
  )ئۈممهتنىڭ ئامانهتدارى(ىنۇل ئۈمممه مئه
                           

  )پاكىستاننىڭ ئاتاقلىق ئىسالم ئالىمى شهمىس نهۋىد ئومسانىنىڭ ماقالىلهر توپلىمىدىن ئۆزلهشتۈرۈپ تهرجىمه قىلىندى(
  

ن ئـۆهس   ھهزرەتى ئهبۇ ئۇبهيدە ئىبىن جهرراھ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئالالھنىڭ سۆيۈملۈك دىـىن ئۈچـۈ            
ئـۇ ئىـسالمىن باغرىغـا باسـقان چـاغالردا ئهسـهبىي            . تۆھپىلهرىن قوشقان كاتتا ساھابىلهرنىڭ بىرى ئىدى     

خېيىم ـ خهتهرلهرنىڭ شـىددەتلىك بـورانلىرى ئىـسالم تهرەپـكه قهدەم ئاملـاقچى بولىۋاتقـان ئىنـسانالرىن         
ا يېقىنلىشىـشنىڭ مهنىـسى، پۈتـۈن       ئارقىغا ئىتتىرۋېتىش ئۈچۈن بار كۈچىىن ئىشقا سېلىۋاتقان، ئىسالمغ       

ئاخىرەتلىـك ھاياتتـا بهختىيـار ماكـان        . دۇنيادىن ئاجراپ كېتىش بولۇپ ھېساپلىنىدىغان بىر پهيت ئىـدى        
بهرپا قىلىش ئۈچۈن ئۆزىىن ئاتىغان ئهزىمهتلهر بولسا، دۇنيا ھاياتىغا پهرۋا قىلماستىن ئاجايىپ قىزغىنلىق             

بــۇ ئۇبهيــدە رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــۇ دەل ئهشــۇ كــارۋانالر ســىپىدە  ئه. بىــلهن ئالغــا ئىلگىــرلىمهكته ئىــدى
مهۋجۇت بولۇپ، ئۇ ھهر ئىككـى قـوىل بىـلهن دۇنيـاىن يېراققـا ئىتتىرىـپ، ئـالالھ تهرەپـكه ئۆزلۈكـسىز                      

  .سهپهرىن داۋام قىلىۋاتاتىت
مـان ـ   ئاسىيلىقنىڭ قان ـ يىرىڭ دولقۇنلىرى ھهق بىلهن باتىـل ئوتتۇرىـسىدىكى كهسـكىن كۆرەشـته ئى     *

ئىسالمنىڭ كېمىلىرىىن توسـىۋاملاقچى بولـۈپ، بهدىـر مهيدانىـدا تـۇجنى قـانلىق جهڭ ئۈچـۈن سـىگنال                   
چالغاندا، كىپهنگه ئورىنىپ جىهاد ۋە ئۇلۇغلۇق مهيـدانىغا كـۆكرەك كېرىـپ سـهكرەپ چۈشـكهن ئهبـۇ                  

مهس، بهلكـى دەل   ئۇبهيدە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۆزىگه قارشى قىلىچ ئۇرىۋاتقان كىشىنىڭ باشقا بىـرى ئه           
گهرچه كاپىر دادىنىـڭ قـېىن ئـاللى بـۇرۇن مـۆئمىن ئوغـۇل ئۈچـۈن                . ئۆز دادىسى ئىكهنلىكىىن كۆردى   

دادا ئوغلىنىـڭ ئالالھنىـڭ     . ئىـدى “ دادا”ھاالل بولۇپ بولغان بولسىمۇ، ئهمما ئۇنىڭ نهزىرىدە يهنىال ئۇ          
 مۆمىن ئوغۇلنىڭ پۈتۈن ئوي ـ خىياىل  لېكىن. ئالدىدا ئېگىلگهن بېشىىن كېسىپ تاشلىماقچى بولىۋاتاتىت

كاشكى مېنىڭ قىلىچىم دادامنىڭ ھاياتىىن كۈپىرلىق ھالىتىـدە تامـام قىلىۋېتىـشكه سـهۋەپچى بولـۇپ                «
شۇڭا ئـۇ دادىـسىنىڭ ئۇرغـان زەربىلىـرىىن توسـۇپ ئـۆزىىن             . دېگهندىنال ئىبارەت ئىدى  » قاملىسا ئىدى 

ــي ق   ــا قهتئى ــسىمۇ دادىغ ــان بول ــۇداپىئه قىلىۋاتق ــاتىت م ــچ ئۇرمايۋات ــسىزدىنال  . ىلى ــۇ تۇيۇق ــڭ «ئ دادامنى
دېگهنىن ھېس » ئۇرىۋاتقان قىلىچى ماڭا ئهمهس، بهلكى ئالالھنىڭ دىنىغا ئۇرىلىۋاتقان قىلىچ ئهمهمسۇ؟

قىلدى ـ دە، چاقماق تىزلىكى بىلهن بىرال زەربىدە ئالالھنىڭ دىىن ئۈچۈن كاپىر دادىنىڭ بوينىىن ئۈزۈپ  
  . تاشلىدى
ــاۋۇز كــۈچلىرى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمىن   ئوھــۇد مهي ــسا كــۇپىر ھهم شــېرىكچىلىكنىڭ ي ــدا بول دانى

زەمخىلهندۈرگهن ۋە ئۇالرنىڭ ۋەھشىلهرچه ھۇجۇمى تۇپهيلى پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇبـارەك        
ىق چېهرىگه تۆمۈر ھالقا پىتىپ كهتكهن ئهھۋالىن كۆرگهن ئهبۇ ئۇبهيدە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بـۇ ئېچىنىـشل            

ئــۇ ئاجايىــپ قــاتتىق ئــازاپلىق ئــۆرتىنىش بىــلهن ئىلگىــرلىگهنچه . مهنزىـرىگه قهتئىــي چىــداپ تۇراملىــدى 
ھالقـا ئاسـتا ـ    . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا بېرىپ، ھالقىىن چىشىدا تارتىپ چىقارماقچى بولدى

