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  سهئىيد ئىبنى ئامر ئهلجۈمهھى
 

نى سهئىيد ئىبى ئامر ئهلجۈمهھى بۇ دۇنياغـا ئـاخىرەت        
ــېتىۋالغان، ئــــالالھ ۋە ئالالھ  ــڭ رەســــۇلىنى  ســ نىــ

  . ھهممىدىن ئۈستۈن قويغان كىشى ئىدى
   تارىخچىالر—

  
مـــۇھهممهد —يـــاش يىگىـــت ســـهئىيد ئىبنـــى ئـــامر ئهلجـــۈمهھى     

خۇبهيـــب ئىبنـــى ئهدىينـــى  -لىرىدىن بىـــرىئهلهيهىســـساالمنىڭ ئهســـهاب
ن كېــيىن شــۇنىڭ ئۆلــۈمىنى كــۆرۈش ئۈچــۈن مهككىنىــڭ      تۇتۇۋالغانــدى

ســـىرتىدىكى تهنـــئىم رايونىغـــا چىقىـــشقا تهشـــكىللهنگهن نهچـــچه مىـــڭ  
  . قۇرەيشلهر ئىچىدىكى بىرى ئىدى

ئالالھ سهئىيدنىڭ نهۋقىران ياشلىقى، پىشىپ يېتىلگهن يىگىتلىكى       
كىـــشىلهر بىـــلهن تهڭ تـــۇرۇش، ھهتتـــا ئهبۇســـۇفيان، ســـهفۋان ئىبنـــى       

ــ ــۇرەيشهردەك مهييهلۇئـ ــ قـ ــشىدا  لىرىغاكاتتىۋاشـ ــهپنىڭ بېـ ــشاش سـ  ئوخـ
 پىــشقهدەملىرى بىــلهن بــاراۋەر تــۇرۇش ئىمكــانىيىتىگه قــۇرەيشتۇرىــدىغان 

بۇ ئۇنىڭغا قۇرەيشلهرنىڭ كىـشهنلهنگهن ئهسـىرى خـۇبهيبنى         . ئىگه قىلغان 
ئايالالر، بالىالر ۋە ياشالر ئۇنى ئۆلتۈرۈپ      . كۆرۈش پۇرسىتىنى يارىتىپ بهردى   

مهد ئهلهيهىســساالمدىن شهخــسىي ئىنتىقــامىنى ۋە ئۆزلىرىنىــڭ     مــۇھهم
بهدىردە ئۆلگهن كىشىلىرىنىڭ قىساسىنى ئېلىش ئۈچۈن ئۆلـۈم مهيـدانىغا          

  . ئىتتىرىپ ئېلىپ كېتىۋاتاتتى
بۇ جامائهت ئۆز ئهسىرىنى ئۆلتۈرۈش مهيدانىغا ئېلىپ بارغاندا سـهئىيد          

 كېتىلىۋاتقان خـۇبهيبنى    ئۆزىنىڭ ئېگىز قامىتى بىلهن دار ئالدىغا ئېلىپ      
كۆرۈپ توختىدى ۋە ئايالالر، بالىالرنىڭ چۇقانلىرى ئارىـسىدىن خۇبهيبنىـڭ          

  : تهمكىن، كۆتۈرەڭگۈ ئاۋازىنى ئاڭلىدى
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 ئهگهر خالىــساڭالر ئۆلۈشــتىن ئىلگىــرى ئىككــى رەكــئهت نامــاز      —
  . ئوقۇۋالسام

خۇبهيـب قىـبلىگه قـاراپ ئىككـى رەكـئهت          . سهئىيد خـۇبهيبكه قارىـدى    
بۇ ئىككى رەكئهت ناماز ھهقىـقهتهن چىرايلىـق ۋە مـۇكهممهل           . ماز ئوقۇدى نا

ــدىنى   . ئوقۇلغــان ئىــدى ــشلهرنىڭ باشــلىقلىرىغا ئال ــدىن خۇبهيــب قۇرەي ئان
  : قىلىپ
ئۆلۈمـدىن قورقـۇپ نامـازنى ئـۇزۇن        ‹ ئالالھ بىلهن قهسـهمكى، مېنـى        —

 —ىم،  تدەپ قالمىسۇن دېمهيدىغان بولسام، تېخىمـۇ ئـۇزۇن ئوقـۇيت         › دىئوقۇ
  . دېدى

 خـۇبهيبنى تىرىـك تۇرغـۇزۇپ چاناۋاتقـانلىقىنى،       ۋمىنىڭقوسهئىيد ئۆز   
  : ئۇالر خۇبهيبكه. بهدىنىنى بىر ـ بىرلهپ يۇناۋاتقانلىقىنى كۆردى

ــېنىڭ ئورن  — ــۇپ سـ ــهن قۇتۇلـ ــىنى   ۇ سـ ــڭ بولۇشـ ــدا مۇھهممهدنىـ ڭـ
ــسهن؟  ــى —خاالم ــب    . دەيتت ــاتتى، خۇبهي ــانالر ئېقىۋات ــدىن ق ئۇنىــڭ بهدىنى

  :هنجاۋاب
 ئالالھ بىلهن قهسهمكى، مهن ئۆيۈمـدە بـالىلىرىم بىـلهن خـاتىرجهم             —

تۇرۇپ مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا بىر تـال تىكهننىـڭ كىرىـشىگه قهتئىـي            
  .  دېدى—! رازى ئهمهس

  :شۇ ھامان كىشىلهرنىڭ قوللىرى بوشلۇقتا پوالڭالپ
كه  دېـگهن چۇقـانلىرى كـۆك      —! ئۇنى ئۆلتۈرۈڭالر !  ئۇنى ئۆلتۈرۈڭالر  —

  . كۆتۈرۈلدى
ــا     ســهئىيد خۇبهيبنىــڭ دار ئۈســتىدىن كــۆزىنى ئاســمانغا تىكىــپ دۇئ

  : ئۇ مۇنداق دەيتتى. قىلىۋاتقانلىقىنى كۆردى
!  بىـرلهپ ئۆلتـۈرگىن  -بىـر ! ئۇالرنى بىر پۈتـۈن يىغقىـن     !  ئى ئالالھ  —

 ئۇنىــڭ شــۇنداق دەپ ئــالالھ تائاالغــا ئىلتىجــا —! بىرىنىمــۇ قالــدۇرمىغىن
ئۇنىڭ جهسىتىدىكى قىلىچ ئۇرۇلغان    . ېتى نهپسى ئۈزۈلدى  قىلىپ تۇرغان پ  

  . نهيزە سانجىلغان جايالرنى ساناپ تۈگهتكىلى بولمايتتى
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*****  
لىقىدا ىچـوڭ ۋەقهلهر قىــستاڭچ . قۇرەيـشلىكلهر مهككىـگه قايتىــشتى  
  . خۇبهيب ۋە ئۇنىڭ ئۆلۈمىنى ئۇنتۇپ كهتتى

دىن بىــر لــېكىن خۇبهيــب، قۇرامىغــا يهتــكهن ســهئىيدنىڭ خاتىرىــسى 
ئـۇ خـۇبهيبنى ئۇخلىـسا چۈشـىدە، ئويغانـسا          . مىنۇتمۇ كۆتۈرۈلـۈپ كهتمىـدى    

خۇبهيبنىڭ دار ئالدىدا خاتىرجهم، تهمكىن ھالدا    . كۆڭۈل ئىكرانىدا كۆرەتتى  
سـهئىيدنىڭ  . ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇۋاتقان ھالىتى كۆز ئالدىغا كېلهتتى       

ئـا قىلىۋاتقـان ئـاۋازى      قۇالق تۈۋىـدە خۇبهينىـڭ قۇرەيـشلهرنىڭ زىيىنىغـا دۇ         
جــاراڭاليتتى ـ دە، ئــۆزىگه مۇشــۇ ئىــش تۈپهيلىــدىن ئــالالھ تائاالنىــڭ غهزەپ    

  . قىلىشىدىن قورقاتتى
ــۇرۇن بىلىمــگهن    ــدىن ب ــهئىيدقا بۇن ــب س ــىلهرنى  خۇبهي ــۇن نهرس نۇرغ

 ئۇنىڭغــا ھهقىقىــي ھاياتلىقنىــڭ ئهقىــدە ۋە شــۇ ئهقىــدە .ىئۆگىتىــپ قويــد
 مۇســتهھكهم ئىماننىــڭ ،ئىكهنلىكىنــىيولىــدا ئۆلگــۈچه كــۈرەش قىلىــش  

ــۆجىزىلهرنى    ــدىغانلىقىنى، مـــ ــشالرنى قىلىـــ ــپ ئىـــ ــائاجايىـــ  ۋۇجۇدقـــ
  .  ئۆگىتىپ قويدى①چىقىرىدىغانلىقىنى

                                            
خۇبهيـب سـهئىيدكه ھهقىقىـي ھاياتلىقنىـڭ قـانونىيىتىنى، ھهر بىـر             ! راست شۇنداق : تهھلىل ①

: پهيالسـوپ كانـت مۇنـداق دەيـدۇ    . ئادەم بىلىشكه تېگىشلىك دۇنياۋى بىلىمنى ئۆگىتىـپ قويـدى        
 كېيىن ھېسابتىن ئىبارەت ئـۈچ ئىـشقا       ئىالھنىڭ بارلىقى، روھنىڭ مهڭگۈلۈكلىكى، ئۆلگهندىن    "

ــۇت ئهمهس      ــاتلىق مهۋج ــسانىي ھاي ــي ئىن ــۇرۇپ ھهقىقى ــاي ت ــاد قىلم ــۇنتىزىم ئېتىق ــۇ ". م يهنه ب
ــسىنى        ــسىزالر تهبىقى ــاددىرىمچ دىن ــولتىر، م ــاتچى پ ــهۇر ئهدەبىي ــسىيهلىك مهش ــسىدا فران توغرى

لىقى توغرىـسىدا گۇمـان     سـىلهر نېمىـشقا ئـالالھ تائاالنىـڭ بـار         : "مهسخىرە قىلىپ مۇنـداق دەيـدۇ     
قىلىسىلهر؟ ئهگهر ئـالالھ بولمىغـان بولـسا ئايـالىم مېنـى ئالـدىغان، خىـزمهتچىم مېنىـڭ نهرسـه                    

 ". كېرەكلىرىمنى ئوغرىلىۋالغان بوالتتى
نىـڭ ئـۆز   )سـۋتالنا (سـىتالىننىڭ قىـزى   «:  ـ سانىدا مۇنداق دېيىلگهن 3مهككه ھهج ژورنىلىنىڭ 

ئــۇ ئائىلىــسىدىكىلهرنىڭ . ›دىــن‹لىــشتىكى ھهقىقىــي ســهۋەب ۋەتىنىــدىن ۋە بالىلىرىــدىن ئايرى
بىرەرسى پهرۋەردىگارىنى تونۇمايدىغان دىنـسىز ئائىلىـدە چـوڭ بولغـان ئۇالرنىـڭ يېنىـدا قهسـتهن                 

سۇتىلالنا ھهقنـى تونـۇش يېـشىغا       . ياكى سهۋەنلىك تۈپهيلىدىنمۇ خۇدا تىلغا ئېلىنىپ قالمايتتى      
ىڭ تهسىرسىز، ئالالھ تائاالغـا ئىـشهنمىگهن ھاياتنىـڭ ھايـات          يهتكهندە ئۆز ۋۇجۇدىدا سىرتقى كۈچن    

ئهمهسلىكى، ئىنـسان سـۇ ۋە ھاۋاغـا موھتـاج بولغىنىـدەك ئـالالھ تائاالغـا ئىشىنىـشكىمۇ موھتـاج            
  .تىن ئېلىندى) تهربىيهتۇلئهۋالد(ـــــ » ئىكهنلىكىدىن ئىبارەت توغرا سىزىمنى بايقىغان
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ــشى     ــلهن ياخـ ــۇدى بىـ ــۈل ۋۇجـ ــسۆھبهتلىرى پۈتكـ ــا يهنه، ھهمـ ئۇنىڭغـ
ــشىنىڭ    ــۇ كى ــدىغان ب ــساالمنىڭ (كۆرى ــۇھهممهد ئهلهيهىس ــماندىن ) م ئاس

  . هر ئىكهنلىكىنى ئۆگىتىپ قويدىكۈچلهندۈرۈلگهن پهيغهمب
. بـۇ ۋاقىتتـا ئـالالھ سـهئىيدنىڭ قهلبىنـى ئىـسالم ئۈچـۈن ئېچىـۋەتتى        

ــشلهرنىڭ       ــڭ قۇرەي ــۇرۇپ ئۆزىنى ــدىن ت ــسىدا ئورنى ــشىلهر ئارى ــهئىيد كى س
يامانلىقلىرىـــدىن بىـــزار ئىكهنلىكىنـــى، ئۇالرنىـــڭ بۇتلىرىـــدىن قـــول      

  . كىنى ئېالن قىلدىئۈزگهنلىكىنى، ئالالھ تائاالنىڭ دىنىغا كىرگهنلى
سهئىيد مهدىنىگه ھىجرەت قىلىپ بېرىـپ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم          

خهيبهر ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكـى بىـر قـانچه ئۇرۇشـالرغا           . بىلهن بىرگه تۇردى  
  . قاتناشتى

. پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ۋاپــات بولغانــدا ســهئىيدتىن رازى ئىــدى     
ىككـــى خهلىپىـــسى ســـهئىيد شـــۇنىڭدىن كېـــيىن پهيغهمبىرىمىزنىـــڭ ئ

نىـڭ قولىـدىكى    !)ئالالھ ئۇ ئىككىسىدىن رازى بولسۇن   (ئهبۇبهكرى ۋە ئۆمهر    
يالىڭاچالنغان قىلىچ بولۇپ تۇردى، ھهمدە دۇنياغـا ئـاخىرەتنى سـېتىۋالغان،           
ئـــالالھ تائاالنىـــڭ رازىلىقـــى، ئـــالالھ تائاالنىـــڭ ســـاۋابىنى، كۆڭۈللهرنىـــڭ   

تۈن بىلگهن مۆمىنلهرنىڭ قىزىقتۇرۇشى، جىسىمنىڭ شهھۋەتلىرىدىن ئۈس 
  . مىسلىسىز ئۈلگۈسى بولۇپ ياشىدى

پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئىككى خهلىپىسى سهئىيدنىڭ راسـتچىللىقى ۋە       
سۆزىگه . ئۇنىڭ تهقۋالىقىنى بىلهتتى، ئۇنىڭ نهسىهىيىتىگه قۇالق ساالتتى      

سـهئىيد ئۆمهرنىـڭ خهلىپىلىـك دەۋرىـدە ئۇنىـڭ قېـشىغا            . كۆڭۈل بـۆلهتتى  
  : كىرىپ
مهن ســــېنىڭ كىــــشىلهر توغرىــــسىدا ئــــالالھتىن ! ۆمهر ئــــى ئــــ—

قورقۇشۇڭنى، ئالالھ توغرىسىدا كىشىلهردىن قورقماسلىقىڭنى، سۆزۈڭنىڭ 
چوقـۇمكى،  .  ھهرىكىتىڭگه قارشى بولماسلىقىنى تهۋسـىيه قىلىـمهن   -ئىش

  ... ىسى ئهمهلىيهتته ئېلىپ بېرىلغىنىسۆزنىڭ ياخش
 -اشلىق قىلىپ قويغان يېقىنئالالھ سېنى ئىشلىرىغا ب! ــــ ئى ئۆمهر

 ۋە  ۆزۈڭگهئـ سـهن   ! يىراق جايدىكى مۇسـۇلمانالرنىڭ ئىـشلىرىدا ئادىـل بـول         
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 ۆزۈڭگهئـ !  چاقىلىرىڭغا ياخشى كۆرگهن نهرسىنى ئۇالرغىمۇ ياخشى كۆر  -باال
ــۆر        ــان ك ــۇ يام ــۆرگهن نهرســىنى ئۇالرغىم ــان ك ــا يام ــاال ـ چاقىلىرىڭغ ! ۋە ب

ــۆككىن  ــۇر چـ ــكه چوڭقـ ــالالھ ت! ھهقىقهتـ ــڭ  ئـ ــسىدىكى پىتنىخورنىـ وغرىـ
  :  دېگهنىدى، ئۆمهر—! پىتنىسىدىن قورقما
  :  دېگهندە، سهئىيد—! بۇنىڭغا كىممۇ قادىر بوالاليدۇ؟! ـــ ئى سهئىيد

ــساالمنىڭ ئۈممىتىنىـــڭ   — ــۇھهممهد ئهلهيهىسـ ــالالھ مـ ــا، ئـ  بۇنىڭغـ
ئىشىغا ئىگه قىلغان ۋە ئۇنىڭ بىلهن ئالالھ تائاالنىـڭ ئوتتۇرىـسىدا ۋاسـىته             

  .  دېدى—لمىغان ساڭا ئوخشاش ئادەم قادىر بوالاليدۇ، بو
  :  چاقىرىتىپۇزۇرىغاھئۆمهر سهئىيدنى 

 — ۋالىـي قىلمـاقچى،      هھىرىگهشـ بىـز سـېنى ھىمـسه       ! ــــ ئى سهئىيد  
  . دېدى

 —! مېنى دۇنياغـا يـېقىن يوالتمىـساڭ      ! مېنى ئازدۇرمىساڭ ! ــــ ئۆمهر 
  : بۇ چاغدا ئۆمهر ئاچچىقالپ. دېدى سهئىيد

سىلهر مۇشۇنچه ئىشالرنى مېنىڭ زېممهمگه !  ۋاي ئىسىت سىلهرگه—
 دېدى ۋە ئۇنى ھىمسه     —! ئاندىن مهندىن يىراقالشتىڭالر  ! قويۇپ قويدۇڭالر 

 — سـىزگه مائـاش توختىتىـپ بېرىمىزمـۇ؟          — ۋالىي قىلدى ۋە     هھىرىگهش
  : دېگهندە، سهئىيد

يتــۇل مهن ئــۇنى نــېمه قىلىــمهن؟ مېنىــڭ به! ــــــ ئهمىيرىــل مــۆمىن
 دېــدى ـ دە،   —مالــدىن كهلــگهن نېــسىۋەم ھاجىتىمــدىن يېتىــپ ئاشــىدۇ  

  . ھىمسهگه قاراپ يول ئالدى
رىدىن بىر تۈركۈم ئىـشهنچلىك كىـشىلهر       ىئۇزۇن ئۆتمهي ھىمسه شهھ   

  : ئۆمهرنىڭ قېشىغا ئهلچىلىككه كهلدى، ئۆمهر ئۇالرغا
ــپ      ــسمىنى يېزى ــڭ ئى ــاراڭالردىكى كهمبهغهللهرنى ــا ئ ــىلهر ماڭ ـــ س ـــ

ئۇالر بىـر پـارچه خهت كۆتـۈرۈپ        .  دېدى —بېرىڭالر، مهن ھاجىتىدىن چىقاي     
ــاردا        ــۇ قات ــۇپ، ش ــار بول ــسمى ب ــڭ ئى ــته كهمبهغهللهرنى ــۇ خهت ــشتى، ئ كېلى

 سهئىيد ئىبنـى    —دەپ بىر ئادەم بار ئىكهن، ئۆمهر،       » سهئىيد ئىبنى ئامىر  «
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  .  دەپ سورىدى—ئامىر دېگهن كىم؟ 
  .  جاۋاب بېرىشتى ئهلچىلهر جاۋابهن دەپ—! ــــ بىزنىڭ باشلىقىمىز

  .  دەپ سورىدى ئۆمهر—ــــ باشلىقىڭالر كهمبهغهلمۇ؟ 
ــــ ھهئه، ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ئۇنىـڭ ئۆيىـدە بىـر نهچـچه كـۈن ئـۇدا                 

  . دېيىشتى—ئوت يېقىلمايدۇ، 
.  ئۆمهر يىغالپ كهتتى، ھهتتاكى ياشلىرى ساقىلىنى ھـۆل قىلىـۋەتتى         

  : ييارالپ بېرىپ مۇنداق دېدىنار تهدىئاندىن مىڭ 
ــا      ــتىڭالر ۋە ئۇنىڭغ ــاالم ئېي ــدىن س ــا مهن ـــ ئۇنىڭغ ــڭ «ـــ مۆمىنلهرنى

  .  دېدى—! دەڭالر» ئهمىرى بۇ پۇلالرنى ئىشلهتسۇن دەپ، سىزگه ئهۋەتتى
ــاردى    ــاننى ئېلىــپ ب ــشىغا ھهمي ــهئىيدنىڭ قې ــلهر س ــهئىيد . ئهلچى س

ۇپ، خــۇددى ئــازاب ھهميانــدىكى پــۇلنى كــۆرۈپ ئــۇنى ئۆزىــدىن يىراقالشــتۇر 
  : چۈشكهندەك

 —،  ①كه قـايتىمىز  پـ ــــ بىـز ئالالھنىـڭ ئىلكىـدىمىز، يهنه ئـالالھ تهرە          
  : بۇنى ئاڭلىغان ئايالى يۈگۈرۈپ چىقىپ. دېدى

 —ــــ ئى سهئىيد ساڭا نـېمه بولـدى؟ ئهمىرۇلمـۆمىن ۋاپـات بوپتۇمـۇ؟               
  . دەپ سورىدى

  . د دېدى سهئىي—ــــ ئۇنىڭدىنمۇ چوڭراق ئىش بوپتۇ، 
ــۇ؟    ــرەر ۋەقهگه دۇچ كهپتۇم ـــ مۇســۇلمانالر بى ــا ســورىدى  —ـــ  دەپ قايت

   ئۇنىڭدىنمۇ چوڭراق نېمه ئىش بوپتۇ؟ —ئايالى يهنه، 
 —ــــ ئاخىرەتلىكىمنى بۇزغىلى دۇنيا كىردى، ئۆيۈمگه پىتنه چۈشتى، 

  : ئايالى بۇنى ئاڭالپ. دېدى
  .  دېدى—! ــــ ئۇنىڭدىن يىراق بولۇڭ

  : ۇ ئىشتا ياردەم بېرەمسهن؟ــــ ماڭا مۇش
  .  دېدى ئايالى دەرھال—ــــ ھهئه، 

                                            
  .هنلىك خهۋىرىنى ئاڭلىغاندا ئوقۇلىدىغان دۇئا نورمال ئهھۋالدا بۇ بىرسىنىڭ ئۆلگ①
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ــۇلمانالرغا   ــا ســـېلىپ كهمـــبهغهل مۇسـ ــارالرنى ھهميانغـ ســـهئىيد دىنـ
  ... تارقىتىپ بهردى

ــام        ــاب ش ــى خهتت ــۆمهر ئىبن ــۆتمهي، ئ ــۇزۇن ئ ــشالرغا ئ ــدىكى ئى يۇقىرى
 ئهھۋالىنى كۆزدىن كهچۈرگىلى ھىمسه شـهھىرىگه كهلگهنـدە،         هھىرىنىڭش
ئـۆمهر  .  مۆتىۋەرلىرى ئۆمهرنىڭ ئالدىغا ساالمغا كهلـدى      هھىرىنىڭشىمسه  ھ

  : ئۇالردىن
  .  دەپ سورىدى— باشلىقىڭالر قانداقكهن؟ —

ئــۇ . ئــۇالر ســهئىيدنىڭ ئۈســتىدىن تــۆت ئىــشنى شــىكايهت قىلىــشتى 
  . ئىشالر بىر ـ بىرسىدىن چوڭ ئىدى

  : ئۆمهر مۇنداق دەيدۇ
ىكى كىشىلهرنى يىغدىم ۋە ئـالالھ      مهن سهئىيد ۋە ئۇنىڭ قول ئاستىد     «

مهن ســهئىيدتىن . تائــاالدىن گۇمــانىمنى ئىــشقا ئاشۇرماســلىقنى تىلىــدىم 
  : ئۇالر ھهممىسى يىغىلىپ بولغاندا مهن ئۇالردىن. چوڭ ئۈمىدته ئىدىم

  .  دەپ سورىدىم— باشلىقىڭالردىن نېمىنى شىكايهت قىلىسىلهر؟ —
  .  دېيىشتى—قمايدۇ،  ئۇ بىزنىڭ قېشىمىزغا كۈن چىقمىغۇچه چى—

ــهئىيد  ـــ س ــسهن؟    ! ــ ــېمه دەي ــسىدا ن ــۇ توغرى ــهن ب ــورىدىم —س  دەپ س
  . سهئىيدتىن

  : سهئىيد بىردەم جىم تۇرۇپ
 ئالالھ بىلهن قهسهمكى، مهن بـۇ ئىـشنى ئاشـكارا قىلىـشنى بهكمـۇ               —

ئهممـــا دېـــمهي ئامـــال بولمىـــدى، مهن ئـــادەتته خېمىـــر . يامـــان كـــۆرەتتىم
ــۆرله  ــۇرىمهن، خېمىــر ئ ــ) تىنىــپ(پ يۇغ ــدىن  ۇچهبولغ ــۇرىمهن، ئان ــۈپ ت  كۈت

  » . دېدى—تاھارەت ئېلىپ كىشىلهرنىڭ قېشىغا چىقىمهن، 
  : ئۆمهر يهنه مۇنداق دەيدۇ

ــشىلهردىن « ــداق ئىــشالرنى شــىكايهت    ‹مهن كى ســهئىيدتىن يهنه قان
  : دېسهم، ئۇالر› قىلىسىلهر؟

  .  دېيىشتى— ئۇ كېچىدە ھېچكىمگه ئىشىكنى ئاچمايدۇ، —
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ــهئ— ــسهن؟   ! ىيد سـ ــېمه دەيـ ــدا نـ ــۇ توغرىـ ــهن بـ ــورىدىم —سـ  دەپ سـ
  . ئۇنىڭدىن

ــشنى       ــكارا قىلى ــشنىمۇ ئاش ــۇ ئى ــهمكى، مهن ب ــلهن قهس ــالالھ بى ـــ ئ ـــ
مهن كېچىنــى ئــالالھ ئۈچــۈن، كۈنــدۈزنى كىــشىلهر ئۈچــۈن . ياقتۇرمــايتتىم
  .  دېدى—قىلغان ئىدىم، 

ــسىلهر؟    — ــى تهلهپ قىلىـ ــهئىيدتىن يهنه نېمىنـ ــىلهر سـ  دەپ — سـ
  . ورىدىم مۆتىۋەرلهردىنس

  .  دېيىشتى ئۇالر— ئۇ قېشىمىزغا ھهر ئايدا بىر كۈن چىقمايدۇ، —
  .  دەپ سورىدىم—بۇ نېمه ئىش؟ !  سهئىيد—
مېنىڭ ئۆيۈمدە خىزمهتچى يوق، كىيىۋاتقـان      !  ئى ئهمىرۇل مۆمىن   —

كىيىمىمــدىن باشــقا كىيىمىممــۇ يــوق، مهن ئــۇنى ھهر ئايــدا بىــر قېــتىم  
 كۈتـۈپ تـۇرىمهن، ئانـدىن ئۇالرنىـڭ قېىـشىغا كهچ            ۇچهبولغپ  يۇيىمهن، قۇرۇ 

  .  دېدى سهئىيد—تهرەپته چىقىمهن، 
 — سىلهر يهنه سهئىيد توغرىسىدا نېمىنى شـىكايهت قىلىـسىلهر؟       —

  : ئۇالر. دەپ سورىدىم
 ئۇ بهزى ۋاقىتالردا ئۆزىنى يوقىتىـپ قويىـدۇ، بۇنـداق ۋاقىـتالردا ئـۇ               —

  : مهن.  دېيىشتى—چىقىپ كېتىدۇ، كىشىلهرنى تاشالپ سورۇندىن 
  .  دەپ سورىدىم—بۇ نېمه ئىش؟ !  سهئىيد—
 مهن ئىلگىرى مۇشرىك ۋاقتىمدا خۇبهيبنىڭ ئۆلۈم مهيدانىدا ھازىر         —

ــانلىقىنى كــۆرگهن    ــشلهرنىڭ ئۇنىــڭ جهســىتىنى پارچىالۋاتق ئىــدىم، قۇرەي
ســهن قۇتۇلــۇپ مۇھهممهدنىــڭ ســېنىڭ ئورنۇڭــدا  : ئــۇالر خــۇبهيبكه. ئىــدىم

ئـالالھ بىـلهن قهسـهمكى،      ‹: بولۇشىنى خاالمسهن؟ دېگهندە، خۇبهيب جـاۋابهن     
مهن ئۆيۈمـــدە خـــاتىرجهم تـــۇرۇپ، مـــۇھهممهد ئهلهيهىســـساالمغا بىـــر تـــال  

ئالالھ بىـلهن   . دېگهنىدى› تىكهننىڭ سانجىلىپ قېلىشىغا رازى ئهمهسمهن    
سام، قهسهمكى، مهن مۇشۇ كۈننى ۋە ئۇنىڭغا ياردەم بهرمىگهنلىكىمنى ئويلى        
مانـا  . ئالالھ مېنىڭ گۇناھلىرىمنى كهچۈرمهسمىكىن، دەپ ئويالپ قالىمهن      
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  ». دېدى سهئىيد—پ قويىمهن، ىتىيوقمۇشۇ ۋاقىتتا مهن خۇدۇمنى 
گۇمانىمنى ئهمهلگه ئاشۇرمىغان ئالالھ تائاالغا مىـڭ       «: بۇ ۋاقىتتا ئۆمهر  

  . دەپ ئۆز ـ ئۆزىگه پىچىرلىدى» شۈكرى
اجلىق ئورۇنالرغا ئىشلىتىشى ئۈچۈن مىڭ ئاندىن سهئىيدنىڭ ئېهتىي

  : بۇ پۇلالرنى كۆرگهن ئايالى، سهئىيدقا. دىنار ئهۋەتىپ بهردى
 بىزنــى، ســىزنى خىــزمهتكه سېلىــشتىن بىهــاجهت قىلغــان ئــالالھ  —

تائاالغا يۈزمىڭ شۈكرى، بىزگه ئاشلىق سـېتىۋېلىپ، خىزمهتچـى سـېلىپ           
  : دى، سهئىيدېدېۋ —! بېرىڭ

  .  دەپ سورىدى—ۇ ياخشىسى بولسا مهيلىمۇ؟  سىزگه بۇنىڭدىنم—
  .  دەپ سورىدى ئايالى قىزىقىپ— نېمه ئۇ؟ —
 بىز بۇ پۇلالرنى قېشىمىزغا سـوراپ كهلگهنـلهرگه بېرىمىـز، بىـز بـۇ             —

  . پۇلالر ئارقىلىق كېلىدىغان نهرسىگه بهك موھتاج
   ئۇ نېمه؟ —
  .  بىز ئۇنى چىرايلىق قهرز سۈپىتىدە بېرىپ تۇرىمىز—
  . لىدۇ، ئالالھ سىزگه ياخشى مۇكاپاتالرنى بهرسۇن بو—

ســــهئىيد ئورنىــــدىن يــــۆتكهلمهيال دىنــــارالرنى ھهميانغــــا ســــېلىپ  
سهن بۇ پۇلالرنى پاالنىنىڭ تـۇل ئايالىغـا، پاالنىنىـڭ          «: بالىلىرىدىن بىرىگه 

ــاجهتمهنلىرىگه،     ــڭ ھ ــسكىنلىرىگه، پاالنىنى ــڭ مى ــرىگه، پاالنىنى يىتىملى
  . تاپشۇردىدەپ » !ئاپىرىپ بهرگىن

ئـۇ ئۆزىنىـڭ   ! ئالالھ سهئىيد ئىبنى ئامر ئهل جۈمهھىدىن رازى بولسۇن 
  ...ھاجىتى بار تۇرۇقلۇق، ئۆزىدىن باشقىالرنى ئهال بىلگهن كىشى ئىدى
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  فاتىمه بىنت مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
   

ــاتىمه  ــهللهم    —فـ ــى ۋەسـ ــهللهلالھۇ ئهلهيهـ ــۇھهممهد سـ ــا ( مـ ئۇنىڭغـ
ــۇ   ) ڭ ســاالمى بولــسۇنئالالھنىــ ــۇپ، ئ ۋە خهدىچهنىــڭ بهشــىنچى قىــزى بول

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مهكــكه ئهتراپىــدىكى تــاغالردا يــالغۇز ۆيۈملۈكســ
ئىستىقامهت قىلىپ، مهۋجۇداتالرنىڭ يارىتىلىـشىدىكى بۈيـۈك مـۆجىزىلهر         
ئۈستىدە چوڭقۇر ئىزدىنىۋاتقان، پىكىر يۈرگۈزۈۋاتقان مهزگىلـلهردە دۇنياغـا         

  .لدىكه
نىــڭ ئۇنىــڭ تاغىــسىنىڭ ئــوغلى    زەينهببــۇ ئۇنىــڭ چــوڭ ھهدىــسى    

ئۇنىڭدىن كېـيىن   . ئهبۇلئاس ئىبنى رەبىيئهگه ياتلىق بولغان ۋاقتى ئىدى      
ــۇ كۇلــــسۇم پهيغهمــــبهر        ــسى رۇقيــــيه ۋە ئۇممــ ــڭ ئىككــــى ھهدىــ ئۇنىــ

ئهبـۇ لهھهب ۋە    . ئهلهيهىسساالمنىڭ تاغىسىنىڭ ئوغۇللىرىغا ياتلىق بولدى    
ــل په  ــۇ جهمى ــڭ ئهڭ   ئۇمم ــساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكىنى ــبهر ئهلهيهىس يغهم

دەسلهپكى ۋاقىتلىرىدىال، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا قـاتتىق دۈشـمهنلىك       
  .قىلغانالر ئىدى

كىچىك فاتىمه ھهدىلىرىنىـڭ يـاتلىق بولـۇپ، بىـر ـ بىـرلهپ ئۆيـدىن        
دېــگهن » تــوي«ئــۇ ناھــايىتى كىچىــك بولغاچقــا،  . ئايرىلغــانلىقىنى كــۆردى

ڭ مهنىـــسىنى ۋە ھهدىلىرىنىـــڭ نـــېمه ئۈچـــۈن ئۆيـــدىن چىقىـــپ  ســـۆزنى
ــۇ ھهدىلىرىنــى ناھــايىتى  . كېتىــدىغانلىقىنىڭ ســهۋەبىنىمۇ ئۇقمــايتتى  ئ

 ھــېس ېرىبلىــقغياخــشى كــۆرگهچكه، ئــۇالر ئۆيــدىن ئايرىلغانــدا ناھــايىتى 
ــدا، ئــۇ شــۇنىڭدىن  . قىلــدى ۋە تولىمــۇ بىئــارام بولــدى  ئېيتىــشالرغا قارىغان

  .ۋە كهمسۆز بولۇپ قالغان ئىدى ۇرجىمىغتارتىپ 
 ئانىـسىنىڭ   -ئهلۋەتته، ھهدىلىرى توي قىلىپ كهتكهن بولسىمۇ، ئۇ ئاتا       

ــدى   ــان ئى ــالغۇز قالمىغ ــدە ي ــسى  . ئۆيى ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئانى پهيغهم
ــسى   ــدىن تارتىــپ   —ئامىنهنىــڭ چۆرى ــبهر ئهلهيهىســساالم تۇغۇلغان  پهيغهم
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ــان بهرەقه   ــۇپ كېلىۋاتق ــراھ بول ــا ھهم ــۇ   ئۇنىڭغ ــسه ۋە ئهب ــد ئىبنــى ھارى ، زەي
ــسىنىڭ      ــۇلۇلالھ ئائىلى ــارلىقالر رەس ــى قات ــوغلى ئهل تالىپنىــڭ كىچىــك ئ

  .ئهلۋەتته ئۇنىڭ سۆيۈملۈك ئانىسى خهدىچهمۇ بار ئىدى. ئهزالىرى ئىدى
ــهللىگه     ــۇر تهسـ ــۇ چوڭقـ ــسىدە ئـ ــڭ تهربىيىـ ــسىنىڭ ۋە بهرەقهنىـ ئانىـ

 ۆلۈپئلىلىق ۋاقتىدا   ئۇنىڭدىن ئىككى ياش چوڭ بولغان ئهلى، با      . ئېرىشتى
. ۋە دوسـت بولـدى    » ئاكـا «كهتكهن ئۆز ئاكىسى قاسىمنىڭ ئورنىـدا ئۇنىڭغـا         

ئۇنىڭ ئىنىسى، تاييىب ۋە تـاھىر دەپ لهقهملهنـگهن ئابـدۇلالھمۇ بـالىلىق             
شۇنداق بولسىمۇ فاتىمه ئـۆز ئۆيىـدە ئۆزىنىـڭ         . دەۋرىدە ئۆلۈپ كهتكهن ئىدى   

ــسىز ۋە خۇ   ــۈزگهن غهم ــلهن ئۆتك ــرى بى ــۇرام تۇرمۇشــتىن     ھهدىلى ــال ـ خ ش
بهھــرىمهن بواللمىــدى، ئــۇ ئۆزىنىــڭ يېــشىغا نىــسبهتهن ئېيتقانــدا تولىمــۇ  

  .چېچهن باال بولغان ئىدى
 —ئۇ بهش ياشقا كىرگهن ۋاقتىـدا، دادىـسىنىڭ ئالالھنىـڭ ئهلچىـسى             

رەســـــۇلۇلالھنىڭ دەســـــلهپكى . ى ئاڭلىـــــدىنلىقىنرەســـــۇلۇلالھ بولغـــــا
ىنـى ئۆزىنىـڭ ئائىلىـسى ۋە يـېقىن      ئىسالمنىڭ خوش ـ خهۋىر —ۋەزىپىسى

ئــۇالر پهقهت ھهممىــدىن قــادىر ئــالالھقىال  . تۇغقانلىرىغــا يهتكــۈزۈش ئىــدى
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كۈچلـۈك    . ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇلغان ئىدى   

قوغدىغۇچىسى ۋە قوللىغۇچىسى بولغان خهدىچه فاتىمهگه دادىسىنىڭ نېمه        
ــا  ــهندۈرنلىقىنئىــش قىلىۋاتق ــسىغا   ى چۈش ــۇ دادى ــپ ئ ــۇنىڭدىن تارتى دى، ش

تېخىمـــۇ ئـــامراق بولـــۇپ كهتتـــى ھهمـــدە دادىـــسىغا بولغـــان ھـــۆرمىتى ۋە 
ــتى  ــۇ چوڭقۇرالشـ ــۇھهببىتى تېخىمـ ــار   . مـ ــڭ تـ ــۇلۇلالھ مهككىنىـ ــۇ رەسـ ئـ

كهئبىنــى زىيــارەت قىلغانــدا، ئىــسالمنى قوبــۇل  كوچىلىرىــدا كېتىۋاتقانــدا،
لىشلىرىغا قاتناشقاندا ۋە    يىغى يقىلغان دەسلهپكى مۇسۇلمانالرنىڭ مهخپى   

  .ئۇالر پهيغهمبهرگه بهيئهت قىلغاندا دائىم ئۇنىڭغا ھهمراھ بوالتتى
ــۇپ     ــراھ بول ــسىغا ھهم ــۇ دادى ــۈنى ئ ــر ك ــاردى ىمهســجىدبى ــا ب .  ھهرامغ

ــساالم   ــبهر ئهلهيهىس ــدىغان   كهپهيغهم ــشىپ تۇرى ــگه قارى ــر«بى دەپ » ھىجى
تىمه ئۇنىــڭ يېنىــدا فــا. ئاتىلىــدىغان يهردە تــۇرۇپ نامــاز ئوقۇشــقا باشــلىدى

رەسۇلۇلالھقا دۈشـمهنلىك   .  ياشقىمۇ كىرمىگهن ئىدى   10تۇردى، بۇ چاغدا ئۇ     
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ئۇالرنىـڭ ئىچىـدە    .  يىغىلـدى  قـۇرەيش قىلىشتا چهكتىن ئاشقان بىـر تـوپ        
 ئىبنــى ئهبــۇ ئــوقبهئهبــۇ جهھــل ئىبنــى ھىــشام،  رەســۇلۇلالھنىڭ تاغىــسى

ىرى شهيبه بىلهن ئۇتبه  مۇئهيت، ئۇمهييه ئىبنى خهلهف ۋە رابىئهنىڭ ئوغۇلل      
ئۇالر زەھهرخهنـدىلىك بىـلهن رەسـۇلۇلالھنىڭ يېنىغـا         . قاتارلىقالر بار ئىدى  

  :ئهبۇ جهھل ئۇالردىن. كېلىشتى
نـى ئېلىـپ كېلىـپ، مۇھهممهدنىـڭ        نىرىېق قايسىڭالر تۆگىنىـڭ     —

ــسىلهر؟   ــتىگه تاشلىياالي ــورىدى—ئۈس ــدىكى ئهڭ  .  دەپ س ــڭ ئىچى ئۇالرنى
 ئىبنى ئهبـۇ مۇئهيـت قىزغىنلىـق بىـلهن شـۇنداق      هئوقبقهبىهراقى بولغان  

نى ئېلىپ كېلىـپ، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم        نىقېرىئۇ  . قىلىشقا ماڭدى 
 ئۇنىــڭ ۋاقتىـدا سـهجدە قىلىۋاتقــان  ) ئۇنىڭغـا ئالالھنىــڭ سـاالمى بولــسۇن  (

ــلىدى  ــتىگه تاش ــى    . ئۈس ــدۇلالھ ئىبن ــاھابىلىرىدىن ئاب ــۇلۇلالھنىڭ س رەس
ــ   ــار بول ــۇ يهردە ب ــئۇد ش ــاكى   مهس ــشكه ي ــه دېيى ــر نهرس ــى ىنرىېقسىمۇ، بى ن

ــدى   ــۈرئهت قىاللمىـ ــشكه جـ ــدا    . ئېلىۋېتىـ ــۇ چاغـ ــۇلمانالر ئـ ــۈنكى مۇسـ چـ
  .دۈشمهنلىرىگه قارشى تۇرۇشتىن ئاجىز ئىدى

دادىــــسىنىڭ مۇشــــۇنداق مهســــخىرىلىك مۇئــــامىلىگه ۋە خورلۇققــــا 
ئۇچراۋاتقـــانلىقىنى كـــۆرگهن فاتىمهنىـــڭ شـــۇ چاغـــدىكى ھېســـسىياتىنى 

 ياشــقىمۇ كىــرمىگهن قىــز نېمىمــۇ  10تېخــى ! ىلىــپ بېقىــڭتهســهۋۋۇر ق
نى ئېلىپ  ىنقېرىقىاللىسۇن؟ ئۇ دادىسىنىڭ يېنىغا كېلىپ، ئۈستىدىكى       

 قارا نىيهتچىـسىنىڭ ئالدىـدا غهزەپ       قۇرەيشتاشلىۋەتتى، ئاندىن بۇ بىر توپ      
ئۇالر ئۇنىڭغـا  . بىلهن تۇرۇپ، ئۇالرغا غهزەپلىك تىل ـ ئاھانهتنى ياغدۇرۇۋەتتى 

ــ ــۆزقىاللمىدىبىـ ــۇ سـ پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ســـهجدىدىن . ر ئېغىزمـ
  :بېشىنى كۆتۈرۈپ نامىزىنى ئاياغالشتۇردى، ئاندىن

 دەپ ئــۈچ قېــتىم دۇئــا —! ئــى رەبــبىم، قۇرەيــشنى ھــاالك قىلغىــن —
  :ئاندىن يهنه. قىلدى

! نى، ئهبۇ جهھل ۋە شهيبهنى ھاالك قىلغىـن       ئوقبهئى ئالالھ، ئۇتبهنى،    —
ــدى  دەپ بهددۇ— ــا قىل ــانچه    . (ئ ــر ق ــسى بى ــڭ ھهممى ــا ئېلىنغانالرنى تىلغ

  ).يىلدىن كېيىن بهدر غازىتىدا ئۆلتۈرۈلدى
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يهنه بىر قېتىم پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم كهئبىنـى ئايلىنىـپ تـاۋاپ            
قۇرەيشتىن بىر توپ ئادەم ئۇنىڭ     . فاتىمه ئۇنىڭ بىلهن بىلله ئىدى    . قىلدى

هلهيهىســساالمنى تۇتــۇپ، ئۆزىنىــڭ  ئــۇالر پهيغهمــبهر ئ. ئهتراپىغــا يىغىلــدى
ــا چىـــڭ  وبكىيىملىـــرى بىـــلهن  ــۋەتمهكچى بولـــۇپ، بوينىغـ غـــۇپ ئۆلتۈرىـ

فــاتىمه باشــقىالرنى يــاردەمگه چاقىرىــپ توۋالشــقا ۋە چىقىراشــقا  . ئورىۋالــدى
ــلىدى ــۇلۇلالھنى     . باشـ ــال رەسـ ــپ، دەرھـ ــپ كېلىـ ــرى ئېتىلىـ ــۇ بهكـ ئهبـ

  :ئاجرىتىۋالدى، ئاندىن
 دېـدى، ئـۇالر     — كىشىنى ئۆلتۈرەمـسىلهر؟     دېگهن» رەببىم ئالالھ    «—

تـاكى ئۇنىـڭ يـۈز ـ كۆزلىرىـدىن قـانالر سـىرغىپ         ئهبۇ بهكرىگه تاشـلىنىپ، 
  .چۈشكىچه ئۇرۇشتى

كىچىــك فــاتىمه دادىــسىغا ۋە دەســلهپكى مۇســۇلمانالرغا قىلىنغــان بــۇ 
ــۇردى     ــۆرۈپ ت ــمهنلىكلهرنى ك ــىلىقالر ۋە دۈش ــه قارش ــسىز، قهبى ــۇ . رەھىم ئ

بىـر چهتـكه چىقىـپ تۇرمىـدى، بهلكـى دادىـسى ۋە ئۇنىــڭ        بىـلهن  ۋاشـلىق يا
ئـۇ  . پهيغهمبهرلىكىنى قوغداش يولىدىكى كۈرەشـلهرگه ئاكتىـپ قاتناشـتى        

گهرچه كىچىــك بىــر قىــز بولــسىمۇ، ئهممــا شــۇ ياشــتىكى بــالىالردا نورمــال  
 كـۈلكه ۋە تاماشـىالردىن خـالىي        -بولىدىغان غهمسىز، شوخ، بالىالرچه ئويـۇن     

  .داق ئازابلىق كهچۈرمىشلهرنى كۆردى ۋە باشتىن كهچۈردىھالدا، ئهنه شۇن
رەسـۇلۇلالھنىڭ  . ئهلۋەتته بۇنداق ئىشالردا فاتىمه يالغۇز ئهمهس ئىـدى        

پۈتۈن ئائىلىـسى قۇرەيـشنىڭ ۋەھـشىي زوراۋانلىقلىرىغـا، مهسـخىرىلىرىگه           
ئۇنىــڭ ئىككــى ھهدىــسى رۇقىيــيه ۋە ئۇممــۇ كۇلــسۇممۇ بۇنىــڭ   . ئۇچرىــدى

ئۇالر بـۇ چاغـدا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا بولغـان           . ىدىسىرتىدا ئهمهس ئ  
ــك ۋە  ــۇ   ۇسئۆچمهنلىـ ــۇ لهھهب ۋە ئۇممـ ــان ئهبـ ــسى بولغـ ــتنىڭ ئۇۋىـ يىقهسـ

ئۇالرنىـــڭ ئهرلىـــرى ئهبـــۇ لهھهب ۋە ئۇممـــۇ . جهمىلنىـــڭ ئۆيىـــدە تـــۇراتتى
ئۇممـۇ جهمىـل رەھىمـسىز،      . جهمىلنىڭ ئوغۇللىرى ئۇتبه ۋە ئـۇتهيبه ئىـدى       

ۆزلهرنى قىلىدىغان، ئېغىزى بـۇزۇق، شهپقهتـسىز ئايـال      ناھايىتى پاسكىنا س  
بولغاچقا خهدىچه باشـتىال ئـۆز قىزلىرىنـى ئۇممـۇ جهمىلنىـڭ ئوغۇللىرىغـا              

چـۈنكى رۇقىيـيه ۋە ئۇممـۇ       . ياتلىق قىلىپ بېرىشكه رازى بولمىغـان ئىـدى       
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كۇلسۇمغا نىسبهتهن، دادىسىغا قارشى ئۇرۇشـقا قاتنىـشىپال قالمـاي، بهلكـى             
يدىغان بۇنداق ۋەھشىي دۈشمهنلىككه تولغان ئائىلىدە ياشىشى ئۇرۇش قوزغا

  .ھهقىقهتهن بىر ئازابلىق ئىش ئىدى
ئۇنىڭغـا ئالالھنىـڭ سـاالمى      (مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم     

يىنى تۆكۈش ئۈچۈن، ئۇتبه ۋە ئـۇتهيبه       ۇۋە ئۇنىڭ ئائىلىسىنىڭ ئابر   ) لسۇنبو
ــلهن     ــشى بى ــسىنىڭ مهجبۇرلى ــا ئانى ــۆز ئات ــۋەتتى ئ ــاللىرىنى قويى ــۇ .  ئاي ب

پهيغهمبهرنــى باشــقىالر بىــلهن ئاالقىلىشــشتىن يېــتىم قالــدۇرۇش ئۈچــۈن  
ئهمهلىيهتـته پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئـۆيىگه        . قىلىنغان بىر ئىش ئىدى   

  . خۇرام قايتىپ كهلگهن قىزلىرىنى قىزغىن قارشى ئالدى-خۇشال
ــرگه    ــلهن بى ــاتىمه ھهدىلىــرى بى ــدىنبولىدشۈبهىــسىزكى ف  ىغانلىقى

نىڭمـۇ ئېرىـدىن   بپ كهتتى، ئـۇالر چـوڭ ھهدىـسى زەينه        ناھايىتى خۇشال بولۇ  
ئهمهلىيهتـته قۇرەيـشمۇ   . ئاجرىـشىپ قايتىـپ كېلىـشىنى ئـارزۇ قىلىـشتى     

ئهبۇل ئاسقا بېسىم ئىشلىتىپ، ئايالىنى قويىۋېتىشكه زورلىـدى، ئهممـا ئـۇ            
نـى  زەينهب ئـۇ    چوڭلىرى ئۇنىڭ قېشىغا كېلىـپ، ئهگهر      قۇرەيش. رەت قىلدى 

ــپ      ــا ئېلى ــالنى خوتۇنلۇقق ــۈزەل ئاي ــاي ۋە ئهڭ گ ــا ئهڭ ب ــسه، ئۇنىڭغ قويىۋەت
  :بېرىشكه ۋەدە قىلىشتى، ئهمما ئۇ

 مهن ئايــالىمنى ناھــايىتى ياخــشى كــۆرىمهن، گهرچه مهن ئىــسالم     —
ــسبهتهن يۈكـــسهك    ــسىغا نىـ ــساممۇ، ئۇنىـــڭ دادىـ ــرمىگهن بولـ ــا كىـ دىنىغـ

  . دەپ جاۋاب بهردى—ھۆرمىتىم بار، 
 ئانىـسى بىـلهن     - ۋە ئۇممۇ كۇلسۇم ئىككىلىسى سۆيۈملۈك ئاتـا       رۇقىيه

بىلــله بولغانلىقىغــا ۋە ئۇممــۇ جهمىلنىــڭ ئۆيىــدىكى چىدىغۇســىز روھــى    
 رۇقىـيه ئۇزۇن ئۆتمهي   . بېسىمالردىن قۇتۇلغانلىقىغا بهكمۇ خۇشال بولۇشتى    

 ئىسالمنى دەسلهپ قوبۇل قىلغانالردىن بولغان يـاش ۋە تارتىنچـاق ئوسـمان           
 ھىجـرەت   ەپئىـزد ئۇالر بىرلىكته پانـاھلىق     . ئىبنى ئهففانغا ياتلىق بولدى   

قىلغان دەسلهپكى مۇھاجىرالر بىلهن ھهبهشىـستانغا ھىجـرەت قىلىـپ، ئـۇ            
فـاتىمه ئانىـسى ۋاپـات بولـۇپ كهتكهنـدىن كېـيىن،            . يهردە ئۇزۇن يىل تۇردى   

ــسى  ــدى ىرۇقھهدى ــى كۆرەلمى ــستانغ  . يهن ــۇلمانالر ھهبهشى ــلهپكى مۇس ا دەس
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ھىجـــرەت قىلغانـــدىن كېـــيىن، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمغا، ئۇنىـــڭ      
ئائىلىــسىگه ۋە قالغــان ســاھابىلىرىگه قىلىنغــان زىيانكهشــلىك تېخىمــۇ   

  .كۈچىيىپ كهتتى
 يىلـــى، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ۋە ئۇنىـــڭ -7پهيغهمبهرلىكنىـــڭ 

ئائىلىــسى ئۆيىــدىن چىقىــپ كېتىــشكه مهجبــۇر قىلىنــدى ۋە مهككىــگه    
 بىر چىغىر يـول بىلهنـال بـارغىلى بولىـدىغان، ھهمـمه تهرىپـى تـاغالر                 پهقهت

بـۇ تـار جىلغىـدا      . بىلهن ئورالغان بىـر تـار جىلغىـدا پاناھلىنىـپ تۇرۇشـتى           
ــهللهم    ــى ۋەس ــهللهلالھۇ ئهلهيه ــۇھهممهد س ــاالمى  (م ــا ئالالھنىــڭ س ئۇنىڭغ

 ئىچمهكـتىن  -، بهنى ھاشىم جهمهتى ۋە مۇتهللىب جهمهتـى يـېمهك    )بولسۇن
 12جهمهتىنىـــڭ ئهڭ كىچىـــك ئهزاســـى . كلىنىـــپ، قامـــال قىلىنـــدىچه

ياشلىق فاتىمهمۇ ئايالر داۋامالشقان قىيىنچىلىـق ۋە ئـازابلىق تۇرمۇشـنى           
ــۈردى  ــشىدىن كهچ ــشلىق    . بې ــڭ ئېچىنى ــالىالر ۋە ئايالالرنى ــان ب ــاچ قالغ ئ

 - مۇسـۇلمانالرنى يـېمهك    قـۇرەيش . ئىڭراشلىرى مهككىگه ئاڭلىنىپ تۇردى   
مۇسۇلمانالرنىڭ . ە باشقىالر بىلهن ئۇچرىشىشتىن چهكلىدى    ئىچمهكتىن ۋ 
بــۇ .  پهقهت ھهج مهۋســۇمىدىال ئانــدىن ئــازراق يهڭگىللىــدىقىيىنچىلىقــى

قامـال بىكـار قىلىنغانـدا، رەسـۇلۇلالھ تېخىمـۇ        . قامال ئۈچ يىل داۋامالشـتى    
. ئېغىـــــر بولغـــــان سىقىلىـــــشالرغا ۋە قىيىنچىلىقالرغـــــا دۇچ كهلـــــدى

. دىق ۋە ئامراق ئايالى خهدىچه ئۇزۇن ئۆتمهي ۋاپات بولـدى         رەسۇلۇلالھنىڭ سا 
ئۇنىــڭ ۋاپــاتى بىــلهن رەســۇلۇلالھ ۋە ئۇنىــڭ ئائىلىــسى جاپــالىق كــۈنلهردە  
ھهمدەمــــدە بولىــــدىغان قوغدىغۇچىــــسى ۋە ھامىيــــسى، كۈچلــــۈك ئارقــــا 

ھۆرمهتلىــك خهدىــچه ۋە ئهبــۇ تالىــپ ۋاپــات  . تېرىكىــدىن ئايرىلىــپ قالــدى
ھازىر ياش قىز بولۇپ قالغـان      . دەپ ئاتالدى » غۇلۇق يىل قاي«بولغان بۇ يىل    

. فاتىمه ئانىسىنىڭ ۋاپاتىغا قاتتىق قايغۇرۇپ ۋە ئېچىنىپ كۆپ يىغلىـدى         
ئۇ بىر مهزگىل قاتتىق ئىچ ئـاغرىقى تارتقاچقـا، سـاالمهتلىكى ناچارلىـشىپ             
كهتتى، ھهتتا ئائىلىسىدىكىلهرنى ئىچ ئاغرىقىدىن ئۆلـۈپ كېتهرمـۇ دېـگهن           

  .ىگه سېلىپ قويدىئهندىش
 بولـسىمۇ، فـاتىمه     ۇرۇۋاتقـان تگهرچه ھهدىسى ئۇممۇ كۇلـسۇم شـۇ ئۆيـدە          

ئانىسىنىڭ ۋاپاتى بىلهن ھهدىسىنىڭ ئائىلىدىكى مهسـئۇلىيىتى ۋە يـۈكى        
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شۇڭالشـقا  . بارغانسېرى ئېغىرلىشىپ كهتكهنلىكىنـى ئوبـدان چۈشـىنهتتى       
مىي ســهمى. ىنــى ھــېس قىلــدى  كرۈرلىۆزدادىــسىنى تېخىمــۇ قوللىــشى   

ئــۇ . مــۇھهببهت بىــلهن دادىــسىنىڭ ھاجىتىــدىن چىقىــشقا ئــۆزىنى ئاتىــدى
يهنـــى (» ۇھـــۇئهبئۇممـــۇ « كهتكهچـــكه ۆلـــۈپبدادىـــسىغا شـــۇنداق كۆڭـــۈل 

ئــۇ دائىــم رەســۇلۇلالھ ئــازار يــېگهن،     . دەپ ئاتالــدى) دادىــسىنىڭ ئانىــسى 
قىيىنچىلىقتا قالغان، كهمـسىتىش ۋە سىقىلىـشالرغا ئۇچرىغـان چـاغالردا           

رەســۇلۇلالھ ئۇچرىغــان بــۇ كهمــسىتىش ۋە    . ىغا تهســهللى بېرەتتــى دادىــس
بىـر قېـتىم بىـر مۇشـرىك        . سىقىلىشالر فاتىمهگه تولىمۇ ئېغىر كېلهتتـى     

رەسۇلۇلالھنىڭ مۇبـارەك بېـشىغا توپـا ۋە ئهخـلهت چـاچتى، ئـۆيگه كىـرگهن                
چاغــدا، فــاتىمه دادىــسىنىڭ تــۇرقىنى كــۆرۈپ، ئــۆزىنى تۇتىۋااللمــاي يىغــالپ 

. ئاندىن دادىـسىنىڭ بېـشىدىكى پاسـكىنىچىلىقالرنى سـۈرتىۋەتتى        كهتتى،  
ــزىم، « ــا قى ــۇ، —يىغلىم ــدى ئ ــدۇ —دې ــى قوغداي ــالالھ داداڭن ــبهر » .ئ پهيغهم

ئهلهيهىسساالم فاتىمهنى تولىمـۇ ياخـشى كـۆرەتتى، ئـۇ بىـر قېـتىم مۇنـداق                
  :دېگهن ئىدى

 كىمكــى فــاتىمهنى خۇشــال قىلىــدىكهن، ئــۇ ھهقىــقهتهن ئــالالھنى   —
ــال  ــدۇ خۇش ــان بولى ــۇ    . قىلغ ــدىكهن، ئ ــى كهلتۈرى ــڭ غهزىپىن ــى ئۇنى كىمك

 مهن، ئـۇ خۇشـال      —فاتىمه بولـسا    . ئالالھنىڭ غهزىپىنى كهلتۈرگهن بولىدۇ   
ن مهنمـۇ   ىنهرسـىد بولغان نهرسىدىن مهنمۇ خۇشال بولىمهن، ئۇ بىزار بولغان         

  . بىزار بولىمهن
  :ئۇ يهنه مۇنداق دېگهن ئىدى

بـــۈۋى مهريهم، : اخشىـــسى تـــۆت ئايـــال دۇنيـــا ئاياللىرىنىـــڭ ئهڭ ي—
ــۇھهممهد     ــچه، م ــالى ئاســىيه، مۆمىنلهرنىــڭ ئانىــسى خهدى فىرئهۋننىــڭ ئاي

  .سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قىزى فاتىمه
فــاتىمه شــۇنداق قىلىــپ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ قهلبىــدىكى 

فـاتىمه  . خهدىچىگىال مهنسۇپ بولغان مۇھهببهت ۋە ھۆرمهتكه سـازاۋەر بولـدى        
» زەھـرا «دېـگهن مهنىنـى بىلدۈرىـدىغان       » نۇرلۇق ئايال «رەزىيهلالھۇ ئهنهاغا   
ــام بېرىلــدى ــدەك   . دەپ ن ــۇر چېچىۋاتقان ــۈزى ن . ۆرۈنهتتىكــچــۈنكى ئۇنىــڭ ي
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ــدا، مىهــراب ئۇنىــڭ چىرايىــدىن چىققــان    ــۇ نامازغــا تۇرغان ئېيتىلىــشىچه ئ
» بهتـۇل «كه يهنه ئۇ راھهت ـ پاراغهتكه بېرىلمىگهچ . نۇردىن چاقناپ كېتهتتى

ئۇ ۋاقتنى باشـقا ئايـالالر بىـلهن بىلـله ئۆتكۈزۈشـنىڭ            . دەپمۇ ئاتالغان ئىدى  
ئورنىغا، ۋاقتىنىڭ كـۆپ قىـسمىنى نامـاز ئوقـۇش، قۇرئـان ئوقـۇش ۋە باشـقا                 

  .ئىبادەتلهرگه سهرپ قىالتتى
فــــاتىمه ھهر جهھهتــــتىن دادىــــسى رەســــۇلۇلالھنى تارتقــــان بولــــۇپ، 

مهن ئالالھنىڭ  «: ئىشه ئۇ توغرىلىق مۇنداق دەيدۇ    رەسۇلۇلالھنىڭ ئايالى ئا  
ــۆھبهت ۋە    ــۇق سـ ــدە نۇتـ ــدىلىرى ئىچىـ ــدەھبهنـ ــۇلۇلالھقا هرىكهتلىرىـ  رەسـ

ئوخشايدىغان فاتىمهدىن باشقا ھېچكىمنى كۆرمىدىم، ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى     
رەسۇلۇلالھ ئۇنىڭ كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرسه، ئورنىدىن تۇرۇپ ئـۇنى        . بولسۇن

 ۋە سۆيۈپ قوياتتى، ئانـدىن قولىـدىن تۇتـۇپ، ئـۆزى ئولتۇرغـان              قارشى ئاالتتى 
فـــــاتىمهمۇ رەســـــۇلۇلالھنىڭ  » .ئورۇنـــــدۇققا ئولتۇرغـــــۇزۇپ قويـــــاتتى  

 بىـلهن قارشـى     ۇشـاللىق خكېلىۋاتقانلىقىنى كۆرسه، ئورنىدىن تۇرۇپ ئۇنى      
  .ئاالتتى ۋە سۆيۈپ قوياتتى

ىشىنىڭ فاتىمهنىڭ ياخشى مىجهزى ۋە ئهدەپلىك نۇتۇقلىرى، ئۇنىڭ ك       
ئــۇ . ئــامراقلىقىنى قوزغايــدىغان گــۈزەل تهبىئىتىنىــڭ بىــر قىــسمى ئىــدى

 شهپقهتلىك بولۇپ، گهرچه ئۆزى ئاچ      -پېقىر ۋە مىسكىنلهرگه تولىمۇ مېهىر    
ئـۇ  . قالسىمۇ، يېمهكلىكلهرنىڭ ھهممىسىنى ھـاجهتمهنلهرگه بېرىـۋىتهتتى      

ىگه قىلچىمـۇ  دۇنيانىـڭ زىبـۇ ـ زىننهتلىـرىگه ۋە دۇنيانىـڭ راھهت ـ پـاراغىت       
گهرچه تۇرمۇشى قانچه قىيىنچىلىقتا ۋە جاپادا ئۆتسۇن، دائىم        . قىزىقمايتتى

ئـۇ دادىـسىنىڭ قايىـل قىلىـش كـۈچىگه ئىـگه       . ئاددىي تۇرمۇش كهچـۈرەتتى  
ــدى    ــان ئى ــسلىق قىلغ ــابىلىيىتىگه ۋارى ــۇق ق ــقىالر  . نۇت ــسا باش ــۆز قىل س

رنىڭ ھېسسىياتىنى  ئۇنىڭدا باشقىال . يىغىدىن ئۆزىنى تۇتىۋااللماي قاالتتى   
قوزغاپ يىغلىتىۋېتهلهيدىغان قابىلىيهت بار بولۇپ، كىشىلهرنىڭ قهلبىـدە        

قلىرىغا تهشهككۈر، رەھـمهت    ىئالالھنىڭ رەھمىتى ۋە بهرگهن ھېسابسىز رىز     
  .ۋە ھهمدۇ ـ سانا ئېيتىش تۇيغۇسىنى پهيدا قىالتتى

 فاتىمه رەسۇلۇلالھتىن بىر نهچچه ھهپته كېـيىن مهدىـنىگه ھىجـرەت          
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ئــۇ مهدىــنىگه پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مهككىــدە قېپقالغــان      . قىلــدى
ئائىلىسىدىكىلهرنى ئېلىپ كېلىش ئۈچۈن ئهۋەتكهن زەيـد ئىبنـى ھارىـسه           

 فاتىمه  —رەسۇلۇلالھ ئائىلىسىدىن قېپقالغانالر    . بىلهن بىلله بارغان ئىدى   
دنىڭ ۋە ئۇممــۇ كۇلــسۇم، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئايــالى ســهۋدە، زەيــ

ــامهلهر ئىـــدى  ــوغلى ئۇسـ ــالى بهرەقه ۋە ئـ ــۇ  . ئايـ ــدە يهنه ئهبـ بۇالرنىـــڭ ئىچىـ
 —بهكرىنىڭ ئوغلى ئابدۇلالھمۇ بار بولۇپ، ئـۇ ئانىـسى ۋە ئىككـى ھهدىـسى               

  .ئائىشه ۋە ئهسماغا ھهمراھ بولۇپ ماڭدى
 يانـداش سـېلىنغان     كهمهسـجىد مهدىنىدە فاتىمه دادىسى بىلهن بىلله،      

ــاددىي ــداھ ئ ــۇردىۇجرى ــڭ . ت ــارقىلىق      2 ھىجرەتنى ــسى ئ ــۇ دادى ــى، ئ  ـ يىل
ئانـدىن ئهبـۇ تالىپنىـڭ      . قويۇلغان ئىككى توي تهكلىپىنى رەت قىلىـۋەتتى      

ئوغلى ئهلى غهيرەت قىلىـپ، رەسـۇلۇلالھنىڭ قېـشىغا فـاتىمه بىـلهن تـوي               
ئهمما رەسۇلۇلالھ بىلهن كۆرۈشـكهندە بهك      . قىلىشنى سوراش ئۈچۈن كهلدى   

ئــۇ يهرگه . ن، ئېغىزىغــا گهپمــۇ كهلــمهي قالــدىئىــزا تارتىــپ كهتكهنلىكــتى
ئانــدىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم . قــاراپ بىــر ئېغىزمــۇ گهپ قىاللمىــدى 

  :سورىدى
 نــېمه ئىــش بىــلهن كهلــدىڭ؟ بىــرەر نهرســىگه ھاجىتىــڭ چۈشــۈپ  —
  قالدىمۇ؟

  :ئهلى يهنىال ئۈندىمىدى، رەسۇلۇلالھ
 —پــسهن،  ئېهتىمــال ســهن فــاتىمهگه تــوي تهكلىپــى قــويغىلى كه —
  .دېدى

  :شۇ بىر ئېغىز گهپ بىلهن رەسۇلۇلالھ ئاددىيال.  دېدى ئهلى— ھهئه، —
بۇ سۆزنى ئهلى .  دېدى— ئائىلىمىزگه كىرىشىڭنى قارشى ئالىمىز، —

 بىـر نهچـچه     ۈتۈۋاتقـان كۋە ئىشىك سـىرتىدا رەسـۇلۇلالھنىڭ مـاقۇللۇقىنى         
 ئۈچۈن بهرگىدەك ىھرهمدىن ئهلىئارقىدىن رەسۇلۇلالھ . ئهنسارىالر ئاڭلىدى

. دەپ جـاۋاب بهردى   » يوق«ئهلى  .  يوقلۇقىنى سورىدى  -بىر نهرسىسىنىڭ بار  
 ئهســلىتىپ بـارلىقىنى رەسـۇلۇلالھ ئهلىـگه پۇلغـا يارايــدىغان بىـر قـالقىنى      

پـۇلنى فاتىمهنىـڭ    .  دىـرھهمگه سـاتتى    400ئهلى قالقـاننى ئوسـمانغا      . ئۆتتى
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ىـشكه ئالـدىراپ، قايتمـاقچى       ئۈچۈن پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمغا بېر     ھرىهم
  :، ئوسمان ئۇنى توختىتىپدىىۋېبول

ــۇ     — ــۈپىتىدە ب ــسى س ــدىغان تويۇڭنىــڭ سوۋغى ــلهن قىلى ــاتىمه بى  ف
  .  دېدى—قالقاننى ساڭا قايتۇرۇپ بېرەي،

 يىلىنىـڭ باشـلىرىدا فـاتىمه بىـلهن         -2شۇنداق قىلىپ، ھىجرەتنىڭ    
 ياشـتا   21ولـۇپ، ئهلـى      ياشـالردا ب   19بۇ چاغـدا فـاتىمه      . ئهلىنىڭ تويى بولدى  

تويدا مېهمانالرغا خورما، . رەسۇلۇلالھ ئۆزى نىكاھ خۇتبىسىنى ئوقۇدى  . ئىدى
ــان   ــۈر ۋە تالقـ ــالغان    (ئهنجـ ــتۇرۇپ ياسـ ــاينى ئارىالشـ ــېرىق مـ ــا ۋە سـ خورمـ

ئهنسارىالرنىڭ باشلىقلىرىدىن  . لهر بىلهن داستىخان تارتىلدى   ) يېمهكلىك
 بۇغـداي بېرىـشتى، پۈتـۈن مهدىـنه         بىرى بىر قوچقار سوۋغا قىلدى، باشـقىالر      

  .شادلىققا چۆمدى
ــگه خورمىنىــڭ      ــاتىمه ۋە ئهلى ــۇلۇلالھ ف ــۈن رەس ــويى ئۈچ فاتىمهنىــڭ ت

 يېيىتىلغــان ياغــاچ كــارىۋات، مــامۇق يوتقــان ۋە خورمىنىــڭ ۇرمــاقلىرىيوپ
چىۋىقلىرى توشقۇزۇلغان خۇرۇم كۆرپه، بىر قوي تېرىسى، بىر چهيـنهك، بىـر            

  .تۇلۇم سوۋغا قىلدى
ــا ــۇنجى قېــتىم   ف تىمه يولدىــشى بىــلهن تۇرمــۇش كهچــۈرۈش ئۈچــۈن، ت

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم  . ســۆيۈملۈك دادىــسىنىڭ ئۆيىــدىن ئايرىلــدى   
شۈبهىـسىزكى بهرەقه فـاتىمه     . بهرەقهنى فـاتىمهگه ياردەملىشىـشكه ئهۋەتتـى      

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالر ئۈچـۈن دۇئـا       . ئۈچۈن چوڭ بىر تهسهللى ئىدى    
  :قىلىپ
 ئــى رەبــبىم، فــاتىمه ۋە ئهلىــگه، ئۇالرنىــڭ ئائىلىــسىگه ۋە ئۇالرنىــڭ  —

  . دېدى—ئهۋالدلىرىغا بهرىكهت بهرگىن،
ئهلىنىڭ غۇربهت كهپىسىدە كارىۋاتقا سالىدىغان نهرسىدىن پهقهت بىـر   

تـوي قىلغاننىـڭ ئهتىـسى ئهتىگهنـدە، پهيغهمـبهر          . قوي تېرىـسىال بـار ئىـدى      
بهرەقه ئىشىكنى . بېرىپ ئىشىكنى چهكتى  ئهلهيهىسساالم ئهلىنىڭ ئۆيىگه    

  :رەسۇلۇلالھ ئۇنىڭغا. ئاچتى
  . دېدى— ئى ئۇممۇ ئهيمهن، قېرىندىشىمنى چاقىرغىن، —
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 — ســـېنىڭ قېرىندىـــشىڭنى؟ قىزىڭغـــا ئـــۆيلهنگهن ئـــادەمنىمۇ؟ —
رەسـۇلۇلالھ نـېمه   «: ئۇ كۆڭلىـدە . سورىدى بهرەقه سهل ئىككىلىنىش بىلهن 

. دەپ گاڭگىراپ قالغان ئىـدى    » ەپ چاقىرىدۇ؟ ئۈچۈن ئهلىنى قېرىندىشىم د   
ــهۋەب،     ( ــشىدىكى ســ ــشىم دەپ ئاتىــ ــى قېرىندىــ ــۇلۇلالھنىڭ ئهلىنــ رەســ

ھىجــرەتتىن كېــيىن مۇســۇلمانالر ئىككىــدىن جــۈپ ـ جــۈپ قېرىنــداش       
 ئـارا قېرىنـداش بولغـان       -بولغان، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن ئهلـى ئـۆز       

ۋازدا يهنه بىـر قېـتىم تهكرارلىـدى،        رەسۇلۇلالھ سۆزىنى يۇقىرىراق ئـا    ) ئىدى
رەسۇلۇلالھ ئـالالھتىن ئۇنىڭغـا بهرىـكهت تىـلهپ دۇئـا           . ئهلى چىقىپ كهلدى  

فاتىمه ناھايىتى ھودۇققان ۋە ئىزا تارتقان  . قىلدى، ئاندىن فاتىمهنى سورىدى   
  :ھالهتته چىقىپ كهلدى، رەسۇلۇلالھ ئۇنىڭغا

ــادىمىمگ  — ــۆيۈملۈك ئـ ــدىكى ئهڭ سـ ــېنى ئائىلهمـ ــاتلىق  مهن سـ ه يـ
رەسۇلۇلالھ شـۇ ئـارقىلىق ئۇنىڭغـا تهسـهللى بهرمهكچـى           .  دېدى —قىلدىم،  

 ئادەم بىـلهن ئهمهس،     ۇشناتونفاتىمه ئهمهلىيهتتىمۇ پۈتۈنلهي    . بولغان ئىدى 
بهلكى بىر ئائىلىدە تهڭ ئۆسكهن، باال ۋاقتىدىال مۇسۇلمان بولغان، ئۆزىنىـڭ           

ــلهن    ــى بىـ ــۈزەل ئهخالقـ ــلىقى ۋە گـ ــاتۇر، قورقماسـ ــبهر  بـ ــان، پهيغهمـ تونۇلغـ
دەپ ئاتىغــان بىــر » ئىككــى دۇنيــالىق قېرىندىــشىم«ئهلهيهىســساالم ئــۇنى 

ئۇالرنىڭ تۇرمۇشى خۇددى دادىـسىنىڭ     . كىشى بىلهن تۇرمۇش قۇرغان ئىدى    
ئهمهلىيهتـته ئۇالرنىـڭ تۇرمۇشـى      .  ئىـدى  غورىگىـل  ۋە   ئاددىيئۆيىدىكىدەكال  

ــاددىي ــا ۋە راھهتمـ ــاراغهتكه بېـــر- بايلىقالرغـ . ىلمىگهن تۇرمـــۇش ئىـــدى پـ
 نامرات ھالهتته ياشـىدى، چـۈنكى ئـۇ         ۇنداقئاشھاياتىنىڭ ئاخىرىغىچه ئهلى    

ــداق  ــاددىيھېچقان ــدى  م ــان ئى ــايلىق يىغمىغ ــڭ   .  ب ــسا ئۆزىنى ــاتىمه بول ف
ھهمشىرىلىرى ئىچىدە قول ئىلكىدە بار ئادەمگه ئۆيلهنمىگهن يـالغۇز ئايـال           

  . ئىدى
ــڭ تۇر  ــاتىمه ۋە ئهلىنىـ ــته فـ ــسىنىڭ  ئهمهلىيهتـ ــڭ دادىـ ــى، ئۇنىـ مۇشـ

ئۇنىـڭ  . ئۆيىدىكى تۇرمۇشقا قارىغاندا تېخىمۇ قىيىنچىلىق ئىچىدە ئـۆتتى       
ــېچ     ــدە ھــ ــساالمنىڭ ئۆيىــ ــبهر ئهلهيهىســ ــرى، پهيغهمــ ــدىن ئىلگىــ تويىــ

ئهممـا  . بولمىغاندىمۇ ئىشالرغا ياردەملىشىدىغان بىر نهچچه ئادەم بـار ئىـدى         
اق ئېغىـر نـامراتلىقتىن     بۇنـد . ھازىر ھهممه ئىـشنى ئـۆزى يـالغۇز قىالتتـى         
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ــۇپ      ــاق ســوققۇچى بول ــاتىمه قون ــى ســۇ تۇشــۇغۇچى، ف ــۇش ئۈچــۈن، ئهل قۇتۇل
  :بىر كۈنى ئۇ ئهلىگه. ئىشلىدى

 — قونــاق ســوقتۇم، هتكــۈچهك بۈگــۈن قولــۇم قاپىرىــپ، تېــشىلىپ —
  .دېدى

 دېدى ئهلى فـاتىمهگه     — سۇ توشۇدۇم،    هتكۈچهك مهن مهيدەم ئاغرىپ     —
 ئـالالھ داداڭغـا ئـۇرۇش ئهسـىرلىرىنى بهردى،          —،  ۋە ئۇنىڭغا تهكلىپ بېرىپ   

ئـۇ خالىمىغـان ھالـدا      .  دېـدى  —بېرىپ ئۇنىڭدىن بىر قۇل سوراپ كهلگىن،       
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم . پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ قېــشىغا بــاردى

  :ئۇنىڭغا
  . دېدى— نېمه ئىش بىلهن كهلدىڭ، قىزىم؟ —
 قىلىـپ ئۆزىنىـڭ     ۇسنومى ئۇ،    دېد — ساڭا ساالم بهرگىلى كهلدىم،      —

  .نېمىشقا كهلگهنلىكىنىمۇ دادىسىغا دېيهلمىدى
  . سورىدى ئهلى ئۇ قايتىپ كهلگهندىن كېيىن— قانداق بولدى؟ —
شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇالر    .  دېـدى فـاتىمه  —يلىپ قالدىم، وئ سوراشتىن  —

ــا     ــشتى، ئهممـ ــرلىكته بېرىـ ــشىغا بىـ ــساالمنىڭ قېـ ــبهر ئهلهيهىسـ پهيغهمـ
هيهىســـساالم ئۇالرغـــا قارىغانـــدا تېخىمـــۇ ھاجهتمهنلهرنىـــڭ  پهيغهمـــبهر ئهل

  :بارلىقىنى ئېيتتى ۋە
ــۇففه   — ــى سـ ــمهن، ئهھلـ ــىلهرگه بهرمهيـ ــدىغان  ( سـ ــجىددە تۇرىـ مهسـ

ئاچلىق ئـازابىنى تارتىۋاتىـدۇ، ئۇالرغـا بېرىـشكىمۇ         ) كهمبهغهل مۇسۇلمانالر 
ى ئهلــى ۋە فــاتىمه ســهل روھــ .  دېــدى—يېتهرلىــك نهرســه تاپالمــايۋاتىمهن، 

ئهممــا شــۇ كــۈنى ئــۇالر يېتىــپ  . چۈشــكهن ھالــدا ئــۆيىگه قايتىــپ كهلــدى 
ــازەت      ــشكه ئىج ــساالمنىڭ كىرى ــبهر ئهلهيهىس ــيىن، پهيغهم ــدىن كې بولغان

 ئورنىــدىن هنئىككىــيلئــۇنى قارشــى ئېلىــپ . ســورىغان ئــاۋازىنى ئاڭلىــدى
  :دى، رەسۇلۇلالھ ئۇالرغاېتۇرماقچى بولىۋ

  :ئولتۇرۇپ دېدى ۋە يېنىدا — قوزغالماڭالر، —
 سىلهر مهندىن سورىغان نهرسىدىن ياخشىراق بولغـان بىـر ئىـشنى            —
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  :ئۇالر.  دەپ سورىدى—سىلهرگه ئېيتىپ بېرەيمۇ؟ 
  :دى، رەسۇلۇلالھ ئۇالرغاېدېۋ — بولىدۇ، —
ھهر نامــــازدىن كېــــيىن :  جىبرىئىــــل ماڭــــا مۇنــــداق ئــــۆگهتتى—

 10 ھهر بىرىنــى نــى» ئــالالھۇ ئهكــبهر«، »ئهلههمــدۇلىلالھ«، »ســۇبهانالالھ«
 — قېتىمـدىن دەڭـالر،      33قېتىمدىن دەڭالر، ياتىدىغان چاغدا، ھهر بىرىنـى        

  :ئهلى كېيىنكى يىلالردا مۇنداق دېگهن ئىدى. دېدى
 رەسۇلۇلالھ بىزگه شۇنى ئۆگهتكهندىن تارتىـپ، بىـر قېتىممـۇ تهرك            —
  .ئهتمىدىم

فاتىمهنىــــڭ جاپــــالىق ۋە قىيىنچىلىــــق تۇرمۇشــــى توغرىلىــــق     
دائىــم ئۇالرنىــڭ ئۆيىــدە يېگىلــى بىــر نهرســه  . ىغــان خــاتىرىلهر بــارنۇرغۇنل

بىر قېـتىم پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ قورسـىقى قـاتتىق            . قالمايتتى
ئېچىپ كېتىپ، ھهممه ئاياللىرىنىڭ ئۆيىگه باردى، ئهمما ئـۇالردا يېگـۈدەك           

ئۇنىــڭ ئۆيىــدىمۇ . نهرســه يــوق ئىــدى، ئانــدىن ئــۇ فاتىمهنىــڭ ئــۆيىگه بــاردى
ئۇ باشـقا يهردىـن ئـازراق يېمهكلىـك تـاپتى،           .  يوق ئىدى  ېچنېمهھېگۈدەك  ي

يهنه بىـر قېـتىم،     . ئۇنىڭدىن ئىككى نان ۋە ئازراق گۆشنى فاتىمهگه ئهۋەتتى       
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئهبۇ ئهييۇب ئهنـسارىنىڭ ئـۆيىگه بېرىـپ، ئالـدىغا            

همۇ پهيغهمـبهر   فـاتىم . قويۇلغان تاماقتىن فاتىمه ئۈچـۈن ئـازراق ئېلىۋالـدى        
ئهلهيهىسساالمنىڭ كۈنلهپ تاماقسىز قالىدىغانلىقىنى ئوبدان چۈشىنهتتى      

بىر قېـتىم، ئـۇ   . ۋە يهيدىغان بىر نهرسه تاپالىسىال ئۇنىڭغا ئهۋەتىپ بېرەتتى    
  :دادىسىغا بىر پارچه ئارپا نېنىنى ئاپىرىپ بهرگهندە، دادىسى ئۇنىڭغا

  . دېگهنىدى—نجى تامىقى،  بۇ داداڭنىڭ ئۈچ كۈندىن بېرى يېگهن تۇ—
فــاتىمه يۇقىرىقىــدەك مېهرىبــانلىقالر ئــارقىلىق ئۆزىنىــڭ دادىــسىنى 

رەسـۇلۇلالھمۇ ئـۇنى    . قانچىلىك ياخشى كۆرىدىغانلىقىنى ئىـسپاتالپ بهردى     
بىـــر قېـــتىم پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم . ھهقىـــقهتهن ياخـــشى كـــۆرەتتى

ېلىــپال، ئالــدى مهدىنىنىــڭ ســىرتىغا قىلغــان بىــر ســهپىرىدىن قايتىــپ ك
 بېرىپ، ئادىتى بويىچه ئىككـى رەكـئهت        كهمهسجىدبىلهن ئىلگىرىكىدەكال   

نامــاز ئوقــۇدى، ئانــدىن ئىلگىرىكىــدەكال ئاياللىرىنىــڭ ئــۆيىگه بارماســتىن  
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فاتىمه ئۇنى قارشى ئېلىپ، ئېغىزىغا ۋە يۈز       . بۇرۇن، فاتىمهنىڭ ئۆيىگه باردى   
  .ـ كۆزلىرىگه سۆيۈپ يىغالپ كهتتى

  . سورىدى رەسۇلۇلالھ—ا يىغاليسهن؟  نېمىشق—
 ئى رەسۇلۇلالھ، چىرايىڭ تاتىرىـپ كېـسهل چىـراي بولـۇپ قاپـسهن،              —

  . دېدى فاتىمه—كىيىملىرىڭ كونىراپ، يىرتىلىپ كېتىپتۇ، 
ــاتىمه،  — ــى فـ ــلهن،   — ئـ ــهمىمىيلىك بىـ ــۇلۇلالھ سـ ــدى رەسـ  — دېـ

يلــى ئــۇ يىغلىمىغىــن، ئــالالھ داداڭنــى يهريۈزىــدىكى ھهر بىــر ئــائىلىگه، مه 
يېـــزىالردا، جىلغىـــالردا يـــاكى چـــۆل ـ جهزىـــرىلهردە بولـــسۇن تهســـىرىنى     
ــشتۈرىدىغان       ــهرەپكه ئېرى ــسانالرنى ش ــارقىلىق ئىن ــۇ ئ ــىتىدىغان، ش كۆرس

  .پهيغهمبهرلىك ۋەزىپىسى بىلهن ئهۋەتكهن
 دادىسىغا تاپشۇرۇلغان بـۇ ناھـايىتى       ۆيۈملۈكسبۇ گهپلهر بىلهن فاتىمه     

ىغانـــدەك تۇيۇلىـــدىغان پهيغهمبهرلىكنىـــڭ مۈشـــكۈل ۋە ئـــاخىرى چىقمايد
ــۇپ، رەھىمــسىز   ــدەك بول ــارغهلبىــسىنى كۆرگهن ــۈن ـ تىنــسىز    ېئاللىقق  ئ

  .بهرداشلىق بېرەتتى
فاتىمه ئاخىرى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۆيىگه يېقىن بىر ئۆيگه        

بـۇ ئـۆينى ئهنـسارىالردىن بىـرى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم            . كۆچۈپ كهلـدى  
 بولۇپ ئولتۇرۇشتىن خۇشـال بولىـدىغانلىقىنى بىلىـپ         وشناققىزى بىلهن   

بىــدىن تهڭ ىئــۇالر بىــرلىكته خۇشــاللىقتىن، غهل. ھهدىــيه قىلغــان ئىــدى
ــۈردى    . بهھــرىمهن بولــدى . قــايغۇ ـ ھهســرەت ۋە ئېغىرچىلىقالرنــى تهڭ كۆت

ــۈنلهر ۋە يىلالرنـــى    ــان كـ ــددىيچىلىككه تولغـ ــايىتى جىـ مهدىنىـــدىكى ناھـ
  .بىرلىكته ئۆتكۈزدى

 قىزىتمــا رۇقىــيه يىلىنىــڭ ئوتتۇرىلىرىــدا، ھهدىــسى -2ىجرەتنىــڭ ھ
بـۇ مهشـهۇر    . بولۇپ قالدى ۋە قىزىل چىقىپ قېلىپ ئاغرىپ يېتىپ قالـدى         

ئۇنىڭ يولدىشى ئوسـمان ئۇنىڭغـا      . بهدر غازىتىدىن سهل بورۇنقى ئىش ئىدى     
 دادىـسى غـازاتتىن قايتىـپ       رۇقىـيه . ھهمراھ بولـۇپ، غـازاتقىمۇ چىقالمىـدى      

ــش ــدى  كېلى ــات بول ــورۇنال ۋاپ ــهل ب ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ  . تىن س پهيغهم
 ئۇنىـڭ قهبرىـسىنى     -غازاتتىن قايتىپ كهلگهندىن كېيىنكى تۇنجى ئىـشى      
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رەسۇلۇلالھنىڭ يېقىن  . فاتىمهمۇ ئۇنىڭ بىلهن بىلله ئىدى    . يوقالش بولدى 
 خهدىچىنىـڭ ۋاپاتىـدىن كېـيىن ۋاپـات         رۇقىـيه ئائىلىسىدىكىلهر ئىچىـدە،    

فـاتىمه ھهدىـسىدىن ئايرىلغانلىقىغـا قـاتتىق        . ۇنجى كىشى بولدى  بولغان ت 
ــايغۇردى ــۆز     . ق ــدا، ك ــان چاغ ــلهن ئولتۇرغ ــسى بى ــدا دادى ــۇ قهبرىنىــڭ يېنى ئ

دادىسى ئۆزىنىـڭ رىداسـى بىـلهن كـۆز         . ياشلىرى يامغۇردەك قۇيۇلۇپ كهتتى   
رەســـۇلۇلالھ شـــۇنىڭدىن . ياشـــلىرىنى ســـۈرتۈپ، ئۇنىڭغـــا تهســـهللى بهردى

ــراق ــان ئىــدى  ئىلگىرى ــۈككه يىغالشــنى مهنئــى قىلغ ــا  .  ئۆل ــۇ خات ــا ب ئهمم
ــدا،       ــگهن چاغ ــپ كهل ــدىن قايتى ــۇالر قهبرى ــدە ئ ــدى ھهم ــىنىپ قېلىن چۈش

 ئۈچـۈن يىغالۋاتقـان ئايالالرغـا       رۇقىيهئۆمهرنىڭ بهدرىدە شېهىت بولغانالر ۋە      
  .غهزەپ بىلهن توۋالۋاتقانلىقىنى ئاڭلىدى

دى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم،    دې —!  ئۆمهر، ئۇالرنى يىغلىغىلى قوي    —
 قهلبــــتىن ۋە كــــۆزدىن چىققــــان نهرســــه ئــــالالھتىن ۋە ئالالھنىــــڭ  —

ــهيتاندىن      ــه ش ــان نهرس ــزدىن چىقق ــدىن ۋە ئېغى ــدۇ، قول ــدىن بولى رەھمىتى
  .بولىدۇ

دېـيىش ئـارقىلىق مهيـدىلىرىگه      » قولـدىن «پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم   
دېـيىش  » ئېغىـزدىن «تـسا،   مۇشالپ، يۈزلىرىنى تاتىالپ يىغالشـنى كـۆزدە تۇ       

ــدىغا   ــسداشلىق قىلىـ ــقىالرغا ھېـ ــارقىلىق، ئايالالرنىـــڭ باشـ ىڭ نلىقىنئـ
بهلگىسى قىلىۋالغان قۇشاق قوشۇپ، ئۈن سېلىپ يىغالشنى كـۆزدە تۇتقـان           

  .ئىدى
ئوسمان كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يهنه بىـر قىـزى ئۇممـۇ           

) ىككـى نۇرنىـڭ ئىگىـسى     يهنـى ئ  (كۇلسۇمنى نىكاھىغا ئالدى ۋە زىننۇرەين      
  .دەپ ئاتالدى
نىــڭ ۋاپاتىــدىن كېــيىن ئېغىــر قايغۇغــا چــۆمگهن بــۇ ئائىلىــدە رۇقىيه

 ـ يىلــى   3بــارلىق مــۆمىنلهرگه بىــر خۇشــاللىق بولــۇپ، ھىجىرىيىىنىــڭ 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يېڭى تۇغۇلغـان  . رامىزان ئېيىدا فاتىمه يهڭگىدى  

دېگهن مهنىنى بىلدۈرىدىغان   » يلىقچىرا« ئهزان ئوقۇپ    ۇلىقىغاقبوۋاقنىڭ  
ــاتىمه  . دېـــگهن ئىـــسىمنى قويـــدى» ھهســـهن« بىـــر يىلـــدىن كېـــيىن، فـ
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دېگهن مهنىـدە  » كىچىك ھهسهن«ئۇنىڭغا  . ئىككىنچى بالىسىنى يهڭگىدى  
فـاتىمه دائىـم ئىككـى ئـوغلىنى ئـۇالرنى          . دەپ ئىـسىم قويۇلـدى    » نۈسهيھ«

. كـۆرگىلى ئـاپىراتتى   ھهددىدىن ئارتۇق ياخشى كۆرىـدىغان چـوڭ دادىـسىنى          
ئۇالر ئۇ  .  ئېلىپ باردى  كهمهسجىدكېيىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرنى     

پهيغهمــبهر . ســهجدە قىلغانــدا، دۈمبىــسىگه يامىــشىپ چىقىــپ ئوينــايتتى 
 ۇنداقئاشـ نىـڭ قىـزى ئۇمـامهنىمۇ       زەينهبئهلهيهىسساالم كىچىك نهۋرىـسى،     

  .ئوينىتاتتى
چى بالىسىنى يهڭگىدى ۋە ئۇنىڭغا     ـ يىلى، فاتىمه ئۈچىن   8ھىجرەتنىڭ  

قىزى تۇغۇلۇشتىن ئىلگىرىراق ئۆلۈپ كهتـكهن چـوڭ ھهدىـسى زەينهبنىـڭ            
  .ئىسمىنى قويدى
بـۇ بالىـسىمۇ    .  يىلى تۇغۇلدى  -9 ڭھىجرىيىنى بالىسى   -4فاتىمهنىڭ  

 كهتــكهن ۆلــۈپئقىــز بولــۇپ، ئۇنىڭغــا ئالــدىنقى يىلــى كېــسهل ســهۋەبىدىن 
فــاتىمه پهقهت پهيغهمــبهر . ىنى قويــدىھهدىــسى ئۇممــۇ كۇلــسۇمنىڭ ئىــسم

ئهلهيهىسساالمنىڭ پهرزەنتلىرىنى ئهسلهپ تۇرۇشى ئۈچۈن شۇنداق قىلغـان       
پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئوغۇللىرىنىـڭ ھهممىـسى بـالىلىق         . ئىدى

ۋاقتىدىال ئۆلۈپ كهتكهن بولۇپ، زەينهبنىڭ ئىككى بالىسى ئهلى ۋە ئۇمامهمۇ   
نىڭ ئوغلى ئابدۇلالھمۇ تېخى ئىككـى      رۇقىيه. كىچىك ئۆلۈپ كهتكهن ئىدى   

گهرچه فـاتىمه قورسـاق كۆتـۈرۈش، بـاال         . ياشقا كىرمهي ئۆلۈپ كهتكهن ئىدى    
 بىـــلهن ئالـــدىراش بولـــۇپ كهتـــكهن هربىـــيىلهشتتۇغـــۇش ۋە بـــالىلىرىنى 

ــۈپهيتىش       ــىنى ك ــۇلمانالر جامائهس ــدىكى مۇس ــۇ مهدىنى ــا ئ ــسىمۇ، ئهمم بول
ئــۇ تــوي قىلىــشتىن ئىلگىــرى،  . ىــدى رول ئوينۇھىممــئىــشلىرىدا يهنىــال 

نامرات ۋە يوقسۇل ئهھلى سۇففهنى دائىـم يـوقالپ، ئـۇالرنى مېهمـان قىلىـپ               
ئوھۇد غازىتى ئاياغلىشىشى بىلهنال، ئۇ باشـقا ئايـالالر بىـلهن بىلـله             . تۇراتتى

ئۇرۇش مهيدانىغا بېرىپ، شېهىت بولغانالر ئۈچۈن يىغلىـدى ۋە دادىـسىنىڭ           
  . تېڭىپ قويدىجاراھهتلىرىنى دورىالپ

خهندەك غازىتىدا، ئۇ باشقا ئايالالر بىـلهن بىـرلىكته ئۇزۇنغـا سـۇزۇلغان             
. جاپـــالىق مۇھاســـىرە جهريانىـــدا، مۇجاھىـــدالرغا تامـــاق تهييـــارالپ بهردى 
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كېيىن . ئۆزىنىڭ چىدىرىدا مۇسۇلمان ئاياللىرىغا ئىمام بولۇپ ناماز ئوقۇدى       
ۋە ئىخالس قىلىـدىغان يهتـته      شۇ يهرگه مۇسۇلمانالر مۇھاپىزەت قىلىدىغان      

دەپ ئاتالغــان مهســجىد بىنــا   » ىمهســجىدفــاتىمه «مهســجىدنىڭ بىــرى  
  .قىلىندى

ــ يىلــى ھــۇدەيبىيه سۈلهىــسىدىن كېــيىن،  6 ڭھىجرىيىنىــفــاتىمه  ـ
. پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئــۆمرە قىلغانــدىمۇ ئۇنىڭغــا ھهمــراھ بولــدى      

بهر ئهلهيهىسساالم ۋە   ئىككىنچى يىلى، ئۇ ۋە ھهدىسى ئۇممۇ كۇلسۇم پهيغهم       
كۈچلۈك مۇسۇلمانالر جامائهسى بىلهن بىرلىكته مهككىنى فهتىه قىلىشقا        

ئېيتىلىشىچه بۇ چاغـدا فـاتىمه ۋە ئۇممـۇ كۇلـسۇم ئىككىلىـسى         . قاتناشتى
ــڭ بــالىلىق        ــپ، ئۆزلىرىنى ــۆيىنى زىيــارەت قىلى ــڭ ئ ــسى خهدىچىنى ئانى

ــبهر ئهلهيهىســـــس  ــلىمىلىرىنى ۋە پهيغهمـــ ــدىكى ئهســـ االمنىڭ چاغلىرىـــ
پهيغهمبهرلىكىنىــــڭ دەســــلهپكى ۋاقىتلىرىــــدىكى ئــــۇزۇن مۇددەتلىــــك  

  .كۈرەشلهرنى ئهسلىگهن ئىكهن
 يىلـى رامىـزان ئېيىـدا، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم           -10 ڭھىجرىيىنى

ۋىدالىشىش ھهجىگه بېرىشتىن سهل بۇرۇنراق، فاتىمهگه تېخى ھېچكىمگه        
جىبرىئىل ماڭا  «: هردىئېيتىپ بهرمىگهن بىر مهخپىيهتلىكنى ئېيتىپ ب     

قۇرئاننى يىلدا بىـر قېـتىم تىـالۋەت قىلىـپ بېرەتتـى ھهم مهنمـۇ شـۇنداق                 
مهن . ئهمما بۇ يىل ئۇ ماڭا ئىككى قېـتىم تىـالۋەت قىلىـپ بهردى            . قىالتتم

ــۋاتىمهن   ــېس قىلى ــشىۋاتقانلىقىنى ھ ــڭ ئاياغلى ــشىش » .ئۆمرۈمنى ۋىدالى
هيهىســـساالم ھهجىـــدىن قايتىـــپ كهلگهنـــدىن كېـــيىن پهيغهمـــبهر ئهل    

ــدى   ــپ قال ــاتتىق ئاغرى ــقهتهن ق ــاخىرقىئۇنىــڭ . ھهقى ــالى  ئ ــۈنلىرى ئاي  ك
 بـاال  -فاتىمه ئۇنى يوقالپ كهلـسه، ئائىـشه دادا   . ئائىشهنىڭ ھوجرىسىدا ئۆتتى  

بىــر كــۈنى پهيغهمــبهر .  يــالغۇز قالــدۇرۇپ چىقىــپ كېتهتتــىهننــىئىككىيل
هر ئهلهيهىسـساالم   ئۇ كهلگهندە پهيغهمـب   . ئهلهيهىسساالم فاتىمهنى چاقىرتتى  

ئاندىن . ئۇنى سۆيۈپ قويۇپ، ئاندىن قۇلىقىغا پىچىرلىدى، ئۇ يىغالپ كهتتى        
  :ئائىشه بۇنى كۆرۈپ سورىدى. يهنه قۇلىقىغا پىچىرلىغان ئىدى، ئۇ كۈلدى

ــېمه ئۈچــۈن بىــر دەم يىغــالپ، بىــر دەم كۈلىــسهن؟   !       ئــى فــاتىمه— ن
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  رەسۇلۇلالھ ساڭا نېمه دېدى؟
  :ېرىپفاتىمه جاۋاب ب

ــلهن    — ــارى بىــ ــاي پهرۋەردىگــ ــا قالمــ ــتا ئۆزىنىــــڭ ئۇزۇنغــ ــۇ باشــ  ئــ
ــۇ ماڭــا   : كۆرۈشــىدىغانلىقىنى ئېيتقــان ئىــدى، شــۇڭا يىغلىــدىم، ئانــدىن ئ

ــۇلىدىغانالرنىڭ      ــا قوش ــدە ماڭ ــدىكىلهر ئىچى ــهن ئائىلهم ــن، س يىغلىمىغى
  . دېدى—تۇنجىسى بولىسهن دېگهن ئىدى، شۇڭا كۈلدۈم، 

يهىسساالم ۋاپات بولۇپ كهتكهندىن كېيىن،     ھۆرمهتلىك پهيغهمبهر ئهله  
ســـــاھابىلهر دائىـــــم ئۇنىـــــڭ . فـــــاتىمه ناھـــــايىتى قـــــايغۇرۇپ كهتتـــــى

ــۆرەتتى  ــانلىقىنى كـ ــۇلۇلالھنىڭ   . يىغالۋاتقـ ــى رەسـ ــاھابىلهرنىڭ بىرسـ سـ
  .ۋاپاتىدىن كېيىن، فاتىمهنىڭ كۈلۈپ باقمىغانلىقىنى ئېيتىدۇ

امىزان ئېيىنىڭ   دادىسى ۋاپات بولۇپ بهش ئايدىن كېيىن ر       ۆيۈملۈكس
بىر ئهتىگهنلىكى، فاتىمه ئادەتتىن تاشقىرى خۇشاللىق ۋە شاتلىققا تولغان         

كۈنى چۈشتىن كېيىن، ئۇ ھالىدىن خهۋەر ئېلىۋاتقان        شۇ. ھالهتته ئويغاندى 
 قىلــدى، ۇســۇلىغســهلهمه بىنــت ئۇمهيــسنى چاقىرىــپ، ئــازراق ســۇ ســوراپ  
ــپۇراق ئىــ     ــدى ۋە خۇش ــى كهي ــى كىيىملىرىن ــدىن يېڭ ــدىن ئان شلهتتى، ئان

يۈزى .  ئهپچىقىپ قويۇشنى ئۆتۈندى   ۇغاقورسهلهمهدىن ئۆزىنىڭ كارىۋىتىنى    
ئهلـــى كېلىـــپ، . ئاســمانغا قارىغـــان ھـــالهتته يولدىـــشى ئهلىنــى ســـورىدى  

 ئوتتۇرىــسىدا ياتقــانلىقىنى كــۆرۈپ ھهيــران قېلىــپ، ۇنىــڭقورفاتىمهنىــڭ 
  :ۇپئۇنىڭدىن نېمه ئىش بولغانلىقىنى سورىدى، ئۇ كۈلۈپ تۇر

ئهلـى يىغـالپ    .  دېدى — مهن بۈگۈن رەسۇلۇلالھ بىلهن كۆرۈشىمهن،       —
سـهيننىڭ  ۈھفاتىمه ئۇنىڭغا تهسهللى بېرىپ، بـالىلىرى ھهسـهن ۋە      . كهتتى

ھالىدىن ئوبدان خهۋەر ئېلىشنى، ئۆزىنى ماتهم مۇراسىمى ئۆتكۈزمهيال دەپـنه        
كـۆزىنى  ئۇ يۇقىرىغا تىكىلىپ قارىۋېتىـپ ئانـدىن        . قىلىۋېتىشنى ئېيتتى 

. يۇمدى، ئۆزىنىڭ روھىنى بۈيـۈك يـاراتقۇچى پهرۋەردىگارىغـا تاپـشۇرۇپ بهردى           
  . ياشتا ئىدى29فاتىمه بۇ چاغدا ئارانال » نۇرلۇق ئايال«
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  ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر

 
ــشىلىك      ــڭ كى ــون مى ــچىلىقىدىكى ئ ــساالم باش ــبهر ئهلهيهىس پهيغهم

رىلىقىـدىكى شـهيكان     مهدىنه بىـلهن ئوھـۇد ئا      ۇنىقوشكۈچلۈك مۇسۇلمانالر   
ــدا توختىـــدى  ــان ئىـــدى . دېـــگهن جايـ ــايال دەپ قالغـ ــبهر . كـــۈن پاتـ پهيغهمـ

ئـۇ  . دەپ ئاتىلىـدىغان ئېتىـدىن چۈشـتى      » سهكب«ئهلهيهىسساالم ئۆزىنىڭ   
ــهلله    ئۇرۇشـــقا تولـــۇق قورالالنغـــان بولـــۇپ، دۇبۇلغىـــسىنىڭ ئۈســـتىگه سـ

ــچ، دۈمبىــسىگه بىــر    ــپىگه قىلى ــان تهرى ــان، ســاۋۇتىنىڭ ي  قىلىــچ ئورىۋالغ
  . ئېسىۋالغان ئىدى

ئانــدىن . كــۈن پېتىــشى بىلهنــال، بىــالل ئهزان توۋلىــدى، نامــاز ئوقۇلــدى
. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم قوشۇنلىرىنى يهنه بىر قېتىم كۆزدىن كهچـۈردى        

ــا      ــاي جىهادق ــگه قارىم ــشىنىڭ كىچىكلىكى ــسىدا يې ــڭ ئارى مۇھاجىرالرنى
ئۇالرنىــڭ . ى كــۆردىقاتنىشىــشنى ئۈمىــد قىلىــپ تۇرغــان ســهككىز بــالىن 

ئارىسىدا زەيدنىڭ ئوغلى ئۇسامه ۋە ئۇمهرنىڭ ئوغلى ئابـدۇلالھمۇ بـار بولـۇپ،        
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ بالىالرغا    .  ياشقا كىرگهن ئىدى   13ئۇالر ئهمدىال   

ئهممـا بـۇ ئىككـى بـاال        . دەرھال ئۆيلىرىگه قايتىپ كېتىشكه بـۇيرۇق بهردى      
شۇنىڭ بىـلهن   . ى ئېيتىپ تۇرۇۋالدى  نلىقىنئۆزلىرىنىڭ ئۇرۇش قىالاليدىغا  

پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم باشـقا بـالىالرنى قايتۇرىۋېتىـپ، بـۇ ئىككىـسىگه             
ــ ــسهت بهردى    ۇنغاقوش ــشقا رۇخ ــا بېرى ــۇد غازىتىغ ــشىپ ئوھ ــۇنداق .  ئهگى ش

ــدىن باشــالپال      ــايىتى كىچىــك ۋاقتى ــۆمهر ناھ ــدۇلالھ ئىبنــى ئ قىلىــپ، ئاب
هلهيهىسـساالمنىڭ مۈشـكۈل ئهممـا بۈيـۈك        ئۆزىنىڭ بارلىقىنى پهيغهمـبهر ئ    

  . ۋەزىپىسى ئۈچۈن ئاتىدى
ئۇ تېخى ئون ياشقا كىرمهي تۇرۇپال ئىسالمنى قوبۇل قىلغان، دادىسى ۋە 

 بىـلهن   ھهفـسه كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ياتلىق بولغان ھهدىسى       
ــدى  ــان ئى ــر    . ھىجــرەت قىلغ ــۇ ئوخــشاشال بهدى ــۇرۇن، ئ ــدىن ب ــۇد غازىتى ئوھ

خهنـدەك غـازىتى    . ىغا قاتنىـشىش رۇخـسىتىگه ئېرىـشهلمىگهن ئىـدى        غازىت
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 ياشـالرغا كىرىـپ قالغـان ئۇسـامهگه،         15بولغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم     
ئابدۇلالھقا ۋە ئوخـشاش ياشـتىكى باشـقا بالىالرغـا مۇھاجىرالرغـا قوشـۇلۇپ،              

  .خهندەك كوالش ۋە ئۇرۇش قىلىشقا رۇخسهت بهردى
 يىلـدىن   70 بولغـان    ۇچهبولغـ رتىپ تـاكى ۋاپـات      ھىجرەت قىلغاندىن تا  

كۆپرەك ۋاقىت جهريانىدا، ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر ئىـسالم ئىـشلىرى ئۈچـۈن            
، مۇســــۇلمانالر ئارىــــسىدا، ئهبــــۇ مۇســــا ۇپقوشــــئــــۆچمهس تــــۆھپىلهرنى 

ــاتىغىنى   ــئهرىينىڭ ئــ ــويىچئهشــ ــشى    «هبــ ــادىمىمىز ۋە ياخــ ــشى ئــ ياخــ
ۆزىنىـڭ مـول بىلىمـى، كىچىـك        ئـۇ ئ  . دەپ ئاتالـدى  » ئادىمىمىزنىڭ ئـوغلى  

ــۇر    ــا ۋە ئالالھنىــڭ دىنىغــا بولغــان چوڭق پېئىللىقــى، ســېخىلىقى، ئالالھق
 تۇتۇشــى ۋە يىــراق دۇنيــادىن ئــۆزىنى -مــۇھهببىتى، راســت ســۆزلۈكى، مــال 

  . ئىبادەتتىكى ناھايىتى چىداملىقلىقى بىلهن مهشهۇر بولغان ئىدى
. هرسـىلهرنى ئۆگهنـدى   ئۇ ئۆزىنىڭ دادىسى ھهزرىتى ئـۆمهردىن نۇرغـۇن ن        

 ھهممهيلهننىـڭ بۈيـۈك ئۇسـتازى مـۇھهممهد         هنئىككىيلئۆمهر ۋە ئابدۇلالھ    
نىـــــڭ  )ئۇنىڭغـــــا ئالالھنىـــــڭ ســـــاالمى بولـــــسۇن   (ئهلهيهىســـــساالم 

ئابـدۇلالھ دائىـم    . كۆرسهتمىلىرىدىن نۇرغـۇن مهنـپهئهتكه ئېرىـشكهن ئىـدى        
ــان   ــتالردا قىلغ ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئوخــشىمىغان ۋاقى  ســۆز ۋە پهيغهم

ــدىن      ــپ، ئانـ ــلهن كۆزىتىـ ــك بىـ ــايىتى ئىنچىكىلىـ ــى ناھـ ھهرىكهتلىرىنـ
: مهسـىلهن . كۆرگهنلىرىنى ئىخالس بىلهن تۇرمۇشـىدا ئهمهلىيلهشـتۈرەتتى      

ــاز       ــدا نام ــر جاي ــۇم بى ــساالمنىڭ مهل ــبهر ئهلهيهىس ــدۇلالھ پهيغهم ئهگهر ئاب
 ئــۇ ئهگهر. ئوقۇۋاتقــانلىقىنى كۆرســه، كېــيىن ئــۇ شــۇ يهردە نامــاز ئوقــۇيتتى 

ى كۆرسـه،   نلىقىنپهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئـۆرە تـۇرۇپ دۇئـا قىلىۋاتقـا          
ــبهر     ــى، ئهگهر پهيغهمـــ ــا قىالتتـــ ــۇرۇپ دۇئـــ ــۆرە تـــ ــشاشال ئـــ ــۇ ئوخـــ ئۇمـــ

ى كۆرسـه، ئۇمـۇ شـۇنداق       نلىقىنئهلهيهىسساالمنىڭ ئولتۇرۇپ دۇئا قىلىۋاتقا   
مهلـۇم  سهپهرگه چىققاندا، ئهگهر ئۇ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ         . قىالتتى

بىر جايدا تۆگىسىدىن چۈشۈپ، ئىككى رەكـئهت نامـاز ئوقـۇغىنىنى كۆرسـه،             
كېيىن ئۇ شۇ يولدىن مېڭىـپ قالغـان چـاغالردا توختـاپ، شـۇ يهردە ئىككـى                 

  . رەكئهت ناماز ئوقۇيتتى
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بىــــر قېــــتىم، مهككىــــدىكى مهلــــۇم بىــــر جايــــدا ئــــۇ پهيغهمــــبهر   
، ئاندىن پهيغهمبهر ىنلىقىنئهلهيهىسساالمنىڭ تۆگىسىنىڭ ئىككى ئايالنغا 

. ئهلهيهىسساالمنىڭ چۈشۈپ ئىككـى رەكـئهت نامـاز ئوقۇغـانلىقىنى كـۆردى           
بهلكىم ئۇ تـۆگىنى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئايالنـدۇرماي، تـۆگه ئـۆزىچىال              

ئهممـا ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئـۆمهر يهنه بىـر           . ئايالنغان بولۇشـى مـۇمكىن ئىـدى      
ۆكتـۈرمهي تـۇرۇپ ئىككـى      قېتىم شۇ يهرگه كېلىپ قېلىـپ، تۆگىـسىنى چ        

ــبهر    ــدۇردى، ئانـــدىن تۆگىـــسىدىن چۈشـــۈپ، پهيغهمـ قېـــتىم تولـــۇق ئايالنـ
ئائىـشه  .  ئىككى رەكئهت ناماز ئوقـۇدى     هبويىچئهلهيهىسساالمنىڭ قىلغىنى   

ئابـدۇلالھنىڭ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا     ) ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن   (
ــگه    ــداق دې ــۆرۈپ مۇن ــىنى ك ــداق ئىخالس ــان بۇن ــدىبولغ ــبهر «: ن ئى پهيغهم

 ئىبنـى ئـۆمهردەك      قـا  )ئۇنىڭغا ئالالھنىـڭ سـاالمى بولـسۇن      (ئهلهيهىسساالم  
ئهگهشـــكهن ئـــادەم يـــوق، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم قهيهردە تۆگىـــسىدىن 

  ».چۈشسه، ئۇمۇ ئوخشاشال شۇ يهردە تۆگىسىدىن چۈشىدۇ
 ھهرىكهتلىـــرىگه  -ئابـــدۇلالھ پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ ســـۆز    

يىتى دىققهت قىلسىمۇ، ئۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهدىسلىرىنى ناھا
پهقهت ھهدىــسته . رىــۋايهت قىلىــشتا بهك ئېهتىيــات قىالتتــى، قورقــاتتى    

ــۇنى     ــدىن ئ ــدىال ئان ــيىلگهن ســۆزلهرنىڭ ھهممىــسىنى ئېــسىگه ئااللىغان دې
: ئۇنىــڭ تهڭتۈشــلىرىدىن بىــرى مۇنــداق دېــگهن ئىــدى . ئوتتۇرىغــا قويــاتتى

ــېچكىم     پهيغه« ــدە ھـ ــاھابىلىرىنىڭ ئىچىـ ــساالمنىڭ سـ ــبهر ئهلهيهىسـ مـ
ھهدىـسكه  (پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهدىسلىرىنى رىـۋايهت قىلىـشتا        

ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئـۆمهردەك ئېهتىيـات        ) سۆزلهرنى قوشۇش ۋە ئېلىۋېتىشته   
  ».قىلمايتتى

پهتىــۋا بهرگهن چــاغالردا . ئوخــشاشال، ئــۇ پهتىــۋا بېرىــشنى خالىمــايتتى 
ــۇم بىــر ئىــش   . ھــايىتى ئېهتىيــات قىالتتــى نا ــادەم مهل بىــر قېــتىم بىــر ئ

  :توغرىلىق ئۇنىڭدىن پهتىۋا سوراپ كهلدى، ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر ئۇنىڭغا
دەپ — سهن سورىغان مهسىله توغرىلىق بىلىدىغانلىرىم كهمچىل، —

بۇ ئـادەم قايتىـپ كهتكهنـدىن كېـيىن، ئابـدۇلالھ خۇشـاللىق             . جاۋاب بهردى 
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ئۆمهرنىڭ ئوغلى ئۇ بىلمهيدىغان    «:  ئۆزىگه - چاۋاك چېلىپ تۇرۇپ، ئۆز    بىلهن
. دېـدى » دەپ جـاۋاب بېرەلىـدى    › بىلمهيـمهن ‹مهسىله توغرىلىق سورالغاندا،    

قىــدەك ىرىيۇقگهرچه ئــۆزى قــازى بولۇشــقا مۇۋاپىــق كهلــسىمۇ، لــېكىن ئــۇ  
قـازىلىق ۋەزىپىـسى مۇسـۇلمانالر      . زىتسىيىسى بىـلهن ئـۇنى رەت قىلـدى       وپ
 ۋە كاتتـا ئهمهللهرنىـڭ بىـرى بولـۇپال          ۇھىممـ  نىسبهتهن ئهڭ    همئىيىتىگهج

قالماستىن، ھۆرمهت، شهرەپ، ھهتتـا بـايلىق ئېلىـپ كېلىـدىغان خىـزمهت           
بولسىمۇ، لېكىن خهلىپه ئوسمان ئۇنى قازىلىققـا تهيىـنلىگهن چاغـدا، ئـۇنى             

ئۇنىڭ رەت قىلىشتىكى سهۋەب ھهرگىزمۇ ئۇنىـڭ      . چىرايلىقچه رەت قىلدى  
 تــۆۋەن مــۆلچهرلىگهنلىكى ئۈچــۈن ۇھىملىقىنىمــقــازىلىق خىزمىتىنىــڭ 

ئهمهس، بهلكــى ئىــسالمغا ئائىــت مهســىلىلهردە خاتــا ھۆكــۈم چىقىرىــپ       
پهتىـۋا بېرىۋاتقـان ۋە شـهرىئهتتىن       . سېلىشتىن قورققانلىقى ئۈچـۈن ئىـدى     

مهســلىههت بېرىۋاتقــان باشــقا نۇرغــۇن ســاھابىلهرگه تهســىرى بولماســلىق   
  .ان ئۇنى قارارىنى ئاشكارىلىۋەتمهسلىككه ماقۇل كهلتۈردىئۈچۈن، ئوسم

 دەپ »كېچىنىــڭ قېرىندىــشى«ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۆمهر بىــر قېــتىم  
ــدى  ــپلهنگهن ئى ــۇيتتى،     . تهرى ــاز ئوق ــۇرۇپ، نام ــدىن ت ــرى ئورنى ــۇ كېچىلى ئ

پهيغهمـبهر  . ئالالھنىڭ مهغفىرىتىنى تىلهپ يىغاليتتـى، قۇرئـان ئوقـۇيتتى        
قېتىم ئابدۇلالھنىڭ ھهدىسى ھهفسهگه مۇنداق دېـگهن       ئهلهيهىسساالم بىر   

ئابدۇلالھ نېمىـدېگهن بهختلىـك ئـادەم، ئهگهر ئـۇ كېچىلىـرى نامـاز              «: ئىدى
 شــۇنىڭدىن تارتىــپ، ».التتىوهختلىــك بولغـان بــ ئوقۇغـان بولــسا تېخىمــۇ ب 

ئابدۇلالھ مهيلى ئۆيدە بولسۇن ياكى سهپهرگه چىققاندا بولسۇن، كېچىلهرنى         
ــۋەتمهيتتىھهرگىزمــۇ ئى ــۇ  . بادەتــسىز ئۆتكۈزى كېچىنىــڭ جىمجىتلىقىــدا ئ

پهرۋەردىگارىنى تېخىمۇ كۆپ ئهسلهيتتى، ناماز ئوقـۇيتتى، قۇرئـان ئوقـۇيتتى           
دادىــسىغا ئوخــشاش، ئــۇ قۇرئاننىــڭ    . ىن قورقــۇپ يىغاليتتــى تئــالالھۋە 

ئىنسانالرنى ئاگاھالندۇرۇش مهنىسىدىكى ئايهتلىرىنى ئاڭلىسىال يىغىدىن      
بىر كۈنى  «:  مۇنداق دەيدۇ  ئۆمهيرئۇبهيد ئىبنى   . ۇتۇۋااللماي قاالتتى ئۆزىنى ت 

:  ئــايهتنى ئوقــۇپ بهرگهن ئىــدىمۆۋەنــدىكىتمهن ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۆمهرگه 
            ئـى مـۇھهممهد   (بىز ھهر بىر ئۈممهتتىن بىـر گـۇۋاھچىنى كهلتـۈرگهن ۋە (!

) ارالرغـا يهنى ئۈممىتىڭ ئىچىدىكى ئىمانـسىزالرغا ۋە گۇناھك      (سېنى بۇالرغا   
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؟ ۇبولىـد گۇۋاھچى قىلىپ كهلتـۈرگهن چېغىمىـزدا ئۇالرنىـڭ ھـالى قانـداق             
ئـۇالر قىيامهتنىـڭ    (كاپىرالر ۋە پهيغهمبهرگه ئاسىيلىق قىلغانالر ئـۇ كۈنـدە          

يهنـى  (تـۈز قىلىۋېتىلىـشىنى     -يهر بىلهن تۈپ  ) دەھشىتىنى كۆرگهنلىكتىن 
ئۇالرنىــڭ . (ىــدۇئــارزۇ قىل) يهرگه كۆمۈلــۈپ تۇپراققــا ئايلىنىــپ كېتىــشىنى

ــانلىقتىن    ــۇۋاھ بولغـ ــى گـ ــمه ئهزاسـ ــالالھ) ھهمـ ــۆزنى  تئـ ــر سـ ىن ھېچبىـ
ئـۇ بـۇ ئـايهتلهرنى ئـاڭالش بىلهنـال           .) ئـايهتلهر    -41 - 42سۈرە نىـسا    ( يۇشۇرالمايدۇ

 بىر كۈنى ئـۇ بىـر نهچـچه         ». يىغالپ كهتتى  هتكۈچهكساقاللىرى ھۆل بولۇپ    
:  مۇنـۇ ئـايهتلهرنى ئوقـۇدى      يېقىن دوستى بىلهن بىلله ئولتۇرغان ئىـدى، ئـۇ        

)  ئـۇالر كىـشىلهردىن ئـۆلچهپ      ! كهم بهرگـۈچىلهرگه ۋاي   ) ئۆلچهمدە ۋە تارازىدا
ئالغــان چاغــدا، تۇلــۇق ئالىــدۇ، كىــشىلهرگه ئــۆلچهپ يــاكى تارتىــپ بهرگهن   

 ئىشهنمهمدۇ؟  ېرىلىدىغانلىقىغاتئۇالر بۈيۈك بىر كۈندە     . چاغدا، كهم بېرىدۇ  
 . تىـك تۇرىـدۇ    ۇزۇرىـدا ھرنىـڭ پهرۋەردىگارىنىـڭ     ئۇ كۈندە ئىنـسانالر ئالهمله    

بارلىق ئىنسانالر پۈتۈن كائىناتنىـڭ     «، ئاندىن   ) ئـايهتلهر  - 6 -1سۈرە مۇتهففىفىين   (
 - دېگهن يهرنى قايتـا    »... ى ئالالھنىڭ ئالدىدا تىك تۇرىدىغان كۈنى     ھپادىشا

 كېتىـپ  ھوشـىدىن قايتا تهكرارالپ يىغالپ كهتتى، كۆپ يىغلىغـانلىقتىن   
  .قىلىپ قالدىيې

ئابـــدۇلالھ ئۆزىنىـــڭ ئالالھقـــا، ئالالھنىـــڭ دىنىغـــا بولغـــان چوڭقـــۇر  
 ساددىلىقى ۋە سېخىلىقى بىـلهن سـاھابىلهر        -ئاددىيمۇھهببىتى، ئىخالسى،   

. ۋە ئۇالردىن كېيىنكى مۇسۇلمانالر ئىچىدە يۇقىرى ھۆرمهتكه سازاۋەر بولدى        
زى ھاجهتمهن بولسىمۇ،   ئۇ كهڭ قوللۇق بىلهن باشقىالرغا بېرەتتى، گهرچه ئۆ       

ئــۇ ھاياتىــدا . ئۆزىــدە بــار نهرسىــسىنى ھهرگىزمــۇ باشــقىالردىن ئايىمــايتتى 
ئۇنىڭدىن باشقا  . ئىشهنچلىك سودىگهر بولۇپ، كۆپ پايدىغا ئېرىشكهن ئىدى      

ئهممـا ئـۇ ئـۇالرنى سـېخىلىق        . ئۇنىڭغا بهيتۇلمالدىن نۇرغۇن پـۇل تېگهتتـى      
ئهييۇب ئىبنـى ۋائىـل ئۇنىـڭ      . تهتتىبىلهن نامرات ۋە ھاجهتمهنلهرگه بېرىۋى    

  :سېخىلىقىغا ئائىت تۆۋەندىكى ۋەقهنى بايان قىلىدۇ
 دىرھهم پۇل ۋە بىر كۆرپه تاپـشۇرۇۋالدى،        4000بىر كۈنى ئىبنى ئۆمهر     «

 خهشـهكنى   -ئىككىنچى كـۈنى ئهييـۇب ئۇنىـڭ بـازاردا تۆگىـسى ئۈچـۈن يهم               
ۇب ئابـدۇلالھنىڭ   شۇنىڭ بىلهن ئهيي  . نېسى سېتىۋېلىۋاتقانلىقىنى كۆردى  
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  :ئۆيىگه بېرىپ، ئائىلىسىدىكىلهردىن
 دىـرھهم   4000 ۈنۈگـۈن ت) ئابدۇلالھنى دېمهكچـى  ( ئهبۇ ئابدۇرراھمان    —

  . دەپ سورىدى—؟ ۇرۇۋالمىدىمۇتاپشپۇل 
  . دەپ جاۋاب بېرىشتى ئۇالر—، ۇرۇۋالدىتاپش ھهئه، —
ــازاردا تۆگىـــــــسىگه يهم — ــا مهن ئۇنىـــــــڭ بـــــ خهشـــــــهك - ئهممـــــ

  .ى كۆردۈمنلىقىنى، بىراق تۆلىگىلى پۇلى يوق تۇرغاننلىقىسېتىۋالغا
ــۇ پۇلالرنىــڭ ھهممىــسىنى كهمــبهغهللهرگه  ۈنۈگــۈنت —  كهچقــۇرۇن ئ

ئاندىن ئۇ كۆرپىنى مۈرىـسىگه ئارتىـپ چىقىـپ      . تهقسىم قىلىپ بېرىۋەتتى  
بىــز ئۇنىڭــدىن كــۆرپىنى . كهتــكهن، قايتىــپ كهلگهنــدە كــۆرپه يــوق تۇرىــدۇ

 دەپ  —رات ئـادەمگه بېرىـۋەتكهنلىكىنى ئېيتتـى،        سورىساق، ئۇ ئۇنى بىر نام    
  .چۈشهندۈردى ئۇالر

ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر باشقىالرنى نامراتالرنى، ھاجهتمهنلهرنى بېقىـشقا        
مهكچـى بولـسىال،    ېيۋە ئۇالرغا يـاردەم بېرىـشكه ئىلهامالنـدۇراتتى، ئـۇ تامـاق             

ىــپ داســتىخىنىغا دائىــم يېتىمالرنــى يــاكى كهمــبهغهل كىــشىلهرنى تهكل 
بـالىلىرى بـايالرنى چـوڭ كـۆرۈپ، نـامراتالرنى تـۆۋەن            . قىلىپ بىلله يهيتتى  

بىر قېـتىم ئـۇ ئۇالرغـا       . كۆرۈپ ئۇالرنى مهنسىتمىسه، ئۇالرغا تهنبىه بېرەتتى     
  :مۇنداق دېگهن ئىدى

ــاي     — ــى ياراتمـ ــپ، كهمبهغهللهرنـ ــپ قىلىـ ــايالرنى تهكلىـ ــىلهر بـ  سـ
  .تاشلىۋېتىسىلهر

 -مـال . ۇلى ئهمهس، بهلكى خوجايىنى ئىـدى      دۇنيانىڭ ق  -ئابدۇلالھ مال   
دۇنيا ئۇنىڭ ئۈچۈن پهقهت تۇرمۇش ئېهتىياجىنى قامدايدىغانال نهرسه ئىدى،         

ئــۇ ھاياتىنىــڭ . ھهرگىزمــۇ بهخــتكه ئېرىــشتۈرىدىغان نهرســه ئهمهس ئىــدى 
ــال ــاخىرىغىچه مــ ــهھۋەتلىرىدىن، راھهت -ئــ ــادىن ۋە دۇنيانىــــڭ شــ  - دۇنيــ
بىـر  .  سـاددا تۇرمـۇش كهچـۈردى      - ئـاددىي پ،   تۇتـۇ  يىراقپاراغىتىدىن ئۆزىنى   

قېتىم ئۇنىڭ خۇراسانلىق بىر دوستى ئۇنىڭغا ئېسىل بىر كىيىم ئېلىـپ           
  :كېلىپ
 سـهن بـۇنى     ېـنىڭچه م مهن بۇنى ساڭا خۇراساندىن ئېلىـپ كهلـدىم،          —
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 ياقتۇرىسهن، ئهسكى چاپىنىڭنى سـېلىۋېتىپ، بـۇ چىرايلىـق تـوننى       ۇمچوق
  :ھ دېگهندە، ئابدۇلال—كېيىۋال، 

ــاي،   — ــۇنى كــۆرۈپ باق ــسا مهن ئ ــداق بول ــۇپ  — ئۇن ــۇنى تۇت ــدى ۋە ئ  دې
  :كۆرۈپ

  . دەپ سورىدى— بۇ يىپهكمۇ؟ —
ئابـدۇلالھنىڭ خۇشـاللىقى   .  دېـدى دوسـتى  — ياق، ئۇ پاختا رەخـت،   —

  :لى بىلهن توننى ئىتتىرىپوال غايىپ بولدى، ئاندىن ئۇ ئوڭ قتېز
پ قېلىـشىمدىن ۋە    ، مهغـرۇر بولـۇ    كىيىـپ  كىيىمنـى  ياق، مهن بـۇ      —

ئـــۆزۈمنى چـــوڭ تۇتـــۇپ قېلىـــشىمدىن قـــورقىمهن، ئـــالالھ ئـــۆزىنى چـــوڭ 
  . دېدى—تۇتقۇچىالرنى ۋە مهغرۇرلۇق قىلغۇچىالرنى دوست تۇتمايدۇ، 

  :مهيمۇن ئىبنى مهرھهم مۇنداق دەيدۇ
ــۆيىگه كىــردىم، ئۇنىــڭ ئۆيىــدە كــارىۋات،    —  مهن ئىبنــى ئۆمهرنىــڭ ئ

هرســىلهر بــار دەپ ئويلىغــان ئىــدىم، ئهممــا كــۆرپه، گىــلهم ۋە باشــقا ھهمــمه ن
  . دەرھهمگىمۇ ئهرزىمهيدىغان نهرسىلهر بولدى100مېنىڭ كۆرگىنىم 

بــۇ ھهرگىزمــۇ ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئۆمهرنىــڭ نامراتلىقىــدىن ئهمهس،      
ئهمهلىيهتــته ئــۇ بــاي ئىــدى؛ ھهمــدە بــۇ ئۇنىــڭ بېخىــل، پىخــسىقلىقىدىن   

  . ىدىئهمهس، ئهمهلىيهتته ئۇ كهڭ قول ۋە سېخى ئ
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   جۇلهيبىب

  
ــب  ــى، مهن —جۇلهيبىــ  — مېنىڭكــ

  .جۇلهيبىبنىڭكى
   ھهدىس شهرىپ—

  
پاكار، «. ئۇنىڭ ئىسمى مۇكهممهل بولمىغان بىر ئۆزگىچه ئىسىم ئىدى

ــك ــب    » ۋىجى ــدىغان جۇلهيبى ــى بىلدۈرى ــگهن مهنىن ــب«دې ــگهن » جۇلهي دې
ــۇپ، بــــۇ ئىــــسىم ئۇنىــــڭ جۇغىنىــــڭ    ســــۆزنىڭ قىسقارتىلمىــــسى بولــ

. ، بويىنىڭ ھهددىدىن زىيادە پاكارلىقىغـا قارىتىلغـان ئىـدى    كىچىكلىكىگه
ئۇنىڭــدىن تاشــقىرى، باشــقىالر ئۇنىــڭ ســهت، كۆرۈمــسىز، كىــشىنى بىــزار   

تېخىمـۇ يامـان    . دەپ ئاتىـشاتتى  » دەمىـم «قىلىدىغان تۇرقىغـا قـاراپ، ئـۇنى        
ــسىنىڭ،     ــى؛ دادىـ ــىبىنى بىلمهيتتـ ــڭ نهسـ ــب ئۆزىنىـ ــولغىنى جۇلهيبىـ بـ

ى، ئۆزىنىڭ قايسى قهبىلىگه مهنسۇپ ئىكهنلىكىنى ئانىسىنىڭ كىملىكىن
.  نىسبهتهن چوڭ ئاجىزلىق ئىـدى     همئىيهتكهجبۇ ئۇ ياشاۋاتقان    . بىلمهيتتى

جۇلهيبىب بۇنداق ئائىله كېلىپ چىقىشى ۋە قهبىله مۇناسىۋىتى ناھايىتى         
 ھېـسداشلىق، يـاردەم،     ېچقانـداق ھ همئىيهتـتىن ج ئورۇن تۇتىدىغان    ۇھىمم

دېــمهك، ئـۇ ئۆزىنىــڭ ئهرەب  . الشــنى ئۈمىـد قىاللمـايتتى  قوغـداش يـاكى قول  
ــدىن همئىــيهتجيېڭــى بىــر ئىــسالمى  . ئىكهنلىكىــنىال بىلهتتــى  قۇرۇلغان

ئۇ بهلكىم مهدىنىنىڭ ياقىسىدىكى    . كېيىن، ئۇ ئهنسارىالرنىڭ بىرى بولدى    
ــاكى      ــدى، ي ــرگهن ئى ــنىگه كى ــيىن مهدى ــۇپ كې ــسۇپ بول ــلهرگه مهن قهبىلى

  .دىنىلىك بولغان ئهنسارىالردىن ئىدىبولمىسا ئهسلىدىنال مه
يۇقىرىقىــدەك ئــاجىزلىقلىرى تۈپهيلىــدىن، جۇلهيبىــب ھهر قانــداق     

 يېــتىم قالدۇرۇلۇشــى ۋە مهســخىرە قىلىنىــشى تۇرغــانال گهپ  همئىيهتــتهج
ئهمهلىيهتتىمـۇ ئهسـلهم قهبىلىـسىدىن ئهبـۇ بهرزە دەپ ئاتىلىـدىغان            . ئىدى

بىر قېتىم ئۇ . ىن چهكلىگهن ئىدىبىر ئادەم ئۇنى ئۆزىنىڭ ئۆيىگه كىرىشت   
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  :ئايالىغا
 جۇلهيبىبنى ھهرگىز ئۆيگه كىرگۈزمه، ئهگهر ئۇ ئۆيگه كىرسـه، مهن           —

جۇلهيبىــب ئهرلهرنىــڭ .  دېــگهن ئىــدى—ئــۇنى ھهرگىــز بــوش قويمــايمهن،  
مهســـخىرە قىلىـــشىغا ئۇچرىـــسا، دائىـــم ئايـــالالر جامائهســـىگه بېرىـــپ       

  .پاناھلىناتتى
ىڭ ھـــۆرمىتىگه ۋە دىققىـــتىگه ســـازاۋەر   جۇلهيبىبنىـــڭ باشـــقىالرن 

بولۇشىدىن ئۈمىد بارمىدۇ؟ ئۇنىڭ ئىنسانالردا بولۇشـقا تېگىـشلىك بولغـان        
ھېسـسىيات جهھهتتىكــى رازىمهنلىكـتىن بهھــرىمهن بواللىـشىدىن ئۈمىــد    
ــدارچىلىق    ــان تۇغقانــ ــرىمهن بولۇۋاتقــ ــقىالر بهھــ ــدۇ؟ ئۇنىــــڭ باشــ بارمىــ

ــبهر مۇناســـىۋىتىدىن بهھـــرىمهن بواللىـــشىدىن ئ ۈمىـــد بارمىـــدۇ؟ پهيغهمـ
، پهيغهمـبهر   همئىيهتـته جئهلهيهىسساالم يېتهكچىلىك قىلىۋاتقان بۇ يېڭى      

 ۇھىممـ  دىققىتىنى تارتىـپ تۇرىـدىغان ئهڭ        ۈزلۈكسىزئئهلهيهىسساالمنىڭ  
 ماماتلىق مهسىلىلىرى ۋە بىـر تهرەپ قىلىنىـشنى كۈتـۈپ تۇرغـان             -ھايات

 بىـر   ئـاددىي ئـالغۇچىلىكى يـوق     دۆلهتنىڭ چوڭ ئىشلىرى ئالدىدا، ئۇ تىلغـا        
  ئادەم بولۇپ قاالرمۇ؟ 

رغانغــــا ئوخــــشاش، ۇتتۇرمۇشــــتىكى چــــوڭ مهســــىلىلهرنى بىلىــــپ 
ھۆرمهتلىــك پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۆزىنىــڭ نــامرات ســاھابىلىرىنىڭ 

بىـر قېـتىم    . ھاجىتىنى ۋە ھېسـسىياتىنى ناھـايىتى ئوبـدان چۈشـىنهتتى         
ــش   ــۇش ئى ــڭ تۇرم ــۇلۇلالھ جۇلهيبىبنى ــسارىالرنىڭ  رەس ــويالپ، ئهن لىرىنى ئ

  :بىرىنىڭ ئۆيىگه باردى ۋە ئۇنىڭغا
  . دېدى— مهن قىزىڭنى سوراپ كهلدىم، —
ــۇلۇلالھ   — ــى رەســ ــش، ئــ ــا ئىــ ــگهن كاتتــ ــېمه دېــ ــقهتهن ! نــ ، ھهقىــ

ــۇ،    ــش بوپتـ ــاللىنارلىق ئىـ ــسارى  —خۇشـ ــۇ ئهنـ ــدى بـ ــۇ  .  دېـ ــى ئـ ئېنىقكـ
  .خۇشاللىقتىن يايراپ كهتكهن ئىدى

  . دېدى رەسۇلۇلالھ— سوراپ كهلمىدىم،  مهن قىزىڭنى ئۆزۈمگه—
ــۇلۇلالھ — ــى رەسـ ــگه؟ ئـ ــداقتا كىمـ ــهل  —!  ئۇنـ ــادەم سـ ــۇ ئـ ــدى بـ  دېـ

  .ئۈمىدسىزلىنىپ
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ــۇلهيبىبكه، — ــۇلۇلالھنىڭ    — ج ــسارى رەس ــۇ ئهن ــۇلۇلالھ ب ــدى رەس  دې
  :گېپىنى ئاڭالپ ناھايىتى چۈچۈپ كهتتى ۋە ئارانال

دى، ئانـدىن    دېيهلىـ  — مهن ئانىسى بىلهن مهسلىههتلىشىپ باقاي،       —
  :ئايالىنىڭ قېشىغا بېرىپ، ئۇنىڭغا

ــدى— رەســۇلۇلالھ قىزىڭنــى ســوراپ كهپتــۇ،  — ــالى ناھــايىتى .  دې ئاي
  :ھاياجانلىنىپ

بــۇ ھهقىــقهتهن خۇشــاللىنارلىق ئىــش !  نــېمه دېــگهن ياخــشى ئىــش—
  : قويدىۇپقوش دېدى، ئاندىن ئېرى —بوپتۇ، 

جۇلهيبىب ئۈچـۈن    رەسۇلۇلالھ قىزىڭنى ئۆزى ئۈچۈن ئهمهس، بهلكى        —
  .سوراپ كهپتۇ

  .ئۇنىڭ ھهيرانلىقتىن كۆزلىرى چهكچىيىپ كهتتى
 جۇلهيبىبكه؟ يـاق، ھهرگىـز جـۇلهيبىبكه ئهمهس، ھهمىـشه تىرىـك             —

ئالالھ بىلهن قهسهمكى، مهن قىزىمنى ھهرگىزمـۇ جـۇلهيبىبكه بهرمهيـمهن،           
ى بـۇ ئهنـسارى ئايالىنىـڭ سـۆزىن       .  دېدى ئۇ دەرھـال نـارازىلىق بىلـدۈرۈپ        —

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا يهتكــۈزۈپ قويــۇش ئۈچــۈن ماڭمــاقچى بولــۇپ   
  :تۇرىۋىدى، ئانىسىنىڭ نارازىلىقىنى ئاڭلىغان قىز ئانىسىدىن

ــۇ؟    — ــوراپ كهپت ــم س ــى كى ــورىدى— مېن ــا  .  دەپ س ــسى ئۇنىڭغ ئانى
ــۇش     ــاھالپ قويـ ــۇلهيبىبكه نىكـ ــۇنى جـ ــساالمنىڭ ئـ ــبهر ئهلهيهىسـ پهيغهمـ

ىنىـڭ پهيغهمـبهر    پتهلىقىزى بـۇ تـوي      . ېيتتىتهكلىپىنى بهرگهنلىكىنى ئ  
ــا    ــانلىقىنى ھهمــدە ئانىــسىنىڭ بۇنىڭغ ئهلهيهىســساالم تهرىپىــدىن قويۇلغ

  :پۈتۈنلهي قارشى تۇرغانلىقىنى ئاڭالپ، تولىمۇ جىددىيلىشىپ كهتتى ۋە
 سىلهر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تهلىپىنى رەت قىلـدىڭالرمۇ؟       —

ماڭــا ھهرگىزمــۇ  ! زمهنكــى رەســۇلۇلالھ مېنــى جــۇلهيبىبكه بېــرىڭالر، جه  
  .يامانلىق قىلمايدۇ

ــدىغانلىقىنى ئېنىــق       ــېمه تهلهپ قىلىنى ــۇلمانالردىن ن ــۇ مۇس ــا ب مان
مۇسـۇلمانالرغا  . چۈشهنگهن بىر ھهقىقىي بۈيـۈك ئىنـساننىڭ جـاۋابى ئىـدى          



  ساھابىلهر ھاياتىدىن تالالنمىالر

 42

w
w

w
.m

unber.org
 

نىسبهتهن، رەسۇلۇلالھنىڭ تهلىپى ۋە بۇيرۇقىنى خۇشاللىق بىـلهن قوبـۇل           
 ۋە ئۇلۇغراق ئۇ خۇشال بولىدىغان ۋە رازى بولىـدىغان          قىلىشتىن ياخشىراق 

ئىككىنچى بىر ئىش بارمۇ؟ شۈبهىسىزكى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ         
بىز ئىسمىنى بىلمهيـدىغان بـۇ ساھابىـسى ئالالھنىـڭ قۇرئـان كهرىمـدىكى          

  :مۇنۇ ئايىتىنى بىلهتتى
       نـدا، ئهر  ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى بىرەر ئىشتا ھۆكۈم چىقارغا- 
رنىڭ شۇ ئىشقا نىسبهتهن ئىختىيـارلىقى بولمايـدۇ، كىمكـى          همىنلۆئايال م 
ا ۋە ئالالھنىــڭ پهيغهمبىــرىگه ئاســىيلىق قىلىــدىكهن، جهزمهنكــى قــئالالھ

  .] ئايهت-36سۈرە ئهھزاب [ . كىرىدۇاققازود
بۇ ئايهت پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بىلهن بولغـان،     

ــدىغان زەيــنهب بىنــت جهھــش   ئىــسالمنىڭ  باراۋەرلىــك روھىنــى تهكىتلهي
زەيـنهب  . بىلهن زەيد ئىبنى ھارىسهنىڭ تويى توغرىسىدا نازىل بولغان ئىدى        

مــۇس ۇ يــاتلىق بولۇشــتىن ناھــايىتى نئىلگىــرى بىــر قــۇل بولغــان زەيــدكه
ئهممــا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئــۇالر . قىلىــپ، ئــۇنى رەت قىلغــان ئىــدى

بـۇ نىكـاھ زەينهبنىـڭ      . ىههت قىلىـپ، ئانـدىن تـوي بولـدى        ئىككىسىگه نهس 
ئاجرىشىپ كېتىشى بىلهن ئاخىرالشتى ۋە ئاخىرقى ھېسابتا ئۇ پهيغهمـبهر          

 ئانىــسىغا -بــۇ ئهنــسارى قىــز ئاتــا. ئهلهيهىســساالمغا يــاتلىق بولغــان ئىــدى
  :يۇقىرىقى ئايهتنى ئوقۇپ بېرىپ، ئاندىن

ن ئىشتىن رازى بولىمهن ۋە      مهن رەسۇلۇلالھ ماڭا ياخشى دەپ قارىغا      —
  . دېدى—ئىتائهت قىلىمهن، 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ قىزنىڭ جـاۋابىنى ئاڭلىغانـدىن كېـيىن،          
  :ئۇنىڭ ئۈچۈن مۇنداق دەپ دۇئا قىلدى

ئۇنىڭغا دەرگاھىڭـدىن كـۆپ ياخـشىلىق ئاتـا قىلغىـن،           ! ئى رەببىم —
  . مۇشهققهتلىك تۇرمۇش قىلمىغىن-ئۇنىڭ تۇرمۇشىنى جاپا

ئېيتىلىشىچه، ئهنـسارىالرنىڭ ئىچىـدە ئۇنىڭـدىن ياخـشىراق كـېلىن       
ــبهر ئهلهيهىســساالم تهرىپىــدىن جــۇلهيبىبكه   . بولمىغــان ئىــدى  ــۇ پهيغهم ئ

 ئـۇالر بىلـله     ۇچهبولغـ ياتلىق قىلىنـدى ھهمـدە تـاكى جۇلهيبىـب شـېهىت            
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جۇلهيبىب قانداق شېهىت بولـدى؟ ئـۇ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم           . ياشىدى
ئـۇالر بىـر تـوپ مۇشـرىكقا ئـۇچراپ          . ه بىر غازاتقـا چىققـان ئىـدى       بىلهن بىلل 

ئــــۇرۇش ئاياغالشــــقاندا، پهيغهمــــبهر . قېلىــــپ قــــاتتىق ئــــۇرۇش بولــــدى
  :ئهلهيهىسساالم ساھابىلىرىدىن سورىدى

   سىلهر بىر كىمنى يوقىتىپ قويدۇڭالرمۇ؟—
 ئۇالر شېهىت بولغان تۇغقانلىرى ۋە دوستلىرىنىڭ ئىسمىنى تىلغا —
ــشت ــۇ ســ  . ىئېلى ــبهر ئهلهيهىســساالم ب ــاھابىلهردىن  پهيغهم ــقا س وئالنى باش
دى، ئۇالرمۇ ئوخشاشال ئۇرۇشتا شېهىت بولغان يېقىن دوستلىرىنىڭ        ېسورىۋ

يهنه بىــر تــوپ ســاھابىلهر  . ۋە تۇغقانلىرىنىــڭ ئىــسمىنى تىلغــا ئېلىــشتى 
 تۇغقـانلىرى ئۆلـۈپ كهتمىگهنلىكىنـى ئېيتقـان ئىـدى،           -ھېچقانداق ئۇرۇق 

  :هر ئهلهيهىسساالمپهيغهمب
 ئهمما مهن جۇلهيبىبنى يوقىتىپ قويدۇم، ئۇرۇش مهيدانىدىن ئـۇنى          —
ئۇالر ئـۇنى يهتـته مۇشـرىكنىڭ ئارىـسىدا ياتقـان           .  دېدى — بېقىڭالر،   ەپئىزد

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئورنىدىن تۇرۇپ، ئۆزىنىـڭ پاكـار        . ھالىتىدە تاپتى 
رگه كهلــدى، ئۇنىــڭ يېنىــدا ۋە كۆرۈمــسىز ساھابىــسى جۇلهيبىــب ياتقــان يه

  :تۇرۇپ
 ئۇ يهتـته مۇشـرىكنى ئۆلتـۈرۈپ ئانـدىن شـېهىت بوپتـۇ، جهزمهنكـى                —

 دېـدى ۋە بـۇ سـۆزىنى        — جۇلهيبىبنىڭكى،   — مېنىڭكى؛ مهن  —جۇلهيبىب
 ئۈچ قېتىم تهكرارلىدى، ئاندىن ئۇنى بىلهكلىرى ئارىسىغا ئېلىـپ          -ئىككى
ن ياخـشىراق ئىككىنچـى     ئۇنىڭغا رەسـۇلۇلالھنىڭ بىلهكلىرىـدى    . كۆتۈردى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم ئۇنىڭغـا بىـر قهبـرە         . بىر كارىۋات بولمىغان ئىدى   
ئۇ يۇيۇلمىـدى، چـۈنكى شـېهىتالر يۇيۇلمـايال،         . كوالپ، ئۆزى يهرلىكته قويدى   

  .كىيىملىرى بىلهن دەپنه قىلىناتتى
ــرى     ــان ئهمهللىـــ ــادەتته قىلغـــ ــالى ئـــ ــڭ ئايـــ ــب ۋە ئۇنىـــ جۇلهيبىـــ

 پائالىيهتلىرى داۋاملىـق ئىخـالس ۋە       - قهھرىمانلىق ئىش  تهرىپلىنىدىغان،
ھۆرمهت بىلهن تىلغا ئېلىنىـپ تۇرىـدىغان سـاھابىلهرنىڭ ئارىـسىدا تىلغـا             

ئۇالر توغرىـسىدىكى ماتېرىيـالالر كهمچىـل بولـسىمۇ، ئهممـا           . ئېلىنمايتتى



  ساھابىلهر ھاياتىدىن تالالنمىالر

 44

w
w

w
.m

unber.org
 

ــسىدىن        ــۆز نهپ ــڭ ئ ــز ئۇالرنى ــاكىتالردىن بى ــان پ ــا ئېلىنغ ــدا تىلغ يۇقىرى
ــ ــدىغان ئېــسىل پهزىلىتىنــى  باشــقىالرنى ئ بىــر . ۆرۈۋاالاليمىزكــارتۇق كۆرى

چاغالردا جۇلهيبىب ئۈمىدسىزلىك ۋە ئۆزىنى كهمـسىتىش ئىچىـدە قالغـان           
 قىمـمهت   - ۋە قهدىـر   ئۈمىـد ئىدى، ئهمما پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم ئۇنىڭغـا        

ــدى ــاتون. ئېلىــپ كهل ــته جىــسمانىي ۋە ئىــسمى بىلىــنمىگهن، ۇشن  جهھهت
ەمنىــڭ ئايــالى بولۇشــقا دەرھــال رازى بولغــان بــۇ ئهنــسارى  كهمتــۈك بىــر ئاد

قىزنىڭ پهزىلىتى بولـسا، ئىـسالمنى ھهقىقىـي ۋە چوڭقـۇر چۈشـهنگهن بىـر               
ــلهت ئىــدىېــسىلئ ــاتلىق بولۇشــنى رەت قىلىــش  .  پهزى ــۇ جــۇلهيبىبكه ي ئ

ئهممـا ئـۇ ئۆزىنىـڭ      .  ئانىسىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشهلهيتتى   -ئارقىلىق، ئاتا 
ئـۇ  .  ئهال بىلدى  ۇيرۇقىنىبۋەسلىرىدىنمۇ پهيغهمبهرنىڭ    ھه - ئارزۇ يشهخسى

ــڭج ــدى   همئىيهتنىـ ــاراپ قالمىـ ــىلىقىغا قـ ــسىمىغا ۋە قارشـ ــڭ .  بېـ ئۇنىـ
ــۆزىنى    ــان ئـ ــسىگه ۋە ھهر قاچـ ــساالمنىڭ كۆرسهتمىـ ــبهر ئهلهيهىسـ پهيغهمـ

ــۇر    ــدىغانلىقىغا چوڭق ــشقىال بۇيرۇي ــدىلىق ئى ــشپاي ــدى هنچىئى ــار ئى ــۇ .  ب ب
  .الرنىڭ ئىمانى ئىدىئهمهلىيهتته ھهقىقىي مومىن

 تهرىپىــدىن همئىــيهتج ئــاجىزلىقى تۈپهيلىـدىن  جىــسمانىيئۆزىنىـڭ  
يهكلهنــــگهن ۋە كهمسىتىلىــــشكه ئۇچرىغــــان جۇلهيبىــــب، ھۆرمهتلىــــك  
پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ يـــاردىمى، ئىلهامالندۇرۇشـــى ۋە تهســـهللى  

ــارقىلىق ئاجايىــپ قهھرىمــانلىق كۆرسىتىــشكه ۋە ئهڭ    ــشى ئ ــالىيبېرى  ئ
ۇربان بېرىشكه، يهنى شـېهىتلىققا ھهمـدە پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ           ق

  .ماختىشىغا مۇيهسسهر بواللىدى
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  ئهبۇ ھۇرەيرە دەۋسىي
 

ــبهر     ــۈن پهيغهم ــۈممىتى ئۈچ ــسالم ئ ــۇرەيرە ئى ــۇ ھ ئهب
 دىــــن 1600 ئهلهيهىســــساالمنىڭ ھهدىــــسلىرىدىن

  .ئارتۇقنى يادلىغان كىشىدۇر

   تارىخچىالر— 
  

يهىسـساالمنىڭ سـاھابىلىرى ئىچىـدىكى مهشـهۇر بىـر          پهيغهمبهر ئهله 
ساھابه بولغان ئهبۇ ھۇرەيرە ھهققىدە بىلسىڭىز كېرەك؟ ئـۆزىنى مۇسـۇلمان           
  سانايدىغان كىشىنىڭ ئۇنىڭ نامىنى ئاڭلىمىغان بولۇشلىرى مۇمكىنمۇ؟

دەپ » ئابدۇشــشهمس«ئىــسالم كېلىــشتىن ئىلگىــرى كىــشىلهر ئــۇنى 
مغا كىرىشىگه مۇيهسـسهر قىلىـش ئـارقىلىق        ئالالھ ئۇنى ئىسال  . چاقىراتتى

شــهرەپلهندۈرۈپ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بىــلهن ئۇچرىــشىش شــهرىپىگه  
  : ئىگه قىلغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭدىن

  .  دەپ سورىدى— ئىسمىڭ نېمه؟ —
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم.  دېدى ئۇ— ئابدۇشسهمس، —
  :، ئۇ ھاياجان بىلهندېۋېدى —. .. بهلكى سهن ئابدۇراھمان—
دەل ! ئاتـا ـ ئانـام سـاڭا پىـدا بولـسۇن      !  ئـى ئالالھنىـڭ پهيغهمبىـرى   —

  .  دېدى—شۇنداق، ئابدۇراھمان،
دەپ ئاتىلىـپ قېلىـشىدىكى سـهۋەب، كىچىـك         » ئهبـۇ ھـۇرەيرە   «ئۇنىڭ  

چاغلىرىدا ئۇنىڭ بىر چىـشى مۈشـۈكى بـار بولـۇپ، ئـۇ دائىـم شـۇ مۈشـۈكنى                
دەپ ) مۈشـۈكنىڭ ئاتىـسى   (» ئهبـۇ ھـۇرەيرە   «تۈشلىرى ئۇنى   ئوينىغاچقا، تهڭ 

بــــۇ لهقهم ھهتتــــا ئۇنىــــڭ ئىــــسمىنى . چاقىرىــــشقا ئــــادەتلهنگهن ئىــــدى
  .ئۇنتۇلدۇرىۋەتكۈدەك دەرىجىدە ئومۇملىشىپ كهتكهن ئىدى
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ئۇنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن بولغان ئاالقىسى قويۇقالشـقاندا        
ئهبــۇ «قتۇرۇپ قېلىــپ، كــۆپىنچه ھالــدا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئــۇنى يــا

دەپ چاقىرىــدىغان بولــدى، ئــۇ ) يهنــى ئهركهك مۈشــۈكنىڭ ئاتىــسى(» ھىــررە
دەپ چاقىرىلىـشىدىن ئهال    » ئهبۇ ھۇرەيرە «دەپ چاقىرىلىشنى   » ئهبۇ ھىررە «

  : بىلهتتى ۋە
 مېنىڭ دوستۇم پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مېنـى بـۇ لهقهم بىـلهن              —

بولـسا چىـشى ئاسـالن      » ھۇرەيرە«سا ئهركهك مۈشۈك،    بول» ھىررە«چاقىردى،  
  . دەيتتى—ئىدى، 

ئهبۇ ھۇرەيرە ئهينى چاغـدا تۇفهيىـل ئىبنـى ئهمىـر دەۋسـىنىڭ دەۋىتـى               
 ۋمىدىنقو يىلى ئۆز    -6بىلهن ئىسالمنى قوبۇل قىلغان بولۇپ ھىجرەتنىڭ       

ــبهر      ــدىكى پهيغهمـــ ــلهن مهدىنىـــ ــشىلهر بىـــ ــۇنچه كىـــ ــان بىرمـــ بولغـــ
 ئىچىـدە   ۋمىقـو ېشىغا ئهلچى بولۇپ بارغانغا قهدەر ئۆز       ئهلهيهىسساالمنىڭ ق 

  .تۇرغان ئىدى
ــۇ   ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ خىزمىتىنــى  يىگىــتدەۋســلىك ب ، پهيغهم

مهسجىدنى تۇرار جـاي،    . قىلىشقا ۋە ئۇنىڭ سۆھبىتىگه ئۆزىنى بېغىشلىدى     
پهيغهمــبهر . پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنى ئۇســتاز ۋە يېتهكچىــسى قىلــدى 

 يـوق بولـۇپ     چـاقىلىرى -بـاال الم ھايات ۋاقتىدا ئۇنىـڭ ئايـالى ۋە         ئهلهيهىسسا
ئۇ ئانىـسىغا   . پهقهت مۇشرىك ھالىتىدە قېلىۋەرگهن قېرى ئانىسى بار ئىدى       

ــۇنى ئىــسالمغا دەۋەت قىلىــشنى     ئىــچ ئاغرىتىــپ ۋە ياخــشىلىق قىلىــپ ئ
توختاتمــايتتى، لــېكىن ئانىــسى ئىــسالمنى قوبــۇل قىلىــشتىن ئــۆزىنى       

  . ىق قىالتتىقاچۇرۇپ قارشىل
ــۇنى بىــر     ــدا ئ ئانىــسى تهرســالىق قىلىۋەرســه ئۇنىڭغــا ئېچىنغــان ھال
مهزگىــل ئــۆز ھالىغــا قويــۇپ قويــاتتى، شــۇنداق كۈنلهرنىــڭ بىرىــدە ئــۇ يهنه  
ئانىسىنى ئالالھ ۋە ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرىگه ئىمـان ئېيتىـشقا دەۋەت قىلغـان              

اھايىتى بهك خاپا   ئىدى، ئانىسى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم توغرىسىدا، ئۇنى ن      
ــساالمنىڭ       ــبهر ئهلهيهىس ــۇ پهيغهم ــدى، ئ ــى قىل ــۆزدىن بىرن ــدىغان س قىلى

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭدىن. قېشىغا يىغلىغان پېتى كهلدى
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  . دەپ سورىدى—نېمىشقا يىغلىدىڭ؟!  ئى ئهبۇ ھۇرەيرە—
 مهن ئانامنى ئىسالمغا دەۋەت قىلىشتا ھـېچ بوشـاپ قالمىغانىـدىم،            —

كى ھازىرغىچه ئۇنىماي كېلىۋاتاتتى، بۈگۈنمۇ يهنه ئۇنى ئىسالمغا دەۋەت         ئۇ تا 
قىلـسام، ئـۇ سـهن توغرىـسىدا ياخـشى بولمىغـان بىـر سـۆزنى قىلـدى، سـهن           

 —ئالالھقا ئانامنىڭ دىلىنـى ئىـسالم ئۈچـۈن ئېچىۋىتىـشكه دۇئـا قىلـساڭ،       
  . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم دۇئا قىلدى. دېدى

  :  مۇنداق دەيدۇتوختىلىپهققىدە ئهبۇ ھۇرەيرە بۇ ئىش ھ
 مهن ئۆيگه قـايتتىم، بارسـام ئىـشىك ئىچىـدىن تاقـاقلىق ئىـكهن،               —

مهن ئــۆي ئىچىــدە ســۇنىڭ شاالقــشىغان ئــاۋازىنى ئاڭلىــدىم، مهن ئــۆيگه       
ئـۇ  . دېـدى » !غىنكىرمهي تـۇر  ! ئهبۇ ھۇرەيرە «: كىرمهكچى بولغىنىمدا ئانام  

بىـر  ” مهن كىـردىم، ئـۇ       .دېـدى » كىـرگىن «: كىيىملىرىنى كىيىپ بولۇپ  
ئــــالالھتىن باشــــقا ئىــــالھ يــــوق، مــــۇھهممهد ئالالھنىــــڭ بهندىــــسى ۋە  

ــرى ــق بهردى“ !پهيغهمبىــ ــبهر   . دەپ گۇۋاھلىــ ــان پهيغهمــ ــۇ ھامــ مهن شــ
ئهلهيهىســساالمنىڭ قېــشىغا چــاپتىم، بىــر ئــاز بــۇرۇن مهن ھهســرەتلىنىپ 

غهمـبهر  يىغلىغان بولسام ئهمدىلىكته خۇشاللىقتىن يىغالۋاتـاتىم، مهن پهي       
ئـالالھ دۇئـايىڭنى    ! خـۇش خهۋەر  ! ئى ئالالھنىڭ ئهلچىسى  : ئهلهيهىسساالمغا

ئىجابهت قىلىپ، ئهبۇ ھۇرەيرىنىـڭ ئانىـسىنى ئىـسالمغا ھىـدايهت قىلـدى،             
  . دېدىم—

  
ئۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلهن ياخـشى كـۆرەتتى،          

لهيهىسـساالمدىنمۇ نۇرلـۇق    مهن پهيغهمبهر ئه  «: ئۇنىڭغا قاراپ تويمايتتى ۋە   
ۋە گۈزەل نهرسـىنى ئۇچرىتىـپ باقمىـدىم، ئۇنىـڭ چىرايىـدا خـۇددى قۇيـاش              

  . دەيتتى» ...ماڭغاندەك قىالتتى
ئۇ ئۆزىنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ھهمسۆھبهت قىلغـان، ئىـسالمغا         

ئهبۇ «:  قىلغان ئالالھقا ھهمدۇ ئېيتىپ    ياخشىلىقھىدايهت قىلىش بىلهن    
ئهبــۇ ! ئىــسالمغا ھىــدايهت قىلغــان ئالالھقــا ھهمــدۇالر بولــسۇن ھــۇرەيرىنى 

ئهبۇ ھۇرەيرىنى  ! ھۇرەيرىگه قۇرئاننى ئۆگهتكهن ئالالھقا مهدھىيىلهر بولسۇن     
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مـۇھهممهد ئهلهيهىســساالمغا ســۆھبهتداش قىلىـش بىــلهن ياخــشىلىق ئاتــا   
  .دەيتتى» !قىلغان ئالالھقا مهدھىيىلهر بولسۇن

لهيهىسساالمغا ئـۆزىنى قانـداق بېغىـشلىغان       ئهبۇ ھۇرەيرە پهيغهمبهر ئه   
ئۇ ئىلىم ئىگىلهشنى . بولسا بىلىم ئېلىشقىمۇ شۇنداق بېغىشلىغان ئىدى

ئهڭ يــۇقىرى نىــشانى ۋە ئــادىتى قىلغــان ئىــدى، بــۇ ھهقــته زەيــدىن ئىبنــى  
  : سابىت مۇنداق دەيدۇ

ته دبىر كۈنى مهن، ئهبۇ ھۇرەيرە ۋە باشقا بىر كىشى، ئۈچىمىز مهسـجى           «
ۇرۇپ دۇئا قىلىـپ ئـالالھنى ئهسـلهۋاتاتتۇق، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم        ئولت

: ئـۇ بىـزگه   . كېلىپ بىزنىڭ ئارىمىزدا ئولتۇردى، بىـز جىـم بولـۇپ قالـدۇق           
لىـرىم بىـلهن بىـرگه دۇئـا        ھھهمرا. دېـدى › ئىشىڭالرنى داۋام قىلىـۋىرىڭالر   ‹

ــزگه    ــساالم بى ــبهر ئهلهيهىس ــدۇق، پهيغهم ــامىن‹قىل ــشىپ بهردى› !ئ ، دېيى
مهن سېنىڭدىن  ! ئى ئالالھ ‹: ئاندىن ئهبۇ ھۇرەيرە دۇئا قىلىشقا باشلىدى، ئۇ      

ــم ـ         ــدىغان ئىلى ــدە ئۇنتۇلماي ــىنى، ھهم ــورىغان نهرس ــۇرادىرىم س ــى ب ئىكك
› !ئامىن‹دەپ دۇئا قىلدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم      › !مهرىپهتنى سورايمهن 

› !بىلىم سـورايمىز  بىزمۇ ئۇنتۇلمايدىغان   ‹: بىز قايتىدىن . دېيىشىپ بهردى 
 بــۇ بــاال دىن كهلــگهنس قهبىلىــسىدەۋ‹: پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم. دېــدۇق

  .»دېدى› سىلهردىن بۇرۇن تىلهپ بولدى
ئهبۇ ھۇرەيرە ئىلىمنى ئـۆزى ياخـشى كۆرگهنـدەك، باشـقىالرنىڭ ئىلىـم             

 ېتىۋېتىـپ كئېلىشىنىمۇ ياخشى كۆرەتتى، بىـر كـۈنى ئـۇ مهدىـنه بازىرىـدا               
 سـېتىققا ھهددىـدىن ئـارتۇق بېرىلىـپ         - دۇنياغـا، سـودا    -كىشىلهرنىڭ مـال  

  : كهتكهنلىكىنى كۆردى ۋە بۇنىڭغا ھهيران قالدى، ئۇ ئۇالرغا
  :ئۇالر.  دېدى—!سىلهر نېمىدېگهن ئاجىز؟!  ئى مهدىنه كىشىلىرى—
  سهن بىزنى قايسى تهرەپتىن ئاجىز دەيسهن؟!  ئى ئهبۇ ھۇرەيرە—
منىڭ مىراسـى تارقىتىلىۋاتـسا      پهيغهمبهر ئهلهيهىسساال  تهمهسجىد —

 —سىلهر بـۇ يهردە تۇرىـسىلهرغۇ؟ بېرىـپ نېـسىۋەڭالرنى ئېلىۋالمامـسىلهر؟           
  . دېدى

   قهيهردە؟ —
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  .تهمهسجىد —
ئۇالر ئالدىرىشىپ كېتىشتى، ئهبۇ ھۇرەيرە ئۇالرنى ساقالپ تۇرغان ئىدى، 

  : ئۇالر بىردەمدىن كېيىن قايتىپ كېلىشىپ
جىتكه كىــردۇق، تهقــسىم قىلىۋاتقــان بىــز مهســ!  ئــى ئهبــۇ ھــۇرەيرە—

  . دېدى—ھىچنېمىنى كۆرمىدۇق، 
   بىرەرمۇ ئادەمنى كۆرمىدىڭالرمۇ؟تهمهسجىد —
 ھارام توغرىسىدا - كۆردۇق، ناماز ئوقۇۋاتقان، قۇرئان ئوقۇۋاتقان، ھاالل—

  .پىكىرلىشىۋاتقان كىشىلهر بار ئىكهن
االمدىن ئهنه شــۇ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســس  !  ۋاي ئىــسىت ســىلهرگه —

  !قالغان مىراسالر ئهمهسمىدى؟
ئــۇ ئىلىــم ئــۆگىنىش ۋە پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ســورۇنلىرىغا  

ئۇ . ئۆزىنى ئاتىۋەتكهچكه ھېچكىم تارتمىغان ئاچارچىلىقالرنى تارتقان ئىدى      
  :  مۇنداق دەيدۇتوختىلىپئۆزى توغرىسىدا 
ىم قــــاتتىق ئېچىــــپ كهتكهنــــدە پهيغهمــــبهر    قورســــىقمېنىــــڭ 

هىســـساالمنىڭ ســـاھابىلىرىدىن بىرەرســـىدىن قۇرئـــان ئـــايهتلىرىنى ئهلهي
م، ئهمهلىيهتته سورىغان ئۇ ئـايهتنى مهنمـۇ بىلهتـتىم، مهقـسىتىم            سورايتتى

ــۆيىگه ئېلىــپ بېرىــپ تامــاق بېرىــشى ئۈچــۈن شــۇنداق     ئۇالرنىــڭ مېنــى ئ
  .قىالتتىم

ىم ئىنتـايىن بهك ئېچىـپ كهتتـى، ھهتتـا          قورسـىق بىر كۈنى مېنىڭ    «
 ۈســـتىدەئ ماڭىـــدىغان يـــول هرســـاھابىلســـۇقۇمغا تـــاش تېڭىـــپ مهن قۇر

 ئالالھنىڭئولتۇردۇم، مېنىڭ قېشىمدىن ئهبۇ بهكرى ئۆتتى، مهن ئۇنىڭدىن 
كىتابىدىن بىر ئايهت سورىدىم، مهن ئۇنى مېنى ئـۆيىگه چاقىرسـىكهن، دەپ            
سورىغان ئىدىم، ئۇ مېنى چاقىرمىدى ئارقىدىن ئـۆمهر كهلـدى، ئۇنىڭـدىنمۇ            

ئاخىرىـدا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم      . ورىدىم، ئۇمـۇ كېتىـپ قالـدى      ئايهت س 
  :كهلدى، ئۇ مېنىڭ ئاچ قالغانلىقىمنى سهزدى ۋە

  :مهن.  دېدى—!  ئى ئهبۇ ھۇرەيرە— 
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 دېگىــنىمچه ئۇنىڭغــا  —!  پهيغهمبىــرىئالالھنىــڭئــى !  خــوش؟—
  . ئهگهشتىم، بىز ئۇنىڭ ئۆيىگه كهلدۇق
  : ىنى كۆرۈپئۇ ئۆيدە بىر قاچا سۈت تۇرغانلىق

  : ئۆيىدىكىلىرى.  دەپ سورىدى— بۇ سۈت نهدىن كهلدى؟—
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم .  دېــدى— پــاالنچى ســىلىگه ئهۋەتىپتــۇ، —

  :ماڭا قاراپ
ــۇرەيرە — ــۇ ھ ــى ئهب  چاقىرىــپ ①ســهن بېرىــپ ســۇپا ئىگىلىرىنــى  !  ئ

ــدى—! كهلگىــن ــئۇنىــڭ .  دې  مېنــى ئوســال ئهھۋالغــا چۈشــۈرۈپ  ۇيرۇقىب
بۇ سۈت پهقهت بىر قاچىال تۇرسا سۇپا كىـشىلىرىگه  «:  ئىچىمدەقويدى، مهن 
دەپ ئويلىــــدىم، ئهمهلىيهتــــته بولــــسا مهن ئاشــــۇ ســــۈتتىن » يېتهمــــدۇ؟

ــشنى    ــسىمۇ ئىچىـــپ كۈچلىنىۋېلىـ ــۇم بولـ ــر يۇتـ ــۇرۇن بىـ مېڭىـــشتىن بـ
ئهمما ئامالسىز يهنىال چىقىپ ئۇالرنىڭ ھهممىسىنى چاقىرىـپ        . ىمخااليتت

هيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئالدىـدا ئولتۇرۇشـتى،        كىردىم، ئۇالر كىرىپ پ   
ئـۇ سـۈتنى ئېلىـپ ئۇالرغـا     !  ئـى ئهبـۇ ھـۇرەيرە   —پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم،  

مهن قـاچىنى ئۇالرغـا بهردىـم، ئـۇالردىن ھهر بىـر كىـشى              .  دېدى —! گىنبهر
ــبهر ئهلهيهىســساالمغا     ــاچىنى پهيغهم ــدى، مهن ق ئاشــۇ ســۈتنى ئىچىــپ قان

  .  دېدى— ئىككىمىز قاپتۇق، —ىرىگهن ھالدا، سۇندۇم، ئۇ كۈلۈمس
  . راست ئېيتىسهن—
  .  مهن ئىچتىم—!  قېنى ئىچكىن—
ئـۇ ماڭـا ئىچكىـن، دەۋەردى،       .  دېـدى، يهنه ئىچـتىم     — يهنه ئىچكىن،    —

  : مهن ئىچىۋەردىم ۋە ئاخىرى
 بىر بوش يېـرى  ېچھىمنىڭ قورسىقھهتتا !  ئالالھ بىلهن قهسهمكى   —

ئانـــدىن قولۇمـــدىن قـــاچىنى ئېلىـــپ ئېـــشىپ  ئـــۇ .  دېـــدىم—قالمىـــدى،
  .قالغىنىنى ئىچتى

                                            
ئىگه چاقىسىز، ئـۆي ـ ماكانـسىز ھالـدا مهسـجىدنىڭ سوپىـسىدا ياتىـدىغان         —سۇپا ئىگىلىرى  ①

  . تهر—كىشىلهر، 

  ساھابىلهر ھاياتىدىن تالالنمىالر

 51

w
w

w
.m

unber.org
 

بــۇ ئىــشالر بولــۇپ ئارىــدىن ئــۇزۇن ئــۆتمهي مۇســۇلمانالرغا مــال ـ دۇنيــا   
 ۋە بالىـسى بـار بىـر ئائىلىـك ئـادەمگه            ئايـالى يېغىپ كهتتى، ئهبۇ ھۇرەيرەمۇ     

 ئۇنىــــڭ پــــاك قهلبىنــــى ېچقايسىــــسىھئايالنــــدى، لــــېكىن بۇالرنىــــڭ 
: ئۇ ھهمىشه . تهنهالىقتىكى كۈنلىرىنى ئۇنتۇپ قالمىدى   ئۆزگهرتهلمىدى، ئۇ   

يېتىملىكــته ئۆســتۈم، مىــسكىن ھــالهتته ھىجــرەت قىلــدىم، غهزۋاننىــڭ «
قىزى بۇسراغا تامىقىم بهدىلىگه ياللىنىپ ئىشلهيتتىم، كىـشىلهر كهلـسه          
ئۇالرنىــــڭ خىزمهتلىرىــــدە بولــــۇپ، ئۇالغلىرىغــــا مىنــــسه ئــــۇالغلىرىنى  

» ...لالھ مېنى خۇجـايىنىم بۇسـراغا ئـۆيلهپ قويـدى         يېتىلهيتتىم، ئاندىن ئا  
  . دەيتتى

دىنىنى قانۇن، تۈۋرۈك قىلغان، ئهبۇ ھۇرەيرەنى رەھبهرلىك دەرىجىسىگه        
  !كۆتهرگهن ئالالھقا مهدھىيىلهر بولسۇن

ئهبــۇ ھــۇرەيرە مــول ئىلىــم ئىگىــسى بولــۇش بىلهنــال قالمــاي، كهڭ        
ــارلىقتهك پهزىلهتله   ــق، پهرزكـــ ــاقلىق، تهقۋالىـــ ــدە  قورســـ ــۇ ئۆزىـــ رنىمـــ

مۇجهسسهملهشتۈرگهن بولۇپ، ئـۇ كۈنـدۈزى روزا تۇتـسا كېچىنىـڭ ئـۈچتىن             
تـــاتتى، ئايـــالى تـــۇرۇپ قىزىنـــى ىئويغئانـــدىن ئايـــالىنى . بىرىـــدە تـــۇراتتى

تاتتى، كېچىنىڭ قالغان ئۈچتىن بىرىدە قىزى تۇراتتى، دېمهك ئۇنىڭ ىئويغ
  .ئۆيىدە كېچىچه ئىبادەت ئۈزۈلمهيتتى

ــاۋىيه تهر ىپىـــدىن كـــۆپ قېـــتىم مهدىـــنىگه ۋالىـــي قىلىـــپ  ئـــۇ مۇئـ
 اسـادد  ـ ئهمهل ئۇنىڭ كهڭ قورساق، چىقىشقاق، ئاددىي     . بېكىتىلگهن ئىدى 

ئــۇ يهنىــال بۇرۇنقىــدەك جاپــا ـ   . مىجهزىــدىن ھېچنهرســىنى ئۆزگهرتهلمىــدى
بىر ۋالىي بولۇشـىغا قارىمـاي، يهنىـال بىـر          . مۇشهققهتلىك تۇرمۇش كهچۈردى  

 ۇقراالرپ ۋە   هرىكىتىھىز سهۋىيىدىكى تىرىكچىلىك    ئاددىي پۇخرادىن پهرقس  
بىلهن بولغـان مۇناسـىۋىتىدىكى سـاددا يېقىنلىقـى ھهققىـدە شـۇنداق بىـر               

  : بارېكايهھ
ــۇ مهدىنىنىــڭ مهلــۇم بىــر كوچىــسىدا ئائىلىــسىنىڭ     بىــر قېــتىم ئ

 ئۇنىـڭ قېـشىدىن سـهلئهب     .  ئۈچۈن ئوتـۇن يـۈدۈپ كېتىۋاتـاتتى       ېهتىياجىئ
  : دى ئۇ ئۇنىڭغاېئىبنى مالىك ئۆتىۋ



  ساھابىلهر ھاياتىدىن تالالنمىالر

 52

w
w

w
.m

unber.org
 

ئۇ چاغدا . ( دېدى—! قىنۋالىيغا يولنى بوشات!  ئى مالىكنىڭ ئوغلى—
  )ئۇ ۋالىي ئىدى

ــسۇن  — ــم قىلـ ــاڭا رەھىـ ــالالھ سـ ــار   !  ئـ ــاڭا تـ ــول سـ ــۇنچه كهڭ يـ شـ
  كېلىۋاتامدۇ؟ 

 —بهر،  ىتىپ  بوشـ  ۋالىي ۋە ئۇنىڭ ئۈستىدىكى يـۈك ئۈچـۈن يـولنى            —
  .دېدى

تچىسى بولۇپ ئۇ ئايال ئهسـكىلىك      ئۇنىڭ بىر قارا تهنلىك ئايال خىزمه     
 سېلىپ قويغانىـدى، ئهبـۇ ھـۇرەيرە ئـۇنى          ەردكهدقىلىپ ئۇنىڭ ئائىلىسىنى    

  : ئۇرۇش ئۈچۈن قامچىسىنى كۆتۈرۈپ توختاپ قالدى ۋە
 قىيــامهتته قىــساس بولــۇپ قالمىــسا ئىــدى، بىــزگه يهتكــۈزگهن       —

ــېكىن مهن ســېنى     ــيهت قىــالر ئىــدىم، ل ئهزىيىتىــڭ ئۈچــۈن ســاڭىمۇ ئهزى
پۇلىنى تولۇق بېرىدىغان بىرىگه ساتىمهن، مهن ئۇ ئارقىلىق ئېرىـشىدىغان          

 —! بــارغىن! د سـهن ئـالالھ رازىلىقـى ئۈچـۈن ئـازا     ،موھتـاج نهرسـىگه بهكمـۇ   
  .دېدى

ــاددىي، ھهشــهمهتتىن    ــائىله ھاياتىنىــڭ قانچىلىــك ئ ــراق ئۇنىــڭ ئ  يى
، شكىيىــنىلــى تۇرۇپمــۇ ئــائىله ئهزالىرىنىــڭ  هبولغــانلىقى، ۋالىيلىــق ئهم

غهللهردىن پهرقسىز بولغـانلىقى ھهققىـدىمۇ شـۇنداق بىـر          هكهمبتارىنىشتا  
  :  بارېكايهھ

  : ئۇنىڭ قىزى بىر كۈنى
 زىنـنهتلهر بىـلهن     -دوستلىرىم، ئاتاڭ نېمىشقا ئالتۇن زىبۇ    !  ئى ئاتا  —

ــشىۋاتىدۇ،       ــق قىلى ــى زاڭلى ــشىپ مېن ــدۇ، دېيى ــاپ قويماي ــېنى ياس  —س
  : ئۇ. دېگهنىدى

دادام مېنىڭ ئوت بىلهن جازالىنىـشىمدىن  : ئۇالرغاسىز  !  ئى قىزىم  —
  . دېدى—قورقىدۇ، دەڭ، 

ئۇنىڭ قىزىنى ياسىنىشتىن چهكلىشى ھهرگىزمۇ ئۇنىڭ بېخىللىـق     
، كهڭ قورسـاق    هردمئـالالھ يولىـدا      قىلغانلىقىدىن ئهمهس ئىدى، چۈنكى ئـۇ     
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  : بولىدۇۆرۈۋالغىلىكبۇ تهرىپىنى شۇ كهچۈرمىشىدىن . ئادەم ئىدى
ــۈ ــر كـ ــالتۇننى   بىـ ــار ئـ ــۈز دىنـ ــا يـ ــم ئۇنىڭغـ ــى ھهكىـ نى مهرۋان ئىبنـ

  : بهردى، ئاندىن ئهتىسى بىر ئادەمنى ئهۋەتىپ خىزمهتكارى ئارقىلىق
ــلىدە مهن   — ــۇ، ئهسـ ــا يهتكۈزۈپتـ ــاڭا خاتـ ــالتۇننى سـ ــارىم ئـ  خىزمهتكـ

  :  دېگهندە ئهبۇ ھۇرەيرە—ئالتۇننى باشقا بىرىگه بهرمهكچى ئىدىم،
سـهدىقه قىلىـۋەتكهن ئىـدىم، ئۆيۈمـدە بىـر           مهن ئۇنى ئـالالھ يولىـدا        —

  . دېدى—دىنارمۇ قالمىغان ئىدى، مۇئاشىم چىققاندا ئېلىۋالغىن، 
ئهســلىدە مهرۋان بــۇ ئىــشنى ئهبــۇ ھــۇرەيرىنى ســىناش ئۈچــۈن قىلغــان 

  .بولۇپ ئهبۇ ھۇرەيرىنىڭ ھهقىقهتهن دۇرۇس ئادەملىكىنى بىلدى
لىـپ كهلـدى، ئـۇ ھهر       ئهبۇ ھۇرەيرە ئۆمۈر بويى ئانىسىغا ياخـشىلىق قى       

ــدىغا      ــسىنىڭ ئال ــسىنىڭ ھوجرى ــسا ئانى ــاقچى بول ــدىن چىقم ــتىم ئۆيى قې
  : كېلىپ
 —! سـىزگه ئالالھنىـڭ رەھـمهت ۋە بهرىكهتلىـرى بولـسۇن     !  ئى ئانـا   —
  : ئانىسىمۇ. دەيتتى
! ساڭىمۇ ساالمهتلىك، رەھمهت ۋە بهرىكهتلىرى بولـسۇن      !  ئى ئوغلۇم  —
  . دەيتتى
ڭـــا ياخـــشىلىق قىلغانـــدەك ئـــالالھ  كىچىـــك ۋاقتىمـــدا ســـىز ما—

  ! سىزگىمۇ رەھمهت ئاتا قىلسۇن
ئـالالھ رەھـمهت      چوڭ بولغىنىڭدا ماڭا ياخـشىلىق قىلغانلىقىڭغـا       —
ئۇ سـىرتتىن قايتىـپ كهلگهنـدە يهنه شـۇنداق سـاالم            .  دەيتتى —! قىلسۇن
  .بېرەتتى

نى ئۇ كىشىلهرنى ئاتا ـ ئانىالرغا ياردەم بېرىشكه قىززىقتـۇراتتى ۋە ئـۇالر   
  . ـ رەھىمنى ئۇالشقا دەۋەت قىالتتى سىله

بىر كۈنى يولدا ئۇ ئىككى ئادەمنى كۆردى، ئۇالرنىڭ بىرى يهنه بىرىدىن           
  : ئۇالر تهڭ كېتىۋاتاتتى، ئهبۇ ھۇرەيرە ياشراقىدىن. قېرىراق ئىدى

  .  دەپ سورىدى— ئـۇ كىشى سېنىڭ نېمهڭ؟ —
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  ! دادام—
 ماڭمـا، ئۇنىڭـدىن بـۇرۇن       ئالدىـدا !  ئۇنى ئىسمى بىـلهن ئـاتىمىغىن      —
  . دېدى—! ئولتۇرما

* * * * *  
  : ئۇ سهكراتقا چۈشكهندە تۇيۇقسىز يىغالپ كهتكهن ئىدى، ئۇنىڭدىن

  : ئۇ.  دەپ سوراشتى— نېمىشقا يىغاليسهن؟—
 مهن سىلهرنىڭ دۇنيايىڭالر ئۈچۈن يىغلىمىدىم، بهلكى سـهپهرنىڭ         —

مهن ھازىر جهنـنهت بىـلهن      يىراق، ئوزۇقلۇقنىڭ ئازلىقىدىن يىغالۋاتىمهن،     
دوزاخقا بارىدىغان يولنىڭ ئاخىرىسىدا تـۇرۇۋاتىمهن، ئۆزۈمنىـڭ قايسىـسىدا          

  .  دېگهن ئىدى—بولۇشۇمنى بىلمهيمهن، 
ــۇن  — ــىپالىق بهرس ــاڭا ش ــالالھ س ــوقالپ   —!  ئ ــۇنى ي ــدى مهرۋان ئ  دې
  . كېلىپ
 ئــى ئــالالھ، مهن ســهن بىــلهن ئۇچرىشىــشنى خــااليمهن، ســهنمۇ مهن —
 دېـدى ئهبـۇ   —!  ئۇچراشتۇرسـاڭ ۆزۈڭگهئ ېزرەكتۇچرىشىشنى خاالپ   بىلهن ئ 
   .ھۇرەيرە

  .مهرۋان ئۇنىڭ ئۆيىدىن ئايرىلىپال ئۇ بۇ دۇنيادىن خوشالشتى
 ئۇ ئىسالم ئۈممىتى ،ئالالھ ئهبۇ ھۇرەيرەگه چهكسىز رەھمهت قىلسۇنكى 

ئـالالھ ئۇنىـڭ ئىـسالم      .  دىن ئارتۇق ھهدىسنى يادلىغـان ئىـدى       1600ئۈچۈن  
تى ئۈچۈن ئۇنىڭغـا ئـالىي مۇكاپـاتالرنى        ىمىتى ئۈچۈن يهتكۈزگهن مهنپهئ   ئۈم

  ! ئامىن! بهرسۇن
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  تهلهه ئىبنى ئۇبهيدۇلالھ تهيمىييه

 
ــتۇرۇپ  ــاتىنى ئاخىرالشـ ــى ھايـ ــتىدە ،كىمكـ  يهر ئۈسـ

كىــــــشىگه قــــــاراپ ئــــــۆزىنى  تىرىــــــك يــــــۈرگهن
سۆيۈندۈرمهكچى بولـسا، تهلـهه ئبىنـى ئۇبهيـدۇلالھقا         

 .قارىسۇن
  مبهر ئهلهيهىسساالمپهيغه — 

  
 كـارۋانلىرى بىـلهن     قۇرەيشتهلهه شام دىيارىدا تىجارەت قىلىش ئۈچۈن       

 قـۇرەيش  يېتىـپ بارغانـدا      هھىرىگهشـ كارۋانالر شامنىڭ بۇسرا    . كېتىۋاتاتتى
 ئـاۋات بازىرىغـا سـودا ـ     هھىرىنىڭشـ لىرى بۇسرا كاتتىۋاشسودىگهرلىرىنىڭ 

  .سېتىق ئۈچۈن كېتىشتى
 بولغانلىقتىن ئۇنىڭ تىجـارەتكه مـاھىرلىقى       تهلههنىڭ يېشى كىچىك  

، تىجــــارەتته ئــــۇالر بىــــلهن  لــــېكىنچــــوڭ ســــودىگهرلهرگه يهتمىــــسىمۇ
رىقابهتلىــــشهلهيدىغان، ئۇالرســــىزمۇ مالالرنىــــڭ ئېــــسىللىرىنى تــــالالپ  

  .سېتىۋاالاليدىغان ئهقىلگه ۋە ئۆتكۈر سېزىمچانلىققا ئىگه ئىدى
چىلهر بىلهن تولغان بازارغـا     تهلهه ھهرقايسى جايالردىن كهلگهن تىجارەت    

بېرىـــپ ـ كېلىـــپ يۈرگهنـــدە پهقهت ئۇنىـــڭ ھايـــات مۇساپىـــسىنىڭ           
يۆنۈلىــشىنىال ئهمهس پۈتكــۈل تــارىخ يۆنۈلىــشىنى ئۆزگهرتىۋەتكــۈدەك چــوڭ 

بىز بۇنى ئهڭ ياخشىسى تهلههنىڭ ئۆزىنىـڭ بايانىـدىن         . بىر ئىش يۈز بهردى   
  :ئۇ مۇنداق دەيدۇ. ئاڭاليلى

انىڭ بازىرىــدا ئىــدۇق، بىــر دەرۋىــش كىــشىلهر  بىــز شــۇ چاغــدا بۇســر «
  : ئارىسىدا تۇرۇپ

ــارەتچىلهر — ــى تىج ــېقىڭالر،     ! ئ ــوراپ ب ــدىن س ــىل ئىگىلىرى ــۇ پهس ب
 دەپ —ئۇالرنىــڭ ئارىــسىدا ھهرەمــدىن كهلــگهن بىــرەر كىــشى بــارمىكىن؟  



  ساھابىلهر ھاياتىدىن تالالنمىالر

 56

w
w

w
.m

unber.org
 

بۇ چاغدا مهن ئۇنىڭغا يېقىنال جايـدا ئىـدىم، مهن ئۇنىـڭ قېـشىغا              . توۋلىدى
  : ئالدىراپ بېرىپ

  . مهن ھهرەملىك، دېدىم—
   سىلهرنىڭ ئاراڭالردا ئهھمهد ئاشكارا بولدىمۇ؟—
   ئهھمهد دېگهن كىم؟—
ــۇ       — ــسا ئـ ــاي بولـ ــۇ ئـ ــوغلى، بـ ــڭ ئـ ــى مۇتهللىپنىـ ــدۇلالھ ئىبنـ  ئابـ

 ئــاي، ئــۇ پهيغهمبهرلهرنىــڭ ئاخىرقىــسى، ئــۇ ســىلهرنىڭ ئاشــكارىلىنىدىغان
ورمىلىـق، ساسـلىق   زېمىنىڭالر بولغان ھهرەمدىن چىقىپ قارا تاشـلىق، خ  

 سـهن   !، ئـى يىگىـت    ۇرىدۇتزېمىنغا ھىجرەت قىلىدۇ، ئۇ يهردىن سۇ تامچىپ        
  !...گىنئۇنىڭ قېشىغا بۇرۇن بېرىشقا ئهھمىيهت بهر

ــدىراپ      ــدى، مهن ئال ــاتتىق تهســىر قىل ــا ق ــۆزى ماڭ ــۇ س ــشنىڭ ب دەرۋى
تۆگهمنىڭ يېنىغا بېرىپ بىـرگه كهلـگهن كـارۋانالرنى قالـدۇرۇپ مهككىـگه             

  : لغا چىقتىم، مهن مهككىگه بېرىپال ئائىلهمدىكىلهردىنقاراپ يو
 دەپ  — مهن كهتكهندىن كېيىن بـۇ يهردە بىـرەر ئىـش يـۈز بهردىمـۇ؟              —
  . سورىدىم
 ۆتۈرۈپك شۇنداق مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى مۇتهللىپ باش     —

ئهبۇ قۇھافهنىڭ ئوغلى ئهبۇ بهكرى     . دەپ ئاتىدى › پهيغهمبهر‹چىقىپ ئۆزىنى   
  . دېيىشتى—غا ئهگهشتى ئۇنىڭ

مهن ئهبۇ قۇھافهنىڭ ئـوغلىنى تـونىيتتىم، ئـۇ مـۇاليىم ۋە سـۆيۈملۈك،              
ئـۇ ھهم ئهخالقلىـق،     . كىشىلهرگه يۇمشاق مۇئامىله قىلىدىغان ئادەم ئىدى     

. دۇرۇس، يېتىلگهن سودىگهر بولۇپ بىز ئۇنىڭ بىلهن چىقىـشىپ ئۆتهتتـۇق          
ــى بىلگهنلىكــى   ــشلهرگه ئائىــت خهۋەرلهرن ــۇ قۇرەي نهســهبىنى   ۋە ئۇالرنىــڭئ

مهن . ئېسىدە ساقلىغانلىقى ئۈچۈن بىز ئۇنىڭ سورۇنىنى ياخشى كۆرەتتۇق       
  : دەرھال ئۇنىڭ قېشىغا بېرىپ

ــى   — ــدۇلالھنىڭ پهيغهمبهرلىكىنـــــ ــى ئابـــــ ــۇھهممهد ئىبنـــــ  مـــــ
ــسىدىكى خهۋەرلهر     ــكهنلىكىڭ توغرى ــېنىڭ ئهگهش ــكارىلىغانلىقى ۋە س ئاش
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  : ئۇ.  دەپ سورىدىم—راستمۇ؟ 
مهن .  دېـدى  —اق، ئۇ مېنـى دىنغـا قىززىقتۇرۇشـقا باشـلىدى،            شۇند —

ئۇنىڭغا ھېلىقى دەرۋىشنىڭ دېگهنلىرىنـى سـۆزلهپ بېرىۋىـدىم، ئـۇ ھهيـران             
 سهن مهن بىلهن مۇھهممهدنىـڭ قېـشىغا بېرىـپ بـۇ سـۆزلهرنى              —قىلىپ،  

ئۇنىڭغىمۇ سۆزلهپ بهرگىن ۋە ئۇنىڭ سۆزىگه ئىـشىنىپ دىنىغـا كىـرگىن،            
  . دېدى—

لىكته ئۇنىــڭ قېــشىغا بــاردۇق، ئــۇ ماڭــا ئىــسالم توغرىــسىدا  بىــز بىــر
 ئاخىرەتنىـڭ   –مهلۇمات بېرىپ قۇرئاندىن ئازراق ئوقۇپ بهردى ۋە ماڭا دۇنيا          

  .خوش خهۋەرلىرىدىن بايان قىلىپ بهردى
ئالالھ دىلىمنـى ئىـسالم ئۈچـۈن ئېچىـۋەتتى، مهن ئۇنىڭغـا بۇسـرادىكى              

مهن . ئـۇ بۇنىڭـدىن خـوش بولـدى       دەرۋىشنىڭ دېگهنلىرىنى سۆزلهپ بهردىـم،      
بىــر ئــالالھتىن باشــقا ئىــالھ يــوق، مــۇھهممهد ئالالھنىــڭ  ‹ئۇنىــڭ ئالدىــدا 

مهن ئهبۇ بهكرىنىڭ دەۋىتى ئارقىلىق     . ئېيتتىمدەپ گۇۋاھلىق   › ئهلچىسى
  .ئىسالم كهلتۈرگهنلهرنىڭ تۆتىنچىسى ئىدىم

، قۇرەيشلىك بۇ ياشنىڭ ئىسالم دىنىغا كىرگهنلىكى ئۇنىڭ ئائىلىـسى   
ــ ــر       ۇرۇقئ ــكهندەك ئېغى ــاق چۈش ــماندىن چاقم ــۇددى ئاس ــا خ  ـ تۇغقانلىرىغ

ئـۇ  . ھهممىـدىن قـاتتىق بىئـارام بـولغىنى ئۇنىـڭ ئانىـسى ئىـدى             . تۇيۇلدى
ئوغلىنىڭ ئېـسىل سـۈپهتلىرىدىن ۋە گـۈزەل ئهخالقلىرىـدىن كىـشىلهرگه            
مهنــپهئهت تېگىۋاتقــانلىقى ئۈچــۈن كېــيىن ئۇنىــڭ كىــشىلهرگه خوجــايىن  

  .شىنى ئۈمىد قىالتتىبولۇپ قېلى
ئۇنىڭ ئهتراپىدىكى بۇ كىشىلهر ئۇنى دىندىن قايتۇرۇش ئۈچـۈن ئۇنىـڭ        
قېشىغا بېرىپ ئۇنىـڭ ئىرادىـسىنىڭ تاغـدەك مۇسـتهھكهم ئىكهنلىكىنـى            

ن ئۈمىــد ئۈزگهنــدە ئــۇالر ئــۇنى دىنــدىن چىــرايلىقچه ياندۇرۇشــتى. بايقاشــتى
  . ا باشلىدىللۇق قىلىشقا ئۆتۈپ ئۇنى ئازابالشقوبولسا قاتتىق ق

بــۇ ھهقــته !) ئــالالھ ئۇنىڭــدىن رازى بولــسۇن(مهســئۇد ئىبنــى خهرراش 
  : كۆرگهنلىرىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېگهن

مهن بىر كۈنى سهفا بىلهن مهرۋە ئارىلىقىدا سهئيى قىلىۋاتـاتتىم، بىـر            
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نىڭ ئارقىسىدىن ئهگىـشىۋالغانلىقىنى،  يىگىتتوپ كىشىلهرنىڭ بىر ياش     
ىرى دۈمبىـسىگه قايرىـپ باغالنغـانلىقىنى، كىـشىلهر         ئۇ يىگىتنىـڭ قـولل    

 ئۇنى ھهدەپ ئىتتىرىـپ ئارقىـسىدىن سوكۇلدۇشـۇپ يۈگۈرىـشۋاتقانلىقىنى،         
ئۇنىڭ ئارقىىسىدا بىر ياشـانغان ئايـال       . باشلىرىغا ئۇرۇۋاتقانلىقىنى كۆردۈم  

  :مهن ئۇ كىشىلهردىن. ۋارقىرايتتىبولۇپ، ئۇ ھهدەپ ئۇنى تىلاليتتى، 
  :  دېسهم ئۇالر—ېمه ئىش قىلغانكهن؟  بۇ يىگىت ن—
بۇ بولـسا تهلـهه، ئـۇ ئـۆز دىنىنـى تاشـالپ بهنـى ھاشـىمىلىق بالىغـا                   —

  .  دېيىشتى—ئهگىشىپتۇ،
  .  دەپ سورىدىم— ئۇنداقتا ئاۋۇ ياشانغان ئايال كىم؟—
ــۇ يىگىتنىــڭ ئانىــسى، ھهززەمىنىــڭ قىــزى ســهئبه،  —  — ئــۇ ئايــال ب

  .»دېيىشتى
 دەپ نـام ئالغـان نـوفهل ئىبنـى خۇۋەيلىـد            قۇرەيشلىكلهرنىڭ يولۋىـسى  

تهلههنى باغلىدى، ئهبۇ بهكرىنىمۇ ئۇنىڭغا چېتىپ بـاغالپ بـۇ ئىككىـسىنى            
. قۇرەيشلىكلهرنىڭ ئهخمهقلىرىنىـڭ قـاتتىق جازالىـشى ئۈچـۈن تاپـشۇردى          

  .دەپ ئاتىلىدىغان بولدى» بىر جۈپلهر« كېيىن بۇ ئىككىسى شۇنىڭدىن
شىمىغان ۋەقهلهر ئارقا ـ ئارقىـدىن   ۋاقىتنىڭ ئۆتىشىگه ئهگىشىپ ئوخ

ئۇنىـڭ ئـالالھ يولىـدا    . يۈز بېرىشكه، تهلههمۇ پىشىپ يېتىلىشكه باشـلىدى   
ــشقا باشــلىدى   ــالمىقى ئېغىرلىشى ــۇ . ســىنىلىدىغان ســىناقلىرىنىڭ س ب

ــۇ ى مۇســـۇلمانالرغا يېتىـــدىغان مهنپهئجهريانـــدا ئۇنىـــڭ ئىـــسالمغا ۋە تىمـ
دەپ » تىرىــك شــېهىت«هرىپىــدىن زورۇيــۇپ، ھهتتــا ئــاخىردا مۇســۇلمانالر ت 

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئـۇنى      . ئاتىلىدىغان شهرەپلىك نامغا ئىگه بولـدى     
ئۇنىــڭ . دەپ چــاقىراتتى»  تهلــهههردم«، »ســېخى تهلــهه«، »ياخــشى تهلــهه«

بۇنــداق دەپ چاقىرىلىــشىغا ســهۋەب بولغــان بىــر ـ بىرىــدىن گــۈزەل ۋە           
ز ئۇنىـڭ تهپـسىالتلىرىغا نهزەر      ئهمدى بى . تهسىرلىك ھېكايىلىرى بار ئىدى   

  .سااليلى
: دەپ ئاتىلىـشىنىڭ سـهۋەبى مۇنـداق ئىـدى        » تىرىك شـېهىت  «ئۇنىڭ  

ــدىن    ــساالمنىڭ ئهتراپىـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــۇلمانالر پهيغهمـ ــۈنى مۇسـ ــۇد كـ ئوھـ
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چېكىنىپ كهتكهندە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قېـشىدا ئهنـسارىالردىن        
.  قالمىغـان ئىـدى    ېچكىمھـ اشـقا   ئون كىشى ۋە مۇھـاجىرالردىن تهلههدىـن ب       

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ كىـشىلهر بىـلهن ھۇجۇمـدىن مـۇداپىئهلهنگهن           
ــاتتى  ــا ئۆرلهۋاتـ ــدا تاغقـ ــبهر   . ھالـ ــسا پهيغهمـ ــرىكالر بولـ ــۈم مۇشـ ــر تۈركـ بىـ

ــاتتى   . ئهلهيهىســساالمنى ئۆلتــۈرۈش ئۈچــۈن ئىــز بېــسىپ قــوغالپ چىقىۋات
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ى چېكىندۈرسه ئۇ مېنىـڭ جهننهتتىكـى ھهمـراھىم،          كىمكى ئۇالرن  —
  :تهلهه.  دېدى—

ــۇنداق قىـــالي! پهيغهمبىـــرىئالالھنىـــڭ ئـــى — .  دېـــدى— ، مهن شـ
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنى توسۇپ

  : ئهنسارىالردىن بىرى.  دېدى—! غىن ئورنىڭدا جىم تۇر—
  : دى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغاېدېۋ —مهن قىالي،—
  .  دېدى— بولىدۇ، —

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم    . ھېلىقى ئهنسارى جهڭ قىلىپ ئۆلتۈرۈلدى    
ــلىدى    ــكه باش ــۇقىرى ئۆرلهش ــلهن يهنه ي ــدىكىلهر بى ــرىكالر يهنه . يېنى مۇش

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ئۇالرغا ئهگىشىۋالدى
  .  دەپ سورىدى— بۇالرغا قارشى تۇرىدىغان بىرى يوقمۇ؟ —
ــى  — ــار، ئ ــسىئالالھنىــڭ مهن ب ــهه —!  ئهلچى ــدى تهل ــبهر .  دې پهيغهم

  : ئهلهيهىسساالم يهنه
  : ئهنسارىالردىن بىرى.  دېدى—! غىن ئورنىڭدا جىم تۇر—
   . دېدى—!  ئهلچىسىئالالھنىڭ مهن، ئى —
  .  دېدى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم—!  بولىدۇ، سهن قىل—

ۇشــرىكالر م. ئــۇ ئهنــسارىمۇ شــېهىت قىلىنغانغــا قهدەر ئــۇرۇش قىلــدى 
ھهر . ۋەردىاســورپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بايــامقى ســوئالىنى . ئــۆرلهۋەردى

دەپ چىققانـــدا پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ئـــۇنى  » !مهن«: قېـــتىم تهلـــهه
يتتى ۋە ئهنسارىالرغا رۇخسهت قىالتتى، ھهتتا ئهنسارىالرنىڭ ھهممىـسى         اتوس
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ــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ قېـــشىدا ته  ــدى، پهيغهمـ ــقا ئۆلتۈرۈلـ لههدىـــن باشـ
ــ ــدىېچكىمھ ــاتتى،    .  قالمى ــشىپ كېلىۋات ــال ئهگى ــسا يهنى ــرىكالر بول مۇش

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئاخىرىدا تهلههگه
  . دېدى— ئهمدى سهن قىلساڭ بولىدۇ، —

ــسى    ــۇنۇپ، چېكىـ ــۇدۇل چىـــشى سـ ــساالمنىڭ ئـ ــبهر ئهلهيهىسـ پهيغهمـ
ئۇنىڭغـا  . قان ئىـدى  يېرىلغان، ئاققان قانالر ئۇنىڭ مۇبارەك يۈزىگه سىرغىۋات      

ــكهن ئىــدى  ــهه مۇشــرىكالرغا ھۇجــۇم قىلىــش بىــلهن   . ھــارغىنلىق يهت تهل
ئـۇ  . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى مۇداپه قىلىـش ئىـشىنى تهڭ قىلىۋاتـاتتى        

بىردە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى تاغنىڭ ئۈستى تهرىپىگه يـۆتكهپ قويـسا          
ئـۇ  . رشى ھۇجۇم قىالتتـى   بىردە قايتىپ، قوغالپ چىقىۋاتقان مۇشرىكالرغا قا     

  . بۇنداق ئىشنى شۇ تهرىقىدە داۋام قىلدۇرىۋەردى
  : بۇ ۋەقه ھهققىدە ئهبۇ بهكرى مۇنداق دەيدۇ

بىز شۇ چاغدا ئهبۇ ئۇبهيدە بىلهن بىرگه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن         «
 كهلگىنىمىـزدە پهيغهمـبهر     ۇتقـۇزغىلى قبىز ئـۇنى    .  بىر جايدا ئىدۇق   يىراق

   :ئهلهيهىسساالم
ئۇنىــڭ .  دېــدى—!  مېنـى قويــۇپ دوســتۇڭالرنىڭ يېنىغـا بېــرىڭالر  —

بهدىنى قىلىچ ئۇرۇلغان، نهيزە تىقىلغان، ئوقيـا ئېتىلغـان بولـۇپ سهكـسهن             
ــدىن قــانالر ئېقىۋاتقــان ھــالهتته ئىــدى  . نهچــچه يېــرى يارىالنغــان  . يارىلىرى

ــورەككه       ــر ئـ ــپ بىـ ــالقىنى يېرىلىـ ــڭ ئـ ــدىن ئۇنىـ ــر زەربىـ ــسىز بىـ تۇيۇقـ
ــسىزل ــدىھۇشــ ــبهر   . ىنىپ يىقىلــ ــيىن پهيغهمــ ــۇنىڭدىن كېــ ــا شــ مانــ

  : ئهلهيهىسساالم
ــۈرگهن    — ــك ي ــاتىنى ئاخىرالشــتۇرۇپ يهر ئۈســتىدە تىرى  كىمكــى ھاي

ا قئۇبهيـدۇلالھ كىشىگه قاراپ ئۆزىنى سـۆيۈندۈرمهكچى بولـسا تهلـهه ئبىنـى            
  .  دەيتتى—قارىسۇن، 

  : ھهر قېتىم ئوھۇد كۈنى تىلغا ئېلىنسىال ئهبۇ بهكرى سىددىق
ــسۇپ   — ــههگه مهن ــسى تهل ــۇ كۈننىــڭ ھهممى ــى—!  ئ ــۇ  .  دەيتت ــا ب مان

  . دەپ ئاتىلىشىدىكى تهسىرلىك ھېكايىسى» تىرىك شېهىت«تهلههنىڭ 
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دەپ »  تهلـــهههردم«، »ســـېخى تهلـــهه«، »ياخـــشى تهلـــهه«يهنه ئۇنىـــڭ 
بىــز بــۇ يهردە پهقهت . ئاتىلىــشىغا ســهۋەب بولغــان نۇرغــۇن ھېكــايىلىرى بــار

  .ىر نهچچه مىسالنىال كهلتۈرۈمىزئۇالردىن تىپىك ب
تهلهه تىجارەت دائىرىسى كهڭ، بايلىقى كۆپ سودىگهرلهردىن ئىدى، بىر         

ــدى    ــال كهلـ ــۇلمهۋتتىن مـ ــا ھهزرەتتـ ــۈنى ئۇنىڭغـ ــڭ  . كـ ــۇ مىـ ــرھئـ  همدىـ
تهلهه شۇ كـۈنى كېچىـسى قورققـان، ئهنـسىرگهن     . قىممىتىدىكى مال ئىدى  

  :  ئۇممۇ كۈلسۈم كىرىپئۇنىڭ قېشىغا ئهبۇ بهكرىنىڭ قىزى. ھالدا ياتتى
ــسى — ــى مۇھهممهدنىــڭ ئاتى ــز ســىزنى   !  ئ ــدى؟ بى ــېمه بول ســىزگه ن

  .  دېدى— يه؟-رەنجىتتۇقمۇ
سىز مۇسـۇلمان ئادەمنىـڭ ھهقىقىـي ياخـشى ئايـالى، لـېكىن           !  ياق —

ــۇرۇپ ئۇخلىغــان   : مهن كېچىــدىن بېــرى ئويلىنىــپ  ــۆز ئۆيىــدە ت ــۇ مــال ئ ب
 — قانــداق بــوالر؟ دەپ قالــدىم، ېتىقــادىئئادەمنىــڭ پهرۋەردىگارىغــا بولغــان 

  . دېدى تهلهه
 ســىز بۇنىــڭ نېمىــسىدىن ئهنسىرەيــسىز؟ ھــازىر دوســتلىرىڭىز ۋە —

ــۇ      ــان ئ ــان ھام ــاڭ ئاتق كىــشىلهر ئىچىــدىكى ھــاجهتمهنلهر قهيهردە؟ ســىز ت
  .  دېدى ئۇممۇ كۈلسۈم—مالالرنى ئۇالرغا بۆلۈپ بېرىڭ،

ىـشنى ياخـشى   سـىز ھهقىـقهتهن ئ  !  ئالالھ سىزگه رەھمهت قىلـسۇن     —
بىــر تهرەپ قىلغۇچىنىــڭ قىــزى ۋە ئىــشنى ياخــشى بىــر تهرەپ قىلغــۇچى    

  .  دېدى—، ...ئايالسىز
تاڭ ئاتقاندا ئـۇ مـالالرنى ھهميـان تـاۋاقالردا مۇھـاجىر ۋە ئهنـسارىالردىن               

  .بولغان ھاجهتمهنلهرگه بۆلۈپ بهردى
 بىـر : كىشىنى تهسىرلهندۈرىدىغان يهنه مۇنداق بىر ھېكايه بـار بولـۇپ         

كۈنى كىشىلهردىن بىر كىشى كېلىپ تهلههدىن ياردەم سوراپتۇ ۋە ئۇنىڭغـا           
ئۆزىنىڭ ئۇنىڭ بىلهن تۇغقاندارچىلىقى بـارلىقىنى ئېيتىپتـۇ، بـۇ ئۇنىڭغـا            
. ئىلگىرى ھىچكىشى تهرىپىدىن دېيىلمىگهن بىر تۇغقاندارچىلىق ئىكهن      

ففـان بـۇ    مېنىڭ بىر زېمىنىم بار ئىدى، ئوسـمان ئىبنـى ئه         «: تهلهه ئۇنىڭغا 
 مىڭنــى بهرگهن ئىــدى، خالىــساڭ ئاشــۇ زېمىننــى ئــال، 300زېمىــن ئۈچــۈن 
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شـۇنىڭ  . دېـدى » پـۇلىنى ئـاالي   «: ئـۇ ئـادەم   . دېـدى » !خالىساڭ پـۇلىنى ئـال    
  . بىلهن تهلهه ئۇنىڭغا ئۇ زېمىننىڭ پۇلىنى بهردى

، »سېخى تهلـهه  «،  »ياخشى تهلهه «پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تهرىپىدىن    
! دېگهن مۇبارەك نامالرغا ئىگه بولغان تهلههگه مۇبارەك بولسۇن       »  تهلهه هردم«

  !ئامىن! ۋە قهبرىسىنى نۇرلۇق قىلسۇن! ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن
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  ئىبنى قهيىس ئهنسارى سابىت

 
ــر ئادەمنىــڭ     ــستىن باشــقا بى ــى قهيى ســابىت ئىبن

  .ۋەسىيىتى ئۆلگهندىن كېيىن ئورۇندالمىدى

  
لىرىدىن كاتتىۋاشــ ھــۆرمهتكه ئىــگه  ســابىت خهزرەج قهبىلىــسىنىڭ 

ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه ئـۇ      . بىرى، شۇنداقال ئابرۇيلۇق كىشىلىرىنىڭ بىرى ئىدى     
سـۆز قىلـسا ئۇنىـڭ سـۆزى        . يهنه زېهنى ئۆتكۈر، چېچهن، ناتىق كىشى ئىـدى       

ــۇقى       ــسه نۇتـ ــۇق سۆزلىـ ــهتتى، نۇتـ ــسىپ چۈشـ ــۆزىنى بېـ ــقىالرنىڭ سـ باشـ
ــۇ مهدى    ــۋاالتتى، ئ ــىر قىلى ــاڭلىغۇچىالرنى ئهس ــۇرۇن   ئ ــسالمغا ب ــدىكى ئى نى

كىرگۈچىلهرنىڭ بىرى بولۇپ، ئۇ ئهينى زاماندا مهككىلىك ياش تهشۋىقاتچى 
نىڭ مۇڭلـۇق ئـاۋازى بىـلهن قىلغـان تىالۋىتىـدىكى           ئۆمهيرمۇسئهب ئىبنى   

ئالالھنىڭ سۆزلىرىدىن تهسىرلىنىپ ئۇنىڭغـا ئهسـىر بولغـان، ئالالھنىـڭ           
ــ     ــدىن تهسـ ــۈزەل كهلىمىلىرىـ ــان گـ ــشى بولمىغـ ىرلىنىپ ئۇنىـــڭ تهڭدىـ

ئىنساننىڭ مهنىۋىىيىتىگه تهسىر قىلغان گۈزەل بهلگىلىمىرىگه مهپتـۇن        
  .بولغان ئىدى

ــالالھ        ــۇ ئـ ــۋەتتى، ئـ ــۈن ئېچىـ ــسالم ئۈچـ ــى ئىـ ــڭ دىلىنـ ــالالھ ئۇنىـ ئـ
ئهلچىــسىنىڭ بــايرىقى ئاســتىغا كېلىــپ قوشــۇلۇش بىــلهن ئۇنىــڭ قهدرى  

  .قىممىتى ۋە مهرتىۋىسى تېخىمۇ ئاشتى
 قىلىپ كهلگهندە سابىت    سساالم مهدىنىگه ھىجرەت  پهيغهمبهر ئهلهيهى 

ــۆز ئىبنــى قهيــ  ــاتلىقالر   ۋمىــدىنقوس ئ  تهشــكىللهنگهن زور بىــر تۈركــۈم ئ
 ۋە ئـۇ يهردە     ۈتۈۋالـدى كھۆرمهت بىلهن    سېپىدە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى  

ئۇ نـۇتقىنى ئالالھقـا ھهمـدۇ ئېيـتىش،         . كامىل بولغان بىر نۇتۇق سۆزلىدى    
 ۋە رەھمهت تىلهش بىلهن باشالپ تۆۋەندىكى سـۆزى       چلىقتىنپهيغهمبىرىگه  

  :بىلهن ئاخىرالشتۇردى
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بىــز ســېنى ئــۆزىمىز، بــالىلىرىمىز،    !  ئــى ئالالھنىــڭ ئهلچىــسى  —
ــداق    ــز، بىزنىـــڭ بۇنـ ــقا ۋەدە بېرىمىـ ــرەك قوغداشـ ــاللىرىمىزدىنمۇ بهكـ ئايـ

  قىلىشىمىزنىڭ بهدىلىگه نېمه بار؟
 جـــــاۋاب بهرگهنـــــدە دەپ» جهنـــــنهت«: پهيغهمـــــبهر ئهلهيهىســـــساالم

