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 بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىیىم
  كىرىش

ۋە یاشالرنىڭ ئوقۇپ  ئهسساالمۇ ئهلهیكۇم، ئهزىز قىرىندىشىم! بۇ كىتاپقا ئۆسمۈرلهر
  ،ھوزۇرلىنىشىغا، چىن ئىسالمىي ئهقىدىدىن ئۇرغۇپ چىققان دىن، ئىبادەت، ئالالھ

ئهھلى مۇسۇلمان ئهۋالتالرنىڭ یۈرەك تارىنى  ،پهیغهمبهر سۆیگۈسى بىلهن تولۇپ تاشقان
تىتىرتىپ ئهقىدە ئىتىقادىنىڭ تىكلىنىشىگه، كۈچىیىپ مۇستهھكهملىنىشىگه یاردىمى 

ان بىر بۆلۈك ئىسالمىي ئهدەبىي ئهسهرلهرنى تالالپ كىرگۈزدۇق.  بۇ ئهسهرلهر  بولىدىغ
تىلىۋىزور كۆرۈش، تور بوش ۋاقىتلىرىنى قىممهتلىك دىیامىزدىكى ئهرته ئاخشامالردىكى 

ئویۇنى ئویناش، تىلىپون ئویناش،  قۇرۇق پاراڭ ئولتۇرۇشالر بىلهن توغانسىز بهڭباش 
ىیهتسىز، قىممهتسىز ئۆتكۈزىۋاتقان ئهۋالتلىرىمىزنىڭ دىلىغا ئهھم ، ئىقىنالردەك مهنىسىز

شىپا، ئىچ پۇشۇقلىرىغا ئهمهك، ئىلىم تهشنالىقىغا شهربهت بوالر دىگهن ئۆمىد ئىشهنچه 
  بىلهن تهییارالندى. 

بىیهلهپ رسۆیۈملۈك پهرزەنىتلىرىنى ئىسالمىي بىلم، ئهقىدە بىلهن ته ،بۇ كىتاپ
نى بهرپا قىلىش ئۈچۈن ئىزدىنىۋاتقان، تىرىشىۋاتقان رىلهكهلگۈسى ئىسالمىي ئائىل

ئانىالرنىڭ یاخشى بىر ئائىله ئوقۇشلۇغى بولۇپ قالغۇسى. دىن  -مۇسۇلمان ئاتا
زۇلۇملىرى ئاستىدا ئىمان ئىسالم نۇرى  -دۈشمهنلىرىنىڭ تۈرلۈك پىتنه پاسات، ھهیۋە 

ىسالم ئهقىدە كىرەلمىگهن ئهھلى ئىسالم ئائىلىلىرىدە تۇغۇلۇپ چوڭ بولۇپ، ئ
دۇنیاۋى ئىسالم كىلىماتىنىڭ تهسىرى بىلهن ئىسالمنى  ، بىلىملىرىدىن مهھرۇم قالغان

 ئۈچۈن  چۈشىنىشكه ئىنتىلىۋاتقان، كۇپرىنىڭ قاراڭغۇلۇقىدىن ئىماننىڭ نۇرىغا چىقىش
ئىمان ھىس تۇیغۇلىرىنى  ، تىپىچهكلهۋاتقان ئهۋالتلىرىمىزنىڭ یۈرەك تارىنى چىكىپ

بۇ كىتاپ كۆیۈمچان ىمان ئىسالمنىڭ پارالق مهنزىلىگه باشلىغۇسى. ئ ،ئویغۇتۇپ
 ، ئانىالرنىڭ ئهللهي ناخشىسى، چىدامچان ئۆمىدۋار ئاتىالرنىڭ ئهخالق، مهرىتلىك

كۆپنى كۆرگهن تهجىربىلىك مۇنهججىم بوۋا مومىالرنىڭ ئهزگۈ  باتۇرلۇق قىسىسى،
  نهسىھهت نهزمىلىرى بولغۇسى. 
بۇ كىتاپنى دىیامىزدىكى جاپاكهش، غىرىپ مۇسۇلمان شۇ مۇناسىۋەت بىلهن  

ئىتىقادى ۋە نۇمۇسىنى قوغداش ئۈچۈن بۇرۇختۇم بولۇپ یاشاۋاتقان -ئانىالرغا، ئىمان
یالۋۇرۇپ  قاجانابى ئالالھغىرىپ ئاتىالرغا، ئهۋالدى، پهرزەنىتلىرىنىڭ ھال كۈنى ئۈچۈن 

اشلىق، تىلى تاتلىق چىدامچان، دىلى یۇمشاق، كۆزى ی ، نىدا قىلىۋاتقان، باغرى سۇنۇق
سهبىرلىك، ئهشۇ غىرىپ بوۋىالر، مومىالرغا تهقدىم قىلىمهن. جانابى ھهق سۇبھانه 
ۋەتهئهال  مهزكۇر كىتاپتىكى گۈزەل ئىبارىلىك، چىن مهنىلىك، جۇشقۇن قایناق 

ئۆز لهبزىمىز  غاھىسسىیاتلىق كهلىمىلهرنى، چوڭقۇر مهنا قاتالملىرىنى ئهۋالتلىرىمىز
لهن یهتكۈزۈپ ئۇالرنىڭ ئاپئاق، پاكىز بىغۇبار قهلىب سهیناسىغا باھارنىڭ گۈل چىچهك بى

  شىرنىلىرىدەك تۆكۈپ رىزىقالندۇرغىلى نىسىپ قىلسۇن. ئامىن!
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 بىرىنچى پهسىل:

  پهیغهمبهرىمىزدىن دىنىي ھېكایىلهر
  یىغلىغان  تۆگه

ر كۈنى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ساھابىلىرى بىلهن ئولتۇرغانىدى.  بىر تۆگه بى
پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ ئالدىغا ئتتىڭ كېلىپ ئاندىن پهیغهمبهر 
ئهلهیھىسساالمنىڭ یېنىغىال چۆكتى. ئۇ خۇددى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمغا بىر نهرسه 

بۇنىڭدىن ساھابىالر ھهیران  . دېمهكچى بولغاندەك بوینىنى ئۇ تهرەپكه سوزدى
  بولۇشتى ۋە تۆگىنىڭ بۇ ھهرىكهتلىرىنىڭ سهۋەبىگه قىزىقىپ قاراپ تۇرۇشتى. 

  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ساھابىلىرىگه : 
  دەپ سورىدى.» بۇ  تۆگىنىڭ  نېمه دېگهنلىكلىرىنى بىلدىڭالرمۇ؟ «  -
  ساھابىالر: 
  پ جاۋاپ بېرىشتى. ۋە ئۇنىڭ پهیغهمبىرى  بىلگۈچىدۇر،  دەهللا ا  -
  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم  ئۇالرغا :  -
بۇ تۆگه ئۆز ئىگىسى ئۈستۈدىن شىكایهت قىلدى. ئىگىسىنىڭ ئۇنى یىلالر «  -

بویىچه ئىشلهتكهنلىكىنى، ئۈستۈگه ئېغىر یۈكلهرنى ئارتقانلىقىلىرىنى، ئهمدىلىكته 
ندۈردى. ئاندىن دەپ چۈشه»  بولسا ئۇنى سویماقچى بولىۋاتقانلىقىنى ئېیتتى 

  ساھابىالرنىڭ بىرىگه :
  دەپ بۇیرىدى. ئۇ ساھابه:»  سهن بېرىپ بۇ تۆگىنىڭ ئىگىسىنى تېپىپ كهل «  -
نىڭ پهیغهمبىرى! مهن تۆگىنىڭ ئىگىسىنىڭ كىم ئىكهنلىكىنى هللا ئى ا - 

  بىلمهیدىغان تۇرسام، دېدى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم كۈلۈمسىرىگهن ھالدا:
  دېدى. »  ى ئۆز ئىگىسىنىڭ قېشىغا باشالپ بارىدۇتۆگه  سېن«  -  

ھهقىقهت بۇ تۆگه، خۇددى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمدىن بۇیرۇق ئالغاندەكال ئۇ 
ساھابىنىڭ ئالدىغا چۈشۈپ ئۇدۇل ئىگىسىنىڭ  یېنىغا باشالپ باردى. ساھابه، 

  تۆگىنىڭ ئىگىسىگه :
الر پهیغهمبهر سېنى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم چاقىرىدۇ، دېدى. ئۇ  -

ئهلهیھىسساالمنىڭ ئالدىغا بىرلىكته كهلدى.  تۆگىنىڭ ئىگىسى كهلگهندە پهیغهمبهر 
  ئهلهیھىسساالم ئۇنىڭغا: 

  دېدى.  تۆگىنىڭ ئىگىسى: » بۇ تۆگىنىڭ دېگهنلىرى توغرىمۇ ؟ «  -
  شۇنداق ئۇنىڭ دېگهنلىرى توغرا،  دېدى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۇنىڭغا:   -
» ۆگىگه ئىچىڭ ئاغرىسۇن، ئۇنىڭغا ھهدىدىن ئارتۇق ئېغىر یۈك ئارتما ئۇ  ت« -
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دېدى.  شۇنىڭدىن ئېتىبارەن  تۆگىنىڭ ئىگىسى تۆگىگه ئېغىر یۈك ئارتمىدى،  
  شۇنداقال ئۇنى سویۇشتىنمۇ ۋاز كهچتى. 

  ھېكایىدىكى ساۋاقالر 
نلىقىنىڭ ھهر بىر ئىنسان ئاخىرەتته ھایۋانالرغا  قىلغان یاخشىلىقى ۋە یاما ●

نهتىجىسىنى كۆرىدۇ. ھایۋانالرنى ئۇسسۇز ۋە ئاچ قویماسلىق ۋە ئۇالرغا ئازار 
  بهرمهسلىك الزىمدۇر. 

  پهیغهمبهرىمىز بىلهن تىلهمچى
سۆیۈملۈك پهیغهمبهرىمىز بىر كۈنى ساھابىلىرى بىلهن ئولتۇرغاندا مهدىنىلىك بىر 

  ىپ ئۇنىڭغا:تىلهمچى ئادەم پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ یېنىغا كېل
نىڭ پهیغهمبىرى! بىز ناھایىتىمۇ كهمبهغهلمىز،  بىزگه یاردەم بهرگىن،  هللا ئى ا-

  دېدى.  سۆیۈملۈك پهیغهمبهرىمىز ئۇنىڭدىن: 
  دەپ سورىدى. » ئۆیىڭدە ھېچنېمهڭ یوقمۇ؟ «  -

  ئۇ ئادەم : 
بىر پهقهتال چوڭ بىر یېپىنچىمىز بار، ئۇنىڭ بىر قىسمىنى ئۈستۈمىزگه یېپىنىمىز،  -

قىسمىنى ئاستىمىزغا  سېلىپ یاتىمىز، ئۇنىڭدىن باشقا بىر سۇ ئىچىدىغان 
  چۆمۈچىمىز  بار،  دېدى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم : 

  دېدى. !» ئۇ نهرسىلهرنى بۇ یهرگه ئېلىپ كهلگىن « -
ئۇ ئادەم ئۆیىگه  قایتىپ ئۇ نهرسىلهرنى ئېلىپ كهلدى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۇ 

  نى قولىغا ئېلىپ :نهرسىلهر
  دەپ سورىدى. »  بۇ نهرسىلهرنى سېتىۋالىدىغان بىرەر كىشى یوقمۇ؟«  -
  ساھابىالردىن بىرى: 
  مهن ئۇنى بىر تىلالغا ئاالي، دېدى.پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم: -
  دەپ سورىدى. باشقا بىر ساھابه :» بىر تىلالدىن ئارتۇق بىرىدىغانالر یوقمۇ ؟ «  - 
لالغا ئاالي، دېدى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بۇ نهرسىلهرنى ئۇ مهن ئىككى تى  -

  ساھابىگه ئىككى تىلالغا ساتتى ۋە ئۇ تىلالالرنى پېقىر ئادەمگه بېرىپ :
بۇ تىلالالرنىڭ بىرىگه ئائىلهڭدىكىلهرگه  یېگىدەك نهرسه ئال، یهنه بىرىگه بىر «   -

   . ىدەپ بۇیرىد» دانه پالتا ئېلىپ مېنىڭ قېشىمغا كهل! 
پېقىر ئادەم بىرازدىن كېیىن بىر دانه پالتىنى كۆتۈرۈپ پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ 

  ئالدىغا كهلدى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم پالتىغا بىر ساپ بېكىتىپ بهردى ۋە :
سهن بېرىپ بۇ پالتا بىلهن قۇرۇ ق دەرەخلهردىن ئوتۇن كهسلهپ كېلىپ «  - 

  دېدى. » ڭ قېشىمغا كهل! سات، ئون بهش كۈندىن كېیىن مېنى
بۇ پېقىر ئادەم قایتىپ پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ بۇیرىغىنى بویىچه قىلدى ۋە 
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ئون بهش كۈندىن كېیىن پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ قېشىغا كهلدى. ئۇ،پهیغهمبهر 
  ئهلهیھىسساالمغا: 

رنى نىڭ ئهلچىسى! سىنىڭ دېگىنىڭدەك قىلدىم. كېسىپ كهلگهن ئوتۇنالهللا ئى ا-
سېتىپ یېگىرمه  تىلالغا ئېرىشتىم. ئۇنىڭ بىر قىسمىغا یهیدىغان نهرسىلهرنى یهنه 

  كېچهك ئالدىم، بۇنىڭ بىلهن پۇلۇم تېخىمۇ كۆپهیدى، دېدى.  –بىر قىسمىغا كىیىم 
  بۇ سۆزلهر پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنى تولىمۇ سۆیۈندۈردى. ئۇ پېقىر ئادەمگه قاراپ:

ئۆز تهرىڭ  بىلهن ئېرىشكهن نهرسه سېنىڭ ئۈچۈن  كۆردۈڭمۇ، ئىشلهپ«  - 
  دېدى. » تېخىمۇ یاخشىدۇر

  ھېكایىدىكى ساۋاقالر: 
هللا پېقىرلىقتىن قۇتۇلۇشنىڭ یولى تىلىمهك ئهمهس بهلكى ئىشلىمهكتۇر، چۈنكى ا ●

  ئىشلىگهنگه بېرەر. 
جاپالىق بولسىمۇ ئىشلهپ ئېرىشمهك بىرسىگه مۇھتاج شهكىلدە یاشىماقتىن  ●
  دۇر. ئهۋزەل

  زالىم پادىشاھ ۋە ھهزىرىتى سارە
ئهینى زاماندا ئىبراھىم ئهلهیھىسساالم ئایالى ھهزىرىتى سارەنى ئېلىپ زالىم بىر 

  پادىشاھنىڭ دۆلىتىگه كهلگهنىدى. 
ھهزىرىتى سارە ناھىیىتى چىرایلىق ئایال ئىدى. ئىبراھىم ئهلهیھىسساالم ئایالى 

  سارەگه: 
یالىم ئىكهنلىكىڭىزنى بىلسه مهندىن سىزنى زورلۇق بۇ پادىشاھ سىزنىڭ مېنىڭ ئا -

بىلهن تارتىۋالىدۇ. بۇ زالىمنىڭ ئادىتى شۇنداقمىش. شۇڭا سىز ئۇنىڭغا ئۆزىڭىزنىڭ 
مېنىڭ سېڭلىم ئىكهنلىكىڭىزنى دەڭ، نېمىال بولمىسۇن  بىز دىندا  قېرىنداش 

  ھېساپلىنىمىز، دېدى. 
زالىم پادىشاھنىڭ دۆلىتىگه یېتىپ ئىبراھىم ئهلهیھىسساالم بىلهن ئایالى سارە 

كهلدى. پادىشاھنىڭ ئادەملىرىدىن بىرى سارەنى كۆرۈپ قالدى ۋە زالىم پادىشاھنىڭ 
  قېشىغا كېلىپ: 

ئى شاھىمىز!  شهھىرىڭىزگه  ناھایىتى گۈزەل بىر ئایال كهلدى، بۇ ئایال سىزنىڭ -
كېلىشكه ئادەم ھهققىڭىزدۇر، دېدى. شۇنىڭ بىلهن پادىشاھ دەرھال سارەنى ئېلىپ 

  تهئهالدىن یاردەم تىلهش ئۈچۈن نامازغا تۇردى. هللا  ئهۋەتتى. ئىبراھىم ئهلهیھىسساالم ا
پادىشاھنىڭ ئادەملىرى سارەنى پادىشاھنىڭ یېنىغا ئېلىپ كهلدى. زالىم 

  غا : هللا پادىشاھنىڭ ھۇزۇرىدا ھهزىرىتى سارە ا
ان ئېیتقان بىرىمهن. بىلىسهنكى، مهن ساڭا ۋە سېنىڭ پهیغهمبىرىڭگه ئىمهللا! ئى ا

مهن ئهزەلدىن ئىپپىتىمنى ساقالپ كهلدىم.  شۇنىڭ ئۈچۈن سهن مېنى ئۆز پاناھىڭدا 
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  ساقلىغىن! دەپ دۇئا قىلدى. 
دەئۇنىڭغا قولىنى  –زالىم پادىشاھ،  سارەنىڭ گۈزەلىكىگه  قاراپ ھهیران  قالدى  

قالدى. قېتىپ  سۇندى. ئهمما پادىشاھنىڭ ئۇنىڭغا سۇنغان قولى شۇ ھامان قېتىپ
  قالغان قولىنى مىدىرلىتالماي قالغان پادىشاھ سارەگه: 

غا دۇئا قىلغىن، مېنىڭ قولۇمنى ئهسلىگه كهلتۈرۈپ بهرسۇن! مهن ساڭا هللا ا-
غا دۇئا قىلىشى بىلهن هللا ھىچبىر زىیان یهتكۈزمهیمهن، دەپ یېلىندى. سارە ا

ه ئاۋۋالقىدەك سارەگه زالىمنىڭ قېتىپ قالغان قولى ئهسلىگه كهلدى. پادىشاھ یهن
  قولىنى ئۇزاتتى. ۋە قولى ئاۋۋالقىدىنمۇ  بهكرەك قېتىپ قالدى. 

زالىم پادىشاھ،  سارەگه یهنه یېلىنىپ ئۇنىڭ دۇئا قىلىشىنى ئۆتۈندى. سارە دۇئا 
قىلدى.  زالىم پادىشاھنىڭ قولى ئهسلىگه كهلدى. ئهمما ئۇ یهنه بولدى قىلماي سارەگه 

ئۇزىتىشى  بىلهن ئۇنىڭ قولى ئاۋۋالقى ئىككى قېتىمدىكىدىنمۇ ئۈچىنچى قېتىم قولىنى 
  بهكرەك قېتىپ قالدى. زالىم پادىشاھ ئاخىرقى قېتىم سارەگه:

گۇۋاھ هللا ا ، غا دۇئا قىلغىن،  مېنىڭ قولۇمنى ئهسلىگه كهلتۈرۈپ بهرسۇنهللا ا-
بولسۇنكى! ساڭا ھهرگىز چېقىلمایمهن،  دەپ یېلىندى. سارە دۇئا قىلدى، زالىم 

  ادىشاھنىڭ قولى ئهسلىگه كهلدى. پ
  پادىشاھ سارەنى ئېلىپ كهلگهن ئادىمىنى چاقىرىپ: 

سهن ماڭا ئادەمنى ئهمهس بىر شهیتاننى ئېلىپ كهپسهن! ئۇنى دەرھال دۆلهت  -
تهۋەلىكىمىزدىن چىقىرىۋەت ۋە ئۇنىڭغا ھاجهرنى خىزمهتچى قىلىپ قوشۇپ قوي! 

  دەپ بۇیرىدى. 
منىڭ یېنىغا بىر خىزمهتچى قىز بىلهن قایتىپ كهلدى. سارەئىبراھىم ئهلهیھىسساال

ئىبراھىم ئهلهیھىسساالم سارەدىن  نېمه ئىش یۈز بهرگهنلىكىنى سورىدى. سارە 
  ئۇنىڭغا: 

زالىمنى رەسۋا قىلدى، ئۇنىڭ ماڭا ئۇزاتماقچى بولغان قولىنى قاتتۇرۇپ هللا ا -
ى، دەپ جاۋاپ بهردى. قویدى،  شۇنىڭ بىلهن بۇ خىزمهتچى قىزنى بېرىپ یولغا سالد

نىڭ زالىمغا قارشى ئۇالرغا بهرگهن بۇ هللا ئىبراھىم ئهلهیھىسساالم بىلهن سارە ا
  یاردىمىگه شۈكرىلهر ئېیتىشتى. 

  ھېكایىدىكى نهسىھهتلهر 
ئۆزىگه چىن ئىخالس بىلهن دۇئا هللا ا . توغرا یولدىكىلهرنىڭ یاردەمچىسىدۇرهللا ا ●

یهتلىك بولغان ۋە چارىسىز قالغاندا  قىلىنغان قىلغۇچىالرغا یاردەم بېرىدۇ.  یاخشى نى
  دۇئا ئىجابهت قىلىنىدۇ. 

  ئۈچ خىل كىشىلهرنىڭ دۇئاسى ئىجابهت قىلىنىدۇ: ●
  بىرىنچى، مهزلۇم ( زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچى ) نىڭ دۇئاسى ئىجابهت قىلىنىدۇ. 
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   ئانىنىڭ پهرزەنتلىرى ئۈچۈن قىلغان دۇئاسى ئىجابهت قىلىنىدۇ. –ئىككىنچى، ئاتا 
  ئۈچىنچى،  مۇساپىر ( سهپهر ئۈستىدىكى كىشى)  نىڭ  دۇئاسى ئىجابهت قىلىنىدۇ.

  قۇرئان  شىپادۇر
كىشىلىك بىر قوشۇن كېچىدە  30سۆیۈملۈك پهیغهمبىرىمىزنىڭ ساھابىلىرىدىن  

بىر ئهرەپ قهبىلىسى تۇرۇشلۇق یهرگه یېتىپ كېلىشتى. ئۇالردا نه یېگىدەك نهرسه،  
غانىدى.  شۇڭا ئۇالر  بۇ قهبىلىدىكى كىشىلهردىن ئۆزلىرىنى نه ئىچكىدەك سۇ قالمى

مېھمان قىلىشلىرىنى تهلهپ قىلدى. ئهمما قهبىلىدىكىلهر ئۇالرنى مېھمان قىلىش 
ئىچكىدەك بىر نهرسىمۇ بهرمىدى. ساھابىالر   -ئۇیاقتا تۇرسۇن ھهتتا ئۇالرغا یهپ

ېقىن بىر یهردە چۈشكۈن ئامالسىز كېچىنى ئۆتكۈزىۋېلىپ مېڭىش  ئۈچۈن قهبىلىگه ی
  قىلدى.

ئارىدىن بىر ئاز ۋاقىت ئۆتكهندە بۇ قهبىلىنىڭ كاتىۋېشىنى  چایان چېقىۋالدى. 
قهبىلىدىكىلهر بارلىق چارىلهرنى قىلىپ بېقىپمۇ ھىچ ئۈنۈم كۆرەلمىدى. ئۇالر ئۇنى 
قۇتۇلدۇرۋېلىشقا ھىچ چارە قالمىغاندا ئۆزلىرى مېھمان قىلىشنى رەت قىلغان 

  رغا ئىلتىجا قىلىشقا مهجبۇر بولدى. یولۇچىال
بۇ قهبىلىدىلهرنىڭ بىرى ساھابىلهر چۈشكۈن  قىلغان یهرگه جىددىیلهشكهن ھالدا 

  كېلىپ: 
قهبىلىمىزنىڭ كاتىۋېشىنى چایان چېقىۋالدى، ئاراڭالردا زەھهرلىنىشنى   -

  داۋالىیاالیدىغانالر بارمۇ؟   دەپ سورىدى. ساھابىلهر: 
ن كارىڭالر بولمىغاندىكىن،  بىزنىڭ سىلهر بىلهن نېمه سىلهرنىڭ بىز بىله -

  كارىمىز؟ دېیىشتى. 
  ئۇ ئادەم یهنىال یېلىنىپ چىڭ تۇرۇۋالغاندىن كېیىن ساھابىلهردىن بىرى: 

ھهققىنى  بېرىشىڭالر شهرتى بىلهن مهن داۋاالپ قویاي، دېدى. ئۇ كىشى ماقۇل  -
  كهلدى.  بولدى ۋە ئۇ ئىككىسى قهبىله كاتىۋېشىنىڭ یېنىغا

ئۇ ساھابه فاتىھه سۈرىسىنى یهتته قېتىم ئوقۇپ كېسهلگه ھۈرۈپ قویدى.   
 30بىرئازدىن كېیىن ئاغرىق ئازابى پۈتۈنلهي یوقىدى. قهبىله باشلىقى بۇ ساھابىگه 

  قوي بهردى. 
  

قوینى ئېلىپ ئۆزىنى ھهیرانلىق ئىچىدە ساقالۋاتقان ھهمراھلىرىنىڭ  30بۇ ساھابه 
هلدى. قورساقلىرى ئېچىپ كهتكهن ھهمراھلىرىغا  قویالرنى سېغىپ قېشىغا قایتىپ ك

  سۈتلىرىنى ئىچۈردى.
  ھهمراھلىرى ئۇ ساھابىدىن : 

  پاھ، بۇ  قویالر نهردىن كهلدى؟ دەپ سورىدى. ئۇ  ساھابه: –
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قهبىلىنىڭ كاتىۋېشىنى ئایهت ئوقۇپ داۋاالپ قویىۋىدىم بۇنىڭ ھهققىگه بهردى،   –
  دېدى. ھهمراھلىرى: 

پاھ ! سهن تېخى ئایهت ئوقۇپ كېسهل داۋاالشنىمۇ بىلهمتىڭ ؟ دەپ  ، پاھ -
  سوراشتى. ئۇ ساھابه:

مهن قۇرئاننىڭ شىپا ئىكهنلىكىنى بىلهتتىم،  شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ ئادەمگه  فاتىھه   – 
  نىڭ ئىزنى بىلهن ساقایدى، دېدى. هللا سۈرىسىنى ئوقۇپ ھۈرۈپ قویىۋىدىم ا

غىنى ئۈچۈن بېرىلگهن ھهقنى ئېلىشنى كۆڭۈللىرىدە تازا ساھابىالر قۇرئان ئۇقۇپ قوی
توغرا تاپماي بۇ قویالرنىڭ سۈتلىرىنى ئىچكهنلىكلىرى ئۈچۈن بىئارام بولۇشتى ۋە بۇ 

  ئىشنى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمدىن سورىماقچى بولۇشتى.  
مهدىنىگه كهلگهندىن كېیىن ئۇالر بۇ ئهھۋالدىن پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنى 

  ەردار قىلدى. خهۋ
پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم قۇرئان ئارقىلىق كېسهل داۋالىغان ساھابىگه كۈلۈسىرىگهن 

  ھالدا قاراپ: 
سهن فاتىھه سۈرىسىنىڭ كېسهلگه شىپا بولىدىغانلىقىنى بىلهمتىڭ ؟ ئۇالر «  -

  دېدى.  » بهرگهن قویالردىن ماڭىمۇ بىر ئۈلۈش ئایرىپ  قویۇڭالر!
  هرھېكایىدىكى نهسىھهتل

قۇرئان شىپادۇر. سۇنىڭ شىپالىق رولى  خۇددى شىپالىق سۇنىڭ كهلگهن  ●
مهنبهئهسىگه باغلىق بولغىنى ۋە مهینهت توربىدىن كهلگهن سۇ  شىپا بولمىغىنىغا 
ئوخشاشتۇر. قۇرئاننىڭ شىپالىقىنى ( داۋا ئۈچۈن ئۆزلىرىگه قۇرئان ئوقۇپ قویۇشنى ) 

زەل ئهخالقلىق كىشىلهردىن تهلهپ قىلىش پاكىزە ھایاتتا یاشىغان، تهقۋادار، گۈ
  الزىمدۇر. 

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بهزى كېسهللىكلهرنى قۇرئان ۋە دۇئا ئارقىلىق داۋاالشقا  ●
  رۇخسهت قىلىش بىلهن بىرلىكته دوختۇرغا كۆرۈنۈشكىمۇ تهۋسىیه قىلغانىدى. 

  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ چاخچىقى
نىڭ هللا هر ئهلهیھىسساالمنىڭ ئالدىغا كېلىپ : ئى ابىر كۈنى بىر كىشى پهیغهمب

  پهیغهمبىرى! مېنى تۆگىگه مىندۈرۈپ قویغىن! دېدى. 
  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۇنىڭغا: 

دېدى.  ھېلىقى » مهن سېنى تۆگىنىڭ بالىسىغا ( بوتىالققا ) مىندۈرۈپ قویاي «  -
  ئادەم:
ېمه قىلىمهن؟ یه ئۇنىڭغا نىڭ پهیغهمبىرى! مهن تۆگىنىڭ بالىسىنى نهللا ئى ا –

  مىنگىلى بولمىسا، دېدى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم كۈلۈمسىرىگهن ھالدا:  
  دېدى.» ئۇنداقتا تۆگىنى تۆگىدىن باشقا نهرسىمۇ تۇغامدۇ؟  » –
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  ھېكایىدىكى نهسىھهتلهر 
  ئویناپ سۆزلىسهڭمۇ ئویالپ سۆزله. ●

ئۆزگىگىمۇ  خۇشاللىق كهیپىیاتى قىلىنغان چاخچاق ئورۇنلۇق بولغىنىدا ئۆزىگىمۇ   ●
ئاتا قىلىدۇ. تۇترىقسىز چاخچاق بولسا شۇ چاخچاق قىلغۇچىنىڭ قىممىتىنى 
چۈشۈرىدۇ. شۇڭا قىلىغان چاخچاق ئورۇنلۇق، كىشىلهرگه ئازار بېرىشنى مهقسهت 

  قىلمایدىغان چاخچاق بولۇشى كېرەك. 
  زەمزەم

هللا ىلهن پهلهستىندە یاشایتتى. ائهینى زاماندا ئىبراھىم ئهلهیھىسساالم ئائىلىسى ب
دىن ئهمىر كېلىشى بىلهن ئىبراھىم ئهلهیھىسساالم ئایالى ھهجهر ۋە ئوغلى 
ئىسمائىلنى ئېلىپ ھازىرقى كهبه جایالشقان یهرگ باردى. ئهینى زامانالردا ھهرەم ۋە 
كهبىنىڭ ئهتراپى بولسا ئىنسان بالىسى یاشىمایدىغان چهكسىز كهتكهن بىر چۆللۈك 

  ئىدى. 
نىڭ یهنه بىر هللا كۆڭلى یۇمشاق ۋە مهرھهمهتلىك بولغان ئىبراھىم ئهلهیھىسساالم ا

ئىمتاھانىغا دۇچ كهلگهنىدى. چۈنكى ئۇ ھایاتىنىڭ ئۇزۇن زامانلىرىدىن بېرى ئارزۇ 
قېلىپ ئاخىرىدا كىچىك ئایالى بولغان ھهزىرىتى  ھهجهردىن تۇغۇلغان، ئۆزى ئۈچۈن 

سمائىلنى ئۇنىڭ ئانىسى بىلهن بۇ ئادەمسىز چۆلگه  تولىمۇ سۆیۈملۈك بولغان ئوغلى ئى
  تاشالپ كېتىشكه بۇیرۇلغانىدى. 

نىڭ بۇیرۇقىغا بوي سۇنغان ۋە ئۇنىڭ یاردىمىنى ئۈمۈد قىلغان ھالدا هللا ئۇ،  ا
ئائىلىسىنى چوڭ بىر تۈپ دەرەخ ئاستىغا تاشالپ قویۇپ بۇ  یهردىن  یېراقالشماقتا 

  ئىدى. 
یهردە بوۋىقى بىلهن قالدۇرۇلغان ھهزىرىتى ھهجهر  یالغۇز ، بۇ سۇسسىز، قاقاس

  بولسا ھهیران قالغان ھالدا:
ئى ئىبراھىم، بىزنى ئادىمىزاتسىز  بۇ چۆلگه تاشالپ قویۇپ قایهرگه  – 

  كېتىۋاتىسهن؟  دەپ توۋلىدى. 
ئىبراھىم ئهلهیھىسساالم كهینىگه قارىمىدى. ئۇ قارىیالمایتتى. ئایالىنىڭ بۇ سوئالىغا 

اپمۇ بېرەلمهیتتى. چۈنكى ئۇ ئارقىسىدا تاشالپ ماڭغانالرنىڭ ئاشۇ ھهم جاۋ
بىچارىلهرچه  ھالىتىگه  قاراشقا ئۇنىڭ شهپقهتلىك، یۇمشاق باغرى چىدىمایتتى.  
ھهزىرىتى ھهجهر بایىقى سوئالىنى بىر قانچه قېتىم تهكرارلىدى ۋە یهنىال ھىچبىر 

  جاۋاپ ئااللمىغاندىن كېیىن ئهڭ ئاخىردا:
ساڭا بىزنى بۇ یهرگه قویۇپ كېتىشكه بۇیرىدىمۇ؟  دەپ هللا ئىبراھىم، ائى  – 

  سورىدى. 
  ئىبراھىم ئهلهیھىسساالم تۇرۇپ قالدى، بۇ سوئالغا جاۋاپ بهرمهي بولمایتتى.
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  ئىبراھىم ئهلهیھىسساالم: 
  شۇنداق بۇیرىدى، دېدى.هللا شۇنداق ئى ھهجهر! ا – 

خاتىرجهم بولدى، ئۇنىڭدىكى  ھهزىرىتى ھهجهر بۇ جاۋاپنى ئاڭلىغاندىن كېیىن
ئهنسىرەش ۋە قورقۇدىن ھىچ ئهسهر قالمىدى. ئۇ ئۆلىرىنى  یالغۇز تاشالپ كېتىشتىن  

  یۈرىكى ئېچىشىۋاتقان ئىبراھىم ئهلهیھىسساالمنى خاتىرجهم قىلىش ئۈچۈن: 
كۇپایىدۇر، ئۇ بىزنى ئۆز هللا ئۇنداق بولسا سهن یولۇڭغا كېتىۋەرگىن، بىزگه ا –

الىدۇ ۋە بىزنى یالغۇز تاشالپ قویمایدۇ، دېدى. بۇ جاۋاپنى ئاڭلىغان ھېمایىسىگه ئ
ئىبراھىم ئهلهیھىسساالم یولىغا راۋان بولدى ۋە ئۇالر ئۇنى كۆرەلمهیدىغان بىر 

هللا تۆپىلىككه كهلگهندە كهبه تهرەپكه  قاراپ،  قوللىرىنى ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ا
  ىمدە بایان قىلغان مۇنۇ مهشھۇر دۇئانى قىلدى:تهئاال  قۇرئان كهرهللا غا سۇنغان  ھالدا ا

  پهرۋەردىگارىمىز! ئهۋالدىمنىڭ بىر قىسمىنى (یهنى باالم ئىسمائىل بىلهن ئایالىم
ھاجهرنى) ناماز ئوقۇسۇن (یهنى ساڭا ئىبادەت قىلسۇن) دەپ سېنىڭ ھۆرمهتلىك 

دۇم، ئۆیۈڭنىڭ قېشىدىكى ئېكىنسىز بىر ۋادىغا (یهنى مهككىگه) ئورۇنالشتۇر
پهرۋەردىگارىمىز! بىر قىسىم كىشىلهرنىڭ دىللىرىنى ئۇالرغا مایىل قىلغىن، ئۇالرنى 
شۈكۈر قىلسۇن دەپ تۈرلۈك مېۋىلهرنى ئۇالرغا رىزىق قىلىپ بهرگىن. 
پهرۋەردىگارىمىز! سهن بىزنىڭ یوشۇرۇن ۋە ئاشكارا قىلغانلىرىمىزنى بىلىپ 

     تۇرىسهن
  زەمزەم سۈیىنىڭ چىقىشى

غالردا ھهزىرىتى ئىسمائىل ئانىسىنى ئېمىدىغان كىچىك بىر بۇۋاق ئىدى. ئهینى چا
ئىبراھىم ئهلهیھىسساالم ئۇالرنى ئۇ یهرگه تاشالپ كېتىپ ئۇزۇن ئۆتمهي ئۇالرنىڭ 
یېنىدىكى ئۇالرغا  قویۇپ كېتىلگهن خورما ۋە سۇ تۈگهپ كهتتى. ھهزىرىتى ھهجهرنىڭ 

ئۈستۈگه بهكال ئۇسساپ كهتتى.  قورسىقى ناھایىتى بهك ئېچىپ كهتتى. ئۇنىڭ
ئىسمائىل ئېمىدىغانغا سۈتمۇ چىقماس بولدى. باال ئاچلىق ۋە ئۇسسۇزلىقتىن 
یىغالیتتى. ھهزىرىتى ھهجهر بالىسىنىڭ بۇ ھالىتىگه قاراپ تۇراتتى.  بىر ئانىنىڭ 

تىتلىق ئىچىدە سهفا تېغىغا  –یۈرىكى بۇنىڭغا قانداقمۇ چىدایدۇ، دەیسىز! ئۇ تىت 
پ چىقتى.  بۇ یهردە بىرەر كىشى كۆرۈنۈپ قاالرمۇ  دېگهن ئوي بىلهن ئهتراپقا  یۈگۈرۈ

  قارىدى.  نه سۇ،  نه  یېگىدەك بىرەر نهرسه، نه بىرەر ئىنسان كۆرۈنمىدى. 
ئۇ سهفا تېغىدىن چۈشۈپ كۆڭلىكىنىڭ ئېتىگىنى كۆتهرگىنىچه مهرۋە  تېغىغا قاراپ 

مىدى. ئاپتاپتا  قىزىپ كهتكهن قۇمالر ئۇدۇل یۈگۈردى. ئۇ یهردىمۇ ھىچنېمه كۆرۈن
دېگهندەك   “ئۆلمىگهن جاندا ئۈمۈد بار”ئۇنىڭ  تاپانلىرىنى كۆیدۈرەتتى. ئهمما 

  ھهزىرىتى ھهجهر كۆزلىرىدىن یاش ئاقۇزغان ھالدا: 
بىزگه یاردەم قىلىدۇ، چوقۇم هللا بهرداشلىق بهر ئوغلۇم، بهرداشلىق بهر باالم، ا –
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  یاردەم قىلىدۇ، دەیتتى. 
ھهزىرىتى ھهجهر  بىر نهرسه  تېپىلىپ قاالر، دېگهن ئۈمۈد  بىلهن سهفا بىلهن مهرۋە 
ئارىلىغىدا یهتته قېتىم بېرىپ كهلدى. مانا بۇ ھاجىالرنىڭ سهفا بىلهن مهرۋە ئارىسىدا 

كېلىشكه ( یهنى سهیى قىلىشقا ) بۇیرۇلۇشىنىڭ  -یهتته قېتىم بېرىپ
  سهۋەبلىرىدىندۇر.  

  هفا  بىلهن مهرۋە نىڭ ئارىلىغىدا  یۈگۈرگهچ: ھهزىرىتى ھهجهر س
ئى تهۋبىلهرنى قوبۇل قىلغۇچى پهرۋەردىگارىم! مېنى ئهپۇ قىلغىن، مېنى  - 

كهچۈرگىن، مېنىڭ گۇناھلىرىم سهۋەبىدىن ئىسمائىلنى سۇسسىز قویمىغىن، 
ئىسمائىلنى ئۆزەڭنىڭ یاردىمىڭدىن مهھرۇم قویمىغىن! ئى ئىبراھىمغا مهرھهمهت  

ن، ئىبراھىمنى ئوتتا كۆیدۈرمىگهن رەببىم، ئىبراھىمنىڭ ئوغلى ئۇسسىدى، قىلغا
ئىبراھىمنىڭ ئوغلى ئۇسسۇزلىقتىن ئىڭرىماقتا، یاردەم قىلغىن، یاردەم قىلغىن، 

  قانداقال بولمىسۇن یاردەم قىلغىن ئى رەببىم! دەپ دۇئا قىلىپ كېلهتتى. 
بىر ئاۋاز ئاڭالندى. ھهزىرىتى ئۇ ئاخىرقى قېتىم مهرۋە تېغىغا چىققاندا قۇلىقىغا 

ھهجهر بۇ ئاۋازغا دىققهت بىلهن قۇالق سالدى. بۇ ئاۋاز قایتا ئاڭالندى. شۇنىڭ بىلهن 
  ئۇ: 

ئى ئاۋاز ئىگىسى! ئاۋازىڭنى ئاڭلىدىم،  بىزگه  یاردەم قىاللىساڭ یاردەم قىلغىن!  –
  دېدى. 

ۇقىنىڭ قېشىدا  ھهزىرىتى ھهجهرنىڭ سۆزى تۈگه  تۈگىمهي  ھازىرقى زەمزەم قۇد
  بىرپهرىشته كۆرۈندى. پهرىشته  ھهزىتى  ھهجهردىن: 

  سىز كىم بولىسىز؟ دەپ سورىدى.   – 
  مهن ئىبراھىم ئهلهیھىسساالمنىڭ ئوغلىنىڭ ئانىسى ھهجهر بولىمهن، دېدى ئۇ.  -

  پهرىشته :
  ئىبراھىم سىلهرنى كىمگه ئامانهت قىلدى؟  دەپ سورىدى.  ھهزىرىتى ھهجهر: –

  هئهالغا ئامانهت قىلدى، دېدى.پهرىشته: تهللا ا  -
  سىلهرنى ھهممه ئىھتىیاجىڭالرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىغا ئامانهت قویۇپتۇ، دېدى. – 

بۇ ۋاقىتتا ئىسمائىل ئۇسسۇزلۇقتىن پۇتلىرىنى یهرگه ئۇرۇپ تىپچهكلهپ 
یىغالۋاتاتتى.پهرىشته قانىتى بىلهن ئىسمائىل پۇتلىرىنى تىپچهكلىتىپ ئۇرۇۋاتقان 

قېزىۋاتاتتى. بىر ئازدىن كېیىن قېزىلغان ئۇ یهردىن سۇ ئېتىلىپ چىقتى.   یهرنى
ھهزىرىتى ھهجهر بۇ ۋاقىتقىچه ئىسمائىل ئۇسسۇزلۇقتىن ئۈلۈپ قالغانمدىمۇ،  دەپ 
ئویلىغان ئىدى. ئۇ ئوغلىنىڭ یېنىغا كېلىپ ھهیران قالدى. ناھایىتى مېھرىبان، 

یالغۇز قویمىغانىدى. ئاچلىق ۋە ئىسمائىلنى بۇ سۇسسىز چۆلدە هللا شهپقهتلىك ا
ئۇسسۇزلىقتىن یىغلىغان ئىسمائىلنىڭ پۇتلىرى تىپچهكلىگهن یهردىن سۇ چىقىرىپ 
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  بهرگهنىدى. 
ھهزىرىتى ھهجهر ئېتىلىپ چىقىۋاتقان سۇنى بىرئازدىن كېیىن یوقاپ كېتىدۇ،  دەپ 

لهن سۇنى توختا !) دېدى  ۋە دەرھال قولى بى ، زەمزەم ( توختا ، ئهنسىرەپ: زەمزەم
ئوچۇمالپ ئالدى. ئىسمائىل بىلهن ھهجهر بۇ سۇدىن قانغىچه ئىچىشتى. ھهتتا 

  ھازىرغىچه ھاجىالر بۇ سۇدىن قانغىچه  ئىچىپ كهلمهكته. 
ئىسمائىلنىڭ ئانىسىغا رەھمهت قىلسۇن، ئۇ هللا ا« پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم: 

ىمىغان بولسا ئىدى زەمزەمنى ئۆزى مهیلىگه قویىۋەتكهن ۋە سۇنىڭ ئهتراپىنى قورش
» زەمزەم قۇدۇقى قۇدۇق پېتىچه ئهمهس بهلكى بىر ئېقىن  سۇ شهكلىدە ئاققان بوالتتى 

  دېدى.  -
ھهزىرىتى ھهجهر بۇ سۇدىن ئىچتى، بالىسىنىمۇ ئېمىتتى. پهرىشته ھهزىرىتى 

  ھهجهرگه: 
نىڭ ئۆیىنىڭ هللا ئۆلۈپ كېتهرمىزمىكىن،  دەپ ئهنسىرمهڭ،  مانا ئۇ  یهر ا – 
ئۇ ئىشنىڭ هللا ىدۇر،  بۇ ئۆینى بۇ باال بىلهن ئۇنىڭ ئاتىسى بىنا قىلىدۇ.  ائورن

ئىگىسىنى ھهرگىز یوق قىلىۋەتمهیدۇ،  دېدى. ئۇ زامانالردا كهبىنىڭ ئورنى یوق بولۇپ 
  كهتكهنىدى. 

ھهزىرىتى ھهجهر بۇ یهردە یاشاشقا باشلىدى. كۈنلهرنىڭ بىرىدە بىر كارۋان بۇ یهرگه 
ئۆتۈپ كېتىۋىتىپ قونۇش ئۈچۈن یېقىن بىر یهرگه  چۈشكۈن  یېقىن بىر یهردىن 

قىلدى. ئۇالر ھهزىرىتى ھهجهر یاشاۋاتقان یهرنىڭ ھاۋا بوشلۇقىدا بىر قۇشنىڭ ئۇچۇپ 
  یۈرگىنىنى كۆردى.  

  ئۇالر: 
شۈبھىسسىزكى بۇ قۇش سۇ قۇدۇقى ئۈستۈدە ئۇچۇپ یۈرگهندەك قىلىدۇ،  بىز  –

ئىدۇق، دېیىشتى ۋە  ئهھۋالنى بىلىپ كېلىش ئۈچۈن  بۇ یهردە سۇ بار دەپ ئویلىمىغان
بىر قانچه ئادەمنى ئهۋەتتى. ئۇالر كېتىپ بۇ یهردە سۇ بارلىقىنى خهۋەر قىلىپ 
كېلىشتى. كارۋاندىكىلهر بۇ یهرگه كېلىپ سۇ بېشىدا ھهزىرىتى ئىسمائىلنىڭ ئانىسى 

  ھهزىرىتى ھهجهرنى ئۇچراتتى. كارۋاندىكهر ئۇنىڭغا: 
هردە  سىزگه قوشنا  بولۇپ ئولتۇراقلىشىپ قالساق بوالمدۇ؟   دەپ بىز بۇ ی – 

  سورىدى.  
  ھهزىرىتى ھهجهر: 

بولىدۇ،  بۇ سۇدىن پایدىالنساڭالرمۇ بولىدۇ، ئهمما بۇ سۇغا ئىگىدارچىقىلىق  – 
  قىلىش ھوقۇقى مهندە بولىدۇ، دېدى. 

  ى. كارۋاندىكهر بۇنىڭغا ماقۇل بولۇپ بۇ یهردە ئولتۇراقلىشىپ قالد
هللا ھهزىرىتى ھهجهر بۇ ئهھۋالدىن ناھایىتى خوش بولدى، شۇنىڭدىن كېیىن ا
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ئاستا پهیدا بولۇشقا  –ئۇالرنى یالغۇز قویمىدى، شۇنداق قىلىپ مهككه شهھىرى ئاستا 
چوڭ   –باشلىدى. ئارىدىن بىر زامانالر ئۆتتى، ئىسمائىلمۇ ئۆسۈپ یېتىلىپ چوپ 

دە ئولتۇراقالشقانالردىن ئهرەپچه ئۆگهندى. بىر  یېگىت بولۇپ قالدى. ئۇ،  بۇ یهر
قوشنىلىرى ئىسمائىلنى تولىمۇ یاخشى كۆرەتتى. ئۇنىڭ گۈزەل خۇلقىغا ۋە كېلىشكهن 

تۇرقىغا بهكال ھهیران قاالتتى. كېیىن ئۇنى ئۆزلىرىنىڭ ئىچىدىكى بىر قىزىغا  -تهقى
ھىم ئهلهیھىسساالم ئۆیلهندۈردى. ئارىدىن بىر قانچه یىلالر ئۆتۈپ ئۇنىڭ ئاتىسى ئىبرا

نىڭ هللا باال ئىككىسى بىرلىكته ئورنى یوقالغان كهبىنى ا –مهككىگه كهلدى. ئاتا 
  ئهمرى بىلهن بىنا قىلدى. 

 90مۇشۇنداق سائادەتلىك كۈنلهرنىڭ بىرىدا ئىسمائىلنىڭ ئانىسى ھهزىرىتى ھهجهر 
تالغان یهرگه یېشىدا ۋاپات قىلدى. رىۋایهتلهردە ئۇنىڭ  كهبىگه  یانداش ھىجر دەپ ئا

  دەپنه قىلىنغانلىقى سۆزلهنمهكته. 
  نهسىھهتلهر

بېشىغا كۈن چۈشمىگىچه خىزىر كهلمهیدۇ.  ھهزرىتى ھهجهرنىڭ بېشىغا ئېغىر  ●
  پهرىشتىنى ئۇنىڭغا یاردەم بېرىشكه ئهۋەتتى. هللا كۈن چۈشكهندە ا

ىبراھىم تهئاال ھهرگىز ئۆزىگه ئامانهت قىلىنغان نهرسىنى یوق قىلىۋەتمهیدۇ. ئهللا ا ●
هللا غا ئامانهت قىلىۋىدى اهللا ئهلهیھىسساالم ئوغلى ئىسمائىل ۋە ئۇنىڭ ئانىسىنى ا

  ئۇالرنى ئهڭ یاخشى ھىمایه قىلدى. 
  ئانىنىڭ مۇھاببىتى

داۋۇت ئهلهیھىسساالمنىڭ زامانىسىدا یېشى چوڭراق بىر ئایال بىلهن بىر یاش 
یېنىدا بىردىن كىچىك  چوكان بىرلىكته بىر سهپهرگه چىقىپتۇ.  بۇ ئىككى ئایالنىڭ

بىرىگه تهڭ ئىكهن. ئۇالر  –بالىسى بولۇپ  بۇ ئىككى بالىنىڭ یاشلىرى بىر 
كېتىۋاتقاندا بىر بۆرە تۇیۇقسىز كېلىپ بالىالردىن بىرىنى قامالالپ ئېلىپ كېتىپتۇ. 

  یاشانغان ئایال یاش چوكانغا :
  بۆرە باالڭنى ئېلىپ كهتتى، دەپتۇ. یاش چوكان: –
  سېنىڭ باالڭنى ئېلىپ كهتتى،  دەپتۇ. یاق، بۆرە  –
بىرلىرى بىلهن شۇ تهرىقىدە تالىشىپ بىر یهرگه كېلهلمهپتۇ.  -بۇ ئىككى ئایال بىر 

ئۇالر بۇ داۋاسىدا كىمنىڭ ھهقلىق ئىكهنلىكىگه ھۆكۈم قىلدۇرۇش ئۈچۈن داۋۇت 
داۋۇد ئهلهیھىسساالمنىڭ ئالدىغا كېلىشىپتۇ ۋە داۋالىرىنى ئۇنىڭغا بایان قىلىپتۇ. 

ئهلهیھیسساالم ئۇ ئایالالرنىڭ شىكایهتلىرىنى ئاڭالپ بولغاندىن كېیىن ھایات قالغان 
  بالىنى یاشانغان ئایالغا ئوخشىتىپ بالىنى چوڭ ئایالغا بېرىشكه بۇیرۇپتۇ. 

بۇئىككى ئایال داۋۇد ئهلهیھىسساالمنىڭ یېنىدىن چىققاندىن كېیىن یهنىال قایىل 
  ىن تارتىشقا باشالپتۇ. ئاندىن ئۇالر:بولماي بالىنى ئىككى تهرەپت
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بىز بۇنى داۋۇد ئهلهیھىسساالمنىڭ ئوغلى سۇالیماندىن سورایلى،  دېیىشىپ  –
ئۇنىڭ ئالدىغا بېرىشىپتۇ. ئۇالر سۇالیمان ئهلهیھىساالمغا ئهھۋالنى بىرەر قۇر بایان 

ىقىي قىلىشىپتۇ. سۇالیمان ئهلهیھىسساالم ئۇ ئىككىسىدىن قایسىسىنىڭ بالىنىڭ ھهق
  ئىگىسى ئىكهنلىكىنى سىناپ بىلىش ئۈچۈن ئادەملىرىگه: 

تىزدىن ماڭا بىر پىچاق ئېلىپ كېلىڭالر، بۇ بالىنى ئىككىگه پارچىالپ  بۇ  –
  ئىككى ئایالغا  بۆلۈپ بېرەي، دەپتۇ. یاشانغان ئایال:

شۇنداق قىلىڭ، بالىنى ئىككىگه بۆلۈپ بېرىڭ،  دەپتۇ. ئهمما یاش چوكان  –
هلهیھىسساالمنى راستىنال بالىنى ئىككىگه پارچىالیدىغان ئوخشایدۇ، دەپ سۇالیمان ئ

  ئویالپ قېلىپ ئاالقزادە بولغان ھالدا: 
یاق! یاق! بالىنى پارچىلىماڭالر! ئۇ باال مېنىڭ ئهمهس بهلكى ئۇنىڭدۇر، بۇ   –

  بالىنى ئۇ ئایالغا بېرىڭالر،  دەپتۇ.
ڭ  یاش چوكاننىڭ ئىكهنلىكىنى بۇنىڭ بىلهن سۇالیمان ئهلهیھىسساالم بالىنى

جهزىملهشتۈرۈپ بالىنى یاش چوكانغا بۇیرۇپ بېرىپتۇ. شۇنىڭ بىلهن ھهق ئۆز 
  ئىگىسىگه قایتۇرۇلغان بولۇپتۇ. 

  ھېكایىدىكى نهسىھهتلهر
پاراسىتى -بۇ یهردە سۇالیمان ئهلهیھىسساالمنىڭ ئهقىل . ئهقىل ئهڭ زور بایلىقتۇر●

ئۇ مهسىلىنى ئایالالرنىڭ بالىلىرىغا بولغان مۇھابىتىگه نامایهندە قىلىنغاندۇر. چۈنكى 
قارىتا بىر تهرەپ  قىلغاندۇر. یاش چوكان بالىسىنىڭ كېسىلمهسلىكى ئۈچۈن ئۆز 

  بالىسىنى مېنىڭ باالم ئهمهس، دېیىشكه رازى بولغانىدى. 
سۇالیمان ئهلهیھىسساالم یاش چوكاننىڭ بالىسىغا بولغان مۇھاببىتى سهۋەبىدىن 

دېگهن بولسىمۇ یهنىال بالىنى ئۇنىڭغا بۇیرۇپ  “مېنىڭ ئهمهس”ئۇ چوكان  گهرچه 
  بهرگهنىدى. 

  ماڭا یىغلىسا ئانام یىغالر، باشقىسى ماڭا  یالغان یىغالر. ●
  ئىتنى سۇغارغان ئادەم

بىر ئادەم بىر كۈنى سهپهردە كېتىۋىتىپ ناھایىتى ئۇسساپ كېتىپ یول ئۈستۈدە 
قانغىچه سۇ ئىچىپ چىقىپتۇ. ئۇ قۇدۇقتىن چىقىپ ئۇچرىغان بىر قۇدۇققا چۈشۈپ 

قۇدۇق ئهتراپىدا قاتتىق ئۇسساپ كهتكهنلىكتىن نهم توپىنى یاالۋاتقان بىر ئىتنى 
  ئۆزىگه:  -كۆرۈپتۇ ۋە ئۆز

بۇ بىچارە ھایۋانمۇ ماڭا ئوخشاش ئۇسسۇزلۇقنىڭ دەردىنى تارتىپتۇ،  دەپ   -
  ۈچۈن ئهتراپىغا قاراپ ھىچنېمه تاپالماپتۇ.ئۇنىڭغا ئىچ ئاغرىتىپتۇ. ئۇ ئىتقا سۇ بېرىش ئ

كېیىن قۇدۇققا  قایتا چۈشۈپ ئایىقىنى سېلىپ ئایاققا سۇ ئېلىپ، ئاندىن ئایىقىنى  
ئېغىزى بىلهن چىشلىگىنىچه قۇدۇق تاملىرىدىن یامىشىپ چىققىپ ئۇ سۇ بىلهن 
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شهپقىتى تهئهئاال بۇ بهندىسىنىڭ ئىتقا قىلغان بۇ شهكىلدىكى هللا ئىتنى سۇغۇرۇپتۇ. ا
  ئۈچۈن ناھایىتى خۇرسهن بولۇپ ئۇنىڭ گۇناھلىرىنى مهغپىرەت قىلىپتۇ. 

  مۈشۈكنى سوالپ  قویغان ئایال
بۇرۇنقى زاماندا بىر ئایال بىر مۈشۈككه ئاچچىقى كېلىپ قېلىپ ئۇنى ئۆیىگه سوالپ 
قویۇپتۇ. بۇ جهریاندا ئۇنىڭغا نه یېگىدەك نه ئىچكىدەك ھىچنېمه بهرمهپتۇ. بىچارە 

شۈك ئاچلىق ۋە سۇسسىزلىقتىن مىیاڭالپتۇ ۋە ئىشىكنى تىرمىالپتۇ. ھېلىقى ئایال مۈ
بۇلسا مۈشۈكنىڭ بۇ قىینىلىشلىرىغاپهرۋامۇ قىلىپ قویمایماپتۇ. ئۇنىڭغا ھىچنېمه 
بهرمىگهننىڭ ئۈستىگه ھهتتا ئۇنى سىرتقىمۇ چىققىلى قویماپتۇ. بۇ ئایال مۈشۈكنى 

  ى بىلهن دوزاخقا تاشلىنىپتۇ.سوالپ قویۇپ ئازاپلىغانلىقى سهۋەب
  ھېكایىدىكى نهسىھهتلهر 

رەھىم قىلمىغاغا رەھىم قىلىنماس. سهن زېمىن یۈزىدىكىلهرگه رەھىم قىل، ●
  ئاسماندىكى زات ساڭا رەھىم قىلسۇن.

  ھىچبىر یاخشىلىق ۋە یامانلىقنى كىچىك كۆرمهسلىك الزىم. ●
  كىچىككىنه ئىشمۇ چوڭ نهتىجه بېرىدۇ. 

  ا رەھىمدىلىك قىلىش بىزنىڭ گۈزەل دىنىمىزنىڭ بۇیرىقىدۇر. ھایۋانالرغ ●
ئىسالم تارىخىدا ھایۋانالرنى مۇداپىئه  قىلىدىغان مهخسۇس ئورۇنالردىن ناھایىتى 

  كۆپ قۇرۇلغان ئىدى.
  تۈگىمهیدىغان تاماق

سۆیۈملۈك پهیغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم ۋە مۇسۇلمانالر مهدىنه 
نىڭ دۈشمهنلىرى مهدىنىگه ھۇجۇم هللا مهككه شهھىرىكى ا شهھىرىدە یاشایتتى.

قىلماقچى بولدى. بۇ خهۋەر پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمغا یهتتى.  بۇنىڭ بىلهن 
شهھهرنى دۈشمهن ھۇجۇمىدىن قوغدىماق ئۈچۈن مۇسۇلمانالر شهھهر ئهتراپىغا ئورەك 

  ( خهندەك) كوالشقا باشلىدى. 
ىق مۇسۇلمانالر پۈتۈن كۈچى بىلهن خهندەك پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بىلهن بارل

كوالۋاتاتتى. ھهممه ئادەم ئىشلهپ ھارغان ئىدى. ھاۋا ناھىیىتى سوغۇق ئۇنىڭ ئۈستۈگه 
  ئۇالرنىڭ قورساقلىرى ناھایىتى ئاچ ئىدى. 

  مۇسۇلمانالردىن بهزىلىرى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمغا:
چىپ كهتتى. ئاچلىققا نىڭ پهیغهمبىرى! قورساقلىرىمىز بهكال ئېهللا ئى ا – 

چىدىماي قورساقلىرىمىزغا تاش باغلىۋالدۇق، دېیىشتى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم 
ئۇالرغا قورسىقىنى ئېچىپ كۆرسهتتى. ئۇمۇ ئاچلىقنىڭ قاتتىقلىقىدىن قورسىقىغا 

  ئىككى دانه تاش باغلىۋالغان ئىدى. 
ھابىلهرنىڭ كۆپىنچىسى ئۇ یىلالردا تۇرمۇش ناھایىتى قاتتىقچىلىق ئىچىدە بولۇپ سا
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  ئاچ ۋە سۇسسىزلىق ئىچىدە كۈن كهچۈرىشهتتى. 
  بىر كۈنى ساھابىالردىن جابىر ئۆیىگه كهلدى ۋە ئایالىدىن:

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنى ناھایىتى بىر ئاچ قالغان ھالهتته كۆردۈم، ئۆیدە  – 
  یىگىدەك بىرەر نهرسه بارمۇ؟  دەپ سورىدى. ئۇنىڭ ئایالى:

  بىر كىچىك ئوغالق ۋە بىر قانچه  ئوچۇم ئارپىدىن باشقا نهرسه یوق، دېدى. ئۆیدە  - 
جابىر رەزىیالالھۇ ئهنھۇ ئوغالقنى سویدى، ئایالى ئارپىنى تارتىپ ئۇن قىلدى. 
گۆشنى قازانغا سالدى، خېمىرنى یۇغۇرۇپ بولدۇردى، قازاننى تونۇرنىڭ ئۈستىگه 

  قویۇپ پۇشۇرۇشقا  باشلىدى. 
ھۇ ئهنھۇ پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنى چاقىرىپ كېلىش ئۈچۈن جابىر رەزىیالال

  ماڭغاندا ئایالى ئۇنىڭغا:
تهییارلىغان تامىقىمىزنىڭ ئازلىقىنى بىلىسهن، مېنى پهیغهمبهر  – 

ئهلهیھىسساالمنىڭ ئالدىدا خىجالهتكه قویىدىغان ئىشنى ھهرگىز  قىلما، بۇ تاماق 
ئهسكهرتتى. جابىر رەزىیالالھۇ ئهنھۇ  ئارانال بىر قانچه ئادەمگه یېتىدۇ، دەپ 

  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ یېنىغا باردى ۋە ئۇنىڭغا: 
نىڭ پهیغهمبىرى! بىر ئاز تاماق تهییارلىغانىدىم، بىزنىڭ ئۆیگه تاماققا هللا ئى ا  -

  مهرھهمهت قىلسىڭىزكهن، دېدى. 
  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم:

  ىدى.  دەپ سور» تامىقىڭ قانچىلىك بار؟ «  - 
   . تۆت ئوچۇم ئارپا ئۇنىدىن یېقىلغان نان بىلهن بىر ئوغالقنىڭ گۆشى، دېدى -ئۇ 

  سۆیۈملىك پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم كۈلۈمسىرىدى ۋە: 
  دېدى. ئاندىن:» ھهم كۆپ ۋە مهززىلىك بىر تاماق «  -
نى ئایالىڭغا بېرىپ دېگىن، مهن بارمىغىچه تونۇردىن نان بىلهن قازاندىن گۆش«  - 

  دېدى. » ئالماي تۇرسۇن 
  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئاندىن خهندەك كوالۋاتقانالرغا ئىالن قىلغان ھالدا:

ئى خهندەك كولىغۇچىالر! قېرىندېشىڭالر جابىر زىیاپهت تهییارالپتۇ، ھهممىمىز « - 
دەپ توۋلىدى.  بۇنى ئاڭلىغان جابىر رەزىیالالھۇ  ئهنھۇ » ئۇ یهرگه  بىلله بارایلى

همتىرەپ قالدى. ئهمما ئهمدى باشقا چارە یوقتى. تاماق بولسا ئاران بىر قانچه ت
كىشىگه یهتكىدەكال ئىدى. دېمهككه بۇنچىلىك كۆپ كىشىلهرگه  یېتىشى مۇمكىن 

  ئویال ئۆیىگه یېتىپ كهلدى ۋە ئایالىغا: –ئهمهستى. ئۇ بۇالرنى ئویال 
انالرنى ئالماي تۇرۇشقا پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۆزى كهلگىچه گۆش ۋە ن  

  بۇیرىدى. خهندەكته ئىشالۋاتقانالرنىڭ ھهممىسى كېلىۋاتىدۇ، قانداق قىلىمىز؟ دېدى. 
  ئایالى: تاماقنىڭ قانچىلىك ئىكهنلىكىنى دېمىگهنمىدىڭ؟ دېدى.
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  ئهلۋەتته دېگهنىدىم.  – 
  ئایالى:

یھىسساالم ئۇنداقتا ئۇالرنىڭ ھهممىسىنى سهن چاقىردىڭمۇ یاكى پهیغهمبهر ئهله -
  چاقىردىمۇ؟

  جابىر رەزىیالالھۇ ئهنھۇ:
پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم چاقىردى، دېدى. بۇنى ئاڭلىغان ئایال یهڭگىل بىر  –

  نهپهس ئالدى ۋە:
ئونداق بولسا ئهنسىرمه، پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بىزدىن یاخشى  –

  بىلگۈچىدۇر، دېدى.
شقا مۇسۇلمانالر بىلهن بىرلىكته بىرئازدىن كېیىن پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم با

یېتىپ  كهلدى. ئۇالر بىرلىكته گۆش ۋە نان ئۈچۈن بهرىكهت تىلهپ دۇئا  قىلىشتى. 
  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۆي ئىگىسى ئایالغا: 

سىز نان یاقىدىغان ئایالدىن بىرىنى چاقىرىپ كىرىڭ، سىز بىلهن بىرلىكته نان «  -
مۈچ، بىر چۆمۈچتىن ئېلىڭ، قازاننى تونۇرنىڭ یاقسۇن، گۆشنى قازاندىن بىر چۆ

  دەپ تاپىلىدى. » ئۈستۈدىن ھهرگىز چۈشۈرمهڭ 
پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ھهر بىر كىشىنىڭ ھهیرانلىق قاراشلىرى ئاستىدا تونۇردىن 
بىر پارچه نان ئالدى ۋە ئۇنىڭ ئۈستىگه بىر پارچه گۆش قویدى. ھهر بىر مۇسۇلمانغا 

  بىردىن تارقاتتى ۋە ئۇالرغا: مۇشۇ بویىچه بىردىن
  دېدى. » نىڭ ئىسمى بىلهن باشالڭالرهللا تاماقنى یېیىشنى ا«  -

كهلگهنلهرنىڭ ھهممىسى تویغىچه یىدى. ئهمما قازاندىكى گۆش ۋە تونۇردىكى نان 
ھىچ ئازایمىغان ئىدى. بىر ئازدىن كېیىن پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۆي ئىگىسى ئایالغا 

  بۇرۇلۇپ: 
غىنىنى ئۆزەڭلهر یهڭلهر ۋە قوشنىالرغىمۇ سۇنۇپ بېرىڭالر، چۈنكى ھهممه قال«  -

  دېدى. » كىشى قاتتىق بىر ئاچارچىلىقنى باشتىن كهچۈرمهكته 
  جابىر رەزىیلالھۇ ئهنھۇ ئۇ كۈن ھهققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدې:

 نىڭ نامى بىلهن قهسهم قىلىمهنكى! بۇ تاماققا كهلگهن ئادەم مىڭ كىشى ئىدى.هللا ا
ئۇالرنىڭ ھهممىسى تویغىچه یېدى. شۇنداق بولۇشىغا قارىماي، قازىنىمىز بۇرۇنقىدەك 
ھالهتته قاینىغان، نېنىمىز ھىچ خورىمىغان ھالدا قالدى. ئۇنىڭدىن ئۆزىمىزمۇ  یىدۇق 

  ۋە قوشنىالرنىمۇ یىدۇردۇق. 
  ھېكایىدىكى نهسىھهتلهر 

  شقىرى ھادىسىلهردۇر. مۆجىزە بولسا پهیغهمبهرلهر كۆرسهتكهن ئادەتتىن تا ●
دېیىش ۋە تاماقنى ئۆزىنىڭ ئالدىدىن  “بىسمىلالھ”تاماق یېیشتىن ئىلگىرى  ●
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  یېیىش تاماق یېیىشنىڭ ئهدەبلىرىدىندۇر.
  ھېرا دىكى نۇر

سۆیۈملۈك  پهیغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم خهدىچه ئانىمىز بىلهن 
لىك ۋە ئهقىللىق بىر ئایال ئىدى. تۇرمۇش قۇردى.  ھهزىرىتى خهدىچه ئانىمىز شهپقهت

  پهیغهمبىرىمىز ئۆزى ئىھتىیاجلىق ھهر نهرسىگه ئۇ ئارقىلىق ئېرىشكهنىدى. 
ئاخىرقى ۋاقىتالردا پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم  دائىم یالغۇزلۇقنى خاالیدىغان بولۇپ 
قالدى. ئۇ یهیدىغان ۋە ئىچىدىغىنىنى ئېلىپ نۇر تېغىدىكى ھېرا غارىغا كېتىدىغان 

 –بولۇپ قالغاندى. بۇ یهردە ئىنسانالر بىلهن ئۇچرۇشۇشتىن یىراق بولغان ھالدا كېچه 
غىال ئىبادەت قىالتتى. كىشىلهر ئارىسىدىكى ناھهقسىزلىكلهر، هللا كۈندۈز یالغۇز ا

تىرىك پىتى كۆمۈلۈپ كېتىلىۋاتقان قىزالرنىڭ تهقدىرىنى ئویالیتتى.  بۇالرغا بىرەر 
ىڭ ئۆز قوللىرى بىلهن یاسىغان بۇتالرغا ئىبادەت چارە ئىزدەیتتى.  كىشىلهرن

قىلىشلىرى ئۇنى بىزار قىالتتى. ئۇنىڭ تهپهككۈرىدە مۇتلهق تۈردە یهر یۈزىنى، ئاینى،  
  قۇیاشنى ۋە ھهر نهرسىنى یاراتقان بىر زات مهۋجۇت ئىدى.

شۇ مهزگىللهردە ئۇنىڭ كېچىسى كۆرگهن چۈشلىرى كۈندۈزى ئهینهن رېئالىققا 
  دېگهن ئاۋازالر كېرەتتى.  “سهن پهیغهمبهرسهن  ”تى.  بهزىدە قۇلىقىغا ئایلىنات

یاشالرغا كىرىپ قالغانىدى. ئۇ خهدىچه ئانىمىز  40سۆیۈملۈك پهیغهمبىرىمىز 
تهییارالپ بهرگهن ئوزۇقلۇقالرنى ئېلىپ  ھېرا غارىغا كهتتى. ئۇنىڭ ئۇزۇندىن بېرى 

ھهر یىلى رامىزان ئېیىدا بۇ یهرگه   كۆنۈپ قالغان بىر یاخشى ئادىتى بار ئىدى. ئۇ
  كېلىپ كۈنلىرىنى ئىبادەت بىلهن ئۆتكۈزەتتى. 

یېڭى رامىزان ئېیىنىڭ قهدر كېچىسىدە پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۇلۇغ یاراتقۇچىغا 
ئىبادەت قىلدى ۋە چوڭقۇر تهپهككۇر قوینىغا چۆكۈپ كهتتى. بارلىق جانلىقالر ئۆز 

  تتى. غا یالۋۇرۇىشاهللا تىللىرىدا ا
ئۇزۇندىن بېرى كۈتۈلگهن زامان كهلگهنىدى. غارنىڭ ئىچى بىردىنال نۇر بىلهن 
یورۇپ كهتتى. ۋەھیى ئېلىپ چۈشكۈچى ئهلچى جىبرئىل چاقناق نۇرالر ئىچىدە 

  پهیغهمبىرىمىزگه كۆرۈندى ۋە ئۇنىڭغا:
  ئوقۇ! دېدى.-
ىكى دۈپۈلدەپ پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ھهم قورققان ھهم ھهیران قالغانىدى. یۈر 

  سوقۇپ كهتتى. ئۇ:
  دېدى.  جىبئىل ئهلهیھىسساالم یهنه:  » مهن ئوقۇیالمایمهن «   -
ئوقۇ! دەپ بۇیرىدى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ھهیرانلىقتىن تېخىچه ئۆزىگه   -

  كېلهلمىگهنىدى. ئۇ:
  دەپ جاۋاپ بهردى. »  مهن ئوقۇشنى بىلمهیمهن «  - 
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  لهیھىسساالم ئۇنى كۈچ بىلهن سىققىپ تۇرۇپ:ئۈچىنچى قېتىمدا جىبرىئىل ئه
  ئوقۇ! دېدى. بۇنىڭ بىلهن پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم جىبرئىل ئهلهیھىسساالمغا:- 
دەپ سورىدى. جىبرىئىل ئهلهیھىسساالم ئهلهق » نېمىنى ئوقۇیمهن ؟ «  -  

ئۇ  . سۈرىسىنىڭ باشتىكى: ]یاراتقان پهرۋەردىگارىڭنىڭ ئىسمى بىلهن ئوقۇغىن
نساننى لهخته قاندىن یاراتتى. ئوقۇغىن، پهرۋەردىگارىڭ ئهڭ كهرەملىكتۇر. ئۇ قهلهم ئى

    بىلهن (خهت یېزىشنى) ئۆگهتتى. ئىنسانغا بىلمىگهن نهرسىلهرنى بىلدۈردى
دېگهن ئایهتلهرنى ئوقۇدى.پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم جىبرىئىلنىڭ بۇیرىشى بىلهن بۇ 

  غا ھهم دىلىغا مهھكهم ئورناشتۇرۇۋالدى. ئایهتلهرنى ئوقۇپ ئۇنى ھهم تىلى
  ئارقىدىن جىبرئىل ئهلهیھىسساالم:

ئى مۇھهممهد، سېنى مۇبارەكلهیمهن! مهن ۋەھیى ئېلىپ چۈشكۈچى پهرىشته  -
نىڭ پۈتۈن ئىنسانالرغا توغرا یول كۆرسىتىپ هللا جىبرئىل بولىمهن،  سهن بولساڭ ا

ۋە بىردىنال كۆزدىن غایىپ بېرىشكه مهسئۇل قىلىنغان پهیغهمبىرىسهن، دېدى  
  بولدى.

تهرىپىدىن پهیغهمبهرلىك هللا مانا بۇنىڭ بىلهن مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمغا ا
  ۋەزىپىسى رەسمىي یوسۇندا بېرىلگهن بولدى. 

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم غاردىن چىقتى. ئۇ قورقۇ ۋە ھایاجاندىن تىترەیتتى. ئۇ 
بىر مۇنچه ئاجایىپ ئىشالرغا یولۇقتى. مهككه تهرەپكه قاراپ كېتىۋاتقىنىدا یولدا 

دەرەخلهر، ئۇچار قۇشالر ۋە بارلىق مهۋجۇداتالر زۇۋانغا كېلىپ  –تاغالر، تاشالر،  دەل 
  ئۇنىڭغا ساالم بېرىشتى ۋە ئۇنى تهبرىكلهپ:

  نىڭ ئهلچىسى! دېیىشهتتى. هللا ساڭا ساالم بولسۇن ئى ا – 
خهدىچه ئانىمىز ئۇنى ئىشىك  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۆیىگه یىتىپ بارغاندا

  ئالدىدا كۈتىۋالدى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۆي ئىچىگه كىرگهندە تىترىگهن ھالدا: 
  دېدى.» مېنى ئوراپ قویۇڭالر  ، مېنى ئوراپ قویۇڭالر«  - 

خهدىچه ئانىمىز ئۇنى یاتقۇزۇپ مهھكهم ئوراپ قویدى ۋە پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم 
ه  یېنىدا قاراپ ئولتۇردى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم تاكى ئهسلىگه كهلگىچ

ئوڭشالغاندىن كېیىن بولۇپ ئۆتكهن ئىشالرنىڭ ھهممىسىنى خهدىچه ئانىمىزغا 
  سۆزلهپ بهردى ۋە:

  دېدى. » مهن ئۆزەمدىن قورقۇپ قالدىم» – 
  خهدىچه ئانىمىز ئۇنىڭغا مۇنداق تهسهللى بهردى:

ئوخشاش بىر ئىنساننى ھهرگىزمۇ رەسۋا ساڭا هللا بىئارام بولما ۋە قورقما، ا – 
قىلمایدۇ، چۈنكى سهن یېقىنلىرىڭنىڭ ھهممىسىنىڭ ھالىدىن خهۋەر ئېلىپ 

مىسكىنلهرگه یاردەم بېرىسهن، مېھمانالرنى یاخشى كۈتىسهن،  -تۇرىسهن، پېقىر
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ھهقسىزلىققا ئۇچرىغانالرنى قوغداپ، زالىمالردىن ئۇالرنىڭ ھهقلىرىنى ئېلىپ 
  . بېرىسهن،  دېدى

بىر ئازدىن كېیىن خهدىچه ئانىمىز پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنى ئېلىپ تاغىسىنىڭ 
  ئوغلى  ۋەرەقهنىڭ قېشىغا باردى. 

ۋەرەقه كۆپنى كۆرگهن،  بىلىملىك خىرىستىئان بوۋاي ئىدى. ئۇ پهیغهمبهر 
ئهلهیھىسساالمدىن نېمىلهرنى كۆرگهنلىگىنى سورىدى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم 

كۆرگهنلىرىنى دەپ بهردى. ئۇ پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ دېگهنلىرىنى ئۇنىڭغا 
  ئاڭلىغاندىن كېیىن مۇنداق دېدى:

كىشىلهرگه خوش بىشارەت بولسۇنكى!  سهن غاردا كۆرگهن پهرىشته سهندىن  – 
نىڭ ئهمرىنى یهتكۈزگهن جىبرئىلدۇر.  باشقا هللا بۇرۇنقى پهیغهمبهرلهرگه ئۇلۇغ ا

ۋملىرى ئۇالرغا قىلغىنىدەك سېنىڭ قهۋمىڭمۇ سېنى یالغانچىغا پهیغهمبهرلهرنىڭ قه
چىقىرىدۇ،  ساڭا ئهزىیهت بېرىدۇ ۋە سېنى یۇرتتىڭدىن ھهیدەپ چىقىرىدۇ، كاشكى 
مهن یاش بولۇپ قالغىنىمدا مهككىلىكلهر سېنى چىقىپ كېتىشكه مهجبۇر قىلغاندا 

  مهن ساڭا یاردەم قىاللىغان بولسام، دېدى. 
هیھىسساالم بۇ سۆزلهرنى ئاڭالپ ھهیران قالدى. چۈنكى قهۋمى ئۇنى پهیغهمبهر ئهل

ناھایىتى بهك یاخشى كۆرەتتى. ئۇنى یاخشى كۆرگهنلىكىدىن ۋەئىشهنگهنلىكىدىن 
  دەپ نام بېرىشكهنىدى. ئۇ: “ئىشهنچلىك ئادەم ”ئۇنىڭغا 

  دەپ سورىدى. » مېنى تۇغۇلۇپ ئۆسكهن یۇرتۇمدىن  ھهیدەپ چىقىرىشامدۇ ؟« - 
  بۇۋاي غهمكىن ھالدا بېشىنى سىالپ: بۇ
شۇنداق بارلىق پهیغهمبهرلهر ئۆز قهۋمىدىن دۈشمهنلىككه ئۇچرىغان ۋە ئۆز  – 

  یۇرتلىرىدىن ھهیدەلگهنىدى، دېدى. 
بۇنىڭدىن بىر مهزگىل ئۆتۈپ ۋەرەقه ۋاپات بولۇپ ئۆزىنىڭ دېگهنلىرىنى كۆرۈش 

  ئۇنىڭغا نېسپ بولمىدى. 
ه ئانىمىز پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمغا ئىمان كهلتۈرگهن بۇ سۆھبهتتىن كېیىن خهدىچ

  ئىككىنچى كىشى بولدى ۋە ئۇنى ھهر ۋاقىت، ھهر یهردە قوللىدى.
  ھېكایىدىكى نهسىھهتلهر 

یېزىشنى بىلمهیدىغان بىر ساۋاتسىز  ، پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئوقۇش● 
یهنى   “ئىقرا ”یهتلهرنىڭ پهیغهمبهر بولۇشىغا قارىماي تۇنجى بولۇپ نازىل قىلىنغان ئا

 ”یاكى  “ئىمان كهلتۈر ”خالىسا هللا دەپ باشلىنىشى ئاجایىپ بىر ئىشتۇر. ا “ئوقۇ ”
دەپ نازىل قىلغان بوالتتى. دېمهك ھهر بىر مۇسۇلمان ئوقۇشنىڭ ۋە  “ناماز ئوقۇ

  ئىلىمنىڭ مۇھىملىقىنى بىلىشى ۋە بۇنى ئهمهلىیهتته ئورۇنلىشى الزىمدۇر.
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  ۇندۇرغان باالخورما شېخىنى س
خورمىالر ئهمدىال مېۋە بىرىۋاتقان كۈنلهرنىڭ بىرى ئىدى. رافى ئىسىملىك بىر باال 

  خورما  یېمهكچى بولۇپ خورما شېخىنى سۇندۇردى. 
خورما بېغىنىڭ ئىگىسى بۇ بالىنى تۇتىۋىلىپ بالىنى ھىچنېمه قىلماستىن ئۇدۇلال 

  .  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ ئالدىغا ئېلىپ باردى
رافى خىجىلىقتىن ھودۇققان ۋە یۈزلىرى قىزىرىپ بېشىنى تۆۋەن سېلىۋالغان ئىدى. 
سۆیۈملۈك پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بالىنىڭ بۇ  ئهھۋالىنى كۆرۈپ كۈلۈمسىرىدى ۋە 

  ئۇنىڭ بېشىنى سىالپ تۇرۇپ:
  دەپ سورىدى. »  باالم خورما شاخلىرىنى نېمىشقا سۇندۇردۇڭ ؟ «  -

  رافى:
نىڭ پهیغهمبىرى! قورسۇقىم ئاچ ئىدى، قورسۇقىمنى تویغۇزماقچىدىم،  هللائى ا – 

  دېدى. 
  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇالیىملىق بىلهن:

خورما شاخلىرىنى ئهمدى ھهرگىز سۇندۇرما ئوغلۇم، ئهگهر یېمهكچى «   -
دەپ تهۋسىیه قىلدى. شۇنىڭ » بولساڭ  دەرەخ ئاستىغا تۆكۈلگهنلهرنى یېسهڭ  بولىدۇ

  ن بىرگه:بىله
  دەپ دۇئا قىلدى. !» بۇ بالىنىڭ قورسىقىنى تویغۇزغىن هللا ئى ا«   -

رافى ناھایىتىمۇ بهك ھۇزۇر ھېس قىلدى. چۈنكى ئۇ پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ 
دۇئاسىنى ئىلىش بىلهن بىرگه  دەرەخ ئاستىغا تۈكۈلگهن خورمىالرنى یېسه 

  بولىدىغانلىقىغا رۇخسهت ئالغانىدى. 
  نهسىھهتلهر  ھېكایىدىكى

سۆیۈملۈك پهیغهمبهرىمىز بالىالر تهربىیىسىدە ناھایىتى ئۈنۈملۈك بولغان تهربىیه 
  یوللىرىنى كۆرسهتكهنىدى. 

رافىغا ئاچىغالنمایال قالماستىن خاتاسىنىڭ سهۋەبىنى سوراپ، ئاندىن ئۇنىڭغا یول 
  كۆرسهتكهن  ۋە ئۇنىڭ ھهققىدە خهیرىلىك دۇئا قىلغانىدى.

  هن پۇلدېڭىزدىن كهلگ
بىر زامانالردا بىر سودىگهرنىڭ پۇلغا ئىھتىیاجى چۈشۈپ بىر تونۇشىدىن مىڭ تىلال 

  پۇل سوراپتۇ. پۇل سورالغان ئادەم:
بهرسهممۇ بېرەي، لېكىن سهن مهندىن پۇل قهرز ئالغىنىڭغا گۇۋاھ بولغىدەك  –

  بىرەرىنى ئېلىپ كهل، دەپتۇ. 
  قهرز ئالغۇچى: 

  گۇۋاھ بولۇشقا یېتهلىك ئهمهسمۇ؟ دەپتۇ.  هللاگۇۋاھچىنىڭ نېمه كېرىكى، ا-
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  قهرز بهرمهكچى بولغان ئادەم:
ئۇنداق بولسا سهن قهرزگه كېپىل بولغىدەك بىرەرىنى ئېلىپ كهل! دەپتۇ. قهرز   -

  ئالغۇچى یهنه:  
  یېتهرلىكتۇر، دەپتۇ. هللا كېپىل بولۇشقا ا
  قهرز بهرگۈچى: 

  تۇغرا دېدىڭ دوستۇم،  دەپتۇ. 
ۇرۇش ۋاقتى توغرىلىق ئۆز ئارا كېلىشىۋالغاندىن كېیىن قهرز ئۇالر پۇلنى قایت

  سورالغۇچى مىڭ تىلال پۇلنى تىجارەتچىگه قهرز بېرىپتۇ. 
قهرز ئالغان بۇ تىجارەتچى ئارىدىن بىر مهزگىل ئۆتكهندە تىجارەت قىلماقچى بولۇپ 
دېڭىز بىلهن سهپهرگه ئاتلىنىپتۇ. بارغان یېرىدە سودىسىنى قىلىپ ئىشلىرىنى 
پۈتۈرۈپتۇ. ئۇ ئۆیىگه قایتىش ئۈچۈن بىر كېمه ئىزدەپتۇ. ئهمما پهقهتال تاپالماپتۇ. 
قهرزنى قایتۇرۇش ۋاقتىمۇ توشۇپ قاپتۇ. بۇ دۇرۇس یول تۇتقان تىجارەتچى قهرزىنى 
ۋاقتىدا  بېرەلمهیدىغان بولۇپ قالغىنىنى ئویالپ كۆڭلى بهكمۇ یېرىم بولۇپتۇ.  شۇنىڭ 

رۇشنىڭ چارىسىنى ئىزدەپتۇ. ئۇ ئاخىرىدا بىر كىچىك كۆتهك بىلهن ئۇ قهرزىنى قایتۇ
پارچىسىنى سېتىپ ئېلىپ ئۇنىڭ ئوتتۇرسىنى كاۋاك قىلىپ ئویۇپتۇ. ئۇ ئىچىگه قهرز 
ئالغان تىلالالرنى ۋە پۇل ئىگىسىگه یازغان خهتنى قویۇپ. ئویغان یهرنىڭ ئاغزىنى 

  غا:هللا ىپ ئۇ یهردە ادە ئۇنى ئېلىپ دېڭىز یاقىسىغا بېر –چىڭ یېپىشتۇرۇپتۇ 
ئى رەببىم! مېنىڭ پاالنچىدىن مىڭ تىلال قهرز ئالغىنىمنى بىلىسهن، ئۇ ئالدىدا  -

دېدىم.  “كۇپایىدۇرهللا گۇۋاھچى بولۇشقا ا ”مهندىن بىر گۇۋاچى تهلهپ قىلىۋىدى مهن 
ئۇ ئادەم سېنىڭ گۇۋاھلىقىڭنى قوبۇل قىلدى. ئاندىن مهندىن كىپىل بولۇشقا بىرىنى 

دېدىم. ئۇ  “كۇپایىدۇرهللا كېپىپ بولۇشقا ا ”ىشىمنى تهلهپ قىلىۋىدى مهن ئېلىپ كېل
یاخشى نىیهتلىك ئادەم سېنىڭ كىپىلىكىڭنى قوبۇل قىلدى ۋە مىڭ تىلال پۇلنى ماڭا 

سهن مېنىڭ ئۆز ۋاقتىدا قایتىپ قهرزىمنى قهرەلى بویىچه هللا! بهردى. ئى ئۇلۇغ ا
پالمىغانلىقىمنى بىلىسهن. بۇ قایتۇرۇش ئۈچۈن كېمه ئىزدىگىنىمنى ۋە كېمه تا

كۆتهكنىڭ ئىچىگه قویغان تىلالالرنى ئىگىسىگه تاپشۇرۇپ بېرىشنى ساڭا تاپشۇردۇم،  
  دېگىنىچه كۆتهكنى دېڭىزغا تاشالپتۇ. 

شۇنىڭدىن كېیىن ئۇ ئادەم یهنه ئۆیىگه قایتىش ئۈچۈن كېمه ئىزدەشنى 
  داۋامالشتۇرۇپتۇ. 

چىنى ساقالۋاتقانكهن. شۇ ئارىدا تۇیۇقسىز قهرز ئىگىسى دېڭىز یاقىسىدا تىجارەت
ئۇنىڭغا ئېقىپ كهلگهن بىر كۆتهك كۆرۈنۈپتۇ. ئۇ كۆتهكنى ئۆیگه ئېلىپ كېتىپ ئوتۇن 
قىلىپ قالىماقچى بولۇپ ئېلىپ مېڭىپتۇ. ئۇ ئۆیىگه بېرىپ كۆتهكنى پارچىلىغاندا 

  ئىچىدىن مىڭ تىلال ۋە ئۇنىڭغا ئاتاپ یېزىلغان خهت چىقىپتۇ. 
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بىر مهزگىل ئۆتۈپ قهرز ئالغان تىجارەتچى كېمه تېپىپ ئۆیىگه قایتىپ  ئارىدىن
كهپتۇ ۋە ئۆزىگه قهرز بهرگهن ئادەمنىڭ ئۆیىگه كهپتۇ. ئۇ ئۆزىگه قهرز بهرگهن ئادەمگه 

  مىڭ تىلال پۇلنى سۇنۇپ:
غا قهسهم قىلىمهنكى! مهن سهندىن ئالغان پۇلنى كېلىشكهن مۇددەت هللا ا – 

توختىماستىن كېمه ئىزدىگهن بولساممۇ ساڭا قهرزنى  ئىچىدە قایتۇرۇش ئۈچۈن
قایتۇرۇش مۇددىتى توشىدىغان ئاشۇ ۋاقىتقىچه كېمه تاپالمىدىم. مېنى ئهیىپكه بۇیرىما، 

  دەپتۇ.
  قهرز بهرگۈچى:

  سهن ماڭا بىر نهرسه ئهۋەتكهنمىدىڭ ؟ دەپ سوراپتۇ. قهرزدار: – 
انلىقىمنى چۈشهندۈرۈپ یازغان شۇنداق، مهن ساڭا بۇندىن بۇرۇن كېمه تاپالمىغ  -

بىر پارچه خهت بىلهن مىڭ تىلالنى بىر كۆتهكنىڭ ئىچىگه سېلىپ ئهۋەتكهنىدىم، 
  دەپتۇ.

  قهرز ئىگىسى: 
كۆتهك ئىچىگه سېلىپ ئهۋەتكهن خېتىڭ بىلهن پۇلنى ماڭا یهتكۈزدى. ھازىر هللا ا -

  ئېلىپ كهلگهن بۇ مىڭ تىلالنى سهن ئۆزەڭ ئىشلهتكىن، دەپتۇ. 
قهرزدارنىڭ ۋە قهرز ئىگىسىنىڭ یاخشى نىیهتلىرىنى ۋە هللا ئۇلۇغ ادېمهك 

  تىرىشچانلىقلىرىنى یهردە قویمىغانىدى. 
  ھېكایىدىكى نهسىھهتلهر 

  بىرىگه ۋەدە بهرگهنكهنمىز ۋەدىمىزدە تۇرۇشىمىز الزىم.  ●
ئىشهنچكه ئېرىشكهن ئىنسان ھهر ۋاقىت  . ئىشهنچ ئهڭ كاتتا دەسمایىدۇر ●

  ىدۇ. یاردەمگه ئېرىش
بېرىمىدا ھۆججهتلهشمهك الزىم، زۆرۈر  –سېتىقتا ۋە قهرز ئېلىم  –سودا  ●

تېپىلغاندا گۇۋاھچى ۋە كېپىل بولغۇچىنى ھازىر قىلىش الزىم. بۇنى دىنىمىز شۇنداق 
  بۇیرىغاندۇر.

  نىڭ دوستلىرىهللا ا
  سۆیۈملۈك پهیغهمبىرىمىز مۇنداق دېگهن:

ئا قىلغان ۋە ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلغان غا دۇهللا تهئهالنىڭ یولالردا یۈرۈپ اهللا ا«  
غا دۇئا ۋە ئىبادەت قىلىۋاتقان هللا بهندىلىرىنى ئىزدەیدىغان پهرىشتىلىرى بار. ئۇالر ا

  بىرەر توپ ئادەمنى ئۇچراتقان ھامان باشقا پهرىشتىلهرنى: 
نى یاد ئېتىۋاتقان بهندىلهر بار بۇ یهرگه كېلىڭالر! دەپ  هللا بۇ یهردە ا –

ىلهرنىڭ  ھهممىسى ئۇ یهرگه كېلىپ ئۇ بهندىلهرنى یهر یۈزىدىن چاقىرىدۇ. پهرىشت
ھهممىنى ئهڭ یاخشى هللا تاكى ئاسمانالرغىچه كېلىدىغان قاناتلىرى بىلهن ئورىۋالىدۇ. ا
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  بىلىپ تۇرسىمۇ پهرىشتىلهردىن :
  قۇللىرىم نېمه دەیدۇ؟دەپ سورایدۇ. –
  پهرىشتىلهر:    
هپ ساڭا شۈكۈر ئېیتىۋاتىدۇ، دەپ جاۋاپ ساڭا دۇئا قىلىۋاتىدۇ ۋە سېنى مهدھىیىل -

  بېرىدۇ.  
  سوئالىنى داۋامالشتۇرۇپ:هللا ئۇلۇغ ا

  ئۇالر مېنى كۆرگهنمۇ؟ دەیدۇ.   -
  پهرىشتىلهر:  

  یاق سېنى كۆرمىگهن، دەیدۇ.  -
  كۆرسه قانداق قىالر ئىدى؟ پهرىشتىلهر:   -
ى تېخىمۇ ناۋادا سېنى كۆرگهن بولسا ساڭا تېخىمۇ كۆپ ئىبادەت قىلغان، سېن  -

  یهنه: هللا كۆپ ئۇلۇغلىغان، تېخىمۇ كۆپ دۇئا قىلغان بوالتتى، دەیدۇ. ئۇلۇغ ا
  ئۇالر نېمىنى ئۈمۈد قىلىدىكهن؟ دەپ  سورایدۇ. پهرىشتىلهر:  -
  سهندىن جهننىتىڭنى ئۈمۈد قىلىدىكهن،  دەیدۇ.   -
  ئۇالر جهننهتنى كۆرگهنمۇ؟   -
  یاق، جهننهتنى كۆرمىگهن.   -
  نداق قىلىشاتتى؟ ناۋادا كۆرسه قا  -

پهرىشتىلهر: ناۋادا جهننهتنى كۆرسه جهننهتكه كىرىش ئۈچۈن تېخىمۇ بهكرەك 
  تىرىشقان، جهننهتكه تېخىمۇ بهكرەك ئىشتىیاق باغلىغان بوالر ئىدى. 

  سوئالىنى سوراشنى داۋام قىلىدۇ ۋە مۇنداق دەیدۇ:هللا ئۇلۇغ ا
  ئۇالر نېمىدىن پاناھ تىلىشىۋاتىدۇ؟   -

  پهرىشتىلهر: 
  ئى رەببىمىز! ئۇالر ساڭا سېغىنىپ دوزاختىن  پاناھ تىلىشىۋاتىدۇ.  -
  ئۇالر دوزاخنى كۆرگهنمۇ؟ -
  یاق كۆرمىگهن.   -
  ناۋادا كۆرگهن بولسا قانداق قىالر ئىدى. پهرىشتىلهر:  -
ناۋادا دوزاخنى كۆرگهن بولسا ئىدى، ئۇنىڭدىن تېخىمۇ بهكرەك قاچقان،   -

  هللا: دەیدۇ. بۇنىڭ بىلهن ئۇلۇغ ا تېخىمۇ بهك قورققان بوالتتى،
سېلهرنى گۇۋاھچى قىلىمهنكى! مهن ئۇالرنى مهغپىرەت قىلدىم، دەیدۇ.    -

  پهرىشتىلهرنىڭ بىرى: 
ئى رەببىم! ئۇالرنىڭ ئارىسىدا گۇناھكار بىر قۇل بار، بۇ ئۇالردىن ئهمهستى، ئۇ   -

الدى، دەیدۇ. ئۇلۇغ باشقا بىر نىیهت بىلهن بۇ یهرگه كهلگهنىدى، ئۇ یهردە ئولتۇرۇپ ق
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  هللا: ا
ئۇنىمۇ مهغپىرەت قىلدىم، ئۇ بهندىلهر شۇنداق كىشىلهردىنكى ئۇالر بىلهن   -

  »بىرگه ئولتۇرۇپ قالغانالرمۇ ئۇالرنىڭ سهۋەبى بىلهن قۇتۇلدۇرۇلىدۇ، دەیدۇ.
  ھهدىستىكى نهسىھهتلهر 

لى نىڭ رەھمىتى ( یاردىمى ۋە مهغپىرىتى ) بىلهن كىرگىهللا جهننهتكه پهقهت ا ●
نىڭ بۇیرىغىنى بویىچه هللا نى یاد ئېتىپ تۇرىدىغان ۋە اهللا نىڭ رەھمىتى اهللا بولىدۇ.  ا

  یاشىغانالرغا بولىدۇ. 
بهندىلىرى ھهققىدە هللا سۆیۈملۈك پهیغهمبهرىمىزنىڭ خهۋەر بېرىشىچه ئۇلۇغ ا ●

قۇلۇم مېنى قانداق ھالهتته تهپهككۇر قىلسا مهن شۇ ھالهتتىمهن، ئۇ  ”مۇنداق دېگهن: 
ئهسلىسه مهن ئۇنىڭ بىلهن بىللىدۇرمهن، ئۇ مېنى دىلىدا یاد ئهتسه مهنمۇ ئۇنى مېنى 

دىلىمدا یاد ئېتىمهن، ئۇ مېنى بىر توپ كىشىلهر ئارىسىدا یاد ئهتسه مهن ئۇنى 
ئۇنىڭدىن تېخىمۇ یاخشى  بولغان بىر توپ ئىچىدە یاد ئېتىمهن، ئۇ مهن تهرەپكه 

  “رىمهن.مېڭىپ كهلسه مهن ئۇ تهرەپكه یۈگۈرۈپ با
  شهیتاننىڭ دوستلىرى

بىر كۈنى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ساھابىلىرى بىلهن بىر ئۆیدە ئولتارغاندا 
  تۇیۇقسىز بىرى ئىشىكنى چىكىپ ئۆیگه كىرىشكه رۇخسهت سورىدى ۋە:

  سىلهردىن بىر تىلىگىم بار، دېدى.  -  
  بۇنىڭ بىلهن سۆیۈملۈك پهیغهمبىرىمىز: 

  دەپ سورىدى. ساھابىالر:» كىملىكىنى بىلهمسىلهر؟ ئىشىك چهككهن كىشىنىڭ« 
  ۋە ئۇنىڭ پهیغهمبىرى ئهڭ یاخشى بىلگۈچىدۇر، دېیىشتى. هللا ا  -
  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم:  -
ئىشىك ئالدىدا تۇرغان ئۇ ئادەم  لهنهتلهنگهن مهخلۇق شهیتاندۇر، ئۇنىڭغا «    -

  دېدى. ھهزىرىتى ئۆمهر:» نىڭ لهنىتى بولسۇن!هللا ا
نىڭ پهیغهمبىرى! ئهگهر رۇخسهت بهرسهڭ مهن ئۇنى شۇ ھامان هللا ائى  – 

  ئۆلتۈرۈۋىتهي، دېدى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم:
تهئاال ئۇنىڭغا تاكى قىیامهتكىچه یاشاشقا هللا ئى ئۆمهر! ئۆزەڭنى بېسىۋال، ا« 

  دېدى. ئاندىن ساھابىلىرىگه قاراپ:» رۇخسهت بهرگهن. ئۇنى ئۆلتۈرۈشتىن ۋاز كهچ
ىكنى ئېچىڭالر! شهیتان بۇ یهرگه كېلىشكه رۇخسهت ئالغانىدى. ئۇنىڭ ئىش«  - 

دېگهن سۆزلىرىگه یاخشى قۇالق سېلىڭالر، سىلهرگه بىلدۈرمهكچى بولغانلىرىنى 
  دېدى.» یاخشى ئاڭالڭالر

ئىشىكنى ئاستا چهككهن ھېلىقى كىشى ئۆي ئىچىگه كىردى. ئۇنىڭ تۇرقى 
  ئهلهیھىسساالم ئۇنىڭدىن: ناھایىتىمۇ بهتبهشىرە ئىدى. پهیغهمبهر
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  دەپ سورىدى. شهیتان: » ئى لهنهتلهنگۈچى!  سېنىڭ ھهمراھلىرىڭ كىملهر؟«   -
  جازانه یىگهنلهر.   -
  »ئۇنداقتا سېنىڭ دوستلىرىڭ كىم؟«   -
  زىنا قىلغۇچىالر.   -
  »سهن كىملهر بىلهن بىلله یاتىسهن؟ «   -
  مهستلهر بىلهن.  -
  »مېھمانلىرىڭ كىم؟ «   -
  بۇالڭچىالر. -ئوغرى  -
  »سېنىڭ ئهلچىلىرىڭ كىم؟ «   -
  سېھىرگهرلىك قىلغۇچىالر.   -
  »كۆزۈڭنىڭ نۇرى نېمه؟ (كۆزۈڭنى نۇرلۇق قىلىۋىتىدىغان خۇشاللىقىڭ نېمه ؟«   -
  خوتۇنالرنى ئاجراشتۇرغانالر. -ئهر  -
  »سۆیگىنىڭ كىم؟ «   -
  جۈمه نامىزىنى ئوقۇمایدىغانالر.  -
الندى قىلىنغۇچى! سېنىڭ یۈرىكىڭنى نېمه نىڭ ھۇزۇرىدىن قوغهللا ئى ا«   -

  »پارچىالیدۇ؟ 
  رازىلىقى ئۈچۈن جىھادقا ماڭغان ئاتالرنىڭ كىشنىشى.هللا ا  -
  »ئۇنداقتا سېنىڭ جىسمىڭنى نېمه ئېرىتىپ یوق قىلىدۇ؟ «   -
  غا تهۋبه قىلغۇچىالرنىڭ تهۋبىسى. هللا ا  -
  »جىگىرىڭنى نېمه پارچىالیدۇ؟ «   -
  ن تهۋبه ئىستىغفار.كېچه ۋە كۈندۈز قىلىنغا  -
  »یۈزىڭنى نېمه پۈرۈشتۈرىدۇ ( یهنى سېنى نېمه بىزار قىلىدۇ)؟«   -
  یوشۇرۇن بېرىلگهن سهدىقه.   -
  »كۆزلىرىڭنى نېمه كور قىلىدۇ؟ «   -
  كېچىسى ئوقۇلغان ناماز.   -
  »بوینۇڭنى نېمه ئهگدۈرىدۇ؟ «  -
  جامائهت بىلهن ئوقۇلغان ناماز.   -

سساالم ئۇنىڭدىن سورىغان پۈتۈن سوئالالرغا جاۋاپ شهیتان پهیغهمبهر ئهلهیھى
بهردى.  دېمهك بۇنىڭ بىلهن ساھابىالرال ئهمهس پۈتۈن ئىنسانالر شهیتاننىڭ 
دوستلىرىنىڭ قانداق كىشىلهر ئىكهنلىكىنى ۋە ئۇنىڭ خۇسۇسىیهتلىرىنى بىلىۋالغان 

  بولدى. 
  



comwww.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo. 

32 
 

  باغچىدىكى ئالتۇن كۈپ
سېتىۋاپتۇ. باغچىدا ئىشلهۋېتىپ ئىچى ئالتۇن بۇرۇنقى زاماندا بىر ئادەم بىر باغ 

بىلهن توشقۇزۇلغان بىر كۈپ تېپىۋاپتۇ. ئۇ كۈپنى كۆتهرگىنىچه ئۆزىگه بۇ باغنى 
  سېتىپ بهرگهن ئادەمنىڭ قېشىغا بېرىپ ئۇنىڭغا:

ئى دوستۇم! سهندىن سېتىۋالغان باغدىن ئىچىگه ئالتۇن قاچىالنغان بۇ كۈپنى  -
ۇنالرنى ئال،  چۈنكى مهن سهندىن بۇ باغنىال سېتىۋالغان، تېپىۋالدىم،  سهن بۇ ئالت

   . ئالتۇن سېتىۋالمىغان،  دەپتۇ
  باغنى ساتقان ئادەم:  

مهن ساڭا باغنىڭ ئىچىدىكى نهرسىلهرنى بىرلىكته ساتتىم، بۇ ئالتۇنالر سېنىڭ  -
   . ھهققىڭ، بۇنى سهن ئېلىپ كهت! دەپتۇ

ساتقان ئادەم بۇ ئالتۇنالرنى:  سهن ئال!  شۇنداق قىلىپ باغنى ئالغان ئادەم بىلهن 
تارتىش قىلىشىپتۇ. ئۇالرنىڭ ھهر  -دېسه سهن ئال ! دېیىشكىنىچه خېلى ئۇزاق تاالش 

ئىككىسى بۇ ئالتۇنالرنى ئېلىشتىن ئۆزلىرىنى قاچۇرۇپتۇ. ئۇالر بىر بىرىنى قایىل 
  قىاللمىغاندىن كېیىن ئادىل بىر ھاكىمنىڭ ئالدىغا بېرىشىپتۇ. 

  م ئۇالرنىڭ دېگهنلىرىنى ئاڭلىغاندىن كېیىن: ھاكى
  سىلهرنىڭ بالىلىرىڭالر بارمۇ؟ دەپ سوراپتۇ. باغنى سېتىۋالغان ئادەم:   -
  مېنىڭ بىر ئوغلۇم با، دەپتۇ.  ساتقان كىشى:   - 
  بۇنىڭ  بىلهن ھاكىم:   . مېنىڭ بىر قىزىم بار، دەپتۇ  -

الر، ئالتۇنالرنى ئۇ ئىككىسىگه بىرىگه نىكاھالپ قویۇڭ –بالىلىرىڭالرنى بىر  –
خهجلهپ بېرىڭالر، ئۇنىڭدىن قالغان بىر قىسمىنى ئۆزلىرىڭالرغا سهرپ قىلىڭالر، 

  ئۇنىڭدىنمۇ  ئاشقىنىنى پېقىرالرغا تارقىتىپ بېرىڭالر! دەپتۇ.
  ھېكایىدىكى نهسىھهتلهر

 قانائهت قىلىش تۈگىمهس خهزىنىدۇر. بۇ ھېكایىدىكى ھهر ئىككى كىشى قانائهت ●
  ئىگىلىرىدۇر ۋە گۈزەل ئهخالقلىق كىشىلهردىندۇر. 

  توغرا یولدا بولغان كىشىلهرنى دۇنیا ۋە ئاخىرەتته مۇكاپاتالیدۇ. هللا ا
 -2 ، سېتىقتا –سودا  -1ئىنسانالرنىڭ ئهخالقىنىڭ قانداقلىقى   ●

  سهپهردە بىلىنىدۇ.  – 3 ، قوشنىدارچىلىقتا
  ن یىلى یۈز بهرگهن  پىل ۋەقهسىپهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم دۇنیاغا كېلىدىغا

مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم دۇنیاغا كېلىدىغان كۈنلهر یېقىنالشماقتا ئىدى. مهككه 
چۆچهك  -شهھىرىدە خىلىدىن بېرى ئهبرەھه ئىسىملىك بىرى توغرىسىدا سۆز

  بولىنىۋاتاتتى. 
 ئۇ زامانالردا ئۇلۇغ كهبىنىڭ سهۋەبى بىلهن مهككه شهھىرى مۇھىم بىر تىجارەت
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مهركىزىگه ئایالنغانىدى. ئهبرەھه كهبىنىڭ بۇ دەرىجىدە مۇھىم بىر یهر بولۇپ قېلىشىغا 
رازى ئهمهستى. ئهبرەھه یهمهندە ئالتۇندىن ھهل بېرىلگهن بىر چىركاۋا سالدۇردى ۋە 
ئۆز تهۋەلىكىدىكى كىشىلهرنى ئۆزى سالدۇرغان بۇ چىركاۋىغا كېلىپ ئىبادەت قىلىشقا 

  بۇیرىدى.
هر ئۇ یهرگه كهلمهي یهنىال كهبىگه كېتهتتى ۋە ئۇ یهرنى زىیارەت ئهمما كىشىل

قىالتتى. بۇنى ئاز دېگهندەك ئهرەپلهردىن بىر كىشى بۇ چىركاۋىغا كىرىپ ئۇنىڭ 
ئىچىگه تهرەت قىلىپ قویدى. ئهبرەھه بۇنىڭغا بهكمۇ غهزەپلهندى. ئۇ كهبىنى ئۆرۈپ 

  تاشالشقا قهسهم قىلدى. 
ۇن تهییارلىدى ۋە قوشۇننىڭ ئالدىغا چوڭ پىلالرنى تىزدى. ئۇ ناھایىتى چوڭ بىر قوش

بو قوشۇن یهمهندىن چىقىپ مهككىگه قاراپ یۈرۈش قىلدى. ئۇالر یول ئۈستۈدە ئۇالرغا 
  قارشى چىقىپ یوللىرىنى توسىماقچى بولغان بارلىق كۈچلهرنى یېڭىپ ئىلگىرلىدى. 

ىدى. مهككىدىكى كىشىلهر ئهبرەھهنىڭ قوشۇنى مهككىگه ناھایىتى یېقىنالپ قالغان 
تاغالرنىڭ ئۈستۈگه قېچىپ چىقىۋالغان بولۇپ نېمه ئىشالرنىڭ یۈز بېرىدىغانلىقىنى 

  ساقلىشىۋاتاتتى. 
ئهبرەھهنىڭ ئادەملىرى مهككه ئهتىراپىدا ئوتالپ یۈرگهن تۆگىلهرنى ھهیدەپ كهتتى. 

سى ئهینى چاغدىكى مهككىنىڭ كاتىۋېىشى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ بوۋى
شهكلى  –ئابدۇلمۇتتهلىپ ئهبرەھهنىڭ یېنىغا باردى. ئابدۇلمۇتتهلىپ چىرایى 

كېلىشكهن، ساالپهتلىك، ھهیۋەتلىك ئادەم ئىدى. ئهبرەھه ئۇنى كۆرۈپ ئۇنىڭغا 
  ئاالھىدە ھۆرمهت بىلدۈردى ۋە ئۇنىڭ نېمه تهلىپى بارلىقىنى سورىدى. 

بېرىشىڭالرنى تهلهپ  سىلهر تۇتۇپ كهتكهن ئىككى یۈز تۆگهمنى قایتۇرۇپ  -
  قىلىمهن، دېدى ئابدۇل مۇتتهلىپ.

ئهبرەھه ئۇنىڭدىن بۇنداق ئاددىي گهپنىڭ چىقىشىنى كۈتمىگهچكه ھهیران    -
  قالدى ۋە ئاچىغالنغان ھالدا: 

مهن سىلهر ئۈچۈن مۇقهددەس بولغان كهبىنى یىقىتقىلى كهلسهم سهن ئاشۇ  –
  پ بولدى ؟ دېدى. تۆگىلىرىنىڭ غېمىدا قالدىڭمۇ، بۇ قانداق گه

  ئابدۇل مۇتتهلىپ سۈرلۈك تۈس بىلهن: 
مهن تۆگىلهرنىڭ ئىگىسى بولغاچقا ئۇالرنى تهلهپ قىلىپ كهلدىم، كهبىنىڭ  – 

  دۇر، ئهلۋەتته ئۇمۇ ئۆز ئۆیىنى قوغدایدۇ، دېدى. هللا ئىگىسى بولسا ا
ىڭغا ئهبرەھه بۇ جاۋاپ ئالدىدا تۇرۇپ قالدى. ئابدۇل مۇتتهلىپنىڭ تۆگىلىرىنى ئۇن

  قایتۇرۇپ بهردى. 
مهككه خهلقى پارەكهندىچىلىك ئىچىدە ئىدى. ھهممه ئادەم ئۆزلىرى چوقۇنۇپ 

غا دۇئا قىلىشاتتى. ئۇالرنىڭ قولىدىن هللا كېلىۋاتقان بۇتلىرىنى تاشالپ یالغۇز بىر ا
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باشقا نېمه كىلهتتى دەیسىز. ئۇالر شهھهرنى تاشالپ چىققىپ ئهندىشلهنگهن ھالدا 
  نى ساقالشقا باشلىدى. بولغۇسى ئىشالر

  ئابدۇلمۇتتهلىپ كهبىنىڭ ئىشىكىنىڭ ھالقىسىدىن تۇتتى ۋە یىغالپ تۇرۇپ: 
  ئى رەببىم قوغدىغىن كهبه ئهھلىنى. -

  مهغرۇرنىڭ سۇنسۇن بۈگۈن غۇرۇرى.
  ئهلۋەتته ھىچ كىشى یىڭهلمهس سېنى. 

  ئىنسامۇ قوغدایدۇ، قوغدا ئۆیىڭنى. 
  مهدەت تىلىدى. دىن هللا غا دۇئا قىلدى  ۋە اهللا دەپ ا

ئهبرەھه ئاخىرى ھۇجۇم قىلىش بۇیرىقىنى بهردى. قوشۇن كهبىگه قاراپ ئۇدۇل 
ئىلگىرلهشكه باشلىدى. قوشۇننىڭ ئالدىدا ناھىیىتى چوڭ پىلالر بار ئىدى. ئهبرەھه، 

 “مهھمۇد”كهبىنى ئۇالر ئارقىلىق ئۆرۈمهكچى ئىدى. بۇ پىلالرنىڭ ئهڭ ئالدىدا 
تىپ باراتتى. كهبىگه یېقىنلىشىپ قالغاندا بۇ پىل ئورنىدا ئىسىملىك بىر ئاق پىل كې

تۇرۇپ قالدى ۋە تۇرغان یهردە چۆكۈۋالدى. ھهرقانچه قىلىشسىمۇ ئۇنى تۇرغۇزالمىدى. 
ئهگهر پىلنى باشقا تهرەپكه قاراپ ھهیدىسه ماڭاتتى. ئهمما كهبه تهرەپكه بۇرىسىال 

  ماڭمایتتى. 
ئىچىلىرىگه بىر خىل قورقۇنچ چۈشتى.  بۇ ئىشتىن ھهممه ئادەم ھهیران قالدى.

بۇنىڭدا چوقۇم بىر گهپ بار دەپ ئویالشتى. قوشۇن قایتا ھۇجۇمغا ئۆتمهكچى بولۇپ 
  تۇرغاندا ئهقىللهرنى ھهیران قالدۇرىدىغان بىر ئىش بولدى.

ئهبهبىل  ”ئاسمان یۈزىدە قارلىغاچقا ئوخشایدىغان بىر قۇش توپى كۆرۈندى. بۇالر  
بۇ قۇشالر توپى ئهبرەھهنىڭ قوشۇنى ئۈستۈدە ئۇچۇشقا باشلىدى.  ئىدى. “قۇشلىرى 

ھهر بىر قۇش ئىككى چاڭگىسىدا بىردىن، ئاغزىدا بىر دىن بولۇپ ئۈچ تال كىچىك 
تاش ئالغان ھالدا كهلگهن بولۇپ ئۇ تاشالرنى ئۇچرىغىنىغا ئاتاتتى. ئۇ تاش تهككهن ھهر 

التتى. قوشۇن پاتپاراق بولۇپ ئهسكهرلهر بىر ئادەمنى ئۆلتۈرەتتى یاكى ئېغىر یارىدار قى
كىرىۋالغىدەك تۈشۈك ئىستىشهتتى. ئهمما قۇشالر ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن قوغالیتتى. 

  پىرەڭ قىلىۋەتتى.  -ئهبهبىل قۇشلىرى ئهبرەھهنىڭ قوشۇنىنى تىرە
  ئهبرەھه ئېتىلغان تاشالردىن یارىلىنىپ ئاغرىق ئازابىدا ئۆلدى. 

هكسىز قۇدىرىتى یهنه بىر قېتىم نامایهندە بولدى. نىڭ چهللا بۇ ۋەقه بىلهن ا
مۇتهككهبىر ئهبرەھه ۋە ئۇنىڭ پىللىرى بىلهن كۈچلهندۈرۈلگهن قوشۇنى كىچىك 

  قۇشالر ئاتقان كىچىك تاشالرنىڭ كۈچى بىلهن پۈتۈنلهي  تارمار بولدى.    
ئۆز  هللادېگىنىدەك راستىنال ا “ئۆز ئۆیىنى قوغدایدۇهللا ا”خۇددى ئابدۇلمۇتتهلىپنىڭ 

ئۆیىنى قوغدىدى. بۇ ۋەقهلىكتىن كېیىن كهبىنىڭ ۋە قۇرەیش قهبىلىسىنىڭ ھۆرمىتى 
  تېخىمۇ ئاشتى. 
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دەپ ئاتالدى. بۇ ھهم مۇھىم بىر  “پىل ۋەقهسى”بۇ ۋەقهلىك ئهرەپلهر ئارىسىدا 
یىلىغا توغرا كهلگهنىدى.  – 570تارىخىي باشالنما بولدى. پىل ۋەقهسى مىالدىیهنىڭ 

رئان كهرىمنىڭ پىل سۈرىسىدە مۇنداق بایان قىلىنغان: بۇ ۋەقهلىك قۇ
 پهرۋەردىگارىڭنىڭ فىل ئىگىلىرىنى قانداق قىلغانلىقىنى كۆرمىدىڭمۇ؟. ئۇ ئۇالرنىڭ

توپ قۇشالرنى  -مىكرىنى بهربات قىلمىدىمۇ؟ ئۇ ئۇالرنىڭ ئۈستىگه توپ  -ھىیله 
اینىۋېتىلگهن ساماندەك ئهۋەتتى. قۇشالر ئۇالرغا ساپال تاشالرنى ئېتىپ، ئۇالرنى چ

   . قىلىۋەتتى
  نهسىھهتلهر 

دىن ئۈمۈدسىزلهنمهسلىك الزىم. ھهر بىر مۈشكۈللىك بىلهن بىر ئاسانلىق هللا ا
  باردۇر.

  غاردىكى ئۈچ یولۇچىنىڭ دۇئاسى
بۇرۇنقى زاماندا ئۈچ یولۇچى بىرلىكته سهپهرگه چىقىپتۇ. كهچ بولغاندا یامغۇر یېغىپ 

نىش ئۈچۈن بىر غارغا كىرىۋاپتۇ. ئۇالر غارنىڭ ئىچىدە كېتىپ بۇ ئۈچىسى دالدىلى
تۇرغاندا تاغدىن دومۇالپ چۈشكهن بىر تاش دەل غارنىڭ ئاغزىدا توختاپ غارنىڭ 
ئاغزىنى چىقىش مۇمكىن بولمىغىدەك دەرىجىدە پۈتۈنلهي ئېتىۋاپتۇ. غارنىڭ 

یالشقا ئىچىدىكى كىشىلهر بۇ یهردىن قانداق چىقىش كېرەكلىكى ھهققىدە چارە ئو
  باشالپتۇ. بۇ یولۇچىالر ئاخىرىدا:

ئۈچۈن قىلغان یاخشى ئىشلىرىمىزنى بایان قىلىپ قىلغان دۇئایىمىز بىزنى هللا ا – 
دە بۇنىڭ بىلهن ئۇالرنىڭ  -بۇ قىیىنچىلىقتىن قۇتۇلدۇرىشى مۈمكىن، دیىیشىپتۇ

  ئىچىدىكى بىرى دۇئا قىلىشنى باشالپتۇ.
بار ئىدى. مهن ئۇالرنى ناھىیىتى یاخشى ئانام  –مېنىڭ قېرىغان ئاتا هللا! ئى ا

باقاتتىم. كهچ كىرگهندە ئالدى بىلهن ئۇالرنى تویغۇزاتتىم، ئاندىن ئائىلهمدىكىلهرنى ۋە 
ھایۋانالرنى تویغۇزاتتىم. بىر كۈنى ئوتۇن یىغىش ئۈچۈن یىراقالرغا كېتىپ قېلىپ 

انام بىلهن دادام كهچته ئۆیگه كهچرەك قایتىم كهلدىم. ئۆیگه قایتقىنىمدا قارىسام ئ
ئۇخالپ قاپتۇ. ئۇالر ئۈچۈن سۈت ساغدىم، ئۇالر یهنىال ئۇخالۋاتاتتى. ئۇالرنى 
تویغۇزماي تۇرۇپ ئائىلهمدىكىلهرگه ۋە ھایۋانلىرىمغا یهیدىغان نهرسه بېرىشنى راۋا 
كۆرمىدىم. ئۇالرنى ئویغىتىشقا ھهم قىیمىدىم. بالىلىرىم ئاچلىقتىن پۇتلىرىمغا 

ئانامنىڭ  –اتتى. مهن سۈت قاچىسىنى قولۇمدا تۇتقىنىمچه ئاتا ئېسىلىپ یىغلىش
ئویغىنىشىنى كۈتۈپ تۇردۇم، ھهتتا تاڭ ئېتىپ كۈنمۇ چىقىپ كهتتى. ئاخىردا ئانام 

  بىلهن داداممۇ ئویغاندى ۋە سۈتلىرىنى ئىچىشتى. 
بۇ ئىشنى سېنىڭ رازىلىقىڭ ئۈچۈن قىلدىم.  ئهگهر بۇ ئىشىمدىن رازى هللا ئى ا

  ولساڭ یولىمىزنى توسقان ئاشۇ توساقتىن بىزنى قۇتقازغىن!بولغان ب
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بۇ دۇئادىن كېیىن توساق بىرئاز ئېچىلىپتۇ. ئهمما بۇ یهردىن چىقىپ كهتكىلى  
  بولمایدىكهن. 

  ئىككىنچى یولۇچى دۇئاسىنى باشالپتۇ: 
تاغامنىڭ ناھایىتىمۇ چىرایلىق بىر قىزى بار ئىدى. ئۇنى ھهممه هللا! ئى ا  -

رەك یاخشى كۆرەتتىم. ئۇنىڭغا یېقىنالشماق ئویىدا بولدۇم، ئهمما ئۇ ماڭا ئادەمدىن بهك
ماقۇل بولمىدى. ئارىدىن بىر مهزگىل ئۆتۈپ ئۇ مېنىڭ قېشىمغا كهلدى. ئۆزىنىڭ 
یوقسۇللۇق ۋە ئاچارچىلىقتا قالغانلىقىنى دېدى ۋە مهندىن یاردەم سورىدى. مهن 

دانه تىلال بهردىم. ئۇ ماقۇل  120بىلهن ئۇنىڭغا مېنىڭ تهلىۋىمگه ماقۇل بولۇش شهرتى 
  بولۇشقا مهجبۇر ئىدى. مهن ئۆز ئارزۇیىمغا یېتهي دەپ تۇرغاندا ئۇ: 

  توسىغان شهكىلدە ئىگه بولمىغىن، دېدى. هللا دىن قورق، ماڭا اهللا ا -
مهن بۇ سۆزنى ئاڭالپ ئېسىمگه كهلدىم ۋە ئۇنىڭغا یېقىنالشمىدىم، ئۇ گهرچه 

خشى كۆرىدىغان ئادىمىم بولۇشىغا قارىماي ئۇنىڭغا تهگمىدىم. ئىنسانالر ئىچىدە ئهڭ یا
  بهرگهن ئالتۇنالرنىمۇ قایتۇرۇپ ئالمىدىم. 

سهندىن قورققانلىقىم ئۈچۈن بۇ ئىشتىن ۋاز كهچتىم، مېنىڭ بۇ ئىشىمدىن هللا! ئى ا
  رازى بولغان بولساڭ یولىمىزنى توسىۋالغان بۇ توساقتىن بىزنى قۇتقازغىن! 

  ن توساق بىر ئاز ئېچىلىپتۇ ئهمما یهنىال چىقىپ كهتكىلى بولماپتۇ. بۇ دۇئادىن كېیى
  بۇ قېتىم ئۈچىنچى یولۇچى دۇئاسىنى باشالپتۇ: 

بىر زامانالردا مهن ناھایىتى كۆپ كىشىلهرنى ئىشلىتهتتىم. ئۇالرنىڭ ئىش هللا! ئى ا
لماي ھهقىلىرىنى ۋاقتىدا بېرىپ تۇراتتىم. پهقهت ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بىرى ھهققىنى ئا

كېتىپ قاپتۇ. مهن ئۇنىڭ ئىش ھهققىنى ئۇنىڭ نامىدا ئىشلهتتىم. بىر زامانالردىن 
  كېیىن ئۇنىڭ مېلى كۆپىیىپ  كهتتى. ئۇزۇن یىلالر ئۆتۈپ بىر ئىشچى كهلدى ۋە:

  مېنىڭ ئىش ھهققىمنى بهرگىن، دېدى. مهنمۇ: –
سېنىڭ،  سهن كۆرۈپ تۇرغان ئاشۇ كالىالر، قویالر ۋە تۆگىلهرنىڭ ھهممىسى – 

  بۇالرنى ئېلىپ كهتكىن! دېدىم.
  بۇ ئىشچى بهكال ھهیران قالدى ۋە:

  مېنى مهسخىرە قىلمىغىن! دېدى. مهن: –
یاق! ھهرگىز سېنى مهسخىرە قىلمىدىم، بۇالرنىڭ ھهممىسى سېنىڭ، مهن  – 

سېنىڭ ئالماي كهتكهن ئىش ھهققىڭنى سېنىڭ نامىڭدا ئىشلىتىپ كۆپهیتىپ قویدۇم، 
سهن كۆرۈپ تۇرغان ئاشۇ نهرسىلهرنىڭ ھهممىسى سېنىڭ بولدى، شۇنىڭ بىلهن 

  دېدىم. 
  بۇنىڭ بىلهن ئۇ ئىشچى ئۇ مال توپلىرىنىڭ ھهممىسىنى ئېلىپ كهتتى.  

مېنىڭ بۇ ئىشچىنىڭ ھهققىنى قوغدىشىمدىن مهندىن رازى بولغان بولساڭ هللا! ئى ا
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  بىزگه بۇ توساقنى ئېچىپ بهرگىن! 
ۈنلهي ئېچىلىپتۇ. بۇ ئۈچ یولۇچى ئېچىلغان یهردىن بۇ دۇئادىن كېیىن توساق پۈت
  چىقىپ یوللىرىنى داۋام قىلىپتۇ. 

  نهسىھهتلهر 
ئۆزى ئۈچۈن قىلىنغان هللا نى رازى قىلىدۇ. اهللا ئىنسانالرغا یاخشىلىق قىلىش ا ●

ھهر بىر یاخشىلىقنىڭ مۇكاپاتىنى بهرمهي قالمایدۇ. ئاسان ۋاقىتالردا قىلىنغان 
  ردە قىیىنچىلىقتىن قۇتۇلۇشقا سهۋەپكار بولىدۇ. یاخشىلىق قىیىن كۈنله

  كېفلنىڭ پۇشایمىنى
بۇرۇنقى زاماندا كىفل ئىسىملىك بىر كىشى بار ئىكهن. ئۇ ھهرقانداق یامان ئىشالرنى 
قىلىشتىن یانمایدىكهن. بىر كۈنى مۇھتاج بولۇپ قالغان بىر ئایال كىفلدىن یاردەم 

  سوراپ كهپتۇ. كىفل:
شۇرساڭ مهن ساڭا یاردەم قىلىمهن، دەپتۇ. ئایال چارىسىز ئۆزەڭنى ماڭا تاپ – 

تال تىلال بېرىپتۇ. كىفل  60بولغاچقا كىفلنىڭ تهلىۋىگه ماقۇل بولۇپتۇ. كىفل ئۇ ئایالغا 
  ئۇ ئایالدىن پایدىلىناي دەپ تۇرۇشىغا ئۇ ئایال تىترەشكه ۋە یىغالشقا باشالپتۇ. كىفل: 

  ئایال یىغالپ تۇرۇپ:  نېمىشقا یىغالیسهن؟ دەپ سوراپتۇ. ئۇ  -
مهن ھایاتىمدا ھىچقاچان مۇنداق بىر گۇناھ ئىشنى قىلىپ باقمىغان ئىدىم. بۇ   -

گۇناھقا مېنى مهجبۇر قىلىپ قویغىنى مېنىڭ ھهدىدىن ئارتۇق پېقىرلىقىمدۇر، ئهمما 
دىن خىجىل بولىۋاتىمهن ۋە قورقۇۋاتىمهن، دەپتۇ. كىفل ئۆزى ئاڭلىغان بۇ هللا ا

  انلىق ئىچىدە قېلىپ:سۆزلهردىن ھهیر
دە؟ ئهگهر ئۇنداق بولسا سهن  -دىن قورقۇپ یىغالۋېتىپسهنهللا دېمهك سهن ا  – 

ماڭا مۇنچىلىك كۆپ نېئمهتلهر هللا كهتكىن، بهرگهن پۇللىرىم سېنىڭ بولسۇن، ا
بىلهن قهسهم هللا بهرگهن بولسىمۇ مهن یهنىال گۇناھالرغا چۆكۈپ یۈرۈپتىمهن. ا

نىڭ بۇیرىغانلىرىغا ھىچقاچان قارشى چىقمایمهن ۋە هللا قىلىمهنكى! بۇندىن كېیىن ا
  ھىچقانداق گۇناھ ئىش قىلمایمهن! دەپتۇ ھهمدە گۇناھلىرىغا تهۋبه قىلىپتۇ. 

  كىفل شۇ كىچىسى تۇیۇقسىز ئۆلۈپ قاپتۇ.
كىفلنى مهغپىرەت هللا ا ”ئىككىنچى كۈنى ئهتىگهندە كىشىلهر، كىفلنىڭ ئىشىكىگه  

  ىنى كۆرۈشۈپتۇ. دېگهن خهت یېزىلغانلىق “قىلدى 
  نهسىھهتلهر 

پېقىرلىق ۋە ئاچلىق ھهرقانداق یامانلىقالرنى قىلىشقا مهجبۇر قىلىدۇ. شۇڭا  ●
ئىشلهپ ھاالل ئهجىرگه ئېرىشىشىمىز، باشقىالرغا مۇھتاج بولماسلىققا تىرىشىشىمىز 

  الزىم. 
  دىن قورقۇشتۇر. هللا ھهر ئىشنىڭ بېشى ا ●
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چى ھىچقانداق گۇناھ ئىشلىمىگهندەك گۇناھلىرىدىن ھهقىقىي تهۋبه قىلغۇ ●
  پاكلىنىدۇ. 

  ناماز گۇناھالرنى یاپىدۇ
پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ  ساھابىالردىن ئهبۇ ئۇمامه رىۋایهت قىلىپ مۇنداق 
دەیدۇ: پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ساھابىلىرى بىلهن مهسجىدته ئولتۇراتتى. شۇ چاغدا 

  ئهلهیھىسساالمغا: بىر ئادەم كىرىپ كهلدى ۋە پهیغهمبهر 
نىڭ پهیغهمبىرى! مهن بىر گۇناھ ئىشلىدىم، ماڭا ئۇنىڭ جازاسىنى هللا ئى ا –

ئىجرا قىلغىن! دېدى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۇ ئادەمگه ھىچبىر گهپ قىلمىدى. ئۇ 
ئادەم ئۇ سۆزىنى یهنه تهكرارلىدى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم یهنىال بىرنېمه دېمىدى. 

ماز ۋاقتى كىرىپ قالدى ۋە ناماز ئوقۇلدى. ناماز ئوقۇلۇپ بولۇنغاندا ئۇ ئادەم شۇ ئارىدا نا
  یهنه پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ ئارقىسىغا كىرىۋالدى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم: 

» سهن ئۆیىڭدىن چىقاندا تاھارەتنى ناھایىتى كامىل ئالغان ئهمهسمىدىڭ ؟  » –
  دېدى. ئۇ ئادەم:

  نىڭ پهیغهمبىرى! دېدى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم: هللا شۇنداق ئى ا  -
  دەپ سورىدى. ئۇ ئادەم:» ئاندىن بىزنىڭ بىلهن بىرگه ناماز ئوقۇمىدىڭمۇ ؟«  -
  نىڭ ئهلچىسى! دېدى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم: هللا ئوقۇدۇم، ئى ا  -
  دېدى. » تهئاال گۇناھىڭنى كهچۈردى هللا ئۇنداق بولسا ا« -

  نهسىھهتلهر 
بهش ۋاخ ناماز چوڭ گۇناھالرنى قىلماسلىق شهرتى بىلهن بىر ۋاخ ناماز  ئىنىقكى ●

بىلهن یهنه بىر ۋاخ ناماز ئارىلىقىدا قىلىنغان كىچىك گۇناھالرنىڭ كهچۈرىلىشىگه 
  سهۋەپ بولىدۇ. 

تاھارەتنى كامىل ئېلىش گۇناھالرنى یۇیىدۇ. تاھارەت ئېلىش ئۈچۈن قوللىرىنى  ●
ول بىلهن ئىشلهنگهن گۇناھالر تىرناقالرنىڭ ئۇچى ۋە یاخشى یۇیۇپ پاكىزلىغاندا ق

  بارماقالرنىڭ ئارىسىدىن چىققىپ كېتىدۇ. 
ئېغىز ۋە بۇرنۇڭغا سۇ بېرىپ یۈزىڭنى، جهینهكلىرىڭ بىلهن قوشۇپ  ●

بىلهكلىرىڭنى یۇغاندا ۋە بېشىڭغا مهسھ قىلىپ پۇتلىرىڭنى ئوشۇقلىرىڭ بىلهن 
  ۇیۇنۇپ پاكالنغاندەك بولىسهن. قوشۇپ یۇغاندا پۈتۈن گۇناھلىرىڭدىن ی

ئۈچۈن سهجدىگه قویۇپ ناماز قىلغىنىڭدا پۈتۈن گۇناھلىرىڭدىن هللا پىشانهڭنى ا ●
  پاكىز بولىسهن.   –پاكلىنىپ پاك 
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  ئىككىنچى پهسىل:

  
  تهۋبه قىلغۇچىالر  باغچىسى

  اھمان ھهمىیدرىبنى ئابدۇرئ فهھد

 
 

 جنان التائبین
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ه مهركىزىئۇیغۇر تهرجىم
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  تهرجىماندىن

  مۆھتهرەم مۇسۇلمان، ھۆرمهتلىك كىتابخان!
قولۇڭالردىكى بۇ كىتابچىنىڭ ئهرەب تىلىدىكى ئهسلى نۇسخىسى شهرەپلىك 
شهھهر مهككىدىكى ھهج مهزگىلىدە ھهدىیه سۈپىتىدە تارقىتىلغان بولۇپ، كىتابچىنىڭ 

ئۇنىڭ ئاستىغا  بىر پارچه  ، دېگهن ئىسم»  تهۋبه قىلغۇچىالر باغچىسى«تاش ۋارىقىغا 
رەڭلىك سۈرەت بېرىلگهن بولۇپ، سۈرەتتىكى نۇرلۇق قۇیاش، زەڭگهر ئاسمان، 

 –زۇمرەت ئۆستهڭ، ئېقىننىڭ ئىككى تهرىپىدىكى یۇمران كۆكاتلىق، خىلمۇخىل گۈل 
گىیاھالر پایانسىز یىراقالرغا سوزۇلغان بولۇپ، سۈرەتكه قارىغان كىشىنىڭ 

كېلىپ، ئىختىیارسىز ھالدا، ئالالھنىڭ جهننىتى بۇنىڭدىنمۇ  قارىغانسىرى قارىغىسى
  ھه، دېگهن خىیالغا كېلهتتى.  –تۈمهن ھهسسه گۈزەلدۇر 

كىتابچىدە نهقىل قىلىنغان قىسسىلهرنىڭ كۆپىنچىسى ئىسالم ئىلىم دۇنیاسىدىكى 
داڭلىق ئالىمالردىن رىۋایهت قىلىنغان، مۆتىۋەر كىتابالردىن ئېلىنغان بولۇپ 

ىكىنىڭ ئهینهنلىكى، كىشىلىك تۇرمۇشنىڭ ھهر قایسى تهرەپلىرىگه ۋەقهل
چېتىلىدىغانلىقى بىلهن دىققىتىمىزنى چهكتى. ھهر بىر قىسسىىنىڭ مۇئهییهن 

  تهرىپىدىن ئۆزىمىزنى، ئهتراپىمىزدىكى ئاللىكىملهرنى كۆرگهندەك بولۇپ چۆچىدۇق. 
ى قىلغاندا خىجىل كهینىدىن پېتىپ، شۇ گۇناھالرن –گۇناھ پاتقىقىغا كهینى 

بولمىغان بىلهن، گۇناھىمىزنى ئهسلىسهك، ئهسلىتىلسهك خىجىل بولىدىغان بىزدەك 
بهندىلىرى ئۈچۈن، جانابى ھهق سۇبھانهھۇ ۋە تائاال تهۋبىدىن ئىبارەت بۇ قۇتۇلۇش 
یولىنى رەھمهت سۈپىتىدە قالدۇرغان ئىكهن، بىز ئالالھنىڭ رەھمىتىدىن نائۈمىد 

(مهغپىرەت قىلغۇچى، كهچۈرگۈچى) دېگهن » ئهلغاففار « لالھنىڭ بولساق، جانابى ئا
ئۇلۇغ ئىسمىنى ئىنكار قىلغان بولۇپ قالىمىز. ئالالھ ھهممىمىزنى تهۋبه قىلغۇچىالر، 

  پاكالنغۇچىالر قاتارىدىن قىلسۇن، (ئامىن!)
خۇددى ئوخشىغان تاماقنى خوشنىمىزغا سۇنغان كهبى، بۇ كىتابچىنى دەرھال 

كۆپتۇر مهنىۋى ئوزۇق بولۇپ قالسا ئهجهب  –ىپ، سىلهرگه ئازدۇر تهرجىمه قىل
  ئهمهس دېگهن ئۈمىدته سۇندۇق. 

ئىبارىلهر ئۇیغۇر تىلى ئىستىمالىدا  –تهرجىمىدە، گهرچه بىر قىسىم ئهرەبچه سۆز 
قوللىنىپ كېلىۋاتقان بولسىمۇ، ھهر ساھه، ھهر یاشتىكى ئوقۇرمهنلهرنى كۆزدە تۇتۇپ، 

لهرنى ئىمكانىیهتنىڭ بېرىچه ئىزاھالشقا تىرىشتۇق. شۇڭا بۇنىڭغا ئىبارى –ئۇ سۆز 
  قارىتا ئوقۇرمهنلهرنىڭ ئىجابىي قاراشتا بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز.

تهرجىمىدە ئۇقۇم ۋە تىل جهھهتتىن خاتا كهتكهن، چۈشۈرۈپ قویغان، زىیادە 
اقىس، كهمتهرىن، ئىلمى ن –قىلىپ تاشلىغان جایلىرىمىز بولسا پېقىر، كهمىنه 
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قهلىمى گال، تهجىربىسى چولتا باال تهرجىمان قهلىمى توختىمىغان، چىكىت 
قویۇلمىغان، سىیاھ قۇرىمىغان، سول مۈرىمىزدىكى پهرىشته بۇ گۇناھنى یېزىپ 
ئۈلگۈرمىگهن مۇشۇ پهیىتنىڭ ئۆزىدە، جانابى ھهقتىن بۇ بۈیۈك گۇناھىمىزنى رەھمهت 

كۈن (قىیامهت) دە، بۇ گۇناھىمىز ئۈستىدە  سهترىلىرى بىلهن یېپىشىنى، بىزنى ئۇلۇغ
سوراققا تارتماسلىقىنى بهدىنىمىزدىكى ئهڭ شهرەپلىك ئهزا یۈزىمىزنى  –سوئال 

  تۇپراققا قویۇپ (سهجدىدە) تۇرۇپ تىلهیمىز. 
بۇ كىتاپچىنىڭ قهلىمىمىزدىن ئۇیغۇرچه زۇۋانغا كىرگهن بۇ ۋەقهلىكتىن ئىبرەت 

تىللىق ئىمان ئهھلىنىڭ چاڭقىغان دىلىنىڭ تهۋبه ئالغان، قهلبى تىترىگهن ئۇیغۇر 
شهربىتى ئىچىپ، ھىدایهت نۇرىنى قایتىدىن تېپىپ، دۇنیالىق بهختنىڭ تهمىنى 
تېتىپ، جهننهت ۋىسالىغا یېتىپ ئىككى دۇنیالىق مۇرادىغا مۇیهسسهر بولۇشىغا 

زۈلمهس تۈرۈتكه بولۇپ قېلىشىنى، بۇ ئازغىنا ئهمگىكىمىزنى نىیىتىمىزگه یارىشا، ئۈ
سهدىقه (سهدىقه جارى) قىلىپ بېرىشىنى قهلىبلهر ئىلكىدە بولغان ئالالھتىن 

  تۆۋەنچىلىك بىلهن سورایمىز. 
چۈنكى، ئىنسانىیهتنىڭ ئۈلگىسى رەسۇلۇلالھ (ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر 

ئالالھ تائاالنىڭ سهن ئارقىلىق بىر كىشىنى ھىدایهت قىلغىنى، سهن ئۈچۈن «بولسۇن) 
  دېگهن ئهمهسمۇ!   2»یاخشىدۇر  1تۆگىدىنمۇقىزىل 

  ئا. ئابدۇراھمان خاقانى -                       
  

  كۈنى. – 15یىلى رەبىئۇل ئهۋۋالنىڭ  – 1428ھىجرىیه 
  كۈنى. – 20ئاینىڭ  -3یىلى  – 2007مىالدى 

                                                
قىزىل تۆگه ئهینى زامان ئهرەبلىرىـدىكى ئهڭ قىممهتلىـك مـال ھېسـابلىنىدىغان بولـۇپ، بـۇ یهردە        1

  ت   –ئهڭ چوڭ ساۋاب كۆزدە تۇتۇلغان 
   .  2787 –بۇخارى  2
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  كۈل بولۇپ كېتهي

بىزگه مۆھلهت ھهممىمىز خاتالىشىمىز، گۇناھ ئۆتكۈزىمىز، ئهمما ئالالھ تائاال 
بېرىپ جازاالشقا ئالدىرىمایدۇ. ھهق سۇبھانهھۇ ۋە تائاال تهۋبه قىلغۇچىالر ۋە 
پاكالنغۇچىالرنى یاخشى كۆرىدۇ. شۇ سهۋەب، ئۇالرنىڭ گۇناھتىن ئۆزىنى تارتىپ 
توغرا یولغا قایتىشى ئۈچۈن تهۋبىدىن ئىبارەت بۇ یولنى ئېچىپ بېرىپ، ئۇالرنىڭ 

 –گۇناھلىرىنى مهغپىرەت قىلىدۇ. ئۇ زاتقا ئهزەلدىن كىچىك خاتالىق ۋە  –چوڭ 
  ئهبهتكىچه، ئاشكارا ۋە مهخپىي ماختاش (ھهمىد) الر بولسۇن.

دا كهلتۈرۈلگهن مۇنداق بىر قىسسىنى مىسال ئېلىش » سهھىھۇلبۇخارى«بۇ ھهقته، 
  مۇمكىن:

ى دىن بولغان بىر كىشى، ئالالھ ھارام قىلغان ئىشالردىن 1ئىسرائىل ئهۋالد
 –النماي، ئۆز نهپسىگه كۆپ زۇلۇم قىلىپ، قاتىللىق، پاھىشۋازلىق، ئوغرى ساق

یالغانچىلىق، ئالدامچىلىق، ساختىپهزلىك، یالغان گۇۋاھچىلىقتهك پۈتكۈل 
  ئهسكىلىكلهرنى قىلىپ، ھهددىدىن ئاشقان.

ئهمما ئۇ ئالالھ تائاالنى بىر دەپ بىلىپ، ئۇ زاتقا ھېچقانداق نهرسىنى شىرىك 
  نىكهن.كهلتۈرمىگه

بۇ كىشىگه ھېچكىم قېچىپ قۇتۇاللمایدىغان، ھهتتا پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىمۇ 
 –مهنسهپ، شان  –چاقا، ئهمهل  –مۈلۈك، باال  –ئهگىپ ئۆتۈپ كهتمىگهن، مال 

ئاتاقمۇ ئهسقاتمایدىغان شۇنداق بىر پهیت یهنى، ئۆلۈم سهكراتى  –شهرەپ، ئابرۇي 
  یىغىپ، ئۇالردىن سورىدى:یېقىنلىشىۋاتقاندا، بالىلىرىنى 

  سىلهرگه قانداق دادا بولدۇم؟ -
  دەپ جاۋاب بېرىشتى بالىلىرى. –ئهڭ یاخشى دادا بولدىڭىز  -

« دادىسى دېدىكى، جېنىم ئىلكىدە بولغان زات بىلهن قهسهمكى، مهن ھهقىقهتهن 
ىق دەپ گۇۋاھل» بىر ئالالھتىن باشقا ھېچ ئىبادەت قىلىنغۇچى ۋە یاراتقۇچى یوقتۇر. 

بهرگهندىن باشقا ھېچقانداق بىر یاخشىلىق قىلىپ باققىنىم یوق. مهن ئۆلسهم، شۇنداق 
بىر ئۇلۇغ ئوت یېقىپ مېنى تاشالڭالر، جىسمىم كۆیۈپ كۈل بولۇپ كهتسۇن. ئاندىن 

  قۇتىغا ئېلىپ كۈلۈمنى كۆككه سورىۋېتىڭالر...
ندى، كۈلى كۆككه ئۇ كىشى قازا تاپقاندا، ئۇنىڭ ۋەسیىتى بویىچه، گۈلخانغا تاشال

 -سورۇلدى. جهسهت كۈلى شامالدا تاغ چوققىلىرىغا، دەرەخ باشلىرىغا، ئویمان

                                                
 –یـــاقۇب ئهلهیھىسســـاالم ئهۋالدى بولـــۇپ، یهھـــۇدىالر كـــۆزدە تۇتۇلىـــدۇ   –ئىســـرائىل ئهۋالدى  1

  ىماندىن.تهرج
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ئۆستهڭلهرگه چېچىلدى. ئهمما، ئهھۋال شۇكى، ئۇنى دەسلىپىدە  –دالىالرغا، دەریا 
  یاراتقان زات یىغىدۇ.

  دېدى، تهن ئهسلىگه قایتتى. » بول«جانابىي ھهق ئۇنىڭغا 
ۋەتائاال: ھهي بهندەم، نېمه ئۈچۈن بۇنداق قىلدىڭ؟ سهن  سورىدى ھهق سۇبھانهھۇ

مېنىڭ ئهیىپلهرنى یاپقۇچى، گۇناھالرنى مهغپىرەت قىلغۇچى ئىكهنلىكىمنى 
  بىلمىگهنمىدىڭ!؟

دەپ جاۋاب  -ئى، پهرۋەردىگارىم، سهندىن قورقتۇم، گۇناھلىرىمدىن قورقتۇم 
  بهردى ئۇ.

هي، مهالئىكلىرىم، سىلهرنى گۇۋاھ بۇ پهیىتته جانابىي ئالالھ شۇنداق دەیدۇ: ھ
شۈبھىسىزكى، مهن بۇ بهندەمنى مهغپىرەت قىلدىم. ئۇنى  –قىلىمهنكى، شهك 

  جهننهتكه نائىل قىلدىم. 
ئالالھ تائاال بهندىلىرىگه نهقهدەر » بىر ئىالھ یوق بىر ئالالھتىن باشقا ھېچ«

  ھه!  –رەھمىدىل! نهقهدەر مهرھهمهتچىل! نهقهدەر كهڭ قورساق 
ىمكى بىرەر یامانلىق یاكى ئۆزىگه بىرەر زۇلۇم قىلىپ قویۇپ ئاندىن ئالالھتىن ك

مهغفىرەت تهلهپ قىلسا، ئۇ ئالالھنىڭ مهغفىرەت قىلغۇچى ناھایىتى مېھرىبان 
  ئایهت) -110سۈرىسى، › نىسا(‹ ئىكهنلىكىنى كۆرىدۇ.

  قویۇپ بېرىڭ چىقىپ كېتهي
لگهنلهرگىال تاپشۇرىدىغان ئىنتایىن ئۇ ئۆزىنى پهقهت یۈز دىنارنى ساق ئېلىپ كه

گۈزەل ۋە جهلىپكار بىر پاھىشه ئایال. كۈنلهرنىڭ بىرىدە، بۇ ئایال بىر ئىبادەتخانىنىڭ 
ئالدىدىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقاندا، بۇ یهردە ئالالھ ئىبادىتى بىلهنال مهشغۇل بولىدىغان، شۇ 

بىر ئىبادەتگۇي بهندە نهپسىگىچه، یاراتقۇچىسىغا ھېچ بىر ئاسىیلىق قىلىپ باقمىغان 
  ھهسلىككه چۈمىدۇ، شهیتان قاپقىنىغا چۈشىدۈ.  -ئۇ ئایالغا قاراپ ھهیرانه

دېگهن مۇبارەك سۆزنى قىلغان ئالالھنىڭ » دۇنیادىن ۋە ئایالالردىن قورقۇڭالر.« 
  رەسۇلى (ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر بولسۇن!) ھهقىقهتهنمۇ راست سۆزلىگۈچىدۇر.

ي (ئابىد) نىڭ گېپىگه قایتساق، ئۇ یولىدىن تېیىلىدۇ. ئایالدىن ھېلىقى ئىبادەتگۇ
ئۆزى بىلهن بىرگه بولۇشنى تهلهپ قىلىدۇ. یۈز دىنارلىق بۇ ئایال قورۇق قول كهلگهن بۇ 

  كىشىنى رەت قىلىدۇ. 
شۇنىڭ بىلهن، ئارتۇق پۇلى تۇرماق، جېنىنى ئاران جان ئىتىپ كېتىۋاتقان بۇ ئابىد 

بادەتخانىنى تاشالپ، ئۆزىنى رىیازەت كوچىسىغا باشالپ، مىڭ بىر یۈز دىنار كویىدا ئى
مۇشۇقهتته یۈز دىنارنى یانچۇققا تومالپ، پاھىشه ئایالنىڭ ھهشهمهتلىك  –جاپا 

تۇرالغۇسى ئالدىدا ئىشىك چېكىدۇ. ئایالغا تونۇشلۇق بېرىپ، یۈز دىنارنى ساق ئېلىپ 
ىگه باشالپ ئالتۇن یالىتىپ تولىمۇ كهلگهنلىكى بىلهن سۆز تېشىدۇ. ئایال ئۇنى قهسىر
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كۆركهم زىننهتلهنگهن كارۋىتىغا جىلۋە بىلهن تهكلىپ قىلغاندا، ئۇ كىشى ئولتۇرۇپ 
  قالسا بولىدۇ.

ئهجابا، سىز بىلهن چوقۇم بىرگه بولىمهن دەۋاتمامتىىڭىز!؟ ئهمدى، ئولتۇرۇپ «
  سورایدۇ، ئایال.» قالدىڭىزغۇ؟

جهلنىڭ ئالدىدا تۇرۇپ ئۇنىڭغا یۈزلىنىدىغانلىقىم ئۇ كىشى: ئالالھ تائاال ئهززە ۋە 
خىیالىمدىن كېچىۋىدى. تىنىم جېنىمنى كۆتۈرەلمهي ئولتۇرۇپ قالدىم. دېگهن 
جاۋابنى بېرىۋىدى. ئۇ ئایالنىڭ ھهم قهلبى تىترەپ، تهنلىرى جۇغۇلداپ، قورقۇپ 

  ىۋالدى.دەپ تۇر» مهن بىلهن توي قىلماي تۇرۇپ بۇ ئۆیدىن چىقمایسىز.«كېتىدۇ ۋە 
ئالالھ بىلهن قهسهمكى، سىز بىلهن توي قىلمایمهن. بۇ دىنارالرنى ئېلىڭ، مېنى «

  دەپ یالۋۇرىدۇ، ئبادەتكار.» قویۇپ بېرىڭ، مهن چىقىۋاالي.
  ئهمما ئایال ئۇنىڭ بىلهن توي قىلىش تهلىپىدە یهنىال چىڭ تۇرىۋالدى. 

تىپ، گۇناھ پاتقىقىغا ئۇ كىشى زىنا ئۈچۈن پول تاپىمهن دەپ، ئىبادەتنى تهرك ئې
پېتىپ یۈرگىنىگه قاتتىق پۇشایمان قىلىپ، بۇ پاھىشه ئایالدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن، 
مېنىڭ یۇرتۇم پاالنى یهردە، ئهگهر سىز تهۋبه قىلغان ھالهتته كهلسىڭىز، سىز بىلهن 

  دەپ ئۇ ئایالدىن یىراقالشتى. -توي قىلىشىم مۇمكىن
، بۈگۈنىمىزدىكى بىر قىسىم خۇددى مۇشۇ قىسسىدە بایان قىلىنغاندەك

یاشلىرىمىزمۇ شۇنداق قىلماقتا. ئۇالر پۇل توپالپ ئالالھ تائاالغا ئاسىیلىق قىلىش 
  ئۈچۈن كاپىرالرنىڭ بۇزۇقچىلىققا ئېچىۋىتىلگهن شهھهرلىرىگه بېرىشىدۇ...