ۇ ئهنهۇنىڭ چىشىمۇ سـۇنۇپ     شۇنىڭ بىلهن بىرلىكته ئهبۇ ئۇبهيدە رەزىيهلالھ     . ئاستا چىقىشقا باشلىدى  
ئېغىزىدىن قان ئېقىشقا باشلىدى، ئهمما ئۇ ھالقىىن چىشلهپ چىقارىلىغانلىقىنىڭ خۇشاللىقىدا چىـشىنىڭ            

ــدى   ــان ئى ــهزمهيال قالغ ــاغرىقىنىمۇ س ــلهن    . ئ ــۇرىىن زۇملهت بى ــۆهس ن ــڭ ئ ــسى، ھهققانىيهتنى قىسقى
ا ۋە ھهرقانــداق يهردە ئــۇ دائىــم ئهڭ ســاختىلىقنىڭ قــاراڭغۇلىقى بامســاقچى بولغــان ھهرقانــداق چاغــد
  ئهمما پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ . دەسلهپ كۆكرەك كېرىپ، سهپنىڭ ئالدىدا ماڭغۇچىالردىن ئىدى
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ۋاپاتىدىن كېيىن سهقىفه بهىن سائىدە قهبىلىسىدە تۈجنى خهلىپىىن دەرھال تهيىنلهش مهسلىـسى مهيـدانغا              
ڭ سۆيۈملۈك بهندىلىرىگه نىسبهتهن ئۆز نهپسى بىلهن قـانلىق جىهـاد           چىققان چاغدا، بۇ مهسىله ئالالھنى    

مۇنـــاپىقالر . قىلمىـــسا بوملايـــدىغان ئىنتـــايىن نـــازۇك ھهل قىلغـــۇچ ســـېناققا ئايلىنىـــپ قالغـــان ئىـــدى
ئىغۋاگهرچىلىككه تايىنىـپ ئىـسالم دىـنىىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بىـلهن قوشـۇپ مهڭگـۈگه دەپـنه                   

شهيتان بـاركۈچىىن ئىـشقا سـېلىش ئـارقىلىق ئالالھنىـڭ پىـداكار بهنـدىلىرىىن              . اتىتقىلىۋەمتهكچى بولىۋات 
 يىـل بـوىي ئـۆز يـۈرەك         ٢٣ھوقوق تالىشىش ئىختىالپىغا سورەپ كىرىپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ         

قېىن بىلهن سۇغۇرۇپ يېتىشتۇرگهن خازاڭ بوملـاس ئىـسالمىي قىرىنداشـلىق بوسـتانىغا ئـوت قوميـاقچى                 
ــاتىتبولىۋا ــۆزلىرى ئۈچــۈن     . ت ــسارالر بۈگــۈن ئ ــگهن ئهن ــدىمىىن ئايىمــاي كهل ــسالمغا يارى ــم ئى ھهردائى

ــاتىت  ــوقىىن تهلهپ قىلىۋات ــك ھوق ــسا،  . خهلىپىلى ــاجىرالر بول ــۆز   «مۇھ ــسالم ئۈچــۈن ئ ــپىلىككه ئى خهلى
گهرچه ھوقـوق تالىـشىش     . دەپ توۋلىماقتـا ئىـدى    » ئائىلىسىىن تاشالپ چىقالىغان مۇھـاجىرالر ھهقلىـق      

هسىلىسى قايتا يهنه بىر قېتىم ئىـسالم ئۈچـۈن پىـداكارلىقىن تهلهپ قىلىۋاتقـان بولـسىمۇ، ئهممـا ئۇنىـڭ                    م
ھوقـوق تالىشىـشنىڭ بـۇ      . ساداسى ھېسسىياتلىق غۇلغۇلىالر چىرماپ تۇرغان قۇالقالرغا كىرمهيۋاتاتىت      
 بېرىش ئىشتىياقى تهرەپكه    ئاپهتلىك كهلكۈن يۆنىلىشىىن قانداق قىلغاندا قايتىدىن پىداركارلىق ۋە قۇربان        

دەل ئهنه شۇنداق جىددى ۋەزىيهتـته ئـاخىرەتكه        . بۇرىغىلى بولىدۇ؟ بۇنىڭغا بىر نېمه دېمهك تهس ئىدى       
ئـۇ  . بولغان خهۋپ بىلهن ئۈمۈتتىن لهرزىگه كهلگهن ئاجايىـپ جـاراڭلىق بىـر سـادا ياڭراشـقا باشـلىدى                 

كنىڭ ھهسرەتتىن نـاله قىلىـشى، ئـالالھ ئۈچـۈن          پىداكارلىق ۋۇلقانىنىڭ ئېتىلىپ چىقىشى، دەرمتهن يۈرە     
  . ھهممه نهرسىنىىن قوربان قىلىش ئىشتىياقىنىڭ پىغان چېكىشى ئىدى

ــسارالر« ــى ئهن ــدەم    ! ئ ــسىز يارى ــا مىننهت ــان، ئۇنىڭغ ــانچ بولغ ــسالمغا تاي ــرى ئى ــدىن ئىلگى ســىلهر ھهممى
ىـدىن ئىلگىـرى پارچىاليـدىغان      ئهمـدىلىكته ئىـسالم جامـائىتىىن ھهمم      . قۇلۇڭالرىن سۇنغان جامائهتسىلهر  

  »كىشىلهرگه ئايلىنىپ قالساڭالر قانداق بولغىىن؟
بۇ دەل ئهبۇ ئۇبهيدە رەەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ئاۋازى بولۇپ، چىن قهلبتىن چىققـان بـۇ ئهلهملىـك سـادا                  

هرزىگه ئۆز قهلبىنىڭ ساداسىىن ئاڭلىياملايۋاتقان قۇالقالردىن كىرگهنچه ئۇدۇل بېرىپ، ئىمان، ۋىجدانىن ل    
. ئىختىالپنىڭ قانلىق بۇلۇتلىرى خۇددى بىردەملىك توپا چاڭدەكال توزۇپ تۈگىدى        . سېلىشقا باشلىدى 