 قۇلىقى جهننهت، دېگهن سۆزنى ئاڭالش بىلهن خۇشـاللىنىپ         هرنىڭساھابىل
  : يۈزلىرى نۇرلىنىپ كهتتى ۋە

!... بىز رازى بولدۇق، بىز رازى بولـدۇق      !  ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى   —
  .  دەپ كېتىشتى—

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم خۇددى ھهسـسان ئىبنـى سـابىتنى ئۆزىنىـڭ           
لىۋالغىنىــدەك ئاشــۇ مۇبــارەك كۈنــدىن باشــالپ ســابىت ئىبنــى شــائىرى قى

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ    . ۇقچىسى قىلىۋالدى تنۇقهيىسنى ئۆزىنىڭ   
قېشىغا ئهرەبلهر ئۆز سۆزلىرىنىڭ مهنىلىرى ھهققىدە ناتىقلىرىنىڭ تىلـى         
ئارقىلىق مۇنازىرىلىشىـشكه كهلـسه، ھهسـسان ئىبنـى سـابىتنى شـائىرالر             

ىشكه، سابىت ئىبنى قهيسنى ناتىقالر بىلهن بهس ـ مۇنـازىرە   بىلهن بهسلىش
  .قىلىشقا تالاليتتى

ســابىت دىلىــدا ئىمــانى كۈچلــۈك، ســهمىمىي، تهقــۋادار، ئــالالھتىن       
ھهممىدىن بهك قورقىدىغان، ھهرقانداق بىر ئىـشتا ئالالھنىـڭ غهزىپىـدىن        

بىـــر كـــۈنى پهيغهمـــبهر . ئاگـــاھ بولـــۇپ تۇرغـــۇچى مـــۆمىن كىـــشى ئىـــدى
  : يهىسساالم ئۇنىڭ ناھايىتىمۇ بهك غهمكىن ئولتۇرغىنىنى كۆرۈپئهله

  : ئۇ.  دەپ سورىدى—ساڭا نېمه بولدى؟!  ئى مۇھهممهدنىڭ ئاتىسى—
ــى ئالالھنىــڭ پهيغهمبىــرى — مهن ئۆزۈمنىــڭ ھــاالك بولغــۇچىالر  !  ئ

  .  دېدى—قاتارىدا بولۇپ قېلىشىمدىن قورقۇۋاتىمهن،
   نېمه ئۈچۈن؟ —
ىلمىغــان ئىــشلىرىمىزدىن ماختىلىــشىمىزدىن  ئــالالھ بىزنىــڭ ق—

توســـــقان، مهن بولـــــسام ئۆزۈمنىـــــڭ ئـــــۆزىنى چـــــوڭ تۇتىـــــدىغانالردىن 
ــدىم  ــى چوڭچىلىــق قىلىــشتىن   . ئىكهنلىكىمنــى ھــېس قىل ــالالھ بىزن ئ

ــنى       ــوڭ تۇتۇشــ ــۆزىنى چــ ــڭ ئــ ــسام ئۆزۈمنىــ ــا مهن بولــ ــقان، ئهممــ توســ
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  . دېدى—خااليدىغانالردىن ئىكهنلىكىمنى سهزدىم، 
  : ر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا تهسهللى بېرىپپهيغهمبه

ســهن ماختىلىــپ ياشاشــقا، شــېهىتلىك ئۆلۈمىــدە     ! ئــى ســابىت —
  .  دەپ سورىدى—ئۆلۈشكه، جهننهتكه كىرىشكه رازى بولمامسهن؟

! ئى ئالالھنىـڭ ئهلچىـسى    ! رازى بولىمهن !  ئهلچىسى ئالالھنىڭ ئى   —
  : ساالمپهيغهمبهر ئهلهيهىس.  دېدى سابىت—!... رازى بولىمهن

  . دېدى— ساڭا ئهنه شۇ بار، —
ــالالھ  ــڭتائاالئـ ــۆمىنلهر : نىـ ــى مـ ــان  ! (ئـ ــۆز قىلغـ ــۇلۇلالھقا سـ رەسـ
ئاۋازىڭالرنى پهيغهمبهرنىڭ ئاۋازىدىن يۇقىرى قىلماڭالر، سىلهر ) چېغىڭالردا

يۇقىرى ئاۋازدا سۆزلهشـكهندەك، پهيغهمـبهرگه   ) توۋالپ(بىر ـ بىرىڭالر بىلهن  
ئـۆزلىرىڭالر  ) ئۇنـداق قىلـساڭالر   (زدا سـۆز قىلمـاڭالر،      يـۇقىرى ئـاۋا   ) توۋالپ(

سـۈرە   [ئهمهللىرىڭالر بىكار بولـۇپ كېتىـدۇ     ) قىلغان ياخشى (تۇيماستىن،  
دېگهن ئايىتى نازىل بولغانـدىن كېـيىن سـابىت گهرچه    ]  ـ ئايهت 2ھۇجۇرات 

، دىلـــى ۆرىــدىغان كپهيغهمــبهر ئهلهيهىســـساالمنى ئىنتــايىن بهك ياخـــشى   
لهي باغالنغــان تۇرۇقلــۇق، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ    ئۇنىڭغــا پۈتــۈن 

سورۇنلىرىدىن ئۆزىنى تارتىپ ئۆيىدە كۆپرەك تۇرىدىغان، پهقهت پهرز نامازالر         
ــدۇ  ــۇپ قالىـ ــدىغان بولـ ــۈنال كېلىـ ــۇنى  . ئۈچـ ــساالم ئـ ــبهر ئهلهيهىسـ پهيغهمـ

  :سۈرۈشتۈرۈپ
.  دەپ ســورىدى— كىــم ماڭــا ئۇنىــڭ خهۋىرىنــى ئېلىــپ كېلىــدۇ؟  —
  : الردىن بولغان بىر كىشىئهنسارى

 دېدى ـ دە، ئاندىن سـابىتنىڭ   —! ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى!  مهن—
ــاردى  ــۆيىگه ب ــشىنى     . ئ ــڭ بې ــپ ئۇنى ــۆيىگه كىرى ــابىتنىڭ ئ ــشى س ــۇ كى ئ
!  ئـى مۇھهممهدنىـڭ ئاتىـسى      —رغانلىقىنى كـۆردى ۋە،     ۇئولتساڭگىلىتىپ  

  .  دەپ سورىدى—ئهھۋالىڭ قانداق؟
  ! ناچار—
  ن؟ نېمه ئۈچۈ—
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ــۆپىنچه     — ــسهن، ك ــۇقىرىلىقىنى بىلى ــڭ ي ــڭ ئاۋازىمنى ــهن مېنى  س
ئهھۋالدا مېنىڭ ئـاۋازىم پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئاۋازىـدىن يـۇقىرى            
چىقىدۇ، قۇرئاندا يۇقىرىقى ئايهتنىـڭ چۈشـكهنلىكىدىن خهۋىرىـڭ بـار، مهن            
ــۇپ     ــدىن بولـ ــپ دوزاخ ئهھلىـ ــۇپ كېتىـ ــار بولـ ــرى بىكـ ــۆزۈمنى ئهمهللىـ ئـ

  . دېدى—ردىن بولۇپ قاالمدىمكىن، دەپ ئهنسىراۋاتىمهن،كېتىدىغانال
ــشىغا قايتىــپ     ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ قې ــسارى پهيغهم ــى ئهن ھېلىق

  : سابىتنىڭ دېگهنلىرىنى يهتكۈزدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇ ئهنسارىغا
سـهن دوزاخ ئهھلىـدىن ئهمهس بهلكـى      « سهن ئۇنىڭ قېشىغا بېرىپ      —

مانـا بـۇ سـابىت    . ۇيرۇدىبـ  دەپ   —ن سۆزنى دېگىن،  دېگه» جهننهت ئهھلىدىن 
  .ھاياتىدا ئهڭ تهشنا بولۇپ كېلىۋاتقان خۇش بېشارەت ئىدى

سابىت بهدىـردىن باشـقا بـارلىق جهڭـلهرگه قاتناشـتى، ئـۇ ھهر قېـتىم                
جهڭگه كىرگهندە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بېشارەت بهرگهن شېهىتلىكنى       

ــراق جهڭ ئاخ   ــى، بى ــپ كىرەتت ــد قىلى ــۇرۇق   ئۈمى ــدىن ق ــقاندا ئۇنىڭ ىرالش
ئۇ شېهىتلىككه بىر ياچاق ياكى ئۇنىڭدىنمۇ      . قالغانلىقىنى ھېس قىالتتى  

  .يېقىن ھالهتته ئىدى
ــرى   ــۇ بهك ــسۇن  (ئهب ــدىن رازى بول ــالالھ ئۇنىڭ ــى   !)ئ ــڭ خهلىپىلىك نى

زامانىدا مۇسهيلىمه بىلهن مۇسۇلمانالر ئوتتۇرىسىدا كهسـكىن جهڭ بولـدى،          
ــسا    ــابىت ئهن ــدا س ــۇ چاغ ــۇنىنب ــڭ   ىرىالر قوش ــۇ ھۇزەيفهنى ــدانى، ئهب ڭ قومان

ىڭ قوماندانى، خالىد ئىبنى ۋەلىد ىنئازادگهردىسى سالىم مۇھاجىرالر قوشۇن
بولسا مۇھاجىرالر، ئهنسارىالر ۋە سهھرادىن كېلىپ قوشۇلغان يىگىتلهرنىڭ        

جهڭنىــڭ كــۆپىنچه ۋاقتىــدا . بولــۇپ پۈتكــۈل قوشــۇننىڭ قومانــدانى ئىــدى
سهيلىمه تهرەپـكه يۈزلىنىـپ تـۇردى، ھهتتـا مۇسـۇلمانالرغا           غهلىبه ھامان مۇ  

قارشــى ھۇجــۇم خالىــد ئىبنــى ۋەلىــدنىڭ چىــدىرىغىچه يېتىــپ بارغىــدەك  
  .ئهھۋالغا يهتتى

سابىت شـۇ كـۈنى مۇسـۇلمانالرنىڭ ئهھۋالىنىـڭ قهلبلهرنـى چهكـسىز             
ئۈمىدسىزلىككه تولدۇرغىـدەك دەرىجىـدە ناچارلىـشىپ كېتىۋاتقـانلىقىنى         

سۇلمانالر ئاجىزالشقىنىچه ئۇالرنىڭ ئېغىزلىرىـدىن چىقىۋاتقـان       مۇ. كۆردى
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مۇسۇلمانالر ئىچىدىكى شهھهر بـالىلىرى     . نااليىق، سهت گهپلهرنى ئاڭلىدى   
لىــــــسه، ســـــــهھرالىقالر  بئهيىدەپ » قورقۇنچــــــاقالر «ســــــهھرالىقالرنى  
ــهھهرلىكلهرنى  ــى  «شـــ ــڭ نېمىلىكىنـــ ــدىغانالر، جهڭنىـــ جهڭ قىاللمايـــ

  . لىشهتتىبئهيىېيىشىپ د... »بىلمهيدىغانالر
سابىت ئۆلـۈمگه تهييارلىنىـپ ئۆلـۈملىكى ئۈچـۈن كىـپهن كىيـدى ۋە              

  : شېهىت بولغانالرنىڭ باش تهرىپىدە تۇرۇپ
بىــز پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ  !  ئــى مۇســـۇلمانالر گـــۇرۇھى —

قېشىدا بۇنداق ئۇرۇش قىلمايتتۇق، سىلهرنىڭ دۈشمىنىڭالرنى باسـتۇرۇپ        
سـىلهرنىڭ  ... نىڭالر ئىنتايىن يامان بىر ئىش بولدى     كېلىشكه يول قويغى  

 —...  يامـان بولـدى    هجهبمـۇ ئندۇرۇپ بهرگىـنىڭالر    بويسۇ ۆزۈڭالرئ ۆزۈڭالرنىئ
مهن ئۇالرنىڭ !  ئى ئالالھ—، ۆتۈرۈپكدېدى، ئاندىن بېشىنى ئاسمان تهرەپكه   

مۇشرىكلىكتىن ئېلىپ كهلگهن ئىشلىرىدىن سېنى پاك      ) دۈشمهنلهرنىڭ(
قىلغان ناچارلىقلىرىدىن سېنى پـاك دەپ      ) مۇسۇلمانالرنىڭ(مهن،  دەپ بىلى 
 مۈرىگه تىـرەپ    - دېدى، ئاندىن ياخشى كىشىلهر بىلهن مۈرىنى      —! بىلىمهن

ئۇنىڭ بىلهن بىرگه ھۇجۇمغـا     . دۈشمهن سېپى تهرەپكه شىر كهبى ئېتىلدى     
ئــۆتكهن ئــۇ ياخــشى كىــشىلهر بهرا ئىبنــى مالىــك ئهنــسارى، مۆمىنلهرنىــڭ  

ى ئۆمهر ئىبنى خهتتابنىڭ قېرىندىشى زەيد ئىبنى خهتتـاب، ئهبـۇ           خهلىپىس
ئۇالردىن باشقا ئىلگىرى ئىمان  ... ھۇزەيفهنىڭ ئازاد قىلىۋەتكهن قۇلى سالىم    

  . ئىدىهرساھابىلئېيتقان بىر تۈركۈم 
سابىت بۇ قېتىملىـق ھۇجۇمـدا مۇسـۇلمانالرنىڭ ۋۇجـۇدىنى غهيـرەت ـ       

ۋەھىمىـگه تولدۇرۋەتكىـدەك دەرىجىـدە      شىجائهتكه، كاپىرالرنىڭ دىللىرىنى    
ئـۇ ئـۇرۇش مهيـدانىنىڭ ھهمـمه تهرەپلىرىـدە چېپىـپ            . باتۇرلۇق كۆرسـهتتى  

ــشىۋەردى     ــلهن ئېلى ــوراللىقالر بى ــى ق ــل تىپتىك ــۈرۈپ ھهر خى ــا . ي ئۇنىڭغ
ئۇرۇلغــان زەربىلهردىــن يارىــسى ئېغىرلىــشىپ تــاكى يهرگه شــېهىت بولــۇپ 

ئهلچىـسى ئۇنىڭغـا بېـشارەت       ئالالھنىـڭ    —ئـۇ . يىقىلغىچه ئـۇرۇش قىلـدى    
بهرگهن شېهىتلىكتىن سۆيۈنگهن، ئالالھنىڭ، ئۆزى سـهۋەبلىك ئۇالرغـا ئاتـا           

  . بىسىدىن مهمنۇن بولغان ھالدا كۆز يۇمدىىقىلغان غهل
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جهڭـدە ئـۇ شـېهىت      . سابىتنىڭ ناھايىتى ياخشى بىر ساۋۇتى بار ئىدى      
قـان بىـر     كېتىۋات ۆتـۈپ ئبولۇپ يىقىلغانـدا ئۇنىـڭ جهسـىتىنىڭ يېنىـدىن          

ئۇ شـېهىت   . ىنى ئېلىۋالغان ئىدى  كىيىم ۆمۈرتمۇسۇلمان كىشى ئۇنىڭ بۇ     
سابىت ئۇ . بولغان كېچىسى مۇسۇلمانالردىن بىرى چۈشىدە سابىتنى كۆردى

  : ئادەمنىڭ چۈشىدە ئۇ ئادەمگه
: ئـۇ ئـادەم  .  دېـدى — مهن سابىت ئىبنى قهيىس، مېنى تونىـدىڭمۇ؟      —

بىـر ئىـشنى ۋەسـىيهت قىلىـمهن، مهن          مهن ساڭا    —دېگهندە سابىت،   » ھه«
تۈنۈگۈن ئۆلتۈرۈلگهندە مۇسۇلمانالردىن بىرى مېنىڭ قېشىمدىن ئۆتتى، ئـۇ         
مۇنداق ـ مۇنداق سۈپهتلىك بىر ئادەم ئىدى، ئۇ كىـشى مېنىـڭ سـاۋۇتۇمنى     
ئېلىۋىلىپ پاالنى تهرەپتىكـى بارگاھنىـڭ ئهڭ چېتىـدىكى چېـدىر تهرەپـكه             

تىغا باستۇرۇپ قازاننىڭ ئۈستىگه ئىگهرنـى      ئېلىپ كهتتى ۋە ئۇنى قازان ئاس     
ــۇ     كىيىمنــىباســتۇرۇپ قويــدى، ســهن خالىــدقا دېگهنلىرىمنــى ئېيتىــپ ئ

ساڭا ۋەسىيهت قىلىـدىغان    . ئهكهلدۈرۋالغىن، ئۇ كىيىم ھازىرمۇ ئۆز ئورنىدا     
يهنه بىر ئىـش، سـهن ئـۇنى ھهرگىزمـۇ چۈشـۈمدە دېـيىلگهن سـۆز دەپ سـهل                   

ىز مهدىنىگه خهلىپىنىڭ قېشىغا بارسـىڭىز،   ئهگهر س : قارىما، سهن خالىدقا  
سـابىتنىڭ مۇنـداق ـ مۇنـداق قهرزلىـرى ۋە ئـازاد قىلىۋېتىـدىغان فـاالنى ۋە         
فۇستانى قۇللىرى بار ئىـكهن، سـىز ئۇنىـڭ قهرزلىرىنـى تـۆلهپ قـۇللىرىنى               

  . دېدى—ئازاد قىلىۋىتىڭ، دېگىن،
ۇنىڭغـا  ھېلىقى ئادەم ئويغىنىپ چۈشىدە كۆرگهن ۋە ئاڭلىغانلىرىنى ئ       

خهۋەر قىلدى، خالىد ئۇ ساۋۇتنى ئېلىـپ كېلىـشكه ئـادەم ئهۋەتـكهن ئىـدى،               
ئهۋەتىلـــگهن ئـــادەم ئـــۇ كىيىمنـــى دەل ھېلىقـــى ئادەمنىـــڭ چۈشـــىدە       

  .تهسۋىرلهنگهن ئورنىدىن ساق پېتى ئېلىپ كهلدى
خالىد مهدىـنىگه قايتقانـدىن كېـيىن خهلىـپه ئهبـۇ بهكـرىگه ھېلىقـى               

ئهبـۇ  . ىت ۋەسىيهت قىلغان ئىـشالرنى دېـدى  ئادەمنىڭ چۈشى ئارقىلىق ساب 
  : بهكرى سابىتنىڭ ۋەسىيىتىنى ئىجرا قىلىپ ئاندىن

 سابىت ئىبنى قهيستىن باشـقا ئۇنىڭـدىن بـۇرۇن ۋە كېـيىن بىـرەر               —
ئــادەمنىڭمۇ ئۆلگهنــدىن كېــيىن قىلغــان ۋەســيىتى ئىجــرا قىلىنغــانلىقى 
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  . دېدى—... كۆرۈلمىگهن ئىدى
! ن رازى بولـسۇن ۋە ئـۇنى رازى قىلـسۇن         ئالالھ سـابىت ئىبنـى قهيـستى      

  ! ئۇنىڭ ئورنىنى ئالىي جهننهتلهردە قىلسۇن
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 ئهسما بىنتى ئهبۇ بهكرى

   
 ئهسما يۈز يىل ئۆمۈر كۆردى، ئۇنىڭ بىرەر تال       

يـا ئهقلىـدىن ئادىـشىپمۇ       چىشى چۈشمىدى، 
  .قالمىدى

   تارىخچىالر—

  
 قهھرىمـانى   ىمىزنىـڭ بـاش   ھېكايبىز بۇ يهردە بايان قىلماقچى بولغان       

يۈندۈرگىدەك ۆســئهسـما بىنتــى ئهبـۇ بهكــرى، ھاياتىــدا كىـشىنىڭ دىلىنــى    
ــر      ــان بى ــۆزىگه مۇجهســسهم قىلغ ــۇقنى ئ ــارتۇقچىلىق ۋە ئۇلۇغل ــلهت، ئ پهزى

چــۈنكى ئــۆزى بولــسا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئهڭ يــېقىن  . ئايالــدۇر
ــبهر     ــۇلمانالرنىڭ پهيغهمـ ــى مۇسـ ــىددىقنىڭ يهنـ ــرى سـ ــۇ بهكـ ــتى ئهبـ دوسـ

ئۇنىـڭ  . ئهلهيهىسساالمدىن كيېىنكى خهلىپىسى ئهبۇ بهكرىنىـڭ قىزىـدۇر       
ــانىمىز      ــالى ئ ــساالمنىڭ ئاي ــبهر ئهلهيهىس ــسا پهيغهم ــشى بول ــز قېرىندى قى

ئۇنــدىن باشــقا ئۇنىــڭ بوۋىــسى، يهنــى ئهبــۇ بهكرىنىــڭ  . ھهزرىتــى ئائىــشهدۇر
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ياردەمچىـسى بولغـان        . ئاتىسى ئهبۇ ئهتىيـق   

ېرى زۇبهير ئىبنى ئهۋۋام ۋە ئوغلى ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبهير ساھابىالردىندۇر          ئ
ئۇنىـڭ باشـقىالرغا چېتىلغـان شـهرىپىنى        !). ئالالھ ئـۇالردىن رازى بولـسۇن     (

قويـــۇپ ئهبـــۇ بهكرىنىـــڭ قىـــزى ئهســـما بولغانلىقىنىـــڭ ئـــۆزىال ئۇنىـــڭ   
  .شهرەپلىنىشىگه يېتهرلىكتۇر

 بىــرى بولــۇپ، ئۇنىڭــدىن بــۇرۇن ئهســما دەســلهپ ئىمــان ئېيتقــانالردىن
» ئىككى بهلۋاغ ئىگىسى  «ئهسما يهنه   .  ئادەم ئىمان ئېيتقان ئىدى    17پهقهت  

دېگهن نـامغىمۇ ئىـگه بولغـان بىـر پهزىـلهت ئىگىـسى بولـۇپ، ئـۇ پهيغهمـبهر                   
ئهلهيهىسساالم بىلهن ئاتىسى مهدىنىگه ھىجرەت قىلىـدىغان كـۈنى ئۇالرغـا           

پ، بــۇ نهرســىلهرنى تاڭىــدىغان نهرســـه    ئوزۇقلــۇق ۋە ســۇ تهييــارالپ بېرىــ    
دىن يىرتىپ بىر پارچىسىدا ئـوزۇق     ىتاپالمىغاندا ئۆزىنىڭ بهلۋىغىنى ئوتتۇر   
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ــبهر ئهلهيهىســساالم    ــدا پهيغهم ــۇمنى باغلىغان ــدە تول خالتىــسىنى، يهنه بىرى
ئۇنىڭ ئۈچۈن ئـالالھتىن جهننهتـته ئىككـى بهلـۋاغ بېرىـشكه دۇئـا قىلغـان،                

  .دېگهن نامغا ئىگه بولغان» هلۋاغ ئىگىسىئىككى ب«شۇنىڭ بىلهن ئۇ 
ئــۇ زۇبهيــر ئىبنــى ئهۋۋام بىــلهن نىكاھالنغانــدا زۇبهيــر بولــسا قولىــدا نه 
خىزمىتىنى قىلىدىغان خىزمهتچىسى نه بىر ئېتىدىن باشقا ئائىلىـسىنى         

بىـراق  .  ئىـدى يىگىـت  مال ـ دۇنياسـى يـوق كهمـبىغهل     ۇدەكقىلغباياشات 
خـشى بىـر ئايـال ئىـدى، ئهسـما دائىـم ئۇنىـڭ              ئهسما ئۇنىـڭ ئۈچـۈن بهكـال يا       

خىزمىتىنى قىلىپ ئېتىنى يېتىلهيتتى، ئۇنى ئوتلىتىپ، ھهلهپ ئېتىـپ       
ئالالھ ئۇالرغـا كهڭچىلىـك ئاتـا قىلىـپ         . بېرىش ئۈچۈن دانالرنى يهنچىيتتى   

 ئهڭ بايلىرىنىــڭ قاتارىــدىن قىلغانغــا قهدەر ئــۇ شــۇ هرنىڭســاھابىلئــۇالرنى 
  .ھالهتته ياشىدى

ىڭ دىنىنــى ســاقالپ قــېلىش ئۈچــۈن ئــالالھ ۋە ئالالھنىــڭ      ئهســمان
 ئېرىـشكهن ۋاقىتلىـرى     ۇرسـىتىگه پپهيغهمبىرى تهرەپكه ھىجرەت قىلىـش      

دەل ئۇنىڭ ئوغلى زۇبهيرگه بولغان ھامىلىلىك مهزگىلىنىڭ ئاخىرلىرىغـا          
ــاي      ــدىن قورقم ــك قىيىنچىلىقى ــڭ بۇنچىلى ــۇ ئهھۋالىنى ــدى، ئ ــوغرا كهل ت

  . سهپهرگه ئاتالندى
 بار كهنـتكه يېتىـپ بارغانـدا كـۆزى          ىمهسجىددەل مهدىنىدىكى قۇبا    ئۇ  

مۇسۇلمانالر خۇشاللىنىپ تهكبىر ۋە تهھلىـل ئېيتىـشتى، چـۈنكى          . ۇدىيور
ــۇ  ــوتۇغۇلغــان ب ــۇنجى  ۋاقب  مهدىــنىگه ھىجــرەت قىلغۇچىالرنىــڭ ئىچىــدە ت

ئهســـما ئـــوغلى ئابـــدۇلالھ زۇبهيرنـــى پهيغهمـــبهر .  ئىـــدىۋاقبـــوتۇغۇلغـــان 
ــسا ــدى    ئهلهيهىس ــا قوي ــڭ قۇچىقىغ ــپ ئۇنى ــپ بېرى ــشىغا ئېلى . المنىڭ قې

ــالىنى      ــلهن بــ ــۈكرىكلىرى بىــ ــارەك تــ ــساالم مۇبــ ــبهر ئهلهيهىســ پهيغهمــ
بۇ بالىنىڭ قورسىقىغا كىرگهن تۇنجى نهرسه . ئېغىزالندۇردى ۋە دۇئا قىلدى 

  .پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇبارەك تۈكرىكى بولدى
ــاز تېپىلىــدىغا  ــلهت،   ن ئهقىــلئهســمادا ئهرلهردىمــۇ ئ ــ ئىــدراك ۋە پهزى ـ

ئۇنىڭ سېخىيلىكى بولسا ئۈلگه قىلغۇدەك     . ئۇلۇغلۇق سۈپهتلىرى بار ئىدى   
مهن ھاممــام : دەرىجىــدە ئىــدى، بــۇ ھهقــته ئــوغلى ئابــدۇلالھ مۇنــداق دېــگهن
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ئائىشه ۋە ئانامدەك سـېخى كىـشىنى كۆرمىـدىم، بىـراق بـۇ ئىككىـسىنىڭ               
ه بولــسا نهرســىلهرنى يىغىــپ ســېخىيلىكى ئوخــشىمايتتى، ھاممــام ئائىــش

 بولغاندا ئاندىن بېرەتتى، ئانام بولسا ئهتىـگه        هتكۈدەكيقويۇپ ھاجهتمهنلهرگه   
  . قالدۇرمايتتىېچنېمهھ

ــر تهرەپ     ــدىمۇ ئىــشالرنى ياخــشى بى ــداق قىــيىن ئهھۋال ئهســما ھهرقان
ئاتىــسى ئهبــۇ بهكــرى ئهينــى زامانــدا  . قىالاليــدىغان ئهقىــل ئىگىــسى ئىــدى

يهىســساالمغا ھهمــراھ بولــۇپ مهدىــنىگه ھىجــرەت قىلغانــدا پهيغهمــبهر ئهله
ئۆيىـدە بـار بـارلىق مـال ـ مـۈلكىنى بىلـله ئېلىـپ ماڭغـان ئىـدى، ئۇنىـڭ            

ــڭ      ــالته مىـ ــانى ئـ ــڭ سـ ــان مېلىنىـ ــپ ماڭغـ ــرھئېلىـ ــۇ  همدىـ ــۇپ ئـ  بولـ
ئهسـمانىڭ بوۋىـسى    .  قالدۇرمىغان ئىدى  ېچنېمهھئائىلىسىدىكىلهر ئۈچۈن   

ئــۇ چاغــدا ئــۇ (هپهر قىلغــانلىقىنى ئــاڭالپ ئهبــۇ قۇھــافه ئهبــۇ بهكرىنىــڭ ســ
  :ئۇنىڭ ئۆيىگه كهلدى ۋە ئهسماغا) مۇشرىك ئىدى

مهن ئۇنىڭ ئۆزى ئارقىلىق سىلهرنى غهم ـ  !  ئالالھ بىلهن قهسهمكى—
ئهندىشىگه سېلىپ قويغاننىڭ ئۈستىگه سىلهرنى كهمـبهغهل بىـر ھـالهتته           

  :  دېگهندە، ئهسما ئۇنىڭغا—قالدۇردى، دەپ قارايمهن،
ھهرگىــز ئۇنــداق ئهمهس، ئــۇ بىــزگه كــۆپ مــال قالــدۇرۇپ  !  ئــى بــوۋا—
ــدى، ــگه     —قوي ــاقاليدىغان تهكچى ــال س ــپ م ــېغىلالرنى ئېلى ــنىچه ش  دېگى

قويغاندىن كېيىن ئۈستىگه بىر پارچه رەختنى يېپىپ بوۋىسىنىڭ قولىنى         
 —رەختنىـڭ ئۈسـتىدىن سـىالتقۇزۇپ،     ) ئۇنىڭ كۆزى كۆرمهس ئىدى   (تۇتۇپ  

  :دى، بوۋىسىېدېۋ —كهن؟ قانداق، راستمى
 قالدۇرۇپتۇ، ئهگهر ئۇ مۇشۇ مالالرنىڭ ھهممىسىنى قالدۇرغان بولسا         —

  .  دېگهنىدى—ھهقىقهتهن ياخشى ئىش قىپتۇ، 
ئهســما مۇشــۇنداق قىلىــش ئــارقىلىق ياشــانغان كىــشىنى خــاتىرجهم  

 قېلىــشنى مهقــسهت ۇپتوســقىلىــشنى ۋە ئۇنىــڭ ئــۆزىگه مــال بېرىــشىدىن 
 مۇشـرىكالردىن   هقـدىردىمۇ تنكى ئۇ گهرچه بوۋىسى بولغـان       چۈ. قىلغان ئىدى 

  .ئۆزىگه ياردەم قىلىنىشنى خالىمايتتى
تارىخ ئهسـمانىڭ ھاياتىـدىكى نۇرغـۇن ئاالھىـدە كۆرۈنۈشـلهرنى ئۇنتـۇپ             
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قالدى، دېگهندىمۇ ئۇنىـڭ ئـوغلى ئابـدۇلالھ ئىبنـى زۇبهيـر بىـلهن ئـاخىرقى                
نـدە بولغـان ئۇنىـڭ ئۆتكـۈر        قېتىمقى ئۇچرۇشىشى ۋە بـۇ ئۇچرىشىـشتا نامايه       

ــى، كهســكىن   ســۆھبهتتىكى   ۋە كۈچلــۈك ئىمانىنىــڭ پوزىتسىيىــسىئهقل
  : بۇ ۋەقهلىك مۇنداق ئىدى. ئىپادىسىنى ھهرگىز ئۇنتۇپ قالمايدۇ

ــوغلى     ــدىن كېــيىن ئهســمانىڭ ئ ــات بولغان ــاۋىيه ۋاپ ــد ئىبنــى مۇئ يهزى
ــا     ــان، شـ ــراق، خۇراسـ ــسىر، ئىـ ــاز، مىـ ــرگه ھىجـ ــى زۇبهيـ ــدۇلالھ ئىبنـ م ئابـ
. دىيارلىرىنىـــڭ كـــۆپلىگهن جايلىرىـــدىكى مۇســـۇلمانالر بهيـــئهت قىلـــدى

اج ئىبىنــى يۈســۈف ھهجــئارىــدىن ئــۇزۇن ئــۆتمهي ئــۇمهييه جهمهتىــدىكىلهر 
ــدۇلالھقا قارشــى زور قوشــۇن ماڭــدۇردى   ــدا ئاب . ســهقهفىينىڭ قوماندانلىقى

ــسىدا كهســكىن جهڭ باشــالندى   ــۇ . شــۇنىڭ بىــلهن ئىككــى تهرەپ ئوتتۇرى ئ
زىگه خاس باتۇرلۇق ۋە چهۋەنـدازلىق بىـلهن قهھرىمـانالرچه ئـۇرۇش            جهڭدە ئۆ 
لېكىن ئۇنىڭ ئهتراپىدىكىلهر پهيدىن ـ پهي ئۇنىڭـدىن ئايرىلىـشقا    . قىلدى

پاناھالندى، يهنى ئۇ بىر قـانچه       ئۇ ئاخىرىدا ئالالھنىڭ ئۆيى بىلهن    . باشلىدى
ــدە    ــۇقهددەس كهبىنىــڭ ئىچى ــلهن م ــنىقوغدكىــشىلىرى بى ــۇر ى شقا مهجب

  .ولدىب
ئۇ شېهىت بولۇشتىن بىر قانچه سـائهت ئىلگىـرى ئانىـسى ئهسـمانىڭ             

  . قېشىغا كهلدى، بۇ چاغدا ئهسما كۆزى تۇتۇلۇپ ياشىنىپ قالغان ئىدى
 دېدى  —سىزگه ئالالھنىڭ رەھمىتى ۋە بهرىكىتى بولسۇن،       !  ئى ئانا  —
  . ئابدۇلالھ
 اجنىــڭ ھهج!...  ئوغلــۇم ئابــدۇلالھ، ســاڭىمۇ تىنچلىــق بولــسۇن     —

ئاتقان تاشـالر  ) چوڭ ـ چوڭ تاشالرنى يىراققا ئاتىدىغان قورال (مهنچاناقلىرى 
  يهرلهرنى تىترىتىۋاتقان مۇشۇنداق چاغدا سهن بۇ يهرگه نېمه دەپ كهلدىڭ؟ 

  . سىزدىن مهسلىههت سورىغىلى—
   مهندىن؟ قايسى ئىش توغرىسىدا؟—
ـ   مال اجدىن قورقۇپ ۋە ئۇنىڭ   ھهج كىشىلهر ماڭا ياردەم قىلمىدى،      —

مېنىڭ قېشىمدا پهقهت بىر قانچه     . ۆرۈدىئدۇنياسىغا قىزىقىپ مهندىن يۈز     
ــدى  ــشىال قال ــدىردىمۇ، پهقهت   . كى ــان تهق ــداملىق بولغ ــانچه چى ــۇالر ھهر ق ئ
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بهنى ئۆمهييهنىڭ ئهلچىلىرى ناۋادا مهن     . بىرنهچچه سائهتال بهرداشلىق بېرەر   
ماڭـا خـالىغىنىمنى     امسۇنـس  بوي قورالنى تاشالپ ئابـدۇلالھ ئىبنـى مهرۋانغـا       

  بېرىدىغانلىقى توغرىسىدا گهپ قىلىۋاتىدۇ، سىزنىڭچه قانداق؟
  : ئهسما ئوغلىنىڭ بۇ سۆزلىرىنى ئاڭالپ ئاۋازىنى كۆتۈرۈپ

 ۆزۈڭئــ ۆزۈڭنىئــ بىلىــسهن، ۆزۈڭئــئــۆز ئهھــۋالىڭنى !  ئــى ئابــدۇلالھ—
ــدان بىلىــسهن ــكه چاقىرىــپ ھهق ئۈســتىدە تۇرســاڭ  !... ئوب ئهگهر ھهقىقهت

سهن خۇددى سېنىڭ بايرىقىڭ ئاستىدا ئـۆلگهن مـۆمىنلهر   ! املىق بول چىد
ئهگهر سـهن مـالنى كـۆزلىگهن بولـساڭ         !... سهۋرى قىلغانـدەك سـهۋرى قىـل      

ــۇ، ۈئۆزناھــــايىتى ئهســــكى ئــــادەم بولغــــان بولىــــسهن، نهتىجىــــدە   ڭنىمــ
  . ئادەملىرىڭنىمۇ ھاالك قىلىسهن

  . لېكىن، مهن بۈگۈن شهكسىز ئۆلتۈرىلىمهن—
ــ— ــالالڭنى بهنىـــي  ھهجهن ئۈچـــۈن  بـــۇ سـ ــۇپ، كـ ــا تهســـلىم بولـ اجغـ

  .ئۇممهيهنىڭ بالىلىرى ئوينىغىنىدىن ياخشى
ــايمهن، بهلكـــــى ئۇالرنىـــــڭ مېنـــــى  ىقورق مهن ئۆلۈمـــــدىن — ۋاتمـــ
  . تىشىدىن ئهنسىراۋاتىمهنېچانىۋ

ــدۇ،   — ــسىرەيدىغان ئىـــش قالمايـ ــسان ئهنـ ــيىن ئىنـ ــدىن كېـ  ئۆلگهنـ
  ...زابىنى سهزمهيدۇپ بولۇنغان قوي سويۇشنىڭ ئاىنىغۇزلوب

ــگه     — ــسلهتلهرگه ئى ــۇغ خى ــا، ئۇل ــا بولغىنىڭىزغ ــىزنىڭ ئان ــالالھ س  ئ
مهن پهقهت يېنىڭىزغـــا مۇشـــۇنداق  ! بولغىنىڭىزغـــا بهرىـــكهت بهرســـۇن  

ســـۆزلهرنى ئـــاڭالش ئۈچـــۈنال كهلگهنـــمهن، ئـــالالھ مېنىـــڭ ئاجىزلىـــشىپ 
ــدان بىلىــدۇ، مېنىــڭ ئىــشلىرىمدا دۇنيــا ۋە ئۇنىــڭ    قالمىغــانلىقىمنى ئوب
زىننهتلىرىنى ياقتۇرۇپ ئهمهس، بهلكى ئالالھ ھـارام قىلغـان ئىـشالرغا يـول             

ــگه   ــا غهزەپلهنگهنلىكىم ــاھىتقويۇلىۋاتقانلىقىغ ــىز   ش ــازىر س ــا مهن ھ ، مان
ياخـــشى كۆرىـــدىغان ئىـــشقا مـــاڭىمهن، ئهگهر شـــېهىت قىلىنـــسام ماڭـــا  

  ...قايغۇرماڭ، ئىشلىرىڭىزنى ئالالھقا تاپشۇرۇڭ
 ئۈســتىدە ئۆلتۈرۈلــسهڭ ئانــدىن ســاڭا     ئهگهر ســهن نــاھهق ئىــش  —

  . قايغۇرىمهن
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 ماڭـا ئىـشىنىڭ ئانـا، ئـوغلىڭىز بولغـان مهن ھهرگىـز يامـان ئىــش        —
ــۇغۇالنمىدىم،     ــۇ شـ ــق بىلهنمـ ــدىم، بۇزۇقچىلىـ ــدە بولمىـ ــش نىيىتىـ قىلىـ
ئالالھنىـــڭ ھۆكمىـــدە زۇلـــۇم قىلمىـــدىم، ئامـــانهتكه خىيـــانهت قىلىـــش  

الالھنىـڭ رازىلىقىـدىن ئهال نهرسـه      نىيىتىدە بولمىدىم، مېنىڭ نهزىرىمدە ئ    
يوق، مهن بۇ سۆزلهرنى ئۆزۈمنى ئاقالش نىيىتىدە ئهمهس بهلكى دىلىڭىزغـا           

  .سهۋرى كىرگۈزۈش ئۈچۈن دەۋاتىمهن
ــدىغانك ســېنى مهن ياخــشى — ــا  ۆرى  ئىــش ئۈســتىدە قىلغــان ئالالھق

يېقىنراق كهل، مهن سېنىڭ پـۇرىغىڭنى      ! ئى ئوغلۇم ! مهدھىيىلهر بولسۇن 
ــۋا ــاخىرقى     پۇرى ــلهن ئ ــهن بى ــم س ــۇ بهلكى ــىلىۋاالي، ب ــى س الي، بهدەنلىرىڭن

  .مكىنۇمئۇچرىشىشىمىز بولۇپ قېلىشى 
ئهسما شـۇنداق دەپ ئوغلىنىـڭ قوللىرىغـا، پۇتلىرىغـا ئـۆزىنى ئېتىـپ              

ئۇنىـڭ يـۈزلىرىنى، بۇيـۇنلىرىنى پـۇرايتتى، بهدىنىنــى     . سۆيۈشـكه باشـلىدى  
 دەپ — بـۇ كهيگىنىـڭ نـېمه؟      —،  ۋېلىپيىغىئۇ تۇرۇپال قولىنى    . سىاليتتى
  .سورىدى
  .  ساۋۇتۇم—
بۇ شېهىت بولۇشنى ئىرادە قىلغان ئادەمنىڭ كىيىدىغان       !  ئى باالم  —

  .كىيىمى ئهمهس
 لېكىن مهن ئۇنى سىزنىڭ كۆڭلىڭىزنى خاتىرجهم قىلىش ئۈچۈنال —

  .كىيىۋالغان ئىدىم
  بۇنى سىلىۋەت، بۇ كىيىم سېنى قوغداشقا اليىق، ھۇجۇم قىلىشىقا—

كىتىڭنىڭ يهڭگىـل بولۇشـىغا پايـدىلىق، لـېكىن ئۆلـۈپ كېتىـپ             ىۋە ھهر 
قالــساڭ ئهۋرىتىڭنىــڭ ئېچىلىــپ قالماســلىقى ئۈچــۈن ئــۇزۇن ئىــشتان       

  !كىيىۋال
ئابدۇلالھ ساۋۇتىنى سـىلىۋىتىپ ئـۇزۇن ئىـشتاننى كهيـدى ۋە جهڭنـى             

: ئـۇ كېتىۋاتقـاچ   . داۋامالشتۇرۇش ئۈچۈن ھهرەم تهرەپكه قـاراپ يـۈرۈپ كهتتـى         
ئهســما قــولىنى . دەيتتــى» !ماڭــا دۇئــا قىلىــشنى ئــۈزۈپ قويمــاڭ! ى ئانــائــ«

  : ئاسمانغا كۆتۈرۈپ
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 ئى ئالالھ ئۇنىڭ قاراڭغۇ كېچىلىرى كىـشىلهر ئۇخالۋاتقانـدا ئـۇزاق            —
ئــى !... ئىبــادەت قىلغــانلىقى، قــاتتىق يىغلىغانلىقىغــا رەھــمهت قىلغىــن 

رىـــسىدا قىلغـــان ئۇنىـــڭ روزا تۇتقـــان ھالـــدا مهكـــكه ـ مهدىـــنه ئا   ! ئـــالالھ
ئۇنىـڭ  ! ئى ئالالھ! سهپىرىدىكى ئاچلىق ۋە ئۇسسۇزلۇقىغا رەھمهت قىلغىن    
ئـى ئـالالھ مهن   !... ئاتا ـ ئانىسىغا قىلغـان ياخـشىلىقىغا رەھـمهت قىلغىـن     

 رازى بولــدۇم، ماڭـا ســهۋرى  ۆكـۈمىڭگه ھسـېنىڭ  !  تاپــشۇردۇمۆزۈڭگهئـ ئـۇنى  
  .قىلدى دەپ دۇئا —!... قىلغۇچىالرنىڭ ساۋابىنى بهرگىن

ــر شــېهىت     ــدۇلالھ ئىبنــى زۇبهي ــۇرۇپال ئاب ــاش پاتمــاي ت شــۇ كــۈنى قۇي
ئۇنىڭ شېهىت قىلىنغانلىقىغا ئون نهچچه كۈن ئۆتـۈپ ئانىـسى          . قىلىندى

ئۇ يۈز يىل ئۆمۈر كۆرگهن، بىرەر تال . ۋاپات بولدى ئهسما بىنتى ئهبۇ بهكرىمۇ
ئـالالھ  (.  كېتىپ قالمىغان ئايـال ئىـدى      ېچھچىشى چۈشمىگهن، ئهقلىدىن    

  !) ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن
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 فهيرۇز دەيلهمىي

 
فهيــرۇز، مۇبــارەك ئائىلىــدىن چىققــان    

  .مۇبارەك ئادەم

   مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم —
  

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم خوشلىـشىش ھهجىـدىن قايتىـپ كېلىـپ،       
ــرى     ــانلىق خهۋىـ ــدا ئۇنىـــڭ كېـــسهل بولـــۇپ قالغـ ــۇپ قالغانـ كېـــسهل بولـ

ــدىيېرىمئارالنىــڭ ھهمــمه ج ــا تارقال ــدىكى  . ايلىرىغ شــۇنىڭ بىــلهن يهمهن
ــه    ــدىكى مۇسـ ــسى، يهمامىـ ــۋەدول ئهنـ ــهد  الهمهتىل كهززيئهسـ ــى ئهسـ ب، بهنـ

ئـۇالر  . دىيارىدىكى تۇلهيههتۇل ئهسهدى قاتارلىقالر ئىسالمدىن يېنىپ كهتتى      
 پهيغهمــبهر قىلىــپ ۋمىغــاقو قــۇرەيشخــۇددى مــۇھهممهد ئىبنــى ئابــدۇلالھ 

 قهۋملىرىمىزگه پهيغهمـبهر قىلىـپ ئهۋەتىلـدۇق،        ئهۋەتىلگهندەك، بىزمۇ ئۆز  
  . دەپ بىلجىرالشتى

ئهسۋەدۇل ئهنسى بولسا كۆڭلى قارا، ئىنتايىن ئهسـكى ۋە كـۆز بويـامچى             
 ۇدەكقىلغــئۇنىــڭ ئۈســتىگه ئــۇ ئهقىللهرنــى ئــۆزىگه مايىــل . كــاھىن ئىــدى

ســــۆزمهن، سهپــــسهته نهزىريهلىــــرى بىــــلهن كىــــشىلهرنىڭ كالىــــسىنى  
دىغان، مهنــسهبى ۋە مــال ـ مــۈلكى بىــلهن كىــشىلهرنىڭ     قايمۇقتۇرۋىتهلهيــ

بىــراق ئــۇ ئۆزىــدىكى . كــۆڭلىنى ئالدىيااليــدىغان قــارا نىــيهت كىــشى ئىــدى
ــهمىمىي    ــاالپهتلىك، سـ ــقىالرغا سـ ــۇرۇپ باشـ ــى يوشـ ــارلىق رەزىللىكلهرنـ بـ

  .قىياپىتى بىلهن كۆرۈنۈشكه تىرىشاتتى
ــدىكى   ــلهردە يهمهن ــائىالر«شــۇ مهزگى ــۋە ۋە نو» ئبن ــته  مهرتى ــۇز جهھهت پ

ــسى فهيــرۇزۇد        ــۇپ، ئۇالرنىــڭ كاتتى ــگه كىــشىلهر بول ــتۈن ئورۇنغــا ئى ئۈس
ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ دوســتى ئىــدى   ــسا پهيغهم ــا«. دەيلهمىــي بول » ئهنب

ئـاتىلىرى بولـسا يۇرتىلىرىـدىن بـۇ يهرگه كهلـگهن، ئـانىلىرى              —دېگهن نام   
ئۇالرنىـڭ  . دىتىدىن بولغان كىشىلهرگه قويۇلغان نام ئى   ىبولسا ئهرەب مىلل  



  ساھابىلهر ھاياتىدىن تالالنمىالر

 78

w
w

w
.m

unber.org
 

  مهزگىــلهردەئاشــكارىالنغانكاتتىــسى بــازان دېــگهن ئــادەم ئهســلىدە ئىــسالم 
س دۆلىتىنىڭ پادىـشاھى كىـسرا تهرىپىـدىن يهمهنـگه باشـلىق قىلىـپ        پار

ــدى   ــشى ئىــ ــنلهنگهن كىــ ــساالمنىڭ  ەزهب. تهيىــ ــبهر ئهلهيهىســ ن پهيغهمــ
ــسهكلىكى    ــڭ يۈكــ ــتچىللىقى، دىنىنىــ ــكارىالنغانداراســ ــسراغائاشــ   كىــ

 بىلهن بىلله ئىسالمغا كىـرگهن  ۋمىقوشتىن باش تارتىپ پۈتكۈل     ىنىبويس
ئۇ مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىنمۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنى ئـۆز         . ئىدى

 ئاشكارىلىنىـشتىن شاھلىق مهرتىۋىسىدە قالـدۇردى، ئـۇ ئهسـۋەدۇل ئهنـسى           
  .بىرئاز ۋاقىت ئىلگىرى ئۆلۈپ كهتكهنگه قهدەر شۇ ھالهتته ئىدى

دۇل ئهنــسىغا تــۇنجى بولــۇپ ئــاۋاز قوشــقانالر ئۇنىــڭ مهزھىــج       ئهســۋە
ئــۇ كىــشىلهر بىــلهن بىــرگه ســهناغا  . قهبىلىــسىدىن بولغــان خهلقــى ئىــدى

رىنى ئۆلتـۈرۈپ  ىھۇجۇم قىلدى ۋە ئۇ يهرنىڭ ۋالىيسى بازانىـڭ ئـوغلى شـهھ      
ئاندىن سهنئادىن باشقا جايغا ھۇجـۇم      . ئۇنىڭ ئايالى ئازادنى خوتۇنلۇققا ئالدى    

  . شقا ماڭدىقىلى
 كىشىنى ھهيران قالدۇرغۇدەك تېز سـۈرئهتته       رايونالرئۇ ھۇجۇم قىلغان    

ن، بهھـرەي ئۇنىڭ ئىشغالىيىتىگه ئـۆتتى، ھهتتـا ھهزرە مهۋت بىـلهن تـائىف،             
  .ئىهسائهدىن ئهدەنگىچه ئۇنىڭ قىلىچى ئاستىدا بويسۇندۇرۇلدى

ــۇالرنى قايمۇقتۇرۇشــت    ــداش ۋە ئ ــسنىڭ كىــشىلهرنى ئال ا ئهســۋەدۇل ئهن
ئۇ ئهگهشـكۈچىلىرىگه ئۇنىـڭ     . قوللىنىدىغان نهرسىسى ئۇنىڭ ئهقلى ئىدى    

تىن خهۋەر بېرىدىغان پهرىشته بغهيىدىغان،  ىچۈشئاسماندىن ۋەھىي ئېلىپ    
ئـۇ ئۆزىنىـڭ بـۇ يالغـان سـۆزىنى راسـت قىلىـپ          . بارلىقىنى ئېيتقان ئىـدى   

 ئۈچــۈن تهرەپ ـ تهرەپــكه تىــڭ ـ تىڭچىلىرىنــى ئهۋەتىـــپ           ۆرســىتىش ك
ــۇالر يوللىغــان مهســىلىلهرنىڭ خهۋەرلىرىنــى   كىــشى لهرنىڭ ئهھــۋالىنى، ئ

ــشىلهرگه قهيهردە،      ــۇ كى ــلهن ئ ــۇنىڭ بى ــى، ش ــشكه ئهۋەتهتت ــلهپ كېلى ئىگى
ئـويالپ،   كىمدە نېمه ئىش يۈز بهرگهنلىكىنى، ئـۇ كىـشىلهرنىڭ نېمىلهرنـى         

ــادان    ــلهن نــ ــى، بۇنىــــڭ بىــ ــانلىقىنى دەپ بېرەتتــ ــى قىلىۋاتقــ نېمىلهرنــ
ۇنىڭ بۇ قهدەر كارامهتلىرىگه ئالدىنىپ ئۇنى ئاجايىپ ئادەم        ئهگهشكۈچىلهر ئ 

دەپ بىلهتتــى، شــۇنداق ئۇســۇل بىــلهن ئۇنىــڭ نــامى خــۇددى قــورۇق ئوتۇنغــا 
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  .تۇتاشقان ئوتتهك ھهممه ياققا ئىنتايىن تېز سۈرئهتته تارقىدى
ئهســۋەدىل ئهنــسىنىڭ دىنــدىن يېنىــپ يهمهنــگه ھۇجــۇم قىلغــانلىق   

ىســساالمغا يهتكهنــدە پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم  خهۋىــرى پهيغهمــبهر ئهلهيه
يهمهندىكى ئىلگىرى ئىسالم كهلتۈرگهن ياخشى كىشىلهرنىڭ يېنىغـا ئـون          

  .نهچچه ساھابىسىنى مهكتۇپ بىلهن يوللىدى
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهكتۇبىدا ئۇالرنى بـۇ قـارغۇالرچه ئازغۇنلۇققـا          

ــقا     ــلهن قارشــى تۇرۇش ــرادە بى ــپ، ئهســۋەدۇل  ئىمــان ۋە كهســكىن ئى چاقىرى
  . ئهنسىدىن قانداقال قىلىپ بولمىسۇن قوتۇلۇشقا بۇيرۇغان ئىدى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مهكتۇبىنىڭ مهزمونىدىن خهۋەر تاپقـان       
ھهر بىر كىشى ئۇنىڭ چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشۇپ بـۇيرۇقىنى ئىجـرا قىلىـشقا             

 ھېكايىمىزنىـڭ   بـۇ بـۇيرۇقنى ئىجـرا قىلىـشقا ئهڭ ئالـدىرىغىنى          . ئاتالندى
ــرۇزۇد دەيلهمــى ۋە ئهبنــاالردىن ئۇنىــڭ بىــلهن بىــرگه     ــاش قهھرىمــانى فهي ب

بىز بولۇپ ئـۆتكهن ئىـشالردىن تېخىمـۇ ئېنىقـراق خهۋەردار           . بولغانالر ئىدى 
بولۇش ئۈچۈن ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ بايانىنى ئاڭاليلى، ئـۇ بىـزگه ئهقىللهرنـى الل             

  :ۇنقىلغۇدەك ئاجايىپ ۋەقهلىكلهرنى سۆزلهپ بهرس
مهن ئهنباالردىن مهن بىلهن بىرگه بولغانالر ئالالھنىڭ دىنىدىن بىـر          «

ــلهن       ــشى بى ــڭ ساقلى ــدۇق، ئالالھنى ــان ئى ــهكلىنىپ قالمىغ ــۇ ش مىنۇتم
ــشىنىش      ــمىنىگه ئى ــڭ دۈش ــزدا ئالالھنى ــسىمىز دىلىمى ــڭ ھېچقاي بىزنى
دېگهن نهرسىنى ئويالپمۇ قويمىغانىدۇق، بىز ھهمـمه ۋاقىـت ئالالھنىـڭ بـۇ             

گه ھۇجــۇم قىلىــپ ئۇنىڭــدىن ھهر قانــداق قىلىــپ بولــسىمۇ      دۈشــمىنى
بىـزگه، يهنـى ئىلگىـرى دىنغـا        . قۇتۇلۇش پۇرسىتىنى كۈتۈپ تۇرغان ئىـدۇق     

كىرگهنلهرگه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مهكتۇبى يهتكهن ھامـان بىـر ـ    
  .بىرىمىزنى رىغبهتلهندۈرۈپ ئۇنىڭ بۇيرۇقىنى ئىجرا قىلىشقا ئاتالندۇق

ــۋەدۇل ئه ــپ،     ئهسـ ــانچه مهغرۇرلىنىـ ــۇق قازانغـ ــشلىرىدا ئۇتـ ــسى ئىـ نـ
ئــۇ قوشــۇن قومانــدانى قهيــس ئىبنــى  . تهكهببۇرلىــشىپ كېتىۋاتقــان ئىــدى

 ئهبدى يهغۇسقا چوڭچىلىق قىلىپ زومىگهرلىك ئىشلهتتى، ئۇنىڭغا بولغان       
ــا قهيــ  ــۆزگهردى، ھهتت ــۆزىنى جازالىــشىدىن  مۇئامىلىــسى ئ س ئهســۋەدنىڭ ئ
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  . لغا چۈشۈپ قالغان ئىدىخاتىرجهم بواللمايدىغان ھا
مهن تاغامنىــڭ ئــوغلى دازەۋەي بىــلهن بىــرگه ئۇنىــڭ قېــشىغا بېرىــپ  
ئۇنىڭغا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مهكتۇبىنىڭ مهزمونىنى يهتكۈزدۇق      
ۋە ئۇنى ئهسۋەدنىڭ ئۇنىڭغا قول سېلىشىدىن بۇرۇن ئۇنىڭ قول سېلىـشىغا           

ئـۇ بىزنـى    . ايراپ كهتتـى  ئـۇ بىزنىـڭ چـاقىرىقىمىزدىن يـ       . رىغبهتلهندۇردۇق
ــانلىقىمىزنى     ــدا بولغ خــۇددى ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ئاســماندىن چۈشــكهندەكال پهي

قا قارشى ئىچكـى    ب كاززا بىز ئۇ . ئېيتىپ بىز بىلهن ھهمكارالشماقچى بولدى    
تهرەپــتىن تاقابىــل تۇرســاق، باشــقا قېرىنداشــلىرىمىز ســىرتتىن تاقابىــل  

  .تۇرۇشقا كېلىشىۋالدۇق
رىنى ئۆلتـۈرۈپ ئـۆزىنى نىكاھىغـا ئېلىۋالغـان         ئهسۋەدۇل ئهنسىنىڭ ئې  

ئهمهلـگه   بىـز بـۇ پىالنىمىزنـى     . ئايالى ئازاد مېنىڭ تاغامنىـڭ قىـزى ئىـدى        
  .ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئۇنى بىزگه ھهمكارلىشىشقا چاقىرىشنى توغرا تاپتۇق

ــلهن     ــازاد بى ــپ تاغامنىــڭ قىــزى ئ ــسىگه بېرى مهن ئهســۋەدنىڭ قهسرى
ــۇپئ ــزى  ‹: ۇچۇرۇش ــڭ قى ــى تاغامنى ــان    ! ئ ــاڭا قىلغ ــڭ س ــۇ ئادەمنى ــهن ب س

ئهســكىلىكىنى ئوبــدان بىلىــسهن، ئــۇ ســېنىڭ ئېرىڭنــى ئۆلتــۈرۈپ ســېنى 
 ئاسـتى قىلـدى، نۇرغـۇن       -نىكاھىغا ئېلىۋالدى، باشقىالرنىڭ ئايالىنى ئاياق    

كىــشىلهرنى ھــاالك قىلىــپ، ھوقــۇقىنى تارتىۋالــدى، بــۇ بولــسا پهيغهمــبهر   
 قىلىـپ ئېيتقانـدا پۈتكـۈل       نۇمهئومـ ئهلهيهىسساالمنىڭ خۇسۇسهن بىزگه،    

ــازغۇنلۇقتىن       ــى ئ ــدە بىزن ــۇ خېتى ــۇبى، ئ ــان مهكت ــگه يوللىغ يهمهن خهلقى
  .دېدىم› قۇتۇلۇشقا چاقىرىپتۇ، سهن بىزگه بۇ ئىشتا ياردەملهشسهڭكهن

  .  دېدى ئۇ— سىلهرگه قايسى ئىشتا ياردەملىشىمهن؟—
  . ئۇنى ئۆيدىن سىرتقا ئېلىپ چىقىشقا—
  !ۈشكه ياردەم بهرسهمچۇبهلكى مهن ئۇنى ئۆلتۈر—
مهن ساڭا مۇشـۇ مهقـسهتته دېـگهن ئىـدىم،          !  ئالالھ بىلهن قهسهمكى   —

  . لېكىن مهن بۇ سۆزنى يۈز ـ تۇرانه دېيىشتىن خىجىل بولۇۋاتاتتىم
 ئـــــالالھ ھهق بىـــــلهن ئهۋەتـــــكهن پهيغهمبىـــــرى مـــــۇھهممهد     —

ــهمكى    ــلهن قهس ــامى بى ــساالمنىڭ ن ــېچ   ! ئهلهيهىس ــدىن ھ ــۆز دىنىم مهن ئ
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ىپ باقمىدىم، مهن ئۈچۈن ئېيتقاندا دۇنيـادا ئهسـۋەدۇل ئهنـستىنمۇ           شهكلىن
دىغان كىشى يوق، مهن ئـۇنى كۆرگهنـدىن بېـرى ئۇنىـڭ            ىكۆرۈلبهكرەك ئۆچ   

 ھوقۇقىغـا قىلـچه   -گۇناھالرغا پاتقان ھالـدا ياشـايدىغان، باشـقىالرنىڭ ھهق        
كىنى رىئايه قىلمايدىغان، يامان ئىشالردىن قول يىغمايدىغان ئادەم ئىكهنلى       

  .بىلدىم
   ئۇنداقتا ئۇنى ئۆلتۈرۈشكه قانداق ياردەم بېرىسهن؟—
چىلىرى بار، سـارايدا ئاشـۇ      ىغىقوغد بۇ ئادەمنىڭ خىزمهتچىلىرى ۋە      —
ئـۇ  . جرىدىن باشقا، مۇھاپىزەتچىلهر تۇرمايدىغان بىرمـۇ جـاي يـوق         ۇھيىراق  

كهچ يهرنىڭ كهينـى تهرىپـى قۇرۇقلۇقتـا مـاۋۇ ـ مـاۋۇ تهرەپـلهرگه تۇتىـشىدۇ،         
سـىلهر  . كىرگهندىن باشالپ سىلهر بۇ يهرنىڭ تېمىنى كـېچىچه تېـشىڭالر          

 ۋە قــورال ـ يــاراقالرنى تاپىــسىلهر ۋە يهنه مېنىــڭ   چىــراغئۇنىــڭ ئىچىــدىن 
كۈتۈپ تۇرغانلىقىمنى بايقايـسىلهر، ئانـدىن سـىلهر ئـۇ يهرگه كىرىـپ ئـۇنى               

  . دېدى—ئۆلتۈرۈڭالر،
ۇ يهردىـن بىـرەر مۇھـاپىزەتچى        بۇنداق ساراينى تهشمهك تهس، ناۋادا ب      —

  .  ھهممىنى چاقىرىدۇۋارقىراپ قالسا بىزنى كۆرۈپ قىلىپ ۆتۈپئ
  .مېنىڭ سىلهرگه باشقا بىر مهسلىهىتىم بار!  توغرا—
   ئۇ قانداق مهسلىههت؟ —
ــاپ    — ــىياقىدا ياس ــار س ــى خىزمهتك ــن بىرىن ــىلهر ئىچىڭالردى  ئهته س

ىنىڭ ئىچى تهرىپىدىن ئـاز     مېنىڭ قېشىمغا ئهۋەتىڭالر، مهن ئۇنىڭغا ھوجر     
ــالغ ــدا ســىلهر ســىرتتىن ئاســانال    ۇچهق ــۇيرۇي، شــۇنداق بولغان  تېشىــشكه ب

  .تىشهلهيسىلهر
  !دېگهن دانا مهسلىههت؟ىبۇ نېم!  پاھ—

مهن قايتىپ كېلىپ قالغان ئىككى سهپدىـشىمغا بولغـان ئهھـۋالالرنى     
قىتـتىن   تىلهشـتى، بىـز شـۇ ۋا       ۇۋەپپهقىيهتمـ يهتكۈزدۈم، ئۇالر بـۇ ئىـشالرغا       

  .باشالپ ئىشالرنىڭ تهييارلىقىغا چۈشۈپ كهتتۇق
بىز ياردەمچىلىرىمىزدىن بىر قىـسىم مـۆمىنلهرگه مهخپىيهتلىكنـى         
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ــۇالر بىــلهن   ئاشــكارىالپ ، ئۇالرنىمــۇ تهييــارلىق كۆرۈشــكه چــاقىردۇق ھهم ئ
ــشتۇق     ــا كېلى ــتىش ۋاقتىغ ــاڭ ئې ــۈنى ت ــى ك ــۈپ  . ئىككىنچ ــاراڭغۇ چۈش ق

بىـز  . اندا بىز تېشىدىغان جايغا قاراپ ماڭدۇق     دېيىشىۋالغان ۋاقتىمىز بولغ  
ــان       ــى تهييارالنغ ــۇ يهردىك ــپ ئ ــگه كىرى ــشىپ ئىچى ــن تې ــشكهن يهردى دېيى
ــمىنىنىڭ    ــاقتۇق ۋە ئالالھنىـــڭ دۈشـ ــى يـ ــورالالرنى ئېلىـــپ چىراقالرنـ قـ

تاغامنىڭ قىزى ئۇنىڭ ئىشىكىدە تۇرغان     . جرىسى تهرەپكه قاراپ ماڭدۇق   ۇھ
ــكهن ــدى،  . ئى ــشارەت قىل ــا ئى ــۇ ماڭ ــردىمئ ئالالھنىــڭ دۈشــمىنى  .  مهن كى

ــۇردۇم   ــجهر ئـ ــا خهنـ ــاتتى، مهن ئۇنىـــڭ بوينىغـ ــاتتىق ئۇخالۋاتـ ــاال . قـ ــۇ كـ ئـ
.  كهتتــــىېپىــــرالپتخىقىرغانــــدەك خىقىــــراپ بوغۇزالنغــــان تۆگىــــدەك 

   :مۇھاپىزەتچى ئۇنىڭ خىقىرغىنىنى ئاڭالپ ساراي تهرەپكه كېلىپ
  : الرغاتاغامنىڭ قىزى ئۇ.  دەپ سورىدى— نېمه ئىش بولدى؟ —
ــايتىڭالر— ــرىگه ۋەھىــــي  ئ!  ئهنــــسىرىمهي قــ الالھنىــــڭ پهيغهمبىــ

  .شۇنىڭ بىلهن ئۇالر قايتتى.  دېدى—ۋاتىدۇ، ىچۈش
بىــز تــاكى تــاڭ ئــاتقىچه ســارايدا تــۇردۇق، تــاڭ ئاتقانــدا مهن ســاراينىڭ  

  : تېمىغا چىقىپ
بىـر ئـالالھتىن باشـقا ئىـالھ يـوق،          ! ئالالھۇ ئهكبهر !  ئالالھۇ ئهكبهر  —

ــۇھهمم ــڭهدنى مـ ــق  ئالالھنىـ ــۋەدنى كهززاب دەپ گۇۋاھلىـ ــسى، ئهسـ  ئهلچىـ
  . دەپ توۋلىدىم، بۇ بىزنىڭ پارول بهلگىمىز ئىدى—! بېرىمهن

ــاراپ كېلىــــشتى،    ــكه قــ ــاراي تهرەپــ ــۇلمانالر ھهر تهرەپــــتىن ســ مۇســ
ــاڭالپ چۆچۈشــۈپ كېتىــشتى ۋە دەرھــال     ــاۋازىنى ئ ــاپىزەتچىلهر ئهزان ئ مۇھ

ــ. ھهرىكهتـــكه كهلـــدى ڭ ئـــادەملىرى ئۇچرىـــشىپ ھهتتـــا ئىككـــى تهرەپنىـ
ــشتى  ــشىپ كېتى ــۋەدنىڭ   . گىرەلى ــاراي تېمىنىــڭ ئۈســتىدىن ئهس مهن س

ئــۇالر . بــۇنى كــۆرۈپ ئۇنىــڭ قوشــۇنى ئــاجىزالپ كهتتــى. بېــشىنى تاشــلىدىم
پ كۈچى ئـاجىزالپ كهتتـى، مـۆمىنلهر تهكبىـر ئېيتىـشقان ھالـدا              ىشىبوش

ىـشالر ئوڭۇشـلۇق    دۈشمهن تهرەپكه ئېتىلدى، قۇياش كۆتۈرۈلگىچه ھهمـمه ئ       
  .تامامالندى

تۈرۈلگهنــدە بىــز ئالالھنىــڭ ئهلچىــسىگه ئهھــۋالنى مهلــۇم  ۆكقۇيــاش «
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ــازدۇق  ــنىگه يېتىــپ  . قىلىــپ مهكتــۇپ ي خۇشــخهۋەر يهتكۈزگــۈچىلهر مهدى
ــات      ــساالمنىڭ ۋاپــ ــۇھهممهد ئهلهيهىســ ــسى مــ ــۇ كېچىــ ــپ دەل شــ بېرىــ

لـــــېكىن ئـــــۇالر يهنه پهيغهمـــــبهر   . قىلغانلىقىـــــدىن خهۋەر تېپىپتـــــۇ 
ــۈرۈلگهنلىكىنى   ئهل ــۋەدنىڭ ئۆلتــ ــاھابىلىرىگه ئهســ ــساالمنىڭ ســ هيهىســ

. بىلــدۈرۈپ ۋەھىــي چۈشــكهنلىكىنى بىلــدۈرۈپ بولغــانلىقىنىمۇ بىلىپتــۇ 
ئهسۋەد كهچته ئۆلتۈرۈلـدى، ئـۇنى      ‹: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ساھابىلىرىگه  

ئـى  ‹: هرسـاھابىل . دەپتـۇ › مۇبارەك ئائىلىدىن بولغان مۇبارەك ئادەم ئۆلتۈردى     
دەپ ســـــورىغاندا پهيغهمـــــبهر › ئـــــۇ كىـــــم؟! ئالالھنىـــــڭ پهيغهمبىـــــرى

  . دېگهن› ! ئېرىشتىهلىبىگهغفهيرۇز !... ئۇ فهيرۇز‹: ئهلهيهىسساالم
  ! ئالالھ فهيرۇز ۋە ئۇنىڭ سهبداشلىرىغا كاتتا ئهجىرلهرنى ئاتا قىلغاي
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  سۇراقه ئىبنى مالىك

 
ئهگهر ســـهن كىـــسرانىڭ بىـــر جـــۈپ بىلهيزۈكىنـــى  

  نداق بولۇپ كېتهرسهن؟سالساڭ قا
  مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم—

  

.  قۇرەيشلهر چۆچۈشۈپ ئوپۇر ـ توپۇر بولۇشـۇپ كېتىـشتى   هتىگىنىئبىر 
ــۇرت مهھهل   ــڭ ي ــۈنكى ئۇالرنى ــدە  لچ ــمه يېرى ــڭ ھهم ــۇھهممهد «: ىلىرىنى م

دېـگهن خهۋەر تارقالغـان ئىـدى،       » !كېچىسى مهككىـدىن چىقىـپ كېتىپتـۇ      
 بۇنىڭغـا ئىشهنگىـسى كهلمىـدى، ئـۇالر         لېكىن قۇرەيـشلهرنىڭ كـاتتىلىرى    

ــارلىق      ــڭ ب ــۆيلىرىنى ۋە مۇھهممهدنى ــدىكىلهرنىڭ ئ ــىم جهمهتى ــى ھاش بهن
ئــاختۇرۇش ئهبــۇ بهكرىنىــڭ ئــۆيىگه . دوســتلىرىنىڭ ئــۆيلىرىنى ئــاختۇردى

  :كهلگهندە ئۆيدە ئهسما بار ئىدى، ئۇنىڭدىن
  : ئۇ. تىسوراش دەپ — ئاتاڭ قېنى؟—
ــمهن— ــاۋاب بېر— !بىلمهي ــۇ  دەپ ج ــال ئهب ــشى بىلهن ــلجى ــدىغا هھ  ئال

كېلىپ ئۇنىڭ تهستىكىگه بىرنى سالدى، تاياق زەربىـسىدىن سـىلكىنىپ           
ئــۇالر . كهتكهچــكه ھهتتــا ئۇنىــڭ قۇلىقىــدىكى ھالقىــسىمۇ چۈشــۈپ كهتتــى 

ــقهتهن     ــدىن كېــيىن ئۇنىــڭ ھهقى ــۇھهممهد ئهلهيهىســساالمنى تاپالمىغان م
ــشهندى    ــگه ئى ــپ كهتكهنلىكى ــدىن چىقى ــېكىن . مهككى ــشىنىش  ل ــۇ ئى ب

ئــــۇالر مــــۇھهممهد  . ئۇالرنىــــڭ تهرســــالىقىنى تېخىمــــۇ بهك ئاشــــۇردى   
 تېـپىش ئۈچـۈن مهخـسۇس    ەپئىـزد ئهلهيهىسساالمنىڭ ماڭغان يولىنى ئىز  

. ئادەملهرنى تهشـكىل قىلـدى ھهم ئىـزچىالر بىـلهن بىلـله ئۇالرمـۇ چىقتـى               
  : ئۇالر سهۋرى غارىغا كهلگهندە ئىزچىالر

  . دېيىشتى— ئۆتۈپ كهتمهپتۇ، بۇ ئادەم بۇ غاردىن تېخى—
ــدى  ــۇالر خاتاالشــمىغان ئى ــۇ   . ئ ــبهر ئهلهيهىســساالم، دوســتى ئهب پهيغهم

قۇرەيـشلهر غارنىـڭ ئېغىـزى      . بهكرى بىلهن بـۇ غارغـا يوشـۇرنىۋالغان ئىـدى         
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ئالدىـدا ئۇيـاقتىن ـ بۇياققـا ماڭـاتتى، بـۇنى كـۆرۈپ تۇرغـان ئهبـۇ بهكرىنىـڭ           
ــۇھهممهد ئهلهي   ــدى، م ــاش كهل ــۆزلىرىگه ي ــۇھهببهت،  ك ــا م هىســساالم ئۇنىڭغ

  : كۆيۈنۈش ۋە ئېچىنىش نهزىرى بىلهن قارىدى، ئهبۇ بهكرى
مهن ئۆزۈم ئۈچۈن ئهندىـشه قىلمىـدىم،       !  ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى   —

 دەپ —پهقهت ســـاڭا بىـــرەر ئىـــش بولـــۇپ قالمىـــسىكهن، دەپ يىغلىـــدىم، 
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تهمكىن ھالدا. پىچىرلىدى

 —! ئـالالھ بىـز بىـلهن بىللىـدۇر       ! سهن غهم قىلما  ! بۇ بهكرى  ئى ئه  —
  .دېدى

ئالالھ ئهبۇ بهكرىگه خاتىرجهملىكنى چۈشۈردى، ئـۇ غـار ئالدىـدا ئۇيـاق ـ      
  : بۇياققا مېڭىپ يۈرگهن كىشىلهرنىڭ پۇتلىرىغا قارايتتى ۋە

ئهگهر ئۇالردىن بىرەرسى پۇتىنىڭ ئاسـتى      !  ئى ئالالھنىڭ ئهلچىسى   —
ــ   دېگىنىــدە پهيغهمــبهر  —سىال ئىككىمىزنــى كۆرۈۋالىــدۇ،  تهرىــپىگه قارى
  : ئهلهيهىسساالم

 ئىككىمىـــزدىن ئۈچىنچىـــسىنىڭ ئـــالالھ ئىكهنلىكىـــگه قانـــداق —
  :  بىر ياشنىڭۈستىدىكىئئۇالر غار .  دېدى—قارايسهن؟

 دېگهنلىكىنى ئاڭلىـدى، بـۇ      —غار ئىچىگه قاراپ باقايلى،     !  يۈرۈڭالر —
  : هف مهسخىرلىك ھالداچاغدا ئۇممهييه ئىبنى خهل

 غار ئىشىكىدە تور تارتقان ئۆمۈچۈكنى كۆرمىـدىڭمۇ؟ ئـالالھ بىـلهن            —
.  دېـدى  —قهسهمكى، بۇ ئۆمۈچۈك مۇھهممهد تۇغۇلۇشتىن بۇرۇنمۇ بار ئىكهن،       

  : هھلجئهبۇ 
 الت ۋە ئۇززا بىـلهن قهسـهمكى، مهن ئـۇنى بىـزگه يـېقىن بىـر جايـدا            —

 كۆرۈپ تۇرامدىكىن، دەپ گۇمـان      زنىهرىكهتلىرىمىھسۆزلىرىمىزنى ئاڭالپ،   
 —قىلىمهن، لېكىن ئۇنىڭ سېهرى بىزنىڭ كـۆزلىرىمىزنى پهردىلىۋالـدى،        

  .دېدى
قۇرەيــشلهر مــۇھهممهدنى ئىزدەشــتىن بولــدى قىلمىــدى، ئــۇالر مهكــكه  

ــنه   ــلهن مهدى ــشىلهرگه   قئارىلىبى ــقان كى ــدا ئولتۇراقالش ــول بويى ــدىكى ي : ى
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ھالـدا تېپىـپ كهلـسه ئۇنىڭغـا        كىمكى مۇھهممهدنى تىرىـك يـاكى ئۆلـۈك         «
  .دەپ جاكارلىدى» ! دانه تۆگه مۇكاپات بېرىمىز100ئېسىل تۆگىلهردىن 

” قۇدەيــــد“ســــۇراقه ئىبنــــى مالىــــك مهككىــــگه يــــېقىن جايــــدىكى
ــۇ   ــۇپ ئـ ــسىدىن بولـ ــڭقوقهبىلىـ ــۇراتتى،  ۋمىنىـ ــشىدا ئولتـ ــر يىغىلىـ  بىـ

بـۇنى  قۇرەيشلهرنىڭ جاكارچىسى بۇ يهرگه كېلىپ بـۇ ئېالننـى جاكارلىـدى،            
ئاڭلىغان سۇراقه تۆگىنىڭ خهۋىرىنى ئـاڭالش بىـلهن ئۇنىڭغـا ئېرىشىـشكه            
بولغان قىزىقىشى كۈچهيدى، لېكىن ئۇ بۇنى باشقىالر تۇيۇپ قالمىسۇن، دەپ  

سۇراقه بۇ يهردىن تېخى قوزغالماي تۇرۇپال ئۇنىڭ . ئېغىز ئاچماي ئولتۇرۋالدى
  :  بىر ئادەم بۇ يهرگه كېلىپۋمىدىنقو

لهن قهسهمكى، يېنىمـدىن ئـۈچ ئـادەم ئـۆتتى، مهن ئـۇالرنى              ئالالھ بى  —
گۇمـان   مۇھهممهد، ئهبۇ بهكرى ۋە ئۇالرنىڭ يـول باشلىغۇچىـسىمىكىن، دەپ         

  : سۇراقه.  دېدى—قىلىمهن، 
ــاالنىالر بولۇشـــى   — ــان پـ ــزدەپ چىققـ ــسىنى ئىـ ــۇالر تۆگىـ  بهلكىـــم ئـ
باشـقا  دەپ قويـۇپ   » بهلكىـم شـۇنداقتۇ   «: دى، ھېلىقى ئادەم  ېدېۋ —مۇمكىن،

  .گهپ قىلمىدى
ســـۇراقه ئـــۆزى بـــۇ ســـورۇندىن دەرھـــال چىقىـــپ كهتـــسه بىرەرىنىـــڭ  

ــاز ئولتــۇردى،   قوزغىلىــپگۇمانىنىــڭ  ــۇ يهردە بىــر ئ  قالماســلىقى ئۈچــۈن ئ
ئاندىن ئۇالرنىڭ دىققىتىنى قوزغىمىغان ھالدا سۇغۇرۇلۇپ چىقىپ دەرھـال         

تهييارالپ ئۇنى  ئۆيىگه كهلدى ۋە خىزمهتكارىغا كىشىلهرگه تۇيدۇرماي ئاتنى        
جىلغىنىڭ ئوتتۇرىغا باغالپ قـورالىنى ئاتقـا يـېقىن جايغـا قويـۇپ قويۇشـقا          

  .ۇيرۇدىب
ســـۇراقه ســـاۋۇتىنى كىيىـــپ، قـــورالىنى ئېـــسىپ، ئېتىغـــا مىنـــدى،  
مۇھهممهدنى باشقىالرنىڭ ئۆزىدىن بۇرۇن تۇتىۋالماسلىقى ئۈچۈن ئۇچقاندەك       

  .يۈرۈپ كهتتى
ــ   ــاناقلىق چهۋەن ــدىكى س ــۇراقه قهۋمى ــۇپ، قهددى  س ــرى بول دازالرنىڭ بى

لىكـى بىـلهن تونۇلغـان، سـهپهرگه چىـداملىق ئـادەم            ئېگىزقامهتلىك، بـويى    
 شـائىر بولـۇپ، مىنىـدىغان    ېرەكزئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇ يهنه ئهقىللىق،  . ئىدى
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  .ئېتىمۇ نهسىللىك ئېسىل ئاتالردىن ئىدى
ى سۇراقه يـولنى قـاتالپ ماڭـدى، لـېكىن ئارىـدىن ئـۇزاق ماڭمـايال ئېتـ                

بۇ : ئۇ بۇ ئىشتىن شۇم پال ئېلىپ.  كېتىپ ئۇ يىقىلىپ چۈشتىۈدۈرۈلۈپم
 يولىغــا راۋان مىنىــپ دەپ ئېتىغــا يهنه! زادى نــېمه ئىــش؟ ھــۇ ئۆلگــۈر ئــات 

بولــدى، لــېكىن ئارىــدىن بىــر ئــاز ئۆتــۈپ ئېتــى يهنه بىــر مۆدۈرلــۈپ ئــۇ يهنه  
غـا  ئۇنىـڭ كۆڭلىـدە گۇمـان تېخىمـۇ كۈچهيـدى ۋە ئارقى           . يىقىلىپ چۈشـتى  

قايتماقچىمۇ بولدى، لېكىن يـۈز تـۆگىگه ئېرىـشىش ئىـشتىياقى ئـۇنى يهنه              
  .ئالدىغا مېڭىشقا ئۈندىدى

سۇراقه ئېتىدىن ئىككىنچى قېتىم يىقىلغان يېرىدىن ئۇزاق ماڭمايال 
ئۇ ئوقياسىغا قـولىنى    . مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ۋە ئۇنىڭ دوستىنى كۆردى     

نكى ئــۇ ئېتىنىــڭ تۇياقلىرىنىــڭ ئــۇزاتتى ـ يــۇ قــولى قېتىــپال قالــدى، چــۈ   
 ۇۋالغانلىقىنىتوسـ زېمىنغا پېتىپ كېتىۋاتقانلىقىنى، ئالدىنى توپـا ـ چـاڭ    

تتى، لـېكىن ئــات يهرگه مىخلىنىــپ كهتكهنــدەك  ىۋېــدئــۇ ئېتىنــى . كـۆردى 
شۇنىڭ بىـلهن ئـۇ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ۋە ئۇنىـڭ            . قىمىر قىلمايتتى 

  : دوستىغا قاراپ
 ۇۋېتىشقويــســىلهر ئېتىمنىــڭ پــۇتلىرىنى   !  ئــى ئىككــى ئــادەم  —

 —! ھهققىدە پهرۋەردىگارىڭالرغا دۇئـا قىلـساڭالر، مهن سـىلهرگه چىقىلمـاي          
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم دۇئـا قىلىۋىـدى ئـالالھ ئۇنىـڭ ئېتىنىـڭ              . دېدى

 ئـاتنى ئـۇالر     قوزغىلىـپ كى يهنه   ۈكۆزلپۇتىنى قويۇۋەتتى، لېكىن ئۇنىڭ ئاچ      
مــا ئاتنىــڭ پــۇتلىرى بولــسا بۇرۇنقىــدىنمۇ بهكــرەك  تهرەپــكه چــاپتۇردى، ئهم

  : پېتىپ كهتتى، سۇراقه يالۋۇرۇپ چوڭقۇر
مهن !  نهرســـــــىلىرىم ۋە قـــــــوراللىرىم ســـــــىلهرنىڭ بولـــــــسۇن—

پهيغهمــبهر .  دېـدى —! تىـشكه ۋەدە بېــرەي ېئهكئارقامـدىكىلهرنى قــايتۇرۇپ  
  :ئهلهيهىسساالم

 كىـشىلهرنى    بىزگه ئۇ نهرسىلىرىڭنىڭ كېرىكى يوق، لېكىن سهن       —
 دېدى، ئاندىن ئۇنىڭ ئېتىنىڭ مېڭىـشىغا دۇئـا قىلـدى،           —! بىزدىن قايتۇر 

ئېتــى ماڭــدى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم يولىغــا راۋان بولمــاقچى بولغانــدا  



  ساھابىلهر ھاياتىدىن تالالنمىالر

 88

w
w

w
.m

unber.org
 

  : سۇراقه ئۇالرغا
  . دېدى—مهندىن سىلهرگه زىيان يهتمهيدۇ،!  ئالالھ بىلهن قهسهم—
دەپ سـورىدى پهيغهمـبهر      — سهن بىزدىن نـېمه تهلهپ قىلمـاقچى؟         —

  . ئهلهيهىسساالم
ماڭا ئىشهن، سېنىڭ دىنىڭ !  ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ئى مۇھهممهد—

، ئىــشلىرىڭ يۈكــسىلىدۇ، نــاۋادا مهن ســېنىڭ ئاشــكارىلىنىپكهلگۈســىدە 
ۋە بـۇ توغرىـسىدا ماڭـا خهت      ! ھوزۇرۇڭغا بارسام مېنى ھۆرمهتلهشـكه ۋەدە بهر      

  . دېدى—! يېزىپ بهر
 ئهلهيهىسساالم ئهبۇ بهكرىنى بـۇيرۇپ بىـر سـۆڭهك تاختايغـا            پهيغهمبهر

  : خهت يېزىپ بهردى ۋە قايتقىلىۋاتقاندا سۇراقهگه
ئهگهر سهن كىسرانىڭ بىلهيزۈكىنـى تاقىـساڭ قانـداق         !  ئى سۇراقه  —

  .  دېدى—قىالرسهن،
  .  دەپ سورىدى سۇراقه ھهيران بولۇپ— كىسرا ئىبنى ھورمۇزما؟ —
  . دېدى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم— ھورمۇز،كىسرا ئىبنى ! ھهئه—

ــايتتى  ــۇراقه ق ــساالمنى   . س ــۇھهممهد ئهلهيهىس ــۇ م ــزدئ ــان ەپئى  ماڭغ
  : كىشىلهرنى كۆرۈپ ئۇالرغا

مهن ئۇنى ئىزدەپ ھهممه يهرنى قېزىۋەتتىم، مېنىڭ ئىز        !  قايتىڭالر —
شــۇنىڭ .  دېــدى— ئىكهنلىكىمنــى ســىلهر ئوبــدان بىلىــسىلهر،ۈچىئىزدىگــ

  . ا كىشىلهرمۇ قايتىشتىبىلهن باشق
سۇراقه پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم مهكـكه زېمىنىـدىن سـاق ـ سـاالمهت       
قۇتۇلۇپ مهدىنىگه يېتىپ بارغانغا قهدەر، ئۆزى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم ۋە          

كېــيىن ئــۇ بــۇ . ئاشــكارىلىمىدىئۇنىــڭ دوســتى بىــلهن بولغــان ئىــشالرنى  
 قورقۇنچاقلىقىغـا، پۇرسـهتنى      سـۇراقهنىڭ  هھـل جئىشالرنى سۆزلىگهندە ئهبۇ    

  :قولدىن بېرىپ قويغانلىقىغا ماالمهت قىلدى، سۇراقه ئۇنىڭغا
ــۇ ھهكهم — ــى ئهب ــداق   !  ئ ئهگهر ســهن ئاتنىــڭ پۇتلىرىنىــڭ يهرگه قان

ــانلىقىنى كۆرســـهڭ ئىـــدىڭ، مۇھهممهدنىـــڭ   پېتىـــپ كېرىـــپ كېتىۋاتقـ
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 شـهك   ھهقىقهتهن ئىسپات بىلهن كۈچلهندۈرۈلگهن پهيغهمبهر ئىكهنلىكىگه     
 —قىلمايتتىڭ، ئاشۇنداق ۋاقىتتا كىممۇ ئۇنىڭغا قارشىلىق قىاللىـسۇن؟       

  .دېگهنىدى
قـاراڭغۇ كېچىـدە مۇسـاپىر شـهكلىدە        . ۋەردىۈئۆتـ كۈنلهر شـۇ تهرىقىـدە      

قېچىپ چىققان مـۇھهممهد ئهلهيهىسـساالم، ئهمـدىلىكته بولـسا مهككىنـى            
ى قىلىچ ۋە   ئۇن. فهتىه قىلغۇچى قوشۇننىڭ رەھبىرى بولۇپ قايتىپ كهلدى      

. نهيــزىلهر بىــلهن قورالالنغــان نهچــچه مىــڭ قوشــۇن قوغــداپ ماڭغــان ئىــدى
ئهينــى چــاغالردا ھاكــاۋۇرلۇق، مهنمهنلىــك ۋە زومىگهرلىــك بىــلهن زېمىنغــا  

 كــاتتىلىرى قورقــۇپ تىتــرىگهن ھالــدا پهيغهمــبهر  قــۇرەيشپاتمــاي قالغــان 
غلـۇپ ھالـدا    ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا ئۇنىڭدىن ئهمىنلىك سورۇشۇپ، مه     

  : ئۇالر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن. كېلىشمهكته ئىدى
 دەپ ســــورىغاندا پهيغهمــــبهر  — بىزنــــى قانــــداق جازااليــــسهن؟   —

  : ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهرلهرگه خاس كهڭ قورساقلىق بىلهن ئۇالرغا
ــۇ ۋاقىتتــا ســۇراقه  .  دېــدى—!  بېــرىڭالر، ســىلهر ئهركىــن ســىلهر — ب

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالـدىغا ئىـسالم       مىنىپ تهييارالنغان ئېتىغا 
ئۇ ئهينى چاغـدا    . دىنىنى قوبۇل قىلغانلىقىنى ئېالن قىلىش ئۈچۈن كهلدى      

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇنىڭغــا يېزىــپ بهرگهن ئهھــدىنامىنىمۇ بىلــله 
  :ئۇ بۇ ۋەقهلىكلهرنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ. ئېلىۋالغان ئىدى

ــا— ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ    مهن جىئرانغ  چۈشــكۈن قىلغــان پهيغهم
ئالدىغا كهلدىم، ئهنسارىالردىن تهشكىللهنگهن مۇھاپىزەتچىلهرنىڭ ئىچىـگه       

نـېمه  «: ئۇالر مېنى نهيزىلىرىنىڭ دەستىلىرى بىـلهن ئىتتىرىـپ       . كىردىم
ان قتوسـ دەيتتـى، مهن ئۇالرنىـڭ      » !قىلماقچى سهن؟ يىراق تـۇر، يىـراق تـۇر        

 قىلمــــــاي ســــــهپ يېرىــــــپ ئــــــۇدۇل پهيغهمــــــبهر  نهيزىلىــــــرىگه پهرۋا
ــۇ تۆگىــسىنىڭ ئۈســتىدە     ــۇ چاغــدا ئ ــاردىم، ب ئهلهيهىســساالمنىڭ يېنىغــا ب

مهن سۇراقه بولىمهن، بۇ    ! ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى  «: ئىكهن، مهن ئۇنىڭغا  
كهل، يـېقىن   ! ئى سۇراقه «: دېدىم، ئۇ » سېنىڭ ماڭا يېزىپ بهرگهن خېتىڭ    

پــا قىلىنىــدىغان، ياخــشىلىق قىلىنىــدىغان بۈگــۈن بولــسا ۋەدىــگه ۋا! كهل
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، ئاشـكارىلىدىم مهن ئۇنىڭ ئالدىدا ئىسالمغا كىرگهنلىكىمنـى       . دېدى» كۈن
  . مهن ئۇنىڭ ياخشىلىقىغا ۋە خهيرىيىتىگه ئېرىشتىم

  ئارىدىن بىـرنهچچه   ۇچۇرۇشۇپئسۇراقه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن     
ــۈپال پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئال ۋاقىــت . الھنىــڭ دەرگاھىغــا كهتتــى  ئۆت

ئـۇ ئهينـى    . قـايغۇردى  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاپاتىغا سۇراقه قاتتىق    
ــۈرمهكچى      ــساالمنى ئۆلتـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــۆگىنى دەپ پهيغهمـ ــۈز تـ ــدا يـ چاغـ

ــۈن    ــسا پۈت ــدى بول ــانلىقىنى، ئهم ــابولغ ــبهر  دۇني ــڭ پهيغهم دىكى تۆگىلهرنى
لىـۋەتكهن تىرنىقىچىلىـك    ئهلهيهىسساالمنىڭ قىممىتى ئالدىدا ئۇنىـڭ ئې     

: ئهمهســلىكىنى ئهســلىدى ۋە پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئهينــى چاغــدا
ئهگهر ســـهن كىـــسرانىڭ بىلهيزۈكىنـــى تاقىـــساڭ قانـــداق ! ئـــى ســـۇراقه«

ــهن؟ ــۇم      » قىالرس ــڭ چوق ــر كۈننى ــۇنداق بى ــلهپ مۇش ــۆزىنى ئهس ــگهن س دې
  .كېلىدىغانلىقىغا شهكسىز ئىشهندى

ــۈنلهر  ــك ــۇلمۈئۆت ــڭ   ۋەردى، مۇس ــۇ بهكرىنى ــى ئهب انالرنىڭ خهلىپىلىك
نىـــڭ قولىغـــا ئـــۆتتى، ئۇنىـــڭ  خهتتابۋاپاتىـــدىن كېـــيىن ئـــۆمهر ئىبنـــى  

قوشۇنلىرى پارس زېمىنىغا خۇددى كهلكۈندەك بېسىپ كىردى ۋە ئۇالرنىـڭ          
قورغــان ـ ئىــستىهكاملىرىنى پاچــاقالپ، شــاھلىق تهختىلىرىنــى گــۇمران   

 ئىنسانالرنىڭ سهلتهنهتلىرى   يۋەھشىقىلدى، ئالالھنىڭ ياردىمى بىلهن بۇ      
  .ئۆرۈلۈپ نۇرغۇن غهنىمهتلهرنى ئالدى

ئۆمهرنىڭ خهلىپىلىـك مهزگىلىنىـڭ ئـاخىرقى كۈنلىرىنىـڭ بىرىـدە           
 ئىبنى ئهبـۇ ۋەققاسـنىڭ ئهلچىلىـرى مۇسـۇلمانالرنىڭ خهلىپىـسىگه            سهئد

ىقىنى يهتكــــۈزۈش ئۈچــــۈن مهدىــــنىگه كهلــــدى، ئــــۇالر  خۇشــــالغهلىــــبه 
ىسىگه ئۇرۇشتا ئېلىنغـان غهنىمهتلهرنىـڭ بهشـتىن        هزىنخمۇسۇلمانالرنىڭ  

غهنىمهتــلهر ئۆمهرنىــڭ ئالــدىغا   . بىرىنــى بىــرگه ئالغــاچ كهلــگهن ئىــدى    
 ھالــدا ئــۇ نهرســىلهرگه قارىــدى، چــۈنكى ئــۇ      هجهبلهنــگهنئقويۇلغانــدا ئــۇ  

نهرسىلهرنىڭ ئىچىـدە كىـسرانىڭ مهرۋايىـت تاشـالر بىـلهن زىنـنهتلهنگهن             
، ئېـسىل  ېچهكلىـرى ك كهشـتىلهنگهن كىـيىم ـ    تاجى، ئالتۇن يىپالر بىلهن

ــان     ــى، ھــېچكىم كــۆرۈپ باقمىغ ــان بهلبىغ ــاش ۋە جهۋھهرلىــرى ئورنۇتۇلغ ت
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ئۇنىڭـدىن باشـقا يهنه سـاناپ       . شهكىلدىكى بىر جـۈپ بىلهيزۈكـى بـار ئىـدى         
  .بولغۇسىز ئېسىل نهرسىلهر بار ئىدى

لهن بۇ نهرسـىلهرنى ھاسىـسى بىـ      !) ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن   (ئۆمهر
  : ئۇياق ـ بۇياققا ئۆرۈپ ـ چۆرۈپ بېقىپ ئهتراپىدىكىلهرگه

ــادەملهر    — ــشهنچلىك ئ ــدىغانالر دىيانهتلىــك ۋە ئى ــى ئورۇن ــۇ ۋەزىپىن  ب
  !): ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن(بۇ چاغدا ئهلى.  دېدى—ئىكهن، 
سـهن پـاك بولغاچقـا پۇخرالىرىڭمـۇ        !  ئى مۆمىنلهرنىـڭ خهلىپىـسى     —

گهر سهن چىرىكلهشكهن بولساڭ، ئۇالرمۇ چىرىكلهشكهن      پاك ديىانهتلىك، ئه  
  . دېدى—بوالتتى، 

ــا كىــــسرانىڭ كــــۆينىكىنى،   ئــــۆمهر ســــۇراقهنى چاقىرىــــپ ئۇنىڭغــ
ــۆتىگىنى   ــونىنى ۋە ئ ، قىلىچــى بىــلهن ئېــسىل  ۈرۈپكىيــدئىــشتىنىنى، ت

بهلبىغىنى ئېسىپ قويدى، بېشىغا بولـسا ئۇنىـڭ ئـالتۇن تـاجىنى تاقىـدى،              
: ىككــى بىلهيزۈكىنــى تاقىــدى، بــۇ چاغــدا مۇســۇلمانالر قوللىرىغــا ئۇنىــڭ ئ

بۇ چاغـدا   . دەپ تهكبىر ئېيتىپ كېتىشتى   » !ئالالھ ئهكبهر ! ئالالھ ئهكبهر «
  : ئۆمهر سۇراقهنىڭ بۇ سۆلىتىگه قاراپ

 كىــسرانىڭ تــاجى، قولىــدا ئۇنىــڭ بىلهيزۈكــى  ېــشىداب!  پــاھ، پــاھ— 
 — ن ئاسـمانغا قـاراپ،  ئانـدى .  دېدى —بولغان مهدلهج قهبىلىسىدىكى ئهرەب،     

سـهن بـۇ مـالالرنى پهيغهمبىـرىڭگه بهرمىـدىڭ، ئـۇ سـاڭا مهنـدىن                ! ئى ئـالالھ  
ســۆيۈملۈك ۋە ھۆرمهتلىــك ئىــدى، ئهبــۇ بهكرىگىمــۇ بهرمىــدىڭ، ئــۇ مهنــدىن  
سۆيۈملۈك ۋە ھۆرمهتلىك ئىدى، ئۇنى بولـسا ماڭـا بهردىـڭ، مهن سـېنىڭ بـۇ                

!... ىڭدىن پانـاھ تىلهيـمهن    نهرسىلهرنى مېنى جازاالش ئۈچۈن بهرگهن بولۇشـ      
ئاندىن شۇ سورۇن تارقىمـاي تـۇرۇپال غهنىمهتلهرنـى مۇسـۇلمانالرغا           .  دېدى —

  .تهقسىم قىلىپ بهردى
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  ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم

 
جهننىتـــى كىـــشىلهرگه قـــاراپ خۇرســـهن بولمـــاقچى 

  !بولغانالر ئابدۇلالھ ئىبنى ساالمغا قارىسۇن
  هرساھابىل—

  

نـى چـاغالردىكى مهدىنىنىـڭ كاتتىلىرىـدىن     ھۈسهن ئىبنى سـاالم ئهي    
مهدىنىـدىكى ھهر خىـل دىـن ئهھلـى ئـۇنى كىـشىلهر ئىچىـدە تهقـۋا،                 . ئىدى

  .سالىه، پهرزكارلىقى بىلهن تونۇلغان سهمىمىي ئادەم، دەپ ھۆرمهتلهيتتى
 ئىنتــايىن خــاتىرجهم تۇرمــۇش كهچــۈرەتتى، لــېكىن ئــۇ      ۈســهيىنھ

ئــۇ ۋاقتىنــى ئــۈچكه بــۆلگهن . ىۋاقتىنــى ھهرگىزمــۇ بىكــار ئۆتكــۈزۋەتمهيتت
بولــۇپ ئۇنىــڭ بىــر بــۆلىكىنى چىركاۋىــدا ۋەز ـ نهســىههت قىلىــش ئۈچــۈن،   
ئىككىنچى بىر بۆلىكىنى خورمىلىق بېغىنى پهرۋىش قىلىـش ئىـشلىرى          

نىش ئۈچـۈن تهۋرات بىـلهن      ىچۈشـ ئۈچۈن، ئۈچىنچى بىـر بـۆلىكىنى دىننـى         
  . ھهپىلىشىپ ئۆتكۈزەتتى

قـــۇپ بـــۇرۇنقى پهيغهمـــبهرلهر ۋە ئۇنىـــڭ  ئـــۇ ھهر قېـــتىم تهۋراتنـــى ئو
ــڭ     ــدىغان پهيغهمبهرنى ــدىن چىقى ــان، مهككى ــسى بولغ ــشارىتىبئاخىرقى  ې

توختـايتتى ۋە بـۇ    ھهققىـدىكى خهۋەرلهر ئۈسـتىگه كهلگهنـدە ئـۇزاق ـ ئـۇزاق       
كهلگۈســىدىكى پهيغهمبهرنىــڭ ســۈپهتلىرى، ئــاالمهتلىرى توغرىــسىدىكى     

تـا خهۋەر بېـرىلگهن پهيغهمبهرنىـڭ    تابكى. بايانالرنى قايتا ـ قايتـا ئوقـۇيتتى   
 ۇرىدىغانلىقىـدىن تئۆز يۇرتىدىن مهدىنىگه كېلىدىغانلىقىدىن ھهم بۇ يهردە        

ئۇ ھهر قېتىم بۇ ھهقتىكى مهزمونالرنى ئوقۇسا يـاكى         . ئىنتايىن سۆيۈنهتتى 
بۇ مهزمونالر ئۇنىـڭ خىيالىغـا كهچـسىال ئـۇ ئاشـۇ پهيغهمبهرنـى كۆرەلىـشى،                

ان ئېيتقۇچىالرنىــڭ ئهۋەلقىــسى بولۇشــى ئۈچــۈن  ئىــشىنىپ ئىمــ ئۇنىڭغــا
  .  قىلىپ ئالالھ دىن بۇنى تىلهيتتىۈمىدئئۆمرىنىڭ ئۇزۇن بولۇشىنى 
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 ئىبنى ساالمنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىـپ، ئۇنىـڭ         ۈسهيىنھئالالھ  
ئــۆمرىنى ھهتتــا تــوغرا يولغــا ھىــدايهت قىلىنغــۇچىالر ئۈچــۈن رەھــمهت        

. هرنىڭ كېلىشىگىچه ئـۇزۇن قىلـدى     ئهلچىسى قىلىپ ئهۋەتىلگهن پهيغهمب   
ھهمدە ئۇنى بۇ پهيغهمـبهر بىـلهن ئۇچرىـشىش، ئۇنىـڭ بىـلهن ھهمـسۆھبهت               
بولۇش، ئۇ ئارقىلىق ئهۋەتىلگهن ھهق دىن بىلهن شهرەپلىنىشكه مۇيهسسهر 

  .قىلدى
بىز ئۇنىڭ ئىسالمنى قوبۇل قىلىش جهريانىنىڭ قانداق بولغانلىقىنى 

  : مۇنداق دەيدۇتوختىلىپھهقته ئۇ بۇ . ئۆز ئاغزىدىن ئاڭاليلى
 ئاڭلىغىنىمــدا ئاشــكارىالنغانلىقىنىپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ «

مهن ئۇنىڭ ئىسمىنى، نهسهبىنى، سۈپهتلىرىنى، كهلگهن ۋاقتـى ۋە ئـورنىنى           
سۈرۈشتۈردۈم ھهمدە ئاڭلىغانلىرىمنى تهۋراتتا بايان قىلىنغان سـۈپهتلهر ۋە   

ئــاخىردا مهن . هر بىــلهن سېلىــشتۇردۇمئــۇ توغرىــسىدا بېــرىلگهن بېــشارەتل 
الردا ئالدىن بېشارەت   كىتابئۇنىڭ ھهقىقهتهن ئالالھ تهرىپىدىن ئهۋەتىلگهن،      

بېرىلگهن پهيغهمبهرنىـڭ دەل ئـۆزى ئىكهنلىكىـگه ئىـشهندىم، لـېكىن مهن             
بـۇ  . بۇالرنى يهھۇدىيالردىن يوشۇردۇم ۋە بۇ ھهقـته ھېچبىـر سـۆز قىلمىـدىم             

هر ئهلهيهىســساالمنى مهككىــدىن ئېلىــپ چىقىــپ ئهھــۋال ئــالالھ پهيغهمــب
ــنىگه ئېلىــــپ  ــۈچهكمهدىــ ــويىچه داۋامالشــــتى هلگــ ــۇ بــ ــبهر .  شــ پهيغهمــ

ئهلهيهىسساالم مهدىنىگه يېتىپ كېلىپ قۇبا كهنتىگه كېلىـپ چۈشـكهندە          
بىزنىڭ يېنىمىزغا بىر ئادەم كېلىپ، بىر پهيغهمبهرنىڭ بـۇ يهرگه يېتىـپ      

بـۇ چاغـدا مهن خورمـا دەرىخـى         . قىلـدى كېلىش ئالدىدا ئىكهنلىكىنى خهۋەر     
 ۈۋىدەتمېنىڭ ھاممام خالىدە بىنتى ھارىس دەرەخ       . ئۈستىدە ئىشلهۋاتاتتىم 

  : مهن بۇ خهۋەرنى ئاڭلىغان ھامان ئۆزۈمنى تۇتالماي. ئولتۇراتتى
 دەپ تـوۋالپ    —! ئالالھ ھهممىدىن بهك بۈيۈكتـۇر    !... ئالالھ بۈيۈكتۇر —
  : يتقانلىقىمنى ئاڭالپ چۈچۈپ كېتىپھاممام مېنىڭ تهكبىر ئې. كهتتىم
! ئالالھ بىـلهن قهسـهمكى    ! ئالالھ سېنى زىيانكارالر ئىچىدە قىلسۇن    —

ــا ئىبنـــى ئىمراننىـــڭ كهلگهنلىكىنـــى ئاڭلىغـــان بولـــساڭمۇ    ســـهن مۇسـ
  .  دېدى ھاممام—! بۇنچىلىك قىلىپ كهتمهستىڭ
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بــۇ پهيغهمــبهر مۇســا ئىبنــى ! ئــالالھ بىــلهن قهســهمكى!  ئــى ھاممــا—
اننىڭ قېرىندىشى، شۇنداقال ئۇ ئىككىسى بىـر دىنـدا، بـۇ پهيغهمبهرمـۇ             ئىمر

  .  دېدىم—!...مۇسا ئهۋەتىلگهن ھهق بىلهن ئهۋەتىلگهن
ئۆزىــــدىن بــــۇرۇنقى پهيغهمبهرلهرنــــى :  ســــىلهر ھهمىــــشه بىــــزگه—

ــۇپ    ــسى بولـ ــڭ ئاخىرقىـ ــڭ پهيغهمبهرلىرىنىـ ــتىقالپ، پهرۋەردىگارىنىـ تهسـ
  . دەپ سورىدى—ن پهيغهمبهر مۇشۇمۇ؟ئهۋەتىلىدۇ، دەپ خهۋەر بېرىدىغا

  . دەل ئۆزى شۇ!  ھهئه—
  .  ئۇنداق بولسا بوپتۇ—

مهن دەرھال پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىغا ماڭدىم ۋە ئۇ يهرگه         
ــشىپ      ــشىلهرنىڭ قىستىلى ــۇن كى ــدا نۇرغ ــشىكى ئالدى ــڭ ئى ــپ ئۇنى بېرى

. شـتىم تۇرغانلىقىنى كۆردۈم ۋە مهنمۇ بېرىپ قىستىلىپ ئۇنىڭغـا يېقىنال        
ســاالمنى ! ئــى خــااليىق‹ :مېنىــڭ ئۇنىــڭ ئاغزىــدىن تــۇنجى ئاڭلىغــان ســۆز

ئومۇمالشـــتۇرۇڭالر، ئـــاچ قالغانالرغـــا تائـــام بېـــرىڭالر، كېچىـــدە كىـــشىلهر 
ئۇخلىغاندا تۇرۇپ ئىبادەت قىلىڭالر، شۇنداق قىلساڭالرال جهننهتكه ئامـان ـ   

  .دېگهن سۆزلهر بولدى› !ئىسهن كىرەلهيسىلهر
ــ ا زەن ســېلىپ قاراشــقا باشــلىدىم ۋە ئۇنىــڭ چىرايىنىــڭ   مهن ئۇنىڭغ

يالغانچىنىڭ چىرايىغا ئوخـشىمايدىغانلىقىغا ئىـشهنچ قىلـدىم ـ دە ئۇنىـڭ      
  : ئالدىغا بېرىپ

مـــۇھهممهد ئالالھنىـــڭ  !  بىـــر ئـــالالھتىن باشـــقا ئىـــالھ يـــوق    —
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ماڭــا .  دەپ گۇۋاھلىــق بهردىــم—! پهيغهمبىــرى

  : قاراپ
  .  دەپ سورىدى—ئىسمىڭ نېمه؟  —
  .  ئىبنى ساالمۈسهيىنھ —
.  دېدى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم     —!  بهلكى ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم    —

  : مهن دەرھال
 ھهئه، ئابدۇلالھ ئىبنـى سـاالم، سـېنى ھهق بىـلهن ئهۋەتـكهن ئـالالھ               —
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بىلهن قهسهمكى، بۈگۈندىن باشالپ ماڭـا بۇنىڭـدىن باشـقا بىـر ئىـسىمنىڭ           
  . دېدىم—لۇشىنى ياقتۇرمايمهن،بو

ــۈمگه    ــپ ئۆيـ ــشىدىن قايتىـ ــساالمنىڭ قېـ ــبهر ئهلهيهىسـ مهن پهيغهمـ
ــالىمنى ۋە ئهھلــى ئهۋالدىمنــى ئىــسالمغا چــاقىردىم، ئۇالرنىــڭ     كېلىــپ ئاي
ــۇ        ــدى، ئ ــۇلمان بول ــدەمۇ مۇس ــام خالى ــدى، ھامم ــۇلمان بول ــسى مۇس ھهممى

ــان ئىـــدى  ــىنىپ قالغـ ــايىتى ياشـ ــا. ناھـ ــىلهر ‹: مهن ئۇالرغـ مېنىـــڭ ۋە سـ
ــڭئ ــانلىقىڭالرنى مهن  ۆزۈڭالرنىـ ــۇلمان بولغـ ــسهتر مۇسـ ــ ۇخـ  ۇچهقىلمىغـ

. ئــۇالر ئۇنىڭغــا مــاقۇل بولۇشــتى. دېــدىم› يهھــۇدىيالردىن يوشــۇرۇن تۇتــۇڭالر
  : ئاندىن مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىغا بېرىپ

 يهھۇدىيالر بوھتـانچى، يۈزسـىز ئـادەملهردۇر، مهن سـېنىڭ ئـۇالردىن        —
زۇرىڭغــا چاقىرىــشىڭنى، مېنــى ئۆيلىرىڭنىــڭ بىــرىگه ۇھ ئــادەملهرنى كاتتــا

مۆكۈندۈرۈپ قويۇشىڭنى، ئانـدىن ئـۇالر مېنىـڭ مۇسـۇلمان بولغـانلىقىمنى            
بىلىشتىن بـۇرۇن سـهن ئـۇالردىن مېنىـڭ ھهققىمـدە سـوراپ كۆرۈشـۈڭنى،               
ئۇالرنىــڭ نهزىرىــدىكى مېنىــڭ ئورنــۇمنى سۈرۈشــتۈرۈپ، ئــۇالرنى ئىــسالمغا  

ــشىڭ ــدئنى چاقىرىــ ــمهنۈمىــ ــۇلمان  !  قىلىــ ــۇالر مېنىــــڭ مۇســ ئهگهر ئــ
لهيــدۇ، مېنــى ســۆكىدۇ ۋە ماڭــا بئهيىبولغــانلىقىمنى بىلىــپ قالــسا مېنــى 

  .  دېدىم— چاپاليدۇ، بوھتان
ۋەتتى ۋە  ىـ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مېنى ئۆيلىرىنىڭ بىرىگه كىرگۈز     

ننىڭ گۈزەل  ئۇالرنى ئۆيىگه چاقىرىپ ئۇالرغا ئىسالمنى چۈشهندۈرۈشكه، ئىما      
ــابتهرىپلىرىنـــى بايـــان قىلىـــشقا، ئـــۆزى ھهققىـــدە كهلـــگهن   الردىكى كىتـ

بىــراق ئــۇالر پهيغهمــبهر   . بېــشارەتلهرنى ئۇالرغــا ئهسلىتىــشكه باشــلىدى   
ــلهن   ــسىدا  ئاساســسىزئهلهيهىســساالم بى  قارشىلىشىــشقا، ھهقىــقهت توغرى
ــۇردۇم  . تالىشىــشقا باشــلىدى ــاڭالپ ت ، مهن ئۇالرنىــڭ ھهمــمه ســۆزلىرىنى ئ

دىنى ئـۈزگهن   ىـ ئۈمپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرنىڭ ئىمان ئېيتىشىدىن      
  : چاغدا ئۇالرغا

ــهيىنھ — ــورنى    ۈس ــى ئ ــىلهرنىڭ ئىچىڭالردىك ــاالمنىڭ س ــى س  ئىبن
  : ئۇالر.  دەپ سورىدى—قانداق؟ 
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 ئــۇ بىزنىــڭ رەھبىرىمىــز ۋە رەھبىرىمىزنىــڭ ئــوغلى، ئــۇ بىزنىــڭ  —
ــوغلى،  ــالىمىمىز ۋە ئالىمىمىزنىـــــڭ ئـــ ــشتى— ئـــ ــبهر .  دېيىـــ پهيغهمـــ

  :ئهلهيهىسساالم
 دەپ — ئهگهر ئۇ مۇسۇلمان بولسا سىلهرمۇ مۇسـۇلمان بوالمـسىلهر؟    —
  : ئۇالر. سورىدى
ئــۇ ھهرگىزمــۇ مۇســۇلمان بولمايــدۇ، ئۇنىــڭ مۇســۇلمان      ! ۇيئوھــ —

بــۇ چاغــدا مهن .  دېيىــشىپ كېتىــشتى—! بولىــشىدىن ئــالالھ ساقلىــسۇن
  : يوشۇرۇنغان ئۆيدىن چىقىپ

مـۇھهممهد ئېلىـپ    ! ئـالالھتىن قورقـۇڭالر   ! ئى يهھۇدىيالر گۇرۇھى   —
ئالالھ بىـلهن قهسـهمكى، سـىلهر ئۇنىـڭ         ! كهلگهن نهرسىنى قوبۇل قىلىڭالر   

ھهق پهيغهمـــــبهر ئىكهنلىكىنـــــى بىلىـــــسىلهر، ئۇنىـــــڭ ھهققىـــــدىكى  
بېـــشارەتلهرنىڭ قولـــۇڭالردىكى تهۋراتـــالردا ئېنىـــق يېزىلغـــانلىقىنى ھهم 

ــسىلهر، مهن ئ ــبهر    بىلى ــگهن ھهق پهيغهم ــدىن ئهۋەتىل ــالالھ تهرىپى ــڭ ئ ۇنى
ئىكهنلىكىــــگه گۇۋاھلىــــق بېــــرىمهن، ئۇنىڭغــــا ئىــــشىنىمهن ۋە ئــــۇنى  

  : ئۇالر دەرھال.  دېدىم—! تهستىقاليمهن، ئۇنى ئېتىراپ قىلىمهن
ــادىمىمىز !  ســهن يالغــان ئېيتتىــڭ — ! ســهن بىزنىــڭ ئهڭ ئهســكى ئ

ــ    ــڭ ئهڭ جــ ــسى، بىزنىــ ــڭ بالىــ ــكى ئادىمىمىزنىــ اھىلىمىز ۋە ئهڭ ئهســ
 هيىـبلهش ئ دەپ مېنى ئاغزىغا كهلگهن بارلىق       —! جاھىلىمىزنىڭ بالىسى 

  : مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا. لهشتى، سۆكۈشتىبئهيىسۆزلىرى بىلهن 
ــدامچى ۋە پهســكهش    — ــانچى، ئهســكى، ئال  مهن ســاڭا يهھــۇدىيالر بوھت

  . دېدىم—كىشىلهر دېمىگهنمىدىم، 
 ئىسالمغا خـۇددى ئۇسـسۇز ئـادەم بـۇالق سـۈيىگه            ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم  

ئــۇ قۇرئانغــا شــۇنچىلىك   . تهشــنا بولغانــدەك تهشــنالىق بىــلهن كىــردى    
. بېرىلــدىكى، ئۇنىــڭ لهۋلىــرى قۇرئاننىــڭ ئــايهتلىرىنى ئوقــۇپ قۇرۇمــايتتى

ئۇنىڭ دىلى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا شۇنچىلىك بېرىلىپ كهتتىكى ئـۇ         
  . ڭ ئارقىدىن ئهگىشىپال يۈرۈيتتىپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى

ئـــۇ جهنـــنهتكه كىـــرىش ئۈچـــۈن ئهمهل ـ ئىبـــادەتلهرگه شـــۇنچىلىك     
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بېرىلگهنكى ھهتتا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ ھهققىـدە بىـر بېـشارەت           
.  ئىچىدە ئاشكارا بولۇپ كهتـكهن ئىـدى       هرساھابىلبهرگهن بولۇپ، بۇ بېشارەت     

هت قىلغان قىسـسىدە بايـان قىلىنغـان     بۇ بېشارەت قهيس ئىبنى ئۇبادە رىۋاي     
  : بولۇپ، ئۇنى رىۋايهت قىلغۇچى مۇنداق دەيدۇ

ــنه مهســجىدىدىكى ئىلىــم  « مهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ مهدى
سورۇنلىرىنىڭ بىرىدە ئولتۇرغـان ئىـدىم، بـۇ سـورۇندا دىلالرغـا ئـارام، جانغـا                

 كىـشىلهرگه    كىشى بـار بولـۇپ، ئـۇ       ېشقهدەمپراھهتلىك بهخش ئهتكۈچى بىر     
شۇنچىلىك تهسىرلىك، شېرىن سۆزلهرنى قىلدىكى ئۇ ئادەم ئورنىدىن تۇرۇپ 

جهننهت ئهھلىدىن بىرەر   ‹: ماڭغاندا كىشىلهر ئۇنىڭ ئارقىسىدىن قارىشىپ    
› ! بولمــاقچى بولغــان ئــادەم مۇشــۇ كىــشىگه قارىــسۇنۇشــالخئــادەمگه قــاراپ 

ئابـدۇلالھ  ‹: ، ئـۇالر  دەپ سورىـسام  › ئۇ كىشى كىم؟  ‹: مهن ئۇالردىن . دېيىشتى
ئالالھ بىلهن قهسـهمكى، مهن بـۇ       ‹: مهن كۆڭلۈمدە . دېيىشتى› !ئىبنى ساالم 

ئـۇ مېڭىـپ    . دېدىم ۋە ئۇ ئادەمنىڭ ئارقىـدىن ماڭـدىم       › ئادەمگه ئهگىشىمهن 
 ئىچىــدىن چىقتــى ئانــدىن ئــۆيىگه قــاراپ ماڭــدى، مهنمــۇ  هھىرىشــمهدىــنه 

  . بهردىۇخسهتردۇم، ئۇ  سورۇۇخسهترئۇنىڭ ئارقىسىدىن كېلىپ كىرىشكه 
  : مهن كىرگهندە ئۇ

. دەپ سـورىدى —نېمه ھاجىتىڭ بـار؟     !  ئى قېرىندىشىمنىڭ ئوغلى   —
  :مهن

 كهتكهنـدە كىـشىلهر سـىزگه       چىقىـپ  سىز بايـاتتىن مهسـجىدتىن       —
النماقچى بولغان ئـادەم  خۇشالجهننهت ئهھلىدىن بىرەر ئادەمگه قاراپ    ‹: قاراپ

هنلىكىنى ئاڭلىدىم، شـۇنىڭ بىـلهن سـىز        دېيىشك› !مۇشۇ ئادەمگه قارىسۇن  
توغرۇلــۇق بىلىــش، ھهمــدە كىــشىلهرنىڭ بــۇنى قانــداق بىلىۋالغــانلىقىنى 

  :ئۇ ماڭا.  دېدى—بىلىش ئۈچۈن ئارقىڭىزدىن كهلدىم، 
  .  دېدى—! لىدۇىبجهننهت ئهھلىنى ئالالھ ئوبدان !  ئى باالم—
ــرەر ئ   ... ھهئه — ــۆزنىڭمۇ بى ــگهن س ــۇالر دې ــېكىن ئ ــۇنداق، ل اساســى ش

  بولىشى كېرەك؟
 دېدى ئـۇ ۋە     — مهن بۇنىڭ سهۋەبىنى ھازىرال ساڭا سۆزلهپ بېرىمهن،       —
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 مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھايـات ۋاقتىـدا        —سۆزلهشكه باشلىدى،   
: بىر كېچىـسى مۇنـداق چـۈش كـۆردۈم، چۈشـۈمدە بىـر ئـادەم كېلىـپ ماڭـا                  

ادەم مېنىـڭ قولۇمـدىن     دېدى، مهن ئورنۇمدىن تۇردۇم، ئۇ ئـ      › ! تۇر ۇڭدىنئورن‹
مېنىڭ سول تهرىپىمدە بىر يول بـارىكهن مهن شـۇ يولـدا ماڭمـاقچى              . تۇتتى

مهن . دېـدى › ئـۇ سـېنىڭ يولـۇڭ ئهمهس      ! قـوي ئـۇنى   ‹: بولغىنىمدا ئـۇ ئـادەم    
شۇنداق قارىسام تۇيۇقـسىز ئـوڭ تهرىپىمـدە بىـر ئوچـۇق يـول پهيـدا بولـدى،                  

، مهن شۇ يولـدا مېڭىـپ       ىۇيرۇدبھېلىقى كىشى مېنى ئاشۇ يولدا مېڭىشقا       
ئاخىرىدا ئارىلىقلىرى كهڭرى كهتكهن، ياپ ـ يېـشىل، گـۈزەل بىـر باغچىغـا      

ــدىم ــۇ باغچىنىــڭ . كىرىــپ قال ــسىدائوتتب ــۇچى ئاســمانغا  ۇرى ــۈۋى يهردە، ئ  ت
تاقاشقان بىر تۆمۈردىن بولغان تۈۋرۈك بار ئىكهن، ئۇنىـڭ ئۇچىـدا ئالتۇنـدىن             

: مهن. دېـدى › !ئۇنىڭغا چىـق ‹: ىشى ماڭاياسالغان بىر ھالقا بار ئىكهن، ئۇ ك  
ئۇ چاغدا مېنىڭ قىشىمغا بىـر خىزمهتچـى كېلىـپ          . دېدىم› چىقالمايمهن‹

ــۈردى، مهن يۇقىرىغــا قــاراپ ئــۆرلهپ ھهتتــا تۈۋرۈكنىــڭ ئۇچىغــا    مېنــى كۆت
مهن . ۇتۇۋالدىمتدە ھېلىقى ئالتۇن ھالقىنى ئىككى قولۇم بىلهن  چىقتىم ـ 

  .نىڭغا ئېسىلىپ قالدىمتاكى تاڭ ئاتقانغا قهدەر ئۇ
ئهتىسى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا چۈشۈمنى بايـان قىلىـپ بهردىـم،          «

ــا  ــۇ ماڭ ــوڭ       ‹: ئ ــولى، ئ ــڭ ي ــول دوزاخنى ــۆرگهن ي ــهن ك ــدە س ــول تهرىپىڭ س
تهرىپىڭدىكى يـول بولـسا جهنـنهت ئهھلىنىـڭ يـولى، سـېنى گـۈزەللىكى ۋە                

 ۇرىسىدىكىئوتتاغ  يېشىللىقى بىلهن ھهيران قالدۇرغان باغ بولسا ئىسالم، ب       
ــدىغان      ــسا مۇســتهھكهم تۇتۇلى ــا بول ــسا دىننىــڭ ئاساســى، ھالق ــۈۋرۈك بول ت

دېــگهن › ! ئېــسىلىپ تۇرىدىكهنــسهنۆلگــۈچهئئېتىقــاد، ســهن ئۇنىڭغــا تــاكى 
  .» دېدى ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم—ئىدى، 
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 رەبىئه ئىبنى زىياد ھارىس
 

 ېچكىمھـ مهن خهلىپه بولغاندىن تارتىپ ھـازىرغىچه        
ــ ــپ    ماڭ ــادتهك راســت گهپ قىلى ــى زىي ــئه ئىبن ا رەبى

  .باقمىدى
  خهتتابئۆمهر ئىبنى —

  
 ۇ مهدىـنه بـ    هھىرىشـ ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى ئىسالم نۇرىغا پـۈركىگهن       

ئـالالھ ئۇنىڭـدىن    (كۈنلهردە ئۇنىڭ خهلىپىسى ۋە سادىق دوستى ئهبۇ بهكرى         
. هن ئىدى دىن ئايرىلىپ قالغانلىق ماتهم قايغۇسىغا چۆمۈلگ     !) رازى بولسۇن 
لىـرى ئـۆمهر ئىبنـى      لارەن ھهرقايسى شـهھهرلهرنىڭ ۋەكى    بئېتىشۇ كۈندىن   
ــاب ــسۇن  ( خهتتـ ــدىن رازى بولـ ــالالھ ئۇنىڭـ ــڭ    !)ئـ ــپ ئۇنىـ ــول بېرىـ ــا قـ قـ

  .خهلىپىلىكىگه بهيئهت قىلىش ئۈچۈن ھهر تهرەپتىن كېلىشكه باشلىدى
ــى     ــۆمهر ئىبنـ ــدە ئـ ــڭ بىرىـ ــۇنداق كۈنلهرنىـ ــدىغا  خهتتابشـ ــڭ ئالـ نىـ

كهلگهن ئهلچىلهر باشقا بىر تۈركۈم ئهلچىلهر بىلهن بىـرلىكته         بهھرەيندىن  
لهقىبــى بىلهنمــۇ ئاتالغــان مۆمىنلهرنىــڭ بــۇ » ئهلفــارۇق«. كېرىــپ كهلــدى

يېڭى خهلىپىسى مۇسۇلمانالرنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن پايـدىلىق بولغـان دانـا           
پىكىر جهۋھهرلىرىنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇلۇشىنى ئهلچىلهردىن تولىمـۇ ئۈمىـد         

ئــۆمهر قېــشىغا كىــرگهنلهردىن بىــر قــانچه كىــشىنى سۆزلهشــكه  . تتــىقىال
تهكلىــپ قىلغــان بولــسىمۇ ئــۇالردىن ئــۆمهر ئۈمىــد قىلغانــدەك بىــرەر گهپ 

ئۇ ئهلچىلهر ئىچىدە تۇرقىدىن ياخـشىلىق ئـاالمىتى بىلىنىـپ          . چىقمىدى
  : تۇرغان بىر ئادەمگه ئىشارەت قىلىپ

  .دېدى —!  سهن ئۆز كۆز قارىشىڭنى سۆزلهپ باق—
  : ئۇ ئادەم ئالدى بىلهن ئالالھقا ھهمدۇسانا ئوقۇغاندىن كېيىن

ئالالھ سېنى مۇسـۇلمانالرغا سـىناق      !  ئى مۆمىنلهرنىڭ خهلىپىسى   —
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يۈزىــسىدىن خهلىــپه قىلــدى، ســهن ئىــگه قىلىنغــان ئىــشالردا ئــالالھتىن   
 كهتـسه   يىتىـپ بىلگىنكـى فـۇرات دەرياسـى قىرغىقىـدا بىـرەر قـوي             ! قورق

  .  دېدى—نى شۇنىڭ سورۇقىنى تارتىسهن، قىيامهت كۈ
  : ئۆمهر بۇنى ئاڭالپ ئاۋازىنى چىقىرىپ يىغالپ كهتتى ۋە

 مهن خهلىپه بولغاندىن باشالپ ھېچكىم ماڭـا سـهندەك راسـت گهپ             —
 دەپ ســــورىدى ئــــۇ —قىلىــــپ باقمىغانىــــدى، ســــهن كىــــم بولىــــسهن؟ 

  . شىدىنېسۆھبهتد
  .  مهن رەبىئه ئىبنى زىياد ھارىس—
  ر ئىبنى زىياد ھارىسنىڭ قېرىندىشىمۇ؟ مۇھاجى—
  .  ھهئه—

  : مهجلىس تارقىغاندا ئۆمهر ئهبۇ مۇسانى چاقىرىپ
ئهگهر ئۇ راستچىل   ! زەتۆك سهن رەبىئه ئىبنى زىيادنىڭ ئهھۋالىنى       —

بولسا ئۇنىڭدا مۇشۇ ئۈممهتنىڭ ئىشلىرى ئۈچۈن نۇرغۇنلىغـان ياخـشىلىق          
 دەپ  —! ماڭا ئۇنىڭ خهۋىرىنـى بهر    بار، ئۇنى بىرەر خىزمهتكه ئورۇنالشتۇرۇپ      

  .تاپىلىدى
بۇ ئىـشتىن كېـيىن ئارىـدىن ئـۇزۇن ئـۆتمهي ئهبـۇ مۇسـا خهلىپىنىـڭ                 

رىنى فهتهـى قىلىـش     ىبۇيرىقىغا ئاساسهن ئهھۋاز زېمىنىدىكى مهنازىر شـهھ      
نى ۋە ئۇنىـڭ     ھارىـس  ئۈچۈن ئهسكهر تهييارالپ بۇ قوشۇنغا رەبىئه ئىبنى زىياد       

  . ندىشىنىمۇ ئېلىۋالدىبىر تۇغقان مۇھاجىر قېرى
رىنى مۇھاسىرىگه ئالـدى، ئـۇرۇش تارىخىـدا ئـاز          ىئهبۇ مۇسا مهنازىر شهھ   

مۇشرىكالر . ئۇچرايدىغان بۇنداق ئۇرۇشنى ئۇالر تېخى كۆرۈپ باقمىغان ئىدى       
ــلهن     ــدامچانلىقى بى ــۈكلىگى ۋە چى ــڭ كۈچل ــۇش كۈچىنى ــهۋۋۇرتئۇرۇش  هس

ن مۇسـۇلمانالر قوشـۇنىدا     قىلغۇسىز بـاتۇرلۇقالرنى كۆرسـهتتى، بۇنىـڭ بىـله        
مۇسۇلمانالر بۇ كۈنـدە رامىـزان روزىـسىنى تۇتقـان          . تاالپهت كۆپىيىپ كهتتى  

  .ھالدا ئۇرۇشتى
لۈمنىــــــڭ ۆئرەبىئهنىــــــڭ قېرىندىــــــشى مۇســــــۇلمانالر ئىچىــــــدە 
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 كۆرۈپ، ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈن ئۆز جېنىنى ئاتىدى ـ دە  ۆپىيىۋاتقانلىقىنىك
ــ  ــدى ھهم قېرىندى ــۈمگه تهييارالن ــئهئۆل ــىيهت    شى رەبى ــا ۋەس ــى زىيادق ئىبن

  : رەبىئه ئىبنى زىياد ئهبۇ مۇسانىڭ قېشىغا بېرىپ. قىلدى
 مېنىڭ بىـر تۇغقـان قېرىندىـشىم ھـازىر روزا تۇتقـان ھالـدا ئـالالھ                 —

، مۇسـۇلمانالرغا ئـۇرۇش بىـلهن       ۇۋاتىـدۇ بوليولىدا ئـۆز جېنىنـى تىكمهكچـى        
 قېلىۋاتىــدۇ، ھهم روزىنىــڭ قىيىنلىقــى تهڭ كېلىــپ ئىرادىلىــرى بوشــاپ 

 بىـرى روزىنـى بۇزۇشـقا ئۇنىمايۋاتىـدۇ، ئهمـدى سـهن خالىغـان        ېچھئۇالرنىڭ  
  .  دېدى—! بۇيرۇقىڭنى بهر

  : ئهبۇ مۇسا ئورنىدىن تۇرۇپ قوشۇنغا قاراپ ئۈنلۈك ئاۋازدا
ــۇرۇھى — ــۇلمانالر گ ــى مۇس ــاكى  !  ئ ــڭ ي ــر روزا تۇتقۇچىنى مهن ھهر بى

 دېـدى   —! كىنىشىنى بـۇيرۇيمهن  روزىسىنى بۇزۇشىنى ياكى ئۇرۇشتىن چې    
. ۋە كىــشىلهرنىڭ ســۇ ئىچىــشى ئۈچــۈن يېنىــدىكى چۆگۈنــدىن ســۇ ئىچتــى

رەبىئهنىـڭ قېرىندىـشىمۇ بـۇنى      . باشقىالرمۇ ئۇنىڭغا ئهگىشىپ سۇ ئىچتـى     
  :ئاڭالپ دەرھال سۇدىن بىر يۇتۇم ئىچتى ۋە

مهن بـۇ سـۇنى ئۇسـسۇزلۇقۇمنى قانـدۇرۇش         !  ئالالھ بىلهن قهسهمكى   —
 ئىجرا قىلىش ئۈچۈن ئىچتىم،     ۇيرۇقىنىبمهس بهلكى باشلىقنىڭ    ئۈچۈن ئه 

، هپئىلگىـرىل   دېگىنىچه قىلىچىنى سـۇغۇرۇپ، سـهپلهرنى يېرىـپ ئالغـا          —
  . شقا باشلىدىىتىئويندۈشمهنلهرنىڭ بېشىدا قىلىچ 

 كىرگىنىـدە ھهر تهرەپـتىن ئۇنىڭغـا        هپئىچكىرىلئۇ دۈشمهن سېپىگه    
ــدىېچقىلىچ   چۈپ كېلىپ سانچىلىشقا باشـلىدى،     ۈئ  ۋە نهيزە، ئوقياالر   پىلـ

 ېـسىۋېلىپ كدۈشمهن قوشۇنى ئۇنىـڭ بېـشىنى       . ئاخىرى ئۇ يهرگه يېقىلدى   
  .  بىر يهرگه ئېسىپ قويۇشتىئېگىز

  : رەبىئه قېرىندىشىنىڭ بېشىغا قاراپ
! ئـالالھ بىـلهن قهسـهمكى   ! مۇبارەك ۋە ياخشى ئورۇنالر سـاڭا بولـسۇن       —

! مۇسۇلمانالر ئۈچـۈن ئىنتىقـام ئـالىمهن      ئالالھ خالىسا مهن سهن ۋە بارلىق       
  .  دېدى—

ــانلىقىنى،     ــچ ئاغرىتىۋاتقـ ــشىغا ئىـ ــڭ قېرىندىـ ــا رەبىئهنىـ ــۇ مۇسـ ئهبـ
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ــۇننىڭ      ــۆرۈپ قوشـ ــانلىقىنى كـ ــرەت يېنىۋاتقـ ــدا نهپـ ــمهنلهرگه دىلىـ دۈشـ
رىنى فهتهـى   ىقوماندانلىقىنى ئۇنىڭغا تاپـشۇرۇپ بېرىـپ ئـۆزى سـۇس شـهھ           

  .قىلىشقا يۈرۈپ كهتتى
ىڭ قوشۇنلىرى مۇشرىكالرغا خۇددى بوراندەك ئېتىلـدى ۋە        رەبىئه ۋە ئۇن  

. شهھهر سېپىلى ئىچىـگه كهلكـۈن دومىالتقـان تاشـتهك باسـتۇرۇپ كىـردى             
بۇنىــڭ بىــلهن دۈشــمهننىڭ كــۈچى ئــاجىزالپ ئالالھنىــڭ خالىــشى بىــلهن  

رەبىـــئه . مۇنـــازىرە شـــهھىرى مۇســـۇلمانالرنىڭ قولىـــدا فهتهـــى قىلىنـــدى
 كىچىكلهرنى ئهسىرگه ئېلىپ، ئۇ يهردىن ئالالھ       قارشىالشقانالرنى ئۆلتۈرۈپ 

  .خالىغان نهرسىلهرنى ئولجا ئالدى
مهنازىر ئۇرۇشىدىن كېيىن رەبىئه خۇددى كېچه ئاسمىنىدا چاقنىغـان         
يۇلتـــۇزدەك نۇرلـــۇق ســـىما بىـــلهن ھهممىـــگه تونۇشـــلۇق بولـــۇپ، ئۇنىـــڭ 

ــا كۆچۈشــكه باشــلىدى      ــامى ئېغىــزدىن ـ ئېغىزغ ــۇ ھهمــمه . شــهرەپلىك ن ئ
شىنىڭ نهزىرىــدە قولىــدىن چــوڭ ئىــشالر كېلىــدىغان كاتتــا قومانــدان  كىــ

رىنى فهتهى قىلىـش قارارىغـا      ىمۇسۇلمانالر سىجىستان شهھ  . بولۇپ ئاتالدى 
ــدانلىقى ئۇنىڭغــا تاپــشۇرۇلدى ۋە ئۇنىــڭ قــولى  وكهلگهنــدە ق شــۇننىڭ قومان

  . قىلىندىۈمىدئئارقىلىق بۇ شهھهرنىڭ فهتهى قىلىنىشى 
لىــدا جىهــاد قىلىــدىغان قوشــۇنىنى باشــالپ يىرتقــۇچ رەبىــئه ئــالالھ يو

 فهرسـهخ كېلىـدىغان بـۇ       75ھايۋانالرمۇ كېسىپ ئۆتهلمهيدىغان مۇساپىـسى      
ئۇنىڭ بـۇ   . ىپايان چۆلنى بېسىپ ئۆتۈپ سىجىستانغا قاراپ يۈرۈش قىلدى       ب

ــدىكى      ــۆتهر يولـ ــستانغا ئـ ــى سىجىـ ــۇپ دۇچ كهلگىنـ ــۇنجى بولـ ــته تـ يۈرۈشـ
الر بىـــلهن ل ســېپى ئېگىـــزبــۇ شــهھهر   .  بولـــدىهھىرىشــ روســتوقۇزالىق  

قورشــالغان، كاتتــا بىنــاالر ســېلىنغان بــايلىقى كــۆپ، مېــۋىلىرى مــول بىــر 
  . شهھهر ئىدى

ــۇ     ــۇ شــهھهرگه يېتىــپ بېرىــشتىن بــۇرۇن ب زېــرەك قومانــدان رەبىــئه ب
ش ئارقىلىق بۇ شهھهر ئهھلىنىـڭ     ىتىزۆكشهھهرنىڭ ئهھۋالىنى يىراقتىن    

 بايرام ئۆتكۈزىدىغانلىقىنى پهملىدى ۋە بـايرام       پات ئارىدا ناھايىتى چوڭ بىر    
ئـاخىرى بـايرام    . مهزگىلىدە ھۇجۇم قىلىـش ئۈچـۈن پۇرسـهت كۈتـۈپ يـاتتى           
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 خهۋەرسـىز بـايرام تهنتهنىـسى       ېچنېمىدىنھۋاقتىمۇ كهلدى، شهھهر خهلقى     
 كېچىلهرنىــڭ بىرىــدە شــهھهرگه تۇيۇقــسىز ھۇجــۇم قىلىــپ  ۆتكۈزۈۋاتقــانئ

  .شقا باشلىدىىتىئوينلىچ شهھهر خهلقىنىڭ بېشىدا قى
 مىـڭ   20بۇ شهھهرنى ناھايىتى تېز سۈرئهتته ئىشغال قىلىپ ئۇالردىن         

. كىــشىنى ئهســىرگه ئالــدى، بــۇ شــهھهرنىڭ باشــلىقىمۇ ئهســىرگه چۈشــتى 
ئهسىرگه چۈشكهنلهرنىڭ ئىچىـدە يهنه باشـقا بىـر كهنتـتىن بـۇ شـهھهرنىڭ             

دىم بولـۇپ ئۇنىـڭ     باشلىقىغا تاپشۇرۇش ئۈچۈن پۇل ئېلىپ كهلگهن بىـر خـا         
  .  مىڭ تهڭگه چىقتى300يېنىدىن 

  . دەپ سورىدى رەبىئه— بۇ پۇلالرنى قهيهردىن ئېلىپ كهلدىڭ؟ —
  .  دەپ جاۋاب بهردى خىزمهتكار— كهنتلهرنىڭ بىرىدىن،—
   ھهر بىر كهنتتىن ھهر يىلى مۇشۇنچىلىك پۇل يىغىالمدۇ؟ —
  . شۇنداق—

ى ۋە بالىلىرىنى قۇتۇلـدۇرۇش     ئۇرۇش ئاخىرالشقاندا شهھهر باشلىقى ئۆز    
  . ئۈچۈن نۇرغۇن تۆلهم پۇلى بىلهن كهلدى

 دېـدى رەبىـئه     — سهن كـۆپ بهدەل تۆلىـسهڭ ئانـدىن قويىـۋىتىمهن،          —
  : شهھهر باشلىقى. شهھهر باشلىقىغا

  .  سورىدى شهھهر باشلىقى— نېمه شهرت؟ —
 مهن نهيزەمنى يهرگه سانجىيمهن، سهن نهيزەمنىڭ ئهتراپىغـا تـاكى           —

  . يزەم كۆمۈلگىچه ئالتۇن ـ كۈمۈش تۆكىسهننه
شــهھهر باشــلىقى بۇنىڭغــا مــاقۇل بولــۇپ، كانلىرىغــا بېرىــپ نهيــزە        

  .كۈمۈلگىچه ئالتۇن ـ كۈمۈش ئېلىپ كېلىپ تۆكتى
قـاراپ   رەبىئه ئۈزىنىڭ غالىـپ قوشـۇنى بىـلهن سىجىـستان زېمىنىغـا           

ڭ فهتهـى   ىگهن ھهممه يهر ئۇالرنى   سئۇنىڭ ئېتىنىڭ تۇۋاقلىرى دەس   . ماڭدى
نۇرغۇن شهھهر ئهھلى ئۇالرنىڭ يـۈزىگه تېخـى        . قىلىنغان زېمىنىغا ئايالندى  

ــدىغا      ــڭ ئال ــۇپ ئۇالرنى ــلىم بول ــدىنال تهس ــتىنال ئۆزلىكى ــورال تهڭلهنمهس ق
 بولسا ھهرقانداق بهدەل تۆلهشـكه      هھىرىشسىجىستان  . كېلىشكه باشلىدى 
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نى قۇرۇشقان قارىماي قارشىلىق بىلدۈرۈپ شهھهرنى ساقالپ قېلىش پىالنى     
  .ئىدى

 جهڭ مهيدانىــــدا شــــۇنچىلىك قــــاتتىق ۇچۇرۇشــــۇپئئىككــــى تهرەپ 
ــۇ   ىئۇرۇشــتىكى ئۇرۇشــنىڭ غهل ــدە ب ــكه يۈزلهنگهن بىــسى مۇســۇلمانالر تهرەپ

لهى ۈسـ شهھهرنىڭ باشلىقى بهرۋەيـز كۈچىنىـڭ تـۈگهش ۋاقتىـدىن بـۇرۇن،             
ئارقىلىق ئـۆزى ۋە خهلقىنـى سـاقالپ قـېلىش نىيىتىـدە رەبىـئهگه ئهلچـى                

رەبىـئه قـول    .  بېكىتتى ۋاقىتلهى تۈزەشكه ماقۇل بولۇپ     ۈسئهۋەتتى، رەبىئه   
ــا ۋە      ــڭ يولىغـ ــان بهرۋەيزنىـ ــى بولغـ ــتىدىكىلهرگه كهلمهكچـ ــئاسـ لهى ۈسـ

ــار  تۈزۈ ــا پـ ــڭ ئهتراپىغـ ــدىغان ئورۇننىـ ــۈكىنى  لىـ ــكهرلىرىنىڭ ئۆلـ س ئهسـ
  . ۇيرۇدىبقااليمىقان تاشالپ قويۇشنى 

ــويئېگىــزرەبىئهنىــڭ ئۆزىمــۇ گهۋدىلىــك   ــا   ب ــادەم بولغاچق ، ســۈرلۈك ئ
لهىگه رەبىئهنىـڭ   ۈسبهرۋەيز  . ئۇنىڭغا قارىغان ئادەمنىڭ تېنى شۈركىنهتتى    

قېشىغا كىرىش بىلهنال تېنى شۈركۈنۈپ قورققىنىدىن بۇلجـۇڭ گۆشـلىرى          
ــى  ــشىپ كهتت ــا     . تارتى ــا ئۇنىڭغ ــتىكلهپ ھهتت ــشى ئىت ــڭ سېلى يۈرىكىنى

  . يېقىنلىشىشقىمۇ جۈرئهت قىاللمىدى
هچلهپ تۇرۇپ سۇلهىنىڭ بهدىلى ئۈچۈن بېشىدا ئالتۇندىن       بهرۋەيز كېك 

رەبىـئه  . جامى بولغان مىڭ نهپهر قۇل تهقـدىم قىلىـدىغانلىقىنى ۋەدە بهردى          
  . كېلىشىمگه ماقۇل بولدى بۇ

ــلهن       ــۇل بى ــار مىــڭ نهپهر ق ــامى ب ــالتۇن ج ــشىدا ئ ــئه بې ــسى رەبى ئهتى
 هالىبالرچغــبىــرلىكته مۇســۇلمانالرنىڭ تهكبىرلىــرى ئارىــسىدا شــهھهرگه  

ــا بـــۇ كـــۈن ئالالھنىـــڭ كۈنلىرىنىـــڭ ئىچىـــدىكى  . كىرىـــپ كهلـــدى مانـ
  .خاتىرلهشكه ئهرزىيدىغان كۈنلهرنىڭ بىرى ئىدى

رەبىــئه ھايــاتى بــويىچه ئالالھنىــڭ مۇســۇلمانالر ئۈچــۈن دۈشــمهنگه       
ــىدى  ــۇپ ياشـ ــى بولـ ــان قىلىچـ ــۇن  . ئۇرۇلغـ ــۈن نۇرغـ ــۇلمانالر ئۈچـ ــۇ مۇسـ ئـ

خهلىپىلىك ھوقۇقى  . نى باشقۇرۇپ بهردى  شهھهرلهرنى فهتهى قىلىپ ۋە ئۇالر    
بهنــى ئــۇمهييهگه كهلگهنــدە مۇئــاۋىيه ئىبنــى ئهبــۇ ســوفيان ئــۇنى خۇراســانغا  

مهييه ۇئـ بولۇپمۇ بهنـى    . لېكىن رەبىئه بۇنىڭغا قىزىقمىدى   . باشلىق قىلدى 
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مۆتىۋەرلىرىدىن بىرىنىڭ ئۇنىڭغا يازغان تۆۋەندىكى خېتى ئۇنىـڭ ھوقۇققـا          
ئــۇ خهتــته مۇنــداق  .  ئىــدىۇرۇۋەتكهنئاشــتېخىمــۇ بولغــان ئــۆچمهنلىكىنى 

مۆمىنلهرنىڭ خهلىپىسى مۇئاۋىيه ئىبنى ئهبـۇ سـوفيان        «: دېيىلگهن ئىدى 
ــۇلمانالرنىڭ        ــلهرنى مۇسـ ــالتۇن ـ كۈمۈشـ ــكهن ئـ ــا چۈشـ ــتا ئولجىغـ ئۇرۇشـ

 ئارىـــسىدا تهقـــسىم ۇجـــاھىتالرمهزىنىـــسىگه تاپـــشۇرۇپ، قالغـــانلىرىنى خ
  »!قىلىشقا بۇيرۇيدۇ
مهن ئالالھنىڭ كىتابىـدىن مۆمىنلهرنىـڭ      «: تكه جاۋابهن رەبىئه بۇ خه  

دەپ يېزىــپ » باشــلىقى ماڭــا بۇيرىغــان نهرســىنىڭ دەل ئهكــسىنى تــاپتىم 
ئهته ئهتىگهنـدە غهنىمهتلىرىڭالرنـى   «: ئهۋەتىۋەتكهندىن كېيىن كىـشىلهرگه  

ئاندىن غهنىمهتلهرنىڭ بهشتىن بىرىنى . دەپ جاكارالتقۇزدى» !ئېلىۋىلىڭالر
  .ى مۇسۇلمانالر خهلىپىسىگه ئهۋەتىپ بهردىدەمهشقتىك

بۇ خهت يېتىپ بارغاندىن كېيىنكى جۈمه كـۈنى رەبىـئه ئـاق كىـيىم               
ئانـــدىن .  كېلىـــپ كىـــشىلهرگه خـــۇتبه ســـۆزلىدىكهمهســـجىدكىيىـــپ 

  : كىشىلهرگه
ــامىن     — ــا ئ ــمهن، ماڭ ــا قىلى ــدىم، مهن دۇئ ــاتلىقتىن چارچى  مهن ھاي

 ئى ئالالھ، ئهگهر سهن مهندە بىرەر       —ئاندىن،  .  دېدى —! دېيىشىپ بېرىڭالر 
ياخــشىلىق بــار دەپ قارىــساڭ مېنــى كېچىكتۈرمهســتىن ئــۆز دەرگاھىڭغــا 

  :كىشىلهر.  دەپ دۇئا قىلدى—! ئېلىپ كهتكىن
  .  دېيىشتى—!  ئامىن—

ــئه        ــۇرۇپال رەبىـ ــاي تـ ــى پاتمـ ــۈن تېخـ ــۇرۇن كـ ــۈنى كهچقـ ــۇ كـ دەل شـ
! ۇنىڭدىن رازى بولسۇن  ئالالھ ئ . (پهرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىغا كېتىپ قالدى   

  !) ۋە ئۇنى رازى قىلسۇن
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  بسهفىيه بىنتى ئابدۇلمۇتهللى
 

سهفىيه ئالالھنىـڭ دىنىنـى قوغـداش يولىـدا         
  .رگهن ئايالدۇرۈتۇنجى بولۇپ مۇشرىك ئۆلت

  
 ئىكرام بىلهن تهرىپىنى قىلىدىغان بۇ     -ئهرلهر شۇنچه يۇقىرى ھۆرمهت     

؟ ئىـسالم تارىخىـدا مۇشـرىك       تهمكىن، ئهقىللىـق ۋە قهھرىمـان ئايـال كىـم         
رگهن ئايالالرنىڭ تۇنجىسى بولغـان بـۇ بـاتۇر ئايـال كىـم؟ مۇسـۇلمانالر               ۈئۆلت

ئىچىـــدە ئـــالالھ يولىـــدا قىلىـــچ كـــۆتهرگهن تـــۇنجى ئـــاتلىق پهھلىـــۋاننى 
 مۇسـۇلمان قوشـۇنى سـېپىگه قاتقـان كهسـكىن تهدبىرلىـك بـۇ               هربىيىلهپت

  ئايال كىم؟ 
ل، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ بۇنچىلىــك كــۆپ ســورالغان بــۇ ئايــا 

 قهبىلىـــــسى ھاشـــــىم جهمهتىـــــدىن بولغـــــان    قـــــۇرەيشھاممىـــــسى، 
  . سهفىيهدۇر—نىڭ قىزى ئابدۇلمۇتهللىب
ــال  ــۇ ئاي ــتىن ھهر تهرەپلىــمه ئېــسىل  هســهبنب  بىــلهن هســهبن جهھهت

ــسى     ــڭ ئاتى ــۇپ ئۇنى ــېمهتلهنگهن بول ــدۇلمۇتهللىبن ــبهر  ئاب ــسا پهيغهم  بول
ىـسى، يهنـى قۇرەيـشلهرنىڭ ئاقـساقىلى ۋە ئـۇالر           ئهلهيهىسساالمنىڭ چوڭ داد  

ــبهر       ــسا، پهيغهمـ ــسى بولـ ــدى؛ ئانىـ ــشى ئىـ ــدىغان كاتتىۋېـ ــائهت قىلىـ ئىتـ
ئهلهيهىســساالمنىڭ ئانىــسى ئامىنهنىــڭ ھهمــشىرسى ھــاله بىنتــى ۋەھــب  

بۇندىن باشقا يهنه نىكـاھ جهھهتتىنمـۇ ئېـسىل مهرتىۋىلىـك ئورۇنغـا             . ئىدى
ــرى    ــى ئې ــڭ بىرىنچ ــۇپ ئۇنى ــان بول ــسىنىڭ   چىقق ــومهييه قهبىلى ــي ئ  بهنى

ى بولغان ئهبۇ سۇفيان ئىبنى ھهربنىڭ قېرىندىشى ھارىس ئىبنى كاتتىۋېش
؛ ئىككىنچى ئېرى ھهزرىتـى خهدىـچه ئانىمىزنىـڭ قېرىندىـشى ئهۋۋام            هرپھ

ــد ئىــدى  ــر ئىبنــى ئهۋۋامنــى   . ئىبنــى خۇۋەيلى ــوغلى زۇبهي ــالالھ ئۇنىــڭ ئ  ئ
ىلىش ئارقىلىق، ئۇنى ئىسالم    پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ياردەمچىسى ق   

  .تهرەپتىن كىشىنىڭ دىللىرى سۆيۈنگىدەك بىر نېمهتكه ئىگه قىلغانىدى
سهفىيهنىڭ ئىككىنچى ئېرى ئهۋۋام ۋاپـات بولـۇپ كهتكهنـدە ئۇالرنىـڭ            
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 –اپـا   جيالغۇز ئوغلى زۇبهيـر تېخـى كىچىـك بولـۇپ، سـهفىيه بـۇ بالىـسىنى                 
بىـــر جهڭچـــى قىلىـــپ   مۇشـــهقهتلهرگه چىدايـــدىغان يـــاراملىق، بـــاتۇر    

ئۇنىڭ ئوينايدىغان ئويۇنلىرىنىمۇ ئوقيا ئېتىش،     . يېتىشتۈرۈشكه تىرىشتى 
قــورال ياســاش، خهتهرلىــك ئورۇنالرغــا كىرگــۈزۈپ ۋە چىقىــرىش، ھهرقانــداق  

لهشتهك پائـالىيهتلهر بولىـشىغا     ىقىيىن بىر جايالردىن چېكىنمهي ئىلگىر    
ئـارقىلىق ئويناشـتىن بـاش    بـاال بۇنـداق ئويـۇنالر     . شارائىت يارىتىـپ بهردى   

تارتقاندا ياكى چېكىنگهندە ئانىسى ئۇنى قـاتتىق ئـۇراتتى، ھهتتـا بـۇ ھهقـته               
كىچىكىنه بـالىنى   : لىنىپبهيىزۇبهيرنىڭ تاغىلىرى تهرىپىدىن قاتتىق ئ    

دېگهنـدە  !... شۇنداقمۇ ئۇرغان بارمۇ؟ ئانـا تـۇرۇپ بـالىنى شـۇنداق ئۇرامـسىز؟            
  :ردىسهفىيه ئۇالرغا مۇنداق جاۋاب به

   كۆڭلىنى؟ كىشكىشى چۈشىنهرمىدى
  .دېيىشتى بالىغا ئهمهس كۆيۈمچان

  ئارزۇيۇم ئوغلۇمنى ئۆستۈرمهك باتۇر،
  .جهڭلهردە شان قۇچار، غالىپ، قهھرىمان

ئــالالھ پهيغهمبىــرى مــۇھهممهد ئهلهيهىســساالمنى تــوغرا ۋە ھهق دىــن  
ندۇرۇشـقا  بىلهن ئهۋەتكهنـدە ۋە ئـۇنى يـېقىن تۇغقانلىرىـدىن باشـالپ ئاگاھال            

 -يرۇغاندا، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئابـدۇل مۇتهللىـپ جهمهتىـدىكى ئهر        ۇب
  :  ياش ھهممىسىنى يىغقان ۋە ئۇالرغا تهشۋىق قىلىپ-ئايال، قېرى

نىڭ قىــزى ئابــدۇلمۇتهللىبئــى !  ئــى مۇھهممهدنىــڭ قىــزى فــاتىمه—
 دەرگاھىــدا مهن ئالالھنىــڭ! ئــى ئابــدۇل مۇتهللىپنىــڭ جهمهتــى ! ســهفىيه

ــۈن   ــىلهر ئۈچ ــېمىگهھس ــايمهن ېچن ــدى ۋە —!  كاپالهتلىــك قىاللم  دېگهنى
ئۇالرغـــا تهبلىـــغ قىلىـــپ ئـــۇالرنى ئالالھقـــا ئىشىنىـــشكه ۋە ئۆزىنىـــڭ       

  .پهيغهمبهرلىكىنى تهستىقالشقا چاقىرغانىدى
ــۈز     ــۈزلهنمىگىنى ي ــدى، ي ــۈزلهنگىنى يۈزلهن ــا ي ــۇالردىن ئىالھىــي نۇرغ ئ

ــ ــرلىكىگه   . ۆرۈدىئـ ــڭ بىـ ــهفىيه ئالالھنىـ ــڭ  سـ ــشهنگهن، پهيغهمبهرنىـ ئىـ
ــدىن    ــدىنقى قاتارىدىكىلىرى راســتلىقىنى تهســتىقلىغان كىــشىلهرنىڭ ئال

بۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭ ئۇلۇغلۇق مهرتىۋىسى ھهر تهرەپتىن مۇكهممهل        . بولدى
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  .بولغان بولۇپ، ئىسالم ئۇنى ھهقىقىي ئۇلۇغ مهرتىۋىگه ئىگه قىلدى
ه قهدەم قويـدى ھهم     سهفىيه، ئوغلى زۇبهير بىـلهن مۇسـۇلمانالر سـېپىگ        

بۇرۇن ئىسالمغا كىرگهن بـارلىق مۇسـۇلمانالر بېـشىدىن كهچـۈرگهن ئـازاب             
ئـــالالھ پهيغهمبىرىنـــى . ئوقۇبهتنىـــڭ ھهممىـــسىنى بېـــشىدىن كهچـــۈردى

يرىغانـــدا ھاشـــىم جهمهتىـــدىن بولغـــان  ۇبمهدىـــنىگه ھىجـــرەت قىلىـــشقا 
 -، نـام   بۇ ئېـسىل خـانىم ئۆتمۈشـىگه دائىـر بـارلىق ئهسـلىمىلهر             ۇيلۇقئابر
ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىـرى      شهۋكىتىنى مهككىدە قالدۇرۇپ ئالالھ    -، شانۇ ۇيئابر

  .تهرىپىگه ھىجرەت قىلىپ مهدىنىگه يول ئالدى
ــدا    ــۇ خانىمنىـــڭ جهڭ مهيدانلىرىـ ــقان بـ ــشقا يېقىنالشـ يېـــشى ئاتمىـ

ــدۇرغان ئۇنتۇلغۇســىز ئىــش  ــشىلهرنى  -قال ــرى كى ــۇت ئىزلى ــران ېخىم  ھهي
 ئىــزالردىن تۆۋەنــدىكى ئىككــى   - ئــۇ ئىــش قالــدۇرارلىق بولــۇپ، بىزنىــڭ  

مىــسالنى كهلتۈرۈشـــىمىزال خــۇددى تـــامچه ســۇدا قۇياشـــنىڭ ئهكـــسىنى    
  .كۆرگهندەك، ئۇنىڭغا بهرگهن تهرىپىمىزگه دەلىل بوالاليدۇ

د جېڭىدىكىــسى بولــۇپ، ســهفىيه بــۇ ئۇرۇشــقا مۇســۇلمان   ۇئوھــبىــرى، 
ا ئۇ سۇ يهتكۈزۈپ    قوشۇنىدىكى ئايالالر سېپىدە چىققان ئىدى، جهڭ مهيدانىد      

ــا ۋە ئــــوقالرنى ئوڭــــشاشتهك ئىــــشالر بىــــلهن    بېــــرىش، بۇزۇلغــــان ئوقيــ
لېكىن ئۇنىڭ پۈتۈن دىققىتى جهڭ مهيدانىنىڭ ئهھۋالىنى . للىناتتىۇغىش

بۇنىـڭ ھهيـران قـاالرلىق نېمىـسى بـار؟          . مهركهزلهشكهن ئىدى  تىشكهىكۈز
ىڭ ئـوغلى  چۈنكى ئۇ جهڭ مهيدانىـدا ئالالھنىـڭ ئهلچىـسى ۋە قېرىندىـشىن        

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم، قېرىندىشى ھهمزە ئىبنى مۇتهللىپ، ئالالھنىـڭ        
ــۇلمان   پهيغهمبىرىنىـــڭ ياردەمچىـــسى بولغـــان زۇبهيـــر، يهنه نۇرغـــۇن مۇسـ

، ئـۇنى تېخىمـۇ ھاياجانغـا       ۇھىمىمـ تېخىمـۇ   ... ئهسكهرلىرى جهڭ قىلىۋاتسا  
ۈلـۈك  مهڭگ سېلىۋاتقىنى، بـۇ جهڭـدە شـېهىتلىككه ئېرىـشىپ ئالالھنىـڭ          

نېمىتىگه ئېرىشىش ياكى تىرىك قالغان تهقدىردە داۋاملىق جىهاد قىلىپ، 
دۈشـــمهن بىـــلهن ئورۇشـــقانلىقنىڭ ئهجرىنـــى ئېلىـــشتىن ئىبـــارەت بىـــر 

  .  ئىدىساۋابمۇقهددەس 
جهڭ مهيــدانىنى ئهســتايىدىل كــۈزەتكهچ ئــۆز ئىــشىنى قىلىۋاتقــان      
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ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئهتراپ   ــسىز پهيغهم ــانچه  ســهفىيه، تۇيۇق ــدا بىــر ق ى
ــى،     ــاپ كهتلهنلىكىنـ ــكه تارقـ ــشىلهرنىڭ ھهر تهرەپـ ــقا كىـ ــشىدىن باشـ كىـ
مۇشرىكالرنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهتراپىغا يېقىنلىشىپ ئۇنى      

ــدى   ــۆرۈپ قالـ ــتلهۋاتقانلىقىنى كـ ــكه قهسـ ــۇ  -ئۆلتۈرۈشـ ــدىكى سـ  دە، قولىـ
لغان قاچىسىنى چۆرىۋېتىپ، خۇددى بالىلىرىنى ھۆجۇمدىن قوغدىماقچى بو      

چىــشى يولۋاســقا ئوخــشاش جهڭ مهيــدانىغا ئېتىلىــپ بــارغىنىچه قېچىــپ  
كېتىۋاتقانالرنىڭ بىرىنىـڭ قولىـدىن بىـر تـال نهيزىنـى يۇلـۇپ ئالـدى ـ دە،         
سهپلهرنى بۆسۈپ كىرىپ ئۇچرىغان دۈشمهن ئهسكهرلىرىنى نهيزىسى بىلهن        

  .  باشلىدىهشكهئىلگىرىلئۇرۇپ ئالغا 
ــڭ — ــ ئالالھنى ــى ي ــسىلهر؟   پهيغهمبىرىن ــالپ قاچام  دەپ —الغۇز تاش
  . قىالتتىخىتاب، بىر ياقتىن قاچقانالرغا ۋارقىراپ

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ســهپلهرنى بۆســۈپ كېلىۋاتقــان ســهفىيهنى  
 پـارچىلىۋېتىلگهن   جهسـىتى كۆرۈپ ئۇنىڭ دۈشمهن تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلۈپ      

  : رگهقېرىندىشى ھهمزىنى كۆرۈپ قورقۇپ كېتىشتىن ئهنسىرەپ زۇبهي
 دېگىــنىچه ســهفىيهنىڭ —!... ئــۇ ئايــال!  ئــۇ ئايالغــا دىقــقهت قىــل—
ــدىغا  ــشىدىن ېكېلىۋ هپئىلگىــرىلئال ــدىۇپتوســرى ــر .  قالمــاقچى بول زۇبهي
ــسا ــا—: بول ــا  !  ئان ــا يېنىــڭ، ئان ــا يېنىــڭ،  ! ئارقىڭىزغ  دەپ —ئارقىڭىزغ
  : سهفىيه بولسا ئۇنىڭغا پىسهنت قىلماستىن. تى جهڭ قىلغاچتتوۋالي
   دەيتتى—... ېرى تۇر، بۇ يهردە سېنىڭ ئاناڭ يوق ن— 

  . دەيدۇ!  ئانا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سىزنى قايتسۇن—
ــانلىقىنى   — ــشىم ھهمزىنىــڭ پارچىالنغ ــېمه ئۈچــۈن؟ مهن قېرىندى  ن

  !ئاڭلىدىم، ئۇ ئالالھ يولىدا بوپتۇ
پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم بـــۇ چاغـــدا ســـهفىيهنى توســـۇپ قـــالغىلى 

زۇبهير . ۇيرۇدىبنلىقىغا كۆزى يېتىپ، زۇبهيرگه بولدى قىلىشنى       بولمايدىغا
  .ئانىسىنى قويىۋەتتى

نىڭ يېنىغـا   جهسىتىئۇرۇش ئاخىرالشقاندا ئۇ قېرىندىشى ھهمزىنىڭ       
كېلىــــــــپ، ئۇنىــــــــڭ قورســــــــىقىنىڭ يېرىلىــــــــپ يۈرۈكىنىــــــــڭ  
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ســـــۇغىرىۋېلىنغانلىقىنى، قـــــۇالق ۋە بۇرۇنلىرىنىـــــڭ كېـــــسىۋىلىنىپ، 
  : ز دەرىجىدە بۇزىۋېتىلگهنلىكىنى كۆرۈپچىرايىنىڭ تۇنۇغۇسى

مهن ئالالھنىــڭ ! ئــۇ ســېنىڭ يولۇڭــدا شــېهىت بولــدى!  ئــى ئــالالھ—
رى قىلىمهن ۋە بۇ    ۋسهمهن  !  رازى بولدۇم، ئالالھ بىلهن قهسهمكى     ۆكۈمىگهھ

  .  دېدى—! ئىشالرغا ئالالھتىن ئهجىر ئۈمىد قىلىمهن
  .مانا بۇ ئۇنىڭ ئوھۇد جېڭىدىكى مهيدانى

خهندەك ئۇرۇشـى بولغـان چاغـدىكى كۆرسـهتكهن قهھرىمـانلىقى،           ئۇنىڭ  
ــر      ــڭ يهنه بىـ ــاتۇر ئىكهنلىكىنىـ ــق ۋە بـ ــرەك، ئهقىللىـ ــڭ نهقهدەر زېـ ئۇنىـ

  .ئىپادىسى
ــدە قوغــدىغۇچى قوشــۇن ۋە         ــاقچى بولــسا ئاالھى ــرەر ئۇرۇشــقا چىقم بى

مۇھاپىزەتچىلهر بولمىغان ئهھۋالدا ئايالالر ۋە بـالىالرنى مهدىنىـدىكى بىـرەر           
ســــــتهھكهم قورغــــــان ئىچىــــــگه ئهكىرىــــــپ قويــــــۇش پهيغهمــــــبهر مۇ

  .ئهلهيهىسساالمنىڭ دائىملىق ئادەتلىرىدىن ئىدى
ــساالم       ــبهر ئهلهيهىسـ ــدا پهيغهمـ ــش ئالدىـ ــىغا چىقىـ ــدەك ئۇرۇشـ خهنـ

ــلهن     ــاللىرى بى ــۇلمانالرنىڭ ئاي ــقا مۇس ــاللىرىنى ۋە باش ــاممىلىرىنى، ئاي ھ
ا دادىـسىدىن مىـراس   ئۇالرنىڭ ئۇشاق بالىلىرىنى ھهسـسان ئىبنـى سـابىتق       

قالغان قورغان ئىچىگه ئهكىرىپ قويدى، بۇ مهدىنىـدىكى قورغـانالر ئىچىـدە            
  .  ئىدىئېگىزبۇ قورغاننىڭ تاملىرى ناھايىتى . ئهڭ مۇستهھكىمى ئىدى

مۇسۇلمانالر خهندەك ئهتراپىغا يىغىلىپ دۈشمهن ۋە ئۇنىـڭ يـاردەمچى           
ىـلهن ئالـدىراش تۇرغـان    قوشۇنلىرىغا تاقابىل تۇرۇشتهك ئۇرۇش ئىـشلىرى ب    

بىــر پهيتــته ســهفىيه تــۈن قاراڭغۇســىدا ھهرىكهتلىنىۋاتقــان بىــر ســايىنى   
ئۇ سايىدىن چىققان شهپىگه دىققهت بىلهن قـۇالق سېلىـشقا          . كۆرۈپ قالدى 

. ئهسلىدە بىر يهھۇدىي قورغـان تهرەپـكه قـاراپ كېلىۋاتقـان ئىـدى            . باشلىدى
 تىڭالش  -ڭ ئهھۋالىنى تىڭ  ئۇنىڭ مهقسىتى بولسا قورغان ئىچىدىكىلهرنى    

  .بولۇپ ئۇ بۇ مهقسهتته قورغان ئهتراپىدا ئايلىنىپ يۈرەتتى
ــۇ يهھۇدىينىــڭ قورغــان ئىچىــدە تۇرغــان كىــشىلهر پهقهت      ســهفىيه ب

يـاكى ئۇالرنىـڭ مۇھاپىزەتچىـسىمۇ بـارمۇ؟         ئايالالر ۋە بالىالردىنال ئىبـارەتمۇ    
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 دە،  -ىكىنـى بىلـدى   دەپ ئهھۋال ئۇققىلى كهلگهن يهھۇدىي جاسۇسـى ئىكهنل       
بهنــى قــۇرەيزە يهھــۇدىيلىرى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بىــلهن  «كۆڭلىــدە 

 ۋە ئۇالرغا ئهگهشكهنلهرگه    قۇرەيشئۆزلىرى ئارىسىدىكى كېلىشىمنى بۇزۇپ،     
ياردەم بهرگىلى كېلىۋېتىپتۇ، ناۋادا ئۇالر بۇ قورغانغا كېلىپ قالـسا بـۇ يهردە             

ر ئهلهيهىسـساالم جهڭـگه يارايـدىغان       بىرمۇ ئهركىشى يوق، چۈنكى پهيغهمـبه     
ئهرلهرنىڭ ھهممىسىنى ئۇرۇشقا ئېلىپ چىقىپ كهتكهن، ئهگهر ئالالھنىـڭ         

ــڭ     ــۇ يهردىكىلهرنى ــمهنلىرى ب ــۇ دۈش ــالالر ۋە   ىقوغدب ــان ئاي ــسىز قالغ غۇچى
بالىالردىنال ئىبارەت ئىكهنلىكىنى بىلسه ئايالالرنى ئهسىرئالىدۇ، بـالىالرنى        

دېگهنلهرنـى  » غا بـۇ بىـر چـوڭ مۇسـىبهت بولىـدۇ          قۇل قىلىـدۇ، مۇسـۇلمانالر    
 دە ياغلىقىنى ئېلىپ بېشىنى يۆگىدى، كىيىمىنى چىڭ باغالپ         -ئويلىدى

ــۇ قهلئهنىــڭ ئىــشىكىنىڭ قىــشىغا كېلىــپ     ــدى، ئ قولىغــا كــالتهكنى ئال
ئىشىكنى ئاستا قىيا ئېچىپ ئۆزىنى ئىشىكنىڭ ئارقىسىغا دالدىغا ئالـدى،          

ىڭ دۈشـمىنىگه ھۇجـۇم قىلىـشقا تامـامهن         سهفىيه ئۆزىنىڭ تۇرغان ئورنىن   
 قىلغانـــدىن كېـــيىن، كـــالتهكنى ئېگىـــز هزمج ئىكهنلىكىـــگه ۇاليلىـــقق

 بىـــلهن ئـــۇردى، ھهدىـــدىن قـــاتتىق ەربزكۆتـــۈرۈپ دۈشـــمهننىڭ بېـــشىغا 
ئۇرغاچقا كاكتهك ئۇنىڭ قولىـدىن قاڭقىـپ چۈشـۈپ كهتتـى، ئـۇ كـالتهكنى             

ى، يهھـۇدىي يىقىلىـپ     قولىغا ئېلىپ ئىككىنچى ۋە ئۈچىنچى قېـتىم ئـۇرد        
  . شۇھامان جان بهردى

سهفىيه جهسهتنىڭ يېنىغا بېرىپ يېنىدىكى پىچىقى بىـلهن ئۇنىـڭ           
 ئـۇنى سـېپىل تېمىـدىن ئارتۇلـدۇرۇپ تاشـلىدى،           ېـسىۋېلىپ كىسىنى  لكال

 ســېپىل ســىرتىدا ئۇنىــڭ خهۋىرىنــى كۈتــۈپ تۇرغانالرنىــڭ   دومىــالپبــاش 
مـۇھهممهد ئايـالالر ۋە     «: ۇالربـۇنى كۆرگهنـدىن كېـيىن ئـ       . ئالدىغىال چۈشـتى  

  .دېيىشىپ تىكىۋېتىشتى» زەتسىز تاشالپ قويماپتۇپامۇھبالىالرنى 
ئـــۇ ! نىڭ قىـــزى ســـهفىيهدىن رازى بولـــسۇنئابـــدۇلمۇتهللىبئـــالالھ  

مۇسۇلمان ئاياللىرىغا تهڭداشسىز بىر قهھرىمانلىق نهمۇنىـسىنى يـاراتتى،         
ــاراملىق قىل     ــي ي ــسىنى ھهقىقى ــر بالى ــڭ بى ــۇ ئۆزىنى ــپ ئ ــيىلهپتى  هربى

ىــشىغا ماتهمــدار قېرىندچىقىــشتا بولــسۇن، ئــالالھ يولىــدا شــېهىت بولغــان 
بولغان ئهھۋالدا سهۋرى قىلىشتا بولسۇن ۋە ياكى نۇرغۇن قىيىنچىلىقالرغـا          
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 ئىقتىدارىنى نامايهندە قىلىشتا بولـسۇن ئـۇ        -دۇچ كهلگهندە ئۆزىنىڭ ئهقىل   
تـارىخ ئۆزىنىـڭ نۇرلـۇق    . لـدى  بىر ياخشى ئـۆرنهك بو   ناھايىتىمۇسۇلمانالرغا  
ــرىگه ــدۇلمۇتهللىب«: بهتلىـ ــرىك  ئابـ ــسالمدا مۇشـ ــهفىيه ئىـ ــزى سـ نىڭ قىـ

  . دەپ يازدى» رگهن مۇسۇلمان ئايالالرنىڭ تۇنجىسىۈئۆلت
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   ئىبنى غهزۋانئۇتبه
 

  .نىڭ ئىسالمدا ئورنى بارئۇتبه
  خهتتابئۆمهر ئىبنى —

  
نامىزىـدىن   خـۇپتهن  خهتتـاب مۆمىنلهرنىڭ خهلىپىـسى ئـۆمهر ئىبنـى        

بىــراق ئۇنىــڭ ئۇيقىــسى . كېــيىن ئــۇخالش ئۈچــۈن ئورنىغــا كېلىــپ يــاتتى
ــدە ئۇنىڭغــا   قوشــۇنلىرى مهغلــۇپ بولــۇپ  پــارس«: كهلمىــدى، چــۈنكى بۇرەي

 بـۇ يهردىـن     -مۇسۇلمان قوشۇنلىرىغا تهسـلىم بـواليال دېگهنـدە ئۇالرغـا ئـۇ يهر            
لىـپ كهلـگهن    دەپ خهۋەر ئې  » ياردەم كېلىپ ئۇرۇشنى قايتىدىن باشالۋاتىدۇ    

ــدى ــۇبهلله«خهۋەردە يهنه . ئىـ ــ» ئـ ــۈزلهنگهن هھىرىنىڭشـ ــۇبىيهتكه يـ  مهغلـ
لىقالرنىڭ ئارقـــــا ســـــهپ بازىـــــسى قاتارىـــــدا تهمىنـــــات بىـــــلهن  پارســـــ

رىنى ىئـۆمهر ئـۇبهلله شـهھ     . تهمىنلهۋاتقانلىقىدىنمۇ ئۇچۇر بېرىلگهن ئىـدى    
ش  قوشـۇنىغا يـاردەم بېـرىش يـولىنى ئـۈزۈ          پـارس پهتهى قىلىش ۋە ئۇالرنىڭ     

ئۈچۈن قوشۇن ئهۋەتمهكچىمۇ بولدى، بىراق ئادەمنىڭ ئـازلىقىنى ئـويالپ بـۇ            
ــدى  ــدىن يان ــانغان     . خىيالى ــاندىكى ياش ــاز س ــشىدا ئ ــڭ قې ــۈنكى ئۆمهرنى چ

  .كىشىلهردىن باشقا ھهممىسى ئۇرۇشقا چىقىپ كهتكهن ئىدى
 ئۇ بۇرۇنقى يولىنى، يهنى قوشۇننىڭ ئازلىقىدىن ئىبارەت بۇ بوشـلۇقنى          

ڭ پاراسىتى بىـلهن تولدۇرۇشـتهك تهدبىرىنـى ئىـشقا سـالماقچى            قومانداننى
ئۇ كىشىلهرنى بىر ـ بىرلهپ خىيـال ئىكرانىـدىن ئۆتكـۈزدى، ئۇنىـڭ      . بولدى

: خىيالىغا تۇيۇقـسىز كهلـگهن بىرسـىنىڭ ئىـسمى بىـلهن ئۆزىمـۇ تۇيمـايال              
ــاپتىم« ــاپتىم! ت ــۋەتتى» !ت ــاز پهســكويغا چۈشــۈپ   . دەپ ۋاقىرى ــدىن بىرئ ئان

ئۇ دېگهن بهدىر، ئوھۇد، خهندەك «: ستۇققا قايتا قويغاندىن كېيىنبېشىنى يا
ۋە باشقا ئۇرۇشالرغا قاتناشقان مۇجاھىـد، يهمـامه ئۇرۇشـىنىڭ مهيـدانلىرىمۇ            

، ئۇنىڭغا بىـرەر تـال ئـوق يـاكى بىـرەر قىلىچمـۇ خاتـا          شاھىتئۇنىڭ ئۈچۈن   
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ر تېگىپ كېتىپ قالمىغـان، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه ئـۇ زېمىـن يۈزىـدە ئهڭ بالـدۇ                
ــته كىــشىنىڭ يهتتىنچىــسى، شــۇنداقال ئىــسالمدىكى    ئىمــان ئېيتقــان يهت

دېگهنلهرنـى كۆڭلىـدىن    » ئىككى قېـتىم ھىجـرەت قىلغۇچىالرنىـڭ بىـرى        
  .كهچۈردى

  : تاڭ ئاتقاندا ئۆمهر 
ئـــۇ چاقىرىـــپ .  دېـــدى—!  ئىبنـــى غهزۋاننـــى چـــاقىرىڭالرئـــۇتبه —

ەمگه باشـلىق   كېلىنگهندىن كېـيىن ئـۆمهر ئـۇنى ئـۈچ يـۈز ئـون نهچـچه ئـاد                
قىلىــپ بــۇ قوشــۇننىڭ بــايرىقىنى تۇتقــۇزدى ۋە ئۇنىڭغــا ئارقىــسىدىن يهنه  

  . ئهسكهر تولۇقالپ ئهۋەتىپ بېرىدىغانلىقىنى ۋەدە قىلدى
بۇ كېچه قوشۇن يولغا چىقىشقا ھازىرالندى، قوشۇننى ئۇزۇتۇش ئالدىـدا           

  : ئۆمهر قوماندانغا
ۋاتىمهن، ىـ مهكچـى بول   ئهۋەت هھىرىگهشمهن سېنى ئۇبهلله    ! ئۇتبه ئى   —

ئۇ دۈشمهن ئىستىهكامى، مهن ئالالھتىن ساڭا ياردەم بېرىشىنى سـورايمهن،      
سهن ئۇ يهرگه يېتىپ بارغانـدىن كېـيىن ئـۇ يهردىكـى كىـشىلهرنى ئىـسالم                
دىنىغا دەۋەت قىلغىن، ئۇالردىن دەۋەتىڭگه ئاۋاز قوشقانالرنى قوبۇل قىلغىن،         

ۇ ئۇنىمىغانالرنىـڭ گهدىـنىگه قىلىـچ       ئۇنىمىغانالردىن تۆلهم ئال، تۆلهمگىمـ    
مهيلـــى قانـــداقال ئهھۋالـــدا بولـــسۇن مهســـئۇل قىلىنغـــان ئىـــشىڭدا ! ئـــۇر

بىلگىنكـى  ! راق تـۇت  ىـ يكۆڭلـۈڭنى كىبىـر ۋە تهمـادىن        ! ئالالھتىن قورق 
ســـهن پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمغا ھهمـــراھ بولغـــان، ئـــالالھ پهيغهمـــبهر  

ىقتىن ئهزىزلىككه كۆتهرگهن ئهلهيهىسساالمنىڭ سهۋەبى بىلهن سېنى خارل
زاتسهن، سهن ھهتتا كۈچىيىـپ ھوقـۇق تۇتقـان قومانـدانلىق مهرتىۋىـسىگه             

ۇڭ ئىجـرا قىلىنىـدۇ،     بۇيرۇقـ كۆتۈرۈلدۈڭ، سېنىڭ قوشـۇندىكى ھهرقانـداق       
دېگهن سۆزۈڭ كۈچكه ئىگه بولىدۇ، ئهگهر سهن ئېزىپ كېتىـپ قالمىـساڭال            

  . دېدى—! بۇنىڭدىنمۇ ياخشى نېمهت بوالمدۇ؟
قوشـۇندا  .  قـاراپ يـۈرۈپ كهتتـى      هھىرىگهش قوشۇن بىلهن ئۇبهلله     ئۇتبه 

ئۇنىڭ ئايالى ۋە قوشۇندىكىلهرنىڭ ئاياللىرىدىن بولۇپ تۆت ـ بهشتهك ئايـال   
ئۇالر يۈرۈش قىلىپ ئۇبهلله شهھىرىگه ئانچه يىراق بولمىغان بىر         . بار ئىدى 
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قورسـاقلىرى  .  بىـر نهرسـه يـوق ئىـدى    ېگـۈدەك يئۇالردا  . قومۇشلۇققا چۈشتى 
  : ئۇتبهبهك ئېچىپ كهتكهچكه قوشۇندىكى بهزى كىشىلهرگه 

ئۇالردىن .  دېدى —گىدەك بىر نهرسه ئىزدەپ بېقىڭالر،      ې بۇ يهردىن ي   —
بىر قىسمى ئاچلىققا دال بولغۇدەك بىرنهرسه تېپىپ كېلىش ئۈچۈن يۈرۈپ          

  . كهتتى
كهتكهنلهرنىــــڭ تېپىــــپ كهلــــگهن تــــامىقى توغرۇلــــۇق ناھــــايىتى  

ىقــارلىق بىــر ۋەقهلىــك بــار بولــۇپ بــۇنى تامــاق ئىــزدەپ كهتكهنلهردىــن قىز
  : بىرىنىڭ ئۆز ئاغزىدىن ئاڭاليلى

بىز يېمهكلىك ئىزدەپ بىر دەرەخزارلىققـا كېلىـپ قالـدۇق، بـۇ يهردە          «
ئىككى سېۋەت بـار بولـۇپ بىرىنىـڭ ئىچىـدە خورمـا يهنه بىرىنىـڭ ئىچىـدە         

كهن، بىز ئـۇ نهرسـىلهرنى ئېلىـپ        پوستى سېرىق بولغان ئاق دانچىالر بار ئى      
ــاراپ   ــايتتۇق، ئىچىمىـــزدىن بىـــرى ســـېۋەتكه قـ بـــۇ ‹: قوشـــۇن تهرەپـــكه قـ

، ئۇنىڭغـا   مـۇمكىن دۈشمهنلهرنىڭ بىزگه تهييارالپ قويغان زەھىرى بولۇشـى        
ــماڭالر ــدى› !يېقىنالشـ ــېۋەتتىكى   . دېـ ــر سـ ــز يهنه بىـ ــلهن بىـ ــۇنىڭ بىـ شـ

تىسىنى ئۈزۈۋالغان بىر   خورمىالرنى يېيىشكه باشلىدۇق، دەل شۇ چاغدا نوخ      
داننى يېيىشكه باشالپتۇ، بىز ئاتنىڭ تېزال ئۆلـۈپ         ئات كېلىپ سېۋەتتىكى  

شــىدىن پايــدىلىنىۋىلىش ۆھــارام بولــۇپ قېلىــشىدىن ئىلگىــرى ئۇنىــڭ گ 
ــۇنى ئۆلتۈرۈشــكه تهمــشىلىۋىدۇق ئاتنىــڭ ئىگىــسى قىــشىمىزغا    ئۈچــۈن ئ

ي، ئهگهر ئۇنىـڭ    مهن ئـۇنى كـېچىچه كـۈزۈته      ! ۋىتىڭالرىـ قويئـۇنى   ‹: كېلىپ
ــال  ــېلىش ئېهتىم ــۈپ ق ــۇنى  لئۆل ــۋالىمهنوبىقىنى سهزســهمال مهن ئ › غۇزلى

  .دېدى
ئىككىنچى كـۈنى تـاڭ ئاتقانـدا بىـز ئاتنىـڭ ھېچقانـداق بىـر زىيـان ـ           

مهن ! ئاكــا‹: زەخمهتــسىز تۇرغــانلىقىنى كــۆردۇق، بــۇ چاغــدا ســىڭلىم ماڭــا 
ەر قىاللمايــدۇ، دەپ زەھهر ئوتتــا قىزدۇرۇلــۇپ پىشىرۋىتىلــسه زەر : دادامــدىن

شۇنىڭ بىلهن بىز ھېلىقى دانچىدىن ئـازراق ئېلىـپ         . دېدى› ئاڭلىغانىدىم
قازانغــا ســېلىپ ئــوت قــاالپ قىزىتىــشقا باشــلىدۇق، بىردەمــدىن كېــيىن    

ــىڭلىم ــاراڭالر    ‹: س ــا ق ــداق قىزارغانلىقىغ ــڭ قان ــرىڭالر، ئۇنى ــدى› !كې . دې
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ىدىن ئاق دانچىالر   قارىساق ئۇنىڭ رەڭگى قىزىرىپ پوستى ئېتىلىشقا، ئىچ      
بىـز ئـۇنى يېـيىش ئۈچـۈن تاۋاقالرغـا          . ئېتىلىپ چىقىشقا باشـلىغان ئىـدى     

بىـز ئـۇنى    . دېدى› ! ئىسمىنى ئاتاپ يهڭالر   ئالالھنىڭ‹:  بىزگه ئۇتبهئالدۇق،  
ــۇ        ــنچه ب ــز كېيى ــكهن، بى ــك ئى ــك يېمهكلى ــايىن تهملى ــۇ ئىنت ــدۇق، ئ يې

  ».يېمهكلىكنىڭ گۈرۈچ ئىكهنلىكىنى بىلدۇق
 بولـسا، دىجـله     هھىرىشـ شۇنىنىڭ مهنزىلگاھى بولغان ئۇبهلله      قو ئۇتبه 

الر بـۇ   پارسـ دەرياسىنىڭ قىرغىقىغا جايالشقان سـېپىللىق شـهھهر بولـۇپ،          
 كـۆزىتىش شهھهرنى قورال ـ ياراغ ئىستىهكامى قىلغان ھهمدە دۈشمهنلهرنى  

لـېكىن  . نى سـالغان ئىـدى    رئۈچۈن سېپىل تاملىرىدىن روجهكلىـك مۇنـارال      
ــۇالر  ــشىنى توســۇپ     هئۇتبب ــهھهرگه كىرى ــۇ ش ــۇنىنىڭ ب نىــڭ كىچىــك قوش

بــۇ چاغــدا بــۇ ھۇجــۇمچى قوشــۇندا ئــاز .  ئهســقاتمىدىېچنــېمىگهھقىلىــشتا 
ساندىكى ئايالالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئالته يۈزدىن سهل ئـارتۇق كىـشى بـار              

 ئـۇتبه . نىڭ يېنىدا قىلىچ ۋە نهيزىدىن باشقا قـورال يـوق ئىـدى           ئۇتبه. ئىدى
  . تونۇپ يهتتىىنىيوقلۇقىشقا سالماقتىن باشقا چارە ئهقىلنى ئ
 نهيزىلهرنى تهييارالپ بهردى ۋە هنچىگىلگ ئايالالرغا ئۇچىغا بايراق ئۇتبه

   :ئۇالرنى بۇ بايراقالرنى كۆتۈرۈپ قوشۇننىڭ ئارقىدىن مېڭىشقا بۇيرۇپ
 بىز شهھهرگه يېقىنالشقىنىمىزدا سـىلهر بىزنىـڭ كهينىمىـزدىن          —

 —! ۇزاڭ چىقىرىڭالركـى، بـۇ تـوزاڭالر ھـاۋانى بىـر ئالـسۇن      شۇنداق چـاڭ ـ تـ   
  . دېدى

 قوشــۇنلىرى پــارس يېقىنالشــقاندا هھىرىگهشــئــۇالر يــۈرۈپ ئــۇبهلله   
ــكه      ــۆزلىرى تهرەپ ــۇنىنىڭ ئ ــۇلمانالر قوش ــى ۋە مۇس ــدىغا چىقت ئۇالرنىــڭ ئال

ــرىل ــداۋاتقان   هپئىلگىــ ــدە لهپىلــ ــڭ كهينىــ ــانلىقىنى، ئۇالرنىــ  كېلىۋاتقــ
: لىـشىپ ى تۇزاڭنى كـۆردى ـ دە، جىددىي  -ۋانى بىر ئالغان چاڭبايراقالرنى، ھا

بۇ كېلىۋاتقـانالر قوشـۇننىڭ ئالـدىنقى سـېپى ئىـكهن، ئۇالرنىـڭ كهينىـدە               «
چاڭ ـ تـۇزاڭ چىقىرىـپ كېلىۋاتقـان زور بىـر قوشـۇن بـار ئوخـشايدۇ، ئۇالرغـا          

دېيىـــشكىنىچه كۆڭـــۈللىرىگه » سېلىـــشتۇرغاندا بىزنىـــڭ ســـانىمىز ئـــاز
ۈپ ئهنسىرگهن ۋە ئاالقزادە بولغـان ھالـدا ئـۆزى يهڭگىـل، پـۇلى            قورقۇنچ چۈش 
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ــان      ــىغا توختىتىلغـ ــله دەرياسـ ــشىپ دەجـ ــىلىرىنى ئېلىـ ــمهت نهرسـ قىمـ
 بـۇ   ئـۇتبه شۇنىڭ بىلهن   . كېمىلهرگه ئولتۇرۇپ ئالدىراپ قېچىپ كېتىشتى    

شهھهرگه بىرمۇ ئادىمىنى چىقىم قىلماستىن غهلىبه بىـلهن كىـردى ۋە بـۇ        
  .ىسىنى ئىگىلىدىمدىكى يېزا ـ كهنتلهرنىڭ ھهمشهھهرنىڭ ئهتراپى

. ئۇنىڭ قوشۇنى بۇ يهردىن ساناپ تۈگهتكۈسىز بايلىقالرنى ئولجـا ئالـدى          
ــنىگه   ــۇالردىن مهدى ــاكى ئ ــۋالىنى    ھهتت ــڭ ئهھ ــرى ئۇالرنى ــانالردىن بى قايتق

  : سورىغۇچىالرغا
ئـالالھ بىـلهن قهسـهمكى، مهن بـۇ يهرگه          !  نېمىسىنى ئېيتىسىلهر؟  —

.  دېـگهن —ئۇالر ئالتۇن ـ كۈمۈشـلهرنى جىڭالۋاتقـان ھالـدا قالـدى،      ماڭغاندا 
  . كۆچۈپ بېرىشقا باشلىغانهھىرىگهششۇنىڭ بىلهن كىشىلهر ئۇبهلله 

 بۇ شهھهردە تۇرغان قوشۇنىنىڭ بـۇ باياشـات مۇھىـت ئىچىـدە بـۇ               ئۇتبه 
ــلهن      ــڭ بى ــشىدىن، بۇنى ــى يۇقتۇرۋېلى ــار ئهخالقلىرىن ــڭ ناچ يهردىكىلهرنى

پ ىشىــــبوشۋاملىــــق ئــــۇرۇش قىلىــــش قىزغىنلىقىنىــــڭ ئۇالرنىــــڭ دا
كېتىــشىدىن ئهنــسىرەپ ئــۆمهر ئىبنــى خهتتابقــا بهســرە شــهھرىنى قــۇرۇش  

رىنى قۇرۇش ئۈچـۈن تاللىغـان   ىتوغرۇلۇق خهت يازدى ۋە خېتىدە بهسرە شهھ     
  .سىنى سۈرەتلهپ بهردى، ئۆمهر ئۇنىڭغا رۇخسهت بهردىىالھىيئورۇننىڭ 
ــۇتبه ــهھهرنىڭ  ئ ــى ش ــالھىي يېڭ ــۇش   ى ــى ۋە قۇرۇل ــۈزۈپ چىقت سىنى ت

بۇنىـــڭ . قىلىـــشنى ئالـــدى بىـــلهن مهســـجىد سېلىـــشتىن باشـــلىدى     
ئهجهپلهنگىدەك يېرى بارمۇ؟ ئۇ ۋە ئۇنىڭ ھهمراھلىرى مهسجىدلهرنى ئـاۋات          

 قىلمىـدىمۇ؟ مهسـجىدلهرنىڭ     ۈرەشكـ قىلىدىغان دىن ئۈچۈن ئالالھ يولىدا      
ەت قازانمىـدىمۇ؟   پهزىلىتى بىـلهن دىـن دۈشـمهنلىرىنىڭ ئۈسـتىدىن نۇسـر          

ــۇ جهڭچىــلهر زېمىــن     مهســجىد قۇرۇلۇشــىدىن كېــيىن ئۇرۇشــقا چىققــان ب
. بۆلۈشــۈش ۋە ئــۆي ســېلىپ ئــۇنى بېــزەش بىــلهن ئالــدىراش بولــۇپ كهتتــى 

.  ئـۆزىگه ئـۆي سـالماي رەخـتىن توقۇلغـان چىـدىردا ياشـاۋەردى       ئـۇتبه لېكىن  
 بىــر ۇرىــدىغانت ئورۇنــدا ۇھىممــچــۈنكى ئۇنىــڭ دىلىــدا ئــۆي سېلىــشتىنمۇ 

  .خىيال ھۆكۈم سۈرەتتى
 بـۇ مۇسـۇلمانالرنىڭ     هھىرىدىكىشـ ئۇ ۋاقتنىڭ ئۆتىـشى بىـلهن بهسـرە         
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ــال ـ         ــادەملهردەك مــ ــان ئــ ــى كېتىــــپ قالغــ ــا بېرىلىــــپ دۇنيائهقلــ غــ
تامىقىنى ئاران   كېتىۋاتقانلىقىنى، تېخى تۈنۈگۈنال پوستى ئېتىلغان گۈرۈچ     

لىرىنىـڭ  ھ ھهمرا تاپالىغان ۋە ئۇنىڭ نېمىلىكىنى دەسـلهپته بىلهلمىـگهن       
 پـارس ۋە ئـۇالردىن باشـقا ئېـسىل ۋە تـاتلىق        » لهۋزىنهخ«،  »فالۇۋزەج«بۈگۈن  

تاماقلىرىنىـــڭ تهمىنـــى تېتىـــپ قالغـــانلىقىنى كـــۆردى ـ دە، دىننىـــڭ      
ئۆزىنىـــــڭ ۋە مۇســـــۇلمانالرنىڭ . ئاقىۋىتىـــــدىن ناھـــــايىتى ئهنـــــسىردى

دىگه ئاخىرەتلىكىدىن تېخىمۇ بهكرەك ئهنسىرەپ كىشىلهرنى كۇفه مهسجى      
  :يىغىپ ئۇالرغا خۇتبه سۆزلهپ مۇنداق دېدى

دۇنيــا ۋە ئۇنىڭــدىكى نهرســىلهر تــۈگهپ كېتىــدىغان  !  ئــى خــااليىق—
نهرسىلهردۇر، ھهممىڭالر بۇ يهردىـن مهڭگـۈ ئاخىرالشـمايدىغان بىـر ماكانغـا             
ــۇ يهرگه ئهمهللىرىڭالرنىــڭ ياخــشىلىرىنى ئېلىــپ    كېتىــسىلهر، ســىلهر ئ

هيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بىـلهن بىـرگه بولغـان          مهن ئۆزۈمنىڭ پ  ! بېرىڭالر
دەسلهپكى يهتته كىشىنىڭ يهتتىنچىـسى ئىكهنلىكىنـى ئۇنتۇمـايمهن، ئـۇ           
ۋاقىتالردا بىزنىڭ يهيدىغان نهرسىلىرىمىز بولمىغاچقـا دەرەخ غـازاڭلىرىنى         

شۇ . تۇق، شۇنداق نهرسىلهرنى يهپ كالپۇكلىرىمىز يېرىلىپ كېتهتتى      تيهي
مهن بىـــر پـــارچه يېپىنچـــا تېپىۋالـــدىم، مهن ئـــۇنى  چـــاغالردا بىـــر كـــۈنى 

 ئىبنى  سهئددىن ئىككى قىلىپ يىرتتىم ۋە ئۇنىڭ بىر پارچىسىنى         ىئوتتۇر
مانـا بۈگـۈنكى    . ۋەققاسقا بېرىپ، بىردىن ئىـشتان قىلىـپ كىـيگهن ئىـدۇق          

مهن . كۈنگه كهلگهنـدە ھهر بىرىمىـز بىـرەردىن شـهھهرگه باشـلىق بولـدۇق             
 چـــوڭ، ئالالھنىـــڭ نهزىرىـــدە كىچىـــك بولـــۇپ ئۆزۈمنىـــڭ ئـــۆز نهزىرىمـــدە

  . دېدى—... قېلىشىمدىن پاناھ تىلهيمهن
ــۇپ       ــالالپ قوي ــپ ت ــلىق قىلى ــا باش ــى ئورنىغ ــدىن بىرىن ــيىن ئارى كې

 ېپائىــستمهدىــنىگه يــول ئالــدى ۋە ئۆمهرنىــڭ يېنىغــا كىرىــپ ئهمىلىــدىن 
ىغا ئـۆمهر بۇنىڭغـا قوشـۇلماي ۋە ئۇنىـڭ قايتـا ـ قايتـا يالۋۇرۇشـلىر        . سورىدى

 باشـلىق قىلىـپ مهجبـۇرىي يولغـا         هھىرىگهشـ قوشۇلماي ئۇنى يهنىال بهسرە     
  .سالدى
 قىلچه خالىمىغان بولسىمۇ ئۆمهرنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنۇپ يولغا        ئۇتبه 
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  :ئۇ تۆگىسىگه مىنىۋېتىپ. چىقتى
مېنـى  ! ئى ئـالالھ  !  قايتۇرمىساڭ هھىرىگهشمېنى بهسرە   !  ئى ئالالھ  —
  .دەپ دۇئا قىلدى! اڭ قايتۇرمىسهھىرىگهشبهسرە 

ئۇ مهدىنىـدىن ئايرىلىـپ     . تبىنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلدى   ۇئئالالھ  
ئانچه ئۇزاق ماڭمايال تۆگىسى پۇتلىشىپ كېتىـپ، ئـۇ تۆگىـدىن يىقىلىـپ             

  .چۈشۈپ جان ئۈزدى
ئــالالھ بىزلهرنىمــۇ ئــۇتبىگه ئوخــشاش دۇنيــادىن كــۆڭلى ســوۋىغان،       

ىمــان، ســهمىمىي، ســادىق   ئــاخىرەت ئۈچــۈن تهييــارلىق قىلغــان، پــاك ئ    
بىزگىمـۇ ئۇنىڭغـا ئوخـشاش كۈچلـۈك        ! قهلىبلىك مـۆمىنلهردىن قىلـسۇن    

ئىمان ئاتا قىلىپ، ھهر بىر ئىشتا ئالالھنىڭ رازىلىقىنى ئىزدەيدىغانالردىن 
  !!!ئامىن! قىلسۇن
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  نۇئهيم ئىبنى مهسئۇد
 

ــۇئهيم ئىبنــى مهســئۇد ئۇرۇشــنىڭ ھــېله   ــرەڭ -ن  نهي
  .بىلىدىغان كىشىدۇر بولىدىغانلىقىنىبىلهن 

  
نۇئهيم ئىبنى مهسـئۇد ئهزەلـدىن ئهقىللىـق، سـهزگۈر، پىكـرى ئۆتكـۈر،              

ئۇ پهرىزىنىڭ توغرۇلۇقى، ئىنكاسىنىڭ    . قهيسهر ۋە چىداملىق كىشى ئىدى    
ــان     ــام قىلغـ ــا ئىنئـ ــالالھ ئۇنىڭغـ ــارلىق ئـ ــيارلىقى قاتـ ــى ۋە ھۇشـ تېزلىكـ

ــاراكتېرلىنهتتى  ــلهن خ ــدىلىكلىرى بى ــهھ . ئاالھى ــدا س ــكهن ئۇنىڭ رادا ئۆس
  .ياشالرغا خاس شوخ، ئهركىن خاراكتېرمۇ ئاالھىدە كۆزگه تاشلىناتتى

 ئىـشارەتلىك،   -ئۇنىڭ ئـۆزىگه خـاس يهنه بىـر خـۇلقى بولـۇپ ئـۇ ئهيـشى               
ــل     ــۇ خىـ ــۆپىنچه بـ ــۆرەتتى ۋە كـ ــشى كـ ــنى ياخـ ــۇش كهچۈرۈشـ راھهت تۇرمـ
ــته       ــۇ جهھهت ــلهن ب ــۇالر بى ــپ ش ــشىغا بېرى ــڭ قې ــشىنى يهھۇدىيالرنى خاھى

 -قاچـانكى ئۇنىـڭ كـۆڭلى ناخـشا       . س بولۇش ئـارقىلىق قانـدۇراتتى     ھهمنهپه
مۇزىكىنى تارتسا يۈك تاقلىرىنى تېڭىپ نهجدىـدىن مهدىـنىگه قـاراپ يولغـا             

بـۇ  . چىقاتتى ۋە كـۆڭلىنى ئاچىـدىغان يهھۇدىيالرغـا كـۆپلهپ پـۇل بېرەتتـى             
سهۋەبتىن ئۇنىـڭ مهدىـنىگه قىلىـدىغان سـهپىرى كـۆپ ھهم بهنـى قـۇرەيزە                

  .لىرى بىلهن بولغان ئاالقىسى قويۇق ئىدىيهھۇدىي
ئالالھ بهندىلىرىگه پهيغهمبىرى مۇھهممهد ئهلهيهىسـساالمنى ئهۋەتىـپ        
ئۇالرنى تـوغرا ۋە ھهق بولغـان دىنغـا ھىـدايهت قىلىـشنى خالىغـان، مهكـكه                 
زېمىنى بۇ مۇقهددەس نۇرنىڭ ھۆرمىتىدىن شهرەپلىنىشكه باشـلىغان ئاشـۇ          

 تىزگىنىنى ئۆز خاھىشىغا قويۇۋەتكهن ھالهتته      لهردە، نۇئهيم كۆڭۈل  لمهزگى
ياشاۋاتقان بولۇپ، ئۇ بۇ يېڭى دىننىڭ ئۆز ئارزۇسى بويىچه ياشىشىغا توسالغۇ 

  .بولۇشىدىن ئهنسىرەپ بۇ دىندىن يۈز ئۆرىگهن ئىدى
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ئارىــدىن ئــۇزاق ئــۆتمهي ئۆزىنىــڭ ئىــسالم دىنىنىــڭ دۈشــمهنلىرى       
ــىلىق بىل   ــسالمغا قارش ــانىلىپ ئى ــدىن س ــپ  قاتارى ــكه مهجبۇرلىنى دۈرۈش

ئهممـا ئـۇ ئهھـزاب ئۇرۇشـى        . قېلىنىۋاتقانلىقىنى ھېس قىلىـشقا باشـلىدى     
 بىـر يېڭـى     ۇدەكبولغـ بولغان كـۈنى ئـۆزى ئۈچـۈن ئىـسالم تارىخىـدا داسـتان              

 نهيــرەڭلهر -لهىــيھئۇنىــڭ بــۇ سهھىپىــسىگه ئۇرۇشــنىڭ . ســهھىپه ئــاچتى
ۋەقهلىـك يېزىلغـان     ئاجايىـپ بىـر      ۇدەكبولغبىلهن بولىدىغانلىقىغا دەلىل    

  .ئىدى
نــۇئهيم ھهققىــدىكى بــۇ ھېكــايىنى ئهتراپلىقــراق چۈشــهنمهك ئۈچــۈن،  

 توختىلىـشقا نىشى ھهققىدە بىر ئـاز      ۈكۆرئهھزاب ئۇرۇشىنىڭ تارىخىي ئارقا     
  . توغرا كېلىدۇ
 ئۇرۇشىدىن بىرئاز ۋاقىت ئىلگىرى مهدىنىدىكى بهنى قۇرەيزە        ①ئهھزاب

لىرى كاتتىۋاشـ ۈم كىـشىلهر ۋە ئۇالرنىـڭ       يهھۇدىيلىرىدىن بولغان بىر تۈرك   
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا قارشى ئۇرۇش قىلىش ئارقىلىق ئۇنىڭ دىنىنى 

ــۇ قارارلىرىغــا . يــوق قىلىــش ئۈچــۈن ئــۇرۇش قوزغاشــنى قــارار قىلىــشتى   ب
 قـــۇرەيشئاساســـهن ئـــۇالردىن بىـــر تۈركـــۈم ئهلچىـــلهر مهككىـــگه بېرىـــپ  

 قوشۇنى  قۇرەيشۇشقا قىزىقتۇردى ۋە    ىلىرىنى مۇسۇلمانالر بىلهن ئۇرۇش   تكات
مهدىـــــنىگه يېتىـــــپ بارغانـــــدا ئـــــۇالر بىـــــلهن بىرلىـــــشىدىغانلىقى ۋە  

  .ھهمكارلىشىدىغانلىقى توغرۇلۇق ئۇالرغا ۋەدە بهردى
ــۇ ئهلچىـــلهر مهككىـــدىكى قۇرەيـــشلهرنىڭ يېنىـــدىن ئايرىلىـــپ       بـ

هرگه نهجدەدىكى غهتفان قهبىلىسىگه باردى ۋە ئۇالرنىمۇ ئىسالمغا ۋە پهيغهمب        
قارشــى چىقىــشقا قۇتراتقۇلــۇق قىلىــپ بــۇ يېڭــى دىننــى يىلتىــزى بىــلهن 
قوشۇپ قومـۇرۇرۇپ تاشـالش ئۈچـۈن بىرلىشىـشكه چـاقىردى ھهم ئۇالرنىـڭ              
ــۇ       ــدا ب ــلهن ئارىلىرى ــشلهر بى ــۈن قۇرەي ــۈرۈش ئۈچ ــا كهلت ــشىنى قولغ قوللى

                                            
 يىلىـــرى ئهتىراپىـــدا پهيغهمـــبهر ئهلهيهىـــساالم بىـــلهن  -5ئهھـــزاب ئۇرۇشـــى ھىجىرىيهنىـــڭ  ①

ئۇرۇشۇشـقا كهلـگهن     ىدا بولـۇپ ئـۆتكهن ئـۇرۇش بولـۇپ        ئوتتۇرسـ مۇشرىكالرنىڭ بىرلهشمه قوشـۇنى     
 بمۇشــرىكالرنىڭ قوشــۇنى كــۆپ خىــل گۇرۇھالرنىــڭ بىرلىشىــشىدىن تهركىــپ تاپقاچقــا ئهھــزا   

ــۇرۇھالر( ــبهر ئهلهيهىســ   ) گ ــقا پهيغهم ــۇ ئۇرۇش ــان، ب ــنه شــهھىرىنىڭ  سئۇرۇشــى،دەپ ئاتالغ االم مهدى
  .دەپمۇ ئاتالغانيهنه خهندەك ئۇرۇشى قا بۇ ئۇرۇش هدە تۇرغاچىئمۇداپ سىرتىغا خهندەك كوالپ
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توغرۇلۇق كېلىشكهنلىكلىرىنى دەپ بۇالر بىلهنمۇ ئهھـدە تۈزۈشـۈپ ئـۇرۇش      
  .شنىڭ ۋاقتىنى بېكىتىشتىقىلى

ــوڭ   ــدىكى چـ ــوفياننىڭ قوماندانلىقىـ ــۇ سـ ــشلهر ئهبـ ــك -قۇرەيـ  كىچىـ
ھهممىنــى ئــۆز ئىچىــگه ئالغــان زور قوشــۇن بىــلهن مهدىــنىگه ئۇالغلىــق ۋە  

غهتفــان قهبىلىــسىمۇ ئــۇيهينه ئىبنــى    . پىيــادە بولــۇپ يولغــا چىقىــشتى   
ۇلـۇپ  سسىنى غهتفانىنىـڭ قوماندانلىقىـدا نهجدىـدىن ھهممىـسى قومۇر         ېھ

ئالدىنقى سېپىدە ھېكايىمىزنىـڭ بـاش       غهتفان قوشۇنلىرىنىڭ . چىقىشتى
  . قهھرىمانى نۇئهيم ئىبنى مهسئۇدمۇ بار ئىدى

بۇ بىرلهشمه قوشۇننىڭ خهۋىرى پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمغا يهتكهنـدە         
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ساھابىلىرىنى چاقىرتىپ ئۇالرغا قانداق قىلىـش        

مهسـلىههتنىڭ نهتىجىـسىدە ئـۇالر بـۇ چـوڭ          . ت سـالدى  توغرۇلۇق مهسـلىهه  
ــىرتىغا    ــنه سـ ــۈن، مهدىـ ــشىنى توســـۇش ئۈچـ ــنىگه كىرىـ ــۇننىڭ مهدىـ قوشـ

  .ھۇجۇمدىن مۇداپىئهلىنىدىغان خهندەك كوالشقا بىرلىككه كهلدى
بىرلهشمه قوشۇن مهدىنىڭ يۇقىرىقى تهرىپىدە ئۇچراشـقاندىن كېـيىن         

 بهنى قـۇرەيزە يهھۇدىيلىرىنىـڭ   لىرىكاتتىۋاشبهنى نهزىر يهھۇدىيلىرىنىڭ   
ــ ــساالمغا    كاتتىۋاش ــبهر ئهلهيهىس ــۇالرنى پهيغهم ــپ ئ ــا بېرى لىرىنىڭ يېنىغ

 مهكـــكه ۋە نهجدىـــدىن كهلـــگهن بىرلهشـــمه قوشـــۇنغا  قوزغىلىـــپقارشـــى 
  . ماسلىشىپ ئۇرۇشقا چىقىشقا قىزىقتۇردى

  : لىرى كهلگهنلهرگهكاتتىۋاشبهنى قۇرەيزە 
 ۋە ئـارزۇ قىلىۋاتقـان بىـر ئىـشقا          انۆرىـدىغ ك سىلهر دەل بىز ياخشى      —

ــلهن مۇھهممهدنىـــڭ    ــز بىـ ــىلهر بىـ ــېكىن سـ ــسىلهر، لـ چاقىرىـــپ كېلىپـ
 بىزنىــڭ مهدىنىــدە خــاتىرجهم ياشىــشىمىز بهدىلىــگه ئۇنىــڭ  ۇرىــسىدائوتت

لىـشىم بـارلىقىنى بىلىـسىلهر، نـاۋادا        ېكبىلهن تىنچ ئۆتۈشكه كېلىشكهن     
مىزنــى بۇزغــانلىقىمىز مــۇھهممهد بــۇ ئۇرۇشــتا غهلىــبه قىلىــپ قالــسا ۋەدى 

بىزنى جازالىشىدىن، ھهتتا مهدىنىدىن ھهيـدەپ چىقىرىۋېتىـشىدىن      ئۈچۈن
  .  دېيىشتى—قورقىمىز، 

ــڭ    ــر يهھۇدىيلىرىنىـ ــى نهزىـ ــا بهنـ ــئهممـ ــۇ  كاتتىۋاشـ ــۇالرنى بـ لىرى ئـ
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كېلىــشىمنى بۇزۇشــقا قىزىقتــۇرۇپ بــۇ قېتىمقــى جهڭــدە مهغلــۇبىيهت       
 ئــۇالرنى ئىــشهندۈرۈشكه، لىقىغابولىــدىغانشهكــسىز مۇســۇلمانالر تهرىپىــدە 

ئىككى چوڭ گۇرۇھنىڭ ھهيۋىتى بىلهن ئـۇالرنى روھالندۇرۇشـقا تىرىـشىش           
نهتىجىـدە بهنـى قـۇرەيزە يهھـۇدىيلىرى ئۇالرغـا          . ئارقىلىق ئۇالرنى قـۇتراتتى   

مايىل بولۇپ مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم بىلهن بولغان كېلىشىمنى بۇزدى ۋە 
ۈزۈلگهن ئهھـدىنامىنى يېرتىـپ تاشـالپ بـۇ          ت ۇرىسىدائوتتئىككى تهرەپنىڭ   

بۇ خهۋەر .  ئېالن قىلدى ۇرىدىغانلىقلىرىنىتئهھزاب قوشۇنى تهرەپته     ئۇرۇشتا
  .مۇسۇلمانالرغا بهكال ئېغىر كهلدى

ــپ       ــىرىگه ئېلىۋىلى ــى مۇھاس ــڭ ئهتراپىن ــۇنى مهدىنىنى ــزاب قوش ئهھ
زۈپ  ئىچمهك ۋە ياردەم يـولىنى ئـۈ       -مهدىنىگه سىرتتىن كېلىدىغان يېمهك   

پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ئهھـــزاب قوشـــۇنلىرىنىڭ مهدىـــنه  . تاشـــلىدى
ســـىرتىدا مهدىنىنـــى قورشـــاۋغا ئالغـــان ھـــالهتته تۇرغـــانلىقىنى، مهدىـــنه  
ئىچىــدىكى بهنــى قــۇرەيزە قهبىلىــسىنىڭ دۈشــمهنلهرگه قارىتــا ئىچكــى       

مۇنـاپىقالر ۋە   . جهھهتتىن ماسلىشىشقا تهييارلىنىپ ياتقـانلىقىنى بىلـدى      
رىدا مۇناپىقلىق كېسىلى بارالر ئۆزلىرىنىـڭ ئهسـلى قىيـاپهتلىرىنى       دىللى

 دۇنياسـىغا   -مۇھهممهد بىزگه كىسرا ۋە قهيسهرنىڭ مـال      «: ئاشكارىاليدىغان
 بىــر كىــشى ېچھــ دېــگهن ئىــدى، ئهمــدى بولــسا بولىــدىغانلىقىمىزنىئىــگه 

ــدۇ   ــاتىرجهم چىقالمايۋاتى ــاھهرەتكىمۇ خ ــشقا   » ت ــۆزلهرنى قىلى ــدەك س دېگهن
بۇنــــداق كىــــشىلهر ئــــۇرۇش بولــــۇپ قالــــسا بهنــــى قــــۇرەيزە  . ىدىباشــــل

يهھۇدىيلىرىنىڭ ئاياللىرى ۋە بالىلىرىغا زىيان يهتكۈزۈشـىدىن ئهنـسىرەپ         
.  بىرلهپ ئايرىلىشقا باشلىدى   -پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىدىن بىر   

ــال مــۆمىنلهردىن     ــدا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بىــلهن پهقهت ھهتتــا ئاخىرى
  .يۈزدەكال ئادەم قالغانىدىنهچچه 