ئاندىن ئۇالر ھېچ ئىش بولمىغاندەك قایتىپ كېلىشىدۇ. گویا ھهممىدىن 
اك ۋە بارلىق ھهمدۇسانا ماختاشالر ئۆزگه خاس بولغان یۈكسهك ئىززەتلىك، ئۈستۈن، پ

كۈچ قۇدرەت ئىگىسى ئالالھ ھهق سۇبھانهھۇ ۋەتهئاال ئۇالرنى ئۆز شهھهرلىرىدىن باشقا 
  شهھهرلهردە كۈزىتىپ تۇرمایدىغاندەك.

  ئالالھ ئۇالرغا ھىدایهت ئاتا قىلسۇن!
بىھلىكى چۆچۈتىدۇ، ئهلقىسسه، شۇنىڭدىن كېیىن، ئۇ ئایالنى پاھىشىنىڭ قه

  باغرىنى ئۆرتهیدۇ.  -ئهشهددىي گۇناھتا ھهددىدىن ئاشقانلىق ئىچ
بۇ پاھىشه ئایال ئاخىرى یاراتقۇچىسىغا قایتىپ، ئالالھقا سهمىمىي تهۋبه قىلىدۇ. ۋە 

  بۇ تهۋبىگه سهۋەب بولغان كىشىنى سۈرۈشتۈرۈپ یۈرۈپ تاپىدۇ. 
شىڭ تۈۋىدە تۇرغان پاھىشىنى ئایال ئۇ ئىبادەتگۇینىڭ ئىشىكىنى قاقىدۇ. ئى

دە، دەھشهتلىك بىر پهریاد  -كۆرگهن كىشى ھېلىقى چاغنى ئهسلهپ ئۆزىنى یوقىتىدۇ 
  ئۇرۇپ جان تهسلىم قىلىدۇ. 

 –ئۇ ئایال بۇ ئىشتىن كېیىن، قاتتىق قایغۇرىدۇ. بۇ كىشىگه بولغان ھۆرمهت 
ىلىمهن دېگهن مۇھهببهت یۈزىسىدىن ئۇنىڭ بىرەر تۇغقىنى بىلهن بولسىمۇ توي ق
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نېیهتكه كىلىدۇ ۋە باشقىالرنىڭ تونۇشتۇرۇشى بىلهن ھېلىقى ئىبادەتگۇي سالىھ (توغرا 
یول تۇتقۇچى) كىشىنىڭ ئاق كۆڭۈل، تهقۋا بىر كهمبهغهل قېرىندىشى بىلهن تۇرمۇش 

  قۇرىدۇ. 
پهرۋەردىگارى ئالهم (ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى) نىڭ ئىزنى بىلهن ئۇ ئىككىسىنىڭ 

ىدىن یهتته نهپهر دىندار، ئىبادەتكار، ئىتائهتمهن، تهقۋادار پهرزەنت یېتىشىپ ئۇرۇغ
  چىقىدۇ.

ئالالھتىن باشقا ھېچ بىر ئىالھ یوقتۇر! تهۋبه نېمه دېگهن ئۇلۇغ! تۆۋبه قىلغۇچالغا 
  ھه! قېنى كىم تهۋبه قىلغۇچى بوالالیدۇ؟! –قىلىنغان شاپائهت نېمه دېگهن كاتتا 

(ئهتتاۋۋابىن) دېگهن كىتابىدىن » تهۋبه قىلغۇچىالر«هنىڭ بۇ قىسسه ئىبنى قۇدام
  ئېلىنغان.

  ئۇ قاچقۇچى، ئالالھ یولىغا قایتقۇچى ئایال
  .مهن بۇ قىسسىلهرنى پهقهت ئىبرەت بولسۇن ئۈچۈنال بایان قىلىۋاتمهن

.ئۇالرنىڭ قىسسىسىسىدىن ئهقىل ئىگىلىرى ئهلۋەتته ئىبرەت ئالىدۇ ›)یۇسۇف ‹
  یهت)ئا -111سۈرىسى، 

 –رەبىئ ئىبنى خهسىیم ئىسىملىك ئوتتۇز یاشالردىكى بىر یاش بولۇپ، ئۇ بوي 
 –بهستى كېلىشكهن، یاشلىق جاسارىتى ئۇرغۇپ تۇرىدىغان، تهڭتۇشلىرىنىڭ ھهستۇ 

  ھهۋىسى قوزغالغىدەك یىگىت ئىدى. 
ئهمما ئۇنىڭدىكى یاشلىق ئىشقى پهقهت ئالالھ ۋە ئالالھ ئهلچىسىنىڭ مۇبارەك 

  ىگه باغالنغان ئىشىق ئىدى. سۆزلىر
رەبىئۇنىڭ شهھرىدە باشقىالرنى یولدىن چىقرىش ئۈچۈن بهدپىالن تۈزۈپ 
یۈرۈیدىغان بىر ئۇچۇم بهدئهخالق، ئىپالس، پاسىقالر بولۇپ ئۇ ناكهسلهر مهخسۇس 

ماجىزالرنى جان  –چۈرى، ئاجىز  –ئۆسمۈرلهرنى، قېرى  –قىزالرنى، یاش  –خوتۇن 
  ھ یولىدىن قایتۇرۇپ دوزاخقا یېتهكلهش بىلهن بهنت ئىدى. جهھلى بىلهن ئالال –

شۇنى قىستۇرۇپ ئۆتۈش ئارتۇق ئهمهسكى، بۇنداق نائهھلىلهر رەبىئۇنىڭ یۇرتىدىال 
  ئهمهس ھهممهیلهننىڭ ئهتراپىدا بار. 

(ئاگاھالندۇرىمىزنكى) كىمىكى ئۇالرغا ئهگىشىدىكهن، ئالدىدا پهقهت  ، تهنبىھ
  اردۇر. یېنىپ تۇرغان ئوتال ب

ئۇالر رەبىئۇنى بۇزۇش مهقسىتىدە، تىلىنى بىر قىلىپ، بىر ساھىبجامالنى مىڭ 
دىنارغا سېتىۋىلىپ، ئۇ خوتۇندىن رەبىئۇنى بىر سۆیۈپ قویۇشنى تهلهپ قىلغاندا، ئۇ 

  »ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇ تېخى مهن بىلهن زىنامۇ قىلىدۇ.« خوتۇن ئېیتىدۇكى، 
كهرەشمه  –ا ئۆزىنى ئاشكارىالپ، ئۇنىڭغا نازۇ دەرۋەقه، ئۇ بىر خىلۋەتته، رەبىئۇغ

  قىلىدۇ. 
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ھهي، ئالالھنىڭ قۇلى، ئۆلۈم پهرىشتىسى شۇنداقال چۈشۈپ «بۇنى كۆرگهن رەبئۇ: 
جان تومورۇڭنى كېسىپ تاشلىسا، ھالىڭ نه بولۇر!؟ مۇنكهر، نهكىر سوراق قىلغاندا، 

گه یۈزلىنش پهیتىدە، نېمه نېمىمۇ دەرسهن!؟ رەببىڭدەك كاتتا زات، پهرۋەردىگارى ئالهم
كۈن كۆرەرسهن!؟ تهۋبه قىلمىساڭ، گۇناھكارالر جهھهننهمگه تاشلىنىۋاتقان كۈندە، 

دېگهن سوئالالرنى تاشالیدۇ. بۇالرنى ئاڭلىغان ئایال » سهن نېمه ئاقىۋەت كۆرەرسهن!؟ 
لىدۇ. سالغىنىچه، قېچىپ كېتىپ، ئالالھ تائاالغا قایتىدۇ ۋە تهۋبه قى» توۋا  –ئالال « 

كېچىلىرىنى قىیامدا (نامازدا) تۇرۇپ كۈندۈزلىرىنى سىیامدا (روزىدار) بولۇپ 
  ئۆتكۈزىدۇ.

  ئىبادەتكارى دەپ لهقهبلهنگهن.  1كېیىنچه ئۇ ئایال كۇفىنىڭ
ھېلىقى بىر ئۈچۇم نائهھلىلهر بولسا، ئۇ ئایالنى رەبئىنى بۇزۇشقا ئهۋەتسهك، رەبئى 

  لىدى، دېیىشهتتى. بىزگه قارىشى ئۇ ئایالنى بۇزۇپ تاش
 ئهگهر سهن یهر یۈزىدىكى كۆپچىلىك كىشلهر (یهنى كۇففارالر) گهئىتائهت

قىلىساڭ، ئۇالر سېنى ئالالھنىڭ یولىدىن ئازدۇرىدۇ، ئۇالر پهقهت گۇمانغىال ئهگىشىدۇ 
  ئایهت) -116سۈرىسى، › ئهنئام(‹ ئۇالر پهقهت یالغاننىال سۆزلهیدۇ.

ان ئېیتىشىغا ھېرىس بولساڭمۇ (لېكىن) ئۇالرنىڭ سهن گهرچه ئىنسانالرنىڭ ئىم
  ئایهت) -116سۈرىسى، › ئهنئام(‹ تولىسى ئىمان ئېیتمایدۇ.

ئهي، قېرىنداىشىلىرىم، ھهمشىرىلىرىم، یامانلىققا، گۇناھقا چاقىرغۇچىالردىن 
ھهزەر ئهیلهڭالر، پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم (ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر بولسۇن) نىڭ 

ىسىگه قۇالق تۇتۇڭالر. ئۇ زات سىلهرنى قایسى ماكان، قایسى زاماندا بولماڭالر ھهد
  خاتىرجهملىككه چاقىرىدۇ. 

مهیلى قهیهردە بول، ئالالھ تائاالدىن قورق، بىرەر یامانلىق قىلىپ سالساڭ، «
ئۇنىڭغا ئهگهشتۈرۈپ بىرەر یاخشىلىق قىلغىن. یاخشىلىق یامانلىقنى ئۆچۈرۈدۈ. 

  تىرمىزى رىۋایىتى.  -» ایلىق مۇئامىله قىلغىنكىشىلهرگه چىر
 (ئى مۇھهممهد!) ساڭا ۋەھى قىلىنغان قۇرئانغا چىڭ ئېسىلغىن سهن ھهقىقهتهن

  ئایهت) -43سۈرىسى، › زۇخرۇف(‹ توغرا یولدىدۇرسهن.
 قۇرئان ساڭا ۋە سېنىڭ قهۋمىڭگه ئهلۋەتته (ئۇلۇغ) شهرەپتۇر. سىلهر كهلگۈسىدە

  ئایهت) -44سۈرىسى، › زۇخرۇف(‹ ) سورىلىسىلهر.(بۇ نىئمهت ئۈستىدە
ھهممىمىز گۇناھ ئۆتكۈزگۈچىلهرمىز، ئهمما، یاخشىلىقلىرىمىز یامانلىقلىرىمىزنى 

  ئۆچۈرىدۇ. 
كىچىك دەپ قارىماي، ئۆزىڭىز ئاسىیلىق قىلىۋاتقان زاتنىڭ شۇ  –گۇناھنى چوڭ 

                                                
  ئىراقتىكى بىر شهھهرنىڭ ئىسىمى 1
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  قهدەر ئۇلۇغلىقىغا قاراڭ. 
ئىززىتىم ۋە ئۈستۈنلىكىم بىلهن « ئاال دېگهن: بىر ھهدىس قۇددىسىدا ئالالھ تا

قهسهمكى، قایسىبىر بىر بهندەم مهن یاخشى كۆرىدىغان بىر ئىشتىن مهن یامان 
كۆرىدىغان بىر ئىشقا ئۆزگهرسه، مهن ئۇنى ئۇنىڭ یاخشى كۆرىدىغان ئىشىدىن یامان 

  »كۆرىدىغان ئىشىغا بۇرىۋىتىمهن.
  كېچه سائهت بىر

  ۈچى كىشىلهر نۇرغۇن. خۇش بېشارەت ئېلپ كهلگ
دېگهن كىتابنىڭ قهلهم ئىگىسى بایان » بهختلىك ۋە بهختسىزلهر قىسسىسى «

قىلغان تۆۋەندىكى ھېكایهتته ئۇنىڭغا قۇالق تۇتقانلىكى قهلىب ساھىبلىرىغا ئىبرەت ۋە 
  نهسىھهت باردۇر. 

لهخته  –دەھشهتلىك قاتناش ھادىسىلىرى، ھادىسىگه ئۇچرىغۇچىالرنىڭ لهخته 
ۇپ كهتكهن ئهزالىرى، ھهتتا تهندىن ئاجراپ كهتكهن باشلىرىنى كۆتۈرۈپ ئېلىپ، بول

بىر تهرەپ قىلىشتهك قورقۇنچلۇق كۆرۈنۈشلهرنى توال كۆرۈپ یۈرىكى قېتىپ كهتكهن، 
بۇ قهدەر مهنزىرىلهر تهسىر قىلمایدىغان بۇ تاش باغىر كىشى قۇتقۇزۇش ماشىنىسىنىڭ 

ناھىي كهبىرلهرگه غهرق بۇ ئىنسانغا تا بىر شوپۇرى بولۇپ، نامازدىن یىراق، گۇ
نهسىھهت  –كېچىسى یۈز بهرگهن ۋەقهگه قهدەر، ئالالھ ئهسلىتىلسه ئهسلىمهس، ۋەز 

  قىلىنسا قوبۇل قىلماس ئىدى. 
نىڭ كىرىش ئېغىزىدا یۈز بهرگهن شۇ كېچىدىكى ھادىسىنى ئهسلهپ 1شوپۇر رىیاد
  مۇنداق دەیدۇ:

اشىنا بىلهن ۋەقه یۈز بهرگهن ئورۇنغا یېتىپ كېچه سائهت بىر بولغان ئىدى، م
كهلدىم. بىر ئاق پىكاپ سىمتاناپقا سوقۇلغان ئىكهن. ئالدى بىلهن شۇ رایۇننىڭ توكىنى 
ئۈزىۋېتهي دەپ تۇرۇشۇمغا، پىكاپتىن چىقىۋاتقان بىر شولىنى بایقاپ ھهیران قالدىم، 

ك نۇرانه یۈزلۈك بىر یېقىنلىشىپ قارىسام، ماشىنا ئىچىدە، قویۇق ساقاللىق، ئایدە
كىشى تۇرۇپتۇ. ئۇنىڭ یۈزىنىڭ نۇرى ماشىنا ئىچىگه لىق تولۇپتۇ. بهدىنىنىڭ تۆۋەنكى 
قىسمى خېلىال قاتتىق زەخمىلهنگهن ئىكهن. ئۇنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئورۇندۇقنى 

  ئارقىغا قایتۇرۇشقا ئۇرۇنىۋېدىم. ئۇ:
  مېنى قۇتقۇزماقچىمۇسهن ئوغلۇم؟ دەپ سورىدى.  -
  ق، جاۋاپ بهردىم ئۇنىڭغا. شۇندا -
ئۇنداقتا، خاپا بولماي تاماكاڭنى ئۆچۈرۈۋەتكىن، ئۇلۇغ پهرۋەردىگارىڭدىن  -

  قورق...

                                                
  ت   –سهئۇدى ئهرەبىستاننىڭ پایتهختى  –رىیاد  1
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قولۇمدىكى تاماكىنى ئۆچۈرۈپ، ئىشىمغا مهشغۇل بولدۇم. ئهمما ئۇنى یهنىال 
  ئورۇندۇقتىن تولۇق چىقىرالمایۋاتاتتىم. 

  ئۇ قایتىالپ. مېنى راستىنال قۇتقۇزغۇڭ بارمۇ؟ دەپ سورىدى -
  ئهلۋەتته، دېدىم ئۇنڭغا.  -

كىمىكى « پهیغهمبىرىمىز (ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر بولسۇن) شۇنداق دېگهن: 
  ».سىلهرگه بىر یاخشىلىق قىلسا ئۇنىڭغا مۇكاپات بېرىڭالر 

جانابىي ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ئى، ئوغلۇم، مېنى قۇتقازغىنىڭ ئۈچۈن ساڭا 
دەپ  -ىھهتتىن باشقا مۇكاپاتىم یوق. ئۇنى قوبۇل قىالمسهن؟ بېرىدىغان بىر نهس

  سورىدى ئۇ مهندىن. 
  قېنى ئېیتىڭ. -

ئالالھقا تهقۋالىق قىل! ئالالھقا تهقۋالىق قىل! ئالالھقا تهقۋالىق قىل! ناچار ھهمراھتىن 
 ھهزەر ئهیله...!

 ئالالھتىن باشقا ئىبادەت قىلىنغۇچى ۋە یاراتقۇچى یوقتۇر. مۇھهممهد«”
دەپ گۇۋاھلىق “ ئهلهیھىسساالم ئالالھ تائاالنىڭ بىز ئىنسانالرغا ئهۋەتكهن ئهلچىسىدۇر

  دەپ شاھادەت ئېیىتىپ جان ئۈزدى. -»بېرىمهن.
جایىمدىن مىدىرلىیالماي، تىترەپ كهتتىم. بوۋاینى ئېلىپ ماشىنىغا سالدىم. 

  ..كېچه سائهت ئۈچته ئۇنى دوختۇرخانىنىڭ ھادىسه بۆلىمىگه تاپشۇردۇم.
قایتىپ كېلىپ، كۆزۈمگه نه ئۇیقۇ كهلمهیتتى، بوۋاینىڭ سۆزلىرى قۇالق تۈۋىمدە 

  جاراڭالیتتى. 
ساباھ (بامدات) نامىزىغا تۇردۇم، تاھارەت ئېلىپ، مهسجىدكه كىردىم. نامازدىن 

  كېیىن، بولغان ۋەقهنى ئىمامغا سۆزلهپ بېرىۋىدىم، ئۇ:
الالھ تائاالغا چهكسىز ھهمىدلهر ئۇ كىشىنىڭ ۋاپاتى بىلهن سېنى تىرىلدۈرگهن ئ

ئېیت، سهن ئۇ كىشىگه دۇئا قىل، دۇئایىڭ ئۇنىڭغا سۇنغان ئهڭ یاخشى 
  دېدى. -مۇكاپاتىڭدۇر

ئالالھتىن، ئۇنىڭغا رەھمهت ۋە مهغپىرەت ئاتا قىلىشىنى، مېنى ئۇنىڭ بىلهن 
  جهننهتته بىرگه قىلىشىنى تىلىدىم. 

ىنى ھىدایهت قىلغىنى، سهن ئۈچۈن قىزىل ئالالھ تائاالنىڭ سهن ئارقىلىق بىر كىش«
  ھهدىس شهرف -»یاخشىدۇر 1تۆگىدىنمۇ

ئاخىرىقى نهپهسلىرىدە تۇرۇپمۇ یاخشىلىققا بۇیرۇپ، یامانلىقتىن توسۇشتىن 

                                                
قىزىل تۆگه ئهینى زامان ئهرەبلىرىدىكى ئهڭ قىممهتلىـك مـال ھېسـابلىنىدىغان بولـۇپ، بـۇ یهردە        1

  ت   –ئهڭ چوڭ ساۋاب كۆزدە تۇتۇلغان 
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ئىبارەت ئالالھ ئالدىدىكى مهسئۇلىیىتىنى تونۇپ، ئۇنى یهتكۈزەلىگهن كىشىنى 
  كۆردۈڭالرمۇ؟ ئۇ قانداق قىلدى؟

نى  –دېدى. ئهمما بهزىمىز نى » اكاڭنى ئۆچۈر، ئالالھتىن قورقتام«ئۇ ئۇنىڭغا، 
ئېغىر گۇناھالرنى قىلىۋاتقانالرنى كۆزىمىز كۆرۈپ تۇرسىمۇ، شهیتانغا ئوخشاش پهرۋا 

  قىلمایمىز. 
ئالالھتىن قورقۇڭالر، ئالالھ یولىدا ھهقنى سۆزلهشته ماالمهتتىن قورقماڭالر، 

  ئۇنى مهنپهئهتلىك قىلىپ بېرىدۇ. شۈبھىسىزكى، ھهق سۇبھانهھۇ ۋەتائاال 
جانابى ئالالھنىڭ سهن ئارقىلىق بىر كىشىنى ھىدایهت قىلىشى، سهن ئۈچۈن 

  قىزىل تۆگىدىنمۇ یاخشىدۇر.
  گۆھهر زۇننار ھهققىدە قىسسه

كىمىكى، ئالالھ رىزالىقى ئۈچۈن بىر نهرسىنى تاشالیدىكهن، ئالالھ تائاال ئۇ 
  قىلىدۇ.  كىشىگه ئۇنىڭدىنمۇ یاخشىسىنى ئاتا

(زەیىل تهبهقاتۇل ھانابىله) » ئاخىرىقى ھهنبهلى ئۆلىمالىرى«ئىبنى رەجهبنىڭ 
دېگهن كىتابىدا، بهززاز ئىسىملىك بىر كىشىنىڭ مۇنداق بىر قىسسىسىنى بایان 

  قىلغان. 
مهككىدىكى كۈنلىرىمنىڭ بىىردە، ماڭا ئىنتایىن ئاچلىق یېتىپ، یېنىمدىن 

مه تاپالماي، یېمهك ئىزدەپ سىرتقا چىققان ئىدىم. ئاچلىققا دال بولغىدەك ھېچنى
تۇیۇقسىز یىپهك بوغقۇچتا چىگىلگهن بىر یىپهك ھهمیان تېپىۋالدىم. ئۆیۈمگه كىلىپ 
ئۇنى یهشتىم. قارىسام، بۇ ئۆمرۈمدە كۆزۈم كۆرمىگهن ئاجایىپ گۆھهر بوالپكىالر 

غا چىققان ئىدىم. تۇرۇپتۇ. خالتىنى شۇ پېتى چىگىپ قویۇپ، غىزا كویىدا یهنه كوچى
دەپ  -كىم بىر ھهمیان تېپىۋالدى؟ تېپىۋالغۇچىغا بهش یۈز ئالتۇن دىنار بېرىلىدۇ 

  ئۆزۈمگه:  –توۋالپ یۈرگهن بىر مویسىپىتنى ئۇچراتتىم. ئۆز 
مهن شۇ تاپ ئاچلىق ۋە مۇھتاجلىقتىمهن، ھهمیاننى ئىگىسىگه تاپشۇرۇپ بېرىپ، 

ە، ئۇنى ئۆیۈمگه باشالپ كېلىپ، بوۋایدىن د -ئۇ دىنارنى ئېلىپ پایدىلىناي دېدىم
ھهمیان ۋە گۆھهرنىڭ ئاالمهتلىرى، گۆھهرنىڭ سانى توغرىسىدا تهپسىلىي سورىۋېدىم. 
ئهینهن دەپ بېرەلىدى. ھهمیاننى ئۇنىڭغا تاپشۇردۇم. ئۇ دېگىنىدەكال ماڭا بهش یۈز 

سئۇلىیىتىم دىنارنى سۆیۈنچه سۈپىتىدە سۇندى. مهن ئۇنىڭغا ھهمیاننى قایتۇرۇش مه
ئىكهنلىكىنى ئېیتىپ، ئۇ پۇلنى ئېلىشنى رەت قىلدىم. ئۇ ھهم سۆزىدە چىڭ 

  تۇرىۋالدى. 
ئۆزۈم مۇھتاجچىلىقتا تۇرساممۇ، ئۆزىدىن باشقا ھېچبىر ئىالھ بولمىغان زات ئالالھ «

بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، بۇ ئىشىمغا ئالالھتىن باشقا ھېچكىمدىن مۇكاپات 
ئۇ دىنارنى ئالمىدىم. بوۋاي بىلهن خوشالشتىم. ھهج مهۋسۇمى  دېدىم ھهم »ئالمایمهن
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  تۈگىگهندىن كېیىن ئۇ یۇرتىغا قایتىپ كهتتى. 
ئۆزۈمگه كهلسهم، مهن مهككىدىن ئایرىلىپ، دېڭىز سهپرىگه چىقتىم. سهپهردە، 

مۈلۈكلهر تامامهن  –كېمه دەھشهتلىك دولقۇنغا ئۇرۇلۇپ، پاچاقلىنىپ ئادەم ۋە مال 
نىڭ ھىمایىسى بىلهن كۆرۈپ تۇرغۇچى پهرۋەردىگارى ئالهم بولۇپ كهتتى. سۇغا غهرىق

بىر پارچه تاختاي ئۈستىگه چىقىپ قاپتىمهن. تاختاي ئۈستىدە توختاۋسىز تهۋرىنىپ، 
لهیلهپ كېتىۋاتاتتىم. تاكى، دولقۇنالردا لهیلهپ بىر ئارالغا چىقىپ قالغۇچىلىك، بىر 

ىپ، نهدە توختایدىغانلىقىنى ئۆزۈم ھهم تاختاي ئۈستىدىكى جىسمىمنىڭ نهگه بېر
  بىلمهیتتىم.

ئۇ ئارالنىڭ ئاھالىسى نه ئوقۇش نه یېزىشتىن بىخهۋەر ساۋاتسىز كىشىلهر ئىكهن. 
مهن ئۇالرنىڭ مهسجىدىدە، قۇرئان ئوقۇپ ئولتۇرسام، مېنى كۆرگهن كىشىلهر یېنىمغا 

  كېلىپ، ئۆزلىرىگه قۇرئان ئۈگىتىپ قویۈشۇمنى تهلهپ قىلىشتى.
قۇرئان ئۈگهتتىم. بۇ ئىشىمنىڭ ئهجرىدىن شۇنىڭ بىلهن مهن ئۇالرنىڭ ھهممىسگه 

بىر قېىتم مهن ئۇ مهسجىددە یىرتىلىپ كهتكهن بىر  نۇرغۇن یاخشىلىق كۆردۈم.
  قۇرئاننى قولۇمغا ئېلىۋىدىم. 

  دەپ سوراشتى ئۇالر. -یېزىقنىمۇ بىلهمسىز؟ 
لىلىرغا خهت یېزىشنى ئۆگهتتىم. بۇ مهن بىلىدىغانلىقىمنى ئېیتتىم، ۋە ئۇالرنىڭ با

  ئىشىمنىڭ ئهجرىدىن ھهم ئاجایىپ یاخشىلىقالرنى كۆردۈم. 
شۇندىن كېیىن، ئارالدىكىلهر، مېنىڭ ئۇ یهردە تۇرۇپ قېلىشىمنى ئۈمۈد 
قىلىدىغانلىقىنى، شۇ یهردىكى قول ئىلكىدە بار بىر یېتىم قىزنى ماڭ چېتىپ قویغۇسى 

  بارلىقىنى ئېیتىشتى.
ه قوشۇلمىدىم. ئهمما ئۇالر ناھایىتى چىڭ تۇرۇۋالغاچقا ئارتۇق رەت دەسلهپت

قىاللمىدىم. ئۇالر بارلىق توي تهییارلىقلىرىنى پۈتتۈرۈپ، قىز بىلهن ئىككىمىزنىڭ 
بېشىنى ئوڭشاپ قویدى. قىزنىڭ تۇغقانلىرى قىز كۆچۈرۈپ كهلگهندە، ئۇالر بىلهن بىر 

ڭ بوینىغا ئېسىلغان زۇننارغا كۆزۈم سورۇندا ئولتۇرغان ئىدۇق. تۇیۇقسىز قىزنى
چۈشۈپ، ھهیرانلىق ئىچىدە قاراپ قالدىم. بۇ مهن مهككىدە تېپىۋالغان زۇننارنىڭ دەل 

  ئۆزى ئىدى. قىزنىڭ تۇغقانلىرى:
بۇ دىلى سۇنۇق یىتىمنىڭ قهلبىگه قارىماي، ئهجهپ بوینىدىكى زۇننارغا قاراپ 

  ئۇستاز؟ دەپ سوئال قىلدى.  –قالدىڭىزغۇ 
دېدىم ۋە ئۇالرغا پۈتكۈل  –ۇننار ئاجایىپ بىر قىسسىگه ساھىب زۇننار بۇ ز

قىسسىنى سۆزلهپ بهردىم. تهھلىل (ال ئىلهھه ئىللهلالھ)، تهكبىر (ئالالھۇ ئهكبهر) ۋە 
  تهسبىھ (سۇبھانهلالھ) چوقانلىرى پۈتكۈل ئارالدا جاراڭالپ كهتتى. 

مه بولدى؟ دېسهم، ئۇالر ماڭا ئالالھ ھهممىدىن پاكتۇر! (سۇبھاناالھ!) سىلهرگه نې
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  مۇنداق دەپ جاۋاب بهردى.
سىز گۆھهرلهرنى قایتۇرۇپ بهرگهن ئۇ كىشى دەل بۇ قىزنىڭ دادىسى بولىدۇ. ئۇ 

ئالالھ بىلهن قهسهمكى، مهن جاھاندا، مهككىدە ماڭا گۆھهرلهرنى «ھهجدىن قایتقىچه، 
ەببىم، مېنى ئۇنىڭ قایتۇرۇپ بهرگهن كىشىدەك مۇسۇلماننى كۆرۈپ باقمىدىم، ئى، ر

 –دېگهن سۆزلهرنى قایتا » بىلهن ئۇچراشتۇرغىن، قىزىمنى ئۇنىڭغا قوشۇپ قویاي
بىراق، ئالالھ تائاال ئۇنىڭ دۇئاسىنى  –قایتا دەپ كهلگهن ئىدى. ئۇ ئۆلۈپ كهتتى 

  ئىجابهت قىلىپ، سىز ئۇنىڭ قىزى بىلهن توي قىلدىڭىز. 
م. ئۇ تولىمۇ یاخشى ئایال ئىدى. مهن ئۇنىڭ بىلهن بىر مهزگىل بىرگه یاشىدى

ئارىمىزدا ئىككى بالىمۇ بولدى. ئۇزۇن ئۆتمهي، ئۇ ئۆلۈپ كهتتى. ئالالھ ئۇنىڭغا 
رەھمهت قىلسۇن. ئاندىن ئىككى ئوغلۇم بىلهن ئۇ گۆھهرلهرنىڭ ۋارىسى بولدۇق. 

بىرىنىڭ كهینىدىن ۋاپات تاپتى. شۇنداق قىلىپ، گۆھهرلهر  –كېیىن، بالىلىرىممۇ بىر 
  ۇ ئىككىسىدىنمۇ ماڭا مىراس قالدى. ئ

كېیىنچه ئۇ گۆھهرلهرنى یۈز مىڭ دىنارغا ساتتىم. شهكسىزكى، ھازىرغىچه 
  خهجلهۋاتقىنىم شۇ پۇلالردىن. ئالالھ ئۇالرغا رەھمهت قىلسۇن!

كىمىكى ئالالھ رىزالىقى ئۈچۈن بىر ئىشنى تاشالیدىكهن، ئالالھ ئۇ كىشىگه 
  ىدۇ.ئۇنىڭدىنمۇ یاخشىسىنى ئاتا قىل

 كىمكى ئالالھتىن قورقىدىكهن ئالالھ ئۇنىڭغا چىقىش یۇلى بېرىدۇ، ئالالھ ئۇنىڭغا
  ئایهت) -3،-2سۈرىسى › تاالق(‹ ئویلىمىغان یهردىن رىزق بېرىدۇ.

.كىمكى ئالالھتن قورقىدىكهن ئالالھ ئۇنىڭ ئىشىنى ئاسانالشتۇرۇپ بېرىدۇ 
  ئایهت) – 4سۈرىسى › تاالق(‹

  ن دەرىجىسىبۇ ئۇالرنىڭ تۆۋە
ھهق سۇبھانهھۇ ۋەتائاالنىڭ بهندىلىرى ئۈچۈن جهننهتته ھازىرلىغان نېمهتلىرى 

  ئۈستىدە ئویالن، تهپهككۇر قىل! 
ئهڭ تۆۋەن دەرىجىدىكى جهننهت ئهھلىگه تهقدىم قىلىنغىنى ئارىلىقى مىڭ یىل 

ڭ مۇساپىسىدىكى قهسىر بولسا، ئۇنداقتا، ئهڭ یۇقىرى دەرىجىدىكى جهننهت ئهھلىنى
  ھه!؟ –مهرتىۋىسى قانداقتۇ 

دا مۇغىیرە ئىبنى شوئبه (ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن!) دىن »سهھىھۇل مۇسلىم«
رىۋایهت قىلىنغان مۇبارەك ھهدىس شهرىفته پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم (ئۇنىڭغا ساالم 

  ۋە رەھمهتلهر بولسۇن) مۇنداق دېگهن:
نهت ئهھلىنىڭ ئهڭ تۆۋەن مۇسا ئهلهیھىسساالم پهرۋەردىگارىدىن: جهن« 

دەرىجىلىكى قانداق بولىدۇ؟ دەپ سورىغاندا، ھېكىمهت بىلهن ئىش قىلغۇچى ئالالھ 
مۇنداق دېگهن: ئۇ شۇنداق كىشىكى، جهننهت ئهھلى جهننهتكه كىرىپ بولغاندىن 
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كېیىن، كېلىدۇ، ئۇ ھهقىقهتهن جهننهت تۇلۇپ كهتكهندەك تۇیغۇغا كهلتۈرۈلىدۇ. ئالالھ 
  هل ئۇنىڭغا:ئهززە ۋە ج

  جهننهتكه كىرگىن، دېگهندە، بهندە:
ئى، پهرۋەردىگارىم، ھهر كىم قارارگاھىغا چۈشۈپ، ئۆز نېسىۋىلىرىنى ئېلىپ بولغان 

  تۇرسا، مهن نهگىمۇ باراي؟! دەیدۇ.
دەپ قایتا ئهمىر قىلغاندا،  -جانابىي ھهق مۇبارەك لهفىزلىرى بىلهن: جهننهتكه كىر

  یهنه تهكرارالیدۇ. بهندە یۇقىرىدىكى سۆزلهرنى
  شۇنىڭ بىلهن رەھم سۈپىتىگه ھهقلىق پهرۋەردىگارى ئالهم ئۇنىڭغا سوئال تاشالیدۇ:

دۇنیا بېرىلسه رازى  –دۇنیا پادىشاھلىرىدىن بىر پادىشاھنىڭ مۈلىكىچىلىك مال 
  بوالمسهن؟ 

  رازىمهن ئالالھىم، رازىمهن! رازى بولماي ھهددىممۇ مېنىڭ! دەپ كېتىدۇ.  -
  ھهق: جانابىي

شۇنچىلىكى سېنىڭ بولسۇن، یهنه شۇنىڭچىلىكى بولسۇن، یهنه شۇنىڭچىلىكى 
  دەپ بهشىنچى قېتىمغا كهلگهندە، ئۇ بهندە: -بولسۇن، یهنه شۇنىڭچىلىكى بولسۇن 

  دەیدۇ. –ئى، ئالالھ، رازى بولدۇم، ئى، ئالالھ، رازى بولدۇم! 
ك بولسۇن، ۋە ئۇندىن ئالالھ تائاال، سېنىڭ مۈلىكىڭ، شۇنىڭ ئون ھهسسىسىچىلى

باشقا یهنه كۆڭلۈڭ تارتقان، كۆزۈڭ كۆرگهننىڭ ھهممىسى سېنىڭ بولسۇن، سهن 
  دەیدۇ.» ئۇنىڭكى ئهبهدىیلىك ساھىبى 

نىڭ ھۇزۇرىدا ساقالنغان ۋە هللائۇالرنىڭ قىلغان ئهمهللىرىگه مۇكاپات یۈزىسىدىن ا
سۈرىسى، › سهجدە(‹ ئۇالرنى خۇشال قىلىدىغان كاتتا نىئمهتنى ھېچكىم بىلمهیدۇ.

  ئایهت) -17
دا رىۋایهت قىلىنغان یهنه بىر ھهدىسته، » مۇسلىم«ۋە » سهھىھۇل بۇخارى«

شۈبھىسىزكى، ئالالھ تائاال بهندىلهر ئۈستىدە ھۆكۈم قىلىپ بولغاندىن كېیىن، بىر «
كىشى دوزاختىن ئازاد قىلىنسىمۇ ئهمما، دوزاخقا یوزلهندۈرۈلگهن ھالدا قالدۇرۇلىدۇ. 

ئۇ جهننهتكمۇ كىرگۈزۈلمهیدۇ، ئۇنىڭ ئىشىكىگىمۇ یولىتىلمایدۇ. بهندە شۇ  لېكىن
  ھالهتته ئالالھقا یالۋۇرىدۇ:

پهرۋەردىگارىم، یۈزۈمنى دوزاختىن بۇرىۋەتكىن، ئى، رەببىم، رەھمىتىڭ بىلهن 
یۈزۈمنى دوزاختىن بۇرۇۋەتكىن. ئۇنىڭ بهد بۇیىدىن قىینىلىپ، چاچراندى یالقۇنىدا 

  تمهن. كۆیۈپ كېتىۋا
  بهندە تاكى رەھمان تائاال خالىغان بىر مۇددەتكىچه، شۇ تۇرۇقتا دۇئا قىلىدۇ.

  ئاندىن ئالالھ تائاال ئۇنىڭغا دەیدۇ:
  ئهگهر یۈزۈڭنى دوزاختىن بۇرىۋەتسهم مهندىن باشقا نهرسه سورىماسسهنمۇ؟
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ئىززىتىڭ ۋە ئۇلۇغلىقىڭ بىلهن قهسهمكى، ئۇنىڭدىن باشقىنى سورىمایمهن،  -
  دەپ نىدا قىلىدۇ، بهندە. -منى دوزاختىن بۇرىۋەتكىن، یا رەببىمیۈزۈ

ناھایىتى شهپقهتلىك، مېھرىبان ۋە ئهپۇچان زات ئالالھ تائاال ئۇنىڭ یۈزىنى 
  دوزاختىن بۇرىۋىتىدۇ.

ئۇ ئالالھ خالىغان بىر ۋاقىتقىچىلىك جىم تۇرۇپ ئاندىن یهنه بىر قېتىم ئالالھتىن 
  تىلهیدۇ:

مىتىڭ بىلهن مېنى جهننهت ئىشىكىگه یېقىنالشتۇرۇغان پهرۋەردىگارىم، رەھ
  بولساڭ! مېنى جهننهت ئىشىكىگه یېقىنالشتۇرۇغان بولساڭ!

ھهي ئادەم بالىسى، سهن نېمانچه ۋاپاسىز، نېمانچه چىدىماس، ئهجابا سهن  -
  پهیمان بهرمىگهنمىدىڭ!؟ –ماڭا، مهندىن باشقا نهرسه سورىماسلىققا ئهھدى 

  رەھمىتىڭ بىلهن مېنى جهننهت ئىشىكىگه یېقىنالشتۇرۇغىن...! پهرۋەردىگارىم، -
  ئهگهر سورىغىنىڭنى بهرسهم، مېنىڭدىن یهنه باشقا نهرسه سورىماسسهنمۇ؟ -
ئىززىتىڭ ۋە ئۈستۈنلىكىڭ بىلهن قهسهمكى، سهندىن ئۇنىڭدىن باشقىنى  -

  سورىمایمهن.
ۇرۇپ قویدۇ. بهندە شۇ ئاندىن راھمان تائاال ئۇنى جهننهتنىڭ ئىشىكىگه یېقىنالشت

یهردە یهنه ئالالھ خالىغان بىر مۇددەتكىچىلىك تۇرغاندا، جهننهت ۋە ئۇنىڭدىكى، ھۆر 
پهرىلهر، قهسىرلهر، باغچىالر، ۋە نىمهتلهرنى ئهینهن كۆرۈپ تۇرۇدۇ ۋە یهنه  –

  یالۋۇرۇدۇ:
  پهرۋەردىگارىم، مېنى جهننهتكه كىرگۈزۋەتكهن بولساڭ.

بالىسى، سهن نېمه دېگهن ۋاپاسىز، نېمه دېگهن  ۋاي، ساڭا، ئهي ئادەم -
  چىدىماس! سهن مهندىن باشقا نهرسه سورىماسلىققا سۆز بهرگهن ئهمهسمىدىڭ!؟

پهرۋەردىگارىم، رەھمىتىڭ بىلهن مېنى جهننهتكه كىرگۈزۋەتكىن، رەھمىتىڭ  - 
  بىلهن مېنى جهننهتكه كىرگۈزۋەتكىن!

  رسه سورىماسسهنمۇ !؟ئهگهر سېنى كىرگۈزسهم، مهندىن باشقا نه -
ئىززىتىڭ ۋە ئۈستۈنلىكىڭ بىلهن قهسهمكى، سهندىن ئۇنىڭدىن باشقىنى  -

  سورىمایمهن. 
ئاندىن جانابى ئالالھ ئۆز رەھمىتى، سىخیلىقى ۋە پهزلى بىلهن ئۇنى جهننهتكه 
  كىرگۈزىۋىتىدۇ. بۇ ئۇ بهندىگه یېتهرلىك ئىدى. ئالالھ تائاال ئۇنىڭغا یهنه مۇنداق دەیدۇ:

  هي، بهندەم، سورایدىغىنىڭنى سورا ! تىلىكىڭنى ئېیىت !ھ
 –رەھمىتى بىلهن ئۇنىڭ ئارزۇ  –ئاندىن ئۇ تىلهیدۇ، سورایدۇ. راھمان تائاال پهزلى 

دېگهندە، ئۇ  –ئارمانلىرى تۈگىگهنگه قهدەر ئهسلىتىپ تۇرىدۇ. یهنه ئۇنىڭغا: سورا 
  بهندە:
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  ەیدۇ.د -ئهمدى، ھېچنېمىدىن تامایىم یوق، رەببىم -
  ھهق سۇبھانهھۇ ۋەتائاال مۇبارەك لهفىزلىرى بىلهن شۇالرنى دەیدۇ:

ئالغانلىرىڭ سېنىڭ بولسۇن، ۋە شۇنىڭ ئون ھهسسىچىلىك بولسۇن، كۆڭلۈڭ 
خالىغان، كۆزۈڭ كۆرگهننىڭ ھهممىسى سېنىڭ بولسۇن، سهن ئۇ یهردە مهڭگۈ 

  »قالغۇچىسهن. 
دىن ئالالھنىڭ ھۇزۇرىدا ساقالنغان ئۇالرنىڭ قىلغان ئهمهللىرىگه مۇكاپات یۈزىسى

سۈرىسى، › سهجدە(‹ ۋە ئۇالرنى خۇشال قىلىدىغان كاتتا نېمهتنى ھېچكىم بىلمهیدۇ.
  ئایهت) -17

  مۇسا ئهلهیھىسساالم، ئىككىنچى مهرته شۇنداق سوئال قىلىدۇ:
ئى، پهرۋەردىگارىم، بۇ تۆۋەن دەرىجىسى بولىدىغان بولسا، جهننهت ئهھلىنىڭ ئهڭ 

دەرىجىلىكىنىڭ مهرتىۋىسى قانداق بولىدۇ؟ ئالالھ تائاال ئېیتىدۇكى، ئۇالر مهن  یۇقىرى
خالىغان شۇنداق كىشىلهركى، ئۇالرنىڭ ھۆرمهت دەرىخىنى ئۆز قولۇم بىلهن تىكتىم. بۇ 
دەرەخلهرنى باشقىالرنىڭ كۆرمهسلىكى ئۈچۈن پىچهتلىۋەتتىم. ئۇالرنى ھېچ قانداق كۆز 

الق ئاڭلىغىنى یوق، ھېچبىر ئىنسان زاتىنىڭ كۆڭلىدىن كۆرگىنى یوق، ھېچقانداق قۇ
  كهچكىنى یوق.

 ئۇالرنىڭ قىلغان ئهمهللىرىگه مۇكاپات یۈزىسىدىن ئالالھنىڭ ھۇزۇرىدا ساقالنغان
سۈرىسى، › سهجدە(‹ ۋە ئۇالرنى خۇشال قىلىدىغان كاتتا نىئمهتنى ھېچكىم بىلمهیدۇ.

  ئایهت) -17
یوقتۇر، ئالالھ تائاال نېمه دېگهن مېھرىبان! نېمه ئالالھتىن باشقا ھېچبىر ئىالھ 

ھه! رەھىمى تامامى ئالهمگه یېتىدىغان راھمان تائاالدىن بىزگه  –دېگهن كۆیۈمچان 
رەھىم قىلىشىنى سورایمىزكى، ئۇ زات ھهممىدىن پاك ۋە ماختىلىشقا ھهقىقىي 

  الیىقتۇر.
  ئىشىك تاقاقلىق ئىكهن

بابى ئبنى قهییۇم (ئالالھ ئۇنىڭغا رەھمهت ك ئىسالم ئالىمى، جامائهت ئهرۈیىت
دىن بىر كىشىنىڭ بىر كۈنى كوچىدا كېتىۋېتىپ، بىر ئایالنىڭ  1قىلسۇن) ئارىفالر

بالىسىنى یىغالپ، یالۋۇرغىنىغا قارىماي ئۇنى ئىتتىرىپ چىقىرىۋەتكىنىچه، ئىشىكنى 
ئۆز ئۆیىدىن  یېپىپ كىرىپ كهتكهنلىكىنى، ئاندىن ئۇ باال بىر دەم ماڭغاندىن كېیىن،

ۋە ئۆز ئانىسىدىن باشقا ئۇنى قوینىغا ئالىدىغان كىشىسىنىڭ  باشقا بارىدىغان جایى
یوقلىقىنى ئویالپ، كۆڭلى یېرىم بولغان ھالدا ئۆیىگه قایىتىپ بارسا، ئىشىك تاقاقلىق 

دە، بالىنى  -تۇرغان، باال بوسۇغىدا یېتىپ ئۇخالپ قالىدۇ. شۇ ئهسنادا ئانىسى چىقىدۇ

                                                
  ت   –ركۈم كىشىلهر ئالالھنى بىر قهدەر یاخشى تونۇغان بىر تۈئارىف  1
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  دا كۆرۈپ، بالىغا ئۆزىنى ئېتىپ بۇقۇلداپ یىغالپ تۇرۇپ:شۇ ھال
جېنىم باالم، نهگه، كىمنىڭمۇ قېشىغا باراتتىڭ؟ مهندىن باشقا كىممۇ سېنى ئۆز 
قوینىغا ئالسۇن؟ مهن ساڭا سىزغان سىزىقىمدىن چىقما دېمىدىممۇ؟ ساڭا 

دېگىنىچه  قىلغانلىرىم، كۆیۈنۈشۈم، مېھرىبانلىقىمغا شۇنداق جاۋاب قایتۇرامسهن؟
بالىسىنى باغرىغا چىڭ بېسىپ ئېلىپ كىرىپ كهتكهنلىكىدەك بىر قاتار ئهھۋالالرنى 

  كۆرگهنلىكىنى رىۋایهت قىلىدۇ.
ساڭا قىلغانلىرىم، كۆیۈنۈشۈم، مېھرىبانلىقىمغا شۇنداق جاۋاب «ئۇ ئایالنىڭ 

م ۋە دېگهن سۆزلىرى بىلهن، پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم (ئۇنىڭغا ساال» قایتۇرامسهن
ئالالھ تائاال ئۆز بهندىلىرىگه ئانىنىڭ ئۆز بالىسىغا بولغان «رەھمهتلهر بولسۇن!) نىڭ 

دېگهن مۇبارەك ھهدىسى ئۈستىدە مۇالھىزە » مېھرىبانلىقىدىنمۇ ئارتۇق مېرىباندۇر
  قىلىپ بېقىڭ.

ئالالھ ئهززە ۋە جهلنىڭ رەھمىتى ئالدىدا ئانىنىڭ رەھمىتى دېگهن قانچىلىك 
  ھه! -ئىدى
بىغهملىك بىلهن ئىرىشكىنى  –بوشاڭلىق، ھورۇن  -الالھنىڭ رەھمىتىگه بوش ئ

  ئهمهل بىلهنمۇ؟  –ئىخالس، ئىش  –بوالمدۇ، یاكى، ئهقىدە 
  ئالالھنىڭ رەھمىتىنى كىملهرگه بېغىشلىغان؟

 مېنىڭ رەھمىتىم مهخلۇقاتنىڭ ھهممىسگه ئورتاقتۇر. رەھمىتمنى (كۇفرىدىن ۋە
رغا (ماللىرىنىڭ) زاكىتنى بېرىدىغانالرغا ۋە بىزنىڭ گۇناھتىن) ساقالنغۇچىال

 -156سۈرىسى، › ئهئراف(‹ ئایهتلىرىمىزگه ئىمان ئېیتدىغانالرغا تېگىشلىك قىلىمهن.
  ئایهتنىڭ بىر قىسمى)

 ئۈممى پهیغهمبهرگه (یهنى مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمغا) ئهگىشدۇ،  -ئۇالر ئهلچىگه
 لالردا ئۇنىڭ (سۈپتىنىڭ) یېزىلغانلىقنى كۆرىدۇ.ئۇالر ئۆز ئىلكىدىكى تهۋرات ئىنجى

  ئایهتنىڭ بىر قىسمى) -157سۈرىسى،› ئهئراف(‹
شۈبھىسىزكى، ئالالھنىڭ رەھمىتى بىخۇدلۇق چۆلىدە ئازغان، الیغهزەللىك پاتقىقىغا 
پاتقان غاپىلالر ئۈچۈن ئهمهس بهلكى، ئهمهل قىلغۇچىالر ئۈچۈن، چىن ئىخالس بىلهن 

  (بۇ قىسسه تامام) ئۈچۈن بېغىشالنغاندۇر. تهۋبه قىلغانالر
ھارامغا قاراپ تاشلىغان ئهنسارى یىگىتنىڭ تۆۋەندىكى قىسسىسى تهپهككۇر 

  دەرۋازىمىزنى چهككۇسى. 
  نېمىدىن بىئارام بولىۋاتسهن؟

ى جابىر ئىبنى ئابدۇلالدىن رىۋایهت قىلىنىشىچه، سهئلهبه ئىبنى  1ئهنسار

                                                
  مهدىنىلىك مۇسۇلمان. 1
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ى یىگىت ئىسالمغا كىرگهندىن كېیىن، پهیغهمبهر ئابدۇراھمان ئىسىملىك بىر ئهنسار
یىتىم  –ئهلهیھىسساالم (ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر بولسۇن!) نىڭ یېنىدا یۈگۈر 

ئىشالرنى قىالتتى. ئۇنى بىر قېتىم پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم (ئۇنىڭغا ساالم ۋە 
دىن بىرىنىڭ ئىشىك رەھمهتلهر بولسۇن!) مهلۇم بىر ئىشقا ئهۋەرتكهندە، ئۇ ئهنسارىالر

ئالدىدىن ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ، یۇیۇنىۋاتقان بىر ئایالغا قاراپ تاشالپ، قىلغان ئىشى 
ھهققىدە پهیغهمبىرىمىز (ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر بولسۇن!) گه ۋەھىي چۈشۈپ 
قېلىشىدىن قورقۇپ، مهككه، مهدىنه ئارىسىدىكى تاغقا قېچىپ چىقىپ كېتىدۇ. 

ساالم (ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر بولسۇن!) قىرىق كۈنگىچه پهیغهمبهر ئهلهیھىس
  دېرىكىنى ئااللمایدۇ.  –ئۇنىڭ ئىز 

جېبرئىل ئهلهیھىسساالم چۈشۈپ پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم (ئۇنىڭغا ساالم ۋە 
ئى، مۇھهممهد، (ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر بولسۇن!) «رەھمهتلهر بولسۇن!) غا، 

ئۈممىتىڭدىن بىر كىشى مهككه، مهدىنه ئارىسىدىكى  ، ا ساالمپهرۋەردىگارىڭدىن ساڭ
  دەیدۇ.» تاغالردا ئازابىمدىن پاناھ تىلهۋاتىدۇ

ئاندىن پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم (ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر بولسۇن!) ئۆمهر، 
سهلمان ئىككىسىنى سهئلهبه ئىبنى ئابدۇراھماننى باشالپ كېلىشكه بۇیرۇیدۇ. ئۇ 

مهدىنىدىن چىقىپ، زۇفافه ئىسىملىك بىر پادىچىنى ئۈچرىتىدۇ، ئۆمهر  ئىككىسى
(ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن) ئۇنىڭدىن سهئلهبه ئىسىملىك بىر یاشنىڭ بۇ تاغالردا 

  دەپ سورایدۇ. -سهرسان بولۇپ یۈرگهنلىكىنى بىلهمسهن؟
بولمىسۇن  ئۇ: سىلهرنىڭ دىگىنىڭالر دوزاختىن پاناھ تىلهپ یۈرگهن ھېلىقى كىشى

یهنه!؟ دېگهندە، ئۆمهر (ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن) ئۇنىڭ جهھهننهمدىن  –
  دەپ سورىغاندا، ئۇ پادىچى: -قاچقۇچى ئىكهنلىكىنى سهن قانداق بىلدىڭ؟ 

‹ چۈنكى ئۇ ھهر كۈنى تۈن نىسپىدە تاغدىن چىقىپ، بېشىنى چاڭگاللىغان ھالدا،«
سمىمنى جهسهدلهر بىلهن بىرگه قهبزى روھ ئى، رەببىم، روھىمنى روھالر بىلهن جى

نادامهت  –دەپ ھهسرەت › قىلىپ، ھۆكۈم كۈنى مېنى چىقارمىغان بولساڭمۇ كاشكى!
  دەپ جاۋاب بېرىدۇ. » بىلهن قېشىمىزغا كېلىدۇ

ئۆمهر (ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن) ئىزدەۋاتقانلىرىنىڭ دەل ئاشۇ كىشى 
كىچىسى، سهئلهبه ئاشۇ ھالهتته ئاشۇ نىداالر ئىكهنلىكىنى ئېیتىدۇ، دېگهندەك، شۇ 

  بىلهن چىقىپ كېلىدۇ.
ئۆمهر (ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن) ئۇنىڭ یېنىغا ئوقتهك بېرىپ ئۇنى 

  قۇچاقالیدۇ. سهئلهبه ئۇنىڭدىن:
ھهي ئۆمهر، پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم (ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر بولسۇن!) 

  ۇ؟ دەپ سورایدۇ.گۇناھىمدىن خهۋەر تېپىپتىم
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ئۆمهر ئۇ خهۋەرنى (ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن) بىلمهیدىغانلىقىنى، پهقهت 
ئۆزلىرىنىڭ ئۇنى ئېلىپ كېلىشكه پهیغهمبىرىمىز (ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر 
بولسۇن) نىڭ بۇیرىغانلىقىنى ئېیتىدۇ ۋە سهئلهبهنى مهدىنىگه ئېلىپ كېلىپ، 

اسهن ئۇنى پهیغهمبىرىمىز (ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر سهئلهبهنىڭ ئىلتىماسىغا ئاس
بولسۇن) ناماز ئوقۇۋاتقان ۋاقتىدا ئېلىپ كىرىشىدۇ. سهئلهبه پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم 

 –(ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر بولسۇن!) نىڭ قىرائىتىنى ئاڭلىشى بىلهن بهدەن 
ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر بهدىنىنى تىترەك بېسىشقا باشالیدۇ. پهیغهمبىرىمىز (

ئۆمهر، سهلمان، قېنى دەڭالر، سهئلهبه نېمه ئىش قىپتۇ؟ « بولسۇن!) نامازدىن كېیىن، 
  دەپ سورىغاندا، ئۇالر:» 

  بىر سۆزلهپ بېرىدۇ. –سهئلهبهنىڭ ئىشلىرىنى بىرمۇ 
پهیغهمبىرىمىز (ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر بولسۇن!) ئورنىدىن تۇرۇپ سهئلهبهنى 

  نىك تهۋرىتىپ تۇرۇپ:یى
  دەپ سورایدۇ.» مهندىن نېمىشقا قاچىسهن، نېمىگه یوقاپ كېتىسهن؟«
  ئى، ئالالھنىڭ ئهلچىسى، مېنى سىلىدىن قاچۇرۇۋاتقىنى گۇناھلىرىم. -
ئۇنداقتا، مهن ساڭا گۇناھنى یۇیۇپ، خاتالىقنى ئۆچۈرۈدىغان بىر ئایهت ئۆگىتىپ  -

  قویسام، قانداق ؟
  ۇلالھ (ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر بولسۇن.)بولىدۇ، یا رەسۇل -

پهرۋەردىگارىم بىزگه « پهیغهمبىرىمىز (ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر بولسۇن): 
دۇنیادا یاخشىلىق ئاتا قىلغىن، ئاخىرەتتىمۇ یاخشىلىق ئاتا قىلغىن، بىزنى دوزاخ 

ئاخىرەتى (رەببهنا ئاتىنا فىددۇنیا ھهسهنهتهن، ۋە فىل » ئازابىدىن ساقلىغىن 
ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي اآلخرة حسنةً وقنا عذَاب ھهسهنهتهن، ۋەقىینا ئازابهننار) 

  دېگهن ئایهتنى ئوقۇشقا بۇیرۇیدۇ.   النار
غهمبىرىمىز دېگهندە، پهی» ئى، ئالالھنىڭ ئهلچىسى، مېنىڭ گۇناھىم بۈیۈك«ئۇ، 

دە،  –دەیدۇ » بهلكى، ئالالھنىڭ كاالمى بۈیۈك«(ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر بولسۇن) 
  ئۇنى ئۆیىگه قایتىشقا بۇیرۇیدۇ.

سهئلهبه ئۆیىدە سهككىز كۈن ئاغرىپ یېتىپ قالغاندىن كېیىن، سهلمان (ئالالھ 
بولسۇن!) گه ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن) پهیغهمبىرىمز (ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر 

ئى، ئالالھنىڭ پهیغهمبىرى، سهئلهبه بىلهن كۆرۈشكىلىرى بارمۇ؟ ئۇنىڭ كېسىلى «
دېگهنلهرنى یهتكۈزىدۇ، پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم » خېلىال ئېغىرلىشىپ قالدى

(ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر بولسۇن!) ئۇنىڭ یېنىغا ساھابىلىرىنى باشالپ بېرىپ، 
ۈپ تىزىغا قویىۋىدى. ئۇ بېشىنى تارتىۋالىدۇ. سهۋەبىنى سهئلهبهنىڭ بېشىنى كۆتۈر

  دەپ جاۋاب بېرىدۇ. » بۇ بىر گۇناھقا تولۇپ كهتكهن باش«سورىسا، 
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رەسۇلۇلالھ (ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر بولسۇن!) نېمىدىن بىئارام بولىۋاتىسهن؟ 
رىسىدا سۆڭهكلىرىم ئا –گۆشلىرىم، ئۇستىخان  –تېرە «دەپ سورىغاندا، سهئلهبه: 

  دەپ ئۆز ھالىنى سۈرەتلهیدۇ. » چۈمۈله مېڭىۋاتقاندەك ئارامسىزلىنىۋاتىمهن
دەپ سوئال قىلغاندا، ئۇ » كۆڭلۈك نېمه تارتىدۇ؟«ھهزرىتى پهیغهمبهر ئهپهندىمىز: 

  دەیدۇ. » پهرۋەردىگارىمنىڭ مهغپىرىتىنى«
ە رەھمهتلهر ئى، مۇھهممهد (ئۇنىڭغا ساالم ۋ«شۇ ئهسنادا، جىبرئىل ئهلهیھىسساالم 

بولسۇن!)، پهرۋەردىگارىڭدىن ساڭا ساالم، ئهگهر بۇ بهندەم زېمىنغا تهڭداش گۇناھ 
دېگهن » بىلهن كهلسه، ئۇنى زېمىنغا تهڭداش مهغپىرىتىم بىلهن كۈتۈۋالىمهن دېدى

خهۋەرنى ئېلىپ چۈشكهندىن كېیىن پهیغهمبىرىمىز (ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر 
  ئۇرۇپال جان ئۈزۈدۈ.» ئاھ«ى ئىشىتكهن سهئلهبه قاتتىق بىر بولسۇن!) دىن بۇ خهۋەرن

ئاندىن پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم (ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر بولسۇن!) ئۇنى 
یۇیۇپ كېپهنلهتكهندىن كېیىن، نامىزنى چۈشۈرۈشكه كېتىۋېتىپ، یول بویى 

ۇ. ساھابىلهر ئۇنى پۇتلىرىنىڭ ئۇچىدا ئاۋایالپ دەسسهپ، ئىھتىیاتچانلىق بىلهن ماڭىد
ئى، ئالالھنىڭ ئهلچىسى، یول بویى «دەپنه قىلىۋاتقاندا، رەسۇلى ئهكرەمگه: 

دېگهندە، » یا! –پۇتلىرىنىڭ ئۇچىدا ئاۋایالپ ماڭغانلىقلىرىغا دىققهت قىلىپ قالدۇق 
مېنى ئهلچى قىلىپ ئهۋەتكهن «پهیغهمبىرىمىز (ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر بولسۇن): 

ماالئىكلهرنىڭ  –هسهمكى، ئۇنى ئۇزۇتۇش ئۈچۈن چۈشكهن پهرىشته زات بىلهن ق
  دېگهن ئىكهن.» كۆپلىكىدىن پۇتۇمنى قویىدىغان یهر تاپالماي قالدىم 

  مېنى خىزمهتكه ئورۇنالشتۇرۇپ قویغىدەك بىرسىنى بىلهمسىز؟
» خهلقئارا ئىسالم ئونىۋېرسىتېتى « نۇرلۇق شهھهر مهدىنه (مهدىنه مۇنهۋۋەر) دىكى 

تارلىق بىر قانچه ئورۇننىڭ گۇۋاھنامىسى ۋە تهۋسىیهناملىرىغا ساھىب ئهقىللىققىنه قا
ئورگان، شىركهت، جهمىیهتلهرنى بىرەر قۇر  –بۇ یىگىت، مهدىنىنىڭ پۈتكۈل ئىدارە 

ئایلىنىپ چىققان بولسىمۇ، ھېچقایسىسىدىن پۇت سىغقۇدەك ئورۇن تاپالماي، مهدىنه 
  ىش ئارزۇسىنى رویاپقا چىقرالمایۋاتاتتى.مۇنهۋۋەردەك ئۇلۇغ شهھهردە قېل

ئهمهلىیهتتىمۇ، مهدىنىدەك ئهزىزانه شهھهردە یاشىغان، ئاسایىشلىق یاشامىغا 
  تهلپۈنىگهن كىشىنىڭ ئۇندىن كهتكۈسى كهلمهیتتى. 

ئۇ مهدىنىنىڭ ھهر بىر چىمدىم توپىسى، ھهر بىر كوچىسىدىن سۈیۈملۈك 
تلهر بولسۇن) ۋە ھۆرمهتلىك ساھابه (ساھابه پهیغهمبىرىمىز (ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمه

ئىكرام) لهر (ئالالھ ئۇالردىن رازى بولسۇن) نىڭ ئهسلىمه، ئىزنالىرىنى تاپاتتى. 
زېمىن یۈزىدە «جانابىي رەسۇلۇلالھ (ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر بولسۇن)نىڭ، 

ه دەججالنىڭ قهدىمى یهتمىگهن جایى قالمایدۇ، ئهمما مهككه بىلهن مهدىنىگ
سهپ پهرىشتىلهر قوغداپ  –كىرەلمهیدۇ. مهدىنىنىڭ ھهر بىر كىرىش ئېغىزىنى سهپ 
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تۇرۇدۇ. ئاندىن، مهدىنه ئۆز ئاھالىسىنى ئۈچ قېتىم قاتتىق سىلكىیدۇ. شۇندىن كېیىن، 
دېگهن ھهدىس » ئالالھ تائاال دىنسىز ۋە مۇناپىقنىڭ بىرىنى قویماي چىقىرىپ تاشالیدۇ

ئىكرامىغا نائىل بولۇش ئۈمىدىدە  –ئهھلى قاتارىدا پهزىل  شهرىپگه ئاساسهن، مهدىنه
  ئىدى. 

ئىكرام ساھىبى بولغان بىر ئۇستازنىڭ  –پهزىلهت، ئىززەت  –ئۇ یىگىت پهزلۇ 
تۇرۇش،  –ھوزۇرىغا كېلىدۇ. ئۇ كىشى شۇنداق كىشىكى، ئۇ كىشىنىڭ یۈرۈش 

ىخالسمهنلىك، كاالملىرىدىكى ئ –ئهمهل، لهپىز  –قوپۇشلىرى، ئىش  –ئولتۇرۇش 
  تهقۋالىق ساڭا ھهم ئالالھنى ئهسلىتىدۇ... 

  ئۇنى ئالالھقا پاكلىمایمىز.
ئۇ ئۇستازغا ئۆزىنىڭ خىزمهت ئىزلهپ، بارمىغان ئىشىك، قاقمىغان دەرۋازىسى 
قالمىغانلىقى، ھهممىسىدىال بۇرنىغا یهپ قایىتقانلىقى، ئۆزىنىڭ مهدىنىدىن 

ۇستاز مېنى خىزمهتكه ئورۇنالشتۇرۇپ ئى، ئ«كهتكۈسىنىڭ یوقلىقىنى ئېیتىپ، 
دەپ سورىغاندا، ئالالھقا ئىشهنگهن، ئالالھنىڭ » قویالىغىدەك بىرەرسىنى تونۇرسىزمۇ؟

  ۋەدىسىگه چىن پۈتكهن ئۇستاز:
سېنى ئهڭ تىز ۋاقت ئىچىدە، خىزمهتكه ئورۇنالشتۇرۇپ قویىدىغان بىرسىنى 

  دەیدۇ.  –تونۇیمهن 
قالغان یىگىت: ئالالھ تائاال سىزگه یاخشىلىق ئاتا  قىنىغا پاتماي –شاتلىقتىن قىن 

  دەپ سورایدۇ، ھایاجان بىلهن. -قىلسۇن، كۆكلهپ كېتىڭ، ئۇستاز! كىم ئۇ ؟ 
  دەپ جاۋاب بېرىدۇ ئۇستاز. –شۈبھىسىزكى، ئۇ ئالالھ ئهززە ۋە جهلدۇر  –شهك 

 –م یۇ، ال –بۇنى ئاڭلىغان یىگىت بىر ئاز ناخۇش بولغاندەك چىرایى تۇتۇلىدۇ 
  جىم دېمهیدۇ. بۇنى سهزگهن ئۇستاز:

ئهجهبكى، ناۋادا ساڭا، پاالنى رەھبهر، پوكۇنى باشلىق دېگهن بولسام خۇش خهۋەر 
 –كۆكنىڭ خهزىنىلىرى ئىلكىدە بولغان، ئاسمان  –یهرۇ دەپ بىلهتتىڭ. بىراق، 

زېمىننىڭ شاھىنشاھى، بارىلىق ئىشالرنىڭ ئورۇنالشتۇرغۇچىسى بولغان قادىر 
نى كۆرسهتسهم، چىرایىڭدىن ھهق سۇبھانهھۇ ۋەتائاالنىڭ ۋەدىسىگه چىن ھئالال

  پۈتمىگهندەك بىر ئاالمهت مارىالپ قېلىۋاتىدۇ. 
.ئاسماندا سىلهرنىڭ رىزقىڭالر بار، سىلهرگه ۋەدە قىلىنغان ساۋاب بار ›)زارىیات ‹

  ئایهت) -22سۈرىسى، 
ن سۈبھى (بامدات) ھهي، ئوغلۇم، كېچىنىڭ ئاخىرىقى ئۈچتىن بىرى بولغا

گه بېرىپ، ئالالھقا » پهیغهمبهر مهسجىدى«نامىزىدىن بۇرۇنقى تۈن پهیتىلىرىدە، 
یېقىنالشقىن، جانابى ئالالھنىڭ ئىشىڭنى ھهل قىلىپ بېرىدىغالىقىغا شهكسىز 

  دېگهن سۆزلهرنى قىلغاندا،  –ئىشنىمهن 
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نىڭ بىلهن خىجىلچىلىقتىن ئۆزىنى قویغىدەك جاي تاپالماي قالغان یىگىت ئۇ
خوشلىشىپ یېنىپ چىقىدۇ. شۇ كېچه، سائهت ئۈچته قوڭغىراق سائهتنىڭ 

 –جىرىڭلىشىدىن ئویغىنىپ، تاھارەتلىنىپ، تهسۋىرىلىگۈسىز دەرىجىدىكى تولۇپ 
گه بارىدۇ ۋە گهردىنىگه یېزىلغان » پهیغهمبهر مهسجىد«تاشقان ئىمان بىلهن 

غا كهلكۈنىدىن دۇئاغىمۇ قول ئىچىدىن چىققان یى –نامازلىرىنى ئوقۇپ، ئىچى 
  كۆتۈرەلمهي قالىدۇ. ئۇ شۇ چاغدىكى ھالىتىنى مۇنداق بایان قىلىدۇ: 

ھېلىال روھى چىقىپ كېتىدىغاندەك بىر ھالدا ئىدىم. ئهتراپىدىكىلهرگه تهسىر  
یهتكۈزۈپ قویغانلىقتن، ئانچه ئۇزۇن دۇئا قىاللمىدىم. ئالالھ قهلىبلهردىكىنى بىلىپ 

  تۇرغۇچىدۇر...
سۈبھى نامىزى (ناماز بامدات)نى جامائهت بىلهن ئوقۇغاندىن كېیىن، 

  مهسجىددىكى بىر ئالىمنىڭ دەرسىگه قاتنىشىپ ئۆیۈمگه قایتتىم. 
ئۆیگه قایتقۇچه، یول بویى ھېچنهرسه كۆزۈمگه كۆرۈنمهیتتى. كالالمدا یاراتقۇچى 

ماڭ دېگهندەك،  رەببىمدىن ئۆزگه ھېچ نهرسه یوق ئىدى. خۇددى ماڭا بىرسى بۇ یولدا
 –بىر یولدا كېتىۋاتسام، ماڭا بىر ھۆكۈمهت ئورگىنى ئۇچرىدى. ئۆتۈپ كېتهي دېدىم 

دە، ئىشخانىغا كىرسهم، مېنى  –یۇ، توختا، بىر كرىپ سۈرۈشتۈرۈپ باقاي دېدىم 
بىرسى تهبهسسۇم بىلهن كۈتىۋالدى. ئى، قېرىندىشىم، مېنىڭ بۇ یهردە تونۇغىدەك 

زۇندىن بېرى خىزمهت ئىزدەپ تاپالماي كېلىۋاتىمهن. ئهگهر ھېچكىمىم یوق، مهن ئۇ
مهن ئارقىلىق ئالالھتىن ئهجىر ئېلىشنى خالىسىڭىز، بۇ مېنىڭ مۇناسىۋەتلىك 
ماتېریاللىرىم دەپ ئۇالرنى ئۇ كىشىگه سۇنىۋېدىم. ئۇ مېنىڭ ماتېرىیاللىرىمغا بىر قۇر 

سۇبھانهلالھ ! « ر قارىۋېتىپ، كۆز یۈگۈرتكهندىن كېیىن، ئورنىدىن تۇرۇپ ماڭا تازا بى
بىز ھهم ئۇزۇندىن بىرى سىزدەك بىرسىنى ئىزدەپ یۈرگهن ئىدۇق، قهیهردە ئىدىڭىز؟ 

» نهدىن كهلدىڭىز؟ ئالالھ خالىسا (ئىنشائالالھ)، ھازىرال خىزمهتكه ئورۇنلىشىڭ 
دېمهسمۇ! ئورنۇمدىن تۇرۇپ، شۇ ئىشىخانىدىال ئالالھقا شۈكۈر سهجدىسى قىلدىم. 

چاناقلىرىمدىن توختىماي یاش سىرغىییتى، ئۇستازنىڭ سۆزىنى توختىماي كۆز 
ھېچ شۈبھىسىزكى، ئۇ ئالالھ ئهززە ۋە جهلدۇر، ھېچ شۈبھىسىزكى ئۇ « تهكرارالیتتىم، 

   ».ئالالھ ئهززە ۋە جهلدۇر!
  ۋاقتى كهلدى، ۋاقتى كهلدى!

ابباس تارىخچىالر تىلىدا قهیىت قىلىنغاندەك، مالىك ئىبنى دىنار بهنى ئ
ساقچىلىرىدىن بىرى بولۇپ، ئۇ ئالالھ یولىدىن قاچقان، ئۆزىنى قاچۇرۇپال تۇرىدىغان 
بىر ھاراقكهش ئىدى. ئۇ ئالالھنىڭ ئىرادىسى بىلهن بىر ئایالنى ئىنتایىن یاخشى 
كۆرۈپ قېلىپ، ئۇنىڭ بىلهن توي قىلىدۇ، ئهمما ئۇ خۇدانىڭ كۈنى ھاراق ئىچىپال 

  ى بىلهن بىر قىز پهرزەنتلىكمۇ بولىدۇ. تۇرىدۇ. ئالالھنىڭ ئىرادىس
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پهرزەنت ئىشقى ئۇنىڭ پۈتكۈل ۋۇجۇدىنى ئىگهللهیدۇ، ئۇ ئىشتىن كېلىپال قىزىنى 
ئوینىتاتتى، ئهركىلىتهتتى. ئۇ ھاراق ئىچىپ كهلگهن چاغلىرىدا بولسا، قىزى 
 ئهكىلىگىنىچه بېرىپ ئۇنىڭ قولىدىكى ھاراق بوتۇلكىسىنى چۈشۈرىۋېتهتتى. ئۇ گویا،
جېنىم دادا، ئالالھتىن قورقۇڭ، ھاراق دېگهن مۇسۇلمانغا قهتئىي الیىق ئهمهس، دەپ 
خىتاپ قىلىۋاتقاندەك قىالتتى. قىز بىلهن دادا ئهنه شۇ تهرىزدە ئۆتىشهتتى. بىر كۈنى ئۇ 
قىزىنى ئهركىلىتىپ، ئاسمانغا ئېتىپ ئوینىتىۋاتقاندا، قىزى چۈشۈپ كېتىپ ئۆلۈپ 

  نادامهت ئىچىدە قالىدۇ.  –ىق چۆچۈگهن دادا ھهسرەت كېتىدۇ. بۇنىڭدىن قاتت
شۇ كېچىسى ئۇ چىالشقىدەك ئىچىپ، قاتتىق مهست بولىدۇ. ئۇ شۇ كۈنكى 

  ھالىتىنى مۇنداق تهسۋىرلهیدۇ:
ئۇ كۈندىكى دەردىمنى ئالالھتىن باشقا ھېچكىم ھېس قىاللمایتتى. شۇ ھهسرەتته 

غىدەك، كىشىلهر قهبرىلىرىدىن ئۇخالپ قاپتىمهن، چۈشۈمدە، قىیامهت قایىم بول
یاالڭئایاغ، یالىڭاچ ۋە خهتنىسىز ھالدا چىقىپ، باشلىرىنى ساڭگىلتىشىپ، مهھشهر 

زەبۇن بولغان ھالدا یۈرۈشكىدەكمىش. شۇ ئهسنادا، ناھایىتى چوڭ  –مهیدانىدا خار 
بىر یىالن ئاغزىلىرىنى یوغان ئېچىپ، كىشىلهر ئارىسىدىن مېنى نىشانالپ، 

  ەك، دەم تارتىۋاتقۇدەكمىش...كېلىۋاتقۇد
مهن قاچقۇدەكمهن، قاچقۇدەكمهن. ئۇ ھهم مېنى قوغلىغىدەك، قوغلىغىدەك، 
یۇرۇكۈم قېپىدىن چىقىپ كېتهي دېگهندە، ساالپهتلىك، تهمكىنگىنه كهلگهن بىر 

ئالالھ بىلهن «مویسىپىت مۆتىۋەللى ئۇچىرىغۇدەك، مهن ئۇنىڭ قېشىغا كېلىپ، 
قولۇمدىن كهلمهیدۇ، سهن «دېسهم، ئۇ: » ۇتقۇزۋېلىڭ!قهسهمكى، مېنى چوقۇم ق

دېگۈدەكمىش، ھېلىقى یىالن » ئۆزۈڭنى قۇتقۇزاالیدىغان كىشىنىڭ قېشىغا بارغىن
بولسا مېنى توختىماي قوغالۋاتقۇدەك، مهن جهھهننهمنىڭ لىۋىگه كېلىپ 

  توختىغۇدەكمهن. 
شالي دەپ ئارقىمدا یىالن، ئالدىمدا جهھهننهم، ئۆزۈمنى جهھهننهمگه تا

  دېگهن ئاۋاز كهلگۈدەك. » قایت، سهن ئۇنىڭ ئهھلى ئهمهس!«تۇرىشىمغا، غائىبتىن: 
مهن یهنىال ئارقىمدىن یىالن قوغالۋاتقان ھالدا، قىیامهت مهیدانىغا قایتىپ، 

سىزدىن ئالالھنىڭ نامى بىلهن مېنى قۇتقۇزۇشىڭىزنى، یاكى «ھېلىقى، مویسىپىتتىن: 
دېسهم، ئۇ: » ى كۆرسىتىپ قویۈشىڭىزنى سورایمهنپاناھالنغۇدەك بىرەر جاین

قولۇمدىن كهلمهیدۇ، بىراق ساڭا ئاۋۇ قهسىرنى كۆرسىتىپ قویاي، ئۇنىڭدىن «
دېگۈدەكمىش، ئاندىن ئۇ قهسىرگه قاراپ » نىجاتلىق تېپىشىڭ مۇمكىن

  مېڭىۋاتقۇدەكمهن، ئارقىمدىن یىالن قوغالۋاتقىدەك.
تۈمهن  –مارجانالر ۋە تۈرلۈك  –ئۈنچه یاقۇت،  –قهسىر سېرىق گۆھهر، لهیلى 

دېگهن خىتاب » پهردە ئېچىلسۇن!«جاۋاھىراتالر بىلهن بېزەلگهنمىش، تۇیۇقسىز، 
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بىلهن تهڭ پهردە ئېچىلىپ، بىر توپ ئاي یۈزلۈك ئوماق بالىالر چىقىپ، بۇ قورقۇنچلىق 
پ، مهنزىگه قاراپ قالغۇدەك، ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن قىزىم ئۇشتۇمتۇت چىقىپ كېلى

 دەپ بىر توۋالپال یىالن بىلهن مېنىڭ ئارامغا ئۆزىنى ئاتقۇدەك...» دادا!«
قىزىم یىالننىڭ ئوڭ تهرىپىگه بىر نىمىلهرنى دېسه، یىالن كېتىپ قالغۇدەك، 
ئاندىن قىزىم ساقىلىمغا ئېسىلىپ، مهیدىلىرىمگه ئۇرۇپ تۇرۇپ، جېنىم دادا، 

رىگه ۋە نازىل بولغان ھهقىقهتكه (یهنى مۇئمىنلهرگه ئۇالرنىڭ دىللىرى ئالالھنىڭ زىك
  ئایهت) -16سۈرىسى، › ھهدىد(‹ قۇرئان ئایهتلىرىگه) ئېرىیدىغان ۋاقت كهلمىدىمۇ؟

كهلدى، كهلدى، دەپ بولۇپ، ئۇ نېمه یىالن دېسهم، ئۇ سىزنىڭ یامان 
دەپ جاۋاب  –ئهمهللىرىڭىز بولۇپ، سىزنى دوزاخقا چۈشۈرىۋەتكىنى تاس قالدى 

  .بهرگۈدەكمىش
ئۇ مویسىپىت كىشىچۇ؟ دېسهم،ئۇ سىزنىڭ یاخشى ئهمهللىرىڭىز بولۇپ، یامان 
ئهمهللىرىڭزگه قارىشى تۇرۇشقا ئاجىز كهلدى. دەپ، مهیدەمگه ئىككىنچى قېتىم 

مۇئمىنلهرگه ئۇالرنىڭ دىللىرى ئالالھنىڭ زىكرىگه ۋە «ئۇرۇپ تۇرۇپ، جېنىم دادا، 
» هتلىرىگه) ئېرىیدىغان ۋاقت كهلمىدىمۇ؟نازىل بولغان ھهقىقهتكه (یهنى قۇرئان ئای

  ئایهت) دېگۈدەكمىش.  -16سۈرىسى، › ھهدىد(‹
چۆچۈپ ئویغىنىپ كهتتىم. ئاندىن تاھارەت ئېلىپ، بامدات نامىزىغا مهسجىدكه 

 باردىم...
مۇئمىنلهرگه ئۇالرنىڭ سۈرىسىنى ئوقۇپ بولغان ئىمام » فاتىھه«ھهیران قاالرلىقى، 
كرىگه ۋە نازىل بولغان ھهقىقهتكه (یهنى قۇرئان ئایهتلىرىگه) دىللىرى ئالالھنىڭ زى

  دېگهن ئایهتنى ئوقۇشقا باشلىدى.  ئېرىیدىغان ۋاقت كهلمىدىمۇ؟
ئالالھ بىلهن قهسهمكى، بۇ ئۇلۇغ ئایهت گویاكى ماڭىال خىتاپ قىلىنىۋاتقاندەك 

  ئىدى.
  ↶ـــــــــــــــــــــــ›بىرىنچى قىسسه تامام‹ـــــــــــــــــــ↷

  
ئهلقىسسه: ئىسرائىل ئهۋالدىدىن (بهنى ئىسرائىل) بىر كىشى قىرىق یىل ئالالھ 

ئىبادىتىدە بولغاندىن كېیىن، یامان یولغا تېیىلىپ، ئۆزىنىڭ بىر  –تائاالنىڭ تائهت 
لىك ئهسلىنى ئۇنۇتقان ھالدا ئالالھ تائاالغا ئاسىیلىق قىلىپ، قىرىق  1چىشلهم گۆش

  ئىچىدە یاشایدۇ.  مهئسىیهت –یىل گۇناھ 
                                                

دېـگهن سـۆزنىڭ تهرجىمىسـى    » مـۇدغه «دېـگهن كهلىـمه، ئهرەبچىـدىكى    » بىر چىشلهم گـۆش «بۇ   1
دېــگهن » پـۇرات -پــارچه«، »بىـر چىشــلهم گـۆش  «نىـڭ ئهســلى لـوغهت مهنىســى،   » مــۇدغه«بولـۇپ،  

ئائىـت ئایهتلىرىـدىن بایقىشـىچه،     نىڭ تۆرەلمىگه» قۇرئان كهرىم«مهنىدە. مېدىتسېنا ئالىملىرىنىڭ 
  ت. -ھهرپى شهكلىدە بولىدىكهن» c«كۈنلۈك بولغاندا، التىنچه  26 -25تۆرەلمه تۆرىلىپ، 
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 –ئى، پهرۋەردىگارىم، قىرىق یىل تائهت «ئاندىن راھمان تائاالغا قول كۆتۈرۈپ، 
مهئسىیهت ئىچىدە، ئىتائىتىڭدىن  –ئىبادىتىڭدە بولدۇم. شۇنداقال، قىرىق یىل گۇناھ 

 –چىقتىم. ئهمدىلىكته مهن سېنىڭ یولۇڭغا قایتىپ، تهۋبه قىلىپ، ئىش 
  دېگهندە، شۇنداق بىر سادا كهلگهن: » تهۋبهم قوبۇل قىلىنارمۇ؟ ئهمهللىرىمنى تۈزەتسهم،

سهن بىزگه ئىتائهت قىلدىڭ، بىز ساڭا یېقىنالشتۇق. بىزگه ئاسیلىق قىلدىڭ، 
  سىنى ئالدىراتمىدۇق. ئهگهر تۆۋبه قىلىپ بىزگه قایتساڭ، بىز سېنى قارشى ئالىمىز. 

 -دىلىرىگه نېمه دېگهن ئهپۇچانئالالھتىن باشقا ھېچ بىر ئىالھ یوقتۇر! ئالالھ بهن
  ھه! -ھه! ئالالھ بهندىلىرىگه نېمه دېگهن كۆیۈمچان

رەھمىتى پۈتكۈل شهیئىگه یېتىدىغان راھمان تائاالنىڭ رەھمىتى بىلهن بىزلهرگه 
  رەھىم قىلىشىنى سورایمهن.        (بۇ قىسسه تامامالندى)

  ئۇنى دەریاغا تاشالڭ
ئۆز زامانىسىدا، زامانداشلىرىنىڭ ئهڭ  ئىسرائىل ئهۋالدى (بهنى ئىسرائىل)

یاخشىلىرى ئىدى. ئالالھ تائاال ئۇالرغا ئۇچىغا چىققان تهرسا، شهپقهتسىز پادىشاھ 
كۈندۈز دېمهستىن  –پىرئهۋننى ھۆكۈمران قىلغان ئىدى. پىرئهۋن ئۇالرنى كېچه 

تى. ئۆزىنىڭ ۋە قول ئاستىدىكىلهرنىڭ ئهڭ ناچار ئىشلىرىغا سېلىپ، ئارام بهرمهیت
پىرئهۋن ۋە ئۇنىڭ قول ئاستىدىكىلهردىن تارتىپ، تا ئۇنىڭ خهلقىگىچه ئىسرائىل 
ئهۋالدىنى پهس كۆرگهنلىكى ۋە كهمسىتكهنلىكىتىن، شۇنداقال ئۆز ھۆكۈمرانلىقىنىڭ 
ھاالك بولىشىغا سهۋەبچى بولىدىغان ئوغۇل بالىنىڭ ئۇالرنىڭ پۇشتىدىن تۇغۇلۇپ 

ۆلتۈرەتتى. قىزلىرىنى خىزمىتىگه سېلىش ئۈچۈن قېلىشىدىن قورقۇپ، ئوغۇللىرىنى ئ
  تىرىك قالدۇراتتى. 

پىرئهۋن بۇ بالىنىڭ تۇغۇلۇپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، ئىسرائىل 
  ئهۋالدىنىڭ ئهركهكلىرىنى ئۆلتۈرۈشكه بۇیرۇق قىلدى. 

پۈتۈلۈپ كهتكهن تهقدىردىن قېچىپ قۇتۇلغىلى بولمایتتى. چۈنكى، ئالالھ 
مۆرىتى كهلسه ئۇ ھهرگىز كېچىكتۈرۈلمهیدۇ. ھهر بىر  -هلگىلىگهن ۋاقتى تائاالنىڭ ب

  ۋاقىتنىڭ ھۆكمى بولىدۇ. جانابى ھهقنىڭ بۇ ھهقتىكى كاالمى:
 مۇسانى ئېمىتكىن ئۇنىڭ «مۇسانىڭ ئانىسىغا ئىلھام بىلهن بىلدۈردۇقكى

نىل  زىیانكهشلىككه ئۇچرىشىدىن قورقساڭ ئۇنى (ساندۇققا سېلىپ) دەریاغا (یهنى
دەریاسىغا) تاشلىغىن ئۇنى (ھاالك بوالرمىكىن دەپ) قورقمىغىن (ئۇنىڭ پىراقىدىن) 
قایغۇرمىغىن ئۇنى ساڭا چوقۇم قایتۇرىمىز ۋە ئۇنى پهیغهمبهرلهردىن قىلىمىز. 
پىرئهۋننىڭ ئائىلىسىدىكىلهر مۇسانى ئاقىۋەت ئۆزلىرىگه دۈشمهن ۋە خاپىلىق (نىڭ 

ریاسىدىن) سۈزۈۋالدى. شۈبھىسىزكى پىرئهۋن مهنبهسى) قىلىش ئۈچۈن (نىل دە
بۇ باال) ماڭا ۋە ‹(ھامان ۋە ئۇالرنىڭ قوشۇنلىرى خاتاالشقان ئىدى.پىرئهۋننىڭ ئایالى: 
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ساڭا كۆز نۇرى (یهنى خۇشاللىق) بولسۇن ئۇنى ئۆلتۈرمهڭالر بهلكى ئۇ بىزگه پایدا 
(پىرئهۋننىڭ ۋە ئۇنىڭ  دېدى. ھالبۇكى ئۇالر› یهتكۈزەر یاكى ئۇنى ئوغۇل قىلىۋاالرمىز

 یاردەمچىلىرىنىڭ ھاالكىتىنىڭ مۇسانىڭ قولىدا بولىدىغانلىقىنى) ئۇقمایتتى.
  ، ئایهتلهر) -9، -8، -7سۈرىسى، › قهسهس(‹

پىرئهۋن ئىسرائىل ئهۋالدىنىڭ ئوغۇللىرىدىن نۇرغۇنلىرىنى ئۆلتۈرىۋەتكهن. بۇنىڭ 
ر تۈركۈملهپ  –تۈركۈم  ئىسرائىل ئهۋالدىنىڭ ئهركهكلىرىنى 1بىلهن قىبتال

ئۆلتۈرىۋېرىپ، ئۇالر ئىشقا سالىدىغان ئهرلهر قالماي، زور ئهمگهكنىڭ ئۆزلرىگه 
ئهگهر بۇ ئهھۋال داۋاملىشىۋەرسه، «یۈكلىنىپ قېلىشىدىن قورقۇپ، پىرئهۋنگه: 

ئۇالرنىڭ چوڭلىرى ئۆلۈپ تۈگهپ، ئوغۇللىرى ئۆلتۈرۈلۈپ، ئایاللىرى ئهرلىرى 
دەپ » ىشى مۇمكىن ئهمهس، شۇنىڭ بىلهن ئىشالر بىزگه قالىدۇقىاللىغان ئىشنى قىالل

شىكایهت قىلىدۇ. شۇنىڭ بىلهن پىرئهۋن ئوغۇلالرنى بىر یىل ئۆلتۈرۈپ، بىر یىل 
ئۆلتۈرمهسلىككه پهرمان چۈشۈرىدۇ. ھارۇن ئهلهیھىسساالم، ئوغۇل بوۋاقالر 

نىڭ ئۆلتۈرۈلىدىغان ئۆلتۈرۈلمهیدىغان یىلى تۇغۇلغان. یېڭى تۇغۇلغان ئوغۇل بوۋاقالر
  نۆۋىتى كهلگهن یىلى مۇسا ئهلهیھىسساالم تۇغۇلىدۇ. 

پىرئهۋننىڭ بۇ ئىشقا مهخسۇس بهلگىلىگهن ئادەملىرى بار بولۇپ، بۇ ئادەملهر 
تۇغۇت ئانىلىرى ئارقىلىق ھامىلدار ئایالالرنى تىزىمغا ئېلىپ، ئۇالر یهڭگىیدىغان 

ى بوالتتى. ئهگهر ئۇ ئایال قىز تۇغسا ئۇالر چاغدا، پهقهت قىبت ئایاللىرىال تۇغۇت ئانس
بالىغا چېقىلماي كېتهتتى. ئوغۇل تۇغسا، ھېلىقى مهخسۇس ئادەم قاسساپلىرى 

  پىچاقلىرىنى بىلهپ كىرىپ، بالىنى بوغۇزلىۋىتهتتى. 
قاھھار (قهھىر قىلغۇچى) سۈپىتىگه ساھىب ئالالھ ئۇ نائهھلىلهرنى رەسۋا 

  قىلىۋەتسۇن!
منىڭ ئانىسى ئۇنىڭغا ھامىلدار بولغاندا، ھامىلدارلىقنىڭ مۇسا ئهلهیھىسساال

ئاالمهتلىرى كۆرۈلمىگهچكه، تۇغۇت ئانىلىرى بایقىیالمىغان. ئهمما ئۇنىڭ كۆزى 
تىت بوالتتى، بالىسىغا  –یورۇغاندا، ئانىسى ئۇنىڭ ئۆلتۈرۈلىشىدىن قورقۇپ، تىت 

  ئىچى ئاغرىیتتى. 
قاالتتى. مهیلى ئۆزلىكىدىن بولسۇن، مۇسانى كۆرگهنلىكى كىشى ئۇنى یاقتۇرۇپ 

مهیلى دىن یۈزىدىن بولسۇن ئۇنى یاخشى كۆرگهن ئادەم بهختلىكتۇر. جانابىي ئالالھ 
  مۇنداق دەیدۇ:

  ئایهت) -39سۈرىسى، › تاھا» (‹ساڭا مهن تهرەپتىن بولغان مۇھهببهتنى سالدىم«

                                                
دېــگهن مهنىنــى » مىســىر ئاھالىســى « قهدىمكــى گىــرگچه ســۆز بولــۇپ، ئهینــى زامانــدا،  -قىبــت 1

  ت.   -بىلدۈرەتتى. ھازىر مىسىردىكى خىرىستىیانالرنى كۆرسىتىدۇ 
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دىن مۇسا ئهلهیھىسساالمنىڭ ئانىسى بالىسىنىڭ زىیانكهشلىككه ئۇچرىشى
قورقۇپ، چوڭقۇر بىر تهشۋىش ئىلكىدە قالىدۇ. شۇ چاغدا، خۇددى ئالالھ تائاال 
ئېیىتقاندەك، قانداق قىلىش كېرەكلىكى ئىلھام بىلهن كۆڭلىگه چۈشىدۇ، خىیالىدىن 

  كېچىدۇ.
مۇسانى ئېمىتكىن ئۇنىڭ «مۇسانىڭ ئانىسىغا ئىلھام بىلهن بىلدۈردۇقكى «

ڭ ئۇنى (ساندۇققا سېلىپ) دەریاغا (یهنى نىل زىیانكهشلىككه ئۇچرىشىدىن قورقسا
دەریاسىغا) تاشلىغىن ئۇنى (ھاالك بوالرمىكىن دەپ) قورقمىغىن (ئۇنىڭ پىراقىدىن) 

» قایغۇرمىغىن ئۇنى ساڭا چوقۇم قایتۇرىمىز ۋە ئۇنى پهیغهمبهرلهردىن قىلىمىز.
  ئایهت) -7سۈرىسى، › قهسهس(‹

هیھىسساالمالرنىڭ ئۆیى نىل ساھىلىدا بۇ قىسسىنىڭ تهپسىالتى مۇنداق: مۇسا ئهل
  ئىدى. ئۇنىڭ ئانىسى بىر ساندۇق یاسىتىپ، دەریاغا ئورۇنالشتۇرىدۇ.

ئانىسى مۇسا ئهلهیھىسساالمنى ئۆیىدە ئېمىتهتتى، ئهگهر یېنىغا بىرەر یوچۇن 
كىشى كىرىپ قالغۇدەك بولسا، مۇسا ئهلهیھىسساالمنى دەریا بویىغا ئېلىپ بېرىپ، 

قا سېلىپ، ساندۇقنى ئارقان بىلهن باغالپ، ئارقاننىڭ بىر ئۇچىنى ھېلىقى ساندۇق
قىرغاققا چىگىۋېلىپ دەریاغا قویۇپ بېرەتتى. بىر كۈنى ئۇنىڭ ئۆیىگه بىر ئادەم 
كىرىۋېدى، ئانىسى ئۇنىڭ بالىنى بایقاپ قېلىشىدىن ئهنسىرەپ، مۇسا 

هن قویۇپ بېرىدۇ. ئهلهیھىسساالمنى دەریا بویىغا ئېلىپ بېرىپ، ھېلىقى ساندۇق بىل
ئهمما بۇ قېتىم ساندۇقنى باغالپ قویۇشنى ئۇنتۇپ قالىدۇ. ساندۇق سۇدا لهیلهپ 
بېرىپ، پىرئهۋننىڭ تۇرالغۇسى ئالدىدىن ئۆتكهندە، كېنىزەكلهر ساندۇقنى 

یۇ، ئهمما بۇ  -سۈزۈۋېلىپ، پىرئهۋننىڭ ئایالىنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كىرىشىدۇ
ئایالىدىن بۇرۇن ئېچىپ قویۇپ، گهپكه  كېنىزەكلهر ساندۇقنى پىرئهۋننىڭ

قېلىشىدىن قورقۇپ ساندۇقنى ئاچمىغاچقا، ئۇنىڭدا نېمه بارلىقىدىن بېخهۋەر ئىدى. 
كۇتىسىز یارىتىلغان، ئوماققىنه بىر  –ھالبۇكى، ساندۇقتىن ئاجایىپ چىرایلىق، كهم 

ئاالنىڭ ئىزنى دە، ئالالھۇ تا –ئوغۇل چىقىدۇ. ئۇ ئایال بالىغا بىرال نهزەر تاشالیدۇ 
بىلهن قهلبىگه بالىنىڭ مۇھهببىتى چۈشىدۈ. نېھایهتته، بۇ مۇھهببهت جانابىي 
ئالالھنىڭ بۇ ئایالنىڭ بهختلىك بولىشى، ئىززەتلىك بولىشىنى، ۋە ئېرىنىڭ بهدبهخت 

  بولىشىنى ئىرادە قىلغانلىقىنىڭ نىشانىدۇر.
ىسىدىكىلهر مۇسانى پىرئهۋننىڭ ئائىلئالالھ تائاالنىڭ بۇ ھهقتىكى كاالمى: 

ئاقىۋەت ئۆزلىرىگه دۈشمهن ۋە خاپىلىق (نىڭ مهنبهسى) قىلىش ئۈچۈن (نىل 
  ئایهت) -8سۈرىسى، › قهسهس(‹ دەریاسىدىن) سۈزۈۋالدى.

ئالالھ تائاالنىڭ مۇسا «بۇ ئۇلۇغ ئایهت (ئایهتى كهرىم) نىڭ تهپسىرىلىك مهنىسى: 
ە دۈشمهن قىلىش ئۈچۈن ئۇالرغا ئهلهیھىسساالمنى ئۇالرغا خاپىلىقنىڭ مهنبهسى ۋ
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  »ساندۇقنى سۈزىۋېلىشنى تهقدىر قىلغان ئىدى.
بۇ ئۆز نۆۋىتىدە یهنه، ئۇالرنىڭ مۇسا ئهلهیھىسساالمدىن قورققانلىقىنىڭ كارغا  

كهلمهیدىغانلىقىغا كۈچلۈك دەلىلدۇر. پىرئهۋن بالىنى كۆرۈپ، ئۇنىڭ ئىسرائىل 
ى ئۆلتۈرۋەتمهكچى بولغاندا، پىرئهۋننىڭ ئهۋالدىدىن بولۇپ قېلىشىدىن قورقۇپ، ئۇن

تارتىش قىلىپ،  –ئایالى خانىش ئاسىیه كىچىك مۇسا ھهققىدە، پىرئهۋن بىلهن تاالش 
  بالىنى ھىمایه قىلىدۇ. ئۇنى پىرئهۋنگه یاخشىچاق قىلىپ:

دېگهندە، پىرئهۋن: » بۇ باال ماڭا ۋە ساڭا كۆز نۇرى (یهنى خوشاللىق) بولسۇن.«
  دەیدۇ.» اق، ئهمما مهن ئۈچۈن ئۇنداق ئهمهسسهن ئۈچۈن شۇند«

ئىش ئهمهللىیهتتىمۇ شۇنداق بولدى. ئالالھ تائالالھ پهیغهمبهر مۇسانىڭ سهۋەبى 
بىلهن ئاسىیهنى ھىدایهت قىلدى، جهننهتكه مۇیهسسهر قىلدى، پىرئهۋننى مۇسا 

  ئهلهیھىسساالمنىڭ قولىدا ھاالك قىلدى. 
ىۋالماقچى بولىدۇ. چۈنكى ئۇنىڭ ئاسىیه كىچىك مۇسانى بالىچىالپ بېق

پىرئهۋندىن بولغان ئوغلى یوق ئىدى. ئۇالر دەریادىن سۈزۈۋالغان بۇ باال ئارقىلىق 
ئۆزلىرىگه یاراتقۇچى پهرۋەردىگارىنىڭ قانداق بۈیۈك، قانداق ئاجایىپ ھېكمهتلهرنى 

  ئېرادە قىلغانلىقىنى ئهسال بىلىشمهیتتى.
ىڭ قولىغا چۈشۈپ قالغانلىقىنى ئاڭالپ) مۇسانىڭ ئانىسى (مۇسانىڭ پىرئهۋنن
ھۇشىنى یوقاتتى (ئۇنىڭ ئالالھنىڭ بالىنى قایتۇرۇش ۋەدىسىگه)  -ئهس

ئىشهنگۈچىلهردىن بولۇشى ئۈچۈن ئۇنىڭ كۆڭلىنى خاتىرجهم قىلمىغان بولساق ئۇ 
بالىنى ئاشكارىالپ قویغىلى تاس قالغان ئىدى. ئانىسى مۇسانىڭ ھهمشىرىسىگه: 

دېدى. ھهمشىرىسى مۇسانى یىراقتىن › ش ئۈچۈن) مۇساغا ئهگهشكىنخهۋەرنى ئۇقۇ‹(
كۆرۈپ تۇردى. ھالبۇكى ئۇالر (ئۇنى) تۇیمایتتى. (ئۆز ئانىسى كېلىشتىن) ئىلگىرى 
مۇسانى سۈت ئهمگۈزگۈچى ئایالالرنىڭ ئېمىتىشىدىن توستۇق مۇسانىڭ ھهمشىرىسى: 

ئۇالر مۇسانى  ىپ قۇیایمۇسىلهرگه مۇسانى ئوبدان باقىدىغان بىر ئایالنى كۆرسىت‹
دېدى. ئانىسىنىڭ خۇشال بولۇشى قایغۇرماسلىقى ۋە ئالالھنىڭ › ئىخالس بىلهن باقىدۇ

ۋەدىسىنىڭ ھهق ئىكهنلىكىنى بىلىشى ئۈچۈن بىز مۇسانى ئۇنىڭغا قایتۇردۇق لېكىن 
 ئىنسانالرنىڭ تولىسى (ئالالھنىڭ ۋەدىسىنىڭ ھهق ئىكهنلىكىنى) بىلمهیدۇ.

  ئایهتكىچه) -13ئایهتتىن،  -10رىسى، سۈ› قهسهس(‹
مۇسانىڭ ئانىسىغا كهلسهك، ئوغلىنى دەریادا ئېقىتىپ قویغان ئانىنىڭ پۈتكۈل 

ئىچىدىن  –قوپسا بالىنىڭ غېمىدە ئىچ  –یادى بالىسىدا بولۇپ، ئولتۇرسا  –ئهس 
(ئهلمۆئمىن) دېگهن گۈزەل ئىسىمغا » بهندىسىنى خاتىرجهم قىلغۇچى«ئۈزۈلىدۇ. 

ئالالھ مۇسانىڭ ئانىسىغا خاتىرجهملىك تۇیغۇسى بهخش ئېتىپ، سهبىرگه ساھىب 
نادامهتتىن ئۆزىنى یوقاتقان ئانا بىر  –نائىل قىلىمىغان بولسا ئىدى، ھهسرەت 
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ئوغلىنى یوقىتىپ قویغانلىقىنى، ئۆزىنىڭ نېمه كۈنگه قالغانلىقىنى دەپ تاشلىغان، 
  مهخپىیهتلىكنى ئېچىپ تاشلىغان بوالتتى.

وڭ قىزىنى مۇسانىڭ ئىزىغا چۈشۈپ، ئۇنىڭ خهۋىرىنى ئېلىپ كېلىشكه، ئۇ چ 
شهھهر ئهتراپلىرىدىن بۇ ھهقته نېمه پاراڭالر بولىۋاتقانلىقىنى سۈرۈشتۈرۈپ كېلىشكه 

  بۇیرۇیدۇ. 
  مۇسانىڭ ھهمشىرىسى قاتتىق ئېھتىیاتچانلىق بىلهن ئۇنىڭ پېیىگه چۈشىدۇ.

قان بولۇپ ئۇنىڭغا خانىش تولىمۇ ئامراق مۇسا ھازىر پىرئهۋننىڭ ئۆیىگه ئورۇنالش
بولۇپ قالغان ئىدى. كىچىك مۇسا ئوردىدىكى ئىنىك ئانىالرنىڭ ھېچقایسىنى ئهمگىلى 

  ئۇنىمایدۇ.
ئۇالر ئىنىك ئانا ئىزدەپ مۇسانى ئېلىپ بازارغا بارىدۇ. مۇسانىڭ ھهمشىرىسى 

 یۇ، چاندۇرمایدۇ. -ئىنىسىنى ئۇالرنىڭ قولىدا كۆرىدۇ
ئىكراملىق  –دىكى پهیغهمبهر مۇسانىڭ ئالالھ تائاال ھۇزۇرىدا ئىززەت بۇ كهلگۈسى

بولغانلىقى ۋە ھهق سۇبھانهھۇ ۋەتائاالنىڭ ئۇنى ئۆز ئانىسىدىن باشقا بىرسىنى 
ئېمىشتىن ساقالپ قالغانلىقى ۋە بۇ ئارقىلىق ئۇنى ئۆز ئانىسىنىڭ ئىمىتىشىگه سهۋەب 

  قىلغانلىقىدىندۇر.
ئانىسى ئىزدەپ پىتراپ كېتىشكهن بۇ ئایالالرنى  مۇسانىڭ ھهمىشىرىسى سۈت

ئۇالر  سىلهرگه مۇسانى ئوبدان باقىدىغان بىر ئایالنى كۆرسىتىپ قۇیایمۇكۆرگهندە، 
  ئایهت) -12سۈرىسى، › قهسهس(‹دېدى.  مۇسانى ئىخالس بىلهن باقىدۇ

ىن مۇسانىڭ ھهدىسى بۇ سۆزلهرنى قىلغاندا، ئۇالر ئۇنى تۇتىۋېلىپ بېرىپ ئۈستىد
  شىكایهت قىلىدۇ. 
ئۇ ئۆیدىكىلهرنىڭ مۇسانى ئىخالس بىلهن ئېمىتىپ، كۆیۈنۈپ «ئۇالر قىزنى، 

ئۇ «دەپ سوراقلىغاندا، ھهدىسى ئۇالرغا: » باقىدىغانلىقىنى سهن قانداق بىلىسهن؟
ئائىلىدىكىلهرنىڭ بالىنى ئىخالس بىلهن ئىمىتىشى، كۆیۈنۈشى، پادىشاھنىڭ 

دە،  –دەپ جاۋاب بېرىپ قۇتۇلىدۇ » هتى ئۈچۈندۈرشاتلىقى، ۋە شاھنىڭ مهنپهئ
ئېنىك ئانىسى ئایالالر بىلهن بالىنى ئېلىپ، مۇسانىڭ ئانىسىنىڭ ئالدىغا ئېلىپ 
كېلىشىدۇ. ئانىسى مۇسانى ئېمىتىۋېدى، باال ئېمىدۇ. بۇنى كۆرگهن خوتۇنالر بۇ خۇش 

 خهۋەرنى ئېلىپ، خانىشنىڭ یېنىغا یۈرۈپ كېتىدۇ. 
ئاسىیه مۇسانىڭ ئانىسىنى چاقىرىتىپ كېلىپ، ئۇنىڭغا زور بۇنى ئاڭلىغان 

ئىلتىپات كۆرسىتىدۇ، ئاسىیه گهرچه بۇ ئایالنىڭ مۇسانىڭ ئۆز ئانىسى ئىكهنلىكىنى 
تارتۇقالرنى ئىنئام  –بىلمىسىمۇ، بالىنىڭ ئۇنى ئهمگهنلىكى ئۈچۈنال ئۇنىڭغا ھهدىیه 

ېمىتىپ بېرىشىنى تهلهپ قىلغاندىن كېیىن، ئۇنىڭدىن ئوردىدا تۇرۇپ بالىنى ئ
قىلىدۇ. مۇسانىڭ ئانىسى ئۆزىنىڭ ئهرلىك ۋە بالىلىق ئایال ئىكهنلىكىنى خانىشنىڭ 
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ھۇزۇرىدا تۇرۇش ئۇنىڭغا بىئهپ كېلىدىغانلىقىنى ئېیتىپ، خالىسا، بالىنى ئۆز ئۆیىدە 
ئېمىتىپ بېرىش ئىلتىماسىنى قویىدۇ. خانىش ئاسىیه بۇنىڭغا قوشۇلۇپ، كىچىك 

ساالمالر بىلهن ئۇزۇتۇپ قویىدۇ. مۇسانىڭ  –انىسىنى نۇرغۇن سوۋغا مۇسانىڭ ئ
ئانىسى قهلب خانىسى خاتىرجهملىك نۇرىغا چۈمۈلگهن ھالدا بالىسىنى ئېلىپ ئۆز 

  ئۆیىگه قایتىپ كېلىدۇ. 
(ئهلفاتتاھ) » رەھمهتنى ئاشۇرغۇچى –قىیىنچىلىقىنى ھهل قىلغۇچى، رىزىق «

ئابرۇیغا،  –ى ھهق ئۇنىڭ قورقۇنچىنى، ئىززەت دېگهن گۈزەل ئىسىمغا ساھىب جاناب
سهكپارىلىقىنى، دىل ئارامىغا ئایالندۇرۇپ بهردىكى، پىشكهلچىلىك بىلهن ئۇندىن 

  قۇتۇلغىچىلىك بولغان ۋاقىت پهقهت شۇنچىلىك ئىدى. 
ئىشالر ئىلكىدە بولغان ئالالھ پاكتۇر! ئالالھ نېمىنى خالىسا شۇ بولىدۇ. نېمىنى 

 –مایدۇ. جانابىي ھهق ئۆزىدىن قورقىدىغان كىشىگه ھهر قانداق غهم خالىمىسا شۇ بول
  پاالكهتچىلىكتىن كېیىن چىقىش یولىنى ھهم ئۆزى بېرىدۇ.  –غۇسسه، پېشكهل 

  بۇ قىسسه تامام
 یۇسۇفنىڭ ئوخشىشى

(رەۋزەتۇلمۇھىببىین) دېگهن » یاخشى كۆرگۈچىلهر باغچىسى«ئىمام ئىبنى قهییۇم 
ر ئىبنى خهتتاب (ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن) نىڭ كىتابىدا، خهلىپه ئۆمه

  زامانىدىكى بىر قىسسىنى بایان قىلغان.
ئهلقىسسه: بۇ بىر سالىھ (توغرا یول تۇتقۇچى) یىگىت ھهققىدىكى قىسسه بولۇپ، 
ئۆمهر (ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن) ئۇنىڭ تهقۋا، دۇرۇسلىقىغا مهستلىكى كېلهتتى، 

  دېرىكىنى قىلىپ تۇراتتى.  –ئىدى. ئۇنى كۆرمهي قالسا ئىز  ئۇنىڭدىن تولىمۇ خۇش
دە،  –بىقارار بولىدۇ  –ئۇ یىگىتنى كۆرگهن بىر ساھىبجامال ئایال ئۇنىڭغا ئاشىق 

  ئۇنىڭغا ئېرىشمهك كویىدا بولىدۇ. 
بىر موماي ئۇنى بۇ ئایالىنىڭ ئالدام خالتىسىغا چۈشۈرۈپ بېرىدىغانلىقىنى ئېیتىدۇ 

مېنىڭ بىر ساغلىق قویۇم بار ئىدى، سېغىشقا «تنىڭ یېنىغا بېرىپ، ۋە ھېلىقى یىگى
  دەیدۇ.» كۈچۈم یهتمىدى. مهندەك بىر قېرىغا یاردەم قىلساڭ ئهجىر ئاالتتىڭ، ئوغلۇم

سوراپ قىلىدىغان بۇ یىگىت مومایغا ئهگىشىپ ئۇنىڭ  –ساۋابلىق ئىشنى ئىزدەپ 
ئایال چىقىپ كېلىپ، ئۇنىڭدىن ئۆیىگه كېلىدۇ. ئۆیدىن قوي ئهمهس، چىرایلىق بىر 

ئۆزى بىلهن بىرگه بولۇشنى تهلهپ قىلىدۇ. یىگىت ئایالدىن ئۆزىنى بىر چهتكه ئالىدۇ 
  ۋە ئالالھنى زىكرى قىلىدۇ. 

ۋاي، بۇ «قایتا سۈركىلىپمۇ مهقسىتىنى ئىشقا ئاشۇرالمىغان ئایال،  –یىگىتكه قایتا 
سۈرەن سالىدۇ. توپالنغان  –دەپ چوقان » مېنىڭ نۇمۇسۇمغا تهگمهكچى بولدى!

  كىشىلهر ئۇنى راسا ئۇرىدۇ. 
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ئى، «ئهتىسى یىگىتكه تامامهن ئىشهنگهن ئۆمهر (ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن)، 
دېگهن ئۈمىت بىلهن ئۇنى » رەببىم ئۇنىڭغا بولغان قارىشىمنى ئۆزگهرتىۋەتمىگىن

  یوقالپ كېلىدۇ ۋە یىگىتتىن ئىشنىڭ تهپسىالتىنى سوایدۇ. 
ىڭ راستىنى ئاڭلىغان ئۆمهر (ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن) ئۇ ئایالنىڭ ئىشن

خۇلۇملىرى ئىچىدىكى مۇمایالرنى چاقىرىتىپ كېلىپ، یىگىتكه تونۇتىدۇ.  –قوشنا 
تۇتۇلغان مومایدىن ئىشنىڭ راستىنى قاتتىق سۈرۈشتۈرىدۈ. مومایدىن ئىشنىڭ 

بىزنىڭ ئارىمىزدىنمۇ « ى بولسۇن): ھهقىقىتىنى ئاڭلىغان ئۆمهر (ئالالھ ئۇنىڭدىن راز
» ساناالر بولسۇن!  –یۇسۇفنىڭ ئوخشىشىنى چىقارغان ئالالھقا چهكسىز ھهمدۇ 

  دەیدۇ
  مهن ئهما

ھىجرىیه بىرىنچى ئهسىردە، دۇنیا تىرىكچىلىكىدىن باش تارتىپ، ئىلىم كویىدا  
بىر  ئىزدەنگهن تهقۋا بىر یاش ئۆتكهنىكهن. قولىنىڭ قىسقىلىقىدىن یېگۈدەكمۇ

نهرسىسى قالمىغان بۇ یىگىت بىر كۈنى قورساققا دال بولغىدەك بىرەر نهرسه ئزدەپ 
مېڭىپ بىر ئالمىلىق باغدا ئایاغالشقان خالتا كوچىدا توختاپ  –چىقىدۇ ۋە مېڭىپ 

ھېچكىم كۆرمىگهندىكىن بۇ «قالىدۇ. قارىسا، بىر شاخ ئالما یولغا ساڭگىالپ تۇرغان، 
قورسىقىمنى گولالپ تۇرسام، ھېچ گهپ بولماس، ئۇنىڭ ئالمىدىن بىرەر تال یهپ 

دېگهنلهرنى ئویلىغان » ئۈستىگه بىرەر تال ئالمىغا بۇ باغنىڭ مېۋىسى كهملهپ كهتمهس
  یىگىت ئالمىدىن بىر تال ئۈزۈپ یهیدۇ. 
  ئۆزىنى ئهیىپلهشكه باشالیدۇ:  –ئهمما، ئۆیىگه قایتقاندىن كېین، ئۆز 
دۇ؟! مهن قانداقسىگه بىر مۇسۇلماننىڭ مۆئمىن كىشىمۇ مۇشۇندا قىالم

 –ئىجازەتسىز ھالدا ئۆز نهپسىگه قول ئۇزاتتىم  –تهئهللۇقاتىدىن ھېچقانداق ئىزىن 
  ھه!؟

تاغا، تۈنۈگۈن ماڭا «ئۇ شۇ خىیالالر بىلهن باغنىڭ ئىگىسىنى ئىزدەپ بارىدۇ ۋە: 
. مانا بۈگۈن ئاچلىق یىتىپ، بېغىڭىزدىن بىر تال ئالمىنى ئۈزۈپ یهپ سالغان ئىدىم

ئالالھ «دېگهندە، باغۋەن ئۇنىڭغا: » شۇنىڭ ئۈچۈن سىزدىن ئىزىن سوراپ كهلدىم
بىلهن قهسهمكى، مهن سېنى ھهرگىز كهچۈرمهیمهن، قىیامهت كۈنى ئالالھ تائاالنىڭ 

  دەیدۇ. » ھوزۇرىدا سېنىڭ ئۈستۈڭدىن داۋا قىلىمهن!
مېنى « رىدۇ: مۆئمىن یىگىت ئۇنىڭدىن كهچۈرۈم سوراپ، یىغالپ یالۋۇ

كهچۈرىۋېتىدىغانال بولسىڭىز، مهن ھهرقانداق ئىشقا تهییار، مېنى بۇ ئىشتىن خاالس 
ئۇنىڭ یالۋۇرۇشلىرىغا پهرۋا قىلمىغان باغۋەن ئۇنى تاشالپ ئۆیىگه كىرىپ » قىلىۋېتىڭ

  كېتىدۇ. یىگىت ئۆینىڭ یېنىدا ئۇنىڭ ئهسىر نامىزىغا چىقىشىنى ساقالیدۇ.
پ، یىگىتنىڭ تېخىچه ئۆرە تۇرغانلىقىنى كۆرىدۇ ۋە ئۇنىڭ باغۋەن ئۆیىدىن چىقى
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 –ساقاللىرى ئارقىلىق دومىالپ چۈشىۋاتقان یاشلىرىدىن، چىرایدىن ئىلىم ۋە تائهت 
ئىبادەتنىڭ نۇرلىرىدىن باشقا یهنه ئاللىقانداق بىر نۇرنىڭ پارالپ تۇرغانلىقىنى 

  بایقایدۇ. 
الغان بۇ ئۆمرۈمدە بېغىڭىزدا ئىشلهپ تاغا، مهن قېلىپ ق«یىگىت یهنه یالۋۇرىدۇ: 

ئۆتۈپ كېتىشكه، نېمىگه بۇیرىسىڭىز شۇنى قىلىشقا تهییارمهن، مېنى كهچۈرىۋەتكهن 
  » بولسىڭىز!

ئى، ئوغلۇم مهن سېنى «بۇ چاغدا، باغۋەن ئویلىنىپ قالىدۇ ۋە ئۇنىڭغا: 
ىت دەیدۇ. بۇنى ئاڭلىغان یىگ» كهچۈرىۋېتىشكه تهییار، بىراق بىر شهرتىم بار

كۆڭلىڭىزگه «كۆزلىرىدىن ھایاجان ئۇچقۇنلىرىنى چاقنىتىپ تۇرۇپ سورایدۇ: 
  » تاغا ، كهلگهنلىكى شهرتنى قویۇڭ

  دەیدۇ باغۋەن.» شهرتىم شۇكى، مېنىڭ قىىزم بىلهن توي قىلىسهن«
یىگىت بۇ شهرتنى تازا چۈشىنهلمهي، ھایاجان ۋە ھهیرانلىقتا تېڭىرقاپ قالغاندا، 

  مالشتۇرىدۇ: باغۋەن سۆزىنى داۋا
ئهمما، ئوغلۇم شۇنى بىلىپ قالغىنكى، مېنىڭ قىزىم كۆزى كۆرمهس، قۇلىقى «

ئىشتمهس، تىلى ئىشلىمهس، پۇتى باسماس بىر قىز. مهن ھهم ئۇزۇندىن بېرى مۇشۇ 
قىزىمنى الیىق كۆرگىدەك بىر ئهر ئىزدەۋاتقان ئىدىم. قىزىمنى الیق كۆرسهڭ 

  »گۇناھىڭدىن كهچتىم
ڭلىغان یىگىت ئۆزىگه كهلگهن یهنه بىر قېتىملىق مۇسىبهتتىن بېشى بۇ گهپلهرنى ئا

قاتقان، ھهیرانىلىك دېڭىزغا پاتقان ئىدى. ئون گۈلىنىڭ بىرسىمۇ ئېچىلمىغان بۇ 
بىتهلهي یىگىت ئهمدى ئۆمۈر بوي ئاشۇ مهجرۇھ قىزنىڭ خىزمىتىنى قىلىپ، ئۇنىڭ 

ى قىزغا بېرىپ توختىغاندا، پېتهك بولۇپ ئۆتسۈنمۇ!؟ ئۇنىڭ خىیاللىر –ئۈچۈن پاي 
» قىزغا دۇنیالىقىڭدا سهۋر قىلىسهن، ئهمما ئاخىرەتتىكى ئالما دەۋاسىدىن قۇتۇلىسهن«

تاغا، قىزىڭىزنى الیىق كۆردۈم، جانابى ھهقتىن نېیىتىمگه «دە،  –دېگهنلهرنى ئویلىدى 
ئهجىر بېرىشىنى، ماڭا یهتكهن بۇ ئىشالردىن یاخشىلىقنى ئىرادە قىلىشىنى 

  دېگهن جاۋابنى بېرىدۇ. » ایمهنسور
ئهمىسه، شۇنداق بولسۇن، ئوغلۇم! ئالدىمىزدىكى پهیشهمبه توي زىیاپىتڭالرنى «

  دەپ گهپنى ئۈزىدۇ، باغۋەن.» بېرەي، قىزىمنىڭ مېھىر ھهققى مهندىن بولسۇن
پهیشهمبه كۈنى كهلگهندە، توي بولىدىغان بۇ یىگىت توي بولىدىغاندەك ئهمهس، 

لهیلهپ یېتىپ  –سۆرەپ، غهم دەریاسىدا لهیلهپ  -ىنى سۆرەپ ئېغىر قهدەملىر
ئایالىڭنىڭ «سائهتتىن كېیىن،  –كېلىدۇ. قىزنىڭ دادىسى ئۇنى ئۆیىگه باشالپ، ساالم 

قېشىغا كىرگىن ئوغلۇم، ئالالھ تائاال ئىشىڭالرغا بهرىكهت ئاتا قىلسۇن، ئاراڭالرنى 
ىزنىڭ ھوجرىسىغا یىتىلهپ دەپ ئۇنى ق» یاخشىلىق رىشتىسىدە یېقىن قىلسۇن!
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  ئاپىرىپ قویىدۇ. 
یىگىت قارىغۇدەك بولسا، غۇنچه بویلۇق، ئاي یۈزلۈك، چولپان كۆزلۈك، سۇمبۇل 

دېگىنىچه » ئهسساالمۇ ئهلهیكۇم، ئۆمۈر یولدىشىم!«ساچلىق بىر ساھىبجامال قىز: 
  ساالم بىلهن ئۇنىڭ ئالدىغا چىقتى. 

بى بۇ قىزنى كۆرگهن یىگىت، جهننهتتىن زېمىنغا چۈشۈرۈلگهن پهرى كه
دادىسىنىڭ قىز ھهققىدىكى سۈپهتلىرىنى ئهسلهپ گاڭگىراپ، قاققان قوزۇقتهكال 

  تۇرۇپ قالغان ئىدى. 
یىگىتنىڭ خىیالىدىن نېمىلهر كېچىۋاتقانلىقىنى سهزگهن قىز، ئېرىنىڭ یېنىغا 

ۈچۈن شۈبھىسىزكى، ھارام ئ«دە، ئېیتىدۇ:  –كېلىپ، قولىغا مېھىر بىلهن سۆیىدۈ 
كۆزۈم كور، ھارام سۆزلهر ئۈچۈن تىلىم تۇتۇق، ھارام پاراڭ ئۈچۈن قۇلىقىم پاڭ، 
قهدەملىرىم ھارام ئۇچۈن پالهچتۇر، مهن دادامنىڭ ئهتىۋارلىق یالغۇز قىزى، دادام ماڭا 
بىر نهچچه یىلدىن بىرى الیىق ئىزدەۋاتقان ئىدى، سىز ئۇنىڭ یېنىغا بىر ئالما ئۈچۈن 

شۈبھىزكى، بىر ئالما چاغلىق ‹، یاش تۆكتىڭىز. دادام دېدى، ئىزىن سوراپ كېلىپ
كىشىنىڭ ھهققىنى یېیىشتىن قورققان كىشى، ئهلۋەتته، ئالالھتىن قورقۇپ قىزىمغا 

مېنىڭ سىزگه ئۆمۈر ھهمراھى بولغانلىقىم ۋە › ھهقسىزلىك قىلشتىن ھهزەر ئهیلهیدۇ.
  »ن!سىزنىڭ دادامغا ئوغۇل بولغانلىقىڭىزغا بهرىكهت یاغسۇ

یىل ئۆرۈلۈپ، ئۇ قىز بىر ئوغۇل یهڭگىیدۇ. ھالبۇكى، بۇ ئوغۇل ئىسالم ئۈممىتى 
  تارىخىدا ئاز ئۇچرایدىغانالردىن بىرى ئىدى. سىز ئۇ ئوغۇلنىڭ كىملىكىنى بىلهمسىز؟

ئۇ مهشھۇر فقھىیشۇناس (ئىسالمى قانۇنشۇناس)، ھهنهفىي مهزھىبىنىڭ ئىمامى 
   (قىسسه تامام) دۇر.1ئهبۇ ھهنىیفه

 تاش چۈشۈپ كهتتى
ھهي، بىمار! كېسهللىك سېنىڭ قۇدرەت ساھىبى ئالالھ تائاالغا بولغان 

 –ئېھتىیاجىڭنى نامایهن قىلماقتا، مۇھتاجلىقىڭنى ئاشكارىلىماكتا. شهك 
شۈبھىسىزكى، سهن ئالالھقا بىر تىنىقىڭغا چاغلىق ۋاقىت ئىچىدىمۇ مۇھتاج بولماي 

  تۇرالمایسهن.
باغالنسۇن، غاپىللىق دەملىرىدىن كېیىن، ئۇنىڭغا قهلبىڭ یاراتقۇچىڭغا 

  یۈزلهنگىن!
بهزى ئهزاالردىكى كېسهللىك یهنه «بىر ھهكىم شۇنداق بىر ھېكمهتنى دېگهنىكهن،  

                                                
مۇجتهھىد، فىقھىشۇناس، مهشـھۇر تـۆت مهزھهبنىـڭ بىـرى بولغـان ھهنهفىـي        –ىمام ئهبۇ ھهنىفه ئ 1

مهزھىبىنىڭ ئىمـامى، ئىراقنىـڭ كـۇفه شـهھرىدە یاشـىغان، دەسـلهپكى ئۆمرىـدە گهزمـال تىجـارىتى          
بىلهن شۇغۇللىنىپ، ئىلىم تهھسىل قىلغان، كېیىن، ئوقۇتۇش، پهتىـۋا بېـرىش بىـلهن شـۇغۇلالنغان.     

  ت   –ا، كۈچلۈك ناتىق، سېخى ۋە كېلىشكهن كىشى ئىدى تهقۋ
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  »بهزى ئهزاالرنىڭ ساقلىقىنى ساقالیدۇ.
قوللىرىڭنى كۆتۈر، كۆز یاشلىرىڭنى مهیلىگه قوي، پهردىلهنگهن مۇھتاجلىقىڭنى  

  غا تهن بهر.ئاچ، ئاجىزلىقىڭ
  سهئىد ئىبنى ئهنبهسه مۇنداق بىر رىۋایهتنى قىلىدۇ:

بىر كىشى تاش ئویناپ ئولتۇرۇپ ئۇنى ئاسمانغا ئاتىدۇ، تاش چۈشۈپ ئۇنىڭ 
قۇلىقىغا كىرىپ كېتىدۇ. باشقىالر ھهر قانچه قىلىپمۇ ئۇنى چىقىرالمایدۇ. شۇنىڭ بىلهن 

  ىچه ئازابالیدۇ. تاش ئۇنىڭ قۇلىقىدا قېلىپ، ئۇنى خېلى بىر مهزگىلگ
سۈرىسىدىكى » نهمىله « بىر كۈنى ئولتۇرۇپ، بىرسىنىڭ قۇرئان تىالۋىتىدىن، 

 ،بېشىغا كۈن چۈشكهن ئادەم دۇئا قىلسا (ئۇنىڭ دۇئاسىنى) ئىجابهت قىلىدىغان
ئایهتنىڭ بىر  - )62ئۇنىڭ بېشىغا كهلگهن ئېغىرچىلىقنى كۆتىرىۋېتىدىغان كىم؟

ئى، دۇئاالرنى ئىجابهت قىلغۇچى «دە،  –الپ قالىدۇ قىسمى) دېگهن ئایهتنى ئاڭ
» رەببىم، مهن بىر بېشىغا كۈن چۈشكهن مۇھتاجمهن. مېنى بۇ ھالدىن قۇتقۇزغىن!

  دەپ دۇئا قىلىپ تۇرىشىغىال، قۇلىقىدىن تاش چۈشۈپ كېتىدۇ. 
ھهیران قالمىغىن، پهرۋەردىگارىمىز دۇئاالرنى ئاڭالپ تۇرغۇچى، ئۇ بىر ئىشنى 

  ىلىپ، ئۇنىڭغا بول دېسه، شۇ بولىدۇ.ئىرادە ق
ھهي، بىمار، كېسىلىڭ ئۇزاققا سوزىلىپ كهتسه، ئالالھ تائاالغا نامۇۋاپىق گۇماندا 

  بولۇپ قېلىشتىن ھهزەر ئهیله!
ئالالھ تائاال مۇشۇ كۈننى بېشىمغا سېلىشنى ئىرادە قىپتۇ، ساقلىقىمنى خالىماپتۇ، « 

كهتلىك قاراشتا بولۇپ قالما، بىلگىنكى، دېگهن ھاال» ماڭا مۇشۇ زۇلۇمنى خاالپتۇ
  بۇنداق گۇمان ئىنتایىن خهتهرلىك.

ئىمام ئهھمهد ئهبۇ ھۈرەیرىدىن رىۋایهت قىلغان سهھىھ (توغرا) ھهدىسته، 
  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم (ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر بولسۇن) مۇنداق دېگهن: 

نداق بولىشىمنى ئویلىسا، مهن ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ، بهندەم مېنىڭ قا«
ئۇنىڭغا شۇنداق بولىمهن. ئهگهر ئۇ مېنى یاخشى دەپ ئویلىسا، مهن ئۇنىڭغا یاخشى 

  »بولىمهن. ئهگهر یامان گۇمان قىلسا، مهن ئۇنىڭغا یامان بولىمهن.
قىستاڭچىلىقتا قېلىش، قهرىزگه  –مۇسىبهت، قىیىن  –قازا، ئاپهت  –باالیى 

ئېغىرلىشىۋاتقان نامىراتلىق بهندىلهرنى ئالالھ تائاالغا دەرد  بوغۇلۇپ قېلىش، كۈنسىرى
 ئېیتشقا، ھاجىتىنى تىلهشكه مۇھتاج قىلىدىغان ئىشالردىندۇر.

تاالیلىغان قهرىزدار ئهھدىگه ۋاپا قىاللمایۋاتىدۇ. سانسىزلىغان نامراتالر قوۋناق 
 –غهم  ھایاتنىڭ تهمىنى تېتىیالماي، بهختسىزلىك كوچىلىرىدا قېلىۋاتىدۇ.

سوقۇلىۋاتقان،  –غۇسسىدىن كېچىسى كۆزىگه ئۇیقۇ كهلمهیدىغان، كۈندۈزى قېقىلىپ 
بۈگۈنىگه تاپسا، ئهتىسىگه یوق، بىر ۋاخ تاماق ئۈچۈن مورىسىدىن تۈتۈن 
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چىقىرالمایۋاتقانالر، قهرىز ئىگىلىرىنىڭ ئالدىدا تىلى قىسىلىۋاتقان یاكى تۈرمىگه 
، چۆچۈرىدەك بالىلىرى بىلهن قارىغۇچىسىز قالغان تاشلىنىۋاتقانالر، ئىجارىلىك ئۆي

مىسكىن ئایال ساخاۋەتىچىلهرنىڭ ئىشىكىنى چېكىشى یاكى، ناتوغرا یولغا مېڭىپ 
  كېتىشىنى بىلمهیدۇ

  تۆۋەندىكىسى قهرزدارلىقتىن تۈرمىگه سوالنغان بىر ئهرگه ئایالىنىڭ یازغان خېتى:
ىدە غایىب بولدىڭىز. سىزنى بىز توي قىلىپ ئۇزۇن ئۆتمهي سىز تۈرمه زۇلمىت«

یوقىتىپ قویغىنىمغا قانچىلىك بولغانلىقى، ئالالھنىڭ سىزگه نېمىلهرنى تهقدىر 
قىلغانلىقى، سىزنىڭ ھازىرغىچه ھایات یاكى ئهمهسلىكىڭىز ماڭا قاراڭغۇ. ھایات 

قهدەر یهتكهن بولسا ھهم، خهۋرىڭىزنى  –بولۇشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمهن. قازایى 
  كۈتىمهن.
ڭ ۋە باللىرىڭىزنىڭ بولۇپمۇ كهنجىڭىزنىڭ ھالىنى بىلگهن بولسىڭىزمۇ، مېنى

كاشكى! مهن نېمه قىلىشىمنى بىلهلمىدىم، ئالالھنىڭ ۋە سىزنىڭ ئامانىتىڭىزگه 
خىیانهت قىالیمۇ؟ سىزنىڭ نىكاھىڭىزدا تۇرۇپ باللىرىمىز ئۈچۈن ھارام یولدىن نان 

(بۇ » ىڭىزنى ھاالك قىالیمۇ؟...تاپایمۇ؟ یاكى ئاجرىشىشنى تهلهپ قىلىپ باللىر
  دېگهن كىتابتىن ئېلىنغان.)› قهرز بهرگۈچىلهر ۋە ئالغۇچىالرغا‹قىسسه 

بۇ ئهرنىڭ ھالىتىنى كۆز ئالدىڭالرغا كهلتۈرۈپ بېقىڭالر، ئۇ بۇ خهتنى ئوقۇپ 
  قانداق بولۇپ كېتهر؟ 

غۇسسه، نارەسىدە بالىالر، كۆزگه ئىلىنماسلىق،  –قهرىز، تۈرمه، غهم 
 سىتىلىش، بویۇن قىسىش...كهم

  تۆۋەندىكى كىشىنىڭ تۆككهن دەردلىرىنى ھهم ئاڭالپ باققایسىلهر:
مهن قهرزىمنى تۆلىیهلمىگهنلىكتىن تۈرمىگه قامالغىلى بىر یېرىم یىل بوالي دېدى. «

ماڭا كېپىل بولغىدەك بىرسى چىقمىدى. مېنىڭ قولۇم قىسقا ئهمما، مېنىڭ ئائىلهم، باال 
 »نى تۈرمىگه قامىشى توغرىمۇ!؟چاقام بار، مې –

  مۇشۇالردەك، ۋە بۇالردەك ھالغا قالغان كىشىلهرگه شۇنداق دېگۈم كېلىدۇ: 
یۇ، نېمىشقا ئۆزىگه قول تهڭلىگهن بهندىلىرىنى  -شۇنچه ئىشىكلهرنى قاقىسىلهر

قۇرۇق قایتۇرغۇسى كهلمهیدىغان ھهق سۇبھانهھۇ ۋەتائاالنىڭ ئىشىكىنى قېقىش 
  یدۇ!؟ئېسىڭالرغا كهلمه

ئانىسىغا ئۆز ھالىنى ئېیتىپ، ئاتا  –باال ئاتا «ئهسسهرى ئهسسهبتى مۇنداق دەیدۇ: 
ئانىسى ئۇنىڭغا پهرۋا قىلمىسا، ئۇ باال ئولتۇرۇپ یىغالیدۇ. سهن ھهم گویاكى بىر  –

كىچىك باال بولغىنكى، ئهگهر سهن پهرۋەردىگارىڭدىن سورىساڭ، ئۇ ساڭا بهرمىسه، 
  »ا یىغلىغىنسهنمۇ ئولتۇرۇپ ئۇنىڭغ

ئهبۇ داۋۇد كىتابىدا، ئهبى سهئىدىلخۇدرى (ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن) دىن 
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پهیغهمبهر «رىۋایهت قىلىنغان قهرىز توغرىسىدىكى مۇنداق ھهدىسنى تىلغا ئالغان: 
ئهلهیھىسساالم (ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر بولسۇن) بىر كۈنى مهسجىدته ئهبۇ ئهمامه 

ناماز ۋاقتلىرىدىن باشقا ۋاقىتالردىمۇ سىنىڭ ‹ سارىنى كۆرۈپ، ئىسىملىك بىر ئهن
مېنى ئولتۇرغۇزغىنى غېمىم ۋە ‹دېگهندە، ئۇ › مهسجىدته ئولتۇرغىنىڭنى كۆرىمهنغۇ؟
دەپ جاۋاب بېرىدۇ، شۇنىڭ بىلهن ھهزرىتى › قهرىزلىرىم، ئهي، ئالالھنىڭ ئهلچىسى

ڭنى كۆتۈرىۋېتىپ، قهرىزدىن ئۇنى قىلساڭ، ئالالھ تائاال غهملىرى‹رەسۇلۇلالھ، 
ئهلۋەتته بولىدۇ، ئى ‹دېگهندە، ئۇ › قۇتۇلدۇرىدىغان بىر دۇئانى ئۈگىتىپ قویایمۇ؟

ھهر ‹دەپ جاۋاب بېرىدۇ. شۇ چاغدا، جانابى رەسۇلۇلالھ › ئالالھنىڭ پهیغهمبىرى
ئاخشامدا، ئى، ئالالھ، غهم قایغۇدىن ساڭا سېغىنىپ پاناھ تىلهیمهن، ساڭا  –ئهتىگهن 

ېغىنىپ ئاجىزلىقتىن، ھورۇنلىقتىن پاناھ تىلهیمهن، ساڭا سېغىنىپ قورقۇنچاقلىق س
ۋە بېخىللىقتىن پاناھ تىلهیمهن، ساڭا سېغىنىپ ئېغىر قهرىزدىن ۋە زولۇمدىن پاناھ 

  »دېگىن› تىلهیمهن
قایغۇلىرىمنى  –شۇ دۇئانى قىلدىم، ئالالھ تائاال غهم «ئهبۇ ئهمامه شۇنداق دەیدۇ: 

  »ى، قهرزدىن قۇتۇلدۇردى.كۆتۈرىۋەتت
قهلىبلهرنى ئالالھ تائاالغا باغلىغۇچى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمغا ئالالھ تائاالنىڭ 

  ساالم ۋە ساالۋات (بهرىكهت) لىرى بولسۇن!
بهیھهقى ئۆز كىتابىدا، ھىماد ئىبنى سهلمهدىن رىۋایهت قىلىنغان زامانىسىدىكى 

ى مۇنداق بىر قىسسىنى نهقىل قارىالرنىڭ ئۇستازى ئهبى ئىسھاق ھهققىدىك
  كهلتۈرگهن:

ماڭا نامراتلىق یېتىپ، بهزى قېرىنداشلىرىمنىڭ «ئهبى ئىسھاق شۇنداق دېگهن: 
قېشىغا مۇھتاج بولۇپ بېرىپ قالدىم، ئهمما ئۇالرنىڭ ناخۇش تهلهتىدىن كۆڭلۈم 

‹ م: سوۋۇپ قایتتىم. ئاندىن چۆلگه چىقىپ، یۈزۈمنى تۇپراققا قویۇپ، ئالالھقا یېلىندى
ئى، بارلىق ئىشالرنىڭ سهۋەبىنى قىلغۇچى، رەھمهت ئىشىكلىرىنى ئاچقۇچى رەببىم، 
ئاڭالپ تۇرغۇچى، دۇئاالرنى ئىجابهت قىلغۇچى پهرۋەردىگارىم! ھاجهتلهرنى راۋا 

ئهمهل ۋە نهرسىلىرىڭ ئارقىلىق  -قىلغۇچى ئالالھىم! مېنى سهن ھاالل قىلغان ئىش 
رىڭدىن ساقالپ قالغىن! فهزلىڭ بىلهن سېنىڭدىن ھارام قىلغان ئهمهل ۋە نهرسىلى

  ئۇ ئالالھ تائاالغا یۇقارقى دۇئاالر بىلهن یېقىنلىشىدۇ. › » باشقىغا ھاجهت قىلمىغىن! 
ئالالھ بىلهن «ئهبى ئىسھاق ئۆز كهچمىشىنى داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق دەیدۇ: 
بىر نهرسىنىڭ قهسهمكى، سهجدىدىن بېشىمنى كۆتۈرمهي تۇرۇپال یېقىنال بىر یهرگه 

چۈشكهن تىۋىشىنى ئاڭالپ بېشىمنى كۆتۈرسهم، بىر قۇش بىر قىزىل خالتىنى 
تاشلىغان ئىكهن. خالتىنى ئېلىپ قارىسام، ئۇنىڭدا سهكسهن دىنار ۋە پاختىغا 
ئورالغان جاۋاھىراتالر تۇرۇدۇ. ئاندىن مهن بۇ جاۋاھىراتالرنى ئېلىپ بېرىپ، نۇرغۇن 
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هر سېتىۋالدىم. ئۇنى ماڭا ئاتا قىلغان ئالالھ تائاالغا چهكسىز پۇلغا ساتتىم، دىنارالرغا ی
  ساناالرنى ئېیتتىم.  –ھهمدۇ 

شۈبھىسىزكى، پهرۋەردىگارىم دۇئاالرنى ئاڭلىغۇچىدۇر، كىمىكى ئالالھ تائاالغا 
  تهۋەككۇل قىلسا (قاتتىق ئىشهنسه) ئالالھ ئۇنىڭغا كۇپایه قىلىدۇ. 

زى بولسۇن) كىتابىدا، ئابدۇلال ئىبنى مهسئۇد ئىمام ئهھمهد (ئالالھ ئۇنىڭدىن را
قایغۇ ۋە بىقارارلىق  –(ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن) دىن رىۋایهت قىلىنغان غهم 

  توغرىسىدا كهلگهن مۇنداق بىر ھهدىسنى نهقىل كهلتۈرىدۇ: 
ئى، ‹قایغۇ یېتىپ قالسا،  –پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن، كىمگه غهم «

مهن سېنىڭ قۇلۇڭمهن، سېنىڭ قۇلۇڭنىڭ ئوغلىمهن، دېدىكىڭنىڭ ئوغلىمهن،  ئالالھ،
كوكۇالم سېنىڭ قولۇڭدا، ئۈستۈمدىكى ھۆكۈمىڭ جارىدۇر، سېنىڭ مهن توغرۇلۇق 
چىقارغان ھۆكۈمىڭ مۇتلهق ئادىلدۇر. سهن كىتابىڭدا چۈشۈرگهن (نازىل قىلغان) یاكى 

سىر (غهیب) ئىلمىڭ قاتارىدا مهخلۇقاتلىرىڭدىن بىرەرسىگه بىلدۈرگهن یاكى 
ساقالشنى خالىغان ئىسمىڭ بىلهن شۇنداقال، سهن ئۆزۈڭنى ئاتىغان، سهن ساھىب 
بولغان بارلىق ئىىسمالر بىلهن سورایمهنكى، قۇرئاننى قهلىب باھارىم، دىل نۇرۇم، 

دېسه، ئالالھ تائاال › قایغۇمنى كۆتۈرگۈچى، غېمىمنى كهتكۈزگۈچى قىلىپ بهرگىن!
قایغۇلىرىنى كهتكۈزۈپ، ئۇنىڭ ئورنىغا شاتلىق (یهنه بىر رىۋایهتته،  –م ئۇنىڭ غه

  » دېیىلگهن) ئاتا قىلىدۇ.› چىقىش یولى‹
ئى، «پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم (ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر بولسۇن) دىن 

ئهلۋەتته، ئۇنى «دەپ سورالغاندا، » ئالالھنىڭ پهیغهمبىرى، ئۇنى بىز ئۆگهنمهمدۇق؟
  دېگهن. » ىغان كىشى چوقۇم ئۆگىنىشى كېرەكئاڭل

  دەرھهقىقهتكى، بىز ئىنسانالر ھهقىقهتهن ئاجىزمىز...
قایغۇ، دۇنیا ئىشلىرى ۋە ئۇنىڭ قىیىنچىلىقىلىرى  –ئهگهر بىرسىنى غهم 

بېسىۋالسا ئۇنىڭ ھالى قانداق بولماقچى؟ ئهلۋەتته، ئۇنىڭ ئاجىزلىقى تېخىمۇ 
  روھى بېسىمنىڭ ئولجىسىغا ئایلىنىدۇ.ئهندىشه ۋە  –بىلىنىشىدۇ، غهم 

چىقىدىغانالرنىڭ  –قارایدىغان بولساق، پىسخىك كېسهللىكلهر بولىمىگه كىرىپ 
قىینچىلىق «ئوغۇلالر،  –شۇنچىلىك كۆپلىكىنى بایقایمىز. ئالتۇندەك یاشلىقتىكى قىز 

قا (ئهلفهتتاھ) دېگهن گۈزەل ئىسىمغا ساھىب ئالالھ» ۋە سىقىنچلىقنى ھهل قىلغۇچى
  ئهھۋال ئېیتىش، ۋە ئۇ زات بىلهن ھهقىقىي ئاالقه باغالشتىن یىراق. –دەرد 

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىمالرنىڭ ئىبنى ئابباس (ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن) 
تىن رىۋایهت قىلىغان، مۇسبهت یهتكهندە، قىینچىلىق، قهھهتچىلىكته، ئىچ سىقىلغاندا 

  یهتكۈزىمىز: ئوقۇیدىغان دۇئاالردىن بىر نهچچىنى
پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم (ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر بولسۇن) قىینچىلىققا «
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ئهلئهزىمۇل ھهلىم (بهندىلىرىنى جازاالشقا ئالدىراپ ‹یولۇققاندا مۇنداق دۇئا قىلغان، 
كهتمهیدىغان، ئۇلۇغ) ئالالھ تائاالدىن باشقا ھېچ بىر ئىالھ یوقتۇر. بۈیۈك ئهرشنىڭ 

رى بولغان ئالالھتىن باشقا ھېچ بىر ئىالھ یوقتۇر. ئاسمانالرنىڭ ھهم پهرۋەردىگا
زېمىننىڭ ۋە ئېسىل ئهرىشنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھتىن باشقا ھېچ بىر ئىالھ 

  »یوقتۇر.
ھهدىسشۇناس ئىمام مۇسلىم ئۇممۇ سهلهمه ئانىمىز (ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى 

ئۇممۇ سهلهمه ئانىمىزنىڭ مۇنداق بولسۇن) دىن رىۋایهت قىلىنغان ھهدىسته، 
مهن پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم (ئۇنىڭغا ساالم ۋە «دېگهنلىكىنى رىۋایهت قىلىدۇ: 

بىرەر بهندىگه قانداقال ‹رەھمهتلهر بولسۇن) نىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم، 
ئالالھ  بىز ئالالھ تائاالنىڭ ئىگىدارچىلىقىدىمىز، چوقۇم‹بىر مۇسىبهت كهلمىسۇن، 

تائاالنىڭ دەرگاھىغا قایتىمىز، ئى، ئالالھ مۇسىبىتىمدە ماڭا ساۋاب ئاتا قىلغىن، ئۇنىڭ 
ئورنىغا ئۇنىڭدىنمۇ یاخشىراقىنى ئاتا قىلغىن دېسه، ئالالھ تائاال ئۇنىڭ مۇسىبىتىگه 
ساۋاب ئاتا قىلىپ، ئۇ یوقاتقان نهرسىنىڭ ئورنىغا ئۇنىڭدىنمۇ یاخشىراقىنى ئاتا 

قازا قىلغاندا، رەسۇلۇلالھنىڭ  1ئهبۇ سهلهمه‹ممۇ سهلهمه مۇنداق دەیدۇ، ئۇ› قىلىدۇ
بۇیرىغىنى بویىچه دېگهن ئىدىم، ئالالھ تائاال ماڭا ئهبۇ سهلهمهدىن یاخشىراق بولغان 

  .»2رەسۇلۇلالھنى ئورنىغا بهردى
  دادا، قورسىقىم ئېچىپ كهتتى

كىشلهر، ئىماننىڭ تۆۋەندىكىسى شۇنداق قىسسىكى، ئۇنىڭدا بایان قىلىنغان 
تېرەنلىكىگه ھهقىقى چۆككهندىن كېیىن، دۇئانىڭ ھهقىقهتهنمۇ بىر قورال ئىكهنلىكىنى 

  قازا ۋە قېیىنچىلىقنى یهڭگهن كىشىلهردۇر.  –تونۇپ یهتكهن، ئۇ قورال بىلهن باال 
مهن ۋە ئۈچ «ئهسباغ ئىبنى زەید (ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن) مۇنداق دەیدۇ: 

تۈلۈكىمىز قالماي نېمه قىالرمىزنى بىلمهي  –اققا دال بولغۇدەك ئوزۇق باالم قورس
  »دېدى› دادا، قورسىقىم ئېچىپ كهتتى‹قالدۇق. كىچىك قىزىم، چىقىپ، ماڭا 

كۆرۈڭكى، قىز دادىسىغا ئاچلىقتىن شىكایهت قىلدى، ئهمدى بۇ دادا كىمگه 
  ت) -شىكایهت قىلىدۇ. (ئاپتور بایانى 

اندىن مهن تاھارەت ئېلىپ، ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇپ، ئ«قىسسىنىڭ داۋامى، 
ئېسىمگه كهلگهن دۇئاالرنى قىلدىم، ۋە ئاخىرىدا، ئهي مېھرىبانالرنىڭمۇ مېرىبانى 
بولغان ئالالھ، ماڭا شۇنداق رىزىق ئاتا قىلغىنكى، ئۇنىڭدا ھېچ كېشىنىڭ مىننىتى 

دەپ ئۆیگه » ان بواليبولمىسۇن، مهن ھهم ئاخىرەتته، بۇ ھهقته ھېساب بهرمهیدىغ
                                                

  ت   –ئۇممۇ سهلهمهنىڭ بۇرۇنقى یولدىشى  -ئهبۇ سهلهمه  1
ئۇممۇ سهلهمه ئېرى ئهبۇ سهلهمهنىڭ ۋاپاتىـدىن كېـیىن، پهیغهمـبهر ئهلهیھىسسـاالمنىڭ ئهمـرىگه       2

  ت   –ئۆتكهن 
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  قایىتتىم. 
مهن سىزنىڭ تاغىڭىز، ‹ھهي، دادا بىر كىشى كېلىپ، «چوڭ قىزىم كېلىپ ماڭا، 

م ‹ دەپ بۇ پۇلالرنى بهردى، ۋە› لهرگه الزىمهتلىكلهرنى سېتىۋېلىڭالر 1بۇ دەرھه
قېرىندىشىمغا ساالم ئېیتىپ قویۇڭالر، ئهگهر ئۇنىڭ بىرەر ھاجىتى بولسا مۇشۇ دۇئانى 

  دېدى. » دەپ كېتىپ قالدى› لسا، ھاجىتى راۋان بولىدۇ قى
ئالالھ بىلهن قهسهمكى، مېنىڭ ھېچقانداق قېرىندېشىم یوق ئىدى، بۇ سۆزلهرنى 
قىلغان كىشىنىڭ كىملىكىنىمۇ بىلمهیمهن. بىراق، ھهق سۇبھانهھۇ ۋەتائاال ھهممىگه 

  قادىردۇر. (ئهسباغ ئىبنى زەیدنىڭ قىسسى تامام)
ى (ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن) مۇنداق دەیدۇ، بىر كۈنى ئایالىم شهقىق ئهلبهلخ

بۇ بالىالرنىڭ ئاچلىقتىن قانداق ھالغا كېلىپ قالغانلىقىنى كۆرۈپ تۇرۇپ، « ماڭا، 
دېدى. ئاندىن مهن » ئۇالرنى تاقىتى یهتمهیدىغان ئىشقا زورلىسىڭىز دۇرۇس بولمایدۇ 

ىدى. ئۇ ماڭا دائىم، ئالالھ بىلهن قهسهم تاھارەت ئالدىم. مېنىڭ بىر دوستۇم بار ئ
قىلىپ، قانداقلىكى ھاجىتىم بولسا، ئۆزىگه ئېیتىشىمنى ۋە ئۇنىڭدىن 
یوشۇرماسلىقىمنى جېكىلهیتتى. ئۇنىڭ دېگهنلىرى ئېسىمگه كېلىپ، ئۆیدىن چىقتىم. 
مهسجىدنىڭ ئالدىدىن ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ، ئهبى جهئفاردىن رىۋایهت قىلىنغان 

› ۇققا ھاجىتى چۈشۈپ قالسا، ئالدى بىلهن ئالالھ تائاالدىن تىلىسۇنكىمنىڭ مهخل‹
  دېگهن بىر سۆز خاتىرەمدىن كهچتى.

ئاندىن مهسجىدكه كىرىپ، ئىككى رەئكهت نامازغا تۇردۇم، تهشاھۇدتا ئولتۇرغاندا 
ھهي، ‹ مېنى ئۇیقا بېسىۋالدى، شۇ ئهسنادا، چۈشمۇ كۆرۈپ كېتىپتىمهن، چۈشۈمدە، 

نى قویۇپ، بهندىلهرگه مۇراجهت قىلىپ، ئالالھنى ئۇنۇتامسهن؟ ھهي، شهقىق، ئالالھ
› شهقىق، ئالالھنى قویۇپ، بهندىلهرگه مۇراجهت قىلىپ، ئالالھنى ئۇنۇتامسهن؟ 

دېگهن سادا كهلگۈدەكمىش. ئاندىن ئویغۇنۇپ، بۇ چۈشنىڭ ھهقىقهتهنمۇ 
  پهرۋەردىگارىمنىڭ بىر ئاگاھالندۇرىشى ئىكهنلىكىنى بىلدىم. 