تېخى بايىال ھوقوق تهلهپ قىلىۋاتقان ئهنسارالرنىڭ قهلبلىرىدە بىردىنال پىداكارلىق ئىشتىياقى چاقماقتهك           
 ھارىـسه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ       شۇنىڭ بىلهن ئۇالرنىڭ ئىچىـدىن زەيـد ئىـبىن        . جۇش ئۇرۇشقا باشلىدى  
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالممۇ مۇھاجىر ئىدى، شۇڭا بىـز ئىلگىـرى         ! قېرىنداشالر«ئورنىدىن دەس تۇرۇپ،    

ــڭ       ــۇنداق ئۇنى ــازىرمۇ يهنه ش ــساق، ھ ــان بول ــسارلىرى بولغ ــداق ئهن ــساالمنىڭ قان ــبهر ئهلهيهىس پهيغهم
ېغىز سۆز بىلهنال قورقۇنۇشـلۇق ئىخـتىالپ       دېگهن ئىككى ئ  » خهلىپىسىنىڭ ئهنسارلىرى بولىشىمىز الزىم   
بـۇ ئىمـانىي پىـداكارلىقنىڭ ھاياجـانلىق كهيپىياتىـدا ئورنىـدىن            . ئاپىتىىن پۈتۈنلهي سـۈپۈرۈپ تاشـلىدى     

مانـا بـۇ ئـۆمهر ئىـبىن خهتتـاب ھهققىـدە       ! قـاراڭالر «تۇرغان ئهبۇ بهكرى سىددىق رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمۇ   
مانـا  . دەيـتىت “ ڭ بهرىكىتىدىن ئىسالم ھهسسىلهپ تهرەققى قىلغان     ئۇنى”پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم دائىم    

) يهىن ئۈممهتنىـڭ ئامانهتـدارى    (“ ئهمىنـۇل ئـۈممه   ”بۇ ئهبۇ ئۇبهيدەگه پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئـۆزى          
دەپ » !كېلىڭالر بىز ھهممىمىز مۇشۇ ئىككهيلهننىڭ بىرىگه بهيئهت قىاليلى       . دېگهن نامىن بهرگهن ئىدى   

   .خىتاب قىلدى
بۇ خىتاب ھهققانىيهتىن ئهڭ دەسلهپ قوبۇل قىلىپ، ئىسالم ئۈچۈن ئاجايىپ كاتتا تـۆھپىلهرىن قوشـقان               
زاتنىڭ ئهمدىلىكته يهنىال ھهممىدىن ئىلگىرى ئهڭ كاتتا قۇربانلىقىن بېرىپ، ئۆز تۆھپىـسىنىڭ ھهققىـدىن              

  ر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ۋە ئهبۇ بۇ خىتاب ئۇمه. ۋاز كههكچى بولىۋاتقانلىقىىن ئىسپاتالپ بهرمهكته ئىدى
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ئۇبهيـدە رەزىيهلالھـۇ ئهنهــۇ ھهر ئىككهيلهنـدىن بىرىنىــڭ ئـۆز جـان پىــدالىقلىرى بهدىلىـگه خهلىپىلىــك       
شهرىپىىن قولىغا ئېلىـشى ئۈچـۈن ئهڭ شـانلىق پۇرسـهتىن يارىتىـپ بهرگهن بولـسىمۇ، ئهممـا خهلىپىلىـك                    

ل ئورنىـدىن تۇرغـان ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ ئهبـۇ       ئۈچۈن نامزاتلىققا كۆرسىتىلىش بىلهنال دەرھـا    
سىلى تۇرغان ! ئىي پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قولدىشى«بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا بهيئهت قىلىپ 

ــدار بواللىــسۇن؟  ــدە رەزىيهلالھــۇ  » يهردە بۇنىڭغــا باشــقا كىممــۇ ھهق ــۇ ئۇبهي ــلهن تهڭ ئهب دېيىــشى بى
مهن ئالـدى بىـلهن بهيـئهت       ! توختىـسىال «ركهنچه ئېتىلىـپ چىقىـپ،      ئهنهۇنىڭ تۇپ ئارىـسىدىن يۈگـۈ     

دەپ ئالـدىراش تـوۋالپ كېتىـشلىرى پۈتـۈن دۇنيـاىن           » !قىلىۋاالي، مهن ئالدى بىلهن بهيئهت قىلىۋاالي     
الزىقىيهىن فهتهى قىلىپ بولغاندىن كىيىن ئىسالم قوشۇنىنىڭ باش قۇمانـداىن ئهبـۇ      ...ھهيرەتته قالدۇردى 

لالھۇ ئهنهۇ رىم ئىمپىراتۇرىنىڭ ئىنتايىن كۈچلۈك قوشۇن بىلهن مۇسـۇملانالرغا ھۇجـۇم            ئۇبهيدە رەزىيه 
مۇسـۇملانالر قوشـىنىمۇ ئۇالرغـا قارشـى ھهركهتـكه          . قىلىش ئالدىدا تۇرغانلىقىدىن خهۋەر تاپقان ئىدى     

مۇ مهۋجـۇت  ئهمما ئۇالر بىلهن بىرلىكته خېلى كۆپ ساندا ئايال، باال ـ چاقىالر . ئۆتۈش ئالدىدا تۇراتىت
. بولۇپ، مۇسۇملانالر ئۇالرىن قايسى بېخهتهر ئورۇنغا جايالشتۇرۇش مهسىلىسىگه دۇچ كهلگهن ئىـدى           

ئهممـا ئىككىنچـى    . دېـگهن پىكىـرىن بهردى    » !الزىقىيهدە قالـدۇرۇپ كېتهيلـى    «: بۇنىڭغا مهلۇم بىرەيلهن  
خىرىـستىيانالرنىڭ شـهھىرىگه    ياق، ئۇنداق قىلساق بوملايدۇ، بـۇ       «: بىرەيلهن بۇ پىكىرگه قارشى چىقىپ    

