهھهردە قهتلىئام ئېلىپ بېرىشىمۇ 

چــۈنكى كــۆزلىرىگه قــان تولغــان بــۇ ئاســىيالر ئهڭ چــوڭ جىنــايهتنى ئۆتكــۈزۈپ،  
) مهدىنىـدە ـ ت  (ئىسالم خهلىپىسىنى خهلقنىڭ كۆز ئالدىدا ۋە ئىـسالمنىڭ يۈرىكىـدە   

ئىنسان بىر قېـتىم جىنـايهت ئۆتكۈزدىمـۇ، ئۇنـدىن          . ىدىۋەھشىيلهرچه قهتلى قىلغان  
ئۇنىــڭ . كېــيىن داۋاملىــق جىنــايهت ئۆتكــۈزۈش ئۇنىــڭ ئۈچــۈن تهســكه چۈشــمهيتتى 

ئۈســـتىگه، بـــۇ ئاســـىيالر كـــېڭهش ئهزالىرىنـــى ۋە رەســـۇلۇلالھنىڭ ســـاھابىلىرىنى  
  . ئۆلتۈرىدىغانلىقىغا دائىر تهھدىتلىك سۆزلهرنى ئاغزىدىن چۈشۈرمهيتتى
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ــدى ــپ      ئۇن ــدا يېتى ــۇن ۋاقتى ــان قوش ــتىن كېلىۋاتق ــقا ۋىاليهت ــقا، ئهگهر باش ن باش
كېلىــپ، بــۇ ئاســىيالرنى شــهھهردىن قــوغالپ، قــاتىلالرنى جازاالنــدۇرۇپ، جهمئىــيهت   
ئامانلىقىنى تهرتىپكه سالماقچى بولـسا، ئاسـىيالر بىـلهن ئىـسالم قوشـۇنى ئارىـسىدا               

هگهر شۇنداق بولغـان تهقـدىردە،      ئ.  ئىدى مۇمكىنقانلىق ۋەقهلهر يۈز بېرىپ قېلىشى      
ــان ــ  بىرمۇنچىلىغ ــاننى ئ ــۈپ  ا ســاھابه ھاياتىــدىن ئايرىلغ ز دەپ، مۇســۇلمانالرمۇ بۆلۈن

ــى ــڭ     . كېتهتتـ ــداق قااليمىقانچىلىقنىـ ــسى بۇنـ ــان ئىگىـ ــل ۋە ئىمـ ــر ئهقىـ ھېچبىـ
  . چىقىشىنى ھهرگىز خالىمايتتى

 خهلـق   شۇنىڭ بىلهن بىـرگه، ئهسـكهرلهر خهلـق رەھـبهرلىكىگه ئارىلىشىـشى ۋە            
ــوڭ        ــايىتى چ ــشىمۇ ناھ ــقۇنلۇق قىلى ــشىغا توس ــايالش ئى ــپه س ــسىنىڭ خهلى ئاممى

. ھالبۇكى، ئهڭ توغرىسى بۇنداق بىر ۋەقهنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئىدى. ئېهتىمال ئىدى
ھهزرىتى ئهلى مانـا بـۇ مهسـىلىلهرنى كـۆزدە تۇتـۇپ، يـۈز بېـرىش ئېهتىمـالى بولغـان                    

ــشقا تىر  ــدىنى ئېلىـ ــڭ ئالـ ــشاتتىقااليمىقانچىلىقنىـ ــڭ  . ىـ ــدىن خهلقنىـ ــۇ ۋەجىـ شـ
  . خهلىپىلىك تهكلىپىنى قوبۇل قىلدى

ئىككىنچىـسى، بــۇ تهكلىپنــى قوبــۇل قىلمىــسا، مۇســۇلمانالرنىڭ بــۇ پىتنىنىــڭ  
شـۇڭا بـۇ تهكلىپنـى قوبـۇل قىلىـش          . قۇربانىغا ئايلىنىـپ كېتىـشى مـۇقهررەر ئىـدى        

ــېلىش،     ــدىنى ئــ ــشىنىڭ ئالــ ــپ كېتىــ ــۇلمانالرنىڭ پارچىلىنىــ ــارقىلىق مۇســ  ئــ
رەســـۇلۇلالھنىڭ ھىجـــرەت يۇرتىنىـــڭ خهلقىـــگه ئىـــشهنچ ۋە ھـــۇزۇر ئاتـــا قىلىـــش،  
ئامــانلىقنى قوغــداش، خهلىپىلىــك ماقامىنىــڭ بــۇرۇنقى ھهيــۋەت ۋە ھــۆرمىتىنى       

يۈزىدە قايتىدىن يولغا قويـۇش كېـرەك        نىڭ قانۇنلىرىنى يهر  هللا ئهسلىگه كهلتۈرۈش، ا  
  . ئىدى

ــۇل قىلىــپ،  شــۇنىڭ بىــلهن بىــرگه، ھهزرىتــى ئهلــى خهلقنىــڭ    بهيئىتىنــى قوب
خهلىپىلىك ۋەزىپىسىنى قولىغا ئېلىشنىڭ نهقهدەر قىـيىن، مۈشـكۈل ۋە خهتهرلىـك            

چۈنكى خهلىپه شۇ كـۈنكى شـارائىتىدا قـانخورالرنى         . ئىكهنلىكىنىمۇ ياخشى بىلهتتى  
قولغا ئېلىپ، ئۇالرنى سوتلىغۇدەك ۋە تېگىشلىك جازالىرىنى بهرگۈدەك كۈچكه ئىـگه           

ــ. ئهمهس ئىــدى ۇنى قىلىــش ئۈچــۈن مهلــۈم ۋاقىــت ئۆتۈشــى، جهمئىــيهت تىنجىــپ،   ب
ئامــانلىق ساقلىنىــشى ۋە خهلىپىلىكنىــڭ بــۇرۇنقى ھــۆرمهت ـ ئېتىبــارى ئهســلىگه    

  . كېلىشى الزىم ئىدى

. مانا بۇ تهرەپلهرنى خهلق ئاممىسىنىڭ بىر قىسمى چۈشـىنىپ يېتهلمهيۋاتـاتتى          
ېگىــشلىك جازاســىنى بېرىــشنى شــۇڭا ئــۇالر خهلىپىــدىن دەرھــال بــۇ قاتىلالرنىــڭ ت 

ھــالبۇكى، خهلىپىنىــڭ بۇنىڭغــا كــۈچ ـ    . تهلهپ قىلىــشاتتى ۋە بېــسىم ئىــشلىتهتتى
ھهممىدىن بـۇرۇن   . چۈنكى مهدىنى تېخى ئىشغال ئاستىدا ئىدى     . قۇدرىتى يهتمهيتتى 

ئاســىيالرنىڭ مهدىنىــدىن چىقىرىلىــپ، ئــۆز يۇرتلىرىغــا قايتۇرۇلۇشــى يــاكى چهت ـ     
ئۇنـدىن باشـقا، بهزى كىـشىلهر       . سـۈرگۈن قىلىنىـشى كېـرەك ئىـدى       چېگرا رايونالرغا   
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ئهمما بـۇ خهلىپىنىـڭ     . بولۇپ، ئۇنىڭغا بهيئهت قىلمايتتى   ) ئۆكتىچى(ئۇنىڭغا قارشى   
نىڭ قانۇنلىرىنى ئىجـرا  هللا چۈنكى ئۇ ا. ئۆزىنى چهتكه ئېلىشىغا سهۋەبچى بواللمايتتى    

 باشــقا ھېچكىمــدىن  تىــن هللا قىلىــش ئۈچــۈن ئــۆزىنى چهتــكه ئالــسا بولمــايتتى، ا     
  . قورقماسلىقى ۋە ھېچكىمگه ياخشىچاق بولماسلىقى كېرەك ئىدى

ــازاۋەر    بهيـــئهت ئىـــشىغا كهلـــسهك، ھهزرىتـــى ئهلـــى خهلقنىـــڭ ھـــۆرمىتىگه سـ
ئااللمىــسىمۇ  (مــۇمكىنســاھابىلهردىن بىــر قىــسىمىنىڭ بهيئىتىنــى ئااللماســلىقى 

س ۋە ئابــدۇلالھ ئىبنــى  ئىبنــى ئهبۇۋەققــاســهئدشــۇڭا ئــۇ . ئىــدى) بهك مــۇھىم ئهمهس
. ئۆمهرنىڭ بهيئهتلىرىنى مۇھىم بىلمهي، تهلهه ۋە زۇبهيرنىڭ بهيئىتىدە چىـڭ تـۇردى           

  . چۈنكى بۇالر ئاسىيالر كۆزىدىمۇ بهك مۇھىم كىشىلهر ئىدى

ــا قهدەر     ھهزرىتــى ئهلــى قاتىلالرنىــڭ جــازالىرى مۇۋاپىــق شــارائىت يارىتىلغانغ
چـۈنكى بـۇ    . لىق بىلدۈرمهيـدۇ دەپ قـارايتتى     كېچىكتۈرۈلسه، خهلقمـۇ بۇنىڭغـا نـارازى      

مهسىله يۇقىرىقى سهۋەبلهر تۈپهيلىدىن ۋاقتىنچه توختىتىپ قويۇپ تۇرۇلـۇپ، ئالـدى           
بىلهن دۆلهت مۇقىملىقىنىڭ ساقلىنىـشى ۋە خهلىپىلىـك ئورگانلىرىنىـڭ رەسـمىي            

شــۇڭا ھهزرىتــى ئهلــى بــۇ . خىــزمهت باشلىــشى ئهڭ مــۇھىم ۋە شــهرئىي ۋەزىــپه ئىــدى
ــيىن     ۋەزى ــدىن كې ــۆپ قارشــىلىق بىلدۈرگهن ــشىغا شــۇنچه ك پىنــى خهلقنىــڭ زورلى

ئهسلىدە، بۇ ئورۇن ياكى باشـقا دۇنيـا مهنپهئهتلىرىـدە ئۇنىـڭ كـۆزى              . تاپشۇرۇۋالغانىدى
  . يوق ئىدى

 ئالـــدى بىـــلهن جهمئىـــيهت ،ھهزرىتـــى ئهلـــى خهلىپىلىكنـــى قولىغـــا ئېلىـــپال
مــا بــۇ ئاســىيالرنىڭ مهدىنىــدىن ئهم. مــۇقىملىقىنى تهرتىــپكه سېلىــشنى ئــوياليتتى
ئاسـىيالر بولـسا، ئـارزۇ ـ ئىـستهكلىرى      . چىقىپ كېتىشى بىلهن مۇناسىۋەتلىك ئىدى

يهنى ئۇالرغا نىسبهتهن دۆلهت    . ئهمهلگه ئاشماي تۇرۇپ قايتىشنى ھهرگىز خالىمايتتى     
ئىنتىزامــى بــۇرۇنقى خهلىپىنىــڭ يوقىتىلىــشى بىــلهن مۇقىمالشــقان ۋە ھهرقايــسى  

ر بۇرۇنقى خهلىپه تهيىنلىگهن ۋالىالردىـن قۇتۇلغانلىقىغـا چىـن كۆڭلىـدىن           ۋىاليهتله
  .  ئىدىمۇمكىنقانائهت ھاسىل قىلسا، ئاندىن تارقاپ كېتىشگه رازى بولۇشى 

. ئۇنىڭسىزمۇ ھهزرىتى ئهلىنىڭ بهزى ۋالىالرنى ئالماشتۇرۇش خىيالى بـار ئىـدى          
. نى ئالماشتۇرۇشقا قارار بهردى   ئۇ خهلىپىلىككه تهيىنلهنگهندىن كېيىن، بهزى ۋالىالر     

بهزى ساھابىلهر ۋە مۆتىۋەرلهر ئۇنىڭغا ۋاقتىنچه بۇ ۋالىالرنـى ئالماشـتۇرماي تۇرۇشـى             
چـۈنكى ئـۇ، خهلىـپه      . ھهققىدە مهسلىههت بهرگهن بولسىمۇ، ئۇ ئۆز قارارىدىن يانمىدى       

خالىغان كىشىنى ۋەزىپىدىن ئېلىپ تاشالپ، خالىغان كىـشىنى تهيىنلهشـكه كـۈچى            
. هتمىــسه، دۆلهت ھۆكــۈمرانلىقىنى قولىــدا تۇتــۇپ تۇرالمايــدىغانلىقىغا ئىــشىنهتتى ي

ــداق      ــپىگه قاراشــلىق ئىكهنلىكــى قان شــۇنداق ئهمهســمۇ؟ بولمىــسا، ۋالىنىــڭ خهلى
بىلىنهتتى؟ بۇ ئىشنىڭ ئهسـلى مـاھىيىتى نهدە قالىـدۇ؟ ئهگهر خهلىـپه بىـر ۋالىنـى                 

ه دەپ بىلگهنلىكـى،     ئـۆزىنى خهلىـپ    ۋەزىپىسىدىن ئېلىپ تاشلىيالمىسا، بۇ ۋالىنىـڭ     
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ــا ئـــۆزىنى خهلىـــپه دەپ ئـــېالن  خهلىپىنىـــڭ ئهم ــانلىقى، ھهتتـ رلىرىنـــى رەت قىلغـ
ئهھۋال ھهقىـقهتهن شـۇنداق بولغـان تهقـدىردە بىـر           . قىلغانلىقىنىڭ ئىپادىسى ئىدى  

بۇ جائىز ئهمهس . ئوتتۇرىغا چىققان بولىدۇ ) دۆلهت رەئىسى (دۆلهتته بىر قانچه خهلىپه     
  . ، ئىسالم بۇنىڭغا ھهرگىز يول قويمايدۇبولۇپ

ــالر        ــىيالرمۇ ۋالىـ ــتىن ئاسـ ــر تهرەپـ ــدى، يهنه بىـ ــىله ئىـ ــوڭ مهسـ ــر چـ ــۇ بىـ بۇمـ
ئالماشتۇرۇلمىغۇچه ئـۆز مهقـسهتلىرىگه تولـۇق يهتمىگهنلىكىنـى باھـانه قىلىـشىپ،             

ئاســىيالر چىققىلـى ئۇنىمىــسا، خهلىــپه  . مهدىنىـدىن چىققىلــى ئۇنىمـاي تــۇرۇۋاالتتى  
نىــــڭ قــــانۇنلىرىنى ئىجــــرا قىلىــــش هللا  ئىــــشقا ئارىلىــــشالمايتتى، اھېچقانــــداق

رلىرىنــى نىـڭ ئهم هللا ھــالبۇكى، ھهزرىتـى ئهلــى ا . ئىمكـانىيىتىگه ئىــگه بواللمـايتتى  
تولــۇق ئىجــرا قىلىــش ۋە خهلــق ئارىــسىدا ئــادالهت ئــورنىتىش يولىــدا ھېچكىمنىــڭ 

هتئىينهزەر، كونـا   شۇڭا، نېمه بولۇشىدىن ق   . توسقۇنلۇقىدىن قورقمايدىغان بىرى ئىدى   
ۋالىــالر ۋەزىپىــسىدىن قالــدۇرۇلۇپ، ئۇالرنىــڭ ئورنىغــا يېڭــى ۋالىــالر تهيىنلىنىــشى   

  . شهرت ئىدى

ھهزرىتــى ئهلــى بۇنىڭغــا تولــۇق قــارار بهرگهنــدىن كېــيىن، يېڭــى ۋالىالرنــى        
باســـرا ۋالىلىقىغـــا ئوســـمان ئىبنـــى ھـــۇنهيفنى . ھهرقايـــسى ۋىاليهتـــلهرگه ئهۋەتتـــى

ئوسـمان ئىبنـى ھۇنهيـف      . ئهنـسارىالرنىڭ مۆتىۋەرلىرىـدىن ئىـدى     بۇ زات   . تهيىنلىدى
باسراغا يېتىـپ بارغانـدا، كونـا ۋالـى ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئـامىر ھېچقانـداق نـارازىلىق                   
بىلدۈرمهي ۋەزىپىنى ئۇنىڭغـا ئۆتكـۈزۈپ بهردى، ئهممـا ئـۇ يهردىـن مهككىـگه قايتىـپ                 

ــى كــۇفه ۋالىــسى ئهبۇمۇســا ئهل ئهشــئهر  . كهتتــى ــۆز ۋەزىپىــسىدە  ھهزرىتــى ئهل ىنى ئ
ئهبۇمۇسا ھهزرىتى ئهلىگه باشتىال ئۆزىنىڭ ۋە كۇفه خهلقىنىڭ بهيئىتىنـى    . قالدۇردى

  . يوللىغانىدى

 ئهممـا . ا ۋالـى قىلىـپ تهيىنلىـدى     ھهزرىتى ئهلى سهھل ئىبنى ھـۇنهيفنى شـامغ       
ــنىگه      ــسىدىن كهي ــام چېگرى ــۇ زات ش ــان ب ــشۇرۇۋېلىش ئۈچــۈن ماڭغ ــسىنى تاپ ۋەزىپى

ئۇنى بهلكىم چېگرا مۇھاپىزلىرى شام ۋالىسى مۇئاۋىيهنىـڭ ئهمـرى          . دىقايتۇرۇۋېتىل
ــۆزىال       ــپ ئـ ــا ئېلىـ ــامىنى تىلغـ ــاۋىيه نـ ــسا مۇئـ ــاكى بولمىـ ــايتۇرۇۋەتتى يـ ــلهن قـ بىـ

  . قايتۇرۇۋەتكهنىدى

ز ســانلىق كىــشىلهر ئىــسيان كــۆتهرمىگهن ۋە  اخهلىــپىگه بهيــئهت قىلمىغــان ئــ 
 ھالـدا ھهربهتـا دېـگهن مهھهللىـگه     ھېچكىم بىلهن زىددىيهت ـ توقۇنۇشقا كىـرمىگهن  

شــۇنداق . يىغىلىــپ ماكانالشــتى ۋە ئــۆزلىرىنى خهلقــتىن ئــايرىم تۇتۇشــقا تىرىــشتى
قىلىپ، ھهزرىتى ئهلى يېڭى خهلىپه بولۇش سۈپىتى بىلهن ئۈچ كىشىنى ئۈچ مۇھىم            

بۇ ئـۈچ ۋىـاليهت جىهـاد ۋە چېگـرا     . ۋىاليهتكه ۋالى قىلىپ تهيىنلهشكه مۇۋەپپهق بولدى    
  . ىرىدا ئهڭ سىتراتېگىيىلىك ئورۇنغا ئىگه ئىدىئىشل
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شام ئۇندىن باشقا، ھهزرىتى ئهلـى مهككىـگه خالىـد ئىبنـى ئهل ئـاس ئىبنـى ھىـ                 
ئهمما يېڭى ۋالى مهككىگه    . ھزۇمىنى ۋالىلىققا تهيىنلىدى  هئىبنى ئهل مۇغىرە ئهل م    

ــق      ــان خهلـ ــپ چىققـ ــدىن يېنىـ ــپ مهدىنىـ ــدىن قېچىـ ــيىن، پىتنىـ ــدىن كېـ بارغانـ
ــسىن ــدىن      ئاممى ــشىنىڭ ۋە ۋەزىپىلىرى ــوپ كى ــر ت ــسۇپ بى ــۇمهييهگه مهن ــى ئ ىڭ، بهن

ئايرىلغــان كونــا ۋالىالرنىــڭ ئارقــا ـ ئارقىــدىن بــۇ يهرگه كېلىــپ ماكانالشــقانلىقىنى   
شـهھهردىكى  . بۇ سهۋەبتىن شهھهر خهلقى بـۇ يېڭـى ۋالىنـى قوبـۇل قىلمىـدى             . كۆردى
ر بولۇپ، ئارىلىرىدا بىرەر ئىـش  بىر جامائهتنىڭ ئۆز ئالدىغا مۆتىۋەر كىشىلىرى با       ھهر

  . يۈز بهرگهن ۋاقىتتا بۇ مۆتىۋەرلىرى ئارقىلىق ھهل قىلىشقا تىرىشاتتى

ھهزرىتى ئهلى يهنه تاغىسىنىڭ ئوغلى ئۇبهيدۇلالھ ئىبنى ئابباسنى يهمهنگه ۋالى          
ئۇبهيدۇلالھ يهمهنگه يېتىپ بارغانـدىن كېـيىن، كونـا ۋالـى يهئـال             . قىلىپ تهيىنلىدى 

هييهمۇ ۋەزىپىنى ئۇنىڭغـا ئۆتكـۈزۈپ بېرىـپ، ئـۇدۇل مهككىـگه قـاراپ يـول                ئىبنى ئۇم 
ــدى ــرى     . ئال ــارلىق ۋىاليهتلى ــقا ب ــسالم دۆلىتىنىــڭ شــامدىن باش ــلهن، ئى شــۇنىڭ بى

 ئهلىنىــڭ خهلىپىلىكىنــى قوبــۇل قىلىــپ، ئۇنىــڭ ھۆكۈمرانلىقىغــا بــاش  ھهزرىتــى
  . ئهگدى

ــاۋىيه ئىبنــى ئهبۇســۇفيان    ــشىدا مۇئ ــدى شــام ۋىاليىتىنىــڭ بې ــار ئى ــاۋىيه .  ب مۇئ
ــدى   ــئهت قىلمىـ ــگه بهيـ ــى ئهلىـ ــڭ   . ھهزرىتـ ــى ئهلىنىـ ــسىمۇ، ھهزرىتـ ــۇنداق بولـ شـ

ــتى    ــتىقلىنىپ رەسمىيلهش ــدىن تهس ــق تهرىپى ــى خهل ــى  . خهلىپىلىك ــى ئهل ھهزرىت
مۇئــاۋىيهگىمۇ ئــادەم ئهۋەتىــپ، ئۇنىــڭ ئــۆزىگه بهيــئهت قىلىــشىنى ۋە ھۆكــۈمرانلىقى  

ــدى  ــشىنى تهلهپ قىلـ ــتىغا كىرىـ ــا . ئاسـ ــسىنى ۋە  ئهممـ ــشنىڭ نهتىجىـ ــاۋىيه ئىـ مۇئـ
ــداق بولىــدىغانلىقىنى باھــانه قىلىــپ     مهدىنىــدىكى ئاســىيالرنىڭ ئهھۋالىنىــڭ قان

   ①.ق ھېچقانداق ئىپادە بىلدۈرمىدىۇلۇ ۋە بهيئهت توغرتۇرۇۋالدى

  ھهزرىتى ئهلى دەۋرىدىكى ئىسالم جهمئىيىتىنىڭ ئهھۋالى

ھـۋالى بـۇرۇنقى دەۋرلهردىـن    ئهھهزرىتى ئهلى دەۋرىدىكى ئىسالم جهمئىيىتىنىڭ    
نىڭ شهرىئىتى، ئىجرا قىلىنغان ۋە هللا يولغا قويۇلغان نىزام ا  . لىنىپ كهتمهيتتى پهرق

  . نىڭ ھۆكۈملىرى ئىدىهللا بويسۇنۇلغان قانۇنالر ا

ــر نهرســه شــۇ ئىــدى    ــۆزگهرگهن بىردىنبى ــۇ دەۋردە ئ ــا خهلقنىــڭ  : ب ئهينــى ۋاقىتت
ــدىنقى       ــرادا ۋە ئالـ ــهن چهك ـ چېگـ ــۈنلىرى ئاساسـ ــه  كـ ــۈز بهرگهن فهتىـ ــهپلهردە يـ سـ

ھهرىكهتلىــرى بىــلهن ئۆتــسه، ھهزرىتــى ئهلىنىــڭ دەۋرىــدە دۆلهت ئىچىــدە بولۇۋاتقــان  

                                                 
، - 360 جىلـد،    – 7ئىبنى كهسـىر،    » ئهل بىدايه « بهتلهر؛   – 203،  - 195 جىلد،   – 3ئىبنۇل ئهسىر،   » ئهل كامىل « ①
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ئومــۇمىي جهھهتــتىن ئېلىــپ  . مهســىلىلهر بىــلهن مهشــغۇل بولــۇش ئىچىــدە ئــۆتتى 
  .ئېيتقاندا خهلقنىڭ مهۋقهسى مانا بۇ ئىدى

 ئىـشالرغا بۇرۇنقىـدىن     ئۇالرنىڭ ۋالىالرغا بولغان مهۋقهسىگه كهلـسهك، خهلـق بـۇ         
ئۇندىن باشقا، مۇسۇلمانالرنىڭ ھهزرىتى ئهلىنىـڭ      . كۆپرەك كۆڭۈل بۆلۈشكه باشلىدى   

خهلىپىلىكىنى ھهزرىتى ئوسماننىڭ خهلىپىلىكىـدەك قارشـى ئالماسـلىقىمۇ سـهل           
چــۈنكى ھهزرىتــى ئوســمان چــوڭ    . قاراشــقا بولمايــدىغان يهنه بىــر مهســىله ئىــدى    