ــبهر     ــىرىدە پهيغهمـ ــقان مۇھاسـ ــۈنگىچه داۋامالشـ ــچه كـ ــرمه نهچـ يىگىـ
ئـى ئـالالھ مهن     «: ئهلهيهىسساالم بىر كېچىسى پهرۋەردىگارىغـا دۇئـا قىلىـپ        

ئى ئـالالھ مهن سـهندىن      ! ڭنى تىلهيمهن ۇئاشۇرۇشسهندىن ۋەدەڭنى ئهمهلگه    
  .ىدېد» !ڭنى تىلهيمهنۇئاشۇرۇشۋەدەڭنى ئهمهلگه 
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دەل مۇشــۇ كېچىــسى نــۇئهيم ئىبنــى مهســئۇدنىڭمۇ ئۇيقۇســى قاچقــان   
 بۇيانغا ئۆرۈلۈپ ئوخلىيالمىدى، ئۇ كۆزلىرىنى سۈزۈك كېچه     -بولۇپ ئۇ ئۇيان  

ئاســمىنىدا چاقناۋاتقــان يۇلتۇزالرغــا تىككىــنىچه ئويلىنىــشقا باشــلىدى ۋە 
ىـراق  سـهن نهجدىـدىن ئىبـارەت ئاشـۇ ي        ! ۋاي سـاڭا ئـى نـۇئهيم      «:  ئۆزۈگه -ئۆز

جايــدىن ئــۇ ئــادەم ۋە ئۇنىــڭ ئهگهشــكۈچىلىرى بىــلهن نــېمه ســهۋەبتىن        
ــاكى      ــۇق ۋە ي ــان ھوق ــسهندە قىلىنغ ــاكى دەپ ــدىڭ؟ ســهن ي ئۇرۇشــقىلى كهل

ــابرتۆكــۈلگهن  ــدىڭ، بهلكــى   ۇئ ــى كهلمى ــۇرۇش قىلغىل ــرھينى دەپ ئ  ېچبى
سهۋەبسىزال ئۇرۇش قىلغىلى كهلدىڭ، سهنچىلىك ئهقلى بار بىر كىشىنىڭ 

شـىگه سـهۋەبكار    ۈئۆلتۈرۈل سهۋەبسىز ئۆلتۈرۈشى يـاكى ئۆزىنىـڭ        باشقىالرنى
ــاڭا   ــۇ؟ ۋاي ئىــسىت س ــگه ئۇيغۇنم ــېمىگه ئاساســهن  ! بولۇشــى ئهقىل ســهن ن

ئهگهشـــكۈچىلىرىنى ئادىلىققـــا، ئېهـــسان قىلىـــشقا، يېقىنلىرىغـــا يـــاردەم 
چاقىرغان ئادەمگه قارشى ئۇرۇش قىلمـاقچى بولىـسهن؟ ئـۇ كىـشى             بېرىشكه

ق ۋە تـــوغرا يولغـــا ئهگهشـــكهنلهرنىڭ قېنـــى بىـــلهن ئېلىـــپ كهلـــگهن ھه
 -نۇئهيمنىڭ ئۆز . دەيتتى» ياشقا بۇيرىغان ئۇ سهۋەب زادى نېمه؟      نهيزەڭنى بۇ 

ئۆزى بىلهن ئېلىـپ بارغـان بـۇ سـۆھبىتى ئـاخىرى ئۇنىڭغـا كهسـكىن بىـر                  
قارارنى ئاتا قىلـدى، نـۇئهيم بـۇ قـارارىنى ئىجـرا قىلىـش ئۈچـۈن شـۇ ھامـانال                    

  . ئاتالندى
ــۇ ــتىغىنه   نـ ــسىدىن ئاسـ ــكهرلهرنىڭ ئارىـ ــان ئهسـ ــر يهردە ياتقـ ئهيم بىـ

ــار    ســۇغۇرۇلۇپ چىقىــپ كــېچه قاراڭغۇلىقىــدا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ب
ــى      ــڭ كهلگهنلىكىن ــساالم نۇئهيمنى ــبهر ئهلهيهىس ــدى، پهيغهم ــكه كهل تهرەپ

  :كۆرۈپ ئۇنىڭدىن
  .  دەپ سورىدى—مۇ؟ ى سهن نۇئهيم ئىبنى مهسئۇد—
  .  دېدى نۇئهيم—!  پهيغهمبىرىھنىڭئالال ھهئه، ئى —
   بۇ كېچىدە سېنى بۇ يهرگه نېمه ئېلىپ كهلدى؟—
 مهن بىــر ئــالالھ تىــن باشــقا ئىالھنىــڭ يوقلىقىغــا ۋە ســېنىڭ       —

ــشقا     ــسى ۋە ئهلچىــسى ئىكهنلىكىڭــگه گۇۋاھلىــق ئېيتى ئالالھنىــڭ بهندى
مهن مۇســۇلمان بــولغىلى كهلــدىم، !  پهيغهمبىــرىئالالھنىــڭكهلــدىم، ئــى 
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هۋمىم مېنىڭ مۇسۇلمان بولغانلىقىمنى بىلمهيدۇ، مېنـى سـهن خالىغـان          ق
  . دېدى—. ئىشىڭغا بۇيرىغىن

 بىــر ئــادىمىمىز   - ســهن ئۇالرنىــڭ ئىچىــدىكى بىزنىــڭ بىــردىن    —
بولۇسهن، سهن ئۇالرنىڭ ئارىسىغا بېرىپ ئۇالرنى بىزگه ھۇجـۇم قىلىـشتىن           

  . ەڭئىمكانىيىتىڭنىڭ يېتىشىچه توسقىن، ئۇرۇش دېگهن نهير
سهن مهنـدىن سـېنى خۇرسـهن       !  پهيغهمبىرى ئالالھنىڭ بولىدۇ، ئى    —

  .  دە، ئارقىغا بۇرۇلۇپ يۈرۈپ كهتتى- دېدى—، ۆرىسهنكقىلىدىغان ئىشنى 
نــۇئهيم ئــۇدۇل بهنــى قــۇرەيزە يهھۇدىيلىرىنىــڭ قېــشىغا بــاردى، ئۇنىــڭ 

  : ئۇ. بۇرۇن ئۇالر بىلهن يېقىن دوستلىقى بار ئىدى
ســىلهر مېنىــڭ ســىلهر ئۈچــۈن ســادىق  ! ۋمىقــو  ئــى بهنــى قــۇرەيزە—

.  دېـدى  —ئىكهنلىكىمنى ۋە سـىلهرگه بولغـان دوسـتلىقىمنى بىلىـسىلهر،         
  : ئۇالر بىردەكال

لىـــك ئهيىبســـهن بىزنىـــڭ نهزىرىمىـــزدە بىـــرەر ئىـــشتىمۇ  !  ھهئه—
  . ۋمىقو دېيىشتى قۇرەيزە —ئهمهسسهن، 

ــۇرەيش — ــۇ ئۇر   ق ــسهك، ئۇالرنىــڭ ب ــۇنىغا كهل ــان قوش ــتىكى  ۋە غهت ۇش
  . ئهھۋالى سىلهرنىڭ ئهھۋلىڭالر بىلهن ئوخشىمايدۇ

  .  دەپ سوراشتى— ئۇ قانداق ئهھۋال؟—
ــۇ— ــىلهرنىڭ        بـ ــۇ يهردە سـ ــۇڭالر، بـ ــىلهرنىڭ يۇرتـ ــسا سـ ــۇرت بولـ يـ

ــار  ــاللىرىڭالر ب ــالىلىرىڭالر، ئاي ــۇالرنى باشــقىالرغا  ! مــاللىرىڭالر، ب ســىلهر ئ
ــۇرەيش! تاشـــالپ قويـــۇپ كېتهلمهيـــسىلهر  ــسقـ ــان  قهبىلىـ ــلهن غهتفـ ى بىـ

قهبىلىــسىنىڭ مــاللىرى، بــالىلىرى، ئايــاللىرى باشــقا يۇرتتــا، ئــۇالر ھــازىر  
مــۇھهممهد بىــلهن ئــۇرۇش قىلىــش ئۈچــۈن كهلــدى ۋە ســىلهرنى مــۇھهممهد  

سـىلهر ھهم بۇنىڭغـا مـاقۇل       . بىلهن قىلىشقان ۋەدەڭالرنى بۇزۇشقا چاقىردى    
هممىڭــالر غهنىمهتــدار ئهگهر ئــۇالر بــۇ ئۇرۇشــتا غهلىــبه قىلــسا ھ. بولــدۇڭالر
، ناۋادا مهغلۇپ بولسا ئۇالر ئۆز يۇرتلىرىغـا تىكىۋىتىـدۇ، سـىلهرنى            هربولىسىل

شـۇنىڭ بىـلهن مـۇھهممهد سـىلهردىن        . بولسا مـۇھهممهدكه تاشـالپ بېرىـدۇ      
ــدۇ  ــام ئالىــــــ ــاتتىق ئىنتىقــــــ ــۇھهممهدكه تهڭ  ... قــــــ ــىلهر مــــــ ســــــ
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بۇنى ئاڭالپ  .  دېدى نۇئهيم  —! لهلمهيدىغانلىقىڭالرنى ئوبدان بىلىسىلهر  ېك
  : ئۇالر

 ھهقىــقهتهن راســت گهپ قىلــدىڭ، ســېنىڭ قارىــشىڭچه قانــداق      —
  .  دېدى—؟ ۇبولىدقىلساق توغرا 

 ۆرۈگهگــمېــنىڭچه، ســىلهر ئــۇالردىن بىــر تۈركــۈم كىــشىلهرنى       — 
ئالمىغىچه ئۇالر بىلهن بىرگه ئۇرۇش قىلماڭالر، شۇنداق قىلساڭالر ئـۇالرنى          

ــادەم  بىنــى قولغــا كهلتۈرگــ ىتــاكى غهل ۈچه يــاكى ئــۇالردىن ئــاخىرقى بىــر ئ
  :بۇنى ئاڭالپ يهھۇدىيالر—!  ئۇرۇشقا ئېلىپ چىقااليسىلهرۇچهقالغ

  . دېيىشىپ كهتتى— سهن بىزگه يول كۆرسهتتىڭ، كۆيۈندۈڭ، —
نۇئهيم ئۇالرنىڭ قېشىدىن چىقىپ ئهبۇ سـوفياننىڭ قېـشىغا كهلـدى،            

  : ى ۋە ئۇالرغايهنى قۇرەيشلهرنىڭ قوماندانلىرىنىڭ يېنىغا كهلد
ســىلهر مېنىــڭ ســىلهرگه بولغــان ســهمىمىي !  خهلقــىقــۇرەيش ئــى —

مهن ... دوستلۇقۇمنى ۋە مۇھهممهدكه بولغـان ئـۆچمهنلىكىمنى بىلىـسىلهر        
قتـۇرۇپ قويۇشـۇمنىڭ    ۇئبىر ئىـشتىن خهۋەر تـاپتىم، بـۇ ئىـشنى سـىلهرگه             

ــۈكىنىز ــۆز ۋاقتىــدا يىغىــشتۇرۇش ئۈچــۈن ســىلهرگه   ۆرۈرل ــۇ ئىــشنى ئ  ۋە ئ
بىـــراق ســـىلهر بـــۇ . مهســـلىههت بهرمىـــسهم بولمايـــدىغانلىقىنى بىلـــدىم

  : قۇرەيشلهر.  دېدى—سۆزلىرىمنى سىر تۇتۇڭالر، 
 دېيىشتى ئۇالر نۇئهيمنىڭ    —دېگىنىڭدەك قىلىمىز،     بىز سېنىڭ  —

  .  قېنى سۆزله—نېمه دەيدىغانلىقىنى ئاڭالشقا ئالدىراپ، 
ا پۇشايمان قىلىپتـۇ ۋە      بهنى قۇرەيزە مۇھهممهدكه قارشى چىققىنىغ     —

بىز قىلغان ئىشىمىزغا پۇشـايمان قىلـدۇق ۋە        : مۇھهممهدكه ئادەم ئهۋەتىپ  
سهن بىلهن قايتا سۈلهى تۈزۈشـۈپ يارىـشىپ قىلىـش نىيىـتىگه كهلـدۇق،              

ــگه   ــۇرەيشقىلغــان ئىــشىمىزنىڭ بهدىلى ــان قهبىلىــسىدىن بىــر  ق  ۋە غهتف
گه تاپشۇرۇپ بهرسـهك     ئۇالرنى سىلهر  ۇتۇۋېلىپتقىسىم مۆتىۋەر كىشىلهرنى    

رازى بوالمسهن؟ تاكى سهن ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن غهلىـبه قىلغانغـا قهدەر بىـز     
ــۇ      ــۇرۇش قىلىمىــز دەپتــۇ، مــۇھهممهد ب ــۇالر بىــلهن ئ ســهن بىــلهن بىــرگه ئ
تهكلىپكه قوشۇلۇپتۇ، نـاۋادا ئـۇالر سـىلهردىن ئـادەم سـوراپ كهلـسه ھهرگىـز                
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  . دېدى—بهرمهڭالر، 
  : يانبۇنى ئاڭلىغان ئهبۇ سوف

ىپاقداش، ئالالھ ساڭا كۆپلهپ ئهجىـر      ت سهن نېمه دېگهن ياخشى ئىت     —
  . دېدى—! بهرسۇن

 غهتفان قهبىلىسىنىڭ يېنىغا كهلـدى      ۋمىقونۇئهيم بۇ يهردىن چىقىپ     
ۋە ئۇالرغىمۇ ئهبـۇ سـوفيانغا دېـگهن سـۆزلهردەك سـۆزلهرنى قىلـدى ھهم ئهبـۇ                 

  .دىسوفياننى ئاگاھالندۇرغان ئىشالردىن ئاگاھالندۇر
ئهبۇ سوفيان بهنى قـۇرەيزە قهبىلىـسىدىن ئهھـۋال ئىگىـلهپ كېلىـشى             

  : ئوغلى ئۇالرنىڭ قېشىغا بېرىپ. ئۈچۈن ئوغلىنى ئهۋەتتى
بىزنىــڭ مــۇھهممهد ‹:  دادام ســىلهرگه ســاالم ئېيتتــى، ۋە ســىلهرگه —

 كهتتى، بىز ئـاخىرى مـۇھهممهدكه   ۇزىراپئبىلهن بولغان مۇھاسىرىمىز بهك   
ــېچ   ــۇرۇش ئ ــى ئ ــدۇق قارش ــا كهل ــۈزۈپ   › ...ىش قارارىغ ــۆزىنى يهتك ــگهن س دې

 ئۈچــۈن ۇچۇرۇشــۇشئقويۇشــىمنى تاپىلىــدى، ھهمــدە ســىلهرنى دادام بىــلهن 
  . دېدى—چاقىرىپ كېلىشكه ئهۋەتكهنىدى، 

  : بهنى قۇرەيزە كاتتىلىرى ئهبۇ سوفياننىڭ ئوغلىغا
 ئىش قىلمايمىز، ئۇنىڭ ئۈسـتىگه      ېچھبىز بۇ كۈندە    !  بۈگۈن شهنبه  —
ــىل ــش     س ــزگه يهتمى ــۋەرلهردىن بى ــسىدىكى مۆتى ــان قهبىلى ــلهن غهتف هر بى

كىــشىنى گــۆرۆگه بېرىــشكه رازى بولمىــساڭالر بىــز ســىلهر بىــلهن بىــرگه   
ئۇرۇشقا چىقمايمىز، ناۋادا ئۇرۇشۇش ئېغىر كهلسه سىلهر يۇرتۇڭالرغا بىزنـى          
ــالپ       ــۇھهممهدكه تاش ــسا م ــى بول ــسىلهر، بىزن ــپ قۇتۇلى ــالپ كېتىۋىلى تاش

مهيمىـز،  كېلهل، سىلهر بىلىسىلهر بىـز ئۇنىڭغـا ھهرگىزمـۇ تهڭ           بېرىسىلهر
  .  دېيىشتى—

ئهبــۇ ســوفياننىڭ ئــوغلى قايتىــپ كېلىــپ بهنــى قــۇرەيزە قهۋىمىنىــڭ 
ھۇ مايمۇن، تۇڭگۇزالرنىـڭ    «: بۇنى ئاڭالپ قۇرەيشلهر  . دېگهنلىرىنى يهتكۈزدى 

ر بىـزدىن   ئۇالر ئهمدى زىيان تارتتى، ئالالھ بىلهن قهسـهمكى، ئـۇال         ! بالىلىرى
  .دېيىشتى» بىر تال قوينىمۇ گۆرۆگه ئااللمايدۇ
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شــۇنداق قىلىــپ نــۇئهيم ئهھــزاب قوشــۇنىنىڭ ئارىــسىنى پارچىالشــتا  
 ۋە ئۇنىـــڭ ئهگهشـــكۈچىلىرىگه قـــۇرەيشتولـــۇق غهلىـــبه قىلـــدى، ئـــالالھ  

شۇنچىلىك قاتتىق شىۋىرغانلىق بىر سوغۇق بوران ئهۋەتتىكـى، بـۇ شـامال            
ــ   ــدىرلىرىنى ئـ ــڭ چىـ ــوتلىرىنى   ئۇالرنىـ ــۈرۈپ، ئـ ــازانلىرىنى كۆمتـ ۆرۈپ قـ

ــۇالر .  بۇرۇنلىرىغــا قــۇم توشــقۇزىۋەتتى -ئۆچــۈرۋەتتى ھهم ئۇالرنىــڭ ئېغىــز  ئ
ــدى    ــاي قال ــاي تاپالم ــدىغان ج ــدىن   -قاچى ــېچه قاراڭغۇلۇقى ــسىز ك  دە ئامال

  .پايدىلىنىپ تىكىۋەتتى
تــــاڭ يورىغانــــدا مۇســــۇلمانالر دۈشــــمهن قوشــــۇنىنىڭ چېكىنىــــپ  

  : پ خۇشاللىقلىرىنى باسالمىغان ھالداكهتكهنلىكىنى كۆرۈ
 بهندىسىگه ياردەم بهرگهن، ئۆز قوشۇنىنى ئهزىز قىلغان، ئۆزى يهكـكه           —

تــۇرۇپ نۇرغــۇن گــۇرۇھنى مهغلــۇپ قىلغــان ئالالھقــا مىڭــالرچه شــۈكرىلهر   
  . دەپ توۋلىشىپ كهتتى—! بولسۇن

ــساالمنىڭ      ــبهر ئهلهيهىســ ــۇئهيم پهيغهمــ ــالپ نــ ــدىن باشــ ــۇ كۈنــ شــ
مهكـكه فهتهـى قىلىنغـان      . ادەملىرىدىن بىرى بولۇپ قالـدى    ئىشهنچىلىك ئ 

ۋېتىـپ  ىكۈنىسى ئهبۇ سـوفيان مۇسـۇلمانالرنىڭ قوشـۇنىنى كـۆزدىن كهچۈر          
ــايرىقىنى كۆتۈر  ــان قهبىلىــسىنىڭ ب ــادەمنى كــۆردى ۋە   ۈغهتف ــان بىــر ئ ۋالغ

  : يېنىدىكىلهردىن
  : ئۇالر.  دەپ سورىدى— ئاۋۇ كىشى كىم؟ —
  :ئهبۇ سوفيان  دەپ جاۋاب بهرگهندە—،  ئۇ نۇئهيم ئىبنى مهسئۇد—
 بىزگه ئۇنىـڭ خهنـدەك كـۈنى قىلغـان ئىـشى ناھـايىتى بهك يامـان                 —

ئالالھ بىلهن قهسـهمكى ئۇنىـڭ بـۇرۇن مـۇھهممهدكه ئـاداۋىتى            ! بولغان ئىدى 
ــدا       ــڭ ئالدى ــۈن ئۇنى ــا بۈگ ــدى، مان ــۈك ئى ــايىتى بهك كۈچل ــڭقوناھ  ۋمىنى

ــ     ــزگه ئـ ــۇ بىـ ــۇ، ئـ ــۈرۈپ مېڭىپتـ ــايرىقىنى كۆتـ ــۈن  بـ ــېچىش ئۈچـ ۇرۇش ئـ
  . دېدى—مۇھهممهدنىڭ بايرىقى ئاستىدا مېڭىپتۇ، 

ــا      ــر ئات ــا ئهجى ــدىن كاتت ــۇلمانالر تهرىپى ــارلىق مۇس ــۇئهيمگه ب ــالالھ ن ئ
ــدىغان   ! قىلــسۇن ــول تېپىــپ ماڭاالي ــوغرا ي ــازغۇنلۇق ئىچىــدىن ت ھهمــدە ئ
ــسۇن -ئهقىــل ــا قىل ــارىتىش  !  پاراســهت ئات ــۆھپىلهر ي ــالىقلىرىمىزنى ت خات
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   !!!ئامىن! يۇيۇش پۇرسهتلىرىنى ئاتا قىلسۇنئارقىلىق 
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  ئهبۇ ئاس ئىبنى رەبئه
 

ھهمـدە ۋەدە   ى،  ئهبۇ ئاس ماڭا راسـت گهپ قىلـد       
 .بېرىپ، ۋاپا قىلدى

   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم —

 
ئهبـۇ ئـاس ئىبنـى رەبىـئه كـۈچ ـ قـۇۋۋەتكه تولغـان، قارىغـان كىـشىنى            

ران ياش بولۇپ، ئۇنىڭغا ئـامهت       جهزىبدارلىققا ئىگه نهۋقى   ۇدەكقىلغمهپتۇن  
يـۇقىرى مهرتىۋەنىـڭ زەربـابلىرى ئورىغـان         ئوڭ كۈزى بىـلهن قارىغـان، ئـۇنى       

ئـۇ ئۆزىـدە يېـتىلگهن پهخىرلهنگىـدەك خىـسلهتلىرى، ۋاپـادارلىق ۋە             . ئىدى
، ئاتا ـ بوۋىلىرىـدىن قالـدۇرۇلغان يـۈز ـ      ئالىيجانابلىقىئىنسانپهرۋەرلىكتهك 

ــابر ــۇنى ۇيلۇقئ ــسى ئ ــر    مهرتىۋى ــدە بى ــدە ئاالھى ــدازلىرى ئىچى  ئهرەب چهۋەن
ئهبۇ ئـاس قۇرەيـشلهرنىڭ تىجـارەت       . نهمۇنىلىك شهخسكه ئايالندۇرغان ئىدى   

دەســـتۇرىدىكى قىـــشلىق ۋە يـــازلىق تىجـــارەت قىلىـــشنىڭ ئهڭ ياخـــشى  
تىجارەت يولىنى مىراس ئالغان بولۇپ، ئۇنىـڭ تىجـارەت كـارۋانلىرى مهكـكه         

ئۇنىڭ كـارۋىنى   . ز توختىماي قاتناپ تۇراتتى    يا -بىلهن شام ئارىلىقىدا قىش   
يۈز تۆگه ۋە يۈز ئادەمدىن تهركىپ تاپقان چوڭ تىپتىكى بىـر كـارۋان بولـۇپ،               

 پاراسىتىنى سـىناقتىن    -ئهبۇ ئاسنىڭ راستچىللىقى، ۋاپادارلىقى ۋە ئهقىل     
ــۆز       ــارىتىگه ئ ــڭ تىج ــشىنىپ ئۇنى ــا ئى ــى ئۇنىڭغ ــكه ئهھل ــۈزگهن مهك ئۆتك

 .ئىدىمهبلهغلىرىنى قوشقان 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئايالى ئۇنىڭ ھاممىسى بولـۇپ، خهدىـچه         

ــۆرەتتى   ــشى كـ ــدەكال ياخـ ــۆز ئوغلىـ ــۇددى ئـ ــۇنى خـ ــانىمىز ئـ ــۇھهممهد . ئـ مـ
ــانىمىزدىن    ــچه ئ ــۇ ئاســقا بولغــان مــۇھهببىتى خهدى ئهلهيهىســساالمنىڭ ئهب

 . قېلىشمايتتى
 قىـزى   يىلالرنىڭ ئۆتۈشى بىلهن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ چـوڭ        
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 بويىغا يېتىپ خۇددى پورەكلهپ ئېچىلغـان گۈلـدەك خـۇش ـ پـۇراق      زەينهب
دىللىرى تهلپۈنۈشـكه    ئۇنىڭغا مهككه مۆتىۋەرلىرىنىڭ  . چېچىشقا باشلىدى 

چــۈنكى ! ئــۇالر نــېمه ئۈچــۈن ئۇنىڭغــا ئىــشتىياق باغلىمىــسۇن؟. باشــلىدى
 ئاتـا ـ   ، نهسهبى ۋە مهرتىۋىسى جهھهتـته قۇرەيـشلهرنىڭ ئهڭ ئېـسىلى؛   زەينهب

ئانىسى بولسا مهككىنىڭ ئهڭ ھـۆرمهتكه سـازاۋەر كىـشىلىرى؛ ئـۆزى بولـسا         
ئهدەپ ـ ئهخالقتا ئاتا ـ ئانىسىنىڭ گـۈزەل ئهخالقلىـرى بىـلهن خۇلۇقالنغـان       
تۇرسا، ئۇالر ئۇنى قولغا كهلتۈرۈشكه قانداقمۇ تهلپۈنمىـسۇن؟ شـۇنداقال ئـۇنى            

 ئۇالرنىــڭ جــۈرئهت  !قولغــا كهلتۈرۈشــكه قانــداقمۇ جــۈرئهت قىاللىــسۇن؟    
ــوغلى      ــسىنىڭ ئ ــڭ ھاممى ــهۋەبى زەينهبنى ــر س ــلىقىنىڭ يهنه بى قىاللماس

 . ئىدىۇقتوسبولغان ئهبۇ ئاس ئۇالرنىڭ ئالدىنى توسۇپ تۇرغان چوڭ بىر 
 بىلهن ئهبۇ ئـاس تـوي قىلىـپ ئارىـدىن ئـۇزۇن ئـۆتمهي، مهكـكه                  زەينهب

ەھمىتىنىــڭ ئــالالھ ئــۆز ر. زېمىنــى پــارالق ئىالھىــي نــۇر بىــلهن نۇرالنــدى 
نىــــشانى بولغــــان مــــۇھهممهد ئهلهيهىســــساالمنى ئىنــــسانالرغا ھهقنــــى  

 ئازابىـدىن   ئالالھنىـڭ يهتكۈزۈشكه، ئۆز يېقىنلىرىدىن باشالپ كىـشىلهرگه       
ئۇنىڭغــا ئىمــان كهلتۈرگۈچىلهرنىــڭ تۇنجىــسى  . ۇيرۇدىبــئاگاھالندۇرۇشــقا 

، ئۇممـۇ   ، رۇقىيه زەينهبئۇنىڭدىن كېيىن قىزلىرى    . خهدىچه ئانىمىز بولدى  
 . كۈلسۈم ۋە تېخى خىلىال كىچىك بولغان فاتىمهلهر مۇ ئىمان كهلتۈردى

ئهمما ئۇنىڭ كۈيئوغلى بولغان ئهبۇ ئـاس ئاتـا ـ بوۋىلىرىنىـڭ دىنىـدىن      
ــدىن ياخــشى       ــن دىلى ــۆزى چى ــهۋەبىدىن ئ ــى س ــى كهلمىگهنلىك ئايرىلغۇس

 ىتىنى بېغىـشلىغان ئايـالى قوبـۇل قىلغـان       بكۆرگهن ۋە ئهڭ سادىق مـۇھهب     
 .دىننى قوبۇل قىاللمىدى

 زىـددىيهت   ۇرىـسىدىكى ئوتتقۇرەيشلهر بىلهن مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم     
: ئۆتكۈرلهشـكهندە، قۇرەيـشلهر ئـۆز ـ ئـارا بىـر ـ بىـرىگه تاپـا ـ تهنه قىلىـشىپ           

ســىلهر مۇھهممهدنىــڭ قىزلىرىنــى ئوغۇلىرىڭالرغــا    ! قويــۇڭالر ســىلهرنى 
ۋەتتىڭالر، نـاۋادا ئۇالرنىـڭ   ۈتۈركۆئېلىپ بېرىپ، ئۇنىڭ ھهيۋىسىنى تېخىمۇ     

ئۇالر بـۇ   . قىزلىرىنى قويدۇرۋەتسهڭالر ئۇنىڭ ھهيۋىسىمۇ سۇناتتى، دېيىشتى     
  : پىكىرلىرىدىن سۆيۈنۈپ ئهبۇ ئاسنىڭ قېشىغا كېلىپ
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ئايـالىڭنى تـاالق قىلىـپ ئـۇنى دادىـسىنىڭ ئـۆيىگه            !  ئى ئهبـۇ ئـاس     —
ىرايلىـق ۋە ئهڭ    كهتكۈزۋەتكىن، بىز سېنى قۇرەيشلهرنىڭ ئىچىدىن ئهڭ چ      

 .ياخشى ئاياللىرى بىلهن ئۆيلهپ قويىمىز، دېدى
مهن ئايالىمـدىن ھهرگىـز ئايرىلمـايمهن،       !  ئالالھ بىلهن قهسـهمكى    — 

دەپ كېــسىپ —دۇنيــادىكى ھهر قانــداق ئايــالنى ئۇنىڭغــا تهڭ قىلمــايمهن، 
 . جاۋاب بهردى ئهبۇ ئاس

ىزى رۇقىـيه   تىن باشقا ئىككى ق   زەينهبمۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ    
ــايتۇرۋېتىلگهن ئىـــدى   ــۇ كۈلـــسۈم تـــاالق قىلىنىـــپ قـ ــۇ . بىـــلهن ئۇممـ ئـ

ئىككىسىنىڭ قايتىپ كهلگىنىدىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئهكـسىچه         
نـى قـايتۇرۇپ بېرىـشىنى ئۈمىـد     زەينهبسۆيۈنۈپ كهتتى، ئـۇ ئهبـۇ ئاسـنىڭمۇ      

ــلهن     ــرىك بىـ ــۆمىن ئايالالرنىـــڭ مۇشـ ــاغالردا مـ ــۇ چـ ــېكىن بـ ــى، لـ قىالتتـ
ــۇنى    نىكا ــا ئـــ ــا بۇنىڭغـــ ــگهن بولغاچقـــ ــى چهكلهنمىـــ ــشى تېخـــ ھلىنىـــ

  .مهجبۇرلىيالمايتتى
پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم مهدىـنىگه ھىجـرەت قىلغـان، ئىـسالم دىنـى             
كۈچهيگهن، قۇرەيـشلهر بىـلهن مۇسـۇلمانالر ئوتتۇرىـسىدا بهدرى ئۇرۇشـى يـۈز              

بهدرى . بهرگهن چاغدا ئهبۇ ئاسـمۇ بـۇ ئۇرۇشـقا چىقىـشقا مهجبۇرالنغـان ئىـدى       
ــسى  ــىنىڭ نهتىجىـ ــۇرەيشئۇرۇشـ ــر  قـ ــر بىـ ــايىتى ئېغىـ ــرىكرىغا ناھـ  مۇشـ

. مهغلۇبىيهت ۋە خورلۇق ئېلىپ كېلىپ ئۇالرنىڭ بۇرنىنى توپىغا مىلىـدى         
ھهددىدىن ئاشقان ئازغۇنالرنىڭ ھهيۋىسى قـاتتىق يهرگه ئۇرۇلـۇپ بهزىلىـرى           

چه ئۆلتۈرۈلــسه بهزىلىــرى ئهســىرگه چۈشــتى يهنه بهزىلىــرى بولــسا رەســۋاالر 
 .ئهسىرگه ئېلىنغانالرنىڭ قاتارىدا ئهبۇ ئاسمۇ بار ئىدى. قېچىپ قۇتۇلدى

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئهســىرلهرنىڭ ئــۆزلىرىنى قۇتۇلدۇرۇرىــشى   
بـۇ توختـام   .  بهردى توختىتىـپ ئۈچۈن تۆلهيدىغان تۆلهم پۇلىنىـڭ چېكىنـى        

راپ  ئىچىـدىكى مهرتىۋىـسى ۋە بايلىقىغـا قـا         ۋمىقـو مىقدارى ئهسـىرلهرنىڭ    
 .  ئىدىېكىتىلگهنبمىڭ دەرھهمدىن تۆت مىڭ دەرھهمگىچه قىلىپ 

 ـ تۇغقـانىرىنى قۇتقـۇزۇش    ۇرۇقئـ مهككه بىلهن مهدىنه ئارىلىقىـدا ئـۆز    
 ئۈچۈن تۆلهم پـۇللىرىنى كۆتۈرۈشـۈپ كېلىـپ ـ كېتىۋاتقـان ئهلچىلهرنىـڭ      
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ــۈزۈلمهيتتى ــايىغى ئ ــۇ ئاســنى قۇتۇلــدۇرۋېلىش ئۈچــۈن بىــر   زەينهب. ئ مــۇ ئهب
ئۇنىـڭ ئهۋەتـكهن تـۆلهم پـۇلى        . ىنى تۆلهم پـۇلى بىـلهن بىـرگه ئهۋەتتـى         ئهلچ

ئىچىدە ئۇنىڭ تويى بولغان كۈنى ئانىسى خهدىچه ئۇنىڭغا سوۋغا قىلغان بىر 
بۇ بوالپكىنى كۆرگهندە پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ       . بوالپكىمۇ بار ئىدى  

  : رىپ ساھابىالرغائۇ قىزىغا ئىچى ئاغ. مۇبارەك يۈزىنى قايغۇ ـ ئهلهم قاپلىدى
 بۇ مالالرنى ئهبۇ ئاسنىڭ تۆلهم پۇلى ئۈچۈن ئهۋەتىپتۇ، ئهگهر          زەينهب —

ــۆزىگه       ــالالرنى ئ ــۇ م ــشنى، ب ــۇپ بېرى ــۇ ئاســنى قوي ســىلهر ئۇنىــڭ ئېــرى ئهب
  . دېدى—! قايتۇرۇپ بېرىشنى توغرا كۆرسهڭالر شۇنداق قىلىڭالر

 ئۈچـۈن   سـېنى رازى قىلىـش    !  پهيغهمبىـرى  ئالالھنىـڭ  بولىدۇ، ئى    — 
 دەپ جـاۋاب    —بىزدىن نېمىنى تهلهپ قىلساڭ شـۇنى قىلىـشقا تهييـارمىز،           

 .هرساھابىلبېرىشتى 
ــۇپ بېرىۋېتىــپ،     ــۇ ئاســنى قوي ــېكىن، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئهب ل

نـى مهدىـنىگه يولغـا سـېلىپ        زەينهبئۇنىڭ مهككىـگه بارغـان ھامـان قىـزى          
ىگه ۋاپــا قىلىــپ ئــۇ مهككىــگه قــايتىپال ۋەدىــس. قويۇشــىنى شــهرت قىلــدى

ئايالىنى دادىسىنىڭ ئهلچىلىرىگه تاپشۇرۇپ بېرىش ئۈچـۈن تهييارلىنىـشقا         
ــراق    ۇب ــدىن يىـ ــڭ مهككىـ ــسىنىڭ ئهلچىلىرىنىـ ــا دادىـ ــدى ۋە ئايالىغـ يرىـ

ئـۇ ئايالىنىـڭ    . بولمىغان بىر جايدا ئۇنى ساقالپ تۇرۇۋاتقـانلىقىنى ئېيتتـى        
ييـارالپ قېرىندىـشى   سهپهرگه اليىـق ئـوزۇق ـ تـۆلىكىنى ۋە ئـۇالغلىرىنى ته     

كه ھهمـراھ بولـۇپ ئـۇنى سـاقالۋاتقان         زەيـنهب ئهمرى ئىبنـى رەبىئهنـى ئايـالى        
 .يرىدىۇبكىشىلهرگه ساق ـ ساالمهت تاپشۇرۇپ بېرىشكه 

ئهمرى ئىبنـى ئـاس ئوقياسـىنى دولىـسىغا ئارتىـپ، ئوقـداننى ئېلىـپ               
ولغا نى كاجۇغا ئولتۇرغۇزۇپ كۈپ ـ كۈندۈزدىال مهككىدىن ي زەينهبيهڭگىسى 
ــا كىــشىلهر    . چىقتــى ــدىال ئېلىــپ ماڭغاچق ــۇنى كىــشىلهرنىڭ كــۆز ئالدى ئ

 تهھـدىت كه زەيـنهب تهۋرىنىپ كهتتـى ۋە بـۇ ئىككىـسىنىڭ ئالـدىنى توسـۇپ        
  : بۇ چاغدا ئهمرى ئوقياسىنى بهتلهپ ئۇالرغا. سالدى

كه يېقىنلىـشىدىكهن ئۇنىـڭ     زەيـنهب كىـم   !  ئالالھ بىلهن قهسهمكى   —
چــۈنكى ئــۇ ئاتقــان . كىنــدۈردىېچكىــشىلهرنى  دەپ —! جېنىنــى ئــالىمهن
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بۇ چاغدا كىـشىلهر ئارىـسىدا تۇرغـان        . ئوقى خاتا كهتمهيدىغان مهرگهن ئىدى    
  : ئهبۇ سوفيان ئالدىغا چىقىپ

قــــورالىڭنى يىغىــــشتۇر، بىــــز !  ئــــى قېرىندىــــشىمىنڭ ئــــوغلى—
ئهبــۇ ســوفيان . ئهمــرى قــورالىنى يىغىــشتۇرۋالدى.  دېــدى—سۆزلىــشهيلى، 

نى كىشىلهرنىڭ ئالدىدىال   زەينهب سهن ياخشى قىلمىدىڭ، سهن      —ئۇنىڭغا،  
ئوچۇق ـ ئاشكارا ئېلىپ ماڭساڭ قانداق بولغىنى؟ ئهرەبلهرنىـڭ ھهممىـسى    
بىزنىڭ بهدرىدىكى مهغلۇبىيىتىمىزنى ۋە مۇھهممهدنىـڭ قـولى ئـارقىلىق          

نـــى زەينهبســـهن مۇشـــۇنداق ئهھۋالـــدا . بىـــزگه يهتـــكهن زىيـــاننى بىلىـــدۇ
لدىدا ئوچۇق ـ ئاشكارا ئېلىپ ماڭساڭ، باشقا قهبىلىلهر بىزنى  خهلقىئالهم ئا

نـى  زەينهبدەپ زاڭلىـق قىلمامـدۇ؟ سـهن ھـازىرچه     ! قورقۇنچاق، يارامسىزالر 
نــى قــايتۇرۇپ كهتتــى، دەپ ئويلىغانــدا زەينهبقــايتۇرۇپ كهتكىــن، كىــشىلهر 

 ئېلىپ چىقىپ، دادىـسىنىڭ ئهلچىلىـرىگه تاپـشۇرۇپ         ۇرۇنيوشئاندىن ئۇنى   
ئهمىر بۇنىڭغا مـاقۇل    .  دېدى —گىن، بىزنىڭ ئۇنىڭغا ھاجىتىمىز يوق،      بهر

نى مهككىگه قايتۇرۇپ ئهكهلدى ۋە ئۇنى ئارىدىن بىرقانچه كۈن         زەينهببولۇپ  
ــساالمنىڭ     ــبهر ئهلهيهىسـ ــپ پهيغهمـ ــپ چىقىـ ــسى ئېلىـ ــدە كېچىـ ئۆتكهنـ

 .ئهلچىلىرىگه تاپشۇرۇپ بېرىپ قايتىپ كهلدى
ــالى    ــاس ئاي ــۇ ئ ــئهب ــر   تىن ئزەينهب ــدە بى ــيىن مهككى ــدىن كې ايرىلغان

ــۇردى ۋە مهكــكه فهتهــى قىلىنىــشتىن ســهل ئىلگىــرى شــامغا     مهزگىــل ت
 ئادەمـدىن تهركىـپ تاپقـان كـارۋىنى         175 تـۆگه ۋە     200ئـۇ   . تىجارەتكه بـاردى  

بىلهن مهككىگه قايتىشىدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ قوشـۇنلىرىدىن        
رۋىنىنى توسـۇپ، كـارۋانالرنى     بىرى مهدىـنىگه يـېقىن بىـر جايـدا ئۇنىـڭ كـا            

لېكىن ئهبۇ ئـاس قېچىـپ كېتىـپ قولغـا          . ئالدىغا سېلىپ ھهيدەپ ماڭدى   
كېچه كېلىپ قاراڭغۇلۇق ئۆز پهردىسىنى تاشلىغاندا ئهبـۇ ئـاس          . چۈشمىدى

 قىلغـــان ھالـــدا ېهتىيـــاتئ ۋە ۇرۇنغانيوشـــقـــاراڭغۇلۇقتىن پايـــدىلىنىپ 
ۇنىڭــدىن پانــاھلىق  نىــڭ ئــۆيىگه كهلــدى ۋە ئ  زەينهبمهدىــنىگه كىرىــپ  

 .  ئۇنىڭغا پاناھلىق بهردىزەينهبتىلىدى، 
ئهتىسى ئهتىگهنـدە پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بامـدات نـامىزى ئۈچـۈن              
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 زەينهبتا تۇرۇپ ناماز ئۈچۈن تهكبىر ئوقۇۋاتقاندا       بمىهراكه چىقىپ   دمهسجى
  : ئايالالر ئارىسىدا تۇرۇپ

 مهن ئهبــۇ ئاســقا ،زەيــنهبمهن مۇھهممهدنىــڭ قىــزى !  ئــى خــااليىق—
.  دەپ توۋلىـدى   —! پاناھلىق بهردىم، سىلهرمۇ ئۇنىڭغـا پانـاھلىق بېـرىڭالر        

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم نامازدىن كېيىن ساالم بېرىپ بولۇپ كىشىلهرگه        
  : قاراپ

.  دەپ ســــورىدى— مهن ئاڭلىغــــاننى ســــىلهرمۇ ئاڭلىــــدىڭالرمۇ؟ —
  : كىشىلهرنىڭ ھهممىسى

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئـۆيىگه      . ىـشتى  دېي — ھهئه، ئاڭلىدۇق؟    —
  : كهزەينهبقايتتى ۋە قىزى 

 سىز ئهبۇ ئاسـنى ھـۆرمهتلهڭ، لـېكىن شـۇنى بىلىڭكـى ئـۇ سـىزگه                 —
ــدۇ،   ــاالل بولماي ــدى—ھ ــان     .  دې ــا ئالغ ــادەملهرنى ئولج ــال ۋە ئ ــۇ م ــدىن ئ ئان

  : ساھابىالرنى چاقىرىپ
ى غهنىـمهت    سىلهر ئهبۇ ئاسنى بىلىسىلهر، سىلهر ئۇنىـڭ مـاللىرىن         —

ئالــدىڭالر، ئهگهر ســىلهر ياخــشىلىق قىلىــپ ئۇنىــڭ مــاللىرىنى قــايتۇرۇپ 
بهرســهڭالر بىــز ياخــشى كۆرىــدىغان بىــر ئىــشنى قىلغــان بولىــسىلهر، نــاۋادا 
قايتۇرۇپ بهرمهيمهن، دېسهڭالرمۇ مهيلى، چۈنكى ئۇ سـىلهرگه ئـالالھ بهرگهن           

  .  دېدى—غهنىمهت، سىلهر ئۇنىڭغا ھهقلىق، 
 —! بىز ئۇ مالالرنى قايتۇرۇپ بېرەيلى    !  پهيغهمبىرى ھنىڭئالال ئى   —

 . هرساھابىلدېيىشتى 
  :  ئۇنىڭغاهرساھابىلئهبۇ ئاس ماللىرىنى قايتۇرۋالغىلى كهلگهندە  

سهن قۇرەيشلهر ئىچىدە ھـۆرمهتكه سازاۋەرسـهن، سـهن         !  ئى ئهبۇ ئاس   —
ــڭ     ــوغلى ۋە ئۇنىــ ــسىنىڭ ئــ ــساالمنىڭ تاغىــ ــبهر ئهلهيهىســ ھهم پهيغهمــ

ــۇ    كۈ يئوغلىــسهن، ســهن ئىمــان ئېيتىــپ مۇســۇلمان بولــساڭ، بىــز ســاڭا ب
مالالرنىڭ ھهممىسىنى بهرسهك، سهن قېـشىڭدىكى مهكـكه ئهھلىنىـڭ بـۇ            

، دېۋېـدى  —ماللىرىدىن پايدىلىنىپ بىز بىلهن بۇ يهردە قالساڭ بولمامدۇ؟         
  : ئۇ
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 ســىلهرنىڭ مېنــى بــۇ يېڭــى دىنغــا ئــۆز دىنىمــدىن ئالــدامچىلىق   —
 . دەپ جاۋاب بهردى—! ىشىڭالر نېمه دېگهن يامانبىلهن چاقىر

ئهبۇ ئاس ماللىرىنى ئېلىپ كارۋىنى بىلهن مهدىنىدىن يۈرۈپ كهتتـى           
ۋە مهككىگه بېرىپال ھهر بىر ھهق ئىگىسىنىڭ ھهقلىرىنى ئادا قىلغاندىن          

  : كېيىن
 دەپ —مهندە بىرەرسىڭالرنىڭ ھهققى قالدىمۇ؟ !  خهلقىقۇرەيش ئى —
  . سورىدى
بىـز سـېنىڭ ئىنتـايىن      ! ، ساڭا ئالالھ ياخشى مۇكاپات بهرسۇن      يوق —

  :  دېيىشتى، ئهبۇ ئاس ئۇالرغا قاراپ—! ۋاپادار ئىكهنلىكىنى بىلدۇق
ــر   — ــدى بىـ ــدۇم، ئهمـ ــپ بولـ ــى بېرىـ ــىلهرنىڭ ھهقلىرىڭالرنـ  مهن سـ

ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوق، مۇھهممهد ئالالھنىڭ ئهلچىسى دەپ گۇۋاھلىق         
ــرىمهن ــلهن قهســـهمكى ئـــالالھ ب! بېـ ــڭ مهدىنىـــدە مـــۇھهممهد   ! ىـ مېنىـ

ئهلهيهىســساالمنىڭ قېــشىدا ئىمــان كهلتۈرۈشــۈمدىن پهقهتــال ســىلهرنىڭ   
» ...مـاللىرىمىزنى يهۋالمـاقچى بولـۇپ شـۇ باھـانىنى تاپقـانمىكىن           «: مېنى

لىشىڭالرال توسۇپ قالغـان ئىـدى، مانـا ئهمـدى ئـالالھ      ېقدەپ گۇمان قىلىپ   
رنى ئادا قىلىپ بولغىنىمـدا ۋە ئۈسـتۈمدىكى        ئالدىدا سىلهرنىڭ ھهقلىرىڭال  

 . دېدى—...!  ئادا قىلىپ بولغىنىمدا مۇسۇلمان بولدۇمهسئۇلىيهتنىم
ــبهر      ــپ پهيغهمـــ ــدىن چىقىـــ ــۇ مهككىـــ ــيىن ئـــ ــۇنىڭدىن كېـــ شـــ

ــڭ      ــساالم ئۇنى ــبهر ئهلهيهىس ــدى، پهيغهم ــشىغا كهل ــساالمنىڭ قې ئهلهيهىس
نــى زەينهبايــالى  بولــدى ۋە ئۇنىڭغــا ئ ۇشــالخكهلگهنلىكىــدىن ناھــايىتى  

ئهبـۇ ئـاس ماڭـا قىلغـان        «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم دائىـم    . قايتۇرۇپ بهرى 
 .دەيتتى» !ماڭا قىلغان ۋەدىسىگه ۋاپا قىلدى! سۆزىدە راستچىل بولدى
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  ئاسىم ئىبنى سابىت 
 

كىمكـــى ئـــۇرۇش قىلـــسا ئاســـىم ئىبنـــى     
 !ئۇرۇش قىلسۇن تتهكىساب

  مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم —
 
قۇرەيشلهر پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمغا قارشـى ئـۇرۇش قىلىـش          پۈتۈن   

ئۇالرنىـڭ پۈتكـۈل ۋۇجـۇدىنى بهدىـر ئۇرۇشـىدا          . ئۈچۈن ئوھۇد تېغىغا چىقتـى    
 ەئىــستىكىد ـ تۇغقــانلىرى ئۈچــۈن ئىنتىقــام ئــېلىش   ۇرۇقئــئۆلتــۈرۈلگهن 

ئـۇالر بـۇ ئۇرۇشـقا ئهرلىـرىنىال        . يانغان ئۆچمهنلىك ئوتلىرى ئـۆرتهپ تـۇراتتى      
ــ ــكهرلهرگه مهدەت     ئېلى ــدا ئهس ــۇرۇش مهيدانى ــى ئ ــاي، بهلك ــپ قالم پ چىقى

ئۈچـۈن قۇرەيـشلهرنىڭ ئىچىـدىكى      ... بېرىش، ئۇالرنىـڭ روھىنـى ئۇرغۇتـۇش      
ــشقانىدى    ــرگه ئېلىــپ چىقى ــۇ بى ــانىم قىزالرنىم بۇالرنىــڭ . ئىززەتلىــك خ

ئىچىدە ئهبۇ سوفياننىڭ ئايالى ھىند، ئهمرى ئىبنى ئاسنىڭ ئايـالى رىيـته،            
هن بىرگه مۇساپه، جۇالس ۋە كىالب قاتـارلىق ئـۈچ بالىـسى بىـلهن              ئېرى بىل 

 .بىرگه چىققان سۇالفه دېگهن ئايالمۇ بار ئىدى
ئىككى قوشۇن ئوھۇد تېغى باغرىدا ئۇچرىشىپ، ئۇرۇش ئوتى الۋۇلـدىغان          
پهيتته، ئۆتبىنىڭ قىزى ھىند ۋە ئۇنىڭ بىلهن بىرگه تۇرغان باشـقا ئايـالالر      

  :ېلىشىپ ئۇالرنى رىغبهتلهندۈرۈپقوللىرىغا داپلىرىنى ئ
 

  سالغۇمىز يولغا پايانداز، قۇچسىڭىز شانۇ زەپهر،
  .سۆيگۈمىزنىڭ تهپتى ئۆچكهي، قاچسىڭىز دەرۇبهدەر

  
ــۇردى   دەپ ــقىلى ت ــېئىر ئوقۇش ــلهن  . ش ــڭ بى ــۇرەيشبۇنى ــڭ ق  تهرەپنى

بــۇ ئۇرۇشــتا غهلىــبه مۇشــرىكالر  . ئــاتلىقلىرى تېخىمــۇ جانلىنىــپ كهتتــى 
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لىقىدا مهســــتخۇش بولغــــان ئايــــالالر خۇشــــالغهلىــــبه . تهرەپــــته بولــــدى
ئورۇنلىرىدىن تۇرۇپ تهنتهنه قىلىشقان ھالدا ئۇرۇش مهيدانىلىرىنى ئارىالپ        

ــڭ   ــۈرۈپ، ئۆلۈكلهرنىـ ــاقيـ ــقا،   قورسـ ــۆزلىرىنى ئويۇشـ ــشقا، كـ لىرىنى يېرىـ
ھهتتـا ئۇالرنىـڭ ھهر بىـرى       . قۇالقلىرىنى، بۇرۇنلىرىنى كېسىشكه باشلىدى   

 دىن كېــسىۋالغان بــۇرۇن قــۇالقالرنى  جهســىتىرنىڭ مۇســۇلمان شــېهىتال 
بهدىـردە ئۆلتـۈرۈلگهن ئـاتىلىرى، ئاكـا ـ ئۇكىلىرىنىـڭ ئىنتىقـامى ئۈچـۈن،         

 . لىشتىېئېسىۋبۇالپكا، ھالقا قىلىپ زىننهت ئورنىدا 
لېكىن سۇالفىنىڭ ئهھۋالى بۇ ئايالالرنىڭ ئهھۋالىغا ئوخشىمايتتى، ئۇ        

ىق ئىچىـدە ئېـرى ۋە ئـۈچ بالىـسىنىڭ     چهكسىز بىئاراملىق ۋە تىت ـ تىتل 
 تهن ـ  ۇشاللىقىنىخ قايتىپ كېلىشىنى، ئۇالر بىلهن بىرگه غهلىبه ېزرەكت

ــۈتهتتى  ــا ئۇنىــڭ  . تهنه قىلىــشنى ك ــا كهتتــى ۈكۈتئهمم ــانچه . شــى بىكارغ ق
كۈتــسىمۇ ئۇالرنىــڭ قايتىــپ كهلمىگهنلىكىنــى كــۆرگهن ســۇالفه ئاخىرىــدا 

رىـسىدا ئـارىالپ ھهر بىـر جهسـهتنىڭ         ئۇرۇش مهيدانىغا كىرىـپ ئۆلـۈكلهر ئا      
ئـۇ تۇيۇقـسىز قانغـا مىلىنىـپ        . چىرايىغا دىققهت قىلىپ قاراشقا باشـلىدى     

ئـۇ خـۇددى غالجىرالشـقان      . ياتقان ئېرىنى ئۆلۈكلهر ئارىسىدىن تونۇپ قالدى     
ــۇللىرىنى      ــسىدىن ئوغ ــۈكلهر ئارى ــپ، ئۆل ــشاش چېپى ــقا ئوخ ــشى يولۋاس چى

ى بالىــسىنىڭ ئوھــۇد تېغــى باغرىــدا ئاخىرىــدا ئــۈچىل. ئىزدەشــكه باشــلىدى
ياتقـــانلىقىنى، مۇســـاپه بىـــلهن كىالبنىـــڭ ھاياتىـــدىن ئايرىلغـــانلىقىنى، 

 .جۇالسنىڭ بولسا ئاخىرقى تىنىقىدا جان تالىشىۋاتقانلىقىنى كۆردى
سۇالمه سـهكرات ئازابىـدا جـان تالىـشىۋاتقان ئوغلىغـا ئـۆزىنى ئـاتتى ۋە                

ــشىنى ق    ــڭ بې ــپ ئوغلىنى ــشىغا بېرى ــڭ قې ــدى ئۇنى ــا ئال ــڭ . ۇچىغىغ ئۇنى
قـاتتىق  . پىشانىسى ۋە يۈز ـ كۈزلىرىدىكى قـانلىرىنى سۈرتۈشـكه باشـلىدى    

  : ئۇ ئوغلىدىن. قايغۇرغانلىقىدىن ئۇنىڭ كۆزلىرىدىن ياش قۇرۇپ قالغانىدى
 دەپ ســورىدى، جــۇالس   —ســېنى كىــم يېقىتتــى؟    !  ئــى ئوغلــۇم  —

مۇ لـېكىن ئـاغرىق     ئانىسىنىڭ سوئالىغا جاۋاب قايتۇرۇشقا ئۇرۇنغان بولـسى      
ــۆزىلىيهلمهيۋاتاتتى   ــۇ س ــدىن ئ ــۇالس   . ئازابى ــدى، ج ــوئالىنى قايتىلى ــا س ئان

  :  تهسلىكتهناھايىتى
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ــى ۋە     — ــابىت يىقىتتـ ــى سـ ــىم ئىبنـ ــى ئاسـ ــشىم ...  مېنـ قېرىندىـ
 . دېگىنىچه جان ئۈزدى—... مۇساپهنى

ئــۇ .  يىغالشــقا باشــلىدىۋارقىــراپســۇالفه چــاچلىرىنى يۇڭــدىغىنىچه 
اسىم ئىبنى سابىتنى ئۆلتۈرۈپ ئۇنىڭ بـاش سـۆڭىكىدە ھـاراق           قۇرەيشلهر ئ 

ئىچمىگىچه كۆز يېشىنىڭ قۇرۇمايـدىغانلىقا الت ۋە ئـۇززاالر بىـلهن قهسـهم             
ئىچتى ۋە يهنه ئاسىمنى ئهسىرگه ئېلىپ ياكى ئۆلتـۈرۈپ بېـشىنى ئېلىـپ             

 .كهلگهنلهرگه ئېسىل مالالردىن خالىغانچه بېرىدىغانلىقىغا ۋەدە بهردى
ــۇ خهۋە ــكه  بــ ــدى، مهكــ ــزال تارقالــ ــدە تىــ ــشلىكلهرنىڭ ئىچىــ ر قۇرەيــ

ئاسـىمنى قولغـا چۈشـۈرۈپ يـاكى ئۇنىـڭ بېـشىنى             ياشلىرىنىڭ ھهر بىـرى   
رىشىـشنى ئـارزۇ    ېئ بېرىـپ ئۇنىـڭ ئېـسىل مۇكاپاتىغـا          هكېلىپئسۇالفهگه  
 .قىلىشتى

مۇسۇلمانالر ئوھۇد ئۇرۇشىدىن كېيىن مهدىنىگه قايتتى، ئـۇالر ئـۇرۇش          
ــ ــتىكى ئىـ ــان  ۋە ئۇرۇشـ ــېهىت قىلىنغـ ــتا شـ ــشهتتى، ئۇرۇشـ شالرنى ئهسلىـ

ــالالھتىن رەھـــمهت تىلىـــشهتتى . شـــېهىتلهرنى ئهسلىـــشهتتى ــا ئـ . ئۇالرغـ
ئــۇالر . ئۇرۇشــتىكى مــاھىر چهۋانــدازالرنىڭ نهتىجىلىرىنــى ماختىــشاتتى    
ــار     ــتهرىپلىــشىۋاتقان كىــشىلهر ئىچىــدە ئاســىم ئىبنــى ســابىتمۇ ب ، ۇپبول

بولغان ئۈچ  ىقى، ئۇنىڭ بىر ئائىلىدىنكىشىلهر ئاسىمنىڭ جهڭدىكى باتۇرل
  : ئارىدىن بىرى. ئاكا ـ ئۇكىنى بىراقال ئۆلتۈرگهنلىكىنى ماختاشتى

دەسـلهپ بهدىـر    !  بۇنىڭ ئهجهپلهنگىدەك نېمىسى بار، ئېـسىڭالردىمۇ      —
 پهيغهمـــــبهر ئهلهيهىســـــساالم بىـــــزدىن قانـــــداق ۇچهچىققـــــئۇرۇشـــــىغا 

ــىدىغانلىقىمىز  ــسئۇرۇش ــورىغاندا ئاتوغرى ــىمىدا س ــدا  : س ــىنى قولى ئوقياس
ئهگهر قارشى تهرەپ يـۈز گهز يېقىنالشـسا بـۇ          «: تۇتقان ھالدا ئورنىدىن تۇرۇپ   

دۈشـمهن نهيـزە بـويى يېقىنالشـسا نهيـزە           چاغدا جهڭ ئوقيـا ئېـتىش بىـلهن،       
بىلهن، نهيزە سۇنۇپ ياكى ئىگىلىپ كهتسه نهيزىنـى تاشـالپ قىلىـچ بىـلهن        

، پهيغهمـــبهر دېۋېـــدى» ىـــزبولىـــدۇ يهنـــى جهڭنـــى قىلىـــچ بىـــلهن قىلىم 
ئۇرۇش مانا مۇشۇنداق بولىدۇ، كىمكى ئۇرۇشـماقچى بولـسا         « :ئهلهيهىسساالم

 . دېدى—دېگهن ئهمهسمۇ؟ » !ئاسىم ئۇرۇش قىلغاندەك قىلسۇن
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ئوھۇد ئۇرۇشى بولۇپ ئارىدىن ئۇزاق ئۆتمهي پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم           
ــالته كىــ  هردىنســاھابىل ــارلىق ئ ــالالپ،  ئاســىم ئىبنــى ســابىت قات شىنى ت

.  ئىـش ئۈچـۈن بىـر يهرگه ئهۋەتتـى         ۇھىممئاسىمنى ئۇالرغا باشلىق قىلىپ     
ئۇالر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بۇيرۇقىنى ئىجرا قىلىش ئۈچـۈن يولغـا          
ــدا       ــدا كېتىۋاتقانــ ــر جايــ ــېقىن بىــ ــگه يــ ــهپهردە مهككىــ ــى ۋە ســ چىقتــ

الرنى ھۇزەيفىلىكلهردىن بىر تۈركۈم كىـشىلهر ئـۇالرنى سـېزىپ قېلىـپ ئـۇ            
بۇ ئالتىسى ئۇالر بىلهن ئېلىشماقچى بولغاندا ھـۇزەيفىلىكلهر        . قورشىۋالدى

  : ئۇالرغا
ــزگه تهڭ كېلهلمهيـــسىلهر — ــىلهر بىـ ــز  !  سـ ــلىم بولـــساڭالر بىـ تهسـ

 —سىلهرگه يامانلىق قىلمـايمىز، بۇنىـڭ ئۈچـۈن سـىلهرگه ۋەدە بېرىمىـز،              
 . دېيىشتى

مهسلىههتلهشـكهندەك  ىدا  توغرىـس  قانداق قىلىـش     هرساھابىلبۇ چاغدا    
  : بىر ـ بىرىگه قاراشتى، ئاسىم بۇرادەرلىرىگه

ىنىڭ بسـۇال  دېگىـنىچه    — مهن مۇشرىكالرنىڭ قولىغا چۈشمهيمهن،    —
 —جاكارلىغان قهسىمىنى ئهسلىدىدە قىلىچىنى ياالڭاچالپ تۇرۇپ ئالالھقا،

! ئى ئـالالھ، مهن دىنىڭنـى قوغـدايمهن       ! ئى ئالالھ، مهن دىنىڭنى قوغدايمهن    
ئـۇنى دۈشـمهنلىرىڭدىن   ! ن مېنىڭ گۆش ـ سـۆڭهكلىرىمنى قوغـدىغىن   سه

 دەپ دۇئــــا قىلــــدى ـ دە،      —!... بىرەرســــىنىڭ قولىغــــا چۈشۈرمىــــسهڭ
ــدى   ــاراپ ئېتىل ــۇزەيفىلىكلهرگه ق ــا   . ھ ــسى ئۇنىڭغ ــدىن ئىككى بۇرادەرلىرى

ئهگهشــتى ۋە قــاتتىق ئېلىــشىپ بىرىنىــڭ كهينىــدىن بىــرى شــېهىت       
ىم بولغان ئىـدى، ئۇالرنىمـۇ ئـۇ مۇشـرىكالر          قالغان ئۈچىسى تهسل  . قىلىندى

 . ئالداپ قولغا چۈشۈرۋالغاندىن كېيىن قهبىه يولالر بىلهن ئۆلتۈرۋېتىشتى
ھۇزەيفىلىكلهر دەسلهپته ئـۆزلىرى ئۆلتـۈرگهن كىـشىلهرنىڭ ئىچىـدە          

كېـيىن بـۇنى بىلگهنـدە      . ئاسىم ئىبنى سابىتنىڭمۇ بارلىقىنى بىلمهيتتى    
پ كېتىـــشتى ۋە نۇرغـــۇن مۇكاپـــاتتىن   ئـــۇالر ئىنتـــايىن خۇشـــال بولـــۇ   

چۈنكى ئۇالر ئهسلىدە    !نېمىشقا خوش بولمىسۇن؟  . دلىنىپ كېتىشتى ىئۈم
ئۆلتۈرسه نۇرغۇن مۇكاپات بېرىلىشى شهرت قىلىنغان بىرىنى ئۆز قوللىرى         
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 !بىلهن ئۆلتۈرگهن تۇرسا
ئاسـىم ئىبنـى سـابىت ئۆلتۈرۈلـۈپ ئارىـدىن بىـر قـانچه سـائهت ئـۆته ـ            

لىكلهر بـۇنى ئاڭلىـدى، چـۈنكى ھۇزەيفىلىكلهرنىـڭ ماكـانى           شقۇرەيئۆتمهي  
ىنىڭ ھهســـرىتىنى بســـۇالئـــۇالر . مهككىـــگه يېقىـــنال بىـــر جايـــدا ئىـــدى

بېــسىقتۇرۇش ئۈچــۈن ئاســىمنىڭ بېــشىنى بېرىــشىنى ئۈمىــد قىلىــپ       
ــى        ــى ئهۋەتتـ ــلهن ئهلچـ ــاالمالر بىـ ــوغا ـ سـ ــۇن سـ ــۇزەيفهلىكلهرگه نۇرغـ . ھـ

نىڭ قېـشىغا   تجهسهكېسىش ئۈچۈن   ھۇزەيفهلىكلهر ئاسىمنىڭ كالىسىنى    
نىڭ ئهتراپىغــا نۇرغۇنلىغــان ھهرىــلهر ئوالشــقان  تجهســهكېلىــشتى، بىــراق 

 جهسـهت بولۇپ بۇ ھهرىلهر ھهر بىر يىقىنالشـقۇچىنى چېقىـپ ھېچكىمنـى            
كهچ بولـسۇن، كهچـته ھهسـهل       : قېشىغا يېقىن كهلتۈرمىـدى، ئـۇ كىـشىلهر       

ېقىن بىــر يهرگه بېرىــپ ھهرىلىــرى تارقايــدۇ، شــۇ چاغــدا كېلهرمىــز، دەپ يــ
بىراق كۈندۈز كېتىپ كېچىنىڭ كېلىشى بىـلهن ئاسـماننى         . ئولتۇرۇشتى

يــاكى زېمىــن وگقــارا بۇلــۇت قــاپالپ شــۇنچىلىك قــاتتىق يــامغۇر ياغــدىكى، 
ــامغۇر كــۆرمىگهن ئىــدى    ــاتتىق ي ــداق ق ــدىكى جــانلىقالر بۇن پۈتكــۈل . يۈزى

يهر كهلكۈننىـڭ  ھهمـمه  . جىلغىالر شۇنداق تېـزلىكته سـۇغا تولـۇپ كهتتـى      
نى جهســـىتىتـــاڭ ئاتقانـــدا ئـــۇالر ئاســـىمنىڭ . ھۇجـــۇمى ئاســـتىدا قالـــدى

. چـنهردىن تاپالمىـدى   ېھئىزدىشىپ ھهممه ياقالرغا بېرىپ باققان بولسىمۇ       
نى يىراق ـ يىراق جايالرغا ئېلىپ كهتـكهن   جهسىتىچۈنكى كهلكۈن ئۇنىڭ 

نىڭ سـىتى جهئالالھ ئاسىمنىڭ دۇئاسىنى ئىجـابهت قىلىـپ ئۇنىـڭ          . ئىدى
پارچىلىنىــشتىن، مۇشــرىكالرنىڭ ئۇنىــڭ بېــشىدا ھــاراق ئېچىــشىدىن      

 .ساقالپ قالغانىدى
ئالالھقا شـۈكۈرلهر بولـسۇنكى، ئـالالھ ھهرگىزمـۇ مـۆمىنلهرگه قارشـى              

 !ھالدا كاپىرالرغا ياردەم بهرمهيدۇ
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 ئهبباد ئىبنى بېشىر
   

ــته     ــار، پهزىلهت ــشى ب ــۈچ كى ــدە ئ ــسارىالرنىڭ ئىچى ئهن
 ســهئدئــۇالر  ۇالردىن ئۈســتۈن تۇرالمايــدۇ، ئــېچكىمھــ

زەير، ئهببـاد ئىبنـى     ۇھـ ئۇسـهيد ئىبنـى      ئىبنى مۇئـاز،  
  .دۇر قاتارلىقالربېشىر

   ئائىشه— مۆمىنلهرنىڭ ئانىسى—

  
ئهببــاد ئىبنــى بېــشىر مــۇھهممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ پهيغهمبهرلىــك 

ئىبادەتكـارالر  ناۋادا سىز ئـۇنى    . چاقرىقىغا ئاۋاز قوشقان بىر نۇرلۇق يۇلتۇزدۇر     
ئىچىدىن ئىزلىسىڭىز ئۇنىڭ تهقۋا، پاك، كېچىسى قۇرئـان ئوقـۇپ قىيامـدا            
تۇرغۇچى ئىكهنلىكىنى؛ ناۋادا ئۇنى باتۇرالر ئارىـسىدىن ئىزلىـسىڭىز ئۇنىـڭ           
باتۇر، قورقماس، ئالالھنىڭ دىنىنى ئۈستۈن قىلىش ئۈچۈن ئـۆزىنى ئاتىغـان       

ــسىز    ــى بايقايـ ــد ئىكهنلىكىنـ ــۇر مۇجاھىـ ــاۋا. جهسـ ــۇلمان  نـ ــۇنى مۇسـ دا ئـ
 -رەھبهرلىرى ئىچىدىن ئىزلىسىڭىز ئۇنىڭ مۇسۇلمانالرغا ۋە ئۇالرنىڭ مال       

مــۈلكىگه ئىــشهنچلىك، ئادىــل، دىيانهتلىــك بىــر كاپــالهتچى ئىكهنلىكىنــى  
ھهتتا ھهزرىتى ئائىشه ئۇ ۋە ئۇنىڭ قهبىلىسىدىن بولغان ئىككى         . بايقايسىز

 ئــۈچ كىــشى بــار، ھــېچكىم ئهنــسارىالردىن«: توختىلىــپئهنــسارى ھهققىــدە 
پهزىلهتته ئۇالردىن ئارتۇق بواللمايدۇ، ئۇالرنىـڭ ئۈچىلىـسى ئابـدۇل ئهشـههل            

سـهيد ئىبنـى ھـۇزەير، ئهببـاد        ۇئ ئىبنـى مۇئـاز،      سـهئد قهبىلىسىدىن بولغـان    
  .دېگهن» ئىبنى بېشىر قاتارلىقالردۇر

ــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ پهيغهمبهرلىـــك نـــۇرلىرى مهدىـــنه      پهيغهمـ
پارالشـقا باشـلىغاندا ئهببـاد يېـشى تېخـى ئونبهشـتىن ئاشـمىغان              زېمىنىدا  

 ئۈسمۈر بولۇپ، گهرچه ئـۇ تېخـى ياشـلىقىنىڭ دەسـلهپكى باسـقۇچىغا              -ياش
قهدەم قويغان بولسىمۇ ئۇنىڭـدا دىيـانهت، پـاكلىق نـۇرلىرى نۇرلىنىـپ ھهر              

 چـوڭالرچه تهمكىنلىـك ۋە پاراسـهت ئىپادىلىنىـپ          هرىكهتلىرىدەھبىر ئىش   
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  . تۇراتتى
نىــڭ يېنىــدا ئايلىنىــپ ئۆمهيرئهببــاد مهككىلىــك يــاش تهشــۋىقاتچى  

 تىزال ئـۇالر ئارىـسىدا ئىمـان ئۈسـتىگه قۇرۇلغـان دوسـتلۇق              ناھايىتىيۈرۈپ  
باغلىنىـــپ، ئۇالرنىـــڭ ۋۇجۇدىـــدىكى پـــاكلىق، ئهخالقلىـــق   رىـــشتىلىرى

  . بولۇشتهك خۇلۇقلىرى بىر ـ بىرلىرىدىن ئۆز ئۆرنهكلىرىنى تېپىشتى
ھهمىشه مۇڭلۇق تهسىرلىك ئاۋازدا قۇرئان ئوقۇۋاتقان مۇسئهبكه       ئهبباد   

قـــۇالق ســـاالتتى، ئاڭلىغـــان قۇرئـــان ســـۆزلىرى ئۇنىـــڭ يـــۇمران قهلـــبىگه 
ئــۇ قۇرئــان ئوقۇشــنى ۋە ئۇنىڭغــا ئهمهل    . نهقىــشتهك ئورنىــشىپ قــاالتتى  

قىلىشنى ئۆزىگه ئادەت قىلغان بولۇپ، كېچه كۈنـدۈز مـېڭىش تۇرۇشـلىرىدا           
ۋە “ يېتهكچـى ” ئارىـسىدا    هرنىڭسـاھابىل ھهتتـا ئـۇ     . كراراليتتـى قۇرئاننى ته 

  .دەپ نام ئالدى“ قۇرئاننىڭ دوستى”
كه مهسـجىد بىر كۈنى كېچىسى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئائىشهنىڭ        

تىن ئاڭلىنىۋاتقان، قۇرئاننى   مهسجىدجرىسىدا تۇرۇپ   ۇھيېقىن سېلىنغان   
ئوقۇۋاتقــان بىــر   بــويىچهخــۇددى ئۆزىنىــڭ دىلىغــا چۈشــۈرگهندەك ئــۆز لهۋزى

  : ئاۋازنى ئاڭلىغاندىن كېيىن
  .  دەپ سورايدۇ— ئى ئائىشه بۇ ئهببادنىڭ ئاۋازىمۇ؟—
  .  دەپ جاۋاب بېرىدۇ ئائىشه—!  پهيغهمبىرىئالالھنىڭشۇنداق، ئى  —
 دەپ دۇئــا —! ســهن ئهببادقــا مهغپىــرەت ئاتــا قىلغىــن !  ئــى ئــالالھ—

  . قىلدى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
ئهببـــاد ئىبنـــى بېـــشىر پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم بىـــلهن بـــارلىق  

ئۇرۇشــالرغا قاتناشــقان بولــۇپ، شــۇ ئۇرۇشــالردا ئۇنىــڭ قۇرئــاننى يــاد ئالغــان   
ئۇنىـڭ بىـر مىـسالى    . قارىيالرغا اليىق پهزىلهتلىرى نامايهندە بولغـان ئىـدى   

 ېلىۋېتىـــپكپهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم زاتىرىقـــا ئۇرۇشـــىدىن قايتىـــپ  
بــۇ ئۇرۇشــتا . ىنـى ئۆتكــۈزۈش ئۈچــۈن بىــر جىلغىغـا چۈشــكۈن قىلىــدۇ  كېچ

ئۇنىــڭ . مۇسـۇلمانالردىن بىـرى بىـر مۇشـرىك ئايـالنى ئهسـىرگه ئالغانىـدى       
مۇشرىك ئېـرى ئايالىنىـڭ ئهسـىرگه ئېلىنغـانلىقىنى ئـاڭالپ قوشـۇننىڭ             
ــۆكمىگىچه    ــوغالپ يېتىـــــپ ئۇالرنىـــــڭ قېنىنـــــى تـــ ئارقىـــــسىدىن قـــ
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  .ق بۇتلىرى الت ۋە ئۇززا بىلهن قهسهم ئىچتىقايتمايدىغانلىقى توغرۇلۇ
مۇســۇلمانالر چۈشــكۈن قىلغــان بــۇ جىلغىغــا ئــات ـ ئــۇالغلىرىنى           

  :جايالشتۇرۇپ تۇرۇشىغا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرغا
ئهبباد بىـلهن   .  دەپ سورىدى  — بۇ كېچه كىم كۈزەتچىلىك قىلىدۇ؟     —

  : ار ئىبنى ياسىر تهڭالمئهم
ــدىن تۇرۇشــتى دەپ ئورۇن—!  بىــز— پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم . لىرى

ــيىن  ــدىن كېـ ــنىگه كهلگهنـ ــداش قىلىـــپ   مهدىـ ــسىنى قېرىنـ ــۇ ئىككىـ بـ
ــدى ــى    . قويغانى ــا چىقت ــا ئېغىزىغ ــرلىكته جىلغ ــسى بى ــۇ ئىككى ــاد . ب ئهبب

  : دىنئهممارقېرىندىشى 
ــاكى    — ــدىمۇ يـ ــسهن، ئهۋۋەلىـ ــدا ئۇخاليـ ــسى يېرىمىـ ــڭ قايـ  كېچىنىـ

  .  دەپ سورىدى—ئاخىرىدىمۇ؟ 
  .قىنال يهردە ياتتى ئهممارېي دەپ — مهن بۇرۇن ئۇخالي، —

يۇلتۇزالر، دەل ـ دەرەخـلهر، تـاش ـ تـۇپراقالر ئالالھقـا       . كېچه تىنچ ئىدى 
بۇ چاغدا ئهببادنىـڭ دىلـى ئىبـادەت قىلىـشنى خـاالپ،            . مهدىهىيه ئوقۇشاتتى 

ئــۇ قۇرئاننىــڭ نامــازدا ئوقۇغــان ۋاقتىــدىكى     . قۇرئــان ئوقۇشــقا قىزىقتــى  
ئــۇ نامازنىــڭ مهنپهئهتــى بىــلهن . ىنلىك تۇيغۇســىنى ياخــشى كــۆرەتتىشــىر

ئـۇ  .  تهڭ ئېلىشنى ياخشى كۆرەتتى    هنپهئهتىنىمنامازدا ئوقۇلغان قۇرئاننىڭ    
 بىـر ئـاۋازدا     ېرىنشـ قىبلىگه يۈزلىنىپ نامازغا تۇردى ۋە ناھايىتى مۇڭلۇق،        

نىــڭ ئهببــاد بۈيــۈك ئىالھىــي بىــر تۇيغۇ. ســۈرە كهھفنــى ئوقۇشــقا باشــلىدى
باغرىغا شۇڭغۇپ كېتىۋاتقاندا ھېلىقـى مۇشـرىك ئايالنىـڭ ئېـرى بـۇ يهرگه              
ــدا تىــك تۇرغــان بىرىنــى يىــراقتىنال       يېتىــپ كهلــدى ـ دە، جىلغــا ئېغىزى

بۇ مۇھهممهدنىڭ كۈزەتچىسى، باشقىالر چوقـۇم جىلغـا ئىچىـدە دەپ           : كۆرۈپ
. ئـاتتى ئويالپ ئوقياسىنى بهتـلهپ ئـوقنى دەل ئهببادقـا قارىتىـپ نىـشانالپ              

 نــامىزىنى ېلىۋېتىــپئئهممــا ئهببــاد ئــوقنى يۇلــۇپ . ئــوق ئۇنىڭغــا تهگــدى
 نـامىزىنى   ېلىۋېتىـپ ئئـۇ ئۇنىمـۇ     . يهنه بىر تال ئوق تهگـدى     . داۋامالشتۇردى
 ېلىۋېتىـپ ئ تال ئوق تهككهندە ئهبباد بۇ ئوقنىمـۇ         ۈچىنچىئ. داۋامالشتۇردى

  : ئۆمىلهپ بارغىنىچه ئهممارنى ئويغاتتى ۋە ئۇنىڭغا
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 تــۇرغىن، مېنــى جــاراھهت ئاجىزالشــتۇرۇپ ۇڭــدىنئورن!  ئــى ئهممــار—
  . ھېلىقى ئهر بۇالرنى كۆرۈپ قېچىپ كهتتى.  دېدى—قويدى، 

  : ئهممار ئهببادنىڭ ئۈچ يېرىدىن ئېقىۋاتقان قاننى كۆرۈپ 
بىرىنچى تـال ئـوق تهككهنـدىال مېنـى چاقارسـاڭ            ! يا سۇبهان ئالالھ   —

  .  دېدى—بولماسمىدى؟
داق بىـــر ســـۈرىنى نامـــازدا ئوقۇۋاتقـــان ئىـــدىمكى، ئـــۇنى  مهن شـــۇن—

ــلهن       ــالالھ بى ــدىم، ئ ــنى خالىمى ــازنى تامامالش ــۇرۇپ نام ــتۇرماي ت ئاخىرالش
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ بىزنــى ساقالشــقا بۇيرۇغــان بــۇ  ! قهســهمكى

جىلغــا ئېغىزىنىــڭ بىخهتهرلىكىنــى دېمىــگهن بولــسام ماڭــا قانچىلىغــان  
تا جېنىمنىڭ چىقىـپ كېتىـشىدىن قهتئىـي نهزەر         ئوقالرنىڭ تېگىپ، ھهت  

  .مهن بۇ سۆرىنى ئۈزۈپ قويۇشنى خالىمايتتىم
نىڭ خهلىپىلىكى دەۋرىـدە    !) ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن   (ئابابهكرى   

نۇرغۇن مۇسۇلمانالر دىنـدىن يېنىـپ مۇسـهيلىمه كهززابنىـڭ ئارقىـسىدىن            
ــانچى مۇســهيل    ــدە، يالغ ــۇپ كهتكهن ــۇرتهد بول ــوقىتىشىمهنى ئهگىــشىپ م ، ي

دىندىن يانغانالرنى ئىسالم دىنىغا قايتا قايتۇرۇپ كېلىش ئۈچۈن ئابا بهكرى          
ــۇ قوشــۇننىڭ ئالــدىنقى     زور بىــر قوشــۇن تهييــارالپ يولغــا ســالدى، ئهببــاد ب

  . سېپىدە ئىدى
ئهبباد ئۇرۇش داۋامىدا ئهنسارىالر بىلهن مۇھاجىرالرنىڭ ئارىـسىدا بىـر ـ    

ەبىدىن كىـشىنىڭ ئىچىنـى ئېچىـشتۇرغۇدەك ۋە     بىرىگه يۆلۈنىۋېلىشى سهۋ  
غهزەپلهندۈرگۈدەك بىر ھالهتنىڭ شهكىللىنىپ، ئۇرۇشـتا ھېچبىـر نهتىـجه      

ــۇالر   ــانلىقىنى، ئ ــا كهلمهيۋاتق ــسىدائوتتقولغ ــان بىــر ـ بىرىنــى     ۇرى  بولۇۋاتق
لهشلىرىنىڭ يامان ئاقىۋەتكه يۈزلىنىۋاتقانلىقىنى كـۆرۈپ،      ئهيىبئورۇنسىز  

لىيىتىنى ئۆزى ئۈستىگه ئېلىشى، ھهقىقىي سهۋرىلىك ھهر كىم ئۆز مهسئۇ
مۇجاھىدالرنى بايقاپ ئۇالرنىڭ رولىنـى تولـۇق جـارى قىلـدۇرۇش ئۈچـۈن بـۇ               
. ئىككــى گــۇرۇھنى بىــر ـ بىرىــدىن ئــايرىش كېرەكلىكىنــى تونــۇپ يهتتــى   

ئالدىدا بولغۇسـى كهسـكىن ئۇرۇشـنىڭ ئالـدىنقى كېچىـسى ئهببـاد ئىبنـى               
ــماننىڭ    ــىدە ئاسـ ــشىر چۈشـ ــدە   بېـ ــمانغا كىرگهنـ ــانلىقىنى، ئاسـ ئېچىلغـ



  ساھابىلهر ھاياتىدىن تالالنمىالر

 146

w
w

w
.m

unber.org
 

تــاڭ . ئاســماننىڭ ئــۇنى ئورۇۋېلىــپ، ئىــشىكىنى ئېتىۋالغــانلىقىنى كــۆردى
ئـى ئهبـا    «:  خۇدرىغا سۆزلهپ بېرىـپ    سهئدئاتقاندىن كېيىن ئۇ چۈشىنى ئهبۇ      

  .دېدى» ېشارىتىببۇ شېهىتلىكنىڭ ! ئالالھ بىلهن قهسهمكى! سهئد
 بىـر يهرگه چىقىـپ   ئېگىـز  ئهببـاد  تۈرۈلۈپ ئۇرۇش باشالنغاندا ۆكقۇياش  
  :كۆپچىللىكه

سـىلهر كىـشىلهر توپىـدىن ئايرىلىـپ بىـر          !  ئى ئهنسارىالر گـۇرۇھى    —
ــىلهر قىلىچىڭالرنىـــڭ غىالپلىرىنـــى   ــالر، سـ ــكه چىقىڭـ ــتهرەپـ ندۇرۇپ ۇسـ

ــالڭالر ــۇچراپ    !... تاش ــۇبىيهتكه ئ ــهۋەبىڭالردىن مهغل ــىلهرنىڭ س ــسالم س ئى
ئۇنىـڭ ئهتراپىغـا سـابىت      . هكرارلىـدى ئـۇ سـۆزىنى ت    .  دېدى —!... قالمىسۇن

ــس، بهرا ئىبنــى مالىــك ۋە پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم    قىلىــچ «ئىبنــى قهي
ــۇ دۇجــانه باشــچىلىقىدىكى  » ئىگىــسى ــام بهرگهن ئهب ــ گه 400دەپ ن  ېقىني

  . كىشى توپالندى
ئـۇ ئهتراپىــدىكى كىـشىلهر بىــلهن بىــرگه سـهپلهرنى قىلىچــالر بىــلهن    

. ئىلگىرىلىـدى لىرى بىـلهن ئىتتىرىـپ ئالغـا        يېرىپ، ئۆلۈكلهرنى كۆكـسى   
يالغانچى مۇسـهيلىمهنىڭ ھهيۋىـسى يهرگه ئۇرۇلـۇپ ئـاخىرى ئـۇ ئـادەملىرى              

ئهببـاد  . دەپ ئاتالغان باغنىڭ ئىچىگه كىرىۋالدى » ھهدىقهتۇل مهۋته « بىلهن  
ئىبنى بېشىر بۇ باغنىڭ تېمى تۈۋىـدە قانغـا مىلهنـگهن ھالـدا شـېهىتلىك               

دە ئوق تهگكهن، قىلىچ ئۇرۇلغـان      جهسىتىئۇنىڭ  . لدىھالىتىدە يهرگه يىقى  
كىــشىلهر ئۇنىــڭ . ۋە نهيــزە ســانچىلغان بىــر قــانچه يــارا ئېغىــزى بــار ئىــدى

ــىتى ــاالمهتلىرى      جهس ــر ئ ــان بهزى بى ــار بولغ ــدە ب ــڭ بهدىنى ــۇرۇن ئۇنى نى ب
  .ۇدىتون تهسته ناھايىتىئارقىلىقال 

ئۇنىـڭ ئـورنىنى    ! سۇنئالالھ ئۇنىڭ قۇرئان ئوقۇغان دىلىغا نۇر ئاتا قىل        
، هلـب قشۇنىڭدەك، ئالالھ بىزگىمۇ سـاغالم ئىمـان، پـاك          ! جهننهتته قىلسۇن 

ھهم بىزنىـڭ ھهر بىـر      ! ھهقىقىي، گـۈزەل ئىـسالمىي ئهخـالق ئاتـا قىلـسۇن          
! رازىلىقـــى ئۈچـــۈن بولۇشـــىغا نېـــسىپ قىلـــسۇن ئهمهلىمىزنىـــڭ ئـــالالھ

   !!!ئامىن
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  رەبىئه ئىبنى كهئب
  
 

  :  مۇنداق دەيدۇرەبىئه ئىبنى كهئب
دىلىم ئىماننىڭ نۇرى بىلهن يورىغان، دىلىم ئىـسالم چۈشـهنچىلىرى          «

. بىلهن روشهنلهشكهن ۋاقىتلىرىم دەل مېنىڭ كىچىك ۋاقىتلىـرىم ئىـدى         
مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى تۇنجى قېتىم كۆرۈشۈمدىال ئـۇنى پۈتكـۈل           

خشى كۆرۈشۈم شۇ مېنىڭ ئۇنى يا. ۋۇجۇدۇم بىلهن ياخشى كۆرۈپ قالغانىدىم
دەرىجىگه بېرىپ يهتكهنكـى، مهن ئۇنىڭغـا بولغـان ياخـشى كۆرۈشـۈم ئۈچـۈن               

شـۇڭا بىـر كـۈنى ئـۆز ـ      . ھهرقانـداق نهرسـىدىن ۋاز كېچىـشكه ھـازىر ئىـدىم     
 ۆزۈڭنىئـ ئى رەبىـئه ئىبنـى كهئـب، سـهن نـېمه ئۈچـۈن              ! ۋاي ساڭا ‹: ئۆزۈمگه

سـهن  ! لمايـسهن؟ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ خىزمىتـى ئۈچـۈن پىـدا قى        
ناۋادا سهن ئۇنىڭ رازىلىقىغـا     !  ئۇنىڭ خىزمىتىگه تۇتۇپ بهر    ۆزۈڭنىئبېرىپ  

ــسىز       ــادا چهك ــۇ دۇني ــارقىلىق ب ــشىش ئ ــا يېقىنلى ــسهڭ ئۇنىڭغ ئېرىشهلى
دېـدىم ـ دە،   › بهخـتكه، ئـاخىرەتته بولـسا چهكـسىز ياخـشىلىققا ئېرىشىـسهن      

هىســـساالمنىڭ بـــالىلىق دەۋرىمـــدىن باشـــالپال ئـــۆزۈمنى پهيغهمـــبهر ئهلهي
مېنىــڭ ئۇنىــڭ خىزمىتىنــى قىلىــشتىن ئىبــارەت . خىــزمىتىگه ئاتىــدىم

ئارزۇيۇم بىكارغـا كهتمىـدى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مېنـى خىـزمىتىگه             
  . قوبۇل قىلدى

مهن ئۇنىڭغا خىزمهت قىلىشقا قوبۇل قىلىنغان كۈندىن ئېتىبارەن        « 
نهگىال بارسا . ىلمىدىمئۇنىڭ سايىسىگه ئوخشاش ئۇنىڭدىن بىرقهدەممۇ ئاير

بىرگه باردىم، قايسى تهرەپكه قارىسا مهن ئۇنىڭ ئالدىدا ھازىر بولـۇپ تـۇردۇم،             
بىرەر نهرسىگه ئېهتىياجى بارلىقىنى ھېس قىلسام دەرھال شۇ ھـاجىتىنى          
راۋا قىلىش ئۈچـۈن ئالدىرىـدىم، پۈتـۈن بىـر كـۈن ئۇنىـڭ ھاجىتىـدە بولـۇپ                  

ــخــۇپتهن  ــدا  دىن كېــيىن پهيغهمــبهر نامىزى ئهلهيهىســساالم يېتىــپ بولغان
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ــۆزۈمگه        ــۆز ـ ئ ــوالتتىم ـ دە، يهنه ئ ــئه ‹: قايتمــاقچى ب ــى رەبى ــېمه  ! ئ ســهن ن
بىلىــسهن، بهلكىــم پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ كېچىــدە بىــرەر ئىــشى  

پهيغهمـبهر  . دېگىنىمچه ئۇنىڭ ئىشىكى ئالدىـدا ئولتـۇراتتىم      › چىقىپ قاالر 
ىيامـدا تـۇرۇپ نامـاز ئوقۇغـان ھالـدا          ئهلهيهىسساالم كـۆپىنچه كېچىلهرنـى ق     

ئۇ نامازلىرىدا سۈرە فاتىههنى تهكراراليدىغانلىقىنى، ئۇنى يېرىم       . ئۆتكۈزەتتى
ــدە   ــدىغانلىقىنى، بهزىـ ــۆتكهنلهردە ئوقۇيـ ــدىن ئـ ــالالھ‹: كېچىـ ــالالھنى  ئـ ئـ

دەيـدىغانلىقىنى ۋە بـۇ     › !ماختىغان ئادەمنىـڭ ھهمدىـسىنى قوبـۇل قىلـدى        
ــاڭاليتتىم ســۆزنى ســۆرە فــاتىههدىنمۇ   مهن . كــۆپرەك تهكرارلىغــانلىقىنى ئ

بىر كىشى پهيغهمبهر    .چارچاپ بهزىدە ئۇخالپ قالسام بهزىدە ئۆيگه قايتاتتىم      
ئهلهيهىســساالمغا بىــرەر ياخــشىلىق قىلــسا ئــۇ ياخــشىلىق قىلغۇچىنىــڭ 

ــايتۇراتتى     ــشىلىق ق ــرەك ياخ ــشىلىقىدىنمۇ بهك ــان ياخ ــڭ  . قىلغ ــۇ ئۇنى ب
نى ئـۇ مېنـى مۇكاپاتلىمـاقچى بولـۇپ يېنىمغـا           بىر كـۈ  . ئادەتلىرىدىن ئىدى 

  : كېلىپ
  .  دەپ چاقىردى—!  ئى رەبىئه—
ــرى   — ــڭ پهيغهمبىـ ــى ئالالھنىـ ــوش؟ ئـ ــدىم—!  خـ ــبهر .  دېـ پهيغهمـ

  : ئهلهيهىسساالم
.  دېـدى  —! ېـرەي ب مهندىن سورىغىن، مهن سـېنىڭ سـورىغىنىڭنى         —

  : مهن بىر ئاز ئويلىنىۋالغاندىن كېيىن
ــى — ــڭ ئـ ــرى پهيغهئالالھنىـ ــۇم   ! مبىـ ــېمه سورۇشـ ــهندىن نـ مهن سـ

ــاز      ــشقا بىرئ ــا ئويلىنى ــدىم، ماڭ ــازىرچه بىلهلمى ــى ھ ــتكېرەكلىكىن  ۋاقى
  .  دېدىم—بهرگهن بولساڭ، 

  .  دېدى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم— بولىدۇ، —
مېنىـڭ  . دەل مۇشۇ كـۈنلهردە مهن ھېچنىمىـسى يـوق بويتـاق ئىـدىم         

ــقا پېق    ــا باش ــوق بولغاچق ــۇ ي ــاتقۇدەك ئۆيۈمم ــشاش   ي ــۇلمانالرغا ئوخ ــر مۇس ى
مۇسـۇلمانالرنىڭ  ”بىزنـى كىـشىلهر     . مهسجىد سوپۇسىدا يېتىپ قوپـاتتىم    

بىـرەر كىـشى پهيغهمـبهر       دەپ چاقىرىشاتتى، مۇسۇلمانالردىن  “ مېهمانلىرى
ئهلهيهىسساالمغا سـهدىقه ئېلىـپ كهلـسه ئـۇ بـۇ سـهدىقىنىڭ ھهممىـسىنى               
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هقـدىم قىلـسا پهيغهمـبهر    ئهگهر بىرەرسـى سـوۋغا ت     . بىزگه ئهۋەتىپ بېرەتتـى   
ــسمىنى ئېلىــپ قالغىنىنىــڭ      ــر قى ــازراق بى ــدىن ئ ئهلهيهىســساالم ئۇنىڭ

  . ھهممىسىنى بىزگه ئهۋەتىپ بېرەتتى
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مېنىڭ ئۇنىڭدىن بىرەر نهرسه سورۇشـۇمنى         

 دۇنيـا  -ئېيتقاندىن كېيىن كۆڭلۈم ماڭا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن مال      
قا بـاي، پېقىـر كىـشىلهردەك ئۆيلـۈك ـ ئوچـاقلىق بولۇشـنى        سوراشـنى؛ باشـ  

! يـاق ‹: كۆڭلۈمنىڭ بىر تهرىپى بولسا. تهلهپ قىلىشنى ۋەس ـ ۋەسه قىلدى 
ئۇ نهرسىلهرنىڭ ھهممىسى باقاسى يوق تۈگهپ كېتىدىغان       ! ئى رەبىئه ! ياق

نهرسىلهردۇر، ئالالھ سـاڭا بېرىـشنى ئۈسـتىگه ئالغـان نهرسـىلهر بـار، ئـالالھ                
ــدۇ ســاڭا ــۇم بېرى ــۇنى چوق ــسا ئالالھنىــڭ  .  ئ ــبهر ئهلهيهىســساالم بول پهيغهم

ــالالھتىن تىلىگهنلىــرى بېرىلىــدۇ، ســهن    ــسى، ئۇنىــڭ ئ ھۆرمهتلىــك بهندى
 ئـاخىرەتلىكى ئۈچـۈن ياخـشىلىق       ۆزۈڭنىڭئپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن   
ــشىنى تىلىگىــن  ــدى› ســوراپ بېرى ــسىز   . دې ــم چهك ــلهن دىلى ــۇم بى ــۇ ئوي ب

  .لدىخۇرسهنلىككه تو
مهن بــــۇ تهلهپنــــى سوراشــــنى قــــارار قىلغــــان ھامــــان پهيغهمــــبهر   

   :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا كهلدىم
  .  دەپ سورىدى—نېمه دېمهكچىسهن؟!  ئى رەبىئه—
مهن سېنىڭ ئالالھتىن مېنىـڭ سـاڭا       ! ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى  —

 — سـورايمهن،    ۆتۈنـۈپ ئشىڭنى  جهننهتتىمۇ ھهمراھ بولۇشۇمنى سوراپ بېرى    
  . دېدىم

  .  دەپ سورىدى ئۇ— بۇنى ساڭا كىم ئۆگهتتى؟—
بـۇنى ماڭـا ھـېچكىم ئۆگهتمىـدى، لـېكىن          ! ئالالھ بىلهن قهسـهمكى   —

ــا ــهن ماڭـ ــورىغىن: سـ ــهن سـ ــڭ  ! سـ ــلهپته دۇنيانىـ ــۈم دەسـ ــدە كۆڭلـ دېگهنـ
ياخــشىلىقىنى سوراشــنى ۋەس ـ ۋەســه قىلــدى؛ ئارقىــدىنال دىلىمــدا بــاقىي   

تهردى ـ دە، سـهندىن   ۆكـ انى پـانىي دۇنيـادىن ئهال بىلىـش تۇيغۇسـى بـاش      دۇني
پهيغهمـــبهر .  دېـــدىم—يـــۇقىرىقى تهلهپنـــى سوراشـــنى قـــارار قىلـــدىم،     

  : ئهلهيهىسساالم بىرئاز ئويالنغاندىن كېيىن يهنه
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  . دەپ سورىدى — مهندىن سورايدىغان باشقا ھاجهتلىرىڭ بارمۇ؟—
ــې   — ــىنى ھېچن ــورىغان نهرس ــهندىن س ــۇ   س ــايمهن، ش مىگه تهڭ قىلم

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم.  دېدىم—يېتىدۇ، 
 ئۇنداق بولسا سهن سهجدىنى كۆپ قىلىـش ئـارقىلىق ماڭـا يـاردەم              —
  . دېدى—! بهرگىن

شۇنىڭدىن كېيىن دۇنيادا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ھهمـراھ بولـۇش         
ــس     ــۇش نېسىۋى ــراھ بول ــۇ ھهم ــشكهندەك جهننهتتىم ــسىگه ئېرى ىگه نېسىۋى

  . ئېرىشىش ئۈچۈن ئىبادەتته تېخىمۇ تىرىشچان بولۇپ كهتتىم
ــ ــان     ۇقىرىقىي ــۇزاق بولمىغ ــانچه ئ ــۆتكىنىگه ئ ــۇپ ئ ــۆھبهتنىڭ بول  س

  : كۈنلهرنىڭ بىرىدە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مېنى چاقىرىپ
  .  دەپ سورىدى— ئى رەبىئه توي قىلمامسهن؟ —
ــۈز  بىــرەر ئىــشنىڭ مېنــى ســېنىڭ خىزمىتىڭنــى قىلىــشت  — ىن ي

ئۆرىــشۈمگه ســهۋەبچى بولــۇپ قېلىــشىدىن ئهنــسىرەيمهن، ئۇنىــڭ ئۈســتىگه  
 هتكـۈدەك كمهندە ئايالىمغا تويلۇق بهرگىدەك ھهم ئۇنىـڭ جېنىنـى بېقىـپ            

  . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم گهپ قىلمىدى.  دېدىم—مالمۇ يوق، 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهنـدىن كېـيىن يهنه بىـر قېـتىم ئوخـشاش             

كېــيىن مهن يــالغۇز .  ســورىۋىدى مهنمــۇ ئوخــشاش جــاۋابنى بهردىــمســوئالنى
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   ! ئى رەبىئه ئىسىت سـاڭا ‹: قالغاندا ئۆز ـ ئۆزۈمگه 

ئهلۋەتته سېنىڭ ئهھۋالىڭنى، سېنىڭ دىنىڭ ۋە دۇنيالىقىڭ ئۈچۈن ياخشى         
ــېنىڭ      ــى، ھهم س ــاجلىق ئىكهنلىكىڭن ــىگه ئېهتىي ــداق نهرس ــان قان بولغ

ــالالھ بىــلهن       قېــشىڭد ــدان بىلىــدىغان تۇرســا، ئ ــوق نهرســىنى ئوب ــار ـ ي ا ب
قهســهمكى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئهمــدى بۇنــداق ســوئال سورىــسا مهن   

  .دېدىم› چوقۇم ماقۇل دەيمهن
  : ئارىدىن ئۇزاق ئۆتمهي پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ماڭا يهنه« 

  .  دەپ سورىدى— ئى رەبىئه توي قىلمامسهن؟ —
بىراق كىممۇ ماڭا قىزىنى ! هيغهمبىرىپ ئالالھنىڭي، ئى  توي قىال—
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پهيغهمـبهر  .  دېـدىم  —بېرەر، سـهن مېنىـڭ ئهھـۋالىمنى ئوبـدان بىلىـسهن،            
  : ئهلهيهىسساالم

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ‹: سهن پاالنىنىڭ ئۆيىگه بارغىن ۋە ئۇالرغا   —
ــا    ــى ماڭ ــاالنى قىزىڭالرن ــىلهرنىڭ پ ــاھالپس ــۇڭالرنىقوي نىك ــۇيۇش  ›رۇدى ب

  .  دېدى—، دېگىن
مهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ بــۇيرۇقىنى بــويىچه ئــۇ ئــائىلىگه  

  : ناھايىتى خىجىل بولغان ھالهتته باردىم ۋە ئۇالرغا
 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ســىلهرنىڭ پــاالنى قىزىڭالرنــى ماڭــا      —

  .  دېدىم—يرىدى، ۇبنىكاھالپ قويۇشۇڭالرنى 
  . ەپ سورىدى ئۇالر د— قىزىمىز پاالنىنىمۇ؟ —
  .  دېدىم مهن— ھهئه، شۇنى، —
 ئهلچىسىنى ۋە ئـۇ ئهۋەتـكهن ئهلچىنـى قىـزغىن قارشـى             ئالالھنىڭ —
ئالالھنىـڭ پهيغهمبىرىنىـڭ ئهلچىـسى      ! ئالالھ بىـلهن قهسـهمكى    ! ئالىمىز

ــدۇ،    ــدا قايتۇرۇلى ــان ھال ــاجىتى راۋا قىلىنغ ــا  —ھ ــى ماڭ ــۇالر قىزىن  دەپ، ئ
  . بهرمهكچى بولدى

  : غهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىغا قايتىپ كېلىپمهن پهي
مهن ناھايىتى ياخشى بىـر ئائىلىـدىن       !  پهيغهمبىرى ئالالھنىڭ ئى   —

كهلــدىم، ئــۇالر ماڭــا ئىــشىنىپ قىزىنــى بهرمهكچــى بولــدى، بىــراق مهن ئــۇ 
  .  دېدىم—تويلۇقنى نهدىن تاپىمهن، 

بۇرەيـد   (پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇرەيد ئىبنى خهسـىبنى چـاقىرتتى       
  : ۋە ئۇنىڭغا) بهنى ئهسلهم قهبىلىسىنىڭ رەھبهرلىرىدىن ئىدى

 ئالتۇن جـۇغالپ بهرگىـن،      مىقدارى ۆكچهنسهن رەبىئهگه   !  ئى بۇرەيد  —
پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم ماڭـا،     . ، ئۇ بۇ ئالتۇنالرنى جۇغالپ بهردى     دېۋېدى —
  . دېدى› ىنقى، دېگۇتويلبۇ قىزىڭالرنىڭ ‹ سهن بۇ ئالتۇنالرنى ئېلىپ، —

مهن ئۇالرنىــڭ ئــۆيىگه كېلىــپ ئۇالرغــا ئــالتۇنالرنى بهرســهم ئــۇالر ئــۇنى 
› !ئىنتايىن كۆپكهن، ئىنتايىن ياخشىكهن‹: قوبۇل قىلدى ۋە رازى بولۇشۇپ
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ــشىغا  . دېيىــشىپ كېتىــشتى  ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ قې مهن يهنه پهيغهم
  : قايتىپ كېلىپ

ن ئىـدىم، ئـۇالر تويلـۇقنى        مهن ئۇالردەك ياخشى ئادەملهرنى كۆرمىگه     —
ــاز كــۆرمهي رازى بولۇشــۇپ  › ئىنتــايىن كــۆپكهن، ئىنتــايىن ياخــشىكهن ‹: ئ

  .  دېدىم ۋە ئهمدى نېمه بىلهن توي قىلىمهن؟ دېدىم—دېيىشىپ كهتتى، 
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه بۇرەيدەگه

 —ئۇنىڭغا بىـر قوچقارنىـڭ پـۇلىنى يىغىـپ بىـرىڭالر            !  ئى بۇرەيدە  —
 ئـــۇالر ناھـــايىتى چـــوڭ بىـــر قوچقـــارنى ئېلىـــپ بهردى، پهيغهمـــبهر .دېـــدى

قېـــشىغا بـــارغىن، ئـــۇ ســـاڭا   ســـهن ئائىـــشهنىڭ—ئهلهيهىســـساالم ماڭـــا، 
  . دېدى—قېشىدىكى ئارپىالرنىڭ ھهممىسىنى بهرسۇن، 

  : مهن ئائىشهنىڭ قېشىغا كهلدىم، ئائىشه ماڭا
ئــالالھ بىــلهن  ئــالغىن، ئۇنىڭــدا يهتــته ســا ئارپــا بــار، ېۋەتنىســ ئــاۋۇ —

  . دېدى—قهسهمكى، بىزنىڭ قېشىمىزدا بۇنىڭدىن باشقا ئاشلىق يوق، 
مهن قوچقار بىلهن ئارپىنى ئېلىپ قىز تهرەپنىڭ ئائىلىـسىگه بـاردىم،           

  : ئۇالر
ــاراليلى،  — ــز تهييــ ــارپىنى بىــ ــېنىڭ  وق ئــ ــقا ســ ــارنى تهييارالشــ چقــ

ىكى  دېـدى، مهن ۋە ئهسـلهم قهبىلىـسىد        —دوستىلىرىڭ مهسئۇل بولـسۇن،     
. چقــارنى ســويۇپ ئــۇنى پىــشۇردۇق، گــۆش ۋە نــان تهييــار بولــدىوقكىــشىلهر 

ــبهر    ــا پهيغهمــ ــاپىتى بهردىــــم ۋە تويغــ ــوي زىيــ ــۇنداق قىلىــــپ مهن تــ شــ
. پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم تويغــا كهلــدى   . ئهلهيهىســساالمنى چــاقىردىم 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه ماڭا ئابـا بهكرىنىـڭ زېمىنىنىـڭ قېـشىدىن       
ھهتتـا بىـر كـۈنى      . پارچه زېمىن بهردى، مهنمـۇ دۇنيـالىق بولـۇپ قالـدىم          بىر  

: مهن ئابا بهكرى بىلهن بىر تۈپ خورمىنى تالىـشىپ قالـدۇق، مهن ئۇنىڭغـا             
ئابـا  . تىمتـ دەي› بۇ خورما دەرىخى مېنىڭ زېمىنىمدا، شۇڭا بۇ دەرەخ مېنىڭ        ‹

مهن . دەيتتـى › !يـاق بـۇ خورمـا دەرىخـى مېنىـڭ زېمىنىمـدا      ‹: بهكرى بولـسا  
ــى دەپ ســالدى ۋە      ــان ســۆزدىن بىرن ــا يام ــا بهكــرى ماڭ تالىــشىۋەرگهچكه ئاب

پ ئۆچـۈڭنى   السـهنمۇ مېنـى تىلـ     ! ئى رەبىـئه  ‹: ئارقىدىنال پۇشايمان قىلىپ  
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مهن ھهرگىـــز ئۇنـــداق ! ئـــالالھ بىـــلهن قهســـهمكى‹: مهن. دېـــدى› غىنئـــال
ــايمهن ــا بهكــــرى. دېــــدىم› قىلمــ ــبهر  ‹: ئابــ ئۇنــــداق بولــــسا مهن پهيغهمــ

يهىسساالمنىڭ ئالدىغا بېرىـپ سـېنىڭ مېنىڭـدىن قىـساس ئېلىـشقا            ئهله
  .دېدى› ئۇنىمانلىقىڭنى شىكايهت قىلىمهن

ــۇ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ قېــشىغا ماڭــدى، مهنمــۇ ئۇنىــڭ        ئ
  : ئارقىسىدىن ماڭدىم، ماڭا قهۋمىمدىكى بىرقانچه كىشى ئهگهشتى ۋە

ه تېخـى پهيغهمـبهر      يهن ۇرۇقلـۇق ت ئۇ ئـادەم سـېنى ئـاۋۋال تىللىغـان           —
  : مهن.  دېيىشتى—! ئهلهيهىسساالمغا سېنى چېقىشتۇرغىلى ماڭدىمۇ؟

بۇ كىشىنىڭ كىملىكىنى بىلمهمسىلهر؟ ئۇ كىشى      ! هرگهسىل ۋاي   —
ــا       ــشقهدىمى، مهن ئاب ــۇلمانالرنىڭ پى ــۇ مۇس ــۇ، ئ ــا بهكرىغ ــتچىل ئاب ئهڭ راس

 ۆرۈپكـــبهكرىنىـــڭ ســـىلهرنىڭ مهن بىـــلهن بىـــرگه كهلگهنلىكىڭالرنـــى  
قىلىـــپ، ســـىلهرنى ماڭـــا يـــاردەم بهرگىلـــى كهپتـــۇ دەپ قـــاراپ ســـىلهرگه 
غهزەپلىنىپ قىلىشىدىن، بۇ گۇمان بىلهن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ         
قېــــشىغا كىرگهنــــدە ئالالھنىــــڭ پهيغهمبىــــرى بولغــــان پهيغهمــــبهر      
ئهلهيهىســـساالمنىڭ غهزەپلىنىـــپ مېنىـــڭ ھـــاالك بولـــۇپ كېتىـــشىمگه 

.  دېـدىم — ئۈچـۈن سـىلهر قايتىـپ كېـتىڭالر،     سهۋەبچى بولۇپ قالماسـلىق  
  .ئۇالر قايتتى

ئابــا بهكــرى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ قېــشىغا كېلىــپ بولغــان  
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهندىن. ئىشالرنى سۆزلهپ بهردى

  .  دەپ سورىدى— ئى رەبىئه سىلهرگه نېمه بولدى؟ —
ىپ قالغاندىن كېـيىن   خۇددى ئابا بهكرى ساڭا دېگهندەك، بىز تالىش —

ئـــۇ قىلىـــپ ســـالغان يامـــان ســـۆزى ئۈچـــۈن مېنىڭمـــۇ شـــۇنداق ســـۆزنى   
  . قىلىشىمنى تهلهپ قىلدى، مهن ئۇنىمىدىم

ــراق ســهن   — ــا، بى ــداق ســۆزنى قىلم ــۇ، ســهن ئۇن ــا  ‹:  بولۇپت ــالالھ ئاب ئ
  .  دېدى—دېگىن، › !بهكرىنى كهچۈرسۈن

  . ال دېدىم مهن دەرھال—!  ئالالھ ئابا بهكرىنى كهچۈرسۈن—
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ئابا بهكرى قايتتى، ئۇنىڭ كۆزلىرىدىن بولسا تارامالپ ياشالر قۇيۇالتتى،         
  : ئۇ

 ئى رەبىئه، ئالالھ ساڭا مهن تهرەپتىن ياخشىلىق ئاتـا قىلـسۇن، ئـى              —
  ». دەيتتى—! رەبىئه، ئالالھ ساڭا مهن تهرەپتىن ياخشىلىق ئاتا قىلسۇن

 رەبىـئه   هممىمىزنـى ھرەبىئهنىڭ بايانى مۇشۇ يهردە ئاخىرالشتى، ئالالھ       
! ۋە ئابا بهكرىدەك بىر ـ بىرىگه مېهرىبان، يېقىن قېرىنداشالردىن قىلـسۇن  

ئـالالھ بىزنـى    ! ئىمانىمىزنى كۈچهيتىپ، ئىسالمىمىزنى يـېڭىالپ تۇرسـۇن      
دىللىرىمىزنـى   !ھهر ۋاقىت گۇناھسىز ھالهتته تۇرۇشقا مـۇۋەپپهق قىلـسۇن        

   !!!امىنبىرلهشتۈرۈپ، ئۇنى تېخىمۇ نۇرلۇق قىلسۇن، ئ
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  زەيد ئىبنى سابىت
 

ــار؟     ــم ب ــقا كى ــدىن باش ــسان ۋە ئوغلى ــىئېردا ھهس  ش
  مهنىلهر ئۈچۈن زەيد ئىبنى سابىتتىن باشقا كىم بار؟

   ھهسسان ئىبنى سابىت—

   
ــلهن      ــساالم بى ــبهر ئهلهيهىس ــى پهيغهم ــى يىل ــڭ ئىككىنچ ھىجىريهنى

ىقىغــا  بهدىــر ئۇرۇشــىغا ھــازىرلىنىش قىزغىنلهھىرىشــنۇرالنغــان مهدىــنه 
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئالالھنىــڭ دىنىنــى يهر يۈزىــدە . چــۆمگهن ئىــدى

بۇ  ئۈستۈن قىلىش ئۈچۈن ئۆز قۇماندانلىقى ئاستىغا يىغىلغان ئىسالمدىكى
دەل مۇشۇ چاغـدا يېـشى تېخـى ئـون          . تۇنجى قوشۇننى كۆزدىن كهچۈرىۋاتاتتى   

ــه    ــى، پاراسـ ــېچهن ۋە زىرەكلىكـ ــدىن چـ ــگهن، تۇرقىـ ــۇ يهتمىـ تلىك، ئۈچكىمـ
 بىــر كىچىــك بــاال قوشــۇن تهرەپــكه ۇرىــدىغانتى بىلىنىــپ كجاســارەتلىكلى

ئۇنىڭ قولىـدا ئۆزىنىـڭ بـويى بىـلهن تهڭ يـاكى ئۇنىڭـدىنمۇ              . قاراپ كهلدى 
ــدى    ــار ئىـ ــچ بـ ــر قىلىـ ــدەك بىـ ــۇزۇنراق كهلگىـ ــبهر  . ئـ ــۇدۇل پهيغهمـ ــۇ ئـ ئـ

  : ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا كېلىپ توختاپ
 مهن ئــــۆزۈمنى ســــاڭا پىــــدا    ! پهيغهمبىــــرى ئالالھنىــــڭ  ئــــى  —

ــۇمغا،      ــرگه بولۇش ــلهن بى ــېنىڭ بى ــڭ س ــاقچىمهن، مېنى ــڭقىلم  ئالالھنى
  .  دېدى—دۈشمهنلىرى بىلهن ئۇرۇش قىلىشىمغا رۇخسهت قىلساڭ، 

 بىلهن نهزەر   ۆيۈنۈشسپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا ھهيرانلىق ۋە       
مراقلىق بىـلهن  بولغان مېهرىبانلىق، ئا رىسىگه ئۇنىڭغاۆمسېلىپ، ئۇنىڭ  

ــى      ــشىنىڭ تېخ ــاپ، يې ــۆڭلىنى ياس ــڭ ك ــيىن، ئۇنى ــدىن كې ــۇرۇپ قويغان ئ
  . ۋەتتىىكىچىك ئىكهنلىكىنى سهۋەب قىلىپ ئۇنى قايتۇر

بۇ چاغدا ئـۇ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئېلىـپ بارغـان تـۇنجى ئۇرۇشـقا                
ــايىتى    ــۈن ناھـ ــانلىقى ئۈچـ ــلهن چىقالمىغـ ــساالم بىـ ــبهر ئهلهيهىسـ پهيغهمـ
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 ئۇنىـڭ ئانىـسى نهۋۋار    . لدا قىلىچىنى سـۆرىگهن ھالـدا قـايتتى       قايغۇرغان ھا 
ــىمۇ     ــايتتى، ئانىنىـــڭ قايغۇسـ ــسىدىن قـ ــالىكمۇ ئۇنىـــڭ ئارقىـ ــى مـ بىنتـ
ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ    ئوغلىنىڭكىــدىن قىلىــشمايتتى، چــۈنكى پهيغهم
بايرىقى ئاستىغا يىغىلغان ئهرلهر بىلهن بىرگه ئۆز ئوغلىنىڭمۇ بـۇ ئۇرۇشـقا            

ۆرۈشــنى خــااليتتى ھهم ئوغلىنىــڭ ۋاپــات بولــۇپ كهتــكهن ماڭغــانلىقىنى ك
ئېرىنىڭ ئورنىـدا ئـۇ ئـارزۇ قىلغـان ئورۇنغـا ئـېگه بولۇشـىنى ئـارزۇ قىلغـان                   

الردىن بولغــان بــۇ ئۆســمۈر يېــشىنىڭ كىچىكلىكــى ئهنــسارىبىــراق . ئىــدى
ــرگه ئۇرۇشــقا چىقىــش        ــساالم بىــلهن بى ــهۋەبىدىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىس س

ن بولــسىمۇ، ئۇنىــڭ زىرەكلىكــى ئــۇنى پهيغهمــبهر نېمىــتىگه ئېرىــشهلمىگه
ــدىكى پۇرســهتكه      ــدىغان باشــقا بىــر يول ــلهن بىــرگه بولى ئهلهيهىســساالم بى

بــــۇ پۇرســــهت قۇرئــــاننى يــــادالش ۋە بىلىــــم ئىلىــــش      . ئېرىــــشتۈردى
 دېۋېـدى ئـۇ ئۆزىنىـڭ بـۇ ئويـۇنى ئانىـسىغا           . قىزغىنلىقىدىن ئىبارەت ئىـدى   

ــاللىنىپ   ــاتتىق خۇش ــدىن ق ــسى بۇنىڭ ــيهتكه   ئانى ــۇنى ئهمهلى ــى ۋە ئ  كهتت
  . ئايالندۇرۇش ئۈچۈن تۇتۇش قىلدى

ئانىسى نهۋۋار قهۋمىدىكى بىر قانچه كىشىگه ئوغلىنىڭ بـۇ پىكرىنـى            
شۇنىڭ بىلهن ئۇالر زەيدنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا      . يهتكۈزدى

  : ئېلىپ بېرىپ
ــى — ــد ئى ! هيغهمبىــرىپ ئالالھنىــڭ ئ ــالىمىز زەي ــۇ ب بنــى بىزنىــڭ ب

 سۈرىنى يادقا بىلىدۇ ۋە ئـۇنى ئالالھنىـڭ     17سابىت ئالالھنىڭ كىتابىدىن    
ــۇ يهنه       ــقا ئ ــدىن باش ــدۇ، ئۇن ــالغاندىكىكدەكال ئوقۇياالي ــا س ــېنىڭ دىلىڭغ س
ئوقۇشــــنى، يېزىــــشنى بىلىــــدۇ، ئــــۇ مۇشــــۇ ئهمهللىــــرى بىــــلهن ســــاڭا 
يېقىنلىشىــشنى ۋە ســېنىڭ خىزمىتىڭنــى قىلىــشنى خااليــدۇ، خالىــساڭ 

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم    .  دېيىـشتى  —! زىـدىن ئـاڭالپ بـاققىن     ئۇنىڭ ئۆ 
زەيــدنىڭ يادقــا ئالغــان ســۈرىلىرىدىن بىــر قــانچىنى ئــاڭالپ بــاقتى، ئۇنىــڭ 
ــدى،    ــۇزلىرى ئوچـــۇق ئىـ ــايىتى ياخـــشى، تهلهپپـ ــدىلىرى ناھـ ئوقـــۇش قائىـ
قۇرئاننىــڭ ســۆزلىرى ئۇنىــڭ لهۋلىرىــدىن خــۇددى دۇردانىــلهردەك تۆكۈلــۈپ 

 قىلغان تىالۋىتىدىن ئۇنىڭ قۇرئاننىڭ مهنىسىنى ناھايىتى    ئۇنىڭ. تۇراتتى
قىلغـــانلىقى  جـــۇدىغىچه تهســـىرۇۋياخـــشى قوبـــۇل قىلغـــانلىقى، پۈتكـــۈل 
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  .بىلىنىپ تۇراتتى
نىپ ىسۆيبۇالرنى كۆرگهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم زەيددىن چهكسىز       

ــڭ     ــدنىڭ ئۇنىـ ــساالم، زەيـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــۈنكى پهيغهمـ ــى، چـ ــوكهتتـ  ۋمىقـ
زەيدنىڭ يېزىشقا  . ىگىنىدىنمۇ ئارتۇق ئىكهنلىكىنى بايقىغان ئىدى    تهرىپل

پهيغهمــبهر . مــاھىرلىقى ئۇنىــڭ سۆيۈنىــشىنى يهنه بىــر ھهســسه ئاشــۇردى  
  : ئهلهيهىسساالم زەيدقا قاراپ

مهن !  ئى زەيد سهن مېنىـڭ ئورنۇمـدا يهھـۇدىي تىلىنـى ئـۆگهنگىن             —
  .دېدى —ئۇالرغا تازا ئىشهنچ قىاللمايدىكهنمهن، 

  .  دېدى زەيد—!  پهيغهمبىرىئالالھنىڭ بولىدۇ، ئى —
مانا شۇنىڭدىن ئېتىبارەن زەيد ئىبران تىلىنى ئۆگىنىـشكه باشـلىدى          

ــا       ــى پۇخت ــۇ تىلن ــدىال ئ ــل ئىچى ــر مهزگى ــسقا بى ــپئۋە قى ــدىېگىلى .  بول
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهھۇدىيالرغـا مهكتـۇپ يوللىمـاقچى بولـسا ئـۇ بـۇ              

هم يهھۇدىيالرنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا يازغان     مهكتۇپالرنى يازاتتى ھ  
ــى   ــۇپ بېرەتت ــۇ ئوق ــۇ . مهكتۇپلىرىنىم ــيىن ئ ــۇ   كې ــۈريانى تىلىنىم يهنه س

شــۇنىڭ بىــلهن بــۇ يــاش يىگىــت پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ . ئۆگهنــدى
  . تهرجىمانى بولۇپ قالدى

ە پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم زەيـدنىڭ سـالماقلىقى، ئهسـتايىدىللىقى ۋ         
ئىشهنچلىك ئىكهنلىكىنى بايقىغاندىن كېيىن ئۇنىڭغا ئـالالھتىن ئـۆزىگه         

پهيغهمـــبهر .  كاتىـــپ قىلـــدى هيـــدىغانخاتىرىلدىغان ۋەھىينـــى ىچۈشـــ
ئـى  «: ئهلهيهىسساالمنىڭ دىلىغا بىرەر ۋەھىي نازىل قىلىنسىال ئـۇ زەيـدكه         

 هشخـاتىرىل زەيـد قۇرئاننىـڭ ئـايهتلىرىنى       . دەيتتـى، ئـۇ يـازاتتى     » !زەيد، يـاز  
ئۇ قۇرئاننى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ      . بىلهن بىرگه ئۆسۈپ يېتىلدى   

ئاغزىــدىن ئۇنىــڭ چۈشــۈش ســهۋەبلىرى بىــلهن قوشــۇپ ئهڭ يېڭــى ھــالهتته 
ئاالتتى ـ دە، دىلى قۇرئاننىڭ نۇرى بىلهن بارغانچه كۈچلۈك ھىـدايهتكه ئىـگه    

ىڭ دىلـى   قۇرئاننىڭ شهرئىي ھۆكۈملىرىنىڭ ھېكمىتى بىلهن ئۇن     . بوالتتى
بۇنداق ئۇلۇغ مۇقهددەس ئىلىم بىلهن نـېمهتلهنگهن بـۇ         . تېخىمۇ نۇرلىناتتى 

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ۋاپاتىـدىن كېـيىن پهيغهمـبهر          يىگىتياش  
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ــدىن ئهڭ    ــان ئىلىمـــى تهرىپىـ ئهلهيهىســـساالمنىڭ ئۈمىـــدى ئۈچـــۈن قۇرئـ
ابــا ئــۇ خهلىــپه ئ. ئىــشهنچلىك بولغــان تــۇنجى مهنــبه بولــۇپ قالغــان ئىــدى 

ــسى،     ــشىلهرنىڭ باشالمچى ــان كى ــاننى توپلىغ ــسىدا قۇرئ ــڭ زامانى بهكرىنى
خهلىپه ئۆمهرنىڭ زامانىسىدا قۇرئاننىڭ ھهمـمه نۇسـخىلىرىنى بىـرلىككه          

ئوســـمانىيه نۇسخىـــسىغا ئاســـاس ســـالغۇچىالرنىڭ ئالـــدىنقى   كهلتـــۈرۈپ،
بىر مۇسۇلمان ئۈچۈن بۇنىڭـدىن ئـارتۇق مهرتىـۋە         . قاتارىدىكىلىرىدىن ئىدى 

ــارمۇ؟   ۋ ــېمهت ب ــسىل ن ــارتۇق ئې ــدىن ئ ــۇغ   ! ە بۇنىڭ ــدىنمۇ ئۇل ــالر بۇنىڭ دىل
  يۈكسهكلىك تهلهپ قىالمدۇ؟ 

قۇرئاننىــڭ پهزىلىتــى زەيــد ئىبنــى ســابىتقا كىــشىلهرنىڭ ئهقلىنــى   
قايمۇقتۇرۋېتىـــدىغان مۈشـــكۈل شـــارائىتتا تـــوغرا يـــولنى كۆرســـىتىپ      

هيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهر ئهل. بېرەلىگىدەك ئهقىل نۇرى ئاتا قىلغان ئىدى
رەكلىكــى ېكۋاپاتىــدىن كېــيىن مۇســۇلمانالر كىمنىــڭ خهلىــپه بولۇشــى   

ــسىدا  ــشهلمىدىېكتوغرى ــاجىرالر. لى ــشى   : مۇھ ــزدىن سايلىنى ــپه بى خهلى
خهلىـپه بىـزدىن بولۇشـى      : كېرەك، بىز بۇنىڭغا ئهڭ اليىق، دېسه ئهنـسارىالر       

: شىلهريهنه بىــر قىــسىم كىــ. ، بىــز بۇنىڭغــا ئهڭ اليىــق، دېيىــشتىېــرەكك
ــبهر    ــۈنكى پهيغهمــ ــسۇن، چــ ــىلهردىن بولــ ــزدىن ھهم ســ ــپه ھهم بىــ خهلىــ
ئهلهيهىسساالم ھايات ۋاقتىدا بىز تهرەپتىن بىر ئـادەمنى ئىشلهتـسه سـىلهر            

ئالالھنىـڭ پهيغهمبىـرى   . تهرەپتىنمۇ بىر ئادەمنى ئىـشلىتهتتى، دېيىـشتى     
اخشى بىـر   تېخى دەپنه قىلىنماي تۇرۇپال ئوتتۇرىغا چىققان بۇ پىتنه ئهگهر ي         

ــدىغانلىقى ئېنىــق     ــۈرۈپ چىقىرى ــاقىۋەت كهلت ــان ئ ــسا يام تهرەپ قىلىنمى
شۇنداقال بۇنى قۇرئاننىڭ ھهقىقىتى بىلهن نۇرالنغان بىرىنىڭ، توغرا        . ئىدى

 ئىكهنلىكـى   ۇھىممـ بىر سۆز بىلهن بۇ مهسىلىنى ھهل قىلىشى ناھـايىتى          
ئىبنى سـابىت   مانا مۇشۇنداق ھالقىلىق پهيتته بۇ سۆز زەيد        . ئېنىق ئىدى 

  : ئهنسارىالرغا قاراپ ئهنسارىنىڭ ئاغزىدىن چىقتى، ئۇ
ئالالھنىـڭ پهيغهمبىـرى مۇھـاجىرالردىن      !  ئى ئهنسارىالر جامائهسـى    —

ــدۇ، بىــــز پهيغهمبهرنىــــڭ    ــاجىرالردىن بولىــ ئىــــدى، خهلىپىــــسىمۇ مۇھــ
ياردەمچىلىرىــــدىن ئىــــدۇق، ئهمــــدى خهلىپىنىڭمــــۇ يــــاردەمچىلىرى ۋە  

دېگىـــنىچه ئهبـــۇ بهكـــرى ! الشـــقۇچىلىرى بـــولىمىزھهققـــانىيهتكه ھهمكار
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ــدى ۋە      ــئهت قىل ــپ بهي ــولىنى بېرى ــىددىققا ق ــۆپچىلس ــاراپكىك ــۇ : كه ق ب
  .ېدىد —! ئۇنىڭغا بهيئهت قىلىڭالر! سىلهرنىڭ خهلىپهڭلهر

زەيد قۇرئاننىڭ پهزىلىتى ۋە پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بىـلهن بىـرگه             
. رنىڭ مهشــئىلىگه ئايالنــدىبولغانلىقىنىــڭ پهزىلىتــى بىــلهن مۇســۇلمانال

ــاالتتى  . خهلىــــپىلهر قىــــيىن مهســــىلىلهردە ئۇنىڭــــدىن مهســــلىههت ئــ
كۆپچىلىكمـــۇ بىـــرەر قىـــيىن مهســـىلىگه يۇلۇقـــسىال ئۇنىڭـــدىن پهتىـــۋا  

 مىـراس ئىـشلىرىدىكى ھۆكـۈملهردە ئۇنىڭـدىن ئـالىم           ۇپمـۇ بول. سورۇشاتتى
رگه خۇتبه   جابىيه كۈنىسى كىشىله   خهتتابئۆمهر ئىبنى   . كىشى يوق ئىدى  

  : سۆزلىگهندە مۇنداق دېگهنىدى
ــااليىق— ــوئال  !  ئـــى خـ ســـىلهردىن كىمكـــى قۇرئـــان توغرىـــسىدا سـ

ســورىماقچى بولــسا زەيــد ئىبنــى ســابىتنىڭ قېــشىغا كهلــسۇن، دىنىــي        
ھۆكــۈملهر توغرىــسىدا ســوئال ســورىماقچى بولــسا مۇئــاز ئىبنــى جهبهلنىــڭ  

ئۇلــۇغ ۋە !  كهلــسۇن دۇنيــا ســورايدىغانالر مېنىــڭ قېــشىمغا-قىــشىغا، مــال
  .كهرەملىك ئالالھ مېنى ئۇنىڭ تهقسىملىگۈچىسى قىلدى

ــد ئىبنــى   هرســاھابىل  ــۇچىالر زەي ــابىئىالردىن ئىلىــم تهلهپ قىلغ  ۋە ت
 ۆپلــۈكىكســابىتنىڭ قهدرىنــى تونــۇپ يهتــكهن بولــۇپ ئۇنىــڭ بىلىمىنىــڭ 
ئابــدۇلالھ . ســهۋەبىدىن ئــۇنى ئۇلۇغلىغــان ۋە قــاتتىق ھــۆرمهتلىگهن ئىــدى 

ى ئابباستهك بىلىمدار زاتمۇ بىر كۈنى زەيـدنىڭ ئۇلۇغىغـا مىنمهكچـى        ئىبن
بولۇپ تۇرغانلىقىنى كـۆرۈپ زەيـدنىڭ ئالىـدىغا بېرىـپ، ئـۈزەڭگىنى تۇتـۇپ               
ئۇالقنىــڭ چۇلــۋىرىنى تۇتقــان ھالــدا زەيــدنىڭ ئۇالغقــا مىنىــشىنى كۈتــۈپ   

  : بۇنى كۆرگهن زەيد. تۇردى
ئىبنــى .  دېــدى—! مــانىڭ جىيهنــى، ئۇنــداق قىلۇرەســۇل ئــى ئــالالھ —

  : ئابباس ئۇنىڭغا
 بىز بىلىملىك ئالىملىرىمىزغا مۇشۇنداق قىلىشقا بۇيرۇلغـانمىز،        —

  : بۇنى ئاڭالپ زەيد.  دېدى—
، ئابــدۇلالھ قــولىنى چىقىرىــپ بهردى، دېۋېــدى — قولــۇڭنى چىقــار، —

 بىزمــۇ پهيغهمبىرىمىزنىــڭ ئائىلىــسىگه  —يۈپ، ۆســزەيــد ئۇنىــڭ قولىغــا  
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  .  دېدى—غانمىز، بۇيرۇلشقا مۇشۇنداق قىلى
زەيد ئىبنى سـابىت ۋاپـات بولغانـدا مۇسـۇلمانالر ئۇنىـڭ بىـلهن بىـرگه                

  : رەيرەۇھكهتكهن مول بىلىمگه قاتتىق يىغلىشىپ كهتكهن بولۇپ، ئهبۇ 
 بۈگۈن ئىسالم ئۈممىتىنىڭ ئۆلىماسى ۋاپات بولدى، ئـالالھ ئىبنـى            —

پهيغهمـــبهر . گهنىـــدىدې! ئابباســـنى ئۇنىـــڭ ئىـــز باســـارى قىلىـــپ بهرگهي
  :ئهلهيهىسساالمنىڭ شائىرى ھهسهن ئىبنى سابىت

   كىم بوالتتى ئۆزگه سابىتتىن ئاھاڭدار سۆز دېسهڭ،
  .قارچۇغىدى ئىبنى سابىت، مهنىلهرنى كۆز دېسهڭ

  
  .دەپ مهرسىيه ئوقۇغان ئىدى
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  زامىھهكىم ئىبنى ھ

 
مهككىدە تۆت ئادەم بـار، مهن ئۇالرنىـڭ شـىرېكلىكته          

ــشىغا ــسالمغا  قىلىــ ــڭ ئىــ ــدىمايمهن، ئۇالرنىــ  چىــ
ھهكىم ئىبنى ھهزام ئـۇ تـۆت        كېرىشىگه قىزىقىمهن، 

  .ئادەمنىڭ بىرىدۇر
   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم—

  
 هخاتىرىلىنىـشىچ سىز بۇ ساھابه ھهققىدە ئاڭلىغانمىـدىڭىز؟ تارىختـا    

  .ئۇ بۈيۈك كهبه شهرىفنىڭ ئىچىدە تۇغۇلغان بىردىن بىر بوۋاق ئىكهن
بىـر كـۈنى    : هردە تۇغۇلـۇپ قـېلىش سـهۋەبى مۇنـداق بولغـان          ئۇنىڭ ئـۇ ي   

ئۇنىڭ ئانىسى مهلۇم سهۋەبلهر تۈپهيلىدىن ئوچـۇق قالغـان كهبه شـهرىفنىڭ            
ئىچىگه بىر تۈركۈم ئايالالر بىلهن بىرلىكته ئـۇنى زىيـارەت قىلىـش ئۈچـۈن              

دەل مۇشۇ چاغدا تۇغۇتى يېقىنلىشىپ قالغـان بـۇ ئانىنىـڭ           . كىرگهن ئىدى 
تولغاق ئازابىدىن ئۇ كهبىدىن قايتىپ چىقىـشقا ئامالـسىز         . ۇتىدۇتۇلغۇقى ت 
ئـۇ  . بـۇ چاغـدا ئۇنىـڭ ئاسـتىغا بىـر پـارچه تېـرە سـېلىپ بېرىلىـدۇ                 . قالىدۇ

مانـا بـۇ بـوۋاق خۇۋەيلىـدنىڭ ئـوغلى          . بوۋاقنى ئاشۇ تېرە ئۈستىگىال تۇغىـدۇ     
  . ھهكىم ئىدى

ــر تۇ     ــڭ بى ــچه ئانىمىزنى ــان خهدى ــزى بولغ ــدنىڭ قى ــۇ خۇۋەيلى ــان ئ غق
ئالالھ خهدىچه ئانىمىزدىن رازى بولـسۇن ھهم       . قېرىندىشىنىڭ ئوغلى ئىدى  

، ۇيلۇقئـابر ھهكىم ئىبنى ھىزام نهسهبى ئېسىل، يـۈز ـ   ! ئۇنى رازى قىلسۇن
ئۇنىـڭ ئۈســتىگه ئۇمــۇ  . بـايلىقى كــۆپ ئېــسىل ئائىلىـدە ئۆســۈپ يېتىلــدى  

ۇنى  ئـ ۋمىقـو ئهقىللىق، پهزىلهتلىـك، ئېـسىل كىـشى بولـۇپ يېـتىلگهچكه       
ئۆزلىرىگه باشلىق قىلىـپ ھـاجىالرنى كۈتۈۋېلىـشتىن ئىبـارەت بـۇ ئۇلـۇغ              

ئىـسالم كېلىـشتىن بـۇرۇن    . مهرتىۋىلىك ئىشنى ئۇنىڭغا تاپـشۇرغان ئىـدى    
كهبىنى تاۋاپ قىلىشقا قۇربى يهتمىگهنلهرگه ئـۆز مېلىـدىن سـهرپ قىلىـپ          

  .رەتتىېب
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 بـۇرۇن   ھهكىم پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا پهيغهمبهرلىك كېلىـشتىن     
گهرچه ئــۇ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمدىن بهش يــاش . ئۇنىــڭ دوســتى ئىــدى

ــۆتهتتى     ــاق ئ ــايىتى ئىن ــسى ناھ ــۇ ئىككى ــسىمۇ ب ــوڭ بول ــبهر  . چ ــۇ پهيغهم ئ
 -ئـۇالر بىـر   . زۇر ئـاالتتى  ۇھـ ئهلهيهىسساالم بىـلهن بولغـان سـۆھبهتلىرىدىن        

پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم . بىــــرىگه دوســــتلۇقلىرىنى يهتكۈزۈشــــهتتى
ــوي       ھ ــلهن ت ــد بى ــى خۇۋەيلى ــچه بىنت ــان خهدى ــسى بولغ ــڭ ھاممى هكىمنى

ئهممـا  . قىلغاندىن كېيىن ئۇالرنىڭ دوسـتلۇقى تېخىمـۇ چوڭقۇرالشـقانىدى        
سىز بۇالرنى ئاڭالپ بولۇپ ئۇنىڭ ئىسالم كېلىپ ئارىدىن يىگىرمه يىلدىن          
كېـــيىن، ھهتتـــا مهكـــكه فهتهـــى قىلىنغانـــدىن كېـــيىن ئانـــدىن ئىمـــان 

بهلكىـم سـىزدىمۇ    . ئاڭلىسىڭىز بهلكىم ھهيـران قاالرسـىز     ئېيتقانلىقىنى  
ھهكىــم «: ھهر بىــر كىــشىنىڭ ئېڭىــدا پهيــدا بولۇشــى ئېهتىمــالى بولغــان 

ئىبنى ھىزامغا ئوخـشاش ئـالالھ تهرىپىـدىن ئهقىـل ـ پاراسـهتلىك قىلىـپ        
ش ىتىئـورن يارىتىلغان، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن يېقىن مۇناسـىۋەت       

ىلىنغـان بىـر كىـشىنىڭ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ          سهۋەبىگه ئىگه ق  
دېگهننـى ئويلىغـان   » چاقىرىقىغا ئهڭ ئاۋۋال ئاۋاز قوشمىغىنى قانداق گهپ؟   

 بىـلهن ئۇنىـڭ ئىمـان       ېكمىتىھبولۇشىڭىز ئېهتىمال، لېكىن ئالالھنىڭ     
ئــالالھ ھهر ئىــشتا ھېكمهتلىــك . ئېيتىــشى شــۇكهمگىچه كېچىكتۈرۈلــدى

  .زاتتۇر
ــ  ــۇددى ھهر بىـ ــان     خـ ــپ ئىمـ ــۇنچىلىك كېچىكىـ ــڭ شـ ــادەم ئۇنىـ ر ئـ

ــۇلمان       ــپ مۇس ــان ئېيتى ــۇ ئىم ــدەك ئۇم ــران قالغىنى ــۈرگىنىگه ھهي كهلت
ــى  ــدىن، يهن ــۇل   ىرېشــبولغان ــدىن يېنىــپ تهۋھىــد ئهقىــدىنى قوب ك ئهقىدى

قىلغاندىن كېيىن ئىماننىڭ تهمىنى تېتىشى بىلهنال ئۆزىنىڭ ئالالھنىڭ        
 ھهر بىـر مىنۇتلىرىغـا نىـسبهتهن        پهيغهمبىرىنى يالغانغا چىقىرىپ ئۆتكهن   

  .قاتتىق ھهيران قالغان ھالدا پۇشايمان قىلدى
ــيىن     ــدىن كېــ ــان ئېيتىــــپ بولغانــ ــوغلى ئۇنىــــڭ ئىمــ ئۇنىــــڭ ئــ

  : يىغالۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ
  :  دەپ سورىۋىدى ئۇ— ئى ئاتا سىزنى يىغالتقان نهرسه زادى نېمه؟ —
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ئۇنىـڭ بىـرى،    ! ۆپمېنى يىغالتقان ئىشالر ناھـايىتىمۇ كـ      !  ئى باالم  —
مېنىـــڭ بـــارلىق ياخـــشى ئىـــشالرغا باشـــاليدىغان ئىـــسالمغا كېچىكىـــپ 

تۆلىـسهممۇ   كىرگهنلىكىم، مهن ھـازىر پۈتـۈن زېمىـن توشـقۇدەك ئـالتۇننى           
بۇنىڭ ئورنىنى تولدۇرالمايمهن، مهن ئالالھنىڭ ئىزنى بىلهن بهدىر ۋە ئوھۇد          

ــۇن    ــدىم، ش ــان قال ــلهردە ئام ــدىكى جهڭ ــيىنىڭكۈنلىرى ــۆز ـ    دىن كې  مهن ئ
ئهمــدى مهن مــۇھهممهدكه قارشــى قۇرەيــشلهرگه ھهرگىــز يــاردەم  ‹: ئــۆزۈمگه

ــېكىن › بهرمهيــمهن ھهم مهككىــدىنمۇ چىقمــايمهن  دەپ ۋەدە بهرگهنىــدىم، ل
لهرگه يـاردەم   قۇرەيـش ئارىدىن ئـۇزاق ئـۆتمهيال مهن يهنه مـۇھهممهدكه قارشـى            

ــدىم  ــشكه مهجبۇرالنـ ــسالمغا كى  . بېرىـ ــتىم ئىـ ــر قېـ ــشنى مهن ھهر بىـ رىـ
ــوڭ،    ــتا چ ــشلهرنىڭ ياش ــدا قۇرەي ــابرئويلىغىنىم ــۆز  ۇيلۇقئ ــشىلىرى ئ  كى

ــانلىقىنى كـــۆرۈپ كۆڭلۈمـــدە ئۇالرنىـــڭ   ئهقىدىلىرىـــدە مهھـــكهم تۇرۇۋاتقـ
قىلغانلىرى توغرا دېـگهن ئـوي بـاش كۈتـۈرەتتى ـ دە، يهنه ئۇالرغـا ئهگىـشىپ        

ت بىزنـى پهقه  ! ھهي ئىسىت، شۇنداق قىلمىغـان بولـسامچۇ      . كېتىۋېرەتتىم
ئاتا ـ بوۋىلىرىمىزغا ۋە چوڭالرغا ئهگىشىشال ھاالك قىلىـۋەتتى، ئـى ئوغلـۇم،     

  .  دەپال جاۋاب بهردى— مهن بۇنىڭ ئۈچۈن قانداقمۇ يىغلىماي تۇرااليمهن،
ھهكىمــدەك ئهقىللىــق بىــر   «پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالممۇ دائىــم    

ۇپ كـسىز بولـ   ىنىچۈشئىنسانغا ئىسالم قانداق قىلىپ شـۇنچه مهخپىـي ۋە          
 دەپ ھهيـران بـوالتتى ۋە ئۇنىـڭ شـۇنداقال ئۇنىـڭ دوسـتلىرىنىڭ           » قالغاندۇ؟

شـۇڭا مهككىنـى    . ئالالھنىڭ دىنىغا كىرىشىگه تولىمۇ ھېرىسمهن بـوالتتى      
فهتهــى قىلىــشتىن ئىلگىرىكــى بىــر كېچىــسى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم 

ــاھابىلىرىگه ــېرىكلىكته     «: س ــڭ ش ــار، مهن ئۇالرنى ــادەم ب ــۆت ئ ــدە ت مهككى
» ىلىــشىغا چىــدىمايمهن، ئۇالرنىــڭ ئىــسالمغا كېرىــشىگه قىــزىقىمهن      ق

ــدە  ــاھابىلدېگهن ــى ئالالھنىــڭ  «: هرس ــرىپئ ــلهر؟ هيغهمبى ــۇالر كىم دەپ »  ئ
ئـۇالر، ئهتتـاب ئىبنـى ئۇسـهيد، جـۇبهير         «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . سورىدى

. دېگهنىدى» ئىبنى مۇتئىم، ھهكىم ئىبنى ھىزام ۋە سۇھهيل ئىبنى ئهمرى        
 مهرھهمىتــى بىــلهن كېــيىن ئۇالرنىــڭ ھهممىــسى مۇســۇلمان   الالھنىــڭئ

  .بولدى
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مهككىنــى فهتهــى قىلغىلــى كىرگهنــدە      
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ھهكىـــم ئىبنـــى ھىزامنـــى ھۆرمهتلهشـــنى مهقـــسهت قىلىـــپ ئۆزىنىـــڭ   
ئۇ يهكـكه   ! كى يوق ىرېشئۇنىڭ  ! ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوق   : جاكارچىسىغا

دەپ گۇۋاھلىـق   !  بهندىـسى ھهم ئهلچىـسى     ئالالھنىڭهد  مۇھهمم! يىگانىدۇر
ــۇپ      ــورالىنى قوي ــۇرۇپ ق ــشىدا ئولت ــڭ قې ــدۇر، كهبىنى ــادەم ئهمىن بهرگهن ئ

! ئهمىنـدۇر  ئۆيىنىڭ ئىشىكىنى تاقىۋالغان ئادەم   !... قويغان ئادەم ئهمىندۇر  
ــدۇر    ــانالر ئهمىن ــسىغا كىرىۋالغ ــوفياننىڭ ھويلى ــۇ س ــى  ! ئهب ــم ئىبن ھهكى

. ۇيرۇدىبدەپ جاكارالشقا   ! ... غا كىرىۋالغانالر ئهمىندۇر  ھهزامنىڭ ھويلىسى 
ئهبۇ سوفياننىڭ ھويلىسى مهككىنىـڭ يـۇقىرى تهرىپىـدە، ھهكىـم ئىبنـى             

  .ھهزامنىڭ ھويلىسى مهككىنىڭ تۆۋەن تهرىپىدە ئىدى
ھهكىــم ئىمــان ئېيتقانــدىمۇ پۈتــۈن ۋۇجــۇدى بىــلهن ئىمــان ئېيتتــى،   

هىســساالمغا قىلغــان ھهر بىــر   شــۇنداقال بۇنــدىن بــۇرۇن مــۇھهممهد ئهلهي   
ــانلىقىنى ئۇنىڭــدىن نهچــچه ھهســسه ياخــشىلىق بىــلهن يۇيۇشــقا ۋەدە     يام

  .قىلدى
ئۇ ھهقىقهتهن ۋەدىسىنى ئهمهلدە كۆرسهتتى، ئۇنىڭ ۋەدىسىنى ئهمهلـگه         

دەپ » دارۇننهدۋە«ئۇ ئهسلىدە   : ئاشۇرغانلىق توغرىسىدىكى ئىشالردىن بىرى   
ــۇرۇنقى  ئاتىلىــدىغان مهجلىــسخانىنىڭ ئىگىــس  ــۇ ئىــسالمدىن ب ى بولــۇپ، ئ

ھاياتىدىن پۈتۈنلهي قۇتۇلۇش ئۈچۈن قۇرەيشلهرنىڭ كـاتتىلىرى يىغىلىـپ         
 همگهدىـرھ قهستلهرنى پىالناليدىغان بۇ جـاينى يۈزمىـڭ        ىيۇسئىسالم ئۈچۈن   
 قـــۇرەيشئۇنىـــڭ بۇنـــداق قىلغانلىقىـــدىن ھهيـــران قالغـــان . ســـېتىۋەتتى

لهر ئهڭ پهخىرلىنىـدىغان بىـر      سـهن قۇرەيـش   ! ئـى تاغـا   «: ياشلىرىدىن بىرى 
ــېتىۋەتتىڭ ــايىنى ســ ــادېۋېــــدى» جــ ــۇم«:  ھهكىــــم ئۇنىڭغــ ! ئــــى ئوغلــ

پهخىرلىنىدىغان ئۇ ئىـشالر تۆگىـدى، ئۇنىـڭ ئورنىغـا پهخىرلىـك ئىـشالرال              
 ئۈچـۈن سـېتىۋەتتىم، مهن      ېتىۋېلىشسـ قالدى، مهن ئۇنى جهننهتـتىن ئـۆي        

الالھ يولىـدا سـهدىقه     مهن ئۇنى سـاتقان پـۇلالرنى ئـ       ! سىلهرنى گۇۋاھ قىاليكى  
  .دېدى» قىلىۋەتتىم

ــۇ      ــدىن كېــيىن ھهج قىلــدى، ئ ھهكىــم ئىبنــى ھهزام ئىمــان ئېيتقان
 يۈز تۇيـاق تـۆگىنى ئـالالھ يولىـدا قۇربـانلىق            ېزەلگهنبھهجىدە چىرايلىق   
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ئۇنىـڭ يېنىـدا يـۈز      . ئىككىنچى يىلى ھهجىـدە ئـۇ ئهرەفاتتـا تـۇردى         . قىلدى
ــڭ ھ   ــدى، ئۇالرنى ــار ئى ــۇلى ب ــى   نهپهر ق ــم ئىبن ــا ھهكى ــڭ بوينىغ هر بىرىنى

ــالتۇن      ــان ئ ــگهن خهت يېزىلغ ــۇللىرى، دې ــۋەتكهن ق ــازاد قىلى ــڭ ئ ھىزامنى
تاختىالر ئېسىلغان بولۇپ ئۇ ئۇالرنىڭ ھهممىسىنى ئالالھ رازىلىقـى ئۈچـۈن    

  . ئازات قىلىۋەتتى
.  دانه قوينى قۇربـانلىق قىلـدى      1000ئۈچىنچى ھهجىدە ئالالھ يولىدا      

ــۇ قويالرنىـــڭ ھه ــاققۇزدى ممبـ ــادا ئـ قويالرنىـــڭ . ىـــسىنىڭ قېنىنـــى مىنـ
  . گۆشلىرىنى مۇسۇلمانالرنىڭ پېقىرلىرىغا تارقىتىپ بهردى

 غازىتىــدىن كېــيىن ھهكىــم پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمدىن  ھــۇنهين 
غهنىمهتلهردىن سـورىدى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئۇنىڭغـا غهنىمهتلهرنـى           

ا بېــرىلگهن تۆگىنىــڭ ســانى يــۈزگه بهردى، ئــۇ ســوراۋەرگهچكه ھهتتــا ئۇنىڭغــ
يهتتى، بۇ تېخى ھهكىمنىڭ ئىمان ئېيتقانلىقىغا ئـۇزۇن بولمىغـان، ئىمـان            

پهيغهمـبهر  . پ كهتمىـگهن بىـر چـاغ ئىـدى        ىشىئورنئۇنىڭ دىلىغا تېخى تازا     
 ېرىنشــمــال ھهقىــقهتهن ناھــايىتى ! ئــى ھهكىــم«ئهلهيهىســساالم ئۇنىڭغــا 

ىـلهن ئالـسا ئۇنىـڭ بهرىكىتـى بولىـدۇ،          نهرسه، ئۇنى كىمكى قانائهتچانلىق ب    
ناۋادا ئاچ كۆزلۈك بىلهن ئالـسا ئالغۇچىغـا ھېچبىـر مهنـپهئهت بهرمهيـدۇ، ئـۇ                
خۇددى يهپ تويمايـدىغان كىـشىگه ئوخـشايدۇ، بهرگهن قـول ئهلـۋەتته ئالغـان               

! ئــى ئالالھنىــڭ پهيغهمبىــرى«:  ھهكىــم شــۇئاندېۋېــدى» قولــدىن ياخــشى
سـېنىڭدىن كېـيىن    ! الھ بىلهن قهسـهمكى   سېنى ھهق بىلهن ئهۋەتكهن ئال    

ــورۇمايمهن، دېــدى    ــدىن بىرنهرســه س ــم بــۇ قهســىمىگىمۇ   .ھېچكىم  ھهكى
ــدى   ــشى ئهمهل قىل ــايىتى ياخ ــدە    . ناھ ــك دەۋرى ــڭ خهلىپىلى ــۇ بهكرىنى ئهب

ــى      ــدىغان ھهققىن ــدىن بېرىلى ــسى تهرىپى ــڭ دۆلهت خهزىنى ــابهكرى ئۇنى ئاب
  .هقهتال ئۇنىمىدىلىشقا شۇنچه دەۋەت قىلسىمۇ ئۇ ئېلىشقا پېئېلىۋ

لىـشقا  ېئېلىۋخهلىپه ئۆمهرنىڭ دەۋرىگه كهلگهنـدىمۇ ئـۇ نېسىۋىـسىنى          
ئـى  «: بۇ چاغدا ئۆمهر كىـشىلهرگه    . چاقىرىلغان چاقىرىققا پهقهتال ئۇنىمىدى   

ــااليىق ــسىنى     ! خـ ــى نېسىۋىـ ــۇڭالركى، مهن ھهكىمنـ ــۇۋاھ بولـ ــىلهر گـ سـ
  .دېدى» ئېلىۋىلىشقا چاقىرغان ئىدىم، ئۇ ئالغىلى ئۇنىمىدى
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 بىـر نهرسـه ئالمـاي       ېچكىمدىنھھهكىم تاكى ھاياتىنىڭ ئاخىرىغىچه     
  !ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن ۋە ئۇنى رازى قىلسۇن. ئۆتتى
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  رەمله بىنتى ئهبۇ سوفيان
 

ــۇھهبىبه ــى   ئۇممــ ــڭ پهيغهمبىرىنــ ــالالھ ۋە ئۇنىــ ئــ
كۇفرىغـا قايتىـشنى بولـسا       ھهممىدىن ئهال بىلـگهن،   

ى يامـان كۆرگىنىـدەك     خۇددى ئىنسان ئوتقا كىرىـشن    
  .يامان كۆرگهن ئايال ساھابىدۇر

   تارىخچىالر—
  

 قهبىلىسىدىن بىـرەر كىـشىنىڭ ئـۆزىگه قارشـى          قۇرەيشئهبۇ سوفيان    
ــىلىق      ــا قارشــــ ــۇھىم قارارلىغــــ ــڭ مــــ ــدىغانلىقىغا ۋە ئۇنىــــ چىقااليــــ

چۈنكى، ئۇ مهككىدىكى ھهممىـگه گېپـى       . قىالاليدىغانلىقىغا ئىشهنمهيتتى 
ــدىغان، ھهر ـ    ــدىغان   كاتتىۋاشــھهر  ئۆتى ــدىن چىقماي ــڭ دېگىنى الرمۇ ئۇنى

بىراق ئۇنىڭ ئۇممۇ ھهبىبه دەپ ئاتىلىدىغان قىزى رەمـله         .  ئىدى كاتتىۋاش
ئېرى ئۇبهيدۇلالھ ئىبنـى جهھـشى بىـلهن بىـرگه بىـر ئالالھقـا ئىـشىنىش،                
 مۇھهممهد ئهلهيهىسـساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكىنـى تهسـتىقالش ئـارقىلىق،        

قىرقىــدەك ھهيۋىــسىگه قارشــى ئىــش قىلىــپ، ئۇنىــڭ  ئهبــۇ ســوفياننىڭ يۇ
  . كۆرەڭلىكىنى يهرگه ئۇردى

ــال ـ      ــارلىق ئام ــوفيان ب ــۇ س ــارىلهرنى، ئهب ــدىت ـ    چ ــى  تهھ تهقىبلهرن
قوللىنىپ قىـزى بىـلهن كۈيئـوغلىنى بـۇ يېڭـى دىنـدىن چىقىرىـپ ئاتـا ـ          

ــسىمۇ   ــشقان بول ــا قايتۇرۇشــقا تىرى ــېكىنئانىــسىنىڭ دىنىغ ــۇ   ، ل ئۇنىــڭ ب
رەملهنىـــڭ دىلىغـــا . لىقلىردىن ھـــېچ بىـــر نهتىـــجه چىقمىـــدىتىرىـــشچان

ئورۇنالشقان ئىماننىڭ يىلتىزى شۇ قهدەر مۇستهھكهم ئىدىكى، ئاتىسىنىڭ 
ئوقـۇبهتلىرى   يۇمشاق تهھدىت، تهقىپلىرى سالغان ئازاب ـ  بارلىق قاتتىق ـ 

  . تهۋرىتهلمىدىېچھئۇنى ئۆز ئىرادىسىدىن 
ــ  ۇ ســـوفياننى ناھـــايىتى بهك رەملهنىـــڭ مۇســـۇلمان بولغـــانلىقى ئهبـ

مـۇھهممهدكه   قىزىنىڭ ئۇنىـڭ رايىغـا باقمىغـانلىقى،       .پاراكهندە قىلىۋەتتى 
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ئهگىشىشتىن قهتئىي يانمىغانلىقى ئۇنىڭ بـۇ ھهقـته قىزىغـا ئىـشلهتكهن            
بېسىملىرىنىڭ قىلچه كارغا كهلمىگهنلىكـى ئـۇنى قۇرەيـشلهرنىڭ ئالدىـدا         

  . ى يۈرەلمهس قىلىپ قويغانىدۆتۈرۈپكيۈزىنى 
قۇرەيشلهر ئهبۇ سـوفياننىڭ قىزىغـا ئاچچىقالنغـانلىقىنى بىلگهنـدىن           

كېيىن ئۇالرنىڭ يۈرىكى تومالپ رەمله بىلهن ئېـرى ئىككىـسىنى قـاتتىق            
قىستاققا ئېلىپ ۋە ئازابالپ ئۇالرنى مهككىدە تۇرالمىغۇدەك ھالغـا   قىيىن ـ 

هشىـستانغا  پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم مۇسـۇلمانالرنى ھهب      .كهلتۈرۈپ قويدى 
 چاغــدا رەمــله بىــلهن ئېــرى كىچىــك بالىــسى بۇيرىغــانھىجــرەت قىلىــشقا 

 هھىمايىـسىگ ئېلىـپ ھهبهشىـستاننىڭ پادىـشاھى نهجاشـىنىڭ          ھهبىبهنى
ماڭغــان مۇســۇلمانالر بىــلهن بىــرگه ئالالھقــا خاتىرجهملىــك  ئۈمىــدلىنىپ

بىراق ھهبهشىستانغا قېچىـپ    . بىلهن ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن يولغا چىقتى     
كهتــكهن مۇســۇلمانالرنىڭ ئــۇ يهردە خــاتىرجهملىككه ئېرىــشىپ ياخــشى      

 كـاتتىلىرى   قـۇرەيش ياشاۋاتقانلىقىدىن خهۋەر تاپقان ئهبۇ سوفيان باشـلىق        
  . چۈنكى ئۇالرغا بۇ ھار كهلگهن ئىدى.  ئازابالندىناھايىتىبۇ ئىش ئۈچۈن 

ئۇالر مهسلىههتلىشىپ نهجاشىغا ئـۇ مۇسـۇلمانالرنى ئـۆچ كۆرسـىتىش            
مۇسـۇلمانالر  «،  ۇرۇۋېتىشقـايت ارقىلىق ئۇالرنى ئۆز دىيارىدا تۇرغۇزماستىن      ئ

ــدۇ   ــان چاپاليـ ــدە بوھتـ ــسا ھهققىـ ــوغلى ئىـ ــارقىلىق » مهريهم ئـ ــيىش ئـ دېـ
نهجاشىنىڭ زىتىغا تېگىـپ مۇسـۇلمانالرنى كهلـگهن ئهلچىـلهرگه قـايتۇرپ            

ســاالمالر بىــلهن ئىككــى ئهلچىنــى     بهرگــۈزۈش ئۈچــۈن نۇرغــۇن ســوغا ـ       
ــست ــىھهبهشىـ ــى  . انغا ئهۋەتتـ ــان نهجاشـ ــى ئاڭلىغـ ــڭ تهلىپىنـ ئهلچىلهرنىـ

ــۇچى      ــرەت قىلغــ ــۈن ھىجــ ــپىش ئۈچــ ــدىن خهۋەر تېــ ــي ئهھۋالــ ھهقىقىــ
 چــاقىرتتى ۋە ئــۇالردىن ســوئال   ۇزۇرىغــاھىنــى ۋەكىللىرمۇســۇلمانالرنىڭ 

مۇسۇلمانالرنىڭ ۋەكىلى ئۆزلىرى قوبۇل قىلغان ئىسالم دىنىنىڭ        .سورىدى
ــن   ــداق دىـ ــىئىكقانـ ــۇالرنى   پ ،هنلىكىنـ ــساالمنىڭ ئـ ــبهر ئهلهيهىسـ هيغهمـ

مهريهم ئوغلى ئىـسا ئهلهيهىسـساالم توغرىـسىدا         ،ۇيرۇغانلىقىنىبنېمىلهرگه  
بـۇالرنى  . ئالالھنىڭ قانداق ئـايهتلهرنى نازىـل قىلغـانلىقىنى بايـان قىلـدى           

نهجاشـى تهسـىرلهنگهنلىكىدىن يىغـالپ سـاقاللىرى ھـۆل بولـۇپ             ئاڭلىغان
ــى ــبهر ئهلهي ۋە كهتت ــالالھ  پهيغهم ــدىنتهىســساالمنىڭ ئ ــگهن هرىپى  ئهۋەتىل
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ئۇنىــڭ ئىــسا ئهلهيهىســساالم ئېلىــپ  پهيغهمــبهر ئىكهنلىكىنــى، ھهقىقىــي
كهلگهن دىن بىـلهن بىـر مهنـبهدىن ئىكهنلىكىنـى تونـۇپ يېتىـپ ئۇنىڭغـا                
ئىمــان ئېيــتىش بىــلهن ئۆزىنىــڭ ئىپىــسكوپلىرى ئىمــان ئېيتمىغــان       

اپــــشۇرۇپ بهرمهســــتىن ئــــۆز ھــــالهتتىمۇ مۇســــۇلمانالرنى ئهلچىــــلهرگه ت
  . ھىمايىسىگه ئالىدىغانلىقىنى جاكارلىدى

ئـۇممى  (يۈنگهن رەمـله    ۆسھهقىقىي بىر ھىمايىگه ئېرىشكهنلىكىدىن      
دەپ ئويلىغــان  ئهمــدى كــۈنلهر ئاسايىــشلىق ئىچىــدە ئۆتىــدىغۇ،  ): ھهبىــبه

 ئىگىسى ئالالھ ئۇنى خېلى ـ خېلـى كىـشىلهرنىڭ    ېكمهتھئىدى، ئهپسۇس 
ئويلىمىغان بىر ئېغىر سىناق بىلهن سىناشنى       ڭگىرتىدىغان،ئهقلىنى گا 

ــدا ئۆتۈشــىنى     ــۇ ســىناقتىن ئهجىــرگه ئېرىــشكهن ھال خالىــدى ۋە ئۇنىــڭ ب
چۈشـىدە ئېـرى ئۇبهيـدۇلالھنىڭ      . بىـر كـۈنى ئـۇ چـۈش كـۆردى         . بهلگىلىدى

قات  ئۇنى قات ـ  قاتمۇقات قاراڭغۇ زۇلمهت ئىچىدە تهمتىرەپ يۈرگهنلىكىنى،
ئۇنىـڭ ئهھۋالىنىـڭ ناھـايىتى       خىمۇ بهك قورشاۋاتقانلىقىنى،  زۇلمهتنىڭ تې 

ئۇ ئۇيقۇسىدىن ناھـايىتى قورققـان      . ناچار بىر ھالهتته ئىكهنلىكىنى كۆردى    
باشـقا بىـرىگه     ھالدا چۆچۈپ ئويغانـدى، لـېكىن ئـۇ بـۇ چۈشـىنى نه ئېـرى نه               

  .دېيىشنى پهقهتال خالىمىدى
ئۇنىـڭ ئېـرى    . ايالنـدى ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهي ئۇنىڭ چۈشـى رىئالىققـا ئ        

.  دىنىغـا كىرىـپ كهتتـى      خرىـستىئان ئۇبهيدۇلالھ ئىسالم دىنىدىن يېنىپ     
شــۇ كۈنــدىن باشــالپ ئــۇ ھــاراقتىن ئىبــارەت بــۇ نىجىــسكه بېــشىچىال دۈم   
چۈشۈپ قاۋاقخانىالردىن بېرى كهلـمهس، تاشـالش ئۇياقتـا تۇرسـۇن بارغـانچه             

 ئايالى ئۇمۇ ھهبىبهنـى     شۇنداق كۈنلهرنىڭ بىرىدە ئۇ    .ئىچىپ قانماس بولدى  
بىرىــدىن قورقۇنچلــۇق ئىككــى خىــل تالالشــتىن بىرىنــى تالالشــقا   بىــر ـ  

ئۇ ئىككى خىل تالالشنىڭ بىرى ئېـرى بىـلهن ئاجرىـشىش يهنه            . قىستىدى
  . دىنىغا كىرىش ئىدىخرىستىئانبىرى 

ئۇممۇ ھهبىبه بـۇ ئېغىـر تالالشـالرغا ئـۈچىنچى بىـر خىـل تالالشـنىڭ                
ــۇلغانلىقىنى تو ــى قوش ــۇپ يهتت ــدىن يېنىــپ   . ن ــسالم دىنى ــسىمۇ ئى ــۇ بول ئ

ئۇنــداق ئىــشنى ئۇممــۇ ھهبىــبه ( دىنىغــا كىــرمىگهن ئهھۋالــدا خرىــستىئان
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) بهدىنىنى تۆمۈر تاغاقالر بىلهن تـاراپ تىتىـۋەتكهن تهقـدىردىمۇ قىلمـايتتى           
ئېرىــدىن ئاجرىــشىپ يــاكى مهككىــگه دادىــسىنىڭ يېنىغــا قايتىــپ دىنــى  

ــۇم    ــدا مهھك ــان ھال ــداق   خارالنغ ــاكى ھېچقان ــاش ۋە ي ــۇپ ياش ــبول   ـ  ۇرۇقئ
ئـۇ ئـاخىرى دىنـى       .تۇغقانسىز، يۈلهنچۈكسىز ھالدا بۇ يات ئهلدە تهنها ياشاش       

تــاكى ئــالالھ بىــر چىقىــش يــولى بهرگىــچه  ئۈچــۈن ئــۈچىنچى يــولنى تــالالپ
  .ھهبهشستاندا ياشاپ قىلىش قارارىغا كهلدى

ــا بارمىــدى ۆكئۇممــۇ ھهبىبهنىــڭ   ــستىئان ئۇنىــڭ. تىــشى ئۇزاقق  خرى
دىنىغا كىرگهندىن كېيىن ئانچه ئـۇزاق ياشـىمايال ئۆلـۈپ كهتـكهن ئېـرىگه              
تۇتقان ئىددىتى توشـۇش بىلهنـال ئۇنىڭغـا تهسـهۋۋۇر قىلغۇسـىز خۇشـاللىق              

قـايغۇ تۇمـانى قاپلىۋالغـان ئۆيىنىـڭ      ئۇنىڭ ۋاقىتسىز غهم ـ . قۇچاق ئاچتى
  . ئۈستىگه بهخت قۇشى قانات قېقىپ كهلدى

 كۈلــۈپ باققــان بىــر كــۈنى ئهتىگهنــدە ئۇنىــڭ ئىــشىكى   قۇيــاش نــۇرى 
ئىجـازەتتىن كېـيىن پادىـشاھ نهجاشـىنىڭ خـاس          . يهڭگىلگىنه چېكىلدى 

خىزمهتچىــسى ئهبــرەھه ئهدەپ بىــلهن كىرىــپ ئۇممــۇ ھهبىــبهگه ئېهتىــرام  
  : بىلهن

ــدى   — ــاالم يوللى ــىزگه س ــشاھ نهجاشــى س ــڭ  .  پادى ــۇنداقال ئالالھنى ش
 تـوي تهكلىپىنـى قويغـانلىقىنى سـىزگه         ئهلچىسى مۇھهممهدنىـڭ سـىزگه    

ســىزنى ئــۆزىگه  مــۇھهممهد يهتكۈزۈشــۈم ئۈچــۈن ئالــدىڭىزغا مېنــى ئهۋەتتــى،
سىزمۇ خالىغان بىرىنى    .نىكاھالپ بېرىشنى تهلهپ قىلىپ خهت ئهۋەتىپتۇ     

  . دېدى— ئۆزىڭىزگه ۋەكىل قىلىڭ،
  : ىقىدىنلئۇمۇ ھهبىبه خۇشال 

! لالھ سـاڭا خـۇش خهۋەر بهرسـۇن       ئا!  ئالالھ ساڭا خۇش خهۋەر بهرسۇن     —
ــنهت     — ــان زىن ــانال تاقىۋالغ ــۇ ھام ــى ۋە ش ــوۋالپ كهتت ــۇملىرىنى ۇب دەپ ت ي

چىقىرىــپ، قولىــدىكى بىلهيــزۈكىگه قوشــۇپ ئهبــرەھهگه ســۆيۈنچه قىلىــپ  
خالىنى، ئۈزىكىنى چىقىرىپ  ئاندىن يهنه ھالقىسى بىلهن خال ـ  .بېرىۋەتتى

كى ھهمـمه ئـالتۇن كانلىرىغـا ئىـگه         دۇنيـادى  نـاۋادا ئـۇ   . ئۇنىمۇ قوشـۇپ بهردى   
ــپ بهرگهن      ــۆيۈنچه قىلى ــرەھهگه س ــسىنى ئهب ــڭ ھهممى ــدا ئۇالرنى بولغىنى
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 ئىبنـى   سـهئد مهن ئۆزۈمگه خالىـد ئىبنـى        —ئاندىن ئۇ ئهبرەھهگه،    . بوالتتى
 —ئــۇ كىــشىلهردىن ماڭــا ئهڭ يــېقىن بــولغىنى،  . ئاســنى ۋەكىــل قىلــدىم

  . دېدى
چــېچهك  دەرەخ، گــۈل ـ    دەل ـ  نهجاشــىنىڭ ھهبهشىــستاندىكى قويــۇق 

بىــلهن بېــزەلگهن گــۈزەل باغچىلىرىنىــڭ بىــرىگه جايالشــقان، چىرايلىــق    
زىننهتلىنىــپ تــۇچ چىــراغالر بىــلهن يورۇتۇلغــان ھهشــهمهتلىك بىــر زالىــدا 
ــۇ ھهبىبهنــى ئالالھنىــڭ پهيغهمبىــرى مــۇھهممهد ئهلهيهىســساالمغا       ئۇمم

اندىكى مۇھـــاجىر نىكـــاھالش ســـورۇنى تۈزۈلـــدى، بـــۇ ســـورۇنغا ھهبهشىـــست
  ئىبنـى ئـاس،    سـهئد  جهئفهر ئىبنى ئهبۇ تالىپ، خالىد ئىبنـى         هردىنساھابىل

ــسهھمىدەك   ــى ھوزافهتهســ ــدۇلالھ ئىبنــ ــابرئابــ ــك ۇيلۇقئــ  ۋە مهرتىۋىلىــ
رەھبهرلىــرى قاتناشــقان بولــۇپ، ســورۇن ئهھلىنىــڭ ھهممىــسى يىغىلىــپ  

  : بولغاندا نهجاشى ئورنىدىن تۇرۇپ خۇتبه ئوقۇدى ئاندىن
مۆمىنلهرگه خاتىرجهملىك بهرگۈچى، كافىرالرغا     مىدىن ئۇلۇغ،  ھهم —

بىــر ئــالالھتىن باشــقا ! ھىــيىلهيمهنمهدقــاتتىق قــول بولغــۇچى ئــالالھنى 
ئىالھ يوق، مۇھهممهد ئالالھنىڭ بهندىسى ۋە ئهلچىسى ھهمدە ئىـسا ئىبنـى            

! مهريهم بېـــشارەت بهرگهن كىـــشى ئىكهنلىكىـــگه گۇۋاھلىـــق بېـــرىمهن    
بهر ئهلهيهىسساالم مهندىن ئهبـۇ سـوفياننىڭ قىـزى ئۇممـۇ           پهيغهم: هقسهتم

مهن ئۇنىـــڭ . ھهبىبهنـــى ئـــۆزىگه نىكـــاھالپ قويۇشـــۇمنى تهلهپ قىلىپتـــۇ
ــپىگهت ــدۇم هلى ــاقۇل بول ــساالمنىڭ   .  م ــبهر ئهلهيهىس ــالالھ ۋە پهيغهم مهن ئ

قى ئۈچۈن مۇھهممهدكه ۋاكـالىتهن  ۇتويلشهرئىتى بويىچه ئۇممۇ ھهبىبهنىڭ    
 دەپ دىنــارالرنى ئۇممــۇ ھهبىبهنىــڭ ۋەكىلــى —! ن بهردىــم دىنــار ئــالتۇ400

  ...خالىد ئىبنى ئاسنىڭ ئالدىغا تۆكتى
  : ئاندىن خالىد ئورنىدىن تۇرۇپ 

ــالالھنى     — ــسۇنكى، مهن ئـ ــۈكۈرلهر بولـ ــۋە شـ ــڭ مهرتىـ ــا مىـ  ئالالھقـ
ئۇنىڭدىن ياردەم تىلهيمهن، كهچـۈرۈم سـورايمهن، ئۇنىڭغـا         ! مهدھىيىلهيمهن

ھهممهدنى ئالالھنىــــڭ بهندىــــسى ۋە ئهلچىــــسى دەپ تهۋبه قىلىــــمهن، مــــۇ
ئـۆز    ئـالالھ  هقـدىردىمۇ تگهرچه كاپىرالر يامان كـۆرگهن      ! گۇۋاھلىق بېرىمهن 
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دىنىنى بارلىق دىنالردىن يۇقىرى قىلىش ئۈچۈن توغرا ۋە ھهق بولغان دىن           
ــزگه ئهۋەتتــــى  ــلهن پهيغهمبىرىنــــى بىــ ــبهر : مهقــــسهت! بىــ مهن پهيغهمــ

 ماقۇل بولۇپ مېنى ئـۆزىگه ۋەكىـل قىلغـۇچى          گههلىپىتئهلهيهىسساالمنىڭ  
ئـالالھ پهيغهمبىـرىگه ۋە ئۇنىـڭ       . ھهبىبهنى ئۇنىڭغا نىكاھالپ بهردىـم     ئۇممۇ

ــۇن  ــكهت بهرسـ ــا بهرىـ ــان   ! ئايالىغـ ــدىر قىلغـ ــالالھ تهقـ ــبهگه ئـ ــۇ ھهبىـ ئۇمـ
ــسۇن   ــارەك بول ــلهن مۇب ــارالرنى  —!... ياخــشىلىقالر بى ــۇق دىن ــدى ۋە تويل دې

  : بۇ چاغدا نهجاشى .ىرگه قايتىشقا تهمشهلدىئېلىپ باشقىالر بىلهن ب
توي قىلغاندا تاماق بېرىش پهيغهمبهرنىـڭ سـۈننىتى،        !  ئولتۇرۇڭالر —

ــاق بهردى  — ــدى ۋە داســتىخان راســالپ تويلــۇق تام ــۇق  .  دې كىــشىلهر تويل
  . تاماقنى يهپ ئاندىن تارقاشتى

  : ئۇممۇ ھهبىبه مۇنداق دەيدۇ 
تىــپ كهلگهنــدە مهن ئهبــرەھهگه ماڭــا بېــرىلگهن تويلــۇق مــال ماڭــا يې

سـهن ماڭـا خـۇش خهۋەر ئېلىـپ     ‹:  مىسقال ئهۋەتىپ بهردىـم ۋە 50ئۇنىڭدىن  
ــرەھه  . دېــدىم› كهلگىنىڭــدە مېنىڭــدە مــال يــوق ئىــدى  ــۇزاق ئــۆتمهي ئهب ئ

ــدا مهن      ــدىنقى قېتىم ــلهن ئال ــالتۇن بى ــكهن ئ ــا ئهۋەت كېلىــپ مهن ئۇنىڭغ
  : ىمنى ماڭا قايتۇرۇپ بهردى ۋەئۇنىڭغا سۆيۈنچه ئورنىدا بهرگهن زىبۇزىنهتلىر

 پادىشاھ مېنىڭ سىزدىن بىر نهرسـه ئالماسـلىقىمنى تاپىلىـدى ۋە            —
ئاياللىرىــدا بــار بولغــان خــوش پــۇراق نهرســىلهرنىڭ ھهممىــسىنى ســىزگه   

ئهتىـسى ئـۇ ماڭـا ۋەرەس، ئـۇد ۋە          .  دېـدى  —ئهۋەتىپ بېرىـشىمنى تاپىلىـدى،      
ىـڭ سـىزگه بىـر ھـاجىتىم         مېن —ئانـدىن ئـۇ ماڭـا،       . ئهنبهر ئېلىپ كهپتـۇ   

  : مهن ئۇنىڭدىن.  دېدى—چۈشۈپ قالدى، 
ئۇ مهن مۇھهممهدنىڭ .  دەپ سورىدىم— قېنى دەڭ ئۇ نېمه ئىشتى؟ —

دىنىغا ئهگهشـتىم، پهيغهمـبهرگه مهنـدىن سـاالم دەڭ ھهم ئۇنىڭغـا مېنىـڭ               
 —! ئىمان ئېيتقانلىقىمنى يهتكۈزۈپ قويۇڭ، بۇنى ھهرگىز ئۇنتۇپ قالمـاڭ        

  .، ئاندىن مېنى جابدۇدىىدىېكىلجدەپ 
مهن مهدىـــنىگه پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ قېـــشىغا ئېلىـــپ     
كېلىنــدىم، مهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بىــلهن كۆرۈشــكهندە نىكــاھ      
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ســۈزلهرنى  ئىــشلىرىمىزنىڭ جهريــانىنى، ئهبــرەھهگه مۇناســىۋەتلىك گهپ ـ  
يتقانلىقىـدىن  ئۇنىڭغا تهپسىلىي سۆزلهپ بهردىـم ۋە ئهبرەھهنىـڭ ئىمـان ئې        

ئۇنىڭغــا « : يۈنۈپۆســپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئهبــرەھهدىن . خهۋەر بهردىــم
  ... دېدى» !ئالالھنىڭ ساالمى، بهرىكىتى ۋە رەھمهتلىرى بولسۇن
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 هرپھۋەھش ئىبنى 
   

ــش  ــبهر  -ۋەھـــــ ــدە پهيغهمـــــ ــشىلهر ئىچىـــــ  كىـــــ
ئهلهيهىســـساالمدىن قالـــسىال ئهڭ ياخـــشى بولغـــان 

نداقال كىـــشىلهردىن ئهڭ  شـــۇ،ئـــادەمنى ئۆلتـــۈرگهن
  .ئهسكى ئادەمنى ئۆلتۈرگهن كىشىدۇر

   تارىخچىالر—

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تاغىـسى ھهمـزە ئىبنـى         ۇرۇشىدائئوھۇد  
ئهبــۇ مــۇتهللىپنى ئۆلتــۈرۈپ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ دىلىنــى خــۇن 
قىلغــــان بولــــسا، يامــــامه ئۇرۇشــــىدا مۇســــهيلىمه كــــاززاپنى ئۆلتــــۈرۈپ  

انالرنىڭ دىلىغا مهلههم بولغان بۇ كىشى كىـم؟ بـۇ كىـشى دەل ئهبـۇ               مۇسۇلم
ئۇنىـڭ  . ئىبنى ھهربىلههبشى دېـگهن كىـشىدۇر      دەسهمه دەپ ئاتالغان ۋەھش   

ــدىغان ئاجايىــپ ئېچىنــارلىق بىــر    ــۈرىكىنى ئېزى ئاڭلىغــان كىــشىنىڭ ي
 ئۆز تىلىدىن شـۇنداق     ېكايىسىنىھئۇ ئاچچىق كهچمىش    . بار كهچۈرمىشى
   :ۇبايان قىلىد

 كاتتىلىرىنىڭ بىرى بولغان جۇبهير ئىبنـى مۇتئىمنىـڭ         قۇرەيشمهن  
خوجايىنىمنىـڭ تاغىـسى تـۇئهيمه بهدرى كـۈنى ھهمـزە ئىبنـى          . قۇلى ئىدىم 

نىڭ قولىدا ئۆلتۈرۈلگهن بولۇپ، خوجـايىنىم بۇنىـڭ ئۈچـۈن          ئابدۇلمۇتهللىب
ــايغۇردى  ــايىتى بهك ق ــۈن    . ناھ ــېلىش ئۈچ ــساسىنى ئ ــسىنىڭ قى ھهم تاغى

ئـۇ ھهمزىنـى    . ى ئۆلتۈرۈشكه بۇتلىرى الت، ئۇززا بىلهن قهسهم قىلدى       قاتىلن
  .ئۆلتۈرۈشكه پۇرسهت كۈتۈشكه باشلىدى

ــشلىكلهر مــۇھهممهد ئهلهيهىســساالمنى    ــۆتمهي قۇرەي ــۇزاق ئ ــدىن ئ ئارى
يوقىتىش، بهدىردە ئۆلتۈرۈلگهنلهرنىـڭ قىـساسىنى ئـېلىش ئۈچـۈن قوشـۇن            

ــا تهييارلىنىــپ قوشــۇننىڭ قوم  ــوپالپ، پۇخت ــۇ ســوفيانغا  ت ــدانلىقىنى ئهب ان
تاپشۇردى، ئهبۇ سوفيان قوشۇندىكىلهرنى ئۇرۇشـقا قىزىقتـۇرۇش ۋە ئۇالرنىـڭ           
جهڭدە چېكىنىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن بهدىردە دادىلىرى ۋە 
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 ـ تۇغقــانلىرى ئۆلتــۈرۈلگهن نهســهبى ئېــسىل ئايــالالردىن بىــر   ۇرۇقئــباشـقا  
ئهبۇ سوفياننىڭ ئايـالى    .  قارار قىلدى  ىېلىۋېلىشنئقانچىنى ئۇرۇشقا بىلله    

ــالالر بىــلهن بىــرگه ماڭــدى    ــر كــۈنى . ھىنــد بىــرگه چىققــان ئاشــۇ ئاي بهدى
  .ھىندنىڭ دادىسى ۋە بىر تۇغقان ئهر قېرىندىشى ئۆلتۈرۈلگهن ئىدى
  : قوشۇن سهپهرگه ئاتلىنىشنىڭ ئالدىدا خوجايىنىم جۇبهير ماڭا

 دەپ —نى خاالمــسهن؟ سـهن قۇللـۇقتىن قۇتۇلۇشـ   !  ئـى ئهبۇدەسـهمه  —
  سورىدى
  .  دەپ سورىدىم— مېنى كىم ئازات قىلىدۇ؟ —
  . مهن—

   قانداق شهرت بىلهن؟— 
 تاغامنىـــڭ قىـــساسى ئۈچـــۈن مۇھهممهدنىـــڭ تاغىـــسى ھهمزىنـــى —

  .ئۆلتۈرسهڭ
   بۇنىڭغا كىم كېپىل بولىدۇ؟—
پىلىككه تالىـــــساڭ تـــــالال، مهن كىـــــشىلهرنىڭ ېـــــ كىمنـــــى ك—

  .گۇۋاھ قىلىمهنھهممىسىنى ئۇنىڭ ئۈچۈن 
  . دېدىم مهن—!  ماقۇل—

ئاتقان . مهن ئهسلى ھهبهشىستانلىق بولۇپ نهيزە ئېتىشقا ئۇستا ئىدىم
مهن نهيزەمنـى ئېلىـپ     . ھهر بىر نهيزەم نىشاندىن ھهرگىز خاتا كهتمهيتتـى       

مهن قوشـۇننىڭ ئارقىـسىدا ئايالالرغـا       . قوشۇن بىلهن بىرگه يولغـا چىقـتىم      
 مېنىڭ ئۇرۇشقا چىقىشتا ئـازات بولۇشـتىن باشـقا       يېقىن ئارىلىقتا ماڭدىم،  

  .ھېچقانداق غهرىزىم يوق ئىدى
ــلهن     ــد بى ــتىم ھىن ــۋاتقىنىمىزدا مهن ھهر قې ــتىدە كېتى ــهپهر ئۈس س
ياندىشىپ مېڭىپ ياكى ئۇچرىشىپ قـالغىنىمىزدا ئـۇ، قولۇمـدىكى قۇيـاش            

  : نۇرىدا يالتىراپ تۇرغان نهيزەمگه قاراپ ماڭا
 —!... ەڭگىمـۇ ۋە بىزگىمـۇ ئىچىـڭ ئاغرىـسۇن        ئۆز!  ئى ئهبۇ دەسـهمه    —
  . دەيتتى
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بىز ئوھۇدقا يېتىپ بېرىپ ئىككـى تهرەپ ئۇچراشـقاندا جهڭ مهيدانىـدا            
مهنـال  . مهن ئۇنى بۇرۇنال تونـۇيتتىم    . نى تاپتىم ئابدۇلمۇتهللىبھهمزە ئىبنى   

ــشى تونــۇيتتى    ــۇنى ھهمــمه كى ــۈنكى ئــۇ ئهرەب باتۇرلىرىنىــڭ   . ئهمهس ئ چ
ــوچىلىرى قىلىدى غانــدەك ھهمىــشه بېــشىغا تــۆگه قۇشــىنىڭ پېيىنــى      ن

ئــۇ ســهپ ئوتتۇرىــسىدا كــۈلرەڭ ئاتقــا مىــنگهن ھالــدا پهيــدا . قىــستۇرۋاالتتى
الۋاتــاتتى، ئۇنىڭغــا ىئــۇ ئۇچرىغــاننى قىلىــچ بىــلهن چېپىــپ ئىلگىر. بولـدى 

زۈمنى ۈمهن تــاش ۋە دەرەخلىــك بىــر يهردە ئــ . ھــېچكىم تهڭ كېلهلمهيتتــى
ــڭ ي  ــاچ ئۇنى ــدىغا ئالغ ــۇردۇم دال ــۈپ ت ــشىنى كۈت ــۇنى . ېقىنلىشى دەل مهن ئ

نىشانغا ئالغان ۋاقتىمدا قۇرەيشلهر ئىچىدىن سىبا ئىبنى ئابدۇل ئـۇززا دەپ           
  : ئاتىلىدىغان بىرىمۇ ئات ئۈستىدە ۋاقىرىغان پېتى يېتىپ كېلىپ

دەپ ئۇنىڭغـا   —!مهن بىلهن ئېلىش، مهن بىلهن ئېلىش     !  ئى ھهمزە  —
  . مهيدان ئوقۇدى

دەپال، ! قېنى ئالدىمغا كهل ! كهلمهمسهن! ىككۈچىىڭ   ئى مۇشرىكن  —
  . ھهمزە ئۇنىڭ بىلهن ئېلىشىپ ئۇنى بىر قىلىچ بىلهنال چېپىپ تاشلىدى

مهن بۇ چاغدا ھهمزىنى نىشانغا ئېلىش ئۈچۈن ئۆزۈم تالىغان مۇۋاپىق «
بىر يهردە تـۇردۇم ـ دە نىـشانىمغا ئىـشهنچ قىلغـان ھامـان نهيزىنـى ئۇنىڭغـا         

ىنىڭ تـۆۋەن تهرىپىـدىن     قورسىقئاتقان نهيزەم ھهمزىنىڭ    . تىمقارىتىپ ئات 
 ئـۈچ   -ئـۇ ئالـدىغا قـاراپ ئىككـى       . كىرىپ ئىككى پۇتۇنىڭ ئارسىدىن چىقتى    

مهن تـاكى ئۇنىـڭ ئـۆلگهنلىكىگه ئېنىـق جهزم          . قهدەم چامدىدىيۇ يىقىلدى  
ــۇرۇپ  جهســىتىقىلغانغــا قهدەر نهيزەمنــى ئۇنىــڭ   دىن چىقارمــاي ســاقالپ ت

. شــۇنىڭدىن كېــيىن مهن چىــدىرغا قايتىــپ ئولتــۇردۇم. ردىمئانــدىن چىقــا
مهن . مېنىڭ بۇنىڭدىن باشقا قىلىـدىغان ھـېچ بىـر ئىـشىممۇ يـوق ئىـدى              

  .ئۇنى پهقهت ھۆرلۈككه ئېرىشىش ئۈچۈنال ئۆلتۈرگهن ئىدىم
ــدى         « ــانالر كۆپهي ــۆلگهنلهر ۋە قاچق ــارا ئ ــارا ـ ب ــپ ب ــازا قىزى ــۇرۇش ت . ئ

ئۇالرنىـڭ ئىچىـدىمۇ    . قوشۇنىغا يۈزلهنـدى  مهغلۇبىيهت بولسا مۇھهممهدنىڭ    
نىــڭ قىــزى ھىنــد   ئۇتبهبىــر چاغــدا  . ئــۆلگهنلهر كۆپىيىــشكه باشــلىدى  

ئۆلگهنلهرنىڭ قېشىغا كهلدى، ئۇنىڭ ئارقىسىدا بىر مۇنچه ئايالالرمۇ بولـۇپ        
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ئۇالر ئۈلۈكلهرنىڭ جهسهتلىرىنى يېرىشقا، كۆزلىرىنى ئۇيۇشقا، بۇرۇنلىرىنى، 
ئــۇالر ئۈلۈكلهرنىــڭ قــۇالقلىرىنى . باشــلىدى ... لىرىنى كېسىــشكهقورســاق

ھىنـــد ئـــۆزى  . بۇالپكـــا ۋە ھالقـــا قىلىـــپ بويۇنلىرىغـــا ئېسىۋېلىـــشتى    
  : ھالقىالرنى ماڭا سۇنۇپ“قىممهتلىك ” كېسىۋالغان

بـۇ ئىككىـسى سـېنىڭ، بـۇ ئىككىـسى          ! بـۇنى ئـال   !  ئى ئهبۇ دەسـهمه    —
  . ى دېد—بۇالر قىممهتلىكتۇر، ! ساقالپ قوي بۇنى! سېنىڭ

ئـــۇرۇش ئاخىرالشـــقاندا مهن قوشـــۇن بىـــلهن بىـــرلىكته مهككىـــگه  « 
جۇبهير ماڭا قىلغان ۋەدىسىدە تۇرۇپ مېنى ئازات قىلىـۋەتتى، مهن          . قايتتىم

  . ھۆر بولدۇم
 ېرىبارغانـس لېكىن ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشى بىـلهن مۇھهممهدنىـڭ ئىـشى          «

ــسېرى    ــانى كۈن ــۇلمانالرنىڭ س ــپ، مۇس ــيىكۆپراۋاج تېپى ــلىدىى . شكه باش
. ئۇنىڭ ئىشلىرى راۋاجالنغانسېرى مېنىڭ غهم ـ ئهندىشهممۇ ئېشىپ باردى 

مهن تــاكى .  تــۇراتتىۆتــۈرۈپك تۇيغۇســى بــاش ۇنچقورقــمېنىڭــدە بىــر خىــل 
مۇھهممهدنىــڭ قوشــۇنى مهككىنــى فهتهــى قىلغانغــا قهدەر شــۇ ھــالهتته       

. ممهككه فهتهى قىلىنغاندا مهن بىخهتهرلىك ئىزدەپ تائىفقا باردى       . ياشىدىم
لېكىن بۇ يهردىكى كىشىلهرمۇ ئىـسالمغا مايىـل بولـۇپ مـۇھهممهد بىـلهن              

بۇ كهڭرى زېمىن ماڭا تـار  . ئۇچرىشىش ئۈچۈن ئهلچىلهر قوشۇنى تهييارلىدى 
نهگه بـاراي؟ يهمهنگىمـۇ     . تۇيۇلۇپ، غېمىم ئارتىپ بارارغا يهر تاپالماي قالـدىم       

بېـشىم تـازا    . ىـدىم ياكى شامغا؟ ئۇنىڭـدىن باشـقا يهرلهرگه بېرىـشنىمۇ ئويل         
  :قېتىپ تۇرغاندا ياخشى نىيهتلىك بىر كىشى ماڭا ئىچى ئاغرىپ

مـۇھهممهد ئهلهيهىسـساالم ئۆزىنىـڭ دىنىغـا        ! ۋاي سـاڭا  ! ى ئى ۋەھش  —
  .  دېدى—كىرگهن، ھهق سۆزنى ئېيتقان كىشىنى ئۆلتۈرمهيدۇ، 

. مهن ئۇنىڭ بۇ سۆزىنى ئاڭالپ مۇھهممهدنى ئىزدەپ مهدىـنىگه بـاردىم          «
ته مهسـجىد هرگه يېتىپ بارغانـدىن كېـيىن ئـۇنى سۈرۈشـتۈرۈپ ئۇنىـڭ             ئۇ ي 

ئىكهنلىكىنـــى بىلگهنـــدىن كېـــيىن ئېهتىياتچـــانلىق بىـــلهن مېڭىـــپ  
  : كه كېرىپ تا ئۇنىڭ ئالدى تهرىپىگه كېلىپمهسجىد
 بهندىـسى ۋە    ئالالھنىـڭ  بىر ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوق، مۇھهممهد        —
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پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم بـۇ     . ېدىم د —ئهلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بېرىمهن،     
شــاھادەتنى ئــاڭالپ كــۈزىنى ماڭــا يۆتكىــدى ۋە مېنــى تونۇغانــدىن كېــيىن   

  : كۆزىنى مهندىن ئېلىپ قېچىپ
  .  دېدى—مۇ؟ى سهن ۋەھش—
  . ـ دېدىم! پهيغهمبىرىئالالھنىڭ شۇنداق، ئى —
ــداق ئۆلتــۈرگهنلىكىڭنى  !  قېنــى ئولتــۇر— ســهن ماڭــا ھهمزىنــى قان

  ! سۆزلهپ بهر
.  بىرلهپ سـۆزلهپ بهردىـم     -مهن ئولتۇرۇپ بولۇپ ئۆتكهن ئىشالرنى بىر     «

  : سۆزۈم ئاخىرالشقاندا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهندىن يۈزىنى ئۆرۈپ
ــدىن كېــيىن ماڭــا كــۆرۈنمه !  ســېنىڭ ھالىڭغــا ۋاي—  —! ســهن بۇن
  . دېدى

ــۆرۈپ   « ــساالمنىڭ كـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــرى مهن پهيغهمـ ــدىن بېـ ــۇ كۈنـ شـ
 ھهممىـــسى هرنىڭســـاھابىلئـــۆزۈمنى ئېلىـــپ قاچىـــدىغان، قىلىـــشىدىن 

ــدا   ــساالمنىڭ ئالدىـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــدا  ۇئولتپهيغهمـ ــڭ ئارقىـ ــا مهن ئۇنىـ رسـ
مهن تا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ۋاپـات بولغانغـا قهدەر           . ئولتۇردىغان بولدۇم 

  .شۇ ھالهتته ياشاپ كهلدىم
ــۇرۇنقى گۇناھلىرىنىـــڭ يۇيۇلـــ « ۇپ مهن ئىـــسالمغا كىرگۈچىنىـــڭ بـ

ــالغان       ــۇلمانالرغا س ــڭ مۇس ــېكىن مېنى ــسهممۇ، ل ــدىغانلىقىنى بىل كېتى
زىيىــــنىم، مۇســــىبىتىمنىڭ ئېغىرلىقىــــدىن، قىلغــــان گۇناھىمنىــــڭ 
ئېغىرلىقىدىن ئۆكۈنـۈپ بـۇ گۇنـاھىمنى يۇغىـدەك بىـرەر پۇرسـهت ئىـزدەپ               

  .يۈردۈم
ــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ ۋاپاتىـــدىن كېـــيىن خهلىپىلىـــك  « پهيغهمـ

ــدا كهززا  ئابابهكرىنىــڭ زىم ــۇ چاغ ــدى، ب ــسىگه يۈكلهن ــهيلىمهنىڭ بمى  مۇس
دىندىن يانغـانالر قاتارىـدا مـۇرتهدلهردىن بولـۇپ        فهھهنىئادەملىرى يهنى بهنى    

ئهبۇ بهكرى مۇسهيلىمهگه قارشى تـۇرۇش، دىنـدىن يانغـانالرنى، يهنـى            . كهتتى
 دىنغــا قــايتۇرۇپ كــېلىش ئۈچــۈن ئۇرۇشــقا قوشــۇن  ۋمىنىقــوبهنــى ھهنىــفه 

بــۇ بىــر تېپىلمــاس  ئــى ۋەھــش‹:  ئــۆزۈمگه-بــۇ چاغــدا مهن ئــۆز. ىتهييارلىــد
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› !...پۇرسهت، سهن ئۇنى غهنىمهت بىل، ئۇنى ھهرگىـز قولۇڭـدىن قـاچۇرۋەتمه           
  .  دە، قوشۇن بىلهن بىرگه بۇ ئۇرۇشقا ئاتالندىم-دېدىم
ــى     « ــېهىت ھهمزەنـ ــهردارى، شـ ــۇلمانالرنىڭ سـ ــقا مۇسـ ــۇ ئۇرۇشـ مهن بـ

ــ   دىم ۋە ئــۆزۈمگه مۇشــۇ نهيــزە بىــلهن يــا     ئۆلتــۈرگهن نهيزەمنىمــۇ ئېلىۋال
  .مۇسهيلىمهنى ئۆلتۈرۈشنى ياكى شېهىت قىلىنىشىمنى ۋەدە قىلدىم

بۇ ئۇرۇشنىڭ ئـاخىرقى باسـقۇچىدا مۇسـۇلمانالر مۇسـهيلىمه ۋە ئۇنىـڭ             
ــڭ       ــپ ئالالھنى ــتۇرۇپ كىرى ــكه باس ــۇل مهۋت ــقان ھهدىيقهت ــۇنى جايالش قوش

 مۇســهيلىمهنى ئىزدەشــكه دۈشــمهنلىرى بىــلهن ئۇرۇشــىۋاتقان ۋاقىتتــا مهن
مهن ئۇنىــڭ قولىــدا قىلىــچ تۇتقــان ھالــدا تىــك تۇرغــانلىقىنى،  . باشــلىدىم

ــايالپ    ــۇلمانالرنىڭ ئىچىـــدىنمۇ بىرىنىـــڭ خـــۇددى مهنـــدەك ئـــۇنى پـ مۇسـ
ــۆردۈم  ــانلىقىنى كـ ــۇ  . تۇرۇۋاتقـ ــز بـ ــى ھهر ئىككىلىمىـ ــى كهززابئېنىقكـ نـ

  . ئۆلتۈرۈشنى خااليتتۇق
ىۋالغاندىن كېيىن نهيزەمنـى ئۇنىڭغـا      مهن مۇۋاپىق بىر ئورۇننى تالل    «

مهن نهيزەمنــى ئاتقــان ۋاقتىمنىــڭ . نهيــزەم دەل تهگــدى. نىــشانالپ ئــاتتىم
ئــۇنى زادى .  ئهنــسارىمۇ ئۇنىڭغــا قىلىــچ چاپقــان ئىــكهن    ېلىقــىھئۆزىــدە 

ناۋادا ئۇنى ئۆلتۈرگـۈچى    . قايسىمىزنىڭ ئۆلتۈرگهنلىكىمىزنى ئالالھ بىلىدۇ   
ــسام  ــۇھهممهدمهن بول ــتم ــادەمنى ىن قال ــدىكى ئهڭ ياخــشى ئ  ,سىال يهر يۈزى

شــۇنداقال كىــشىلهرنىڭ ئهڭ ئهسكىــسى، ئهڭ يــامىنىنى ئۆلتۈرگــۈچى مهن  
  ».بولغان بولىمهن
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  ئوقبه ئىبنى ئامىر جۇھهنى
 

ئــۇ ھايــاتىنى ئىلىــم ئــېلىش ۋە جىهــاد قىلىــشتىن  
  .ئىبارەت ئىككى ئىشقا سهرپ قىلىپ ياشىغۇچى

   
دىن كېـيىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم       ئۇزاق تهلمـۈرۈش ۋە كۈتۈشـلهر     

مهدىنىلىـــك . ئـــاخىرى مهدىنىنىـــڭ يـــۇقىرى تهرىـــپىگه يېتىـــپ كهلـــدى
ــلهن     ــمهت ئهلچىـــسى بىـ ــۇ رەھـ ــگهن بـ ــدىن كهلـ ــالالھ تهرىپىـ ــشىلهر ئـ كىـ

ــكهنلىكىدىن خ ــڭ ۇكۆرۈشـ ــاللىنىپ ئۆيلهرنىـ ــولالردا،   شـ ــدە، يـ ئۆگزىلىرىـ
ئېيتىـشقان  دەرەخلهرنىڭ ئۈسـتىلىرىدە قىستىلىـشىپ تهكبىـر، تهھلىـل        

مهدىنىنىــڭ كىچىــك . تىۋېلىــشتىۆكھالــدا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنى 
 قىزلىرى قوللىرىدا داپ چـالغىنىچه كۆزلىرىـدە ئالالھنىـڭ پهيغهمبىـرىگه          
بولغـــان چهكـــسىز ھـــۆرمهت ئىـــشتىياقى بىـــلهن قوشـــاقالر ئېيتقىـــنىچه 

  .كېلىشتى
  

  رەسۇلۇلالھ مىسلى بولۇپ تولۇنئاي
  . بولدى ناھارسهينه ۋادىسى نۇرلۇنۇپ

  شۈكرىلىلالھ، قىلدى ئالالھ ئىنايهت،
  .مىزدىن ياخشىلىق چاچتى ئىپاريىدۇئا

...............  
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ساھابىلىرى بىلهن قورشالغان قوشـۇنى       
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى ئوتتۇرىغا ئالغان ھالدا قارشى ئېلىشقا چىققان،       

ــۆزلىرى  ــاللىقخكــ ــلىرىۇشــ ــدەلگهن،  ياشــ ــلهن نهمــ ــرى   بىــ چىرايلىــ
. ئىلگىرىلىــدى نۇرالنغــان كىــشىلهر تــوپىنى يېرىــپ ئالغــا  ۇشــاللىقتىنخ
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 مهنزىرسىنى ئوقبه   ۇشاللىقخئهمما، شۇنچه كۆپ ئادەم مۇيهسسهر بولغان بۇ        
چۈنكى، ئۇنىڭ بىر قانچه قويى بار بولۇپ ئۇ بىردىن بىر مـۈلكى            . كۆرەلمىدى
ېلىــپ ئۆلــۈپ قالماســلىقى ئۈچــۈن ئــۇالرنى  ئــاچ قۋارالرنىــڭجانىبولغــان بــۇ 

بېقىشقا مهدىنه شهھىرىدىن يىراقراقىتىكى بىر سهھراغا ھهيدەپ چىقىـپ         
  .كهتكهن ئىدى

لىقنىڭ خهۋىـرى ئـۇزۇن   خۇشـال زىلگه سـالغان   مهدىنه مۇنهۋۋەرنى زىل ـ 
مهدىنىـــدىكى بـــۇ نـــۇر يىـــراق . ئـــۆتمهي يىـــراق ســـهھراالرغىمۇ ئاڭالنـــدى

 ۇشاللىقخمال بېقىۋاتقان ئوقبهمۇ بۇ     . ۈشۈردىچ سهھراالرغىمۇ شولىسىنى 
  : بۇ چاغدىكى ئهھۋالنى ئوقبه مۇنداق سۈرەتلهيدۇ. دىىخهۋەرنى ئاڭل

ــساالمنىڭ   « ــبهر ئهلهيهىســ ــدا پهيغهمــ ــويلىرىمنى بېقىۋاتقانــ مهن قــ
ــدە     ــاڭالپال قــويالرنى شــۇ يهرنىــڭ ئۆزى ــنىگه يېتىــپ كهلگهنلىكىنــى ئ مهدى

. ماسـتىن مهدىـنه تهرەپـكه قـاراپ چـاپتىم         چنهرسـىگه قارى  ېھتاشالپ قويۇپ،   
  :مهن ئۇنىڭ بىلهن ئۇچراشقىنىمدا

 دەپ  —! مېنـى بهيـئهت قىلـدۇرغىن     !  ئى ئالالھنىـڭ پهيغهمبىـرى     —
  . تىلىدىم
  .  دەپ سورىدى ئالالھنىڭ ئهلچىسى— كىم بولىسهن؟ۆزۈڭئ—
  .  مهن ئوقبه بولىمهن—
دۇرايمۇ ســېنى ســهھرالىق ئهرەبلهرنــى بهيــئهت قىلدۇرغانــدەك قىلــ —

ــدەك   ــئهت قىلدۇرغان ــاكى ھىجــرەت قىلغــانالرنى بهي  دەپ —قىلــدۇرايمۇ؟  ي
  . سورىدى ئۇ

ــااليمهن،     — ــشنى خ ــئهت قىلى ــدەك بهي ــرەت بهيئىتى ــى ھىج  — بهلك
ــدىم ــئهت   . دېـ ــدەك بهيـ ــا قىلغۇزىدىغانـ ــرەت قىلغۇچىالرغـ ــى ھىجـ ــۇ مېنـ ئـ
پ مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىـلهن بىـر كـېچه بىـرگه تـۇرۇ            . ۇردىقىلد

  . ا قايتتىمغسهھرائهتىسى قويلىرىم بار 
بىزدىن ئىسالمنى قوبۇل قىلغـان ئـون ئىككـى كىـشى قـويلىرىمىزنى             

بىز ئۆز  . بېقىش ئۈچۈن مهدىنىنىڭ سىرتىدىكى چهت بىر سهھرادا تۇراتتۇق       
دىنىمىزنــى چۈشــىنىش، ئــالالھتىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا     ‹: ئــارا
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 ھهر  ۈچـۈن ئهۋەردار بولۇپ تۇرۇشىمىز    نىدىن خ ۇمهزمچۈشكهن ۋەھىيلهرنىڭ   
كــۈنى بىرىمىــز پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئالــدىغا بارمىــساق بىــزگه   

ھهر كـۈنى بىزنىـڭ ئـارىمىزدىن بىرىمىـز قـويلىرىمىزنى           . ياخشىلىق يوق 
قالغانالرغا تاشالپ قويۇپ، مهدىـنىگه بېرىـپ كهلـسۇن، قالغـانلىرىمىز قـوي             

ــاچ بېرىــپ كهلگــۈچى ئېلىــپ كهلــ   ــاڭاليلى گهنباقق ــى ئ ــگهن › خهۋەرلهرن دې
  .مهسلىههتكه كهلدۇق

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا سىلهر بىر ـ بىـرلهپ بېرىـپ    —
چــۈنكى، مهن .  دېــدىم—كــېلىڭالر، بارغــانالر ماڭــا قــويلىرىنى قالدۇرســۇن، 

   .ىمتقويلىرىمنى بىرەرسىگه تاشالپ قويۇشتىن ئهنسىرەيت
ــبهر مېنىـــــڭ ھهمراھلىـــــرىم دېيىـــــشكىن ىمىز بـــــويىچه پهيغهمـــ

مهن . بىرلهپ بېرىـپ ـ كېلىـپ تـۇراتتى      بىر ـ ۇزۇرىغاھئهلهيهىسساالمنىڭ 
بولسام كهتكهنلهرنىڭ قويۇنى باققاچ قـاالتتىم ـ دە، ئـۇالر قايتىـپ كهلگهنـدە      

لېكىن، ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهي    . گىنهتتىمۆئ ساالتتىم ۋە    ۇالققدېگهنلىرىگه  
ــۆز ـ     ــۆزۈمگه ئـ ــاڭا، ‹: ئـ ــسىت سـ ــايمۇ  ئىـ ــېنى بـ ــهمرىمهيدىغان ھهم سـ  سـ

 بىــلهن پهيغهمــبهر  ۆزۈڭئــقىاللمايــدىغان مۇشــۇ بىــر قــانچه قــوينى دەپ     
شىدىغان، ئۇنىڭــدىن ئىلىــم ئالىــدىغان   ىــئۇچر ۋاســىتهبىئهلهيهىســساالم 

دېـدىم ـ دە، قويلىرىمـدىن ۋاز كېچىـپ     › !...پۇرسـهتنى قولـدىن بېرەمـسهن؟   
راھ بولــۇش ئۈچــۈن مهدىــنىگه ته پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا ھهمــمهســجىد

  ».قاراپ يولغا چىقتىم
كېلىـپ مهدىـنىگه يولغـا چىققانـدا يـېقىن           ئوقبه ئاخىرقى شۇ قارارغـا    

ــالىمى، هرنىڭســاھابىلكهلگۈســىدە ئۆزىنىــڭ   قارىيــسى، ېــشقهدەمپ كاتتــا ئ
فهتىه قىلغۇچى قوشۇننىڭ قومانـدانى ۋە ئىـسالم دىيارلىرىغـا تهيىـنلهنگهن      

ۋالىيالرنىڭ بىرسـى بولـۇپ قېلىـشىنى خىيـالىغىمۇ         بىر قانچه مۇسۇلمان    
  .كهلتۈرمىگهن ئىدى

 ئۇ دەسلهپته ئهتىۋارالپ چوڭ بىلىپ كهتكهن قويلىرىنى تاشالپ ئـالالھ         
ۋە ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى تهرەپكه ماڭغاندا، ئۆزىنىڭ دۇنيا شهھهرلىرىدىكى        

لدىـدا  ئانا شهھهرلهردىن بولغان دەمهشىقنى ئىشغال قىلغۇچى قوشـۇننىڭ ئا        
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بولۇشىنى ۋە تۇما دەرۋازىسىنىڭ يېنىدىكى گۈزەل باغچىنىـڭ ئوتتۇرىـسىغا          
ــدى      ــان ئى ــپ باقمىغ ــال قىلى ــۇ خىي ــشىنى قىلچىم ــشىپ قېلى . ماكانلى

شــۇنداقال، دۇنيانىــڭ يېــشىل زۇمرىتــى بولغــان مىــسىرنى پهتىــه قىلغــان    
» مـۇقهتتهم «قومانداننىڭ بىرى بولۇپ قېلىشىنى، بۇ دىيارغـا ۋالىـي بولـۇپ       

جاي سېلىـشىنى، قىلچىمـۇ تهسـهۋۋۇر      ـ ۇېغىنىڭ باغرىغا ئۆزى ئۈچۈن قورت
ب ئىشالردىن بولـۇپ، پهقهت     ىمانا بۇالرنىڭ ھهممىسى غهي   . قىلمىغان ئىدى 

ئوقبه مهدىنىگه كهلگهندىن كېيىن پهيغهمـبهر      . ئالالھقىال مهلۇم ئىشالردۇر  
ساالم پهيغهمــبهر ئهلهيهىســ . ئهلهيهىســساالمغا داۋاملىــق ھهمــراھ بولــدى   

كـۆپىنچه  . قهيهرگه بارسا ئۇ خېچىرىنىڭ چۇلۋېرىنى تۇتۇپ ئالدىـدا ماڭـاتتى       
. ھالالردا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنى خېچىرىنىڭ ئارقىغا مىنگۈزۋاالتتى    

. دەپ ئاتالـدى  » پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مىنگهشگۈچىـسى     «ئۇ ھهتتا   
ــدە ئوقبهنىــڭ مىنىــشى   ــۇلىغىنى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بهزى ئۈچــۈن ئ

  . بېرىپ ئۆزى پىيادە ماڭاتتى
  : ئوقبه بۇ كۈنلهردىن ھېكايه قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

بىــر كــۈنى مهن مهدىنىــدىكى مهلــۇم بىــر ئورمانلىقتــا پهيغهمــبهر       «
پهيغهمــبهر . ئهلهيهىســساالمنىڭ خېچىرىنــى يېــتىلهپ كېتىۋاتقــان ئىــدىم

  :ئهلهيهىسساالم ماڭا
  . دى دې— ئى ئوقبه، مىنمهمسهن؟ —
ــدۇم ـ   —!  يــاق— ــسهم ئۇنىــڭ ســۆزىگه     دېمهكچــى بول ــداق دې ــۇ، بۇن ي

!  ماقۇل ئى ئالالھنىـڭ ئهلچىـسى      —كىرمىگهنلىك بولۇپ قالمىسۇن، دەپ،     
  .  دېدىم—

ئـۇزاق  . ئـۇ پىيـادە ماڭـدى     . مهن مىندىم .  چۈشتى ېچىردىنقئۇ دەرھال   
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مىندى ۋە ماڭا. ئۆتمهي مهن چۈشتۈم

ســاڭا ھــېچ ئوخشىــشى كــۆرۈلمىگهن ئىككــى ســۈرە      ! ئــى ئــوقبه  —
  .  دەپ سورىدى— قويايمۇ؟ ۆگىتىپئ

ســـۈرە «بىـــلهن » ســـۈرە نـــاس«ئـــۇ ماڭـــا .  دېـــدىم مهن— بولىـــدۇ، —
  . نى ئۆگىتىپ قويدى»فهلهق
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شۇ چاغدا نامازغا تهكبىـر ئوقۇلغانـدا ئـۇ مۇشـۇ ئىككـى سـۈرىنى ئوقـۇپ                 
  : ناماز ئوقۇدى ۋە ماڭا

 —غانــدا ۋە ئويغانغانــدا بــۇ ئىككــى ســۈرىنى ئوقــۇغىن،  خلىۇئ ســهن —
  .دېدى

  » .مهن ئۆمۈر بويى بۇ ئىككى سۈرىنى ئوقۇپ كهلدىم
ئۇ پۈتكۈل ھاياتىدا زېهنىنى ئىلىم بىلهن جىهادتىن ئىبـارەت ئىككـى           

  .ئىشقا سهرپ قىلدى ۋە شۇ ئىككىسى ئۈچۈن ساناقسىز قۇربانالرنى بهردى
 ېرىنشــئهلهيهىســساالمنىڭ مـول ۋە  ئىلىـم ساھهسـىدە ئــۇ پهيغهمـبهر    

سسۇزلۇق ئىچىپ، قارى، ھهدىسشۇناس، فهقىـه، مىـراس       ۇئبىلىم بۇلىقىدىن   
  .، ناتىق ۋە شائىر بولۇپ قالدىبئىلمى، ئهدى

ئــۇ قۇرئــاننى ئوقۇيــدىغانالرنىڭ ئىچىــدە ئهڭ چىرايلىــق ئوقۇيــدىغىنى 
 قـــاراڭغۇ چۈشـــۈپ كـــېچه كهلگهنـــدە ئـــۇ ئالالھنىـــڭ كىتابىـــدىكى. ئىــدى 

ئۇنىـــڭ تىالۋىتـــى . ايهتلهرنى تىـــالۋەت قىلىـــشقا كىرىـــشىپ كېتهتتـــىئـــ
 ئالالھنىــڭ يــۈرەكلىرىنى لهرزىــگه ســېلىپ، ۋۇجــۇدلىرىنى  هرنىڭســاھابىل

سىيات ېـ ھسۆزلىرىدىن تهسىرلهنگهنلىك ۋە ئالالھتىن قورقۇشتىن بولغان       
 بىــر كــۈنى ئــۆمهر. كۆزلىرىــدىن ياشــالر قويۇلــۇپ كېتهتتــى . لغىــۋاالتتىۇچ