ھهممهيــلهن . دېــدى» ئايــالالرىن تاشــالپ قويــۇپ، قانــداقمۇ خــاتىرجهم ئالغــا ئىلگىرلىگىلــى بولــسۇن؟ 
ئهمدىلىكته مۇسۇملان ئايالالرنىڭ بېخهتهر ساقلىنىشى ئۈچۈن بۇ شهھهرىن      . چۇڭقۇر ئويغا پېتىپ كهتىت   

ئهبۇ ئۇبهيدە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ    . ال قالغان ئىدى  خىرىستىيانالردىن بېكارلىتىشتىن ئىبارەت ئۈچۈنچى يول    
  . ناھايىىت تۈز، ئاددىلىال قىلىپ بۇ پىكىرىن ئوتتۇرىغا قويدى

ـ قانداقمۇ بۇنداق قىلغىلى بولسۇن؟ قوشۇن ئىچىدىن بىـر ئهسـكهر ئىنتـايىن ئاچچىقالنغـان ھالـدا ئهبـۇ                   
بىـز خىرىـستىئانالرغا    «: ئـۇ . اشـلىدى ئۇبهيدە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ پىكرىگه قارشـىلىق بىلدۇرۇشـكه ب        

ئهمــدىلىكته مۇشــۇ ئامالــسىزلىق تــۇپهيلى ئــۆز ۋەدىمىــزدىن يېنىــشىمىز  . ئامــانلىق ئۈچــۈن ۋەدە قىلغــان
مــاھىيهتته ئايالالرنىــڭ خــاتىرجهم ســاقلىنىش مهسىلىــسى     . دېــدى» قانــداقمۇ مــۇمكىن بولــسۇن؟  

هكىللهندۈرگهن بولـۇپ، بـۇ ئامالـسىزلىقىن ھهل        مۇسۇملانالرغا نىسبهتهن قاتتىق ئامالسىز بىر ۋەزىـيهتىن شـ        
قىلىش ئۈچۈن ئوتتۇرىغا قويولغان يوللـۇق چـارىگه نىـسبهتهن ئـاددىغىنه بىـر ئهسـكهر قارشـى چىقماقتـا                    

ئهمما ئهبۇ ئۇبهيدە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بولـسا، بـۇ سـۆزىن ئـاڭالش بىـلهن تهڭـال نه ئامالـسىزلىقىن                    . ئىدى
ــى چ   ــدى، نه قارش ــويالپ ئولتۇرمى ــپ     ئ ــىن نهزەرگه ئېلى ــكهر ئىكهنلىكى ــر ئهس ــاددى بى ــڭ ئ ىققۇچىنى

شۇڭا بىر  . دېگهندىنال ئىبارەت بولدى  » ئۇنىڭ دېگىىن ھهق  «ئولتۇرمىدى، بهلكى ئۇنىڭ ھېس قىلغىىن      
مىنۇتنىمۇ تهۋىل قىلىپ يۈرۈشكه زايـا قىلماسـتىن، ئۆزىنىـڭ خاتـا پىكىـر بهرگهنلىكىـىن تۆۋەنچىلىـك                  

  .  ۋە ئهسكهرگه رەمههت ئېيتىتبىلهن دەرھال قوبۇل قىلدى
ـ شهكسىزكى، مهن خاتالىشىپتىمهن، بىز بۇ خىرىستىئانالرنىڭ ئامانلىقى ئۈچـۈن ۋەدە قىلغـان تۇرسـاق،               
ــقهتهن       ــشىپتىمهن، ھهقىـ ــقهتهن مهن خاتالىـ ــۇدەكمىز؟ ھهقىـ ــزدىن يېنىۋالغـ ــداقمۇ ۋەدىمىـ ــدى قانـ ئهمـ

  ... خاتالىشىپتىمهن، دېيىشكه باشلىدى
ئهبۇ ئۇبهيدە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ قوشۇننىڭ باش قۇمانداىن بولۇش سـاالھىيىىت بىـلهن            يهرمۇك ئۇرىشىدا   

دەل شۇ پهيتته خالىد ئىبىن ۋەلىد رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ئۇنىـڭ      . جىددى ئۇرۇش ھازىرلىقى قىلماقتا ئىدى    
 يارلىق  ئهگهر سىلى قوشۇننىڭ قۇماندانلىقىىن ماڭا تاپشۇرسىال ۋە پۈتۈن ئهسكهرلهرگه        «يېنىغا كېلىپ،   

چۈشۈرۇپ، ماڭا قهتئىي ئىتائهت قىلىشىىن جاكارلىسىال مهن بۇ ئۇرۇشـتا غهلىـبه قىلىـشىمىزغا ئۈمـۈت               
  ماھىيهتته خالىد رەزىيهزىيهلالھۇ ئهنهۇ پهقهتال . دېگهن تهكلىپىن ئوتتۇرىغا قويدى» باغلىياالميهن
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ئهممـا بـۇ ئۈمۈتنىـڭ قىممىـىت ئهبـۇ          . ىئىسالمنىڭ غهلىبىسىگه بولغان ئۇمۇتۋارلىقىىن ئىپادىلىمهكته ئىـد      
ــدى     ــا ئى ــارەت بوملاقت ــشىدىن ئىب ــدانلىق شــهرىپىدىن ۋاز كېچى ــڭ قۇمان ــۇ ئهنهۇنى ــدە رەزىيهلالھ . ئۇبهي

غهلىبىنىـڭ چىرتىيـۇژىىن سېزىـشتا مهمنـۇ ھـېچ كىـشىدىن       «شۇنداقتىمۇ ئهبۇ ئۇبهيدە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  
بهلكـى سۆزسـىزال ئىـسالمنىڭ غهلىبىـسىگه        . ۇرمىـدى دېگهنـىن قهتئىـي ئـويالپ ئولت      » !قىلىشماميهنغۇ؟

بولغان ئۈمۈتىن باغرىغا بېسىپ، قۇماندانلىق شهرىپىىن شۇ ھامان خالىد ئىبىن ۋەلىد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغـا              
ئهنهـۇ ئىـسالمنىڭ غهلىبىـسى ئۈچـۈن قانچىلىـك          خالىد رەزىيهلالھۇ   . ئىككى قولالپ سۇنۇپ بهردى   