ىغا چىقارمىغان ھهزرىتى ئۆمهردىن كېيىن خهلىپىلىك      ساھابىلهرنىمۇ مهدىنه سىرت  
ــامىله      ــشاق مۇئ ــقه يۇم ــسىچه خهلق ــپ، دەل ئۇنىــڭ ئهك ــشۇرۇپ ئېلى ــسىنى تاپ ۋەزىپى
قىلىش بىلهن بىرگه، ئۆزىنىـڭ كونـا ئـادىتى بـويىچه خهلقنـى پـۇل ۋە مـال ـ بايلىققـا          

تـۇنجى  شۇڭا خهلـق ئۇنىـڭ خهلىـپىلىكىگه بهكمـۇ سـۆيۈنگهنىدى ۋە             . كۆمۈۋەتكهنىدى
ــدى   ــۈل باغلىغانى ــا كۆڭ ــدىال ئۇنىڭغ ــلهر . كۈنلىرى ــا بهزى ــهۋەبتىن ( ھهتت ــۇ س ــۇنى ) ب ئ

  . ھهزرىتى ئۆمهردىنمۇ ئۈستۈن كۆرەتتى

ھهزرىتـــى ئهلـــى خهلىپىلىـــك ۋەزىپىـــسىنى تاپـــشۇرۇۋالغاندىن كېـــيىن، ئۇمـــۇ  
دۆلهت . ھهزرىتــى ئــۆمهرگه ئوخــشاش قــاتتىق قــول مۇئــامىله قىلىــشقا باشــلىدى       

نىڭ مهكـكه ۋە مهدىنىـدىن چىقىـپ، دۆلهتنىـڭ          قۇرەيشلهر. ڭ تۇتتى خهزىنىسىنى چى 
ئـۇ خهلقنىـڭ تارقىلىـپ كېتىـشىدىن        . باشقا يهرلىرىگه ماكانلىشىـشىنى چهكلىـدى     

چــۈنكى بهنــى ئــۇمهييه قهبىلىــسىدىن بىــر تــوپ كىــشى مهككىــگه        . ئهنــسىرەيتتى
ــقا       ــڭ باشـ ــسمى دۆلهتنىـ ــر قىـ ــڭ بىـ ــك خهلقنىـ ــك يهرلىـ ــشىپ، مهككىلىـ ماكانلىـ

  . هزلىرىگه تارقىلىپ كهتكهنىدىمهرك

ھهزرىتى ئهلى ئهنه شۇنداق ھهزرىتـى ئۆمهرنىـڭ ئىنتىزامىنـى قايتىـدىن يولغـا              
چـۈنكى، ئىنـسانالرنىڭ تهبىئىتـى      . ئهممـا بـۇ ئاسـان ئهمهس ئىـدى        . قويۇشقا تىرىشتى 

بىرىنىـــڭ مـــۇاليىم مۇئامىلىـــسىگه ئۇچرىغانـــدىن كېـــيىن، قوپاللىققـــا ۋە قـــاتتىق 
شــۇڭا خهلــق ھهزرىتــى ئهلــى خهلىــپه بولــۇپ  . ىــي كۆتــۈرەلمهيتتىمۇئــامىلىنى قهتئ

  . تهيىنلهنگهندىن كېيىن پسىخولوگىيىلىك بىئاراملىققا دۇچار بولدى

بۇنىڭدىن سىرت، ھهزرىتى ئوسماننى قهتلى قىلغان پىتنىچىلهرنىـڭ مهدىـنىگه          
ى ئۇالرنىـڭ تېگىـشلىك جـازالىرىمۇ تېخـ       . بولغان بېسىمى تېخىچه داۋاملىشىۋاتاتتى   

  .بېرىلمىگهنىدى

  : ئهمدى ئۇ دەۋردىكى ھهرقايسى ۋىاليهتلهرنىڭ ئهھۋالىغا بىر نهزەر تاشالپ باقايلى

ھهزرىتــى ئهلــى تهرىپىــدىن يهمهن ۋالىلىقىغــا تهيىــنلهنگهن ئۇبهيــدۇلالھ ئىبنــى 
بۇرۇنقى ۋالى يهئال ئىبنى ئـۇمهييه      . ئابباس يهمهنگه بېرىپ ۋەزىپىسىنى تاپشۇرۇۋالدى    

يهمهن خهلقىنىـڭ ھايـاتى بۇرۇنقىـدەكال       . ھال ئۇنىڭغـا ئۆتكـۈزۈپ بهردى     ۋەزىپىنى دەر 
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داۋاملىــشىۋەردى، جىنــايهتچىلهرگه جــازا بېرىلــدى، شــهرىئهت ھۆكــۈملىرىگه تولــۇق    
  . رىئايه قىلىندى

  : مهككه مۇكهررەمنىڭ ئهھۋالى مۇنداق ئىدى

لــدا ھهج ئىبــادىتىنى ئاياغالشــتۇرۇپ مهدىــنىگه قايتىۋاتقــان بىــر تــوپ كىــشى يو 
ھهزرىتـــى ئوســـماننىڭ شـــېهىت قىلىنغـــانلىقىنى ئۇقـــۇپ قورقـــۇپ كهتتـــى ۋە بـــۇ  

ــايتتى   ــۇرۇش ئۈچــۈن يهنه مهككىــگه ق چــۈنكى مهكــكه تېخىمــۇ  . پىتنىــدىن يىــراق ت
بىــخهتهر بولــۇپ، بــۇ مــۇقهددەس شــهھهر ھــېچكىم تهرىپىــدىن باســتۇرۇلمايتتى ۋە        

  . ھېچكىمنىڭ تاجاۋۇزىغا ئۇچرىمايتتى

ىن باشقا، بهنى ئۇمهييهگه ئوخشاش بولۇپ ئـۆتكهن ۋەقهلهرگه         مهدىنهلىك ھاجىالرد 
بۇالرنىـڭ ئارىـسىدا    . قاتتىق غهزەپلهنگهن بهزى قهبىلىلهرمۇ مهككىگه ئېقىپ كهلـدى       

ھهزرىتى ئهلى تهرىپىدىن مهككىـگه     . ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ ئوغلى ئابدۇلالھمۇ بار ئىدى     
ۇغىرە قايتۇرۇۋېتىلـدى،   ۋالى قىلىپ تهيىنلهنگهن خالىـد ئىبنـى ئهل ئـاس ئىبنـى مـ             

  . مهككه ۋالىسىز قالدى

تهلهه ۋە  ) ساھابىلهرنىڭ ئهڭ مۆتىۋەرلىرى ۋە كېڭهش ئهزالىرىدىن     (كۆپ ئۆتمهي،   
زۇبهيرمۇ ئۇمرە ھهجنى باھانه قىلىپ، ھهزرىتـى ئهلىـدىن مهككىـگه بېرىـپ كـېلىش               

ىـشنى  ئۇالرمۇ مهككىـگه بارغانـدىن كېـيىن، مهدىـنىگه قايت         . ئۈچۈن ئىجازەت سورىدى  
ــدى ــاتىللىرى    . خالىمىـ ــماننىڭ قـ ــى ئوسـ ــى ھهزرىتـ ــڭ ۋەزىيىتـ ــۈنكى مهككىنىـ چـ

  . قااليمىقانالشتۇرۇۋەتكهن مهدىنىنىڭ ۋەزىيىتىدىن كۆپ ياخشى ئىدى

مهلــۇم مهزگىــل ئۆتكهنــدىن كېــيىن ھهزرىتــى ئهلــى تهرىپىــدىن مهككىــگه ۋالــى 
 يهرلهشتى  قىلىپ ئهۋەتىلگهن ھهزرىتى ئوسماننىڭ ئوغلى قۇسسهم مهككىگه كېلىپ       

پىتنىدىن قېچىپ بـۇ يهرگه كېلىۋالغـان كىـشىلهر         . ۋە ھۆكۈمرانلىقنى قولىغا ئالدى   
ئــۇالر . بــۇنى كــۆرۈپ، مهكــكه ۋەزىيىتىنــى ئــۆزلىرى ئۈچــۈن پايدىــسىز دەپ ئويالشــتى  

مهككىدە كۈن كهچۈرۈشنىڭ قىيىنلىشىپ كهتكهنلىكىنى، ئـۆزلىرى كۆنـۈپ قالغـان           
اقمايۋاتقـــانلىقىنى، بـــۇرۇنقى كۈنلهرنىـــڭ   تىجـــارەت ئىـــشلىرىنىڭ بۇرۇنقىـــدەك ئ  

كهلمهســـكه كهتكهنلىكىنـــى ۋە باســـرانىڭ تىجـــارەت ئۈچـــۈن ئهڭ مۇۋاپىـــق شـــهھهر  
باسـراغا كۆچـۈش    . ئىكهنلىكىنى كۆرۈپ يېتىپ، باسراغا قاراپ كۆچۈشـكه قـارار بهردى         

پىكرىنـى ئوتتۇرىغـا قويغــان كىـشىلهر ھهزرىتــى ئائىـشهنىمۇ ئــۆزلىرى بىـلهن بىلــله      
  .  قايىل قىلدىكېتىشكه

ڭ قېرىندىـشى   هنىهفـس يهنه بىر ئايالى ھهزرىتـى ھ     پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ   
. نىڭ ئالدىنى توسمىغان بولـسا، ئۇمـۇ باسـراغا كهتـكهن بـوالتتى            ) هفسهھ(ئابدۇلالھ ئۇ   

كارۋانغـا ئابـدۇررەھمان ئىبنـى ئهتتـاب        . كۆچمهن كارۋان باسراغا قاراپ يولغـا چىقتـى       
ئابــدۇررەھماننىڭ دادىــسى ئهتتــاب پهيغهمــبهر . مــاملىق قىلــدىئىبنــى ئۇســهييىد ئى
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ئهلهيهىسساالم، ھهزرىتى ئهبۇبهكرى ۋە ھهزرىتى ئۆمهر دەۋرلىرىدە ئـۇزۇن مـۇددەتكىچه           
  . مهككىنىڭ ۋالىلىقىنى قىلغانىدى

 ئهتراپىـدا بولـۇپ،     700ن بۇ كارۋاندىكى كىشىلهرنىڭ سـانى       ئهتكهمهككىنى تهرك   
ئۇالرنىــڭ ئارىــسىدا . مهدىــنه خهلقــى تهشــكىل قىلغانىــدى كــۆپچىلىكىنى مهكــكه ۋە 

تهلهه، ئابدۇلالھ ئىبنى ئامىر، يهئال ئىبنـى ئـۇمهييه، ئابـدۇررەھمان ئىبنـى ئهتتـاب ۋە                
د ئىبنـى ئهل ئـاس، ئهل مـۇغىرە ئىبنـى           سهئ. ىشه قاتارلىقالرمۇ بار ئىدى   ھهزرىتى ئائ 

لىقالر يېرىم يولدىن قايتىـپ     شۇئبه ۋە ئابدۇلالھ ئىبنى خالىد ئىبنى ئۇسهييىد قاتار       
  .  كېلىپ قېتىلدىبهدەۋىيئهمما بۇ كارۋانغا يولدا ئۈچ مىڭغا يېقىن . كهلدى

ــدىن كېــيىن شــهھهرنىڭ ۋەزىيىتــى بىــر    ــۇالر مهككىــدىن چىقىــپ كهتكهن ــاز  ئ ئ
كـارۋان ھهۋئـاب سـۈيى دېـگهن يهرگه كهلگهنـدە يـېقىن ئهتـراپتىن               . پهسكويغا چۈشـتى  

ئاز  ھهزرىتى ئائىشه كارۋانغا بىر   . زلىرى كېلىشكه باشلىدى  ئىتالرنىڭ ھاۋشىغان ئاۋا  
قــا قهســهم قىلىمهنكــى، كــېچه ۋاقتــى هللا ا«: ېلىــشنى ئېيتتــى ۋە مۇنــداق دېــدىدەم ئ

چـۈنكى پهيغهمـبهر    . ھهۋئاب ئىتلىرىنىڭ ئاۋازىنى تۇيىدىغىنى مهگهر مهن ئىكهنـمهن       
هۋئـاب ئىتلىرىنىـڭ    ئـاراڭالردىن كىمنىـڭ ھ    ”: سساالم بىر كـۈنى ئاياللىرىغـا     ئهلهيهى

  ». دېگهنىدى“ىنى بىر بىلگهن بولسامئاۋازىنى تۇيىدىغانلىق

. كىشىلهر ئۇنىڭغا ھهۋئابتا نېمه ئىـشالر يـۈز بهرگهنلىكىنـى ئېيتىـپ بېرىـشتى             
  ①.ھهزرىتى ئائىشه دەرھال يولغا چىقتى

. مهدىنىنىڭ ئهھۋالىغا كهلسهك، مهدىنه خهلقى ھهزرىتى ئهلىنـى ھـۆرمهتلهيتتى    
 شۇ زامان كىشىلىرىنىڭ ئهڭ ئۈستۈنى ۋە ئهڭ ئهۋزىلى بولۇپ، ئۇنىڭـدىنمۇ            چۈنكى ئۇ 

ــدى   ــات بولغانى ــاللىبۇرۇن ۋاپ ــرى ئ ــان    . ئهۋزەللى ــگه بولغ ــى ئهلى ــۇالر ھهزرىت ــۇڭا ئ ش
ھـــۆرمىتى ۋە دۆلهتـــكه ئاســـىيلىق قىلىـــپ، ھهزرىتـــى ئوســـماننى قهتلـــى قىلغـــان 

ــان قااليمىقانچىلىقنىــڭ بېسىقىــشى ئۈمى   ــۆكتىچىلهر چىقارغ ــۇنى  ئ ــدە دەرھــال ئ دى
ھهزرىتى ئهلىمۇ دەسلهپ بۇ تهكلىپكه قارشىلىق      . دەرھال خهلىپه بولۇشقا قىستىدى   

ــسا      ــسىگه ئالمىــ ــۆز زىممىــ ــى ئــ ــۇ ۋەزىپىنــ ــنچه بــ ــسىمۇ، كېيىــ ــدۈرگهن بولــ بىلــ
چــۈنكى بۇزۇلغــان ئىنتىزامنــى . بولمايــدىغانلىقىنى بىلىــپ يېتىــپ، قوبــۇل قىلــدى

  . ت رەھبىرى بولۇشى شهرت ئىدىنىڭ، يهنى دۆله» ئهمىر«تۈزەش ئۈچۈن 

ــدىن بـــۇ        ــاھابىلهر ئۇنىڭـ ــپال، سـ ــشۇرۇپ ئېلىـ ــى تاپـ ــى ۋەزىپىنـ ــى ئهلـ ھهزرىتـ
ئــۇالر دېمىــسىمۇ، . قانخورالرنىــڭ تېگىــشلىك جــازالىرىنى بېرىــشىنى تهلهپ قىلــدى 

ئهممـــا ئـــۇ ۋەزىيهتنىـــڭ مۇقىملىشىـــشىنى ۋە    . ھهزرىتـــى ئهلـــى بـــۇنى بىلهتتـــى   
للىشىغا ئېرىشىپ، كۈچلۈك ھالغا كېلىشىنى     خهلىپىلىكنىڭ بارلىق خهلقنىڭ قو   

چـــۈنكى ئـــۇ، بـــۇ ئاســـىيالر مهدىنىـــدىن چىقىـــپ كهتمىگىـــچه ئۆزىنىـــڭ  . كـــۈتهتتى
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ئۇنىـڭ  . رەھبهرلىك ھوقۇقىنى ئىشلىتهلمهيدىغانلىقىنى ناھايىتى ياخشى بىلهتتـى      
  . ئۈستىگه، دۆلهتنىڭ بهزى يهرلىرى تېخى ئۆزىگه بهيئهت قىلمىغانىدى

ــئهت قىلمىغانالرنىــڭ ئهڭ چــوڭ ئىككــى   شــام ۋىاليىتــى ۋە   بهزى ســاھابىلهر بهي
ھهممهيلهنگه مهلۇمكى، ۋەزىـيهت يامانالشـقان ۋاقىـتالردا ھهر ئىنـسان           . قىسمى ئىدى 

ئۆز خىيالى بويىچه ئۇنىڭدىن قۇتۇلۇشنىڭ چارىـسىنى ئىـزدىگهچكه، ناھـايىتى كـۆپ             
ر ھهزرىتــى شــۇنىڭغا ئوخــشاش، ســاھابىله . مهســىلىلهر ئوتتۇرىغــا چىقىــپ كېتىــدۇ 

ھالبۇكى، ھهزرىتـى   . ئهلىگه بۇ قانخورالرنىڭ جازاسىنى دەرھال بېرىشكه قىستايتتى      
چۈنكى ئۇ شارائىتتا ئۇ ئۆز ھوقۇقىنى ھېچ       . ئهلىنىڭ قولىدىن ھېچ ئىش كهلمهيتتى    

مهســىلهن، ھهرقايــسى ۋىاليهتــلهرگه يېڭــى ۋالىالرنــى  . بىــر ئىــشقا ئىــشلىتهلمهيتتى
  . ى ۋالىسى چېگرىدىن قايتىپ كهلدىئهۋەتتى، ئهمما شامنىڭ يېڭ

ھهق . ھهزرىتى ئهلى خهلققه قاتتىق قوللۇق بىلهن مۇئامىله قىلىشقا باشـلىدى         
شۇڭا بهزىلهر ئۇنىڭغا ۋەزىيهت مۇقىمالشقىچه . يولىدا قىلچه بىخهستهلىك قىلمايتتى

 مۇئاۋىيهنى شامنىڭ ۋالىلىقىغا قويۇشىنى، تهلههنى باسـراغا، زۇبهيرنـى كـۇفهگه ۋالـى            
. قىلىپ تهيىنلىشىنى ئېيتقان بولسىمۇ، ئۇ بۇ تهكلىپنـى قهتئىـي قوبـۇل قىلمىـدى          

چۈنكى ئۇنىڭ مهسلىههتچىسى ئابدۇلالھ ئىبنـى ئابباسـمۇ ئۇنىـڭ بىـلهن پىكىـرداش              
  . ئىدى

ۋەزىيهت شۇ قهدەر يامـان ئىـدىكى، ھهزرىتـى ئهلـى شـامنى دۆلهت رەھـبهرلىكىگه                
بولۇشقا چـاقىردى ۋە ئۇالرنىـڭ بـۇ ئىـشنى          بويسۇندۇرۇش مهقسىتىدە خهلقنى ئهسكهر     

ــى    ــۆرۈپ يهتتـ ــدىغانلىقىنى كـ ــال خالىمايـ ــى   . پهقهتـ ــسىمۇ، ھېچكىمنـ ــۇنداق بولـ شـ
  . مهجبۇرلىمىدى، پهقهت پىدائىي بولۇپ قاتناشقانالردىنال بىر قوشۇن تۈزدى

قوشــۇننىڭ تــۇغىنى ئــۆز ئــوغلى مــۇھهممهد ئهل ئهكــبهر ئىبنــى ئهل ھهنهفىــيگه  
ھ ئىبنى ئابباسنى ئوڭ قاناتقا، ئۆمهر ئىبنـى ئهبـۇ سـهلهمهنى سـول              ئابدۇلال. تۇتقۇزدى

لىـپ  ر ئىبنى ئهل جهرراھنى تۇرشاۋۇل بېگـى قى       ىئهبۇ لهئال ئىبنى ئام   . تقا قويدى قانا
  ①.لدىتهيىنلهپ، شامغا يۈرۈش قى

قۇســسهم ئىبنــى ئابباســنى مهدىــنىگه نائىــب قىلىــپ قويــدى، ئانــدىن ئــۆزى         
، كــۇفه ۋالىــسى ئهبــۇ مۇســا ئهل كهســهئدس ئىبنــى تهيىــنلىگهن مىــسىر ۋالىــسى قهيــ

ئهشئهرىگه ۋە باسرا ۋالىسى ئوسمان ئىبنى ھۇنهيفكه خهۋەر يـولالپ، ئـۇالرنى ئۆزىنىـڭ         
  . بۆلگۈنچىلهرگه قارشى باشالتقان ھهرىكىتىگه چاقىردى

ــماننىڭ     ــى ئوسـ ــى ھهزرىتـ ــى ئهلـ ــدۇكى، ھهزرىتـ ــشقا بولىـ ــدىن كۆرۈۋېلىـ بۇنىڭـ
ــېقى   ــۆزىگه يـ ــاتىللىرىنى ئـ ــپه    قـ ــرىگه ۋەزىـ ــڭ ھېچبىـ ــدى ۋە ئۇالرنىـ ن يوالتمىغانىـ

ھـــالبۇكى، ئۇالرنىـــڭ ئارىـــسىدىمۇ ناھـــايىتى كۈچتۈڭگـــۈر ۋە تهلـــۋە  . بهرمىگهنىـــدى
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ھهزرىتى ئهلى بۇ باش ئاغرىقى ئىچىدە تۇرغان ۋاقىتتـا، بىـر تـوپ             . كىشىلهر بار ئىدى  
دى ۋە كىشىنىڭ مهككىـدىن باسـراغا كـۆچكهنلىكى ھهققىـدىكى خهۋەرنـى تاپـشۇرۇۋال       

ــدى    ــاراپ ئاتالن ــۇ كىــشىلهر باســراغا يېتىــپ   . قوشــۇننى باشــالپ دەرھــال باســراغا ق ب
  . بېرىشتىن بۇرۇن ئۇالرنىڭ ئالدىنى توسماقچى بولدى، ئهمما كېيىن قالغانىدى

ــدا،      ــۆزگهرتكهن چاغ ــكهت يۆنىلىــشىنى شــامدىن باســراغا ئ ــى ھهرى ھهزرىتــى ئهل
. قۇسـسهمنى مهككىـگه ئهۋەتتـى     مهدىنىگه سـهھل ئىبنـى ھـۇنهيفنى نائىـب قىلىـپ،            

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئايـالى ئۇممـۇ سـهلهمهمۇ ھهزرىتـى ئهلـى بىـلهن بىلـله                
نىـڭ  هللا ا«: ه ھهزرىتى ئهلىگه مۇنداق دېدىسهپهرگه چىقماقچى بولغانىدى، ئۇ بۇ ھهقت  

ھـــــــۆكمىگه قارشـــــــى چىقمايـــــــدىغانلىقىمنى ۋە ســـــــېنىڭ تهلىپىمنـــــــى رەت  
. ن بولسام، مهنمـۇ سـهن بىـلهن بىلـله ئاتالنغـان بـوالتتىم             قىلمايدىغانلىقىڭنى بىلگه 

ــۇ ســېنىڭ بىــلهن بىلــله بولــسۇن،      ــۆمهرنى ئېلىــپ كهلــدىم، ئ ئهممــا ســاڭا ئوغلــۇم ئ
  » !كۆرىدىغان كۈننى ئۇمۇ كۆرسۇن، تهقدىرىنى سهن بىلهن بىلله ياشىسۇن

ى ئـۇنى   ھهزرىتى ئهل . دەرۋەقه، ئۆمهر ھهزرىتى ئهلى بىلهن بىلله سهپهرگه ئاتالندى       
. ئــۇنى ھهمىــشه يېنىــدىن ئايرىمــايتتى . قوشــۇننىڭ ســول قانىتىغــا ئورۇنالشــتۇردى 

 كېيىنچه ئۇنى بىر ۋەزىپه بىلهن بهھرەينگه ئهۋەتتى ۋە نېمه ئۈچۈندۇر كېـيىن ئۇنىمـۇ             
  ①.ۋەزىپىسىدىن ئېلىپ تاشلىدى

بهزىلىرى ھهزرىتى ئهلىنىڭ سـهپهرگه چىقماسـلىقىنى، ئهگهر چىققـان تهقـدىردە            
ىپ كېلهلمهيدىغانلىقىنى، شۇڭا پىدائىيالرنىال ئهۋەتىشىنى ئېيتقـان بولـسىمۇ،         قايت

ھهزرىتـى ئهلـى    . ئۇ پىدائىيالرغا باش بولۇپ سهپهرگه ئاتلىنىدىغانلىقىدا چىڭ تۇردى       
مهدىنىدىن ئايرىلغاندىن كېيىن، سهھل ئىبنى ھۇنهيف ئۇنىڭ ئورنىغا نائىب بولـۇپ    

. ى ئهلىنىڭ نامىـدا ئىجـرا قىلىـشقا تىرىـشتى         قالدى ۋە شهرىئهت ئهھكامىنى ھهزرىت    
 قار دېگهن يهرگه يېتىـپ كېلىـپ، بـۇ يهردە باشـقا ۋىاليهتلهردىـن               –ھهزرىتى ئهلى زى    