  : ئۇنى چاقىرىپ!) ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن (تتابخهئىبنى 
 —!  ئى ئوقبه ماڭا ئالالھنىـڭ كىتابىـدىن بىـرەر ئـايهت ئوقـۇپ بهر              —
ئوقبه ئۆمهرنىڭ تهلىپىگه ئاساسهن ئۇنىڭغا ئالالھنىڭ ئايهتلىرىـدىن      . دېدى

بىر نهچچىنى ئوقۇپ بېرىشكه باشلىۋىدى، ئـۆمهر يىغـالپ، سـاقاللىرى ھـۆل          
  .ىبولۇپ كهتت
.  ئۆز قولى بىلهن يازغان بىـر قۇرئـاننى قالـدۇرۇپ كهتـكهن ئىـدى              ئوقبه

» هكتىپىمئوقبه ئىبنى ئامىر ئالىي     «ئۇنىڭ بۇ قول يازمىسى مىسىردىكى      
دېگهن نام بىلهن تونۇلغان ئالىي مهكتهپته ساقالنغان بولـۇپ، بـۇ قۇرئاننىـڭ             

هر يېزىلغـان   دېگهن خهتـل  » ئوقبه ئىبنى ئامىر جۇھهنى يازغان     «ئاخىرىسىغا
ئۇنىڭ بـۇ قۇرئـانى يهر يۈزىـدە تېپىلغـان ئهڭ قهدەمىـي قۇرئانالرنىـڭ               . ئىدى

بىرى بولۇپ، ئۇمۇ بىزنىڭ يوقالغان قىممهتلىك يادىكارلىقلىرىمىز قاتارىدا        
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  . كهتكهنيوقىلىپ
جىهاد ساھهسىگه كهلسهك، ئوقبهنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن       

ــا قاتناشــقانلىقى،  بىــرگه ئوھــۇد ۋە ئۇنىڭــدىن كېيى  ــارلىق غازاتالرغ نكــى ب
ــپ      ــهتكهن ئاجايىـ ــڭ كۆرسـ ــۈنى ئۇنىـ ــدىغان كـ ــه قىلىـ ــىقنى فهتىـ دەمهشـ
قهھرىمـــانلىقى، قورقمـــاس شـــىجائىتى ئۇنىـــڭ بـــۇ ھهقتىكـــى تهرىپىنـــى  

  .بىلىشىمىزگه يېتهرلىكتۇر
ئهبۇ ئۇبهيدە دەمهشىقنىڭ ئوڭۇشلۇق فهتىه قىلىنغـانلىقىنى خهلىـپه         

هن يهتكۈزسـۈن ئۈچـۈن ئـۇنى مهدىـنىگه ئهۋەتىـشنى           ئۆمهرگه ئـۆز ئـاغزى بىـل      
ئـوقبه بىـر جـۈمهدىن يهنه بىـر         . ئۇنىڭ باتۇرلىقىغا بولغان مۇكاپـات قىلـدى      

خـوش   بىنىـڭ ىجۈمه كۈنىگىچه توختىماي يول يۈرۈپ ئۆمهرگه بۇ چـوڭ غهل         
  .خهۋىرىنى يهتكۈزگهن ئىدى

ئــۇ يهنه مىــسىرنى فهتىــه قىلغــان چــوڭ قوشــۇننىڭ قوماندانلىرىــدىن  
ىرى بولۇپ، مۆمىنلهرنىڭ خهلىپىسى مۇئاۋىيه ئىبنى ئهبۇ سوفيان ئۇنىـڭ          ب

ــارقىلىق        ــش ئ ــي قىلى ــل ۋالى ــۈچ يى ــسىرغا ئ ــۇنى مى ــۈن ئ ــسى ئۈچ تۆھپى
ــدى  ــان ئى ــا   . مۇكاپاتلىغ ــۇرا دېڭىزدىكــى روۋدوس ئارىلىغ ــۇنى ئوتت ــدىن ئ ئان

 ئۇنىڭ ئۇرۇشقا بولغان ئىشتىياقى شۇ دەرىجىدە ئىدىكى، ئۇ       . ئۇرۇشقا ئهۋەتتى 
جىهاد قىلىشقا دائىر بارلىق ھهدىسلهرنى پۈتۈنلهي يادا بىلىدىغان بىـردىن          

  .بىر كىشى ئىدى ـ
ىنى چىقارمـاقچى   قپۇشـى  ئۇسـتا مهرگهن بولـۇپ، ئىـچ         ناھـايىتى ئۇ يهنه   

  .بولسا ئوق ئېتىش بىلهن چىقىراتتى
  : ئۇ مىسىردىكى ۋاقتىدا سهكراتتا يېتىپ بالىلىرىغا

ــالىلىرىم— ــى ب ــۇالرنى  مهن ســىلهرن!  ئ ــۈچ ئىــشتىن توســۇيمهن، ب ى ئ
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهدىـسلىرىدىن    . ئېسىڭالردا چىڭ ساقالڭالر  

ئىشهنچلىك بولغانلىرىنىال قوبـۇل قىلىڭـالر، گهرچه يهكـتهك كىيىـدىغان            
ئۇ سىلهرنى قۇرئـان    ! شېئىر يازماڭالر . ھالهتته قالساڭالرمۇ قهرز سورىماڭالر   

ئــۇ ۋاپــات قىلغانــدا .  دېگهنىــدى—قويمىــسۇن، ئوقۇشــتىن يىراقالشــتۇرۇپ 
ئانـدىن   تېغىنىڭ باغرىغا دەپـنه قىلىـپ     » مۇقهتتهم«ئۇنىڭ بالىلىرى ئۇنى    
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ئـۇ يهتمىـش    . ئۇنىڭ قالدۇرۇپ كهتـكهن نهرسـىلىرىنى ئىزدەشـكه باشـلىدى         
نهچچه ياچاق قالدۇرغان بولۇپ ھهر بىر ياچاق بىلهن ئوقدان ۋە ئوقالر بولـۇپ   

  . يولىدا ئىشلىتىشكه ۋەسىيهت قىلغان ئىكهنئۇ بۇالرنى ئالالھ
ئالالھ قارى، ئالىم، غازات قىلغـۇچى، ئـوقبه ئىبنـى ئـامىر جۇھهنىنىـڭ              

ئىـسالم ۋە مۇسـۇلمانالرغا قوشـقان تـوھپىلىرىگه         ! يۈزىنى نۇرلـۇق قىلـسۇن    
  !!!ئامىن! ئهجىر ئاتا قىلسۇن
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  ئابدۇلالھ ئىبنى جهھش
  

  )ىقىغا سايالنغان كىشى بولۇپ مۆمىنلهرنىڭ قۇماندانلۇنجىت(

  
بىزنىڭ تونۇشـتۇرماقچى بولغـان سـاھابىمىز ـ پهيغهمبىرىمىـز بىـلهن       
مۇناســىۋىتى قويــۇق بولغــان ۋە ئىــسالمغا دەســلهپكى قهدەمــدە كىــرگهن       

  . كىشىلهرنىڭ بىرسى
ئۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھاممىسىنىڭ ئـوغلى بولـۇپ ئۇنىـڭ           

يه يهنــى پهيغهمبىرىمىزنىــڭ  مهيوئــئانىــسى ئابــدۇلمۇتهللىبنىڭ قىــزى   
  . ھاممىسى ئىدى

ئۇ يهنه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قېيىن ئاكىـسى، چـۈنكى ئۇنىـڭ           
 پهيغهمـــــبهر —ھهمشىرىـــــسى بولغـــــان جهھـــــشنىڭ قىـــــزى زەيـــــنهب 

  . ئهلهيهىسساالمنىڭ ئايالى ۋە مۆمىنلهرنىڭ ئانىلىرىدىن بىرى ئىدى
ڭ تۇنجىـسى، شـۇنداقال     ئۇ ئىسالمىيهت بايرىقى تۇتقۇزۇلغان كىشىلهرنى    

  . كېيىن مۆمىنلهرنىڭ باشلىقى بولۇپ سايالنغانالرنىڭ تۇنجىسى
ــئهرقهمگه كىرىـــشتىن      ــبهر ئهلهيهىســـساالم دارۇلـ ــدۇلالھ پهيغهمـ ئابـ
ــرگهن     ــۇرۇن كىـ ــسالمىيهتكه بـ ــۇپ، ئىـ ــان بولـ ــۇلمان بولغـ ــرى مۇسـ ئىلگىـ

  . مۇسۇلمانالردىن
ــى قۇر    ــاھابىالرنى، دىنىنـ ــساالم سـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــشلهرنىڭ پهيغهمـ ەيـ

ئهزىيهتلىرىدىن قوغدىـشى ئۈچـۈن، مهدىـنىگه ھىجـرەت قىلىـشقا رۇخـسهت             
قىلغاندا، ئابدۇلالھ مۇھاجىرالرنىڭ ئىككىنچىسى بولغان بولۇپ، بۇ ۋاقىتتا        

  . ئهبۇسهلهمه مۇشۇ پهزىلهتته ئۇنىڭ ئالدىغا ئۆتۈۋالغان ئىدى
ىش، ئالالھ ئۈچۈن ھىجـرەت قىلىـش، ئـالالھ يولىـدا ۋەتىنىـدىن ئـايرىل             

. ئۆي ـ ماكانىدىن ئايرىلىش، ئابدۇلالھ ئۈچـۈن بىـر يېڭىلىـق ئهمهس ئىـدى     
يېڭى ئىش بولمىدى، ئابدۇلالھ ۋە بهزى يېقىن تۇغقانلىرى، بۇنـدىن بۇرۇنمـۇ            
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  . ھهبهشىستانغا ھىجرەت قىلغان ئىدى
لېكىن ئابدۇلالھنىڭ بۇ قېتىمقى ھىجرىتـى ئـاۋۋالقى قېتىمقىـسىغا          

ــ    ــانلىق بول ــۆپ س ــدا ك ــڭ     . دىقارىغان ــرگه ئۇنى ــلهن بى ــڭ بى ــۈنكى، ئۇنى چ
ئائىلىسىدىكىلهر يـېقىن تۇغقـانلىرى، ئاتىـسىنىڭ قهبىلىـسىدىن چـوڭ ـ       
كىچىك قېرى ـ ياش، ئهر ـ ئايال، بـاال ـ چـاقىلىرى بولـۇپ ناھـايىتى نۇرغـۇن         

ئۇنىــڭ ئائىلىــسى ئىــسالمىي . كىــشى بىــرلىكته ھىجــرەت قىلغــان ئىــدى 
  .  بولغان ئىدىئائىله، قهبىلىسى ئىسالمىي قهبىله

ئــۇالر مهككىــدىن ئــايرىلىش بىلهنــال، ئۇالرنىــڭ دىيــارىنى غېرىبلىــق   
خۇددى بۇندىن بۇرۇن بۇ ھويلىالردا ھېچكىم ئولتۇرمىغانـدەك، بـوش          : باستى

  . قېلىپ، توپا ـ چاڭ ئۇچۇپ تۇرىدىغان بولۇپ قالغان ئىدى
ئابدۇلالھ ۋە ئۇنىڭ بىلهن بىـرگه ماڭغـان كىـشىلهر ھىجـرەت قىلىـپ         

لىرى، مۇسـۇلمانالر ئىچىـدىن كىملهرنىـڭ       كاتتىۋاش قۇرەيشۇزۇن ئۆتمهي،   ئ
قېلىــپ كىملهرنىــڭ كۆچــۈپ كهتكهنلىكىنــى بىلىــش ئۈچــۈن، مهكــكه       

ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئهبۇجهھل، ئـۇتبه ئىبنـى       . كوچلىرىنى چارلىغىلى چىقتى  
  . رەبىيئهمۇ بار ئىدى

ھـشنىڭ  ئۇتبه ئىشىكلىرى غىچىـرالپ، بـوران ئۇچـۇپ تۇرغـان بهنـى جه            
  :ئۆي ـ ماكانلىرىغا قاراپ

 — ـــ بهنى جهھشنىڭ يۇرتى ئۆز ئهھلىگه يىغالۋاتقانـدەك بـوش قـاپتۇ،             
  :، ئهبۇجهھلدېۋېدى

ماكانلىرى ئۇالر ئۈچۈن يىغالپ قالغۇدەك قانچىلىك نـېمىلهر ئىـدى          —
ئابـــدۇلالھنىڭ .  دېـــدى ـ دە، ئابـــدۇلالھنىڭ ھويلىـــسىغا چىقتـــى   —! ئـــۇ

ــمه ھويلىال ــسى، ھهمـ ــاي  ھويلىـ ــدە ئهڭ بـ ــدى، ھهمـ رنىـــڭ چىرايلىقـــى ئىـ
مـۈلكىنى  -ئهبۇجهھـل بـۇ ھويلىنىـڭ مـال       . كىشىلهرنىڭ ھويلىـسى ئىـدى    

ــۆز مـــۈلكىگه ئىـــشلهتكهندەك ھـــويال بىـــلهن قوشـــۇپ    خـــۇددى پادىـــشاھ ئـ
  . ئىشلهتكىلى تۇردى

ئابدۇلالھ ئهبۇجهھلنىڭ ئـۆز ھويلىـسىدا قىلغـان ئىـشلىرىنى ئـاڭالپ            
ــۇ ئهھــۋالنى پهيغه  ــدە، ب مــبهر ئهلهيهىســساالمغا ئېيتتــى، پهيغهمــبهر  كهلگهن
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  : ئهلهيهىسساالم ئابدۇلالھقا
ئـالالھ سـېنىڭ ئـۇ ھويالڭنىـڭ ئورنىغـا جهننهتـتىن            ! ـــ ئـى ئابـدۇلالھ    

  : ئابدۇلالھ جاۋابهن. دېۋېدى —ھويال بهرسه رازى بولمامسهن؟ 
 دېـدى ۋە ئابـدۇلالھنىڭ ۋۇجـۇدى       —! ئى رەسـۇلۇلالھ  !  رازى بولىمهن  —

  . تىن يايراپ كهتتى، كۆز ئالدى پاللىدە يورۇپ كهتكهندەك بولدىخۇشاللىق
ئابــدۇلالھ، بىرىنچــى ۋە ئىككىنچــى قېتىملىــق ھىجــرەتته، ئــۇرۇق ـ    
ــۇرۇپ،    ــماي تـ ــنىگه ئورۇنالشـ ــيىن مهدىـ ــدىن كېـ ــدىن ئايرىلغانـ تۇغقانلىرىـ
ــسىدە    ــسارىالرنىڭ ھىماي ــتىن كېــيىن ئهن ــكهن ئهزىيهت ــشلهردىن يهت قۇەرەي

ى تېتىمــاي تــۇرۇپال، ئــالالھ ئابــدۇلالھنىڭ ئــۆز ھاياتىــدا كۆرگهننىــڭ تهمىنــ
ھــېس قىلغــان ئىمتىهانالرنىــڭ ئهڭ قــاتتىقىنى ۋە مۇســۇلمان بولغانــدىن  
  : كېيىن ئۇچرىغان ئهڭ قاتتىق سىناقالرنى بېشىدىن ئۆتكۈزۈشنى خالىدى

ــق     ــۇنجى قېتىملىـ ــسالمىيهتتىكى تـ ــساالم ئىـ ــبهر ئهلهيهىسـ پهيغهمـ
 سهككىز كىـشىنى   هردىنساھابىلقىلىش ئۈچۈن    قوماندانئهسكىرى ئىشقا   

. ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئابدۇلالھ ۋە سهئد ئىبنى ئهبۇۋاققاسمۇ بار ئىـدى         . تاللىدى
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرغا

 مهن ســـــــىلهرنىڭ ئـــــــاراڭالردىن ئۇســـــــسۇزلۇق ۋە ئاچلىققـــــــا —
ــمهن  ــدىغانلىرىڭالرنى باشــلىق قىلى ــايراقتىن  —! چىدىياالي ــنىچه ب  دېگى

ئابـدۇلالھ بىـر بۆلـۈك مـۆمىنلهردىن تهركىـپ          . بىرنى ئابـدۇلالھقا تۇتقـۇزدى    
  . تاپقان كىشىلهرگه باشلىق بولغانالرنىڭ تۇنجىسى ئىدى

ــولىنى     ــدىغان يــ ــدۇلالھنىڭ ماڭىــ ــساالم ئابــ ــبهر ئهلهيهىســ پهيغهمــ
كۆرسىتىپ، ئۇنىڭغا بىر پارچه خهت بهردى ۋە بـۇ خهتنـى ئىككـى كـۈن يـول                 

ــدىن كېــيىن ئانــ  قوشــۇن . دىن ئوقۇشــقا بولىــدىغانلىقىنى ئېيتتــى يۈرگهن
ئىككــى كۈنلــۈك مۇســاپىنى بېــسىپ بولغانــدىن كېــيىن ئابــدۇلالھ خهتــكه 

سهن خېتىمنى ئوقۇغاندىن كېيىن تـائىپه بىـلهن مهكـكه          «: قارىدى، خهتته 
ئوتتۇرىسىدىكى نهخله دېگهن جايغا بېرىپ ئۇ يهردە قۇرەيشلىكلهرنى پـايالپ،          

  . دېيىلگهن ئىدى» !زگه ئېلىپ كهلئۇالرنىڭ خهۋىرىنى بى
ئالالھنىـڭ ئهلچىـسىنىڭ    «ئابدۇلالھ خهتنـى ئوقـۇپ بولـۇپ، كۆڭلىـدە          
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دېگهننى » !تهييار تۇرىمهن ) بېشىم بىلهن ( ئىجرا قىلىش ئۈچۈن     ۇيرۇقىنىب
  : ئويلىدى ـ دە، قوشۇندىكىلهرگه قاراپ

 ھهقىقهتهن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مېنـى قۇرەيـشلىكلهرنى پـايالپ          
ئۇالرنىـڭ خهۋەرلىرىنـى ئېلىـپ كېلىــشىم ئۈچـۈن نهخـله دېـگهن جــايغىچه       

 ۋە مېنى سىلهردىن بىرەرسىڭالرنى مهن بىـلهن بىلـله          ۇيرۇدىببېرىشىمنى  
ــتى  ــشىمدىن توس ــشقا مهجبۇرلى ــسا ۋە  ! بېرى ــېهىتلىكنى خالى ــى ش كىمك

ئۇنىڭغــا قىزىقــسا، مهن بىــلهن ماڭــسۇن، كىمكــى بــۇنى خالىمىــسا ئۇنىڭغــا 
كۆپچىلىـك ھهممىـسى    .  دېـدى  —! لىنمايدۇ، قايتىـپ كهتـسۇن    ماالمهت قى 

  : بىردەك
ـــ پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ بـۇيرۇقىنى بهجـا كهلتـۈرۈش ئۈچـۈن            

ئالالھنىڭ ئهلچىسى قهيهرگه بۇيرىغان بولـسا، بىـز سـهن بىـلهن           ! بىز تهييار 
  .  دېيىشتى—! شۇ يهرگه بېرىشقا تهييارمىز

گهن جايغىچه بېرىپ، قۇرەيشلىكلهرنىڭ شۇنداق قىلىپ، ئۇالر نهخله دې
  .  ئۈچۈن تاغ يوللىرىنى چارالشقا باشلىدىهشئىگىلخهۋەرلىرىنى 

شۇ ئهسـنادا، ئـۇالر يىـراق بىـر جايـدىن قۇرەيـشلىكلهرنىڭ كـارۋىنىنى               
ــۇالر    ــۇپ، ئ ــۆت ئهر كىــشى بول ــدا ت ــۇ كارۋان ــدى، ب ئهمــرى ئىبنــى : كــۆرۈپ قال

ىبنــى ئابــدۇلالھ ۋە ئۇنىــڭ   ھهزرەمــى، ھهكهم ئىبنــى كهيــسان، ئوســمان ئ   
ئۇالر بىـلهن بىـرگه تېـرە، قـۇرۇق ئـۈزۈم ۋە باشـقا              . قېرىندىشى مۇغىرە ئىدى  

   .نهرسىلهردىن ئىبارەت تىجارەت مالالر بار ئىدى
.  نېمه قىلىشنى مهسـلىههت قىلىـشقىلى تـۇردى        هرساھابىلبۇ ۋاقىتتا   

. نلىرى ئىدىبۇ كۈنلهر بولسا، ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئايالرنىڭ ئاخىرقى كۈ
  : ئۇالر ئاخىرى

ــ ئهگهر بىز ئـۇالر بىـلهن ئۇرۇشـساق، ئـۇرۇش ھـارام قىلىنغـان ئـايالردا                 
ــولىمىز  ــقان ب ــان    ! ئۇرۇش ــۆرمىتىنى قىلمىغ ــڭ ھ ــۇ ئاينى ــلهن ب ــڭ بى بۇنى

ئهگهر بىـز   !... نهتىجىدە بارلىق ئهرەبلهرنىڭ غهزىـپىىگه قـالىمىز      ! بولىمىز
ر خاتىرجهم ئۆتۈپ كېتىۋېرىـدۇ،     بۇ كۈننىڭ ئۆتۈپ كېتىشىنى كۈتسهك، ئۇال     

   . دېيىشتى—

  ساھابىلهر ھاياتىدىن تالالنمىالر

 191

w
w

w
.m

unber.org
 

ــا ئۇالرنىــڭ پىكىرلىــرى ئۇالرنىــڭ     ــۇالر مهسلىههتلىــشىۋېرىپ، ھهتت ئ
ــمهت       ــاللىرىنى غهنى ــدىكى م ــۈرۈپ قوللىرى ــۇالرنى ئۆلت ــۇپ، ئ ــدىنى توس ئال

ئۇالر بىر قـانچه سـىكونتتىال، ئـۇالردىن بىرىنـى          . ئېلىشقا بىرلىككه كهلدى  
  . ئالدى، يهنه بىرىنى قاچۇرۇپ قويدىئۆلتۈرۈپ ئىككىنى ئهسىرگه 

ئابدۇلالھ ۋە ئۇنىڭ قوشـۇنىدىكىلهر ئهسـىر ۋە كـارۋان مـالالرنى مهدىـنه              
ــشىغا       ــساالمنىڭ قې ــبهر ئهلهيهىس ــۇالر پهيغهم ــدى، ئ ــدەپ ماڭ ــكه ھهي تهرەپ
كېلىپ، قىلغـان ئىـشلىرىدىن خهۋەر بهرگهنـدە، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم            

  : ئابدۇلالھقا مۇنداق دېدى
 ئــالالھ بىــلهن قهســهمكى، مهن ســىلهرنى ئۇرۇشۇشــقا ئهمهس بهلكــى، ـــــ

قۇرەيشلىكلهرنىڭ خهۋەرلىرىنى ئوقۇپ كېلىشكه ۋە ئۇالرنىڭ ھهرىكىتىنى       
ــشكهۆك ــان، ... زىتىــ ــڭ   —بۇيرىغــ ــىرنى ئۇالرنىــ ــى ئهســ ــدى ۋە ئىككــ  دېــ

پوزىتسىيىسىگه قاراپ بىر تهرەپ قىلىشقا قويۇپ، كارۋاندىكى نهرسىلهردىن        
  .  ئۇنىڭدىن ھېچنېمه ئالمىدىيۈز ئۆرۈپ

ــا، ئابــــدۇلالھ ۋە ئۇنىــــڭ سۆھبهتداشــــلىرى، پهيغهمــــبهر   بــــۇ ۋاقىتتــ
ئهلهيهىســساالمنىڭ بۇيرۇقىغــا خىالپلىــق قىلىــپ قويغــانلىقى ئۈچــۈن      

  . گىشىدىغانلىقىلىرىغا ئىشهنچ قىلىشتىۈتئۆزلىرىنىڭ 
ئۇالرنىــڭ ئهھــۋالى يامانالشــتى، ئۇالرنىــڭ مۇســۇلمان قېرىنداشــلىرى،   

ــا مـــــاالمهت قىلىـــــشقا ۋە ئۇچرىغـــــان ھامـــــانال    ئۇ پهيغهمـــــبهر «: الرغـــ
ــا خىالپلىــق قىلغــۇچىالر  ــۇالردىن » ...ئهلهيهىســساالمنىڭ بۇيرۇقىغ دەپ، ئ

  . ئۆزلىرىنى تارتىشقا باشلىدى
ســــهۋەبى بىــــلهن  ھهمــــدە يهنه قۇرەيــــشلىكلهرنىڭ مۇشــــۇ ھادىــــسه 

ــۇپ    ــشقا ۋە ئورۇن ــۇم قىلى ــزگه ھۇج ــان ئهۇتۇتپهيغهمبىرىمى ــىر ۋە ۋېلىنغ س
  : ئولجىالرنى قهبىلىلهر ئارىسىدا ئاشكارىالپ

ـــ ھهقىقهتهن مۇھهممهد، ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئايالرنى ھاالل قىلدى         
ــۆكتى    ــان ت ــدا ق ــۇ ئاي ــگهن     ! ۋە ب ــدى، دې ــىر ئال ــى ئهس ــدى، ئهرلهرن ــا ئال ئولج

  . ۋاقىتلىرىدا، ئۇالرنىڭ روھى ئازابى تېخىمۇ ئېغىرالشتى
 سۆھبهتداشــلىرىنىڭ ئۆزلىرىنىــڭ قىلىــپ ســىز ئابــدۇلالھ ۋە ئۇنىــڭ



  ساھابىلهر ھاياتىدىن تالالنمىالر

 192

w
w

w
.m

unber.org
 

ســـالغان ئىـــشلىرىغا قانچىلىـــك دەرىجىـــدە پۇشـــايمان قىلغـــانلىقىنى ۋە  
ئۇالرنىـــڭ ســـهۋەبىدىن پهيـــدا بولغـــان خـــاپىلىق ســـهۋەبىدىن پهيغهمـــبهر  
ئهلهيهىسساالمدىن، قانچىلىك دەرىجىدە خىجىـل بولغـانلىقىنى سـورىمايال         

  ! قويۇڭ
، ۋاقتىــداىق مۇســىبهت ئېغىرالشــقان ئۇالرغــا يهتــكهن خــاپىلىق، قــاتت

ئالالھ ئۇالرنىڭ ئىشىدىن رازى بولۇپ، پهيغهمبىرىمىزگه بۇ ئىش توغرىسىدا         
  . ۋەھىي چۈشۈرۈلگهنلىكى توغرىسىدا خۇش بېشارەت بېرىلدى

. بۇ چاغدا ئۇالرنىڭ قانچىلىك خۇشال بولـۇپ كهتكهنلىكىنـى سـورىماڭ    
ــان، خــۇش ـ بېــشارەت بهرگه     ــان كىــشىلهر قۇچــاق ئاچق ــرىكلهپ، قۇرئ ن، تهب

كهرىمدىن ئۇالرنىڭ ئىـشى توغرىلىـق چۈشـكهن ئـايهتنى ئوقۇغـان ھـالهتته،              
  . پهيغهمبىرىمىزگه ئالالھنىڭ مۇنۇ ئايىتى چۈشكهن ئىدى. ئۇالرغا يۈزلهندى

) ــۇھهممهد ــى م ــهندىن !) ئ ــۇالر س ــۇرۇش   ‹: ئ ــدا ئ ــان ئاي ــارام قىلىنغ ھ
بـۇ ئايـدا ئـۇرۇش قىلىـش     ‹ دەپ سورىـشىدۇ، ئېيتقىنكـى،      ›قىلىشقا بوالمـدۇ  

چوڭ گۇناھ، ئالالھنىـڭ يولىـدىن توسـۇش ۋە ئالالھقـا كۇپرىلىـق قىلىـش،               
ــجىد ــدە مهس ــشتىن ( ھهرەم ــادەت قىلى ــۇش، ) ئىب ــجىدتوس ــدىن مهس  ھهرەم

ئاھــالىنى ھهيــدەش، ئالالھنىــڭ دەرگاھىــدا تېخىمــۇ چــوڭ گۇنــاھتۇر، پىتــنه 
ــش ( ــلىك قىلىـ ــۆمىنلهرگه زىيانكهشـ ــتىنمۇ  ) مـ ــادەم ئۆلتۈرۈشـ ــاتتىق ئـ قـ

   .›گۇناھتۇر
ــايهتلهر چۈشــكهن ۋاقتىــدا، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ دىلــى     ــۇ ئ ب
يــورۇپ كهتتــى ۋە كارۋانــدىكى مــالالرنى ئالــدى، ئهســىرلهرنى تــۆلهم ئېلىــپ   
قويىۋەتتى، ئابدۇلالھ ۋە ئۇنىڭ سۆھبهتداشلىرىنىڭ قىلغان ئىـشىدىن رازى         

رنىڭ قېنىنــى تــۆككهن چــۈنكى ئۇالرنىــڭ ئۆلتــۈرگىنى، مۇســۇلمانال. بولــدى
تۇنجى مۇشرىك؛ ئۇالرنىڭ بايرىقى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۆز قولى بىلهن         

دەپ » مۆمىنلهرنىـڭ باشـلىقى   « ئابـدۇلالھ    قوماندانچهگكهن تۇنجى بايراق؛    
  . چاقىرىلغان تۇنجى كىشى ئىدى

ــاتۇرالرچه      ــدا ب ــا اليىــق ھال ــدۇلالھ ئىمانىغ ــدا ئاب ــر ئۇرۇشــى بولغان بهدى
 ئۇرۇشى بولدى، بۇ ئۇرۇشـتا ئابـدۇلالھ بىـلهن ئۇنىـڭ            ئوھۇدئاندىن  ئېلىشتى  
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سۆھبهتدىشى سهئد ئىبنـى ئهبۇۋاققاسـنىڭ ئۇنتۇلمايـدىغان بىـر ۋەقهلىكـى            
  : بولۇپ ئۆتكهن بولۇپ، سهئد ئىبنى ئهبۇۋاققاس مۇنداق دەيدۇ

  :  ئۇرۇشى بولغاندا، ماڭا ئابدۇلالھ ئۇچراپ قېلىپئوھۇد«
  : مهن.  دەپ سورىدى— دۇئا قىلمامسهن؟  سهن ئالالھ تائاالغا—

.  دېدىم ـ دە، بىـز بىـرلىكته بىـر چهتـكه چىقتـۇق      —! ـــ دۇئا قىلىمهن
ــا قىلىـــپ ــالالھ‹: مهن دۇئـ ــى ئـ ــاتتىق  ! ئـ ــسام، قـ ــمهنگه ئۇچراشـ مهن دۈشـ

ــتۇرغىن     ــمهنگه ئۇچراش ــان دۈش ــاچچىقى يام ــى ئ ــااليدىغان، مېن مهن ! ئۇرۇش
ېنىــڭ ئــۇنى ئۆلتــۈرۈپ، ئــۇ ئۇنىــڭ ئانــدىن م. شــۇنداقالر بىــلهن ئۇرۇشــىمهن

ئابـدۇلالھ  . دېدىم› !قىلىچىنى ئېلىۋېلىشىم ئۈچۈن ماڭا ئۇتۇقلۇق بهرگىن     
ئـى  ‹: ئاندىن ئابدۇلالھ دۇئا قىلىـپ    . دەپ بهردى › !ئامىن‹مېنىڭ دۇئايىمغا،   

ماڭــا ئــاچچىقى يامــان، ئــۆزى كۈچلــۈك دۈشــمهننى رىزىــق قىلىــپ   ! ئــالالھ
ــن ــهن ئ  ! بهرگى ــلهن س ــڭ بى ــىمهن مهن ئۇنى ــۈن ئۇرۇش ــلهن  . ۈچ ــۇ مهن بى ئ

ــۇ مېنــى   ــدىن ئ ــۇمنى، قــۇلىقىمنى  ۇتۇۋېلىــپتئۇرۇشــىدۇ، ئان ، مېنىــڭ بۇرن
  : مهن ساڭا ئۇچراشسام، سهن مهندىن! كېسىۋالىدۇ

ــــــ ســـېنىڭ بۇرنـــۇڭ نـــېمه بولـــۇپ كېـــسىلگهن؟ قولىقىڭچـــۇ؟ دەپ  
  : مهن دەرھال. سورىساڭ

مهن، ئاندىن سـهن     دەي —! ـــ سېنى ۋە پهيغهمبىرىڭنى دەپ كېسىلگهن     
  : يهنه

  . دېدى›  دەيسهن—! ـــ راست گهپ قىلدىڭ
  : سهئد ئىبنى ئهبۇۋاققاس يهنه مۇنداق دەيدۇ

ــدى    « ــشى بول ــدىن ياخ ــڭ دۇئايىم ــى، مېنى ــدۇلالھنىڭ دۇئاس مهن ! ئاب
چۈشتىن كېيىن ئۇنىڭ پارچه ـ پارچه بولۇپ ئۆلتـۈرۈلگهنلىكىنى، بـۇرۇن ۋە    

» !سىلىپ قويۇلغــانلىقىنى كــۆردۈمقۇلىقىنىــڭ دەرەخــكه يىــپ بىــلهن ئېــ
  . دەيدۇ

ئـــالالھ ئابـــدۇلالھنىڭ دۇئاســـىنى ئىجـــابهت قىلىـــپ تاغىـــسى، يهنـــى 
ــسى   ــېهىتلهرنىڭ سهركهردىــ ــدۇلمۇتهللىبنى  —شــ ــى ئابــ ــزە ئىبنــ  ھهمــ
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رەسـۇلۇلالھنىڭ  . ھۆرمهتلىگهندەك، ئۇنىمۇ شېهىتلىك بىلهن ھۆرمهتلىدى    
ڭ خـۇش پـۇراقلىرى     مۇبارەك كۆز ياشلىرى ئۇ ئىككىسىنىڭ شېهىتلىكنى     

  ... بىلهن پۈركهلگهن قهبرە توپىسىنى نهمدىۋەتتى
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  مانىهھۇزەيفه ئىبنى ي

 
ھۇزەيفهنىــڭ ســۆزىگه ئىــشىنىڭالر، ئابــدۇلالھ ئىبنــى 
ــويىچه     ــى بـ ــۇپ بهرگىنـ ــىلهرگه ئوقـ ــئۇدنىڭ سـ مهسـ

  .ئوقۇڭالر
   ھهدىس شهرىف—

   
 خالىساڭ مۇھاجىر بول، خالىساڭ ئهنـسارى بـول، بـۇ ئىككىـسىدىن             —

ــ ــالال، خ ــدە   —الىغىنىڭنى ت ــبهر ئهلهيهىســساالم مهككى ــۇ ســۆزنى پهيغهم  ب
ئۇنىڭغـا يـۇقىرىقى ئىككـى      . ھۇزەيفه بىلهن تۇنجى ئۇچراشقاندا دېگهن ئىـدى      

ــشىدە     ــالالش ئىختىيارلىقىنىــڭ بېرىلى ــسىنى ت خىــل تالالشــنىڭ قايسى
   .مۇنداق بىر ھېكايه بار

ــا     ــسىدىن بولغ ــى قهبىلى ــك ئهبۇس ــسى مهككىلى ــڭ دادى ــان ئۇنى ن يهم
ــدى  ــشى ئى ــسىملىك كى ــان قهرزگه   . ئى ــر ق ــسىدا بى ــشىلهرنىڭ ئارى ــۇ كى ئ

ئـۇ  . قېلىپ مهككىدىن مهدىـنىگه كېتىـشكه مهجبۇرالنغـان ئىـدى      بوغۇلۇپ
ــپ،      ــلهن چىقىــشىپ قىلى ــى بى ــدۇل ئهشــئهل جهمهت ــپ ئاب ــنىگه بېرى مهدى

ئۇنىـڭ ھـۇزەيفه ئىـسىملىك بىـر ئـوغلى          . كېيىن ئۇالرغا كۈيئوغۇل بولىـدۇ    
  .ۇتۇغۇلىد

ــشىگه بولغــان     ۋاقىتنىــڭ ئۆتۈشــى بىــلهن يهماننىــڭ مهككىــگه كىرى
ـ  بىلهن مهدىنه ئارىلىقىدا بېرىپ    شۇنىڭ بىلهن ئۇ مهككه   . توسالغۇ تۈگهيدۇ 

  .لېكىن، ئۇ مهدىنىدە كۆپرەك تۇراتتى.  بولىدۇۈرىدىغانيكېلىپ 
ئىــسالم دىنــى ئهرەب يېــرىم ئــارىلىنى ئــۆز نــۇرى بىــلهن يورۇتۇشــقا        

مهدىنىــدىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ قېــشىغا كېلىــپ  باشــلىغاندا 
ئىسالمنى قوبۇل قىلغان ئهبۇسى قهبىلىسىدىكى ئونبىر ئادەمنىڭ ئىچىـدە         

ــار ئىــدى  ــۇ . يهمــانمۇ ب ــنىگه  ۇچۇرۇشــۇشئب  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مهدى
بـۇ سـهۋەبلهردىن ھـۇزەيفه ئهسـلى        . ھىجرەت قىلىشتىن بۇرۇن بولغان ئىدى    
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  .لىك سانىالتتىىۈپ يېتىلىشى مهدىنىيمهككىلىك، ئۆس
ئالالھنىـڭ دىنىغـا    . ئۇ بىـر مۇسـۇلمان ئائىلىـسىدە ئۆسـۈپ يېتىلـدى          

ــا   ــۇلمان ئاتــ ــرگهن مۇســ ــۇرۇن كىــ ــسىدە -خېلــــى بــ  ئانىنىــــڭ ھىمايىــ
ئۇمۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن ئۇچرىشىشتىن بـۇرۇن       . لهندىىتهربىي

  .ئىسالمنى قوبۇل قىلدى
شىش ىـ ئۇچر پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بىـلهن        ئۇنىڭ پۈتۈن ۋۇجۇدىنى  

ئــۇ ئىــسالمغا كىــرگهن كۈنــدىن باشــالپ  . ئىــشتىياقى چۇلغىۋالغــان ئىــدى
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ســۈپهتلىرى توغرىــسىدا توختىمــاي ســوئال  

ئۇ ئاخىرى پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم بىـلهن ئۇچرىـشىش ئۈچـۈن      . سورايتتى
همـبهر ئهلهيهىسـساالم بىـلهن ئۇچراشـقاندا        ئـۇ پهيغ  .  سهپهر قىلدى  همهككىگ
  : ئۇنىڭدىن

 —مهن مۇھـاجىرمۇ يـاكى ئهنـسارىمۇ؟      !  پهيغهمبىـرى  ئالالھنىڭ ئى   —
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دەپ سورىدى

 خالىساڭ مۇھاجىر بول، خالىساڭ ئهنـسارى بـول، بـۇ ئىككىـسىدىن             —
  : ئۇ دەرھالال.  دېدى—خالىغىنىڭنى تالال، 

  . دېدى—بهلكى مهن ئهنسارى، ! هيغهمبىرىپ ڭئالالھنى ئى —
پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم مهدىــــنىگه كهلگهنــــدە ئــــۇ پهيغهمــــبهر  

ئۇ بهدىردىن  .  خىزمهت قىلدى  ېگۈدەكدئهلهيهىسساالمغا بېشى بىلهن يۈرۈپ     
ئۇنىڭ بهدىرگه قاتنىشالماسلىقىدا مۇنـداق     . باشقا بارلىق جهڭگه قاتناشتى   

مهن دادام بىـلهن  : ئـۆزى مۇنـداق بايـان قىلىـدۇ     ئـۇنى   . بىر سهۋەب بـار ئىـدى     
 بىزنىــڭ نهگه ۇتۇۋېلىــپتقۇرەيــشلىكلهر بىزنــى . مهدىــنه ســىرتىدا ئىــدۇق
  : بىز. ماڭغانلىقىمىزنى سورىدى

  . دەپ جاۋاب بهردۇق— مهدىنىگه، —
  سىلهر مۇھهممهدنىڭ يېنىغا ماڭدىڭالرمۇ؟—
  . بىز پهقهت مهدىنىنى كۆزلهپال كېتىپ بارىمىز—
داقتا سىلهر مۇھهممهدكه ياردەملهشمهسـلىككه، ئۇنىـڭ بـايرىقى          ئۇن —
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بىــز ۋەدە بهرگهنــدىن .  دېــدى—ئاســتىدا جهڭ قىلماســلىققا ۋەدە بېــرىڭالر، 
بىــز مهدىــنىگه كېلىــپ بولغــان  . كېــيىن ئانــدىن ئــۇالر بىزنــى قويــۇۋەتتى 

ــدۇق    ــساالمغا خهۋەر قىلــ ــبهر ئهلهيهىســ ــۋالنى پهيغهمــ ــبهر . ئهھــ پهيغهمــ
  :ئهلهيهىسساالم

ئـالالھتىن ئۇالرغـا قارشـى      .  بىز قىلغـان ۋەدىمىـزگه ۋاپـا قىلىمىـز         —
  . دېدى—ياردەم تىلهيمىز، 

ــسى     ــۇ دادى ــۈنى ئ ــى ك ــۇد جېڭ ــانىئوھ ــقا قاتناشــتى يهم ــلهن ئۇرۇش .  بى
 .بىــراق، دادىــسى شــېهىت بولــدى. ئۇرۇشــتىن ئــۇ ســاق ـ ســاالمهت قــايتتى  

الر تهرىپىــدىن ، ئــۇ مۇشــرىكالر تهرىپىــدىن ئهمهس بهلكــى مۇســۇلمانلــېكىن
  .ئهسلى ۋەقهلىك مۇنداق بولغان ئىدى. بولغان ئىدى

 بىـلهن سـابىت ئىبنـى       يهمـانى ئوھۇد كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم       
چۈنكى، ئـۇ   . قهيسنى ئايالالر ۋە بالىالر بىلهن بىرگه قهلئهدە قالدۇرغان ئىدى        

ئــۇرۇش ئهۋجىــگه چىققانــدا . ئىككىــسى ياشــىنىپ قالغــان كىــشىلهر ئىــدى
  : سهبدىشىغاهمانىي

ــۇرىمىز   !  ھهي— ــاقالپ ئولتـ ــى سـ ــز يهنه نېمىنـ ــلهن  . بىـ ــالالھ بىـ ئـ
ــاز قالــدى ! قهســهمكى ــۆمرىمىز ئ قىلىچلىرىمىزنــى . ھهر ئىككىمىزنىــڭ ئ

ئېلىپ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا قوشـۇلمامدۇق، بهلكىـم ئـالالھ بىـزگه             
  .  دېدى—!لىك ئاتا قىالرشېهىت

سـابىتنى  . ۇرۇش سـېپىگه قېتىلـدى    ئۇالر قىلىچلىرىنى ياالڭـاچالپ ئـ     
 بولــۇش شــهرىپىگه ئىــگه شــېهىتئــالالھ مۇشــرىكالرنىڭ قىلىچــى بىــلهن  

ئارقىــدىن ئۇرغــان  ـــ  بولــسا مۇسـۇلمانالرنىڭ ئارقــا يهمــانى،  لــېكىن.قىلـدى 
بــۇ . نى تونىمىغـان ئىـدى  يهمـانى مۇسـۇلمانالر  . قىلىچـى ئاسـتىدا يىقىلـدى   

  :چاغدا ھۇزەيفه
ىچه توۋالپال قالدى، ھـېچكىم ئۇنىـڭ ئاۋازىغـا          دېگىن —! دادام!  دادام —

دادىسى يىقىلغاندا ھۇزەيفه ئۇالرغا، ئـالالھ سـىلهرنى        . قۇالق سالمىغان ئىدى  
 —!... ئــۇ رەھىــم قىلغۇچىالرنىــڭ ئهڭ كاتتىــسى   ! مهغپىــرەت قىلــسۇن 

  .دېگهندىن ئارتۇق سۆز قىلمىدى
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هرمهكچى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا دادىسىنىڭ تۆلهم پۇلىنى ب      
  : بولغاندا ئۇ

ــى .  دادام شــېهىتلىكنى تهلهپ قىلغــان ئىــدى، ئارزۇســىغا يهتتــى  — ئ
مهن دادامنىـڭ تـۆلهم پـۇلىنى مۇسـۇلمانالرغا سـهدىقه           ! ئالالھ گۇۋاھ بولغىن  

بـــــۇ ســـــهۋەب بىـــــلهن ئۇنىـــــڭ پهيغهمـــــبهر  .  دېـــــدى—قىلىـــــۋەتتىم، 
ــدىكى مهرتىۋىــسى تېخىمــۇ ئۆســتى   مــبهر پهيغه. ئهلهيهىســساالمنىڭ نهزىرى

ئهلهيهىســساالم ئۇنىــڭ خاراكتېرىــدە مۈشــكۈل ئىــشالرنى ھهل قىلىــشتا      
تهدبىرلىك، ھهرقانداق ئىشقا قارىتا ئىنكاسى تىز ۋە ئىتائهتچـان، ھـېچكىم           
بىلهلمهيــدىغان دەرىجىــدە ســىر ســاقلىيااليدىغان ئــۈچ خىــل خىــسلهتنىڭ  

  .بارلىقىنى بايقىدى
ــارتۇقچىلىقلىرىنى دەل جايىــدا   جــارى قىلــدۇرۇش، ســاھابىلىرىنىڭ ئ

ئـــۇالردىكى يوشـــۇرۇن ئىقتىدارىـــدىن مۇۋاپىـــق پايـــدىلىنىش، پهيغهمـــبهر  
ئـۇ ھهرقانـداق ئـادەمنى ئىقتىـدارىغا        . سىياسىتى ئىدى  ئهلهيهىسساالمنىڭ

  .قارىتا ۋەزىپىگه قوياتتى
ــۇدىي    ــالغۇ يهھـ ــۇلمانالر دۇچ كهلـــگهن ئهڭ چـــوڭ توسـ ــدە مۇسـ مهدىنىـ

ئــۇالر . ى ئىــدىىرىنىڭ مهۋجــۇتلىقرنىــڭ ئهگهشــكۈچىلمۇنــاپىقلىرى ۋە ئۇال
 ۇيىقهســتسپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ۋە ئۇنىــڭ ســاھابىلىرىغا يوشــۇرۇن  

  .پىالناليتتى
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ھــۇزەيفهگه مۇناپىقالرنىــڭ ئىــسىملىكىنى 

 ھېچبىــرى بىلمهيــدىغان مهخپىيهتلىــك هرنىڭســاھابىلبــۇ . ئاشــكارىلىدى
 ھهم ئىــسالم دىنىنــى ۋە مۇســۇلمانالرنى  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم. ئىــدى

بۇ مۇناپىقالرنىڭ  لىرىدىن ساقالش ئۈچۈن ئۇنىڭغا  سۇيىقهستمۇناپىقالرنىڭ  
 ۋەزىپىـسىنى  ۆزىتىشكـ قۇالق بولـۇش، ئـۇالرنى    ـ  كۆزهرىكهتلىرىگهھئىش ـ  

پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ  «شـــۇنىڭدىن كېـــيىن ئـــۇ   . تاپـــشۇردى
  . دەپ ئاتىلىدىغان بولدى»مهخپىيهتلىرىنى بىلىدىغان كىشى

 بهك ھۇشـيارلىقنى    ناھـايىتى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم خهتىرى چـوڭ،      
ــدىن      ــڭ ئارتۇقچىلىقى ــق ھۇزەيفهنى ــشتا ئهقىللى ــۇ ئى ــدىغان ب تهلهپ قىلى
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خهنــدەك ئۇرۇشــىدا يــۈز بهرگهن مۇنــداق بىــر ۋەقهلىــك   . پايــدىالنغان ئىــدى
هزگىلىـدە مۇشـرىكالر    خهنـدەك ئۇرۇشـى م    . بۇنىڭغا ياخشى مىـسال بوالاليـدۇ     

بۇنىــڭ .  قــاتتىق مۇھاســىرىگه ئېلىۋالغــان ئىــدىناھــايىتىمۇســۇلمانالرنى 
چارچـاش چـېكىگه     ــ  ھېرىپ. بىلهن مۇسۇلمانالرغا قىيىنچىلىق كۈپهيدى   

تىتچىلىـق ئىچىـدە     ــ   بهك تىـت   ناھـايىتى كۆزلهر تالدى، كىشىلهر    . يهتتى
ا ئـالالھ توغرىـسىدا   ئىمانى سۇسراق بىـر قىـسىم مۇسـۇلمانالر ھهتتـ     . قالدى

  . گۇمانالردا بولۇشقا باشلىدىهيرىيغ
 قوشۇننىڭ ئهھۋالىمۇ   ئىتتىپاقداشبۇ چاغدا مۇشرىكالر ۋە ئۇالر بىلهن       

مۇشـــرىكالرنىڭ كـــۈچىنى . مۇســـۇلمانالرنىڭكىدىن ياخـــشى ئهمهس ئىـــدى
ــوران    ئاجىزالشــتۇرۇش، ئىرادىلىرىنــى تهۋرىــتىش ئۈچــۈن ئۇالرغــا قــاتتىق ب

. ىنـى ئىپادىلىـدى   پغهزىق ئالالھ ئۆزىنىڭ ئۇالرغـا بولغـان        ئهۋەتىش ئارقىلى 
بوران ئۇالرنىڭ چىدىرلىرىنى ئۆرۈپ، قازانلىرىنى دۈم كۆمتۈرۈپ، ئوتلىرىنى        

ئۇرۇش پرىنـسىپىدا   . توشقۇزدى توپىغا ـ بۇرۇنلىرىنى تاش  ـ ئۆچۈرۈپ، ئېغىز 
  .لىناتتىبھېسا بهل قويۇۋەتكهن تهرەپ، مهغلۇپ بولغان ۋۋالئا

ڭ ئاخىرقى نهتىجىسى بهلگىلىنىدىغان مۇشۇنداق ھالقىلىق      ئۇرۇشنى
 ۇھىممــپهيتــته قارشــى تهرەپنىــڭ ئهھۋالىــدىن خهۋەردار بولــۇش ئىنتــايىن  

ــدى ــڭ   . ئىـ ــساالمنىڭ ھۇزەيفهنىـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــدا پهيغهمـ ــۇ چاغـ دەل مۇشـ
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئــاخىرقى قــارار  . ئىقتىــدارىغا ھــاجىتى چۈشــتى

رى ھــۇزەيفهنى قــاراڭغۇدا دۈشــمهنلهرنىڭ ئارىــسىغا چىقىرىلىــشتىن ئىلگىــ
ــدى  ــى بول ــۇ . ئهۋەتمهكچ ــۇققورقب ــي   ۇنچل ــهپهرنىڭ ئهمهلى ــك س  ۋە خهتهرلى

  :جهريانىنى ئۇ مۇنداق تهسۋىرلهيدۇ
ــۇنى ســهپ     « ــۇلمانالر قوش ــز مۇس ــدە بى ــۇ بورانلىــق ســوغۇق كېچى ئاش

 مهككىدىن كهلگهن مۇشرىك قوشۇن بىزنىڭ. تۈزۈشۈپ ئولتۇرۇشقان ئىدۇق
ــۆۋەن       ــڭ تـ ــۇدىيلىرى بىزنىـ ــۇرەيزە يهھـ ــي قـ ــزدە، بهنىـ ــتى تهرىپىمىـ ئۈسـ

 ئايــاللىرىمىز ۋە بالىلىرىمىزغــا زىيــان ۇالرنىــڭئبىــز . تهرىپىمىــزدە ئىــدى
بۇنــدىن بــۇرۇن بۈگــۈنكى كېچىدىكىــدەك    . سېلىــشىدىن ئهنــسىرەيتتۇق 

قاتتىق بوران ھهم بۇ كېچىدىكىدەك زۇلۇمهتلىك قاراڭغۇ بولـۇپ باقمىغـان           
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وران خــــۇددى گۈلدۈرمامىــــدەك قــــاتتىق ئــــاۋازدا گۈكىرىــــسه، بــــ. ئىــــدى
. قاراڭغۇلۇقنىــڭ زۇلمىتىــدە بهش بــارمىقىمىزنى سوزســاق كۆرەلمهيتتــۇق

ئــۆيلىرىمىز ئوچــۇق قالغــان ئىــدى، دۈشــمهن ھۇجــۇم قىلىــپ  ‹: مۇنــاپىقالر
ئهمهلىيهتته ئۇالرنىڭ ئۆيلىرى   .  سوراشقا باشلىدى  ۇخسهتردەپ  › قالمىسۇن

.  بېرىـۋەردى  ۇخسهترپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرغا    . ىئوچۇق ئهمهس ئىد  
ــدۇق300ھهتتــا بىــز  ــادەم قال ــدا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم  .  دەك ئ ــۇ چاغ ب

ــدى     ــا كهل ــڭ يېنىمغ ــپ مېنى ــۈپ كېتىۋېتى ــزدىن ئۆت ــڭ . (يېنىمى مېنى
ئۈســـتۈمدە ئايالىمنىـــڭ تىزىمـــدىن ئاشـــمايدىغان پهرەنجىـــسىدىن باشـــقا  

  : ئۇ مهندىن.) ېپىنچام يوق ئىدىي ۇدەكبولغسوغۇقتىن دال 
  . دەپ سورىدى›  سهن كىم؟—
  . دەپ جاۋاب بهردىم— ھۇزەيفه، —
   ھۇزەيفهمۇ سهن؟—
ــۇنداق— ــوغۇقنىڭ (مهن .  شـ ــاچلىق ۋە سـ ــدىنبئازائـ ــدىنئورن) ىـ  ۇمـ

  .تۇرمايال جاۋاب بهردىم
ســهن بېرىــپ ئېنىــق ئۇقــۇپ .  دۈشــمهن تهرەپــته بىــر خهۋەر بــاركهن—
  .كهلگىن

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم.  ئۈچۈن ئورنۇمدىن تۇردۇممهن مېڭىش
ــدى   — ــڭ ئال ــالالھ، ئۇنى ــى ئ ــ  ئ ــوڭ  ـ ــى، ئ ــ كهين ــى   ـ ــول تهرىپىن ۋە س

ــاقلىغىن ــدى —! س ــا قىل ــبهر    .  دەپ دۇئ ــهمكى، پهيغهم ــلهن قهس ــالالھ بى ئ
ــوڭالش    ــدىكى قورقــۇنچ ۋە ت ئهلهيهىســساالمنىڭ دۇئاســى ئاخىرالشــمايال مهن

همهلىيهتته كىشىلهر ئارىسىدا ئهڭ توڭلىغـاقى      ئ. ئاالمهتلىرى غايىپ بولدى  
ــدىم  ــاقى مهن ئىـ ــبهر   . ۋە قورقۇنچـ ــدا پهيغهمـ ــنىمگه بۇرۇلغىنىمـ مهن كهيـ

  :ئهلهيهىسساالم
 ســهن تــاكى قايتىــپ كهلگىــنىڭگه قهدەر دۈشــمهن ئارىــسىدا بىــرەر  —

مهن ماقۇللۇق بىلدۈرۈپ قـاراڭغۇدا     .  دەپ تاپىلىدى  —! چاتاق تېرىپ قويما  
  .بولدۇميولۇمغا راۋان 
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. مهن دۈشمهن سېپىگه بېرىپ خۇددى ئۇالرنىڭ ئادىمىـدەك بولىۋالـدىم         
  : ئارىدىن ئۇزاق ئۆتمهي ئهبۇ سوفيان كۆپچىلىككه

 گۇرۇھى مهن سىلهرگه بىر سـۆزنى قىلمـاقچى، لـېكىن،           قۇرەيش ئى   —
مهن بــۇ ســۆزنىڭ مــۇھهممهدكه يېتىــپ قالماســلىقى ئۈچــۈن ھهر بىــرىڭالر  

ــارا  ــنىڭالردىكىلهرگه قـ ــدى—! ڭالريېـ ــدىكى  .  دېـ ــشى يېنىـ ــر كىـ ھهر بىـ
ــلىدى    ــكه باش ــى سۈرۈشتۈرۈش ــشىنىڭ كىملىكىن ــان   . كى ــۇ ھام ــۇ ش مهنم

  : يېنىمدا ئولتۇرغان مۇشرىكنىڭ قولىنى تۇتۇپ
  : ئۇ.  دېدىم— سهن كىم؟—
  . دەپ جاۋاب بهردى— مهن پاالنىنىڭ ئوغلى پاالنى، —

پ مۇنــداق سۈرۈشــتۈرۈش ئاخىرالشــقاندا ئهبــۇ ســوفيان گېپىنــى باشــال 
  . دېدى

سىلهر جاپا چهكتىڭالر، ئات ئـۇالغلىرىمىز      !  ئالالھ بىلهن قهسهمكى   —
بىـز يهنه بـۇ بورانغـا       . ۆرۈدىئـ بهنـۇ قـۇرەيزە بولـسا بىـزدىن يـۈز           . ھاالك بولدى 
ــ دە تۆگىـسى       دېدى —سىلهر يولغا چىقىڭالر، مهنمۇ چىقىمهن،      . ئۇچرىدۇق

ــۇرۇپ ئورنىــدىن    ــى ئ ــۇنى بىرن ــاۋادا مېنــى . تۇرغــۇزدىئۈســتىگه مىنىــپ ئ ن
ــبهر ئهلهيهىســساالم  ــدۇرمىغان    پهيغهم ــلىققا ئاگاھالن ــرەر ئىــش تېرىماس بى

ــسا، مهن ئــۇنى بىرتــال ئــوق بىلهنــال تۆگىــسىدىن مــولالق ئاتقۇزغــان        بول
  .بوالتتىم

مهن قايتىـــپ كېلىـــپ پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنى ئايالىنىـــڭ     
ئۇ مېنى كۆرۈپ ئـۆزىگه     . ۈمپهرەنچىسى ئۈستىدە ناماز ئوقۇۋاتقانلىقىنى كۆرد    

ــر      ــڭ بىـ ــى پهرەنجىنىـ ــپ، مېنـ ــشكه چاقىرىـ ــېقىن كېلىـ ــدەبيـ  ۇرجىكىـ
ــۇزدى ــبهر    . ئولتۇرغـ ــدە پهيغهمـ ــۋاالردىن خهۋەر بهرگىنىمـ ــان ئهھـ مهن بولغـ

  ».لىقىدىن ئالالھقا ھهمدۇسانا ئوقۇدىخۇشالئهلهيهىسساالم 
ھـــــۇزەيفه مۇناپىقالرنىــــــڭ ســـــىرىنى ھاياتىنىــــــڭ ئــــــاخىرغىچه   

ــتىنئاشكارىلىما ــى ســ ــۈپ كهتتــ ــساالمنىڭ  .  ئۆتــ ــبهر ئهلهيهىســ پهيغهمــ
ھهتتــا ئــۆمهر ئىبنــى . خهلىپىلىــرى ئــۆز ئىــشلىرىدا ھــۇزەيفهگه تايىنــاتتى 

  : مۇسۇلمانالردىن بىرەرسى ئۆلسه!) ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن (خهتتاب
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دە،  ــــ   دەپ ســـورايتتى— ھـــۇزەيفه جىنـــازا نامىزىغـــا كهلـــدىمۇ؟   —
سا كېلىـــپ ئـــۇ مۇســـۇلماننىڭ نـــامىزىنى    كهلگهنلىكىـــدىن خهۋەر تاپـــ 

ئهگهر كهلمىگهنلىكىنـى ئاڭلىـسا ئۆلگۈچىـدىن گۇمانلىنىـپ،         . چۈشۈرەتتى
بىـــر قېـــتىم خهلىـــپه ئـــۆمهر . ئۇنىـــڭ جىنـــازا نـــامىزىنى چۈشـــۈرمهيتتى

.  دەپ سـورىدى   —ھۇزەيفهدىن، مېنىڭ قول ئاستىمدا بىرەر مۇنـاپىق بـارمۇ؟        
  : ھۇزەيفه
  .  دېدى— بىرى بار، —
  !  قويكۆرسىتىپاقتا ئۇنى ماڭا  ئۇند—
  . ياق، ئۇنداق قىاللمايمهن—

  : ھۇزەيفه مۇنداق دەيدۇ 
ــرى خهۋەر      — ــا بىـ ــۇددى ئۇنىڭغـ ــۆمهر خـ ــۆتمهي ئـ ــۇزاق ئـ ــدىن ئـ  ئارىـ

  .ئادەمنى ئىشتىن بوشاتتى بهرگهندەكال دەل ھېلىقى
ــدە«ھۇزەيفهنىــڭ مۇســۇلمانالرئۈچۈن   ــۇرە«، »ناھاۋەن ــزانه«، »دەين ، »ھهم

هرلىرىنى ئىـشغال قىلغـانلىقىنى ۋە مۇسـۇلمانالر ئالالھنىـڭ          شهھ» رەييه«
ــا      ــۇالرنى بىــر قۇرئانغ ــدا ئ ــاز قالغان ــۈپ كېتىــشكه ئ كىتــابى ئۈســتىدە بۈلۈن

  . ئاز بولسا كېرەكناھايىتىيىغىشقا سهۋەب بولغانلىقىنى بىلمهيدىغانالر 
ئۇنىڭ ھاياتى شۇنچىلىك كۆپ ياخشىلىقالر بىلهن ئۆتكىنىگه قارىماي    

ئـۇ ھاياتىنىـڭ ئـاخىرقى      . دىغانالردىن ئىـدى  ىـ قورق ئـالالھتىن بهك     ھۇزەيفه
ئـۇ  . دەقىقىلىرىدە سهكراتتا ياتقانـدا سـاھابىلهر ئۇنىـڭ قېـشىغا كىرىـشتى           

  : ئۇالردىن
  : هرساھابىل. ؟ دەپ سورىدىۋاقىت ھازىر قايسى —
  :  دېگهندە ئۇ— تاڭ ئېتىشقا ئاز قالدى، —
ىدىن پانـاھ تىلهيـمهن، مېنـى        مېنى دوزاخقا ئېلىپ بارىدىغان سۈبه     —

!... دوزاخقا ئېلىپ بارىدىغان سۈبهىدىن ئالالھقا سېغىنىپ پاناھ تىلهيـمهن        
  .  دەپ سورىدى— ماڭا كېپهنلىك ئېلىپ كهلدىڭالرمۇ؟— دېدى، ئاندىن، —

  .  ھهئه، ئهكهلدۇق—
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ــا   — ــاڭالر، ئهگهر ماڭـ ــىلهردىن قىلمـ كېپهنلىكىمنـــى ئېـــسىل نهرسـ
خشىلىق بولسا، ئالالھ ماڭا بۇنىڭدىن ياخشىـسىنى       ئالالھنىڭ دەرگاھىدا يا  

 — ...ئهگهر ئۇنداق بولمىسا ئۇ مهندىن تارتىۋېلىنىـدۇ      . ئالماشتۇرۇپ بېرىدۇ 
ــدى ــۇ  .دېـ ــدىن ئـ ــالالھ —، ئانـ ــى ئـ ــايلىقنى ئهمهس   ! ئـ ــڭ بـ ــهن مېنىـ سـ

كهمبهغهللىكنى، ئهزىزلىنىشتىن بهكـرەك خـارلىقنى، ياشاشـتىن بهكـرەك          
ئــۇ ئــاخىرقى . دېــدى —! ى ئوبــدان بىلىــسهنئۆلــۈمنى خااليــدىغانلىقىمن

ــد ــستىگهن     —ا، تىنىقلىرى ــۆزۈم ئى ــا ئ ــۈم گوي ــت، ئۆل ــا  دوس ــۇڭا بۇنىڭغ ش
  . دېگىنىچه كۆز يۇمدى —، قايغۇرۇشنىڭ ھاجىتى يوق

ــسىدىكى        ــشىلهر ئارى ــۇ كى ــسۇنكى، ئ ــمهت قىل ــۇزەيفهگه رەھ ــالالھ ھ ئ
خــشاش ئــالالھ بىزنىمــۇ ھــۇزەيفهگه ئو. مىــسلى يــوق ئېــسىل ئــۈلگه ئىــدى 

مۇســـۇلمانالرنىڭ مهنپهئهتـــى ئۈچـــۈن خىـــزمهت قىلىـــدىغان تهدبىرلىـــك،  
  !ئامىن! ئۈلگىلىك مۇسۇلمانالردىن قىلسۇن
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  ئىبنى ۋەققاسسهئد
  

ــى  ــاتقىن، !ســهئدئ ــا ئ ــ ئات ــۇپ   ـ ــدا بول ــام ســاڭا پى ئان
 !كهتسۇن

ــدە    ( — ــۇد كۈنى ــساالمنىڭ ئوھ ــبهر ئهلهيهىس پهيغهم
 قىلغــان  ئــوق ئېتىــشقا رىغبهتلهنــدۈرۈپ   نىســهئد
  )دىنسۆزى

 
ئالالھتىن ئالالھ دەرگاھىدىن قوغالنغان شـهيتاننىڭ شـهررىدىن پانـاھ           

 ئالالھنىـڭ ئىـسمى بىـلهن    ېهرىبـان م شـهپقهتلىك ۋە    ناھـايىتى ! تىلهيمهن
 )! باشاليمهن(

  ئانىـسى  . ــ ئانىـسىغا ياخـشىلىق قىلىـشقا بـۇيرۇدۇق          ئىنساننى ئاتـا
ئىككـى  . لىق بىـلهن كۆتـۈردى  ئۈسـتى ـ ئۈسـتىگه ئـاجىز    ) قورسىقىدا(ئۇنى 

ماڭا ۋە ئاتا ـ ئاناڭغـا شـۈكۈر    !) ئى ئىنسان. (يىلدا ئۇنى ئهمچهكتىن ئايرىدى
ــ ئانـاڭ     ئهگهر ئاتـا  . قىلغىن، ئاخىر قايتىدىغان جاي مېنىـڭ دەرگاھىمـدۇر       

ســېنى ســهن بىلمهيــدىغان نهرســىنى ماڭــا شــېرىك كهلتۈرۈشــكه زورلىــسا،  
يهنى (ا دۇنيادا ياخشى مۇئامىلىدە بولغىن      ئۇالرغا ئىتائهت قىلمىغىن، ئۇالرغ   

، ماڭــا تــائهت )دىنىڭغــا زىيــان يهتمهيــدىغان ئاساســتا ياخــشىلىق قىلغىــن 
بىلهن قايتقان ئادەمنىڭ يولىغـا ئهگهشـكىن، ئانـدىن مېنىـڭ دەرگاھىمغـا             

  .قايتىسىلهر، سىلهرگه قىلمىشىڭالرنى ئېيتىپ بېرىمهن
. ە مۇنـداق بىـر ۋەقهلىـك بـار        بۇ ئايهتنىڭ نازىل بولۇش سهۋەبى ھهققىـد      

، شـىرېكلىككه ئهمهس،    هلىـبىگه غبۇنىڭ نهتىجىسى مهغلـۇبىيهتكه ئهمهس،      
 .بهلكى تهۋھىدكه دااللهت قىلىدۇ

 ئىبنـى ۋەققـاس مهككىـدىكى       سـهئد ھېكايىمىزنىڭ بـاش قهھرىمـانى،      
 .ئېسىل نهسهبلىك ئائىلىدىن كېلىپ چىققان ياشالردىن بىرىدۇر

  ساھابىلهر ھاياتىدىن تالالنمىالر

 205

w
w

w
.m

unber.org
 

رى چاقناشقا باشلىغان دەسلهپكى ۋاقىتالردا  مهككىدە پهيغهمبهرلىك نۇ  
 تېخى كىچىك بولۇپ، ئۇ ئاتا ـ ئانىسىغا كۆيۈمچـان، بولۇپمـۇ ئانىـسىغا     سهئد

 ياشـنىڭ قارىـسىنى     17گهرچه ئـۇ ئهمـدىال      . بهكمۇ ئامراق بىر ئۆسمۈر ئىدى    
، ئۇنىـڭ ئهقلـى ئۆتكۈرلىكىـدە، ھېكمهتلىكلىكىـدە          لېكىن ئالغان بولسىمۇ 

ــشم  ــوڭالردىن قېلى ــۇن ـ      . ايتتىچ ــسىز ئوي ــلىرىدەك ئورۇن ــۆز تهڭتۈش ــۇ ئ ئ
ــوق        ــشىالش، ئ ــاقنى ياخ ــاش، ياچ ــوق ياس ــى ئ ــرىلمهي، ۋاقتىن ــىغا بې تاماش
ئېتىــشنى مهشــىق قىلىــشتهك ئــاقىالنه ئىــشالرغا ســهرپ قىلىــش بىــلهن  

ئـۇ خـۇددى ئـۆزىنى چـوڭ ئىـشالرغا تهييارلىنىۋاتقانـدەك ھـېس              . ئۆتكۈزەتتى
 .قىالتتى

اۋاتقان نــاتوغرا ئهقىدىــدىكى    قهۋىملىــرى ياشــ ئــۇ يهنه كۆڭلىــدە ئــۆز  
قوتۇلدۇرىدىغان بىرىنىـڭ ئوتتۇرىغـا چىقىـشىنى كۈتىۋاتقانـدەك          تىدىنھايا

 .بىر تهقهززالىق تويغۇسىدا بىئارام ياشايتتى
مانا مۇشۇ مهزگىلدە ئالالھ پۈتكۈل ئىنسانىيهتنى توغرا ياشـاش يولىغـا           

ئهقىدىــدىكى ئىنــسانالرنى  باشــاليدىغان رەھمىتــى بولغــان، ئــازغۇن، خاتــا     
ــۇھهممهد   ــان مــ ــدىغان، مهخلۇقاتالرنىــــڭ ئهڭ كاتتىــــسى بولغــ قۇتۇلدۇرىــ

بۇ خاسىيهت ئىگىـسى پهرۋەردىگـارى ئالالھنىـڭ        . ئهلهيهىسساالمنى ئهۋەتتى 
 .سۆزلىرىنى ئىنسانالرغا يهتكۈزەتتى

ئــۇ .  ھــېچ كېچىكمهســتىن بــۇ ئىالھــى چاقىرىققــا ئــاۋاز قوشــتى ســهئد
ئۇ كۆپ ھالالردا بۇنىڭدىن    . هرنىڭ ئاۋالقىلىرىدىن بولدى  ئىسالم كهلتۈرگهنل 

ــپ ــى   «: پهخىرلىنىــ ــلهپكى دەۋىتــ ــسىنىڭ دەســ ــك ۋەھىيــ پهيغهمبهرلىــ
دېـمهك، مهن ئىمـان     . باشلىنىپ يهتته كۈنـدىن كېـيىن ئىمـان كهلتـۈردۈم         

 .دەيتتى» كهلتۈرگهنلهرنىڭ ئاۋالقىلىرىدىن بولدۇم
 ۇشالخكىرگهنلىكىدىن نىڭ ئىسالمغا  سهئدپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم   

ته يېڭى چىققان ئاينىڭ تولـۇن ئـاي بولىـشى مـۇقهررەر            سهئدچۈنكى،  . بولدى
بولغاندەك، پات ئارىدا ھهقىقىي ئهركهكلهردىن بولۇپ يېتىشىپ چىقىدىغان        

شۇنداقال، يهنه مهككه ياشلىرىنى ئۆزىگه جهلـپ قىلىـپ         . ئاالمهتلهر بار ئىدى  
، هسـهب ن ېـسىل ئ سـهۋەب بولىـدىغان،      ئهگهشتۈرىدىغان، سۆزىگه كىرگۈزۈشكه  



  ساھابىلهر ھاياتىدىن تالالنمىالر

 206

w
w

w
.m

unber.org
 

 .يۇقىرى مهرتىۋە بار ئىدى
ئۇنىڭــدىن باشــقا پهيغهمــبهرگه يــېقىن تۇرىــدىغانلىق تهرىپىــدىنمۇ      
ئىمتىيازغا ئىگه بولۇپ، ئۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئانا تهرەپ جهمهتى         

ــدى    ــسى ئىـ ــان تاغىـ ــدىن بولغـ ــرا جهمهتىـ ــى زوھـ ــان بهنـ ــبهر . بولغـ پهيغهمـ
 . بۇ تاغىسى بىلهن پهخىرلىنهتتىئهلهيهىسساالم

بىر رىۋايهتته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ساھابىلىرى بىلهن ئولتۇرغاندا       
بۇ مېنىڭ تاغام،   «: نىڭ كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ ئولتۇرغانالرغا قاراپ    سهئد

دېگهنلىكى » ! باقسۇن كۆرسىتىپقېنى كىمنىڭ مۇشۇنداق تاغىسى بولسا      
 .رىۋايهت قىلىنغان

ــۇ ياشــنى  .  ئاســانغا چۈشــمىدىۇرۇشــىتئىــسالمدا نىڭ ســهئد ئىــسالم ب
سـىناقنىڭ بـۇ قاتتىقلىقىـدىن ھهتتـا        . قاتتىق سـىناقالرغا دۇچـار قىلـدى      

ــى     ــگه يهتت ــدىغان دەرىجى ــهۋەب بولى ــقا س ــل بولۇش ــايهت نازى ــۇ ئاجايىــپ  . ئ ب
 .نىڭ ئۆزىنى تهكلىپ قىاليلىسهئدكهچۈرمىشنى سۆزلهپ بېرىشكه 

داق بىـر چـۈش      مۇن شتىن ئۈچ كۈن بۇرۇن   قوبۇل قىلى مهن ئىسالمنى   «
ــۈمدە  ــۆردۈم، چۈشــــ ــاراڭغۇلۇق ئىچىــــــگه چۆكــــــۈپ  كــــ قاتمۇقــــــات قــــ

كېتىۋاتقــانلىقىمنى، بــۇ قــاراڭغۇلۇق ئىچىــدە تهمتىــرەپ يۈرگىنىمــدە بىــر 
مهن ئۇ ئايغا ئهگهشـتىم ۋە ئالدىمـدا بىـر     . ئاينىڭ نۇر چاچقانلىقىنى كۆردۈم   

لىقىنى انهگىـشىپ كېتىۋاتقـ   قانچه كىشىنىڭ شۇ ئايغا مهندىن ئىلگىرى ئ      
 زەيــد ئىبنــى ھــارىس، ئهلــى ئىبنــى ئهبــۇ تالىــپ، ئهبــۇ بهكــرى ۇالرئــ. كـۆردۈم 

ســــىلهر قاچانــــدىن بېــــرى بــــۇ يهردە ‹: مهن ئــــۇالردىن. ســــىدىق ئىــــكهن
دەپ جـــاۋاب › بىـــر ئـــاز ئىلگىـــرى‹: ئـــۇالر. دەپ سورىـــسام› تۇرۇۋاتىـــسىلهر؟

 .بېرىشتى
منىڭ يوشۇرۇنچه ئىسالمغا دەۋەت    تاڭ ئاتقاندا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساال   «

مهن ئالالھنىـڭ ياخـشىلىقنى ئىـرادە     . قىلغانلىق خهۋىرىنى ئاڭالپ قالدىم   
قىلىپ، بـۇ سـهۋەب بىـلهن مېنـى قـاراڭغۇلۇقتىن يورۇقلۇققـا چىقىرىـشنى               

دە، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم تهرەپـكه        ــ   يهتتىم ۈشىنىپچخالىغانلىقىنى  
ــاپتىم ــاد ج . چ ــلهن جىي ــسىدا ئۇچراشــتىم مهن ئۇنىــڭ بى ــدا  . ىلغى ــۇ چاغ ب
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ئـۇ نـامىزىنى    . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئهسـىر نـامىزى ئوقۇۋاتقـان ئىـكهن         
ــدا مهن ئىمــان ئ  ــۇپ بولغان چۈشــۈمدە كــۆرگهن ھېلىقــى بىــر  . تىمتــيېئوق

 .نهچچهيلهن مهندىن بۇرۇن ئىمان ئېيتقان ئىكهن
ــام مې ــۇتتى    ئان ــۈرلىكى ت ــاڭالپ تهت ــى ئ ــسالمغا كىرگىنىمن ــڭ ئى . نى

 ۋە ئۇنى ئىنتـايىن  ئهمهلىيهتته مهن ئانامنىڭ ناھايىتىمۇ بهك كۆيۈنىدىغان     
  : ئۇ. دىغان بالىسى ئىدىمبهك ياخشى كۆرى

ئهسلى دىنىڭدىن يېنىپ قوبۇل قىلغان ئـۇ زادى قانـداق          ! سهئد ئى   —
بولمىـسا مهن   . سـهن بـۇ يېڭـى دىننـى تاشـال         ! دىن؟ ئالالھ بىلهن قهسـهمكى    

ئـۇ چاغـدا سـهن مهن ئۈچـۈن ئېچىنىـپ            ...مهن، ئىچمهي ئۆلۈپ كېتى   ېمهيي
بـۇ ئىـش سـهۋەبىدىن كىـشىلهر سـېنى ئـۆمرۈڭ            . پارە بولىدۇ  ـ يۈرىكىڭ پارە 

ئىچمهسـلىك ھهققىـدە قهسـهم       ــ  مهسـلىك ېي دېدى ۋە    —لهيدۇ،  ىبئهيبويى  
  : مهن ئۇنىڭغا. ئىچتى

ھهر قـانچه قىلـسىڭىزمۇ مهن بـۇ        ! ھهرگىز ئۇنداق قىلماڭ  !  ئى ئانا  —
 . دېدىم—يانمايمهن، دىنىمدىن 

مهسلىك ۋە ئىچمهسلىك قهسـىمىدە چىـڭ تـۇرۇپ بىـر           كىم ئانام يې  لې
ــانچه كــۈننى ئۆتكــۈزدى  ــورۇقالپ، تېنــى ئاجىزلىــشىپ ماغــدۇرۇدىن   . ق ــۇ ئ ئ

 بۇ بىر نهچچه كۈن ئىچىدە مهن ئۇنىڭ ئازراق بولـسىمۇ يهپ           .كېتىپ قالدى 
ېكىن، ئــۇ لــ. ـــ ئىچىــشىنى تهۋســىيه قىلىــپ ئۇنىــڭ قېــشىغا كېلىــۋەردىم

ھهم ماڭا يا مېنىڭ دىنىمدىن يېنىشىمنى يـا        . مىدىېقهتئىي ھېچنېمه ي  
بولمىــسا ئۆزىنىــڭ شــۇ پېــتىچه ئۆلــۈپ كېتىــدىغانلىقىنى شــهرت قىلىــپ  

 .تۇرۇۋالدى
كىن، مهن  لې. هتهن سىزنى بهك ياخشى كۆرىمهن    مهن ھهقىق !  ئى ئانا  —

ئـالالھ  . مهنرىهرىنى سىزدىنمۇ بهكـرەك ياخـشى كـۆ       ئالالھ ۋە ئۇنىڭ پهيغهمب   
ســىزنىڭ مىــڭ جېنىڭىــز بولــۇپ ھهر بىــر جېنىڭىــز   ! بىــلهن قهســهمكى

دىردىمۇ مهن بـۇ دىنىمـدىن   ىن بىر ـ بىرلهپ چىقىـپ كهتـكهن تهقـ    ئاچلىقت
 . دېدىم مهن ئاخىرى—ھهرگىز يانمايمهن، 

لىكىمنـــى كـــۆرۈپ ئـــاخىرى تهن بهردى ۋە يئانـــام مېنىـــڭ بـــۇ قهتئى«
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ــ ئانـاڭ     ئهگهر ئاتـا  : الالھ بـۇ ئهھۋالغـا قارىتـا      ئ. ئىچتى ـ مهجبۇرىي ھالدا يهپ  
ســېنى ســهن بىلمهيــدىغان نهرســىنى ماڭــا شــېرىك كهلتۈرۈشــكه زورلىــسا،  

يهنى (ئۇالرغا ئىتائهت قىلمىغىن، ئۇالرغا دۇنيادا ياخشى مۇئامىلىدە بولغىن         
دېگهن ئايهتلهرنى  ) دىنىڭغا زىيان يهتمهيدىغان ئاساستا ياخشىلىق قىلغىن     

 ».نازىل قىلدى
نىڭ ئىـسالمنى قوبـۇل قىلغـان كـۈنى، مۇسـۇلمانالر           سـهئد ئهمهلىيهتته  

 بىر زات قوشۇلغان بىـر      هيرلىكخكۆپ ياخشىلىقالرغا ئېرىشكهن، ئىسالمغا     
 .كۈن بولغان ئىدى

نىــــڭ ئاجايىــــپ ئۆمهير بىــــلهن قېرىندىــــشى ســــهئدبهدىــــر كــــۈنى 
 يرئـۆمه ئۇنىـڭ ئىنىـسى   . كۆرۈنۈشلىرى مهيدانغا كهلـگهن بىـر كـۈن بولـدى       

ــدى      ــمۈر ئىـ ــر ئۆسـ ــگهن بىـ ــاالغهتكه يهتمىـ ــۇق بـ ــى تولـ ــبهر . تېخـ پهيغهمـ
ــكه       ــۆزدىن كهچۈرۈش ــۇننى ك ــدىغان قوش ــقا چىقى ــۇ ئۇرۇش ــساالم ب ئهلهيهىس

 ئۆزىنىڭ يېشىنىڭ كىچىكلىكى سهۋەبىدىن قالدۇرۇلۇپ ئۆمهيرباشلىغاندا 
. كېتىشىدىن ئهنـسىرەپ قوشـۇننىڭ ئارقـا تهرىـپىگه مۈكىنىۋالغـان ئىـدى            

يغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنى يهنىال كۆرۈپ قېلىپ قايتۇرۋەتكهنـدە        بىراق، په 
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئۇنىڭغـا ئىچـى ئاغرىـپ،          . ئۇ يىغالشـقا باشـلىدى    

نىڭ سـهئد  بولـۇپ ئاكىـسى      ۇشـال خ ناھـايىتى بۇ چاغـدا ئـۇ      .  قىلدى ۇخسهتر
.  ئۇنىڭ قىلىچىنـى ئۇنىـڭ بوينىغـا ئېـسىپ قويـدى           سهئد. قېشىغا كهلدى 

.  ئۇ تېخى كىچىك بولغاچقا ئۇنىـڭ قىلىچـى يهرگه تىگىـپ قـاالتتى             چۈنكى،
 . ئۇكىالر ئالالھ يولىدىكى ئۇرۇشقا ئاتالندى ـ شۇنداق قىلىپ بۇ ئاكا

 جهڭ مهيدانىدا شېهىت قىلىنغان ئىنىسى      سهئدئۇرۇش ئاخىرالشقاندا   
 .نى قويۇپ مهدىنىگه قايتىپ كهلدىئۆمهير

 قورققىنىـدىن ۇبىيهت يۈزلهنگهنـدە    ئوھۇد ئۇرۇشىدا مۇسۇلمانالرغا مهغل   
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى يالغۇز تاشالپ قويـۇپ ھهر تهرەپـكه چېچىلىـپ           

قىن كىشى بىلهن قېلىپ يـاچىقى بىـلهن        ال ئۇنىڭغا يې  سهئدهت  پهق. كهتتى
ئۇنىڭ ئاتقان ھهر بىر ئوقى بىر      . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى قوغداپ تۇردى   

ــشلىتهتتى  ــرىكنى يهر چىـ ــۇ    . مۇشـ ــڭ بـ ــساالم ئۇنىـ ــبهر ئهلهيهىسـ پهيغهمـ
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ــدۈرۈپ   ــۇنى تېخىمــۇ رىغبهتلىهن ــاتقىنســهئد« :ماھــارىتىنى كــۆرۈپ ۋە ئ !  ئ
 ئۆمـۈر بـويى بـۇ سـۆز     سـهئد . دېـدى » !ئانام ساڭا پىدا بولسۇن ئاتا ـ !... ئاتقىن

 ــ  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھېچبىـر ئـادەمگه ئاتـا       «: ئۇ. بىلهن پهخىرلهندى 
 .دەيتتى» ىلمىغان ئىدىئانىسىنى تهڭ پىدا ق

ســالرنى خهلىــپه ۋاقتىــدا پار!) ئــالالھ ئۇنىڭــدىن رازى بولــسۇن(ئــۆمهر  
ــدە بۇد  ىزىمنىــڭ يىلتىزىنــى قورۇتمــاق ئۈچــۈن  دگــۇمران قىلىــپ، يهر يۈزى

 ئۇلۇغلۇقنىڭ ئهڭ يۈكسهك پهللىـسىگه      سهئدقوشۇن تهيارلىماقچى بولغاندا    
 . يهتتى

: ۋىاليهتلهرنىــڭ ۋالىيلىرىغــائۇرۇشـتىن بــورۇن ھهرقايــسى جــايالردىكى  
ــېئىر،      « ــار، ش ــارلىقى ب ــى تهيي ــسى جهھهتتىك ــى، ھهر قاي ــورالى، ئېت ــا ق ماڭ

نۇتــۇقتىن جهڭ ئۈچــۈن پايــدىلىق ئــارتۇقچىلىقى بــار بــارلىق كىــشىلهرنى  
دەپ مهكتـــۇپ ئهۋەتكهنـــدە ھهرقايـــسى جـــايالردىن مۇجاھىـــد » !ئهۋەتىڭـــالر

قوشۇن تولۇقالنغاندا، ئۆمهر . بهس بىلهن كېلىشكه باشلىدى قوشۇنالر بهس ـ 
بۇ دەرىجىدىكى زور قوشۇنغا كىمنى قوماندان قىلىش توغرىسىدا مهسلىههت 

 .دېيىشتى» !نىسهئد يولۋاس باتۇر«: كۆپچىلىك بىردەك. قىلدى
قوشـۇن يولغـا چىقىـش      . ئۆمهر ئۇنىڭغا قوشۇننىڭ بايرىقىنى تۇتقـۇزدى     

  : كه نهسىههت قىلىپسهئدئالدىدا ئۆمهر 
سېنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تاغىـسى ۋە دوسـتى        ! سهئد ئى   —

دېيىشلهر مهغرۇرالندۇرۇپ قالمىـسۇن، ئـالالھ يامـانلىقنى يامـانلىق بىـلهن            
 ئـــالالھ بىـــلهن ســـهئدئـــى . ئهمهس، بهلكـــى ياخـــشىلىق بىـــلهن ئۆچۈرىـــدۇ

.  باغلىنىشلىق يوقېچقانداقھنۇشتىن باشقا بويسۇ ۇرىسىدائوتتبهندىنىڭ 
ــشىلهرنىڭ مهر ــڭ   كىــ ــسىزىنىڭ ئالالھنىــ ــلهن مهرتىۋىــ ــۋىلىكى بىــ تىــ

ر پهقهت تهقـۋالىقى  كىشىله. نهزىرىدىكى پهرقى تهقۋالىق بىلهنال ئۆلچىنىدۇ    
بىــز . قا ئېرىــشىدۇســاۋابنۇشى بىــلهن بويــسۇئالالھقــا . قلىنىــدۇبىــلهن پهر

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمدىن كــۆرگهن ئىــشالرغا قــارىغىن ھهم ئۇنىڭــدىن 
 .  دېدى—، بۇيرۇقولسا چهتنهپ كهتمه، بۇ ب

 كىـشى،   99قوشۇندا بهدىـر ئۇرۇشـىغا قاتناشـقانالردىن        . قوشۇن ئاتالندى 
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 نهچــچه كىــشى بىــرگه 310رىــزۋان ۋە باشــقا بهيــئهتلهردە بــار كىــشىلهردىن  
يهنه پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم بىـلهن مهككىنـى ئىـشغال قىلىـشقا            . ئىدى

 . كىشى بار ئىدى700دىن  كىشى، يېزا پهرزەنتلىرى300قاتناشقانالردىن 
ئۇرۇشــنىڭ .  قادىــسىيهگه يېتىــپ بارغانــدا قوشــۇننى توختــاتتى ســهئد

ــۋىتىش      ــۇمران قىلى ــۈن گ ــسىيهنى تۈپت ــۇلمانالر قادى ــۈنى مۇس ــاخىرقى ك ئ
ــاتتىق     ــسقاندەك ق ــۇددى كىــشهن ئوشــۇقنى قى ــدە دۈشــمهنلهرنى خ نىيىتى

لـدا دۈشـمهن    بىر، تهھلىل ئېيتقـان ھا    كتهئۇالر  . ئىسكهنجه قورشاۋىغا ئالدى  
لىقالرنىڭ بـاش قومانـدانى     پارسـ . تۇشتىن بۆسـۈپ كىـردى     ـ سېپىگه تۇشمۇ 

بۇنىـڭ  . ستهمنىڭ بېشى مۇسۇلمانالرنىڭ نهيزىـسى ئۈسـتىدە كۆتۈرۈلـدى        ۇر
ھهتتا، مۇسۇلمانالر . بىلهن ئالالھنىڭ دۈشمهنلىرى ئاالقىزادىلىككه چۈشتى   

گهن دۈشـــمهن بـــۇ ئۇرۇشـــتا ئـــۆل. ئـــۇالرنى چاقىرىـــپ، ئانـــدىن ئۆلتـــۈرەتتى
 مىڭ ئىكهنلىكىال بۇ جهڭنىـڭ كاتتـا غهلىـبه ۋە           30قوشۇنىنىڭ سانىنىڭ   

 .غهنىمهتلهرگه ئىگه بولغانلىقىغا كۇپايىدۇر
 .مۈلۈك ئاتا قىلدى ئالالھ ئۇنىڭغا كۆپ مال ـ .  ئۇزۇن ئۆمۈر كۆردىسهئد
ــېكىن ــۇ ئۆزىنىــڭ كــونىراپ تىتىلىــپ  ېقىنالشــقانداي، ئۇنىڭغــا ئهجهل ل  ئ

مېنى بۇنىڭ بىلهن كىـپهنلهڭالر، چـۈنكى،     «: نى تهلهپ قىلىپ  كهتكهن تونى 
مهن بهدىر كۈنى مۇشـۇ تـوننى كىـيگهن ھالـدا مۇشـرىكالر بىـلهن ئۇرۇشـقان                 

 »...مهن يهنه مۇشۇ تون بىلهن ئالالھ بىلهن ئۇچرىشىـشنى خـااليمهن          . ئىدىم
 ! ئالالھ ئۇنىڭ ياتقان يېرىنى نۇرلۇق قىلسۇن .دېدى
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  رىسئهبۇ سوفيان ئىبنى ھا
 

  . يىگىتلىرىنىڭ كاتتىسىت جهننهئهبۇ سوفيان
  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  —   

  
مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم بىلهن ئهبۇ سوفيان ئارىـسىدىكى مۇناسـىۋەت         

  .باشقىالردا كهم ئۇچرايدىغان ئاالھىدە مۇناسىۋەت ئىدى
 بولـۇپ،   ېمهتلىـك دپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىـلهن ئهبـۇ سـوفيان تهڭ          

ئـۇ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ تاغىـسى        . ر بىر ئائىلىدە چوڭ بولغان    ئۇال
ــۇھهممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ     ــسا م ــۇپ، ھــارىس بول ــوغلى بول ــسنىڭ ئ ھارى

ھهمـدە يهنه ئهبـۇ   . شى ئىـدى ىـ قېرىندئانـا بىـر    ئاتىـسى ئابـدۇلالھنىڭ ئاتـا ـ    
ــۇپ     ــداش بول ــۇھهممهد ئهلهيهىســساالم ئېمىل ــلهن م لىــك بهختســوفيان بى

ــا بولغــان ھهلىــمه ئىنىك ــۇ ئىككىــسىنى تهڭ ئېمىــتكهن ئىــدى  ئان ــۇ . ئ ئهب
سوفيان مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۇنىڭغا پهيغهمبهرلىك كېلىـشتىن       

ــدى     ــتى ئى ــان دوس ــوڭ بولغ ــاپ چ ــله ئوين ــۇرۇنقى بىل ــبهر  . ب ــۇ يهنه پهيغهم ئ
  .ئهلهيهىسساالمغا ئوخشايدىغان كىشىلهرنىڭ بىرى ئىدى

چرايدىغان يېقىنلىـق   ۇئستهھكهم ھهم كهم     بۇ مۇ  ۇرىسىدىكىئوتتئۇالر  
ــۇم        ــادەم چوق ــر ئ ــداق بى ــان ھهرقان ــاكى ئاڭلىغ ــۆرگهن ي ــىۋىتىنى ك مۇناس
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا پهيغهمبهرلىك ۋەھيىسى كهلگهندە ئهبۇ سوفيان       
ئۇنى تهستىقلىغۇچىالرنىڭ ئهڭ ئهۋۋىلىدىن بولۇشى مۇمكىن، دەپ ئويلىسا        

  .ەل بۇنىڭ ئهكسىچه بولدىبىراق، ئهمهلىيهت د. كېرەك
ــلهن       ــدى بى ــى ئال ــك دەۋىتىن ــساالم پهيغهمبهرلى ــبهر ئهلهيهىس پهيغهم

غاندا، ھهم شۇ بـويىچه ئىـش   بۇيرۇل ـ تۇغقانلىرىدىن باشالشقا  ۇرۇقئئۆزىنىڭ 
ئېلىپ بېرىۋاتقاندا، ئهبۇ سـوفياننىڭ قهلبىـدە پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا        

ىكى دوستلۇق، دۈشمهنلىككه، ر ئارىسىدقارىتا ھهسهت ئوتلىرى الۋۇلداپ، ئۇال
ئارا ياردەمدە بولۇش ۋە قېرىنداشـلىق يهتكـۈزۈش بولـسا قارشىلىشىـشقا،            ئۆز

  .يۈز ئۆرۈشكه ئۆزگهردى
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ــۇيرۇقپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم پهرۋەردىگارىنىــڭ   ىنى يهتكۈزۈشــكه ب
 بـار   ۇيىئابرباشلىغان مهزگىلهر دەل ئهبۇ سوفياننىڭ قۇرەيشلهر ئىچىدە يۈز         

ئـۇ  . ولغان، چهۋاندازى ھهم شائىرلىرىدىن بولۇپ قالغان مهزگىللىرى ئىدى        ب
ــى     ــشلىرىغا قارش ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئى ــى پهيغهم ــورالىنى ۋە تىلىن ق

ــقۇنل   ــا توس ــقا، چاقىرقلىرىغ ــلىدى  ۇتۇرۇش ــشكه باش ــشقا ئىشلىتى . ق قىلى
ــابىلىيهت ۋە ئىقتىــدارىنى مۇســۇلمانالرغا، ئىــسالم    ــۈن ق ــۇ پۈت قىسقىــسى ئ

 قهبىلىـسىدىن پهيغهمـبهر     قـۇرەيش . ىغا زىيان سېلىشقا قاراتقـان ئىـدى      دىن
ته، سۇيىقهســـتئهلهيهىســـساالمغا قارىتـــا پىالنالنغـــان ھهر قانـــداق بىـــر     

ــسى،     ــته ئۇنىــڭ چــوڭ تۆھپى ــر ئهزىيهت ــۈزۈلگهن ھهر بى مۇســۇلمانالرغا يهتك
ئۇ شىئېردىن ئىبارەت ئىقتىدارىنىڭ شهيتان . قوشقان ھهسسىسى بار ئىدى

ــ ــدىلىنىپدىن تىلى ، تىلىنــى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنى مهســخىرە  پاي
قىلىشقا، ئۇنىڭ ھهققىدە الۋزا، تېتىقـسىز سـۆزلهرنى قىلىـشقا قويـۇۋەتكهن            

  .ئىدى
ئهبۇ سوفياننىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ساقلىغان ئاداۋىتى ھهتتـا        

هيهىسساالم بۇ جهرياندا ئۇ پهيغهمبهر ئهل. يىگىرمه يىلغا يېقىن داۋام قىلدى
ئۈچۈن زىيان سالىدىغان، دۈشمهنلىك قىلىدىغان ھهر قانداق بىر پۇرسهتنى         

ئــۇ بــۇ قىلمىــشلىرى بىــلهن چــوڭ گۇنــاھالرنى . قولــدىن بېرىــپ قويمىــدى
  .ئۆتكۈزدى

ــسالمغا   مهكــكه فهتهــى  ــا ئى ــرى ئۇنىڭغ ــازراقال ئىلگى  قىلىنىــشتىن ئ
م كهلتۈرۈشـىدە   ئۇنىڭ ئىسال . كىرىشتىن ئىبارەت بۇ بۈيۈك نېمهت پۈتۈلدى     

. لىرىدا داستان بولغۇدەك بىر تهسـىرلىك جهريـان بولغـان ئىـدى          كىتابتارىخ  
  : بۇنى ئهبۇ سوفيان مۇنداق بايان قىلىدۇ

ــۈن      ــش ئۈچـ ــشغال قىلىـ ــى ئىـ ــا مهككىنـ ــپ ھهتتـ ــسالم كۈچىيىـ ئىـ
مۇھهممهدنىڭ مهككىگه كېلىـدىغانلىق خهۋىـرى ماڭـا يهتكهنـدە بېـشىمغا            

اڭا تار تۇيۇلـۇپ، نهگه بېرىـپ، نهدە تۇرۇشـۇمنى         زېمىن م . غهم تېغى يىقىلدى  
قهيهرلهرگىمۇ بارارمهن، كىمـلهر بىـلهن   ‹: شۇ ھالدا ئۆز ـ ئۆزۈمگه . بىلمىدىم

ــدوستل ــارمهن؟ ىشى ــلهن ياش ــلهر بى ــتىم› پ، كىم ــالىم ۋە . دەپ كهت مهن ئاي
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ــا ــالر،   ‹: بالىلىرىمغـ ــارلىقىنى قىلىڭـ ــش تهييـ ــدىن چىقىـ ــىلهر مهككىـ سـ
ــاز   ــشكه ئ ــۇھهممهد كېلى ــى   م ــۇالر مېن ــاۋادا ئ ــدى، ن ــسا شهكــسىز  ۇتۇتقال ۋال

  .دېدىم› ئۆلتۈرىلىمهن
ــا ــۇالر ماڭـــ ــۇھهممهدكه  ‹: ئـــ ــقىالرنىڭ مـــ ــى ۋە باشـــ ئهرەب مىللىتـــ

ــانلىقىنى كۆرمهيۋاتامــسهن؟   ــۇنى ھىمــايه قىلغ ــسۇنغانلىقىنى، ئ ســهن ! بوي
تېخىچه ئۇنىڭ بىلهن قارشىلىشىپ يۈرۈۋېرەمسهن؟ سـهن ئهسـلىدە ئۇنىـڭ           

 بولۇشـۇڭ كېـرەك     ۋۋىلىئـا ىغان، يـاردەم بېرىـدىغانالرنىڭ      دىنىنى كۈچهيتىد 
. قىسقىسى ئۇالر مېنى مۇھهممهدنىڭ دىنىغا قىزىقتۇردى     . دېيىشتى› ئىدى

. بۇنىڭ بىلهن ھهتتاكى ئالالھ مېنىڭ دىلىمنى ئىسالم ئۈچـۈن ئېچىـۋەتتى          
ــۆگه     ــات ۋە بىــر ت ــدىال خىــزمهتچىم مهزكۇرغــا بىــر ئ مهن شــۇ چاغنىــڭ ئۆزى

ــ  ــقا ب ــى    تهييارالش ــار يهرن ــۇھهممهد ب ــى ئېلىــپ م ــۇم جهئفهرن ويرۇدۇم ۋە ئوغل
 ىـدىكى قئارىلىمهن ئۇنىـڭ مهكـكه بىـلهن مهدىـنه          . نىشانالپ يولغا چىقتىم  

  .ئهبۋا دېگهن يهردە ئىكهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم
ئوغلــۇم بىــلهن ئىككىمىــز بــۇ يهرگه يېتىــپ كهلگهنــدە بىرەرســىنىڭ  

 ئۇنىڭغــا ئىمــان ۇچۇرۇشــۇپئمېنــى تونــۇپ قېلىــپ مهن مــۇھهممهد بىــلهن 
ــۈزۈمنى    ــسىرەپ يـ ــشىدىن ئهنـ ــى ئۆلتۈرىۋېتىـ ــۇرۇن مېنـ ــتىن بـ كهلتۈرۈشـ

 هۋاتقـان ئىلگىرىلئۇنىڭ قوشـۇنى بولـسا مهكـكه تهرەپـكه قـاراپ            . يۆگىۋالدىم
  .بولغاچقا مهن ئۆزۈمنى ئۇالر بىلهن دۇقۇرۇشۇپ قېلىشتىن قاچۇرۇپ ماڭدىم

ــساالمنىڭ   ــبهر ئهلهيهىســ ــدا پهيغهمــ ــۇ چاغــ ــدە دەل شــ ــهپ ئىچىــ ســ
ــپ         ــدىغا بېرى ــڭ ئال ــال ئۇنى ــدىم ـ دە، دەرھ ــۆرۈپ قال ــانلىقىنى ك كېلىۋاتق

مهن شــۇ ياققــا . ئــۇ مېنــى تونــۇپال باشــقا ياققــا قارىۋالــدى. منى ئــاچتىمۈيــۈز
بۇنـداق قىلىـش بىـر قـانچه قېـتىم          . ئـۇ يهنه باشـقا ياققـا قارىۋالـدى        . ئۆتتۈم

  .تهكرارالندى
ــۇ يهرگه « ــۈچهكمهن بـــ ــسال  ‹هلگـــ ــڭ ئىـــ ــۈرمهكچى مېنىـــ م كهلتـــ

بولغانلىقىمدىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ۋە ئۇنىـڭ سـاھابىلىرى چوقـۇم            
كىن، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ     لـې .  دەپ ئويلىغـان ئىـدىم     ›يىنىدۇۆس

مهنــدىن يــۈز ئــۆرىگهنلىكىنى كــۆرۈپ ئۇنىــڭ ســاھابىلىرىنىڭ ھهممىــسى   
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 قاتتىق يۈز ئۆرۈپ    ئهبۇبهكرى ماڭا ئۇچرىغان ئىدى، ئۇمۇ    . ۆرۈدىئمهندىن يۈز   
ئۇ ماڭـا  . مهن ئامالسىز، بوينۇمنى قىسقان ھالدا ئۆمهرگه قارىدىم   . قارىمىدى

ھهتتـا ئۇنىـڭ كۈشكۈرتىـشى بىـلهن        . ۆرۈدىئئهبۇبهكرىدىن ئۆته قاتتىق يۈز     
  : بىر ئهنسارى

 ۋە ئۇنىـڭ  سهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم ! نىڭ دۈشمىنىئى ئالالھ  —
ئىدىڭ، سېنىڭ ئهسكىلىكىڭنى ھهمـمه ئـادەم        زىيان سالغان    ساھابىلىرىغا

ــدۇ ــانهت        —... بىلى ــل ـ ئاھ ــا تى ــپ، ماڭ ــۇپ بېرى ــاۋازىنى قوي ــنىچه ئ  دېگى
ماڭـا قىلىنغـان    . باشقىالر بولسا ماڭا غهزەپلىك ھۇمۇيىشاتتى    . ياغدۇرۋەتتى

  .ىتلىنىۋاتاتخۇشالبۇ ھاقهرەتلهردىن 
  : مهن تاغام ئابباسنى كۆرۈپ ئۇنىڭغا يالۋۇرۇپ

ــى تاغــ — ــم   ! ا ئ ــان، ھهم قهۋمى ــبهر ئهلهيهىســساالمغا تۇغق مهن پهيغهم
ئىچىــدىكى مهرتىۋىلىـــك كىـــشى بولغـــانلىقىم ئۈچـــۈن مېنىـــڭ ئىـــسالم  

 ۇشــالخكهلتــۈرمهكچى بولغــانلىقىم چوقــۇم پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنى  
بولۇۋاتقان بۇ ئىـشالرنى سـهنمۇ كۆرۈۋاتىـسهن،        . قىلىدۇ، دەپ ئويلىغان ئىدىم   

 —ق گهپ قىلغـان بولـساڭ،       غا مهن توغرۇلـۇ   لهيهىسساالمسهن پهيغهمبهر ئه  
  : تاغام ماڭا. دېدىم

يــۈز  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ســهندىن!  ئــالالھ بىــلهن قهســهمكى—
ئـــۆرىگهن ھازىرقىـــدەك ئهھۋالـــدا مهن پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمغا ســـهن 

كېـيىن پۇرسـهت تېپىـپ دەپ        ، لـېكىن  توغرۇلۇق ھېچنېمه دېـيهلمهيمهن،   
ــارمه ــۇنى باقــ ــايىتىن، مهن ئــ ــدىن  ناھــ ــمهن ھهم ئۇنىڭــ ــۆرمهت قىلىــ  ھــ

  . دېدى—ئهيمىنىمهن، 
   ئۇنداقتا مېنى كىمگه ھاۋاله قىلىسهن؟—
  . ئهھۋال يۇقىرىدا دېگىنىمدەك، بۇندىن باشقا بىرنېمه دېيهلمهيمهن—

بىــر ئــازدىن كېــيىن تاغامنىــڭ ئــوغلى  . مهن قــاتتىق غهمــگه پــاتتىم
ئۇمــۇ تاغامــدەكال ســۆزنى . ئېيتــتىمىمنى نــى كــۆرۈپ، ئۇنىڭغــا ئهھــۋال ئهلى

  : مهن تاغام ئابباسنىڭ يېنىغا قايتا بېرىپ. قىلدى
 ســـهن پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ كـــۆڭلىنى مهن ئۈچـــۈن     —
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يۇمشىتىشقا قادىر بواللمىساڭمۇ، مېنى تىلالۋاتقـان كىـشىنى تىلالشـتىن          
مهن . ىدىتاغام مهندىن ئۇ كىشىنىڭ سۈپىتىنى سور.  دېدىم —توختاتساڭ،  

  : تاغام.  مۇنداق شهكىلدىكى ئادەمكهن، دەپ سۈپهتلهپ بهردىم–مۇنداق 
دە، ئۇنىـڭ قېـشىغا بېرىـپ      دېـدى ـ  — بـۇ ئهنـسارى نوئمـان ئىـكهن،     —

ئهبۇ سـوفيان بولـسا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ          ! ئى نوئمان  —ئۇنىڭغا،  
ىسساالم پهيغهمبهر ئهلهيه . تاغىسىنىڭ ۋە مېنىڭ قېرىندىشىمنىڭ ئوغلى    

بۈگۈن ئۇنىڭدىن ئاچچىقلىغان بولسىمۇ، يهنه بىر كۈنلهر كېلىپ ئۇنىڭدىن 
ئۇ شۇندىال مېنى تىلالشتىن    .  دېدى —رازى بولۇپ قاالر، ئۇنى تىللىمىساڭ،      

  .توختىدى
لغانـدا مهن   ئفه دېـگهن جايغـا چۈشـكۈن قى       پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم جۆ  

 ئوغلۇم جهئفهر يېنىمدا ئـۆرە      ى ئالدىدا ئولتۇردۇم،  ئۇنىڭ چېدىرىنىڭ ئىشىك  
ىدىن چىقىـپ مېنـى      ھهر قېتىم ئىشىك   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . تۇراتتى
لېكىن، مهن ئۇنىڭ رازىلىقىنى    . التتىهن ھامانال يۈزىنى مهندىن ئۆرىۋا    كۆرگ

يغا چۈشكۈن قىلـسا مهن     ئۇ قانداقال بىر جا   . سىزلهنمىدىمدئېلىشتىن ئۈمى 
. پ، ئوغلۇمنى يېنىمدا ئۆرە تۇرغۇزۇپ قويدۇم     ى ئالدىدا ئولتۇرۇ  ئۇنىڭ ئىشىك 

بـۇ ئىـشالر    . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالممۇ بۇرۇنقىدەك مهندىن يـۈز ئـۆرۈۋەردى       
  : بىر مهزگىلگىچه داۋام قىلىپ بۇ ئىشالر ماڭا ھار كهلگهندە ئايالىمغا

 ئالالھ بىلهن قهسهمكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھامان بىر كـۈنى          —
ناۋادا رازى بولماي قالسا ئوغلـۇمنى ئېلىـپ ئـاچلىق ۋە       . ىدۇمهندىن رازى بول  

ــلهرگه       ــان تهرەپ ــشىم قايغ ــگه قهدەر بې ــۈپ كهتكهن ــدە ئۆل ــسۇزلۇق دەردى ئۇس
ئـۇ  . بۇ گېـپىم پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا يېتىپتـۇ        .  دېدىم —كېتىمهن،  

ئۇ چىدىرىـدىن چىققانـدا مهنـدىن يـۈزىنى ئـۆرىمهي،           . ماڭا ئىچى ئاغرىتىپتۇ  
ھهتتا مهن ئۇنى كۈلۈمسىرەمدىكىن دەپ ئويلىغان    . ىنه قاراپ قويدى  ئىللىق
  . ئىدىم

ئـۇ  . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهككىگه كهلگهندە مهنمۇ بىرگه كهلدىم      
ــدا كىــرەتتىم  مهســجىد ــسا مهن يۈگــۈرۈپ ئۇنىــڭ ئالدى . كه كىرمهكچــى بول

  .مهيلى قانداقال ئهھۋالدا ئۇنىڭدىن ئايرىلماسلىققا تىرىشتىم
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 كۈنىــدە ئهرەبــلهر پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا قارشــى بۇنــدىن نھــۇنهي
ــدى    ــدە توپالن ــان دەرىجى ــۇپ باقمىغ ــۇرۇن بول ــۇرۇش   . ب ــى ئ ــۇ قېتىمق ــۇالر ب ئ

ئارقىلىق مۇسۇلمانالرنى پۈتۈنلهي يوق قىلىۋېتىشنى مهقسهت قىلىـشقان        
  .ئىدى

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ســاھابىلىرى بىــلهن بىــرگه ئۇالرغــا قارشــى 
مهن مۇشـــرىكالرنىڭ زور قوشـــۇنىنى . مهنمـــۇ چىقـــتىم. قا چىقتـــىئۇرۇشـــ

  : كۆرگىنىمدە
ــهمكى  — ــلهن قهس ــالالھ بى ــبهر    !  ئ ــدە پهيغهم ــى جهڭ ــۇ قېتىمق مهن ب

ئهلهيهىسـساالمغا قارشــى تـۇرۇپ قىلغــان پۈتـۈن گۇنــاھلىرىمنى يۇيىــدىغان    
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مېنىــڭ قىلغانلىرىمــدىن،  . ئىــشنى قىلىــمهن

زى بولىدىغان ھهم ئـالالھنىمۇ رازى قىلىـدىغان ئىـشالرنى كۆرىـدۇ،            ئۆزىمۇ را 
  . دېدىم—

ــدا     ــۈچهيگىلى تۇرغانـ ــۇمى كـ ــى تهرەپنىـــڭ ھۇجـ ــۇپ قارشـ ــۇرۇش بولـ ئـ
ــبهر    ــۇلمانالر پهيغهمــــ ــۆرگهن مۇســــ ــۈزلهنگهننى كــــ ــۇبىيهتكه يــــ مهغلــــ
ئهلهيهىســـساالمنى تاشـــالپ كېتىـــپ بىـــزگه ھهقىقىـــي مهغلۇبىيهتنىـــڭ 

  .ۇشقا تاسال قالدىيۈزلىنىشىگه سهۋەبچى بول
پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم ئـۇرۇش مهيـدانىنىڭ ئوتتۇرىـسىدا ئۆزىنىـڭ           
كـــــۆلرەڭ خىچىرىنىـــــڭ ئۆســـــتىدە مهزمـــــۇت ئولتـــــۇرۇپ، ئـــــۆزىنى ۋە  
ئهتراپىدىكىلهرنى قوغدىغان ھالداخۇددى تاغدەك ھهيۋەتلىـك قـامهت بىـلهن          

  .قىلىچى ئارقىلىق قاتتىق جهڭ قىلىۋاتاتتى
ىن سـهكرەپ چۈشـۈپ، قىلىچىمنىـڭ غىالپىنـى         مهن بۇ چاغدا ئېتىمـد    

ســـۇندۇرۋەتتىم، ئـــالالھ مېنىـــڭ پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ ئالدىـــدا  
بـۇ چاغـدا تاغـام ئاببـاس پهيغهمـبهر          . ئۆلۈشكه ئاتالنغانلىقىمغا گـۇۋاھ ئىـدى     

ــدى     ــدا ئى ــان ھال ــۋىرىنى تۇتق ــڭ چۇل ــساالمنىڭ خىچىرىنى مهن . ئهلهيهىس
ــساال   ــبهر ئهلهيهىس ــپ پهيغهم ــى   كېلى ــول تهرەپتىك ــڭ س منىڭ خىچىرىنى

ــساالمنى      ــبهر ئهلهيهىس ــلهن پهيغهم ــۇم بى ــوڭ قول ــان، ئ ــسىنى تۇتق ئۈزەڭگى
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم    . قوغداپ قاتتىق جهڭ قىلىشقا چۈشۈپ كهتتىم     
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  : يېنىدا قاتتىق ئۇرۇش قىلىۋاتقان مېنى تونىيالماي تاغام ئابباستىن
  : تاغام.  دەپ سورىدى— بۇ كىم، —
 سېنىڭ قېرىندىشىڭ، يهنى تاغاڭنىڭ ئوغلى ئهبۇ سوفيان، سـهن   ئۇ —

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم.  دېدى—ئۇنىڭدىن رازى بولساڭ، 
قىلغــان پۈتــۈن گۇنــاھلىرىنى    رازى بولــدۇم، ئــالالھ ئۇنىــڭ ماڭــا    —
  .  دېدى—ن، ۈكهچۈرس

مهن .  بېـــــشىم ئاســـــمانغا يهتتـــــىۇشـــــاللىقتىنخبـــــۇنى ئـــــاڭالپ 
ئۇ مېنـى   . ڭ ئۈزەڭگىدىكى پۇتلىرىنى سۆيۈپ كهتتىم    يۈنگىنىمدىن ئۇنى ۆس

شــۇئان مېنىــڭ جهڭ قىلىــشقا بولغــان  . ئۇرۇشــنى داۋام قىلىــشقا ئۈندىــدى
مهن مۇشـــرىكالر تهرەپـــكه يولـــۋاس كهبـــى . ئىـــشتىياقىم تېخىمـــۇ ئـــارتتى

ھهتتــا بىــز ئــۇالرنى بىــر  . ئهگهشــتىئېتىلــدىم، باشــقا مۇســۇلمانالرمۇ ماڭــا  
   ... قىلىۋەتتۇقېرەڭپ قوغالپ، تىرە ـ ققىچه يىراقلىمىقدارىهرسهخ پ

 كۈنىدىن باشـالپ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ        ھۇنهينئهبۇ سوفيان   
ھهقىقىي رازىلىقىغا ئېرىشكهنلىكىدىن ئىبارەت نېمهتتىن خۇرسهن بولۇپ       
ۋە ئۇنىڭغــا ھهمــراھ بولۇشــتهك شــهرەپتىن بهخــتكه ئېرىــشىپ ياشاشــقا       

رۇن قىلغانلىرىـــدىن خىجـــالهت  لـــېكىن، ئـــۇ ئۆزىنىـــڭ بـــۇ   . باشـــلىدى
  .بولغانلىقتىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا تىكىلىپ قارىيالمايتتى

ئـــۇ ئىـــسالم كهلتـــۈرمهي ئۆتكـــۈزۋەتكهن كـــۈنلىرى ئۈچـــۈن قـــاتتىق  
ئهپسۇسلىنىپ، كېچىلىرىنى قۇرئان تىالۋەت قىلىـش بىـلهن ئۆتكۈزۈشـكه،          

ــان ئهھكــاملىرىنى   ــۇل نهســىههت ۋەز ـ  . گىنىــشكه ئاتىــدى ۆئقۇرئ لهرنى قوب
دۇنيانىــــڭ ھــــوزۇر ھاالۋەتلىرىــــدىن قــــول ئــــۈزۈپ پهيغهمــــبهر . قىلــــدى

 ئهلهيهىسساالمغا بارلىقىنى بېغىشلىدى، ھهتتـا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم        
كه كىرىـپ كېتىۋاتقـانلىقىنى كـۆرۈپ ئائىـشهگه         مهسجىدبىر كۈنى ئۇنىڭ    

  !): ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن(
ــى   — ــشىنىڭ كىملىكىن ــۇ كى ــىز ئ ــسىز، س ــورايدۇ— بىلهم .  دەپ س
  : ئائىشه

دېگهنـــدە پهيغهمـــبهر ! هيغهمبىـــرىپ بىلمهيـــمهن، ئـــى ئالالھنىـــڭ —
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  : ئهلهيهىسساالم
ــاراڭ     — ــوفيان، ق ــۇ س ــوغلى ئهب ــڭ ئ ــڭ تاغامنى ــشى مېنى ــۇ كى ــۇ !  ئ ئ

ىن تمهســـــجىدكه كىرىـــــدىغانالرنىڭ ئهۋۋەلـــــى، شـــــۇنداقال   مهســـــجىد
  . دەيدۇ—ن قارىمايدۇ، چىقىدىغانالرنىڭ ئاخىرقىسى، ئۇ يهردىن ئۈستۈ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم بـۇ دۇنيـا بىـلهن خوشالشـقاندا ئهبـۇ سـوفيان               
خۇددى ئانا پهرزەنتىگه قايغۇرغاندىنمۇ بهك قايغۇردى، مهشۇقىدىن ئايرىلغان        

ــىقتىن بهكــرەك ئېچىنىــپ يىغلىــدى    پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا  . ئاش
لىرىنى مهرســـىيه بولغـــان قـــاتتىق ســـېغىنىش، قىيالماســـلىق ھهســـرەت

  .قىلىپ ئوقۇدى
خهلىپىلىـك  !) ئـالالھ ئۇنىڭـدىن رازى بولـسۇن       (خهتتـاب ئۆمهر ئىبنـى    
ــان مهزگى ــقىلىۋاتقـ ــنالپ   لـ ــسىنىڭ يېقىـ ــۈم ئهلچىـ ــۆزىگه ئۆلـ ــۇ ئـ لهردە ئـ

ئارىدىن . قالغانلىقىنى سهزگهندەك ئۆز قولى بىلهن ئۆز يهرلىكىنى كولىدى       
. ڭ جېنىنـى ئـالغىلى كهلـدى   تۆت كۈن ئۆتۈپال ئهجهل ئهلچىـسى ئۇنىـ   ئۈچ ـ 

  : ئۆلۈش ئالدىدا ئۇ ئايالى ۋە بالىلىرىغا
 ماڭا قايغۇرماڭالر، مهن ئىـسالمنى قوبـۇل قىلغانـدىن بېـرى پهقهت             —

  .ئۇنىڭ روھى پاك ھالهتته كهتتى.  دېدى—گۇناھ ئىش قىلىپ باقمىدىم، 
ئــۆمهر ئۇنىــڭ .  ئېغىــر كهلــدىناھــايىتىئۇنىــڭ ۋاپــاتى مۇســۇلمانالرغا 

.  ئىــدىيــوقىتىشئۇنىــڭ ۋاپــاتى ئىــسالم ئۈچــۈن بىــر . نى چۈشــۈردىنــامىزى
  !ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن
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  ئهۋفئىبنىئابدۇراھمان 

  
ئــائىلهڭ ئۈچــۈن  ئــالالھ يولىــدا بهرگهن نهرســهڭگىمۇ،

ــالالھ بهر   ــهڭگىمۇ ئ ــان نهرس ــپ قالغ ــئېلى ــا ى كهت ئات
 .قىلسۇن

   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم—

 
 ئهۋف ئىـــسالمغا دەســـلهپته كىـــرگهن ســـهككىز ئابـــدۇراھمان ئىبنـــى

ــشى ــوش خهۋەر بېــ  كى ــلهن خ ــنهت بى ــشىنىڭ،  نىڭ ۋە جهن ــۇن كى رىلگهن ئ
ئۆمهرنىـــڭ ۋاپاتىـــدىن كېـــيىن خهلىـــپه تـــالالش ســـايلىمىدا نامزاتلىققـــا 

 ھايـات  كۆرسىتىلگهن ئالته كىشىنىڭ، مهدىنىدە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم     
هتىــۋا بېرىــدىغان بىــر قــانچه    ىــي ئىــشالردىن پ ۋاقتىــدا كىــشىلهرگه دىن 
 .كىشىنىڭ بىرى ئىدى

ئۇنىــڭ ئىــسالمنى قوبــۇل قىلىــشتىن بــۇرۇنقى ئىــسمى ئابــدۇ ئهمــرى   
بولـۇپ، ئـۇ ئىـسالمغا كىرگهنـدىن كېـيىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئــۇنى        

ئۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا پهيغهمـبهر     . ئابدۇراھمان دەپ چاقىرغان ئىدى   
هرقهمگه كىرىشتىن بۇرۇنال ئىمان كهلتۈرگهن بولۇپ،      ئهلهيهىسساالم دارۇل ئ  

ئىمان كهلتۈرۈپ ئىككى كۈندىن !) ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن(ئابابهكرى 
 .كېيىنال ئىمان كهلتۈرگهن ئىدى

ئـــۇ ئـــاۋۋال مۇســـۇلمان بولغـــانالر ئۇچرىغـــان بـــارلىق كۈلپهتلهرنىـــڭ  
ــلهپكى ھىجرىتــــى بول  ــۇلمانالر دەســ ــۇقتى، مۇســ ــان ھهممىــــسىگه يولــ غــ

مۇسـۇلمانالر مهدىـنىگه    . ھهبهشستانغا ھىجرەت قىلغاندا ئۇمۇ بىرگه ماڭدى     
ھىجرەت قىلغاندىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم مۇھـاجىرالر بىـلهن          

 ه ئىبنــى رەبىــئســهئدئهنــسارىالرنى دوستالشــتۇرۇپ قويغانــدا ئابــدۇراھماننى 
 .بىلهن دوستالشتۇرۇپ قويدى
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  : قېرىندىشى ئابدۇراھمانغاسهئد
مهن مهدىنىـدىكى مـاللىرى كـۆپ كىـشىلهرنىڭ         !  ئى قېرىندىشىم  —

بىرى، مېنىڭ ئىككى بېغىم ۋە ئىككى ئايالىم بار، قايسى بېغىم كۆڭلۈڭگه 
ــۇنى         ــاڭ ش ــالىمنى ياقتۇرس ــسى ئاي ــرىمهن، قاي ــاڭا بې ــاغنى س ــۇ ب ــسا ش ياق

 . دېدى—نىكاھىمدىن چىقىرىپ ئۇنى ساڭا نىكاھالپ قوياي، 
   :كهسهئدئابدۇراھمان 

سـهن ماڭـا   !  ئـالالھ ماللىرىـڭ ۋە ئـائىلهڭگه بهرىـكهت ئاتـا قىلـسۇن      —
ــازارنى كۆرســىتىپ قــوي  ــدى—! ب ــازارنى كۆرســىتىپ  ســهئد.  دې  ئۇنىڭغــا ب

ئۇ تىجارەت قىلىپ مالغا ئىگه بولـدى ۋە تويلـۇق ئـااللىغۇدەك مالغـا              . قويدى
 .ئىگه بولۇپ ئۆيلهندى

 ئۇنىڭـدا يېڭـى تـوي    ئۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ يېنىغـا كهلـدى،    
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. قى بار ئىدىۇخۇشخۇيلقىلغان يىگىتلهرنىڭ 

ئابــــــدۇراھمان ئۆزىنىــــــڭ .  دېــــــدى—! ئوھــــــۇي ئابــــــدۇراھمان—
 ئايالىڭغـا   —پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم،      ئۆيلهنگهنلىكىدىن خهۋەر بهرگهندە  

  .  دەپ سورىدى—قانچىلىك تويلۇق بهردىڭ؟ 
  . دېدى. التۇن بهردىم ئاردمىقـــ بىر 

ــاپىتى بهرگىــن،    — ــوي زىي ــسىمۇ ت ــدى— بىــرەر قــوي ســويۇپ بول .  دې
 . دېدى—! ئالالھ ماللىرىڭغا بهرىكهت ئاتا قىلسۇن—ئارقىدىن يهنه، 

مال ـ دۇنيا ماڭـا شـۇنچىلىك يۈزلهنـدىكى،     «: ئابدۇراھمان مۇنداق دەيدۇ
ىقىـــپ ھهتتـــا بىـــرەر تاشـــنى كۆتهرســـهمال ئۇنىـــڭ ئاســـتىدىن ئـــالتۇن چ 

 ».قالىدىغاندەكال ئىدى
ئۇ جهڭ . بهدىر كۈنى ئۇ قولىغا قورال ئېلىپ ھهقىقىي جىهادقا ئاتالندى

ئوھـۇد  . مهيدانىدا ئالالھنىڭ دۈشـمىنى ئـۆمهر ئىبنـى ئوسـماننى ئۆلتـۈردى           
ئۇرۇشــى بولغــان كــۈنى جهڭ ھهيۋىــسىدە كىــشىلهرنىڭ دىللىرىغــا قورقــۇنچ 

ئـۇ  . نـمهي بـاتۇرالرچه ئـۇرۇش قىلـدى     كىرىشكه باشلىغاندىمۇ، ئۇ قىلچه تهۋرە    
ــرى       ــچه يې ــرمه نهچ ــڭ يىگى ــڭ بهدىنىنى ــدا ئۇنى ــدىن قايتقان جهڭ مهيدانى
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 هتكــۈدەككيارىالنغــان بولــۇپ، بهزى يــارا ئــورۇنلىرى ھهتتــا بارمــاق كىرىــپ  
 .چوڭقۇرلۇقتا ئىدى

ئابدۇراھماننىڭ جېنى بىلهن قىلغان جىهادىغا قارىغاندا مېلـى بىـلهن          
كۈنلهرنىـڭ بىرىـدە پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم     .  ئىدىقىلغان جىهادى كۆپ 

  : بىر يهرگه ئهۋەتمهك ئۈچۈن قوشۇن تهييارلىماقچى بولۇپ
ــاقچى    — ــمهك ئۈچــۈن قوشــۇن تهييارلىم ــا ئهۋەت ــر جايغ ــۇم بى  مهن مهل

ئابــدۇراھمان ئــۆيىگه ئالــدىراش بېرىــپ . دېــدى —ئىــدىم، ئىئــانه قىلىڭــالر، 
  : المغاپهيغهمبهر ئهلهيهىسسا كهلدى ـ دە،

 بــار همدىــرھھــازىر مهنــدە تــۆت مىــڭ !  ئــى ئالالھنىــڭ پهيغهمبىــرى—
ئۇنىڭ ئىككى مىڭىنى ئالالھقا قهرز بېرىپ تۇردۇم، ئىككى مىڭىنـى          . ئىدى

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم.  دېدى—ئائىلهمگه قالدۇردۇم، 
ــدۇرغان     — ــۈن قال ــائىلهڭ ئۈچ ــهڭگىمۇ، ئ ــدا بهرگهن نهرس ــالالھ يولى  ئ

 . دەپ دۇئا قىلدى—! ئالالھ بهرىكهت ئاتا قىلسۇننهرسهڭگىمۇ 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تهبـۇك غازىتىغـا چىقىـشنى ئىـرادە قىلغانـدا        
. مالغا بولغان ئېهتىياجى ئادەمگه بولغان ئېهتىياجىدىن كهم ئهمهس ئىـدى         

مۇسـۇلمانالر  . رۇم قوشۇنىنىڭ تهييارلىقى پۇختا، سان جهھهتته كـۆپ ئىـدى         
ھهتتـا،  . ىنىدە بولسا شۇ يىلى قۇرغاقچىلىق يۈز بهرگهن ئىدى   تۇرۇۋاتقان مهد 

يوقــــسۇل مــــۆمىنلهردىن بىرقانچىــــسى پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمدىن 
لىـــشىنى ئۆتۈنـــۈپ ســـورىغاندا، پهيغهمـــبهر    ېئېلىۋئـــۆزلىرىنى جىهادقـــا  

 هلىـپىگه تئهلهيهىسساالم ئـۇالغ كهمچىـل بولـۇش سـهۋەبى بىـلهن ئۇالرنىـڭ              
 .ئۇالر يىغلىغان ھالدا قايتىشقان ئىدى. ماقۇل بولمىغان ئىدى

ــۇ كىــشىلهر  ــسا  »يىغلىغــۇچىالر«ب ، ئۇرۇشــقا تهييارالنغــان قوشــۇن بول
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم كىــشىلهرنى . دەپ ئاتالــدى» جاپــاكهش قوشــۇن«

سـاھابىلهر بـۇ چـاقىرىقنى ئىجـرا        . ئۇرۇش ئۈچۈن ئىئانه قىلىـشقا چـاقىردى      
ــاۋاز قوشـــۇپ، ســـهدىقه  ئابـــدۇراھمان. قىلىـــشقا ئاتالنـــدى ــا ئـ  بـــۇ چاقىرىققـ

ــاقىلغۇچىالرنىــڭ  ــۇقىيه .  بولــدىۋۋىلىئ ــۈز ئ ــۇ ئىككــى ي ــالتۇن ســهدىقه ئ  ئ
  :  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغاخهتتاببۇ چاغدا ئۆمهر ئىبنى . قىلغان ئىدى
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ــدۇراھمان ئائىلىــسىگه —  قالدۇرماســتىن ســهدىقه ېچنــېمهھ مهن ئاب
.  دېگهنىـدى  —ىن، دەپ ئهنـسىرەيمهن،   قىلىۋېتىپ گۇناھكار بولۇپ قاالرمىك   

  : بۇ چاغدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
 دەپ —لــدۇردىڭمۇ؟ئــائىلهڭگه بىــرەر نهرســه قا  ! راھمان ئــى ئابــدۇ —
  . سورىدى
ىـقه قىلغـان بـۇ نهرسـىدىنمۇ كـۆپرەك ھهم           پنه شۇنداق، ئۇالر ئۈچۈن     —

  .ياخشىراقىنى قالدۇردۇم
   قانچىلىك نهرسه قالدۇردۇڭ؟ —
ۋە پهيغهمـبهر ۋەدە قىلغـان رىزقنـى، ياخـشىلىق ۋە ئهجىرنـى              ئالالھ   —

 . دېدى—قالدۇرۇپ قويدۇم، 
قوشۇن تهبۇكقـا قـاراپ يولغـا چىقتـى، بـۇ سـهپهردە ئـالالھ ئابـدۇراھمانغا                 

.  ئاتا قىلمىغـان ھـۆرمهتلىنىش پۇرسـىتى بىـلهن ھۆرمهتلىـدى           ېچكىمگهھ
هىســـساالم نامـــاز ۋاقتـــى كىرىـــپ قالغـــان بىـــر ۋاقىتتـــا پهيغهمـــبهر ئهلهي 

ئابدۇراھمان قوشۇنغا ئىمام بولۇپ نامـاز      . كىشىلهرنىڭ ئارىسىدا كۆرۈنمىدى  
ىتى ئاخىرلىشاي دېگهنـدە پهيغهمـبهر      ئنامازنىڭ بىرىنچى رەك  . ئوقۇپ بهردى 

ــا  ــاز ئوقۇغۇچىالرغ ــدە   ئهلهيهىســساالم نام ــدۇراھماننىڭ كهينى ــۇلۇپ ئاب قوش
 پۈتكـۈل مهخلۇقاتالرنىـڭ     بـۇ دۇنيـادا   . ئۇنىڭغا ئىقتىدا قىلىپ ناماز ئوقـۇدى     

ــام     ــۇھهممهد ئهلهيهىســساالمغا بىرەرســىنىڭ ئىم ــان م ــسى بولغ ئهڭ كاتتى
 !بولىشىدىنمۇ ئارتۇق ھۆرمهت ۋە پهزىلهت بارمۇ؟

لهرنىـڭ  مۆمىنپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋاپـات بولغانـدىن كېـيىن ئـۇ           
هتىياجلىرىـدىن  ئـۇ ئۇالرنىـڭ ئې    . ئانىلىرىدىن ئوبدان خهۋەر ئېلىـپ تـۇردى      

ھهج . چىققــاتتى، ئــۇالر بىــرەر جايغــا چىقــسا ئــۇالر بىــلهن بىــرگه چىققــاتتى 
ئۇالرنىــڭ كاجىۋىلىرىغــا يېــشىل يۇپــۇقالرنى . قىلــسا بىــرگه ھهج قىالتتــى

مانا بۇ ئابدۇراھماننىڭ ئارتۇقچىلىرىنىڭ بىـرى، شـۇنداقال        . يېپىپ قوياتتى 
ــۇپ،    ــشهنگهنلىكى بولــ ــدۇراھمانغا ئىــ ــڭ ئابــ ــڭ ئانىلىرىنىــ  مۆمىنلهرنىــ

 .ئابدۇراھمان بوالر بىلهن پهخىرلىنىشىكه ئهرزىيدىغان ئىش ئىدى
ــۇلمانالرغا ۋە م  ــدۇراھماننىڭ مۇس ــان  ۆئاب ــا بولغ مىنلهرنىــڭ ئانىلىرىغ
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 مىـڭ دىنارغـا     40ئۇ بىر پـارچه زېمىننـى        ياخشىلىقى شۇ دەرىجىدە ئىدىكى،   
، مۇجاھىـدالرنىڭ   ىرى مۇسۇلمانل ①سېتىپ ئۇنىڭ ھهممىسىنى بهنى زۇھرە    

للىرىغا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئاياللىرىغـا تهقـسىم قىلىـپ         يوقسۇ
ئېلىــپ  !)ئــالالھ ئۇنىڭــدىن رازى بولــسۇن(ئاشــۇ مالــدىن ئائىــشهگه  .بهردى

  : كېلىنگهندە ئائىشه
  .  دەپ سورىدى— بۇ مالالر كىمدىن؟ —
  : دېيىلگهندە ئۇ— ئابدۇراھماندىن، —
 سىلهرگه پهقهت سـهۋر     مهندىن كېيىن «:  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  —

 . دېدى—دېگهن ئىدى، » ق قىلىدۇۇغهمخورلقىلغۇچىالرال 
ــكهت      ــالالھتىن بهرى ــۈن ئ ــڭ ئۈچ ــساالمنىڭ ئۇنى ــبهر ئهلهيهىس پهيغهم
ــدى      ــكهت ئېلىــپ كهل ــويى بهرى ــۈر ب ــا ئۆم ــان دۇئاســى ئۇنىڭغ ــلهپ قىلغ . تى

ــۇ   ــاكى، ئ ــشىگه   هرنىڭســاھابىلھهتت ــال دۇنياســى ئهڭ كــۆپ كى ــدە م  ئىچى
ــدى ــارەت  .ئايالن ــڭ تىج ــسى ئۇنى ــس دائىرى ــاۋىتى  ېرىبارغان ــپ، تاپ  كېڭىيى

 ېهتىيـاجلىق ئئۇنىـڭ كـارۋانلىرى مهدىـنه خهلقـى     . يىـشكه باشـلىدى  ىكۆپ
 قۇچــا ۋە خۇشــپۇراق - كــېچهك، قاچــا–بولغــان، بۇغــداي، ئــۇن، مــاي، كىــيىم 

هتىياجىــدىن ئاشــقان ېئنهرســىلهرنى توشــۇپ كېلىــپ، مهدىــنه خهلقىنىــڭ 
 . اشقا جايالرغا توشۇپ كېتهتتىمهدىنه ماللىرىنى ب

بـۇ  . بىر كۈنى ئابـدۇراھماننىڭ كـارۋانلىرى مهدىـنىگه يېتىـپ كهلـدى           
كـارۋانالر  . كارۋان يهتته يۈز ئۇالغدىن تهركىپ تاپقـان زور بىـر كـارۋان ئىـدى             

هتىيــاجلىق بولغــان ئاشــلىق ۋە باشــقا الزىمهتلىكلهرنــى مهدىــنه خهلقــى ئې
 يېتىپ كېلىشى بىلهن مهدىـنه ئىچـى    بۇ كارۋاننىڭ . ئېلىپ كهلگهن ئىدى  

ــنه ئىچىنــى بىــر  –كارۋانالرنىــڭ ســۈرەن . تهۋرەپ كهتتــى  چوقــانلىرى مهدى
  : بۇ تهۋرىنىشتىن خهۋەر تاپقان ئائىشه. ئالغان ئىدى

  .  دەپ سورىدى— نېمه ئىش بولدى؟—
 — ئابدۇراھماننىڭ يهتـته يـۈز تۆگىلىـك كـارۋىنى يېتىـپ كهپتـۇ،               —

                                            
  . تهر—االمنىڭ ئانىسىنىڭ جهمهتى، سبهنى زۇھرە پهيغهمبهر ئهلهيهىس ①
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  : دېيىلگىنىدە، ئائىشه
 ئــالالھ ئۇنىڭغــا بهرگهن ماللىرىغــا بهرىــكهت بهرســۇن، ئــاخىرەتته      —

: بېرىلىــدىغان ســاۋابى تېخىمــۇ كاتتــا، مهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ 
ــدۇ  « ــۈلهپ كىرىـ ــنهتكه ئۆمـ ــدۇراھمان جهنـ ــان  » ئابـ ــى ئاڭلىغـ دېگهنلىكىنـ

 .  دەيدۇ—ئىدىم،
ــۆگىلىرى   مۆمىن ــڭ تــ ــۆزى كارۋاننىــ ــۇ ســ ــسىنىڭ بــ لهرنىــــڭ ئانىــ

ئـۇ بـۇنى ئـاڭالپ      . ۈلىشتىن بۇرۇن ئابدۇراھماننىڭ قۇلىقىغـا يهتتـى      چۆكتۈر
 بولغانلىقىـــدىن ئائىـــشهنىڭ قېـــشىغا دەرھـــال يېتىـــپ ۇشـــالخقـــاتتىق 
  :كېلىپ
ــساالمدىن    — ــبهر ئهلهيهىســ ــۆزنى پهيغهمــ ــۇ ســ ــىز بــ ــا، ســ ــى ئانــ  ئــ

 . دەپ سورىدى—ئاڭلىغانمىدىڭىز؟
 .شۇنداق —
، مهن سـىزنى گـۇۋاھ       ئهگهر مهن جهننهتكه ئۆرە مېڭىپ كىرەلىـسهم       —

 تـاقلىرى بىـلهن قوشـۇپ ئـالالھ يولىـدا      –قىاليكى، مۇشۇ كارۋىنىمنى يـۈك   
 .ىنىپلخۇشال دېدى ئابدۇراھمان قاتتىق —تىمهن، ېقىلىۋسهدىقه 

. شۇ كۈندىن كېيىن ئۇ تېخىمۇ كۆپ مال سـهدىقه قىلىـشقا كىرىـشتى            
 قىلىـشقا    رەۋىـشته سـهدىقه    ۇرۇنيوشـ ئۇ ئىلكىدىكى نهرسـىلهرنى ئاشـكارا ۋە        

ــۇ . باشــلىدى ــرھ مىــڭ 40ئ  كۈمــۈش ســهدىقه قىلىــپ ئارقىــدىن يهنه   همدى
ئـالالھ يولىـدا جىهـاد قىلغۇچىالرغـا        . مىڭ دىنار ئـالتۇن سـهدىقه قىلـدى       40

ــات،500 ــ  1500  ئـ ــۇالغ تهقـ ــاق ئـ ــدى تۇيـ ــاخىرقى  . دىم قىلـ ــڭ ئـ ئۆمرىنىـ
 . نۇرغۇن قۇللىرىنى ئازات قىلىۋەتتىهزگىللىرىدەم

قاتناشقان ھهر بىـر كىـشىگه تـۆت يـۈز دىنـار ئـالتۇن        ئۇ بهدىر ئۇرۇشىغا    
لهرنىڭ ئانىـسىنىڭ  مۆمىن. بۇالرنىڭ سانى يۈز كىشى ئىدى. سهدىقه قىلدى 

  : ئائىشه ئۇنىڭغا كۆپ ۋاقىتلىرىدا. ھهر بىرىگه نۇرغۇن مال ۋەسىيهت قىلدى
 دەپ دۇئـا    — ئالالھ ئۇنى سهلـسهبىل بـۇالقلىرى بىـلهن سۇغارسـۇن،            —
 .قىالتتى
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ىن كېيىن مىراسخورلىرىغا ساناقسىز مال، مىڭ تۆگه، يۈز ئـات،     ئۇنىڭد
تــۆت ئايالىنىــڭ ھهر بىــرىگه شــهرىئهتتىكى    . ئــۈچ مىــڭ قــوي قالــدۇردى   

ن بىرىنـى قالـدۇردى،   ىبهلگىلهنگهن ئۆلچىمى بـويىچه مېلىنىـڭ سـهككىزد     
ئۇنىڭ مىراسخورلىرىغا قالدۇرۇلغان   . قالدۇرۇلغان مال سهكسهن مىڭ ئىدى    

پالتا بىلهن پارچىلىغاندىمۇ قوللىرى تالغىـدەك ئـالتۇن        –كهكه  ئالتۇنالرنى  
بۇالرنىـڭ ھهممىـسى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ        .  كۈمۈش قالـدۇردى   –

 .ئۇنىڭ مېلىغا قىلغان بهرىكهت تىلهش دۇئاسىنىڭ پهزىلىتىدىن ئىدى
 دۇنيالىرى ئۇنى قىلـچه     -كىن، ئۇنىڭ ھاياتلىقىدا ئېرىشكهن بۇ مال     لې

ئۇ خىزمهتكارلىرىنىڭ ئارىسىدا تۇرغاندا كىشىلهر ئـۇنى       . مىدىمهغرۇرالندۇر
 .لهندۈرەلمهي قاالتتىپهرق

ئۇ . بىر كۈنى ئۇنىڭ خىزمهتكارىدىن بىرى ئۇنىڭغا تائام ئېلىپ كهلدى        
  :ئۇ ئالدىدىكى تائامغا قاراپ.  ئىدىۇتۇۋالغانتروزا 

ئــۇ مهنــدىن ياخــشى بهنــدە .  ئۆلــۈپ كهتتــىئــۆمهير ئىبنــى مۇســئهب —
پهنلىكىمىـز بىـلهن    ېكنى ئوراش ئۈچۈن تاپقـان      جهسىتىبىز ئۇنىڭ   . ىئىد

بېشىنى يۆگىـسهك پـۇتى، پـۇتىنى يۆگىـسهك بېـشى ئوچـۇق قالغـان ئىـدى،            
ــى مالغــا ئىــگه قىلــدى    ــالالھ بىــزگه دۇنيــانى كهڭــرى قىلىــپ بىزن مهن . ئ

ساۋابىمىزنىڭ پهقهت مۇشۇ دۇنيادىال بېرىلىپ قېلىـشىدىن ئهنـسىرەيمهن،         
 .نى دەپ ئىسهدەپ يىغالپ كهتتى ئۇ بۇالر—

ئـــۇ راســـتچىل،   !ئۇنىڭغـــا تۈمهنمىـــڭ خـــۇش مۇبـــارەك بولـــسۇنكى    
ى قكىرىـدىغانلى ئىشهنچىلىك، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىـڭ جهنـنهتكه        

 .بىلهن خوش خهۋەر بهرگهن بهندە ئىدى
ئۇنىـــــــڭ جىنازىـــــــسىنى باشـــــــتىن ئـــــــاخىرغىچه پهيغهمـــــــبهر  

ئىككـى  . نـى ئهبـۇ ۋەققـاس كۈتـۈردى        ئىب سـهئد ئهلهيهىسساالمنىڭ تاغىـسى    
ــامىزىنى چۈشــۈردى     ــان ئۇنىــڭ ن . نۇرنىــڭ ئىگىــسى ئوســمان ئىبنــى ئهۋفف

تىنچى خهلىپىسى ئهلى ئىبنى ئهبـۇ تالىـپ ئۇنىـڭ ئۈچـۈن      ۆتلهرنىڭ  مۆمىن
  :تهزىيه سۆزى سۆزلهپ، مۇنداق دېدى

 ســهن دۇنيانىــڭ پــاك ۋاقتىنــى تېپىۋالــدىڭ، ئۇنىــڭ قااليماقــان       —



  ساھابىلهر ھاياتىدىن تالالنمىالر

 226

w
w

w
.m

unber.org
 

 !ئالالھ ساڭا رەھمهت قىلسۇن... ال كېتىپ قالدىڭبولۇشىدىن بۇرۇن
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  جهئفهر ئىبنى ئهبۇ تالىپ
   

ــۆردۈم،  ــته كـ ــى جهننهتـ ــا   مهن جهئفهرنـ ــڭ قانغـ ئۇنىـ
قـانىتى بـاركهن، پۇتلىرىمـۇ قانغـا         مىلهنگهن ئىككى 
  . مىلىنىپ كېتىپتۇ

  ھهدىس شهرىپ —
  

ش ناف جهمهتىـدە پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا ئوخـشايدىغان به         ئابدۇمه
. لهنــدۈرەلمهيتتىپهرقكىــشى بــار بولــۇپ، كــۆزى ئــاجىز كىــشىلهر ئالــدىراپ 

 ۈســىبىلگئهلــۋەتته ئوقۇرمهنلىرىمىزمــۇ بــۇ بهش كىــشىنىڭ كىملىكىنــى 
بىــز ئوقــۇرمهنلىرىمىزگه بــۇ بهش كىــشىنى تونۇشــتۇرۇپ     . كېلىدىغانــدۇ

  . ئۆتهيلى
 ئابـدۇلمۇتهللىب ئۇالرنىڭ بىرى، ئهبـۇ سـوفيان ئىبنـى ھـارىس ئىبنـى             

بولـــۇپ، ئــــۇ پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ تاغىــــسىنىڭ ئــــوغلى ھهم  
ــشى ئىككىنچىــسى، قۇســهم ئىبنــى ئاببــاس ئىبنــى   . ئېمىلــدەش قېرىندى

ــدۇلمۇتهللىب ــۇ ئاب ــۇپ ئ ــسىنىڭ     بول ــساالمنىڭ تاغى ــبهر ئهلهيهىس پهيغهم
 ئىبنــى ئابــدۇ يهزىــد ئىبنــى ئۇبهيــدەئۈچىنچىــسى، ســائىب ئىبنــى . ئــوغلى

! ىينىڭ چوڭ دادىـسى، ئـالالھ ئۇنىڭـدىن رازى بولـسۇن          ھاشىم، ئۇ ئىمام شاف   
تۆتىنچىسى، ھهسهن ئىبنى ئهلى بولۇپ، ئـۇ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ           
نهۋرىـــسى، ئـــۇ بهش كىـــشىنىڭ ئىچىـــدە پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمغا      

بهشىنچىـسى، جهئـفهر ئىبنـى ئهبـۇ تالىـپ          . ىدىن بهك ئوخشايدىغىنى  مھهم
  .ىپىسى ئهلى ئىبنى تالىپنىڭ قېرىندىشىلهرنىڭ خهلمۆمىنبولۇپ، ئۇ 

ىمىزنىــڭ بــاش قهھرىمــانى بولغــان جهئــفهر ئىبنــى ئهبــۇ ھېكايئهمــدى 
  .تالىپنىڭ ھايات پائالىيهتلىرى بىلهن تونۇشۇشنى باشاليلى

ئهبۇ تالىپ قۇرەيشلىكلهر ئىچىدە يۈز ئابرۇيلۇق، يۇقىرى مهرتىۋىلىـك         
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. چاقىسى كۆپ كىـشى ئىـدى     -كىشى بولغىنىغا قارىماي، تۇرمۇشى ناچار، باال     
قۇرەيشكه چۈشكهن قۇرغـاقچىلىق ئـاپىتى ئۇنىـڭ ئهھـۋالىنى تېخىمـۇ بهك             

زىـرائهتلهر قـورۇپ كهتكهنلىكـتىن ئـۇالر چىرىـپ          . ناچارالشتۇرۋەتكهن ئىـدى  
شــۇ مهزگىــلهردە . ر بولغــان ئىــدىۇمهجبــكهتــكهن ســۆڭهكلهرنى يېيىــشكه 

 ئابـدۇلالھ ۋە تاغىـسى      ھاشىم جهمهتىدىكىلهرنىڭ ئىچىدە مۇھهممهد ئىبنى    
بىــر كــۈنى . لىناتتىھېــسابئابباســالرنىڭ تۇرمۇشــى ئهڭ ياخــشى تۇرمــۇش  

قېرىندىـشىڭ ئهبـۇ تالىپنىـڭ جـان         !ئـى تاغـا   : مۇھهممهد تاغىـسى ئابباسـقا    
ســانى كــۆپ، ھهممىمىــزگه مهلــۇم بولغىنىــدەك ئۇنىــڭ ئائىلىــسىگىمۇ       

ىـدىن بىرەرىنـى   بىز بېرىپ بالىلىر . باشقىالرغا يهتكهن قهھهتچىلىك يهتتى   
بولسىمۇ ئۆز ئۈستىمىزگه ئـااليلى، مهن بىـر ئـوغلىنى ئـاالي، سـهن بىرىنـى                

  .بىز ئۇالرغا ۋاقتىنچه ئاتىدارچىلىق قىاليلى، دېدى! ئال
ســهن ھهقىــقهتهن بىــر ياخــشى ئىــشقا چاقىردىــڭ، دېگىــنىچه  : ئاببــاس

ئـــۇالر ئهبـــۇ تالىپنىـــڭ ئـــۆيىگه كېلىـــپ . ئۇنىـــڭ بىـــلهن يـــۈرۈپ كهتتـــى
  : ئهبۇ تالىپ ئۇالرغا. ىرىنى بايان قىلدىمهقسهتل
ــالىغىنىنى     — ــدىن خ ــدۇرۇپ قالغانلىرى ــى قال ــا ئهقىيلن ــىلهر ماڭ  س

  .  دېدى—ئېلىڭالر، 
  .نى مۇھهممهد، جهئفهرنى ئابباس ئېلىپ كهتتىئهلىشۇنىڭ بىلهن 

ئهلــى تــاكى مــۇھهممهد ئهلهيهىســساالمغا پهيغهمبهرلىــك ۋەھىيــسى      
پهيغهمبهرلىـك كهلگهنـدىن كېـيىن      .  تـۇردى  كهلگهنگه قهدەر ئۇنىـڭ ئۆيىـدە     

جهئفهرمۇ تاغىسى بىـلهن بىـرگه      . ئىمان كهلتۈرگهن تۇنجى ياش ئهلى بولدى     
ئۇمـۇ دەسـلهپ ئىمـان ئېيتقـۇچىالردىن بولـۇپ ئۇنىـڭ بىـلهن            . تۇرغان ئىدى 

ئايالى ئهسما پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم دارۇل ئهرقهمـگه كىرىـشتىن بـۇرۇنال           
  .بىلهن ئىمان ئېيتقان ئىدىئابابهكرىنىڭ سهۋەبى 

ئىمان ئېيتقانلىق سهۋەبى بىلهن ھاشىمىيىلىك بۇ يىگىت ۋە ئۇنىڭ         
ــۇلمانالر ئۇچرىغـــان ئهزىـــيهت،    ــقا ئىمـــان ئېيتقـــان مۇسـ يـــاش ئايـــالى باشـ

ئۇالر باشىلىرىغا كهلگهن بـۇ قـاتتىق       . كۈلپهتلهرنىڭ ھهممىسىگه ئۇچرىدى  
بارىدىغان يولنىڭ تىكهن،  تكهچۈنكى، ئۇالر جهننه. ئهزىيهتلهرگه سهۋر قىلدى  

  ساھابىلهر ھاياتىدىن تالالنمىالر

 229

w
w

w
.m

unber.org
 

  .چاتقالالر بىلهن قورشالغانلىقىنى ياخشى چۈشهنگهن بهندىلهردىن ئىدى
شـىگه، ئىـسالمنىڭ    ۈكۆرىنى بويىچه ئىـش      ئالالھنىڭ بۇيرۇق  ئۇالرنىڭ

 بويىچه ياشىشىغا، ئالالھقا ئىبـادەت قىلىـپ ياشىـشىغا، ئىماننىـڭ            هلىپىت
ــۇرەيشغــان ىتىنــى تېتىــشىغا دىــن دۈشــمهنلىرى بول زلهز  مۇشــرىكلىرى ق

 قىلىــپ هقىــبتئېغىــر دەرىجىــدە توســالغۇ بولــۇپ، ئــۇالرنى ھهر جهھهتــتىن 
دەل مۇشۇنداق ئهھۋالدا ئـۇالر     . بېكىتىشكهن ئىدى   كۈزەتچىلهرنى ۇرىدىغانت

 ئايال ئىككىسى باشقا مۇسۇلمانالر بىـلهن بىـرگه دىنلىرىنـى قوغـداش             -ئهر
هممهد ئهلهيهىســساالمدىن ئۈچــۈن ھهبهشىــستانغا ھىجــرەت قىلىــشقا مــۇھ  

  . ئالدىۇخسهتر
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بــۇ پــاك نىيهتلىــك ياخــشى ئىنــسانالرنىڭ   
پهرۋەردىگارىمىز ئالالھ دېگهندىن باشقا گۇناھى يوق تۇرۇپ، تۇغۇلۇپ ئۆسكهن         
ئانــــا ماكــــانلىرىنى تاشــــالپ كېتىــــشكه مهجبــــۇر بولىــــشى پهيغهمــــبهر 

ــۇ چــاغالردا پهيغهمــبهر  لــې. ى ھــار كهلــدناھــايىتىئهلهيهىســساالمغا  كىن، ئ
  . كۈچ يوق ئىدىۇدەكقالغئهلهيهىسساالمدا ئۇالرنى قوغداپ 

تۇنجى ھىجرەت قىلغـۇچى مۇسـۇلمانالر گـۇرۇھى ھهبهشىـستانغا قـاراپ            
ــدى     ــدا ئى ــڭ ئالدى ــفهر ئۇالرنى ــدا جهئ ــا چىققان ــپ   . يولغ ــۇ يهرگه بېرى ــۇالر ئ ئ

الر ئىسالمغا كىرگهندىن   ئۇ. پادىشاھنىڭ ھىمايىسىدە ئۇ يهرگه ماكانالشتى    
كېــيىن تــۇنجى خــاتىرجهملىكنى بــۇ يهردىــن تــاپتى ۋە خــاتىرجهم ئىبــادەت 

  .زۇرىدىن بهھىرلهندىۇھقىلىشنىڭ 
كىن، قۇرەيشلهر ئۇالرنىڭ ھهبهشـستان پادىـشاھىنىڭ ھىمايىـسىدە         لې

ــۇالرنى     ــاكى ئ ــۇالرنى ئۆلتــۈرۈش، ي ــاكى ئ ــاڭالپ ي ياخــشى تۇرۇۋاتقــانلىقىنى ئ
ىنى سۇيىقهســتت بــۇ چــوڭ تــۈرمىگه قــايتۇرۇپ كــېلىش مهككىــدىن ئىبــارە
ى بولغـان   تشـاھى بۇنىڭغا دائىـر ۋەقهلىكلهرنـى بۇنىـڭ        . پىالنالشقا باشلىدى 

ــدىن      ــهلهمهنىڭ بايانى ــۇ س ــسى ئۆمم ــڭ ئانى ــاھابه ھهم مۆمىنلهرنى ــال س ئاي
  : ئۇ مۇنداق دەيدۇ. ئاڭاليلى

، بىــز ھهبهشىــستانغا چۈشــكىنىمىزدە ياخــشى خوشــنىالرغا ئۇچرىــدۇق
 بىــر ئهزىــيهتكه ئۇچرىمىغــان ېچقانــداقھ. دىنىمىــزدىن خــاتىرجهم بولــدۇق
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بۇنىڭـدىن خهۋەر   . ھالدا رەببمىزگه ئىبادەت قىلىش پۇرسىتىگه ئېرىـشتۇق      
 مۇشـــرىكلىرى بىزنـــى قـــايتۇرۇپ كـــېلىش ئۈچـــۈن ئـــۆز  قـــۇرەيشتاپقـــان 

ئىچىلىرىدىكى پاراسهتلىك ۋە كۈچلۈك سانالغان ئىككى كىـشىنى نۇرغـۇن          
االمالر بىـلهن ھهبهشىـستان پادىـشاھى نهجاشـىنىڭ يېنىغـا يولغـا             سوۋغا س 
 يهنه بىـرى ئابـدۇلالھ      بۇ ئىككى كىشىنىڭ بىرى ئهمىر ئىبنى ئـاس       . ساپتۇ

قۇرەيشلهر ئۇالرنى نهجاشى بىلهن ئۇچرۇشىـشتىن      .  رەبىئه ئىدى  ئىبنى ئهبى 
، ئۇالرغــا بىــر بۆلــۈك ۇچۇرۇشــۇپئبــۇرۇن ئۇنىــڭ قــول ئاســتىدىكىلهر بىــلهن 

غات بېرىپ، ئۇالرنىڭ نهجاشىنىڭ ئالدىدا ئۆزلىرىگه يانتاياق بولىشىنى        سوۋ
  .تۇبۇيرۇپقولغا كهلتۈرۈشكه 

ئۇالر ھهبهشىـستانغا يېتىـپ كهلگهنـدىن كېـيىن ئالـدىن پىالنلىغـان             
ــشاھنىڭ ئىپــسىكوپلىرى بىــلهن    ــويىچه پادى ــا ۇچۇرۇشــۇپئپىــالن ب ، ئۇالرغ

بۇ . ىلمىغان بىرەرىمۇ قالماپتۇ ئۇالردىن سوۋغا قوبۇل ق   . ېرىپتۇسوۋغىالرنى ب 
  :ئىككىسى ئۇالرغا

 سىلهرنىڭ زېمىنىڭالرغا بىزنىڭ ئهقىلـسىز ياشـلىرىمىزدىن بىـر          —
ئۇچۇم كىشىلهر ئورۇنلىشىپتۇ، ئـۇالر ئاتـا ـ بوۋىـسىنىڭ دىنىـدىن چىقىـپ،       

ئهته بىـز سـىلهرنىڭ پادىـشاھىڭالرنىڭ       . خهلقنى پارچىلىغـان كىـشىلهردۇر    
ــۇالر ت   ــپ ئ ــدىغا بېرى ــىلهر    ئال ــساق، س ــشاھىڭالرغا گهپ قىل ــسىدا پادى وغرى

پادىشاھىڭالرنىڭ ئۇ كىشىلهردىن دىن ھهققىدە بىـر نهرسـه سورىماسـتىنال           
ئــۇالرنى بىــزگه تاپــشۇرۇپ بېرىــشى ئۈچــۈن بىــزگه پايــدىلىق گهپ قىلىــپ  
ــان    ــاد قىلغـ ــۇالر ئېتىقـ ــاتتىلىرى ئـ ــساڭالر، ئۇالرنىـــڭ خهلقىنىـــڭ كـ قويـ

ــېمه   ــىنىڭ نـ ــى ئوىئنهرسـ ــدۇ،  كهنلىكىنـ ــدان بىلىـ ــكهن،  —بـ ــگهن ئىـ  دېـ
بهتهن بــۇ چاغــدا بــۇ ئىككىــسىگه نىــس . ئىپىــسىكوپالر مــاقۇل، دېيىــشىپتۇ

 ســۆزىمىزنى ئــاڭالپ قېلىــشىدىن يامــان  پادىــشاھنىڭ بىزنــى چاقىرتىــپ، 
  .لىدىغان ئىش يوق ئىدىۇتۇي

 كىرىـپ ئېلىـپ كهلـگهن    ۇزۇرىغـا ھئهتىسى ئۇ ئىككىسى نهجاشـىنىڭ      
  : ، ئاندىن نهجاشىغاسوۋغىلىرىنى تهقدىم قىلدى

ــشاھ — ــى پادى ــۇم    !  ئ ــر ئۇچ ــڭ بى ــزگه بىزنى ــىزنىڭ مهملىكىتىڭى س
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ئــۇالر ســىلهرمۇ، بىزمــۇ بىلمهيــدىغان بىــر  . ئهقىلــسىز ياشــلىرىمىز كهپتــۇ
ــدى  ــى تاشــلىدى، ھهم ســىلهرنىڭ  . دىننــى ئېلىــپ كهل بىزنىــڭ دىنىمىزن

 ـ  قۇئۇالرنىـڭ دادىـسى، تـاغىلىرى، ئۇالرنىـڭ ئـۇر     . دىنىڭالرغىمۇ كىرمىـدى 
تۇغقانلىرىـــدىن بولغـــان كىـــشىلهر بىزنـــى ئـــۇالرنى قـــايتۇرۇپ كېلىـــشكه 

ئۇالرنىــڭ قىلغــان بــۇزۇق ئىــشلىرىنى بــۇ . زۇرىڭىزغــا ئهۋەتتــىۇھســىزنىڭ 
 دېـگهن ئىــكهن، نهجاشـى ئىپىــسىكوپلىرىغا   —مۆتىـۋەرلهر ئوبـدان بىلىــدۇ،   

  : ئىپىسىكوپالر بىردەك. قاراپتۇ
ئۇالرنىـڭ ئهھـۋاللىرى    ! ىـشاھ  ئۇ ئىككىسى راسـت ئېيتىـدۇ، ئـى پاد         —

پادىشاھ قـاتتىق   .  دېيشىپتۇ —بۇالرغا ئايدىڭ، شۇڭا ئۇالرنى قايتۇرۋېتهيلى،      
  :غهزەپلىنىپ

ــاق— ــۆز     !  ي ــڭ ئ ــۋالنى ئۇالرنى ــپ ئهھ ــپ كېلى ــۇالرنى چاقىرتى مهن ئ
  . دەپتۇ—ئاغزىدىن ئاڭلىمىغىچه ھهرگىز ئۇالرنى قايتۇرۋەتمهيمهن، 

بىــز . ن بىــزگه ئــادەم ئهۋەتىپتــۇنهجاشــى بىــز بىــلهن كۆرۈشــۈش ئۈچــۈ 
پادىـشاھ  ‹: پادىشاھنىڭ ئالدىغا بېرىـشتىن ئىلگىـرى بىـر يهرگه يىغىلىـپ     

بىـز ئىمـان كهلتـۈرگهن ئىـشالردىن        . چوقۇم بىزنىڭ دىنىمىـزدىن سـورايدۇ     
ئـــۇالرنى ئاشـــكارا خهۋەردار قىاليلـــى، جهئـــفهر ئىبنـــى ئهبـــۇ تالىـــپ بىـــزگه 

دەپ › ســـــۆز قىلمـــــايلى ســـــۆز قىلـــــسۇن، قالغـــــانلىرىمىز ۋاكـــــالىتهن
  .كېلىشىۋالدۇق

ــا ئىپىــسكوپلىرىنىمۇ        ــۇ ئوردىغ ــدىغا بــاردۇق، ئ ــىنىڭ ئال ــز نهجاش بى
ــا يېـــشىل تـــونلىرىنى، باشـــلىرىغا  . چاقىرغـــان ئىـــكهن ئـــۇالر ئۇچىلىرىغـ

قالپاقلىرىنى كىيىشىپ، پادىشاھنىڭ تهختىنىڭ ئىككى تهرىپىدە ئالدىدا       
بىـز يهنه ھېلىقـى     . ن ئىـدى  لىرىنى ئېچىپ قويغان ھالدا ئولتۇرۇشـقا     كىتاب

بىـز جايلىرىمىزغـا جايلىـشىپ بولغانـدا        . ئىككهيلهننىمۇ بۇ يهردە كـۆردۇق    
  : پادىشاھ بىزدىن

 سىلهر ئۆزەڭلهرنى ئاتىغان، ئۇنىڭ ئۈچـۈن خهلقىڭالرنىـڭ دىنىـدىن       —
ئايرىلغان، بىزنىڭ ياكى باشقا بىر مىللهتنىڭمـۇ دىنىغـا تهۋە بولمىغـان بـۇ              

  : جهئفهر ئالدىغا چىقىپ. دېدى—قانداق دىن؟ 
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ۇق، بۇتالرغـا   تبىز بۇرۇن جـاھىلىيهت ئىلكىـدە ياشـايت       !  ئى پادىشاھ  —
، سىله ـ رەھىمنى  يهيتتۇق ھايۋانالرنىڭ گۆشىنى ۆلۈكئئىبادەت قىالتتۇق، 

ــۈكلىرىمىز    ــۇق، كۈچلـ ــانلىق قىالتتـ ــنىالرغا يامـ ــاتتۇق، قوشـ ــۈزۈپ قويـ ئـ
بـۇزۇق ئىـشالرنى قىلىـپ    بىـز مۇشـۇنداق     . ئاجىزلىرىمىزنى بوزەك قىالتتى  

ئالالھ بىزنىڭ ئىچىمىزدىن بىز ھهممىمىز ئۇنىـڭ نهسـهبىنى،         . يۈرىۋەردۇق
چىل ۋە ۋاپــادار ئىكهنلىكىنــى، پــاك دىــل ئىكهنلىكىنــى     تئۆزىنىــڭ راســ 

  .قىلىپ ئهۋەتتى بىلىدىغان بىر كىشىنى پهيغهمبهر
دىن ۇنىڭئۇ بىزنى ئالالھقا ئىشىنىشكه، ئۇنى بار ۋە بىر دەپ بىلىشكه، ئ        

 ېتىقـاد ئا ـ بـوۋىلىرىمىز   رىك قىلماسـلىققا، ئاتـ  باشقا نهرسىنى ئۇنىڭغا شـې 
ــۇت، تاشــالرغا ئىبــادەت قىلىــشنى تاشالشــقا، راســت   قىلىــپ كې لىۋاتقــان ب

رەھىـم قىلىـشقا، قوشـنىالرغا    ـ سۆزلهشكه، ئامـانهتنى ئـادا قىلىـشقا، سـىله      
هسـلىككه،  ياخشىلىق قىلىشقا، ھارام ئىشالردىن قـول ئۈزۈشـكه، قـان تۆكم          

ــشتىن، يىتىمنىــڭ مېلىنــى     ــۇزۇق ئىــشالردىن، يالغــان گۇۋاھلىــق بېرى ب
ــا   ــشتىن، ئىپپهتلىــك ئايالالرغ ــانيېيى ــقا  بوھت ــراق بولۇش  چاپالشــتىن يى

  .چاقىرىدۇ
 ئهمهللهردىن  ېرىكششۇنداقال يهنه، يالغۇز ئالالھقىال ئىبادەت قىلىشقا،       

بىـز  . ۇيرۇدىبـ ا تۇتۇشـقا    يىراق بولۇشقا، نامـاز ئوقۇشـقا، زاكـات بېرىـشكه، روز          
ــدۇق  ــۇل قىل ــۇنى قوب ــاننى   . ئ ــاالل قىلغ ــزگه ھ ــا ئهگىــشىپ بى ھهم ئۇنىڭغ

  .قىلدۇق، ھارام قىلغاندىن چهكلهندۇق
بىزنىڭ كىشىلىرىمىز بىزگه دۈشمهنلىك قىلىپ، بىزنى       !ئى پادىشاھ 

دىنىمىزدىن قايتۇرۇپ، بۇتالرغا ئىبادەت قىلىشقا مهجبۇرالپ بىزگه قاتتىق        
 ۇۋاتقـان بولبىـز بۇنـداق زۇلـۇم ۋە دىنىمىزغـا توسـالغۇ            . رنى سـالدى  ئهزىيهتله

سـېنى باشـقىالردىن ئهال بىلىـپ    . ۋاقتىدا سېنىڭ مهملىكىتىڭگه كهلدۇق   
بۇ يهرنى تالالپ، سېنىڭ ھامىيلىقىڭنى پاناھ تارتىپ، دىيارىڭغا كېلىـشنى       

ــا ئۇچرىماســلىقنى   . خالىــدۇق ــتىن زۇلۇمغ  ئۈمىــدبىــز ئهمــدى ســهن تهرەپ
  .دېدى— ىز،قىلىم

  : پادىشاھ
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 سهندە ئالالھتىن پهيغهمـبهرگه كهلـگهن بىـرەر نهرسـىنىڭ دەلىلـى        —
  : جهئفهر . دەپ سورىدى—بارمۇ؟ 

المدىن س نهجاشـىغا ئالالھنىـڭ يهھيـا ئهلهيهىسـ    ،دېدى ـ دە  —بار،  —
پهرۋەردىگارىڭنىــڭ بهندىــسى  بــۇ، ،داصــ ،ينعــكــاف، ھــا، يــا، : خهۋەر بهرگهن

مهرھهمىتىنىڭ بايانىـدۇر، ئـۇ ئـۆز ۋاقتىـدا پهرۋەردىگارىغـا           زەكهرىياغا قىلغان   
مهن ھهقىـقهتهن   ! پهرۋەردىگـارىم ’: ئـۇ ئېيتتـى    .پهس ئاۋازدا مۇناجات قىلـدى    

سـاڭا دۇئـا   ! پهرۋەردىگـارىم . كـۈچ ـ قۇۋۋىتىمـدىن كهتـتىم، چـېچىم ئاقـاردى      
 دېـگهن ئـايهتلهرنى ئوقـۇپ       ①...قىلىپ ئۈمىدسـىز بولـۇپ قـالغىنىم يـوق        

 بۇنى ئاڭلىغان نهجاشى يىغالپ، ئاققان ياشلىرى ساقاللىرىنى ھـۆل          .بهردى
الرمۇ يىغالپ، ئاققان پئالالھنىڭ ئايىتىنى ئاڭلىغان ئىپىسىكو  . قىلىۋەتتى

  : نهجاشى. لىرىنى ھۆل قىلىۋەتتىكىتابياشلىرى ئالدىلىرىدىكى 
 ســىلهرنىڭ پهيغهمــبهرىڭالر ئېلىــپ كهلــگهن نهرســه بىــلهن ئىــسا   —

ئانـدىن ھېلىقـى    .  دېـدى  — نهرسىنىڭ نـۇر مهنبهسـى بىـر،         ئېلىپ كهلگهن 
مهن ! ئالالھنىڭ نامى بىلهن قهسهمكى   !  سىلهر قايتىڭالر  —ئىككىيلهنگه،  

  . دېدى—بۇالرنى ھهرگىز قايتۇرۇپ بهرمهيمهن، 
بىــز ســورۇندىن قــايتتۇق، بىــز ئوردىــدىن چىقىۋاتقانــدا ئهمــرى بىــزگه  

 قهســــهمكى، ئهته مهن ئــــالالھ بىــــلهن‹:  ســــېلىپ، ھهمراھىغــــاتهھــــدىت
پادىشاھنىڭ يېنىغا كېلىپ، تاكى ئۇنىڭ كۆڭلىنى بۇالرغا قارىتـا غهزەپ ۋە           
ــرىمهن،      ــانالپ بې ــۇالرنى يام ــدە ب ــدەك دەرىجى ــلهن تولدۇرۋەتكى ــانلىق بى يام

ھهمراھـى  . دېدى› پادىشاھنى بۇالرنىڭ يىلتىزىنى قۇرۇتۇشقا كۈشكۈرتىمهن    
ه ئـۇالر بىـز بىـلهن قارشىالشـقان         ئۇنـداق قىلمـا، گهرچ    ! ئى ئهمرى ‹: ئۇنىڭغا

ئهمـرى  . دېـدى › بولسىمۇ، يهنىال بىزنىڭ ئـۇرۇق ـ تۇغقـانلىرىمىز ئهمهسـمۇ؟    
: مهن پادىـشاھقا  ! قويه بۇ سۆزۈڭنى، ئالالھ بىلهن قهسهمكى     ‹: ئاچىققلىنىپ

  .دېدى ›دەيمهن... ئۇالر ئىسا ئىبنى مهريهمنى بهندە دەپ قارايدۇ
ــشاھقائهتىــسى ئهمــرى ۋە ئۇنىــڭ ھهمراھــى   ــشاھ‹: پادى ــى پادى ســهن ! ئ

 قهبىـه بىـر سـۆزنى دەيـدۇ،         هققىـدە ھھىمايه قىلىۋاتقان ئـۇ كىـشىلهر ئىـسا         
                                            

  ئايهتلهر-4-1سۈرە مهريهم  ①
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ــسا      ــڭ ئى ــپ ئۇالرنى ــادەم ئهۋەتى ــا ئ ــدەھئۇالرغ ــدىغانلىقىنى  هققى ــېمه دەي  ن
بىز بۇنىڭدىن خهۋەر تاپقاندا بۇندىن بۇرۇن پاتمىغـان بىـر          . دەپتۇ› !سورىغىن

پادىشاھ ئىسا توغرىسىدا سـوراپ قالـسا       ‹: زگهبىز بىر بىرىمى  . غهمگه پاتتۇق 
ئـــالالھ بىـــلهن قهســـهمكى، ‹: دېيىـــشتۇق، ئـــاخىردا›  بـــوالر؟ېـــسهكدنـــېمه 

ــ گهتكىنى بــويىچه دەيلــى، ھهرقانــداق ئىــشتا پهيغهمبهرنىــڭ  ۆئالالھنىــڭ ئ
دېـگهن  › يرۇقىدىن چىقىپ كهتمهيلى، شۇ سهۋەبلىك نېمه بولساق مهيلـى        ۇب

 سۆزلهشـــكه ۋاكـــالىتهنهئفهرنـــى بىـــزگه پىكىـــرگه كهلـــدۇق ـ دە، يهنه ج    
  .بىرلىككه كېلىشتۇق
 چاقىرتىلغاندا ئىپىسكوپالرنىڭ بۇرۇنقىدەك    ۇزۇرىغاھبىز نهجاشىنىڭ   

ــۇ   ــار ئىــكهنهنمــۇئىككىيلئولتۇرۇشــقانلىقىنى كــۆردۇق، ســورۇندا يهنه ئ  . ب
  : نهجاشى بىزدىن

  . دەپ سورىدى— توغرىسىدا نېمه دەيسىلهر؟ ئىسا سىلهر —
  .بهر ئېلىپ كهلگهننى دەيمىز پهيغهم—
   پهيغهمبهرىڭالر نېمه دەيدۇ؟ —
 ئــۇ، ئىــسانى ئالالھنىــڭ بهندىــسى ۋە ئهلچىــسى، ئالالھنىــڭ روھــى،  —

  .  دەيدۇ—شۇنداقال، توي قىلمىغان قىز مهريهمگه تاشلىغان سۆزى، 
  : بۇ چاغدا نهجاشى قولىنى يهرگه ئۇرۇپ

ــوغرا— ــگهن، ئىــسامۇ ســىلهرنىڭ پهيغهمــبهرىڭالر دې !  ت ــدەك دې  —گهن
بــۇنى ئــاڭالپ ئۇنىــڭ قــول ئاســتىدىكى ئىپىــسكوپالر دېمــاقلىرىنى  . دېــدى

ــشتى ــى ئۇالرنىـــڭ . قېقىـــشىپ كېتىـ ــشلىرىغا پهرۋا ېدنهجاشـ ــاق قېقىـ مـ
ــزگه،   ــتىن بىــ ــنلىككه   —قىلماســ ــىلهر ئهمىــ ــايتىڭالر، ســ ــىلهر قــ  ســ

سـىلهرگه  . ئېرىشكۈچىلهرسىلهر، سىلهرنى بـوزەك قىلغـانالر زىيـان تارتىـدۇ         
مهن سـىلهرنىڭ بىرەرىڭالرنىـڭ زىيـان       . قان ئادەملهر جازالىنىدۇ  قرشى چى قا

. دېدى— تارتىشى بهدىلىگه ماڭا ئالتۇندىن بىر تاغ بولۇشىنى ياقتۇرمايمهن،       
 بۇ ئىككى ئادەمنىڭ سـوۋغاتلىرىنى قـايتۇرۇپ        —ئاندىن خىزمهتكارلىرىغا،   

  » . دېدى—بېرىڭالر، مېنىڭ ئۇنىڭغا ھاجىتىم يوق، 
بىـز ئـۇ ئىككىـسىنىڭ ئوردىـدىن        «: لهمه يهنه مۇنـداق دېـدى     ئۇممۇ سـه  
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ھهيۋىتى يهرگه ئۇرۇلغان، خارالنغانلىقتىن سالپايغان ھالـدا چىققـانلىقىنى         
 كېــيىن نهجاشــىنىڭ ھىمايىــسىدە ئېــسىل    شــۇنىڭدىنبىــز . كــۆردۇق

  ».خوشنىالر بىلهن بىلهن بىرگه تۇردۇق
 10رجهم ھالـدا    جهئفهر نهجاشىنىڭ ھىمايىسىدە ھهبهشىـستاندا خـاتى       

 يهتتىنچــى يىلـــى ئـــۇالر باشــقا بىـــر قـــانچه   ڭھىجرىيىنىـــ. يىــل تـــۇردى 
بـۇ ۋاقىتتـا پهيغهمـبهر      . مۇسۇلمانالر بىـلهن مهدىـنىگه قـاراپ يولغـا چىقتـى          

پهيغهمـبهر  . ئهلهيهىسساالم خهيبهرنى فهتهى قىلىپ قايتىپ كهلگهن ئىـدى       
  :ولدى ۋە بۇشالخئهلهيهىسساالم جهئفهر بىلهن كۆرۈشكهندە قاتتىق 

 مهن ھازىر خهيبهرنىڭ فهتهى قىلىنغانلىقىغىمۇ ياكى جهئفهرنىـڭ         —
قايتىــپ كهلگهنلىكىگىمــۇ قايسىــسىغا بهكــرەك خــوش بولغــانلىقىمنى      

مۇسـۇلمانالرنىڭ بولۇپمــۇ كهمــبهغهل  .  دەپ كهتــكهن ئىــدى—بىلهلمىـدىم،  
لىقىدىن خۇشال پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ    ۇشاللىقىخمۇسۇلمانالرنىڭ  

  .لىشمايتتىقې
 بېرىــپ، ئــۇالردىن ھهر قانــداق ېتىبــارئجهئــفهر ئاجىزالرغــا ناھــايىتى  

شۇڭا ئۇنىڭغـا مىـسكىنلهرنىڭ ئاتىـسى دېـگهن         . ياخشىلىقىنى ئايىمايتتى 
ئهبۇ ھۇرەيرە بـۇ توغرىـسىدا توختىلىـپ مۇنـداق          . ئات سىڭىپ قالغان ئىدى   

ياخشىـسى  بىزگه بولۇپمۇ مىسكىنلهرگه نىـسبهتهن كىـشىلهرنىڭ        «: دەيدۇ
ئهگهر ئـوزۇقى   . ئۇ بىزنى ئۆيىگه ئېلىپ بېرىپ تاماق بېرەتتى      . جهئفهر ئىدى 

. تۈگهپ قالغان بولسا بىزگه ماي قاچىاليدىغان كىچىك تـولىمىنى بېرەتتـى          
  ».يتتۇقبىز ئۇنى يېرىپ ئىچىگه چاپلىشىپ قالغانلىرىنى ياال

ــۇزاق ياشــىمىدى  ــفهر مهدىنىــدە ئ ھىجىرىيهنىــڭ ســهككىزىنچى . جهئ
لىنىڭ بېشىدا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم شـام دىيارىـدىكى رۇملۇقالرغـا            يى

: قارشى قوشۇن توپلىدى ۋە قوشۇنغا زەيد ئىبنى ھارىسنى باشـلىق قىلىـپ           
ــفهر باشــلىق بولــسۇن شــېهىتئهگهر جهڭــدە زەيــد « جهئفهرمــۇ !  بولــسا جهئ

 بولـسا   شېهىت بولسا ئابدۇلالھ ئىبنى راۋاھه باشلىق بولسۇن، ئۇمۇ         شېهىت
ــۆزلىرى ئىچىــدىن بىرىنــى باشــلىق قىلىــپ سايلىــسۇن    » مۇســۇلمانالر ئ

  .دېدى
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ــدە     ــپ كهلگهنــ ــۇئتهگه يېتىــ ــپ مــ ــۇنى ئاتلىنىــ ــۇلمانالر قوشــ مۇســ
 مىڭ كىشىلىك قوشۇن تهييارلىغانلىقىنى، ئۇالرغا يهنه       100رۇملۇقالرنىڭ  

 مىــڭ 100لهخمــى، جــۇزام، جــۇزائه ۋە باشــقا قهبىلىلهردىــن تهركىــپ تاپقــان 
. لىرىنىڭ ئۇالرغــا يــاردەم بېرىــدىغانلىق خهۋىــرى كهلــدىىــستىئانخرئهرەب 

  . ئىدى3000مۇسۇلمان قوشۇنىنىڭ سانى بولسا ئارانال 
بـۇنى كـۆرگهن جهئـفهر      .  بولـدى  شېهىتئىككى تهرەپ ئۇچراشقاندا زەيد     

دەرھال ئاتتىن سهكرەپ چۈشۈپ زەيدنىڭ ئېتىنىـڭ تـۆت پـۇتىنى چېپىـپ             
ســىلىك، ئېــسىل ئــاتالردىن بولــۇپ،    چــۈنكى، بۇنىــڭ ئېتــى نه  . تاشــلىدى

ئاندىن بـايراقنى   . دۈشمهنلهرنىڭ پايدىلىنىپ كېتىش ئېهتىمالى بار ئىدى     
 هپئىلگىـرىل  ئوقۇغان ھالدا دۈشمهن سېپىنى يېرىپ ئالغا        ېئىرشكۆتۈرۈپ  
  .كهتتى
  

  نهقهدەر شېرىن جهننهت لهززىتى؟
  . شېهىتلىك يېقىن،بىلىنهر كىشىگه

  دىنجهڭ تهپتىنى قوغالر جىسمىڭ
  !مۇزدەك شهربهت، كهۋسهردىن ئېقىن
  رۇملۇقالر كىم؟ رۇملۇقالر كاپىر،
  .دېمهك ئاڭا ماكان مهھشهرگاھ

   ۋە دىنى،هسهبنبىزدىن بۆلهك 
  .، بىز، ناگاھساۋابقېنىن تۆكسهك 

  
 كېتىۋاتقانــدا ئۇنىــڭ ئــوڭ هپئىلگىــرىل چېــپىش بىــلهن هرزدەتئــۇ شــۇ 

ئۇزۇن ئۆتمهي سول   . ىغا ئالدى ئۇ دەرھال بايراقنى سول قول    . قولى كېسىلدى 
ئــۇ بــايراقنى كــۆكرىكى بىــلهن تىــرەپ ئىككــى بېلىكــى  . قــولى كېــسىلدى

بىرئازدىن كېيىن يهنه بىر زەربه بىـلهن ئۇنىـڭ بهدىنـى           . بىلهن قامالىۋالدى 
ئابدۇلالھ ئىبنـى رەۋاھه ئۇنىـڭ قولىـدىن بـايراقنى         . ئىككى پارچه قىلىندى  
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 كهتــكهن ئىككــى ۋۋالئــاۆتمهي ئۇمــۇ ئــۇزۇن ئــ. ئېلىــپ بــاتۇرالرچه ئۇرۇشــتى
  . دوستىغا قوشۇلدى

ــداننىڭ قــازا قىلغــانلىقىنى    ــۈچ قومان ــۇ ئ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ب
جهئفهرنىـڭ  . ئـۇ جهئفهرنىـڭ ئائىلىـسىگه بـاردى       .  قايغۇردى ناھايىتىئاڭالپ  

ــدۈرۈپ        ــاكىزە كىيىن ــدۇرۇپ، پ ــالىلىرىنى يۇيۇن ــدا ب ــۇ چاغ ــما ب ــالى ئهس ئاي
ى ئىـــشلىتىپ ئـــۇالرنى ياســـاپ قويغـــان، ئۆزىمـــۇ     خۇشـــبۇي نهرســـىلهرن 

  .تهييارلىنىپ، تاماققا خېمىر يۇغۇرۇپ قويغان ئىدى
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئـۆيىمىزگه كهلگهنـدە      «: ئهسما مۇنداق دەيدۇ  

كۆڭلۈمـدە بىـر    . ئۇنىڭ چىرايىدىن غهم قـايغۇ ئـاالمىتى بىلىنىـپ تـۇراتتى          
ۆڭۈلسىز خهۋەر ئاڭالپ قالمـاي     لېكىن، بىرەر ك  . ئهنسىزچىلىك پهيدا بولدى  

ئۇ ماڭا سـاالم قىلغانـدىن      . دەپ ئېرىم توغرىسىدا گهپ سوراشنى خالىمىدىم     
  : كېيىن
مهن .  دېـدى  —!  سىز ماڭا جهئفهرنىڭ بالىلىرىنى چاقىرىپ بېرىڭ      —

ــالىلىرىمنى چــاقىردىم ــالىالر پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ قېــشىغا  . ب ب
هلهيهىسساالمغا يېقىن تۇرۇش ئۈچۈن بىـر      يۈگۈرۈپ بېرىشتى ۋە پهيغهمبهر ئ    

ــۇردى   ــ بىــرى بىــلهن سىغداشــقىلى ت ــۇالرنى  . ـ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئ
باغرىغــا بېــسىپ پۇراشــقا باشــلىدى، ئۇنىــڭ كۆزلىرىــدىن ياشــالر ســىرغىپ 

  :  تهلهپپۇزداجىددىي ناھايىتىمهن دەرھال . ۋاتتىىچۈش
 پىـدا بولـسۇن، زادى      ئانـام سـاڭا   –ئاتـا   !  ئى ئالالھنىـڭ پهيغهمبىـرى     —

نېمه ئۈچۈن يىغاليسهن؟ جهئفهر ۋە ئۇنىـڭ ھهمراھلىرىغـا بىـرەر مۇسـىبهت             
  . دەپ سورىدىم—يېتىپتىمۇ؟ 

ــۇالر بۈگــۈن  —  دېــدى پهيغهمــبهر — قىلىنىپتــۇ، شــېهىت شــۇنداق ئ
  . ئهلهيهىسساالم

ــانلىقىنى كــــۆرگهن بالىالرنىــــڭ   ئانىــــسىنىڭ ئېــــسهدەپ يىغالۋاتقــ
ىقاياقالرغـــا غايىـــپ بولـــدى ۋە تۇرغـــان    لر ئالىقاللچىرايىـــدىكى خۇشـــال 

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم كـۆز ياشـلىرىنى        . ئۇرۇنلىرىدا تۇرۇپال قېلىـشتى   
  : سۈرتكهچ ئارقىغا يېنىپ كېتىۋېتىپ
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 ئى ئـالالھ سـهن جهئفهرنىـڭ بـالىلىرىنى ياخـشى ئىزباسـار قىلىـپ         —
ــار قىل      ــشى ئىزباس ــالىلىرىنى ياخ ــڭ ب ــالالھ جهئفهرنى ــى ئ ــن، ئ ــپ بهرگى ى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ يهنه مۇنـداق دېگهنلىكـى     .  دېدى —! بهرگىن
مهن جهئفهرنـــى جهننهتـــته كـــۆردۈم، ئۇنىـــڭ قانغـــا  —رىـــۋايهت قىلىنـــدى، 

مىلىنىپ كهتكهن ئىككى قانىتى بار ئىكهن، ئۇنىڭ پۇتلىرىمۇ قـان بىـلهن            
  .بويۇلۇپ كېتىپتۇ
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  سهئد ئىبنى ئۆمهير
 

 ۋاقتىدىن تارتىپال،   ناھايىتى كىچىك  هئدس ئىبنى   ئۆمهيرياش يىگىت   
دادىــسى ئۇنىڭغــا . يېتىملىــك ۋە كهمبهغهللىــك قاچىــسىدىن ســۇ ئىچتــى 

 دۇنيــا يــاكى ھــامىي بولغــۇچى قالدۇرماســتىنال بــۇ دۇنيــا -مــال ېچقانــداقھ
ئانىـسى ئـۇزۇن ئـۆتمهي جـۇالس ئىبنـى سـۇۋەيىد            . بىلهن خوشالشقان ئىـدى   

شــۇنىڭ . ي بىــلهن تـوي قىلــدى بــا ئىـسىملىك ئهۋىــس قهبىلىــسىلىك بىـر  
  .نى ئۆز ھىمايىسىگه ئېلىپ ئۆزىگه ھهمراھ قىلىۋالدىئۆمهيربىلهن جۇالس 
تىملىكىنــى ئۇنتىغىــدەك دەرىجىــدە ېي جۇالســتىن، ئۆزىنىــڭ ئــۆمهير

جـۇالس  . ياخشىلىق، كۆڭـۈل بۆلـۈش ۋە چهكـسىز مېهرىبانلىققـا ئېرىـشتى           
ى ئـۆز دادىـسىدەك ياخـشى       مۇ ئۇن ئۆمهير. گه ئۆز بالىسىدەك كۈيۈنهتتى   ئۆمهير

  . كۆرەتتى
ــۆمهير ــۇالس  ئــ ــسېرى جــ ــش  ئۆمهير چوڭايغانــ ــر ئىــ ــڭ ھهر بىــ  -نىــ

پاراسهت ئاالمهتلىرىنى،  -پائالىيىتىدىن كۆرۈلۈپ تۇرغان چىچهنلىك، ئهقىل    
مىيهت ۋە ئىـــــشهنچلىك ســـــهمىئىـــــشالرنى بىـــــر تهرەپ قىلىـــــشتىكى 

ىشى تېخىمۇ  گه بولغان مۇھهببىتى ۋە قىزىق    ئۆمهيرخىسلهتلهرنى كۆرگهندە   
  . كۈچىيىشكه باشلىدى

بۇ چاغدا ئـۇ تېخـى      .  ئىسالم كهلتۈردى  سهئد ئىبنى   ئۆمهيرياش يىگىت   
ئىمــان ئۇنىــڭ يــۇمران . ئونــدىن ئــازراقال ئاشــقان بــاال ئىــدى  يېــشى ئهمــدىال

ئىسالم ئۇنىڭ پاك سۈزۈك قهلبىدە مـۇنبهت تـۇپراقنى          قهلبىگه ئورۇنالشتى، 
ئـۇ گهرچه يېـشى   . ىچه سـىڭىپ كىـردى   پۇشقاقلىرىغ-تېپىپ ئۇنىڭ بۇلۇڭ 

ئهلهيهىسساالمنىڭ ئارقىسىدا ناماز ئوقۇشتىن   كىچىك بولسىمۇ پهيغهمبهر  
    . قالمايتتىېچىكىپك

ئانىــسى ئۇنىــڭ بهزىــدە دادىــسى بىــلهن بهزىــدە ئــۆزى يــالغۇز ھالــدا         
.  كېلىۋاتقـانلىقىنى كۆرگىنىـدە چهكـسىز سـۆيۈنهتتى       -بېرىـپ  كهمهسجىد
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ــا مۇشــۇ تهرىقىــدە تىــنچ  نىــڭئۆمهيريــاش يىگىــت  ــاتى مان  خــاتىرجهم - ھاي
ــۆئ ــهتمىدى   ۈت ــا تهســىر كۆرس ــه ئۇنىڭغ ــېچ نهرس ــاالغهتكه  . ۋەردى، ھ ــالالھ، ب ئ

 بىـر سـىناققا     ۇ يىگىتنـى ئهڭ قـاتتىق، رەھىمـسىز       يېقىنلىشىپ قالغان ب  
 كهم - ياشــالرغا كهمــدىن ېمهتلىــكدئۇچرىتىــشنى ۋە ئۇنىــڭ بىــلهن تهڭ   

  . سىناشنى خالىدىئۇچرايدىغان بىر سىناق بىلهن
يىلـى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم تهبۇكتـا رۇملـۇقالر          -9ھىجىرىيهنىڭ  

جهڭ قىلمـاقچى ئىكهنلىكىنـى ئـېالن قىلـدى ۋە مۇسـۇلمانالرنى بـۇ               بىلهن
  .ۇيرۇدىبئىشقا تهييارلىنىشقا 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىرەر جهڭ قىلماقچى بولسا، ئۇنىڭ ئـورنىنى         
سـهپهر يىـراق، جاپـا      . ، تهبۇكتـا ئۇنـداق قىلمىـدى      لېكىن. ئاشكارىلىمايتتى

ئېغىر، دۈشمهن كۈچلۈك بولغاچقـا كىـشىلهر ئـۆز ئىـشىدىن خهۋەر تېپىـپ،              
تولـــۇق تهييارلىنىـــشى ئۈچـــۈن بـــۇ قېتىمقـــى ئۇرۇشـــنى كىـــشىلهرگه       

  .ئاشكارلىدى
ــۈچهيگهن،     ــازا ك ــۇز ت ــپ، توم ــاز كىرى ــۋىلهرمگهرچه ي ــان، ې  مهي باغلىغ

سۇسلۇق قىلىشقا مايىـل بولـسىمۇ، مۇسـۇلمانالر         راھهت ئېلىش ۋە     هلبلهرق
ــا    ــۇپ تهييارلىققـ ــاۋاز قوشـ ــا ئـ ــساالمنىڭ چاقىرىقىغـ ــبهر ئهلهيهىسـ پهيغهمـ

  .كىرىشىپ كېتىشتى
ــى     ــشىلهرنىڭ ئىرادىلىرىنــ ــاپىقالر كىــ ــۇم مۇنــ ــر ئۇچــ ــېكىن بىــ لــ
ئاجىزالشتۇرۇپ، رىغبهتلىرىنى سۇسالشتۇرۇشقا، قهلىبلهردە گۇمان قوزغـاپ،       

. ىسـساالم توغرىـسىدا سـۆز چـۆچهك تارقىتىـشقا باشـلىدى           پهيغهمبهر ئهلهيه 
ــۆزلهرنى    ــدىغان سـ ــا ئېلىـــپ بارىـ ــورۇنالردا كۇفۇرلۇققـ ــىي سـ ــۇالر خۇسۇسـ ئـ

  .قىلىشاتتى
 ئـۆمهير قوشۇن سهپهرگه ئاتلىنىـشنىڭ ئالـدىنقى كـۈنى يـاش يىگىـت             

نامـــازدىن ئـــۆيىگه كېتىۋېتـــپ، مۇســـۇلمانالرنىڭ ئـــۇرۇش ئۈچـــۈن يـــاردەم  
ئـۇ مۇسـۇلمان    . لىۋاتقان بىـر سـورۇننى كـۆرۈپ قالـدى        بۇيۇملىرى تهقدىم قى  

يــــۇملىرىنى پهيغهمــــبهر  ۇبئاياللىرىنىــــڭ ئۆزلىرىنىــــڭ زىبــــۇزىننهت   
ــى    ــمان ئىبنــ ــقانلىقىنى، ئوســ ــدىلىرىغا قويۇشــ ــساالمنىڭ ئالــ ئهلهيهىســ
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ئهففاننىڭ مىڭ دىنار ئالتۇن بار بىر ھهمياننى ئېلىپ كېلىـپ پهيغهمـبهر            
 ئابــدۇراھمان ئىبنــى ئهفنىــڭ ئىككــى    ئهلهيهىســساالمغا بهرگهنلىكىنــى، 

يۈز ئالتۇننى يۈدۈپ كېلىپ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئالـدىغا          ئۇقىيه  
ئــۇ يهنه بىــر ئادەمنىــڭ ئۇرۇشــقا . تــۆككهنلىكىنى ئــۆز كــۆزى بىــلهن كــۆردى

ــچ  ــقىلى ــا       ېتىۋېلىشس ــۆرپىلىرىنى بازارغ ــان ـ ك ــدىكى يوتق ــۈن ئۆيى  ئۈچ
.  ئاجايىپ كۆرۈنۈشلهردىن تهسىرلهندى    بۇ ئۆمهير. سېلىۋاتقانلىقىنى كۆردى 

ئــۇ ئــۆگهي دادىــسى جۇالســىنىڭ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بىــلهن جهڭــگه  
ــۇ مـــال تهقـــدىم       ــشقا ئالـــدىرمايۋاتقانلىقىنى، بـــاي تۇرۇقلۇقمـ ھازىرلىنىـ

ئۇ جۇالسـنىڭ كۆڭلىـدە     . قىلمايۋاتقانلىقىنى ئويالپ بۇنىڭغا ھهيران بولدى    
ــام ۋ    ــا ئىلهـ ــشىلىققا قارىتـ ــۇ ياخـ ــق بـ ــوزغىتىشە قىزغىنلىـ ــۈن قـ  ئۈچـ

كۆرگهنلىرىنى ۋە ئۆزىگه تېخىمۇ بهك تهسىر قىلغان تۆۋەندىكى ۋەقهلىكنـى          
  .ئۇ ۋەقه مۇنداق ئىدى. ئۇنىڭغا سۆزلهپ بېرىشكه باشلىدى

دى بـارلىقىنى   ىـ ئۈممىنلهر ئۆزلىرىنىڭمۇ ئۇرۇشقا بېرىش     بىرقانچه مۆ 
ــالۋۇرۇپ كهلگه   ــساالمغا يـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــپ پهيغهمـ ــڭ  ئېيتىـ ــدە، ئۇالرنىـ نـ

مىنىــدىغان ئــۇلىغى بولمىغــانلىقى ســهۋەبىدىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم 
ــايتۇرۋەتتى ــاد قىلىـــپ شـــېهى . ئـــۇالرنى قـ ــۇالر جىهـ لىككه ئېرىـــشىش تئـ

پۇرســـىتىگه ئېرىـــشهلمىگهنلىكلىرىدىن قـــايغۇرۇپ كۆزلىرىـــدىن ياشـــالر 
  . تۆكۈلگهن ھالدا قايتىشقان ئىدى

-ال بايــان قىــالو تــ-ۆرۈنۈشــلهرنى ئــاز ئاجايىــپ تهســىرلىك بــۇ كئــۆمهير
 ئاڭالشـنى ئهسـال تهسـهۋۋۇر قىلىـپ         ئـۆمهير قىلمايال جۇالسـنىڭ ئاغزىـدىن      

  : باقمىغان
 ئهگهر مۇھهممهد پهيغهمبهرلىكتىن ئىبارەت بۇ داۋاسـىدا راسـتچىل          —

ــتهر كــۈنگه قالغىــدەكمىز، ېــئبولــسىال، بىــز  ــگهن ســۆز —شهكتىنمۇ بهت  دې
  .چىقتى

. ىن چىققـان بـۇ سـۆزگه ناھـايىتى ھهيـران قالـدى          ئۇنىڭ ئاغزىـد   ئۆمهير
ــى     ــتىكى ئهقل ــتهك ياش ــۇ جۇالس ــۈنكى، ئ ــىچ ــڭ   ھوش ــر ئادەمنى ــدا بى  جايى

ۋېتىــدىغان بىــر ســۆزنى ىئىمانــدىن چىقىرىــپ كــۇفرى دەرۋازىــسىغا كىرگۈز
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  .قىلىپ قېلىشىنى ئهسال ئويلىمىغان ئىدى
ىڭ بـۇ   ئۇ سۈكۈت قىلسا، ئۇن   .  ئويلىنىشقا باشلىدى  ئۆمهيرياش يىگىت   

شۇرســــا ئالالھنىــــڭ پهيغهمــــبهرىگه خىيــــانهت قىلغــــانلىق ويســــۆزىنى 
بولىدىغانلىقىنى، مۇناپىقالر ھاالك بولۇشىنى قهستلهۋاتقان ئىسالم دىنىغـا        

شـــۇرماي ويزىيـــان يېتىـــدىغانلىقىنى، نـــاۋادا جۇالســـنىڭ بـــۇ ســـۆزىنى      
 ئـۆزىنى كـۆز قارچۇغىـسىدەك بېقىـپ چـوڭ قىلىۋاتقـان بـۇ               ۋەتسهئاشكارىلى

نى ئۆمهيرجۇالس  . ەمگه نانكورلۇق قىلغانلىق بولىدىغانلىقىنى ئويلىدى    ئاد
يېتىملىك ھالىتىدە قوينىغا ئېلىپ، يوقسۇللۇق ھالىتىدىن قۇتۇلـدۇرۇپ        

ئـۇ قانـداق قىلىـش ھهققىـدە ئـۇزاق          . باياشات تۇرمۇشقا ئىگه قىلغـان ئىـدى      
  : دە، ئاخىردا جۇالسقا قاراپ-ئويالنغاندىن كېيىن بىر قارارغا كهلدى

ــۇالس — ــى ج ــدە    !  ئ ــشىلهر ئىچى ــدىكى كى ــۈن يهر يۈزى ــهن مهن ئۈچ س
سهن ماڭا ئهڭ   . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن قالسىال ئهڭ سۆيۈملىكىسهن    

كۆپ ياخشىلىق قىلدىڭ، سهن مېنىڭ يېقىن كىشىم، سهن شـۇنداق بىـر            
ــۇ ســۆزنى    ــاۋادا مهن ب ــسهمئاشكارىلىســۆزنى قىلــدىڭكى، ن ، ســېنى رەســۋا ۋەت

ئهگهر ئۇنى يوشۇرسام ئامـانهتكه خىيـانهت قىلغـان بولـۇپ،           . ىمهنقىلغان بول 
ــبهر    ــۇڭا، مهن پهيغهمــــ ــتۈرىمهن، شــــ ــى تۈگهشــــ ــۆزۈمنى ۋە دىنىمنــــ ئــــ
ئهلهيهىســساالمنىڭ ئالــدىغا بېرىــپ ســۆزۈڭنى ئۇنىڭغــا دېــيىش نىيىــتىگه 

دە، - دېــدى—ســهن بۇنىڭــدىن ئالــدىن خهۋەر تېپىــپ قــالغىن،     . كهلــدىم
 ئهلهيهىسساالمغا جۇالسنىڭ دېگهن سـۆزىنى      كه كېلىپ پهيغهمبهر  مهسجىد
ــۆمهيرپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم . دەپ بهردى نى يېنىــدا ئېلىــپ قېلىــپ  ئ

   .جۇالسنى چاقىرىپ كېلىشكه ئادەم ئهۋەتتى
جۇالس كېلىپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا سـاالم بهرگهنـدىن كېـيىن          

  :اپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغ. ئۇنىڭ ئالدىدا ئولتۇردى
دىن ئاڭلىغـان بـۇ     ئـۆمهير  ئى جۇالس، مهن سـېنىڭ دېگهنلىكىڭنـى         —

 خهۋەر بهرگهن ھېلىقى سـۆزنى ئۇنىڭغـا        ئۆمهير دەپ   —سۆزگه نېمه دەيسهن؟  
  . قايتا ئهسكهرتىپ قويدى

ئــۇ ماڭــا بوھتــان چــاپالپتۇ، تــۆھمهت !  ئــى ئالالھنىــڭ پهيغهمبىــرى—
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.  دېـدى  —ارمىـدىم،   قىلىپتۇ، مهن بۇ سۆزلهرنىڭ بىرنىمۇ ئېغىزىمدىن چىق      
گه بىـــردەم جۇالســـقا ئـــۆمهيرئهتراپتىكـــى كىـــشىلهر كـــۆزلىرىنى بىـــردەم 

ــانلىقىنى  . تىكىـــشكه باشـــلىدى ئـــۇالر زادى كىمنىـــڭ راســـت گهپ قىلغـ
ئــــۇالر . ئۇالرنىــــڭ چىرايلىرىــــدىن بىلمهكچــــى بولغانــــدەك قىلىــــشاتتى

 ئۇ كىشىلهرنىڭ ئىچىدە دىلىدا مۇناپىقلىقلىرى    . پىچىرلىشىشقا باشلىدى 
› ئۇ باال ۋاپاغـا جاپـا قىلىـدىغان تۇزكـور بـاال ئىـكهن             ‹: بار كىشىلهردىن بىرى  

نۇش ئهقىدىسىدە چوڭ بولغـان     بويسۇبۇ باال ئالالھقا    ‹  باشقا مۇسۇلمانالر  ېسهد
  .دېيىشهتتى› ۇرىدۇتباال ئىكهن، ئۇنىڭ چىرايىدىن راستچىلىقى بىلىنىپ 

 يۈزلىرى قىزىرىـپ،    ئۇنىڭ. گه قارىدى ئۆمهيرپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم   
ــويالپ ئېقىـــپ مهيدىـــسىگه    ــان يـــاش مهڭزىلىرىنـــى بـ كۆزلىرىـــدىن ئاققـ

  :بۇ چاغدا ئۇ. شكه باشلىغان ئىدىىچۈش
 ئى ئالالھ، مهن خهۋەر قىلغان بۇ سـۆزنىڭ راسـتلىقىغا بىـر پاكىـت               —

ئى ئـالالھ، مېنىـڭ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا يهتكـۈزگهن           !... چۈشۈرسهڭ
 دەپ تهكــرار ـ تهكــرار   —... ىغا پاكىــت چۈشۈرســهڭخهۋىرىمنىــڭ راســتلىق

  .ئىلتىجا قىلىشقا باشلىدى ئالالھقا
  :بۇ چاغدا جۇالس ئورنىدىن تۇرۇپ

مهن ئـــۆز ســـۆزۈمنىڭ راســـتلىقى ! هيغهمبىـــرىپ ئـــى ئالالھنىـــڭ —
نىــڭ ســاڭا دېــگهن ســۆزىنى ئۆمهير! ھهققىــدە ســاڭا قهســهم قىلىــپ بېــرەي

  .  دېدى—! قىلىمهنىمگه ئالالھ بىلهن قهسهم كدېمىگهنلى
ــۇ قهســهم قىلىــپ بولىــشىغىال كىــشىلهرن   ــۆزلىرى، ىئ ــۆمهيرڭ ك گه ئ

 هرسـاھابىل . پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنى جىمجىتلىـق باسـتى       . تىكىلدى
ئۇالرنىـڭ  .  ۋە سـۈكۈتكه چۆمـدى     هزملهشـتۈردى جۋەھىي چۈشـىدىغانلىقىنى    

   .نهزىرى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا باغلىنىپ قالغان ئىدى
ــتى،   ۇالج ــسىزلىك باسـ ــۇنچ ۋە ئهنـ ــنى قورقـ ــدا  ئۆمهيرسـ ــڭ چىرايىـ نىـ

پهيغهمــــبهر . ش ئــــاالمهتلىرى جىلــــۋە قىلــــدىۈۋارلىق ۋە تهلپۈنــــۈمىــــدئ
يهنـى  (ئـۇالر  : ئهلهيهىسـساالم ئالالھنىـڭ مۇنـۇ ئـايىتىنى تىـالۋەت قىلـدى      

ــاپىقالر ــېمهھ) مۇن ــهم    ېچن ــلهن قهس ــالالھ بى ــسىدا ئ ــى توغرى  دېمىگهنلىك
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   ①قهتهن كۇفرى سۆزنى ئېيتتىقىلىدۇ، ئۇالر ھهقى
جۇالس بۇ ئايهتنى ئاڭالپ قورققىنىدىن تىتـرەپ كهتتـى، قورقـۇنچتىن           

ئــۇ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا . ئۇنىــڭ تىللىــرى گهپــكه كهلــمهي قالــدى 
  : قاراپ

مهن ! مهن تهۋبه قىـالي   ! مهن تهۋبه قىـالي   !  ئهلچىسى ئالالھنىڭ ئى   —
ــالي ــى ئالالھنىــڭ  ! تهۋبه قى ــپئ ــۆمهير! رىهيغهمبى ــى، مهن  ئ  راســت ئېيتت

يالغانچى بولدۇم، ئالالھتىن مېنىـڭ تهۋبهمنىـڭ قوبـۇل بولۇشـىنى تىـلهپ             
  . دېدى—! ساڭا جېنىم پىدا بولسۇن  پهيغهمبىرى،ئالالھنىڭبهرسهڭ، ئى 

ــۆمهيرپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم   ــدىئ خۇشــاللىق ياشــلىرى . گه قارى
. ىنى ھـۆل قىلىـۋەتكهن ئىـدى       كـۆزلىر  -ئۇنىڭ ئىمـان نۇرىـدا نۇرالنغـان يـۈز        

  :  سوزۇپ تۇرۇپۇلىقىغاقپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇبارەك قولىنى ئۇنىڭ 
بــۇ قۇلىقىــڭ ئاڭلىغــان نهرســىگه ۋاپــا قىلــدى، ســهن       !  ئــى بــاال —

  . دەپ قۇلىقىنى تۇتۇپ قويدى—پهرۋەردىگارىڭغا سهمىمىي بولدۇڭ،
ــايتتى ۋە ئۇنىـــڭ ئىـــ    ــتىم قـ ــر قېـ ــسالمغا يهنه بىـ ــۇالس ئىـ سالمى جـ

گه قىلغـان   ئـۆمهير  جۇالسـنىڭ    هرساھابىل. بۇرۇنقىدىن ياخشى بولۇپ كهتتى   
ھهر قېتىم . ياخشىلىقىدىن ئۇنىڭ ھهقىقهتهنمۇ تۈزەلگهنلىكىنى بىلىشتى

  :  تىلغا ئېلىنسا جۇالسئۆمهير
ئـۇ  . گه ياخـشى مۇكاپـات بهرسـۇن   ئۆمهير ئالالھ مېنىڭ سهۋەبىمدىن  —
  . دەيتتى— قىلدى، دختىن ئازادوزا. ۇتقۇزدىقۇرلۇقتىن پكۇمېنى 
نىڭ ھايات مۇساپىسىدىكى ئهڭ جۇاللىق كۆرۈنىـشلهر       ئۆمهيربۇ تېخى    
ئۇنىـــڭ ھاياتىـــدىكى بۇنىڭـــدىنمۇ گـــۈزەل كۆرۈنىـــشلهردىن خهۋەر  . ئهمهس

  .تېپىش ئۈچۈن ئۇنىڭ ياشلىق دەۋرىدىكى كۆرۈنۈشلهر بىلهن ئۇچرىشايلى

                                            
   ـ ئايهت74سۈرە تهۋبه  ①
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  س سهدۇسىۇ سهۋر ئىبنىمهجزە
  

يۈز  يهك ئۇرۇشۇپ ، قهيسهر ئادەم، ئۇ يهكمۇ    مهجزە
ــرىك ــۈردىمۇشـــ ــداقتا ئۇنىـــــڭ جهڭ  .نى ئۆلتـــ ئۇنـــ

مهيدانلىرىــدا ئۆلتۈرگهنلىرىنىــڭ ســانىنى قانــداق    
  بىلهلهيسىز؟

   تارىخشۇناسالردىن—

  
ئالالھ يولىدىكى مۇجاھىدالرنىڭ ـ ئۈستى بېشىدا قادىـسيه جېڭىنىـڭ    

ئۇالرغـا ئاتـا قىلغـان نۇسـرەتتىن        ئۇالر ئـالالھ    . توپا چاڭلىرى ئۇچۇپ يۈرەتتى   
 بولغـــان مۇجاھىـــد قېرىنداشـــلىرىغا شـــېهىتخۇرســـهن بولغـــان، جهڭـــدە 

بېرىلىدىغان ئهجـرىگه ئىـشتىياق باغلىغـان ھالـدا، چـوڭ ۋە قاتتىقلىقىـدا              
ــسرانىڭ      ــى كى ــى جهڭ، يهن ــشمايدىغان بولغۇس ــدىن قېلى ــسىيه جېڭى قادى

ئالالھ (په ئۆمهرنىڭ تهختىنى كۆككه سورۇيدىغان جهڭگه ھازىرلىنىپ خهلى
  .تۇرۇشاتتى ىنى كۈتۈپبۇيرۇق!) ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن

ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهي خهلىـپه     . ياخشىالرنىڭ كۆتۈشى ئۇزۇنغا بارمىدى   
ئۇنىڭـدا خهلىـپه   .  يېتىـپ كهلـدى  غـا كۇفىئۆمهرنىڭ ئهلچىسى مهدىنىـدىن   

زغـان،  ئۆمهرنىڭ كۇفىنىڭ شۇ ۋاقتىدىكى ۋالىيسى ئهبۇ مۇسـا ئهشـئهرىگه يا          
، كىــسرا تاجىــسىنىڭ يــوقىتىشنــى قــوغالپ تۇتــۇش ۋە ئــۇنى  »ھورمــۇزان«

رىنى ئىشغال  ىشهھ» توستهر« دىيارىنىڭ مهرۋايىتى بولغان     پارسگۆھىرى،  
قىلىش ئۈچـۈن مۇسـۇلمان قوشـۇنىنى تهشـكىللهپ، بۇسـرادىن كېلىـدىغان           

 ، ھهمـدە ئـۇالر بىـلهن بىـرگه ئهھۋازغـا        ۇچۇرۇشۇشئمۇسۇلمان قوشۇنى بىلهن    
بـۇ خهتـته يهنه ئهبـۇ       . مېڭىش توغرىسىدا يوللىىغان بۇيرۇق خېتى بار ئىدى      

مۇسانىڭ بهكرى قهبىلىسىنىڭ كاتتىـسى، ھهم بويـسۇنغان باشـلىقى بـاتۇر            
 ېلىۋېلىـــشنىئســـهۋرس سهدۇســـىنى بىـــرگه ئىبنـــى چهۋەنـــداز مهجزەتـــو 

  .تاپىلىغان مهزمۇن بار ئىدى
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 مهجـزە سـول تهرىـپىگه       ئهبۇ مۇسـا بۇيرۇققـا بىنـائهن قوشـۇن تهييـارالپ          
ئورۇنالشـــتۇرۇپ، بوســـرادىن كهلـــگهن مۇســـۇلمانالر بىـــلهن ئۇچراشـــقاندىن  

  .ئىلگىرىلىدىكېيىن، بىرلىكته نىشانغا قاراپ 
ئـــۇالر شـــهھهرلهرنى فهتهـــى قىلىـــپ، ئىـــستىهكامالرنى ئىگىلهشـــكه  

رىگه ىھـــورمىزان ئۇالرنىــڭ ئالدىـــدىن قېچىــپ توســـتهر شـــهھ  . باشــلىدى 
  . ئۆزىنى مۇداپىئه ئاستىغا ئالدىكىرىۋېلىپ ئۇ يهردە

 بۇ يهر، يهنى توستهر پارس شهھهرلىرىنىڭ ئىچىدە ئهڭ گـۈزەل، ھاۋاسـى           
بـۇ شـهھهر   . ئهڭ ئىللىق، مۇداپىئه ئىستىهكامى ئهڭ كۈچلۈك شهھهر ئىدى      

پۈلۈككه  بىر تۆ  ئېگىزرلهرنىڭ بىرى بولۇپ،    تارىختىكى مهدەنىيهتلىك شهھه  
 دەرياسىنىڭ سۈيى بىلهن    هجل شهھهر دى  بۇ. ىلىدە سېلىنغان ئىدى  ئات شهك 

ى يـولى   شهھهرنىڭ يۇقىرى تهرىپىدە دەريا سۈيىنى يهر ئاست      . تهمىنلىنهتتى
. گۈزىدىغان تونېللىرىنىڭ ئېغىزى بار ئىدىبىلهن شهھهرگه ئېقىتىپ كىر

 پۇختا تاش بىلهن قوپۇرۇلغان بولۇپ، پوالت تۈۋرۈكلىرى ناھايىتىبۇ تونېلالر 
شـهھهرنىڭ ئهتراپىنـى بولـسا      . بىـلهن قاتۇرۇلغـان ئىـدى     قوغۇشۇن   قۇيۇلغان

تارىخـشۇناسالر ئـۇنى يهر يۈزىـدىكى       . مۇستهھكهم سېپىلالر قورشاپ تـۇراتتى    
  .ئهڭ بۇرۇن بىنا قىلىنغان، شۇنداقال ئهڭ زور سېپىل، دەپ قارايدۇ