ئىخالس بىلهن بۇ شهرەپىن تهلهپ قىلغان بولسا، ئهبۇ ئۇبهيدە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـۇ شـۇنداق چۇڭقـۇر                
ئىــسالمنىڭ غهلىبىــسىگه بولغــان بــۇ ئىككــى . ئىخــالس بىــلهن بــۇ شــهرەپىن ئۆتۈنــۈپ بهرگهن ئىــدى

لهن كۈچتۈڭگۈر رىـم قۇشـۇنلىرى ئۈسـتىدىن غالىـپ          قهلبتىكى غهرەزسىز ئىخالس ئالالھنىڭ پهزىل بى     
ئىككى ئىخالمسهن قهلبنىڭ بىرلىكته ئوركهشلىگهن دۇلقۇنلىرى ئالدىدا پوالت سـاۋۇتالر بىـلهن            . كهلدى

رىملىقالر جهڭ مهيدانىدا قالدۇرغان يۈز     . مۇكهممهل قۇرالالنغان رىم قوشۇنلىرى پۇت تىرەپ تۇراملىدى      
ئالالھنىـڭ بـۇ    . كىنىچه ئۆله تىرىلىشىگه قارىمـاي بهدەر تېكىۋېتىـشىت       مىڭالرچه جهسهتلىرىىن دەسسهش  

  . ئىككى ساداقهمتهن بهندىلىرى چۇڭقۇر سۆيۈنۈش ئىچىدە تهبهسسۇم قىلماقتا ئىدى
ــڭ      _  ــۇ ئهنهۇنى ــاس رەزىيهلالھ ــبىن ئ ــر ئى ــش ئۈچــۈن ئهم ــشى قىلى ــازا يۈرى ــسىگه ج خــۇزائه قهبىلى

ئهترىىت ئهۋىتىلگهن چاغـدا، ئۇنىـڭ ئارقىـدىن يارىـدەمگه     باشقۇرىشىدا ئۈچ يۈز كىشىلىك مۇجاھىدالر  
يهنه كېلىـپ، بـۇ   . ئهۋەتىلگهن قۇشۇنغا ئهبـۇ ئۇبهيـدە روەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ قۇمانـدانلىق قىلماقتـا ئىـدى               

يهىن ئۆمهر ۋە ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمالرغـا         “ شهخيهين”قېتىمقى يارىدەمچى قۇشۇن ئىچىدە     
ــاھابىلهر  ــا س ــشاش كاتت ــڭ     ئوخ ــۇ ئهنهۇنى ــدە رەزىيهلالھ ــۇ ئۇبهي ــانلىقى ۋە ئهب ــۇت بولغ نىڭمۇ مهۋج

ئهمما يارىدەمچى قوشۇن مهيدانغا . قۇماندانلىقىغا ئهگىشىپ مېڭىۋاتقانلىقى ئاجايىپ كاتتا شهرەپ ئىدى  
ئهمـر ئىـبىن ئـاس      . يېتىپ كهلگهندە ئالالھ تائاال ئهبۇ ئۇبهيـدە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇىن سىناشـقا باشـلىدى              

سىلهر ماڭا يارىدەمگه كهلـگهن قوشـۇن، شـۇڭا پۈتـۈن قوشـۇننىڭ قۇمانـدانلىقى               «: لالھۇ ئهنهۇ رەزىيه
ھهزرەتى ئهبـۇ ئۇبهيـدە رەزىيهلالھـۇ       “ ئهمىنۇل ئۈممه ”. دەپ تهكىتلىدى » مېنىڭ قولۇمدا بولىشى الزىم   

ۇ قوشـۇنغا   ئهلبهتته سىلى قايسى قوشۇنغا قۇماندان قىلىپ تهيىـنلهنگهن بولـسىلىرى شـ           «: ئهنهۇ ئۇنىڭغا 
قۇماندانلىق قىلىۋېرىال، ئهمما بۇ يارىدەمچى قوشۇن مېنىڭ قۇمانـدانلىقىمغا تاپـشۇرۇلغان، شـۇڭا مهمنـۇ               

ــدانلىق قىلىــۋېرىمهن  ــېكىن ئهمــر ئىــبىن ئــاس  . دەپ تهمكىــن جــاۋاپ بهردى» ئــۆز قوشــۇنۇمغا قۇمان ل
هن بىـرەر كۈتـۈملىگهن     شـۇنىڭ بىـل   . رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بۇنىڭغـا ئۇنىمـاي دېگىنىـدە چىـڭ تۇرىۋالـدى           

ئىختىالپ چىقىپ قىلىشتىن ئىلگىرىال ئهبۇ ئۇبهيدە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ دەرھـال خۇشـاللىق بىـلهن ئـۆز                  
ئهبـۇ ئۇبهيـدە رەزىيهلالھـۇ      . مهرتىۋېسىدىن ۋاز كېچىپ، ئۇنىڭ باشقۇرىشىغا ئۆتۈشكه مـاقۇل بولـدى         

ولغـا كېلىۋاتقـان ئـۇرۇش غهلىبىلىـرى        ئهنهۇ شامىن فهتهى قىلغاندىن كىيىنكى مهزگىلـلهردە كۈنـسىرى ق         
كـېچهك ۋە   شـۇڭا كېـيىم ـ    . نهتىجىسىدە مال ـ دۆلهت مۇسـۇملانالر تهرەپـكه سـهلدەك ئاقماقتـا ئىـدى      

يېمهك ـ ئىچمهك جهھهتته مۇسۇملانالرنىڭ تۇرمۇش ئادەتلىرى تهبىئىـي ھالـدا ئۆزلۈكـسىز يۈكـسىلىپ      
ۇ ئۇبهيـدە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ يهنىـال ئىلگىركىـدەك           ئهمما شامنىڭ فاتىهى بولغان ئهب    . كېتىشكه باشلىدى 