  . كېلىدىغان ياردەمچى قوشۇننى كۈتتى

مىـــسىرنىڭ ئهھۋالىغـــا كهلـــسهك، ھهزرىتـــى ئهلـــى تهرىپىـــدىن ۋالـــى قىلىـــپ 
انـداق قارشـىلىققا ئۇچرىمىغـان     ئىبنـى ئۇبـاد ھېچق  سـهئد تهيىنلهنگهن قهيس ئىبنى  

 ئىبنــى ئهبۇســهرھ ئــۇ سـهئد سـابىق ۋالــى ئابــدۇلالھ ئىبنــى  . ھالـدا مىــسىرغا كىــردى 
كېلىشتىن بـۇرۇنال ۋەزىپىـسىنى تاشـالپ كهتـكهن بولـۇپ، ئۇنىـڭ ئورنىغـا مـۇھهممهد           

 مىــسىرغا يېتىــپ كهلگهنــدىن ســهئدقهيــس ئىبنــى . ئىبنـى ئهبۇخــۇزەيفه چىققانىــدى 
 ئـازغىنه كىـشىلهرال     پهقهت. ېلىشىغا ئۇچرىـدى  هلقنىڭ قارشى ئ  كېيىن كۆپچىلىك خ  

ئـۇالر خهلقـتىن ئايرىلىـپ ھهربهتـا دېـگهن مهھهللىـگه يىغىلىـپ              . بهيئهت قىلمىـدى  
ماكانالشــتى ۋە ھهزرىتــى ئوســماننىڭ قاتىللىرىنىــڭ جازالىنىــشىنى تهلهپ قىلىــپ 

ىيهت ـ توقۇنـۇش   ئهمما ئۇالر ئىسيان چىقارمىدى ۋە ھـېچكىم بىـلهن زىـدد   . تۇرۇۋالدى
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ئۇالرنىـڭ ئارىـسىدا مهسـلهمه      . ۋالـى قهيـسمۇ ئۇالرغـا چېقىلمىـدى       . ئىچىگه كىرمىدى 
ئىبنى مهھلهد، مۇئاۋىيه ئىبنى خۇدەيج، بهشىر ئىبنى ئهبـۇ ئهرتائـا ۋە باشـقىلىرى بـار                

  . ئىدى

ــۇالرنى    ــۇرىيبهزى كىــشىلهر ھهزرىتــى ئهلىــدىن ئ ــسۇندۇرۇيمهجب ش ئۈچــۈن  بوي
ئۇالرنىـڭ قارىـشىچه، شـۇنداق      . ر بېرىشىنى تهلهپ قىلدى   كه ئهم مىسىر ۋالىسى قهيس  

شۇنىڭ بىـلهن، ھهزرىتـى ئهلـى       . قىلغاندىال مىسىر بۇ ئىختىالپچىالردىن تازىلىناتتى    
ئۇنىڭغا شـۇنداق قىلىـش ئهمرىنـى بهردى، ئهممـا ۋالـى قهيـس ئـۆز كـۆز ـ قارىـشىنىڭ           

ىن ئايرىلــدى ۋە تېخىمــۇ تــوغرا ئىكهنلىكىــگه قانــائهت ھاســىل قىلىــپ، مىــسىرد      
  . ھهزرىتى ئهلى بىلهن كۆرۈشۈش ئۈچۈن مهدىنىگه قايتتى

ــۇ      ــى ۋە بـ ــۇھهممهد چىقتـ ــوغلى مـ ــڭ ئـ ــى ئهبۇبهكرىنىـ ــا ھهزرىتـ ــڭ ئورنىغـ ئۇنىـ
.  بويـــسۇندۇرۇش ئۈچـــۈن ئۇالرغـــا بېـــسىم ئىـــشلهتتىيمهجبـــۇرىيئىختىالپچىالرنـــى 

هد ئىبنـــى ۋالـــى مـــۇھهمم. نىهـــايهت، ئىككـــى تهرەپ ئارىـــسىدا توقۇنـــۇش يـــۈز بهردى
ھهزرىتى ئهلى ئـۇنى ۋەزىپىـسىدىن      . ئهبۇبهكرى بۇ ئىختىالپچىالرغا قارشى تۇرالمىدى    

ئهممــا ئهل ئهشــتهر . ئېلىــپ، ئۇنىــڭ ئورنىغــا ئهل ئهشــتهر ئهن نــاھئىنى تهيىنلىــدى 
  ①.ۋەزىپىسىنى تاپشۇرۇۋالغىلى مىسىرغا ماڭغان يولدا زەھهرلىنىپ ئۆلدى

قىملىقىنى قوغـداپ تـۇرۇش مهقـسىتىدە       ھهزرىتى ئهلى بۇ قېتىم مىسىرنىڭ مۇ     
ــۇالرنى     ــولالپ ئـ ــگه خهۋەر يـ ــۇفه خهلقىـ ــدى ۋە كـ ــا قويـ ــا ۋالىلىققـ ــۇھهممهدنى قايتـ مـ

 مهجبــۇرىيئهممــا ھــېچكىم چىقمىغاچقــا، . مــۇھهممهدكه يــاردەم بېرىــشكه چــاقىردى 
ــدى    ــۇن ئهۋەتىل ــر قوش ــك بى ــسىمۇ كىچى ــى   . بول ــۇن تېخ ــۇ قوش ــسۇسلىنارلىقى، ب ئهپ

 مۇئاۋىيهنىــڭ نامىــدا مىــسىرنى ئىــشغال  ئهمــر ئىبنــى ئــاسۇپمىــسىرغا بارمــاي تــۇر
  . قىلدى ۋە ۋالى مۇھهممهد ئىبنى ئهبۇبهكرىنى ئۆلتۈرىۋەتتى

 ـ يىلىدىن ئېتىبارەن مىسىر ۋىاليىتى ھهزرىتى  38شۇنىڭ بىلهن، ھىجرىيهنىڭ 
  . ئهلى خهلىپىلىكىنىڭ سىرتىدا قالدى

ھهزرىتـى  . سا ئهل ئهشئهرى ئىدى   كۇفهگه كهلسهك، بۇ يهرنىڭ كونا ۋالىسى ئهبۇمۇ      
ــان ھــۆرمىتى ۋە      ــا بولغ ــۈفه خهلقىنىــڭ ئۇنىڭغ ــيىن ك ــدىن كې ــپه بولغان ــى خهلى ئهل

دەرۋەقه، ئهبۇمۇسـا باشـتىال     . يېقىنلىقى سهۋەبىدىن ئۆنى ۋەزىپىسىدىن ئېلىۋەتمىـدى     
ئهبۇمۇسـا  . ئۆز نامى ۋە كۇفه خهلقىنىڭ نامىدىن ھهزرىتى ئهلىگه بهيـئهت قىلغانىـدى           

ــتىنچ ــايتتى        لىقــ ــنى ياقتۇرمــ ــددىيهت ـ توقۇنۇشــ ــۇپ، زىــ ــۇ، . پهرۋەر بولــ بولۇپمــ
  . مۇسۇلمانالرنىڭ ئارىسىدا قااليمىقانچىلىق چىقىشىنى پهقهتال خالىمايتتى

.  قارىــشى بىــر ـ بىــرىگه ئوخــشىمايتتى    كــۆزيئهممــا كــۇفه خهلقىنىــڭ سىياســى
. ى قـولاليتتى  مهسىلهن، بهزىلىرى زۇبهيرنى قوللىسا، يهنه بهزىلىـرى ھهزرىتـى ئهلىنـ          

                                                 
  .  بهتلهر– 409، - 405 جىلد، – 7ئىبنى كهسىر، » ئهل بىدايه« ①
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شۇنداق بولسىمۇ، ئهبۇمۇسا پۈتۈن خهلقنىڭ ھهزرىتى ئهلىگه بهيئهت قىلىشى ئۈچـۈن           
ــشلهتمىدى  ــسىم ئىـ ــق دەپ   . بېـ ــشنى ئهڭ مۇۋاپىـ ــۇنداق قىلىـ ــشىلهر مۇشـ بهزى كىـ

  . قارايتتى

ا قارشى قـاتتىق    ھهزرىتى ئهلى ئهبۇ مۇساغا خهۋەر يولالپ، ئۇنىڭ ئىختىالپچىالرغ       
ھهزرىتـى ئهلـى ئـۇنى      . لغان بولسىمۇ، ئۇ مىدىرالپمۇ قويمىدى    ر قى قول بولۇشىنى ئهم  

قايىل قىلىش ئۈچۈن، مۇھهممهد ئىبنى ئهبۇبهكرى بىلهن مۇھهممهد ئىبنى جـافهرنى           
ئۇندىن كېيىن، ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئاببـاس        . ئهمما بۇنىڭمۇ پايدىسى بولمىدى   . ئهۋەتتى

 ئېرىـشهلمىگهندىن كېـيىن،     بۇنىڭدىنمۇ بىر نهتىجىگه  . بىلهن ئهل ئهشتهرنى ئهۋەتتى   
ھهزرىتى ھهسهن كۇفه خهلقىگه    . ئوغلى ھهسهن بىلهن ئامىر ئىبنى ياسىرنى ئهۋەتتى      

. ناھايىتى ئورۇنلۇق خىتاب قىلـدى ۋە ئـۇالرنى خهلىـپىگه ياردەملىشىـشكه چـاقىردى             
ئۇنىڭ خىتابى خهلققه بهكمـۇ چوڭقـۇر تهسـىر قىلـدى ۋە ئـۇ مهدىـنىگه قايتقانـدا، بىـر                    

ئۇالرنىــڭ بهزىلىــرى . كىــشى ئۇنىڭغــا ھهمــراھ بولــۇپ، مهدىــنىگه كهلــدىقــانچه مىــڭ 
فىــرات دەرياســىدىن ئــۆتتى، يهنه بىــر قىــسمى قۇرۇقلــۇق ئــارقىلىق ئىلگىرىلىــدى،   

  . جهمئى سانى ئالته مىڭ ئهتراپىدا ئىدى

. ئهل ئهشتهرمۇ ۋالى ئهبۇمۇسـانى ۋالـى مهھكىمىـسىدىن چىقىـشقا مهجبۇرلىـدى            
بـۇ ۋاقىتتـا، ھهزرىتـى ئهلـى قوشـۇن          . رىلىـپ، مهككىـگه كهتتـى     ئهبۇمۇسا كۇفهدىن ئاي  

ــدىغان          ــۇفهدىن كېلى ــپ، ك ــپ كېلى ــگهن يهرگه يېتى ــار دې ــرلىكته زى ـ ق ــلهن بى بى
  . ياردەمچى قوشۇننى كۈتۈۋاتاتتى

باسراغا كهلسهك، ھهزرىتى ئهلى باسـراغا ئوسـمان ئىبنـى ھـۇنهيفنى يېڭـى ۋالـى                
نى تاپـــشۇرۇۋېلىش ئۈچـــۈن باســـراغا ئوســـمان ۋەزىپىـــسى. قىلىـــپ تهيىنلىگهنىـــدى

كهلگىنىدە، كونا ۋالى ئابدۇلالھ ئىبنى ئامىر باسرانى تهرك ئېتىـپ، مهككىـگه قـاراپ              
 ھاۋاسـى   ينهچچىگه بۆلۈنـۈپ كهتـكهن بولـۇپ، سىياسـى         شهھهر خهلقى بىر  . يول ئالدى 

  . ناچار ئهھۋالدا ئىدى

. ا يېتىپ كهلـدى   كۆپ ئۆتمهي، مهككىدىن يولغا چىققان كۆچمهن كارۋىنى باسراغ       
بۇنىڭدىن خهۋەر تاپقان كونا ۋالى ئابدۇلالھ ئىبنى ئامىر شـهھهرگه مهخپىـي قايتىـپ              

يېڭى ۋالى ئوسمان ئىبنى ھۇنهيف ئۇنىڭغا قارىتا تهدبىر قولالنماقچى بولدى،       . كهلدى
ئهممـــا ئهھـــۋال بهكمـــۇ چاتـــاق بولـــۇپ، شـــهھهر خهلقىنىـــڭ بىـــر قىـــسمى قورقـــۇپ 

ائهت قىلمايۋاتـاتتى، بىـر قىـسمى بـۇ ئىـشنى دەرھـال بىـر          كهتكهنلىكتىن ۋالىغا ئىتـ   
ــماننىڭ قاتىللىرىنىــڭ      ــى ئوس ــسمى ھهزرىت ــر قى ــسا، يهنه بى ــشنى خالى تهرەپ قىلى

  . جازاالندۇرۇلۇشىنى تهلهپ قىالتتى، ۋە يهنه بىر قىسمى ھهزرىتى ئهلىنى قولاليتتى

شـهھهرنىڭ  . دەل شۇ ۋاقىتالردا، مهككىـدىن كهلـگهن كـۆچمهنلهر باسـراغا كىـردى            
تهلـهه ۋە  . مىربهد دەپ ئاتالغان يېرىدە ھهرقايسى تهرەپ بىر ـ بىـرى بىـلهن ئۇچراشـتى    

ئهمما ۋالى ئوسمان   . زۇبهير ئالدى بىلهن مهككىدىن كهلگهنلهرنىڭ نامىدا سۆز قىلدى       
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شـۇنىڭ بىـلهن،   . ئىبنى ھۇنهيفنىڭ ئادەملىرى ئۇالرغا بهكمۇ قوپـال مۇئـامىله قىلـدى      
ز ا ـ بىرى بىلهن تۇتۇشـۇپ قـالغىلى ئـ    انلىشىپ، ئىككى تهرەپ بىرئهھۋال تېخىمۇ يام

ھهزرىتــى ئائىــشه بــۇ ئىــشقا ئارىالشــتى ۋە ۋالــى ئوســماننىڭ تهرەپــدارلىرىمۇ   . قالــدى
بۇالرنىــڭ . ئىككىــگه بۆلۈنــۈپ، بىــر قىــسمى ھهزرىتــى ئائىــشه تهرەپــكه ئۆتــۈپ كهتتــى 

ئۆكتىچىلهردىن بىـرى ئىـدى     بېشىدا ھهكىم ئىبنى جهبهله ئهل ئابدى بولۇپ، بۇ ئادەم          
بــۇ ئــادەم . كــۈزۈپ، پىتـنه تېرىغانىــدى گۋاقىتتــا ھهزرىتــى ئوسـمانغا تىــل ته ۋە ئهينـى  

. ئىككــى تهرەپنــى بىــر ـ بىــرىگه كۈشــكۈرتۈپ، ئهڭ ئــاخىرى ئارىغــا زىــددىيهت ســالدى  
ئهمما مۇسۇلمانالر پهسـكويغا چۈشـۈپ      . زىددىيهت كۈچلىنىپ كېتىش ئالدىدا تۇراتتى    

چـۈنكى، ھهر ئىككـى تهرەپ بىـر ـ بىـرىگه دۈشـمهن كـۆزى        . ىل قىلـدى كېلىشىم ھاس
ــايتتى  ــلهن قارىم ــشى دەپ       . بى ــڭ قېرىندى ــى ئۆزلىرىنى ــر ـ بىرىن ــسىچه، بى دەل ئهك

ــسىدىكى سىياســى  . بىلهتتــى ــا ئۇالرنىــڭ ئارى ــۇ غهۋغ ــايرىمىچىلىقتىن كېلىــپ  يب  ئ
  . چىققانىدى

چىقىــشىغا ســهۋەبچى بــۇ ئــايرىمىچىلىق بهزىــدە ھهر ئىككــى تهرەپنىــڭ يولــدىن  
نىهايهت، ئىككـى تهرەپ مهدىـنىگه ئهلچـى ئهۋەتىـپ تهلـهه بىـلهن زۇبهيرنىـڭ                . بوالتتى

ھهزرىتــى ئهلىــگه ئــۆز رازىلىقــى بىــلهن يــاكى بېــسىم بىــلهن بهيــئهت قىلغــانلىقىنى 
 بهيـئهت   مهجبـۇرىي ئهگهر ئۇالرنىـڭ ھهزرىتـى ئهلىـگه        . ئىسپاتالش ئۈچـۈن كېلىـشتى    

، يېڭى ۋالى ئوسمان ئىبنى ھۇنهيـف ۋالىلىـق ۋەزىپـسىدىن           قىلغانلىقى ئىسپاتالنسا 
لىقى ۆز رازىلىقـــى بىـــلهن بهيـــئهت قىلغـــانچۈشـــۈپ كهتمهكچـــى؛ ئهگهر ئۇالرنىـــڭ ئـــ

. ئىسپاتالنسا، مهككىدىن كهلگهن ئىشغالچىالر باسـرادىن چىقىـپ كهتمهكچـى بولـدى           
نىــڭ ئهلچــى مهدىنىــدىن قايتىــپ كهلگىــچه ھهر ئىككــى تهرەپ ئــۆزلىرى تۇرغــان يهر 

ــدىغان،      ــان يهرگه بارى ــهه خالىغ ــر ۋە تهل ــدىغان، زۇبهي ــا مهســئۇل بولى ھۆكۈمرانلىقىغ
جامــائهتكه ئوســمان ئىبــى ھۇنهيــف ئىمــاملىق قىلىــدىغان، دۆلهت خهزىنىـــسى ۋە       

  . باسرانىڭ رەھبهرلىكى ئۇنىڭ ئىگىدارچىلىقىدا بولىدىغان بولۇپ كېلىشتى

ئـۇ مهدىنىـدە تهلـهه ۋە       . هنـدى ب ئىبنـى سـهۋر ئهلچـى بولـۇپ تهيىنل         مهدىنىگه كهئ 
زۇبهيرنىــڭ ھهزرىتــى ئهلىــگه قانــداق شــهرت بىــلهن بهيــئهت قىلغــانلىقىنى شــۇنچه    
. سۈرۈشتۈرگهن بولسىمۇ، ئۆزىگه قايىل قىالرلىق جاۋاب بهرگۈدەك بىرىنى تاپالمىدى        
. ئهمما ئۇسامه ئىبنى زەيد ئۇالرنىڭ بېـسىم ئاسـتىدا بهيـئهت قىلغـانلىقىنى ئېيتتـى       

چـۈنكى  . ز قالـدى اى چوڭ قااليمىقانچىلىق چىققىلى ئ   سۆزى بىلهن ناھايىت  ئۇنىڭ بۇ   
خهلق يۈز بېرىۋاتقان قااليمىقانچىلىقنىڭ بېسىقىشىنى كۈتۈپ تۇرغان كـۈنلهردە، بـۇ           

ــايتتى   ــۇل قىاللمـ ــي قوبـ ــۆزنى قهتئىـ ــۆزى   . سـ ــپ، ئـ ــپ بېرىـ ــراغا قايتىـ كهئهب باسـ
  . نه جىددىيلهشتىشۇنىڭ بىلهن ۋەزىيهت يه. ئاڭلىغانالرنى سۆزلهپ بهردى

: بـۇ ئىـشتىن خهۋەر تاپقـان ھهزرىتـى ئهلــى باسـرا ۋالىـسى ئوسـماننى تهنقىــدلهپ       
مۇسۇلمانالرنىڭ ئارىسىدا تهپرىقچىلىق چىقىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن تهلهه        «

  . دېدى» بىلهن زۇبهيرنىڭ بهيئهت قىلىشى ئۈچۈن بېسىم ئىشلىتىلگهنىدى
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نـى ھۇنهيفنىـڭ تهرەپـدارلىرى ئازىيىـپ،        شۇ ئىشتىن كېيىن، ۋالـى ئوسـمان ئىب       
كتىچىلهرمـۇ  ئۇالرنىڭ سېپىگه يوشۇرۇن كىرىۋالغـان ئۆ     . ئۇنى قولاليدىغانالر قالمىدى  

ــس   ــۇ پوزىتسىيى ــڭ ب ــدۈردى  ئۇنى ــارازىلىق بىل ــاتتىق ن ــۇنى   . ىگه ق ــيهتلهر ئ ــۇ بهدنى ب
. دىتۇتۇۋېلىپ، زىندانغا قامىدى ۋە ئۇنىڭ قاش ـ ساقاللىرىنى پۈتۈنلهي يۇلۇپ تاشـلى  

ئوسمان باسرادىن ھهزرىتـى ئهلىنىـڭ قارارگـاھى    . ئاندىن ئۇنى باسرادىن قوغلىۋەتتى   
ھېلىمۇ ياخشى ئۇ بـۇ ئىـشتىن ئاسـانال قۇتۇلـۇپ قالـدى ۋە      . زى ـ قارغا يېتىپ كهلدى 

چۈنكى ئۇ ھېچبىر تهرەپنىڭ دۈشـمىنى يـاكى ئـۇرۇش جىنايهتچىـسى            . ئۆلتۈرۈلمىدى
ئهمما ئۆزىنىـڭ تهرەپـدار ۋە قوللىغـۇچىلىرىنى        . ئهمهس بولۇپ، ساپ دىل كىشى ئىدى     

يوقىتىپ قويغانلىقى ئۈچۈن، بۇ ئىشتا قارشى تهرەپـكه مهغلـۇپ بولـدى ۋە بىـر نهچـچه              
  . چۈپرەندىنىڭ ھاقارىتىگه ئۇچراپ، شهھهردىن قوغالپ چىقىرىلدى

ئهگهر بۇ ئىختىالپ بهزى مۇسۇلمانالرنىڭ خاتا تهسهۋۋۇر قىلغىنى بـويىچه بولغـان          
.  ئوسمان ئىبنى ھۇنهيف چوقۇم ئۆلتۈرۈلگهن ياكى ئهسىرگه ئېلىنغان بـوالتتى          بولسا،

  .چۈنكى قانداقال بولمىسۇن، ئۇمۇ بىر تهرەپنىڭ لىدىرى ئىدى

ــقه     ــيىن، خهلق ــدىن كې ــوغالپ چىقىرىلغان ــۇ باســرادىن ق ــۇرۇنقى  (ئ مهككىنىــڭ ب
لـدى ۋە   ئابـدۇررەھمان ئىبنـى ئهتتـاب ئىبنـى ئۇسـهييىد ۋالـى بو            ) ۋالىسىنىڭ ئـوغلى  

ئهينى ۋاقىتتـا، باسـرادىن     . شهھهر مهككىدىن كهلگهن ئىشغالچىالرنىڭ قولىغا ئۆتتى     
مهدىنىگه بېرىپ، ھهزرىتى ئوسماننىڭ قهتلى قىلىنىشىغا قاتناشـقان ئاسـىيالرنىڭ          

ــقا   ( ــدىن باشــ ــر ئهل ئادىيــ ــى زۇھهيــ ــۇس ئىبنــ ــدى ) ھهرقــ ــسى ئۆلتۈرۈلــ . ھهممىــ
كاتتىبېـشى ھهكىـم ئىبنـى جهبهل ئهل        ئۆلتۈرۈلگهنلهرنىڭ ئارىـسىدا، ئاسـىيالرنىڭ      

قاتىلالرنىـڭ ئۆلتۈرۈلۈشـى مهسـىلىنىڭ ھهل بولۇشـىغا يهتمىـدى،           . ئابدىمۇ بار ئىدى  
ئهكــسىچه، ئېچىــشقان يارىغــا تــۇز ســهپكهندەك بولــۇپ، قــاتىلالر مهنــسۇپ بولغــان         

  . قهبىلىلهرنىڭ قوزغىلىپ كېتىشىگه سهۋەب بولدى

لهرنىـڭ ئىچىـدە بولـۇپ، ھهكىـم ئىبنـى          بهنى ئابدۇلقهيس قهبىلىسىمۇ بـۇ قهبىلى     
. جهبهلنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشى بىلهن ئىـسيان كۆتـۈرۈپ، ھهزرىتـى ئهلىـگه قارشـى يۈرىـدى        

ــد       ــدە بۇالرنىــڭ ئۆلتۈرۈلۈشــىنى شــۇنچه ئۈمى ــۆز كۆڭلى ــى ئ ھــالبۇكى، ھهزرىتــى ئهل
چۈنكى ئۇ بـۇ  . ر ـ پهرمان چۈشۈرمىگهنىدى ېكىن بۇ ھهقته ھېچقانداق ئهمقىلسىمۇ، ل

ئــاقىۋىتىنى ئويالشــماي تــۇرۇپ، ئالدىراقــسانلىق بىــلهن قــارار بېرىــشنىڭ  ئىــشنىڭ 
  . توغرا بولمايدىغانلىقىنى ئوبدان بىلهتتى

ــاتىللىرىنى     باســرانى ئىــشغال قىلغــان كــۈچلهر ھهزرىتــى ئوســماننىڭ باشــقا ق
ھهزرىتى ئهلى بـۇ    . جازاالش ئۈچۈن باشقا شهھهرنىڭ مهسئۇللىرىغىمۇ خهۋەر يوللىدى      