 ئهتراپىغـا   ېپىلسـ ھورمۇزۇن بۇ يهردىن ئۆتكۈچىلهرنى توسـۇش ئۈچـۈن         
 قوشــۇنىدىن پــارس ئارقىــسىغا بولــسا  ېپىلســ .چــوڭ خهنــدەك كــوالتتى  

  .خىلالنغان ئهسكهرلهرنى تۇرغۇزدى
بـۇ  .  ئـاي تـۇردى    18مۇسۇلمانالر قوشۇنى خهندەكتىن بۆسـۈپ ئـۈتهلمهي        

ھهر بىـر قېتىملىـق     . جهرياندا ئۇالر بىـلهن سـهككىز قېـتىم جهڭ قىلـدى          
 يهك تۇتۇشـۇش    -جهڭ ئاۋۋال ئىككى تهرەپنىـڭ ئـاتلىق قوشـۇنلىرى يهكمـۇ          

  .ىلهن باشلىنىپ، ئاخىر ئومۇمىي بولغان شىددەتلىك جهڭگه ئايلىناتتىب
ــۇ  ــزەئه يهكمـ ــى  -مهجـ ــشالردا ئهقىللهرنـ ــ يهك ئېلىشىـ ۇدەك، الل قىلغـ

. دۈشمهننى ساراسىمىگه سېلىۋەتكىدەك دەرىجىدە قهھرىمانالرچه ئېلىـشتى    
يهك ئېلىشىشتىال دۈشمهن ئاتلىق قوشۇنىدىن يـۈز بـاتۇرنى         -ھهم بۇ يهكمۇ    

 قوشۇنى ئىچىدە قورقـۇنچ، مۇسـۇلمان       پارسئۇنىڭ نامى   . ۈرۈپ تاشلىدى ئۆلت
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قوشــۇنلىرى ئىچىــدە پهخىــرلىنىش بىــلهن تىلغــا ئېلىنىــدىغان ئىــسىمغا 
مانا مۇشۇ چاغدا مۆمنلهرنىڭ باشلىقى ئۆمهرنىڭ نېمه ئۈچۈن ئۇنى         . ئايالندى

نلهر ئېلىۋىلشقا ئاالھىدە تهۋسىيه قىلغانلىقىنى ئهينى ۋاقىتتا چۈشهنمىگه      
  .چۈشهندى

سهككىزىنچى قېتىملىق ئۇرۇشتا مۇسۇلمانالر قوشۇنى پارس قوشـۇنى        
 قوشـۇنى تهڭ كـېلهلمهي      پـارس .  بىلهن يوپۇرۇلۇپ كهلدى   ەتشىددئۈستىگه  

خهنـــدەك ئۈســـتىدىكى كـــۆۋرۈكنى تاشـــالپ شـــهھهر ئىچىـــگه كىرىـــپ       
  .بېكىنىۋالدى

نالشقىلى ر چىدامچانلىقالردىن كېيىن مۇسۇلمانالرنىڭ ئهھۋالى ياما     وز
ــۇردى ــارس. ت ــوق     پ ــامغۇردەك ئ ــتىدىن ي ــېپىل ئۈس ــا س ــۇنلىرى ئۇالرغ  قوش

ھهر بىــــــر زەنجىرنىــــــڭ ئۇچىــــــدا، قــــــاتتىق . ئېتىــــــشقا باشــــــلىدى
مۇسـۇلمانالر  . قىزىتىلغانلىقتىن ئوت يالقۇنجاپ تۇرغان قارماقالر بار ئىـدى       

قوشــۇنىدىن بىرەرســى ســېپىلغا چىقمــاقچى يــاكى يېقىنالشــماقچى بولــسا، 
ئىلىـپ تارتـاتتى، نهتىجىـدە ئـۇ كىـشىنىڭ           هر ئۇالرنى قارماقلىرىغا  دۈشمهنل
  . كۆيۈپ، گۆشلىرى كاۋاپ بولۇپ ھاياتىنى ئاخىرالشتۇراتتىجهسىتى

ئۇالر ئۆزلىرىـدىكى بـۇ     . مۇسۇلمانالرغا قىيىنچىلىق تېخىمۇ كۈچهيدى   
رىۋېتىــشى ئۈچــۈن، دۈشــمهن ئۈســتىدىن غهلىــبه ئاتــا  ۈكۆتقىيىنچىلىقنــى 
  .ھتىن تىلهپ دۇئا قىلىشقا باشلىدىقىلىشنى ئالال

ئهبــۇ مۇســا توســتهر ســېپىلى ئىچىــگه كىرىــشتىن ئۈمىدســىزلىنىپ، 
سېپىل توغرىسىدا خىيال قىلىۋاتقاندا، ئۇنىڭ ئالـدىغا سـېپىل ئۈسـتىدىن      

ئـوق ئۇچىـدا بىـر بـارچه خهت بـار           . ئېتىلغان بىر تـال ئـوق ئۇچـۇپ چۈشـتى         
مهن جېـنىم،   . ندىمرگه ئىـشه  مهن سـىله  ! ئـى مۇسـۇلمانالر   «: بولۇپ ئۇنىڭـدا  

 ۋە ماڭـا ئهگهشـكهنلهرگه سـىلهردىن ئهمىنلىـك سـورايمهن،       مېلىم، ئـائىلهم  
دەپ » مهن سىلهرگه شهھهرگه كىرگىلى بولىـدىغان ئېغىزىنـى كۆرسـىتهي         

  .يېزىلغانكهن
.  جـاۋاب خهت يـازدى     ېرىپبئهبۇ مۇسا خهت ئىگىسىگه دەرھال ئامانلىق       

  )ئوق بىلهن ئاتتى(
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ــادەم ــى ئــ ــهمىمىيىتىنى  ھېلىقــ ــادارلىقى، ســ ــۇلمانالرنىڭ ۋاپــ  مۇســ
ــۇ      ــپ، ئهب ــدە يوشــۇرۇن چىقى ــشهندى ۋە كېچى ــۇلمانالرغا ئى ــكه، مۇس بىلگهچ

  : مۇساغا ئۆز ئىشىنىڭ ھهقىقىتىنى سۆزلهپ
ئۆلتۈرۈپ، ماللىرىنى،    بىز رەھبهرلهردىن ئىدۇق، ھۇرموزان ئاكامنى     —

ۇ، مهن ئـــۆزۈم ماڭـــا ئۆچمهنلىــك ســاقالۋاتىد  . ئائىلىــسىنى بــۇالپ كهتتــى   
ــڭ     ــدىم، مهن ئۇنىــ ــۇپ قالــ ــدىغان بولــ ــاتىرجهم بواللمايــ ــدىن خــ ئائىلهمــ

ھهم ســـىلهرگه . ۋاپاســـىزلىقىغا، ســـىلهرنىڭ ۋاپـــادارلىقىڭالرنى تاللىـــدىم 
ــى كۆرســىتىپ قويــۇش     شــهھهرگه كىرگىلــى بولىــدىغان يوشــۇرۇن ئېغىزن

  . دېدى—نىيىتىگه كهلدىم، 
، مېنىڭ يول باشلىشىم    ماڭا قهيسهر، ئهقىللىق بىر كىشىنى بهرگىن     

  .ئۈچۈن، ئۇ سۇ ئۈزەلهيدىغان بولسۇن
ــۇ مۇســا، مهجزەئهنــى چاقىرىــپ ئۇنىڭغــا ئهھــۋالنى چۈشــهندۈردى ۋە    ئهب

  : ئۇنىڭغا
 ماڭا ئهقىللىق، ئىرادىلىك، سۇ ئۈزەلهيدىغان بىـر ئادىمىـڭ بىـلهن            —

  . دېدى—ياردەم قىل، 
  . مهجزەئه دېدى— مانا مهن بار، مېنى ئىشلهتكىن،!  ئى باشلىق—
 دېــدى ئهبــۇ مۇســا ۋە — ئهگهر خالىــساڭال ئــالالھ بهرىــكهت بهرســۇن، —

ئۇنىڭغا بارغان يولىنى ئېسىدە چىڭ ساقالش، بىرەر ۋەقه پهيدا قىلماسلىق          
لىق يــول باشــلىغۇچى بىــلهن پارســمهجــزەئه . ھهققىــدە نهســىههت قىلــدى

تاشـتۇرۇپ  ئۇ كىشى ئـۇنى دەريـا بىـلهن شـهھهرنى تۇ          . قاراڭغۇدا يۈرۈپ كهتتى  
  .تونىلىغا ئهكىردى تۇرىدىغان يهر ئاستى

تونىل بهزىدە كېڭىيىپ، چوڭقۇرلىشىپ، ئادەم ئـۆرە تۇرسـىمۇ چۆكـۈپ            
تۇرسىمۇ بولىدىغاندەك قىلغـان بىـلهن يهنه بهزىـدە تارىيىـپ كىـشىنى سـۇ               

. ر قىالتتى، بهزىـدە ئهگىـپ ماڭـسا، يهنه بهزىـدە تـۈز ماڭـاتتى              ۇمهجبئۈزۈشكه  
الر شــهھهرگه چىقىــدىغان ئېغىزغــا يهتتــى، ئــۇ كىــشى  شــۇنداق قىلىــپ ئــۇ

  .مهجزەئهگه ھۇرموزاننىڭ ئورنىنى كۆرسىتىپ قويدى
 مهجزەئه ھۇرمۇزاننى كۆرۈپ، بىر ئوق بىـلهن ئۇجۇقتـۇرۇش نىيىـتىگه           
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يۇ، لېكىن ئهبۇ موسـانىڭ نهسـىهىتىنى ئېـسىگه ئېلىـپ، ئـۆزىنى       كهلدى ـ 
  . يېرىگه قايتىپ كهتتى، ئۇ تاڭ ئېتىشتىن ئىلگىرى كهلگهنۇتۇۋالدىت

ئهبــۇ مۇســا مۇســۇلمانالر قوشــۇنىدىن، بــاتۇر، چىــداملىق، ســۇ ئۈزۈشــكه  
 نــى تــالالپ، مهجزەئهنــى ئۇالرغــا باشــلىق قىلىــپ  300مــاھىر ئــادەملهردىن 

ــلهن   ــىههتلهر بىـــ ــۆپلىگهن نهســـ بىرنـــــى كته قويـــــدى ۋە ۇزىتىـــــپئكـــ
  .مۇسۇلمانالرنىڭ شهھهرگه بېسىپ كىرىشىنىڭ بهلگىسى قىلدى

زەئه قول ئاستىدىكى بۇ ئادەملهرنى سـۇ ئۈزۈشـته يهڭگىـل بولۇشـى             مهج
چهكلىرىنى يهڭگىل كىيىشكه، قىلىچتىن باشقا قورال ې ك ـ ئۈچۈن كىيىم

  . ئهل ياتقۇ بىلهن يولغا چىقتىبۇيرۇپئالماسلىقا 
مهجزەئه ۋە ئۇنىڭ ئهسكهرلىرى خهتهرلىك تونېلـدا ئىككـى سـائهتتىن            

 ئـۇالر ئۈسـتىدىن غالىـپ       تونىلبهزىدە  . ردىئارتۇق ئىلىشىش بىلهن يول يۈ    
ئـۇالر شـهھهر ئېغىزىغـا      .  ئۈستىدىن غالىپ كهلدى   تونىلكهلسه بهزىدە ئۇالر    

 ئـادەمنى تونېلـدا يۇتـۇپ       220يېتىپ كهلگهندە مهجـزەئه ئـۆز ئادەملىرىـدىن         
  . ئادەمنىڭ قالغانلىقىنى بىلدى80كېتىپ، ئارانال 

 شـهھهر زېمىنىغـا تېگىـشى    مهجـزەئه ۋە ئۇنىـڭ ئادەملىرىنىـڭ ئـايىغى    
ــپ،      ــۇغۇرۇپ ئېلىـ ــدىن سـ ــى قىنىـ ــۇالر قىلىچلىرىنـ ــانال ئـ ــھامـ  ېپىلسـ

ئانــدىن دەرۋازىنــى . قوغــداۋاتقان دۈشــمهنلهرگه ھۇجــۇم قىلــدى دەرۋازىــسىنى
ــاچتى   ــدا ئ ــان ھال ــر ئېيتق ــىرتتىكىلهرنىڭ   . تهگبى ــرى س ــڭ تهگبى ئۇالرنى

 ۋاقتـى بىـلهن     مۇسۇلمانالر بامـدات نامىزىنىـڭ    . تهگبىرى بىلهن بىرلهشتى  
  .سۈپ كىردىۆبشهھهرگه 

ئۇالر بىـلهن دۈشـمهنلهر ئارىـسىدا شـۇنچىلىك قـاتتىق جهڭ بولـدىكى،              
شىددىتى ۋە ئۆلگهنلهرنىڭ سانى جهھهتتىن تارىختـا       : جهڭ تارىخشۇناسلىرى 

 ۇۋاتقانـدا بولشـىددەتلىك جهڭ    . بۇنداق جهڭ بولمىغان دەپ باھـا بېرىـشكهن       
بىــراق . ئــۇ ئۇنىڭغــا قــاراپ ئېتىلــدى. مهجــزەئه ھورمــۇزاننى كــۆرۈپ قالــدى

تۇيۇقسىزال جهڭ قاينىمى ھورمۇزاننى يۇتۇپ كهتتـى ـ دە، بىرئـاز ئۆتـۈپ يهنه     
ئـۇالر بىـر بىـرىگه قارىتىـپ        .  قـاتتىق ئىلىـشتى    هنئىككىـيل . پهيدا بولـدى  

قىلىچ ئۇرغان ئىدى، مهجزەئهنىـڭ قىلىچـى قېيىـپ كېتىـپ ھورمۇزانىـڭ             
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  .شتىقىلىچى مهجزەئهنىڭ ئۈستىگه چۈ
بۇ چاغـدا ئۇنىـڭ دىلـى       . باتۇر، قهيسهر مهجزەئه جهڭ مهيدانىدا يىقىلدى     

بىـسى بىـلهن خۇرسـهن ھالـدا        ىئالالھنىڭ مۇسۇلمانالرغا ئاتا قىلغان بۇ غهل     
  . كۆز يۇمدى

مۇســۇلمانالر قوشــۇنى بــاتۇرلۇق بىــلهن جهڭنــى داۋام قىلىــپ، ئــاخىرى 
  .دىھورمۇزاننى ئهسىرگه ئال. بىنى قولغا كهلتۈردىىغهل

ئـۇالر  . مهدىنىدىكى خهلىپه ئۆمهرگه خهۋەر يهتكۈزۈشكه ئادەملهر ماڭدى       
 ئۈچۈن ئېلىپ ماڭغان ھورمۇزاننىڭ بېـشىغا ئـۈنچه         ۆرسىتىشكخهلىپىگه  

مهرۋايىــتالر بىــلهن زىنــنهتلهنگهن تــاجى، ئۇچىــسىغا ئــالتۇن يىــپالر بىــلهن 
ــدىغا ســېلىنى    ــدا ئۇالرنىــڭ ئال ــون كىــيىىلگهن ھال پ توقۇلغــان ئېــسىل ت

ئــۇالر ئۇنىــڭ بىــلهن مهجــزەئهگه بىلــدۈرۈلگهن چوڭقــۇر . ئېلىــپ مېڭىلــدى
  .تهزىيه خهۋىرىنىمۇ ئېلىپ ماڭغان ئىدى
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  ئىكرىمه ئىبنى ئهبۇجهھل
 

ئىكــرىمه ســىلهرنىڭ قېــشىڭالرغا مــۆمىن مۇھــاجىر 
ھالىتىــــدە كېلىــــدۇ، ســــىلهر ئۇنىــــڭ ئاتىــــسىنى  
 تىللىماڭالر، ئۆلۈكنى تىلالش ھايـات ئـادەمگه زىيـان        

  . يهتكۈزىدۇ، ئۆلۈككه يهتمهيدۇ
    مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم—

  
  !  مۇھاجىر يولۇچىنى قارشى ئالىمىز—

ــۇ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئىكــرىمهگه قىلغــان ســالىمى   ــۇ . ب ئ
قۇرەيشلىكلهرنىڭ ئهڭ ھـۆرمهتلىكى، ئهڭ بـاي، نهسـهبى ئېـسىل كىشىـسى          

  . ئىدى
ــان بو   ــهۋەبىدىن بولمىغــ ــسىنىڭ ســ ــدىكى  ئهگهر ئاتىــ ــسا مهككىــ لــ

ــائىله پهرز ــدىن ســهئد ئىبنــى ئهبۇۋاققــاس، مۇســئهب   ەمهرتىۋىلىــك ئ نتلىرى
ــى  ــۆمهيرئىبن ــسالم     ئ ــلىرى ئى ــڭ تهڭتۈش ــشاش ئۆزىنى ــقىالرغا ئوخ  ۋە باش

ــدا ئىــسالم كهلتۈرۈشــى ئېنىــق    كهلتۈرگىنىــدەك، ئۇنىڭمــۇ يــاش چاغلىرى
  . ئىدى

  ! ئۇنداقتا، بۇ ئاتا زادى كىم؟
ــوڭ زۇمىگىــ    ــڭ چ ــۇ مهككىنى ــول   ئ ــى ق ــىرىكالرنىڭ بىرىنچ رى، مۇش

ى، ئالالھ ئۇنىڭ جازالىشى بىلهن، مۆمىنلهرنىڭ راسـتچىللىقىنى        كاتتىۋېش
مۆمىنلهر ئازاب ئالدىدا مۇسـتهھكهم تـۇرۇپ       . سىنىغان، ئازاب ئىگىسى ئىدى   
  . ئىمانىدا راستچىل بولغان ئىدى

  ... مانا بۇ ئاتا ئهبۇجهھل، مۇشۇنىڭ ئۆزىال يېتهرلىك
تىسى، ئهمما مهخزۇم قهبىلىسىدىن بولغان ئىكرىمه ئىبنى       بۇ ئۇنىڭ ئا  
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ئهبۇجهھـــــل قۇرەيـــــشلهرنىڭ ســـــاناقلىق، ھـــــۆرمهتكه ســـــازاۋەر بـــــاتۇر،  
  . چهۋەندازلىرىنىڭ بىرى ئىدى

ــلىقلىق ســهۋەبىدىن ئۆزىنىــڭ      ــرىمه ئۆزىنىــڭ ئاتىــسىنىڭ باش  ئىك
مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم بىلهن دۈشمهنلىشىشكه باشـلىغانلىقىنى ھـېس        

ــد ــتى  قىلـ ــاتتىق دۈشمهنلهشـ ــلهن قـ ــساالم بىـ ــبهر ئهلهيهىسـ . ى ۋە پهيغهمـ
ســـاھابىالرغا چهكـــسىز ئهزىـــيهت يهتكـــۈزدى، مۇســـۇلمانالرغا ۋە ئىـــسالمغا،  

  .  ئازابالرنى سالدىۇدەكقىلغئاتىسىنى خۇرسهن 
 قىلغاندا مۇھهممهدنى قوماندانلىقبهدىر كۈنىسى ئاتىسى مۇشرىكالرغا 

ىققا، الت، ئــۇززا بىــلهن قهســهم قىلــدى، قورقــاتمىغۇچه مهككىــگه قايتماســل
الر بىلهن كۆڭۈل   بئهسۋا-بهدىردە تۆگىلهرنى بوغۇزالش، ھاراق ئىچىش، چالغۇ       

  ... ئېچىپ بېرىشتىن ئىبارەت، ئۈچ ئىشنى ئورۇنالشتۇردى
ــگه   ــدانلىقئهبۇجهھــل جهڭ ــسىنىڭ  قومان ــدا ئىكــرىمه ئاتى  قىلىۋاتقان

  . ىالرنى جازااليدىغان قولى بولدىتايىنىدىغان يان تايىقى، ئۇ ئارقىلىق باشق
چـۈنكى، ئـۇالر    . لېكىن الت، ئۇززا ئهبۇجهھلنىڭ نىداسىنى ئاڭلىمىـدى      

چۈنكى، ئۇ ئىككىسى يـاردەم  . ئۇنىڭغا جهڭدىمۇ ياردەم قىلمىدى   . گاس ئىدى 
  ... بېرىشتىن ئاجىز ئىدى

ئـوغلى ئىكـرىمه ئـۆز      . ئهبۇجهھل بهدىـر جېڭـى قىلماسـتىن يىقىلـدى        
نىـــڭ قېنىنىـــڭ مۇســـۇلمانالرنىڭ قىلىچـــى ئـــارقىلىق كـــۆزى بىـــلهن ئۇ

ــاققىنىنى كــۆردى ــاخىرقى   . ئ ــسىدىن چىققــان ئ ئاتىــسىنىڭ لهۋلىــرى ئارى
  . خىقىراشلىرىنى ئۆز قۇلىقى بىلهن ئاڭلىدى

ئىكرىمه ئاتىسىنى بهدىردە قالدۇرۇپ قايتتى، مهغلـۇبىيهت ئـۇنى دەپـنه           
جىز قىلغان،  قىلىش ئۈچۈن ئاتىسىنىڭ جهسىتىنى ئېلىپ كېتىشتىن ئا      

نى مۇسـۇلمانالرغا قالـدۇرۇپ     جهسـىتى قېچىش ھهلهكچىلىكى ئاتىـسىنىڭ     
  . كېتىشكه مهجبۇر قىلغان ئىدى

نى نهچـــــچه ئـــــون  جهســـــىتىمۇســـــۇلمانالر ئهبـــــۇ جهھىلنىـــــڭ   
قۇرەيشلىكلهرنىڭ جهسهتلىرى بىلهن بىرگه قهلـب قۇدۇقىغـا تاشـالپ، قـۇم            

  . بىلهن تىندۇرىۋەتتى
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ئىـسالم بىـلهن باشـقىچه قارشىلىشىـشقا     شۇ كۈندىن باشالپ ئىكـرىمه    
ئۆتتى، ئۇ بۇرۇن ئاتىسىنى قوغـداش ئۈچـۈن ئىـسالم بىـلهن دۈشمهنلهشـكهن              
ــۈن     ــېلىش ئۈچـــ ــساسىنى ئـــ ــسىنىڭ قىـــ ــدىلىكته ئاتىـــ ــسا، ئهمـــ بولـــ

  . دۈشمهنلىشىدىغان بولدى
 تۇغقـانلىرى ئۆلتـۈرۈلگهن     -مۇشۇ سهۋەبتىن ئىكرىمه ۋە بهدىردە ئـۇرۇق      

قهلبىـدە مـۇھهممهدكه نىـسبهتهن      ) شـرىكالرنىڭ مۇ( بىر قانچه كىـشىنىڭ     
ــساس      ــبىگه قى ــساسكارلىرىنىڭ قهل ــشلهرنىڭ قى ــقا، قۇرەي ــاداۋەت قوزغاش ئ

  .  جېڭى بولدىئوھۇدئاخىرى . ئوتىنى يېقىشقا باشلىدى
ــاتلىقالر  . قــا چىقتــىئوھۇدئىكــرىمه  شــۇنداقال جهڭــگه قىزىقتــۇرۇش، ئ

ۇھهكىمنى بىـر قـانچه     قاچماقچى بولسا، مۇستهھكهم قىلىـشقا ئايـالى ئۇممـ        
قىساسكار ئايالالر بىلهن سهپ ئارقىسىدا تۇرۇپ داپالرنـى چېلىـشقا ئېلىـپ            

  . چىقتى
نى ســول  ئــوڭ تهرىپىــدە خالىــد ئىبنــى ۋەلىــدقۇرەيــشلهر ئاتلىقالرنىــڭ

ــدە     ــۇ كۈن ــداز ب ــۇ ئىككــى مۇشــرىك چهۋەن ــى تۇرغــۇزدى، ب تهرىپىــدە ئىكرىمهن
هرنىڭ پهيغهمــــبهر قــــاتتىق قهھرىمــــانلىق كۆرســــىتىپ، قۇرەيــــشلىكل 

ئهلهيهىسساالم ۋە ساھابىلىرىغا بولغان ھۇجۇمىنى كۈچهيتىـپ، مۇشـرىكالر         
بـۇ بهدىـر    «:  ئهبۇسـۇفيان  نى قولغا كهلتۈرۈپ بهردى، ھهتتا    ئۈچۈن زور غهلىبى  
  . دەپ كهتتى» !...كۈنىنىڭ ئورنىغا

 مۇھاسـىرىگه ئالـدى،    ۋاقىـت  ئوزونخهندەك كۈنى مۇشرىكالر مهدىنىنى     
.  تاقىتى تۈگهپ مۇھاسىر قىلىۋېرىشكه چىدىيالمىدى-سهۋرىئىكرىمهنىڭ 

ــى، ئۇنىــڭ      ــۈپ كهتت ــاپتۇرۇپ ئۆت ــدىن ئېتىنــى چ ــار يېرى ــدەكنىڭ ت ــۇ خهن ئ
ئارقىسىدىن بىر قانچه تهۋەككۈلچىالرمۇ ئۆتتى، بۇالرنى بىر تهرەپ قىلىـشقا          

ئىكـرىمه شـۇنداق قىلىـپ قېچىـپ        ... ئهمرى ئىبنى ئابدىلۋۇد ئامرى بـاردى     
  . قۇتۇلدى

فهتهــى كــۈنى قۇرەيــشلهر رەســۇلۇلالھ ۋە ئۇنىــڭ ســاھابىلىرىغا تاقابىــل 
تۇرغىلى بولمايدىغانلىقىغا كۆزى يېتىپ، مهككه يولىنى بىكـارالپ بېـرىش          
ــارار چىقىرىــــشىغا پهيغهمــــبهر    قارارىغــــا كهلــــدى، ئۇالرنىــــڭ بۇنــــداق قــ
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ئهلهيهىســساالمنىڭ قۇمانــدانلىرىنى مهككىلىكلهردىــن ئــۆزلىرىگه قارشــى 
غانالر بىـلهن ئۇرۇشماسـلىققا بۇيرۇغـانلىقىنى بىلگهنلىكـى سـهۋەب           چىقمى

  . بولغان ئىدى
لېكىن ئىكـرىمه ۋە بىـر قـانچه كىـشى بىرلىـشىپ، چـوڭ قوشـۇننىڭ                

ــۇالرنى      هغلــۇپمئالــدىنى توســتى، خالىــد ئىبنــى ۋەلىــد كىچىــك جهڭــدە ئ
ــۇالردىن قارشىالشــقىنى ئۆلــدى، قاچقــانلىرى قېچىــپ قۇتۇلــدى،    قىلــدى، ئ

  . الر قاتارىدا ئىكرىمهمۇ بار ئىدىقاچقۇن
  ... ئىكرىمهنىڭ بېشى قاتتى ۋە پۇشايمان قىلدى

ــدى،      ــار كهل ــا ت ــيىن، ئۇنىڭغ ــسۇنغاندىن كې ــۇلمانالرغا بوي ــكه مۇس مهك
  ... پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بورۇن ئۆزىگه قارشى چىققانالرنى ئهپۇ قىلدى

ــب    ــۇپ، پهيغهمـ ــىرتىدا بولـ ــشى بۇنىـــڭ سـ ــانچه كىـ ــر قـ ــېكىن بىـ هر لـ
ڭ پهردىــسى نىــكهئبئهلهيهىســساالم ئۇالرنىــڭ ئىــسىملىرىنى ئاتــاپ، گهرچه 

ئاســتىدىن تېپىلــسىمۇ، ئۆلتۈرۈشــكه بــۇيرۇدى، بــۇ بىــر قــانچه كىــشىنىڭ   
شــۇڭا ئــۇ يوشــۇرۇن ھالــدا    . ئىــسمىنىڭ بېــشىدا ئىكرىمهمــۇ بــار ئىــدى    

چـۈنكى، ئـۇ يهردىـن باشـقا ئۇنىـڭ          . مهككىدىن چىقىپ يهمهنـگه يـول ئالـدى       
  . نىدىغان يېرى قالمىغان ئىدىپاناھلى

بۇ چاغدا ئىكرىمهنىڭ ئايالى ئۇممۇھهكىم، ئۇتبهنىڭ قىـزى ھىنـدى ۋە           
ــردى     ــشىغا كى ــساالمنىڭ قې ــبهر ئهلهيهىس ــال پهيغهم ــون ئاي ــبهر . ئ پهيغهم

ئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىدا ئىككى ئايالى ۋە قىزى پاتىمه، ئابـدۇلمۇتهللىب   
ھىنــدى يــۈزىنى يــۆگىگهن ھالــدا جهمهتىــدىن بىــر قــانچه ئايــال بــار ئىــدى، 

  : سۆزلىدى
ئــۆزى ئۈچــۈن تاللىغــان دىننــى ئاشــكارا !  ئهلچىــسىئالالھنىــڭ ئــى —

ــالالھ تائاالغــا مهدھىــيىلهر بولــسۇن  مهن ســهندىن ماڭــا ياخــشى  ! قىلغــان ئ
مۇئامىلىدە بولۇشۇڭنى سورايمهن، مهن ئىمان ئېيتقـۇچى، راسـتىچل ئايـال،           

  .  دېدى—نىڭ قىزى ھىندى،  مهن ئۇتبه— دەپ يۈزىنى ئېچىپ، —
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

  .  دېدى— سىزنى قارشى ئالىمىز، —
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يهر يۈزىـدە مهن    !  ئهلچىـسى  ئالالھنىـڭ  ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ئـى       —
ــدى،        ــوق ئى ــۆي ي ــدىغان ئ ــارزۇ قىلى ــدەك ئ ــېنىڭ ئۆيۈڭ ــىنى س ــار بولۇش خ

ىغان ئـۆي   ئهمدىلىكته زېمىندا سـېنىڭ ئۆيۈڭـدەك ئۇلـۇغ بولۇشـنى تىلهيـد           
  ! يوق بولۇپ قالدى

  . دېدى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم— تېخىمۇ زىيادە بولسۇن، —
  : ئاندىن ئىكرىمهنىڭ ئايالى ئۇممۇھهكىم ئىسالم كهلتۈردى ۋە

ئىكـرىمه سـېنىڭ ئۆلتۈرۈۋېتىـشىڭدىن    !  ئى ئالالھنىـڭ ئهلچىـسى   —
 سېنىمۇ  ئهنسىرەپ، يهمهنگه قاچتى، سهن ئۇنىڭغا ئهمىنلىك بهرسهڭ، ئالالھ       

  .  دېدى—! ئهمىن قىلسۇن
  .  ئۇ ئهمىنلىككه ئېرىشكۈچىدۇر—
 ئۇممۇھهكىم شۇ چاغدىال ئېرى ئىكرىمهنى ئىـزدەپ ماڭـدى، ئۇنىـڭ            —

 يولـدا   هنئىككىـيل بىلهن بىـرگه رۇملـۇق بىـر خىزمهتكـارى بـار ئىـدى، ئـۇ                
ــۇنى    ــۆزىگه تهلهپ قىلــدى، ئۇممــۇھهكىم ئ ــۇنى ئ ــدا، خىزمهتكــار ئ كېتىۋاتقان

ــدۈرۈپ ۋاقئۈمىدله ــر     ىن ــڭ بى ــاكى ئهرەبلهرنى ــلىدى، ت ــشقا باش ــى ئۇزارتى تن
كهنــتىگه كېلىــپ، ئــۇ ئهرەبلهردىــن يــاردەم ســورىدى، كىــشىلهر بــۇ نىيىتــى  

  . بۇزۇق خىزمهتكارنى باغالپ، ئۆز يانلىرىدا ئېلىپ قالدى
ئۇممــۇھهكىم يــولىنى داۋامالشــتۇرۇپ، ئىكرىمهنــى تىهــامهدىكى دېڭىــز 

ــۇ بىــر م  ــاپتى، ئ ــۆزىنى دېڭىــزدىن   بويىــدىن ت ۇســۇلمان كېمىچــى بىــلهن ئ
  : ئۆتكۈزۈپ قويۇش توغرىسىدا سۆزلىشىۋاتقان ئىكهن

  .  دېدى ئۇ كېمىچى—!  سېنى ئۆتكۈزۈپ قويۇشۇم ئۈچۈن پاكالن—
  . سورىدى ئۇ—قانداق پاكلىنىمهن؟  —
 ئهلچىـسى،  ئالالھنىـڭ  بىر ئىالھتىن باشقا ئىـالھ يـوق، مـۇھهممهد     —

  . ن دەپ گۇۋاھلىق بېرىسه—
  .  مهن مۇشۇنىڭ ئۈچۈنال قاچقان ئىدىم—
  :  بۇالر سۆزلىشىۋاتقاندا، ئۇممۇھهكىم ئىكرىمهنىڭ ئالدىغا كېلىپ—
ــوغلى  — ــڭ ئـ ــى تاغامنىـ ــى،  !  ئـ ــشىلهرنىڭ ئهڭ پهزىلهتلىكـ مهن كىـ
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ياخشىــسى، ئېــسلىنىڭ يهنــى مــۇھهممهد ئىبنــى ئابــدۇلالھنىڭ قېــشىدىن 
پ قىلـدىم، ئهمىنلىـك بهردى،      ۋە ئۇنىڭدىن سـاڭا ئهمىنلىـك تهله      ... كهلدىم

  .  دېدى— ھاالك قىلما، ۆزۈڭنىئ
   سهن ئۇنىڭغا گهپ قىلدىڭمۇ؟ —
دەپ  — شۇنداق، ئۇنىڭغا گهپ قىلـدىم، ئـۇ سـاڭا ئهمىنلىـك بهردى،              —
  . نى ئۈمىدلهندۈرۈپ، ئۇنىڭ بىلهن قايتتىئىكرىمه

ئۇممۇھهكىم ئۇنىڭغا رۇملۇق خىزمهتكارنىڭ ئهسكىلىكىنى ئېيتتـى،     
  . ه خىزمهتكارى بار جايدىن ئۆتكهندە ئۇنى ئۆلتۈرۈۋەتتىئىكرىم

ئۇالر كېتىۋېتىپ، بىر جايغا كهلگهندە، ئىكرىمه ئايالىغا خالىي بولـۇش          
  : لېكىن ئۇممۇھهكىم قاتتىق قارشىلىق تهلهپپۇزىدا. تهلىپىنى قويدى

   دېدى — ياق، مهن مۇسۇلمان، سهن مۇشرىك، —
 بولىـدىغان نهرسـه     ۇتوسـالغ  ۇشـۇمغا بول سهن بىلهن مېنىـڭ خـالىي        —

  . مهىئىكر دېدى —! نېمىدېگهن چوڭ؟
ــساالم    ــبهر ئهلهيهىســ ــقاندا، پهيغهمــ ــگه يېقىنالشــ ــرىمه مهككىــ ئىكــ

  : ساھابىالرغا
 ئىكرىمه سىلهرنىڭ قېشىڭالرغا مۆمىن مۇھاجىر بولـۇپ كېلىـدۇ،          —

ســىلهر ئۇنىــڭ ئاتىــسىنى تىللىمــاڭالر، ئۆلــۈكنى تىلــالش، ھايــات ئــادەمگه  
  .  دېدى—ئۆلۈككه يېتىپ بارالمايدۇ، .  يهتكۈزىدۇئهزىيهت

ئـــۇزۇن ئـــۆتمهي ئىكـــرىمه ئايـــالى بىـــلهن پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم 
ئولتۇرغان جايغا يېتىـپ كهلـدى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئـۇنى كـۆرۈپال،              

پهيغهمـبهر  ... رىداسىنىمۇ كېيمهستىنال خۇشاللىقىدا ئۇنىڭ قېشىغا باردى     
  : تۇرغاندا، ئىكرىمه ئۇنىڭ ئالدىدا تۇرۇپئهلهيهىسساالم ئول

ئۇممۇھهكىم سېنىڭ ماڭا ئهمىنلىك بهرگىنىڭنـى      !  ئى مۇھهممهد  —
  .  دېدى—خهۋەر قىلدى، 

ــشتىڭ،    — ــنلىككه ئېرىـ ــهن ئهمىـ ــۇ، سـ ــت ئېيتىپتـ ــدى — راسـ  دېـ
  . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
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   مېنى نېمىگه چاقىرىسهن؟ —
قىغا، مېنىڭ ئالالھنىـڭ    ۇيوقلڭ   بىر ئالالھ تائاالدىن باشقا ئىالھنى     —

ئهلچىسى ۋە بهندىسى ئىكهنلىكىمـگه گۇۋاھلىـق بېرىـشكه، نامـاز ئوقۇشـقا،             
 دەپ، ئۇنىڭغـا ئىـسالمنىڭ ئهھكـاملىرىنى        —زاكات بېرىشكه، چـاقىرىمهن،     

  : ، ئىكرىمهۆگهتتىئ
ــالالھ بىــلهن قهســهمكى، ســهن پهقهتــال ھهقــقه چاقىرىدىكهنــسهن،   —  ئ

نـــسهن، ئـــالالھ بىـــلهن قهســـهمكى، ســـهن دەۋەتـــكه ياخـــشىلىققا بۇيرۇيدىكه
ئاتلىنىــشتىن ئىلگىرىمــۇ، بىزنىــڭ ئــارىمىزدىكى ئهڭ راســتچىل، ياخــشى  

  :  دەپ قولىنى ئاچتى ۋە—ئادەم ئىدىڭ، 
قىغا، سېنىڭ شۇ ئالالھنىـڭ     ۇيوقل ئالالھ تائاالدىن باشقا ئىالھنىڭ      —

ماڭـا مهن   بهندىسى ۋە ئهلچىسى ئىكهنلىكىڭگه گۇۋاھلىـق بېـرىمهن، سـهن           
  .  دېدى—دەيدىغان ياخشى سۆزنى ئۆگىتىپ قويساڭ، 

ــۇھهممهد      — ــوق، م ــالھ ي ــقا ئى ــاالدىن باش ــالالھ تائ ــر ئ ــڭ بى  ئالالھنى
   . دېدى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم—ئهلچىسى ۋە بهندىسى، دېگىن، 

   ئۇنىڭدىن كېيىنچۇ؟ —
ــسالم    — ــڭ ئىـ ــشىلهرنى مېنىـ ــارلىق كىـ ــى بـ ــۇ يهردىكـ ــالالھ ۋە بـ  ئـ

چى، مۇجاھىــد، مۇھــاجىر ئىكهنلىكىمــگه گۇۋاھلىــق قىلىــمهن،  كهلتۈرگــۈ
  . ئىكرىمه شۇنداق دېدى.  دېدى—دېگىن، 

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا
ــساڭ    — ــداقال نهرســه سورى  مهن بۈگــۈن ســاڭا بهرگىلــى بولىــدىغان قان

  .  دېدى—بېرىمهن، 
 مهن ســــــېنىڭدىن، ئىلگىــــــرى ســــــاڭا قىلغــــــان بــــــارلىق     —

منى، سهن بىـلهن ئۇرۇشـقان ئـورۇنالرنى ۋە سـهن بـار يـاكى               دۈشمهنلىكىلىرى
يــوق يېرىڭــدە ســهن توغرىلىــق ئېيتقــان بــارلىق يامــان ســۆزلىرىمنى        

  . كهچۈرۈشىڭنى سورايمهن
ئۇنىڭ ماڭا قىلغان بارلىق ئاداۋىتىنى، سېنىڭ نۇرۇڭنى !  ئى ئالالھ—



  ساھابىلهر ھاياتىدىن تالالنمىالر

 258

w
w

w
.m

unber.org
 

ــوق      ــاكى ي ــار ي ــورۇننى، مېنىــڭ ب ــۇپ، ماڭغــان ھهر بىــر ئ ئۆچــۈرمهكچى بول
 مۇخالىــپ ســۆزلىرىنى كهچــۈرۈم ۇيۇمغــائابريهرلىرىمــدە، قىلغــان مېنىــڭ 

  .  دېدى—...قىلغىن،
ئىكرىمهنىــــڭ چىرايــــى خۇشـــــاللىقتىن نۇرلىنىــــپ، پهيغهمـــــبهر    

  : ئهلهيهىسساالمغا
ئالالھ بىـلهن قهسـهمكى، ئـالالھ يولىـدىن         !  ئى ئالالھنىڭ ئهلچىسى   —

همــدى ھهســسىلهپ  قىلغــان نهرســىلهرنى ئنهپىــقهتوســاش ئۈچــۈن قىلغــان، 
ــالالھ يولىــدىن توسۇشــقا قىلغــان    ئالالھنىــڭ يولىغــا چىقىــم قىلىــمهن، ئ

 —جهڭلىرىمنــى، ئهمــدى ئــالالھ رازىلىقــى ئۈچــۈن ھهســسىلهپ قىلىــمهن،  
  . دېدى

ئاشۇ كۈندىن باشالپ، دەۋەت سېپىغا جهڭ قىلغۇچى باتۇر بىر چهۋەنـداز،           
ــجىد ــسى  مهسـ ــۇپ، كېچىـ ــابىنى ئوقـ ــالالھ تائاالنىـــڭ كىتـ ــدىغان ته ئـ  تۇرىـ
  :  قويۇپ تۇرۇپېشانىسىدەپ قوشۇلدى، ئۇ قۇرئاننى الرغانامازخان
 دەپ ئالالھ   —... پهردىگارىمنىڭ سۆزى ...  پهرۋەردىگارىمنىڭ كىتابى  —

  . تائاالدىن قورقۇپ يىغالپ كېتهتتى
 ئىكرىمه پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا بهرگهن ۋەدىـسىنى ناھـايىتى           —

لتۈرگهندىن كېيىن، مۇسۇلمانالر قىلغان ھهر     ياخشى ئورۇنلىدى، ئىسالم كه   
  . قانداق جهڭلهرگه قاتناشتى، ھهر ئىشتا ئالدىدا ماڭدى

ق ۇغوسـ  ئىكرىمه خۇددى قىزىق كۈندە، ئۇسسۇز ئادەم        ۇرۇشىدائيهرمۇك  
  . سۇغا تهشنا بولغاندەك تهشنالىقتا جهڭگه كىردى

ــا    ــۇ ئ ــدە ئ تتىن بهزى جــايالردا مۇســۇلمانالرغا قىيىنچىلىــق كۈچهيگهن
چۈشـــۈپ، قىلىچنىـــڭ غىالپىنـــى ســـۇندۇرۇۋەتتى، رۇملـــۇقالر ســـېپىگه      

  : خالىد ئىبنى ۋەلىد ئالدىراپ كېلىپ. ئىچكىرىلهپ كىردى
ئۇنداق قىلما، سېنىڭ ۋاپات بولۇشـۇڭ مۇسـۇلمانالرغا        !  ئى ئىكرىمه  —

  .  دېدى—ئېغىر كېلىدۇ، 
 هنمېنى قويىۋەت، سـهن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بىـل         !  ئى خالىد  —
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خېلى ئىلگىردىنال بىرگه، ئهمما دادام بىلهن ئىككىمىز بولساق، پهيغهمبهر         
ئهلهيهىسساالمغا قاتتىق قارشىالرشـقانالر، مېنـى قويىـۋەت، مهن ئىلگىـرى           
ــۇن ئۇرۇشــالرنى     ــبهرگه قارشــى نۇرغ ــۇيىمهن، مهن پهيغهم ــانلىرىمنى ي قىلغ

 —ق بولمايدۇ، مهڭگۈ بۇندا! قىلدىم، ئهمدىلىكته رۇملۇقالردىن قاچىمهنمۇ؟   
 —؟  ۇقىلىـد  كىـم ئۆلـۈمگه بهيـئهت        —ئاندىن كـۆپچىلىككه قـاراپ،      . دېدى

  . دەپ سورىدى
 مۇسۇلمان ئىچىدە ئۇنىـڭ تاغىـسى ھـارىس ئىبنـى ھىـشام، زىـرار               400

خالىدنىڭ قارارگاھىنىڭ . ئىبنى ئهزۋەر قاتارلىقالر ئۇنىڭغا بهيىئهت قىلدى
  . يېنىدا قاتتىق جهڭ قىلدى

 مۇســۇلمانالرنىڭ غهلىبىــسى بىــلهن ئاخىرالشــقاندا،  يهرمــۇك ئۇرۇشــى
پ ۇلۇسـوز ئۇالردىن ئۈچ جهڭچى، يهرمۇك زېمىنىدا قاتتىق يارىالنغـان ھالـدا            

ياتاتتى، ئۇالر ھارىس ئىبنى ھىشام، ئهييـاش ئىبنـى ئهبـۇرەبىئه ۋە ئىكـرىمه              
ھـارىس ئىچىـشكه سـۇ تهلهپ قىلـدى، ئۇنىڭغـا سـۇ             . ئىبنى ئهبۇجهھل ئىدى  

  : دە، ئىكرىمه سۇغا قارىدى، ھارىسكهلتۈرۈلگهن
  .  دېدى—ئىكرىمهنىڭ قېشىغا ئاپىرىڭالر،  —

  : سۇنى ئۇنىڭغا ئهكهلگهندە ئهيياش قارىدى، ئىكرىمه ئىچمهستىن
  .  دېدى—!  ئۇنىڭغا ئاپىرىڭالر—

  ... ئۇالر ئهيياشنىڭ قېشىغا كهلگهندە ئۇ نهپهستىن توخىتىغان ئىكهن
ېشىغا بارغاندا، ئۇالرمـۇ ۋاپـات بولغـان        ئۇالر ئۇنىڭ ئىككى دوستىنىڭ ق    

  !... ئىكهن، ئالالھ ئۇالرنىڭ ھهممىسىدىن رازى بولسۇن
ئــۇالرنى ئىچكهنــدىن كېــيىن ئۇســسىمايدىغان ھهۋزى كهۋســهر بىــلهن  

  !... سۇغارسۇن
  !... ئۇالرغا مهڭگۈ يايرايدىغان پىردەۋس باغچىسىنى تهقدىم قىلسۇن

  !!! ئامىن
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  تائىيئهدىي ئىبنى ھاتهم ئهت
 

ئـۇالر كـاپىر بولـسا سـهن ئىمـان ئېيتتىـڭ، باشــقىالر       
ھهقىقهتنى ئىنكار قىلـسا، سـهن ئېتىـراپ قىلـدىڭ،          
ئۇالر ۋەدىسىگه ۋاپا قىلمىسا سهن ۋاپا قىلـدىڭ، ئـۇالر          
ھهقىقهتتىن يۈز ئۆرۈپ كهينىنى قىلسا سهن ئۇنىڭغا       

   .يۈزلهندىڭ
   ئۆمهر ئىبنى خهتتاب —

  
اچۇرۇپ يـۈرگهن، ئۇنىڭـدىن يـۈز ئـۆرۈپ،         بىر مهزگىل ھهقتىن ئۆزىنى ق    

باشـــقىالرنىڭمۇ ھهقىقهتنـــى قوبـــۇل قىلىـــشىنى توســـقان ۋە ھهق بىـــلهن 
يىلـى ئىـسالم دىنىغـا       ــ  9قارشىالشقان بىر ئهرەب رەھبىرى ھىجرىيىنىڭ      

  . بويسۇنۇپ، قهلبى ئىمانغا يۇمشاپ، ئالالھنىڭ ئهلچىسىگه ئىتائهت قىلدى
اشــقىالرغا ئــۈلگه بولغــان ئهدىــي ئــۇ ئاتىــسىنىڭ ســېخىيلىقى بىــلهن ب

  . ئىبنى ئهبۇھاتهم ئهتتائىي ئىدى
ئهدىي ئاتىسىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا مىراسـخور بولـدى، كىـشىلهر ئـۇنى           
ئۆزلىرىگه باشلىق قىلىپ، ئۇنىڭغا غهنىمهتنىڭ تۆتتىن بىرىنى تاپـشۇردى         

  .ۋە قۇماندانلىقىنى بهردى
ىكى چــاقىرىقىنى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ھىــدايهت ۋە ھهق يولىــد 

ــرلهپ         ــر ـ بى ــرى بى ــدا، ئهرەب قهبىلىلى ــان ۋاقتى ــكارا ئېلىــپ بېرىۋاتق ئاش
ئهدىي پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ چاقىرىقىـدا ئـۆز       . بويسۇنۇشقا باشلىدى 

ــۈرۈپ      ــىنى كهلت ــران بولۇش ــڭ ۋەي ــپ، ھوقۇقىنى ــاكىمىيىتىنى يىقىتى ھ
ىق ئۆچمهنلىـك   چىقىرىدىغان بىر رەھبهرلىكنى كۆرۈپ، رەسۇلۇلالھقا قـاتت      

ــدى ئــۇ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنى چۈشــىنىش ۋە ئۇنىــڭ بىــلهن      . قىل
  . كۆرۈشۈشتىن بۇرۇنال ئۇنى قاتتىق يامان كۆرەتتى

ئۇنىــڭ ئىــسالمغا بولغــان دۈشــمهنلىكى تــاكى ئۇنىــڭ قهلبىنــى ئــالالھ 
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 يىلغـــا يـــېقىن  20ھىـــدايهت ۋە ھهق چاقىرىقىغـــا ئېچىـــۋەتكهنگه قهدەر   
  . داۋامالشتى
ــي ــداق    ئۆزىئهدى ھېكــايه نىــڭ ئىــسالم كهلتــۈرگهنلىكى ھهققىــدە مۇن

  :قىلىدۇ
مهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم توغرۇلــۇق ســۆز ئاڭلىغــان ۋاقتىمــدا، «

ئهرەبلهر ئىچىدە مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى مهندىن بهك بىلىـدىغان ئـادەم         
ــدى  ــوق ئى ــاد    . ي ــا ئېتىق ــستىئان دىنىغ ــدىم، خرى ــادەم ئى ــابرۇيلۇق ئ مهن ئ

  . تىم، قهۋمىم ئىچىدە بايلىقنىڭ تۆتتىن بىرىنى ئېلىپ تۇراتتىمقىالت
. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم توغرۇلۇق ئاڭلىغىنىمدا ئۇنى يامان كۆردۈم      

ئۇنىڭ ئىشىلىرى زورۇيۇپ، شان ـ شۆھرىتى كۆتۈرۈلـۈپ، نـامى قوشـنا ئهرەب     
ــۆگهمگه    دۆلهتلىرىنىــڭ غهرب ۋە شــهرقىغىچه تارىلىــشقا باشــلىغاندا، مهن ت

  : قارايدىغان خىزمهتچىمگه
 باشقۇرماق ئاسان بولغان سېمىز تۆگىلهرنى تهييارالپ، ئۇنى يـېقىن          —

بىر جايغا باغالپ قـوي، ئهگهر مۇھهممهدنىـڭ ئهسـكهرلىرىنىڭ كهلگىنىنـى            
  . دېدىم—! ئاڭلىساڭ ماڭا خهۋەر قىل

  : بىر ئهتىگىنى خىزمهتچىم كىرىپ
م قويغانـدا قىلمـاقچى      مۇھهممهدنىڭ ئهسكهرلىرى زېمىنىڭغـا قهدە     —

  .  دېدى—! بولغان ئىشىڭنى قىل
  ...  نېمه ئىشكهن؟ ھۇ، ئۆلگۈر—
 يـــۇرت ئهتراپىـــدا ئايلىنىۋاتقـــان، نۇرغـــۇن بـــايراقالرنى كـــۆردۈم،      —

  .سۆرۈشتۈرسهم، بۇ مۇھهممهدنىڭ قوشۇنى ئىكهن
ــۆگىلهرنى     — ــان ت ــقا بۇيرۇغ ــارالپ قويۇش ــاڭا تهيي ــپ مهن س ــز بېرى  تې

  ! ئېلىپ كهل
ـــ چــاقىلىرىمنى ئــۆزىمىز ياخــشى      ۋاقىتــتىال ئــائىله، بــاال  مهن شــۇ

كۆرىدىغان بۇ زېمىندىن كۆچۈشـكه چـاقىردىم ۋە خرىـستىئانالر ئىچىـدىكى            
دىنداشـــلىرىمغا قوشـــۇلۇش مهقـــسىتىدە شـــام دىيارىغـــا ئالـــدىراپال يولغـــا 
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  . چىقتىم
ئىشالرنىڭ ئالدىراشچىلىقىدا ئائىلهمدىكىلهرنىمۇ تولۇق يىغماستىن     

خهتهرلىك جايالردىن ئۆتۈپ بولغاندا، ئائىلهمـدىكىلهرنى كۆزىتىـپ        مېڭىپ،  
مهن . ماڭــا ئامــال يــوق ئىــدى   . چىقــسام، نهجدىــدە بىــر ســىڭلىم قــاپتۇ    

ئائىلهمدىكىلهرنى ئېلىپ شـامغا بـاردىم ۋە دىنداشـلىرىمىنىڭ ئهۋالدلىـرى           
  . بىلهن بىرگه تۇردۇم

  . پتۇلېكىن سىڭلىمغا مهن ئويلىغان ۋە ئهنسىرگهن ئىشالر بو
ــدىم،    ــر خهۋەر ئاڭلىـ ــداق بىـ ــدا مۇنـ ــدىكى چاغلىرىمـ ــام دىيارىـ مهن شـ
مۇھهممهدنىڭ ئهسكهرلىرى يۇرتىمىزغـا بېـسىپ كىرىـپ، ئهسـىر ئالغـانالر            

ئـۇ  . قاتارىدا سىڭلىمنىمۇ بىرگه ئهسىر ئېلىپ مهدىـنىگه ئېلىـپ بېرىپتـۇ     
.  قېـشىدىكى چىـدىردا تۇرغۇزۇلۇپتـۇ      مهسـجىد يهردە ئهسىرلهر بىلهن بىـرگه      

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ قېشىدىن ئۆتكهندە ئۇ
ــ ئــانىالر كهتتــى، كۆچىــدىغانالر    پهيغهمبىــرى ئاتــائالالھنىــڭ ئــى — ـ

 —! كۆچتى، ماڭا ياخشىلىق قىلغىن، ئالالھ ساڭىمۇ ياخشىلىق قىلـسۇن        
  : دەپتۇ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

  سېنىڭ كۆچمهنلىرىڭ كىم؟ —
  .  ئهدىي ئىبنى ئهبۇھاتهم—
دەپ كېتىـپ   —! ئالالھ ۋە ئالالھنىـڭ پهيغهمبهرىـدىن قـاچقۇچىمۇ؟       —
  . قاپتۇ

 ئهتىسىمۇ يېنىدىن ئۆتكهندە سـىڭلىم يهنه بۇرۇنقىغـا ئوخـشاش دەپتـۇ،           
ئۆگۈنىــسى ئۇنىــڭ . پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالممۇ ئوخــشاش جــاۋاب بېرىپتــۇ

قېشىدىن يهنه ئۆتكهنـدە، سـىڭلىم ئۈمىدسـىزلىنىپ ھېچنهرسـه دېمهپتـۇ،            
كهينىدىكى بىر ئادەم ئۇنىڭغا گهپ قىلىـشقا ئىـشارەت قىلىپتـۇ، سـىڭلىم             

  : تۇرۇپ
ئاتا ـ ئانىالر كهتتى، كۆچمهنلهر كۆچتى،  ! هيغهمبىرىپ ئالالھنىڭئى —

 دەپتـۇ   —ماڭا ياخشىلىق قىل، ئـالالھ سـاڭىمۇ ياخـشىلىق ئاتـا قىلـسۇن،              
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  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
  .  دەپتۇ—ياخشىلىق قىلدىم، —
  . مهن شام دىيارىدىكى ئائىلهمگه قوشۇلۇشنى خااليمهن —
 سهن تـاكى سـېنى شـامغا سـاق سـاالمهت ئاپىرىـپ قويىـدىغان بىـر                 —

ئىشهنچلىك ئادەمنى تـاپقۇچه يولغـا چىقىـشقا ئالـدىرما، ئهگهر ئىـشهنچلىك            
  .  دەپتۇ—بىرىنى تاپساڭ، ماڭا خهۋەر قىل، 

ىڭلىم، پهيغهمــبهر پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم قايتقانــدىن كېــيىن، ســ
 ئىشارەت قىلغان كىـشىنىڭ كىملىكىنـى       قىلىشقائهلهيهىسساالمغا گهپ   

  . سۈرۈشتۈرسه، ئهلى ئىبنى ئهبۇتالىب ئىكهن
ئىــشهنچلىك كــارۋان كهلگــۈچه ئــۇ شــۇ يهردە تــۇرۇپ ئانــدىن پهيغهمــبهر  

  : ئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىغا بېرىپ
نـى ئاپىرىـپ    مېنىـڭ قهۋمىمـدىن مې    !  پهيغهمبىرى ئالالھنىڭ ئى   —

پهيغهمــــبهر .  دەپتــــۇ—قويااليــــدىغان ئىــــشهنچىلىك ئــــادەملهر كهلــــدى، 
ئهلهيهىســـساالم ســـىڭلىمغا كىـــيىم بېرىـــپ، تـــۆگىگه مىنـــدۈرۈپ، يـــول  

  . خىراجىتى بېرىپتۇ، سىڭلىم يولغا چىقىپتۇ
مهن . بىز شۇ خهۋەردىن كېـيىن ئۇنىـڭ يېتىـپ كېلىـشىنى كۈتتـۇق            

ئۇنىـــڭ ســـىڭلىمغا مۇنـــداق . قـــامـــۇھهممهد بىـــلهن قارشىالشـــقان بولغاچ
ئالالھ . ياخشىلىق قىلغانلىقى توغرىسىدىكى خهۋەرگه ئىشىنهلمهي قالدىم     

تۇيۇقـسىز بىـز    . بىلهن قهسهمكى، مهن ئائىلهمدىكىلهر بىـلهن ئولتـۇراتتىم       
ھاتهمنىــڭ ‹تهرەپــكه كېلىۋاتقــان كــاجۇ ئۈســتىدىكى بىــر ئايــالنى كــۆردۈم،  

  : لېكىن ئۇ كېلىپال. تىمدەپ كهت› ! شۇ، شۇ—:دېدىم ۋە—! قىزى
ـ ئاناڭدىن   سهن ئائىله، بالىلىرىڭنى ئېلىپ، ئاتا    !  رەھىمسىز، زالىم  —

  : مهن.  دەپ مېنى تىلالپ كهتتى—قالغان بىر ئادەمنى تاشالپ كهتتىڭ، 
ــىڭلىم— ــى سـ ــڭ،  !  ئـ ــشىراق گهپ قىلىـ ــا ياخـ ــان —ماڭـ  دەپ بولغـ

. ان ئىشالرنى سۆزلىدىئۇ بولغ. ئىشالرنى تاكى ئو رازى بولغۇچه چۈشهندۈردۈم
  : مهن ئۇنىڭ سۆزلىرىدىن كېيىن ئۇنىڭدىن
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  .  دەپ سورۇدۇم— سىز ئۇ ئادەم توغرىسىدا قانداق قارايسىز؟ —
ــالالھ بىــلهن قهســهمكى، ســېنى  —  ئۇنىڭغــا قوشۇلــسىكهن، ېــزرەكت ئ

ــڭ ياخــشىلىقىغا بــۇرۇن        ــبهر بولــسا، ســهن ئۇنى ــمهن، ئهگهر ئــۇ پهيغهم دەي
دىشاھ بولسا سهن بۇ ھالىتىڭ بىلهن ھهرگىز ئۇنىڭ        ئېرىشىسهن ئهگهر ئۇ پا   

  .  دېدى سىڭلىم—قېشىدا خار بولمايسهن، 
ــبهر     ــدىكى پهيغهمــ ــۈرۈپ، مهدىنىــ ــارلىقىنى پۈتتــ ــهپهر تهييــ مهن ســ
  : ئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىغا ھېچقانداق يول خېتىسىز باردىم، مهن ئۇنىڭ

لىــشىنى  ئــالالھ تائــاالدىن، ئهدىينىــڭ قــولىنى مېنىــڭ قولۇمــدا قې—
  .  دېگهنلىكىنى باشقىالردىن ئاڭلىدىم—تىلهيمهن، 

ته ئىـــكهن، مهن ئۇنىڭغـــا ســـاالم مهســـجىدپهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم 
  :  ئۇ.قىلدىم
  .  دەپ سورىدى— كىم؟ۆزۈڭئ —
. ئـۇ مېنىـڭ قولـۇمنى تۇتـۇپ ئـۆيىگه ماڭـدى      .  دېدىم— مهن ئهدىي،    —

ياشـانغان ئايـال ئۇنىـڭ      يولدا كېتىۋاتقىنىمىزدا، كىچىـك بالىـسى بـار بىـر           
ئالدىنى توسۇپ، ئۆز ھاجىتىنى ئېيتتـى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئۇنىـڭ            

ــدە     ــۇردۇم، ئىچىم ــاقالپ ت ــدى، مهن س ــاجىتىنى راۋا قىل ــلهن  ‹: ھ ــالالھ بى ئ
  . دېدىم ›قهسهمكى، بۇ ھهرگىزمۇ پادىشاھنىڭ ئىشى ئهمهس

يېتىـپ  بىـز ئۇنىـڭ ئـۆيىگه       . ئۇ مېنىڭ قولۇمنى تۇتۇپ ئۆيىگه ماڭدى     
. ئۇ ماڭا بىر تىرە ياستۇقنى تاشـالپ بهردى ۋە ئولتۇرۇشـقا بـۇيرۇدى            . كهلدۇق

  : مهن ھايا قىلىپ
. ئۇ ئۇنىمىـدى، ئـاخىرى مهن ئولتـۇردۇم       .  دېدىم — سهن ئولتۇرغىن،    —

 ئولتۇرۇشـقا باشـقا نهرسـه       ۆيـدە ئئۇ يهردىال ئولتۇردى، ئالالھ بىلهن قهسـهمكى        
  . يوق ئىدى

الالھ بىلهن قهسهمكى، بـۇ پادىـشاھالرنىڭ ئىـشى         ئ‹: مهن ئىچىمدە يهنه  
  : ئۇ ماڭا› ئهمهس، دېدىم ئىچىمدە

ــستىئانالر بىــلهن     — ــي، ســهن خرى ــى ئهدى ــا چوقۇنغــۇچىالر  ۇي ئ لتۇزغ
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 دەپ —! ئارىـــسىدىكى دىنغـــا ئېتىقـــاد قىلىـــدىغان ئـــادەم ئهمهســـمىدىڭ؟
  . سورىدى
  .  دېدىم— ھهئه، شۇنداق، —
ھـــاالل —ڭ تـــۆتتىن بىرىنـــى  ســـهن پۇقرالىرىڭـــدىن غهنىمهتنىـــ—

  بولمىغان نهرسىلهرنى ئاالتتىڭ ئهمهسمۇ؟ 
  . ـــ ھهئه، شۇنداق

  : ئۇنىڭ ھهق پهيغهمبهرلىكىگه ئىشهندىم، ئۇ
بهلكىـم سـېنىڭ بـۇ دىنغـا كىرىـشىڭگه، سـهن كـۆرگهن              ! ـــ ئـى ئهدىـي    

 بولغـــان بولۇشـــى ۇتوســـالغمۇســـۇلمانالرنىڭ ھـــاجهتمهن، كهمبهغهللىكـــى 
ــالالھ ب  ــۇمكىن، ئ ــۇنى    م ــال كۆپىيىــپ، ئ ىــلهن قهســهمكى، مۇســۇلمانالردا م

بهلكىـم  .  ئاز قالـدى   ېلىشىگهكئالىدىغان كىشى تېپىلمايدىغان ۋاقىتنىڭ     
سېنىڭ بۇ دىنغا كىرىشىڭگه، سهن كۆرىۋاتقان مۇسۇلمانالرنىڭ ئاجىز، سانى 

ئـالالھ  .  بولغان بولۇشـى مـۇمكىن     ۇتوسالغئاز؛ دۈشمهننىڭ كۆپ ئىكهنلىكى     
ــهم  ــلهن قهس ــارەت     بى ــۇلالھنى زىي ــڭ بهيت ــر ئايالنى ــاي، بى ــا قالم كى، ئۇزاقق

قىلىشى ئۈچۈن ئالالھ تائاالدىن باشقا ھېچ نهرسـىدىن قورقمـاي، تۆگىـسىگه            
دىــن چىققــانلىقىنى ئاڭاليــسهن ) باغــداتتىكى شــهھهر(، قادىــسىيه مىنىــپ

 بولۇپ،  تىنچئىسالم ھاكىمىيىتى تىكلهنگهندىن كېيىن ھهممه يهر       : يهنى(
بـۇ چاغـدا بىـر ئايـال     .  ھېچكىمگه چېقىلمايدىغان زامان كېلىدۇھېچكىم ـ 

بهلكىم سـېنى بـۇ دىنغـا       ). كىشىمۇ خاتىرجهم بىر يهرگه بېرىپ كېلهلهيدۇ     
كىرىــشىڭگه، ســهن كۆرىۋاتقانــدەك، پادىــشاھ، ســۇلتانالرنىڭ مۇســۇلمانالر      

 بولۇشـى مـۇمكىن، ئـالالھ بىـلهن قهسـهمكى،           ۇتوسـالغ ئىچىدە ئهمهسـلىكى،    
ــاق ئۆينىــڭ   )ئىراقتىكــى بىــر جــاي ( بارمــاي، ســهن بابىــل  ئۇزاققــا دىكــى ئ

ــۇلمانالرغا     ــڭ مۇســ ــسرانىڭ بايلىقىنىــ ــپ، كىــ ــۇلمانالرغا ئېچىلىــ مۇســ
  . ئۆتكىنىنى ئاڭاليسهن

  !  كىسرا ئىبنى ھورمۇزنىڭ بايلىقىمۇ؟—
  .  ھهئه، كىسرا ئىبنى ھورمۇزنىڭ بايلىقى—

   ».شۇ ۋاقىتتا مهن ئىمان ئېيتىپ مۇسۇلمان بولدۇم
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  : ئهدىي ئۇزاق ياشىدى، ئۇ مۇنداق دەيتتى

مـۇ  ۇئئىككى ئىش ئهمهلگه ئاشتى، ئۈچىنچىسى قالدى، ئالالھ خالىسا          «
مهن بىر ئايالنىڭ ھېچنهرسـىدىن ئهنـسىرىمهي، تۆگىـسىگه         . چوقۇم بولىدۇ 

مهن . مىنىــپ قادىــسىيهدىن چىقىــپ بهيتۇلالھقــا كهلگهنلىكىنــى كــۆردۈم
ــۇ   ــا ھۇج ــسرانىڭ بايلىقلىرىغ ــكهرلهرنىڭ    كى ــان ئهس ــۇنى ئالغ ــپ، ئ م قىلى

ئۈچىنچىـسىنىڭمۇ ئهمهلـگه ئاشـىدىغانلىقىغا      . ئالدىنقى سېپىدا بار ئىدىم   
  » .ئالالھ بىلهن قهسهم قىلىمهن

ئــالالھ پهيغهمبىــرى مــۇھهممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ ســۆزىنى ئهمهلــگه 
ــدۇلئهزىزنىڭ   . ئاشۇرۇشــنى خالىــدى ــۆمهر ئىبنــى ئاب تهقــۋا ئابىــد خهلىــپه ئ

مۇســۇلمانالردا مــال شــۇنداق   . رىــدە ئــۈچىنچى ئىــش ئهمهلــگه ئاشــتى    دەۋ
  : كۆپهيدىكى ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى جاكاچىالر

ـــ كهمبهغهل مۇسۇلمانالر ئىچىدىن زاكات مـال ئالـدىغانالر بـارمۇ؟ دەپ            
  .توۋلىسىمۇ، ئالدىغانالرنى تاپالمايتتى

ئىبنـى   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھهقىـقهتهن راسـت ئېيتىـدۇ، ئهدىـي           
  . ئهبۇھاتهم ئۆز قهسىمىنى ياخشى ئورۇندىدى
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   زەيدئىبنىئۇسامه 
 

ــساالمغا    ــبهر ئهلهيهىسـ ــسى پهيغهمـ ــامهنىڭ دادىـ ئۇسـ
ئۇمـۇ پهيغهمـبهر   . سېنىڭ داداڭدىن سۆيۈملۈك ئىـدى    

  .ئهلهيهىسساالمغا سهندىن بهك سۆيۈملۈك
   ئۆمهرنىڭ ئوغلىغا قىلغان سۆزىدىن—

  
ــانى  ــدىكى بايـ ــامه ھهققىـ ــز ئۇسـ ــل  بىـ ــته يىـ ــرەتتىن يهتـ مىزنى ھىجـ

ئىلگىرىكى، مهككىدە ئازاب چېكىۋاتقان پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋە ئۇنىڭ        
  . ساھابىلىرىنىڭ ھاياتىدىن باشاليمىز

ــشىلىك كهيپىيــات    ــاتى غهم ئهندى ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ھاي پهيغهم
ــئۇلىيىتى    ــشنىڭ مهســ ــۋىق قىلىــ ــى تهشــ ــىبهت ۋە دىننــ ــلهن مۇســ بىــ

مۇشـۇ كـۈنلهردە پهيغهمـبهر      .  مـۇرەككهپ ھايـات ئىـدى      گىرەلىشىپ كهتكهن 
ئۇممۇ ئهيمهن بىر ئوغۇل تۇغدى، دېـگهن بىـر خـوش خهۋەر            : ئهلهيهىسساالمغا

بـۇ ئۇلـۇغ زاتنـى     ئۇنـداقتا . يۈندىۆسـ  ناھـايىتى بۇ خهۋەردىـن ئـۇ    . يهتكۈزۈلدى
  خوش قىلغان بۇ باال كىم؟

 بـۇ بوۋاقنىـڭ     هرساھابىل.  ئىدى ئۇسامهلىك باال زەيدنىڭ ئوغلى     بهختبۇ  
دادىـــسىنىڭ پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ نهزىرىـــدىكى مهرتىۋىـــسىنى  
بىلگهچــكه، ئۇنىــڭ بــۇ بــوۋاق ئۈچــۈن بۇنچىلىــك خــوش بولغىنىغــا ھهيــران  

  .قالمىدى
دەپ ئاتالغـان   » بهركهتۇل ھهبهشىيه «ئۇممۇ ئهيمهن    بۇ بالىنىڭ ئانىسى  

ــدى ــال ئىـ ــس . ئايـ ــساالمنىڭ ئانىـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــۇ پهيغهمـ ــڭ ئـ ى ئامىنهنىـ
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنى     خىزمهتكارى بولۇپ، ئـامىنه ھايـات ۋاقتىـدىال       

 هربىيىلىگهنتباققان، ئامىنه ۋاپات بولغاندىن كېيىنمۇ ئۇنىڭغا ئىگه بولۇپ   
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئهقلىــگه كهلگهنــدە ئــۈزى ئۈچــۈن ئۇممــۇ  . ئىــدى
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ئۇ ئۇممۇ ئهيمهننى   . لمهيتتىئهيمهندىن باشقا بىر ئانىسىنىڭ بارلىقىنى بى     
ئۇممـــۇ ئهيـــمهن مېنىـــڭ ئانامـــدىن «:  بهك ياخـــشى كـــۆرەتتى ۋەناھـــايىتى

  .دەيتتى» كېيىنكى ئانام، ئائىلهمدىن ماڭا قالغان بىردىن بىر ئادىمىم
دېـــــمهك، بـــــۇ بالىنىـــــڭ ئانىـــــسى ئۇممـــــۇ ئهيـــــمهن پهيغهمـــــبهر   

ش، دادىـسى   ئهلهيهىسساالمنىڭ ياخشى كۆرىدىغان ئادىمى بولغىنىغا ئوخـشا      
زەيدمۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۇنىڭغـا پهيغهمبهرلىـك كېلىـشتىن         
بـــۇرۇن بېقىۋالغـــان بالىـــسى، ئۇنىـــڭ ســـىرلىرىنى ســـاقلىغۇچى دوســـتى،  

 كىـشىلهرنىڭ ئىچىــدە  ېيىنمـۇ كئائىلىـسىنىڭ بىـر ئهزاسـى، ئىــسالمدىن    
ئۇســامهنىڭ . پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۈچــۈن ئهڭ ســۆيۈملىكى ئىــدى    

 ئالالھنىـڭ ئهلچىـسىنى خـوش       .ۇسـۇلمانالرنىمۇ خـوش قىلـدى     لۇشى م تۇغۇ
 :ئــۇالر بــۇ بالىغــا! قىلغــان نهرســه ئــۇالرنى نــېمه ئۈچــۈن خــوش قىلمىــسۇن؟

دەپ نــام » پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ دوســتى ۋە دوســتىنىڭ بالىــسى«
  .بهردى

.  ئىــدىۇرۇۋەتمىگهنئاشــمۇســۇلمانالر ئۇســامهگه بــۇ نــامالرنى قويۇشــتا  
مــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇســامهنى پۈتــۈن دۇنيــا قىزغــانغۇدەك دەرىجىــدە  پهيغه

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ نهۋرىـسى ھهسـهن         ئۇسـامه . ياخشى كـۆرەتتى  
 ھهسهن ئاق، نۇرلۇق، چىرايلىق بولۇپ    . لهنمهيتتىپهرقبىلهن ياش جهھهتته    

  .خۇددى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئوخشايتتى
، بۇرنى پاناق بولۇپ ھهبهشىـستانلىق ئانىـسىغا        ئۇسامه بولسا ئۆڭى قارا   

كىن، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ياخـــشى كۆرۈشـــته بـــۇ ېلـــ. ئوخـــشايتتى
مهنى هسهننى بىر يوتۇسىغا، ئۇسـا    ھ. ئىككىسىنىڭ ئارىلىقىنى ئايرىمايتتى  
ــپ   ــىغا ئولتۇرغۇزىۋىلى ــر يوتۇس ــالالھ «: يهنه بى ــى ئ ــشى  !ئ ــۇالرنى ياخ  مهن ب

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ    . دەيتتى» رسهڭسهنمۇ ياخشى كۆ  . كۆرىمهن
ه بېرىــپ يهتكهنكــى، بىــر ئۇســامهگه بولغــان ياخــشى كۆرۈشــى شــۇ دەرىجىــگ 

مه ئىشىكنىڭ بۇسۇغىسىغا يىقىلىپ، چىكىسى يېرىلىپ قان       قېتىم ئۇسا 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم ئائىـشهگه قـاننى ئېرتىۋېتىـشكه         . ئېقىپ قالىدۇ 

ــدۇئائىــشهنىڭ ر. ئىــشارەت قىلىــدۇ شــۇنىڭ بىــلهن پهيغهمــبهر  . ايــى بارماي
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 تاتلىق سـۆزلهر بىـلهن ئۇسـامهنى        ناھايىتىئهلهيهىسساالم ئورنىدىن تۇرۇپ،    
  .ئهركىلىتىپ، جاراھهت ئېغىزىنى ئېرتىپ، قانلىرىنى تازىاليدۇ

ىدە ياخـشى كۆرگىنىـدەك     ككىچىپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇسامهنى     
ــدىمۇ ياخــشى كــۆردى  ــدىن بىــرى بولغــان  مۆتىۋەرلىمهكــكه . چــوڭ بولغان رى

ــى ھىــ  ــيهرەن    ھهكهم ئىبن ــېتىۋالغان زى ــا س ــك دىنارغ ــدىن ئهللى زام يهمهن
دىيارىنىڭ پادىشاھلىرىنىڭ قىمـمهت پۇللـۇق تونىـدىن بىرنـى پهيغهمـبهر            

ــساالمغا ســوۋغا قىلــدى   ھهكهم تېخــى مۇشــرىكلىك ھالىتىــدە   . ئهلهيهىس
بـۇل قىلغىلـى ئۇنىمـاي،      بولغاچقا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ سـوۋغىنى قو      

ئاندىن بۇ توننى جۈمه كۈنلـۈكته بىـر قېـتىم          . ئۇنى پۇل بېرىپ سېتىۋالدى   
ــيه ــۋەتتى  -كى ــامهگه بېرى ــيمهيال ئۇس ــاجىر ۋە    .  كى ــوننى مۇھ ــۇ ت ــامه ب ئۇس

ئهنسارىالردىن بولغان تهڭتۈشلىرى ئارىسىدا ئهتىسى ئاخـشاملىرى كىيىـپ         
  .يۈرەتتى

پ ئۇنىڭـــدا پهيغهمـــبهر ئۇســـامهنىڭ ئۆســـۈپ يېتىلىـــشىگه ئهگىـــشى 
ياخـــشى كۆرۈشـــىگه اليىــق گـــۈزەل خۇلـــق، ئېـــسىل   ئهلهيهىســساالمنىڭ 

، قهيـــسهر، ېـــرەكز ناھـــايىتىئـــۇ . ئهخالقـــالر نامهيهنـــدە بولۇشـــقا باشـــلىدى
  . چىقىشقاق، تهقۋا ۋە پهرھىزكار ئىدى تهدبىرلىك، دىيانهتلىك،

هن  بــالىلىرى بىــلهرنىڭســاھابىلشــىدا ئۇســامه بىرمــۇنچه ۇئوھــۇد ئۇر 
ــالالھ يولىــدىكى جىهادقــا قاتنىــشىش ئۈچــۈن كهلــدى   پهيغهمــبهر . بىلــله ئ

بـــۇل قىلىـــپ، بهزىلىرىنـــى بهك ئهلهيهىســـساالم ئـــۇالردىن بهزىلىرىنـــى قو
. قايتۇرۇلغانالرنىڭ ئارىسىدا ئۇسـامهمۇ بـار ئىـدى       .  دەپ قايتۇرۋەتتى  كىچىك

ــېكىن  ــۇل ــا قاتنىــشالمىغانلىقىغا بولغــان ھهســرىت ئ ــاشلىنىپ جىهادق   ي
  . ھالدا قايتقان ئىدىتۆككهن

 بالىلىرىــدىن هرنىڭســاھابىلخهنــدەك ئۇرۇشــى بولغــان چاغــدا ئــۇ يهنه  
ئۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۆزىنى    . بىرقانچىسى بىلهن بىرگه كهلدى   

 كۆرسىتىــشكه ئېگىــزقوبــۇل قىلىــپ قېلىــشى ئۈچــۈن ئــۆزىنى ئامــال بــار  
 كېلىـپ، ئـۇنى     ەھىمـى رغا  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۇنىڭ  . تىرىشاتتى

 يېـشىدا   15دېـمهك ئـۇ     .  ياشـتا ئىـدى    15بۇ چاغدا ئۇ ئهمـدىال      . قوبۇل قىلدى 
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  .ۆتۈردىكئالالھ يولىدا جىهاد قىلىپ قىلىچ 
 ۋاقتىـدا ئۇسـامه پهيغهمـبهر       ېكىـنگهن چنهين جېڭىـدە مۇسـۇلمانالر      ھۇ

ئهلهيهىسساالمنىڭ تاغىسى ئابباس، تاغىسىنىڭ ئوغلى ئهبۇ سوفيان ئىبنى 
ــرگه جهڭ       ــلهن بى ــاھابىلهر بى ــك س ــانچه ھۆرمهتلى ــر ق ــقا بى ــارىس ۋە باش ھ

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بـۇ ئـازغىنه بـاتۇر          . مهيدانىدا مۇسـتهھكهم تـۇردى    
مۇســۇلمان گــۇرۇھى بىــلهن ســاھابىلىرىنىڭ مهغلــۇبىيىتىنى غهلىــبىگه   
ئۆزگهرتىشكه ۋە قاچقـان مۇسـۇلمانالرنى مۇشـرىكالرنىڭ ئازابىـدىن قوغـداپ            

  .لىشقا قادىر بولدىقى
. قىلـدى   دادىسى زەيدنىڭ بايرىقى ئاستىدا جهڭ     ئۇسامه ۇرۇشىدائته  مۇئ

ئـۇ دادىـسىنىڭ    . يهتمىـگهن ئىـدى    بۇ چاغدا ئۇنىڭ يېشى ئون سهككىزگىمۇ     
تهۋرەپ  زالپكىن، ئىرادىــسى ئــاجىلــې. نى ئــۆز كــۆزى بىــلهن كــۆردىئۆلــۈمى

رىقى ئاســتىدا جهڭ فهر ئىبنــى ئهبــۇ تــالىپنىڭمۇ بــايقالمىــدى، بهلكــى جهئــ
ئاندىن كېيىن ئابـدۇلالھ ئىبنـى      . ئۇمۇ ئۇنىڭ كۆز ئالدىدا يىقىلدى    . قىلدى

  . رەۋاھهنىڭ بايرىقى ئاستىدا جهڭ قىلدى
ئۇمۇ ئىككى ھهمراھىغا قوشۇلدى، ئۇندىن كېيىن خالىـدنىڭ بـايرىقى          

ــاخىرى خالىــد كىچىــك قوشــۇننى رۇملۇقالرنىــڭ    ئاســتىدا جهڭ قىلــدى، ئ
  . ئېلىپ چىقىپ كهتتى ۇلدۇرۇپچاڭگىلىدىن قۇت

 دەپ بىلىـــپ، ئۇنىـــڭ پـــاك ۇزۇرىـــداھئالالھنىـــڭ   دادىـــسىنىئۇســـامه
 قىلىنغـان ئاتقـا     شـېهىت نى شام چېگىرسـىدا قالـدۇرۇپ، دادىـسى         جهسىتى
  . ىگه قايتىپ كهلدىمهدىنمىنىپ 

 يىلى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم رۇملۇقالرغا قارشـى       -11 ھىجىرىيهنىڭ
بـۇ قوشـۇندا ئهبـۇ      . نى قومانـدان قىلـدى    ئۇسـامه ،  بـۇيرۇپ قوشۇن تهييارالشقا   

ۋە   ئىبنــى ئهبــۇ ۋەققــاس، ئهبــۇ ئۇبهيــدە ئىبنــى جهرراھ ســهئد ،مهرۆبهكــرى، ئــ
 يىگىـرمه   ئۇسـامه  بـار ئىـدى، بـۇ چاغـدا          هرسـاھابىل  ېشقهدەمپئۇالردىن باشقا   

ياشــتىن ئاشــمىغان ئىــدى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئــۇنى قوشــۇننى رۇم  
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 ①گه يـــېقىن جايـــدىكى بهلقـــائى چىگىرســـىغا ۋە دارومىـــى غهززدىيارىـــدىك
  .يرىدىۇقهلئهسىگه چۈشۈرۈشكه ب

كېـسهل بولـۇپ     قوشۇن مېڭىشقا باشلىغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم    
قوشــــــۇن پهيغهمــــــبهر ئهلهيهىســــــساالمنىڭ كېــــــسىلىنىڭ . قالــــــدى
بۇ ھهقـته ئۇسـامه مۇنـداق       . شىنى كۈتۈپ مېڭىشتىن توختىدى   نىياخشىلى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ كېـسىلى ئېغىرالشـقاندا مهن ئۇنىـڭ          : يدۇدە
مهن ئۇنىڭ كېسىلىنىڭ قاتتىقلىقى    . باشقىالرمۇ كىردى . قېشىغا كىردىم 

ئۇ قولىنى ئاسمانغا كۆتۈرۈپ،    . سهۋەبلىك سۆزدىن قالغىنىنى ھېس قىلدىم    
مهن ئۇنىـــــڭ ماڭـــــا دۇئـــــا . ئانـــــدىن مېنىـــــڭ ئۈســـــتۈمگه چۈشـــــۈردى

  .قىنى بىلدىمقىلىۋاتقانلى
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋاپات بولۇپ كهتكهندىن كېيىن ئهبۇ بهكرىگه   
بهيئهت قىلىـش ئىـشىمۇ تامـام بولـۇپ ئارىـدىن ئـۇزاق ئـۆتمهي ئهبـۇ بهكـرى               

  . بهردىبۇيرۇق ئىشىنى ئىجرا قىلىشقا ڭدۇرۇشمانى ئۇسامه
ك ئهنــسارىالر، قوشــۇننى كېچىكتۈرۈشــنى ئــويالپ بــۇ لــېكىن بىــر بۈلــۈ

ئهگهر ئهبـۇ   «: تۈنـدى ۋە  ۆئ بهكرىگه گهپ قىلىـشنى      غرىسىدا ئۆمهردىن، ئهبۇ  تو
ــته    ــاش جهھهت ــزگه ي ــسا بى دىن چــوڭراق بىرســىنى  ئۇســامهبهكــرى ئۇنىمى

ــن   ــۇن، دېگىـ ــپ بهرسـ ــدان قىلىـ ــدى» قومانـ ــۆمهردىن  . دېـ ــرى ئـ ــۇ بهكـ ئهبـ
ئهنسارىالرنىڭ سۆزىنى ئاڭالپال، ئورنىدىن چاچراپ تۇرۇپ كهتتى ۋە ئۆمهرنىڭ   

  : لىدىن تۇتۇپ، ئاچچىقلىنىپساقى
نى ئۇسـامه  — دېـدى،    —②! سېنى تاپالماي يىغالپ قالـسۇن     ،ئاناڭ —

پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ئىـــشلهتكهن تۇرســـا ســـهن مېنـــى پهيغهمـــبهر  
ــان ئور  ــۇنى قويغ ــدىن ۇئهلهيهىســساالم ئ ــسهن؟ ن ــشكه ئۈندەم ــۇ !ئېلىۋېتى  ب

  . دېدى—! ھهرگىزمۇ مۇمكىن ئهمهس
ــشىلهرنىڭ يېن  ــۆمهر كى ــداق     ئ ــشىلهر قان ــدا كى ــپ چىققان ــا قايتى ىغ

  :ئۆمهر. بولغانلىقىنى سورىدى
                                            

  . ت—بهلقهئى ۋە دارۇم يهر ئىسىملىرى  ①
  . ئهرەبلهرنىڭ بىرسىگه ئاچچىقى كهلسه ئىشلىتىدىغان سۆزى ②
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مهن سـىلهرنى دەپ پهيغهمـبهر      ! ئاناڭالر يىغالپ قالـسۇن   !  مېڭىڭالر —
  . دېدى—ردىم، نىڭ خهلىپىسىنىڭ غهزىپىگه ئۇچئهلهيهىسساالم

ئـۇنى خهلىـپه    .  يولغـا چىقتـى    ەھبهرلىكىـدە رقوشۇن ياش قومانداننىڭ    
  : ئۇ خهلىپهگه. ئۇسامه ئۇالغلىق ئىدى. ىتىپ قويدىئۆز پىيادە مېڭىپ

نامى بىـلهن ئۆتۈنـۈپ قـاالي، ئۇلىغىڭغـا مىـنگىن يـاكى           نىڭ ئالالھ —
  . دېدى—مهنمۇ پىيادە ماڭاي، 

... مهن، سهنمۇ چۈشمه، مهنمۇ مىنمهي    ئۆتۈنىبىلهن  ئالالھنىڭ نامى    —
 —!  بوپتـۇ؟   تـۇزاڭ بولـسا نـېمه      -مىنىڭ پۇتلىرىم ئالالھ يولىدا بىرئاز چاڭ     

 مهن سېنىڭ دىنىڭ، يۈكۈڭ ۋە خىزمىتىڭنىـڭ        —گه،  ئۇسامهدېدى ئاندىن   
مهن سـېنىڭ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم     . خاتىمىسىنى ئالالھقـا تاپـشۇردۇم    

 —تاپشۇرغان ئىـشنى ئىجـرا قىلىـپ تاماملىـشىڭنى تهۋسـىيه قىلىـمهن،              
  بىـرگه ئهگهر ئـۆمهر بىـلهن  —دېدى ۋە شۇنداق بىر تهلهپنى قوشـۇپ قويـدى،         

ماڭــا يــاردەم بېرىــشنى خالىــساڭالر ئۇنىــڭ مهن بىــلهن بىــرگه قېلىــشىغا   
  .  قىلغىنۇخسهتر

  .  قىلدىۇخسهترسامه ئۆمهرنىڭ قىلىشىغا  ئۇ
لىــــدى، پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ بــــارلىق ىقوشــــۇن ئىلگىر

نى پهلهستىندىكى بهلقائى چىگىرسى ۋە قوشۇن. لىرىنى ئىجرا قىلدىبۇيرۇق
 مۇســـــۇلمانالرنىڭ قهلبىـــــدىن ئۇســـــامه. ســـــىگه چۈشـــــۈردىدارۇم قهلئه

رۇملۇقالرنىڭ ھهيۋىسىنى ئېلىپ تاشالپ، ئۇالرغا ئالدى بىلهن شام دىيـارى،          
ال قىلىـش يــولىنى  افرىقىنى قــارا دېڭىزغـا قهدەر ئىـشغ  مىـسىر ۋە پۈتـۈن ئـ   

  . ئېچىپ بهردى
 قىلىنغان ئېتىنىڭ ئۈسـتىگه مىنىـپ سـان       شېهىت، دادىسى   ئۇسامه 

نىڭ قوشـۇنىدەك سـاق     ئۇسامه«سىز غهنىمهت بىلهن قايتتى، ھهتتا       ساناق –
  .دەپ تهرىپلهنگهن ئىدى» قايتقان ۋە كۆپ غهنىمهت ئالغان قوشۇن يوق

، ياخــشى كــۆرۈش ئۇلــۇغالش پۈتــۈن ھاياتىــدا، مۇســۇلمانالرنىڭ ئۇســامه 
گه، ئۆز ئوغلى ئابـدۇلالھتىن كـۆپرەك       ئۇسامهئۆمهر  . ياشىدى كتى بولۇپ ېئوب

  :ئابدۇلالھ دادىسى ئۆمهرگه. بهردىنېسىۋە 
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.  مىڭنــى، ماڭــا ئــۈچ مىڭنــى بهردىــڭتــۆتگه ئۇســامهســهن !  ئــى دادا—
ــدى،      ــوق ئى ــارتۇقچىلىقى ي ــانچه كــۆپ ئ ــسىنىڭ ســېنىڭدىن ئ ئۇنىــڭ دادى

  : ئۆمهر.  دېگهنىدى—ئۇنىڭمۇ مېنىڭدىن كۆپ ئارتۇقچىلىقى يوق، 
 ئۇنىــــــڭ دادىــــــسى پهيغهمــــــبهر...  بهك يىــــــراقالپ كهتتىــــــڭ —

ــدى   ــۆيۈملۈك ئى ــدىن س ــبهر  . ئهلهيهىســساالمغا ســېنىڭ داداڭ ــۇ پهيغهم ئۇم
ــۆيۈملۈك، مهن پهيغهمــــــــبهر   ئهلهيهىســــــــساالمغا ســــــــهندىن بهك ســــــ
ئهلهيهىســساالمنىڭ ياخــشى كــۆرگىنىنى ئۆزۈمنىــڭ ياخــشى كۆرىــشىدىن  

شـۇنىڭ بىـلهن ئابـدۇلالھ ئـۆزىگه بېـرىلگهن          .  دېگهنىدى —ئۈستۈن قويدۇم،   
  .نېسىۋىسگه رازى بولدى

  : نى ئۇچراتسائۇسامهئۆمهر 
ئهگهر بۇنىڭــــدىن .  دەيتتــــى— رەھبىرىمنــــى قارشــــى ئــــالىمهن، —

ــه،    ــادەمنى كۆرس ــگهن ئ ــا   —ئهجهبلهن ــۇنى ماڭ ــساالم ئ ــبهر ئهلهيهىس  پهيغهم
  . دەيتتى—دەيمهن، » رەھبىرىم«ئۇنى  قوماندان قىلغان، شۇڭا

ــب      ــارىخ پهيغهم ــسۇنكى، ت ــمهت قىل ــا رەھ ــسىل روھالرغ ــۇ ئې ــالالھ ب هر ئ
مـۇكهممهل   ،ئالىيجانـاب ئهلهيهىسساالمنىڭ سـاھابىلىرىدىن كاتتـا، ئۇلـۇغ،        

  . كىشىلهرنى كۆرۈپ باقمىدى
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   ئابباسئىبنىئابدۇلالھ 
  

سـوئاللىق   ئۇ نهۋقىران يىگىت بولۇپ ئۇنىـڭ     
  .تىلى، ئهقىللىق كالىسى بار

  خهتتاب ئۆمهر ئىبنى —

   
به بولۇپ يېتىشىپ   گهرچه ئۇ كېيىنرەك تۇغۇلغان بولسىمۇ ئۇلۇغ ساھا      

ــهتلهرنىڭ      ــشى پۇرســ ــى ياخــ ــان ئهتراپتىكــ ــدىلىق بولغــ ــشقا پايــ چىقىــ
 بولغانالردىن، يهنى سـاھابىلىق، تۇغقانـدارچىلىق،       هھرىمهنبھهممىسىدىن  

ــهتلهرنىڭ       ــان پۇرسـ ــدىلىق بولغـ ــقا پايـ ــۋادار بولۇشـ ــېلىش، تهقـ ــم ئـ ئىلىـ
ىـڭ   ئالالھنىـڭ پهيغهمبىرىن   ئـۇ يهنه  . ىگه ئېرىـشكهنلهردىن ئىـدى    ھهممىس

  .تاغىسىنىڭ ئوغلى ئىدى
سۈپ، ئۈممهتنىڭ ئۆلىماسى، مول بىلىم   ئىسالم دىنىنىڭ مۇھىتىدا ئۆ   

ــۇرۇپ     ــدا تــ ــى قىيامــ ــۇپ، كېچىلىرىنــ ــدۈزلىرى روزا تۇتــ ــسى، كۈنــ ئىگىــ
ــالالھتىن قورقــۇپ يىغلىغــۇچى،  هتىــگهنئئۈتكــۈزگىچى،   ۋە ئاخــشاملىرى ئ

هنگــۈچى مهغپىــرەت تىــلهپ تۆكــۈلگهن ياشــلىرى بىــلهن مهڭزىلىــرى نهمل  
  .كىشى ئىدى

ماسـى،  ىئۆلكىشى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۈممىتىنىـڭ       مانا بۇ 
سوپى، ئىجتىهاتچىسى ئابدۇلالھ ئىبنـى     پهيالچىسى، تهتقىقاتچىسى،   ىتهربىي

  .ئابباستۇر
ــبهر      ــۇپ، پهيغهمـ ــان بولـ ــۇرۇن تۇغۇلغـ ــل بـ ــۈچ يىـ ــرەتتىن ئـ ــۇ ھىجـ ئـ

گهرچه ئـۇ كىچىـك     . ا ئىدى  ياشت 13ئهلهيهىسساالم ۋاپات بولغاندا ئۇ ئهمدىال      
لىرىــدا تــوغرىلىقى بىــلهن كىتاببولــسىمۇ ئىمــام بۇخــارى ۋە مۇســلىمنىڭ  

  . نى يادالپ بولغان ئىدى1660مهشهۇر بولغان ھهدىستىن 
ئانىــسى ئــۇنى يىڭــى تۇغقانــدا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ يېنىغــا  
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پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم تــــۈكرىكى بىــــلهن ئــــۇنى  . ئېلىــــپ بــــاردى
 ئۇنىـڭ ئىچىـگه كىـرگهن تـۇنجى نهرسـه پهيغهمـبهر             ېـمهك ددۇردى،  نزالئېغى

ئۇنىڭ بىـلهن بىـرگه ئۇنىڭغـا       . ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇبارەك تۈكرىكى بولدى   
پهيغهمــبهر . كمهتلهرنىــڭ نۇرىمــۇ كىــرگهن بولــدى ېھتهقۋالىــق، ئىلىــم ـ    

ــا كــۆپ         «: ئهلهيهىســساالم ــسه، ئۇنىڭغ بىلىــم ـ ھــېكمهت ـ كىمــگه بېرىل
  .دېگهن ئىدى» بېرىلگهن بولىدۇياخشىلىق 

ھاشــىمىيلىق بــۇ ســهبى بــاال ئــانچه مــۇنچه ئهقىــل تاپقانــدىن باشــالپال  
.  بولـدى  ۈرىدىغانيپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا خۇددى سايىدەكال ئهگىشىپ      

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تاھارەت ئالماقچى بولسا ئۇنىـڭ تاھـارەت سـۈيىنى           
ــۇرۇپ ئوقــۇيتتى،   نامــازدا تۇرغ. تهييــارالپ بېرەتتــى ــدا ئۇنىــڭ ئارقىــسىدا ت ان

ــشىۋاالتتى    ــسىغا مىنگى ــڭ ئارقى ــسا ئۇلۇغىنى ــهپهرگه چىق ــر  . س ــۇ ھهر بى ئ
رەك قهلب، ھازىرقى زاماندىكى ئىلغار خاتىرە      زې چىچهن ئهقىل،    هرىكىتىدەھ

ئۆتكـۈر بولغـان ئهسـته قالـدۇرۇش ئىقتىـدارىنى           لىرىدىنمۇبئهسۋاقالدۇرۇش  
  .بىلله ئېلىپ يۈرەتتى

  :  مۇنداق دەيدۇتوختىلىپئۆزى توغرىسىدا ئۇ 
بىر قېتىم پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تاھـارەت ئالمـاقچى بولـدى، مهن           «

. ناھايىتى تېزلىك بىلهن سۇ تهييارالپ بهردىم، ئۇ بۇنىڭدىن خۇرسهن بولـدى          
نامــاز ئوقۇمــاقچى بولغىنىــدا ئــۇ مېنــى ئۆزىنىــڭ يېنىــدا تۇرۇشــقا ئىــشارەت 

ــسىدا  ــدى، مهن ئارقى ــۇدۇم قىل ــۇرۇپ ئوق ــبهر  .  ت ــقاندا پهيغهم ــاز ئاخىرالش نام
  : ئهلهيهىسساالم

 دەپ —نــېمه ئۈچــۈن مېنىــڭ يېنىمــدا تۇرمايــسهن؟!  ئــى ئابــدۇلالھ—
  :مهن. سورىدى
سـهن مېنىـڭ نهزىرىمـدە مهن بىـلهن         !  ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىـرى    —

   دېدىم—بىر سهپته تۇرۇشتىن كۆپ يۇقىرى مهرتىۋىدىسهن، 
  : هىسساالمپهيغهمبهر ئهلهي

دۇئـا  دەپ  —!  ئى ئـالالھ بـۇ بالىغـا ئىلىـم ـ ھـېكمهت ئاتـا قىلـساڭ        —
  ».قىلدى
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پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ دۇئاسـى      ! ر بولـسۇنكى   ھهمـدۇال  ئالالھقا
ماالرنىـڭ پېـشۋالىرىدىن ھالقىـپ    ىئۆلبىلهن ئالالھ ھاشىمىلىق بۇ بالىغـا     

  . دەرىجىدە ئىلىم ـ ھېكمهت ئاتا قىلدىهتكۈدەكك
ــاقىللىقى      بۇن ــڭ ئ ــدا ئۇنى ــي ھال ــيىن تهبىئى ــپلهردىن كې ــۋاال تهرى چى

ھهققىدە بىرەر مىسال بولسىمۇ بىلگىڭىز كېلهر، قېنى تۆۋەندىكى قۇرالرغـا          
  . نهزەر سېلىڭ

ــپىلهر    ــى خهلىـ ــدىن كېيىنكـ ــساالمنىڭ ۋاپاتىـ ــبهر ئهلهيهىسـ پهيغهمـ
سىم نىـڭ بىـر قىـ      !)ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولـسۇن     (ئهلىزامانىغا كهلگهندە   

 نىزادا  ۇرىسىدىكىئوتتدىن ئايرىلىپ مۇئاۋىيه بىلهن ئۇنىڭ      ئهلىدوستلىرى  
  : غائهلىئۇنىڭغا ياردەم قىلمىغاندا ئابدۇلالھ 

مېنىـــڭ ئـــۇ كىـــشىلهرگه گهپ !  ئـــى مۆمىنلهرنىـــڭ خهلىپىـــسى—
  .  دېدى—! قىلىشىمغا رۇخسهت قىلغىن

دى  دېـ  — ساڭا بىرەر ئىش يېتىپ قالمىسىكهن دەپ ئهنسىرەيمهن،         —
  . كۆيۈنگهن ھالدائهلى

 دېــــدى ۋە ئــــۇ — ئــــالالھ خالىــــسا ھهرگىــــز ئۇنــــداق بولمايــــدۇ، —
ئۇ ئىبادەتته بۇالردەك تىرىـشچان كىـشىلهرنى       . كىشىلهرنىڭ قېشىغا باردى  

  :ئۇالر. كۆرۈپ باقمىغان ئىدى
 كهل ئى ئابباسنىڭ ئوغلى، مهرھابا، سهن بۇ يهرگه نېمه ئىش بىلهن            —

  . دەپ سوراشتى—كهلدىڭ؟ 
ــدىم،    — ــكىلى كهل ــلهن سۆزلهش ــىلهر بى ــدى— س ــر  .  دې ــڭ بى ئۇالرنى

  :بىر قىسمى. قىسمى ئۇنىڭ بىلهن سۆزلهشمهسلىك تهرەپدارى بولدى
  .  دېيىشتى— قېنى سۆزله، بىز سېنىڭ سۆزۈڭنى ئاڭاليمىز، —
يتىڭالرچۇ، سـىلهر نـېمه ئۈچـۈن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ           ېئ —

ئوغلى، ئهڭ دەسلهپته ئىمـان ئېيتقـۇچى       يكۈتاغىسىنىڭ ئوغلى ھهم ئۇنىڭ     
  .  دېدى ئابدۇلالھ—بولغان كىشىگه قارشى چىقىسىلهر؟ 

  . دېيىشتى ئۇ كىشىلهر— ئۈچ ئىشتا ئۇنىڭغا ئېتىرازىمىز بار، —
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   ئۇ قايسى ئۈچ ئىش؟ —
كــۈم چىقــارغۇچى ۆ دىنىــدا كىــشىلهرنى ھئالالھنىــڭ ،بىرىنچىــسى —
ۋىيه بىـلهن ئۇرۇشـۇپ، غهنىـمهت ۋە        ئائىشه ۋە مۇئـا   ،  ئىككىنچىسى. ①قىلدى

مۇسۇلمانالر ئۇنىڭغا بهيـئهت قىلىـپ، ئـۇنى        ،  نچىسىىچۈئ. ئهسىر ئالمىدى 
ــايلىغان   ــلىق قىلىـــپ سـ ــۆزلىرىگه باشـ ــۇقتئـ ــۇ مۇرۇقلـ مىنلهرنىـــڭ ۆ ئـ

  . خهلىپىسى دېگهن نامنى قولالنمىدى
 ئهگهر سىلهر دېگهن بـۇ ئىـشالر        — ئابدۇلالھ،   — ماڭا قاراڭالر دېدى،     —
ــڭ  توغرۇ ــۇق ئالالھنىــ ــساالمنىڭ  بكىتالــ ــبهر ئهلهيهىســ ــدىن، پهيغهمــ ىــ

  ھهدىسىدىن بىر نهرسه دەپ بهرسهم بۇ قىلمىشىڭالردىن يانامسىلهر؟
  . دېيىشتى ئۇالر— شۇنداق، ئهلۋەتته يانىمىز، —
 ئالالھنىــــڭ دىنىـــدا كىــــشىلهرنى ھۆكــــۈم  ئهلــــى« ســـىلهرنىڭ  —

ئـى مـۆمىنلهر     :دېـگهن سـۆزۈڭالرغا كهلـسهك، ئـالالھ       » چىقارغۇچى قىلـدى  
ــايۋانالرنى،    ــان ھ ــىلهر ئوۋلىغ ــدە   ېئس ــاكى ھهرەم ــالىتىڭالردا ي ــق ھ هراملى

ئۆلتــۈرمهڭالر، ســىلهردىن كىمكــى ئــۇنى ئۆلتۈرىــدىكهن، ئىــشنىڭ ۋابــالىنى 
تېتىــتىش ئۈچــۈن، ئۇنىــڭ جازاســى ئىككــى ئادىــل كىــشىنىڭ باھالىــشى    

 بىرنــى بــويىچه ھېلىقــى ئۆلتــۈرۈلگهن ئوۋغــا ئوخــشاش ئــۆي ھايۋانلىرىــدىن
 يۈزىـسىدىن   كهففـارەت ربـانلىق قىلىـشتۇر يـاكى       ۇقكهبىگه ئېلىپ بېرىپ    

مىــسكىنلهرگه ئــاش بىرىــشتۇر، يــاكى ھهر بىــر مىــسكىنگه بېرىــدىغان       
ئـۆتكهنكى گۇنـاھىڭالرنى ئـالالھ      . ئاشنىڭ باراۋېرىگه بىر كۈن روزا تۇتۇشـتۇر      

ئـالالھ  . ۇكىمكـى قايتـا گۇنـاھ ئۆتكۈزسـه ئـالالھ ئـۇنى جازااليـد             . ئهپۇ قىلدى 
ــالىبتۇر ــگهن، جازالىغىچىــدۇرغ ــالالھ بىــلهن قهســهم  .  دې مهن ســىلهرگه ئ

قىاليكى، كىـشىلهرنىڭ ئۆزلىرىنىـڭ جـانلىرىنى، مـاللىرىنى، سـاقالپ ئـۆز             

                                            
يهلالھــۇ ئهنهــۇ بىــلهن مۇئــاۋىيه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئوتتۇرىــسىدىكى ئۇرۇشــنىڭ مهلــۇم ئهلــى رەزى ①

. يېـرىگه يهتكهنـدە ئىككـى تهرەپ قۇرئـان كهرىـم ھـۆكمى بـويىچه بىـر تهرەپ قىلىـشقا كېلىـشىدۇ          
شۇنىڭ بىلهن ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهبۇمۇسا ئهشئهرىنى مۇئاۋىيه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهمـر ئىبنـى              

شــۇنىڭ بىــلهن خــاۋارىجالر ئادەملهرنىــڭ . زىيهلالھــۇ ئهنهــۇنى ھۆكــۈم قىلىــشقا چىقىرىــدۇئــاس رە
ھۆكمىنى قۇرئاننىڭ ھـۆكمى ئۈسـتىگه ئالـدى دېـگهن باھـانه بىـلهن ئهلـى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن                    

  ...ئايرىلىپ چىقىدۇ
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 همدىــرھ تــۆتئارىــسىدا ھۆكــۈم قىلىــشى ھهقلىقمىــكهن يــاكى قىممىتــى  
  بولغان توشقان توغرىسىدا ھۆكۈم قىلغىنى ھهقلىقمىكهن؟

ــى، م— ــسالھ     بهلك ــسىنى ئى ــاقالپ، ئارى ــانلىرىنى س ــۇلمانالرنىڭ ق ۇس
  .  دېدى—قىلىش ھهققىدە ھۆكۈم قىلىشى ھهقلىق، 

   دە؟ - سىلهر مۇشۇ ھهقته بۆلۈنگهن ئىكهنسىلهر—
 جهڭ قىلىپ، ئايـالالرنى     ئهلى«ئهمما سىلهرنىڭ    ، بولۇپتۇ ، شۇنداق —

 ئورنىـدا  الرئانـاڭ  ئـۆز  سـىلهر  كهلـسهك،  غارسۆزۈڭال دېگهن »ئهسىرگه ئالمىدى 
ــشهنى ئانىــسى مۆمىنلهرنىــڭ بولغــان ــپ، ئهســىرگه ئائى ــۇنى ئېلى  باشــقا ئ

ــۇ ســىلهر قىلمــاقچىمۇ؟ ھــاالل ۆزۈڭالرغــائ ئوخــشاش ئهســىرلهرگه  ســوئالغا ب
 بىزنىــڭ ئائىــشه ئهگهر بولىــسىلهر، كــاپىر بهرســهڭلهرمۇ جــاۋاب دەپ »!ھهئه«

 :ئــالالھ نكىچــۈ بولىــسىلهر، كــاپىر يهنىــال دېــسهڭلهرمۇ ئهمهس، ئــانىمىز
ــبهر ــۆمىنلهرگه پهيغهمــ ــڭ مــ ــۆز ئۇالرنىــ ــسىلىرىدىنمۇ ئــ ــدۇر، نهپــ  چارىــ

 ھهقــته بــۇ سـىلهر  .دېــگهن ئانىلىرىــدۇر ئۇالرنىـڭ  ئايــاللىرى پهيغهمبهرنىـڭ 
   بۆلۈندۇقمۇ؟ ئۈچۈن مۇشۇنىڭ بىز تالالڭالر، خالىغىنىڭالرنى

  .ىيىشتدې — قىپتۇق، شۇنداق—
ــ — ــى« دىئهم ــۆزىگه ئهل ــڭ‹ ئ ــلىقى مۆمىنلهرنى ــگهن ›باش ــامنى دې  ن

 ئهلهيهىســـساالم پهيغهمـــبهر كهلـــسهك، غارڭالۈســـۆز دېـــگهن »قولالنمىـــدى
 لىـشىمدىكى ېك كېلىـشىمدە  قىلغـان  بىـلهن  مۇشـرىكالر  كـۈنى  دەيبىيهۇھ
 سـۆزگه  دېـگهن  »ئىـش  قىلغـان  ھۆكـۈم  مـۇھهممهد  پهيغهمبىرى ئالالھنىڭ«

 سـېنى  ق،بولـسا  ئىـشهنگهن  پهيغهمـبهرلىكىڭگه  سـېنىڭ  بىـز « :مۇشرىكالر
 جهڭ بىـــلهن  ســـهن  ۋە يتتۇقتوســـىما  قىلىـــشتىن  تـــاۋاپ  بهيتـــۇلالھنى 

 »!ياز دەپ ›ئابدۇلالھ ئىبى مۇھهممهد‹ ئورنىغا سۆزنىڭ بۇ سهن ،يتتۇققىلما
 يېزىـــشقا بـــويىچه دېگىنـــى ئۇالرنىـــڭ ئهلهيهىســـساالم پهيغهمـــبهر .دېـــدى

ــا .قوشــۇلدى ــۇ ئهمم ــالالھ« :ئ ــلهن ئ ــراپ مېنــى ســىلهر قهســهمكى، بى  ئېتى
ــن ــلهن ىڭالرقىلمىغى ــي مهن بى ــڭئالالھ ھهقىقى ــرىپ نى ــگهن »هيغهمبى  دې

   بۆلۈنىمىزمۇ؟ سهۋەبتىن مۇشۇ بىز بېقىڭالر ئويالپ .ئىدى
  .قىپتۇق شۇنداق بىز —
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 كهلـگهن  ئېلىـپ  ھهدىستىن قۇرئان نىڭھئابدۇلال يهنى سۆھبهتنىڭ بۇ
 شــۇ نهتىجىــسى ســۆھبىتىنىڭ بارغــان لىــپېئ بىــلهن مىــساللىرى دەلىــل،

 ېسابقاھ قالغىنىنى مهيداندا قهرشى گهئهلى ئادەمنىڭ 4000 پهقهت لدىكىوي
  .قېتىلدى سېپىگه نىڭئهلى ئادەم مىڭ 20 ئالمىغاندا

 سـهرپ  بـارلىقىنى  يولىـدا  ئـېلىش  ئىلىـم  ئابـدۇلالھ  يـاش  يـۈرەك  ئوت بۇ
 ئاشـــۇ ئـــۇ پايدىالنـــدى، ھهممىـــسىدىن ئىمكانىيهتنىـــڭ بـــارلىق .قىلـــدى

 پهيغهمـبهر  ۋاقتىـدىال  ھايـات  ئهلهيهىسساالم غهمبهرپهي بىلهن تىرىشچانلىقى
 پهيغهمــبهر ئىــدى، ئىچــكهن ســۇ بۇلىقىــدىن بىلىــم ئهلهيهىســساالمنىڭ

 بولغـان  ئىگىـسى  ھېكمهت ـ ئىلىم كېيىن بولغاندىن ۋاپات ئهلهيهىسساالم
 ئۇستازىغا ۆگىنىدىغانئ ئىلىم يۈرۈپ قوغلىشىپ ئۇنىڭ ئالىمالر ،هرساھابىل
 مۇنـداق  توختىلىـپ  دەىئۈسـت  يـولى  لهشىـ ئىگ ئىلىم ىنىڭئۆز ئۇ .ئايالندى
  :دەيدۇ

ــرەر ئهگهر مهن« ــاھابىدە بى ــرەر س ــسنىڭ بى ــارلىقىنى ھهدى ــسام ب  ئاڭلى
 بېرىــپ ئالــدىغا دەرۋازىــسىنىڭ ســاھابىنىڭ شــۇ ۋاقتىــدا ئــۇخالش چۈشــلۈك

 كـۈزۈمگه  ــ  بـاش  چـاڭالرنى  توپـا  شـامال  ياتـاتتىم،  سېلىپ يهرگه چاپىنىمنى
ــۇراتتى، ــورايت رۇخـــسهت رىـــشكهىك خالىـــسام مهن ئـ ــۇالر .ىمتسـ  مېنىـــڭ ئـ

 روھىنــى ســاھابىنىڭ ئاشــۇ پهقهت بــۇنى مهن .بېرەتتــى ىنئىــز رىــشىمگهىك
ــاكالش ــۈنال پ ــتىم ئۈچ ــدە .قىالت ــۇالر بهزى ــدىن ئ ــدا ئۆيى ــڭ چىققان ــ مېنى  ۇب

  :كۆرۈپ ھالىتىمنى
 ئىـش  نـېمه  !ئـوغلى  تاغىـسىنىڭ  ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهر ئى —
 بـاراتتىم  ئهۋەتـسهڭ  ئـادەم  بولـسا  ئىـشىڭ  بىـرەر  مهندە ئهگهر دىڭ؟كهل بىلهن

  .دەيتتى — ئهمهسمۇ،
ــڭ — ــشىم مېنى ــق، كېلى ــۈنكى، ھهقلى ــم چ ــگهن ئىلى ــپ دې  ئاپىرى

 سـورىماقچى  ئـۆزۈم  ئاندىن ،دە -ىمتدەيت — ئهكىتىلىدۇ، بهلكى بېرىلمهيدۇ،
  ».ىمتسورايت ھهدىسنى بولغان

 هيهن بىـرگه  بىـلهن  تۇتـۇش  تۆۋەن ىنىئۆز يولىدا ئېلىش ئىلىم ئابدۇلالھ
ــالىم ــاالرنى ئ ــۆرمهت ناھــايىتى ئۆلىم ــى ھ ــتىم بىــر .قىالتت  پهيغهمــبهر قې
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ــساالمغا ــكهن ئهلهيهىس ــى چۈش ــازغۇچى، ۋەھىين ــهرىئهت ي ــدە، ش  بىلىملىرى
 ئىبنـى  زەيـد  كاتتىسى، كىشىلىرىنىڭ نهمهدى ئىشلىرىدا، مىراس قىرائهتته،
ــدا مىنمهكچــى ئۇلىغىغــا ســابىت ــدا ئۇنىــڭ ئابــدۇلالھ بولغان  خــۇددى ئالدى

 ئۈزەڭگىـسىنى  ئۇالغنىڭ تۇرۇپ، تۇرغاندەك ئالدىدا خوجايىنىنىڭ خىزمهتكار
  :ئۇنىڭغا زەيد .ۇرىدۇت تۇتۇپ ئۇلىغىنى بېسىپ، هپهسك

ــى — ــبهر ئ ــسىنىڭ ئهلهيهىســساالمنىڭ پهيغهم ــوغلى تاغى ــداق !ئ  ئۇن
   .دەيدۇ — قىلمىغىن،

ــالىم بىــز —  — يرۇلغــان،ۇب قىلىــشقا داقمۇشــۇن ىــشىلىرىمىزگهك ئ
   :ئۇنىڭغا زەيد .ئابدۇلالھ دەيدۇ

 قــولىنى ئۇنىڭغــا ئابــدۇلالھ .ەيــدۇد — كۆرســهت، قولــۇڭنى ماڭــا —
   :يۈپۆس قولىغا ئابدۇلالھنىڭ زەيد .ىدۇبېر چىقىرىپ

 قىلىـشقا  مۇشۇنداق ئائىلىسىگه ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهر بىز —
  .دۇيدە — غان،بۇيرۇل

ــدۇلالھنىڭ ــگه ئاب ــان ئىلىم ــى بولغ ــسىدەن قىزغىنلىق ــڭ هتىجى  ئۇنى
 ،بولـۇپ  يهتـكهن  كامـالهتكه  دەرىجىـدە  ۇدەكقىلغ ھهيران ئالىمالرنىمۇ ىلمىب

ــڭنتابىئى ــدىنمۆتىۋەرلىر الرنى ــرى ى ــان بى ــى مهســرۇق بولغ ــدەئه ئىبن  ئهج
 ئهڭ كىـــشىلهرنىڭ ئـــۇ‹ كۆرگۈنىمـــدە ئابـــدۇلالھنى مهن« :دەيـــدۇ مۇنـــداق

 كىـشىلهرنىڭ  ئـۇ ‹ ئاڭلىغىنىمدا نۇتۇقلىرىنى ۇنىڭئ .دەيتتىم ›چىرايلىقى
 ›ئـــالىمى ئهڭ كىـــشىلهرنىڭ‹ سۆزلىـــسه ھهدىـــس .دەيتـــتىم ›نـــاتىقى ئهڭ

  ».دەيتتىم
 باشـقىالرغا  بىلىملهرنـى  ئـۇ  كېـيىن  يهتكهنـدىن  كامـالهتكه  ئىلىمـدا  ئۇ

 يۇرتىغــا بىلىــم ئــالىي مۇســۇلمانالرنىڭ ئــۆيى قۇتقىچىغــا،وئ گىتىــدىغانۆئ
  .ئايالندى
 يۇرتلىرىـدا  بىلىـم  ئـالىي  دۇنيـادىكى  بۈگـۈنكى  يۇرتىـدا  بىلىم لىيئا بۇ

 ئىگه ئۇنۋانغا دەرىجىلىك ئالىي نهپهر يۈز نهچچه ياكى ئون نهچچه ئۇچرايدىغان
  .ئىدى يالغۇز ئۆزى ئابدۇلالھ ئاشۇ پهقهت بولماستىن ئوقۇتقۇچىالر
 سـورۇنىنى  بىر ئابدۇلالھنىڭ مهن« :دەيدۇ مۇنداق بىرى هرنىڭساھابىل
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ــۇ .كــۆردۈم ــۈن ب ــشلىكلهرگه پۈت ــار قۇرەي ــدىغان ئىپتىخ ــۇپ ئهھــۋال بولى  ،بول
 .كهنىقالغـان  سـىغماي  كىشىلهر يولغا بارىدىغان تهرەپكه ئۆيى ئابدۇلالھنىڭ

 يولغـا  رىـدىغان ىك ئـۆيىگه  ئۇنىڭ كىشىلهرنىڭ رىپىك قىشىغا ئۇنىڭ مهن
 ھــازىرالپ ســۈيى تاھــارەت ماڭــا‹ :ئــۇ بهردىــم، خهۋەر قالغانلىقىــدىن ســىغماي
 :ئولتـۇرۇپ  بولـۇپ  ئېلىـپ  تاھارەت ئۇ .بهردىم راسالپ سۇ مهن .دېدى ›بهرگىن

 ســـورۇغۇچىالر سىداىـــتوغر ھهرپلىـــرى ئۇنىـــڭ ۋە قۇرئـــان’چىقىـــپ، ســـهن‹
 كىـشىلهر  .دېـدىم  شـۇنداق  چىقىـپ  مهن .يرىـدى ۇب دەپ ›دېگىن ،‘كىرسۇن

 لىـق  ھـۇجرىلىرى  ھهممه ئۆيلهرنىڭ پۈتۈن ھهتتا كىردىكى كۆپ شۇنچىلىك
 ى؛سـورايدىغانالرن  توغرىـسىدا  تهپـسىرى  قۇرئاننىـڭ  كېـيىن  ئۇالردىن .تولدى

 ؛سورايدىغانالرنى توغرىسىدا مهلۇماتالر دىنىي ھارام، -ھاالل كېيىن ئۇالردىن
 شـېئىرىيهت،  تىلى، ئهرەب كېيىن ئۇالردىن ؛ئىلمى مىراس كېيىن ئۇالردىن

ــىك ــدىن ئهرەب كىالســ ــور تىلىــ ــاقىرتقۇز غۇچىالرنىىســ ــر ھهر .دىچــ  بىــ
ــالغۇچىالر ئىلىــم تۈركۈمــدىكى  كــۆپ كىــشىلهردەكال كىــرگهن دەســلهپته ئ

ــۇپ ــڭ بول ــمه ئۆيلهرنى ــ ھهم ــق جرىلىرىۇھ ــان لى ــدى تولغ ــۇ .ئى ــر ھهر ئ  بى
ــوئال بىـــر ھهر كىـــشىلهرنىڭ تۈركۈمـــدىكى ــايىتى سورۇغۇچىـــسىغا سـ  ناھـ

 باشــــقا‹ :ئۇالرغــــا ھهم بېرەتتــــى جــــاۋاب قانائهتلىنهرلىــــك هل،ممــــۇككهم
  ».دەيتتى ›!بېرىڭالر يول ندىشىڭالرغىمۇقېرى

 ىقلڭچىاقىــست بــۇ ئالدىــدىكى ئىــشىكى ئــۆز كىــشىلهرنىڭ ئابــدۇلالھ
 بىر ھهر لۈپ،ۆب كۈنلهرگه تۈرلىرىنى دەرس ئۈچۈن قىلىش ھهل مهسىلىسىنى

 بىـر  ھهر ئاڭلىغـان  دەرسـىنى  ئۇنىـڭ  .ئورۇنالشـتۇردى  دەرس بىـر  ئۈچـۈن  كۈن
ــادەم ــا ئ ــورالغان ۋە ئۇنىڭغ ــ س ــرىلگهن لالرغائاوس ــا بې ــل جاۋابق ــاي قايى  بولم

  .تۇرالمايتتى
ــدۇلالھنىڭ ــك ئاب ــتهك بىلىملى ــى بولۇش ــۇنى پهزىلىت ــك ئ  خهلىپىلى

ــۆمهر .قىلــدى ئىــگه شــهرەپكه بولۇشــتهك ههتچىــسىىمهسل ئىــشلىرىنىڭ  ئ
 كهلسه دۇچ قىيىنچىلىققا بىرەر ئىشلىرىدا !)بولسۇن رازى ئۇنىڭدىن ئالالھ(

 ئابـدۇلالھنى  بولسىمۇ كىچىك يېشى رغانداىچاق چوڭلىرىنى هرنىڭساھابىل
ــاتتى ــۇنى ۋە چاقىرت ــۆزىگه ئ ــېقىن ئ ــۇزۇپئولت ي ــزگه« :ۇرغ ــداق بى ــر مۇن  بى

ــق ــدى، قىيىنچىلى ــۇنى بول ــهن ب ــاڭا ۋە س ــشاشالرال س ــدۇ ھهل ئوخ  »قىالالي
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  .دەيتتى
 چوڭالرنىـڭ  بالىنى كىچىكىنه« :تهرىپىدىن كىشىلهر ئۆمهر قېتىم بىر 

ــسىگه ــتۈردىڭتهڭله مهرتىۋىـ ــدە، دەپ »شـ ــۆمهر تهنقىدلهنگهنـ ــۇ« :ئـ  گهرچه ئـ
 »بـار  كالىسى ىللىقئهق تىلى، للىقوئاس ئۇنىڭ بولسىمۇ يىگىت نهۋقىران

   .بهرگهن جاۋاب دەپ
 توختـاپ  بىـلهن  بېـرىش  دەرس ئـاڭلىغۇچىالرغىال  دەرس يالغۇز ئابدۇلالھ

 .ىبـاراتت  ئېلىـپ  بىـرگه  قىلىـشنىمۇ  نهسـىههت  ۋەز خهلققه ۇمىيئوم قالماي،
 ئۇنىـڭ  تۆۋەندىكىلهر .ھازىراليتتى سورۇنلىرىنى قىلىش ههتنهسى ۋەز ئۇالرغا

   .نهسىههتلىرىدىندۇر ۋەز قىلغان ئومۇمغا
 ئاقىۋىتىــدىن گۇناھلىرىڭنىــڭ قىلغــان ســهن !بهنــدە گۇناھكــار ئــى ـــــ

 ئهگىـــشىپ گۇناھقـــا بىـــر بىلگىنكـــى، بولمـــا، يۈرگـــۈچىلهردىن رقمـــايوق
  .ئېغىردۇر گۇناھتىنمۇ ئهسلىدىكى گۇناھ قىلىنغان

 پهرىـشتىلهردىن  تهرىپىڭـدىكى  ئىككـى  قىلىۋاتقىنىڭـدا  سادىر گۇناھ ـــ
  .ئېغىردۇر ئوخشاشال بىلهن گۇناھ قىلغان ئۆزى، قىلمىغىنىڭنىڭ ھايا

 ئېلىشىنى بھېسا قانداق سهندىن ئالالھنىڭ مۇتۇرۇپ قىلغان گۇناھ ـــ
   .گۇناھتۇر ئۆزىمۇ ڭنىڭىيۈرۈش كۈلۈپ بىلمهي
   .گۇناھتۇر ڭمۇىيۈرۈش مهغرۇرلىنىپ ئۆتكهزگهنلىكىڭگه گۇناھ ـــ
 تۇرۇۋاتقىنىدىن كۆرۈپ سېنى ئالالھنىڭ قىلىۋاتقىنىڭدا ئىش گۇناھ ـــ

 ئهنسىرىــشىڭ ئۇنىڭــدىن ئۇچۇرســا شــامال كىيىمىڭنــى بهلكــى، قورقمــاي،
   .گۇناھتۇر چوڭ تېخىمۇ
 ۋە دۇنياسىنى مال تلىتىپ،ۇقۇر بهدىنىنى !قىلغۇچى سادىر گۇناھ ئى ـــ

 نـېمه؟  گۇنـاھى  ۇبنىـڭ يئهي كېتىـشكه  ئېلىـپ  ئىلكىدىن ئۇنىڭ بارلىقىنى
 توسۇشـقا  زۇلۇمنى كهلگهن ئۆزىگه مىسكىن ئاجىز بىر پهقهت گۇناھى ئۇنىڭ

 بىـر  ھهرقانـداق  سهن دېمهك .قىلمىغان ياردەم ئۇ سورىغاندا ياردەم ئۇنىڭدىن
  .سانىما كىچىك گۇناھنى كىچىك

 ئـۆزى  يـاكى  دىغانىتوس باشقىالرنى تۇرۇپ قىلىپ ۇناھگ ئۆزى ھئابدۇلال
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 ھهمىـــشه ئـــۇ .ئىـــدى ئهمهس يرۇيـــدىغانالردىنۇب باشـــقىالرغا قىلمىغـــاننى
 بهنـدە  ياشـايدىغان  بىلهن تۈرۈش قىيامدا كېچىلىرى بىلهن، روزا كۈندۈزلىرى

  .ئىدى
 توختىلىـپ  ھهققىـدە  ئابباس ئىبنى ئابدۇلالھ مۇلهيكه ئىبنى ئابدۇلالھ

   :دەيدۇ مۇنداق
 بىـز  .بولـدۇم  ھهمـراھ  بارغىچىلىـك  ىگهمهدىن مهككىدىن ئۇنىڭغا مهن«
ــا بىــرەر دەىئۈســت ســهپهر ــۇ چۈشــسهكال قونالغۇغ ــۇراتتى، كېچىــدە يېــرىم ئ  ت

 ھالـدا  بولغـان  غهرق ئۇيقۇغـا  قاتتىق ھاردۇقىدا سهپهر قاتتىق بولسا باشقىالر
 ئىلىپ ىقهتنىھهق سهكراتى ئۆلۈمنىڭ :ئۇنىڭ كېچىسى بىر مهن .ياتاتتى

ــدى، ــهن كهلــ ــساڭ ســ ــدىن بولــ ــڭ ئۇنىڭــ ــگهن قاچاتتىــ  ئــــايهتنى دېــ
 ئوقـۇپ  ئـايهتنى  ئـۇ  لگىچهۈسـۈز  تـاڭ  تاكى ئۇ ئاڭلىدىم، ئوقۇۋاتقانقانلىقىنى

  ».چىقتى يىغالپ
 چىرايلىـق،  ئهڭ ئىچىـدىكى  كىـشىلهر  ئابدۇلالھنىڭ ئېيتقاندا يىغىپ

 ياشـلىرىنىڭ  كـۈلگهن ۆت يىغـالپ  قورقۇپ ىنتئالالھ شۇنداقال نۇرلۇقى، ئهڭ
ــهۋەبى ــلهن سـ ــۈزلىرى بىـ ــدەلگۈچى يـ ــى نهمـ ــۇنى ئىكهنلىكـ ــشنى ئـ  بىلىـ

  .سۈپهتتۇر بىر يېتهرلىك ئۈچۈن خالىغۇچىالر
 ھهج سوفيان ئهبۇ ئىبنى مۇئاۋىيه خهلىپىسى مۇسۇلمانالرنىڭ يىلى بىر

 ئـۇ  ،بولـۇپ  قـان قچى ھهجـگه  يىلـى  بـۇ  ئابـدۇلالھمۇ  .چىقىـدۇ  ئۈچۈن شقىلى
ــدا ــدۇلالھ چاغـ ــداق ئابـ ــۇق ھېچقانـ ــۈچى ۋە ھوقـ ــوق كـ ــالهتته يـ ــدى ھـ  .ئىـ

ــڭ ــدىن دۆلهت مۇئاۋىيهنىــــ ــكىللهنگهن خادىملىرىــــ ــسۇس تهشــــ  مهخــــ
 ئىلمىنـى  ئۇنىڭ ئهتراپىدا ئابدۇلالھنىڭ بىراق، .ئىدى بار ئهگهشكۈچىلىرى

 ئـۇنى  ئىلىم .ئىدى بار ئهگهشكۈچىلىرى نۇرغۇن ئهگهشكهن ئۈچۈن ۆگىنىشئ
  .ئىدى كۆتهرگهن دەرىجىدە شۇ

ــدۇلالھئا ــاتى ئۇنىــڭ .ياشــىدى يېــشىغىچه 71 ب  ئىلىــم ئهتراپىنــى ھاي
 ئىبنى ئهلى بولغاندا ۋاپات ئۇ .بولدى ھايات تولدۇرغان تهقۋاللىققا ھېكمهتكه،

 .بولدى ئىمام نامىزىغا ئۇنىڭ فهھهنى ئىبنى مۇھهممهد ئوغلى تالىپنىڭ ئهبۇ
 ىـشقهدەملىرى پ الرنىڭنتابىئى پىشقهدەملىرى، قالغان ھايات هرنىڭساھابىل
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 :قارىنىـڭ  بىـر  قويۇلۋاتقانـدا  يهرلىكـكه  ئـۇ  .قاتناشـتى  نامىزىغا اجىناز ئۇنىڭ
پهرۋەردىگارىــڭ مهمنــۇن، پهرۋەردىگارىڭــدىن ســهن !جــان تــاپقۇچى ئــارام ئــى 

) ياخـشى (مېنىـڭ   . قـايتقىن  دەرگاھىغـا  ئۇنىـڭ  ھالـدا  بولغـان  رازى سهندىن
ــۇلغىن،   ــا قوش ــدىلىرىم قاتارىغ ــڭ  بهن ــجهنمېنى ــرگىنتىنى  دەپ مگه كى

ئــالالھ ھهمىمىزنىــڭ ئىلىمــدە، . قىــرائهت قىلغــان ئــاۋازى يــاڭراپ تــۇراتتى 
  !ئامىن .تهقۋالىقتا ئۇنىڭدەك بولۇشىمىزغا نېسىپ قىلسۇن
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  مئابدۇلالھ ئىبنى ئۇممۇ مهكتۇ
 

 16قۇرئانـدا   ئۇنىڭ ھهققىدە   ئۇ ئالالھ   ئابدۇلالھ بولسا،   
ــۇپ،  ــادەم بولــ ــۈرگهن ئــ ــايهت چۈشــ ــايه ئــ ــۇ ئــ تلهر بــ

 تال بولسا تـاكى   دازېمىن مهۋجۇ  –ئوقۇلىۋاتىدۇ، ئاسمان 
  .تۇرۇلىدۇ مهتكىچه ئوقۇلۇپاقىي

   تهپسىرشۇناسالر—

   
ئۇلۇغ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم قايـسى كىـشى تهرىپىـدىن يهتـته قـات             

ــتىدىن  ــمان ئۈسـ ــبلهنگهنئئاسـ ــشته جىبرىئىـــل  هيىـ ؟ ئىـــشهنچلىك پهرىـ
منىڭ دىلىغـــا ۋەھىـــي ئېلىـــپ ئهلهيهىســـساالم پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساال
  چۈشۈشكه سهۋەبچى بولغان ئۇ كىشى كىم؟

نى ئابـدۇلالھ ئىبنـى     ئۇ كىشى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مـۇئهززى       
  .ۇرئۇممۇ مهكتۇمد
 ئۇممـــۇ مهكتـــۇم قهبىلىـــسىدىن بولغـــان ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى قـــۇرەيش

انىسى لهرنىڭ ئ مۆمىن — بولۇپ، ئۇ    ۇغقانتپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن    
ئۇنىڭ دادىسى قهيس ئىبنى . خۇۋەيلىدنىڭ قىزى خهدىچهنىڭ تاغىسى ئىدى

زائىد، ئانىسى ئابدۇلالھنىڭ قىـزى ئـاتىكه بولـۇپ، ئـاتىكه ئـۇنى تۇغمـا ئهمـا                 
  .ىتدەپ ئاتىالت )ئهمانىڭ ئانىسى(ئۇممۇ مهكتۇم ھالىتىدە تۇغقاچقا ئۇ 

ھ مهككىـدە   مهككىدە ئالالھنىڭ ئىالھىي نـۇرى كۆتۈرۈلگهنـدە ئابـدۇلال        
ئـۇ دەسـلهپته    . بولۇپ ئالالھ ئۇنىڭ دىلىنـى ئىـسالم ئۈچـۈن ئېچىۋەتكهنىـدى          

ئۇ مهككىدىكى چېغىدا باشقا مۇسـۇلمان      . ئىسالمغا كىرگۈچىلهردىن بولدى  
ــيهتلهرگه       ــگهن ئهزى ــشىغا كهل ــدا بې ــن يولى ــشاشال دى ــلىرىغا ئوخ قېرىنداش
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ــدامچانلىق  ــىتىشكچىـ ــتهك  ۆرسـ ــتهھكهم تۇرۇشـ ــش، مۇسـ ــهۋر قىلىـ  ، سـ
لـېكىن باشـىلىرىغا كهلـگهن بـۇ        . ئىرادىلىرى بىلهن تاقابىل تۇرۇپ كهلـدى     

. ئىمانى ئاجىزالپ قالمىدى  . ندۇرالمىدىبويسۇئېغىر ئازاب سىناقالر ئۇالرنى     
 رغــان ئهزىيهتلىرىنىــڭ بهدىلىــگه ئــالالھۇهتلىرى، ئۇچقتارتقــان جاپــا مۇشــهق

ئهھۋالدا قۇرئانغا  ئۇالرنىڭ ئىمانىنى مۇستهھكهم قىلىپ ئۇالرنى ھهرقانداق       
نىدىغان، پهيغهمـبهر   ىچۈشـ سىلىدىغان، ئالالھنىڭ قـانۇنلىرىنى     ېئمهھكهم  

  .ئهلهيهىسساالمغا ئهگىشىدىغان نېمهت بىلهن ئۇالرنى رىزىقالندۇردى
ئۇنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى ياخشى كۆرۈشى ۋە قۇرئان كهرىمنى 

كهنكى، ھهرقانـداق بىـر     يادالشقا بولغان ئىشتىياقى شۇ دەرىجىگه بېرىپ يهت      
ــشاتتى     ــشقا تىرى ــادا ئىلى ــان ي ــسىال قۇرئ ــازراق پۇرســهت تاپ ــدا ئ دائىــم . چاغ

ــېلىش  ۇچۇرۇشــۇپئپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بىــلهن    ئۇنىڭــدىن ئىلىــم ئ
بۇ مهزگىللهردە پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم تېخىمـۇ       . ھېرىسلىكىدە يۈرەتتى 

ــۆپ  ــۇرەيشك ــۈ  ق ــشى ئۈچ ــان ئېيتى ــڭ ئىم ــشچانلىق  كاتتىلىرىنى ن تىرى
بىـر كـۈنى ئـۇ      . تىتۋاتـا ۇ تۇر ۇچۇرۇشـۇپ ئ پـات    – ئۇالر بىلهن پات     كۆرسىتىپ

 ئهمـر ،  هھلج ئىبنى رەبىئه، ئۇنىڭ ئىنىسى شهيبه ئىبنى رەبىئه، ئهبۇ          ئۇتبه
 خهلهف ۋە ئالالھنىــڭ قىلىچــى دەپ نــام ئىبنــىه يممهيئــۇئىبنــى ھىــشام، 

 بىـلهن پاراڭلىـشىپ،     ئالغان خالىدنىڭ دادىـسى ۋەلىـد ئىبنـى مـۇغىيرەلهر         
ى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇالرنىــڭ تۋاتاتۈئۇالرغــا ئىــسالمنى چۈشــهندۈر

 بولمىــسا ســاھابىلىرىگه ئهزىــيهت بېرىــشتىن  ېچھــئىــسالمغا كىرىــشىنى 
  .بولسىمۇ يېنىشىنى ئۈمىد قىالتتى

ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ     ــدۇلالھ كېلىــپ پهيغهم ــدا ئاب دەل مۇشــۇ چاغ
. زىدىن بىـرەر ئـايهت ئوقـۇپ بېرىـشنى تهلهپ قىلـدى           ئۆزىگه ئالالھنىـڭ سـۆ    

لېكىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭـدىن يـۈز ئـۆرۈپ ھېلىقـى كىـشىلهر           
ان چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ناۋادا ئۇ كىشىلهر ئىم .تهرەپكه قارىۋالدى

ئۆزىنىـــــڭ دەۋىتىنىـــــڭ  پ،ىـــــنىيتـــــسا ئالالھنىـــــڭ دىنـــــى ئۇلۇغلېئ
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالر بىلهن . ىغان ئىدىكۈچىيىدىغانلىقىنى ئويل

بولغـــان ســـۆھبىتىنى ئاخىرالشـــتۇرۇپ ئائىلىـــسىگه قايتىۋاتقانـــدا ئـــالالھ 
ئۇنىڭغا بىر مۈگدەش ئهۋەتىپ خۇددى بېشىغا بىر نهرسه ئۇرۇلغاندەك ھېس          
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: نى نازىل قىلـدى   ئايهتلهرتائاال ئۇنىڭغا تۆۋەندىكى    قىلدۇردى، ئاندىن ئالالھ    
تهرىنى تۈردى  ) پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ( ئهما كهلگهنلىكى ئۈچۈن     يېنىغا

سهندىن (ئۇ  ) بهلكى(نېمه بىلىسهن؟   !) ئى مۇھهممهد ( .ۋە يۈزىنى ئۆرىۋالدى  
 ــ  يـاكى ۋەز  ى مـۇمكىن    پاكلىنىـش ) ئالغان مهرىـپهت بىـلهن گۇناھلىرىـدىن      

) ئىمانــدىن( ئــۆزىنى مــۇمكىن نهســىههت ئــاڭالپ ئۇنىڭــدىن پايدىلىنىــشى
ــادەمگه كهلــسهك، ســهن ئۇنىڭغــا يۈزلىنىــسهن    ىهــاجهتب ھېــساباليدىغان ئ
ــسهن    ( ــۈل بۆلى ــشقا كۆڭ ــغ قىلى ــېلىپ تهبلى ــۇالق س ــا ق ــى ئۇنىڭغ ــۇ  يهن ئ
ــاھالردىن( ــدىن، گۇن ــېمه زىيىنىــدى ) كۇفرى ســهندىن  ،پاكالنمىــسا، ســاڭا ن

ــالالھ  ــپهت تىــلهپ، ئ ــدا يۈگــۈرۈپ كهلــگهن كىــشىگه   تمهرى ىن قورققــان ھال
ئۇنــداق ) بۇنىڭــدىن كېــيىن(. ىڭغــا قارىمــاي قويىــسهنكهلــسهك ســهن ئۇن

نهســىههت  ـــ خالىغــان ئــادەم ئۇنىڭــدىن ۋەز، بــۇ ئــايهتلهر ۋەزدۇر. قىلمىغىــن
يــۇقىرى پــاك ) قهدرى(قىممهتلىــك، ) يهنــى قۇرئــان ئــايهتلىرى(ئــۇ . ئالىــدۇ

) پهرىشتىلهردىن بولغان(ھۆرمهتلىك ياخشى ) ئۇ( سهھىپىلهرگه يېزىلغاندۇر
  .①نىڭ قولىدىدۇرپۈتۈكچىلهر

 ۋەھىـي يهتكۈزگـۈچى ئهلچـى       كئابدۇلالھنىڭ سهۋەبى بىلهن ئىشهنچلى   
ــپ     ــساالمغا ئېلىـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــساالمنىڭ پهيغهمـ ــل ئهلهيهىسـ جىبرىئىـ

قىلىـنىش شـهرىپىگه     چۈشكهن بـۇ ۋەھىيـسى تـاكى قىيـامهتكىچه تىـالۋەت          
  .ئېرىشتى

رمهتلهپ ئهنه شــۇ كۈنــدىن باشــالپ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئــۇنى ھــۆ
ــاجهتلىرىنى راۋا قىلىـــپ كهلـــدى   ــۇرۇپ، ھـ ــېقىن ئولتـ ــلهن يـ . ئۇنىـــڭ بىـ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئـۇ كىـشىگه ھـۆرمهت كۆرسـهتكهنلىكىنىڭ          
ــۇ  . ئهجهپلهنگىــدەك ھــېچ يېــرى يــوق  چــۈنكى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئ

 هيىــبلهنگهنئكىــشىنىڭ ســهۋەبىدىن يهتــته قــات ئاســماننىڭ ئۈســتىدىن   
  .ئىدى

ــۇلمانالرغا ئهزىيىتىنــــى كۈچهيتكهن قۇ ــرەيــــشلهر مۇســ ــالالھىــ  دى، ئــ
ئابدۇلالھ دىنى ئۈچۈن ۋەتىنىنى    . مۇسۇلمانالرنى ھىجرەت قىلىشقا بويرىدى   

                                            
  .  ـ ئايهت1سۈرە ئهبهسه  ①
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ــدى، ئۇنىــ     ــدە ئى ــدىكىلهرنىڭ ئىچى ــۇنجى تۈركۈمى ــڭ ت ڭ تهرك ئهتكهنلهرنى
 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ   ئۆمهيرهب ئىبنى   بىلهن ساھابىلهردىن مۇسئ  

ىرىنىڭ ئىچىدە مهدىـنىگه ھىجـرەت قىلغـان تـۇنجى تۈركۈمـدىكى            ساھابىل
 ئىبنـى   مۇسئهبكىشىلهر ئىدى، ئۇ مهدىنىگه كهلگهندىن كېيىن ھهمراھى        

ئۆمهر بىلهن بىرلىكته كىشىلهرگه ئارىلىشىپ ئۇالرغا قۇرئـان ئۆگىتىـشكه          
  .ۋە ئالالھنىڭ دىنىنى باشقىالرغا چۈشهندۈرۈشكه باشلىدى

الم مهدىنىگه كهلگهندىن كېـيىن بىـالل بىـلهن         پهيغهمبهر ئهلهيهىسسا 
بىالل ئهززان  . ئۇ ئىككىسىنى كۈندە بهش قېتىم ئهززان توۋالشقا تهيىنلىدى       

بىـر ئېيتـاتتى، ئابـدۇلالھ ئهزان توۋلىغانـدا         كتهتوۋلىغاندا ئابـدۇلالھ نامازغـا      
بۇ ئىككىسىنىڭ رامىزان ئايلىرىدا ئاالھىدە     . بىر ئېيتاتتى كتهبولسا بىالل   

دىلىـــك يېـــرى بولـــۇپ، روزا تۇتقـــۇچىالر بـــۇ ئىككىـــسىدىن بىرىنىـــڭ  گهۋ
ــيىن  ــدىن كېـ ــوئهزىنىـ ــسه يهنه بىرىنىـــڭ وھسـ ــلهن ئهزرلۇق يېـ ــى بىـ ىنـ

يهنـى بىـالل كېچىـسى ئهزان ئېيتىـپ        . تىتلۇق يېيىـشتىن توختـاي    سوھور
 .كىشىلهرنى ئويغاتسا، ئابدۇلالھ ۋاقىتنى كۈزۈتۈپ خاتاالشمايتتى

ــدۇلالھنى شــۇنچىلىك ھۆرمهتلهيــدۇكى  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم  ئاب
ئۆزىنىڭ مهدىنىدىن سىرتقا چىققان ئون نهچچه قېتىملىق سهپىرىدە ئۇنى         

بىـر قېـتىم مۇنـداق بىـر        . ئۆز ئورنىغا مهدىنىدە مهسئۇل قىلىپ قالدۇرغان     
 .بۇ مهككىنى فهتهى قىلىشقا ماڭغان چاغدا بولغان. ئىش بولغانىدى

اھىـدالرنى جهڭـگه     پهيغهمبىـرىگه مۇج   بهدرى غازىتىدىن كېيىن ئالالھ   
ش، جهڭـــگه چىقمىغـــانالرنى ئۇيالـــدۇرۇش ئۈچـــۈن تېخىمـــۇ رىغبهتلهنـــدۈرۈ

ــارتۇق   ــانالردىن ئـ مۇجاھىـــدالرنى ماختـــاپ جهڭـــگه چىقانالرنىـــڭ چىقمىغـ
ــۇيرۇپئىكهنلىكىنــى تهرىپلهشــكه  ــايهت نازىــل قىلــدى ب ــدۇلالھقا .  ئ ــۇ ئاب ب

ئـى ئالالھنىـڭ    «: هيهىسـساالمغا  تۇيۇلـدى ۋە پهيغهمـبهر ئهل      ېغىرئ ناھايىتى
ئهگهر مهن جهڭ قىلىشقا قادىر بواللىغان بولسام چوقـۇم جهڭ          ! پهيغهمبىرى

ــ ــدى» ىمتقىالتـ ــى   . دېـ ــشاش مېيىپلىقـ ــۆزىگه ئوخـ ــالالھتىن ئـ ــدىن ئـ ئانـ
سهۋەبىدىن جهڭگه چىقالمىغان كىشىلهر توغرىسىدا ئايهت نازىل قىلىشنى        

ى ئالالھ مېنىـڭ ئـۆزرەمنى نازىـل        ئ«: ئۇ يالۋۇرۇپ تۇرۇپ  . تىلهپ دۇئا قىلدى  
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. دەپ نىـدا قىلـدى  » !ئى ئالالھ مېنىڭ ئـۆزرەمنى نازىـل قىلغىـن       ! قىلغىن
 .ئالالھ ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلدى

 ئىبنـى سـابىت     نىڭ ۋەھىي يازغۇچىسى زەيد   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 
ــگهن  ــداق دې ــته مۇن ــۇ ھهق ــدا  «: ب ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ يېنى مهن پهيغهم

ئۇنىـڭ  . تۇرغان ئىدىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم جىمجىت بولۇپ كهتتى      ئول
ئۇنىـڭ يوتىـسى شـۇنچىلىك      . گه چۈشـتى  ىئۈسـت يوتىسى مېنىڭ يوتامنىڭ    

ئېغىرلىـــشىپ كهتـــكهن ئىـــدىكى مهن بۇنـــداق ئېغىرلىقنـــى زادى ھـــېس 
ئـى زەيـد،   ‹بىرئازدىن كېيىن ئۇ ئهسلىگه كېلىپ،     . قىلىپ باقمىغان ئىدىم  

مــۆمىنلهردىن جهڭــگه  :  مهن ئۇنىــڭ ئېغىزىــدىن چىققــان  .دېــدى› !يــاز
 دېـگهن   چىقمىغانالر، ئالالھ يولىدا جىهاد قىلغانالر بىلهن بـاراۋەر بولمايـدۇ         

ــازدىم  ــايهتنى ي ــۇرۇپ   . ئ ــدىن ت ــدۇلالھ ئورنى ــدا ئاب ــۇ چاغ ــڭ  ‹: ب ــى ئالالھنى ئ
ئۇنــداقتا جىهــاد قىلىــشقا قــادىر بواللمىغــان كىــشىلهرنىڭ  ! پهيغهمبىــرى

ئۇنىڭ سۆزى ئاخىرلىشىشى بىلهنـال     . دەپ سورىدى ›  قانداق بولىدۇ؟  ئهھۋالى
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يوتىسىنىڭ ئېغىرلىقى مېنىـڭ يوتامنىـڭ        

بۇ قېتىم ئۇنىڭ ئېغىرلىقى تېخىمۇ بهك ئېغىرلىـشىپ        . ئۈستىگه چۈشتى 
ئـــى زەيـــد ‹: ېلىـــپكبىرئـــازدىن كېـــيىن ئـــۇ ئهســـلىگه . كهتـــكهن ئىـــدى

مـۆمىنلهردىن جهڭـگه چىقمىغانالرئـالالھ      ‹: مهن. دېـدى › !يازغىنىڭنى ئوقۇ 
پهيغهمـبهر  . دەپ ئوقـۇدۇم  › يولىدا جىهاد قىلغۇچىالر بىلهن بـاراۋەر بولمايـدۇ       

  ».يرىدىۇبدەپ ›  دەپ ياز—‘ ...ئۆزرىسى’‹: ئهلهيهىسساالم
ئابدۇلالھ ئارزۇ قىلغان ئايهت نازىل بولدى، ئالالھ ئابـدۇلالھ ۋە شـۇنىڭغا            

ه چىقىــشقا ئۆزرىــسى بــار كىــشىلهرنى جهڭــگه چىقىــشتىن ئوخــشاش جهڭــگ
ــار       ــسى ب ــۆڭلى ئۆزرى ــسمهن ك ــگه ھېرى ــڭ جهڭ ــۇق، ئۇنى ــۈرگهن تۇرۇقل كهچ
كىشىلهر بىلهن ئولتۇرۇپ قېلىشقا ئۇنىماي ئـالالھ يولىـدا جىهـاد قىلىـش             

 ئىنساندىكى ئۇلۇغۋار روھ پهقهت ئۇلۇغۋار      ۈنكىچ. ئىرادىسىگه كهلگهن ئىدى  
ئابــدۇلالھ شــۇ كۈنــدىن باشــالپ ئــۆزىنى جهڭ  . هتلىنىــدۇئىــش بىلهنــال قانائ

ئـۆزىگه   ئۈچۈن ھازىرالپ قويدى ۋە مهككىنـى پهتهـى قىلىـش جېڭىـدە ئـۆز ـ      
 ۇرىـــسىغائوتتمېنـــى ئىككـــى ســـهپنىڭ «: جهڭ ۋەزىپىـــسىنى بهلگىـــلهپ

ــۇ ــدىن    زۇتۇرغـ ــا جهڭـ ــۇڭالر، مهن ئهمـ ــۇزۇپ قويـ ــايراقنى تۇتقـ ــا بـ پ قولۇمغـ
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 .دېدى» سىلهرگه چىڭ ساقالپ بېرىمهنقاچالمايمهن، شۇڭا بايراقنى 
ئـــالالھ ئۇنىڭـــدىن رازى (يىلـــى خهلىـــپه ئـــۆمهر   ـ   14ھىجىريهنىـــڭ 

لىشى ى دۆلىتىنى ئاغدۇرۇپ، مۇسۇلمان قوشۇنىنىڭ ئىلگىر     پارس!) بولسۇن
ئۈچــۈن يــول ئــېچىش قارارىغــا كېلىــپ ھهرقايــسى جــايالردىكى مۇســۇلمان   

ىـش ئىقتىـدارى، پاراسـىتى بـار        قورالى، ئېتى، توغرا پىكىر قىل    : باشلىقالرغا
قهيسهركىـــشىلهرنىڭ ھهممىـــسىنى يېغىـــپ ناھـــايىتى تېزلىـــك بىـــلهن 

ئۆمهرنىــڭ چاقىرىقىغــا ئــاۋاز قوشــقان    .  قىلــدىبــۇيرۇقدەپ ! ئهۋەتىڭــالر
مۇســۇلمانالر تۈركــۈملهپ مهدىــنىگه يېتىــپ كهلــدى، ئۇالرنىــڭ ئىچىــدە       

ۇنغا قومانــدان  ئىبنــى ۋەققاســنى قوشــســهئدئــۆمهر . ئابــدۇلالھمۇ بــار ئىــدى
 .قىلىپ ئونى نۇرغۇن ۋەسىيهتلهر بىلهن جهڭگه ئۇزاتتى

قوشۇن يۈرۈپ قادىسىيهگه يېتىپ كهلگهندە ئابدۇلالھ ساۋۇت كىيىـپ،         
 بولۇشـقا   شـېهىت مۇسۇلمان قوشۇنىنىڭ بايرىقىنى قوغداش ياكى شۇ يولدا        

 .ئۆزىنى ئاتاپ مهيدانغا چىقتى
لى كۆرۈلمىگهن دەرىجىـدە    كۈن مىس  ئىككى تهرەپنىڭ قوشۇنى ئۇدا ئۈچ    

بىـسى  ىئۈچىنچى كۈنى مۇسـۇلمانالرنىڭ زور غهل     . شىددەتلىك جهڭ قىلدى  
چــوڭ بىــر دۆلهت ئاغــدۇرۇلۇپ، ئهينــى زامانــدىكى . بىــلهن جهڭ ئاخىرالشــتى

ــايرىقى    مهشــهۇر پايتهخــت قولغــا كېلىــپ بۇددىــستالر دۆلىتىــدە تهۋھىــد ب
 ولغـان بولـۇپ، ئابـدۇلالھ      ب شـېهىت بۇ جهڭدە يۈز نهپهر مۇجاھىد      . لهپىلدىدى

الر ئارىسىدا مۇسۇلمانالرنىڭ بـايرىقىنى چىـڭ   شېهىت ئۇممۇ مهكتۇم ئىبنى  
 .قۇچاغلىغىنىچه قانغا مىلىنىپ ياتاتتى
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  فارىىئهبۇزەر غ

 
ــادەمنى      ئاســمان ـ زېمىــن ئهبۇزەردىنمــۇ ســهمىمىي ئ

   .كۆرۈپ باقىمىدى
    مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم—

  
لهن تۇتىـــشىپ تۇرىـــدىغان ۋەددانه  تاشـــقى جهھهتـــتىن مهكـــكه بىـــ   
  . جىلغىسىدا غىفار قهبىلىسى ياشايتتى

الر قۇرەيــشلهرنىڭ تىجــارىتى بىــلهن مېڭىۋاتقــان كارۋانالرنىــڭ  ىغىفــار
شــامغا بېرىــپ ـ كېلىــشته بهرگهن ئازغىنــا نهرســىلهر بىــلهن تۇرمۇشــىنى    

انالرنىڭ قامدايتتى، ئهگهر كارۋانالر رازى قىلغۇدەك نهرسه بهرمىسه، ئۇالر كارۋ
  . تتىيساوتيولىنى 

 ئىبنى جۇنادە بۇ قهبىله پهرزەنتلىرىـدىن       ئهبۇزەر تهخهللۇسلۇق جۇندۇب  
ــدى  ــرى ئى ــلهن     . بى ــۆرەرلىكى بى ــى ك ــۈرلىكى، يىراقن ــڭ ئۆتك ــۇ ئهقلىنى ئ

  . باشقىالردىن ئاالھىدە پهرقلىنىپ تۇراتتى
ئىچـى  ، بۇتلىرىغا بهكمۇ    ۇنۇۋاتقانچوق، ئالالھ تائاالنى قويۇپ     ۋمنىڭقوئۇ  

، كۆز قارىشى، ئهرەبلهرنىڭ بۇزۇق ئېتىقادى ۋە       ئىدىيىسىئۇنىڭ  . سىقىالتتى
  . ھاماقهتلىكىگه قارشى ئىدى

ــى     ــل ۋە دىللىرىنــ ــشىلهرنىڭ ئهقىــ ــۇ كىــ ــپئــ ــۇالرنى ئويغىتىــ  ئــ
قاراڭغۇلۇقتىن يورۇقلۇققا چىقىرىدىغان پهيغهمبهرنىڭ ئاشكارىلىنىـشىنى      

  . تۆت كۆزى بىلهن كۈتهتتى
، مهككىــــدە ئاشــــكارا بولغــــان ۋاقتىــــدازىــــسىدىكى ئهبــــۇزەر ئــــۆز يې

  : پهيغهمبهرنىڭ خهۋەرلىرىنى ئاڭلىدى ۋە ئىنىسى ئهنهسكه
 ۋەھىـي  سهن مهككىگه بېرىپ، ئۆزىنى پهيغهمبهر ۋە ئاسماندىن ماڭا          —

ــى     ــڭ خهۋەرلىرىن ــۇ ئادەمنى ــگهن ب ــدۇ، دې ــدىن  هلئىگكېلى ــن ۋە ئۇنىڭ لىگى
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  . هۋەتتى دەپ ئ—ئاڭلىغانلىرىڭنى ماڭا يهتكۈزگىن، 
ئهنهس مهككىگه بېرىپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم بىـلهن ئۇچراشـتى،          

ئهبـۇزەر ئـۇنى تهشـنالىق بىـلهن        . ئۇنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭالپ قايتىپ كهلـدى     
ــلهن      ــشتىياق بى ــۋاللىرىنى ئى ــى پهيغهمبهرنىــڭ ئهھ ــپ، يېڭ قارشــى ئېلى

  : ئىنىسى. سورىدى
دىغان بىـر ئـادەمنى     گۈزەل ئهخالققا چاقىرى  !  ئالالھ بىلهن قهسهمكى   —
ئۇنىڭ سۆزلىرى شېئىرغىمۇ ئوخشىمايدىغان، ناھايىتى بىـر خىـل         . كۆردۈم

  .  دېدى— قىالرلىق ئىكهن، هلپج
   كىشىلهر ئۇ توغرىسىدا نېمه دەيدىكهن؟ —
  .  دەيدىكهن— ساھىر، شائىر، كاھىن، —
 ئـــــــالالھ بىـــــــلهن قهســـــــهمكى، مېنىـــــــڭ تهشـــــــنالىقىمنى  —

ــۆرۈپ  قانائهتلهندۈرەلمىـــدىڭ، مهن  ــۆزۈم كـ بېرىـــپ ئۇنىـــڭ ئىـــشلىرىنى ئـ
  كهلگۈچه ئائىلهمدىكىلهرنىڭ ھالىدىن خهۋەر ئېلىپ قوياالمسهن؟ 

  .  بولىدۇ، لېكىن سهن مهككىلىكلهردىن ئېهتىيات قىل—
ئهبۇزەر سهپهر تهييارلىقىنى پۇختا قىلىپ پهيغهمبهر بىلهن كۆرۈشۈش،        

  .  چىقتى ئهھۋال ئىگىلهش ئۈچۈن ئهتىسىال يولغاۋاسىتهبىئۆزى 
ــانلىق يېتىــپ     ــن يام ــۇ يهردىكىلهردى ــۇ ب ــدى، ئ ــۇزەر مهككىــگه كهل ئهب

  . قىلىشىدىن ئهنسىرەپ، ھۇشيار تۇردى
قۇرەيشلهرنىڭ ئۆز ئىالھلىرى ئۈچـۈن مۇسـۇلمانالرغا غهزەپلىنىـشى ۋە           
ــارلىق كىــشىلهرنى    ئۆزىنىــڭ مــۇھهممهدكه ئهگهشــكهنلىكىنى ئېيتقــان ب

  . ى ئاڭلىغان ئىدىئازابلىغانلىق توغرىسىدىكى گهپلهرن
شۇڭالشقا ئۇ مۇھهممهد توغرۇلۇق بېرەر كىشىدىن سـورىمىدى، چـۈنكى          

  . سورالغۇچى ئۇنىڭ دوستىمۇ ياكى دۈشمىنىمۇ ئۇ بۇنى بىلمهيتتى
كه بېرىـپ يـاتتى، ئـۇ يهردىـن ئهلـى ئىبنـى             مهسـجىد كهچ كىرگهندە ئۇ    

، ـــ دە ئهبۇتالىــب ئۆتــۈپ، بــۇ كىــشىنىڭ بــۇ يهرلىــك ئهمهســلىكىنى بىلــدى 
  : ئۇنىڭغا
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ــادەم— ــشىمىزغا كهل،  !  ھهي ئ ــڭ قې ــڭ   —بىزنى ــۇزەر ئۇنى ــدى ئهب  دې
ئهتىسى ئۇ ئوزۇق خالتىـسىنى     . بىلهن ماڭدى ۋە ئۇنىڭ ئۆيىدە قونۇپ قالدى      

ئـۇ  . كه قـايتتى جىدمهسـ ۋە تولۇمنى ئېلىپ بىر ـ بىرىدىن گهپ سوراشمايال،  
ۈزدى، كهچـته   ئىككىنچى كۈنىمۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى تونۇماي ئۆتكـ      

  : كه بېرىپ ئۆز ئورنىدا ياتتى، ئهلى ئۇنىڭ قېشىدىن ئۆتۈپمهسجىد
ئهبـۇزەر ئۇنىـڭ   .  دېـدى  — قۇنالغۇغا قايتىدىغان ۋاقىت بولمىـدىمۇ؟       —

  : ئۈچىنچى كېچىسى بولغاندا ئهلى. بىلهن ئىككىنچى كېچىنىمۇ ئۆتكۈزدى
 ماڭــا مهككىــگه كــېلىش ســهۋەبىڭنى ئېيتىــپ بهرمهمــسهن؟ دەپ   —

  .ىدىسور
 مهن تهلهپ قىلغــــــان ئىــــــشقا يــــــاردەم بهرســــــهڭ ۋە شــــــۇنداق —

ئهلــى ۋەدە .  دېــدى ئهبــۇ زەر—ســهڭ دەپ بېــرەي، رقىلىــدىغانلىقىڭغا ۋەدە به
  . بهردى

ــلهن كۆرۈشــۈپ، ئۇنىــڭ    — ــبهر بى ــدىن يېڭــى پهيغهم  مهن يىــراق جاي
نىـڭ چىرايـى    ئهلى،  دېۋېـدى  —سۆزلىرىنى ئاڭالپ بـېقىش ئۈچـۈن كهلـدىم،         

  : ئېچىلىپ
 دېـدى ۋە    —...  ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ئهلۋەتته ئـۇ ھهق پهيغهمـبهر         —

 تاڭ يورىغاندا مهن بىلهن ماڭ، ئهگهر سهندىن ئهنسىرگىدەك بىر ئهھـۋال            —
بولـــسا تهرەت قىلغـــان بولـــۇپ تۇرىـــۋالىمهن، ئهگهر ماڭـــسام مهن كىـــرگهن 

  .  دېدى—ئۆيگىچه ماڭا ئهگىشىپ ماڭغىن، 
ساالمنى كۆرۈشــكه تهشــنا بولــۇپ، پۈتــۈن  ئهبــۇزەر پهيغهمــبهر ئهلهيهىســ

  . كېچه ئورنىدا ياتالمىدى
ئهتىگىنى ئۇالر ماڭدى، ئۇ ھېچنهرسىگه قارىماي، ئهلىنىـڭ كهينىـدىن          

  : ئهبۇزەر. ئهگهشتى، ئۇالر ئاخىرى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم قېشىغا كىردى
ــى ئالالھنىــڭ   ! هســساالمۇئهلهيكۇمئ —  دەپ ســاالم —، هيغهمبىــرىپئ
  . قىلدى

 دەپ جـاۋاب    — ۋەئهلهيكۇم ئهسـساالم ۋەرەھمهتـۇلالھى ۋەبهرەكـاتۇھۇ،         —
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  . قايتۇردى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
ئهبــۇزەر پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا تــۇنجى قېــتىم ئىــسالمىي ســاالم  
قىلغۇچى بولـدى، شـۇنىڭدىن كېـيىن شـۇنداق ساالملىـشىش مۇسـۇلمانالر             

  . ئارىسىدا ئومۇمالشتى
لهيهىسساالم ئهبۇزەرنىڭ قېشىغا كېلىپ، ئـۇنى ئىـسالمغا        پهيغهمبهر ئه 

ئۇزاق ئۆتمهي ئۇ ھهق سۆزىنى     . دەۋەت قىلىپ، قۇرئان تىالۋەت قىلىپ بهردى     
ئېالن قىلىپ، يېڭى دىنغا كىردى، ئـۇ ئىـسالم كهلتۈرگهنلهرنىـڭ تـۆتىنچى            

  . ياكى بهشىنچىسى بولدى
  : بۇ كهچمىشىنى ئهبۇ زەر شۇنداق ئاڭلىتىدۇ

 كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىـلهن بىـرگه مهككىـدە          شۇنىڭدىن
  : تۇردۇم، ئۇ ماڭا ئىسالمنى ئۆگهتتى، قۇرئان ئوقۇتتى، ئاندىن ماڭا

 ئىــسالم كهلتــۈرۈگىنىڭنى مهككىــدە ھــېچكىمگه دېــمه، ئۇالرنىــڭ  —
  .  دېدى—سېنى ئۆلتۈرۈۋېتىشىدىن ئهنسىرەيمهن، 

ــى ئالالھنىــڭ  — ــرىپ ئ ــشلىكل! هيغهمبى ــسىدا ھهق مهن قۇرەي هر ئارى
پهيغهمـبهر  .  دېـدىم  —سۆزنى ئاشكارا قىلمىغـۇچه مهككىـدىن كهتمهيـمهن،         

  . ئهلهيهىسساالم جىم تۇردى
  : مهن قۇرەيشلىكلهر ئارىسىغا بېرىپ يۇقىرى ئاۋازىم بىلهن

ــاالدىن باشــقا ئىــالھ يــوق،   ! ئــى قۇرەيــشلهر گــۇرۇھى  — ــالالھ تائ بىــر ئ
ئـۇالر  .  دېـدىم  —ھلىـق بېـرىمهن،     مۇھهممهد ئالالھنىڭ ئهلچىسى دەپ گۇۋا    

  : چۈپ، ئورۇنلىرىدىن تۇرۇشتى ۋە بىلهن چۆسۆزۈمنى ئاڭلىشى
ــقا     — ــشىپ، كېلىــپ ئۇرۇش ــۇڭالر، دېيى ــۇچىنى تۇت ــدىن چىقق ــۇ دىن  ب

پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ تاغىــــسى ئاببــــاس ئىبنــــى . باشــــلىدى
ئابــــدۇلمۇتهللىب مېنــــى كــــۆرۈپ ئــــۇالردىن قوغــــداش ئۈچــــۈن، مېنــــى  

  : ۋالدى ۋە ئۇالرغاقۇچاقلى
انلىرىڭالرنىڭ ئۆتـۈش يولىـدىكى      ھۇ، ھاالك بولغۇچىالر، سىلهر كارۋ     —

ئــۇالر مېنــى .  دېــدى—! فــار قهبىلىــسىنىڭ ئــادىمىنى ئۆلتۈرەمــسىلهر؟ غى
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  . قويىۋەتتى
مهن ھۇشۇمغا كېلىپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قېـشىغا بـاردىم،         

  : ئۇ مېنىڭ ھالىمنى كۆرۈپ
كهلتــــۈرگهنلىكىڭنى ئاشــــكارا قىلىــــشىڭدىن  ســــېنى ئىــــسالم —

  .  دېدى—ئاگاھالندۇرمىغانمىدىم؟
مېنىڭ بىر ھاجىتىم بار ئىـدى، ئـۇنى        ! هيغهمبىرىپ ئالالھنىڭ ئى   —

  . ئادا قىلدىم
ــدىن   — ــۆرگهن ئاڭلىغانلىرىڭــ ــۇالرنى كــ ــار، ئــ ــگه بــ ــهن قهۋمىڭــ  ســ

رغـا سـهن    ئۇالرنى ئالالھ تهرىپىگه چاقىرغىن، بهلكـى ئـالالھ ئۇال        . خهۋەرلهندۈر
ئارقىلىق مهنپهئهت بېرىشى، بۇنىڭ ئۈچۈن سـاڭا ئهجىـر بېرىـشى مـۇمكىن           
ئهگهر ساڭا مېنىڭ ئاشكارا بولغـانلىقىم ئاڭالنـسا، مېنىـڭ قېـشىمغا كهل،             

  .  دېدى—
  : مهن قهۋمىمنىڭ قېشىغا باردىم، قېرىندىشىم ئهنهس يولۇقۇپ

  . دەپ سورىدى— نېمه ئىشالرنى قىلدىڭ؟ —
.  دېدىم—لتۈرۈپ، ئالالھ ۋە پهيغهمبهرىگه ئىشهندىم،  مهن ئىسالم كه —

  . ئالالھ ئۇنىڭ قهلبىنى ئىسالم ئۈچۈن ئېچىۋەتتى
ســـېنىڭ دىنىڭـــدىن يـــۈز ئـــۆرىمهيمهن، مهنمـــۇ ئىمـــان ئېيتىـــپ   —

بىـز ئانىمىزنىـڭ قېـشىغا كهلـدۇق ۋە         .  دېدى ئىـنىم   —مۇسۇلمان بولدۇم،   
  :ئۇنى ئىسالمغا دەۋەت قىلدۇق، ئۇ

  » . دەپ ئىسالم كهلتۈردى—مهيمهن، ىئۆردىن يۈز  مهن دىنىڭالر—
فـار   كىشىلىرى پۈتكۈل ۋۇجۇدى بىلهن غى     شۇ كۈندىن باشالپ بۇ ئائىله    

قهبىلىسىنى ئىسالمغا چاقىرىشقا كىرىـشتى، نۇرغـۇن كىـشىلهر ئىـسالمغا           
ئــۇ قهبىلىــدىكى بهزى كىــشىلهر . كىــردى، ئــۇالر ئارىــسىدا نامــازالر ئوقۇلــدى

 كۈتـۈپ ئانـدىن ئىمـان       هلگـۈچه كهيهىسساالم مهدىـنىگه    ھهتتا پهيغهمبهر ئهل  
ىـز، دېيىـشتى ـ دە، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مهدىـنىگه كهلـگهن        ئېيتتىم

ئـــالالھ غىفـــار « :پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســساالم . ھامــانال ئىمـــان ئېيتىــشتى  
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ئـۇالر ئىـسالمغا كىـردى، ئـالالھ ئـۇالرنى         !قهبىلىسىنى مهغپىـرەت قىلـسۇن    
تـاكى بهدىـر، ئوھـۇد، خهنـدەك غـازاتلىرى بولـۇپ            .  دېـدى  »!ساالمهت قىلـسۇن  

 كېـيىن   شـۇنىڭدىن ئۆتكىچه ئهبۇ زەر ئـۆز قهبىلىـسى بىـلهن بىـرگه ياشـاپ              
مهدىنىگه كېلىپ ئۆزىنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن ياشاشقا ئاتىـدى،         
ئۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن ئۇنىڭ ئۈچۈن خىزمهت قىلىـشقا رۇخـسهت          

 شۇنىڭدىن. غاندا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا قوشۇلدى    بېرىشنى سورى 
 ئـۇ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا خىـزمهت قىلىـشتهك نـېمهتكه       ئېتىبـارەن 

  .ئېرىشىپ بهختلىك بولدى
ــرەك    ــقىالردىن بهكــ ــم باشــ ــۇنى دائىــ ــساالم ئــ ــبهر ئهلهيهىســ پهيغهمــ

ۇم بىـــلهن قـــول سئۇنىڭغـــا قاچـــانال ئۇچرىـــسا خـــۇش تهبهســـ. ئهتىۋارلىـــدى
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋاپـات بولغانـدىن كېـيىن      . ئېلىشىپ كۆرۈشهتتى 

ئۇنىڭ سـۆھبهتلىرىدىن مهھـرۇم    مهدىنه ـ مۇنهۋۋەر خوجايىنىدىن ئايرىلىپ 
ــاقهت   . قالــدى ــۇ زەر مهدىنىــدە پهيغهمــبهر ئهلهيهىسساالمــسىز ياشاشــقا ت ئهب

ئۇنىڭـدىن  ئـالالھ   (بهكرى  ۇا كۆچۈپ كېتىپ ئۇ يهردە تاكى ئاب      قىاللماي شامغ 
ئـالالھ  (ئوسـماننىڭ   . نىڭ خهلىپىلىك زامانىسىغىچه تۇردى    !)رازى بولسۇن 

خهلىپىلىك زامانىدا ئـۇ دەمهشـىققه كهلـدى ۋە بـۇ            !)ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن  
 باياشات بولۇپ كهتـكهن بولـۇپ،       ناھايىتىيهردىكى مۇسۇلمانالرنىڭ تۇرمۇشى    

ــڭ  ــايىتىمۇ بهك بېرىلىــ  ئۇالرنى ــاراغهتكه ناھ ــى   پراھهت پ ــ كهتكهنلىكىن ـ
ئــۇ . ســمان ئــۇنى مهدىــنگه قايتىــپ كېلىــشكه تهكلىــپ قىلــدى وئ. كــۆردى

مهدىنىگه كېلىپ بۇ يهردىمۇ كىشىلهرنىڭ مال دۇنياغـا ھېرىـسمهن بولـۇپ            
كهتكهنلىكىنــى كــۆردى ـ دە، بــۇ ئهھۋالــدىن ئۇنىــڭ يــۈرىكى ناھــايىتى بهك    

» رەبـزە «ىكى  ئوسمان ئـۇنى مهدىنىنىـڭ يىـراق بىـر چېتىـد          . بىئارام بولدى 
 ۇخـسهت ردەپ ئاتىلىدىغان كىچىك بىر كهنتكه كېتىـپ شـۇ يهردە ياشاشـقا       

ننهتلىرىـدىن يىـراق بولغـان      ىزئۇ بۇ يهرگه كېلىـپ دۇنيانىـڭ زىبۇ       . قىلدى
ھالدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋە ئۇنىـڭ ئىككـى خهلىپىـسىنىڭ يـولىنى            

  . تۇتۇپ ياشىدى
ــ      ــان بول ــرى مېهم ــۆيىگه بى ــڭ ئ ــۈنى ئۇنى ــر ك ــڭ  بى ــپ ئۇنى ۇپ كېلى

 قاراپ چىققاندىن كېيىن    هپسېلىپسھېچقانداق بىساتى بولمىغان ئۆيىگه     
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  : ئۇنىڭغا
 دەپ —يهردە؟ هق ئــى ئهبــۇ زەر، ســېنىڭ تۇرمــۇش الزىمهتلىكلىرىــڭ  —
  .سورىدى
يهنى ئاخىرەتتىكى  ( بىزنىڭ الزىمهتلىكلىرىمىز ئاۋۇ يهردىكى ئۆيدە       —
ئاشــۇ ئــۆيگه  ىڭ ياخشىــسىنى بىــز، بىــز پايدىلىنىــدىغان نهرســىلهرن)ئۆيــدە

  . دېدى ئهبۇزەر—ئهۋەتىمىز، 
 لــېكىن بــۇ دۇنيــادا ياشىــشىڭالر ئۈچۈنمــۇ ســىلهرگه بىــر نهرســىلهر —

  كېرەكقۇ؟
  . دېدى— ئۆي ئىگىسى ئالالھ بىزنى تاشلىۋەتمهيدۇ، —

 ئهۋەتكهندە،  همدىرھ 300شام پادىشاھى ئۇنىڭغا خىراجهت قىلسۇن، دەپ       
ــۇ زەر  ــشا «ئهبــ ــام پادىــ ــى   شــ ــاجىزراق بىرەرىنــ ــتهر ئــ ــدىنمۇ بهتــ ھى مهنــ

  .دەپ ئۇ پۇلنى قايتۇرۋېتىدۇ» تاپالىمىغانمىدۇ؟
 زېمىن –ئاسمان «:ـ يىلى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 32ھىجىرىيهنىڭ 

دەپ تهرىـپلىگهن   » رەك بىرەرىنـى كـۆرۈپ باقمىـدى      ىئهبۇ زەردىنمۇ سـهمىيم   
ھنىڭ ئهجهل ئهلچىـسىگه    ئالال )!ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن   (ەر  زات ئهبۇ ز  

  .جاۋابهن بۇ دۇنيادىن ئۆتتى
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  زەيدۇلخهيرى
 

 ئالالھ ۋە ئۇنىڭ ئهلچىـسى ياخـشى كۆرىـدىغان،          سهندە
 ۋە كهڭ هۋرچانلىقســــــــ : ئىككـــى خىـــسلهت بـــار  

  . قورساقلىق
    مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم—

  
كىشىلهر مهئدەنگه ئوخشايدۇ، ئۇالرنىڭ جاھىلىيهتتىكى ياخشىلىرى، «
بۇ يهردە سىزگه ئۇلۇغ بىر سـاھابىنىڭ ئىككـى خىـل           » .مدىمۇ ياخشى ئىسال

  . ھاياتىنى بايان قىلىمىز
ــسالمنىڭ      ــى ئى ــولى، يهنه بىرىن ــڭ ق ــىنى جاھىلىيهتنى ــڭ بىرس ئۇنى

  . بارماقلىرى يېزىپ قالدۇرغان
، »ىرزەيـدۇلخهي «ئاشۇ ساھابه، كىشىلهر جاھىلىيهتته چاقىرغىنىـدەك       

هنـدىن كېـيىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم        ئىمان ئېيتىپ ئىـسالمغا كىرگ    
  . ئىدى» زەيدۇلخهيرى«چاقىرىغىنىدەك 

 ئهدەبىـي كىتـابالردا شـهيبانى بهنـى         توغرۇلـۇق ئۇنىڭ دەسلهپكى ھاياتى    
  : ھېكايه قىلىدۇ ئامىرلىق بىر شهيختىن مۇنداق

 بىزگه قورغاقچىلىق يىلـى كېلىـپ، زىـرائهت، چـارۋىلىرىمىز ۋەيـران       «
مىزدىن بىر ئادەم ئائىلىسى بىلهن ھىيرە دېگهن جايغا بولدى، بىزنىڭ ئىچى

  : چىقتى، ئائىلىسىنى شۇ جايدا قالدۇرۇپ، ئۇالرغا
 مهن تاكى سىلهرنىڭ قېشىڭالرغا قايتىپ كهلگهنگه قهدەر بـۇ يهردە            —

ــۈڭالر،   ــى كۆتـــ ــال —مېنـــ ــرەر مـــ ــشمىگۈچه  - دەپ بىـــ ــا ئېرىـــ  دۇنياغـــ
ۈتـۈن بىـر كـۈن مېڭىـپ،        ئـۇ پ  . قايتمايدىغانلىقىغا قهسهم قىلىپ ئاتالنـدى    

قاراڭغۇ چۈشكهندە بىر چىدىرنى كۆردى، چىدىرغا يـېقىن جايـدا بـاغالقلىق            
  : بىر تاي تۇراتتى، ئۇ ئۆزىگه
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 دەپ ئۇنى يېشىشكه ئۇرۇندى، توساتتىن      —،  ۋۋىلىئا بۇ غهنىمهتنىڭ    —
  : ئارقىسىدىن

دېـگهن ئـاۋازنى ئاڭلىـدى ۋە        — ئۇنىڭغا چېقىلما، جېنىڭنى سـاقال،       —
  . تاشالپ يولىنى داۋام ئهتتى ئۇنى

ئۇ يهتته كۈن مېڭىپ، ئاخىرى تۆگىلهر قوتـۇنى بـار بىـر جايغـا كهلـدى،                
ئۇنىڭ يېنىدا چوڭ بىر چېدىر بـار بولـۇپ، ئىچىـدە نـازۇنېمهتتىن بېـشارەت               
بېرىپ تۇرىدىغان، تىرىدىن ياسـالغان بىـر گـۈمبهز تـۇراتتى، ھېلىقـى ئـادەم               

دەپ ›  بـار، شـۇنداقال چېـدىردىمۇ ئـادەم بـار          بۇ قۇتاندا، چوقۇم تـۆگه    ‹: كۆڭلىدە
بـۇ ۋاقىتتـا قۇيـاش پېتىـشقا ئـاز قالغـان ئىـدى، ئـۇ                 چېدىر ئىچىگه قارىـدى،   

چېدىرنىڭ ئوتتۇرىسدا ناھـايىتى قېـرى بىـر بـوۋاينى كـۆردى، ئـۇ بوۋاينىـڭ                 
  . ئارقىسىدا ئولتۇردى، بوۋاي بۇنى سهزمىدى

بـۇ يهرگه كهلـدى، ئـۇ       ئۇزۇن ئۆتمهي قۇياشمۇ پېتىپ بىر ئـاتلىق ئـادەم          
بۇنداق قاۋۇل ئادەمنى كۆرمىگهن ئىدى، ئـۇ ئېگىـز ئېتىغـا مىـنگهن بولـۇپ،               

 سول تهرىپىدە ئىككى خىزمهتكار بار ئىدى، ئۇالر بىـلهن بىـرگه            -ئۇنىڭ ئوڭ 
يۈزگه يېقىن تۆگه بولۇپ، ئالدىـدا چـوڭ ئهركهك تـۆگه بـار ئىـدى، ئالدىـدىكى             

كتى، ئاتلىق ئادەم خىزمهتكارنىڭ    لهر چۆ ىتۆگتۆگه چۆكىشى بىلهن بارلىق     
  : بىرىسىگه

 دەپ سـېمىز بىـر تـۆگىنى        —،  غـا ئىچكـۈزگىن    بۇنى سـېغىپ، بۇۋاي    —
قاچـا تولغانـدا بوۋاينىـڭ ئالدىـدا        . كۆرسهتتى، خىزمهتكـارى تـۆگىنى سـاغدى      

قويۇپ، يىـراق تـۇردى، بـوۋاي سـۈتتىن بىـر، ئىككـى يۇتـۇم ئىچىـپال قويـۇپ                   
  : ەيدۇقويدى، ھېلىقى ئادەم مۇنداق د

مهن بوۋاينىــڭ ئالــدىغا يوشــۇرۇنچه بېرىــپ، قــاچىنى ئېلىــپ ســۈتنىڭ 
  : ھهممىسىنى ئىچتىم، خىزمهتكار كېلىپ قاچىنى ئالدى ۋە

 دېدى، ئـاتلىق ئـادەم      —! ھهممىسىنى ئىچىپ بوپتۇ  !  ئى خوجايىن  —
ئاۋۇنى سېغىپ بهرگىن، دەپ يهنه بىر تـۆگىنى         :خۇشاللىنىپ، خىزمهتكارغا 

خىزمهتكــار بۇيرۇلغــاننى قىلــدى، بــوۋاي ئۇنىڭــدىن بىــر  ئىــشارەت قىلــدى، 
ئاندىن مهن يوشۇرۇنچه ئۇنىـڭ يېرىمىنـى ئىچـتىم،         . يۇتۇمال ئىچىپ قويدى  
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  . ئاتلىقنىڭ كۆڭلىدە گۇمان قوزغىماسلىق ئۈچۈن ھهممىنى ئىچمىدىم
ــوي      ــۇيرۇدى، ق ــقا ب ــوي سويۇش ــارنى ق ــر خىزمهتك ــادەم يهنه بى ــاتلىق ئ ئ

ق ئــادەم كېلىــپ، بــوۋاي ئۈچــۈن گۆشــتىن كــاۋاب  ســويۇلۇپ بولغانــدا، ئــاتلى
قىلدى، ئۆز قولى بىلهن تاماقمۇ قىلدى، بوۋاي تويغاندا ئاندىن ئـاتلىق ئـادەم             

  . ۋە خىزمهتكارلىرى يېيىشكه باشلىدى
  . ئۇزاق ئۆتمهي ھهممىسى ئۇيقۇغا كهتتى

 ئارغامچىـسىنى بۇ چاغدا مهن ئالدىدا ماڭىدىغان تۆگه قېـشىغا بېرىـپ           
ــا يېــشىپ ئۇنى ــسىغا   مىنىــپڭغ ــۇ ئۇنىــڭ ئارقى ــقا تۆگىلهرم ــدىم، باش  ماڭ

. ئهگهشتى، مهن پۈتۈن كېچه ماڭدىم، تاڭ ئاتقاندا ئهتراپقا قاراشـقا باشـلىدىم           
ــدىم  ــۈرۈلگىچه ماڭ ــاش كۆت ــر   . مهن قۇي ــاكى چــوڭ بى ــۈت، ي ــسىز بۈرك تۇيۇق

ــانلىقىنى    ــكه كېلىۋاتق قۇشــچىلىك بىــر نهرســىنىڭ يىــراقتىن مهن تهرەپ
نىــــڭ ئــــات ئۈســــتىگه مىــــنگهن ئــــادەم ئىكهنلىكىنــــى كــــۆردۈم، مهن ئۇ
 ەپئىــزدئــۇ ماڭــا يېقىنالشــتى، مهن ئۇنىــڭ تۆگىــسىنى . پهرقلهندۈرەلىــدىم

ــاچىقىمنى     ــاغالپ، ي ــۆگىنى ب ــاتلىق ئىكهنلىكىنــى بىلــدىم ۋە ت ــگهن ئ كهل
  : بهتلهپ ئوق ئۆزۈشكه تهييارالندىم، ئۇ ئادەم ماڭا

  .دېدى! تۆگىنى يېشىۋەت —
ە بىر قانچه ئـاچ قالغـان ئايـالالر      ەدىلمايمهن، ھىير  ھهرگىز ئۇنداق ق   —

 —قالغان، مهن ئۇالرغا مالغا ئېرىـشمىگۈچه قايتماسـلىققا قهسـهم قىلغـان،             
  : ئۇ كىشى. دېدىم

 دەپ  —! ئۇنداقتا سهن ئۆلۈپسهن، ھـۇ يېـتىمهك، تـۆگىنى يېـشىۋەت           —
  . ۋاقىردى
  .  يېشىۋەتمهيمهن—
ــ   !  ۋاي ســـېنى— ۆگىنى چهگـــكهن بهك كـــۈرەڭلهپ كهتـــمه، ماڭـــا تـ

  .  دېدى— چېگىكىنى كۆرسهت، ڭئارغامچىنى
ئۇنىڭدا ئۈچ چىگىك بار بولۇپ، ئـۇ مهنـدىن قارىغـا ئېتىـپ قايسىـسىغا               

ــدىغانلىقىمنى ســورىدى  ــدىكىگه ئىــشارەت . تهككۈزۈشــنى خاالي مهن ئوتتۇرى
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 ســانجىپ قويغانــدەكال   هكېلىــپ ئئــۇ ئوقيــانى خــۇددى قولىــدا     . قىلــدىم 
ئاندىن ئىككىنچى ئۈچىنچىسىگه ئاتتى، بۇ چاغدا      تۆگىنچهكتىن ئۆتكۈزدى   

ئـۇ مېنىـڭ قىلىچىـم ۋە       . مهن ئوقنى ئوقدىنىمغا سېلىپ، تهسلىم بولـدۇم      
  : ياچىقىمنى ئېلىۋېلىپ

ــۇ، .  دېــدى، مهن مىنــدىم— ئارقامغــا مىــنگىن، — مېنــى قانــداق —ئ
  قىلىدۇ، دەپ قارايسهن؟ 

  .  يامانلىق قىالرمىكىن دەپ گۇمان قىلىمهن—
   ئۈچۈن؟  نېمه—
  .  سېنى جاپاغا سالغىنىم ۋە ساڭا قىلغانلىرىم ئۈچۈن—
 - ئــالالھ ســېنى ماڭــا يهتكــۈزدى، ســهن مۇھهلهىلىنىــڭ يــېمهك      —

ــان       ــراھ بولغ ــا ھهم ــسى ئۇنىڭغ ــۇ كېچى ــان، ئاش ــېرىك بولغ ــگه ش ئىچمىكى
  ، مېنى يامانلىق قىلىدۇ، دەمسهن؟ۇرۇقلۇقت

   ئۇنداقتا سهن زەيدۇلخهيرىمۇ؟ —
  .  شۇنداق—
  . اخشى ئهسىر ئالغۇچى بول ي—
  :  دەپ مېنى ئۆيىگه ئهكهلدى ۋە ماڭا— ساڭا ھېچ ئىش بولمايدۇ، —
 ئالالھ بىـلهن قهسـهمكى، بـۇ تـۆگىلهر مېنىـڭ بولغـان بولـسا، سـاڭا              —

بېــرەتتىم، بــۇالر مېنىــڭ بىــر ھهمــشىرەمنىڭ تــۆگىلىرى، ســهن بىزنىــڭ   
تنىـشىپ ئۇنىڭـدىن   يېنىمىزدا بىر قانچه كۈن تۇرغىن، پات ئارىدا جهڭگه قا      

  .  دېدى—غهنىمهتكه ئېرىشمهن، 
ئۈچ كۈندىن كېيىن، ئۇ بهنى نـۇمهير قهبىلىـسى بىـلهن جهڭ قىلىـپ،              
يۈزگه يېقىن تۆگىنى غهنىمهت ئالدى ۋە ئۇالرنىڭ ھهممىسىنى ماڭـا بهردى،           

 هگمهن بىلهن مېنى قوغداشقا بىر قانچه كىشىنى ئهۋەتتى، ئـاخىرى ھىيـرە           
  . قايتىپ كهلدىم

 يـــــۇقىرىقىالر زەيـــــدۇلخهيرىنىڭ جـــــاھىلىيهتتىكى ھايـــــات مانـــــا
  . ھېكايىلىرى
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ــسىدا    ئهممــا ئۇنىــڭ ــاتى توغرى ــدىن كېيىنكــى ھاي ئىــسالم كهلتۈرگهن
  : تهرجىمىهال كىتابلىرىدا مۇنداق بايان قىلىنىدۇ

زەيدۇلخهيرى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ خهۋىرىنـى ئـاڭالپ، ئۇنىـڭ         
خهۋەر تاپقىنىــدا، ئــۇلىغىنى تهييــارالپ، لىرىــدىن نىقلىرىنىــڭ مهزمۇچاقىر

پهيغهمـبهر   ئادەملىرىدىن بىر قانچه كاتتىالرنى يهسرىبنى زىيـارەت قىلغـاچ        
  . ئهلهيهىسساالم بىلهن ئۇچرىشىش ئۈچۈن بېرىشقا چاقىردى

نهتىجىدە تهيئىن خهلقىدىن ئهلچىلهر سهپهرگه ماڭـدى، ئـۇالر ئىچىـدە،           
...  ئامىر ئىبنى جـۇۋەين قاتـارلىقالر      زۇررۇبنۇ سهدۇس، مالىك ئىبنى جۇبهير،    

ــدى  ــار ئىـ ــبهر   . بـ ــۇغ پهيغهمـ ــدە، ئۇلـ ــنىگه كهلگهنـ ــۇالر مهدىـ ــۇھهممهد  ئـ مـ
ى تهرەپـكه ماڭـدى ۋە ئـۇالغلىرىنى چۆكتـۈرۈپ          مهسجىدئهلهيهىسساالمنىڭ  

ــجىد ــردىمهس ــۇنبهردە   . كه كى ــساالمنىڭ م ــبهر ئهلهيهىس ــۇالر دەل پهيغهم ئ
ــۇرۇپ، مۇســۇلمانالرغا نۇتــۇق ســۆزلهۋاتق  ــۇالر  ت ان ۋاقتىــدا كىــرگهن بولــۇپ، ئ

ــبهر     ــۇلمانالرنىڭ پهيغهمــ ــشتى، مۇســ ــران قېلىــ ــدىن ھهيــ ئاڭلىغاىلىرىــ
ئهلهيهىســــساالمغا باغلىنىــــپ قېلىــــشلىرى، ســــۈكۈتته تۇرۇشــــلىرى ۋە  

  . سۆزلهردىن تهسرلىنىشلىرى ئۇالرنى ئهجهپلهندۈردى
   :زىيارەتچىلهرنى كۆرگهندە، مۇسۇلمانالرغا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ــارلىق     — ــۇززادىن ۋە ب ــان ئ ــادەت قىلىۋاتق ــىلهر ئىب ــىلهرگه س  مهن س
مهن سىلهر ئۈچۈن سىلهر ئالالھنى قويـۇپ ئىبـادەت         ... مهئبۇدالردىن ياخشى، 

  .  دېگهن سۆزلهرنى قىلدى—... قىلىۋاتقان قارا تۆگىدىن ياخشى،
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سـۆزلىرى زەيـدۇلخهير ۋە ئۇنىـڭ بىـلهن           

بهزىلىرى . لگهنلهرنىڭ قهلىبىدە ئىككى خىل تهسىر پهيدا قىلدى بىرگه كه 
بىـر بـۆلىكى جهنـنهت      : ھهقىقهتكه ئاۋاز قوشتى، بهزىلىـرى ھهقـتىن قـاچتى        

  .تهرەپكه، بىر بۆلىكى دوزاخ تهرەپكه بارىدىغان يولنى تاللىدى
 دۇس پهيغهمــبهر ئهلهيهىسـساالمنى، مـۆمىن قهلــبلهر  سـه يهنـى زۇرۇبنـۇ   
هن، كــۈزلهر ئۇنىڭغــا تهلمــۈرگهن يۈكــسهك ئورۇنــدا كــۆرۈپ، ئۇنىڭغــا تهلپــۈنگ

 دىلىدا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا قارىتـا ھهسـهت قوزغالـدى ۋە كـۆڭلىگه             
  : ۋەھىمه چۈشۈپ يېنىدىكىلهرگه
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 مهن ئهرەبــلهرگه باشــلىق بولىــدىغان بىــر ئــادەمنى كــۆردۈم، ئــالالھ  —
 شامغا يول ئېلىپ،    بىلهن قهسهمكى، مهن ئۇنىڭغا بويسۇنمايمهن، دېگىنىچه     
  . ئۇ يهردە خرىستىئان دىنىغا كىرىپ راھىب بولۇپ كهتتى

ئهمما زەيدۇلخهير ۋە باشقىالرنىڭ ئهھـۋالى باشـقىچه بولـۇپ، پهيغهمـبهر           
ئهلهيهىسساالم سۆزىنى ئاخىرالشتۇرغاندا زەيدۇلخهيرى مۇسۇلمانالر ئارىسىدا      

شى بولـۇپ، ئاتقـا     تۇردى، ئۇ كېلىشكهن قهددى قامهتلىك، ئېگىز بويلـۇق كىـ         
 تـــۇراتتى، ئـــۇ ۆرىلىپســـمىنـــسه ئېـــشهككه مىنگهنـــدەك پـــۇتلىرى يهرگه 

  : جاراڭلىق ئاۋازى بىلهن شۇ يهردىال
مهن بىــر ئــالالھتىن باشــقا ئىالھنىــڭ يوقلىقىغــا، !  ئــى مــۇھهممهد—

 —ســېنىڭ ئالالھنىــڭ ئهلچىــسى ئىكهنلىكىڭــگه، گۇۋاھلىــق بېــرىمهن،   
   :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دېدى

  .  دەپ سورىدى— سهن كىم؟—
  . مهن مۇھهلهىلنىڭ ئوغلى زەيدۇلخهيلى—
ــدۇلخهيلى ئهمهس — ــدۇلخهيرى، زەيـ ــهن زەيـ ــى، سـ ــاغ .  بهلكـ ــېنى تـ سـ

جىلغىالردىـن بـۇ يهرگه ئېلىـپ كېلىـپ، ئىـسالمغا مايىـل قىلغـان ئـالالھ         
  ! تائاالغا مهدھىيه بولسۇن

  . هن ئاتالدىدېگهن ئىسىم بىل› زەيدۇلخهيرى‹  باشالپ، ئۇشۇنىڭدىن
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنى ئـۆيىگه ئهكهلـدى، ئۇنىـڭ بىـلهن ئـۆمهر             

بار !) ئالالھ ئۇالردىن رازى بولسۇن( ئىبنى خهتتاب ۋە بىر بۆلۈك ساھابىالرمۇ 
   .ئىدى

پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ئۆيىـــدە زەيـــدكه ياســـتۇق تاشـــالپ بهردى، 
دىـدا يۆلىنىـپ ئولتۇرۇشـنى      پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئال     لېكىن، ئـۇ  

چوڭچىلىــق دەپ بىلىــپ، ياســتۇقنى قــايتۇردى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم 
  . ئۇنىڭغا ياستۇقنى زورالپ بهردى

زەيد تاكى ئـۈچ قېـتىم قـايتۇردى، كۆپچىلىـك ئـورۇن ئېلىـپ بولغانـدا                
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم زەيدقا
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مهن ئـۇنى كۆرگهنـدىن     ماڭا بىر ئادەم سۈپهتلهپ بېرىلـسه،       !  ئى زەيد  —
ۋەنراق بولۇپ چىقـاتتى، لـېكىن سـهن ئۇنـداق          ۆتكېيىن سۈپهتلهنگىنىدىن   

سـهندە ئـالالھ ۋە ئالالھنىـڭ       ! ئـى زەيـد   —ئانـدىن،   . دېـدى  —ئهمهسكهنسهن،  
  . ئهلچىسى ياخشى كۆرىدىغان ئىككى خىسلهت بار

   ئۇالر قايسى؟ —
  .  سهۋرچانلىق ۋە كهڭ قورساقلىق—
الالھنىـــڭ ئهلچىـــسى ياقتۇرىـــدىغان خىـــسلهت  مېنـــى ئـــالالھ ۋە ئ—

 ئانــدىن ئــۇ  —! ئۈســتىدە ياراتقــان ئــالالھ تائاالغــا مهدھىــيىلهر بولــسۇن     
ــبهر ئهلهيهىســساالمغا،   ــى —پهيغهم ــا  ! پهيغهمبىــرىئالالھنىــڭ ئ  300ماڭ

ئاتلىق ئهسكهر بهرگىن، مهن رۇم دىيارىغا ھۇجۇم قىلىـپ، ئـۇالرنى مهغلـۇپ             
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم.  دېدى—قىلىشقا كېپىللىك قىالي، 

.  دېــدى—! ســهن نــېمه دېــگهن ياخــشىلىقى كــۆپ ئــادەم؟!  ئــى زەيــد—
ــسالم       ــرگه ئى ــلهن بى ــشىلهر ئۇنىــڭ بى ــگهن كى ــرگه كهل ــلهن بى ئۇنىــڭ بى

ــدا، پهيغهمــبهر   . كهلتــۈردى ــدىكى يۇرتلىرىغــا قايتمــاقچى بولغان ــۇالر نهجدى ئ
ــ—ئهلهيهىســساالم ئــۇالر بىــلهن خۇشلىــشىۋېتىپ،   ۇ ھهقىــقهتهن ئېــسىل ب

ئهگهر ئــۇ مهدىنىــدىكى ۋابــادىن ســاق قالــسىال، يهنه قانچىلىغــان ! ئــادەمكهن
  .  دېدى—! ؟بوالتتىياخشلىقلىرى 

بــۇ چاغــدا مهدىــنه مــۇنهۋۋەردە تهپ كېــسىلدىن ئىبــارەت تارقىلىــشچان  
ئۇنىــڭ بــۇ . ئــۇ مهدىنىــدىن ئــايرىلىپال ئاغرىــپ قالــدى . كېــسهل بــار ئىــدى

ــۈچهيگهن ت  ــسىلى كـ ــشقا    كېـ ــز بېرىـ ــا تېـ ــدىكى يۇرتىغـ ــۇق، نهجدىـ ۇرۇقلـ
ئالدىرايتتى، ئۇ خهلقى بىلهن ئۇچرىشىپ، ئۆز قولى بىلهن ئۇالرنى ئىـسالمغا           

ئهجهل ئۇنىـــڭ بىـــلهن . تـــىتكىرگۈزۈشـــتهك شـــهرەپنى ئـــالالھتىن تىلهي
  . رىقابهتلىشىپ، سهپهر ئۈستىدىال ئۇنىڭ ئاخىرقى نهپسى ئۆزۈلدى

 ۇدەكبولغـ ۈمى ئارىـسىدا گۇنـاھ سـادىر        ئۇنىڭ ئىسالم كهلتۈرۈشى ۋە ئۆل    
  . پۇرسهت بولمىدى

ــتىن،       ــادىر قىلماس ــاھ س ــداق گۇن ــۈرۈپ، ھېچقان ــسالم كهلت ــالالھ ئى ئ
  !  ئاتا قىلسۇن، ئامىنردۇنيادىن ئايرىلغان زەيدىقا چهكسىز ئهجى

  ساھابىلهر ھاياتىدىن تالالنمىالر

 305

w
w

w
.m

unber.org
 

  
  

  ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد
 

قۇرئــاننى چۈشــكهن پېتــى ئوقــۇپ ئــۆزىنى خۇشــال      
ــادە  ــان ئـ ــاقچى بولغـ ــدى  قىلمـ ــۇ ئهبـ ــى ئۇممـ م ئىبنـ

  .ئوقۇغاندەك ئوقۇسۇن
   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم—

   
ــۇپ       ــگهن ئۆســمۈر بول ــشىغا يهتمى ــاالغهت يې ــۇ تېخــى ب ــتالردا ئ ــۇ ۋاقى ئ
كىشىلهردىن يىراق جايـدا، مهككىنىـڭ تـاغ جىلغىلىرىـدا قۇرەيـشلهرنىڭ            

ئىبنـى  «ئاقساقىلى ئۇتبه مۇئىيتنىڭ قويلىرىنى باقـاتتى، كىـشىلهر ئـۇنى           
دەپ چاقىرشــىاتتى، ئهممــا ئــۆز ئىــسمى ئابــدۇلالھ، ئاتىــسىنىڭ » ممۇئهبــدئۇ

  .ئىسمى مهسئۇد ئىدى
بۇ ئۆز مىللىتىدە ئاشكارا بولغان پهيغهمبهرنىـڭ خهۋەرلىرىنـى ئـاڭالپ           

ــۇراتت ــى، ئارلىق  تـ ــشىنىڭ كىچىكلىكـ ــېكىن يېـ ــى  ى، لـ ــڭ يىراقلىقـ ىنىـ
ــايتتى   ــقهت قىلمـ ــانچه دىقـ ــۇ خهۋەرلهرگه ئـ ــهۋەبلىك، ئـ ــۇ، . سـ ــڭ بهئوقئـ نىـ

قــويلىرىنى ئهتىــگهن ئېلىــپ چىقىــپ تــاكى قــاراڭغۇ چۈشــكىچه بېقىــشقا   
  . ئادەتلىنىپ كهتكهن ئىدى

ــران        ــان نهۋقى ــاراپ كېلىۋاتق ــۆزىگه ق ــراقتىن ئ ــاال، يى ــۇ ب ــۈنى ب ــر ك بى
  .  كۆردىهننىئىككىيل

ــاتتىق     ــا ق ــۇراتتى، ئۇالرغ ئۇالرنىــڭ تۇرقىــدىن ئېــسىللىكى چىقىــپ ت
ىق ئۇسـساپ كهتكهچـكه، لهۋلىـرى قـۇرۇپ         ھارغىنلىق يهتكهن بولـۇپ، قـاتت     

  . كهتكهن ئىدى
  : ئۇ ئىككىيلهن ئابدۇلالھنىڭ قېشىغا كېلىپ، ساالم قىلدى ۋە

بىزگه قويلىرىڭدىن سېغىپ بهرسهڭ، ئۇسسۇلۇقىمىزنى !  ئى ئوغۇل—
  .  دېيىشتى—مۈرلىرىمىزنى ياشارتىۋااليلى، ۆتقاندۇرۇپ، 
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ــويالر مېن     ــايمهن، ق ــداق قىاللم ــاق، ئۇن ـــ ي ــا  ــ ــڭ ئهمهس، مهن بۇالرغ ى
  . قارايدىغان ئادەم

ئـــۇالر بالىنىـــڭ ســـۆزلىرىنى رەت قىلمىـــدى، ئۇالرنىـــڭ چىرايىـــدىن  
  : رازىمهنلىك ئاالمهتلىرى ئاشكارا بولدى ئۇالرنىڭ بىرى بالىغا

ـــ ماڭــا قوچقــار يېقىنالشــمىغان بىــر قــوينى كۆرســىتىپ قــوي،     —ـــ
ى پاقالننى كۆرسىتىپ قويدى، دېگهندە، باال ئۆزىگه يېقىن جايدىكى بىر چىش      

ھېلىقــى كىــشى ئــۇنى بــاغالپ، ئهمچىكىنــى ئالالھنىــڭ ئىــسمىنى ئوقــۇپ  
قوچقـار يېقىنالشـمىغان    «: باال ھهيران بولۇپ كۆڭلىدە   . سېغىشقا باشلىدى 

  . دېگهننى ئويلىدى» كىچىك قويدىن قانداقمۇ سۈت چىقىدۇ؟
 هبىئىيت ھهم پ،قالننىڭ ئهمچىكىدىن سۈتلهر ھهم كۆئۇزاق ئۆتمهيال پا

چىقىــشقا باشــلىدى، يهنه بىــر ئــادەم يهردىــن ئوتتۇرىــسى كــاۋاك بىــر تاشــنى 
  . ئېلىپ ئۇنى سۈت بىلهن توشقۇزدى

مهن .  قويـدى  ئىچكـۈزۈپ مۇ  اڭى سۈتتىن ئۇ ۋە ھهمراھـى ئىچىـپ، مـ         —
ــدىم  ــشىنهلمهي قالـ ــۆرگهنلىرىمگه ئىـ ــدۇلالھ،  —... كـ ــدۇ ئابـ ــز — دەيـ  بىـ

قـى مۇبـارەك ئـادەم پاقالننىـڭ ئهمچىكىـگه          ئۇسسۇلۇقىمىزغا قانغانـدا، ھېلى   
بــۇ چاغــدا مهن ئــۇ . دېــدى، ئهمــچهك يىغىلىــپ ئهســلىگه كهلــدى› !يىغىــل‹

  :ئۇ ماڭا.  دېدىم— ماڭا سىز دېگهن گهپلهرنى ئۆگىتىپ قويۇڭ، —ئادەمگه، 
  .  دېدى— سهن ئۆگىتىلىدىغان باال، —
...  