بهيتۇل مۇقهددەسـكه قىلىنغـان سـهپهردە ئـۈمهر     . قاتتىق نانىن سۇغا توگۈرۈپ يېيىشىن تاشلىمىغان ئىدى      
بۇرادەر، ئهمـدى مـېىن مىهمـان       «رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ناھايىىت خۇشپىئىللىك بىلهن ئۇنىڭغا تهكهللۇپسىزال        

. ئهبۇ ئۇبهيدە رەزىيهالھـۇ ئهنهـۇ بىـر ھـازا جىـم تـۇرۇپال قالـدى               . هپ قويدى دەپ تهل » قىلىدىغانسهن؟
چۈنكى ئۇ خهلىپه ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇىن قاتتىق ـ قۇرۇق نانلىرىىن بىلهن مېهمان قىلىـشتىن بىـر ئـاز     

  ئاخىرى گهپ سۆزسىز ئىچكىرىگه كېرىپ كېتىپ قاتتىق نانىن ئېلىپ . بېئاراملىق ھېس قىلماقتا ئىدى
  
  
  

٤  



قىرىندىشىم، مېنىڭ يهيدىغان ئوزۇقـۇم مۇشـۇ، نـان بهك قـاتتىق،            «چىقىت ۋە كهچۈرۈم سورىغان ھالدا،      
دەپ يهرگه  » ئهمما سۇغا چىلىسا يۇمشايدۇ، ھهر كۈىن ئىككى ۋاخ مۇشۇنىڭ بىلهن ئوزۇقلىنىـۋالىمهن           

غـان ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ      ئۇنىڭ بۇ پهقىرانه ھاياتىغا قارىتـا چۈكـسىز ئهقىـدە، ئىهتىرامـى قوزغال            . قارىدى
  . ئهنهۇ ئاجايىپ زۇقلۇنۇش ئىلكىدە ئۇنىڭغا باقماقتا ئىدى

شامغا كېلىپ،  «. ئۇ چۇڭقۇر بىر ئۇھ تارتىۋالغاندىن كىيىن سۆزىن داۋامالشتۇردى       ! ـ ئى ئهبۇ ئۇبهيدە   
» ھهممهيــلهن ئۆزگىرىــپ كېتىپتــۇ، لــېكىن پهقهت ســهنال ئــۆزگهرمهي ئــۆز پهدەڭــىن ســاقالپ كهپــسهن 

لهستىننىڭ ئاتاقلىق شهھىرى ئهمۋاسدا ۋابا كېسىلى تارقاپ، ئازغىنه مۇددەت ئىچىدە شام، مىسىر ۋە             په.
مىڭلىغـان ئىنـسانالر كېـسهللىك سـهۋەبىدىن جـان بېرىـشكه            . ئىراقنىمۇ ئۆز قوينىغا ئېلىپ بولغان ئىـدى      

الھــۇ ئهنهۇمــۇ شــۇنداق قورقۇنچلــۇق رايۇننىــڭ بىرســىدە ئهبــۇ ئۇبهيــدە رەزىيهل  دەل ئهنه . باشــلىدى
ئۇنىڭ تهقدىرگه بولغـان ئىمـاىن شـۇ قهدەر كۈچلـۈك ئىـدىكى،             . پهرۋاسىز ھاياتىىن داۋام قىلماقتا ئىدى    

تهقـدىرگه بولغـان ئىمانىمغـا دەخلـى     «خېيىم ـ خهتهرلهرگه ئهمهس، بهلكى خهتهردىن ساقلىنىشقا قارىتـا   
ھـۇ ئهنهـۇ بـۇ ئهھۋالـدىن خهۋەر         ئـۆمهر فـارۇق رەزىيهلال    . دەپ ئهندىـشه قىالتـىت    » يېتىپ قـاالرمىكىن  

تاپقاندىن كىيىن دەرھال تهكشۇرۇش ئۈچۈن يېتىـپ كهلـدى ۋە ناھـايىىت تۆۋەنچىلىـك بىـلهن ئىلتىجـا                  
  . قىلغان ھالدا ئهبۇ ئۇبهيدە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا بۇ جايدىن يىراققىراق كېتىش تهلىپىىن بهردى

نىي ھايـاجىنىىن بېـسىۋاالملاي قىيىدىغانـدەك    نېمه؟ سهن تهقدىردىن قاـاقچىمۇ؟ مهردى مـۆئمىن ئىمـا    -
  . جاۋاپ قايتۇردى

ــپ،     ــك قىلى ــايىىت ھېكمهتلى ــۇ ناھ ــۇ ئهنه ــۆمهر رەزىيهلالھ ــدىن يهنه  «ئ ــڭ تهقدىرى ــۇنداق، ئالالھنى ش
ــاقچىمهن   ــكه قا ــدىرى تهرەپ ــڭ تهق ــاۋاپ بهردى» ئالالھنى ــدە   . دەپ ج ــۇ ئۇبهي ــۇ گهپ ئهب ــا ب ئهمم

ۋابـا قاپلىغـان جايـدىن قېچىـپ جـان ساقالشـىن تهقـدىرگه              . قمىدىرەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ كۆڭلىگه يا   
ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ بولـسا، بـۇ ئىجتىهـادىي            . بولغان ئىمانىمغا خىـالپ دەپ چۈشـهمنهكته ئىـدى        

. خاتالىق تۇپهيلىدىن شۇنچه قىممهتلىك بىر ئهزىمهتنىڭ زايا بولۇپ كېتىشىگه ھهسرەت يۇمتاقتـا ئىـدى         
ئېهتىرام قىلىش يۈزسىدىن باشقا ھېچنهرسه دېيهملهي قالدى ۋە ئازاپلىق تۇيغۇلىرىىن شۇنداقتىمۇ ئۇنىڭغا 

مهدىـنىگه كهلگهنـدىن كېيىنمـۇ خـۇددى قهلـىب          . مهھكهم قۇچاقلىغانچه ئامالسىز مهدىنىگه قايتىپ كهتىت     
 ـ  ئهبۇ ئۇبهيدە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بىـلهن قېلىـپ قالغانـدەك، توختىمـاي ئىزتىـراپ چېكىـپ پۈتـۈن ئهس       