ىتىش مهقسىتىدە ئهل قهئقه ئىبنى ئامىر ئهت تهمىمىنى باسراغا ئهلچى          ۋەقهنى تىنج 
ھهزرىتى ئهلىنىڭ بۇ ئهلچىسى ھهزرىتى ئائىشه، تهلـهه ۋە زۇبهيـرلهر         . قىلىپ ئهۋەتتى 

بىلهن كۆرۈشۈپ، ئۇالرغا پىتنىچىلهرنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشى بىلهن خهلقنىڭ پارچىلىنىپ  



  
  
 ) خولهپائىر راشىدىن(تۆت خهلىپه باسار ئىز

 320

w
w

w
.m

unber.org
 

تلىـرى ھهمـمه يهردە ئېلىـپ بېرىلـسا،         كېتىدىغانلىقىنى، ئهگهر بۇ ئىنتىقـام ھهرىكه     
  . ۋەزىيهتنىڭ تېخىمۇ خهتهرلىك ئهھۋالغا چۈشۈپ قالىدىغانلىقىنى چۈشهندۈردى

ئۇالر ئهل قهئقهدىن بۇ ئىشنى قانداق بىر تهرەپ قىلىـش كېرەكلىكـى توغرىـسىدا              
بۇ يارىنى ساقايتىش ئۈچۈن ئالدى بىلهن بىرلىك       «: ئهل قهئقه ئۇالرغا  . رىدى سو سوئال

ۋەزىــيهت ئوڭــشىلىپ، خهلــق بىــر ـ   . بــاراۋەرلىكنى قولغــا كهلتۈرۈشــىمىز كېــرەكۋە 
ــڭ        ــهۋەب بولغانالرنى ــنىگه س ــۇ پىت ــدىن ب ــيىن، ئان ــدىن كې ــشهنچ باغلىغان ــرىگه ئى بى

 بـۇ   هللامهن مۇشۇنداق دەۋاتىمهن، ئهمما مهنـچه ا      . مهسىلىسىنى ھهل قىلىشىمىز الزىم   
ــۇ  ــدىغىنىنى تولـ ــۈممهتتىن ئالىـ ــولمىغىچهقئـ ــانلىقچه   ئېلىـــپ بـ ــنه ئاسـ ــۇ پىتـ ، بـ

چۈنكى بـۇ پىتـنه بهكمـۇ كهڭ يېيىلىـپ كهتتـى ۋە خهلـق               . بېسىقمايدىغاندەك تۇرىدۇ 
   .دەپ جاۋاب بهردى» ناھايىتى چوڭ باال ـ قازاغا مۇپتىال بولدى

ئهگهر ھهزرىتــى ئهلىمــۇ مۇشــۇنداق دەپ «: ئــۇالر. قهئقهنىــڭ ســۆزى ئۇالرغــا يــاقتى
ــقه باســرادىن . دېيىــشتى» ق تۈزۈشــكه رازىقارىــسا، بىــز ئۇنىــڭ بىــلهن ئىتتىپــا  قهئ

قايتىپ بېرىپ، ھهزرىتـى ئهلىـگه ئۆزلىرىنىـڭ ئارىـسىدا بولـۇپ ئـۆتكهن سـۆھبهتنى                
كۆپ ئۆتمهي، باسـرادىن ھهزرىتـى      . ھهزرىتى ئهلى بۇ ئىشقا بهكمۇ سۆيۈندى     . يهتكۈزدى

 بهنـى  ۋەزىيهت مۇقىملىـشىپ، . ئهلىنىڭ زى ـ قاردىكى قارارگاھىغا ھهيئهتلهر كهلدى 
پ كهتـكهن خهلـق تـوپى       ۈكلهر قاتارلىق ھهر تهرەپكه بۆلۈنـ     مۇدار، بهنى رابىئه، يهمهنلى   

بىر ـ بىرى بىـلهن بىرلىشىـشكه ۋە ھهممهيـلهن ئىتتىپاقلىشىـشتىن سـۆز ئېچىـشقا        
. خهلق ئىشالرنىڭ ئاستا ـ ئاستا ئىزىغا چۈشۈۋاتقانلىقىنى ھېس قىلىشتى . باشلىدى

. ز ۋاقىـت قالغانىـدى    اهتنىڭ بىرلىشىشىگه ناھـايىتى ئـ     ۈممئۇالرغا نىسبهتهن پۈتۈن ئ   
باسرالىقالر ئۆز ئارا مهسلىههتلىشىپ، بۇ مهسىلىنى بىـرلىكته ھهل قىلىـش ئۈچـۈن             

ــاۋابهن  . ھهزرىتـــى ئهلىنـــى چـــاقىردى ــا جـ ھهزرىتـــى ئهلىمـــۇ ئۇالرنىـــڭ چاقىرىقىغـ
نىڭ ھهزرىتــى ئوســمان! ئهي خــااليىق«: دى ۋە ئــۆز قــول ئاســتىدىكىلهرگهھهرىكهتلهنــ

» !شېهىت قىلىنىشىغا ئارىلىشىپ قالغـانالر ھهرگىـز بىـز بىـلهن بىلـله بارمىـسۇن              
  .دەپ ئاگاھالندۇردى

ھهزرىتــى ئهلىنىــڭ قوشــۇنىغىمۇ ســوقۇنۇپ كىرىۋالغــان ھهزرىتــى ئوســماننىڭ   
 بىرلىــشىپ قالــسا، ئۆزلىرىنىــڭ چوقــۇم زىيــان ىرى ئهگهرپىتــنه ـ پاســاتچى قــاتىلل  

: ئــۇالر. ىيانغــا ئۇچرايــدىغانلىقىنى چۈشــىنىپ يهتتــى تارتىــدىغانلىقىنى ۋە ئېغىــر ز
شىپ، دەرھال يېڭى بىـر     ىدېي» نېمه ئۈچۈن ئۆز گورىمىزنى ئۆزىمىز كولىغۇدەكمىز؟     «

  . پىتنه تېپىش ئۈچۈن ئۆز ئارا مهخپىي ئۇچرىشىشقا باشلىدى

 ئابـدۇلالھ ئىبنـى     يهھـۇدىي ئۇالرنى تهشكىللىگهن يهمهنلىك مهشـهۇر كاتتىبـاش        
نىهـايهت، ئـۇالر ئىككـى تهرەپ بىـر ـ      . سىنىڭ پىكرىنى قوبـۇل كۆرمىـدى  سهبه ھېچقاي

ــش         ــدا قىلى ــددىيهت پهي ــدا زى ــپ ئارى ــانه تېپى ــر باھ ــدە بى ــنالپ كهلگهن ــرىگه يېقى بى
  . ئارقىلىق قايتا پىتنه تېرىشقا قارار بهردى
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ــېقىن يهرگه كېلىــپ قارارگــاھ        ئىككــى تهرەپنىــڭ قوشــۇنلىرى بىــر ـ بىــرىگه ي
 ئهلى ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباسنى تهلهه ۋە زۇبهيرگه ئهلچى قىلىـپ           ھهزرىتى. قۇرۇشتى
  . ئۇالرمۇ مۇھهممهد ئىبنى تهلههنى ھهزرىتى ئهلىگه ئهلچى قىلىپ ئهۋەتتى. ئهۋەتتى

ــلهن     ــۆھبهتلىرى بى ــشىش س ــېچه ئىتتىپاقلى ــۇ ك ــۆتتى  تىنچئ ــدە ئ ــق ئىچى . لى
رنىڭ قارارگـاھىمۇ   ھهزرىتى ئهلىنىڭ قارارگـاھى باسـراغا يـېقىن بولـۇپ، باسـرالىقال           

. پىتــنىچىلهر دەرھــال ھهرىكهتــكه ئــۆتتى. ئۇنىــڭ چېــدىرىغا يــېقىن بىــر يهردە ئىــدى
ــا       ــسىدا غهۋغ ــڭ ئارى ــى تهرەپ بالىلىرىنى ــلهن ئىكك ــانىلهر بى ــمهس باھ ــاۋۋال ئهرزى ئ

بالىالرنىڭ كهينىـدىن قـۇلالر ئارىالشـتى ۋە ئۇالرنىـڭ كهينىـدىن چۈپرەنـدە              . چىقاردى
  . ايتتىئىنسانالر ئىشنى ئۇلغ

ــدى   ــوق ئىـ ــدە يـ ــۇ تهرەپلهرنىـــڭ ھېچبىرىـ ــنىچىلهر بـ ــۇالر ئۆزلىرىنىـــڭ . پىتـ ئـ
ئاشــكارىلىنىپ قېلىــشىدىن ۋە پىالنلىرىنىــڭ پــاش بولــۇپ قېلىــشىدىن ئهنــسىرەپ  

  .زىتىپ تۇردىۆستىرتتىن كغهۋغاالرنىڭ ئىچىگه قهتئىي كىرمهي، ئا

ىـڭ ئهسـكهرلىرى    نىهايهت، بۇ ۋەقه شۇنداق يوغىناپ كهتتىكى، ھهر ئىككى تهرەپن        
ھهزرىتى . بىر ـ بىرىگه ھۇجۇم قوزغاش ئۈچۈن ئۇرۇش تهييارلىقىغا كىرىشىپ كهتتى 

 يېنىغـا چـاقىردى ۋە      ئهلى ئارىـدىكى بـوش مهيـدانغا چىقىـپ، تهلـهه بىـلهن زۇبهيرنـى              
ى بىـلهن   ئهلـ ) ھهقـسىز بولـساڭمۇ   (سـهن   ”: هن رەسـۇلۇلالھنىڭ سـاڭا    سـ «: زۇبهيردىن

بۇنى ئاڭلىغان زۇبهيـر    . دەپ سورىدى » هنلىكى يادىڭدىمۇ؟ دېگ“ ...توقۇنۇشۇپ قالىسهن 
ــۇرۇنراق  «: ىغا قــاتتىق پۇشــايمان قىلــدى ۋە قىلغــان ئىــش شــۇنداق يادىمــدا، ئهگهر ب

ــوالتتىم   ــۇ يهرلهرگىــچه كهلمىــگهن ب دېــدى ۋە ئــۇ يهردىــن  » يادىمغــا كهلــگهن بولــسا، ب
  . چىقىپ كۆزدىن غايىب بولدى

 ىارەت بېـرىلگهن ئـون كىـشىنىڭ بىـر        مىڭ ئهپسۇس، جهننهت بىـلهن خـۇش بېـش        
دېـگهن يهرگه كهلگهنـدە ئىبنـى       ) شـىرالر ۋادىـسى   (بولغان بۇ چوڭ ساھابه ۋادىس سىبا       

  .جۇرمۇز ئىسىملىك بىر قانخورنىڭ سۇيىقهستى بىلهن شېهىت بولدى

ســهبه تهشــكىللىكىدىكى پىتــنىچىلهر ئــاخىرى مۇســۇلمانالرنىڭ بىــر ـ بىرىنــى    
ھهزرىتـى ئهلـى ئـۇرۇش      . باشلىتىشقا مۇۋەپپهق بولـدى   قىرغىن قىلىدىغان ئۇرۇشنى    

باشلىنىشتىن بۇرۇن ھهرقايـسى تهرەپـلهرگه قـورال تاشـالش ھهققىـدە ئهڭ ئـاخىرقى               
ــدى  ــاقىرىقىنى قىل ــپ     . چ ــدىن چىقى ــڭ كونتروللىقى ــاللىبۇرۇن ئۇنى ــش ئ ــا ئى ئهمم

 مىـڭ  30باسـرا قوشـۇنى   . ئىككـى قوشـۇن بىـر ـ بىـرىگه قـاراپ ئېتىلـدى       . بولغانىـدى 
شىدىن ئارتۇقراق بولۇپ، ھهزرىتى ئهلىنىڭ قوماندانلىقىدىكى كۇفه قوشـۇنىنىڭ          كى

  .  مىڭ ئهتراپىدا ئىدى20سانى 

 ـ يىلـى جهمادىيهلئـاخىر ئېيىنىـڭ ئـاخىرقى كـۈنلىرى       36تارىخ، ھىجرىيهتنىڭ 
  . ئىدى
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تۆگىنىڭ . نىۋالغان تۆگىنىڭ ئالدىدا قانلىق جهڭ يۈز بهردىىھهزرىتى ئائىشه م
.  ئـادەم ئۆلتۈرۈلـدى    70 تۇتۇۋالغان ھالدا، ھهزرىتى ئائىـشهنى قوغـداۋاتقان         چۇلۋۇرىنى

ئاخىرىدا، ھهزرىتى ئائىشهنىڭ نهدە ئىكهنلىكىنى باشـقىالرنىڭ بىلىـپ قالماسـلىقى           
ئۈچۈن تۆگىـسىنىڭ پـۇتلىرى چېپىـپ تاشـالنغاندىن كېـيىن، ئـۇرۇش ئاسـتا ـ ئاسـتا          

تهلـهه ئېغىـر يارىالنغـان بولـۇپ،        . لدىبۇ ئۇرۇشتا باسرالىقالر يېڭى   . پهسكويغا چۈشتى 
نـى  باسرالىقالر ھهزرىتى ئائىشهنى ئابـدۇلالھ ئىب     . يارىسىدىن توختىماي قان ئاقاتتى   

  .  بهكمۇ ئېچىنىشلىق بىر پاجىئه ئىدى،بۇ. ھالهفنىڭ ئۆيىگه يۆتكىدى

قوشـــۇنىدىن ئـــون مىـــڭ، ھهزرىتـــى ئهلـــى  تارىخچىالرغـــا ئاساســـالنغاندا، باســـرا
بىز تـارىخچىالر تهرىپىـدىن بهكمـۇ       . مىڭ كىشى شېهىت بولغانىدى   قوشۇنىدىن بهش   

ئېچىنىــشلىق تهســۋىرلهنگهن بــۇ ئۇرۇشــنى ئىــنچىكىلهپ كۆزىتىــپ، بــۇ ئۇرۇشــنىڭ  
ھهقىقهتهن ئىككى دۈشمهن تهرەپ ئارىـسىدا يـۈز بهرگهنلىكىـگه يـاكى ئهسـلىدە بىـر ـ        

ياتىغا ىسسـ ئـۆز ھې  بىرىگه قېرىنداش تۇرۇپ دەماللىققا شهيتاننىڭ كهينىگه كىرىپ،        
بېرىلىپ كهتكهن ۋە كېيىنچه ھوش ـ كاللىسىنى يىغىۋالغان ئىككى تهرەپ ئارىسىدا  

بـۇ مهسـىلىنىڭ جاۋابىغـا ئېرىـشىش ئۈچـۈن          . يۈز بهرگهنلىكىگه باھا بېرىـپ باقـايلى      
  .ئالدى بىلهن ئۇرۇشنىڭ نهتىجىسىگه كۆز يۈگۈرتۈپ چىقىشقا توغرا كېلىدۇ

لى تهرەپدارلىرىنىڭ باسرا قوشۇنىغا قومانـدانلىق      ھهممىدىن بۇرۇن، ھهزرىتى ئه   
امىلىـسىگه  قىلغان تهلهه، زۇبهير ۋە ھهزرىتى ئائىـشهگه تۇتقـان پوزىتسىيىـسى ۋە مۇئ            

  :  يۈگۈرتۈپ چىقايلىكۆز

ئۇرۇش راسا قىزىغان بىر پهيتـته، ھهزرىتـى ئهلـى قوشـۇنىنىڭ قوماندانلىرىـدىن              
باسـرا قوشـۇنىنىڭ قوماندانلىرىـدىن      بىرى بولغان قهئـقه ئىبنـى ئـامىر ئهل تهمىمـى            

ئهي «: قهئــقه ئۇنىڭغــا. يارىالنغانىــدىتهلــهه . تهلــهه بىــلهن يۈزمۇيــۈز كېلىــپ قالــدى 
ــۇھهممهد ــاپقىن    ! ئهبۇمـ ــاي تـ ــاھ جـ ــر پانـ ــهن بىـ ــچه سـ ــسهنغۇ؟ مهنـ دەپ » !يارىلىنىپـ
  . ئاگاھالندۇردى

ڭ ئويالپ باقايلى، بىر قوشۇننىڭ قهھرىمـانى ئۆزىنىـڭ قارشىـسىدىكى قوشـۇننى           
قوماندانىنى يارىالنغان ھالدا ئۇچراتسا، ئۇنىڭغا بېرىـپ ئـارام ئېلىـشىنى، يارىـسىنى          
تېڭىپ جېنىنى قۇتۇلدۇرۇشىنى تهۋسىيه قىالمدۇ يـاكى دەرھـال ئۇنىڭغـا ئېتىلىـپ             

  بېرىپ، ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتهمدۇ؟ 

ئۇرۇش ئاياغالشقاندىن كېيىن، ئىبنى جهرمـۇز قىلتاققـا دەسـسىدى ۋە ھهزرىتـى             
: خۇشـــخهۋەر يهتكـــۈزمهكچى بولـــۇپ ئىـــشىك ئالدىـــدىكى قاراۋۇلغـــا ئـــۆزىنىئهلىـــگه 

: ھهزرىتــى ئهلــى قاراۋۇلغــا  . دەپ تونــۇتتى» زۇبهيرنىــڭ قــاتىلى كهلــدى، قانــداق؟   «
كىرســـۇن، ئهممـــا ئۇنىڭغـــا جهھهنـــنهمگه كىرىـــدىغانلىقى ھهققىـــدە خۇشـــخهۋەرنى «

  . دەپ جاۋاب بهردى» !ئېيتقاندىن كېيىن، ئاندىن ئېلىپ كىرگىن
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ئهجىبــا بىــر قومانــدان ئــۆز    . بۇمــۇ ئويلىــشىپ بېقىــشقا تېگىــشلىك بىــر ۋەقه    
كىم ئۇنى ئۆلتهرسه،   «: لسه، بۇ ئىشقا سۆيۈنهمدۇ ياكى    دۈشمىنىنىڭ قوماندانى ئۆلتۈرۈ  

ــدۇ  ــنهمگه كىرىـ ــۇ جهھهنـ ــق   » !شـ ــى ئېنىـ ــان نهپرىتىنـ ــا بولغـ ــڭ قاتىلىغـ دەپ ئۇنىـ
  ئىپادىلهمدۇ؟ 

شــتىن كېــيىن، ھهزرىتــى ئهلــى ھهزرىتــى ئۇرۇ. ئىــش بۇنىــڭ بىلهنــال تۈگىمهيــدۇ
رەجهب . ئۇنىڭغـا قارشـى سـۆز ـ چـۆچهك تارقاتقـانالرنى جازالىـدى       . ئائىشهنى يوقلىدى

ئېيىنىــڭ باشــلىرىدا، ھهزرىتــى ئائىــشهنى قېرىندىــشى مــۇھهممهد بىــلهن بىلــله        
ۆرسىتىـشىنى  ئۇزىتىپ قويغان ۋاقىتتـا، كىـشىلهرنىڭ ئۇنىڭغـا اليىقىـدا ھـۆرمهت ك            

ھهزرىتــى ئائىــشه پهيغهمبىرىمىزنىــڭ ھهر ئىككــى دۇنيــالىق «: ۋە. لــدىتهۋســىيه قى
ئاندىن ئۇنىڭ قولىغا كۆپ مىقداردا پۇل بېرىپ، ئۇنىڭغـا تهسـهللىي       . دېدى» ئايالىدۇر

  . بېرىشكه تىرىشتى ۋە بىر توپ ئايالنى ئۇنىڭ خىزمهتكارلىرى قىلىپ تهيىنلىدى

 بېرىـپ ھهزرىتـى ئائىـشهنى       ھهزرىتى ئهلى ئابـدۇلالھ ئىبنـى ھالهفنىـڭ ئـۆيىگه         
ــۇرۇش     ــدا ئۇنىــڭ قوشــۇنىغا قارشــى ئ يوقلىغــان ۋاقىتتــا، ئۆينىــڭ باشــقا ھۇجرىلىرى

ھهزرىتى ئهلـى گهرچه بـۇ ئىـشتىن        . قىلىپ يارىالنغان باسرالىق ئهسكهرلهر بار ئىدى     
  . خهۋەردار بولسىمۇ، ھېچ بىلمهسكه سېلىۋېلىپ، ئاجايىپ ئالىيجاناپلىق قىلغانىدى

ئهگهر ئـۇالر  . ىدە ئۇالر بىر ـ بىرىگه ھهقىقىي دۈشـمهن ئهمهس ئىـدى   چۈنكى، ئهسل
  . ھهقىقىي دۈشمهن بولغان بولسا، تېخىمۇ پاجىئهلىك ئىشالر يۈز بهرگهن بوالتتى

ــۇرۇن     ــشتىن بـ ــۇرۇش باشلىنىـ ــى ئـ ــى ئهلـ ــقا، ھهزرىتـ ــدىن باشـ ــي (ئۇنـ ھهقىقىـ
 سىياسهت يولغا   دۈشمهنلهرگه قارشى ئېلىپ بېرىلغان ئۇرۇشالردىن تامامهن پهرقلىق      

ئهســــكهرلىرىگه ئۇرۇشــــتىن قاچقانالرنىــــڭ كهينىــــدىن قوغلىماســــلىق، ) قويــــۇپ
يارىــدارالرنى ئۆلتۈرمهســلىك، ھېچبىــر ئــۆيگه بېــسىپ كىرمهســلىك، ھېچكىمنىــڭ   
مېلىنى مۇسادىرە قىلىۋالماسلىق، ئايال ـ بالىالرغـا، قولىـدا قـورال بولمىغانالرغـا ۋە      

  .  تهڭلىمهسلىك ھهققىدە قاتتىق تهنبىه بهرگهنىدىئۇرۇشقا قاتناشمىغانالرغا قورال

ــىنىڭ          ــېس ـ تۇيغۇس ــلىق ھ ــاپ قېرىنداش ــسى ئالىيجان ــڭ ھهممى ــا بۇالرنى مان
ــسىغا ســوغۇقچىلىق   . دەلىللىــرى ئىــدى  ــسۇسلىنارلىقى، شــهيتان ئۇالرنىــڭ ئارى ئهپ

  . سېلىپ، ئۇالرنى بىر ـ بىرىگه قارىمۇقارشى قىلىپ قويغانىدى

ــ بىــز ھهر ئىككــى . ۆزىگه خــاس كــۆز قارىــشى بــار ئىــدى ھهر ئىككــى تهرەپنىــڭ ئ
ېغىـر  تهرەپنىڭ سهمىمىي نىيهت بىلهن پهقهت ھهقنى تهجهللـى قىلـدۇرۇش يولىـدا ئ            

تتـــا ئهجىـــر ئاتـــا ا كانىـــڭ ئۇالرغـــتائاالهللا  ئۈچـــۈن اار بولغـــانلىقىئـــاقىۋەتلهرگه دۇچـــ
   ①.نى تىلهيمىزقىلىشى

                                                 
، - 371 جىلـد،    – 7ئىبنى كهسـىر،    » ئهل بىدايه « بهتلهر؛   – 271،  - 209 جىلد،   – 3ئىبنۇل ئهسىر،   » ئهل كامىل « ①

  .  بهتلهر– 405
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ــدىن كېــيىن   ــۈچ كۈن ــۇرۇش ئاياغلىــشىپ ئ ــدۇلالھ ئىبنــى   ھهزرىتــى ئه،ئ ــى ئاب ل
باسـرا خهلقـى ھهزرىتـى ئهلىـگه بـۇرۇنال        . ئابباسنى باسـراغا ۋالـى قىلىـپ تهيىنلىـدى        

  . ھهزرىتى ئهلى شۇ كۈنى شامغا قاراپ ھهرىكهتلهندى. بهيئهت قىلىپ بولغانىدى

شامنىڭ ئهھۋالىغـا كهلـسهك، بـۇ يهرنىـڭ ۋالىـسى تـا ھهزرىتـى ئـۆمهر دەۋرىـدىن                   
ى ئهبۇســـۇفيان بولـــۇپ، ئۇنىـــڭ خهلـــق بىـــلهن بولغـــان ئېتىبـــارەن مۇئـــاۋىيه ئىبنـــ

مۇئــاۋىيه . مۇناســىۋىتى ناھــايىتى ياخــشى بولغاچقــا، خهلــق ئــۇنى بهكمــۇ يــاقتۇراتتى 
ئۆزىگه خاس ئۇسلۇب بىلهن ئۇالرغـا سـىلىق مۇئـامىله قىلغانىـدى، خهلقمـۇ ئۇنىڭغـا                

مۇ، ئـۇالر  بهزىدە مۇئـاۋىيه سـهل ـ پهل قوپـال تېگىـپ قالـسى      . شهرتسىز بويۇن ئېگهتتى
يىغىنچـاقالپ ئېيتقانـدا، مۇئـاۋىيه خهلـق        . يهنه ساداقهتمهنلىك بىلهن بويۇن ئېگهتتى    