   .لىنىشىبۇ ئابدۇلالھنىڭ ئىسالم بىلهن بولغان ھېكايىسىنىڭ باش
ــۆزى،     ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئ ــارەك كىــشى دەل پهيغهم ــى مۇب ھېلىق

  . ھهمراھى ئهبۇبهكرى سىددىق ئىدى
 قۇرەيـشلىكلهرنىڭ ئــازاب ـ ئوقۇبهتلىرىــدىن    هنئىككىـيل ئـۇ كـۈنى ئــۇ   

  . قوتۇلۇش ئۈچۈن مهككىنىڭ تاغلىرىغا قېچىپ چىققان ئىدى
*******  
ــساالم ۋە ئۇ   ــبهر ئهلهيهىس ــاال پهيغهم ــۇ ب ــاقتۇرۇپ   ب ــى ي ــڭ ھهمراھىن نى
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قېلىپ، قهلبى ئۇالرغا باغالنـدى، ئۇالرمـۇ بـۇ بالىغـان قىزىقىـپ، ئامانهتچـان                
كهســــكىنلىكىنى چــــوڭ بىلىــــپ، بــــۇ بالىــــدىن ياخــــشى ئىــــشالرنىڭ  

  . كېلىدىغانلىقىنى پهرەز قىلىدى
ئـۇزاق ئـۆتمهي ئىـسالم كهلتـۈرۈپ،        ) ئابـدۇلالھ ئىبنـى مهسـئۇد     ( بۇ بـاال  

ــبهر ئ  ــۆزىنى پهيغهم ــدى ئ ــزمىتىگه ئاتى ــبهر . هلهيهىســساالمنىڭ خى پهيغهم
  . ئهلهيهىسساالم ئۇنى خىزمىتىگه قويدى

شۇنىڭدىن باشالپ بۇ تهلهيلىك باال، قوي بېقىشتىن، پۈتكۈل مهخلۇقات 
  . تكهلدى رەھبىرىنىڭ خىزمىتىنى قىلىشقا يۆۋە مىللهتنىڭ

 بىـر   ئابدۇلالھ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا ھهمـراھ بولـۇپ، ئۇنىڭـدىن          
لهتتى، ئۇخلىـسا   ئولتۇرسـا، تۇرسـا ئۇنىڭغـا كۆڭـۈل بـۆ         قهدەممۇ ئايرىلمىـدى،    

ئويغىتــاتتى، يۇيۇنــسا دالــدا بولــۇپ بېرەتتــى، ســىرتقا ماڭمــاقچى بولــسا،        
سۋاك، ھاسىلىرىنى  كىرگهندە سالغۇزاتتى، ئۇنىڭ مى   . ئايىغىنى كهيگۈزەتتى 

ــۈرەتتى ــا پهي  ھۇج. كۆتـ ــى، ھهتتـ ــدا كىرەتتـ ــڭ ئالدىـ ــسىغا ئۇنىـ ــبهر رىـ غهمـ
 كىرىشىگه رۇخسهت قىلغـان بولـۇپ،   ۋاقتىدائهلهيهىسساالم ئۇنىڭ خالىغان    

ئـــۇ خىجىـــل بولماســـتىن گۇنـــاھ دەپ قارىماســـتىن ئۇنىـــڭ مهخپىـــي       
پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ «ئىـــشلىرىنىمۇ تىڭـــشايتتى، شـــۇڭا ئـــۇ 

  . دەپ چاقىرىالتتى» مهخپىيىتىنى بىلىدىغان كىشى
هىسساالمنىڭ ئۆيىـدە تهربىيىلهنـدى، ئۇنىـڭ       ئابدۇلالھ پهيغهمبهر ئهلهي  

ئۇنىـــڭ ئهخالقىنـــى ئـــۆزىگه ســـىڭدۈرۈپ، . پرىنـــسىپى بـــويىچه ئىـــشلىدى
ئابــدۇلالھ : ھهرقانــداق خىــسلهتته ئۇنىڭغــا ئهگهشــتى، ھهتتــا بــۇ توغرىــسىدا

ھىدايهت ۋە ئهخالق جهھهتته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئهڭ يـېقىن ئـادەم           
  . دېيىلگهن

هيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ مهكىتىپىــدە ئوقــۇپ ئىبنــى مهســئۇد پ
 ئهڭ قارىـسى، قۇرئاننىـڭ مهنىلىـرى ۋە ئالالھنىـڭ قانۇنىغـا             هرنىڭساھابىل

  . ئهڭ ئالىم بولدى
بۇنىڭغا ئۆمهرنىـڭ ئالـدىغا كهلـگهن مۇنـۇ كىـشىنىڭ ھېكايىـسى ئهڭ              

  : ياخشى دەلىل
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  : ئهرەفاتتا تۇرىۋاتاتتى، ھېلىقى ئادەم ئۆمهرگه: ئۆمهر
ئـۇ يهردە قۇرئـاننى     . مهن كۇفىدىن كهلدىم  ! ئى مۆمىنالر خهلىپىسى  ـــ  

  .  دېدى—تولۇق يادقا ئوقۇيدىغان بىر ئادەم قالدى، 
ــۇنداق       ــتالردىال مۇش ــسمهن ۋاقى ــۇ قى ــدى، ئ ــاتتىق ئاچچىقالن ــۆمهر ق ئ

ــۆزىنى تۇتۇۋااللمــايال   . ئاچچىقلىنــاتتى ھهتتــا ئاچچىقالنغىنىــدىن كۆپــۈپ ئ
  : قالدى

  ! ي، كىمكهن ئۇ؟ــــ ھالىڭغا ۋا
  . ــــ ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد

  : ئۆمهرنىڭ ئاچچىقى پهسىيىپ تهدرىجىي بېسىقتى ۋە
ئـــالالھ بىـــلهن قهســـهمكى، مهن كىـــشىلهر  !  ســـېنىئىـــسىت ۋاي —

ــالغىنىنى     ــشقا اليىـــق ئادەمنىـــڭ قـ ــۇ ئىـ ــدىنمۇ بهك، بـ ــدىن ئۇنىڭـ ئىچىـ
نى يېڭىـدىن    دەپ سـۆزى   —بىلمهيمهن، ساڭا ئۇ توغرىسىدا سـۆزلهپ بېـرەي،         

بىر كېچىسى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئهبۇبهكرىنىڭ قېشىدا —باشلىدى، 
سىردىشىپ، مۇسۇلمانالرنىڭ ئهھۋالى ئۈستىدە پاراڭلىشىۋاتاتتى، مهن ئۇالر       

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سىرتقا چىقتـى، بىـز ئۇنىـڭ         . بىلهن بىرگه ئىدىم  
تقــان بولــۇپ، بىــز ئــۇنى ته نامــاز ئوقۇۋامهســجىدبىــلهن چىقتــۇق بىــر ئــادەم 

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا قۇالق سالدى ۋە بىزگه. تونۇيالمىدۇق
ـــــ قۇرئــاننى چۈشــكهندىكىدەك ئــۆز پېتــى ئوقــۇپ، ئــۆزىنى خۇشــال        

... قىلماقچى بولغان ئادەم ئىبنـى ئۇممۇئهبـدىنىڭ ئوقۇغىنىـدەك ئوقۇسـۇن          
ــا قى    — ــئۇد دۇئ ــى مهس ــدۇلالھ ئىبن ــدىن ئاب ــدى، ئان ــلىغاندا،   دې ــشقا باش لى

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا
ـــ ســـورىغىن  دېيىـــشكه —، ...بېرىلىـــدۇ، ســـورىغىن، ئېرىشىـــسهن! ــ

  . باشلىدى
  : ئۆمهر سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ

ــدە  ـــ مهن ئىچىمــ ــكه   ‹: ــــ ــهمكى، ئهتىگهنلىكــ ــلهن قهســ ــالالھ بىــ ئــ
ىـــڭ ئابــدۇلالھنىڭ قېــشىغا بېرىــپ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئۇن     
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دەپ › قىلغان دوئاسىغا ئامىن دېيىشىپ بهرگىنىدىن خۇش خهۋەر بېـرىمهن     
. مهن ئهبۇبهكرىنىڭ مهندىن بۇرۇن كېلىپ بولغانلىقىنى بىلدىم      . ئويلىدىم

ئــالالھ بىــلهن قهســهمكى، ئهبــۇبهكرى ھهرقانــداق بىــر ياخــشىلىقتا مهنــدىن 
  » .ئۆتۈپ كېتهتتى

 دەرىجىدە ئىـدىكى، ئـۇ      شۇ ىئابدۇلالھنىڭ ئالالھنىڭ كىتابىنى بىلىش   
  : مۇنداق دەيتتى
 ئالالھ بىـلهن قهسـهمكى، مهن ئالالھنىـڭ كىتابىـدىن           ېگانهيـــ يهككه   

چۈشكهن ھهرقانداق بىر ئايهتنى قهيهردە، نېمه توغرىـسىدا چۈشـكهنلىكىنى،          
بىلىمهن، ئهگهر مهن بىرەرسىنىڭ ئالالھنىڭ كىتابىنى مهندىن ياخشىراق 

  .ىن بولسىال ئۇنىڭ قېشىغا بارىمهنبىلىدىغىننى ئۇقسام، مۇمك
ئـۆمهر ئۆزىنىـڭ مهلـۇم بىـر        . ئۇ دېـگهن سـۆزىدە ئاشـۇرىۋەتمىگهن ئىـدى        

كىچه تۇمانلىق بولۇپ كارۋانالر بىر ـ  . سهپىرىدە بىر كارۋانغا ئۇچراپ قالىدۇ
ئـۆمهر  . بىرنى كۈرەلمهيتتى، بۇ كارۋانالرنىڭ ئىچىـدە ئابـدۇلالھمۇ بـار ئىـدى           

  : ئۇ كىشى: ۇيرۇدىبنالرغا توۋالشقا بىر كىشىنى بۇ كارۋا
  . دەپ توۋلىدى—ـــ سىلهر قهيهردىن كهلدىڭالر؟ 

  . ـــ يىراق ۋادىدىن
  ـــ قهيهرگه بارىسىلهر؟ 

  ـــ قهدىمىي ئۆيگه، 
  : ئۆمهر قېشىدىكىلهرگه

دەپ بىـر  — بۇ كارۋانالر ئىچىدە چوقۇم بىلىملىك ئادەم بـار ئىـكهن،         —
  .  دەپ سوراشقا بۇيرۇدى—ىسى ئهڭ بۈيۈك؟ ئادەمنى، ـــ قۇرئاننىڭ قايس

—           ،بىر ئالالھ تائاالدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر، ئۇ ھهمىشه تىرىكتۇر
 دەپ — ... قالمايدۇ، ئۇيقۇ باسمايدۇ،ۈگدەپمھهممىنى ئىدارە قىلغۇچىدۇر،  

  . جاۋاب بېرىلدى
  ـــ قۇرئاننىڭ قايسى ئايىتى ھېكمهتلىك؟ 

— ،ياخــشىلىق قىلىــشقا، يــېقىن تۇغقانالرغــا ئــالالھ ئادىــل بولۇشــقا 
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   .خهيرى ئېسهان قىلىشقا بۇيرۇيدۇ
   قۇرئاننىڭ قايسى ئايىتى ئهڭ ئومۇمىي؟ —
—   كىمكــــى زەررىچىلىــــك ياخــــشى ئىــــش قىلىــــدىكهن، ئۇنىــــڭ

، كىمكى زەررىچىلىك يامان ئىـش قىلىـدىكهن، ئۇنىـڭ          ۆرىدۇكمۇكاپىتىنى  
   .جازاسىنى تارتىدۇ

  سى ئايىتى ئهڭ قورقىتارلىق؟ ـــ قۇرئاننىڭ قاي
 سىلهرنىڭ ۋە ئهھلى كىتابنىـڭ قـۇرۇق ئارزۇسـى بىـلهن            —بهخت  ــ  

قولغا كهلمهيدۇ، كىمكى بىر يامانلىق قىلىدىكهن جازالىنىدۇ، ئۆزى ئۈچۈن      
   .ئالالھ تائاالدىن باشقا دوست ۋە مهدەتكار تاپالمايدۇ

   ـــ قۇرئاننىڭ قايسى ئايىتى ئهڭ ئۈمىدلهندۈرەرلىك؟
—  مېنىــڭ تىلىمــدىن ئېيتقىنكــى، جىنايهتكــار    ! ئــى مــۇھهممهد

ــدىلىرىم ــۇ خالىغــان   ! بهن ئالالھنىــڭ رەھمىتىــدىن ئۈمىدســىزلهنمهڭالر، ئ
گۇنــــاھالرنى مهغپىــــرەت قىلىــــدۇ، شۈبهىــــسىزكى، ئــــالالھ مهغپىــــرەت  

  . قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېهرىباندۇر
   بارمۇ؟ ـــ سىلهرنىڭ ئاراڭالردا ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد

  ! ـــ شۇنداق، بار
 قــارى، ئىبادەتكــار، تهقــۋا، بولــۇپال قالمــاي، يهنه كۈچلــۈك،   — ئابــدۇلالھ

  . غا چىقسا قهيسهر ئىدىىكهسكىن جهڭ قىلغۇچى، ئىش چىڭ
ــبهر ئهلهيهىســساالمدىن كېــيىن     ــا پهيغهم ئۇنىــڭ شــۇنداق قىلغىنىغ

  . كۇپايهنجى مۇسۇلمانلىقى ى ئۈنلۈك ئوقۇغان يهر يۈزىدىكى تۇقۇرئانن
بىــر كــۈنى مهككىــدە پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ســاھابىلىرى      

  : ئۇالر. يىغىلدى، ئۇالر ئاز ۋە ئاجىز ئىدى
ــۈك     — ــڭ ئۈنلــ ــشلهر قۇرئاننىــ ــهمكى، قۇرەيــ ــلهن قهســ ــالالھ بىــ  ئــ

ئۇالرنىـڭ ئىچىـدە كىـم ئۇالرغـا قۇرئـاننى          . ئوقۇلغانلىقىنى ئاڭالپ باقمىدى  
  .  دېيىشتى—ئۈنلۈك ئوقۇيدۇ؟ 

  : دۇلالھ ئىبنى مهسئۇدئاب
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  . ــــ مهن ئوقۇي
ـــــ بىــز ئۇالرنىــڭ ســاڭا زىيــان يهتكۈزىــشىدىن ئهنــسىرەيمىز، بىــز        
ــار     ــانلىرى ب ــورۇق تۇغق ــدىغان ئ ــۇالردىن توســۇپ قاالالي ــدىغان ۋە ئ قوغدىياالي

  . دۇقىئادەمنى دېمهكچى ئ
 —دۇ، ىســوتــــ مېنــى قويــۇپ بېــرىڭالر، ئــالالھ مېنــى قوغــداپ ئــۇالرنى 

الھ ئهتىــسى ئهتىگىنــى چاشــگاھ ۋاقتــى بىــلهن ماقــامى ئىبراھىمغــا  ئابــدۇل
ــامى      ــۇ ماق ــاتتى، ئ ــدا ئولتۇرۇش ــڭ ئهتراپى ــشلىكلهر كهئبىنى ــدى، قۇرەي كهل

  : ئىبراھىمدا تۇرۇپ
ئۇنى ھىپزى قىلىـشنى ۋە     (قۇرئاننى تهلىم بهردى    مېهرىبان ئالالھ   ـــ  

ــتۇرۇپ بهردى  ــشنى ئاسانالشــ ــاراتتى )چۈشىنىــ ــساننى يــ نىڭغــــا ئۇ. ، ئىنــ
ــۈن  ( ــۇرۇش ئۈچ ــسىتىنى ئۇقت ــۆگهتتى ) مهق ــنى ئ ــقا  ...سۆزلهش دەپ ئوقۇش

  ] ـ ئايهتكىچه4 ـــ 1سۈرە رەھمان [— .باشلىدى
ـــ ئىبنى ئۇممۇئهبدى نېمه دەۋاتىدۇ؟ يوقالسۇن، ئۇ مۇھهممهد ئوتتۇرىغـا         

 دېيىــشتى —... ؟قويغــان نهرســىنىڭ بهزىــسىنى تىــالۋەت قىلىۋاتىــدىغۇ    
  . قۇرەيشلهر
ئابـدۇلالھنىڭ قېـشىغا كېلىـپ تهسـتىكىگه ئۇرۇشـقا باشـلىدى،            ئۇالر  

لــېكىن ئــۇ، ئوقۇشــنى توختاتماســتىن تــاكى ئــالالھ يهتكۈزۈشــنى خالىغــان  
 قېـشىغا قـايتتى، ئۇنىـڭ بهدىنىـدىن         هرساھابىلئاندىن  ... جايىغىچه ئوقۇدى 

  : هرساھابىلقانالر ئېقىۋاتاتتى، 
  .  دېيىشتى—ـــ بىز سىنىڭدىن ئهنسىرگهن ئىش مۇشۇ ئىدى، 

ـــــ ئــالالھ بىــلهن قهســهمكى، ئالالھنىــڭ دۈشــمهنلىرى ھــازىر مېنىــڭ 
  . نهزىرىمدە ئاجىز ئىكهن، خالىساڭالر ئهته يهنه بېرىپ مۇشۇنداق قىالي

ـــ يـاق بـۇ يېتهرلىـك، سـهن ئۇالرغـا، ئـۇالر يامـان كۆرىـدىغان نهرسـىنى                   
  . ئاڭلىتالىدىڭ
ه ياشـىدى، ئـۇ ۋاپـات بولـۇش          خهلىپه بولغان دەۋرىگىچ   ئوسمانئابدۇلالھ  

  : ئالدىدا، ئوسمان ئۇنى يوقالپ كېلىپ ئۇنىڭدىن
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  ـــ قهيىرىڭ بهك بىئارام قىلىۋاتىدۇ؟ 
  . ـــ مېنىڭ گۇناھلىرىم

  ـــ كۆڭلۈڭ نېمىنى ئارزۇ قىلىدۇ؟ 
  . ـــ ئالالھ تائاالنىڭ رەھمىتىنى

 ساڭا بىر قانچه يىلـدىن بېـرى ئېلىـشقا ئۇنىمغـان نېـسۋىلىرىڭنى          —
  ! ؟ېرەيمۇبۇيرۇپ ب

  . ـــ ياق، ئۇنىڭغا ھاجىتىم يوق
  .  سېنىڭدىن كېيىن قىزلىرىڭ ئىشلىتهر—

ــشىدىن     ــۇپ قېلىـــ ــبهغهل بولـــ ــڭ كهمـــ ــهن قىزلىرىمنىـــ ـــ ســـ ـــــ
نـى ئوقۇشـقا   » ۋاقىـئه «ئهنسىرىۋاتامسهن؟ مهن ئۇالرنىڭ ھهر كېچىسى سۈرە      

ىئهنـى  كىمكـى سـۈرە ۋاق    «: مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ   ... بۇيرىدىم،
دېگهنلىكىنــى » ئوقۇســا، مهڭگــۈ كهمبهغهللىــق، موھتــاجلىق يهتمهيــدۇ    

  . ئاڭلىغان ئىدىم
ئابدۇلالھ، ئالالھنىڭ دەرگاھىغـا كهتـكهن ۋاقتىـدا تىللىـرى ئـالالھنى            

  ... ئهسلهش بىلهن نهم، ئايهت ئوقۇش بىلهن ھۆل ئىدى
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  سالمان پارسى
 

  . سالمان بىزنىڭ ئائىله كىشىلىرىدىن
   ئهلهيهىسساالم  مۇھهممهد—

  
ــۇ ھ  ــقهتهن   ېبىزنىــڭ ب ــپ، ھهقى ــسىدا ئىزدىنى ــالالھ توغرى ــايىمىز، ئ ك

ئــالالھ ئۇنىڭــدىن رازى بولــسۇن ۋە (كهينىــدىن يۈگۈرگــۈچى ســالمان پارســى 
  . نىڭ ھېكايىسى) ئۇنى رازى قىلسۇن
  : شۇنداق بايان قىلىدۇېكايىلىرىنىھئۇ كهچمىش 

هان جهمهتىـــدىكى مهن جهييـــان دەپ ئاتىلىـــدىغان كهنتنىـــڭ ئهســـفې
دادام شۇ كهنتنىڭ باشلىقى، بايىلىقى ھهممىدىن      .  ئىدىم يىگىتفارسلىق  

تۇغۇلۇشـۇمدىن بېـرى ئـۇ      . كۆپ، مهرتۋىسى ھهممىدىن يـۇقىرى ئـادەم ئىـدى        
مهن چوڭايغانــسېرى ئۇنىــڭ ماڭــا بولغــان    . مېنــى بهك ياخــشى كــۆرەتتى  

اش ئۆيـدىن  مۇھهببىتى كۈچىيىپ، ھهتتا مهندىن ئهنسىرەپ قىزالرغا ئوخـش    
  . باشقا يهرلهرگه بارغۇزمايتتى

. ۆگهنـدىم ئدىنىنـى تىرىـشىپ      )ئوتقا چوقۇنىدىغان دىن  (مهن زەردۇشت   
ــۈپ      ــۇپ، ئوتنىــڭ ئۆچ ــسى بول ــدىغان ئوتنىــڭ قارىغۇچى ــز چوقۇنى ــا بى ھهتت

  . قالماسلىقى ئۈچۈن ئوت يېقىش ئىشى ماڭا تاپشۇرۇلدى
زگه نۇرغـۇن كىـرىم     دادامنىڭ چوڭ بىر پارچه تېرىلغۇ يېرى بولۇپ، بىـ        

كىرەتتى، دادام ئۇ يهرنى ئـۆزى باشـقۇراتتى كىرىمنـى يىغـاتتى، بىـر قېـتىم                
  :  بىر ئىش سهۋەبىدىن ئۇ يهرگه بارالمىدى ـ دە، مېنى چاقىرىپۇھىمم

كۆرۈپ تۇرۇپسهن، ئېتىزلىققا بارالمايدىغان بولدۇم، سهن      ! ـــ ئى ئوغلۇم  
مهن .  دېــدى—تۇرســاڭ، بېرىــپ بۈگــۈنچه ئــۇ يهرنىــڭ ئىــشلىرىنى قىلىــپ 

يولــدا خرىــستىئانالرنىڭ چىركــاۋى يېنىــدىن . ئېتىزلىققــا قــاراپ ماڭــدىم
ۋېتىپ، ئۇنىڭ ئىچىدىكى ئاۋازنى ئاڭالپ قالـدىم، ئـۇالر نامـاز ئوقۇۋاتقـان             ىتۆئ
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  . بۇ مېنىڭ دىققىتىمنى تارتتى. ئىكهن
 كىـشىلىرىدىن ئـايرىۋەتكهچكه،     همئىـيهت جدادام مېنى ئۇزاق مهزگىل     

شـۇڭا خرىـستىئان ۋە     .  ھهققىدە بىلىـدىغانلىرىم بهك ئـاز ئىـدى        يهتهمئىج
باشقا دىندىكىلهرنىڭ قىلىۋاتقانلىرىنى كۆرۈپ بېقىش مهقسىتىدە ئۇنىـڭ        

مهن ئۇالرنىــڭ ئىــشلىرىغا قىزىقىــپ قالــدىم، ئۇالرنىــڭ  . ئىچىــگه كىــردىم
ــى   ــامىزى مېن ــپجن ــدىهل ــۆزۈمگه    .  قىلىۋال ــۆز ـ ئ ــلهن  «: مهن ئ ــالالھ بى ئ

  . دېدىم» ...  دىنىمىزدىن ياخشى ئىكهنۇنۇۋاتقانچوق بۇ بىزنىڭ قهسهمكى،
ئۇالرنىــڭ قېــشىدىن تــاكى قۇيــاش پــاتقىچه قايتمىــدىم، دادامنىــڭ       

  : ئېتىزلىقىغىمۇ بارمىدىم، مهن چىركاۋدىكىلهردىن سورىدىم
  ـــ بۇ دىنىنىڭ ئهسلى مهنبهسى قهيهردە؟ 

  . ـــ شام دىيارىدا
ــكهندە، ئــــائىلهمگه   ــاراڭغۇ چۈشــ ــدىن نــــېمه   قــ ــدىم، دادام مهنــ  كهلــ

  : مهن. قىلغانلىقىمنى سوراشقا باشلىدى
مهن كېتىۋېتىــپ، چىركــاۋدا نامــاز ئوقۇۋاتقــان بىــر بۆلــۈك ! ـــــ ئــى ئاتــا

كىشىلهرنى كـۆرۈپ، ئۇنىڭغـا قىزىقىـپ قېلىـپ، قۇيـاش پاتقانغـا قهدەر شـۇ                
  . يهردە بولدۇم

 دىنـى   ڭنىـڭ ۆزۈئئـۇ دىنـدا ھهرگىـز ياخـشىلىق يـوق،           ! ـــ ئـى ئوغلـۇم    
  . ئۇالرنىڭ دىنىدىن كۆپ ياخشى

ـــ ياق، ھهرگىز ئۇنـداق ئهمهس، ئـالالھ بىـلهن قهسـهم، ئۇالرنىـڭ دىنـى                
  . بىزنىڭ دىنىمىزدىن ياخشى

ــورقتى  ــۇ ئهھــۋالالردىن ق مېنىــڭ ئهســلى دىنىمــدىن چىقىــپ  . دادام ب
  . كېتىشىمدىن ئهنسىرەپ مېنى كىشهنلهپ ئۆيىگه سۇالپ قويدى

  : هندە خرىستىئانالرنىڭ قېشىغامهن پۇرسهت كهلگ
ــى خهۋەرلهنــدۈرۈپ       ــسا مېن ــپ قال ــدىغانالر كېلى ــامغا بارى ـــ ئهگهر ش ــ

  . قويۇڭالر دەپ ئادەم ئهۋەتتىم
. ئۇزاق ئۆتمهي ئۇ يهرگه بارىدىغانالر كهپتـۇ، ئـۇالر ماڭـا خهۋەر قىلىـشتى          
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مهن كىشهندىن بوشـىنىپ، يوشـۇرۇنچه ئـۇالر بىـلهن يولغـا چىقىـپ، شـامغا                
  :  كهلدۇق، مهن چۈشۈپال كىشىلهردىنيېتىپ

  . دەپ سورىدىم—ـــ بۇ دىندىكى ئهڭ ياخشى ئادەم كىم؟ 
  . ـــ چىركاۋدىكى باش روھانى

  : ئۇنىڭغا. مهن ئۇ باش روھانىنىڭ قېشىغا كهلدىم
 مهن دىنىڭالرغــــا قىــــزىقىمهن ســــېنىڭ قېــــشىڭدا ســــېنىڭ     —

لهن بىــرگه خىزمىتىڭــدە بولۇشــنى، ســهندىن تهلىــم ئېلىــشنى ۋە ســهن بىــ
  .  دېدىم—ئىبادەت قىلىشنى خااليمهن، 

  !... ـــ كىرگىن
تمهي ۆئــمهن، ئۇنىڭغــا خىــزمهت قىلىــشقا كىرىــشتىم، لــېكىن ئــۇزاق 

ئـۇ ئهگهشـكۈچىلىرىنى    . ئۇنىڭ ئانچه ياخـشى ئـادەم ئهمهسـلىكىنى سـهزدىم         
سهدىقه قىلىشقا بۇيرۇپ، ئۇنىڭ ساۋابىغا قىزىقتۇراتتى، ئهگهردە ئـۇالر ئـالالھ           

ولىغــا ســـهرپ قىلىـــشقا نهرســـه بهرســـه، ئـــۇنى ئـــۆزى ئۈچـــۈن يوشـــۇراتتى،  ي
مهن بـۇ   . كهمبهغهللهرگه بهرمهيتتى، ھهتتـا ئـۇ يهتـته كـوزا ئـالتۇن يىغىـدى             

ئۇزاق ئۆتمهي ئۇ   . كۆرىۋاتقان ئىشلىرىم تۈپهيلى ئۇنى ناھايىتى يامان كۆردۈم      
  : رغائۆلدى، خرىستىئانالر ئۇنى دەپنه قىلىشقا يىغىلغاندا مهن ئۇال

ـــ سىلهرنىڭ بۇ ئادىمىڭالر ئهسكى ئادەم ئىكهن، ئۇ سىلهرنى سـهدىقىگه     
ــسكىنلهرگه     ــۇرۇپ، مىـ ــۆزىگه يوشـ ــۇنى ئـ ــسهڭالر ئـ ــىلهر ئهكهلـ ــۇيرۇپ، سـ بـ

  .  دېدىم—ھېچنهرسه بهرمهي ئۆزىنىڭ قىلىۋاالتتى، 
  ـــ سهن بۇ ئىشنى قانداق بىلدىڭ؟ 

  . تهيـــ سىلهرگه ئۇ مال ـ دۇنيا يىغقان جاينى كۆرسى
  . ـــ بولىدۇ، بىزگه كۆرسهت

مهن ئۇالرغا كۆرسىتىپ قويدۇم، ئۇالر ئالتۇن كۆمۈش قاچىالنغان يهتـته          
  : كۆزىنى ئېلىپ چىقىپ كۆرۈپ، ھهممىسى بىردەك

 دېيىـشىپ   —ـــ ئالالھ بىلهن قهسهمكى، بىز ئـۇنى دەپـنه قىلمـايمىز،            
  . نى دارغا ئېسىپ، چالما ـ كېسهك قىلدىجهسىتىئۇنىڭ 
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ئىش بولـۇپ ئـۇزۇن ئـۆتمهي، ئـۇالر يهنه بىـر ئـادەمنى ئۇنىـڭ ئورنىغـا                  بۇ  
ــدى ــدۇم  . تىكلى ــدا بول ــڭ يېنى ــۋا،   . مهن ئۇنى ــدىنمۇ تهق ــا ئۇنىڭ مهن دۇنياغ

ئاخىرەتكه بۇ كىشىدەك قىزىقىدىغان، كېچه ـ كۈندۈز ئىبادەتكه ئادەتلهنگهن  
. مهن بۇ كىشىنى ئىنتـايىن ياخـشى كـۆردۈم   . بىرەرسىنى كۆرمىگهن ئىدىم 

  : ئۇ سهكراتقا چۈشكهندە. بىر مهزگىل ئۇنىڭ بىلهن بىرگه بولدۇم
ــاالنى  ــى پ ـــ ئ ــۇمغا    ! ــ ــلهن بولۇش ــم بى ــسىز كى ــگه تاپشۇرى ــى كىم مېن

  : ئۇ.  دېدىم—بۇيرۇيسىز؟
ــۇم  ــى ئوغلـ ـــ ئـ ــدىن   ! ـــ ــر ئادەمـ ــدىكى، بىـ ــگهن جايـ ــىل دېـ مهن مهۋسـ

ــۇ دىنىمىــزدا مۇســتهھكهم ئىكهنلىكىنــى بىلمهيــمهن، ئــۇ    باشقىــسىنىڭ ب
  .  دېدى—پاالنى بولۇپ، ئۆزگهرمهي، ئازماي تۇرغان، سهن ئۇنىڭغا قوشۇلغىن، 

مهن مهۋســىلدىكى ئــادەمگه قوشــۇلدۇم، مهن ئۇنىــڭ يېنىغــا كهلگهنــدە  
  : كهچۈرمىشىمنى سۆزلهپ

ــىزنىڭ     — ــۇيرۇپ، س ــۇمغا ب ــىزگه قوشۇلۇش ــدا، س ــۈش ئالدى ــاالنى ئۆل  پ
  .  دېدىم—ھهقىقهتكه چىڭ يېپىشقانلىقىڭىزنى خهۋەر قىلغان، 

  .  دېدى ئۇ—ـــ مېنىڭ يېنىمدا تۇرغىن، 
مهن ئۇنىڭ يېنىدا تۇرۇپ ئۇنىڭمۇ ياخشىلىقىنى ھېس قىلدىم، ئـۇزاق    

  : ئۆتمهي ئۇنىڭغا ئهجهل كهلدى، ئۆلۈش ئالدىدا، مهن ئۇنىڭدىن
سـىزگه ئـالالھ تائاالنىـڭ ئهجىلـى كهلگىلىۋاتىـدۇ، سـىز        ! ـــ ئـى پـاالنى    

  .  دەپ سورىدىم—يرۇيسىز؟ مېنى كىمگه قوشۇلىشىمغا بۇ
ئالالھ بىلهن قهسهمكى، نهسىيبىن دىكى بىـر ئادەمـدىن         ! ـــ ئى ئوغلۇم  

باشقىالرنىڭ بىزنىڭ دىنىمىزدا ئىكهنلىكىنـى بىلمهيـمهن، سـهن ئۇنىڭغـا           
  .  دېدى—قوشۇلغىن، ئۇ پاالنى، 

بۇ ئادەم لهھهتكه قويۇلغانـدا مهن نهسـىيبىلىك كىـشىگه قوشـۇلدۇم ۋە         
  . راھىنىڭ ئۆزىگه قوشۇلۇشۇمنى ئېيتقانلىقىنى دېدىمئۇنىڭغا ھهم

  .  دېدى ئۇ—ـــ بوپتۇ، قالغىن، 
مهن، بـــۇ ئـــادەمنىڭمۇ، ئىككـــى ھهمراھىـــدەك ياخـــشىلىق ئۈســـتىدە  
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ئۆلـۈش  . تۇرغانلىقىنى بايقىـدىم، ئـۇزۇن ئـۆتمهي ئۇنىڭغىمـۇ ئهجهل كهلـدى           
  : ئالدىدا مهن

  .  دېدىم—ـــ سهن ئهمدى مېنى كىمگه تهۋسىيه قىلىسهن؟ 
ئــالالھ بىــلهن قهســهمكى، مهن ئهرمــۇنيهدىكى بىــر     ! ـــــ ئــى ئوغلــۇم  

كىشىدىن باشقىسىنىڭ بىزنىڭ يولدا ئىكهنلىكىنى بىلمهيمهن، ئۇ پاالنى،        
  .  دېدى—ئۇنىڭغا قوشۇلغىن، 

مهن ئۇنىڭغا ئۆز يېنىدا تۇرۇشنى ئېيتتى، ئـالالھ بىـلهن قهسـهم، ئۇمـۇ،              
ن، مهن ئۇنىڭ قېشىدا تۇرۇپ، بىر قـانچه        ياخشىالرنىڭ يولىدىكى ئادەم ئىكه   

 قازاسـى  ئالالھنىـڭ  ئـۆتمهي، ئۇنىڭغىمـۇ   ئـوزون قوي ـ كالىغا ئىـگه بولـدۇم،    
  : كهلدى، ئۆلۈش ئالدىدا مهن ئۇنىڭغا

 سىز مېنىڭ ئىـشلىرىمنى بىلىـسىز، مېنـى كىمـگه قالدۇرۇسـىز،             —
  .  دەپ سورىدىم—نېمه ئىش قىشلىشقا بۇيرۇيسىز؟ 

ھ بىـلهن قهسـهمكى، مهن يهر يۈزىـدە بىرەرسـىنىڭ           ئالال!  ئى ئوغلۇم  —
لـېكىن  ... بىزنىڭ يولىمىزغا چىـڭ يېپىـشىپ قالغـانلىقىنى بىلمهيـمهن         

ئهرەبـــلهر زېمىنـــدىن ئىبراھىمنىـــڭ دىنـــى بىـــلهن ئهۋەتىلىـــدىغان بىـــر  
ئۇ ئۆز زېمىنىـدىن تاشـلىق، خورمىلىـق زېمىنىغـا          . پهيغهمبهرگه ئاز قالدى  

را ئـاالمىتى بـار، ئـۇ ھهدىـيه يهيـدۇ، سـهدىقه             ئۇنىـڭ ئاشـكا   . ھىجرەت قىلىـدۇ  
تاغاق سۆڭۈكىنىڭ ئوتتۇرىسدا پهيغهمبهرلىك تامغىسى بار، ئهگهر       . يېمهيدۇ

  .  دېدى ئۇ—سهن ئاشۇ يۇرتقا بارالىساڭ بارغىن، 
ــاكى   ــۇ يهردە ت ــۇ ۋاپــات بولــدى، مهن ئ قهبىلىــسىدىكى بىــر » بكىــال«ئ
  : ىگهرلهرگهتۈركۈم سودىگهرلهر ئۆتكىچه تۇردۇم ۋە ئۇ سود

ـــ مېنى ئهرەبلهرنىـڭ يۇرتىغـا ئاپىرىـپ قويـساڭالر سـىلهرگه بـۇ قـوي،                
  .  دېدىم— بېرىمهن، هممىسىنىھكالىلىرىمنىڭ 

  .  دېيىشتى—ـــ بولىدۇ، سېنى ئاپىرىپ قويايلى، 
مهن ئۇالرغـا قـوي ـ كـالىلىرىمنى بهردىـم، ئـۇالر مېنـى بىـرگه ئېلىـپ           

 ئــۇالر مېنــى ئالــداپ، بىــر يهھۇدىيغــا  ماڭــدى، بىــز ۋادىــل قوراغــا كهلگهنــدە 
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 ئـۆتمهي بهنـى     ئـوزون سېتىۋەتتى، مهن ئۇ يهھۇدىينىڭ خىزمىتىـدە بولـدۇم،         
ــوقالپ كېلىــپ، مېنــى     ــوغلى خوجــايىنىمنى ي ــۇرەيزدىكى تاغىــسىنىڭ ئ ق
ســـېتىۋالدى، مېنـــى مهدىـــنىگه ئهكهلـــدى، مهن مهدىنىـــدە، ئهمـــۇرىيهدىكى 

كـۆرۈپ، ئـۇ سـۈپهتلىگهن سـۈپهت        ھهمراھىم بايان قىلغان خورما باغلىرىنى      
  . بويىچه، بۇ يهرنىڭ مهدىنه ئىكهنلىكىنى بىلدىم ۋە ئۇ يهردە تۇردۇم

ــا دەۋەت      ــشىلىرىنى دىنىغ ــۆز كى ــدە ئ ــبهر مهككى ــاغالردا پهيغهم ــۇ چ ش
قىلىۋاتقان ئىكهن، لېكىن مهن قۇللۇق مهجبۇرلىغان ئىشالر بىلهن بولـۇپ          

  » .نكېتىپ، ئۇنىڭ خهۋىرىنى ئاڭلىمىغان ئىكهنمه
******  

. ئۇزۇن ئۆتمهي پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مهدىـنىگه ھىجـرەت قىلـدى           
مهن خۇجايىنىمنىـــڭ خورمىـــسى ئۈســـتىدە، ئىـــشلهۋاتاتتىم، خوجـــايىنىم 

  : ئۇنىڭ ئاستىدا ئولتۇراتتى، ئۇنىڭ تاغىسىنىڭ ئوغلى كېلىپ
ـــــ ئــالالھ قهيــله قهبىلىــسىنى ھــاالك قىلىۋەتــسۇن، ئــۇالر مهككىــدىن  

لىدىغان، ئۆزىنى پهيغهمبهر دەپ ئاتىۋالغان بىر كىـشىنى كۆتـۈش          بۈگۈن كې 
  .  دېدى—ئۈچۈن قۇباغا جهم بوپتۇ، 

ئۇنىڭ سۆزنى ئاڭالپال، ماڭا تهپ كېسىلدەك بىر نهرسه يېتىپ تىترەپ          
ــا تۈۋىـــدىكى خوجايىنىمنىـــڭ ئۈســـتىگه چۈشـــۈپ    ــا خورمـ كهتـــتىم، ھهتتـ

  : قى ئادەمگهكېتىشىمدىن ئهنسىرەپ، ئالدىراپال چۈشتۈم ۋە ھېلى
  .  دېدىم—ـــ نېمه دېدىڭ؟ ماڭا خهۋەرلهرنى قايتا سۆزلهپ بهرگىنه، 
  :خوجايىنىم ئاچچىقلىنىپ، مېنى بىر كاچات سالدى ۋە

  .  دېدى—!  ساڭا بۇنى سوراپ نېمه كهپتۇ؟ ماڭ ئىشىڭنى قىل—
...  

ــپ،       ــازراق ئېلى ــدىن ئ ــان خورمى ــپ قويغ ــۆزۈم يىغى ــدە ئ كهچ كىرگهن
  : ىسساالم چۈشكهن جايغا ماڭدىم، قېشىغا كېلىپپهيغهمبهر ئهلهيه

ـــ مهن سېنىڭ ياخشى ئـادەم ئىكهنلىكىڭنـى ئاڭلىـدىم، سـهن بىـلهن              
بىرگه مۇساپىر، ھاجهتمهن دوستلىرىڭ بـار ئىـكهن، بـۇ مهن سـهدىقه ئۈچـۈن               
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يىغىپ قويغان نهرسه، سىلهرنى بـۇ سـهدىقىگه ھهقلىـق دەپ قـارايمهن، دەپ              
  : ئۇ ھهمراھلىرىغا. ا قويدۇمخورمىالرنى ئۇنىڭ ئالدىغ

ــالر  ـــ يهڭ ــدە  —!... ــ ــدى مهن كۆڭلۈم ــۆزى يېمى ــېكىن ئ ــدى، ل ــۇ :  دې ب
  . بىرىنچىسى، دېدىم

قايتىپ خورما يىغىشقا باشلىدىم، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم قۇبـادىن          
  : مهدىنىگه يۈتكهلگهندە، ئۇنىڭ قېشىغا كېلىپ

 سـېنى ھـۆرمهتلهپ     ـــ سېنىڭ سهدىقه يېمهيدىغانلىقىڭنى كۆردۈم، بـۇ      
  .  دېدىم—بهرگهن سوۋغىتىم، 

، ئۇالرمـۇ  ۇيرۇدىبـ ئۇ خورمىالردىن يېدى ۋە سـاھابىلىرىنىمۇ يېيىـشكه        
  : يېدى، مهن ئىچىمدە

  .  دېدىم—... ـــ بۇ ئىككىنچىسى 
ــر     ــتانلىقىدا بى ــدىم، غهرقهد قهبرس ــشىغا كهل ــڭ قې ــيىن مهن ئۇنى كې

غانلىقىنى ئۇچچسىدا ۇرئولتڭ ساھابىنى دەپنه قىلىۋاتقان ئىكهن، مهن ئۇنى  
ا سـاالم بېرىـپ بولغانـدىن كېـيىن     يېپىنچا بارلىقىنى كۆردۈم، مهن ئۇنىڭغ    

رىيهدىكى دوســتۇم ســۈپهتلىگهن پهيغهمبهرلىــك تامغىــسىنى كــۆرۈش  ۇمــئه
  . ئۈچۈن ئۇنىڭ ئۇچىسىغا قاراشقا باشلىدىم

ــال      ــدى ۋە دەرھ ــستىمنى بىل ــڭ مهق ــساالم مېنى ــبهر ئهلهيهىس پهيغهم
ىن رىداسىنى ئالدى، مهن تامغىنى كۆردۈم ۋە ئۇنى تونۇدۇم، ئانـدىن           ئۇچىسىد

  : ئۇ مهندىن. ئۇنىڭغا ئۆزۈمنى تاشالپ، سۆيۈپ يىغالپ كهتتىم
  .  دەپ سورىدى—ـــ سهن بۇنى قانداق بىلدىڭ؟ 

ــا كهچۈرمىـــشلىرىمنى ســـۆزلهپ بهردىـــم  ــۇ قىزىقىـــپ . مهن ئۇنىڭغـ ئـ
خالىــدى، مهن ئۇالرغىمــۇ  ئاڭلىــدى، ھهتتــا ســاھابىالرنىڭمۇ ئاڭلىــشىنى    

  » .ئۇالرمۇ ئاڭلىدى ۋە چهكسىز خۇرسهن بولدى. سۆزلهپ بهردىم
ــالمان   ــزدىگهن س ــى ئى ــدىن ھهقىقهتن ــۈن ماكان ــ پارپۈت ــاالمالر سىغى ا س

  ! بولسۇن
  ! ا ساالم بولسۇنسىغىپ، ئۇنىڭغا ئىشهنگهن سالمان پارھهقنى تونۇ
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ىڭغـا تـۈمهن مىـڭ    ۋاپات بولغـان ۋە قايتـا تىرىلدۈرىلىـدىغان كۈنـدە ئۇن        
  !... ساالمالر بولسۇن
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  بهيدە ئىبنى جهرراھۇئ ئهبۇ 
 

ھهرقانداق بىر مىللهتنىڭ ئىشهنچىلىك ئادىمى بـار،       
  .بۇ مىللهتنىڭ ئىشهنچىلىك ئادىمى ئهبۇ ئۇبهيدە

   مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم—

   
 چىرايىـــدىن نـــۇر يېغىـــپ تۇرىـــدىغان، قهددى قـــامىتى  ئۇبهيـــدەئهبـــۇ 

ىز بويلۇق، ئورۇق، زىلۋا ئادەم بولـۇپ، قارىغۇچىنىـڭ كـۆزى           ، ئېگ ېلىشكهنك
راھهتلىنىـپ، ئۇنىــڭ بىــلهن ئۇچراشــقان كىــشى چىقىــشىپ دوســت بولــۇپ  

ــدى     ــشى ئى ــك كى ــۇش تهبىئهتلى ــدىغان خ ــۇ يهنه   . قالى ــتىگه ئ ــڭ ئۈس ئۇنى
بىــراق مهرتــلهر  .  ھايــالىق كىــشى ئىــدى  –ناھــايىتى كهمــتهر، شــهرمى   

ــدانالردا بولــس  ا خــۇددى ھۇجۇمغــا تهييارالنغــان يولۋاســقا  ســىنىلىدىغان مهي
  .ئايلىناتتى

مانــــا بــــۇ كىــــشى مــــۇھهممهد ئهلهيهىســــساالمنىڭ مىللىتىنىــــڭ 
ئهبــۇ «ئىبنــى جهرراھ بولــۇپ ھ  ئابــدۇلالئــادىمى، ئــامىر ئىبنــىئىــشهنچلىك 

 قــۇرەيش«: مهر ئــۇنى ســۈپهتلهپۆئــئابــدۇلال ئىبنــى . دەپ ئاتالغــان» ئۇبهيــدە
 ھايـالىق،   ناھـايىتى رلۇق، ئهخالقـى ئهڭ گـۈزەل،        ئىچىدە يۈزى ئهڭ نۇ    ۋمىقو

ھهرگىـز يالغــان ســۆزلىمهيدىغان، باشــقىالرنىمۇ يالغانچىغــا چىقارمايــدىغان  
» ئۇبهيـدە  ئهبۇبهكرى، ئوسمان ئىبنى ئهففان ۋە ئهبـۇ         —ئۈچ ئادەم بولۇپ ئۇالر     

  .دېگهن ئىدى
 دەســلهپكى قهدەمــدە ئىــسالمغا كىرگــۈچىلهردىن بولــۇپ،  ئۇبهيــدەئهبــۇ 

 تىـسى بىـلهن ئىمـان   ىبۇبهكرىدىن بىـر كـۈن كېـيىن ئهبۇبهكرىنىـڭ ۋاس        ئه
ئهبۇبهكرى ئۇنى ئابدۇراھمان ئىبنى ئهۋف، ئوسمان ئىبنى مهزئـۇن،         . تقانيئې

ئهرقهم ئىبنى ئهبۇل ئهرقهملهر بىـلهن بىلـله پهيغهمـبهر ئهلهيىسـساالمنىڭ            
ىـلهن  ئۇالر شاھادەت كهلىمىسىنى ئېيتتى، شـۇنىڭ ب      . ئالدىغا ئېلىپ باردى  
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  .ئۇ بۈيۈك ئىسالم دىنىنىڭ تايانچ تۈۋرۈكلىرىدىن بولۇپ قالدى
 باشقا مۇسۇلمانالر بېشىدىن كهچۈرگهن ئېغىر سـىناقالرنى        ئۇبهيدەئهبۇ  

ئۇ دەسلهپته ئىمان ئېيتقان مۇسۇلمانالر بىلهن بىـرگه        . بېشىدىن كهچۈردى 
لهرنى ھېچقانداق بىرىنىڭ ئهگهشكۈچىلىرى تارتمىغان ئېغىر ئازاب ئوقۇبهت      

گه ىۋە ئۇنىــڭ پهيغهمبىــر ئــالالھ لــېكىن ئــۇ ھېچقانــداق تهۋرەنــمهي. تــارتتى
بهدرى ئۇرۇشدا ئۇنىڭ بېشىغا كهلگهن سىناق ھهرقانداق بىر        . سادىق بولدى 

  .ئىنساننىڭ تهسهۋۋۇرىغا سىغمايدىغان سىناقالردىن ئىدى
 ئۆلۈمـدىن قورقمـاس جاسـارىتى بىـلهن دۈشـمهن      ئۇبهيـدە بۇ كـۈنى ئهبـۇ      

ــېپىن ــدى  س ــۈرۈپ جهڭ قىل ــپ ي ــمهنلهرنى   . ى يېرى ــارىتى دۈش ــڭ جاس ئۇنى
ــاتلىق ئهســكهرلىرىمۇ ئۇنىــڭ     ــشلهرنىڭ ئ ساراســىمىگه ســېلىۋەتتى، قۇرەي
ــوغرا       ــا ت ــڭ ئۇدۇلىغ ــتىم ئۇنى ــشىپ ھهر قې ــات قىلى ــدىن ئېهتىي ھۇجۇمى

لېكىن ئـۇالر ئىچىـدىكى بىـر       . كېلىپ قالسا، ئۆزلىرىنى چهتكه ئېلىشاتتى    
 ئۇ  ئۇبهيدەئهبۇ  . جۇمغا ئۆتكهندە ئۇنىڭ ئالدىدا تۇرىۋاالتتى    ئادەم، ئۇ ھهر بىر ھۇ    

  .ئادەمدىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ، ئۇنىڭ بىلهن ئۇچۇرىشىشتىن قاچاتتى
 ھه دەپ ئـۇ     ئۇبهيـدە ھېلىقى ئادەم ھۇجۇمىنى كۈچهيتكىلى تۇردى، ئهبـۇ        

ئــادەم  ئــادەمگه ھۇجــۇم قىلىــپ قېلىــشتىن ئــۆزىنى قــاچۇرۇپ تۇرســىمۇ، ئــۇ
رى ۋسـه شقا دۈشمهنلهر ئارىسىدا تۇرۇۋېلىـپ ئـاخىردا ئۇنىـڭ          ئۇنىڭ بىلهن با  

 بىـلهن ئالدىـدىكى ئـۇ       قىلىـچ ئۇ چىداپ تۇرالمـاي     . قاچىسىنى تاشتۇرىۋەتتى 
ــادەمنى چېپىــپ ئوتتۇر ــئ ــادەم يهرگه   ى ــۇ ئ ــارچه قىلىــۋەتتى، ئ دىن ئىككــى پ

  .يىقىلدى
ــۇ ئادەمنىـــڭ كىـــم ئىكهنلىكىنـــى   كىتابھۆرمهتلىـــك  ــىز ئـ ــان سـ خـ
ــۇ ب  ــسىز؟ ئ ــر    بىلهم ــىغمايدىغان بى ــهۋۋۇرىغا س ــسىمۇ ھېچكىمنىــڭ تهس ول

  .شهخس بولۇپ، دەل ئهبۇ ئوبهيدىنىڭ ئاتىسدۇر
ياق، ئۇ ئاتىسىنى ئهمهس    .  ئۆز ئاتىسىنى چېپىپ تاشلىدى    ئۇبهيدەئهبۇ  

بهلكــى ئاتىــسىنىڭ دىلىــدىكى شــېرىك ئهقىدىــسىنى چېپىــپ تاشــلىغان   
ــالال   ــاالئىــدى، ئۇنىــڭ ھهققىــدە ئ ــاخ: تائ ــالالھ ۋە ئ ىرەتكه ئىــشىنىدىغان ئ

 —كىــشىلهرنىڭ ئــالالھ ۋە ئۇنىــڭ پهيغهمبىــرى بىــلهن قارشىالشــقانالرنى  
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غقانلىرى بولغان  ۇت -غۇللىرى، قېرىنداشلىرى، ئورۇق  وئ ئانىلىرى،   ۇالرنىڭئ
ــته ــانىنى    ق ــۇالرنىڭ ئىم ــسهن، ئهنه ش ــانلىقىنى كۆرمهي دىردىمۇ دوســت تۇتق

ــدىن بولغــ     ــۆز دەرگاھى ــدى ۋە ئ ــكهم قىل ــالالھ مهھ ــۇالرنى  ئ ــلهن ئ ان روھ بى
ــۈچهيتتى ــدىغان    . كـ ــپ تۇرىـ ــتهڭلهر ئېقىـ ــتىدىن ئۆسـ ــۇالرنى ئاسـ ــالال ئـ ئـ

ئـالالھ ئـۇالردىن    . جهننهتلهرگه كىرگۈزىدۇ، ئۇالر جهنـنهتلهردە مهڭگـۈ قالىـدۇ        
ــالالھتىن   ــدۇ، ئ ــۇئرازى بولى ــدۇ ۇالرم ــۇن بولى ئهنه شــۇالر ئالالھنىــڭ  .  مهمن

 سهتكه ئېرىـشكۈچىلهردۇر   مهقـ   بىلىڭالركى ئالالھنىڭ قوشۇنى   قوشۇنىدۇر،
  .دېدى

شى ھهرگىزمـۇ تاسـادىپىي يـۈز بهرگهن ئىـش          ىـ ئۆلتۈرئۇنىڭ دادىـسىنى    
هىسـساالم  يبولماستىن بهلكى ئۇنىڭ ئالالھقا بولغان ئىمانى، پهيغهمبهر ئهله       

ئېلىـــپ كهلـــگهن دىنغـــا بولغـــان ســـادىقلىقى، ئالالھنىـــڭ دەرگاھىـــدىكى 
  .ەرىجىگه يهتكهنىدى دۇدەكقىلغنۇرغۇنلىغان روھالر ھهۋەس 

  : فهر رىۋايهت قىلىپ مۇنداق دەيدۇجهئمۇھهممهت ئىبنى 
انالردىن تهركىــب تاپقــان بىــر بۆلــۈك ئهلچىــلهر پهيغهمــبهر  رســتىئخ«

بىـزگه ئىخــتىالپ  ! قاســىملنىڭ يېنىغــا كېلىـپ، ئــى ئهبـۇ   ئهلهيهىسـساالم 
 چىقىرىشى ئۈچۈن ساھابىلىرىڭ ئىچىدىن     مقىلىشىپ قالغان ئىشتا ھۆكۈ   

بىزنىـڭ نهزىرىمىـزدە سـىلهر رازى    . ئهۋەتكىن  رازى بولىدىغان بىرىنى   ۈڭۆزئ
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم.  دېدى— ھۆكۈم چىقارغۇچىالرسىلهر، ۇدەكبولغ

 ئىــشهنچىلىك ناھــايىتىســىلهر كهچــته كــېلىڭالر، مهن ســىلهرگه  —
   :ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ.  دېدى—بىرسىنى قوشۇپ بېرىمهن،

كه بـۇرۇن چىقـتىم،     مهسـجىد مهن ئۇ كۈنى پىشىن نـامىزى ئۈچـۈن          —
گهرچه مهن ھوقۇققا قىزىقمىساممۇ لـېكىن شـۇ كـۈنى ئاشـۇ ئىـشهنچىلىك              

پىــشىن . كىــشىنىڭ مهن بولــۇپ قېلىــشىمنى تولىمــۇ ئۈمىــد قىلــدىم     
ــا     ــبهر ئهلهيهىســساالم ئهتراپق ــدىن كېــيىن پهيغهم ــۇپ بولغان ــامىزىنى ئوق ن

ــى، مهن مېنـــى چاقىرىـــپ قالـــسىكهن، دەپ  تهكـــشى نهزەر ســـېلىپ  چىقتـ
بوينۇمنى سوزۇپ قاراپ كهتتىم، بىراق پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تاكى ئهبـۇ          

ــۇنى      ۇئ ــيىن ئ ــدىن كى ــۇنى تاپقان ــاراپ ئ ــا ق ــمه ياقق ــۆرگىچه ھهم ــدىنى ك بهي
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  : چاقىرىپ
 سهن ئۇالر بىلهن بىرگه بېرىپ ئۇالر ئىخـتىالپ قىلىـشىپ قالغـان             —

مهن . دېدى—! ھۆكۈم چىقىرىپ بېرىپ كهلگىن ىدا ئادىلئىشتا ئۇالر ئارىس
  ».دېدىم› بۇ شهرەپكه ئۇ ئېرىشىۋالدى‹: ئۆز ـ ئۆزۈمگه

ئۇنىڭ بـۇ   . ئۇ ئىشهنچلىك بولۇپال قالماي يهنه ناھايىتى ئامانهتدار ئىدى       
خىــسلىتى نۇرغــۇن ئىــشالردا ئىپــادىلهنگهن ئىــدى، بىــر قېــتىم پهيغهمــبهر  

لهردىن بىرقــانچه كىــشى بىــلهن كارۋانالرنىــڭ ئهلهيهىســساالم ئــۇنى قۇرەيــش
بىــلهن بىــر تۇلــۇم خورمىمــۇ  ئــۇالر. ئهھــۋالىنى بىلىــپ كېلىــشكه ئهۋەتتــى

ئـۇ ھهر كـۈنى ھهر      .  نهرسـه يـوق ئىـدى      ائوزۇقلۇق ئۈچۈن بۇندىن باشق   . بهردى
شـورايتتى،   بىر ئـادەمگه بىـر تـالال خورمـا بېرەتتـى، كىـشىلهر بـۇ خـورمىنى                

  .ۇ ئۇالرنىڭ بىر كېچه كۈندۈزلۈك ئوزۇقى ئىدىب. ئاندىن سۇ ئىچهتتى
ــۇلمانالر    ــىدا مۇسـ ــۇد ئۇرۇشـ ــۇپمئوھـ ــرىكالرنىڭ  هغلـ ــدا مۇشـ  بولغانـ

ــۇھهم «: باشــلىقلىرى ــزگه م ــۇھهممهدنى  ! هدنى كۆرســىتىڭالرمبى ــزگه م بى
ئهنه شــۇ ھـالقىلىق ۋاقىتتــا ئهبــۇ  . دەپ توۋالشــقا باشـلىدى » !كۆرسـىتىڭالر 

نى جـان پىـدالىق بىـلهن قوغـداپ تۇرغـان           هىسساالمئهلهي پهيغهمبهر   ئۇبهيدە
ــاھابىنىڭ  ــون سـ ــدى  ئـ ــرى ئىـ ــبهر  . بىـ ــدا پهيغهمـ ــقان چاغـ جهڭ ئاخىرالشـ

ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۇدۇل چىشى چۈشۈپ، چېكىسى يېرىلىپ، سـاۋۇتىنىڭ        
ئهبـۇ بهكـرى    . ئىككى تال ھالقىسى ئۇنىڭ مهڭزىگه كىرىـپ كهتـكهن ئىـدى          

  : ئۇبهيدەكېلىپ ھالقىنى ئالماقچى بولغان ئىدى، ئهبۇ 
  . دېدى—! بۇ ئىشنى ماڭا قوي!  مهن قهسهم قىاليكى—

 ئهگهر قــولى بىــلهن تارتقانــدا ئۇبهيــدەئهبــۇ . ئابــا بهكــرى ئۇنىڭغــا بهردى
ساالمغا ئــازار يېتىــشتىن ئهنــسىرەپ ھــالقىنى ئــۇدۇل ســهىئهلهيپهيغهمــبهر 

 هنهيئاندىن  . چىشى بىلهن تارتقان ئىدى ئۇنىڭ ئۇدۇل چىشى چۈشۈپ كهتتى        
شۇنىڭ بىـلهن يهنه    . ر ئۇدۇل چىشى بىلهن ھالقىنىڭ يهنه بىرىنى تارتتى       بى

  :ئهبۇ بهكرى. بىر ئۇدۇل چىشىمۇ چۈشۈپ كهتتى
 چىشى چۈشۈپ كهتكهنلهرنىـڭ ئهڭ چىرايلىقـى بولـدى،         ئۇبهيدە ئهبۇ   —

  . دېدى—
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ئۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھايات چېغىدىكى بارلىق غازاتالرغا تولۇق        
  .قاتناشقانىدى

يهنــى ئهبــۇ بهكــرى ســىددىق خهلىــپىلىككه ئولتۇرغــان، (هففه كــۈنى ســ
  :بهيدىگهۇئئۆمهر ئهبۇ ) ئۇنىڭغا بهيئهت قىلىنغان كۈن

چــۈنكى مهن پهيغهمــبهر !  قــولىڭنى ئــاچ، مهن ســاڭا بهيــئهت قىــالي —
ھهر مىللهتنىڭ بىر ئىشهنچلىك ئادىمى بار، سهن بـۇ         «: ئهلهيهىسساالمنىڭ

.  دەيـدۇ  —دېگىنىنـى ئاڭلىغـان ئىـدىم،       » مى ئىـشهنچلىك ئـادى    ۈممهتنىڭئ
  :ئۇبهيدەئهبۇ 

ــان،   — ــا ئىمــام بولۇشــقا بۇيرىغ ــبهر ئهلهيهىســساالم نامازغ  مهن پهيغهم
ھهتتا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋاپات بولغانغا قهدەر ئىمام بولغان ئادەمنىڭ         

ئانــدىن ئــۇ ئهبــۇ بهكــرى ســىددىققا بهيــئهت .  دېــدى—ئالــدىغا ئــۆتهلمهيمهن، 
دى ۋە ئهبۇ بهكرىنىڭ ئىشلىرىدا ياخشى مهسلهكداش، ياخشى يـاردەمچى          قىل

  .بولۇپ قالدى
ــۆمهرگه    ــدە ئــۇ يهنه خهلىــپه ئ خهلىپىلىــك ۋەزىپىــسى ئــۆمهرگه كهلگهن
ــايه        ــدە ھېك ــۇپ، تۆۋەن ــدىن بول ــېقىن ئادەملىرى ــڭ ي ــپ ئۇنى ــئهت قىلى بهي
قىلىنمـــاقچى بولغـــان بىـــر ئىـــشتىن باشـــقا ھهرقانـــداق ئىـــشتا ئۇنىـــڭ  

  .ىدىن چىقمىدىقبۇيرۇ
ــسى ئىــش   بۇيرۇقســىز ئۇنىــڭ   ــسۇنمىغان ئىــشىنىڭ زادى قاي ــا بوي ىغ

  ئىكهنلىكىنى بىلىشكه قىزىقامسىز؟
.  شام دىيارىدا تۇرغان چاغلىرىـدا يـۈز بهرگهن ئىـدى          ئۇبهيدەبۇ ئىش ئهبۇ    

ئالالھ ئۇنىڭ قولى ئارقىلىق پۈتكۈل شام زېمىنىنى فهتهـى قىلغانغـا قهدەر            
ــدىكى م  ــۇ شــام دىيارى ــاتتى ئ ئىــشغال . ۇســۇلمانالرغا يېتهكچىلىــك قىلىۋات

 فــۇرات دەرياســىغىچه، شــىمالدا  هرقتهشــ دائىرىــسى ڭرايونالرنىــقىلىنغــان 
  .كىچىك ئاسىياغىچه كېڭهيگهنىدى

بــۇ مهزگىلــدە شــام دىيارىــدا ئهزەلــدىن ئــاز كۆرۈلىــدىغان ۋابــا كېــسىلى 
ــۆمه. تارقــاپ نۇرغــۇن كىــشىلهر ھــاالك بولۇشــقا باشــلىدى   ــۇ خهلىــپه ئ ر ئهب

  :دىن ئهنسىرەپ ئاخىرى ئۇنىڭغائۇبهيدە
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 ســاڭا جىــددىي ھــاجىتىم بــار، ســهندىن باشــقا بىــرى بــۇ ئىــشنىڭ  — 
.  دېگهن مهزمۇندا خهت يازىـدۇ    —تېز قايتىپ كهل،     ھاجىتىدىن چىقالمايدۇ، 

  : تىنى تاپشۇرۇپ ئالغاندىن كېيىنخېئۇ ئۆمهرنىڭ 
ــات  مهن مۆمىنلهرنىــڭ باشــلىقىنىڭ ھــاجىتىنى بىلــدىم — ــۇ ھاي ، ئ

 دېـدى   —لىشىنى تهلهپ قىلىۋاتىدۇ،    قېقااللمايدىغان بىر ئادەمنىڭ ھايات     
ــازدى  ــاۋاب خهت يـ ــداق دەپ جـ ــدە مۇنـ ــسىمۆمىن«: ھهمـ ! لهرنىـــڭ خهلىپىـ

سىزنىڭ ماڭـا بولغـان ھاجىتىڭىزنىـڭ نـېمه ئىكهنلىكىنـى بىلـدىم، مهن              
قـازادىن  مۇسۇلمانالر قوشۇنى ئىچىدە تۇرۇپ ئۇالرنىـڭ بېـشىغا كهلـگهن بـاال             

ئۆزۈمنى قاچۇرۇشنى اليىق كۆرمهيمهن، ھهتتـا ئـالالھ ئـۇالر بىـلهن مېنىـڭ              
ــشنى      ــۇالردىن ئايرىلىـ ــارغىچه مهن ئـ ــۈمىنى چىقـ ــۆز ھۆكـ ــدا ئـ ئارىلىقىمـ

 يرىقىڭىزدىنۇبـ خالىمايمهن، سىز بۇ خهتنى تاپشۇرۇپ ئالغان ھامـان مېنـى           
 ۇخـــسهتر قىلىۋېتىــڭ ھهم مېنىــڭ بــۇ يهردىــن كهتمهســلىكىمگه      دئــازا 

  .دەپ جاۋاب يازدى »قىلىڭ
قهدەر  باشـقىالر ئۇنىـڭ بـۇ     . ئۆمهر خهتنى ئوقـۇپ بولـۇپ يىغـالپ كهتتـى         

  : قاتتىق يىغلىغانلىقىنى كۆرۈپ
ــسى  — ــڭ خهلىپى ــى مۆمىنلهرنى ــۇ ! ئ ــدەئهب ــۇ؟ئۇبهي  دەپ — ئۆلۈپتىم
  . سورىدى
  . دېدى— ياق، لېكىن، يېقىنلىشىپ قاپتۇ، —

 ۋابـا   ئۇبهيدەئۇزۇن ئۆتمهي ئهبۇ    ئۆمهرنىڭ گۇمانى راست چىقتى، ئارىدىن      
ــدى  ــار بولــ ــسىلىگه گىرىپتــ ــۇ   . كېــ ــقاندا ئــ ــا يېقىنالشــ ــۈم ئۇنىڭغــ ئۆلــ

  : قوشۇندىكىلهرگه مۇنداق ۋەسىيهت قىلدى
 مهن سىلهرگه شۇنداق بىر ۋەسىيهت قالدۇرايكى، ئهگهر ئۇنى قوبـۇل           —

ــۇ ۋەســىيهتنى  — تۇرۇســىلهر، ۈســتىدەئقىلــساڭالر داۋاملىــق   دېــدى ۋە مۇن
ناماز ئوقۇڭالر، رامىزان روزىسىنى تۇتـۇڭالر، سـهدىقه قىلىڭـالر،           «— قىلدى،

ھهج قىلىڭــالر، كىــشىلهرنى ھهقــقه تهۋســىيه قىلىڭــالر، رەھبىرىڭالرغــا      
نهسىههت قىلىڭالر، يهنى ئۇالر بىرەر ئىشتا خاتاالشـسا ئـۇ خاتاسـىنى ئۇالرغـا              

لىرىنى  قويـۇڭالر، ئـۇالرنى ئالـدىماڭالر يهنـى خاتـا قىلغـان ئىـش              كۆرسىتىپ
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.  دۇنيــا ســىلهرنى ھــاالك قىلمىــسۇن - بهرمهي قالمــاڭالر، مــالكۆرســىتىپ
ئىنسان مىڭ يىل ياشىغان تهقدىردىمۇ يهنىال سـىلهرگه مهلۇملـۇق بولغـان            

ۋە  هســــساالمۇئهلهيكۇمئ› بــــۇ ئۆلۈمــــدىن قېچىــــپ قۇتــــۇلغىلى بولمايــــدۇ
از كىــشىلهرگه نامــ!  ئــى مۇئــاز— دېــدى، ئانــدىن مۇئازغــا، —» .تــۇلالھهرەھم

  .  دېدى—ئوقۇپ بهر، 
مۇئـاز  . ئارىدىن ئـۇزۇن ئـۆتمهي ئۇنىـڭ پـاك روھـى ئاسـمانغا كۆتۈرۈلـدى              

  : ئورنىدىن تۇرۇپ
سىلهر ياخشى بىر قېرىندىشىڭالردىن ئايرىلـدىڭالر،      !  ئى خااليىقالر  —

ئالالھنىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، مهن قهلبى بۇنىڭـدىنمۇ پـاك، ئـاداۋەتتىن            
، بۇنىڭــدىنمۇ بهك ۆرىــدىغانكىنمۇ بهك ياخــشى يىــراق، ئــاخىرەتنى بۇنىڭــد 

ياخشى نهسىههت قىلىدىغان باشقا بىرەر ئادەمنى كۆرۈپ باقمىدىم، ئۇنىڭغـا          
ــالالھ ســىلهرگىمۇ رەھــمهت قىلــسۇن    —! ئــالالھتىن رەھــمهت تىلهڭــالر، ئ

  . دېدى
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  ئهمرۇبنۇل جهمۇھ
  

ئاقساق پۇتى بىلهن جهننهتكه دەسسهشنى 
  .مهقسهت قىلغان شهيخ

   
 ئىــــسالم كېلىــــشتىن بــــۇرۇن مهدىــــنه —جهمــــۇھ  ئىبنــــى همــــرئ

لىرىنىڭ بهنى سهلهمه قهبىلىسىدىن تالالنغان رەھبهرلىرىـدىن ۋە        كاتتىۋاش
  . مهدىنىدىكى سېخى، ھۆرمهتلىك كىشىلهردىن بىرى ئىدى

ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى مۆتىۋەر كىشىلهر ھهر كـۈنى ئهتىگهنـدە ۋە           
ــۇش، پهســىللهردە مــال   ــدە  كهچــته چوقۇن ئۆلتــۈرۈش، قىيىنچىلىــق يهتكهن

ــادەت        ــنى ئ ــلهپ قويۇش ــۇتنى تىك ــردىن ب ــدە بى ــۈن ئۆيلىرى ــنىش ئۈچ يېلى
  . قىلىۋالغان ئىدى
دەپ چاقىرىلىدىغان بۇت بولۇپ،    » مانات«  جهمۇھنىڭ بۇتى  ئهمر ئىبنى 

ــۇ نهفىــس ياغــاچالردىن يا  ئهمــرى بولــسا بۇتقــا ئهھمىــيهت  . لغان ئىــدىســائ
شى مـــايالر بىـــلهن مايالشـــتا ھهددىـــدىن بېـــرىش، كۆڭـــۈل بۆلـــۈش ۋە ياخـــ

  . ئاشۇرىۋەتكهنلهردىن ئىدى
نىـڭ  ئۆمهيرئهمرى مهدىنىدىكى بىرىنچى بېشارەتچى مۇسـئهب ئىبنـى         

ۋاسىتىــسى بىــلهن مهدىــنه ئۆيلىرىنىــڭ ھهر بىــرىگه ئىمــان نــۇرى بۆســۈپ  
 تىــن ئاشــقان كىــشى ئىــدى، مۇســئهب ئىبنــى 60كىــرگهن ۋاقتىــدا، يېــشى 

ــالد دەپ  نىـــڭ ۋاسىتىـــسىئۆمهير ــاز ۋە خهلـ ــۇئهۋۋەز، مۇئـ ــلهن ئۇنىـــڭ مـ  بىـ
ئۇالرنىـڭ بىـر دوسـتى بـار        . ئاتىلىدىغان ئۈچ ئـوغلى ئىمـان ئېيتقـان ئىـدى         

ــاز ئىبنــى جهبهل دەپ چــاقىرىالتتى  ئهمرىنىــڭ ئــۈچ ئــوغلى . بولــۇپ، ئــۇ مۇئ
  . بىلهن ئوغۇلالرنىڭ ئانىسى ھىندىمۇ ئىمان ئېيتقان ئىدى

. تقانلىقىـــدىن بىـــخهۋەر ئىـــدىئهمـــرى بولـــسا ئۇالرنىـــڭ ئىمـــان ئېي
ئهمرىنىڭ ئايالى ھىندى، مهدىنه ئهھلىگه ئىسالمىيهتنىڭ غهلىبه قىلىـپ       
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قىـسم   كهلگهنلىكىنى، مۆتىۋەر كىـشىلهردىن، ئۆزىنىـڭ ئېـرى ۋە ئـازال بىـر            
ــۆردى     ــانلىقىنى ك ــتىدە قالمىغ ــېرىك ئۈس ــقىالرنىڭ ش ــشىلهردىن باش . كى

ى، شـۇڭا ئۇنىـڭ كۇپۇرلـۇق    ھىندى ئېرىنى ياخشى كۆرەتتى ۋە ھـۆرمهتلهيتت  
  . بىلهن ئۆلۈپ كېتىپ، دوزاخقا كىرىپ قېلىشىدىن ئهنسىرەيتتى

ئهمرى ئازغىنا ۋاقىتتا، نۇرغۇن كىشىلهرنى ئاتا ـ بوۋىلىرىنىڭ دىنـدىن   
ــكهن مۇســئهب     ــا كىرگۈزۈشــكه كــۈچى يهت ــدۇرۇپ، مۇھهممهدنىــڭ دىنىغ يان

ــى  ــۆمهيرئىبن ــڭ   ئ ــۋىقاتچىغا بالىلىرىنى ــۇ تهش ــارەت ب ــشىپ دىن ئىب  ئهگى
  : كېتىشىدىن ئهنسىرەپ، ئايالىغا

) ئـۆمهير مۇسئهب ئىبنـى    (سىز بالىلىرىڭىزنىڭ، بۇ ئهر     ! ـــ ئى ھىندى  
ــۆرۈپ       ــۇ ك ــشنى بىزنىڭم ــۆرگهن ئى ــئهبته ك ــپ، مۇس ــشىپ قېلى گه ئۇچرى

  : ئايالى.  دېدى—! قېلىشىمىزدىن دىققهت قىلىڭ
ىغـا قويغـان   ـــ ماقۇل، لېكىن سـىز ۋە ئـوغلىڭىزدىن ئاشـۇ ئـادەم ئوتتۇر     

  : ئهمرى.  دېدى—نهرسىنى ئازراق بولسىمۇ ئاڭالپ باقسىڭىز بولمامدۇ؟ 
ـــ ۋاي ئىــسىت ــاز مهن بىلــمهي تــۇرۇپ دىنــدىن يېنىپتۇمــا؟  ! ــ  —مۇئ

  : ئاقكۆڭۈل ئايال ئېرىگه ئىچى ئاغرىپ. دېدى
لېكىن ئۇ بۇ تهشۋىقاتچىنىڭ بهزى بىر سـورۇنلىرىدا     ! ـــ ئۇنداق ئهمهس  

  : ئهمرى.  دېدى—!  دېگهن سۆزلىرىنى يادلىۋاپتىكهنئولتۇرۇپ، ئۇنىڭ
مۇئاز ئالدىغا كهلگهنـدە، ئهمىـر   .  دېدى—! ـــ ئۇنى قېشىمغا چاقىرىڭالر   

 —!  ماڭــا بــۇ ئادەمنىــڭ دېگهنلىرىــدىن ئــازراق دەپ بهرگىــن—ئۇنىڭــدىن، 
  . دېدى

ــان    ــهپقهتلىك ۋە مېهرىب ــايىتى ش ـــ ناھ ــڭــ ــلهن  ئالالھنى ــسمى بى  ئى
رلىق مهدھىــيه، ئالهملهرنىــڭ پهرۋەردىگــارى ئــالالھ تائاالغــا  بــا: باشــاليمهن
ــتۇر ــدۇر  ! خاس ــهپقهتلىك ۋە مېرىبان ــايىتى ش ــۇ ناھ ــڭ  ! ئ ــامهت كۈنىنى قىي

ــسىدۇر ــالالھ ! ئىگى ــى ئ ــز  ! ئ ــادەت قىلىمى ــاڭىال ئىب ــاردەم  ! س ــهندىنال ي س
غهزەپىڭــگه يولۇققانالرنىــڭ ۋە ! بىزنــى تــوغرا يولغــا باشــلىغىن ! تىلهيمىــز

) يولىغــــا(قىلغانالرنىــــڭ  يولىغــــا ئهمهس، ســــهن ئىنئــــام ئازغانالرنىــــڭ
  : ئهمرى بۇ سۆزلهرنى ئاڭالپ.  دېدى مۇئاز!باشلىغىن
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ئۇنىـڭ ھهمـمه    ! نېمىـدېگهن گـۈزەل   ! ـــ بۇ سۆز نېمىدېگهن چىرايلىـق     
  .  دەپ سورىدى—سۆزى شۇنداقمىكهن؟ 

ا، ئۇنىڭغا بهيئهت قىالمسىز ـ ي .  ـــ ھهئه، بهلكى بۇنىڭدىنمۇ چىرايلىق
ئهمىـر  .  دېـدى  —! قهۋمىڭىزنىڭ ھهممىسى ئۇنىڭغا بهيئهت قىلىپ بولدى     

  : بىر ئاز جىم تۇرۇپ دېدىكى
ــۇرۇپ بىــر ئىــش قىاللمــايمهن  — !  مهن ماناتقــا مهســلىههت ســالماي ت

  : مۇئاز ئاتىسىغا. ئۇنىڭ بىر نېمه دەيدىغانلىقىغا قاراپ باقاي، دېدى
، گـاس ياغـاچ تۇرسـا ئۇنىـڭ         ئۇ چۈشهنمهيدىغان، سـۆزلىمهيدىغان   ! ـــ ئاتا 

ــسىز؟   ــشىنى كۈتهمـــ ــېمه دېيىـــ ــۇزىنى .  دېـــــدى—نـــ ئاتىـــــسى تهلهپپـــ
  : قاتتىقالشتۇرۇپ

ئۇنىڭ مهسلىههتىسىز بىر ئىشنى قىلمايمهن،     !  مهن ساڭا دېدىمغۇ   —
ئۇالر ئادەتته بۇتنى سۆزلهتمهكچى بولـسا،  . دېدى ـ دە، ماناتنىڭ قېشىغا باردى 
دەپ قېـرى   !  قىلغان نهرسىنى سۆزلهيدۇ   ئۆزلىرىنىڭ گۇمانىچه، بۇت ئىنئام   

مومايدىن بىرنى بۇتنىڭ كهينىدە تۇرغۇزۇپ، ئۆزلىرى بۇتنىڭ ئالدىدا تۇرۇپ،         
 تۇرۇپ سـۆزلهيتتى، مانـا ئهمرىمـۇ، توكـۇر پـۇتى بىـلهن              تايىنىپساق پۇتىغا   

  : بۇتى ئالدىدا تۇرۇپ، بۇتىغا مهدھىيه ئوقۇغاندىن كېيىن
ـــ ئــى مانــات زگه ئهلچــى بولــۇپ كهلــگهن بــۇ  ســنىڭ مهككىــدىن بىــ! ــ

ــوق   ــشىڭدە شــهك ي ــۋىقاتچىنى بىلى ــانلىق   ! تهش ــقىغا يام ــهندىن باش ــۇ س ئ
ئــۇ پهقهت، بىزنــى ســاڭا ئىبــادەت قىلىــشىمىزدىن توســقىلى  !... قىلمايــدۇ

مهن ئۇنىڭدىن شۇنداق چىرايلىـق سـۆز ئاڭلىغـان بولـساممۇ، سـاڭا             ! كهپتۇ
ماڭــا ! ن كــۆردۈممهســلىههت ســالماي ئۇنىڭغــا ئهگىــشىپ كېتىــشنى يامــا 

بۇ ئهمرىگه ھېچقانداق گهپ قايتۇرمىغانـدىن      . دېدى— !مهسلىههت بهرگىن 
ــسهن    ــان ئوخشاي ــاچىققالپ قالغ ـــ ســهن ئ ــيىن، ــ ــدىن  !... كې ــاڭا بۇن مهن س

لېكىن چاتاق يوق، مهن    ! كېيىن ئهزىيهت يهتكۈزىدىغان ئىشنى قىلمايمهن    
 —! تــۇراي بىــر نهچــچه كــۈن تهرك ئېتىــپ ۇچهبولغــ يىتىــپئــاچچىقىڭنى 

  . دېدى
» مانـات «ئهمرىنىڭ بالىلىرى، ۋاقىتىنىڭ ئۆتۈشى بىلهن ئاتىـسىنىڭ        
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بۇتتىن ئايرىلمـاس بولـۇپ قالغـانلىقىنىمۇ بىلهتتـى، لېكـى ئـۇالر بۇتنىـڭ               
ــانلىقىنى ۋە     ــدا تۇرمايۋاتق ــۇقىرى ئورۇن ــدەكال ي ــدا بۇرۇنقى ــسىنىڭ دىلى ئاتى

كېرەكلىكىنـى،  ئۆزلىرىنىڭ ئاتىسىنىڭ كۆڭلىدىن بۇتنى چىقىرىۋېتىش       
مانا بۇنىڭ ئاتىسىنىڭ ئىمان ئېيتىش يولى بىلهن ئىكهنلىكىنـى بىلىـپ           

  . يهتتى
ــالىلىرى   ــڭ ب ــدەكئهمرىنى ــلهن   ېچى ــى جهبهل بى ــاز ئىبن ــتى مۇئ  دوس

بۇتنىڭ قېشىغا كىرىپ، ئۇنى كۆتۈرۈپ بېرىپ بهنى سهلهمه قهبىلىـسىنىڭ        
ــ        ــدۇرماي ئ ــېچكىمگه تۇي ــلىۋەتتى ـ دە، ھ ــا تاش ــلهت كاتىكىغ ۆيلىرىگه ئهخ

تاڭ ئاتقاندا ئهمرى بۇتقا ساالم بېرىش ئۈچۈن، ئاستاغىنه . قايتىپ كېتىشتى
  :  تۇرۇپۋارقىراپكىرىپ، ئۇنى تاپالماي 

بۇ كېچىدە، بىزنىڭ ئىالھىمىزغا كىم ھۇجۇم قىلدى؟      ! ـــ ۋاي ئىسىت  
ــدى— ــدى    .  دې ــاۋاب بهرمى ــېچكىم ج ــا ھ ــېكىن ئۇنىڭغ ــاچچ . ل ــۇ ئ قالپ، ىئ

تهھدىت سېلىپ، كايىپ، ئۆيىنىـڭ ئىچـى ـ سـىرتىنى      ـ جاقىراپ  ۋارقىراپ
ئـــاخىرى ئـــۇ بۇتنىـــڭ كـــاتهككه بېـــشىچه تهتـــۈر قىلىـــپ       . ئـــاختۇردى

پۇراقلىـــق خـــۇش ئـــۇ بـــۇتنى ئېلىـــپ يۇيـــۇپ، . تاشـــالنغانلىقىنى كـــۆردى
  : نهرسىلهرنى سۈرۈپ ئورنىغا ئهكېلىپ قويدى ۋە بۇتقا

قىلغـــان ــــــ ئـــالالھ بىـــلهن قهســـهمكى، ئهگهر مهن ســـاڭا مۇشـــۇنداق 
  .  دېدى—ئۇنى جازااليتتىم، . ئادەمنىڭ كىملىكىنى بىلسهم ئىدىم

ئىككىنچــــى كېچىــــسى ياشــــالر ماناتنىــــڭ قېــــشىغا يهنه بېرىــــپ، 
، ەپئىــزدتــاڭ ئاتقانــدا ئهمىــر بــۇتنى    . تۆنۈگۈنكىــدەك ئىــشالرنى قىلــدى  

كاتهكتىكى ئهخلهتلهر ئىچىدىن تاپتى ۋە ئهتىر سۈرۈپ يهنه بۇرۇنقى ئورنىغـا           
  . قويدىقويۇپ 

 ۇبـ شـهيخ ئهمىـر     . ياشالر بۇتقا ھهركۈنى دېگۈدەك مۇشۇنداق قىلىـۋەردى      
ياشــالرغا تهڭ كــېلهلمهي ئــاخىر بىركــۈن ئۇخالشــتىن ئىلگىــرى، بۇتنىــڭ   

  : قېشىغا بېرىپ، قىلىچنى بۇتنىڭ بېشىغا ئېسىپ قويۇپ بۇتىغا
ــات   ــى مان ـــ ئ ــۆرۈپ     ! ــ ــهن ك ــقهتهن س ــهمكى، ھهقى ــلهن قهس ــالالھ بى ئ

ئهگهر سـهندە   ! بۇ ئىشالرنى كىمنىـڭ قىلغـانلىقىنى بىلمهيـمهن        ۇرۇۋاتقانت
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مانا بۇ قىلىچ سـهن بىـلهن       !  يامانلىقتىن قوغدا  ۆزۈڭنىئياخشىلىق بولسا،   
  . قا ماڭدىئۇخالشدېگىنىچه ئۆيىگه ! بىلله

ــدا، بۇتنىــڭ     ياشــالر ئۇنىــڭ رەســمىي ئۇخىلغانلىقىغــا ئىــشهنچ قىلغان
ن ئېلىۋېلىـپ، بـۇتنى سـىرتقا       قېشىغا بېرىپ قىلىچنـى بۇتنىـڭ بوينىـدى       

ئېلىــپ چىقتــى ۋە ئارغامچــا بىــلهن بىــر ئۆلــۈك ئىتنــى بىــرگه بــاغالپ، بــۇ  
ئىككىسىنى بهنى سهلهمه قهبىلىسىنىڭ نىجاسـهتلهر ئېقىـپ كېلىـدىغان          

  . قۇدۇقىغا تاشلىۋەتتى
 ەپئىـزد ئـۇنى   . ئهتىگىنى شهيخ ئهمىـر ئويغىنىـپ، بـۇتىنى تاپالمىـدى         

ېلىنىــپ، ئىـت بىــلهن باغلىنىــپ قۇدۇققــا  چىقىـپ ئۇنىــڭ قىلىچــى ئېلىۋ 
بۇ قېتىم ئۇ ئاچچىقىدا ئۇنى تارتىـپ چىقارمـاي شـۇ           . تاشالنغانلقىنى كۆردى 

  : يهردىال تاشالپ قويۇپ ئۇنىڭغا
  !گۈسىز، بىلالھ ئاجىز بىر مهخلۇقسهن، سهز—

  ئىت بىلهن تۇرامتىڭ بولساڭ گهر ئىالھ؟
نغـا كىرىـپ ئىمـان    قايتىپ كېلىپال ئالالھنىڭ ھهق دى  دېدى ـ دە، —
  . ئېيتتى

 جهمۇھ شېرىكلىكته ئۆتۈپ كهتـكهن ھهر بىـر سـىكۇنتىغا           ئهمر ئىبنى 
پۇشايمان قىلىپ بارمىقىنى چىشلىگۈدەك بولۇش بىـلهن بىلـله، يۈكـسهك           
دەرىجىــدە ئىماننىــڭ ھــاالۋىتىنى تېتىــپ، پۈتكــۈل ۋۇجــۇدى بىــلهن دىنغــا   

ــالالھ ۋە   ــالىلىرىنى ئ ــۆزىنى، مېلىنــى، ب ــدى ۋە ئ  ئۇنىــڭ رەســۇلىنىڭ يۈزلهن
  . ئىتائىتىگه تاپشۇردى

 ئۇرۇشى بولدى، ئهمرى ئـۈچ ئوغلىنىـڭ ئالالھنىـڭ          ئوھۇدئۇزۇن ئۆتمهي   
ــانلىقىنى كـــۆرۈپ، ئـــۇالرنى ئهته ـ       دۈشـــمهنلىرىگه قارشـــى تهييارلىنىۋاتقـ

بالىالر ئالالھنىڭ  .  تۇردى ۆزىتىپكئاخشاملىرى ئورمان يولۋىسىدەك قاراپ،     
ۋە شــېهىتلىققا يېتىــشكه ئىــشتىياق باغالشــقان رازىلىقــى بىــلهن غهلىــبه 

بالىلىرىنىڭ بۇ ھهرىكىتى ئهمرىنىڭمۇ قىزغىنلىقىنى ئاشۇردى، ئـۇ        . ئىدى
بالىلىرى بىـلهن رەسـۇلۇلالھنىڭ بـايرىقى ئاسـتىدا، جىهادقـا بېرىـشقا بهل              
باغلىدى، لېكىن بالىالر ئاتىسىنى بهل باغلىغان ئىـشتىن توسـۇش ئۈچـۈن            
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  . بىرلىككه كهلدى
ــساپ     ئه ــسا يېــشى چــوڭ كىــشى ئىــدى، ئۇنىــڭ ئۈســتىگه ئاق مــرى بول

ماڭـاتتى، ئــالالھ جىهادقــا چىقماســلىققا ئۆزرىــسى بــار دېــگهن كىــشىلهردىن  
  . ئىدى

  : يىگىتلهر ئاتىسىغا
 ئـــالالھ ئۆزرىـــسى بـــارالرنى كهچـــۈرگهن تۇرســـا، ئـــالالھ كهچـــۈرگهن —

  .  دېدى— مهجبۇرالمسهن؟ ۆزۈڭنىئئىشقىمۇ 
زىگه ئاچچىقلىنىــپ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا شــهيخ ئۇالرنىــڭ ســۆ

  : ئۇالر ئۈستىدىن شىكايهت قىلىپ
ــرى  ــى ئالالھنىـــڭ پهيغهمبىـ ـــ ئـ ــۇ  ! ـــ ــى بـ ــالىلىرىم مېنـ مېنىـــڭ بـ

ــدۇتياخــشىلىقتىن توســۇپ   ــۇالر مېنىــڭ توكــۇرلىقىمنى دەلىــل   ۇرۇۋاتى ، ئ
ــدۇ ــلهن     . قىلىۋاتى ــۇم بى ــساق پۇت ــۇ ئاق ــهمكى، مهن مۇش ــلهن قهس ــالالھ بى ئ

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم    .  دېـدى  —! تكه دەسسهشنى ئارزۇ قىلىمهن   جهننه
  : ئۇنىڭ بالىلىرىغا

ئـالالھ ئۇنىڭغـا شـېهىتلىكنى رىزىـق        ! ـــ ئۇنى مهيلىگه قويىـۋېتىڭالر    
ــه   ــپ بهرســــ ــدى— ئهمهس، هجهبئقىلىــــ ــبهر  .  دېــــ ــالىالر، پهيغهمــــ بــــ

ۇپ ئهلهيهىسساالمنىڭ بۇيرۇقى بىلهن ئاتىسىنى توسماي ئىختىيارىغـا قويـ         
  . بهردى

ــش   ــقا چىقىـ ــدائۇرۇشـ ــۈككه    ۋاقتىـ ــلهن مهڭگۈلـ ــالى بىـ ــرى ئايـ ، ئهمـ
ئانـــدىن قىـــبلىگه يۈزلىنىـــپ قـــولىنى  . ۋىدالىـــشىۋاتقاندەك خوشالشـــتى

  : كۆتۈرۈپ
ــا شــېهىتلىكنى رىزىــق قىلىــپ بهرســهڭ   — ــالالھ ماڭ ــى ئ مېنــى !  ئ

ئانـدىن ئـۇ    .  دېـدى  —! ئۆيۈمگه زىيان تارتقۇچىالردىن قىلىپ قايتۇرمىـساڭ     
ئـوغلى ۋە قهبىلىـسىدىكى نۇرغــۇن كىـشىلهرنىڭ ھىمايىـسىدە يــۈرۈپ     ئـۈچ  

  . كهتتى
ــساالمنىڭ    ــبهر ئهلهيهىسـ ــشىلهر پهيغهمـ ــدا، كىـ ــازا قىزىغانـ ــۇرۇش تـ ئـ
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  :ئهمرى بىرىنچى سهپكه تهييارالندى ۋە. قېشىدىن ئايرىلدى
ــنهتكه ئىــشتىياق باغلىغــان — ــنهتكه ئىــشتىياق !  مهن جهن مهن جهن
ئۇنىڭ ئارقىسىدا ئوغلى خهلالد . مهيدانغا چۈشتى دېگىنىچه —!... باغلىغان
  . بار ئىدى

شــهيخ ۋە ئۇنىــڭ ئــوغلى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنى دەپ قــاتتىق      
ئاتــا بىــلهن بــاال . ئۇرۇشــتى ۋە ئــۇرۇش مهيــدانىغا شــېهىت بولــۇپ يىقىلــدى 

  . ئوتتۇرىسىدىكى شېهىت بولۇش ۋاقتى پهقهت بىر نهچچه مىنۇتال ئىدى
ــۆگىگهن ۋا  ــۇرۇش تــ ــساالم  ئــ ــبهر ئهلهيهىســ ــا، پهيغهمــ ــۇدقىتتــ  ئوھــ

  : شېهىتلىرىنى كۆمۈش ئۈچۈن ئورنىدىن تۇرۇپ ساھابىالرغا
! مهن ئۇالرغـا گـۇۋاھچى    ! ـــ ئۇالرنى قان ۋە جاراھهتلىرى بىلهن قويۇڭالر      

ر قانداق مۇسۇلمان قىيامهت  ئالالھ يولىدا جاراھهتلهنگهن ھه— دېدى ۋە، —
 رەڭگــى زەپه رەڭــدە، پــۇرىقى ئىپارنىــڭ   قېنــى ئاققــان ھالــدا قاننىــڭ كــۈنى

ــدۇ،   ــدەك كېلى ــدى—پۇرىقى ــدىن يهنه، .  دې ــر ئىبنــى  —ئان ــۇھنى،  ئهم جهم
 دۇنيــادا هنئىككىــيلئــۇ ! ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئهمــرى بىــلهن دەپــنه قىلىڭــالر

  .  دېدى—يېقىن دوستالردىن ئىدى، 
ــى ــالالھ ئىبنـ ــۇھ ۋە ئۇنىـــڭ ئـ ــۇد جهمـ ــان ئوھـ ــېهىتلىرىدىن بولغـ  شـ

ــ ۋە ئۇالرنىـــڭ قهبرىـــسىنى نۇرالندۇرىۋەتـــسۇن ! دىن رازى بولـــسۇنيارەنلىرىـ
  !!! ئامىن
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  سۇمامه ئىبنى ئۇسال
  

  )قۇرەيشلهرگه ئىقتىسادى جازا يۈرگۈزگهن ساھابه(

  
 ـ يىلى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئىالھىي دەۋىتىنىـڭ   6ھىجرىيهنىڭ 

ىرى ۋە تارقىلىش دائىرىسىنى كېڭهيتىش ئۈچۈن ھهر قايسى ئهرەب قهبىلىل
چهتئهل پادىـشاھلىرىغا ئـۇالرنى ئىـسالم دىنىغـا چاقىرغـان سـهككىز پـارچه               

  . مهكتۇپ يېزىپ ئهۋەتىدۇ
مهكتۇپ يېزىلغان كىـشىلهر ئىچىـدە، ھهنهفـى قهبىلىـسىدىن بولغـان            

ئـــۇ ئىـــسالم كېلىـــشتىن بـــۇرۇنقى . ســۇمامه ئىبنـــى ئۇســـالمۇ بـــار ئىــدى  
ــڭ  ــئهرەبلهرنىـــ ــردىن،كاتتىۋاشـــ ــفه لىرىدىن ۋە رەھبهرلىـــ ــى ھهنىـــ  بهنـــ

ــى      ــدا گېپ ــامه زېمىنى ــدىن ۋە يام ــك رەھبهرلىرى ــسىنىڭ ھۆرمهتلى قهبىلى
  . ئۆتىدىغان كىشىلهردىن ئىدى

سۇمامه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مهكتۇپىنى كۆزگه ئىلماسلىق      
  . ۋە چوڭچىلىق قىلىپ يۈز ئۆرۈش پوزىتسىيىسى بىلهن تاپشۇرۇۋالدى

ــۇنى    ــارلىقى ئ ــرى ۋە گۇناھك ــۇ  ئۇنىــڭ كىبى ــان ب ياخــشىلىققا قىلىنغ
شـــهيتان . چـــاقىرىقنى ئاڭالشـــتىن قـــۇالقلىرىنى گـــاس قىلىـــپ قويـــدى 

سۇمامهنىڭ ئۈستىدىن غالىب كېلىـپ ئـۇنى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنى           
.  قىزىقتـۇردى  ۋېتىشقاقىلىئۆلتۈرۈشكه ۋە ئىسالم دىنى چاقىرىقىنى بهربات       

بولـسا، ناھـايىتى بىـر      ئهگهر ئۇ قىلماقچى بولغان ئىشىدىن قايتۇرۇلمىغـان        
  . قهبىه بىر ئىشنى قىلغىلى تاس قالغان ئىدى

ــدى     ــاقالپ قال ــدىن س ــڭ يامانلىقى ــى ئۇنى ــالالھ پهيغهمبىرىن گهرچه . ئ
سۇمامه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا چېقىلىـشتىن قـول يىغقـان بولـسىمۇ،           

ئــۇالرنى تۇتقــان ھامــان . ســاھابىالرنى ئۆلتۈرۈشــتىن قــول يىغمىغــان ئىــدى
سۇمامهنىڭ قېنىنـى   «پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ساھابىلىرىغا    . تتىئۆلتۈرە



  ساھابىلهر ھاياتىدىن تالالنمىالر

 336

w
w

w
.m

unber.org
 

  . دەپ ئېالن قىلدى» كۈش ھااللۆت
ئارىدىن ئۇزۇن ئـۆتمهي سـۇمامه ئـۆمرە ـ ھهج ئـادا قىلىـشقا بهل بـاغالپ،        
يهمامه زېمىنىدىن مهككه تهرەپكه يول ئالدى، ئۇ ئۆز كۆڭلىدە كهئبهنى تاۋاپ          

  . نى ئوياليتتىقىلىش، بۇتلىرىغا مال ئۆلتۈرۈش
سۇمامه مهدىنه تهرەپكه يېقىن بىـر يولـدا كېتىۋاتقىنىـدا ئويلىمىغـان            
يهردىــن دۈشــمهندىن خهۋپ يېتىــشتىن يــاكى بىرەرســىنىڭ يامــان قهســت  
قىلىـــشىدىن ســـاقلىنىش ئۈچـــۈن يـــۇت ئـــارىالپ يـــۈرگهن پهيغهمـــبهر       

  . ئهلهيهىسساالمنىڭ قوشۇنلىرىدىن بىرىگه ئۇچراپ قالدى
ــ  ــۇندىكىلهر سـ ــۇمامهنى   قوشـ ــۇالر سـ ــدى، بـ ــىرگه ئېلىۋالـ ۇمامهنى ئهسـ

ئۇالر ئۇنى مهدىـنىگه ئېلىـپ كېلىـپ، بـۇ ئهسـىرنى پهيغهمـبهر              . تونۇمايتتى
ئهلهيهىســساالمنىڭ ئــۆز كــۆزى بىــلهن كــۆرۈپ، ھۆكــۈم چىقىرىــشى ئۈچــۈن  

  .  تۈۋرۈكلىرىدىن بىرىگه باغالپ قويدىمهسجىد
غــان ســۇمامهنى كه چىقىــپ باغالنمهســجىدپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم 

  : كۆردى ـ دە، ساھابىالرغا
  .  دەپ سورىدى— سىلهر كىمنى تۇتىۋالغانلىقىڭالرنى بىلهمسىلهر؟—

  . هرساھابىل دېيىشتى —! ئى رەسۇلۇلالھ! ــــ ياق
ئۇنىڭغـا ياخـشى      قهبىلىـسىدىن سـۇمامه ئىبنـى ئۇسـال        ــــ بـۇ ھهنىـفه    
  .  دېدى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم— !مۇئامىله قىلىڭالر

  : ئاندىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۆيىگه بېرىپ
ــۇمامهگه ئهۋەتىـــپ   — ــاقنى يىغىـــپ سـ ــشىڭالردىكى تامـ ــىلهر قېـ  سـ
ئانــدىن ئهتىــگهن ۋە كهچــته تۆگىــسىدىن ســېغىلغان  .  دېــدى—! بېــرىڭالر

  . سۈتنىمۇ سۇمامهگه ئهۋەتىپ بهردى
ز بۇ ئىشالرنىڭ ھهممىسى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن سۇمامه يـۈ        

تۇرانه ئۇچرىشىپ، سۆزلىشىشتىن ئىلگىرى ئۇرۇنلىنىـپ بولۇنغـان ئىـشالر          
  . ئىدى

پهيغهمبىرىمىز سۇمامهنى ئىسالمغا تهدرىجىي كىرگۈزۈش مهقسىتىدە      
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  : ئۇنىڭ يېنىغا كېلىپ
  : سۇمامه.  دەپ سورىدى—قانداق خىيالغا كهلدىڭ؟ ! ــــ ئى سۇمامه

سهڭ قان قهرزى بـار ئـادەمنى       ئۆلتۈر!... ــــ مهن ياخشى خىيالغا كهلدىم    
ئهگهر ســاڭا ! كهچۈرســهڭ، شــۈكرى ئېيتقــۇچىنى كهچۈرىــسهن! ئۆلتۈرىــسهن

  .  دېدى—! مال كېرەك بولسا، مهندىن خالىغىنىڭغا ئېرىشىسهن
ئۇنىڭغــا تائــام ۋە ســۈت . ئــۇ ئىككــى كــۈن، شــۇ پېتــى قويــۇپ قويۇلــدى 

يهنه : لىـپ پهيغهمبىرىمىـز ئۇنىـڭ يېنىغـا كې      . ئۈزۈلمهي ئهۋەتىپ بېرىلدى  
  .ئاۋۋالقى كۈنى سورىغىنىنى سورىدى

سۇمامهمۇ بۇرۇنقى جاۋابىنى بهردى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئـۇنى يهنه         
  : ئهتىسى ئهتىگهنگىچه تاشالپ قويۇپ، يهنه كېلىپ

  : سۇمامه.  دەپ سورىدى—قانداق خىيالغا كهلدىڭ؟ ! ــــ ئى سۇمامه
. ۇرۇۋالـدى تقى گېپىـدە چىـڭ    دەپ بـۇرۇن —، ...ــــ مهن سـاڭا دېگهنـدەك    

  : پهيغهمبىرىمىز، ساھابىلىرىغا قاراپ
  . ئۇالر سۇمامهنى قويىۋەتتى.  دېدى—! ــــ سۇمامهنى قويىۋېتىڭالر

ىدىن ئايرىلىـــپ، مهســـجىدســـۇمامه، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ 
كى خورمازارلىققـا   غا يېقىن جايـدى   بهقىئهتراپىدىكى قېشىدا سۇ بار     مهدىنه ئ 

ــۇكهممهلچۈشــۈپ،  كه كېلىــپ، بىــر تۈركــۈم  مهســجىد تاھــارەت ئېلىــپ  م
بىــر ئالالھنىــڭ بارلىقىغــا مۇھهممهدنىــڭ    ! مهن«مۇســۇلمانالر ئىچىــدە،  

دېـدى  » ئالالھنىڭ بهندىسى ۋە ئهلچىسى ئىكهنلىكىگه، گۇۋاھلىق بېرىمهن      
  : ـ دە، رەسۇلۇلالھنىڭ قېشىغا كېلىپ

ۈزىـدە، مهن ئۈچـۈن   ئالالھ بىلهن قهسـهمكى، زېمىـن ي    !  ئى مۇھهممهد  —
بۈگۈن سـهن مهن ئۈچـۈن ئهڭ   . سهندەك سهت كۆرۈنىدىغان كىشى يوق ئىدى  

ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ماڭا ! چىرايلىق كۆرۈنىدىغان كىشى بولۇپ قالدىڭ 
سېنىڭ دىنىڭدەك ئۆچ كۆرۈنىدىغان دىن يوق ئىدى، ئهمدى بۈگۈن سېنىڭ          

لــدى ۋە ســېنىڭ دىنىــڭ دىــنالر ئىچىــدىكى ئهڭ ســۆيۈملۈك دىــن بولــۇپ قا 
يۇرتۇڭدەك سـهت كۆرۈنىـدىغان يـۇرت يـوق ئىـدى، بۈگـۈن بـۇ يـۇرت بـارلىق                   
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ــدى   ــۇپ قالــ ــدىغان بولــ ــۇرتالردىن چىرايلىــــق كۆرۈنىــ ــېنىڭ . يــ مهن ســ
سـهن ماڭـا قانـداق ھۆكـۈم       . ساھابىلىرىڭنىڭ قېنىنى كۆپ تۆككهن ئىدىم    

  :  دېۋېدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم جاۋابهن—چىقىرىسهن؟ 
ـــ ســاڭا  ــدۇ ـــ ــاالمهت قىلىنماي ــسىالمىيهت بىراۋنىــڭ مۇســۇلمان  !  م ئ

 دەپ، — كهچۈرىدۇ، ئىشلىرىنىبولغانلىقى سهۋەبى بىلهن بۇنىڭدىن بۇرۇنقى 
  . ئالالھ تائاالنىڭ ئۇنىڭغا يېزىۋاتقان ياخشىلىقى توغرىسىدا بېشارەت بهردى

  : سۇمامهنىڭ كۆڭلى يايرىدى ۋە ئۇ
ــېنىڭ  — ــهمكى، مهن ســـ ــلهن قهســـ ــالالھ بىـــ ــمهنلىرىڭگه  ئـــ دۈشـــ

سـاھابىلىرىڭغا يهتكۈزگهنـدىن نهچـچه ھهسـسه كـۆپ ئهزىـيهت يهتكـۈزىمهن،        
مهن ئـــۆزۈمنى ۋە قىلىچىمنـــى ســـېنىڭ دىنىڭنىـــڭ غهلىبىـــسى ئۈچـــۈن 

مهن ئهسـلىدە ئـۆمرە ـ ھهج    !  ئى رەسۇلۇلالھ— دېدى ۋە يهنه، —! ئاتىۋەتتىم
ۇۋالدى، سهن ئادا قىلماقچى ئىدىم، لېكىن سېنىڭ چهۋەندازلىرىڭ مېنى تۇت

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم.  دېدى—! بۇنىڭغا نېمه دەيسهن؟
ىـڭ  ھهجلـېكىن قىلغـان     ! ىڭنى ئادا قىلغىلـى مـاڭغىن     ھهج سهن   —

 دەپ، —! ئـــالالھ ۋە ئۇنىـــڭ پهيغهمبىرىنىـــڭ شـــهرىئىتى بىـــلهن بولـــسۇن
  . ئۇنىڭغا ھهج پائالىيهتلىرىنى ئۆگىتىپ قويدى

 ھهتتـا ئـۇ مهككىنىـڭ ئوتتۇرىـسىغا         سۇمامه ئۆز يولىغـا يـۈرۈپ كهتتـى،       
  : بېرىپ، يۇقىرى ئاۋاز بىلهن

ــالالھ — ــى ئ ــى ! ســاڭا ھــازىرمهن!  ھــازىرمهن ئ ــمهن ئ  ســاڭا ھــازىر دەي
ــالالھ ــشاھلىق ســهن تهرەپتىنــدۇر  !... ئ ــېمهت ۋە پادى ســېنىڭ ! ماختــاش، ن

  .  دەپ تهلبىيه ئېيتتى—!... شېرىكىڭ يوقتۇر
قـۇپ كىـرگهن تـۇنجى كىـشى        ئۇ ئۆز زېمىنـدىكى مهككىـگه تهلبىـيه ئو        

بولــۇپ قالــدى، قۇرەيــشلىكلهر، بــۇ تهلبىيهنــى ئــاڭالپ، بــۇ كىــشىنى تۇتــۇش  
ــۈپ       ــاچالپ يۈگۈرۈشـ ــى يالىڭـ ــدا قىلىچلىرىنـ ــان ھالـ ــۈن ئاچىققالنغـ ئۈچـ

  . كېلىشتى
 قــۇرەيشلــېكىن ســۇمامه، ئۇالرغــا مهغــرۇرانه قىيــاپهتته قــاراپ تــۇردى،   

قۇرەيـشلىكلهر  . ۇۋىـدى بولچى  ياشلىرىدىن بىرسى ئۇنى ئوقيا بىـلهن ئاتمـاق       
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  : ئۇنىڭ قولىنى تۇتۇۋېلىپ
ــېنى— ــامه     !  ۋاي س ــۇ يهم ــسهن؟ ئ ــى بىلهم ــڭ كىملىكىن ــۇ ئادەمنى ب

ئــالالھ بىــلهن قهســهم، ئۇنىڭغــا يامــانلىق يهتــسه،  ! سىيــ ۋالىهھىرىنىڭشــ
 بىـزگه ئاشـلىق بېرىـشنى توختىتىـپ بىزنـى ئاچارچىلىقتـا             ۋمىقوئۇنىڭ  

  .  دېدى—ئۆلتۈرىدۇ، 
 قىلىچلىرىنـى غىالپلىرىغـا سـالغاندىن كېـيىن سـۇمامهگه           كىشىلهر

  : قاراپ
ــۈز      !  ئــى ســۇمامه— ــا ـ ئاناڭنىــڭ دىنىــدىن ي ــېمه بولــدى؟ ئات ســاڭا ن

  : سۇمامه.  دەپ سورىدى—! ئۆرۈدۈڭمۇ؟
يهنــى، ! لــېكىن ياخــشى دىنغــا ئهگهشــتىم! ــــــ مهن دىنــدىن يانمىــدىم

ــتىم   ــا ئهگهش ــڭ دىنىغ ــپ، يهنه،—! مۇھهممهدنى ــلهن  —  دەۋېتى ــالالھ بى  ئ
ــۈنلهي مۇســۇلمان    ، مهن ۇچهبولمىغــقهســهمكى، ســىلهرنىڭ ھهممىڭــالر پۈت

يامامهگه قايتقاندىن كېيىن، سىلهرگه بىرەر تال دان ياكى بىرەر تـال مـالمۇ      
  .  دېدى—! كهلمهيدۇ

ســۇمامه، قۇرەيــشلىكلهرنىڭ كــۆز ئالدىــدىال پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم 
ۇت ۋە تاشالرغا ئهمهس بهلكى ئـالالھ ئۈچـۈن         ب. ئۆگهتكهن بويىچه ھهج قىلدى   

 قۇرەيــشلىكلهرگه ۋمىنىقــو قايتىــپ بېرىــپ، هھىرىگهشــمــال ئۆلتــۈردى ۋە 
ــۇيرۇدى   ــاردىمىنى توختىتىــشقا ب ــدىغان ئاشــلىق ي مهكــكه خهلقىــگه . بېرى

  . بېرىلىدىغان ئاشلىق توختىدى
سۇمامهنىڭ قۇرەيشلىكلهرگه يۈرگۈزگهن ئاشلىق جازاسى بارغانـسېرى       

ــسىدا   . رلىشىــشقا باشــلىدىئېغى ــۆرلهپ كىــشىلهر ئارى ئاشــلىق باھاســى ئ
ھهتتـــاكى ئـــۇالر ئۆزلىرىنىـــڭ ۋە بالىلىرىنىـــڭ . ئاچـــارچىلىق يـــۈز بهردى

  . ئاچلىقتىن ئۆلۈپ كېتىشىدىن ئهنسىرەشتى
  : بۇ ۋاقىتتا ئۇالر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا خهت يېزىپ

ىـسهن ھهم  دە بېر سىله ـ رەھىمنـى ئۇلىغـۇچى دەپ ۋە   ۆزۈڭنىئ سهن —
لـېكىن سـهن ھـازىر، سـىله ـ رەھىمنـى       ! سهنبىزنى شۇنىڭغا رىغبهتلهندۈرى

ئاتىالرنى قىلىچ بىـلهن ئۆلتـۈردۈڭ، بـالىالرنى ئـاچلىقتىن بىـلهن             ! ئۈزدۈڭ
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. ئۆلتۈردۈڭ، سۇمامه ئاشلىقنى توختىتىۋېلىپ بىزگه زىيانكهشلىك قىلدى      
وغرا كۆرسـهڭ، شـۇنداق      توغرىسىدا خهت يېزىشنى ت    ۇبئهگهر سهن سۇمامهگه    

  .  دېدى—! قىلغان بولساڭ
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سۇمامهگه ئاشلىقنى قويىۋېتىش توغرىـسىدا       

  . خهت يازدى، سۇمامه ئاشلىقنى قويىۋەتتى
سۇمامه پۈتۈن ھاياتىدا دىنغا كۆيۈنۈپ، پهيغهمبىرىمىز يولغـان قويغـان          

ىــز روھــى دۇنياغــا  پهيغهمبىرىم. دىنــى شــهرىئهتكه رىئــايه قىلىــپ كهلــدى 
ــۇپ چىقىــشقا        ــوپ بول ــوپ ـ ت ــلهر ئالالھنىــڭ دىنىــدىن ت قوشــۇلغاندا، ئهرەب

ــلىدى ــۇرۇپ،      . باش ــدە ت ــسى ئىچى ــفه قهبىلى ــى ھهنى ــسا بهن ــهيلىمه بول مۇس
ــاقىردى  ــشكه چـ ــۆزىگه ئىشىنىـ ــشىلهرنى ئـ ــۈن  . كىـ ــاخىرى پۈتـ ــۇمامه ئـ سـ

  : كىشىلهرنىڭ ئالدىغا چىقىپ
ورۇقلـۇق بولمىغـان ئۇنـداق      سـىلهر ي  !  ئى بهنـى ھهنىـفه قهبىلىـسى       —

بـۇ بولـسا مۇسـهيلىمهگه ئهگهشـكهنلهرگه ئـالالھ          ! قاراڭغۇلۇقتىن قېچىڭالر 
 دېــدى ۋە —! ھهم بىــر ســىناقتۇر. تهرىپىــدىن يېزىۋاتقــان بهختــسىزلىكتۇر

بىر ۋاقىتتا ھهرگىز ئىككى پهيغهمبهر     !  ئى بهنى ھهنىفه قهبىلىسى    —يهنه،  
هلچىـــسى، ئۇنىڭـــدىن كېـــيىن مـــۇھهممهد ئالالھنىـــڭ ھهق ئ! كهلمهيـــدۇ

 دەپ ئانـدىن    —! پهيغهمبهر يوق، ئۇنىڭغا شېرىك بولغان پهيغهمبهرمـۇ يـوق        
غالىـب، ھهممىنـى بىلگـۈچى      ) قۇرئان(بۇ كىتاب   ! ھا، مىم ئالالھ تائاالنىڭ   

گۇنــاھالرنى مهغپىــرەت  ) ئــالالھ! (ئــالالھ تهرەپــتىن نازىــل قىلىنغانــدۇر   
! ئـازابى قـاتتىقتۇر   ) ئالالھنىڭ! (رتهۋبىنى قوبۇل قىلغۇچىدۇ  ! قىلغۇچىدۇر

ئــاقىۋەت ! ئۇنىڭــدىن باشــقا ھــېچ ئىــالھ يــوق ! ئــالالھ ئىنئــام ئىگىــسىدۇر
 — دېگهن ئايهتنى ئوقـۇدى ۋە،       — !قايتۇرۇلىدىغان جاي، ئۇنىڭ دەرگاھىدۇر   

سـىز  ! ئـى قومچـاق  «: ئالالھنىڭ بـۇ سـۆزلىرى مۇسـهيلىمه توقـۇپ چىققـان          
 سـىز   !سـىز توسـۇپ قالىـدىغان سـۇ يـوق         ! پاكاليدىغان نهرسىڭىزنى پاكالڭ  

دېــگهن ســۆزىدىن قانچىلىــك يــۇقىرى » !دۇغالشــتۇرىدىغان ســۇمۇ ھهم يــوق
 ئىچىـدىكى، ئىـسالمىيهتته قېلىـپ       ۋمىقوئاندىن  .  دېدى —! ئورۇندا تۇرىدۇ 

ــالالھ يولىــدا جىهــاد قىلىــپ ئالالھنىــڭ    قالغــان كىــشىلهرنى يىغــدى ۋە ئ
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  .  قىلدىۈرەشكۇرتهدلهر بىلهن سۆزىنى زېمىندا ئۈستۈن قىلىش ئۈچۈن م
ر تهرەپــتىن ياخــشى مۇكاپــات ئــالالھ ســۇمامهگه ئىــسالم ۋە مۇســۇلمانال 

 ۋە ئۇنى ئۆزىنىڭ تهقۋادار بهندىلىرىگه ۋەدە قىلغان جهننىتـى بىـلهن            بهرسۇن
  ! ئامىن! ھۆرمهتلىسۇن
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 بهرا ئىبنى مالىك ئهنسارى
 

ــۈپهيلى     ــسهرلىكى تــ ــڭ قهيــ ــى مالىكنىــ بهرا ئىبنــ
ىرىنىڭ ھاالك بولـۇپ كهتمهسـلىكى ئۈچـۈن        ئهسكهرل

  !ىغا باشلىق قىلماڭالرقوشۇنئۇنى مۇسۇلمانالر 
 ئۆمهر ئىبنى خهتتاب —

  
ئۇ چـاچلىرى چـۇۋۇق، ئۈسـتى ـ بېـشىنى چـاڭ باسـقان، ئـۇرۇق ـ ئـاۋاق،           

  . كۆزگه ئاسان چېلىقمايدىغان كىشى ئىدى
لـــېكىن شـــۇنداق تۇرۇقلـــۇق ئـــۇ، جهڭچىـــلهر بىـــلهن بىلـــله ئـــۇرۇش 

شتىال، ىـ چۈشدانلىرىدا ئۆلتۈرگهن دۈشـمهنلىرىدىن سـىرت، يهكمـۇ يهك          مهي
 كىشى بولـۇپ،    تلىك، باتۇر، قهيسهر  مۇشرىكالردىن يۈزنى ئۆلتۈرگهن، ئۇ جۈرئه    

: ئۆمهر ئىبنى خهتتاب ئۇنىـڭ توغرىـسىدا، قـول ئاسـتىدىكى ئهمهلـدارلىرىغا            
كى ئۇنىڭ قهيسهرلىكى تۈپهيلى قوشـۇنلىرىنىڭ ھـاالك بولـۇپ كهتمهسـلى          «

دەپ خهت يازغـان   » !ئۈچۈن، مۇسۇلمانالر قوشۇنىغا ئۇنى قومانـدان قىلمـاڭالر       
ــدى ــادىمى،  . ئىـ ــۇلۇلالھنىڭ خـ ــۇ رەسـ ــا بـ ــڭ  مانـ ــى مالىكنىـ  ئهنهس ئىبنـ

  .  بهرا ئىبنى مالىكنىڭ سۈپىتىدۇرقېرىندىشى
ــى ــسىىدا   مالىكئهگهر مهن بهرا ئىبنـ ــانلىقلىرى توغرىـ ــڭ قهھرىمـ نىـ

 كېتىـشى مـۇمكىن، شـۇڭا مهن        ۇزىراپئـ م  سۆزلهپ بهرمهكچى بولـسام، سـۆزۈ     
سىلهرگه ئۇنىڭ ئىش ـ ئىزلىرىدىن بىرنىال سۆزلهپ بېرىشنى توغرا كۆردۈم، 
بــــۇ بهرانىــــڭ باشــــقا ئىــــش ـ ئىزلىــــرى ھهققىــــدە مهلــــۇم تهســــهۋۋۇر      

  . تۇغدۇرىدىغانلىقىغا ئىشىنىمهن
ــا     ــى دۇنياغــ ــى ۋە روھــ ــات بولۇشــ ــڭ ۋاپــ ــۇ ۋەقه پهيغهمبىرىمىزنىــ بــ

ــۇ ۋاقىتتــا، ئهرەب . لهپكى ســائهتلىرىدىن باشــلىنىدۇقوشۇلۇشــىنىڭ دەســ ب
ــلهپته   ــسالمغا دەس ــرى، ئى ــقهبىلىلى ــ ـ   ۇرۇھگ ــدەك،  ۇرۇھگ ــۇپ كىرگهن  بول
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 بولۇپ چىقىۋاتقـان، ھهتتـا مهكـكه ـ مهدىـنه ۋە      ۇرۇھگرۇھ ـ  ۇئۇنىڭدىن يهنه گ
باشقا جايالردىن ئالالھ دىلىنى ئىمان بىلهن مۇستهھكهم قىلغان بىر بۆلۈك      

  . هردىن باشقا، ھېچكىم ئۆز دىنىدا قالمىغان بىر چاغ ئىدىجامائهتل
قارىغۇالرچه ھاالك  !) ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن   (ئهبۇبهكرى سىددىق   

قىلىۋاتقان بۇنداق پىتنىگه، مۇستهھكهم تـاغ تهۋرىمىگهنـدەكال بهرداشـلىق          
ــۇن         ــۇ قوش ــكىللىدى ۋە ب ــۇن تهش ــسارىالردىن قوش ــاجىر ـ ئهن بهردى ۋە مۇھ

انلىرىغا بىــردىن بــايراق تۇتقــۇزۇپ ئــۇالرنى دىنــدىن يېنىۋالغــانالرنى قۇمانــد
ــۈچىلهر  ــى ئۆزگهرتكـ ــايتۇرۇش، دىننـ ــا قـ ــسىنى قىلىچنىـــڭ ھهق يولغـ  بىـ

ئارقىلىق ئىسالمغا قايتۇرۇپ كېلىش ئۈچۈن ئهرەب يېـرىم ئارىلىنىـڭ ھهر           
  . قايسى تهرەپلىرىگه ئهۋەتتى

چلۈكى ۋە سـانى ئهڭ     دىندىن يېنىۋالغۇچىالرنىڭ كۈچ جهھهتته ئهڭ كۈ     
نىــڭ يۇرتداشــلىرى بولغــان، بهنــى » يالغــانچى مۇســهيلىمه«كــۆپ بــولغىنى، 

 ئىچىــدىن ۋە ۋمىقــومۇســهيلىمهنىڭ ئهتراپىغــا، . ھهنىــفه قهبىلىــسى ئىــدى
 40 000 همئىـي ج ئۇرۇشقاقالردىن   ۋەھشىيئۇنىڭ قۇيرۇقچىلىرىدىن بولۇپ    

  . كىشى جۇغالنغان ئىدى
ــا   ــسىنىڭ ئىمـ ــڭ كۆپىنچىـ ــهيلىمهگه   ئۇالرنىـ ــۇپ، مۇسـ ــوق بولـ نى يـ

مهن «: ئۇالرنىڭ بهزىـسى ھهتتـا    . يۇرتۋازلىق نۇقتىسىدىنال ئهگهشكهن ئىدى   
مۇســــهيلىمهنىڭ يالغــــانچى، مۇھهممهدنىــــڭ راســــتچىل ئىكهنلىكىنــــى 

لېكىن بىزگه مۇززەررىنىڭ راسـتچىل كىشىـسىدىن رەفئهنىـڭ         ! بىلىمهن
  . دېيىشكهن ئىدى» !يالغانچىسى ياخشىراق

 مۇســۇلمانالر قوشــۇنىدىن ئىكــرىمه ئىبنــى ئهبۇجهھــل     مۇســهيلىمه،
ــا   قوماندانلىقىــــدىكى دەســــلهپكى قوشــــۇننى مهغلــــۇپ قىلىــــپ ئارقىغــ

ئهبـــۇبهكرى مۇســهيلىمهگه قارشـــى خالىــد ئىبنـــى ۋەلىـــد   . چېكىنــدۈردى 
ــسارى ۋە    ــۇ قوشــۇنغا، ئهن باشــچىلىقىدىكى ئىككىنچــى قوشــۇننى ئهۋەتتــى ب

. رخىللىرى توپالنغـــان ئىـــدى ســـههرنىڭســـاھابىلمۇھـــاجىرالردىن بولـــۇپ 
ــر      ــۇلمانالردىن بى ــى مالىــك ۋە مۇس ــېپىدا، بهرا ئىبن ــدىنقى س بۇالرنىــڭ ئال

  . تۈركۈم باتۇر كىشىلهر بار ئىدى
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ئـۇزاق  . ئىككى گۇرۇھ نهجدىدىكى يهمامه زېمىنىـدا ئۇچرىـشىپ قالـدى         
ئــۆتمهيال مۇســهيلىمه ۋە ئۇنىــڭ ئادەملىرىنىــڭ قارشــىلىقى كۈچىيىــپ،      

ــۇن ــۇلمان قوشـ ــۇالر  مۇسـ ــدى، ئـ ــتىدىكى زېمىـــن تهۋرىـ ــاغ ئاسـ لىرىنىڭ ئايـ
ئورۇنلىرىــدىن يۆتكىلىــشكه باشــلىدى، ھهتتــا مۇســهيلىمه قوشــۇنى خالىــد  
ئىبنى ۋەلىدنىڭ بارارگاھىغىچه بۆسـۈپ كىرىـپ، ئـۇنى قـۇزۇقلىرى بىـلهن             

مۇبادا بىر ئادەم قۇتقۇزىۋالمىغـان بولـسا خالىـدنىڭ        . قوشۇپ يۇلۇپ تاشلىدى  
  . ۋەتكىلى تاس قالغان ئىدىئايالىنىمۇ ئۆلتۈر

ــارلىقىنى،     ــۇ ۋاقىتتــا مۇســۇلمانالر ناھــايىتى چــوڭ بىــر خهتهرنىــڭ ب ب
ئۆزلىرىنىــڭ مۇســهيلىمه ئالدىــدا مهغلــۇپ بولــۇپ قالــسا، بۇنــدىن كېــيىن   
ئىسالم دىنىنىڭ قايتا باش كۆتۈرەلمهيدىغانلىقىنى، ئهرەب يېـرىم ئارىلىـدا          

ــا ئىبــادەت قىلىنما  ــدشېرىكــسىز بىــر ئالالھق ــۇپ يهتتــىي . ىغانلىقىنى تون
 قوشـۇنىنى قايتـا تهرتىـپكه سـالدى، مۇھـاجىر ۋە ئهنـسارىالرنى باشـقا                خالىد

ــدى  ــدىن ئايرىــ ــۇلمان ئهۋالدلىرىــ ــڭ  . مۇســ ــر گۇرۇھنىــ ــتا ھهربىــ ئۇرۇشــ
جهڭگىــۋارلىقى بىلىنىــشى ئۈچــۈن، ھهمــمه قهبىلىــدىكى كىــشىلهرنى بىــر 

  . يهرگه يىغىپ، ھهر بىرىگه بىردىن بايراق تۇتقۇزدى
ئىككـــى تهرەپ ئوتتۇرىـــسىدا قـــاتتىق ئـــۇرۇش تـــۈگمىنى ئايلىنـــشقا  
باشلىدى، بۇندىن بۇرۇن مۇسۇلمانالر بۇنداق قاتتىق جهڭ قىلىپ باقمىغان         

مۇسهيلىمهنىڭ ئهسكهرلىرى ئـۇرۇش مهيدانىـدا، مۇسـتهھكهم تـۇردى؛        . ئىدى
مۇســۇلمانالرمۇ ئــادەتتىن تاشــقىرى بــاتۇرلۇقالرنى كۆرســهتتى، نــاۋادا شــۇ       

لۇقالرغا ئاتىلىپ شېئىر يېزىلسا ئىنتايىن گۈزەل بىر داسـتان پۈتـۈپ           باتۇر
  . چىققان بوالتتى

مانا بۇ كىشى ئهنسارىالر بايرىقىنى كۆتۈرگۈچى سابىت ئىبنى قهيس ئۇ          
بۇرۇنال تهييارلىق قىلىپ، ئۆزىنى كېپهنلىۋالغان، ئـۆزىگه زېمىنـدا يهرلىـك           

ە مۇســتهھكهم تــۇرۇپ  كــوالپ بولغــان، تىــزىغىچه يهرگه چۆكــۈپ، شــۇ يهرد    
  . قوشۇننىڭ بايرىقى ئاستىدا شېهىت بولۇپ يېقىلغۇچه جهڭ قىلغان

ئـالالھ ئـۇ    (ئۆمهر ئىبنى خهتتابنىڭ بىر تۇغقىنى زەيد ئىبنى خهتتـاب،          
  : مۇسۇلمانالرغا مۇنداق دەپ توۋاليدۇ!): ئىككىسىدىن رازى بولسۇن
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! ئېغىـــز چىـــشلىرىڭالرنى چىـــڭ چىـــشلهرڭالر   !  ئـــى خـــااليىق —
ئــى ! لهرڭالرىقهدەم ئىلگىــر-قهدەممــۇ! شــمهنلىرىڭالرغا قىلىــچ ئــۇرۇڭالردۈ

ــااليىق ــا      ! خ ــيىن ھهتت ــۆزۈمدىن كې ــۇ س ــهمكى، مهن ب ــلهن قهس ــالالھ بى ئ
مۇسهيلىمه مهغلۇپ بولغۇچه، ئالالھ مېنى ئۆز دەرگاھىغـا ئـالغۇچه، ھهرگىـز             

 دېـدى ـ دە،   —مهن بۇنىڭغا قهسـىمىمنى دەلىـل قىلىـمهن،    ! سۆزلىمهيمهن
  . پكه ئېتىلىپ كىرىپ تاكى شېهىت بولغۇچه جهڭ قىلدىسه

مانـــا بـــۇ ئهبۇھۇزەيفهنىـــڭ ئـــازاد قىلىـــۋەتكهن قـــۇلى ســـالىم، ئــــۇ        
 ئۇنىـڭ ئـاجىز     ۋمىقـو ئۇنىـڭ   . مۇھاجىرالرنىڭ بـايرىقىنى كۆتـۈرگهن ئىـدى      

ــاكى  بىــز :  بولــۇپ كېتىــشىدىن قورقــۇپ ئۇنىڭغــا هغلــۇپمكېلىــشىدىن ي
دېگهندە، ! يهت كېلىشىدىن قورقىمىز  سېنىڭ تۈپهيلىڭدىن بىزگه مهغلۇبى   

ئهگهر سىلهر مېنىڭ تۈپهيلىمدىن مهغلۇبىيهتكه ئۇچرىساڭالر، مهن       : سالىم
 دەيـدۇ ـ دە،   !نىڭ ئهڭ ئهسكىـسى بولـۇپ قالمامـدىم   قۇرئان يادلىغـان كىـشى  

ــېهىت      ــپ ش ــپ جهڭ قىلى ــاتۇرالرچه ئېتىلى ــمهنلىرىگه ب ــڭ دۈش ئالالھنى
  . بولىدۇ

ڭ بــاتۇرلىقى بۇالرنىــڭ باتۇرلۇقلىرىــدىن لــېكىن بهرا ئىبنــى مالىكنىــ
چـۈنكى خالىـد    !) ئالالھ ئۇالرنىـڭ ھهممىـسدىن رازى بولـسۇن       . (تۆۋەن بولدى 

 كهتكهنلىكىنى كـۆرگهن ۋاقىتتـا بهرا ئىبنـى         قىزىپجهڭ مهيدانىنىڭ تازا    
  : مالىكقا قاراپ

 —! قهۋمىڭـگه قــارا ! ئـى ئهنـسارى يىگىـت   ! ــــ ئـى ئهنـسارىالر گـۇرۇھى    
  :  قاراپ ۋاقىردىۋمىغاقوهرا ئىبنى مالىك دېگىنىدە، ب

ـــ ئــى ئهنــسارىالر گــۇرۇھى  ســىلهردىن ھــېچكىم بۈگۈنــدىن باشــالپ  ! ــ
ســىلهرگه بۈگۈنــدىن كېــيىن مهدىــنه  ! مهدىــنىگه قايتىــشنى ئويلىمىــسۇن

 دېگىنىچه، مۇشرىكالرغا   —①!...ئاندىن جهننهت بار  ! پهقهت بىر ئالالھ  ! يوق

                                            
ىنىڭ جهڭ مهيدانىـدا ۋۇجۇدىـدىن پـارتالپ        مانا بۇ مهدىنىلىك بهرا ئىبنى مالىك ئهنسار      : تهھلىل ①

چىققان ساغالم ئهقدىسىنىڭ نامايهندىسى، بهرا ئىبنـى مـالىكمۇ، باشـقىالرغا ئوخـشاشال ئادەمنىـڭ               
ئهۋالدى، ئۇنىڭدىكى روھ، ئېقىۋاتقان قانمۇ باشقىالرغا ئوخشاشال، ئۇمۇ ھايـاتلىقنى سـۆيدىغان، ئاتـا ـ     

ھهت ـ پاراغهتنىـڭ تهمىنـى بىلىـدىغان، ھېـسياتقا ئىـگه       ئانىسىنى سۆيىدىغان، مـۇھهببىتى بـار، را  
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ــېچ نهرســىگه            ــدا ھ ــسى ئالدى ــى ۋە ئۇنىــڭ نهتىجى ــڭ رازىلىق ــالالھ نى ــۇ بــۇالرنى ئ ــا ئ ــادەم، ئهمم ئ
ئهرزىمهيــــدىغانلىقىنى، ئهســــلىگۈچه قىممىتــــى يوقلــــۇقىنى، ھهقىقىــــي مۇســــۇلمانالرنىڭ      

ــۈك به     ــدىن مهڭگۈل ــالالھ ، ئان ــنهت ئىكهنلىكىنــى  ئهســلهيدىغىنى ـ پهقهت بىــر ئ ــۇرتى جهن خــت ي
 !... شۇئارى پائالىيهت مىزانى! مانا بۇ ھهقىقىي مۇسۇلماننىڭ نىشانى. ئېيتىدۇ

ســاھابىالر مانــا مۇشــۇ ئېتىقــاد ئاساســىدا ئالالھنىــڭ رازىلىقــى دەپ ئىالھــى كهلىمىنــى ئۈســتۈن  
 يـۇرتلىرىنى  قىلىش، ئىسالمنىڭ بايرىقىنى يۇقىرى كۆتـۈرۈش ئۈچـۈن تۇغۇلغـان ـ ئۆسـكهن ئهزىـز      

تاشالپ، ياقا ـ يۇرتالرغا مۇساپىر بولۇپ بېرىشقا رازى بولـدى، مېهرىبـان ئاتـا ـ ئانىلىرىـدىن، ئايـال ـ         
بالىلىرىدىن، ئايرىلدى، بۇالرنىڭ ئۇ يولدا قۇربان بېرىشكه تېگىشلىك ھېچقانداق نهرسـىنى ئايـاپ      

ئۇالرنىـڭ مـاللىرى، قـانلىرى      . ىقالمىدى، ئۇالرنىڭ ھاياتى پۈتۈنلهي مۇشۇنىڭغا بېغىشالنغان ئىـد       
جانلىرىنى بۇ يولدىن ئاياپ قالماي، ئالالھنىڭ ياردىمى، پهيغهمبهرنىڭ يېتهكلىشى بىلهن ئىسالم           

نىڭ يېڭى سهھپىسىنى ئېچىپ كېيىنكىلهر ئۈچۈن ياخـشى ئـۈلگه           »سىراتىل مۇستهقىم «يولى  
سىنىڭ ھهيـۋىتىنى پۈتـۈن   تىكلهپ بهردى، نهچچه يىلغا يهتمىگهن ۋاقىـت ئىچىـدە ئىـالھ كهلىمىـ      

ۈممهتنىـڭ ئهڭ ياخشىـسى     سـىلهر كىـشىلهر ئۈچـۈن چىقىرىلغـان ئ        : دۇنياغا تونۇتتى، ئالالھنىڭ  
ئۇالردىن رازى بولدى، ئۇالرمۇ ئالالھ تىن مهمنۇن     دېگهن سۈپىتىگه اليىق بولدى، ئالالھ     !بولدۇڭالر

بـۇالر  . ، ئهمهلـدە كۆرسـهتكهنلهردۇر    بولدى، ئۇالر ئالالھنىڭ قـانونىنى دىلـدا سـاقالپ، تىلـدا ئهسـلهپ            
  : بۈگۈن شائىرنىڭ بۇ شېئىرى يېتهرلىكئۈچۈن 

  نه ئهيله ھهسرەت بۈگۈن، 
  . دەۋىرنىڭ جاڭجالىدىن

  تاپمىدىم ھېچقانچه ھهقنى،
  . بۇ ھايات جاڭگالىدىن

بۈگــۈنكى ئىــسالھات ـ بــۇرۇنقى كىــشىلهر ئىــسالھ قىلىنغــان ئــامىلالر بىلهنــال ئهمهلــگه ئاشــىدۇ،    
نقىالر ئىسالم سىياسىتى ئۇلۇغلۇق، كۈچ ـ قۇۋۋەت، ئىززەت ـ ئابرۇيغـا ئىـگه بولغـان ۋە ئىـسالم       بۇرۇ

ــسا،      ــشكهن بول ــته، يۈكــسهكلىككه ئېرى ــيهت، ئهخــالق جهھهت ــويىچه مېڭىــپ مهدەنى پرىنــسىپى ب
ــشتىن       ــان بېرى ــپ، قۇرب ــلهن مېڭى ــولى بى ــڭ ي ــشىلىرىمىز پهقهت، تۆنۈگۈنكىلهرنى ــۈنكى كى بۈگ

زىگه تېگىـشلىك ئۇلۇغلـۇق، كـۈچ ـ قـۇدرەت، مۇسـتهھكهم تېرتـورىيه، مـال ـ دۇنيـا،           قورقمىغاندا، ئـۆ 
كىـشىلهر   ئىززەت ـ ئابرۇي، ھوقۇق، دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ بهخت ـ سـائادىتى قولغـا كېلىـپ، ئـالالھ       

ــوغرا        ــۈممهتلىرىگه ت ــالالھ ئ ــدۇ، ئ ــدانغا كېلى ــسى مهي ــڭ ئهڭ ياخشى ــان ئۈممهتنى ــۈن چىقارغ ئۈچ
 بىـز ئـالالھ   «: ئۇ مۇنداق دەيـدۇ   !  خهلىپه ئۆمهر ئىبنى خهتتابتىن رازى بولسۇن      رەھبهرلىك قىلغان 

ئىسالم ئارقىلىق ئۇلۇغلۇققا ئېرىشتۈرگهن كىشىلهرمىز بىز ناۋادا ئـالالھ ئۇلـۇغ قىلغـان يولـدىن               
  ). ئىمام ھاكىم رىۋايىتى(» !بىزنى خار قىلىدۇ باشقىسى بىلهن ئۇلۇغلۇق تهلهپ قىلساق ئالالھ

  : شائىر مۇھهممهد ئىبقال مۇنداق دەيدۇـ مهرھۇم 
  ئىمان بولمىسا بولماس ئامانلىق، 
  . بولمىسا دىن بولماس ھاياتلىق

  كىم بولسا دىنسىزلىق ھاياتقا رازى، 
   .كېلىدۇ ئۇنىڭغا تېزال زاۋاللىق
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 سـهپلهرنى يېرىـپ     .ىـلهن بىـرگه ئېتىلـدى     ئېتىلدى، ئهنسارىالرمۇ ئۇنىـڭ ب    
 .مېڭىپ ئالالھنىڭ دۈشـمهنلىرى بېـشىدا قىلىچالرنـى ئوينـاتقىلى تـۇردى      

ھهتتا مۇسهيلىمه ۋە ئۇنىـڭ قۇيرۇقچىلىرىنىـڭ قهدەملىـرى تهۋرەپ كهتتـى،            
ئۆلــۈم «ئــۇالر مۇشــۇ كۈنــدە، ئــۆلگهن كىــشىنىڭ كۆپلىكىــدىن تارىختــا       

  . ۋالدى دەپ ئاتالغان باغچىغا مۈكۈ»باغچىسى
مۇشـۇ ئهتراپتىكـى باغچىالرغـا نىـسبهتهن، تـاملىرى          » ئۆلۈم باغچىسى «
ڭ ئهسـكىرى  ىـ  بولـۇپ، مۇسـهيلىمه تۈمهنم     هبـاغچ  قىلىپ قوپۇرۇلغان    ئېگىز
 ئىشىكىنى مهھكهم تاقىۋېلىپ، ئۇنىڭ ئېگىز تاملىرى بىـلهن   هباغچبىلهن  

 ئــوق  ئىچىــدىن ئــوق ياغدۇرۇشــقا باشــلىدى،هبــاغچقوغــدالغان ئىــدى، ئــۇالر 
  . مۇسۇلمانالر ئۈستىگه يامغۇردەك چۈشهتتى

بۇ ۋاقىتتا مۇسۇلمانالرنىڭ قهھرىمانى، باتۇر بهرا ئىبنى مالىك ئالـدىغا          
  :چىقىپ
مېنى قالقان ئۈستىدە قويـۇپ، قالقـاننى نهيـزە بىـلهن           !  ئى قهۋمىم  —

كۆتۈرۈپ مېنى سېپىل ئىشىكىگه يېقىن قىلغـان ھالـدا سـېپىل ئىچىـگه             
يــاكى شــېهىت قىلىــنىمهن، يــاكى بولمىــسا، ســىلهرگه      مهن ! تاشــالڭالر

  . دېدى —! نىڭ ئىشىكىنى ئېچىپ بېرىمهنىباغچ
 ۈسـتىدە ئكۆزىنى يۇمۇپ ئاچقىچه ئارىلىقتا، بهرا ئىبنـى مالىـك قالقـان            

 ئىدى، ئۇنى ئونالرچه نهيزە ئۈسـتىدا كۆتـۈرۈپ         ېنىكيئولتۇردى، ئۇ ناھايىتى    
ىغا تاشلىدى، بهرا ئىبنـى مالىـك        ئىچىدىكى تۈمهنمىڭ ئهسكهر ئارىس    هباغچ

ئۇالر ئارىسىغا خۇددى گۈلدۈرمامىدەك چۈشتى ۋە ئۇالر بىلهن ئىشىك ئالدىدا 
ئۇرۇشۇپ، قىلىچىنى ئۇالرنىڭ گهدەنلىرىدە ئوينـاتتى، ئـاخىرى كـاپىرالردىن       
يــۈز نهچچىنــى ئۆلتــۈرۈپ ئىــشىكىنى ئېچىــۋەتتى، ئۇنىــڭ بهدىــنىگه ئوقيــا   

ــان  ــچ ئۇرۇلغ ــان، قىلى ــۇپ ...،ئېتىلغ ــيج بول ــر  80 همئى ــچه يهردە ئېغى  نهچ
مۇسۇلمانالر بۇ ئۆلـۈم باغچىـسىغا تۇشـمۇ تۇشـتىن     . جاراھهت ئىزى بار ئىدى 

 تـاملىرى بىـلهن پاناھلىنىۋالغــان   هبــاغچئېتىلىـپ كىرىـپ قىلىچلىرىنـى    
 مىـڭ ئـادەمنى ئۆلتـۈردى،       20مۇرتهدلهرنىڭ باشـلىرىدا ئوينـاتتى، ئـۇالردىن        

  . ۇنىمۇ ئۆلتۈرۈپ تاشلىدى ئۇتۇۋېلىپتمۇسهيلىمهنى 
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بهرا ئىبنــى مالىــك ـ داۋاالتقىلــى ياتىقىغــا ئېلىــپ كېلىنــدى، خالىــد   
ئۇنىڭ جاراھىتىنى داۋالىتىش ئۈچۈن ئۇنىڭ يېنىدا بىر ئاي ئادەم تۇرغۇزدى،          
ــولى     ــالالھ ئۇنىڭغــا شــىپالىق بهردى ۋە مۇســۇلمانالر قوشــۇنىغا ئۇنىــڭ ق ئ

  . بىلهن ياردەم بهردى
ــۈم باغچــسىدا «ك بهرا ئىبنــى مالىــ  ــكهن شــېهىتلىق  »ئۆل ــۈپ كهت  ئۆت

 ھهمىشه تهلپۈنۈپ تۇردى، ئۆزىنىڭ بۇ چوڭ ئۈمىدىنىڭ ئهمهلـگه          ۇرسىتىگهپ
ئېشىــشى ۋە پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا ئۇچرىــشىش ئۈچــۈن ئىــشتىياق   

 ئــاخىرى، پــارس   .شكه باشــلىدى ىــشۈچبــاغالپ، ئۇرۇشــالرغا ئارقىمۇئارقــا   
قىلىــدىغان كــۈنى، پارســلىقالر ئېگىــز  ســتهرنى ئىــشغال ۇت هھىرىدىكىشــ

ــدى  ــرىگه كىرىۋالـ ــڭ بىـ ــۇالرنى  .قهلئهلهرنىـ ــۇلمانالر ئـ ــىرىگهم مۇسـ  ۇھاسـ
 .ى ـ بىلهكنى قامىۋالغاندەك، قورشىۋالغان ئىـد  هزۈكبىلئېلىۋېلىپ، خۇدى 

 ئــــېلىش ۋاقتــــى ئۇزۇنغــــا سۇزۇلغانــــسېرى پارســــلىقالرغا ۇھاســــىرىگهم
ــئه تا    ــۇالر قهلـ ــتى، ئـ ــق قاتتىقالشـ ــى  ئېغىرچىلىـ ــدىن زەنجىرلهرنـ ملىرىـ

ــۇردى ــلهن قىزىتىلغــان   .تاشــلىغىلى ت ــوت بى  زەنجىرلهرنىــڭ ئۇچلىرىغــا ئ
 .ئۆتكۈر پوالت قارماقالر ئېسىلغان بولۇپ، چوغـدىنىمۇ بهكـرەك الۋۇلـدايتتى          

قارماقالر مۇسۇلمانالرنىڭ بهدەنلىرىگه چوقۇلۇپ ئۇالر قهلئه تهرەپكه كۆتۈرۈپ      
 بـوالتتى،  ۆلـۈك ئلهتتى، يـا چـاال   ۆئـ الر يـا  كېلهتتى، قارماققا ئىلىنىپ قالغـان  

قارمــاقالردىن بىــرى، بهرا ئىبنــى مالىكنىــڭ قېرىندىــشى ئهنهس ئىبنــى      
 بهرا ئىبنـى مالىـك بـۇنى    .مالىكقا سـانچىلدى ـ دە، ئـۇنى يـۇقىرى كۆتـۈردى     

ــشىنى      ــتى ۋە قېرىندى ــا ياماش ــئه تېمىغ ــال قهل ــۆرۈپ دەرھ ــانكك  ۆتۈرۈۋالغ
شىنىڭ بهدىنىـدىن قارمـاقنى چىقىرىـشقا       ئۇ قېرىندىـ  . زەنجىرگه ئېسىلدى 

ــۇ       ــلىدى، ئـ ــشقا باشـ ــۈن چىقىـ ــۈپ تۈتـ ــوللىرى كۆيـ ــڭ قـ ــدى، ئۇنىـ ئۇرۇنـ
قېرىنىدىشىنى قۇتۇلدۇرمىغىچه بولدى قىلمىـدى، ئۇنىـڭ قـولى گۆشىـسز           
سۆڭهككه ئايلىنىپ قالغاندىن كېيىن زېمىنغا چۈشتى، بۇ ئۇرۇشـتىمۇ بهرا          

 ئـالالھ   .شىنى سـورىدى  ئىبنى مالىـك شـېهىتلىكنى رىزىـق قىلىـپ بېرىـ          
ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلدى، ئۇ ئالالھقا ئۇچرىشىشقا قىزىققان ھالـدا          

  . شېهىت بولۇپ يېقىلدى
ئۇنىـڭ  ! ئالالھ جهننهتته، بهرا ئىبنى مالىكنىڭ يۈزىنى نۇرالندۇرۋەتسۇن 
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ــۇن  ــا قاندۇرسـ ــساالمنىڭ جامالىغـ ــۇھهممهد ئهلهيهىسـ ــۆزىنى مـ ــالالھ ! كـ ئـ
  !!! ۋە ئۇنىمۇ رازى قىلسۇن ئامىن! نئۇنىڭدىن رازى بولسۇ
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   ئىبنى ۋەھبئۆمهير
  

، مېنىــڭ بهزى ئوغۇللىرىمــدىنمۇ بهك ئــۆمهيربۈگــۈن 
  . سۆيۈملۈك بولۇپ قالدى

    ئۆمهر ئىبنى خهتتاب—
  

ــۆمهير ــۆزىنى قۇتقــۇزۇپ قايتىــپ   ئ ــر ئۇرۇشــىدىن ئ  ئىبنــى ۋەھــب بهدى
ىر ھالىتىـدە قويـۇپ     كهلدى، لېكىن ئوغلى ۋەھبنى مۇسۇلمانالر قولىدا ئهس      

  . قايتىپ كهلدى
 مۇســـــۇلمانالرنىڭ ئۆزىنىـــــڭ رەســـــۇلۇلالھقا يهتكـــــۈزگهن ئـــــۆمهير

ئهزىيهتلىرى، ساھابىالرغا قىلغان ئـازابلىرى تۈپهيلىـدىن ئوغلىغـا قـاتتىق           
  . ئازابنى تېتىتىپ قويۇشىدىن ئهنسىرەيتتى

 كهئبىنـى تـاۋاپ قىلغىلـى ۋە بۇتقـا چوقـۇنغىلى            ئـۆمهير بىر ئهتىگىنى   
ېلىــپ، تــاش يېنىــدا ئولتۇرغــان، ســهفۋان ئىبنــى ئــۆمهييهنى كــۆردى ـ دە،   ك

  :ئۇنىڭ قېشىغا بېرىپ
  :سهفۋانمۇ جاۋابهن.  دېدى—!  كاتتىسىقۇرەيش!  سهھهرهيرلىكخ —
ش ئولتۇرۇڭ پاراڭلىـشايلى سۆزلىـشى    ! ئهبۇۋەھب!  خهيرلىك سهھهر  —

  .  دېدى—! ئارقىلىق ۋاقتنى تېز ئۆتكۈزگىلى بولىدۇ
دىر ئۇرۇشـىنى،    به هنئىككىيل بۇ   .هفۋاننىڭ ئۇدۇلىدا ئولتۇردى   س ئۆمهير

ئۇنىڭــدا يــۈز بهرگهن قــاتتىق مۇســىبهتلهرنى، مۇســۇلمانالر قولىغــا چۈشــۈپ 
قالغان ئهسىرلهرنىڭ سانى، مۇسـۇلمانالر قىلىچـى ئۆلتۈرىۋاتقـان ۋە چوڭقـۇر            

 كـاتتىلىرى توغرىـسىدا ئىـچ ئاغرىتىـشقان         قۇرەيش كهتكهن   يىتىپقۇدۇق  
  : بۇ ۋاقىتتا، سهفۋان ئېغىر بىر تېنىۋېلىپ. ا سۆزلهشتىھالد

ــــ ئالالھ بىـلهن قهسـهمكى، بۇنـدىن كېـيىن ياشاشـنىڭ ئهھمىيىتـى              
  : ئۆمهير، دېۋېدى —! قالمىدى
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ــدىڭ   — ــت گهپ قىلـ ــهمكى، راسـ ــلهن قهسـ ــالالھ بىـ ــدى ۋە —!  ئـ  دېـ
 كهئبىنىـــڭ پهرۋەردىگـــارى بىـــلهن —بىردەملىـــك ســـۈكۈتتىن كېـــيىن، 

 بواللمىغـان قهرزىـم ۋە مهنـدىن كېـيىن          ۈگىتىپتئهگهر مېنىڭ   قهسهمكى،  
ــالىلىرىم بولمىغــــان بولــــسا ئىــــدى، مهن    ــا تارتىــــپ قالىــــدىغان بــ جاپــ
مۇھهممهدنىڭ قېشىغا بېرىپ ئۇنى ئۆلتۈرۈپ، ئۇنىـڭ ئىـشىنى توختىتىـپ           

ئـۇ يهنه ئاسـتا پىچىـرالپ       .  دېـدى  —! ئۇنىڭ يامـانلىقىنى توسـقان بـوالتتىم      
م ۋەھبنىڭ ئۇالرنىڭ قولىدا بولغانلىقى مېنىـڭ مهدىـنىگه         تۇرۇپ، ــــ ئوغلۇ  

  .  دېدى—! بېرىشىمغا گۇمان قوزغىيالمايدۇ
سهفۋان ئۆمهييهنىڭ بۇ سـۆزلىرىنى غهنىـمهت بىلىـپ، بـۇ پۇرسـهتنىڭ             

  : كېتىشىنى خالىمىدى ـ دە، ئۇنىڭغا قاراپ ئۆتۈپ
! قانچىلىك قهرزىڭ بولسا مېنىـڭ ئۈسـتۈمگه قويـۇپ قـوي          ! ئۆمهير —

ئهمما، بالىلىرىڭغا كهلسهك، مهن ئۇالرنى ئۆمۈر بويى       !... هن ئادا قىلىۋېتهي  م
ــىۋېتهي  ــا قوشـ ــۆپ ! مېنىـــڭ بالىلىرىمغـ ــېلىم كـ ــڭ ! مېنىـــڭ مـ ئۇالرنىـ

  .  دېدى—!... ھهممىسىگه يېتىدۇ
ھـېچكىمگه  !  ئۇنداق بولسا، بىزنىڭ بۇ گهپلىرىمىزنى مهخپىي تۇت —

  ! دېمىگىن
  !  سهنمۇ شۇنداق قىالرسهن—
 كهئبىدىن چىقتى، ئۇنىڭ قهلبىدە مۇھهممهد ئهلهيهىسـساالمغا        هيرئۆم

قارشى ئاداۋەت ئوتى الۋۇلدايتتى، ئۇ بهل باغلىغان ئىشنى ئادا قىلىش ئۈچۈن           
ــۇردى   ــانىغىلى تـ ــۈنلهرنى سـ ــڭ    . كـ ــرەر ئادەمنىـ ــهپىرىدىن بىـ ــۆز سـ ــۇ ئـ ئـ

چــــۈنكى، قۇرەيــــشلىك ئهســــىرلهرنىڭ . گۇمانلىنىــــشىدىن قورقمــــايتتى
رلهرنى تۆلهم بېرىـپ قۇتقـۇزۇپ كـېلىش ئۈچـۈن مهدىـنىگه            ئىگىلىرى ئهسى 

ــۇراتتى  ــپ كېلىــپ ت ــۆمهير. بېرى ــلهن  ئ ــپ، زەھهر بى ــى چاخلىتى  قېلىچىن
سۇغارتقۇزدى، ئۇلىغىنى تهييارالپ تهق قىلـدۇردى ـ دە، مهدىـنه تهرەپـكه يـول      

. ئۇنىـڭ پۈتكـۈل ۋۇجـۇدى ئـاداۋەت ۋە يامـانلىق بىـلهن تولغـان ئىـدى          . ئالدى
 ەپئىــزدىگه يېتىــپ كېلىــپ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنى  مهدىــنئــۆمهير
 ئىشىكىنىڭ تـۈۋىگه كېلىـپ ئـۇلىغىنى        مهسجىد تهرەپكه ماڭدى،    مهسجىد
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ئــالالھ (بــۇ ۋاقىتتــا ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب . چۆكتــۈرۈپ ئۇنىڭــدىن چۈشــتى
نىڭ مهســجىد بىــلهن هرســاھابىلبىــر تۈركــۈم  ) ئۇنىڭــدىن رازى بولــسۇن 
ۇپ، بهدىر ئۇرۇشـىنى ۋە ئۇنىڭـدىكى شـېهىتلهرنى         ئىشىكى ئالدىدا ئولتۇرۇش  

ئهســــلهپ، مۇھــــاجىر ۋە ئهنــــسارىالرنىڭ قهھرىمــــانلىقلىرى، ئالالھنىــــڭ 
ئۆزلىرىنى ياردىمى ئارقىلىق ھـۆرمهتلىگهنلىكى ۋە ئۇالرغـا دۈشـمهنلهرنىڭ          

ئـۆمهر بىـر    . ۇراتتىخارلىقىنى كۆرسهتكهنلىكى توغرىسىدا سۆزلىشىپ ئولت    
ــاراپال، ئۇلىق ــدىن چۈقـ ــسىپ،  ىـ ــى ئېـ ــۈپ قىلىچىنـ ــجىدشـ ــكه مهسـ  تهرەپـ

  : نى كۆردى ـ دە، ئورنىدىن چاچراپ تۇرۇپئۆمهيركېلىۋاتقان 
ــاۋۇ ئىـــت— ــۇئۆمهيرئالالھنىـــڭ دۈشـــمىنى !  مـ ــالالھ بىـــلهن !غـ ؟ ئـ

بىــز مهككىــدىكى  ! قهســهمكى، ئــۇ بــۇ يهرگه يامــانلىق ئۈچــۈنال كهلــگهن     
ــۇنداقال    ــى ۋە شـ ــزگه جاسۇسـ ــڭ بىـ ــۇ ئىتالرنىـ ــاغلىرىمىزدا مۇشـ ــر چـ  بهدىـ

 دېـــدى ۋە —! ئۇرۇشـــىدىن ئىلگىـــرى بىـــزگه قويۇلغـــان جاسۇســـى ئىـــدى 
 سىلهر رەسۇلۇلالھنىڭ قېـشىغا بېرىـپ ئۇنىـڭ         —يېنىدىكى كىشىلهرگه،   

مـاۋۇ ئالـدامچى نىجىـسنىڭ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا          ! يېنىدا تـۇرۇڭالر  
 دېـــدى ۋە ئالـــدىراپ كېلىـــپ —! زىيـــان يهتكۈزۈشـــىدىن ئاگـــاھ بولـــۇڭالر

 ئۆمهيرئالالھنىڭ دۈشمىنى   !  رەسۇلۇلالھ يا —مبهر ئهلهيهىسساالمغا،   پهيغه
ئــۇنى يامــانلىقنى ئــويالپ ! ئــۇ قىلىچىنــى ئېــسىپ كهپتــۇ ! ئىبنــى ۋەھــب

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۆمهرگه.  دېدى—! كهلدىمكىن دەيمهن
  .  دېدى—!  ئۇنى قېشىمغا كىرگۈزىۋەت—

 تـۇتتى ۋە قىلىچىنىـڭ يىپـى        ئۆمهر ئۇنىڭ ئالدىغا بېرىپ، ياقىسىدىن    
بىلهن بوينىدىن باغالپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تهرەپـكه ئېلىـپ كهلـدى،           

  :پهيغهمـبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ئهھۋالنى كۆرۈپ
ئانـــدىن . ، ئـــۆمهر ئـــۇنى قويـــۇپ بهردىدېۋېـــدى —!  ئـــۇنى قويىـــۋەت—

.  ئــۇ كهيــنىگه يانــدىدېۋېــدى —!  كهيــنىڭگه يــان—رەســۇلۇلالھ ئــۆمهرگه، 
! يـېقىن كهل  ! ئـۆمهير  —گه قاراپ،   ئۆمهيرئاندىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم    

  :، ئۇ يېقىن كېلىپدېۋېدى —
بـۇ سـاالم ئهرەبلهرنىـڭ      ( دەپ سـاالم بىرۋىـدى       —!  سـهھهر  هيرلىكخ —
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  :، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم)جاھىلىيهت دەۋرىدىكى سالىمى ئىدى
ى سـاالم بىـلهن     ئالالھ بىزنى سـېنىڭ سـالىمىڭدىن ياخـش       ! ئۆمهير —

دۇر، ئۇ  » هسساالمۇئهلهيكۇمئ«ھۆرمهتلىدى، ئالالھ بىزنى ھۆرمهتلىگهن ساالم      
  .  دېدى—! جهننهت ئهھلىنىڭ سالىمىدۇر

ــهم  — ــلهن قهس ــالالھ بى ــراق    !  ئ ــالىمىمىزدىن يى ــڭ س ــهنمۇ بىزنى س
  .ئۆمهير دېدى —! ئۇ ساالمغا تېخى ئهمدى يهتتىڭ! ئهمهس

پ كهلـدىڭ؟ دەپ سـورىدى پهيغهمـبهر        بـۇ يهرگه نـېمه دە     ! ئـۆمهير  ئى   —
  . ئهلهيهىسساالم

ــىرنى   — ــۇڭالردىكى ئهس ــىلهرنىڭ قول ــۇزغىلىق س ــدىمۇتق ــا !  كهل ماڭ
  .  دېدى—! ئېتىبار قىلىڭالر

   ئۇنداقتا، مۆرەڭدىكى قىلىچنى نېمىگه ئېلىپ كهلدىڭ؟—
 مهن بۇ قىلىچنى يامانلىقنى ئويالپ ئېلىپ كهلگهن بولسام ئـالالھ           —

  !... ڭ سهت قىلىچالردىن قىلىۋەتسۇنبۇ قىلىچنى ئه
  قىلىچنى نېمىگه ئېلىپ كهلدىڭ؟ !  راست گهپ قىل—
  !  يۇقىرىقى ئىش ئۈچۈن ئېلىپ كهلدىم—
ــاق— ــۇرۇپ    !  يـ ــدە ئولتـ ــاش تۈۋىـ ــلهن تـ ــهفۋان بىـ ــهن سـ ــۇرەيشسـ  قـ

ئانـدىن سـهن،    ! ئۆلۈكلىرىنىڭ قۇدۇققا چۈشۈپ كهتكهنلىرىنى ئهسـلىدىڭالر     
 بــالىلىرىم بولمىغــان بولــسا، مهن مــۇھهممهدنى ئهگهر ئۈســتۈمدە قهرزىــم ۋە
ســـېنىڭ قهرزىـــڭ ۋە : دېـــدىڭ، ئانـــدىن ســـهفۋان! ئۆلتـــۈرگىلى چىقـــاتتىم

بالىلىرىڭنى، مېنى ئۆلتۈرۈش بهدىلىگه ئۆز ئۈستىگه ئالدى، سهن بىلهن بـۇ           
  .  دېدى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم—! ئىشالر ئوتتۇرىسىدا ئالالھ بار

  :لىپ بىردەم ھودۇقۇپ قېئۆمهير
 دېـدى ۋە    — سېنىڭ ھهق پهيغهمبهرلىكىڭگه گۇاھلىـق بېـرىمهن،         —

ــدىنال،  ــا—ئارقىـ ــۇلۇلالھ  يـ ــمان   ! رەسـ ــگهن ئاسـ ــپ كهلـ ــهن ئېلىـ ــز سـ بىـ
لــېكىن ! خهۋەرلىرىنــى ســاڭا چۈشــۈرۈلگهن ۋەھىيلهرنــى يالغــان دەپتىمىــز 

ــېچكىم     ــقا ھـ ــزدىن باشـ ــۆزىمىزنى ئىككىمىـ ــان سـ ــلهن بولغـ ــهفۋان بىـ سـ
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هن قهســهمكى، بــۇ ســۆزلهرنى ســاڭا ئــالالھ ئېلىــپ  ئــالالھ بىــل! بىلمهيتتــى
مېنـى ئىـسالم دىنىغـا باشـالش ئۈچـۈن سـېنىڭ            ! كهلگهنلىكىگه ئىشهندىم 

 دېــدى ۋە —! قېــشىڭغا ئېلىــپ كهلــگهن ئالالھقــا مىــڭ مهرتىــبه شــۈكرى  
ــۈردى،   ــاھادەت كهلت ــوق   —ش ــالھ ي ــقا ئى ــالالھتىن باش ــر ئ ــۇھهممهد !  بى م
  . ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى

  : هلهيهىسساالم ساھابىالرغاپهيغهمبهر ئ
ئۇنىڭغا، قۇرئان ئۆگىتىپ   !  بۇرادىرىڭالرغا دىندىن مهلۇمات بېرىڭالر    —
  .  دېدى—! ئۇنىڭ ئهسىرىنى قويۇپ بېرىڭالر! قويۇڭالر

ــا خۇشــال بولۇشــتى،   ئۆمهيرمۇســۇلمانالر  نىــڭ مۇســۇلمان بولغانلىقىغ
  : ھهتتا ئۆمهر ئىبنى خهتتاب مۇنداق دەيدۇ

ــۆمهير —  ڭگــۇزتولۇلالھنىڭ قېــشىغا كهلــگهن چېغىــدا ماڭــا  ، رەســۇئ
نىڭدىن سۆيۈملۈكرەك ئىـدى، مانـا بۈگـۈن ئـۇ ماڭـا بهزى ئوغۇللىرىمـدىن               ۇئ

  ! سۆيۈملۈك بولۇپ كهتتى
 ۋۇجۇدىنى ئىسالم تهلىماتلىرى بىـلهن پـاكالپ، دىلىنـى قۇرئـان         ئۆمهير

ەك نۇرى بىلهن تولدۇرۇپ، مهككه ۋە مهككىدىكى كىـشىلهرنى ئۇنتۇلدۇرغىـد         
 ۋاقىتتـا،   ۆتكۈزۈۋاتقـان ئدەرىجىدە ھاياتىنىڭ گـۈزەل ۋە باياشـات كـۈنلىرىنى          

ســىلهرگه پــات «: ســهفۋان شــېرىن خىيــالالرنى ســۈرۈپ قۇرەيــشلهر ئىچىــدە 
يېقىندا كېلىـدىغان ۋە بهدىـر ۋەقهسـىنى ئۇنتۇلدۇرىـدىغان چـوڭ خهۋەردىـن              

 كۈتـۈپ   دەپ جار سېلىپ يۈرەتتى، سهفۋان ئـۇزۇن مـۇددەت        » !بېشارەت بېرەي 
تۇردى، ئۇنىڭ كۆڭلىگه بىئاراملىق ئاستا ـ ئاستا كىرىشكه باشلىدى، ھهتتا  

 ئــۆمهيريولــۇچىالردىن . ئـۇ پــۇتى كــۆيگهن توخــۇدەك تۇرالمــاس بولــۇپ قالــدى 
توغرىلىـــق ســـورىغان بولـــسىمۇ، ھېچكىمـــدىن قانائهتلىنهرلىـــك جاۋابقـــا  

» !ن بوپتـۇ   مۇسـۇلما  ئـۆمهير «ئېرىشهلمىدى، بىر كۈنى بىر يولۇچى كېلىپ،       
چۈنكى، يهر يۈزىـدىكى    . لگهندەك تۇيۇلدى ىسهفۋانغا بۇ خهۋەر يهر تهۋرىت    . دېدى

نى مۇسـۇلمان بولمايـدۇ، دەپ      ئـۆمهير بارلىق كىشىلهر مۇسـۇلمان بولـسىمۇ،       
  . ئوياليتتى

يـاد  دەرىجىـدە   مهلـۇم  دىنـدىن خهۋەردار بولـۇپ، قۇرئانـدىن        ئـۆمهير ئهمما  
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  منىڭ يېنىغا كېلىپ،ئالدى، ئۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساال
ــۇرىنى  !  رەســۇلۇلالھ يــا— مهن ئــۇزۇن زامــانالردىن بۇيــان ئالالھنىــڭ ن

ــتىمهن  ــۇپ كهپ ــكه ئۇرۇن ــشىلهرگه   ! ئۆچۈرۈش ــرگهن كى ــا كى ــسالم دىنىغ ئى
ئهمــدى مهن مهككىــگه بېرىــپ ! يهتكــۈزگهن ئهزىيــتىم بهك قــاتتىق بوپتــۇ 

ــۇرەيش ــكه چاقىر   ق ــۇلى تهرەپ ــڭ رەس ــالالھ ۋە ئالالھنى ــى ئ ــشىمغا  خهلقىن ى
ئهگهر ئـۇالر ئىـسالم دىنىنـى قوبـۇل     ! رۇخسهت بېرىشىڭنى ئۈمىد قىلىـمهن  

؟ ئهگهر يــۈز ئۆرۈســه، مهن بــۇرۇن !قىلــسا نــېمه دېــگهن ياخــشى بــوالتتى ـ ھه  
ســـېنىڭ ســـاھابىلىرىڭغا ئهزىـــيهت يهتكۈزگهنـــدەك، ئۇالرنىـــڭ دىنىغىمـــۇ 

  .  دېدى—! ئهزىيهت يهتكۈزىمهن
ــۇلۇلالھ  ــۆمهيررەس ــسهت قىلــ ئ ــۆمهيردى، گه رۇخ ــگه قايتىــپ  ئ  مهككى

  : سهفۋاننىڭ ئۆيىگه كېلىپ
ــهفۋان— ــى سـ ــشلهرنىڭ  !  ئـ ــدىن ۋە قۇرەيـ ــكه رەھبهرلىرىـ ــهن مهكـ سـ

ئهقىللىقلىرىدىن بىرى، سىلهر ئېلىپ بېرىۋاتقان تاشقا ئىبـادەت قىلىـش،          
قۇربانلىق قىلىش ئىشلىرىنى سهن ئهقىلگه ئۇيغـۇن، دىـن بولۇشـقا اليىـق             

ــۇن  ــسهن؟ مهن بــ ــايمهن؛   دەپ ئويالمــ ــق دەپ قارىمــ ــقا اليىــ ــن بولۇشــ ى دىــ
مۇھهممهدنىـــڭ دىنىنـــى قوبـــۇل قىلـــدىم، ئۇنىـــڭ ئالالھنىـــڭ ئهلچىـــسى 

  . دېدى—! ئىكهنلىكىگه گۇۋاھلىق بېرىمهن
 مهككىدە تۇرۇپ كىشىلهرنى دىنغا چاقىرىشقا باشلىدى، ئۇنىـڭ         ئۆمهير

ى  ئىبنـ  ئـۆمهير ئـالالھ   . تهشۋىقى بىلهن نۇرغۇن كىشىلهر مۇسـۇلمان بولـدى       
ئۇنىڭ قهبرىسىنى نۇرالندۇرۋەتـسۇن    ! ۋەھبىگه كۆپلهپ رەھمهت ئاتا قىلسۇن    

  !ئامىن
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  ئابدۇلالھ ئىبنى ھۇزافه ئهسسهھمى
 

ھهربىـــر مۇســـۇلمانننىڭ ئابـــدۇلالھنىڭ بېـــشىغا    
 بولــۇپ بىرىنچــىمهن !  بــارهجبــۇرىيىتىمســۆيۈش 
  ! باشاليمهن

    ئۆمهر ئىبنى خهتتاب— 
  

 بولغان ئابـدۇلالھ    هردىنساھابىل —نى  بۇ ھېكايىمىزنىڭ باش قهھرىما   
  . ئىبنى ھۇزافه ئهسسهھمى دەپ ئاتىلىدىغان كىشىدۇر

ى دۇنيـا رەھبهرلىـرى بولغـان،    ئىسالم دىنى ئابدۇلالھقا ئۆز زامانىسىدىك 
شكه ۋە ئـۇ    ىـ  پادىشاھى كىـسرا ۋە رۇم پادىـشاھى قهيـسهر بىـلهن كۆرۈش            پارس

سىدە سـاقالنغان، تـارىخ     ئىككى كىشىنىڭ ھهر بىرى بىلهن زامان ئهسلىمىـ       
ــگه     ــدۇرۇش پۇرســىتىگه ئى ــسىنىڭ قال ــۆزلىنىدىغان ھېكايى ــدا س تىللىرى

  . قىلغان
 6 پادىشاھى كىسرا بىلهن بولغان ھېكايىسى ھىجرەتنىڭ        پارسئۇنىڭ  

ـ يىلى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم ئـۆز سـاھابىلىرى ئىچىـدىن بىـر تۈركـۈم               
ــسالمغا    ــشاھلىرىغا، ئى ــئهل پادى ــشىلهرنى چهت ــپ كى ــۇپم دەۋەت قىلى  هكت

  . ئهۋەتمهكچى بولغاندا يۈز بهرگهن
ــۇ   ــپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ب ــۇپ  ۇھىمم  ۋەزىپىنىــڭ خهتىرىنــى تون

بـۇ ئهلچىـلهر بـۇرۇن مۇناسـىۋەت ئۆتكـۈزۈپ باقمىغـان يىـراق              . يهتكهن ئىدى 
ــشاھالرنىڭ     ــدۇ، پادى ــۇ ئهللهرنىــڭ تىلىنــى بىلمهي ــۇالر ب ــدۇ، ئ ــلهرگه بارى ئهل

هيدۇ، مانا شۇنداق تۇرۇقلۇق ئـۇالر بـۇ پادىـشاھالرنى دىنىنـى            مىجهزىنى بىلم 
ــشقا،    ــسىۋىدىن ئايرىلىـــ ــابرۇي ۋە مهنـــ ــۈز ئـــ ــقا، يـــ ــۈنكىتتاشالشـــ  ۈنۈگـــ

  . ئهگهشكۈچىلىرى بولغان كىشىلهرنىڭ دىنىغا كىرىشكه چاقىرىدۇ
بۇ ھهقىقهتهن بارغان ئادەم يوقالغان، قايتقان ئادەم يېڭىـدىن تۇغۇلغـان           
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شـــكۈل ســـهپهردۇر، شۇڭالشـــقا پهيغهمـــبهر    ۈمان بولـــۇپ ھېـــسابلىنىدىغ 
ئهلهيهىسساالم ساھابىلىرىنى بىر يهرگه يىغىپ ئۇالرنىـڭ ئارىـسىدا تـۇرۇپ           
ــيىن،      ــدىن كې ــۆزىنى ئېيتقان ــانا ۋە گۇۋاھلىــق س ــۇدى، ھهمدۇس ــۇتبه ئوق خ

  : مهقسهتنى ئوتتۇرىغا قويدى
كه ــــ مهن سىلهردىن بهزىلىرىڭالرنى چهتئهل پادىشاھلىرىغا ئهلچىلىك      

ئهۋەتمهكچــى، ســىلهر ماڭــا بهنــى ئىــسرائىل ئىــسا ئىبنــى مهريهمــگه قارشــى 
  : ئۇنىڭ ساھابىلىرى.  دېدى—! چىققاندەك قارشى چىقماڭالر

! خالىغـان ئىـشىڭنى ئـادا قىلىـشقا بىـز تهييـارمىز           !  رەسـۇلۇلالھ  ــــ يا 
  .  دېيىشتى—! بىزنى خالىغان يېرىڭگه ئهۋەتكىن

ب ۋە چهتــــئهل پادىــــشاھلىرىغا ئــــۆز پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم ئهرە
.  ئــالته كىــشىنى تاللىــدىهردىنســاھابىلمهكتــۇبلىرىنى ئهۋەتىــش ئۈچــۈن 

ــالته كىــشىنىڭ بىــرى ئىــدى    ــدۇلالھ ئىبنــى ھــۇزافه ئاشــۇ ئ ــارس . ئاب ــۇ پ ئ
ــشقا      ــى ئاپىرى ــساالمنىڭ خېتىن ــبهر ئهلهيهىس ــسراغا پهيغهم ــشاھى كى پادى

  . تهيىنلهندى
ئايالى ۋە بالىلىرى بىـلهن خوشلىـشىپ،       ئابدۇلالھ ئۇلىغىنى تهييارالپ    

ئــۇ پهقهت ئالالھنىــڭ ھهمراھلىقىــدا يــالغۇز . نىــشانغا قــاراپ يولغــا چىقتــى
ھالدا تاغ ـ داۋانالردىن ئېشىپ، ئويمان ـ ئازگـالالردىن ئۆتـۈپ ئـاخىرى پـارس       
دىيارىغــا يېتىــپ بــاردى ـ دە، پادىــشاھ دىيارىــدا ئوردىغــا كىرىــشكه ئىجــازەت   

  . زىۋەنگه ئېلىپ كهلگهن خهتنىڭ خهۋىرىنى يهتكۈزدىسورىدى ھهم دەرۋا
كىسرا ئوردىسىنى ئاالھىدە زىننهتلهپ پارس كاتتىلىرىنى مهجلىـسكه        
كېلىشكه چاقىردى، ئۇالر كهلگهندىن كېيىن ئوردا ئىچى بىر خىل سۈرلۈك          
  . تۈسكه كىردى، ئاندىن ئهلچى ئابدۇلالھنىڭ كىرىشىگه رۇخسهت بېرىلدى

 ـ ساددا، توقۇلۇشى قوپـال،   ئاددىي ۇزۇرىغاھدىشاھىنىڭ ئابدۇلالھ پارس پا
ئهرەبــلهرگه خــاس كىــيىم بىــلهن كىــردى، لــېكىن ئۇنىــڭ بېــشى ئۈســتۈن،  
قهددى تىكلهنگهن بولۇپ، پۈتۈن ۋۇجۇدىـدىن ئىـسالمنىڭ ئىززىتـى چاقنـاپ،            
ــپىگه     ــۆز تهرى ــۇراتتى، كىــسرا ئ دىلىــدا ئىماننىــڭ كــاتتىلىقى يالقۇنجــاپ ت

الھنى كۆرۈشــى بىلهنــال، قېــشىدىكى خىــزمهتچىلهردىن كېلىۋاتقــان ئابــدۇل
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  : ئابدۇلالھ. بىرگه ئۇنىڭ قولىدىكى خهتنى ئېلىشقا ئىشارەت قىلدى
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مېنـى بـۇ خهتنـى كىـسرانىڭ ئـۆز              ! ــــ يـاق  

ــا     ــان، مهن ئالالھنىــڭ پهيغهمبىرىنىــڭ بۇيرۇقىغ ــشكه بۇيرۇغ ــا بېرى قولىغ
  : كىسرا قېشىدىكى خىزمهتچىلهرگه. دى دې—! خىالپلىق قىلمايمهن

  .دېدى—!ــــ ئۇنى قېشىمغا كهلگىلى قويۇڭالر
ئابدۇلالھ كىسرانىڭ قېشىغا كېلىـپ خهتنـى كىـسرانىڭ ئـۆز قولىغـا             

ئاندىن كېيىن كىسرا ھىرە ئهھلىدىن بولغان كـاتىپىنى چاقىرىـپ          . بهردى
  : خهت. خهتنى ئۇرۇشقا بۇيرۇدى

ــهپقهتلىك ۋە مېهرى بـــان ئالالھنىـــڭ ئىـــسمى بىـــلهن  ناھـــايىتى شـ
ــسى    ــارس كاتتىـ ــۇھهممهدتىن، پـ ــرى مـ ــاليمهن، ئالالھنىـــڭ پهيغهمبىـ باشـ

  .  دەپ باشالنغان ئىدى!...كىسراغا، توغرا يولغا ئهگهشكهنلهرگه ساالم
كىسرا خهتنى مۇشۇ يهرگىچه ئاڭالپ، چهكسىز غهزەپـكه كېلىـپ يـۈزى            

چــۈنكى پهيغهمــبهر قىزىرىــپ، چىــكه ۋە گهدەن تومــۇرلىرى كۆپــۈپ كهتتــى،  
  ... ئهلهيهىسساالم خهتنى ئۆزىنىڭ ئىسمى بىلهن باشلىغان

كىسرا خهتنى كاتىپنىڭ قولىـدىن سـىلكىپ تارتىۋېلىـپ ئـۇ خهتنـى             
ماڭا مۇشـۇنداقمۇ يازامـدۇ؟ ئـۇ       «: ئاخىرىنى ئوقۇمايال يىرتىپ تاشلىدى ۋە ئۇ     

ھنى دەپ كايىـشقا باشـلىدى، ئانـدىن ئابـدۇلال        » !دېگهن مېنىڭ قۇلۇم تۇرسا   
  .  بۇيرۇدىۋېتىشقاچىقىرىمهجلىستىن 

ــسرانىڭ  ــدۇلالھ كىـ ــۇ ئۆزىنىـــڭ   ۇھئابـ ــى، ئـ ــدىن چىقىـــپ كهتتـ زۇرىـ
  ... ئۆلتۈرۈلىدىغانلىقىنى ياكى تىرىك قويىۋېتىلىدىغانلىقىنى بىلمهيتتى

ئـالالھ بىـلهن قهسـهمكى، مهن پهيغهمـبهر         «: ئـۇ ئـۇزۇن تۇرمـايال      لېكىن
كـۈزۈپ بولغانـدىن كېـيىن ئهمـدى        ئهلهيهىسساالمنىڭ خېتىنى جايىغـا يهت    

 مىنىـپ دېـدى ـ دە، ئۇلىغىغـا    » نېمىال ئهھۋال بولمىـسۇن، پهرۋايىـم ـ پهلهك   
كىـسرانىڭ ئـاچچىقى بېـسىلغاندا، ئابـدۇلالھنى ئـۆز يېنىغـا            . يۈرۈپ كهتتى 

ئېلىپ كىرىشكه بۇيرۇدى، لېكىن ئۇ تېپىلمىدى، ئۇنىـڭ ئىـز ـ دىرىكىنـى     
 بېرىپ ەپئىزدرەب ئارىلىدىكى يولالرغا قهدەر ئااللمىدى، ئۇالر ئابدۇلالھنى ئه

ئۇنىـــــڭ كېتىـــــپ بولغـــــانلىقىنى ئـــــۇقتى، ئابـــــدۇلالھ پهيغهمـــــبهر      
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ئهلهيهىسساالمنىڭ قېـشىغا كېلىـپ كىـسرانىڭ ئىـشلىرىنى ۋە خهتنىـڭ            
ئـالالھ  «: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   . يىرتىپ تاشـالنغىنىنى خهۋەر قىلـدى     

دېــدى ۋە باشــقا گهپ ـ ســۆز   » !نئۇنىــڭ پادىــشاھلىقىنى ۋەيــران قىلىۋەتــسۇ
  . قىلمىدى

ــا   ــا كىــسرا، يهمهن ۋالىــسى بازانغ ــۇ   «: ئهمم ــاش كــۆتهرگهن ب ھىجــازدا ب
ئــۇالر ئــۇ ئــادەمنى ! ئــادەمگه قېــشىڭدىن كۈچلــۈك ئىككــى كىــشىنى ئهۋەت 

  . دەپ خهت يازدى» !مېنىڭ يېنىمغا ئېلىپ كهلسۇن
ــازان پهيغهمــبهر  ــادەمن هلهيهىســساالمنىڭئب ى خهت  قېــشىغا ئىككــى ئ

خهتته، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا كېچىكمهستىن كىـسرا      . بىلهن ئهۋەتتى 
  ... بىلهن ئۇچرىشىش ئۈچۈن كېلىشكه بۇيرۇق بېرىلگهن ئىدى

بازان يهنه بۇ ئىككـى كىـشىگه، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئىـش ـ       
ھهرىكهتلىرىنــى كۆزىتىــشنى ۋە پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئېلىــپ     

ن ئىــشلىرىدىن خهۋر بېرىــشنى ۋە مــۇھهممهد ئهلهيهىســساالمدىن بېرىۋاتقــا
بـۇ ئىككىـسى تېـزلىكته سـهپهرگه        . مهلۇمات ئىگهللهشـنى بۇيرۇغـان ئىـدى      

 يېتىپ بارغاندا تائىفتا قۇرەيـشلىك سـودىگهرلهر        هھىرىگهشتائىف  . ئاتالندى
. بىلهن ئۇچرىشىپ قېلىپ، ئۇالردىن مۇھهممهد ئهلهيهىسـساالمنى سـورىدى        

  : لىكلهرقۇرەيش
ــۇ مهدىنىــدە— ــدا مهككىــگه   —!  ئ  دەپ جــاۋاب بېرىــپ خــاتىرجهم ھال

! شــخهۋەرۇخ خهلقىنــى تهبــرىكلهپ، ـــــ قــۇرەيشئــۇالر .  كهتتــىهپئىلگىــرىل
ــۇ    ــى تۇرۇپتـ ــۇھهممهدكه قارشـ ــسرا مـ ــى، كىـ ــڭ  ! ئېنىقكـ ــىلهردىن ئۇنىـ سـ

  .  دېگىلى تۇردى—! يامانلىقىنى توسۇپتۇ
ئۇ ئىككىسى مهدىـنىگه    .  ئالدى ھېلىقى ئىككىسى مهدىنه تهرەپكه يول    

ــلهن كۆرۈشــۈپ، بازاننىــڭ خېتىنــى     ــبهر ئهلهيهىســساالم بى ــپ پهيغهم بېرى
  :بېرىپ

ــىزنى     — ــا س ــشاھىمىز بازانغ ــسرا، پادى ــشاھى كى ــشاھالرنىڭ پادى  پادى
بىــز ســىزنى ئۇنىــڭ ... ئېلىــپ كېلىــشكه ئــادەم ئهۋەتىــشكه خهت يېزىپتــۇ 

ز مــاقۇل كۆرســىڭىز ئهگهر ســى! قېــشىغا ئېلىــپ بېــرىش ئۈچــۈن كهلــدۇق
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كىسراغا سىزنىڭ مهنپهئهتىڭىز ئۈچۈن سىزنى جازالىماسـلىق توغرىـسىدا         
ــڭ      ــاچچىقىنى، ئۇنىـ ــڭ ئـ ــسىڭىز ئۇنىـ ــويىمىز، ئهگهر ئۇنىمىـ ــۆزلهپ قـ سـ
ئازابىنىڭ يامانلىقىنى ئۇنىڭ سىز ۋە قهۋمىڭىزنى ھاالك قىلىۋېتىشتىكى      

الم تهبهسـسۇم   ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسسا  دېۋېدى —! قۇدرىتىنى سىز بىلىسىز  
  :بىلهن ئۇ ئىككىسىگه

بۈگـۈنچه يـاتىقىڭالردا دەم ئېلىـپ       ! ــــ بۈگـۈن قايتىـپ ئهته كـېلىڭالر       
  : ئۇالر قايتىپ ئهتىسى كېلىشتى ۋە.  دېدى—! ئهته سۆزلىشهيلى! تۇرۇڭالر

 —ــــ بىز بىلهن كىسرانىڭ قېشىغا بېرىشقا تهييارلىق قىلدىڭىزمۇ؟       
  :سساالم ئۇ ئىككىسىگهپهيغهمبهر ئهلهيهى. دەپ سورىدى

ئـۇنى  !... سىلهر بۇنىڭدىن كېيىن كىسرا بىلهن كۆرۈشهلمهيـسىلهر      —
نـى  “ شىرۋەيه”ئالالھ ئۆلتۈرۈۋەتتى، مۇشۇ ئاينىڭ پاالنى كۈنى ئۇنىڭ ئوغلى         

ــا رەھـــبهر قىلـــدى،   ــبهر .  دېـــدى—ئۇنىـــڭ ئورنىغـ ئـــۇ ئىككىـــسى پهيغهمـ
رىـدە ھهيرانلىـق    يۈزلى. ئهلهيهىسساالمغا چهكچهيگىنىچه قـاراپ قېلىـشتى     

  : ئاالمهتلىرى پهيدا بولدى ـ دە
 قـا “ بـازان ”پادىـشاھىمىز   ! ــــ سهن نېمه دەۋاتقانلىقىڭنى بىلهمـسهن؟     

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم.  دېيىشتى—مۇشۇنداق يازىمىزمۇ؟ 
مۇھهممهد، روشـهنكى مېنىـڭ دىـنىم كىـسرانىڭ         «بازانغا  !  ــــ شۇنداق 

مۇسـۇلمان بولـساڭ   ! لهرگىچه يېتىپ بارىدۇپادىشاھلىقى يېتىپ بارغان يهر   
» قولۇڭدىكى خىزمهتنى ساڭا بېرىمهن، سېنى قهۋمىڭگه باشلىق قىلىمهن       

  .  دەپ ئۇالرنى يولغا سېلىپ قويدى—دېدى، دەڭالر، 
بۇ ئىككىـسى بازاننىـڭ قېـشىغا كهلـدى ـ دە، بازانغـا بولغـان ئىـشالرنى         

  بازان . سۆزلهپ بهردى
ى راست بولسا، ئۇ راست پهيغهمـبهر، ئهگهر         ئهگهر مۇھهممهدنىڭ گېپ   —

  .  دېدى—! يالغان بولسا ئىش ئالدىمىزدا، قانداقلىقىنى بىلىمىز
: ئۇزۇن ئۆتمهي بازانغا شـىرۋەيهنىڭ خېتـى يېتىـپ كهلـدى، ئـۇ خهتـته              

ئـــۇنى پهقهت خهلقىمىزنىـــڭ ئىنتىقـــامى ! مهن كىـــسرانى ئۆلتـــۈرۋەتتىم«
ەپلىك كىـشىلىرىنى ئۆلتـۈرۈش،     ئۇ خهلقىمىزنىـڭ شـهر    ! ئۈچۈنال ئۆلتۈردۈم 
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ئايـاللىرىنى دەپــسهندە قىلىــش، مــاللىرىنى بــۇالڭ ـ تــاالڭ قىلىــش بىــلهن    
شۇغۇللىنىپ كهلدى، خېتىم بارغان ھامـان قېـشىڭدىكىلهر بىـلهن بىـرگه        

   .دېيىلگهن ئىدى» !ماڭا بويسۇنغىن
بازان شىرۋەيهنىڭ خېتىنى ئوقـۇپ بولـۇپ، ئـۇنى بىـر تهرەپـكه تاشـالپ               

ئۇنىـڭ بىـلهن   . ە، ئۆزىنىـڭ مۇسـۇلمان بولغـانلىقىنى جاكارلىـدى    قويدى ـ د 
ىقالرنىڭ ھهممىسى مۇسۇلمان بولدى، مانا     پارسلرىدىكى  ىبىلله يهمهن شهھ  

 پادىــــشاھى كىــــسرا بىــــلهن  ئابــــدۇلالھ ئىبنــــى ھۇزافهنىــــڭ پــــارسبــــۇ
  . ئۇچراشقاندىكى ئاجايىپ ھېكايىسى

ــلهن     ــسهر بى ــسى قهي ــدۇلالھنىڭ رۇم كاتتى ــداقتا ئاب ــشى ئۇن  ئۇچرىشى
  قانداق بولغان ئىدى؟ 

بۇ ئىش، ئۆمهر ئىبنى خهتتابنىڭ خهلىپىلىـك دەۋرىـدە بولغـان بولـۇپ،             
ئابدۇلالھنىڭ قهيسهر بىلهن بولغان قىسسىسىمۇ ئاجايىـپ قىسـسىلهردىن      

  . بىرى ئىدى
 ـ يىلى ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب رۇمغـا قارشـى ئهسـكهر        19نىڭ ىيهھىجر
رۇم پادىشاھى قهيـسهرگه    ... دۇلالھمۇ بار ئىدى  ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئاب  . چىقاردى

مۇسۇلمان قوشـۇنلىرىنىڭ خهۋەرلىـرى، ئىماننىـڭ راسـتلىقى، ئهقىـدىنىڭ           
ــلىق،    ــى ئايىماسـ ــدا جېنىنـ ــڭ يولىـ ــالالھ ۋە پهيغهمبهرنىـ ــۇختىلىقى، ئـ پـ

  . قاتارلىق سۈپهتلىرى يېتىپ بارغان ئىدى
هسـىر بولـۇپ     ئ ەرسـى بىرئهگهر مۇسۇلمانالردىن   : قهيسهر، ئهسكهرلىرىگه 

قولغا چۈشسه، ئۇنى قويىۋەتمهسـتىنال ئۆزىنىـڭ يېنىغـا ئېلىـپ كېلىـشكه             
ــدى  ــان ئى ــۇپ    . بۇيرۇغ ــىر بول ــا ئهس ــۇقالر قولىغ ــدۇلالھنىڭ رۇمل ــالالھ ئاب ئ

ــدى  ــرادە قىلـ ــىنى ئىـ ــۇ   . چۈشۈشـ ــشىغا بـ ــشاھ قېـ ــدۇلالھنى پادىـ ــۇالر ئابـ ئـ
 دەپ ئېلىـپ  ! مۇھهممهدنىڭ دىنىغا دەسلهپ كىرگهن كىـشىلهرنىڭ بىـرى       

  :قهيسهر ئابدۇلالھقا بىر ھازا قاراپ تۇرغاندىن كېيىن. كېلىشتى
  .  دېدى—! مهن ساڭا بىر شهرت قويىمهن!  تېزالن—
  .  ئۇ نېمه شهرت؟ دەپ سورىدى ئابدۇلالھ—
ــمهن    — ــهرت قىلىــ ــنى شــ ــستىئان بولۇشــ ــاڭا خرىــ ئهگهر !  مهن ســ
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 —! مهنسىپىڭنى ئۆستۈرىمهن! خرىستىئان بولساڭ سېنى قويۇپ بېرىمهن
  . دېدى

تهلهپ ماڭــا نىــسبهتهن ســهن   .  ئۇنــداق بولۇشــى مــۇمكىن ئهمهس  —
ــان ــشى   قىلغـ ــبه ياخـ ــڭ مهرتىـ ــۈم مىـ ــىدىن ئۆلـ ــدۇلالھ  !  نهرسـ ــدى ئابـ دېـ

  . مهنسىتمهستىن
ئهگهر سـهن مهن ئوتتۇرىغـا      !  سهن پاراسـهتلىك ئادەمـدەك قىلىـسهن       —

ــمهن      ــېرىك قىلىـ ــشلىرىمغا شـ ــساڭ ئىـ ــۇل قىلـ ــهرتنى قوبـ ــان شـ ! قويغـ
  ! منى بۆلۈپ بېرىمهنپادىشاھلىقى

  : كىشهنلهنگهن ئابدۇلالھ كۆلۈپ تۇرۇپ
ــــــ ئــالالھ بىــلهن قهســهمكى، ئهگهر ســهن ماڭــا مهن كــۆرگهن، بىلــگهن 
نهرسىنىڭ ھهممىسىنى بهرسهڭمۇ، مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ دىنىدىن 

   دېدى —!  ئۈچۈن بولسىمۇ قايتمايمهنۋاقىتكۆزىنى يۇمۇپ ئاچقۇچىلىك 
  .  دېدى—! ا سېنى ئۆلتۈرىمهنــــ ئۇنداقت

  .  دېدى ئابدۇلالھ—! ــــ خالىغىنىڭنى قىل
قهيسهر بۇيرۇق قىلىپ ئابدۇلالھنى دارغا ئاستۇردى ۋە ئاتارمهنلىرىگه        . 