سـهن بىـلهن    «: ئاخىرى بىر چارە ئويالپ چىقىپ، ئۇنىڭغا     . خىياىل ئۇنىڭ بىلهنال بولۇپ كهتكهن ئىدى     
دېيىشىدىغان ئىنتايىن مۇھىم بىر ئىش چىقىپ قالـدى، دەرھـال مهدىـنىگه كېلىـپ يهنه قايتىـپ كهتـسهڭ                   

ۇ ئهنهـۇ ئۇنىڭغـا     خهتنىڭ تهكتىگه يېتىپ بولغان ئهبـۇ ئۇبهيـدە رەزىيهلالھـ         . دەپ خهت يازدى  » بولىدۇ
مهن ئىــسالم قوشـۇنىىن بــۇ يهردە تاشـالپ ئۆزەمنىــڭ جىـنىىن ســاقالش ئۈچـۈن ســېنىڭ     «: جـاۋابهن 

بـۇ خهتـىن    . دەپ خهت يوللىدى  » ئالالھ نېمىىن ئىرادە قىلغان بولسا، شۇىن كۆرىمهن      . يېنىڭغا باراملاميهن 
ىپه ئۆمهر ئىبىن خهتتاب رەزىيهلالھـۇ  ئوقۇپ، ئۆزىنىڭ ھېچ ئامال قىالملاي قىلىۋاتقانلىقىغا سىقىلغان خهل      

ئاخىرى ئىلتىماس ئۈستىگه ئىلتىماس قىلىپ يۈرۈپ، قوشۇنىن ئېلىپ بىر    . ئهنهۇ قايغۇرۇپ ياش تۆكىت   
ئهبـۇ ئۇبهيـدە رەزئىيهلالھـۇ ئهنهۇمـۇ بـۇ          . ئاز خاتىرجهمرەك يهرگه يۆتكىلىپ تۇرۇشـىن تهلهپ قىلـدى        

ىلىپ بولغـۇچه ۋابـا كېـسىلىنىڭ زەربىـسىگه ئـۇچراپ           ئهمما ئىككىنچى جايغا يۆتك   . پىكىرگه قوشۇلدى 
ھهزرەتـى ئهبـۇ ئۇبهيـدە ئىـبىن جهرراھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ ھايـاتلىق ئامـانىتىىن ئـۆز             “ ئهمىنۇل ئـۈمممه  ”

بۇ خهۋەرىن ئاڭالپ ئۆزىىن زادىال تۇتاملىغان ئۆمهر رەزىيهلالھۇ . ئىگىسىگه خۇشاللىق بىلهن تاپشۇردى
ــۇ  ــسى پهي «ئهنه ــۇ قېتىمقى ــيىن     ب ــۇدىن كى ــۇ ئهنه ــرى رەزىيهلالھ ــۇ بهك ــساالم ۋە ئهب ــبهر ئهلهيهىس غهم

  . دېگىنىچه ئۇزۇنغىچه ھۆڭرەپ يىغالپ كهتكهن ئىدى» ھاياتىمدىكى ئهڭ ئېغىر يوقۇتۇش بولدى
  
  
  

٥  



نېمه دېـگهن يۈكـسهك، نـېمه دېـگهن ئېـسىل، پهزىلهتلىـك ئىنـسان ھه، ئهبـۇ ئۇبهيـدە ئىـبىن جهرراھ                       _ 
ئهگهر مهن ئۆلـۈپ كېتىـدىغان      «ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ئۇنىـڭ ھهققىـدە دائىـم           ! رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ؟ 

چاغدا ئهبۇ ئۇبهيدە رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ھايـاتال بولـۇپ قالـسا، ئـۇىن خهلىـپىلىككه تهيىـنلهميهن، ھهمـدە             
گهن دەپ نام بهر“ ئۈمممهتنىڭ ئامهتدارى”پهيغهمبىرىڭ ئۆزى ! ئى پهرۋەردىگارىم” ئالالھنىڭ ئالدىغا 

  .دەيتىت» دەپ خاتىرجهم ئېيتاالميهن“ كىشىگه خهلىپىلىك ئامانىتىڭىن تاپشۇرۇپ كهلدىم
شۇنداق، بۇ سۆز ھهرقانـداق ئىككىنچـى بىـر كىـشىىن خهلىـپىلىككه نـامزات كۆرسىتىـشىن ئويلىغـان                   _ 

 دېگهن قورقۇنۇشتىن پۈتـۈن ئهزاىي    » ئۇنىڭ جاۋاپكارلىقى مېنىڭ ئۈستۈمدە بولۇپ قالىدۇ     «چاغدىمۇ  
لهرزىگه كېلىپ كېتىـدىغان، ھهتتـا ئـۆز پهرزەنتىنىڭمـۇ خهلىپىلىكنىـڭ ھهققىـىن تۇلـۇق ئـادا قىاللىـشىغا               

مهندىن كىيىن ئۆزۈڭالر كىمـىن خالىـساڭالر شـۇ كىـشىىن خهلىـپىلىككه             «ئىشىنهملهي، ئۆز ۋەسىيىتىدە    
لىككه ھهقلىق ئهمهس، تهيىنلهڭالر، ئهمما بىلىپ قويۇڭالركى، ئۆمهرنىڭ ئائىلىسىدىن ھېچ كىشى خهلىپى      

دەپ خىتـاب قىلغـان شـۇنچه ئىهتىياتچـان زاتنىـڭ           » مانا مهن بۇ ھهقىن مهڭگۈگه يوقۇتـۇپ تاشـلىدىم        
كاشكى ئۆزۈمدىن كىيىن خهلىپىلىككه ئهبـۇ ئۇبهيـدە رەزىيهلالھـۇ          «ئۇ دائىم   . ئېغىزىدىن چىققان ئىدى  

ه دېگهن ئامهتلىك، نېمه دېگهن بهختلىك،      نېم. دەپ ئارزۇ قىالتىت  » ئهنهۇىن تهيىنلىيهلىگهن بولسام ئىدىم   
ئـۇ پۈتـۈن ھايـاتىىن ئالالھنىـڭ        ! نېمه دېگهن يۈكسهك ئىنسان ھه، ئهبـۇ ئۇبهيـدە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ؟            