  . بىلهن ئىچقويۇن ـ تاشقويۇن بولۇپ كهتكهنىدى

. شام خهلقى ئۆزلىرىگه مۇئاۋىيهدىن باشقىـسىنىڭ ۋالـى بولۇشـىنى خالىمـايتتى           
ېلىـپ، خهلىپىنـى    مهدىنىدە پىتنه چىقىپ، ئاسـىيالر شـهھهرنى كـونترول قىلىۋىلىۋ         

ئېچىنىشلىق ھالـدا ئۆلتۈرۈۋەتكهنـدىن كېـيىن، نۇمـان ئىبنـى بهشـىر خهلىپىنىـڭ               
قــانلىق كــۆينىكى بىــلهن، ئايالىنىــڭ بارمــاقلىرىنى شــامغا ئېلىــپ كهلــدى ۋە شــام   

شـام خهلقـى تهۋرەپ كهتتـى، خهلىپىنىـڭ قـانخورالر تهرىپىـدىن             . خهلقىگه كۆرسهتتى 
ــۇرۇپ يىغالشــتى ئۆلتــۈرۈلگهنلىكىگه بهكمــۇ ئېچىنــد  ــاھ ئ ياشــىنىپ قالغــان . ى ۋە ئ

خهلىــــپه رەزىــــل ۋە پهســــكهش قانخورالرنىــــڭ قولىــــدا بهكمــــۇ قهبىــــه شــــهكىلدە   
ئۇنىڭ ئۈستىگه، ھېچكىم قاتىلالرنىڭ جازاسىنى بېرەلمهيۋاتـاتتى،       . ئۆلتۈرۈلگهنىدى

چـۈنكى بىـر تـوپ ئـۆكتىچى مهدىنىنـى          . بۇزۇلغان ئىنتىزام تهرتىپكه چۈشمهيۋاتاتتى   
  . ال قىلىپ، رەسۇلۇلالھنىڭ ھىجرەت يۇرتىنى چاڭگىلىغا ئېلىۋالغانىدىئىشغ

شــۇنى ئۇنۇتماســلىق الزىمكــى، مهدىنىــدىن چىققــان خهۋەرنىــڭ شــامغا يېتىــپ    
بېرىشى ئۈچۈن بىر ئاي، شامدىن مهدىنىگه قايتىـشى ئۈچـۈن يهنه شـۇنچىلىك ۋاقىـت               

ېڭى مهسىلىلهر ئوتتۇرىغـا  بۇقهدەر ئۇزۇن ۋاقىت ئىچىدە، ئهلۋەتته، يېڭى ـ ي . كېتهتتى
ــۇراتتى ۋە ئۇالرنىــڭ خهۋىرىنــى يهتكــۈزۈش ئۈچۈنمــۇ يهنه شــۇنداق ۋاقىــت      چىقىــپ ت

گهنلىكـى  هنھهزرىتى ئهلىنىڭ خهلىـپىلىككه تهيىنل    . ئاۋارىچىلىقى كېلىپ چىقاتتى  
  . ھهققىدىكى خهۋەرمۇ شامغا ئهنه شۇ شارائىتالردا يهتكۈزۈلدى

زەيــد، مــۇھهممهد ئىبنــى مهســلهمه، ھاســان ئهممـا ســاھابىلهردىن ئۇســامه ئىبنــى  
 سـهئد ئىبنى سابىت، زەيد ئىبنى سـابىت، كهئـاب ئىبنـى مالىـك ۋە كـېڭهش ئهزاسـى                  

ئۇنــدىن باشــقا . ئىبنــى ئهبۇۋەققــاس قاتــارلىقالر ھهزرىتــى ئهلىــگه بهيــئهت قىلمىــدى 
  .  بهيئهت قىلدىمهجبۇرىيكېڭهش ئهزالىرىدىن تهلهه ۋە زۇبهيرمۇ ھهزرىتى ئهلىگه 

ــۇ ــۈنلهردىكى كــېڭهش ئهزالىــرى ۋە ئۇالرنىــڭ ئهھــۋالىنى قىــسقىچه قىلىــپ    ئ  ك
 ـــ تهلـهه بىـلهن زۇبهيـر       . ككه نـامزات   خهلىـپىلى  ــئهلى  : ۇنداق خۇالسىلهشكه بولىدۇ  م
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 ھهزرىتـى   ـــ  ئىبنـى ئهبۇۋەققـاس      سـهئد .  بهيـئهت قىلـدى    مهجبـۇرىي ھهزرىتى ئهلىـگه    
  . ئهلىگه پهقهتال بهيئهت قىلمىدى

 كۆزىتىــــپ چىقــــساق، تۆۋەندىكىــــدەك نهتىجىــــگه    يىلىمهســــىلىنى تهپــــس 
ھهزرىتى ئهلى ۋەزىيهتنى تېخى تولۇق كونترول قىلىپ بواللمىغاچقا،        : ئېرىشهلهيمىز
چــۈنكى قــاتىلالر مهدىنىنــى . لمــايتتىىياوســماننىڭ قــاتىللىرىنى جازالھهزرىتــى ئ

ــدى  ــشغال قىلىۋالغانى ــۇنداق بو  . ئى ــا مۇش ــان خهۋەرلهر مان ــامغا يېتىــپ بارغ ــۇپ، ش ل
بـۇ ئىـشالردىن    . مۇئاۋىيه ئهھۋالنىڭ مانا مۇشۇنىڭدىنال ئىبارەت ئىكهنلىكىنى ئۇقتى      

خهۋەر تاپقان مۇئاۋىيه ھهزرىتى ئهلىگه بهيئهت قىلىش ئۈچۈن مهلۈم مهزگىل كۈتۈشى           
  . كېرەكلىكىنى ئويالشتى

ئۇنىــڭ ئۈســتىگه، ھهم ئــۆزى ھهم شــام خهلقــى ھهزرىتــى ئوســماننىڭ قهتلــى        
شــۇنداقال، ئۇممهتنىــڭ بهزى مۆتىــۋەرلىرى . تتىق ئېچىنماقتــا ئىــدىقىلىنىــشىغا قــا

ــسا، يهنه       ــگه ماڭ ــپ مهككى ــى تهرك ئېتى ــۈن مهدىنىن ــلىق ئۈچ ــنىگه ئارىالشماس پىت
شــامغا كهلــگهن . بهزىلىــرى مهدىنىــدە تــۇرۇپ ئاســىيالرغا نــارازىلىق بىلــدۈرۈۋاتاتتى 

  . خهۋەرلهرنىڭ ئىچىدە مانا بۇالرمۇ بار ئىدى

قايـسى ۋىاليهتـلهرگه يېڭـى ۋالىالرنـى تهيىـنلهپ           يېڭى خهلىپه ھهر  كۆپ ئۆتمهي،   
شــامغا ســهھل ئىبنــى ھــۇنهيفنى ۋالــى تهيىــنلهپ، مۇئــاۋىيهنى . ئهۋەتىــشكه باشــلىدى

ــنىگه   . ۋەزىپىــسىدىن ئېلىــپ تاشــلىدى  ــسىدىن كهي ئهممــا يېڭــى ۋالــى شــام چېگرى
پ بېقىش قارارىغـا  چۈنكى مۇئاۋىيه مهلۇم مهزگىل ۋەزىيهتنى تىڭ ـ تىڭال . ياندۇرۇلدى
شۇ كۈنلهرنىڭ بىرىدە، مۇئاۋىيه ھهزرىتى ئهلىگه قارشى چىققان بىر تـوپ   . كهلگهنىدى

كىشىنىڭ مهككىدىن باسـراغا قـاراپ يولغـا چىققـانلىقى ۋە ئۇالرنىـڭ بېـشىدا تهلـهه،                 
زۇبهير، مۇئمىنلهرنىڭ ئانىسى ھهزرىتى ئائىشه قاتارلىقالرنىڭ بـارلىقى ھهققىـدىكى          

  . شۇرۇۋالدىخهۋەرنى تاپ

بۇ خهۋەردىـن ھهزرىتـى ئهلىنىـڭ ھۆكـۈمرانلىقنى تېخـى تولـۇق قولىغـا ئېلىـپ               
شـۇڭا مۇئـاۋىيه يهنه بىـر مهزگىـل كۈتۈشـكه           . بواللمىغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بـوالتتى   

شام خهلقىمۇ ئۇنىڭ بىـلهن     . توغرا كېلىدىغانلىقىنى ھېس قىلدى ۋە شۇنداق قىلدى      
  . بىلله داۋاملىق كۈتهتتى

جهمهل . باسـرا ۋەقهلىـرى بولـۇپ ئـۆتتى       ) سـۆزلهپ ئـۆتكىنىمىزدەك   (ۈنلهردە،  بۇ كـ  
. ئۇرۇشى پارتىلىـدى ۋە مۇسـۇلمانالرنى ئېغىـر قايغۇغـا سـالىدىغان ۋەقهلهر يـۈز بهردى               

ــئهت          ــگه بهي ــى ئهلى ــڭ ھهزرىت ــۇ ۋەقهلهر مۇئاۋىيهنى ــۈز بهرگهن ب ــدىن ي ــا ـ ئارقى ئارق
اۋىيه ۋە ئۇنىــڭ قېــشىدىكىلهرنىڭ مۇئــ. قىلىــشىنى كېچىكتۈرۈشــكه ســهۋەب بــوالتتى

  .  ئىدى مۇشۇالردىن ئىبارەت قارىشى ماناىيىسى، كۆزئىد
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نلهرنىڭ ئهمىرى ھهزرىتى ئهلىنىڭ ئىدىيىسى بۇنىڭدىن پهرقلىق بولۇپ،        ىممۇئ
شـۇڭا خهلىـپه ئـۇنى      . ئۇ مۇئاۋىيهنى خهلىپه تهرىپىدىن سـايالنغان ۋالـى دەپ بىلهتتـى          

ەرھـال ۋەزىپىنـى ئۆتكـۈزۈپ بېرىـشى، ئهگهر خهلىـپه           ۋەزىپىسىدىن قالدۇرغانـدا، ئـۇ د     
  . ئۇنى ئۆز ۋەزىپىسىگه قويسا، ئۇ ۋەزىپىسىنى داۋامالشتۇرۇشى كېرەك ئىدى

خهلىــــپىگه (» ئهگهشـــكۈچى «ئهمهس، بهلكــــى ) خهلىـــپه (» يولباشــــچى«ۋالـــى  
بولغاچقا، ۋالىنىڭ ۋەزىپىسى ئۆز ھۆكۈمرانلىقىدىكى خهلـق ئاممىـسى         ) بويسۇنغۇچى
ــر  ــلهن بى ــدى  بى ــئهت قىلىــش ئى ــپىگه بهي ــنه خهلقىنىــڭ  . لىكته خهلى ــۇ، مهدى بولۇپم

مهدىــنه خهلقــى (خهلىــپىگه بهيــئهت قىلىــشى خهلىــپه ئۈچــۈن بهكمــۇ مــۇھىم ئىــدى   
ئۇنداق بولغانىكهن، بۇ ئىشنى سهۋەبسىزال كهيـنىگه       ). ھهزرىتى ئهلىگه بهيئهت قىلدى   

لى كـېڭهش ئهزاسـى     تارتىشنىڭ نېمه ھاجىتى؟ ئۇ مهسلىههتىنى ئېلىپ ئىش قىلغى       
بولمىسا يا؟ خهلىپه ئۇنى ۋەزىپىسىدىن ئېلىپ تاشلىغانىكهن، ئۇ چوقۇم خهلىپىنىڭ      

  . ئهمرىگه بويسۇنۇشى الزىم ئىدى

 قارىـــشى بولـــۇپ، ئهلىنىـــڭ مۇئـــاۋىيه ھهققىـــدىكى كـــۆز ھهزرىتـــى ،مانـــا بـــۇالر
 چـۈنكى ۋەزىيهتنىـڭ تېخـى پهسـكويغا چۈشـمىگهنلىكىنى ۋە     . توغرىسىمۇ مۇشۇ ئىـدى  

بىــر  ئاســىيالرنىڭ مهدىــنه ۋە دۆلهتنــى ئــۆز ئىلكىــگه ئېلىۋالغــانلىقىنى بىلــگهن ھهر
  .  الزىم ئىدىلىشىلىپىگه بهيئهت قىلىپ، ئۇنى قولئۈممهت ھهممىدىن بۇرۇن خه

ــۇ ئاســىيالر خهلــق ئۆزلىرىنىــڭ كۈچلــۈك ھۆكۈمرانلىققــا ئىــگه بولغانلىقىغــا    ب
ايتــاتتى ۋە ســـهپلىرى چۇۋۇلـــۇپ  ئىــشهنچ باغلىغانـــدىن كېيىــنال ئـــۆز يۇرتلىرىغـــا ق  

شۇندىال خهلىپه ھۆكۈمرانلىقنى قولىغا ئېلىپ، بۇ ئاسىيالرنىڭ       . تارقىلىپ كېتهتتى 
ئهممــا ھــازىرچه ئــۆكتىچىلهر كۈچلــۈك بولــۇپ،  . تېگىــشلىك جازاســىنى بېرەلهيتتــى

. شۇڭا ئۇالرنى جازاالندۇرۇشمۇ بهك تهس ئىدى. مهدىنىدە خالىغان ئىشىنى قىالاليتتى
مۇئمىنلهرنىڭ ئهمىرى ئۇالرنى جازاالندۇرماقچى بولسا، ئۇالر خهلىـپىگه چوقـۇم          ھهتتا  

ــا قهســـت     ــڭ جېنىغـ ــنه خهلقىنىـ ــڭ ۋە مهدىـ ــاي، ئۇنىـ ــدۈرۈپال قالمـ ــىلىق بىلـ قارشـ
  . قىلىشتىنمۇ يانمايتتى

ــۆز   ــۇ ھهزرىتــى ئهلىنىــڭ ك ــۇپ، ئىــسالمنى ۋە   بۇم ــشىنىڭ بىــر قىــسمى بول  قارى
ش مهقسىتىدە مۇشـۇنداق ئويلىغـانلىقى ئۈچـۈن        مۇسۇلمانالرنى پىتنىدىن قۇتۇلدۇرۇ  

  . تىن كاتتا ئهجىر ۋە ساۋاب تىلهيمىزهللا ا

شام ۋالىسىنىڭ بۇ خهتهرلىك پهيتته تۇتقـان پوزىتسىيىـسى ھهزرىتـى ئهلىنىـڭ             
چــۈنكى ۋالــى خهلىپىنىــڭ ئهمــرىگه چوقــۇم بويــسۇنۇشى كېــرەك . كــۆڭلىگه ياقمىــدى

خهلىپىمـۇ ھهقنىـڭ تهجهللـى قىلىـشى        ئهمما ۋالى ئۇنداق قىلىپ تۇرۇۋالـسا،       . ئىدى
چــۈنكى ھهزرىتــى . ئۈچــۈن ئۇنىڭغــا قارىتــا قــاتتىق مۇئــامىله قىلىــشتىن يانمــايتتى

ــۇق قىلىــش ئاجىزلىقنىــڭ      ــشاق قولل ــشىلهرگه يۇم ــداق كى ــدە بۇن ئهلىنىــڭ نهزىرى
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شۇڭا ئىشالرنى ئۆز يولىغا سېلىش ئۈچـۈن دەرھـال ھهرىكهتلىـنىش           . ئىپادىسى ئىدى 
  . ىلىش كېرەك ئىدىۋە شامغا يۈرۈش ق

ئهممــا شــامغا يــۈرۈش قىلىــش . دەرۋەقه، ھهزرىتــى ئهلــى بىــر قوشــۇن تهييارلىــدى
ئالدىدا، مهككىدىن كهلگهن شۇم خهۋەر سهۋەبى بىلهن يۈرۈش يۆنىلىشىنى ئۆزگهرتتى          

قوشـۇن باسـراغا يېقىنالشـتى ۋە ئـۇ يىلـى           . ۋە قوشۇننى باشالپ ئىراققا يـۈرۈپ كهتتـى       
ئۇرۇشتىن . ا ئىككى تهرەپ ئارىسىدا جهمهل ۋەقهسى يۈز بهردى       جهمادىيهلئاخىر ئېيىد 

ــۈزەتتى     ــپ، شــهھهر ئىنتىزامىنــى ت ــى باســراغا كىرى ــۇرۇش . كېــيىن ھهزرىتــى ئهل ئ
جىنايهتچىلىرىنى كهچۈرۈۋەتكهندىن سـىرت، ئـۇرۇش چىقىمىغـا ئۇچرىغانالرغـا ئىـگه            

ۇلالھ ئىبنـى  ئابـد . چىقتى ۋە ھهر ئىككى تهرەپ كىشىلىرىگه خهير ـ ئېهـسان قىلـدى   
ئابباسنى باسراغا ۋالى قىلىپ، ئۆزى شامغا قىلىدىغان يۈرۈشنىڭ تهييارلىقى ئۈچۈن          

  .كۇفهگه قاراپ يولغا چىقتى

اخىرلىرىــدا كــۇفهگه  ـ يىلــى رەجهپ ئېيىنىــڭ ئ  36ھهزرىتـى ئهلــى ھىجرەتنىــڭ  
  . بۇ يهردە ئۇرۇشقا تۆت ئاي تهييارلىق قىلدى ۋە ئهسكهر توپلىدىېلىپ،يېتىپ ك

ــاكى باشــقىالرغا پهقهتــال ئىــچ     ھهز ــۆزىگه ي ــدا، ئ ــپه ئىجــرا قىلغان رىتــى ئهلــى ۋەزى
ــويىچه داۋامالشــقانىدى   . ئاغرىتمــايتتى ــاتى ب ــۇپ، ھاي ــادىتى بول ــۇ ئۇنىــڭ ئ ــدىغا . ب ئال

قانچىلىك توسالغۇالر چىقسا چىقسۇن، ئۇنىڭ ئۈچـۈن بهرىبىـر بولـۇپ، تـوغرا يولـدىن               
بولـۇپ، ئـۆز رەئىـسلىرىنىڭ      شـۇنداق   ئۇنىـڭ ھهمراھلىرىمـۇ     . ھهرگىز چهتنىمهيتتـى  

ــۈتمهس  ــۆز راھهت   -پـ ــۈن ئـ ــايىلىرى ئۈچـ ــۈگىمهس غـ ــي  - تـ ــاراغهتلىرىنى قهتئىـ  پـ
  . ئويالشمايتتى

ھهزرىتــى ئهلــى ئــاۋۋال جهرىــر ئىبنــى ئابــدۇلالھ ئهل بــۇجهلىنى ئهلچــى قىلىــپ  
مۇئاۋىيهگه ئهۋەتىپ، ئۇنىڭ ئۆزىگه بهيئهت قىلىشىنى ۋە ھهممهيـلهن قوبـۇل قىلغـان             

ئهمما مۇئـاۋىيه ھېچقانـداق     . ىپىلىكنى ئۇنىڭمۇ قوبۇل قىلىشىنى تهلهپ قىلدى     خهل
  . جهرىر ئۇنىڭ يېنىدىن نهتىجىسىز قايتتى. جاۋاب بهرمىدى

ــاۋاب       ــال ج ــڭ دەرھ ــرى مۇئاۋىيهنى ــدىن بهزىلى ــڭ ھهمراھلىرى ــى ئهلىنى ھهزرىت
ــدى ــشىنى كۈتكهنىــ ــا   . بېرىــ ــۇق بهجــ ــسىنى تولــ ــۆز ۋەزىپىــ ــڭ ئــ ــۇڭا جهرىرنىــ شــ

ھهتتا ئهشتهر ئاۋازىنى   . گهنلىكى ھهققىدە بهزى تهنقىدلهر ئوتتۇرىغا چىقتى     كهلتۈرمى
بــۇ ســۆزلهردىن . جهرىــر ئــاڭلىغۇدەك دەرىجىــدە يــۇقىرى كۆتــۈرۈپ تاپــا ـ تهنه قىلــدى    

قاتتىق رەنجىگهن جهرىـر قارارگـاھنى تهرك ئهتتـى ۋە ئـۆز نـارازىلىقىنى ئىپـادىلهش                
 بىرلىــشىپ كېتىــدىغان يهردىكــى ئۈچــۈن ھــابۇر ئۆســتىڭى بىــلهن فىــرات دەرياســى 

  . گه كهتتىشهھىرىقهرقىسه 

كۆپ ئۆتمهي، مۇئاۋىيه ھهزرىتى ئهلىگه ئهبۇمۇسا ئهل خوالنى قاتارلىق بىر نهچـچه   
بـۇ نهتىجىـسىزلىكلهردىن    . بـۇ ئهلچىلهرمـۇ نهتىجىـگه ئېرىـشهلمىدى       . ئهلچى ئهۋەتتى 
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زمهي مۇئاۋىيهنىـڭ   ئىچى پۇشقان ھهزرىتى ئهلىنىڭ ھهمراھلىـرى يهنه ۋاقىـت ئۆتكـۈ          
شـۇنىڭ بىـلهن، زۇلهىجـجه ئېيىنىـڭ        . ئۈستىگه يۈرۈش قىلىشنى تهشهببۇس قىلـدى     

  . لىرىغا ئاياق باستىتۇپراقباشلىرىدا، ھهزرىتى ئهلىنىڭ تۇرشاۋۇللىرى شام 

ئهممــا ھهزرىتــى ئهلــى ئــۆز قوماندانلىقىــدىكى قوشــۇنغا باشــقىالرنىڭ ئــۆزلىرىگه 
ــۇرۇن ھهرىكهتــ  ــورال تهڭلىــشىدىن ب ــاۋىيهمۇ . كه ئۆتمهســلىكىنى ئهمــر قىلــدى ق مۇئ

ھهزرىتى ئهلـى قوشـۇنىنىڭ ھهرىكهتلهنگهنلىكىنـى تۇيـۇپ، دەرھـال شـام قوشـۇنىنى            
ئــۇ قوشــۇنىنى فىــرات دەرياســىنىڭ  . باشــالپ، ســىففىن دېــگهن يهرگه يېتىــپ بــاردى 

ھهزرىتى ئهلىنىڭ قوشۇنلىرى   . سۈيىدىن پايدىلىنااليدىغان بىر يهرگه ئورۇنالشتۇردى    
ھهزرىتـــى ئهلـــى . ۇ يهرگه يېتىـــپ كهلگهنـــدە ئىچكـــۈدەك ســـۈيىمۇ قالمىغانىـــدى بـــ

مۇئــاۋىيهدىن ھهر ئىككــى قوشــۇننىڭ ســۇدىن خــالىغىنىچه پايدىلىنىــشىغا توســالغۇ 
ئۇنىــڭ بــۇ . بولماســلىقىنى تهلهپ قىلــدى، ئهممــا مۇئــاۋىيهدىن بىــر جــاۋاب چىقمىــدى

هزرىتــــى ئهلىنىــــڭ پوزىتسىيىــــسى يهنه ئارىــــدا ســــۈركىلىش پهيــــدا قىلــــدى ۋە ھ
قوماندانلىقىــــدىكى ئىــــراق قوشــــۇنى ھهرىكهتــــكه ئۆتــــۈپ، مۇئــــاۋىيه قوشــــۇنىنى  

ــدۈردى ــۇدىن تهڭ   . چېكىنــ ــۇننىڭ ســ ــا ھهزرىتــــى ئهلــــى ھهر ئىككــــى قوشــ ئهممــ
  . پايدىلىنىشىغا رۇخسهت قىلدى

شـۇنىڭ بىـلهن، ھهر ئىككــى قوشـۇن دەريانىــڭ بويىغـا ئورۇنلىــشىپ، بىـر نهچــچه      
ى قوشـۇننىڭ ئهسـكهرلىرى سـۇ ئـالغىلى بارغـان يهردە بىـر ـ        ئىككـ . كۈننى ئۆتكـۈزدى 

بىرى بىلهن ئۇچرىشىپ قاالتتى، بهزىلىرى پات ـ پـات كۆرۈشـۈپ تـۇراتتى ۋە بهزىلىـرى      
  . بىر چىرايلىق ئولتۇرۇپ سۆھبهتلىشهتتى، مۇنازىرىلىشهتتى

ــلهن         ــرى بى ــاتتىق دۈشــمهنلىك نهزى ــرىگه ق ــر ـ بى تارىخچىالرنىــڭ ئۇالرنىــڭ بى
دائىــم بىــر ـ بىــرىگه خىــرىس قىلىــپ    لىقى ۋە ئۆزئــارا ئۇرۇشــۇش ئۈچــۈن ھهرقارىغــان

تۇرىدىغانلىقى ھهققىدىكى ھهددىدىن زىيادە ئاشۇرۇپ بايـان قىلغـان مهلۇمـاتلىرىنى           
چــۈنكى بــۇ پۈتــۈنلهي خاتــا بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ  . ئوبــدانراق ئويلىــشىپ كــۆرۈش كېــرەك