  :رۇم تىلىدا
 دېــدى ۋە ئــۇنى خرىــستىئان  —!  ئۇنىــڭ قولىغــا يــېقىن ئېــتىڭالر —

هنه ئۇنىـڭ پۇتىغـا   قهيـسهر ي . ئابدۇلالھ قهتئىـي ئۇنىمىـدى  . بولۇشقا زورلىدى 
ئابـدۇلالھ  . يېقىن ئېتىشقا بۇيرۇدى ۋە ئۇنى خرىستىئان بولۇشقا قىـستىدى        

ــدى ــۇيرۇپ،    . ئۇنىمىـ ــقا بـ ــارمهنلىرىنى توختاشـ ــسهر ئاتـ ــدا قهيـ ــۇ چاغـ  —بـ
ــازاننى     —! ئابـــدۇلالھنى داردىـــن چۈشـــۈرۈڭالر  دېـــدى ـ دە، چـــوڭ بىـــر قـ

قا بــۇيرۇدى، ئهكهلــدۈرۈپ ئــۇنى يــاغ بىــلهن توشــقۇزۇپ ئۇچاققــا ئــوت يېقىــش  
هسـىرلهردىن  قهيسهر بـۇيرۇق قىلىـپ، مۇسـۇلمان ئ       . قازاندىكى ياغ قاينىدى  

ئۇالرنىـڭ گۆشـلىرى كـاۋاب بولـۇپ،        .  قازاندىكى ياغقا تاشـالتقۇزدى    ئىككىنى
ئانــــدىن قهيــــسهر ئابــــدۇلالھنى . ســــۆڭهكلىرى يالىڭاچلىنىــــپ قالــــدى

بهكـرەك  لـېكىن ئابـدۇلالھ بۇرۇنقىـدىنمۇ       . خرىستىئان بولۇشـقا قىـستىدى    
  . چىڭ تۇردى
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قهيسهر، ئابدۇلالھتىن ئۈمىدىنى ئۈزۈپ ئۇنىمـۇ قـازان قېـشىغا ئېلىـپ      
قهيـسهرنىڭ ئـادەملىرى    . كهلگهندە، ئابدۇلالھ ئىختىيارسىز يىغـالپ كهتتـى      

قهيـسهر ئابـدۇلالھنى ئۆلۈمـدىن      . دەپ يهتكـۈزدى  » !ئۇ يىغلىـدى  «قهيسهرگه،  
 ئــۆز ئالــدىغا ئېلىــپ قورقــۇپ يىغلىغــان چېغــى، دەپ گۇمــان قىلىــپ، ئــۇنى

ــۇيرۇدى  ــشكه ب ــۇنى يهنه    . كېلى ــدە، ئ ــا كهلگهن ــسهرنىڭ يېنىغ ــدۇلالھ قهي ئاب
  :قهيسهر. ئابدۇلالھ ئۇنىمىدى. خرىستىئان بولۇشقا قىستىدى

 —بايـاتتىن سـهن نـېمىگه يىغلىغـان ئىـدىڭ؟           !  ۋاي ئىسىت ساڭا   —
  . دەپ سورىدى

ازانغـــا ســـهن ھـــازىر ق«:  مېنـــى يىغالتقىنـــى مهن ئـــۆز ـ ئـــۆزۈمگه   —
دېـــدىم ۋە » !ســـېنىڭ جېنىـــڭ ئـــالالھ تهرەپـــكه كېتىـــدۇ ! تاشلىنىـــسهن

بهدىنىمــدىكى تۈكنىــڭ باراۋىرىــدە، بىــردىن جېــنىم بولغــان بولــسا، ئۇنىــڭ  
ھهممىسىنىڭ ئالالھ يولىـدا مۇشـۇ قازانغـا تاشلىنىـشىنى ئۈمىـد قىلىـپ              

  .  دېدى—! يىغلىدىم
ولۇمـدىكى   سهن مېنىڭ بېشىمغا سۆيۈپ قويـساڭ، مهن سـېنى ۋە ق           —

  .  دېدى—! بارلىق مۇسۇلمان ئهسىرلهرنى قويۇپ بېرىمهن
بۇ ئالالھنىڭ دۈشمىنى، مهن بۇنىڭ بېـشىغا       «: ئابدۇلالھ مۇنداق دەيدۇ  

سۆيۈپ قويىمهن، ئۇ مېنى ۋە بارلىق مۇسۇلمان ئهسىرلهرنى قويـۇپ بېرىـدۇ،            
  » .دەپ ئويلىدىم! ماڭا زىيان يوق

ــ     شىغا ســۆيۈپ قويــدى، رۇم  ئابــدۇلالھ قهيــسهرگه يــېقىن كېلىــپ بې
پادىــشاھى بــارلىق مۇســۇلمان ئهســىرلهرنى يىغىــپ، ئابــدۇلالھقا تاپــشۇرۇپ  

  . ئۇالر تاپشۇرۇلدى. بېرىشكه بۇيرۇدى
ئابدۇلالھ، ئۆمهر ئىبنى خهتتابنىڭ يېنىغـا كهلگهنـدە ئۇنىڭغـا، بولغـان            

ئۆمهر ئابدۇلالھتىن بهك خۇرسهن بولدى ۋە بارلىق . ئىشالرنى سۆزلهپ بهردى
  : ئهسىرلهرگه قاراپ

 ھهربىر مۇسۇلماننىڭ ئابدۇلالھنىڭ بېشىغا سۆيۈش مهجبۇرىيىتى       —
 دېــدى ـ دە، ئورنىــدىن تــۇرۇپ    —!... مهن ئــاۋۋال سۆيۈشــنى باشــاليمهن! بــار

  ...ئۇنىڭ بېشىغا سۆيۈپ قويدى
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  تۇفهيل ئىبنى ئهمرۇد دەۋسى
 

ڭ نىيهت قىلغان ياخشىلىقىغا ياردەم ىئۇن! ئى ئالالھ
  ! ىغان بىر پاكىت قىلىپ بهرگىنبېرىد

    مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم—
  

ېـــشى، ىۋكاتتتۇفهيـــل جـــاھىلىيهت دەۋرىـــدە دەۋس قهبىلىـــسىنىڭ    
، شــــهرەپلىك كىــــشىلىرىنىڭ بىــــرى، شــــۇنداقال ېــــسىلئئهرەبلهرنىــــڭ 

 بىـرى   هردىنسـاھابىل جاھىلىيهتتىن كېيىن كۆزگه كـۆرۈنگهن بىـر قـانچه          
  . ئىدى

 چۈشمهيتتى، يول تهرەپكه قارىغـان ئىـشىكى        ىدىنقئوچىئۇنىڭ قازىنى   
تاقالمايتتى، ئۇ ئاچالرغا تائام بېرەتتى، قورققانالرغا ئهمىنلىك ئاتـا قىالتتـى،           

ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇ ھۇشيار، چىچهن، . ھاجهتمهنلهرنىڭ ھاجىتىدىن چىقاتتى
ــېرىن ـ             ــۆزىنىڭ شـ ــۈر، سـ ــېزىمى ئۆتكـ ــاق، سـ ــى ئويغـ ــېس ـ تۇيغۇسـ ھـ

ــپ   ــۈچىمهللىكى پهرقلىنى ــڭ    چ ــۇپ، ئۇنى ــائىر بول ــب ۋە ش ــدىغان ئهدى تۇرى
  . سۆزلىرى ناھايىتى جهلبكارلىققا ئىگه ئىدى

ھــامه تېغىــدىكى قهۋملىرىــدىن ئايرىلىــپ، مهككىــگه يــول   تۇفهيــل تۇ
ــدى ــلهن   . ئالـ ــساالم بىـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــۈگمىنى پهيغهمـ ــۇرۇش تـ ــۇرەيشئـ  قـ

گه ھهر ئىككىـــال تهرەپ يـــاردەم. كـــاپىرلىرى ئوتتۇرىـــسىدا چۆگىلهۋاتـــاتتى
رۇھلىرىغـا يـاردەمچىلهرنى    ۇگھهر ئىككـى تهرەپ ئـۆز       . ئېهتىياجلىق ئىـدى  

. پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم كىـشىلهرنى ھهقىقهتـكه چـاقىراتتى        . چاقىراتتى
 كــاپىرلىرى بولــسا  قــۇرەيش . ئۇنىــڭ قــورالى ھهق بىــلهن ئىمــان ئىــدى    

ى  بارلىق ۋاسىتىالر بىلهن قارشـ     چاقىرىقىغاپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ   
  . بارلىق قهبىه ۋاسىتىالر بىلهن كىشىلهرنى توغرا يولدىن توساتتى. تۇراتتى

تۇفهيل ئۆزىنىـڭ بـۇ ئۇرۇشـقا تهييارلىقـسىز كىرىـپ قالغـانلىقىنى ۋە              
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ــسىز قاتنىــشىۋاتقانلىقىنى ســهزدى   ــا مهقسهت ــرەر  . ئۇنىڭغ ــگه بى ــۇ مهككى ئ
ــدى  ــگهن ئى ــاكى  . غهرەزدە كهلمى ــۇھهممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ ي ــۇرەيشم  ق

كاپىرلىرىنىــڭ بۇنــدىن بــۇرۇنقى ئىــشلىرى، ھهر قانــداق ئهھۋالــدا بولــسۇن  
  . كۆڭلىگه كىرىپمۇ چىقمايتتى

بۇ يهردە مۇشـۇ ئـۇرۇش بىـلهن بىـرگه تۇفهيلنىـڭ ئۇنتۇلمايـدىغان بىـر                
ھېكايىسى بار بولۇپ، ئۇ ناھايىتى قىزىق ھېكايىلهردىن بىـرى، تۇفهيـل بـۇ             

  : توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ
لىرى مېنى كۆرۈشـى بىلهنـال      كاتتىۋاش قۇرەيشه كهلدىم،   مهن مهككىگ 

 ئـورۇنالردا ئولتۇرغـۇزۇپ     ېسىلئ،  ۈتۈۋالدىكئالدىمغا چىقىپ مېنى ئاالھىدە     
  : دېدىكى

ئـۆزىنى پهيغهمـبهر    ! رىمىزگه قهدەم باستىڭ  ىسهن شهھ ! ــــ ئى تۇفهيل  
ــى       ــۇزدى، بىرلىكىمىزنـ ــشلىرىمىزنى بـ ــڭ ئىـ ــادەم بىزنىـ ــۇ ئـ ــان بـ دەۋالغـ

دى، بىـز بىـزگه كهلـگهن ئىـشالرنىڭ سـاڭا ۋە خهلقىـڭ ئىچىـدىكى             پارچىلى
! ھوقۇقۇڭغــا، كېلىــشىدىن ئهنــسىرەيمىز، ســهن بــۇ ئــادەمگه ســۆزلىمىگىن 

ئۇنىڭ سېهىر قىلغـۇدەك سـۆزلىرى بـار        ! ئۇنىڭ سۆزىگه قۇالقمۇ سالمىغىن   
بولۇپ، ئاتا بىلهن بالىنىڭ، بىـر تۇغقـان بىـلهن بىـر تۇغقاننىـڭ، ئهر بىـلهن                 

  . دېدى—! ڭ ئوتتۇرىسىنى ئايرىۋېتىدۇئايالنى
ــۇھهممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ     ــا م ــۇالر ماڭ ــلهن قهســهمكى، ئ ــالالھ بى ئ
ــاالرلىق خهۋەرلىرىنــى توختىماســتىن ســۆزلهپ بهردى، مېنــى ۋە    ــران ق ھهي
خهلقىمنى ئۇنىڭ ئىش ـ ھهرىكهتلىرىدىن قورقۇتتى، ھهتتـا مېنـى ئۇنىڭغـا     

ــل  ــا سۆزلىمهســـ ــلىققا، ئۇنىڭغـــ ــۆز  يېقىنالشماســـ ــدىن ســـ ىككه، ئۇنىڭـــ
 ۇنىـدىغان چوقبىـز  (ئاڭلىماسلىققا چاقىردى، مهن كهئبىنى تاۋاپ قىلغىلى    

كهلگىنىمـدە، قۇلىقىمغـا    ) ۋە تاۋاپ قىلىدىغان بۇتلىرىمىزغا باش قويغىلى     
ــۇپ     ــپ قېلىــشىدىن قورق ــۇھهممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ ســۆزىنىڭ كىرى م

ــدىم   ــا تىقىۋال ــا پاخت ــېكىن، . قۇلىقىمغ ــجىدل ــال،  كه كىرمهس ــشىم بىلهن ى
ــا ئوخـــشىمايدىغان   پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ بىزنىـــڭ نامىزىمىزغـ
نامــازنى ئوقــۇپ تۇرغــانلىقىنى ۋە بىزنىــڭ ئىبــادىتىمىزگه ئوخــشىمايدىغان 
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ئۇنىــڭ كۆرۈنۈشــى مېنــى ئهســىرگه . ئىبــادەتنى قىلىۋاتقــانلىقىنى كــۆردۈم
ــۇردى، مهن ئۆزۈمنىــــ   ــادىتى مېنــــى قىزىقتــ ڭ ئېلىۋالــــدى، ئۇنىــــڭ ئىبــ

ئىختىيارسىز ھالدا ئاسـتا ـ ئاسـتا ئۇنىڭغـا يېقىنلىـشىپ، يـېقىن بېرىـپ        
ــهزدىم  ــانلىقىمنى س ــاڭالتتى، مهن   . قالغ ــۆزلىرىنى ئ ــا ئۇنىــڭ س ــالالھ ماڭ ئ

! ھهي‹: شــۇنداق چىرايلىــق بىــر ســۆزنى ئاڭلىــدىم ۋە كۆڭلۈمــدە دېــدىمكى
ى سهن ئۇستا شـائىر، سـاڭا سـهتلهر ئىچىـدىكى چىرايلىقـ           !... ئۆلگۈر تۇفهيل 

يوشۇرۇلۇپ قااللمايدۇ، سېنىڭ بـۇ ئـادەم دېـگهن سـۆزنى ئـاڭالپ بېقىـشىڭغا               
نېمه توسـقۇنلۇق قىلىـدۇ؟ ئۇنىـڭ سـۆزى ياخـشى بولـسا قوبـۇل قىالرسـهن،                 

   ›!يامان بولسا تاشالپ قويارسهن
  : تۇفهيل يهنه مۇنداق دەيدۇ

مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم قـايتقۇچه كۈتـۈپ تـۇرۇپ، قايتقىنىـدا            «
  : ىغا كىرگۈچه ئهگهشتىم، ئاندىنھويلىس

ســېنىڭ قهۋمىــڭ ماڭــا ســهن توغرۇلــۇق نۇرۇغــۇن ! ــــــ ئــى مــۇھهممهد
گهپلهرنى قىلدى، ئالالھ بىـلهن قهسـهمكى، ئـۇالر مېنـى داۋاملىـق سـېنىڭ               
ــۆزۈڭنى    ــاخىرى مهن ســـ ــۋەرگهچكه، ئـــ ــسىدا قورقىتىـــ ــشىڭ توغرىـــ ئىـــ

ئـالالھ  . ىـدىم ئاڭلىماسلىق ئۈچۈن قۇلىقىمنى پاختـا بىـلهن ئېتىۋالغـان ئ         
قۇلىقىمغا بىر سـۆزنى كىرگـۈزدى، مهن ئۇنىـڭ ئىنتـايىن چىرايلىـق سـۆز               

 —! ئىــشنىڭ ھهقىقىتىنــى ماڭــا بايــان قىلغىــن. ئىكهنلىكىنــى ســهزدىم
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ماڭا سـۈرە فهلهق بىـلهن سـۈرە ئىخالسـنى            . دېدىم

ــالالھ بىــلهن قهســهمكى، مهن ئۇنىــڭ ســۆزىدىن چى   رايلىــق ئوقــۇپ بهردى، ئ
سۆزنى ئاڭالپ باقمىغان، ئۇنىڭ ئىشىدەك ئادىـل ئىـشنى كـۆرۈپ باقمىغـان،             
مهن بـــۇ ۋاقىتتـــا قولـــۇمنى يېيىـــپ، بىـــر ئـــالالھتىن باشـــقا ئىالھنىـــڭ  

قىغــــا، مــــۇھهممهد ئهلهيهىســــساالمنىڭ ئالالھنىــــڭ پهيغهمبىــــرى ۇيوقل
  » .ئىكهنلىكىگه گۇۋاھلىق بېرىپ ئىسالم دىنىغا كىردىم

  : يدۇتۇفهيل مۇنداق دە
 ئۆگهنـدىم   ۇنىيهتلىرىنىقـان مهن مهككىدە بىر مهزگىل تۇرۇپ ئىـسالم        

 يـاد ئالـدىم، مهن خهلقىـم قېـشىغا قايتمـاقچى            مهلـۇم قىـسمىنى   قۇرئاندىن  
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  : بولغىنىمدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا
مهن يۇرتۇمدا سۆزۈم ئۆتىـدىغان ئـادەم، مهن ئۇالرنىـڭ          ! رەسۇلۇلالھيا  ــــ  

رنى ئىسالم دىنىغا چاقىرماقچى، ئـالالھ تائاالغـا ئـۇالرنى          قېشىغا قايتىپ ئۇال  
چاقىرغــان ئىــشتا ماڭــا يــاردەم بېرىــدىغان پاكىــت قىلىــپ بېرىــشكه دۇئــا   

  .  دېدىم—! قىلساڭ
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

  .  دەپ دۇئا قىلدى—! ئۇنىڭغا پاكىت قىلىپ بهرسهڭ! ــــ ئى ئالالھ
 بىر يهرگه چىقتىم، بۇ ۋاقىتتا      مهن قهۋمىمنىڭ قېشىغا بېرىپ ئېگىز    

ئىككى كۆزۈمنىڭ ئوتتۇرىسدا چىراققا ئوخشاش بىـر نـۇر پهيـدا بولـدى، مهن          
  : شۇئان

ھهقىـقهتهن  ! بۇ نـۇرنى يۈزۈمـدىن باشـقا ئورۇنـدا قىلـساڭ          ! ــــ ئى ئالالھ  
مهن ئۇالرنىڭ بۇ نۇرنى، ئۇالرنىڭ دىنىـدىن ئايرىلغـانلىقىم ئۈچـۈن يـۈزۈمگه             

 خاتا گۇمـان قىلىـشىدىن قـورقىمهن، دېيىـشىم بىـلهن            چۈشكهن ئازاب، دەپ  
  . نۇر يۆتكىلىپ قامچامنىڭ دەستىسىگه چۈشتى

مهن ئېگىـــز جايـــدىن كهنـــتكه چۈشـــتۈم كىـــشىلهر قامچامـــدىكى      
ئېسىقلىق پانۇسقا ئوخشاش يېنىپ تۇرغان نۇرنى كۆرۈشكه باشلىدى، ئۆيگه 

  : ، مهن دادامغاكهلسهم دادام قېشىمغا كهلدى، دادام ياشىنىپ قالغان ئىدى
مهن سـىزگه ئوخـشىمايمهن، سـىزمۇ       ! ـــــ سىز مهنـدىن يىـراق تـۇرۇڭ       

  .  دېدىم—! ھهم ماڭا ئوخشىمايسىز
  . ؟ دېدى دادام تهئهججۈپ بىلهن!ــــ نېمىشقا ئوغلۇم

ـــــــ مهن مۇســـۇلمان بولـــدۇم، مـــۇھهممهد ئهلهيهىســـساالمنىڭ دىنغـــا 
  .  دېدىم—ئهگهشتىم، 

  .  دېدى دادام—! نىڭ مېنىڭ دىنىمسېنىڭ دى! ــــ ئوغلۇم
! كىيىمىڭىزنى پاكىزالپ قېشىمغا كېلىـڭ    ! ــــ سىز بېرىپ يۇيۇنۇڭ   

ــاي    ــپ قوي ــۆگهنگىنىمنى ئۆگىتى ــىزگه ئ ــدىم—! مهن س ــپ .  دې دادام بېرى
يۇيۇنۇپ، كىيىملىرىنى پاكىزالپ كهلدى، مهن دادامغا ئىسالم دىنىنى بايان         
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ــدىن   ــدى، ئان ــدىم، دادام مۇســۇلمان بول ــدى، مهن  قىل ــالىم كهل  قېــشىمغا ئاي
  : ئۇنىڭغىمۇ

مهن ســىزگه ئوخــشىمايمهن، ســىزمۇ ماڭــا ! ــــــ مهنــدىن يىــراق تــۇرۇڭ
  : م، ئايالىمدېۋېدى —! ئوخشىمايسىز

 دەپ —! زادى نېمىـشقا؟ ! ــــ نېمىشقا؟ ئاتا ـ ئانام پىدا بولـۇپ كهتـسۇن   
  . سورىدى

مهن مۇسۇلمان . دۇــــ ئىككىمىزنىڭ ئوتتۇرىسىنى ئىسالم ئايرىپ تۇرى   
  ! مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ دىنىغا ئهگهشتىم! بولدۇم

   دېدى ئايالىم —! ــــ سىزنىڭ دىنىڭىز مېنىڭ دىنىم
م دېـدى —! نىڭ سۈيىدە يۇيۇنـۇپ كېلىـڭ   ①»زى شىرا «ــــ سىز بېرىپ    

  . مهن
ســىز زى شــىرادىن ماڭــا زىيــان ! ــــــ ئاتــا ـ ئانــام پىــدا بولــۇپ كهتــسۇن  

ــش  ــپ قېلى ــىدىن قورقمايېتى ــۋىش   —! سىز؟م ــالىم تهش ــورىدى ئاي  دەپ س
  . بىلهن

  : مهن ئۇنىڭغا چۈشهندۈرۈپ
ــا  ـــ ھهي ئاخم ــسۇن ! قـــ ــۇرۇپ كهت ــىزگه   ! ق ــىرا، مهن س ــداق زى ش ئۇن

دېدىم، مهن بـۇ گـاس تاشـنىڭ        ! كىشىلهردىن يىراق ئورۇنغا بېرىپ يۇيۇنۇڭ    
  . م دېدى—! سىزگه زىيان سااللمايدىغانلىقىغا كاپالهت بېرىمهن

ئايالىم بېرىپ يۇيۇنۇپ كهلدى، مهن ئىسالم دىنىنى بايان قىلدىم، ئۇمۇ       
  . مۇسۇلمان بولدى

مهن دەۋس قهبىلىسىنى ئىسالمغا چاقىردىم، ئهبۇھۇرەيرەدىن باشقىسى       
مۇسۇلمان بولغىلى ئۇنىمىدى، ئهبۇھۇرەيرە مۇسۇلمان بولۇشتا كىشىلهرنىڭ 

  . ئهۋەلقىسى بولدى
هن مهككىگه رەسۇلۇلالھنىڭ قېشىغا كهلـدىم،      م: تۇفهيل مۇنداق دەيدۇ  

                                            
  . دەۋس قهبىلىسىنىڭ بۇتى بولۇپ، ئۇنىڭ ئهتراپىدا تاغدىن چۈشىدىغان سۇ بار ئىدى—زى شىرا  ①
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  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. مهن بىلهن ئهبۇھۇرەيرە بار ئىدى
  .  دەپ سورىدى—خهلقىڭ قانداقراق قالدى؟ ! ـــــ تۇفهيل

ــــ دىللىـرى ھهقنـى كۆرۈشـتىن پهردىلهنـگهن ۋە قـاتتىق كۇفرىلىـق              
ىق ۋە ئىسيانكارلىق   ئىچىدە قالدى، ھهقىقهتهن دەۋس قهبىلىسىگه پاسىقل     

  .  دېدىم مهن—غهلىبه قىلىپ كهتتى، 
بۇ ۋاقىتتا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم، ئورنىدىن تۇرۇپ تاھارەت ئالـدى ۋە          

  : ناماز ئوقۇپ دۇئاغا قول كۆتۈردى، ئهبۇھۇرەيرە بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ
ــداق قىلغــانلىقىنى كــۆرگهن    مهن مــۇھهممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ بۇن

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم قهۋمىمنىــڭ زىيىنىغــا دۇئــا قىلــسا،  ۋاقتىمــدا، 
  :ئۇالرنىڭ ھاالك بولۇپ كېتىشىدىن قورقۇپ، ئۆز ـ ئۆزۈمگه

  .  دەۋەتتىم—!... خهلقىم!  ـــــ ئاھ
  : لېكىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېيىشكه باشلىدى

 —، !...دەۋس قهبىلىــسىنى تــوغرا يولغــا باشــلىغىن   !  ئــى ئــالالھ —
 سهن قهۋمىڭنىڭ يېنىغا قايتىـپ      —پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ماڭا قاراپ،     

   . دېدى—! ئۇالرنى ئىسالمغا چاقىرغىن!  ئارىالشقىنۇققويئۇالر بىلهن 
   :ئهبۇ ھۇرەيرە سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ شۇنداق دەيدۇ

مهن دۋەس قهبىلىـــسىگه چۈشـــۈپال ئـــۇالرنى ئىـــسالمغا چـــاقىردىم، بـــۇ 
هر ئهلهيهىســساالم مهدىــنىگه ھىجىــرەت قىلــدى، بهدىــر، مهزگىلــدە پهيغهمــب

ــۇد ــۇھهممهد    ئوھـــ ــى، مهن مـــ ــۈپ كهتتـــ ــلىرىمۇ ئۆتـــ ــدەك ئۇرۇشـــ ، خهنـــ
ئهلهيهىسساالمنىڭ قېـشىغا مۇسـۇلمانلىقى كامـالهتكه يهتـكهن كىـشىدىن        

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بىـزدىن      .  ئۆيلۈك كىشى بىلهن بىلله بـاردىم      80
لمانالر بىلهن بىـرگه خهيـبهر ئۇرۇشـىنىڭ        خۇرسهن بولدى ۋە بىزگىمۇ مۇسۇ    

  : غهنىمهتلىرىدىن بۆلۈپ بهردى، بىز پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا
بىزنى سهن ئېلىپ بارغان ھهر قانـداق غازاتتـا ئـوڭ           ! ــــ ئى رەسۇلۇلالھ  

! دەپ ئاتىـساڭ  › مهجبۇرىيهتنى ئـادا قىلغـۇچىالر    ‹بىزنى  ! قانىتىڭ قىلساڭ 
   . دېدۇق—
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  : دۇتۇفهيل مۇنداق دەي
ئالالھ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا مهككىنـى پهتهـى قىلىـپ بهرگـۈچه           

  رەسۇلۇلالھ بىلهن بىرگه تۇردۇم ۋە 
 دېگهن ›①زىلكىفىن‹مېنى ئهمر ئىبنى ھهمهمهنىڭ !  رەسۇلۇلالھيا —

   .دېدىم —! مهن ئۇنى كۆيدۈرەي! نىڭ قېشىغا ئهۋەتسهڭىبۇت
 40مهن قهۋمىمـدىن    . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ماڭا رۇخـسهت قىلـدى      

كىشىلىك قوشۇننى باشالپ يۈرۈپ كهتـتىم، بىـز بۇتنىـڭ قېـشىغا بېرىـپ              
 ۇنىڭ ئهتراپىغـا ئهرلهر، ئايـالالر     ئۇنى كۆيدۈرۈشنى مهقسهت قىلغىنىمىزدا، ئ    

ۋە كىچىــك بــالىالر يىغىلىــپ، بــۇت تهرەپــتىن بىــزگه بىــرەر ئازابنىــڭ        
بىز زەنجىـر   . ۇشاتتىچۈشۈشىنى ئىنتىزارلىق بىلهن كۈتكىنىچه قاراپ تۇر     

مهن شــېئىر ئوقۇغــاچ، بۇتپهرەســلهرنىڭ كــۆزىگه . شــهكلىدە بولــۇپ تــۇردۇق
  :  ئورۇندا تۇرۇپ، بۇتنىڭ يۈرىكىگه ئوت ياقتىمۆرۈنىدىغانك

  !ئهمهسمهن مۇخلىسىڭ ھهرگىز، ئهي زۇلكىفىن، جانسىز بۇت
  !بېرەلمهيسهن كىشىگه نه زۇلۇم، كۈلپهت، ۋە ياكى قۇت

  ال سهندىن، ۋىلهردىن، يارالدۇق بىز ئاۋياسالدىڭ بىز كهب
  ئىالھ بولساڭ يارالماستىڭ، دېيهرىڭ بارمىدۇر ياھۇت؟

   ئىبادەت خاس ياراتقانغا، يارالغانغا نېمه قۇللۇق؟
  !  قۇدرىتىڭ يهتسه، ياقايمهن ئوتۆزۈڭنىئقېنى قۇتقاز 

  
ــا قهدەر      ــات بولغانغ ــۇلۇلالھ ۋاپ ــاكى رەس ــيىن ت ــۇنىڭدىن كې ــل ش تۇفهي

خهلىپىلىكته ئهبۇبهكرى ئولتۇرغان ۋاقىتتا    . ھ بىلهن بىلله تۇردى   رەسۇلۇلال
ــۆزىنى، قىلىچىنــى ۋە بالىــسىنى خهلىپىنىــڭ ئىشىلىتىــشىگه    تۇفهيــل ئ
تاپشۇردى، مۇسهيلىمهگه قارشى مۇسۇلمانالر قوشۇنىنىڭ ئالدىنقى سـېپىدە        

تۇفهيـل يهمـامه    . ماڭدى، ئۇنىڭ ئوغلى ئهمرىمۇ ئۇنىـڭ بىـلهن بىلـله ئىـدى           

                                            
   .ۇتنىڭ ئىسمىب ①
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  : دا كېتىۋېتىپ بىر چۈش كۆردى، ئاندىن ھهمسۆھبهتلىرىگهيولى
ـــ مهن ــا ئۇنىــڭ تهبىرىنــى ئېيتىــپ    ! ـــ بىــر چــۈش كــۆرۈپتىمهن، ماڭ

ــرىڭالر ـــ مهن چېچىمنىـــڭ  دېـــدى     ! بېـ ــدى، ـــ ــان قىلـ ــىنى بايـ ـ دە، چۈشـ
، ئېغىزىمـــــدىن بىـــــر قۇشـــــنىڭ ئۇچــــــۇپ    ۈشـــــۈرۈۋېتىلگهنلىكىنى چ

، ۈزۈۋالغــانلىقىنىكىرگىغا قورســىقكهتكهنلىكىنــى، بىــر ئايالنىــڭ مېنــى 
ئوغلۇمنىــڭ مېنــى تهلهپ قىلغــانلىقىنى، لــېكىن ئوغلــۇم بىــلهن مېنىــڭ 

  .  دېدى—!  پهيدا بولغانلىقىنى كۆردۈمۇتوسالغئوتتۇرامدا 
  .  دېيىشتى ھهمسۆھبهتلىرى—ياخشى چۈش كۆرۈپسهن،  —

 دېدى  —ــــ ئالالھ بىلهن قهسهمكى، مهن ئۇنىڭغا تهبىر بېرىپ بولدۇم،          
فهيل، ــــ چېچىمنىڭ چۈشۈرۈلۈشـى بولـسا بېـشىمنىڭ تىنىمـدىن جـۇدا             تۇ

قىلىنىپ كېسىلىشىدۇر، ئاغزىمـدىن چىقىـپ كهتـكهن قـۇش جېنىمـدۇر،            
مېنى قورسـىقىغا كىرگۈزىۋالغـان ئايـال زېمىـن بولـۇپ ئـۇ كولىنىـپ، مهن                

. مهن شېهىت بولۇشنى بهكمۇ ئـارزۇ قىالتـتىم       ... ئۇنىڭغا دەپنه قىلىنىمهن  
ڭ مېنى تهلهپ قىلغانلىقى مهن يېقىنـدا نېـسىپ قىلىنىـدىغان         ئوغلۇمنى

لــېكىن، ئــۇ شــېهىتلىكنى مهنــدىن كېــيىن . شــېهىتلىكنى ئۇمــۇ خااليــدۇ
  . تاپىدۇ

يهمامه ئۇرۇشىدا ئۇلۇغ ساھابه تۇفهيل تاكى شـېهىت بولغـۇچه قـاتتىق            
 ئـۇرۇش قىلـدى،     ۇرغۇچهئاجىزالشـت ئهمما ئوغلى ئهمر يارىسى ئۇنى      . ئۇرۇشتى
 ئوڭ قولىنىڭ ئالقىنى كېسىپ تاشالندى، ئۇ يهمامه زېمىندا ئاتىسى          ئۇنىڭ

  . بىلهن قولىنى تاشالپ قويۇپ مهككىگه قايتتى
ئۆمهر ئىبنى خهتتابنىڭ خهلىپىلىك دەۋرىدە، بۇ خهلىپه قېشىغا ئهمـر          
كىرىپ كهلدى، بۇ چاغدا ئۆمهرنىڭ قېـشىغا تامـاق كهلتۈرۈلـدى، كىـشىلهر             

قان ئىـدى، ئـۆمهر جامـائهتنى تاماققـا چـاقىردى،         ئۆمهرنىڭ قېشىدا ئولتۇرۇشـ   
  : ئهمر ئۇ تاماقتىن يىراق تۇردى، ئۆمهر ئۇنىڭغا

ئېهتىمال سهن قولۇڭدىن خىجىل بولـۇپ تامـاقتىن        ! ــــ نېمه بولدى؟  
دېدى ئـۆمهر، ـــــ ئـالالھ بىـلهن قهسـهمكى، سـهن بـۇ               —يىراق تۇرىۋاتقانسهن،   

ئـالالھ  ! گۈچه مهنمۇ يـېمهيمهن   تاماقنى ئاشۇ كېسىلگهن قولۇڭ بىلهن يېمى     
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بىــلهن قهســهمكى، كىــشىلهر ئىچىــدە بىــر پارچىــسى جهننهتــته تۇرغــان       
  !... كىشىلهردىن سهنال بار

ئۆمهر يۇقىرىقى سۆزى بىـلهن ئهمرىنىـڭ جهڭـدە كېـسىلگهن قـولىنى             
  . مهقسهت قىلغان ئىدى

ئهمر ئاتىسىدىن ئايرىلغاندىن كېيىن، كۆڭلىدە، شـېهىت بولۇشـنىڭ         
قى يالقۇنجايتتى، يهرمـۇك ئۇرۇشـى بولغانـدا ئهمـر ئالـدىنقى سـهپته          ئىشتىيا

ئۇرۇشقا چىقتى ۋە ئاتىسى ئۇنى ئۈمىدلهندۈرگهن شېهىتلىككه ئېرىـشكۈچه         
  . ئۇرۇش قىلدى

ئـۇ شـېهىت ۋە     ! ئالالھ، تۇفهيل ئىبنى ئهمرۇد دەۋسىغا رەھىم قىلـسۇن       
  . شېهىتنىڭ ئاتىسى ئىدى
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  ئهبۇ مۇسا ئهشئهرى 
  
سـا بهسـرەگه ۋالىـي بولـۇپ بارغـان چاغـدا، شـهھهر ئاھالىـسىنى                ئهبۇ مۇ  

  :يىغىپ، ئۇالرغا
 مۆئىمىنلهرنىـــڭ ئهمىـــرى ئـــۆمهر مېنـــى ســـىلهرگه ئالالھنىـــڭ  — 

كىتــابىنى ۋە پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ســۈننىتىنى ئۆگىتىــشكه ۋە  
كىـشىلهر بـۇ سـۆزلهرنى      .  دېـدى  —يوللىرىڭالرنى تازىالپ بېرىشكه ئهۋەتتى،     

ــاڭال ــشتى   ئ ــېس قىلى ــق ھ ــۇ ھهيرانلى ــۇلمان   . پ تولىم ــۇالر مۇس ــۈنكى ئ چ
ــۆگىتىش مهجبــۇرىيىتى    ــۆز خهلقىــگه ئۇالرنىــڭ دىنىنــى ئ ھاكىمالرنىــڭ ئ
بــارلىقىنى چۈشــىنهتتى، ئهممــا ئۇالرنىــڭ يــول تــازىالش ۋەزىپىــسى بــارلىقى 

  . تۇيۇلغان ۋە ئۇالرنى ئهجهبلهندۈرگهن ئىدىهيرىيغكىشىلهرگه 
ئالالھ ئۇنىڭـدىن رازى    (االمنىڭ نهۋرىسى ھهسهن    پهيغهمبهر ئهلهيهىسس 

  :ئۇ توغرۇلۇق) بولسۇن
ــا    —  ــان، پۇقرالىرىغــ ــشىراق بولغــ ــادىن ياخــ ــۇ مۇســ ــرەگه ئهبــ  بهســ

  . دېگهن ئىدى— ئىككىنچى بىر ۋالىي كېلىپ باقمىدى، ۆيۈنىدىغانك
ئۇنىــڭ ئهســلى ئىــسمى ئابــدۇلال ئىبنــى قهيــس بولــسىمۇ، لــېكىن        

ــئ    ــا ئهش ــۇ مۇس ــدىنال ئهب ــدى بۇرۇن ــان ئى ــۇ مهككىــ . هرى دەپ ئاتالغ دە نهزەر ئ
ــسى ناھــايىتى كهڭ ــالالھقىال چوقۇنۇشــقا  دائىرى ، كىــشىلهرنى پهقهت بىــر ئ

چاقىرىــــدىغان، گــــۈزەل ئهخالقالرغــــا بۇيرۇيــــدىغان بىــــر پهيغهمبهرنىــــڭ 
ــدىن دەرھــال مهككىــگه يېتىــپ     ــۇرتى يهمهن ــا ي ــاڭالپ، ئان ــانلىقىنى ئ چىقق

لهيهىسساالمغا ھهمـراھ بولـۇپ، ئۇنىڭـدىن       مهككىدە ئۇ پهيغهمبهر ئه   . كهلدى
ئاندىن يۇرتىغـا قايتىـپ بېرىـپ، ئالالھنىـڭ         . قۇرئان ۋە ئىسالمنى ئۆگهندى   

. سۆزلىرىنى كىـشىلهرگه يهتكـۈزۈپ، ئـۇالرنى ئىـسالم دىنىغـا دەۋەت قىلـدى             
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 يىللىق ھايـاتى توغرۇلـۇق بىـزدە ئېنىـق          10 كېيىنكى   شۇنىڭدىنئۇنىڭ  
 ئاياغلىشىش بىلهنال، ئۇ مهدىـنىگه، پهيغهمـبهر   خهيبهر غازىتى. مهلۇمات يوق 

ئۇنىــڭ مهدىــنىگه قايتىــپ . ئهلهيهىســساالمنىڭ قېــشىغا قايتىــپ كهلــدى
ــۇلمانالرنىڭ     ــقا مۇسـ ــپ ۋە باشـ ــۇ تالىـ ــى ئهبـ ــفهر ئىبنـ ــشى دەل جهئـ كېلىـ
ھهبهشىستاندىن قايتىپ كهلگهن ۋاقتىغا توغرا كهلـگهن بولـۇپ، پهيغهمـبهر           

ىسىنى خۇشـال ـ خۇراملىـق ئىچىـدە قارشـى      ئهلهيهىسساالم ئۇالرنىڭ ھهمم
  .ئالدى

 دىـن ئـارتۇق     50ئهبۇ مۇسـا يهمهنـدىن ئىـسالم دىنىنـى قوبـۇل قىلغـان              
ئۇالرنىـڭ ئارىـسىدا ئۇنىـڭ ئىككـى     . كىشى بىلهن مهدىنىگه كهلـگهن ئىـدى      

پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم   . قېرىندىشى ئهبرەھهم ۋە ئهبۇ بۇردەلهرمۇ بار ئىدى      
دەپ ئاتىدى، ھهتتا ئـۇ بهزىـدە بـارلىق         » ئهشئهرىيلهر«رنى  ئۇ بىر توپ ئادەمله   

دەپ » ئهشـئهرىيلهر  «هبـويىچ يهمهنلىكلهرنى ئهبۇ مۇسا ئهشـئهرىينىڭ نـامى        
پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم دائىـــم ئـــۇ بىـــر تـــوپ ئادەملهرنىـــڭ . ئاتـــايتتى

 تهبىئىتىنـــى ماختـــايتتى ۋە باشـــقا ســـاھابىلهرنى  همىمىيســـئـــاقكۆڭۈل، 
ئـۇ بىـر   .  ئىش ـ پائالىيهتلىرىنى ئۈلگه قىلىشقا چاقىراتتى ئۇالرنىڭ ياخشى

ئهگهر ئهشــئهرىيلهر بىــرەر «: قېــتىم ئــۇالر توغرۇلــۇق مۇنــداق دېــگهن ئىــدى
ــاز        ــايىتى ئ ــسى ناھ ــدىغان نهرسى ــا، گهرچه يهي ــهپهرگه بارس ــاكى س ــا ي غازاتق
بولسىمۇ، لېكىن ئۇالر ئۇنى بىـر پـارچه رەختنىـڭ ئۈسـتىگه قويـۇپ، ئانـدىن                

 — مهندىن؛ مهن —ى ئارىسىدا تهڭ تهقسىم قىلىدۇ، جهزمهنكى ئۇالر    ئۆزلىر
  ».ئۇالردىن

ــۇقىرى     ــۇ مۇســا مۇســۇلمانالر جامائهســى ئىچىــدە ناھــايىتى تېــزال ي ئهب
ئـۇ  . ئۇنىڭ نۇرغۇن ئېسىل خىسلهتلىرى بار ئىـدى      . ھۆرمهتكه سازاۋەر بولدى  

سـىلىلهرگه  بولـۇپ، مه  ) قانۇنشۇناس(تۇغما تاالنتلىق ئىسالم فىقهىشۇناسى     
ــى   ــۈم چىقىراتت ــوغرا ھۆك ــايىتى ت ــۇلمانالر   . ناھ ــلهپكى مۇس ــقا دەس شۇڭالش

. لىناتتىھېـساب ىيىتىدە ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدىغان قازىالرنىڭ بىـرى        ئجهم
  :كىشىلهر دائىم

ئۆمهر، ئهلـى، ئهبـۇ مۇسـا ۋە زەيـد     : تۆت بۇ ئۇممهتنىڭ ئىچىدە قازىالر    — 
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  . دېيىشهتتى—ئىبنى سابىت، 
ئـۇ ناھـايىتى ئىـشهنچلىك      . سا مۇاليىم، چىقىشقاق ئـادەم ئىـدى      ئهبۇ مۇ 

ئادەم بولغاچقا، كىشىلهر ئۇنىڭغا ئىـشهنچ ۋە سـهمىمىيهت بىـلهن مۇئـامىله             
ئۇرۇش مهيدانلىرىدا ئۇ قورقماس، چىداملىق ۋە ماھارىتى ئۈسـتۈن         . قىالتتى

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇ توغرۇلۇق مۇنداق دېگهن ئىدى. باتۇر ئىدى
  . ئهبۇ مۇسا— چهۋەندازالرنىڭ ئۇستىسى —

ــۈم     ــىلىلهرگه ھۆكــ ــسى ۋە مهســ ــانىڭ كهڭ نهزەر دائىرىــ ــۇ مۇســ ئهبــ
قىلىشتىكى قابىللىقى بىلهن ئـۇرۇش مهيدانىـدا دۈشـمهنلهرگه ھهرگىزمـۇ           

 ئىـرادە  هتئىـي قئۇرۇش ۋەزىيىتىنى ئېنىق كۆزىتىپ، ئانـدىن       . ئالدانمايتتى
مۇســـا بىـــر قېـــتىم ساســـانىيه ئهبـــۇ . كهت ئېلىـــپ بـــاراتتىىـــبىـــلهن ھهر

رىيىـــسىنىڭ زېمىنىـــدىن ئۆتىـــدىغان مۇســـۇلمانالر ئارمىيىـــسىگه ىمپېئ
 تىنچلىـق ئىـسفاھاندا كىـشىلهر ئۇرۇشـتىن سـاقلىنىپ،         . قوماندان بولدى 

ئهمهلىيهتـته ئـۇالر جىزىيهنـى      . ئورنىتىش ئۈچـۈن جىـزىيه تۆلهشـكه كهلـدى        
ــلهن بهرگهن بولماســتىن، بهلكــى    همىمىيســ  مۇســۇلمانالرغا  ـ ســاداقهت بى

ئهبۇ مۇسا ئۇالرنىڭ .  بهرگهن ئىدىەپئىزد ھۇجۇم قىلىش پۇرسىتى يۋەھشى
. هتىيات بىلهن ئىش كۆردى    مهقسىتىنى چۈشىنىپ، ناھايىتى ئې    ھهقىقىي

هانلىقالر ھۇجۇم قوزغىغاندا، مۇسـۇلمانالرنىڭ بـۇ باشـلىقى         ېئىسفشۇڭالشقا  
انالرنى جهڭـــگه  مۇســـۇلمهبـــويىچقىلـــچه ھۇدۇقماســـتىن، شـــۇ تهييـــارلىق 

بىنـــى قولغـــا ىئۇيۇشـــتۇردى، ئهتىـــسى چۈشـــكه قالمـــاي ھهل قىلغـــۇچ غهل
  .كهلتۈردى

رىيىسىگه قارشى ئاساسلىق ئۇرۇشالردا، ئهبـۇ      كۈچلۈك ساسانىيه ئىمپې  
 هربىـي ھ مهشهۇر تۇستهر غازىتىدا ئۇ      ۇپمۇبولمۇسا ئاساسلىق رول ئوينىغان،     

ــدان ــدى   قومان ــان ئى ــۆھرەت قازانغ ــا ش ــۇپ، كاتت ــسىيهپ . بول ــدانى ېرى  قومان
لىرىنى قاتتىق مۇداپىئه قىلىنىۋاتقان    قوشۇنھورمۇزان ئۆزىنىڭ ساناقسىز    

خهلىـپه ئـۆمهر دۈشـمهن ئارمىيىـسىنىڭ        .  چېكىنـدۈردى  هھىرىگهشتۇستهر  
ــاتتىق تهربىــيه ئالغــان جهڭگىــۋار بىــر      ۇنقوشــكــۈچىگه ســهل قارىمــاي، ق

 ئارمىيىـسى ئىچىـدە     مۇسـۇلمانالر . تهشكىللهپ ھورمۇزانغـا قارشـى ئهۋەتتـى      
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 ساھابىلهردىن ئهممـار ئىبنـى ياسـىر، بهرا ئىبنـى           ېشقهدەمپجهڭگه پىشقان   
مالىــك ۋە ئۇنىــڭ ئىنىــسى ئهنهس، مهجــرائه بهكــرى ۋە ســهلهمه ئىبنــى راجه 

تۇسـتهر  .  قىلـدى  قومانـدان  ئهبۇ مۇسـانى     ۇنغاقوشئۆمهر  . قاتارلىقالر بار ئىدى  
ۇجـۇم بىـلهن ئـېلىش مـۇمكىن        قاتتىق مۇداپىئه قىلىنغاچقـا، شـهھهرنى ھ      

نۇرغۇنلىغـان ھۇجـۇمالر   . بولمىدى، شهھهر قاتمۇ ـ قات مۇھاسـىرە قىلىنـدى   
ئــۇزۇن . پهقهت شــهھهر ســېپىلىدا يوچــۇق، كامــارالرنىال پهيــدا قىاللىــدى     

. داۋامالشــقان جاپــالىق مۇھاســىرە مۇســۇلمانالرنىمۇ ھالــسىرىتىپ قويــدى  
ــدە تىل    ــى مالىكنىـــڭ ۋەقهلىكىـ ــۇددى بهرا ئىبنـ ــا ئـــالغىنىمىزدەك،  خـ غـ

پېرسىيهلىكلهر قهلئه تاملىرىدىن ئۇچلىرىغا چوغدەك قىزىتىلغان ئۆتكـۈر        
مۇســۇلمانالر . پــوالت قارمــاقالر ئېــسىلغان زەنجىرلهرنــى تاشالشــقا باشــلىدى

 ۆتـۈرۈپ كقارماقالرغا ئىلىنىپ قالغۇدەكال بولـسا، قارمـاق ئـۇالرنى قهلـئهگه             
 ېرىبارغانـس ئهبـۇ مۇسـا     . بـوالتتى  ۈكۆلـ ئكېتهتتى، ئۇالر ئـۆلهتتى يـاكى چـاال         

ــدىن پهقهت     ــۇ ھــالهت گىرداۋى ــان ب ــۇپ كېتىۋاتق چىدىغۇســىز دەرىجىــدە بول
 بولىــدىغانلىقىنىله ـ نهيــرەڭ ۋە تاكتىكــا ئــارقىلىقال قۇتــۇلغىلى       يھىــ

بهخـتىگه يارىـشا دەل شـۇ چاغـدا بىـر پېرسـىيهلىك مۇسـۇلمانالر               . چۈشهندى
ا ئــۇنى ســېپىلنىڭ ئارقىــسىدىن ئهبــۇ مۇســ. شــۇنىغا ئهل بولــۇپ كهلــدىوق

شهھهرگه قايتىـپ، ئامـال قىلىـپ شـهھهر دەرۋازىـسىنى ئىچىـدىن ئېچىـپ               
ئۇنىڭ بىـلهن بىلـله ئاالھىـدە تالالنغـان كىچىـك بىـر             . بېرىشكه كۆندۈردى 

ــۇن ــىقوشـ ــى غهل. نى ئهۋەتتـ ــۇالر ۋەزىپىنـ ــى  ىئـ ــورۇنالپ، دەرۋازىنـ بىلىـــك ئـ
بىـر نهچـچه سـائهت      . چتىئېچىۋېتىپ، ئهبۇ مۇسـانىڭ ئارمىيىـسىگه يـول ئـا         

  .ئىچىدە شهھهر ئىشغال قىلىندى
گهرچه ئهبــۇ مۇســا قورقمــاس، كۈچلــۈك پــالۋان بولــسىمۇ، ئهممــا ئــۇرۇش 
. مهيدانىدىن ئايرىلسىال، ناھايىتى سهۋرچان ۋە كۆپ يىغاليدىغان ئادەم ئىدى    

شۇنداق چاغالردا ئۇ ئاڭلىغۇچىالرنىـڭ يـۈرەك ـ بـاغرىنى ئېزىـدىغان تولىمـۇ       
ئۇنىـڭ تهسـىرلىك ۋە يېقىملىـق       . ئاۋازدا قۇرئان تىـالۋەت قىالتتـى     مۇڭلۇق  

  :قىرائىتى توغرۇلۇق پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن ئىدى
  . ھهقىقهتهن ئهبۇ مۇساغا داۋۇدنىڭ نهيلىرىدىن بىرسى بېرىلگهن— 
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مۇ دائىم ئهبـۇ مۇسـانى       )ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن   (ئوخشاشال، ئۆمهر   
  :دەيتتىمۇنداق  كىتابىدىن تىالۋەت قىلدۇراتتى ۋە ئالالھنىڭ چاقىرىپ،

ــنالىقىمىزنى     —  ــان تهشـ ــا بولغـ ــا، پهرۋەردىگارىمىزغـ ــۇ مۇسـ ــى ئهبـ  ئـ
  .قاندۇرغىن

ىڭ بهلگىــسى ســۈپىتىدە، نلىقىنئــۆزىنى قۇرئــان كهرىمــگه بېغىــشلىغا
ــازغىنه      ــان ئـ ــپ چىققـ ــا قىلىـ ــايهتلىرىنى قوليازمـ ــان ئـ ــا قۇرئـ ــۇ مۇسـ ئهبـ

   .بىرسى ئىدىساھابىلهرنىڭ 
ئهبۇ مۇسا پهقهت ئالالھنىڭ دىنى بىلهن دۈشمهنلىشىدىغان، ئىماننىڭ     

لىرىغا قارشـــى قوشـــۇننـــۇرىنى ئۆچـــۈرۈۋەتمهكچى بولغـــان مۇشـــرىكالرنىڭ 
 ۇپبولـــنــاۋادا مۇســـۇلمانالرنىڭ ئىچىــدە ئــۇرۇش    . ئۇرۇشــقىال قاتنىــشاتتى  

ــاچۇراتتى، ھهرگىزمــ     ــۆزىنى ق ــال ئ ــدىن دەرھ ــسا، ئۇنىڭ ــالغۇدەك بول ۇ نهزەر ق
ئهلى ۋە مۇئاۋىيهنىڭ ئوتتۇرىسىدا كۆتۈرۈلگهن ئۇرۇشـتا،       . سېلىپ قويمايتتى 

ــدانى دەل  ــئۇنىــــڭ مهيــ ــۇ  .  بولــــدىۇنداقئاشــ ــدا ئــ ــۇرۇش جهريانىــ ــۇ ئــ بــ
» ئهبـۇ مۇسـا ئهشـئهرى     «شۇنىڭ بىلهن   . ياراشتۇرغۇچىلىق رولىنى ئوينىدى  
 مۇسـا   ، ئهبـۇ  ېيتقانـدا ئ قىلىـپ    ئـاددىي . دېگهن بـۇ ئىـسىم تېخىمـۇ تونۇلـدى        

ــتهرەپ ئورۇنــــدا تــــۇردى   ئــــۇ مۇســــۇلمانالرنىڭ بىــــر ـ بىرىنــــى         . بىــ
ئۆلتۈرۈشىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، ئهگهر مۇشۇ ۋەزىيهت داۋامالشـسا، مۇسـۇلمان         
ئۈممىتىنىڭ كهلگۈسى ئىستىقبالى تولىمۇ قورقۇنچلۇق بولىدىغانلىقىنى      

ىـيهت  ئۇنىڭچه بولغاندا، ئۇرۇشقا خاتىمه بېرىپ، يېڭى بىـر ۋەز        . ھېس قىلدى 
 بهرسه، مۇئاۋىيهمۇ   ېپائىستبهرپا قىلىش ئۈچۈن، خهلىپه ئهلى ۋەزىپىسىدىن       

خهلىپه بولۇش دەۋاسىدىن ۋاز كهچسه، ئاندىن مۇسۇلمانالر كىمنىڭ خهلىپه         
بولۇشــىنى اليىــق تاپــسا، شــۇنى خهلىــپىلىككه سايلىــسا ئىــش ئوڭــشالغان 

  . بوالتتى
ــدا خهلىپ  ــانۇنلۇق ھالـ ــام ئهلـــى قـ ــته، ئىمـ ــا ئهمهلىيهتـ ىلىـــك ئورنىغـ

باشــقا ھهر قانــداق قانۇنــسىز تــوپىالڭالر پهقهت ئۇنىڭغــا  . ئولتۇرغــان ئىــدى
ــدى     ــان ئى ــۈنال قوزغالغ ــۋېتىش ئۈچ ــورنىنى ئۆرى ــپ، ئۇنىــڭ ئ . ھۇجــۇم قىلى

ئـــۇرۇش تېخىمـــۇ  . ھـــالبۇكى ئهھـــۋال تېخىمـــۇ بهتتهرلىـــشىپ كهتتـــى    
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ۋەھشىيلىشىپ، قانلىق قىرغىنچىلىق ئارقىلىقال ئىـش ھهل بولىـدىغان         
ئىمام ئهلى مۇئاۋىيهنىـڭ تهلىپىنـى قوبـۇل قىلىـپ،          . ۋەزىيهت شهكىللهندى 

ــدى     ــل قىلـ ــۆزىگه ۋەكىـ ــنى ئـ ــى ئابباسـ ــدۇلالھ ئىبنـ ــڭ  . ئابـ ــا ئۇنىـ ئهممـ
ئهگهشكۈچىلىرى ئىچىدىكى تهسىر كۈچى بـار بىـر قىـسىم كىـشىلهر ئهبـۇ              

ئۇالرنىڭ ئۇنداق قىلىـشىدىكى سـهۋەبى، ئهبـۇ        . مۇسانىڭ پىكرىنى قوللىدى  
ئۇرۇشقا باشتىن ـ ئاياغ قاتناشـمىغان، ئىككـى تهرەپنـى چۈشـىنىش      مۇسا بۇ 

ــۆزى      ــشكه ك ــاتىمه بېرى ــقا، ئۇرۇشــقا خ ھاســىل قىلىــپ ياراشــتۇرۇپ قويۇش
شۇڭالشقا ئۇالر  . يهتمىگهن چاغدا، ھهر ئىككى تهرەپتىن ئۆزىنى تارتقان ئىدى       

ئىمـام ئهلـى    . ئهبۇ مۇسانى ئهڭ مۇۋاپىق ھۆكۈم چىقـارغۇچى دەپ قارىـشاتتى         
ــڭ    ئ ــدىن، ئۇنىــــ ــان مۇھهببىتىــــ ــسالمغا بولغــــ ــانىڭ ئىــــ ــۇ مۇســــ هبــــ

ئهمما ئۇ قارشى تهرەپنىڭ    . ئىشهنچىلىكلىكىدىن قىلچىمۇ گۇمانالنمايتتى  
ناھايىتى قۇۋلىقىنى، ھىيله ـ نهيرەڭ ئىشلىتىش ياكى ئاسىيلىق قىلىش  

ئـۇ يهنه ئهبـۇ     . مۇمكىنچىلىكىنىڭ ناھايىتى چوڭ ئىكهنلىكىنـى بىلهتتـى      
ــىنىش  ــانىڭ چۈش ــگه   مۇس ــسىنىڭ كهڭلىكى ــم دائىرى ــدارى ۋە بىلى  ئىقتى

تنى ئــۆچ كۆرىــدىغانلىقىنى ھهمــدە   سۇيىقهســقارىمــاي، ئالــدامچىلىق ۋە  
ھىيلىگهرلىـــك قىلمـــاي دائىـــم كىـــشىلهرگه ئـــادىللىق ۋە ســـهمىمىيهت 

شــۇڭا ئهلــى ئهبــۇ . ئاساســىدا مۇئــامىله قىلىــدىغانلىقىنى ئوبــدان بىلهتتــى 
ۇچراپ كېتىـپ، بـۇ ياراشتۇرۇشـنىڭ       مۇسانىڭ باشقىالرنىڭ ھىيلىـسىگه ئـ     

مهككارلىقنىــــڭ ســــهمىمىيهت ئۈســــتىدىن غهلىــــبه قىلىــــشى بىــــلهن 
ــۇپ    ــرەك بولـ ــدىنمۇ خهتهرلىكـ ــشىدىن ۋە ۋەزىيهتنىـــڭ ھازىرقىـ ئاياغلىشىـ

گهرچه شۇنداق بولـسىمۇ، ئهبـۇ مۇسـا ئهلىـگه، ئهمىـر            . قېلىشىدىن قورقاتتى 
ئـۇالر  . ۇش باشـالندى  ئىبنى ئاس مۇئـاۋىيهگه ۋەكىـل بولغـان ھالـدا ياراشـتۇر           

 ئهخبــار«ۋىنىــڭ رىخى ســۆھبهت ئهبــۇ ھهنىــيفه دەينهئوتتۇرىــسىدىكى بــۇ تــا
  :هنگهنخاتىرىلدېگهن كىتابىدا تۆۋەندىكىدەك » رۇسته ۋەكىلى
  : ئهبۇ مۇسا

ئــى ئهمىــر، مهن ئــالالھنى خۇشــال قىلىــدىغان، پۈتــۈن ئۈممهتنىــڭ  —
  انداق دەيسهن؟ مهنپهئهتىگه پايدىلىق بولغان بىر تهكلىپنى بهرسهم ق
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  :ئهمىر
   قانداق تهكلىپ؟—
ــقا     — ــۇ ئۇرۇشـ ــۇ بـ ــى، ئـ ــپه قىاليلـ ــۆمهرنى خهلىـ ــى ئـ ــدۇلالھ ئىبنـ ئابـ

  . دېدى ئهبۇ مۇسا—قاتناشمىدى، 
ــسهن؟   — ــداق قارايـ ــسهم قانـ ــاۋىيهنى كۆرسهتـ ــپىلىككه مۇئـ  — خهلىـ

  .سورىدى ئهمىر
 مۇئــاۋىيهنى بــۇ ئورۇنغــا كۆرسهتــسهك مۇۋاپىــق بولمايــدۇ ھهم ئــۇ بــۇ  —

  .رۇنغا اليىق ئهمهسئو
   سهن ئوسماننىڭ ناھهق ئۆلتۈرۈلگهنلىكىنى بىلمهمسهن؟—
  . ئهلۋەتته بىلىمهن—
 سهن مۇئاۋىيهنىڭ قۇرەيشنىڭ ئىچىدىكى ئىناۋىتىنى بىلىسهن، ئۇ        —

 ئــالالھ — دېــدى ئهمىــر ۋە داۋامالشــتۇرۇپ، —، سىيــيهنه ئوســماننىڭ ۋەلى
ئۆلتــۈرمهڭالركى، ئــالالھ نــاھهق ئــادەم : قۇرئــان كهرىمــدە مۇنــداق دېــگهن 

ــنى  ( ــادەم ئۆلتۈرۈشـ ــاھهق ئـ ــدى ) نـ ــارام قىلـ ــادەم   . ھـ ــاھهق ئـ ــى نـ كىمكـ
قاتىلدىن قىساس ئېلىش، يا دىيهت ئېلىش ياكى كهچـۈرۈم         (ئۆلتۈرىدىكهن،  

ــش ــدۇق   ) قىلى ــدا قىل ــسىنىڭ قولى ــڭ ئىگى ــۇقىنى ئۆلتۈرۈلگۈچىنى . ھوق
دىن يهنـى قاتىلـ  (ئىگىسى قىساس ئېلىشتا چهكتىن چىقىپ كهتمىـسۇن،       

غهيرىنى ئۆلتۈرۈش، يا ئۇنىڭ ئهزالىرىنى كېسىش، بىر ئادەم ئۈچۈن ئىككـى           
نـــــاھهق (، )ئـــــادەمنى ئۆلتـــــۈرۈش قاتـــــارلىق ئىـــــشالرنى قىلمىـــــسۇن

 ئۇنىڭدىن  .①ئىگىسىگه ئالالھ ھهقىقهتهن مهدەتكاردۇر   ) ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ
) ۇننىڭ ساالمى بولس  ئالالھئۇنىڭغا  (تاشقىرى ئۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم     

  .نىڭ ئايالى ئۇممۇ ھهبىبهنىڭ قېرىندىشى ھهمدە ساھابىلهرنىڭ بىرسى
مۇئاۋىيهنىڭ ئىناۋىتى توغرۇلۇق ... ىن قورققىن، تئالالھ!  ئى ئهمىر—

تىلغـــا ئالغانلىرىڭغـــا قارىغانـــدا، ئهگهر خهلىپىلىـــك ئـــورنى ئىنـــاۋەتكه      
ىبنــى ئهبــرەھه ئ‹ئاساســلىنىدىغان بولــسا، بــۇ ئورۇنغــا ئهڭ مۇۋاپىــق ئــادەم  

                                            
   . ـ ئايهت33سۈرە بهنى ئىسرائىل  ①
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ــهبباھ ــرىپكىچه كــــېڭهيگهن يهمهن  ›ســ ــۇ زېمىنــــى مهشــــرىق ۋە مهغــ ، ئــ
مۇئاۋىيهنىــــڭ ئهلــــى ئىبنــــى ئهبــــۇ تالىپقــــا  . پادىــــشاھلىرىنىڭ ئهۋالدى

سېلىشتۇرغاندا قانچىلىك ئىناۋىتى بار؟ مۇئاۋىيهنى ئوسـماننىڭ ۋەلىيـسى         
دېگهن سۆزلىرىڭگه كهلسهك، ئۇنىڭغا ۋەلىي بوالاليدىغان ئادەم ئالـدى بىـلهن           

 ئهمىـر ئىبنـى ئوسـمان، ئهممـا سـۆزۈمگه قوشۇلـساڭ بىـز               —ئۇنىڭ ئـوغلى    
نى بۇ ئورۇنغا ھئۆمهر ئىبنى خهتتابنى ئهسلهپ، ئۇنىڭ ئوغلى تهقۋادار ئابدۇلال

  .كۆرسىتهيلى
 نېمه ئۈچۈن مېنىڭ ئوغلۇم ئابدۇلالھنى كۆرسهتمهيسهن؟ ئۇ گۈزەل         —

 پهيغهمـــبهر ئهخالقلىــق، ســـهمىمىي، دەســـلهپ ھىجــرەت قىلغـــانالردىن ۋە  
  .ئهلهيهىسساالمنىڭ كونا ساھابىلىرىدىن

 سېنىڭ ئوغلۇڭ سهمىمىي ۋە ئىشهنچلىك ئادەم، ئهممـا سـهن ئـۇنى             —
كهلگىــن، بىــز ياخــشى ئــادىمىمىز ۋە ياخــشى . بــۇ ئۇرۇشــقا ســۆرەپ كىردىــڭ
  . ئىبنى ئۆمهرنى كۆرسىتهيلىھئادىمىمىزنىڭ ئوغلى ئابدۇلال

ل قىالاليـدىغان بىردىنبىـر ئـادەم       بۇ ئىشنى تـوغرا ھه    !  ئى ئهبۇ مۇسا   —
 هكېلىـپ ئ ئىككى دانه ئهقىل چىشى بار، بىرىدە تاماقنى چايناپ، بىرىـدە            —

 جهھهتتىكـــى زېرەكلىكىنـــى سىياســـىيمۇئاۋىيهنىـــڭ (بېرىـــدىغان ئـــادەم 
  ).دېمهكچى

 ساڭا، مۇسۇلمانالر بىزنىڭ بۇ ئىشنى تـوغرا بىـر          ئىسىت!  ئى ئهمىر  —
لىــچ ـ نهيــزىلهر بىــلهن    ى، ئــۇالر قۇۋاتىــدۇۇرتتــۈپ ۈتهرەپ قىلىــشىمىزنى ك

ئۇالرنىــڭ ئالــدىغا پىتــنه تۇغدۇرىــدىغان ســۆزلهرنى ئېلىــپ . ئــۇرۇش قىلــدى
  . بارمايلى
   ئۇنداقتا سهن قانداق تهكلىپ بېرىسهن؟—
 قويۇپ تۇرۇپ، مۇسۇلمانالرغا كىمنى     هننىئىككىيل ئهلى ۋە مۇئاۋىيه     —

  .خالىسا شۇنى تالالش ئىختىيارلىقىنى بېرەيلى
ــۇ    — ــۈن بـ ــى ئۈچـ ــاق مهنپهئهتـ ــشىلهرنىڭ ئورتـ ــقهتهن كىـ  مهن ھهقىـ

   .تهكلىپنى قوبۇل قىلىمهن
 ئهبــــۇ مۇســــانىڭ ھهققــــانى ۋە زېــــرەك ئــــادەم ســــۆھبهتقى يــــۇقىرى
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ئـۇ ئهمىرنىـڭ مۇئاۋىيهنىـڭ ھـۆرمهت ۋە         . ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ  
ــڭ  ــۇقىچوئىناۋىتىنىـ ــماننىڭ  ڭلـ ــدە ئوسـ ــسى« ھهمـ ــانلىقى »ۋەلىـ  بولغـ

لىك خهلىپىلىككه اليىق بولىدۇ دېگهن سۆزلىرىدىكى ئاجىزلىقالرنى       سهۋەب
ھهزرىتــى ئــۆمهر ئىبنــى خهتتابنىــڭ ئــوغلىنى خهلىــپه . كۆرســىتىپ بهردى

قىلىش تهكلىپىنى بېرىش ئارقىلىق، ئهبۇ مۇسـا ھهرگىزمـۇ ئـۆزى ۋەكىـل             
ى، پۈتكـۈل   نلىقىنبولغان تهرەپنىڭ مهنپهئهتـى ئۈچـۈنال كهتـمهن چاپمايـدىغا         

مانالر جامائهسىنىڭ پايدىسى ئۈچـۈن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ         مۇسۇل
ســـــاھابىلىرىدىن مۇۋاپىـــــق بىـــــر نـــــامزاتنى ئويلىـــــشىپ بېقىـــــشنى 

مۇسـۇلمانالر  «ئهمىر ئاخىرى ئهبۇ مۇسـانىڭ      . ى ئىپادىلىدى نلىقىنخااليدىغا
 دېـگهن تهكلىپىنـى قوبـۇل    »كىمنى خالىسا شۇنى خهلىپه قىلىپ سـايالش     

قى كېلىـشىمدىن يـۈز ئـۆرۈپ،       يـۇقىرى بـۇ مۇسـا ئهمىرنىـڭ       ئهمما ئه . قىلدى
ئۇ . ھىيله ـ مىكىر ئىشلىتىدىغانلىقىنى خىيالىغىمۇ كهلتۈرمىگهن ئىدى

ــى      ــرى، ئىبن ــشتىن ئىلگى ــېالن قىلىنى ــسىدا ئ ــشىلهر ئارى ــشىم كى كېلى
  :ئابباس ئهبۇ مۇسانى ئاگاھالندۇرۇپ

  بىـــلهن قهســـهمكى، مهن ئهمىرنىـــڭ ســـېنى ئالدىـــشىدىن ئـــالالھ —
قورقۇۋاتىمهن، ئهگهر ھهر ئىككىڭالر كېلىشىم ھاسىل قىلغـان بولـساڭالر،          

ــسۇن،     ــېالن قىل ــاۋۋال ئ ــر ئ ــۇنى ئهمى ــدى—ئ ــڭ   .  دې ــا ۋەزىيهتنى ــۇ مۇس ئهب
.  دەپ ئويلىـدى   ،جىددىيلىكى سـهۋەبلىك، ئهمىـر كېلىـشىمگه ئهمهل قىـالر         

ئهتىــسى ئهبــۇ مۇســا ۋە ئهمىــر يىغىلىــپ بولغــان مۇســۇلمانالرنىڭ ئالــدىغا   
ئهبۇ مۇسـا ئهمىرنـى باشـتا سۆزلهشـكه تهكلىـپ قىلغـان بولـسىمۇ،               . ىقتىچ

  :ئهمىر رەت قىلىپ
 مهن ھهرگىزمۇ سېنىڭ ئالدىڭغا ئۆتۈۋالمايمهن، چـۈنكى سـهن ماڭـا            —

قارىغانـــدا ھۆرمهتلىـــك، ســـهن مهنـــدىن بـــۇرۇن ھىجـــرەت قىلغـــان، يـــاش   
بــۇنى ئــاڭالپ ئهبــۇ مۇســا ســهل .  دېــدى—جهھهتتىمــۇ ســهن مهنــدىن چــوڭ، 

  :ئالدىغىراق چىقتى ۋە سۆزلهشكه باشلىدى
بىز چوڭقۇر ئويلىنىش ئارقىلىق پىكىردە بىـر يهرگه        !  ئى خااليىق  —

 شۇ ئارقىلىق مۇشۇ ئۈممهتكه ئورتـاق مهنـپهئهت يهتكۈزىـشى        ئالالھكهلدۇق،  
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 بۇ  ،بىزنىڭچه بۇ مهسىلىنى ھهل قىلىشنىڭ ئهڭ ياخشى چارىسى       . مۇمكىن
 مۇئاۋىيه ھـازىرقى ئورۇنلىرىـدىن چېكىنىـپ        ئىككى ئادەم يهنى ئهلى بىلهن    

ــپه قىلىــپ        ــۇنى خهلى ــسا ش ــۇلمانالر كىمنــى خالى ــدىن مۇس ــدۇ، ئان چىقى
مهن ئهلــــى ۋە مۇئاۋىيهنىــــڭ ئورۇنلىرىــــدىن چېكىنىــــشىنى . تىكلهيــــدۇ

قــولاليمهن، ئهمــدى ســىلهر ۋەزىيهتنــى ئوبــدان مــۆلچهرلهپ، كىمنــى اليىــق  
  .ركۆرسهڭالر، شۇنى خهلىپىلىككه كۆرسىتىڭال

بۇنى جاكارالش نۆۋىتى ئهمىرگه كهلدى، ئۇ ئورنىدىن تۇرۇپ كىشىلهرگه       
  :خىتاب قىلدى

ھــازىر ئهبــۇ مۇســانىڭ دېگهنلىرىنــى ئاڭلىــدىڭالر، ئــۇ !  ئـى خــااليىق —
دىـن ۋاز كهچتـى، ئوخـشاشال مهنمـۇ ئۇنىـڭ دوسـتى             ) ئهلـى (ئۆزىنىڭ دوستى   

لىــپىلىككه نــى خه) مۇئــاۋىيه(دىــن ۋاز كــېچىمهن ھهمــدە دوســتۇم  ) ئهلــى(
رنىـڭ ئهمىـرى ئوسـماننىڭ ۋارىـسى ۋە بـۇ           هلمۆمىنكۆرسىتىمهن، چۈنكى ئۇ    
  .ئورۇنغا ئهڭ اليىق ئادەم

 گهرچه ئــۇ ئالــدىنئاال .چــۈپ كهتتــىۆئهبــۇ مۇســا بــۇ ســۆزلهرنى ئــاڭالپ چ
ئاگاھالنــدۇرۇلغان بولــسىمۇ، ئهمىرنــى بۇنــداق ســاختىپهزلىك قىلىــدۇ دەپ  

هن ئهمىرنىـڭ ئالـدامچىلىقىنى، ئۇنىـڭ       ئۇ دەرغهزەپ بىل  . ئويلىمىغان ئىدى 
ــسىدا   ــۇلمانالر ئارى ــقمۇس ــورنىتىش ۋە ياراشــتۇرۇش پۇرســىتىگه  تىنچلى  ئ

ئهمىــر شــۇنداق قىلىــپ  . بۇزغۇنچىلىــق قىلغــانلىقىنى قــاتتىق ســۆكتى 
 ئىشنى بىر ئهرزىـمهس، قـۇرۇق       ۇھىمم ئورنىتىشتىن ئىبارەت بۇ     تىنچلىق

 توقۇنۇشـتا داۋاملىـق بىـتهرەپ       ئهبـۇ مۇسـا بـۇ     . نهرسىگه ئايالنـدۇرۇپ قويـدى    
ئــۇرۇش ئــاخىرى ئهلىنىــڭ مۇئــاۋىيه بىــلهن سۈلهىلىــشىپ،  .ئورۇنــدا تــۇردى

تىـراپ قىلىـشى بىـلهن    ېمۇئاۋىيهنى مىسىر ۋە سـۈرىيهنىڭ ۋالىيـسى دەپ ئ      
  .ئاياغالشتى

ئهبۇ مۇسا مهككىگه بېرىپ، كېيىنكـى ھايـاتىنى مـۇقهددەس مهسـجىد            
ئــۇ پۈتكــۈل ھاياتىــدا ھۆرمهتلىــك  . دىئهتراپىــدا ئۆتكــۈز) ىمهســجىدھهرام (

ــۇر      ــرىگه چوڭق ــانى خهلىپىلى ــڭ ھهقق ــساالمغا ۋە ئۇنى ــبهر ئهلهيهىس پهيغهم
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھايـات ۋاقتىـدا ئـۇنى        . ساداقهتلىك بىلهن ياشىدى  
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ئهبۇ مۇسانىڭ قۇرئانغـا    . ۋە مۇئاز ئىبنى جهبهلنى كۇفهگه ۋالى قىلغان ئىدى       
ھهر دائىم قۇرئـان ئوقـۇش، ئهسـته قالـدۇرۇش،           .ىدىچوڭقۇر مۇھهببىتى بار ئ   

ئــۇ قۇرئــان . بــوالتتىئــۇنى چۈشــىنىش ۋە تهكــرار قىلىــش بىــلهن مهشــغۇل  
  :توغرۇلۇق باشقىالرغا چوڭقۇر مهنىلىك سۆزلهر بىلهن نهسىههت قىالتتى

شتۈرۈشـنى ھهرگىـز    ه ئهگ ۆزۈڭالرغـا ئ قۇرئانغا ئهگىشىڭالر، قۇرئاننى     —
  .تتى ئۇ دەي—ئارزۇ قىلماڭالر، 

ئهبۇ مۇسا ئادەتته تولىمۇ چىداملىق، سهۋرچان ئىدى، ھـاۋا چىدىغۇسـىز     
  :دەيتتىمۇنداق ئىسسىق بولۇپ كهتكهن كۈنلىرى ئۇ دائىم روزا تۇتاتتى ۋە 

 ئېهتىمال بۇنـداق ھـاۋا قىزىـق كـۈنلهردىكى ئۇسـسۇزلۇق بىزنىـڭ              —
  .نىمىز ئۈچۈن ۋاسىته بولۇشى مۇمكىققالماسلىقىيامهت كۈنى ئۇسسۇز 

ــادەت     ــدا دائىــم دېيىــشنى ئ ــۈن ھاياتى ــۇ پۈت ــدا، ئ ئۆمرىنىــڭ ئاخىرلىرى
  :قىلغان تۆۋەندىكى سۆزلهرنى تهكراراليتتى

 ئى پهرۋەردىگارىم، سهن ئامانلىق بهرگۈچى ۋە ئامـانلىق سـهن     ،ئالالھ— 
  .تهرەپتىنال كېلىدۇ
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  ئائىشه بىنت ئهبۇ بهكرى
  
مــدە ئــالىم ئۆلىماالرغــا ئائىــشهنىڭ ھايــاتى بىــزگه ئايــالالرنىڭمۇ ئىلى 

الاليـــــدىغان ھـــــالهتته ئهرلهردىـــــن زور دەرىجىـــــدە ھالقىـــــپ  وئۇســـــتاز ب
  .ى ئىسپاتالپ بهردىنلىقىنكېتهلهيدىغا

ــى      ــۇر بىلىملهرنـ ــول ۋە چوڭقـ ــدىال مـ ــاش ۋاقتىـ ــايىتى يـ ــشه ناھـ ئائىـ
ئۇ بالىلىقىنىڭ دەسـلهپكى ۋاقىتلىرىـدا كهڭ بىلىمـى،         .  ئىدى هنئىگىلىگ

 ئىچىدە ھـۆرمهتكه  قۇرەيشۇي مۇئامىلىسى بىلهن ئېسىل ئهخالقى ۋە خۇشخ 
ئهبـۇ بهكـرى    . سازاۋەر بولغـان دادىـسى ئهبـۇ بهكرىنىـڭ تهربىيىـسىدە بولـدى            

ــۇپ،      ــتى بول ــېقىن دوس ــساالمنىڭ ئهڭ ي ــبهر ئهلهيهىس ــك پهيغهم ھۆرمهتلى
ــ    پهيغهمبهر بولۇشتىن خېلى بۇرۇنال ئهبۇ بهكرىنىڭ ئۆيىگه پات        رەسۇلۇلالھ

  .پات كېلىپ تۇراتتى
 قىلىـــدىغان هلـــپجئائىـــشه ياشـــلىق دەۋرىـــدە ئۆزىنىـــڭ كىـــشىنى  

گۈزەللىكى ۋە ئادەتتىن تاشقىرى ئهسته تۇتـۇش قـابىلىيىتى بىـلهن بۈيـۈك             
. پهيغهمبىرىمىزنىـــڭ دىققىـــتىگه ۋە ياخـــشى كۆرۈشـــىگه ســـازاۋەر بولـــدى 

نىڭ ئايالى ۋە يېقىن ساھابىسى بولۇش سـۈپىتى بىـلهن ئائىـشه            رەسۇلۇلالھ
ن ھېچبىر ئايال ئىگىلىيهلمىگهن بىلىملهرنـى ئىگىلىـگهن        ىترەسۇلۇلالھ

  .ئىدى
. ا نىكاھالنـدى  قرەسـۇلۇلالھ  ياشقا كىرەي دېگهنـدە مهككىـدە        10ئائىشه  

 ياشالرغا كىرگهندە ئاندىن تـوي      15 ـ 14ـ يىلى ئائىشه     2ئهمما ھىجرەتنىڭ   
مهيلى نىكاھتىن ئىلگىرى ياكى كېـيىن بولـسۇن،        . مۇراسىمى ئۆتكۈزۈلدى 

 ئۇنىڭ سـاھابىلىرى، ھهتتـا ئـۆز ئاتاــ          —نىڭ پهيغهمبىرىگه   ئالالھنىڭ  ئۆزى
ئانىسىمۇ مۇھهببهت باغلىغان، ئۇلۇغالپ ئىخـالس قىلىۋاتقـان پهيغهمـبهرگه          

يـــــاتلىق بولغانلىقىـــــدىن ھېـــــيىقىش ۋە تـــــارتىنىش يـــــوقتهك،      —
ــسىز، خۇشـــال    ــالىالرچه غهمـ ــدەكال بـ ــۇرام تۇرمۇشـــىنى    ئىلگىرىكىـ ــ خـ ــ
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ىــشه ئۆزىنىــڭ تــوي كــۈنى توغرىلىــق ئهســلهپ، ئاتاـــ       ئائ. داۋامالشــتۇردى
ئانىسىنىڭ ئۆيىدىن ئايرىلغان چاغدا يولدا كېتىۋاتقان بىـر دوسـتى بىـلهن          

رۇغا چىقىپ كهتكهنلىكىنى وئويناش ئۈچۈن، ئاتاـ ئانىسىغا تۇيدۇرماستىن ق
  :ئېيتىپ بېرىدۇ

  ئۇزۇن چاچلىرىم  — دەيدۇ ئۇ،    —،   مهن لىڭگىرتاقتاق ئويناۋاتاتتىم   —
شــامالدا چۇۋۇلــۇپ قااليمىقانلىــشىپ كهتــكهن ئىــدى، ئــۇالر كېلىــپ مېنــى 

  .ئويۇنۇمدىن توختىتىپ ياساندۇردى
ئۇالر ئائىشهگه بهھرەيننىڭ قىزىل يوللۇق رەختىدىن تىكىلگهن تـوي         

ئاندىن ئانىسى يېڭىدىن سـېلىنغان ئـۆيگه ئېلىـپ         . يىمىنى كهيگۈزدى ىك
ئۇالر . ىك تۈۋىدە ئۇالرنى ساقالۋاتاتتى   دىن بهزى ئايالالر ئىش   ئهنسارىالر. كهلدى

  :ئائىشهگه
 دەپ  —ـ خۇراملىق ئاتا قىلسۇن،       ساڭا ياخشىلىق ۋە خۇشال    ئالالھ —

.  كۈلۈمسىرىگهن ھالدا چىقىپ كهلدىرەسۇلۇلالھشۇ چاغدا . ساالم بېرىشتى
 سۈتتىن ئىچىـپ، ئانـدىن ئائىـشهگه        رەسۇلۇلالھبىر قاچا سۈت كهلتۈرۈلدى،     

نىڭ رەسـۇلۇلالھ  ئىزا تارتىپ ئىچىشكه ئۇنىمىغان بولـسىمۇ،        ئائىشه .بهردى
تهلهپ قىلىشى بىلهن سۈتتىن ئىچىپ، ئاندىن قاچىنى يېنىـدا ئولتۇرغـان           

ئهنه شـۇ ئۇالرنىـڭ     . ئاچىسى ئهسماغا ئۇزاتتى، باشقىالرمۇ سۈتتىن ئىچىشتى     
ھېچقانـداق تـوي زىيـاپىتى      . ، ئهمما كاتتا بىر ئىـش بولـدى       ئاددىيتويىدىكى  

  .كۈزۈلمىدىئۆت
ــ خۇ ئۇنىــڭ بــالىالرچه خۇشــال پهيغهمــبهرگه يــاتلىق بولــۇش املىــق رـ

 ئـۇنى   ۇجرىـسىغا ھدوسـتلىرى دائىـم ئۇنىـڭ       . تۇرمۇشىنى ئۆزگهرتىۋەتمىدى 
مهن دوسـتلىرىم بىـلهن     «: ئائىـشه مۇنـداق دەيـدۇ     . يوقالپ كېلىپ تـۇراتتى   

م ئۆيـدىن    كېلىپ قالسا، دوستلىرى   رەسۇلۇلالھقونچاقلىرىمنى ئويناۋاتقاندا   
 چىقىـپ ئـۇالرنى قـايتۇرۇپ       رەسـۇلۇلالھ غىپپىدە چىقىپ كېتهتتى، ئانـدىن      

ــله بولۇشــۇمدىن      ــلهن بىل ــۇ مېنىــڭ دوســتلىرىم بى ــى، چــۈنكى ئ ئهكىرەتت
ــاللىناتتى ــدا ».خۇشـ ــۇلۇلالھ بهزى چاغـ ــتلىرىنىڭ  رەسـ ــشهنىڭ دوسـ  ئائىـ

ى ۋە   دەيتتـ  »ئويۇنـۇڭالرنى داۋامالشـتۇرۇڭالر   «: قايتىدىغان ۋاقتى بولمىسىال  
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  : ئائىشه مۇنداق دەيدۇ. قۇشۇلۇپ بىلله ئوينايتتى
 كىرىپ كهلدى رەسۇلۇلالھبىر كۈنى مهن قونچاقلىرىمنى ئويناۋاتسام «

  :ۋە
  . دەپ سورىدى— ئى ئائىشه، بۇ قانداق ئويۇن؟ —
  ». كۈلۈپ كهتتىرەسۇلۇلالھ دېدىم، — بۇ سۇاليماننىڭ ئاتلىرى، —

ــاغالردا ئائىـــشه ۋە ئۇنىـــڭ دوســـ  ــدا كىرىـــپ بهزى چـ تلىرى ئويناۋاتقانـ
قالغۇدەك بولـسا، ئۇالرنىـڭ ئويۇنىغـا دەخلـى قىلماسـلىق ئۈچـۈن، ئۆزىنىـڭ               

  . كېتهتتىۆتۈپئزىنى تۇسۇۋېلىپ يۈرىداسى بىلهن 
  :ئائىشهنىڭ مهدىنىدىكى ھاياتى

ــان     ــله تۇرۇۋاتق ــسى ۋە ئۇنىــڭ بىــلهن بىل بىــر قېــتىم ئائىــشهنىڭ دادى
ردا بولىـدىغان قـاتتىق قىزىتمـا بىـلهن         ئىككى ساھابه مهدىنىدە مهلۇم ئايال    

ئۇالرنىڭ .  ئائىشه ئۇالرنى يوقالپ باردىهتىگىنىئبىر . ئاغرىپ يېتىپ قالدى
لىمۇ بىئـارام   وى كۆرۈپ، ت  نلىقىنناھايىتى ئاجىز ۋە ماغدۇرسىز ھالهتته ياتقا     

ــى  ــۇپ كهتت ــى     . بول ــداق ئىكهنلىكىن ــڭ قان ــسىدىن ئهھۋالىنى ــشه دادى ئائى
ڭغــا شــېئىرغا ئوخــشاش بهزى چۈشىنىكــسىز ســۆزلهر ســورىغان ئىــدى، ئۇنى

 ئوخشاشال چۈشىنىكـسىز بىـر      هنمۇئىككىيل قايتۇردى، قالغان    جاۋاببىلهن  
ئــۇ ناھــايىتى تىــت ـ تىــت بولــۇپ، ئــۆيىگه قايتىــپ   . نېمىلهرنــى دېيىــشتى

  :اقرەسۇلۇلالھ
ــشىپتۇ،    — ــسىدىن ئادىــ ــۇالر كاللىــ ــهۋەبىدىن ئــ ــڭ ســ  قىزىتمىنىــ

ــد   ــۈپ ياتىـ ــپهتىش جۆيلـ ــدى—ۇ، پهلىـ ــۇلۇلالھ.  دېـ ــېمه  رەسـ ــڭ نـ  ئۇالرنىـ
لـۇق  وئـۇ گهرچه ئۇالرنىـڭ نـېمه دېگهنلىكلىرىنـى ت         . دېگهنلىكىنى سـورىدى  

بـۇ  . ــ سـۆز قـايتىالپ ئېيتىـپ بهردى     چۈشهنمىسىمۇ، لېكىن ئهينهن سۆزمۇ   
نىڭ كـــۆپلىگهن رەســـۇلۇلالھئائىـــشهنىڭ نۇرغـــۇن يىلالردىـــن كېيىنمـــۇ  
ه قالــدۇرغان ناھــايىتى كۈچلــۈك قىممهتلىــك، بىباھــا ھهدىــسلىرىنى ئهســت

  . قىلدىنامايانتۇتىۋېلىش قابىلىيىتىنى 
چىـــدە ئائـــشهنى ئهڭ ياخـــشى ى مهدىنىـــدىكى ئايـــاللىرى ئرەســـۇلۇلالھ

  :ىن بهزىدە سورايتتىترەسۇلۇلالھ ساھابىلهر بىر قىسىم. كۆرەتتى
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  ، سهن دۇنيادا ھهممىدىن كىمنى ياخشى كۆرىسهن؟رەسۇلۇلالھ  يا—
ــۇلۇلالھ ــۇ رەس ــوئال ب ــال    س ــر خىل ــشاش بى ــدا ئوخ ــاۋابغا ھهر قېتىم  ج

بهرمهيتتى، چـۈنكى ئـۇ ئۆزىنىـڭ قىزلىرىنـى ۋە ئۇالرنىـڭ بـالىلىرىنى، ئهبـۇ         
ــى،  ــى، ئهلىن ــدبهكرىن ــوغلى ئۇســامهنى ناھــايىتى ياخــشى   زەي نى ۋە ئۇنىــڭ ئ

كــۆرەتتى، ئهممــا ئايــاللىرى توغرىلىــق ســورالغاندا، ئۇنىــڭ تىلغــا ئــالغىنى  
نى ناھايىتى ياخـشى كـۆرەتتى      رەسۇلۇلالھئائىشهمۇ  . لدى بو »ئائىشه«پهقهت  

ى نلىقىننىڭ ئۆزىنى قايسى دەرىجىدە ياخـشى كۆرىـدىغا       رەسۇلۇلالھۋە دائىم   
ــاتتى    ــكىن تاپـ ــۆڭلى تهسـ ــارقىلىق كـ ــش ئـ ــشه  . بىلىـ ــتىم ئائىـ ــر قېـ بىـ

  :ىنترەسۇلۇلالھ
 رەسـۇلۇلالھ .  دەپ سـورىدى — ماڭا بولغان مۇھهببىتىڭ قانداقراق؟     —

  : ئىشهنچلىك دېگهن مهنىدەكۈچلۈك ۋە
شــۇنىڭدىن .  بهردىجــاۋاب دەپ — ئارغامچىنىــڭ تۈگۈنچىــسىدەك، —

مۇ رەسۇلۇلالھ.  دەپ سورايتتى»تۈگۈن قانداقراق؟«ـ پات  كېيىن ئائىشه پات
  . قايتۇراتتىجاۋاب دەپ »ئىلگىرىكىدەكال«

ئائىــشه پهيغهمــبهرگه بولغــان مۇھهببىتىــدىن ئايرىلىــپ قېلىــشىدىن 
نىڭ ئۆزىگه قارىغاندا باشـقا ئاياللىرىغـا بهكـرەك     رەسۇلۇلالھقتىن،  قورققانلى

 كېتىـشىنى خىيـالىغىمۇ كهلتـۈرەلمهيتتى، بىـر قېـتىم ئـۇ           ۆلـۈپ بكۆڭۈل  
  :ىنترەسۇلۇلالھ

ــى — ــۇلۇلالھ ئ ــپ     رەس ــادىالر كىرى ــرى پ ــدا بى ــاغ باغرى ــهن ت ، ئهگهر س
كهلـسهڭ،  ئوتلىغان، يهنه بىرى تېخى پادا كىرىپ باقمىغان ئىككـى يايالققـا            

  :رەسۇلۇلالھ دەپ سورىدى، —پادىلىرىڭنى قايسىسىدا يايلىتىسهن؟ 
 جـاۋاب  دەپ   — تېخى پـادا كىرىـپ باقمىغـان يايالقتـا يـايلىتىمهن،             —
  :ئائىشه. بهردى

ــا   — ــقا ئاياللىرىڭغــ ــېنىڭ باشــ ــسىمۇ مهن ســ ــۇنداق بولــ  گهرچه شــ
ار  ئىلگىرى ئهرلىرى بـ    نئوخشىمايمهن، مهندىن باشقا ھهممىسىنىڭ سهندى    

  . دېدى—ئىدى، 
ئائىـشه ئۆزىنىـڭ    .  دېمىـدى  ېچنـېمه ھ كۈلۈپ قۇيۇپ، باشـقا      رەسۇلۇلالھ
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  : شۇ چاغدىكى ھېسسىياتى توغرىلىق كېيىن مۇنداق دەيدۇ
نىڭ ئاياللىرىنىـڭ ھېچبىـرىگه خهدىچىـگه ھهسـهت         رەسۇلۇلالھمهن  «

نىــڭ ئۇنىڭغــا ئالالھ رەســۇلۇلالھچــۈنكى، . قىلغانــدەك ھهســهت قىلمــايمهن
ــت ــشكه   جهننهت ــاقۇتتىن ياســالغان بىــر ئىمــارەت بىــلهن خۇشــخهۋەر بېرى ه ي

ــانلىقىنىب ــۇلۇلالھ.  ئېغىزىـــدىن چۈشـــۈرمهيتتىۇيرۇغـ  قاچـــانال قـــوي رەسـ
ــدىن       ــتلىرىغا ئۇنىڭ ــېقىن دوس ــڭ ي ــم خهدىچىنى ــسا، دائى ــانلىق قىل قۇرب

  :اقرەسۇلۇلالھمهن نۇرغۇن قېتىم . ئهۋەتىپ بېرەتتى
وقتهك قىلىـپ كېتىدىكهنـسهن،      جاھاندا خهدىچىدىن بۆلهك ئايال ي     —

  ». دېگهن ئىدىم—
نـى   » ئايـالى  قـۇرەيش بىـر قېـرى     «ىن  ترەسـۇلۇلالھ بىر قېتىم ئائىـشه     

ــۇنچه چـــوڭ كـــۆرۈپ كېتىـــدىغا  ــۇ نلىقىننـــېمه ئۈچـــۈن شـ ــورىغاندا، ئـ ى سـ
  :ئاچچىقلىنىپ

ــۇ باشــقىالر مېنىــڭ پهيغهمبهرلى — ــدا ماڭــا  ك ئ ىمنــى ئىنكــار قىلغان
ــال، باشــقىال  ــان ئاي ــۇ مېنىــڭ   ئىمــان ئېيتق ــدا، ئ ــا چىقارغان ر مېنــى يالغانغ

ــدىن ئ  ــن كۆڭلى ــتلىقىمنى چى ــى  ېراس ــدى، مهن ۋاز كهچمهكچ ــراپ قىل تى
ـــ دۇنياســىنى ســهرپ قىلىــپ، مېنىــڭ قايغۇـــ       بولغانــدا، ئۆزىنىــڭ مــال  

  . دېدى—ھهسرىتىمنى يهڭگىللهتتى، 
ــولى   ــايىتى قـ ــۇقئائىـــشه ناھـ ــهۋرچان ئايـــال ئىـــدى ئوچـ ئائىـــشه . ، سـ

 ۋاقىـت ى جاپالىق تۇرمۇشـقا ۋە ئـۇزۇن        امرات ئائىلىسىدىك نىڭ ن رەسۇلۇلالھ
نىڭ ئازغىنا بىسات بار    رەسۇلۇلالھ. داۋاملىشىدىغان ئاچلىققا سهۋر قىالتتى   

 بولمىغاچقا، نهچـچه    ېچنېمهھتىش ۋە نان پىشۇرۇش ئۈچۈن      ېئۆيىدە تاماق ئ  
ــال كــۈن      ــا ۋە ســۇ بىلهن ــال خورم ــايتتى، پهقهت ــوت يېقىلم ــا ئ كــۈنلهپ ئۇچاقق

ــۈ ــۇ  . زەتتىئۆتكــ ــشه قىلچىمــ ــتىن ئائىــ ــتىكى كهمبهغهلچىلىكــ تۇرمۇشــ
  .رەنجىمىدى ۋە ئىزا تارتىپ كهتمىدى

نىڭ ئاياللىرى ئۇنىڭدا يوق نهرسىلهرنى سـوراپ       رەسۇلۇلالھبىر قېتىم   
ــاي       ــر ئ ــدىن بى ــساالم ئاياللىرى ــبهر ئهلهيهىس ــا، پهيغهم ــا قىلغاچق ــۇنى خاپ ئ

ىتىــدا نۇرغــۇن غهنىــمهت بــۇ مۇســۇلمانالرنىڭ خهيــبهر غاز. ئايرىلىــپ تــۇردى
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بىـر ئايـدىن كېـيىن      . ئېلىپ قايتىپ كهلگهنـدىن كېيىنكـى ئىـش ئىـدى         
 بىرىنچى بولۇپ، ئائىشهنىڭ ھوجرسىغا باردى، ئائىشه پهيغهمـبهر     رەسۇلۇلالھ

ئهلهيهىسساالمنى كۆرۈپ ناھايىتى خۇشال بولۇپ كهتتـى، ئهممـا پهيغهمـبهر            
لىقىنى، ئائىـشهنىڭ ئـايهتته     نىڭ ئايهت نازىـل قىلغـان     ئالالھئهلهيهىسساالم  

دېــيىلگهن ئىككــى ئىــشتىن بىرىنــى تاللىــشى كېرەكلىكىنــى ئېيتىــپ   
  :ئاندىن ئايهتنى ئوقۇدى

—  ئــارتۇق خىــراجهت ســوراپ ســېنى رەنجىــتكهن     ! ئــى پهيغهمــبهر
 ڭئاياللىرىڭغــــا ئېيتقىنكــــى، ئهگهر ســــىلهر دۇنيــــا ھايــــاتىنى ۋە ئۇنىــــ 

، سىلهرگه بىر ئـاز نهرسـه بېـرەي،     زىبۇزىننهتلىرىنى كۆزلىسهڭالر، كېلىڭالر  
نى، ئـــالالھئانـــدىن ســـىلهرنى چىـــرايلىقچه قويـــۇپ بېـــرەي، ئهگهر ســـىلهر 

 ئـالالھ نىڭ پهيغهمبىرىنى ۋە ئاخىرەت يۇرتىنى ئىختىيار قىلساڭالر،        ئالالھ
  تهييارلىدى ساۋابسىلهرنىڭ ئاراڭالردىكى ياخشى ئهمهل قىلغانالرغا كاتتا       

  :ئائىشه
نىــڭ پهيغهمبىرىنــى ۋە ئــاخىرەت   ئالالھنى، لالھئــا مهن ئهلــۋەتته —

نىڭ رەسـۇلۇلالھ ئانـدىن   .  بهردى جاۋاب دەپ   —يۇرتىنى ئىختىيار قىلىمهن،    
ــاللىرىمۇ ئائىـــشه بهرگهن   ــقا ئايـ ــاۋابباشـ ــقهتهن . نى بېرىـــشتىجـ ــۇ ھهقىـ ئـ

تىــدا بولــسۇن يــاكى پهيغهمــبهر    قپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنى ھايــات ۋا  
ولـسۇن، ئۆزىنىـڭ شـۇ ۋەدىـسىدە مۇسـتهھكهم          ئهلهيهىسساالمدىن كېـيىن ب   

ــۇردى ــا      . ت ــدا، ئۇنىڭغ ــان چاغ ــمهت ئالغ ــۇن غهنى ــۇلمانالر نۇرغ ــيىن مۇس كې
ئـۇ پـۇلنى تاپـشۇرۇۋالغان چاغـدا روزا         . مىڭ دىرھهم تهگـدى   100غهنىمهتتىن  

تۇتۇۋالغــان ئىــدى، پــۇلنى شــۇ چاغــدىال پېقىرـــ ھــاجهتمهنلهرگه تهقــسىملهپ 
بىــر . ىلغۇچىلىكمــۇ بىــر نهرســه قالدۇرمىــدىبېرىۋېتىــپ، ئــۆزىگه ئىپتــار ق

  :دەمدىن كېيىن ئۇنىڭ بىر چۆرىسى ئۇنىڭغا
 بىــر دىــرھهم قالــدۇرۇپ قويــۇپ، ئىپتــار قىلىــش ئۈچــۈن گــۆش         —

  . دېدى—سېتىۋالساڭ بولمامدۇ؟ 
 ئهگهر ئىپتار قىلىش ئېسىمدە بولغان بولسا ئىدى، شۇنداق قىلغان —
  . بهردى ئائىشهجاۋاب دەپ —م، بوالتتى



  ساھابىلهر ھاياتىدىن تالالنمىالر

 390

w
w

w
.m

unber.org
 

ــۇھهببىتى    ــان مــ ــشهگه بولغــ ــساالمنىڭ ئائىــ ــبهر ئهلهيهىســ پهيغهمــ
نىڭ كېـــسىلى بهك رەســـۇلۇلالھ. ئـــاخىرىغىچه سۇسلىـــشىپ قالمىـــدى  

ئېغىرلىــشىپ قالغانــدا، باشــقا ئاياللىرىنىــڭ تهكلىپــى بىــلهن پهيغهمــبهر  
جرىـــسىدا تــۇردى ۋە بېـــشىنى ئائىـــشهنىڭ  ۇئهلهيهىســساالم ئائىـــشهنىڭ ھ 

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم  . ويــۇپ يــاتتى كــۆكرىكىگه يــاكى يۇتىــسىغا ق  
، چاينـاپ   هكېلىـپ ئمىسۋاك سورىدى، ئائىشه قېرىندىشىدىن بىـر مىـسۋاك         

ــدىن  ــاجىزالپ رەســۇلۇلالھ. ا بهردىقرەســۇلۇلالھيۇمــشىتىپ، ئان  ئۆزىنىــڭ ئ
. كهتكىنىگه قارىماي، ئۇنى كۈچ بىلهن چىشىغا سۈركهپ چىشىنى تازىلىدى        

نى ۋاپـات   رەسـۇلۇلالھ ئائىـشه   .  كهتتـى  دىنھوشـى  رەسـۇلۇلالھ ئۇزۇن ئـۆتمهي    
بولدى دەپ ئويلىغان ئىدى، ئهمما بىر سائهتتىن كېيىن ئۇ كـۆزىنى ئـاچتى،             

نىــــڭ ئهڭ ھۆرمهتلىــــك پهيغهمبىرىنىــــڭ ســــهكراتتىكى ئالالھئائىــــشه 
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم   . مىنۇتلىرىنى بىـزگه ئهيـنهن تهسـۋىرلهپ بهردى    

ــشه ئ   ــدا، ئائى ــۆزىنى ئاچقان ــلىدى  يهنه ك ــى ئهس ــداق دېگهنلىكىن ــڭ مۇن : ۇنى
 ھېچبىر پهيغهمبهرگه ئۇنىڭ جهننهتتىكى ئورنىنى كۆرسـهتمىگىچه        ئالالھ«

ىنى بهرمىگىچه، ئۇنى قهبـزى  قۋە ياشاش ياكى قهبزى روھ بولۇش ئىختىيارلى 
 دېدى ئائىشه ئۆزىگه، ئاندىن ئـۇ  »ئۇ ھازىر بىزنى تاللىمايدۇ«،  »روھ قىلمايدۇ 
  :ئاۋازدانىڭ پهس رەسۇلۇلالھ

الر ۋە  شـېهىت  ئۆزىنىڭ رەھمىتىنى چۈشۈرگهن پهيغهمبهرلهر،      ئالالھ —
 ئۈمىـد  ئورۇنـدا بىلـله بولۇشـنى        يـۇقىرى سالىهالر بىلهن جهننهتتىكـى ئهڭ      

 دېگهنلىكىنــى، ئانــدىن يهنه پهس ئــاۋازدا مۇنــداق دەپ دۇئــا     —، قىلىــمهن
 ۇقىرىيـ ئـى رەبـبىم، مېنـى جهننهتتىكـى ئهڭ           — ،ى ئاڭلىدى نلىقىنقىلغا
  ...ئورۇندا

ئائىــشهنىڭ . نىڭ ئهڭ ئــاخىرقى ســۆزلىرى بولــدىرەســۇلۇلالھئهنه شــۇ 
ئۆيىـدىكىلهر ئېغىـر   . ـ ئاسـتا ئېغىرالشـتى   ى ئاستاشكۆكرىكىگه قويغان بې 

قايغۇغا چۆمدى، ئائىشهمۇ بېشىنى ياستۇققا قويۇپ چوڭقـۇر ھهسـرەتلىنىپ          
ــزالر، دەل . كهتتـــى ــاغالر، دېڭىـ ــات، تـ ــارچه كائىنـ ــ دەر بـ ــالرــ ــلهر، قۇشـ ... ەخـ

ئائىـشهنىڭ  . ھهسرەتلىنىپ كهتتى، پۈتۈن دۇنيا مۇسىبهت قايغۇسىغا پاتتى      
.  ياتقان كارىۋاتنىـڭ يېنىغـا بىـر قهبـرە كوالنـدى          رەسۇلۇلالھجرىسىدىكى  ۇھ
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ــڭ ئهڭ     ــدە، پهيغهمبهرلهرنىـ ــايغۇ ئىچىـ ــر قـ ــاڭگىراش ۋە ئېغىـ ــاتتىق گـ قـ
. م دەپــنه قىلىنــدىكاتتىــسى، شــهرەپلىك، بۈيــۈك پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساال

لۈك پهيغهمبىرىگه ئهڭ ياخشى مۇكاپـاتالرنى بهرسـۇن،   سۆيۈم ئۆزىنىڭ   ئالالھ
  !ينىمئا

ــيىن     ــدىن كې ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ۋاپاتى ــشه پهيغهم ــل 50ئائى  يى
 10ئۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىـلهن قىـسقىغىنا        . ئهتراپىدا ئۆمۈر كۆردى  

 ۇھىممـ نىـڭ   ئالالھ قىـسمىنى    تنىڭ كۆپ شۇ ۋاق . نهچچه يىل بىلله بولدى   
ئىككــــــى كۆرسهتمىــــــسى بولغــــــان قۇرئــــــان كهرىــــــم ۋە پهيغهمــــــبهر  

ئائىـــشه . ئهلهيهىســـساالمنىڭ ســـۈننىتىنى ئۆگىنىـــشكه ســـهرپ قىلـــدى 
ــۈچ      ــدۇرغان ئ ــته قال ــى ئهس ــان كهرىمن ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ قۇرئ پهيغهم

سه، يهنه بىـرى    ھهفـ قالغـان ئىككىـسىنىڭ بىـرى       (ئايالىنىڭ بىـرى بولـدى      
گه ئوخشاش، ئائىشهمۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهفسه). ۇممۇ سهلهمهئ

ــپ چىقتــى     ــا قىلىــپ يېزى ــان كهرىمنــى قوليازم ــيىن قۇرئ ــدىن كى . ۋاپاتى
 دىــن 2000نىڭ ھهدىــسلىرى توغرىلىــق گهپ بولــسىال ئائىــشه رەســۇلۇلالھ

ــادەم    ــۋايهت قىلغــان تــۆت ئ ــۇ ھــۇرەيرە،  (كــۆپرەك ھهدىــس رى قالغــانلىرى ئهب
ــدۇل ــى ھالئاب ــك   ئىبن ــى مالى ــۆمهر، ئهنهس ئىبن ــالالھ — ئ ــۇالردىن رازى ئ  ئ

ــدۇ ونىـــڭ بىـــرى ب) بولـــسۇن ــا ئېلىنىـ ــان  . لـــۇپ تىلغـ ــۋايهت قىلغـ ــۇ رىـ ئـ
ھهدىـــسلهرنىڭ كـــۆپ ســـاندىكىلىرى، ئائىـــشهدىن باشـــقا ئـــادەم ئېيتىـــپ  
ــىلىلهرگه      ــازۇك مهســ ــسىدىكى نــ ــال ئوتتۇرىــ ـــ ئايــ ــدىغان ئهرــ بېرەلمهيــ

ــسلهردۇر  ــىۋەتلىك ھهدىـ ــۇ . مۇناسـ ــۇتېخىمـ ــستىن  ھىممـ ــڭ ھهدىـ ى ئۇنىـ
ــاھابىلهردىن ىئىگ  ئۆلىماالرنىـــڭ ئهڭ ېيىنكـــىكلىـــگهن بىلىملىـــرى سـ

كاتتىسى بولغان جىيهنى ئۇرۋەنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئۈچ كىشى تهرىپىـدىن           
  .  شهكلى بىلهن بىزگه يىتىپ كهلگهنېزىقي

ــۇلۇلالھ ــاھابىلىرى ۋە ئۇالرنىــــڭ  رەســ ــۇن بىلىملىــــك ســ نىڭ نۇرغــ
ئهبۇ مۇسـا   . ىرى ئائىشهنىڭ بىلىمىدىن مهنپهئهتلهنگهن ئىدى    ئهگهشكۈچىل

  :ئهشئهرى بىر قېتىم
 پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ ســـاھابىلىرى بىـــرەر مهســـىلىدە —
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.  دېـگهن ئىـدى   —ق ئائىـشهدىن سـورايتتۇق،      ۇلـ ۇگاڭگىراپ قالساق، ئۇ توغر   
لـۇپال  وئائىشهنىڭ جىيهنـى ئـۇرۋە ئۇنىـڭ فىقهـى بىلىملىـرىگه پىشـشىق ب             

 ۋە شېئىرىيهتتىمۇ كامـالهتكه يهتكهنلىكىنـى بايـان         ېبابهتچىلىكتالماي،  ق
ــدۇ ــۇلۇلالھ. قىلى ــان رەس ــشقهدەمپنىڭ نۇرغۇنلىغ ــاھابىلىرى ې ــۇقىرى س  ي

ماتىمـــــاتىكىلىق كـــــالال تهلهپ قىلىـــــدىغان مىراســـــخورلۇققا ئائىـــــت 
ئۆلىمــاالر . ېلهتتــىك ۈچــۈنئمهســىلىلهردە ئۇنىڭــدىن مهســلىههت ســوراش  

 ئابباسالرغا ئوخشاشال   ئىبنىهر ئىبنى خهتتاب، ئهلى ۋە ئابدۇلال       ئائىشهنى ئۆم 
ئىــــــسالمنىڭ ئهڭ دەســــــلهپكى فىقهىــــــشۇناسلىرىنىڭ بىــــــرى دەپ    

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ مول بىلىملىرىنـى تىلغـا        . ھىساپلىشىدۇ
  : ئىدىېگهندئېلىپ مۇنداق 

ــۈگىنىڭالر  — ــى ئ ــدىن دىنىڭالرن ــل رەڭلىــك ئايال ــۇ قىزى ــ«.  ب ل قىزى
 پهيغهمـــبهر — »ھـــۇمهيرە«گهن مهنىنـــى بىلدۈرىـــدىغان  ېـــ د»رەڭلىـــك

  .ئهلهيهىسساالم ئائىشهگه بهرگهن نام ئىدى
ئائىشه چوڭقۇر بىلىملهرنى ئىگهللهپال قالماي يهنه مائارىـپ، جهمىـئهت       

ئۇ خۇددى ئوقۇتقۇچىـدەكال ناھـايىتى      . ئىسالھاتىدىمۇ ئاكتىپ رول ئوينىدى   
ئهھـنهف ئائىـشهنىڭ    . لهتته پىكىـر قىالتتـى    ئوچۇق ۋە قايىل قىالرلىق ھـا     

  : نۇتۇق قابىلىيىتىنى ئهڭ ياخشى ئاتالغۇالر بىلهن تهرىپلهپ مۇنداق دەيدۇ
ــا — ــۇ بهكــرى، هلگــۈچهك مهن ھازىرغ ــۆمهر ئهب ، ئوســمان ۋە ئهلىنىــڭ ئ

نۇتۇقلىرىنى ئاڭلىدىم، ئهمما ھېچكىمنىڭ ئېغىزىـدىن ئائىـشهنىڭكىدەك        
  . بولغان سۆزنى ئاڭالپ باقمىدىمقايىل قىالرلىق ۋە گۈزەلراق

ئۇنىڭ بىلىمىدىن ئوزۇق ئېلىش ئۈچۈن، يىراق جايالردىن ئهرـ ئايـالالر          
ئېيتىلىـشىچه ئايالالرنىـڭ سـانى ئهرلهرنىڭكىـدىن كـۆپ      . كېلىپ تـۇراتتى  

 بهرگهنــدىن تاشــقىرى، ئۆزىنىــڭ جــاۋابئــۇ ئۇالرنىــڭ ســورىغانلىرىغا . ئىــدى
غۇلالرنىــڭ ھالىــدىن خهۋەر ئېلىــپ،  ھامىيلىقىــدىكى يىــتىم قىــزالر ۋە ئو 

شــۇنداق قىلىــپ ئۇنىــڭ ئــۆيى مهكــتهپكه  . ئــۇالرنى ياخــشى تهربىيهلهيتتــى
ئۇنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىنىـڭ بهزىلىـرى ئۆزلىرىنىـڭ كاتتـا         . ئايلىنىپ قالدى 

بىز ئۇنىڭ جىيهنـى ئۇرۋەنىـڭ داڭلىـق        . بىلىمى بىلهن نام چىقارغان ئىدى    
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ــۋايهت قىلغــۇچى ئىكهنلىكىنــى   ــا ئالغــان ئىــدۇق ھهدىــس رى ئۇنىــڭ . تىلغ
مرە بىنــت ئابــدۇرراھمان ئىــسىملىك بىــر  ۆئــئوقۇغۇچىلىرىنىــڭ ئىچىــدە، 

ئۆلىمـــاالر ئـــۇنى ئهڭ ئىـــشهنچلىك ھهدىـــس رىـــۋايهت  . ئايـــالمۇ بـــار ئىـــدى
ئۆمرە ئائىشهنىڭ كاتىۋىدەكال، ئائىشهگه    . قىلغۇچىالرنىڭ بىرى دەپ قارايدۇ   

ــشۇرىۋېلىش ۋە    ــى تاپ ــگهن خهتلهرن ــاۋابكهل ــغۇل    ج ــلهن مهش ــايتۇرۇش بى ق
ــوالتتى ــۇلمان     . بـ ــۇ مۇسـ ــشى، بولۇپمـ ــارىپنى يۈكسهلدۈرىـ ــشهنىڭ مائـ ئائىـ

ــلهن تهربىيىلىنىــشى     ــارىپى بى ــانۇنى ۋە ئىــسالم مائ ئايالالرنىــڭ ئىــسالم ق
  .قۇم داۋامالشتۇرۇشقا تېگىشلىك بىر ئىش بولۇپ قالدىوچ

ىكى خهدىچه كۇبرا، فاتىمه زەھرادىن كېـيىن، ئائىـشه سـىددىق ئـسالمد          
ئهڭ ياخشى ئايال دەپ تهرىپلهندى، چۈنكى ئـۇ ئۆزىنىـڭ كۈچلـۈك تهبىئىتـى              

تهكچه ېـ ي ۋە ئۇرۇش سـاھهلىرىدە      سىياسىي،  همئىيهتجـ پهن،    بىلهن ئىلىم 
ىغـا قـاتتىق    قئۇ دائىم ئۆزىنىڭ ئۇرۇشقا قاتنىـشىپ قالغانلى      . رول ئوينىدى 

ئهڭ «ىردىكـى    يىل ياشـاپ، ئۆزىنىـڭ شـۇ دەۋ        ئوزونپۇشايمان قىالتتى، ئهمما    
ــ  58ئـۇ ھىجرەتنىـڭ     . لىق نامىنى ئهسلىگه كهلتـۈردى     »ھۆرمهتلىك ئايال 

، مهدىـنه   هبـويىچ  هلىپـى تيىلى رامىـزان ئېيىـدا ئالهمـدىن ئـۆتتى، ئۆزىنىـڭ            
االمنىڭ ساھابىلىرى دەپنه قىلىنغـان     سمۇنهۋۋەرەدىكى پهيغهمبهر ئهلهيهىس  

  . دەپنه قىلىندىقا »جهننهتۇل بهقىي«
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  بهرەقه 
  
ــۇ ھهبهشىــستانلىق قىزنىــڭ قانــداق قىلىــپ مهككىــگه     قــۇل بىــز ب

نىق بىلمهيمىـز، ئۇنىـڭ نهسـىبى، ئاتـا ـ      قىلىپ سېتىۋېتىلگهنلىكىنى ئې
ئانىسى ۋە ئهجداتلىرىنىڭ كىملىكـى توغرىلىقمـۇ بىـزدە ئېنىـق مهلۇمـات             

 ئهرەبلهردىـن   هيرىـي غئهينى ۋاقىتتا بهرەقهگه ئوخشاشال ئهرەبلهردىـن ۋە        . يوق
 نۇرغۇنلىغــان قىــزالر ۋە ئوغــۇلالر تۇتــۇپ كېلىنىــپ، قــۇل بازىرىغــا   بولغــان

  .ئېلىپ بېرىلىپ سېتىۋېتىلگهن
رەھىمسىز خوجايىنالرنىـڭ قۇلىغـا چۈشـۈپ قالغانلىرىنىـڭ تهقـدىرى           
تولىمــۇ ئېچىنىــشلىق بولــۇپ، خوجــايىنلىرى ئــۇالرنى ئىــت ـ ئېــشهكنىڭ   

 ئىنــسان ۇنداقئاشــ. ئورنىــدا ئىــشلىتىپ، ئهڭ قهبىــه مۇئامىلىــدە بولغــان  
ــاز بىــر قىــسمىنىڭال تهلىيــى    قېلىپىــدىن چىققــان مۇھىتتــا، ناھــايىتى ئ
ئوڭــدىن كهلــگهن، ئــۇالر مېهرىبــان ۋە رەھىمــدىل كىــشىلهر تهرىپىــدىن       

  .سېتىۋېلىنغانالر ئىدى
 تهلهيلىكلهرنىـڭ  ۇنداقئاشـ بهرەقه، بۇ ھهبهشىستانلىق ياش قىز ـ دەل  

لى، سېخى ۋە مېهرىبان ئابـدۇلالھ      ئۇنى ئابدۇلمۇتهللىبنىڭ ئوغ  . بىرى ئىدى 
ئـۇ ئابـدۇلالھنىڭ ئائىلىـسىدىكى بىردىنبىـر چۆرىـسى          . سېتىۋالغان ئىـدى  

ــشاشال ھهر     ــدە، ئوخ ــامىنهگه ئۆيلهنگهن ــدۇلالھ ئ ــۇپ، ئاب ــڭئىككىيلبول  هننى
  . خىزمىتىنى قىلدى

ــته      ــوي قىلىــپ ئىككــى ھهپ ــۇالر ت ــشىچه، ئ بهرەقهنىــڭ ئېيتىــپ بېرى
ھنىڭ دادىسى ئۇالرنىڭ ئۆيىگه كېلىپ، ئوغلىغا  ئۆتكهندىن كېيىن، ئابدۇلال  

سۈرىيهگه بارىدىغان سودا كارۋىنى بىلهن سۈرىيهگه بېرىپ، تىجارەت قىلىپ         
  :بۇنى ئاڭلىغان ئامىنه قاتتىق بىئارام بولۇپ. كېلىشكه تهكلىپ بهردى

 بــــۇ قانــــداق گهپ؟ مهن تېخــــى تىرناقلىرىمــــدىكى خېنىلهرمــــۇ —
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، يولدىــشىم تىجــارەت بىــلهن ســۈرىيهگه قۇرۇمىغــان يېڭــى كــېلىن تۇرســام
ــدىكهن؟  ــوۋالپ كهتتــى —بارام ــشى  .  دەپ ت ــارەتكه كېتى ــدۇلالھنىڭ تىج ئاب

.  كهتتـى  ھوشـىدىن ئامىنهگه تولىمۇ ئېغىر كهلدى، بىئاراملىق ئىچىدە ئـۇ         
  :بهرەقه مۇنداق دەيدۇ

   :مهن ئامىنهنىڭ ھۇشىسىز ياتقىنىنى كۆرۈپ، قورققىنىمدىن«
ــنىم — ــنىم! خې ــراپەپ د —! خې ــلىدىمۋارقى ــۆزىنى  . تاش ــامىنه ك  ئ

ئېچىپ ماڭا قارىدى، ئۇنىڭ كۆز ياشلىرى يۈزلىرىگه سىرغىپ چۈشۈۋاتاتتى، 
  : ماڭاۇتۇۋېلىپتئىڭراشتىن ئۆزىنى 

ئـامىنه ئـۇزۇن    .  دېـدى  — يـاتقۇزۇپ قـوي،      ۋاتتـا كارى ئى بهرەقه، مېنى     —
رمهتكه ئـۇ ئـۆزىنى يـوقالپ كهلـگهن ھـۆ         . ۋاقىت ئۇرۇن تۇتۇپ يېتىـپ قالـدى      

 ئابــدۇلمۇتهللىبتىن باشــقا ھــېچكىمگه گهپ   — ۋايبــوســازاۋەر، مــۇاليىم  
ئابدۇلالھ كېتىپ ئىككى ئايدىن كېيىن، ئامىنه مېنى بىر تـاڭ          . قىلمىدى

سهھهردە چاقىردى، ئۇنىڭ چىرايى خۇشاللىقتىن نۇرلىنىپ كهتكهن ئىـدى،         
  :ئۇ ماڭا

  .ى دېد— ئى بهرەقه، مهن بىر غهلىته چۈش كۆرۈپتىمهن، —
  . دېدىم مهن— چۈشىڭىز خهيرلىك بولغاي، خېنىم —
 چۈشۈمدە قورسىقىمدىن بىر نۇر چىقىپ، مهككىنىڭ ئهتراپىـدىكى         —

  .تاغالرنى ۋە جىلغىالرنى نۇرالندۇرۇۋەتكهنلىكىنى كۆردۈم
   بولدىڭىزمۇ؟ھامىلىدار خېنىم، —
 ئهممــا مهن باشــقا ئايالالرغــا ئوخــشاش —،  دېــدى ئــۇ— ھهئه، بهرەقه، —

  .ئاراملىق ھېس قىلمىدىمبى
ىك بىـر بـاال تۇغىـدىغان        ياخشىلىق ئېلىپ كېلىـدىغان خىـسلهتل      —

  . دېدىم مهن—، ئوخشايسىز
ئابدۇلالھ قايتىپ كهلمىگهنسېرى، ئامىنه غهمكىن ۋە مهيـۈس بولـۇپ          «
ــدى ــا   . قالـ ــۇرۇپ، ئۇنىڭغـ ــدا تـ ــڭ يېنىـ ــهللىتبهرەقه ئۇنىـ ــى ۋە هسـ  بېرەتتـ

ېرىش ئارقىلىق ئۇنى غهمـدىن خـاالس       قىزىقارلىق ھېكايىلهرنى ئېيتىپ ب   
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 كېلىــپ ئۇنىڭغــا يهمهن پادىــشاسى ئابــدۇلمۇتهللىب. رىــشاتتىىقىلىــشقا ت
ئهبرەھهنىڭ پات ئارىدا شهھهرگه ھۇجۇم قىلماقچى بولغـانلىقىنى، شـۇڭا ئـۇ            
باشقا مهككىلىكلهرگه ئوخشاش ئۆيدىن چىقىپ، تاغدا پاناھلىنىپ تۇرۇشى        

ــۈكىنىز ــۇ تېخ ۆرۈرل ــدا، ئ ــى  ئېيتقان ــايغۇرۇپ كهتت ــۇ ق ــا  . ىم ــامىنه ئۇنىڭغ ئ
ئۆزىنىــــــڭ تولىمــــــۇ ھهســــــرەتلىنىپ كېتىۋاتقــــــانلىقىنى، تاغالرغــــــا 
چىقالمايــدىغانلىقىنى، ئهممــا ئهبرەھهنىــڭ ھهرگىزمــۇ مهككىــگه كىرىــپ،   

 ئــــالالھمهككىنــــى ۋەيــــران قىلىۋىتهلمهيــــدىغانلىقىنى، چــــۈنكى ئــــۇنى 
ــدىغانلىقىنى ئېيتتــى  ــدۇلمۇتهللىب. قوغداي ــايىئاب ــشلىنىپ  ناھ تى تهشۋى

ــاالمهتلىرى       ــۇش ئ ــداق قورق ــدا ھېچقان ــڭ چىرايى ــا ئامىنهنى ــى، ئهمم كهتت
يان يهتكۈزەلمهيدىغانلىقىغا  ىئۇنىڭ كهئبىگه ھېچكىمنىڭ ز   . كۆرۈنمهيتتى

لىرىنىڭ ئالدىــدا پىلــدىن قوشــۇندېگهنــدەكال .  بــار ئىــدىهنچىئىــش هتئىــيق
هي تــۇرۇپال  مهككىــگه كىــرمۇنىقوشــبىرنــى ھهيــدەپ ماڭغــان ئهبرەھهنىــڭ 

   ».ھاالك بولدى
  : ئۇ مۇنداق دەيدۇ. بهرەقه كېچه ــ كۈندۈز ئامىنهدىن ئايرىلمىدى

ــۇخاليتتىم ۋە   « ـــ يهردە ئــ ــدە ـــ ــڭ تۈۋىــ ــڭ كارۋىتىنىــ مهن ئامىنهنىــ
. كېچىلىرى يولدىشىنى چاقىرغاندىكى ئىڭرىغـان ئـاۋازلىرىنى ئـاڭاليتتىم        

  ». بېرەتتىمىهسهللتئۇنىڭ ئىڭراشلىرىنى ئاڭلىغىنىمدا، ئۇنىڭغا 
. كارۋانــــدىكىلهرنىڭ بىــــر بــــۆلىكى ســــۈرىيهدىن قايتىــــپ كهلــــدى
. مهككىدىكى تىجارەتچى ئائىلىلهر ئۇالرنى خۇشاللىق بىـلهن قارشـى ئالـدى    

بهرەقه ئابـــدۇلالھنىڭ خهۋرىنـــى ئۇقـــۇپ كـــېلىش ئۈچـــۈن ئـــوغرىلىقچه      
ئـۇ  . نىڭ ئۆيىگه بارغان بولـسىمۇ، ھېچبىـر خهۋەر ئااللمىـدى      ئابدۇلمۇتهللىب

ــىنى      ــڭ قايغۇســ ــا ئۇنىــ ــاردى، ئهممــ ــپ بــ ــشىغا قايتىــ ــڭ قىــ ئامىنهنىــ
 ېچنـېمه ھكۈچهيتىۋەتمهسلىك ئۈچۈن، ئۇنىڭغا كـۆرگهن ئاڭلىغانلىرىـدىن        

كارۋاننىڭ قالغان قىـسمىمۇ ئـاخىرى قايتىـپ كهلـدى، ئابـدۇلالھ            . دېمىدى
  . يهنىال يوق ئىدى

ــيىن بهرەقه  ــدۇلمۇتهللىبكې ــدىن  ئاب ــدا، مهدىنى ــدىكى ۋاقتى  نىڭ ئۆيى
ـــ ئابــدۇلالھنىڭ ئۆلــۈپ كهتكهنلىــك   چقورقۇنكهلــگهن  لــۇق بىــر خهۋەرنــى ـ
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  : ئۇ مۇنداق دەيدۇ. خهۋىرىنى ئاڭلىدى
بـۇ خهۋەرنـى ئــاڭالپ چىقىـراپ تاشـلىدىم، شــۇ كهتكهنـچه ئىككىنچــى      «

 ۈتۈۋاتقـان كقايتىپ كهلمهيدىغان ئابدۇلالھقا قايغۇرۇپ، بىز ئۇزۇندىن بېـرى         
رۇپ، مهككىدىكى ئهڭ چىرايلىق يىگىـت،      بۇ سۆيۈملۈك ئادىمىمىزگه قايغۇ   

 ئابـدۇلالھقا قـايغۇرۇپ، توۋلىغـان ھالـدا ئامىنهنىـڭ           —قۇرەيشنىڭ پهخـرى    
ئـامىنه بـۇ شـۇم خهۋەرنـى        . ئۆيىگه كىرگىنىمدىن باشقىـسىنى بىلمهيـمهن     

 شـۇ   ۇرۇۋاتقـان تئـۇ ھايـات ـــ مامـات ئوتتۇرىـسىدا           . ئاڭالپ، ھوشىدىن كهتتـى   
. ىــڭ يېنىــدىن بىــر قهدەممــۇ ئايرىلمىــدىم ھــالهتته، مهن ئۇنىــڭ كارۋىتىن

نىـڭ  ئالالھئاسـمانالر   . ئامىنهنىڭ ئۆيىدە مهنـدىن بـۆلهك ئـادەم يـوق ئىـدى           
نى ىـر كېچىـسى ئـامىنه ئـوغلى مـۇھهممهد     نۇرى بىلهن نۇرلىنىپ كهتكهن ب  

ــۈن   ــۇزۇن ك ــۇ ئ ــا قهدەر، مهن ب ــدىن خهۋەر  لهر ۋەتۇغقانغ ــۈنلهردە ئۇنىــڭ ھالى  ت
  ».ئېلىپ، ياخشى كۈتتۈم

چـوڭ  . ھهممهد تۇغۇلغاندا، بهرەقه تۇنجى بولۇپ ئۇنى قۇچىغىغا ئالـدى        مۇ
 قــۇرەيش ئــۇنى كهئــبىگه ئېلىــپ بېرىــپ، بــارلىق ئابــدۇلمۇتهللىبدادىــسى 

ــلهن      ــمه بى ــۇ ھهلى ــدىن ئ ــدى، ئان ــۇنى تهبرىكلى ــرلىكته ئ ــلهن بى ــى بى خهلق
ساپ ھاۋالىق بۇ كهڭ كهتـكهن چۆلـدە، ھهلىـمه ئۇنىـڭ            .  ئهۋەتىلدى سهھراغا
بهش يىلــدىن . بهرەقه ئــامىنه بىــلهن بىلــله تــۇردى . ىن خهۋەر ئالــدىھالىــد

ــدى     ــايتۇرۇپ كېلىن ــگه ق ــۇھهممهد مهككى ــيىن م ــسىنى  . كې ــامىنه بالى ئ
لىك ۋە چوڭقــۇر مــۇھهببهت بىــلهن تاپــشۇرۇپ ئالــدى، بهرەقه ئــۇنى يمىســهمى

  .خۇشاللىق ۋە ھۆرمهت بىلهن قارشى ئالدى
ىـسى مهدىنىـدىكى يولدىـشى      مۇھهممهد ئالته ياشقا كىـرگهن يىلـى، ئان       

ــدى   ــى بولـــ ــوقالپ كهلمهكچـــ ــسىنى يـــ ــدۇلالھنىڭ قهبرىـــ بهرەقه ۋە . ئابـــ
ماقچى بولغان بولسىمۇ، لېكىن اسوت نهسىههت قىلىپ ئۇنى ئابدۇلمۇتهللىب
شــۇنداق قىلىــپ ئــامىنه، مــۇھهممهد، بهرەقه . گۈزەلمىــدىېيئــامىنىگه گهپ 

ان كىچىـــك نىـــڭ ئۈســـتىگه ئورۇنالشـــتۇرۇلغتۆگىئـــۈچهيلهن چـــوڭ بىـــر 
ھهۋدەجگه ئولتـۇرۇپ، سـۈرىيهگه بارىـدىغان چـوڭ بىـر كـارۋان بىـلهن بىلـله                 

بۇ سهبى بالىنىڭ ئازابلىنىـپ كهتمهسـلىكى ئۈچـۈن، ئـامىنه           . يولغا چىقتى 
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ــسىنى   ــسىنىڭ قهبرىـ ــۇھهممهدكه دادىـ ــۇقمـ ــانلىقىنى يوقلـ ىلى كېتىۋاتقـ
 بـۇيى   مـۇھهممهد يـول   .  بېرىپ ماڭـدى   هسهللىتبهرەقه ئامىنهگه   . ئېيتمىدى

 .بهرەقهنىــڭ قۇچىقىــدا، ئۇنىــڭ بوينىــدىن قۇچاقلىغــان ھــالهتته ئۇخلىــدى  
.  كــۈن بولغانــدا مهدىــنىگه يېتىــپ كهلــدى 10كــارۋان ئىلــدام يــول يــۈرۈپ، 

مۇھهممهد بهنۇ نهججار قهبىلىسىدىن ئانا تهرەپ تاغىلىرىنىڭ ئۆيىدە قالدى،        
ىـر نهچــچه  قىــسقا ب. ىلى كهتتـى يوقلـۇق ئـامىنه ئابـدۇلالھنىڭ قهبرىــسىنى   

ھهپته جهريانىدا، ئامىنه كۈنلىرىنى قهبرىنىڭ يېنىدا ئولتـۇرۇپ ئۆتكـۈزدى،          
  .ئۇ قايغۇ ــ ھهسرەتتىن تۆگىشىپال كهتكهن ئىدى

 .مهككىگه قايتىش يولىدا، ئامىنه قىزىپ، ئېغىر كېسهل بولۇپ قالـدى  
ئۇالر مهدىنه بىلهن مهككىنىڭ ئوتتۇرىـسىغا جايالشـقان ئهبـۋا دېـگهن جايـدا              

قاپ ــ  . ئامىنهنىڭ ساالمهتلىكى بارغانسېرى ناچارلىشىپ كهتتى    . تىدىتوخ
ئـۇ  . قاراڭغۇ بىر كېچىسى ئۇنىڭ قىزىتمىسى تېخىمـۇ ئۆرلهشـكه باشـلىدى          

  :بهرەقه مۇنداق دەيدۇ. ناھايىتى ھالسىرىغان ھالدا بهرەقهنى چاقىردى
  :ئۇ مېنىڭ قۇلىغىمغا مۇنداق پىچىرلىدى

 بـۇ دۇنيـا بىـلهن خوشلىـشىمهن، ئوغلـۇم            مهن پات ئارىـدا    ! ئى بهرەقه  —
مـــۇھهممهدنى ســـاڭا تاپـــشۇردۇم، ئـــۇ مېنىـــڭ قورســـىقىمدىكى چېغىـــدىال 
دادىسىدىن ئايرىلدى، ئهمدىلىكته ئۇ كۆز ئالدىدىال ئانىسىدىن ئايرىلمـاقچى         

  . ئۇنىڭدىن ھهرگىز ئايرىلماسهن! ىڭغا ئانا بولغىن، ئى بهرەقه، ئۇنۇۋاتىدۇبول
گىم ئۆرتىنىپ كهتتى، قاتتىق يىغالشقا باشـلىدىم،       بۇالرنى ئاڭالپ يۈرى  

ئــۇ ئــۆزىنى . بــاال مېنىــڭ يىغــا ئــاۋازىمنى ئــاڭالپ تهڭــال يىغالشــقا باشــلىدى
ئـــامىنه . ئانىـــسىنىڭ قۇچىقىغـــا تاشـــالپ، بوينىـــدىن چىـــڭ قۇچاقلىـــدى
  .ئاخىرقى قېتىم بىر ئىڭراپ، ئاندىن مهڭگۈلۈككه جىمىپ كهتتى

لى بىـلهن قۇملۇققـا     ولىدى، ئـۇ ئـۆز قـ      بهرەقه تولىمۇ ئېچىنىشلىق يىغ   
قهبرە كوالپ، ئامىنهنى يهرلىكىدە قويدى، كۆز ياشلىرىدىن قهبرە ھۆل بولۇپ        

بهرەقه بۇ يېتىم باال بىلهن مهككىـگه قايتىـپ كېلىـپ، ئـۇنى چـوڭ               . كهتتى
. دادىسىغا تاپشۇرۇپ بهردى، ئۇ بالىدىن خهۋەر ئېلىش ئۈچۈن شۇ ئۆيدە تـۇردى            

ئۇ بـالىنى ئېلىـپ،     .  ئۆلۈپ كهتتى  ئابدۇلمۇتهللىب،  ئىككى يىلدىن كېيىن  
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تاغىــسى ئهبــۇ تالىپنىــڭ ئــۆيىگه بــاردى، تــاكى بــاال چــوڭ بولــۇپ خهدىچىــگه  
ئــۆيلهنگهنگه قهدەر شــۇ ئۆيــدە تــۇرۇپ ئۇنىــڭ ھالىــدىن ئوبــدان خهۋەر ئالــدى،  

) نىڭ ساالمى بولـسۇن   ئالالھئۇنىڭغا  (ئاندىن خهدىچىنىڭ ئۆيىدە مۇھهممهد     
  :ئۇ دائىم. ر بىلهن بىلله تۇردىۋە خهدىچىله

ــدۇ،  — ــۇ مهنـــدىن ئايرىلمايـ ــايمهن ھهم ئـ ــدىن ئايرىلمـ  — مهن ئۇنىڭـ
ئـۇنى  ) نىـڭ سـاالمى بولـسۇن     ئالالھئۇنىڭغـا   (بىر كـۈنى مـۇھهممهد      . دەيتتى

  :چاقىرىپ
مهن ھــازىر تــوي )  دەپ چــاقىراتتى»ائانــ«ئــۇ دائىــم ئــۇنى ! ( ئــى ئانــا—

ىلمىــدىڭىز، بىــرەر ئــادەم كېلىــپ  قىلــدىم، ئهممــا ســىز تــېخىچىال تــوي ق 
بهرەقه .  دېـدى  —ىنى قويسا قانـداق قارايـسىز؟       پتهكلىسىزگه توي قىلىش    

  : قاراپ ئۇنىڭغاكه )ۇننىڭ ساالمى بولسئالالھئۇنىڭغا (مۇھهممهد 
ــا بولغــۇچى بالىــسىنى    — ــايمهن، ئان ــۇ ســهندىن ئايرىلم  مهن ھهرگىزم

نىـــڭ ئالالھئۇنىڭغـــا ( مـــۇھهممهد .  دەپ جـــاۋاب بهردى—تاشـــلىۋىتهمدۇ؟ 
ئـۇ ئايـالى خهدىچىـگه      . كۈلۈپ ئۇنىڭ بېشىغا سۆيۈپ قويدى    ) ساالمى بولسۇن 

  :قاراپ
 بۇ بهرەقه، بۇ مېنىڭ ئىككىنچى ئانام، ئۇ مېنىـڭ ئائىلهمنىـڭ بىـر          —

  :بهرەقه خهدىچىگه قارىدى، خهدىچه ئۇنىڭغا.  دېدى—قىسمى، 
 قىلــدىڭىز،  بهرەقه، ســىز ياشــلىقىڭىزنى مــۇھهممهد ئۈچــۈن قۇربــان—

ــدۇرماقچى    ــازراق بولـــسىمۇ يانـ ــانلىرىڭىزنى ئـ ــىزنىڭ قىلغـ ــۇ سـ ــازىر ئـ ھـ
، مۇھهممهد ۋە مهن ئۈچۈن سىزگه قېرىلىق يېتىـپ قېلىـشتىن           ۇۋاتىدۇبول

  . دېدى— ،بۇرۇن، ياتلىق بولۇشقا ماقۇل بولۇڭ
  . سورىدى بهرەقه— كىمگه ياتلىق بولىمهن، خېنىم؟ —
ئۇبهيدە ئىبنى زەيد سىز بىلهن      مهدىنىدىكى خهزرەج قهبىلىسىدىن     —

  .توي قىلىشنى سوراپ كهپتۇ، مهن ئۈچۈن ئۇنى رەت قىلمىسىڭىز
ئۇ ئۇبهيدە ئىبنى زەيدگه ياتلىق بولـۇپ مهدىـنىگه         . بهرەقه ماقۇل بولدى  

 دەپ ئىسىم قويدى،    »ئهيمهن«مهدىنىدە ئۇ بىر ئوغۇل تۇغدى، ئۇنىڭغا       . باردى
 »)ئهيمهننىـڭ ئانىـسى   ( ئهيـمهن    ئۇممـۇ «شۇنىڭدىن تارتىپ كىشىلهر ئـۇنى      
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يولدىـشى ئۆلـۈپ كېتىـپ،      . ئهمما ئۇنىڭ تويى ئۇزۇنغا بارمىـدى     . دەپ ئاتىدى 
 مــۇھهممهد »ئــوغلى«يهنه مهككىــگه قايتىــپ بېرىــپ، خهدىچىنىــڭ ئۆيىــدە 

شۇ چاغـدا ئـۇ ئۆيـدە ئهلـى ئىبنـى ئهبـۇ تالىـپ، ھىنـدى                 . بىلهن بىلله تۇردى  
ــشىدىن بو  ( ــى يولدى ــڭ ئىلگىرىك ــزى خهدىچىنى ــان قى ــى  ) لغ ــد ئىبن ۋە زەي

  .ھارىسهلهر تۇراتتى
زەيــد كهلــب قهبىلىــسىدىن بولغــان ئهرەب بولــۇپ، كېچىــك ۋاقتىــدىال  

ئۇنى خهدىچىنىڭ  . مهككىگه تۇتۇپ كېلىنىپ، قۇل بازىرىدا سېتىۋىتىلگهن     
 .جىيهنى سـېتىۋېلىپ، خهدىچىنىـڭ خىزمىتىنـى قىلىـشقا بهرگهن ئىـدى           

 )نىـڭ سـاالمى بولـسۇن     ئالالھئۇنىڭغـا   (د  خهدىچىنىڭ ئۆيىدە، زەيد مۇھهممه   
ئۇالرنىــڭ . نــى ياخــشى كــۆرۈپ قېلىــپ، ئــۆزىنى ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ئاتىــدى       

ــشايتتى   ــىۋىتىگه ئوخـ ــلهن بالىنىـــڭ مۇناسـ ــۇددى دادا بىـ ــىۋىتى خـ . مۇناسـ
ــۇنى مهككىــگه   ــسى ئ ــدنىڭ دادى ــدە، مــۇھهممهد ئۇنىڭغــا  ەپئىــزدزەي  كهلگهن

ن بىلـــله قـــېلىش دادىـــسى بىـــلهن قايتىـــپ كېـــتىش يـــاكى ئـــۆزى بىـــله
ــارلىقىنى بهردى ــسا  . ئىختىي ــاۋابى بول ــسىغا بهرگهن ج ــدنىڭ دادى مهن «: زەي

ــامىله       ــسىغا مۇئ ــا دادا بالى ــۇ ماڭ ــايمهن، ئ ــدىن ئايرىلم ــۇ ئادەم ــۇ ب ھهرگىزم
نى بىـر كۈنمـۇ     ئـۆزۈم قىلغاندەك، ناھـايىتى ياخـشى مۇئـامىله قىلـدى، مهن           

خشى خهۋەر ئالـدى،    قۇلدەك ھېس قىلىپ باقمىدىم، ئۇ مېنىڭ ھالىمدىن يا       
، مېنــى ياخــشى كۆرىــدۇ، دائىــم مېنــى خۇشــال قىلىــشقا ۆيۈنىــدۇكئــۇ ماڭــا 

ئــۇ ئىنــسانالرنىڭ ئهڭ ياخشىــسى، مهخلۇقاتالرنىــڭ ئىچىــدىكى . تېرىــشىدۇ
! ئهڭ ئۇلۇغ ئادەم، مهن قانداقمۇ ئۇنى تاشالپ، سهن بىلهن بىلـله كېـتىمهن؟            

  .ئىبارەت بولدى دېگهندىن »مهن ھهرگىزمۇ ئۇنىڭدىن ئايرىلمايمهن
ى نلىقىنكېيىن مۇھهممهد كىشىلهرنىڭ ئالدىـدا، زەيـدنى ئـازاد قىلغـا          

شۇنداق بولسىمۇ زەيد ئۇنىـڭ ئائىلىـسىنىڭ بىـر ئهزاسـىدەكال           . جاكارلىدى
  .ئۇنىڭ بىلهن بىلله ياشىدى ۋە ئۇنىڭ خىزمىتىگه ئۆزىنى ئاتىدى

ە زەيـد   مۇھهممهد پهيغهمبهرلىـك بىـلهن ھـۆرمهتلهنگهن چاغـدا، بهرەقه ۋ          
ــگهن ۋەھىــ  ــا كهل ــدى  يئۇنىڭغ ــانالردىن بول ــان ئېيتق ــۇالر . گه دەســلهپ ئىم ئ
، قۇرەيشنىڭ قىلغان زۇلـۇملىرىنى ۋە      همئىيىتىدەجدەسلهپكى مۇسۇلمانالر   
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ــۈردى  ــتىن كهچــ ــلىكلىرىنى باشــ ــبهر . زىيانكهشــ ــد پهيغهمــ بهرەقه ۋە زەيــ
ــدى   ــى قىلـ ــىز خىزمهتلهرنـ ــۈن مۆلچهرلىگۈسـ ــساالم ئۈچـ ــۇالر . ئهلهيهىسـ ئـ

ۇپ،  ئېلىـپ قويـ    ئالىقىنىغـا رەيشنىڭ زۇلۇمىدىن قورقماستىن جېنىنى     قۇ
ــرى ۋە س ــرىكالرنىڭ پىالنلىـــــ ــبهر ۇمۇشـــــ ــتلىرىدىن پهيغهمـــــ يىقهســـــ

  .ئهلهيهىسساالمنى خهۋەردار قىلدى
بىــر كېچىــسى مۇشــرىكالر پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ســاھابىلىرىنى  

ىغان يـولنى   يىغىپ ئىسالم دىنىنى ئۆگىتىدىغان ئهرقهمنىڭ ئـۆيىگه بارىـد        
 بىـر خهۋەرنـى     ۇھىممـ خهدىـچه پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا       . توسۇپ قويـدى  

بهرەقه ھاياتىنىـڭ خهتهرگه ئۇچرىـشىغا      . يهتكۈزۈش ئۈچۈن بهرەقهنى ئهۋەتتـى    
ئــۇ خهۋەرنــى پهيغهمــبهر   . قارىمــاي، ئهرقهمنىــڭ ئــۆيىگه يېتىــپ كهلــدى    

ــدا، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســس   ــۈپ ئهلهيهىســساالمغا يهتكــۈزگهن چېغى االم كۈل
  :تۇرۇپ

ــالالھ — ــمهن  ئ ــى ئۇممــۇ ئهي ــكهت بهرســۇن، ئ جهزمهنكــى !  ســىزگه بهرى
ئۇممـۇ ئهيـمهن قايتىـپ      .  دېـدى  —سىزگه جهننهتته بىر ئورۇن ھازىرالنغان،      

  :كهتكهندىن كېيىن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ساھابىلىرىگه قاراپ
  ئـــاراڭالردىن كىمكـــى جهنـــنهت ئهھلىـــدىن بولغـــان بىـــر ئايالغـــا —

سـاھابىلهرنىڭ  .  دېدى—ئۆيلهنمهكچى بولسا، ئۇ ئۇممۇ ئهيمهنگه ئۆيلهنسۇن،  
چـۈنكى  . ھهممىسى جىمجىت ئولتۇرۇشۇپ، بىر ئېغىزمۇ گهپ قىلىشمىدى      

 ياشـالرغا كىرىـپ قالغـان ئـاجىز         50ئۇممۇ ئهيمهن چىرايلىـق بولماسـتىن،       
  :شۇ چاغدا زەيد ئىبنى ھارىسه. ئايال ئىدى

ــالالھۇممــۇ ئهيمهنــگه ئــۆيلىنىمهن،  مهن ئ! رەســۇلۇلالھ  يــا—  بىــلهن ئ
  . دېدى—قهسهمكى ئۇ پۇلدار ۋە چىرايلىق ئايالالردىن ياخشىراق، 

زەيد بىلهن بهرەقه تـوي قىلىـپ، بىـر ئوغـۇل پهرزەنـت كـۆردى، ئۇنىڭغـا                 
نىـڭ  ئالالھئۇنىڭغـا   (پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم    . ئۇسامه دەپ ئىسىم قويدى   

ىدەكال ياخشى كۆرەتتى، دائىـم ئۇنىـڭ بىـلهن         ئۇنى ئۆز ئوغل  ) ساالمى بولسۇن 
. بىلله ئوينايتتى، ئۇنى سۆيۈپ قوياتتى ۋە ئۆز قولى بىلهن تاماق يېگـۈزەتتى           

ئۇ بىزنىـڭ سـۆيۈملۈك ئادىمىمىزنىـڭ       «: مۇسۇلمانالر دائىم مۇنداق دەيتتى   



  ساھابىلهر ھاياتىدىن تالالنمىالر

 402

w
w

w
.m

unber.org
 

 ئۇســامه كىچىــك ۋاقتىــدىن باشــالپال، ئــۆزىنى ئىــسالم ».ســۆيۈملۈك ئــوغلى
تىدى، كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغـا ئېغىـر        ئىشلىرى ئۈچۈن ئا  

  .ۋەزىپىلهرنى تاپشۇرغان ئىدى
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مهدىــنىگه ھىجــرەت قىلغــان چاغــدا، ئۇممــۇ 

 ئىشالرنى بىجىرىش ئۈچۈن قالـدۇرۇپ      ۇھىممئهيمهننى ئائىلىسىدىكى بهزى    
للهردىن ۋە  كېيىن ئۇ مهدىـنىگه ئـۆزى يـالغۇز ھىجـرەت قىلـدى، چـۆ             . قويدى

تــاغالردىن ئۆتىــدىغان ئــۇزۇن ۋە جاپــالىق يــولالرنى پىيــادە باســتى، ھــاۋا        
 چـاپقۇنالردا يـولالرنى پهرق      -چىدىغۇسىز ئىسسىق بولۇپ كهتـسىمۇ، بـۇران        

نىــڭ ســۆيۈملۈك پهيغهمبىــرى مــۇھهممهد ئالالھقىلغىلــى بولمىــسىمۇ، ئــۇ 
ھهببىتىنىـڭ  كه بولغـان چوڭقـۇر مۇ      )نىڭ سـاالمى بولـسۇن    ئالالھئۇنىڭغا  (

. لىنى داۋامالشتۇردىوتۈرتكىسىدە جاپا مۇشهققهتلهرگه بهرداشلىق بېرىپ، ي     
ئۇ مهدىنىگه يېتىپ كهلگهن چاغـدا، پـۇتلىرى يېرىلغـان، ئىشـشىغان، يـۈز ـ       

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم    . كۆزلىرى قۇم ــ تۇپىالر بىلهن بۇلغانغـان ئىـدى        
  :بۇنى كۆرۈپ ھاياجىنىنى باسالماي

ھهقىقهتهن سىزگه جهننهتـته بىـر ئـورۇن        ! ئى ئانا ! ۇ ئهيمهن  ئى ئۇمم  —
ــان،  ــۈز     —ھازىرالنغ ــڭ ي ــلهن ئۇنى ــوللىرى بى ــڭ ق ــدىن ئۆزىنى ــدى، ئان  - دې

كۆزلىرىنى مۇاليىملىق بىلهن سـۈرتتى، پـۇتلىرىنى ۋە مۈرىـسىنى ئـۇۋىالپ            
  .قويدى

نىڭ ئىـشلىرى ئۈچـۈن ئۆزىنىـڭ       مهدىنىدە ئۇممـۇ ئهيـمهن مۇسـۇلمانالر      
ئوھۇد غازىتىـدا، ئـۇ ئۇسـسىغانالرغا سـۇ يهتكـۈزۈپ بهردى،            .  ئاتىدى ىنىبارلىق

ــدى   ــدىن خهۋەر ئال ــڭ ھالى ــساالمغا   . يارىالنغانالرنى ــبهر ئهلهيهىس ــۇ پهيغهم ئ
. ئهگىشىپ، خهيبهر ۋە ھۇنهين غازىتىغا ئوخـشاش بهزى غازاتالرغـا قاتناشـتى           

بولغان ئۇنىڭ ئوغلى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېقىن ساھابىلىرىدىن 
بهرەقهنىـڭ  .  ــ يىلى ھۇنهين غازىتىدا شېهىت بولدى      8ئهيمهن ھىجرەتنىڭ   

ــۈن      ــسالم ئۈچ ــبهر ئهلهيهىســساالم ۋە ئى ــاتىنى پهيغهم ــۈن ھاي ــشى، پۈت يولدى
بهرەقه بـۇ   . بېغىشلىغان زەيدمۇ سۈرىيهدىكى مۇئته غازىتىدا شېهىت بولـدى       

پهيغهمـبهر  . كۈزەتتى ياش ئهتراپىدا بولۇپ، كۆپ ۋاقتىنى ئۆيىدە ئۆت     70چاغدا  
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ئهلهيهىسساالم دائىم ئهبۇ بهكرى ۋە ئـۆمهر بىـلهن ئـۇنى يـوقالپ كېلهتتـى ۋە                
  :ئۇنىڭدىن سورايتتى

  ياخشى تۇردىڭىزمۇ؟!  ئى ئانا—
پهقهت ئىسالم دىنى ياخشى تۇرۇۋاتقـان بولـسىال، مهن         ! رەسۇلۇلالھ يا —

  . دەيتتى ئۇ جاۋابهن—ياخشى تۇرۇۋاتىمهن، 
هىســـساالم ۋاپـــات بولغانـــدىن كېـــيىن، بهرەقه دائىـــم پهيغهمـــبهر ئهلهي

  :يىغاليدىغان بولۇپ قالدى، بىر قېتىم باشقىالر ئۇنىڭدىن
  : دەپ سورىغاندا، ئۇ جاۋاب بېرىپ— نېمه ئۈچۈن يىغالۋاتىسىز؟ —
نىڭ ئۆلــــــۈپ رەســــــۇلۇلالھ بىــــــلهن قهســــــهمكى، مهن ئــــــالالھ —

ى ئاســماندىن ى بىلهتــتىم، ئهممــا مهن ھــازىر ئۈســتۈنك   نلىقىنكېتىــدىغا
  . دېگهن ئىدى—نىڭ ئاياغالشقانلىقىغا يىغالۋاتىمهن، ىيۋەھكېلىدىغان 

ــات     ــاكى ۋاپ ــدىن ت ــساالم تۇغۇلغان ــبهر ئهلهيهىس ــبهرەقه پهيغهم  ۇچهبولغ
ئـۇ ھاياتىـدا پهيغهمـبهر      .  بىر ئادەم ئىـدى    -ئۇنىڭغا يېقىن ياشىغان بىردىن     
 ئـۇ ھۆرمهتلىـك،     .خىزمهت قىلدى ئاكتىپ  ئهلهيهىسساالمنىڭ ئائىلىسىدە   

ئهخالقلىـق پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا چوڭقــۇر ئىخــالس قىلــدى، ئۇنىــڭ  
ئۇنىڭ ئىسالمغا تېخىمۇ كۈچلۈك مـۇھهببىتى      . خىزمىتىگه ئۆزىنى ئاتىدى  

دە ىئۇ ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ خهلىپىلىك دەۋر     . ۋە ئىخالسى بار ئىدى   
  .ۋاپات بولدى

ىمۇ، ئۇنىـڭ جهننهتتىكـى ئـورنى       گهرچه ئۇنىڭ نهسىبى ئېنىق بولمىس    
  .ئېنىق ۋە شۈبهىسىزدۇر
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  مۇھهممهد ئىبنى مهسلهمه

  
ــى      ــۇھهممهد ئىبن ــگهن م ــارامتۇل كهل ــى ق ــاۋۇل، چىراي ــز، ق ــويى ئېگى ب

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ )  ئۇنىڭــدىن رازى بولــسۇنئــالالھ(مهســلهمه 
شى  قــامىتى ۋە ياخــهســتلىكبســاھابىلىرىنىڭ ئىچىــدىكى مهشــهۇرلىقى،  

 بىــلهن زامانداشــلىرى ئارىــسىدا ئاالھىــدە كــۆزگه ۆپلــۈكىكئهمهللىرىنىــڭ 
  .تاشلىنىپ تۇرىدۇ

تېخىمۇ دىقـقهت قىلىـشقا ئهرزىيـدىغىنى شـۇكى، ئـۇ تېخـى مۇسـۇلمان           
ئۇنىــڭ ئىــسمىدىنمۇ بىــز ئۇنىــڭ . بولمــاي تــۇرۇپال مــۇھهممهد دەپ ئاتالغــان

ــۇپ، بۈ   ــۇلمان بول ــاۋۋال مۇس ــدە ئهڭ ئ ــنىلىكلهر ئىچى ــبهر  مهدى ــۈك پهيغهم ي
ــهتمىلىرىگه ئهگهشــكهنلىكىنى   ــئهلهيهىســساالمنىڭ كۆرس . ۆرۈۋاالاليمىزك

 دېــــگهن بــــۇ ئىــــسىم ئىلگىــــرى باشــــقىالر تهرىپىــــدىن  »مــــۇھهممهد«(
ــشقا       ــسىمنى قوللىنى ــۇ ئى ــساالم ب ــبهر ئهلهيهىس ــان، پهيغهم قوللىنىلمىغ

م ئىلهامالندۇرغاندىن تارتىپ، دۇنيا بـويىچه ئهڭ كـۆپ قوللىنىلغـان ئىـسى           
  ).بولۇپ قالغان

ــدىكى ئهۋس قهبىلىـــسىنىڭ      ــى مهســـلهمه مهدىنىـ ــۇھهممهد ئىبنـ مـ
ئــۇ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم . ئىتتىپاقدىــشى بولــۇپ، ئهرەب ئهمهس ئىــدى

ــۇنجى     ــكهن ت ــنىگه ئىــسالمنى چۈشــهندۈرۈش ئۈچــۈن ئهۋەت مهككىــدىن مهدى
ئۇ .  مۇسۇلمان بولدىدەۋىتى بىلهننىڭ ئۆمهير مۇسئهب ئىبنى -تهشۋىقاتچى

مهدىنىدىكى ئۇبهي ئىبنى ھۇدەير ۋە سهئد ئىبنى مۇئاز قاتارلىق ئـابرۇيلۇق           
  .كىشىلهردىنمۇ ئىلگىرىراق ئىسالمنى قوبۇل قىلغان ئىدى

ــدا، مۇھــاجىرالر ۋە     ــگهن چاغ ــنىگه كهل ــبهر ئهلهيهىســساالم مهدى پهيغهم
نىڭ ئوتتۇرىــــــسىدىكى قېرىنداشــــــلىق مۇناســــــىۋىتىنى   ئهنــــــسارىالر

ــشتىكى بىردىن ــاجىرنى   چىڭىتى ــر مۇھ ــپ، ھهر بى ــر ئۇســۇلنى قوللىنى بى
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بــۇ چــارە  . بىــردىن ئهنــسار بىــلهن قىيامهتلىــك دوســت قىلىــپ قويــدى      
ــاجىنى ھهل    ــى زۆرۈر ئېهتىيـ ــاق جهھهتتىكـ ــۆي ۋە تامـ ــڭ ئـ مۇھاجىرالرنىـ

  .قىلىپ، مۇستهھكهم مۇسۇلمانالر جامائهسىنى قۇرۇشتا زور رول ئوينىدى
 -زرى ۋە مىـــجهېكتا خـــارپهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم باشـــقىالرنىڭ  

 بولـــۇپ، قېرىنداشـــلىق مۇناســـىۋىتى   خـــۇلقىنى چۈشىنىـــشكه مـــاھىر  
ئورنىتىشتا، تهبىئىتى ۋە مىجهزى ئوخشىـشىپ كېتىـدىغانالرنى بىـر جـۈپ            

ئۇ مۇھهممهد ئىبنى مهسلهمه بىلهن ئهبـۇ       . قېرىنداش قىلىپ قويغان ئىدى   
 ئوخــشاشال ئهبــۇ ئۇبهيــدەگه. ئۇبهيــدە ئىبنــى جهرراھنــى قېرىنــداش قىلــدى 

د ئىبنــى مهســلهمهمۇ خىيالچــان، ھهققــانىيهتچى ۋە ئىخالســمهن،  همــۇھهمم
ــادەم    ــدىغان ئ ــاتۇر ۋە مۇســتهھكهم تۇرى شــۇنداقال جهڭ مهيدانىــدا ناھــايىتى ب

ئــۇ مهشــهۇر چهۋەنــدازالرنىڭ بىــرى بولــۇپ، ئىــسالم يولىــدا ئاجايىــپ  . ئىــدى
  .قهھرىمانلىقالرنى كۆرسهتكهن ئىدى

همه تهبۇك غازىتىـدىن باشـقا بـارلىق غازاتالرغـا          مۇھهممهد ئىبنى مهسل  
تهبــۇك غــازىتى ۋاقتىــدا، ئــۇ ئهلــى بىــلهن بىــرلىكته مهدىنىنــى  . قاتناشــقان

ــدى       ــان ئى ــۇپ قېلىــپ قالغ ــلىق بول ــان قوشــۇنغا باش ــقا قالغ ئــۇ . ساقالش
ــڭ   ــدا، ئۆزىنىــ ــى ھاياتىــ ــم  10كېيىنكــ ــسىغا دائىــ ــ بالىــ ــۇرۇش ۇئاشــ  ئــ

مــۇھهممهد ئىبنــى . ىلىــپ بېرەتتــىمهيدانلىرىــدىكى ۋەقهلهرنــى ھېكــايه ق
مهســلهمهنىڭ ھاياتىــدا، ئۇنىــڭ تۇلىمــۇ ئىــشهنچلىك ئــادەم ئىكهنلىكىنــى   

  .كۆرسىتىپ بېرىدىغان نۇرغۇنلىغان مىسالالر بار
 700ئوھۇد غازىتى باشلىنىشتىن بورۇن، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ۋە          

كىـــشىلىك مۇســـۇلمانالر قوشـــۇنى بىـــر داالدا چىـــدىر تىكىـــپ كېچىنـــى  
ــدى ــا ئىــشىنىپ  . ئۆتكــۈزمهكچى بول ــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇنىڭغ  50پهيغهم

مانـدان قىلىـپ، پۈتـۈن كـېچه چىـدىر ئهتراپىـدا كـۆزەت قىلىـش                وئادەمگه ق 
 قوشـۇنى   قـۇرەيش  باشـالنغان چاغـدا،      ەسـمىي رئۇرۇش  . ۋەزىپىسىنى تاپشۇردى 

،  چه مۇسۇلمان شېهىت بولـدى     70. مۇسۇلمانالرنى ئېغىر تاالپهتكه ئۇچراتتى   
ــاز بىــر قىــسىم  .  تهرەپــكه قېچىــشقا باشــلىدى -نۇرغــۇنلىرى تهرەپ پهقهت ئ

بىـلهن  ئىمانلىق، باتۇر مۇسۇلمانالرال تاكى ئـۇرۇش ئاياغالشـقىچه سـاباتلىق           
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مـۇھهممهد ئىبنـى مهسـلهمه    . تۇرۇپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى قوغدىـدى    
ال ھــازىر ئــۇ بىــرەر غازاتقــا چاقىرىلــسىال دەرھــ. دەل شــۇالرنىڭ بىــرى ئىــدى

ــوالتتى ــساالمنىڭ مۇســۇلمانالرغا      . ب ــبهر ئهلهيهىس ــتىم ئــۇ پهيغهم ــر قې بى
النلىرىنى يهتكۈزگهنلىكىنى  ىشهھهردىكى يهھۇدىي باشلىقلىرىنىڭ بهزى پ    

مهدىنىگه دەسلهپ كهلگهن ۋاقىـتالردا، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم         . ئاڭلىدى
: ئىـــدىشـــهھهردىكى يهھـــۇدىيالر بىـــلهن مۇنـــداق كېلىـــشىم تۈزۈشـــكهن 

يهھۇدىيالر بىز بىلهن ئىتتىپاق تۈزۈشسه ئۇالرنىڭ مهنپهئهتى قوغدىلىدۇ،        «
ــۇپ،     ــامىيلىقىمىزدا بول ــڭ ھ ــۇالر بىزنى ــشاش    وھئ ــلهن ئوخ ــز بى ــا بى قۇقت

مۇسـۇلمانالر بىـلهن بىـرلىكته مهدىنىنـى قوغـداپ، دۈشـمهنلهرگه            ... بولىدۇ
ــدۇ  ــۇرۇش قىلى ــۇرۇش ئاچ ... قارشــى تهڭ ئ ــدۇ ۋە مۇســۇلمانالرغا قارشــى ئ ماي

 يهھۇدىي باشـلىقلىرى بـۇ      ».مۇسۇلمانالرغا قارشى باشقىالرغا ياردەم بهرمهيدۇ    
كېلىشىمگه خىيـانهت قىلىـپ، قۇرەيـشتىكى ۋە مهدىنىنىـڭ ئهتراپىـدىكى            

ئـۇالر يهنه   . قهبىلىلهرنى مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىـشقا كۈشـكۈرتتى       
ى كىشىلهر ئارىسىغا   ئىسالمنىڭ ئابرۇيىنى تۆۋەنلىتىش ئۈچۈن، مهدىنىدىك    

  .بۆلگۈنچىلىك سالماقچى بولدى
ــوڭ غهل   ــدىكى چ ــر غازىتى ــۇلمانالرنىڭ بهدى ــيىن،  ىمۇس ــسىدىن كې بى

مهدىنىـــدىكى يهھـــۇدىي قهبىلىلىرىنىـــڭ بىـــرى بهنـــۇ قهينۇقـــا ناھـــايىتى 
قهبىهلىــشىپ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا قارشــى ۋەھــشىي بىــر ئــۇرۇش   

  :ئۇالر مۇنداق دېدى. ئېالن قىلدى
 ئـادەملىرىڭگه ئوخـشاش دەپ      ۆزۈڭنىـڭ ئسهن بىزنى   !  ئى مۇھهممهد  —

قارامسهن؟ سهن ئۇرۇشتىن قىلچه خهۋىرى يوق ئادەملهرنى باشالپ كېلىـپ،          
سـهن بىـزگه قارشـى تـۇرۇپ        . ۇۋاتىـسهن بولئۇالرنى ئۆلۈمگه تۇتۇپ بهرمهكچـى      

  .ئۇرۇشساڭ، ئاندىن بىزنىڭ بوش ئهمهسلىكىمىزنى بىلىپ قاالتتىڭ
ــۇالر پهي ــشىمگه   ئـ ــكهن كېلىـ ــلهن تۈزۈشـ ــساالم بىـ ــبهر ئهلهيهىسـ غهمـ

ــدى   ــېالن قىلـــ ــكارا جهڭ ئـــ ــپ، ئاشـــ ــق قىلىـــ ــا . بۇزغۇنچىلىـــ قهينۇقـــ
ــازارالرنى    ــدىكى بـ ــۇپ، مهدىنىـ ــسى زەرگهر بولـ ــڭ كۆپىنچىـ يهھۇدىيلىرىنىـ

ــشى خهزرەج قهبىلىــسىنى  . ئىگىلىــگهن ئىــدى ــۇالر ئۆزىنىــڭ ئىتتىپاقدى ئ

  ساھابىلهر ھاياتىدىن تالالنمىالر

 407

w
w

w
.m

unber.org
 

ــاردەمگه چاقىرغـــان بولـــسىمۇ، ئـــ  ــتا يـ پهيغهمـــبهر . ۇالر رەت قىلـــدىئۇرۇشـ
ــى    ــڭ يهرلىرىنـ ــا يهھۇدىيلىرىنىـ ــۇ قهينۇقـ ــساالم بهنـ ــېچه 15ئهلهيهىسـ  كـ

قورقــــۇپ كهتــــكهن قهينۇقــــا ئــــاخىرى پهيغهمــــبهر . مۇھاســــىرە قىلــــدى
ئهلهيهىسساالمغا تهسلىم بولۇپ، مهدىنىـدىن چىقىـپ كېتىـشكه بىـر يـول             

ــورىدى  ــشىنى سـ ــپ بېرىـ ــساالم ئۇال . چىقىرىـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــڭ پهيغهمـ رنىـ
 ئايـال ۋە بـالىالر ھېچقانـداق        -پۈتۈن قهبىله ئهر  . كېتىشىگه رۇخسهت بهردى  

ــاراقلىرى ۋە -ئۇالرنىــڭ قــورال.  زەخمهتــكه ئۇچرىمــاي كېتىۋالــدى-زىيــان  ي
ئــۇالر ســۈرىيهدىكى ئهزرىــئهت .  غهنىــمهت ئېلىنــدىهســۋابلىرىئزەرگهرلىــك 

  .دېگهن جايدا ئولتۇراقالشتى
ــر ــاۋۇز ق -گهرچه بى ــرىگه تاج ــېخىچه    بى ــشىمى ت ــشماسلىق كېلى ىلى

ــقا      ــشى باشـ ــڭ كېتىـ ــا يهھۇدىيلىرىنىـ ــسىمۇ، قهينۇقـ ــگه بولـ ــۈچكه ئىـ كـ
ــدىكى ئۆچمهنلىــك ھېســسىياتىنى    ــدىتۆگىيهھۇدىيالرنىــڭ قهلبى . تهلمى

ــك    ــۇلمانالرغا ئهڭ ئۆچمهنلىـــــ ــساالم ۋە مۇســـــ ــبهر ئهلهيهىســـــ پهيغهمـــــ
 -ادەم  زىتسىيهسىدە بولغان ھهمدە دۈشمهنلىكنى ئوچۇق ئاشكارىلىغان ئـ       وپ

ڭ دادىـسى ئهسـلى ئهرەب بولـۇپ، بىـر          نىـ كهئب. كهئب ئىبنى ئهشرەف ئىـدى    
ئـۇ يهنه بىـر     . جىنايهت ئۆتكۈزۈپ قويۇپ، مهدىـنىگه قېچىـپ كهلـگهن ئىـدى          

 يهھۇدىي قهبىلىـسى بهنـۇ نهزىرنىـڭ ئىتتىپاقدىـشى بولـۇپ، ئهقىـله              ۇھىمم
ــۆيلهنگهن ئىــدى    ــۇ . بىنــت ئهبــۇل ھهقىــق دېــگهن بىــر يهھــۇدىي ئايالغــا ئ ئ

ــادەم ئىــدى  . ڭ ئانىــسى ئىــدىنىــكهئب ــۇ . كهئــب ئېگىــز ۋە كېلىــشكهن ئ ئ
ــ    ــسىدىكى ئهڭ بايلىرى ــۇپ، يهھۇدىيالرنىــڭ ئارى ــائىر بول ــان ش  ۋە دىنتونۇلغ

ئـــۇ . ئىـــدىبىـــرى  باشـــلىقلىرىدىن ۇھىممـــھىجـــازدىكى يهھۇدىيالرنىـــڭ 
رغانــدا ومهدىنىنىــڭ ئهتراپىــدىكى چــوڭ بىــر خورمىلىــق بېغــى بــار بىــر ق  

كهئـب  . ۇ نۇرغۇن يهھـۇدىي ئۆلىمـالىرىنى قـولالپ يـاردەم بېرەتتـى           ئ. تۇراتتى
ئــۇ شــېئىر توقــۇپ پهيغهمــبهر    .  دۈشــمهنلىك قىلــدى ئاشــكارائىــسالمغا 

ــدى     ــالالرنى ھاقارەتلى ــۇلمان ئاي ــتۈرۈپ، مۇس ــساالمنى ھهجۋىلهش . ئهلهيهىس
مهدىنىــــــدىكى ۋە مهدىــــــنه ئهتراپىــــــدىكى قهبىلىلهرنــــــى پهيغهمــــــبهر 

ئۇ مۇسۇلمانالرنىڭ بهدىردىكى   . ى تۇرۇشقا كۈشكۈرتتى  ئهلهيهىسساالمغا قارش 
بولۇپمـۇ قۇرەيـشلهرنى    . بىسىنى ئاڭالپ، ناھايىتى غهزەپلىنىپ كهتتـى     ىغهل
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ــۆرۈپ، ت   ــۇنىنى كــ ــۇلمانالر قوشــ ــان مۇســ ــۇ وئهســــىر ئېلىــــپ ماڭغــ لىمــ
ــدى  ــاي قال ــشىپ ئولتۇرالم ــشكه   . ئهسهبىيلى ــى قۇرەي ــۇ ئۆزىنىــڭ غهزىپىن ئ

كىــگه كهلــدى ۋە ئــۇالرنى قىــساس ئېلىــشقا ئىپــادىلهپ بېــرىش ئۈچــۈن، مهك
قهبىـله چېپىـپ    -ئاندىن ئۇ باشـقا جايالرغـا بېرىـپ، قهبىلىمـۇ         . كۈشكۈرتتى

يۈرۈپ، كىشىلهرنى قوللىرىغـا قـورال ئېلىـپ، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا            
ــدى   ــقا ئۈندىـ ــى تۇرۇشـ ــبهر   . قارشـ ــشلىرى پهيغهمـ ــان ئىـ ــڭ قىلىۋاتقـ ئۇنىـ

ئهگهر ! ئـى پهرۋەردىگـارىم   «: ۇ دۇئـا قىلىـپ    ئهلهيهىسساالمغا يهتكهن چاغدا، ئ   
ــدۇرغىن    ــى قۇتۇل ــدىن مېن ــرەفنىڭ ئوغلى ــساڭ ئهش ــدى»!خالى ــب .  دې كهئ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهدىنىدە ئهمهلگه ئاشۇرماقچى بولغان تېنچلىققـا        
. ۋە ئورتـاق ئىــشهنچ ئورنىتىــشقا نىــسبهتهن رېئـال بىــر خهۋپ بولــۇپ قالــدى  

، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمغا تىـــل كهئـــب مهدىـــنىگه قايتىـــپ كېلىـــپ
پهيغهمـبهر  . تهككۈزۈشنى ۋە مۆمىن ئايالالرنى ھاقارەتلهشنى داۋامالشـتۇردى      

ئهلهيهىسساالم ئۇنى بولمىغـۇر پائـالىيهتلهرنى ۋە ۋەھـشىي سۇيىقهسـتلهرنى           
ئـــۇ پهيغهمـــبهر . تىـــشكه ئاگاھالنـــدۇرغان بولـــسىمۇ، ئـــۇ رەت قىلـــدى تۆگى

ــدى ــساالمغا ۋە مهدىنىـ ــسيان  ئهلهيهىسـ ــر ئىـ ــى بىـ ــۇلمانالرغا قارشـ كى مۇسـ
قىــدەك ئىــشالر بىــلهن كهئــب ئــاخىرى يۇقىرى. قوزغىمــاقچى بولغــان ئىــدى

ئـۇ يېڭـى مۇسـۇلمانالر      . پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمغا ئوچـۇق ئـۇرۇش ئـاچتى        
پهيغهمــــبهر .  نىــــسبهتهن تولىمــــۇ خهتهرلىــــك ئىــــدى   همئىيىــــتىگهج

  :لىنىپ، مۇسۇلمانالرغائهلهيهىسساالم ئۇنىڭ ئىشلىرىدىن تولىمۇ غهزەپ
نىـڭ  ئالالھ ۋە   ئالالھ كىم كهئب ئىبنى ئهشرەفنى جايلىۋېتىدۇ؟ ئۇ        —

  . دېدى—پهيغهمبىرىنى غهزەپلهندۈردى، 
 دېـدى   —! رەسـۇلۇلالھ ئۈچۈن مهن ئۇنى جايلىۋېتىمهن، يـا        سېنىڭ   —

  .مۇھهممهد ئىبنى مهسلهمه
ر مهلۇماتتـا   بىـ .  ۋەزىـپه ئهمهس ئىـدى     ئـاددىي ئهمهلىيهتته بـۇ ئۇنچىـۋاال      

لىـش  دېيىلىشىچه، مۇھهممهد ئىبنى مهسـلهمه ئـۆيىگه بېرىـپ، قانـداق قى           
پهيغهمبهر . ق ئويلىنىپ، تا ئۈچ كۈنگىچه ئېغىزىغا گىياھ سالمىدىتوغرۇلۇ

ئهلهيهىسساالم بۇنى ئاڭالپ ئـۇنى چاقىرىـپ، ئۇنىڭـدىن نـېمه ئۈچـۈن تامـاق               
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  :يېمهي، سۇ ئىچمهي ئولتۇرغانلىقىنى سورىۋېدى، ئۇ
مهن ساڭا بىر ۋەزىپىنى ئىجـرا قىلىـش توغرىلىـق          ! رەسۇلۇلالھ ئى   —

ۋەدە بهردىم، ئهمما مهن ئورۇنلىياالمدىم ياكى ئورۇنلىيالمامـدىم ئۇقمـايمهن،          
  . دەپ جاۋاب بهردى—

 سېنىڭ ۋەزىپهڭ پهقهت شۇنى ئورۇنالش ئۈچـۈن بـار كۈچـۈڭ بىـلهن              —
مـۇھهممهد ئىبنـى    ئانـدىن   .  دېـدى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم      —،  ىششىرىت

ــداق     ــا ئۆزىنىــڭ قان ــپ، ئۇالرغ مهســلهمه بهزى ســاھابىلهرنىڭ قېــشىغا بېرى
ــپه  ــشۋەزى ــىۇرۇۋالغانلىقىنىتاپ ــى    .  ئېيتت ــب ئىبن ــدە كهئ ــڭ ئىچى ئۇالرنى

ئۇالر ئۇنىڭغا ياردەم . ئهشرەفنىڭ ئېمىلدەش ئىنىسى ئهبۇ نائىلهمۇ بار ئىدى
قىلىــشتىكى پىالنىنــى بهرمهكچــى بولۇشــتى، ئانــدىن ئــۇ بــۇ ۋەزىپىنــى ئــادا 

ئــۇالر پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ قېــشىغا كېلىــپ،  . ئوتتۇرىغــا قويــدى
رغىنىدىن ئالداپ ئېلىپ چىقىش پىالنىنـى ئېيتىـپ، رۇخـسهت          و ق نىكهئب

مۇھهممهد ئىبنى  . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرغا رۇخسهت بهردى    . سورىدى
ــائىله بولـــسا ئ نىـــكهئبمهســـلهمه  ۇنىـــڭ ئېمىلـــدەش ڭ جىيهنـــى، ئهبـــۇ نـ

مۇھهممهد ئىبنى مهسلهمه   . ڭ ئۆيىگه باردى  نىكهئبئۇالر  . قېرىندىشى ئىدى 
  :ئالدى بىلهن سۆزلهپ

ــادەم  — ــۇ ئ ــبهر ئهلهيهىســساالمنى دېمهكچــى ( ب ــ ) پهيغهم ــزدىن ت ال وبى
ــدى      ــه قالمى ــر نهرس ــۇ بى ــزدە يېگۈچىلىكم ــوراپ، بى ــهدىقه س ــزگه  . س ــۇ بى ئ

، شۇڭا مهن سهندىن ئازراق پۇل      زومىگهرلىك قىلىپ بېسىم ئىشلىتىۋاتىدۇ   
  . دېدى—قهرز سوراپ كهلدىم، 

ــالالھ— ــۇپ     ئـ ــۆچ بولـ ــۇ ئـ ــا تېخىمـ ــهمكى، مهن ئۇنىڭغـ ــلهن قهسـ  بىـ
  :مۇھهممهد ئىبنى مهسلهمه ئاندىن.  دېدى كهئب—كېتىۋاتىمهن، 

 ۇچهبولغـ  بىز ئۇنىڭغا ئهگىشىپ قاپتىكهنمىز، بۇ ئىش بىر ياقلىق          —
 بىـز سـېنىڭ بىـر ئىككـى ۋەسـهق ئـالتۇن             بىز ئۇنى تاشـلىۋەتمهي تـورايلى،     
ــدى—بېرىــپ تۇرۇشــۇڭنى ســورايمىز،   ــشنى ۋەدە  .  دې ــالتۇننى بېرى كهئــب ئ

  :قىلغاندىن كېيىن، ئۇالرغا
 سىلهر تېخىچه ئۇنىڭ يالغان گهپلىـرىگه ئهگىـشىۋاتقانلىقىڭالرنى         —
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بىلهلمىـــدىڭالرمۇ؟ مهيلـــى، ئهممـــا ســـىلهر ماڭـــا بىـــر نهرســـىنى گـــۆرۈگه 
  : دېدى، ئۇالر—ەك، قويۇشۇڭالر كېر

  : كهئب. دەپ سورىدى—شىمىزنى خااليسهن؟ ۇ نېمىنى گۆرۈگه قوي—
  . ئاياللىرىڭالرنى گۆرۈگه قويۇڭالر—
 ســـهن ئهرەبلهرنىـــڭ ئىچىـــدىكى ئهڭ چىرايلىـــق ئـــادەم تۇرســـاڭ،  —

  . دېدى—قانداقمۇ ئاياللىرىمىزنى گۆرۈگه قويىمىز؟ 
   . دېدى كهئب—الر،  ئۇنداق بولسا بالىلىرىڭالرنى گۆرۈگه قويۇڭ—
 ئىككى ۋەسهق ئالتۇن ئۈچۈن بالىلىرىنى گـۆرۈگه قويـدى دەپ           - بىر —

باشقىالر بىزنى تىللىمامدۇ؟ بۇ بىـز ئۈچـۈن ئهيىـب، سـاڭا قـوراللىرىمىزنى              
گۆرۈگه قويايلى، سـهن بىزنىـڭ ئۇنىڭغـا ئېهتىيـاجلىق ئىكهنلىكىمىزنـى             

  . ىيىشت دې—بىلىسهن، 
پ ئـۇنى گۇمانالنـدۇرۇپ قويماسـلىق       كهئب ئۇالرنىـڭ قوراللىـق كېلىـ      

ــدى      ــۇل قىل ــى قوب ــۇ تهكلىپىن ــان ب ــويالپ تاپق ــۈن ئ ــورالالرنى  . ئۈچ ــۇالر ق ئ
شـۇ چاغـدا ئهبـۇ نـائىله     . كېيىنكى قېتىم ئېلىپ كېلىـشكه ۋەدە بېرىـشتى   

  :كهئبكه
 ئى ئىبنى ئهشرەف، مهن سـېنىڭ قېـشىڭغا بىـر گهپنـى دېمهكچـى               —

كـېلىش سـهۋەبىمنى سـوراپمۇ      بولۇپ كهلـگهن ئىـدىم، ئهممـا سـهن مېنىـڭ            
ــدىڭ،  ــدى—قويمى ــدەك قىلىــپ  دې ــى   . ئاغرىنغان ــب ئۇنىــڭ گهپلىرىن كهئ

  :دېيىشىنى ئېيتقان ئىدى، ئهبۇ نائىله
 - بۇ ئادەم مهيدانغا چىقىپ، بىز ئهرەبلهرنىڭ ئادەتلىرىمىزنىمۇ ئاياغ        —

ئاســـتى قىلىـــۋەتتى، ئـــائىلىمىز ئاچلىقتـــا ۋە قىيىنچىلىقتـــا قالـــدى،      
  . دېدى—ىلهر ئاچلىقتىن بهك قىينىلىپ كېتىۋاتىدۇ، ئائىلىمىزدىك

 ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ئى ئىبنـى مهسـلهمه، مهن ئىبنـى ئهشـرەف              —
  دېـدى  —بۇرۇن ساڭا ئېيتقان، مانا ھازىر دەل مۆلچهرلىگىنىمـدەكال بوپتـۇ،           

  . كهئب جاۋاب بېرىپ
 سېتىپ بهرگىن، نېمىنى خالىساڭ شۇنى      ېمهكلىكي بىزگه ئازراق    —
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گه قويىمىز، بىزگه رەھىم قىلغىن، مېنىـڭ يهنه بىـر نهچـچه دوسـتۇم              گۆرۈ
بار، ئۇالرمۇ ماڭا ئوخشاش ئهھۋالـدا، مهن ئـۇالرنى سـېنىڭ قېـشىڭغا باشـالپ               
كهلسهم، ئۇالرغىمۇ يېمهكلىك سـېتىپ بېرىـپ بىـر ياخـشىلىق قىلـساڭ،             

  . ياراقلىرىمىزنى گۆرۈگه قويىمىز-بىز كهلگهندە قورال
ــولىمهن،   قــوراللىرىڭالرنى—  — گــۆرۈگه قويــساڭالر مهن خــاتىرجهم ب

شۇنىڭ بىلهن ئۇالر گۆرۈگه قويىـدىغان نهرسـىلىرىنى ئېلىـپ          . دېدى كهئب 
ــى    ــپ كهتت ــۈن قايتى ــېلىش ئۈچ ــساالمنىڭ   . ك ــبهر ئهلهيهىس ــۇالر پهيغهم ئ

شۇ كۈنى كهچته مۇھهممهد    . قېشىغا كېلىپ، بولغان ئىشالرنى بايان قىلدى     
ه، ئهبباد ئىبنـى بىـشىر، ھـارىس ئىبنـى ئهۋس ۋە            ئىبنى مهسلهمه، ئهبۇ نائىل   

پهيغهمـبهر  . ڭ ئـۆيىگه ماڭـدى    نىـ كهئبئهبۇ ئهبهسه ئىبنى جابىر قاتـارلىقالر       
ــدىن     ــېقىن بىــر يهرگىــچه ئۇزىتىــپ چىقىــپ، ئان ــۇالرنى ي ئهلهيهىســساالم ئ

  :ئۇالرغا
 دەپ تاپىلىـدى،    —نىڭ ئىسمىنى ئېيتىـپ ئىلگىـرىلهڭالر،       ئالالھ —
 دەپ دۇئـا قىلىـپ      —،  ردىگـارىم، ئۇالرغـا يـاردەم بهرگىـن       ۋەئـى پهر   —،  ئاندىن

 يىلــى رەببىيــۇل ئهۋۋەلنىــڭ ئايــدىڭ -3بــۇ ھىجرەتنىــڭ . قايتىــپ كهتتــى
مـۇھهممهد ئىبنـى مهسـلهمه قالغـان تـۆتهيلهن          . كېچىلىرىنىڭ بىرى ئىدى  

 كهئـب تىپ كهلدى، ئـۇالر ئـۇنى چـاقىردى،         ېنىڭ ئۆيىگه ي  كهئببىلهن بىلله   
  :ى، ئايالى ئۇنى ئاگاھالندۇرۇپچىقماقچى بولىۋىد

  .  دېدى— سهن دۈشمهنلىك ئادەم، بۇنداق چاغدا سىرتقا چىقمىغىن، —
مىلـداش  ېئئۇالر مېنىڭ جىيهنىم مۇھهممهد ئىبنـى مهسـلهمه بىـلهن           

لىچىنـى  ى چۈشـۈپ ق   ۋاتتىنكـارى  دېـدى ۋە     —،  .....نـائىله  قېرىندىشىم ئهبـۇ  
ــۈ . ئېلىــپ ســىرتقا چىقتــى  ك ئىپارنىــڭ ھىــدى  ئۇنىــڭ بهدىنىــدىن كۈچل

  :مۇھهممهد ئىبنى مهسلهمه. كېلىپ تۇراتتى
 مهن بۈگۈنكىــدەك خۇشــبۇيلۇقنى كــۆرمىگهن ئىــدىم، بېــشىڭنى     —

.  بېـشىنى تۇتـۇپ بهردى    كهئب،  دېۋېدى —پۇرىۋېلىشىمغا رۇخسهت قىلساڭ،    
  :نىڭ بېشىنى چىڭ تۇتىۋالغاندىن كىيىن، ھهمراھلىرىغاكهئبئۇ 

ــپىڭ ئالالھ — ــمىنىنى چېـ ــۇ ۋەقه . ( دەپ توۋلىـــدى-! الرنىـــڭ دۈشـ بـ
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 بهرگهن ۇيرۇقىنىبـ چېـپىش  : بهزىلهرق ئوخشىمىغان خاتىرىلهر بار،     ۇلۇتوغر
ــۇالر بىــلهن خېلــى       ــدىن چىقىــپ ئ ــۇ ئىــش كهئــب ئۆي ــائىله، ب ــۇ ن ــادەم ئهب ئ

كهئـــب ئىبنـــى ئهشـــرەفنىڭ ). ماڭغانـــدىن كىـــېىن بولغـــان دەپ قارايـــدۇ
االمغا قارشـى سۇيىقهسـت     يوقىتىلىشى مهدىنىدىكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسـس    

ــدى   ــاتتىق ساراســىمىگه ســېلىپ قوي ــۈرەكلىرىنى ق . پىالنالۋاتقانالرنىــڭ ي
ــ ــكاراڭكىگه ئوخــشاش نىكهئب ــان   ئاش ــۇم ۋاقىــت ئازايغ ــمهنلىكلهر مهل  دۈش

  .بولسىمۇ، لېكىن پۈتۈنلهي توختىمىدى
ــبهر ئهلهيهىســـساالم  -4ھىجرەتنىـــڭ  ــلىرىدا، پهيغهمـ  يىلىنىـــڭ باشـ

 ياشــايدىغان يهھــۇدىي قهبىلىلىرىــدىن بهنــۇ نهزىــرگه مهدىنىنىــڭ ئهتراپىــدا
ئهمما ئۇالرنىڭ نهق مهيدانـدا     . بېرىپ، مهلۇم ئىش توغرىلىق ياردەم سورىدى     

ــي       ــۇ قهتئى ــدى، ئ ــېزىپ قال ــانلىقىنى س ــشنى پىالنالۋاتق ــۇنى ئۆلتۈرىۋېتى ئ
 كهتـكهن پۇرسـهتتىن     ېرىققـا يبهنـۇ نهزىـر     . ھهرىكهت قولالنمىـسا بولمـايتتى    

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم دەرھـال شـهھهرگه قايتىـپ كهتتـى،            پايدىلىنىپ،
ــائىنلىق      ــا خـ ــپ، ئۇالرغـ ــلهمهنى ئهۋەتىـ ــى مهسـ ــۇھهممهد ئىبنـ ــدىن مـ ئانـ

 كـۈن ئىچىـدە مهدىنىـدىن چىقىـپ كېتىـشنى،        10قىلغانلىقلىرى ئۈچـۈن    
شــــۇنىڭدىن كېــــيىن ئــــۇالرنى مهدىنىــــدە ئۇچرىتىــــپ قالــــسا، تىرىــــك  

هممهد ئىبنى مهسلهمهنىڭ بهنـۇ نهزىـرگه       مۇھ. قالمايدىغانلىقىنى ئۇقتۇردى 
ــش تهس ئهمهس   ــى دېگهنلىكىنــى پهرەز قىلى ئۇنىــڭ بهســتلىك  . نېمىلهرن

قامىتىنى كۆرگهن ۋە جـاراڭلىق ئـاۋازىنى ئاڭلىغـان بهنـۇ نهزىـر پهيغهمـبهر               
ــڭ     ــائىنلىق قىلغانلىقلىرىنى ــى خ ــى يهن ــساالمنىڭ دېگهنلىرىن ئهلهيهىس

پهيغهمـبهر  . ېرەكلىكىنـى بىلـدى   ئاقىۋېتىگه ئـۆزلىرى مهسـئۇل بولۇشـى ك       
ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇھهممهد ئىبنى مهسلهمهنى بۇ ۋەزىپىنـى بىجىرىـشكه    
تاللىشى ئۇنىڭ سـاداقىتىگه، غهيـرىتىگه ۋە مۇسـتهھكهم ئىمانىغـا ئىـشهنچ             

  .ى ئۈچۈن ئىدىققىلغانلى
بهنـــۇ نهزىرنىـــڭ مهدىنىـــدىن ھهيـــدەپ چىقىرىلىـــشى توغرىـــسىدىكى 

ــۋالالرنى ــى ئۇال،ئهھ ــبهر     يهن ــپ، پهيغهم ــاردەمگه چاقىرى ــقىالرنى ي ــڭ باش رنى
ئهلهيهىسساالمغا قارشـى تۇرۇشـى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئۇالرنىـڭ           
ــلىم بولۇشــى،        ــڭ تهس ــشى، ئــاخىرى ئۇالرنى ــىرىگه ئېلى ــى مۇھاس زېمىنىن
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ئۇالرنىڭ خهيبهرنىڭ شىمالىغا كۆچۈپ بېرىشى قاتارلىق تهپـسىالتالرنى بـۇ          
گهرچه ئهھـۋال شـۇنداق بولـسىمۇ،       . شىمىز ھاجهتـسىز  هپ ئولتۇرى ليهردە سۆز 

د  بىـلهن ئهبـۇ سـهئ      ئـۆمهير همىـم ئىبنـى      ي —بهنۇ نهزىرنىڭ ئىككى ئـادىمى      
بۇالرنىڭ ھهممىسى كهئب ئىبنـى ئهشـرەف       . ئىبنى ۋەھب مۇسۇلمان بولدى   

  .ئۆلتۈرۈلۈپ دەل بىر يىلدىن كېيىن يۈز بهردى
ا بولسۇن ياكى ئۇنىڭدىن مهيلى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھايات ۋاقتىد

ــپه     ــرەر ۋەزىـ ــۆزىگه بىـ ــلهمه ئـ ــى مهسـ ــۇھهممهد ئىبنـ ــسۇن، مـ ــيىن بولـ كېـ
يىچه ئورۇندايتتى، ھهرگىزمۇ بۇيرۇلغاندىن ئـارتۇق      وتاپشۇرۇلسىال، ئۇنى شۇ ب   

ــايتتى  ــاكى كهم قىلمـ ــۇنى   . يـ ــۆمهر ئـ ــقا ئـ ــشۇڭالشـ ــپىلهرگه ۇھىممـ  ۋەزىـ
ۋە يېتهكچىـسى   تهيىنلىگهن ئىـدى ھهمـدە ئـۇنى ئۆزىنىـڭ يـېقىن دوسـتى              

ئهمىــر ئىبنــى ئــاس مىــسىرگه ھۇجــۇم قىلغانــدا، يــاردەمگه   . ھېــساباليتتى
ئهسكهر سوراپ ئادەم ئهۋەتـكهن ئىـدى، ئـۆمهر ھهر بىرسـى مىـڭ ئهسـكهردىن                

ــۆت قوشــۇن ئهۋەتتــى   ــۇ قوشــۇنالرغا مــۇھهممهد ئىبنــى  . تهركىــب تاپقــان ت ب
ــادە ئىبنــى ســامىت ۋە مىقــ   داد ئىبنــى مهســلهمه، زۇبهيــر ئىبنــى ئهۋۋام، ئۇب

ــ. ئهســۋەدلهر باشــچىلىق قىلغــان ئىــدى   ۇپقوشــمهر ئهمىــرگه بىــر خهت ۆئ
مهن مـــۇھهممهد ئىبنـــى مهســـلهمهنى ســـاڭا «: ئهۋەتـــكهن بولـــۇپ، ئۇنىڭـــدا

غهنىمهتلهرنى تهقسىم قىلىشقا يـاردەم بېرىـشكه ئهۋەتـتىم، ئۇنىڭغـا يـاردەم             
ــاللىقلىرىنى كهچــۈرگىن   ــيىلگه»بهرگىــن، ئۇنىــڭ ســاڭا قىلغــان قۇپ ن  دې

ئـۇ  ...  ئهمىرنىڭ قېشىغا يېتىپ كهلدى    –ئىبنى مهسلهمه فۇستاتقا    . ئىدى
  :ئهمىر ئۇنىڭدىن. ئۈستهلدە ئولتۇرغان بولسىمۇ، تامىغىغا ئېغىز تهگمىدى

 دەپ — ئۆمهر سېنى مېنىڭ تامىقىمنى يېيىـشتىن چهكلىـدىمۇ؟          —
  .سورىدى
 ئــۆمهر مېنــى ســېنىڭ — ، جــاۋاب بهردى ئىبنــى مهســلهمه— يــاق، —

ىقىڭنى يېيىــشتىن چهكلىمىــدى ھهمــدە مېنــى ســېنىڭ تــامىقىڭنى تــام
ئاندىن ئۇ ئۈستهلگه ناندىن بىرنى ئېلىپ، ئۇنى تۇز        . يېيىشكىمۇ بۇيرىمىدى 

  :ئهمىر ئاچچىقلىنىپ.  يېيىشكه باشلىدىۇپقوشبىلهن 
 بىزنىـڭ ئــۆمهر ئىبنـى خهتتابقــا ئىـشلهيدىغان ۋاقتىمىزنــى    ئـالالھ  —
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ئىلگىــرى خهتتابنىــڭ ۋە ئــوغلى ئۆمهرنىــڭ  مهن ! ئاخىرالشــتۇرۇپ بهرســۇن
لۇق يۆگىيهلمهيدىغان كىيىملهرنى كىيىپ، كوچىدا تېـنهپ       وبهدىنىنىمۇ ت 

نىــڭ بولــسا زەر  )ئهمىرنىــڭ دادىــسى(س ئىبنــى ۋائىــل يــۈرگهنلىكىنى، ئــا
  . دېدى—، ...يوللۇق يىپهك تون كىيىۋالغانلىقىنى كۆرگهنمهن

تـــا، خزاىككىلىـــسى دو ســـېنىڭ داداڭ ۋە ئۆمهرنىـــڭ دادىـــسى ھهر ئ—
ئهممـا سـاڭا كهلـسهك، ئهگهر       . چۈنكى ئۇالر ئىسالم دىنىنى قوبۇل قىلمىغان     

ئــۆمهر ســېنى بىــرەر ۋەزىــپىگه تهيىنلىــسه، ســهن پهقهت ئــۇ ئىلگىــرى ســاڭا 
 مــۇھهممهد ئىبنــى —، بهرگهن نهرســىلهر بىــلهن خۇشاللىنىــشىڭ كېــرەك

ــسىرنىڭ ۋ    ــڭ مى ــارقىلىق ئهمىرنى ــيىش ئ ــۇنداق دې ــلهمه ش ــسى مهس الىي
بولغاچقا، ئېغىزىدىن تېخىمۇ قورقۇنچلۇق سۆزلهرنىڭ چىقىپ قالماسلىقى       

  .ئۈچۈن، ئۇنىڭ سۆزىگه ئاشكارا ئېتىراز بىلدۈردى
 دېـدى   — ئىشالر ھهققانىيهت ئاساسىدا ئېلىپ بېرىلىشى كېـرەك،         —

  .ئهمىر بۇ ناچار ھالهتتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن
 دېــدى —ق بولىــدۇ،  شــۇنداق، پهقهت ئــۆمهر ھايــات بولــسىال شــۇندا —

ــى ۋە     ــانىيهتچى ئىكهنلىكىن ــڭ ھهقق ــلهمه ئۆمهرنى ــى مهس ــۇھهممهد ئىبن م
  . ئىسالمنىڭ باراۋەرلىك پرىنسىپىنى ئىپادىلىمهكچى بولۇپ

ــۇچى ۋە      ــوڭ تۇتق ــۆزىنى چ ــۇنداق ئ ــلهمه ئهنه ش ــى مهس ــۇھهممهد ئىبن م
  .تهكهببۇرلۇق قىلغۇچىالرنىڭ ئهشهددىي دۈشمىنى ئىدى

ر ئۆزىنىـــڭ خهلىپىلىكـــى ئاســـتىدىكى بىـــر يهنه بىـــر قېـــتىم ئـــۆمه
 ئىبنــى ئهبــۇ ۋەققاســنىڭ كــۇفهدە بىــر ســاراي      ســهئدۋىاليهتــته، مهشــهۇر  

ئۇ مۇھهممهد ئىبنى مهسلهمهنى بۇ ئىشنى بىـر        . سالدۇرغانلىقىنى ئاڭلىدى 
مـۇھهممهد كـۇفهگه كېلىـپ، دەرھـال بـۇ          . تهرەپ قىلىپ كېلىشكه ئهۋەتتـى    

 هجهبلىنىپئر ئۆمهرنىڭ بۇيرۇقىدىن    كىشىله. ساراينى كۆيدۈرۈپ تاشلىدى  
ــاتۇر،   سىيهنى ئىــشغال قىلغــان، پهيغهمــبهر  قادىــكهتتىمــۇ يــاكى داڭلىــق ب

 سهئدكى قهھرىمانلىقلىرىنى مهدھىيىلىگهن    ئوھۇدتئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ   
ئىبنى ئهبۇ ۋەققاسنىڭ قاتتىق ئىزا تارتىپ كهتكهنلىكىدىن ئهجهپلهندىمۇ، 

ئهنه .  بىـر ئېغىزمـۇ گهپ قىلمىـدى       سهئد. ھېچكىم بىر نېمه دېيهلمهيتتى   
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ا، قـ ئالالھشۇ ئىسالمنىڭ كېڭىيىـشىگه يـاردەم بېرىـدىغان، ھهققـانىيهت ۋە            
ــۆزىنى تهنقىــد  ۇدىنغــا بولغــان ئىخــالس، تهقۋادارلىــق ئاساســىغا ق   رۇلغــان ئ

قىلىش ۋە گۇناھىنى تۈزىتىشتىن ئىبارەت گۈزەل ئىسالمى ئهخالقنىڭ بىر        
  .قىسمى ئىدى

بنى مهسلهمه ئۆمهرنىڭ ۋارىسى، خهلىـپه ئوسـمان ئىبنـى          مۇھهممهد ئى 
كېــيىن ئوســمان ئۆلتۈرۈلــۈپ، . ئهففانغــا ســاداقهت بىــلهن خىــزمهت قىلــدى

مۇسۇلمانالر ئارىسىدا ئىچكى ئۇرۇش پارتلىغاندا، مۇھهممهد ئىبنى مهسلهمه        
ئۇنىڭغا قاتناشمىدى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئۇنىڭغـا بهرگهن، ئـۇ دائىـم             

ــشلىتى ــۇندۇرىۋەتتى ىدىغان قئىـــ ــتهن ســـ ــى قهســـ ــبهر . لىچىنـــ پهيغهمـــ
ــۇ     ــدا ئ ــات ۋاقتى ــساالمنىڭ ھاي ــساالمنىڭ  «ئهلهيهىس ــبهر ئهلهيهىس پهيغهم

 مۇسۇلمانالرغا تىغ كۆتۈرۈشنى رەت قىلىـش       . دەپ ئاتالغان ئىدى   »چهۋەندازى
كېيىن ئۇ ياغاچتىن   .  شهرىپىنى قوغداپ قالدى   -ئارقىلىق، ئۇ ئۆزىنىڭ نام   

اپ، ئۇنى ئوبدان زىننهتلىدى، ئاندىن غىالپقا سېلىپ ئـۆيىگه         لىچ ياس ىبىر ق 
  :باشقىالر ئۇ توغرىلىق سورىغاندا، ئۇ. ئېسىپ قويدى

 — مهن ئۇنى پهقهت كىشىلهرنى قورقۇتۇش ئۈچۈنال ئېسىپ قويدۇم،          —
   .دەپ جاۋاب بهردى

 يىلــى ســهفهر ئېيىــدا  -46مــۇھهممهد ئىبنــى مهســلهمه ھىجرەتنىــڭ  
  .ئۆتتىمهدىنىدە ئالهمدىن 
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  ئۆمهير ئىبنى بسئهمۇ

 
 پـاراغهت  - باي ئائىلىدە دۇنياغا كېلىـپ، راھهت        ئۆمهيرمۇسئهب ئىبنى   
 ئانىــسى ئــۇنى كــۆز قارىچۇقىــدەك -ئۇنىــڭ بــاي ئاتــا . ئىچىــدە چــوڭ بولــدى

لهرنى ۋە ئهڭ چىرايلىق    كىيىمئهينى ۋاقىتتىكى ئهڭ قىممهت     . ئاسرايتتى
ا يهمهننىــڭ ئايــاغلىرى ئهڭ ياخــشى   ئــۇ چــاغالرد . ئايــاغالرنى كهيگــۈزەتتى 

ھېسابلىناتتى، مۇسـئهب شـۇالرنىڭ ئىچىـدىكى ئهڭ ئېـسىللىرىنى تـالالپ            
  .كىيهتتى

ــوي    ــۇ ئۆزىنىــڭ كېلىــشكهن ب ــۇقىرى بهســتى ۋە -يــاش ۋاقتىــدىال، ئ  ي
.  ئابرۇيغــا ئىــگه بولــدىيــۇقىرىقــابىلىيىتى بىــلهن، قۇرەيــشنىڭ ئىچىــدە 

القى ۋە زېهنىنىڭ ئۆتكـۈرلىكىنى     مهككه ئاقسۆڭهكلىرى ئۇنىڭ گۈزەل ئهخ    
ــايتتى     ــچه ھېيىقم ــۇالردىن قىل ــۇ ئ ــۆرەتتى، ئۇم ــشى ك ــاش  . ياخ ــۇ گهرچه ي ئ

ــاالل     ــشالرغا بىمـــ ــا ۋە يىغىلىـــ ــشنىڭ يىغىنلىرىغـــ ــسىمۇ، قۇرەيـــ بولـــ
شـۇنداق بولغاچقـا، ئـۇالر مهككىلىكلهرنىـڭ ئهھـۋاللىرىنى،          . قاتنىشااليتتى

  .ىگه ئىگه ئىدىئۇالرنىڭ پىالنلىرىنى بىلىپ تۇرۇش ئىمكانىيىت
 دەپ ئاتالغـــان »)ئىـــشهنچىلىك( ئهمىـــن «مهككىلىكـــلهر ئارىـــسىدا 

 تهرەپـــتىن ئهۋەتىلـــگهن جهنـــنهت بىـــلهن  ئـــالالھمۇھهممهدنىـــڭ ئـــۆزىنى 
ــدۇرغۇچى په    ــازابتىن ئاگاھالنــ ــۈچى ۋە ئــ ــخهۋەر بهرگــ ــبهر دەپ خۇشــ يغهمــ

هت ئـۇ قۇرەيـشنى ئهگهر ئـۇالر پهق       . ق خهۋەر تارقالدى  ۇلۇجاكارلىغانلىقى توغر 
ىال بويسۇنمىسا ۋە ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلمىسا، ئۇالرنىـڭ قـاتتىق          قئالالھبىر  

ئازابقـــا قالىـــدىغانلىقى بىـــلهن ئاگاھالنـــدۇرۇپ، ئىمـــان ئېيتقـــان ياخـــشى 
پۈتـۈن  .  قويـدى  ۇرىغـا ئوتتى  نلىقىنكىشىلهرنىڭ كاتتـا سـاۋابقا ئېرىـشىدىغا      

 -دەكــكه. ى مهكــكه تهۋرەپ كهتتــ.التتىومهككىــدە شــۇ تــوغرىلىقال پــاراڭ بــ 
ــان   ــدە قالغــ ــۇرەيشدۈككىــ ــدىن  قــ ــۇھهممهدنى نىيىتىــ ــاتتىلىرى مــ  كــ
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مهســـخىرە قىلىـــش ۋە . ياندۇرۇشـــنىڭ ئۇســـۇللىرىنى ئـــويالپ چىقىـــشتى
نهسىههت قىلىـشالر كارغـا كهلمىگهنـدىن كېـيىن، ئـۇالر كهڭ دائىرىـدىكى              

ــاردى   ــالىيهتلىرىنى ئېلىــپ ب مۇســئهب . زىيانكهشــلىك ۋە دۈشــمهنلىك پائ
ــۇھهممهد ۋە  ــشنىڭ   مـ ــۇلمانالرنىڭ قۇرەيـ ــان مۇسـ ــان ئېيتقـ ــا ئىمـ ئۇنىڭغـ

زىيانكهشلىكىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن، سافا تېغىغا يېقىن جايدىكى بىر ئۆيگه         
ئاڭلىغانلىرىنىڭ . ى ئاڭلىدى، بۇ ئهرقهمنىڭ ئۆيى ئىدىنلىقىنيىغىلىدىغا

راستلىقىنى بىلىپ بېقىش ئۈچۈن، مۇسئهب باشقا قۇرەيـشلهرگه ئوخـشاشال          
ئۆيدە ئۇ پهيغهمبهر . ىيىسى بىلهن بۇ ئۆيگه قاراپ ماڭدىوزىتسپدۈشمهنلىك 

ئهلهيهىســساالمنى ئۆزىنىــڭ ســاناقلىقال ســاھابىلىرىگه قۇرئــان تىــالۋەت      
 تائـاالدىن قورقـۇپ ئـۇالر       ئـالالھ قىلىپ بېرىۋاتقان، ھهممىدىن ئۇلۇغ، بۈيـۈك       

ى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئــۇن. بىــلهن نامــاز ئوقۇۋاتقــان ھــالهتته كــۆردى 
قارشى ئالدى، ئۆزىنىڭ مۇبارەك قولىنى مۇسئهبنىڭ ھاياجانـدىن دۈپۈلـدەپ          
ســـوقۇپ كهتـــكهن يۈرىكىنىـــڭ ئۈســـتىگه قويـــدى، ئـــۇ خاتىرجهملىـــك       

مۇسـئهب ئۆزىنىـڭ ئاڭلىغـانلىرى ۋە كـۆرگهنلىرى     . ھېسـسىياتىغا چۆمـدى  
 قۇرئــان ئــايهتلىرى ئۇنىڭغــا .ئالدىــدا ئــۆزىنى تۇلىمــۇ ئــاجىز ھــېس قىلــدى 

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم    . ز ۋە چوڭقـۇر تهسـىر قىلغـان ئىـدى         ناھيىتى تې 
ئۆزىنىـــڭ بىـــلهن تـــۇنجى كۆرۈشىـــشىدىال يـــاش ۋە ئىرادىلىـــك مۇســـئهب  

 تــارىخى دەقىقىــلهردە، ۇئاشــ. ىنى جاكارلىــدىئىــسالمنى قوبــۇل قىلغــانلىق
 نۇتــۇق يــۇقىرىمۇســئهبنىڭ ئۆتكــۈر زېهنــى، قهتئىــي ســۇنماس ئىرادىــسى،  

 مىـجهزى ئىـسالمنىڭ مهنپهئهتـى ئۈچـۈن خىـزمهت           قابىلىيىتى ۋە ئېـسىل   
ــدى ــدا ئانىــسىدىن ناھــايىتى   . قىلىــشقا بۇرال ــۇل قىلغان ــۇ ئىــسالمنى قوب ئ

ئانىسىنىڭ ئىسمى خۇننهس بىنت مالىك بولۇپ، قۇرەيـشنىڭ        . ئهنسىرىدى
ئــۇ مــۇتهھهم ئايــال بولــۇپ،    . ئىچىــدە ئاالھىــدە ئىمتىيازغــا ئىــگه ئىــدى    

مۇسـئهب مۇسـۇلمان بولغانـدا،      . ق قىالتتى  ئۇششۇقلۇ قورقىتىپباشقىالرنى  
ــادەم     دەل ئۇنىــڭ -ئــۆزىگه قارشــى چىقىــشىدىن ئهنــسىرىگهن بىردىنبىــر ئ

ــدى  ــسى بول ــڭ    . ئانى ــسۆڭهكلىرى ۋە ئۇالرنى ــكه ئاق ــابرۇيلۇق مهك ــارلىق ئ ب
 ئادەت ۋە ئهنئهنىلىرىگه مهھكهم     -دىنسىزلىق چوڭقۇر يىلتىز تارتقان ئۆرپ    

بهتهن چــوڭ ئىــش ئهمهس ئىــدى، پهقهت يېپىشىۋېلىــشلىرى ئۇنىڭغــا نىــس
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  .ئانىسىنىڭ ئۇنىڭغا قارشى تۇرۇشىنىال سهل چاغلىغىلى بولمايتتى
ــاكى   ــالالھمۇســــئهب تېــــزدىن ئويلىنىــــپ، تــ ــۇ ئــ  تهرەپــــتىن مۇشــ

، ئۆزىنىــڭ هلگــۈچهك ۋاقىــتقنــى ھهل قىلىــپ بېرىــدىغان بىــر قىيىنچىلى
ئـــۇ . شۇرۇشـــنى قــارار قىلـــدى وئىــسالم دىنىنـــى قوبــۇل قىلغـــانلىقىنى ي  

ئهرقهمنىڭ ئۆيىگه دائىـم بېرىـپ تـۇردى ۋە پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ              
ئۇ ئۆزىنىڭ يېڭى ئىمانىغـا سـادىق بولـدى ۋە ئۆزىنىـڭ            . سۆھبىتىدە بولدى 

ئىـــسالمنى قوبـــۇل قىلغانلىقىنىـــڭ بـــارلىق ئىپـــادىلىرىنى ئانىـــسىدىن 
زۇنغـا  قاتتىق يوشۇرۇپ، ئانىسىنىڭ غهزىپىدىن قۇتۇلۇپ قالدى، ئهمما بـۇ ئۇ          

ئۇ كۈنلهردە مهككىدە بىرەر ئىشنى ئۇزۇن مۇددەت مهخپىـي تۇتـۇپ           . بارمىدى
ــدى   ــان ئهمهس ئى ــۋاال ئاس ــۈرۈش ئۇنچى ــۆز   . ي ــشنىڭ ك ــال يهردە قۇرەي ھهممى

 قۇرەيشپىالردا قالغان ھهر بىر ئاياغ ئىزىنىڭ ئارقىسىدا        وقۇالقلىرى، بوش ت  
 تهلهه دېگهن ئـادەم     ئۇزۇن ئۆتمهي ئوسمان ئىبنى ئهبۇ    . جاسۇسلىرى بار ئىدى  

مۇسئهبنىڭ ئهرقهمنىڭ ئۆيىگه غىپپىـدە كىرىـپ كهتكهنلىكىنـى كـۆرۈپ           
ــدى ــاز   . قالـ ــئهبنىڭ مۇھهممهدنىـــڭ نامـ ــتىم، مۇسـ ــر قېـ ــمان يهنه بىـ ئوسـ

. ئوقۇغىنىغـــا ئوخـــشاش نامـــاز ئوقـــۇغىنىنى كـــۆردى، ئىـــش ئايدىڭالشـــتى
ۋەر مۇسئهبنىڭ ئىسالمنى قوبۇل قىلغانلىقىدىن ئىبـارەت قورقۇنچلـۇق خه        
  .ناھايىتى تېزال قۇرەيشنىڭ ئارىسىدا تارقالدى ۋە ئاخىرى ئانىسىغا يهتتى

ق نــېمه ۇلــۇ شــۇنداق قىلغــانلىقى ۋە ئــۆزى توغرمۇســئهب نــېمه ئۈچــۈن
ــى،      ــڭ جهمهت ــان ئۆزىنى ــۈن يىغىلغ ــش ئۈچ ــدىغانلىقىنى بىلى ــۇرەيشدەي  ق

چوڭقــۇر ئىــشهنچ بىــلهن   . لىرى ۋە ئانىــسىنىڭ ئالدىــدا تــۇردى  كاتتىۋاشــ
ــراپ    ناھــاي ــانلىقىنى ئېتى ــدا مۇســئهب مۇســۇلمان بولغ ىتى خــاتىرجهم ھال

قىلدى ۋە مۇسۇلمان بولۇشتىكى سهۋەبىنى قىلچه ھودۇقماستىن ئوتتۇرىغا        
نىـڭ  ئالالھقويدى، ئاندىن ئۇ مۇسۇلمانالرنىڭ قهلبىنى پاكلىغان ۋە ئۇالرنى         

رچه گه. ئهسلى دىنىغا قايتۇرۇپ كهلگهن قۇرئان ئايهتلىرىنى تىالۋەت قىلدى       
 پاراســهت، -مۇســۇلمانالرنىڭ ســانى ئــاز بولــسىمۇ، ئۇالرنىــڭ قهلبــى ئهقىــل  

  . جاسارەت بىلهن تولغان ئىدى-تهقۋادارلىق، ھهققانىيهت ۋە غهيرەت 
مۇسئهبنىڭ ئانىسى ئۆزىنىڭ بارلىقىنى ئۇنىڭ ئۈچۈن قۇربان قىلغـان         
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ئــامراق ئوغلىنىـــڭ ئېغىزىــدىن چىققـــان ســۆزلهرنى ئـــاڭالپ، غهزىپىنـــى    
بىر تهستهك بىلهن ئوغلىنىڭ ئېغىزىنى بېسىقتۇرماقچى      . لماي قالدى باسا

 تـۈس ئالغـان چىرايىـدىن يانغـان         هتئىـي قبولغان ئىدى، ئهمما مۇسـئهبنىڭ      
. لى بوشـلۇقتا پـۇالڭالپ قالـدى      ونۇرنى كۆرۈپ، ئۇنىڭ ئوقيادەك ئېتىلغـان قـ       

تىن  ئۇرۇشراستتىنال ئۇنىڭ ئۆز ئوغلىغا بولغان مۇھهببىتى ئۇنى ئېهتىمال
ئهممــا ئــۇ يهنىــال ئــوغلى ئىنكــار قىلىــپ، قــول ئــۈزگهن  ! تۇســۇپ قويغانــدۇ؟

بۇتلىرىنىڭ قىساسىنى ئېلىش ئۈچۈن تهدبىـر قولالنمـاقچى بولـدى ئۇنىـڭ           
ئويالپ تاپقان پىالنى تېخىمۇ قهبىه بولـۇپ، مۇسـئهب ئۈچـۈن ئېيتقانـدا بىـر               

ــدى    ــېچ گهپ ئهمهس ئى ــدا ھ ــا قارىغان ــيىش ئۇنىڭغ ــۇ . نهچــچه تهســتهك يې ئ
لىـپ بـاغالپ قويـدى، مۇسـئهب ئۆزىنىـڭ          مۇسئهبنى ئۆينىڭ بۇلۇڭىغـا ئهكې    

ــدى   ــپ قال ــقا ئايلىنى ــدىال مهھبۇس ــاغالقلىق   . ئۆيى ــۇزۇنغىچه ب ــئهب ئ مۇس
ھــالهتته، ئانىــسى ئۇنىــڭ مــۇھهممهد ۋە ئــۇ تهشــۋىق قىلغــان ئىمــان بىــلهن  
ئۇچرىشىپ قېلىشتىن توسۇش مهقسىتىدە ئۇنى كۆزىتىشكه قويۇپ قويغان 

ــدى    كۆزەت ــۈپ قال ــتىغا چۈش ــى ئاس ــڭ نهزەر بهنت ــۇنداق . چىنى گهرچه ئهنه ش
ــۇ      ــئهب ھهرگىزم ــسىمۇ، مۇس ــۈرگهن بول ــتىن كهچ ــۈنلهرنى باش ــازابلىق ك ئ

ئـۇ باشـقا مۇسـۇلمانالرنىڭمۇ بۇتپهرەسـتلهر تهرىپىـدىن          . تهۋرىنىپ قالمىدى 
باشــقا . الرغــا ئــۇچرىغىنىنى ئاڭلىغــان ئىــدى   مقــاتتىق ئازابالرغــا ۋە زۇلۇ 

غان مۇسۇلمانالرغا ئوخشاش، مهككىدە ياشاش ئۇنىڭغا چىدىغۇسـىز        نۇرغۇنلى
شــــۇ كــــۈنلهردە ئــــۇ بىــــر قىــــسىم . دەرىجىــــدە قىيىنلىــــشىپ كهتتــــى

ــدا      ــي ھالـ ــزدەپ، مهخپىـ ــك ئىـ ــاھلىق ۋە كهڭچىلىـ ــۇلمانالرنىڭ پانـ مۇسـ
ئـۇ دەرھـال بـۇ      . ھهبهشىستانغا ھىجرەت قىلماقچى بولغـانلىقىنى ئاڭلىـدى      

ــداق قىلىــپ قېچ  ــا قوشــۇلغىلى بولىــدىغانلىقى  تۈرمىــدىن قان ىــپ، ئۇالرغ
ــدى  ــق ئويالنـ ــهتتىن    . توغرىلىـ ــوق پۇرسـ ــۆزەتچى يـ ــسى ۋە كـ ــڭ ئانىـ ئۇنىـ

پايــدىلىنىپ، ئــۇ غىپپىــدىال قېچىــپ چىقتــى، ئانــدىن ناھــايىتى تېزلىــك   
بىلهن باشقا پاناھلىق ئىزدەپ ماڭغانالرغا قوشۇلدى، ئۇزۇنغـا قالمـاي كـېمه            

  .قىغا بېرىۋالدى، ئافرىۆتۈپئبىلهن قىزىل دېڭىزدىن 
 ۋە خاتىرجهم تۇرمۇشتىن بهھرىمهن     تىنچگهرچه نهجاشىنىڭ زېمىنىدا    

بولۇۋاتقان بولسىمۇ، بۇ مۇسۇلمانالر ھۆرمهتلىك پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمغا        
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. ھهمراھ بولـۇپ، مهككىـدە بىلـله تۇرۇشـقا تولىمـۇ ئىنتىـزار بولـۇپ كهتتـى                
نلىقى توغرىلىــق خهۋەر مهككىــدىكى مۇســۇلمانالرنىڭ ئهھــۋالى ياخــشىالنغا

ــدا، مۇســـئهب مهككىـــگه قايتىـــپ    ھهبهشىـــستانغا يېتىـــپ كهلـــگهن چاغـ
ــۇپ،  . كهتكۈچىلهرنىــڭ تۇنجىــسى بولــدى  ــۇ خهۋەر يالغــان بول ــته ب ئهمهلىيهت

ئــۇ مهيلــى مهككىــدە يــاكى . مۇســئهب يهنه ھهبهشىــستانغا قايتىــپ كهلــدى
ئــۇ . ردىھهبهشىــستاندا بولــسۇن، ئۆزىنىــڭ يېڭــى ئىمانىــدا مۇســتهھكهم تــۇ 

ــشته ياشىيالماســلىقىدىن    ــارىغۇدەك رەۋى پهقهت ئۆزىنىــڭ ياراتقۇچىــسىغا ي
مۇسئهب ئىككىنچى قېتىم مهككىگه قايتىپ كهلگهنـدە،       . ئهندىشه قىالتتى 

ئانىسى ئاخىرقى قېتىم ئۇنى تىزگىنلىۋېلىشقا ئۇرۇنـۇپ، ئـۇنى يهنه بـاغالپ            
مۇســئهب . ى ئاســتىغا ئالىــدىغانلىقىنى ئېيتىــپ تهھــدىت ســالد هزەربهنــدن

ئهگهر ئۇ شۇنداق قىلماقچى بولسا، ئانىسىغا ھهمدەمدە بولغان ھهممهيلهننى      
ــهم قىلــدى    ــدىغانلىقىنى ئېيتىــپ قهس ــسى ئوغلىنىــڭ  . ئۆلتۈرىۋېتى ئانى

ــيق ــگه     هتئىــ ــىمىنى ئهمهلــ ــۇ قهســ ــڭ شــ ــۆرۈپ، ئۇنىــ ــسىنى كــ  ئىرادىــ
  .ئاشۇرىدىغانلىقىنى ناھايىتى ئوبدان چۈشهندى

ــا  ــىۋەت-ئانـ ــالىلىق مۇناسـ ــشنىمۇ ي بـ ــنى ئۈزىۋېتىـ ــانىغىلى ىـ راق سـ
 بـاال ئىككهيلهنـگه     - دەقىقىـلهر يېتىـپ كهلگهنـدە، بـۇ ئانـا            ۇئاشـ  .بولمايتتى

ئهممــــا ئهمهلىــــيهت ئۇنىــــڭ كۇفرىــــدا مۇســــتهھكهم . ئېغىــــر تۇيۇلــــدى
تۇرىدىغانلىقىنى، ئوغلىنىڭ بولسا ئىمانىدا تېخىمۇ چىڭ تۇرىدىغانلىقىنى       

يدىن قوغالپ چىقىرىـپ، ئـۇنى تهمىـنلهپ        ئانىسى ئۇنى ئۆ  . ئاشكارىالپ بهردى 
  : پاراغهتتىن قىسىپ قويدى ۋە ئۇنىڭغا-كېلىۋاتقان بارلىق راھهت 

.  دېـدى  — بېرىپ خالىغىنىڭنى قىل، مهن سـېنىڭ ئانـاڭ ئهمهس،           —
  :مۇسئهب ئانىسىغا يېقىن كېلىپ، ئۇنىڭغا

ــا — ــى ئان ــالي، مهن ســىزگه   !  ئ ــهمىمىي نهســىههت قى مهن ســىزگه س
ــۋا  ــۈل بۆلى ــر كۆڭ ــالالھتىمهن، بى ــگه،   تئ ــوق ئىكهنلىكى ــالھ ي ــقا ئى ىن باش

ئهلهيهىســـساالمنىڭ ) نىـــڭ ســـاالمى بولـــسۇنئالالھئۇنىڭغـــا (مـــۇھهممهد 
  . دېدى—نىڭ بهندىسى ۋە ئهلچىسى ئىكهنلىكىگه گۇۋاھلىق بېرىڭ، ئالالھ

 ئاقار يۇلتۇزالر بىلهن قهسهمكى، مېنىڭ كۆز قارىشىمنى مهسـخىرە          —
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م زەئىپلىشىپ كهتكهن بولسىمۇ، ھهرگىز سېنىڭ قىلساڭمۇ، مېنىڭ كالال
  . ھالداهتئىيق دېدى ئانىسى —دىنىڭغا كىرمهيمهن، 

شـــۇنداق قىلىـــپ مۇســـئهب ئۆزىنىـــڭ ئۆيىـــدىن، بهھـــرىمهن بولـــۇپ  
ــان راھهت  ــدى -كېلىۋاتقـ ــتىن ئايرىلـ ــاراغهت ۋە بهختلىـــك تۇرمۇشـ ــۇ .  پـ بـ

رتىــپ يىگىتنىــڭ پــۇزۇر، يارىــشىملىق كىيىــنگهن دەۋرى شــۇنىڭدىن تا    
ئـۇ ئۆزىنىـڭ    . ئهمما ئۇنىڭ باشقا ئهندىشىلىرى بار ئىدى     . ئۆتمۈشكه ئايالندى 

ــكه،    ــم ئىگىلهشـ ــۈچىنى بىلىـ ــار كـ ــاالنتىنى ۋە بـ نىـــڭ ۋە ئۇنىـــڭ ئالالھتـ
ــان      ــشقا بهل باغلىغ ــهرپ قىلى ــشقا س ــى قىلى ــڭ خىزمىتىن پهيغهمبىرىنى

  ؟ !ئهمهسمىدى
رنىڭ بىــر نهچــچه يىلــدىن كېــيىن، بىــر كــۈنى مۇســئهب مۇســۇلمانال   

ــساالم   ــبهر ئهلهيهىســ ــالالھ(يىغىلىــــپ پهيغهمــ ــكهت ۋە ئــ ــا بهرىــ  ئۇنىڭغــ
. نى چۆرىدەپ ئولتۇرغان يېرىگه كېلىپ قالدى     ) خاتىرجهملىك ئاتا قىلسۇن  

مۇســـۇلمانالر مۇســـئهبنى كـــۆرۈپ، باشـــلىرىنى تـــۆۋەن سېلىـــشتى، ھهتتـــا 
چۈنكى ئۇنىڭ كىيىۋالغـان كىيىملىـرى بهك       . بهزىلىرى يىغالپ كېتىشتى  

ــا، ــدى  كون ــيىملهر ئى ــق كى ــۇل    .  يىرتى ــسالمنى قوب ــئهبنىڭ ئى ــۇالر مۇس ئ
قىلىشتىن بۇرۇنقى ئېـسىل كىيىملهرنـى كىيىـپ يۈرىـدىغان كـۈنلىرىنى          

ــدى  ــشقان ئى ــسىگه ئېلى ــاراپ،   . ئې ــئهبكه ق ــبهر ئهلهيهىســساالم مۇس پهيغهم
  :يېقىملىق كۈلۈپ

 ئانىسى بىلهن ياشـىغان ۋاقتىنـى       - مهن مۇسئهبنىڭ مهككىدە ئاتا      —
ــۆرگ ــۋارالپ، راھهت   ك ــايىتى ئهتى ــۇنى ناھ ــۇالر ئ ــاراغهتتىن -هن، ئ ــۈچهي پ  هتك

ــۇرەيش .بهھـــرىمهن قىلغـــان ئىـــدى  ياشـــلىرىنىڭ ئىچىـــدە ئۇنىڭـــدەك قـ
نىــڭ رازىلىقىنــى ئالالھ ئانــدىن ئــۇ .ئهتىۋارلىــق يهنه بىــرى تېپىلمــايتتى

ــدى   ــۇالردىن ئايرىلـ ــۆزلهپ، ئـ ــۆزىنى  كـ ــڭ  ئالالھۋە ئـ ــڭ پهيغهمبىرىنىـ نىـ
ــزمىتىگه ئا ــدى، خى ــتۇرۇپ   —تى ــۆزىنى داۋامالش ــدىن يهنه س ــدى، ئان  —،  دې

) رىــم( ۋە ۋىــزانتىيه پــارس ســىلهرگه ئــالالھشــۇنداق بىــر كــۈنلهر كېلىــدۇ، 
ــدا ســىلهر      ــۇ چاغ ــدۇ، ئ ــا قىلى ــبه ئات ئىمپېرىيىلىرىنىــڭ ئۈســتىدىن غهلى
ــسىلهر،        ــيىم كىيى ــل كى ــر خى ــته بى ــيىم، كهچ ــل كى ــر خى ــدە بى ئهتىگهن
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ل تامـاق، كهچلىكىڭالرغـا يهنه بىرخىـل تامـاق          ئهتىگهنلىكىڭالرغا بىر خىـ   
  . دېدى—يهيسىلهر، 

باشقىچه قىلىپ ئېيتقاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇسـۇلمانالرنىڭ       
كهلگۈســـىدە بـــاي ۋە كۈچلـــۈك بولىدىغانلىقىـــدىن ۋە مـــاددىي بايلىقالرغـــا 

يېنىــــدا . يېتهرلىــــك ئىــــگه بولىدىغانلىقىــــدىن ئالــــدىنئاال خهۋەر بهردى
  :ن ساھابىلهر سورىدىئولتۇرغا
 -بىزنىڭ ھازىرقى ھالىتىمىز ياخشىمۇ يـاكى مـال         ! رەسۇلۇلالھ  يا —

  دۇنياغا ئېرىشكهن كېيىنكى ھالىتىمىزمۇ؟ 
 ســىلهرنىڭ ھــازىرقى ھــالىتىڭالر كېيىنكىــسىدىن ياخــشى، ئهگهر —

ــۇ مــال   ــساڭالر، ھهرگىزم ــدەك بىلىــدىغان بول ــا -ســىلهر مهن بىلگهن  دۇنياغ
  . دەپ جاۋاب بهردى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم—تتىڭالر،  ئۇرمايۆزۈڭالرنىئ

يهنه بىر قېتىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ساھابىلهر بىـلهن ئوخـشاش          
 ئهگهر ئۇالرنىـڭ ئهتىگهنـدە بىـر        ،مهزمۇندا پاراڭلىـشىپ ئولتـۇرۇپ، ئـۇالردىن      

خىل كىيىمى ۋە كهچته بىر خىل كىيىمـى بولـسا، ھهتتـا كهئـبه پۈتـۈنلهي              
ه ئوخشاش ئۆيلىرىنى يۆگهيدىغان يېتهرلىك رەخت بولسا، قانداق        يۆگهلگهنگ

ــورىدى  ــدىغانلىقىنى س ــگه    . بولى ــارائىتقا ئى ــشى ش ــۇ ياخ ــاھابىلهر تېخىم س
ــادەت     ــانچه ئىبـــ ــوق، خالىغـــ ــاق تـــ ــۈنكى قورســـ ــدىغانلىقىنى، چـــ بولىـــ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرغـا ئۇالرنىـڭ      . قىالاليدىغانلىقىنى ئېيتىشتى 
ــازىرقى ئهھۋا لىنىـــڭ كېيىنكىـــسىدىن كـــۆپ ياخـــشى ئىكهنلىكىنـــى  ھـ

  .ئېيتتى
كىـــــشىلهرنى ئىـــــسالمغا چاقىرىـــــپ ئـــــون يىلـــــدىن كېيىنمـــــۇ  
ــمهنلىك     ــال دۈشـــ ــسالمغا يهنىـــ ــسى ئىـــ ــڭ كۆپىنچىـــ مهككىلىكلهرنىـــ

شـــۇنىڭ بىـــلهن پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم    . ىيىـــسىدە بولـــدى پوزىتس
ممـا ئـۇ قـاتتىق      كىشىلهرنى ئىمانغا دەۋەت قىلىش ئۈچۈن تائىفقـا بـاردى، ئه         

ــسالمنىڭ      ــدى، ئىـ ــدەپ چىقىرىلـ ــهھهردىن ھهيـ ــۇچراپ، شـ ــىلىققا ئـ قارشـ
بـــۇ پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ . ئىـــستىقبالىدىن ئۈمىـــد ئـــاز ئىـــدى

مۇسئهبنى ئىسالمغا بهيئهت قىلغان ئاز ساندىكى مۇسـۇلمانالرغا ئىـسالمنى          
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 ئۆگىتىش ۋە كېيىنكى بۈيۈك ھىجرەت ئۈچـۈن تهييـارلىق كـۆرۈش ئۈچـۈن            
مهدىنىگه ئۆزىنىڭ ئهلچىسى قىلىپ ئهۋەتكهندىن كېيىنرەك بولغان ئىـش         

مۇسئهب بۇ ۋەزىپىگه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا يېقىن تۇغقانالردىن . ئىدى
ــان      ــوڭ بولغ ــته چ ــاش جهھهت ــاكى ي ــان ۋە ي ــشقهدەمپبولغ ــاھابىلهرنىڭ ې  س

 شۈبهىـسىزكى، مۇسـئهب بـۇ ۋەزىـپىگه       . ئىچىدىن تالالپ ئهۋەتىلـگهن ئىـدى     
ــۈرلىكى     ــجهزى ۋە زېهنىنىــڭ ئۆتك ــى، ياخــشى مى ئۆزىنىــڭ ئېــسىل ئهخالق

ــۇنى   . ســهۋەبىدىن تالالنغــان ئىــدى  ــم بىلىملىــرى ۋە ئ ــان كهرى ئۇنىــڭ قۇرئ
 ئامىلالردىن  ۇھىممئاجايىپ چىرايلىق ۋە مۇڭلۇق قىرائهت قىلىشلىرىمۇ       

ئــۇ . مۇســئهب ئۆزىنىــڭ ۋەزىپىــسىنى ناھـايىتى ئوبــدان چۈشــىنهتتى . ئىـدى 
ــ ــشىلهرنى ئۆزىنى ــا    ئالالھڭ كى ــوغرا يولىغ ــسالمنىڭ ت ــا ۋە ئى ــڭ دىنىغ نى

 ئۈچۈن تېرىتورىيه همئىيىتىجچاقىرىش ۋە ياش، يېتىلىۋاتقان مۇسۇلمانالر 
ــن( ــى    ) زېمىــ ــر ۋەزىپىنــ ــۇقهددەس بىــ ــارەت مــ ــشتىن ئىبــ ــا قىلىــ بهرپــ
 ســهئدئــۇ مهدىــنىگه خهزرەج قهبىلىــسىدىن .  بىلهتتــىېجىرىۋاتقــانلىقىنىب

ئۇالر بىرلىكته كىشىلهرنىڭ   . تۇغقىنى سۈپىتىدە كىردى  ئىبنى زۇرارەنىڭ   
ئـــۆيلىرىگه، يىغىلىـــشلىرىغا بېرىـــپ، ئۇالرغـــا پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم 
توغرۇلۇق سۆزلهپ بهردى، ئىـسالم دىنىنـى چۈشـهندۈردى ۋە قۇرئـان تىـالۋەت              

 بىلهن ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى ئىسالم هرھهمىتىمنىڭ ئالالھ. قىلىپ بهردى
ل قىلدى، مۇسئهب بۇنىڭـدىن ناھـايىتى خۇشـال بولـدى، ئهممـا             دىنىنى قوبۇ 

  .چۈپ كېتىشتىۆلىرى قاتتىق چكاتتىۋاشنىڭ نۇرغۇن ىيىتىئجهممهدىنه 
 زەفهر جهمهتىنىــڭ بېغىــدىكى  ســهئدبىــر قېــتىم مۇســئهب بىــلهن    

قۇدۇقنىــڭ يېنىــدا ئولتــۇراتتى، نۇرغۇنلىغــان يېڭــى مۇســۇلمانالر ۋە باشــقا   
شـۇ ئهسـنادا،    . ىشىلهرمۇ ئۇالر بىـلهن بىلـله ئىـدى       ئىسالمغا قىزىقىدىغان ك  

شــهھهرنىڭ ئىمتىيــازلىق مۆتىۋەرلىرىــدىن بىــرى ئۇســهيد ئىبنــى خــۇدەير 
نهيزىسىنى كۆتۈرگىنىچه كىرىپ كهلدى، ئۇ غهزەپتىن يېرىلغـۇدەك بولـۇپ          

  : ئىبنى زۇرارە ئۇنى كۆرۈپ، مۇسئهبكهسهئد. كهتكهن ئىدى
 ئۇنىـڭ قهلـبىگه ھهقىقهتنـى       ھئـالال  ئۇ ئـۆز جهمهتىنىـڭ باشـلىقى،         —

  . دېدى—سالسۇن، 
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 دېدى مۇسئهب ناھـايىتى     — ئهگهر ئۇ ئولتۇرسا، ئۇنىڭغا سۆزلهيمهن،       —
نى سـهئد غهزەپلىنىپ كهتكهن ئۇسهيد مۇسـئهب بىـلهن        . سالماقلىق بىلهن 

  :تىلالپ، تهھدىت سېلىشقا باشلىدى
 ســىلهر ئىككىڭــالر نــېمه ئۈچــۈن بىزنىــڭ ئــارىمىزدىكى ئــاجىز       —
ىلهرنى بۇزىـــسىلهر؟ ئهگهر تىرىـــك قېلىـــشنى خالىـــساڭالر، دەرھـــال كىـــش

 بىــــلهن دوســــتانىلىكمۇســــئهب ئىللىــــق ۋە . كۆزۈمــــدىن يــــوقىلىڭالر
  :كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ، ئۇسهيدكه

؟ ئهگهر خالىساڭ ۋە سۆزىمىزدىن رازى      ! ئولتۇرۇپ ئاڭالپ باقمامسهن   —
ىغان نهرسـىنى   بولساڭ قوبۇل قىالرسهن، ئهگهر خالىمىساڭ، سهن ئۆچ كۆرىد       

  . دېدى—سۆزلهشنى توختىتىپ، بىزمۇ بۇ يهردىن كېتىمىز، 
 ســانجىپ دېــدى ئۇســهيد نهيزىــسىنى يهرگه — گېپىــڭ ئورۇنلــۇق، —
  .ئولتۇرۇپ

ــۇنى  ېچنـــېمهھمۇســـئهب ئـــۇنى   قىلىـــشقا مهجبۇرلىمىـــدى يـــاكى ئـ
ئهگهر ئۇ رازى بولسا    . ئهيىبلىمىدى، پهقهتال ئاڭالپ بېقىشقا تهكلىپ قىلدى     

 بوالتتى، ئهگهر ئۇنداق بولمىسا، مۇسـئهب ئىككىلهنمهسـتىن ئۇنىـڭ           ياخشى
مۇسـئهب ئۇنىڭغـا    . جايىدىن ۋە جهمهتىدىن ئايرىلىـپ، باشـقا جايغـا بـاراتتى          

ئىسالم توغرىلىق سـۆزلهپ بېرىـشكه ۋە قۇرئـان تىـالۋەت قىلىـپ بېرىـشكه               
ولۇپ باشلىدى، ئۇسهيد بىر نهرسه دېمهي تۇرۇپال، ئۇنىڭ نۇرلىنىپ ۋە تهشنا ب          

ــۋېلىش تهس     ــان كىرگهنلىكىنــى كۆرى ــبىگه ئىم ــدىن قهل ــكهن چىرايى كهت
  :ئۇ مۇنداق دېدى. ئهمهس ئىدى

ئهگهر بـۇ  !  بۇ سۆزلهر نېمه دېگهن چىرايلىق ۋە نـېمه دېـگهن ياخـشى          —
  دىنغا كىرمهكچى بولسام قانداق قىلىمهن؟

 ۋە كىيىملىرىڭنـــى پـــاكال، ئانـــدىن ۆزۈڭنىئـــ قىلغىـــن، ۇســـۇلىغ —
  .يتقىن، ناماز ئوقۇغىنشاھادەت ئې

ئۇسهيد بۇ يهردىـن چىقىـپ كېتىـپ، ئـۇزۇن ئـۆتمهيال قايتىـپ كهلـدى،                
ــقا ئىـــالھ يـــوق ئىكهنلىكىـــگه، مـــۇھهممهد  تئـــالالھئانـــدىن بىـــر  ىن باشـ

نىــڭ  ئالالھ) نىــڭ ســاالمى بولــسۇن  ئالالھئۇنىڭغــا  (ئهلهيهىســساالمنىڭ 
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 نامــاز دىن ئىككــى رەكــئهتنــئهلچىــسى ئىكهنلىكىــگه گۇۋاھلىــق بهردى، ئا
  :ئوقۇدى، ئاندىن مۇسئهبكه

 بىر ئادەم بار، ئهگهر ئۇ سـاڭا ئهگهشـسه، ئۇنىـڭ جهمهتىنىـڭ ھهمـمه                —
ــا    ــازىر ئـــۇنى ســـېنىڭ يېنىڭغـ ــا ئهگىـــشىدۇ، مهن ھـ كىـــشىلىرى ئۇنىڭغـ

  . دېدى— ئىبنى مۇئاز، سهئدئهۋەتىمهن، ئۇ 
 ئىبنــى مۇئــاز كېلىــپ، مۇســئهبنىڭ ســۆزلىرىنى ئاڭلىــدى، ئــۇ  ســهئد

ــۇ ــل بولــ ــلهن ئۆزىنىــــڭ  قايىــ ــئالالھپ ۋە رازىمهنلىــــك بىــ ــائهت قــ ا ئىتــ
 سهئد -ھىم شهخس   ۇمهدىنىدىكى يهنه بىر م   . ى جاكارلىدى نلىقىنقىلىدىغا

نىــڭ ھىــدايىتى ئالالھئىبنــى ئۇبــادەمۇ ئۇنىــڭ بىــلهن بىلــله بولــۇپ، ئۇمــۇ  
ئۇزۇن ئۆتمهي مهدىنه خهلقى خۇشاللىق ۋە ھاياجان . بىلهن مۇسۇلمان بولدى

  : بىرىگه-ئىچىدە بىر 
  ئىبنـى ئۇبـادە    سـهئد  ئىبنـى مۇئـاز ۋە       سـهئد  ئۇسهيد ئىبنى خـۇدەير،      —

ــۇل   ــۇ يېڭــى دىننــى قوب ــارلىقالر ب ــا   قات ــداقمۇ ئۇالرغ ــز قان ــان يهردە، بى  قىلغ
بىز مۇسئهبنىڭ قېشىغا بېرىپ ئىمان ئېيتايلى، كىـشىلهر        ! ئهگهشمهيلى؟

  .ېيىشتى د—ئۇنىڭ ئىككى لىۋى ئارىسىدىن ھهقىقهت چىقىدۇ، دېيشىدۇ، 
شۇنداق قىلىـپ، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ بـۇ تـۇنجى ئهلچىـسى             

پهيغهمــبهر . ئۆزىنىــڭ ۋەزىپىــسىنى ناھــايىتى غهلىبىلىــك ئــادا قىلــدى     
 يـاش،   - ئايـال، قېـرى      -ئهر  . ئهلهيهىسساالم ھهقىقهتهن توغرا تاللىغان ئىدى    

ــڭ    ــلهن ئۇنى ــاجىز ھهممهي ــۈك ۋە ئ ــلهن كۈچل ــى بى ــى دەۋىت ــان ئېيتت .  ئىم
ــول    م ــرەتكه يـ ــۈك ھىجـ ــۆزگهردى، بۈيـ ــۈككه ئـ ــارىخى مهڭگۈلـ هدىنىنىـــڭ تـ

مهدىنه ناھايىتى تېزال بۈيۈك ئىـسالمى دۆلهتنىـڭ مهركىـزى ۋە           . ھازىرالندى
ــدى  ــۇپ قال ــايال    . ئاساســى بول ــر يىــل بولم ــنىگه كېلىــپ بى مۇســئهب مهدى

 مۇســۇلمانمۇ 75مهدىنىلىــك . بــۇ ھهج مهۋســۇمى ئىــدى. مهككىــگه قــايتتى
مىناغــا يــېقىن ئهقهبهدە، ئــۇالر پهيغهمــبهر    . بىلــله ئىــدى ئۇنىــڭ بىــلهن  

ئۇ يهردە ئۇالر بار كـۈچى بىـلهن پهيغهمـبهر          . ئهلهيهىسساالم بىلهن ئۇچراشتى  
پهيغهمــــبهر . ئهلهيهىســــساالمنى قوغدايــــدىغانلىقلىرىنى بىلدۈرۈشــــتى  

ئهلهيهىســساالم ئۇالرغــا، ئــۇالر ئىمانىــدا مۇســتهھكهم تۇرســىال جهنــنهتكه       



  ساھابىلهر ھاياتىدىن تالالنمىالر

 426

w
w

w
.m

unber.org
 

مهدىنه مۇسـۇلمانلىرى قىلغـان بـۇ ئىككىنچـى       . قىنى ئېيتتى كىرىدىغانلى
شـۇنىڭدىن  .  دەپ ئاتالـدى   »ئۇرۇش بهيئىتـى  «قېتىملىق بهيئهت كېيىنچه    

بهيئهتـتىن كېـيىن ئـۇزۇن      . تارتىپ ئىشالر ناھايىتى تېزال يۈرۈشۈپ كهتتى     
 جهھهتـته قـاتتىق سىقىلىـشالرغا       يئۆتمهي، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم دىنى   