ئۆزى ئىـسالم قوشـۇنىنىڭ بـاش قۇمانـداىن بولـسىمۇ           . دىنىىن يۇقىرى كۆتىرىش يولىدىال سهرپ قىلدى     
ىدا مهمنهنلىكتىن قورقۇپ شۇنچه ئىهتىيات بىلهن ئاۋايالپ  ھهر قېتىم يهرگه دەسسىگهندە ئالالھنىڭ ئالد     

غهلىـبه ـ ئۇتۇقالرنىـڭ مهھلىيـالىق     ! شامىن فهتىه قىلغان ئۇلۇغ تۆھپىكـار زات ئىـدى، يـۇ   . دەسسهيتىت
ئىززەت ـ ئىكرام، تۆر، زەرلىرىدىن قېچىپ، قاتتىق نانىن سـۇغا تۆگـۈرۈپ يهپ، ئالالھنىـڭ جهننهتـتىن      

ئۇنىڭ شۇنچه ئاددى، ئهمما ئاجايىپ چۇڭقـۇر مهنىلىـك ئهشـۇ           . ال ھوزۇرلىناتىت ئىبارەت ۋەدىسى بىلهن  
شاتلىقى مهڭگۈلۈك بهختىيارلىقنىڭ ئىزتىراپلىق ئىنتىزارلىقلىرى ئۈچۈن دۇنيانىڭ جېدىغۇسىز ئازاپلىرىغا         

ن دەرت  ئۇنىڭ ئىغىر سىناق باسقۇچلىرىىن غهلىبىلىك تاماملىغان پۈتۈ      . دائىم كۆكرىكىىن يالىڭاچ تۇتاتىت   
ئهممـا قىلغـان كۆرەشـلىرىنىڭ سـهمهرىلىرى     . ـ ئهلهم، ئارزۇ ـ ئارمانلىرى تارىخ سهھىپىسىدە قېلىپ قالدى 

  ! ئىنشائالالھ، ئهبىدى ئۇنىڭ بىلهن بىرگه بولغۇسى، ئهبهدىي بىرگه بولغۇسى
قتىمۇ ئهمما بىزچۇ؟ بىز، يـاپراق چىقىرىـپ مېـۋە بهرمهيـدىغان، ئـېىت ئۇلـۇغ سۇپىرىـسى قـۇرۇق، شـۇندا          

دەپ شـېرىن   » مهنال ئالىم باشقىالر مهڭگۈ تالىبىم بولـسا، مهنـال ھـاكىم باشقىـسى مهھكۇمـۇم بولـسا                «
چۈش كۆرۈشتىن باشـقا غـايىمىز بوملايـدىغان، سـاختا نۇپـۇز، سـاختا ئىمتىيـازالر ئۈچـۈن مهڭگۈلـۈك                    

ىتلىـق ئـاي    ئاخىرەت قوياشىمىزنىڭ ئۆچـۈپ قېلىـشىغا پهرۋا قىلماسـتىن تـۆت كۈنلـۈك دۇنيانىـڭ ۋاق               
شولىسىغا مهھلىيا بولۇپ يۈرىيدىغان، بىر كۈىن تۇيۇخسىز قهبىر قاراڭغۇلىقىـدا كـۆز ئاچىـدىغانلىقىمىزىن              
ــقىىن           ــسهپلىرىدىن باش ــۆر، مهن ــاراغىىت ت ــڭ راھهت ـ پ ــال دۇنيانى ــۈرمهي، پهقهت ــالىمىزغىمۇ كهلت خىي

اتىقىىن، چـاۋاك ئالقىـشىىن قولغـا    ئىشنىڭ نهتىجىسىنىال كۆزدە تۇمتاسـتىن، پهقهت نـام، ئـ       . ئويلىمايدىغان
كهلتۈرۈش ھهلهكچىلىكىدە، پۈتۈن ئىززەت مهرتىۋىلهرنىـڭ پهقهتـال ئالالھنىـڭ ئىلكىـدە ئىكهنلىكىـگه،              
كىمىن خالىسا، خار قىلىپ كىمـىن خالىـسا، ئهزىـز قىلىـدىغانلىقىغا پىـسهنت قىلمايـدىغان، ئىسـسىيادىمىز                  

همهس، بهلكــى ئىنــسانالرنىڭ ئىــززەت مهرتىۋىــسىگه ئالالھنىـڭ ئىــززەت ـ مهرھىمىــتىگه ئىرىشىـشىن ئ    
ئېرىشىش، جهمىيهتـته كىمنىـڭ بهكـرەك ھـۆرمهت تىپىـپ، كىمنىـڭ يۈكـسىلىپ كېتىۋاتقانلىقىغـا نهزەر            
سېلىش، ئۇىن پۇتالپ، بۇىن يېقىتىپ، تېخى ۋۇجۇدقـا چىقمىغـان ھهتتـا ۋۇجۇدقـا چىقىرىـشقا اليىـق                  

لىـشىپ، ئاتاقتـا ئۇلـۇغ تۆھپىكـار بولىۋىلىـشنىڭال غـېمىىن       ھهركهمتۇ قىلمىغان ئىشالرنىڭ تۆھپىـسىىن تا    
ئالالھنىـڭ رەمهىـتىگه   ! قىلىپ يۈرىيدىغان مۇشرىك ئهبكارالر ئـاخىرەتته زادى قانـداق ھالغـا قـاالرمىز؟      

ھهمراھ بوالرمىزمۇ ياكى قهلبىمىزدىكـى سـاختا شـۆھرەتتىن ئىبـارەت شـهيتانىي مهبـۇدىمىز بىـلهن بىـرگه                   
  جدانىمىزدىن سوراپ باقايلى، بىز شۇنداقتىمۇ يهنىال تهۋھىدكار مۇسۇملامنۇ؟ قېىن ۋى قوپارمىزمۇ؟ 
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