كى ناماز خۇپتهنگىچه مهسجىدته بولدۇم، مهسجىدتىن چىقىپ، ئۇ تا
دوستۇمنىڭكىگه بېرىشتىن ۋاز كېچىپ ئالالھ تائاالغا تهۋەككۇل قىلىپ (قاتتىق 
ئىشىنىپ) ئۆیگه قایتتىم. ئالالھ تائاالنىڭ قۇدرىتى بىلهن ئۇ دوستۇم مهن ئېھتىیاجلىق 

  هكىلىپ بهرگهنىكهن. نهرسىلهرنىڭ ھهممىسىنى ئۆیۈمگه ئۆز قولى بىلهن ئ
شۈبھىسىزكى، جانابى ھهق دۇئاالرنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر. كىمىكى  –شهك 

ئالالھقا تهۋەككۇل قىلسا، ئالالھنىڭ ئۇنىڭغا كۇپایه (یېتهرلىك) ئىكهنلىكىدىن 
ئهلۋەتته. (شهقىق ئهلبهلخىنىڭ قىسسىسى  –ھېچبىرىمىز گۇمان قىلمایمىز 

                                                
    ت –دەرھهم: ئهرەبلهرنىڭ قهدىمكى پۇل بىرلىكى  1
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  تامامالندى)
فاتىھه « بنى قهییۇم (ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن) نىڭ سۈرە تهتقىقاتچى ئالىم ئى

  بىلهن قىلغان دۇئاسى ۋە بۇ ھهقتىكى قىسسىسىنى ئاڭالڭ:» 
مهككىدە تۇرغان چاغلىرىمدا، ماڭا بىر تۈرلۈك كېسهل «ئۇ مۇنداق دەیدۇ: 

ىلىق ئارق› فاتىھه‹چاپالشتى. كېسىلىمگه نه دوختۇر، نه دورا تاپالمىدىم. ئاندىن سۈرە 
دە، ئۇنى زەمزەم سۈیىگه دېمىدە –ئۆزۈمنى داۋالشقا باشلىدىم. بۇ سۈرىنى ئوقۇیمهن 

نىڭ ئاجایىپ شىپالىق › فاتىھه‹قىلىپ ئىچىمهن. شۇنداق قىلىپ ساقایدىم. سۈرە 
تهسىرى بارلىقىنى مۇشۇنداق ئۆز تهجىربهمدىن ئۆتكۈزگهن بولدۇم. كېیىن بۇ 

ان مۆمىنلهرگه تونۇشتۇردۇم. ئۇالرنىڭمۇ مۇتلهق تهجىربهمنى باشقا كېسهل بولۇپ قالغ
نىڭ داۋالىشى بىلهن شىپالىق تېپىپ ساقىیىپ › فاتىھه ‹ كۆپ قىسمى سۈرە 

  (ئىبنى قهییۇمنىڭ قىسسىسى تامامالندى)  كهتكهنىدى.
ئهبى سهئىد ئهلخۇدرى (ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن) دىن رىۋایهت قىلىنغان  

ئوقۇلغاندا، ئۇ باش » فاتىھه«، بىر یۇرتنىڭ باشلىقىغا سۈرە بىرلىككه كهلگهن ھهدىسته
سۈرىسىنىڭ پهزىلىتىگه » فاتىھه«ئاغرىقىدىن سهللىمازا ساقىیىپ كهتكهن. بۇ ھهم 

  شاھىتتۇر.
دۇئانىڭ پهزىلىتى توغرىسىدىكى گۈزەل ۋە نادىر (ئاز ئۇچرایدىغان) بىر مىسالنى 

  قهیىت قىلىشىمىز ئارتۇقچه بولماس:
ىبنى جۈبهیىر (ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن) نىڭ بىر خورىزى بولۇپ، سهئىد ئ 

ئۇ ھهر كېچىسى ئاشۇ خورازنىڭ چىللىشى بىلهن ئویغىنىدىكهن. ئهمما ئۇ خوراز بىر 
نامىزىغا تۇرالماي تاڭ ئېتىپ  1دە، سهئىد تهھهججۇد –كېچىسى چىللىماي قویىدۇ 

ئالالھقا بۇ خورازنىڭ ئۈنىنى ئۆچۈرۈپ  كېتىدۇ. بۇ ئىش ئۇنىڭغا قاتتىق ھار كېلىدۇ ۋە
تاشالش ھهققىدە دۇئا قىلىدۇ. سهئىدنىڭ دۇئاسى ئىجابهت ئىدى. دېگهندەك، شۇندىن 

باالم، سهن «كېیىن، خورازنىڭ ئاۋازى ئاڭالنمایدۇ. شۇنىڭ بىلهن سهئىدنىڭ ئانىسى، 
ئىبنى (سهئىد   دېگهنىكهن.» بۇندىن كېیىن، بىر نهرسه ئۈستىدىن دۇئا قىلمىغىن

 جۈبهیىرنىڭ قىسسىسى تامامالندى)
دەئۋەتچىلهردىن بىرى كىتابىدا نهقىل كهلتۈرگهن بىر قىسسىدە، داۋاملىق ئالالھ 

ئىبادىتىدە بولىدىغان، ئالالھنى ھهر زامان تهۋبه بىلهن ئهسلهپ  –تائاالنىڭ تائات 
ته قىلغان بىر تۇرىدىغان بىر كىشى بولۇپ، ئۇ بىر قېتىم ئائىلىسىدىكىلهر بىلهن بىرلىك

  چۆل سهپىرىنى بایان قىلىپ، مۇنداق دەیدۇ: 
ئېلىۋالغان سۈیىمىز تۈگهپ كېتىپ، سۇ ئىزدەپ بىر كۆلنى تېپىۋېدىم، ئۇ بىر 

                                                
  ت   –كېچه نامىزى  –ۇد تهھهجج 1



comwww.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo. 

79 
 

قۇرۇق كۆل بولۇپ چىقتى. شۇنىڭ بىلهن مهن ئائىلهمدىكىلهرنىڭ یېنىغا قۇرۇق قول 
بىر تېمىممۇ سۇ  قایتىپ كهلدىم. ئاندىن ھهممىمىز تۆت تهرەپكه قاتراپ ئىزدەپ،

  تاپالمىدۇق. ھهممىمىز ئۇسساپ، قاغجىراپ كهتتۇق. 
شۇنداق قىلىپ، مهن ھهممىدىن پاك، ئىززەتلىك، بهندىلىرىنىڭ دۇئاسىنى  

ئىجابهت قىلغۇچى، قۇللىرىغا ناھایىتى یېقىن بولغان پهرۋەردىگارىمنى ئهسلهپ، 
قىلىپ، تارامالپ تهیهممۇم قىلىپ، قىبلىگه یۈزلهندىم. ئىككى رەئكهت ناماز 

ئېقىۋاتقان كۆز یاشلىرىم بىلهن دۇئاغا قول كۆتۈردۈم. ھهق سۇبھانهھۇ ۋەتائاالدىن 
بېشىغا كۈن چۈشكهن ئادەم دۇئا قىلسا «كامالى ئىشهنچ بىلهن سورىدىم، ۋە ئۇ زاتنىڭ، 

(ئۇنىڭ دۇئاسىنى) ئىجابهت قىلىدىغان ئۇنىڭ بېشىغا كهلگهن ئېغىرچىلىقنى 
ئایهتنىڭ بىر قىسمى) دېگهن  – 62سۈرىسى، › نهمىل» (‹كىم؟كۆتىرىۋېتىدىغان 

سۆزىنى ئهسلىدىم. ئالالھ بىلهن قهسهمكى، مهن ئورنۇمدىن تۇرغاندا، كۆكته نه ئاق 
بۇلۇت نه قارا بۇلۇت یوق ئىدى. تۇیۇقسىز بىر پارچه بۇلۇت پهیدا بولۇپ چۆلدىكى 

یېغىپ، ئهتراپىمىزدىكى دە، شارقىراپ یامغۇر  –مهن تۇرغان ئورۇننى بىر ئالدى 
كۆللهر لىقمۇلىق تولدى. بۇ سۇدىن قانغۇچه ئىچتۇق، یۇیۇنۇپ، تاھارەت ئالدۇق، ۋە 

  جانابى ئالالھ تائاالغا چهكسىز ھهمدى (ماختاش) ئېیتتۇق. 
بىر دەمدىن كېیىن، ئالدىمىزغا قاراپ ئانچه ئۇزۇن ماڭمایال، ئۇ جایالردا 

رغانلىقىنى كۆرۈپ، ئالالھ تائاالنىڭ بىزنى یامغۇردىن ئهسهرمۇ یوق، قۇپقۇرۇق تۇ
ھهقىقهتهنمۇ ئۇ بۇلۇت ئارقىلىق دۇئایىم بىلهن سۇغارغانلىقىنى ھېس قىلدىم. ۋە ھهق 

  ساناالر ئېیتتىم.  –سۇبھانهھۇ ۋەتائاالغا چهكسىز ھهمدۇ 
 ئۇالر (یامغۇرنىڭ یېغىشىدىن ئۈمىدسىزلهنگهندىن كېیىن) ئالالھ یامغۇر

رەھمىتىنى یایىدۇ، ئالالھ (ھهممىنىڭ) ئىگىسىدۇر مهدھىیهگه  یاغدۇرۇپ بېرىدۇ،
 (بۇ قىسسه تامامالندى) ئایهت) – 28سۈرىسى، › شۇرا(‹ الیىقتۇر

  بۇ كىتابتا یهنه تۆۋەندىكى قىسسىمۇ نهقىل كهلتۈرۈلگهن.
ئهلقىسسه: بىر مۇسۇلمان كىشى بىر دۆلهتكه بېرىپ، شۇ جاینىڭ پۇقرالىق 

نلىق ھوقۇقى) نى ئېلىش ئۈچۈن یاردەم تهلهپ قىلغاندا، ھهممىال گۇۋاھنامىسى (گىراژدا
جایدىن بۇرنىغا یهپ قایتىدۇ. بۇ كىشى قولىدىن كهلگهنلىكى ئامالنىڭ ھهممىنى 

بىلىشلىرىنىڭ ھهممىسىگه یېلىنىپ باقىدۇ، یهنىال نهتىجه  –قىلىپ، تونۇش 
نىڭ ئوسال بىر ھالغا چىقمىغاندىن كېیىن، تهقۋادار بىر ئالىم بىلهن ئۇچرىشىپ، ئۆز

  قالغانلىقىنى ئېیتىدۇ. 
سهن كېچىنىڭ ئاخىرىقى ئۈچتىن بىرىنى چىڭ تۇتۇپ، «ئاندىن ئۇ ئالىم ئۇنىڭغا، 

دەپ » ئالالھقا دۇئا قىلغىن، ھهقىقهتهن ئۇ زات ئىشالرنى ئاسانالشتۇرغۇچىدۇر.
  نهسىھهت قىلىدۇ. 
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دىن یاردەم سورایدىغان ئالالھ تائاال بىلهن قهسهمكى، مهن بهندى«ئۇ ئېیتىدۇ: 
ئىشالرنى تاشالپ، ئۇ ئالىمنىڭ دېگىنىدەك، كېچىنىڭ ئاخىرىقى ئۈچتىن بېرىدە ناماز 
ئوقۇشنى باشلىدىم. سهھهردە، ئالالھنى سېغىنىپ، ئۇ زاتقا دۇئا قىالتتىم. بىر نهچچه 

. كۈندىن كېیىن، ئادەتتىكىدەكال، ماتېرىیاللىرىمنى مۇناسىۋەتلىك ئورگانغا تاپشۇردۇم
ئارىمىزدا ۋاسىتىچى ھهم یوق ئىدى. ئۇالر ماتېرىیالىمنى یۇقىرغا یوللىدى. بىر قانچه 
كۈن ئۆتۈپ، ئۇ ئورگانغا چاقىرىتىلغىنىمدىن شۇنچىلىك ھهیران قالدىمكى، مۇشۇنداق 

غا ئېرىشكىنىمگه شۇنچىلىك » پۇقرالىق گۇۋاھنامىسى«پاسسىپ شارائىتتا تۇرۇپمۇ 
  . ھهیران قالدىم
ارىمنىڭ دۇئاالرنى ئاڭالپ تۇرغۇچى ۋە ئىجابهت قىلغۇچى، بهندىلىرىگه پهرۋەردىگ

ئىلتىپاتلىق ۋە یېقىن زات ئىكهنلىكى شۈبھىسىزدۇر. بىراق، نۇقسان ئۆزىمىزدىدۇر. 
بىز چوقۇم ئالالھ تائاالغا قایتىپ ئۇنىڭغا دۇئا قىلىشىمز كېرەك. ھهق سۇبھانهھۇ 

ىكهنلىكى بىز ئۈچۈن ھهقىقهتهنمۇ بىر خۇش ۋەتائاالنىڭ دۇئاالرنىڭ ئاڭالپ تۇرغۇچى ئ
  بېشارەت. 

ئایاغىنىڭ بوغقۇچى ئۈزۈلۈپ كهتسىمۇ، ئالالھ تائاالغا مۇراجهت قىلىپ ھال 
ئېیتىدىغان كىشىلهرنىڭ بارلىقىنى ھهم ئاڭلىمىدۇقمۇ!؟ شۇنداق، ئۇالر شۇنداق 

ھتىن بهندىلهركى، ئایاغ بوغقۇچىنىال ئهمهس بهلكى، بىر چىمدىم تۇزنىمۇ ئالال
  سورایدۇ.

ھهي، ھاجهتمهنلهر! ھهي، كېسهللهر! ھهي قهرىزدارالر! ھهي قېیىنچىلىقتا قالغانالر، 
  ھهي زۇلۇمغا ئۇچرىغانالر!

ھهي، پاالكهت پاتقىقىغا پېتىپ، غهم دەریاسىدا ئېقىپ یۈرگهنلهر! ھهي، نامراتلىق 
ئایاللىق  –ر ھوقۇقىنى یۈتتۈرۈپ قویغانالر! ھهي، ئه –ئىسكهنجىسىگه چۈشۈپ، ھهق 

تۇرمۇشىدا بهخت، بهخت دەپ بهختسىز بولغانالر! ھهي، پهرزەنت تىلهپ، 
قىلمىغىنى قالمىغانالر! ھهي ئوقۇشتىن ئۇتۇق، خىزمهتتىن ئورۇن ئىزلهپ یۈرگهنلهر! 

  ھهي، مۇسۇلماننىڭ ئىشى دېسه، ئۆز ئىشىم دەپ جان كۆیدۈرىدىغانالر! 
شۇنچه خهقنىڭ بهختى «تۇیۇلغانالر،  ھهي، ھاجهتمهنلهر! ھهي، كهڭرى زېمىن تار

دەپ قوشاق توقۇغانالر! بىز » پاتقان دۇنیادا، كىچىككىنه مېنىڭ بهختىم پاتماسمۇ؟
  نېمه ئۈچۈن دەردىمىزنى ئالالھقا دېمهیمىز!؟ ھالىمىزنى ئالالھقا ئوقۇمایمىز!؟ 

الرنى ماڭا دۇئا قىلىڭالر مهن (دۇئایىڭالرنى) قوبۇل قىلىمهن (تىلىگىنىڭئهجابا، 
ئایهت) دېگهن سۆزنى قىلغان ئاشۇ زات  – 60سۈرىسى، › غافىر(‹ بېرىمهن)
  ئهمهسمۇ؟

نېمه ئۈچۈن بىز مۇھتاجلىق بىلهن سونۇلغان قوللىرمىزنى ھهق سۇبھانهھۇ 
  ۋەتائاالغا كۆتۈرمهیمىز. 
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مېنىڭ بهندىلىرىم سهندىن مهن توغرىلىق سورىسا، (ئۇالرغا ئېیتقىنكى) ئۇ زات 
تهن ئۇالرغا یېقىنمهن.(یهنى ئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى سۆزلىرىنى بىلىپ مهن ھهقىقه

 تۇرىمهن) ماڭا دۇئا قىلسا مهن دۇئا قىلغۇچىنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىمهن.
  ئایهت) دېگهن ئۇلۇغ سۆزنى ئېیتقۇچىدۇر. – 186سۈرىسى، › بهقهرە(‹

  تاغالردەك مهزمۇت
ئېتىقادلىق ئایال  –دىغان، ئىمان ئۇ ھهم باشقا ئایالالرغا ئوخشاش ھایاتنى سۆیى

ئىدى. ئۇ ئالالھ تائاالنىڭ پهرۋەردىگارلىقىغا، ئىشلىرىغا ئېگه بولغۇچى، 
ئورۇنالشتۇرغۇچى ئىكهنلىكىگه رازى بولغان، ئۇ زاتنىڭ ھۆكمىگه ۋە ھۆكۈم چىقارغۇچى 
ئىكهنلىكىگه ئىمان كهلتۈرگهن، ئىمان ئېمتىھانى ئېلىنغان، راستچىللىقى سىنالغان، 

  ۋە پىتنىگه یولۇققاندا بۇ ئېمتىھاندىن ئۆتۈپ كهتكهن.
 –ھاقارەت، باالیى  –ئۇ ھېچنىمنى ئاڭلىماس بىر گاسمۇ تاقهت قىاللمایدىغان تىل 

ئاپهتكه قالغاندا، تاغدەك مهزمۇت، پوالتتهك ئىرادە بىلهن ئۆز مهیدانىدىن تهۋرىمىگهن. 
دى. جانابى ھهق ئۇنىڭدىكى شىجائهتلىك ئایال ئى –جاسارەتلىك، غهیرەت  –جىستۈ 

ھهقىقىي ئىمان، مۇستهھكهم ئېتىقادقا یارىشا، ئۇنىڭ ئىرادىسىنى چىڭىتقان. ئۇنداقتا، 
  ئۇ ئایال كىم؟

ۋە شېرىكته ئۆتۈپ، ھایاتىنىڭ ئازغىنه  1ئۇ یهنه شۇنداق ئایالكى، تاالي یىلالر كۇپۇر
  ىم؟بىر قىسمىدا، ئىمان بىلهن شهرەپلهنگهن. ئۇنداقتا، ئۇ زادى ك

ئۇ ئایالنىڭ ئۆز خاھىشى بویىچه سۆزلىمهیدىغان كىشى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم 
(ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر بولسۇن) تهرىپىدىن خهۋىرى بېرىلگهن. ئهمدى بۇ ئۇزۇن 

  قىسسىنىڭ بایانىغا كېلىمىز:
سۇھهیب (ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن) دىن رىۋایهت قىلىنغان بىر ھهدىسته، 

سىلهردىن بۇرۇن بىر پادىشاھ ئۆتكهن «غهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن: پهی
بولۇپ، ئۇ شاھنىڭ بىر سېھرىگىرى بار ئىدى. ئۇ سېھرىگهر قېرىغاندا پادىشاھتىن، 

پېقىرغا قېرىلىق یهتتى، بىر شاگىرتقا ئىجازەت قىلسىال، ئۇنىڭغا ھۈنىرىمنى ‹
شاھ ئۇنىڭغا بىر بالىنى شاگىرتلىققا دەپ ئىلتىماس قىلىدۇ. › ئۆگهتكهن بولسام 

  ئىۋەرتىدۇ. 
دە، ئۇنىڭ  –باال ئۇستازىنىڭ قېشىغا كېتىۋېتىپ، بىر راھىبقا ئۇچراپ قالىدۇ 

قېشىدا سۆزلىرىنى ئاڭالپ ئولتۇرۇپ راھىبقا قىزىقسىنىدۇ. شۇنداق قىلىپ، ئۇ ھهر 
سېھرىگهرنىڭ كۈنى سېھرىگهرنىڭ یېنىغا بارغۇچه راھىبنىڭ قېشىدا ئولتۇرىدىكهن. 

دەپ ئۇرىدىكهن. باال بۇ ئىشنى › كېچىكىپ قالدىڭ‹قېشىغا كهلگهندە، ئۇستازى ئۇنى

                                                
  ت   –ئىشهنچسىزلىك، ئېتىقادسىزلىق  –كۇپۇر ( كۇفۇر )  1
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ئهگهر سېھرىگهردىن قورقساڭ، ئۇنىڭغا ‹راھىبقا شىكایهت قىلىپتۇ. راھىب ئۇنىڭغا: 
دېگىن، ئهگهر ئۆیۈڭدىكىلهردىن قورقساڭ، › مېنى ئۆیدىكىلهر كېچىكتۇرۇپ قویدى

  دەپتۇ.  -دېگىن› قىلىپ قویدىمېنى سېھرىگهر ھایال ‹
باال شۇنداق قىلىپ یۈرگهن كۈنلىرىنىڭ بېرىدە، ئۇشتۇمتۇت یوغان بىر ھایۋان 

راھىب ئۈستۈنمىدۇ ‹پهیدا بولۇپ، كىشىلهرنىڭ یولىنى توسىۋاپتۇ. بالىنىڭ كۆڭلىگه، 
دە، قولىغا  –دېگهن خىیال كهپتۇ › یاكى سېھرىگهرمىدۇ؟ بۈگۈن بۇنى بىر بىلىپ باقاي

ئى، ئالالھ، ئهگهر ساڭا راھىبنىڭ ئىشى ‹غان بىر تاشنى ئېلىپ، یو
سېھرىگهرنىڭكىدىن یاخشى بولىدىغان بولسا، قولۇمدىكى بۇ تاش بىلهن ھایۋاننى 

دەپ تاشنى بىر ئاتقانكهن، ھایۋان › ئۆلتۈرگىن، كىشىلهرنىڭ یولى راۋان بولسۇن.
باالم، سهن ‹گهن ئىكهن. راھىب، ئۆلۈپتۇ. یول راۋانلىشىپتۇ. باال بۇ ئىشنى راھىبقا دې

بۈگۈن مهندىن ئېشىپ كېتىپسهن، مهن یهتكهن ماقامغا یېتىپسهن. ئۇزۇن ئۆتمهي، 
دەپ › سىناققا دۇچ كېلىسهن، سىنالغان چېغىڭدا مېنى ئاشكارىالپ تاشلىما.

نهسىھهت قىلىپتۇ. كېیىنچه باال قارىغۇ، ئاق كېسهل ۋە باشقا كېسهللهرنىمۇ 
تۇ. بىر كۈنى پادىشاھنىڭ بىر كور بولۇپ قالغان ئۈلپهتدېشى بۇنى داۋاالیدىغان بوپ

ئهگهر كۆزۈمنى ‹ساالمالر بىلهن كېلىپ، بالىغا دەپتۇ:  –ئاڭالپ، نۇرغۇن سوۋغا 
  ›داۋالىیالىساڭ، مۇشۇ نهرسىلهرنىڭ ھهممىسىنى ساڭا سوۋغا قىلىمهن.

بېرىدۇ، سهن مهن ھېچكىمنى ساقایتالمایمهن. پهقهت ئالالھ تائاال شىپالىق ‹
دەپتۇ. › ئالالھقا ئىمان ئېیتساڭ، مهن ئالالھقا دۇئا قىالي، ئالالھ ساڭا شىپالىق بهرسۇن

  ئۇ كىشى ئىمان ئېیتىپتۇ، ئالالھ شىپالىق بېرىپتۇ.
ئۇ كشى شاھنىڭ یېنىغا بېرىپ ئاۋالقى ئورنىدا ئولتۇرۇپتۇ. شاھ ئۇنىڭدىن 

دەپ جاۋاب › پهرۋەردىگارىم‹، ئۇ: دەپ سورىغانىكهن› كۆزۈڭنى كىم ساقایتىپ قویدى‹
  بېرىپتۇ. بۇنى ئاڭلىغان شاھنىڭ قۇیقا چاچلىرى تىك تۇرۇپتۇ:

  ئهجابا!؟  –سېنىڭ مهندىن باشقىمۇ پهرۋەردىگارىڭ بارمۇ  -
  ئالالھ تائاال سىلىنىڭ ۋە مېنىڭ پهرۋەردىگارىمىزدۇر. -

الپ قویۇپتۇ. باال شۇنىڭ بىلهن پادىشاھ ئۇنى قاتتىق قىیناپتۇ. ئۇ بالىنى ئاشكارى
  شاھنىڭ دەرگاھىغا كهلتۈرۈلۈپتۇ. پادىشاھ بالىغا:

ئوغلۇم، سېنىڭ سېھر ماھارىتىڭ شۇ دەرجىگه یېتىپتۇكى، قارىغۇ ۋە ئاق 
 –خېلى ئىشالرنىمۇ قىالالیدىكهنسهن  –كېسهللهرنىمۇ داۋالىیاالیدىكهنسهن، خېلى 

  دەپتۇ. -ھه!؟ 
 –شىپالىق پهقهت ئالالھ تهرەپتىندۇر یاق، مهن ھېچكىمنى داۋالىیالمایمهن،  -

قىستاققا ئاپتۇ. ئاخىرى باال  –دەپتۇ، باال. شۇنىڭ بىلهن پادىشاھ ئۇنىمۇ قاتتىق قىیىن 
  راھىبنى كۆرسىتىپ قویۇپتۇ. راھىب ئوردىغا كهلتۈرۈلۈپتۇ.
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پادىشاھ ئۇنى دىنىدىن یېنىشقا قىستاپتۇ، راھىب ئۇنىماپتۇ. پادىشاھ راھىبنىڭ 
دەپتۇ، راھىبنىڭ بېشى ئىككى پارچه بولۇپ یهرگه چۈشۈپتۇ. ئاندىن بېشىنى ھهرى

دەپتۇ. ئۇمۇ › دىنىڭدىن یان‹پادىشاھ ھېلىقى ئۈلپهتدېشىنى كهلتۈرۈپ، ئۇنىڭغىمۇ، 
ئۇنىماپتۇ. ئاندىن ئۇنىڭ بېشىنىمۇ ھهرىدەپ ئىككى پارچه قىلىۋىتىپتۇ. نۆۋەت بالىغا 

باال ئۇنىمىغاندىن كېیىن، پادىشاھ ئۇنى قول كهپتۇ. ئۇنىمۇ دىنىدىن یېنىشقا زورالپتۇ. 
چاپارمهنلهرگه تاپشۇرۇپ، سىلهر بۇنى پاالنى تاغقا  –ئاستىدىكى بىر توپ ئاتارمهن 

ئېلىپ چىقىڭالر، تاغ چوققىسىغا چىققاندا، ئۇ یهنىال دىنىدىن یانمىسا ئۇنى تاغدىن 
ئى، ئالالھ، مېنى «اال، دەپ ئهمر قىلىپتۇ. ئۇالر بىر تاغقا چىقىپتۇ. ب» تاشلىۋېتىڭالر

دەپتۇ. شۇ ئان، » ئۇالرنىڭ یامانلىقىدىن ئۆزۈڭ خالىغان بىر رەۋىشته ساقالپ قالغىن
تاغ تهۋرەپ، پادىشاھنىڭ ئادەملىرى تاغدىن چۈشۈپ كېتىپتۇ. باال پادىشاھنىڭ 

دەپ › قېشىڭدىكىلهرگه نېمه بولدى‹ئالدىغا یالغۇز قایتىپ كهپتۇ. پادىشاھ ئۇنىڭدىن، 
دەپ جاۋاب بېرىپتۇ، › ئالالھىم مېنى ئۇالرنىڭ زىیانكهشلىكىدىن ساقلىدى‹تۇ. سوراپ
  باال. 

پادىشاھ بالىنى یهنه بىر توپ كىشىلهرگه تاپشۇرۇپ، ئۇنى دېڭىزغا تاشلىۋىتىشنى 
ئى، ئالالھ، ئۆزۈڭ خالىغان بىر «بۇیرۇپتۇ. ئۇالر دېڭىزنىڭ ئوتتۇرىغا كهلگهندە، باال، 

دەپ دۇئا قىپتۇ. شۇ » زىیانكهشلىكىدىن ساقالپ قالغىن رەۋىشته مېنى ئۇالرنىڭ
چاغدا، كېمه ئۆڭتۈرىلىپ كېتىپتۇ. ئۇ یهن پادىشاھنىڭ ئالدىغا یالغۇز قایتىپ كهپتۇ. 

ئالالھ تائاال ‹دەپ سوراپتۇ. باال، › ھهمراھلىرىڭغا نېمه بولدى؟‹پادىشاھ ئۇنىڭدىن، 
ىڭ دېگىنىمدەك قىلمىغۇچه، مېنى ئۇالرنىڭ زىیانكهشلىكىدىن ساقلىدى. سهن مېن

سهن «دەپتۇ. باال، › قېنى ئېیىت!‹دەپتۇ. پادىشاھ، › مېنى ھهرگىز ئۆلتۈرەلمهیسهن.
خاالیىقنى بىر تۆپىلىككه یىغىپ، مېنى خورمىنىڭ شېخىغا ئاسقىن، ئاندىن 

بالىنىڭ ‹‹ئوقدىنىمدىن بىر تال ئوقنى ئېلىپ، ئوقیانىڭ ئوتتۇرىغا قویۇپ تۇرۇپ، 
دەپ ئاتساڭ، مېنى › بولغان ئالالھ تائاالنىڭ نامى بىلهن باشالیمهن پهرۋەردىگارى

  دەپتۇ. › ئۆلتۈرەلهیسهن
شۇنىڭ بىلهن شاھ خاالیىقنى بىر دۆڭگه یىغىپ، بالىنى بىر خورما شېخىغا 

بالىنىڭ ‹ئېسىپتۇ. ئاندىن ئوقداندىن ئوقنى چىقىرىپ، ئوقیانىڭ ئوتتۇرسىغا قویۇپ، 
دەپ ئۇنىڭغا ئوق › ھ تائاالنىڭ نامى بىلهن باشالیمهنپهرۋەردىگارى بولغان ئالال

ئۈزۈپتۇ. ئوق بالىنىڭ چېكىسىگه تېگىپتۇ. ئۇ پىشانىسىنى تۇتقان ھالدا جان بېرىپتۇ. 
بىز بالىنىڭ پهرۋەردىگارىغا ئىشهندۇق، ئۇنىڭغا ئىمان ‹بۇنى كۆرۈپ تۇرغۇن خاالیىق، 

باق، ئالالھ ‹ىغا كېلىپ، دەپ توۋلىشىپ كېتىپتۇ. كىشلهر شاھنىڭ قېش› ئېیتتۇق
تائاالنىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، سهن قورققان ئىش ئاخىرى یۈز بهردى. ئهمهلىیهتته، 

  دەپتۇ.› نۇرغۇن كىشىلهر ئىمان ئېیىتتى.
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دوقمۇشقا چوڭقۇر ئازگال كوالپ، ئوت  –بۇ ئىشتىن كېیىن پادىشاھ دوقمۇش 
كىمدە كىم دىنىدىن ‹، یېقىشقا بۇیرۇپتۇ. ئوت ئۇلغىیىشقا باشالپتۇ. پادىشاھ

دەپ پهرمان › یانمایدىكهن، ئۇنى ئوت ئازگىلىغا تاشالڭالر، یاكى ئۆزىنى سهكرىتىڭالر
چۈشۈرۈپتۇ. پادىشاھنىڭ ئادەملىرى شۇنداق قىلىپتۇ. شۇ ئهسنادا، قولىدا، بوۋىقىنى 
كۆتۈرگهن بىر ئىمانلىق ئایال ئوت ئازگىلى ئالدىدا، ئىككىلىنىپ تۇرۇپ قالغاندا، 

›» چىداڭ، ئانىجان، شۈبھىسىزكى، سىز ھهقىقهت ئۈستىدە.‹ىسى زۇۋانغا كېلىپ، بال
  مۇسلىم رىۋایىتى  - دەپتۇ.

ھه، ئۇ! ئۇ ئۆزىنىڭ ئوت دېڭىزنىڭ بویىدا  –قانداق ئېسىل مۆئمىن ئایال 
تۇرغانلىقىنى، ئۆزىنى كۈتىۋاتقىنىنىڭ الۋۇلداپ تۇرغان ئوت قاینىمى ئىكهنلىكىنى 

ۇ، تایماستىن، قایماستىن ئالدىغا قهدەم تاشلىیاالیدۇ. ئۆزىنىڭ ئوت ی –ئېنىق بىلىدۇ 
  یالقۇنىدا ھاالك بولىدىغانلىقىنى چۈشىنىدۇ. 

ئۇ ھېچ قانداق گۇناھسىز ۋە غۇبارسىز بىر سهبىگه قارىۋىدى. باال زۇۋانغا كېلىپ، 
ن ئانىجان، چىدىغىن، شۈبھىسىزكى، سه«ئىشهنچ بېغىشالپ، ئۇنى ئوتقا ئالدىراتتى. 

  ».ھهقىقهت ئۈستىدە
ئادەتته، ئوتتىن كىچىكلهردىن بهكرەك چوڭالر قورقىدۇ. ئوت ھارارىتى ۋە یالقۇنى 
بىلهن قورقۇتىدۇ. بۇ بوۋاق ئانىسىنى ئالغا ئۈندىدى، ئهمهلىیهتته ئۇ، ئالالھ تهرەپتىن ئۇ 

  ئایالغا ئىنئام قىلىنغان مۇستهھكهملىكتۇر، بهس!
ھهقىقىي ئىمانىغا بېرىلگهن. بۈگۈنىمىزدىكى  ئهمهلىیهتته بۇ ئىنئام ئایالنىڭ

 –مۇسۇلمان ئایالالر ئۇنداق الۋۇلداپ تۇرغان یالقۇنغا ئىتتىرىلمهیدۇ بهلكى، یاپ 
یېشىللىق بوستانالر ئۇالرنىڭ ئارامگاھى، ئۇالر پهقهت ئۆز دىنىنى ئۆگىنىشكه، ئۆز 

المى كېیىنىشكه گۈزەللىكىنى نامهھرەملهرنىڭ ناالیىق نهزەرلىرىدىن یوشۇرۇپ، ئىس
یېشىللىق بوستاننى تاشالپ،  –چاقىرىلىدۇ. ھالبۇكى، بۇالرنىڭ بهزىلىرى یاپ 

ئۆزلىرىنى ئۆزى خاھىشى بىلهن دوزاخ ئوتىغا باشالپ قېلىۋاتىدۇكى، بۇ ئىماننىڭ 
  مىۋىسى ئهمهس بهلكى، ئاسىیلىقنىڭ ئوقىبىتى، خاالس. 

هتلهر بولسۇن) مۇبارەك لهفىزلىرى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم (ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھم
  ئارقىلىق مۇنداق دەیدۇ:

مهن بىلهن سىلهرنىڭ مىسالىڭالر، بىر كىشى ئوت یاققان، ھاشارەت، پهرۋانىلهر «
ئۆزىنى ئۇ ئوتقا ئېتىۋاتقان، یهنه بىر كىشى بولسا، ئۇالرنى ئوتتىن توسۇۋاتقان بىر 

شۈپ كهتمهسلىكىڭالر كىشىنىڭ مىسالىغا ئوخشایدۇكى،  مهن بولسام ئوتقا چۈ
 -» ئۈچۈن، بېلىڭالردىن تۇتىۋېلىۋاتىمهن. سىلهر ئۆزۈڭالرنى ئوتقا تاشالۋاتىسىلهر

  بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋایىتى. 
خاھىشىنىڭ ئارقىسىغا كىرىپ، ئۆزىنى ئوتقا  –شۇنداق، ئۆز نهپسى 
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ىدىن تاشالۋاتقانالرنىڭ ھالى قانداق بوالر؟ شۇنىڭ بىلهن بىرگه یهنه، ئاخىرەت ئوت
سۈرىسىدە، تىلغا » بۇرج«قېچىپ، ئالدىدىكى ئوتقا ئۆزىنى تاشالۋاتقانالر ھهم باركى، 

ئېلىنغان ئۇ قهۋم دەل ئىمانى مۇستهھكهملىك بىلهن ئاخىرەت ئوتىدىن قېچىپ، 
  ئالدىدىكى ئوتقا ئۆزىنى ئېتىشقا ئالدىرۋاتقانالردۇر. 

ئېغىزلىرىغا چوڭقۇر ئازگال  ئىمام ئهھمهدنىڭ رىۋایىتىگه قارىغاندا، پادىشاھ كوچا
كىم دىنىدىن یانىدىكهن، ئۇنى «كوالپ، ئۇنىڭغا ئوت یاقتۇرۇپ، ئوت ئۇلغایغاندا، 

دەپ پهرمان چۈشۈرىدۇ. » قویۇپ بېرىڭالر، ئهگهر یانمایدىكهن، ئۇنى ئوتقا تاشالڭالر
پادىشاھنىڭ ئادەملىرى كىشىلهرنى ئوتتىن ئاگاھالندۇرۇپ، دىنىدىن یېنىشقا 

قۇدرەتلىك ئالالھنىڭ دەرگاھىدىكى ىدۇ. بىراق ئۇ ئىمان ساھىبلىرى كۈشكۈرت
  كۆڭۈلدىكىدەك جاي جهننهتلهر ۋە ئۆستهڭلهرگه ئۆزىنى ئاتىدۇ.

 مۇئمىن ئهر ۋە مۇئمىن ئایالالرغا زىیانكهشلىك قىلغاندىن كېیىن كۇفرىدىن
ئوت بىلهن  قایتمىغانالر شۈبھىسىزكى، جهھهننهمنىڭ ئازابىغا دۇچار بولىدۇ، ئۇالرغا

ئازاب قىلنىدۇ. ئىمان ئېیتقان ۋە یاخشى ئهمهللهرنى قىلغانالر شۈبھىسىزكى 
ئاستىدىن ئۆستهڭلهر ئېقىپ تۇرىدىغان جهننهتلهرگه سازاۋەر بولىدۇ. بۇ چوڭ 

  ئایهتلهر) -11، -10سۈرىسى، › بۇرۇج (‹  بهختتۇر.
 پهقهتال بهش رىیال

ىر باشالنغۇچ مهكتهپته ئوقۇتقۇچى ئۇ ئۇنىۋېرسىتېتنى پۈتتۈرگهندىن كېیىن، ب
جۈپ قارا كۆزلهر ئالدىدىكى ئېغىر بىر  –بولۇپ. ئالدىدا مولدۈرلهپ ئولتۇرغان جۈپ 

مهسئۇلىیهتنى، بۇ بالىالرنىڭ ھهقىقهتهنمۇ ئۆزىگه تاپشۇرۇلغان بىر ئامانهت 
ئانا دېگهن ئۆز بالىسىنى یات بىركىمگه  –ئىكهنلىكىنى ھېس قىلدى. ئاتا 

یۇ، پهقهت مهكتهپكىال ئۆز ئېختىیارلىقى بىلهن تاپشۇرىدۇ. باال  –دۇ تاپشۇرمای
ئانا ھهم  –ئانىسىنى ئویلىمایدۇ، ئاتا  –مهكتهپته ئۆتكهن ئالته سائهت ۋاقتىدا، ئاتا 

خاتىرجهم ھالدا ئۆز ئىشىنى قىلىدۇ. ھالبۇكى، بالىالر مهكتهپته زادى نېمىلهر بىلهن 
ئىالھ یوقتۇر.... مهكتهپتىكى مهسئۇلىیهت نېمانچه ئۇچرىشىدۇ؟ بىر ئالالھتىن باشقا 

  چوڭ، نېمانچه ئېغىر!
یادى ئوقۇغۇچىالرنى یاخشىلىققا دەۋەت قىلىشتا ئىدى. ھالبۇكى،  –ئۇنىڭ ئهس 

بۇالر چۈشىنىش قابىلىیىتى تېخى تولۇق یېتلىپ بواللمىغان، كىچىك بالىالر بولسىمۇ، 
سهن دېگۈدەك قوبۇل قېلىىپ ئۇ ئۆزىنىڭ یهتكۈزگهنلىرىنى ئۇالرنىڭ ئاسا

  مېڭىۋاتقىنىنى سهزدى. 
سهدىقىنىڭ پهزىلىتىنى سۆزلىۋىدى، ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ سهدىقه بېرىشكه 

  ئالدىراشقانلىقىلىرىنى بالىنىڭ ئائىلىسىدىكىلهردىن ئاڭالپ تۇردى. 
ئوغۇل ئوقۇغۇچىالرغا مهسجىدته ناماز ئوقۇش ئىشتىیاقى چۈشكهن. ئادەتته، ئالالھ 
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قىلغاندىن باشقا خېلى كۆپ مۇسۇلمانالرمۇ سۈبھى نامىزى (ناماز بامدات) غا رەھمهت 
مهسجىدكه كېلىپ بواللمایدۇ. ئهمما بۇ ئوقۇغۇچىالر سۈبھى نامىزىغىمۇ مهسجىدكه 

  دېیىشهتتى. » ئۇستاز بىزگه بۇنىڭ پهزىلىتىنى ئېیتىپ بهرگهن ئىدى«كېلهتتى ۋە 
هردىكى قۇرئان یادلىتىش دەرىسلىرىگه ئۇ زور بىر قىسىم ئوقۇغۇچىالرنى مهسجىدل

تهشكىللهپ، ھهر قایسى مهسجىدلهرگه بېرىپ، ئۇالرنى ھهدىیه بىلهن زىیارەت قىلىپ 
  تۇراتتى. 

ئۇ ئوقۇغۇچىلىرى ئارقىلىق ساۋابقا ئېرىشتىن ئىبارەت گۈزەل ئىستهكته ئىدى. 
قىالرغا باشقىالردىن نهچچه ھهسسه ئارتۇق ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ غېمىنى یهیتتى، باش

ئېغىر كهلگهن ئىشالر ئۇنىڭ ئۈچۈن ھېچ گهپ ئهمهس ئىدى. ئوقۇغۇچىالرغا مېھرىنى 
ئایىماي بېرەتتى، تهنهپپۇس ۋاقىتلىرىدىمۇ ئۇالرنى یوقالپ تۇراتتى. بالىالر ھهم ئۇنى 

  یاخشى كۆرەتتى. 
ئۇ بىر كۈنى تهنهپپۇس ۋاقتىدىن پایدىلىنىپ ئوقۇغۇچىالردىن سورىدى: 

  » بولۇشنى ئارزۇ قىلىدۇ؟ 1كىم ئالالھنىڭ یولىغا چاقىرغۇچى داھىئاراڭالردىن «
دېگهن جاۋابىنى ئاڭلىغاندىن كېیىن، » ھهممىمىز خاالیمىز!«ئۇ ئوقۇغۇچىالرنىڭ 

ئوقۇغۇچىالرغا قۇرئان تىالۋىتى یاكى مۇناسىۋەتلىك لىكسىیه (تهبلىغ) لېنتىلىرىنى 
ئارا ئالماشتۇرۇپ ئاڭالشقا، ۋە بۇیرۇپ، ئۇالرنىڭ ئېلىپ كهلگهن لېنتىلىرىنى ئۆز

ئائىلىسىدىكىلهرگه تهۋسىیه قىلىشقا ئورۇنالشتۇردى. شۇنداق قىلىپ، لېنتىالر 
  ئوقۇغۇچىالر ئارىسىدا كهڭ تارقالدى. 

بۇ بهرىكهتلىك (مۇبارەك) چاقىرىق (دەئۋەت) پائالىیىتى ئارىیهتكه مهسئۇل 
ئۆتۈپ، ئىسالمى كىتابچىالر  قىلىنغان بىر ئوقۇغۇچىنىڭ باشچىلىقىدا، لېنتىالردىن

  بویىچه داۋاملىشىپ تۇردى.
بىر كۈنى ئۇنىڭ بىر ئوقۇغۇچىسى ئۇنىڭغا بىر خهتنى تاپشۇرۇپ بهردى. خهتته 

  دېیىلگهن ئىدى: قمۇندا
ھۆرمهتلىك تهربىیىچى، بۇ بىر تهشهككۈرنامه شۇنداقال ئهیىبنامه. سىز كىچىك 

زگه قانچىلىك تهسىر كۆرسهتكهنلىكىنى ئىنىم ئېلىپ كهلگهن ئۈنئالغۇ لېنتىسىنىڭ بى
  تهسهۋۋۇر قىاللمایسىز. 

ئۈستىن قىلىۋەتتى. بۇ  –شۇنداق، بۇ لېنتا ئائىله ھایاتىمىزنى تامامهن ئاستىن 
ئائىله ئهسلىدە ھایات لهززىتىنى سۈرۈشتىن باشقا غېمى بولمىغان بىر ئائىله ئىدى. 

نى تامامهن ئىختىیارىمىزغا بهرگهن دادام بىزگه ئارغامچىنى ئۇزۇن قویىۋەتكهن، ئىشالر

                                                
(داعــي) دېــگهن ســۆزدىن فونېتىكــا ئۆزگىرىشــى ئــارقىلىق قوبــۇل » دائــى«داھــى ئهرەب تىلىــدىكى  1

  ت   –دېگهن مهنىلهرنى بىلدۈرىدۇ » چاقىرغۇچى» «دەۋەت قىلغۇچى«قىلىنغان سوز بولۇپ، 
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بىر كىشى. ئانام بولسا، ئۆز دىنىدىن قىلچىلىك خهۋرى بولمىغان بىر ئایال. بىزنىڭ 
ھایات یولىمىز ئالالھ یولىدىن تولىمۇ یىراق ئىكهن. ناماز، ئۇ ئاخىرىدا ئویلىشىدىغان 

نى  مهسىله. ئۆیمىزدە ئۇ توغرىدا پاراڭ بولۇپ باققانمۇ ئهمهس. بىز ناماز
تاشلىغانلىقىمىز ئۈچۈن تایاق یىیىش ئۇیاقتا تۇرسۇن، ناماز ئوقۇشقا بۇیرۇلغانمۇ 

  ئهمهس!
تاماششا، بىكارچىلىق، ئىچ سىقىنتىلىق، مهنىسىزلىك... مانا بۇ بىزنىڭ  –ئویۇن 

یاشامىمىز. بىز ھهشهمهتخور دۇنیانىڭ رەڭۋاز چېقىنلىرىنى قوغلىشىپ یۈرمهكتىمىز. 
نتهربىیه، سایاھهت كویىدا، ئهمما بىز قىزالر بازار چۆگىلهش، ئوغۇلالر خىزمهت، ته

مودا قوغلىشىش، مۇسابىقه، كىنو، كۆپ قىسىملىق تىلۋېزىیه تىیاتىرلىرىنى ئۈزمهي 
  كۆرۈش، بىلهن ئاۋارە.

بىراق مهن ئۆزلىكىم (نهفسىم) دە، ھهقىقهتهن روھىمنى غاجاپ تۈگهتكىدەك بىر 
رىۋاتقانلىقىنى بىلىمهن. ھایاتلىق ئىلمى ھاالكهتلىك قاغجىراشنىڭ ھۆكۈم سۈ

فاكولتېتىنىڭ ئهالچى ئوقوغۇچىسى بولساممۇ، ئىچ سىقىلىش، روھى بېسىم 
ئىسكهنجىسىدە مۇجۇلۇپ یاشىغانمهن. مهن تاكى ئۆتكهن ھهپتىنىڭ پهیشهنبه 

  ئاخشىمىغىچىلىك ھایاتىمدىكى ھهقىقىي بهختنى یوقىتىپ قویغان ئىكهنمهن. 
ىپ، ماڭا بىر ئۈنئالغۇ لېنتىسىنى بهردى. ئۇ لېنتىنىڭ شۇ كۈنى ئېنىم كېل

  دېگهن ئىسمىغا قىزىقسىندىم. » ئهمهلىیهت بىلهن چۈش ئارىسىدىكى بهخت«
ئۇنى ئاڭالپ، دىندارالرنىڭ چۈشهنچىسىدىكى بهختنى بىر چۈشىنىپ باقمایمۇ، 

ى دېدىم. لېنتىنى بىر قېتىم ئاڭلىغاندىن كېیىن، قایتۇرۇپ، ئىككىنچى، ئۈچىنچ
قېتىم ئاڭلىدىم. بۇ لېنتىدىكى ئۇستازنىڭ سۆزلىرى گویا ماڭىال قارىتىلغاندەك ئىدى. 

  ئۇ ئۇستازغا ئالالھ رەھمهت قىلسۇن!
جۈملىلهردىن ئۆزۈمنىڭ ھهقىقى بهخت ئىچىدە  –لېنتىدىن كېلىۋاتقان سۆز 

 ئهمهس بهلكى ساختا بهختنىڭ ۋەھىمىسىدە قالغانلىقىمغا قاتتىق بىر ئاگاھالندۇرۇش
تهستىكى ئۇرۇلغاندەك، ئهمدىلىكته بولسا، مهن یوقاتقان ھهقىقى بهخت یولىغا 

  چاقىرىلىۋاتقانلىقىمنى ھېس قىلدىم. 
بهخت ھهققىدىكى قارىشىم ئۆزگىرىپ، مېنىڭ بهخت دېگهنلىرىم ئهمدىلىكته 

  چۈشۈپ قالدى.  1پهگاھقا
قاباھهتلىك  شۇنداق، ئۇ مېنى ئهھرەمهن دېۋىنىڭ ئۇیقۇسىدەك ئۇزۇنغا سوزۇلغان

بىر ئۇیقۇدىن ئویغاتقان تۇنجى سادا بولدىكى، بىر ھهپتىلىك دەم ئېلىشىمنى ئۇ 
                                                

ئورۇن دېگهن مهنىدە ) دېـگهن سـۆزنىڭ    –ئایاغ دېگهن مهنىدە، گاھ  –ھ ( پاي پهگاھ ئهسلى پایگا 1
تاۋۇش ئۆزگهن ھالىتى بولـۇپ، ئهسـلى مهنىـدە، ئایـاغ ئـورنى، كـۆچمه مهنىـدە، مهرتىۋىسـى تـۆۋەن،          

  ت   –كهش بازىرى ( كهمسىتىش تۇیغۇسىدا قوللىنىلىدۇ ) دېگهنلىك بولىدۇ 
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ئۇستازنىڭ سۆزلىرىنى تهپهككۇر قىلىش بىلهن ئۆتكۈزۈپ، سىز ئىنىمگه شهنبه كۈنى 
بهرمهكچى بولغان لېنتىنى كۈتىۋاتاتتىم. ئىنىمنى تهقهززارلىق بىلهن كۈتۈپ ئولتۇرسام 

بولۇپ، بۇ ئىسىم ماڭا » مېنى چۆچۈتتى«كهلدى. لېنتىنىڭ ئىسمى، ئۇ لېنتىنى ئېلىپ 
ئاگاھ بول، ساڭا رەھىم قىلىنمایدىغىنى «ئهڭ ئاخىرقى ئاگاھالندۇرغۇچىنىڭ، 

  دەۋاتقان بىلدۈرگۈسىدەك تۇیۇلدى. » شهكسىزدۇر
دەپ ئۆكسۈپ » بۇ مېنىڭ ئاقىۋىتىممۇ؟«... لېكسىیه ھهقىقهتهنمۇ تهسىرلىك ئىدى. 

یىغلىدىم. ناۋادا مهن نامازنى تاشلىغان ھالدا ئۆلۈپ كهتكهن بولسام، ئۆكسۈپ  -
  یۇیۇلمامتىم؟ كېپهنلهنمهمتىم؟ نامىزىممۇ چۈشۈرۈلمهمتى؟

  ھهي، دۇنیا ۋە ئاخىرەتتىكى خار ئىنسان!
چۈشلۈك تامىقىمنىمۇ یېمهي، تاھارەت ئېلىپ، پېشىن نامىزنى ئوقۇدۇم، 

  جدىدە مهغپىرەت تىلىدىم. ئۆتكۈزگهن بارلىق گۇناھلىرىم ئۈچۈن سه
خېتىمنى ئاخىرالشتۇرۇشتىن بۇرۇن یهنه شۇنى دېۋاالي، مېنى ئهیىبكه 
بۇیرىمىغایسىلهر، ھۆرمهتلىك تهربىیچىلهر، سىلهر ئهمهلىیهتته نۇرغۇن 
مهسئۇلىیهتلىرىڭالرنى ئادا قىلمایۋاتىسىلهر، پهرزەنتىلىرىمىز سىلهر ئۈچۈن ئامانهت، 

  مۇ یاخشى بىر ئهلچى ئىدى. ئۆیىدىكىلىرى ئۈچۈن تولى
جانابى ھهقتىن قورقۇڭالر، ئامانهتكه تولۇق مهسئۇل بولۇڭالر، مهسئۇلىیىتىڭالرنى 
تولۇق ئادا قىلىڭالر. ماڭا ئوخشاش تاالیلىغان بالىالر تىڭىرقاش ئىچىدە یاشىماقتا. 
تىڭىرقاش ئىچىدىكى ئۇ بالىالر ھېچقانچه ماددى قىممهتنى تهلهپ قىلمایدىغان بۇ 

ىل لېنتىالرنى سېتىۋېلىشقا قادىر تۇرۇغلۇق بۇ قىممهتلىك لېكسىیىلهردىن یىراق خ
  قالماقتا.

ھۆرمهتلىك تهربىیىچى، شۇنداق قىلىپ، ھاالكهت گىرۋىكىدىكى بۇ ئائىله بهش 
  رىیاللىق لېنتا بىلهن تامامهن ئۆزگهردى. 

  سىلهر بۇ دەۋەت (چاقىرىق) پائالىیىتىنى داۋامالشتۇرارسىلهرمۇ!؟
  ھهتكه چىقتىمرا

یهتمىش یاشالر چامىسىدىكى بىر بوۋاینى تونۇیتتىم. ئۇ ماڭا شهرەپلىك پهیغهمبهر 
مهسجىدى (مهسجىدى نهبهۋى شهرف) دە، روزىدار ھالىتىدە، بېشىدىن ئۆتكهنلىرىنى 

  سۆزلهپ بهرگهن ئىدى. 
یىل ھاراققا چىلىشىپ ئۇ ئون بهش یاشتىن قىرىق یاشقىىچه تازا یىگىرمه بهش 

   1غانىكهن. (بۇنداق ئىشتىن ئالالھقا سېغىنىپ پاناھ تىلهیمىز)یاشى
بىر كۈنى دوختۇرغا كىرىپ قالىغاندا، دوختۇر ئۇنىڭ پۈتكۈل تىنىنىڭ 

                                                
  ت   –دېگهن تۇراقلىق ئىبارىنىڭ تهرجىمىسى » زەلىك نهئۇزۇبىلالھ مىن«ئهرەپ تىلىدىكى  1
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« ئىسپىرىتتىن زەھهرلىنىپ بولغانلىقىنى تهكشۈرۈپ چىققاندىن كېیىن، ئۇنىڭغا، 
ڭنى بىر مهزگىل ساڭا ئهمدى داۋا یوق، سهن پهقهت بۇرۇنقىدەك یۈرىۋەرسهڭال ھایاتى

  ). دەیدۇ. (بۇنداق ئىشتىن ئالالھقا سېغىنىپ پاناھ تىلهیمىز» داۋامالشتۇراالیسهن 
بوۋاي ماڭا مۇنداق دېدى: ماڭا دوختۇر ئۇ گهپلهرنى قىلغاندا، مهن گویا ئۇیقۇدىن 

دېدى. » داۋا یوق«سىلهر داۋالىیالماسسىلهرمۇ؟ دېدىم. ئۇ: «ئویغانغاندەك بولدۇم ۋە 
ئۆزۈمگه، ۋە شۇ ھامان ئالالھقا تهۋبه قىلدىم.  –ئۆز  –بار، داۋامۇ بار دېدىم ئىالجمۇ 

شهرەپلىك پهیغهمبهر مهسجىدىدە ناماز ئوقۇدۇم. ئۆیۈمگه قایتىپ، تهۋبه بىلهن ئېھرام 
باغالپ، مهككىگه قاراپ یۈرۈپ كهتتىم. ئۈچ كۈنلۈك سهپهردىن كېیىن، تۈن نىسپى 

  هككه مۇكهررەمه) گه یېتىپ كهلدىم. بىلهن ھۆرمهتلىك شهھهر مهككه (م
پائالىیهتلىرىدىن ئادا بولۇپ، ئالالھ تائاالغا ئىلتىجا قىلىپ یىغلىدىم،  1ئۆمرە

ئى، پهرۋەردىگارىم ماڭا شىپا ئاتا قىلغىن یاكى مېنى مۇشۇ تهۋبه «یىلىنىپ یالۋۇردۇم: 
  »قىلغان ھالىتىمدە قهبزى روھ قىلغىن!

تقاندەك تۇیۇلۇپ، زەمزەم بار جایغا باردىم. ئۇ دەۋا» زەمزەم ئىچ!«ماڭا بىرسى 
كۈنلهردە زەمزەم چېلهك بىلهن ئۇسسۇالتتى. قورسىقىم ھهم ئاچ ئىدى، زەمزەمدىن بىر 
چېلهك ئۇسسۇپ ھهممىنى ئىچىۋەتتىم. زەمزەم بىلهن ئالالھ تائاال جىسمىمگه قۇۋۋەت 

  ئاتا قىلدى. 
نىغاندەك بولۇپ، قۇسقۇم بىر چېلهك زەمزەمنى ئىچىپ بولغاندا، كۆڭلۈم ئای

كهلگهندە قوسۇشقا باشلىدىم. قۇسۇق بىلهن یوغان بىر  2كهلدى. ئىبراھىم دەرۋازىسىغا
  پارچه قاپقارا ئۇیۇل قاننى قۇسۇپتىمهن. قۇسقاندىن كېیىن، ئاجایىپ راھهتكه چىقتىم. 

ھهق سۇبھانهھۇ ۋەتائاالنىڭ ھهقىقهتهنمۇ ئۇلۇغلىقىنى تۇنۇپ یهتتىم. راھمان 
النىڭ قولىدا ئىنساننىڭ ھېچ خىیالىغا كهلتۈرۈپ باقمىغان یاخشىلىق ۋە رەھمهتنىڭ تائا

بارلىقىغا، ئۇنىڭغا ئىلتىجاال قىلسا ئۇنى قۇرۇق قول قایتۇرمایدىغانلىقىغا جهزىم قىلدىم. 
ئىككىنچى قېتىم كامىل ئىشهنچ ۋە ھهسسىلهنگهن ئىمان بىلهن دۇئا قىلدىم. ئىلتىجا 

ئى، پهرۋەردىگارىم ماڭا شىپا ئاتا «ن یىغالپ تۇرۇپ سورىدىم: قىلدىم. ۋە ئالالھتى
  ».قىلغىن یاكى مېنى مۇشۇ تهۋبه قىلغان ھالىتىمدە قهبزى روھ قىلغىن!

یهنه ئاللىقانداق بىر كۈچ مېنى زەمزەم ئىچىشكه ئۈندەیتتى، شۇنداق قىلىپ، یهنه 
ەك ھالهت یۈز بهردى. بىر چېلهك زەمزەم ئىچتىم. یهنه ئاۋالقى قېتىم زەمزەم ئىچكهند

بارىمایال یهنه قۇستۇم. بۇ قېىتم ئالدىنقىسىدىن ئازراق  –ئىشك تۈۋىگه بارا 
  قۇسۇپتىمهن. 

                                                
  ت   –ھهجدىن باشقا ۋاقىتتا ھهرەمدە ئېلىپ بېرىلىدىغان سۇننهت ئىبادەت  1
  ت   –ئهینى چاغدىكى ھهرەم دەرۋازىلىرىدىن بىرى  2
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ئۈچىنچى قېتىم دەممۇ دەم ئېشىۋاتقان ئىمان ۋە ئىشهنچىم بىلهن قایتىپ بېرىپ 
دۇئا قىلدىم، ئىلتىجا قىلدىم. ئاندىن یهنه بىر قېتىم بېرىپ زەمزەم ئىچتىم. ئاندىن 

  قورسىقىم غولدۇرالپ، زەرداپ یاندۇردۇم. 
شۇنىڭ بىلهن، بۇ ئۆمرۈمدە ھېس قىلمىغان ئاجایىپ بىر راھهت جىسمىمنى 
قۇچتى. قایتىپ، دۇئا قىلدىم. راھمان تائاالنىڭ ماڭا ئاتا قىلغان راھهتچىلىكى بىلهن 

بۇ  ئالالھنىڭ«ئۇیقىغا چۈمۈپتىمهن. سۈبھى نامىزنىڭ ئهزىنى بىلهن تهڭ ئویغىنىپ، 
مۇبارەك ئۆیى (كهئبه) دىن ئۈچ كۈنگىچه مىدىرلىماسلىققا ئالالھ نامى بىلهن قهسهم 
قىلىپ، ئۇ كۈنلهرنى ئالالھتىن مهغپىرەت ۋە ساقلىق تىلهپ، زەمزەم ئىچىپ 

  »ئۆتكۈزدۈم.
مهدىنىگه قایتىپ كهلگهندىن كېیىن، مېنى دۋالىغان دوختۇرغا قایتا كۆرۈندۈم.ئۇ 

كۆزلىرىمگه بىرەر قۇر قارىۋەتكهندىن  –لهن رەڭلهنگهن یۈز مېنىڭ ھېدایهت نۇرى بى
كېیىن، بهدىنىمنى قایتا تهكشۈرۈشكه باشلىدى. تهكشۈرۈش نهتىجىسى چىققاندا 

ھهي «بولسا، كۆز ئالدىدىكى بۇ ئۆزگىرىشكه ئۆزىنى ئاران ئىشهندۈرگهندىن كېیىن، 
ندۈرۈپ بېرەلمهیدىغان ئالالھنىڭ بهندىسى، ئالالھ تائاال ساڭا تىبابهت ئىلمى چۈشه

  دېدى.» بىر مۆجىزىۋى نهتىجىنى ئاتا قىپتۇ
مهدىنىدە ئۇ ماڭا ئۆز كهچمىشىنى سۆزلهپ بهرگهن ئاشۇ چاغ بولسا، ئۇنىڭ شىپا 
تېپىپ، ئوتتۇز یىل ساغالم ئۆمۈر كۆرگهندىن كېیىن ھایاتىنىڭ خهیىرلىك 

ا روزىدار ھالهتته ئاخىرلىشىشىنى كۈتىۋاتقان دەملىرى ئىدى. ئۇ بۇ گهپلهرنى ماڭ
   تۇرۇپ سۆزلهپ بهرگهن ئىدى. ئۇ ئهمهلىیهتتىمۇ ئاشۇ خهیرلىك ئۈستىدە ۋاپات تاپتى.

  (بۇ قىسسه تامامالندى)         
  ئهقلىمدىن ئادىشىپ قالغاندەك تۇرۇپتىمهن

ئۇنىۋېرسىتېتتا ئوقۇۋاتقان چاغلىرىمدا، ئوقۇش ۋە ئهخالقتا ئالدىنقى قاتارىدىكى 
كۈنى مهكتهپ دەرۋازىسىدىن چىقسام، بىر یىگىت ماڭا خۇددى مېنى  قىز ئىدىم. بىر

تونۇیدىغاندەك تىكىلپ تۇرۇپتۇ. یولۇمغا ماڭدىم، ئۇ كهینىمدىن مېڭىپ بىر 
سىزنىڭ « نېمىلهرنى دەۋاتاتقاندەك قىالتتى. ئاندىن ئۇ یولۇمنى توسۇپال دېدى: 

ندىن بېرى دېققهت قىلىپ ئهخالقلىق بىر قىز ئىكهنلىكىڭىز ماڭا مهلۇم، سىزگه ئۇزۇ
  .. » . كهلدىم، مېنىڭ سىز بىلهن توي قىلغۇم بار

دە، قهدىمىمنى تىزلهتتىم. ئۆیۈمگه كېلىۋالغۇچه  –ئۇنىڭ بۇ سۆزلىرىدىن چۆچۈدۈم 
ھېرىپ، پۈتۈن بهدىنىمنى تهر بېسىپ كهتتى. شۇ كېچىسى، ئۇنىڭ گهپلىرى ۋە مېنى 

ۇیقۇ كهلمىدى. شۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭ چۇلغىۋالغان بىر قورقۇنچ بىلهن كۆزۈمگه ئ
ئىشىكىم ئالدىغا كهلگهندە، تاشالپ قویۇپ كېتىپ قالغان خېتىنى ئېلىپ، ئوقۇدۇم. ئۇ 
خهت سۆیگۈ ۋە ئۆزرە سۆزلىرى بىلهن تولغان ئىدى. ئۇ ماڭا بىر نهچچه سائهتتىن 
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ئهگهر ھوشىڭىزنى «دەپ سورىۋېدى، » خهتنى ئوقۇدىڭىزمۇ«كېیىن تېلىفۇن ئۇرۇپ، 
» ىغمایدىكهنسىز، ئۆیۈمدىكىلهرگه دەیمهن، ئۇ چاغدا، كۆرگىلىكىڭىزنى كۆرۈسىزی

دەپ جاۋاب بهردىم. ئۇزۇن ئۆتمهي ئۇ یهنه تېلىفۇن قىلىپ، دوستلىق ئىزھار قىلىش 
بىلهن بىرگه ئۆزىنىڭ ھېچقانداق یامان نېیىتىنىڭ یوقلۇقى، ئۆزىنىڭ بىر مىلیونىر 

ىمنى ئىشقا ئاشۇرىدىغان بىردىنبىر كىشى ئۇمىدلىر –ئىكهنلىكى، مېنىڭ ئارزۇ 
ئىچۈرۈپ چۈشهندۈرگهن ئىدى. قهلبىم بىردىنال ئېرىپ  –ئىكهنلىكىنى ئىزىپ 

كهتكهندەك بولۇپ، ئۇنىڭ بىلهن پاراڭلىشىشقا چۈشۈپ، شۇندىن كېیىن، ئۇنىڭ 
تېلىفۇنىنى ساقالیدىغان بولدۇم. مهكتهپتىن یانغاندا كۆزلىرىم ئۇنى ئىزدەیتتى. بىر 

دە،  –قىنىمغا پاتماي قالدىم  –نى ئۇنىڭ مېنى ساقالپ تۇرغانلىقىنى كۆرۈپ، قىن كۈ
ئۇنىڭ ماشىنىسىغا چىقىپ، بىلله شهھهر ئایالندۇق.ئۇ شۇ چاغدا، مېنىڭ ئۇنىڭ ئایالى 

  بولىدىغانلىقىمنى ئېیتقاندا، ئۇنىڭغا تامامهن ئىشهنگهن ئىكهنمهن. 
ئۇچرىشىشقا چىقتىم. ئۇ مېنى بىر  بىر كۈنى مهن ئادەتتىكىدەكال ئۇنىڭ بىلهن

ھهشهمهتلىك بېزەلگهن ئۆیگه باشالپ كهلدى. بىلله ئولتۇرۇپ مۇڭداشتۇق. ئۇنىڭ 
بىرىمىزگه قاراپ ئولتۇرۇپ  –سۆزلىرى قهلبىمنى ئۆزىگه مایىل قىلغان ئىدى. بىز بىر 

  كهتتۇق... 
ئۇنىڭ  بىز جهھهننهمگه باشالیدىغان چوڭ گۇناھتىن بىرنى قىلدۇق. مهن پهقهت

ئۈچۈن بىر ئولجا بولغانلىقىمنى، قولۇمدىكى ئهڭ قىممهتلىك نهرسهمنى یوقىتىپ 
قویغانلىقىمنى بىلگىنىمدە، ئهقلىمدىن ئاداشقاندەك بىر ھالدا ئورنۇمدىن تۇرۇپ، 

» قورقماڭ، مهن سىزنىڭ ئېرىڭىز«دەپ ۋارقىرىدىم. ئۇ بولسا، » مېنى نېمه قىلدىڭ؟«
دەپ » تېخى سېنىڭ نېكاھىڭغا ئۆتمىگهن تۇرسام! مهن«دەپ كۆڭلۈمنى بهزلىدى. 

دەیتتى. ئۆیۈمگه خامۇش بىر ھالدا » ئۇزۇنغا قالماي شۇنداق بولىدۇ«چالۋاقىدىم. ئۇ، 
قایتىپ كېلىپ، قاتتىق یىغلىدىم. ئوقۇشۇممۇ بىر چهتته قالدى. ئۆیدىكىلهر مېنىڭ بۇ 

تتىم. بىر نهچچه كۈندىن ھالىمنى ئهسال بىلهلمىدى. مهن توي قىلىش تاماسىدا ئولتۇرا
كېیىن ئۇ تېلىفۇن ئۇرۇپ، ئۇچرىشىشنى تهلهپ قىلدى. ئۇنىڭ بىلهن توي ئىشىنى 
مهسلىھهتلىشىمىز دەپ ئویالپ ناھایىتى خۇش بولدۇم. ئۇ چىرایىدىن مۇز یاغقۇدەك 

» توي ئىشىنى مهڭگۈ ئویلىماڭ، نېكاھسىز ئۆتىۋېرىمىز«بىر ئهلپازدا كهپتۇ ۋە، 
مهن «رسىز ھالدا، تازا كېلىشتۇرۇپ، ئۇنىڭغا بىر تهستهك سالدىم: دېۋىدى، ئىختىیا

بىلمهي ئۆتكۈزۈپ سالغان بۇ سهۋەنلىكنى ئۆزى ئوڭشایدۇ  –تېخى سىنى بىلىپ 
» دەپ ئویالپتىكهنمهن، سېنىڭ بۇنچه چۈپرەندە بىر نېمىلىكىڭنى ئهمدى بىلدىم

ڭغا بىر قاراپ قویۇڭ، بۇنى«دە، ماشىنىدىن یىغلىغانچه چۈشۈپ كهتتىم. ئۇ:  -دېدىم
دېگىنىچه قولىدا بىر سىنئالغۇ لېنتىسىنى » بۇنىڭ بىلهن ھایاتىڭىز ۋەیران بولىدۇ

» بۇیاققا كېلىپ، كۆرۈپ باقمامسىز«دېدىم زەردە بىلهن. » نېمهڭ بۇ؟«تۇتۇپ تۇراتتى. 
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دېدى. ئۇنىڭ بىلهن بېرىپ، قارىسام، ئۇ ئارىمىزدا بولغان ھارام ئىشنىڭ تولۇق 
ھهي، پهسكهش، ئىپالس، نېمه « ن سىنئالغۇ لېنتىسى ئىكهن. ئۇنىڭغا، ئېلىنغا
  دېدىم. » قىلدىڭ
ھهرىكهتلهرنى سۈرەتكه  –سۆز، ئىش  –بىزنىڭ ئۈستىمىزگه بارلىق گهپ «ئۇ: 

ئالىدىغان مهخپىي ئورۇنالشتۇرۇلغان كامىرا ئارقىلىق تارتىلغان. بۇ لېنتا بۇندىن 
  دېدى. » ن قۇرالىم بولىدۇكېیىن سىزنى بویسۇندۇرۇپ تۇرىدىغا

بۇ پاجىئه ئائىلهم بىلهن چېتىشلىق ئىدى. یىغلىدىم، قاقشىدىم، یالۋۇردۇم. بىراق  
ئۇ ناھایىتى چىڭ تۇردى. شۇنداق قىلىپ، مهن ئۇنىڭ ئهسرىگه ئایالندىم. ئۇ مېنى بىر 

  ئهردىن یهنه بىر ئهرگه سېتىپ، پۇل تاپاتتى...
ۋاملىشىۋاتاتتى. ئۆیۈمدىكىلهر بۇنى بىلمهیتتى. ھایاتىم بىر ھاالكهت پاتقىقىدا دا

سىنئالغۇ لېنتىسى تارقىلىپ، نهۋرە ئاكامنىڭ قولىغا چۈشۈپ قالسا بولىدۇ. ئاندىن 
دادام بىلىپ قالدى. بۇ شهرمهندىچىلىك شهھرىمىزگه پۇر كهتتى. بۇ نۇمۇسسىزلىق 

قېچىپ بىلهن ئائىلىمىزنىڭ شهنىگه داغ چۈشتى. مهن جېنىمنى قوغداش ئۈچۈن 
كهتتىم. دادام بىلهن ھهمشىرەمنىڭ ھهم بۇ رەسۋاچىلىقتىن قېچىپ، باشقا شهھهرگه 
ھېجرەت قىلىپ كېتىپ قالغانلىقىنى بىلدىم. شۇنىڭ بىلهن مهن پاھىشه ئایالالرنىڭ 
ئارىسىدا یاشاۋەردىم. بۇ ئىپالس، نامهرد مېنى خۇددى تاناپقا باغالنغان یاغاچ 

ىمگه سېلىۋەتتى، ۋە نۇرغۇن قىزالرنى بۇزۇپ، نۇرغۇن قونچاقنى ئویناتقاندەك ساراس
  ئائىلهرنى ۋەیران قىلىۋەتتى. بىر كۈنى ئۇنىڭدىن ئىنتىقام ئېلىش نېیىتىگه كهلدىم. 

ئۇ قاتتىق مهس ھالهتته قایتىپ كهلدى. پۇرسهتنى غهنىمهت بىلىپ، ئۇنىڭغا 
مهن ئۆلۇمگه الیىق  پىچاق تىقىپ ئۆلتۈردۈم. ئىنسانالر ئۇنىڭ شهررىدىن خاالس تاپتى.

  بولدۇم.
ئالالھ بىزگه كۇپایه، ئالالھ نېمه دېگهن یاخشى « دادام دەرد ئىچىدە قازا قىپتۇ. ئۇ: 

دېگهنلهرنى كۆپ » ھامى!، مهن سهندىن قىیامهت كۈنگىچه نهپرەتلىنىمهن.
  ھه! –تهكرارالپتۇ. بۇ نېمىدېگهن ئېغىر ھاقارەت 

  سهن نېمه بىلىسهن؟
بىلمهیدىغان نهرسهڭگه ئهگهشمه (یهنى بىلمىگهننى ق دەیدۇ: ئالالھ تائاال مۇندا

بىلدىم كۆرمىگهننى كۆردۈم ئاڭلىمىغاننى ئاڭلىدىم دېمه) (ئىنسان قىیامهت كۈنى) 
 -قۇالق كۆز دىل (یهنى سهزگۈ ئهزالىرى) نىڭ قىلمىشلىرى ئۈستىدە ھهقىقهتهن سوئال

  ئایهت) -36سۈرىسى، › ئىسرا(‹ سوراق قىلىنىدۇ.
ھۇرەیرە (ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن) دىن رىۋایهت قىلىنغان بىر  ئهبۇ

كىمىكى «ھهدىسته، پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم (ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر بولسۇن): 
ئالالھ تائاالغا ۋە ئاخىرەت كۈنىگه ئىشىنىدىكهن، یاخشى سۆز قىلسۇن، یاكى جىم 
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  ى)دېگهن. (بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋایىت» تۇرسۇن
كىشىلهرنىڭ «پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم (ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر بولسۇن) دىن 

قوش كالپۇك ۋە «دەپ سورالغاندا، » دوزاخقا كىرىشىگه كۆپ سهۋەب بولىدىغىنى نېمه؟
  ـ تىرمىزى رىۋایىتى. » قوش پۇت ئارىسىدىكى ئهزا (یهنى تىل ۋە ئهۋرەرت)

ن رازى بولسۇن) پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇئاز ئىبنى جهبهل (ئالالھ ئۇنىڭدى
(ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر بولسۇن) دىن جهننهتكه كىرگۈزىدىغان، دوزاختىن یىراق 
قىلىدىغان ئهمهلنى سورىغاندا، جانابى رەسۇلى ئهكرەم ئۇنىڭغا، ئىشنىڭ بېشىدىن، 

شۇالرنىڭ مهن ساڭا «تۈۋرىكىدىن ۋە چوققىسىدىن خهۋەر بېرىپ بولغاندىن كېیىن، 
شۇنداق قىلسىال، ئالالھنىڭ «دەیدۇ. ئۇ، » ھهممىسىنىڭ ئۇلىنى دەپ بېرەیمۇ؟

دەیدۇ. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم (ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر بولسۇن) » پهیغهمبىرى
بىز قىلغان سۆزلىرىمىزگىمۇ «دېدى. ئۇ: » سهن بۇنى یىغقىن«ئۆزىنىڭ تىلىنى تۇتۇپ، 
دېگهندە، پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم (ئۇنىڭغا ساالم » سۇلۇلالھھېساب بېرەمدۇق، یا رە

ۋاي نادانهي! كىشىلهرنى دوزاخقا یۈزلىرىچه یىقىتىۋاتقان «ۋە رەھمهتلهر بولسۇن): 
تىرمىزى  –دەپ جاۋاب بهرگهن » نهرسه پهقهت ئۇالرنىڭ تىللىرىنىڭ مهھسۇلىدۇر

  رىۋایىتى. 
ه! پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم (ئۇنىڭغا قاراڭ، ئىشنىڭ چوڭلىقىغا، سۆزنىڭ خهتىرىگ

بهندە ئویالپ،ئویالنمایال مهشرىق بىلهن «ساالم ۋە رەھمهتلهر بولسۇن) مۇنداق دېگهن: 
مهغرىپنىڭ ئارىسىدىنمۇ چوڭقۇر بولغان دوزاخقا چۈشۈپ كېتىدىغان بىر سۆزنى 

  بىرلىككه كهلگهن ھهدىس.  -» قىلىپ سالىدۇ
ۇنىڭدىن رازى بولسۇن) تىلىنىڭ بىر تهرىپىنى تۇتۇپ بۇ ھهقته، ئهبۇ بهكىر (ئالالھ ئ

سۈزۈكلهرنىڭ » (‹مانا مۇشۇ بارىدىغان یېرىمگه ئېلىپ بارىدۇ«تۇرۇپ مۇنداق دېگهن: 
  (سىفهتۇسسهفۋە) دېگهن كىتابتىن ئېلىندى)› سۈپىتى

یامان كۈنلىرىنىڭ ھهممىسىدە، ئۆزىدىن  –لهر دىن بىر كىشى یاخشى 1سهلهف
  نىكهن.ھېساب ئېلىپ تۇرغا

بهزى ئىلىم پىشىۋالىرى چۈشىدە ئۆز ھالىدىن سورالغانلىقىنى قهیىت قىلىشقان، 
مهن ئۆزۈم ئېیتقان سۆزۈمنىڭ ئۈستىدە «بۇالردىن بىرى مۇنداق چۈش كۆرگهن: 

دېگۈدەكمىشمهن. › ھه! –ئىنسانالر یامغۇرغا نېمه دېگهن مۇھتاج ‹تۇرغۇزۇلۇپ، 
› گه مهنپهئهتلىك نهرسىنى مهن بىلىمهن!سهن نېمه بىلىسهن؟ بهندىلىرىم‹ئاندىن 

(ئهلجاۋابۇلكافى) » یېتهرلىك جاۋاب«بۇ قىسسه،  -» دېگهن سادا ئاڭالنغۇدەكمىش.

                                                
دېـگهن مهنىـدە   » ئىلگىـرىكىلهر «، »ئـۆتكهنكىلهر «دېگهن بۇ سـۆزنىڭ ئهسـلى مهنىسـى،    » سهلهف« 1

  ت   –بولىدۇ 
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  بېتىدىن ئېلىنغان. -173دېگهن كىتابنىڭ 
مهن جامائهت توپالنغان «خالىد رەبىئى رىۋایهت قىلىپ مۇنداق دەیدۇ: 

ىرسىنى غاجىغىلى تۇرۇپتۇ. ئۇالرنى مهسجىدلهرنىڭ بىرسىدە ئىدىم. كىشىلهر ھهدەپ ب
یۇ، یهنه باشقا بىرسىنىڭ كهینىدىن بىر  –توسىۋىدىم، كىشىلهر غهیۋەتتىن توختىدى 

پهس گهپ قىلىشقاندىن كېیىن، ئاندىن یهنه باشتىكى كىشىنىڭ گېپىگه قایتىشتى. 
ي ئهمما مهن، ئۇالرنىڭ بىر گېپىگه شېرىك بولۇپ قالدىم. شۇ كېچه چۈشۈمدە، ماڭا بو

قارا كهلگهن بىر كىشى بىر تهخسه چوشقا  –رویى قاپ  -بهستى ئېگىز، رەڭگى –
چوشقا گۆشى یهمدىم، ئالالھ «دېگۈدەكمىش. مهن: » یه!«گۆشى تهڭلهپ تۇرۇپ، 

دېسهم، ئۇ مېنى قاتتىق دۆشكهلهپ، » بىلهن قهسهمكى، ئۇنى ھهرگىز یېمهیمهن
پ، تاكى مهن ئۇیقىدىن دە» بۇنىڭدىنمۇ بهتتهر نهرسىنى یېگهن ئىدىڭغۇ!؟«

  ئویغانغىچه، چوشقا گۆشىنى ھهدەپ ئاغزىمغا تىقىۋاتقىدەك...
قىرىقكۈنگىچه ئاغزىمغا گىیاھ سالماي  –ئالالھ بىلهن قهسهمكى، مهن ئوتتۇز 

غاپىلالرغا «تۇرۇپمۇ، ئاشۇ گۆشنىڭ تهمى ۋە پۇرىقىنى سېزىپ تۇردۇم. 
  بېتىدىن ئېلىنغان.)  -177نىڭ (تهنبىھۇل غافىلىن) دېگهن كىتاب» ئاگاھالندۇرۇش

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم (ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر بولسۇن) بىر قېتىم 
دېگهندە، ئۇالر: » سىلهر كىمنىڭ یاالڭتۆش ئىكهنلىكىنى بىلهمسىلهر؟«ساھابىلىرىغا: 

دەپ جاۋاب » یاالڭتۆش دېگهن بىزنىڭ ئىچىمىزدىكى پۇلى یوق، مېلى یوق كىشى«
پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم (ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر بولسۇن):  بېرىشكهن.

یاالڭتۆش دېگهن مېنىڭ ئۈممىتىمدىن قىیامهت كۈنى ناماز، روزا ۋە زاكات قاتارلىق «
ئهمهللهر بىلهن كهلگهن، بىراق، بىرسىنى تىللىۋالغان، بىرسىگه بۆھتان چاپلىغان، 

قېنىنى تۆككهن ۋە بىرسىنى ئۇرىۋالغان  بىرسىنىڭ مېلىنى ناھهق یېۋالغان، بىركىمنىڭ
كىشى بولۇپ گۇناھلىرىنىڭ قىساسى ئۈچۈن یاخشىلىقلىرىدىن ئۇنىڭغا ئازىراق، 
بۇنىڭغا ئازىراق بېرىپ، ھهتتا یاخشىلىقلىرى تۈگهپ كهتكهندە، باشقىالرنىڭ 

» گۇناھلىرى ئۇنىڭغا ئارتىپ قویۇلغان، شۇنىڭ بىلهن دوزاخقا تاشالنغان كىشىدۇر
  مۇسلىم رىۋایىتى.  – دېدى.

ئوقۇبهتلىرىنىڭ كۆپ قىسمى، شۇ كىشىنىڭ  –كىشىلهر دۇچار بولغان ئازاب 
ئالالھنىڭ كىتابىدىن، پهیغهمبىرىمىزنىڭ سۈننىتىدىن بىر نهرسىنى یاكى ئالالھنىڭ 
سالىھ بهندىلىرى یاكى تهقۋادار ئهۋلىیالىرىنى مهسخىرە قىلغانلىقى ئۈچۈن ھهقلىق 

  بولغاندۇر. 
خاھىشىغا  –تهرەپته، نهپسى  1بۇسرا«خهلكان مۇنداق رىۋایهت قىلغان:  ئىبنى

                                                
  ت   –سۇرىیهدىكى بىر شهھهرنىڭ ئىسمى  –بۇسرا  1
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بېرىلىپ ئىش قىلىدىغان ئابا سۇالمه ئىسىملىك بىر ھهزىلكهش كىشى بولۇپ، ئۇ بىر 
ئالالھ بىلهن «قېتىم مىسۋاك ۋە ئۇنىڭ پهزىلهتلىرى توغرىسىدىكى پاراڭنى ئاڭالپ: 

دە، ئۇ مىسۋاكنى ئېلىپ،  –یدۇ دە» قهسهمكى، ئۇ دېگهن كۆتكه داۋا، كۆتكه!
ئارقىسىغا بىر سۈركهپ چىقارغان. بۇ ئىش بولۇپ، توققۇز ئایدىن كېیىن، ئۇنىڭ 

  قورسىقى ۋە ئارقا تهرەت یولى ئاغرىپ ۋایجىنى چىققىلى تۇرىدۇ.
ئۇزۇن ئۆتمهي، ئۇ ھهزىلكهش تۆت پۇتلۇق، بېشى بېلىقنىڭ بېشىغا ئوخشاش، 

ئۇزۇن قۇیرۇقلۇق، تۆت بارماقلىق، ئارقىسى  تۆت دانه غهلىته مهگهن چىشلىق،
توشقاننىڭ مهقىتىگه ئوخشایدىغان چوڭ تۇلۇم چاشقانسىمان بىر مهخلۇق تۇغىدۇ. 
ئاندىن ئۇ ھایۋان ئۈچ قېتىم دەھشهتلىك چىرقىرایدۇ، ئۇ كىشىنىڭ قىزى شۇ ھامان بۇ 

  مهخلۇقنىڭ بېشىنى یهنجىپ تاشالیدۇ. 
مۇشۇ «ئۈچىنچى كۈنى ئۆلۈپ كېتىدۇ. ئۇ: ئۇ ھهزىلكهش بۇ مهخلۇقنى تۇغۇپ، 
  دېگهن ئىكهن.» ھایۋان ئۈچهیلىرىمنى ئۈزۈپ ئۆلتۈرىۋەتتى

شۇ جایدىكى «تهفسىرشۇناس ئالىم ئىبنى كهسىر بۇ ھهقته مۇنداق دېگهن:  
جامائهت ۋە خهتىپلهرنىڭ بهزىسى ئۇ ھایۋاننى ھایات كۆرگهن بهزىسى ئۇنى 

  ». سىدا گۇۋاھلىق بېرىشكهنئۆلگىنىدىن كېیىن كۆرگهنلىكى توغرى
(ئهلبىدایه ۋەننىھایه) دېگهن كىتابنىڭ » باشلىنىش ۋە ئاخىرلىشىش«بۇ قىسسه، 

  بېتىدىن ئېلىنغان. -263تۇم  -13
  دۈۋەت قهلىمىم یىڭىمدە

بهقىي ئىبنى مۇخهللهد ئىمام ئهھمهد ئىبنى ھهنبهلنىڭ ھۇزۇرىدا ھهدىس ئىلمى 
داۋانالردىن ئېشىپ،  –غدادقا پىیادە تاغ تهھسىل قىلىش ئۈچۈن ئاندولۇس تىن با

دېڭىزالردىن كىچىپ كهلگهن بولۇپ شۇ  –جهزىرىلهرنى كىزىپ، دەریا  –چۆل 
  چاغدا ئۇ یىگىرمه یاش ئىدى. 

توغرىسىدىكى بىر دەتاالشىتا، » قۇرئان كهرىم « ئۇ باغدادقا كېلهي دەپ قالغاندا، 
ئوقۇتۇش، دەرس بېرىشتىن ئىمام ئهھمهدكه پېشكهلچىلىك یهتكهنلىكى، ئۇنىڭ 

چهكلىنىپ، ئۆیىگه بهنت قىلىنغانلىق خهۋىرىنى ئاڭالیدۇ. بهقىي بۇ شۇم خهۋەردىن 
یۇ، سهپىرىنى قهتئىي داۋامالشتۇرىدۇ. ئۇ باغدادقا ئورۇنلىشىپ  –قاتتىق قایغۇرىدۇ 

بولغاندىن كېیىن، شۇ جایدىكى بىر چوڭ مهسجىدكه بارىدۇ. ئاندىن ئىمام 
نى ئىزدەپ تېپىپ، ئىشىك چېكىدۇ. ئىشكنى ئىمام ئهھمهد ئۆزى ئهھمهدنىڭ ئۆیى

مهن سىزدىن ئىلىم تهلهپ قىلىپ كهلگهن بىر ئوقۇغۇچى «ئاچقاندا، بهقىي ئۇنىڭغا، 
  دەپ ئۆزىنى تونۇشتۇرىدۇ. » (تالىب) بۇ شهھهرگه مۇساپىرمهن

نىڭ مهن مهغرىپ«دەپ سورىغاندا، ئۇ: » سهن قهیهردىن؟«ئىمام ئهھمهد ئۇنىڭدىن: 
ھهقىقهتهن «دەپ جاۋاب بېرىدۇ. ئىمام ئهھمهد ئۇنىڭغا: » شهرقىدىن، ئاندولوستىن
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یىراقتىن كهپسهن، ساڭا یاردەم قىلىشنى خاالیمهن، ئهمما، مهن ئۆیۈمدە نهزەربهند 
مهن بۇ شهھهرگه مۇساپىر، «دەپ ئهھۋالىنى چۈشهندۈرىدۇ. بهقىي: » ئاستىدىمهن

مایدۇ. ئهگهر قوبۇل كۆرسىڭىز، مهن ھهر كۈنى بىر مېنى باغداد ئهھلىدىن ھېكىم تونۇ
دېۋانه تۇرقىدا كېلىپ، سهدىقه سوراي، شۇ چاغدا سىز ئىشكنى ئېچىپ، ماڭا بىر 

بولىدۇ، «دەپ تۇرىۋالغاندىن كېیىن، ئىمام ئهھمهد: » ھهدىس بولسىمۇ سۆزلهپ بېرىڭ
» مایسهنئهمما بىر شهرت، سهن باشقا ھهدس مۇددەرىسلىرىنىڭ دەرىسىگه قاتناش

  دەپ ماقۇللۇق ئالىدۇ. 
  بهقىي شۇ چاغدىكى ئهھۋالىنى مۇنداق بایان قىلىدۇ: 

قهلهملىرىمنى یېڭىمگه تىقىپ:  –قولۇمدا ھاسا، ئۇچامدا یىرتىق چاپان، قهغهز 
دەپ توۋلىغىنىمچه یېتىپ كېلهتتىم. » یاردەم قىلىڭالر، ئالالھ سىلهرگه یاردەم قىلىدۇ!«

دە، دەرۋازىسىنى  –ئهھمهد چىقىپ، ئىشىكىنى ئاچاتتى ئۈنۈمنى ئاڭلىغان ئىمام 
ئۈچ ھهدىس سۆزلهپ بېرەتتى. شۇنداق قىلىپ یۈرۈپ، ئۈچ  –تاقاپ، ماڭا ئىككى 

یۈزدەك ھهدىس توپلىدىم. كېیىن، ئالالھ تائاال ئىمام ئهھمهدنىڭ قىیىنچىلىقىنى 
رۇخسهت كۆتۈرىۋەتتى. ئۇنىڭ ئوقۇتۇش ۋە مهسجىدلهردە مۇددەرىسلىك قىلىشىغا 

قىلىندى. شۇنداق كۈنلهرنىڭ بېرىدە، مهن ئۇنىڭ قېشىغا كهلسهم، ئۇ ماڭا قېشىدىن 
دەپ » جىسمىغا الیىق تالىپ  –، ئىسمى 1بۇ تالىپ«ئورۇن بېرىپ، شاگىرتلىرىغا: 

  ئارىمىزدىكى قىسسىنى سۆزلهپ بېرەتتى. 
رى بىلهن بىر قېتىم مهن ئاغرىپ قالغاندا، ئۇستاز ئىمام ئهھمهد مېنى شاگىرتلى

سۆزلىرىنى  –یوقالپ كهپتىكهن. شاگىرتلىرىنىڭ قوللىرىدا قهلهم، ئۇنىڭ گهپ 
  خاتىرلهیتتى.

ئهبۇ مۇسا رەزىیهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋایهت قىلىنىدۇكى، پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم 
مهن ئالالھ تهئاال تهرىپىدىن ئېلىپ كهلگهن ھىدایهت ۋە شهرىئهت «مۇنداق دېگهن: 
یاغقان مول یامغۇرغا ئوخشایدۇ. بهزى یهرلهر مۇنبهت بولۇپ، یامغۇرنى ئىلمى زېمىنغا 

چۆپلهرنى ئۈندۈرۈپ بېرىدۇ. -ئۆزىگه سىڭدۈرۈپ، ئۆسۈملۈكلهرنى ۋە نۇرغۇن ئوت
بهزى یهرلهر گىیا ئۈنمهس، سۇ سىڭمهس تېتىر بولۇپ، ئۈستىدە سۇ لهیلهپ تۇرىدۇ. 

رىدۇ. شۇ سۇدىن كىشىلهر ئىچىدۇ. ئالالھ تهئاال ئۇنىڭدىن كىشىلهرنى مهنپهئهتلهندۈ
ئۇنىڭ بىلهن ئۇالغلىرىنى ۋە زىرائهتلىرىنى سۇغىرىدۇ. یهنه بىر قىسىم تۈزلهڭ، شور 
یهرلهر بولۇپ، ئۈستىدە سۇمۇ تۇرمایدۇ. گىیاھمۇ ئۈنمهیدۇ. ئهنه شۇ یۇقىرىدىكىلهر 
 ئالالھ تهئاالنىڭ دىنىنى چۈشىنىپ، مهن ئالالھ تهئاال تهرىپىدىن كهلتۈرگهن
تهلىماتتىن پایدىلىنىپ، ئۇنى ئۆگهنگهن ۋە ئۆگهتكهن كىشىنىڭ مىسالىدۇر، 

                                                
  ت   –ئىلىم تهلهپ قىلغۇچى  –تالىپ  1
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تهكهببۇرلۇق قىلىپ ئۇ تهلىماتقا باقمىغان ۋە مهن ئالالھ تهئاال تهرىپىدىن ئېلىپ 
بۇخارى ۋە مۇسلىم  – »كهلگهن ھىدایهتنى قوبۇل قىلمىغان ئادەمنىڭ مىسالىدۇر.

   رىۋایهت قىلغان.
  بۇ نېمه پۇراق؟

ان تهیمى نهئىمه ئهتتارى دېگهن ئایالنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋایهت سۇالیم
  قىلىدۇ:

ئۆمهر (ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن) ئایالىغا مۇسۇلمانالرنىڭ ئهتىرىدىن « 
ئۇنىڭغا سېتىشقا بېرىدۇ. مهن بىر قېتىم ئۇنىڭدىن ئهتىرە ئالغان ئىدىم، ئۇ ئهتىرنى 

سۇنۇپ كېتىپ، ئهتىردىن ئۇنىڭ قولىغا بىر  تهڭشىگىچه ئهتىر شىشىشىنىڭ ئاغزى
نهچچه تامچه تېمىمىپ كېتىۋىدى. ئۇ ئهتىر یۇقى قۇلىنى یاغلىقىغا سۈركىۋەتتى. ئۆمهر 

دەپ سورىدى. ئایالى › بۇ نېمه پۇراق‹(ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن) كىرىپ قېلىپ، 
ىرىدىن سىز مۇسۇلمانالرنىڭ ئهت‹ئۇنىڭغا بولغان ئىشنى ئېیتىۋىدى، ئۇ: 

دە، ئۇنىڭ یاغلىقىنى بېشىدىن یۇلۇپ ئېلىپ، بىر كوزا سۇ  –دېدە › سۈركىۋالدىڭىز؟
ئېلىپ كېلىپ، یاغلىققا قۇیۇپ، ئاندىن یاغلىقنى توپىغا مىلهپ، تاكى یاغلىقتا پۇراق 

  قایتا یۇدى. –قالمىغۇچه پۇراپ بېقىپ، قایتا 
ېنىغا یهنه بىر قېتىم شۇ ئىش بولۇپ ئۆتكهندىن كېیىن، مهن ئۇنىڭ ئایالىنىڭ ی

ئهتىر سېتىۋېلىش ئۈچۈن كهلدىم. ئهتىرنى جىڭلىغۇچه بارمىقىغا یۇقۇپ قالغان 
ئهتىرنى بارمىقىنى بىر كوزىغا چىالپ، بىر توپىغا بۇالپ یۈرۈپ چىقىرىۋەتتى. بۇ ئۆمهر 
(ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن) نىڭ تهقۋالىقتىكى زىللىقى، باشقىالرنىڭمۇ شۇنداق 

سالماسلىقى ئۈچۈندۈر. ئىش ئۇندا بولمىسا ئىدى، ئۇ ئهتىرنى مۇسۇلمانالرغا قىلىپ 
قایتۇرۇپ بهرگىلى بولمىغاندىكىن، یاغلىقنى یۇیۇپال بولدى قىلغان بوالتتى. لېكىن، ئۇ 
باشقىالرنىڭ ئىشتا ھهددىدىن ئېشىپ كېتىشىدىن ھهزەر ئهیلهپ، نهچچه تامچه 

  ئایالىنى قاتتىق توسقان ئىدى. ئهتىر یۇقىدىنمۇ پایدىالنغىلى قویماي 
بېتىدىن  – 109توم  – 2(ئهلئهخیاھ) دېگهن كىتابنىڭ » ھایاتالر«بۇ قىسسه  

  ئېلىنغان.
  بۇ ئایالنىڭ كهینىگه چۈشكىن

  ئىمام ئهھمهدنىڭ ئوغلى ئابدۇلالھ مۇنداق رىۋایهت قىلىغان:
م، بىر ئایال بىر كۈنى ئۆیدە دادام ئىككىمىز بار ئىدۇق. ئىشىك چېكىلىدى. قارىسا

» ئابدۇلالھنىڭ دادىسىدىن ماڭا ئىجازەت سورغىن، ئوغلۇم«ئىكهن. ئۇ ئایال ماڭا: 
  دېدى. دادامدىن ئىزىن سورىسام، ئۇنى ئۆیگه تهكلىپ قىلىشىمنى ئېیتتى. 

  سائهتتىن كېیىن، دادامغا دېدى: –ئایال كىرىپ، ساالم 
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ىدىغان بىر چاقىچى مهن كېچىلىرى یىپ ئىگىر ، 1ئى، ئابدۇلالھنىڭ دادىسى«
ئایال. بهزىدە، جىن چىرىغىم ئۆچۈپ قالسا، ئایدىڭدا یىپ ئىگىرىمهن. شۇنى 
بىلىمهكچىدىم، ئىگىرگهن یىپلىرىمنى ساتقاندا، خېرىدارغا چوقۇم ئایدىڭدا 

  »ئىگىرگىنىم یاكى چىراغدا ئىگىرگىنىمنى ئهسكهرتىشىم كېرەكمۇ؟
ىدە پهرىق چىقىپ قالغان بولسا، ئهگهر یىپلىرىڭىزنىڭ سۈپىت«دادام ئۇنىڭغا: 

  بهردى.  2دەپ پهتىۋا» خېرىدارغا ئهسكهرتىشىڭىز زۆرۈر
ت«ئایال ئاندىن یهنه سورىدى:   3كېسهلنىڭ ئاغرىقتىن ئېڭىرشى شىكایه

  »ھېسابلىنامدۇ؟
مهن ئۇنىڭ شىكایهت بولماسلىقىنى، ئالالھ تائاالغا قىلىنغان ھال ئېیتىش «دادام، 

  دەپ جاۋاب بهردى..» بولۇشنى ئۈمىت قىلىمهن
ئوغلۇم، مهن بۇ «ئاندىن ئۇ دادام بىلهن خوشلىشىپ چىقىپ كىتىۋىدى. دادام ماڭا: 

ئایالغا ئوخشاش مهسىلىگه ئىنچىكه قاراپ، بۇنداق سوئال سورىغان ئىنساننى 
ئۇچرىتىپ باقمىغان ئىدىم. سهن بۇ ئایالنىڭ كهینىگه چۈشۈپ، ئۇنىڭ قهیهرگه 

  دېدى. » پ باققىنكىرىدىغانلىقىنى كۈزىتى
مهن ئۇنىڭغا ئهگهشتىم. ئۇ بهشىر ئىبنى ھارىسنىڭ ئۆیىگه كىرىپ كهتتى. ئۇ ئایال 

راست، بۇنداق ئایال «ئۇنىڭ ھهمشىرىسى ئىكهن. دادامغا ئهھۋالنى ئېیتىۋىدىم، ئۇ: 
  دېدى. » پهقهت بهشىردەكلهرنىڭال قېرىندىشى بولىدۇ

(تهبىقاتۇلھهنابىله) دېگهن كىتابنىڭ  »ھهنبهلىلهر مهزھىپى ئۆلىمالىرى«بۇ قىسسه 
  بېتىدىن ئېلىنغان. – 427

  كىشىلهر تهلپۈندى
دىكى  4ئبىراھىمنڭ ئانىسى ھاسىمىییه (ئالالھ ئۇنىڭغا رەھمهت قىلسۇن) بهسرە

  ئىبادەتكار بىر سالىھه (توغرا یول تۇتقان) ئایال ئىدى. 
كىشىلهر ئالالھ رۇمالر مۇسۇلمانالر پورتدىن بىرىگه ھوجۇم قىلىغان یىلى، 

                                                
دەپ ئاتىلىـدىغان بىــر خىـل ئىسـىم ئىشـلىتىش ئــادىتى بولـۇپ، بـۇ ئــادەتته،       » كـۇنیه «ئهرەبـلهردە   1

ئىســىم ئىگىســى ئوغلىنىــڭ ئىســمىنى ۋاســىته قىلىــپ، پاالنىنىــڭ دادىســى دەپ چاقىرىلىــدۇ.         
هبۇ بهكىر (بهكىرنىڭ دادىسى)، ئهبۇلقاسىم، ( قاسـىمنىڭ دادىسـى)، (بـۇ پهیغهمبىزنىـڭ     مهسىلهن، ئ

ــقىالرنىڭ       ــۇنیهنى باش ــۇ ك ــز ب ــان. پهیغهمبىرىمى ــوغلى بولغ ــىملىك ئ ــۇپ، قاســىم ئىس كۇنیهســى بول
  ت   –ئىشلىتىشىدىن توسقان. شۇ سهۋەب ئهرەبلهردە، بۇ كۇنیه ئىشلىتىلمهیدۇ 

ــۋا«  2 ــدىغان ئىشــالر     ئىســالم شــهرىئىتى» پهتى ــاكى بولمای ــدىغان ی ــانۇنى) دىكــى قىلىشــقا بولى ( ق
  ت   –توغرىسىكى ھۆكۈمنى كۆرسىتىدۇ 

    ت –نارازىلىق بایانى  –شىكایهت   3
  ت –ئېراقتىكى بىر شهھهرنىڭ ئىسىمى  –بهسرە  4
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یولىدىكى جىھاد ئۈچۈن ئاتلىنىپ كېتىشتى. سالىھ كىشى ئابدۇلۋاھىد ئىبنى زەید 
تهبلىغ ۋە خۇتبه سۆزلهپ، كىشىلهرنى جىھادقا  –خهلق ئارىسىدا ۋەز 

ئىلھامالندۇرىۋاتاتتى. بۇ تهبلىغنى ئاڭالۋاتقانالر ئىچىدە، ئىبراھىمنىڭ ئانىسىمۇ بار 
زەید خاالیىقنى جىھادقا قىزىقتۇرۇپ ناھایىتى ئۇزۇن ئىدى. ئابدۇلۋاھىد ئىبنى 

 –جامالىنى ئاغزى  –ئهین لهرنىڭ ھۆسن  -سۆزلهپ كېلىپ، جهننهتتكى ھۆرۈل 
ئاغزىغا تهگمهي تهرىپلهیتتى. بۇ سۈپهتلهرنى ئاڭلىغانلىكى قۇالق ئىگىسىنىڭ 

 –ھۆرۈل جهننهتكه نهپسى تاقىلدایتتى. جهننهتنى سېغىناتتى. قهلىبلهر ساھىبجامال 
  ئهینلهرگه تهلپۈندى.

  ئىبراھىمنىڭ ئانىسى كىشىلهر توپىدىن تۇرۇپ، ئابدۇل ۋاھىدقا ئېیتتى:
ھهي، ئۇبهیدنىڭ دادىسى، سىز مېنىڭ ئوغلۇم ئىبراھىمنى بىلهمسىز؟ مېنىڭ 

ھهر یۇرت چوڭلىرى قىزلىرىنى چېتىپ قویۇشقان.  –ئوغلۇمغا بهسرە ئهھلنىڭ ھهر 
ىشكه چىدىمایمهن. ئالالھ تائاال بىلهن قهسهمكى، سىز مهن ئوغلۇمنى ئۇالرغا بېر
ئهیىنلهر مېنىڭ ئهقلىمنى الل قىلدى. مهن ئوغلۇم  –سۈپهتلهپ بهرگهن ھۆرۈل 

پهرىلهرنىڭ خوتۇن بولىشىغا رازىمهن. ئۇ بۇ جىھادقا  –ئىبراھىمغا ئهنه شۇنداق ھۆر 
ك بىلهن ئۇنى سىز بىلهن بىلله چىقىدۇ. ئالالھ تائاال ئۆز یولىدىكى شېھىتلى

رىزىقالندۇرۇپ قالسا ئهجهب ئهمهس. ئۇ چاغدا ئوغلۇم دادىسى ئىككىمىزگه قىیامهت 
پهرىلهرنىڭ مېھىر ھهققىگه ئون مىڭ دىنار  –كۈنى شاپائهتچى بوالتتى. سىز ئۇ ھۆر 

  ئېلىپ، ئۇالرنى ئوغلۇمنىڭ ئهمىرىگه ئېلىپ بېرەلهسىزمۇ؟ 
شۇنداق بولىدىغان بولسا، سىز، ئىرىڭىز ۋە  ئهگهر«ئابدۇلۋاھىد ئىبنى زەید ئۇنىڭغا: 

  ئوغلىڭىز ناھایىتى كاتتا ئۇتۇق قازانغان بولىسىلهر، دېدى. 
ئىتائىتىڭىزدىمهن، «ئانىسى ئىبراھىمنى چاقىرىدى. ئوغلى كىشىلهر ئارىسىدىن، 

گۇناھ یولىنى تاشالپ، ئالالھ «دەپ چىقىپ كهلدى. ئانىسى ئۇنىڭدىن: » ئى، ئانىجان
پهرىلهرىنى ئهمرىڭگه ئېلىشقا  –ېھتىلىككه بېلىڭنى باغالپ، بۇ ھۆر یولىدىكى ش
ئالالھ بىلهن قهسهمكى، تامامهن رازىمهن، «دەپ سورىدى. یىگىت: » رازىمۇ سهن؟

  دەپ ئىپادە بىلدۈردى.» ئانىجان
ئى، ئالالھ مهن سېنى گۇۋاھ قىلىمهنكى، بۇ ئوغلۇمنىڭ گۇناھنى «ئانىسى: 

پهرىنى نىكاھلىدىم. ئۇنى  –نىنى ئاتىشىغا بۇ ھۆر تاشالپ، سېنىڭ یولۇڭغا جې
دېدى ۋە » مېنىڭدىن قوبۇل ئهیلىگىن. ئهي رەھىم قىلغۇچىالرنىڭ رەھىم قىلغۇچىسى!

ئهیىننىڭ  –ئى، ئابدۇلالھنىڭ دادىسى بۇ پۇل ھۆرۈل «ئون مىڭ دىنار ئېلىپ كېلىپ، 
ى مۇقهددەس جهڭ دەپ ئۇنى ئالالھ یولىدىك» مېھرى، ئۇنى جىھادقا خىراجهت قىلىڭ

  (غازات) گه ئاتىدى. 
یاراق  –ئۇ قایتىپ بېرىپ، ئوغلى ئبىراھىم ئۈچۈن ئېسىل ئاتتىن بىرنى ۋە قورال 
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ئایىتىدىكى  -111سۈرىسى » تهۋبه«سېتىۋالدى. غازاتچى قوشۇن جانابى ئالالھنىڭ 
نى شۈبھسىزكى ئالالھ مۇئمىنلهردىن ئۇالرنىڭ جانلىرىنى ماللىرىنى ئۇالرغا جهننهت«

بېرىپ سېتىۋالدى. ئۇالر ئالالھ یولىدا ئۇرۇش قىلىپ (دۈشمهنلهرنى) ئۆلتۈرىدۇ ۋە 
ئۆلتۈرۈلىدۇ (یهنى دۈشمهنلهر بىلهن جىھاد قىلىپ شېھىت بولىدۇ) (جىھاد 
قىلغۇچىالرغا جهننهتنى ۋەدە قىلىش) تهۋراتتا ئىنجىلدا ۋە قۇرئاندا زىكرى قىلىنغان 

(یهنى  سىگه ئالالھتىنمۇ بهك ۋاپا قىلغۇچى كىم بار(ئالالھنىڭ) راسىت ۋەدىسدۇر ۋەدى
ئالالھتىنمۇ ۋاپادار ئهھهدى یوق) قىلغان بۇ سوداڭالردىن خۇشال بولۇڭالر بۇ زور 

  سۆزلىرىنى جاراڭلىتىپ ئۇرۇشقا ئاتالندى. دېگهن » مۇۋەپپهقىیهتتۇر.
ت ئىبراھىمنىڭ ئانىسى ئۇنى ئۇزىتىدىغان چاغدا، ئۇنىڭغا كېپهنلىك ۋە مىیى

جېنىم باالم، دۈشمهن بىلهن ئۇچرىشىدىغان چاغدا، بۇ «ئهتىرى بېرىپ، ئۇنىڭغا: 
كېپهنلىك بىلهن كېپهنلهنگىن، بۇ مىیىت ئهتىرىنى سۈرتىۋالغىن. ئالالھنىڭ سېنى ئۆز 

دە، ئۇنى باغرىغا  -دېدى» یولىدا غهیرەتسىز ھالدا كۆرۈپ قېلىشىدىن ھهزەر ئهیله!
ئالالھ تائاال بىزنى قىیامهت كۈنى «پ ئېیتتى: بېسىپ، پىشانىسىگه سۆیۈپ تۇر

  »ئۆزىنىڭ ئالدىدا ئۇچراشتۇرغاي!
ئابدۇلۋاھىد مۇنداق دەیدۇ: بىز دۈشمهنگه یۈزلهنگهن چاغدا، ئىبراھىم ئالدىنقى 
سهپته ھازىر بولدى. ئۇ نۇرغۇن دۈشمهننى ئۆلتۈرگهندىن كېیىن، ئۇالر توپلىشىپ 

  كېلىپ ئۇنى ئۆلتۈرىۋەتتى. 
خىرلىشىپ، ئۇرۇش غهنىمهتلىرى بىلهن بهسرەگه قایتقان چېغىمىزدا غازات ئا

خاالیىق بىزنى كۈتۈۋالغىلى چىقتى. ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئىبراھىمنىڭ ئانىسىمۇ بار 
ئى، ئۇبهیدنىڭ دادىسى، ھهدىیهم قوبۇل قىلىنىپ، ماڭا «ئىكهن. ئۇ مېنى كۆرۈپ: 

تۇرۇپ بېرىپ، كۆڭلۈمنى یېرىم خۇش خهۋەر ئېلىپ كهلدىڭىزمۇ، یاكى، ئۇنى ماڭا قای
  دەپ سورىدى. » قىالمسىز؟

ھهدىیىڭىز قوبۇل قىلىندى. شۈبھىسىزكى، ئالالھ خالىسا، ئوغلىڭىز «مهن ئۇنىڭغا: 
  دېدىم. » ئىبراھىم شېھىتلهر بىلهن بىرگه ھایاتتۇر

ئىبراھىمنىڭ ئانىسى شۇ ھامان ئالالھقا شۈكۈر سهجدىسى ئۈچۈن باش قویۇپ 
سانا مېنىڭدىن قۇربانلىقىمنى قوبۇل ئهیلىگهن. مېنى  –جىمى ھهمدۇ «مۇنداق دېدى: 

  »نائۈمۈد قىلمىغان ئالالھقا خاستۇر
ئى، ئوبهیدنىڭ دادىسى، خۇش «ئهتىسى ئۇ مهسجىد كىرىپ، قېشىمغا كهلدى ۋە: 

  دېدى. » خهۋەر! خۇش بېشارەت!
م، ئۇ: دېسه» یاخشىلىق تېخىچه داۋاملىشىۋاتقان ئوخشىمامدۇ؟«مهن ئۇنىڭغا: 

تۈنۈگۈن كېچه چۈشۈمدە ئوغلۇمنى ناھایىتى چىرایلىق باغچىنىڭ ئىچىدە، یېشىل «
گۈمبهزنىڭ ئاستىدا، بىر مهرۋایت كارۋاتنىڭ ئۈستىدە، بېشىغا تاج كهیگهن ھالدا 
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خۇش بېشارەت بولسۇنكى، مېھىر ھهققى قوبۇل قىلىندى، ‹كۆرۈپتىمىشمهن، ئۇ ماڭا، 
  دېگهنلهرنى یهتكۈزدى. ›» كېلىن یىگىتنىڭكىگه كۆچۈرۈلدى!

  ئهجهل ئاچقۇچى
گۈزەل شهھهر كېچه جىمجىتلىقىغا چۆككهن، یاتقان دادا ئۆرۈلۈپ، ئایالىنىڭ ھهم 

  دەپ سورایدۇ. » تېخىچه ئۇخلىماپسهنغۇ؟«ئویغاقلىقىنى سهزگهندىن كېیىن، 
ئوغلىمىز یىگىرمه ئالتىگه كىرىپ قالدى. ئهمما تېخىچه ئۆیلىمىدۇق. شۇنىڭ «

ئهنسىرىمه، بۇ توغرىدا ئۇنىڭ «دەپ جاۋاب بېرىدۇ، ئانا. » الالمغا كىرىۋالدىغېمى ك
  دەپ ئایالىنى تىنچالندۇردى، دادا.» بىلهن ئهتىال سۆزلىشىمهن

دادىسى ئهتىسى ناشتىغا ئولتۇرغاندا، ئهرەب ئهدەبىیاتىدا دوكتۇرلۇقنى پۈتتۈرگهن 
ىشى توغرىسىدا ئېغىز ئوغلىغا، ئۇنىڭ نهۋرە سىڭلىسى بىلهن بولىدىغان توي ئ

  ئېچىۋىدى، ئوغۇل ئارتۇق گهپ قىلمایال ماقۇل بولدى. 
خوتۇنالردىن  –بىرلهپ ئۆتۈپ، تویمۇ تۈگهپ، ئۇالر بهختلىك ئهر  –كۈنلهر بىر 

بولۇپ قالدى. ئالالھ تائاال ئۇالرغا ئالته ئوغۇلنى رىزىق قىلىپ بهردى. ئهرنىڭ 
باللىرىنى ئېلىپ دېڭىز ساھىلىغا  خىزمهتكه بېرىش، ئۆیگه قایتىش، ئایالى ۋە

  ئاپىرىشتىن باشقا ئىشى یوق ئىدى. 
ئۇ ئائىلىۋى بهختىڭ پهیزىنى سۈرىۋاتقان كۈنلهرنىڭ بېرىدە، شهیتان ۋە ئۇنىڭ 

تۆكۈس ۋەیران قىلمىغۇچه بولدى  –چوماقچىلىرى ئۇ بهختلىك ئائىلىنى تهل 
  قىلمىدى. 

ىلىپ كېلىپ، ئۇالرنىڭ ئىدارىسىغا ئۇ بىر كۈنى ئهتىگهندە، باشقا شهھهردىن یۆتك
  یېڭىدىن خىزمهتكه چۈشكهن بىرسىنى كۆرۈپ بىر ئاز ئهجهبلهندى. 

دېسىال كۈلكه چاقچاقنى كۆپ قىلىدىغانلىقىنى » ھه«ئۇ یېڭى خىزمهتدىشىنىڭ 
یۇ، ئانچه پهرۋا قىلىپ كهتمىدى. بىر ھهپتىدىن كېیىن، ئۇ خىزمهتدىشى  –سهزدى 

كهچلىك تاماققا ئۆز ئۆیىگه مېھمانغا چاقىردى. تاماقتىن ئىدارىدىكى ھهممهیلهننى 
كېیىن، مېھمانالرنىڭ كۆپى ئۇزاپ، بىر قىسمى قېلىپ قالدى. ئۆیدە قېلىپ 

  قالغانالرنىڭ ھهممىسى بۇ شهھهرگه یات كىشىلهر ئىدى. 
ھهرىكهتلىرىگه ئانچه دېققهت قىلمىغان بولسىمۇ،  –ئۇ دەسلهپته ئۇالرنىڭ ئىش 

خالتىدىن كۇكۇنسىمان بىر ماددىنى چىقىرىپ، ئۇنى سۈمۈرۈشكه ئۇالرنىڭ ئاق 
  »بۇ نېمه؟«باشلىغاندا، ئۇالردىن ئهجهبلىنىپ سورىدى: 

بۇ » خىروئىن دېگهن نوچى شۇ!«خىزمهتدىشى ئۇنىڭغا پوچىالرچه جاۋاب بهردى: 
ئۇ دېگهن «دە،  -جاۋاب ئۇنىڭغا خۇددى قۇرۇق ئاسماندا چاقماق چاققاندەك تۇیۇلدى

ھهي، «دېدى. ئهمما ئۇنىڭ خىزمهتدېشى مهسخىرلىك كۈلۈپ تۇرۇپ: » قاتىل!بىر 
  دېدى.» شاكىچىك، ئۇ ساڭا ئوخشاش ئاجىزالر ئۈچۈن قاتىل
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خىزمهتدىشىنىڭ ئاخىرىقى سۆزى ئۇنىڭ ئوغىسىنى قایناتتى. دەل شۇ چاغدا، 
سېنى قارا، ئۇ «دە، ئۇنى دەیدەیگه سېلىشقا باشلىدى:  –شهیتان مهیدانغا سهكرىدى 

زاڭلىق ئېتىپ، شاكىچىك دەۋاتىدۇ. ئاله، سهنمۇ بىر چىكىپ، ئۇنىڭغا ئۆزۈڭنىڭ 
  »ھهقىقى ئهركهكلىكىڭنى كۆرسىتىپ قوي!

ئۇ دىلغۇلىلىق ئىچىدە قولىنى ئۇزاتتى ۋە بىر خالتا خىروئىننى ئاچ كۆزلهرچه 
  چىكىشكه چۈشتى. ئاندىن ئۇ چوڭقۇر بىر مۇڭغا چۈمۈپ كهتتى. 

سى چۈشتىن بۇرۇن ئوننى كۆرسىتىپ تۇراتتى. ئۇنىڭ ئایالى سائهت سىتىرىلكى
تىتچلىقتا ئۆزىنى  –ھېچقاچان سىرتتا قونۇپ قالمایدىغان ئىرىدىن ئهنسىرەپ، تىت 

  قویارغا جاي تاپالماي قېلىۋاتاتتى. 
ئۇ ئاخىرى ئۆیگه قایتىپ كهلدى. ئایالى ئۇنىڭ تاتىرىپ كهتكهن چىرایىغا قاراپ، 

ورىۋىدى. ئۇ ئایالىغا ھېچقاچان قىلىپ باقمىغان بىر قوپاللىق نېمه بولغانلىقىنى س
دەپ ۋارقىرىدى. ئایالى بۇنىڭدىن قاتتىق چۆچۈگهن » سېنىڭ نېمه كارىڭ؟«بىلهن، 

  دەپ توغرا چۈشهندى.  –بولسىمۇ، بهلكىم چارچاپ قالغاندۇ 
لى ئهمما بۇ ھالهت ئۈچ ئایغىچه داۋاملىشىپ، ئۇنىڭ ئهھۋالى كۈنسىرى ئوسالالشقى

  تۇردى. 
ئۇنىڭ خىیالىغا نه ئائىلىسى، نه باللىرى كىرىپ چىقمایتتى. ئىشقىمۇ كېچىكىپ 

  بېرىپ، بالدۇر قایتىپ یۈرۈپ، خىزمهتتىن ھهیدەلدى. 
پاجىئهلىك كېچه ئاخىرى یېتىپ كهلدى، ئۇ سهھهر سائهت بهشكه ئاز قالغاندا، 

كېچه، تاتلىق خىیالالر كهیىپ ھالدا قایتىپ كهلدى. ئۇنىڭ كاللىسىى ھېلىقى شېرىن 
  بىلهن تولغان ئىدى.

ئۇ بۈگۈن ئادەتتىكىدىن كۆپرەك چىكىۋالغان بولۇپ، ماشىنىسىنى توختىتىپ 
تۇرىشغا یاتاق ئۆیىدە كىمدۇر بىرسىنىڭ مىدىرالپ یۈرگهنلىكىنى كۆرگهندەك قىلدى 

بىر  دە، ئهقلىنى تورموزلىغان زەھهرنىڭ تهسىرىدە ئویالشقا باشلىدى، ئۆیۈمدە یات –
ئهر بولۇشى مۇمكىن، توغرا، ئایالىم ماڭا خىیانهت قىلىۋاتقان بولسا كېرەك، مهن 
تىزدىن چىقىپ، بۇ ئىشنى قاتتىق بىر تهرەپ قىالي. بىراق، ھوشىیار تۇراي، ئۇ ئهر 
قۇراللىق بولۇشى مۇمكىن، ئۇنىڭدىن بۇرۇن ئۆزۈم قول سېلىشىم كېرەك... دېگهنلهرنى 

  ر كۇلۇچنى ئالدى. ئویالپ، قولىغا یوغان بى
بامدات نامىزىغا ئهزان چىقىۋاتاتتى. ئۇ پهلهمپهیدىن چىقىۋېتىپ، ئایالىم ھازىر 
مېنىڭ كېلىپ قالغانلىقىمنى سېزىپ، ئۇ ئهرگه ئۆزىنى یوشۇرۇشنى ئېیىتتى... دېگهن 

ئایالىم ماڭا «خىیالالر بىلهن ئىشىكنى ئاۋایالپ ئاچتى. ئۆي ئىچى قاپقاراڭغۇ ئىدى. ئۇ 
دە، یاتاق ئۆینىڭ ئىشىكىنى  –دەپ قهتئي جهزملهشتۈردى » هت قىلدى.خىیان

ئېچىپال، ئایالىنى جاینامازدا رۇكۇ قىلىۋاتقان ھالهتته كۆرۈپ، قولىدىكى كۈلۈچ بىلهن 
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دە، ئىككىنچى قېتىم  –بېشىغا قاتتىق بىرنى سالىدۇ. ئایالى دەھشهتلىك چىقىرایدۇ 
 –. بۇ ئاۋازدىن ئویغىنىپ كهتكهن خوشنا یهنه تهككهن كۇلۇچ زەربىسىدىن یىقىلىدۇ

  خۇلۇمالر ئۇالرنىڭ ئىشىكىنى چىكىدۇ. 
خائىننى «ئۇنىڭ قۇلىقىغا ئىشىك قوڭغىرىقىنىڭ ئاۋازى كىرمهیتتى، بهلكى، 

  دېگهن خىیالدا ئىدى.» قاچۇرۇپ قویما«، »ئۆلتۈر
 ئۇ كۇلۇچنى ئېگىز كۆتۈرۈپ ئایالىنىڭ ئارقا مېڭىسىگه یهنه بىرنى ئۇرىشىغا
فونتاندەك قان ئېتىلىپ چىقىپ، ئایال قاتتىق بىر ۋارىقىرغىنچه، ئېرىگه ئهلهم بىر 

  قارىۋەتكهندىن كېیىن، جىمجىت تىزلىنىپ یىقلدى. 
دە، ئایالنىڭ جایناماز ئۈستدە  –قوشنىالر ئىشكنى سۇندۇرۇپ كىرىپ كېلىشتى 

  قانغا مىلىنىپ یاتقان ھالىتىنى كۆرۈپ داڭ قېتىپ قالدى. 
ئویغىنىپ، ئۆیىگه ئولىشىپ كهتكهن كىشىلهرنى كۆردى ۋە یاتاق ئۆیگه  ئوغۇلالر

 -چىیا سېلىشتى. بىراق بۇ ناله  –كىرىپ ئانىسىنىڭ ئۈنسىز یاتقىنىنى كۆرۈپ قىیا 
  پهریادالرغا تۆت تامدىن قایتقان ئهكىس سادادىن باشقا جاۋاب یوق ئىدى. 

  »ى نېمه دەپ ئۆلتۈردۈڭ؟ھۇ، قاتىل، ئایالىڭن«قوشنىالردىن بىرى ۋارقىرىدى: 
ئۇ غهزەپ بىلهن. قوشنىسى ئۇنىڭ  -دېدى» ئۇ ماڭا خىیانهت قىلدى!«

نورمالسىزلىقىنى بىلدى. بىرسى ئۇنىڭ قولىدىن پاك قان بىلهن بۇلغانغان كۇلۇچنى 
  ئۇستىلىق بىلهن ئېلىۋالمىغان بولسا ئۇ قوشنىسى ئۇرىۋەتكىنى تاس قالغان ئىدى. 

  كېلىپ ۋەقهنىڭ تهپسىالتىنى سوراشقا باشلىدى.  ئۇزۇن ئۆتمهي، ساقچىالر
بارا ھوشىنى یىغدى. ساقچى باشلىقى  –بىر نهچچه سائهت ئۆتۈپ، ئۇ بارا 

نېمه «گۇۋاھچىالرنىڭ گۇۋاھلىقىنى ئېلىپ تۇرۇشىغا، ئۇ ئهسهبىیلهرچه ۋارقىرىدى: 
  »ئىش بولدى؟ ئایالىمنى كىم ئۆلتۈردى؟

النغانلىقىنى بایقىدى ۋە ئۇنىڭغا بولغان ئىشنى ئۇالر ئۇنىڭ ئهپیۇندىن ئهقلى تورمۇز
شهرىفه! شهرىفه! شهرىفه!، «سۆزلهپ بهردى. ئۇ ئهمدى قان دېڭىزغا قاراپ یىغالشقا، 

  دەپ ۋارقىراشقا باشلىدى. » ئۇ بۇ ئالهمدىكى ئهڭ پاك ئایال ئهمهسمىدى!
دە، ئۇنى  -ئاندىن ئۇ ئایالىغا ئۆزىنى ئاتماقچى بولىۋىدى، ساقچىالر توسۇپ قالدى

  تۇتۇپ كېتىشتى.
تۇغقانلىرى یىراقتا بولغاچقا ئالته ئوغۇلنى قوشنىلىرى ئېلىپ كهتتى. بىر  –ئۇرۇق 

غا بۇیرۇپ » دارىلتام«ئایدىن كېیىن، ئۇ ئهرگه ئۆلۈم جازاسى بېرىلىپ، بالىالر 
  بېرىلدى. 

شهرىفهنىڭ ھهر بىر ۋىجدان ئىگىسىنىڭ قهلبىنى تىترىتىدىغان بۇ پاجىئهسى 
  داق ئاخىرالشتى. شۇن

  قازانىڭ بېشى. –شۇنى بىلىشىمىز كېرەككى، زەھهرلىك چېكىملىك بارلىق باال 
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  ئۇ نېمه دېگهن جۈرئهتلىك
(ھهییا ئهلهسساالھ) دېگهن چاقىرىقنى ئاڭالش » نامازغا كېلىڭالر!«مۇئهززىننى 

  بىلهن تهڭ، نامراتالر مهھهلىسىدىكى بىر كىچىك مهسجىدكه كىردىم. 
ناماز تۇرغۇزۇلدى، ناماز «مىكروفۇن) ئالدىكى كىچىك بالىنىڭ، ئۈنلهتكۈ (

 –(قهد قامهتىسساالھ) دېگهن ئىنچىكه ئاۋازى دۇئا ۋە ئۈمىد » تۇرغۇزۇلدى
  تىلهكلىرىمنى ئۈزۈپ تاشلىغان ئىدى. 

 –پهرۋەردىگارىمغا یۈزلىنىش ئۈچۈن، كىشىلهر ئارىسىغا كىرىپ، ھۆرمهت 
ا بولغان یېقىنلىقنى ئىستهپ، ئۆزۈمنى ئۇ زاتقا ئېھتىرام بىلهن تۇردۇم. ئالالھق

  تاپشۇردۇم.
  ھه!  –یاراتقۇچىسىغا یۈزلىنىپ تۇرۇش نېمه دېگهن ئېسىل تۇرۇم 

سهپنى «تۇیۇقسىز بىر كىچىك باال مېھرابقا چىقىپ، بىز تهرەپكه ئۆرۈلۈپ، 
جۈرئىتى دېدى، مۇالیىم بىر ئاۋازدا، ئۇنىڭ » رۇسلىۋېلىڭالر، سهپنى تولۇقالپ تۇرۇڭالر

  مېنى ھهیران قالدۇردى. 
ئۇنىڭ كهینىدە تۇرغانالرنىڭ ئىچىدە، ئۇنىڭدىن یېشى چوڭ، ئىلمى كۆپ، 
مهرتىۋىسى یۇقىرى ۋە نهسهب جهھهتتىن ئۇنىڭدىن ئۈستۈن كىشىلهر تۇرۇپ، 

  ھه! –ئىماملىقتىن ئىبارەت بۇ مهسئۇلىیهتلىك مۇنبهرگه قانداقمۇ چىقالىغاندۇ 
ئارقىدىن ئۇرۇلىۋاتقان دېڭىز دولقۇنلىرىدەك  –الر ئارقا كالالمغا ھهرخىل سوئال

  یېغىشقا باشلىدى. 
دېگهن تهكبىرى بىلهن خىیاللىرىم ئۈزۈلۈپ، ئۇنىڭغا » ئالالھۇئهكبهر!«ئۇنىڭ 

ئهگىشىپ تهكبىر ئېیتىپ، قهلبمنى خىیالدىن قۇرۇقداپ، ساپ دىل بىلهن نامازغا 
  تۇردۇم.

ىلهن مۇڭ ئارىالش قىلىنغان شۇنداق بىر ناماز ئهسناسىدا، یېقىشلىق ئاۋاز ب
قىرائهتنى ئاڭلىدىمكى، بۇ ئاۋازدىن بىر ئاجىز قۇلنىڭ ئۇلۇغ خوجىسى ئالدىدا 

» شۇررىدە«قۇللۇقنى الیىقىدا قىاللمایۋاتقانلىق قورقۇنچى تۆكۈلۈپ تۇراتتى. تىنم 
ىن ئېرىگهندەك بولۇپ، قهلبىمنى ئاجایىپ بىر قورقۇنچ چۇلغىۋالدى. بۇ قورقۇنچت

توۋا، مهن ھهر كۈنى ئاڭالپ «ئۆزۈمگه دېدىم:  –ئۆزۈمنى قایتا تونىۋاتاتتىم. ئۆز 
سۈرىسىدىن كېیىن، ئۇ باشقا » فاتىھه» «سۈرىسى مۇشۇ شۇمۇ؟› فاتىھه‹تۇرىدىغان 

  ئایهتلهرنى قوشۇپ ئوقۇدى. 
جانىمدىكى غهشلىكنى یۇیۇپ تاشلىماقچى بولغاندەك، ئىسسىق  –گویا تهن 

هڭزىمنى بویالپ ئېقىۋاتقانلىقىنى سهزدىم. ئاھ، مهن بۇ كۆز یاشالرغا یاشلىرىمنىڭ م
  ھه! –قانچه قېتىمالپ تهشنا بولغان ئىدىم 

روھىمنى گویا ئۇنىڭ بىلهن بىللىدەك سهزدىم. ئۇنىڭ رۇكۇ قىلماسلىقىنى ئۈمىت 
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قىلىپمۇ قالدىم. بىراق، ئۇ رۇكۇغا باردى. بۇ نامازنىڭ ئاخىرلىشىشى گویا بىر 
  چلىق ئىشتهك تۇیۇلۇپ، شۇ تۇیغۇدا نامازنى ئاخىرالشتۇردۇم. قورقۇن

جامائهتلهر تۇرۇپ كهتكهندىن كېیىن، ئۇنىڭ ئالدىغا بېرىپ، باال ئىمام بىلهن 
كۆرۈشۈپ، ئۇنىڭ ئىسمىنى سورىدىم. ئۇ ئىسمى ۋە نهسهبىنى راۋان تىلدا ئېیتىپ 

  بهردى. 
  قانچىگه كىردىڭىز؟ -
  ېقىملىققىنه بىر كۈلىۋىتىپ.دېدى، ئۇ ی -ئون بىر یاشقا -
  قۇرئاندىن قانچىلىك یادقا ئالدىڭىز؟ -
ئالالھقا شۈكۈر، تولۇق یادالپ بولغان، دېدى، ئۇ كهمتهرلىك بىلهن بېشنى سىالپ  -

  قویۇپ.
مۇشۇ بالىنىڭ یېشىدىكى باشقا ئىسالم پهرزەنتلىرى ئىختىیارسىز كۆز ئالدىمغا 

  ، قایسى پۈچهك غایىلهرنىڭ كویىدا یۈرىدۇ.قایسى شاكال ئىستهك ، كېلىۋالدى. ئۇالر
  ئۇنىڭ پىشانىسىگه سۆیۈپ، باغرىمغا بىر باسقۇم كهلدى.

باالم سىزنىڭ جامائهت نامىزىنى ئوقۇپ بېرىشڭىزگه كىم تۇرۇتكه بولدى؟ دەپ 
سورىۋىدىم، ئۇ مېنى مهخسۇس نازارەت ئۈچۈن كهلگهن ھۆكۈمهت خادىمى دەپ 

  دۇقۇپ گېپىنى تاپالماي قالدى. ئویالپ قالغان بولسا كېرەك، ھو
  دەپ جاۋاب بهردى.» دادام«سوئالىمنى تهكرارلىدىم. ئۇ تىترەپ تۇرۇپ، 

قۇرئان « جانابى ئالالھ بۇ  یاق، سىزنى بۇ مېھرابقا چىقارغىنى ئالالھ تائاالدۇر. -
بىلهن بىر قىسىم كىشىلهرنىڭ مهرتىۋىسىنى ئۈستۈن قىلسا، یهنه بىر قىسىم » كهرىم 

  . رنى مهرتىۋىسىنى تۆۋەن قىلىدۇكىشىله
نى باسقان، تارقاتقان ۋە ئۇنى »قۇرئان كهرىم«مهن ئالالھ جهلله جهاللۇھۇدىن 

نى »قۇرئان كهرىم«ئوقۇغان كىشىلهر ئۈچۈن ئۇنى مهنپهئهتلىك قىلىپ بېرىشىنى ۋە 
ھېدایىتىگه  –سائادەت، نۇرى  –پۈتكۈل ئىنسانىیهتنىڭ دۇنیا ۋە ئاخىرەتلىك بهخت 

  ب قىلىپ بېرىشىنى سورایمهن. سهۋە
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  ئۈچىنچى پهسىل : 
  بىزنىڭ پهیغهمبىرىمىز

  تهقدىم
  سۆیۈملۈك بالىالر یاخشىمۇ سىلهر؟ 

پهیغهمبىرىمىزنى تونۇش ۋە ئۇنى یاخشى كۆرۈش ھایاتىمىزنى گۈزەللهشتۈرىدۇ. 
ئۇنىڭ ھایاتى بىزنىڭ ئۆگىنىشىمىز ئۈچۈن كۆپلىگهن ئۆرنهكلهر بىلهن تولغاندۇر. بۇ 
كىتابتا پهیغهمبىرىمىزنىڭ ئۆرنهك ھایاتىنى ۋە ئۇنىڭ ئىسالم دىنىنى چۈشهندۈرۈش 

  ئۈچۈن ئېلىپ بارغان غهیرەت، پىداكارلىقىلىرىنى ئوقۇیسىز.
پهیغهمبىرىمىز ئالدى بىلهن بىر دادا ئىدى. بالىالرنى ناھایىتى یاخشى كۆرەتتى 

اردەملىشهتتى. دوستلىرى ئایالىنى ھۆرمهت قىالتتى ۋە ئۇنىڭغا ھهممه ئىشلىرىدا ی
  ھهرقانداق ۋاقىتتا ئۇنىڭغا چوڭقۇر ئىشهنچ قىالتتى. 

ئۇ، ئىنسالرنى یاخشىلىق، گۈزەللىك، راستچىللىق، بىلىملىك، ئهخالقلىق بولۇشقا 
ۋە باشقا ئىنسانالرغا یاردەم قىلىشقا چاقىراتتى. یالغان ئېیتىشتىن، ئوغىرىلىق 

قىلغۇچى نهرسىلهرنى ئىچىشتىن، قىمار قىلىشتىن، ئادەم ئۆلتۈرۈشتىن، مهست 
  ئویناشتىن، باشقىالرغا زىیان سېلىشتىن ۋە مۇھىتنى بۇلغاشتىن توساتتى. 

پهپغهمبىرىمىز، ئىنسانالرنىڭ بهختى ئۈچۈن ئېغىر قىیىنچىلىقالرغا بهرداشلىق 
بهردى. ئاچ ـ ئۇسسۇز قالدى. یۇرتىدىن سۈرگۈن قىلىندى. ئۇرۇشالردا یارىالندى. 

لهرگه ئۇچرىدى. ئهمما پهیغهمبىرىمىز بۇ ئېغىر قىیىنچىلىقالر ئالدىدا تىز ھاقارەت
پۇكمىدى. دەۋاسىدىن، غایىسىدىن ۋازكهچمىدى. چۈنكى ئۇ ئالالھ تهرىپىدىن 
ئىنسانالرنىڭ بهخت ـ سائادىتى ئۈچۈن ئىسالم دىنى تهبلىغ قىلىشقا 

  ۋەزىپىلهندۈرۈلگهن ئىدى. 
  سۆیۈملۈك بالىالر! 

ىز ئىسالم، پهیغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم، مۇقهددەس بىزنىڭ دىنىم
كىتابىمىز قۇرئان كهرىمدۇر. بىز جانابى ئالالھقا ئىشىنىپ، پهیغهمبىرىمىزنى تهستىق 
قىلىپ، مۇقهددەس كىتابىمىزنىڭ بۇیرۇقلىرىنى ئىجرا قىلساق بهختلىك بولىمىز ۋە 

  پۈتۈن ئىشلىرىمىزدا مۇۋەپپىقىیهت قازىنىمىز. 
ۇنداق بولسا پهیغهمبىرىمىزنى یاخشى تونۇشىمىز، ئۇنى یاخشى كۆرۈشىمىز ۋە ئ

ئۇنى ئۆزىمىزگه ئۈلگه قىلىشىمىز الزىم. قولىڭىزالردىكى بۇ كىتاب سىزلهرگه بۇ ھهقته 
یاردەمچى بولۇش ئۈچۈن تهییارالندى. بۇ كىتابنى یاخشى كۆرۈشىڭىزالرنى ۋە 

چۈنكى بىز سىلهرنى یاخشى كۆرىمىز ۋە قىزىقىپ ئوقۇشىڭىزالرنى ئۈمىد قىلىمىز. 
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  سىلهر بالىالر بىزنىڭ كهلگۈسىمىزنى بهلگۈلىگچىلهرسىلهر. 
   

  یېتىم مۇھهممهد. بىرىنچى بۆلۈم
  ھهممه ئادەم ئۇنى كۈتىۋاتاتتى

ئىسالم كېلىشتىن ئىلگىرىكى دەۋرلهر جاھىلىیهت دەۋرى دېیىلىدۇ. بۇ دەۋردە 
كهچۈرەتتى. ئاجىز، یوقسۇلالر قۇل قىلىنىپ ئىنسانالر ئىپتىدائى ھالهتته تۇرمۇش 

جهمئىیهت ئۆز ئارىسىغا ئالمایتتى. ئۇرۇق ـ تۇغقان، قولۇم ـ قوشنا مۇناسىۋەتلىرىگه 
ئهھمىیهت بېرىلمهیتتى. ئىنسانالر بىر ـ بىرىگه ئىشهنمهیتتى. ئایالالر كهمسىتىلهتتى. 

ۋە ھهرخىل باتىل ئهقىدىلهرگه  قىز بالىالر تۇپراققا تىرىك كۆمۈلهتتى. ئىنسانالر بۇتالرغا
ئىشىنهتتى. ئۇ دەۋرلهردە یاشىغان ئىككى كىشى بۇ دەۋرنى تهسۋىرلهپ مۇنداق دېگهن 

  ئىدى: 
ـ بىز بىلىمسىزلىك ۋە جاھالهت پاتىقىقىغا پېتىپ كهتكهن ئىدۇق. بۇتالرغا 
چوقۇنۇپ ئهخالقسىزلىق قىالتتۇق. ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىمىز بىلهن ئۇرۇش ـ جېدەل 

التتۇق. قۇلۇم ـ قوشنا ھوقۇقىغا رىئایه قىلمایتتۇق. كۈچلىكلىمىز ئاجىزالرنى بوزەك قى
قىالتتۇق. بۇتالرغا چوقۇنۇپ بالىلىرىمىزنى ئۆلتۈرەتتۇق. مېنىڭ بىر قىزىم بار ئىدى. 
چاقىرغان ۋاقتىمدا یۈگىرەپ قېشىمغا كېلهتتى. بىر كۈنى ئۇنى یېنىمغا چاقىردىم. ئۇ 

ئېلىپ ئۆیىمىزنىڭ یېنىدىكى قۇدۇققا ئاپاردىم. قۇلىدىن تۇتۇپ  یېنىمغا كهلدى. ئۇنى
دېگهن پهریاتلىق ئاۋازىنى ئاڭلىدىم. بۇ پهریات  “دادا”قۇدۇققا تاشلىدىم. قىزىمنىڭ 

  ھازىرغىچه قۇلىقىمدىن كهتمهیدۇ. 
بولىۋاتقان ئهخالقسىزلىق بۇالر بىلهن چهكلىنىپ قالماي یهنه، ئىنسانالر ئالالھقا 

ىلىشنىڭ ئورنىغا بۇتالرغا چوقۇناتتى. ئالالھنىڭ ئۆیى كهبه بۇتالر بىلهن ئىبادەت ق
  تولۇپ كهتكهن ئىدى. 

ئىنسانالر قۇل قىلىناتتى، بازارالردا نهرسه ـ كېرەك ئورنىدا ئېلىپ سېتىالتتى. 
ئىنساننىڭ ھېچقانداق قىممىتى یوق ئىدى. كۈچلۈكلهر، ئاجىزالرنى بوزەك قىالتتى. 

ىغانالر ئۆز ھهققىنى قایتۇرۇپ ئېلىپ بېرىدىغان یهر تاپالمایتتى. ناھهقچىلىققا ئۇچر
  ئهسكىلىك قىلغانالر ئهسكىلىكىنى داۋام قىلىۋېرەتتى. 

ئىنسانالر ھاراقنى سۇدەك ئىچهتتى، ئایالالر بىلهن ئهخالقسىزلىق قىالتتى. كېچه 
رىم بوالتتى. یورىغىچه قىمار ئوینایتتى. بهزى ئىنسانالر بۇ ئهخالقسىزلىقتىن كۆڭلى یې

ئهمما قۇلىدىن ھېچ ئىش كهلمهیتتى. چۈنكى بۇنداق ئادەملهرنىڭ سانى ناھایىتى ئاز 
ئىدى. بۇ ئاز ساندىكى ئىنسانالرنىڭ یۈرىكى ئاغرىیتتى. ئىنسانالرغا توغرا یولنى 
كۆرسىتىدىغان بىرىنىڭ كېلىشىنى ئارزۇ قىالتتى. بۇ ئۈمىدىنى ھهرۋاقىت ساقالپ 
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ەۋرلهردە ئالالھ ئىنسانالرغا پهیغهمبهر ئهۋەتكىنىگه ئوخشاش، كهلدى. ئىلگىرىكى د
  بىزگىمۇ پهیغهمبهر ئهۋەتهرمۇ؟ دەپ ئۆز ـ ئۆزلىرىگه سوئال قویاتتى. 

ھهممه ئادەم بۇ سوئالنىڭ جاۋابىغا قىزىقاتتى. بۇرۇنقى دەۋرلهردىمۇ بۇخىل سوئالالر 
كۆرسىتىش ئۈچۈن پهیغهمبهر  بولغان ئىدى. ھهر دەۋردە ئالالھ ئىنسانالرغا توغرا یولنى

ئهۋەتكهن ئىدى. ئهۋەتىلگهن پهیغهمبهرلهر توغرا یولنى كۆرسهتكهندە ئىنسانالرنىڭ 
  بهزىلىرى ئۇنىڭغا ئىشهنگهن، بهزىلىرى ئۇنى ئىنكار قىلغان ئىدى. 

مهسىلهن: نۇھ، ھۇد، سالھ ئهلهیھىسساالمالر ئالالھ تهرىپىدىن ئهۋەتىلگهن 
ىیهتتىكى ئىنسانالر مهككه خهلقىگه ئوخشاش توغرا یولدىن پهیغهمبهرلهر ئىدى. جهمئ

ئېزىپ كهتكهنلىكى ئۈچۈن ئۇالرنى ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن ئالالھ پهیغهمبهرلهر 
ئهۋەتكهن ئىدى. بۇ پهیغهمبهرلهر ئالالھنىڭ بۇیرۇقلىرىنى ئىنسانالرغا یهتكۈزۈش 

ۈتۈن كۈچىنى ئۈچۈن پۈتۈن كۈچىنى سهرپ قىلدى. ئىبراھىم ئهلهیھىسساالممۇ پ
سهرپ قىلغان بىر پهیغهمبهر ئىدى. پهیغهمبهرلىكىگه ئىنكار قىلغانالر ئۇنى ئوتقا 

  تاشلىماقچى بولدى. ئهمما ئالالھ ئۇنى ئوتتىن ساقالپ قالدى. 
ئالالھ بهزى پهیغهمبهرلهرگه كىتاب چۈشۈردى، پهیغهمبهر ئۇ كىتاب بىلهن 

ۇسا ئهلهیھىسساالمغا تهۋرات، جهمئىیهتنى ئىسالھ قىلدى. ئالالھ پهیغهمبهر م
پهیغهمبهر داۋۇد ئهلهیھىسساالمغا زەبۇر، پهیغهمبهر ئىسا ئهلهیھىسساالمغا ئىنجىلنى 
چۈشۈردى. بۇ پهیغهمبهرلهرنىڭ ھهممىسى ئىنسانالرنى دۇرۇسلۇققا، یاخشىلىققا ۋە 

  گۈزەللىككه چاقىردى. 
الر بىر ـ بىرىگه یىل ئۆتتى. ئىنسان 600ئىسا پهیغهمبهردىن كېیىن تهخمىنهن 

زۇلۇم قىلىشقا، ئالالھقا ئاسىیلىق قىلىشقا باشلىدى. بهزى دانىشمهن كىشىلهر بىر 
پهیغهمبهرنىڭ كېلىش ۋاقتىنىڭ یېقىنالشقانلىقىنى پهرەز قىالتتى. ھهممه ئادەملهر بىر 

  پهیغهمبهرنىڭ كېلىشىنى كۈتهتتى. 
  مۇبارەك بىر بوۋاق دۇنیاغا كهلدى

ۈنلىرى ئىدى. ئابدۇلمۇتهللىب بىر نهۋرە كۈتۈۋاتاتتى، كۆزى ـ ئاینىڭ ئاخىرق ك 4
یولالردا ئىدى. بىر خوشخهۋەر ساقالۋاتاتتى، یېقىندا یۈز بهرگهن بىر ۋەقهنى ئویالپ 

  یۈزىنى كهبه تهرەپكه بۇرىدى. كۆز ئالدىدا یۈز بهرگهن ئهھۋالالرنى ئهسلىدى. 
بىلهن ئۇچرىشىپ كهبىنى یىقىش ئۈچۈن كهلگهن یهمهن ۋالىیسى ئهبرەھه 

قالغانلىقى، ئۇنىڭ تۆگىلىرىنى گۆرەگه ئالغانلىقى قاتارلىق ۋەقهلهر كۆز ئالدىغا كهلدى. 
ئهبرەھه ئابدۇلمۇتهللىبنى كهبىنى یىقماسلىق ئۈچۈن ئۆزىگه یالۋۇرىدۇ دەپ ئویلىغاندا، 
 ئابدۇلمۇتهللىبنىڭ ئهكسىچه: ـ مهن تۆگىلهرنىڭ ئىگىسى (ماڭا تۆگىلىرىمنى قایتۇرۇپ
بهرگىن)، ئۇنى قوغداش مهسئۇلىیىتىم بار. كهبىنىڭ ئىگىسى ئالالھتۇر. ئۇنى ئالالھ 
قوغدایدۇ ـ دېگىنىنى ئهسلىدى. ئالالھ كهبىنى قوغدىغان ئىدى. بۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭ 
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  بۈیۈكلىكىنى تېخىمۇ ھېس قىلغان ئىدى. 
كىنى غهم ـ ئۆز ـ ئۆزىگه: ئوغلۇم ئابدۇلالھ! ـ دېدى. ئهمما گهپ قىلمایتتى، یۈرى

قایغۇ قاپلىغان ئىدى. ئاسان ئهمهس ئىدى. ئوغلى ئابدۇلالھنى ئامىنه بىلهن 
ئۆیلهندۈرگهندىن كېیىن، ئوغلى قىسقا مۇددەت ئىچىدە ۋاپات بولغان ئىدى. 
ئهمدىلىكته ھایاجان بىلهن نهۋرىسىنىڭ دۇنیاغا كېلىشىنى كۈتۈۋاتاتتى. بۇ ئهسنادە 

  بىرسى یۈگۈرۈپ كهلدى. 
ەر ئابدۇلمۇتهللىب! بىر نهۋرەڭ دۇنیاغا كهلدى ـ دېدى. ئابدۇلمۇتهللىب ـ خوشخهۋ

یۈرىكىنىڭ تېز ـ تېز سوققانلىقىنى ھېس قىلدى. كۆزلىرىدىن خوشاللىق یاشلىرى 
تۆكۈلدى. ئۇ تېزلىكته ئۆیىگه كهلدى. ئۆیىگه كىرگهندە مۇبارەك بوۋاقنىڭ یىغلىغان 

رىكىنى قایغۇ ئارىالش بىر خۇشاللىق ئاۋازى ئاڭالندى. ئۇنى قۇچىقىغا ئالدى. یۈ
قاپلىدى. ئۇنى سۆیۈپ پۇرىغاندا ئابدۇلالھنىڭ پۇرىقىنى ھېس قىلدى. كۆز یاشلىرىنى 
باشقىالرنىڭ كۆرىشىنى خالىماي یۈرىكىگه ئېقىتتى. ئامىنىگه قارىدى ۋە ئۇنىڭدىن 

ىر ئاز بالىنىڭ ئىسمىنى نېمه قویىمىز؟ دەپ سورىدى. ئامىنه: مۇھهممهد، دېدى. ئۇ ب
ئویلىدى، بۇ ئىسىم ئائىلىسىگه یات ئىدى. ئامىنه چۈشىدە بىرسىنىڭ ـ سېنىڭ بىر 
ئوغلۇڭ دۇنیاغا كېلىدۇ، ئىسمىنى مۇھهممهد قویغىن دېگىننى ئاڭالتتى. بۇنى ئاڭلىغان 
بوۋا ئابدۇلمۇتهللىب یېتىم نهۋرىسىگه مۇھهممهد ئىسمىنى قویدى. كېیىن 

ئېلىپ كهبىگه باردى. قوللىرىنى ئېچىپ ئۆزىگه  ئابدۇلمۇتهللىب كىچىك نهۋرىسىنى
بىر نهۋرە ئاتا قىلغان ئالالھقا شۈكرى قىلدى. نېمىشقا مۇھهممهد ئىسىمنى قویدۇڭ؟ 

  دەپ سورىغانالرغا: 
ــ ئالالھ ۋە ئىنسانالر ئۇنىڭ ماختىسۇن ـ دەپ جاۋاب بهردى. ئابدۇلمۇتهللىب 

بوۋاقنى كۆرۈش ئۈچۈن ئایالى ۋە ئوغلى كهبىدىن ئۆیگه قایتقان ۋاقىتتا یېڭى تۇغۇلغان 
ئابباسنىڭ ئامىنىنىڭ ئۆیىگه كهلگهنلىكىنى كۆردى. ئابباس ئهمدىال ئۈچ یاشقا كىرگهن 
ئىدى. ئادەتكه ئاساسهن ئۇ بوۋاقنىڭ یېنىغا كهلدى. ھهیرانلىق ئىچىدە بوۋاقنىڭ 

  یۈزىنى تۇتتى. بۆشىكىگه ئىگىلىپ ئۇنى سۆیدى.  
  غۇربهت ھایاتئانىسىدىن ئایرىلىش ۋە 

مهككىنىڭ ھاۋاسى بهك ئىسسىق بولغانلىقى ئۈچۈن بوۋاقنىڭ ساغالم ئۆسۈپ 
یېتىلىشىگه ئۇیغۇن ئهمهس ئىدى. بۇ سهۋەبتىن مهككىدىكى بىر نهچچه ئائىله یېڭى 
تۇغۇلغان بوۋاقلىرىنى ساغالم چوڭ بولۇشى ئۈچۈن یېزىالردىكى سۈت ئانىالرغا 

ىش یېزىدىكىلهر ئۈچۈن بىر كىرىم مهنبهسى ئاپىرىپ بېرەتتى. بوۋاق بېقىپ بېر
ئىدى. مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم دۇنیاغا كهلگىلى بىر ھهپته بولغان ئىدى. ئامىنه بۇ 
ئهنئهنىگه ئاساسهن ئوغلىنى باقىدىغان بىر سۈت ئانا ئىزدىدى. ئهمما سۈت ئانىالر تۇل 

لغان ئىش ھهققىنى بىر ئایالنىڭ ئوغلىنى بېقىشنى خالىمىدى، چۈنكى ئۇالر ئارزۇ قى
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  ئااللمایمىز دەپ ئویالیتتى. 
چوڭ دادىسى ئابدۇلمۇتهللىبمۇ سۈت ئانا ئىزدەۋاتاتتى، نهۋرىسىنى قۇچىقىغا 
ئېلىپ ئىزدەشكه باشلىدى. ئهمما ئارزۇ قىلغان سۈت ئانىنى تاپالمىدى. ئۇزۇن 

  ىڭغا: مۇددەت ئىزدىگهندىن كېیىن ھهلىمه ئىسىملىك بىر ئایال بىلهن ئۇچراشتى، ئۇن
ــ یېتىم نهۋرەمگه سۈت ئانا بوالمسىز؟ دەپ سورىدى. ھهلىمه بىز ئاز تۇردى. یېتىم 
بىر بالىغا قاراشنى بهك خالىمایتتى. ھالبۇكى ئۇ كۈنى سۈت ئانىلىق قىلىدىغان بىرمۇ 
بوۋاق تاپالمىغان ئىدى. ئېرى بىلهن مهسىلھهتلىشىپ، ئابدۇلمۇتهللىبنىڭ تهكلىپىنى 

ىمه مۇھهممهدنى ئېلىپ قایتىش تهییارلىقىنى قىلىپ بولغاندىن قوبۇل قىلدى. ھهل
  كېیىن یولغا چىقتى، ئوزۇن بىر سهپهردىن كېیىن یېزىسىغا كهلدى. 