مهدىنىـدە  . ۇيرۇدىبـ ۇسۇلمانالرنى مهدىـنىگه ھىجـرەت قىلىـشقا      ئۇچرىغان م 
 خۇشــاللىق بىــلهن ئۇالرغــا پانــاھلىق ئهنــسارىالريېڭــى مۇســۇلمانالر يــاكى 

پهيغهمـــبهر  . بېرىـــپ، خورالنغـــان مۇســـۇلمانالرنى ھامىيلىقىغـــا ئالـــدى    
ئهلهيهىسساالمنىڭ ساھابىلىرى ئىچىدە مهدىنىگه تۇنجى بولۇپ كهلگهنـلهر        

.  ئىبنى ئۇممۇ مهكتۇم ئىـدى     ھ بىلهن ئهما ئابدۇلال   ئۆمهيرىبنى   مۇسئهب ئ  -
ــاننى چىرايلىـــق تىـــالۋەت قىالتتـــى ھئابـــدۇلال ــسارنىڭ . مۇ قۇرئـ ــر ئهنـ بىـ

 ئىككىلىــسى مهدىــنه خهلقىــگه قۇرئــان ھئېيتىــشىچه، مۇســئهب ۋە ئابــدۇلال
  . تىالۋەت قىلىپ بهرگهن ئىدى

ــيهتئجهممۇســئهب يېڭــى   ــدەكال  ى ــتا، ئىلگىرىكى ــ قۇرۇش  رول ۇھىمم
 ۋەقهلىكىنـى مهشـهۇر بهدىـر غازىتىـدا         ۇھىممبىز ئۇنىڭ يهنه بىر     . ئوينىدى

ــۇچرىتىمىز ــقاندا،  . ئـ ــۇرۇش ئاياغالشـ ــۇرەيشئـ ــبهر  قـ ــىرلىرى پهيغهمـ  ئهسـ
ئۇ ئهسىرلهرنى بىر قىـسىم     . ئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىغا ئېلىپ كېلىندى   

ــۇلمانالرنىڭ  ــدنمۇس ــشۇرۇپ بهردى هزەربهن ــشىغا تاپ ــ«.  قىلى ــشى ئۇالرغ ا ياخ
ئهسىرلهرنىڭ ئىچىـدە مۇسـئهبنىڭ ئىنىـسى    .  دېدى ئۇ »مۇئامىله قىلىڭالر 
ئهبـۇ ئهزىـز بولغـان ئىـشنى سـۆزلهپ        . مـۇ بـار ئىـدى     ئۆمهيرئهبۇ ئهزىز ئىبنـى     

  :مۇنداق دەيدۇ
 مهن بىر توپ ئهنسارىالرنىڭ ئارىسىدا ئىدىم، ئۇالر تامـاق يېمهكچـى            —

ى مۇئـامىله قىلىڭـالر     رغـا ياخـش   بولسىال، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۇال   
مېنىــڭ ئاكــام . ىغــا بويــسۇنۇپ، ماڭــا نــان ۋە خورمــا بېرەتتــى دېــگهن بۇيرۇق

ــى  ــئهب ئىبنـ ــۆمهيرمۇسـ ــا   ئـ ــدى ۋە ماڭـ ــۈپ قالـ ــدىن ئۆتـ ــڭ يېنىمـ  مېنىـ
  :كۈزەتچىلىككه قويۇلغان ئهنسارىغا

 ئۇنىـڭ ئانىـسى ناھـايىتى بـاي ئايـال، ئېهتىمـال       ،... ئۇنى چىڭ باغال   —
 —ن نۇرغــۇن تــۆلهم پۇلغــا ئېرىــشىپ قېلىــشىڭ مــۇمكىن،  ســهن ئۇنىڭــدى
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ئهبــۇ ئهزىــز ئــۆز قۇلىقىغــا ئىــشهنمهيال قالــدى، قــاتتىق ھهيرانلىــق   . دېــدى
  :ئىچىدە مۇسئهبكه قاراپ

 — قېرىندىشىم، مهن توغرىلىق شـۇنداق سـۆزلهرنىمۇ قىالمـسهن؟       —
  .دەپ سورىدى

شۇ . هب دېدى مۇسئ  — مېنىڭ قېرىندىشىم مانا ماۋۇ، سهن ئهمهس،        —
سۆزلىرى بىـلهن، ئىمـان بىـلهن كۇفرىنىـڭ ئوتتۇرىـسىدىكى مۇناسـىۋەتته،             
ــۈكرەك     ــىۋەتنىڭ كۈچلـ ــانى مۇناسـ ــىۋەتتىن ئىمـ ــدارچىلىق مۇناسـ تۇغقانـ

  .بولىدىغانلىغنى ئىسپاتالپ بهردى
 »ل خهيـر  ئهبۇمۇسـ «ئوھۇد غازىتىـدا، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ھـازىر          

. ۇيرۇدىبــشــكه ۈرۈىنى كۆتىڭ بـايرىق ن مۇســئهبنى مۇســۇلمانالرندەپ ئاتالغـا 
، مۇسۇلمانالر ئۈسـتۈنلۈكنى ئىگىلىـدى، ئانـدىن بىـر         ەسلىپىدەدشنىڭ  ۇئۇر

قىسىم مۇسـۇلمانالر پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ بۇيرۇقىغـا خىالپلىـق           
مۇشـــرىكالر ئـــۆزىنى  . قىلىـــپ، ئـــۆز ئـــورۇنلىرىنى تاشـــالپ كېتىـــشتى    

 پاتىپـاراق  ۇنىنىقوشـ ۇلمانالر  مۇس. ئوڭشىۋېلىپ، قايتۇرما ھۇجۇم قوزغىدى   
ــشانى   ــلىق نىـ ــڭ ئاساسـ ــيىن، ئۇالرنىـ ــدىن كېـ ــبهر —قىلىۋەتكهنـ  پهيغهمـ

مۇسـئهب پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا      . قىتىش بولـدى  ويئهلهيهىسساالمنى  
 دە، بايراقنى ئېگىز كۆتـۈرۈپ، تهكبىـر       -كېلىۋاتقان چوڭ خهۋپنى چۈشهندى     

 قۇرەيشلىچىنى كۆتۈرۈپ، ىلىدا قولىدا بايراقنى، يهنه بىر ق  وبىر ق . توۋلىدى
ئويلىمىغـان يهردىـن بىـر      . سـۈپ كىرىـپ كهتتـى     ۆلىرىنىڭ ئىچىگه ب  قوشۇن

لىنى كېـسىۋەتتى، ئـۇ     و چهۋەنـدازى يـېقىن كېلىـپ، ئۇنىـڭ ئـوڭ قـ            قۇرەيش
مـــۇھهممهد پهقهت بىـــر پهيغهمـــبهر، «: تۆۋەنـــدىكى ســـۆزلهرنى تهكرارلىـــدى

شــۇ ئــارقىلىق ئــۇ . »ولغــانئۇنىڭــدىن ئىلگىرىكــى پهيغهمبهرلهرمــۇ ۋاپــات ب
پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمغا بولغـــان چوڭقـــۇر مـــۇھهببىتىنى ھهمـــدە      

ــدەك پائالىيهتلىرىنىــڭ ھهممىــسى پهقهت  ىرىيۇق ــى  ئالالھقى نىــڭ رازىلىق
 ۇۋاتقــانلىقىنىبولنىــڭ ســۆزىنى ئۈســتۈن قىلىــش ئۈچــۈن  ئالالھئۈچــۈن ۋە 

ــدىن ئۇنىــڭ ســول ق . ئىپادىلىــدى ــۇ. لىمــۇ كېــسىۋېتىلدى وئان ــايراقنى ئ  ب
ــسىۋېتىلگهن ئىككــى ق  ــهللى   وكې ــۆزىگه تهس ــسىپ، ئ ــسىغا قى لىنىــڭ ئارى
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مــۇھهممهد «: قى ســۆزلىرىنى تهكرارلىــدىيــۇقىرىبېــرىش ئۈچــۈن، ئۆزىنىــڭ 
. »پهقهت بىر پهيغهمبهر، ئۇنىڭدىن ئىلگىرىكى پهيغهمبهرلهرمۇ ۋاپات بولغان       

ئـۇ  . قىلـدى ىۇ ي قىلدى، بـايراقم  ىشۇ چاغدا مۇسئهبكه بىر نهيزە ئۇرۇلدى، ئۇ ي       
ھهر قېتىم ھۇجۇمغا ئۇچرىغان چاغدا تهكرار ئېيتقان بـۇ سـۆزلهر پهيغهمـبهر             
ئهلهيهىسساالمغا مۇكهممهل ھالدا نازىـل بولـۇپ، قۇرئاننىـڭ بىـر قىـسمىغا             

  .ئايالندى
ئۇرۇش ئاخىرالشقاندىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋە ساھابىلهر       

ئـــۇالر . مهيـــدانىغا كهلـــدىشـــېهىتلهر بىـــلهن خوشلىـــشىش ئۈچـــۈن جهڭ 
مۇسئهبنىڭ جهسىتىنىڭ يېنىغا كهلگهنـدە، كـۆز ياشـلىرىنى تۇتىۋااللمـاي           

خهببــاب رىــۋايهت قىلىــپ، ئۇالرنىــڭ مۇســئهبنىڭ جهســىتىنى  . قېلىــشتى
ــانلىقىنى       ــت تاپالمىغ ــقا رەخ ــدىن باش ــڭ تونى ــۈن، ئۆزىنى ــپهنلهش ئۈچ كې

 قالـدى، پـۇتىنى   ۇقئوچـ ئۇالر ئۇنىڭ بىلهن بېشىنى يۆگىسه، پۇتى   . ئېيتىدۇ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۆگىتىپ.  قالدىئوچۇقيۆگىسه، بېشى 

ــۆگهڭالر، ئىزخىرنىــڭ   — ــشىنى ي ــلهن بې ــون بى ــ ت ــلهن ۇرمىقىيوپ  بى
  . دېدى—پۇتىنى يۆگهڭالر، 

ــان      ــېهىت بولغــ ــدا شــ ــۇد غازىتىــ ــساالم ئوھــ ــبهر ئهلهيهىســ پهيغهمــ
ۇالرنىــڭ ئىچىــدە ئ. ســاھابىلهرنىڭ كۆپلىكىــدىن تولىمــۇ قــايغۇرۇپ كهتتــى

ــدى  ــار ئىــ ــۇ بــ ــسى ھهمزەمــ ــسىزلهرچه  . تاغىــ ــىتى رەھىمــ ئۇنىــــڭ جهســ
ئهمما پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كۈچلۈك ھاياجـان      . پارچىلىۋېتىلگهن ئىدى 

ئـۇ مۇسـئهبنىڭ مهككىـدە      . ئىلكىدە، مۇسئهبنىڭ جهسىتى يېنىغا كهلـدى     
 هن ساالپهتلىك تـۇرقىنى ئهسـلىدى،     كىيىنگتۇنجى قېتىم كۆرگهن ئېسىل     

ــدىن ئۇنىــڭ ھــازىرقى بىــردىن    جهســىتىنىمۇ — مــۈلكى - بىــر مــال -ئان
يۆگىيهلمهيــدىغان تونىــدىنال ئىبــارەت بولغــان جهســىتىگه قارىــدى، ئانــدىن  

  :تۆۋەندىكى ئايهتنى ئوقۇدى
ـــ  ــسىدا هرلمۆمىنـ ــئالالھنىــڭ ئارى ــسىدە مۇســتهھكهم ق ا بهرگهن ۋەدى

   .تۇرغان كىشىلهر بار
 نهزىرىنى مۇسئهب ۋە باشقا ساھابىلهر ياتقـان        پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 
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  :جهڭ مهيدانىغا ئاغدۇردى ۋە مۇنداق دېدى
نىـــڭ ئالالھنىـــڭ ئهلچىـــسى قىيـــامهت كـــۈنى ســـىلهرنىڭ ئالالھ —

ئانــــدىن . دەرگاھىــــدا شــــېهىت ئىكهنلىكىڭالرغــــا گۇۋاھلىــــق بېرىــــدۇ 
  :ئهتراپىدىكى ھايات قالغان ساھابىلهرگه بۇرۇلۇپ

ى زىيــارەت قىلىڭــالر، ئۇالرغــا ســاالم يــولالڭالر، ئــۇالرن!  ئــى خــااليىق—
 بىلهن قهسهمكى، قىيامهت كۈنىگىچه     ئالالھ بولغان   ئۇنىڭ ئىلكىدە جېنىم  

قايسى مۇسۇلمان ئۇالرغا سـاالم يولاليـدىكهن، شـېهىتالر ئۇالرنىـڭ سـاالمىغا             
  .جاۋاب قايتۇرىدۇ

  ! ، ئى مۇسئهبهسساالمۇئهلهيكۇمئ —
  !ېهىتلهر ، ئى شهسساالمۇئهلهيكۇمئ —
  !ۋە رەھمهتۇلالھى ۋە بهرەكاتۇھۇ هسساالمۇئهلهيكۇمئ —
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  رۇمهيسه بىنت مىلهان

 
ئىسالم دىنى مهدىنىگه تارقىلىشتىن خېلى بۇرۇنال، رۇمهيسه ئۆزىنىـڭ         
ياخــشى مىــجهزى، ئۆتكــۈر زېهنــى ۋە مۇســتهقىل پىكىــر قىالاليــدىغانلىقى،   

الر ئــۇنى رۇمهيــسه، باشــقى. غــان ئىــدىتونۇللىقى بىــلهن ئوچــۇقپىكىرىنىــڭ 
قاتارلىق نۇرغۇن ئىسىمالر بىلهن چاقىراتتى، ئهمما ئۇالر ئۇنىـڭ         ... غۇمهيسه

بىر تارىخچىنىڭ ئېيتىشىچه، ئۇنىـڭ ئىـسمى       . لهقىمىدىنال ئىبارەت ئىدى  
 سـۇلهيم ئۇممـۇ   .  دەپ ئاتالغـان ئىـدى     سۇلهيمسهھله بولۇپ، كېيىنچه ئۇممۇ     

غــــــان، پهيغهمــــــبهر دەســــــلهپته مالىــــــك ئىبنــــــى نهزىــــــرگه نىكاھالن
ئهلهيهىســساالمنىڭ مهشــهۇر ســاھابىلىرىدىن بىــرى بولغــان ئهنهس ئىبنــى 

نىڭ مالىــك ئىبنــى نهزىــردىن بولغــان ئــوغلى ســۇلهيمـــ دەل ئۇممــۇ  مالىــك
  .ئىدى

 مهدىنىـدىكى ئىـسالمنى دەسـلهپ قوبـۇل قىلغـانالردىن           سـۇلهيم ئۇممۇ  
ــدى ــنىگه    . ئىـ ــساالم مهدىـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــك پهيغهمـ ــۇ ھۆرمهتلىـ ــۇنجى ئـ تـ

ـ بىلىملىـك، ئىـسالم      تهشۋىقاتچى ياكى ئىسالم ئهلچىسى قىلىپ ئهۋەتكهن     
نىــڭ ئۆمهيردەۋىــتىگه ئــۆزىنى ئاتىغــان، ئۇســتا نــاتىق مۇســئهب ئىبنــى       

ئۇ بىرىنچى ئهقهبه بهيئىتىدىن كېيىنكى ئىـش       . تهسىرىگه ئۇچرىغان ئىدى  
 ئـــادەم مهككىنىـــڭ 12بىرىنچـــى ئهقهبه بهيئىتىـــدە مهدىنىلىـــك . ئىـــدى

ىرتىدىكى ئهقهبهگه بېرىپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمغا بهيـئهت قىلغـان،          س
بۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئـۇزۇن يىلالردىـن بۇيـانقى پهيغهمبهرلىـك           

  .ۋەزىپىسىنى ئادا قىلىش يولىدىكى چوڭ ئىش ئىدى
 ئېـرى مالىـك ئىبنـى نهزىرنىـڭ رۇخسىتىـسىز ئىـسالم             سۇلهيمئۇممۇ  

مالىــك ئــۇ چاغــدا مهدىنىــدە يــوق . قــارار قىلــدىدىنىنــى قوبــۇل قىلىــشنى 
بولۇپ، ئۇ قايتىپ كهلگهنـدە ئائىلىـسىدە بهزى ئۆزگىرىـشلهر بولغـانلىقىنى            
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  :سېزىپ، ئايالىدىن
  . دەپ سورىدى—  ياشىرىپ كهتكهندەك كۆرىنىسهنغۇ؟—
پهيغهمـبهر  ( مهن ھازىر بـۇ ئـادەمگه        — ،سۇلهيم دېدى ئۇممۇ    —  ياق، —

  . ئىمان ئېيتتىم) چىئهلهيهىسساالمنى دېمهك
ــشىلهرنىڭ      ــالى كى ــۇ ئاي ــدى، بولۇپم ــال بولمى ــدىن خۇش ــك بۇنىڭ مالى
ــېالن     ــكارا ئـ ــانلىقىنى ئاشـ ــۇل قىلغـ ــسالمنى قوبـ ــڭ ئىـ ــدىال ئۆزىنىـ ئالدىـ
ــهتمىلىرىنى    ــڭ كۆرســ ــى ئىماننىــ ــكه يېڭــ ــوغلى ئهنهســ ــدا، ئــ قىلغىنىــ

بىـر  « ئوغلىغـا    سـۇلهيم ئۇممـۇ   . ئۆگهتكىنىدە قاتتىق غهزەپلىنىـپ كهتتـى     
سى ئىكهنلىكىـگه   نىڭ ئهلچىـ  ئالالھ باشقا ئىالھ يوق، مۇھهممهد      الھتىنئال

، ئـاددىي كىچىك ئهنهس ئىماننىڭ .  دېيىشنى ئۆگهتتى»گۇۋاھلىق بېرىمهن 
.  ھالـدا تهكراراليتتـى  هتئىـي قئهمما چوڭقۇر مهنىلىـك ئېالنىنـى ئېنىـق ۋە      

  :نىڭ يولدىشى غهزەپتىن ئۆزىنى باسالماستىن، ئايالىغاسۇلهيمئۇممۇ 
  .ۋارقىرىدى دەپ — ! ئوغلۇمنى بۇزما—
شــۇنىڭ بىــلهن .  ھالــداهتئىــيق دېــدى ئــۇ —! مهن ئــۇنى بۇزمىــدىم—

ئېيتىلىــشىچه، ئــۇ يولــدا بىــر  . ئۇنىــڭ يولدىــشى ئۆيــدىن چىقىــپ كهتتــى 
بــۇ خهۋەرنــى . دۈشــمىنى بىــلهن ئۇچرىــشىپ قېلىــپ ئۆلتــۈرۈلگهن ئىــكهن 

مـــا بهك قـــايغۇرۇپمۇ ، ئهمئـــازراق بىئـــارام بولـــدى ســـۇلهيمئـــاڭالپ، ئۇممـــۇ 
ــارلىقىنى ئــوغلى ئهنهســنىڭ ياخــشى   . كهتمىــدى ــۇ ب شــۇنىڭدىن كېــيىن ئ

ھهتتــا تــارىخچىالر ئۇنىــڭ ئهنهســنىڭ    . تهربىيىلىنىــشى ئۈچــۈن ئاتىــدى  
  .ماقۇللۇقىنى ئالماي تۇرۇپ، قايتا توي قىلمىغانلىقىنى رىۋايهت قىلىشىدۇ

دەپ ئاتالغـان   نىڭ تۇل قالغانلىقىنى ئۇقـۇپ، ئهبـۇ تهلـهه          سۇلهيمئۇممۇ  
 هكلىپـى تزەيد ئىبنى سهھل ئۇنىڭغـا باشـقىالردىن بـۇرۇنراق تـوي قىلىـش              

نىڭ ئـۇنى رەت قىلمايـدىغانلىقىغا      سـۇلهيم ئۇممـۇ   . قويۇش قارارىغـا كهلـدى    
چـۈنكى ئـۇ كۈچلـۈك، جاســارەتلىك،    .  بـار ئىــدى هنچىئىـش ئۆزىنىـڭ مـۇتلهق   

تلىك ئـۆيلىرى  نىڭ ھهۋىسىنى قوزغايدىغان ھهشـهمه رناھايىتى باي، باشقىال 
، ئـۇ   ۇھىمىمـ تېخىمـۇ   . بار ئادەم بولۇپ، ماھىر چهۋەنداز، ئۇستا مهرگهن ئىدى       

  .گه ئوخشاشال، بهنۇ نهججار جهمهتىدىن ئىدىسۇلهيمئۇممۇ 
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يولدا كېتىۋېتىـپ،   . نىڭ ئۆيىگه قاراپ ماڭدى   سۇلهيمئهبۇ تهلهه ئۇممۇ    
ــۇ  ــى  ســۇلهيمئۇمم  نىــڭ تهســىرىدە مۇســۇلمان  ئۆمهيرنىڭ مۇســئهب ئىبن

 دېدى ئۇ ئۆز ـ ئـۆزىگه   —ئۇنداق بولسا نېمه بوپتۇ؟«. بولغانلىقىنى ئهسلىدى
ئۇنىڭ يولدىشىمۇ كونا دىننىڭ سـادىق مـۇرىتى، مـۇھهممهدكه ۋە ئۇنىـڭ             —

 ئهبــۇ تهلــهه ئۇممــۇ »پهيغهمــبهرلىكىگه قارشــى چىققــان ئــادەم ئهمهســمىدى؟
 ســۇلهيمئىــشىكنى چهكتــى، ئۇممــۇ . نىڭ ئــۆيىگه يېتىــپ كهلــدىســۇلهيم

ــار ئىــدى    ــوغلى ئهنهســمۇ ب ــدە ئ ــازەت بهردى، ئۆي ــشكه ئىج ــهه  . كىرى ــۇ تهل ئهب
ئۆزىنىڭ كـېلىش سـهۋەبىنى ئېيتىـپ، ئۇنىڭغـا تـوي قىلىـش تهكلىپىنـى               

  .قويدى
سـىزگه ئوخـشاش بىـر ئادەمنىـڭ تهكلىپىنـى رەت           !  ئى ئهبـۇ تهلـهه     —

ا ئىشهنمهيسىز، شۇڭا سىز بىلهن توي      قئالالھقىلمايمهن، ئهمما سىز كاپىر،     
  . سۇلهيم دېدى ئۇممۇ — قىاللمايمهن،

 ئـۇ مهنـدىنمۇ بـايراق ۋە ئـابرۇيلۇقراق ئـادەمگه       ئېهتىمـال «: ئهبۇ تهلـهه  
 دەپ »ۇۋاتىــدۇبولىمنــى قايتۇرمــاقچى لهۋزمــاقۇل بولــۇپ بولغــان، شۇڭالشــقا 

  :ئاندىن ئۇنىڭغا. ئويلىدى
مېنىڭ تهلىپىمنى رەت قىلىشقا نېمه سهۋەبچى      ! سۇلهيم ئى ئۇممۇ    —
 — ئهمهسـتۇ؟ ) ئالتۇن ـ كۆمۈشنى دېمهكچـى  (؟ ئاق، سېرىق مېتالالر بولدى
   .دېدى

 ســهل ھهيرانلىــق ســۇلهيم ســورىدى ئۇممــۇ —  ئــالتۇن ـ كۆمــۈش؟  —
  .ئارىالشقان ئهيىبلهش ئاھاڭىدا

  : ئۇنىڭغاسۇلهيمئۇممۇ . دېدى ئهبۇ تهلهه —  ھهئه،—
ا ۋە  قـ ئالالھمهن  !  مهن سىزگه قهسهم قىلىپ بېرەي، ئـى ئهبـۇ تهلـهه           —
ــڭ پهيغهمبىــرىگه شــۇنداق دەپ قهســهم بېرىمهنكــى، ئهگهر ســىز      ئالالھ نى

ــداق    ــۇل قىلــسىڭىز، مهن خۇشــاللىق بىــلهن ھېچقان ئىــسالم دىنىنــى قوب
ئـالتۇن ـ كۆمۈشـسىز سـىزنىڭ ئايـالىڭىز بولۇشـقا رازىـمهن، مهن سـىزنىڭ         

.  دېـدى  —  قىلىـمهن،  ېهـرى منىـڭ   ئۆزۈمئىسالمنى قوبـۇل قىلىـشىڭىزنى      
ئــۇ ئۆزىنىــڭ . هه ئۇنىــڭ چوڭقــۇر مهنىلىــك ســۆزلىرىنى چۈشــهندىئهبــۇ تهلــ
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ــسىنى   ــۆز قهبىلى ــاچتىن ياســىۋالغان، ئ ــ ڭياغ لىرى ئۆزلىرىنىــڭ كاتتىۋاش
ــشاش،       ــا ئوخ ــاپىزەت قىلغانغ ــپ، مۇھ ــالس قىلى ــا ئىخ ــسىي بۇتلىرىغ شهخ

ئۇممـۇ  . ئۇنىڭغا كۆپ ۋاقتىنـى ئىـسراپ قىلىـۋەتكهن بـۇتلىرىنى ئهسـلىدى           
 ۋارىچىلىــــكئا ئىبــــادەت قىلىـــشنىڭ بىهــــۇدە   ئۇنىڭغــــا بۇتقـــا ســـۇلهيم 

  :ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرۈشنىڭ پۇرسىتى كهلگهنلىكىنى بىلىپ
ىن باشـــقا ئىبـــادەت قىلىۋاتقـــان تئـــالالھســـىز !  ئـــى ئهبـــۇ تهلـــهه—

  . دېدى— بۇتلىرىڭىزنىڭ يهردىن ئۆسۈپ چىقىدىغانلىقىنى بىلهمسىز؟
  . دېدى ئهبۇ تهلهه—  توغرا،—
سىنى نـان پىـشۇرۇش ۋە ئىسـسىنىش ئۈچـۈن        دەرەخنىڭ بىر پارچىـ    —

قـــــاالپ كۆيـــــدۈرىۋېتىپ، قالغـــــان پارچىـــــسىغا ئىبـــــادەت قىلـــــسىڭىز 
ــانىلىق  ــهه ېسھــئهخمىق ــۇ تهل ــى ئهب ــداق !  قىلمامــسىز؟ ئ ئهگهر ســىز بۇن

ئهخمىقانه ئېتىقادتىن ۋاز كېچىپ، مۇسۇلمان بولـسىڭىز، مهن خۇشـاللىق          
، سىزنىڭ ئىسالمنى قوبۇل    بىلهن سىزنىڭ ئايالىڭىز بولۇشقا رازى بولىمهن     

  .قىلىشىڭىزدىن باشقا ھېچ نهرسىنى تهلهپ قىلمايمهن
  . سورىدى ئهبۇ تهلهه—  ئۇنداقتا كىم ماڭا ئىسالمنى ئۆگىتىدۇ؟—

  .سۇلهيم جاۋاب بهردى ئۇممۇ —  مهن ئۆگىتىمهن،— 
   قانداق؟— 

 باشـقا ئىـالھ يـوق       ئـالالھتىن  ئىمان كهلىمىـسىنى ئېيتىـپ، بىـر         —
نىـــڭ ئهلچىـــسى  ئالالھه، مـــۇھهممهد ئهلهيهىســـساالمنىڭ  ئىكهنلىكىـــگ

ئىكهنلىكىگه گۇۋاھلىق بېرىسىز، ئاندىن ئۆيىڭىزگه بېرىپ بۇتلىرىڭىزنى       
  .چېقىپ تاشلىۋېتىسىز

نىڭ سـۆزلىرىنى چوڭقـۇر     سـۇلهيم ئهبۇ تهلهه قايتىـپ كېتىـپ، ئۇممـۇ         
ان نىڭ يېنىغا قان ـ قېنىغا پاتمىغـ  سۇلهيممۇالھىزە قىلدى، ئاندىن ئۇممۇ 

  :ھالدا قايتىپ كهلدى ۋە
 مهن ســىزنىڭ تهكلىپىڭىزنــى چىــن كۆڭلۈمــدىن قوبــۇل قىلــدىم، —

نىــڭ ئالالھ باشــقا ئىــالھ يــوق، مــۇھهممهد ئهلهيهىســساالم  ئــالالھتىنبىــر 
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  . دېدى— ئهلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بېرىمهن،
 بىــلهن ئهبــۇ تهلههنىــڭ تــويى بولــدى، ســۇلهيمشــۇنداق قىلىــپ ئۇممــۇ 

مۇســۇلمانالر دائىــم . س ناھــايىتى خۇشــال بولــۇپ كهتتــىئۇنىــڭ ئــوغلى ئهنه
نىڭكىدىنمۇ ســــۇلهيم بىــــز ھــــازىرغىچه ئۇممــــۇ    «: مۇنــــداق دەيتتــــى 

قىممهتلىكــرەك ۋە ياخــشىراق مهھرىنــى ئــاڭالپ باقمىــدۇق، ئــۇ ئىــسالمنى 
  ». قىلدىېهرىمئۆزىنىڭ 

 ئۆزىنىـڭ بـار كـۈچىنى ۋە تـاالنتىنى ئىـسالم ئىـشلىرى              سـۇلهيم ئۇممۇ  
ئهبـۇ  . ان يېڭـى ئېرىـدىن ناھـايىتى خۇشـاللىق ھـېس قىلـدى            ئۈچۈن ئاتىغـ  

تهلــهه ئىككىنچــى ئهقهبه بهيئىتىــدە پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا بهيــئهت  
يهنه بىر رىۋايهتته ئۇنىڭ بىـلهن ئايـالى        .  ئادەمنىڭ بىرسى ئىدى   73قىلغان  

ئۇنىڭدىن باشقا ئايالالردىن نۇسهيبه بىنت كهئب      . مۇ بار ئىدى  سۇلهيمئۇممۇ  
 ئهســما بىنــت ئهمىــر قاتــارلىقالرمۇ ئهقهبهدە پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا ۋە

  .بهيئهت قىلغان ئىدى
ھهتتـا  . ئهبۇ تهلهه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئاجايىپ ئىخالس قىلدى 

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇنىڭغــا ئــادەتتىكىچه قــاراپ قويــسا، پهيغهمــبهر  
ىمــۇ خۇشــال بولــۇپ لڭلىــسا توئهلهيهىســساالمنىڭ شــېرىن نۇتــۇقلىرىنى ئا

مال ـ دۇنياغا . ئۇ بارلىق چوڭ غازاتالردىن قېلىپ قالمىغان ئىدى. كېتهتتى
ئـۆزىنى ئۇرمىغـان، دۇنيـا شـهھۋەتلىرىگه ۋە راھهت ـ پـاراغهتكه بېـرىلمىگهن         

ئېيتىلىــشىچه، . ئــۇ كــۆپ روزا تۇتــاتتى.  تۇرمــۇش كهچــۈردىئــاددىيھــالهتته، 
ۈملهر بـار، ئوتتۇرىـسىدا سـۇ ئېقىـپ تۇرىـدىغان           ئۇنىڭ مهدىنىدە خورما ۋە ئۈز    

بىـر كـۈنى ئـۇ بېغىـدىكى دەرەخلهرنىـڭ      . كاتتا بىر مېۋىلىك بېغى بار ئىدى    
سايىسىدا ناماز ئوقۇۋاتقان چاغدا، رەڭدار پهيلىك بىر قۇش ئۇنىـڭ ئالدىـدىن            
ــاز      ــانچه رەكــئهت نام ــۈپ كېتىــپ، ق ئۇچــۇپ كهتتــى، ئۇنىــڭ دىققىتــى بۆلۈن

ــ  ــانلىقىنى ئهسـ ــۈچ؟  ئوقۇغـ ــى؟ ئـ ــدى، ئىككـ ــازنى  ...لىيهلمهي قالـ ــۇ نامـ ، ئـ
ئاياغالشتۇرۇپ، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ قېـشىغا كېلىـپ ئهھـۋالنى           

  :ئاخىرىدا ئۇ مۇنداق دېدى. بايان قىلدى
 تائاالنىـڭ يولىـدا     ئـالالھ ۋەدە بېرىمهنكـى، بـۇ بـاغنى        ! رەسۇلۇلالھ يا — 
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  .سهدىقه قىلىۋېتىمهن
 باشـقىالرغا ئـۈلگه بۇالرلىـق بىـر ھهقىقىـي           يمسۇلهئهبۇ تهلهه ۋە ئۇممۇ     

 ئــــائىله قــــۇرۇپ، بــــارلىقىنى پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمغا،  يئىــــسالمى
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  . مۇسۇلمانالرغا ۋە ئىسالم ئىشلىرىغا بېغىشلىدى    

بهزىـدە نامـاز ۋاقتـى كېلىـپ قالـسا،       . دائىم ئۇالرنىڭ ئۆيىگه كېلىپ تۇراتتى    
بهزى چـۈش   . هن بىـر پاالزنىـڭ ئۈسـتىدە نامـاز ئوقـۇيتتى           بهرگ سۇلهيمئۇممۇ  

ئۇ ئۇخلىغان چاغدا، ئۇممـۇ     . ۋاقىتلىرى ئۇالرنىڭ ئۆيىدە يېتىپ ئارام ئاالتتى     
بىـر قېـتىم پهيغهمـبهر      .  ئۇنىڭ پىشانىسىدىكى تهرلهرنى سـۈرتهتتى     سۇلهيم

  :ئهلهيهىسساالم چۈشلۈك ئۇيقىسىدىن ئويغىنىپ، ئۇنىڭدىن
  . دەپ سورىدى—  نېمه قىلىۋاتىسهن؟!سۇلهيم ئى ئۇممۇ —
ــى — ــامچىلىرىنى سـ ــسابالپ،   زمهن تهر تـ ــكهت ھېـ ــان بهرىـ دىن چىققـ

   . دەپ جاۋاب بهردى ئۇ— سۈرىتىۋاتىمهن،
ــاردى   . يهنه بىــر قېــتىم پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇالرنىــڭ ئــۆيىگه ب

 ئۇنىڭغا خورما ۋە سېرىق ماي بىلهن داستىخان سالدى، ئهمما          سۇلهيمئۇممۇ  
. يغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا ئېغىز تهگمىدى، ئۇ روزا تۇتۇۋالغان ئىدى        په

ئۇ پات ـ پات ئوغلى ئهنهسـتىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا تاغـارالپ خورمـا       
گه سـۇلهيم باشقىالر پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئۇممـۇ       . ئهۋەتىپ تۇراتتى 

ىقىنى بايقــاپ، ۋە ئۇنىــڭ ئائىلىــسىگه ئاالھىــدە ھېــسداشلىق قىلىــدىغانل  
  :نىدا، ئۇىئۇنىڭ سهۋەبىنى سورىغ

 — نىڭ قېرىندىشى مېنىڭ يېنىمدا ئۆلتـۈرۈلگهن،     سۇلهيم ئۇممۇ   — 
  .دەپ جاۋاب بهرگهن ئىدى

نىڭ ئۇممۇ ھهرام دەپ ئاتىلىدىغان بىر ھهمشىرىسى بـار         سۇلهيمئۇممۇ  
ام ئۇممۇ ھهر . بولۇپ، ئۇ مهشهۇر ساھابه ئۇبادە ئىبنى سامىتنىڭ ئايالى ئىدى        

بىر دېڭىز ئۇرۇشىدا دېڭىـزدا ئۆلـۈپ كېتىـپ، سېپرۇسـقا دەپـنه قىلىنغـان               
نىڭ يولدىـــشى ئهبــۇ تهلههمــۇ ئــۈچىنچى خهلىـــفه    ســۇلهيم ئۇممــۇ  . ئىــدى 

ئوسماننىڭ دەۋرىـدە بىـر دېڭىـز ئۇرۇشـىدا شـېهىت بولـۇپ، دېڭىزغـا دەپـنه                 
  .قىلىندى
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هن مۇ ئۇرۇشـالردىكى غهيرىتـى ۋە قهھرىمـانلىقلىرى بىـل         سۇلهيمئۇممۇ  
 غــازىتى جهريانىــدا، ئــۇ كۆڭلىكىنىــڭ قېتىغــا بىــر ئوھــۇد. غــان ئىــدىتونۇل

ــدارالرغا ســۇ بهردى، ھالىــدىن خهۋەر ئالــدى   . خهنجهرنــى ئېــسىپ يــۈرۈپ، يارى
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا قىلىنغـان ھۇجـۇمالر بهك كۈچىيىـپ كهتـكهن           

ــدى    ــۇنى قوغدى ــلهن ئ ــۈچى بى ــار ك ــدا، ب ــب . چاغ ــدا، پهيغهم ــدەك غازىتى هر خهن
 كـۆرۈپ، ئـۇنى نـېمه       ۆتۈرۈۋالغـانلىقىنى كئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ بىر خهنـجهر      

  :قىلىدىغانلىقىنى سورىدى، ئۇ
  . دېدى—  بۇنى غازاتتىن قاچقانالرغا قارشى تهييارالپ قويدۇم،— 

 دېــدى پهيغهمــبهر —!  شــۇ ئــارقىلىق ســهندىن رازى بولــسۇنئــالالھ —
  .ئهلهيهىسساالم

 سـۇلهيم قا دۇچ كهلگهن كۈنلهردە، ئۇممـۇ       بهختسىزلىك ۋە قىيىنچىلىق  
يولدىــشى .  قىلــدىنامايــانئاجايىــپ ئېغىــر بېــسىق ۋە چىــدامچانلىقىنى  

مېۋىلىــك باغقــا قــاراش ئۈچــۈن چىقىــپ كهتكهنــدە، ئۇنىــڭ كىچىــك ئــوغلى 
 كېــسهل بىــلهن ئۆلــۈپ كهتتــى، ئــۇ بالىــسىنى يۇيــۇپ، كېپهنلىــدى،  ئــۆمهير

لههگه خهۋەر قىلماسلىقنى، بۇ ئىشنى ئۆيىدىكى باشقىالرغا بۇ ئىشنى ئهبۇ ته
 ھنىڭ ئابـدۇلال  سـۇلهيم ئۇممـۇ   . ئۆزى ئېيتماقچى بولۇۋاتقانلىقىنى ئېيتتـى    

نى تۇغـۇپ بىـر نهچـچه       ھئـۇ ئابـدۇلال   . ئىسىملىك يهنه بىر ئـوغلى بـار ئىـدى        
كۈندىن كېيىن، بۇۋاقنى ئهنهسكه قوشۇپ، بىر تاغار خورما بىلهن پهيغهمبهر          

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بــۇۋاقنى . ا ئهۋەتتــىئهلهيهىســساالمنىڭ قېــشىغ
ــدىن بۇۋاقنىــڭ       وي ــاپ، ئان ــورمىنى يۇمــشاق چاين ــۇزدى، خ ــسىغا ئولتۇرغ تى

 خورمىنى لهززەتلىنىپ شوراشقا باشـلىدى،      ۋاقبو. ئېغىزىغا سېلىپ قويدى  
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

  چوڭ ھئابدۇلال.  دېدى —  ئهنسارىالر پهقهت خورمىنى ياخشى كۆرىدۇ،     —
بولدى، كېيىن ئۇنىـڭ يهتـته بالىـسىنىڭ ھهممىـسىال قۇرئـاننى يادلىغـان              

  .ئىدى
 بىر ئۈلگىلىك مۇسۇلمان، ئۈلگىلىك ئايال ۋە ئۈلگىلىك        سۇلهيمئۇممۇ  

.  ئاجايىپ كۈچلۈك ۋە تهۋرەنمهس ئىمانى بار ئىـدى        ئالالھقائۇنىڭ  . ئانا ئىدى 
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راغهتنىڭ ئۆزىنىڭ  ـ پا  ـ دۇنيانىڭ ۋە راھهت    ـ تېشىپ تۇرغان مال    ئۇ ئېشىپ 
ئـۇ  .  بولۇشقا يول قويمىـدى    ۇتوسالغئىمانىغا ۋە بالىلىرىنى تهربىيىلىشىگه     

ــوغلى       ــۇپ، ئ ــان بول ــالس قىلغ ــايىتى ئىخ ــساالمغا ناھ ــبهر ئهلهيهىس پهيغهم
ــدان  . ئهنهســنى ئۇنىــڭ خىزمىتىنــى قىلىــشقا ئاتىــدى   ــالىلىرىنى ئوب ــۇ ب ئ

نىڭ رازىلىقـى   الالھئپهقهت  .  مهسئۇلىيىتىنى ئۈستىگه ئالدى   هربىيىلهشت
 قۇرۇشــتا، باشــقا همئىــيهتجئۈچــۈن ياشــايدىغان ھهقىقىــي بىــر ئىــسالمى   

مۇسۇلمانالر بىلهن ئېغىرچىلىق ۋە خۇشاللىقالردىن تهڭ بهھرىمهن بولۇپ،        
  . ھاياتتا چوڭ رول ئوينىدىئىجتىمائىي
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  نوئمان ئىبنى ئهمرى

 
 قاتناشــقان، نوئمــان بهدىــر، ئوھــۇد، خهنــدەك ۋە باشــقا چــوڭ ئۇرۇشــالرغا  
چىپ جهڭ قىلغـان ئـادەم بولـسىمۇ، يهنه ئـۇ دائىـم غهم              ې يولىدا قان ك   ئالالھ

 يۈرىـدىغان، ھهزىـل سـۆزلهرگه ئۇسـتا،     خـۇرام ــ   ئهندىـشىدىن خـالىي، خۇشـال   
  . ئادەم ئىدىىقچىباشقىالرغا چاقچاق قىلىشنى ياخشى كۆرىدىغان قىز

مهدىنىـدىكى  ئۇ مهدىنىـدىكى بهنـۇ نهججـار جهمهتىـگه مهنـسۇپ بولـۇپ،              
ــى      ــدە ئىككىنچـ ــدى ھهمـ ــانالردىن ئىـ ــۇل قىلغـ ــلهپ قوبـ ــسالمنى دەسـ ئىـ
قېتىملىق ئهقهبه بهيئىتىدە پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمغا بهيـئهت قىلغـان          

 ئـوقبه ىغا، كېـيىن    ئۇ باشتا ئابدۇرراھمان ئىبنى ئهۋفنىـڭ سىڭلىـس       . ئىدى
 يتنىــڭ قىــزى ئۇممــۇ كۇلــسۇمغا ئــۆيلىنىش ئــارقىلىق، ئىبنــى ئهبــۇ مۇئى

ــاتتى   ــىۋىتى ئورنــ ــدارچىلىق مۇناســ ــلهن تۇغقانــ ــشلهر بىــ ــۇ . قۇرەيــ ئۇممــ
يۈمــسىزلىكى ۋە بىــشهملىكى ســهۋەبىدىن، زۇبهيــر ئىبنــى ۆكۇلــسۇمنىڭ ك

  .ئهۋۋام ئۇنى قويۇۋەتكهن ئىدى
. ئويلىمىغان يهردىن نوئمان بىر مهزگىل ھاراققـا خومـار بولـۇپ قالـدى            

ــدى،    ــان ئىـ ــۇپ قالغـ ــپ تۇتۇلـ ــاراق ئىچىـ ــۇ ھـ ــتىم ئـ ــر قېـ ــبهر بىـ  پهيغهمـ
ئـۇ يهنىـال بـۇ ئـادىتىنى        . ۇيرۇدىبـ ئهلهيهىسساالم ئۇنى دەررە بىـلهن ئۇرۇشـقا        

ــقا    ــلهن ئۇرۇشـ ــۇنى كهش بىـ ــساالم ئـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــلىمىغاچقا، پهيغهمـ تاشـ
قىالرنىـڭ ھېچقايسىـسى ئـۇنى ھـاراق ئىچىـشتىن توسـۇپ            يۇقىرى. بۇيرۇدى

  :قااللمىغانلىقى ئۈچۈن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئاخىرى
  . دېدى—!  ئهگهر ئۇ يهنه ھاراق ئىچسه، ئۇنى ئۆلتۈرۈڭالر—

ــۇ  ــان ھۆكـــۈم  بـ ــدى  چىقىرىلغـ ــايىتى قـــاتتىق ئىـ پهيغهمـــبهر . ناھـ
 بۇنى ئاڭالپ، ئهگهر    ئۆمهيرئهلهيهىسساالمنىڭ ساھابىلىرىدىن بىرى بولغان     

نوئمان يهنه ھاراق ئىچىـدىغان بولـسا ئىـسالمدىن چىقىـپ ئۆلـۈمگه اليىـق               
  : چۈشىنىپ، غهزىپىنى باسالماستىنبولىدىغانلىقىنى

ــا لهنهت قىلـــــسۇنئـــــالالھ — پهيغهمـــــبهر . دەۋەتتـــــى — ! ئۇنىڭغـــ
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  :نىڭ سۆزىنى ئاڭالپ، ئۇنىڭغائۆمهيرئهلهيهىسساالم 
ــاق — ــاق، ي ــمه !  ي ــداق دې ــز ئۇن ــۇ  ! ھهرگى ــته ئ ــالالھئهمهلىيهت نى ۋە ئ
نوئمـاننىڭكىگه  (نىڭ پهيغهمبىرىنى سۆيىدۇ، بىـرەيلهن چـوڭ گۇنـاھ          ئالالھ

ئۆتكۈزگهن بولـسىمۇ، لـېكىن ئـۇ ئىـسالم جامائهسـىدىن چىقىـپ             ) ئوخشاش
  . دېدى—لهرگه يېقىندۇر، مۆمىننىڭ رەھمىتى ئالالھ. كهتمهيدۇ

 ھۆكـۈم چىقارغـان     هتئىـي قپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم گهرچه مۇشۇنداق     
بولــــسىمۇ، لــــېكىن نوئماننىــــڭ بهدر غازىتىــــدا كۆرســــهتكهن ئاجايىــــپ  

نـــۇپ تهۋبه وزدە تۇتـــۇپ، ئۇنىـــڭ خاتـــالىقلىرىنى تقهھرىمـــانلىقلىرىنى كـــۆ
ــشىنى،  ــالالھقىلى ــدىن   ئ ــشىنى چىــن كۆڭلى ــرەت تهلهپ قىلى تىن مهغفى

ــد ــدىئۈمى ــاھىنى  .  قىل ــان گۇن ــنوئم ــدىۇپتون ــارقىلىق  .  تهۋبه قىل ــۇ ئ ش
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ۋە ســاھابىلهرنىڭ قايتىــدىن ياخــشى كۆرۈشــىگه 

سساالم ۋە بارلىق ساھابىلهرمۇ نوئماننىـڭ      پهيغهمبهر ئهلهيهى . سازاۋەر بولدى 
  . ئالدىزۇرۇھقىزىقارلىق چاقچاقلىرىدىن ۋە جاراڭلىق كۈلكىلىرىدىن 

بىـــر قېـــتىم نوئمـــان بازارغـــا بـــاردى، ئـــۇ ناھـــايىتى مهززىلىـــك بىـــر  
يېمهكلىكنىڭ سېتىلىۋاتقانلىقىنى كـۆرۈپ، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا        

ــازراق بۇير   ــسىتىدە ئــ ــش مهقــ ــوۋغا قىلىــ ــبهر   ســ ــۇنى پهيغهمــ ــۇپ، ئــ ۇتــ
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بۇنىڭــدىن ناھــايىتى . ئهلهيهىســساالمغا ئهۋەتتــى

يېمهكلىك . خۇشال بولۇپ ئۇنىڭدىن يېدى ۋە ئائىلىسىدىكىلهرگه يېگۈزدى      
  :ساتقۇچى نوئماننىڭ قېشىغا پۇلىنى سوراپ كېلىۋىدى، نوئمان ئۇنىڭغا

ــارغىن، تامــاقنى  رەســۇلۇلالھ —  ۋە ئۇنىــڭ رەســۇلۇلالھنىڭ قېــشىغا ب
ــدى،  ــسىدىكىلهر يېـ ــدى—ئائىلىـ ــبهر  .  دېـ ــاتقۇچى پهيغهمـ يېمهكلىـــك سـ

  :ئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىغا بارغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم نوئماندىن
  . دەپ سورىدى— ئۇنى سهن ماڭا بهرمىگهنمىدىڭ؟ —
 شــۇنداق، مهن ســېنى بــۇ تامــاقنى ياقتۇرىــدۇ دەپ ئــويالپ، ســېنىڭ  —

ېقىــشىڭ ئۈچــۈن ســاڭا ســوۋغا قىلغــان ئىــدىم، ئهممــا مهنــدە        تېتىــپ ب
ــو   ــۇم يـ ــك پۇلـ ــاتقۇچىغا بهرگۈچىلىـ ــك سـ ــۇلنى  . قيېمهكلىـ ــقا پـ شۇڭالشـ

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ۋە     .  دېـدى نوئمـان    —! رەسۇلۇلالھ تۆلىۋەتكىن، يا 
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ئېنىقكى، بۇ كۈلكه ئۇنىڭ ئـۆزىگه سـوۋغا        . باشقا ساھابىلهر كۈلۈشۈپ كهتتى   
نوئمــان بــۇ ئىــشتىن . ه پــۇل تــۆلىگهنلىكى ئۈچــۈن ئىــدى قىلغــان نهرســىگ

ــانلىقىنى ھـــېس قىلـــدى   ــدا ئالغـ ــبهر بىـــرى. ئىككـــى خىـــل پايـ ، پهيغهمـ
ئىلىسىدىكىلهر ئۇ سـوۋغا قىلغـان يېمهكلىكـتىن يهپ         ئهلهيهىسساالم ۋە ئا  

  .لهززەتلهندى، يهنه بىرى ئۇ مۇسۇلمانالرنى بىر قېتىم كۈلدۈرىۋالدى
ى ۋە بىـر قىـسىم سـاھابىلهر بۇسـراغا سـودا            يهنه بىر قېتىم ئهبـۇ بهكـر      

سهپهر جهريانىدا ھهممهيلهنـگه ئـايرىم ـ ئـايرىم ۋەزىـپىلهر      . قىلغىلى ماڭدى
ســۇۋەيبىت ئىبنــى ھهرمهله تاماققــا ۋە تهمىناتقــا مهســئۇل     . بهلگىلهنــدى

ئـۇ يـول ئۈسـتىدە قورسـىقى        . نوئمانمۇ سودا كارۋىنىـدا بـار ئىـدى       . قىلىندى
ســـۇۋەيبىت . تتىن ئـــازراق تامـــاق ســـورىدىئېچىـــپ كېتىـــپ، ســـۇۋەيبى

  :بهرمىگهن ئىدى، نوئمان ئۇنىڭغا
ــداق قىلىــدىغانلىقىمنى بىلهمــسهن؟   —  دەپ — مېنىــڭ ســېنى قان

شـۇنىڭ  . تهھدىت سېلىشقا باشـلىدى، ئهممـا سـۇۋەيبىت يهنىـال ئۇنىمىـدى           
  :بىلهن نوئمان بازارغا بېرىپ بىر توپ ئهرەبلهرنى كۆرۈپ، ئۇالرغا

 بهرسهم قانداق   پ كۈچلۈك ۋە قاۋۇل بىر قۇلنى سېتى       مهن سىلهرگه  —
  :ئۇالر ماقۇل بولدى، نوئمان ئۇالرغا.  دېدى—دەيسىلهر؟ 

مهن « ئۇنىڭ تىلى ئىتتىك، گهپكه ئۇستا، ئۇ قارشىلىق بىلدۈرۈپ،          —
 دەپ  —، ئهمما ئۇنىڭ سۆزىنى ئاڭلىماڭالر،      مۇمكىن دېيىشى   »!قۇل ئهمهس 
 قاالئىس  10م نوئمانغا قۇلنىڭ پۇلى ئۈچۈن      ئۇنى سېتىۋالغان ئادە  . تاپىلىدى

نوئمـــان بـــۇ ئىـــشنى ھهقىـــقهتهن ســـودىغا . بهردى) ئالتۇننىـــڭ بىرلىكـــى(
قۇلنى سېتىېۋالغۇچىالر ئۆزىنىڭ سېتىۋالغان قـۇلىنى      . ئايالندۇرغان ئىدى 

ــدى   ــشىپ ماڭـ ــا ئهگىـ ــۈن ئۇنىڭغـ ــېلىش ئۈچـ ــۇۋەيبىتنى . ئهكـ ــان سـ نوئمـ
  :كۆرسىتىپ

بـۇ ئـادەم سـۇۋەيبىتنى      .  دېـدى  —تقان قۇل،    مانا بۇ مهن سىلهرگه سا     —
  : كهتتىۋارقىراپتارتىپ ئېلىپ ماڭغان ئىدى، ئۇ 

ــى   — ــۇۋەيبىت ئىبنــ ــۇل ئهمهس، مهن ســ ــۇل ئهمهس، مهن قــ  مهن قــ
  .ھهرمهله
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ئهممــا ئــۇالر ئۇنىــڭ ســۆزلىرىگه قــۇالق ســالماي، ئۆزلىرىنىــڭ قۇلالرغــا 
شۇ . ېلىپ ماڭدى قىلىدىغان مۇئامىلىسى بويىچه، ئۇنى كانىيىدىن تۇتۇپ ئ      

سۇۋەيبىت قـاتتىق قارشـىلىق     . چاغقىچه نوئمان ئازراقمۇ كۈلۈپ سالمىدى    
ــسىق،          ــر ـ بې ــايىتى ئېغى ــال ناھ ــۇ يهنى ــدا، ئ ــان چاغ ــقىلىۋاتق ــش ېچھ  ئى

سۇۋەيبىتنىڭ كارۋانـدىكى ھهمراھلىـرى نـېمه ئىـش         . بولمىغاندەك تۇراتتى 
ــۇ      ــان ئهب ــشى بولغ ــارۋان بې ــال ك ــىنىپ، دەرھ ــانلىقىنى چۈش ــرىگه بولغ بهك

ــشتى  ــۋالنى ئېيتى ــپ،   . ئهھ ــال يېتىــپ كېلى ــۇ دەرھ ــيئئ ــۋالنى همهلى  ئهھ
ــهندۈردى  ــېتىۋالغۇچىالرغا چۈشـ ــۇۋەيبىتنى    . سـ ــۇالر سـ ــلهن ئـ ــۇنىڭ بىـ شـ

ئهبـۇ بهكـرى، سـۇۋەيبىت، نوئمـانالر       . بۇشىتىپ، پۇللىرىنى قايتۇرىۋېلىـشتى   
مهدىـنىگه قايتقانـدىن كېـيىن بـۇ        .  كۈلـۈپ كېتىـشتى    ۈزۈلگۈدەكئئۈچىيى  

قه پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ۋە باشــقا ســاھابىلهرگه ئېيتىــپ بېــرىلگهن ۋە
  .ئىدى، ئۇالر يهنه بىر قېتىم قانغىچه كۈلىۋالدى

بىر قېـتىم بىـر ئـادەم پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بىـلهن كۆرۈشـكىلى           
سـاھابىلهر ئـۇ   . كهلدى ۋە تۆگىسىنى مهسجىدنىڭ ئىشىكىگه باغالپ قويدى      

كىنى كــۆرۈپ، مهززىلىــك گۆشــىدىن تېتىــپ تۆگىنىــڭ چــوڭ ۋە ســېمىزلى
  :شۇنىڭ بىلهن نوئمانغا قاراپ ئۇنىڭدىن. كۆرمهكچى بولۇشتى

نوئمان ئۇالرنىڭ  .  دەپ سورىدى  — بۇ تۆگىنى بىر تهرەپ قىالمسهن؟       —
نـــېمه دېمهكچـــى بولغـــانلىقىنى چۈشـــىنىپ، ئورنىـــدىن تـــۇرۇپ تـــۆگىنى  

شقىالرنىڭ گۆشـنى   ھېلىقى چارۋىچى ئهرەب چىقىپ كېلىپ، با     . بۇغۇزلىدى
كـــاۋاب قىلىـــپ، لهززەتلىنىـــپ يهۋاتقـــانلىقىنى كـــۆرۈپ، نـــېمه ئىـــش       

  :بولغانلىقىنى چۈشهندى ۋە ئېچىنىشلىق ئاۋاز بىلهن
ــۆگهم،    — ــڭ تـ ــۆگهم، ۋاي مېنىـ ــڭ تـ ــۋەتتى— ۋاي مېنىـ .  دەپ توۋلىـ

. پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ۋاقىرىغــان ئــاۋازنى ئــاڭالپ چىقىــپ كهلــدى      
 ەشـــكهئىزدش بولغـــانلىقىنى ئوقـــۇپ، نوئمـــاننى ســـاھابىلهردىن نـــېمه ئىـــ

نوئمـان پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ      . باشلىدى، لېكىن ئـۇنى تاپالمىـدى     
. ئـــۇنى ئهيىبلىـــشى ۋە جازالىـــشىدىن قورقـــۇپ قېچىـــپ كهتـــكهن ئىـــدى  

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇنىــڭ ئايــاغ ئىزىنــى بــويالپ مېڭىــپ، نهۋرە       
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ئــۇ ســاھابىلهردىن . ېغىغــا كهلــدىئىنىــسى زۇبهيرنىــڭ قىــزى دەنبهنىــڭ ب 
ئــۇالر يــېقىن ئهتراپتىكــى بىــر ئــورەكنى . نوئماننىــڭ نهدىلىكىنــى ســورىدى

  : ئاۋازدايۇقىرىكۆرسىتىپ تۇرۇپ، نوئماننى ئاگاھالندۇرۇپ قويۇش ئۈچۈن 
ــا— ــۇلۇلالھ  يـ ــدۇق،  ! رەسـ ــۇنى تاپالمىـ ــز ئـ ــبهر .  دېـــدى—بىـ پهيغهمـ

ۈزى، بېـــشى ۋە ســـاقىلى ئهلهيهىســـساالم نوئمـــاننى ئورەكنىـــڭ ئىچىـــدە يـــ
ــاخلىرى ۋە     ــڭ ش ــالهتته، خورمىنى ــان ھ ــاقلىرىيوپبۇلغانغ ــسىدىن ۇرم  ئارى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنى تۇرغۇزۇپ بېشىدىن تۇتـۇپ، يۈزىـدىكى         . تاپتى
پاسكىنىچىلىقالرنى سۈرتىۋەتكهچ كۈلۈپ تاشلىدى، ساھابىلهرمۇ كۈلۈشۈپ      

ــى ــ   . كهتت ــڭ پ ۇلىنى تۆلىــدى، ئانــدىن  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم تۆگىنى
  .ھهممهيلهن ئولتۇرۇپ گۆشتىن يېيىشتى

ــاقلىرىنى      ــڭ چاقچـ ــساالم نوئماننىـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــى پهيغهمـ ئېنىقكـ
ــالالندى      ــدىن خۇش ــى ئۇنىڭ ــدى، بهلك ــۆڭلىگه ئالمى ــۇ ك ــۈنكى . ھهرگىزم چ

ئۇالرنىڭ ھهممىسى باشقىالرنى كۈلدۈرۈپ، كۆڭۈل ئازادىلىكى پهيدا قىلىش        
ــ   ــسهت قىلىنغــان، كى شىنى غهم ـ ئهندىــشىدىن خــالىي قىلىــدىغان      مهق

ئهمهلىيهتتىمــۇ ئىــسالم دىنــى ھهرگىزمــۇ كىــشىلهردىن  . چاقچــاقالر ئىــدى
خۇشال ـ خـۇراملىقنى يامـان كۆرۈشـنى، ئۇنىڭغـا سـهل قاراشـنى، داۋاملىـق         

ــايتتى   ــنى تهلهپ قىلمـ ــالهتته ياشاشـ ــن ھـ ــان  . غهمكىـ ــق قىلىنغـ مۇۋاپىـ
  .چاقچاقنى قوبۇل قىالتتى

همبهر ئهلهيهىسـساالم ۋاپـات بولـۇپ كهتكهنـدىن كېيىنمـۇ،           نوئمان پهيغ 
ــدى   ــازاۋەر بول ــۆرمىتىگه س ــۇلمانالرنىڭ ھ ــال مۇس ــۇ ئۆزىنىــڭ  . يهنى ــا ئ ئهمم

ىلىـك دەۋرىـدە، بىـر تـوپ        پكۈلكىسىنى ئاياغالشتۇردىمۇ؟ ئوسـماننىڭ خهلى    
 ياشــالرغا كىرىــپ 105 تهمهســجىد ئولتــۇراتتى، ئــۇالر تهمهســجىدســاھابىلهر 

ــرى  ــان، قې ــى     قالغ ــرەمه ئىبن ــكهن مهك ــشىپ كهت ــۇ ئاجىزلى لىقتىن تولىم
ــتى  ــى كۆرۈش ــى    . نهۋفهلن ــدۇرراھمان ئىبن ــالى، ئاب ــڭ ئاي ــرەمه نوئماننى مهك

ئـاجىز  . ئۇنىـڭ كـۆزى كـۆرمهيتتى     . ئهۋفنىڭ سىڭلىسىغا تۇغقان كېلهتتـى    
ئۇ سىيىش ئۈچۈن   . بولغاچقا مهسجىدنىڭ ئىچىدىمۇ تهس ھهرىكهت قىالتتى     

ــۇردى، ئېهتى ــۇ مهســجىدنىڭ ئىچىــگه ســىيىپ قويۇشــى   ئورنىــدىن ت مــال ئ
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. لـېكىن سـاھابىلهر ئۇنىڭغـا تـوۋالپ ئۇنـداق قىلغۇزمىـدى           . مۇمكىن ئىدى 
نوئمــان باشــقىالرنىڭ دېگىنــى بــويىچه ئــۇنى باشــقا يهرگه ئاپىرىــپ قويــۇش  

ــۇردى   ــدىن تـ ــۈن ئورنىـ ــان يهر قهيهر؟    . ئۈچـ ــپ قويغـ ــۇنى ئاپىرىـ ــان ئـ نوئمـ
هپته ئولتۇرغـان جايغـا يېقىنـراق بىـر         ئهمهلىيهتته ئـۇ مهكرەمهنـى ئـۇ دەسـل        

. يهرگه ئاپىرىپ ئولتۇرغۇزۇپ قويدى، ئهمما يهنىال مهسجىدنىڭ ئىچى ئىـدى         
. مهسجىدتىكىلهر مهكرەمهگه ئاچچىقلىنىپ توۋالپ، ئۇنى يهنه قوپقۇزىۋەتتى      

  :بۇ بىچارە ياشانغان ئادەم غهزەپلىنىپ
  . دەپ سورىدى— مېنى ئهخمهق قىلغان كىم؟ —
بــۇ ياشــانغان ئــادەم .  دېيىــشتى باشــقىالر—ىبنــى ئهمــرى،  نوئمــان ئ—

ئهگهر نوئماننى تۇتىۋالسا، ھاسىسى بىلهن نوئماننىڭ بېشىغا ئۇرىدىغانلىقى       
  .نوئمان ئۆيىگه قايتىپ كهتتى. توغرىلىق قهسهم قىلدى

ــدى     ــاقچى بول ــاقلىرىنى يهنه قىلم ــڭ چاقچ ــۇ ئۆزىنى ــۈنى ئ ــر ك ــۇ . بى ئ
ــاز تهمهســـجىدنـــى ئهففاننىـــڭ رنىـــڭ ئهمىـــرى ئوســـمان ئىبهمىنلۆم  نامـ

ئوســمان نامــاز ئوقۇۋاتقانــدا ھهرگىزمــۇ دىققىتــى  . ئوقۇۋاتقــانلىقىنى كــۆردى
ــايتتى ــان . چېچىلم ــجىدنوئم ــا    تهمهس ــڭ يېنىغ ــۆرۈپ، ئۇنى ــى ك  مهكرەمهن

  :كېلىپ ئاۋازىنى ئۆزگهرتىپ
  .  دېدى— نوئماننى تۇتىۋېلىشنى خاالمسهن؟ —

ــانغان ئـــادەم نوئماننىـــڭ قىلىقل  ىرىنـــى ۋە ئۆزىنىـــڭ بهرگهن بـــۇ ياشـ
  :قهسىمىنى ئېسىگه ئېلىپ

ــۇ قېنــى؟  — نوئمــان ئۇنىــڭ قولىــدىن  .  دەپ توۋلىــدى— خــااليمهن، ئ
يېــتىلهپ، ئــۇنى خهلىــفه ئوســمان نامــاز ئوقۇۋاتقــان يهرگه باشــالپ كهلــدى ۋە 

  :ئۇنىڭغا
، ۆتـــۈرۈپكبـــۇ ياشـــانغان ئـــادەم ھاسىـــسىنى .  دېـــدى—!  ئـــۇ مانـــا—

ئوسماننىڭ بېشىدىن قان   . شتۈرۈپ بىرنى سالدى  ئوسماننىڭ بېشىغا كېلى  
  :باشقىالر مهكرەمهگه. ئېقىشقا باشلىدى

ئـــۇالر . ۋارقىرىـــدى دەپ —رنىـــڭ ئهمىرىنـــى ئۇرامـــسهن؟ همىنل مۆ—
بىــر قىــسىم كىــشىلهر نوئمــاننى . مهكرەمهنــى تارتىــپ ئېلىــپ كېتىــشتى
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، ئوســـمان ئـــۇالرنى توختىتىـــپ ۇۋىـــدىبولتېپىـــپ كېلىـــشكه ماڭمـــاقچى 
گهرچه ئــۇ تاياقنىــڭ زەربىــسىدىن  . ننى ئهيىبلىمهســلىكنى ئېيتتــىنوئمــا

ئازابلىنىۋاتقان بولسىمۇ، لېكىن نوئماننىڭ قىلغانلىرىدىن قاتتىق كۈلۈپ 
  .كهتتى

ــڭ خهلى  ــان مۇئاۋىيهنى ــىدى، ئۆمرىنىــڭ    پنوئم ــچه ياش ىلىــك دەۋرىگى
  ئازابلىـدى، بۆلۈنـۈش ئۇنىـڭ يـۈرىكىنى ئهزدى،        هتكۈچهيئاخىرىدا پىتنه ئۇنى    

خۇشــاللىقى نهلهرگىــدۇر غايىــپ بولــدى، شــۇ ھــالهتته ئىككىنچــى قېــتىم   
  .نىڭ دەرگاھىغا كهتتىئالالھكۈلمهي، 
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 سهلىم مهۋال ئهبۇ ھۇزەيفه 
 
  : بىر قېتىم ساھابىلىرىغا تهلىم بېرىپرەسۇلۇلالھ 

ــان كهرىمنــى — ــۆت قۇرئ ــۆگىنىڭالرت ــۇ :  ئادەمــدىن ئ ســهلىم مهۋال ئهب
 مهسئۇد، ئۇبهي ئىبنى كهئب ۋە مۇئاز ئىبنـى جهبهل،          ھۇزەيفه، ئابدۇلال ئىبنى  

ق ئىلگىـرى توختالغـان     ۇلۇبىز كېيىنكى ئۈچ ساھابه توغر    . دى دېگهن ئى  —
ــا   ــدۇق، ئهممـ ــۇلۇلالھئىـ ــسهك   رەسـ ــشتىكى يۈكـ ــان ئۆگىنىـ ــڭ قۇرئـ  ئۇنىـ

قابىلىيىتىگه يـۇقىرى باھـا بهرگهن ۋە ئۇنىڭغـا چوڭقـۇر ئىـشهنچ باغلىغـان               
  . سهلىم مهۋال ئهبۇ ھۇزەيفه— يهنه بىر ئادەم كىم؟ ئۇ

ــدا، ئىلگىــرى      ــۇل قىلغان ــۇ ئىــسالمنى قوب ــۇپ، ئ ــۇل بول ــر ق ســهلىم بى
. قۇرەيـــشنىڭ كاتتىلىرىـــدىن بولغـــان بىـــر مۇســـۇلمان ئـــۇنى بېقىۋالـــدى

بېقىۋېلىنغـان ئـادەم بېقىۋالغـان دادىـسىنىڭ بالىـسى          (بېقىۋېلىش ئـادىتى    
ۋالغــان ئهبــۇ ھــۇزەيفه چهكلهنــگهن چاغــدا، ســهلىم ئــۇنى بېقى) دەپ قارىلىــدۇ

يهنــى ھامىيلىقىــدىكى (ئىبنــى ئۇتبهنىــڭ قېرىندىــشى، ھهمراھــى ۋە مهۋال 
ــادەم ــدى) ئ ــسىدا   . بول ئىــسالمنىڭ بهرىكىتىــدىن ســهلىم مۇســۇلمانالر ئارى

 دىنىغـا   ئىسالما  ئالالھق ھهرىكهتلىرىدىكى گۈزەل ئهخالقى ۋە      -ئۆزىنىڭ سۆز 
  .ھۆرمهتكه سازاۋەر بولدىبولغان چوڭقۇر مۇھهببىتى سهۋەبىدىن يۇقىرى 

ســـهلىم ۋە ئهبـــۇ ھـــۇزەيفه ئىككىلىـــسى ئىـــسالمنى دەســـلهپ قوبـــۇل  
ــڭ      ــساالم ۋە ئۇنى ــبهر ئهلهيهىس ــۇزەيفه پهيغهم ــۇ ھ ــۇپ، ئهب ــانالردىن بول قىلغ

تىن  كـۈلپهت كهلتـۈرۈپ، دۈشـمهنلىك قىلىـشتا چهكـ          -ساھابىلىرىگه ئـازار  
. ئىمان ئېيتقان ئىدى  بىئهنىڭ كۆز ئالدىدىال    ئاشقان دادىسى ئۇتبه ئىبنى رە    

ــل     ــايهت نازى ــدىغان ئ ــدىن قالدۇرى ــادىتىنى ئهمهل ــۋېلىش ئ ــدىكى بېقى قۇرئان
بولغان چاغـدا، باشـقىالر زەيـد بىـلهن سـهلىمنىڭ ئىـسمىنى ئۆزگهرتىـشنى               

 زەيـد ئـۆز دادىـسىنىڭ       ۇلغـان تونزەيد ئىبنـى مـۇھهممهد دەپ       .  قىلدى ئۈمىد
تىـپ زەيـد ئىبنـى ھارىـسه      نامى بىلهن ئاتىلىدىغان بولدى ۋە شـۇنىڭدىن تار       
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ــا . دەپ چاقىرىلــدى ــسىنىڭ ئىــسمىنى بىلمهيتتــى  ســهلىمئهمم ــۆز دادى . ئ
ــۇ ھۇزەيفهنىــڭ ھامىيلىقىــدا بولــدى ۋە    ــۇ ئىلگىرىكىــدەكال ئهب شۇڭالشــقا ئ

دەپ )  ھۇزەيفهنىـڭ ھامىيلىقىـدىكى سـهلىم     ئهبـۇ (سهلىم مهۋال ئهبۇ ھۇزەيفه     
ۇش ئـارقىلىق، ئىـسالم بىـر      بېقىۋېلىش ئادىتىنى ئهمهلدىن قالدۇر   . ئاتالدى

ــا    ــائىله ئهزالىرىنىــڭ مهســئۇلىيىتى ۋە ئۇيۇشىــشىنى تهكىتلىــدى، ئهمم ئ
ئىـسالمى ئىتتىپاقلىقنىــڭ ۋە قېرىنداشـلىقنىڭ ئاساســى بولغـان ئىمــانى    
مۇناسىۋەتتىن ئۇلۇغراق ۋە كۈچلۈكرەك بولغان ئىككىنچى بىر مۇناسـىۋەت         

نـۇقتىنى ناھـايىتى ئوبـدان      دەسلهپكى مۇسۇلمانالر بۇ    .  ئهمهس ئىدى  هۋجۇدم
نىــڭ پهيغهمبىرىــدىن ئالالھ ۋە ئــالالھئۇالرنىــڭ ھېچبىــرىگه . چۈشــىنهتتى

  .يۈملۈكرەك نهرسه يوق ئىدىۆسقالسا، ئىمانى قېرىنداشلىقتىن 
نىڭ مهككىـدىن ھىجـرەت قىلىـپ بارغـان      بىز مهدىنىدىكى ئهنـسارىالر   

 ىنى،نلىق قىلغـــاۇلقوبـــىنى ۋە رشـــى ئالغـــانلىقانى قانـــداق قرمۇھـــاجىرال
ــۆيى ۋە مــال   دۇنياســىدىن مۇھــاجىرالرنى ئوخــشاش بهھــرىمهن  -ئۆزىنىــڭ ئ

 كاتتىلىرىـدىن بولغـان ئهبـۇ       قۇرەيش. ى كۆرۈپ ئۆتكهن ئىدۇق   نلىقىنقىلغا
ــمهس،   ــڭ ئهرزىـ ــۇزەيفه ۋە ئۇنىـ ــاددىيھـ ــسىدىكى  ئـ ــهلىم ئوتتۇرىـ ــۇلى سـ  قـ

مۇناسىۋەتتىن بىز دەل ئىـسالمى قېرىنداشـلىقنىڭ ئېـسىل نهمۇنىـسىنى           
ــ ــدىنمۇ    . ۆرۈۋاالاليمىزك ــر تۇغقان ــاخىرلىرىغىچه بى ــڭ ئهڭ ئ ــۇالر ھاياتىنى ئ

 يهنه جهســىتىيېقىنــراق ھــالهتته ياشــىدى، ۋاپــات بولغانــدىمۇ بىرســىنىڭ  
 بىـرىگه ھهمـراھ بولغـان ھـالهتته بىـرلىكته        -بىرسىنىڭ يېنىدا، روھى بىر   

قى  ئىـسالمنىڭ بىردىنبىـر ئۇلۇغلـۇ      -ئهنه شۇ . نىڭ دەرگاھىغا كهتتى  ئالالھ
ــدى ــى ئــورنى     . ئى ــپ چىقىــشى ۋە جهمئىيهتتىك نىــڭ ئالالھئــائىله كېلى

نهزىرىدە ھېچنهرسىگه ئهرزىمهيتتى، پهقهت قۇرئان كهرىمـدە كۆرسـىتىلگهن         
 ئۆزىنىـڭ ھهدىـسلىرى     رەسۇلۇلالھ.  ئىدى ۇھىممئىمان ۋە تهقۋادارلىقال ئهڭ     

  : قۇرئان كهرىمدەئالالھ.  قايتا تهكىتلىدى-ئارقىلىق بۇنى قايتا
 ــولغىنىڭالر ــۋادار بـ ــدە ئهڭ ھۆرمهتلىـــك  ئالالھئهڭ تهقـ نىـــڭ نهزىرىـ

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دېدىھېسابلىنىسىلهر
ــڭ ئهرەب — ــقا  ئهرەبلهرنىـــ ــۋادارلىقتىن باشـــ ــانالردىن تهقـــ  بولمىغـــ
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ئاق تهنلىـك ئايالنىـڭ      —،   دېدى، ئۇ يهنه   — ،ھېچقانداق ئارتۇقچىلىقى يوق  
ــك ئايا   ــارا تهنلى ــسىنىڭ، ق ــقا    بالى ــۋادارلىقتىن باش ــسىدىن تهق ــڭ بالى لنى

  . دېدى—ئارتۇقچىلىقى يوق، 
يېڭى ۋە ھهققانى بولغان ئىسالم جهمئىيىتىدە، ئهبۇ ھۇزەيفه بىر قۇلنى 

بـۇ بـاراۋەر بولمىغـان      . ھامىيلىقىغا ئـېلىش ئـارقىلىق شـهرەپكه ئېرىـشتى        
 پهرقلهرنــــى تــــۈپتىن ئىجتىمــــائىيســــىنىپى ئــــايرىمىچىلىق ۋە خاتــــا 

غان يېڭى ۋە تـوغرا يېـتهكلهنگهن ئىـسالمى جهمئىيهتـته، سـهلىم             قىتىدىوي
ئۆزىنىـــڭ ئىمـــانى ۋە قۇربـــان بېرىـــشكه تهييـــار تۇرىـــدىغان روھـــى بىـــلهن 

ئۇ مهككىدىن مهدىنىگه ھىجرەت    . مۇسۇلمانالرنىڭ ئالدىنقى سېپىدە تۇردى   
ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ  ئىمــامىقىلغــان مۇھاجىرالرنىــڭ   ــۇپ، پهيغهم  بول

لىرى بىـلهن ياسـالغان قۇبـا مهسـجىدىدە ئـۇالرنى باشـالپ نامـاز            مۇبارەك قـول  
نىـڭ كىتابىـدىن ئىگىلىـگهن چوڭقـۇر بىلىمـى ۋە           ئالالھئۇنىڭ  . ئوقۇيتتى

يۈكـسهك قــابىلىيىتى بولغاچقــا، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇســۇلمانالرنى  
نىـڭ مـۇھهببىتىگه،    ئالالھسـهلىم   . ئۇنىڭدىن قۇرئان ئۆگىنىشكه چاقىردى   

 ھـۆرمهتكه سـازاۋەر     يـۇقىرى هر ئهلهيهىسساالمنىڭ نهزىرىـدىكى ئهڭ      پهيغهمب
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا. بولدى

 مېنىــڭ ئــۈممىتىم ئىچىــدە ســاڭا ئوخــشاش كىــشىلهرنى ياراتقــان  —
ھهتتــــا ئۇنىــــڭ .  دېــــگهن ئىــــدى—هن، ئېيتــــتىم ھهمدۇســــانا ئالالھقــــا

الىهالرنىڭ بىـرى   يهنـى سـ   (سهلىم مىنهسسالىهىين   «قېرىنداشلىرى ئۇنى   
سهلىمنىڭ ھېكايىسى خۇددى بىالل قاتارلىق     .  دەپ چاقىرىشاتتى  »)سهلىم

ئونلىغــان قــۇلالر ۋە پېقىرالرنىــڭ ھېكايىــسىغا ئوخــشاشال بولــۇپ، ئىــسالم   
ــا كۆتــ   ــۇقىرى ئورۇنغ ــدىن ي ــۇقتىن ۋە پهس ئورۇن ــۇالرنى قۇلل ــۇالرنى ۈرۈئ پ، ئ

 هربىــيھم، رەھــبهر ۋە  ئىمــاهمئىيهتــتهجھهققــانى ۋە يېتهكچــى بولغــان بىــر 
   .قۇماندانالرغا ئايالندۇردى
 خــۇلقى پۈتـۈنلهي ئىــسالمى گــۈزەل ئهخالقالردىــن  -سـهلىمنىڭ مىــجهز 

. كى ئىـدى  ۈكلىتهركىپ تاپقان بولۇپ، بۇالرنىڭ بىرسى ئۇنىڭ ئوچۇق سـۆزل        
ــا      ــۇنى ئوتتۇرىغ ــسا، دادىللىــق بىــلهن ئ ــۈز بېرىــپ قال ــالىق ي ــۇ بىــرەر خات ئ
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ــۇ  ــڭ مهجبـ ــنى ئۆزىنىـ ــساباليتتىقويۇشـ ــه  . رىيىتى دەپ ھېـ ــكه فهتىـ مهكـ
ق بولغـان ۋەقه  ۇنۇشـل وتبولغاندىن كېيىن يۈز بهرگهن تۆۋەنـدىكى ھهممىـگه      

پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم شـــهھهر . بىـــزگه بـــۇنى چۈشـــهندۈرۈپ بېرىـــدۇ 
 قىـشالق ۋە قهبىلىـلهرگه ئۆزىنىـڭ بهزى سـاھابىلىرىنى          -ئهتراپىدىكى يېزا 

ــا ئۇالرن  ــدە ئۇالرغ ــۇرۇش قىلىــش ئۈچــۈن ئهمهس، بهلكــى   ئهۋەتتــى ھهم ىــڭ ئ
كىشىلهرنى ئىسالم دىنىغـا چـاقىرىش ئۈچـۈن ئهۋەتىلگهنلىكىنـى قـاتتىق            

خالىــد ئىبنــى ۋەلىــد ئهۋەتىلگهنلهرنىــڭ بىــرى بولــۇپ، ئــۇ بــۇ . تهكىتلىــدى
تىدىكى بىر كونا ھېسابنى قىلىـش ئۈچـۈن، ھـازىر          قجهرياندا جاھىلىيهت ۋا  

ر ئـادەم بىـلهن ئۇرۇشـۇپ قېلىـپ، ئـۇنى           مۇسۇلمان بولۇپ ئىمان ئېيتقان بى    
دەۋەت قىلىــش ئۈچــۈن ئهۋەتىلگهنلهرنىـڭ ئىچىــدە ســهلىم ۋە  . ئۆلتۈرىـۋەتتى 

 سـهلىم خالىـدنىڭ قىلغـان ئىـشىنى كـۆرۈپال ئۇنىـڭ             .باشقىالرمۇ بار ئىدى  
قېشىغا كېلىپ، ئۇنىڭ ئۆتكۈزگهن خاتالىقىنى تىلغا ئېلىپ، ئۇنى قاتتىق         

ــدىئ ــاھىلىيهت ۋا. هيىبلى ــدقج ــبهر ۋە    تى ــۈك رەھ ــسالمدا بۈي ــازىر ئى ا ۋە ھ
 بولغان خالىد بىر ھازا جىمجىت ئولتۇرۇپ كهتتى، ئانـدىن         قوماندان هربىيھ

ــدى، ئهممــا ســهلىم      ــۆزىنى ئاقلىمــاقچى بول ــرەت قىلىــپ ئ ــاتتىق غهي ــۇ ق ئ
پ، خالىدنىڭ كهچۈرگۈسىز گۇناھ ئۆتكـۈزگهنلىكىنى ئۇچـۇق        ۇئورنىدىن تۇر 

ر قۇلنىــڭ مهككىلىــك كۈچلــۈك بىــر  ســهلىم خالىــدقا پهس بىــ . ئېيتتــى
ئىـسالم ئـۇالرنى   . ئاقسۆڭهككه قىلغان مۇئامىلىسىدەك مۇئامىله قىلمىـدى   

ئۇ خالىدنى باشلىق بولغاچقا خاتالىقلىرى     . دىگهنىباراۋەر ئورۇنغا ئېرىشتۈر  
ــى     ــدى، بهلكـ ــاراپ قالمىـ ــادەم دەپ قـ ــدىغان ئـ ــسىمۇ بولىـ ــا ئېلىنمىـ تىلغـ

قىالر بىـلهن ئوخـشاش دەپ مۇئـامىله        مهسئۇلىيهتنى ئۈستىگه ئېلىشتا باش   
ئۇ بۇنى خالىـدقا بولغـان ئـاداۋەت، ئۆچمهنلىـك سـهۋەبىدىن قىلغـان              . قىلدى

ئـۆزىنى  ي نهسـىههت ۋە ئـۆز ـ    بولماستىن، بهلكى ئىسالم ئـۆگهتكهن سـهمىمى  
بىـرىگه   -بىـر .  قىلىش ھېسسىياتىنىڭ تۈرتكىسىدە قىلغان ئىـدى      هنقىدت

ــهمىمىيهتنى پهيغه   ــداق س ــان بۇن ــا  بولغ ــساالم قايت ــبهر ئهلهيهىس ــا -م  قايت
  :تهكىتلهپ

 — نهســىههتتۇر، — نهســىههتتۇر، دىــن— نهســىههتتۇر، دىــن— دىــن—
ا ئاڭالنغـان چاغـدا، ئـۇ       قرەسـۇلۇلالھ خالىـدنىڭ قىلغـان ئىـشى       . دېگهن ئىدى 
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چوڭقۇر ھهسرەتلىنىپ، پهرۋەردىگارىغا چىن كۆڭلىدىن يالۋۇرۇپ، ئۇزۇن دۇئا        
  :قىلدى

نىڭ قىلغــان ئىــشىدا مهن ھهقىــقهتهن ســېنىڭ ئــى رەبــبىم، خالىــد—
ــاكمهن،   ــدە پــ ــورىدى   —نهزىرىڭــ ــۇ ســ ــدىن ئــ ــۇنى  —، ئانــ ــرەرىڭالر ئــ بىــ

  لىمىدىڭالرمۇ؟ئهيىب
نى جــاۋاب دېــگهن — ۋە قارشــى تــۇردى،  هيىبلىــدىئ ســهلىم ئــۇنى  —

ى پـــغهزىئاڭلىغانـــدىن كېـــيىن، ئانـــدىن پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ 
  .بېسىقتى

ــبهر ئهله  ــهلىم پهيغهم ــ س ــساالم ۋە م ــالهتته  گهرهمىنلۆيهىس ــېقىن ھ  ي
ئۇ ئىبادەتكه قىلچىمۇ سۇسلۇق قىلمايتتى ۋە ھېچبىر غـازاتتىن         . ياشىدى

بولۇپمۇ ئۇنىڭ بىلهن ئهبۇ ھۇزەيفهنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى      . قىپقالمىغان ئىدى 
كۈچلۈك قېرىنداشلىق مۇناسىۋەت كۈنلهرنىڭ ئۆتىشى بىلهن بارغانـسېرى        

  .كۈچىيىپ باردى
) نىـڭ سـاالمى بولـسۇن   ئالالھئۇنىڭغـا  (ىڭ بۈيۈك پهيغهمبىـرى   نئالالھ

 كهززابئـۇزۇن ئـۆتمهي     . ه بولـدى  پۋاپات بولغاندىن كېيىن، ئهبۇ بهكرى خهلى     
ىگه دۇچ كهلـــدى ۋە سۇيىقهســـتمۇســـهيلىمهنىڭ ئىـــسالم دىنىغـــا بولغـــان 

ئهرەبىـستاننىڭ ئوتتـۇرا قىـسمىغا يـۈرۈش        . يهمامهدە قاتتىق ئۇرۇش بولـدى    
 ئهبۇ ھۇزەيفهمـۇ بـار      »قېرىندىشى« ئىچىدە، سهلىم ۋە ئۇنىڭ      ۇنقوشقىلغان  
ئۇرۇش دەسلهپ باشالنغان چاغدا، مۇسۇلمانالر ھهممىـسى ئـۆز ئالـدىغا           . ئىدى

يهككه ئۇرۇش قىلغاچقا، كۈچ بۆلۈنۈپ كېتىپ مۇسۇلمانالر ئېغىـر تـاالپهتكه           
ــدى ــتىن    . ئۇچرىـ ــۇلمانالرنى يېڭىۋاشـ ــد مۇسـ ــى ۋەلىـ ــد ئىبنـ ــا خالىـ ئهممـ
ــكى ــۇنللهپ، تهش ــتۇردى  قوش ــدە ماسالش ــاالرلىق دەرىجى ــران ق ــۇ . نى ھهي ئهب

 بىرىنى قۇچاقالپ تۇرۇپ، سۇنماس ھهقىـقهت بولغـان         -ھۇزەيفه ۋە سهلىم بىر   
 بولۇشـقا، شـۇ ئـارقىلىق ئـاخىرەتتىكى مهڭگۈلـۈك           ېهىتشـ ئىسالم يولىـدا    

ــهم بېرىـــشتى بهخـــت ــۇلمانالرنى  . كه ئېرىشىـــشكه قهسـ ــۇزەيفه مۇسـ ــۇ ھـ ئهبـ
  :ۇپئاگاھالندۇر

لــى بىــلهن قۇرئــان كهرىمنــى هئهم ۆزۈڭالرنىــڭئ!  ئـى ئهھلــى قۇرئــان —
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ــنهتلهڭالر،  ــدى—زىنـ ــهيلهمهنىڭ - دەپ توۋلىـ ــ دە، مۇسـ ــگه ۇنىقوشـ  ئىچىـ
  :ئاندىن سهلىم. قۇيۇندەك كىرىپ كهتتى

 ئهگهر مۇســۇلمانالر مهن تهرەپــتىن ھۇجۇمغــا ئۇچرىــسا، مهن قۇرئــان —
؟ ئــى ســهلىم، ئۇنــداق !مامــدىمهنيادلىغۇچىالرنىــڭ ئهڭ تــۆۋىنى بولــۇپ قال

 دە، ئـۇرۇش    - دەپ توۋلىـدى   —! بولۇشتىن ساقالن، قۇرئانغا اليىق ئـادەم بـول       
مۇھاجىرالرنىڭ بايراقچىسى زەيد ئىبنـى     . سۈپ كىرىپ كهتتى  قاينىمىغا بۆ 

ــدى ــاب يېقىلــ ــايراقنى كۆتــــ . خهتتــ ــال بــ ــهلىم دەرھــ ــنى ۈرۈســ پ ئۇرۇشــ
ندى، ئانـدىن ئـۇ بـايراقنى سـول         ئۇنىڭ ئوڭ قۇلى ئۈزۈپ تاشال    . داۋامالشتۇردى

پ، شهرەپلىك قۇرئان كهرىمنىڭ تۆۋەندىكى ئـايهتلىرىنى       ۈرۈلى بىلهن كۆت  وق
  :ئۈنلۈك ئوقۇشقا باشلىدى

—   نۇرغـــۇن پهيغهمـــبهرلهر بىـــلهن كـــۆپلىگهن خۇداگـــۇي ئۆلىمـــاالر
ــدى  ــرلىكته جهڭ قىلـ ــۇالر . بىـ ــالالھئـ ــدا ئـ ــۈلپهتلهردىن  يولىـ ــكهن كـ  يهتـ

 دۇچ  يولىـدا  ئۆزىنىـڭ    ئـالالھ . ىدى، باش ئهگمىـدى   شاشموبروھسىزالنمىدى،  
ــدۇ    ــۈچىلهرنى دوســت تۇتى ــا چىداشــلىق بهرگ ــگهن قىيىنچىلىقالرغ  .كهل

  ) ئايهت-146سۈرە ئال ئىمران (
ئۆزىنىـڭ  ! ئۇرۇش مهيدانىغا نىسبهتهن بۇ نېمه دېگهن تهسىرلىك ئايهت       

ــشى         ــگهن ياخ ــېمه دې ــۇ ن ــا ب ــدىم قىلغانالرغ ــۈن تهق ــسالم ئۈچ ــاتىنى ئى ھاي
  !بېغىشلىما

دۈشمهنلهرنىڭ بىر ھۇجـۇمى سـهلىمنى ھالـسىرىتىپ قويـدى، سـهلىم       
بـۇ  . ئۇرۇش ئاخىرى مۇسـهيلهمهنىڭ ئۆلۈشـى بىـلهن ئاخىرالشـتى         . يېقىلدى

. چاغــدا ســهلىمنىڭ ھاياتىنىــڭ ئهڭ ئــاخىرقى مىنــۇتلىرى قالغــان ئىــدى  
ــ    نى ئىزدەۋاتقانـــدا ىرىلتهىېمۇســـۇلمانالر ئۆزىنىـــڭ يارىـــدارلىرىنى ۋە شـ

ســهلىم ناھــايىتى ئاجىزلىــشىپ كهتــكهن بولــسىمۇ،  .ىمنى تېپىــشتىســهل
  :باشقىالردىن

  :ئۇالر.  دەپ سورىدى— ئهبۇ ھۇزەيفه قېنى؟ —
  . بېرىشتىجاۋاب دەپ — بولدى،  ئۇ شېهىت—
 دېــدى — ئۇنــداق بولــسا مېنــى ئۇنىــڭ يېنىــدا يــاتقۇزۇپ قويــۇڭالر، —
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  .سهلىم
  . بولدىتهىې ش ئۇ سىنىڭ يېنىڭدا، سهلىم، ئۇ مۇشۇ يهردە—

ــدى    ــه دېمىـ ــدىن ھېچنهرسـ ــسىرىدى، ئانـ ــۇس كۈلۈمـ ــهلىم سـ ھهر . سـ
ــۇالر بىلــله .  ئۆزىنىــڭ ئارزۇســىنى ئهمهلــگه ئاشــۇرغان ئىــدى هنئىككىــيل ئ

  . بولدىتهىېئىسالم دىنىغا كىردى، بىلله ياشىدى، بىلله ش
پهرۋەردىگارىنىـڭ قېـشىغا    —سهلىم، مۇسۇلمانالرنىڭ بۈيـۈك ئۈلگىـسى     

 بولغانـدا، مۇنـداق     ېهىتشـ ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب سـهلىم         ھهزرىتى  . كهتتى
  :دېگهن ئىدى

نى ئورۇنباســـارلىققا  ئهگهر ســـهلىم ھايـــات بولغـــان بولـــسا، مهن ئـــۇ—
  .التتىمتهيىنلىگهن بو
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  سۇھهيل ئىبنى ئهمىر 
 

ر غازىتىدا، سۇھهيل مۇسۇلمانالرغا ئهسىر چۈشكهندە، ئـۆمهر ئىبنـى          ىبهد
  :المغاخهتتاب پهيغهمبهر ئهلهيهىسسا

ــا —  اتتــۇرون ســۇھهيل ئىبنــى ئهمىرنىــڭ ئىككــى ئ مه! رەســۇلۇلالھ ي
چىشىنى چىشىنى يۇلىۋىتهي، ئۇ بۇندىن كېيىن سـېنىڭ زىيىنىڭغـا سـۆز            

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دېدى— ،قىلمايدىغان بولسۇن
مهن ھېچكىمنى ناكا قىلمايمهن،    ! ھهرگىز ئۇنداق قىلما  !  ئى ئۆمهر  —

 دېـدى ۋە    —همبهر بولساممۇ ئـالالھ مېنـى ناكـا قىلىـدۇ،           بولمىسا مهن پهيغ  
بهلكىــم ســۇھهيل كهلگۈســىدە !  ئــى ئــۆمهر—، ئــۆمهرنى يېنىغــا چاقىرىــپ

  . دېدى—سېنى خۇشال قىلىدىغان ئىش قىلىشى مۇمكىن، 
سۇھهيل ئىبنى ئهمىـر قۇرەيـشنىڭ ئىچىـدىكى كـۆزگه كـۆرۈنگهن بىـر              

ستا بولۇپ، كىـشىلهر ئارىـسىدا       سۆزگه ئۇ  -ئۇ ئهقىللىق ۋە گهپ     . ئادەم ئىدى 
ئۇ قۇرەيشنىڭ باياناتچىسى ۋە ناتىقى ئىدى ھهمـدە مهشـهۇر          . گېپى ئۆتهتتى 

ــدى    ــان ئى ــۇھىم رول ئوينىغ ــسىدە م ــۇدەيبىيه سۈلهى ــ. ھ  -6 ڭھىجرىيىنى
ــساالم ۋە    ــبهر ئهلهيهىسـ ــاخىرى، پهيغهمـ ــڭ ئـ ــاھابىلهر 1500يىلىنىـ دەك سـ

خىمـۇ مـۇھىمى ئۇالرنىـڭ      تې.  ئۆمرە قىلىـشقا ماڭـدى     گه مهككى دىنمهدىنى
لـۇچىالر ئىـشلىتىدىغان    ويالنماي، پهقهت   قورالھېچقايسىسى ئۇرۇش ئۈچۈن    

ئـۇالر يهنه ھهقىـقهتهن ھهج قىلىـشقا        . خهنجهرلىرىنىال ئېلىۋېلىشقان ئىـدى   
ى بىلـــدۈرۈش ئۈچـــۈن، قۇربـــانلىق قىلىـــدىغان مـــالالرنىمۇ  نلىقىنماڭغـــا

  . ئېلىۋېلىشقان ئىدى
ى ئۇقـۇپ، دەرھـال ئـۇرۇش      نلىقىنپ كېلىۋاتقـا   ئۇالرنىڭ يېقىنال  قۇرەيش

ــدى ــشقا تهييارالنــ ــگه  . قىلىــ ــۇ مهككىــ ــۇلمانالرنى ھهرگىزمــ ــۇالر مۇســ ئــ
خالىد ئىبنـى ۋەلىـد مۇسـۇلمانالرنىڭ       . كىرگۈزمهسلىككه قهسهم قىلىشتى  

.  بـاش قىلىنىـپ ئهۋەتىلــدى  ۇنغاقوشـ لىنى ئۈزىـۋېتىش ئۈچـۈن، ئــاتلىق   ويـ 
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ئىــل غهمىــم دېــگهن يهردە كۈتــۈپ  مۇســۇلمانالرنى كاراۇنىقوشــخالىــدنىڭ 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم خالىدنىڭ ئىشلىرىنى ئالـدىنئاال بىلـگهن        . تۇردى
ــدى ــۇرەيشگهرچه . ئى ــبهر   ق ــسىمۇ، پهيغهم ــمىنى بول ــۇلمانالرنىڭ دۈش  مۇس

ــازىر   ــساالم ھ ــۇرەيشئهلهيهىس ــشنى    ق ــۇپ قېلى ــلهن تۇتۇش ــسى بى  ئارمىيى
   :شۇنىڭ بىلهن ساھابىلهردىن. ياقتۇرمىدى

 ئاراڭالردىن كىم بىزنى قۇرەيشكه ئۇچراشتۇرماي، باشقا يـول بىـلهن           —
ئهســلهم قهبىلىــسىدىن بىــر  .  دەپ ســورىدى—مهككىــگه ئېلىــپ بارىــدۇ؟  

  :ئادەم
 تۇقاي يـولالر    - دەپ، مۇسۇلمانالرنى ئهگرى   — مهن ئېلىپ بارىمهن،     —

.  تهرەپـتىن يېقىنالشـتى    هنـۇب جبىلهن باشالپ مېڭىپ، ئاخىرى مهككىـگه       
ــ ــۇالرنى   خالى ــال ئ ــۋالنى چۈشــىنىپ دەرھ ــگه  ۇشتوســد ئهھ  ئۈچــۈن مهككى

ــايتتى ــا    . قـ ــر جايغـ ــېقىن بىـ ــۇدەيبىيهگه يـ ــساالم ھـ ــبهر ئهلهيهىسـ پهيغهمـ
 مۇشۇ مـۇقهددەس چـاغنى ۋە مـۇقهددەس ئـورۇننى           قۇرەيشجايلىشىپ، ئهگهر   

. ىنى ئېيتتـى  قبـۇل قىلىـدىغانلى   وئۇلۇغالش ئۈچۈن قانداق شـهرت قويـسا ق       
ىدا خـۇزائه قهبىلىـسىدىن بىـر تـوپ     قنـى ۋەرەقه باشـچىلى   بهدىل ئىب قۇرەيش

لىـشكه  ېمه ئۈچـۈن كهلگهنلىكىنـى بىلىـپ ك       ېئادەمنى مۇسۇلمانالرنىڭ نـ   
بهدىـــل پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم بىـــلهن كۆرۈشـــۈپ، ئانـــدىن . ئهۋەتتـــى
نىڭ يېنىغا قايتىپ كهلـدى ۋە ئۇالرغـا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ۋە              قۇرەيش

ئهممـا ئـۇ    .  ئېيتتـى  ىنىۇقيوقلـ ش قىلىـش نىيىتىنىـڭ      ساھابىلهرنىڭ ئۇرۇ 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىتتىپاقدىشى بولغان خۇزائه قهبىلىـسىدىن       

  :بولغاچقا، ئۇالر ئۇنىڭ سۆزىگه ئىشهنمىدى
 قىلىپ، ئۆزىنىڭ ئهسـكهرلىرىنى     نىقاب مۇھهممهد ئۆمرە قىلىشنى     —

هن بىزنىـــڭ بىزنىـــڭ ئۈســـتىمىزگه باشـــالپ كىلهمـــدىكهن؟ ئۇنىـــڭ بىـــل
ــالىتى    ــۇرۇش ھ ــارىمىزدا ئ ــۇدمئ ــا، ئهگهر هۋج ــ تۇرس ــسا  ئهرەب ــۇنى ئاڭلى لهر ب

ــۇ د    ــگه كىرىپت ــلهن مهككى ــۇق بى ــۇھهممهد زورل ــلهن  ېم ــالالھ بى ــدۇ؟ ئ مهم
 —قهســـهمكى، ئۇالرنىـــڭ مهككىـــگه كىرىـــشىگه ھهرگىـــز قۇشـــۇلمايمىز، 

  . ېيىشتىد
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ــۇالر   ــلهن ئ ــششــۇنىڭ بى ــابى قۇرەي ــان ئهھ ــشى بولغ ش نىڭ ئىتتىپاقدى
پهيغهمــبهر . قهبىلىــسىنىڭ باشــلىقى ھهلىــس ئىبنــى ئهلقهمهنــى ئهۋەتتــى 

پ ۈھهلىــسنى كــۆر) نىــڭ ســاالمى بولــسۇنئۇنىڭغــا ئالالھ(ئهلهيهىســساالم 
  :ساھابىالرغا

 بۇئادەم مال قۇربانلىق قىلىـشنى ناھـايىتى چـوڭ بىلىـدىغان بىـر              —
قهبىلىـــدىن، ھهقىـــقهتهن ھهج قىلغىلـــى كهلگهنلىكىمىزنـــى بىلـــدۈرۈپ 

ۇيۇش ئۇچۇن قۇربانلىق قىلىدىغان مالالرنى ھهيدەپ چىقىرىـپ، ئۇنىڭغـا          ق
 ېلىـپ كھهلىـس   .  دېدى، ئۇالر شـۇنداق قىلىـشتى      —كۆرسىتىپ قويۇڭالر،   

دەپ تــوۋالپ تهلبىــيه » ...،يــكهبهب لمهمۇيــك ئــالالھبهبهل«مۇســۇلمانالرنىڭ 
  :كهقۇرەيشئۇ قايتىپ بېرىپ . ئېيتىۋاتقان ھالىتىنى كۆردى

ــ— ــالالھ پـ ــساق   ئـ ــشتىن توسـ ــگه كىرىـ ــۇالرنى مهككىـ ــز ئـ اكتۇر، بىـ
ــۇلال    ــرى بهيت ــيهر قهبىلىلى ــوزام، ھىم ــۇدەك، لهخهم، ج ــارەت ھبولمىغ نى زىي

ــدىن    ــوغلىنى ئالالھنىـــــڭ ئۆيىـــ ــان يهردە، مۇتهللىپنىـــــڭ ئـــ قىلىۋاتقـــ
ــۇلالدىن( ــلهن     ) بهيت ــالالھ بى ــان ئ ــسى بولغ ــڭ ئىگى ــامدۇق؟ كهئبىنى تۇس

ئــۇالر جهزمهنكــى ئــۆمرە ! ىلىۋەتــسۇنقهســهمكى، ئــالالھ قۇرەيــشنى ۋەيــران ق
 بۇ گهپنى ئاڭالپ، ئـۇنى مهنـسىتمىگهن        قۇرەيش.  دېدى —قىلغىلى كهپتۇ،   

  :ھالدا
ــۇر — ــم ئولتــ ــر   !  جىــ ــارۋىچى بىــ ــۆچمهن چــ ــهن پهقهت كــ ، ئهرەبســ

 — مىكىرنـــى بىلمهيـــدىغان سهھرالىقـــسهن، -قهســـتنى ۋە ھىـــيله ىيۇس
ۇرۋە ئىبنـى مهسـئۇدنى     ئاندىن ئۇالر تائىف خهلقىنىڭ باشلىقى ئ     . يىشتىېد

ئــــۇ كېلىــــپ پهيغهمــــبهر   . ئهھــــۋالنى بىلىــــپ كېلىــــشكه ئهۋەتتــــى   
  :ئهلهيهىسساالمغا

 -ۋمىقــوســهن بــۇ ســاياق ئــادەملهرنى يىغىــپ، ئــۆز !  ئــى مــۇھهممهد—
، تۇغۇلغــان يېــرىڭگه قايتىــپ ۈچــۈنئقېرىنداشــلىرىڭنى مهغلــۇپ قىلىــش 

 توسـۇش   سـېنىڭ زورلـۇق بىـلهن مهككىـگه كىرىـشىڭنى      قۇرەيشكهپسهن،  
ئالالھ بىلهن قهسهمكى، بـۇ ئـادەملهر       . ئۈچۈن ئالالھ ئالدىدا قهسهم بېرىشتى    

  : ئهبۇبهكرى بۇنى ئاڭالپ، ئۇرۋەگه.  دېدى— تاشالپ كېتىدۇ، ۇمچوقسېنى 
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ئــۇرۋە .  دېــدى—بىــز ئــۇنى تاشــالپ كېتهمــدۇق؟  !  ۋاي زاۋال تــاپقۇر—
 ئىـدى،   زارتقانئۇل  منىڭ ساقىلىغا قو  سۆزلهۋاتقاندا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساال  

  :مۇغىرە ئىبنى شۇئىبه
ــارت — ــۇڭنى تـ ــىلكىۋەتتى —!  قولـ ــولىنى سـ ــڭ قـ ــۇرۋە . دەپ ئۇنىـ ئـ

  : چېچىلغان ھالدا
ــگهن ق !  ســاڭائىــسىت — ــېمه دې ــالوســهن ن ــدى —! پ پهيغهمــبهر . دې

  .ئهلهيهىسساالم كۈلۈپ كهتتى
  . سورىدى ئۇرۋە— بۇ ئادەم كىم، ئى مۇھهممهد؟ —
  .ندىشىڭ مۇغىرە ئىبنى شۇئبه سېنىڭ بىر نهۋرە قېرى—
  ! ھهي خائىن—

ئۇرۋە مۇغىرەگه غهزەپلىنىپ، ئۇنى ھاقارەتلهشـكه باشـلىدى، ئانـدىن ئـۇ            
ئۇ ساھابىلهرنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم      .ساھابىلهرنى كۆزدىن كهچۈردى  

ى، تاھـارەت ئالـسا، سـۇنى    نلىقىنبىر بۇيرۇق چىقارسىال دەرھال ئورۇندايـدىغا     
ــدىغ  ــشىپ كېتى ــۆۋەن    نلىقىناتالى ــاۋازىنى ت ــسه ئ ــدا سۆزلى ــڭ ئالدى ى، ئۇنى

ى نلىقىنى، ئۇنى ھۆرمهتلهپ كۆزىگه تىكىلىپ قارىمايدىغا     نلىقىنقىلىدىغا
  : خهلقىگهقۇرەيشقايتقاندىن كېيىن . كۆردى

ئىـران  ( خهلقـى، مهن كىـسرا   قـۇرەيش  ئالالھ بىـلهن قهسـهمكى، ئـى     —
لېكىن . ڭ ھۇزۇرىدا بولدۇم  ، نهجاشىالرنى )رۇم پادىشاسى (، قهيسهر   )پادىشاسى

ــۆرمىتىنى ئۇالرنىــڭ     ــا قىلغــان ھ ــاھابىلىرىنىڭ ئۇنىڭغ مۇھهممهدنىــڭ س
ــدىم  ــدە كۆرمى ــز   . ھېچبىرى ــۇنى ھهرگى ــكۈچىلىرى ئ ــڭ ئهگهش مۇھهممهدنى

ئــويالپ بــېقىڭالر، ئــۇ ســىلهرگه تــوغرا بىــر تهكلىپنــى   . تاشــالپ كهتمهيــدۇ
ــۇنى قوبــۇل قىلىڭــالر، مهن ســىلهرگه ســهمى   لىك بىــلهن يمىبېرىۋاتىــدۇ، ئ

نهسىههت قىالي، ئۇنىڭ ئۈستىدىن غهلىبه قىلىشىڭالرغا كـۆزۈم يهتمهيـدۇ،          
  :قۇرەيش.  دېدى—

تهيلى، كېــيىن ېقــايتۇرىۋ مۇنــداق گهپلهرنــى قىلمــا، ئــۇنى بــۇ يىــل —
  . دېيىشتى—كهلسۇن، 
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 شۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئوسـمان ئىبنـى ئهففـاننى           —
هككىـگه كېلىــشتىكى مهقـسىتىنى بىلــدۈرۈش   لىرىغا مكاتتىۋاشــ قـۇرەيش 

ئۈچۈن ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ تۇغقانلىرىنى يوقلىشىغا ئىجازەت سوراش ئۈچۈن        
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئوسماننى مهككىدە قالغان     . ئهلچىلىككه ئهۋەتتى 

ــۇلمانالرغا غهل  ــاجىز مۇس ــيېقىنلىبىنىــڭ ىئ ــڭ دىنىنىــڭ  ق ى ۋە ئالالھنى
ئوســمان . هۋەر يهتكۈزۈشــكه تهۋســىيه قىلــدى توغرىــسىدا خۇشــخغــالىبلىقى

قۇرەيشكه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سۆزلىرىنى يهتكـۈزدى، ئهممـا ئـۇالر          
ــڭ      ــدا چى ــلىك قارارى ــگه كىرگۈزمهس ــساالمنى مهككى ــبهر ئهلهيهىس پهيغهم

ى نلىقىنئۇالر ئوسماننىڭ كهئبىنى ئايلىنىپ تاۋاپ قىلسا بولىـدىغا       . تۇردى
  :ئېيتتى، ئهمما ئوسمان

، ۇرۇقلـۇق ت پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تاۋاپ قىلىشتىن چهكلهنگهن       —
ئۇالر ئوسماننى سوالپ قويـدى،     .  بهردى جاۋاب دەپ   —مهن تاۋاپ قىلمايمهن،    

پهيغهمــبهر . ئوســمان ئۆلتۈرۈلۈپتــۇ، دېــگهن خهۋەر تارقالــدى: شــۇنىڭ بىــلهن
  :ىيهسىنى ئۆزگهرتىپپوزىتسئهلهيهىسساالم بۇنى ئاڭالپ، دەرھال 

پهيغهمـبهر  .  دېدى —مۇشرىكالر بىلهن ئېلىشمىغىچه قايتمايمىز،      —
ئهلهيهىســساالم مۇســۇلمانالرنى ئــۇرۇش قىلىــش ئۈچــۈن بهيــئهت قىلىــشقا  

  :جاكارچى چىقىپ. چاقىردى
.  دەپ توۋلىدى  —بهيئهت قىلىڭالر، بهيئهت قىلىڭالر،     !  ئى خااليىق  —

ســتىغا يىغىلىــپ، ئــۇالر پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئولتۇرغــان دەرخنىــڭ ئا
ئــۇزۇن ئــۆتمهي پهيغهمــبهر . ئــۇرۇش قىلىــش توغرىلىــق بهيــئهت قىلىــشتى 

. ى مهلــۇم بولــدىقيالغــانلىقالغــان گهپنىــڭ رئهلهيهىســساالمغا ھېلىقــى تا
ــۇرەيش ــى   ق ــى ئهمىرن ــۇپ، ســۇھهيل ئىبن ــى قورق ــۇلۇلالھ خهلق ــلهن رەس  بى

نىگه سۈلهىلىشىپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى مهككىگه كىـرمهي، مهدىـ       
ــى   ــشكه كۆندۈرۈشــكه ئهۋەتت ســۇھهيل ئېنىقكــى ئۆزىنىــڭ  . قايتىــپ كېتى

لهى تۈزۈشتىكى چىچهنلىكى سهۋەبىدىن بۇ     ۇسۆزمهنلىكى، قابىللىقى ۋە س   
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ســۇھهيلنىڭ . ئىــشقا تــالالپ ئهۋەتىلــگهن ئىــدى

ى كـــۆرۈپ، قۇرەيـــشنىڭ مهيـــدانىنى ئـــۆزگهرتكهنلىكىنى نلىقىنكېلىۋاتقـــا
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  :ندى ۋەچۈشه
  . دېدى—ۇپ، بۇ ئادەمنى ئهۋەتىپتۇ، ل ئۇالر سۈلهىلهشمهكچى بو—

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋە سۇھهيل ئوتتۇرىـسىدىكى سـۆھبهت ئـۇزۇن          
.  جهھهتتىن كېلىـشىم ھاسـىل قىلىنـدى       پرىنسىپداۋاملىشىپ، ئاخىرى   

ئــۆمهر ۋە باشــقىالر كېلىــشىمنىڭ بهزى مــاددىلىرىنى ئىــسالم ئىــشلىرىغا  
ىق، مۇسۇلمانالر ئۈچۈن بىر مهغلـۇبىيهت دەپ قـاراپ ناھـايىتى نـارازى             زىيانل
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرنى رىغبهتلهندۈرۈپ. بولدى

 ھهرگىــــز ئۇنــــداق ئهمهس، مهن ئالالھنىــــڭ بۇيرۇقىغــــا ھهرگىــــز —
 دېــدى، —خىالپلىــق قىلمــايمهن، ئــالالھ مېنــى ھهرگىــز تاشــلىۋەتمهيدۇ،  

لهنىڭ مهزمـۇنلىرىنى   ۇهبـۇ تـالىپنى چاقىرىـپ، سـ       ئاندىن ئۇ ئهلى ئىبنـى ئ     
  :ۇيرۇدىبيېزىشقا 
 ئالالھنىــڭ ئىــسمى بىــلهن  ېهرىبــانمناھــايىتى شــهپقهتلىك ۋە  «—

  :، سۇھهيل گهپ قىستۇرۇپدېۋېدى —دەپ يازغىن، » باشاليمهن
ــۇ گهپنــى ئۇقمــايمهن،  — ــسم« مهن ب ــالالھىكهب ــالالھ، (» همۇم ئ ــى ئ ئ

پهيغهمــبهر .  دېــدى— دەپ يــازغىن، )ســېنىڭ ئىــسمىڭ بىــلهن باشــاليمهن
دەپ يېزىـشقا   » همۇم ئـالالھ  ىكهبـسم «ئهلهيهىسساالم ماقۇل بولۇپ ئهلىنـى      

  :، ئاندىنۇيرۇدىب
ــۇھهممهد  « — ــا ئالالھنىــڭ ســاالمى  (ئالالھنىــڭ ئهلچىــسى م ئۇنىڭغ
 »...سۇھهيل ئىبنى ئهمىر بىلهن شۇنداق دەپ سۈلهى قىلىـدۇكى        ) بولسۇن

  :يل رەت قىلىپ دېدى، سۇھه—دەپ يازغىن، 
 ئهگهر مهن سېنىڭ ھهقىقهتهن ئالالھنىڭ ئهلچىسى ئىكهنلىكىڭگه        —

 ئىـسمىنى   ۆزۈڭنىڭئم،  بوالتتىئىشهنگهن بولسام، سهن بىلهن ئۇرۇشمىغان      
پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم .  دېـــدى—ۋە داداڭنىـــڭ ئىـــسمىنى يـــازغىن، 

  :بۇنىڭغىمۇ ماقۇل بولۇپ ئهلىنى
سۇھهيل ئىبنى ئهمىر بىلهن شـۇنداق       ھمۇھهممهد ئىبنى ئابدۇلال  « —
ئـۇالر كىـشىلهرنىڭ    . ۇيرۇدىبـ  دەپ يېزىشقا    —،  »...لهى قىلىدۇكى ۇدەپ س 

 يىلغىـچه   10بىر بىرىگه زىيانكهشلىك قىلمـاي بىـخهتهر ياشىـشى ئۈچـۈن،            
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ــۇرۇش قىلماســلىق، ئهگهر قۇرەيــشتىن بىــر كىــم ئۆزىنىــڭ ۋەلىــسىنىڭ    ئ
مۇھهممهد ئـۇنى قۇرەيـشكه    ه،رۇخسىتىسىز مۇھهممهد تهرەپكه قېچىپ كهلس   

 مۇھهممهدنىــڭ يېنىــدىن بىــر كىــم قۇرەيــشكه قېچىــپ ؛قــايتۇرۇپ بېــرىش
 ئـۇنى قـايتۇرۇپ بهرمهسـلىك توغرىـسىدا كېلىـشىم ھاسـىل             قۇرەيشبارسا،  

ــدى ــدى  . قىل ــابرۇيىنى ســاقالپ قال ــۇ  . ســۇھهيل مهككىلىكلهرنىــڭ ئ ــۇ ب ئ
. المـاقچى بولـدى   تىنى قوغـداپ ق   ى مهنپهئ سۈلهىدە ئىمكانقهدەر قۇرەيشنىڭ  

ر ئهلهيهىســـساالمنىڭ كهڭ ئهلـــۋەتته، ئـــۇ بـــۇالرنى ھۆرمهتلىـــك پهيغهمـــبه 
  .ى بىلهنال قىاللىدىقرساقلىوق

لهىـــسى تۈزۈلـــۈپ ئىككـــى يىلغىـــچه مۇســـۇلمانالر     ۇھـــۇدەيبىيه س
ئهممـا  . قۇرەيشتىن خاتىرجهم بولۇپ، باشقا ئىـشالر بىـلهن مهشـغۇل بولـدى           

 ماددىلىرىغا خىالپلىـق قىلىـپ،       سۈلهىنىڭ قۇرەيش يىلى   -8ھىجرەتنىڭ  
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىتتىپاقدىـشى خـۇزائه قهبىلىـسىگه قارشـى          

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مهككىـگه     . بهنۇ بهكىر قهبىلىسىگه يـاردەم بهردى     
ئهممــا ئۇنىــڭ مهقــسىتى قىــساس . يــۈرۈش قىلىــش پۇرســىتىگه ئېرىــشتى

ــدى  ــشال ئهمهس ئى ــۇلمان را 10. ئېلى ــگه   مىــڭ مۇس ــدا مهككى ــزان ئېيى مى
 مۇسـۇلمان ئارمىيىـسىگه تاقابىـل تۇرالمايـدىغانلىغىغا         قـۇرەيش . توپالندى

لىغـان ۋە زىيانكهشـلىك قىلغـان،    ئازابمۇسۇلمانالرنى قـاتتىق   . كۆزى يهتتى 
ئۇالرغا ئازار بهرگهن، ئۇالرنى يهكلىگهن، ئۆيلىرىـدىن، يۇرتلىرىـدىن ھهيـدەپ            

رشــى تۇرۇشــقا قۇتراتقــان، ئۇالرغــا ئــۇرۇش  چىقارغــان، باشــقىالرنى ئۇالرغــا قا 
ئاچقــان قۇرەيــشلهرنىڭ ھــالى قانــداق بــۇالر؟ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم       

ئــۇ قۇرەيــشنىڭ باشــلىقلىرىغا ناھــايىتى كهڭ    . شــهھهرنى قولغــا ئالــدى  
ــاق ــدى   قورسـ ــامىله قىلـ ــلهن مۇئـ ــك بىـ ــۇ . لىق ۋە كهڭچىلىـ ــايىتىئـ  ناھـ

  : ئاۋازداهمىمىيسھېسداشلىققا تولغان 
ــى— ــۇرەيش  ئـ ــىقـ ــدۇ دەپ   !  خهلقـ ــداق قىلىـ ــىلهرنى قانـ ــى سـ مېنـ

شـۇ چاغـدا تېخـى تۈنۈگـۈنال ئىـسالمنىڭ          .  دەپ سورىدى  —ئويالۋاتىسىلهر؟  
  : بېرىپجاۋابدۈشمهنلىرىدىن بولغان سۇھهيل 

 قېرىندىـــشىمىزنىڭ هردم قېرىندىـــشىمىز ۋە هردم ســـهن بىزنىـــڭ —
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.  دېدى—ياليمىز، بىز سېنى بىزگه ياخشى مۇئامىله قىلىدۇ دەپ ئو. ئوغلى
هرىـدە تهبهسـسۇم جىلۋىلهنـدى،      ېيۈملۈك پهيغهمبىرىنىـڭ چ   ۆئالالھنىڭ س 
  :ئاندىن ئۇالرغا

  . دەۋەتتى— بېرىڭالر، ھهممىڭالر ئازاد، —
ىــدەك ھېــسداشلىقى، ئېــسىل ىرىقپهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ يۇق

ســـۇھهيل قـــاتتىق  هزىلىتـــى، ياخـــشىلىقلىرى ۋە ئۇلۇغلـــۇقىنى كـــۆرۈپ،پ
 ئالهملهرنىـــڭ پهرۋەردىگـــارى هنـــىلهندى ۋە ئۆزىنىـــڭ ئىـــسالمىنى يرتهســـى

ــا ــدىغا ئالالھقـ ــائهت قىلىـ ــدىنلىقىن ئىتـ ــۇنداق  . ى جاكارلىـ ــڭ مۇشـ ئۇنىـ
ڭىلگهن بىــر ې قىلىــشى ھهرگىزمــۇ يــۇلقوبــھــالقىلىق پهيتــته ئىــسالمنى 

 قىلىـشى ئهمهس    ۇلقوبـ ئادەمنىڭ ئـۆز تهقدىرىـدىن ئهنـسىرەپ ئىـسالمنى          
ــدى ــڭ ك . ئىـ ــى ئۇنىـ ــبهر    بهلكـ ــڭ پهيغهمـ ــزگه ئۇنىـ ــاتى بىـ ــى ھايـ ېيىنكـ

ــۇقى،     ــڭ ئۇلۇغل ــسالم دىنىنى ــى ۋە ئى ــسىل ئهخالق ئهلهيهىســساالمنىڭ ئې
  .ى ئىسپاتالپ بهردىنلىقىنبۇل قىلغاوگۈزەللىكى سهۋەبىدىن ئىسالمنى ق

ئــازاد (تــۇالقه «مهكــكه فهتىــه قىلىنغــان كــۈنى مۇســۇلمان بولغانالرغــا 
ــانالر ــدى » )قىلىنغ ــام بېرىل ــۇ. دەپ ن ــڭ  ئ ــارقىلىق ئۆزلىرىنى ــسالم ئ الر ئى

ــ ــت يھهقىقى ــهندى بهخ ــشكهنلىكىنى چۈش ــۇنلىرى  . كه ئېرى ــڭ نۇرغ ئۇالرنى
ئۆزلىرىنى ئالالھنىڭ ئىبادىتىگه ۋە نۇرغۇن يىلالردىن بېـرى قارشـى تـۇرۇپ            

بۇالرنىـڭ  . لىـدا قۇربـان بېرىـشكه ئاتىـدى       وكېلىۋاتقان بـۇ بۈيـۈك دىننىـڭ ي       
ئىـسالم ئـۇنى    . ىبنـى ئهمىـر ئىـدى     ئىچىدىكى ئهڭ مهشـهۇرراقى سـۇھهيل ئ      

ئۇنىـڭ ئىلگىرىكـى تـاالنتى ئهمـدى ئوبـدان جـارى            . يېڭى بىر ئادەم قىلـدى    
ــدى ــقهت،     . قىلدۇرۇل ــاالنتىنى ھهقى ــابىلىيىتى ۋە ت ــارلىق ق ــڭ ب ــۇ ئۆزىنى ئ

ئـۇنى مهشـهۇر قىلغـان      . ياخشىلىق ۋە ئىماننىڭ يوللىرىغـا سـهرپ قىلـدى        
: ۇبولىـد  سـۆزگه يىغىنچاقالشـقا      ئېسىل پهزىلهتلهرنى تۆۋەندىكى بىر نهچچه    

، سـېخىلىق، دائىملىـق ئىبـادەت، نامـاز ئوقـۇش، روزا تۇتـۇش،              ېهرىبانلىقم
ــالالھ    ــش، ئـ ــالۋەت قىلىـ ــان تىـ ــالش تقۇرئـ ــۇپ يىغـ ــۇالر . ىن قورقـ ئهنه شـ

بۇل قىلغـان   وگهرچه ئۇ ئىسالمنى كېيىن ق    . سۇھهيلنىڭ بۈيۈكلىكى ئىدى  
ۋە ) بــادەت قىلغــۇچى ئى( ئابىــد ئىخالســمهنولــسىمۇ، لــېكىن ئــۇ بىــر    ب
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  . جهڭچى بولدىپىدائىيلىدىكى بىر وئالالھنىڭ ي
ۋاپـات  ) ئۇنىڭغا ئالالھنىـڭ سـاالمى بولـسۇن   (پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  

سـۇھهيل  . بولغان چاغدا، بۇ خهۋەر تېزلىك بىلهن مهككىگه يېتىـپ كهلـدى          
مهككىـــدىكى مۇســـۇلمانالر . بـــۇ چاغـــدا مهككىـــدە ئولتۇراقالشـــقان ئىـــدى

ســىزلىك ھېســسىياتىغا ئۈمىددىكىلهرگه ئوخــشاشال قــايمۇقۇش ۋە مهدىنىــ
تۆۋەنـدىكى  ) ئـالالھ ئۇنىڭـدىن رازى بولـسۇن      (مهدىنىدە ئهبۇ بهكرى    . چۆمدى

  : سۆزلىرى بىلهن بۇ قايمۇقۇشنى تۈگهتتىهتئىيق
ــدى   — ــۇھهممهد ئۆل ــدىكهن، م ــادەت قىلى ــۇھهممهدكه ئىب .  كىمكــى م

ــاكىمكــى  ــا ئالالھق ــدىكهن، ئ ــادەت قىلى ــۇ   ئىب ــۇ ھهرگىزم ــۇر، ئ لالھ تىرىكت
  !ئۆلمهيدۇ

مهككىدىمۇ سۇھهيل بهزى مۇسۇلمانالرنىڭ كۆڭلىدە پهيدا بولغان خاتـا         
ــۇالرنى ئىــسالمنىڭ     ــاپ، ئ ــشته ئوخــشاش رول ئوين ــۆز قاراشــالرنى تۈگىتى ك

ئـۇ مۇسـۇلمانالرنى يىغىـپ ئۆزىنىـڭ        . مهڭگۈلۈك ھهقىقىتىگه يېتهكلىـدى   
 مــۇھهممهد ئهلهيهىســـساالمنىڭ  گــۈزەل ۋە شــېرىن ســۆزلىرى ئــارقىلىق،    

ھهقىــــقهتهن ئالالھنىــــڭ ئهلچىــــسى ئىكهنلىكىنــــى، ئۆزىنىــــڭ بۈيــــۈك 
ۋەزىپىــسىنى تۈگىتىــپ، ئالالھنىــڭ ۋەھىيــسىنى يهتكــۈزۈپ بولغانــدىن      
كېـــيىن ئالهمـــدىن ئـــۆتكهنلىكىنى، ئۇنىـــڭ ۋاپاتىـــدىن كېـــيىن بـــارلىق 

ڭىشى مۇسۇلمانالرنىڭ ئۇنىڭ كۆرسهتمىسىگه ۋە سۈننىتىگه ئهگىشىپ مې      
شۇ كۈنى  . ىنى ئېيتىپ، ئۇالرنىڭ قهلبىدىكى داۋالغۇشنى تۈگهتتى     كزۈرۈرلى

. نىڭ ئالدىنئاال ئېيتقان سۆزلىرى رېئاللىققا ئايالنـدى      رەسۇلۇلالھئىلگىرى  
بهدىر غازىتىدا ئۆمهر سۇھهيلنىڭ چىـشلىرىنى يۇلىـۋېتىش ئۈچـۈن ئىجـاەت            

  : ئۇنىڭغارەسۇلۇلالھسورىغاندا، 
قوي، كۈنلهرنىـڭ بىرىـدە شـۇالر سـاڭا خۇشـاللىق            ئۇالرنى قالدۇرۇپ    —

  ؟! دېگهن ئهمهسمىدى—بېغىشلىشى مۇمكىن، 
ســۇھهيلنىڭ مهككىــدىكى مۇســۇلمانالرنىڭ ئىمــانىنى كــۈچهيتىش     
ئۈچــــۈن ســــۆزلىگهن قايىــــل قىالرلىــــق نۇتــــۇقلىرى ۋە ئۇنىــــڭ باشــــقا 
پائالىيهتلىرىنىڭ خهۋىـرى مهدىنىـدىكى مۇسـۇلمانالرغا يېتىـپ كهلگهنـدە،           
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هر ئىبنـى خهتتـاب پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ سـۆزلىرىنى ئېـسىگه             ئۆم
ئىــسالم دىنــى ســۇھهيلنىڭ ئــۆمهر يۇلىــۋەتمهكچى بولغــان ئىككــى . ئالــدى

  .چىشىدىن پايدىغا ئېرىشىدىغان كۈن يېتىپ كهلگهن ئىدى
سۇھهيل مۇسۇلمان بولغان چاغدا، ئۇ ئۆزىگه تۆۋەنـدىكى سـۆزلهر بىـلهن            

ىسالم ئۈچۈن بېغىشالش، ئىسالم ئىشلىرى ئۈچۈن    ئۆزىنى ئ : قهسهم قىلدى 
ئۆزىنىڭ ئۆمرىنى ئهڭ ئاز دېگهندىمۇ، ئۇ بۇرۇن مۇشرىكالرنىڭ مهنـپهئهتىگه          
سهرپ قىلغانچىلىك سهرپ قىلىش؛ ئۇ ئىلگىرى مۇشـرىكالر بىـلهن بىلـله            
ناھايىتى ئۇزۇن ۋاقىتالرنـى بۇتالرنىـڭ ئالدىـدا ئۆتكـۈزگهن ئىـدى، ھـازىر ئـۇ                

ن بىرلىكته ئـۇزۇن ۋاقىتالرنـى بىـر ئالالھنىـڭ ئالدىـدا نامـاز              مۆمىنلهر بىله 
ئوقــۇش ۋە روزا تۇتــۇش بىــلهن ئۆتكــۈزدى؛ ئىلگىــرى ئــۇ مۇشــرىكالر تهرەپــته  
تــۇرۇپ، ئىــسالمغا قارشــى نۇرغــۇن ئۇرۇشــالرغا قاتناشــقان ئىــدى، ھــازىر        

رسىيىگه ۋە  ېپ. مۇسۇلمانالر ئارمىيىسىدە تۇرۇپ غهيرەت بىلهن جهڭ قىلدى      
رىيىسىگه قارشى ېئىمپگه تولغان ۋىزانتىيه ىكىسپالتاتسىيېلىك، ئتهڭسىز

مۇشۇ جهڭگىۋارلىقى بىلهن   . ئۇرۇشتا ئاجايىپ قهھرىمانلىقالرنى كۆرسهتتى   
ئۇ مۇسۇلمانالر ئارمىيىسى بىلهن بىلـله سـۈرىيهگه ئاتلىنىـپ، ۋىـزانتىيهگه            

  .قارشى ئېلىپ بېرىلغان شىددەتلىك يهرمۇك ئۇرۇشىغا قاتناشتى
لىمۇ ياخشى كـۆرەتتى، شـۇنداق      ويل ئۆزىنىڭ تۇغۇلغان يۇرتىنى ت    سۇھه

بىسىدىن كېيىن، مهككىگه ىبولسىمۇ ئۇ مۇسۇلمانالرنىڭ سۈرىيهدىكى غهل
  :ئۇ مۇنداق دېدى. قايتىپ كېتىشنى رەت قىلدى

: نىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى ئاڭلىغــان ئىــدىم   رەســۇلۇلالھ مهن —
ر قهدەم ئالغـا مېڭىـشى ئۇنىـڭ        لىـدا بىـ   وسىلهرنىڭ بىرىڭالرنىڭ ئـالالھ ي    «

  » .ئۈچۈن ئۆز ئائىلىسىدىكى دۇنيا ئىشلىرىدىن ئارتۇقتۇر
  :ئاندىن ئۇ قهسهم قىلدى

ــات  — ــاكى ۋاپ ــ مهن ت ــڭ يۇچهبولغ ــدا و ئالالھنى ــۇچى لى ــاد قىلغ  جىه
  .لىمهن، ھهرگىز مهككىگه قايتمايمهنوب

ــۇردى       ــڭ تـ ــسىدە چىـ ــۇ ۋەدىـ ــڭ شـ ــدا ئۆزىنىـ ــى ھاياتىـ ــۇ كېيىنكـ . ئـ
يىلىــدىغان كىچىــك كهنتــته ې يــېقىن ئهمهۋاس دقۇددۇســقاكى پهلهســتىندى



  ساھابىلهر ھاياتىدىن تالالنمىالر

 462

w
w

w
.m

unber.org
 

  .ئالهمدىن ئۆتتى
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  )ئهبۇ مۇنزىر(ئۇبهي ئىبنى كهئب 
 

ىدىكى قايسى ئايهت ئهڭ ئۇلـۇغ؟      بكىتا ئى ئهبۇ مۇنزىر، ئالالھنىڭ      —
  .) ساالمى بولسۇنئالالھنىڭئۇنىڭغا  (رەسۇلۇلالھ سورىدى —

 دېـدى ئهبـۇ     -ياخشى بىلىـدۇ،     ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ ئهلچىسى ئهڭ       — 
ئالىنى قايتا تهكرارلىۋىـدى، ئانـدىن ئـۇ        وپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم س  . مۇنزىر

ىن باشـقا ھـېچ ئىـالھ يوقتـۇر،         تبىر ئـالالھ   —،  تۆۋەندىكى ئايهتنى ئوقۇدى  
ئالالھ ھهمىشه تىرىكتۇر، ھهممىنى ئىدارە قىلىپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئـۇ مۈگـدەپ           

ايدۇ؛ ئاسـماندىكى ۋە زېمىنـدىكى ھهمـمه نهرسـه     قالمايدۇ، ئۇنى ئۇيقـۇ باسـم     
ــڭ  ــۈلكى(ئالالھنى ــڭ   ) م ــۇ ئالالھنى ــسىز كىمم ــڭ رۇخسىتى دۇر؛ ئالالھنى

ــالالھ ئۇالرنىــڭ ئالدىــدىكى    ــدا شــاپائهت قىاللىــسۇن؛ ئ يهنــى دۇنيــادا (ئالدى
ئىشالرنىڭ ) يهنى ئۇالر ئۈچۈن ئاخىرەتته تهييارلىغان    (، كهينىدىكى   )قىلغان

ئۇالرغـا  ) ئـالالھ (ۇرىدۇ؛ ئۇالر ئالالھنىڭ مهلۇماتىـدىن      ھهممىسىنى بىلىپ ت  
يهنى پهيغهمبهرلهرنىڭ تىلى ئارقىلىق    (بىلدۈرۈشنى خالىغان نهرسىلهردىن    

باشقا ھېچنهرسىنى بىلمهيدۇ، ئالالھنىڭ كۇرسى     ) بىلدۈرگهن نهرسىلهردىن 
 زېمىننـى   -ئاسـمان . ئاسماننى ۋە زېمىننـى ئـۆز ئىچىـگه ئالىـدۇ         ) مهلۇماتى(

هرتىۋىلىكتـۇر، ھهممىـدىن    ش ئۇنىڭغا ئېغىر كهلمهيدۇ، ئـۇ يـۇقىرى م        ساقال
  )  ئايهت-255سۈرە بهقهرە (. ئۇلۇغدۇر

لى بىلهن كۆكرىكىگه ئۇرۇپ، ئۇنىـڭ      وپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئوڭ ق   
پهيغهمـــــبهر ئهلهيهىســـــساالمنىڭ چىرايـــــى . جـــــاۋابىنى تهســـــتىقلىدى

  :مۇنزىرغائۇ ئهبۇ . خۇشاللىقتىن نۇرلىنىپ كهتكهن ئىدى
 ئى ئهبۇ مۇنزىر، ئـالالھ سـېنى ئىلىـم بىـلهن خۇشالالندۇرسـۇن ۋە               —

پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم  .  دەپ خهيرلىك دۇئا قىلدى    —مهنپهئهت بهرسۇن،   
 بىلىمــى ۋە ئــالالھ نازىــل قىلغــان ئــايهتلهرنى چۈشىنىــشتىكى  تهرىپىــدىن

ۇنىـڭ مهشـهۇر     ئ —ۋاتقان ئهبۇ مۇنزىر دېگهن بۇ ئادەم     ىنىئىقتىدارى تهبرىكل 
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ــۇلمانالر    ــلهپكى مۇس ــرى، دەس ــاھابىلىرىنىڭ بى ــدەجس ــ همئىيىتى  ۇقىرىي
ئـــۇبهي خهزرەج . ھـــۆرمهتكه ســـازاۋەر بولغـــان ئـــۇبهي ئىبنـــى كهئـــب ئىـــدى

نىڭ بىــرى بولــۇپ، مهدىنىــدىكى ئهنــسارىالرقهبىلىــسىگه مهنــسۇپ بولغــان 
بۇل قىلغـانالردىن ئىـدى ھهمـدە ھىجـرەتتىن بـۇرۇن           وئىسالمنى دەسلهپ ق  

  . ئهقهبهدە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا بهيئهت قىلغان ئىدى
ــالىيهتلهرگه       ــقا پائ ــى باش ــۇنىڭدىن كېيىنك ــا ۋە ش ــر غازىتىغ ــۇ بهدى ئ

ئــۇبهي قۇرئــان ئــايهتلىرىنى كۆچــۈرۈپ يېزىــشقا قاتناشــقان بىــر  . قاتناشــتى
ئـۇبهي  . نهچچهيلهننىڭ بىرى بولۇپ، ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ قوليازمىسى بـار ئىـدى         

ــبهر  ــپ   پهيغهم ــى يېزى ــدەكال، ئۇنىــڭ خهتلىرىن ئهلهيهىســساالمنىڭ كاتىۋى
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ۋاپــات بولغانــدا، ئــۇ قۇرئــان كهرىمنــى   . بېرەتتــى

ئۇنىــڭ .  يــاكى شــۇنچىلىك ئادەمنىــڭ بىــرى ئىــدى25پۈتــۈنلهي يادلىغــان 
لىمــۇ چىرايلىــق، قۇرئــاننى چۈشىنىــشى ئاجايىــپ مــۇكهممهل وقىرائىتــى ت

مبهر ئهلهيهىسساالم ساھابىلىرىنى ئۇنىڭـدىن ۋە باشـقا ئـۈچ          بولغاچقا، پهيغه 
ــاقىردى   ــشكه چـ ــان ئۆگىنىـ ــشىدىن قۇرئـ ــيىن ئ. كىـ ــالىيه  ۆكېـ ــۇ مـ مهرمـ

  :ئىشلىرىنى بىر تهرەپ قىلىۋېتىپ، باشقا مۇسۇلمانالرغا
ئـاراڭالردىن كىمكـى قۇرئـان توغرىلىـق سـورىماقچى          !  ئى خااليىق  —

سـۇن؛ كىمكـى مىراسـخورلۇققا      ڭ قېـشىغا بار   نىـ كهئببولسا، ئـۇبهي ئىبنـى      
 ئىبنـى سـابىتنىڭ قېـشىغا       زەيـد ئائىت مهسىلىلهرنى سـورىماقچى بولـسا،       

بارسۇن؛ كىمكى فىقهى مهسىلىلىرى توغرىلىق سـورىماقچى بولـسا، مۇئـاز           
ــامىله ئىــشلىرى -ئىبنــى جهبهلنىــڭ قېــشىغا بارســۇن؛ كىمكــى پــۇل    مۇئ

.  دېگهن ئىـدى   —توغرىلىق سورىماقچى بولسا، مېنىڭ قېشىمغا كهلسۇن،       
بىــر كــۈنى پهيغهمــبهر . ئــۇبهي قۇرئــان ئــارقىلىق كاتتــا شــهرەپكه ئېرىــشتى 

  :ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدى
مهن سـاڭا قۇرئـاننى كۆرسىتىـشكه يـاكى     !  ئى ئۇبهي ئىبنى كهئـب  —

  .ئېچىپ بېرىشكه بۇيرۇلدۇم
ئــۇ پهيغهمــبهر .  قىنىغــا پاتمــاي كهتتــى-ئــۇبهي خۇشــاللىقتىن قىــن

ى بىلگهچـكه،   نلىقىنمنىڭ پهقهت ئاسماندىن ۋەھـى ئالىـدىغا      ئهلهيهىسساال

  ساھابىلهر ھاياتىدىن تالالنمىالر

 465

w
w

w
.m

unber.org
 

  :ھاياجىنىنى باسالمىغان ھالدا
 دەپ  —ئالالھ مېنىڭ ئىسمىمنى تىلغـا ئالـدىمۇ؟        ! رەسۇلۇلالھ يا —
  .سورىدى
ــماندا ســــېنىڭ ئىــــسمىڭنى ۋە  — ــالالھ ئهڭ ئېگىــــز ئاســ  ھهئه، ئــ

پهيغهمـبهر  .  دېـدى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم      —نهسىبىڭنى تىلغا ئالـدى،     
ئهلهيهىسساالم بىلهن بولغان بىـر نهچـچه يىللىـق ئـاالقه جهريانىـدا، ئـۇبهي               

لىــــك ھېكمهتپهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ ئېــــسىل ئهخالقــــى ۋە    
ــشتى   ــپهئهتكه ئېرىـ ــۇن مهنـ ــهتمىلىرىدىن نۇرغـ ــبهر  . كۆرسـ ــۇبهي پهيغهمـ ئـ

ئهلهيهىســساالمنىڭ بىــر قېــتىم ئۇنىڭغــا مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت  
  :ىدۇقىل

 مهن ساڭا تهۋراتتا، ئىنجىلدا، زەبۇردا ۋە قۇرئاندا نازىل بولمىغان بىر           —
  سۈرىنى ئۆگىتىپ قۇيايمۇ؟

  . دېدى ئۇبهي-، ۇبولىد ئهلۋەتته —
 مهن سېنىڭ ئۇ سـۈرىنى بىلىـشتىن بـۇرۇن ئىـشىكتىن چىقىـپ              —

ــلىكىڭنى  ــدكهتمهس ــمهن، ئۈمى ــساالم   - قىلى ــبهر ئهلهيهىس ــدى پهيغهم  دې
ئـۇبهي مۇنــداق  . هقـسىتىدە مىنى تېخىمـۇ كـۈچهيتىش   قنالىئۇبهينىـڭ تهشـ  

  : دەيدۇ
ئۇ ئورنىدىن تـۇردى، مهنمـۇ ئۇنىـڭ بىـلهن بىلـله تـۇردۇم، ئـۇ مېنىـڭ                  

  . قولۇمنى ئالقانلىرى ئارىسىغا ئېلىپ تۇرۇپ سۆزلهشكه باشلىدى
مهن ئۇنىــڭ قايــسى ســۈرە ئىكهنلىكىنــى ئېيتىــپ بهرمهيــال كېتىــپ  

ئـۇ ئىـشىكىنىڭ    . ى تۇتـۇپ قېلىـشقا تېرىـشتىم      قاالرمۇ دەپ ئهنسىرەپ، ئۇن   
  : قېشىغا كهلگهن چاغدا مهن سورىدىم

ــا — ــۇلۇلالھ ي ــۈرىنى    رەس ــان س ــشنى ۋەدە قىلغ ــپ بېرى ــا ئېيتى ، ماڭ
  ئېيتىپ بهرمهمسهن؟

   سهن نامازغا تۇرغان چېغىڭدا قايسى سۈرىنى ئوقۇيسهن؟ —
  :رەسۇلۇلالھمهن سۈرە فاتىههنى ئوقۇدۇم، «
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ئـۇالر تهكرارالنغــان يهتـته ئـايهت، قۇدرەتلىــك    ! شـۇ ئاشــۇ !  ئاشـۇ شـۇ  —
بىز ساڭا تهكرارالنغـان يهتـته ئـايهتنى ۋە قۇدرەتلىـك           ‹: ئالالھ مۇنداق دېگهن  

  ». دېدى— ›قۇرئاننى نازىل قىلدۇق،
ئۇبهينىــڭ قۇرئانغــا ئــۆزگهرمهس مــۇھهببىتى ۋە چوڭقــۇر ئىخالســى بــار 

ه ئۆمهر ئۇ پوقۇۋىدى، خهلىبىر قېتىم ئۇ بىر ئايهتنىڭ بىر بۆلىكىنى ئ. ئىدى
  :ئايهتنى چۈشىنهلمىدى ياكى ئهسلىيهلمىدى، شۇنىڭ بىلهن ئۇ ئۇبهيگه

  :بۇنى ئاڭلىغان ئۇبهيمۇ.  دېدى— سهن يالغان ئېيتتىڭ، —
  .  دېدى— ياق، سهن يالغان ئېيتتىڭ، —

  :بۇنى ئاڭلىغان بىر ئادەم ئۇبهيگه
  .  دېدى— سهن مۆمىنلهرنىڭ ئهمىرىنى يالغانچى دېدىڭمۇ؟ —

 مېنىڭ ساڭا قارىغاندا مۆمىنلهرنىڭ ئهمىـرىگه تېخىمـۇ چوڭقـۇرراق           -
ــار،   ــىم ب ــۆرمىتىم ۋە ئىخالس ــۇبهي —ھ ــدى ئ ــڭ  – ، دې ــۇ ئالالھنى ــا ئ  ئهمم

مۆمىنلهرنىــڭ ئهمىــرى ئالالھنىــڭ   . ىنى چۈشىنىــشته خاتاالشــتى بكىتــا
ــا ــوغرا  ۇلـــۇى توغربكىتـ ــۆزىنى تـ ــۇ ئۇنىـــڭ سـ ق خاتاالشـــسا، مهن ھهرگىزمـ

  . مهندېيهلمهي
  . دېدى ئۆمهر ئاخىرى- ئۇبهينىڭ سۆزى توغرا ئىكهن، —

 توغرىسىدا پىكىر بايان قىلغـان      ۇھىملىقىمئۇبهي قۇرئان كهرىمنىڭ    
  :ئىدى، بىر ئادەم كېلىپ

  :ئۇبهي ئۇنىڭغا.  دېدى— ماڭا نهسىههت قىلىپ قويغىن، —
قىلغىن، ئۇنىـڭ   ) ئىمام( يولباشچى   ۆزۈڭگهئىنى  ب ئالالھنىڭ كىتا  —

نىڭ بىـزگه   رەسـۇلۇلالھ مىگه ۋە ھۆكۈم چىقىرىشىغا رازى بولغىن، ئـۇ         ھۆكى
 بويــسۇنۇشىڭغا تېگىــشلىك بولغــان ۇمچوقــقالــدۇرغان مىراســى، ســېنىڭ 

  . دېدى—قانۇن ۋە سهن بىلهن ئالالھ ئوتتۇرىسىدىكى ۋاسىته، 
پهيغهمـــــبهر ئهلهيهىســـــساالمنىڭ ۋاپاتىـــــدىن كېيىنمـــــۇ، ئـــــۇبهي 

 مۇسـتهھكهم يېپىـشتى ۋە قۇرئـان كهرىـم،          ئىلگىرىكىدەكال ئىسالم دىنىغـا   
ئــۇ . پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ســۈننىتىگه چىــڭ ئېــسىلىپ ماڭــدى  
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ئىبادەتته ناھايىتى چىـداملىق ئىـدى، دائىـم خـۇپتهن نامىزىـدىن كېـيىن،              
 قېلىپ ئىبادەت بىلهن ياكى قۇرئان ئـۆگىتىش بىـلهن مهشـغۇل            تهمهسجىد
تــوپ مۇســۇلمانالر بىــلهن بىلــله  بىــر تهمهســجىدبىــر قېــتىم ئــۇ . بــوالتتى
مهر كىرىـپ كېلىـپ ئـۇالر بىـلهن         ۆا دۇئا قىلىپ ئولتۇرغان ئىـدى، ئـ       قئالالھ

. بىلله ئولتۇردى ھهمدە ھهر بىرەيلهننىـڭ بىـردىن دۇئـا ئوقۇشـىنى ئېيتتـى       
ئۇالر ھهممىسى بىردىن دۇئا قىلىشتى، نۆۋەت ئۇبهيگه كهلدى، ئۇ ئۆمهرنىـڭ         

 كېتىۋىــدى، ئــۆمهر ۇقـۇپ ھودل تارتىنىــپ، ئـۇ ســه . يېنىـدا ئولتۇرغــان ئىــدى 
  :ئۇنىڭغا مۇنداق دېيىشنى ئېيتتى

  . بىزنى مهغفىرەت قىل، ئى ئالالھ، بىزگه رەھىم قىل! ئى ئالالھ—
ــۆزىگه يېتهكچــى قىلــدى   ــۋادارلىقنى ئ ــۈن ھاياتىــدا تهق ــۇبهي پۈت ــۇ . ئ ئ

  ھالهتته ياشاپ، دۇنيانىڭ ئۇنى چىرىتىـشىگه ۋە ئالدىـشىغا         ئاددىيناھايىتى  
 پـاراغهتته   -ئـۇ بىـر ئىنـسان دۇنيـادا ھهر قـانچه راھهت           . ھهرگىز يول قويمىدى  

ــك ياشبهخت ــسى ي  لى ــڭ ھهممى ــېكىن بۇالرنى ــسىمۇ، ل ــدىغانلىوى ى، ققىلى
ئالالھنىــــــڭ ئالدىــــــدا پهقهت ئۆزىنىــــــڭ ياخــــــشى ئهمىلىــــــال پايــــــدا 

ىدىن ئىبارەت بۇ ئهمهلىيهتنى ۋە رېئاللىقنى ناھايىتى ئوبـدان         قبېرىدىغانلى
ئـۇ دائىــم مۇسـۇلمانالرغا نىــسبهتهن ئاگاھالنـدۇرغۇچى بولــۇپ    . هتتىچۈشـىن 

ياشــــىدى ۋە دائىــــم ئۇالرغــــا پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ ۋاقتىنــــى، 
مۇســـــۇلمانالرنىڭ ئىلگىرىكـــــى ئىـــــسالمغا بولغـــــان مـــــۇھهببىتىنى،  

ــاددىيمۇســۇلمانالرنىڭ ئىلگىرىكــى   ســاددا تۇرمۇشــىنى ھهمــدە قۇربــان  -ئ
نۇرغۇن كىشىلهر ئۇنىڭدىن بىلىم ئـېلىش ۋە       . تتىبېرىش روھىنى ئهسلىته  

ئاشۇالرنىڭ بىرىگه ئـۇ مۇنـداق دېـگهن    . مهسلىههت سوراش ئۈچۈن كېلهتتى   
  :ئىدى

ئهگهر بىـرەر خاپىلىققـا يـاكى       :  مۆمىننىڭ تـۆت ئاالھىـدىلىكى بـار       —
ئۇنىڭغا بىر نهرسه   .  قىلىدۇ، تهۋرەنمهيدۇ  سهۋرىكېلىشمهسلىككه ئۇچرىسا،   

ھهر قانــداق . سۆزلىــسه ھهقىقهتنــى ســۆزلهيدۇ . ئېيتىــدۇبېرىلــسه رەھــمهت
ئـــۇبهي دەســـلهپكى . ئىـــشتا ھۆكـــۈم چىقارســـا، ئادىـــل ھۆكـــۈم چىقىرىـــدۇ

. مۇسۇلمانالر ئارىسىدا بۈيـۈك شـهرەپكه ۋە يـۇقىرى ھـۆرمهتكه سـازاۋەر بولـدى              
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. دەپ ئاتـايتتى  ) جىـسى ومۇسۇلمانالرنىڭ خ (» سيد المسلمين «ئۆمهر ئۇنى   
ئـۇ ئهبـۇ بهكرىنىـڭ      . ۇ مۇشۇ نام بىلهن مهشـهۇر بولـدى       شۇنىڭدىن كېيىن ئ  

 بېـرىش، مهسـلىههت     جـاۋاب ىلىك دەۋرىدە خىلمۇخىل مهسـىلىلهرگه      پخهلى
ــرىش  ــسىتىدەمبې ــر    هق ــسىنىڭ بى ــرىش گۇرۇپپى ــان مهســلىههت بې  قۇرۇلغ

 ئىچىـدىكى بىلىملىـك،     ئهنـسارىالر بۇ گۇرۇپپا مۇھاجىرالر ۋە     . ئهزاسى بولدى 
ــرىش قــ   ــۈم چىقى ــل ھۆك ــۇلمانالردىن  ئادى ــان مۇس ــگه بولغ ابىلىيىتىگه ئى
ئــۆمهر، ئوسـمان، ئهلــى، ئابـدۇرراھمان ئىبنــى   : تهركىـپ تاپقـان بولــۇپ، ئـۇالر   

 ئىبنــى ســابىتالر زەيــدئهۋف، مۇئــاز ئىبنــى جهبهل، ئــۇبهي ئىبنــى كهئــب ۋە 
. ه بولغانـدىن كېيىنمـۇ بـۇ گۇرۇپپـا ئۆزگهرمىـدى          پكېيىن ئۆمهر خهلى  . ئىدى

 ئىبنى سابىتنى بهلگىـلهپ     زەيد ئوسماننى، ئۇبهينى ۋە     هتىۋا بېرىش ئۈچۈن  پ
 قـاراپ، باشـقىالر ئـۇنى     ۇيىغـا ئابر ۇقىرىيـ  همئىيهتتىكىجئۇبهينىڭ  . قويدى

بىـــرەر يهرنىـــڭ باشـــلىقىمىكىن، تېـــز ســـۈرئهتته كېڭىيىۋاتقـــان ئىـــسالم 
ــاالتتى    ــويالپ قــ ــرەر ۋىاليهتنىــــڭ ۋالىــــسىمىكىن دەپ ئــ ــدە، بىــ دۆلىتىــ

يغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاقتىدا سهدىقه يىغىـشقا      ئهمهلىيهتتىمۇ، ئۇ په  (
  :ئۇبهي بىر قېتىم ئۆمهردىن سورىدى). مهسئۇل ئىدى

   ساڭا نېمه بولدى؟ مېنى نېمه ئۈچۈن باشلىق قىلمايسهن؟—
 دېـدى  — ئىمانىڭنىڭ سۇسلىشىپ كېتىـشىدىن ئهنـسىرەيمهن،     —

  . ئۆمهر
 ئـــــۇبهي ئېهتىمـــــال بـــــۇ گهپنـــــى مۇســـــۇلمانالرنىڭ پهيغهمـــــبهر 
ئهلهيهىســساالمنىڭ ۋاقتىــدىكى ئىمــانى پــاكلىقتىن ۋە ئــۆزىنى قۇربــان      

ى كــۆرۈپ، نلىقىنلىــشىپ كېتىۋاتقــايىراق ېرىبارغانــسقىلىــش روھىــدىن 
ــدى   ــان ئىـ ــۆمهرگه ئېيتقـ ــڭ   . ئـ ــۇلمانالرنىڭ ئۆزىنىـ ــۇن مۇسـ ــۇبهي نۇرغـ ئـ

ــامهتچىلىك    ــادە ئهدەپلىـــك ۋە خۇشـ ــدا ھهددىـــدىن زىيـ باشـــلىقلىرى ئالدىـ
ــىيىدە پوزىتــس ــيق دىغانلىقىغابولى ــۇراتتى هتئى چــۈنكى ئۇنىــڭ  .  قارشــى ت

نهزىرىــــدە ئۇنــــداق قىلىــــش باشــــلىق بولغۇچىغىمــــۇ ۋە ئۇنىــــڭ قــــول 
ئـۇبهي باشـقىالر    . ئاستىدىكىلهرگىمۇ زىيـانلىق ئـاقىۋەت ئېلىـپ كېلهتتـى        

ىن ت ۋە ئـاقكۆڭۈل ئىـدى، ئـالالھ   همىمىيسـ بىلهن بولغان ئاالقىدە ناھايىتى   
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 ۋىجـدان   هقىقىيھى، ئۇ مۇسۇلمانالر ئارىسىدا     باشقا ھېچكىمدىن قورقمايتت  
ــدى  ــسى ئى ــۇلمانالر ئ . ئىگى ــۇبهي مۇس ــدە   ۈئ ــڭ بىرى ــڭ كۈنلهرنى ممىتىنى

لىمــۇ ئهندىــشه  و قىلىــپ كېتىــشىدىن ت مــاجىرا -پارچىلىنىــپ، ئــۇرۇش 
ئــۇ دائىــم قۇرئاننىــڭ تۆۋەنــدىكى ئــايىتىنى ئوقۇســا ۋە ئاڭلىــسا،   . قىالتتــى

  :ىئۆزىنى ناھايىتى ئاجىز ھېس قىالتت
)ــۇھهممهد ــى مــ ــا! ئــ ــى، ) ئۇالرغــ ــالالھ‹ئېيتقىنكــ ــىلهرنىڭ  ئــ ســ

، ئهسـهابۇلفىلگه   ۋمىغـا قولۇت ۋە نوھ ئهلهيهىسساالمالرنىڭ     (ئۈستۈڭالردىن  
ــگهن  ــا ئوخــشاش ئازابئهۋەتىل ــايىغىڭالر ئاســتىدىن  ) ق ــاكى ئ ــرئهۋن ۋە (ي فى

 ئهۋەتىــشكه يــاكى ســىلهرنى ئــازاب) قــا ئوخــشاشئازابقارۇنالرغــا ئهۋەتىلــگهن 
بىرىڭالرغـــا ) يهنـــى ئۇرۇشـــقا ســـېلىپ(رقىلهر قىلىـــپ ئارىالشـــتۇرۇپ پىـــ

 ئــۇالرنى چۈشهنــسۇن دەپ،  ›. تېتىتىــشقا قــادىردۇر ئــازابىنىبىرىڭالرنىــڭ 
ئــايهتلىرىمىزنى تۈرلــۈك شــهكىللهردە قانــداق بايــان قىلىــدىغانلىقىمىزغا  

 دۇئـا   ئاندىن ئۇ پهرۋەردىگارىغا چىن كۆڭلىدىن ) ئـايهت  -6 ئىنئامسۈرە  ( قارىغىن
قىلىپ، ئالالھنىـڭ تـوغرا يـول كۆرسىتىـشىنى، كهڭچىلىـك ۋە مهغفىـرەت              

  .قىلىشىنى تىلهيتتى
ىلىـك دەۋرىـدە ۋاپـات      پ يىلى ئوسماننىڭ خهلى   -29ئۇبهي ھىجرەتنىڭ   

  .بولدى
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  ئۇممۇ سهلهمه 
  

ئۇنىـــڭ ! ى بىلهمـــسىز؟ســـىز، ئۇممۇســـهلهمهنىڭ كىـــم ئىكهنلىكىنـــ
 رەھبهرلىرىـدىن ۋە ئهرەبلهرنىـڭ      ەمېـشقهد پ قهبىلىـسىنىڭ    مئاتىسى مهخـزۇ  

ئىچىدە سېخى دەپ ئاتالغانالرنىڭ بىرى بولۇپ، كىشىلهر ئۇنى يولۇچىالرغـا          
ــشهتتى  ــۈچى دېيى ــوزۇق بهرگ ــۇرتىنى نىــشان قىلىــپ   . ئ چــۈنكى، ئۇنىــڭ ي

كهلگهن ياكى ئۇنىڭ بىلهن ھهمسۆھبهت بولۇشقا ماڭغان ھهرقانداق كىشى         
  .  ئالمايتتىۇقئوز

ــدۇلالھ  —يولدىــشىئۇممــۇ ســهلهمهنىڭ  ــوغلى، ئاب  ئابدۇلئهســهتنىڭ ئ
.  كىـشىنىڭ بىـرى ئىـدى      10بولۇپ، ئىسالمغا دەسلهپكى قهدەمدە كىرگهن      

ئۇنىڭدىن بۇرۇن، ئهبۇبهكرى ۋە بارماق بىلهن سانىغۇدەكال بىر قانچه كىشى          
  . ئىسالمغا كىرگهن ئىدى
نىڭ سهلهمه(ندى بولۇپ، ئۇممۇسهلهمه     ئىسمى ھى  ئۇممۇسهلهمنىڭ ئۆز 

دەپ لهقهم قويۇلغان ئىدى، شـۇڭا ئـۇ لهقىمـى بىـلهن چاقىرىلىـپ              ) انىسىئ
  . كهلگهن

شــۇنداقال . رى بىــلهن بىــرگه مۇســۇلمان بولغــانېــ ئ—ســهلهمه  ئۇممــۇ
ــدى   ــرگهنلهردىن ئى ــۇرۇن كى ــسالمغا ب ــڭ ۋە ئ. ئى ــۇلمان  ېئۇنى ــڭ مۇس رىنى

ــسىرەشكه    ــرى تارقىلىـــشى بىلهنـــال قۇرەيـــشلىكلهر ئهنـ ــانلىق خهۋىـ بولغـ
 ھهم ئۇ ئىككىسىگه قاتتىق تاشـالرنى ئېتىـپ، ئېغىـر ئهزىـيهتلهر             باشلىدى

يهتكــۈزگهن بولــسىمۇ، ئۇالرنىــڭ ئىمــانى تهرۋېنىــپ قىلــچه ئىككىلىنىــپ   
  . قالمىدى

ئىككهيلهنـــگه يهتـــكهن ئهزىـــيهت بهك قـــاتتىق بولغـــان مهزگىلـــلهردە  
پهيغهمبىرىمىــز ســاھابىالرنى ھهبهشــسىتانغا ھىجــرەت قىلىــشقا رۇخــسهت  

  .  مۇھاجىرالرنىڭ ئالدىدا ماڭدىهنئىككىيل قىلدى، بۇ
 مهنـسهپ ئـابرۇينى يـېقىن       قىرىۇبۇ ئىككىـسى چىرايلىـق ئـۆيىنى، يـ        
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 تۇغقـانلىرىنى، يۇرتداشـلىرىنى، ئـالالھ تائاالنىـڭ رازىلىقـى ئۈچـۈن             -ئۇرۇق
 مۇسـاپىرلىق   -قايرىپ قويۇپ، ھهممىنى مهككىدە تاشالپ قويـۇپ، غېرىـپ        

  . يۇرتىغا يول ئالدى
 -همه ۋە ئۇنىـــڭ ھهمراھلىـــرى، ھهبهشىـــستان پادىـــشاھى   ئۇممۇســـهل
!) ئــــالالھ ئۇنىــــڭ يــــۈزىنى جهننهتــــته نۇرالندۇرۇۋەتــــسۇن (نهجاشــــىنىڭ 

ھىمايىسىگه ئېرىشكهن تۇرۇقلۇق، ۋەھىـي چۈشـكهن ئورۇنغـا ۋە تـوغرا يـول              
ــشتىياق ۋە    ــان ئىـ ــساالمغا بولغـ ــۇھهممهد ئهلهيهىسـ ــان مـ مهنبهســـى بولغـ

ــۈرى  ــسىنىڭ يـ ــۇ ئىككىـ ــۈش، بـ ــا،  تهلپۈنـ ــۇ ۋاقىتتـ ــدۈرەتتى، بـ كىنى تهلپۈنـ
ــۇلمانالرنىڭ     ــدىكى مۇس ــۇلمانالرغا، مهككى ــان مۇس ــستاندا تۇرۇۋاتق ھهبهشى

ــۇ ــۆمهر ئىبنــى   ! ســانى كۆپىيىپت ــلهن ئ ــدۇلمۇتهللىب بى ــزە ئىبنــى ئاب ھهم
خهتتابنىــڭ مۇســۇلمان بولغــانلىقى مۇســۇلمانالرنىڭ كــۈچىنى ئاشــۇرۇپ،   

دېـــگهن ! يىتـــى يهڭگىللهپتــۇ قۇرەيــشلهرنىڭ مۇســـۇلمانالرغا بولغــان ئهزى  
خهۋەرلهر يېتىپ بارغىلى تۇردى ۋە ئۇالرنىـڭ بهزىـسى مهككىـگه قايتمـاقچى             

  . بولدى، ئۇالرنى ئىشتىياق ھهيدىسه، تهلپۈنۈش چاقىراتتى
. سهلهمه ۋە ئۇنىڭ يولدىشى قايتقۇچىالرنىڭ ئهۋۋەلقىسى بولـدى        ئۇممۇ

ــان خهۋەرنىـــ   ــۆزلىرىگه يېتىـــپ بارغـ ــايتقۇچىالر، ئـ ــالىغه لـــېكىن قـ ڭ مۇبـ
ئىكهنلىكىنـــى، ھهمـــزە ۋە ئۆمهرنىـــڭ مۇســـۇلمان بولغانـــدىن كېيىنكـــى  

ــارقىلىق  ئىلگىرىلهشــلىرى نىڭمۇســۇلمانالر ــشلهرنىڭ زەربىــسىى ئ  قۇرەي
  . بېسىقتۇرۇلغانلىقىنى سهزدى

 ،مۇشرىكالر، مۇسۇلمانالرنى ئازابالش ۋە قىيناشـتا، ھهددىـدىن ئېـشىپ         
  . كه ئۆتكهن ئىدىىشتىبۇرۇن ئىشلهتمىگهن بېسىمالرنى ئىشل

 مهدىــنىگه ھىجــرەت قىلىــشقا هرســاھابىلبــۇ ۋاقىتتــا پهيغهمبىرىمىــز، 
سـهلهمه ۋە ئۇنىـڭ يولدىـشى، ئـۆز دىنىنـى سـاقالپ              رۇخسهت قىلدى، ئۇممۇ  

ــۇ      ــۈن، ب ــۇزۇش ئۈچ ــدىن قۇتق ــشلهرنىڭ ئهزىيهتلىرى ــۆزىنى قۇرەي ــېلىش، ئ ق
  . دىقېتىممۇ ھىجرەت قىلغۇچىالرنىڭ ئالدى بولۇشنى مهقسهت قىل

لېكىن ئۇ ئىككىسىنىڭ ھىجرىتى، ئۇالر ئويلىغانـدەك ئاسـان بولمـاي،         
ئهكــسىچه ئىنتــايىن مۇشــهققهتلىك ۋە ئــازابلىق بولــدى، بــۇ قېتىمقــى        
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دىيه ېـ دىيىلهرنى بېـسىپ چۈشـىدىغان بىـر، تىراگ       ېـ ھىجرەتته بارلىق تىراگ  
  : قىلىدۇېكايهھبۇ پاجىئهلهرنى ئۇ مۇنداق . مهيدانغا كهلدى

مهدىــنىگه كېتىــشنى مهقــسهت   ) ســهلهمهنىڭ ئاتىــسى (ئهبۇســهلهمه 
قىلىپ، ماڭا بىر تـۆگه تهييـارالپ مېنـى مىنـدۈردى ۋە بـاالمنى قۇچىقىمغـا                

ــۆزى يېتىلىــدى، بىــز   ــۆگىنى ئ  قارىماســتىن ېچنــېمىگهھئېلىــپ بهردى، ت
  . يۈرۈپ كهتتۇق

 ئالدىــدا بىزنــى مېنىــڭ قهبىلهمــدىكى مهخــزۇم هككىــدىن ئــايرىلىشم
ــر قــ  ــدىن بى ــدىمىزنى توســىۋېلىپ   جهمهتى ــادەم كــۆرۈپ قېلىــپ، ئال انچه ئ

  : يولدىشىم ئهبۇسهلهمهگه
 بىــزدىن ئېلىــپ قېچىۋاتقــان بولــساڭمۇ، ئايــالىڭنى ۆزۈڭنىئــ ســهن —

سـېنىڭ بـۇنى    ! نېمىشقا ئېلىپ ماڭـدىڭ؟ ئـۇ بىزنىـڭ قهبىلىنىـڭ قىـزى           
بىـــزدىن ئېلىۋېلىـــپ، باشـــقا شـــهھهرلهرگه ئېلىـــپ بېرىـــشىڭغا يـــول       

  . ى ۋە يۇپۇرلۇپ كېلىپ، مېنى ئۇنىڭدىن تارتىۋالدى دېد—قويىمىزمۇ؟
 ئابدۇلئهسـهد جهمهتىلـدىكىلهرمۇ،     -يولدىشىمنىڭ قهبىلىـسى بولغـان    

ــاالمنى    ــدۇلالھتىن قهبىلهمــدىكى كىــشىلهرنىڭ مېنــى ۋە ب يولدىــشىم ئاب
 دە، مېنىــــڭ -تارتىۋالغــــانلىقىنى كــــۆرۈپ، ئاچچىقلىــــشىپ كېتىــــشتى

  : قهبىلهمدىكىلهرگه قاراپ
ھ بىلهن قهسهمكى، سـىلهر نـېمه دەپ بىزنىـڭ ئـادىمىمىزدىن             ئالال —

! بالىنى تارتىۋالىسىلهر؟ ئابدۇلالھ بىزنىڭ بالىمىز، شـۇڭا بالىغـا بىـز ئىـگه            
 بـۇنى كـۆرگهن     .دېگىنىچه كېلىپ، كىچىك بـاالم سـهلهمهنى تارتىۋالـدى         —

بىزنىــڭ «:  كىــشىلىرى ئۇالرنىــڭ قولىــدىكى بــالىنى ىــسىمهخــزۇم قهبىل
ــارتتى، نهتىجىــدە   »!ۋەقهبىلىــگه ته ــالىنى ت  دېگىــنىچه بېرىــپ ئــۇالردىكى ب

ىۋېتىشتى ۋە  چىقىربالىنى تارتىشىپ يۈرۈپ، بىچارە سهبى بالىنىڭ قولىنى        
  . بالىنى يارىدار ھالهتته يولدىشىمنىڭ جهمهتىدىكىلهر ئېلىپ كېتىشتى

مهن بۇ بىر نهچچه مىنۇت ئىچىدە يۈز بهرگهن ئىـشتىن، ئائىلىمىزنىـڭ            
  . نىڭ تهنها قالغانلىقىمنى سهزدىمئۆزۈمىپ، پارچىلىن

يولدىشىم بولسا، ئۆز دىنىنى ۋە ئۆزىنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن مهدىنىگه يول  
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غـان  چىقىرىلباالم ئابدۇلئهسهد جهمهتىدىكىلهر بىلهن، يۇمران قـولى     . ئالدى
ــدا كهتتــى  ــسا، قهۋمىــم . ھال ــدىكىلهر ئېلىــپ  -مېنــى بول  مهخــزۇم جهمهتى
 مهن، بـــاالم، ئېـــرىم ئـــۈچىمىز ئـــۈچ تهرەپـــكه     بىردەمـــدىال،. قېلىـــشتى
  !... ئايرىلدۇق
ــۈنى  شــۇنىڭدىنمهن  ــدەئ باشــالپ ھهر ك ــا  هتىگهن ــگهن جايغ  ھهتهمه دې

چىقىپ، تاكى كهچ كىرگىچىلىـك مېنىـڭ ئېچىنىـشلىق تىراگىـدىيهمگه           
 يـۈز    بىـلهن ئـارىمىزدا     بـاالم ۋە ئېـرىم     ، ئولتـۇرۇپ  ۇنـدا ئورشاھىت بولغـان بـۇ      

ىدىكى كۆرۈنۈشنى كۆز ئالدىمغا كهلتۈرۈپ يىغاليـدىغان       بهرگهن ئاشۇ دەقىق  
  ... بولۇپ قالدىم، بۇ ئهھۋالالر بىر يىلچه داۋامالشتى

 بىـر كىـشى ئۆتـۈپ       دىن بولغان ئاخىرى، قېشىمدىن تاغامنىڭ جهمهتى   
كېتىۋېتىپ مېنىڭ بۇ ھالىمغا ئىچ ئاغرىتىـپ، شـهپقهت قىلىـپ، مېنىـڭ             

  : جهمهتىمدىكىلهرگه
ســىلهر ئــۇنى  ! لنى قويۇۋەتــسهڭالر بولماســمۇ؟  بــۇ مىــسكىن ئايــا  —

دەپ جهمهتىمـــــدىكى  —!  ئېرىـــــدىن ئايرىۋېتىپـــــسىلهر ،بالىـــــسىدىن
قا شـ اكىشىلهرنىڭ دىلىنـى يۇمىـشىتىپ، ئۇالرنىـڭ مېهرىبـانلىقىنى قوزغ         

  : ئاخىرى ئۇالر ماڭا.دىئۇرۇن
  . دېيىشتى —! ال ئېرىڭگه قوشۇلىۋاڭخالىس —

المنى، مهككىــدىكى ئابدۇلئهســهد لــېكىن مهن يــۈرەك پــارەم بولغــان بــا
 مهدىنىــدىكى ئېرىمنىــڭ يېنىغــا ،شىدا قالــدۇرۇپېــجهمهتىــدىكىلهرنىڭ ق
  ! قانداقمۇ كېتهلهيتتىم؟

مهن ھىجرەت يۇرتىغا كېتىپ، كىچىك باالم بولسا مهككىدە قالسا، مهن  
!  كــۆرمهي كــۆز ياشــلىرىم قانــداقمۇ قۇرۇســۇن؟-ئۇنىــڭ خهۋىرىنــى بىلــمهي

  !  بېسىلسۇن؟ھهسرىتىم قانداقمۇ
بىـــــــر تۈركـــــــۈم كىـــــــشىلهر مېنىـــــــڭ غهمـــــــگه پېتىـــــــپ،      
ــۇ ھالىمغــا ئىــچ ئاغرىتىــپ،    ھهســرەتلىنىۋاتقانلىقىمنى كــۆرۈپ مېنىــڭ ب

ــپ   ــق گهپ قىلى ــدىكىلهرگه مهن توغرىلى ــهد جهمهتى ــچ  ،ئابدۇلئهس ــا ئى  ماڭ
  . تىىشئاغرىتىشنى تهلهپ قىلىشتى، ئۇالر شۇئان باالمنى ماڭا قايتۇرۇپ بېر
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غــا چىقىــدىغان بىــرەر ئىــشهنچىلىك ئــادەمنى تــاپقۇچه  مهن بىــرگه يول
مهن كۈتۈلمىگهنــدە بىــرەر چاتــاق . مهككىــدە كۈتــۈپ تۇرۇشــنى خالىمىــدىم

چىقىپ، ئېرىم بىلهن ئۇچرىـشالماسلىقىمدىن ئهنـسىرەپ تېـزلىكته تـۆگه          
دىنىمنـى دەپ، مهدىـنه      تهييارالپ، باالمنى قۇچىقىمغـا ئېلىـپ ئېرىمنـى ۋە        

 يـوق   ەمزاتئـاد  ېچھـ  مهن بىـلهن باالمـدىن باشـقا         يولدا. تهرەپكه يول ئالدىم  
  . ئىدى

ــههگه       ــى تهل ــمان ئىبن ــدا، ئوس ــان چېغىم ــپ بارغ ــئىمگه يېتى مهن تهن
  : ئۇچراپ قالدىم، ئوسمان مهندىن

دەپ  —نهگه ماڭــدىڭ؟ !  بهرگۈچىنىــڭ قىــزىۇقئــوز ئــى يولۇچىغــا —
  : سورىدى، مهن دەرھال

  . دېدىم —م،  ئېرىمنى مهقسهت قىلىپ مهدىنىگه ماڭدى—
   ؟ سىز بىلهن بىرەر ئادەم يوقمۇ—
لهن مۇشـۇ كىچىـك بـاالم ۋە بۈيـۈك          ى ئالالھ بىلهن قهسهمكى، مهن ب     —
   .ئالالھ بار
 تېخــى ئوســماننىڭ مۇســۇلمان ۋاقىــتبــۇ ( ئــالالھ بىــلهن قهســهم، —

مهن ســـىزنى مهنزىلىڭىـــزگه يهتكــــۈزۈپ   ) بولمىغـــان چـــاغلىرى ئىـــدى   
ــالغ  !  دە-دېــدى —! ۇز تاشــالپ قايتمــايمهنقــويمىغىچه ھهرگىــز ســىزنى ي

تقىچه، ئهرەبلهرنىــڭ  يېــتىلهپ ماڭــدى، مهن بــۇ ۋاقــچۇلۋۇرىــدىنتۆگهمنىــڭ 
ئىچىدىن ئۇنىڭـدەك ئېـسىل، پهزىلهتلىـك ئـادەم بىـلهن سـهپهرداش بولـۇپ               

مهن يولــدا بىــرەر ئورۇنغــا چۈشــهر بولــسام، ئــۇ تــۆگهمنى   . مىغــان ئىــدىمباق
ــۈرۈپ مهن  ــۆزۈمچۆكت ــتۈرۈپئ ــراق   نى تۈزەش ــدىن يى ــكىچه، مهن ، يهرگه چۈش

تــۇراتتى، مهن تۆگىــدىن چۈشــۈپ بولغىنىمــدا، ئانــدىن تۆگىنىــڭ قېــشىغا  
شىپ، تۆگىنى دەرەخ تـۈۋىگه ئېلىـپ بېرىـپ         ې تاقلىرىمنى ي  -كېلىپ، يۈك 

ســايىدا ياتــاتتى، ماڭىــدىغان چــاغ بولــسا، ئــۇ تــۆگهمنى تهييــارالپ قېــشىمغا 
، مهن  تىتئۈنـدەي نـى مىنىـشكه      مې ،ئهكېلىپ بېرىپ، مهندىن يىراق تۇرۇپ    

 تــۆگه ئۈســتىدە ئورۇنلىــشىپ بولغــان ۋاقتىمــدا، ئانــدىن تۆگىنىــڭ مىنىـپ 
  . قېشىغا كېلىپ، ئۇنى يېتىلهپ ماڭاتتى
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 تاكى بىـز مهدىـنىگه يېتىـپ       ،ئۇ ھهر كۈنى دېگۈدەك مۇشۇنداق قىلىپ     
  . بىز ھهتتا مهدىنىگىمۇ يېتىپ كهلدۇق.  قىلدىداۋامكهلگۈچه 

  :  ئهمىر ئىبنى ئهۋف قهبىلىسىگه كهلگهندە، ئوسمانبىز مهدىنىدىكى
ــۇ كهنتــ  — ــز مۇش ــىزنىڭ ئېرىڭى ــتكه ئالالھ ! هت س ــۇ كهن ــىز ب ــڭ س نى

  .  دە، مهككىگه قايتىپ كهتتى-دېدى —! بهرىكىتى بىلهن كىرىڭ
  . سهلهمهنىڭ بىزگه سۆزلهپ بهرگهنلىرى مۇممانا بۇ ئۇ

. له جهم بولـدى ئۇزاق ئايرىلىشتىن كېيىن، پارچىلىنىپ كهتـكهن ئـائى      
سـهلهمه ۋە بالىـسى      سهلهمهنىڭ كۆزى ئېرىگه قاندى، ئابدۇلالھ ئۇممۇ      ئۇممۇ

  . ه ئىگه بولدىىگبىلهن ئائىله بهخت
  .  كۆزنى يۇمۇپ ئاچقاندەك تېز ئۆتۈشكه باشلىدىۋاقىت
 ئۇرۇشـى، ئـۇ بهدىـردىن مۇسـۇلمانالر بىـلهن زەپهر قۇچـۇپ،              ئوھۇدمانا بۇ   

ئۇنىڭ ئېرى . ىن كېيىنكى ئۇرۇشالرنىڭ بىرىغهلىبىگه ئېرىشىپ قايتقاند
ئابــدۇلالھ بهدىــردىن كېيىنكــى بــارلىق ئۇرۇشــالردا قهيــسهرلىك بىــلهن       

 ئوھـــۇدلـــېكىن بــۇ قېتىمقـــى  . بــاتۇرالرچه جهڭ قىلىـــپ قايتقــان ئىـــدى  
ــايتتى    ــپ ق ــاتتىق جاراھهتلىنى ــىدىن ق ــۇ جاراھىتى. ئۇرۇش ــىرتى ئ ــڭ س  نى

ىتى ئىچـى تهرىپىـدىن بۇزۇلۇشـقا       ساقايغىچه داۋاالندى، بىراق ئۇنىـڭ جـاراھ      
باشلىغان بولۇپ، جاراھهت ئېغىزى ئېچىلىشى بىلهن تهڭ ئابدۇلالھ، ئـۇرۇن          

  ئــۇ جــاراھىتىنى داۋالىتىۋېتىــپ، ئايــالى ئۇممــۇ    .تۇتــۇپ يېتىــپ قالــدى  
  : سهلهمهگه

 مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بىرەر كىـشىگه     ! سهلهمه ـ ئى ئۇممۇ  
ۋە بىـز ئـالالھ تهرەپـكه       ! نىـڭ ئىلكىـدىمىز   الالھبىز ئ «: مۇسىبهت يهتسه، ئۇ  

مېنىــڭ مۇســىبىتىمگه ! ئــى ئــالالھ«دېگهنلىكــى ۋە » دېــسۇن! قــايتىمىز
سـهن خالىـساڭ ماڭـا بۇنىڭـدىن        ! ئـى ئـالالھ   ! ئاساسهن ماڭا ئهجىر بهرسـهڭ    

دېگهنلىكىنـى ئاڭلىغـان،    » دېسۇن! ياخشىسىنى ئىز باسار قىلىپ بهرسهڭ    
  . دېدى —

ر قــانچه كــۈن ئورنىــدىن تۇرالمىــدى، بىــر ئهتىگىنــى ئابــدۇلالھ ئــۇدا بىــ
 ئـــۇنى يـــوقالپ كهلـــدى ۋە ئۇنىـــڭ بىـــلهن خوشلىـــشىپ  هيغهمبىرىمىـــزپ
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پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم   . ئىشىكتىن چىقاي دېگهندە ئابدۇلالھ جان ئۈزدى     
مۇبــارەك قــولى بىــلهن ھهمراھىنىــڭ كــۆزىنى يۇمــدۇرۇپ قويــدى ۋە قــولىنى 

  : ئاسمانغا كۆتۈرۈپ تۇرۇپ
ئۇنىڭ ھايات دەرىجىسىنى ماڭا    ! ئابدۇلالھنى كهچۈرگىن ! ئى ئالالھ  —

ــن  ــېقىن قىلغى ــار    ! ي ــسىنى ئىزباس ــدىن ياخشى ــا، ئۇنىڭ ــات قالغانالرغ ھاي
 كائىناتنىــڭ همئىــيجئــى ! رگىنبىزنــى ۋە ئــۇنى كهچــۈ ! قىلىــپ بهرگىــن

 — !ئۇنىــڭ قهبرىــسىنى كېڭهيتىــپ، نۇرالنــدۇرۇپ بهرگىــن! چىــسىىبىيرته
سـهلهمه، ئېـرى ئابـدۇلالھنىڭ پهيغهمـبهر         لـېكىن ئۇممـۇ   . دىدەپ دۇئا قىلـ   

! ئـى ئـالالھ   «: ئهلهيهىسساالمدىن رىۋايهت قىلىپ بهرگهن سـۆزىنى ئهسـلهپ       
. دېـدى » مهن مۇشۇ مۇسـىبهتكه ئاساسـهن سـهندىن ئهجىـر تهلهپ قىلىـمهن            

ماڭــا ئۇنىڭــدىن ياخشىــسىنى ئىزباســار قىلىــپ     ! ئــى ئــالالھ «: لــېكىن
 قىلىــشقا تىلــى بارمىــدى، چــۈنكى ئــۇنى ئــالالھ دېــگهن ســۆزنى» !بهرســهڭ

بۇ ئايـال ئۈچـۈن ئـۆز ئېرىـدىن ياخـشى كىممـۇ             ! ئهپسۇس. تائاالدىن سورايدۇ 
  . بولسۇن؟ لېكىن ئۇ ئويلىنىپ تۇرمايال، دۇئاسىنى تاماملىدى

 ئـۇالر بۇنـدىن بـۇرۇن       .مۇسۇلمانالر بۇ مۇسىبهتكه قـاتتىق قايغۇرۇشـتى      
  .  قايغۇرمىغان ئىدىھېچكىمنىڭ مۇسىبىتىگه بۇنچىلىك

  .  دەپ نام بهردى»ئهرەبلهرنىڭ تۇل ئايالى«: ئۇممۇسهلهمهگه
بۇ ۋاقىتتا، ئۇممۇسـهلهمهنىڭ مهدىنىـدە، تېخـى قانـات قـۇيرۇقى تولـۇق              
ــۇرۇق ـ         ــسىدىن باشــقا ئ ــى، ســهبي بالى ــۇش كهب ــتىلمىگهن كىچىــك ق يې

  . تۇغقانلىرى قالمىغان ئىدى
ــسىدە   ــۆز زېممى ــسارىالر ئ ــاجىر ۋە ئهن ــى  مۇھ ــهلهمهنىڭ ھهقق ــۇ س  ئۇمم

بــارلىقىنى ھــېس قىلىــشتى ۋە ئۇنىــڭ ئېــرىگه تۇتقــان قــارىلىق ئىــددىتى  
!) ئــالالھ ئۇنىڭــدىن رازى بولــسۇن(تۈگىــشى بىلهنــال، ئهبــۇبهكرى ســىددىق 

  . سهلهمهگه، خېرىدار بولۇپ كهلدى، ئۇ بۇ تهلهپكه ماقۇل دېمىدى ئۇممۇ
  . يتۇردىئاندىن ئۆمهر كهلدى، ئۇنىمۇ ئهبۇبهكرىدەك قا

  : قارەسۇلۇلالھ كهلدى، ئۇممۇسهلهمه رەسۇلۇلالھئاندىن كېيىن 
ــ  ــاـ بىرىنچىــدىن مهن ! مهنــدە ئــۈچ خىــل خىــسلهت بــار ! رەســۇلۇلالھ ي
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 كهلــسه ىــڭىقچكۈندەشــلىكى يامــان ئايــال، مهنــدىن خاپــا بولــۇپ ماڭــا ئاچ 
نىڭ مېنى ئازابلىشىدىن قـورقىمهن، ئىككىنچىـدىن مهن ياشـىنىپ          ئالالھ

پهيغهمـــبهر . دېـــدى —ئۈچىنچىـــدىن مېنىـــڭ بـــاالم بـــار، . ئايـــالقالغـــان 
  : ئهلهيهىسساالم

دىن بۇ  هنهلسهك، مهن ئالالھ تائاالدىن، س    ه ك ك كۈندەشلىك دېگهن هنـ س 
ــمهن، يېــشىم چــوڭ دېيىــشكه كهلــسهك،    ئىــشنى كهتكۈزۈۋېتىــشنى تىلهي

 مـۇ مېنىڭڭ  گه كهلسهك، سېنىڭ باال   گهنمېنىڭمۇ يېشىم چوڭ، باالم بار دې     
  . ئاندىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنى نىكاھىغا ئالدى. دېدى —االم، ب

ســـهلهمهنىڭ دۇئاســـىنى ئىجـــابهت قىلىـــپ، ئۇنىڭغـــا  ئـــالالھ ئۇممـــۇ
مانـا بۈگۈنـدىن    . ئابدۇلالھتىنمۇ ياخـشى كىـشىنى ئىزباسـار قىلىـپ بهردى         

، يـالغۇزال،   )سـهلهمه  ئۇممـۇ (باشالپ، مهخزۇم قهبىلىسىدىن بولغان ھىنـدى       
رنىــڭ ئانىــسى همهنىڭ ئانىــسى بولماســتىن بهلكــى پۈتكــۈل مۆئمىنلســهله

  . بولۇپ قالدى
ئۇنىـڭ ئىــسالم تارىخىــدا مهشــهۇر بولـۇپ قالغــان يهنه بىــر قىسسىــسى   

  . بولۇپ، بۇ ۋەقه مۇنداق بولغان ئىدى
 يىلـــى مهككىـــگه ئـــۆمرە قىلىـــش ئۈچـــۈن بارغـــان  -7ھىجرىيهنىـــڭ 

پ پهيغهمـــبهر ۇرىنى توســـمـــۇھهممهد ئهلهيهىســـساالم ۋە ئۇنىـــڭ ســـاھابلى 
ئهلهيهىســساالم بىــلهن ســاھابىالرغا رۇخــسهت قىلىــشنى كېلهركــى يىلىغــا 

 دەپ ئاتالغـــان ســـۈلهىنى »ھـــۇدەيبىيه سۈلهىـــسى«بېكىـــتىش ھهققىـــدە 
  . ئىمزاالشتى

ــاھابىلىرىگه  ــساالم ســ ــبهر ئهلهيهىســ ــيىن پهيغهمــ ــۈلهىدىن كېــ : ســ
ىڭالرنــــى ئورنــــۇڭالردىن تــــۇرۇپ قۇربــــانلىق قىلىڭــــالر، ئانــــدىن چېچ «

 بىرمۇ  هردىنساھابىلنىڭ نامى بىلهن قهسهمكى،     ئالالھ. ېدىد» چۈشۈرۈڭالر
، ھهتتـا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئـۇ سـۆزنى ئـۈچ             ىـدى ئادەم ئورنىدىن تۇرم  

قېــتىم تهكرارلىــسىمۇ، ئــۇالردىن يهنىــال ھــېچكىم ئورنىــدىن تۇرمىغانــدىن 
ــهلهمه رەزىيهل   ــساالم ئۇممۇس ــبهر ئهلهيهىس ــيىن، پهيغهم ــڭ  كې ــۇ ئهنهانى الھ

ــسۇنمىغانلىقىنى    ــا ئادەملهرنىــڭ بۇيرۇقىغــا بوي ــپ، ئۇنىڭغ قېــشىغا كىرى
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  : ئۇممۇسهلهمه رەزىيهلالھۇ ئهنها ئۇنىڭغا. هردىسۆزلهپ ب
سـهن مۇنـداق قىلىـشنى خاالمـسهن؟        ! نىڭ پهيغهمبىـرى  ئى ئالالھ  —

سهن سىرتقا چىقىپ ئانـدىن ھـېچكىمگه بىـر ئېغىزمـۇ گهپ قىلماسـتىن              
  .ېدىد —نى بوغۇزال، ساتىراچنى چاقىرىپ چېچىڭنى ئالدۇر، قۇربانلىقىڭ

ــىرتقا چىق  ــساالم ســ ــبهر ئهلهيهىســ ــى پهيغهمــ ــېچكىمگه گهپ تــ ، ھــ
نى چاقىرىــپ، چېچىنــى تىراچچ، ســاىــدىقىلماســتىن قۇربــانلىقنى بوغۇزل

 ئورۇنلىرىدىن تۇرۇشـۇپ قۇربـانلىقىنى      هرساھابىلبۇنى كۆرگهن   . چۈشۈرتىدۇ
  . بوغۇزاليدۇ

سهلهمه ئانىمىز ئۆزىنىڭ ئهقىللىقى بىلهن ساھابىالرنى       مۇدېمهك، ئۇم 
  . ئالالھ تائاالنىڭ غهزىپىدىن ساقالپ قالغان

ــۈزىنى نۇرالندۇرۇۋەتــسۇن  ــته ئۇممۇســهلهمهنىڭ ي ــالالھ جهننهت ــالالھ ! ئ ئ
  !ئامىن! ۋە ئۇنىمۇ رازى قىلسۇن! ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن
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 رت ىهبباب ئىبنى ئخ

   
ن بولغـان، بويـسۇنۇپ ھىجـرەت       ئۇ قىزىقىپ مۇسۇلما  

  . كىشىدۇر... قىلغان، مۇجاھىد بولۇپ ياشىغان
   .ئهلى ئىبنى ئهبۇ تالىپ —

  
مار مهككىدىكى قـۇل بازىرىغـا      م ئۇممۇ ئه  دىن بولغان خۇزائى قهبىلىسى 

تلىـنىش، قـول ھـۈنىرى بىـلهن        هماڭدى، ئۇ ئۆز خىزمىتىگه سـېلىپ مهنپهئ      
 ئـۇ   . سېتىۋالماقچى بولغـان ئىـدى     پايدىغا ئېرىشىش ئۈچۈن ئۆزىگه بىر قۇل     

سېتىلىشقا چىقىرىلىپ قويۇلغان قۇلالرنىڭ يـۈزىگه سهپـسېلىپ قاراشـقا          
ئۇنىــڭ كــۆزى تېخــى بــاالغهتكه يهتمىــگهن بىــر كىچىــك بالىغــا  . باشــلىدى
ئــۇ بــاال ناھــايىتى ســاغالم كــۆرۈنهتتى، كۆزلىرىــدىن بولــسا ئۇنىــڭ . چۈشــتى

  .  ئېلىپ ماڭدىېتىۋېلىپسئۇ بالىنى . چېچهنلىكى بىلىنىپ تۇراتتى
  :هن تۆۋەندىكىدەك سۆزلىشىپ ماڭدىبىلئۇ يولدا كېتىۋاتقاچ بۇ باال 

  ئىسمىڭ نېمه؟ ! ئى باال —
  . اببخهب —
  ئاتاڭنىڭ ئىسمىچۇ؟ —
  . ترىئ —
  سهن قهيهرلىك؟ —
  . نهجدىدىن —
  ئۇنداقتا سهن ئهرەبكهنسهنغۇ؟  —
  . شۇنداق، مهن بهنى تهمىم قهبىلىسىدىن —
ــا    ســهن — ــدىكلىرىنىڭ قولىغ ــۇل بې ــدىكى ق ــۇپ مهككى ــداق بول  قان

  چۈشۈپ قالدىڭ؟
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بىزنىــڭ قهبىلىمىــزگه ئهرەب قهبىلىلىرىــدىن بىــر قهبىــله ھۇجــۇم   —
قىلىپ، تـۆگىلهرنى ھهيـدەپ كهتتـى، ئايـالالرنى ئهسـىرگه ئالـدى، كىچىـك               

، مهنمـۇ شـۇ بالىالرنىـڭ قاتارىـدا ئىـدىم، مهن            ۇتۇۋالـدى تبالىالرنى قۇللۇققا   
 — قولغا ئۆتۈپ مهككىگه كېلىپ سىزنىڭ قولىڭىزغـا چۈشـتۈم،           -دىنقول

  . دېدى
مار بالىنى قىلىچ ياساشنى ئۆگىنىـشى ئۈچـۈن مهككىـدىكى    مئۇممۇ ئه 

تۆمۈرچىلهردىن بىرىگه شاگىرتلىققا بهردى، ئـۇ قىلىـچ ياساشـنى ناھـايىتى            
. خـشى ياسـىيااليدىغان بولـدى     ئاسانال ئۆگىنىۋالدى ۋە قىلىچنى ناھايىتى يا     

 ئۇنىڭغـا بىـر     ئهممـار لهپ بولغانـدا ئۇممـۇ      لـ  بۇ ھـۆنهرنى پۇختـا ئىگه      بخهببا
ئېلىپ دۇكاننى ئىجارىگه ئېلىپ، دۇكانغا كېرەكلىك سايمانالرنى سېتىپ        
  . بهردى ۋە خهببابنىڭ ھۈنىرى بىلهن مهنپهئهتكه ئېرىشىشكه باشلىدى

ــادار،      ــشىلهر ئۇنىــڭ ۋاپ ــۆتمهيال كى ــۇزۇن ئ ــاننى ئېچىــپ ئ ــاب دۇك خهبب
ىنىـڭ ياخـشىلىقىغا قـاراپ      راستچىل ئىكهنلىكىـگه ۋە ياسـىغان قىلىچلىر      

ــلهن بهس-بهس ــلىدى  بى ــشقا باش ــۈنكى .  سېتىۋېلى ــشى  خهببابچ ــڭ يې نى
لىـك سـۈپهتلهرگه ئىـگه      ھېكمهتئۇ چوڭالرغا خاس     لېكىن   كىچىك بولسىمۇ 

  . بىر باال ئىدى
هن ئۇ ھۈنىرىدىن بىكار بولسىال پۈتـۈنلهي بۇزۇقچىلىققـا چۆكـۈپ كهتـك       

زەتتى ۋە ۈدە پىكىـر يۈرگـ  ى ئېچىنارلىق ئهھۋالى ئۈسـت   همئىيهتنىڭجبۇ نادان   
ئۆزىنىڭمۇ شۇنىڭ قۇربـانى بولـۇپ كېتىۋاتقـان بـۇ ئـازغۇنلۇق، چىرىكلىـك              

 دۇنياسىغا، ئۇنىڭدىكى قااليماقانچىلىققا قاراپ گاڭگىراپ      ئهرەبئىچىدىكى  
 دەپ  »!ۇ ئاخىرلىشىدۇ بۇ زۇلمهتلىك كۈنلهرم  «:  ئۆزۈگه -قاالتتى ۋە بهزىدە ئۆز   

 قۇياشــنىڭ پــارالپ چىقىــشىنى، ئــۇ يوقىلىــپئــۇ قاراڭغۇلۇقنىــڭ . قويــاتتى
  . د قىالتتىى بهك ئۈمڭ ئۇزۇنغا داۋاملىشىشىنىخىلدىكى ھاياتنى

ابنىــڭ كۈتىــشى ئۇزۇنغــا بارمىــدى، ئــۇ بهنــى ھاشــىم جهمهتىــدىن بخهب
قهت مۇھهممهد ئىبنـى ئابـدۇلالھ ئىـسىملىك بىرىنىـڭ ئېغىزىـدىن ھهقىـ            

ا قۇياشــىنىڭ پارلىغــانلىق خهۋىرىنــى ئاڭلىــدى ۋە دەرھــالال ئۇنىــڭ قېــشىغ
مـــۇھهممهد ئهلهيهىســـساالمنىڭ . مبېرىـــپ ئۇنىـــڭ ســـۆزلىرىنى ئاڭلىـــدى
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پ  قىلـدى، ھهم ئۇنىـڭ سـۆزلىرىگه جهلـ         لىرى ئۇنىڭ ئهقلىنـى ھهيـران     سۆز
 تىـن باشـقا     ئالالھبىر  «: بولۇپ مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا قولىنى ئېچىپ    

ئــۇ .  دەپ گۇۋاھلىــق بهردى»نىــڭ ئهلچىــسىئالالھمــۇھهممهد ! الھ يــوقئىــ
زېمىـــن يۈزىـــدە ئىمـــان ئېيتىـــپ مۇســـۇلمان بولغـــان ئـــالته كىـــشىنىڭ  

  . ئالتىنچىسى بولدى
. چكىمـدىن يوشـۇرمىدى   ېئۇزىنىڭ مۇسۇلمان بولغـانلىقىنى ھ    اب  بخهب

مارغـا يېتىـشى    م ئۇممـۇ ئه   خوجـايىنى ئۇنىڭ مۇسۇلمان بولغانلىق خهۋىرى     
بىلهنال ئۇ ئاچچىقىنى باسـالماي بىـر تـۇغقىنى سـىبا ئىبنـى ئابـدۇلئۇززانى               

نىـــڭ قىـــشىغا بـــاردى، ئـــۇ ئىككهيلهنـــگه خـــۇزائه       بابئهگهشـــتۈرۈپ خهب
قهبىلىسىنىڭ ياشلىرىدىن بىـر تۈركـۈمى ئهگىـشىۋالغان ئىـدى، بـۇ چاغـدا              

. ۋاتقان ئىـدى  هاب دۇكاندا خاتىرجهم ھالدا ئۆز ئىشىنى بېرىلىـپ ئىـشل         بخهب
  : با ئۇنىڭ ئالدىغا بېرىپ ئۇنىڭغاسى

غرۇلــۇق بىــر خهۋەر يهتتــى، بىــراق بىــز ئۇنىڭغــا      بىــزگه ســهن تو  —
  : خهبباب.  دېدى—ئىشهنمىدۇق،

  . خهبباب دى سورى—نېمه ئىش؟  —
سېنىڭ ئۆز دىنىڭدىن يېنىپ بهنى ھاشىم جهمهتىـدىكى ھېلىقـى           —

   .رىڭكىشىگه ئهگهشكهنلىك خهۋى
ــدىم،ىدمهن  — ــدىن يانمىـ ــر  نىمـ ــوق بىـ ــېرىكى يـ ــئالالھ مهن شـ ا قـ

ئىــشهندىم ۋە ســـىلهرنىڭ بـــۇتلىرىڭالردىن قـــول ئـــۈزدۈم، مۇھهممهدنىـــڭ  
 —... نىــڭ بهندىــسى ۋە ئهلچىــسى ئىكهنلىكىــگه گۇۋاھلىــق بهردىــمئالالھ
  . دېدى

سىبا ۋە ئۇنىڭ ھهمراھلىرى خهببابنىڭ سـۆزىنى ئـاڭالش بىـلهن تهڭـال        
اشــلىدى، ئــاخىرى ئــۇ تايــاق ه بك دەســسهش-يۇپۇرلــۇپ كېلىــپ ئــۇنى ئــۇرۇپ

خهببــاب بىــلهن . قىلــدىى كــۆزى يارىالنغــان ھالــدا يهرگه ي-دەســتىدىن يــۈز
 ئارىسىدا بولۇپ ئۆتكهن بۇ ئىـش قـورۇق چـۆپكه تۇتاشـقان             خوجايىنىئۇنىڭ  

كىـشىلهر  .  پۇچقـاقلىرىغىچه تارقالـدى    -ئوتتهك بىردىنال مهككىنىڭ بۇلۇڭ   
 چـۈنكى تـاكى شـۇ       .ن قالـدى  رئهتلىك ئىكهنلىكىـدىن ھهيـرا    ۈجخهببابنىڭ  
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ۇپ ر ئۆزلىرىنىڭ ئىمـانلىرىنى يوشـۇر     كۈنگىچه ئۇنىڭدىن باشقا مۇسۇلمانال   
   .تتىكېلىۋاتا

دىن ئهممـار ئـۇالر ئۇممـۇ     .  كاتتىلىرىنىمۇ تهۋرىتىـۋەتتى   قۇرەيشبۇ ئىش   
 ياكى بىـرەر ئىگىـدارچىلىق قىلغۇچىـسى يـوق بىـر قـۇل              خوجايىنىباشقا  

يىتىگه قارشــى چىقىــشىنى، ئۇالرنىــڭ  ھــاكىمىڭمۈرچىنىــڭ ئۆزلىرىنىــۆت
ــا  ــالپ، ئاتـــ ــى تىلـــ ــا  -ئىالھلىرىنـــ ــاقهتلهر قاتارىغـــ ــوۋىلىرىنى ھامـــ  بـــ

ئــۇالر مۇشــۇنداق ئىــشنىڭ .  ئويالپمــۇ باقمىغــان ئىــدىۋېتىــشىنىچىقىرى
  . م قىلىشتى يۈز بېرىدىغانلىقىغا ئالدىن جهزكېيىن يهنه

 مۇھهممهد  قۇرەيشلهر خاتا مۆلچهرلىمىگهن ئىدى، خهببابنىڭ جاسارىتى     
ئهلهيهىســساالمنىڭ ســاھابىلىرىنىڭ كــۆپ ســاندىكىلىرىنى ئۆزلىرىنىــڭ   

 رىغبهتلهنـــدۈردى، نهتىجىـــدە ئۇالرمـــۇ ئىمـــان ئاشكارىالشـــقائىمـــانلىرىنى 
  .  باشلىدىئاشكارىالشقا بىرلهپ -ئېيتقانلىقلىرىنى بىر

ئۇالرنىــڭ . لىرى كهبىنىــڭ ئالــدىغا يېغىلىــشتى  كاتتىۋاشــ قــۇرەيش
، ۋەلىـد ئىبنـى     هرپھ ئىبنـى    سـوفيان ڭ رەئىسلىرىدىن، ئهبۇ    ئىچىدە ئۇالرنى 

ــۇ   ــۇغىيرە، ئهبـ ــلجمـ ــدى  هھـ ــار ئىـ ــارلىقالر بـ ــشام قاتـ ــى ھىـ ــۇالر .  ئىبنـ ئـ
سىدا مـــۇزاكىرە ئېلىـــپ بېرىـــپ ئۇنىـــڭ ىـــمۇھهممهدنىـــڭ ئهھـــۋالى توغر

ئـۇالر ئىـشنىڭ   .  كۈنگه چوڭىيۋاتقـانلىقىنى كـۆردى     -ئىشلىرىنىڭ كۈندىن 
غىــــشتۇرۇشنىڭ ىيئىلگىـــرى ئــــۇنى  تېخىمـــۇ يوغىنــــاپ كېتىــــشىدىن  

چــارىلىرىنى ئــويالپ تېپىــپ ئاخىرىــدا ھهر بىــر قهبىــله ئــۆز قهبىلىــسىدىن 
ئىمان ئېيتقانالرنى تـاكى دىنىـدىن يانغـان يـاكى ئـۆلگهنگه قهدەر جـازاالش               

  . قارارىنى چىقاردى
ــدىكىلهرگه    ــڭ قهۋمىـ ــىبا ۋە ئۇنىـ ــابسـ ــسى  خهببـ ــازاالش ۋەزىپىـ نى جـ

ۈننىـڭ ھـارارىتى تـازا قىزىغـان ۋاقىتتـا خهببـابنى            يۈكلهنگهن بولۇپ، ئۇالر ك   
قىـپ، كىيىملىرىنـى سـالدۇرۇپ، تۆمـۈر        قىغا ئېلىـپ چى   ۇمهككىنىڭ قۇمل 

اليتتى، ئۇ قـاتتىق قىينىلىۋاتقانـدا ئـۇالر        ئازابچاپان كهيدۈرۈپ سۇمۇ بهرمهي     
  :خهببابتىن

  :خهبباب. دەپ سورايتتى —سىدا نېمه دەيسهن؟ ى مۇھهممهد توغر—

  ساھابىلهر ھاياتىدىن تالالنمىالر

 483

w
w

w
.m

unber.org
 

ڭ بهندىــسى ۋە پهيغهمبىــرى، ئــۇ بىزنىــڭ قــاراڭغۇلۇقتىن نىــئالالھ —
ئۇالر . دەيتتى —! يورۇقلۇققا چىقىشىمىز ئۈچۈن توغرا ھهق بىلهن كهلگهن      

  : يهنهالپئازابئۇنى بىرھازا 
  : خهبباب. سورايتتىپ دە — نېمه دەيسهن؟ هققىدەھ الت ۋە ئۇززا —
ــدىغا      — ــر زەرەز بېرەلمهي ــا بى ــپهئهت، ي ــا مهن ــسى ي ــۇ ئىككى ــاس ئ ن گ

 ئـۇ تاشـالرنى   ،ئـۇالر قىزىتىلغـان تاشـنى ئهكهلـدۈرۈپ    .  دەيتتـى  — اچىدۇر،گ
خهببابنىڭ ئۈستىگه چاپالپ تاشالپ قوياتتى، خهببابنىڭ قوۋۇرغىلىرىنىـڭ        

  . مايلىرى پىژىلداپ ئېقىپ چۈشهتتى
نىڭ خهببابقا سالغان ئازابى بىر تۇغقىنى سىبانىڭكىدىن       ئهممارئۇممۇ  

تـۈپ كېتىۋاتقـاچ   ۆ مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئ بىر كۈنى . قېلىشمايتتى
ــۆرۈپ ق  ــانلىقىنى كـ ــا گهپ قىلىۋاتقـ ــۇتتى ېخهببابقـ ــۇدىنى تـ دە، -لىـــپ جـ

ــاقتى    ــۈرنى ي ــان تۆم ــشىغا قىزىتىلغ ــڭ بې ــدە  .خهببابنى ــۇ كۈن ــۈدەكد ئ  ېگ
خهببابنىڭ قېشىغا كېلىپ قىزىتىلغان تۆمۈرنى ئۇنىـڭ بېـشىغا ياقـاتتى،           

 ھوشــىدىنقىــپ كېتهتتــى ۋە ئــۇ تــۈن چىبېــشىدىن تۈقانــدا قھهر قېــتىم يا
 بىــلهن ئۇنىــڭ قېرىندىــشى ســىباغا    ئهممــارخهببــاب ئۇممــۇ  . تهتتــىېك

  . تىن جازا تىلهيتتىئالالھ
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ساھابىلىرىنى مهدىـنىگه ھىجـرەت قىلىـشقا         

ئـــۇ تېخـــى  لـــېكىن .بۇيرۇغانـــدا خهببـــابمۇ ماڭمـــاق ئۈچـــۈن تهييارالنـــدى 
ئۇممـۇ  .  ئۇنىـڭ دۇئاسـىنى ئىجـابهت قىلـدى        ئـالالھ   مهككىدىن ئايرىلمـايال  

الشـتىكى ئـاغرىق ئازابىـدىن      غا شۇنداق غهلىته بىر باش ئاغرىقى چاپ      ئهممار
 ئـاڭالپ   ېچكىممـۇ ھبۇنـداق كېـسهلنى ھهم      . قا ئوخـشاش ئېڭرايتتـى    ئۇ ئىت 

 ئىزدەشـتى، ئـاخىرى     ېۋىپتباقمىغان ئىدى، ئۇنىڭ بالىلىرى ھهر تهرەپتىن       
 . ئېيتىـشتى ىنىيوقلـۇق گه بېشىنى داغالشتىن باشقا چارە      ئۇالرغا بۇ كېسهل  

ــالىلىرى ت  مــۈرنى قىزىتىــپ ئۇنىــڭ بېــشىنى داغالشــقا   ۆشــۇنىڭ بىــلهن ب
يــۈك ئازابىنىــڭ قاتتىقلىقىــدىن ئــۇ بــاش     ۆداغلىغانــدىكى ك. باشــلىدى

  . ئاغرىقىدىن سهل ئارام تاپقاندەك بوالتتى
مهھـرۇم بولغـان    خهبباب ئهنـسارىالرنىڭ ھىمايىـسىدە ئۇزۇنـدىن بېـرى          
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پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم بىـلهن بىـرگه       . زىتىنى قايتا تېتىدى  زراھهتنىڭ له 
ئۇ بهدىر ئۇرۇشىغا قاتنىـشىپ پهيغهمـبهر       . ياشاش ھاياتىدىن خۇرسهن بولدى   

ئهلهيهىسساالمنىڭ بايرىقى ئاسـتىدا جهڭ قىلـدى، ئانـدىن كېـيىن ئوھـۇد             
نىــڭ يولۋىــسى ھهمــزە الھئالئــۇ ئۇرۇشــتا ســىبانىڭ ... ئۇرۇشــىغا قاتناشــتى

نىڭ قـــولى بىـــلهن ئۆلتـــۈرۈلگهنلىكىنى كـــۆرۈپ ئابـــدۇلمۇتهللىبئىبنـــى 
  .  بولدىۇشالخناھايىتى 

ــبهر       ــۇ پهيغهمـ ــۇپ ئـ ــۆرگهن بولـ ــۈر كـ ــۇزۇن ئۆمـ ــايىتى ئـ ــاب ناھـ خهببـ
ئهلهيهىسساالمنىڭ خهلىپىلىرىنىڭ ھهممىسىنىڭ يهنى ئابا بهكرى، ئۆمهر،       

ــمان ۋە  ــڭئهلىئوس ــالالھ(الرنى ــئ ــسۇن ئۇنىڭ ــسىغىچه !) دىن رازى بول زامانى
  . ياشىدى

نىـڭ خهلىپىلىكـى دەۋرىـدە بىـر        !)  ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن   ئالالھ(ئۆمهر
كۈنى ئۆمهرنىـڭ قېـشىغا كىـردى، ئـۆمهر ئـۇنى ھـۆرمهتلهپ ئـۆز يېنىـدىكى                 

  : تۆردىن ئورۇن بهردى ۋە
. دېــدى —بــۇ ئورۇنغــا بىاللــدىن قالــسا ســهنال اليىــق بوالاليــسهن،    —
كېيىن خهببـابتىن ئهينـى چاغـدا مۇشـرىكالرنىڭ ئۇنىڭغـا سـالغان             ئاندىن  

كۈلپهتلىرى توغرىسىدا سورىدى، خهبباب ئۇالرنى تىلغا ئېلىشتىن خىجىل        
خهببــاب . بولغىنىــدا ئــۆمهر قايتــا ئىلتىمــاس قىلىــپ چىــڭ تۇرۇۋالــدى      

كىيىملىرىنى سالدى، ئۆمهر ئۇنىڭ بهدىنىدىكى تـاتۇق ئىزلىرىنـى كـۆرۈپ           
  : ۋە ئۇنىڭدىنچۆچۈپ كهتتى 

  : خهبباب. دەپ سورىدى —بۇ ئىشالر قانداق بولغان؟  —
مۇشــرىكالر مېنــى جــازاالش ئۈچــۈن ئــوت قــاالپ چــوغ چۈشــۈرەتتى،    —

.  سـۆرەيتتى  ۈسـتىدە ئئاندىن مېنىڭ كىيىملىرىمنى سالدۈرۈپ مېنى چوغ       
ــ ــاجراپ چۈشــهتتى - مېنىــڭ تېنىمــدىن گــۆش اھهتت مېنىــڭ .  مــايلىرىم ئ

  . دېدى — سۇالر بىلهن ئوت ئۈچۈپ قاالتتى، بهدىنىمدىن چۈشكهن
 نامراتلىقتىن قۇتۇلۇپ بـاي     هزگىللىرىدەمخهبباب ھاياتىنىڭ ئاخىرقى    

 كۈمۈشــكه -بولــدى، ئــۇ ئۆزىمــۇ ئــويالپ باقمىغــان دەرىجىــدە كــۆپ ئــالتۇرن  
ــشتى، ــېكىن ئېرى ــاللىرىنى   ل ــۇ م ــئ ــا  ېچكىمھ ــان يولالرغ ــويالپ باقمىغ  ئ
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  . ئىشلىتهتتى
ــار  ــۇ دىن ــۇپ     دەرھهم-ئ ــۇپ قوي ــدىغان يهرگه قوي ــرالر بىلى ــى پېقى لىرىن

ئۇنىڭغا قۇلۇپ سالمايتتى، ھاجهتمهنلهر ئۇنىڭ ئـۆيىگه كېلىـپ خالىغـانچه          
پ قىلىــپ تۇرۇپمــۇ مۇشــۇ ئــۇ مــاللىرىنى شــۇنداق ســهر. ېتهتتــىئېلىــپ ك

لىنىـپ  ئازاب بىلهن   سهۋەب بېرەلمهي قىلىشىدىن ۋە بۇ      ېسابھماللىرىدىن  
  . قېلىشتىن ئهنسىرەيتتى

  :  بىر تۈركۈم كىشىلهر مۇنداق دەيدۇهردىنساھابىل
  : بىز خهبباب ئاغرىپ يېتىپ قالغاندا ئۇنىڭ ئۆيىگه كهلدۇق، ئۇ بىزگه«

 بىلهن قهسهمكى، مهن ئۇنى     ئالالھبار،  رھهم  ەدبۇ يهردە سهكسهنمىڭ     —
دېگىـنىچه   —تۇتۇپ قېلىپ باقمىدىم ھهم سـورىغانالردىنمۇ يوشـۇرمۇدۇم،          

  :بىز ئۇنىڭدىن. يىغالپ كهتتى
  : نېمىشقا يىغاليسهن؟ دېسهك ئۇ —
مهن يىغاليمهن، چۈنكى، مېنىڭ دوستلىرىم كېتىپ قالـدى، ئـۇالر           —

 ئېرىشهلمىدى، مهن بولسام ھايات ېچنېمىگهھدىكى ئهجىرلىرىدىن دۇنيابۇ 
قالــدىم ۋە مۇنــۇ مالالرغــا ئېرىــشتىم، مهن بــۇ مالالرنىــڭ ئهمهللىرىمنىــڭ   

   ».دېدى —ىن ئهنسىرەيمهن، ساۋابى بولۇپ قېلىشىد
 تالىــپ خهببابنىــڭ ۇخهببــاب ۋاپــات بولغانــدا خهلىــپه ئهلــى ئىبنــى ئهبــ

  :قهبرىسى ئالدىدا
ئۇ قىزىقىـپ مۇسـۇلمان بولغـان،       !  خهببابقا رەھمهت قىلسۇن   ئالالھ —

 ياخـشى   ئـالالھ . بويسۇنۇپ ھىجرەت قىلغان، جىهاد قىلىپ ياشىغان ئىـدى       
   .دېگهن ئىدى —! ى بىكار قىلىۋەتمهيدۇئىش قىلغان كىشىلهرنىڭ ئهجرىن

  تۈگىدى