ــر ئايرىمىچىلىقىــ    ــتىالپ پهقهت پىكى ــسىدىكى ئىخ ــارەت ئارى ــدىدىن ئىب ــا . ئى ئهمم
 بىر ـ بىرىگه نىسبهتهن قېرىنداشلىق ھـېس ـ تۇيغۇسـى بىـلهن      ئۇالرنىڭ كۆڭۈللىرى

ئهپسۇسلىنارلىقى، بـۇ پىكىـر ئـايرىمىچىلىقى تۈپهيلىـدىن بىـر ـ بىـرىگه        . تولغانىدى
  . بولغان قېرىنداشلىق مېهرىنى ئوچۇق ـ ئاشكارە ئىپادە قىاللمايتتى

ئهمما ئىمكانىيىتىنىـڭ   . ۇالرنىڭ ئارىسىدا ئۇرۇش باشالندى   قانداقال بولمىسۇن، ئ  
. بارىچه بىر ـ بىرىگه ھۇجۇم قىلمايتتى ۋە بىر ـ بىرىنى قىرىپ تاشالشقا ئۇرۇنمايتتى  

ھهر ئىككى تهرەپنىڭ قوماندانلىق مهركهزلىرىمۇ ئۇرۇشنىڭ ئۇ قهدەر شـىددەتلىنىپ          
 .هقـسهت بـۇ ئهمهس ئىـدى      نكى، ئهسـلى م   چـۈ . كېتىشىدىن قـاتتىق ئهندىـشه قىالتتـى      

ئۇنىڭ ئۈستىگه، قايسى تهرەپتىن ئادەم ئۆلسه ئۆلسۇن، نهتىجىـدە بـۇ مۇسـۇلمانالرنىڭ             
ــدى   ــاراۋەر ئىـ ــلهن بـ ــك بىـ ــشى دېگهنلىـ ــۇلمان  . زەئىپلىشىـ ــى تهرەپ مۇسـ ھهر ئىككـ
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قوشــۇنلىرىنىڭ ســهپلىرى بولــۇپ، بۇالرنىــڭ ئهســلى ۋەزىپىــسى ئىــسالم دۆلىتىنىــڭ  
مانــا بــۇ . هتىــه ئىــشلىرى بىــلهن مهشــغۇل بولــۇش ئىــدىچېگرالىرىنــى قوغــداش ۋە ف

ــتىن ا      ــر تهرەپ ــسه، يهنه بى ــا ئۆت ــتىن ھۇجۇمغ ــر تهرەپ ــۇالر بى ــهۋەبتىن، ئ ــۇ  هللا س ــڭ ب نى
ــدا   ــاننى ئاخىرالشــتۇرۇپ، ئارىلىرى ــاقلىق ئورنىتىــشىنى،  تىنچغهلي لىــق ۋە ئىتتىپ

  . ھهممهيلهننىڭ ھوش ـ كاللىسىنى يىغىپ، توغرا يولغا مېڭىشىنى تىلهيتتى

بۇ توقۇنۇشالر زۇلهىججه ئېيى چىققۇچه پات ـ پات يۈز بېرىپ تـۇردى ۋە مـۇھهررەم    
ئهســكهرلهر ئــۆز قارارگاھلىرىغــا . ئېيىنىــڭ كىرىــشى بىــلهن پۈتــۈنلهي توختىتىلــدى

ئىككـى  . قايتىشتى، ھهممىسى ئارىدا بىرلىكـسهپ ئورنىتىلىـشىنى ئۈمىـد قىالتتـى          
ــلهر ئېل  ىـــپ بېرىلغـــان بولـــسىمۇ، نهتىـــجه  تهرەپ ئارىـــسىدا دىپلوماتىـــك كۆرۈشۈشـ

ئۇالر بىـر ـ بىـرىگه دۈشـمهنلىك نهزەرى بىـلهن قارىغـانلىقى تۈپهيلىـدىن        «. چىقمىدى
» ھــوش ـ كاللىــسىنى يىغىــپ ئــۇرۇش توختىتىــشنى ئويالپمــۇ قويۇشــمىغانىدى          

دېگهندەك خاتا ھېس ـ تۇيغۇغا بېرىلمهسـلىك ئۈچـۈن ۋەزىيهتنـى ئوبـدانراق تهھلىـل       
ئهســلىدە ھهر ئىككــى تهرەپ كۆڭلىــدە بىــر ـ   .  تــوغرا كېلىــدۇقىلىــپ كۆرۈشــىمىزگه

بىرىگه دۈشمهنلىك نهزەرى بىلهن ئهمهس، بهلكى قـان ـ قېرىنداشـلىق نهزەرى بىـلهن     
قـــارايتتى ۋە پۈتـــۈن ئىمكـــانىيىتى بىـــلهن پىتنىنىـــڭ ئاياغلىـــشىپ، ۋەزىيهتنىـــڭ 

ئۆز پىكرىـدە   شۇنداق بولسىمۇ، ھهر ئىككى تهرەپ      . مۇقىملىشىشى ئۈچۈن تىرىشاتتى  
 قارىـشى   ھهزرىتى ئهلىنىڭ كـۆز   . ي يانمىدى چىڭ تۇردى ۋە ئۆز ئىددىيىسىدىن قهتئى     

ئېنىق بولسىمۇ، مۇئاۋىيهنىڭ كۆڭلى سۆھبهتلىشىـشكه پهقهتـال مايىـل بولمىغاچقـا،            
  . ئارىدا ئۇرۇش چىقىشى تۇرغانال گهپ ئىدى

ۇش ھىجرىيهتنىڭ ئۇر.  باشلىدىدەرۋەقه، ئىككى تهرەپ بىر ـ بىرىگه قايتا ھۇجۇم 
قوشــــۇنالر بــــۇ ئىــــشنىڭ بۇنــــداق .  يىلــــى، ســــهفهر ئېــــيىغىچه داۋامالشــــتى- 37

داۋاملىـشىۋەرسه بولمايـدىقانلىقىنى ھـېس قىلىـشتى ۋە بىـراقال ئومـۇمىي ھۇجۇمغـا        
ھهر ئىككــى تهرەپــتىن نۇرغــۇن ئــادەم . ئــۈچ كــۈنگىچه قــانلىق جهڭ بولــدى. ئۆتۈشــتى

مـار ئىبنـى ياسـىر ۋە ھاشـىم ئىبنـى ئـۇتبه             ھهزرىتى ئهلىنىڭ سـېپىدىن ئام    . ئۆلدى
ــدۇلالھ       ــوغلى ئۇبهي ــى ئۆمهرنىــڭ ئ ــاۋىيه ســېپىدىن ھهزرىت ــاس؛ مۇئ ــۇل ئ ــى ئهب ئىبن

مۇئـاۋىيه قوماندانلىقىـدىكى شـام قوشـۇنى        . قاتارلىق مـۇھىم شهخـسلهر ئۆلتۈرۈلـدى      
ــلىدى  ــشكه باش ــم    . يېمىرىلى ــان كهرى ــا قۇرئ ــۇنلىرى نهيزىلىرىنىــڭ ئۇچىغ ــام قوش ش

ى ئېــسىپ، ئىــراق ئهســكهرلىرىنىڭ ئــۆزلىرىگه ھۇجــۇم قىلماســلىقىنى پــارچىلىرىن
ئىراق قوشـۇنىنىڭ بـاش قومانـدانى ھهزرىتـى ئهلـى ۋە قومانـدانالردىن         . تهلهپ قىلدى 

ــسىمۇ،      ــان بول ــارلىقالر ئۇرۇشــنى داۋامالشــتۇرماقچى بولغ ــاھى قات ئهل ئهشــتهر ئهن ن
 ئاسـتا پهسـكويغا چۈشـتى ۋە    ئهمرى بىلهن ئاستا ـ » توختا«ئهسكهرلهر ئهل ئهشتهرنىڭ 

  . ئۇرۇش ئاخىرالشتى

ئهگهر . مۇسۇلمانالر ئهڭ ئاخىرقى ئۈمىدلىرىنى ئىتتىپاقلىشىـشقا باغلىغانىـدى       
چـۈنكى  .  ئهمهس ئىـدى   مـۇمكىن بۇ ئۈمىد بولمىغـان بولـسا، ئۇرۇشـنىڭ توختىتىـشى           
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 ھهقلىق تهرەپ بولغان ھهزرىتى ئهلىنىـڭ قوشـۇنى زەپهرگه بهكمـۇ يېقىنالشـقانىدى،            
  .شۇڭا ئۇرۇشقا قاتتىق كىرىشىپ كهتكهنىدى

ئهپسۇسلىنارلىقى، مۇئاۋىيه ئۇرۇش توختىتىلغاندىن كېيىن ھهزرىتى ئهلىنىـڭ        
ئهلچىــسى ئهل ئهشــتهرىگه بــۇ مهســىلىنى ئىككــى تهرەپــتىن ۋەكىــل ھــاكىم ســايالپ، 

شــۇنىڭ بىــلهن ئــۇرۇش . شــۇالر ئــارقىلىق ھهل قىلىــش پىكرىنــى ئوتتۇرىغــا قويــدى 
ــپ ــتىدا   توختىتىلىــ ــازارىتى ئاســ ــى تهرەپنىــــڭ گۇۋاھچىلىرىنىــــڭ نــ ، ھهر ئىككــ

بـۇ كېلىـشىمگه شـام قوشـۇنى پۈتـۈنلهي رازى           . ئىتتىپاقلىشىش كېلىشىمى تۈزۈلدى  
ئهمما ئىراق قوشۇنىنىڭ بىر قىسمى رازى، يهنه بىر قىسمى نـارازى بولـسىمۇ،             . بولدى

ى كـۈن كېـيىن،     بۇ كېلىشىمدىن ئىككـ   . ھېچكىم ئاۋازىنى چىقىرىشقا پېتىنالمىدى   
. ئۆلۈكلهر دەپنه قىلىنىپ، ھهزرىتى ئهلى تهرىپىدىن كۇفهگه قايتىش ئهمرى بېرىلدى

پ شــامغا قــاراپ  ئــۇالر كــۇفهگه قايتقانــدىن كېــيىن، مۇئــاۋىيهمۇ قوشــۇنىنى باشــال      
  ①.ھهرىكهتلهندى

ھهزرىتى ئهلى قوشۇنىنىڭ ھهممىسى كۇفهگه كىـرمهي، بىـر قىـسمى ئىتتىپـاق             
ئۇالر بۇ كېلىشىمگه . لىقى تۈپهيلىدىن ھارۇرە دېگهن يهرگه كهتتىكېلىشىمىگه نارازى 

 رەبىـــئبهكمـــۇ نـــارازى بولغاچقـــا، ئـــۆز ئارىلىرىـــدا تهشـــكىللىنىپ، شـــىبس ئىبنـــى 
ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئهل قهۋۋا      . ئىسىملىك بىرىنى ئۆزلىرىگه رەئىس قىلىـپ سـايلىدى       

ئهلـى ئۇالرغـا ئــادەم   ھهزرىتـى  . ئىـسىملىك بىـر بـۇ ئايرىمچىالرغـا ئىمــاملىق قىلـدى     
بهلكىم . ئهۋەتىپ، قايتىپ كېلىشىنى ۋە بۆلگۈنچىلىك قىلماسلىقىنى تهلهپ قىلدى       

ئۇالرمـــۇ شـــۇنداق ئويلىـــسا كېـــرەك، ھهزرىتـــى ئهلىنىـــڭ بـــۇ كېلىـــشىمنى قوبـــۇل 
ــشتى   ــشىنى تهلهپ قىلى ــدانىغا قايتى ــلىقىنى ۋە جهڭ مهي ــڭ  . قىلماس ــا ئۇالرنى ھهتت

كۆپ ئۆتمهي،  . تى ئهلىنىڭ يېنىغا قايتىپ كهتتى     ھهزرى رەبىئرەئىسى شىبس ئىبنى    
ئابدۇلالھ ئۇالر بىـلهن كـۆپ      . ھهزرىتى ئهلى ئۇالرغا ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباسنى ئهۋەتتى      

ــايتتى     ــشهلمهي ق ــگه ئېرى ــر نهتىجى ــسىمۇ، بى ــكهن بول ــلهن،  . مۇنازىرىلهش ــۇنىڭ بى ش
ەلىللهرنـى  ھهزرىتى ئهلى شهخـسهن ئـۆزى بېرىـپ، ئـۇالر بىـلهن كۆرۈشـتى ۋە پۈتـۈن د                 

  . ھهممهيلهن بىرلىكته كۇفهگه قايتتى. ئوتتۇرىغا قويۇپ، ئۇالرنى قايىل قىلدى

كۆرۈنۇشته بۇ مهسىله ھهل قىلىنغاندەك كۆرۈنگهن بىـلهن، ئهمهلىيهتـته ئۇنـداق            
ئهمهس بولۇپ، بـۇ ئـايرىمىچىالر ئـۆز پىكىرلىرىـدىن يانمىغانىـدى ۋە يهنىـال شـۇ كونـا                   

. نىــڭ ھۆكمىــدىن باشــقا ھۆكــۈم يوقتــۇر  هللا ا«: ىــدىۇقــامىنى غىڭــشىپ تۇرۇۋالغانم
ــاخىرى        ــڭ ئ ــا ئۇنى ــوغرا، ئهمم ــامهن ت ــۆزلهر تام ــان س ــرى ئېيتق ــڭ ئهمى مۇئمىنلهرنى

ئـۇالر ھهزرىتـى ئهلىنىـڭ      . دەپ جار ساالتتى، مۇنازىرىلىـشهتتى    » باتىللىققا تۇتىشىدۇ 
ۋاتقانلىقىنى جهڭ مهيدانىغا قايتا بارىدىغانلىقىنى ۋە ھازىرچه قوشۇنغا ئارام ئالـدۇرۇ          

  . خىيال قىلىشىپ يۈرەتتى
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نىهايهت، ئالدىن بهلگىلهنگهن كۈنى ھهزرىتـى ئهلـى بىـلهن مۇئاۋىيهنىـڭ ۋەكىـل              
ــسىمۇ،     ــگهن يهردە كۆرۈشــۈپ، سۆھبهتلهشــكهن بول ــدەل دې ــۇل جهن ھــاكىملىرى دەمهت

ئهمما تارىخچىالرنىڭ بۇ ھهقته بايـان      . پىكىر بىرلىكىگه كېلهلمهيال ئايرىلىپ كهتتى    
هلـى تهرىپىـدىن    مهسىلهن، ھهزرىتى ئ  . غان مهلۇماتلىرىنىڭ كۆپىنچىسى خاتادۇر   قىل

 ئهبۇمۇســا ئهل ئهشــئهرى تــارىخچىالر تهســۋىرلىگهندەك ئۇنــداق ــــئهۋەتىلــگهن ھــاكىم 
مۆڭ ۋە غاپىل كىشى ئهمهس بولۇپ، ئۇ ئۇلـۇغ سـاھابه ۋە ھهزرىتـى ئـۆمهرگه ئوخـشاش                  

ھهزرىتـى  . ئىدىلىلىققا تهيىنلهنگهن بىرى   دانا ۋە ئىنتىزامچان خهلىپه تهرىپىدىن ۋا     
 مۇمكىنر تهسۋىرلىگهن كىشىدەك بىرىنى ۋالىلىققا تهيىنلىشى ئۆمهرنىڭ تارىخچىال

مۇ ئهخمهق،  ئهمر ئىبنى ئاس   شۇنداقال، مۇئاۋىيه تهرىپىدىن ئهۋەتىلگهن ھاكىم    . ئهمهس
قانـداقال  ( بـۇ ئىككـى ھـاكىم     . رى ئهمهس ئىـدى   ئىمانى چاال، ۋاپاسىز ۋە ئىنساپسىز بىـ      

 قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغانـدىن كېـيىن، پىكىـر          ئۆز كۆز  )بولۇشىدىن قهتئىينهزەر 
  . بىرلىكىگه كېلهلمهي ئايرىلىپ كهتكهنىدى

ئىتتىپاقلىشىش ئارزۇسىدىن بىر نهتىجه چىقمىغاندىن كېيىن، ھهزرىتـى ئهلـى          
ســراغا شــامغا قايتــا يــۈرۈش قىلىــش ئۈچــۈن تهييــارلىق قىلىــشقا باشــلىدى ۋە با       

ــولالپ، باســرادىن ئهســكهر      ــدۇلالھ ئىبنــى ئابباســقا خهۋەر ي ــنلىگهن ۋالىــسى ئاب تهيى
ئهممــا ھهزرىتــى ئهلــى . ئابــدۇلالھ يىغقــان ئهســكهرلهرنى ئهۋەتتــى. يىغىــشقا بۇيرىــدى

تۇيۇقــسىزال ئويلىنىــپ قالــدى ۋە تېخــى تۈنۈگــۈنال قوشــۇنىنىڭ ســهپلىرىنى تهرك       
ئۇالر ئايرىلىـپ چىقىـپ كهتكهنـدىن كېـيىن يهنه      . ئهتكهنلهرنى كۆز ئالدىغا كهلتۈردى   

قايتىــپ كهلــگهن بــۇ مهۋقهســىز ئــادەملهر مانــا ئهمــدى باســرادىكى ھهقهمــسايىلىرىگه  
  . مهكتۇب يولالپ، ئۇالرنى ئۆزلىرىگه قېتىلىشىنى تهلهپ قىلىۋاتاتتى

: دى ۋە ئـۆز ھالىغـا قويـۇپ بهردى        ھهزرىتى ئهلى ۋاقتىنچه ئۇالرغا بىر نهرسه دېمىـ       
ئــاغزىنى ئاچــسا، مۇنــازىرە   .  پــۆرت دېمىــسه، بىزمــۇ چېقىلمــايمىز   -هر ھــۆرت ئهگ«

دەپ » ئهگهر قااليمىقانچىلىق چىقارسا، ھهممىسىنى قىرىپ تاشـاليمىز      . قىلىشىمىز
  . ئويلىدى

ــۆتمهي  ــۆپ ئ ــدا   (ك ــش ئالدى ــۈرۈش قىلى ــامغا ي ــشقا   ،)ش ــنه چىقىرى ــڭ پىت  ئۇالرنى
ر ئابـدۇلالھ ئىبنـى ھۇبـاب ئىبنـى ئهل          چۈنكى ئـۇال  . ئۇرۇنىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ يهتتى  

ئهرەتنــى خــۇددى قــوينى بوغۇزلىغانــدەك بوغــۇزالپ ئۆلتۈرىۋەتكهنــدىن باشــقا، ئۇنىــڭ    
ھهزرىتـى ئهلـى ئۇالرغـا بىـر        . يېنىدىكى بىر مۇنچه ئايالالرنىمۇ ئۆلتۈرۈۋېتىشكهنىدى    

  . ئهلچى ئهۋەتتى، ئۇالر ئهلچىنى ئۆلتۈرىۋەتتى

. الرغـا قارشـى يـۈرۈش قىلىـشقا مهجبـۇر بولـدى      شۇنىڭ بىلهن، ھهزرىتـى ئهلـى ئۇ    
شــامغا كېتىــپ، ئۇالرنىــڭ ئارقىلىرىــدىن خالىغــان يامــانلىقالرنى قىلىــشى ئۈچــۈن   
تاشالپ قويغاندىن، ھهرقانداق بىر ۋاسىته بىلهن دەرھال كـۆزدىن يـوقىتىش تېخىمـۇ             

 شۇ مهقسهتته، ئۇالرغا قارشـى يـۈرۈش قىلـدى ۋە ئالـدى بىـلهن سـۆز               . ياخشىراق ئىدى 
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. ئارقىلىق تهھدىت سېلىپ، ئابدۇلالھ ئىبنى ھۇبابنىڭ قـاتىللىرىنى تهلهپ قىلـدى          
ــۇالر ــاتىلى «: ئهممــا ئ ــدى ۋە ئارقىــدىنال ھهزرىتــى  » ھهممىمىــز ئۇنىــڭ ق دەپ تۇرۇۋال

ھهزرىتــى ئهلىمــۇ ئــۇالر بىــلهن ئۇرۇشۇشــقا . ئهلىنىــڭ ئهســكهرلىرىگه ھۇجــۇم قىلــدى
ــ     ۇ ئاســىيالرنىڭ ھهممىــسىنى قىرىــپ   مهجبــۇر بولــدى ۋە نهھــراۋان دېــگهن يهردە ب

بـــۇ ئادەملهرنىـــڭ كۆپىنچىـــسى كۇفهلىـــك بولـــۇپ، ھهزرىتـــى ئهلىنىـــڭ  . تاشـــلىدى
ــدى   ــۇفهلىكلهر ئى ــكهرلىرىمۇ ك ــادىي ئىبنــ   . ئهس ــى ئ ــد ئىبن ــىلهن، زەي ــاتهم مهس ى ھ

ئۇنىـڭ دادىـسى ئـادىي ئىبنـى ھـاتهم بولـسا،            .  ئۆلتۈرۈلگهنىـدى  ئاسىيالرنىڭ سـېپىدا  
 بىـرى بىـلهن ئۇرۇشـقانالرنىڭ كۆپىنچىـسى         -بىـر   . دا ئىـدى  زرىتى ئهلىنىڭ سېپى  ھه

مانا مۇشۇنداق ئاتـا ـ بـاال يـاكى شـۇنىڭغا يـېقىن تۇغقانـدارچىلىق مۇناسـىۋىتىدىكى         
  . كىشىلهر ئىدى

شــۇڭا ھهزرىتــى ئهلىنىــڭ ئهســكهرلىرى بــۇ ئىــشتىن كېــيىن بهكمــۇ ئازابالنــدى،  
 ئۆلتــۈرگهنلىكى ئۈچــۈن ئۆزلىرىنىــڭ ئــۇرۇق ـ تۇغقــانلىرىنى ئــۆز قــوللىرى بىــلهن    

شـۇنىڭ بىـلهن، ئۇالرنىـڭ ئىـدىيىلىرى، پىكىـر ۋە           . پهرىشان ھالغا چۈشۈپ قالغانىدى   
  ①.ئۆزگىرىشكه باشلىدى) خاالپ ـ خالىماي(پوزىتسىيىلىرى 

بــۇ قــاراڭغۇ دەۋرلهردە، مۇســۇلمانالرنىڭ ئارىــسىدا مانــا مۇشــۇنداق ۋەقهلهر بولــۇپ  
ھهركىم . ر ئايرىمىچىلىقى بهكمۇ چوڭ ئىدى    كىشىلهر ئارىسىدىكى پىكى  . ئۆتكهنىدى

. ئايرىم ـ ئايرىم گۇرۇھ بولۇپ، ئـۆزلىرىگه قارشـى گـۇرۇھنى يـوق قىلىـشقا ئۇرۇنـاتتى       
ــۆز      ــۈرگهنلهر ئ ــا ئۆلت ــۈگهيتتى، ئهمم ــلهن تهڭ ت ــۈم بى ئۆلتۈرۈلگهنلهرنىــڭ ئىــشى ئۆل

  . يېقىنلىرى ئۈچۈن پهرياد چېكىپ، ئاھ ئۇراتتى

، خهلقنىڭ ئۇرۇش ھارغىنلىقىنى چىقىرىۋېلىـشى ۋە       ھهزرىتى ئهلى بۇ ۋەزىيهتته   
دەرت ـ ئهلىمىنى ئۇنتۇپ، كۆڭلىنى تىندۇرۇۋېلىشى ئۈچۈن بىر مهزگىل دەم ئېلىشقا  

مۇئاۋىيه بۇ ۋاقىتالردا شامدا ئىـدى ۋە ھهزرىتـى ئهلىنىـڭ شـامغا يـۈرۈش               . قارار بهردى 
نىڭ بىــلهن، ئــۇ شــۇ. قىلمــاقچى بولغــانلىقى ھهققىــدىكى خهۋەرنــى تاپــشۇرۇۋالغانىدى
ئهمما بۇ يهردە ئىراق . دەرھال تهييارلىق قىلىپ، سىففىن دېگهن يهرگه يېتىپ باردى

شـۇنداق بولـسىمۇ، ھهر ئېهتىمالغـا قارشـى بـۇ           . قوشۇنىنىڭ قارىسىمۇ كـۆرۈنمهيتتى   
ئهممـا ئۇنىڭغـا ھهزرىتـى ئهلـى بىـلهن بۆلگـۈنچىلهر            . يهردە تۇرۇپ كۈتۈشـكه باشـلىدى     

ئۇ ئـۆزىگه خاتـا     . ز بهرگهنلىكى ھهققىدىكى خهۋەر يېتىپ كهلدى     ئارىسىدا توقۇنۇش يۈ  
مهلۇمات بېرىلگهنلىكىنى ئويالپ يېتىپ، شامغا قايتتى، ئهسكهرلىرىنى دەم ئېلىشقا         