مۇھهممهد یېڭى ئائىلىسىدە ئۆسۈپ ـ یېتىلىشكه باشلىدى، سۈت قېرىنداشلىرى 
شهیما ۋە مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇلالھ بىلهن بىرگه چوڭ بولدى. مۇھهممهد 

هیھىسساالم یېزىدا یۈگرەپ ئوینىغاچ قوي باقتى ۋە خۇشاللىق ئىچىدە كۈن ئهل
ئۆتكۈزدى. ھهلىمه ۋە یولدىشى (ئىدى) مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنىڭ باشقا بالىالرغا 
ئوخشىمایدىغانلىقىنى، یېزىغا كهلگهن كۈندىن باشالپ ھېس قىلغان ئىدى. چۈنكى 

  ت ئاتا قىلغان ئىدى. ئۇنىڭ كېلىشى ئائىلىگه خۇشاللىق ۋە بهرىكه
كۈننىڭ تېزلىكته ئۆتۈشىگه ئهگىشىپ كىچىك مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم بهش 
یاشقا كىردى. بۇنىڭ بىلهن ئۇنى ئانىسىغا قایتۇرۇپ بېرىش ۋاقتى كهلگهن ئىدى. 
ئهمما ھهلىمه ۋە ئائىلىسى مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنى ناھایىتى یاخشى كۆرۈپ قالغان 

هیھىسساالمنى قایتۇرۇپ بېرىش ئۇالرغا ئېغىر كهلدى. ھهلىمه ئىدى. مۇھهممهد ئهل
مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنى ئانىسغا تاپشۇرۇپ بېرىش ئۈچۈن مهككىگه كهلدى. 
مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنى ئانىسى ئامىنىگه قایتۇرۇپ بهرگهن ۋاقىتتا كۆز ـ 

نىغا ئوخشاش، یاشلىرىنى تۇتالمىدى. خۇددى ئۆز ئهۋالدىدىن ئایرىلىپ قالغان ئا
  كۆڭلى بهكال یېرىم بولدى. مهككىدىن كۆڭلى یېرىم ئایرىلىپ ئۆیىگه قایتتى. 

مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم ئانىسى بىلهن جهم بولۇپ مهككىگه (دادىسىنىڭ ئۆیىگه) 
ئاستا ـ ئاستا كۆنۈشكه باشلىدى. مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنىڭ تاغىلىرى مهدىنىدە 

مهد ئهلهیھىسساالمنى تاغىلىرىنىڭ یېنىدا بىر مۇددەت ئولتۇراتتى. ئامىنه مۇھهم
تۇرۇپ كهلسۇن، دەپ ئۇنى مهدىنىگه ئېلىپ كهلدى. مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم بىلهن 
ئۇنىڭ ئىنىك ئانىسى ئۇممۇ ئهیمهنمۇ بىرلىكته ئىدى. مهدىنىدە بىر ئاي تۇردى. بىر 

كهلگهن ۋاقىتتا ئامىنه  ئایدىن كېیىن مهككىگه قایتىش سهپىرىدە ئهبۋا دېگهن یېزىغا
  كېسهل بولۇپ قالدى. 

  ئانىنىڭ ئاخىرقى سۆیۈشى
ئۇممۇ ئهیمهن مهككىگه كېلىپ ئابدۇلمۇتهللىبنى ئىزدىدى. بهش كۈنلۈك 
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مۇشهققهتلىك سهپهردىن كېیىن مهككىگه یېتىپ كهلگهن ئىدى. ئامىنهنىڭ ۋاپات 
یلىدى. بىر مۇددەت بولغانلىقىنى ئابدۇلمۇتهللىبكه قانداق دېسهم بوالر؟ دەپ ئو

مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمغا قارىدى. یېتىم مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم ئىگه ـ چاقىسىز 
قالغان ئىدى. ئابدۇلمۇتهللىبنى ئىزدەپ تاپتى. كۆز یاشلىرىنى ئابدۇلمۇتهللىبكه 
كۆرسهتمهسلىككه تىرىشتى. ئابدۇلمۇتهللىب كېلىنى ئامىنهنىڭ كېسىلى بارلىقىنى 

نىگه كهتكهندىن كېیىنكى ئهھۋالىنى ئوقۇشنى ئارزۇ قىالتتى. ئۇممۇ بىلهتتى. مهدى
ئهیمهننىڭ یېنىدا ئامىنهنى كۆرەلمىگهچكه كۆڭلى تېخىمۇ یېرىم بولغان ئىدى. ئۇنىڭ 
چىرایىغا قاراپ بىر خىل خاتىرجهمسىزلىكنى ھېس قىلدى. ئۇممۇئهیمهن بېشىنى 

ۇتهللىبنىڭ یۈرىكى پارە ـ پارە ئىگىپ تۇرۇپ: ئامىنه ۋاپات بولدى ـ دېدى. ئابدۇلم
بولغان ھالدا مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنى باغرىغا باستى. ئۇممۇ ئهیمهن بولغان 
ئهھۋالالرنى سۆزلهپ بهردى. مهدىنىدىن مهككىگه قایتىش ئۈچۈن یولغان 

دېگهن یهرگه كهلگهنلىكىنى،  “ئهبۋا”چىققانلىقىنى، ئىككى كۈنلۈك سهپهردىن كېیىن 
نهنىڭ ئاغىرىپ قېلىپ ۋاپات بولۇش ئالدىدا مۇھهممهد بۇ یهردە ئامى

ئهلهیھىسساالمنى بىر قېتىم سۆیۈپ ۋىداشالشقاندىن كېیىن ئامانهتنى ئالالھقا 
تاپشۇرغانلىقىنى ئېیتتى. كىچىك چېغىدا ئاتا ـ ئانىسىدىن یېتىم قالغان مۇھهممهد 

ئویالۋاتاتتى. یېتىم ئهلهیھىسساالم، بۇندىن كېیىنكى ھایاتىنى قهیهردە ئۆتكۈزۈشىنى 
مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنى بۇندىن كېیىن چوڭ دادىسى ئابدۇلمۇتهللىب 

  ھىمایىسىگه ئالىدىغان بولدى. 
  بوۋىسى ئابدۇلمۇتهللىب

ئابدۇلمۇتهللىب ۋاپات بولدى دېگهن بىر ئاۋاز ئاڭالندى، ئۆیدىكىلهر یىغلىدى، 
بىر بۇلۇڭدا ئولتۇرۇپ ئاۋازسىز مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنى ئىزدىگهن كۆزلهر، ئۇنىڭ 

یىغالۋاتقانلىقىنى كۆردى. بۇ خهۋەر مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنىڭ كۆڭلىنى ھهممىدىن 
بىئارام قىلدى. چۈنكى ئۇ بوۋىسىنى ئۆز دادىسىدەك یاخشى كۆرەتتى. بوۋىسى ئۇنى 

  باغرىغا بېسىپ ئاتا ـ ئانىسىنىڭ یوقلۇقىنى چاندۇرمىغان ئىدى. 
ىسساالم بوۋىسى بىلهن ئىككى یىل بىلله یاشىدى. ئۇ مۇھهممهد مۇھهممهد ئهلهیھ

ئهلهیھىسساالمنى ھهممه یهرگه بىرگه ئېلىپ باراتتى. مهككىدە قۇرغاقچىلىق بولغان 
ۋاقىتتا بوۋىسى ئۇنى یامغۇر تىلهش دۇئاسىنى قىلىشقا بىلله ئېلىپ بارغان ئىدى. ئۇ 

رگه ئېلىپ بېرىپ باش تهرەپته بولمىسا تاماق یېمهیتتى. قهیهرگه بارسا ئۇنى بى
  ئولتۇرغۇزاتتى. بۇنىڭ سهۋەبىنى سورىغانالرغا: 

ــ ئالالھ خالىسا ئۇ كهلگۈسىدە بۈیۈك بىر ئىنسان بولىدۇ، دەپ جاۋاب بېرەتتى. 
مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم توختىماي یىغلىۋاتاتتى. توساتتىن بىر قول بېشىنى تۇتتى. 

هبۇتالىبنى كۆردى. تاغىسى ئۇنى قۇلىدىن تۇتۇپ ئۆرۈلۈپ ئارقىسىغا قاراپ تاغىسى ئ
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ئورنىدىن تۇرغۇزدى. بېشىنى سىالپ تۇرۇپ بوۋاڭ سېنى ماڭا ئامانهت قىلدى ـ 
  دېدى. بۇنىڭ بىلهن مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم تاغىسىنىڭ بوینىغا ئېسىلدى. 

  تاغىسى ئهبۇتالىب
پهرگه مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم بولىۋاتقان گهپ سۆزلهردىن شامغا سه

چىقىلىدىغانلىقىنى چۈشهندى. بۇ سهپهر بىر نهچچه ئاي داۋام قىلىشى مۇمكىن ئىدى. 
تاغىسىنىڭ یوقلۇقىدا یالغۇز قېلىشنى خالىمایتتى. تاغىسىغا شامغا بېرىش ئارزۇسى 
بارلىقىنى دېدى. تاغىسى سهپهرنىڭ ئۇزۇن ۋە مۇشكۈللىكى سهۋەبىدىن ساقسىز 

ىقىنى، بۇ سهۋەبتىن ئۇنى ئاپىرالمایدىغانلىقىنى بولۇپ قېلىشى ئېتىماللىقى بارل
  ئېیتتى. 

مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم یىغلىغان پېتى تاغىسى ئهبۇتالىبنىڭ تۆگىسىنىڭ 
  ئارغامچىسىنى تۇتۇپ: 

ــ تاغا سهن كهتسهڭ مهن كىم بىلهن قالىمهن؟ ـ دېدى. جىیهننىڭ بۇ سۆزلىرىدىن 
  تهسىرلهنگهن ئهبۇتالىب: 

رگه ئېلىپ بارىمهن، بۇنىڭىدىن كېیىن بىر ـ بىرىمىزدىن ــ ماقۇل سېنى بى
ئایرىلمایمىز ـ دېدى. بۇ ۋەقهدىن كېیىن ئهبۇتالىب جىیهنى مۇھهممهد 

  ئهلهیھىسساالمنى قهیهرگه بارسا بىلله ئېلىپ باردى. 
ئهبۇتالىبنىڭ ئائىلىسىدە جان سانى جىق ئىدى ۋە ماددىي ئهھۋالى دېگهندەك 

ۇتالىب ۋە ئایالى ئۆیدىكى قىیىنچىلىقالرنى مۇھهممهد یاخشى ئهمهس ئىدى. ئهب
ئهلهیھىسساالمغا سهزدۈرمهسلىككه تىرىشاتتى. مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم تاغىسىغا ۋە 
یهڭگىسىگه ئۆي ئىشلىرىدا یاردەملىشهتتى. بهزى كۈنلهردە ئۆي ئىشلىرىنى قىالتتى. 

هلهیھىسساالمنى ئۆز بهزى كۈنلهردە قوي باقاتى. تاغىسىنىڭ ئایالى مۇھهممهد ئ
بالىلىرىدەك كۆرۈپ مۇئامىله قىالتتى. مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم تاغىسىنىڭ ئۆیىدە 

  ئۆسۈپ چوڭ بولدى. 
   

  یاش مۇھهممهد. ئىككىنچى بۆلۈم
  ھهقسىز (ناھهق) ئىشالرغا قارشى ئۇرۇشتا ھهمكارلىشىش

ر زۇلۇمنى كهمبهغهل ۋە ئاجىزالر داۋاملىق بوزەك قىلىناتتى. باي ۋە كۈچلۈكله
داۋامالشتۇراتتى. بۇ زۇلۇمالرنىڭ توختىتىلىشى كېرەك ئىدى. بۇ سهۋەبتىن مهككىلىك 

  یاشالر بۇ مهقسهتته بىر یهرگه یىغىلدى. 
جۇداننىڭ ئوغلى ئابدۇلالھنىڭ ئۆیىدە یىغىلغانالرنىڭ ئارىسىدا مۇھهممهد 

خالقسىزلىقالردىن ئهلهیھىسساالممۇ بار ئىدى. بۇ یهردە یىغىلغانالر جهمئىیهتتىكى ئه
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ئىسمى ئاستىدا بىر كىلىشىم  “پهزىلهتلىكلهر جهمئىیىتى”نارازى ئىدى. بۇ كىشىلهر 
تۈزدى. بۇ كىلىشىمگه ئاساسهن مهككه خهلقىنىڭ ۋە سىرتتىن كهلگهنلهرنىڭ ھهققىنى 
قوغدایدىغانلىقىنى بىلدۈردى. بۇ ئىشنىڭ تهسلىكىنى بىلهتتى ئهمما ئۈمىدسىز 

  ىزلىقالرغا قارشى كۈرەش قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئهمهسلىكىنى، ھهقس
بۇ ۋاقىتتا زەبىد قهبىلىسىدىن بىر تىجارەتچى، سېتىش ئۈچۈن مهككىگه ئۈچ تۆگه 
مال ئهكهلگهن ئىدى. ئۇ دەۋرنىڭ مهشھۇر كىشىلىرىدىن بىرسى ھېسابالنغان 

سلىكىدىن ئهبۇجهھل بۇ مالالرنى یاقتۇرۇپ قالدى ۋە مال ئىگىسىنىڭ مهككىلىك ئهمه
پایدىلىنىپ بۇ مالنى ئهرزان ئېلىشقا ئورۇندى. تىجارەتچىگه زىیان تارتىدىغان 
دەرىجىدە بىر باھا قویدى. تىجارەتچى بۇنىڭغا قوشۇلمىدى. بۇنىڭ بىلهن ئهبۇجهھل 
مهككىدىكى ئىمتىیازىدىن پایدىلىنىپ باشقىالرغا تهھدىت سېلىپ، بۇ مالالرنىڭ 

مهككىدىكى كىشىلهر ئۇنىڭدىن قورقۇپ بىر نهرسه  سېتىلىشىغا توسقۇنلۇق قىلدى.
  دېیهلمىدى. بۇنىڭ بىلهن ئهبۇجهھل مهغرۇرلۇق بىلهن ئۆیىگه كهتتى. 

تىجارەتچى نېمه قىلىشىنى بىلهلمىدى. چارىسىزلىك ئىچىدە ئىچى پۇشۇپ 
تۇرغان ۋاقىتتا بىرسى: مۇھهممهدنىڭ یېنىغا بارغىن، ئۇ سېنىڭ ھهققىڭنى ئېلىپ 

دى. تىجارەتچى، باشقا یول تاپالماي مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنىڭ یېنىغا بېرىدۇ ـ دې
كېلىپ بولغان ئهھۋالنى دېدى. بۇ ئهھۋالىنى ئۇققان مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم بازارغا 
كېلىپ، تىجارەتچىنىڭ ماللىرىنى رازى بولىدىغان باھادا سېتىۋالدى. كېیىن 

قاقتى. ئهبۇجهھل ئىشىكنى ئېچىشىغا ئهبۇجهھلىنىڭ ئۆیىگه بېرىپ ئىشىكنى قاتتىق 
ئۇنى تىجارەتچىگه قىلغان مۇئامىلىسى سهۋەبىدىن ئاگاھالندۇردى. ئهبۇجهھل 
مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنىڭ بۇنداق جهسۇرلۇقى ئالدىدا نېمه دېیىشىنى بىلهلمهي 

  قالدى. بۇ ۋەقهنى كۆرگهن ۋە ئاڭلىغانالر ھهیران قالدى. 
قىلىدىغان بۇ دەۋردە یهمهنلىك بىر كىشى قىزىنى  كۈچلۈكلهر ئاجىزالرنى بوزەك

ئېلىپ كهبىنى زىیارەت قىلىش ئۈچۈن مهككىگه كهلگهن ئىدى. ئۇ یهردە تونىمایدىغان 
بىر كىشى ئۇالرنىڭ یېنىغا كهلدى. قىزىغا كۆزىنى ئۈزمهي تىكىلىپ قاراۋاتاتتى. یامان 

ردەم قىلىدىغان بىرەر ئادەم نىیىتى بارلىقى كۆرۈنۈپ تۇراتتى. ئۇ ئهتراپقا قارىدى. یا
ئىزدىدى. یامان نىیهتلىك ئادەم چارىسىز قالغان دادىغا قارىماي قىزنى دادىسىنىڭ 
قولىدىن تارتىپ ئالدى. قىزنى قولىدىن تارتىۋالغان ئادەمگه كۈچى یهتمىگهن ئادەم 

دەپ پهریات قىلدى. بۇ پهریاتنى ئاڭلىغانالر: دەردىڭنى  “قىزىمنى قۇتقۇزۇڭالر”
  ىلهتلىكلهر جهمئىیىتىگه دېگىن، دېدى. پهز

باشقا ئامالى بولمىغان بۇ ئادەم كهبىگه یۈگۈرۈپ كېلىپ پهزىلهتلىكلهر 
جهمئىیىتىدىن كىم بار؟ دەپ ۋاقىرىدى. یېنىغا قىلىچ ئاسقان بىر نهچچه ئادەم كهلدى، 

زلىق بۇ ئادەملهر: ھهي یاقا ـ یۇرتلۇق نېمه دەردىڭ بار؟ دەپ سورىدى. ئادەم ئامالسى
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ئىچىدە بولغان ئهھۋالنى سۆزلهپ بهردى. قىلىچلىق كىشىلهر، قىزنى دادىسىنىڭ 
قولىدىن تارتىپ ئېلىپ كهتكهن كىشىنىڭ نۇبهیھ ئىكهنلىكىنى ئۇقتى. دەرھال 

  نۇبهیھنىڭ ئۆیىگه كهلدى. ئۆینىڭ ئالدىغا كېلىپ غهزەپلهنگهن ھالدا: 
ھال بۇ ئادەمنىڭ قىزىنى ئىست ساڭا! سهن ئۆزەڭنى نېمه چاغالپ قالدىڭ! دەر

قایتۇرۇپ بهر ـ دېدى. نۇبهیھ قىزنى قایتۇرۇشقا قوشۇلمىغاندا قىلىچلىق ئادەملهر: ـ بىز 
ئۆزئارا ئهھدىلهشتۇق، بۇ بىزنىڭ ۋەزىپىمىز، ئهگهر قىزنى قایتۇرۇپ بهرمىسهڭ 
ئاقىۋىتىنى ئویال ـ دەپ ۋاقىردى. نۇبهیھ ئهھۋالغا قاراپ قىزنى دادىسىغا قایتۇرۇپ 

  بهردى. 
  ئۆیلىنىش

خهدىچه مهككىنىڭ مهشھۇر بایلىرىدىن بىرسى ئىدى ۋە تىجارەت بىلهن 
شۇغۇللىناتتى. تىجارەت ئىشلىرىنى یالغۇز قىلىپ بوالالیدىغانلىقىغا كۆزى یهتمىگهن 
ئىدى. ئىشلىرىغا یاردەملىشىدىغان، ئىشهنچىلىك بىر ئادەمگه ئېھتىیاجى بار ئىدى. 

یوقىلىۋاتقان بىر دەۋردە بىر ئایال كىشىنىڭ تىجارەت بىر ـ بىرىگه ئىشهنچنىڭ 
  ئىشلىرىنى خاتىرجهم ئېلىپ بېرىشى كۈندىن ـ كۈنگه تهسلىشىۋاتقان ئىدى. 

ئۇ ئالدى بىلهن مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنى ئویلىدى. ئهتراپدىكى كىشىلهردىن، 
ۇ ئۇنىڭ ئىشهنچىلىك ۋە دۇرۇست بىر ئىنسان ئىكهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدى. ب

سهۋەبتىن تىجارەت ئىشلىرىنى ئۇنىڭغا تاپشۇرۇشنى ئویلىدى. بىرسىنى ئهۋەتىپ 
ئۇنىڭ پىكرىنى ئالدى. مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم كهلگهن بۇ تهكلىپنى چوڭقۇر 
ئویلىغاندىن كېیىن قوبۇل قىلدى. خهدىچىنىڭ تىجارەت ئىشلىرىنىڭ پۈتۈن 

  لدى. مهسئۇلىیىتىنى مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم ئۈستىگه ئا
شامغا بارىدىغان تىجارەت كارۋانىنىڭ تهییارلىقى پۈتۈش ئالدىدا ئىدى. خهدىچه 
مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمغا یاردەملىشىشى ۋە ئۇنى یاخشى چۈشىنىپ كېلىشى 
ئۈچۈن یاردەمچىسى مهیسهرەنى مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمغا قوشۇپ قویدى. كارۋان 

مالالردىن كۆپ مىقداردا پایدا ئالدى. ئوزۇن بىر سهپهردىن كېیىن شامغا كهلدى. 
مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم سېتىلغان مالالردىن كۆپ پایدا تاپتى. سېتىش ئۈچۈن یېڭى 
مال ئېلىپ مهككىگه قایتتى. مهیسهرە سهپهر جهریانىدا مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنى 

هن یېقىندىن تونىدى ۋە گۈزەل ئهخالقتىن كۆپ تهسىرلهندى. مهیسهرە بولۇپ ئۆتك
  ئهھۋالالرنى خهدىچىگه سۆزلهپ بهردى. 

  ئۈلگه بىر ئایال ۋە بىر ئهر
خهدىچه مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنىڭ دۇرۇستلىقى ھهققىدە ھېچ شۈبھىسى 
قالمىدى. مهسئۇللىقىنى ئۆز ئۈستىگه ئالغان تۇنجى تىجارەتته كارۋانىنى ساق ـ 

تاپقان ئىدى. ھهممه ئادەم  ساالمهت ئېلىپ كېلىش بىلهن بىرلىكته كۆپ مىقداردا پایدا
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ئۇنىڭ گۈزەل ئهخالقىنى ماختایتتى. دۇرۇستلىقى ھهققىدە ھېچكىمنىڭ شهك ـ 
  شۈبھىسى یوق ئىدى. 

خهدىچه بۇرۇن بىر قېتىم ئۆیلهنگهن ئىدى. ئهمما ھازىرغىچه تۇل یاشاپ 
ئۆیلىنىش ھهققىدىكى تهكلىپلهرنىڭ ھهممىسىنى رەت قىلغان ئىدى. ئۆي ئىشى ۋە 

بىلهن كۈن ئۆتكۈزەتتى. بۇ ئهھۋال تاكى مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنى  تىجارەت
  تونىغىچه داۋام قىلدى. 

مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنىڭ ئهخالقى ۋە شهخسىیىتىدىن قاتتىق تهسىرلهنگهن 
خهدىچه، ئۇنىڭ بىلهن ئۆیلهنسه بولىدىغانلىقىنى ئویلىدى. بىر مۇددەتتىن كېیىن 

ھىسساالمغا ئۆیلىنىش تهكلىپىنى بىلدۈردى. بۇ چاغدا قارار بهردى. مۇھهممهد ئهلهی
یاشقا كىرگهن ئىدى ۋە ئۆیلىنىش تهكلىپىنى بىر  25مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم 

  مۇددەت ئویلىغاندىن كېیىن قوبۇل قىلغانلىقىنى بىلدۈردى. 
خهدىچه بىلهن مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم ئاددىي بىر مۇراسىم بىلهن ئۆیلهندى. 

لهیھىسساالم ئۆیلهنگهندىن كېیىن تاغىسى ئهبۇتالىبنىڭ یېنىدىن مۇھهممهد ئه
ئایرىلىپ ئایالى خهدىچىنىڭ ئۆیىگه كهلدى. بۇنىڭ بىلهن مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم 

  تىجارەت بىلهن مهشغۇل بولدى ۋە ماددىي ئهھۋالى یاخشىالندى. 
م ئۇنىڭ بۇ ۋاقىتالردا ئهبۇتالىب قېیىنچىلىقتا ئىدى. مۇھهممهد ئهلهیھىسساال

قېیىنچىلىقىنى ئازایتىش ۋە تاغىسىنىڭ ئوغلىنى یېتىشتۈرۈش ئۈچۈن ئهلىنى یېنىغا 
  ئېلىپ كېلىۋالدى. 

مۇھهممهد ۋە خهدىچه بىر ـ بىرىنى یاخشى كۆرەتتى. بهختلىك بىر ئائىله قۇرۇپ 
ھهممهد ئادەمگه ئۈلگه بولغان ئىدى. تۇنچى بالىلىرىنىڭ دۇنیاغا كېلىشى خۇشاللىق 

خۇشاللىق قوشقان ئىدى. بۇنىڭ بىلهن خهدىچه ئانا، مۇھهممهد  ئۈستىگه
ئهلهیھىسساالم دادا بولغان ئىدى. بالىنىڭ ئىسمىنى قاسىم قویدى. ھالبۇكى شهپقهت 
بىلهن چوڭ قىلغان تۇنجى بالىسى قاسىم سۈتتىن كېسىلمهي تۇرۇپ ۋاپات بولدى. 

، فاتىمه ۋە ئابدۇلالھالر قاسىمنىڭ ۋاپاتىدىن كېیىن زەینهب، ئۇممۇكۇلسۇم، رۇقىیه
  .دۇنیاغا كهلدى

سۆیۈملۈك پهیغهمبىرىمىز ئایالى خهدىچه ۋاپات بولغاندىن كېیىن مهدىنىدە 
ئۆیلهنگهن مارىیهدىن ئىبراھىم دۇنیاغا كهلدى. ئىبراھىم تۇغۇلغان ۋاقىتتا ئۆرپ ـ 
ا ئادەتكه ئاساسهن ئۇنى سۈت ئانىغا بهردى. ئىبراھىمنىڭ سۈت ئانىسىنىڭ یىراقت

بولۇشىغا قارىماي، پهیغهمبىرىمىز ۋاقتى ۋاقتىدا ئوغلىنى كۆرگىلى باراتتى. كۆرگىلى 
كهلگهندە ئۇنى شهپقهت بىلهن سۆیهتتى. ئىبراھىم بىر یېرىم یاشقا كىرگهندە ئاغرىپ 
قالغانلىقى ھهققىدە سۈت ئانىسىدىن خهۋەر كهلدى. پهیغهمبىرىمىز مۇھهممهد 

  بىلهن ئىبراھىمنىڭ یېنىغا كهلدى.  ئهلهیھىسساالم بىر نهچچه دوستى
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ئىبراھىم ئېغىر كېسهل ئىدى. پهیغهمبىرىمىز ئۇنى ئاۋایالپ قۇچىقىغا ئالدى. 
ئىبراھىم ئاخىرقى نهپهسلىرىنى ئېلىۋاتاتتى. پهیغهمبىرىمىز ئوغلىنىڭ ئۆلۈمىنى 
كۆرۈشكه بهرداشلىق بېرەلمىدى. ئاۋازسىز یىغشالشقا باشلىدى. بىر تهرەپتىن 

دىن یاش ئاقتى، بىر تهرەپتىن ئوغلىنى سۆیدى. دوستلىرى بۇ ئهھۋالدىن كۆزلىرى
تهسىرلهندى. ئهمما پهیغهمبىرىمىزنىڭ یىغلىشىغا ھهیران قالدى ۋە ـ سهنمۇ 
یىغالمسهن؟ دەپ سورىدى. پهیغهمبىرىمىز ـ كۆز یىغالیدۇ، كۆڭۈل یېرىم بولىدۇ. 

مهت كۆرسهتمىگهنگه مېنىڭ یىغلىشىم ئهۋالدىمغا بولغان سۆیگۈمدۈر، مهرھه
  مهرھهمهت كۆرسىتىلمهیدۇ ـ دېدى. 

بىر ئاتا ـ ئانا ئۈچۈن ئوغلىنىڭ ئۆلۈمى مۇسىبهتلهرنىڭ ئىچىدىكى ئهڭ چوڭ 
مۇسىبهتتۇر. ئهۋالدلىرىنى ناھایىتى یاخشى كۆرىدىغان سۆیۈملۈك پهیغهمبىرىمىز 

وڭ بولغان ئهۋالد مۇسىبىتى تارتقان بىر دادا ئىدى. یېتىم ۋە ئىگه ـ چاقىسىز چ
  پهیغهمبىرىمىز فاتىمهدىن باشقا پۈتۈن بالىلىرىنى ئۆز قۇلى بىلهن دەپنه قىلغان ئىدى. 

زەیدنىڭ دادىسى بالىسىنى ئۇزۇن مۇددەت ئىزدىدى، ئۇنىڭ قۇل قىلىنغانلىقىنى 
بىلهتتى. ئهمما ئىز دىرىكىنى ئااللمایۋاتاتتى. ئوغلىنىڭ مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنىڭ 

ىكىنى ئۇققان ۋاقتىدا قاتتىق ھایاجانالندى. ئوغلىنى ئېلىش ئۈچۈن یېنىدا ئىكهنل
مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنىڭ یېنىغا كهلدى. یىغالپ تۇرۇپ دەردىنى ئېیتتى، بىر 
تهرەپتىن مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم زەیدنى سېتىپ بهرمهسلىكىدىن قورقسا، یهنه بىر 

ىگه پۈكۈپ قویغان ئىدى. تهرەپتىن نېمه تهلهپ قىلسا، شۇنى بېرىشىنى كۆڭل
مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم بىر نهرسه دېمهي زەیدكه قاراپ: ـ خالىساڭ مهن بىلهن 
قالغىن، خالىساڭ داداڭ بىلهن كهتكىن ـ دېگهن ۋاقتىدا دادىسى ناھایىتى خوشال 
بولغان ئىدى. كۆڭلىدە قانداق بولۇشىدىن قهتئىي نهزەر ئوغلۇم مهن بىلهن كېتىدۇ 

زەید بىر تهرەپتىن مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمغا بىر تهرەپتىن دادىسىغا  دەپ ئویلىدى.
قارىدى: ـ سېنىڭ بىلهن كېتىشنى خالىمایمهن ـ دېدى، دادىسىغا: ـ چۈنكى بۇ ئائىله 
دادىسىزلىقنى ھېس قىلدۇرمىدى، مهن بۇ یهردە شهپقهت ۋە مهرھهمهتكه ئېرىشتىم، بۇ 

ى. دادىسى ئوغلىنىڭ بۇ گېپىنى ئاڭالپ ئائىلىدىن ئایرىلىشنى خالىمایمهن ـ دېد
ناھایىتى ھهیران بولدى. بىر قۇل نېمه سهۋەبتىن خوجایىنىدىن ئایرىلىشىنى 
خالىمایدۇ؟ بۇنداق ئىشالرنىڭ بولۇشى مۇمكىنمۇ؟ بۇ خوجایىن قانداق ئادەم؟ قۇلى 
ئىگىسىگه نېمه دەپ بۇنچىلىك ساداقهت كۆرسىتىدۇ؟ دادا، قۇرۇق قول ئهمما قهلبى 

شاللىق ئىچىدە ئۆیىگه قایتتى. مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم زەیدنىڭ بۇ گېپىدىن خۇ
  تهسىرلهندى ۋە كېیىن ئۇنى ئۆزىگه باال قىلىۋالدى. 

  ھهممه ئادەم ئۇنىڭغا ئىشىنهتتى
یاشقا كىرگهن ئىدى. بىر كۈنى ئۇ ئۆیىدىن چىقتى.  35مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم 
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اراپ ماڭدى. مهككىدە ئوغرىلىق، قېرىنداشالر چوڭقۇر ئویغا پاتقان ھالدا كهبىگه ق
ئوتتۇرىسىدىكى جهڭگه ـ جېدەللهر كۆپىیىپ، بىر ـ بىرىگه قارىتا ئىشهنچ قالمىغان 
ئىدى. مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم بۇ ئهھۋالالرنى كۆرۈپ كۆڭلى بهك یېرىم بوالتتى. بۇ 

لىنىش ئىچىدە ئىشالرنى قانداق تۈزىتىش ھهققىدە چوڭقۇر ئویغا چۈمهتتى. بۇ ئوی
كهبىگه قارىدى. كهبه ئۇزۇن ۋاقىتتىن بىرى رىمۇنت قىلىنىۋاتاتتى، كهبىنىڭ رىمۇنت 
قىلىنىش ئهھۋالىنى ئۇققۇسى كېلىپ، كهبىگه یېقىنالشتى. كهبىگه یېقىنالپ كهلگهندە 

  بۇ یهردە یىغىلىپ تۇرغانالر ھهممىسى بىردىن: 
  د ئهلهیھىسساالم! ــ قاراڭالر! راستچىل ۋە دۇرۇست ئىنسان مۇھهممه

ــ دەپ ۋاقىردىالر، مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم ھهیران بولدى. نېمه ئىش 
  بولغانلىقىنى بىلهلمىدى. بۇ ۋاقىتتا یىغىلغان كىشىلهرنىڭ ئىچىدىن بىرسى: 

ـ ھهممىڭالر بىلىسىلهر، بىز ئۇزۇن ۋاقىتتىن بىرى كهبىنى رىمۇنت قىلىۋاتىمىز، 
ئهسۋەد (قاراتاش) دەپ ئاتىغان تاشنى ئورنىدىن ئاتا ـ بوۋىلىرىمىزنىڭ ھهجرۇل

چىقاردۇق. ھازىر ئۇنى ئهسلى ئورنىغا قویىشىمىز كېرەك ئامال ھهر بىر قهبىله ئۆزىنى 
باشقا قهبىلىلهردىن ئۈستۈن تۇتۇپ، بۇ تاشنى ئۆزىنىڭ قویىشىنى تهلهپ قىلىۋاتىدۇ. 

زدىن بىرسى، بهنى بۇ سهۋەبتىن ئوتتۇرىمىزدا جېدەل چىقاي دەپ تۇرغاندا ئىچىمى
شهیبه ئىشكىدىن كىم تۇنجى بولۇپ كىرسه، بۇ تاشنى ئورنىغا قویۇش ئىشىغا ئۇ 
كىشى رەھبهرلىك قىلسۇن دېگهن ئىدى. بۇ تهكلىپكه بىز قوشۇلغان ئىدۇق. سېنى 
ئىشىك ئالدىدا كۆرگهن ۋاقتىمىزدا ناھایىتى خوش بولدۇق. سهن مهككىدە بۇ ئىشقا 

هن. چۈنكى قېرىنداشلىرىمىزغا ئىشىنهلمىگهن ئهڭ الیىق ئادەم سهندۇرس
ۋاقىتلىرىمىزدا ماللىرىمىزنى ساڭا ئامانهت قویاتتۇق ـ دېدى. ھهجهرۇلئهسۋەدنىڭ 
ئهھمىیىتى بىلهن مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم تاشنى بىر رەخنىڭ ئۈستىدە قویۇپ، ھهر 

ممه قهبىلىنىڭ ئاقساقاللىرىنى رەخنىڭ بىر تهرىپىدىن تۇتۇشقا چاقىردى. ھه
  ئاقساقالالر دەرەخنىڭ بىر تهرىپىدىن تۇتۇپ كۆتۈرۈپ تاشنى ئورنىغا قویدى. 

مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنىڭ بۇ ھهرىكىتىدىن پۈتۈن قهبىله خوشال بولدى ۋە 
  ئۇنىڭ ئهقىل پاراسىتىگه مهدھىیه ئوقىدى. 

   

ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمغا . ئۈچىنچى بۆلۈم

  شىپهیغهمبهرلىكنىڭ بېرىلى
  جىبرىئىل ئهلهیھىسساالم بىلهن تۇنجى قېتىم ئۇچرىشىش

ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم مهككىدە كۆڭلى یېرىم بولغان، ئىچى پۇشقان 
ۋاقىتالردا، تهپهككۇر ۋە ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن نۇ تېغىدىكى ھىرا غارى (ئۆڭكۈر) غا 
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ىن كهئبه بىلهن بىرگه باراتتى. نۇر تېغى ناھایىتى ئېگىز بولۇپ، تاغنىڭ چوقۇسىد
مهككىنىڭ ھهممه یېرىنى كۆرگىلى بوالتتى. پهیغهمبىرىمىز تاغنىڭ جىم ـ جىتلىقى 

  ئىچىدە بۇ غاردا بىر نهچچه كۈن تۇراتتى. 
پهیغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم بىر كۈنى ھىرا غارىغا كهلدى، كېچىنى 

ىدى. كۈن چىقىشقا ئاز قالغان ئىبادەت بىلهن تاڭ ئاتقۇزدى، بهدىنى ھېرىپ كهتكهن ئ
ئىدى قاراڭغۇلۇقنىڭ یوقىلىپ یورۇقلۇقنىڭ باشلىنىشىغا ئهگىشىپ بىر نهرسه ئالدىغا 

  كهلدى. ھازىرغىچه كۆرۈپ باقمىغان بىر نهرسه ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ: 
ـ ئوقۇ! دېدى. ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم ناھایىتى قورقتى. بهدىنى 

  غهمكىن بىر ئاۋازدا:  تىتىرەشكه باشلىدى.
ــ مهن ئوقۇشنى بىلمهیمهن ـ دەپ جاۋاب بهردى. ئۇدۇلىدىكى نهرسه بهدىنىنى 
چىڭ تۇتۇپ بىر مۇددەت سىققاندىن كېیىن قویۇپ بهردى. پهیغهمبىرىمىز مۇھهممهد 
ئهلهیھىسساالم ئۆزىنى بوغۇلىۋاتقاندەك ھېس قىلدى. پهقهت تونىمایدىغان بۇ شهخس 

قېتىم ـ ئوقۇ! دېدى. پهیغهمبىرىمىز یهنه مهن ئوقۇشنى بىلمهیمهن  ئۇنىڭغا ئىككىنچى
ـ جاۋاب بهردى. ئۈچىنچى قېتىم یهنه ئوخشاشال ـ ئوقۇ! دېگهن ۋاقىتتا 

  پهیغهمبىرىمىزنىڭ ئېغىزىدىن ئۆزىگه ئۆگىتىلگهن شۇ سۆزلهر چىقتى. 
ته قاندىن ــ ئوقۇ! سېنى یاراتقان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن ئوقۇ! ئۇ ئىنساننى لهخ

یاراتتى، ئوقۇغىن پهرۋەردىگارىڭ ئهڭ كهرەملىكتۇر، ئۇ قهلهم بىلهن خهت یېزىشنى 
  ئۆگهتتى. 

پهیغهمبىرىمىز قورققان ئىدى. نېمه ئىش بولىۋاتقانلىقىنى بىلمهیتتى. غارنىڭ 
سىرتىغا چىقىپ ئایالى خهدىچىنىڭ یېنىغا بېرىشى كېرەك ئىدى. تاغدىن یۈگۈرۈپ 

 “سهن ئاالھنىڭ پهیغهمبىرى، مهن بولسام جىبرىئىل”ۋاقىتتا پهسكه چۈشىۋاتقان 
دېگهن ئاۋازنى ئاڭلىدى. بۇ ئاۋاز غارنىڭ ئىچىدە ئاڭالنغان ئاۋاز بىلهن ئوخشاش 
ئىدى. ئهمما بۇ ئاۋاز غاردىكىگه قارىغاندا تېخىمۇ جاراڭلىق چىقىۋاتاتتى. ئهتراپقا 

غا دىققهت قىلدى. قارىسا ئاسماننى قارىدى. ئاۋازنىڭ قایسى تهرىپىدىن كېلىۋاتقانلىقى
سهن ”قاپلىغۇدەك چوڭلۇقتىكى بىر نهرسنى كۆردى. بۇ نهرسه (مهۋجۇتلۇق) یهنه 

دېدى. ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم  “ئالالھنىڭ پهیغهمبىرى، مهن جىبرىئىل
ئالدىغا یاكى كهینىگه بىر قهدەم ئااللمىدى. تۇرغان یېرىدە قېتىپ قالدى. نهپسنىڭ 

قىلىۋاتقانلىقىنى ھېس قىلدى. بىر مۇددەتتىن كېیىن ئۆزىگه كېلىپ تهكرار ئهتراپقا سى
قارىدى. بۇ نهرسه ئۆز ئورنىدا تۇرۇپ بۇرۇنقى سۆزلهرنى تهكرارالۋاتاتتى. 
پهیغهمبىرىمىز كۆزىنى ئۇنىڭدىن یىراقالشتۇرۇپ، یۈزىنى باشقا تهرەپكه ئۆرىدى. 

  ئهمما قهیهرگه قارىسا ئۇنى كۆردى. 
نىمایدىغان نهرسه تۇساتتىنال غایىپ بولدى. ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم تو
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قورقتى ۋە كۆڭلى جایىدا ئهمهس ئىدى. نۇر تېغىدىن مهككىگه قاراپ یۈگرەشكه 
  باشلىدى. ناھایىتى تېزلىكته ئۆیىگه كهلدى. 

  سىرداش خهدىچه
زىنى یۆگهپ، ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم تىترەك ئاۋازدا خهدىچىدىن ئۆ

قویۇشنى تهلهپ قىلدى. خهدىچه نېمه ئىش بولغانلىقىنى بىلمهستىن ئۇنىڭ ئۈستىگه 
بىر نهرسه یېپىپ قویدى. پهیغهمبىرىمىز قاتتىق ئۇیقىغا كهتتى. ئویغانغان ۋاقتىدا 
بولۇپ ـ ئۆتكهن ئىشالرنى خهدىچىگه سۆزلهپ بهردى. بولۇپ ـ ئۆتكهن ئىشالرغا بىر 

كۆڭلۈم بهك یېرىم، قورقۇپ كېتىۋاتىمهن، دېدى. خهدىچه ”نهرسه دېیهلمهیمهن 
  پهیغهمبىرىمىزنى تىنچالندۇرۇشقا تىرشىپ: 

ــ قورقما! ئالالھنىڭ نامى بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، ئۇ سېنى رەسۋا قىلمایدۇ، 
چۈنكى سهن ئۇرۇق ـ تۇغقاننى یوقالیسهن، مېھماننى كۈتىسهن موھتاجالرغا یاردەم 

  قىلىسهن ـ دېدى. 
خهدىچه یولدىشىنىڭ بېشىدىن ئۆتكهن ئىشالرننى ئویلىدى. چۈنكى ئۇنى ئۇ 
تونۇیتتى ۋە یاخشى كۆرەتتى. ئۆیلهنگهندىن تارتىپ ھازىغىچه ئۇنىڭدىن خاتا بىر 
ئىش كۆرمىگهن ئىدى. یولدىشىنىڭ پهۋقۇلئاددە بىر ئهھۋالغا یولۇققانلىقىنى ئېنىق 

ىڭ تۇغقىنى بولغان ۋەرەقه، تهجرىبىىك ۋە ئىدى. ئۇ بۇ ئهھۋالالرغا ئىشهندى. خهدىچىن
بىلىملىك بىر ئىنسان ئىدى. خهدىچه ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم ئېلىپ، 
ئۇنىڭ یېنىغا باردى. بېشىدىن ئۆتكهن ئىشالرنى چۈشهندۈرۈشكه توغرا كهلسه ئۇ 

  ئىنسان چۈشهندۈرۈش بېرەلهیتتى. 
ىڭشىدى ۋە چوڭقۇر ئویالنغاندىن ۋەرەقه بولۇپ ئۆتكهن ئىشالرنى دىققهت بىلهن ت

  كېیىن سۆزلهشكه باشلىدى. 
ـ سهن كۆرگهن بۇ نهرسه ئالالھنىڭ مۇسا پهیغهمبهرگه ئهۋەتكهن جىبرىئىل 
ئىسىملىك بىر پهرىشتىدۇر. كاشكى یاش بولغان بولسام، ئىنسانالرنىڭ سېنى 

تتىم ـ یۇرتۇڭدىن قوغالپ چىقارغان ۋاقتىدا، سېنىڭ یېنىڭدا بولۇشنى ئارزۇ قىال
  دېدى. 

ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم بىلهن خهدىچىنىڭ كۆزلىرى بىر ـ بىرىگه 
تىكىلدى. پهیغهمبىرىمىزنىڭ یۈزىدە ھازىزغىچه كۆرۈلۈپ باقمىغان بىر غهم ـ ئهندىشه 

  بار ئىدى. پهیغهمبىرىمىز غهمكىن بىر ئاۋازدا: 
  ەقه: ــ مېنى مهككىدىن چىقىرىۋېتهمدۇ؟ ــ دەپ سورىدى. ۋەر

ــ ھهئه، چۈنكى سهن ئېلىپ كهگهن چاقىرىقنى ئېلىپ كهلگهن پۈتۈن 
پهیغهمبهرلهر ئۆز یۇرتلىرىدىن چىقىرىلدى. ئهگهر ئۇ ۋاقىتقىچه ئۆمرۈم بولسا ساڭا 

  یاردەم قىلىمهن ـ دېدى. 



comwww.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo. 

120 
 

پهیغهمبىرىمىز بۇ سۆزلهردىن كېیىن كۆڭلى بىر ئاز جایىغا چۈشتى. ئایالى 
تهستىقلىغان ئىدى. ئۇنىڭ ئىشهنچىسىگه ھهرۋاقىت  خهدىچه ئۇنىڭغا ئىشنىپ

موھتاج ئىدى. ۋەرەقه ناھایىتى مۇھىم نهرسىلهرنى سۆزلىگهن ئىدى. پهیغهمبىرىمىز بۇ 
ئهھۋالالرنى چۈشىنىشكه تىرىشتى. ئۇ ئالالھ تهرىپىدىن ۋەزىپىلىك قىلىنغان بىر 

لغا چاقىرىپ خاتا یاشقا توشقان ئىدى. ئىنسانالرنى توغرا یو 40پهیغهمبهر ئىدى. 
  یولدىن توسىشى كېرەك ئىدى. 

ھهزرىتى خهدىچه مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنىڭ قۇرئاننىڭ تۇنجى ئایهتلىرىنى 
 “ھېچكىم ئىشهنمىسه مهن ئىشىنىمهن”ئوقۇپ، ماڭا كىم ئىشىنىدۇ؟ دېگهن ۋاقىتتا 

دەپ جاۋاب بهردى. خهدىچىنىڭ سۆزى بىلهن پهیغهمبىرىمىز مۇھهممهد 
االمنىڭ یۈكى بىر ئاز یېنىكشىگهن ئىدى. چۈنكى پهیغهمبىرىمىز بىر ئهلهیھىسس

ئىنساننىڭ كۆتۈرەلىشى ئهڭ ئېغىر بولغان بىر مهسئۇلىیهتنى ئۈستىگه ئالغان ئىدى. 
بىر تهرەپتىن مۇقهددەس ۋە ئېغىر بىر مهسئۇلىیهت، یهنه بىر تهرەپتىن خهدىچىگه 

دى. پهیغهمبىرىمىز ۋەھىي ئوخشاش سادىق ۋە ئىشهنچىلىك بىر ئایالى بار ئى
كهلگهندىن كېیىنكى دەسلهپكى مۇشكۈللهرنى یهڭدى. یهنى یېڭى دىننى تۇنجى 
قوبۇل قىلغان، سۆیۈملۈك ئایالى ھهزرىتى خهدىچه ۋە تاغىسىنىڭ ئوغلى ھهزرىتى ئهلى 
ئىدى. پهیغهمبىرىمىز ئائىلىسى بىلهن مهخپىي رەۋىشته ئالالھقا ئىبادەت قىلىشقا 

تهرەپتىن مهككىلىكلهرنى مهخپىي رەۋىشته ئىسالم دىنىغا چاقىردى.  باشلىدى. بىر
ئىنسانالرنى دىنغا چاقىرغاندا ھاقارەت، دەشنامالرغا ئۇچرىدى. پۈتۈن توسالغۇالرغا 
قارىماستىن پهیغهمبىرىمىزنىڭ چاقىرىقىنى قوبۇل قىلغانالر بىر ئىككىدىن كۆپىیىشكه 

  باشلىدى. 
  چاقىرىق یېیىلىۋاتاتتى

پهیغهمبىرىمىزنى یېقىنلىرىنى ئاگاھالندۇرۇشنى بۇیرىدى. بۇنىڭغا ئاساسهن  ئالالھ
پۈتۈن ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىنى چاقىرىپ بىر زىیاپهت بهردى. زىیاپهتتىن كېیىن ئۇالرنى 

  ئىسالمغا چاقىردى. 
ئۇرۇق ـ ”پهیغهمبىرىمىزنىڭ تاغىسى ئهبۇلهھهب بۇ چاقىرىققا قارشى چىقىپ 

دېدى. بۇ  “یامان ئىشقا چاقىرغان باشقا بىر ئادەمنى كۆرمىدىمتۇغقانلىرىنى بۇنداق 
گهپنى ئاڭلىغانالر بۇ یهردىن تارقاپ كهتتى. پهیغهمبىرىمىز ئهتىسى یهنه ئۇالرنى 
چاقىرىپ، ئالالھنىڭ بارلىقىنى، بىرلىكىنى ۋە ئۆزىنىڭ ئهڭ ئاخىرقى پهیغهمبهر 

ۋەزىپىنى الیاقهتلىك  ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈردى. ئالالھ بهرگهن بۇ مۇقهددەس
  ئۇرۇنالشنى ئارزۇ قىالتتى. 

سۆیۈملۈك پهیغهمبىرىمىز یېقىنلىرىدىن كېیىن پۈتۈن مهككه خهلقىنى ئىسالمغا 
چاقىرىشنى ئارزۇ قىالتتى. بىر كۈنى پهیغهمبىرىمىز مهككىدە ئېگىز بىر یهرگه چىقىپ: 
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ـ بىرلهپ یىغلىشقا ئى قۇرەیشلىكلهر! دەپ توۋلىدى، بۇ ئاۋازنى ئاڭلىغانالر بىر ”
  باشلىدى. پهیغهمبىرىمىز ئۇالرغا: 

ــ مۇشۇنىڭ تاغنىڭ كهینىدە دۈشمهن بار، ھازىر سىلهرگه ھۇجۇم قىلىدۇ ـ دېسهم 
ماڭا ئىشىنهمسلهر؟ دەپ سورىدى. یىغىلغانالرنىڭ ھهممىسى بىر ئېغىزدىن: ـ 

دۇق ـ دېدى. ئىشىنىمىز، بىز سېنىڭ یالغان ئېیتقانلىقىڭنى ئىلگىرى ئاڭالپ باقمى
بۇنىڭغا ئاساسهن پهیغهمبىرىمىز ئالالھنىڭ نامى بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، بىر كۈنى 
ئۆلىسىلهر ۋە یهنه بىر كۈنى تىرىلىپ پۈتۈن قىلغان ئىشلىرىڭالردىن ھېساب 
بېرىسىلهر. یاخشىالر ئۈچۈن جهننهت ئهسكىلهر ئۈچۈن دوزاخ باردۇر. مهن سىلهرنى 

گاھالندۇرۇشقا ۋەزىپىلىك قىلىندىم. ئالالھنىڭ بىرلىكىگه ۋە قىیامهتتنىڭ ئازابىدىن ئا
مېنىڭ پهیغهمبهرلىكىگه ئىشهنگهنلهر، قىیامهتنىڭ ئازابىدىن قۇتۇلىدۇ. ئىشهنمىگهنلهر 
قاتتىق ئازاب ئوقۇبهتكه ئۇچرایدۇ. بۇ تهكلىپىمنى قوبۇل قىالمسىلهر؟ دېدى. مهیدانغا 

دىالر. ئهبۇلهھهب بۇ یهردىمۇ دۈشمهنلىكىنى یىغىلغانالر بۇ تهكلىپ ئالدىدا ھهیران بو
  كۆرسىتىپ، یهردىن بىر دانه تاشنى ئېلىپ پهیغهمبىرىمىزگه ئاتتى ۋە: 

ــ بىزنى بۇ یهرگه بۇ یالغان ـ یاۋداق گهپلهرنى ئاڭالش ئۈچۈن یىغدىڭمۇ؟ دەپ 
  ۋاقىردى. 

 پهیغهمبىرىمىز بۇ نۇتقىدا بىر مۇۋاپپىقىیهت قازىنالمىسىمۇ ئهمما پۈتۈن
  مهككىلىكلهرگه ئىسالمنىڭ مۇقهددەس چاقىرىقىنى بىلدۈرىۋالغان ئىدى. 

  تۇنجى مۇسۇلمانالر ۋە ئهرقهمنىڭ ئۆیى
ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ جهسۇر ۋە یىگىتلىك غۇرىغا ئىگه بىر 
ئىنسان ئىدى. ھېچكىم ئۇنىڭ بىلهن قارشىلىشىشنى خالىمایتتى. یولدا ئۇنى كۆرسه 

غا ئۆتۈپ كېتهتتى. پهیغهمبىرىمىزنىڭ پهیغهمبهرلىكىنى جاكارلىغانلىقىنى باشقا یول
ئاڭالپ ئۇ ئۇنى ئۆلتۈرۈشنى قارار قىلغان ئىدى. یولدا نۇئهیمگه ئۇچرىدى. نۇئهیم 
مۇسۇلمان بولغان ئىدى. ئهمما مۇسۇلمان بولغانلىقىنى مهخپىي تۇتاتتى. ئۆمهرنىڭ 

  ئاچچىق بىلهن كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ: 
  ــ قهیهرگه كېتىۋاتىسهن؟ ـ دەپ سورىدى. 

ــ مۇھهممهدنى ئۆلتۈرگىلى كېتىۋاتىمهن ـ دېدى. نۇئهیم جىددىیلىشىپ: ماڭا قارا، 
ناھایىتى مۈشكۈل بىر ئىشقا تۇتۇش قىلىپسهن دېدى. پهیغهمبىرىمىزنى قوغداش ۋە 

لىڭ ئۆمهرنى نىیتىدىن یاندۇرۇش ئۈچۈن: سهن بۇ ئىشنى قىلىشىدىن ئىلگىرى سىڭ
  ۋە سىڭلىڭنىڭ ئىرىگه بىر نهرسه دېگىن، ئۇالرمۇ مۇسۇلمان بولدى ـ دېدى. 

بۇنى ئاڭلىغان ئۆمهر تېخىمۇ ئاچچىقلىنىپ سىڭلىسىنىڭ ئۆیىگه قاراپ ماڭدى. 
ئۆینىڭ ئالدىغا كهلگهندە بىر نهرسىنىڭ ئوقۇلىۋاتقانلىقىنى ئاڭلىدى. بىرئاز 

ېرىنىڭ مۇسۇلمان بولغانلىقىنى تېڭشىغاندىن كېیىن سىڭلىسى ۋە سىڭلىسىنىڭ ئ
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  ئۇقتى. ئۇشتۇمتۇت ئۆیىگه كىردى. 
سىڭلىسى ۋە سىڭلىسىنىڭ ئېرى نېمه ئىش بولغانلىقىنى بىلىپ بولغىچه بولغان 
ئارىلىقتا ئۇالرنى ئایرىم ـ ئایرىم بىر بۇرجهككه كۆتۈرۈپ ئاتتى. ئۆمهرنىڭ ئاچچىقى 

ۇزراتقان ۋاقىتتا سىڭلىسى كېلىپ ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن قۇلىنى قىلىچىغا ئ
  یىغىالپ تۇرۇپ! 

ــ ئۆمهر! ئالالھتىن قورققىن، سهنمۇ ئاڭال، بىز مۇسۇلمان بولدۇق، نېمىنى 
  خالىساڭ شۇنى قىلغىن، بىز دىنىمىزدىن قهتئىي قایتمایمىز ــ دېدى. 

ئۆمهر سىڭلىسىنىڭ بۇنداق جهسۇرلۇقى ئالدىدا توختاپ قالدى. قایسى جاسارەت 
تاتقۇزاالیتتى؟ ئۇ بىر ئاز تۇرۇپ قالدى. نېمه دېیىشىنى بىلهلمىدى. قىلىچ ئۆمهرنى توخ

تۇتقان قۇلىنىڭ تىترەۋاتقانلىقىنى ھېس قىلدى. سىڭلىسىدىن نېمه ئىش بولغانلىقىنى 
سورىدى. سىڭلىسى ئۆمهرنىڭ ئاچچىقىنىڭ بىسىققانلىقىنى كۆرۈپ ئوقۇۋاتقان 

  ئایهتلهرنى كۆرسهتتى. 
ىڭ ئېرى، ئۆمهرگه ھهیرانلىق ئىچىدە قاراشقا باشلىدى. سىڭلىسى ۋە سىڭلىسىن

ئۆمهر قۇرئان ئایهتلىرىنى ئوقۇشقا باشلىدى ھهم ئوقۇدى. ئوقۇغانلىرىدىن 
تهسىرلىنىشكه باشلىدى. ئۇ ئاچچىقى یامان ئۆمهرنىڭ ئورنىغا ئۇنىڭغا 
ئوخشىمایدىغان باشقا بىر ئۆمهر مهیدانغا كهلدى. ئهرقهمنىڭ ئۆیىنى سورىدى. 

  رخىل ئویالر بىلهن ئهرقهمنىڭ ئۆیى تهرەپكه مېڭىشقا باشلىدى. ھه
پهیغهمبىرىمىز ئالالھقا ئىشهنگهنلهرنىڭ سانى ئاز بولغانلىقى ئۈچۈن باشقىالرنىڭ 
دىققىتىنى تارتىپ قویمایدىغان بىر ئۆي ئىزدىۋاتاتتى. ئهرقهمنىڭ ئۆیى مهككىنىڭ 

ن بىر یهر ئىدى. سۆیۈملۈك سىرتىدا بولغانلىقى ئۈچۈن كۆزدىن یىراق ۋە ئۇیغۇ
  پهیغهمبىرىمىز دوستلىرى بىلهن بۇ یهرگه یىغىلغان ئىدى. 

نۇئهیم یۈگرەپ ئهرقهمنىڭ ئۆیىگه كهلدى. ئۆمهرنىڭ پهیغهمبىرىمىزنى ئۆلتۈرۈشكه 
نىیهتلهنگهنلىكىنى خهۋەر قىلدى. ئۆیدە یىغىلغانالر پهیغهمبىرىمىزنى ئۆز جانلىرىنى 

غدایدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ قىلىچلىرىنى چىقىرىپ ساقالپ قۇربان قىلىش بهدىلىگه قو
  تۇردى. 

ئۆمهر ئهرقهمنىڭ ئۆیىگه كهلگهندە، ئۆي جىمجىت ئىدى. ئۆمهر ئۆیىگه كىرىپ 
پهیغهمبىرىمىز بىلهن كۆرۈشىشنى خاالیدىغانلىقىنى ئۇقتۇردى. پهیغهمبىرىمىز ئۇنىڭ 

ىرىمىزنىڭ ئالدىدا تىزلىنىپ یېنىغا كېلىشىگه قوشۇلدى. ئۆمهر ئاستا كېلىپ پهیغهمب
  ئولتۇرۇپ: 

ـ الئىالھه ئىلالھ مۇھهممهدۇن رەسۇلۇلالھ (ئالالھتىن باشقا ئىالھ یوقتۇر، مۇھهممهد 
ئۇنىڭ ئهلچىسىدۇر) دېدى. ئهرقهمنىڭ ئۆیىدىكىلهرنىڭ ھهیرانلىق بىلهن قاراشلىرى 

  ئارىسىدا ئۆمهر مۇسۇلمان بولدى. 
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ى، مۇسۇلمانالرنىڭ كۈچىگه كۈچ قوشتى، ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ مۇسۇلمان بولۇش
كهبىگه یىغىلىپ ناماز ئوقۇدى. بۇنىڭ بىلهن مۇسۇلمانالر، مۇسۇلمانلىقىنى مهخپىي 
تۇتمایدىغان بولدى. مۇسۇلمانالرنىڭ سانى كۈندىن ـ كۈنگه كۆپىیىشكه باشلىدى. 

  ئهرقهمنىڭ ئۆیى مۇسۇلمانالرغا كىچىك كېلىشكه باشلىدى. 
مهككىنىڭ سىرتىدىكى كىشىلهرگىمۇ بىلدۈرۈلۈشى كېرەك  ئىسالمنىڭ چاقىرىقى

ئىدى. بۇ سهۋەبتىن پهیغهمبىرىمىز مهككىنىڭ سىرتىدىكى قهبىلىلهرنىمۇ زىیارەت 
قىلدى. بارغان یهرلهردە بهزى ۋاقىتالردا یاخشى قارشى ئېلىندى. بهزى یهرلهردە 

نلىكلهرگه قارىماي ھاقارەتلهرگه ئۇچرىدى. پهیغهمبىرىمىز، پۈتۈن تۇسالغۇ ۋە پىشكه
بوشاپ قالماستىن ئۈمىدۋارلىق بىلهن ئىسالمىیهتنىڭ چاقىرىقىنى ئىنسانالرغا 

  چۈشهندۈرۈش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسهتتى. 
  زۇلۇم ۋە ھاقارەتلهر باشالندى

ئىسالمنىڭ چاقىرىقىنى قوبۇل قىلغانالرنىڭ سانى تېز سۈرئهتته كۆپىیىشكه 
ن غهم ـ ئهندىشه قىلىشقا باشىلىدى. باشلىدى. مۇشرىكالر بۇ ئهھۋالدى

مۇسۇلمانالرنىڭ روھى كهیپىیاتىنى چۈشۈرۈش ۋە ئىنسانالرنىڭ ئىسالمغا كىرىشىنى 
توساپ قېلىش ئۈچۈن، مۇسۇلمانالرنى جهمئىیهت ئىچىدە ھاقارەت ۋە مهسخىرە 
قىلدى. مۇسۇلمانالرنى ھهر قېتىم كۆرگهن ۋاقىتتا یهرگه ئىشلىتىۋېتىپ ناچار سۆزلهر 

قاراڭالر، شۇ ئادەم ”لهن زاڭلى قىلدى. سۆیۈملۈك پهیغهمبىرىمىزنى كۆرگهن ۋاقتىدا: بى
دەپ مهسخىرە قىلدى. بۇ خىل مهسخىرە قىلىش بىلهنال  “ئاسماندىن خهۋەر ئاالرمىش

قالماي، پهیغهمبىرىمىزنى بىلىپ تۇرۇقلۇق، ئۇنى یهنه ساراڭ، سېھىرگه، پالچى دەپ 
غا قىلغان زۇلۇم ۋە ئهزىیهتته یۇقىرى پهللىگه یېتىپ، ھاقارەت قىالتتى، مۇسۇلمانالر

  ھهتتا مۇسۇلمانالرنى ئۆلتۈرۈشنى خىیال قىلدى. 
ئهمما قىلىۋاتقان زۇلۇم ۋە ئهزىیهتلىرىنىڭ كۆپىیىشىگه ئهگىشىپ ئىسالمنىڭ 
تارقىلىشىنى توختىتالمىدى. ھېچ بىر ئادەم دىندىن ۋاز كهچمىدى. بۇ ئهھۋالالرغا 

ىشىنى بىلهلمهي مهككىنىڭ نۇپۇزلۇق كىشىلىرى بىر یهرگه یىغىلىپ قارىتا نېمه قىل
پهیغهمبىرىمىزنىڭ تاغىسى ئهبۇتالىبنىڭ یېنىغا كېلىشكه قارار قىلدى. بۇ نۇپۇزلۇق 
كىشىلهر پهیغهمبىرىمىزنىڭ تاغىسىنىڭ ئۆیىگه كېلپ ئهبۇتالىبتىن پهیغهمبىرىمىزنىڭ 

ر ئهبۇ تالىبقا: جىیهنىڭ بىلهن دەۋاسىدىن ۋاز كهچتۈرۈشىنى تهلهپ قىلدى. ئۇال
سۆزلهشكىن، بۇ ئىشتىن ۋاز كهچسۇن ـ دېدى. ئهبۇتالىب جىیهنىنى چاقىرىپ بولغان 

  ئهھۋالالرنى سۆزلىدى. پهیغهمبىرىمىز بۇ سۆزلهرنى ئاڭالپ: 
ــ قۇیاشنى ئوڭ یېنىمىغا، ئاینى سول یېنىمغا ئهكېلىپ بهرگهن تهقدىردىمۇ، مهن 

مهن تا ئۆلگىچه ـ دېدى. ئهمهلىیهتته ئهبۇتالىب، دەۋایىمدىن ۋاز كهچمهی
مهككىلىكلهرنىڭ مۇسۇلمانالرغا قىلغان ئهزىیهتلىرىنى بىلهتتى. پهیغهمبىرىمىزنىڭ 
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كهسكىن قارارلىقىدىن بهك تهسىرلهنگهن ئىدى. ئۇنىڭغا بىر زىیان ـ زەخمهت یېتىپ 
  الشتۈردى ۋە: قېلىشىدىن ئهنسىرەیتتى. پهیغهمبىرىمىزگه یاردەم بېرىشنى داۋام

ــ كۆڭلۈڭنى یېرىم قىلما، مهن ھایاتال بولسام ئۇالر ساڭا زىیان ـ زەخمهت 
یهتكۈزەلمهیدۇ ـ دېدى. مهككىلىك مۇشرىكالر پهیغهمبىرىمىزنى بۇ یولدىن توسۇپ 
قااللمایدىغانلىقىنى كۆرۈپ باشقا چارە تېپىشنى ئویلىدى. ئۆزئارىسىدا بىر كېلىشىم 

  ئېسىپ قویدى. ئىمزاالپ ئۇنى كهبىگه 
بۇ كېلىشىمگه ئاساسهن مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم ئۆلۈك یاكى تىرىك ھالدا قولغا 
چۈشۈرۈلگىچه بولغان ئارىلىقتا پهیغهمبىرىمىزنىڭ تۇغقانلىرى ۋە مۇسۇلمانالر بىلهن 
مۇناسىۋىتى ئۈزىدىغانلىقىنى قارار قىلدى. پهیغهمبىرىمىزنىڭ تۇغقانلىرى ۋە 

ك ئېالن قىلىندى. قۇدا ـ باجا بولۇش، ئېلىم ـ سېتىم ۋە مۇسۇلمانالر دۈشمهنلى
  سۆزلىشىش چهكلهندى. 

مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ئېغىر كۈنلهر باشالندى. تىجارەت قىاللمىدى. بىر نهرسه 
ئېلىپ ساتالمىدى، ئاچ ۋە سۇسىز قالدى. بۇ ئېغىر ئهزىیهتلهرگه قارىماي مۇسۇلمانالر 

تاپشۇرۇپ بىرىشنى خىیالىغا كهلتۈرمىدى. پهیغهمبىرىمىزنى مهككه مۇشرىكلىرغا 
ئۇنى قوغداش ئۈچۈن ھهرقانداق جاپا ـ مۇشهققهت ۋە قىیىن قىستاقالرغا بهرداشلىق 

  بهردى. 
ئۈچ یىل مۇشهققهتلهر بىلهن ئۆتتى، ئاخىرىدا مهككىلىك مۇشرىكالر بۇ كېلىشىمنى 

تېمىغا ئېسپ بۇزدى. پهیغهمبىرىمىزنىڭ تۇغقانلىرىدىن بىر نهچچه كىشى كهبىنىڭ 
قویۇلغان كېلىشىمنى یىرىتىپ تاشلىدى. مۇسۇلمانالر بۇ چهكلىمىدىن تېخىمىۇ 

  كۈچلهندى. 
  قایغۇ یىلى

چهكلىمىلهر ئاخىرلىشىپ مۇسۇلمانالر راھهت بىر نهپهس ئالدى. چهكلىمىنىڭ 
ئاخىرلىشىشىدىن بىر نهچچه ئاي كېیىن سۆیۈملۈك پهیغهمبىرىمىزنى كۆڭلىنى یېرىم 

ئىككى ۋەقه كهینى ـ كهینىدىن یۈز بهردى. سىرتتىكى ھېمایىچىسى قىلىدىغان 
ئهبۇتالىب، ئىچىدىكى ھېمایىچىسى خهدىچه ۋاپات بولدى. بۇ ئىككى ھېمایىچى 
پهیغهمبىرىمىزنىڭ ئهڭ قېیىنچىلىق تارتقان ۋاقىتلىرىدا پهیغهمبىرىمىزنى تاشلىۋەتمهي 

غۇچىنىڭ ۋاپاتىغا كۆڭلى قاتتىق یاردەم قىلغان ئىدى. پهیغهمبىرىمىز بۇ ئىككى قوللى
بۇ كۈنلهردە ئۈممىتىمىنىڭ ئۈستىگه كهلگهن بۇ ئىككى مۇسىبهتنىڭ ”یېرىم بولۇپ 

دېدى. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ یىل قایغۇ یىلى دەپ  “قایىسىسىغا یۈرىكىم بهرداشلىق بېرىدۇ
  ئاتالدى. 

  ھهبهشسىتان-  یېڭى ماكان ئىزدەش
مۇسۇلمانالرغا قىلىنغان ئهزىیهت مهككىدە یاشاش ناھایىتى مۈشكۈللهشتى، 
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كۈندىن ـ كۈنگه كۆپهیدى. پهیغهمبىرىمىز بۇ ئهھۋالغا قاراپ یېڭى ماكان ئىزدەشكه 
باشلىدى. تۇنجى قېتىم بهش كىشىنىڭ ھهبهشىستانغا ھىجرەت قىلىشىغا یول قویدى. 
 بۇ مۇسۇلمانالرنىڭ تۇنجى ھىجرىتى ئىدى. مۇشرىكالر مهككىدە قالغان مۇسۇلمانالرغا
ئهزىیهتلهرنى داۋام قىلدۇراتتى. ئىچى پۇشۇپ كهتكهن مۇسۇلمانالر راھهت ئىبادەت 

كىشىلىك بىر گۇرۇپ  100قىلىشتا قىیلىنىۋاتاتتى. بىر یىلدىن كېیىن ھهبهشىستانغا 
مهخپىي رەۋىشته باردى. مهككىلىك مۇشرىكالر، بۇنى توسۇپ قېلىش ئۈچۈن 

  ھهبهشىستانغا ئهلچى ئهۋەتتى. 
ىكلىرى ئهۋەتكهن ئهلچىلهر، ھهبهشىستان پادىشاھى نهجاشىنىڭ مهككه مۇشر

یېنىغا قىممهتلىك ھهدىیىلهرنى ئېلىپ كېلىشتى. پادىشاھ ئۇالرنىڭ كىم ئىكهنلىكىنى 
  سورىدى. ئهلچىلهر: 

ــ بىز مهككىدىن كهلدۇق، مهككىدىن قېچىپ، تۇپراقلىرىڭىزغا ئىلتىجا 
  . نهجاشى ئهلچىلهردىن: قىلغانالرنى قایتۇرىۋالغىلى كهلدۇق ـ دېدى

ـ بۇ ئىنسانالرنى نېمىشقا قایتۇرۇپ كېتىسىلهر؟ دەپ سورىدى. ئهلچىلهر: 
ھهبهشىستانغا كهلگهن بۇ ئادەملهر ئاتا ـ بوۋىسىنىڭ دىنىنى ئىنكار قىلىپ باشقا بىر 
دىنغا ئىشهنگهنلىكىنى، ئۆزلىرى ئىشىنىپال قالماي، باشقىالرنىمۇ بۇ دىنغا ئىشىنىشكه 

ىلىۋاتقانلىقىنى ۋە مهككىنىڭ مهشھۇر كىشىلىرىنىڭ بۇ ئىشالرنى دەۋەت ق
  چهكالۋاتقانلىقىنى ئېیتتى. 

بىر ئاز جىمجىتلىقىدىن كېیىن نهجاشى ئورنىدىن تۇرۇپ دۆلىتىگه ئىلتىجا 
قىلىنغان مۇسۇلمانالرنى قایتۇرۇپ بېرىشنى ئویلىدى. ئهمما بۇنداق قىلىش ئۇنىڭ 

لمهیتتى. گۇناھكار دەپ ئهیبىلهنگهن كىشىلهرنىڭ ئادالهت چۈشهنچىسىگه ئۇیغۇن كه
سۆزىنىمۇ ئاڭالپ بېقىشى كېرەك ئىدى. پادىشاھ دۆلىتىگه ئىلتىجا قىلغان 

  مۇسۇلمانالرنى ئېلىپ كېلىشنى بۇیرىدى. 
نهجاشى ئهلچىلهرنىڭ سۆزلىرىنى مۇسۇلمانالرغا دېدى. بۇ ھهقته سىلهرنىڭ 

ىدى. بۇ سوئالغا جاۋاب بېرىش ئۈچۈن دەیدىغان گهپ سۆزلىرىڭالر بارمۇ؟ دەپ سور
  ئهبۇتالىبنىڭ ئوغلى جهئفهر ئالدىغا چىقىپ مۇنداق دېدى. 

ـ بىزنىڭ قىلغان ئهسكىلىكلهر ھهددىدىن ئېشىپ تاكى بوینۇمىزغىچه كهلگهن 
ئىدى. ئالالھ بىزگه ئىچىمىزدىن توغرا سۆزلۈك، ئىشهنچىلىك، ئېسىل نهسهپلىك بىر 

ۋەتتى. بۇ پهیغهمبهر بىزنى ئالالھنى بىر دەپ بىلىپ كىشىنى پهیغهمبهر قىلىپ ئه
ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىشقا، ئاتا ـ بوۋىلىرىمىز چوقۇنغان بۇتالرغا چوقۇنماسلىققا 
چاقىردى. بىزنى توغرا سۆزلهشكه، ئامانهتكه خىیانهت قىلماسلىققا، تۇغقانالر 

لهن یاخشى ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى یاخشى تۇتۇشقا قۇلۇم ـ قوشنىالر بى
ئۆتۈشكه، قان دەۋالىرىدىن ۋازكېچىشكه بۇیرىدى. ئهخالقسىزلىق قىلىشنى، یالغان 
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یهرگه گۇۋاھلىق بېرىشنى، یېتىم مېلىنى یېیىشنى، ئىپپهتلىك ئایالالرغا بۆھتان 
قىلىشنى چهكلىدى. پهقهت ئالالھقىال ئىبادەت قىلىشنى، ئۇنىڭغا ھېچ بىر نهرسىنى 

دى. بىز ئۇنىڭغا ئىشهندۇق. چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشتۇق، شېرىك قىلماسلىقنى بۇیرى
ئالالھ ئۇنىڭغا قانداق بۇیرۇق بهرگهن بولسا ئۇنى ئىجرا قىلدۇق. ھاالل دېگىنىنى ھاالل 
دەپ بىلدۇق. ئهمما قهۋمىمىز بىزگه كۆپ ئهزىیهت قىلدى. بىزنى دىنىمىزدىن 

ىلدى. بۇ ئهزىیهت ۋە قایتۇرۇش ئۈچۈن قولىدىن كېلىدىغان پۈتۈن ئهسكىلىكلهرنى ق
زۇلۇمدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن باشقا یول تاپالماي سېنىڭ مهملىكىتىڭگه ئىلتىجا قىلدۇق ـ 

  دېدى. 
نهجاشى جهئفهرنىڭ سۆزلىگهنلىرىنى دىققهت بىلهن تىڭشىدى. جهئفهردىن 
ئالالھتىن كهلگهن ئایهتلهرنى ئوقۇپ بېرىشنى تهلهپ قلىدى. جهئفهر پادىشاھقا مهریهم 

ڭ بىر قىسمىنى ئوقۇپ بهردى. ئالالھنىڭ ئایهتلىرىنى ئاڭلىغان نهجاشى سۈرىسىنى
ئهلچىلهرنىڭ دېگهنلىرىنى توغرا تاپمىدى. ئهلچىلهرگه مۇسۇلمانالرنى تاپشۇرۇپ 
بهرمهیدىغانلىقىنى، دۆلىتىدە راھهت ئىچىدە یاشاشقا یول قویىدىغانلىقىنى ئېیتتى. 

  قۇرۇق قول مهككىگه قایتتى.  ئهلچىلهر، ئېلىپ كهلگهن ھهدىیىلىرىنى ئېلىپ
  تائىف

سۆیۈملۈك پهیغهمبىرىمىز ئایالى ھهزرىتى خهدىچه ۋاپات بولۇپ بىر ئایدىن كېیىن 
باال قىلىۋالغان ئوغلى زەیدنى ئېلىپ تائىفقا باردى. تائىفقا بېرىشتىكى مهقسىتى 

سانالرغا مهككىدىكى ئازاب ـ ئوقۇبهتلهردىن بىر ئاز یىراق تۇرۇپ ئۇ یهردىكى باشقا ئىن
  ئىسالم دىنىنى چۈشهندۈرۈش ئىدى. 

پهیغهمبىرىمىز تائىفتا یىغىلغان كىشىلهرگه، ئالالھنىڭ بىرلىك، بارلىقىنى ئۆزىنىڭ 
ئهڭ ئاخىرقى پهیغهمبهر ئىكهنلىكىنى بایان قىلدى تائىفلىقالر قارشىلىق كۆرسىتىپ 

ر پهیغهمبىرىمىز ۋە پهیغهمبىرىمىز ۋە زەیدكه ھاقارەت قىلدى. قۇلالر ۋە كېچىك بالىال
زەیدكه ئۈزۈلدۈرمهي تاشالر ئاتتى. زەید ئېتىلغان تاشالرنىڭ پهیغهمبىرىمىزگه تېگىپ 
كهتمهسلىكى ئۈچۈن ئۆزىنى تاشالرغا قالقان قېلىپ بهردى. یېقىلىپ قوپۇپ بۇ 
یهردىن یىراقلىشىشقا ئورۇندى. تاش تهگكهن یهرلهردىن قان ئېقىشقا باشلىدى. 

پۇتى یارىلىنىپ ئولتۇردى. ئورنىدىن تۇرۇپ مېڭىشقا باشلىغاندا پهیغهمبىرىمىزنىڭ 
كىچىك بالىالر تاش ئېتىپ كۈلۈشتى. پهیغهمبىرىمىز ۋە زەید بۇ یهردىن ناھایىتى 
تهسلىكته یىراقلىشىپ، ئىچى ـ پىشۇق، ھېرىپ، چارچاپ كهتكهن ھالدا بىر 

  پ مۇنداق یالۋۇردى: دەرەخنىڭ سایىسىغا كېلىپ ئولتۇردى ۋە ئالالھقا دەردىنى تۆكۈ
ــ ئى ئالالھ! كۈچسىز ۋە چارىسىز قالدىم، ئىنسانالرغا قارشى چارىسىزلىكىمنى 
پهقهت ساڭىال ئېیتاالیمهن، ئى ئالالھ! سهن ئاجىزالرنى ھىمایه قىلىسهن سهن ئهڭ 

  كۈچلۈكسهن، بهندىلىرىڭنى ھهرتۈرلۈك باالیى ـ قازاالردىن قوغدایسهن. 
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ېغىر ھاقارەت قىلىپ، تاش ئاتقان بۇ ئىنسانالرغا قارىتا پهیغهمبىرىمىز ئۆزىگه ئ
  بهتدۇئا قىلمىدى. چۈنكى ئۇ رەھمهت ۋە سۆیگۈ پهیغهمبىرى ئىدى. 

  ئهقهبه ـ مهدىنىگه بارىدىغان یول
پهیغهمبىرىمىز بىر تهرەپتىن ئىنسانالردىن كېلىۋاتقان جاپا ـ مۇشهققهت ۋە 

قىلىشىنى داۋامالشتۇرۋاتقان بولسا،  ئهزىیهتلهرگه سهۋرى قىلىپ، ئىسالمنى تهشۋىق
یهنه بىر تهرەپتىن مۇسۇلمانالرغا خاتىرجهملىك ئىچىدە یاشىیاالیدىغان بىر ماكان 
ئىزدىدى. پهیغهمبىرىمىز بىر كۈنى مهدىنىدىن كهلگهن بىر گۇرۇپ كىشىلهر بىلهن 

غان كۆرۈشتى. ئۇالرغا ئىسالمنى چۈشهندۈردى. ئۇالر مۇسۇلمان بولدى. مۇسۇلمان بول
بۇ ئىنسانالر بىلهن كېلهر یىلى ھهج مهۋسىمىدە كۆرۈشىشكه ۋەدىلىشىپ ئایرىلدى. 

كىشى بولغان ئىدى. ھهج  12كېیىنكى یېلى بۇ گۇرۇپقا یهنه ئالته ئادەم قوشۇلۇپ 
مهۋسىمىدە مهككىگه كېلىپ ۋەدىلهشكهن یهردە مهخپىي كۆرۈشتى. پهیغهمبىرىمىز 

لالھقا ھېچ بىر نهرسىنى شېرىك كىشىدىن: ئا 12مۇسۇلمان بولغان بۇ 
كهلتۈرمهسلىككه، ناچار ئایالالر بىلهن ئارىالشماسلىققا، ئوغرىلىق قىلماسلىققا، قىز 
بالىلىرىنى تىرىك كۆممهسلىككه، باشقىالرغا تۆھمهت قىلماسلىققا ۋە ئهخالقسىزلىق 

شىشكه ئىشالرنى قىلماسلىققا دائىر ۋەدە ئالدى. بىر یىلدىن كېیىن مۇشۇ یهردە كۆرۈ
ۋەدىلىشىپ ئایرىلدى. پهیغهمبىرىمىز دوستى ئۆمهرنىڭ ئوغلى مۇسئهبنى 
مهدىنىلىكلهرگه ئىسالمنى ئۆگىتىشى ئۈچۈن ئۇالرغا قوشۇپ قویدى. مۇسئهب كۆپ 

  تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ ئىسالمنىڭ مهدىنىدە تارقىلىشىغا ئاساس سالدى. 
مهككىگه كهلدى. كىشى بولۇپ  75كېیىنكى یىلى مهدىنىلىك مۇسۇلمانالر 

پهیغهمبىرىمىز بىلهن ئهقهبه دېگهن یهردە مهخپىي كۆرۈشۈپ ئۇنى مهدىنىگه دەۋەت 
(چاقىرىق) قىلدى. پهیغهمبىرىمىز ئهقهبهگه تاغسى ئابباس بىلهن كهلگهن ئىدى. 

  ئابباس مهدىنىلىكلهرگه قاراپ: 
ن ـ ئۇ مېنىڭ قېرىندىشىمنىڭ ئوغلۇدۇر. مهن ئۇنى ناھایىتى یاخشى كۆرىمه

مهدىنىگه بارسا ئۇنىڭغا زىیان ـ زەخمهت تېگىپ قېلىشىدىن قورقىمهن، ئهگهر سىلهر 
ئۇنى مهدىنىدە دۈشمهنلىرىدىن قوغداپ قاالالیدىغانلىقىڭالرغا ئىشهنچىڭىز بولسا ئۇ 

  سىلهر بىلهن بىرگه بارسۇن، بولمىسا مهككىدە قالسۇن ـ دېدى. 
  ىستۇرۇپ: پهیغهمبىرىمىز تاغىسى ئابباسنىڭ سۆزلىرىگه ق

ــ سىلهردىن تهلىپىم: ئالالھقا ھېچ بىر نهرسىنى شېرىك قىلماسلىقىڭالر، پهقهت 
ئۇنىڭغىال ئىبادەت قىلىشىڭالردۇر. ئۆزۈم ئۈچۈن، مېنى ۋە دوستلىرىمنى قوغداپ 

  قېلىشىڭالردۇر ــ دېدى ۋە قۇرئاندىن ئایهتلهر ئوقۇدى. 
ىنى ئۆز ئائىلىسىنى مهدىنىلىكلهر سۆیۈملۈك پهیغهمبىرىمىز ۋە دوستلىر

قوغدىغاندەك قوغدایدىغانلىقى، ھهر ۋاقىت توغرا تهرەپته تۇرۇپ، خاتا تهرەپته 
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تۇرغانالرنى ئاگاھالندۇرىدىغانلىقى ھهققىدە ۋەدە بهردى. پهیغهمبىرىمىزنى مهدىنىگه 
كېلىشكه چاقىردى. پهیغهمبىرىمىز ئهقهبهدىكى كۆرشىشتىن كېیىن مۇسۇلمانالرنى 

  ەت قىلىشقا بۇیرۇدى. مهدىنىگه ھىجر
  

  مهدىنىگه ھىجرەت. تۆتىنچى بۆلۈم
  قایتىش ئۈچۈن كېتىۋاتىمىز

سۆیۈملۈك پهیغهمبىرىمىز ۋە جان دوستى ھهزرىتى ئهبۇبهكرى مهككىگه یېقىن 
تېغىغا یېتىپ كهلدى. پهیغهمبىرىمىز ھهزرىتى ئهلىنى مهككىلىكلهرنىڭ  .سهۋرى

ى ئامانهت ئىگىلىرىگه قایتۇرۇپ بېرىشى ئۆزىدە ئامانهت قویغان نهرسه ـ كېرەكلهرن
ئۈچۈن مهككىدە قالدۇرۇپ قویغان ئىدى. ئۇ كۈنى كهچته ھهزرىتى ئهلى مۇشرىكالرنى 
ئېزىقتۇرۇش ئۈچۈن پهیغهمبىرىمىزنىڭ كارۋىتىدا یاتقان ئىدى. ھهزرىتى ئهبۇبهكرىنىڭ 

ردىن چىقىپ ئوغلى ئابدۇلالھ مهككىدە بولۇپ ـ ئۆتكهن خهۋەرلهرنى پهیغهمبىرىمىز غا
بولغۇچه بولغان ئارىلىقتا پهیغهمبىرىمىزگه یهتكۈزۈش ئۈچۈن مهككىدە قالغان ئىدى. 
تاغدا قوي بېقىۋاتقان ئامىر قویالرنى بېقىش ئۈچۈن تاغنىڭ ئاستىغا چۈشۈرۈپ 
پهیغهمبىرىمىز ۋە ھهزرىتى ئهبۇبهكرىگه سۈت بېرىدىغان ۋە مهككه مۇشرىكلىرىنى 

ھنىڭ ئىزلىرىنى یوق قىلىدىغان بولدى. ئۇرەیقىد ئىبنى ئېزىقتۇرۇش ئۈچۈن ئابدۇلال
ئابدۇلالھمۇ ئۈچىنچى كۈننىڭ ئاخىرىدا یېنىغا ئىككى تۆگه ئېلىپ سهۋرى غارىدا 

  پهیغهمبىرىمىز بىلهن كۆرۈشۈپ یول باشالپ ماڭىدىغان بولدى. 
ئهتىسى مهخپىي غارغا كهلگهن ھهزرىتى ئهبۇبهكرىنىڭ ئوغلى ئابدۇلالھ مهككىدە 

  لۇپ ـ ئۆتكهن ئىشالرنى پهیغهمبىرىمىزگه مۇنداق بایان قىلدى: بو
ــ مۇشرىكالر ئهتىگهن ئۆیگه كىرگهن ۋاقىتتا ھهزرىتى ئهلىنى كۆرۈپ ھاڭ ـ تاڭ 
قالدى. ھهزرىتى ئهلىگه ئهسكىلىك قىلىپ ئۇنى بىر مۇددەت تۇتۇپ تۇرۇپ ئۇنىڭدىن 

هرسه دېگۈزەلمهي قویۇپ بهردى. بىر نهرسىلهرنى ئۇقۇشقا تىرىشتى. ئهمما ئهلىنى بىر ن
سىزنى (پهیغهمبىرىمىزنى) تىرىك یاكى ئۆلۈك ئېلىپ كهلگهنلهرگه یۈز تۆگه مۇكاپات 
بېرىلىدىغانلىقىنى ئېالن قىلدى. بۇنى ئاڭلىغانالر سىزنى ئىزدەپ تېپىش ئۈچۈن یولغا 

  چىقتى ــ دېدى. 
ئۇرەیقىد ئوغلى  غاردا تۇرىۋاتقىلى ئۈچ كۈن بولغان ئىدى. كۈن چىقىشقا یېقىن

ئابدۇلالھ تۆگىلهرنى ئېلىپ كهلدى ۋە پهیغهمبىرىمىز بىلهن بىرلىكته مهدىنىگه یولغا 
  چىقتى. 

تۇغۇلۇپ چوڭ بولغان، یاشلىق دەۋرنى بۇ یهردە ئۆتكۈزگهن پهیغهمبىرىمىزگه، 
  مهككىدىن ئایرىلىش ناھایىتى ئېغىر كهلدى. 
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اشلىق دەۋردىكى كهچۈرمىشلىرىنى ئىسسىق ـ سوغۇق، یاخشى ـ یامان، بالىلىق ـ ی
ئۇنتۇپ شهھهرنى تاشالپ كېتىشكه توغرا كېلهتتى. یهنه بىر تهرەپتىن مهككىدە 
مۇسۇلمانالرغا قىلىنغان ئهزىیهت داۋام قىلىۋاتاتتى. ئالالھنىڭ ئهمىرلىرىنى بىماالل 
 ئىجرا قىاللمىغان ئىدى. مهككىدىن ئایرىلىش ئۇالر ئۈچۈن ھهرقانچه ئېغىر كهلسىمۇ
ئهمما مهدىنه ئۇالر ئۈچۈن ئۈمىد ئىشىكى ئىدى. ئىسالمنى تېخىمۇ بىماالل تهبلىغ 
قىالالیتتى. پهیغهمبىرىمىز تۆگىنىڭ ئۈستىدە تۇرۇپ مهدىنىگه كېتىۋاتقاچ بۇالرنى 

  ئویلىغان ئىدى. ئۇ بىر ۋاقىتتا توختىدى. مهككه تهرەپكه ئۇزۇن قارىدى ۋە: 
ئهڭ گۈزەل شهھىرى، ئهگهر مېنى سهندىن ــ مهككه! سهن مهن ئۈچۈن دۇنیانىڭ 

ئایرىمىغان بولسا ئىدى، مهن سهندىن قهتئىي ئایرىلمایتتىم، بىر كۈنى تهكرار ساڭا 
  قایتىپ كېلىمهن ــ دېدى. 

یېشىدا ئاتا ـ یۇرتىدىن  53ۋەرەقهنىڭ دېگىنىدەك بولدى. پهیغهمبىرىمىز 
  ئایرىلىشقا مهجبۇر بولدى. 

  اتاتتىھهممه ئادەم ئۇنىڭغا كۈتىۋ
سۆیۈملۈك پهیغهمبىرىمىز ۋە سهپهردىكى دوستى ھهزرىتى ئهبۇبهكرى سهۋر 
تېغىدىكى غاردىن ئایرىلغىلى سهككىز كۈن بولغان ئىدى. كۈندۈزنىڭ كۆیدۈرگۈچى 
ئىسسىقىدا ئارام ئېلىپ، كېچىدە یولغا یۈرەتتى. جاپالىق بىر سهپهردىن كېیىن 

  یېزىسىغا یېتىپ باردى.  مهدىنىگه ئۈچ كىلومېتىر یىراقلىقتىكى قۇبا
مهدىنىلىك مۇسۇلمانالر، پهیغهمبىرىمىزنىڭ مهككىدىن ئایرىلغانلىق خهۋەرىنى 
ئاڭلىغان ئىدى. ھهركۈنى مهدىنىنىڭ سىرتىدىكى ئېگىز یهرلهرگه چىقىپ خۇشاللىق 
كهیپىیاتتا پهیغهمبىرىمىزنىڭ یولىغا تهلمۈرەتتى. ئهمما پهیغهمبىرىمىز مهككىدىن 

كېیىن ئۇنىڭ خهۋەرنى ئااللمىغان ئىدى. یىراقتىن بۇ سهۋەبتىن  ئایرىلغاندىن
  خاتىرجهمسىزلىك ئىچىدە پهیغهمبىرىمىزنى ساقالۋاتاتتى. 

بىر كۈنى پهیغهمبىرىمىزنىڭ كېلىشىنى كۈتۈپ تۇرىۋاتقان ۋاقىتتا ئىككى كىشىنىڭ 
  رى ئىدى. كېلىۋاتقانلىقىنى كۆردى. كېلىۋاتقانالر پهیغهمبىرىمىز ۋە ھهزرىتى ئهبۇبهك

چوڭ ـ كىچىك، قېرى ـ یاش پۈتۈن مهدىنىلىكلهر خۇشاللىقا چۈمگهن ھالدا، 
  قىزغىن كهیپىیاتتا پهیغهمبىرىمىزنى قارشى ئالدى. بالىالرنىڭ ھهممىسى بىرلىكته: 

ـ سۆیۈملۈك پهیغهمبىرىمىز كهلگىنىڭىزنى قارشى ئالىمىز دەپ چۇقۇراشتى مهدىنه 
نىگه كهلگهن ۋاقتىدا ھهممه ئادەملهر ئۇنى ئۆیىدە بایرام كهیپىیاتقا چۈمدى. مهدى

مېھمان بولۇشقا تهكلىپ قىلدى. ھۆرمهت ۋە شهرەپكه ئىگه سۆیۈملۈك پهیغهمبىرىمىز 
بىزنىڭ ئۆیگهكهلسىڭىز، دېدى، پهیغهمبىرىمىز بۇ تهكلىپلهر ئالدىدا تۆگىسىنى قویۇپ 

بولىدىغانلىقىنى  بهردى ۋە تۆگه قایسى ئۆینىڭ ئالدىدا چۆكسه شۇ ئۆیدە مېھمان
  ئېیتتى. چۈنكى بۇنداق قىلغان ۋاقىتتا ھېچكىمنىڭ كۆڭلى ئاغرىمایتتى. 
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تۆگه مېڭىپ بوش بىر یهرنىڭ ئالدىدا توختاپ ئۇ یهرگه چۆكتى، بۇ یهرگه ئهڭ 
یېقىن ئۆي ئهبۇ ئهییۇب ئهنسارىنىڭ ئۆیى ئىدى. ئهبۇئهییۇب خۇشاللىقىدا نېمه 

ىز ۋە ھهزرىتى ئهبۇبهكرىنى مېھمان قىلىش ئۇنىڭغا قىالرىنى بىلهلمىدى. پهیغهمبىرىم
  خۇشاللىق ئۈستىگه خۇشالىق ئېلىپ كېلهتتى. 

  سۆیۈملۈك پهیغهمبىرىمىز ئهبۇ ئهییۇبنىڭ ئۆیىدە بىر مۇددەت مېھمان بولدى. 
پهیغهمبىرىمىز مهدىنىگه كهلگهن ۋاقىتتا قىز بالىالر ئۇنى تۆۋەندىكى ناخشا بىلهن 

  قارشى ئالدى. 
  غۇلدى ئۈستۈمىزگه،ئاي تۇ

  ئاي تۇغۇلدى ئۈستىمىزگه، 
  ئالالھقا دەۋەت قىلىنغاچقا،    
  شۈكۈر الزىم ئهمدى بىزگه.     

  
  سهن قۇیاشسهن، سهن ئایسهن، 
  سهن نۇر ئۈستىگه ھهم نۇرسهن. 

  سهن سۇرەییا یۇلتۇزىسهن، 
  ئهي سۆیۈملۈك، ئهي رەسۇل. 

  
  بىزگه ئهۋەتىلگهن ئهلچىسهن! 

  هلدىڭسهن، ئۇلۇغ بىر دەۋەتته ك
  بۇ شهرەپ ھهم بهردىڭسهن، 

  ئهي سۆیۈملۈك، ئهي رەسۇل! 
  

ھىجرەت جهریانىدا سۆملۈك، پهیغهمبىرىمىزنى، مهدىنىدە ئۆیىدە، مېھمان قىلغان 
  ئهبۇ ئهییۇبنىڭ، قهۋرى ئىستانبۇلدىكى ئهییۇب، سۇلتان جامىسىنىڭ یېنىدادۇر. 

   

  مهدىنه: بىر مهدەنىیهت شهھىرى. بهشىنچى بۆلۈم
  ىر مهدەنىیهت بهرپا قىلىنۋاتىدۇب

مهدىنىنىڭ بۇرۇنقى ئىسمى یهسرەب ئىدى. پهیغهمبىرىمىز ھىجرەت قىلىشىدىن 
ئىلگىرىمۇ بۇ یهر كىشىلهر ئولتۇراقالشقان یهر ئىدى. یهھۇدىي ۋە ئهرەب قهبىلىلىرى 
 بىلله یاشایتتى. خهلق ئارىسىدا ھهرخىل دىن بار ئىدى. قهبىلىلهر ئوتتۇرىسىدا بىرلىك
یوق بولۇپ ھهرخىل سهۋەبلهر تۈپهیلىدىن كېلىپ چىققان دۈشمهنلىك مهۋجۇت 
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  ئىدى. 
  مهسچىت

سۆیۈملۈك پهیغهمبىرىمىز مهدىنىدە تۇنجى ئىشنى مهسچىت سېلىشتىن 
  باشلىدى. 

مهسچىت مۇسۇلمانالرنىڭ تۇرمۇشىدا پهقهت ئىبادەت قىلىدىغان یهرال ئهمهس 
ەت قىلىش بىلهن بىرلىكته ئۆزئارا ئىدى. مهسچىتلهردە، مۇسۇلمانالر ئىباد

سۆھبهتلىشىپ، ئهھۋالىشاتتى. یېتىم یوقسۇلالرغا غهمخورلۇق قىلىنىپ، ئۇالرنىال 
ھاجىتى راۋا قىلىناتتى. مهسچىتنىڭ یهنه بىر ۋەزىپىسى تهربىیىلهش ئورنى ئىدى. 
مۇسۇلمانالر كۈندىلىك تۇرمۇشتا ئۇچرىغان قىیىنچىلىقالرنى مهسچىتلهردە 

  شىپ ھهل قىلىش چارىلىرىنى ئىزدەیتتى. مۇزاكىرلى
  ئهزان

مۇسۇلمانالرنىڭ سانى كۈندىن ـ كۈنگه كۆپۈیۈپ، مهسچىت كىچىك كېلىشكه 
باشلىدى. ناماز ۋاقىتلىرىنى بىلدۈرۈش ۋە مۇسۇلمانالرنى ئىبادەتكه چاقىرىش ئۈچۈن 

ى داڭ ئورتاق بىر ئىشارەتكه ئېھتىیاج بار ئىدى. خرىستىئانالر ئىبادەت ۋاقىتلىرىن
ئۇرۇپ، یهھۇدىیالر كاناي چېلىپ بىلدۈرەتتى. بۇ سهۋەبتىن داڭ ۋە كاناي چېلىنسا 

  بولمایتتى. بایراق ئېسىش ۋە مهشئهل یېقىشىمۇ ئۇیغۇن كۆرۈلمىدى. 
زەیدنىڭ ئوغلى ئابدۇلالھ ۋە بهزى ساھابىالر كۆرگهن چۈشلىرى ئاقىلىق بۇ 

ۆزلىرى ئۆگىتىلگهن ئىدى. چۈش مهسلىنى ھهل قىلدى. چۈشىدە ئابدۇلالھقا ئهزان س
  كۆرگهنلهرنىڭ ھهممىسى چۈشىنى پهیغهمبىرىمىزگه ئېیتىپ بهردى. 

زەید ساھابىالرنىڭ كۆرگهن چۈشنى تهستىقلىدى. ئوخشاش سۆزلهر 
پهیغهمبىرىمىزگه ۋەھىي ئارقىلىق بىلدۈرۈلگهن ئىدى. بۇنىڭغا ئاساسهن 

ۋە ئهزاننى ھهزرىتى بىاللنىڭ  پهیغهمبىرىمىز، ھهرزىتى بىاللغا، ئهزان ئۆگىتىشنى
ئوقۇشىنى تهلهپ قىلدى. چۈنكى ھهزرىتى بىاللنىڭ ئاۋازى جاراڭلىق ۋە چىرایلىق 
ئىدى. ھهزرىتى بىالل ئهزان ئوقۇدى ۋە گۈزەل ئاۋاز بىلهن مۇسۇلمانالرنى ئىبادەت 

  قىلىشقا چاقىردى. 
  ئولتۇراق یېرى

مهدىنىدە یېڭى بىرى سۆیۈملۈك پهیغهمبىرىمىز ھىجرەت قىلغانالر ئۈچۈن 
ئولتۇراقلىشىش (ماكانلىشىش) پىالنى تۈزدى. مهدىنىلىك مۇسۇلمانالر قولىدىكى 
ئارتۇق یهرلهرنى، ھىجرەت قىلىپ كهلگهن مۇسۇلمانالرغا ھهدىیه قىلدى. 
پهیغهمبىرىمىز ھهدىیه قىلىنغان یهرلهرگه ھىجرەت قىلغان مۇسۇلمانالرنى 

  ئورۇنالشتۇردى. 
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  قېرىنداشلىق
ملۈك پهیغهمبىرىمىز پۈتۈن مۇسۇلمانالرنىڭ بىرى ـ بىرى بىلهن ئایرىلماس سۆیۈ

جان ـ دوستالردەك بولۇشىنى ئارزۇ قىالتتى. چۈنكى مۇشۇنداق بولغاندىال 
قىیىنچىلىقالرنى یهڭگىلى بوالتتى. مهككىدىن ھىجىرەت قىلىپ كهلگهن مۇسۇلمانالر، 

دەم قىلغانالر ئهنسارىالر دەپ مۇھاجىرالر، مهدىنىدە ئۇالرنى قارشى ئېلىپ، یار
ئاتالدى. مۇھاجىرالر مهدىنىدە غۇربهتته ئىدى. ھهممه نهرسىسى مهككىدە قالغان 
ئىدى. بهزىسى ئایالىنى، باال ـ چاقىلىرىنى، بهزىلىرى مال ـ مۈلكىنى مهككىدە قویۇپ 

ىدى. قویغان ئىدى. پهیغهمبىرىمىز ئهنسارىالر بىلهن مۇھاجىرالرنى قېرىنداشلىققا تالل
قېرىنداشلىرى ئېنىق بولغان ۋاقىتتا مۇھاجىرالر قىیىنچىلىقتىن قۇتۇلدى. ئهنسارىالر 
بولسا قىیىنچىلىقتا قالغانالرغا یاردەم قىاللغانلىقى ئۈچۈن كۆڭلى خۇشاللىققا چۆمگهن 

  ئىدى. 
بۇنىڭ بىلهن پهیغهمبىرىمىز، مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆز ـ ئارا ھهمكارىلىشىپ ئىچكى ۋە 

شمهنلهرگه قارشى كۈچلۈك بىر جهمئىیهت بهرپا قىلىشنى ئهمهلگه سىرتقى دۈ
  ئاشۇردى.  

  بىرلىكته یاشاش
مهككىلىك مۇشرىكالر مهدىنىگه ھۇجۇم قىلىش ئۈچۈن پۇرسهت ئىزدەۋاتاتتى. 
مۇسۇلمانالر ئۆزئارا بىرلىك، باراۋەرلىكىنى قۇرۇپ بولغاندىن كېیىن سىرتقا قارىتارمۇ 

  ى الزىملىقىنى ھېس قىلدى. بىرلىك، باراۋەرلىك بولۇش
مىڭ ئىدى. نوپۇسنىڭ بىر قىسمىنى  10مهدىنىنىڭ نوپۇسى تهخمىنهن 

یهھۇدىیالردىن تهشكىل تاپقان ئىدى. یهھۇدىیالر كاتتا نۇپۇزغا ئىگه ئىدى. بۇنىڭ 
  بىلهن بىرلىكته مهدىنىدە مۇسۇلمان بولمىغان ئهرەبلهرمۇ بار ئىدى. 

ن كۆرۈشۈپ، مهدىنىدە تىنچىلىق ۋە بىرلىك پهیغهمبىرىمىز بۇ گۇرۇپالر بىله
ئىچىدە یاشاش زۆرۈرلۈكىنى ئېیتتى. ئۆزئارا كۆرۈشكهندىن كېیىن بۇ گۇرۇپالر بىلهن 
ئوتتۇرىسىدا بىر كېلىشىم ئىمزاالندى. بۇ كېلىشىمگه ئاساسهن مۇسۇلمانالر بىلهن 

ئۇچرىسا،  یهھۇدىیالر ئوخشاش ھهققه ئىگه بولىدىغان. ئهگهر بىر یهھۇدىي زىیانغا
  مۇسۇلمانالر ئۈچۈنمۇ ئوخشاش ئىجرا قىلىندىغان بولدى. 

كىلىشىمگه ئاساسهن سىرتتىن كېلىدىغان بىر ھۇجۇمغا قارىتا شهھهرنى بىرلىكته 
مۇداپىئه قىلىدىغان بولدى. ئوخشىمىغان پىكىردە بولغانالر بىلهن پهیغهمبىرىمىز ئۆزى 

  كۆرىشىدىغان بولدى. 
بۇ كېلىشىم بىلهن كېلىشمهسلىكلهردە قازى (ھاكىم)  سۆیۈملۈك پهیغهمبىرىمىز

بولىدىغان بولدى. بۇ كېلىشىمگه ئاساسهن ھهممه ئادەم ئۆز دىنىدا ئهركىن 
  یاشىیاالیدىغان بولدى. 
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بۇ كېلىشىم مهدىنىدىكى ئىچكى ئۇرۇشنى توختاتقان ئىدى. نهتىجىدە بۇ 
  رىشتى.  كېلىشىمدىن پهیغهمبىرىمىز ۋە مۇسۇلمانالر مهنپهئهتكه ئې

  ھهممه ئادەم مهكتهپلىك بولدى
پهیغهمبهر مهسچىتى سېلىنىۋاتقان ۋاقىتتا، سۆیۈملۈك پهیغهمبىرىمىزنىڭ 
تهكلىپىگه ئاساسهن مهسچتىنىڭ یېنىغا بىر یاتاقخانىمۇ قوشۇپ سېلىندى. بۇ یهرگه 

ئىسمى بېرىلدى. بۇ یهر بىر مهكتهپ ۋە ئۇ مهكتهپنىڭ  “ئهسھابى سۇپپه”
هیغهمبىرىمىز ئىدى. ئوقۇغۇچىالر قۇرئاننى پهیغهمبىرىمىز ئۆزلىرىنى، ئوقۇتقۇچىسى پ

ئۆزىنى ھهرتهرەپتىن یېتىشتۈرەتتى. بىر تهرەپتىن ئۆگىنىپ یهنه بىر تهرەپتىن 
  ئۆگىتىشكه تهییارلىق قىالتتى. 

سۆیۈملۈك پهیغهمبىرىمىز مهكتهپ بىلهنال قانائهتلىنىپ قالماي مهدىنىدە ئوقۇش، 
لىكىنى باشلىدى. ئهر ـ ئایال، چوڭ كىچىك ھهممه ئادەم بۇ ئوقۇتۇش سهپهۋەر

  سهپهرۋەرلىككه قېتىلدى. 
  رامىزان

رامىزان ئېیى مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ئىبادەت ئېیىدۇر. بۇ ئاینى روزا تۇتۇپ 
ئۆتكۈزۈش ئالالھنىڭ بۇیرۇقىدۇر. روزا تۇتۇش ھىجرەتتىن بىر یېرىم یىلدىن كېیىن 

  هت بىلهن پهزر قىلىندى: مۇسۇلمانالرغا تۆۋەندىكى ئای
 ئى مۆمىنلهر! سىزدىن ئىلگىرىكىلهرگه روزا پهرز قىلىنغاندەك، گۇناھ

ـ  183(سۈرە بهقهرە  ئۆتكۈزۈشىدىن ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈ سىلهرگىمۇ پهرز قىلىندى
  ئایهت) 

پهیغهمبىرىمىز بۇ ئایغا ئاالھىدە ئهھمىیهت بېرەتتى، كۈندۈزلىرى روزا تۇتۇپ 
لهپ ئىبادەت قىلىپ ئۆتكۈزەتتى، یېتىم یوقسۇلالرنىڭ ھالىدىن خهۋەر كېچىلىرى كۆپ

  ئېلىپ، ئۇالرنى داستىخان چاقىراتتى. 
قۇرئان بۇ ئایدا قهدىر كېچىسىدە نازىل بولدى. مۇسۇلمانالر بۇ ئاینىڭ ئىبادەت 
قىلىپ، تهراۋىھ نامىزى ئوقۇپ، دۇئا ئوقۇپ، قۇرئان تىڭشاپ ئۆزئارا 

  هن ئۆتكۈزىدۇر. یاردەملىشىشىڭالر بىل
باي مۇسۇلمانالر، پۇل مېلىدىن مهلۇم مىقداردا یوقسۇلالرغا زاكات بېرىدۇ. زاكات 
ئىسالمنىڭ بهش ئاساسىنىڭ بېرىدۇر ۋە ھىجرەتتىن ئىككى یىل كېیىن پهرز 

نامازنى ئاداقىلىڭالر، قىلىندى. قۇرئاندا كۆپ یهردە ناماز بىلهن بىرلىكته بۇیرۇلغان 
ـ  43(سۈرە بهقهرە  ، رۇكۇ قىلغۇچىالر بىلهن بىلله رۇكۇ قىلىڭالرزاكاتنى بېرىڭالر

  ئایهت)  
  دۈشمهنلىك داۋام قىلىۋاتىدۇ

مۇسۇلمانالرنىڭ مهككىدە ئۆتكهن ئۆمرى سهۋرى قىلىش بىلهن ئۆتكهن ئىدى.  
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مۇشرىكالردىن ھهرۋاقىت زۇلۇم ۋە ئهزىیهت كۆرگهن ئىدى. سۆیۈملۈك پهیغهمبىرىمىز، 
سهۋر قىلىشقا، قاننى قان بىلهن یۇماسلىققا بۇیرىغان ئىدى. مۇشرىكالر  مۇسۇلمانالرنى

مۇسۇلمانالرنى مهككىدە یاشاشقا ئامالسىز قالدۇرۇپ، بهرداشلىق بېرىش مۇمكىن 
  بولمىغىدەك ئهزىیهتلهرنى قىلغان ئىدى. 

ئهمما مهدىنىدە ئهھۋال بۇنىڭ ئهكسىچه ئىدى. مهدىنىدە مۇسۇلمانالر 
قالپ، دۆلهت قۇرۇپ، قوشنىلىرى بىلهن تىنچ ئامانلىق ئىچىدە بىخهتهرلىكىنى سا

یاشىغان ئىدى. پهیغهمبىرىمىز ئىسالم دىنىنى ناھایىتى چىرایلىق ئۇسلۇبتا 
چۈشهندۈرۈپ ئۇسلۇبىدا ھېچقانداق ھىیله یاكى مهجبۇرالش ئۇسۇلىنى قولالنمىدى. ئۇ 

ۇشقا ۋە قۇرئان ئوقۇشقا ئۇرۇش قىلىشنى یاخشى كۆرمهیتتى، ئىنسانالرنى بىلىملىك بول
  چاقىردى. ئىنسانالرنىڭ خالىغان دىنغا كىرىشىگه ئهركىنلىك بهرگهن ئىدى. 

مهككىلىك مۇشرىكالر بۇ ئهھۋالدىن رازى ئهمهس ئىدى ۋە مهخپىي رەۋىشته 
مۇسۇلمانالر بىلهن ئۇرۇشۇش ئۈچۈن تهییارلىق قىلىۋاتاتتى. پهیغهمبىرىمىز بۇ 

ئېلىش ئۈچۈن مهككىلىكلهرنىڭ تىجارەت یوللىرىنى  خهتهرلىك ئهھۋالنىڭ ئالدىنى
كونتروللۇقىغا ئېلىشنى ئۈمىد قىالتتى. ۋە كارۋانالرنىڭ قورال ئېلىپ كېلىپ بۇ 

  قورالالرنى مۇسۇلمانالرغا قارشى ئىشلىتىلىدىغانلىقىنى بىلهتتى. 
  بهدرى ئۇرۇشى

ىدىن مهككىلىكلهر بىلهن ئۇرۇش قىلىش ئېھتىمالغا یېقىن ئىدى. بۇ سهۋەب
  سۆیۈملۈك پهیغهمبىرىمىزنىڭ یۈرىكى ئاغرىیتتى. 

ساھابه بىلهن بىرلىكته بهدرى دېگهن  305پهیغهمبىرىمىز تهییارلىقنى تۆگىتىپ 
  كىشىلىك ئهسكهر بىلهن یولغا چىقتى.  1000یهرگه كهلدى. مۇشرىكالرمۇ 

ۈن بۇ ۋاقىتتا پهیغهمبىرىمىزنىڭ یېنىغا ھۇزەیفه كهلدى. قوشۇنغا قوشۇلۇش ئۈچ
دادىسى بىلهن یولغا چىققانلىقىنى، مۇشرىكالرغا تۇتۇلۇپ قالغانلىقىنى ۋە ئىسالم 
قوشۇنىغا قېتىلمایدىغانلىقى ھهققىدە ۋەدە بهرگهندىال ئاندىن قویۇپ بېرىلگهنلىكى 

  ئېیتتى. 
پهیغهمبىرىمىزنىڭ ئهسكهرگه ئېھتىیاجى بار ئىدى. ئهمما پهیغهمبىرىمىز ئۇنىڭ 

سىدە تۇرۇپ، ئۇرۇشقا قاتناشماسلىقىنى، مهدىنىگه قایتىپ ئۇالرغا بهرگهن ۋەدى
  كېتىشىنى بۇیرىدى. 

  پهیغهمبىرىمىز یىراقتىن كېلىۋاتقان كۈچلۈك مۇشرىك قوشۇنىنى كۆرۈپ: 
ئى ئالالھ! قۇرەیشلىكلهر كىبىر ۋە مهغرۇرانه كېلىۋاتىدۇ. ساڭا قارشى ”ـ 

ىدۇ. ئى ئالالھ! بىزگه یاردەم چىقىۋاتىدۇ. سېنىڭ پهیغهمبىرىڭنى یالغانغا چىقىرىۋات
قىلىغىن! ئهگهر بۇ بىر قىسىم مۇسۇلمان ھاالك بولىدىغان بولسا بۇندىن كېیىن یهر 

  دەپ یالۋۇردى.  “یۈزىدە ساڭا ئىبادەت قىلىدىغان ھېچكىم قالمایدۇ
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پهیغهمبىرىمىز مهدىنىدە ئىسالم قوشۇنىنى تهرتىپكه سالدى. تۇرىۋاتقان یىرى 
غا ئاساسهن ساھابىلهردىن خۇبابه پهیغهمبىرىمىزنىڭ یېنىغا قۇملۇق ئىدى. بۇنىڭ

  كېلىپ: 
ــ بۇ یهردە تۇرۇشنى ئالالھنىڭ بۇیرىقى بویىچه تاللىدىڭمۇ یاكى ئۆز قارارىڭ بىلهن 
تاللىدىڭمۇ؟ ـ دەپ سورىدى. پهیغهمبىرىمىز ئۆز قارارى بویىچه تاللىغانلىقىنى 

  ئېیتقاندا: 
هس، رۇخسهت قىلغىن، شۇ بهدرى قۇدۇقلىرىنىڭ ـ جهڭ ئۈچۈن بۇ یهر ئۇیغۇن ئهم

یېنىغا بېرىپ ئورۇنلىشایلى! ئهتراپىدىكى باشقا قۇدۇقالرنى كۈمىۋېتهیلى ـ دېدى. 
پهیغهمبىرىمىز بۇ پىكىرگه قوشۇلدى. قوشۇن تېزلىكته بهدرى قۇدۇقلىرىنىڭ یېنىغا 

  ئورۇنالشتۇرۇلدى. 
رنى یىغىپ ئۇالر بىلهن جهڭ بۇ ۋاقىتتا پهیغهمبىرىمىز ئهنسارىالر ۋە مۇھاجىال

ھهققىدە مهسلىھهتلهشتى. ئۆزئارا مهسلىھهتلهشكهندىن كېیىن ئۇالرنىڭ ھهممىسى 
  پهیغهمبىرىمىزگه بولغان ساداقىتىنى بىلدۈردى. 

سۆیۈملۈك پهیغهمبىرىمىز پۈتۈن تهییارلىقالرنى تۆگىتىپ بولغاندىن كېیىنمۇ 
دۈشمهن تهرەپكه ئهۋەتىپ ئۇالرغا ئۇرۇش قىلىشنى خالىمایتتى. ھهرزىتى ئۆمهرنى 

ئۇرۇشتىن ۋازكېچىش تهكلىپىنى بهردى. مۇشرىكالر، مۇسۇلمانالرنى ئاجىز 
  ھېسابالپ، بۇ پۇرسهتتىن پایدىلىنىپ ئۇالرنى یوقىتىشنى ئویالیتتى. 

ئۇرۇش باشلىدى ۋە تۆت ـ بهش سائهتتىن كېیىن ئاخىرالشتى. مۇشرىكالر 
كىشى شېھىت  14تارتتى. مۇسۇلمانالردىن  قوشۇنىنى تارقىتىلىپ ئېغىر زىیان

كىشى ئۆلتۈرۈلدى. جانابى  70بولدى. مۇشرىكالردىن ئهبۇجهھل بىلهن بىرلىكته 
  ئالالھ یاردەم ئهۋەتىپ، پهیغهمبهرنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلغان ئىدى. 

  ئېچىنىشلىق ئاچچىق ساۋاق: ئوھۇد
كىلىك مۇشرىكالرنىڭ بهدرى ئۇرۇشىدىن كېیىن بىر یىل ئۆتتى، مهدىنىگه مهك

ھۇجۇم قىلىدىغان خهۋىرى كهلدى. بۇ ھهقته مۇسۇلمانالرنىڭ پىكرىنى ئېلىش ئۈچۈن 
بىر یهرگه چاقىرىلدى. پهیغهمبىرىمىزنىڭ تاغىسى ھهمزە سۆز قىلىپ، جهڭنىڭ 
مهدىنه سىرتىدا بولۇشىنى تهلهپ قىلدى. بهزى یاشالر ھهمزىنىڭ پىكرىنى قوللىدى. 

هیھىسساالم مۇداپىئه ئۇرۇشى ئېلىپ بېرىش پىكرىنى ئوتتۇرىغا ئهمما پهیغهمبهر ئهل
قویدى. ئوتتۇرىغا قویۇلغان پىكىرلهر ئىچىدە ئۇرۇشۇشنى خاالیدىغانالر كۆپ سانلىق 

  بولغانلىقى ئۈچۈن، مۇشرىكالرنى مهدىنه سىرتىدا كۆتۈپ تۇرۇش قارار قىلىندى. 
شىلىك مهككه قوشۇنىنىڭ بۇ ۋاقىتتا مهدىنىگه، تولۇق قورالالنغان ئۈچ مىڭ كى

كېلىۋاتقان خهۋىرى كهلدى. مۇشرىكالر بهدرى مهغلۇبىیىتىنىڭ ئىنتىقامىنى ئېلىشقا 
  كهلگهن ئىدى. 
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سۆیۈملۈك پهیغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم ۋە دوستلىرى جۈمه 
نامىزىدىن كېیىن یولغا چىقتى. ئهتىسى ئهتىگهن بامدات ۋاقتىدا ئوھۇد تېغىغا یېتىپ 

كىشى ئۇرۇشتىن ۋاز  300دى. مۇسۇلمانالر مىڭ كىشى ئىدى. ئهمما یولدا كهل
كېچىپ ئایرىلغان ئىدى. بۇ ئایرىلغانالر، كۆرۈنىشته مۇسۇلمان، ئهمهلىیهتته 
مۇسۇلمان ئهمهس ئىدى. مهقسىتى مۇسۇلمانالرنى قورقىتىش ۋە ئۈمىدسىزلهندۈرۈش 

  ئىدى. بۇ خىل كىشىلهر مۇناپىق دېیىلىدۇ. 
ـ یىلىنى كۆرسىتىۋاتاتتى. ئوھۇد دەپ ئاتالغان ۋە مهدىنىگه  625الدىي تارىخ مى

یېقىن بىر یهردە ئىككى قوشۇن سهپ تۈزدى. مۇشرىكالرنىڭ مهدىنىگه یېقىنالپ 
كېلىشىدىكى مهقسىتى، مۇسۇلمانالرنى یهڭگهندىن كېیىن مهدىنىگه كىرىپ، 

  مهدىنىنى بۇالڭ ـ تاالڭ قىلىش ئىدى. 
ڭغا قارىتا پۈتۈن تهدبىرلهرنى ئېلىپ، ئهڭ كىچىك پهیغهمبىرىمىز بۇنى

خهتهرلهرگىمۇ چارە ئویالپ قویغان ئىدى. ئهڭ ئۇستا ئوقیا ئاتقۇچىالرنى تالالپ سول 
تهرەپتىكى ئېگىزلىككه ئورۇنالشتۇردى. قوماندانلىققا جۇبهیر ئوغلى ئابدۇلالھنى 

  تهیىنلىدى ۋە: 
ىن قوغداڭالر، ئۇالرنىڭ ئارقىمىزدىن ـ بىز ئوقلىرىڭالر بىلهن، ئاتلىق مۇشرىكالرد

كېلىپ بىزگه ھۇجۇم قىلىشىغا یول قویماڭالر، جهڭدە یهڭسهك یاكى یېڭىلسهك 
ئورنىڭالردىن ئایرىلماڭالر، ئۆلتۈرۈلگهنكىمىزنى كۆرسهڭالرمۇ، بىزگه یاردەمگه 

  كهلمهي، یېرىڭالردا مىدىرلىماي تۇرۇڭالر ـ دېدى. 
تىن كېیىن مۇشرىكالر یېڭىلىشقا باشلىدى. ئۇرۇش باشلىدى. بىر نهچچه سائهت

ئهمما بىر مۇددەتتىن كېیىن ئۇرۇشنىڭ ئهھۋالى ئۆزگهردى. مۇسۇلمانالر، مۇشرىك 
ئىككى قوشۇننىڭ ئوتتۇرىسىدا قالدى. چۈنكى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئېگىزلىككه 

ىلدى دەپ ئورۇنالشتۇرغان ئوقیاچىالر، نېمىال بولمىسۇن مۇسۇلمانالر جهڭدە غهلىبه ق
  یهرلىرىدىن ئایرىلغان ئىدى. 

پهیغهمبىرىمىزنى بۇیرىقىغا بویسۇنماسلىقنىڭ زىینى ناھایىتى ئېغىر بولدى. بۇ 
كه یېقىن مۇسۇلمان شېھىت بولغان ئىدى.  70جهڭدە ھهزرىتى ھهمزە بىلهن بىرلىكته 

ر سۆیۈملۈك پهیغهمبىرىمىزنىڭ كالپۇكى یېرىلىپ، چىشى سۇنۇپ، كهتتى. مۇسۇلمانال
ئوھۇد تېغىغا چىقىۋالغاندىن كېیىن قورشاۋدىن قۇتۇلدى. مۇشرىكالر مهدىنىگه 

  كىرمهي، بهدرى مهغلۇبىیىتىنىڭ ئىنتىقامىنى ئالدۇق، دەپ مهككىگه قایتتى. 
مۇسۇلمانالر تاغدىن پهسكه چۈشۈپ جهڭ مهیدانىدا قارىغان ۋاقىتتا شېھىت 

ىالنغانلىقىنى كۆردى. جهسهتلهرنى بولغان پۈتۈن مۇسۇلمانالرنىڭ جهسهتلىرىنىڭ پارچ
ئۇرۇش مهیدانىغا دەپنه قىلىپ قایغۇدىن یۈرەكلىرى پارە ـ پارە ھالهتته مهدىنىگه 

  قایتىپ كهلدى. 
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  ھهرخىل سۇیىقهستلهر
مهدىنه كۇچىلىرى ئوھۇد مهغلۇبىیىتىنىڭ كۆز یېشى بىلهن تولغان ئىدى. 

دى. ئهمما، پهیغهمبىرى یېنىدا مۇسۇلمانالر ئوھۇد ئۇرۇشىدا ئېغىر زىیان تارتقان ئى
ئىدى. ئۇنىڭ سۆزىنى تىڭشاشنىڭ قانچىلىك مۇھىملىقىنى تونۇپ یهتكهن ئىدى. 

  بۇنىڭ بىلهن ھایات داۋام قىلماقتا ئىدى. 
بۇ ۋاقىتتا مهدىنىگه بىرسى كهلدى ۋە پهیغهمبىرىمىزدىن ئۆز قهبىلىسىگه 

هلهپ قىلدى. پهیغهمبىرىمىز ئىسالمنى تهبلىغ قىلىدىغان تهبلىغىچىلهر ئهۋەتىشىنى ت
ئۇنىڭدىن ئهۋەتىلگهن تهبلىغچىلهرنى قوغداش الزىملىقى ھهققىدە ۋەدە ئالدى. ئۇ ئادەم 

 70ۋەدە بهرگىندىن كېیىن پهیغهمبىرىمىز سۇپپه مهكتىپىدىن یاخشى یېتىشكهن 
  كىشىنى ئهۋەتتى. 

پىدىن كىشى بىرى مائۇنه دېگهن یهردە یوشۇرنۇپ یاتقان كىشىلهر تهرى 70بۇ 
  ھۇجۇمغا ئۇچراپ، ئۆزلىرىنى قوغداش پۇرسىتىگه ئىگه بواللماي شېھىت قىلىندى. 

رەجئى دېگهن یهردىمۇ مۇسۇلمانالرغا سۇیىقهست قىلىنىپ سهككىز مۇسۇلمان 
شېھىت بولغان ئىدى. خۇبهیب ۋە زەید ئهسىرگه چۈشكهن ئىدى. ئهسىر ئالغۇچىالر 

تى. مۇشرىكالر خۇبهیبنى شېھىت بۇ ئىككى كىشىنى مهككه مۇشرىكلىرىغا سات
  قىلدى. زەیدنى شېھىت قىلىشتىن ئىلگىرى ئۇنىڭدىن: 

ــ ھازىر مۇھهممهدنىڭ سېنىڭ ئورنىڭدا بولۇشىنى خاالمسهن؟ ـ دەپ سورىدى. 
  زەید ئۇالرغا: 

ــ قهسهم قىلىمهنكى! مهن ئۇنىڭ بۇ یهردە بولۇشىنى ئهمهس پۇتىغا بىر تىكهننىڭ 
اشلىق بېرەلمهیمهن ـ دېدى. بۇ ساداقهتنى كۆرگهن كىرىپ كېتىشىگىمۇ بهرد

  مۇشرىكالر: 
ــ دوستلىرى، مۇھهممهدنى نېمانداق یاخشى كۆرىدىغاندۇ؟ بىز بۇخىل سۆیگۈنى 

  كۆرمىگهنىدۇق ـ دېیىشىدىن ئۆزلىرىنى تۇتالمىدى. 
  مۈشكۈل ئىمتىھان خهندەك

كالرنىڭ ئوھۇد ئۇرۇشى بولۇپ ئـۆتكىنىگه ئىككى یىل بولغان ئىدى. مۇشرى
مىڭ كىشىلىك بىر قوشۇن بىلهن یولغا چىققانلىق خهۋىرى كهلدى.  10مهككىدىن 

مهككىلىك مۇشرىكالر بېكار تۇرمایتتى. پهیغهمبىرىمىز تېزلىكته دوستلىرىنى 
مهسچىتكه یىغدى. ئۇرۇش ھهققىدە نېمه قىلىش الزىملىقىنى مۇزاكىرە قىلدى. ئهسلى 

  ئىرانلىق بولغان سهلمان: 
ا بۇ خىل خهتهرگه دۇچ كهلگهن ۋاقىتتا شهھهرنىڭ ئهتراپىغا خهندەك ـ ئىراند

  قازىمىز، بۇ یهردىمۇ خهندەك قازساق ـ دېدى. بۇ پىكىرگه كۆپچىلىك قوشۇلدى. 
مهدىنىنىڭ ئهتراپىغا خهندەك قېزىش كېرەك ئىدى. ئىشقا تېزىلىكته باشالندى. 
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كېرەك ئىدى. ھهر كۈنى  كىچىككهندىمۇ بىر ھهپته ئىچىدە خهندەك قېزىلىپ بولۇشى
كۈن چىقىشىدىن باشالپ ئاخشامغىچه خهندەك قېزىش باشالندى. سۆیۈملۈك 
پهیغهمبىرىمىزمۇ دوستلىرى بىلهن بىرلىكته خهندەك قېزىپ دوستلىرىغا مهدەت 

  بهردى. 
بىر ھهپتىدىن كېیىن قېزىلغان خهندەكنىڭ ئۇزۇنلىقى بهش یېرىم كىلومىتېرغا 

سهكرەپ ئۆتهلمهیدىغان، چوڭقۇرلۇقى بىر ئات ئىچىگه  یهتتى، كهڭلىكى بىر ئات
  چۈشكهندە چىقالمایدىغان دەرىجىدە قېزىلدى. 

كىشىنى شهھهرنىڭ ھهرقایسى تهرەپلىرىگه ئورۇنالشتۇردى.  3000پهیغهمبىرىمىز 
قوشۇننى ئۇرۇش ھالىتىگه ئهكهلدى. بۇ ۋاقىتتا مۇشرىكالرمۇ كهلگهن ئىدى. مۇشرىكالر 

ىیالر ۋە مۇسۇلمان بولمىغان ئهرەبلهرنىمۇ بىلله ئېلىپ كهلگهن مهدىنىدىكى یهھۇد
ئىدى. مۇشرىكالر خهندەكنى كۆرۈپ نېمه قىلىشنى بىلهلمىدى. چۈنكى ھازىرغىچه 

  بۇنداق بىر نهرسىنى كۆرۈپ باقىمىغان ئىدى. 
ئۇرۇش باشالندى، ئۇرۇش بهزى ۋاقىتالردا ئهۋجگه چىقتى، بهزى ۋاقىتالردا 

كۈن داۋام قىلدى. بىر نهتىجىگه ئېرىشهلمىگهن  27رۇش پهسلهپ قالدى. ئۇ
مۇشرىكالر قۇرۇق قول مهككىگه قایتتى. جهڭ ئاخىرىالشتى، مۇسۇلمانالر یهنه بىر 

  غهلىبىنى قولغا كهلتۈردى. 
   

  ئۆیىگه قایتىش . ئالتىنچى بۆلۈم
  ھۇدەیبىیه كېلىشىمى

ۇ خۇشاللىقنىڭ سۆیۈملۈك پهیغهمبىرىمىز بىر كۈنى ناھایىتى خۇشال ئىدى. ب
 “ئهته، مهككه ۋە كهبىنى زىیارەت قىلىغىلى بارىمىز”سهۋەبىنى دوستلىرىغا ئېیتتى 

دېدى. بۇ خهۋەر مۇھاجىرالر ئۈچۈن ناھایىتى مۇھىم ئىدى. چۈنكى مهككىدىن 
ئایرىلغىلى ئالته یىل بولغان ئىدى ۋە داۋاملىق مهككىنى سېغىناتتى. مهككه 

ۋە یاشلىق دەۋرىنى ئۆتكۈزگهن بۇ یهرلهرنى قاتتىق  كوچىلىرىنى ئایلىنىپ، بالىلىق
  كۆرگسى كهلگهن ئىدى. 

ساھابه بىلهن بىرلىكته یولغا چىقتى. یولدا ئانىسىنىڭ  1500پهیغهمبىرىمىز 
  قهبرىسىگه بېرىپ دۇئا قىلدى. 

مهككىگه یېقىن ھۇدەیبىیهگه چېدىر تىكتى. پهیغهمبىرىمىز مهككىگه ھهزرىتى 
پ ئهۋەتتى. ئۇرۇش ئۈچۈن كهلمىگهنلىكىنى، رۇخسهت قىلسا ئوسماننى ئهلچى قىلى

كهبىنى تاۋاپ قىلىپ قایتىپ كېتىدىغانلىقىنى مهككىلىكلهرگه بىلدۈرۈشنى 
ئوسمانغان ئېیتتى. ھهزرىتى ئوسمان مهككىگه باردى. ئهمما قایتىپ كېلىشى 
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  كېچىكتى. ئهتراپقا ئۇنىڭ ئۆلتۈرۈلگهنلىك خهۋىرى تارقالدى. 
ش ئۈچۈن كهلمىگهن ئىدى. ئهمما ئۇرۇش بولۇپ قېلىش ئېھتىمالى بار ئۇالر ئۇرۇشۇ

ئىدى. پهیغهمبىرىمىز دوستلىرىنى یىغدى. دوستلىرى پهیغهمبىرىمىز بىلهن بىلله 
  ئۆلگىچه ئۇرۇش قىلىشقا ۋەدە بهردى. 

بىر مۇددەتتىن كېیىن ھهزرىتى ئوسماننىڭ ساق ـ ساالمهت ئىكهنلىكى خهۋىرى 
  مان مهككه مۇشرىكلىرىنىڭ ۋەكىللىرى بىلهن بىرگه كهلدى. كهلدى. ھهزرىتى ئوس

مهككىلىك ۋەكىللهر مۇسۇلمانالرنىڭ مهككىگه كىرىشىگه یول قویمایدىغانلىقىنى 
ۋە كېلىشىم تۈزۈشنى تهكلىپ قىلدى. پهیغهمبىرىمىز ۋەكىللهر بىلهن كۆرۈشكهندىن 

ېلىشىم ئىمزاالندى. كېیىن كېلىشىم تۈزۈشكه قوشۇلدى. ئىككى تهرەپ ئوتتۇرىسىدا ك
مۇسۇلمانالرنىڭ كۆڭلى یېرىم ئىدى. ئۇالر مهككىگه شۇنداق یېقىن كېلىپ قالغان 

  توغرۇلۇق بۇ یهرگه كىرەلمىگهن ئىدى. 
كېلىشىمگه ئاساسهن، مۇسۇلمانالر بۇ یىل كېرەلمهیدۇ. ئهمما كېلهر یىلى كهبىنى 

نى قاتتىق یېرىم قىلغان تاۋاپ قىلسا بولىدۇ، دېیىلگهن ئىدى. مۇسۇلمانالرنى كۆڭلى
قۇرەیشتىن بىر كىشى مۇسۇلمان بولۇپ ”ئهسلى سهۋەب بولسا كېلىشىمدە دېیىلگهن 

مهدىنىگه ئىلتىجا قىلسا، قوبۇل قىلىنمایدۇ. بۇنىڭ ئهكسىچه مهككىگه ئىلتىجا قىلغان 
  دېگهن ماددىالر ئىدى.  “ھهرقانداق بىر مۇسۇلمان قایتۇرۇپ بېرىلىدۇ

  رغا بهك ئېغىر كهلگهن ئىدى. ئهتراپىنى جىمجىتلىق قاپلىدى. بۇ ماددا مۇسۇلمانال
بۇ ۋاقىتتا باش ـ ئایاقلىرى زەنجىر بىلهن كېشهللهنگهن بىر ئادەم بىھۇش ھالهتته 
یانلىرىغا كهلدى. قان ـ تهرگه چۈمۈلگهن ئهبۇجهندەل ئىدى. سۇھهیل ئوغلى مۇسۇلمان 

ـ قوللىرىغا زەنجىر سالغان ئىدى. بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇنى ئۆیىگه سۇالپ قویۇپ پۇت 
ئۇ بىر ئامال قىلىپ قېچىپ كهلگهن ئىدى. دادىسى ئوغلۇغا یېقىنلىشىپ بوینىدىكى 

  زەنجىردىن تۇتۇپ، یۈزىگه قاتتىق بىر كاچات ئۇردى ۋە پهیغهمبىرىمىزگه قاراپ: 
  ـ ئوغلۇم كېلىشتىن ئىلگىرى كېلىشىم تۈزۈلگهن ـ دېدى. 

  كېلىشىم تۈزۈلگهنلىكىنى تهستىقلىدى. سۇھهیل:  پهیغهمبىرىمىز گهپ قىلماي
  ــ ئۇنداق بولسا، ئۇنى ماڭا قایتۇرۇپ بهرگىن ــ دېدى. بۇ ۋاقىتتا ئهبۇجهندەل: 

ـ مۇسۇلمانالر! سىلهر، ماڭا زۇلۇم قىلسۇن، مېنى دىندىن یاندۇرسۇن دەپ 
مۇشرىكالرغا قایتۇرۇپ بېرەمىسلهر؟ دەپ پهریات قىلىدى. پهیغهمبىرىمىز 

بۇجهندەلنىڭ دادىسىنى بىر تهرەپكه چاقىرىپ تۇرۇپ، ئوغلىنى قویۇپ بېرىشىنى ئه
تهلهپ قىلدى. ئهمما ئهبۇجهندەلنىڭ ئاتىسى بۇنى قوبۇل قىلمىدى. پهیغهمبىرىمىز 

  ئهبۇجهندەلگه قاراپ: 
ـ ئهبۇجهندەل سهۋر قىلغىن! شهك شۈبھىسىزكى ئالالھ ساڭا ۋە ساڭا ئوخشاش 

الرغا بىر چىقىش یولى بېرىدۇ. بىز بۇ ئىنسانالر بىلهن كېلىشىم قىیىنچىلىقالردا قالغان



comwww.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo. 

140 
 

تۈزدۇق ۋە ئۇالرغا ۋەدە بهردۇق، ئۇالرمۇ بىزگه ۋەدە بهردى. بۇ ئهھۋالدا ۋەدىمىزدىن 
یانساق بولمایدۇ. ۋەدىمىزگه خىالپلىق قىلىش بىزگه یاراشمایدۇ ـ دېدى ۋە 

  ئهبۇجهندەلنى قایتۇرۇپ بهردى. 
نالرنى قاتتىق ئازابلىرى ئۇالر ھهم مهككىگه كىرەلمىدى. ئهمما بۇ ئهھۋال مۇسۇلما

  مۇشرىكالر ئۇالرنى رەسمىي تۇنىغان ئىدى. 
  نىشان: پۈتۈن دۇنیا

ھۇدەیبىیه كېلىشىمى ئىمزاالنغاندىن كېیىن تىنچىلىق ۋە خاتىرجهملىك مهیدانغا 
شىستان، كهلدى. پهیغهمبىرىمىز بۇ پۇرسهتتىن ناھایىتى یاخشى پایدىالندى. ھهبه

ئىران ۋە باشقا یهرلهرگه ئهلچىلهر ئارقىلىق مهكتۇپ ئهۋەتىپ دۆلهت رەئىسلىرىنى 
  ئىسالمغا چاقىردى. مهقسهت ئىسالمنىڭ چاقىرىقىنى پۈتۈن دۇنیاغا تونۇتۇش ئىدى. 

ۋىزىنتىیه ئىمپېراتورى ھراكلىیوس ئهلچىنىڭ ئېلىپ كهلگهن مهكتۇپنى ئېچىپ 
  ئوقۇدى. 

ىر رەھىم، ئالالھنىڭ بهندىسى ۋەپهیغهمبىرى مۇھهممهدتىن ـ بىسمىلالھىر رەھمان
ۋىزانتىیه ئىمپېراتۇرى ھىرەقلىگه: ھىدایهتكه ئېرىشكهنلهرگه ساالم بولسۇن! سنى 
ئىسالمغا چاقىرىمهن ئىسالمنى قوبۇل قىلىپ نىجاتلىققا ئېرىشىسهن. ئالالھ ساڭا 

گۇناھىغا سهن  ئىككى ھهسسه مۇكاپ بهرسۇن، ئهگهر قوبۇل قىلمىساڭ خهلقنىڭ
سىلهر بىلهن بىزنىڭ ئوتتۇرىمىزدا ئورتاق  “ئى ئهھلى كىتاب!”مهسئۇل بولىسهن. 

بولغان سۆزگه كېلهیلى! پهقهت ئالالھقا قۇللۇق قىالیلى! ئۇنىڭغا ھېچ بىر نهرسىنى 
شېرەك كهلتۈرمهیلى، ئالالھنى تاشالپ قویۇپ بىر ـ بىرىمىزنى ئىالھالشتۈرمایلى، 

ھىراكلىیوس  “الر بىزنىڭ مۇسۇلمانلىقىمىزغا شاھىت بولۇڭالرئهگهر یۈز ئۆرۈسهڭ
مهكتۇپتىن ئوقۇغانلىرىنى ۋە ئهتراپىدىن ئاڭلىغان خهۋەرلهردىن ھهزرىتى مۇھهممهد 
ئهلهیھىسساالمنىڭ پهیغهمبهر ئىكهنلىكىگه قایىل ئىدى. بۇ ھهقته مهسىلھهتچىلىرى 

پهقهت مهسلىھهتچلىرىنىڭ  بىلهن كۆرۈشتى. مهقسىتى ئىسالمنى قوبۇل قىلىش ئىدى.
قارشى چىقىشىغا قاراپ ئىسالمنى قوبۇل قىلىشىدىن ۋاز كهچتى. ئهلچىگه یاخشى 

  مۇئامىله قىلىپ ھهدىیىلهر بىلهن یولغا سېلىپ قویدى. 
  مهككىنىڭ پهتھى قىلىنىشى ۋە ئۆیىگه قایتىش

 ھۇدەیبىیه كېلىشىمى ئىمزاالنغىلى ئىككى یىل بولدى. مۇشرىكالر كېلىشىمىگه
خىالپلىق قىلىشقا باشلىدى ۋە كېلىشىمىنى بۇزدى. بۇنىڭغا ئاساسهن پهیغهمبىرىمىز 
ئون مىڭ كىشىلىك بىر قوشۇن تهییارالپ مهككىگه قاراپ مهخپىي یولغا چىقتى. 
مهقسىتى ئۇرۇش قىلماي ۋە قان تۆكمهي مهككىنى پهتھى قىلىش ئىدى. مهقسىتىگه 

 53ىلىندى. سۆیۈملۈك پهیغهمبىرىمىز ئېرىشتى. ئۇرۇش بولماستىن مهككه پهتھى ق
یىل یاشىغان، بالىلىق ۋە یاشلىق دەۋرى بۇ یهردە ئۆتكهن ئاتا یۇرتى مهككىنى پهتھى 
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قىلغان ئىدى. بۈیۈك غهلىبه ئۈچۈن ئالالھقا شۇكرى قىلدى. ئۇ مهككىگه غهلىبه 
نى قازانغان بىر قوشۇن قومانداننىڭ مهغرۇر قىیاپىتى بىلهن ئهمهس، ئهكسىچه بېشى

  مىننهت ۋە شۈكۈر بىلهن ئىگىپ كهمتهرلىك بىلهن كىردى. 
ناماز پىشىننىڭ ۋاقتى كهلگهندە ھهزرىتى بىالل كهبىنىڭ ئۈسىتىگه چىقىپ 
چىرایلىق ئاۋازى بىلهن ئهزان ئوقۇدى، پهیغهمبىرىمىز نامازغا ئىماملىق قىلىپ 

  بولغاندىن كېیىن خهلققه سۆزلهپ: 
مېنى نېمه قىلىدۇ. دەپ ئویالۋاتىسىلهر؟ دەپ نېمه دەیسىلهر، ھازىر سىلهرگه 

  سورىدى. 
ئۆزىگه ۋە ساھابىلىرىغا ئىگىلىرى زۇلۇم ۋە ئهزىیهت قىلغانالر، ھازىر چارىسىز 

  قالغان ھالدا: 
ــ سهندىن یاخشىلىق كۈتىمىز، سهن ئېسىل بىر قېرىنداش ۋە پهزىلهتلىك بىر 

  غان پهیغهمبىرىمىز: كىشىنىڭ ئوغلى سهن ـ دەپ جاۋاب بهردى. بۇنى ئاڭلى
ـ مهن سىلهرگه یۇسۇف ئهلهیىھسساالمنىڭ دېگىنىنى دەیمهن. ئالالھ سىلهرنى ئهپۇ 
قىلسۇن، ئۇ مهرھهمهتلىكلهرنىڭ ئهڭ مهرھهمهتلىكىدۇر ـ دېدى ۋە ئومۇمىي كهچۈرۈم 
ئېالنى چىقاردى. ھهممه ئادەمنى كهچۈردى. بۇنىڭدىن كېیىن كهبىنى، ئۇنىڭ ئىچى 

ردىن پاكىزلىدى، مۇسۇلمانالر مهككىدە بىر نهچچه كۈن تۇرۇپ سىرتىدىكى بۇتال
  مهككىدە قالدى. مهككىگه بولغان سېغىنىشىنى تویغۇزدى. 

   

  یهتتىنچى بۆلۈم. ھهممه ئادەم ئۇنىڭغا یىغىلدى
  ۋىدا ھهججى ۋە ۋىدا خۇتبىسى

مهككه پهتھى قىلىنغاندىن كېیىن ھهج پهرز قىلىندى. سۆیۈملۈك پهیغهمبىرىمىز، 
 22ـ یىلى  632ئىلىسى ۋە ساھابىلىرى بىلهن بىرلىكته ھهج قىلىش ئۈچۈن مىالدىي ئا

فېۋرال كۈنى مهككىگه قاراپ یولغا چىقتى. مهككىگه كېلىپ ھهج ئىبادىتىنى 
  تامامالندى. 

مهككىنىڭ پهتھى قىلىنىشى بىلهن ئىسالم دىنى تېزلىكته تارقىلىشقا باشلىدى. 
هتلهرنى ئىسالمغا چاقىردى. قىسقا ۋاقىت ئىچىدە مۇسۇلمان بولمىغان جهمئىیهت دۆل

  ئهرەب یېرىم ئارىلى مۇسۇلمانالرنىڭ قول ـ ئىلكىگه ئۆتتى. 
ـ مارتتا بىر نۇتۇق سۆزلىدى. ئۇنى تىڭشاش  6ـ یىلى  632پهیغهمبىرىمىز مىالدىي 

ئۈچۈن یۈزمىڭدىن ئارتۇق ئىنسان توپالندى. نوتقىدا ئىنسانالرنىڭ ئىالھنىڭ بىر 
ىكىنى ئىنسانالرنىڭ ئادەم ئاتىدىن دۇنیاغا كهلگهنلىكىنى، بۇ سهۋەبتىن ھهممه ئىكهنل

ئادەملهرنىڭ ئوخشاش ئىكهنلىكىنى سۆزلىدى. ئایالالر ھوقۇقى ئۈستىدە توختىلىپ، 
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جهمئىیهت تىنچىلىقىنىڭ ئهمهلگه ئېشىشىدا نېمه قىلىش الزىملىقىنى سۆزلىدى. 
م دىنىنىڭ قائىدە ـ نىزاملىرىنى ئهڭ پهیغهمبىرىمىز ۋىدا خۇتبىسى بىلهن ئىسال

  ئاخىرقى بىر قېتىم ئىنسانالرغا یهتكۈزدى. 
  ۋىدا

سۆیۈملۈك پهیغهمبىرمىز ھهجدىن كېین مهدىنىگه قایتتى. ئۇ ئاتمىش ئۈچ یاشقا 
كىرگهن ئىدى. بۇ ۋاقىتالردا داۋاملىق ئۆلۈمدىن، بىر كۈنى بۇ پانى دۇنیادىن 

  رنى قىالتتى. ئایرىلىدىغانلىقى ھهققىدىكى سۆزله
ـ ئاینىڭ ئاخىرلىرى ئىدى. پهیغهمبىرىمىز كېسهل بولغان ئىدى. مهسچىتكه  5

بارالمىدى. نامازغا ئىماملىق قىلىش ئۈچۈن ھهزرىتى ئهبۇبهكرىنى ئهۋەتتى. مىالدىي 
ـ ئىیۇن دۈشهنبه كۈنى كېسىلى ئېغىرالشتى. ئوڭ قولىنى كۆتۈرۈپ  8ـ یىلى  632

ئۇلۇغ پهرۋەردىگارىم بىلهن بىلله... ”قتىغا قارىتىپ تۇرۇپ: ئىشارەت بارمىقىنى بىر نو
دېدى ۋە قوللىرى یېنىغا چۈشتى  “ئى ئالالھ! جهننهتته كۆرۈشىش ئۈمىدى بىلهن

  یۈزىدە تهبهسسۇم بار ئىدى. 
  ئایرىلىش: ھهممه ئادەم ئۇنىڭغا یىغلىدى

ئاڭالپ ھهزرىتى ئهبۇبهكرى سۆیۈملۈك پهیغهمبىرىمىزنىڭ ۋاپات بولغانلىقىنى 
  مهسچىتكه كهلدى. ھهممه ئادەم یىغالۋاتاتتى. ھهزرىتى ئۆمهر بولسا: 

ـ پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۆلمىدى. ئۆلدى دېگهنلهرنىڭ بېشىنى كېسىمهن ـ 
دەپ ۋاقىردى. ھهزرىتى ئهبۇبهكرى ئهتراپىدىكى بولۇۋاتقان گهپ سۆزلهرگه قۇالق 

همبىرىمىزنىڭ یۈزىدىكى یېپىغلىق سالماي پهیغهمبىرىمىزنىڭ ئۆیىگه كىردى. پهیغ
پهردىنى كۆتۈرۈپ یىغلىدى. یىغالپ تۇرۇپ پهیغهمبىرىمىزنىڭ پىشانىسىگه سۆیدى 

  ۋە: 
ـ ئانام، دادام ساڭا پىدا بولسۇن، ئى ئالالھنىڭ رەسۇلى! سېنىڭ ھایاتىڭمۇ گۈزەل، 

  ه: ئۆلۈمىڭمۇ گۈزەل ـ دېدى ۋە سىرتقا چىقىپ بۇ یهردە یىغىلىپ تۇرغان كىشىلهرگ
مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمغا چوقۇنغانالر بىلسۇنكى، مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم 
ۋاپات بولدى. ئالالھقا ئىبادەت قىلغانالر ئۇنىڭ ھایات ۋە ئهبهدىي قالىدىغانلىقىنى 

  ـ ئایىتىنى ئوقۇدى:  144بىلىدۇ ـ دېدى ۋە سۈرە ئال ئىمراننىڭ 
ىرىمۇ ئهلچىلهر كېلىپ كهتتى. مۇھهممهد پهقهت بىر ئهلچىدۇر. ئۇنىڭدىن ئىلگ

ئۇ ئۆلسه یاكى ئۆلتۈرۈلسه یېنىۋاالمسىلهر؟ كىم یېنىۋالسا ئالالھقا بىر زىیان 
  . یهتكۈزەلمهیدۇ، ئهمما ئالالھ شۈكۈر قىلغۇچىالرنى مۇكاپاتالندۇرىدۇ

ھهزرىتى ئهبۇبهكرىنىڭ بۇ سۆزلىرى، پهیغهمبىرىمىزنىڭ ۋاپاتىغا ئىشهنمىگهن 
  باشقا مۇسۇلمانالرنى ئۆزىنى تۇتىۋېلىشقا ئۈندىدى. ھهزرىتى ئۆمهر ۋە 

  پهیغهمبىرىمىز دادىسى دەپنه قىلىنغان مهدىنىگه دەپنه قىلىندى. 
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سۆیۈملۈك پهیغهمبىرىمىز ئۇلۇغ دوستنىڭ، یهنى ئالالھنىڭ دەرگاھىغا كهتتى. بىز 
  مۇسۇلمانالرغا ئىككى نهرسىنى ئامانهت قویدى: 

م ۋە پهیغهمبىرىمىزنىڭ ئۆرنهك ھایاتى ۋە بۇ ئىككى ئالالھنىڭ كىتابى قۇرئان كهرى
ئامانهتنى چىڭ تۇتقان مۇسۇلمانالرنىڭ نىجاتلىققا ئېرىشىدىغانلىقىغا خوشخهۋەر 

  بهردى. 
   

  مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنىڭ ھایاتىدىكى مۇھىم ۋەقهلهر
  ـ یىلى ئهبرەھهنىڭ قوشۇنلىرى پېلالر بىلهن كهبىنى یېقىشقا كهلدى.  570
  یىلى پهیغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنىڭ دادىسى ۋاپات بولدى.  ـ 570
  ـ یىلى پهیغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم دۇنیاغا كهلدى.  571
ـ یىلى پهیغهمبىرىمىز سۈت ئانىسى ھهلىمهنىڭ تهربىیىسىگه  576ـ  571

  بېرىلدى. 
  دى. ـ یىلى پهیغهمبىرىمىزنىڭ ئانىسى ئامىنه ۋاپات بول 577
  ـ یىلى پهیغهمبىرىمىزنىڭ بوۋىسى ئابدۇلمۇتهللىب ۋاپات بولدى.  579
  ـ یىلى پهیغهمبىرىمىز پهزىلهتلىكلهر جهمئىیىتىگه ئهزا بولدى.  591
  ـ یىلى پهیغهمبىرىمىز خهدىچه بىلهن ئۆیلهندى.  596
  ـ یىلى پهیغهمبىرىمىزنىڭ تۇنجى ئوغلى دۇنیاغا كهلدى.  597
  ئېیىدا ھىرا غارىدا تۇنجى ۋەھىي كهلدى.  ـ یىلى رامىزان 610
  ـ یىلى مۇسۇلمانالر ھهبهشىستانغا ھىجرەت قىلدى.  616ـ  615
  ـ یىلى ئىسرا ۋە مىراج مۆجىزىسى مهیدانغا كهلدى.  620
  ـ یىلى بىرىنچى ئهقهبه كېلىشىمى بولدى.  621
  ـ یىلى ئىككىنچى ئهقهبه كېلىشىمى بولدى.  622
  ىمىز مهدىنىگه ھىجرەت قىلدى. ـ یىلى پهیغهمبىر 622
ـ یىلى مهدىنىدە مهسچىت ۋە مهكتهپ سېلىندى. تۇنجى ئهزان  624ـ  622

ئوقۇلدى، ئهنسارىالر بىلهن مۇھاجىرالر ئارىسىدا قېرىنداشلىق ئورنىتىلدى ۋە مهدىنه 
  كېلىشىمى ئىمزاالندى. 

  ـ یىلى بهدرى ئۇرۇشى یۈز بهردى.  624
  دى. ـ ئوھۇد ئۇرۇشى یۈز بهر 625
  ـ بىئرى مهئۇنه ۋە رەجئى ۋەقهلىرى یۈز بهردى.  626
  ـ یىلى خهندەك ئۇرۇشى بولدى.  627ـ  626
  ـ یىلى ھۇدەیبىیه تىنچىلىق كېلىشىمى ئىمزاالندى.  628
  ـ یىلى مهككه پهتھى قىلىندى. 630
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  ـ یىلى ھۇنهین ئۇرۇشى بولدى.  630
  ـ مارت) 6ـ ۋىدا خۇتبىسى ( 632
ـ  8لۈك پهیغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنىڭ ۋاپاتى (ـ یىلى سۆیۈم 632
  ئىیۇن). 

   
  ئۇ قانداق كۈنلهر ئىدى ئى مۇھهممهد! 

  ئۇ چاغالر قانداق چاغالر ئىدى؟ 
  تېخى دۇنیاغا كۆز ئاچمىغان، 

  سېنىڭ مۇخلىس مۆمىنلىرىڭ بار ئىدى. 
  ئاشۇ ئۇزاق بىر زامانالردا، 

  دى. چۆل جهزىرىلهر قارىداپ كهتكهن ئى
  ھهلىمهنىڭ قۇچىقىدا، 

  ئابدۇلالھنىڭ یېتىم ئوغلى. 
  ئامىنهڭ ئامانىتى یىغىلىغانتى، 

  غۇنچىسى ئىدىڭ خهدىچهنىڭ. 
  گۈلى ئىدىڭ سهن ئائىشهنىڭ،

  كۆز قارچۇغىدىڭ ئۈممهتىڭنىڭ. 
  ئهلچىسى ئىدىڭ ساماالرنىڭ،

  ئهلچى بولدۇڭ ئهۋەتتىڭ ئهلچىلهرنى. 
   رەببىڭغا تاپشۇرۇق ئۆز روھىڭنى،
  ئۈممىتىڭگه بهردىڭ قوللىرىڭنى. 

  بۈشۈك، ئۇۋاڭ یۇرتۇڭ مهككىدە سېىغىغاندا،
 مهدىنىگه قىلدىڭ ھىجرىتىڭنى.
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  تۆتىنچى پهسىل: 
  ئالالھنىڭ گۈزەل ئىسىملىرى

 (بالالر ھىكایىسى)
 گۈزەللهر گۈزەلى رەببىم

ىنى ئىدى. ئاي پۈتۈن نۇرى بىلهن ئۆزىنىڭ گۈزەللىك ھهر تهرەپ كۈندۈزدەك یۇرۇق
كىچىك . بىرلىرىگه باققىنىچه جىمىرالیتتى-بىر  یۇلتۇزالر. نامایان قىلماقتا ئىدى

بۇ   تىكىلگهن ھهم قۇشقاچنى ئویالۋاتاتتى قارغاي ئاسمانغا دىققهت كۆزلىرى بىلهن
جانسىز ھهممىسى -كىرمهیتتى.ئهتراپىدىكى جانلىق  سهۋەپتىن كۆزلىرىگه ئۇیقۇ

  .بىرى ئویغاندىیۇ ئهمما یهنه ئۇیقىغا كهتتى ایسىتاتلىق ئۇیقۇغا كهتكهن ئىدى. ق
كېچىنىڭ جىمجىتلىقى بىلهن تېخىمۇ ئهۋجىگه  كىچىك قارىغاینىڭ ئىچ پۇشۇقى

ئهمما   یۇ-جېنى راھهتلهنگهن بوالتتى چىققان ئىدى. ئهگهر بىر ئۇخلىغان بولسا
رىنى كۆزەتمهك دەپ ئویلىدى ۋە كۆزلى یاخشىسى ئاسماننى  ئۇخلىیالمایتتى. ئهڭ

كۆزلهرنى قاماشتۇراتتى. بىر  بهك چىرایلىق ئىدى نۇرلىرى  ئاي. ئاسمانغا تىكتى
قارا دېگهن ئاۋاز بىلهن تهڭ  ئارام ئالماق ئۈچۈن كۆزلىرىنى یۇمدى. ھوي بۇ یاققا  ئاز

مهن ئۈستىدە   قارا كۆزلىرىنى ئاچتى. ئهتراپتا ھېچكىم یوق ئىدى. ئۈستىگه
بىلهن كۆزلىرى  ئاي  قارغاي ئۇستىگه قارىغىنىچه ئوخشاش ئاۋازدا. كىچىك  دېدى

  .ئۇچراشتى
بىرەر دەردىڭ بار   باقتىم بىرى سانا  مهرھابا قارغاي قېرىنداش نهچچه سائهتتىن

  .ھهرھالدا بهك غهمكىن كۆرۈنىسهن دېدى ئاي
قارغاي كېچىنىڭ بۇ سائهتلىرىدە پاراڭالشقۇدەك بىرسىنى تاپقىنىدىن  كىچىك

  .ئىدى ئالهمچه خۇشال
 ھهئه،  كۆزۈمگه ئۇیقۇ كىرمىدى قۇشقاچنى بهكمۇ سېغىندىم نېمه ئىش-

  . ئىككى كۈن بولدى خهۋىرىنى ئااللمىدىم  پۇتى قایرىلغان ئىدى قىلىۋاتقاندۇ ئهجابا
  .تاتلىق ئۇیقۇدا  كۈڭلۈڭنى یېرىم قىلما. شۇ تاپتا-
  ئۇنىڭ تاتلىق ئۇخالۋاتقىنىنى؟  سهن قانداق بىلىسهن-
  .ۈم دەكۆرد-
  كوردىڭمۇ ؟-
  .دېدى ئاي یۈزىدىكى بهك كۈپ نهرسىلهنى كۈرەلهیمهن،  مهن یهر ھهئه، -
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  . بوغان ىدى كىچىك قارغاي بۇندىن بهك خوش
  دېمهك ھازىر قۇشقاچنى كۈرۋاتىسهن شۇنداقمۇ ؟-
  .ئهلبهتته-
  تۇرامدۇ ؟  قانداق كۆرۈنىدۇ ؟پۇتىدىكى یارا-
قۇشقاچ تهرەپكه دىققهت نهزىرى بىلهن قاراشقا  ئاي كۆزلىرىنى ئۇۋلىدى ۋە-

  . باشلىدى
تاتلىق  . ئانىسىنى قۇچاقالپ یېتىپتۇ. كۆرەلمىدىم پۇتىنىڭ بىرسىنى-

  . كۈرنىدۇ ئۇخالۋاتقىندىن یاخشىالشقاندەك
  . كىچىك قارغاي ئاینىڭ یاردىمىدىن مهمنۇن بولدى

  . مېنى خاتىرجهم قىلدىڭ  ساڭا كوپ رەھمهت-
قارغاینىڭ بۇ . ئۈزەلمهیتى ۈزەللىكىدىن كىچىك قارغاي كۆزلىرىنىئاینىڭ گ

  .ئاینىڭ دىققىتىنى تارتتى  قاراشلىرى
  بۇنچه قارایسهن ؟ نېمىشقا ماڭا-
  . بهك گۈزەلسهن شۇڭا كۈزۇمنى سهندىن ئۈزەلمهیۋاتىمهن-
شۇنداق مهن چىرایلىق ئهمما بۇ گۈزەللىك مېنىڭ ئۆزۇمدىن . كۆپ رەھمهت-

 چۈنكى پۈتۈن گۈزەللىكنى یاراتقان گۈزەللهر گۈزەلى ئۇلۇغ. لكى ئالالھتىندۇربه ئهمهس
  . الالھتۇر

  شۇنداقمۇ ؟-
گۈزەل. ئالالھنىڭ ھهر  ھهئه،  ئهسلىدە ئالالھنىڭ یاراتقان ھهممه نهرسىسى-

سۆیگۈ  نهسىنى گۈزەل قىلىپ یاراتقىننى ھېس قىلىپ یهتمهك خۇشاللىق ۋە
  .دى ئايدەپ جاۋاپ بهر  بۇلىقىدۇر

ئىدىكى كائىناتنى یاراتقان یاراتقۇچىسىنى  كىچىك قارغاي شۇ قهدەر ھهیران قالغان
  . گۈزەللىكىگه باققىنىچه مهس بولغان ئىدى ئویالۋاتاتتى،  ئهتراپىدىكى مهۋجۇداتنىڭ

بۇ قهدەر گۈزەل بولسا،  سېنىڭ گۈزەللىكىڭ  یاراتقانلىرىڭ  ئهي ئۇلۇغ ئالالھىم!-
  .دىدې  قانچىلىكتۇ؟

  .بۇ سۆزلىرىنى ئاڭلىدى  قارغاینىڭ ئاي كىچىك
ئالالھنىڭ بىر ئىسمى . قېرىنداش بهكمۇ چىرایلىق تهسهۋۋۇر قىلدىڭ قارغاي-

گۈزەللهشتۇرمهك،  گۈزەل یاراتقۇچى  جهمىل دېمهك گۈزەل بولغان، . جهمىلدۇر
ىدىن ئهتراپىڭدىكى ھهربىر نهرس دېمهكتۇر،  ئۇنىڭ گۈزەللىكى شۇ قهدەركى،  سهن

قۇرۇت،  مىۋە،    ، دېڭىز تاغ،  تاش،   ئۇنىڭ گۈزەللىكىنى ھېس قىلىپ یېتهلهیسهن، 
  . ھایۋان ۋە ئىنسان
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 زېمىننىڭ پادىشاھى
قۇشقاچ ئۈزىنى ئوڭشالغاندهك ھېس قىلدى. ،  بوالي دېگهن ئىدى چۈش ۋاقتى

سېغىنغان زىیارهت قىلىشقا باراتتى. ئۇنى ھهقىقهتهن بهك  بۈگۈن ھهر ھالدا قارغاینى
تاپىلىغان بولسىمۇ   قایتا-ئارام ئېلىشنى قایتا ئىدى. ئانىسى ئۇنى نهچچه كۈن

چىدىمایۋاتاتتى. ئانىسىدىن رۇخسهت  قارغاینىڭ ھهسرهت چىكىشىگه  ئهمما
سۈركهلگهنچه جېنى ئاغرىپ بهكمۇ  سورىدى ۋه یولغا راۋان بولدى. شامال پۇتىغا

یېنىپ قایتىپ كىتىشنى  قېتىم كهینىگهئاغرىقتىن نهچچه ،  تهسته كېتىۋاتاتتى
داۋامالشتۇرۋاتاتتى. خېلى بىر  سۆزىده تۇرۇش ئۈچۈن ئۇچۇشنى  یۇ ئهمما-ئویلىدى

خوشلىقىدىن پۈتۇن ھالسىزلىقىنى  قۇشقاچ،  ۋاقىتالردىن كېیىن تاغ تۈپىسى كۈرۈندى
قارغاي تېخىچه ئۇیقۇدا  .قارغایغا ئۇالشتى  تىرمىشىپ-ئۇنۇتقان ئىدى. تىرشىپ

ئۇنىڭغا قاراپ  دى. كېچىدىن ئۇنىڭ ئۇیقۇسۇزلىقىنى بىلگهچ ئۇنى ئویغاتمايئى
قارشىسىدا  .مۇشۇنداق قىلىپ بىر سائهتتىن كېیىن قارغاي ئویغاندى،  ئولتۇردى

،  ئۇۋلىدى تۇرغان قۇشقاچنى كۆرگهن قارغاي كۆزلىرىگه ئىشهنمىگهن ھالدا كۆزلىرىنى
  .ېتىپ تۇرۇپ قالدىخۇشاللىقىدىن نىمه دېیشىنى بىلمهي داڭ ق

  ؟سېنى ئۇزاقمۇ ساقالتتىم،  كهلدىڭ جان قېرىندىشىم قاچان-
  .خۇشال ئىدى قۇشقاچمۇ قارغایغا ئوخشاشال بهك

،  خالىمىدىم یاق ھېلى كهلدىم. ئۇیقۇسىز ئىكهنلىكىڭنى بىلگهچ ئویغۇتۇشنى-
  .یاخشى تۇرۇپسهن دېدى

  .سهنمۇ خېلى یاخشى كۆرۈنىسهن،  ئالالھقا شۈكرى-
  .ساقایدىم. سېنى بهك سېغىندىم دېدى قۇشقاچ،  رهببىمگه ھهمدىلهر بولسۇن-
  .مهنمۇ سىنى-
نهرسىلهرنى  كۆپ  ساڭا  بىلىمهن تۈنۈگۈن ئاي قېرىدىشىمىز دېدى. ئاي-

  .چۈشهندۈردى ھهرھالدا
ئالالھنى تۇنۇشنىڭ بارلىق   ھهئه. گۈزهل نهرسىلهرنى چۈشهندۈردى. ئۇلۇغ-

پهیغهمبىرىمىز مۇھهممهت  .قنىڭ بۇلىقى ئىكهنلىكىنى ئۆگهندىمگۈزهللىك ۋه خۇشاللى
 نى ئاز بولسىمۇ تونىغان بولدۇم. یهنه باشقا (سهللهلالھۇ ئهلهیھى ۋەسهللهم)  
چىققىنىچه ئاي   قۇیاش  ئهمما،  نهرسىلهرنى سورىماقچى ئىدىم

غایىپ  شۇڭا تىزال،  گۈزهللىكىگه بهرداشلىق بىرهلمهسمىش قۇیاشنىڭ  قېرىندىشىمىز
  .بولدى

  .دېدى قۇشقاچ؟ نهرسىلهرنى سورایتتىڭ باشقا قانداق-
ئاسمان سانسىزلىغان یۇلتۇزالر بىلهن  ، تۈنۈگۈن ئاخشام ئاسمانغا نهزهر سالدىم-

  .بولدى تۇیۇقسىز كالالمدا بىر سوئال پهیدا،  بىزىلىپتۇ
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سۆھبهتكه  بۇ  قۇشقاچ بىلهن قارغاینىڭ سۆھبىتىنى تىڭشاۋاتقان بىر یاۋا گۈلمۇ
  .قوشۇلدى

  ؟مېنىڭمۇ بهك بىلگۈم بار قانداق سوئال ئۇ-
قاناتلىرىڭنى ،  سهن بولساڭ قاناتلىرىڭ بىلهن ئۇچىسهن،  تىكىلدىم مهن تۇپراققا-

یهرگه چۈشىسهن.ئۇ سانسىزلىغان یۇلتۇزالر ئاسماندا قانداق  ھهركهتلهندۈرمىسهڭ
  :قۇشقاچ؟ تۇرىدۇ

  ؟سهم ئىشنهمسهنئۈزلىكىدىن مۇشۇنداق تۇرىدۇ دې-
  .بۇ مۇمكىن ئهمهس،  یاق-
ئۇالر بوشلۇقتا ھهرىكهتسىز تۇرمایدۇ. بىر نوقتىنى ،  ئهلۋهتته مۇمكىن ئهمهس-

  .ھهرىكهت قىلىدۇ ھهم ئۈز ئهتراپىدا ئایلىندۇ بویالپ
  ؟ھېچ سوقۇشۇپ كهتمهمدۇ-
  .یاق-
  ؟تۈزۈم قانداق ساقلىندۇ  ئۇنداق بولسا بۇ یول-

  ؛تهبهسسۇم بىلهن ئوڭشىدى ۋهقۇشقاچ ئاۋازىنى 
تۇرغۇزغان ۋه مهلۇم  ئاسماندىكى سانسىزلىغان یۇلتۇزالرنى بوشلۇقتا،  ئهلۋهتته-

ساڭا  بۇالرنى،  قانۇنىیهت ئىچىده ھهركهتلهندۇرگهن زات ئۇلۇغ ئالالھتۇر
 .چۈشهندۈرمىكىم ئۈچۈن ئالدى بىلهن ساڭا ئاسمان جىسىملىرىنى تونۇتمام الزىم

  ؟سهنچه قۇیاش چوڭمۇ دۇنیامۇ؛ سورايسهندىن بىر سقئال 
  ؛جاۋاپ بهردى قارغاي ھېچ ئویالنماستىنال

  .دۇنیا-
یۇلتۇزالر دۇنیادىن چوڭ  دىدى قۇشقاچ. قۇیاشنى قویۇپ تۇرى كىچىك،  بىلمىدىڭ-

  ؟تۇرمامدۇ
  .قاراپ تۇراتتى قارغاي ھهیرانلىقتىن نېمه دىیشىنى بىلمهي

  ؟ئهمما قانداقسىگه-
بۇلۇت ئىچىگه یۇشۇرۇنغان قۇیاش  نى یوشۇرۇن ئاڭالۋاتقانئۇالرنىڭ سۆھبىتى

ئالدى ۋه چۈشهندۈرۈشكه  ئۇالردىن بۇنى ئۆزى ئۇالرغا چۈشهندۇرۇپ بىرىشكه ئىزىن
  ؛باشلىدى

ئۇنىڭ جىسمى بىلهن كۆزىنى  .ھازىر ھهممىمىز بىرلىكته قۇشقاچنى كۆزىتهیلى-
ۇنیا بىلهن مېنىڭ د ؟سېلىشتۇرایلى. جىسمى كۆزىگه قارىغاندا چوڭ شۇنداقمۇ

ئارا -بار. بىز ئۆز یۇلتۇزالر  ئارامدىكى مۇشۇنىڭغا ئوخشایدۇ. بۇ یهرده مىلیۇنلىغان
یىراقلىشىپ یاكى  ، بىرىمىزنىڭ یولىغا كىرمهیمىز-بىر،  قېرىنداش بولۇپ ئۆتىمىز

ساقالیمىز. بۇ  ھهر زامان ئوخشاش بىر تهڭپۇڭلۇقنى،  بهك یېقىنلىشىپ كهتمهیمىز
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یىراقالشسام ئالالھ  ن ئۆزگهرمهیدۇ. ئهگهر مهن ئازراقال یېقىنالشسام یاكىھېچ بىر زاما
  .دېدى  ساقلىسۇنكى كۈیۈپ كۈل بولىمىز

  ؛ئىچىگه یوشۇرالمىغان ئىدى قارغاي ھهیرانلىقىنى
سوقۇشۇپ ؟ ئىداره قىلدۇ بۇ قانۇنیهتنى كىم؟ سىزنى كىم ھهرىكهتلهندۇرىدۇ-

  ؟ى قانداق ساقالیسىلهرئارىدىكى بۇ ئارلىقن،  كهتمهسلىكىڭالرنى
قۇیاش تهبهسسۇم بىلهن قارغایغا قاردى ۋه بۇنى ئهمدى قۇشقاچ ساڭا 

  .دېدى ۋه یهنه بۇلۇت ئارسىغا یۇشۇرۇندى چۈشهندۇرسۇن
  ؛ئویلىنىۋالغاندىن كېین سۆز باشلىدى قۇشقاچ دېمهكچى بولغانلىرىنى

رسى بار. بىز بىر یول ئىداره قىلىۋاتقان بى قارغاي توغرا سۆزلىدى. بۇ قانۇنیهتنى-
ساقچى یوق بولسا بۇ یولدا نېمىلهر یۈز  قاتناش چىراقالر ۋه،  دوقمۇشۇنى ئویالیلى

  ؟بىرىدۇ
ئهمما ئاسماندا ھېچ بىر زامان قازا یۈز ،  بىرىدۇ داۋاملىق قاتناش ۋهقهلىرى یۈز

ن ئارىسىدىكى سانسىزلىغان نهرسىلهرنى یاراتقا بهرمهیدۇ. ئاسمان زېمىننى ۋه ئۇنىڭ
ھهرىكهتلهندۈرىدۇ ۋه ئىداره قىلىدۇ.  ئۇلۇغ ئالالھ ئاسماندىكى ئۇ جىسىمالرنى

پهقهت ئالالھنىڭ ئهمرى بىلهنال  زېمىن ۋه ئۇنىڭ ئارىسىدىكى ھهر نهرسه،  ئاسمان
ھهرهكهتلهندۈرۈش ئۇلۇغ یاراتقۇچىمىز  ھهرىكهت قىلىدۇ. بۇ سانسىزلىغان شهیئىلهرنى

بۇ چهكلىك ،  چهكسىزدۇركى ھنىڭ قۇدرىتىئالالھ ئۈچۈن ھېچ قېیىن ئهمهس. ئالال
-كىچىك جانلىق-چوڭ ئهقلىمىز بىلهن ھهرگىزمۇ پهرهز قىاللمایمىز. كائىناتتىكى

ئوخشاش  بىر جهڭچىگه  خۇددى،  بارلىق مهۋجۇداتالرنىڭ ھهر بىرى  جانسىز
شهیئىنىڭ  ئالالھ ھهر. ئالالھنىڭ ئهمرىنى شهرىتسىز تهسلىم بولغان ھالدا ئورۇنالیدۇ

 .دېدى ، ئىداره قىلىۋاتقان ئۇدۇر،  دۇنیانى ھهرهكهتلهندۈرىۋاتقان،  ھىدۇرپادىشا
  كائىناتنىڭ سۇلتانى

تۇپراققا جان قوشقان ئىدى. قارغاینىڭ ئهتراپى  ئاخشام یاققان یامغۇر جانسىز
بىرى بىلهن ئورۇن  -گۈللهر گۈزەللىكته بىر یىشىللىققا تولغان ئىدى. رەڭگارەڭ

نهرسىلهر بىلهن قوشۇلۇپ ئىللىق بىر ئائىلىگه  دى ئهتراپىدىكىتالىشاتتى. قارغاي ئهم
بىلهن پاراڭلىشىۋاتاتتى،  بۇندىن ئىلگىرى بۇنداق  ئایالنغان ئىدى. قارغاي بىر قۇرۇت
  .ھهم پهرەزمۇ قىاللمایتى بىر قۇرۇتنىڭ بارلىقىنى بىلمهیتتى

رگىنىچه قارغاي ئۇالرنى كۆ بىر ۋاقىتالردىن كېیىن كهپتهر بىلهن قۇشقاچ كهلدى، 
ئالدى. ئۇالر قارغاینىڭ  بهكمۇ خۇشال بولدى. مهرھابا دېگىنىچه ئۇالرنى قارشى

ۋە ئهتراپنىڭ بهكمۇ  شاخلىرىغا قونغىنىچه ئهتراپتىكى ئۈزگىرىشلهرنى پهرىق ئهتتى
  .گۈزەل بوپتۇ دېدى

  قارغاي؛
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ئۇ بۇالرنى بىزنى سۇسىز قویمىدى،    بۇلۇت قېرىنداش ھهئه،  شۈكۈرلهر بولسۇنكى-
  .بىر بۇیرۇق بىلهن ئورۇنالیدىكهن

  بۇنى ئاڭلىغىنىچه؛  یاۋا گۈل
  .ئهجابا كىمدىن بۇیرۇق ئالىدىكهن،  دېدى-

  .یاۋا گۈلگه قاردى  ھهممه
  .ئهلۋەتته ئۇلۇغ ئالالھتىن ئالىدۇ،  دە دېدى-

 بۇالرنى  توغرا بېرىلگهن بولسىمۇ ئهمما یاۋا گۈل كىچىك بولغاچ  جاۋاپ
  .نمهیتتى،  بۇ نۇرمال ئهھۋال ئىدىچۈشه

  :یاۋا گۈل
ئالالھ بۇ قهدەر  نهرسىلهر بار،  دۇنیا بۇ قهدەر چوڭ ئىكهن ئهتراپىمىزدا نۇرغۇنلىغان-

قىلىدۇ؟ بۇنىڭ ئۈچۈن چوقۇم كۆپلىگهن یاراتقۇچى بولىشى  مهۋجۇداتنى قانداق ئىدارە
  .سوردى شۇنداقمۇ ؟ دەپ  كېرەك، 

 ممه شۇ قهدەر چۈچۈدىكى ئالالھۇ ئهكبهر،  ئالالھ سېنىبۇ ئاخىرقى سۆزدىن ھه
  .مهغپىرەت قىلسۇن دېدى ھهممه بىردەك

  :ۋە  ئۆزگهردى  چىرایى بۇ ئىنكاستىن قورىقتى بولغاي  یاۋا گۈل
 .دېدى تىترەپ تۇرۇپ  خاتا سۆزلىدىممۇ؟-

  :گۈلگه تهبهسسۇم بىلهن قارىدى ۋە كهپتهر یاۋا
- .دېدى  بىلىپ تۇرۇپ دېمىدىڭ ا ئهمما سهن بۇنىھهئه،  دېگىنىڭ بهكمۇ خات-

دەپ   قىلىۋاتقان پهقهت بىر یاراتقۇچىمۇ؟ یهنى پۈتۈن دۇنیانى،  ئاسمانالرنى ئىدارە
  .سورىدى یاۋا گۈل

چۈشهندۈرۈشنى ئویلىدىیۇ ئهمما قانداق چۈشهندۇرۇشنى بىلمهي  كهپتهر ئۇنىڭغا
  .قارىدى  بىرەلهمسهن دېگهنچه قۇشقاچقا سهن چۇشهندۇرۇپ

ئىدىم،  ئانامدىن ئاڭلىسام  ئىشهنچىم یوق،  ھېلى تېخى دانىش توشقاننى كۆرگهن-
قىسمى كىتاپ ئوقۇش  ئۇ بهك بىلىملىك كىالسسىك بىر توشقانكهن،  ۋاقتىنىڭ كۆپ

دەپ نام » توشقان دانىشمهن«بىلهن ئۈتىدىكهن،  بۇنىڭ ئۈچۈن ئورمان خهلقى ئۇنىڭغا 
ئۇنى  غا ئهڭ یاخشىسى ئۇ جاۋاپ بهرسۇن مهن بېرىپبىرىپتىمىش. بۇ سوئالالر

  .چاقىرىپ كىلهي دېدى
یهردىكى ئۇششاق   توشقان .بىر ئازدىن كېىیىن قۇشقاچ توشقان بىلهن بىلله كهلدى

ئېھتىیاتچانلىق بىلهن ماڭدى ۋە  چىچهكلهرگه زەخمه یهتكۈزمهسلىك ئۈچۈن ناھایىتى
ئاڭالتتى،  یاۋا   تېمىنى توشقانغا ى. ئۇالرئۆزىگه الیىق بىر جاینى تالالپ ئورۇن ئالد

  .چۈشهندۇردى گۈلنىڭ ئهھۋالىنىمۇ 
  :بۇالرنى ئاڭلىغاندىن كېیىن توشقان
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چۈشهندۇرىمهن دېدى ۋە  ئهنسىرىمهڭالر،  ئىنشائالالھ مهن ئۇنىڭغا-
  :سوراشقا باشلىدى سوئال

  شوپۇر ھهیدەیدۇ؟  قانچه بىرال ۋاقىتتا  ئاپتۇبۇسنى  بىر-
  :اچقۇشق

  . ئهلۋەتته بىر شوپۇر-
  شوپۇر بولسا قانداق بوالتتى؟ ئهگهر ئىككى-
  .ئۇ ۋاقىتتا رول ئىككى بولىشى كىرەك-

  .ئىككى شوپور ھهیدىیهلمهیدۇ  بىر ئاپتۇمۇبۇلنى بىرال ۋاقىتتا دېمهككى
  :داۋامالشتۇردى توشقان سئالىنى

  بىر یېزىدا نهچچه سىكىرتار بولىدۇ؟-
  .دېدى كهپتهر ولىدۇب ئهلۋەتته بىر

  .ئهگهر ئىككىسى بولسا قانداق بوالتتى دەپ سورىدى توشقان-
 ئۇرۇشۇش توقۇنۇش بوالتتى ھهر ھالدا. خهلق نېمه قىلىشىنى بىلهلمهي قالغان-

  .دىدى كهپتهر بوالتتى
  :توشقان

  :گۈزەل دېدى ۋە یاۋا گۈلگه قاردى-
  شاھ بولدۇ؟یهنه بىر سو ئال سوراي بىر دۆلهتته نهچچه پادى

  .دەپ جاۋاپ بهردى یاۋا گۈل بىر پادىشاھ
  بولسا نېمه بوالتتى؟ گۈل قېرىنداش،  بىردىن ئوشۇق  یهنه بىر سوئال سوراي-
بىلمهیتتى.  كىمنىڭكىنى ئاڭلىشىنى  مالمانچىلىق بوالتتى مېنىڭچه. خهلق-

قانلىشىپ،  قاالیمى ھۇزۇر قالمىغان بوالتتى،  تۈزۈم  دۆلهتته خاتىرجهملىك تۈگهپ
  .دەپ جاۋاپ بهردى گۈل دۆلهت پارچىلىناتتى

توشقان   قىلغان یهرگه ئهكهلگهن ئىدى. بىر ئازدىن كېیىن توشقان تېمىنى ئارزۇ
  :یهنه سوردى

نېمه بوالتتى؟ یهر یۈزىنى ئویال،  ئاسماندىكى   باشقا یاراتقۇچىالر بولسا ئالالھتىن-
  .جىسىمالرنى ئویال دېدى سانسىزلىغان

یاراتقۇچىنىڭ مۇمكىن  هممه گۈلگه تىكىلگهن ئىدى. گۈل ئهمدى بىردىن كۆپھ
  :چۈشهنگهن ئىدى. گۈل خىجىل بولغان ھالدا  ئهمهسلىكىنى

  .چۈشهندىم. ئهمدى بۇنداق قامالشمىغان سوئال سورىمایمهن دېدى-
توشقان. ئۇلۇغ ئالالھنىڭ بىر ئىسمى   یېرىم قىلما دەپ تهسهللى بهردى كۈڭلىڭنى-

  .یالغۇز بولغان،  ئوخشىشى بولمىغان دېدى یهنى هھهدتۇر، ئ
  .كهپتهر خاتىرجهم بولغان ئىدى
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 رەھمهت توشقان قېرىنداش. تولىمۇ گۈزەل رەۋىشته چۈشهندۈردۈڭ. بىر ۋىالیهتته-
ئىككى ۋالى،  بىر یېزىدا ئىككى سىكىرتار،  بىر دۆلهتته ئىككى پادىشاھ بولماس. 

ئۇنىڭ كۈچى چهكسىزدۇر،  ئوخشىشى،   ھ ئىدارە قىلىدۇ، یالغۇز بىر ئالال دۇنیانى
 .خۇشال ئىدى  ھهممه شۇ قهدەر  .دېدى جۈپتى یوقتۇر

 گۇۋاھلىق بىرىىشىكېلهنىڭ 
ئهسىر نامىزى ئوقۇلدى. ھاۋا خېلى سالقىنلىغان ئىدى.   مهسجىدى نهبهۋىده

  ؛پهیغهمبىرىمىزنىڭ یېنىغا كهلدى ۋه ساھابىلهردىن بىرى سۈیۈملىك
مۇبارهك قهدىمىڭىز یهتكهن بولسا  سىزنى بېغىمغا تهكلىپ قىلىمهن، یا رهسۇلۇلالھ-

  .تولىمۇ خۇرسهن بوالتتىم دىىدى
بۇ گۈزهل تهكلىپنى قوبۇل قىلدى ۋه ھهزىرىتى ئۈمهردىن تهركىپ   نهبىلهر سۇلتانى
ساھابىلهر بىلهن یولغا چىقتى. بۇ مهدىنهگه كىرىش یوللىرىغا  تاپقان بىر بۈلۈك

ىئچىده خورما دهرهخلىرى ۋه بىر بۇالق بار ىئدى. سۈیۈملۈك  .ىئدى   بىر باغ  ىنیېق
بىلهن یوغان بىر خورما دهرىىىنىڭ سایىسىغا كىلىپ  پهیغهمبىرىمىز ساھابىلهر

   .وئلتۇردى
باغ ساھىبى بۇ ەئزىز مىھمانلىرىغا یېڭى پىشقان خورمىالردىن  بىر ائزدىن كىیى  

ۈك پهیغهمبىرىمىزنىڭ باغچىسىغا كهلگىندىن گۈل یۈزل ەئكهلدى. ائلالھنىڭ رهسۇلى
   .ىئدى    تولىمۇ خۇشال

ساھابىلهر سۈیۈملۈك پهیغهمبىرىمىز بىلهن بىلله بولغان بۇ قىممهتلىك   
، بىلمىگهن نهسىلىرى ھهققىده سورایتى  بىكار ۈئتكۈزمهسلىك ۈئچۈن  دهقهقهلهرنى

   .قاندۇراتتى پاساھهتلىك جاۋابى بىلهن تهشنا یۈرهكلهرنى پهیغهمبىرىمىز
یولدا ۈئتۈپ كىتىۋاتقان بىر یولوچىنىڭ دىققىتنى تاتتى ۋه باغقا  بۇ قاینام تاشقىنلىق
سىرتىدا بىر یىزىدا وئلتۇراتتى. قولىدا یولدا تۇتىۋالغان بىر كېله  كىردى. ۇئ مهدىنىنىڭ

  ؛كۈرگهن باغ ساھىبى بار ىئدى. ۇئنى
   .مهرھابا ! ساڭا نىمه الزىم دىىدى-

  ؛ىئشارهت قىپ    بهرمهستىن ائلالھنىڭ رهسۇلىنى جاۋاپیولوچى ھېچ 
پهیغهمبىرىمىزنىڭ نۇرلۇق یۈزى كىشىنىڭ  دهپ سوردى. چۈنكى؟ۇئ كىم -

  .دىققىتىنى تارتاتتى
  ؛ىئگهسى   باغ
   .دىدى  ائلالھنىڭ نهبىسى،  زات بۇ -

كۈز ائلدىدا تۇرغىنى ھهر  ىئدى. دىمهككى   یولوچى بۇ جاۋاپتىن تىڭىرقاپ قالغان
رهسۇلۇلالھنى  ئۇنىڭ   .ىئدى   ىئكهنلىكى بىلهن تونۇلغان زات بۇ پهیغهمبهر  رهپته ته

   .تۇنجى قېتىن كۈرشى ىئدى
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بۇ یولوچىمۇ بۇ زاتنىڭ سۈھبىتىنى ،  داۋامالشتۇرۋاتاتتى رهسۇلۇلالھ سۈھبهتنى  
  ..دىققهت بىلهن تىڭشاۋاتاتتى

 وچى رېسۇلۇلالھنىڭقولىدا كېله تۇتقان یول،  رهسۇلۇلالھ سۈزىنى ائخىرالشتۇردى
  ؛دىققىتىنى تاتتى. یولوچى رهسۇلۇلالھقا قولىدىكى كېلهنى ۇئزىتى پ تۇرۇپ

ىئكهنلىكىڭگه گۇۋاھلىق بهرسه مهن ساڭا   پهیغهمبهر  ھایۋان سىنىڭ  ەئگهر بۇ-
   .ىئشهنمهیمهن دىدى ىئزنىمهن بولمىسا

ائلدىن بۇ سۇ   .بۇ سۈزنى ائڭلىغان ساھابىلهر یولوچىغا قارغىنچه تۇرۇپ قالدى
بولسا  رهسۇلۇلالھنىڭ راھهتسىز بوپ قېلىشىدىن ەئندىشه قىلىشاتتى. رهسۇلۇلالھ

   .یولوچىغا تهبهسسۇم بىلهن قاراپ تۇراتتى
دهپ جاۋاپ بىرىشىگه تهلمۈرهتتى. بۇ ەئسنادا قولىدا  ساھابىلهر رهسۇلۇلالھنىڭ نىمه  

  ؛تهكرارلىدى ھایۋان تۇتقان كىشى سۈزىنى یهنه
     ىئكهنلىكىڭگه  پهیغهمبهر  اڭا گۇۋاھلىق بهېئسه مهن سىنىڭ ھهق ەئگهر بۇ ھایۋان س-

   .ىئشهنمهیمهن    ىئشنىمهن بولمىسا
جىمجىتلىق سۈردى. كىیىن رهسۇلۇلالھ  ائرىنى،  ەئممه رهسۇلۇلالھقا تىكىلدى    

  ؛كېلهگه قاراپ
  ! ەئي ھایۋان-

ھایۋان راستىنال ەئجابا بىر  .   ھهمىنىڭ كۈزى بىردهك كېلهگه بۇرالدى بۇ سۈز بىلهن
  ؛ائزدىن كىیىن كېله جاۋابهن بىر؟ سۈزلىیهلهمۇ 

   .ەئي مهخلۇقاتالرنىڭ گۈزهلى   ، مهرھهمهت-
سۈیۈنچ نۇرلىرى بىلهن ، ەئتراپىدىكىلهرنىڭ كۈزلىرى مهمنۇنلۇق    رهسۇلۇلالھنىڭ

  .ىئدى. كېله راستىنال سۈزلهۋاتاتتى  تولغان
  ؛رهسۇلۇلالھكېلهگه

  ؟قىلىسهن  قسهن كىمگه قۇللۇ، سۈزله-
  ؛كېله

،  جهننهتته رهھمىتى ، دېڭىىزدا یولى،  زىمىندا سهلتهنىتى،  ەئرشى   مهن ائسماندا-
پهقهت ۇئنۇڭغىال  دۇزاختا ائزابى بولغان ۇئلۇغ ائلالھققا قۇلچۇلۇق قىلىمهن پهقهت ۋه

   .ىئبادهت قىلىمان دىدى
  ؛رهسۇلۇلالھ

   .سوردى دهپ؟ۇئنداقتا مهن كىم -
  ؛كېله

،  ائخىرقهسىسهن لهرنىڭپهیغهمبهر  ، نىڭ پهرۋهردىگارىنىڭ رهسۇلىسهن ائلهملهر-
ائزغۇنلۇقتا  سىنى تهستىقلىغانالر سا ائدهتكه سىنى یالغانچىغا چىقارغانالر گۇمراھلىقتا
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  .قېلىپ ۈئزگه زۇلۇم قىلغان بولدۇ دهپ جاۋاپ بهردى
  ؛یولوچى 

 ، ىلىشىم كىرهكیا رهسۇلۇلالھ ! مهن مۇسۇلمان بولىمهن. بۇنۇڭ ۈئچۈن مهن نىمه ق-
   .دىدى

كۈز  ىئمان كهلىمىسىنى ۈئگهتتى. یولوچى   سۈیۈملۈك پهیغهمبىرىمىز بۇ یولوچىغا
 ىئمان كهلىمىسىنى ېئیتىپ مۇسۇلمان بولدى ۋه ساھابىلهر  تامچىلىغان ھالدا  یاشلىرى

ائرىسىغا قوشۇلدى. قهلبىنى تهسۋىرلهپ بهرگۈسىز بىر خاتىرجهملىك ۋه ھۇزۇر 
  .قاپلىدى

   .ناملىق كىتاپتىن  ئهلهیھىساالمنىڭ مۈجىزىلىرى» غهمبهر  پهی« 
نىمه  ئالالھ ۋه ئالالھنىڭ رهسۇلى  مۇسۇلمان بولغانالر  ئهینى ۋاقىتتا  مانا مۇشۇنداق

 ئالالھ رىزالىقىغا ئىرشىش  ئۇنى شهرىتسىز قوبۇل قىالتتى.  دهپ ھۈكۈم چىقارسا
یاخشى ئهمهللهر   ى ھازىرئۈچۈن یاخشى ئهمهللهرنى ئىزلهپ یۇرۇپ قىالتتى ھالبۇك

ئهمهللهر   مۇستهھهب  سۇننهت  ئالدىمىزدا تۇرسىمۇ ئۇنى قىلىشقا قىزىقمایمىز. كۈز
كىسىن پهرىز   قۇر ئان كهرىمده  تهرهپته تۇرسۇن ئالالھ بىر

بىر یاققا قایرىپ قویۇپ ھایاتىمىزنى ئىككىگه  ئهھكامالرنىمۇ  بىكىتكهن  قىپ
ئۈزىمىزنى "مۇسۇلمان" دهپ داۋراڭ سهپ یۇردۇق  یهنهتۇرسىمۇ   بۈلىۋالدۇق مۇشۇنداق

ئىسالمنڭ   دىسهك ۋه یاكى  ناماز ئوقۇ ۋه یۇرۋاتىمىز. قاچانلىكى بىرسىگه
یاكى بولمىىسا شۇ   قىلىمهن ئهھكاملىرىنى چۈشهندۈرسهك ئالالھ خالىسا بىر كۈن

چه بالىلىق بواللمایمىز. نهچ نىجىس مىللهتكه تاقاپ قویۇشتىن باشقا بىر جاۋاپقا ئىگه
ناماز ۋاقتى كهگهن   ئهركهكلىرىمىزنىڭ  ئۇالشقان قانچىلىغان  قا40بولغان یېشى 

چىسىنىڭ ئهمرىنى تهرىك ئهتكهن یاراتقۇ بولسىمۇ ئۇنۇڭدىن بىخهۋهر ھالدا
تېتىقسىز   یاكى تاماكا چهككهن ھالدا كوچا دوقمۇشلىرىدا غهیۋهت شىكایهت ۋه  ھالدا

مهنال ئهمهس بهلكى ئارىمىزدا نۇرغۇن.  اتقىنى كۈرگهنلهرپاراڭالر بىلهن كۈن ئۇتكۇۈزۋ
ئىدىم. (خاتا بوپ قالسا  قایسى بىر كىتاپتا مۇنداق بىر ھهدىس ئوقۇغان

 )كهچۇرسۇن  ئالالھ
نى سۈننىتىدىن یىراقلىشىدىكهن پهیغهمبهر   قانداق بىر قهۋىم ئالالھنىڭ كىتابى ۋه

ى سۇلتان قىپ قویمهن. قهۋىمن مهن ئۇنۇڭغا ئالالھتىن قورىقمایدىغان بىر
سۇنىتىگه قایىتمایدىكهن  مۇشۇنداقلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ یهنه ئالالھ ۋه رهسۇلۇلالھنىڭ

  .كهتكۇۈزمهیمهن شۇ زالىم قهۋىمدىن قورقۇشنى ئۇالرنىڭ قهلبىدىن مهڭگۈ
ھن ۋه  سهۋهبى قۇر  بىزنىڭ بۇنداق خار مهھكۇم ھالغا چۇشۇپ قېلىشىمىزنىڭ

ھۈكۈمى  ىز دهپ تونۇیمهن. قاچانكى قهلبىمىزده ئالالھنىڭھهدىستىن یىراقالشقانلىقىم
 ۋه ھهدىس تىرىك قۇر  قاچانكى قۇر ئان ، نىڭ سۇننىتى ئورۇن ئالدىكهنپهیغهمبهر  
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 بىز ئالالھ بىزگه بهرگهن ئىززهت ۋه شان شهرهپنى قایتا  ئاندىن  ئایلىندىكهن  ئان غا
دىن بىلهن  ، بویسۇنغۇچى  قولىمىزغا ئااللیمىز. ھهممىمىزگه مهلۇمكى مۇسۇلمان

   .بىردىن ئایرىغۇچى ئهمهس -بىر ھایاتنى
مۇنداق بىر ئىش ھىلى ھهم  ئۇنۋېرسىتتىا ئوقۇۋاتقان چېغىمدا یۈز بهرگهن

قالغان  ئىسىمدىن چىقمایدۇ. قۇربان ھېیىت بایرىمىغا نهچچه كۈن
 ن ئىالنیېنىدىكى ئىالن تاختىسىغا چاپالنغان ئۇیغۇرچه یېزىلغا  كۈتۈپخانا  ئىدى.

 بولمایتى. دىققىتىمنى تاتتى. چۈنكى بۇ یهرده ئۇیغۇرچه خهتلهرنى ئالدىراپ كۈرگىلى
   .ئىالن مۇنداق یېزىلغان ئىدى

  ئهسساالمۇ ئهلهیكۇم      
.. كۈن . دوسالرنىڭ قۇربان ھېیىتنى كۈڭۇللۇك ئۇتكۇزىشى ئۈچۈن. مۇسۇلمان

سا كىچىلىگى ئاشخاننىڭ ئىككىنجى قهۋىتىده تان مۇسۇلمانچه  ئاخشام
   ....قارشى ئالىمىز  قىلىشىنى دوسالرنىڭ قهدهم تهشرىپ ، ئورۇنالشتۇردۇق

نىمه بولدى   قالغان ئىدىم بېشىدىكى سۈزنىڭ مهنىسىنى مهن تولىمۇ ھهیران
  ى. !!!دهۋهت قىلغىنى نىمه بولد  ئارامگاھىغا شهیتان  ئاخىرىغا كىلىپ

ئىمانىمىزغا ساھىپ چىقمىغانلىق   ،دىنىمىزنى قوغدىمىغانلىق مانا مۇشۇنداق ئۈز
قالمىدى.   ۋىجدان غۇرۇر ، سۈپهت  ئهرگه خاس نهتىجىسىده ئوغۇللىرىمىزده

نۇمۇسنىڭ ئۈزىنىڭ -ئىپپهت  قېچىپ قىزلىرىمىزنىڭ یۈزلىرىدىن ھایا سۇلىرى
  ......قالدى ئارتۇق ئىكهنلىكىنى بىلمهس بوپ  جېنىدىنمۇ

  .مۇستهھكهم قىلسۇن هدىمىنى ئىمان یولىداق ، ئۇلۇغ ئالالھ ھهمىمىزنىڭ قهلبىنى
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  بهشىنچى پهسىل: 

 نهسىھهت 100قىزالرغا 
 تۈزگۈچىدىن

سىز ۋە بىزگه مهلۇمكى ھایاتنىڭ نۇرغۇن ئىسسىق سوغۇقىنى بېشىدىن ئۆتكۈزۈپ 
بۇۋىلىرىمىز ناھایىتى ئىخچام -قىممهتلىك ھایات جهۋھهرلىرىنى مۇجهسسهملىگهن ئاتا

»  سىھهتكه یېقىن قۇالق مهڭگۈ ئۆز رولىنى جارىي قىلدۇراالیدۇھېكىمهتلىك نه« قىلىپ:
  دەپ ئېیتىقان.

دەرۋەقه،  كىشى پایدىلىق نهسىھهتلهر بىلهن كۆپرەك ئۇچىرشىپ تۇرسا،  ھایاتىنى 
گۈزەل مهناالر خهزىنىسىدە سهیر قىلدۇراالیـدۇ. بـۇ خىـل سـهیر ئىنسـاننىڭ ھایاتىقـا       

ۇرۇش دەرىسخانىسـى بولـۇپ،  بـۇ خىـل     بولغان چۈشهنچىسىنى تېخىمۇ چوڭقۇرالشـت 
ــیهت     ــۇنداقال جهمىئ ــى ئىنســانىیهت،  ش ــۆپلهپ تهســىس قىلىنىش دەرىســخاننىڭ ك
تهرەققىیاتى ئۈچۈنمۇ ئىنتـایىن مـۇھىم. مهن خهلقىمىزنىـڭ ئـۆز مهنىـۋىیهت ئـالىمىگه       
تۇلىمۇ ماس بولغان ھېكىمهتلىك نهسىھهتلهر بىلهن كۆپرەك ئۇچىرشـىش ئىسـتىكىگه   

ــى  ــازراق بولس ــولىڭىزدىكى    ئ ــهتته،  ق ــگهن مهقس ــېگهر دې ــى ت ــا «مۇ مهنپهئهت قىزالرغ
دېگهن كىتابنى تـۈزۈپ چېقـتىم. كىتابقـا كىرگـۈزۈلگهن ھـېكىمهتلهر      » نهسىھهت100

ئــۆزنى مۇكهممهللهشتۈرۈشــىدە،  ئــۆز قىممىتىنــى بىلىــپ -زامــانىمىز قىزلىرنىــڭ ئــۆز
  یېتىشىدە تۈرتكىلىك رول ئوینایدۇ.

 بىرىنچى نهسىھهت
ــ ــدۇر.   ئهي قى ــپهت پهردىســىگه ئورالغىن ــا ۋە ئىپ ــۈزىلى ھای ــڭ ئهڭ گ زىم،  قىزالرنى

ھهقىقهتهنمۇ قىزالر قهلهم قاش،  شهھال كۆز،  ئۇزۇن چاچ،  كېلىشكهن،  گۈزەل بولسىمۇ 
ھایالىق بولمىسا،  ئۇالرنى ھېچكىم گـۈزەل دېمهیـدۇ. ئىپپهتلىـك قىـز دېگهنـدە،       -شهرم

-پاراسـهتلىك،  ھایـالىق،  نۇمۇسـچان،  ئاتـا    -ئهقىلكۆز ئالدىمىزغا تهبئىیتى مۇالیىم،  
كىچىكــلهرگه ئېتبــارلىق قىــز -ئانىغــا مېھرىبــان،  قېرىنداشــلىرىغا كۆیۈمچــان،  چــوڭ

نامایان بولىدۇ ۋەبۇنداقالر كۆزىمىزگه چىرایلىق،  یېقىملىق كۆرۈنىدۇ. ھایا كىشىلهرنى 
ىڭ ھایاسـى بولمىسـا،    یامان یولدىن قایتۇرغۇچى ۋە یاخشىلىققا ئۈندىگۈچىدۇر. كىمن

  شۇنىڭ ئۇیىتى بولمایدۇ ۋە بارچه قهبىھ ئىشالرنى قىلىشتىنمۇ یانمایدۇ.
 ئىككىنچى نهسىھهت
ۋىجدانىي پاكلىق،  نومـۇس،  ھایـا دېگهنلىكتـۇر. قىزالرنىـڭ      -ئهي قىزىم،  ئىپپهت

ر تهبئىیتىگه خاس پاكىزلىق،  ھایا،  نهپىسلىك،  زىبالىق،  ھۇشیارلىق كهبـى پهزىلهتـله  
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یېـرىم   -ئۇالرنىڭ ھۆسـنىگه ھۆسـىن،  التـاپىتىگه التـاپهت قوشـىدۇ. قىزنىـڭ ھۆسـنى       
ئىنسـاندا مهڭگـۈ تۇردىغـان    «بایلىق،  ئهقلى بولسا خهزىنه. ئۇلۇغ ئالىم ئىـبىن سـىنا:   

» ھۆسىن ۋە التاپهت ھایا بىلهن ئىپپهتتۇر،  ھایاسىز یۈز جانسـىز جهسـهت كهبىیـدۇر   
نى ئـۆزىگه تارتىـدىغان،  ئىسسـىق كۆرسـىتىدىغان     دېگهن ئىدى. دەر ھهقىـقهت ئـادەم  

كىشىنىڭ ھایا ۋە ئىپپىتىدۇر. ھایا ۋە ئىپپهتنى ئۆزىدە مۇجهسسهملىگهن قىـز   -نهرسه
  ھامانهم ھهقىقىي ئىنسانلىق خاراكتېرىنى یېتىلدۈرەلهیدۇ.

 ئۈچىنچى نهسىھهت
ئىككىسى  یاخشىلىق بىلهن یامانلىقنىڭ بولىقى. بۇ -ئهي قىزىم،  تىل بىلهن یۈرەك

یاخشى بولسا،  ئادەممۇ  بهختلىك ۋە یاخشى بولىدۇ. بۇ ئىككى یامان بولسا،  ئادەممۇ 
 -یامانلىق ۋە  بهختسىزلىكتىن خالىي بواللمایدۇ. بۇنداق بولۇشىدىكى سـهۋەب: تىـل   

یۈرەكنىــڭ جارچىســى. یــۈرەك نېمىنــى ئویلىســا،  تىــل شــۇنى ســۆزلهیدۇ،  كۆڭــۈلگه  
قىلىدۇ،  كىشلهر سۆزگه ئۇستىلىقى بىـلهن ماختانسـا،  سـهن    كهلگهننى ئالهمگه ئایان 

 –سۈكۈت قىلىـش بىـلهن ماختـان. ھهر نهرسـىنىڭ دەلىلـى بـار. ئهقىلىنىـڭ دەلىلـى         
سۈكۈتتۇر. سهن سۈكۈت قىلش ئارقىلىق ئۆز مهقسىتىڭگه  –پىكىر،  پىكىرنىڭ دەلىلى 

  ىدۇ.یېتهلهیسهن. سۈكۈتتىن یىراقالشساڭ مهغلۇبىیهت سېنى قارشى ئال
 تۆتىنچى نهسىھهت

ئهي قىزىم،  كىشنىڭ خاپا بولۇپ تۇرغان ۋاقتىدا مهسـىله سـورىما. ئهگهر سـېنىڭ    
خاپا بولۇپ تۇرغـان ۋاقتىڭـدا بىـراۋ مهسـىله سورىسـا،  سـۆزىگه قـاراپ جـاۋاب بهر،          
ئهقلىڭ یهتمهس سۆزنى سۆزلىمه،  كۈچۈڭ یهتمهس ئىشقا ئېسىلما. ھهر ئىشتا ئوتتۇرا 

ە تۇتۇش كېرەك. جامائهت بار یهردە،  مهجلىسته بىرىگه سۆزۈڭ بولسا،  ھاللىقنى كۆزد
ئاشكارا سۆزله،  زۆرۈر بولمىسا،  پىچىرالپ سۆزلىشىشنىڭ ھـېچ پایدىسـى یـوق. ھهر    
تۈرلۈك سۆزنى ئاڭلىساڭ گۇیاكى ئاجىزلىقتىن كۈچلهنگهندەك ئـاڭلىغىن. بـۇ سـۆزلهر    

ېنىڭ بىلهن ئاڭال. چۈنكى،  سـۆز  كهلمىسۇن،  جېنىڭ،  ت –مهیلى كېرەككه كهلسۇن 
  بىر سهدەپكه ئوخشایدۇ. ئۇ كۆڭۈل دەریاسىدىن چىقىدۇ.

 بهشىنچى نهسىھهت
ــر    ــق قهدى ــازاكىتىنى،  قىزلى ــڭ ن ــزىم،  قىزالرنى ــۇرىدىغان  -ئهي قى ــى ئاش قىممىتىن

سىپایه،  دەل جایىغا كهلتۈرۈپ،  مېھرىبانلىق پۇرىقىنى -ئهمهللهرنىڭ كاتتىسى سىلىق
ۇپ ئهدەپلىك سۆزلهشتۇر. سـۆزلىگهندىمۇ راسـىت سـۆزلهش،  گهپنـى     سىڭدۈرۈپ تۇر

قســقا،  مېغىزلىــق قىلىشــقا،  مهنىلىــك،  ئورۇنلــۇق سۆزلهشــكه ئــادەتلىنىش؛ ئــۇزۇن،  
بىمهززە سۆزلهپ كىشىلهرنى بىزار قىلىماسلىق كېرەك. خهلقىمىز توال گهپ قلىـدىغان  

كۆپ گهپ قلغۇچىالر ئۆزىنىڭال كوت،  الۋزا دەپ ئاتایدۇ. -كىشلهرنى ئهدەپسىز،  كوت
گېپىنى یورغىلتىدۇ،  خاراكتېرىدىن مهمهدانلىق چىقىپ تورىدۇ،  ئۇالرنىڭ كۆپ گهپ 
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  قلىشدىكى مهقسىتى ئۆزىنى كۆرسىتىشتۇر.
 ئالتىنچى نهسىھهت

تۇرۇش،  -ئهي قىزىم،  ئىپپهتلىك قىزالر ئۆزلىرىگه تهلهپچان،  ھایالىق بولىدۇ. یۈرۈش
،  مۇناسىۋەتلهردە قىزلىق شهنىگه یارىشـا ئىـش تۇتىـدۇ. كىشـلهر     كىیىنىش،  مۇئامىله

ئارىسدا كالته،  تار،  كۆكرىكى چوڭ كىیىملهرنى كىیىش،  مهمهدانلىق،  چاكىنا قىلىق،  
ئورۇنسىز ھهركهتلهرنى قىلىشنى ئۆزلىرىگه ھـار ئالىـدۇ. ئىپپهتلىـك قىـزالر،  بولۇپمـۇ      

ردا ئـۆزلىرنى قانـداق تۇتۇشـنى یاخشـى     یىگىتلهرنىڭ ئالدىـدا،  چـوڭالر بـار سـورۇنال    
بىلىدۇ. ھهربىر قهدىمىنى ئویالپ باسىدۇ. قىـز بـاال ئۆزىنىـڭ تهبئىـي چىرایـى بىـلهن       

قویىشـى مـۇمكىن.    یېقىملىقتۇر. ئۇنىڭغا یهنه پهرداز قىلىـش ئـۇنى سۈنئىیلهشـتۈرۈپ   
قـاش،   زىننهتلهرنـى تا -كهلمهس زىبۇ-بولۇپمۇ ھهددىدىن زىیادە پهرداز قىلىش،  كهلسه

قىممهت باھالىق كىیىملهرنى كىیىش قىزالرنى یهڭگىلتهك،  قونچاق سۈپهت كۆرسۈتۈپ 
  قویۇشى مۇمكىن.

 یهتتىنچى نهسىھهت
مۈلـۈكتىن ئهۋزەل دېیىشـىدۇ. ئېیىتشـلىرىچه،     -ئهي قىـزىم،  دانـاالر ئىلىمنـى مـال    

ڭ ھىدىدۇر. ئىلىم مېغىز بولسا،  بایلىق ئۇنىڭ پوستى،  ئىلىم گۈل بولسا،  بایلىق ئۇنى
دانا كىشـىلهر ھهر دائىـم ئهنه شـۇ مېغىزنـى قولغـا كىرگـۈزۈش یولىـدا جاپـا چېكىـدۇ.          

بایلىق بولسا ھارۇن -چۈنكى،  ئىلىم ئاۋۋال پهزىلهتلىك كىشلهردىن مىراس قالۇر،  مال
ــدۇ؛    ــدا قىلى ــم كىشــىدە كهمتهرلىــك پهی ۋە ھاماننىــڭ مىراســىدۇر؛ ئىككىنچــى،  ئىلى

شىنىڭ دوستى كۆپ بولسا،  مالدار كىشنىڭ دۈشمىنى كۆپ ئۇچىنچى،  ئىلىملىك كى
بولىدۇ؛ تۆتىنچى،  مالدار كىشـىلهر ئـۆته خهسـىس ۋە بېخىـل بولسـا،  ئـالىم كىشـلهر        

-ساخاۋەت ئىگىسى بولىدۇ؛ بهشىنچى،  ئىلىم كىشىگه دۇنیادا ئابرۇي كهلتۈرسه،  مال
  دۇنیا ئازاپ كهلتۈرىدۇ.

 سهككىزىنچى نهسىھهت
چ خىـل كىشـى ھـېكىمهت رەۋىشـىدىن یىـراق ۋە ئهقىـل یولىــدىن       ئهي قىـزىم،  ئـۈ  

قۇۋۋىتىگه ئىشىنىپ،  ھهر قانداق باال -تاشقىرىدۇر. بۇنىڭ بىرىنچىسى،  ئۆزىنىڭ كۈچ
كهلسه قارشى كېتىۋىردىغانالر،  بۇنداق كىشىلهر ئاقىۋەت ئـۆزىنى ھـاالكهتكه سـالىدۇ؛    

بىلمهیدىغانالر ۋە مهیدىسىنىڭ ئىككىنچىسى،  تائامنىڭ ئۆزىگه یېتهرلىك مىقدارىنى 
ھهزىم قىلىشقا ئاجىز كېلىشىدىن قورقىماي یهۋېرىدىغانالر،  شۈبھىسـىزكى،  بۇنـداق   
كىشىلهر ئۆز جېنىنىڭ دۈشمىندۇر. ئۈچىنچىسى،  ئاداۋەت ئهھلىنىڭ سۆزىگه مهغرۇر 
ــاخىر    ــدانغانالر،  بۇنــداق كىشــىنىڭ ئىشــى ئ بولــۇپ،  ئۇالرنىــڭ خۇشــامهتلىرىگه ئال

  نادامهت ۋە پۇشایمان كهلتۈرىدۇ.-تھهسرە
 توققۇزىنچى نهسىھهت
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خـاراكتېردا خاسـلىققا   -ئهخالقلىق،  مىـجهز -ئهي قىزىم،  یاخشى خویلۇق،  ئهدەپ
كۆكسى كهڭ یاراملىق قىز بولۇش ئاسان ئىـش ئهمهس. بۇنىـڭ ئۈچـۈن    -ئىگه،  كۆڭلى

پ ئهجىـر  ئانـا بولغۇچىنىـڭ قىزىنـى كىچىكىـدىن باشـالپ تۈجـۈپلهپ تهربىـیله       -ئاتا
سىڭدۈرۈشـىگه،  شــۇنداقال قىزالرمـۇ ئېســىنى تاپقانــدىن كېـیىن ئۈنســىز تهربىــیه ۋە    

یامان ئىشالرنى جایىدا پهرىقلهندۈرۈپ،  شۇ ئارقىلىق -ئهتراپىدا یۈز بىرۋاتقان یاخشى
ئۈزىنى تهربىیلهشكه توغرا كېلىدۇ. بۇنداق تهربىیلهنگهن قىزالرنىـڭ گـۈزەللىكى،    -ئۆز

قهلب تۆرىدە ئېچىلغان بولۇپ،  ئهگهر بۇنىڭغا چىراي گۈزەللىكى پهزىلهت غۇنچىسى 
  قوشۇلسا بۇنداق گۈزەللىك كامالهتكه یهتكهن گۈزەللىك ھېسابلىندۇ.

 ئونىنچى نهسىھهت
ــن     ــخۇلقلۇق ئهڭ ئهال پهزىلهتلهردى ــاخاۋەت ۋە خۇش ــىجائهت،  س ــزىم،  ش ئهي قى

ئۇلۇغلـۇق سهرمایىسـىدىن   بولۇپ،  بۇ سۈپهتلهرگه ئىـگه بولغـان كىشـىلهر ھهر دائىـم     
بهھــرىمهن بولــۇر. مهزكــۇر ســۈپهتلهر ئىچىــدە خۇشــخۇلقلۇق ئاالھىــدە دىققهتــكه        

ناگاندا ئېھتىیاج تۇغۇلىـدۇ،  سـاخاۋەت ئـالىي    -سازاۋەردۇر. چۈنكى،  شىجائهت ناگان
ــڭ      ــدۇ،  ئۇنى ــهر بولۇۋەرمهی ــى مۇیهسس ــال كىش ــا ھهممى ــىمۇ،  ئۇنىڭغ ــلهت بولس پهزى

شارائىتالر كېـرەك. ئهممـا،    -،  كىشلهرگه ھهر خىل شهرتھۆددىسدىن چىقىش ئۈچۈن
خۇشلۇلقلۇق شۇنداق نهرسىكى،  ئۇنىڭغا ھهممه ئـادەم ئېرشـهلهیدۇ. یېقىملىـق خۇلـق     

كىچىكنىـڭ بارچىسـى خۇرسـهن بولىـدۇ. بۇنـداق خۇلـق ئىگىسـى        -ئىگىسىدىن چوڭ
باشــقىالرنى خۇرســهن قىلىشــتىن تاشـــقىرى،  ئۆزىمــۇ دائىــم خۇرســهن یۈرىـــدۇ.       

  اشقىالردىن بولسا ئۇنىڭغا مۇھهببهت ۋە مۇالیىملىق قایتىدۇ.ب
 ئون بىرىنچى نهسىھهت

پهن جهھهتـته تـۆۋەن   -پاراسـهتته،  ئىلىـم  -ئهي قىزىم،  دەۋىرداشـلىرىڭدىن ئهقىـل  
ئورۇنـدا تـۇرۇش تۇلمـۇ نومۇسـلۇق ئىــش. ئـادەم تـۇرۇپ ئادىمیلىـك قـابىلیهتكه ئىــگه         

اشىیالماسلىقتهك ئېغىر مهھرۇملـۇق بولمایـدۇ.   بواللماسلىق،  ئادەم تۇرۇپ ئادەمدەك ی
شۇڭا،  ئىنسان بالىسى ئۈچۈن ئهڭ چوڭ ئهیىب بىلىمسىزلىكتۇر. نومۇس قلىش توغرا 
كهلسه ئۆزۈڭنىڭ نادانلىقدىن نومۇس قىل،  خورلۇق ھىس قىلىش توغرا كهلسه ئالـدى  
ــانىي      ــېنى ئىنس ــىزلىك س ــورالن. بىلىمس ــىزلىكىڭدىن خ ــڭ بىلىمس ــلهن ئۆزۈڭنى بى
ــدىنۋاتقانلىقىڭنىمۇ،     ــهن ئالــــ ــۇڭا،  ســــ ــدۇ. شــــ ــرۇم قىلىــــ ــۇدىن مهھــــ تویغــــ
ھاقارەتلىنۋاتقـــانلىقىڭنمۇ ھـــېس قىاللمایســـهن. نېمىنىـــڭ ھهق،  نېمىنىـــڭ نـــاھهق 
ئىكهنلىكىنى توغرا پهرىقلهندۈرەلمهیسهن. شۇنىڭ بىلهن ئۆزۈڭگه قانچلىغان ھاقارەت 

  یسهن.تامغىسىنىڭ بېسىلۋاتقانلىقنى خىیالىڭغىمۇ كهلتۈرەلمه
 ئون ئىككىنچى نهسىھهت

نومۇسـىنىڭ كېتىشـى بهكمـۇ     -ئهي قىزىم،  قىزالرنىڭ نامىغا ئىلهشكهن یامـان داغ 
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قىیىن. بهزىدە بایقىماي بېسىلغان تىكهننىڭ جهبىرنـى بىـر ئۆمـۈر تارتىـپ یۈرۈشـكه      
توغرا كېلىدۇ. بهزىدە ئـۇ كىشـىنى ئۆمـۈرۋایهت گۇمـان،  شـۈبھه قىیناقلىرىغـا دۇچـار        

بۇالرغا كۆپىنچه ئویلىماي ئىش قلىش،  ئىرادىنىـڭ تىزگىننـى ئـازراقال بـوش     قىلىدۇ. 
قىممهتلهر ھهققىـدە  -قویۇۋېتىش سهۋەب بولىدۇ. ئىنسانىي پهزىلهتلهر،  مهنىۋى قهدىر

سۆز بولسا ئۇالرنىڭ قىزالردا ئهڭ ئالىي دەرىجىدە بولۇشى تهلهپ قىلىندۇ. چۈنكى قىز 
كېلهچىكـى ھېسـابلىندۇ. شـۇڭا قىـزالر ناھـایىتى       باال مىللهتنىڭ كۆركى،  مىللهتنىڭ

تاقهتلىك،  ئاقىل،  مېھرىبان بولۇشى كېرەك. ئهیىب -نازاكهتلىك،  ئىپپهتلىك،  سهۋىر
یاكى گۇناھ ئىش قىلىپ قویغان باشقا ھهممه كىشىلهر ئهپۇ قلىنىشى مۇمكىن،  پهقهت 

  قىز باال ئهپۇ قىلىنمایدۇ.
 ئون ئۈچنچى نهسىھهت

اھهتنىڭ ئىچىدە تۇرۇپ راھهتنىڭ قهدىرگه یهتمهیـدىغان ئهھۋالـدىن   ئهي قىزىم،  ر
ئۈمۈت یار بولسـۇن. تېنىـڭ نهپهس ئېلىـپ    -ساقلىنىش ئۈچۈن كۆڭلۈڭگه دائىم ئارزۇ

قانغان ھالهتتىمۇ روھىڭ مهڭگۈ ئىنتىزار بولۇپ تۇرىدۇ. ئهگهر ھهممىگه ئېرىشسهڭ،  ئۇ 
ــىزلىك ۋە نارازىلىققــا ئۆزگى    ــدا ھهمــمه ئۈمىتس ــل بولغــانالرمۇ باشــقا    ھال رىــدۇ. ئاقى

شهیئىلهرنى چۈشىنىپ ھهۋىسىنى قاندۇرۇشى الزىم. ئۈمىد بىزگه ھایات بېغىشالیدۇ،  
ئهممــا قۇرســاق تویغۇزۇۋېلىــپ تاماشــا بىــلهن ئۆتــۈش جــاننى ئالىــدۇ. باشــقىالرنىڭ  
یاخشىلىقنى قایتۇرغاندا ئۇالرنى قانائهتلهندۈرمهسلىك الزىم. ئۇالرنىڭ ھـېچ نهرسـىگه   
ــداق    ھــاجىتى چۈشــمىگهندە،  ئــۈزۈڭگه ھهمــمه یهردە ئاگــاھ بولۇشــۇڭ الزىــم. ھهر قان

  قایغۇ دېمهكتۇر.-خۇشاللىق ئۇالرنى خۇشال قىاللمایدۇ. ئارزۇنىڭ ئاخىرى غهم
 ئون تۆتىنچى نهسىھهت

ــۆلگه    ــته باشــقىالرغا ئ ــى ســاقالپ،  پهزىلهت ئهي قىــزىم،  ھهر ۋاقىــت پهزىلىتىڭىزن
بۇ كىمنىـڭ قىزىـدۇ؟،    «یهتته كىشىلهر سىزگه ھهۋەس قىلىپ: بولغایسىز. تاكى جهمئى

دەپ ئېغىزىنــى چاكىلــدىتىپ » نــېمه ئىــش قىلدىغانــدۇ؟ ئهجهب ئهدەپلىــك قىزكىنــا
قالسۇن. سىزدىن ھهرگىز ئهدەبسىز قىلىقالر سادىر بولـۇپ قالمىسـۇن،  ئهگهر سـىزدە    

غىنــدۇ،  كىچىككىــنه ئهدەپســىزلىك ســېزىلىپ قالســا،  شــۇ ھامــان شــهنىڭىز بول      
ئابرۇیىڭىزنى مىڭ قىلغان بىلهنمۇ ئهسلىگه كهلتۈرەلمهیسىز. سىز پهقهت ئۆزىڭىزنىڭ 

نۇمۇسنى چىـڭ ساقلىیالىسـڭىزال،  ئۆزىڭىزنىـڭ ئىنسـانىي قىممىتىڭىزنـى،       -ئىپپهت
قىممىتىڭىزنـى قـولىڭىزدا تۇتاالیسـىز،  ئهڭگۈشـتهر قـولىڭىزدا      -بولۇپمۇ قىزلىـق قهدىـر  

قىممىتىڭىزنـى  -ى قولىڭىزدىن بېرىپ قویدىڭىزمۇ،  ئۆز قهدىربولىدۇ،  بۇ ئهڭگۈشتهرن
  یهرگه ئۈرسىز.

 ئون بهشىنچى نهسىھهت
ــا    ــمه دەریـ ــانلىقتىن ھهمـ ــز كهڭ بولغـ ــزىم،  دېڭىـ ــۆزىگه  -ئهي قىـ ــى ئـ ئېقىنالرنـ
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سىغدۇراالیدۇ. باشقىالرغا پایدا یهتكۈزۈش ئـۆزىگه پایـدا یهتكۈزگهنلىـك،  باشـقىالرغا     
ن سالغانلىق،  باشقىالرغا یول قویۇش ئۆزىگه یول قویغانلىق،  زىیان سېلىش ئۆزىگه زىیا

باشقىالغا زىیانكهشلىك قىلىش ئۆزىگه زىیانكهشلىك قىلغانلىق بولىدۇ. باشقىالرغا یول 
ــول      ــىز،  ی ــززەت تاپىس ــىڭىز ئى ــۆرمهت قىلس ــقىالرنى ھ ــڭ! باش ــنى ئۆگىنۋېلى قویۇش

ى ئىھتىیاتچــان بولــۇش،  قویســىڭىز نىیتىڭىــزگه یېتىســز. ھــۆرمهت قىلىشــتا ناھــایىت 
كىچىك دەپ ئایرىماسلىق،  ھهممىسىگه سهل قارىماسلىق كېـرەك. یـول   -ئىشنى چوڭ

قویۇشتا ھهر قانداق ئىشقا ئىمكانىیهت قالدۇرۇش،  تۆھپىنى یـالغۇز ئىگىلىۋالماسـلىق،    
  خاتاالشقاندا باشقىالرغا دۆڭگىمهسلىك كېرەك.

 ئون ئالتىنچى نهسىھهت
-ئادەملهر ھهمىشه یوقىالڭ ئىشـالر بىـلهن باشـقىالرنى دەي    ئهي قىزىم،  مۇغهمبهر

دەیگه سالىدۇ. شۇڭا زەربىگه ئۇچىرغان،  خورالنغان ۋە ئاھانهتكه قالغان چاغلىرڭىزدا،  
ئـایغىنى تهھلىـل قىلىـپ    -سۇغۇققانلىق بىلهن ئهستایدىل ئویلىنىپ،  ئىشـنىڭ بـاش  

بهزىــلهر ســزگه بهزىبىــر كۆرگهنــدىن كېــیىن ئانــدىن بىــر قارارغــا كېلىــڭ. بولۇپمــۇ  
ئىشالردىن ئاالھىدە ئۇچۇر بهرگهن چاغالردا ئۇنىڭ دىگهنلىرنى ئىـنچىكه ئویلىنىـپ،    

یوقلـۇقىنى چوڭقـۇر تهھلىـل قىلىـڭ. چـۈنكى      -ئۇنىڭدا باشقا بىر غهیرىي نىیهتنىڭ بار
نۇرغۇن ئىشالر سىز ئویلىغاندەك ئۇنچىۋاال ئاددىي بولمایدۇ؛ ئۇنىڭ ئارقىسىغا كىشىگه 

ىلى بولمایدىغان بىرەر مۇددىئا یوشۇرۇنغان بولىـدۇ. شـۇڭا كـۆڭلىڭىزدە ئېـدىتلىق     دېگ
  سان بولسۇن؛ ھهرگىز باشقىالرنىڭ قول چۇمىقىغا ئایلىنىپ قالماڭ.

 ئون یهتتىنچى نهسىھهت
ئهي قىــزىم،  ئــۆزىڭىزگه تــوغرا تۇنۇشــتا بولمىســڭىز،  ئۆزىڭىزنىــڭ كۈچلــۈك        

الرنىڭ ئىشهنچىسـى ۋە ھـۆرمىتىگه سـازاۋەر    ئىكهنلىكىڭىزگه ئىشهنمىسـڭىز،  باشـقى  
ــۆز  ــۇمكىن ئهمهس. ئ ــزگىنلهش  -بولۇشــىڭىز تېخمــۇ م ــدۈرۈش،  تى ــۆزىنى رىغبهتلهن ئ

داۋامىدا،  ئۆزلۈكنىڭ پۈتۈنلهي یېڭىلنىشى مۇقهررەر ئاقىۋەت پهیدا قىلىدۇ. ئۆزىمىزنى 
ھهتتـا    توغرا تۇنۇپ،  ئۆزىمىزنىڭ ئوبرازىنى یۈكسهلدۈرۈشنى ئۆگهنگهندىال ئانـدىن، 

ــامهن     ــدىن تام ــى ئویغىتالىشــىمىز،  ئان ــدىغان یوشــۇرۇن ئېڭىمىزن ــۇ ئۇقمای ئۆزىمىزم
مۇمكىنسـىزلىكنى   -یىپیېڭى گۈزەل ھایاتنى یارتالىشمىز مـۇمكىن. ئـۆزىگه ئىشـنىش   

-مۇمكىنچىلىككه،  ئارزۇنى رېئاللىققا ئایالندۇرىـدۇ. ئهممـا،  ئـۆزىگه ئىشهنمهسـلىك    
  نسىزلىككه ئۆزگهرتىۋېتىدۇ.ئهسلىدىكى مۇمكىنچلىكنى مۇمكى

 ئون سهككىزىنچى نهسىھهت
مىكىرسىدىن یاخشى مۇھاپىزەت -ئۆزلىرنى دۈشمهن ھىیله ئهي قىزىم،  ئاقىلالرنى

قىلىدۇ. دۈشمهننىڭ یامان سۆزلىرى بىلهن یولدىن چىقمایدۇ. غاپىل كىشـىلهر بولسـا   
یدۇ ۋە ئۇنىڭغا ئاشنا دۈشمهننىڭ یالۋۇرۇشى ۋە مۇالیىملىقىنى كۆرۈپ،  ئاداۋەتنى ئۇنتۇ
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بولىدۇ. ئۇالر دۈشمهننىڭ سىرتىنى پهردازالپ كۆرسـهتكهن بىـلهن كۆڭلىـدە ئـاداۋەت     
ساقلىندىغانلىقنى بىلمهیدۇ. ھهر قانداق دۈشمهننىڭ كىشگه قهست قىلىشىغا قۇدىرتى 
یهتمىسه،  ھىیله ئىشلتىپ یېقىنلىـق قىلىـپ،  نهسـىھهت یـولنى تۇتىـدۇ ۋە مهھـرۇم       

دە،  پۇرسـهت تاپسـا ئـۆز ئىشـىغا تۇتـۇش      -ىرلىرىدىن ۋاقىـپ بولىـدۇ  بولۇۋېلىپ،  سـ 
قىلىپ،  تۈرلۈك زىیانالرنى سالىدۇ. ئهگهر ئۇ زىیان سالسـا،  ئوتلـۇق چېقنـدەك جـان     
خامىندىن باشقىسـىنى كۆیدۈرمهیـدۇ ۋە قـازا ئوقىـدەك مـۇرات نىشانىسـدىن بـۆلهك        

  نهرسىگه خاتالىشىپ تهگمهیدۇ.
 ئون توققۇزىنچى نهسىھهت

هي قىزىم،  ئهگهر بىرى سىنڭ ئهیىب،  نوقسانلىرىڭنى ئېیتىسـا،  قۇبـۇل قىلىـپ    ئ
كهمچىلىكىڭنى تۈگىتىشكه تىـرش. سـېنىڭ ئالـدىڭغا ئـۆز ھـالىنى ئېیتىـپ كهلـگهن        
كىشىنى زادى كهمسـىتمه،  بهلكـى یـاردەم قىلىـپ،  ئـۇنى مۇھتـاجلىقتىن قۇتۇلـدۇر.        

رغــا مېھرىبــان بــول. چــۈنكى ئۆزۈڭــدىن كىچىكــلهرگه یاخشــى مۇئــامىله قىــل،  ئۇال 
كىچىكلهر سېنىڭ ئېكىنزارىڭدۇر،  ھهممه ئىشڭ ئاشۇالرنىڭ یاردىمى بىلهن پۈتىـدۇ.  
ئهگهر تېرىلغۇلىرىڭ ۋەیران بولسا،  تىرىكچىلىكىـڭ قىیىنچىلقتـا ئۆتىـدۇ. دوسـتۇڭغا     
یاخشى نىیهتته بـول. خهلقنىـڭ ئالقىشـغا ئىـگه بولۇشـنى ئىزدىسـهڭ،  ئالىیجانـابلىق        

  تۇت. یولىنى
 یىگىرمىنچى نهسىھهت

زىننهتلىــرى جایىــدا -ئهي قىــزىم،  ئهگهر قىــز بــاال گــۈزەل،  خــۇش قــامهت،  زىبــۇ 
بولسىمۇ مۇئامىلسى قوپال،  چېچىالڭغۇ بولسا،  ئهتراپىدىكىلهرنىڭ دىلىنى ئاغرىتسا،  
ئىشنىڭكى،  ئۇنى ھېچكىم،  ھېچقاچان گۈزەللهر سېپىگه قوشمایدۇ،  ئۇنڭدىن كۆڭلى 

. ھېچقانداق نهرسه كىشىنىڭ ئهقلىنى مۇئامىله كهبى نامایان قىاللمایدۇ. قىزالر قالىدۇ
ئۆزىگه قانچىلىك زىننهت بهرمىسـۇن،  مۇئـامىله مهدەنىیتىنـى،  مۇئـامىله سـهنئىتنى      
بىلمىسه ھېچقاچان ئۆزگىلهرنىڭ ھۆرمهت ئېتبارىغا سازاۋەر بواللمایدۇ. یىگىتلهرنىـڭ  

چۈنمۇ قىزالردا ئالدى بىلهن مۇئامىله سهنئىتى یوقـۇرى  مۇھهببىتىگه سازاۋەر بولۇش ئۈ
  بولۇشى كېرەك.

 یىگىرمه بىرىنچى نهسىھهت
ــز  ــۇلى ئېگى ــزىم،  ســۆزلهش ی ــۇپ،  كــۆپ خهتهرلهر  -ئهي قى پهس ۋە خهۋپلىــك بول

پىكىرلىمهي تۇرۇپ بىرەر سۆزنى ئىزھارالشقا لهۋنى ئاچماسـلىق  -ئۇچرایدۇ. ئویلىماي
ان سۆز كۆپلىگهن باشـالرنى ئۆلـۈم جهۋگاننىـڭ توپىسـىغا     كېرەككى،  ئویلىماي ئېیتلغ

ئایالندۇرغان،  جان خهزىنىسىنى زاۋاللىق ۋە نوقسان قىمارىغا ئۇتقۇزغان. سۆزلهشـته  
بىر نهچچه قائىدە بار بولۇپ،  ئۇالرنىڭ ھهر بىرىگه رىئایه قىلماق الزىـم. بىرىنچىسـى   

زلىشش قۇلۇپىنى ئاچماسلىق شۇكى،  سهۋەبسىزلىك ۋە بىمهھهللىك كىلىتى بىلهن سۆ
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كېرەككى،  گهرچه سـۆز گـۆھىرى تـوغرا ۋە ئېنىـق بولسـىمۇ،  بىۋاقىـت ۋە ئورۇنسـىز        
ئېیتىلسا،  ئىـدراك بازىرىنىـڭ گۆھهرشۇناسـلىرى ۋە قائىـدە بىلگـۈچىلىرى نهزەرىـدە       

  ئېتباردىن چهتته قالىدۇ ۋە ھېچكىم ئۇنى ئاڭالشقا رىغبهت قىلمایدۇ.
 ھهتیىگىرمه ئىككىنچى نهسى

ئهي قىزىم،  یادىڭدا بولسۇنكى،  تۇرمۇشتا پۇل دىگهن ھهقىقهتهن تۇلىمۇ قىممهتلىك 
ۋە قهدىرلىـك نهرسـه،  پـۇل بولمىسـا ھایاتتــا بهھـرىمهن بولۇشـقا تېگىشـلىك نۇرغــۇن        

كۈمــۈش ئالدىــدا -نهرسـىلهردىن مهھــرۇم قالـدىغان گهپ. لــېكىن،  ئادەمنىــڭ ئـالتۇن   
ولــۇپ ئــۆزىنى بولغىماســلىقى بۇنىڭــدىن نهچــچه ئــۆزىنى تۇتالىشــى،  پۇلغــا ئهســىر ب

ھهسسه قهدىرلىكتۇر. ئـۆزىنى پـۇل قاپقىنـدىن ئامـان سـاقلىیالىغان ئـادەمال ھهقىقىـي        
ــداق چىــن -قهدىــر ــكه ئېرشــهلهیدۇ. ئۇن ــادەمنى كــۆزگه سۈرتىســمۇ  -قىممهت دۇرۇس ئ

ىدۇ،  پۇلنىڭ ئهسىرى بولۇپ قالما. پۇل دېگهن ئازىزمۇ قىل-ئهرزىیدۇ. پۇل تاپ،  لېكىن
خارمۇ قىلىدۇ. پۇل ئۈچـۈن ئىمـاننى،  ۋىجـداننى بولغـاپ ئىنسـاني پهزىلهتنـى یهرگه       

  ئۇرۇش خارلىق دېگهن شۇ.
 یىگىرمه ئۈچنچى نهسىھهت

ئهي قىــزىم،  بىلىڭكــى،  گــۈزەل ئهخالقنــى ئــۆزىگه یــار قىلغــان،  ھایــا،  نومــۇس   
ى چىــڭ چۈمپهردىســگه چــۆمكهلگهن،  لېــۋەن،  یاخشــى خۇیلــۇق،  ئىپــپهت گــۆھىرن 

ــدە    ــىپایه،  قائى ــدۇرالىغان،  س ــدە ئېچىل ــىنى یۈركى ــلهت غۇنچىس ــاقلىغان،  پهزى -س
یوسـۇنلۇق،  جهلىپكــار،  ســېپى ئۆزىــدىن ھهقىقــى ئۇیغــۇر قىزىغــا خــاس خىســلهتنى  
ــته     ــىڭىز مهكتهپـــ ــان بولســـ ــته ئۇقۇۋاتقـــ ــىڭىز،  مهكتهپـــ ــدۈرگهن بولســـ یېتىلـــ

یۈركىـدىن ئىچـى كـۆیمهي    ساۋاقداشلىرىڭىزنىڭ،  ئۇقۇتقۇچىلىرڭىزنىڭ سىزگه چىن 
قالمایدۇ؛ ئهگهر سىز كهسپىي ئورۇنالردا ئىشلهپ قالسـىڭىزمۇ،  ئهتراپىڭىزدىكـى ھهر   
ــدۇ. شــۇندىال ســىز     ــۆیمهي قالمای ــدىن ئىچــى ك ــڭ ســىزگه قایىللىقى ــداق ئادەمنى قان
ئۆزىڭىزنىڭ ھهقىقىي جهلىپ قىلىش كۈچىڭىزنى ھېس قىلسىز ۋە ئۇنىڭ تۈرتىكىسدە 

  غان شهخىسكه ئایلىنسىز.ھهممه ھۆرمهتلهیدى
 یىگىرمه تۆتىنچى نهسىھهت

بېسـىقلىقنى خـۇددى بىـر گـۈھهر دېسـهك،  مۇالیىملىـق باشـقا        -ئهي قىزىم،  ئېغىر
كاندىن ئېلىنغان مهدەندۇر. بۇالر ئارقىلىق سهن شاھ بىلهن گاداینى ئۆزۈڭگه ئىتائهت 

ئارسـىدىكى  قىلدۇراالیسهن. ئوچـۇق چىـراي،  ئهخالقلىـق بولـۇش كىشـنى ئـادەملهر       
پاساتالردىن خالىي قىلىدۇ. مۇالیىم ۋە ئهدەپلىك -زىددىیهتلهردىن ئارازچىلىق ۋە پىتنه

ــدىكى     ــڭ ئىچى ــك تېغىنى ــدۇر،  ئادەملى ــك بېغى ــڭ مېۋىلى ــۇش ئىنســان ۋوجۇدىنى بول
قىممهتلىك یهر ئاسـتى بـایلىقالر بىـلهن تولغـان زەر كانـدۇر. بـۇ كاننىـڭ بـایلىقلىرى         

تۈگهتكىلى بولماس. ئۇنىڭدا چـېچهكلىگهن مېۋىلهرنىـڭ    قېزىپمۇ-چهكسىزكى قېزىپ
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  جاھاننى دائىما ئىللىتىپ تۇرغاي.-خۇش ھىدى پۈتكۈل یهر
 یىگىرمه بهشىنچى نهسىھهت
قائىدىلىرى مهۋجۇت بولسا،  ئادەمگه ئادەمگهرچىلىك -ئهي قىزىم،  دۇنیانىڭ قانۇن

ىدۇ،  بىر یاخشىلىققا قىلىش ئۇنىڭ بهلگىسى بولىدۇ. كىشى یاخشىلىققا یاخشىلىق قىل
ئون یاخشلىق بىلهن جاۋاپ بېرىدۇ. كىمنىڭ یاخشى نام بىلهن جېنى چىقسا،  ئۇنىڭ 
یاخشى نامى دۇئا بىلهن داۋاملىق یادلىندۇر،  ئۆلگهندىن كېیىن،  كىـم یاخشـى دۇئـا    
بىلهن یادالنسا،  ئۇ قایتىدىن تۇغۇلۇپ،  یهنه بىر ھایات باشلىغاندەك بولىـدۇ. مهیلـى   

ڭ ئۈستىدە بول یـاكى یهرنىـڭ ئاسـتىدا بـول،  یاخشـى نامىـڭ مهشـھۇر بولسـا،          یهرنى
  شۆھرىتىنى ئۆزۈڭ كۈرسهن.

 یىگىرمه ئالتىنچى نهسىھهت
ئهي قىزىم،  بىلىم بىلهن جاسارەت ئۇنتۇلماستۇر،  دېمهك ئۇالر سېنىمۇ ئۇنتۇلماس 

ەم بولسـهن.  قىلىپ قویاالیدۇ. سهن قانداق بىلىم ئىگهللىـگهن بولسـاڭ،  شـۇنداق ئـاد    
پاراسهتكه ئىگه بولسـاڭ،  خـالىغىنىڭچه ئىـش قىالالیـدىغان بولسـهن.      -ھهقىقى ئهقىل

ھېچنېمىدىن خهۋىرى یوقالر ئۆزىنى قـاراڭغۇ دۇنیاغـا قامـاپ قویغـان بىـلهن بـاراۋەر.       
جىسمانىي قۇدرەت ۋەئهقلى قابىلیهت گۇیا ئىككى قول ۋە ئىككـى كـۆزگه ئوخشـایدۇ.    

  ارەتسىز بولغانالرنىڭ پاراسىتى مېۋە بهرمهیدۇ.پاراسهتلىك،  ئهمما جاس
 یىگىرمه یهتتىنچى نهسىھهت

قـۇت كهلتۈرىـدۇ؛ ھایـا،     -ئهي قىزىم،  مۇنۇ ئون گۈزەل خىسـلهت ئـادەمگه  بهخـت   
مۇرۇۋۋەت،  ساداقهت،  تهۋازۇ،  ئهمگهك،  سېخىیلىق،  نومۇس،  ئامـانهتكه خىیـانهت   

ۋە شىجائهت. مۇنـۇ ئـون یامـان خىسـلهت     قىلماسلىق،  ئادالهت،  ھلىم (مۇالیىملىق) 
پــاالكهتكه ســۆرەیدۇ: ھهســهت،  ئــاداۋەت،  بېخىللىــق،      -ئــادەمنى  بهختســىزلىك 

ــاپىقلىق،  چېقىمچىلىــق،  خیــانهت،  جــاھىللىق ۋە   تهكهببورلــۇق،  یالغــانچىلىق،  مۇن
قىممىتىمـۇ ئۈسـتۈن   -ھۇرۇنلۇق. كىمنىـڭ ھىممىتـى ئۈسـتۈن بولسـا،  شـۇنىڭ قهدىـر      

ىراۋ ئهدەپ ئۈگهتسه،  ئۈگهنمىگهن كىشى ھایۋان؛ ئۆزىرە سورىسا،  قوبـۇل  بولغۇسى. ب
  قىلمىغان كىشى شهیتاندۇر.

 یىگىرمه سهككىزىنچى نهسىھهت
ئهي قىــزىم،  ئېیتقــان ســۆزدىن یانمایــدىغان،  ۋەدىســىدە تۇردىغــان ئــادەم بۈگــۈن 

ىشى ۋەدە سۆزلىگهن سۆزىدىن ئهتىسى كۈنى تېنىۋالمایدۇ،  ۋەدىسىدە چىڭ تۇرىدۇ. ك
قىلىپ،  قىلىغان ۋەدىسىنى ئهمهلـگه ئاشۇرسـا،  ۋەدىسـىگه ۋاپـا قىلىسـا،  خهلقنىـڭ       

ۋەدىسگه ۋاپا قىلماسـلىق یـاكى ئـۇنى     -ئۇنىڭغا ئىشهنچىسى ئاشىدۇ. ۋەدىنىڭ ئاپىتى
سهۋەبسىز كېچىكتۈرۈپ ئىجرا قىلىشـتۇر. ۋەدىنىـڭ ۋاقتـى ئۆتـۈپ،  ۋەدە قىلىغـۇچى      

رەر سـهۋەپ كۆرسۈتهلمىسـه،  كىشـلهر ئۇنىڭـدىن ۋەدە     باشقىالر مـاقۇل بولغـۇدەك بىـ   
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تهلهپ قىلمایدىغان،  ۋەدە بهرسىمۇ ۋەدىسىگه ئىشهنمهیدىغان ۋە ئۇنىڭغا بىرەر نهرسه 
بهرمهیدىغان بولۇپ قالىدۇ. شۇڭالشقا،  بهرگهن ۋەدىسىگه ۋاپا قىلىش چىن ئىنسانلىق 

  خىسلىتىدۇر.
 یىگىرمه توققۇزىنچى نهسىھهت

ئىنتایىن شهرەپلىك بىر خىسلهت ۋە ئۇلۇغـۋار   -نسانالر ئۈچۈن ھایائهي قىزىم،  ئى
ئادەمزات جهمئىیهتنىڭ گۈزەل ۋە تهرتىپلىك بولۇشى ئۈچـۈن مـۇھىم    -ئهخالقتۇر. ھایا

بىر شهرتتۇر. ھایادىن ئىبارەت بـۇ ئهخـالق كىشـىلهر ئارىسـىدىن یوقىلىـپ كهتسـه،        
لـۇپ قالسـا،  ئالهمنىـڭ نىزامـى     كىشىدىن سۆز ۋە ھهرىكهتته ئۇیالمایدىغان بۇ-كىشى

بۇزۇلىدۇ. خهلقئارا ئېسىل رەسـمىیهتلهر یوقىلىـدۇ. مهئىشـهت ئامانلىقىغـا زور بـاالالر      
بىرىنىڭ ھهققىدە دىیانهت ۋە ساداقهت ساقلىمایدىغان بولۇپ  -توغۇلىدۇ. كىشىلهر بىر

هخالق ۋە كىشىلهرنى ناچار ئ-قالىدۇ. كۈچلۈكلهرئاجىزالرنى تاالپ ۋەیران قىلىدۇ. ھایا
قىلىقالردىن چهتكه تارتىـدىغان تهبىئـى كۈچتـۇر. ئىنسـانغا ھایـادىن تولـۇق پایـدا ۋە        

ئهخـالق مېۋىسـى ھایانىـڭ سـۈیى ۋە ئاپتىپىـدىن       -مهنپهئهت باردۇر،  یاخشـى خـۇي  
  پهرۋىش تاپمىسا،  تولۇق پىشالمایدۇ.

 ئوتتۇزىنچى نهسىھهت
ــون   ــالالر خۇشــخۇیلۇقنىڭ بهلگىســى ئ ــزىم،  ھۆكۈم ــدۇ.   ئهي قى ــدۇ دەی ــل بولى خى

ــك قىلماســلىك.     ــش توغرىســىدا كىشــىلهرگه مۇخالىپهتچىلى بىرىنچــى،  یاخشــى ئى
ئىككىنچـــى،  ئـــۆز نهپىســـىدىن ئۆزلىكىـــدىن ئىنســـاپ كۆرســـىتىش. ئـــۈچىنچى،  
كىشىلهرنىڭ ئهیىبىنى ئىزدىمهسلىك. تۆتىنچى،  كىشىلهردىن نا الیىق ئىشالر سادىر 

هشـىنچى،  گۇناھكـار گۇناھىـدىن ئـۆزرە ئېیتىـپ      بولسا،  ئۇنى یاخشىلىققا سېلىش. ب
كهلسه قوبۇل قىلىش،  ئالتىنچى،  ھاجهتمهنلهرنىڭ ھاجىتىنى ھهل قىلىش. یهتتىنچى،  
كىشىلهرنىڭ خىزمىتى ئۈچـۈن مۇشـهققهت تـارتىش. سـهككىزىنچى،  ئـۆز نهپسـىنى       
كۆزلىمهسلىك. توققـۇزىنچى،  باشـقا كىشـىلهرگه چېھرىـدىن مېھرىنـى كۆرسـىتىش.       

  نىنچى،  كىشىلهرگه یاخشى سۆز قىلىش.ئو
 ئوتتۇز بىرىنچى نهسىھهت

 -ئـۆزگىلهرگه مهنـپهئهت یهتكـۈزۈش دېمهكتـۇر. ئېھسـان      -ئهي قىزىم،  سـاخاۋەت 
ئىنسانالنىڭ كىشىلهر ئارسىدىكى  -كىشلهرگه یاخشىلىق قىلىش دېمهكتۇر. ساخاۋەت

ەمزات ئۈچـۈن  یاخشى نام ۋە یاخشى سۈپهت قالدۇرۇشىنىڭ ئاساسـىدۇر. جىمـى ئـاد   
ھهممىسـىگه   -مهیلى ئۇ شاھ بولسۇن،  گاداي بولسۇن،  ئالىم بولسـۇن،  بـاي بولسـۇن   

خـۇددى   -ساخاۋەت ۋە ئېھسـاندىن ئـارتۇق سـۈپهت ۋە پهزىـلهت یوقتـۇر. سـاخاۋەت      
جهننهتنىڭ دەرەخلىرىگه ئوخشاش،  جهننهتنىڭ دەرەخلىرى بولغاندىمۇ ئالالتائاالنىڭ 

دە ئۆسكهن دەرەختۇر. سـاخاۋەت بىـلهن قولغـا كهلتـۈرگهن     رازىلىق ئېرىقلىرىنىڭ لېۋى
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  شهرەپ بولسا ئۇنىڭ چېچهكلىرىدۇر.-نام
 ئوتتۇز ئىككىنچى نهسىھهت

گۈزەللىك دەرىخنىڭ بىر شېخى،  ئـۇ ئىنسـانىیهت دۇنیاسـىنىڭ    -ئهي قىزىم،  ھایا
مهۋجۈت بولۇپ تۇرۇشىدىكى مۇھىم شهرتتۇر. ئىنساندىن ھایا كۈتۈرۈلسه،  ھېچ كىشى 
ھېچ كىشـىدىن ئۇیالمایـدىغان بولىـدۇ،  جهمئىیهتنىـڭ ئىنتىزامـى بۇزۇلـۇپ یاخشـى        

ــىمى ــلىرى   -رەسـ ــۇش ئىشـ ــلهپچىقىرىش،  تۇرمـ ــدۇ. ئىشـ ــۈگهپ كىتىـ ــدىلهر تـ قائىـ
ۋەیرانچىلىققا یۈزلىنىدۇ،  ئىنسابسىزلىق ئهۋىج ئېلىپ،  كۈچلۈكلهر ئاجىزالرنى بوزەك 

  .ئېتىپ،  نېمىنى خالىسا شۇنى قىلىدىغان بولىدۇ
ــى       ــادالهت ھاۋاس ــاس،  ئ ــۇرۇن قالم ــاختىلىققا ئ ــا،  س ــات یایدۇرۇلس ــادالهت قان ئ
ــلهن      ــۇرى بى ــاپتۇركى،  ن ــر ئاپت ــادالهت بى ــتهر. ئ ــش ئې ــك بهخى ــكه گۈزەللى مهملىكهت

  قاراڭغۇلۇق یۇرۇغاي.
 ئوتتۇز ئۈچنچى نهسىھهت

ــۈرۈش  ــزىم،  قىزالنىــڭ ی ــق  -تۇرۇشــى،  گهپ-ئهي قى ســۆزى نازاكهتلىــك،  یېقىملى
كېرەك. ئۇالرغا ئارتۇقچه ھهرىكهت،  قوپال سىلكىشلهر یاراشمایدۇ. نازاكهت،  بولۇشى 

ــش  ــق،  ئىـ ــدە مۇالیىملىـ ــق دېگهنـ ــاقلىق  -یېقىملىـ ــازۇكلۇق،  یۇمشـ ــى نـ ھهركهتتىكـ
چۈشىنىلىدۇ. قاتتىق سۆزلهش،  قاتتىق كۈلۈش،  قوللىرىنى شىلتىپ ھهممىنى ئـۆزىگه  

ىدۇ. دەرھهقىـقهت،  تىلـى یېقىمىلىـق،     قارىتىش قىزالرنى نـازاكهتتىن یىراقالشـتۇرۇۋېت  
ئانىسـىنىڭ  -سـائادىتى،  ئاتـا  -ئایالالر ئۆز ئائىلىسـىنىڭ  بهخـت  -چىرایى گۈلگۈن قىز

  بهختى بولۇپال قالماي،  ئۆز ئېلىنىڭمۇ كۆرىكىدۇر.
 ئوتتۇز تۆتىنچى نهسىھهت

ئهي قىزىم،  یىلتىز ئىزدىگهن كوچىالرغا قىلغان سایاھىتىڭىزدە دائىـم ئۆتمۈشـنىڭ   
ئاجایىپ جهزبىگه تولغان ئىللىق قوینى ئارقىلىق سـىزنى ئـالهمچه ھېسـالر قۇچىقىـدا     
ئهللهیلهیدۇ،  ئۆتمۈش،  ئهجدادىنى تونۇش ۋە ئۇنىڭ مۇقهددەس روھىیتىدىن ئىلھام ۋە 
ھایاتىي كۈچ ئالدىغان ئهۋالتلىرىمىزنى كۆپهیتىدۇ،  شۇنداقال پارالق كهلگۈسى ئۈچـۈن  

اسارەتكه ئىگه ئىلىم گىگانىتلىرىنى یېتىشتۈرۈپ چىقاالیدۇ؛ دادىل یول ئاچاالیدىغان ج
یىلتىز ئىزدەش دائىم سهمىڭىزدە بولسۇن،  یىلتىز ئىزدەش روھى دائىم سىزگه ھهمراھ 
بولسۇن،  شۇندىال سىز ئۆز قهددىڭىزنى مهغرۇر كۈتۈرۈپ،  ئۆتمۈشكه ئۆتمۈش كۆزىدە 

ــارال  ــالپ،  پـ ــدۋار نهزەر تاشـ ــېلهچهككه ئۈمىـ ــاراپ،  كـ ــۈن،  قـ ــىڭىز ئۈچـ ق كهلگۈسـ
  كهلگۈسىدىكى ئهۋالدىڭىز ئۈچۈن تېخىمۇ كهڭ زېمىن ھازىرالپ بېرەلهیسىز.

 ئوتتۇز بهشىنچى نهسىھهت
ھهسرەت چهككهنـدە یاخشىسـى بىـرەر نهرسـه ئۈگىنىـڭ،       -ئهي قىزىم،  سىز قایغۇ

ئۆگىنىش سىزنى مهڭگۈ یېڭىلمهس ئورۇندا تۇرغۇزىدۇ. سىز قېرىپ كېتىشڭىز،  تۈن 
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ئۇخلماســـلىقىڭىز،  مـــۇھهببهتته،  ئوڭۈشســـىزلىققا ئۇچىرشـــىڭىز مـــۇمكىن.  بـــویى
ئهتراپىڭىزدىكى دۇنیانىڭ بىر توپ تهلۋىلهر تهرپىدىن ۋەیران قىلىنۋاتقانلىقنى كۆرۈپ 
تۇرۇشــــىڭىز مــــۇمكىن. نامىڭىزنىــــڭ یامــــان غهرەزلىــــك كىشــــىلهر تهرپىــــدىن 

ا قىلىشقا ئهرزىیدىغان بىـرال  بۇلغىنۋاتقانلىقىدىن خهۋەر تېپىشىڭىز مۇمكىن. بۇ چاغد
ئۇ بولسىمۇ ئۆگىنىش. كىشلىك دۇنیاسىنىڭ قانـداق ئۆزگىرىشـى ۋە ئۇنىـڭ     -ئىش بار

ئۆزگىرىش سـهۋەپلىرىنى تهتقىـق قىلىـڭ. ئـۆگىنش ۋە پهقهت ئۆگىنىشـال روھىڭىزنـى       
مهڭگۈ قېرىتمایدۇ،  سىزنى مهڭگـۈ یـالغۇزلۇق ھـېس قىلدۇرمایـدۇ،  رۇھىـي ئـازاپتىن       

  س قىلىدۇ. مهڭگۈ پۇشایمانغا قویمایدۇ.مهڭگۈ خاال
 ئوتتۇز ئالتىنچى نهسىھهت

ئهي قىزىم،  ھۈنهرلهرنىڭ ئهڭ یاخشىسـى نـاتىقلىقتۇر. تهڭـرىم ئىنسـاننى ھهمـمه      
مهخلۇقاتتىن كاتتـا قىلىـپ یـاراتتى. باشـقا جـانلىقالردىن ئادەمنىـڭ بهدىنىـدە ئـون         

ىڭ ئىچىدە،  بهشى بهدەننىڭ نهرسىنى زىیادە قىلىدى. ئۇ ئون نهرسىدىن بهشى بهدەنن
تېشىدا. بهدەننىڭ ئىچىدىكى بهش نهرسه: پىكىر قىلىماق؛ یادىغا(یادقـا) ئالمـاق؛ بىـر    

  نهرسىنى ئۇنتۇپ قالماي،  كۆڭلىدە ساقلىماق؛ خىیال قىلماق؛ سۆزلىمهك.
بهدەننىڭ تېشىدىكى بهش نهرسه: ئاڭلىماق؛ كۆرمهك؛ پۇرىماق؛ سىیلىماق(سىیالش 

تـاتلىقنى  -یۇمشـاقنى بىلىـش)؛ تېتىمـاق (تېـتىش ئـارقىلىق ئـاچچق      -قئارقىلىق قـاتتى 
بىلىش). بۇ نهرسىلهر ھایۋانالرغا نىسىپ بولغان ئهمهس. نىسىپ بولدى دېگهنـدىمۇ،   
ئادەمدە بولغان دەرىجىدە ئهمهس،  ئۇشبۇ سـهۋەبتىن ئىنسـانالر ئـۆزىگه جانلىقالرغـا     

  پادىشاھتۇر.
 ئوتتۇز یهتتىنچى نهسىھهت

یاخشىلىق قىلغۇچى ۋە یاخشلىققا (یاخشى ئىش قىلىشقا) بۇیرۇغۇچى   ئهي قىزىم،
بىـردىن ئایرىۋېتهلمهیـدۇ. قىلغـان    -بۇ ئىككىسى بىـر تۇغقانـدۇر. زامـانه ئـۇالرنى بىـر     

یاخشىلىقىڭ ئۈچۈن پۇشایمان قىلىمـا. یاخشـلىقىڭ یـاكى یامانلىقڭنىـڭ جازاسـىنى      
خشـىلىق قىلسـاڭ،  ئـۇ كىشـى     ئۇشبۇ دۇنیادىال كۆرىسهن. چـۈنكى،  سـهن بىراۋغـا یا   

قانچىلىك راھهتلهنگهن ۋە خۇشال بولغان بولسـا،  سـېنىڭ كۆڭلۈڭـدىمۇ ھهسسـىلهپ     
خۇشاللىق ۋە راھهت سهزگۈسى پهیدا بولىـدۇ. ئهگهر بىـر كىشـىگه یامـانلىق قىلسـاڭ،       
سېنىڭ كۆڭلىڭدىمۇ ھهسسىلهپ پۇشایمان ۋە غهشلىك پهیدا بولىـدۇ. دەر ھهقىـقهت،    

ى،  كىشـىنى خۇشـال قلىسـاڭ،  ئۆزۈڭمـۇ خۇشـال بولىسـهن. كىشـىنى        نهزەر سالغىنك
  رەنجىتسهڭ،  ئوخشاشال ئۆزۈڭمۇ رەنجىیسهن.

 ئوتتۇز سهككىزىنچى نهسىھهت
ئهي قىزىم،  ھهر قانداق ئـادەم یاخشـىلىق ۋە یامانلىقنىـڭ مۇكاپـاتىنى ئـۇ جاھانغـا       

چ كىشـى ئىنكـار   بارماستىن ئىلگىرى،  ئۇشبۇ دۇنیادىال كۆرگۈسـىدۇر. بـۇ سـۆزنى ھىـ    
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قىاللمایدۇ. سـهن ۋە مهن ھهم بـۇ سـۆزدە بهرھهقـدۇرمىز. شـۇڭا،  قۇدرىتىـڭ یهتسـىال        
كىشىگه یاخشىلىق قىلىشتىن باش تارتما. قىلىغان شۇ یاخشلىقىڭ ھامـان بىـر كـۈنى    
سـاڭا مېــۋە بېرىــدۇ. قۇدرىتىڭنىــڭ بارىـدا یاخشــلىق قىلىشــتىن توختىمــا. خاالیىققــا   

ــلىق ۋە ۋە   ــۆزۈڭنى یاخش ــلهن    ئ ــانلىق بى ــهتكىن. یام ــلهن كۆرس ــڭ بى ــى پېئلى یاخش
كۆرۈنۈشتىن ساقالن. تىلىڭدا بىر خىـل،  دىلىڭـدا بىـر خىـل بـولمىغىن. ھېچقاچـان       

  بۇغداي كۆرسۈتۈپ،  ئارپا ساتما. ھهممه ئىشالردا ئۆزۈڭنىڭ ھالىغا ئۆزۈڭ یهت.
 ئوتتۇز توققۇزىنچى نهسىھهت

سه،  كىشـىگه ئېھتىیـاجى چۈشـمهیدۇ.    ئهي قىزىم،  ھهر كىشى ئۆز ھالىغا ئۆزى یهت
ــۋەرمه.     ــدا ئاشــكارا قىلى ــۆرگهنال كىشــى ئالدى ئهگهر غېمىــڭ ۋە شــادلىقىڭ بولســا،  ك
ــتقىن.    ــدىن ئېیى ــدىغان مۇڭــداش تېپىــپ ئان غــېمىڭگه غهم ۋە شــادلىقىڭغا شــاد بولى
یاخشىلىق ۋە یامانلىق ھالىتىڭگه تېز سۆیۈنمه ۋە ھۇدۇقما. بۇنداق قىلىش،  یهنـى تېـز   

یۈنۈش ۋە ھۇدۇقۇش گۈدەكلهرنىڭ ئىشىدۇر. ئازغىنا بىر ئىش ئۈچـۈن تهبئىتىڭنـى   سۆ
ئۆزگهرتمه. ئهقىل ئىگىلىرى بۇنداق ھالهتنى خوپ كۆرمهیـدۇ. شـۇنى بىلگىنكـى،  ھهر    
ــمه.     ــادلىق دەپ بىل ــۇنى ش ــدۇ. شــۇڭا ئ ــدا قایغۇســى بولى ــادلىقنىڭ ئاخىرى ــداق ش قان

ۋار بول. ئۈمىدسـىزلىك ئىشـكىنى ئۈمىـد    ئوڭۈشسىزلىققا دۈچ كهلگهن ۋاقتىڭىدا ئۈمىد
  ئىشىكى بىلهن تاقا.

 قىرىقىنچى نهسىھهت
ئهي قىزىم،  ھهممه ئىشنىڭ نهتىجىسىنى بۇ جاھاندىن ئۆتكۈلۈك ۋە بـۇ ئالهمـدىن   
كهتكۈلۈك دەپ بىل. ھهققانىي ۋە تـوغرا ئىشـالرنى ئىنكـار قىلىشـتىن سـاقالن. ئهگهر      

ىقىنى خامۇشـلۇق بىـلهن پهس قىـل.    كىشى سـاڭا ئاچچىقلىسـا،  سـهن ئۇنىـڭ ئـاچچ     
ئهخمهقنىڭ سۆزىگه جاۋاپ بىرىشتىن ئۆزۈڭنى تارت ۋە ھـېچ كىىشـىنڭ ئهمگىكىنـى    
زایا قىلما. خۇدا رىزاسى ئۈچۈن كىشـىلهرنىڭ ھـاجىتىنى راۋا قىـل. ئـۆز یۇرتۇڭـدىكى      

ئـۆز  «یېشى چوڭ،  قېرى كىشلهرگه كـۆپ ئىـززەت قىـل. پهیغهمـبهر ئهلهیھىسسـاالم:      
» ى قېرىالر،  شۇ قهبىله ئۈممهتلىرى ئارىسـىدا پهیغهمـبهرگه ئوخشاشـتۇر   قهبىلىسدىك

نوقسـانلىرىنى  -دېگهن. قېرىالرنىڭ سۆھبىتىگه توال ھېـرىس بولمـا. ئۇالرنىـڭ ئهیىـب    
پهزىلهتلىـرىگه نهزەر  -بىلىپ قېلىشتىن ساقلىناالیسـهن. ئهممـا،  قېرىالرنىـڭ ھـۈنهر    

  ڭ ئهیبىگه كۆز سېلىش ئهیىبتۇر.نوقسانىلىرىغا كۆز سالما. كىشىنى-سال. ئهیىب
 قىرىق بىرىنچى نهسىھهت

ئهي قىـــزىم،  ھۇرۇنلـــۇق بهدەننـــى بۇشاشـــتۇرۇۋېتىدۇ. ئهگهر بهدىنىـــڭ ســـېنىڭ 
پهرمانىڭغا بویسۇنمایدىكهن،  سهن خاتىرجهم بواللمایسهن. چۈنكى بهدەننىڭ سـۇس  

لىچه ئهمهس،  ۋە بوشاڭ بولۇشى خاتىرجهملىكىڭنى قوبۇل قىاللمایدۇ. بهدىنىڭ ئۆز مهی
بهلكى سېنىڭ خاھىشىڭ بویىچه ھهرىكهت قىلىدۇ. سهن خالىمىسـاڭ یـاكى سـېنىڭ    
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ماقۇللۇقۇڭ بولمىسا،  بهدەن ھېچبىر ھهرىكهتنى ۋۇجۇدقا چىقىرالمایدۇ. بهس،  سـهن  
چېنىقتۇرۇش بهدىلىگه بهدىنىڭنى پهرمانىڭغا بویسۇندۇر. قهھرىڭ بىلهن ئىتـائىتىڭگه  

ــداق كىشــ ــدا تۇتالمىســا،  ھــۈنهردىن بهھــرە  كهلتــۈر. ھهر قان ــۆز بهدىننــى پهرمانى ى ئ
پهرمانىڭغا بویسۇندۇرساڭ،  ھۈنهر  -ئااللمایدۇ. قاچانكى بهدىنىڭنى ھۈنهر ئۆگىنىشكه

  بىلهن ئىككىال جاھاندا ساالمهتلىك ۋە خاتىرجهملىك تاپاالیسهن.
 قىرىق ئىككىنچى نهسىھهت

ــۇ ســهككىز ئىــش  ئهي قىــزىم،  ھهمــمه یاخشــىلىق ۋە ئوبــدانلىقنىڭ   ئاساســى مۇن
-بىلهندۇر: بىرنچىسى،  ئىلىم ئۆگهنمهك؛ ئىككىنچىسـى. نهپسـىنى یىغمـاق،  تـائهت    

ئىبادەت بىلهن بولمـاق؛ ئۈچىنچىسـى،  یاخشـىالر،  تهقـۋادارالر بىـلهن ھهمسـۆھبهت       
ــادىنى    بولمــاق؛ تۆتىنچىســى،  راســىت ســۆزلىمهك؛ بهشىنچىســى،  ئىخــالس ۋە ئېتق

چىســى،  كىشــىلهرگه ئــازار یهتكۈزۈشــتىن یىــراق بولمــاق؛      دۇرۇس قىلمــاق؛ ئالتىن
ھایـالىق  -یهتتىنچىسى،  باشقىالنىڭ ئېغىرىنى كـۆتهرمهك؛ سهككىزىنچىسـى،  شـهرىم   

  بولماق.
ھایـا،  یهنـى   «ھایـادۇر. بىـراق،    -ئومۇمهن بۇ سۈپهتلهرنىڭ ئاساسى یهنىـال شـهرىم  

مۇ بار. بهزىدە تارتىنچـاقلىق  دېگهن گهپ» ئارتۇقچه تارتىنچاقلىق رىزققا توسالغۇ بولىدۇ
چىكىدىن ئاشسا،  ئۇۋالچىلىققا قالىسهن،  شۇڭا ئارتۇقچه تارتىنچاقلىق قىلمىغىنكـى،   

  ئىشلىرىڭدا یېتهرسىزلىك كۆرۈلمىسۇن ۋە پایدىلىق ئىشىڭدا زىیان بولمىسۇن.
 قىرىق ئۈچىنچى نهسىھهت

ڭ (یاخشـىالرنىڭ)  ئهي قىزىم،  ھهر قاچان یاخشىلىق قىلدىغانالرنى یـاكى ئۇالرنىـ  
یاخشى ئىشلىرنى ھهرگىز ئۇنتۇپ قالما. ساڭا ھاجىتى چۈشكهنلهرگه ئىـزا قىلمـا ھهم   
ئۇالرنى ھىممهتسىز یاندۇرما. خۇشخۇیلۇق بىلهن ئاتالماقنى ئـۆزۈڭگه كهسـىپ قىـل.    
كىشىلهر یامان دەیدىغان خۇیدىن یىراق بول. زىیانكار بولمىغىن،  یهنى زىیانلىق ئىش 

ۈنكى زىیـانلىق ئىشـتىن موھتـاجلق ھاسـىل بولىـدۇ ۋە مۇھتـاجلىقتىن       قىلمىغىن،  چ
نامراتلىق ھاسىل بولىدۇ. ھهمىشه یاخشى ئىش قىلىشقا تىرشقىن. ئاددىي خهلقنىڭ ۋە 

ئىلىـم  -جاھىلالرنىڭ سېنى یاخشى ۋە ئوبدان دېگىنـى ھېسـاب ئهمهس،  تـا ئـاقىلالر    
 !ئهھلى سېنى ئوبدان ۋە یاخشى دېگهي

لهن چىقىشىپ ئۆتكىن. دوست بىلهن دۈشمهننى ئارالشـتۇرۋەتمه.  ھهممه تائىپه بى
ھـېچ كىشــىگه یامــانلىق قىلىشــنى ئـۆگهنمىگىن،  بولمىســا،  یامانغــا یانتایــاق بولــۇپ   

  قالىسهن.
 قىرىق تۆتىنچى نهسىھهت

تهنقىـدىگه ئۇچىرمـاي دېسـهڭ،  قىلىمىغـان     -ئهي قىزىم،  كىشـىلهرنىڭ نهپىـرتىگه  
یهنى قۇیرۇق كۆرسۈتۈپ،  ئۆپكه سـاتما. ئهگهر ئۇیاتقـا     ئىشنى قىلغاندەك كۆرسهتمه،
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قالماي دېسهڭ،  ئۆزۈڭ یهردە قویمىغان نهرسىنى ئۈسـتۈن كۆتـۈرمه. یهنـى خىیالىڭغـا     
كهلــگهن ئىشــنى قىلمــا. ئهگهر ئۆزۈڭــدىن تــۆۋەن كىشــىلهرنىڭ كۈلكىســىگه قالمــاي   

ــاي     ــایمانغا قالم ــۈگىمهس پۇش ــىتمه. ئهگهر ت ــۇغالرنى كهمس ــهڭ،  ئۇل ــهڭ،   دېس دېس
كۆڭلۈڭنىڭ خاھىشىچه ئىش قىلما. ئهگهر ئۇلۇغالر،  زېـرەك ئـادەملهر جۈملىسـىدىن    

ــاق. ئهگهر قهدىــر       ــۆرۈپ ب ــدە ك ــڭ ئهینىكى ــۆزۈڭنى ئۆزگىلهرنى ــهڭ،  ئ ــوالي دېس -ب
ــن. ئهگهر      ــى بىلگى ــڭ قهدىرىن ــاۋۋال ئۆزگىلهرنى ــهڭ،  ئ ــاقالي دېس ــى س قىممىتىنمىن

ــل كىشــىلهرگه  كىشــلهرنىڭ ماختىشــىغا ئىرشــهي دېســهڭ،  پا  راسهتســىز،  كهم ئهقى
نـاننى،   -سىرىڭنى ئاشكارا قىلما. ئهگهر خهلق ئارىسىدا ئابرۇي تاپـاي دېسـهڭ،  ئـاش   

  یهنى داستىخىنىڭنى كهڭرى قىل.
 قىرىق بهشىنچى نهسىھهت

ئهي قىزىم،  ھهر قانچه بىلىملىك بولساڭمۇ،  ئۆز بىلىمىڭدىن مهغرۇرالنمـا. بىـرەر   
ۇ ئىشنى ئۆزۈڭ پۈتۈنلهي ھهل قىالالیـدىغان بولسـاڭمۇ،  ئـۆز    ئىش ئالدىڭغا كهلسه،  ئ

خاھىشڭغا بېرىلمه ۋە ئۆز بىلىمىڭگه ئىشىنىپ كهتمه. ئۆزىگه بهك ئىشىنىپ كهتكهن 
كىشى ھهمىشه پۇشایماندىن خالىي بواللمایدۇ. باشقىالر بىلهن كېڭشىشتىن نومـۇس  

ىپ تــۇر. مــۇھهممهت قىلمــا. ئاقىــل قېــرىالر ۋە یــېقىن دوســلىرىڭ بىــلهن پىكىرلىشــ 
ئهلهیھسســاالم پهیغهمــبهر ۋە ھــېكىمهت ئۆگهتكــۈچى بولســىمۇ،  ھهقســۇبھانهۋەتهئاال 

یا مۇھهممهد،  ئىشلىرىڭدا سـاھابىلىرىڭ،   «مهسلىھهت بىلهن ئىش قىلىشقا بۇیرۇپ: 
یارەنلىرىڭ بىلهن مهسلىھهتلهشكىن،  تهدبىر سهندىن،  نۇسرىتى -سىرداش دوسىت

ىشنىڭ ئهقلى ئىككى كىشىنىڭ بىلهن باراۋەر بواللمایدۇ ۋە بىر دېگهن. بىر ك» مهندىن
  كۆز ئىككى كۆز كۆرگهننى كۆرەلمهیدۇ.

 قىرىق ئالتىنچى نهسىھهت
ئهي قىزىم،  مېھماننىڭ ھهققى ۋاجىپتۇر. لېكىن مېھمان قىلساڭ مېھمان بولۇشقا،  

ك ئــادەمنى یهنــى ھۆرمهتلهشــكه،  ئۇلۇغالشــقا الیىــق ۋە مېھمانــدارچىلىققا ئهرزىگــۈدە
مېھمان قىل. نادان،  نائهھلى ۋە پهسكهش،  بېخىل كىشلهرنى مېھمان دەپ ئۆیـۈڭگه  

ھۆرمهتلهشـكه ئهرزىمهیـدۇ. بىلىشـىڭ    -یۇالتقۇچى بولما. ئۇنـداق كىشـىلهر ئۇلـۇغالش   
ئىززەتنى كۆرگهنلىكى كىشـىگه قىلغۇلـۇق    –كېرەككى،  مېھماندارچىلىق ۋە ھۆرمهت 

ــقىالرنىڭكى ــوالر    ئهمهس. ئهگهر باش ــه،  ب ــوغرا كهلس ــۇش ت ــان بول ــاس -دە مېھم بولم
كىشىنىڭ مېھماندارچىلىقىغا بارما. ئهگهر بارماقچى بولساڭ،  بهك ئاچ قۇرساق بارمـا،   
بهك توقمۇ بارما. چۈنكى ھېچنىمه یېمىسهڭ ئۆي ئىگىسىنىڭ كـۆڭلى یېـرىم بولىـدۇ.    

قــا قالىســهن. دېــگهن ئاتاق» قــارنى یامــان«كىشــىلهر رەنجىیــدۇ. نــاۋادا كــۆپ یېســهڭ 
  مېھماندارچىلققا بارساڭ،  بىر یهردە،  یهنى ئۆزۈڭگه الیىق ئورۇندا ئولتۇرغىن.

 قىرىق یهتتىنچى نهسىھهت
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ــۈنكى      ــدۇ. چ ــىق بولمای ــۇچه ئاش ــك بولمىغ ــۇالیىم تهبئهتلى ــى م ــزىم،  كىش ئهي قى
ئىشىقنىڭ ئۆزى مۇالیىملىقتۇر. كىشى خاراكتېرىنىـڭ مۇالیىملىقىـدىن ئىشـىق پهیـدا     

دېـگهن گهپ بـار.   » ھهر كىشى ئاتىسغا ئوخشىسا،  ئۇنىڭغا زۇلـۇم یهتمهیـدۇ  «ۇ. بولىد
مۇالیىملىق دېمهكتۇر. ئهگهر مۇالیىملىقتىن مۇالیىملىق توغۇلسـا،   -شۇڭا ئىشىق دېمهك

تهنىـگه قالمایـدۇ. كۆرمىـدىڭمۇ؟ قېـرىالردىن،  یهنـى      -ئۇنداق مۇالیىملىق ھېچبىر تاپا
ۇالراق ئاشـىق بولىـدۇ. چـۈنكى یىگىتلهرنىـڭ تهبىئىیتـى      قېرىالرغا قارىغاندا یىگىتلهر ت

قېرىالرنىڭ تهبئىیتىدىن یېقىملىقراق ۋە نازۇكراق بولىدۇ. ئـادەتته قوپـال تهبىئهتلىـك،     
ــر     ــدۇ. چــۈنكى ئىشــىق شــۇنداق بى ــۇ بىراۋغــا ئاشــىق بولمای ھــۇرۇن كىشــى ھهرگىزم

. شۇڭا ھهر ئامال بىلهن ئاغرىقتۇركى،  ئۇ نازۈك روھالرغا توالراق ئازاپ ئېلىپ كېلىدۇ
ئاشىق بولۇشتىن ساقالن. ئاشـىقلىقتىن پهرھىـز قىلغىـن. ئاشـىقلىق بـاال ۋە ئاپهتلىـك       

  ئىشتۇر.
 قىرىق سهككىزىنچى نهسىھهت

ئهي قىزىم،  ھهر قانداق بىـر ئىـش سـۆز یـاكى بىـرەر كىشـىنىڭ ۋاستىسـى بىـلهن         
ىمه. زۆرۈر بولىـدىكهن،   ئهمهلگه ئاشىدىغان بولسا،  ئۇ ھالدا ئۇ ئىش ئۈچۈن پۇل خهجل

پۇل خهجلهشتىن ئایانما. چۈنكى پۇلسىز كىشىنىڭ ئىشىنىڭ قهدىرى بولماس! شۇنى 
بىلىگىنكى،  ئادەملهرنىڭ تۇلىسى مهنپهئهتى بولمىسمۇ دۇنیادارالر (بایالر)نى دوسىت 

ئهھۋالىنىڭ -تۇتىدۇ؛ زەرىرى یهتمىسمۇ كهمبهغهللهرنى یامان كۈرىدۇ. ئادەملهرنىڭ ھال
ــ ــام بىــلهن       یام ــى ن ــهي،  یاخش ــا ئىرش ــى ئاتاقق ــۇڭا یاخش ــاجلىقتۇر. ش انراقى مۇھت

ئھسان قىل. ھهر كىشـىنى ئـۆز ئهھۋالىغـا    -زىننهتلىنهي دېسهڭ،  مۇھتاجالرغا خهیرى
قاراپ رازى قىلشقا تىرش. ئهمما ئىسراپچلىقمۇ قىلما. ئىسراپچىلىقنى خۇدایتائاالنىڭ 

ئىسـراپ  « ئـۆز كاالمىـدا خهۋەر بېرىـپ:    دۇشمىنى دەپ بىـل. بـۇ ھهقـته خۇدایتائـاال     
  دېگهن.» قىلماڭالر،  خۇادایتائاال ئىسراپ قىلغۇچىالرنى دوست تۇتمایدۇ

 قىرىق توققۇزىنچى نهسىھهت
ئهي قىزىم،  دوستۇڭنى تهڭلىك،  یهنى قىیىنچىلىق ۋاقىـتالردا سـىنا،  مهئىشـىتىڭ    

دوسـتلۇق بىلدۈرىـدۇ.   بایاشـات چاغلىرىڭـدا ھهمـمه ئـادەم سـاڭا      -پاراۋان،  یهنى باي
دوستىلىرڭدىن كۆڭلۈڭ ئاغرىغان ۋاقىتالردا ھهم ئىلگىركىدەكال خۇش مۇئامىلىدە بول. 
ئهمما دوستىلىرڭغا سىرىڭنى ئېیتقۇچى بولما. چـۈنكى كۈنلهرنىـڭ بىرىـدە ئـاراڭالردا     

دە،  ئېیتىقـان  -خۇسۇمهت پهیدا بولۇپ قالسا،  دوستلۇق دۈشمهنلىككه ئایلىنىدۇ-نىزا
تىڭ ساڭا زىیان ئېلىپ كىلىدۇ. كېیىن پۇشـایمان قىلغـان بىلهنمـۇ پایدىسـى     مهخپىی

ــلهن دوســىت بولمــا،  چــۈنكى    ــادارالر بى بولمایــدۇ. ئهگهر كهمــبهغهل بولســاڭ،  دۇنی
كهمبهغهللهرنى ھېچ كىشى دوسىت تۇتمایدۇ. خۇسۇسهن،  ئۆز مهرتىۋەڭدىكى ئـۆزۈڭ  

ۇتقىن. ناۋادا سهن بـاي بولسـاڭ،    بىلهن باراۋەر،  تهڭ دەرىجىدىكى كىشىنى دوسىت ت
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ــۇغ     ــایتىمۇ ئۇل ــۇش ناھ ــى دوســىت تۇت ــۇت. كهمبهغهللهرن ــى دوســىت ت كهمبهغهللهرن
  سائادەتتۇر.

 ئهللىكىنىچى نهسىھهت
ئهي قىــزىم،  ھهر قاچــان دوســـتىلىرىڭنىڭ ھهققىــدە كۆڭلــۈڭنى دۇرۇس تـــۇت.     

ھـېچ گۇنـاھ    ئىشلىرىڭنىڭ ئاقىۋىتى یاخشى بولىدۇ. ئهگهر دوستۇڭ ھهققىدە سـهندىن 
ئۆتمهي تۇرۇپمۇ،  ئۇ،  یهنى دوستۇڭ سهندىن كۆڭۈل ئۈزسه،  ئۇنىڭغا ئۆزىرە ئېیتىشقا 
ئالدىراپ كهتمه. چۈنكى ئۇنداق كىشى دوسـتلۇققا الیىـق ئهمهسـتۇر. تهمهگهر،  یهنـى     
سهندىن پایدا ئۈمىد كۈتىدىغان دوستتىن ھهم یىراق بـولغىن،  چـۈنكى ئۇنـداق ئـادەم     

بىـرەر نهرسـىنىڭ تهمهیىـدىال دوسـىت بولىـدۇ. یهنه ھهسـهتخور       سهن بىـلهن پهقهت  
كىشىلهر بىلهنمۇ دوسىت بولمـا،  چـۈنكى ئۇنـداق ئادەملهرنىـڭ كۆڭلىـدىن ھهسـهت       
زەھرىنى چىقىرىپ بولماس. ھهسهتخور كىشىلهر ھهمىشه باشقىالرغا ئازار یهتكۈزمهك،  

ىنىـڭ ئۇنىـڭ كـۆڭلىگه    ئاداۋەت تۇتماقنىڭ قهستىدىال یۈرۈیدۇ. سېنىڭ دوستلۇق قىلغ
  تهسىر قىلمایدۇ.

 ئهللىك بىرىنچى نهسىھهت
ئهي قىزىم،  ھېچ كىشىنى ئۆزۈڭگه دۈشـمهن قىلۋالماسـلىققا تىـرىش،  ئهگهر بىـراۋ     
ســاڭا دۈشــمهن بولســا،  قــورقمىغن ۋە غهم یــېمگىن،  گهرچه ســهن دۈشــمهنلىك       

ــد     ــىدا بولى ــمهنلىك ئارزۇس ــاڭا دۈش ــان س ــرى ھام ــقا بى ــاڭمۇ،  باش ــا قىلمىس ۇ. ئهمم
دۈشــمهننىڭ ئاشــكارا ۋە یوشــۇرۇن ئىشــلىردىن غاپىــل بولمــا ۋە ئۇنىــڭ قىلغــان        

 - یامانلىقلىرىغا قارىتا سۈكۈت قىلما،  ھهر دائىم ئۇنىڭ (دۈشمهنلىرىڭنىڭ) ئىشلىرىغا 
ئهھـۋالى تهدبىرىــدىن  -مىكـر ۋە ھىیلىلىـرىگه پهرۋاسـىز قارىمـا،  دۈشـمىنىڭنىڭ ھـال      

ــۇندىال ب  ــا،  ش ــۆزۈڭنى   خهۋەرســىز قالم ــاڭمۇ،  ئ ــبهغهل بولس ــا قالمایســهن،  كهم االغ
ــۆزۈڭنى    ــول. ئ ــۇغ (بــاي) كۆرســهت،  ھىممهتلىــك ھهم جۈرئهتلىــك ب دۈشــمنىڭگه ئۇل
ــمىنىڭنىڭ     ــا،  دۈش ــهتكۈچى بولم ــۇل كۆرس ــۆۋەن ۋە یوقس ــمىنىڭگه ت ــۇ دۈش ھهرگىزم

  دۈشمهنلىك ئىشهنچى كۈچىیۋالمىسۇن.
 ئهللىك ئىككىنچى نهسىھهت

-نىڭ یاخشى مۇئامىلىسـى،  یاخشـى قىلىقـى ۋە تـاتلىق گهپ    ئهي قىزىم،  دۈشمهن
سۆزلىرىگه كۆڭۈل باغلىما ۋە بۇ كۆڭـۈل تانابىغـا باغلىنىـپ قۇدۇققـا چۈشـۈپ كهتـمه،        
یهنى دۈشمىنىڭنىڭ مهسلىھهت ۋە كېڭىشىگه ئالىدىنىپ قالما،  ئهگهر دۈشمىنىڭدىن 

ڭ ناۋاسـىدەك نـاۋا   شېكهر تېتىساڭ،  زەھهر بىلگىـن،  یهنـى دۈشـمىنىڭدىن بۇلبۇلنىـ    
یهتسه،  ئۇنى كۆڭۈلنى جاراھهتلهندۈرگۈچى زەھهرلىـك یـا ئـۇقى دەپ بىـل. ئهلـۋەتته،       
دۈشمهندىن قورقۇش كېرەك. دېیىلىـدۇكى،  ئىككـى كىشـىدىن قـورق. بىـرى،  زالىـم       
دۈشمهن،  یهنه بىرى،  ۋاپاسىز یار،  دۈشمىنىڭ بىلهن ئاشكارا رىقابهتته بـول. لـېكىن   
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مه،  گهرچه دۈشـمىنىڭ ئـاجىز ۋە یوقســۇل بولسـىمۇ،  ئـۇنى ھامــان     ئـۇنى ئـاجىز كــۆر  
  دۈشمهن دەپ بىل. ھهرگىزمۇ ئۇنى ئاجىز،  یوقسۇل دەپ سهل قارىغۇچى بولما.

 ئهللىك ئۈچنىچى نهسىھهت
بىـرىگه قوشـۇلۇپ ھـاجهتكه یارایـدۇ.     -ئهي قىزىم،  یىپنى ئۆز ھالىدا ئهشسـه،  بىـر  

ئۈزۈلـۈپ كېتىـدۇ. بهس،  ھهمـمه ئىشـنى ئـۆز       ناۋادا ھالىدىن تاشـقىرى ئېشىۋەتسـه،   
ئهندىزىسىدە قىلغایسهن. خاھى دوستلۇق،  خاھى دۈشمهنلىك بولسۇن،  ھهر ئىشنىڭ 

  ئهندىزىسىنى بىلمهك،  ھهر ئىشنى ئۆز یولىدا بىجىرمهك ئهقىل جۈملىسدىندۇر.
 ئاجىزالرنىڭ ئېغىرىنى كۆتۈرگىن گهردەنكهشلهرگه گهردەنكهشلىك قىل. ھهر قانداق
ئىش قىلغاندا ئادەمگهرچىلىك تهرىقىنى ساقلىغىن. غهزىپىڭ كهلگهن ۋاقىتتا سهبىرنى 
ــدارىنى     ــۆز مىق ــۇ. ھهر كىشــى ئ ــدارىنى تون ــڭ مىق ــل ۋە ئۆزۈڭنى ــپ بى ــۈزۈڭگه ۋاجى ئ

  بىلىمىسه،  ئادەمىیلىكتىن چهتنهپ كېتىدۇ.
 ئهللىك تۆتىنچى نهسىھهت

هغـرۇر ۋە مۇتهكهببـۇر بولمـا؛    ئهي قىزىم،  پـاالكهتكه یولۇقۇشـنى ئىستىمىسـهڭ،  م   
ــار     ــل؛ خ ــاك قى ــتىن پ ــى ھېرىس ــهڭ،  دىلىڭن ــنى ئىستىس ــته یاشاش ــى -راھهت زارلىقن

ئىستىمىسهڭ،  تهمهگهر بولما؛ ئۆزۈڭگه یاخشلىق قىلنىشنى ئىستىسـهڭ،  یاخشـىلىق   
قىممىتىڭنىڭ -قىل،  ھېچكىمگه ئازار بهرمه،  یاخشىلىقنى ئۇلۇغ ئىش دەپ بىل؛ قهدىر

ــلهن    ئېشىشــىنى خالى ــایمان بى ــول؛ ئىشــلىرىڭنىڭ پۇش ــك ب ــۇغ ھىممهتلى ســاڭ،  ئۇل
نهتىجىلىنىشىنى خالىمساڭ،  ئاۋۋال یاخشىراق ئویلىنىپ،  دانا تهجرىبىلىكلهر بىلهن 
كېڭىشىپ،  ئاندىن ئىشقا كىرىشكىن؛ ئۆزۈڭنى ھهممهیلهننىـڭ یاخشـى كۈرۈشـىنى    

- ول؛ ئابرۇي ۋەئىززەتمىجهزىڭنى تۈزەت،  ئهدەبلىك،  تهربىیلىك ب-خالىساڭ،  خۇلق
  ھۆرمهتكه ئىگه بولۇشنى ئىستىسهڭ،  ھاالل ئهمگهك قىل. پىداكارلىق بىلهن ئىشله.

 ئهللىك بهشىنچى نهسىھهت
ئهي قىزىم،  ھهممىنىڭ ئالدىدا ئىشهنچىلىك،  مهرغۇب ۋە مهقبول ئـادەم بولۇشـنى   

تۇتۇرۇقسـىز    تىلسهڭ،  یالغانچىلىقتىن ساقالن. چېقىمچى،  ئىغۋاگهر بولما. مهنسىز،
سۆزلهرنى سۆزلهپ یۈرۈشتىن ھهزەر قىل؛ مۇبادا ئۇڭایسـىز ھالـدا قالسـاڭ،  ئىشـىڭدا     

پهریـاد قىلىـپ   -ھهسرەت ئىچىدە قالسـاڭ،  داد -مۇۋاپىقیهتسىزلىككه ئۇچراپ،  قایغۇ
  یۈرمه،  سهۋر قىل. قىیىن ئهھۋالدىن قۇتۇلۇش چارىسىنى قىل.

ۋال دەپ قـاراپ،  ئۇنىڭغـا شـۈكۈر قىلىـپ     ئهگهر بىر ئادەم نامراتلىقنى نورمـال ئهھـ  
  ئۆتسه،  ئۇ نامراتلىقتىن مهڭگۈ قۇتۇاللمایدۇ.

 ئهللىك ئالتىنچى نهسىھهت
ــڭ     ــم قىاللىســاڭ،  ئۇنى ــۇر. ھهزى ــاچچىق تېگ ــۈلگه ئ ــوغرا ســۆز كۆڭ ــزىم،  ت ئهي قى
مهنپهئهتى مهزە بېرور. توغىرلۇق مهقسهتكه یهتكۈزۇر،  توغرا كىشى قهیهردىال بولسۇن،  
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ىڭ كۈنلىرى بهختىیارلىق ئىچىدە ئۆتۈر. یورۇق كـۈنلىرى قاراڭغۇالشـماس. خهلقـقه    ئۇن
مهنپهئهت یهتكۈزگهن كىشـى چـېن كىشـى سـانىلۇر،  ئۇیاتسـىز كىشـى كىشـلهرنىڭ        
پهسكىشى بولۇپ،  ئۇنىڭ تىلى تـوغرا سـۆزنى سـۆزلىمهس. كىشـىلهرنىڭ سـهرخىلى      

ئوبـدان ئویلىنىـپ،  پۇختـا     ساداقهتلىك كىشىدۇر. ئـادەم پاراسـهتلىك بولسـا ئىشـنى    
بایلىق توپالشقا ئارتۇقچه بېرىلمه. چۈنكى،  ئارتۇقچه بېرىلسهڭ -قىلىدىغان بولۇر.مال

  ئۇنىڭ خیانىتى كۆپ بولىدۇ. ئۇ بىر كۈنى سېنى سهمرىتسه بىر كۈنى یىغلىتىدۇ.
 ئهللىك یهتتىنچى نهسىھهت

ىمنـى ئـۆزۈڭگه   ئهي قىزىم،  ھهممه كىشى بىـلهن یاخشـى مۇئامىلـدە بـول،  ھېچك    
دۈشمهن قىلما. سهۋىرلىك،  ئېغىرچىلىقالرغا چىداملىق ۋە غهیرەتلىـك،  جۈرئهتلىـك   
بول. شۇ خىسلهتلهرگه ئىگه بولساڭ،  ھهر قانداق ئېغىرچىلقالرنى یېڭهلهیسهن. یامان 

-ئىشالردىن پهرھىز قىل. گۈزەل ئهخالقلىق،  تهربىیلىك بول. شۇندىال یاخشـى خۇلـق  
  لقنىڭ مۇھهببىتىگه ئېرىشهلهیسهن.مىجهزىڭ بىلهن خه

 ئهللىك سهككىزىنچى نهسىھهت
دەپ قهسـهم  » مېنىـڭ دېگهنلىـرىم تـوغرا   «ئهي قىزىم،  یالغان سۆزلگهن تۇرۇقلـۇق  

-ئىچمه. توغرا سـۆزلىگهن بولسـاڭمۇ،  بۇنىڭغىمـۇ قهسـهم ئىچـمه. كۈنـدىلىك كىـرىم       
ىڭـدىن ئـارتۇق   چىقىمىڭنى دەپتهرگه یېزىپ تۇرۇشـنى ئـادەت قىـل. چىقىمىـڭ كىرم    

ــۆزۈڭنى       ــا. ك ــه تهمه قىلم ــرەر نهرس ــدىن بى ــول. ھېچكىم ــان ب ــۇن. قانائهتچ بولمىس
ئاچقىنكى،  ئالهمگه ھهقىقهت نهزەرى بىلهن قارا. ئۆتكهنلهردىن ئىبرەت ئال. كىشىلهر 

ــهن  ــىپ،  س ــلهن ئېیتىش ــنه  -بى ــۈڭنى گى ــۈرمه. كۆڭل ــىپ ی ــاداۋەت ۋە -پهن دېیىش ئ
ئاغىنلىرىڭنىـڭ  -ققـانلىرىڭنى ئۇنتۇمـا. دوسـىت   تۇ-خۇسۇمهتتىن پهرھىز قىل. ئۇرۇق

ھهققىگه ھـۆرمهت قىـل. یاخشـى سـۆزلىرىڭ،  ئوبـدان ئىشـلىرىڭ بىـلهن ھهممىنىـڭ         
  ھۆرمىتىگه سازاۋەر بولۇشقا تىرىشقىن.-ئىززەت

 ئهللىك توققۇزىنچى نهسىھهت
ئهي قىزىم،  تىرىش،  ھهر قانداق ئىشتا كۆپرەك ئىـزدەن. ئهگهر مهرد،  سـېخىیلىق   

غا كىرسهڭ،  ھهممه ئادەم سـاڭا كـۆز تىكىـدىغان بولىـدۇ. شـۇڭا ئىمكانىیتىڭنىـڭ       یولى
بارىچه ئۈچ ئىشتىن ئۆزۈڭنى ساقال: بىرى،  كۆرۈشكه بولمایدىغان نهرسىگه كۆز سالما؛ 
ئىككىنچى،  تۇتۇشقا بۇلمایدىغان نهرسىدىن قولۇڭنى تارت؛ ئۈچىنچى،  دېمهسلىككه 

  تېگىشلىك سۆزدىن تىلىڭنى یىغ.
دۈشمهنگه ئوچۇق تۇت: بىرى،  ئۆیۈڭنىڭ ئىشـىكى،  بىـرى   -چ نهرسىنى دوسىتئۈ

داستىخان،  یهنه بىرى ھهمیاننىـڭ ئـاغىزى. ئهممـا،  ھهر قاچـان یالغـان ئېیـتمىغىن.       
چۈنكى بارىلىق نامهردلىكنىڭ ئهسلى،  یهنى مهنبهئى یالغان ئېیتماقتۇر. ئهگهر بىرسى 

،  مهیلـى ئـۇ سـېنىڭ دوسـتۇڭ بولسـۇن،       سېنىڭ مهرد ۋە سـېخىیلىقىڭغا ئىشهنسـىال  
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  مهیلى زور دۈشمىنىڭ بولسۇن،  ۋاقتى كهلگهندە ئۆزىنى ساڭا ئاتایدۇ.
 ئاتمىشىنچى نهسىھهت

ئهي قىزىم،  تىرىشماقلىق دېگهنلىـك ھهركهتچـانىلىق،  غهیـرەت ۋە چىـدام بىـلهن      
هۋەدۇر. ئىشلىمهك دېمهكتۇر. بۇ سۈپهت ئهڭ گۈزەل سۈپهتلهردىن بولۇپ،  ھىممهتكه ت

جهھلـى بىـلهن ئىشلهشـته جاپـا تارتىشـتىن قورقىمسـۇن.       -ھىممىتى چوڭ ئادەم جان
چۈنكى،  ھهر قانداق ئىـش ئىككـى ئېھتىمالـدىن یىـراق ئهمهس. ئهگهر تىرشـماقلىقى      
ــدا      ــاقىلالر ئالدى ــه،  ئ ــى. ئهگهر یېتهلمىس ــه،  بهك یاخش ــگه یهتس ــىدا تىلىكى ئارقىس

یولـدا ھىممىتـى یـۇقىرى ئىكهنلىكىنـى خهلـق      ئۆزرىلىكتۇر ۋە ئۇنىڭ ئۇلـۇغ مهقسـهت   
  تهقدىرلىگهي.

 ئاتمىش بىرىنچى نهسىھهت
ئهي قىزىم،  كۈمۈشنىڭ سىرتقى كۆرۈنۈشـى ئاپئـاق بولسـىمۇ،  كـۆپ تۇتۇلسـا قـارا       
یۇقتۇرىدۇ. شۇنىڭغا ئوخشاش بهزى ئادەملهرنىـڭ سـۆزلىرى زاھىرىـدا كۈمـۈش كهبـى      

ە زىیـان كهلتۈرىـدۇ. ئۇالرنىـڭ سـۆزلىرىگه     ئاپئاق ۋە تازا كۈرۈنسـىمۇ،  لـېكىن قـایغۇ ۋ   
ئىشــىنىپ غهپلهتــته قالغــان ســاددا دىــل ئادەمنــڭ كــۆڭلى قارىیــدۇ،  یامانلىشــىدۇ.   
كۆرۈنۈشته گۈزەل،  ئهمما یامانلىق مىسالى بولغان ئادەملهرنىڭ ئاغزىدىكى سۆزلىرىگه 

ــڭ قورقۇنچى  ــا،  یارىمــاس خۇلىقلىرىنى ــۈرگهن زىینىغ ــته كهلت ــق ئهمهس،  جهمئىیهت لى
نهتىجىلىرىگه قاراڭ. كىچىككىنه بـاال چـوغنى (ئـوتنى) سـۆیىدۇ،  كۆیدۈرسـه دادالپ      
یىغالیدۇ. نارەسسىدىلهر چوغدىن،  ساددا دىل ئادەملهر بولسا ھىیلىگهر،  نهیرەڭـۋاز،   

  مۇناپىقالردىن كۆیىدۇ.
 ئاتىمىش ئىككىنچى نهسىھهت

ىپ ھهدەپ ماختىنىۋەرمهڭ. ئهي قىزىم،  قىلغان بىرەر یاخشىلىقىڭىزنى تهكرارالۋېر
ئارىڭىزالردىكى قېرىنداشلىق،  دوسـتلۇققا تاینىـپ،  ئـۇالردىن پایـدا ئۈنـدۈرۈۋېلىش      
ئارزۇسىدا بولماڭ؛ ھېچكىمنى ئۇیالدۇرماڭ؛ ئۇیـاتلىق لهتىپىلهرنـى سـۆزلىمهڭ؛ ھهتتـا     

یاشـقا  «ھایۋانالرغىمۇ رەھىمدىل بولۇڭ. ئۇالرنى ئـۇرۇپ ئـازار بېرىشـتىن سـاقلىنىڭ؛     
دەپ ئویلىماڭ. » بولغانلىقىم ئۈچۈن كىچىكلهر ئالدىدا نېمىال دېسهم بولۇۋېرىدۇ چوڭ

ــوئال   ــىز س ــل مۇناسىۋەتس ــالردا ھهر خى ــڭ،    -یىغلىش ــۆزىڭىزنى تارتى ــاۋاپالردىن ئ ج
دەپ قىســتىماڭ؛ » جــاۋاب بهر«سـۇئالىڭىزغا جــاۋاب بىرىشــنى خالىمىغــان ئــادەمنى  

  ئهدەپ،  تهربىیگه رىئایه قىلىڭ.
 ىنچى نهسىھهتئاتمىش ئۈچ

ئهي قىزىم،  تارازىنىڭ بىر پهللىسـىدە ئىـش،  ئىككىنچـى پهللىسـىدە ئىجتىھـات      
تۇرىدۇ. ئىجتىھات پهسهیسه،  ئىش ئېغىرلىشىدۇ. شۇنىڭ ئۈچـۈن ئىشـقا ئهھمىـیهت    
بىــرىش،  ئىجتىھــات قىلىــش،  غهیــرەت ۋە چىــدام بىــلهن ئىشــلهش الزىــم. كىمكــى  
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ېلىقىــپ قالســا،  ھایــات مهیدانىــدا    ئىجتىھــات قىلمــاي ھورۇنلــۇق كېســىلىگه چ   
زار بولـۇپ یاشىغۇسـى. ئىنسـان ئىشـقا غهیـرەت      -باشقىالرنىڭ كهینىدە قېلىپ،  خار

ــڭ       ــا،  ئۇنى ــهرىپ قىلس ــۈچىنى س ــارلىق ك ــا ب ــه،  ئۇنىڭغ ــلهن كىرىشس ــدام بى ۋەچى
تىرىشچانلىقى ئۇلۇغلىنىـدۇ،  قۇۋۋىتىنىـڭ دائىرسـى كېڭىیـۇر،  ئىـززەت ۋە ئابرۇیغـا       

ڭ ئۈچـۈن ھهر قانـداق بىـر ئىشـنى،  مهیلـى كىچىككىـنه بىـرەر ئىـش         ئېرشۇر. شـۇنى 
  بولسىمۇ،  چىن كۆڭۈل بىلهن ئىشلهپ،  ئجتىھات سهرىپ ئهیلهش زۆرۈر.

 ئاتىمىش تۆتىنچى نهسىھهت
ئهي قىزىم،  ئۆز كهمچىلىكلىرىنى بىلىشنى ئىستىگهن كىشىلهر ئۈچۈن تۆت خىـل  

كۆرەلهیـدىغان كامىـل ئـادەم بىـلهن     كهمچىلىكىنى سـېزىپ   -یول باردۇر: بىرنچى یول
سـهمىمىي،  خهیرىخـاھ دوسـت تېپىـپ،       -سۆھبهتلىشىپ تۇرۇشتۇر. ئىككىنچى یول

ئۆزىنىــڭ قىلۋاتقــان ئىشــلىرىنى ئۇنڭغــا ئېیتىــپ،  ئــۆزىنى بولمىغــۇر ئىــش،  ناچــار   
 -یـــولالردىن قایتۇرۇشـــنى ئۇنىڭـــدىن ئىلتىمـــاس قىلىشـــتۇر. ئـــۈچىنچى یـــول      

ر ئاغزىــدىن ئىشــتىپ،  ئــۇالردىن تېگىشــلىك خۇالســه كهمچىلىكلىرىنــى دۈشــمهنله
كىشىلهر بىلهن ئارلىشـىپ،  بهزى ئـادەملهردە كـۆرۈلگهن     -چىقىرشتۇر. تۆتىنچى یول

یامان قىلىقالردىن ساقلىنىش كېـرەك. خهلقنىـڭ نهپـرىتىگه ئۇچىرىغـان یامانالرنىـڭ      
  قىلىقلىرى سېنىڭدە بار بولسا،  ئۇنى تۈزەتكهیسهن.

 نهسىھهتئاتمىش بهشىنچى 
ئاناڭغـا  -ئهي قىزىم،  سېنىڭ ۋۇجۇدۇڭنىڭ بارلىققا كېلىشىگه سهۋەبچى بولغان ئاتا

- ئانىسىنىڭ ھهققىنى كهم-ھۆرمهت بىلدۈر ۋە ئىتائهت قىل. ئاقىل ۋە دانا پهرزەنىت ئاتا
كۈتسىز ئـادا قىلـۇر. ئهگهر سـهن ئـۇالرنى ھۆرمهتلهشـته نوقسـانلىق بولسـاڭ،  نامىـڭ         

ــلهن یادال ــدە  یاخشــىلىق بى ــۆز پهرزەنتىلىرىڭنىــڭ ســاڭا یاخشــى مۇئامىلى نمىغــاي. ئ
ئاناڭغـا یاخشـى مۇئامىلـدە بـولغىن. پهرزەنتىنـى      -بولۇشىنى ئىستىسهڭ،  سهنمۇ ئاتـا 

ئـانىنى دەرەخ دەپ پهرەز قىالیلـۇقكى،  دەرەخ قـانچه یاخشـى پهرۋىـش      -یېمىش،  ئاتا
  قىلىنسا،  ئۇنىڭ یېمىشى شۇنچه یاخشى ۋە تاتلىق بولۇر.

 ىش ئالتىنچى نهسىھهتئاتم
ئاناڭ سېنى تهربىیه قىلىپ ئۆستۈردى،  بۇ -ئهي قىزىم،  شۇنى چۈشهنگىنكى،  ئاتا

یولدا كـۆپ مۇشـهققهت چهكتـى. ئـۇالر سـاڭا ھېچقاچـان یامـانلىقنى راۋا كۆرمهیـدۇ،          
سائادەتلىك بولۇشۇڭنى تىلهیدۇ. شۇڭالشقا،  بۇ مـۆھتىرەم زاتالرنىـڭ   -سېنىڭ  بهخت

نى بىجا كهلتۈرۈشكه غهیـرەت قىـل. ئۇالرنىـڭ دىللىرىنـى ئاغرىتمـا.      ھۆرمىتى-ئىززەت
ئوچۇق یۈزلۈك،  شېرىن سۆزلۈك بول. ئۇالرنىڭ ھاللىرىدىن دائىم خهۋەر ئېلىـپ تـۇر،    
ــپ،       ــتىن رازى قىلى ــۇالرنى ھهر جهھهت ــدۇرما. ئ ــا قال ــۇ موھتاجلىقت ــۇالرنى ھهرگىزم ئ

لىرىڭ بىلهن ئىززەت ۋە شاراپهت دۇئالىرىنى ئېلشىقا تىرىش. مانا شۇ گۈزەل خىسلهت
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  ھاسىل قىلۇرسهن.
 ئاتمىش یهتتىنچى نهسىھهت

ئهي قىزىم،  چىن سـۆزنى یوشـۇرما،  چىـن،  تـوغرا سـۆزنى ئېیتاالیـدىغان تىلنـى        
یالغان بىلهن بۇلغىما؛ یالغـانچى ئـادەم ئهمهس،  یالغـان سـۆزلهش ئهركهكنىـڭ ئىشـى       

تىلىڭنى ئۆز ئىختىیارىڭدا ساقلىغىن،   ئهمهس؛ یالغان سۆز كىشىنى ئابرۇیسىز قىلىدۇ؛
سۆزۈڭنى ئېھتىیات بىلهن دېگىن؛ ئۆز ئورنىدا ئېیتىلدىغان سۆزنى ئېیىت،  یوشۇرما،  
ئورۇنسىز ئېیتىلدىغان سۆزدىن قاچ،  یېقىن یولىما؛ بهزى سۆز باركى،  ئېیىتقۇچىنىڭ 

ــڭ بېشــىن   ــاركى،  ئېیتىقۇچىنى ــدۇ؛ یهنه بهزى ســۆز ب ــنىگه جــان كىرىگۈزى ى یهرگه تې
سۆرەیدۇ؛ تىلىـڭ بىـلهن دىلىڭنـى بىـر تـۇت؛ سـۆزنى كۆڭۈلـدە پىشـۇرمىغۇچه تىلغـا          
كهلتۈرمه،  ئهقىللىق كىشى چىن،  توغرا سـۆزدىن قایتىمـاس،  ئهممـا ھهممىـال چىـن      

  سۆزنى ئېیتىۋېرىش ئهقىللىق كىشنىڭ ئىشى ئهمهس.
 ئاتمىش سهككىزىنچى نهسىھهت

ېڭهلمهیدىغان نهرسه بولماس،  شۇنۇڭ ئۈچۈن ئهي قىزىم،  دۇنیادا ئىنسان بالسى ی
قـۇۋۋىتىڭنى سـهرپ قىلىـپ ئالغـا ئىنتىـل.      -ئهسال قورقماي،  ئۆزۈڭگه بېرىلگهن كـۈچ 

سائادەت ئاسماندىن چۈشىدۇ یاكى تۇیۇقسىز ۋۇجۇدقا كېلىدۇ،  دەپ ئویلما. -بهخت
ا! ئهگهر شۇنداق ئویلىساڭ،  نادانالردىن سانىلسهن. سـۆزۈمنى كۆڭـۈل قویـۇپ تىڭشـ    

یوق،  دەپ زارالنغۇچىالردىن بولۇپ قالما. غهیرەت قىلساڭ،  مۇرادىڭ -بهخت تهلىیىم
ھاسىل بولۇر. ئىنسان ئۆزىنىڭ  بهخت یازمىشىنى ئـۆزى یازىـدۇ. ئـۆزۈڭنى پهسـتلهر     
جۈمىلســىگه چۈشــۈرمه. ئېھتىمــال،  بهزى ئىشــلىرىڭ تىلگىڭــدەك مۇۋەپپهقىیهتلىــك 

-بۇنىڭلىق بىلهن ئۈمىدسىزلهنمهي،  غهیـرەت بولۇپ چىقماسلىقى مۇمكىن. لېكىن،  
  جاسارىتىڭنى یهنىمۇ ئۇرغۇت.

 ئاتمىش توققۇزىنچى نهسىھهت
ئهي قىزىم،  ئهھمىیهتسـىز نهرسـىلهرگه،  مـاددىي بېـزەكلهرگه ئالـدىنىپ كهتـمه.       
تهرەققىي ئېتىشكه،  پهزىلهت ئىگىسى بولۇشقا ئىنتىل. ئهتراپىڭغا نهزەر كۆزۈڭ بىـلهن  

ئۇلۇغ ئالىم،  پازىللىرىنىڭ تهرجىمھاللىرىنى،  ئومۇمهن ئىنسـانالرنىڭ  باق. زاماننىڭ 
قهدىمكى ۋە یېڭى تارىخىنى دىققهت بىـلهن ئـۆگهن. بـۇالر سـېىنى ئىلھامالنـدۇرۇپ،       
پازىللىق،  یۈكسهكلىك ھاسىل قىلشقا یېتهكلهیدۇ ۋەھایات یولۇڭدا ھهقىقـي رەھبرىـڭ   

  بولىدۇ.
 یهتمىشىنىچى نهسىھهت

ــزىم،   ــازار    ئهي قى ــر ئ ــك ئىنســان باشــقىالرغا ھېچبى ــۇكهممهل تهربىیلى ــن،  م چى
بهرمهیدۇ،  تهكهببۇلۇق قىلمایدۇ،  ھېچكىمگه ھاقارەت كۆزى بىلهن باقمایدۇ،  یالغـان  
ــك،  كىچىكــلهرگه    ــدىن چوڭالرغــا ھۆرمهتلى ــدۇ. ئۆزى ســۆزلىمهیدۇ،  راســتىچىل بولى
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زلۈك ۋە خـۇش مۇئامىللىـك   شهپقهتلىك ۋە مهرھهمهتلىك،  كۈلهر یۈزلـۈك،  تـاتلىق سـۆ   
بولىــدۇ. ۋەدىســىدە تۇرىــدۇ،  ئامــانهتكه خىیــانهت قىلمایــدۇ. ئېغــۋا،  غهیــۋەت،         

ئانىسىنىڭ ھۆرمىتىنى بهجا كهلتۈرىدۇ،  ئۇالرنى -مۇناپىقلىقتىن ئۆزىنى ساقالیدۇ. ئاتا
ئــۇرۇقلىرى بىــلهن ئىنــاق ئۆتــۈپ،   -رازى قىلىشــقا ھهر زامــان تىرىشــىدۇ. قېرىنــداش

مۇھهببهتلىك بولىدۇ. قوشنىلىرىنى رەنجىتمهیدۇ،  ئۇالر بىلهن یاخشى -مېھىرئۇالرغا 
مۇناسىۋەتته بولىدۇ. یامان یولالردىن،  یارىماس ئىشالردىن،  بولمىغۇر ھهركهتلهردىن 
ساقلىنىدۇ. مانا شۇالرغا ئوخشاش گۈزەل خىسلهتلهر مۇكهممهل تهربىیلىك ئىنسانالردا 

  بولىدۇ.
 هتیهتمىش بىرىنچى نهسىھ

ئهي قىزىم،  ئىززەت قانائهتتىن ھاسىل بولۇر. ھاجهتلهرنىڭ راۋا بولۇشـى ئىپـپهت،    
یامـان ئىشـالردىن سـاقالنغانلىقنىڭ     -یهنى پهرھىزكارلىقتىن ئهمهلگهئاشـۇر. ئىپـپهت  

ــر ــىدۇر. سـ ــىرلىرىنى  -یېمىشـ ــقىالرنىڭ سـ ــلىقى باشـ ــرارىڭنىڭ ئاشكارالنماسـ ئهسـ
ر كهسىپ ۋە ھهرىكهت بىـلهن ھاسـىل بولـۇر.    ئاشكارلىماسلقىڭغا باغلىقتۇر. رىزىق زو

جاڭجال دەرىخىنىڭ مېۋىسىدۇر. -ئوچۇق یۈزلۈك دەرىخىنىڭ،  دۈشمهنلىك-دوستلۇق
كهسپ كۆڭـۈل  -ئۇلۇغلۇق ۋە یۇقىرى مهرتىۋىلىك،  كهمتهرلىك ئۇرۇقىدىن ئۈنۈر. ئىلىم

رۇر. سائادەتكه ئېلىـپ بـا  -قویغانلىقتىن،  توغرىلىقتىن ھاسىل بولۇر. توغرىلق بهخت
  تۇرمۇشنىڭ كۆرىكى تهربىیه ۋە ئهدەپ بىلهن ھاسىل بولۇر.

 یهتمىش ئىككىنچى نهسىھهت
ئـاداۋەت یامـان   -زارلىـق كېلىـپ چىقـۇر. گىـنه    -ئهي قىزىم،  تهمهگهرلىكتىن خـارۇ 

ئهتۋاردىن،  غهزەپ جاھالهتتىن كېلىپ چىقۇر. ئایرىلىش كۆپ كهمسىتىش ۋە -پېئىل
  سىزلىك ۋەدىگه ۋاپا قىلماسلىقتىن كېلىپ چىقۇر.ھاقارەتتىن كېلىپ چىقۇر. ئىشهنچى

یالغانچى كىشىدىن ۋاپا كۈتمه. توغرا سۆز كۆڭۈلگه قاتتىق ۋە ئاچچىق تېگىدۇ. ئادەم 
یاخشىلىق قىلغانغا یاخشىلىق قىلىدۇ،  بىـر یاخشـىلىققا ئـون یاخشـىلىق قایتۇرىـدۇ،       

  هتكۈزىدۇ.كىمنىڭ ئهسلى پاك ۋە ساپ بولسا،  ئۇ ئادەم ئهلگه مهنپهئهت ی
 یهتىمىش ئۈچىنچى نهسىھهت

ئهي قىزىم،  ئىنسان ئۈچۈن ئهڭ قىممهتلىك نهرسه ۋاقىتتۇر. پۇرسـهتتىن یاخشـى   
پایدىلىنىلسا ئالتۇن تېپىلـۇر. ۋاقىتىنـى بىكـار ئۆتكـۈزمهك ئـالتۇننى قولـدىن بېرىـپ        

ىـدا  ئىـش ۋاقت «قویماقتۇر. ئهقىللىق كىشى ۋاقىتنى زادىال بوش ئۆتكۈزمهیدۇ. كـونىالر:  
» قورۇق سۆز قىلىپ پۈرسهتنى ئۆتكۈزۋەتكهن كىشـى،  ئـاقىۋەتته ئـاچ قېلىـپ یىغـالر     

دەیدۇ. ۋاقىتتىن پایدىلنىپ یاقۇتالر تـاپقىلى بولـۇر،  ئهممـا یـاقۇتالر بىـلهن ۋاقىتنـى       
تاپقىلى بولماس. ئهقىللىق یاشالر یاشلىق چېغىنى بىكار ئۆتكۈزۋەتمهستىن،  تىرشىپ 

گىلهیدۇ،  غهیرەت بىـلهن ئىشـلهیدۇ. قىممهتلىـك یاشـلىقنى     ھۈنهر ئى-ئوقۇپ،  ئىلىم
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  ھورۇنلۇق قىلىپ الغایالپ ئۆتكۈزۈش ئهقىللىق یاشالرنىڭ ئىشى ئهمهس.
 یهتىمىش تۆتىنچى نهسىھهت

ئهي قىزىم،  ھهقىقىـي دوسـىت تاپالىسـاڭ ئۇنىـڭ بىـلهن شـۇنداق مۇئاملـدە بـول:         
دوستلۇق مۇھهببىتىنى قولـۇڭ ۋە  دوستلۇققا سادىق بول،  خیانهت قىلما؛ كۆڭلىڭدىكى 

تىلىڭ بىلهن كۆرسهت؛ دوستۇڭنىڭ سىرىنى ئاشكارالشـتىن سـاقالن؛ ئۇنىـڭ یېنىـدا     
باشقىالرنىڭ غهیۋىتىنى قىلما؛ دوستۇڭ مۇھتاجلقتا قالسا،  ئۇنڭغا دەرھال یاردەملهش؛ 

هن ئۇنڭدىن بىرەر ئهیىب یۈز بهرسه،  بىرەر خالىي جایدا ئۇنڭغا دەپ،  یۇمشاقلىق بىل
نهسىھهت قىل؛ ئهگهر دوستۇڭ سـېنىڭ ئهیبىڭنـى ئېیتىـپ سـاڭا نهسـىھهت قىلسـا،        
ــلهن      ــڭ دۈشــمىنى بى ــان ســۆزلىمه؛ ئۇنى ــول؛ دوســتۇڭغا یالغ ــدار ب ئۇنىڭــدىن مىننهت
دوستالشما؛ دوستۇڭنىڭ بېشىغا بىرەر مۈشكۈل ئىش چۈشسه،  قایغۇلۇق ھادىسـه یـۈز   

دىلىڭ بىلهن تىرشـقىن،   -قۇزۇشقا جانبهرسه،  ئۇنى شۇ مۈشكۈالتتىن،  قایغۇدىن قۇت
  ئانا ۋە ئائىله ئهزالىرىغا مېھرىبان ۋە شهپقهتلىك بول.-ئۇنىڭ ئاتا

 یهتمىش بهشىنىچى نهسىھهت
ئهي قىزىم،  دۆلهت ۋە جهمئىیهت تهرپىدىن تاپشۇرۇلغان ۋەزىپلهرنى تولۇقى بىلهن 

  ئورۇنالشقا ئىنتىلىڭ،  غهیرەتلىك ۋە چىداملىق بولۇڭ.
دىن ئازار یېگهن كىشى ئۈچ خىل ھالدىن تاشقىرى بولماس: بىرىنچى خىل باشقىالر

ھال،  باشقىالرنىڭ قىلغـان یامـانلىقى باراۋېرىـدە یاخشـىلىق قىلـۇر،  بـۇ ئالىیجانـاب        
كىشــلهر خىســلتىدۇر؛ ئىككىنچــى خىــل ھــال،  باشــقىالرنىڭ یامانلىقىغــا یاخشــىلىق 

هتچى ئادەملهر خىسلتىدۇر؛ ئۈچنچى قىلمىسمۇ،  ئۇنىڭغا یامانلىق تىلمهس،  بۇ ھهقىق
خىل ھـال،  باشـقىالرنىڭ قىلغـان یامـانلىقى باراۋېرىـدە ئۇنڭغـا یامـانلىق قىلـۇر،  بـۇ          
پاسىقالر ئىللىتدۇر. یامانلىق قىلغان كىشـىگه یاخشـىلىق قىلمـاق،  قىاللمىسـا،  ئهپـۇ      

  قىلماق گۈزەل خىسلهتلهردىن سانىلۇر.
 یهتىمىش ئالتىنچى نهسىھهت

،  گـۈزەل خۇلىقالرنىـڭ ئهڭ ئۇلـۇغى ئـادەمگهرچىلىكتۇر. ئـادەم یېـیىش،        ئهي قىزىم
سۆز قىلىش بىلهنال ئـادەم ئهمهس. ئادەمگهرچىلىـك   -تۇرۇش،  گهپ-ئىچىش،  یۈرۈش

ئۆزۈڭدىن چوڭالرغا ھۆرمهت،  كىچىكلهرگه شهپقهت قىلىپ،  ئادەملهرگه قولۇڭـدىن  
للىق ۋە گۈزەل خۇلقلـۇق بـالىالر   كېلىشىچه یاردەم بېرىش بىلهن ئهمهلگه ئاشىدۇ. ئهقى

ــۆزلىرىگه     ــدۇ. ئ ــدا یهتكۈزى ــقىالرغىمۇ پای ــۆزلىمهي،  باش ــنىال ك ــۆز مهنپهئىتى پهقهت ئ
مۇناســىپ كــۆرگهن نهرســىنى ئۆزگىلهرگىمــۇ مۇناســىپ كۆرىــدۇ. ئــۆزرلىرىگه مــاقۇل  
كۆرمىگهن نهرسىنى باشقىالرغىمۇ ماقۇل كۆرمهیدۇ. بىر كىمنىـڭ بېشـىغا ئېغىـر كـۈن     

  كۆڭلىنى كۆتۈرۈپ یاردەم بېرىدۇ.چۈشسه،  
 یهتمىش یهتتىنچى نهسىھهت
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ئهي قىزىم،  ئۆزىگه مۇناسىپ بولمىغان ئىشقا كىرىشكهن كىشى ئاخىر شـهرمهندە  
بولۇر. ھهر ئىشنىڭ ئۆزىگه الیىق كىشىسى،  ھهر یىغلىشنىڭ ئۆزىگه مۇناسىپ سـۆزى  

كىرىشـۇر. تهبـئهت   باردۇر. ئاقىـل كىشـى ئـۆز ھـۈنىرىگه ۋە ئـۆزىگه مۇناسـىپ ئىشـقا        
ئۇستىخانىسىدا ھهر كىمنىڭ ئۆزىگه الیىق كىیىمى تىكىلـگهن،  ھهر ئىشـنىڭ ئـۆزىگه    
یارىشا لىباسى پىچىلگهن. ئۆتۈكچى دوپپا تىكىمهن دېسه،  بۇزۇپ قویۇر،  تېبابهتتىن 

قۇشقاچ سویسىمۇ «خهۋەرسىز كىشى تېۋىپلىق قلسا،  كېسهلنىڭ جېنىغا زامىن بولۇر. 
  دەپ بىكار ئېیتىمغان.» قاسساپ سویسۇن

 یهتمىش سهككىزىنچى نهسىھهت
چـۆپلهردىن باشـقا ھېچـنىمه    -ئهي قىزىم،  ئىشلهپ ئۆزلهشتۈرۈلمىگهن یهردە ئوت

ئۈنمىگهنگه ئوخشاش،  ھېچبىر ئىش قىلمایدىغان ھۇرۇن كىشىلهر ئۆزلىرى ئۈچۈنمۇ،  
هپ بولمـاي،   خهلق ئۈچۈنمۇ مهنپهئهت یهتكۈزمهیدۇ. شۇنۇڭ ئۈچۈن ھـۇرۇن بىكـار تهل  

ــش   ــچانلىقىڭىز ۋە ئىـ ــۇڭ. تىرشـ ــهنچىلىك بولـ ــك ۋە ئىشـ ــز -غهیرەتلىـ ئهمهلىیتىڭىـ
بهرىكىتىدىن جهمئىیهتنىـڭ ئالقىشـىغا سـازاۋەر بولـۇڭ؛ ھـېچ نهرسىسـى یـوق كىشـى         
كهمبهغهل ئهمهس،  ھۈنىرى،  ئىنتلىشى،  تىرىشچانلىقى یوق كىشىلهر كهمبهغهلدۇر. 

لـى ھهر دائىـم یـاردەم بېرىـدۇ. یاخشـى ۋە      غهیرەتلىك تىرىشـچان كىشـىگه ئىـش ئهھ   
بایاشــاد تۇرمــۇش كهچــۈرۈش ئۈچــۈن پهقهت ئــۆز كــۈچىڭىز ۋە تىرشــچانلىقىڭىزغىال  

  تاینىڭكى،  باشقىالرغا یۆلنىۋالماڭ.
 یهتمىش توققۇزىنچى نهسىھهت

ئهي قىزىم،  ھۇرۇنلۇق ۋە نهپىس ئارزۇسى ئارقىسدىن یۈرۈش كىشـىگه كىسـهللىك   
ەئىپلهشــتۈرىدۇ،  یوقســۇزلۇققا ئېلىــپ بارىــدۇ. بــۇنى ئوبــدان  كهلتــۈرۈپ،  تېنىنــى ز

روزىڭىزنى ئىزدەڭ،  بىلڭكى،  بۇ -چۈشىنىپ،  ھېچ ۋاقىت بىكار یۈرمهڭ،  ئۆز رىزقى
دۇنیادا ھېچكىمگه ئاسماندىن ئالتۇن یاغمىغان،  یهردىن كۈمـۈش ئۈنـۈپ چقمىغـان.    

ت ۋە چىدامچانلىقىڭىز،  كۈمۈش سىزنىڭ ئىنتىلىش،  تىرشچانلىقىڭىز،  غهیرە-ئالتۇن
  كۆڭۈل قۇیۇپ ئىخالس بىلهن قىلغان ئىشىڭىز ۋە ئۇنىڭ بهرگهن یېمىشىدۇر.

 سهكسىنىنچى نهسىھهت
ئهي قىــزىم،  ئهدەپ ۋە ئىھتىیــاج بىــلهن مۇئــامىله قىلىشــتىن ھهمــمه مهقســهتلهر  
ھاسىل بولۇر،  ئوچۇق یۈزلۈك ۋە شېرىن سۆزلۈك دوسـتلۇق ۋە مـۇھهببهتكه دەلىلـدۇر.    

ئهخالق قائىدىلىرىگه رىئـایه قىلىـپ مۇئـامىله    -ڭالشقا ھهممه كىشى بىلهن ئهدەپشۇ
ــپ،        ــۈپهیلى خاپىلىنى ــش ت ــرەر ئى ــۇڭ؛ بى ــراي بول ــۇش چى ــخۇي،  خ ــڭ،  خۇش قىلى
ــاچچقىڭىز     ــلهن سۆزلهشــمهڭ،  ئ ــدا ھــېچكىم بى ــان چاغ ــپ تۇرغ ــاچچىقىڭىز كېلى ئ

ڭ. ھهر بىـر ئىشـتا   بېسىلغۇچه سهۋر قىلىڭ. باشـقىالرنىڭ كهمچىلىكلىرىنـى كهچـۈرۈ   
كهلـدى  -پىكىر قىلىش ۋە ئېتبار بىرىشنى ئۇنتۇماڭ؛ ئادەملهر بىلهن ئارلىشىپ بـاردى 
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بۇرۇن -تېگىنى بىلمهیال ئېغىز-قىلىپ یۈرۈڭ،  لېكىن كىمنىال كۆرسىڭىز تهكشۈرمهي
یالشىپ،  دوسىت بولۇۋالماڭ. ھهر بىر ئىشتا ھۆر پىكىرلىك،  تـوغرا سـۆزلۈك بولـۇڭ،     

  هن دىلىڭىز بىردەك بولسۇن.تىلىڭىز بىل
 سهكسهن بىرىنچى نهسىھهت

ئهي قىزىم،  قوپال مۇئامىللىك كىشىلهرنىڭ مۇئامىلىسگه یاخشى مۇئـامىله بىـلهن   
جاۋاپ قایتۇرۇڭ. باشقىالرنىڭ سىزگه یاخشـى مۇئامىلىـدە بولۇشـىنى ئىستىسـىڭىز،      

مىـیهت بېرىـڭ؛   ئۆزىڭىزنىڭ مۇئامىلىڭىزنىڭ ئۇالرنىڭكىدىن یاخشىراق بولۇشىغا ئهھ
ئــۆزىڭىزدىن كىچىكلهرنــى خورلىمــاڭ. ئهقلىڭىــز ۋە مهرتىــۋىڭىز بىــلهن ماختانمــاڭ،  
ــۋىلىرىنى یاخشــى چۈشــىنىپ،  ھهر    ــۋىڭىز ۋە باشــقىالرنىڭ مهرتى ــۆز مهرتى بهلكــى ئ
كىمنىڭ ئۆزىگه یارىشا مۇئامىله قىلىڭ؛ باشقىالرنىڭ سىزگه گۈزەل مۇئامىله قىلىشنى 

هن ئـۆزىڭىز ئۇالرغـا گـۈزەل مۇئـامىله قىلىـڭ. ئـۇالر بىـلهن        ئىستىسىڭىز،  ئالدى بىـل 
  مۇھهببهتلىك بولۇشىڭىز سهۋەبلىك،  سىزنىڭ ئابرویىڭىز چۈشۈپ كهتمهیدۇ.

 سهكسهن ئىككىنچى نهسىھهت
ئهي قىزىم،  باشقىالرغا یاخشى ئىشـالرنى سـۆزلهڭ،  یامـان ئىشـالرنى یۇشـۇرۇڭ.      

ــى،    ــامىله قىلىڭكـ ــۇنداق مۇئـ ــلهن شـ ــادەملهر بىـ ــىزنى  ئـ ــاتلىقىڭىزدا سـ ــۇالر ھایـ ئـ
ھۆرمهتلىسۇن،  ۋاپات بولغاندىن كىیىن سىزنى ئهسلهپ قایغۇرسۇن؛ ناھـایىتى زۆزۈر  
بولۇپ قالغان چاغـدىال باشـقىالردىن یـاردەم سوراشـقا بولىـدۇ،  ئـادەتتىكى چـاغالردا        
ــۆز       ــقىالرغا ئ ــۇڭا باش ــۇر. ش ــاس قىلىقت ــارتىلۋېلىش یارىم ــۇپ ئ ــۈك بول ــقىالرغا ی باش

بایلىقىغـا تهمه كـۆزىڭىز بىـلهن باقمـاڭ. ئـۆز      -قىڭىزنى سالماڭ،  ئۇالرنىڭ مـال ئېغىرلى
ــۆز بهرگهن      ــقا س ــنى قىلش ــرەر ئىش ــپ یهڭ؛ بى ــلهپ تېپى ــۆزىڭىز ئىش ــى ئ رىزقىڭىزن
بولسىڭىز،  سۆزىڭىزنىڭ ھۆددىسدىن چىقىڭ،  ۋەدىڭىـزگه ۋاپـا قىلىـڭ. كىـم بىـلهن      

كىشىلهرنىڭ شادلىقىغا شادلىنىپ،  دوست بولغان بولسىڭىز،  دوستلۇققا سادىق بولۇڭ. 
  قایغۇسىغا قایغۇرۇڭ. ئۆزىڭىز سۆیمىگهن نهرسىنى باشقىالرغا راۋا كۆرمهڭ.

 سهكسهن ئۈچىنچى نهسىھهت
ئهي قىزىم،  جهمئىیهت مهنپهئىتى ئۈچۈن خىزمهت قىلىڭ. بۇ یولدا سهرپ قىلىغان 

ئۇالرغـا یـاردەم     ۋاقتىڭىزنى زایا كهتتى دەپ قارىماڭ،  چـۈنكى باشـقىالرنى سـۆیۈش،   
بېـــرىش ۋە ئۇالرنىـــڭ كهمچىلىكلىرىنـــى تـــۈزىتىش ئۇلۇغلـــۇق ۋە ئادەمگهرچىلىـــك  

  بهلگىسىدۇر.
  قهلىبلهردە ئاداۋەتنى یوشۇرۇش خۇددى كۈل ئاستىدا چوغ یوشۇرغاندەك بولىدۇ.

تازىم قىلىپ یۈرگىندىن كۆرە،  ساڭا بېقىنىپ یاشـىغىنى  -بىراۋنىڭ ساڭا رەھمهت
الردا ساڭا نسبهتهن ھاجهتمهنلىك تۇیغۇسى بولمىسا،  سـېنى بىـر   مىڭ ئهۋزەل. باشقى

  ئۆمۈر ھۆرمهتلهپ كېتىشىمۇ ناتایىن.
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 سهكسهن تۆتىنچى نهسىھهت
ــۆز ئهیبىڭنــى    ــارقىلىق غهزىپىڭنــى ئۈچــۈرگىن. ئ ئهي قىــزىم،  ســۈكۈت قىلىــش ئ
بىلىۋېلىشقا خۇددى دۈشمىنىڭ ئۇنى بلىشكه قىزىققاندەك قىزىققىن. كشـىلهرگه باھـا   

ــۇل  ــز ئۇنــڭ پ ــۈز-بىرىشــته ھهرگى ــابروینى ھېســابقا ئالمــا. بایاشــادلىققا،   -مېلــى،  ی ئ
شهھۋەتكه بېرىلمه،  یۈكسهك غایه،  ئىستهكلىرىڭ بولسۇن. ھایاتىڭ ھهرگىز قورسـاق  
تویغۇزۇش ۋە شهھۋىتىڭنى قاندۇرۇشقىال بېغىشالنمىسۇن،  چـۈنكى قۇرسـىقى بىـلهن    

نىڭ قىممىتى ئـۇ ئىككـى جایـدىن چىققـان     شهھۋەت غېمىدىن باشقا غېمى یوق ئادەم
  نهرسىدىن ئارتۇق بولمایدۇ.

 سهكسهن بهشىنچى نهسىھهت
ئاخىرقى ھېسـابتا غهلـبىگه ئېرىشـكۈچىدۇر. ئىـرادە      -ئهي قىزىم،  ئىرادىلىك ئادەم

پاراسـهتنىمۇ تولـۇق جـارى قىلـدۇرغىلى ھهمـدە      -بولسا،  ئىشهنچمۇ كۈچىیدۇ،  ئهقىل
قىممهت ھایـاتلىقتىن  -رنى یاراتقىلى بولىدۇ.ھهقىقىي قهدىركهسىپته ئۇلۇغۋار نهتىجىله

قىممىتىنى نامایان قىلىـپال قالماسـتىن،    -ئۈستۈن تۇرىدۇ،  ئۇ ئادەمنڭ كىشلىك قهدىر
  ئادەمنىڭ مهۋجۈت بولۇپ تۇرۇش سۈپىتىنمۇ نامایان قىلىدۇ.

بىـرىگه دۈشمهنلهشـتۈرگهن كىشــىلهر ئهڭ   -چېقىمچىلىـق قىلىـپ ئـادەملهرنى بىـر    
  ىماس،  ئهڭ یامان كىشىلهردۇر.یار

 سهكسهن ئالتىنچى نهسىھهت
ئهي قىزىم،  ئىالجىڭنىڭ بارىچه ئۈزۈڭگه دۈشمهن كۆپهیتىمه. بىـرەر كىشـى سـاڭا    
دۈشمهنلىك قىلىشقا باشلىسا،  سهن ئۇنىڭغا مهرھهمهت كۆزۈڭ بىلهن قارا،  كۆڭلىنى 

وستلىرىڭنى شهپقهت ۋە ئال. شۇنىڭ بىلهن ئۇ كىشى دوستلىرىڭ قاتارىغا قوشۇلىدۇ. د
مهرھىمىتىڭ بىلهن خۇشال قىـل. شـۇندىال ئـۇالر سـېنىڭدىن ئایرىلمـاي،  سـهمىمىي       

  دوستلىرىڭ بولۇپ قالىدۇ.
مۇالیىم كىشنىڭ ئـۈچ بهلگىسـى بـار: بىرىنچـى،  سـۆرۈن تهلهت،  زەھهر سـۆزلۈك       

هزەپ غ-كىشىلهر ئۇنىڭغا قوپال سۆزلىسىمۇ،  ئۇ یاخشىلىق قىلىدۇ؛ ئىككىنچى،  قهھر
ئوتى ئۇچقۇنالشقا باشلىغاندا ئۇ چىشىنى چىشىغا باسىدۇ؛ ئـۈچىنچى،  بىرەرسـىدىن   

  ئۆزىگه زىیان یهتكهندە ئۇنى جازاالشقا كۈچى یهتسىمۇ،  ئاچچىقىنى یۈتىدۇ.
 سهكسهن یهتتىنچى نهسىھهت

ئهي قىزىم،  ئهگهر بىرەر ھاجهتمهننىڭ ساڭا ھاجىتى چۈشسه،  ئـۇ ھاجهتمهننىـڭ   
ــاكى دى ــۇل ســاڭا ی ــا،  یهنــى پ ــرى یهتمىســه،  بایلىقىڭغ مېلىڭغــا تهســىر -نىڭغــا زەرى

كۆرسهتمىسه،  ئۇ كىشنىڭ ھاجىتىنى ئـادا قىـل،  قـورۇق قـول یانـدۇرمىغىن،  ھهم ئـۇ       
ھاجهتمهننى یالغانچى دەپ گۇمان قىلما. ئهگهر ئۇ،  یهنى ھاجهتمهن سېنىڭ یاخشـى  

ىڭغا كهلمهس ئىدى. شـۇنى  كىشى ئىكهنلىكىڭگه ئىشهنمىسه،  ھاجىتىنى تىلهپ ئالد
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بىلگىنكى،  ساڭا ھاجىتى چۈشكهن ھهر قانداق ھاجهتمهن سېنىڭ ئهسـىرىڭدۇر. دەر  
ئهسىرلىكنىڭ ئىككىنچى مهرتىۋىسىدۇر. شۇڭا ئهسىرلهرگه  -ھهقىقهت،  ھاجهتمهنلىك

  ھهم رەھىم قىلغایسهن! ئهسىرنى ئۆلتۈرۈش مۇۋاپىق ئهمهس.
 سهكسهن سهككىزىنچى نهسىھهت

م،  كىشىلهرنىڭ خىزمهتكارلىرىغا خۇش مۇئامىلـدە بـول. ئىچىـڭ بىـلهن     ئهي قىزى
تېشىڭنى توغىرلىق بىلهن بېـزە. دىلىـڭ بىـلهن ھهركتىـڭ ئوخشـاش بولسـۇن. نامـاز        
ئۆتهش،  روزا تۇتۇش قاتارلىق ئادا قىلىشقا تېگشلىك قائىدىلهرنى ئادا قىلىشقا تىرىش. 

كـویالردا،  یهنــى  -بولسـۇن. كوچــا  كىشـىلهر بىـلهن بولغــان مۇئامىلـدە تىلىــڭ تـاتلىق    
یالغـانالردىن  -بازارالردا توال الغایالپ یۈرمه. ئاۋام ئارىسىدا ئهزىـز بولغایسـهن. یامـان   

قائىـدىلىرىنى سـاقال. تهكهببورلـۇق    -پهرھىز قىل. سۆزلىگهندە سۆز مۇنبىرىنىڭ ئهدەپ
لقنـى ئـۆزۈڭ   قىلما،  یالغان ئېیتىماق قاتـارلىق بولمىغـۇر قىلىقالردىـن یىـراق بـول. خه     

دىیانهتلىك كىشىلهر قاتارىدىن -قىلغان ۋە قىالالیدىغان ئىشقا باشال. شۇندىال ئىنساپ
  !ئورۇن ئاالالیسهن

 سهكسهن توققۇزىنچى نهسىھهت
ئهي قىزىم،  ئىلىمنى ئوبدان ئۈگهن ۋە ئۆگهنگهنلىرىڭنى یاخشى ئىبارىلهر ئارقىلىق 

ۈنۈش ۋە ئۆگۈتۈش یولىدا خىجىـل بولمـا.   ئادا قىل،  یهنى باشقىالرغا یهتكۈز. ئىلىم ئۆگ
ئهمما ھېچ ۋاقىت یالغان ئېیتىما. بهزىدە ئاگاھالندۇر،  بهزىدە سۆیۈندۇر. سۆز قىلغاندا 
توالراق ئۆزۈڭ ھۆددىسـدىن چىقاالیـدىغان ۋە ئوبـدان بىلىـدىغان سـۆزلهرنى دېگىـن.       

ــى دە ــازىرىگه،  یهن ــل -مۇن ســۆزلهرنى ئىســپاتى بولمىغــان -تاالشــقا ســالىدىغان،  دەلى
ئىسپاتى بولمىغان سۆزلهر -تاالشقا سالىدىغان،  دەلىل-دېیىشتىن ساقالن! چۈنكى،  دە

  كىشىنى ئۇیاتقا قالدۇرىدۇ.
 توقسۇنىنچى نهسىھهت

ئهي قىزىم،  قىز بولۇپ یارىلىش پېشانىڭىزگه پۈتـۈلگهنكهن،  سـىز بـۇ مـۇقهددەس     
ــز    ــك سانىشــىڭىز،  قى ــۆزىڭىزنى چهكســىز  بهختلى ــدىن ئ ــانلىقىڭىزدىن ئىرادى بولغ

پهخىرلىنىشىڭىز،  ۋۇجۇدىڭىزغا قىزلىق پهزىلهتنى جهمىلهپ،  سېھىرىي كۈچىڭىزنى 
قېزىشىىڭىز،  ھایاتتا ئىنسانالرغا پایدىلىقال بولدىكهن،  ھهر قانداق ئىشقا ئىجتىھـات  
ــپ،  ئۆزىڭىزنىــڭ ئهرلهرمــۇ قىاللمایــدىغان ئىشــالرنى قىالالیــدىغانلىقىڭىزنى       قىلى

یۇشىڭىز كېـرەك،  ئۆزىڭىزنىـڭ ھهیـران قـاالرلىق نهتىجىلىـرى ئـارقىلىق       بىلدۈرۈپ قو
كىشىلهرنى قایىل ۋە مایىل قىاللىسىڭىز،  سىز بۇ دۇنیادا مهنىلىك یاشىغاننىڭ ھهقىقىي 

  پهیزىنى سۈرگهن ھېسابلىنىسىز.
 توقسان بىرىنچى نهسىھهت

لىـق،  ۋاپـادارلىق،    ئهي قىزىم،  قىز باال بولغانىكهن،  ئۇ ئۆزىگه خاس نـازاكهت،  خۇ 
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قىممىتىنـى یارتىشـى،    -ساداقهتمهنلىك،  مېھىربانلىقنى بهلـگه قىلغـان قىزلىـق قهدىـر    
ــر ــالىیتىنى داۋامالشــتۇرۇپ،    -مۇشــۇ قهدى ــاتلىق پائ قىممىتــى ئاساســىدا ئۆزىنىــڭ ھای

تۇال تۆھپه قوشۇشى،  ھایات ئاتا قىلغان نېمهتلهرگه جاۋاب قایتۇرۇشى -جهمئىیهتكه ئاز
مهجبۇرىیتىــدۇر. ئهلــۋەتته پــاكلىق ئىچىــگه یوشــۇرۇنغان،  قىزالرغــا خــاس  ئىنســانىي

ھایـا تۆكۈلـۈپ تۇرغـان قىزالرغـا ھهمـمه كىشـىنىڭ ئىچـى        -نازاكهت،  قىزلىق شـهرمى 
كۆیىدۇ،  ئۇالرنىڭ جهمئیهتتكى ئورنىمۇ،  ئابرۇیىمۇ ناھایىتى یۇقرى بولىدۇ. ئهكىسچه 

ــار دەسمایىســگه   پۇرسهتپهرەســلىك قىلىــپ،  ئۆزىنىــڭ ئىززىتىنــى  ســاقلىماي،  تهیی
تایىنىــپ یۇقىرغــا یامىشىشــنى كــۆزلىگهنلهر،  مهلــۇم بىــر مهقســهت ئۈچــۈن ئــۆزىنى  

  بۇلغىغۇچىالرنىڭ خۇشاللىقى ئۇزۇنغا بارمایدۇ.
 توقسان ئىككىنچى نهسىھهت

ئهي قىزىم،  یاخشى تهربىیه كۆرگهن ۋە ئىلىم نۇرى بىـلهن خـۇلىقىنى یاخشـىلغان    
ــزالر ھهر یهردە ئىــززەت تاپىــدۇ،  ئــابرۇي قازىنــدۇ. ئىلىــم قىــزالر ئۈچــۈن ئهڭ        قى

یارىشــىدىغان زىنــنهت. ئهقىلىنــى نــادانلىقتىن قۇتۇلــدۇرغان ھهر بىــر قىــز نومــۇس،    
ئىــززەت،  قىزلىــق قهدىرىنــى چۈشــىنىپ یهتســه،  ئانــدىن باشــقىالرنىڭ ئالدىــدىمۇ  

ىســى ئېنىــق قىــزالر قهدىرلىــك بولىــدۇ،  ئــۆز قىممىتىنــى تاپىــدۇ. بۇنــداق ھایــا نىشان 
ھېچقانداق ئىشتا ئادىشىپ قالمایدۇ. ئىلىمسىز قىـز بولسـا تۇرمۇشـتىكى ھهر قانـداق     
ئىشتا تۈرلۈك كهمچىلىكلهرگه یـول قۇیىـدۇ. قىـزالر ئۈچـۈن ئهڭ زۆرۈر نهرسـه بولغـان       

ــم   ــلهر ئىلى ــارلىق پهزىلهت ــا قات ــززەت،  ھای ــۇ  -نومــۇس،  ئى ــارقىلىق تېخىم ــپهت ئ مهرى
  نۇرلىنىدۇ.
 ئۈچىنچى نهسىھهت توقسان

ئهي قىزىم،  ئادەمنى یامان ئىشالردىن توسدىغان ھایـا ئىنسـان ئۈچـۈن ئىنتـایىن     
یاخشى خىسلهت ۋە كىشىلىك ئهدەپ ئهخالقنىـڭ ھـۇلى ھېسـاپلىنىدۇ. مـۇھهممهت     

دېگهنىـدى. ئهگهر ھایـا بولمىسـا،     » ئىمان دەرەختۇر،  ھایـا شـاختۇر  «ئهلهیھىسساالم: 
یۇسۇنالر یوقىلىپ،  -المىسا،  خهلق ئارىسىدا یاخشى قائىدەبىرىدىن ئۇی-كىشىلهر بىر

ھهممه ئىشقا زىیان یهتكۈزىدۇ. ئادەملهردە ئىشهنچ ۋە دىیانهت قالمایدۇ. مانا بۇنىڭدىن 
مهلۇمكى،  كىشلهرگه ھایـادىن یېتهرلىـك مهنـپهئهت بـاردۇر. یاخشـى خـۇي ئهخـالق        

گه لهززەت بهرمهیـدۇ. بىلىـش   مېۋىسى ھایادىن تهربىیه تاپمىسا،  ئۇ ھهرگىزمـۇ كىشـى  
كېرەككى،  گۈزەللىكنىمۇ ھایا بىـلهن سـۆیۈش كېـرەك. قىـز بالىنىـڭ ھهمـمه بـایلىقى        

  ئۇنىڭ نۇمۇسى،  بۇ بایلىق ھهر قانداق مىراستىنمۇ قىممهتلىك.
 توقسان تۆتىنچى نهسىھهت

 ئهي قىزىم،  گۈزەل ئهخالقلىق بىر قىز بىلهن بهتقىلىق بىر قىـز تهڭـال یىگىتلهرنىـڭ   
ئالدىدا پهیـدا بولسـا،  ئهلـۋەتته گـۈزەل ئهخالقلىـق قىـز یىگىتلهرنـى خـۇددى سـۈزۈك          
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یــاقۇت ئــۆزىگه تارتقانــدەك تارتىـدۇك،  بۇنــداق قىزالرنىــڭ ھۆســنى كامــالىتى  -گـۆھهر 
ئادەتتىكىچه بولغان تهقدىردىمۇ،  ئۇالرنىڭ ئېسـىل خىسـلىتى یىگىتلهرنىـڭ قهلبىـدە     

-ىدۇ،  قىزالرغا خاس نازاكهت دۇنیاسى،  مېھىـر ئاجایىپ گۈزەل تهسىراتالرنى قالدۇر
-مۇھهببهت ئـالىمى ئۇالرنىـڭ ۋۇجـۇدىنى ئهسـىر قىلىـپ،  ئاجایىـپ شـېرىن ھـېس        

تۇیغۇالرغا چۆمدۈرىدۇ،  بۇنداق شېرىنلىك،  تـاتلىقلىق بـۇ ھایاتلىقنىـڭ ئىنسـانالرغا     
 سۇنغان ئهڭ چوڭ سوۋغىسـى،  ئىلتىپاتىـدۇر. بۇنىـڭ ئهكسـىچه بهتقىلىـق،  ھۆسـىن      

قىممهتنىڭ ئهڭ كۆركهم یارىشىقى بولغان -جامالدا كامالهت تاپقان بىلهن قىزلىق قهدىر
  گۈزەل ئهخالق كهم قىزغا یىگىتلهرنىڭ مهیلى تارتمایدۇ.

 توقسان بهشىنچى نهسىھهت
ئهي قىزىم،  شۇ تاپتا خۇشخۇیلۇقتىن مـۇراد تاپقـان قىـزالر سـىزنىڭ ئهتراپىڭىـزدا      

ىــڭ ناۋاســىنى یاڭرىتىــپ خۇشــناۋا قىلىــپ،  ســىزگه  ئــاغزدىن مىڭــالرچه بۇلبۇلالرن
ــدىن       ــتلۇق ئىزھارى ــۇ دوس ــى،  ب ــىتۋاتقان بولۇش ــاداقهتمهنلىك كۆرس ــتلۇق ۋە س دوس
قهلبىىڭىــز ســۆیۈنۈپ ئــالهمچه خۇشــاللىق ۋە  بهخــت قۇچىقىــدا ئهللهیلىنۋاتقــان       

پات بولۇشىڭىز،  ئۆزىڭىزمۇ ئۇالرغا نىسبهتهن یهنه ئۇنىڭدىنمۇ ئۆته خۇشخۇیلۇق ئىلتى
ــداقال      ــۇمكىن. قان ــىڭىز ھهم م ــان بولۇش ــىقلىق بېرىۋاتق ــا ئىسس ــۇ جاھانغ ــپ،  ب قىلى
بولمىسۇن،  قىزالرغا بولغان ئاالھىدە نازاكهت گۈلى بولغان خۇشـخۇیلۇق ۋە ئىسسـىق   
ــانلىق      ــۈزۈش،  مېرىب ــا یهتك ــاداقهتمهنلىكنى ۋایىغ ــتلۇق ۋە س ــۇش،  دوس ــراي بول چى

م بولغانـــدا،  روھىڭىـــز ئاالھىـــدە كۆرســـىتىش ســـىزنىڭ ۋۇجۇدىڭىزغـــا مۇجهسســـه
ــات دۇنیاســى ھاســىل    ــزغىن كهیپىی جۇشــقۇنلىنىپ،  قهیهردە بولســڭىز ناھــایىتى قى

  قالالیسىز.
 توقسان ئالتىنچى نهسىھهت

ئهي قىزىم،  دەۋر ئېقىمىدا قانداق یېڭى ئۆزگىرىش بولۇشىدىن قهتئىینهزەر،  قویۇق 
ئـادەت،  كىیىـنىش   -لىـي ئـۆرپ  ئادەت دۇنیاسىدا یاشاڭ! ئۆزىمىزگه خـاس مىل -ئۆرپ

ئادىتى،  تۇرمۇش ئۇسۇلى،  ئۆزلـۈك ئېڭىنـى سـاقالپ،  ئهسـلىدىكى روھىـي ھـالهتكه       
قـایتىقىنڭىزدىال،  ســىز ھهقىقىـي مهنىــدىكى ئۇیغــۇر قىـزى،  كهلگۈســى ئهۋالتالرنىــڭ    
ــى       ــلىق جهھهتتكـ ــي خاسـ ــىزنىڭ مىللىـ ــىز. سـ ــى بوالالیسـ ــاراملىق تهربىیچىسـ یـ

  ىزنى یۈكسهك پهللىلهرگه باشالپ بارىدۇ.ئارتۇقچىلىقىڭىز ھامان س
 توقسان یهتتىنچى نهسىھهت

ئهي قىــــزىم،  ســــىز ئــــۆزىڭىزنى ھهقىقىــــي تونۇغانكهنســــىز،  ئــــۆزىڭىزگه      
ئـادەت دۇنیاسـىدا یاشـاڭ! ئهتىـگهن     -ئىشهنگهنىكهنسىز،  چوقۇم قویۇق مىللىي ئۆرپ

ــا ــۇرغىنىڭىزدا ئات ــانڭىزدىن: -ت ــۋا» یاخشــى ئۇخالپســىلهرمۇ؟«ئ ل ســوراڭ؛ دەپ ئهھ
دېیىشـنى  » خهیـر،  ئالالھقـا ئامـانهت،  یاخشـى چـۈش كـۈرۈڭالر      «یاتىدىغان چاغـدا  
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ــا   ــاڭ؛ ئات ــىڭىزدىن چىقارم ــۆز  -ئىس ــر س ــا ھهر بى ــۆرمهت  -ئانىڭىزغ ــزدە ھ ھهركىتىڭى
ــخۇیلۇقىڭىز،        ــدا خۇشـ ــامىله قىلىغانـ ــلهن مۇئـ ــۇلالر بىـ ــڭ؛ ئوغـ ــىنى بېرىـ تۇیغۇسـ

ئۇالرنىڭ ئىشهنچىىسگه ئېرىشىڭ (ئهمما  مېھىربانلىقىڭىز،  كۆیۈمچانلىقىڭىز ئارقلىق
خاتا تۇیغۇ بېرىپ قویماسلقىڭىز ئۈچۈن مۇئامىلىڭىز چهكتىن ھالقىـپ كهتمىسـۇن)؛   

یۈسۇنلىرى،  مېھماننى ئىززەتلهش سـۆزلىرىنى  -چاي قویۇش،  مېھمان كۈتۈش قائىدە
ۋېلىـڭ،   یوسۇنالرنىمۇ ئامال بار ئۆگىن-ئۆگىنۋېلىڭ؛ مهھهللىۋى تۈس ئالغان كونا قائىدە

ئۆگىنىپ بواللمىغان تهقدىردىمۇ خهۋەردار بولۇپ قېلىڭ؛ شهخسـىي تازلىققـا دىقـقهت    
  قىلىڭ.

 توقسان سهككىزىنچى نهسىھهت
دىیانهتلىــك بولــۇش كىشــىگه ھــۇزۇر،  ئهركىنلىــك،  -ئهي قىــزىم،  بىلىڭكــى،  پــاك

ىمۇ چاپقۇنـد -دىیانهتلىك كىشى ھهر قانداق بوران-خاتىرجهملىك بهخىش ئىتىدۇ. پاك
مهردانه تۇراالیــدۇ،  ئۆزىنىــڭ ئــۆمرىنى یىــل ســاناپ ئهمهس،  بهلكــى تــۆھپه ســاناپ  

نومۇسىنى ساقالش بىلهن قىزالر ئهڭ ئۇلۇغ ھېسابلىندۇ. -ئۆتكۈزۈشنى بىلىدۇ. ئىپپهت
شۇڭا،  قىزالر مۇھهببهت مهسلىسىدە،  یىگىتلهر بىلهن بولغان مۇئاملدە ئهڭ مـۇھىمى  

بىلسـىال،  ۋىجـدانى بۇلغانمایـدۇ،  ھهر قانـداق چاغـدا       ئۆزىنىڭ پاكلىقىنى ساقالشنى
قىمـمهت دېـگهن   -یۈزى یورۇق بولىدۇ،  تۇرمۇشتا قىزالرغا نىسبهتهن  بهخـت،  قهدىـر  

ــر   ــانىي قهدى ــۇ ئىنس ــۇل ھهرگىزم ــۇ. پ ــپهت -ئهنه ش ــاكلىقتىن ۋە ئىپ ــتىن،  پ -قىممهت
ىـز ھهرگىـز   نۇمۇسـلۇق،  ئىنسـابى بـار ق   -نۇمۇستىن ئۈستۈن تۇرالمایـدۇ. ھهقىقـي ئـار   

 باشقىالرنىڭ پۇلىنى دەستهك قىلىپ ئۆزىنى ئایاغ ئاستى قىلىشىغا یول قویمایدۇ.
 توقسان توققۇزىنچى نهسىھهت

ئـالهمنى كۆرگـۈچى،     -ئهي قىزىم،  كۆز یۈزگه ئاالھىـدە ھۆسـىن بېغىشـالیدۇ. كـۆز    
ه ئىنساننىڭ مهنىۋى دۇنیاسى ۋە ساالمهتلىكىنى ئهكىس ئهتتۈرگۈچى ئهینهكتۇر. كۆزگ

مېھىرلىك «،  »سېھرىلىك كۆزلهر«،  »ئوتلۇق كۆزلهر«تهرىپ بېرىلگهندە كۆپ ھالالردا 
دېگهندەك ئوخشىتىشالر قوللنىلىدۇ. دەر ھهقىقهت كۆز كۆڭۈلنىـڭ ئهینىكـى.   » كۆزلهر

ئىنساننىڭ قانـداقلىقىنى بىلىـش ئۈچـۈن ئالـدى بىـلهن ئۇنىـڭ كـۆزىگه قـاراش خاتـا          
ھایالىق،  مۇالیىم بولغىنى یاخشى. سـاغالم كـۆزلهر     ئهمهس. قىزالرنىڭ كۆزى ئىبالىق،

یۈزگه ھۆسىن بېغىشالش بىلهن بىرگه ساالمهتلىك ئۈچۈن ھهم مۇھىم. ئایرىم ھـالالردا  
-بهزى قىزالر كۆزۈم یهنىمـۇ چىرایىلىـق بولسـۇن دەپ،  ھهر خىـل بویـاقالرنى بىلىـپ      

لى چىرایلىـق بولغـان   بىلمهي ئشىلىتىدۇ. نهتىجىدە كۆز ۋە قاپاقلىرى قىزىرىپ،  ئهس
  كۆزلهر خۇنۇكلىشىدۇ.
 یۈزىنچى نهسىھهت

ئهي قىزىم،  سىز چىرایلىق،  قىممهت باھا كىیىملهرنى كىیىپ ئۆزىڭىزگه زىنـنهت  
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بىرىسىز،  ئۇ زىننهت سـىزدە ئهمهس بهلكـى كىیىملىرىڭىزدىـدۇر؛ مىـنگهن ئېتىڭىـز      
-ىڭىزدىـدۇر؛ ئاتـا  بىلهن ماختىنسىز،  لېكن بـۇ زىنـنهت،  كامـال سـىزدە ئهمهس ئېت    

-بۇۋىلىرىڭىزنىڭ پهزىلىتى بىلهن پهخىرلىنىسىز،  بـۇ پهزىلهتلهرنىـڭ ئىگىلىـرى ئاتـا    
بۇۋىلىرىڭىزدۇر. ئهگهر ئاشۇ پهزىلهتلهرنىڭ ئىگىلىرى ئۆز ھهققىنى قایتۇرۋالسا،  سىزگه 
ــۈن      ــمىگهنلىكى ئۈچـ ــىزگه ئۆزلهشـ ــلهر سـ ــالبۇكى پهزىلهتـ ــدۇ. ھـ ــنىمه قالمایـ ھېچـ

ھـاجىتى یـوق. باشـقىالرنىڭ زىننىتـى بىـلهن زىننهتلىنهلمهیسـىز.       قایتۇرۋېلىشنىڭمۇ 
مىجهزىڭىزنــى تۈزىتىــڭ. پهزىلهتلىــك بولــۇڭ،  مانــا بــۇالر ئۆزىڭىزنىــڭ        -خۇلــۇق

  زىننىتىدۇر،  شۇ چاغدىال ئۆز زىننىتىڭىز بىلهن پهخىرلىنىشكه ھهقلىق بولىسىز.
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   ئالتىنچى پهسىل:

  قهلب سادالىرى
  تهرجىمه قىلغۇچى: ھىاللى -ئاپتورى : ئهمىرۇ خالىد

  دۇئا ھهققىدە
كۆزلىگهن ئارزۇسى بولسىمۇ،  یولى ئېتىلىپ ئامالسز قالغان، كشلهردىن       

یاردەم تهگمىگهن،  مهقسهتلىرىنى  ئاشۇرالماي،  تهنھا،  بىچارە،  قهلبى سىقىلىپ،  
   . ندىكۆڭلى  سۇنۇپ،  كۆۈزلىرى یاشقا تولسمۇ ئارزۇسىغا یېتهلمىگهنلهرگه بېغشال

ئالدىڭدا مهڭگۈ تاقالماس بىر ئىشىك تۇرۇپتۇ،  ئۇنىڭ ئىگىسى سېخى،  بىھاجهت،  
  ھهتتا ئۆزىدىن ھاجىتىنى سورىمایدىغانالردىن غهزەپلىنىدۇ... 

  بۇ كىتابىچنىڭ مهزمۇنى :              
  . ھهمممىز ئالالھ غا مۇھتاجمىز    •
  . ئۇالرىنڭ ھایاتىدىكى دۇئا    •
  . زىدىن ئاڭالیلىئۆز ئاغ    •
  . یاشالر بىلهن سۆھبهت    •
  . دۇئانىڭ ئىجابهت بولماسلىقنىڭ سهۋەبلىرى    •
  دۇئانىڭ ئىجابهت بولۇشىدىكى تۆت شهرت.    •
  كۆپچلىك! چىن قهلبىڭالردىن دۇئا قىلىڭالر !     •

سۆزىمىز  ئىبادەتلهر ئىچىدىكى بىر خىل ئىبادەت ھهققىدە بولماقچى،  لېكىن     
ئىبادەت توغرىسدا  سۆز  ئېچىشتىن ئىلگىرى مهن سىلهرگه ھهمممىز ھېس  بۇ

  قىلىدىغان بىر مهسىلىنى ئوچۇق دىیىشىم الزىم :
بىرىمىزگه بهزى چاغالردا قىینىچىلىقالر تۇغۇلۇپ -ئهمهلیهت شۇكى،  ھهر   

ھهر   تۇرىدۇ،  بارلىقمىز ئالالھ غا مۇھتاجمىز،  ھهممىمىز ئالالھ ئالدىدا ھاجهتمهنمىز،
قاندىقىمىزنىڭ ئىشقا  ئاشۇرۇشنى ئویالیدىغان ئارزۇلىرىمىز بار،  ھهر قانداق 

خاتالىقلىرىمىز بار،  ھهر  –بىرىمىزنىڭ ئالالھ كهچۈرسىكهن دەپ تىلهیدىغان گۇناھ 
بىرىمىزنىڭ ئالالھ قا ھهر خىل تىلىكى بولىدۇ،  بۇنداق بولمایدىغان بىرمۇ ئادەم  –

  ا " دەپ ئاتاۋاتقان نهرسىدۇر.یوق،  مانا بۇ بىز "دۇئ
ئى ئىنسانالر! سىلهر ئالالھ غا مۇھتاجسىلهر،  ئالالھ «ئالالھ مۇنداق دەیدۇ:        

  ، ئایهت ) -15 ، فاتىر سۈرسى(.... . ھهممىدىن ) بىھاجهتتۇر،  مهدھىیىگه الیىقتۇرۋ(
اتالغۇدىن ... ھېچكىم بۇ ئ. ... بارلىق نهرسىلهردە مۇھتاجلىق. مۇتلهق مۇھتاجلىق
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ھۆكۈمرانمۇ ) مۇھتاج،  (سىرت ئهمهس ! بایمۇ مۇھتاج،  كهمبهغهلمۇ مۇھتاج،  ھاكىممۇ 
  پۇقرامۇ مۇھتاج،  خوجایىنمۇ مۇھتاج،  خىزمهتكارمۇ مۇھتاج...

ھهممىمىز ئالالھ غا مۇھتاجمىز،  ئۇ بولسا بىھاجهت تهنھا زاتتۇر،  شۇڭا  –ھهممه  
  . بىز ئالالھ غا ھاجهتمهنمىز

ئى بهندىلىرىم !) دۇئا ( ، رەبىبڭالر ئېیىتتىكى:« ھ سۇبھانهھۇ ۋەتهئاالنىڭ ئالال
ئایهت )دېگهن سۆزى ھهققىدە،   -60 ، غافىر سۈرسى(» ئىجابهت قىلىمهن ، قىلىڭالر

بۇنىڭ مهزمۇنى توغرسىدا بىرلىكته تهپهككۇر قىلىپ  باقایلى،  رەبىبمىز ئۆزىگه دۇئا 
ىغانلىقىنى  ئېیتىۋاتىدۇ! بۇنىڭدىنمۇ قىزىقارلىقى بىر قىلشمىز بىلهنال ئىجابهت قىلىد

رەسۇلى! رەبىبمىز بىز  ئالالھنىڭكىشى پهیغهمىبرىمىزگه كېلىپ مۇنداق دېدى : "ئى 
  ، بىز یا رەببىم  ، توۋالپ چاقىرغۇدەك یىراقىتىمۇ یاكى سىرداشقۇدەك یېقىندىمۇ؟" یهنى

یاكى جىمجىتقىنا سىرىمىزنى تۆككۇدەك یا رەببىم !دەپ توۋلغۇدەك یىراق ئارىلىقتىمۇ،  
  یېقىن،  یېنمىزدىمۇ؟ دېمهكچى ئىدى.

بۇ ئایىتى نازىل   ئالالھنىڭرەسۇلۇلالھ  ئۇندىمهي تۇرۇپ قالدى ۋە شۇ ھامان   
ئۇالرغا ئېیىتقىنكى ) مهن (بهندىلىرىم سهندىن مهن توغرۇلۇق سورسا « بولدى: 

لسا،  مهن دۇئا قىلغۇچىنڭ دۇئاسىنى ھهقىقهتهن ئۇالرغا یېقىنمهن،  ماڭا دۇئا قى
ئىجابهت قىلمهن،  ئۇالر توغرا یول تېپىش ئۇچۇن مېنىڭ  دەۋىتىمنى قوبۇل قىلسۇن 

  ئایهت.-186 ، بهقهرە سۈرسى» ۋە ماڭا ئشهنسۇن! 
دېمهك،  بۇ مهسىلىدە رەسۇلۇلالھنىڭ ۋاستچىلىقى الزىم بولمایىتى،  ئالالھ     

د،  مېنىڭ یېقىن ئىكهنلىكىمنى ئۇالرغا دېگىن! تائاال ھهرگىزمۇ : ئى مۇھهممه
دېمىدى،  بهلكى ئۇدۇلال،  مهن ھهقىقهتهن ئۇالرغا یېقىنمهن،  ماڭا دۇئا قىلسا،  دۇئا 
قىلغۇچىنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىمهن،  دەپ بىلدۈردى،  رەسۇلۇلالھ بولسا بىزگه 

ا ئالالھ ئۇنىڭغا مۇنداق دەپ یهتكۇزگهن :" كمكى ئالالھ دىن ھاجىتىنى سورىمس
  غهزەپ قىلىدۇ" تىرمىزى رۋایهت قىلغان.

كمكى ئالالھ دىن ھاجىتىنى تىلهشكه ئادەتلهنمىسه،  ئالالھ ئۇنىڭغا  ، دېمهك
غهزەپلىنىدۇ،  سهن مۇسۇلمان بولغانكهنسهن ئىككى قولۇڭ ئالالھ دىن ھاجهت سوراپ 

  دایىم یۇقۇرى كۆتىرىلىپ تۇرۇشى تهبىئیلىكتۇر!
گه مۇنداق بىلدۇرگهن ئىدى: " دۇئا قىلشنىڭ ئۆزى ئىبادەت"  رەسۇلمىز بىز

  . تىرمىزى  ۋە ئهبۇ داۋۇد رىۋایهت قىلغان
 –ھهر   ، رەسۇلۇلالھ  یهنه بىزگه شۇنداق بىر ئىسل ھهدىسنى ئۆگهتكهنكى

بىرىمزنىڭ بۇ ھهدىس ھهققىدە تهپهككۇر قىلىپ بېقىشىمزنى ئارزۇ قىلىمهن،  چۇنكى 
بىرىمىزنىڭ رەببىمىزگه دۇئا قىلىشى بىلهن روھىي دۇنیامىزدا  – بۇ ئىسل ھهدىس  ھهر

زور قۇۋۋەت پهیدا بولىدىغانلىقىغا  ئىشارە  ئىدى :" ئالالھ تائاال ھهقىقهتهن ھایالىقتۇر،  
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سېخىدۇر،  بهندە ئىككى قولىنى كۆتىرىپ دۇئا قىلسا ئۇالرنى ئۇمىدىسز قۇرۇق 
  . ایهت قىلغانقایتۇرۇشتىن ھایا قىلىدۇ"،  تىرمىزى رىۋ

"سېخى"  ئىسملىرىنى تاللىغانلىقىغا قارىغىن،    ، رەسۇلۇلالھنىڭ "ھایالىق"
"ھایالىق"،  یهنى ئالالھ ئۆزلۇك سۇپىتىگه الیىق ھالدىكى ئىنتایىن ئۇیاتچانلىق؛ 

یهنى ئالالھ ساڭا سورىماستىنال بېرىۋېرىدۇ... ئالالھ مۇشۇنداق ئۇلۇغ   ، "سېخى"
لغاچقا،  دۇئا قىلىپ قولۇڭنى كۆتهرسهڭ ھېچ قاچان ئۇنى سۈپهتلهرگه  ئىگه بو

  ئۈمىدىسز  قایتۇرمایدۇ! قهلبىڭالر دۇئا قىلىشقا تهلمۇرۈۋاتامدۇ؟
ئهمدى مهن "دۇئانىڭ ئۆزى ئىبادەت " دېگهن ھهدىس ھهققىدە بىر سوئال       

سوراپ باقاي : دۇئانىڭ ئۆزى ئىبادەت بولسا  نامازنى نېمه دېیىش كېرەك ؟ 
  ۇلۇلالھ نېمه ئۈچۈن ئىبادەت مهسىلىسدە دۇئانىال تىلغا ئالغان؟ رەس

  یاشالرنىڭ كۆز قاراشلىرى
* مېنىڭچه ناماز ئوخشىمایدۇ،  چۇنكى بىز ناماز ئوقۇغىنمىزدا  سۈرە فاتىھهنى 
ئوقۇیمىز ھهمدە باشقا مهلۇم سۈرىلهرنىمۇ ئوقۇیمىز،  ئهمما دۇئا بولسا،  مهن ئالالھ غا 

 –دەیدىغان،  ئىچىمدىكى ۋە قهلبىمدىكى بارلىق تىلهك  بىۋاسته سۆزۇمنى
ئارزۇلىرىمنى یهتكۇزىدىغان بىردىنبىر ئىبادەت ھېسابلىنىدۇ،  ئىبادەت دېیىشتىن 

   . مهقسهت مۇشۇ
* مهن مۇنداق دە پ  قارایمهن :دۇئا  دېمهك  ئىبادەتتۇر،  چونكى مهن بىرسىدىن 

پ ئىتراپ قىلغىنىم بولىدۇ: ئۇ بارلىق بىر نهرسه تهلهپ قىلسام بۇ مېنىڭ شۇنداق دە
ئىشالرنى باشقۇرىدۇ،  خالىغىنچه ئىش ئېلىپ بارىدۇ،  ئۆزى یاخشى كۆرگىنى بویىچه 
ئایماي بېرىدۇ،  مانا بۇ رەۋىشته یاراتقۇچىمىزنىڭ پهزلىنى ئېتىراپ قىلغىنمىز 

  ئىبادەتنىڭ ئالى دەجسىدۇر.
بىم،  مهن سېنىڭ ئالدىڭدا ئى رەب(*مېنڭ قارشىمچه،  ئىنسان دۇئا قىلىپ،  

 ئالالھنىڭبىچارىمهن،  سهندىن باشقا تایانچىم یوق) دەپ تۇرغان چاغدا،  بۇ ئۇنىڭ 
مۇھتاج بهندىسى ئىكهنلىكىنىڭ ئېنىق پاكىتى بولىدۇ. مېنىڭچه رەببىمىز بىلهن 

روزا،  ناماز ئوقۇش ۋە ھهج قىلىش  –بولغان ئاالقىمىز ھهرگىزمۇ پهرزلهرنى ئادا قىلىش 
بهلكى ئاساسى جهھهتتىن سۆیگۇ ئاالقسىدۇر،  مهن بىرىنچى   ، اتارلىقالر بولماستىنق

بولۇپ ئالالھ غا بولغان مۇھهبىبىتىم ۋە دۇئالىرىم ئارقىلىق ئۇنىڭغا یېقىنلىشمهن،  
ئاندىن ئالالھ نى سۆیگهنلىكىمدىن ئۇنىڭ پهرزلىرىنى ئادا قىلىپ،  دۇئا قىلىپ ۋە 

  .....یېقىنلىشپ تۇرۇشۇم شهكسز.
یاشالر تهرىپىدىن دىیىلگهن سۆزلهرنىڭ كۆپ قسمىغا قوشۇلۇشۇم بىلهن بىرگه،  

  باشتىكىلهرنى یىغىنچاقلىشمغا رۇخسهت قىلىڭالر.
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ئىبادەت سۆزى ئهسلىدە "قۇلچلىق" قىلماق،  یهنى مهلۇم خوجایىنغا قۇل بولماق 
زدا،  تۇنجى دېگهن سۆزدىن كېلىپ چىققان،  " قۇل " دېگهن سۆزنى تىلغا ئالغىنمى

  بولۇپ نېمه ئویىڭىزغا كېلىدۇ؟ بىچارىلىق.... بویسۇنۇش،  ئىلتىجا ۋە مۇھتاجلىق....
دېمهك ئىبادەت كهلمسىنىڭ ئهسلى مهنسى "بویسۇنۇش"،  مهسىلهن بىر ئىنسان 
ناماز ئوقۇغاندا تولۇق بوي سۇنۇشنى ھېس قىاللماسلىقى مۇمكىن،  یهنى نامازدىكى 

س،  بهلكى دىققىتىنى مهركهزلهشتۇرەلمهسلىكتىن. چالىلىق سهۋەبىدىن ئهمه
مهسىلهن سهن یهنه زاكات پهرزىنى ئادا قىلىۋاتقىنىڭدا تولۇق بویسۇنۇشنىڭ مهنىسىنى 
ھېس قاللماسلىقىڭ،  نۇرغۇن ئىبادەتلهر بۇخىل بویسۇنۇشنى بىۋاسته سېزەلمهي 

  . قېلىشىڭ مۈمكىن
بۇ ئىشتا   ، ا مۇھتاجمهنئهمدى سهن قولۇڭنى كۆتىرىپ :ئى رەببىم !مهن ساڭ

سهندىن باشقا ھېچكىم مېنى قۇتقۇزالمایدۇ! دېگهن ۋاقىتڭدا،  قۇلچىلقنى سهزمىگهن 
ھالدا مۇنداق دىیهلىشىڭ مهڭگۇ مۇمكىن ئهمهس. دەل مۇشۇنىڭ ئۇچۇن ئىبادەتنىڭ 

چۇنكى سهن بۇ   ، یاكى قۇلىچىلىقنىڭ ئهڭ یۇقۇرى دەرىجسى ئالالھ قا دۇئا قىلىشتۇر
ەببىڭگه ئىنتایىن یېقىنلىغان بولسهن،  ئۇنىڭ قۇدرەتلىك ھهم كۈچلوك رەببىڭ چاغدا ر

ئىكهنلىكىنى،  ئۆزەڭنىڭ ئۇنىڭغا مۇھتاج ئاجىز،  زەئىپ بهندىسى ئىكهنلىكىڭنى 
تونۇپ یهتكهن بولىسهن،  شۇڭا سهن دۇئا قىلىۋاتقان چېغىڭدا شۇنى چۇشىنىشىڭ 

لىش ئۇچۇنال دۇئا قىلىۋاتمایسهن،  كېرەككى،  سهن ئالالھ تىلىكىڭنى ئىجابهت قى
  ، بهلكى ئۇنىڭغا تولۇق بوي سۇنۇشنى ئۆگنىش ئۈچۇن،  قۇلچىلىقنى بىلىش ئۆچۇن

  ... . بۇ ئارقىلىق رەببىمىزگه تېخىمۇ یېقىنلىشىش ئۇچۇن دۇئا قىلىۋاتسهن
  بۇالرنىڭ ھایاتىدىكى دۇئا

  ۋەجدى ئهلئهرەبى..
  ئۇستاز ۋەجدىدىن سورایدىغان سوئالمىز:

ایاتىڭىزغا دۇئا قانداق تهسىر قىلىدۇ،  تۇرمۇشىڭىزدا بۇ ئىبادەتكه قانداق مۇئامىله ھ
  قىلىسىز؟

راستمنى ئېیتسام ئارىمىزدىكى یاشالرنىڭ دۇئانىڭ مهنىسى توغرسىدىكى   
مۇالھىزىلىرىگه،  ئۇنىڭ قانداق ئىبادەت ئىكهنلىكى ھهققىدىكى سۆزلىرىگه دىققهت 

هلدى :ئىنسان دۇئا قىلىۋاتقاندا تولۇق بویسۇنۇش ۋە قىلدىم،  ماڭا شۇنداق ئوي ك
ئالالھ  –مۇھتاجلىققا چۆكۇپ تۇرۇشى چوقۇم،  كىمگه ؟بىر خىل كۈچكه،  بۇ كۈچ 

  تائاالدىن ئىبارەت بۈیۈك كۈچتۇر.
رەسۇلىمز ئهلهیھسسالم بۇ خۇسۇستا قىلىدىغاننىڭ ھهممسىنى قویماي بىزگه 

یاتىمىز دۇئادىن ئىبارەت،  بارلىق ئۆگهتكهن ئىدى،  یهنى بىزنىڭ پۈتۇن ھا
... ئۇیقۇدىن ئویغىنىىشتا دۇئا بار،  ئۇخالشىنىڭ . ئىبادەتلىرىمىز دۇئادىن ئىبارەت
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دۇئاسى بار،  ئۇخالشتىن ئىلگىرى دۇئا بار،  ئۆیدىن سىرىتقا چىقىشتا دۇئا بار،  ئۆیگه 
ئا بار،  كىرشته دۇئا بار،  خاالغا كىرىشته دۇئا بار، خاالدىن چىقىشىتا دۇ

... شهخسهن مېنڭ دۇئا . ئایاللىرىمىزغا یېقىنلىششتا دۇئا؛ یېڭى كىیىم كیشتمۇ دۇئا
قىلىشتا بىر نهچچه خىل تهجرىبلىرىم بار: ھهر قانداق بىر مۇشكۈالت یاكى 
قیىنچىلىققا یولۇقسام،  ئادىتىم بویىچه ئانام بىلهن ئاالقىلىشىپ ئۇنىڭغا :"بۇ كۈنلهردە 

غانسز؟" دەیمهن،  ئۇ "یاق باالم،  ھېچقاچان ئۇنۇتمىدىم،  بامدات مېنى ئۇنتۇپ قالمى
.. یهنه . نامىزىمدا ساڭا ئۇزمهي دۇئا قىلىپ تۇرۋاتمهن" دەپ جاۋاپ بېرىدۇ

مهسىلهنگه،  بهزىدە پۇلغا مۇھتاج بولۇپ قالسام دەررۇ ھهل قىلىىش چارسىگه سۇرە 
سۇرە ھهققىدە مۇنداق دېگهن :" ۋاقىئهگه) ئىلتىجا قىلىمهن،   چۇنكى رەسۇلىمىز بۇ (

ئهگهر بۇ سۇرە بىر ئۆیدە ئوقۇلسا،  بۇ ئۆیگه ھهرگىز كهمبهغهلچلىك یولمایدۇ" 
  بهیھهقى،  ئهبۇ یهئال بۇ مهنىدە رىۋایهت قىلغان.

تېخى ئىككى كۈن بۇرۇن ئایالىم بىلهن ئازراق پۇل الزىم بولۇۋاتقانلىقى توغرىسدا 
نېمه ئۈچۈن بۇ مهسىله ھهققىدە كۆپ سۆزلهپ  سۆزلهىشكهن چېغىمدا،  ئۇ ماڭا :"

یۇرىمىز،  بىزدە "ۋىتامىن" بارغۇ؟"  دەیدۇ. ئالالھ رازى بولسۇن،  ئایالىم ھهر قانداق 
نهرسه سېتىۋىلىشتا،  ھهتتا ئایاغ سېتىۋىلشتىمۇ،  ئالالھ خالىمغان بولسا سېتىۋىلىش 

  .... ندىن ئالىدۇقىیىنچىلىق تۇغۇلمسۇن دەپ،  ئالالھ غا ئستىخارە قىلىپ ئا
ئالالھ تائاال ھهدىس قۇدىسیىدا مۇنداق دېگهن :" بهندەم دایىم نهفلى ئىبادەتلهر  

دە،  مهن ئۇنى یاخشى كۆرۇپ قالىمهن،  مهن بهندەمنى  –ئارقىلىق ماڭا یېقىنلىشىدۇ 
ئۇنىڭ ئاڭالیدىغان قۇلىقىغا،  كۆرىدىغان كۆزىگه،  تۇتىدىغان قولىغا،    ، یاخشى كۆرسهم

ڭىدىغان پۇتىغا ئایلىنىمهن،  مهندىن سورىغىنىنى بېرىمهن مهندىن پانالىق تىلسه،  ما
  پانالىق بېرىمهن " بۇخارى رىۋایهت قىلغان.

ھهقىقهتهن كارامهت !مۇھىمى مهن "ۋاقىئه " سۇرسى بىلهن مهشغۇل بولدۇم، كېچه 
ىدىغان تىالۋەت قىلىشتا ئۆزەم یاخشى كۆر –كۈندۇزلۇك ۋەزىپهم قىلىپ،  زىكرى –

بامداتتن كېیىن،  شامىدىن ئىلگىرى تهكرارلىدىم. ئالالھ بىلهن  –ۋاقىتالردا 
قهسهمكى،  ئویلىمغان یهردىن ئالالھ رىزقىمنى "تهلىۋىمنى "ئاتا قىلدى! مهن ئایالىمغا 

كۆیۇمچانلىقىنىڭ –غهمخورلۇق  ئالالھنىڭ . :"سۇرە ۋاقىئهنىڭ كارامتى " دېدىم
  . نىڭ تهلىۋىمىنى ئىجابهت قىلدىئىسپاتى قاتارىدا،  ئۇ مې

مهن بىر نهرسه دېمهكچىمهن،  ھهمممىز ھایاتىمىزدا كۆپلىگهن بۇرۇلۇش 
بىرىمىز مهلۇم بىر دۇئانى قىلغان یاكى  -نۇقتىلىرىدىن ئۆتىمىز،  ئارىمىزدىكى ھهر

باشقا بىرسى ئۇنىڭغا قارىتا دۇئا قىلغان بولىدۇ،  بۇ دۇئانىڭ سهۋەبى بىلهن سهن بىر 
ھالهتتىن یهنه بىر ئهھۋالغا ئۆتسهن. دۇئادىن ئىبارەت بۇ مهسىله ئانىالرغا خىل 
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ئاالقىدارلىقى بار،  ئىنتایىن ئاجایىپ ئاالقسى بار؛ بولمسا رەسۇلۇلالھ نېمشقا :" 
   . جهننهت ئانىالرىنىڭ قهدەملىرى ئاستىدىدۇر دەیدۇ؟" ئهھمهد رىۋایهت قىلغان

ئالالھ غا   ، ۈنىگه تۆت قاپ تاماكا چېكهتتىمئالالھ بىلهن قهسهمكى،  بۇرۇن مهن ك
یالۋۇرۇپ كۆپ دۇئا قىلدىم،  "ئى رەببىم،  ئى پهرۋەردىگارىم! دەیىتتىم. بهیتۇلالنى 
تۇنجى قېتىم زىیارەت قىلغان چېغىمىدا، كهبىنى تۇنجى قېتىم كۆرگهن ۋاقتىمدا مېنىڭ 

ۇشۇ ئىش ئۈچۈن دۇئا بىر ئىجابهت بولىدىغان دۇئایىم بارلىقىنى بىلگهچكه،  دەل م
قىلدىم : "ئى رەببىم! مېنى تاماكىدىن قۇتۇلدۇرغىن ! دېدىم. ئالالھ غا شۇكرى،  
ھهقىقهتهن دۇئایىم ئىجابهت بولدى،  ئۇزۇنغا قالماي تاماكا چېكىشىتىن قۇتۇلدۇم. مهن 

    . ئایالىم ۋە ئانام مهن بىلهن بىلله ئىدى  ، یالغۇزال دۇئا قىلمىغان ئىدىم
  ڭ كۆز قاراشلىرىیاشالرنى

بىر مهسله،  بهزىلهر دۇئا قىلسىمۇ ئىجابهت  بولمىغانلىقىدىن جىق داتالیدۇ،  
ئالالھ ئىجابهت قىلىدىغانلىقىنى ۋەدە قىلغان تۇرۇغلۇق بۇنداق بولۇشىنى قانداق 

  چۈشىنىسىز ؟ 
یهنى ئهگهر مهن تولۇق   ، * بهلكىم تولۇق ئىشهنچ یوق بولغان بولۇشى مۇمكىن

  دۇئایىم ئىجابهت بولمایدۇ.   ، لغان ھالدا دۇئا قىلمسامئشهنچ قى
 . * بهلكىم ئىجابهت بولماسلىقتا بىر خىل ھېكمهت یوشۇرۇنغان بولۇشى مۇمكىن

یهنى،  رەببىمىز  تىلىگهن نهرسىمىز ئۆزىمىزگه پایدىسىز بولغاچقا ئۇنى مهنئى 
بۇ بهندىنى  ھنىڭئالالقىلغاندۇر. ئهمهلىیهتته،  ئىجابهت كېچىكىشنىڭ سهۋەبى،  

سۆیگهنلىكى  بولۇشى مۇمكىن،  بۇ سۆزىمىزنى تهكىتلهیدىغان بىر ئهسهر 
ھهدىس)كهلگهن :" ئالالھ تائاال،  ئى جبىرىل،  بهندەم ماڭا دۇئا قىلدىمۇ؟ دەیدۇ،  (

جىبرىل،  شۇنداق رەببىم،  دەپ جاۋاپ بېرىدۇ. ئالالھ تائاال :ئى جىبرىل،  بهندەم ماڭا 
ىمۇ؟ دەیدۇ،  جىبرىل :شۇنداق ئى رەببىم! دەپ جاۋاپ بېرىدۇ. ئالالھ یالۋۇرۇپ سورىد

بهندەمنىڭ  تىلكىنى كېچكتۇرگىن،  مهن ئۇنىڭ ئاۋازىنى  ، تائاال: ئى جىبرىل
  دەیدۇ". ، ئاڭالشنى یاخشى كۆرىمهن

بهزىدە بولسا،  ئالالھ تابارەك ۋەتهئاال ساڭا قۇلچىلىق قىلىشىنى ئۆگتىشنى یاخشى  
دە،  سهن بۇ  –سهن دۇئا قىلساڭ،  ئىجابهت قىلىشنى كېچىكتۇرىدۇ  كۆرگهچكه، 

ئارقىلىق ئالالھ غا یېقىنلىشىشنىڭ لهززىتىنى سېزىشكه باشالیسهن،  رەسۇلۇلالھنىڭ 
تۆۋەندىكى ھهدىسنى ئاڭلىغىن :" دۇئا قىلىغان ھهر قانداق ئادەم بولىدىكهن،  ئۇنىڭ 

یاكى   ، ۇنیادىال مهقسىدىگه یهتكوزىدۇدۇئاسى چوقۇم ئىجابهت بۇلىدۇ: بىر بولسا د
ئۇنىڭ ئاخىرەتتىكى مهرتىۋسى ئۇچۇن ساقالپ قویىدۇ،  كىشلهر قىیامهت كۇنى 
كهلگهندە،  رەببىمز ئۇالرغا : جهننهتتىن بۇالرنى،  یهنه بۇالرنى ئالغىن دەپ ئىلتىپات 

  ، سورایدۇ كۆرسهتكهندە،  بهندە : ئى رەبىبىم  بۇ قایسى ئهمهلىمنىڭ ھېسابىغا ؟ دەپ
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ئالالھ  ئۇنىڭغا : دۇنیادا قىلغان مۇشۇ  مهرتىۋەڭ ئۇچۇن ئىجابهت قىلىنمىغان 
مهن   ، دۇئالىرىڭ ھېسابىغا بېرىلدى، دەیدۇ،   ھهتتا بهزى مۆمىنلهر :ئى رەبىبىم

بۇرۇن قىلغان دۇئالىرىمدىن ھېچ نهرسىنى ئىجابهت قىلمىغان بولساڭچۇ! دەیدۇ". 
  ن مۇشۇ مهنىدە رىۋایهت قىلغان.تىرمىزى ئهبۇ ھۇرەیرەدى

بىرسنىڭ دۇئاسنىڭ مىقدارىدا ئۆتكۆزگهن گۇناھلىرىنى   ، یهنه شۇنداقال 
  ئۆچۇرۇش ئۇچۇن دۇئاسى ئىجابهت بولمایدۇ.

سهن بىر ھهپته،  بىر ئایالرغىچه داۋاملىق ئۇزمهي دۇئا قلساڭ،  ئىجابهت بولۇشى 
ىر دۇئایىڭنىڭ بهدىلىگه ئهمهلیهتته ئىجابىتى كېچىككهن ھهر ب  ، كېچىكسه

  گۇناھلىرىڭنىڭ مهغفىرەت قىلىنىۋاتقانلىقىنى تهسهۋۋۇر قىلىپ باققىن !
بهزى چاغالردا دۇئانىڭ ئىجابهت بولۇشى كېچىكسه،  بۇ ئىنسانغا   ، دېمهك

  پایدىلىق بولىدۇ.
ئۇنداقتا ئالالھ بىر بولسا،  سىنېڭ ئاۋازىڭنى داۋاملىق ئاڭالشنى یاخشى 

ئىجابهت قىلىشنى كېچكتۇرىدۇ،  بهزىدە بولسا،  ئالالھ ساڭا كۆرگهنلىكىتىن 
قارىمىدى،  دۇئایىڭنى ئىجابهت قىلمىدى دەپ ساڭا ۋەسۋەسه سېلش ئۇچۇن كهلگهن 
شهیتانىڭ بىلهن قانداق كۆرەش قىلىشنى ساڭا ئۆگتش ئۇچۇن ئالالھ ئىجابهتنى 

رمهندە قىلغان كېچىكتۈرىدۇ. دېمهك رەببىمىز سېنى سناش ئۇچۇن،  یاكى سېنى شه
ھالدا ئالالھ ئىجابهت قىلىدۇ،  دەپ شهیتانىڭنى قوغلىۋېتشىنى ساڭا ئۆگتىش ئۈچۇن 
ئىجابهتنى كېچكتۈرىدۇ. بهزى چاغالردا ئىجابهتنى كېچكتۈرۈش ساڭا پایدىلىق 
بولغاچقا كېچكتۇرسه،  یهنه بهزىدە سېنىڭ گۇناھ قىلۋاتقانلىقىڭنى چۇشهندۇرۇپ 

ېچكتۇرىدۇ،  بۇ چاغدا بۇنداق گۇناھتىن تۆبه قىلساڭالر،  قویۇش ئۇچۇن ئىجابهتنى ك
  ئالالھ چوقۇم ئىجابهت قىلىدۇ.   

  تهۋبه قىلغان بىر یاشنىڭ دۇئاغا ئاالقىدار كهچۇرمشلىرى
" ئسمىم ئابدۇلال،  یىگرمه تۆت یاشقا كىردىم،  مسىردا ئېالن ــ تهشۋىقات 

تۇش جهریانىمنى ئاددى ھالدا بایان شركهتلىرىنىڭ بىرىدە ئشلهیمهن،  تهقۋادارلىققا ئۆ
كۇلهیىب سىنئالغۇسى ) دا كیىم مودىلى بولۇپ (یاشقا كىرگهن ۋاقتىمدا  16 ، قىلسام

نهتىجىدە،  ئاتا ـ ئانامنىڭ یاخشى تهربىیىلىگىنىگه  بولۇپمۇ   ، ئشلهشكه باشلىدىم
ن ئانامنىڭ ئاالھىدە تهسىر سىڭدۇرگىنىگه قارىماستىن،  بۇزۇقچىلىققا تولغا

ئاتموسفېرا بىلهن تونۇشتۇم،  مهن كچىك ۋاقتىمدىن تارتىپال ناماز ئوقۇش ئاساسىدا 
یاخشى تهربىیه ئالغان بولساممۇ،  ئهپسۇسكى ناچار كىشلهر بىلهن ئارلىشىپ قالغان 

قىسقسى ناچار   ، سهۋەبىمدىن ئۆیۇمدىن ئالغان تهربىیهمدىن یىراقلىشىپ كهتىتم
ن ھهقىقهتهنمۇ ماڭا ئىنتایىن كۆڭۇل بۆلۈۋاتاتتى. ئىشالر تهرەققى قىلىپ،  شهیتا

مهسىله سىرتالرغا چىقىپ،  تاماشا قىلىش،  ئاشخانالردا تاماقلىنىش بىلهن باشالندى 
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دە،  یۇرۇشۇپ كهتتى.... بىراق ئىشالرنىڭ كهینىدىن : ھېچقانچه ئىش ئهمهسقۇ،   –
:  دەیتتۇق. نېمه  سىرتتا یهپ ــ ئىچىش ــ بهس،  یېڭى ئىشالرنىمۇ قىلىپ باقاي

یېڭى ئشالرنى قىلسامكهن دەپ یېڭىلىق ئىزدەپ بىر مهزگىل یۇردۇق،  ئاخىرى 
 - ئىشالر ھاراققا،  زەھهرلىك چىكىملىككه قاراپ تهرەققى قىلدى،  كوللېكتىپ تانسا

ئۇسۇل كېچلىكلىرىگه،  سىنئالغۇخانىالرغا قاتنىشىپ،  نهچچه كۈنلهپ ئۆیگه بارماي 
  . الىدىغان بولدۇقسىرتالردا تۈنهپ ق

ھهر قېتىم ئۆزۈم یالغۇز  ئولتۇرۇپ قالغان چېغىمدا مهیۈسلىنىپ،  مهن   
قىلىۋاتقانلىرىمدىن ھهقىقهتهن بهخىتلىكمۇ؟  یاكى ئۆزەمنى ئالداش ئۈچۈنال مۇشۇنداق 

  دەۋاتامدىمهن؟ دەپ ئۆزەمگه سوئال قۇیاتتىم.
دە بولسا،  بۇالرنىڭ بىراق دوستلىرىم بىلهن بىلله بولۇپ ئۇالرنى كۆرگهن  

ھهممىسى خاتا قىلىۋاتالر بولۇپ یالغۇز مهنال توغرا قىالرمهنمۇ؟ دەیتتىم ـ دە! ئۇالر 
نېمه قىلسا شۇنىڭغا قوشۇلۇپ كېتهتتىم...ئۇالرنىڭ ھهممىسى بىر خىل ئىشنى توغرا 
دەپ قارىغان ئىكهن،  ماڭىدىغان یولۇڭ مۇشۇ دە! ئۇالر بىلهن ئارلىشىپ كهتكىنىمدە 

دى ئۆزەمنى یوقتىكىدەكالسېزەتتىم،  ئهتراپىمغا قاراشقا پېتىنالمایتتىم،  خۇددى خۇد
  مهن ئۆلۈكتهك... تامامهن ئۆلۈكتهك یاشاۋاتاتتىم...

مهندە ھهر قانداق ناتوغرا ئىشنى ئىككىلهنمهستىن قىالالیدىغان قاپ یۈرەكلىك بار 
خاتا بولۇپ قالدى،   ئىدى،  ھهتتا مېنىڭ نهزەرىمدە خاتا ئىش توغرا،  توغرا ئىش

  ناماز، قۇرئان ئوقۇشتهك ئىشالردىن قېچىشىم الزىم ئىدى...
كۈنلهرنىڭ بىرىدە  ھهمرالىرىم بىلهن بىلله ئۆلگهن ئادەملهر توغرىسىدىكى    

فانتازىیىلىك سىنئالغۇ فىلىمىنى كۆرىۋاتاتتۇق،  فىلىمدە شهیتان قاقاقالپ كۈلۈپ 
نىڭ بىلهن مهن ئۆزەمنى ئاشۇ ئادەملهرنىڭ كىشىلهرنى دوزاخقا كىرگۈزەتتى،  شۇ

دە،  غهلىته بىر -قاتارىغا كىرىپ قالغاندەك،  شهیتان ماڭا كۈلۈۋاتقاندەك ھېس قىلدىم
خىل قورقۇنچقا چۈشۈپ قالدىم،  ھېستىرىیهلىك قورقۇنچ سهۋەبىدىن ھهمرالىرىم 

انالر باردەك ئارىسىدا قاتتىق چىقىراپ تاشالپتىمهن،  بىز تۇرغان ئۆیدە جىن ــ شهیت
ھېس قىلىپ،  بۇ یهردە تۇرۇشقا پېتىنالمىدىم ۋە ئۇالرغا : مهن كېتىمهن! دېدىم. مهن 
ھۇشۇمنى بىلىپ ـ بىلمهي ئۆیۈمگه باردىم،  پۈتۈن بهدىنىم الغىلدایتتى،  نېمه 
قىلىشىمنى بىلمهیتتىم،  شۇ چاغدا بامدات نامىزىغا ئهزان ئېیتىلدى،  مهن،  تاھارەت 

یاسىننى ئوقۇي دېدىم،  لېكىن ھېچ نهرسه ئوقۇیالمایۋاتاتتىم،  چۈنكى  ئاالي،  سۈرە
شهیتان روھى دۇنیارىمنى ئىگهللىۋالغانىدى...قۇرئان ئوقۇسامال بهدىنىم الغىلداپ 
تىترەپ،  تېخىمۇ قورقۇنچقا چۈشهتتىم. شۇنىڭ بىلهن ناماز ئوقۇماقچى بولدۇم. ئۆي 

لسىمۇ،  لېكىن ئۆزەمنى قاھىرەدىن ئاسۋانغا بىلهن مهسجىدنىڭ ئارلىقى یۈز مېتىرال كه
بارغاندەك ھېس قىالتتىم. قورقۇپ ئاران ماڭاتتىم،  كېیىن یۈگرەشكه باشالیتتىم،  
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شهیتان ماڭا ۋەسۋەسه قىلىپ،  سهن ساراڭ بولۇپ قالدىڭ،  ناماز ئوقۇش كېرەك 
 تىغ كۈرەش-كۈن) شهیتان بىلهن توختىماي تىغمۇ90(ئهمهس،  دەیتتى. ئۈچ ئاي

  قىلدىم.
ئالالھ غا شۈكرى،  ئالالھ مېنى ئۆز پهزلى ئارقىلىق شهیتان ئۈستىدىن غالىب 
كېلىشكه مۇیهسسهر قىلدى،  ئۇ مېنى بهك چارچىتىۋەتكهنىدى،  تاھارەت ئالساممۇ،  
ناماز ئوقۇساممۇ،  قۇرئان ئوقۇساممۇ شهیتان مېنى قىیناتتى،  ھهتتا مهن ئانامغا 

غاندەك تۇیغۇدا بولۇۋاتقانلىقىمنى ئېیتتىم،  ئانام نېمه ئىش ئۆزەمنىڭ ساراڭ بولۇپ  قال
یۈز بهرگهنلىكىنى مهندىن سورىدى،  مهن ئۇنىڭغا ھهممه ئىشنى دەپ بهردىم،  بۇنىڭ 
قاچاندىن باشالنغانلىقىنى،  قایسى كۈنى بولغانلىقىنى ئېیتتىم. ئانام سۇبھانئالالھ دەپ 

دەل ئاشۇ كۈنى مهن سهن ئۈچۈن كۈن بویى ئالالھ نى ئۇلۇغالپ توۋالپ كهتتى ۋە،  " 
سېنى توغرا یولغا باشلىشى ئۈچۈن ساپ قهلبىم بىلهن،   ئالالھنىڭدۇئا قىلغان ئىدىم،  

  خالىس نىیىتىم بىلهن دۇئا قىلغانىدىم " دېدى...
مهن ھهقىقهتهنمۇ  قهلبىمگه ھىدایهت ئورناۋاتقانلىقىنى،  خۇددى ماڭا سىڭىپ 

م. گویاكى ئانامنىڭ دۇئالىرى ئالالھ تهرىپىگه ئۆرلهپ،  ئالالھ كىتىۋاتقانلىقىنى سهزدى
گىرادۇس بۇرۇلدۇم ۋە 180ئۇنى قوبۇل قىلىپ ئاندىن دەرھال چۈشكهندەك،  شۇ ھامان 

  ئانامغا:" ئهمدى قانداق قىلىمهن؟ " دېدىم.
 -ئۇ:" ئىنشائالالھ،  رەببىمىز دۇئایىمنى قوبۇل قىلىپ،  سېنى توغرا یولغا  

یېتهكلىگهي،  سهن ئهمدى ئۆزەڭ بىلهن ھهم شهیتان بىلهن كۈرەش -مهسجىدكه
قىلىشىڭ كېرەك،  ئالالھ سېنى مۇۋەپپهق قىلغان یولدىن ھېچ قاچان ئایرىلماسلىققا 

  تىرىشقىن،  رەببىمىز ساڭا جهننهتكه كىرىشنى نېسىپ قىلغۇچه تىرىشقىن" دېدى.
ن ئىدى،  بېشىمدىن مهن ھهقىقهتهنمۇ چىداپ كېتهلىشىمگه كۆزۈم یهتمىگه  

ئۆتكۈزگهن قىیىنچىلىقىمنى پهقهت "جهڭ" دېگهن سۆز بىلهنال  تهسۋىرلهپ 
كۈندۈز ئىچىمدىمۇ،  سىرتىمدىمۇ  جهڭ بولۇۋاتاتتى. ئاخىرى بىر  -بېرەلهیمهن. كېچه

مهسجىدكه بېرىپ،  ئاخۇنۇم بىلهن كۆرۈشتۈم ۋە  ئۇ كىشىگه مهندە یۈز بېرىۋاتقان  
شهیتان مېنى قانداق ئالداپ مېنىڭ ساراڭ  ئىكهنلىگىمنى قاتتىق قورقۇنچنى،  

خىیالىمغا ئورنىتىۋەتكهنلىگىنى سۆزلهپ بهردىم. ئۇ كىشى ماڭا "شهیتاننىڭ ئۇسۇلى 
مۇشۇنداق،  ئۇ ئۆزىدىن یىراقالشقانالرنى كۆرگهن چاغدا مۇشۇنداق قىلىپ بارلىق 

بارا ئىچىڭدىكى -باراقورالنى ئىشقا سېلىپ باقىدۇ،  شهیتاننىڭ ھېلىسى ئاجىز،  
شهیتان ئویۇنلىرىنىڭ قالدۇقلىرى ئۆلۈپ  تۈگىشى بىلهن ئۇ سېنى تاشالیدۇ،  سهنمۇ 
ئۆز قورالىڭ ئارقىلىق شهیتان  بىلهن كۈرەش قىلىشىڭ كېرەك،  قۇرالىڭ بولسا،  ناماز،  

  قۇرئان ۋە تهقۋادارلىقىڭدۇر"دېدى.
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. تته كېتىۋەردىمكۈنى كهلگىچه مۇشۇنداق ھاله -28مهن رامىزاننىڭ  
دوستلىرىمدىن بىرى مېنى شۇ كېچىسى مهلۇم بىر مهسجىدته تهھهججۇد نامىزى 
ئوقۇشقا چاقىردى. بۇ یهردە ماڭا،  بىلله سوھۇرلۇق یهیلى،  دەپ سوھۇرلۇق تاماق 
بهرگهنلهرنى ئۇچراتتىم ۋە بۇالر نېمه دېگهن یاخشى ئادەملهر دېدىم،  ئۇالرغا بهكمۇ 

چۈنكى مېنىڭ خىیالىمدا دائىم ئویالیدىغىنىم،  ھهرقانداق   مهستلىكىم كېلهتتى،
كىشى ساڭا بىر خىل یاخشىلىق قىلسا یاكى مۇالزىمهت قىلسا،  ئۇ چوقۇم سهندىن بىر 
نهرسه تهلهپ قىالتتى. تهبىئىكى بۇ ناچار ھهمرالىرىمدىن یۇققان ئىللهت ئىدى،  شۇڭا 

تته بولىدۇ دەپ ئویالیتتىم. لېكىن بۇ دۇنیادىكى ھهر قانداق نهرسه بىرگه بىر مۇناسىۋە
كىشىلهرنىڭ ساۋاپ ئىزدەیدىغانلىقىنى،  ئاخىرەت ئۈچۈن ساۋاپ توپالیدىغانلىقىنى 
بایقىدىم،  ئۇالر بىلهن بىلله تۇرغان چاغلىرىمدا شهیتان مهندىن تامامهن یىراقالشتى،  

چۈن ساڭا ھهتتا شهیتان ماڭا كېلىپ :ئۇالر سهندىن نېمىگه ئېرىشمهكچى؟نېمه ئۈ
یاخشى مۇئامىله قىلىۋاتىدۇ؟ دەپ ۋەسۋەسه قىلغان چاغدا،  مهن بۇالر بىلهن 
ئارلىشىپ یۈزلىرىدىكى تهبهسسۇمنى كۆرۈشۈم بىلهنال شهیتان ۋەسۋەسىسى دەررۇ 

  یوقىالتتى.
قىسقىسى،  مهسجىدته ئىككى كۈن ئېتكاپ قىلغاندىن كېیىن ئۆیگه قایتىپ 

دىن ئېیتىشىشقا باشلىدى،  قىزالر بىلهن تېلېفۇندا كهلدىم. شهیتان مهن بىلهن قایتى
ئاالقىلىشىپ پاراڭلىشىشقا باشلىدىم،  بۇرۇن ئۇالرنىڭ قایسىسىدۇر بىرىنىڭ ماڭا 
الپپىدە قاراپ قویۇشىنى یاكى ئىشارەت قىلىپ قویۇشىنى مهن ئارزۇ قىلىدىغان قىزالر 

بېرىپ ئویناپ  شهیخ شهھرىگه-ئهمدى ماڭا تېلفۇن قىلىپ،  كهلسىڭىزچۇ؟ شهرم
كېلهیلى دېگىلى تۇردى. مىڭ ئهپسۇسكى ئاشۇ ھهمرالىرىم بىلهن بىر یهرلهرگه باردىم،  

  شهیتان ماڭا بولسا كۈلۈپ،  سىناپ باقمامسهن،  دەیتتى...
بىراق مهن ئۇالر بىلهن بىلله ئۇیقۇسىز تۈنلهرنى ئۆتكۈزۈش بىلهنال  كۇپایىلىنىپ،  

لۇقماسلىققا قارار قىلغان ئىدىم،  شۇنداقتىمۇ ھاراق ۋە زەھهرلىك چىكىملىككه یو
ھېچقاچان كۆڭلۈم ئارام تاپمایۋاتاتتى،  مهن خۇددى ئۇالرغا یاتتهكال ئۇالر بىلهن 
چىقىشىپ كېتهلمىدىم،  قایتىپ كهلگىنىمدىن كېیىن ئىنشائالالھ،  ئالالھ مېنى 
 مۇستهھكهم ئىرادىگه ئىگه قىلغاي،  مهسجىدتىكى دوستلىرىمدىن مهڭگۈ 

  ئایرىلماسلىق قارارىغا كهلدىم.
ئهلۋەتته،  بۇرۇنقى ھایاتىم بىلهن ھازىرقى ھایاتىمنى سېلىشتۇرالمایمهن،  ھازىر    

تۇرمۇشۇم ھهقىقى مهنىگه ئىگه بولدى،  مهنىلىك،  غایىلىك ھایاتقا  ئۆتتۈم،  سهن 
ن جهننهتكه ئېرشىش ئۈچۈن یاشایسهن،  جهننهتكه كىرىشىڭگه  سهۋەپكار بولىدىغا

یاراملىق یاخشى پهرزەنتلهرنى تېپىشىڭ ئۈچۈن توي قىلىسهن،  ھازىر ھاالل پۇل 
تېپىش ئۈچۈن ئىشلهۋاتىمهن ھهمدە دۇنیادىكى ھهر قانداق یاخشى ئهمگهكنىڭ 



comwww.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo. 

198 
 

ئاخىرەتته ساڭا ساۋاپ ئېكىلىدىغانلىقىنى سهزدىم ۋە "ئالالھ غا مهدھىیهلهر بولسۇن! 
خشى ئهمگهك ئارقىلىق ئالالھ خالىسادۇنیادىمۇ جهننهتنى سېتىۋېلىپال قالماستىن،  یا

  بهختلىك یاشایدىكهنمهن"دەیمهن!
مېنى بۇ یولدا  ئالالھنىڭئالالھ غا شۈكرى ئالالھ ئۆز پهزلىدىن ئایرىمىسۇن،  

  مۇستهھكهم ماڭدۇرىشىنى تىلهیمهن".    
  تهۋبه قىلغان بىر قىزنىڭ دېگهنلىرى

تكهن سۆزلهرنى ئېیتماقچىمهن،  مهن " مهن ئهمهلىیهتته ئابدۇلال باشتا دەپ ئۆ
بىر سۆزنى  مېنىڭمۇ  -ئۇنىڭ سۆزلىرىگه تامامهن قایىلمهن،  ئۇ دەپ ئۆتكهن ھهر

سۆزوم  دەپ ھېس قىلىۋاتمهن،  چۇنكى مهنمۇ تامامهن ئۇنىڭ ئهھۋالىنى ئۆز 
...  دەل ئابدۇلال . بېشىمدىن كهچۈردۇم. پهرق شۇكى،  ئۇ ئوغۇل،  مهن قىزمهن

... . كۇلهیب سنئالغۇسىدا ) مودىل بولۇپ ئىشلهش(اتموسفېرا،  ئېالن ۋە یولۇققان ئ
ئۇنىڭ ئۇیغىنىش سهۋەبى ھېلقى فىلىم بولۇشى مۇمكىن،  ئهمما مهن تهساددىبى بىر 
سهۋەپتىن ئویغاندىم،  بىر كۇنى كونا دوستلىرىم بىلهن بىلله ئولتۇرغىنىمدا،  بامدات 

ئى (ۋە ناماز ئوقۇۋېتىپ ئۇزاق دۇئا قىلدىم،  نامىزىنى ئوقۇش ئارزۇسى پهیدا بولدى 
پهرۋەردىگارىم! مېنى ئۆزەڭ یاخشى كۆرىدىغان یولغا یېتهكلىگىن!)  دېدىم،  
ھهقىقهتهنمۇ،  ئالالھ ئۆزى گۇۋاھ،  مهن شۇ ۋاقتتىن باشالپ ئازغۇن ئۆتمۇشۇمدىن 

  تامامهن ئاالقهمنى ئۇزدۇم.
  دىم:مهن ھهقىقهتهن بىر نهچچه نۇقىتىدىن تهسىرلهن

بىرىنچسى،  ئابدۇلالنىڭ :" مهن تىرىك شهكىلدىكى  ئۆلۈك ئىدىم"  دېگهن سۆزى 
ماڭا قاتتىق  تهسىر قىلدى. سۇبھانالالھ! ئۇ یۇقۇرقى سۆزنى قىلغان ۋاقتتا بهلكىم 

ئهسلىدە ئۆلۈك بولۇپ،  بىز « قۇرئاندىكى بۇ ئایهتنى كۆرمىگهن بولۇشى مۈمكىن : 
ڭىغا ھېدایهت تېپىشقا نۇر بهرگهن بىر ئادەم زۇلمهتته ئۇنى تىرىلدۇرگهن،  بىز ئۇنى

  . ئایهت-122،  ئهنئام سۈرسى »قالغان ۋە ئۇنىڭدىن قۇتۇاللمىغان ئادەمگه ئوخشامدۇ؟
یهنى ئابدۇلال مهزكۇر ئایهتتىن خهۋرى بولمىسمۇ،  شۇنداق تۇیغۇنى تىلغا ئالدى،  

   . ىیىندېمهك كىمكى ئالالھ نى تونۇمسا تىرىك دەپ ھېسابالش قى
یهنه بىر نۇقتا شۇكى،  ئابدۇلال ئانسىنىڭ ئۆزىگه دۇئا قىلغان مهزگىلى دەل ئۇنىڭ 
ئۆزگهرگهن كۈنى بولۇپ چىققانلىقىنى بایان قىلدى،  ئۇستاز ۋەجدىمۇ ئانىسىدىن 
ئۆزىگه دایىم دۇئا قىلىپ تۇرۇشىنى ئۆتۈنىدىغانلىقىنى سۆزلهپ ئۆتتى،  ئاننىڭ 

لىنىڭ مۇھملىقى بۇنىڭدىن ئېنىق  بىلىندى،  ئانىنىڭ دۇئاسىدىن ئىبارەت بۇ مهسى
دۇئاسنىال  ئهمهس،  بارلىق كىشلهرنىڭ دۇئاسىنى ئېلىشمۇ ئىنتایىن مۇھىم. چۈنكى 
بهزى چاغالردا ئۆزەڭ ئۈچۈن قىلغان دۇئایىڭدىن باشقىالر ساڭا قىلغان دۇئا تېخمۇ 

ن ئایان :" مۇسۇلمان كۈچلۈك بولىدۇ،  رەسۇلۇلالھنىڭ ھهدىسىدە مۇنداق بىر  مهزمۇ
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ئىنساننىڭ مۈسۇلمان قېرىندىشىغا غایۋانه قىلغان دۇئاسى ئىجابهتتۇر،  ئۇنىڭ بېشىدا 
بىر مۇئهككهل پهرىشته بار،  ھهر قاچان ئۆز قېرىندىشىغا یاخشى دۇئا قىلسا،  ئۇ 

سۇیۇتى (پهرىشته :ئامىن! سهنمۇ مۇشۇنداق یاخشىلىققا ئېرشهرسهن! دەپ تۇرىدۇ"،  
  هغىردا ئهبۇ دەردادىن رىۋایهت قىلغان). جامئۇسس

تهسهۋۋۇر قىلغىنكى،  ئالالھ تائاال سېنىڭ دۇئایىڭنىڭ ئىجابهت قىلىنىشنى تىلهپ 
تۇرىدىغان مهخسۇس پهرىشتىنى ساڭا بهلگىلىگهن،  خۇددى ئابدۇلالنىڭ ئانسى ئالالھ 

ئوڭشىلىپ  غا یالۋۇرۇپ ئابدۇلال ئۈچۈن دۇئا قىلغاندا بۇنىڭ خاسىیتىدىن ئابدۇلال
  ئالالھ غا یۈزلىنىشكه باشلىغان.....

  دېمهككى،  ئالالھ ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىپ تىلىكىگه یهتكۇزگهن. 
یولىدىن یىراق تۇرۇۋاتقان چاغدا  ئالالھنىڭبىراق بۇ یهردە بىر سوئال بار،  بهندە 

  دۇئا قىلسا  ئىجابهت قىلىنامدۇ؟  
  یاشالرنىڭ كۆزقارشى

ته مۇنداق تهپهككۇر قىلدىم: بىر ئىنساندىن بىر نهرسه تهلهپ * " مهن بۇ ھهق
كهم دېگهندىمۇ بۇ ئىنساننىڭ ھهقلىرىنى ئادا قىلغان بولۇشۇم  ، قىلغاندا ۋاقتمدا

كېرەك،  ئۇنىڭ ھهقلىرىنىڭ ھهممىسىنى ئادا قىلمىغىنىم ھالدا قانداقسىگه ئۇنىڭدىن 
  بىر نهرسه تهلهپ قىلىشقا پتېناالیمهن ؟" 

ىله باشقىدا،  یهنى ئىتائهتچان یاكى گۇناھكار مهسىلىسى ئهمهس. * "مهس
شهخسهن مهن ھىجابلىق بولۇشتا چىڭ تۇرىمهن،  ھهقىقى مۇسۇلمان ئایال بولۇپ،  
ئالالھ نى غهزەپلهندۈرىدىغان ئىشالرنى قىلمایمهن ۋە تایىنى یوق قىز ـ ئایالالر بىلهن 

تتۇق دېمهیمهن،  چۈنكى كامالهت تهنھا سۆزلهشمهیمهن،  ئهلۋەتته،  بىز كامالهتكه یه
ئالالھ غا خاس. لېكىن یاخشى ئىشالر بىلهن شۇغۇللىنىۋاتىمىز،  بهزى ـ بهزىدە 

سىناقلىرىنى باشتىن كهچۈرىمىز،  یهنى قىلغان دۇئالىرىمىز ئىجابهت  ئالالھنىڭ
نداق بولۇشى یاكى بولماسلىقى مۈمكىن،  ئالالھ غا دۇئا قىلىدىغان ھهرقانداق كىشى بۇ

  سىناقالرغا یولۇقۇپ تۇرىدۇ..."
ھهقىقهتهن بۇ یهردە تابىئىنالرنىڭ ئالىملىرىدىن بىرى بولغان سۇفیان سهۋرىنىڭ    

ئىنتایىن ساز بىر سۆزى بار:" بىرىڭالر ئۆزى بىلىدىغان یامان ئىللهتلىرى تۈپهیلىدىن 
  دۇئا قىلىشتىن چهكلهنمىسۇن" دەیدۇ بۇ زات.

ه ئىگه سۆز،  بۇنىڭ دەلىلىمۇ بار تېخى،  ئالالھ سۇبھانهھۇ بۇ ئىنتایىن گۈزەل مهنىگ
ئىبلىس:" « ۋەتهئاال ئىبلىسنىڭ تىلىكىنىمۇ ئىجابهت قىلىپ،  مۇنداق بایان قىلغان:

قىیامهت كۈنگىچه) مۆھلهت بهرگىن" (ماڭا كىشىلهر قایتا تىرىلدۈرىلىدىغان كۈنگىچه 
 15ـ 14ئهئراف سۈرىسى،  ]،  »دېدى. ئالالھ :" ساڭا مۆھلهت بېرىلدۇ" دېدى

  .]ئایهتلهر
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قېنى،  ئۇنداقتا ئىلمي نۇقتىدىن گىپىمىزنى داۋامالشتۇرایلى،  ئهگهر سهن     
دۇئایىڭنىڭ ئىجابهت بولۇشىنى خالىساڭ،  ئالدى بىلهن ھازىرالشقا كېرەكلىك بولغان 

  تۆت شهرت بار : 
ىغانلىقىغا چىن چوقۇم ئىجابهت قىلىد ئالالھنىڭتولۇق ئىشهنچ،  یهنى  . 1   

  پۈتۈشۇڭ الزىم.
پۈتۈن ھېس تۇیغۇ بىلهن بېرىلىپ دۇئا قىلىش. بۇنداق بېرىلىش ھهققىدە  . 2    

تابىئىنالرنىڭ بىرى دەپ ئۆتكهن تۆۋەندىكىدەك ئىنتایىن یاخشى بىر سۆز بار،  ئۇ:" 
غا :" قىلغان دۇئایىم قاچان ئىجابهت بولىدىغانلىقىنى بىلىمهن" دېگهن،  باشقىالر ئۇنىڭ

قانداق بىلىسهن؟" دېگهندە،  ئۇ :" قهلبىم لهرزىگه كېلىپ،  كۆزلىرىمدىن یاش 
تۆكۈلۈپ،  بهدەنلىرىم سۇكۇناتقا چۈمۈلگهنلىكىدىن بىلىمهن" دەپ جاۋاب بهرگهن.. 
بۇ خىل مهنانى رەسۇلۇلالھنىڭ تۆۋەندىكى ھهدىسىدىن ئۇچىرتىمىز :" بېلىڭالركى،  

هرۋا قهلىبتىن چىققان دۇئانى ئىجابهت قىلمایدۇ". ئىمام ئالالھ ھهرگىز غهپلهتتىكى بىپ
  ئهھمهت،  تىرمىزىالر ئهبۇھۇرەیرىدىن رىۋایهت قىلغان.

یهنى،  سهن بىپهرۋا،  غهپلهت باسقان ھالدا : " ئى رەببىم،  ماڭا بىر ماشىنا الزىم،   
لسۇن؟ ئى رەببىم،  مېنى جهننهتكه كىرگۈزگىن" دەۋەرسهڭ ئالالھ نهدىمۇ ئىجابهت قى

سهن چوقۇم ئالالھ غا پۈتۈن ھېس تۇیغۇلىرىڭ بىلهن بېرىلىپ تۇرۇپ یالۋۇرۇپ 
ئىلتىجا قىلىشىڭ الزىم. ھهتتا بۇ ھهقته ئىمام ئهھمهد ئىبنى ھهمبهل مۇنداق 
دېگهن:"دۇئاسىنى ئالالھ ئىجابهت قىلىدىغان مۇسۇلماننى ىپهقهت بىرال نهرسىگه 

ولقۇنالۋاتقان دېڭىزنىڭ ئوتتۇرسىدا ئوخشىتاالیمهن،  ئۇ خۇددى دەھشهتلىك د
  ھاالكهتكه كۆزى یهتكهن ھالدا بىر تال یاغاچقا ئېسىلىۋالغان ئادەمگه ئوخشایدۇ".

دۇئانىڭ شهكلى قانداق بولىدۇ؟سهن چوقۇم ئالالھ غا ئىلتىجا قىلىپ،  یالۋۇرۇپ،     
!مېنى چىن قهلبىڭدىن بېرىلىپ روھى دۇنیارىڭ لهرزىگه كهلگهن ھالدا،  ئى رەببىم

ئۆزەڭ ساقلىغىن! ئى پهرۋەردىگارىم،  مېنى ئۆزەڭ قۇتۇلدۇرغىن! دەپ ئېرىپ 
بېشىغا كۈن چۈشكهن ئادەم دۇئا :« كېتىشىڭ الزىم،  شۇڭا ئالالھ تائاال ئۆزى ھهققىدە 

  ئایهت). - 62نهھلى سۈرىسى (دېگهن، »قىلسا ئىجابهت قىلىدىغان زات...
رى قىلىنىدۇ؟چۈنكى بېشىغا كۈن نېمه ئۈچۈن بېشىغا كۈن چۈشكهنلىك زىك 

  چۈشكهن ئادەم پۈتۈنلهي ئالالھ غا بېرىلىدۇ.
ئالدىراقسانلىق قىلماسلىق. بۇنداق ئالدىراقسانلىقتىن قاتتىق ھهزەر ئهیلىگىن،  -3  

رەھىم  -رەسۇلۇلالھ مۇنداق دېگهن:"بهندە گۇناھ بولىدىغان ئىشقا یاكى سىله
قسانلىق قىلمىسىال دۇئاسى ئىجابهت قىلماسلىققا دۇئا قىلمىسىال،  ئالدىرا

بولىدۇ"باشقىالر:" ئى رەسۇلۇلالھ  ئالدىراقسانلىق نېمىنى كۆرسىتىدۇ؟"دەپ 
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سورىغاندا،  رەسۇلۇلالھ :"نۇرغۇن دۇئا قىلدىم،  ئىجابهت قىلىنمىدى،  دەپ 
  مهیۇسلىنىپ دۇئانى تاشلىۋېتىش"دەپ جاۋاپ بهرگهن.

ۇشى الزىم. چۈنكى رەسۇلۇلالھ:"ئالالھ مۈلكىڭ ھااللدىن تېپىلغان بول-مال-4  
-پاكتۇر،  پهقهت پاك نهرسىنىال قوبۇل قىلىدۇ"دېگهن ۋە شۇنداقال چېچى چۇۋۇق،  یۈز

كۆزىنى تۇپا باسقان مۇساپىر،  مۇھتاج بىر ئادەمنى تىلغا ئېلىپ،  ئۇ پۈتۈن 
ېگهن ھېسسىیاتى بىلهن ئىككى قولىنى كۆتۈرۈپ ئالالھ غا یالۋۇرۇپ دۇئا قىلسىمۇ،  ی

تامىقى،  كىیگهن كىیىمى ۋە ئوزۇقلۇقى ھارامدىن كهلگهن بولغاچقا دۇئاسىنىڭ 
  ئىجابهت بولمایدىغانلىقىنى كۆرسهتكهن ئىدى...

ئاخىرقى سۇئال: مهن راستىنال ئالالھغا كۆركهم،  تهرتىپلىك سۆزلهر بىلهن دۇئا    
  ۇ؟قىاللمایمهن،  ئویۇمغا كهچكىنى بویىچه دۇئا قىلىۋەرسهم بوالمد

یا ئالالھ! كىشىلهردىن بىرى بۇ سۇئالنى دەل رەسۇلۇلالھدىن سورىغانلىقىغا    
 ئالالھنىڭئىشىنهمسىلهر؟ ئویۇڭالرغا كهلدىمۇ؟ بىر كىشى رەسۇلۇلالھقا كېلىپ:"ئى 

ئهلچىسى،  مهن سىزدەك ۋە مۇئازدەك قاپىیلهشتۈرۈپ ئوبدان دۇئا قىاللماۋاتىمهن" 
شىمىزنىڭ سوئالىدەك،  كۆركهم،  تهرتىپلىك ھالدا دۇئا دېگهن،  یهنى دەل ئاۋۇ قېرىندى

قىاللمایدىغانلىقىنى ئېیتقاندا،  رەسۇلۇلالھ:" ئۇنداقتا نېمه دەپ دۇئا قىلىسهن؟"دەپ 
سورىغان. ئۇ:" ئى ئالالھ سهندىن جهننهتنى سورایمهن،  ئى ئالالھ دۇزاختىن مېنى 

ىز مۇشۇ جهننهت توغرىسىدا قۇتۇلدۇرغىن!"دەیمهن،  دېگهن چاغدا،  رەسۇلۇلال :"ب
  ئىمام ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد ۋە ئىبنى ماجهلهر رىۋایهت قىلغان)(دۇئا قىلىمىز"دېگهن. 

  كۆپچىلىك! قهلبىمىزدىكىنى ئىپادىلهپ دۇئا قىالیلى. 
  ئاخىرقى نهسىھهت

ھېسسىیاتىڭالر بویىچه دۇئا قىلساڭالر بولىدۇ،  سۆزلهرنى بهكمۇ یاساپ   
. قهلبىڭدىن چىقىرىپ: ئى رەببىم! مهن ساڭا مۇھتاج،  ئى قىلىشنىڭ ئورنى یوق

پهرۋەردىگارىم،  مهن ئالدىڭدا بىچارىمهن! قىلمىشلىرىمنىڭ ھهممىسى گۇناھ ئىشالر 
بولدى،  ئهمدى ساڭا تهۋبه قىلىمهن،  سهندىن ئۆتۈنۈپ كهچۈرۈم سورایمهن،  ئى 

ى رەببىم! مېنى جهننىتىڭگه رەببىم،  ماڭا یاردەم قىلغىن،  یاردىمىڭنى ئاتا قىلغىن! ئ
كىرگۈزگىن! ئى پهرۋەردىگارىم! مېنى مهغپىرەت قىلغىن،  ئى رەببىم! مهندىن رازى 

  بولغىن! سهندىن باشقا ھېچ پاناھىم یوق! مهن ئاجىزمهن!
دېگهندەك دۇئا قىلساڭ بولىدۇ. ئالالھ تاال ھهدىس قۇدسىدا مۇنداق دەیدۇ:" ئى 

ىغان ئادەمدىن باشقا ھهممىڭالر ئازغۇنسىلهر،  شۇڭا بهندىلىرىم! مهن ھىدایهتكه باشل
مهندىن ھىدایهت تىلهڭالر،  ھىدایهت قىلىمهن،  ئى بهندىلىرىم ! مهن تویغۇزغان 
ئادەمدىن باشقا ھهممىڭالر ئاچسىلهر،  مهندىن رىزقى تىلهڭالر،  تویغۇزىمهن! ئى 

الىڭاچسىلهر،  بهندىلىرىم! مهن كىیىم كهیگۈزگهن ئادەمدىن باشقا ھهممىڭالر ی
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مهندىن كىیىم تهلهپ قىلىڭالر،  كىیىملىك ئاتا قىلىمهن؛ ئى بهندىلىرىم! سىلهر كېچه 
ـ كۈندۈزلهپ خاتالىق ئۆتكۈزىسىلهر،  مهن بولسام بارلىق گۇناھالرنى مهغپىرەت 
قىلىمهن،  مهندىن مهغپىرەت تىلهڭالر،  مهغپىرەت قىلىمهن!" ئىمام مۇسلىم،  

  تىرمىزى رىۋایىتى.
كۆرگىنكى،  ئالالھ بىزدىن قانچه قېتىمالپ دۇئا قىلىشىمىزنى تهلهپ قىلىۋاتىدۇ!   

یهنى سهن ئۆزەڭ خالىغان بارلىق نهرسه ھهققىدە،  ھهرقانداق ئىشتا ئالالھ تائاالغا 
  ئىلتىجا قىلغىن!.. 

ئاخىردا سۆزومنى دۇئا بىلهن ئاخىرالشتۇرۇشنى توغرا دەپ قارایمهن،  ئالالھ   
كىمىزنى ئىجابهت قىلىپ قاالر،  ھهمدە بىزمۇ رەببىمىزنىڭ ئىجابهت تائاال تىل

قىلىشىغا تولۇق ئىشهنگهن ھالدا،  ئالدىراقسانلىق قىلماستىن،  پۈتۈن ۋۇجۇدىمىز 
بىلهن بېرىلىپ،  ئالالھ خالىسا بارلىق مال ـ مۈلكىمىز ھااللدىن بولغان دېگهن 

  نداق دۇئا قىالیلى:نىیتىمىز بىلهن دۇئانىڭ شهرتلىرىنى ئورۇنداپ مۇ
ئى پهرۋەردىگارىمىز ! زاتىڭنىڭ ئۇلۇغلىقى،  پادىشالىقىڭنىڭ كاتتىلىقىغا الیىق   

ھالدا بارلىق ھهمدۇ ـ ساناالر ساڭا بولسۇن! جىمى ھهمدۇ ـ سانا ئالالھ غا خاس! 
ئاسمان ـ زېمىننى یاراتقان ئالالھ غا ھهمدۇ ـ ساناالر بولسۇن! كۈن ـ تۈننى یاراتقان 

ھ غا ھهمدۇ ـ ساناالر بولسۇن! بىزنى بۇ ئىسالمغا ھىدایهت قىلغان ئالالھ غا ئالال
ماختاشالر خاستۇر،  ئالالھ بىزنى ھىدایهتكه باشلىمىغان بولسا بىز ھىدایهت تاپالماس 

ئىمان ۋە قۇرئان ئاتا قىلغان ئالالھ غا گۈزەل مهدھىلهر بولسۇن! ئى   ، ئىدۇق... ئىسالم
ھهممهد ئهلهیھىسساالمغا بۇرۇنقىالر ئىچىدە رەھمهت ـ بهرىكهت ئالالھ !  خوجىمىز مۇ

یاغدۇرغىن! ئۇنىڭغا كېیىنكىلهر ئىچىدىمۇ رەھمهت ـ بهرىكهت یاغدۇرغىن! قىیامهت 
كۈنىگه قهدەر  ئۇنىڭغا پهرىشتىلهر ئارىسىدا رەھمهت بهرىكىتىڭنى یاغدۇرغىن ! ئى 

پىرەت قىلغىن! ئهیىپلىرىمىزنى پهرۋەردىگار! گۇناھلىرىمىزنى كهچۈرگىن! بىزنى مهغ
یاپقىن! ئاجىزلىقىمىزغا رەھمى قىلغىن! كهمچىلىكلىرىمىزنى تولۇقلىغىن! نامه ـ 
ئهمهلىرىمىزنى ئوڭدىن بهرگىن! ھېسابىمىزنى ئاسان قىلغىن! ئىشلىرىمىزغا ئۆزەڭ 
ئىگه بولغىن! بىزنى دوزاختىن ئازات قىلغىن! بىزدىن رازى بولغىن،  بىزگه رەھىم 

  ىن،  بىز جهننهتنى سورایمىز،  دوزاختىن قوتقۇزۇشۇڭنى تىلهیمىز!قىلغ
ئى ئالالھ ! بىزنى ئهھلى جهننهت قاتارىغا پۈتكىن! ئى پهرۋەردىگار! بىزگه رەھىم   

قىلغىن،  چۈنكى سهن بىزگه رەھمىدىلسهن. ئى،  ماڭا دۇئا قىلىڭالر،  ئىجابهت 
ن،  گۇناھلىرىمىزنى كهچۈرگىن! قىلىمهن دېگۈچى زات! دۇئایىمىزنى ئىجابهت قىلغى

ئى رەھىم شهپقهتلىك ئالالھ،  ئى بىزگه یېقىن ئالالھ،  ئى،    ، ئى سۆیۈملۈك ئالالھ
دۇئاالرنى ئىجابهت قىلغۇچى ئالالھ ! ئى،  ئۇلۇغلۇق،  یۈكسهكلىك ئىگىسى! ئى ئالالھ،  

ى! مۇسۇلمان بارلىقىمىزنى ئهپۇ قىلىشىڭنى سورایمىز،  ئى بۈیۈكلۈك،  ئۇلۇغلۇق ئىگىس
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یاشلىرىنى ھىدایهتكه باشلىغىن،  مۇسۇلمان قىز ـ ئایاللىرىنى ھىدایهتكه باشلىغىن! 
  ئامىن!   ، ھهممىمىزدىن رازى بولغىن!          ئامىن

  

  دوستلۇق توغرىسىدا
ئاسماندىكى چولپانالرغا ئایلىنىش "پىالنى" بولغىنىغا قارىماي،  دوستالشقان     

تىرىپ،  پاتقاققا تىقىدىغان تائىپىگه؛ شۇنداقال كۆپ قېتىم تاشقا دوستلىرىنى ھاڭغا ئىت
ئۈسسۈپ،  بۇرنىغا یېگهندىن كېیىن ئىمانى دوستلۇق ئارقىلىق یۇقۇرى ئۆرلهپ،  

  یۈكسهكلهرگه پهرۋاز قىلغان گۇرۇھقا بېغىشالندى. 
   ، دوستۇڭ ماڭار یولۇڭدۇر                       
  یاخشى تاللىغىن... ئۇنى                       

  كىتاپچه مهزمۇنى:   
* ھهمرالىرىڭغا قانداق قارایسهن،  ئۇالر یاخشى كىشىلهرمۇ یاكى ناچار 

  كىشىلهرمۇ؟
  * كهچۈرمىشلىرىم

  * دوستالر ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ 
  * دوستۇم ئالالھ غا ئاسىلىق قىلىدىغان كىشى بولغىنىدا قانداق قىلىمهن؟

  * یاشالر بىلهن سۆھبهت 
  ز ئاغزىدىن ئاڭالیلى!* ئۆ

  * ئاجایىپ كهچۈرمىش...
  *سهلمان فارىسى ۋە ئىكرمه ئىبنى ئهبۇ جهھلىنىڭ سۆیگۈسى  

بىز توختىلىدىغان تېما ئاتا ـ ئانىالرغا ئاراملىق بهرمهیۋاتقان بىر مهسىله ھهققىدە    
تا یاكى یاشالرنىڭ یولدىن چىقىشى ۋە توغرا یولدا مېڭىشى ھهققىدە بولماقچى. ئۇنداق

سىزنىڭ ھهمرالىرىڭىز یاخشى كىشىلهرمۇ یاكى ناچار كىشىلهرمۇ؟ ئالالھ غا 
یېقىنلىشىشقا یاردەم قىلىدىغان كىشىلهرمۇ یاكى ئالالھ دىن یىراقالشتۇرىدىغان 

كىشىلهرمۇ؟ ئائىلىۋىي تهربىیه ئهخالقىنى ساقالیدىغان كىشىلهرمۇ،  
یاخشى ئائىلىۋىي تهربىیهكۆرگهن،   ئهمهسمۇ؟نۇرغۇنلىغان بالىالر ھهقىقهتهنمۇ ئاالھىدە

ئائىلىدىكىلىرى پهزىلهتلىك یاخشى ئادەملهربولسىمۇ،  ئهمما مۇشۇنداق پاك 
ئائىلىلهردىن یېتىشىپ چىققان یاشالرنىڭ قانداق قىلىپ بۇزۇقچىلىق یولىغا مېڭىپ 
قالغانلىقىنى چۈشىنهلمهي قالىسهن،  ھهتتا شۇ ئائىلىدىكىلهرنىڭ ئۆزىمۇ بالىسىنىڭ 

چار قىلىقلىرىنى بایقىغاندا یاكى ئۇنى تۇیۇقسىز ساقچى ئىدارىسىدىن نا
تاپشۇرۇۋىلىشلىرى كېرەكلىكىدىن خهۋەر تاپقاندا ھهیران قىلىشىپ چۇچۇپ 
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كېتىدۇ... بىراق،  ئهسلىدە ئۇالر بالىسىنىڭ دوستلىرىغا دىققهت قىلىپ كهتمىگهن 
چه ئۇنىڭ دوستلىرى بولىدۇ،  ئىنساننى یولدىن چىقىرىدىغان نهرسىنىڭ كۆپىن

بولىدىغانلىقى،  توغرا یولغا باشالیدىغانمۇ كۆپىنچه ئۇنىڭ دوستلىرى 
  بولىدىغانلىقىدىن ئىبارەت بۇ نوقتىغا دىققهت قىلىشمایدۇ.

ئهمهلىیهتته بۇ سۆز بىزنىڭ سۆزىمىز یاكى یېڭىدىن چىققان سۆز بولماستىن،    
بایان قىلىنىپ كهلگهن سۆز،   بهلكى ئۇزاق ئهسىرلهردىن بۇیان قۇرئان ـ ھهدىسته

ھهتتا مۇسا ئهلهیھىسساالمنىڭ دەۋرىدىن تارتىپ دېیلىپ كهلگهن سۆزدۇر،  بۇ 
  ئایهتلهرنى مۇالھىزە قىلىڭ: 

یهنى ئىمان بىلهن،   (پهرۋەردىگارىم! مېنىڭ قهلبىمنى ئېچىۋەتكىن« مۇسا ئېیتتى:  
الشتۇرغىن،  تىلىمدىن پهیغهمبهرلىك بىلهن نۇرالندۇرغىن!) مېنىڭ ئىشىمنى ئاسان

كېكهچلىكنى كۆتىرۋەتكىن،  ئۇالر مېنىڭ سۆزۈمنى چۈشهنسۇن. ماڭا ئائىلهمدىن 
قېرىندىشىم ھارۇننى یاردەمچى قىلىپ بهرگىن! ئۇنىڭ بىلهن مېنى تېخىمۇ 
كۈچهیتكىن،  مېنىڭ ئىشىمغا ئۇنى شېرىك قىلغىن،  بۇنىڭ بىلهن بىز ساڭا تېخىمۇ 

ساڭا كۆپ زىكرى ئېیتقایمىز،  سهن ھهقىقهتهن بىزنى كۆپ تهسبىھ ئېیتقایمىز،  
  ئایهتلهر)-35-25تاھا سۈرىسى، (».كۆرۈپ تۇرغۇچىسهن 

مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم ئۆزى پهیغهمبهر،  پهیغهمبهر بولغاندىمۇ ئىرادىلىك   
پهیغهمبهرلهرنىڭ بىرى،  لېكىن ئۇ ئۆزى یالغۇز ھالهتته ئاجىزلىق قىلىدىغانلىقىنى،  

چۈن زىكرى ــ ئىبادەتكه یاردەم قىلىدىغان بىرسى الزىملىقىنى سهزگهن. ئۆزى ئۈ
سهن «رەسۇلىمىز مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمغىمۇ ئالالھ مۇنداق خىتاب قىلغان ئىدى: 

ئاخشامدا ئۇالرغا ئىبادەت  -پهرۋەردىگارىڭنىڭ رازىلىقىنى تىلهپ،  ئهتىگهن 
نالر)بىلهن سهۋرىچان بولغان ھالدا یهنى ئاجىز،  كهمبهغهل مۇسۇلما(قىلىدىغانالر  

یهنى مۇشرىكالرنىڭ چوڭلىرىنىڭ (زىننىتىنى -بىلله بولغىن،  ھایاتى دۇنیانىڭ زىبۇ
سۆھبىتىنى) دەپ ئۇالرنى كۆزگه ئىلماي قالمىغىن،  بىز دىلىنى زىكرىمىزدىن 
غهپلهتته قالدۇرغان،  نهپسى خاھىشىغا ئهگهشكهن،  ئىشى ھهددىدىن ئاشقان 

  ئایهت)-28كهھف سۈرىسى،  (».سۆزىگه) ئهگهشمىگىن (ئادەمنىڭ 
رەسۇلىغا دىیىلىۋاتقانلىقىغا دىققهت قىلىڭالر...قۇرئان كهرىم  ئالالھنىڭبۇ سۆزلهر 

قىیامهت كۈنى ھهسرەتتىن قولىنى چىشلهیدىغان ئادەمنى ئۈلگىلىك مىسال 
شۇ «لىگهن: كهلتۈرگهن،  ئۇنىڭ قاتتىق ھهسرەتلىنىدىغانلىقىنى بۇ مهزمۇندا تهسۋىر

یهنى كاپىر) ئىككى قولىنى چىشلهپ :" ئىسىت! پهیغهمبهر بىلهن (كۈنى زالىم 
پاالنى) مېنى (نىجاتلىق) یولىنى تۇتسامچۇ! قۇرئان ماڭا یهتكهندىن كېیىن ئۇ (

ئازدۇرپ بولۇپ) (قۇرئاندىن ئېنىق ئازدۇرغان ئىكهن!"دەیدۇ،  شهیتان ئىنساننى
  ئایهتلهر)-29-27 فۇرقان سۈرىسى،(». تاشلىۋىتىدۇ 
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دېمهك ــ بىر قولىنىال ئهمهس ئىككى قولىنى چىشلهۋاتىدۇ! بۇ نېمه دېگهن ئېغىر   
پۇشایمان ھه!؟ قىستۇرۇپ ئۆتهشكه تېگىشلىكى،  كۆپ یاشالر ئهسلىدە -ھهسرەت

ئالالھ یولىغا قهدەم تاشلىغاندىن كېیىن،  بىرەر دوستى كېلىپ توغرا ھایات 
نى پۈتۈنلهي كهینىگه چىكىندۈرۈپ تاشالیدۇ،  شۇڭا یوللىرىدىن بۇراپ،  ئۇالر

رەسۇلىمىز: "كىشى ئۆز دوستىنىڭ دىنىدا بولىدۇ،  بىرىڭالر ئارلىشىدىغان ئادىمىگه 
تىرمىزى،  ئهھمهد،  ئهبۇ داۋودالر ئهبۇ (ئوبدان دىققهت قىلسۇن!" دېگهن ئىدى. 

  ھۇرەیرەدىن رىۋایهت قىلغان)
زلىرىمىز ھایات یولىدا ئۇچراتقانالرنى دوست مهسىلىنىڭ یىلتىزى یىگىت ــ قى  

تۇتىۋەرگهنلىكىدە. پاالنى بىرى مهكتهپتىكى ساۋاقدىشىم ئىدى،  ئارلىشىپ قالدىم،  بۇ 
كۈنى بىرى ئۇنۋېرسىتېتتا بىلله ئوقۇغان ئىدى،  ئۇنداق بولغاندىن كېیىن دوستۇم 

ت تالالشتىكى ناتوغرا ..مانا بۇ،  دوس. بولسا نېمه بوپتۇ؟ دېگهندەك یهڭگىل خىیالالر
شارائىت یولىڭالرنى بىر قىلىپ قویغان كىشى ھهقىقى دوستۇڭ -ئۇسۇل. مۇھىت

ئهمهس،  بهلكى سهن ئۆزەڭ تالالپ،  ئۆز تهربىیه ئهخالقىڭغا،  مۇھىتىڭغا،  دىنىڭ ۋە 
  مىجهزىڭگه ماس كېلىدۇ دەپ ئىشىنهلهیدىغان ئادەم ھهقىقى دوستۇڭ بولىدۇ.

ئۆسمۈرلىك ۋاقىتتىن   ، كۆپلىگهن ئادەملهر ئوتتۇرا مهكتهپتىن بۇ بىر زور خاتالىق، 
تارتىپال سىرىتالردا بىلله بولىدىغان،  بىلله ئوینایدىغان ئاللىكىملهر بىلهن 
دوستلىشىدۇ،  شۇنىڭدىن كېیىن بولسا پاالنى بىرلىرى بىلهن دوست بولۇپ 

پ خاتا یولغا دەسسهپ قالغانلىقىغا ئۆمۈر بویى ئۆكۈنىدۇ...ئۇنىڭغا: قاچاندىن باشال
قالغان ئىدىڭ!دېیىلسه،  ئوتتۇرا مهكتهپته پاالنى بىلهن تونۇشقان كۈندىن تارتىپ،  
دەپ جاۋاپ بېرىدۇ. شۇڭا رەسۇلۇلالھ:" ئىنسان  یاخشى كۆرگهن ئادىمى بىلهن بىلله 

بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋایهت قىلغان) یهنى سهن قىیامهت كۈنى (بولىدۇ"دېگهن. 
ن كىشىلىرىڭ بىلهن بىلله قوپىسهن! شۇڭا قىیامهتته بىلله بولۇشنى یاخشى كۆرگه

  ئارزۇ قىلىدىغان ئادىمىڭنى یاخشى تاللىشىڭ كېرەك.
ئهخالقلىق -سهن ھهقىقهتهن رەسۇلۇلالھنى،  ئۇنىڭ ساھابىلىرىنى،  پاك ئهدەپ   

ىلهن ۋە تهقۋادار ئادەملهرنى دوست تۇتقان بولساڭ،  خۇدا خالىسا قىیامهتته ئۇالر ب
  بىلله بولىسهن،  چۈنكى ئىنسان سۆیگهن ئادەملىرى بىلهن بىلله تىرىلىدۇ.

رەسۇلۇلالھ مۇنداق دەیدۇ:"یاخشى ھهمراھ بىلهن یامان ھهمراھ ئىپار ساتقۇچى   
  بۇخارى ۋە مسلىم بۇ مهزمۇندا رىۋایهت قىلغان).(بىلهن كۆۋۈك باسقۇچىغا ئوخشایدۇ"

ٍ رەسۇلۇلالھ بىزگه بۇنداق زور پهرقنىڭ ئارلىقتىكى زور پهرقنى ئویالپ كۆر  ۈڭ، 
  دوست بىلهن دوست ئوتتۇرىسىدا بولىدىغانلىقىنى ئۇقتۇرغان!

*  تېخىمۇ قىزىقارلىقى شۇكى،  ئىسالم تارىخىدا باشقىالر بىلهن زىچ مۇناسىۋىتى 
بولغانلىقى تۈپهیلىدىنال ھاالكهتكه یۈزلهنگهن كىشىلهرنىڭ مىسالىرى بار،  تېمىمىزغا 
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ئهبۇ جهھل توغرىسىدىكى ۋەقهنى ئالساق،  ئهبۇ جهھل -سىۋەتلىك بىر ۋەقهنى مۇنا
كۇپرىنىڭ باشچىلىرىدىن بىرى بولۇپ،  ئۇنىڭدا ئۈمىد قالمىغان دەرجىدە قارا كاپىر 
ئىدى،  ئۇنىڭ ئىنتایىن یاخشى كۆرىدىغان ئۇقبه ئىبنى ئهبۇ مۇئىد ئىسىملىك بىر 

بولغان ئاالقىسى ئىنتایىن یېقىن ئىدى،   دوستى بولغان،  ئۇنىڭ ئهبۇ جهھل بىلهن
ئىنتایىن یاخشى كۆرىدىغان جان دوستى ئىدى،  لېكىن ئۇ ئۇقبه خۇلۇق مىجهزى ئهبۇ 
جهھلىگه قارىغاندا خېلى یاخشى بولۇپ،  ئۇنىڭدا ئۈمىد بار ئىدى ۋە مۇسۇلمان 

نىڭ بولۇشقا باشلىغان ئىدى،  ئۇ رەسۇلۇلالھنىڭ یېنىغا دائىم كېلىپ رەسۇلۇلالھ
  سۆزلىرىنى ئاڭالپ تۇرغاچقا تهسىرلىنىپ ئېرىشكه باشلىغان ئىدى.

ئهبۇ جهھل بىر مهزگىل سىرتالردا سهپهردە بولۇپ قالدى،  شۇنىڭ بىلهن   
ئۈقبهنىڭ مۇسۇلمان بولۇشىنى چهكلهپ  تۇرغان تهسىر تۈگىدى دە! ئۇ رەسۇلالھنىڭ 

شۇلىدىغانلىقى بىلىندى. یېنىغا كېلىشكه باشلىدى ۋە ئۇنىڭ مۇسۇلمان بولۇشقا قو
شۇڭا رەسۇلۇلالھ ئۇنى مۇسۇلمان بولۇشقا ئۈندىدى،  ئۇ قوشۇلۇپ: بولىدۇ،  ئهمما ماڭا 
تاڭ ئاتقۇچه پۇرسهت بهرگىن،  دېدى. ئهپسۇسكى دەل مۇشۇ ۋاقىتتا ئهبۇ جهھل 
سهپهردىن كېلىپ قالدى،  ئۇقبه ئۇنىڭغا "ئهته مۇھهممهدنىڭ یېنىغا بېرىپ مۇسۇلمان 

چىمهن دېدى،  ئهبۇ جهھل ئۇنىڭغاقاراپ: ئوتتۇرىمىزدىكى یېقىن دوستلۇق بولماق
ھهققى بىلهن ساڭا قهسهم قىلىپ ئېیتایكى،  ھازىرال مۇھهممهدنىڭ ئالدىغا بېرىپ 
یۈزىگه تۈكۈرۈشۈڭ كېرەك،  دېدى...دېمهك،  ئۇقبهنىڭ بىر ئالالھ نى تونۇپ،  ئىمان 

ئورنىغا،  دوستى ئۇنى ئهكسىچه ئىش ئېیتىپ،  رەسۇلۇلالھنىڭ قولىغا سۆیۈشنىڭ 
قىلىشقا مهجبۇر قىلغان ئىدى! ئۇنىڭ ئالدىغا یا دىنىنى یاكى دوستىنى تالالش توغرا 
كهلگهن ئىدى،  ئهپسۇسكى،  ئۇ كۆپ كىشىلهرگه ئوخشاش دۇنیانى تاللىۋالدى ۋە 

نىڭ تامامهن تۈگهشتى،  ئۇقبه ئىبنى ئهبۇ مۇئېد  ئهبۇ جهھلنى تاللىدى،  رەسۇلۇلالھ
ئورنىغا دوستىنى تاللىدى،  رەسۇلۇلالھنى بىراقال تاشالپ ئهبۇ جهھل تهرەپكه ئۆتۈپ 
كهتتى،  شۇنىڭدىن تارتىپ ئۇقبه ئىبنى ئهبۇ مۇئېد رەسۇلۇلالھقا  ئهڭ كۆپ ئازار 
بېرىدىغان كىشىلهرنىڭ بىرىگه ئایالندى...ئۇقبه رەسۇلۇلالھقا باشقا ھېچ كىشى 

لتۈرۈشكه باشلىدٍى،  ئهسلىدە قهلبى ئىسالمغا مایىل كۆرسهتمىگهن كۈلپهتلهرنى كه
بولۇشقا باشلىغان،  ئىسالم دىنىغا كىرىشكه ئاز قالغان بۇ ئادەم،  ئهمدى رەسۇلۇلالھ 

سېرىپ -كېیىمىنى-كهئىبنىڭ یېنىدا ناماز ئوقۇۋاتقانلىرىدا ئۇنىڭ ئۈستىدىكى تونىنى
بوغاتتى ۋە رەسۇلۇلالھ  سالدۇرۇپ،  ئۇنى رەسۇلۇلالھنىڭ بوینىغا ئوراپ قاتتىق

ھۇشىنى یوقىتىپ یىقىالتتى...بىر قېتىم رەسۇلۇلالھ كهئىبىنىڭ یېنىدا سهجدىدە 
قارنىنى ئېلىپ كېلىپ رەسۇلۇلالھنىڭ -تۇرغىنىدا،  ئۇ ئۆلۈك تۆگىنىڭ ئۈچهي

دۈمبىسىگه ئارتىپ قویغان ئىدى،  رەسۇلۇلالھ ئورنىدىن تۇرالمىغاچقا،  ئاخىرى قىزى 
بۇ مهینهت نهرسىلهرنى رەسۇلۇلالھنىڭ دۈمبىسىدىن ئېلىپ زەینهپ كېلىپ 
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تاشلىغان. مانا بۇ ئۇقبه ئىبنى ئهبۇ مۇئىد بولۇپ بهدرى غازىتىدا كاپىر ھالهتته 
ئۆلتۈرۈلۈش ئۇنىڭ ئاقىۋىتى بولغان ئىدى! ئۇ ئۆلگهندىن كېیىن دەرھال كۆپۈپ یوغاناپ 

لماي،  ئۆلگهن ئورنىغىال كهتكهچكه،  ساھابىالر ئۇنى ئورەككه ئاپىرىپ تاشلىیا
تاش دۆۋلىۋەتكهن ئىدى. ئۇ شۇنداق ئېچىنىشلىق ئۆلۈپ -قالدۇرۇپ ئۈستىگه قۇم

  تۈگهشكهن!
  ئۇنداقتا یۇقۇرىقىنىڭ ئهكىسچه بولغان بىر مىسالنى كۆرەیلى:   
ئهییاش ئىبنى ئهبۇ رەبىئه ئىسىملىك بىرەیلهن ئۆتكهن. ئهییاش مۇسۇلمان بولغان  

ېخىچه ئىمانى ئاجىز ئىدى. ھىجرەت قىلىش ۋاقتى كهلدى،  ئۇ بولسىمۇ،  ئهمما ت
كىمنىڭ یېقىن دوستى ئىدى دەمسىز؟ ئۇ ئۆمهر ئىبنىڭ خهتتابنىڭ یېقىن دوستى 
ئىدى. شۇنىڭ بىلهن ئۇ ئۆمهر بىلهن بىلله ھىجرەتكه ئاتالندى،  ئۇالر یولدا 

پ،  ئۆزىنىڭ ئۆلۈپ كېتىۋاتقىنىدا،  ئهییاشنىڭ ئانىسى ئۇنىڭ كهینىدىن ئادەم ئهۋەتى
كېتىدىغانلىقىنى،  ئهییاش كهینىگه قایتىپ كهلمىگىچه سایه ۋە سۇغا یولىماي قۇیاش 
تهپتىدە تۇرىۋېرىشكه قهسهم قىلغانلىقىنى خهۋەر بهردى. شۇنىڭ بىلهن ئهییاش 

  ئىككىلىنىشكه باشلىدى،  ئانامنى دەپ قایتىپ كىتهي دەیتتى.
ئىرادەڭگه  (ىسىنى چىڭىتىشقا باشلىدى ئۆمهر ئىبنى خهتتاب ئۇنىڭ ئىراد    

ئىلھام بېرىدىغان دوست قانداق بولىشى كېرەك؟) ئۆمهر ئىبنى خهتتاب ئۇنىڭغا 
مۇنداق دېدى:" ئهییاش! ئاناڭ بۈگۈن ئاپتاپ تهپتىدە تۇرۇۋالغان بولسا،  ئهته سایىدا 

.. . دۇ"بولىدۇ،  ئهگهر ئۇ بۈگۈن سۇغا یولىمىسا،  پىت باسقاندا یۇیۇنۇشقا یۈگرەی
یهنى،  سهن نېمىشقا ئۇنىڭدىن ئهنسىرەیسهن،  ئىككى كۈندىن كېیىنال ئۇ 
پاسكىنچىلىقتىن ئامال قىاللماي بهدىننى یۇیۇشقا مهجبۇر بولىدۇ،  قۇیاش تهپتىگه بىر 
ئاز چىدىسىمۇ،  ئهتىال ئامالسىزلىقتىن سایىگه یۈگرەیدۇ،  دېمهكچى ئىدى. ئۆمهر 

ىلھام بېرەتتى،  ئهییاش قایتمىسام بولمایدۇ دېیشكه ئۇنىڭغا یولدا چىڭ تۇرۇشقا ئ
باشلىغاندا،  ئۆمهر ئۇنىڭغا: ئهییاش،  ئهگهر قایتىپ كېتىدىغان بولساڭ ئهڭ یامان 

  ئهھۋالغا دۇچار بولىسهن،  دېدى. 
مۇنداق ئىشالرنى قىلمىغىن،  بۇرادىرىم بۇ ئىنتایىن خهتهرلىك،  مۇنداق قىلساڭ 

هلهیدىغان دوستۇڭنىڭ بولۇشى سهن ئۈچۈن قانداق خاتالىق ئۆتكۈزىسهن،  دىی
مۇھىملىقىنى ئۆیالپ كۆرگىن! بۇنداق دوستنى ھهر یهردىن ئىزدىگىن،  بۇنىڭدەك 

  دوستالر بۈگۈنكى كۈندە بهك كهم ئۇچرایدىغان بولوپ قالدى...
ئهییاش یهنىال قایتىپ كېتىشىم كېرەك دەپ تۇرىۋالدى،  ئۆمهر ئهییاشنىڭ   

ه چىڭ تۇرۋالغانلىقىنى كۆرۈپ،  ئهمدى ئامال قالمىغانلىقىنى قایتىپ كېتىشىگ
ئهییاشنىڭ  (بىلگهندىن كېیىن،  ئاجایىپ بىر ئىش قىلدى: ئۇ تۆگىسىدىن چۈشتى 

تۆگىسى یوق ئىدى) ۋە ئهییاشقا مۇنداق دېدى:" ئهییاش،  ئهگهر قایتىپ كىتىمهن 
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بهلكىم بۇ تۆگه ساڭا دەپال چىڭ تۇرۇۋالساڭ،  مېنىڭ تۆگهمنى مىنىپ قایتىقىن،  
مېنى ئهسلىتىپ تۇرسا،  كۈنلهرنىڭ بىرىدە قایتىپ كىلهرسهن!" ئۇ چاغالردا تۆگه 
ماشىننىڭ ئورنىدا ئىدى،  یهنى باھاسىمۇ،  قىممىتىمۇ دەل بۈگۈنكى ماشىنىغا تهڭ 
تۇراتتى. ئهییاش تۆگىنى ئېلىپ ئۆیگه قایتىپ كهتتى،  نۇرغۇن كۈلپهتلهرنى كۆردى،  

،  دىندىن یېنىپ كېتىشكه تاس قالدى... ئۆمهر ئىبنى خهتتابنىڭ تۆگىسى تایاق یىدى
ئۇنىڭغا یادنام بولۇپ قالدى،  ئۇ تۆگىنى ھهر ـ بىر كۆرگىنىدە ئىمان ۋە دىنىنى كۆز 
ئالدىغا كهلتۈرەتتى... شۇنداق قىلىپ ئاخىرى كۆیۈمچان دوستىنىڭ سهۋەبى بىلهن 

  ئىسالم قورغىنىغا قایتىپ كهلدى...
سوئال شۇكى،  بىزدە ھازىر نهدىمۇ مۇشۇنداق ئىشالر بار؟ دوستلىرىمىز        

قایسى تۈردىكى ئادەملهر؟ قانداق ئادمنى تالالیمىز؟ مانابۇالر مهن سىلهردىن ئۇقۇپ 
  باقماقچى بولغانلىرىم. 