  . لىرى بىلهن مهشغۇل بولدىئۆزىمۇ خاتىرجهم ھالدا باشقا ئىشقويۇپ بېرىپ، 

ئويالپ، ئهسكهرلهرگه ھهزرىتى ئهلى قوشۇنىنىڭ يهتكۈدەك دەم ئېلىۋالغانلىقىنى    
ھهزرىتى . ئهمما ھېچكىم قىمىرالپمۇ قويمىدى   . قولىغا قورال ئېلىش ئهمرىنى بهردى    
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 ،ئهلى ئۇالرغا شۇنچه كـۆپ تهبلىـغ قىلىـپ، روھىنـى كۆتۈرۈشـكه تىرىـشقان بولـسىمۇ                
 ئۇالرغـا .  سـالمىدى  مۇ قۇالق هئاۋاز قوشمىدى، ھهتتا سۆزلىرىگ   يهنىال ھېچكىم ئۇنىڭغا    

  پهل مىدىرلىغاندەك قىلىپ، ۋەزىپىگه چىقىـدۇ      -تىق گهپ قىلسا، سهل     خىتابهن قات 
ئىش شۇ دەرىجىـگه    . يۇ، يهنه ھېچنهرسه تۇيمىغاندەك قايتىدىن بوشىشىپ كېتهتتى       -

بېرىــپ يهتتىكــى، ھهزرىتــى ئهلىمــۇ بــۇ كــۈنلهردىن قــاتتىق زېرىكىــشكه باشــلىدى،   
ــاتتى    ــۇ كــۈنلهر ئۇنىڭغــا بهكمــۇ ئېغىــر كېلىۋات ــۇ ئىــشقا  ئه. چــۈنكى ب ــا ب ينــى ۋاقىتت

ــدى     ــۇ كېچىككهنى ــېكىن بهكم ــدى، ل ــۇ ئويلى ــسام دەپم ــى . ئارىالشــمىغانال بول ھهزرىت
ئهلىنىڭ بۇ ئىنسانالرنىڭ ئارىسىدىكى ھاياتى جاپا ـ مۇشهققهت، دەرت ـ ئهلهم ۋە ئازاب   

بهرگهن ئهمـرىگه ھـېچكىم پىـسهنت قىلمـايتتى، قىلغـان        . ـ ئوقۇبهت ئىچىدىال ئـۆتتى    
بهلكىـم بـۇ ئىـشالر كۇفهلىكلهرنىـڭ ئـۆز      . غا ھېچكىم قۇالق سـالمايتتى   چاقىرىقلىرى

خهلىپىلىرىگه ئاسىيلىق قىلىشى يـاكى نهھـراۋان دېـگهن يهردە ئـۆز يېقىنلىرىـدىن              
ئايرىلىــپ قېلىــشى ۋەيــاكى فهتىــه ھهرىكهتلىرىنىــڭ توختــاپ قېلىــشى ســهۋەبىدىن  

ئالـــدىنقى چـــۈنكى دۆلهت رەھبهرلىكـــى  .  ئىـــدىمـــۇمكىنچىقىۋاتقـــان بولۇشـــى  
مهزگىلـــلهرگه قارىغانـــدا ســـىرتقا قارىتـــا كېڭىـــيىش كـــۈچىنى يوقىتىـــپ، بهكمـــۇ  

  . زەئىپلىشىپ كهتكهنىدى

ــۆز      ــا ك ــسلىقالر قايتىــدىن شــام چېگرىلىغ ــۇ ســهۋەبلهر تۈپهيلىــدىن بىزان ــا ب  مان
 مهلـۇم مىقـداردىكى     رنىاۋىيه ۋەزىيهت ئوڭشالغىچه ئـۇال    ئهمما مۇئ . تىكىشكه باشلىدى 

شـهرقىي چېگرالىرىـدا بولـسا، دۆلهت       . ردەم بىلهن جىمىقتۇرۇپ تـۇردى    ئىقتىسادىي يا 
ئىنتىزامىنىــڭ تهرتىپــسىزلىكى تۈپهيلىــدىن ھهزرىتــى ئهلــى تهرىپىــدىن ۋەزىــپىگه  

  .تهيىنلهنگهن كىشىلهر قىيىن ئهھۋالغا چۈشۈپ قېلىۋاتاتتى

 پــــاراغهتكه ھهددىــــدىن زىيــــادە بېرىلىــــپ كېتىــــشى بــــۇ  -خهلقنىــــڭ راھهت 
چـۈنكى  . لىق ۋە قااليمىقانچىلىقنىڭ تۈپكى سهۋەبلىرىدىن بىرى ئىـدى       ئىنتىزامسىز

 بايلىق تارقىتىپ تۇراتتى ۋە كىشىلهرنى ئۆز       -ھهزرىتى ئهلى توختىماي خهلققه مال      
دۆلهت خهزىنىسىنى خهلققه تارقىتىپ بهرگهنـدىن كېـيىن،        . ئهركىگه قويۇپ بېرەتتى  

. وقۇشـقا بهكمـۇ خۇشـتار ئىـدى    پـات ـ پـات خهزىـنىگه كىرىـپ ئىككـى رەكـئهت نامـاز ئ        
بهلكىم بۇ باياشاتچىلىق ئۇالرنىڭ ئېڭىنى ئۆزگهرتىپ، بهكمۇ ھورۇن ۋە قاشاڭ ھالغا           

 ھهزرىتــى ئهلىنىــڭ ھايــاتىنى ،مانــا بــۇالر. چۈشــۈپ قېلىــشىغا ســهۋەبچى بولغانىــدى 
  . ئاستىن ـ ئۈستۈن قىلىپ، مۈشكۈللۈكلهرگه مۇپتىال قىلغان سهۋەبلهر ئىدى

ــۇنداقال، مۇشــ  ــى ئهلىــگه بهيــئهت      ش ــهۋەبلهر تۈپهيلىــدىن مۇئــاۋىيهمۇ ھهزرىت ۇ س
ــالىغىمۇ     ــشنى خىيـ ــدىن مېڭىـ ــان يولـ ــقىالر ماڭغـ ــايتتى ۋە باشـ ــشنى خالىمـ قىلىـ

ــۈرمهيتتى ــلىكىنى،   . كهلتـ ــۇقىم ئهمهسـ ــىنىڭ مـ ــۇ خهلىپىنىـــڭ مهۋقهسـ ــۈنكى ئـ چـ
كىــشىلهرنىڭ ئۇنىــڭ ســۆزىگه قــۇالق ســالمايۋاتقانلىقىنى ۋە بىرمــۇنچه ســاھابىنىڭ   

  . ىڭغا بهيئهت قىلمانلىقىنى ئوبدان بىلهتتىئۇن
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ھهزرىتــى ئهلــى نهھــراۋان ۋەقهســىدىن كېــيىن، ئۆزىنىــڭ بۆلگۈنچىلهرنىــڭ بــاش 
ۆتمهي ئۇالرنىـڭ پهقهت    ئهمما كـۆپ ئـ    . ئاغرىقىدىن قۇتۇلغانلىقىنى خىيال قىلغانىدى   

چـۈنكى ئـۆز    . ز بىر قىسمىنى كۆزدىن يوقىتالىغـانلىقىنى ھـېس قىلـدى         اناھايىتى ئ 
ــسىدا بهكمــۇ كــۆپ ئاســىيالر   ئه ــۇالر يېڭــى  ســكهرلىرىنىڭ ئارى ــۇپ، ئ ــار بول  يېڭــى -ب

. پىتنىلهرنى تارقىتاتتى، باشقىالر بىلهن ئوچۇق ـ ئاشكارە بهس ـ مۇنازىرە قىلىشاتتى  
بــۇ ئهھــۋال ھهزرىتــى ئهلىنىــڭ ئــازاب ـ ئوقــۇبهت ۋە دەرت ـ ئهلىمىنــى تېخىمــۇ               

ك ئىنـسان بولـۇپ، دۈشـمهنلىرى بىـلهن         ھهزرىتى ئهلى ھۈر پىكىرلىـ    . ئۇلغايتىۋەتتى
ــېلىپ             ــۆزلىرىنى زەڭ س ــڭ س ــى، ئۇالرنى ــارتىش قىالتت ــاالش ـ ت ــورۇق ت ــۇق ـ ي ئوچ

ــۇ ئهبلهخــلهر  . ئــاڭاليتتى، ئۇالرنىــڭ ھهق ـ ھۇقۇقلىرىغــا ھــۆرمهت قىالتتــى     ئهممــا ب
ئاغزىـدا كـۈلكه ـ چاقچـاق، قوينىـدا      «ۋە باسرادىكى ۋالىسىنىڭ يېنىدا ھهزرىتى ئهلى 

كـېچه بولۇشـى بىـلهن تهڭ بىـر ـ بىـرى بىـلهن        . ھالىتىـدە ياشـايتتى  »  پىچـاق پالتا ـ 
ئۇچرىشىپ، ھهرخىل پىتنه ـ پاسات تېرىيتتى، بىرەر مۇسۇلماننى كۆرۈپ قالسا، ئۇنى  

بـۇ ۋەقهلهر شـۇ دەرىجىـگه بېرىـپ يهتتىكـى، ھهزرىتـى ئهلـى ئـۆز                 . دەرھال ئۆلتـۈرەتتى  
ــۈمىنى تهمهننــى قىلىــدىغان ھالغــا چۈشــكهنى   ــۆزىگه    ئۆل ــۆز ـ ئ ــدە ئ شــۇ «: دى ۋە بهزى

ئـۇ بـۇ سـۆزلىرى     . دەپ قويـاتتى  » بهدبهخت ئـادەم نېمىـشقا بالـدۇرراق كهلمهيدىغانـدۇ؟        
مېنى ئۆلتۈرۈش ئارقىلىق ئىنسانالرنىڭ ئهڭ     «: قىلىق مۇنداق دېمهكچى بوالتتى   ئار

ــدۇرراق كېلىــپ ئىــشىنى      ــېمه ئۈچــۈن بال ــادەم ن ــسابلىنىدىغان شــۇ ئ بهدبهختــى ھې
  »!مېنى بۇ ئازابالردىن قۇتۇلدۇرمايدۇ؟تۈگىتىپ، 

ــېهىت     ــدىغانلىقىنى، شــ ــۈنى ئۆزىنىــــڭ ئۆلتۈرۈلىــ ــر كــ ــى بىــ ــى ئهلــ ھهزرىتــ
ــى  ــدىغانلىقىنى بىلهتتـ ــڭ   . قىلىنىـ ــساالم ئۇنىـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــۈنكى پهيغهمـ ــۇ (چـ بـ

ھهزرىتى . ئۆلتۈرۈلىدىغانلىقىنى ئېيتقانىدى ) ئۈممهتنىڭ ئهڭ بهدبهختى تهرىپىدىن   
خهلـق ھهر ئىككىـسىنىڭ     . ابدۇلالھ ئىبنى ئابباس باسرادا ئىـدى     ئهلى كۇفهدە، ۋالى ئ   

ئىــش شــۇ دەرىجىــگه بېرىــپ يهتتىكــى،  . ســۆزلىرىگه قــۇالق ســالماس بولۇۋالغانىــدى 
ھهتتــا . ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئاببــاس ۋە خهلىــپه بــۇ ئهھۋالــدىن بهكمــۇ بىــزار بولغانىــدى 

بىهكه ئۆتكۈزۈپ بېرىپ،   ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباسنىڭ باسرا ۋالىلىقىنى زەيد ئىبنى ئه       
مهككىــگه كهتكهنلىكــى ۋە ئۇنىــڭ كىــشىلهردىن بىــزار بولــۇپ كهتكهنلىكــى ئۈچــۈنال    

ئهمما ئهسلىدە ئۇ باسرانى خهلىپه شېهىت      . شۇنداق قىلغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلماقتا   
ھهتتا ھهزرىتى ئهلى شېهىت بولغانـدىن كېـيىن،        . بولغانغا قهدەر تهرك ئهتمىگهنىدى   

هن مۇئاۋىيه ئۈچۈن خهلىپىلىكتىن چېكىنگهنگه قهدەر بۇ يهردە قالغان         ھهزرىتى ھهس 
ئهگهر ھهزرىتـى ئهلـى ئۇنىـڭ ئورنىـدا         . ۋە كېيىنچه مهككىگه كېتىـپ يهرلهشـكهنىدى      

بولغان بولسا، خهلقتىن تارتقان بۇ ئـازابلىرى تۈپهيلىـدىن بهلكىـم شـۇنداق قىلىـشى               
  .  ئهمهسكىنمۇمئهمما خهلىپنىڭ ئۇنداق قىلىشى .  ئىدىمۇمكىن

شـام خهلقـى خهلىـپىگه ھېچكىمنىــڭ قـۇالق سـالمايدىغانلىقىنى، بولۇپمـۇ شــام       
تهرەپلهر ئۈچۈن ئېيتقاندا ئۇنىڭ بىر سىمۋولدىن باشقا نهرسه ئهمهسلىكىنى، شۇنداق          
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ــلهن    ــرادە بى ــددىي ئى ــڭ جى ــسىمۇ، ئۇنى ــشپ   بول ــۈن تىرى ــقۇرۇش ئۈچ ــى باش  - دۆلهتن
ــ، ئۇنىــڭ ھهردائىــتىرمىــشىۋاتقانلىقىنى ــانلىقتىن م ياخــشىلىققا ئهم ر قىلىــپ، يام

ــۆرۈپ يهتكهنىــدى  ــدا،   . توســۇۋاتقانلىقىنى ك ــا قارىغان ــدە بولغىنىغ ــۇ دەرىجى ئهھــۋال ب
ــپال      ــا مهن دەپ چىقى ــۇقى مان ــڭ يوقل ــشىدىغان ھېچكىمنى ــلهن ھهپىلى ــۆزلىرى بى ئ

  . تۇراتتى

 مۇئــاۋىيه نامىــدا مىــسىرنى ئىــشغال قىلىــپ،  ئهمــر ئىبنــى ئــاسشــۇ ســهۋەبتىن،
. زرىتى ئهلىنىڭ بۇ يهردىكى ۋالىسى مۇھهممهد ئىبنى ئهبـۇبهكرىنى ئۆلتۈرىـۋەتتى          ھه

ــپ        ــسىرغا يېتى ــتهر مى ــنلىگهن ئهل ئهش ــا تهيى ــدىن ۋالىلىقق ــى يېڭى ــى ئهل ھهزرىت
چــۈنكى ۋەزىپىــسىنى تاپــشۇرۇۋالغىلى كېتىۋاتقــان يولــدا زەھهرلىنىــپ   . بارالمىــدى

  ).  ـ يىلى38ھىجرىيهنىڭ (ئۆلدى 

فىن ۋەقهسـىدە ھهزرىتـى ئهلـى بىـلهن بىلـله بولـۇپ، قايتىـشتا               ئهل ئهشتهر سـىف   
كونـــا (ھهزرىتـــى ئهلـــى ئـــۇنى جىـــزرەگه يـــېقىن بولغـــان نۇســـهيبىن ئهمىـــرلىكىگه 

ئهنه شــۇ ۋاقىتتـــا  . ۋە كېيىـــنچه ئــۇنى مىــسىرغا ئهۋەتتـــى  . تهيىنلىــدى ) ۋەزىپىــسى 
  . زەھهرلىنىپ ئۆلدى

مــانلىق كۈچلىرىنىــڭ  ئىبنــى ئۇبــادە ھهزرىتــى ئهلىنىــڭ ئاســهئدقهيــس ئىبنــى 
خهلىپىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىنىڭ زەئىپلىشىپ كهتكهنلىكىنى كـۆرگهن      . بېشىدا ئىدى 

چۈنكى بـۇ شـهھهردە     . رەمىنى ئهۋەتتى هزغا ئابدۇلالھ ئىبنى ئامىر ئهل ھ     مۇئاۋىيه باسرا 
ھهزرىتــــى ئوســــماننىڭ ئىنتىقامىنىــــڭ ئېلىنىــــشىنى تهلهپ قىلغــــان ۋە جهمهل 

بهزى قااليمىقـانچىلىقالر يـۈز     . ان بهزى كىشىلهر بـار ئىـدى      ۋەقهسىدە پاالكهتكه ئۇچرىغ  
ئۇنـدىن  . بهرگهن بولسىمۇ، مۇئاۋىيه ئۈچۈن پايدىلىق ھېچقانـداق ئىـش يـۈز بهرمىـدى      

ــاۋىيه ھهزرىتــى ئهلــى ھۆكۈمرانلىقىــدىكى  ) ـ يىللىــرى   39ھىجــرىيه (كېــيىن  ، مۇئ
مان ئىبنى بهشـىر    مهسىلهن، نۇ . يهرلهرنىڭ چېگرالىرىغا ئهسكهر ئهۋەتىشكه باشلىدى    

قوماندانلىقىــدىكى ئىككــى مىــڭ كىــشىلىك قوشــۇننى ئــاينۇت تهمىــر دېــگهن يهرگه،  
سۇفيان ئىبنى ئهۋف قوماندانلىقىدىكى ئالته مىڭ كىشىلىك قوشۇننى بولسا، ھىـت           

سۇفيان ئىبنى ئهۋف بۇ يهردە ھېچكىم بىلهن دوقۇرۇشمىغاچقا،        . دېگهن يهرگه ئهۋەتتى  
  . ۈپ، شهھهرنى ئىشغال قىلغاندىن كېيىن قايتىپ كهتتىئۇ يهردىن ئهنبارغا ئۆت

ــى     ــا ئهۋەتت ــسنى تهدمۇرغ ــى قهي ــاق ئىبن ــقا، دەھه ــدىن باش ــى  . ئۇن ــا ھهزرىت ئهمم
ئهلىنىــڭ بــۇ يهردىكــى قومانــدانى ھــاجهر ئىبنــى ئــادىي تهرىپىــدىن ئېغىــر تــاالپهتكه  

شىلىك  كىــ1700مۇئــاۋىيه يهنه ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئادە ئهل فهزارىنــى  . ئۇچرىــدى
ۇجۇملىرى شام خهلقىنىڭ بۇ تۇيۇقسىز ھ    . قوشۇنغا قوماندان قىلىپ تهيماغا يوللىدى    

كـۈنگه ئاشـۇرۇپ، ئـۇالرنى ئۇرۇشـقا      - ئهندىشىلىرىنى كۈندىن -غهم ئىراق خهلقىنىڭ  
  . لىق بىلهن ھهل قىلىشقا ئۈندەيتتىتىنچقارشى تۇرۇشقا ۋە ئىشنى 
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لىـــشىپ قالغـــان ھهج مهۋســـۈمى ز كهلگهنـــدەك، مۇئـــاۋىيه يېقىنابـــۇ ئىـــشالر ئـــ
مۇناســىۋىتى بىــلهن شــامدىن مهككىــگه قــاراپ يولغــا چىققــان ھهج ئــۆمىكىگه يهزىــد  

ــدى    ــپ قويـ ــلىق قىلىـ ــاۋىنى باشـ ــهجهرە ئهررەھـ ــى شـ ــگه  . ئىبنـ ــۆمهك مهككىـ ــۇ ئـ بـ
يېقىنلىـشىپ كهلگهنـدە، ھهزرىتـى ئهلىنىـڭ مهككىـدىكى ۋالىـسى قۇسـسهم ئىبنــى        

. پىـسىنى تاشـالپ، خهلـق ئارىـسىغا كىرىۋالـدى         ئابباس قورقۇپ كهتكهنلىكىدىن ۋەزى   
ــى   39ھىجرىيهنىــڭ  ــرى قىلىــپ    ، ـ يىل ــى ھهج ئهمى ــق ئوســمان ئىبنــى تهلههن  خهل

  . تهيىنلىدى

ھهزرىتى ئهلى يهزىد ئىبنى شـهجهرەنىڭ مۇئـاۋىيه تهرىپىـدىن مهككىـگه ماڭغـان              
ۇش ھهج ئۆمىكىگه باشلىق بولـۇپ ئهۋەتىلگهنلىكىنـى ئـاڭالپ، ئـۇنى كهيـنىگه يانـدۇر              

ئۈچۈن خهلقنى قارشىلىق بىلدۈرۈشكه چاقىرغان بولسىمۇ، ھېچكىم ئۇنىڭ ئهمرىگه         
شۇنىڭ بىلهن، ھهزرىتى ئهلى مهئقهل ئىبنى قهيسنى بىـر بۆلـۈك         . پىسهنت قىلمىدى 

ــدە، ھهج   . ئهســكهر بىــلهن مهككىــگه يوللىــدى  ــۇالر مهككىــگه يېتىــپ كهلگهن ئهممــا ب
ــاپ بولغ   ــاجىالر تارقـ ــشىپ، ھـ ــۈمى ئاياغلىـ ــدىمهۋسـ ــڭ  . انىـ ــام ئۆمىكىنىـ ــۇالر شـ ئـ

ئارقىسىدىن قوغالپ، ئۆمهكنىڭ كهينىدىن كېتىۋاتقان بىـر قىـسمىغا يېتىـشىۋالدى           
  . ئېلىپ كۇفهگه كهلتۈردى ۋە ئۇالرنى ئهسىر

ھهزرىتى ئهلىنىڭ بۇ باش قاتىالڭچىلىقىنى ئۆزلىرى ئۈچۈن تېپىلماس پۇرسهت         
م دۆلىـتىگه جىـزيه تۆلهشـنى    بىلگهن پارس ۋە كىرمان خهلقى جاسـارەتلىنىپ، ئىـسال   

ــۇ يهردىكــى ۋالىــسى ســهھل ئىبنــى ھــۇنهيفنى     رەت قىلــدى ۋە ھهزرىتــى ئهلىنىــڭ ب
ھهزرىتى ئهلى ئۇ يهرگه زىيـاد ئىبنـى ئهبىهنـى ئهۋەتىـپ، ئـۇالرنى قايتـا                . قوغلىۋەتتى

  . باش ئهگدۈردى

ى  ـ يىلى، مۇئاۋىيه بۇسرى ئىبنى ئهبۇئهرتائانىڭ قوماندانلىقىدىك 40ھىجرەتنىڭ 
قوشـۇن مهدىـنىگه يېتىـپ بېرىـشى     . ئۈچ مىڭ كىشىلىك قوشۇننى ھىجازغـا ئهۋەتتـى     

. بىلهن، مهدىنه ۋالىسى ئهبۇ ئهييۇب ئهل ئهنسارى مهدىنىدىن چىقىپ، كۇفهگه كهتتـى            
ــۆمهر ئىبنــى      ــدۇلالھ ئىبنــى زەمئــا ۋە ئ ــدۇلالھ، ئاب ــنه خهلقــى جــابىر ئىبنــى ئاب مهدى

ــچىلىقىد   ــڭ باش ــهلهمه قاتارلىقالرنى ــڭ   ئهبۇس ــپ، مۇئاۋىيهنى ــئهت قىلى ــرىغا بهي ا بۇس
  . ھۆكۈمرانلىقىنى رەسمىي قوبۇل قىلدى

مهدىنه خهلقى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئايـالى ئۇممـۇ سـهلهمهنىڭ پىكـرى              
ئۇممــۇ ســهلهمه مهدىــنه خهلقىنىــڭ بېــشىغا بىــر ئىــش       . بىــلهن شــۇنداق قىلــدى  

 ئۇنىــڭ ئۈســتىگه، .كېلىــشىدىن قورقــۇپ، شــۇنداق قىلىــشنى تهۋســىيه قىلغانىــدى  
  . خهلقمۇ قاتتىق ئهندىشه قىلىپ تۇراتتى

قوشــۇن . بۇســرى ئىبنــى ئهبۇئهرتائــا مهدىنىــدىن مهككىــگه قــاراپ يولغــا چىقتــى  
شهھهرگه كىرىپ كهلگهندە، ھهزرىتـى ئهلىنىـڭ بـۇرۇنقى ۋالىلىرىـدىن ئهبۇمۇسـا ئهل              

غا چېقىلمىـدى  ئهشئهرى ئۆز ھاياتىدىن بهكمۇ خهۋپسىرىدى، ئهمما شام قوشۇنى ئۇنىڭ 
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ــۈرۈۋەتتى  ــۇنى كهچ ــدى   . ۋە ئ ــاراپ ئىلگىرىلى ــگه ق ــدىن كېــيىن يهمهن . بۇســرى مهككى
. يهمهننى ھهزرىتى ئهلىنىڭ ۋالىلىرىدىن ئۇبهيدۇلالھ ئىبنى ئاببـاس باشـقۇرۇۋاتاتتى         