  یاشالرنىڭ كۆز قاراشلىرى
چه بىر *بۇ ھهقته مېنىڭ بىر شهخسى تهجىربهم بار،  مېنىڭ تامامهن باشقى    

دوستۇم بولغان،  یېڭىدىن دىنىمنى چىڭ تۇتۇشقا باشلىغان چاغلىرىمدا ئۇ دوستۇم 
ماڭا ئهڭ یېقىن ئادەم ئىدى. ئۇ مېنىڭ ئىسالمىیهتنى چىڭ تۇتۇشۇمغا ھهقىقهتهن 
یاخشى یاردەملهرنى بهرگهنىكهن،  مهسىلهن ئۇچۇرشىدىغان ۋاقىتلىرىمىزدا ئۇ ماڭا: 

رشایلى،  یاكى پاالنى مهسجىدته نامازنى بىلله ئوقۇیلى ئهسىر نامىزىدىن كېیىن ئۇچۇ
دەیتتى. دېمهك،  ئالالھ تائاالنىڭ تائىتىگه یاردەمدە بولىدىغان دوست تېپىش بىر 

  ئىنسان ئۈچۈن ئىنتایىن مۇھىم مهسىله ئىكهن... 
بىرىنچى بولۇپ دېمهكچى بولغىنىم،  مهسىله ئىسالم ئاساسىدا ئۆسۈپ 

بىر ئادەم قانداق ناچار ئىشالرغا دۇچار بولسۇن یاكى  یېتىلىشتىن باشلىنىدۇ.
قېیىنچىلىقالرغا قىلىپ،  خاتالىق ئۆتكۈزسۇن،  ئۇ چوقۇم قایتىدىن دۇرۇس یولغا 
قایتىپ كېلىدۇ،  چۈنكى ئۇنىڭ باشلىنىشى یاخشى بولغان ـ دە.... مهن ئوقۇغان 

اقتى بولغاندا باشالنغۇچ مهكتهپ ئىسالمىي مهكتهپ ئىدى،  سۇبھانالالھ ناماز ۋ
بورىالرنى یېیىپ جامائهت بىلهن ناماز ئوقۇیتتۇق،  مهن ئىسالم ۋە ئهقىدىنىڭ 
مهنىسىنى ھهر ۋاقىت ھېس قىلىپ تۇراتتىم. بىراق،  ئهپسۇسكى ئۇنىڭدىن كېیىن 
مهلۇم شارائىت تۈپهیلى دادامنىڭ ئویى بویىچه بۇ مهكتهپتىن یۆتكىلىپ كهتتىم. 

هپكه بارغىنىمدا ئۇ یهردە ھهمرالىرىمدىن ئىبارەت قېیىن سۇبھانالالھ! ئىككىنچى مهكت
مهسىلىگه یولۇقتۇم،  ئىنتایىن بىزار بولۇپ یۈردۈم،  ھهر ۋاقىت ئاپامنىڭ قېشىغا 
كهلسهم یېغالپ تۇرۇپ ئۇنىڭغا: " دىن،  ئهخالق دېگهنلهر نهگه كهتتى؟ مهن قورقۇپ،  

چاغدا تولۇقسىزنىڭ بىرىنچى تۈگىشىپ كېتىدىغان ئوخشایمهن ئاپا" دەیىتتىم... بۇ 
یىللىقىدا ئوقۇۋاتاتتىم ۋە ھىجاپلىق بولۇش نىیتىگه كهلگهنىدىم،  بالىالرنىڭ ھهممىسى 
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مېنى دوستى یوق دەپ زاڭلىق قىالتتى،  دوستۇڭ نهدە؟ یارایسهن،  كېله،  قىزىقچىلىق 
قىالیلى! دېیشهتتى،  ئهپسۇسكى ئۇالر دەۋاتقان قىزىقچىلىق كۈلۈشمهكنىال 

سهتمهیتتى. سۇبھانالالھ! مهن سهۋرى قىلدىم،  پهرۋەردىگرىمىزغا دۇئا قىلىپ:" كۆر
ئى رەببىم ! ماڭا تائىتىڭگه یاردەم قىلغىن" دەیتتىم... سۇبھانالالھ!،  دۇئا ۋە سهۋرى 

پهزلى ۋە ئالالھ غا تهۋەككۈل قىلىش ئارقىلىق پهقهت بىرال  ئالالھنىڭئارقىلىق،  یهنى 
دىم،  پهرۋەردىگارىمىز ئۇنى مېنىڭ ئىماندا چىڭ تۇرشۇمغا قىز بىلهن دوستلىشالى

سهۋەبكار بولسۇن دېگهندەك ئىدى،  بىر ـ بىرىمىزگه ھهمكارلىشاتتۇق،  ئالالھ غا 
شۈكرى،  مهن ھىجابلىق بولدۇم،  ئۇمۇ ھىجاب ساالتتى. ئۇنۋېرستېتقا چىققىنىمىزدا ئۇ 

ڭ ئارىلىقىدا ئۇ ماڭا:" كهلگىن،  ماڭا تېخىمۇ ئوبدان یاردەمچى بولدى،  لېكسىیهلهرنى
  ئالالھ غا تهسبىھ ئېیتىۋاالیلى،  كهل،  ئالالھ دىن مهغپىرەت تىلهیلى" دەپ تۇراتتى...

* ھهرقانداق بىرەیلهننى قانداقتۇر ئىدىیلهرگه سۆرەپ كېتىدىغان ناچار دوستلۇق   
نتایىن بىلهن ھهقىقى یاخشى دوستلۇق مهسىلىسى تىلغا ئېلىنغاندا،  ئۆزەمنىڭ ئى

سهمىمى بىر دوستۇمنى ئهسلهۋاتىمهن،  ئۇنىڭ ماڭا دەیدىغان سۆزلىرىنى یادىمغا 
كهلتۈرۈشنى ئالالھ دىن تىلهیمهن. ئۇ دوستۇم ھهقىقهتهن بهك تهقۋادار ئىدى. ئۆزىدەك 
بىر توپ سالىھ یاخشى دوستلىرى بىلهن ئارىلىشىپ ئۆتهتتى. ئۇ بهش ۋاخ نامازنىڭ 

یتتى،  دۇئا ـ تهسبىھ ئېیتىشقا ئىنتایىن ھېرىسمهن ھهممىسىنى مهسجىدته ئۆته
ئىدى. ئۇنىڭ سهھهر ـ ئاخشامدا ئوقۇپ تۇرىدىغان مهخسۇس كۈندىلىك دۇئا ـ 
زىكىرلىرى بار ئىدى. ئادەتلىنىپ كهتكهن كۈندىلىك ئىبادەت ۋە تىالۋەتلىرى بار 

رغا قىزىقىپ ئىدى...  بىراق بۇ كىشى مهلۇم شارائىت ئاستىدا باشقا بىر تۈركۈم یاشال
قاپتۇ،  ئۇالر بىلهن ئارالشسا كۆزىنى چاقنىتىدىغان كېچىلىك ئولتۇرۇشالر،  
قهھۋەخانىالردا ئولتۇرۇپ كۆڭۈل ئېچىشالر ئۈزۈلمهیدىغانلىقىنى كۆرۈپ ئۇالر بىلهن 
دوستلىشىپ قالسا كېرەك،  بۇنداق نۇرغۇن ئىشالرنى یاشالر ئهسلىدىمۇ یامان ئىش 

ئهپسۇسكى،  دەل بۇنداق ئىشالر تۈپهیلى ھېلىقى دەستۇم تائهت  دەپ قارىمایۋاتىدىغۇ!؟
ـ ئىبادەتلىك تۇرمۇشتىن ئایرىلىپ قالدى،  ئۇنىڭ ئهسلىدىكى مهنىلىك 
تۇرمۇشى"زاھىدلىق" بولمىغىنى بىلهن،  دىن بىلهن دۇنیانى ماسالشتۇرۇپ 

  ماڭاالیدىغان نورمال تهبىئى ھایات ئىدى.
ن دوستلىرى ئۇنى تامامهن باشقا بىر ھایات قىسقىسى ئۇنىڭ یېڭىدىن تونۇشقا

ئىچىگه سۆرەپ كهتتى،  ھهتتا ئۇ كېچىلىك ئولتۇرۇشنى یاخشى كۆرىدىغان بولۇۋالدى،  
ئۇ ئۆزىنى بهزلهپ :" ئولتۇرۇش بولسا نېمه بوپتۇ؟ پهقهت ھهپتىدە بىر قېتىم بولدىغان 

ئولتۇرۇشقا ئىشقۇ!" دەیتتى. شۇنىڭ بىلهن ھهر پهیشهنبه كهچته تاڭ ئاتقىچه 
قاتنىشىپ،  ھهتتا بامدات نامىزىنى ئوقۇیالماي قىلېۋاتقانلىقىنى ئېیتاتتى. ئۇنى بوپتۇ 
دېگهندىمۇ،  ئۇنىڭ بارلىق كېچىلىرى باراـ بارا ئۇیقۇسىز ئۆتىدىغان بولدى ۋە 
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نامازلىرىنى،  ئهڭ ئالدى بىلهن زىكرى ـ تهسبىھلىرىنى تاشلىۋەتتى. ئۇنىڭ ھایاتى 
ىشكه باشلىدى... بۇرۇنقى چاغالردا ئۇ قىزالر بىلهن كۆرۈشمهسلىكىمىز تامامهن ئۆزگىر

  ، كېرەك دەپ تهكىتلهپ تۇراتتى،  ئهمدى بولسا بىراقال ئۇ قاتقا سهكىرەپ ئۆتۈپ
یېڭى دوستلىرىنىڭ قىلىقلىرىدىن ئىلھاملىنىپ،  قىزالر بىلهن كۆرۈشىدىغان ۋە 

شى تامامهن ئۆزگىرىپ كهتتىكى،  ئارىلىشىپ یۈرىدىغان بولۇپ كهتتى. ئۇنىڭ تۇرمۇ
ھهتتا ئۇ رەببىمىزدىن یىراقالشقان ھالغا یېتىپ،  باشقىچىال بىر ئادەمگه ئایلىنىپ 

نۇرغۇن   ، قالدى... ئالالھ دىن ئۇنى قایتىدىن ھهق یولغا قایتۇرۇپ  كېلىشنى
دوستلىرىنى یاخشى یولغا باشلىغان نهسىھهت سۆزلىرىنى ئۆزىگه ئهسلىتىشنى 

  !...تىلهیمهن
*ھهقىقهتهن مهن مۇنداق بىر سوئالنى ئوتتۇرىغا قویۇپ باقاي: ئهگهر دوستۇم    

ئاسىیىلىق یولىغا ماڭسا،  ئۇنى تاشلىۋەتسهم ھهمدە ئۆزۈمنى ئۇنىڭدىن تارتسام توغرا 
بوالمدۇ یاكى ئۇنىڭغا پهرۋا قىلماستىن ئۆزۈمنى چىڭ تۇتقان ھالدا ئارىلىشىپ 

  یۈرگىنىم تۈزۈكمۇ؟
ئىجتىمائى مهخلۇق بولغاچقا،  ئهگهردە ئۈمىد قالمىغاندا ئۇنداق  ـ ئىنسان 

دوستۇڭنى تاشلىۋەتسهڭ،  چوقۇم ئالالھ تائاالغا : ئى رەببىم! تېخىمۇ یاخشى 
گۇناھتىن) یىراق (دوستالرنى یولۇقتۇرغىن،  ساڭا یېقىنلىشىشقا ۋە ئاسىیىلىقتىن 

الر بىلهن ئۇچراشتۇرغىن !" دەپ بولۇشقا یاردىمى تېگىدىغان تهقۋادار،  پاك دىل دوست
  دۇئا قىلىشىڭ الزىم. 

ئهمهلىیهتته،  دوست ئۈچ خىل بولىدۇ" ئىبادەتكار دوست،  غهپلهتكار دوست،    
دىن ۋە ئهخالقتىن یىراق خىیانهتكار دوست.  خىیانهتكار دوستتىن چوقۇم قول 

هلۇم بىر خىل ئۈزۈشۈڭ الزىم،  شۇنداقتىمۇ سهن ئۇنىڭ بىلهن بولغان ئارىلىقتىكى م
رىشتىنى ساقالپ قالساڭمۇ بولىدۇ،  بۇ ئارقىلىق كۈنلهرنىڭ بىرىدە ئۇنىڭ قولىدىن 
یېتىلهپ ھهق یولىغا قایتۇرۇپ كېلىشىڭ مۈمكىن.  مهسىلهن ئۇنىڭ بىلهن ھېیت ـ 

  بایرام ۋە چوڭ ئىشالردا مۇناسىۋەتلىشىپ تۇرغىن.
ىیه كۆرگهن بولسىمۇ،  بىراق غهپلهتكار دوستقا كهلسهك،  بۇنداقالر یاخشى تهرب   

یا خىیانهتكار یولىدا ئهمهس،  یا ئىبادەتكارلىق یولىدا ئهمهس،  ئارىلىقتا قالغانالردۇر. 
مانا بۇالرنى جىددي ھالدا قولىدىن یېتلىشىڭ،  كهینىدىن قالماي نهسىھهت قىلىشىڭ 

  ۋە بارلىق ئۇسۇلالر بىلهن ئالالھ یولىغا تارتىشىڭ زۆرۈر.
دوستالرغا كهلسهك،  ھېچقاچان ئۇالردىن ئایرىلماي قولنى ـ قولغا  ئىبادەتكار   

تۇتۇشۇپ ئارىلىشىپ ئۆتكىن،  ئۇالر بىلهن بىلله بولۇپ خىسلهتلىرىنى ئۆلگه 
تۇتقىن،  ئۇالر سېنىڭ ھهقىقى دوستلىرىڭ،  مۇناسىۋەت دائىرەڭ ۋە سېنىڭ ئهڭ 

  یېقىن كىشىلىرىڭ بولۇپ قالسۇن.
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  ئۆز ئاغزىدىن ئاڭالیلى!
ـ نویابىردا تۇغۇلغانالردىن  25ـ یىل  71*مېنىڭ ئىسمىم ئهھمهد ئهرىینى،      

ـ ئۆكتهبىر سانائهت شهھهرچىسىدىكى ماشىنسازلىق  6ئىكهنمهن. ھازىر 
  شېركهتلىرىنىڭ بىرىدە ئىشلهیمهن.

تولۇق ئوتتۇرا مهكتهپكه چىققان چاغالردىن باشالپ ئاخىرقى رەۋىشته ئۆز    
ا ئۆتتۈم ۋە ھایاتىم باشقىچه تۈس ئېلىشقا باشلىدى،  تاماكا تۇرمۇشىمنى چېنىشق

چېكىشنى ئۈگهندىم،  ئاتا ـ ئانامنىڭ مېنى تاماكىدىن قول ئۈزدۈرۈش ئۈچۈن قىلغان 
ئۇرۇنۇشلىرى بىكار بولدى،  ئۈنۈم بهرمىدى،  دەرستىكى ئۈگىنىش نهتىجهم 

ىرىشكه باشلىدى،  تۆۋەنلهشكه باشلىدى،  ھایاتىمغا یېڭى پائالىیهتلهر بۆسۈپ ك
ئۆیدىن كۆپ ھالالردا چىقىپ كېتىش،  كېچىلىك ئۆلتۇرۇش،  دوستلىرىم بىلهن 

مېھمانخانىالرغا دوستالر   ، . دىسكوخانىالرغا. سىرىتالرغا سهپهر قىلىش دېگهندەك
بىلهن باراتتۇق،  بۇالرنىڭ تهسىرىدە ئىمتىھاندىكى نهتىجىلىرىم بهك تۆۋەن ئىدى. 

ستۇتقا كىردىم،  ئۇ یهردە باشلىقلىرىم ۋە یۇقۇرى یىللىقتىكى ئاخىرى ھهربى ئىنى
ساۋاقداشلىرىم بىلهن دائىملىق چاتاق تېرىپ تۇراتتىم... ئاخىردا،  ئىنىستۇتتا ئىككى 
یىل ئوقۇغاندىن كېیىن ئېنىق قارار چىقىرىشىمغا توغرا كهلدى،  یهنى ئهمدى 

قالغان ئىدى. شۇڭا ئىنىستۇتتىن ئىنىستۇتتا داۋاملىق ئوقۇیالىشىمغا مۈمكىن بولماي 
ئۆزلۈكۈمدىن چىقىپ كېتىش قارارىغا كهلدىم... ئاتا ـ ئانام بولسا،  مېنىڭ ئوقۇشۇمنى 
تولۇق پۈتتۈرۈشۈم ئۈچۈن قىلمىغان ئاماللىرى قالمایتتى،  ئۇالر مېنىڭ ئىنستۇتتىن 

مېنىڭ ئایرىلىشقا قارار چىقارماسلىقىم ۋە ئالدىراقسانلىق قىلماسلىقىم ئۈچۈن،  
ھهرقانداق تهلهپلىرىمنى ئورۇندایتتى،  نهتىجىدە بۇ مېنىڭ تېخىمۇ یولدىن چىقىشىمغا 
سهۋەپ بولغانلىقىنى ئۇالر بىلمهیتتى... شۇنىڭ بىلهن ھایاتىم تامامهن باشقا تهرەپكه 
بۇرۇلۇشقا باشلىدى،  یهنى،  ئىقتىسادىي شارائىتىم تولۇق،  مهن قىلمىغان ھېچ نهرسه 

هتتا مېنىڭ قاالیمىقان ئىشالرنى قىلىش یوللىرىنى بهك كۆپ ئویالپ قالمىدى... ھ
تاپاالیدىغانلىقىمدىن،  دوستلىرىم مېنى" شهیتان" دەپ ئاتىۋالغان ئىدى. یهنى بىز 
ھهممه ئىشالرنى قىالتتۇق،  ھاراق ئىچىش،  قاالیمىقان یهرلهرگه بېرىش،  قىزالر... 

گه بېرىپ یهتكهن ئىدىكى،  بىز ھهممىسى بولۇپ تۇراتتى. ئىشالر شۇ دەرىجى
ئۆزىمىزدىن،  یهنه بىز قىلمىغان قانداق ھارام ئىشالر بار؟ دەپ سورایدىغان بولدۇق... 

جازانه)  (ھارام ئىشالردىن نېمنى قىلمىغاندۇق؟ سۈرۈشتۈرۈپ كۆرسهك تېخى ئۆسۈم 
بار ئىكهن،  شۇنىڭ بىلهن،  ئۆسۈم بىلهن ئهمهلىي شۇغۇللىنىپ كۆرۈش قارارىغا 
كهلدۇق،  ئارىمىزدا پۇلغا ھاجىتى بارالر یوق تورسىمۇ،  بىر قىسىم پۇلالرنى قهرز ـ ئۆتنه 
بېرىشتۇق،  ئهتىسىال قهرز پۇلنى ئارتۇق ئۆسۈمى بىلهن ئېلىش ئارقىلىق،  ئۆسۈم بىلهن 
. شۇغۇلالنغان بولدۇق،  بۇنىڭ بىلهن بارلىق ھارام ئىشالرنى قىلىپ باققان بىز دەیتتۇق
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ز ئۆزىمىزگه نىسبهتهن ئویالیدىغىنىمز،  پهرۋا قىلماستىن ھارام ئىشالرنى .. یهنى بى
قىلىۋېردىغانلىقىمىزنى ئىسپاتالش ئىدى. ئهلۋەتته،  ھهرقانداق ئىشنى قىلىش ئویىمىز 
بولغاچقا،  بىز پهرۋا قىلدىغانمۇ ھېچ نهرسه یوق ئىدى... سودا ـ سانائهت ئىنىستۇتىغا 

یىلدىن كېیىن دىپلوم  10  ، ماسلىق قارارىغا كهلدىمكىردىم ۋە ئوقۇشقا پهرۋا قىل
ئالساممۇ مهیلى دەیتتىم... چارەكلىك ئىمتىھاندا ئىمتىھاندىن ئۆتكهن بولساممۇ،  

  مهۋسۇملۇق ئىمتىھاندا سىنىپ كۆچهلمىدىم.
ھهق گهپنى قىلسام،  بۇ خىل ھایاتتىن ئىچىم سىقىلىپ،  زېرىكىشكه باشلىدىم.    

ى بېرىدىغان یاكى كۆڭلۈمنى خاتىرجهم قىلىدىغان ھهرقانداق ماڭا بهخت تۇیغۇسىن
شۇنىڭ بىلهن ئىككىنچى یىللىقتا ئوقۇشقا بىر ئاز   ، نهرسه قالمىغانلىقىنى بىلدىم

كۆڭۈل بۆلۈشكه باشلىدىم ۋە ئانچه ـ مۇنچه تىچلىنىپ ئۆیلىنىشقا باشلىدىم،  
لىرىم بىلهن ئۇچرىشىشنى دوستلىرىمدىن یىراقلىشىشقا باشلىدىم،  بارا ـ بارا دوست

یاقتۇرمایدىغان بولدۇم. شۇ جهریهندا مهن یاقتۇرىدىغان ۋە ئارىدىكى ئاالقىمىزگه 
ھېچقانداق تهسىر یهتمىگهن بىردىنبىر دوستۇم مهن بىلهن قوشنا یاتاقتا تۇرىدىغان 

  ئىنىستۇتتىكى ساۋقدىشىم ئىیھاب ئىدى... 
ىشلهیتتى،  ئىیھاب رامىزان ئېیى ئۇنىڭ دادىسى مهلۇم بىر ئهرەب دۆلىتىدە ئ   

یېرىمالشقان چاغدا دادىسىنىڭ قېشىغا كهتتى ۋە قایتىپ كهلگهندىن كېیىن تامامهن 
باشقا بىر ئادەمگه ئۆزگىرىپ كهپتۇ... مهسجىدته ناماز ئوقۇشقا باشلىغانلىقىنى كۆردۈم،  

ىنىڭ سۆزلىرى باشقىچه،  ئۇ ماڭىمۇ باشقا یوسۇندا گهپ قىلىشقا باشلىدى،  ئۆز
ئۆزگهرگهنلىكىنى یاكى ھایاتىدا ئۆزگىرىش بولۇشى الزىملىقىنى ماڭا چۈشهندۈرۈشكه 
تىرىشاتتى... ئهمما ماڭا نىسبهتهن بۇ تامامهن تۇراقسىزلىق مهسلىسى ئىدى،  " بۇ 
ئۇنىڭ كاللىسىغا شۇنداقال تهسىر قىلغان بىر ئىشته! كاللىمىزغا بهزىدە تهسىر قىلىپ 

ىشالردەك بۇمۇ یوقىلىدۇ" دېدىم. مۇھىمى ئارىمىزدىكى ئاالقه قالىدىغان ئهرزىمهس ئ
مهلۇم دەرىجىدە جىددىیلهشتى ـ دە،  ئاساسهن ئاالقىمىزنى ئۈزدۇق... ماڭا نىسبهتهن 
دەرس مۇزاكىرە قىلغان چاغلىرىمدا ھهر دائىم یېنىمدا ئۈنئالغۇ یاكى رادىیو بولۇپ 

ۋىزورنى ئېچىپ قویاتتىم،  ئهمما ئۇنىڭغا ھېچ بولمىغاندا تېلې  ، ئادەتلىنىپ قالغانىدىم
زېھنىمنى قاراتمایتتىم. تۇیۇقسىز مهندە بار ئۇنئالغۇ لېنتىلىرىنىڭ ھهممىسىدىن بىزار 
بولغانىدىم،  ئۆزۈم كۆرمىگهن بىر دانه لېنتىنى ئۇچىرتىپ ئۇنى ئۈنئالغۇغا سېلىپ 

ىن بىلسهم ئۇنىڭغا دۇئا باقتىم،  قۇرئان ئوقۇغاندەكال بىر نهرسه بار لېنتا ئىكهن،  كېی
سۆزلىرى ئېلىنغان ئىكهن،  بۇ لېنتا بهك یاخشى ئىدى. بۇنداق سۆزلهرنى تۇنجى قېتىم 
ئاڭالۋاتاتتىم،  یهنى ناھایىتى مۇڭلۇق دۇئا ـ تىالۋەت،  یىغا ـ زارە ۋە باشقا نهرسىلهرنى 

ېتىم تۇنچى قېتىم ئاڭالپ كۆردۈم یاكى بۇنداق نهرسىلهرنىڭ بارلىقىنى بىرىنچى ق
  بىلدىم... 
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كۈنلهرنىڭ بىرىدە ئهسىر نامىزىنى ئوقۇش ئۈچۈن مهسجىدكه چۈشتۈم،     
ئهلۋەتته،  مهن مهسىجىدكه كىرىشىم بىلهنال كۆپچىلىك ھهممىسى مهندىن ھهیران 
قېلىۋاتاتتى،  بۇ ئىنسان قانداق بولۇپ مهسجىدكه قهدەم تاشالپ قالغاندۇ؟ 

مىزىنىمۇ ئوقۇمایدىغان،  مهسجىدكه ئهسىر دېگهندەك... یهنى مهن ھهتتا جۈمه نا
نامىزىغا كىرەرمهنمۇ؟؟ كىرىپ ئهسىر نامىزىنى ئوقۇدۇم،  نامازنى تۈگهتكىنىمدىن 
كېیىن قارىسام،  بهزىلهر ھۆرمهتلهپ بېشىمنى سىالپ،  ئېڭىشىپ بېشىمنى 

رۈپ سۆیۈۋاتاتتى... ئهلۋەتته،  ھهیران بولدۇم،  تۇیۇقسىز مهن تونۇیدىغان بىرسىنى كۆ
قالدىم،  ئۇ بىزنىڭ كوچا قوشنىمىز ۋە دادامنىڭ دوستى ئىدى،  بىراق مهن ئۇنىڭ 
ئىسمىنىمۇ بىلمهسلىكىمگه قارىماستىن،  كۆڭلۈم باشقىچه بىر خىل خۇشاللىق 
تۇیغۇسىغا چۈمۈلۈۋاتاتتى،  بهدىنىمگه تىتىرەك ئولىشىپ،  كۆزۈمدىن یاش 

چان سېزىپ باقمىغان تۇیغۇالر ئىدى... تۆكۈلۈۋاتقانلىقىنى سهزدىم... ئىلگىرى ھېچقا
ئالالھ غا شۈكرى،  شۇ كۈنى شام ۋە خۈپتهن نامازلىرىنى مهسجىدكه چۈشۈپ ئوقۇدۇم. 

ئى « ئىمام نامازدا سۈرە زۇمهردىكى ئایهتلهردىن ئوقۇپ،  بۇ ئایهتلهر بىلهن باشلىدى: 
ۆزلىرىگه گۇناھالرنى قىلىۋېرىپ) ئ(مۇھهممهد! مېنىڭ تىلىمدىن" ئېیتىقىنكى،  

رەھمىتىدىن ئۈمىدسىزلهنمهڭالر! ئالالھ  ئالالھنىڭجىنایهت قىلغان بهندىلىرىم! 
خالىغان ئادەمنىڭ ) جىمى گۇناھلىرىنى مهغپىرەت قىلىدۇ،  (ھهقىقهتهن 

». ناھایىتى مېھرىباندۇر  ، شۈبھىسىزكى،  ئالالھ ناھایىتى مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر
  ]ـ ئایهت 53زۈمهر سۈرىسى،  [

ن ئایهتنى ئاڭالپ ناھایىتى تهسىرلهندىم ۋە ئایهت مهزمۇنىنىڭ ماڭا مه   
.. مهن مهسجىدتىن چىقىۋېىتىپ تۇیۇقسىزال . مۇناسىۋەتلىك ئىكهنلىكىنى سهزدىم

ئىیھابنىڭ مهسجىد دەرۋازىسىنىڭ ئالدىدا مېنى كۈتۈپ تۇرغانلىقىنى كۆردۈم،  مهن 
ك یېتىپ كېلىپ مېنى چىقىشىم بىلهنال ئۇ ماڭا قاراپ خۇددى یۈگۈرگهندە

قۇچاقلىۋالدى،  بۇ دەقىقىنى مهڭگۈ ئۇنۇتمایمهن... ئۇ مېنى قۇچاقالپ تۇرۇپ " سهن 
ئىشهنگىن! نهگه كېتىشىڭدىن قهتئىنهزەر،  بۇ جایغا قایتىپ كېلىشىڭگه ئىشهنگىن!" 
دەیتتى...مانا شۇنىڭدىن باشالپ مهن ئۆزەمنىڭ چوڭقۇر یۈرەك قاتلىرىمدىن ھهق 

 ئالالھنىڭكهلگهنلىكىمگه ئىشهندىم. ماڭا ئىیھابتهك دوستنى بهرگهن  یولغا قایتىپ
پهزلىنى ھېچقاچان ئۇنتۇمایمهن،  ئۇ مهن رەببىمگه ئاسىیىلىق قىلغان ئهھۋالدىمۇ 
سهۋرچانلىق بىلهن ماڭا نهسىھهت قىالتتى،  ھهتتا ئۇ ئۆزى تهراۋىھ نامىزىنى ئوقۇشنى 

شهتتى،  چۈنكى مهن نامازنى تېزراق یاقتۇرىدىغان مهسجىدنى تاشالپ ماڭا ئهگى
ئوقۇپ تۈگىتىدىغان باشقا بىر مهسجىدته تاراۋىھ ئوقۇشنى یاقتۇراتتىم،  كېیىن 
بىلدىمكى،  ئۇ ئۆیگه بارغاندىن كېیىن ئۆزى ناماز ئوقۇپ كهلگهن مهسجىددىكى ئىمام 



comwww.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo. 

214 
 

امىزىنى ھهركۈنى قایسى پارىنى تاماملىسا،  شۇ پارە قۇرئاننى ئوقۇپ،  ئۆیدە تاراۋىھ ن
  قایتا ئوقۇیدىكهن...

مانا بۇ ئهھمهدنىڭ كهچۈرمىشلىرى،  ئهمهلىیهتته ئهھمهد ئۆزىنىڭ ناچار     
دوستالردىن ئایرىلىپ،  یاخشى دوستقا ئهگىشىش جهریانىنى ناھایىتى یۈكسهك 
مهزمۇندا،  یهنى ئالالھ یولىدا دوستلىشىش،  ئالالھ یولىدىكى قېرىنداشلىق مهزمۇندا 

ئۆتتى. ئهھمهد " شۇ قۇچاغلىشىش دەقىقىسىنى مهڭگۈ ئۇنۇتمایمهن" دەپ  بایان قلىپ
ئۆتتى،  خۇددى بۇ مۇستهھكهم ئىرادە بېغىشالش،  خۇددى بۇ بىر ـ بىرىنى ئالالھ 
یولىدا چىڭ تۇرۇشقا تهۋرەنمهس ئىرادىگه كهلتۈرۈش ئىدى... ئۇ ئۆلگىچه بۇ 

زنىڭ ھایاتىمىزدا ئاز قۇچاغلىشىشنى ئهسته تۇتىدىغىنى ئېنىق،  مانا بۇ بى
"   ، ئۇچرایدىغان یېڭىلىق. ھازىرغىچه قىز ـ یىگىتلىرىمىز " ئالالھ یولىدىكى سۆیگۈ"

ئالالھ یولىدىكى قېرىنداشلىق" نامىلىق نهرسه بارلىقىنى ئېنىق بىلمهیۋاتىدۇ... یهنى 
سېنىڭ یاخشى كۆرىدىغان بىر ئادىمىڭنىڭ بولۇشى،  سهن ئۇنى ئالالھ یولىدا یاخشى 
كۆرۈشتىن باشقا دۇنیالىق پایدا ـ مهنپهئهتنى كۆزلىمهسلىكىڭ ۋە قولنى ـ قولغا 
تۇتۇشۇپ بىر خىل غایىگه قاراپ ھهرىكهت قىلىش ھهر ئىككىڭالرنى جهننهتكه 

ئهھمهد،  ئىیھاب توغرىسىدا سۆزلىگهن   ، كىرىشكه ئېلىپ باراتتى... ھهقىقهتهن
قیامهت كۈنىدە،  ئۆزىنىڭ سایىسىدىن چاغدا مهن رەسۇلۇلالھنىڭ ھهدسىدىكى ئالالھ 

بۆلهك سایه یوق كۈندە  سایىگه ئېرىشتۈرىدىغان یهتته تۈرلۈك كىشىنىڭ بىرى قاتارىدا 
ئالالھ یولىدا سۆیۈشكهن ئىككى كىشىنى ئهسلىدىم... ئۇ سۆزلهۋاتقاندا بۇ ھهدىس 

ۇیاش قاتتىق دەررۇال یادىمغا كهچتى... قىیامهت كۈنى بارلىق ئىنسانالر تىك تۇرغان،  ق
یىلالر بویى تهرگه   ، قىزىتىپ باش ئۈستىگه یېقىن كهلگهن،  ئۇزۇندىن ـ ئۇزۇن

چۆمۈلۈپ،  ھاسىراپ ـ ھۆمۈدەپ ئېغىر مۇشهققهتلهر ئاستىدا كۈتۈش،  یهنه... لېكىن 
ئۇ یهردە یهتته تۈرلۈك كىشىلهرال سایىگه ئىگه بولغان،  بولغاندىمۇ دەرەخ سایىسى 

ىمىزنىڭ ئهرشىنىڭ  سایىسىدە راھهتلىنىپ یاتىدۇ... دەل ئاشۇ ئهمهس،  بهلكى رەبب
یهتته تۈرلۈك ئادەمنىڭ بىر تۈردىكىسى ئالالھ یولىدا سۆیۈشكهن ئىككى دوست... 

نۇرغۇنلىغان ئىنسانالر مهھرۇم بولغان بۇ راھهتنىڭ سهۋەبىنى   ، ئهمىسه  ، قېنى
م،  بىرلهشسه بۇ یولدا ئاڭالپ باقایلى: " ئالالھ یولىدا سۆیۈشكهن ئىككى ئادە

ئایرىلسا بۇ یولدا ئایرىلغان بولىدۇ".  یهنى ئالالھ غا ئىتائهت قىلىش   ، بىرلىشىپ
ئایرىلىپ كېتىش زۆرۈرىیتى تۇغۇلغاندا بىر ـ بىرىگه   ، مهقسىدىدە بىرلىككه كېلىپ

زىغا ئالالھ غا ئىتائهت قىلىشنى تهۋسىیه قىلشقان ھالدا ئایرىلىدىغانالر... بامدات نامى
قانداق ئویغىنىش،  كىم یهنه بىرەیلهننى خهۋەردار قىلىش... بىرى یهنه بىرىگه: بۈگۈن 

مۇنداق گۇناھدىن   ، ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇپ قویۇشنى یادىڭدىن چىقارما،  یاكى
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دىققهت قىلىپ یۈر،  دەیدىغانالر... مانا بۇ ئالالھ یولىدىكى قېرىنداشلىق،  مانا بۇ 
  ۆیۈشۈش!ئالالھ یولىدا س

ئارىمىزدىن ئالالھ بىرەیلهننى ھىدایهت قىلغان كۈندىن تارتىپ چوقۇم بولۇشقا    
تېگىشلىك بىر پىرىنسىپ ـ ھهر ۋاقىت یۈزۈڭدىن تهبهسسۇم كهتمهسلىكى،  
ئهسلىدىمۇ ئوچۇق چىراي بولۇشۇڭ كېرەك،  كىشلهر بىلهن دائىم سىلىق مۇئامىله 

پ،  بىرىنىڭ بېشىنى سىالپ تۇرۇشۇڭ قىلىشىڭ الزىم،  بىرىنىڭ كۆڭلىنى یاسا
  كېرەك. 

سىلهر ئهھمهدنىڭ :" بىرلىرى بېشمنى سىالپ ئۇنىڭغا سۆیدى"،  " پاالنى    
قۇچاقلىدى" دېگهن سۆزلىرىگه دىققهت قىلدىڭالرمۇ؟ ئىنسان قهلبى مۇشۇنداق 
ئىشالرنى یاقتۇرىدۇ. ھازىرقى چاغالردا كۆپ كىشىلهر بۇنداق ئىشالرغا ئهھمىیهت 

مهس بولۇپ كهتتى،  ھالبۇكى رەسۇلۇلالھنىڭ دەۋرىدە بۇالر ئاساسلىق ئىشالر بهر
ئىدى... بۇنداق كۆیۈنۈشلهر قهلبنى ئىنتایىن تهسىرلهندۈرىدۇ،  مانا بۇ ئىسالمى 
قېرىنداشلىق،  ئىسالم ھهرگىزمۇ قوپاللىق ئهمهس،  قېتىىۋىلىش ئهمهس،  تهرەببازلىق 

ئۇ مېھرىبانلىق،  مانا بۇ ئىیھاب بىلهن ئهمهس؛ زوراۋانلىق ئهمهس... بهلكى 
  ئهھمهدنىڭ ئۆز ئارا مۇئامىلىسىدە ئۆز ئهسلىنى تاپقان ئىسالم روھى!

  یاشالر سۆز ئالدى
* شۇ چاغدا قانداق تۈرتكه سهۋەبىدىن مهسجىدكه كىرىپ ناماز ئوقۇغان   

  ئىدىڭىز؟ 
ېنىق بىر ـ ئالالھ بىلهن قهسهمكى،  ئېنىق سهۋەب ئىسىمدە یوق،  بۇنىڭدا ئ 

سهۋەبنىڭ بارلىقىنىمۇ ھېس قىلمىدىم. توغرا،  مهن ھایاتىمدىكى زور بىر بوشلۇقنى 
ھېس قىالتتىم،  ھایاتىمدا بهختنىڭ ھېچقانداق مهنبهسى قالمىغاندەك ئىدى... 
شۇنداقتىمۇ،  مهن ئۇچراتقان ئۇنئالغۇ لېنتىسى،  ئۇنىڭدىكى ماڭا بهك یاققان دۇئا 

ندۇ،  ئهمهلىیهتته شۇ چاغدا مهن تاھارەت ئالدىممۇ یوقمۇ بهلكىم ماڭا تهسىر قىلغا
ئهسال ئۇقمایمهن،  كوچىدا ئىدىم،  ئهزاننى ئاڭالپال مهسجىدكه كىردىم... شۇ ۋاقىتتا 
مېنىڭ مهسجىدكه كىرىشىمگه زادى نېمىنىڭ تۈرتكه بولغانلىقىنى ھازىرغىچه ئېنىق 

  ئۇقمایىغانلىقىمغا قهسهم قىلىپ بىرەلهیمهن.
ز تهقۋادارلىققا ئۆتكهندىن كېیىن بۇرۇنقى ئاغىنلىرىڭىزگه قانداق مۇئامىله * سى  

  قىلدىڭىز؟ ئۇالر نهگه كهتتى؟ ئالالھ تائاال ئۇالرغا نېمه ئىشالرنى كۆرسهتتى؟ 
ئالالھ رازى بولسۇنكى،  ئىیھاب مهن ئۈچۈن یېڭى مۇھىت یارىتىپ بېرىشكه  

اتۇنۇش ھېسابلىنىدىغان،  ھهقىقهتهن تىرىشتى. یهنى ئۇ ماڭا نىسبهتهن ن
ئىنىستۇتتىكى یاشالردىن یېڭى دوستالرنى تونۇشتۇرۇشقا باشلىدى،  مهن ئهسلىدە 
تهقۋادار ئادەمنى چوقۇم ساقاللىق،  سۈرلۈك،  ئۇزۇن چاپان كىیىدىغان قېرى ئادەم 
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شهكىلدە تهسهۋۋۇر قىالتتىم. بىراق مهن بۇ یاشالرنىڭ ئىنتایىن ئىسىل،  تهقۋادار،  
ن كىشىلهر ئىكهنلىكىنى بىلدىم. ئالالھ غا كۆپ شۈكرى! ئۇالرمۇ سىرىتالرغا جۇشقۇ

چىقاتتى،  ئوینایتتى،  تۈرلۈك ھایات پائالىیهتلىرىدىن خۇرسهنلىك تاپاتتى،  لېكىن 
چوقۇم ئالالھ تائاالنىڭ ئىتائىتى دائىرىسىدىن چىقمایتتى ۋە ئالالھ تائاالنىڭ رازىلىقى 

بىلهن شۇغۇللىناتتى... مهن ئاخىرقى رەۋىشته ئۆزەمنىڭ  ئۈچۈن تۈرلۈك پائالىیهتلهر
یېڭى مۇھىتىمنى تېپىۋالدىم،  شۇ بۇرۇنقى مۇھىتىمغا ھاجىتىم قالمىدى،  شۇنىڭ 
بىلهن بىرگه بۇ یېڭى مۇھىتىمدا بهك خاتىرجهملىك ھېس قىلدىم. مهسلهن،  

والتتۇق،  ئېیتىقاندا،  بۇرۇنقى ئاغىنلىرىم بىلهن بىلله بولغان چاغدا خۇشال ب
پاراڭلىشاتتۇق،  ئهمما مهن ئۇالرغا سهلال دۈمبهنى قىلسام ماڭا تاالي سېسىق گهپلهر 
تهییار ئىدى... ئهمدى مېنىڭ ئالدىمدا بارلىق ئىش ـ ھهركهتلىرىمنى ئۆلچهیدىغان 
باشقىچه تارازام بار ئىدى،  ئۇ بولسىمۇ ـ ئالالھ یولىدا قېرىنداشلىق،  ئالالھ یولىدا 

  ...سۆیگۈ ئىدى
ئالالھ نى دەپال ئۆزىنى یاخشى كۆرىدىغان بىر ئىنسان بىلهن دوست بولۇش نېمه   

دېگهن زور بهخت! نېمه دېگهن خۇشاللىق! خهلىپه ئۆمهر ئىبنى خهتتاب بۇ مهزمۇندا 
مۇنداق دېگهن:" ئهگهر بىرىڭالر ئۆز قېرىندىشىنىڭ سۆیگۈسىگه نائىل بولسا،  ئۇ 

كى بۇنداق پۇرسهت ئىنتایىن ئاز ئۇچرایدۇ". قېرىندىشغا چىڭ ئېسىلسۇن،  چۈن
ھهدىسته) مۇنداق كهلگهن:" مۇسۇلمان بولۇشتىن كېیىنال ئىنسانغا  (ئهسهردە 

بېرىلگهن ئهڭ یاخشى نهرسه ـ ئۇنتۇسا ئهسلهیدىغان،  ئهسلىسه یار ـ یۆلهك 
ان بولىدىغان سالىھ قېرىنداشلىقتۇر".مۇئاز ئىبنى جهبهل رەسۇلۇلالھتىن رىۋایهت قىلغ

سۆزىنى ئاڭلىسىڭىز،  قېرىنداشلىقنىڭ ھوزۇرىنى  ئالالھنىڭبۇ ھهدىس قۇدسىیدىكى 
سېزەلهیسىز:" مېنىڭ ھهققىمدە یاخشى كۆرۈشكهنلهر مېنىڭ سۆیگۈمگه ئېرىشىدۇ". 

ئهگهردە ئىككى   ، ئىمام ئهھمهد،  تىرمىزى،  ئهبۇ داۋۇدالر رىۋایهت قىلغان) یهنى(
مهنپهئهت یاكى ئىقتىسادىي پایدا كۆزلىمهستىن شهخىس بىر ـ بىرىدىن دۇنیالىق 

یاخشى كۆرۈشى ۋە  ئالالھنىڭرەببىمىز ئۈچۈنال بىر ـ بىرىنى یاخشى كۆرسه 
مۇھهببىتىگه نائىل بولىدۇ. بىر ـ بىرى بىلهن ئالالھ غا ئىتائهت قىلىش یۈزىسىدىنال 

  سۆیگۈسىگه ئېرىشتۈرىدۇ...  ئالالھنىڭتونۇشۇش ـ ھهر ئىككىسىنى 
ۇلۇلالھنىڭ تۆۋەندىكى ھهدىسى ئارقىلىق ئالالھ یولىدا یاخشى كۆرۈشۈشنىڭ رەس   

قىممىتىنى تېخىمۇ ئېنىق بىلهلهیسهن: " ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ 
بهندىلىرى ئارىسىدا شۇنداق بىر تۈركۈم  ئالالھنىڭدەیدۇ،  رەسۇلۇلالھ مۇنداق دېدى:" 

ئهمهس،  شېھىتمۇ ئهمهس،  ئهمما ئۇالرنىڭ كىشىلهر باركى،  ئۇالر پهیغهمبهرمۇ 
ئالدىدا تۇتقان ئورنىغا پهیغهمبهر ۋە  ئالالھنىڭقىیامهت كۈنىدىكى 

شېھىتلهرئېرىشكۈسى كېلىدۇ" ساھابىلهر :" یارەسۇلۇلالھ،  ئۇالر كىم ئىكهنلىكىنى 
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بىزگه ئېیتىپ بهرسهڭ؟! " دېگهندە،  رەسۇلۇلالھ مۇنداق دېدى:" ئۇالر ئۆز ئارا 
دىنى بىلهن  ئالالھنىڭاندارچىلىقى یاكى ئىقتىسادىي مۇناسىۋىتى یوق بولسىمۇ ـ تۇغق

دوست بولۇشقان كىشىلهردۇر،  ئالالھ بىلهن قهسهمكى،  ئۇالرنىڭ یۈزلىرى نۇر،  
ئۇالرمۇ نۇر ئۈستىگه نۇر؛ كىشىلهر قورققان چاغدا ئۇالرغا قۇرقۇنچ یوق،  كىشىلهر 

یوق... رەسۇلۇلالھ یهنه بۇ ئایهتنى ئوقۇدى:  غهمگه پاتقاندا ئۇالرغا غهم قایغۇ
یېقىنلىرى ئۈچۈن قورقۇنچىمۇ یوق ۋە ئۇالر ھهرگىز  ئالالھنىڭبىلىڭالركى،  ((

    ]ئهبۇ داۋۇد رىۋایىتى  [قایغۇرمایدۇ )) 
ھۇزەیفه یهمانى رەسۇلۇلالھنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋایهت قىلغان:" مۆمىن    

اغدا،  ئۇنىڭغا ساالم بېرىپ قولىنى تۇتۇپ كۆرۈشسه،  مۆمىنگه ئۇچىرىشىپ قالغان چ
ئۇ ئىككىسىنىڭ گۇناھ ـ خاتالىقىلىرى خۇددى دەرەخ یوپۇرماقلىرى تۆكۈلگهندەك 

    ]تهبهرانى رىۋایىتى [تۆكۈلۈپ كېتىدۇ" 
سهن پهرۋەردىگارىڭنىڭ رازىلىقىنى » نېمه ئۈچۈن رەسۇلۇلالھقا :  ئالالھنىڭبىز    

خشامدا ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىدىغانالر بىلهن سهۋرچان بولغان تىلهپ ئهتىگهن ـ ئا
دېگهنلىكىنى بىلىپ ئۆتكهن  ]ـ ئایهت 27كهھف سۈرىسى،   [«. ھالدا بىلله بولغىن

ئىدۇق. رەسۇلۇلالھ ئهلهیھىسساالم بۇ ئاالقىنى ـ ئالالھ یولىدا یاخشى كۆرشۈش 
التتى،  ھهتتا ئۇھۇد غازىتىدا ئاالقىسىنى ئىنتایىن قهدىرلهیتتى،  ئىنتایىن پهرۋىش قى

مۇسۇلمانالردىن یهتمىشچه كىشى شېھىت بولغان ۋە ئىنتایىن كۆپ ئادەم یارىالنغان،  
ھهرـ بىر ئۆیدىن بىرەیلهن شېھىت بولۇش ئهھۋالى كۆرۈلگهن ۋاقىتتا،  رەسۇلۇلالھ :" 
ھهر ئىككى شېھىتنى بىر قهبرىگه دەپنه قىلىڭالر" دېگهن ئىدى،  ساھابىالر 

ۇلۇلالھنىڭ بۇیرۇقىنى بهجا كهلتۈرۈشكه باشلىدى،  شۇ چاغدا رەسۇلۇلالھ رەس
ساھابىلىرىنى دەپنه قىلىش،  یىغا ـ زارە ۋە قایغۇ ـ ھهسرەت ئىچىدە،  تاغىسى ھهمزە 
رەزىیهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ئۆلۈمىگه كۆڭلى بۇزۇلۇپ تۇرغان ھالهتته:" توختاڭالر،  ئابدۇلال 

نى جهمۇھنىڭ جهسىتىنى ئىزدەپ تېپىپ،  ئۇ ئىبنى ھهیران بىلهن ئهمرى ئىب
ئىككىسىنى بىرلىكته دەپنه قىلىڭالر! چۈنكى ئۇ ئىككىسى دۇنیادىمۇ یاخشى 
كۆرۈشكهن دوستالردىن ئىدى..." دەپ خىتاب قىلدى...  رەسۇلۇلالھ پۈتۈنلهي 
مۇشۇنداق شارائىت ئاستىدا تۇرۇپمۇ،  ئۆیدىن چىقىپ ئهبۇ بهكرى بىلهن ئۆمهرنى 

ېلىپ،  ئۇالر بىلهن بىرلىكته بارلىق ساھابىالرنىڭ ئالدىدا،  رەۋزىدە ئۇ تېپىپ ك
ئىككهیلهننىڭ قولىنى تۇتۇپ تۇرۇپ:" بىز قىیامهت كۈنى مۇشۇنداق ھالهتته 

تىرمىزى،  ئىبنى ماجه ئىبنى ئۆمهردىن رىۋایهت  [تىرىلدۈرلىمىز" دېگهن ئىدى... 
    ]قىلغان
غا یېتهكلهیدىغان ئادەمنى تاپالمایۋاتقان بۇنداق ھهقىقهتهن،  كىشىلهر ئالالھ یولى   

زامان شارائىتىدا ـ ئالالھ یولىدىكى سۆیگۈ ئاالقىسى ئىنتایىن گۈزەل ۋە قىممهتلىك. 
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ئالالھ یولىغا قولىڭدىن یېتهكلهیدىغان ئادەم بولسا،  بىلله ئولتۇرۇپ پاراڭالسساڭالر 
ساۋابالرنى پۈتسه،  بۇ ئولتۇرۇش ئالالھ سىلهردىن رازى بولغان ھالدا سىلهرگه نۇرغۇن 

سهۋەبى بىلهن ئالالھ ئىككىڭالرغا مۇھهببىتى بېغىشلىسا... ھهقىقهتهنمۇ قىممهتلىك ـ 
  دە! 

ئهمهلىیهتته،  بۇ دۇنایادا نۇرغۇن دوست ـ ئاغىنلهرنىڭ بىر ـ بىرىگه خىیانهت    
تا بىر ـ بىرىگه ئازار ـ قىلىۋاتقانلىقىنى،  بىر ـ بىرىنى زىیانغا ئۇچرىتىۋاتقانلىقىنى،  ھهت

 ئالالھنىڭكۈلپهت یهتكۈزۋاتقانلىقىنى ئۇچىرتىمىز. بىراق بىر ئىنساننى ئالالھ یولىدا،  
رازىلىقى تۈپهیلىدىن یاخشى كۆرىدىغان بولساڭ،  ئۇنىڭ ساڭا زىیان یهتكۈزۈشى 

  مۈمكىن ئهمهس!
  بۇ ئاجایىپ كهچۈرمىشكه قاراپ باققىن

بىلهن دوستالشقان ئىدى. ئهبۇ دەردا بالدۇر سهلمان فارىسى ئهبۇ دەردا    
ئۆیلهنگهن،  سهلمان بولسا كېچىكىپ ئۆیلهنگهن ئىدى. ئۇنىڭ بهك كېچىكىپ توي 
قىلىشىدىكى سهۋەب،  ئۇ یهر یۈزىدىن ئىیمان ئىزدەپ توختىماي یۈرتالرنى كهزگهن 

قالغان بۈیۈك ھهقىقهت ئىزدىگۈچى بولۇپ،  بۇ جهریاندا یېشى خېلى بىر یهرگه بېرىپ 
  ئىدى. 
ئهبۇ دەردا بۇرۇنال تۇرمۇش قۇرغان،  ئهمما سهلمان بولسا،  قهبىلىلهر ئارىسىدىن   

ئۆزىگه یاقىدىغان بىرەر قىزنى تاللىمىغان ئىدى،  چۈنكى ئۇ یېشىنىڭ خېلى چوڭ 
بولۇپ كهتكهنلىكىنى ھېس قىلىپ،  بىر یهرگه بېرىپ سۆزلىشىشتىن قىسىالتتى،  

  چوڭلۇق قىلدىغانلىقىنى سېزەتتى،  قانداق قىلىش كېرەك؟  بۇنداق ئىشالرغا یېشى
ئۇ ئاخىرى ئهبۇ دەردانى بىر قىزنىڭ ئاتىسىغا ئهلچىلىككه ئهۋەتتى،  ئهبۇ دەردا     

بارسا،  قىزنىڭ دادىسى ئۇنىڭغا ئىنتایىن غهلىته گهپ قىلىپ :" سهلمانغا قىزىمنى 
ېرەي!" دېدى... ئویالپ كۆر!،  ئهبۇ بىرەلمهیمهن،  ئۇ ماڭا یاقمایدۇ،  قىزىمنى ساڭا ب

دەردا دەرھال رەت قىلىپ :" مهن ئۆز قېرىندىشىم سۆزلهشمهكچى بولغان قىزنى 
ئالمایمهن" دېدى. قىزنىڭ دادىسى بولسا:" ھهتتا ماڭا ئۆمهر كهلگهن تهقدىردىمۇ،  
قىزىمنى ھهرگىز سهلمانغا بهرگۈم یوق،  بىراق مېنىڭ ساڭىال بهرگۈم بار،  بېرىپ 

هلمهنغا ئېیتىقىن!" دېدى. ئهبۇ دەردا ئۇنىمىدى،  بۇ ئادەم یهنه :" ساڭا قهسهم قىلىپ س
ئېیتىمهن،  سهلمانغا بېرىپ ئوچۇق ئېیتىقىن،  مهن قىزىمنى ساڭا بهرمهكچىمهن" 
دەپ تۇرۇۋالدى... ئهبۇ دەردا قېرىندىشى سهلماننىڭ قېشىغا بارغاندا ساراڭ بولۇپ 

سهلمان ئۇنى كۆرۈپ :" ئهبۇ دەردا،  نېمه بولدۇڭ؟ قانداق قالغىلى تاس قالغان ئىدى،  
قىلدىڭ؟ دەپ سورىدى،  ئهبۇ دەردا ئۈندىمهیتتى. سهلمان سوراۋەرگهندىن كېیىن ئهبۇ 
دەردا ئۇنىڭغا بولغان ئىشنى تولۇق ئېیتىپ بهردى،  سهلمان ئۇنىڭغا قاراپ كۈلدى ۋە 

مهن ۋە سهن ئىككىمز خۇددى   ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى:" ئهبۇ دەردا،  سهن بىلىسهن،
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ئۇالرنىڭ دىللىرىدىكى دۈشمهنلىكنى چىقىرىپ تاشلىدۇق،  ئۇالر ئۆزئارا :» ئالالھنىڭ
  [«. قېرىنداش بولغان ھالدا تهختلهر ئۈستىدە بىر ـ بىرىگه قارىشىپ ئولتۇرىدۇ

دېگهن سۆزىگه باب كېلىمىز،  جهننهتته ئىككىمىز  ]ـ ئایهت 47ھىجرى سۈرىسى،  
ۇشۇنداق بولساق دەپ ئارزۇ قىلىمهن،  ئهبۇ دەردا،  سهن ئۇ قىزغا سۆز دەل م

  سېلىۋەرگىن،  سهن ھهقىقهتهن مېنىڭ بىر قىسمىمسهن!" 
سۇبھانالالھ! یاخشى كۆرۈشكهن ئىككهیلهننىڭ بۇ دەرىجىدە بولۇشى     

مۈمكىنمۇ؟ كىمكى ئالالھ ئۈچۈن یاخشى كۆرسه،  بۇنىڭدىنمۇ جىق ئىشالرنى 
  دە! قىالالیدۇـ

ئىسالم تارىخىدىن بىزگه یهنه مۇنداق نهمۇنه ئۇچرایدۇ: ئهبۇ جهھلىنىڭ ئوغلى    
ئىكرەمه یهرمۇك جېڭى بولغان كۈندە ئېغىر جاراھهتلىنىپ یاتاتتى،  ئۇنىڭ یهنه بىر 
مۇسۇلمان قېرىندىشى قېشىدا جان ئۈزەي دەپ قالغانىدى،  شۇنداقال ئىكرەمهمۇ جان 

بىرەیلهن ئىكرەمهگه سۇ ئهكىلىپ بهردى،  ئىكرەمه بولسا ئۈزۈش ئالدىدا تۇراتتى،  
ھېلىقى قېرىندىشىغا قاراپ:" ئاۋۇ قېرىندىشىم ئىچمىگۈچه مهن ھهرگىز ئىچمهیمهن" 
دېدى. سۇ ئهكهلگهن ئادەم بۇ یاققا كهلگهندە،  بۇمۇ:" ئىكرەمه ئىچمىگۈچه مهن ھهرگىز 

دا توختىماي یۈگۈرەیتتى... ئىچمهیمهن" دېدى. سۇغارغۇچى ئىككهیلهننىڭ ئوتتۇرىسى
یارىدارنىڭ قېشىغا سۇ ئاپاردى،  ئۇالرنىڭ ھهر ـ بىرى بىر یۇتۇم سۇغا  10ئۇ ھهتتا 

تهشنا ئىدى،  بهلكىم بۇ بىر یۇتۇم سۇ ئۇنىڭ ھایاتىنى قۇتقۇزۇپ قېلىشى مۈمكىن 
ئىدى،  لېكىن ئۇالرنىڭ ھهر ـ بىرى:" قېرىندىشىم ئىچمىگۈچه مهن ئىچمهیمهن" 

یارىدارنى ئایلىنىپ بولۇپ ئىكرەمهنىڭ  10شۇنىڭ بىلهن سۇغارغۇچى  دەیتتى.
  قېشىغا كهلدى،  ئۇ ئالالھ یولىدا جان ئۈزگهن ئىدى... 

بۇنداق ئۈلگىلهرنىڭ بولۇشىغا ئىشىنىڭالر،  چۈنكى ئالالھ یولىدىكى سۆیگۈ      
  بۇنىڭدىنمۇ زور ئىشالرنى ۋۇجۇدقا چىقىراالیدۇ.

االم ساھابىلهرنى ئىككىدىن ـ ئىككىدىن قېرىنداش پهیغهمبهر ئهلهیھىسس    
قىلىپ قویغاندىن كېیىن،  بىر ساھابه ئۆزىنىڭ قېرىندىشىنىڭ ئۆیگه بېرىپ 
ئىشكىنى چىېكىپ ئۇنىڭغا:" بىرئاز بىلله ئولتۇرۇپ ئىمانىمىزنى كۈچهیتىۋاالیلى!" 

اق مۇناسىۋەتكه دەیتتى... ھازىرقى چاغالردا ئۇنداق ئىشنى نهدىنمۇ تاپقۇلۇق؟ بىز بۇند
بهكمۇ ئېھتىیاجلىق. چۈنكى ئىنسان قهلبى قایناۋاتقان قازاندىنمۇ بهك ئاستىن ـ 

  ئۈستۈن بولۇپ تۇرىدۇ...
مهن بۇ سۆزلهرنى قىلىۋېتىپ،  ھهر كۈنى ئالالھ غا مۇنداق دەپ دۇئا قىلىشىڭنى   

لىھ یاخشى ئۈمىد قىلمهن:" ئى ئالالھ ! ماڭا سېنىڭ تائىتىڭگه یاردەمدە بولىدىغان سا
  دوستالرنى بېغىشلىغىن!" 



comwww.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo. 

220 
 

مهن تولۇق ئىشىنىمهنكى،  ئىنشائالالھ سېنىڭ بۇ تىلىكىڭ ئهمهلگه ئاشىدۇ،     
سهن قولنى ـ قولغا تۇتۇپ جهننهتكه كىرگىچه ئالالھ یولىدا ھهرمكارلىشىدىغان ھهمراغا 

  یولۇقىسهن... 
ىنىم: دوست ـ ئاخىردا سىلهر یاشالردىن،  یىگىت ۋە قىزالردىن كۈتىدىغ   

ئاغىنلىرىڭالرنى یاخشى تالالڭالر! ئۆمۈر بویى نادامهتته قالماسلىق ئۈچۈن چوقۇم 
  ئىنتایىن یاخشى دوستالرنى تاللىۋېلىشىڭالر الزىم.  

  

  ھایا توغرىسدا
قولىڭىزدىكى بۇ كىتاپچه كاللىغا كهلگهن خىیالالرنى یىغىپ توپالپ یېزىپ قویۇش 

سالم تهشۋىقاتچىسى ئهمرۇ خالىد بىلهن بىر تۈركۈم ئهمهس،  بهلكى،  بۇ مهشھۇر ئى
یاشالر ئوتتۇرىسىدا ئېلىپ بېرىلغان جانلىق ۋە یۈرەكنى لهرزىگه سالغۇچى ئوچۇق 

  سۆھبهتنىڭ نهتىجىسىدۇر.
بىز بۇ سۆھبهت خاتىرىسىنى چۈشىنىشلىك،  ئاممىباب قىلىپ تهییارالپ   

ۇنتۇپ قالماي یاد ئېتىپ سىلهرنىڭ ھوزۇرۇڭالرغا سۇندۇق،  دۇئالىرىڭالردا ئ
  قویارسىلهر!

  بۇ كىتاپچه تۆۋەندىكى تېمىالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ:  
  * ھایا بىلهن خىجىل بولۇشنىڭ پهرقى

  * ھایا ئىنسان تۇغۇلۇش بىلهن بىلله بارلىققا كىلهمدۇ؟
  * پۇتبولچىمىز نادىر سهییىد ۋە ئۇنىڭدىكى ھایا

  * ئاغزاكى پاراڭالر
  هت* یاشالر بىلهن سۆھب

  * جهمئىیتىمىزدىكى ھایاسىزلىق ۋە ئۇنىڭ شهكىللىرى
بۇ كىتاپچه ئىمانىنى كۈچللهندۈرۈپ،  ئىرادىسىنى جانالندۇرۇپ،  ئهقلىنى      

ئۆتكۈرلهشتۈمهكچى بولغانالرغا،  شۇنداقال،  ئالالھ تائاالنىڭ:"ئى ئىنسان بالىلىرى! 
تهلهپ قىلدىڭالر،   سىلهر باشقىالردىن ئۆزەڭلهرنىڭ قىلمىشلىرىنى یوشۇرۇشنى

سىلهرنى مهندىن كىممۇ یوشۇرۇپ قااللىسۇن؟! تېخى سىلهر مېنى ئهڭ ئاجىز 
نازارەتچى دەپ قارىدىڭالر،  مانا بۇ پاكىتقا نېمه دەیسىلهر؟" دېگهن ماالمىتىنى 
ئهسلهپ گۈزەل ھایا بىلهن زىننهتلىنىپ ئالالھ غا تهۋبه قىلىپ،  ئالالھ دىن 

  غا پۇشایمان قىلغانالرغا بېغىشالندى. مهغپىرەت تىلهپ،  گۇناھى
بىز ئهخالق توغرىلىق ئېغىز ئاچىدىغان بولساق،  ھېچقانداق شهخش،  ئائىله ۋە   

جهمئىیهت مانا بۇ ئهخالقتىن ئایرىاللمایدۇ. ئهخالق بىلهن ئادەتتىكى كىشىلهر 
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ھهر  ئۆزىنىڭ ئىنسانىلىق رولىنى،  ئائىله بولسا ئۆزىنىڭ جهمىئیهتتىكى ئورنىنى ۋە
خىل شهكىل ۋە ئوخشىمىغان تىل بىلهن بارلىققا كهلگهن جهمئىیهت ئۆزىنىڭ 

  تهڭپۇڭلىقىنى ساقالپ ئۆز رولىنى جارى قىلدۇراالیدۇ. 
ئهگهر بىز مانا بۇ مۇناسىۋەت بىلهن ئهخالقتىن ئىبارەت گۆھهرنى یوقىتىپ   

رسىلىرىمىزدىن قویساق،  نۇرغۇنلىغان یاشلىرىمىزنى زایا قىلىش بىلهن بىرگه كۆپ نه
  ئایرىلىپ  قالىمىز.

بىز ھهقىقهتهن ھایادىن ئىبارەت بۇ ئهخالقنى تونۇدۇقمۇ؟  پهیغهمبهر 
  ئهلهیھىسساالم  ئهخالق توغرىلىق كۆپ ئورۇندا سۆزلهپ بېرىپ مۇنداق دېگهن:

) "ئىمان  یهتمىش نهچچه  شاخچه بولۇپ ھایا بولسا ئىماندىن  بىر  شاخچه"  1(
  ئهبۇ ھۇرەیرە دىن رىۋایهت قىلغان. بۇخارى،  مۇسلىم، 

بىرىدىن ئایرىاللمایدۇ،  ئهگهر بىرى یوقىتىلسا،    -) "ھایا بىلهن ئىمان  بىر2(
یهنه بىرى ئۆزلىگىدىن  یوقىلىدۇ" ئىبنى ئۆمهردىن جامىئى  سهغىردا رىۋایهت 

  قىلىنغان.
تهبرانى ) "ھایالىق بولۇشنىڭ  ئۆزى  زور یاخشىلىق"ئىمران ئىبنى ھۈسهیندىن 3(

  ۋە سۈنهنى ئهبۇ داۋۇد رىۋایهت قىلغان.      
بۇخارى ۋە مۇسلىم ئىمران ئىبنى () "ھایا بىلهنال یاخشىلىق بارلىققا كېلىدۇ"4(

  ھۈسهیندىن رىۋایهت قىلغان).
تهمسىل قىلىۋالغان:"ھایا قىلمىساڭ خالىغىنىڭنى قىل"دېگهن -) كىشىلهر ماقال5(

  ى رىۋایهت قىلغان).بۇخار(سۆز پهیغهمبهرنىڭ سۆزىدۇر.
ئىبنى ماجه () "ھهر دىندا ئهخالق بولىدۇ،  ئىسالم دىنىنىڭ ئهخالقى ھایا دۇر"6(

  رىۋایهت قىلغان).
یۇقىرىدىكى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ سۆزلىرىنىڭ ھهممسى بىزگه ھایانىڭ 

  جهمئىیهتتىكى تهسىرى ۋە قىممىتىنى روشهنلهشتۈرۈپ بېرىدۇ.
ساالم بولسا ئهخالق جهھهتته بىزنىڭ ئۈلگىمىز ۋە پهیغهمبهر ئهلهیھىس  

بۇخارى،  مۇسلىم ۋە (یېتهكچىمىز:"ئۇ یۈزى ئېچىلمىغان قىزچاقتىنمۇ ھایالىق ئىدى"
ئارا یاشلىرىمىز ئوتتۇرىسىدا یوقىتىپ -ئىمام ئهھمهد رىۋایهت قىلغان.) بۇ یهردە بىز ئۆز

كۆپ ھهدىسلىرى بار ئىدى،  قویغان ئهخالق توغرىسىدا پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ 
  لېكىن بىز  ئۆز سۆھبىتىمىزگه كېلهیلى:

  ھایانىڭ  مهنىسى نېمه؟ ۋە ھایا بىلهن بىز یاشاۋاتقان ھایاتنىڭ ئاالقىسى نېمه؟
ھهقىقهتته ھایالىق بولۇش بىلهن ھایاتنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئاجایىپ ئاالقه بار،    

شۇنچه زىیادە بولىدۇ. بىز تۇرمۇش  چۈنكى ھایا كۈچهیگهنسېرى،  بۇ ھایاتنىڭ لهززىتى
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جهھهتته یاخشى بولغان كىشىلهرگه قارایدىغان بولساق،  ئۇالر ھایا جهھهتته 
  مۇكهممهللهشكهنلىكىنى كۆرىمىز. 

ھۆرمهتلىك قېرىنداشالر،  ھایاتنىڭ سۈرەتلىرى ناھایىتى كۆپ،  دىننىڭ   
قته پهیغهمبهر ھهممىسى ھایاغا مۇجهسسهملىشىپ قالغىلى تاس قالىدۇ،  بۇ ھه

ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:" ھهرقانداق دىن ئۈچۈن ئهخالق بولىدۇ،  ئىسالم 
  دىنىنىڭ ئهخالقى ھایادىن ئىبارەت". 

  لېكىن ھایا دېگهن زادى نېمه؟ 
قهدىرلىك ئالىملىرىمىز تونۇشتۇرغاندەك باشقىالر كۆرمىگهن تهقدىردىمۇ،       

ب بولغان تۇیغۇ ۋە ئهخالق ھایادۇر.  ھایا بولسا،  ناچار ئىشالردىن یىراقلىشىشقا سهۋە
  رەزىل ئهمهللهردىن نهپىسىنى ئۈستۈن قىلغان ھېسسىیات دېمهكتۇر. 

سهن نهپسىڭدە ناچار ئىشالرنى قىلىشقا قادىر بواللمىغانلىقىڭنى ھېس قىلغان   
  ۋاقتىڭدا،  مهندە ھایا تېپىلىپتۇ دەپ بىلگىن!

  نېمه؟ھایا بىلهن خىجىللىقنىڭ پهرقى  
كۆپىنچه كىشىلهر خىجىل بولۇشنى ھایا دەپ،  یاكى ھایانىڭ بىر قىسمى دەپ     

ئویالپ قالىدۇ. ئهزىز قېرىنداشالر! ئهمهلىیهتته خىجىل بولۇش ھایانىڭ تامامهن 
ئهكىسى،  چۈنكى خىجىللىق بولسا،  ئىنساننىڭ ئۆزىدە كهمچىللىكنى ھېس قىلىش 

خاتا قىلمىغان تهقدىردىمۇ،  باشقىالرغا قارشى تۇیغۇسى بولۇپ ئىنسان بىرەر ئىشنى 
  تۇرۇشقا قادىر بواللمىغاندا،  ئۆزىنى ئاجىز ھېس قىلىدۇ. 

مانا بۇ ھایانىڭ ئهكسى بولۇپ ھېساپلىنىدۇ. ھایا دېگىنىمىز ئىنساننىڭ   
ھېىسىیاتىدىن ئۇرغۇپ چىققان تۇیغۇ بولۇپ دادىللىق بىلهن سهن ئۆزەڭنى ئىسىل ۋە 

ىغان ۋاقتىڭدا،  پهسكهش ئىشالرغا ئۆزۈڭنى ئۇرۇشتىن تارتىسهن. یۇقىرى دەپ قار
چۈنكى ئىسىل ۋە روھلۇق ئادەم زىنا قىلىش ۋە یالغان گهپ قىلىشتىن ئۆزىنى تارتىدۇ،  
شۇنىڭدەك  بۇنداق كىشىلهر نهپسىنىڭ پهسكهش،  ناتوغرا ئىشالرغا یېقىنلىشىشىغا 

،  بىرەر كىشى كۆرمىگهندە پۇرسهت رازى بولمایدۇ،  لېكىن خىجىل بولغۇچىالر بولسا
  تاپسىال ناچار ئىشالرغا ئۆزىنى ئۇرۇپ تۇرىدۇ. 

ھۆرمهتلىك قېرىنداشالر،  ھهقىقهتهن مهن ئىسالمىیهتتىكى مهشھۇر ۋە یۇقىرى   
مهرتىۋىلىك بولغان بىر كىشىنىڭ تهرجىمىھالىدىن ناھایىتى چوڭقۇر تهسىرلهندىم. ئۇ 

تهكچىمىز) ئوسمان ئىبنى ئهففان رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ،  یې(بولسىمۇ،  بىزنىڭ ئهپهندىمىز
بۇ كىشىنىڭ خۇسۇسىیتى ھایادىن ئىبارەت ئىسىل سۈپهت بىلهن 
مۇجهسسهملهشكهن بولۇپ،  بۇ توغرىدا پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم خهۋەر بېرىپ 

ئوسمان ئىبنى ئهپپان) ناھایىتى ھایالىق بولغانلىقى ئۈچۈن (مۇنداق دېگهن:"بۇ كىشى 
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ھهزرىتى ئائىشه رەزىیهلالھۇ ئهنھادىن مۇسنهد (ىڭدىن پهرىشتىلهرمۇ ھایا قىلىدۇ".ئۇن
  ئىمام ئهھمهد ته رىۋایهت قىلىنغان)

مهن ئۆزەمنىڭ مۇشۇنداق پهرىشتىلهرمۇ ھایا قىلىپ تۇرىدىغان بىر كىشى بىلهن    
ىڭ بۇ جهننهتته بىلله بولۇشۇمنى تولىمۇ ئارزۇ قىلىمهن! شۇنداق تۇرۇپمۇ،  بۇ كىشىن

ئىسىل ھایا قىلىش خىسلىتى ئۆزىنىڭ ھهققىنى قولغا كهلتۈرۈش ۋە ھهققىنى تهلهپ 
قىلىشتىن توسۇپ قویمىدى،  مانا بۇ تامامهن خىجىل بولۇشنىڭ ئهكسى بولۇپ 

  ھېساپلىنىدۇ.
ھایا دېگهن ئىنسان بىلهن بىلله تۇغۇلىدىغان سۈپهتمۇ؟ یاكى ھهربىر ئادەم ئۆزى  

  بولىدىغان سۈپهتمۇ؟ قولغا كهلتۈرۈش مۈمكىن
تۇغما  ساغالم (ھۆرمهتلىك قېرىنداشالر! ھهممىمىز ئوخشاشال تهبئى پىترەت    

خاراكتېر) ئۈستىدە تۇغۇلىمىز،  بۇ یهردە  پهیغهمبىرىمىزنىڭ بىزگه دەپ بهرگهن 
مۇبارەك سۆزى بار،  ئۇ مۇنداق دەیدۇ:" ئىلىم پهقهت ئۆگىنىش بىلهن،  ئىسىل ئهخالق 

ئهبۇ دەردادىن جامىئۇسسهغىردا رىۋایهت (م بولۇش بىلهن قولغا كېلىدۇ".سىلىق مۇالیى
  قىلىنغان).

خۇددى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بىزگه ھهرقانداق ئهخالق ـ پهزىلهت ئۈگىنىپ  
قولغا كهلتۈرۈش بىلهن بولىدۇ دېگهندەكال بىر ئىش. چۈنكى سهن دائىم سهۋر  قىلىپ 

. ئهگهر یالغانچى بولساڭ،  راستچىللىقنى مهشىق تۇرساڭ،  سهۋر قىلىشنى ئۆگىنىسهن
قىلىش بىلهن راستچىل بولىسهن. ئهگهر ھایالىق بولمىساڭ،  چىنىقىش ئارقىلىق ھایا 

  ئىگىسى بولىسهن.
بىزگه پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ ئىسالم دىنى كېلىشتىن بۇرۇن ھال ـ  

،  چۈنكى بۇالر ئىسالم تهبىئىتى ئوخشاش بولمىغان ساھابىلهردىن ئۆگىنىش كۇپایه
دىنىغا كىرىشتىن بۇرۇن بارلىق ناچار ئهخالق بىلهن شۇغۇللىناتتى،  لېكىن ئىسالم 
دىنىغا كىرگهندىن ۋە بۇ دىن بىلهن ئاالقىسىنى كۈچهیتكهندىن كېیىن،  ئىسالم 

  ئهخالقى بىلهن ئهخالقالندى.
  ئۇالرنىڭ ھایاتىدىكى ھایا خىسلىتى

ىدىغىنىمىز،   ھهممىگه مهشھۇر،  ھهممهیلهن یاخشى بۇ قېتىم بىزنىڭ كۈتۈۋال   
كۆرىدىغان ۋە مىللهتلهر لوڭقىسىنى تالىشىشتا،  ئۆزىنىڭ كوماندىسى بىلهن ئۇتۇق 
قازىنىشنى ھهممىمىز یاقتۇرىدىغان،  ماھىر پۇتبولچىمىز نادىر سهییىد مهن بۇ كىشى 

  بىلهن بولغان سۆھبهتنى تۆۋەندىكى سوئالىم بىلهن باشالیمهن:
* ئهپهندىم،  ھایاتىڭىزدىكى ھایا نېمه؟ ۋە بۇ ئهخالق بىلهن قانداق مۇئامىلىدە   

  بولىسىز؟ 
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ـ نادىر سهییىد: بىرىنچى بولۇپ مهن ئۆزۈمنىڭ سىلهر بىلهن بىلله بواللىغانلىقىم  
ئۈچۈن مېھرىبان ئالالھ غا ھهمدۇ سانا ئېیتىمهن ۋە سىلهرگه داۋاملىق مۇۋەپپهقىیهت 

قهتهن مهن بۇ بىرىنچى قېتىم ئۇچرىشىشقا ھازىر بولغان پهیتته،  مهن تىلهیمهن! ھهقى
ھهممهیلهننىڭ بۇ ھایادىن ئىبارەت ئىسىل ئهخالقنى تونۇشتا ھهیران قالغانلىقىغا ئۆزرە 

  ئېیتىمهن. 
مېنىڭ كۆز قارىشىمدا ھایادىن ئىبارەت بۇ گهۋھهر بىزنىڭ ئېغىزىمىزدىن   

نچىمىز بىلهن تونۇۋاتقان چۈشهنچىدىنمۇ یۇقىرى چىقىۋاتقان گهپ ـ سۆز ۋە ئۆز چۈشه
ئورۇندا تۇرىدۇ. مهن ئۆزەمنى بۇ ھایانى تونۇشتۇرۇشتا ئهڭ ئاجىز دەپ قارایمهن،  
چۈنكى ھایا دېگهن ئادەمنىڭ یۈرىكىدىن ۋە ھېس ـ تۇیغۇسىدىن ئۇرغۇپ چىقىدىغان 

ھایا  نهرسه،  شۇڭالشقا مۇسۇلمان قىزلىرى باشقىالرنىڭ قېشىغا كهلگهندە، 
قىلغانلىقتىن ئىككى مهڭزى قىزىرىپ كېتىدۇ. مانا بۇ ھایانىڭ قان سېستىمىسىدىن 
كېلىپ چىقىدىغانلىقىنىڭ دەلىلى،  ھایا كىمدە بولسا،  شۇنىڭدا قان بولىدۇ. ھایا 
چۈشهنچىسى،  قېرىندىشىمىز ئهمرۇ خالىد سۆزلهپ ئۆتكهندەك،  ئۆزىنى پهسكهش،  

لىشتىن ئىبارەت. ھایا بولسا مېنىڭ كۆز ناچار ئىللهتلهردىن ساقالپ قې
  قارىشىمچه:ھېس ـ تۇیغۇ دېمهكتۇر.

ـ نادىر ئهپهندىم! بىز سىزدىن مىسىرنىڭ سىرتىدىكى تهجىربىللىرىڭىزدىن  
  سوراپ باقایلى:

سىز ئۆزىڭىزنىڭ ۋەتهن سىرتىدىكى ھایاتىدا ئۆخشىمىغان كىشىلهر ۋە خىلمۇ  
نىدا زىرىكتىڭىزمۇ؟ یاكى ئۇالر بىلهن ئۈزۈل خىل ئهخالقتىكىلهر بىلهن بولۇش جهریا

  كىسىل بولۇپ ئایرىم یاشىدىڭىزمۇ؟
ـ نادىر سهییىد: مهن سىلىگه ئېنىق گهپنى دىسهم،  مىسىرنىڭ ۋە یاكى ئىسالمي   

جهمئىیهتتىن سىرت یاۋروپا ۋە یاكى چهت رایونالردا یاشاپ قالغان ھهرقانداق ئادەم 
 ئالالھنىڭۇالرنىڭ دامىغا چۈشۈپ كېتىدۇ ۋە یاكى چوقۇم ئۇالر بىلهن بىلله مېڭىپ ئ

دىنىغا بولغان قهدەمنى مۇستهھكهم بېسىپ،  ئىسالم دىنىغا تېخىمۇ چىڭ 
ئهمرۇ خالىدنى دېمهكچى) ماڭا بۇرۇن ئۆزىڭىزنىڭ ئهنگىلیهدە بىر (ئېسىلىدۇ.سىز 

غانلىقىنى یىلدەك تۇرۇش جهریانىڭىزدا،  ئالالھ قا بولغان یېقىنلىقىڭىزنىڭ زىیادە بول
ئهسلىتىپ ئۆتكهن ئىدىڭىز،  سىزنىڭ بۇ ئېیتقانلىرىڭىز تېخىچه ئېسىمدە تۇرۇپتۇ. 

ماڭا بهرگهن چوڭ پهزلى مېنى شۇ نادان جهمئىیهتتىمۇ ئۆز دىنىغا  ئالالھنىڭ
  مۇستهھكهم تۇرغۇزغانلىقىدۇر. 

ئىسالم بۇ توغرىدا ئۆمهر رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دېگهن ئىدى:"بىزلهرنى ئالالھ   
شهرەپنى ئىسالمنىڭ باشقىسىدىن  -دىنى بىلهن ئهزىز قىلدى،  ئهگهر ئىززەت

  ئىزدەیدىكهنمىز ئالالھ بىزنى  خار قىلىدۇ". 
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مهن سىرتتا باشقىالرنىڭ یۇرتىدا یۈرگهن ۋاقىتلىرىمدا ماڭا پهقهت ئىككى خىل   
یاكى ئىسالم تالالش یولى بار ئىدى،  یا بىر جانابى ئالالھ دىنال ھایا قىلىش ۋە 

پائالىیهتلىرى ئېلىپ بارغان یات یۇرتالردىكى كىشىلهردىن ھایا قىلىش،  بىراق مېنىڭ 
ئالالھ دىن ھایا قىلىشنى تاللىشىم ئېنىق تۇرۇپتۇ؛ شۇڭالشقا،  ئالالھ مېنى نامازنى ئۆز 
ۋاقتىدا ئوقۇشقا،  قۇرئان كهرىمنى ھهر قانداق ئورۇندا مهیلى یولۇچىالر ئاپتوموبىلى 

لسۇن،  مهیلى ھهر تۈردىكى قاتناش ۋاستىلىرىدا بولسۇن،  داۋاملىق تىالۋەت قىلىپ بو
تۇرۇشقا مۇۋەپپهقىیهت ئاتا قىلدى. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر مېنىڭ بۇ ئىسىل 

ماڭا قىلغان زور نېمىتى  ئالالھنىڭئهخالقلىرىمنى ھۆرمهت قىلىشتى،  شۇنىڭدەك 
بولدى. ئۇالر شۇ دەرىجىدىكى،  ئهگهر ئۇالرغا مېنىڭ یاخشى تهسىر كۆرسهتكهنلىكىم 

مهن بار یهردە چۈشىنىكسىز ۋە ئاالقىسىز گهپ ـ سۆزلهرنى قىلىشىپ قالسا،  دەرھال 
ئهپۇ ۋە ئۆزرە سوراشقىلى تۇراتتى. مهن ئۇالرنىڭ تهبئیىتىگه ماسلىشىپ ئهمهس،  ئۇالر 

ولدى،  مانا مېنىڭ تهبىئىتىمگه ماسلىشىپ مېنىڭ تهبىئىتىم بویىچه ئىش قىلىدىغان ب
  بهرگهن پهزلى ئىدى. ئالالھنىڭبۇ بارلىق ئهیپ ـ نۇقساندىن پاك بولغان بۈیۈك 

* بۈگۈنكى كۈندە كىشىلهرنىڭ تىللىرىدا:"بۇ یۇرتتا ھایالىق ئادەم جان باقاالمدۇ؟   
كىم ھایالىق بولسا،  شۇ كارغا كهلمهیدۇ"دېگهندەك نۇرغۇن سۆزلهر بار. سىزنىڭ 

ېتىم ھایا قىلىپ ئۆز ھوقۇقلىرىڭىزدىن مهھرۇم بولغان ئىشمۇ ھایاتىڭىزدا بىرەر ق
  بولغانمۇ؟ 

ـ ئۆز ھوقۇقىنى تهلهپ قىلىش بىلهن ھایانىڭ ئوتتۇرىسىدا ھېچقانداق زىتلىق یوق،   
  مۇھىمى مهن ئۆز ھهققىمنى پاك ئهخالق ۋە ھایا بىلهن تهلهپ قىلىمهن.

نداق ئهھۋال ئاستىدا بولمىسۇن،  ئهگهر مهندە ئالالھ دىن ھایا قىلىش بولىدىكهن قا  
  مېنىڭ ھهققىمدىن ھېچقانداق ھهق زایا بولۇپ كهتمهیدۇ.

* ھۆرمهتلىك ئهپهندىم،  سىز مهندە ھایاسىزلىق كۆرۈنۈشلىرىنى كۆرۈۋاتقاندەك  
  قىلىسىز،  سىز بۇ كۆرۈنۈشنىڭ مهندىن یوقىلىشىنى ئۈمىد قىالمسىز؟

كىن بىزگه ھېس قىلىنىۋاتقان كۆپىنچه ـ ئهمهلىیهتته،  سۆزلىسهك گهپ توال،  لې 
ئىشالر،  یېقىن دوستالر بىر ـ بىرىنى تىللىشىپ ھاقارەتلىشىدۇ... بۇ ناچار ئهخالققا 

 90یاشالرنى رىغبهتلهندۈرۈۋاتقان سهۋەب زادى نېمه؟ ھهر بىر پۇتبولچى مۇسابىقىنىڭ 
دىشىم یاكى مىنۇتتىن كېیىن ماۋۇ قېرىن 90مىنۇتلۇق ئىكهنلىكىنى ئویالپ،  مۇشۇ 

ماۋۇ خىزمهتدىشىم بىلهن قانداقمۇ ئۇچرىشارمهن،  قانداقمۇ بىرگه ئولتۇرارمهن دەپ 
  ئوبدان ئویالنسا،  ئىش ئاسانال ئایدىڭلىشىدۇ.

  * بىز یهنه بىر قېتىم سۆھبهتنى یاشالرغا یۆتكهیلى:  
ھۆرمهتلىك یاشالر،  مهن سىلهرگه پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ ھایا       

ىسىدا دېگهن بىر ھهدىسىنى ئهسلىتىپ ئۆتمهكچىمهن: "ئىمان یهتمىش نهچچه توغر
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شاخچه بولۇپ،  ئۇنىڭ ئهڭ یۇقىرى پهللىسى "بىر ئالالھ دىن باشقا ھېچقانداق ئىالھ 
یوق دېیىش،  ئهڭ تۆۋىنى یولدىكى كىشىلهرگه ئازار یهتكۈزىدىغان نهرسىلهرنى 

سىدۇر".  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئېلىۋېتىش؛  ھایا بولسا ئىماننىڭ بىر شاخچى
  داۋاملىق ئىمان بىلهن ھایانى بىر ـ بىرىدىن ئایرىۋەتمهي تىلغا ئېلىپ تۇراتتى...

  * نېمىشقا ھایا ئېنىق بهلگىلهندى؟ قېنى ئىماننىڭ قالغان شاخچىلىرى؟ 
ھۆرمهتلىك ئهزىز قېرىنداشالر! ھایانى ئېنىق بهلگىلهشتىكى مهقسهت شۇكى،      
  ماننىڭ بارلىق شاخچىلىرىنى چىڭ تۇتۇپ تۇرىدۇ.ھایا ئى

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئىماننىڭ  بارلىق شاخچىلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان  
بىر ئېغىز سۆز بىلهنال ئىپادىلىدى:مانا ئۇ ھایا دىن ئىبارەت. شۇڭا ھایالىق كىشى 

ئانىسىنى -یدۇ،  ئاتایالغان سۆزلىمهیدۇ،  ھایالىق كىشى باشقىالرنىڭ غهیۋىتىنى قىلما
قاقشاتمایدۇ ۋە نامازنى تهرك قىلمایدۇ،  ئۆز دىنىنىڭ پائالىیهتلىرى بىلهن 
پهخىرلىنىدۇ،  بىز ھازىر ھهممىمىز بىرلىكته مهلۇم بىر شهخسنىڭ  ئۆز بېشىدىن 
ئۆتكۈزگهن تهجرىبىلىرىگه قۇالق ساالیلى:ھایا دىن ئىبارەت بۇ گۆھهر ھایادىن یىراق  

  ان ئىنسانغا قانداق تهسىر كۆرسهتكهنلىكىنى كۆرۈۋاالالیمىز.ۋە یېقىن بولغ
  یاشالرنىڭ ئاغزىدىن ئاڭالیلى

  مېنىڭ ئىسمىم شهرىپ.
مهن سىلهرگه ئۆزۈمنىڭ بېشىدىن ئۆتكهن تهجرىبىلىرىمنى سۆزلهپ بېرىشنى 
یاقتۇرىمهن،   مېنىڭ یامان ئادەمدىن یاخشى ئادەمگه ئۆزگىرىپ قېلىشىم مۇنداق 

  بولغان:
مهن ئهمهلىیهتته بهزى یاشالرغا ئوخشاش ھېچنېمىگه پهرۋا قىلمایتتىم،  ھهر     

قانداق ئورۇندا ۋە ھهر قانداق ۋاقىتتا خالىغىنىمنى قىالتتىم،  مېنىڭ بۇرۇنقى ئۆسۈپ 
ئانامنىڭ مېنى یاخشى ئادەم قىلىپ تهربىیىلهشكه -یېتىلىشىم مهلۇم دەرىجىدە ئاتا

ئىشهنچىلىك ۋە ناماز ئوقۇیدىغان قىلىپ ئىسالم ئهخالقلىق،  -قىزىقىپ مېنى ئهدەپ
ئېڭى بىلهن تهربىیىلىگهن بولسىمۇ بىراق مهن مهكتهپ یېشىغا یهتكهندە مېنىڭ 

  مىجهزىم مهلۇم ئامىلالر سهۋەبىدىن ئۆزگىرىشكه باشلىدى.
باشالنغۇچ ئوقۇش باسقۇچۇمنى ئېلىپ ئېیتسام،  ئوقۇغۇچى بۇ باسقۇچتا 

شىغا ئۇچرایدىغان،  تاماكا چېكىپ قىزالر بىلهن ئوقۇتقۇچىنىڭ ئۇرۇپ تىللى
سۆھبهتلىشىدىغان،  خالىغاننى قىلىدىغان بىر باسقۇچ بولۇپ،  مانا بۇ ئىشالرغا ھهر 
قانداق ئوقۇش یېشىدىكى بالىالر قىزىقاتتى ۋە شۇنداقال مهكتهپته ئومۇملىشىپ 

  كهتكهن ئىدى.
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ا ئوقۇۋاتقان چاغلىرىمدا مۇشۇ مهنمۇ باشالنغۇچ،  تولۇق ئوتتۇرا ۋە ئىنىستىتۇتت  
یولغا كىرىپ قالدىم،  ئىنساننىڭ خىیالىغا كهچمهیدىغان،  ئائىلهمدىكىلهر ۋە 

  ماجرا قىلىدىغان،  بارلىق ئهسكىلىكلهرنى قىلدىم.-ساقچىالر بىلهن جىدەل
لېكىن مىنىڭ بۇ ۋاقىتالردا تۇرمۇشۇمدا ھېچ قانداق لهززەت ۋە ھوزۇرنى ھېس   

  قىلمایتتىم.
مهئىسیهت ۋە  -هن ئالالھ تائاالنىڭ مېنى ئۇخالۋاتقان چاغدا ۋە یاكى گۇناھم  

  ناچار ئهخالق بىلهن بولۇۋاتقان ۋاقتىمدا جېنىمنى ئېلىپ كېتىشىدىن بهكمۇ قورقتۇم.
شۇنىڭدىن كېیىن نۇرغۇن ئىشالر یۈز بهرگىلى تۇردى،  مهن ئۆزۈمنىڭ   

  لىق ئویلۇنۇشقا باشلىدىم.كۈندىلىك ھایاتى ۋە قىلىۋاتقان ئىشلىرىم توغرى
مهسىلهن مهن ۋە بىر دوستۇم ئېغىر قاتناش ھادىسىسىگه ئۇچرىدۇق،  نۇرغۇن 

  ئهزالىرىمىز یارىالندى،  بۇ یهردە بىر ئۆلۈمدىن ساقلىنىپ قالدۇق!
  بۇ ھادېسىدىن كېیىن دادام ماڭا نۇرغۇن نهسىھهتلهرنى قىلىپ:   

! ئهگهر سهن یاخشى ئادەم بولساڭ باالم،  سهن ماڭا ھېچ پایدىمۇ یهتكۈزمىدىڭ
ئۆزۈڭنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن،  ئهگهر سهن ئهسكى ئادەم بولساڭ شۇ ئهسكىلىكىڭ 

  بىلهن ئۆلۈپ كېتىسهن... دېگهن گهپلهرنى قىلدى.
ئهمهلىیهتتمۇ مهن قایتىدىن ئادەم بولۇشقا ئۇرۇندۇم ۋە ئۆزەمدىن قاتتىق ھېساپ    

ك داۋام ئهتتى. لېكىن مېنىڭ ئهتراپىمدا ماڭا یاردەم ئالدىم،  مانا بۇ ئىشالر ئۈچ ئایدە
بهرگۈدەك،  یاخشى ئىشالرغا ھهمكارلىشىپ بهرگۈدەك بىرمۇ دوستۇم ۋە ھهمرایىم یوق 
ئىدى،  ئهكسىچه ئۇالر مېنى یهنه قایتىدىن قاراڭغۇلۇققا سۆرەپ كىردى. ئۇنىڭدىن 

ۇن ھادىسىلهر یۈز بهردى. كېیىن گویا ئالالھ ماڭا ئاگاھالندۇرۇش بېرىۋاتقاندەك نۇرغ
مهن بىلهن بىر یاشتىكى بىر دوستۇم قاتناش ھادىسىسىدە ئۆلۈپ كهتتى،  یهنه بىرسى 
ئادەمنىڭ ئهقلىگه سىغمىغۇدەك ھالهتته لېفىتتىن چۈشۈپ كېتىپ ئۆلۈپ كهتتى. یهنه 
بىر دوستۇم تاپانچا بىلهن ئوینىشىپ ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالدى...كۈنلهر مانا مۇشۇنداق 

ى،  یېقىن دوستلىرىم تۇیۇقسىز پاجىئهلىك ئۆلۈملهر بىلهن ئۆلۈشكه باشلىدى. ئۆتت
مهن ئهمدى نۆۋەت ماڭا كهلدىمىكىن دەپ تۇرغان ۋاقتىمدا،  بىر دوستۇم كۆپرەك 
زەھهرلىك چېكىملىك چىكىۋالغانلىق سهۋەبىدىن ئۆلۈپ كهتتى،  بىز بهكمۇ یېقىن 

اتسىیىسىگه قاتناشتىم،  ئۇنىڭغا دوستالردىن ئىدۇق،  مهن ئۇ دوستۇمنىڭ ئوپىر
سۈنئى نهپهسلىنىش ماسكىسى سېلىپ قویغان بولۇپ،  ھېچبىر مىدىرالشتىن دېرەك 
یوق ئىدى،  ئاندىن دوختۇرالر ئۇنىڭ كۆكسى بىلهن مېڭىسىنى ئوپىراتسىیه 
قىلىۋېدى،  ئۇنىڭدا تىنىق دېگهن نهرسه قالمىدى،  بۇ ئىش مېنى یهنه بىر قېتىم 

ۋەتتى. مېنىڭ خىیاللىرىم پهرىشتىلهر بىلهن ئۇ دوستۇمنىڭ قاتتىق چۆچۈتۈ
ئارىسىدىكى ھېساپ ـ سوراقالر قانداق بولۇۋاتقاندۇ دېگهندەك ھهر خىل ئىشالرنى 
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تهسهۋۋۇر قىلىشقا باشلىدى. ئاخىرى مهن ئۆزۈمنى بۇ قاراڭغۇلۇقتىن قۇتۇلدۇرۇشقا ۋە 
  ەت ئېلىشقا قارار قىلدىم.ئالالھنىڭ ماڭا بهرگهن بۇ ئاگاھالندۇرۇشلىرىدىن ئىبر

مهن ئۆزۈمنىڭ یېڭى ھایاتىنى باشالش ئۈچۈن بىر تۈركۈم یاخشى ئهخالقلىق   
دوستالرنى تاپتىم،  ئۇالر بولسا ھهر دۈیشهنبه كۈنلىرى بىر مهسجىدكه دەرسكه 
باراتتى،  مهن ئىشنىڭ دەسلىۋىدە دەرس ئوقۇش دېگهن پىكىرگه بهكمۇ ئۆچ ئىدىم،  

بىلهن بىرگه بىر كۈنى شۇ دەرسكه ھازىر بولۇپ ئۆز كۆزۈم بىلهن ھهتتا مهن ئۇالر 
كۆرۈپ ئاڭلىمىغۇچه ئۇالرنىڭ بۇ پىكرىنى قوللىمىدىم. مانا بۇ باشلىنىش مېنىڭ 

  ھایاتىمدىكى ھهقىقى بىر ھایاتقا كۆز ئاچقان ئاالھىدە بىر ئۆزگىرىش بولۇپ قالدى.
ناپ یاشالر بىلهن تونۇشتۇم،  مهن بۇ ئورۇندا ئۆزى پاك،  ئهخالقلىق،  ئالىیجا  

بۇالرنىڭ كۆز قاراشلىرى منىڭ سۆزۈمدىكى قاالق پىكىرنىڭ دەل قارشىسىدا ئىدى،  
مېنىڭ قاتناشقان بىرىنچى دەرسىمدە كۈلۈپ تۇرىدىغان،  ناھایىتى زېرەك بىر ئۇستاز 

ئالىم) دەرس ئارىلىغىدا پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ (دەرس سۆزلىدى،  بۇ شهیخ
ۇر تارىخلىرىدىن ۋە ھهدىسلىرىدىن سۆزلهپ،  ئاخىرەت،  ئۆلۈم،  ئۆلگهندىن مهشھ

  كېیىن تىرىلىش ۋە ئاخىرەتته بېرىدىغان ھېساپ توغرىسىدىمۇ قىستۇرۇپ ئۆتهتتى.
مانا بۇ دەرسته سۆزلهنگهن یېقىملىق گهپلهر مېنىڭ شۇ ۋاقىتتىكى روھى ھالىتىم   

  ى.ۋە كۈندىلىك تۇرمۇش ھایاتىمغا ماس كېلهتت
مهن بۇ دامولالمنىڭ سۆزلىرىدىن قاتتىق تهسىرلهندىم،  شۇنىڭ بىلهن بۇ   

كۈندىلىك ھالقا دەرسىلىرىنى تاشلىماسلىق ۋە ئۆز ھایاتىمغا تهتبىقالپ مېڭىشنى قارار 
قىلدىم. دەرستىن كېیىن مېنى ئېلىپ بارغان دوستلىرىم مېنى باشقىالرغا 

ـ بىرى بىلهن دائىم ئۇچرىشىپ تۇرىدىغان  تونۇشتۇرۇشقا باشلىدى،  مهن ئۇالرنىڭ بىر
ئاالھىدە بىر گورۇپپا ئىكهنلىكىنى ۋە پۇتبول مهشىقلىرىگىمۇ ھازىر بولۇپ تۇرىدىغان 
یاشالر ئىكهنلىكىنى ھېس قىلدىم.  ئۇالر تېخى كهچلىك تاماقنى سىرتتا بىرگه 

سىز ئهمهس،  یهیدىكهن،  ئۇالرنىڭ بۇ كۈندىلىك ھایاتى مهن ئویلىغاندەك ئۇنداق كۆڭۈل
بهلكى،  ئهڭ كۆڭۈللۈك ھایات ئىكهن. چۈنكى ئۇالر ناماز ئوقۇپ،  ھهرخىل پۇتبول 
ئویۇنلىرىنىمۇ ئویناپ،  ئىلمى دەرسلهرگىمۇ ھازىر بولۇپ،  كۈندىلىك تۇرمۇشىنى 

  باشقىالرنى یاخشىلىققا چاقىرىپ كۆڭۈللۈك ئۆتكۈزىدىكهن.  
كۈندىلىك ھایاتىمنى بىكار مهنمۇ ئۇالرغا ئوخشاش یاخشى ئادەم بولۇپ   

ئۆتكۈزمهسلىك قارارىغا كهلدىم،  چۈنكى مهنمۇ ئهقىل ۋە ھهر جهھهتتىن ئۇالردىن 
تۆۋەن ئهمهس ئىدىم. ئهمهلىیهتتىمۇ مهن دەرسكه داۋاملىق قاتنىشىشنى ۋە كۈندىلىك 
قۇرئان ئوقۇپ تۇرۇشنى باشلىۋەتتىم،  ۋە قانداق یاشاشنىڭ یولىنىمۇ بىر ئاز 

  ،  بۇ یهردە مهسئۇلىیهت بىز ئویلىغاندەك ئۇنداق قېیىن ئهمهس ئىدى.بىلىۋالدىم
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مانا بۇ ئالالھ تائاال بىزگه یاشاشنى بېكىتىپ ئورۇنالشتۇرغان ھایات ئىدى،    
 ئالالھنىڭقانداق ۋاقىتتا ئۆلۈپ كهتسهك ئالالھ غا ئۇچرىشىشقا تهییار تۇرالىغۇدەك ۋە 

لىش ئۈچۈن یۇقۇرقىدەك ئىشالرنى قىلىش سوئالىغا جاۋاب بېرەلىگۈدەك ھالهتكه كې
  كېرەك ئىدى...

كىم ئالالھ غا ئۇچرىشىشنى یاخشى كۆرسه،  ئالالھ ئۇ كىشىگه ئۇچرىشىشنى   
یاخشى كۆرىدۇ. لېكىن ھازىر بىزنىڭ ئىچىمىزدىن كىممۇ ئالالھ قا ئۇچرشىشنى 

غرىسىدا یاخشى كۆرىدۇ؟! توغرا،  ھېچكىم ئۆلۈمنى یاقتۇرمایدۇ،  ھېچكىم ئۆلۈم تو
گهپ ـ سۆز قىلىش ۋە ئویلىنىشنى یاخشى كۆرمهیدۇ...ئهمما ھهر قانداق ئىنسان 
یۇقىرىقىدىن ئىبارەت ھهقىقهت ۋە ئالالھ كۈتۈۋاتقان مهقسهت ئۈستىدە ئوبدان 

  ئویالنسا،  ئىشنىڭ توغرا ئىكهنلىكىنى تونۇپ یېتهلهیدۇ. 
یىن ئىنىستىتۇتنى پهزلى بىلهن یاخشى ئادەم بولغاندىن كې ئالالھنىڭمهن   

پۈتتۈردۈم ۋە مىسىردىكى بىر چوڭ شىركهتته بىر یىل ئىشلىدىم،  بۇ یهرنى تاشالپ 
دۇنیانىڭ ھهرقایسى جایلىرىدا تارمىقى بار چوڭ بىر چهتئهل شىركىتىنىڭ ئوتتۇرا 

  شهرق رایونىدا سېتىلىدىغان سودا ـ سانائهت بۆلۈمىنىڭ مۇدىرى بولدۇم. 
ماڭا بهرگهن ئىنئامى ۋە  ئالالھنىڭادەم بولغانلىقىمدىن مانا بۇ مېنىڭ یاخشى ئ  

  پهزلى ئىدى. 
كىم ئالالھ دىن قورقىسا ئۇنىڭغا چىقش یولى بېرىدۇ))،  ((ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ:

  ـ ئایهت). 2تاالق سۈرىسى،  (
  یۇقىرىدا دېگهن گېپىمنىڭ خۇالسىسى:

ئېسىلىپ بویسۇنۇشتا ۋە تائىتىگه چىڭ  ئالالھنىڭھهقىقى بهخت ـ سائادەت   
ئالالھ دىن ھایا قىلىشتا بولىدۇ. یاشالر ئۆز یۇرتىدىكى كىشىلهرنىڭ ئهڭ یاخشىسى ۋە 

  ئۈلگىسى بولۇشى الزىم..
  ئالالھ ھهممىڭالرنى ئهڭ قىممهتلىك مۇكاپات بىلهن مۇكاپاتلىسۇن! 

 ** قېرىندىشىمىز شهرىپ،  بىز سهن بىلهن بىلله بولغانلىقىمىزدىن ئۆزىمىزنى
ئىنتایىن بهخىتلىك ھېساپالیمىز،  شۇنداقال بىز بىلهن بىلله بولۇشۇڭنى قىزغىن 
قارشى ئالىمىز،  سېنىڭ:"دوستلىرىم بىر ـ بىرلهپ ئۆلۈپ كهتكىلى تۇردى" دېگهن بىر 
ئېغىز سۆزۈڭ مېنى ھهقىقهتهن چۆچۇتۈۋەتتى،  مهنمۇ شۇ سۆزۈڭگه ئىالۋە بېرىشنى 

  الیىق كۆرىمهن.
نداشالر! ھهقىقهتهن بۇ دوستىمىزنىڭ:"یاشالرنىڭ ئۆلۈش ھۆرمهتلىك قېرى  

نىسبىتى كۈندىن ـ كۈنگه ئېشىپ كېتىۋاتىدۇ" دېگهن بۇ سۆزى ئادەمنى ئۇشتۇمتۇت 
  ئویغا سالىدۇ...

  * ئهمرۇ خالىد:
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  شهرىپ ئهپهندىم،  بۇ ھادىسىلهرنىڭ سىزگه بولغان تهسىرى قانداق بولدى؟     
ئۆلۈش نۆۋىتى ماڭا كهلدى دەپ تۇرغان ئىدىم،  شهرىپ:مهن سىلهرگه ئېیتقاندەك 

مېنى ھىدایهت قىلىپ،  ماڭا ئىنئامنى بهرگهنلىكىنى ھېس  ئالالھنىڭشۇ پهیتته 
قىلدىم،  قارىسام مهن تېخىچه ھایات تۇرۇپتىمهن ۋە مېنىڭ ئالدىمدا ئۆزۈمدىن ـ ئۆزۈم 

  ھېساپ ئېلىش پۇرسىتىمۇ تۇرۇپتۇ...
ئسىیهت قىلىپ،  كېچىلىرى ئالالھ دىن قوقۇشنى * سىز كۈندۈزلىرى گۇناھ ـ مه 

  قانداقمۇ بېرلهشتۈرەلىدىڭىز؟ 
ـ سىلهرگه دېگهندەك،  مهن دىني ئائىلىدە ئۆسۈپ چوڭ بولغان،  گهرچه مهن ئۆز  

ئهسلىمنى ئۇنتۇپ ئۆزگىرىپ كهتكهن بولساممۇ،  یهنىال باشقا دوستلىرىمدىن 
تىدە بىركۈن جۈمه نامىزى ۋە یىلدا بىر ئاالھىدىرەك تۇراتتىم،  ھېچ بولمىسا مهن ھهپ

قېتىم ھېیت نامىزى ئوقۇپ تۇراتتىم. ئهمما ئۇالرنىڭ كاللىسىدا ناماز توغرىلىق 
ھېچقانداق مهلۇمات یوق ئىدى،  شۇڭالشقا،  مهلۇم دەرىجىدە كۆڭلۈم بىر نهرسىنى 
ھېس قىلىپ كهچته ئۆیۈمگه قایتقاندا،  ئۆزۈمدىن ھېساپ ئېلىپ ئۆز ـ ئۆزەمگه 

  ماالمهت قىالتتىم.
  كۆپچىلىك سوئال تاشلىماقتا

ئهمهلىیهتته شهرىپنىڭ باشتىن كهچۈرگهن تهجرىبىلىرى بۈگۈنكى یاشالر 
ئوتتۇرىسىدا كهڭ تارقالغان بىردىن بىر تهجرىبه بولۇپ ھېساپلىنىدۇ. بۇنداق كىشىلهر 

  .. . مېنىڭ ئائىلهمدىمۇ بار
  مهن بىر سوئال سوراشنى ئویالپ قالدىم: 

پ ئهپهندى،  سىزنىڭ بىر ناچار ھالهتتىن یاخشى ھالهتكه ئۆزگىرىشىڭىزگه شهرى
سهۋەب بولغان ئامىل زادى نېمه؟ سىز بىر یاخشى مۇھىتتا یاشاپ تۇرۇپ قىلغان 
ئىشلىرىڭىزدىن بهخت ھېس قىلماسلىقمۇ ۋە یاكى دوستلىرىڭىزنىڭ ئارقا ـ ئارقىدىن 

  ئۆلۈپ كېتىشىدىن ئالغان ئىبرىتىڭىزمۇ؟ 
رىپ:ئهلۋەتته ھهر ئىككى خىل ئامىل سهۋەب بولغان دېسهكمۇ بولىدۇ،  ـ شه 

چۈنكى مهن پۈتۈن كۈندىلىك ھایاتىمنى یهپ ـ ئېچىش،  ئۇخالپ ـ قوپۇش بىلهن 
نىشانسىز ئۆتكۈزەتتىم. مهن بۇ تۇرمۇشنى بهخت دەپ ھېساپلىمایتتىم،  لېكىن بۇ 

مهن نېمه قىلىشىمنى مېنىڭ تۈپتىن ئۆزگىرىشىمگه ئاساس سااللمىدى،  بىراق 
بىلهلمهي تۇرغان ۋاقتىمدا،  دوستلىرىم ئارىسىدا ھهرخىل ئۆلۈم ھادىسلىرى یۈز 
بهرگىلى تۇردى.. مانا بۇ ھادىسىلهر مېنىڭ ھېس ـ تۇیغۇمغا تهسىر كۆرسىتىپ 

  پهزلى بىلهن مېنىڭ یاخشى ئادەم بولۇپ قېلىشىمغا سهۋەب بولۇپ قالدى. ئالالھنىڭ
قىنالشقاندىن كېیىن،  بۇرۇن سىزگه ئوخشاش یامان ئىشالرنى * سىز ئالالھ قا یې 

  قىلىدىغان یاشالرنى كۆرگهن چېغىڭىزدا،  قانداق ھېسىیاتتا بولدىڭىز؟
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ـ تهبىئىیكى،  مهن ئۇالرغا ناھایىتى مېھرىبان بولدۇم،  ئۇالردىن ئهمهس،   
ىڭ ئىچىدە ئۇالرنىڭ قىلغان ئىشلىرىدىن ئىچىم سىقىلىدىغان بولدى،  چۈنكى ئۇالرن

  ناھایىتى یاخشى ئادەملهر بولۇشى مۈمكىن،  بىراق ئۇالر نېمه قىلىشنى بىلمهیدۇ...
ھهرقانداق ئادەم یاخشى یولغا قایتىپ،  ئۆز دىنىغا چىڭ ئېسىلغاندىن كېیىن،   

باشقىالرغا مهسخىرە كۆزى قارىمایدىغان بولىدۇ. لېكىن ئۇنداق ئادەم باشقىالرنىڭ 
  بىلىشىگه مۇھتاج ئىكهنلىكىنى بایقایدۇ.ئۆزى بىلگهن نهرسىنى 

* ھایانىڭ بولماسلىقى بىرىنچى دۈشمهن دەپ ئویالیمهن،  سىز ھایا توغرىلىق 
ئهتراپىڭىزدىكى بىرەرسىدىن تهسىرلهنگهنمۇ یاكى یۈز بهرگهن بىرەر ئىش بارمۇ یاكى 

  بۇ سىزنىڭ ئىچىڭىزدىن ئۇرغۇپ چىققان ئهخالقمۇ؟
بىر ئادەم ئۆزىنىڭ كۆز ئالدىدا خاتا مىسالالرنى ـ مهن سىلهرگه دېگهندەك،   

كۆرۈپ تۇرسىمۇ،  شۇنىڭغا تهقلىد قىلىپ ئهگىشىپ مېڭىشقا ئۇرۇنىدۇ،  بىراق ئۇ 
  مىسالالر ئۈلگه قىلىشقا یارىمایدۇ.

  مهن سىلهرگه ھایا توغرىلىق ئازراق سۆزلهپ بېرەي:  
ۆیگه قایتىدۇ. بۇنى مېنىڭ بىر دوستۇم جۈمه كۈنلۈكى بىر كېچىدە مهس ھالهتته ئ

كۆرگهن ئاپىسى،  ئۆیگه كىرىشىنى رەت قىلىپ كۆز ئالدىدا ئىشىكىنى تاقىۋالىدۇ. ئۇ 
شۇ كىچىسى ماشىنىدا ئۇخالپ جۈمه ۋاقتىدا ئویغانسا،  ماشىنىسى ئهتراپىغا بورا 
سېلىنىپ جامائهتلهرنىڭ جۈمه نامىزىغا یىغىلغانلىقىنى ھېس قىلىدۇ،  بۇنى كۆرگهن 

ر بىلهن بىلله نامازغا تهییارلىق قىلماي، قوپۇپ ماشىنىنى ئایالندۇرۇپ دوستۇم شۇال
نامازغا كهلگهنلهرنىڭ ئوتتۇرىسىدىن چىقىپ كېتىدۇ،  بۇ دوستۇمدىكى ھایا قېنى؟ 

  مۇشۇمۇ ھایا بولدىمۇ ئهمدى؟!!!
  یاشالر ئارىسىدىكى ھایاسىزلىقنىڭ مىساللىرىدىن كۆرۈنۈشلهر 

گىرىپ یوقاپ كېتىشىنى چىن ـ دىلىمىزدىن ئۈمىد بىز بۇنداق ئهھۋالالرنىڭ ئۆز
  قىلىمىز...!

  قېنى ئهمىسه ھهممىڭالر ھایاسىزلىق ھهققىدە بىردىن مىسال كهلتۈرۈپ بېقىڭالر! 
  . . قىز ئوغۇلالرنىڭ بىرلىكته ۋېچىركا ۋە دىسكو ئوینىشى1
  . كوچىالردا  قىزالر بىلهن پهسكهش  قىلىقالرنى قىلىش.2

مۇمى یاشالر ئوتتۇرىسىدا تارالغان یۇقۇملۇق ۋىرۇس بولۇپ بۇ مهسىله ھازىر ئو
جهمىیهتكه ئېغىر تهسىر كۆرسهتمهكته...بۇ توغرىدا تارىختا مۇنداق بىر ئىش یۈز 

  بهرگهن :
پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ دەۋرىدە،  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ قېشىغا بىر 

دى،  بۇالرنىڭ ئىچىدە قهیس تۈركۈم ئهلچىلهر بهیئهت قىلىش ئۈچۈن كهلگهن ئى
ئىسىملىك بىر ئادەم بار بولۇپ،  بۇ ئادەم پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ قېشىغا 
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كېتىۋاتقاچ مهدىنىنىڭ كوچىلىرىنىڭ بىرىدە،  مهدىنىلىك بىر قىزغا چاخچاق قىلىپ 
قویغان ئىدى،  ئىككىنچى كۈنى بۇالر پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمغا بهیئهت بېرىش 

رگهن ۋاقىتتا،  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بۇالرغا بىردىن ـ بىردىن ئایرىم ئۈچۈن كى
ساالم بېرىپ قهیس دېگهن ئادەمگه نۆۋەت كهلگهندە،  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بۇ 
ئادەمنىڭ قولىنى چىڭ تۇتۇپ تۇرۇپ:"تۈنۈگۈن ئهخالقسىزلىق قىلغان ئادەم سهن 

ۈك تۇرۇۋالدى،  پهیغهمبهر شۇمۇ؟" دەپ سورىغاندىن كېیىن،  بۇ ئادەم ش
ئهلهیھىسساالم دەرھال بۇ ئادەمدىن یۈز ئۆرۈۋالدى،  شۇ ۋاقىتتا قهیس دېگهن بۇ 

ئهلچىسى! مېنىڭ بهیئىتىمنى قوبۇل قىلسىال! مهن بۇندىن  ئالالھنىڭئادەم:"ئى 
كېیىن بۇنداق ئهخالقسىزلىقنى ھهرگىز قایتا قىلمایمهن"دەپ قهسهم قىلىپ 

ن،  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ناھایىتى تهسلىكته بىر ھازا تۇرىۋالغاندىن كېیى
تۇرۇۋېتىپ بۇ ئادەمنىڭ بهیئىتىنى قوبۇل قىلىشقا مۇۋاپىق كهلدى. پهیغهمبهر 
ئهلهیھىسساالم بۇ ئادەمنىڭ بهیئىتىنى رەت قىلىپ تۇرۇۋالغىنىغا قارىغاندا،  بۇ ئىش 

  بهكمۇ خهتهرلىك...
ھۋال بهكمۇ خهتهرلىك،  مهن ھېچقانداق بىر  ھۆرمهتلىك قېرىنداشالر! بۇنداق ئه 

ئادەمنىڭ ئاپىسى ۋە بىر تۇققان ئاچىسىغا بۇنداق ئىشالر یۈز بېرىپ قالسا،  ھهرگىز 
  رازى بولۇپ قاراپ تۇرمایدىغۇ دەپ ئویالیمهن.

  . قىزالرنىڭ چىلىم ۋە تاماكا چىكىشى.3
  ن مودىغا ئایلىنىشى..ئایالالرنىڭ ئارام ئېلىش كېیىملىرىنىڭ كوچىالردا كېیىدىغا4
. بۈگۈنكى یاشالرنىڭ نامۇۋاپىق،  تىلغا ئېلىش ئېغىر بولغان سۆزلهر بىلهن توردا 5

پاراڭ سېلىشى... مېنىڭ مۇشۇ ئىشالر بىلهن شۇغۇللىنىۋاتقان قىز ـ ئوغۇلالردىن 
ئۈمىد قىلىدىغىنىم،  سىلهر ئازراق ئویالپ بېقىڭالر! سىلهر مۇشۇنداق سهت گهپ ـ 

  هن پاراڭلىشىۋاتقىنىڭالرنى ئاتا ـ ئاناڭالر كۆرسه،  قانداق بولىدۇ؟سۆزلهر بىل
ئهگهر سىلهر ئالالھ تائاال بىزنىڭ قىلغان ئىشلىرىمىزنى كۆرۈپ،  ئېغىزىمىزدىن 
چىققان سۆزلىرىمىزنى ئاڭالپ تۇرىدۇ دەپ قارىساڭالر،  ئهنه شۇ ئالالھ دىن بولسىمۇ 

  ھایا قىلمامسىلهر!؟
ىرىسىدا مهن سىلهرگه بىر ئهر بىلهن بىر ئایال  بۇ سۆھبىتىمىزنىڭ ئاخ

  ئوتتۇرىسىدا یۈز بهرگهن ھایا توغرىسىدىكى ئاجایىپ بىر مىسالنى كهلتۈرۈپ بېرەي: 
یاخشى بهندىسىنىڭ قىزى  ئالالھنىڭئۇ بولسىمۇ مۇسا ئهلهیھىسساالم بىلهن   

گهن،  مۇسا ئوتتۇرىسىدا بولغان مۇئامىله. بۇ توغرىدا سۈرە قهسهس دە شۇنداق كهل
ئهلهیھىسساالم فىرئهۋندىن قېچىپ چىققان ۋاقىتتا،  ئۇ قىزالر بىلهن ئۇچرىشىپ 

  قالغان.
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مۇسا ئهلهیھىسساالم مهدیهندىكى بىر بۇالقنىڭ ((ئایهتته مۇنداق بایان قىلىنىدۇ:  
چارۋىلىرىنى) سۇغىرىۋاتقان بىر توپ كىشىلهرنى كۆردى،  ئۇالردىن (یېنىغا كهلگهندە 

قهسهس سۈرىسى،  (قویلىرىنى) سۇغىرىۋاتقان ئىككى ئایالنى كۆردى))،  (ه باشقا یهن
  ـ ئایهت).  23

ئىككى ئایالنىڭ بىر چهتته تۇرغىنىنى كۆرۈپ،  مۇسا ئهلهیھىسساالم دەرھال    
یهنى (سىلهرگه نېمه بولدى؟ ((ئۇالرنىڭ قېشىغا بېرىپ،  ئۇالردىن مۇنداق سورایدۇ: 

تۇرۇپ قاپسىلهرغۇ؟) دېدى. ئۇالر:"پادىچىالر قویلىرىڭالرنى سۇدىن توسۇپ 
قویلىرىنى سۇغىرىپ بولغاندىن كېیىن،  ئاندىن بىز سۇغىرىمىز،  ئاتىمىز بولسا 

  ـ ئایات). 23قهسهس سۈرىسى،  (یاشىنىپ قالغان ئادەم " دېدى)). 
بۇ ئىككهیلهن مۇسا ئهلهیھىسساالمغا ئۆزىنىڭ قىیىنچىلىقىنى سۆزلهپ 

ھىسساالم بۇ ئىككهیلهننىڭ قویلىرىنى سۇغىرىپ بېرىپال مۇسا ئهلهی((بهردى:
  ـ ئایهت). 24قهسهس سۈرىسى،  (دەرەخنىڭ سایىسىغا قایتىپ كهتتى))، 

ھایا قىلىش  مۇسا ئهلهیھىسساالمنى ئۇ ئىككهیلهننىڭ خىزمىتىنى قىلىپ  
بېرىشتىن توسۇپ قویمىدى،  لېكىن خىزمىتىنى قىلىپ بېرىپال ئۆزىنى چهتكه 

  ئالدى. 
یهنى ئىككى ئایالنىڭ) بىرى مۇسا ئهلهیھىسساالمنىڭ یېنىغا  (ئۇالرنىڭ  ((

ئۇیاتچانلىق بىلهن مېڭىپ كېلىپ:"قویلىرىمىزنى سۇغىرىپ بهرگهنلىكىڭنىڭ 
 -25قهسهس سۈرىسى،  (ھهققىنى بېرىش ئۈچۈن ئاتام سىنى چاقىرىۋاتىدۇ)دېدى)) 
ىكىتى ئۇیاتچانلىق ۋە ھایا ئایهت).یهنى بۇ ئایالنىڭ مېڭىش تۇرۇشى ۋە سۆز ـ ھهر

  بىلهن بولدى...
ھۆرمهتلىك قېرىنداشالر! بىز دەۋاتقان ھایا ۋە ئۇیاتچانلىق مانا مۇشۇنىڭدىن  

  ئىبارەت.
گهپنى تامامالشتىن ئىلگىرى بىزنىڭ یهنه تهكىتلهیدىغىنىمز:ئالالھ دىن ھایا  

  ەك.قىلىش بۇ كائىناتتىكى نهرسىلهرنىڭ ئالدىنقى قاتارىدا تۇرۇشى كېر
ھۆرمهتلىك یاشلىرىمىز! باال ـ چاقا ۋە قىز ئایاللىرىمىز! بىز بۇ دۇنیادا ئالالھ دىن   

ئالدىغا بارغاندا نېمه ئىش قىلىمىز؟ گۇناھ قىلمىشىڭنى  ئالالھنىڭھایا قىلمىساق،  
  سۆزلهپ باق دېگهندە نېمه دەپ جاۋاب بېرىمىز؟!!! 

ئۈچۈن ئالالھ دىن دۇنیادا ھایالىق  بىز داۋاملىق ئاخىرەتكه تهییارلىق قىلىشىمىز  
  بولۇشىمىزغا ئۆز ئارا دۇئا قىلىشىپ تۇرایلى! 

ھهممىڭالرغا رەھمهت،  ئالالھ ھهممىمىزنىڭ قىلغان یاخشى ئىشلىرىنى قوبۇل    
  قىلسۇن. ئامىن!
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  تهۋبه توغرىسىدا
  كىرىش سۆز 

قویۇش ئهمهس،   بۇ بىر تۇتاش رىساله كاللىغا كهلگهن گهپلهرنى یۈزەكىال یېزىپ    
بهلكى بۇ ئىسالم تهشۋىقاتچىسى ئۇستاز ئهمرۇ خالىد بىلهن بىر تۈركۈم یاشالر 
ئوتتۇرسىدىكى"چىن یۈرەكتىكى سادا"سهرلهۋھهلىك ئوچۇق سۆھبهت خاتىرسىدىن 

                        . ئىبارەت یۈرەكنى تىتىرەتكۈچى جانلىق دىئالوگنىڭ نهتىجىسىدۇر
وققۇچى شۇ یۈرەكنىڭ سادالىرىنى سىلهرگه سونۇشنى ئىرادە بىز جانلىق س       

قىلدۇق،  شۇنىڭدەك ئاممىباب چۈشۈنۈشلۈك بولشىغا كۈچىمىزنىڭ یىتىشچه 
  ئۇرۇندۇق.                       

  یاخشى دۇئالىرىڭالردا ئۈنتۈپ قالماي یاد ئىتىپ تۇراسىلهر!         
  ـ نهشىرىیاتتىن          

  ۋەندىكى تېمىالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ : بۇ رىساله تۆ   
   . سىز تۆۋبىگه مۇھتاج . 1
ئۆمورنىڭ گۇناھلىرى بىردەمدىال    ، سىز تهستىقالڭ یاكى تهستىقلىماڭ . 2

   . مهغپىرەت قىلىنىدۇ
   . یاشالر تۆۋبه توغۇرلۇق سۆزلىشىۋاتىدۇ . 3
   . تۆۋبىنىڭ شهرتلىرى . 4
  بهرگهن سهرگۇزەشتىلىىرى.  ئۇالرنىڭ ئۆز ئېغىزى بىلهن دەپ . 5
  تۆۋبه بىر قېتىمدىال  تۈگهپ ئاخىرلىشامدۇ یاكى یېڭىلىنىپ تۇرامدۇ؟  . 6
  .. . . ئى ئاسى ئىنسان ! كىىچىككىنه ۋاقىت سېنى چوڭ ئىشقا ئېلىپ باردۇ7
    

  ناھایىتى شهپقهتلىك ۋە مىھرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشالیمهن
ئېغىر كهلگهن كىشىلهرگه،  گۇناھنىڭ تهسىرى بىلهن مهن بۇ رىسالىنى گۇناھلىرى 

قهلبى تارلىقنى،  نهپسى سىقىلىشنى،  یۈزىدە قایغۇ ـ ئهلهمنى ھىس قىلغان 
  كىشىلهرگه...    

ۋە ھهممه نهرسه قولىدا تۇرۇپ ھایاتنىڭ،  كۈلكىنىڭ، ئارزۇنىڭ،  كهلگۈسى    
  ..                  .ئىستىقبالىنىڭ ۋە ئهتىنىڭ تهمىنى ھېس قىاللمىغانالرغا

        . شۇنڭدەك،  ھهقىقى ساپ پاكىز ھایاتلىققا ئېنتىلگۈچىلهرگه ھهدىیه قىلىمهن  
  ھهقىقى تۆۋبه قىلىپ ئالالھ غا قایتىش 

  تهۋبه قىلغۇچىدىن مهقسهت نېمه؟ 
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تهۋبه قىلغۇچى دېگىنىمىز  ئۇ،  چىن قهلبىدىن ھهقىقى ئالالھ غا ئىلتىجا  قىلىپ،  
  ..                     . ىق ناچار ئىشلىرىغا پۇشایمان قىلىپ ئالالھ تهرەپكه قایتىقان كىشىدۇرقىلغان بارل

مانا بۇ بىز سۆزلىمهكچى بولغان ئاساسى تېىما،    شۇنىڭ ئۈچۈن بىز مۇشۇ تېمىنى 
  چۆرىدىگهن ھالدا ئىنچىكه توختۇلۇپ ئۆتىمىز.   

ھهقىقى تهۋبه قىلىشنى خۇسۇسهن مهن ئومۇمهن سىلهر ھهممىمز ئالالھ غا  
  ..    . خاالیمىز

بهزى كىشىلهر بىز بىر ئوبدان ساغالم یول بىلهن یاشاۋاتساق  بىز یهنه نېمه ئىش 
.. لېكىن مهن دەیمهن : بىز ناھایىتىمۇ  كۆپ ئىشالرغا  . قىلمىز؟!  دېیشى مۈمكىن

مىز  ناھایىتى قىیىنچىلىق) كۆپ،  بىزنىڭ گۇناھلىرى (دوچ كىلىۋاتىمىز،  بىزدە مۈشكۈله
كۆپ،  مهن شۇنداق دىیهلهیمهنكى ئهتراپىمىزدا   "چوڭ گۇناھ" قا چۈشۈپ قالغان 

  .. . نۇرغۇن كىشىلهر بار
مهن  بۇنى تۆھمهتمۇ دەي ـ لېكىن ئهمهلىیهتته نۇرغۇن یاشالر ئاتا ـ ئانىلىرىنى   

هر  ئاتا ـ قاقشىتىۋاتىدۇ،  ئاتا ـ ئانىالرنى قاقشىتىش چوڭ گۇناھ ئهمهسمىكهن ؟ سىل
ئانىالرنى قاقشىتىشنىڭ ئىسالمدىكى تۆتىنچى چوڭ گۇناھ  ئىكهنلىكىنى ئۇنتۇپ 
قالماسلىقىڭالر الزىم !  ئانىنىڭ كۆز یېشى ئالالھ تائاالنىڭ قاتتىق غهزىپىگه سهۋەب 
بولىدۇ ئهمهسمۇ؟  یاخشى ئوقۇمىغان  یاكى نىشه چهككهن ئوغلىدىن كۆڭلى ئازار 

كى  قىزى ئائىلىسىنىڭ  كىملىكى نامهلۇم بىر ئوغۇل بالىغا یېگهن دادا بولسۇن،  یا
ئهگىشىپ كهتكهنلىك سهۋەبىىدىن داۋاملىق  یىغالیدىغان ئانا بولسۇن،  مۇشۇالرنىڭ 
ھهممىسى تۆۋبىگه مۇھتاج ئهمهسمۇ؟ مۇشۇ  ئىشالر چوڭ گۇناھنىڭ  قاتارىدىن 

مىیزاندا بارلىق یامان ئهمهسمىكهن؟... سىز  ئاتا ـ ئانىڭىزنىڭ  غهزىپىنىڭ تارازا 
ئىشالردىن،  بهلكى بىر یىل ئىككى یىل ئۈچ یىلدا قىلغان مىڭلىغان گۇناھالردىن 
ئېغىر ئىكهنلىكىنى بىلمهمسىز ؟ ئۇنداقتا  بىزدە تۆۋبه قىلىشقا تېگىشلىك چوڭ 

..  سىز  ھاراق ئىچكهن كىشىلهرنىڭ قاتارىدىن بولماسلىقىڭىز  یاكى . گۇناھالر  بار
ان كىشىلهرنىڭ قاتارىدىن بولماسلىقىڭىز مۇمكىن،   لېكىن ئاتا ـ ئانىنى زىنا قىلغ

  ..   . قاقشاتقان بولسىڭىز  بۇ ئهڭ چوڭ گۇناھالرنىڭ قاتارىدىن ھېساپلىنىدۇ
  ئۇنداقتا سىز  تۆۋبىگه مۇھتاج

قانچىلغان كىشىلهر بار،  رامىزان ئایلىرىدا ناماز ئوقۇپ رامىزاندىن كېیىن 
. ڭدەك یىگىرمه یىلدىن بىرى بومدات نامىزى ئوقۇمىغان كىشىلهر بارئوقۇمایدۇ،  شۇنى

.. بومدات نامىزى پهرزلهرنىڭ قاتارىدىن ئهمهسمۇ؟ بىز نامازنى تهرك ئېتىشنىڭ ئالالھ 
تائاالنىڭ غهزىپىنى قوزغایدىغان چوڭ گۇناھ ئىكهنلىكىنى بىلهمدۇق؟ ناماز دېگهن 

رۈۋېتىدىكهن دىننى ئۆرۈگهن بولىدۇ. دىننىڭ تۈۋرۈكى قانداقلىكى ئادەم ئۇنى ئۆ
.. ئۇ یهردە "سهقهر" . ئۇنداقتا نامازنى تهرك ئېتىش چوڭ پاجىئه ھېساپلىنىدۇ
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ئىسمىلىك بىر دوزاخ  بار ئاشۇ دوزاخ توغۇرلۇق ئالالھ سۇبھانهھۇ ۋەتهئاال مۇنداق دەیدۇ 
گۈزگهن نېمه؟" ئۇالر جهننهتلهردە بولۇپ،  گۇناھكارالردىن : "سىلهرنى دوزاخقا كىر: « 

مىسكىنلهرگه تائام  . ئۇالر جاۋابهن) ئېیتىدۇ : "بىز ناماز ئوقۇمىدۇق( . دەپ سورایدۇ
بهرمىدۇق. بىز بىھۇدە سۆز قىلغۇچىالر بىلهن بىھۇدە سۆز قىالتتۇق. قىیامهت كۈنىنى 

 42مۇددەسسىر سۈرىسى ».  شۇنداق قىلدۇق)(ئىنكار قىالتتۇق،  تاكى بىز ئۆلگۈچه 
   . ئایهتلهرـ  47دىن 

ئاشۇ دوزاخ توغۇرلۇق ئالالھ مۇنداق دەیدۇ : ئۇ دوزاخ ھېچ ئادەمنى بوش    
قویۇۋەتمهیدۇ،  ئۇنىڭغا تاشالنغان ھهر قانداق ئادەمنىڭ ئهزالىرى قایناپ تىتما ـ تىتما 

ئاندىن یېڭىدىن ئهسلىگه كىلىپ یهنه تىتما ـ تىتما بولۇپ كىتىدۇ،    ، بولۇپ كىتىدۇ
.. دوزاخ دەرۋازىسىدا تۇرغان ماالئىكىلهر خۇددى . ۇنداق داۋاملىشىدۇئازاپ مانا ش

ئۇالرغا شاپائهت قىلىدىغاندەك ئۇالردىن : "سىلهرنى بۇ یهرگه نېمه كىرگۈزدى ؟ دەپ 
   . ئۇالر جاۋابهن " بىز ناماز ئوقۇمىغان ئىدۇق دەیدۇ . سورایدۇ

.. . اھالردىن قاچتىقمۇ دەیلىبىز ئالالھ تائاال نىڭ مهرھىمىتى بىلهن چوڭ     گۇن   
ئۇنداقتا سىز ھهر كۈنى قىلىۋاتقان مىڭلىغان كىچىك گۇناھالرغا قاراپ بېقىڭ ! 

.. خانىم قىزالر  . مهسىلهن : ئۆتكهن ھهپته قانچىلغان ھارام ئىشالرنى خىیال قىلغانسىز
رنى .. مهن بۇ گهپله. بىر بىرى بىلهن قانچىلىغان غهیۋەت ـ شىكایهتلهرنى قىلغاندۇ

سىلهرنىڭ ئىچىڭالرنى سىقىش ئۈچۈن دەۋاتمایمهن،  لېكىن بۇ ئارىمىزدا بوالۋاتقان 
.. بىز تۆۋبىنىڭ گۈزەللىكىنى،  گۇناھنىڭ قهبىھلىكىنى ھېس قىلىشىمىز . رىئاللىق

. گۇناھىمىزنى ئىتىراپ قىلىش باشتا بىرئاز  ئهلهملىك تۇیۇلسىمۇ،  لېكىن ئالالھ . الزىم
  سهنت قىلماستىن دەرھال تۆۋبه قىلىشىمىز الزىمدۇر.                         ئالدىدا بۇنىڭغا پى

ھهر كۈنى كهچته سىزنىڭ ئۆتكۈزگهن كۈنىڭىز توغۇرلۇق  بىرىدە یاخشىلىق یهنه    
بىرىدە یامانلىق یېزىلغان ئىككى پارچه كىتاپ كهلتۈرۈلسه،  سىز بۇنىڭغا نېمه 

سىز  . ىرىغا یېزىلغان نۇرغۇن كهلىمىلهر باردەرسىز؟ یاخشىلىق،  یامانلىق تارازىلل
بۇنىڭغا  قانداق قارایسىز ؟ بۈگۈن شۇ ئىشالرنىڭ نهتىجىسى زادى قانداق بوال ؟! سىز 
ئالالھ غا ئىتائهت قىالمسىز یاكى ئالالھ غا ئاسى بوالمسىز؟ بۇنىڭغا ئۆزىڭىز بىرنېمه 

ۆزىمىزدە مىڭلىغان دەڭ! شهكسىزكى بىز ئۆزىمىزنى تهكشۈردىغان بولساق،  بىز ئ
  گۇناھالرنى تـاپىمىز،  ئۇنداقتا بىز قاتتىق تۆۋبىگه مۇھتاج. 

سۇفیان سهۋرى) ئهینى ۋاقىتتا ناھایىتىمۇ گۈزەل بىر (تابئىنالرنىڭ بىرى بولغان    
كهلىمىنى تىلغا ئېلىپ مۇنداق دېگهن ئىدى:" مهن بىر كۈنى ئولتۇرۇپ گۇناھلىرىمنى 

الر ماۋۇ ئادەمنىڭ كىلهچهككه بولغان كۆڭۈل بۆلىشىگه! .. ـ قاراڭ. ساناپ باقتىم"
كىلهچهك ئۇنىڭ نهزىرىدە بالىمۇ ئهمهس،  خوتۇنمۇ ئهمهس ۋە یاكى مال ـ دۇنیامۇ 

.. ـ ئۇ سۆزىنى . ئهمهس لېكىن مۇستهقبهل ئۇنىڭ نهزىرىدە جهننهت بىلهن دوزاخ
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ىمنى ساناپ باقسام،  داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق دەیدۇ : مهن بىر كۈنى ئولتۇرۇپ گۇناھلىر
ۋەھالهنكى ئۇ شهرەپلىك تابىئىن تۇرۇپمۇ یىگىرمه  –یىگىرمه بىر مىڭ گۇناھ چىقتى.    

بىر مىڭ چىقتى ـ ئۇ ئۆز نهپسىگه شۇنداق دىدى: " ھهي سۇفیان! سهن یىگىرمه بىر 
مىڭ گۇناھ بىلهن پهرۋەردىگارىڭغا ئۇچۇرۇشامسهن؟ ھهر بىر گۇناھ توغۇرلۇق سهندىن 

قالسا نېمه دەرسهن؟ سهن ئاشۇ ۋاقىتتا ئۆزەڭنى ساھابىلهرنىڭ ئهۋالدى بولغان سوراپ 
  شهرەپلىك تابىئىن دەپ خىیال قىالمسهن؟...  

.. بهزىدە یامانلىق تارازا . .. بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز ناھایىتىمۇ كۆپ. ھهي   
ت قىلىپمۇ پهللىسىگه ناھایىتىمۇ چوڭ گۇناھالر قویۇلىدۇ،  ھېچقایسىمىز ئۇنىڭغا دىقه

كهتمهیمىز بهلكى بىز ئۇنى ئاددىغىنا ئىش دەپ قىلغان بولىشىمىز مۇمكىن. ئانىڭىزنى 
بوزەك قىلىڭ یاكى دادىڭىزنى ئاغزىڭىزنىڭ ئۇچىدا " ئوھوي" دەپ كىنایه ئارالش ئازار 

  ..  . خـاپىلىقالرغا) سهۋەب بولىدۇ (بېرىڭ،  بۇ ئاخىردا نۇرغۇن مۇسىبهتلهرگه 
. بىزگه ئالالھ . ز كۆپلىگهن ھاجهتلىرىمىز ئۈچۈن تۆۋبىگه مۇھتاجئۇنداقتا بى   

نىئمىتىنى یاغدۇرۇپ بهرسه تېخىچه شۈكۈر قىلمىغانلىقىمىز ئۈچۈن بىز تۆۋبىگه 
بىزگه بهرگهن نىئمىتىنى ئاشۇ ۋاقىتتا نۇرغۇن كىشىلهر  ئالالھنىڭچۈنكى  . مۇھتاج

ۈر قىلماسلىق تۆۋبىگه مۇھتاج تاپالمىغان ئىدى. ئویلۇنۇپ بېقىڭالر نىئمهتكه شۈك
  ئهمهسمۇ؟ 

بىز یىگىرمه یاكى ئوتتۇز یىلنىڭ مابهینىدە پهرۋەردىگارىمىزنىڭ یولىدىن ئېزىپ    
قالغان كىشىلهر بولغانلىقىمىز ئۈچۈن تۆۋبىگه مۇھتاج. چۈنكى یامان ئىشالرغا 

لىپ یېقىنلىشىپ قالغان كىشىلهر ئۇنى تهرك ئېتىشى مۈمكىن،  چوڭ گۇناھالرنى قى
سالغان كىشىلهر ئۇنىڭدىن قول ئۈزۈشى مۈمكىن،  لېكىن پهرۋەردىگارىمىز ئالالھ 

ئىنسانالرنى پهقهت ماڭىال ئىبادەت قىلىش   ، سۇبھانهھۇ ۋەتهئاال نىڭ " جىنالرنى
ئۈچۈن یاراتتىم" دېگهن سۆزىنى ئۇنتۇپ قالغان ئادەمنىڭ غـاپىللىقى ئالالھ غا ئاسى 

                           . ئۇ  قاتتىق تۆۋبىگه مۇھتاج بولىدۇ  ، ۇربولغان ئادەمدىنمۇ قاتتىقت
. .. بىزدە قىینچىلىقمىز كۆپ. .. ھهممىمىز مۇسىبهتكه چۈشۈپ قالدۇق. ھهي     

  ..                                                    . .. بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزمۇ كۆپ
بىزنى نېمه دەپ   ، گارىمىز نېمه دەیدۇكېلىڭالر ! بىز توغۇرلۇق پهۋەردى 

  چاقىرىدۇ؟  بىز ئورتاق بىر قاراپ باقایلى !                                                    
ئى مۇھهممهد! مېنىڭ تىلىمدىن) «ئالالھ تابارەكه ۋەتهئاال مۇنداق دەیدۇ :    

یهت قىلغان بهندىلىرىم ! گۇناھالرنى قىلىۋىرىپ ) ئۆزلىرىگه جىنا (ئېیتىقىنكى، "
خالىغان ئادەمنىڭ ) (رەھمىتىدىن ئۈمىدسىزلهنمهڭالر. ئالالھ ھهقىقهتهن  ئالالھنىڭ

جىمى گۇناھلىرىنى مهغپىرەت قىلىدۇ،  شۈبھسىزكى،  ئالالھ ناھایىتى مهغپىرەت 
قىلغۇچىدۇر،  ناھایىتى مېرىباندۇر. سىلهرگه ئازاپ كىلىپ،  یاردەمگه 
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ن بۇرۇن پهرۋەردىگارىڭالر تهرەپكه قایتىڭالر ۋە ئۇنىڭغا ئىتائهت ئېرىشهلمگىنىڭالردى
  ـ ئایهت.                                                 54ـ  53،  زۈمهر سۈرىسى ». قىلىڭالر
مانا بۇ بىز باشلىغان " غهم ـ قایغۇ " دىن كېیىن بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز،      

ۈیۈك ئالالھ تهرىپىدىن بىزگه بېرىلگهن چىقىش كهمچىللىكلىرىمىز ئهسلىتىلىپ ب
  یولى... 

یىللىق یاكى ئۇنىڭدىن كۆپرەك گۇناھالر  20سىز تهستىقالڭ یاكى تهستىقلىماڭ    
   . چىن یۈرەكتىن چىققان تۆۋبه بىلهن ئالالھ  خالىسا بىردەمدىال مهغپىرەت قىلنىدۇ

یهتنىڭ بىر قىسمى.  ئالالھ غا ـ ئا 54،  ..». پهرۋەردىگارىڭالر تهرەپكه قایتىڭالر«  
تهسلىم بولۇپ ئالالھ تهرەپكه ئۆتۈڭالر ! ـ سوئال ـ ئالالھ یۇقارقى سۆزى بىلهن بىزدىن 

  ».                  ئالالھ سىلهرنىڭ تهۋبهڭالرنى قۇبۇل قىلىشنى خاالیدۇ « نېمىنى خاالیدۇ؟ ـ جاۋاپ ـ
  ـ ئایهت  27نىسا سۈرىسى 

ئالالھ « ھ تائاالنىڭ تۆۋەندىكى ئایىتىگىمۇ قاراپ بېقىڭالر! شۇنىڭدەك  یهنه ئالال   
سىلهرنىڭ یۈكۈڭالرنى یېنىكلىتىشنى" یهنى شهرىئهت ئهھكاملىرىنى سىلهرگه 
ئاسانالشتۇرۇشنى " خاالیدۇ. ئىنسان "نهپسى خاھىشىغا خىالپلىق قىلىشتىن" ئاجىز 

         ـ ئایهت.                    28نىسا سۈرىسى  . »یارىتىلدى
  ، ئهگهر سىز تهۋبه قىلمىسىڭىز قىیامهت كۈنى ناھایىتى ئېغىر كۈنگه قالىسىز   

.. ئالالھ تائاالنىڭ . بىز ئاجىز بولغانلىقتىن ئالالھ بىزدىن یه ڭگىللىتىشنى خاالۋاتىدۇ
  تۆۋەندىكى سۆزىنى مۇالھىزە قىلىپ بېقىڭالر !                         

ئالالھ ھارام قىلغان   ، ىنچى بىر مهبۇدنى شېرىك قىلمایدۇئۇالر ئالالھ غا ئىكك«
ناھهق ئادەم ئۆلتۈرۈش ئىشىنى قىلمایدۇ،  زىنا قىلمایدۇ،  كىمىكى بۇ "گۇناھالر" نى 
قىلىدىكهن،  " ئاخىرەتته " ئۇ جازاغا ئۇچرایدۇ. قىیامهت كۈنى ئۇنىڭغا ھهسسىلهپ 

پهقهت " ئۇالرنىڭ  . غان ھالدا قالىدۇئۇ مهڭگۈ ئازاپ ئىچىدە خارالن  ، ئازاپ قىلىنىدۇ
ئىچىدىن" " بۇ دۇنیادىكى چېىغىدا " تهۋبه قىلغان،  ئىمان ئېیتىقان ۋە یاخشى 
ئهمهللهرنى قىلغانالرال بۇ ھالدا قالمایدۇ،  ئالالھ ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى یاخشىلىققا 

». غۇچىدۇر ئالماشتۇرىدۇ،  ئالالھ تولىمۇ مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر  ۋە مهرھهمهت قىل
  ـ ئایهتلهر.  70ـ ئایهتتىن  68پۇرقان سۈرىسى 

بۇ  یامان ئىشنى قىلىۋىرىپ یۈزەكىال تهۋبه قىلىپ قویسا گۇناھالر تهلتۆكۈس     
مهغپىرەت قىلىنىدۇ دېگهنلىكمۇ ئهمهس،   بۇ پهقهت ھهقىقى تهۋبه قىلىپ،  ئىخالس 

نلىقلىرىمىزنى یاخشىلىققا بىلهن یاخشى ئهمهللهرنى قىلساق ئالالھ ئۆتكۈزگهن یاما
                                          . ئۆزگهرتىپ بىرىدۇ دېگهنلىكتۇر

مهسىلهن: مهلۇم بىر ئادەم ئازغۇنلۇقتا بهش یىل ناماز ئوقۇماي تهرك ئهتتى دەیلى،    
ئۇ،  ئالالھ نى تونۇپ چىن یۈركىدىن ھهقىقى تهۋبه قىلىپ نامازنى سۈننهتلىرى بىلهن 
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لۇق ئادا  قىلىپ،  ئالالھ بۇیرۇغان بارلىق یاخشى ئىشالرنى قىلىپ،  یامان ئىشالرنى تو
تهرك ئهتسه،  ئۇنىڭ ئىلگىرى ئازغۇنلۇقتا قىلغان بهش یىللىق گۇناھلىرى ئالالھ  

            . تهرىىپىدىن مهغپىرەت قىلىنىدۇ
پاك دەپ  . ئى ئالالھ سهن نېمه دېگهن كهرەملىك ـ ھه !!! سىنى ھهممىدىن.. 