خهلق ئۇنىڭغا بهكمۇ قوپـال مۇئـامىله قىلغـان بولـۇپ، ئۇبهيـدۇلالھ ھهزرىتـى ئهلىـگه                 
ــۇ توغ  ــارقىلىق ب ــسىدا شــىكايهت قىلغانىــدى مهكتــۇب ئ ــقه  . رى ھهزرىتــى ئهلــى خهلق

ئهممـا  . مهكتۇب يولالپ، ئۇالرنىڭ پوزىتسىيىـسىنى ئۆزگهرتىـشىنى تهۋسـىيه قىلـدى          
. چىرايلىق گهپنىڭ ئۇالرغا كار قىلمايدىغانلىقىنى بىلىپ يېتىپ، تهھـدىت سـالدى          

ۇســرى ب. شــۇنىڭ بىــلهن، قورقــۇپ كهتــكهن خهلــق مۇئــاۋىيهدىن يــاردەم تهلهپ قىلــدى
ــاراپ يولغــا چىقتــى    ــگه ق . قوشــۇنى مۇئاۋىيهنىــڭ تهلىمــاتى بىــلهن مهككىــدىن يهمهن

ئهسلىدە، بۇسرى يهمهنـگه بېرىـپ قـاتتىق قىرغىنچىلىـق قىلمـاقچى، ھهتتـا تـائىف         
خهلقىنىمۇ قىلىچـتىن ئۆتكـۈزمهكچى بولغانىـدى، ئهممـا مـۇغىرە ئىبنـى شـۇئبهنىڭ               

  . نهسىههتى بىلهن بۇ نىيىتىدىن ياندى

 يهمهنگه يېتىپ بارغاندا، ئۇبهيدۇلالھ ئىبنى ئابباس ئۆز ئورنىغا ئابـدۇلالھ           قوشۇن
بۇسرى شهھهرگه . ئىبنى ئابدۇلالھ ئهل مهدداننى قويۇپ، يهمهندىن كۇفهگه كهتكهنىدى

ئهمما ھهزرىتـى ئهلـى ئۇنىـڭ كهينىـدىن جـارىيه           . كىرىپ، بۇ يهرنىمۇ ئىشغال قىلدى    
ــۇدامه ۋە ۋەھــب ئىبنــى مهســئۇدن   ــۆت مىــڭ   ئىبنــى ق ى ئىككــى مىڭــدىن جهمئىــي ت
جارىيه نهجرانغا يېتىپ كهلگهندە، بۇسـرى  . كىشىلىك قوشۇن بىلهن ھىجازغا ئهۋەتتى  

جــارىيه ئۇنىــڭ كهينىــدىن قــوغالپ مهككىــگه كىــردى ۋە . يهمهنــدىن مهككىــگه قــاچتى
خهلــق ئۇنىڭغــا  . خهلقنىــڭ ھهزرىتــى ئهلىــگه بهيــئهت قىلىــشىنى تهلهپ قىلــدى     

شـۇنىڭ بىـلهن، ئـۇالر      . ىرىنىڭ شېهىت بولغانلىقىنى ئېيتىـشتى    مۇئمىنلهرنىڭ ئهم 
مهكــكه خهلقىــدىن ھهزرىتــى ئهلــى تهرەپــدارلىرى كىمــگه بهيــئهت قىلــسا، ئۇالرنىڭمــۇ 

  . مهككه خهلقى بۇنى قوبۇل كۆردى. شۇنىڭغا بهيئهت قىلىشىنى تهلهپ قىلدى

ــارىيه مهككىـــدىن مهدىـــنىگه يـــۈرۈش قىلىـــپ، شـــهھهرگه كىـــردى   خهلقـــقه . جـ
قوماندان جارىيه مهدىنىگه كىرگهنـدىن كېـيىن،       . هبۇھۇرەيرە ئىماملىق قىلىۋاتاتتى  ئ

  . خهلق ھهزرىتى ھهسهنگه بهيئهت قىلدى

ھهزرىتى ئهلى ھاياتىنىڭ ئـاخىرقى كۈنلىرىـدە سىياسـى ئىـشالرغا ئارىالشـماس             
ئهتراپىدىكى كىشىلهرنىڭ مۇئامىلىلىرى، ئۇنى يالغۇز تاشالپ قويۇشلىرى       . بولۇۋالدى
يولىــدا مېڭىــشىغا، مــول تهجــرىبه ۋە تىــرەن ئىلمــى بىــلهن ھهرىــكهت       هللا ئۇنىــڭ ا

  .قىلىشىغا ھېچقانداق توسقۇنلۇق قىاللمىغانىدى

ئهلـى ئـارىمىزدىكى ئهڭ ياخـشى       «: بىر ۋاقىتالردا، ھهزرىتى ئـۆمهر ئـۇنى ماختـاپ        
  . دېگهنىدى» سوتچىدۇر

ــۆمهرگه ئوخــشاش ئىنتىزامچــانلىق    بىــلهن ئىــش ھهزرىتــى ئهلىمــۇ ھهزرىتــى ئ
ئۇمۇ ھهزرىتى  . قىلغانىدى ۋە ساھابىلهرنىڭ مهدىنىدىن ئايرىلىشىنى چهكلىگهنىدى     

ئــۆمهرگه ئوخــشاش قولىــدىكى قامچىــسى بىــلهن ھهددىــدىن ئاشــقانالرنىڭ ئهدىبىنــى 
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ئــۇ ھىزيــۇران دەپ ئاتالغــان بىــر دەرەخــتىن قىلىۋالغــان كــالتىكى بىــلهن  . بېرەتتــى
  . تىھهمىشه كىشىلهرنى ئهدەبلهپ تۇرات

بازار ـ رەسـتىلهرنى ئايلىنىـپ، مـال باھاسـىنى تهكـشۈرۈپ تـۇراتتى، تىجـارەتچى،         
ــقا    ــانلىقتىن نېـــرى تۇرۇشـ ــىيه قىالتتـــى ۋە يامـ ــودىگهرلهرگه ياخـــشىلىقنى تهۋسـ سـ

مهســجىدته ئولتــۇرۇپ خهلقنىــڭ دەرت ـ شــىكايهتلىرىنى ئــاڭاليتتى،         . ئۈنــدەيتتى
جامائهتكه خىتاب قىالتتى . شتۇراتتىمهسىلىلىرىنى ھهل قىالتتى، بىر ـ بىرىنى يارا 

  ①.ۋە ئۇالرغا پايدىلىق نهسىههتلهرنى بېرەتتى

  ھهزرىتى ئهلىنىڭ شېهىت قىلىنىشى

بىر كۈنى، خاۋارىجالردىن بىر نهچچه كىشى بىر يهرگه يىغىلىپ مۇسـۇلمانالرنىڭ           
نــدا ئارىــسىدا يــۈز بهرگهن پىتــنه ۋە قااليمىقــانچىلىقالر ھهققىــدە پاراڭالشــقاچ، نهھراۋا

يوقىتىپ قويغان يېقىنلىرىنى ئهسلهشتى ۋە ئۇ ئىشقا بولغان نارازىلىقىنى ۋە غهزەپ           
 ئهمر ـ نهپرەتلىرىنى تىلغا ئېلىشقاندىن كېيىن، ئۇ ۋەقهگه ھهزرىتى ئهلى، مۇئاۋىيه ۋە        

نى ســهۋەبچى بولــدى دەپ قارىــشىپ، بــۇ ئــۈچ كىــشىنى يوقىتىۋەتكهنــدىال، ئىبنــى ئاســ
چىلىقتىن قۇتۇالاليدىغانلىقىنى خىيال قىلىـشىپ، ئـۇالرنى       ئۈممهتنىڭ بۇ قااليمىقان  

  . ئۆلتۈرۈۋېتىش قارارىغا كهلدى

بۇالردىن ھهزرىتى ئهلىنى ئابدۇررەھمان ئىبنى مۇلجهم ئهل مۇرادى ، مۇئـاۋىيهنى           
ــدۇلالھ ،  ــۇراق ئىبنــى ئاب ــامىر ئىبنــى بهكىــر ئهت تهمىمــى    ئهمــر ئىبنــى ئاســ ب نى ئ
 ـ   40رنى ھــېچكىمگه ئېيتماســلىق ۋە ھىجــرىيه بــۇ ســى. ئۆلتۈرىــدىغانغا كېلىــشتى

 ـ كۈنى بامدات نامىزى ۋاقتىدا بۇ ئـۈچىنى بىـرال ۋاقىتتـا     17يىلى، رامىزان ئېيىنىڭ 
  . ئۆلتۈرۈش ھهققىدە بىر ـ بىرىگه قهسهم بېرىشتى

بــۇ ئــۈچ سۇيىقهســتچىدىن ئابــدۇررەھمان ئىبنــى مــۇلجهم بىــر كــۈنى تهيمۇررابــاب 
تىـپ بـۇ يهردە گـۈزەللىكى بىـلهن نـام چىقارغـان قهتـۇم               قهبىلىسىدىن ئۆتۈپ كېتىۋې  

بۇ قىزنىـڭ يېقىنلىرىمـۇ     . بىنتى شهجهنه ئىسىملىك بىر قىز بىلهن تونۇشۇپ قالدى       
بـۇ قىـز    . ئىبنى مۇلجهم بـۇ قىزغـا ئـۆيلهنمهكچى بولـدى         . نهھراۋاندا ئۆلۈپ كهتكهنىدى  

ىـڭ تهلىپىـدە   ئۇن. هىـر ھهققـى تهلهپ قىلـدى   ېىبنى مۆلجهمدىن ناھايىتى ئېغىـر م    ئ
. ئۈچ مىڭ دىنار، بىر قۇل، بىر دېدەك ۋە ھهزرىتى ئهلىنىڭ بېشى قاتارلىقالر بار ئىدى   

ئابدۇررەھمان ئۇنىڭ تهلىپىنى ئورۇناليـدىغانلىقىغا ۋەدە بهردى ۋە بـۇ ئىـشنى قهتئىـي              
  :  تۇتۇشىنى تاپىلىغاندىن كېيىنمهخپىي

                                                 
، - 490 جىلـد،    – 7ئىبنى كهسـىر،    » ئهل بىدايه « بهتلهر؛   – 359،  - 357 جىلد،   – 3ئىبنۇل ئهسىر،   » ئهل كامىل « ①

  .  بهتلهر– 508، - 501، - 498
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ئـۆيلهنمهكچى بولغـان    ئهممـا بـۇ سـۆزلىرىڭ       . مهن شـهرتىڭنى قوبـۇل قىلىـمهن      ــ  
.  ئوخـشاپ قالـدى  كىشىسى بىـلهن بىلـله ياشاشـنى خالىمايـدىغان بىرىنىـڭ سـۆزىگه            

  : قىزمۇ ئۇنىڭغا.  دەپ سورىدى-ئۇنداق ئهمهسمۇ؟

.  ئهگهر قۇتۇلــۇپ قالــساڭ، ئهلــۋەتته، بىــرلىكته ئهڭ بهختلىــك ھالــدا ياشــايمىز _
  .  دەپ جاۋاب بهردى-!ىز بىلهن جهننهتته بىلله بولىمئهگهر قۇتۇاللمىساڭ، سېنىڭ

ــۆزلهرنى      ــۇنداق س ــالى ئهنه ش ــى ئاي ــڭ بولغۇس ــى مۇلجهمنى ــدۇررەھمان ئىبن   ئاب
ھـالبۇكى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ بېـشارىتى بـويىچه          .  بىلجىرلىـدى  ئېيتىپ

ئېيتقاندا، ھهزرىتى ئهلىنىڭ قاتىلى ئىنسانالرنىڭ ئهڭ پهسكىشى ۋە ئهڭ بهدبهختـى           
ئىبنى مۇلجهم زەھهرلىك بىر قىلىچ     . نغان كۈن يېتىپ كهلدى   نىهايهت، پىالنال . ئىدى

 بـۇراق ئىبنـى ئابـدۇلالھمۇ مۇئاۋىيهنىـڭ         ①.بىلهن ھهزرىتى ئهلىنى شـېهىت قىلـدى      

                                                 
كۈيئـوغلى، مهسلىههتچىـسى، قىـيىن      رەسۇلۇلالھنىڭ  لالھنىڭ تاغىسىنىڭ ئوغلى،    نىڭ شىرى، رەسۇلۇ  هللا ا ①

قهھرىمانى، ئىلىـم ۋە ئىرپـان      غازاتلىرىنىڭ  ھۇد ۋە خهيبهر    ۇكۈنلىرىكى جان يولدىشى، مۇبارەك ئورۇنباسارى، بهدرى، ئ      
نىــشى ھهزرىتــى نىــڭ شــهپقهتلىك دادىــسى، جهنــنهت دىلبهرلىرىنىــڭ خا) ھهســهن ۋە ھۈســهين(بــۇلىقى، ھهســهنهين 

فاتىمهنىڭ يولدىشى، ئۇلۇغ ساھابه ھهزرىتى ئهلى بۇ ئۈممهتنىڭ ئهڭ خهيىرلىك شهخسلىرىدىن بىرى بولـۇپ، ھايـات       
  . ۋاقتىدا جهننهت بىلهن خۇش بېشارەت بېرىلگهن ئون كىشىنىڭ بىرىدۇر

ــانال       ــارقىلىق كىتابخـ ــرالر ئـ ــلۇب ۋە ژانىـ ــل ئۇسـ ــشىنى ھهرخىـ ــېهىت قىلىنىـ ــڭ شـ ــارىخچىالر ئۇنىـ ر ۋە تـ
تىڭشىغۇچىالرنىڭ قهلبىدە ئىز قالدۇرۇش ئۈچۈن، بۇ تېمىنى ھېسسىي مهزمـۇنالر بىـلهن جانالندۇرۇشـقا تىرىـشىپ       

ھالبۇكى، بۇ ئىنساننىڭ ھاياتى ۋە شـېهىت قىلىنىـشىغا قارىغانـدا، بـۇ ۋەقه مهيـدانغا كهلتـۈرۈپ چىقارغـان                    . كهلدى
  . مهسىلىلهر ھهققىدە ئىزدىنىش تېخىمۇ مۇۋاپىق ئىدى

ھهزرىتى ئهلىنىڭ شېهىت قىلىنىشى ئاساسهن ھهزرىتى ئوسماننىڭ شېهىت قىلىنىشى بىلهن باشالنغان ۋە 
تهســـىرى . ئىـــسالم تارىخىـــدا تـــۇنجى ۋە ئهڭ چـــوڭ پىتـــنه دەپ ئاتالغـــان ۋەقهنىـــڭ ئىككىنچـــى ھالقىـــسى ئىـــدى

ىــر ئېقىمىنىــڭ پهيــدا  يىللىــق زامــان ئىچىــدە ئــۈچ ئــايرىم پىك1400كــۈنىمىزگىچه يېتىــپ كهلــگهن بــۇ ۋەقهلهر 
ــدى  ــانىي، سىياســى . بولۇشــىغا ســهۋەب بول ــسهپهۋىي، روھ ــدىيىۋىي چۈشــهنچىلىرى، رادىكــال مهۋقهســى ۋە   يپهل  ۋە ئى

خـاۋارىجالر،  : پوزىتىسىيسى قاتارلىق جهھهتلهردىن ئىسالمنىڭ ئهسلى سىزىقىدىن يىراقالپ كهتكهن بۇ ئۈچ ئـېقىم           
الم ئۈممىتىنىڭ پارچىلىنىشىغا سهۋەب بولغان بۇ ئـۈچ ئاشـقۇن ئـېقىم            شىئهلهر ۋە سوپىالردىن ئىبارەت بولۇپ، ئىس     

  .  جهھهتتىن ئهڭ دەسلهپ تولۇق تهشكىللهنگهن ئېقىمدۇري ۋە ئهسكىرىيئىچىدىكى خاۋارىجالر سىياسى

خاۋارىجالر ھهزرىتى ئهلـى دەۋرىـدە باشـلىنىپ، ئىككـى يـۈز يىـل ئىچىـدە ئاساسـى جهھهتـتىن يوقـاپ كهتـكهن                     
. رىتى ئهلىنى شېهىت قىلىپ شىئهلىك ۋە سۇپىلىقنىڭ پهيدا بولۇشىدا ئهڭ چـوڭ رول ئوينىغانىـدى    بولسىمۇ، ھهز 

بۇ سهۋەب بىلهن، خاۋارىجالر پهقهت جىنايهت تهشكىالتى بولـۇپال قالمـاي، بهلكـى تارىخنىـڭ ھهر بىـر دەۋرىـدە ئىـسالم                      
رئاننىڭ توغرا يولىدىن چىقىرىشقا ئۇرۇنغان،     ئۈممىتىنىڭ بىرلىك ۋە باراۋەرلىكىنى بۇزغان، مۇسۇلمانالرنى ئۇلۇغ قۇ       

ھهرخىــل دىنالرنىــڭ باتىــل ئېتىقادلىرىــدىن پايــدىلىنىپ، مىڭبىــر تۈرلــۈك بىــدئهت ۋە خــۇراپىيلىقالر ئــارقىلىق  
مۇســـۇلمانالرنىڭ ئېتىقـــاد ۋە ئىبـــادىتىنى ئـــۆزگهرتكهن، ئـــۇالرنى زامـــانىمىزدىكى دىنـــسىزلىق، بۇتپهرەســـلىك ۋە 

ــازغۇن پىكىــرلهر بىــلهن باشقۇرۇشــقا ئۇرۇنۇۋاتقــان گۇرۇھالرنىــڭ، ئهســكىرىي ۋە خهلــق    دېموكراتىزمغــا ئوخــشاش  ئ
باسقۇنچىلىرىنىڭ يوشۇرۇن كۈچلىرى بولغان شىئه ۋە سوپىلىققا ئوخشاش ئېقىمالر پۈتـۈنلهي دېگـۈدەك خـاۋارىجالر               

  . تهييارلىغان شارائىتتا مهيدانغا كهلگهنىدى

تىنىڭ ئاساسلىق مهسىلىلىرىنى تهتقىق قىلىشتىن بۇرۇن چوقۇم       شۇنىڭ ئۈچۈن، كۈنىمىزدە ئىسالم ئۈممى    
ــوت      ــۇنجى ئ ــۈز بهرگهن ۋەقهلهرنىــڭ ت ــۇ كــۈنلهردە ي تارىخنىــڭ ئهڭ دەســلهپكى دەۋرلىــرىگه كــۆز يۈگۈرتىــشىمىز ۋە ئ
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ئۇ، بـۇ ھادىـسىدىن     . پاقالچىقىدىن يارىدار قىلدى، ئهمما مۇئاۋىيه داۋالىنىپ ساقايدى      
تهرلىــك تهدبىرلىــرى بىخه(كېـيىن مهخــسۇس ســېلىنغان ســارايدا تۇرىــدىغان بولــدى  

  ). ئېلىنغاندىن كېيىن زىيارەتچى قوبۇل قىالتتى

قا كهلـسهك، ئـۇ سۇيىقهسـت كـۈنى          ئهمـر ئىبنـى ئاسـ      مۇئاۋىيهنىڭ مىسىر ۋالىسى  
بىتاپ بولۇپ قالغانلىقى ئۈچۈن مهسـجىدكه چىقالمـاي، ئۆزىنىـڭ ئورنىغـا ئامانلىققـا              

ــپ قويغ    ــام قىلىـ ــۇزافهنى ئىمـ ــى خـ ــارىجه ئىبنـ ــادىم خـ ــئۇل خـ ــدىمهسـ ــۇڭا . انىـ شـ
  .  دەپ ئويالپ ئۆلتۈرىۋەتتى ئهمر ئىبنى ئاسسۇيىقهستچى بۇ كىشىنى

الھ ئۇنىـڭ يېنىغـا     ھهزرىتى ئهلى زەربه يېگهندىن كېيىن، جۇندۇب ئىبنى ئابـدۇل        
  : كىرىپ

رىتـى  سېنىڭدىن ئايرىلىپ قالغۇدەك بولساق، ھهز    ! ئى مۇئمىنلهرنىڭ ئهمىرى  ــ  
  : ھهزرىتى ئهلى. ورىدى دەپ س-ھهسهنگه بهيئهت قىاليلىمۇ؟ 

ز ســىلهر ئــۆ. مهن ســىلهرگه شــۇنداق قىلىڭــالر يــاكى قىلمــاڭالر دېــيهلمهيمهنــــ 
ــدىن ياخــشىراق  ــشىڭالرنى مهن ــسىلهر،ئى ــاۋاب بهردى - بىلى ــام ج ــدىن .  دەپ ئىخچ ئان

سـلىك توغرىـسىدا    مۇناسىۋەتلىك كىشىلهرنى ئۆز قاتىلىنىڭ بهدىنىنى پارچىلىۋەتمه     
  : ئاگاھالندۇرۇپ

ئهگهر مهن ئۆلمهي   . هر مهن ئۆلۈپ كهتسهم، ئۇنىڭغا ئۆلۈم جازاسى بېرىڭالر       ئهگ__ 
  .  دېدى- ئۇنىڭ جازاسىنى ئۆزەم بېرىمهن،قالسام،

ئۇنى بالىلىرى ھهسهن،   . ھهزرىتى ئهلى ئارىدىن كۆپ ۋاقىت ئۆتمهيال ۋاپات بولدى       
  . ھۈسهين ۋە جىيهنى ئابدۇلالھ ئىبنى جافهر يۇيۇپ كېپهنلىدى

رگه دەپنه قىلىنغانلىقى ھهققىدىكى رىۋايهت بهكمۇ كۆپ بولـۇپ، زادى          ئۇنىڭ قهيه 
  .نهگه دەپنه قىلىنغانلىقى ھهققىدە ئېنىق مهلۇمات يوق

ھهزرىتــى ئهلــى ۋاپــات بولغانــدىن كېــيىن، خهلــق دەرھــال يىغىلىــپ ھهزرىتــى   
قهيـس ئىبنـى    ئۇنىڭغا تۇنجى بولۇپ بهيئهت قىلغـان كىـشى         . ھهسهنگه بهيئهت قىلدى  

  . ىىدئ سهئد

ــۇردى ۋە    ــېقىن ئولتـ ــا يـ ــالته ئايغـ ــدا ئـ ھهزرىتـــى ھهســـهن خهلىپىلىـــك ماقامىـ
ــالغۇز قويغــانلىقىنى كــۆرۈپ، ئۇممهتنىــڭ بىرلىــك ۋە    ــۆزىنى ي ئهتراپىــدىكىلهرنىڭ ئ
. باراۋەرلىكىنىــــڭ ھهممىــــدىن مــــۇھىم ئىكهنلىكىنــــى چوڭقــــۇر ھــــېس قىلــــدى

                                                                                                                                      
شـۇنىڭ بىـلهن بىـرلىكته، ھهزرىتـى ئهلىنىـڭ شـېهىت قىلىنىـشىدىن              . پىلتىسىنى تېپىـپ چىقىـشىمىز الزىـم      

چۈنكى بۇ ۋەقهلهر بىر ـ بىرىگه  . ەقهلهرنىڭ ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتلهرگه سهل قارىماسلىقىمىز كېرەكئېتىبارەن بۇ ۋ
  .پۈتۈنلهي چېتىشلىقتۇر
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ــاۋىيهنى  كېچىــشكه رازى بولــدى ۋازئىتتىپــاقلىق ئۈچــۈن ھهمــمه نهرســىدىن   ۋە مۇئ
  . مۇئاۋىيه ئۇنىڭ دەۋىتىنى قوبۇل قىلدى. يېنىغا دەۋەت قىلدى

ــڭ   ـ يىلــى، رابىئهلــئهۋۋەل ئېيىــدا خهلىپىلىــك ئورنىــدىن ۋاز        41ھىجرىيهنى
ھهزرىتـى ھهسـهن    . مۇئـاۋىيه كـۇفهگه كېلىـپ خهلىپىلىكنـى قولىغـا ئالـدى           . كهچتى

ــسى ــۆچتى    ئىنى ــنىگه ك ــرلىكته مهدى ــلهن بى ــهين بى ــۇن.  ھۈس داق پهرەز قىلىــشقا ش
 سـهئد بولىدۇكى، ھهزرىتى ھهسهننىڭ بۇ قارارىغا ھهزرىتى ھۈسهين ۋە قهيـس ئىبنـى             

  . قارشى ئىدى

ــپه   ــۆت خهلى ــان (ت ــبهر ئهلهيهىســساالم ئورناتق ــي  ،پهيغهم ــانىيهت ۋە ھهقىقى  ھهقق
ئــۇالردىن . شــۇنداق قىلىــپ ئاخىرالشــتى)  رەھبهرلىــكيئــادالهتكه تايانغــان سىياســى

ــسېرى    كېــيىن ھهق ۋ ــدا بولغــان يوچــۇق كۈن ــادالهتتىن يىراقلىــشىش بىــلهن پهي ە ئ
   ①.يوغىناپ باردى
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