ئىتىقاد قىلىمهن... شۇنىڭدەك یولباشچىمىز پهیغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهیھى  
ۋەسهللهممۇ تهۋبه توغورلۇق سۆزلهپ ناھایىتى مۇالیىم بىر ئىنساننىڭ قسسىسىنى 
ھىكایه قىلىپ مۇنداق دەیدۇ : " قىیامهت كۈنى پهرۋەردىگارىمىز تابارەكه ۋەتهئاال ئاشۇ  

ئۇ   ، :" ئى بهندەم! نامه ـ ئهمهل دەپتىرىڭنى ئوقۇغىن " دەیدۇئىنسانغا خىتاپ قىلىپ 
ئىنسان نامه ـ ئهمهل دەپتىرىنى ئوقۇغاندىن كېیىن ساناپ تۈگهتكۈسىز گۇناھلىرىنى 
كۆرىدۇ ـ دە،  كۆڭلىدە " مهن ئهمدى ھاالك بولۇپ تۈگىشىدىغان بولدۇم،  یۈزۈم قارا 

ئالالھ سۇبھانهھۇ ۋەتهئاال ئۇنىڭغا یهنه  شۇ ئهسنادا . بولىدىغان بولدى" دەپ ئویالیدۇ
خىتاپ قىلىپ " ئى بهندەم ! نامه ـ ئهمىلىڭنى یهنه بىر قېتىم ئوقۇغىن" سهن تهۋبه 
قىلغان ئهمهسمۇ؟ دەپ ئۇنىڭغا ئهسلىتىدۇ.. شۇ ۋاقىتتا ئۇ،  ئىنسان" شۇنداق ئى 

ـ ئهمهل دەپتىرىنى ۋە نامه   ، پهرۋەردىگارىم مهن راستىنال تهۋبه قىلغان ئىدىم " دەیدۇ
ئۇ پىكىر  . قایتا ئوقۇپ بارلىق یامان ئىشلىرىنىڭ یاخشىلىققا ئۆزگهرگهنلىكىنى كۆرىدۇ

چىن دىلىمدىن تهۋبه  (قىلىپ " مهن نۇرغۇن یامان ئىشالرنى قىلغان بولساممۇ 
قىلغانلىقىم ئۈچۈن ) ھازىر ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ یاخشىلىققا ئېرىشىپتىمهن دەیدۇ ـ دە،  

گارى ئالالھ قا یۈزلىنىپ:"ئى پهرۋەردىگارىم! مېنىڭ یهنه ماالئىكىلهر یازماي پهرۋەردى
  ..              . مهن ئۇنى ئۆزەم ناھایىتى ئوبدان بىلىمهن"دەیدۇ  ، قالغان  نۇرغۇن  گۇناھلىرىم بار

پهیغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهیھى ۋەسهللهم ئۇنى سۆزلهپ بېرىۋاتقان چاغدا   
  .. . شهرەپلىك ئېزىق چىشلىرى ئاشكارا بولغان ئىدى كۈلۈمسىرەپ)ئۇنىڭ(

  . ئۇ نېمه دېگهن كۆڭۈللۈك ـ ھه!   . تهۋبىنىڭ گۈزەللىكىنى كۆرگهنسىلهر  
پهیغهمبهر  سهللهلالھۇ ئهلهیھى ۋەسهللهمنىڭ یهنه بىر ھهدىسىنى مۇالھىزە     

 . ۋبه قىلىڭالرقىلىپ بېقىڭالر ! ئۇ مۇنداق دەیدۇ :"ئى خاالیىق سىلهر ئالالھ غا ته
مهن ھهر كۈنى ئالالھ غا یۈز قېتىم تهۋبه قىلىپ یۈز  . ئالالھ دىن مهغپىرەت تىلهڭالر

  قېتىم مهغپىرەت تىلهیمهن".      
  مهنىسىنى مۇسلىم رىۋایهت قىلغان.                     ، بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋایهت قىلغان

هللهلالھۇ ئهلهیھى ۋەسهللهم گۇناھالردىن ئهلچىسى پهیغهمبىرىمىز س ئالالھنىڭ   
ئهلچىسى  ئالالھنىڭخالى تۇرسا،  ۋاھالهنكى سىز خاتالىشىدىغان بهندە تۇرۇپ،  

ھهركۈنى یۈز قېتىم ئالالھ غا تهۋبه قىلىپ،  ئالالھ دىن مهغپىرەت تىلهیدىكهن،  سىز 
  مىغانسىز ؟!! ئېھتىمال ئون یىلدىن بۇیان بىرەر قېتىممۇ ئالالھ غا تهۋبه قىلىپ باق
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ئىبنى ئۆمهر مۇنداق دەیدۇ :" بىز رەسۇلۇلال سهللهلالھۇ ئهلهیھى ۋەسهللهمنىڭ     
تهۋبهمنى  . بىر ئولتۇرۇشتا یۈز قېتىم : ئى پهرۋەردىگارىم ! مېنى مهغپىرەت قىلغىن

قۇبۇل قىلغىن. شهكسىزكى سهن تهۋبىنى قۇبۇل قىغۇچىسهن،  ناھایىتى 
نى سانىغان ئىدۇق. تىرمىزى ۋە ئهبۇ داۋۇد رىۋایهت مېھرىباندۇرسهن" دېگهنلىكى

  قىلغان 
یهنه بىر قېتىم پهیغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهیھى ۋەسهللهم ساھابىلهر بىلهن  

سۆزلىشىۋىتىپ بىر ئاز شۇك تۇرىدۇ،  ئاشۇ ۋاقىتتا ساھابىلهر ئۇنىڭ "ئالالھ دىن 
ىن مهغپىرەت تىلهیمهن،  . ئالالھ د. مهغپىرەت تىلهیمهن،  ئالالھ غا تهۋبه قىلىمهن

. ئۇنىڭدىن كېیىن یهنه بىر ئاز . ئالالھ غا تهۋبه قىلىمهن " دېگهنلىكىنى ئاڭالیدۇ
سۆزلهپ ئاندىن ئىككىنچى قېتىم یهنه ئالالھ دىن مهغپىرەت تهلهپ قىلىش ۋە ئالالھ 

  ..                               . غا تهۋبه قىلىش ئۈچۈن یهنه شۇكالپ قاالتتى
ئهبۇ مۇسادىن رىۋایهت قىلىنغان پهیغهمبهر سهلهلالھۇ ئهلهیھى ۋەسهللهمنىڭ    

مۇنۇ سۆزىنى ئاڭالپ بېقىڭ ! ئۇ مۇنداق دەیدۇ :" ئالالھ ئهززۇ ۋەجهلله كۈندۈزى یامان 
ئىش قىلغان ئادەمنىڭ تهۋبىسىنى قۇبۇل قىلىش ئۈچۈن كېچىدە قولىنى یایىدۇ. 

ۋبىسىنى قۇبۇل قىلىش ئۈچۈن كۈندۈزى كېچىسى یامان ئىش قىلغان ئادەمنىڭ ته
ھهتتا كۈن مهغرىپتىن چىققانغا قهدەر "    بۇ ھهدىسنى مۇسلىم  . قولىنى یایىدۇ

  رىۋایهت قىلغان 
 . ئهسىلىدە قولىنى یېیىشقا تېگىشلىك كىشى كىم ؟ ئهلۋەتته مۇھتاج بولغان ئادەم   

ھ سېخىلىق قىلىپ قولىنى مۇھتاج بولغان ئادەم كىم ؟ ئهلۋەتته بهندە.  لېكىن ئالال
                        . بهندىگه ئېچىپ یېیىۋاتىدۇ

ۋە یهنه پهیغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهیھى ۋەسهللهمنىڭ تۆۋەندىكى سۆزىگه قۇالق   
سېلىپ بېقىڭ! ئۇ مۇنداق دەیدۇ:" پهرۋەردىگارىمىز كېچىنىڭ ئاخىرقى ئۈچتىن 

قىلىدۇ؟ مهن ئۇنىڭ تهۋبىسىنى قۇبۇل  كىم تهۋبه (بىرىدە دۇنیا ئاسمىنىغا چۈشۈپ 
 . كىم مهغپىرەت تهلهپ قىلىدۇ؟ مهن ئۇنى مهغپىرەت قىلىمهن " دەیدۇ . قىلىمهن

ئالالھ ھهر كۈنى بومداتتىن تهخمىنهن ئۈچ یىرىم سائهت ئىلىگىرى بىز تهرەپكه 
  .. . یۈزلىنىدۇ

ۇنۇ خهۋرىنى سىز پهیغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهیھى ۋەسهللهمنىڭ بىزگه بهرگهن م  
ئویالپ بېقىڭ! ئۇ مۇنداق دەیدۇ :" ئالالھ بهندىسىنىڭ تهۋبىسى بىلهن خۇشال بولىدۇ 
" سىز ئویالپ بېقىڭ ! سىز بىر قانچه یىلدىن بىرى ئالالھ غا ئاسى بولۇپ چوڭ 

ئاندىن سىز مهلۇم بىر كۈنى " ئى پهرۋەردىگارىم ئالالھ! مهن   ، گۇناھالرنى قىلدىڭىز
گۇناھ ئىشالرنى ئىككىنچى قىلمایمهن" دىسىڭىز   ، هۋبه قىلدىمچىن دىلىمدىن ت

   . ئالالھ مۇشۇ تهۋبىدىن مهمنۇن بولىدۇ
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  یاشالر  سۆزلىشىۋاتىدۇ
A:  

مېنىڭ تهۋبه توغۇرلۇق بىر ھېكایهم بار،  مهن داۋاملىق ئاتا ـ ئانام بىلهن 
ېرىپ قویاتتىم،  تاكاللىشىپ بهزىدە ئهۋازىم یۇقىرى كۆتىرىلهپ كىتىپ ئۇالرغا ئازار ب

مهن ئاتا ـ ئانىنى ئاچچىقلىتىشنىڭ چوڭ گۇناھ ئىكهنلىكىنى بىلگهندىن كېیىن ئاتا ـ 
 . ئانامنى رازى قىلىپ گۇناھىمنى یۇیۇش ئۈچۈن یاخشى ئهمهللهرنى قىلىشقا باشلىدىم

مهن ئاتا ـ ئانامنىڭ ئاچچىغى كىلىدىغان ئىشنى ئىككىنچى قىلماسلىققا قهتئى بهل 
    . باغلىدىم

شۇندىن كېیىن ئاچچىغىم كهپقالسا،  دەرھال تاھارەت ئېلىپ  ئىككى رەكئهت 
تهۋبه نامىزى ئوقۇپ نېرۋامنى تېنچىالندۇرۇش ئۈچۈن ئالالھ غا ئىلتىجا  قىلىدىغان 

ئىلگىرى بۇ  ئىش بىرئاز قېیىن تۇیۇلغان بولسىمۇ  ئالالھ غا شۈكرى ھازىر  . بولدۇم
الھ قىلىشى بىلهن ئاتا ـ ئانامنىڭ ئالدىدا قهتئى یۇقىرى ئالالھ تائاال نىڭ قهلبىمنى ئىس

ئاۋاز بىلهن گهپ قىاللمایدىغان بولۇپ قالدىم،   مانابۇنى ئالالھ تائاالنىڭ ماڭا بولغان 
  مهرھهمىتى دەپ قارایمهن...                                                 

   :B      
ىنىڭ ئىككى رەكئهت تهۋبه نامىزى دېگهن بۇ نېمه دېگهن یاخشى ئىش،  ماڭا س 

گىپىڭ ئاالھىدە تهسىر قىلدى،  مهن سىنىڭ شۇ ئىشىڭنى ئۆلگه قىلماقچى 
چۈنكى پهیغهمهر سهللهلالھۇ ئهلهیھى ۋەسهللهممۇ بىر ھهدىسىدە مۇنداق  . بولۇۋاتىمهن

 دېگهن ئىكهن :" كىمىكى بىرەر گۇناھ ئىشنى قىلىپ سالغان بولسا،  دەرھال تاھارەت
  .."           . ئېلىپ ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇپ تهۋبه قىلسۇن

بهزى ئادەملهر بىرەر ھهدىس قۇددۇسىنى یاكى تهۋبه تۇغۇرلۇق سۆزلهنگهن بىرەر    
ئایهتنى  یاكى پهرۋەردىگارىمىزنىڭ بهندىلىرىگه بولغان مىھرىبانلىقىنى ئاڭلىسىمۇ،  

تهۋبه قىلسا) ئاسانال  مهغپىرەت  ئهگهر ھهقىقى(ئۆزىنىڭ بارلىق گۇناھلىرىنىڭ 
  ..            . قىلىنىشنىڭ مۈمكۈن ئىكهنلىكىگه ئىشهنمهیدۇ

ئهگهر ھهقىقى تهۋبه قىلسا) (ئهمهلىیهتته كىشىلهر یىگىرمه یىللىق گۇناھنىڭ   
. مهن سىزگه شۇنداق قهسهم . بىردەمدىال  مهغپىرەت قىلىندىغانلىقىنى بىلمهیدۇ

سا ئاشۇ ئىش چوقۇم مۈمكىن. ئهگهر ئىشهنمىسىڭىز   ئهبى زەر قىلىمهنكى ئالالھ خالى
دىن رىۋایهت قىلىنغان ماۋۇ ھهدىسكه قاراپ بېقىڭ ! "ئۇ مۇنداق دەیدۇ : پهیغهمبهر 
سهللهلالھۇ ئهلهیھى ۋەسهللهم  ئالالھ ئهززۇ ۋەجهللىدىن یۆتكهپ مۇنداق دېگهن:" 

ئۇنىڭغا ئون ھهسسه زىیادە قىلىپ قانداقلىكى ئادەم بىر یاخشى ئىشنى قىلسا،  ئالالھ 
یازىدۇ یاكى ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ؛ قانداقلىكى ئادەم بىرەر یامان ئىشنى قىلىدىكهن ئۇنىڭ 

       . یاكى مهغپىرەت قىلىنىدۇ  ، جازاسى شۇ یامان ئىشىنىڭ بارابىردە بولىدۇ
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قانداقلىكى ئادەم زېمىندەك خاتالىق ئۆتكۈزۈپ مېنىڭ ئالدىمغا ماڭا ھېچ   
سىنى شېرىك كهلتۈرمهي كىلىدىكهن،  مهن شۇنىڭ بارابىرگه ئۇنى مهغپىرەت نهر

قىلىمهن. قانداقلىكى ئادەم ماڭا بىر غىرىچ یېقىنلىشىدىكهن مهن ئۇنىڭغا بىر گهز  
یېقىنلىشىمهن،  كىمىكى ماڭا بىر گهز  یېقىنلىشىدىكهن مهن ئۇنىڭغا بىر غۇالچ 

كهن مهن ئۇنىڭغا یۈگۈرۈپ بارىمهن". بۇ یېقىنلىشىمهن،  كىمىكى ماڭا مېڭىپ كېلىدى
  ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋایهت قىلغان.          

پهیغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهیھى ۋەسهللهمنىڭ ۋاقتىدىمۇ كىشىلهردىن بىرسى تازا  
ئهلچىسى  ئالالھنىڭتهستىقلىماي پهیغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهیھى ۋەسهللهمگه " ئى 

مهتنى بېرىپ مېنى یاخشى ئىشالرغا بۇیرۇپ تهۋسىیه قىلغان ئالالھ ماڭا نۇرغۇن نېئ(
بولسىمۇ ) مهن ئالالھ غا ناھایىتى كۆپ خىیانهت قىلغان ئادەممهن مېنىڭ بۇزۇق 
ئىشلىرىم بهك كۆپ دېگهن ئىدى. پهیغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهیھى ۋەسهللهم ئۇنىڭغا " 

ئىشلىرىم كۆپ تۇرسا،   تهۋبه قىلغىن دىدى.. ئۇ ئادەم  مېنىڭ خىیانهت ۋە بۇزۇق
ئالالھ یهنه مېنى مهغپىرەت قىالمدۇ ؟ دىدى. پهیغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهیھى ۋەسهللهم 
"ئهلۋەتته مهغپىرەت قىلىدۇ"  دىدى. شۇ ۋاقىتتا ھىلىقى ئادەم ئۆز ـ ئۆزىگه " مېنىڭ 

ر " قىلغان بارلىق خىیانهت ۋە یامان ئىشلىرىمنى مهغپىرەت قىلىدىغان ئالالھ بۈیۈكتۇ
   . دەپ یۈرۈپ كهتتى

تهۋبىڭىزنى قۇبۇل  ئالالھنىڭ. ئهگهر سىز . ئوبدان دىققهت قىلىڭ!   
سۈپهتلىرىدىن بىرنى بىكار  ئالالھنىڭقىلدىغانلىقىنى تهستىقلىمىسىڭىز  سىز 

تهۋبىنى قۇبۇل قىلىشىغا شهكته بولۇپ  ئالالھنىڭ.. یهنى سىز  . قىلىۋەتكهن بولىسىز
"تهۋۋاب" دېگهن سۈپىتىگه شهك قىلغان بولىسىز ـ دە،   ھنىڭئالالقالسىڭىز،  سىز 

سىزنى یېقىندا مهغپىرەت قىلدىغانلىقىغا شهك قىلىپ یهنه ئاسى بولغان  ئالالھنىڭ
  ، .. بۇ ۋاقىتتا شهیتان سىزنىڭ قاتتىق ئاسى بولغانلىقىڭىزنى قاراپ كۈلىدۇ. بولىسىز

ۈۋاتقان چاغدىمۇ سىزگه " ئالالھ شۇنىڭ ئۈچۈن شهیتانالر سىز ئهرەفات تېغىدىن چۈش
مېنى مهغپىرەت قىلمىدىمىكى دەپ ئویالۋاتىمهن" دىگۈزىدۇ،  مانا بۇ  مهغىپىرەتتىن 

   . كېیىنكى تۇنچى گۇناھ ھېساپلىنىدۇ
  :C   

مهن بىرەر دىنى پىروگرامما یاكى شۇنىڭغا ئوخشاش نهرسىلهرنى كۆرگهن     
كۈن تهرتىپلىك ئوقۇپ یهنه ئوقۇمایتىم. بۇ   ۋاقتىمدا نامازنى ئوقۇمایتىم،  بىر ئىككى

ئىش مهن توي قىلغانغا قهدەر داۋاملىشىپ كتىۋەردى. بىر كۈنى ئایالىمنىڭ ئۇرۇق ـ 
تۇققانلىرىدىن بىرى ماڭا ناماز توغۇرلۇق بىر مۇنچه گهپ قىلغان بولسىمۇ،  یهنه بهزى 

ىر ئوتنىڭ جىسمىمغا ۋاقىتالردا نامازنى ئۈزۈپ قویدۇم. ئاخىرى بىر كۈنى چۈشۈمدە ب
تۇتاشقانلىقىنى مهن ئۇ ئوتتىن قۇتقۇزۇۋىلىشنى تهلهپ قىلىپ تۇققانلىرىمدىن 
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. شۇنىڭدىن كېیىن مهن . بىرىنىڭكىگه یۈگۈرگهنلىكىمنى كۆرۈپ ئویغۇنۇپ كهتتىم
پهرۋەردىگارىمىز ئالالھ سۇبھانهھۇ ۋەتهئاال مېنىڭ  . نامازغا سۇس قارىمایدىغان بولدۇم

ىپ ناماز ئوقۇشۇمغا ئالتۇن یولنى ئېچىپ بهردى،  بۇ مېنىڭ تۇنجى مهسجىدكه بېر
بۈیۈك ئالالھ غا  . قېتىم خۈپتهن نامىزىنى ئوقۇش ئۈچۈن مهسجىدكه كىرىشىم ئىدى

   . شۈكرى شۇندىن تارتىپ ھازىرغىچه نامازنى ئۈزۈپ قویمىدۇم
:D     

قا كۆڭۈل بۆلۈپ ئهمهلىیهتته مهنمۇ تهۋبىگه ئالدىراشتىن ئىبارەت مۇھىم بىر ئىش
چۈنكى كۆپىنچه كىشلهر گۇناھ ئىشالرنى قىلىپ تۇرۇپ " مهن ئالالھ  . كىلىۋىتاتتىم

یېقىندا دېگهن زادى قانداق گهپ!  . خالىسا یېقىندا تهۋبه  قىلىۋالىمهن" دەیدۇ
ئهجهلنىڭ مۇئهییهن ۋاقتىنى ھېچكىم بىلمىسه،  بۇ گهپنى دېیشكهئادەمنىڭ قانداق 

  رادەرلهر  گهپنى  ئاز  قىلىپ تهۋبىگه ئالدىرایلى !!!                         ئاغىزى بارىدۇ؟ بۇ
  :E    

  ، بهزىدە مهنمۇ ھېس قىپقالىمهن،  بىز پهرۋەردىگارىمىزغا  ئاسىلىق قىلىمىز
پهرۋەردىگارىمىز ئالالھ نىمۇ تونۇمایمىز ! ئۇنىڭ بىزگه بهرگهن نېئمىتىنىمۇ تونۇمىدۇق 

ۈنكى بىز ئۇنى ھهقىقى تونۇپ قهدىرلىگهن بولساق،  گۇناھ ۋە قهدىرلىمىدۇق...چ
  ..         . ئىشالرنى قىلىپ ئاسى بولۇشقا ئهبهدى جۇرئهت قىاللمىغان بوالتتۇق

  :F    
بۇ ئورۇنلۇق گهپ بولدى،  ئهمهلىیهتتىمۇ  بۇ یهردە ناھایىتى گۈزەل بىر كهلىمه    

ۇ ئهلهیھى ۋەسهللهم مهدىنىگه كىرىپ ئهلچىسى پهیغهمبهر سهللهلالھ ئالالھنىڭ. . بار
تۇنچى قېتىم مۇنداق دېگهن ئىدى" ئى خاالیىق پهرۋەردىگارىڭالرنى چىن دىلىڭالردىن 
یاخشى كۆرۈڭالر!" یهنى قهلبىڭىزدىكى ئهڭ بۈیۈك زاتنى ئالالھ قىلىڭ. ئهگهر 

ىلىپ پهرۋەردىگارىمىزنى تونۇسىڭىز یېقىندا تهۋبه قىلىسىز،  ئهگهر ئۇنىڭ مهقامىنى ب
ھېس تۇیغۇڭىزنىڭ قىممىتى ئالالھ نى تونۇش   ، قهدىرلىسىڭىز یېقىندا تهۋبه قىلىسىز

بىلهن بولسۇن! سىزنىڭ ھایا قىلىش قىممىتىڭىز ئالالھ دىن ھایا قىلىش بىلهن 
ئۇنىڭغا   ، بولسۇن ! سىزنىڭ خىجىل بولۇش قىممىتىڭىز ئالالھ نى غهزەپلهندۈرۈپ

             . ش  بولماسلىقىڭىزغا قاراپ ئۆلچهنسۇن !ئاسى بولغان چاغدا خىجىل بولۇ
  تۆۋەندىكى تهۋبىنىڭ شهرتلىرىگه سىزنىڭ  پىكرىڭىز قانداق؟ 

  یاشالرنىڭ قارىشى :
  گۇناھ ـ مهئسىیهتتىن یىراق بولۇش، نامازنى كۆپ ئوقۇش ۋە مهغپىرەت تىلهش؛ 

تىق ئىتائهت گۇناھ ـ مهئسىیهتتىن قهتئى قول ئۈزگهندىن كېیىن، ئالالھ غا قات
  قىلىش؛ 

  گۇناھ ئىشنى ئىككىنچى قایتا قىلماسلىق ۋە زالىمالرغا قارشى تۇرۇش.    
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ئهمهلىیهتته سىلهرنىڭ بۇ قارىشىڭالرنى یىغىنچاقلىغاندا،   ئالالھ غا تهۋبه     
قىلماقچى بولغان قایسى بىر گۇناھىڭالر بولسۇن تۆۋەندىكى شهرتلهرنى ئۆز ئىچىگه 

                                     ئالىدۇ :         
  بىرىنجى شهرت: گۇناھىغا پۇشایمان قىلىش :  
یهنى بىر ئىنساننىڭ مىڭلىغان چوڭ كىچىك گۇناھلىرى بولۇپ ئۇ،  تهۋبه قىلغان  

چاغدا "مهن بۇ گۇناھ ئىشنى نېمه دەپ قىلغاندىمهن" دەپ قهلبىدە بىر ئهلهم 
رمه یىللىق گۇناھ بولسىمۇ ئۇ،  تهۋبه قىلغان پۇچۇلىنىشنى ھېس قىلىشى كېرەك.. یىگى

   . چاغدا قاتتىق پۇشایمان قىلىپ قهلبى قورقۇنچىدىن تىتىرىشى كېرەك
ـ سوئال: ئهگهر مهن ئاتا ـ ئانامنى قاقشىتىپ كېیىن ئۇ ئىككىسىنىڭ بىرى ئۆلۈپ  

       كهتسه،  مهن قانداق تهۋبه قىلىمهن؟                                         
ـ جاۋاپ: بىز یۇقىردا دېگهندەك سىز قاتتىق پۇشایمان قىلغاندىن سىرت ئۇالر  

ھهققىدە كۆپ یاخشى ئىشالرنى قىلىڭ! ناماز ئوقۇپ دۇئا قىلىڭ ! ئۇالرغا ئاتاپ ئۆمرە 
مهغىپىرىتىگه  ئالالھنىڭقىلىڭ! ھهج قىلىڭ !  مانابۇ ئىشالر  چوقۇم سىزنى 

   . ئېرىشتۈرىدۇ
نچى شهرتى : گۇناھ ئىشالرنى چۇرت تهرك ئېتىپ،  تهۋبىنىڭ ئىككى

  پوزىتسىیسىنى یاخشى ئىشالرغا بۇراش : 
ئۈچىنچى شهرتى: گۇناھنى ئىككىنچى قىلماسلىققا قاتتىق بهل باغالپ ئالالھ   

  بىلهن توختام تۈزۈش.          
ئهگهر سىز مۇشۇ ئۈچ ئىشنى راۋۇرۇس قىاللىىسڭىز،  ئالالھ سىزنى مهغپىرەت 

                                     . دۇ،  گۇناھلىرىڭىز ئۆچۈرۈلىدۇ،  سهھىپىڭىز ئاق بولىدۇقىلى
ھازىر مۇشۇ  رىسالىنى ئوقۇۋاتقان ئوقۇرمهنلهرمۇ دەرھال قىلغان گۇناھلىرىغا   

پۇشایمان قىلىپ،  گۇناھ ئىشالرنى ئىككىنچى قىلماسلىققا چىن قهلبى بىلهن بهل 
  ..  . دەرھال ئوچۈرۈلىدۇباغلىسا،  گۇناھلىرى 

مهغپىرەت قىلىشى ئهلۋەتته ئۇنىڭ قهلبىگه قاراپ  ئالالھنىڭئهسكهرتىش:    
  بولىدۇ.   

كېلىڭالر ئابدۇراھمان نىڭ ھېكایىسىنى بىر ئاڭلىۋېتىپ ئاندىن گىپىمىزنى     
  . ! . داۋامالشتۇرایلى

  ئۇنىڭ ئۆز تىلىى بىلهن سۆزلهپ بهرگهن سهرگۈزەشتىسى: 
ىم ئابدۇراھمان،  قانۇن پاكۇلتېتېنىڭ ئۈچىنچى یىللىقىدا ئوقۇیمهن،  ئۆیۈم ئىسم   

خهلق كۆچىسىدا،  مهن تهنتهربىینى ناھایىتى یاخشى كۆرىدىغان بولۇپ 
ئائىلهمدىكىلهر مېنى داۋاملىق ئۇنىڭغا قىزىقتۇراتتى. مېنىڭ بویۇم ئۇزۇن بولغاچمىكىن 

.. . لۇپ چېنپىیۇن بولسام دەپ ئویالیتىممهن داۋاملىق بىر ۋالىبۇل تهنھهركهتچىسى بۇ
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شۇ ئارزۇ ـ ئارمان بىلهن بىر كۈنى چوڭ بىر تهنتهربىیه كولۇبلىرىنىڭ بىرىگه بارغان 
زامانغا ماسلىشىش ۋە سهۋىیه   ، ئىدىم،  ئۇالرنىڭ ئاساسلىق ئۆلچىمى یۈرۈش ـ تۈرۈش

بۇ ئىش ماڭا  . تىئىكهن،  ئهلۋەتته مېنىڭ ھازىرقى ھالىتىم بۇ ئۆلچهمگه ماس كهلمهی
ئاخىرى مهنمۇ  ئاشۇ یۇقىرى سهۋىیهدىكى   ، قاتتىق تهسىر قىلغان بولسا كېرەك

  زامانىۋىي ئىنسانالرغا بىر ئوخشاپ بېقىشنى كۆڭلۈمگه پۈكتۈم... 
شۇندىن باشالپ مهنمۇ ئۇالرغا ئوخشاش نهدە تاماششا بولسا ئاق ـ قارىنى 

.. شۇنىڭ بىلهن . ئوغۇلالر بىلهن تونۇشتۇم كۆپلىگهن قىز ـ . سۈرۈشتۈرمهي بېرىۋەردىم
. ماشىنالر بىلهن مۇسابىقىلهشتۇق،  . ئۇ یهر،  بۇ یهرلهرگه بېرىشقا باشلىدۇق

. بىر كۈنى دوسالرنىڭ بىرى ماڭا ئادەتتىكىدىن باشقىچه بىر . ئىچىشتۇق، چىكىشتۇق
اشقا یهنه تاماكىنى تهڭلىدى،  مهن ئۇنىمۇ ئىستىمال قىلىشقا باشلىدىم،  ئۇندىن ب

  ..                                                  . كۆپلىگهن ئىشالرنى قىلدىم
ماڭا ئوخشاش  . بىر كۈنى پاكۇلتېتقا كىرسهم جهمئىیهت باشقىچه تۇرىدۇ   

یاشالرنىڭ ھېچقایسىسى تهلىم ـ تهربىیهگه كۆڭۈل بۆلمهیدىكهن. ئۇالرنىڭ ئاساسلىق 
وغلۇشۇش،  كۆڭۈل خالىغان یهرلهرگه بېرىش،  كېچىلىك كۆڭۈل بۆلىدىغىنى مودا ق

تاماششاالردىن ئىبارەت ئىكهن. مېنىڭمۇ ئۇالرغا ئوخشاش مودا كىیىم ـ كېچهكلهرنى 
سېتىۋىلىش،  ئۇیاق ـ بۇیاقالرغا بېرىشقا پۇلۇم یوقلۇقىدىن قاتتىق ئېچىندىم. 

كى قىز دوستۇمنى خۇسۇسهن مودا كىیىم ـ كېچهكلهر یهرمهنكىسىدە ئىشلهیدىغان ئىك
ئویالپ روھى چۈشكۈنلۈككه ئۇچىرشىشقا باشلىدىم. شۇنىڭ بىلهن مهن قانداق پۇل 
تېپىش مهسىلىسىدە ئویلىنىشقا  باشلىدىم،  بۇ مېنىڭ كۆڭۈل بۆلىدىغان بىرىنجى 

. ئىشىم بولۇپ قالدى. ئاخىرى بۇنىڭمۇ ئاستا ـ ئاستا یېپ ئۇچىنى بىلىشكه باشلىدىم
وخشاش كهیپ ـ ساپا ئاغىنلهرنىڭ بىرىگه قانداق پۇل تېپىش .. بىر كۈنى ماڭا ئ

توغىرلىق پىكىرىمىنى ئوتتۇرغا قویۇۋىدىم،  ئۇ  ماڭا ئۆزىگه ئوخشاش بولسام كۆپ پۇل 
شۇنىڭ بىلهن ئۇ  بهدەن قۇرۇلمامنىڭ ئاالھىدىلىكى  . تاپاالیدىغانلىقىمنى ئېیتتى

رغا مېنىڭ قانداق ئىش جىسمىمنىڭ كۈچلۈكلىكىنى كۆز ـ كۆز قىلىپ چوڭ بایال
بولسا قىلىۋىردىغانلىقىمنى تونۇشتۇرۇشقا باشلىدى. شۇنىڭ بىلهن مهن بایالرنىڭ 
چاكىرىغا ئایلىنىپ ئولتاماقچى بولسا،  ئورۇندۇقنى ئهكىلىپ دەرھال توغۇرالیدىغان،  
ئورنىدىن تۇرماقچى بولسا،  چاپىننى كهیدۈردىغان ئىشالردىن ئىبارەت خىیالىمغا ۋە 

مگىمۇ كىرىپ باقمىغان ئىشالرنى قىلىشقا باشلىدىم. قاۋاقخانىالردا ھاراق چۈشۈ
ئىچتىم،  ئۈچ یىل زەھهرلىك چىكىملىك چهكتىم... شۇنىڭ بىلهن تهدرىجى 
ساالمهتلىكىم ئاجىزلىشىشقا باشلىدى. كۆڭلۈم بىر قىسمى بولۇپ ئاستا ـ ئاستا بۇ 

.. مهن پهخىرلىنىپ كىیىۋالغان . كىشىلهر بىلهنمۇ سوغۇق مۇئامىله قىلىشقا باشلىدىم
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كىیىم ـ كېچهكلىرىممۇ ھهركۈنى ئاز ـ ئازدىن یىرتىلىپ،  تىتىلىپ یاماپ ئوڭشىغىلى 
  بولمایدىغان دەرىجىگه كىلىپ قالدى... 

بىر كۈنى مهن سهھهر سائهت ئۈچلهردە ئۆیدە ئۆلتۇرۇپ تامغا قاراپ خىیال    
رمۇشۇمغا تهكهببۇرلۇق قىلغاندىمهن؟ سۈرۈشكه باشلىدىم " مهن نېمه دەپ نۇرمال تۇ

مانا بۇ مهن تهربىلهنگهن ئۆي،  ساپ ھاۋا،  مېنى یاخشى كۆرىدىغان ئائىله... " مهن 
ئۆز ـ ئۆزەمگه قېیداپ سوئال سوراشقا باشلىدىم " ئى ئالالھ سهن مېنى نېمىشقىمۇ 

ۆزىنىڭ یاراتقانسهن؟" ئاشۇ ۋاقىتتا پهرۋەدىگارىمىز ئالالھ سۇبھانهھۇ ۋەتهئاال ئ
مېرىبانلىقى بىلهن مېنى یېراقتىن كهلگهن بىر رادىئو ئاۋازىغا مایىل قىلدى. مهن 
رادىئودىن ئاڭلىنىۋاتقان بىر ئایهتنى ئاڭالپ پۈتۈن ۋۇجۇدۇم تىتىرەپ كهتتى،  رادىئودا 

ئىنسانالرنى پهقهت ماڭىال   ، جىنالرنى«مۇنۇ ئایهت كهرىمه تىالۋەت قىلىنۋىتاتتى 
  ـ ئایهت.  56زارىیات سۈرىسى . »ئۈچۈن یاراتتىمئىبادەت قىلىش 

مهن شۇ ۋاقىتتا ئۆزەمنى سهجدىگه تاشالشتىن باشقا ھېچبىر كونتىرۇل 
قىاللمىدىم... مهن قاتتىق ئۆكسۈپ یىغلىغان پىتى بومداتتىن كېیىن ئورنۇمدىن 

مهن قوپۇپ یۇیۇنۇپ تاھارەت ئالغاندىن كېیىن شۇنداق بىر تۇیغۇغا  . تۇردۇم
كى مهن پهرۋەردىگارىمغا ـ چۆلدە سۇ تاپالماي قاخچىراپ چاڭقاپ ھالىدىن كهلدىم

كهتكهن ئۇسسۇز،  سۇغا قاتتىق مۇھتاج بولغاندەك مهنمۇ پهرۋەردىگارىم ئالالھ غا  
قاتتىق مۇھتاج ئىكهنمهن. مهن ئىلگىرى ئۆزەمدە بىر ئىچى سىقىلىشنىڭ بارلىقىنى 

دەل مهن مۇھتاج بولغان ئالالھ دىن یىراقالپ  ھېس قىالتتىم،  ھازىر ئویالپ باقسام،  بۇ
                      . كهتكهنلىكىمنىڭ نهتىجىسى ئىكهن

مانا ھازىر ۋۇجۇدۇمغا بىر نۇرنىڭ كىرگهنلىكىنى ھېس قىلىۋاتىمهن. مهن ئالالھ   
غا ئىتائهت قىلىشتا ئۆز نهپسىم بىلهن توختام تۈزۈۋالدىم،  یهنى ئهگهر بىرەر خاتا 

لسام،  یاكى بىرەر تال تاماكا چىكىپ قالسام ئالالھ ئۈچۈن بىر كۈن رامىزان ئىشنى قى
تۇتۇشقا ئۆز نهپسىم بىلهن توختام تۈزدۈم. مهن ھازىر ھایاتىمنى یېڭىدىن باشالپ،  
ئىرادەمنى كۇشالندۇرۇۋاتىمهن،  ئىككى یىلدىن بۇیان باشقىچه یېڭى بىر ھایاتتا 

تىشنى كۆڭلۈم قهتئى خالىمایدىغان بولۇپ یاشاۋاتىمهن. مهسجىدتىن یىراقالپ كى
قالدى. ھازىر ئالالھ سۇبھانهھۇ ۋەتهئاال نىڭ مېنى مۇشۇ یولدا مۇستهھكهم قىلىشىغا 

  ..     . دۇئا قىلىپ كۈندۈلۈك ھایاتىمنى بهخىتلىك ئۆتكۈزۈۋاتىمهن
  بىزگه بولغان رەھمىتى نېمه دىگهن زورـ ھه !!!  ئالالھنىڭ

اننىڭ كهچۈرمىشىگه مۇناسىپ كىلىدىغان ئالىمالرنىڭ بۇ یهردە ئابدۇراھم    
ناھایىتىمۇ گۈزەل بىر سۆزى بار،  ئۇالر مۇنداق دەیدۇ :"ئىنساننىڭ قوسىقى تاماق 

  مۇھهببىتىگه ئاچىدۇ"             ئالالھنىڭئۈچۈن ئاچسا،  روھ پهرۋەردىگارىمىز 
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قىنى ۋە ئالالھ تابارەكه ئابدۇراھمان ئۆز ئاغىزى بىلهن ئالالھ غا بولغان ئۇسسۇزلۇ  
..      بىز بۇ یهردە . ۋەتهئهال تهرەپكه قایتىقانلىقىنى ئىپادىلىدى،  مانا بۇ ھهقىقى تهۋبه

  ئابدۇراھماندىن بىر سوئال سوراپ باقایلى:                          
ئابدۇراھمان! سىز ئالالھ تهرەپكه قایتىماقچى بولغان تۇنچى كۈنلهردە ئۆزىڭىزنى 

  داق ھېس قىلغان ئىدىڭىز ؟              قان
مهن شۇ كۈنلهردە  بۇ دۇنیاغا قىلچه كىرىكىم قالمىغانلىقىنى ھېس قىلىپ    

ئۆلۈۋالماقچى بولغان ئىدىم. چۈنكى ئۇ ۋاقىتتىكى مېنىڭ ھایاتىم كۆرۈنۈشته 
بهخىتلىكتهك كۆرۈنگىنى بىلهن ئهمهلىیهتته قهتئى كۆڭۈللۈك بولمىغان ئىدى. مهن 

ىقى ئایهتنى ئاڭلىغان ۋاقتىمدا قولۇمدىن كهتكهن بارلىق نهرسىلهرنىڭ ئورنىنى ھېل
تولدۇرۋالماقچى بولغاندەك بهلكى،   ئۈمىد ئۈزگهن قىممهتلىك ھایاتىمنى بۈیۈك ئالالھ 

 . سۇبھانهھۇ ۋەتهئاال ئارقىلىق قولغا كهلتۈرەلهیدىغاندىكىدەك ھېس تۇیغۇدا بولغان ئىدىم
  ، ن ئۆزەمنى ناھایىتى قامهتلىك كۆچلۈك ھېس قىالتتىمئۇنىڭدىن ئىلگىرى مه

كۈنلىكى بهدەن چېنىقتۇراتتىم. بىرەر شهخىسكه قارىسام ئۇ مهندىن قورقۇۋاتقاندەك 
بىرەر قىزغا قاراپ قویسام ئۇ ماڭا ھهۋەس قىلىۋاتقاندەك  . ھېس تۇیغۇدا بوالتتىم

ددى ماشىنا ئادەمگه تۇیۇالتتى،  لېكىن مهن روھى تهرەپتىن تۈگهشكهن بولۇپ خۇ
مهندە  . ئوخشاپ قالغان ئىدىم. ئۆزەمنى كونتىرول قىلىشقىمۇ ماجالىم قالمىغان ئىدى

غایه،  ئارزۇ دېگهندىن ئهسهرمۇ قالمىغان ئىدى. بىراق مهن ئالالھ تهرەپكه قایتىقاندىن 
كېیىن ئۆسمۈر ھالىتىدە ئهسلىمگه كهلدىم،  مهن بۇ ئۆسمۈر نهپسىمنى تهربىلهشنىڭ 

قهدەر زۆرۈرلىكىنى تونۇپ یهتتىم. مهسىلهن مهن ئهته رامىزان تۇتۇتىمهن دىسهم نه
ئۆسمۈر نهپسىم ماڭا "سىنىڭ نۇرغۇن ئىشلىرىڭ،  دەرسلىرىڭ تۇرسا قانداق روزا 
تۇتىسهن؟" دەپ خىتاپ قىالتتى،  مهن ئۇنىڭغا پىسهنت قىلماي ئالالھ یولىدا نىیهت 

شۇندىن تارتىپ نهپسىم تارتقان یامان   .قىلغان ئىشمىنى قىلىۋېردىغان بولدۇم
شۇنداق قىلىپ مهن ئىلىگىرى بىلمهیدىغان  . ئىشالرنى تهرك ئىتىشكه باشلىدىم

نۇرغۇن ئىشالر ئاستا ـ ئاستا  ئاشكارا بولۇپ روھى ھالىتىم،  ئىتىقادى قارشىم،  دۇنیاغا 
غا شۈكىرى  .. ئالالھ. بولغان كۆز ـ قارىشىم كۈندىن ـ كۈنگه كۈچۈیىشكه باشلىدى

              . ھازىر مهن ئۆزەمنى ئىنتایىن بهخىتلىك دەپ ئویالیمهن
مانابۇ چىن ھهقىقهتته! ئابدۇراھمان ئۆزىنىڭ سهرگۈزەشتىسىنى ئوتتورىغا 
قویغاندىن كېیىن قهلبىمدە ئىللىق بىر راھهتنى ھېس قىلىۋاتىمهن،  شۇنداقال  بۇ یهردە 

  ..    . شنى الیىق تاپتىمبىر ئهسهرنى سىلهرگه ئهسلىتىپ ئۆتۈ
ئالالھ تابارەكه ۋەتهئاال داۋۇد ئهلهیھىسساالمغا ۋەھى قىلىپ مۇنداق دېگهن   

ئىكهن: " ئى داۋۇد ! مهندىن یۈز ئۆرۈگۈچىلهر مېنىڭ ئۇالرنىڭ قایتىپ كىلىشىگه 
بولغان ئىشتىیاقىمنى ۋە تهۋبه قىلىشىغا بولغان رىغبىتىمنى ئهگهر بىلسه ئىدى،  ئۇالر 
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ۋەتته ماڭا مۇھهببهت باغالپ ئىخالس قىالتتى. ئى داۋۇد ! بۇ مېنىڭ مهندىن یۈز ئهل
ئۆرۈگۈچىلهرگه بولغان رىغبىتىم بولسا،  مهن تهرەپكه قایتىقۇچىالرغا مېنىڭ 

  مۇھهببىتىم قانداق بوال ؟"                
بىز پهرۋەردىگارىمىزنىڭ بىزنىڭ ئۆز تهرىپىگه قایتىشىمىزنى قانچه یاخشى 

.. ئابدۇراھماننىڭ ئۆلگىسى . ۆرىدىغانلىقىنى تازا یاخشى بىلهلمهیۋاتىمىزك
پهرۋەردىگارىمىز ئالالھ سۇبھانهھۇ ۋەتهئاالنىڭ بىزگه بولغان سېخىلىقىنى 

.. ئۇنىڭ یوقۇلۇش گىردابىغا بېرىپ قالغان ھایاتىنىڭ ئاخىرى قانداق . تهكىتلهۋاتىدۇ
                   بولغانلىقى ھهممىمىزگه مهلۇم...         

مهن سۆزۈمنى تامامالشتىن ئىلىگىرى تۆۋەندىكى مهسىلىنى ئېنىق 
                                                                                                     . ئایدىڭالشتۇرۇپ قویۇشنى الیىق كۆردۈم

  دۇ ؟ تهۋبه بىر قېتىمدىال تامام بولۇپ ئىش تۈگهم
ئهلۋەتته ئىش ئۇنىڭ بىلهن تۈگىمهیدۇ،  تهۋبه داۋاملىق یېڭىلىنىپ تۇرىدۇ. بىر 

ئۇنىڭدىن یهنه تاسادىپى قایتا قىلىپ   ، قېتىم گۇناھ ئىشنى قىلىپ تهۋبه قىلدىڭىز
  قالسىڭىز سىزنىڭ ئالدىڭىزدا یېڭىدىن تهۋبه قىلىشتىن باشقا ھېچقانداق یول... 

ئهلچىسى! مهن بىرەر گۇناھ  ئالالھنىڭئادەم كىلىپ"ئى رەسۇلۇلالھنىڭ قىشىغا بىر 
رەسۇلۇلال "یېزىلىدۇ" دەپ جاۋاپ بهردى.  . ئىشنى قىلسام ئۇ ماڭا یېزىالمدۇ ؟" دىدى

ھېلىقى ئادەم یهنه " ئهگهر مهن تهۋبه قىلسامچۇ؟" دىدى. رەسۇلۇلال "ئۆچۈرۈلىدۇ" 
قىلسامچۇ" دىدى. رەسۇلۇلالھ  ھېلىقى ئادەم یهنه"ئهگهر مهن قایتا . دەپ جاۋاپ بهردى

"یېزىلىدۇ" دەپ جاۋاپ بهردى. ھېلىقى ئادەم یهنه"ئهگهر مهن تهۋبه قىلسامچۇ ؟" 
رەسۇلۇلالھ "ئۆچۇرىلىدۇ" دەپ جاۋاپ بهردى. ھېلىقى ئادەم یهنه"ئهگهر مهن  . دىدى

قایتا قىلسامچۇ" دىدى. رەسۇلۇلالھ "یېزىلىدۇ"دەپ جاۋاپ بهردى. ھېلىقى ئادەم " 
هر مهن تهۋبه قىلسامچۇ" دىدى. رەسۇلۇلالھ " ئۆچۈرۈلىدۇ " دەپ جاۋاپ بهردى. ئهگ

ئاخىرى ھېلىقى ئهئرابى " قاچانغىچه ئۆچۈرۈلىدۇ؟ " دەپ سورىۋىدى. پهیغهمبهر 
سهللهلالھۇ ئهلهیھى ۋەسهللهم بۇنىڭغا جاۋابهن "سىلهر ئالالھ دىن مهغپىرەت تهلهپ 

ھ گۇناھنى مهغپىرەت قىلىشتىن ھهرگىزمۇ قىلىشتا زىرىكىپ قالمىساڭالر،  ئالال
  بهیھهقى رىۋایىتى.    ، زىرىكىپ قالمایدۇ" دەپ جاۋاپ بهردى"

مهن ئهمدى بهنى ئىسرائىل قهۋمىدىن بولغان بىر ئادەمنىڭ قىلمىشى بىلهن   
                                      . قىسسىنى ئاخىرالشتۇرماقچىمهن

ئادەم قىرىق یىل ئالالھ غا ئاسىلىق قىلىپ بىر بهنى ئىسرائىل قهۋمىدىن بىر
قېتىممۇ تهۋبه قىلمىغان ئىدى... یىلالرنىڭ بىرىدە قاتتىق قهھهتچىلىك یۈز بېرىپ 

چارۋا ـ مالالر كىسهل بولۇشقا،  زىرائهتلهر  . بهنى ئىسرائىل زېمىنىغا یامغۇر یاغمىدى
..شۇنىڭ بىلهن ئۇالر . ىدىقۇرۇپ كىتىشكه،  دەریاالرنىڭ سۈیى پارغا ئایلىنىشقا باشل
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مۇسا ئهلهیھىسساالمغا خىتاپ قىلىپ" ئى مۇسا! سهن ئالالھ غا دۇئا قىلغىن بىزگه 
یامغۇر یاغدۇرۇپ بهرسۇن"دىدى. مۇسا ئهلهیھىسساالم بهنى ئىسرائىلنى یىغىپ دۇئا 
قىلىشقا باشلىدى. " ئى ئالالھ بىزگه یامغۇر یاغدۇرۇپ بهرگىن."... " ئى ئالالھ بىزگه 
یامغۇر یاغدۇرۇپ بهرگىن." یامغۇر چۈشمىگهندىن كېیىن یهنه " ئى ئالالھ بىزگه 
 . یامغۇر یاغدۇرۇپ بهرگىن."... " ئى ئالالھ بىزگه یامغۇر یاغدۇرۇپ بهرگىن." دىدى

ئاندىن مۇسا ئهلهیھىسساالم ئالالھ غا نىدا قىلىپ"ئى پهرۋەردىگارىم ! ماڭا بىر جاۋاپ 
ىزگه یامغۇر چۈشمهیدۇ؟" دىدى. ئالالھ مۇسا قایتۇرساڭ،  نېمه ئۈچۈن ب

 . ئهلهیھىسساالمغا ۋەھى قىلىپ" ئى مۇسا ! یامغۇر سىلهرگه ھهرگىز چۈشمهیدۇ
چۈنكى ئاراڭالردا بىر ئادەم بولۇپ ئۇ،  ماڭا قىرىق یىل ئاسىلىق قىلدى. ئۇنىڭ گۇناھ 

             ..            . قىلىش شۇملۇقى بىلهن سىلهر یامغۇردىن چهكلهندىڭالر
ـ ئائىلىلهردىكى تهشۋىش،  داۋالغۇش،  یۈز بېرىۋاتقان مۈشكۈله ۋە ئىقتىسادى 
ئهھۋالنىڭ تۆۋەنلهپ كىتىشى قاتارلىقالرنىڭ سهۋەبىنى ئهمدى بىلگهنسىلهر!؟ 

  .. . ھهممىسى شۇ  ئاسىنىڭ شۇملۇقى
ى مهن ئاندىن مۇسا ئهلهیھىساالم ئالالھ غا نىدا قىلىپ "ئى پهرۋەردىگارىم !ئهمد

بۈیۈك ئالالھ " سىلهر ئۇنى ئاراڭالردىن چىقىرىۋىتىڭالر !"  . قانداق قىلىمهن"دىدى
  دىدى. 

قېرىنداشالر ! ئالالھ ئاسىغا قانداق غهزەپ قىلىدىغانلىقىنى كۆرگهنسىلهر) مۇسا (
ئهلهیھىسساالم قهۋمىگه قاراپ"ئى بهنى ئىسرائىل ! مهن سىلهرگه شۇنداق قهسهم 

ىزدا قىرىق یىلدىن بىرى ئالالھ غا ئاسى بولغان بىر بهندە بار قىلىمهنكى،  ئارىم
ئۇ ئارىمىزدىن  . ئىكهن،  شۇنىڭ گۇناھىنىڭ شۇملىقى بىلهن بىزگه یامغۇر یاغماپتۇ

چىقىپ كهتمىگىچه بىزگه ئهبهدى یامغۇر یاغمایدىكهن،  شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ سىلهرنىڭ 
ىڭ ئارىسىدىكى ھېلىقى ئاسى ئۇالرن . ئاراڭالردىن  دەرھال چىقىپ كهتسۇن!"دىدى

شۇنداقتىمۇ  ئۇ ئۆزىدىن  . گۇناھكار  بۇنىڭ دەل ئۆزى ئىكهنلىكىنى ئوبدان بىلهتتى
باشقا بىرەر ئادەم چىقىپ قاالمدىكى دەپ ئهتىراپىغا نهزەر تاشلىۋىدى ھېچ ئادەم 

شۇنىڭ بىلهن بۇ ئادەم دەككه ـ دۈككه ئىچىدە پهرۋەردىگارى ئالالھ غا  . چىقمىدى
ىرالشقا باشلىدى..."ئى پهرۋەردىگارىم! مهن ساڭا قىرىق یىل ئاسىلىق قىلساممۇ پىچ

سهن مېنى ئاشكارلىمىدىڭ. ھازىر مهن ئۆزەمنى پاش قىالي دىسهم جامائهت ئالدىدا 
پهسكهش بولىمهن. شۇنىڭ ئۈچۈن مهن بۇ مهئسىیهتنى ئىككىنچى قىلماسلىققا ۋەدە 

پۇ قىلىپ،  تهۋبهمنى قۇبۇل قىلىپ مېنى بېرىپ سهن بىلهن توختام تۈزسهم مېنى ئه
  خهلق ئالهم ئالدىدا شهرمهندە قىلمىساڭ...                                                

شۇ ۋاقىتتا تۇیۇقسىز ئاسماندىن یامغۇر چۈشۈشكه باشلىدى. شۇنىڭ بىلهن مۇسا   
ارىم ! ئارىمىزدىن ئهلهیھىسساالم پهرۋەردىگارى ئالالھ غا یۈزلىنىپ"ئى پهرۋەردىگ
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ھېچكىم چىقمایال یامغۇر یىغىپ كهتتى" دىدى. بۇنىڭغا جاۋابهن ئالالھ تائاال  " ئى 
مۇسا ! یامغۇر ماڭا ئاسىلىق قىلغان بهندەمنىڭ تهۋبىسىدىن مېنىڭ مهمنۇن 

   . بولغانلىقىم ئۈچۈن یاغدى" دىدى
بهندەڭ بىلهن  مۇسا ئهلهیھىسساالم بۇنى ئاڭالپ"ئى پهرۋەردىگارىم! مهنمۇ ئاشۇ

خۇشال بولۇشۇم ئۈچۈن ئۇنى ماڭا كۆرسۈتۈپ قویغان بولساڭ! ئالالھ تائاال بۇنىڭغا 
جاۋابهن"ئى مۇسا! قىرىق یىل ئاسىلىق قىلسا، مهن ئۇنى ئاشكارلىمىغان تۇرسام،  

    . ئهمدى ماڭا تهۋبه قىلىپ كهلسه مهن ئۇنى پاش قىالمدىمهن؟!"دىدى
انابۇ بىزنىڭ سېخى مېھرىبان،  گۇناھالرنى مهغپىرەت ... قاراڭالر قېرىنداشالر ! م

قىلغۇچى پهرۋەردىگارىمىزدۇر. پهرۋەردىگارىمىز ئالالھ بىزگه یېقىنلىشىۋاتسا،  بىز 
  بۇ بىز ئۈچۈن ئهیىپ ئهمهسمۇ ؟...  . ئۇزۇن یىلالپ ئۇنىڭدىن یېراقالپ كىتىۋاتىمىز

قسان توققۇز ئادەمنى بهلكىم سىلهرمۇ ئاڭلىغان بولغىتىڭالر  " بىر ئادەم تو
 . ئۆلتۈرگهندىن كېیىن بىر ئاخۇنۇمدىن "مهن تهۋبه قىلسام بوالمدۇ؟" دەپ سورىدى

ئاخۇنۇم ئۇنىڭغا " سىنىڭ تهۋبه قىلىشىڭنىڭ ئورنى قالماپتۇ" دىۋىدى ئۇنىمۇ ئۆلتۈرۈپ 
یۈز قىلىۋەتتى. ئاندىن یهنه بىر تهقۋادار كىشىنىڭ یېنىغا بېرىپ "مهن تهۋبه قىلسام 

المدۇ" دەپ سورىۋىدى،  ئۇ تهقۋادار ئادەم جاۋابهن " سىنىڭ تهۋبه قىلىشىڭنى بو
قۇبۇل قىلىشىنى كىممۇ توسۇپ قاالالیتى؟ بىراق سهن ھازىر تۇرۇۋاتقان  ئالالھنىڭ

یامان ئورۇننى تهرك ئىتىپ،  پاالن یهردىكى مۇنداق ـ مۇنداق یهرگه بارغىن! ئۇ یهردە 
بهردى. قاتىل بۇنى ئاڭالپ دەرھال تۇرۇۋاتقان یهرنى  یاخشى ئادەملهر بار" دەپ جاۋاپ

تهرك ئىتىپ ھېلىقى تهقۋادار كىشى دەپ بهرگهن یهرگه كىتىۋىتىپ یېرىم یولدا ئۆلۈپ 
  قالدى...                              

ماالئىكىلهر بۇ ئادەمنى قانداق قىلىش توغىرلىق دەتاالشقا چۈشۈپ قالدى. رەھمهت 
ئۇ ئالالھ غا تهۋبه قىلدى" دىسه،  ئازاپ ماالئىكىللىرى ئۇ ھېچقانداق ماالئىكىللىرى" 

شۇ  . یاخشى ئىش قىلمىغاننىڭ ئۈستىگه یۈز ئادەمنى ئۆلتۈرگهن تۇرسا دەپ تۇرۇۋالدى
ۋاقىتتا ئالالھ تائاال ئۇالرغا ۋەھى قىلىپ " سىلهر زېمىننىڭ ئارلىقىنى ئۆلچهپ قایسى 

بېقىڭالر" دىدى. ئۇالر زېمىننىڭ ئارلىقىنى تهرەپكه یېقىنالشقانلىقىغا قاراپ 
رھمىتى بىلهن یاخشىلىق تهرەپكه بىر غىرىچ یېقىن چىقىپ  ئالالھنىڭئۆلچىۋىدى 

ئىمام ئهھمهد  . قالدى. شۇنىڭ بىلهن ئۇنى رەھمهت ماالئىكىللىرى ئېلىپ كهتتى
  رىۋایىتى.  

تهۋبىنىڭ ھۆرمهتلىك قېرىنداشالر ! ئۆلۈشتىن ئىلگىرى بىر غېرىچ بولسىمۇ 
.. بىر غىرىچنىڭ نهقهدەر مۇھىملىقىنى یۇقىردا كۆردۈڭالر. ئاشۇ بىر . قهدرىگه یىتىڭالر

غېرىچ چىن قهلبىمىزدىن مهغپىرەت تهلهپ قىلىش بىلهن بولىشىمۇ مۈمكىن،  
كۆزىمىزدىن ئاققان بىر تامچه یاش بىلهن بولىشىمۇ مۈمكىن،  یاكى ئىككى رەكئهت 
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مۇ مۈمكىن،  یاكى ئاتا ـ ئانىمىزنى ھۆرمهتلهپ ئۇالرنىڭ ناماز ئۆقۇش بىلهن بولىشى
قولىنى سۆیۈپ قویۇش بىلهن بولىشىمۇ مۈمكىن،  ئىشقىلىپ تهۋبه قىلىمهن دېگهن 

  ..   . ئادەمگه ئۇنىڭ یوللىرىمۇ كۆپ ۋە تهۋبىنىڭ  دەرۋازىسىمۇ ھهرۋاقىت داغدام ئوچۇق
  الیىق كۆرىمهنئاخىردا  بۇ رىسالهمنى دۇئا بىلهن ئاخىرالشتۇرۇشنى 

ئهیىپلىرىمىزنى یاپقىن. . ئى ئالالھ ! بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنى مهغپىرەت قىلغىن   
ئاجىزلىرىمىزغا رەھىم قىلغىن. كهمچىللىكلىرىمىزنى ئۆزەڭ تولۇقلىغىن. بارلىق 
ئىشلىرىمىزغا ئۆزەڭ ئىگه بولغىن. بىزنى دوزاختىن یىراق قىلغىن. ئازغۇنلىقىمىزنى 

. تهۋبىمىزنى قۇبۇل قىلغىن. بارلىق گۇناھلىرىمىزنى یۇیۇۋەتكىن. مهغپىرەت قىلغىن
بىزنى ئۆزەڭ رازى بولىدىغان یولغا باشلىغىن. ئى ئالالھ ! بىزنى دۇنیادىن یاخشىلىق 
بىلهن ئېپكهتكىن. بىز ساڭا ئاسى بولۇپ ئۆلۈشتىن پاناھ تىلهیمىز. ئۆلۈشتىن ئىلگىرى 

شېھىت ھالىتىدە ئۆلۈشنى سهندىن  . تهۋبىمىزنى قۇبۇل قىلىشىڭنى سورایمىز
تىلهیمىز. ئۆلگهندىن كېیىن بهخىت ـ سائادەتلىك جهننىتىڭنى ئارزۇ قىلىمىز. ئى 
ئالالھ ! بىز سهندىن بهخىتلىك یاشاشنى،  شېھىتلهردەك ئۆلۈشنى،  پهیغهمبهرلهرنىڭ 

الهتته ھهمرالىقىنى،  دۈشمهنلهرگه قارشى یاردىمىڭنى سورایمىز. ئى ئالالھ ! بىز خار ھ
ئالدىڭغا بېرىپ قىلىشتىن پاناھ تىلهیمىز. تهۋبىمىزنى سېخىلىق سۈپىتىڭ بىلهن 
قۇبۇل قىلىۋەتكىن. بىزگه تهۋبىنى چىرایلىق كۆرسهتكىن. بىزنى ئالدىڭغا ئاق یۈزىمىز 

 . بىلهن ئېلىپ كهتكىن. دۇنیادا ئېزىپ سهندىن غاپىل قېپقىلىشتىن پاناھ تىلهیمىز
ئۇنتۇپ قالمىساڭمۇ،  بىز سىنى ئۇنتۇپ قىلىشتىن پاناھ ئى ئالالھ! سهن بىزنى 

سهن بىزگه یاخشىلىق ئاتا قىلىۋاتساڭمۇ،  بىز ساڭا ئاسى بوالۋاتىمىز ـ  . تىلهیمىز
. . سهن بىزدىن بىھاجهت تۇرۇپمۇ،  رەھمىتىڭنى بىزدىن ئایىمایۋاتىسهن ئالالھ. ئالالھ

. ئى ئالالھ ! . مىز ئالالھ. بىز ساڭا مۇھتاج تۇرۇپ یهنه ساڭا ئاسى بوالۋاتى
مىسكىنلهرنى ئهپۇ قىلىپ،  ئاجىزالرغا رەھىم قىلىپ، ئاسىالرنىڭ گۇناھىنى 
كهچۈرۋەتكىن! تهۋبىمىزنى قۇبۇل قىلغىن. ئى ئالالھ! سهندىن باشقا بارلىق 
ئارزۇلىرىمىزنى بىزدىن یىراق قىلغىن. سىنىڭ یولۇڭدىن باشقا بارلىق یولالرنى بىزگه 

هندىن باشقا بىزنىڭ ھېچقانداق پهرۋەردىگارىمىز یوق ئى ئالالھ! تاقىۋەتكىن. س
  دۇئایىمىزنى قۇبۇل قىلىپ بىزنى رازىلىقىڭغا ئىرىشتۈرگىن ئالالھ ! ئامـــــــــــىن!

   

  مۇسۇلمانالر ئارسىدىكى قېرنداشلىق
  مۇقهددىمه

  ، هیمىزئۇنىڭدىن یاردەم تىل  ، ئۇنى ماختایمىز  ، ھهمدۇ ـ سانا ئالالھ غا خاستۇر
نهپسىمىزنىڭ یامانلىقىدىن ۋە ئهمهللىرىمىزنىڭ   ، ئۇنىڭدىن مهغپىرەت تىلهیمىز
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یامانلىرىدىن ئالالھ غا سېغىنىمىز. ئالالھ ھىدایهتكه باشلىغان ئادەمنى ھېچكىم 
  . ئازدۇرالماس،  ئالالھ ئازدۇرغان كىشىنى ھېچكىم ھىدایهت قىاللماس !

دۇئایى ـ ساالملىرىمىز ھهر دائىم   ، نكېچه ـ كۈندۇز ئالمىشىپال تۇردىكه
تاللىغان ئهڭ یاخشى بهندىسى ۋە ئهلچىسى بولغان مۇھهممهد  ئالالھنىڭئۈزۈلمهستىن 

ئهلهیھىسساالمغا بولسۇن ! ئۇنىڭ پاك ۋە بىغۇبار ئائىله ـ تاۋاباتلىرىغا،  بارلىق ئۇلۇغ 
شىپ یاخشى پاك تهبىئهتلىك ساھابىلىرىگه ۋە ئۇالرغا قىیامهتكه قهدەر ئهگى

  ئىزلىرىدىن ماڭغانالرغا بولسۇن !
  مهقسهتكه كهلسهك :

مۇشۇ كۈنلهردە مۇسۇلمانالر ئارا یۇز بېرىۋاتقان ئۆچ ـ ئاداۋەت،  سۆكۇش ـ  
ماالمهت،  تهپرىقه بۆلىنىش،  پارچىلىنىش ـ یۈز ئۆرۇش،  تاالش ـ تارتىش،  

بىرلىشهلمهسلىك ـ ......قاتارلىقالرنىڭ ھهممسى بىزنىڭ بۇنداق . پېتىشماسلىق
كىلىشهلمهسلىكنى تاشالپ بۇرۇلۇش ھاسىل قىلىشىمىز زۆرۇرلىكىنى كۈتۈۋاتماقتا؛  
پۇرسهت قولدىن كېتىپ ۋاقىت ئۆتۈشتىن ئىلگىرى دىللىرىمىزغا ساغالم ئهقىدە ۋە 
قېرىنداشلىق كۆچهتلىرىنى قایتىدىن یىلتىز تاتقۇزۇشىمىزنى تهلهپ قىلماقتا؛ ئۇلۇغ 

الھ تهرەپكه قایتىشنى تىزلىتىپ،  ئۆچمهنلىك ـ ئاداۋەت،  یاتلىشىش كهچۈرۈمچان  ئال
ـ كىلىشهلمهسلىكنى چۆرۇپ تاشلىشىمىزنى تهقهززا قىلماقتا؛ ئالالھ غا تهزەررۇ قىلىپ 
یالۋۇرۇپ دۇئا قىلىپ،  دۇنیا ئاخرەتته،   مۇسۇلمانالرنى ئهزىز قىلىشىنى،  

گۇرۇھۋازلىق ۋە چۇشكۇنلىكتن مۇسۇلمانالرنى خارلىق،  ھاقارەت،  بۆلۇنۇش،  
قۇتۇلدۇرۇشىنى،  مۇسۇلمانالرغا دۇنیادا ئىززەت ـ یۈسهكلىك،  كۈچ ـ قۇۋۋەتكه 
تولدۇرۇپ،  ئاخرەتته بۈیۈك جهننهتلهردە تۇرۇشقا ۋە دەۋزەختىن قۇتۇلۇشقا مۇشهررەپ 

  قىلىشىنى ئالالھ دىن تىلىشىمىزنى دەۋر ھهم تهقهززا قىلماقتا !....... 
هززا ۋە ئاگاھالندۇرۇش سىگىنالى ئۇلۇغ ئىالھى ئسالھات ۋە ئۆزگهرتىش بۇنداق تهق

نىزامى بولغان    " بىر قهۋم ئۆزلىرىنى ئۆزگهرتمىگىچه،  ئالالھ ئۇالرنى ئۆزگهرتىپ 
ئایىتىگه كۆرە بارلىققا كهلمهكته. بىز بۇ ئۇلۇغ  . ئایهت -11قویمایدۇ " رەئد سۇرىسى 

ئالالھ ئۆزىنى ساقالپ قالغان ئاز بىر قىسىم   دەستۇر نوقتىسىدىن قارغىنىمىزدا،
كىشىلهردىن باشقا نۇرغۇن ئىنسانالرنىڭ رۇھى دۇنیاسىدا ئهۋج ئېلىشقا باشلىغان 
خهتهرلىك بىر مهسلىنى بایقایمىز،  یهنى مۇسۇلمانالرنىڭ رۇھى دۇنیاسى بۇزۇلۇپ،  

ارغانسىرى ئۆز ـ ئارا تهپرىقه،  بۆلىنىش ۋە گۇرۇھۋازلىق ـ چۇشكۇنلىشىشنىڭ ب
  كۈچیىپ كهتكهنلىكىنى كۆرمىز. 

شۇڭا باشتا ئېیتىپ ئۆتكىنىمىزدەك،  دۇنیا ـ ئاخرەتته بهخىتلىك،  قهدىر 
قىممهتكه تولغان ھایاتقا ئېرشىش ئۈچۈن یۇقارقىالرنى ئۆزگهرتىشنىڭ زۆرۇلىكىنى 
تهكىتلهیمىز،  بۇنداق ئېچىنىشلىق رىئاللىقنى جىددى ھالدا ئىسالھ قىلىپ ۋە 
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ئىتتپاقلىق،  ئىززەت،  قهددىنى كۆترەش،  غهلبه ۋە   ، هرتىپ،  قېرىنداشلىقئۆزگ
مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆز ئورنىغا چىقىشى ئاساسىغا قۇرۇلغان پارالق ۋە ئۇلۇغ  یېڭى 

  رىئاللىقنى ۋۇجۇدقا چىقىرىش ئۈچۈن تىرىشماقتىمىز.    
ىپ قویمایدۇ " رەئد " بىر قهۋم ئۆزلىرىنى ئۆزگهرتمىگىچه،  ئالالھ ئۇالرنى ئۆزگهرت

  ئایهت.- 11سۇرىسى 
قېرىندىشىم ! پۈتۈن ئىسالم ئۇممىتىگه قارىتا قهلبىڭدىكى ئۆچمهنلىكنى 

  چىقىرىپ تاشلىغىن !
مهن بۇ سۆزلهر ئارقىلىق مۇسۇلمانالر ئارسىدا بىر ئائىلدە بىر ئىمارەتته،  بىر 

مىقیاسىدا،  یاخشىىلىق،  یىزىدا،  بىر مهملىكهتته،  بىر رایۇندا پۇتۇن ئىسالم دۇنیاسى 
سۆیگۈ،  ئالالھ یولىدىكى قېرىنداشلىق ۋە ساغالم ئېتىقاد ئۇرۇغىنى تېرىشنى مهقسهت 

ئۇالرنىڭ دىللىرىدىكى دۇشمهنلىكنى چىقىرىپ « قىلىۋاتىمهن،  ئالالھ تائاال دەیدۇكى 
ىرىگه ئارا قېرىنداش بولغان ھالدا تهخىتلهر ئۇستىدە بىر ـ ب -تاشالیمىز،  ئۇالر ئۆز 

  ـ ئایهت  47ھىجىر سۇرىسى ».   قارشىپ ئولتۇرىدۇ 
رەسۇلىمىز ئهلهیھىسساالم ئۇممىتىگه نۇرغۇن ھهدىسلىرىدە بىر ـ بىرنى سۆیۇشنى،  
ئالالھ یولىدا ئۆز ئارا قېرىنداشلىق ۋە ئىتتپاقلىق مۇناسىۋىتىنى مۇستهھكهملهشنى،  

   . ىلىغان ئىدىقهلبلىرىنى ساپ ۋە پاكىز تۇتۇشنى قایتا ـ قایتا تاپ
ئهبۇ ئىدرىس خهۋالنى مۇنداق دەیدۇ : شامدىكى دەمهشىق مهسجىدىگه  

كىرگهندىم،  قارىسام چىشلىرى سهدەپتهك ئاپئاق بىر یىگىت بار ئىكهن،  ئهتراپىدىكى 
كىشىلهر بىرەر مهسلىدە تاالش ـ تارتىش قىلىپ قالسىال،  ئۇنىڭ ئالدىغا كىلىپ 

ئۇنىڭ كىملىكىنى  . ئهت ھاسىل قىلىشىپ قایتىدىكهنسوراپ،  ئۇنىڭ پىكىرىدىن قانا
   . بۇ مۇئاز ئىبن جهبهل ئىكهنلىكىنى ئېتىشتى  ، سورغاندىم

ئهتىسى بولغاندا چاشكا ۋاقتىدا مهسجىدكه كه لسهم،  ئۇ یىگىت مهندىن بۇرۇن 
شۇنىڭ بىلهن ئۇ نامىزىنى   ، ئۇنى ناماز ئۇقۇۋاتقان ھالدا كۆردۈم  ، كىلىپ بولغانكهن

وقۇپ بولغۇچه كۈتۈپ تۇردۇم ۋە ئۇدۇل ئالدىغا بېرىپ ئۇنىڭغا ساالم قىلدىم. مهن ئ
ئۇنىڭغا : " ئالالھ بىلهن قهسهمكى،  مهن سېنى ئالالھ ئۈچۈن یاخشى كۆرىمهن " 
دىدىم.  ئۇ: "ئالالھ ئۈچۈنمۇ؟" دەپ سوردى،  مهن "ئالالھ ئۈچۈن"  دېدىم. ئۇ یهنه 

ئۇ  . مهنمۇ جاۋابهن  "ئالالھ ئۈچۈن" ! دېدىم  ، ىقایتالپ:" ئالالھ ئۈچۈنمۇ ؟" دېد
مېنىڭ چاپىنىمنىڭ پېشىدىن تۇتۇپ مىنى ئۆزىگه تارتتى ۋە مۇنداق دىدى : " سىزگه 
خۇشخهۋەر بولسۇن ! مهن رەسۇلۇلالھنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاگلىغانمهن : " ئالالھ 

دەپ بىر سورۇندا  تائاال مۇنداق دەیدۇ : مېنى دەپ یاخشى كۆرۇشكهنلهر،  مېنى
مېنى دەپ بىر بىرىدىن   ، مېنى دەپ بىر ـ بىرىنى یوقالپ تۇرىدىغانالر  ، بولغانالر

  ھېچ نهرسىنى ئایمایدىغانالر چوقۇم مېنىڭ مۇھهببىتىمگه نائىل بولىدۇ ". 
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  بۇ ھهدىسته بىر ئاز توختىالیلى :  
بىر سورۇندا  ئالالھ تائاالنىڭ :" مېنى دەپ یاخشى كۆرۇشكهنلهر،  مېنى دەپ

ئالالھ   ، بولغانالر،   چوقۇم مېنىڭ سۆیگۈ مۇھهببىتىمگه نائىل بولىدۇ " دېگهن سۆزىدە
نى یاخشى كۆرگهنلىكتىن   بىر سورۇندا توپلىشىپ ئالالھ غا زىكرى ـ سانا 

ئالالھ –مهشھۇر زاھىد جۇنهید   ، مانا شۇنىڭ ئۈچۈن . ئېیتىدىغانالر كۆزدە تۇتۇلغان
ھهر دائىم خىلۋەتخانىسىدا مهشغۇل ئىدى،  قاچانىكى  -قىلسۇن ئۇنىڭغا ۋەھمهت

ئۇالرنىڭ قېشىغا چىقىپ بىلله ئولتۇراتتى ۋە ئۇالرغا : "   ، دوستلىرى ئۆیگه كهلسه
سىلهر بىلهن بىر سورۇندا ئولتۇرۇشتۇنمۇ ساۋابلىق ئىش بارلىقىنى بىلگهن بولسام 

بۇنداق تهقۋادار دوستالر  ھهرگىز قېشىڭالرغا چىقماس ئىدىم " دەیتتى. چۈنكى
ئولتۇرۇشى قهلبنى سۇزۇلدۇرۇشكه ۋە ئاالھىدە ئىلىم ھىكمهت ھاسىل قىلىشقا پۇرسهت 

ئالالھ تائاالنىڭ :" مېنى دەپ بىر بىرىدىن ھېچ  . یارتىدىغانلىقىدا گهپ یوق
نهرسىلىرىنى ئایىمایدىغانالر" دېگهن سۆزىگه كهلسهك بۇنداق كىشىلهر خۇددى ئهبۇ 

رازىلىقىنى دەپال جېنى ۋە مال  ئالالھنىڭدىق رەزىیهلالھۇ ئهنھۇنىڭ پهقهت بهكرى سد
بىر ـ بىرىنىڭ ھهر قانداق مۇھىم   ، ـ مۇلىكىنى ئاتاپ ھىجرەتكه ئاتالنغىنىدەك

  . ئېھتىیاجى ئۈچۈن ئۆز قېرىندىشىغا جېنىنى ئىقتىسادىنى ئایىمایدىغاالردۇر
ى یوقالپ تۇردىغانالر " دىگهن سۆزى ئالالھ تائاالنىڭ : "مېنى دەپ بىر ـ بىرىن 

ئالالھ   ، ئاالھىدە یېقىن دوستلۇق ـ قېرىنداشلىق مۇناسىۋەتنىڭ ئالالھ یولىدا ئورناپ
رازىلىقى ئۈچۈنال تهسۋىرلىگۈسىز دەرجىدە ئۇلۇغ بىر رۇھقا ئىگه بولغانلىقىنى 

تهلپىنىدۇ ۋە ئىپادىلهیدۇ. ئالالھ سۆیگۈسى تۈپهیلىدىن دوستالرنىڭ قهلبى بىرـ بىرىگه 
ئالالھ ئۈچۈن بولغان بۇ خىل بۈیۈك رۇھنىڭ تۇرتكىسىدە بىر ـ بىرىنى یوقلىشىپ،  
ئۇچرىشىپ تۇرۇش ئارقىلىق ئىالھى ۋە ئىنسانى سۆیگۈنىڭ كامالىتىنى نامایهن قىلىپ 

   . سۆیگۈ مۇھهببىتىگه نائىل بولۇش ئۇلۇغ نىئمىتىنى قولغا كهلتۈرۈشىدۇ ئالالھنىڭ
ھهممهد ئهلهیھىسساالمنىڭ ئۇممىتىدىن ئىبارەت مۇسۇلمانالرنى قېرىندىشىم ! مۇ

   . یاخشى كۆرۇشىگه ئىېرشىسىز ! ئالالھنىڭیاخشى كۆرسىڭىز 
پاك   ، توغرا ئهقىدىلىك دوست ـ یارەنلىرىڭىز بىلهن بىر سورۇندا بىلله ئولتۇرۇپ

كرى ـ سانا قهلىب،  گۈزەل ئهخالقىڭىزنى نامایهن قىلغان ھالدا تائهت ـ ئىبادەت،  زى
كىتابىنى ۋە رەسۇلىنىڭ سۇننهت ـ  ئالالھنىڭبىلهن مهشغۇل بولسىڭىز،  

ھهدىسلىرىنى ئۆگىنىپ مۇتالىئه قىلسىڭىز،  بۇالر ئارقىلىق ئالالھ سۆیگۈ ـ مۇھهببىتىگه 
ئۈچۈن زىیارەت  ئالالھنىڭنائىل بولىسىز! مۆمىن قېرىنداش ـ بۇرادەرلىرىڭىزنى 

  سۆیگۈ مۇھهببىتىنى قولغا كهلتۇرەلهیسىز!. الھنىڭئالقىلىپ یوقالپ تۇرسىڭىز 
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رەسۇلىمىز ھهردائىم پاك قهلىب ۋە گۈزەل خۇلىق بىلهن ئالالھ رازىلىقىنى دەپ ئۆز ـ 
ئارا قېرىنداشلىق ئورنىتىش ۋە ئالالھ ئۈچۈن یاخشى كۆرشۇشكه تهرغىب قىلىپ،  

    . ئۈندەپ تۇراتتى
نىڭ مۇنداق بىر ھهدىسىنى بایان قىلىدۇ ئهبۇ ھۇرەیرە رەزیهلالھۇ ئهنھۇ رەسۇلۇلالھ

:" بىرئادەم باشقا بىر یۇرتتىكى قېرىندىشىنى یوقالپ بېرىپتۇ،  ئالالھ بۇ ئادەمنىڭ شۇ 
یۇرۇتقا كىرىدىغان یولىغا بىر پهرىشتىنى كۈتۈپ تۇرۇشقا بۇیرۇپتۇ،  ئۇ ئادەم كهلگهن 

،  ئۇكىشى جاۋابهن نهگه بارماقچىسىز ؟ ) دەپ سوراپتۇ (چاغدا پهرىشته ئۇنىڭدىن 
ئۇنىڭدا سهن  (بۇیۇرىتتىكى بىر قېرىندىشىمنى یوقلىغىلى كهلدىم ) دەپتۇ. پهرىشته (

مهن   ، یاق (ئۇكىشى :   ، كۆزلهیدىغان بىرەر ئېلىشىڭ بارمۇ ؟ ) دەپ سورغان ئىكهن
مهن  (پهرىشته ئۇنىڭغا    ، پهقهت ئۇنى ئالالھ ھهققىدىال یاخشى كۆرىمهن) دەپتۇ

هن ئۇ قېرىندىشىڭنى ئالالھ یولىدا یاخشى كۆرگىنىڭدەك ئالالھ مۇ سىنى خۇددى س
یاخشى كۆرىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ قویۇش ئۈچۈن ئالالھ ساڭا ئهۋەتكهن ئهلچىمهن ) 

  دەپتۇ. مۇسلىم  رىۋایهت قىلغان.
ھهزىرتى ئىبنى ئابباس رەسۇلۇلالھنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان : " 

ئالالھ یولىدا دوستلىشىش،  ئالالھ یولىدا  -هھكهم تۇتقىسىئىماننىڭ ئهڭ مۇست
دۈشمهنلىشىش،  ئالالھ یولىدا یاخشى كۆرۈش ۋە ئالالھ یولىدا نهپرەتلىنىشتۇر". سهھى 

  ھهدىس. -2539ھهدىسلهر توپلىمى،  ئالبانى 
  بۇھهدىسكه ئىزاھات : 

لىشتا ئۆز ئارا " ئالالھ یولىدا دوستلىشىش " ئالالھ رازى بولىدىغان ئىشالرنى قى
   . یېقىن ھهمكارلىق ئورنىتىشتۇر

" ئالالھ یولىدا دوشمهنلىشش " بولسا ئالالھ یامان كۆرىدىغان ۋە چهكلهیدىغان 
بىر ـ بىرىگه ناشایهن ئىشالرنى یامان   ، ئىشالرنى قىلماسلىقتا ھهمكارلىشىش

   . دوشمهنلىرىنى دوشمهن كۆرۇش قاتارلىقالردۇر ئالالھنىڭكۆرسىتىش ۋە 
" ئالالھ یولىدا سۆیۈش،  ئالالھ یولىدا نهپرەتلىنىش " ھهققىدە مۇجاھىد ئىبنى 

ئهڭ یېقىن  ئالالھنىڭئۇمهرنىڭ بۇسۆزىنى نهقلى قىلغان : " سهن بۇ ئارقىلىق 
بهندىسى بولۇش شهرىپىگه ئېرشهلهیسهن ۋە یۇقۇرقى سۈپهتنى ھازىرلىغاندىال ئاندىن 

   . ئىماننىڭ تهمىنى تېتىیاالیسهن
ۋرىمىزدە ئالالھ یولىدا چىڭ تۇرغانالرنى ئۆچ كۆرىدىغان ۋە مۇناپىقلىق دە

ئاالمهتلىرى مانا مهن دەپ چىقىپ تۇردىغان ئۆزىنى مولال ـ ئالىم دەپ قارایدىغان 
  كۆپلىگهن زاتالردىن نهپرەتلىنىشمۇ ئالالھ یولىدا نهپرەتلىنىش قاتارىغا كىرىدۇ. 

ادەملهر بىلهن ئارالشقىن ئىسىل ئادەمدەك ئىمام شافىئى مۇنداق دېگهن :" ئىسىل ئ
  . پهسكهش ھىساپلىنىپ قالىسهن "  ، یاشایسهن،  پهسكهشلهرگه ئارالشمىغىن
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شۇڭالشقا قهدىمقىالردىن سۆز قالغان :"یامان ناچار ئادەملهرگه ئارلىشىش 
خهتهرلىكتۇر ۋە ئىنتاین زەرەرلىكتۇر،  بۇ خۇددى دېڭىز سهپىرىگه چىققانغا 

گهرچه یولۇچى دېڭىزغا غهرق بولۇپ كهتمىگهن تهقدىردىمۇ،  ئۇنىڭ ئوخشایدۇ،  
   . قهلبى دەككه ـ دۈككىدە ئۆتىدۇ "

  قېرىندىشىم ! 
ئىماننىڭ ئهڭ مۇستهھكهم تۇتقىسى ئالالھ ئۈچۈن مۆمنلهرنى یاخشى كۆرۇشتۇر ۋە 

   . ئالالھ ئۈچۈن مۇناپىقالرـ كاپىرالردىن نهپرەتلىنىشتۇر
ۇلۇلالھدىن مۇنداق دېگهنلىكىنى بایان قىلغان " ئۈچ خىل ئهنهس ئىبنى مالىك رەس

خىسلهت ئۆزىدە تېپىلغان ئادەم ئىماننىڭ تهمىنى تېتىیاالیدۇ : ئالالھ ۋە ئۇنىڭ 
بىرسىنى یاخشى كۆرسه   ، رەسۇلى ئۇنىڭغا باشقىالردىن ئهڭ سۆیۈملۈك بولىشى

شنى خۇددى دوزاخقا پهقهت ئالالھ  رازىلىقى ئۈچۈنال یاخشى كۆرۇش،  كۇفرىگه قایتى
  "  . تاشلىنىشنى یامان كۆرگهندەك یامان كۆرۇش

  ئالالھ یولىدا سۆیگۈ ۋە قېىرىنداشلىقتىن مىسالالر
رەسۇلۇلالھنىڭ ئالالھ یولىدا قېرىنداشلىق ۋە سۆیگۈ توغرىسىدىكى سۆزلىرى 

   . ئۇالر بۇساھهدە نادىر ئولگىلهردۇر. ساھابىلهرگه زور تهسىر قىلغان ئىدى
ئىبنى رەبىئ بىلهن ئابدۇراھمان ئىبنى ئهۋف ئالالھ یولىدا دوستالشقان سهئىد 

ئابدۇراھمان ئىبنى ئهۋف مهككىدىن مهدىنىگه ھىجرەت قىلىپ كهلگهن  . ئىدى
مۇھاجىرالردىن  ئىدى. سهئىد ئىبنى رەبىئ بولسا مهدىنىلىك ئهنسارىالردىن ئىدى. بۇ 

ىككى ساھابىنىڭ ئوتتۇرسىدا نهسهپ باشقا ـ باشقا یىراق ئىككى شهھهر بۇلۇپ،  ئۇ ئ
   . ئاالقىسى،  نه ئېلىم ـ بېرىم یاكى تىجارەت ـ سودا ئاالقىسى بولمىغان ئىدى

بىراق ئۇ ئىككىسىنىڭ ئوتتۇرىسىنى بۇ بۈیۈك ئىسالم دىنى بىرلهشتۈرۇپ،  ئۆز ئارا 
  . ئۇالرنىڭ دوستلۇقى ئالالھ یولىدىكى دوستلۇق ئىدى  ، قېرىنداش قىلىپ قویغان

سهئىد ئىبنى رەبىئ  ئۆز ئۆیىنىڭ بىر قىسىمىنى ئابدۇراھمان ئىبنى ئهۋفكه 
شۇنداقال ئۆزىنىڭ بارلىق مال مۇلىكىنى ئىككهیلهن   ، قوالیلىق تۇرالغۇ قىلىپ بهرگهن

  ...... تهڭ نىسبهتته بۆلۇشۇش پىكرىنى ئوتتۇرغا قویغان ئىدى
ۆلهش،  قېرىنداشلىق ۋە ئۈممهتنىڭ ئهزالىرى ئارسىدىكى مۇنداق بىر ـ بىرىنى ی

سۆیگۈگه قاراڭ!...بىز بىلهن شۇ ساھابىلهر ئوتتۇرسىدىكى پهرقنىڭ نىملىكىنى 
  بىلهمسىلهر ؟ 

ساھابىلهر قۇرئان ئایهتلىرىنى ئىجرا قىلىش،  تهتبىقالش ئۈچۈن   ، پهرق شۇكى
بىز بولساق ئۇالرنى بىپهرۋا،  غاپىل ۋە چۇشهنمهستىن ئاڭالیمز !  . ئاڭالیتتى

  ەردىگارىم ئۆزەڭ ساقلىغایسهن !.  پهرۋ
  مۇسئهب ئىبنى ئۇمهیر ۋە ئالالھ یولىدىكى سۆیگۈ نهپرەت
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بهدر غازىتىدا مۇسۇلمانالرغا ئهسىرگه چۈشكهن كۇپپار قوشۇنلىرىنىڭ ئارسىدا 
مۇسئهب ئىبنى ئۇمهیرنىڭ بىر تۇققىنى ئهبۇ ئهزىزئىبنى ئۇمهیرمۇ بار ئىدى،  ئۇنى 

ئىبنى ئۇمهیر بۇ تۇققىنىنىڭ قېشىدىن    ، ه ئالغان ئىدىئهنسارالردىن بىرى ئهسىرگ
ئۆتكهندە ئۇنىڭ تېخى ئالالھ غا بویسۇنمىغان كاپىر بولغانلىقى سهۋەبىدىن 
ئوتتۇرلىرىدىكى نهسهپ قېرىنداشلىقىنى ئىسىگىمۇ كهلتۈرمهیتتى،  پهقهت ئالالھ 

ىنىنى ئهسىرگه شۇڭا ئۇ بىر تۇقق . یولىدىكى دىنى قېرىنداشلىقىنى كۆزدە تۇتاتتى
ئانىسىنىڭ قول ئىلىكىدە   ، ئالغان ئهنسارى قېرىندىشىغا : ئۇنى چىڭ باغالپ قوي

    . بار،  بهلكىم ئانىسى ئۇنىڭغا تۆلهم بېرىپ ئۇنى سهندىن ئېلىپ كېتهر " دەیتتى
مۇسئهب ئىبنى ئۇمهیر  ئالالھ یولىدىكى قېرىنداشلىق رىشتىسىنىڭ نهسهپ ۋە  

  . كۈچلۈك ئىكهنلىكىنى بىلهتتى قانداشلىق رىشتىسىدىن
   . ئارىمىزدا مۇشۇنداق رىشتىنى ھىس قىغانالر بارمىدۇ ؟

ئارىمىزدا پهلهستىنلىكلهر،  ئىراقلىقالر،  چىچهنلىكلهر،  ۋە باشقا نۇرغۇن 
مۇسۇلمانالرنىڭ تارتىۋاتقان كۈلپهتلىرىدىن قىینىلىپ ئۇخلىیالمایۋاتقانالر بارمىدۇ ؟ 

..!!  
    . ئهب ئىبنى ئۇمهیردەك بولىشىمىزنى ئالالھدىن تىلهیمهنئۇلۇغ ساھابه مۇس

  ساغالم قهلبكه ئىگه بىر ئهنسارى ساھابه ھهقىىدە
زۇھرى مۇنداق دەیدۇ : ئهنهس ئىبنى مالىك مۇنۇالرنى ئېیتىپ بهرگهن ئىدى : " 

ھازىر ئالدىڭالرغا جهننهت  (رەسۇلۇلالھ بىلهن بىرگه ئولتۇرغان ئىدۇق،  ئۇ:"  
شۇنىڭ بىلهن ئهنسارالردىن بىر   ، بولغان بىركىشى چىقىپ كىلىدۇ" دېدىئهھلىدىن 

كىشى چىقىپ كهلدى،  تاھارەت ئالغانلىقتىن ئۇنىڭ ساقاللىرىدىن سۇ تامچىالپ 
تۇراتتى ۋە ئىككى كهشىنى كۆتىرۋالغان ئىدى. ئۇنىڭ ئهتىسى بولغاندا،  رەسۇلۇلالھ 

 . رىنجى ھالىتىدىكىدەك چىقىپ كهلدىیهنه ھېلقىدەك دېدى ۋە ھېلىقى ئادەم یهنه بى
رەسۇلۇلالھ یهنه بۇرۇنقىدەك سۆز قىلغان ئېدى   یهنه شۇئادەم   بىرىنچى قېتىمدىكى  

  . ھالىتىدە ئالدىمىزغا چىقىپ كهلدى
رەسۇلۇلالھ ئورنىدىن تۇرغان چاغدا،  ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمرى ئىبنى ئاس  

دام بىلهن تهگىشىپ قالدىم،  شۇڭا ئۈچ ئۇكىشىگه ئهگىشىۋالدى ۋە ئۇنىڭغا :" مهن دا
ئهگهردە ئۈچ كۈن ئۆتكىچه   ، كۇنگىچه دادامنىڭ قېشىغا كىرمهسلىككه قهسهم قىلدىم

  . مېنى ئۆیۈڭدە قوندۇراي دىسهڭ شۇنداق قىل " دېدى،  ئۇ ماقۇل بولدى
ئهنهس ئېیتىدۇ ئابدۇلالھنىڭ دىیىشىچه ئۇ ھېلىقى كىشى بىلهن ئۈچ كىچه بىلله 

بولسىمۇ،  كىچىدە بىرەر قېتىم تۇرۇپ ئىبادەت قىلغىنىنى كۆرمهپتۇ،  لېكىن بولغان 
ئالالھ قا زىكرى ـ   ، ئۇكىشى كىچىسى ئویغىنىپ كىتىپ ئۇیاقتىن ـ بۇیاققا ئۆرۇلسه

  . تهسبىھ ئېیتىپ قویدىكهن ۋە بامدات نامىزى ئۈچۈنال ئورنىدىن تۇرىدىكهن
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ىشىنىڭ یاخشى سۆلهرنىال ئاغزىدىن ئابدۇلالھ مۇنداق دەیدۇ :" پهقهت مهن بۇ ك
ئۈچ كۇن ئۆتكهندىن كېیىن مهن ئۇنىڭ ئهمهل ـ   ، چىقىردىغانلىقىنى بایقىدىم

 ئالالھنىڭئىبادەتلىرىنىڭ بهك ئاز ئىكهنلىكىنى سېزىپ ئۇنىڭغا مۇنداق دىدىم :" ئى 
بهندىسى،  ئهسلىدە مهن بىلهن دادامنىڭ ئوتتۇرسىدا ھېچقانداق تهگىشىش ـ یۈز 

ۇش بولغان ئهمهس،  بىراق مهن رەسۇلۇلالھنىڭ سىز توغرىسىدا ئۈچ قېتىم " ھازىر ئۆر
قېشىڭالرغا جهننهت ئهھلىدىن بولغان بىركىشى چىقىپ كىلىدۇ" دېگهنلىكىنى 

ھهر ئۈچ قېتىمدا سىز چىقىپ كهلدىڭىز،  شۇڭا قېشىڭىزدا قونۇپ باقاي   ، ئاڭلىدىم
زنىڭ قانداق ئهمهل ـ ئىبادەتلىرىڭىز سى  ، مهقسىدىم  ، دېگهن نىیهتكه كهلدىم

لىكىن سىزنىڭ كۆپ ئىبادەت ـ   ، بارلىقىنى كۆرۈپ،  مهنمۇ سىزنى دوراي دېگهنىدىم
ئهمهل قىلغانلىقىڭىزنى كۆرمىدىم،  ئۇنداقتا سىز نېمه ئارقىلىق رەسۇلۇلالھ ئېیتقان 

دەپ  دەرجىگه یهتتىڭىز ؟ " ئۇ كىشى " سىز كۆرگهندىن باشقا ھېچ نهرسه یوق "
  جاۋاب بهردى.

ئابدۇلالھ ئېیتىدۇ : مهن قایتىۋاتقان ۋاقتىمدا ئۇكىشى مېنى چاقىردى ۋە :"  
سىزكۆرگهندىن باشقا ھېچ ئىش یوق،  پهقهتال مهن مۇسۇلمانالردىن ھېچ بىرىگه 
كۆڭلۈمدە غۇم ساقلىمایمهن،  ئالالھ بهرگهن یاخشىلىققا قارىتا ھىېچ كىمگه ھهسهت 

   . قىلمایمهن " دىدى
ئابدۇلالھ مۇنداق دەیدۇ : "مانا دەل مۇشۇ خىسلهت سىزنى جهننهتكه الیىق 

  قىلغان،  بىز قىلىپ بواللمایۋاتقانالرمۇ دەل مۇشۇالر ".     
مېرى ـ مۇھهببهت   ، رەسۇلۇلالھ ساھابىلىرنىڭ بىر ـ بىرىگه بولغان  قېرىنداشلىق 

  تۇیغۇسىنى قهدىرلىگهن
ببهتنى،  بۇنداق قېرىنداشلىقنى بهكمۇ رەسۇلۇلالھ بۇنداق مېھرى ـ مۇھه

كىشى شهھىد بولغان ئىدى ئۇالرنىڭ  70قهدىرلهیتتى. ئوھۇد غازىتىدا ساھابىلهردىن 
ئارىسىدا رەسۇلۇلالھنىڭ تاغىسى ھهمزە ئىبنى ئابدۇلمۇتهللىبمۇ بار ئىدى،  ئۇشېھىد 

ىققا قىلىنىپال قالماستىن،  مۇشرىكالر ئۇنىڭ مۇبارەك جهسىدىنىمۇ بۇزغۇنچىل
.... شۇنداقال رەسۇلۇلالھمۇ بۇغازاتتا زەربىگه . ئۇچرىتىپ پارچالپ تاشلىغان ئىدى

   . ئۈچراپ جاراھهتلهنگهن ۋە ئوتتۇر چىشى سۇندۇرۇلغان ئىدى
مۇشۇنداق ئېچىنىشلىق كهیپىیاتتا تۇرۇپمۇ مۇسۇلمانالنىڭ قېرىنداشلىق ـ 

   . ئتتىپاقلىق مهسلىسىگه ئاالھىدە كۆڭۈل بولگهن
ىلهر ھهر قایسى ئۆز ئۇرۇغ ـ تۇققانلىرىنىڭ جهسىتىنى مهدىنىگه ئاپىرىپ ساھاب

دەپنه قىلىش ئۈچۈن ئېلىپ مېڭىشقا تهمشهلگهن چاغدا،  رەسۇلۇلالھ ئۇالرنى 
شېھىت بولۇپ یىقىلغان جایلىرىغا دەپنه قىلىشنى بۇیرىدى ۋە بىر قهبرىگه 

دىن جىقراق ئىككىدىن،  ئۈچتىن قىلىپ دەپنه قىلىشنى،  قایسى قۇرئان
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بىلىدىغانلىرى بولسا شۇنى ئالدى بىلهن قىبله تهرپكه قویۇشنى بۇیرىدى. رەسۇلۇلالھ 
ھهر بىر شېھىت ئېلىپ كىلىنگهن چاغدا ھهمزىنى   ، ئۇالرغا بىرمۇ ـ بىر ناماز ئۇقۇدى

ئۇنىڭ بىلهن بىلله قویۈپ نامىزىنى چۇشۈرەتتى ھهمزىنىڭ قهبرىسىگه ئهبۇ بهكرى 
  چۈشتى... ئۆمهر ۋە زۇبهیر

رەسۇلۇلالھ قهبرىنىڭ گىرۋىكىدە ئولتۇردى،   رەسۇلۇلالھ   ئهمرى ئىبنى جهمۇھ  
بىلهن ئابدۇلال ئىبنى ھهرام ھایات ۋاقتىدا یېقىن دوست قېرىنداش بولغاچقا،  

رەسۇلۇلالھ بارلىق ساھابلىرىدىن  . ئۇئىككىسىنى بىر قهبرىگه دەپنه قىلىشنى بۇیرىدى
    . ۇنیا بىلهن ۋىداالشقان ئىدىرازى بولغان ھالدا بۇد

  ئۆمهر ئىبنى خهتتاب ۋە ئالالھ یولىدىكى قېرىنداشلىق سىنىقى
بىر كۇنى ئۆمهر ئىبنى خهتتاب خىزمهتكارىغا مىڭ دەرھهم پۇلنى بېرىپ،  ئۇنى 
ئهبۇ ئۇبهیدە ئىبنى جهرراھقا ئاپىرىپ بېرىشنى ۋە بۇ پۇلالرنىڭ ئهبۇ ئۇبهیدىگه 

خالىغىنىچه سهرىپ قىلسا بولىدىغانلىقىنى ئۇنىڭغا بىلدۈرۈپ   تهئهللۇق بولغانلىقىنى،
قویۇشنى بۇیرىدى. شۇنداقال خىزمهتكارىغا ئۇنىڭ بۇ پۇلالرنى قانداق قىلدىغانلىقىنى 
كۈزىتىپ بېقىشنى تاپشۇردى. خىزمهتكار ئۆمهر ئىبنى خهتتابنىڭ دېگىنى بویىچه 

ى. ئهبۇ ئۇبهیدە دەرھال بۇ پۇلنى ئهبۇ ئۇبهیدىگه ئاپىرىپ بېرىپ كۈزىتىپ باقت
 . پۇلالرنىڭ ھهممىسىنى قویماي یوقسۇل ـ مىسكىنلهرگه ئۈلهشتۈرۈپ بهردى

ئهبۇ ئۇبهیدىنىڭ ھېلىقى پۇلالرنى   ، خىزمهتكار ئۆمهر ئىبنى خهتتابقا قایتىپ كىلىپ
تامامهن ئالالھ یولىدا سهرىپ قىلىۋەتلىكىنى یهتكۈزدى. ئاندىن كېیىن 

نھۇ بۇخىزمهتكارغا یهنه مىڭ دەرھهم پۇلنى تۇتقۇزۇپ،  بۇالرنى ئۆمهررەزىیهلالھۇ ئه
مۇئاز ئىبنى جهبهلگه ئاپىرىپ بېرىپ ئهبۇ ئۇبهیدىگه ئېیتقان سۆزلهرنى ئېیتىپ ۋە 

مۇئازمۇ خۇددى ئهبۇ   ، قاراپ بېقىشنى تاپشۇردى. خىزمهتكار قایتىپ كىلىپ
ىغا یهنه مىڭ دەرھهم پۇلنى ئۆمهر خىزمهتكار . ئۇبهیدەگه ئوخشاش قىلغنىنى یهتكۈزدى

بېرىپ سهئد ئىبنى ئهبى ۋەققاسقا ئاپىرىپ بهرگهندىن كېیىن قاراب بېقىشنى 
خىزمهتكار قایتىپ كىلىپ سهئد رەزىیهلالھۇ ئهنھۇمۇ خۇددى ئهبۇ ئۇبهیدە  . ئېیتتى

بىلهن مۇئازغا ئوخشاش پۇلالرنى قویماي ئۈلهشتتۇرىۋەتكهنلىكىنى یهتكۈزدى. 
ىنتایىن خۇشال بولغان ھالدا : ئهلھهمدۇ لىلالھ،  ئۇالر بىرـ بىرىگه ھهزىرتى ئۆمهر ئ

    . ئوخشاش قېرىنداشالردۇر!"  دىدى
مهشھۇر ئېغىر پىتنىنىڭ ئۇممهتنىڭ ئالالھ یولىدىكى ئۆز ئارا قېرىنداشلىق ـ سۆیگۈ 

  مهسلىسىگه قالدۇرغان ساۋىقى
هلالھۇ ئهنھۇنىڭ ئوسمان ئىبنى ئهففان ئۆلتۈرۈلگهندىن كېیىن،  ئهلى رەزىی

خهلىپىلىك ۋاقتىدا مۇسۇلمان بىر ـ بىرىگه قارشى ئىككى ئارمىیهگه بۆلىنىپ كهتكهن 



comwww.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo. 

260 
 

یهنه بىرسىنىڭ بېشىدا   ، ئىدى،  بىر قوشۇننىڭ بېشىدا ئهلى ئىبنى ئهبى تالىب
  . زۇبهیر ئىبن ئهۋۋام بار ئىدى

دا یاخشى ئۇرۇش باشلىنىشتىن ئىلگىرى ئهلى ۋە زۇبهیر ئىككىسى ئالالھ یولى
كۆرۇشكهن ئىككى قېرىنداش سۇپىتىدە بىر ـ بىرگه تهنبىھ بىرىش مۇئامىلىسىدە 

  بولغان.
بهیھهقى ھهرب ئىبن ئهسۋەد دۇئهلىدىن مۇنداق رىۋایهت قىلىدۇ : ئهلى ۋە ئۇنىڭ 
قوللىغۇچىللىرى تهلھه ۋە زۇبهیرلهر بار یهرگه یېقىنالشقان ۋە ئهسكهر سهپلىرىمۇ بىر ـ 

هلگهن چاغدا ئهلى رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ رەسۇلۇلالھ بۇرۇن مىنگهن بىرگه یېقىن ك
خېچىرغا مىنىپ ئالدىغا چىقتى ۋە " ماڭا زۇبهیرئىبن ئهۋۋامنى چاقىرىپ بېرىڭالر " 

ئۇالر بىر ـ بىرىگه ئۇدۇل قارشىپ   ، زۇبهیر ئۇنىڭغا چاقىرىپ كىلىندى . دەپ تولىدى
هن ئۇالغلىرىنىڭ بویۇنلىرى بىر ـ بىرگه تۇراتتى،  ئۆزئارا یېقىنلىقىدىن ھهتتا مىنگ

  تېگىشىپ تۇراتتى،  ئهلى مۇنداق دىدى :
نامى بىلهن ساڭا ئېیتىمهن،  رەسۇلۇلالھ بىز مۇنداق  ئالالھنىڭ  ، " ھهي زۇبهیر 

بىر جایدا تۇرغان چاغدا قېشىمىزدىن ئۆتكىنى یادىڭدا بارمۇ ؟ رەسۇلۇلالھ ساڭا : 
هن ؟ دېگهندە سهن ئهلى مهن بىلهن بىر دىندىكى زۇبهیر !  ئهلىنى یاخشى كۆرەمس

ئانا ۋە دادا تهرەپ تاغىلىرىمنىڭ ئوغلى تۇرسا قانداقمۇ یاخشى كۆرمهي!؟ دېگهن 
ئىدىڭ،  شۇ چاغدا رەسۇلۇلالھ : "ھهي زۇبهیر،  ئالالھ بىلهن قهسهمكى،  سهن ناھهق 

ئهلىگه قاراپ " زۇبهیر   ، ھالدا بۇ ئهلى بىلهن ئۇرىشسهن " دىگهن ئىدىغۇ ؟ دىدى
ئۇسۆزلهرنى رەسۇلۇلالھتىن ئاڭلىغان چاغدىن    ، ئالالھ بىلهن قهسهمكى  ، شۇنداق

تارتىپ یادىمدىن چىقىرىپ قویۇپتىمهن. مانا ھازىر ئهسلهۋاتىمهن،  ئالالھ بىلهن 
قهسهمكى،  سهن بىلهن ھهرگىز ئۇرۇشمایمهن " دېدى دە  زۇبهیر ئۇلىغى بىلهن 

  ا كهینىگه قایتتى. سهپلهرنى یارغان ھالد
زۇبهیر ئهلى ئىبن ئهبى تالىب بىلهن ئۇرۇشماستىن قایتقان ئىدى،  ئهمما پىتنىنى 
داۋامالشتۇرۇش ۋە ئۇرۇش ئوتىنى قایتا تۇتاشتۇرۇشنى مهقسهت كۆزلىگهن ئىسالم 
تونىغا یۆگىنىۋالغان یهھۇدى سۈیقهستچىللىرى زۇبهیرنى ئۆلتۈردى،  بۇنىڭ 

         . ن پىتنىدە تهلھه رەزىیهلالھۇ ئهنھۇمۇ ئۆلتۈرۈلدىنهتىجىسىدە كىلىپ چىققا
ئهلى رەزىیهلالھۇ بۇنىڭغا قاتتىق ئېچىنىپ یىغالپ،  یىغا ـ زارە ئىچىدە ئۇنى 
قۇچىقىغا ئېلىپ تۇرۇپ: "بۇنىڭدىن یىگىرمه یىل بۇرۇن ئۆلۈپ كهتكهن بولسامچۇ! ئى 

ئېغىر كهلدى! مهن،  سهن  ئهبۇمۇھهمهد سېنى مۇنداق قان ئىچىدە كۆرۈش ماڭا بهكمۇ
ئۇالرنىڭ دىللىردىكى دۇشمهنلىكنى « كاالمىدىكى :  ئالالھنىڭۋە زۇبهیر ئۈچىمىز 

چىقىرىپ تاشالیمىز ئۇالر ئۆز ئارا قېرىنداش بولغان ھالدا تهخىتلهر ئۈستىدە بىر ـ 
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ئایهت دىیىلگهن ئادەملىرىدىن - 47ھىجر سۇرىسى »بىرگه قارشىپ ئولتۇرىدۇ 
   . مىد قىلمىز " دەیتتىبولىشىنى ئۈ

قېرىنداشلىرىم ! بۇ ئىشقا ئىبرەت ـ ساۋاق ئېلىش یۈزسىدىن ئوبدان ئویلىنىپ 
  باقتىڭالرمۇ؟ 

مهن بۈگۈنكى پىتنىلهردىن ئهنسىرەیمهن،  بۈگۈنكى مۇسۇلمانالرنىڭ بۆلۈنۈپ ـ 
  . پارچىلىنىپ كېتىشىدىن قورقىمهن

یلى ! بىز ئالالھ یولىدىكى بىز بىر سهپتىكى مهقسهتداش قېرىنداشالردىن بوال
ساغالم   ، سۈزۈك -ساپ   ، پاك  ، سۆیگۈ ئۈستىتدە بىرلىككه كىلهیلى ! بىز غۇبارسىز

  قهلىب ئىگىلىرىدىن بوالیلى !  
  رەسۇلۇلالھنىڭ ئۈمهتلىرىگه ئالالھ یولىدىكى سۆیگۈ ـ قېرىنداشلىقنى ئۆگىتىشى

بنى ئۆمهر سالىم ئابدۇلال ئى  ، ئىبنى شىھاب سالىمدىن ئۇققان
رەزىیهلالھۇئهنھۇدىن رەسۇلۇلالھنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋایهت قىلىدۇ:" 
مۇسۇلمان مۇسۇلماننىڭ قېرىندىشى،  ئۇنىڭغا زۇلۇم قىلمایدۇ ۋە تاشلىۋەتمهیدۇ؛ 
كىمكى قېرىندىشىنىڭ ھاجىتىنى راۋا قىلسا ئالالھ ئۇنىڭ ھاجىتىنى راۋا قىلىدۇ ؛ 

ئالالھ تائاال قىیامهت   ، چىلىقىنى ھهل قىلىپ بهرسهكىمكى بىر مۇسۇلماننىڭ قىیىن
كۇنىنىڭ قىیىنچىلىقلىرىدىن بىرنى ئۇنىڭدىن كۆتىرۋىتىدۇ؛ كىمكى بىر مۇسۇلماننىڭ 

  ئالالھ قىیامهت كۈنى ئۇنىڭ ئهیبىنى یاپىدۇ" بۇخارى رىۋایىتى.  ، ئهیبىنى یاپسا
ىلىدۇ :" كىمكى ئهبۇ ھۇرەیرە رەسۇلۇلالھنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى بایان ق 

بىرمۇسۇلماننىڭ دۇنیادىكى قىیىنچىلىقلىرىدىن بىرنى تۇگهتسه،  ئالالھ تائاال ئۇنىڭ 
قىیامهت كۈنىدىكى قىیىنچىلىقلىرىنى كۆتىرۋىتىدۇ؛ كىمكى یوقسۇلغا ئاسانچىلىق 
یارتىپ بهرسه،  ئالالھ تائال ادۇنیا ۋە ئاخرەتته  ئۇنىڭغا ئاسانچىلىق یارتىپ 

مۇسۇلماننىڭ  ئهیبىنى یاپسا،  ئالالھ دۇنیا ۋە ئاخرەتته  ئۇنىڭ  بىردۇ؛كىمكى بىر
بهندە ئۆز قېرىندىشىغا یاردەمدە بولۇپ تۇردىغانال بولسا،  ئالالھ   ، ئهیبىنى یاپىدۇ

ئۇبهندىدىن یاردىمىنى ئۈزمهیدۇ،  كىمكى ئىلىم ئىزدەپ یول ماڭسا ئالالھ تائاال ئۇنىڭ 
 ئالالھنىڭئاسانالشتۇرۇپ بىرىدۇ؛ بىر توپ ئادەم  بهدلىگه ئۇنىڭغا جهننهتنىڭ یولىنى

ئۆیلىرىدىن بىرىدە ئۆزئارا مۇزاكىرە ـ ئۈگۈنۈش ئۈچۈن یىغلدىغانال بولسا،  ئۇالرغا 
غهمخورلىقى یاغىدۇ،  رەھمىتى  قاپالیدۇ،  ماالئىكىلهر ئۇالرنى ئورایدۇ ۋە  ئالالھنىڭ

ئىش ـ ئهمهلى ناچار بولغان ئادەمگه ئالالھ ئۇالرنى پهرىشتىلهر ئارىسىدا تىلغا ئالىدۇ؛ 
  ئۇنىڭ نهسىبىنىڭ پایدىسى تهگمهیدۇ" مۇسلىم  رىۋایىتى.

ئهبۇ دەردا رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ رەسۇلۇلالھ مۇنداق دېگهنىدى دەیدۇ : "بىر ـ 
بىرىڭالرغا ئۆچمهنلىك قىلماڭالر،   بىر ـ بىرىڭالرغا ھهسهت قىلماڭالر،  بىر ـ 

قېرىنداش بهندىللىرى  بولۇڭالر،   ئالالھنىڭىلىشماڭالر،  بىرىڭالرغا كهینىڭالرنى ق



comwww.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo. 

262 
 

مۇسۇلمان ئۈچۈن ئۆز قېرىندىشىنى ئۈچ كۈندىن ئارتۇق تاشلىۋىتىشى ھاالل ئهمهس " 
  تىرمىزى رىۋایهت قىلغان.

ئهبۇ ئهییۇب رەزىیهلالھۇ ئهنھۇرەسۇلۇلالھنىڭ  مۇنداق دېگهنلىكىنى بایان قىلغان  
ندىشىنى ئۈچ كۈندىن ئارتۇق تاشلىۋېتىشى ھاالل بولمایدۇ،  :" بىر ئادەمنىڭ  ئۆز قېرى

ئىككىسى ئۇچرىشىپ قالغاندا بۇمۇ یۈز ئۆرۈپ ئۇمۇ یۈز ئۆرۈپ كهتمهسلىكى كېرەك 
ئىككىسىنىڭ یاخشىسى ساالمنى دەسلهپته باشلىغىنىدۇر" بۇخارى ۋە مۇسلىم 

  رىۋایهت قىلغان.
داق دېگهن ئىدى دەیدۇ :" دۇشهنبه ئهبۇ ھۇرەیرە رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ رەسۇلۇلالھ مۇن

ئالالھ غا ھېچ  1دە،   -ۋە پهیشهنبه كۈنلىرى جهننهتنىڭ ئىشىكلىرى ئېچىلىدۇ
نهرسىنى شېرىك كهلتۈرمهیدىغان ھهر قانداق بهندە مهغپىرەت قىلىنىدۇ. پهقهتال ئۆزى 

ككىسى بىلهن قېرىندىشى ئوتتۇرسىدا ئاداۋەت بار ئادەم قالىدۇ،  ئالالھ تهرەپتىن بۇ ئى
یاراشقىچه كۈتىڭالر،  بۇ ئىككىسى یاراشقىچه كۈتىڭالر،  بۇ ئىككىسى یارشىۋالىغىچه 

  كۈتىڭالر،  دىیىلىدۇ".  مۇسلىم رىۋایهت قىلغان.
رەسۇلۇلالھ بىر كۇنى قهدىر كىچىسىنىڭ قاچان بولىدىغانلىقىنى ساھابىلهرگه    

جىدەللىشىپ دەپ بېرىش ئۈچۈن چىقىدۇ ۋە ساھابىلهردىن ئىككى كىشىنىڭ 
ئۇالردىن سادىر بولغان ئىش بىلهن مهشغۇل بولۇپ قالىدۇ،    ، قالغانلىقىنى كۆرۈپ

شۇنىڭ بىلهن قهدىر كىچىسى ئۇنتۇلۇپ قالىدۇ ۋە كۆتىرلىپ كېتىدۇ،  سهۋەبى دەل شۇ 
قېتىملىق جىدەل ـ ماجرا،  شۇڭا مۇسۇلمانالر قهدىر كېچىسىگه ئۇچراش ۋە ئۇنىڭ 

  . رۈش ئۈچۈن تىرشىشى الزىمساۋابىنى قولغا كهلتۈ
ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دەیدۇ : ئۇبادە ئىبنى سامىتنىڭ 

رەسۇلۇلالھ قهدىر كىچىسىنى كۆرسىتىپ بېرىش ئۈچۈن چىققان   ، ماڭا دىیشچه
مۇسۇلمانالردىن ئىككى كىشى تهگىشىپ قاپتۇ،  شۇنىڭ بىلهن رەسۇلۇلالھ   ، ئىكهن

مهن سىلهرگه قهدىر كىچىسىنى دەپ بېرىش ئۈچۈن چىققان ئىدىم،  مۇنداق دىدى :"
پاالنى ـ پاالنى ئىككىسى تهگىشىپ قاپتۇ،  شۇنىڭ بىلهن قهدىر كىچىسى كۆتىرلىپ 
كهتتى،  بهلكىم بۇسىلهر ئۈچۈن یاخشى بولىشى مۇمكىن،  قهدىر كىچىسىنى یهتته ۋە 

  لغان.توققۇز ۋە بهشلهردە ئىزدەڭالر "  بۇخارى رىۋایهت قى
كىلىشهلمهسلىك  . قهدىر كېچىسى كىلىشهلمهسلىك سهۋەبىدىن كۆتىرلىپ كهتتى

نهپرەت یوقالسۇن،  شۇنىڭدا ئالالھ بىزدىن   ، ئۆچ ـ ئاداۋەت  یوقالسۇن  ، یوقالسۇن
  رازى بولغۇسى. 

رەسۇلۇلالھ ساھابىلهرگه پۈتۈن ئۈممهتلهرگه ئالالھ یولىدا یاخشى كۆرشىشن 
بېرىپ،  ئۈممىتى ئىچىدىكى ھهر بىر مۇسۇلمان ئالالھ یولىدا بىر ىئۆگىتىپ  ۋە تهلىم 

قېرىندىشىنى یاخشى كۆرسه ئۇنىڭغا بىلدۇرۇپ قویۇشنى تاپىلىغان،  بۇنداق قىلىش 
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ئارقىلىق پۇتۇن مۇسۇلمانالر ئارا مىھرى ـ مۇھهببهت،  قېرىنداشلىق ۋە دوسلۇقنىڭ 
     . تارقىلىشى كۆزلىنىدۇ

لىك رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دەیدۇ : رەسۇلۇلالھنىڭ ئهنهس ئىبنى ما       
كۆپچىلىكنىڭ ئارسىدىن   ، بىر ئادەم ئۆتۈپ قالدى  ، قېشىدا ئولتۇرغان ئىدىم

رەسۇلۇلالھ   ، بىرەیلهن : یا رەسۇلۇلالھ،  مهن بۇ كىشىنى یاخشى كۆرىمهن " دىدى
 . یاق " دىدى ئۇ :"  ، ئۇنىڭغا بۇنى بىلدۇرۇپ قویدۇڭمۇ ؟ دەپ سورغان ئىدى

رەسۇلۇلالھ " تۇر،  بېرىپ ئۇنىڭغا بىلدۇرۇپ قوي !" دىدى ؛ ئۇكىشى  ئورنىدىن 
مهن  سىنى ئالالھ یولىدا یاخشى كۆرىمهن "   ، تۇرۇپ ئۇنىڭغا بېرىپ : " ھهي پاالنى

دېگهن ئىدى ئالالھ ئۈچۈن یاخشى كۆرسهڭ ئالالھ سىنى یاخشى كۆرسۇن " دىدى. 
  .ئىمام ئهھمهد رىۋایىتى

بىرىمىزدە  -ئارا بىر -بىر ئادەم ئىبنى سهمماكقا :" بۇیهرگه ئهته كهلسهڭ،  ئۆز 
ئېلىشىمىز بولسا ئېلىشىۋېالیلى،  قىیامهتته پایدىسى بولىدۇ! " دېگهندە  ئىبنى 

ئارا كهچۈرشىۋېالیلى! دېگىن "  -سهمماك ئۇنىڭغا یاق بهلكى ئهته كهلسهڭ،  ئۆز
   . دېگهن ئىدى

ى مۇنداق دېگهن : قېرىندىشىمنىڭ یهتمىش ئۆزرىسى باردۇر ساھابىلهرنىڭ بىر
مهن خاتاالشقان بولۇشۇم   ، دەپ قارا،  ئهگهر ئۇنىڭ بىرەر ئۆزرىسىنى تاپالمىساڭ

  مۇمكىن،  بهلكىم ئۇنىڭ ئۆزرىسى باردۇر دېگىن ".
  بۇ ئۇلۇغ ئهسهرنى مۇالھىزە قىلىپ كۆرۈڭ : 
ىدا تۇرۇدۇ،  ئىككىسىنىڭ بىرى" ئى ئالد ئالالھنىڭقىیامهت كۈنى ئىككى بهندە  

  رەببىم،  قېرىندىشىمدىن ھهققىمنى ئېلىپ بهرگىن !"  دەیدۇ؛ 
   . ئالالھ تائاال یهنه بىرىگه : قېرىندىشىڭغا ھهققىنى بهرگىن " دەیدۇ

   ، یاخشىلىقلىرىم تۇگدى " دەیدۇ  ، ئۇ : ئى رەببىم
یاخشىلىقلىرى تۈگدى "  ئالالھ تائاال زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچىغا :" قېرىندىشىڭنىڭ

  دەیدۇ،   
   ، ئۇبهندە " ئى رەببىم مېنىڭ گۇناھلىرىمدىن ئېلىنىپ ئۇنىڭغا ئارتىلسۇن " دەیدۇ

ئالالھ تائاال زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچىغا :" بۇنىڭدىنمۇ یاخشىسىغا رىغبىتىڭ بارمۇ ؟  
  دەیدۇ، 

   ، ئۇ :" ئى رەببىم ئۇ نېمه ؟ دەپ سورایدۇ 
    ، ڭنى كۆتهرگىن ! "دەپ بۇیرۇیدۇئالالھ ئۇنىڭغا:" بېشى

  ئۇبېشىنى كۆتۈرۈپ قارسا،  ئهڭ گۈزەل بىر سارایدا تۇرغان ! 
بهندە سورایدۇ :" ئى رەببىم بۇ ساراي كىمنىڭ ؟ بىر پهیغهمبهرنىڭمۇ ؟ یاكى بىر 

  شېھىتنىڭمۇ ؟ "
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  . ئالالھ تائاال :" بۇساراي پۇلىغا چىقىش قىالالیدىغان كىشىنىڭ ؟ "دەیدۇ
  :" ئى رەببىم پۇلىغا كىم چىقىش قىالالیدۇ ؟ دەپ سورایدۇ :بهندە 

  ئالالھ سهن چىقىش قىالالیسهن " دەیدۇ، 
    ، ئۇ بهندە :" ئى رەببىم قانداقسىگه مهن چىقىش قىالالیمهن ؟ " دەیدۇ 

  ئالالھ تائاال :" قېرىندىشىڭنى كهچۈرۈش ئارقىلىق " دەیدۇ، 
  كهچۈردۇم " دەیدۇ   ، بهندە دەرھال :" كهچۈردۇم رەببىم 

ئالالھ تائاال:" قېرىندىشىڭنىڭ قولىدىن تۇتۇپ،  ھهر ئىككىڭالر جهننهتكه 
  .... كىرىڭالر " دەپ بۇیرۇیدۇ

   . رەھمىتى مانا مۇشۇنداق كهڭ ئالالھنىڭ
قېرىنداشلىرىم ! بىز ھازىردىن باشالپ دىللىرىمىزدىن ئۆچ ـ ئاداۋەتنى سۇغۇرۇپ 

ىرەرسىگه ئۆچمهنلىك یاكى ئاداۋەت بار بولسا ھازىردىن تاشالیلى ! كىمنىڭ قهلبىدە ب
تارتىپ دەرھال قهلبىدىن چىقىرىپ تاشلىشى زۆرۇر ! شۇ چاغدىال ئالالھ ساپ ۋە پاك 

  ، یاردىمى نازىل بولىدۇ ئالالھنىڭقهلىبلهرگه قاراپ مهغپرەت قىلىدۇ، كهچۇرىدۇ،  
  . ئات سالىدۇئۇممهت خارلىقتىن مهڭگۈ قۇتۇلۇپ ئىززەت یولىغا قاراپ 

بولمىسا قورقۇپ قالىسىلهر،  كۈچ ـ   ، ئىختىالپ قىلىشماڭالر«  
      . ئایهت - 46ئهنفال سۇرىسى » قۇۋۋىتىڭالركىتىپ قالىدۇ 

  ، مېھرىبان ۋە سېخى  ئالالھ دىن ئۈممهتكه بىرلىك ـ ئىتتىپاقلىق  ، ئاخىردا
ساغالم قهلىب ۋە گۇزەل   ، قېرىنداشلىق ـ دوستلۇق  ، پىداكارلىق ـ كۆیۈمچانلىق

ئىززەت ۋە كۈچ ـ قۇۋۋەت،  شۇنداقال دۇشمهن ئىگهللىۋالغان قىممهتلىك   ، خۇلق
  ئامىین !  . زېمىنلىرىمىزنى قایتۇرۋېلىشنى نىسىپ قىلىشىنى تىلهیمهن

  

  ئۇمىد ۋە ئارزۇ
  ئۇمىد: ئىمان ۋە ئهمهلدۇر

 ئالالھنىڭیهنى  ( ھهرقانداق بىر قهۋم ئۆزىنىڭ ئهھۋالىنى ئۆزى ئۆزگهرتمىگىچه
بهرگهن نېمهتلىرىگه تۇزكورلۇق قىلىپ گۇناھالرغا چۈممىگىچه) ئالالھ ئۇالرنىڭ 

خاتىرجهملىك ۋە   ، یهنى ئالالھ ئۇالرغا بهرگهن نېمهت (ئهھۋالىنى ئۆزگهرتمهیدۇ 
  .]ئایهت -11رەئد  [... ئىززەت ـ ھۆرمهتنى ئېلىپ تاشلىمایدۇ)،

  نى ئوقۇیسىز:بۇ رىسالىدە تۆۋەندىكى تېمىالر 
  . كىرىش سۆز1
  . ئۈمىدسىزلىكنىڭ خهتهرلىكى ۋە  ئۈمىدنىڭ یوقىلىشى2
  . " ئۈمىد " نىڭ مهنىسى3
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  . سىلهر "ئۈمىد" كهلىمىسىنىڭ مهنىسىنى بىلهمسىلهر؟4
  . بىراق بۇ یهردىكى "ئۈمىد" پهرزمۇ،  یاكى ئاالھىدە پهزىلهتمۇ؟5
ابه ـ كىرامالرنىڭ قهلبىگه . پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ "ئۈمىد" نى ساھ6

  سىڭدۈرۈشى 
  كىرىش سۆز

  ناھایىتى شهپقهتلىك ۋە مىھرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشالیمهن
بارلىق ھهمدۇسانالىرىمىز،  یاردەم تهلهپ قىلىشمىز ۋە مهغپىرەت تهلهپ    

نهپسىمىزنىڭ باالیى ئاپىتى،  ئىش ـ  . قىلىشىمىز پهقهت ئالالھ غا خاستۇر
تلىرىمىزنىڭ یامانلىقىدىن ئالالھ بىلهن پاناھ تىلهیمىز. ئالالھ توغرا یولغا پائالىیه

باشلىغان ئادەمنى ھېچكىم ئازدۇرالمایدۇ،  ئالالھ خار قىلغان ئادەمنى ھېچكىم توغرا 
  . یولغا باشلىیالمایدۇ

ئۆز خهلقى ئىچىدىن پهیغهمبهرلىككه تاللىغان یاخشى سۈپهتلىك  ئالالھنىڭ  
لچىسى پهیغهمبىرىمىز مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهیھى ۋەسهللهمگه ۋە بهندىسى ۋە ئه

ئۇنىڭ پاك ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا ۋە ئۇنىڭ بىلهن ھهمدەمدە بولغۇچى بارلىق پىداكار 
ساھابه كىرامالرغا ۋە قىیامهت كۈنگىچه ئۇنىڭ ئىزىنى بېسىپ ماڭغان بارلىق گۈزەل ـ 

   . م یولالیمىزسۈپهت مۆمىنلهرگه ھهرۋاقىت دۇئایى ساال
مهقسهتكه كهلسهك،  مهن مۇشۇ كىتاپچه ئارقىلىق ئۇمىدسىزلىكنى تاشالپ   

ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ئالالھ غا تولۇپ تاشقان ئىشهنچ ۋە ئۇمىد بىلهن ئىسالھالت 
ۋە ئۆزگهرتىش یولىغا ھهیدەكچىلىك قىلىدىغان شۇنىڭدەك،  ئالالھ سۇبھانهھۇ 

رلهشتۈرۈش،  ئىززەت ۋە قولالش ئارقىلىق بهرگهن ۋەدىىسگه ۋەتهئاالنىڭ نۇسرەت،  یه
دىنىغا مۇستهھكهم ئېسىلىپ ئۇممهتنىڭ ئهتىكى پارالق ھایاتىنى  ئالالھنىڭئىشىنىپ 

ھهر  مىللهت   (ئۇمىد ئىشهنچ ئۈستىگه تۇرغۇزۇشقا یىتهكچى رول ئوینایدىغان،  
ئهھۋالىنى ئۆزگهرتىپ ئۆزىنىڭ ئهھۋالىنى ئۆزى ئۆزگهرتمىگىچه ئالالھ ئۇالرنىڭ 

قویمایدۇ)  دېگهن ئىسالھالت ۋە ئۆزگهرتىشنىڭ بۈیۈك ئىالھى دەستۇرى بولغان ئایهت 
  كهرىمگه  ئىشىنىشنىڭ مهنىسنى بىر قۇر بایان قىلىپ ئۆتمهكچىمهن.  

ئالالھ ئهززۇ ۋەجهللىدىن مۇشۇ كىتاپچهمنى ـ ئوقۇغان ئوقۇرمهنلهرگه مهنپهئهت 
ىڭ قهلبىگه ئۇمىد ـ ئىشهنچىنى قایتۇرۇپ،  ئىسالم ۋە بېرىشىنى،  مۇسۇلمانالرن

مۇسۇلمانالرنىڭ ئهتىكى نۇسرەت،  ئىززەت،  شان ـ شۆھرىتىنى ئىسالھالت ۋە 
   . ئۆزگهرتىش ئارقىلىق قولغا كهلتۈرشىگه  ۋاسته سهۋەب قىلىشىنى سورایمهن

   . ربۈیۈك ئالالھ ھهممىگه قادىر،  ئهڭ یاخشى یاردەمچى ۋە ئهڭ یاخشى ھامىدۇ
  ئۈمىدسىزلىكنىڭ خهتهرلىكى ۋە  ئۈمىدنىڭ یوقىلىشى
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پهلهستىن،  باغداد،  ئافغانىستان،  چىچهنىستان ۋە باشقا دۇنیانىڭ ھهرقایسى 
  ... جایلىرىدا ئادەم قهلىپىدىن چىققان ۋەھشى تاجاۋۇزچىلىقالر یۈز بېرىۋاتىدۇ

لىنىشكه ئۈممهت ئىچىدە قهتلى قىلىش،  زۇلۇم سېلىش،  قورقۇش،  ئېىككى 
  ... ئوخشاش ئىشالر ھهمىشه یۈز بېرىپ تۇرماقتا

بهزى كىشىلهر ھهیران بولغان ھالدا " مۇشۇ ۋاقىت  ئۈمىد ـ ئارزۇ  توغۇرلۇق گهپ 
  قىلىدىغان پهیتمۇ؟! " دەپ ئۆزئارا سوراشماقتا...

ئۈمىدسىزلىكنى ھېس قىلىپ " ئهمدى   ، یهنه بىرمۇنچه ئادەملهر چۈشكۈنلۈك
  ھېچقانداق پایدىسى یوق " دېیشمهكته... ئۈمىد قىلىشنىڭ

ئۇ یهردە یهنه بىرمۇنچه كىشىلهر " پهلهستىن،  قۇددۇس،  ئهقسا توغۇرلۇق 
دېیىلىۋاتقان گهپلهر چۈشكه ئایلىنىپ قالدى؛ گهپ جىق بولۇپ ھېچقانداق ئهمهلىي 

  ئۆزگىرىش یۈز بهرمهي كۆپ چارچاپ كهتتۇق " دېیشمهكته... 
پلىشىۋالغان مانا مۇشۇنداق چۈشكۈنلىشىش ۋە ئۈممهتكه رودىپایدەك چا

ئۈمىدسىزلىككه قارىتا مهن تولۇپ تاشقان ئۈمىد ـ ئىشهنچ بىلهن شۇنداق دەیمهنكى،  
مانا بۇ  ئۈمىد تۇغۇرلۇق سۆزلهشكه ئهڭ مۇناسىپ ۋاقىت. مهن مۇشۇ ئۈمىدسىزلىك ۋە 

لىق " ئۈمىد" ئىككىلىنىشنى ئۆزگهرتىشكه ئېلىپ بارىدىغان   ئىالھى ئۇسلۇب ئارقى
دېگهن سۆزنى بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ نهپسىگه مۇستهھكهم مهركهزلهشتۈرۈشنىڭ 

  . زۆرۈرلىكىنى ھېس قىلىۋاتىمهن
مهن یهنه مۇستهھكهم ئىرادە بىلهن شۇنداق دەیمهنكى: " ئۈمىد" تېمىسىنى مۇشۇ 

الھى ئۆزەڭنى ئۆزگهرتسهڭ تارىخنى ئۆزگهرتىسهن ))  دېگهن ئى ((ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە  
چۈنكى مهن "  . ئۇسلۇپ ئارقىلىق ئوتتورغا قویۇش زۆرۈر دەپ قارایمهن

ئۈمىدسىزلىك" نىڭ ئۈممهتنى كهڭ دائىرىدە كونتىرول قىلىۋالغانلىقىنى ھېس قىلىپ 
تۆۋەندە ئۇمىدسىزلىكنىڭ بهزى خهتهرلىك تهرەپلىرىنى بایان  قىلىپ  . قالدىم

  ئۆتىمهن:
ك بولۇپ ئۇ،  ئۈممهتنىڭ گۈللىنىشىگه "ئۈمىدسىزلىك" ناھایىتىمۇ خهتهرلى

  . كۆپلىگهن توسالغۇالرنى پهیدا قىلىدۇ
  . "ئۈمىدسىزلىك" ئالالھ غا بولغان ئىشهنچىنى داۋالغۇتۇپ قویىدۇ

   . "ئۈمىدسىزلىك" ئىنسانالردىكى قازا ۋە تهقدىر ئهقىدىسىگه تهسىر كۆرسىتىدۇ
مىندا ئۇرون تۇتۇشنىڭ مۇۋەپپهقىیهت،  نۇسرەت ۋە زې  ، "ئۈمىدسىزلىك" ئارزۇ

  . دۈشمىنى؛ شۇنىڭدەك مهغلۇبىیهتنىڭ ئىتتىپاقدىشىدۇر
"ئۈمىدسىزلىك" روھى چۈشكۈنلۈككه،  ھورۇنلۇققا ۋە ئهمهلى ئىش ـ ھهركهتنى 

  . تهرك ئىتىشكه ئېلىپ بارىدۇ
   . "ئۈمىدسىزلىك" ئۈممهتنىڭ ئىش ـ ھهركهتكه بولغان قۇدىرتىنى یوقىتىدۇ
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  . نىشانغا قاراپ مېڭىش قىممىتىنى یوقىتىدۇ "ئۈمىدسىزلىك" غایه، 
  "ئۈمىدسىزلىك" ئۈممهتنىڭ یۈكسهك ھىممىتى ۋە ئۇلۇغۋار ئىرادىسىنى یوقىتىدۇ. 

"ئۈمىدسىزلىك ۋە چۈشكۈنلۈك"كه ئۇچىرىغان ئۈممهت بارلىق ئىشالردا شهكسىز 
  . مهغلۇبىیهتكه ئۇچرایدۇ

ىش ـ ھهركهتته "ئۈمىدسىزلىك ۋە چۈشكۈنلۈك" كه ئۇچىرىغان ئۈممهت ئ
  . ھورۇنلىشىدۇ

"ئۈمىدسىزلىك ۋە چۈشكۈنلۈك"كه ئۇچىرىغان ئۈممهتنىڭ ئهزالىرىدىن ھېچكىم  
  . ئهمگهك قىلىشنى،  ئىشلهپچىقىرىشنى ۋە مۇۋەپپهقىیهت قازىنىشنى خالىمایدۇ

"ئۈمىدسىزلىك ۋە چۈشكۈنلۈك"كه ئۇچىرىغان ئۈممهت كۆپۈنچه زاۋاللىققا 
   . یۈزلىنىدۇ

ن مهن " ئۈمىد " توغىرلىق سۆزلىشىشىمىزنى،  ئۇنى ئۈممهتنىڭ شۇنىڭ ئۈچۈ
نهپسىگه بىخالندۇرىشىمىزنى ۋە " ئۈمىد" نىڭ مهنىسىنى ئوچۇق رۇشهن 

   . چۈشهندۈرۈپ قویۇشمىزنى زۆرۈر دەپ قارایمهن
  " ئۈمىد " نىڭ مهنىسى

ئۈممهتنىڭ بارلىق شهخىسلىرى ئىسالم ۋە بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ ئهتىكى 
سى ئۈچۈن قهلىبلىرىنى تولۇپ تاشقان ئۈمىد،  ئىززەت،  غهلبه ۋە مىللهتلهر  كهلگۈ

  ئارسىدا ئورۇن ئىگلهشكه بولغان ئىشهنچه بىلهن ھهر ۋاقىت تهییار تۇرۇش الزىم.  
  . " ئۈمىد " دېگهنلىك ئالالھ تائاالغا ئىشىنش دېگهنلىكتۇر

ن بىلهن قاراش " ئۈمىد " دېگهنلىك ئالالھ ئهززۇ ۋەجهللىگه یاخشى گۇما 
  . دېگهنلىكتۇر

  . " ئۈمىد " دېگهنلىك ئالالھ تائاالغا دۇئا قىلىپ یالۋۇرۇش دېگهنلىكتۇر
" ئۈمىد " دېگهنلىك ئالالھ ئهززۇ ۋەجهللىنىڭ مۇشۇ ئۈممهتكه بولغان رەھمىتى 

  . دېگهنلىكتۇر
" ئۈمىد " دېگهنلىك گۇناھالرنى مهغپىرەت قىلىپ مهرتىۋىسنى یۇقىرى كۆتۈرۈش 

  . گهنلىكتۇردې
" ئۈمىد " دېگهنلىك ئالالھ ئهززۇ ۋەجهلله یولىدا شېھىتلىك بىلهن نىجاتلىققا 

  . ئېرشىش دېگهنلىكتۇر
  . " ئۈمىد " دېگهنلىك دوزاختىن قۇتۇلۇپ جهننهتكه ئېرشىش دېگهنلىكتۇر

" ئۈمىد " دېگهنلىك دۇنیا ـ ئاخىرەتته بهخىت ـ سائادەتكه ئېرىشىش 
  دېگهنلىكتۇر.
  . " دېگهنلىك ئىجابى ئهمهلى پائالىیهت دېگهنلىكتۇر" ئۈمىد 
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" ئۈمىد " دېگهنلىك ئاكتىپچانلىق بىلهن جۇشقۇن ھهركهت قىلىپ كۆپلهپ 
   . مهھسۇالت ئىشلهپ چىقىرىش دېگهنلىكتۇر

  . " ئۈمىد " دېگهنلىك ئېنىرگىیه ۋە كۈچ دېگهنلىكتۇر
ئهلۋەتته  . هنلىكتۇر" ئۈمىد " دېگهنلىك ئىسالھات ئېلىپ بېرىپ ئۆزگهرتىش دېگ

  . ئۇمىد ۋە  غایىسىز  ئىسالھات ئېلىپ بېرىش دېگهن گهپ مهۋجۇت ئهمهس
  . غهلبه دېگهنلىكتۇر  ، " ئۈمىد " دېگهنلىك ئىززەت،  كۈچ

  . " ئۈمىد " دېگهنلىك ئىسىل ھایات دېگهنلىكتۇر
  " ئۈمىد" دېگهنلىك ئهھۋالىمىزنىڭ كۈندىن ـ كۈنگه یاخشىلىنىشى دېگهنلىكتۇر.

" ئۈمىد " دېگهنلىك پهلهستىن،  قۇددۇس،   مهسجىد ئهقسا،  شۇنىڭدەك،  ئىراق  
   . ۋە بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ ئىززەت ـ ئابرویىنىڭ ئۆز قولىغا قایتىشى دېگهنلىكتۇر

" ئۈمىد " دېگهنلىك كېچه ئۆتۈپ تاڭنىڭ یورۇشى،  قاراڭغۇلۇق ئاخىرلىشىپ 
زالىم،  مۇستهبىت،  تاجاۋۇزچى ۋە  یهنى . نۇرنىڭ تارقىلىشى دېگهنلىكتۇر

  . خائىنالرنىڭ زاۋال تېپىپ ھاالك بولىشى دېگهنلىكتۇر
" ئۈمىد " دېگهنلىك ئهتىكى ھایاتنى قویاشنىڭ پارالق نۇرى ئاستىدا تهبهسسۇم 

  . بىلهن كۈتۈۋېلىش دېگهنلىكتۇر
  . " ئۈمىد " دېگهنلىك خۇش خهۋەر،  خۇشاللىق ۋە تىنچىلىق دېگهنلىكتۇر

 -خۇش  ((مىد " دېگهنلىك قۇرئان كهرىمدە تهكرار لهپزى بىلهن كهلگهن " ئۈ
بىشارەت ئالىدۇ،  )) دېگهن ئایهتلهرگه ئىمان كهلتۈرۈشتىن  -بىشارەت بهرگىن،  خۇش

   . ئىبارەت ئالالھنىڭ ئىسالم شهرىئىتىدىن خۇشۋاخ بولۇش  دىگهنلىكتۇر
هممهد!) ئىمان ئېیتقان ۋە ئى مۇھ( ((ئالالھ ئهززۇ ۋەجهلله شۇنداق دەیدۇركى: 

یاخشى ئهمهللهرنى قىلغانالرغا ئۇالرنىڭ ئاستىدىن ئۆستهڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان 
ـ  25بهقهر سۈرىسى،   [جهننهتلهرگه كىرىدىغانلىقى بىلهن خۇش خهۋەر بهرگىن )). 

  ]ئایهت 
بېشىغا كهلگهن مۇسىبهت،  زىیان ـ زەخمهتلهرگه) سهۋر قىلغۇچىالرغا ( ((

  ]ـ ئایهت 155بهقهر سۈرىسى  [بىلهن خۇش خهۋەر بهرگىن )).  جهننهت)(
ئاخىرەتته بهخىتكه ئرىشىدىغانلىقى بىلهن) خۇش (یاخشى ئىش قىلغۇچىالرغا  ((

  ]ـ ئایهت 37ھهج سۈرىسى،   [خهۋەر بهرگىن)). 
یهنى شېھىت بولماي (ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئارقىسىدىن تېخى یېتىپ كهلمىگهن  ((

دۇنیادىن ئایرىلغانلىقىغا) (  ، ئاخىرەتته) نه قورقۇنچ (رىنداشلىرىغا تىرىك قالغان) قې
ئالى ئىمران  [ . نه قایغۇ یوق ئىكهنلىكى بىلهن خۇش خهۋەر بېرىشنى تىلهیدۇ ))

  ]ـ ئایهت 170سۈرىسى،  
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ئازابىدىن) قوقۇش،   ئالالھنىڭئاخىرەتته (دوستلىرىغا  ئالالھنىڭراستال  ((
ئۇالر ئىمان ئېیتقان ۋە  . ۈپ قویغانغا) قایغۇرۇش یوقتۇردۇنیادا قولدىن كهتكۈز(

یهنى (ئۇالرغا دۇنیا ۋە ئاخىرەتته خۇش خهۋەر بېرلىدۇ  . تهقۋادارلىق قىلغانالردۇر
رازىلىقى ۋە رەھمىتىگه ئېرىشىدىغانلىقى  ئالالھنىڭدۇنیادا جان ئۈزۈش ۋاقتىدا،  

نلىقى بىلهن خۇش خهۋەر  بىلهن،  ئاخىرەتته نازۇ نېمهتلىك جهننهتكه كىردىغا
یۈنۈس  [بېرلىدۇ)،  ئالالھ ۋەدىسىگه خىالپلىق قىلمایدۇ،  ئهنه شۇ كاتتا بهخىتتۇر )).  

  ]ـ ئایهتكىچه 64ـ ئایهتتىن  62سۈرىسى 
یهنى پهرىشتىلهر) ئىبراھىمغا خۇش (شۇبھىسىزكى،  بىزنىڭ ئهلچىلىرىمىز ((

  ]تـ ئایه 69ھۇد سۈرىسى،   [خهۋەر ئېلىپ كهلدى)). 
ۋە ئۇنىڭ (ۋە بۇتالرغا) چوقۇنۇشتىن یىراق بولغانالرغا،  ئالالھ غا (شهیتانغا  (( 

جهننهت بىلهن) خۇش خهۋەر بېرىلىدۇ،  سۆزگه قۇالق (ئىبادىتىگه)  قایتقانالرغا 
یهنى تهقۋادار بهندىلهرگه) خۇش (سېلىپ ئۇنىڭ ئهڭ یاخشىسىغا ئهگىشىدىغانالرغا 

  ]ـ ئایهت 17رىسى،  زۇمهر سۈ [خهۋەر بهرگىن، )) 
ئۇ كۈندە نۇرغۇن یۈزلهردىن نۇر،  كۈلكه ۋە خۇشال ـ خۇراملىق یېغىپ تۇرىدۇ ((

  ]ـ ئایهت  39ئهبهسه سۈرىسى،   [)). 
خۇش خهۋەر توغرىسىدىكى سۆزلهنگهن ئایهتلهر ناھایىتى كۆپ بولۇپ؛ ئۇ ئىسالم 

هلبىمىزنىڭ چۇڭقۇر دىنىمىزدىكى نىگىزلىك كهلىمه ھېساپلىنىدۇ،  شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ ق
  . یېرىدىن ئورۇن ئېلىشى زۆرۈردۇر

ئهگهر سىز قۇرئان كهرىمگه ئىنچىكلهپ نهزەر تاشلىسىڭىز،  ئالالھ تائاالنىڭ 
ئۇالرغا دۇئایى ـ ساالمالر بولسۇن) مۇئهییهن ئىشتا خۇش خهۋەر  (ھهربىر پهیغهمبهرنى

نىڭ بېرىش ئۈچۈن ئېۋەتكهنلىكنى كۆرىسىز. شۇنىڭدەك خۇش خهۋەرلهر
   . كۆپىنچىسىنىڭ ئهۋالدالر توغىرلىق كهلگهنلىكىنى كۆرىسىز

بىز ئىبراھىمغا ناھایىتى مۇالیىم  ((مهسىلهن ئىبراھىم ئهلهیھىسساالم توغىرلىق : 
  ]ـ ئایهت  101سافات سۈرىسى،   [ . بىر ئوغۇل باال بىلهن خۇش خهۋەر بهردۇق ))

یهنى سارە) بىر (ئۇنىڭ ئایالى  ((ئىبراھىم ئهلهیھىسساالمنىڭ ئایالى توغرىسىدا : 
لۇت قهۋمىنىڭ ھاالك بولىدىغانلىقىدىن خۇشاللىنىپ) كۈلدى،  بىز (تهرەپته تۇرۇپ 

ئاتلىق بالىسى بولىدىغانلىقى) بىلهن ۋە ئىسھاقتىن (یهنى سارەگه) ئىسھاق (ئۇنىڭغا 
ئاتلىق نهۋرىسى بولىدىغانىلىقى) بىلهن خۇش خهۋەر (كېیىن كېلىدىغان یهئقۇب 

  ]ـ ئایهت  71ھۇد سۈرىسى،   [ . بهردۇق))
سىلهر مېنىڭ بۇ  ((یهئقۇب ئهلهیھىسساالم ئوغلىنى یوقوتۇپ قویغان چاغدا: 

كۆڭلىكىمنى ئېلىپ بېرىپ ئاتامنىڭ یۈزىگه تاشالڭالر،  كۆزى ئېچىلىدۇ،  پۈتۈن 
راپ مىسىردىن شامغا قا(ئائىلهڭالردىكىلهرنى ئېلىپ مېنىڭ یېنىمغاكېلىڭالر.  كارۋان 
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مهن چوقۇم (یهنى یهئقۇب ئهلهیھىسساالم):  (ئۇالرنىڭ ئاتىسى   ، ) قوزغالغان چاغدا
یۈسۈفنىڭ ھىدىنى ئېلىۋاتىمهن،  سىلهر مېنى ئالجىپ قالغان دېمهیدىغان بولساڭالر 

یهنى یهئقۇبنىڭ نهۋرىلىرى ۋە (یۈسۈپنى ئهلۋەتته ھایات دەیتتىم ) دېدى. ئۇالر (
نامى بىلهن قهسهمكى،  ھهقىقهتهن سهن تېخى  الالھنىڭئ (یېنىدىكى كىشىلهر) : 

خۇش خهۋەرچى كېلىپ كۆڭلهكنى  . یهنىال بۇرۇنقى قایمۇقۇشۇڭدا ئىكهنسهن) دېدى
مهن سىلهرگه،   (یهئقۇبنىڭ یۈزىگه تاشلىدى،  ئۇنىڭ كۆزى ئېچىلدى،  یهئقۇب : 

دېمىگهنمىدىم) بىلدۈرىشى بىلهن سىلهر بىلمىگهن نهرسىلهرنى بىلىمهن،   ئالالھنىڭ
  ]ـ ئایهتكىچه  94ـ ئایهتتىن  92یۈسۈپ سۈرىسى،   [دېدى )).  

ئى زەكهرىیا ! بىز (ئالالھ ئېیتتىكى)  ( ((زەكهرىیا ئهلهیھىسساالم توغىرلىق : 
پهرىشتىلهر ئارقىلىق) یهھیا ئىسمىلىك بىر ئوغۇل بىلهن خۇش خهۋەر (ھهقىقهتهن ساڭا 

مهریهم سۈرىسى،   [ۇنىڭغا ئىسمداش قىلمىدۇق)).  بېرىمىز،  ئىلگىرى ھېچ ئادەمنى ئ
   ]ـ ئایهت 7

ئاتىنىڭ  (ئى مهریهم ! ئالالھ ساڭا  ((مهریهم ئهلهیھىسساالم توغىرلىق :  
دىن تۆرەلگهن بىر بوۋاق) بىلهن خۇش خهۋەر (بىر كهلىمىسى  ئالالھنىڭۋاستىسىسىز) 

ئۇ دۇنیا ۋە ئاخىرەتته  بېرىدۇكى،  ئۇنىڭ ئىسمى مهسىھ مهریهم ئوغلى ئىیسادۇر، 
  ]ـ ئایهت 7مهریهم سۈرىسى،   [ئابرۇیلۇق ۋە ئالالھ غا یېقىن بولىدۇ)).  

ئهمما پهیغهمبىرىمىز مۇھهممهت سهللهلالھۇ ئهلهیھى ۋەسهللهمنىڭ بىزدىن 
ئىبارەت ئۈممىتىگه كهلسهك،  ئۇالرغا بېرىلگهن خۇش خهۋەر پهیغهمبىرىمىز 

ەسهللهمنىڭ ئۆزى بىلهن بولغان.  ئالالھ ئهززۇ مۇھهممهت سهللهلالھۇ ئهلهیھى ۋ
مهن سىلهرگه  ((ۋەجهلله ئىیسا ئهلهیھىسساالمنىڭ تىلى ئارقىلىق مۇنداق دېگهن: 

ھهقىقهتهن ئالالھ ئهۋەتكهن،  مهندىن بۇرۇن كهلگهن تهۋراتنى تهستىق قىلغۇچى،  
بهرگۈچى  مهندىن كېیىن كېلىدىغان ئهھمهد ئىسمىلىك پهیغهمبهر بىلهن خۇش خهۋەر

  ]ـ ئایهت 6سهپ سۈرىسى،  [پهیغهمبهرمهن) دېدى)) 
مۆمىنلهرگه (بىز سېنى ھهقىقهتهن  ((ئالالھ سۇبھانهھۇ ۋەتائاال شۇنداق دەیدۇكى : 

كاپىرالرنى دوزاخ ئازابىدىن) (جهننهت بىلهن) خۇش خهۋەر بهرگۈچى،  
ـ  119سى،  بهقهر سۈرى [دىن) بىلهن ئهۋەتتۇق)) (ئاگاھالندۇرغۇچى قىلىپ ھهق 

  ]ئایهت
بىشارەت بېرىش ۋە ئېلىش)  -یهنى خۇش(شۇنىڭدەك "بۇشرا،  تهبشىر،  ۋە بۇشرا 

   . " نىڭ بىزنىڭ پاك دىنىمىز بىلهن مۇستهھكهم بىر ئاالقىسىنىڭ بارلىغىنى بایقایسىز
ۋە یهنه بىزنىڭ قاتارىمىزدىن جهننهت بىلهن خۇش خهۋەر بېرىلگهن ئون 

   . كىشىنىمۇ تاپاالیسىز
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ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن) مۇنداق دېگهن ئىدى : "  (ئهبى ھۇرەیرە 
جىبرىئىیل ئهلهیھىسساالم پهیغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهیھى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا 

ئهلچىسى! ھهزىرتى خهدىچه بىر قاچا قایماق،  یاكى تاماق،   ئالالھنىڭكېلىپ " ئى  
لگهن چاغدا،  پهرۋەردىگارى ۋە مېنىڭ یاكى ئىچملىك ئېلىپ كېلىدۇ،  ئۇ یېنىڭغا كه

سالىمىمنى یهتكۈزۈش بىلهن بىرگه،  ئۇنىڭغا ۋاراڭ ـ چۇرۇڭ،  ھېرىپ ـ چارچاش 
بولمایدىغان جهننهتتىكى ساپ قۇمۇشتىن یاسالغان بىر ئۆي بىلهن خۇش خهۋەر 

  ـ ھهدىسى). 3536سهھى بۇخارىنىڭ  ( . بهرگىن" دېدى
خشى ۋاقىتالردىمۇ،  جان كىكرامغا كهلگهن شۇنىڭدەك یهنه خۇش خهۋەرنى ئهڭ یا

  . چاغدىمۇ ئۇچرىتاالیسىز
جابىر ئىبنى ئابدۇلال مۇنداق دەیدۇ: مهن رەسۇلۇلال سهللهلالھۇ ئهلهیھى ۋەسهللهم  

بىلهن بىر كۈنى ئۇچرۇشۇپ قالغان ئىدىم. ئۇ،  ماڭا " ئى جابىر! نېمه بولدۇڭ،  
ئهلچىسى! دادام ئۇھۇد  ئالالھنىڭ" ئى پهرىشان كۆرنىسهنغۇ؟"دېدى. مهن ئۇنىڭىغا،  

كۈنى ئۆلتۈرلۈپ شېھىت قىلىنىپ ئائىلىسى ۋە قهرزلىرىنى تاشالپ كىتىپ قالدى" 
داداڭغا قانداق ئۇچراشقانلىقى بىلهن ساڭا بىر خۇش  ئالالھنىڭدېۋىدىم. ئۇ ماڭا: " 

 ئالالھنىڭخهۋەر بهرمهیمهنمۇ؟" دېدى. مهن ئۇنىڭغا " شۇنداق قىلسىل، ا ئى 
ئهلچىسى" دىسهم. ئۇ مۇنداق دېدى:" ئالالھ ھېچكىمگه ھىجاپسىز قهتئى سۆزلهپ 
باقمىغان ئىدى،  داداڭغا ھایاتلىق بهخىش ئېتىپ ھېچقانداق ۋاستىسىز یۈز تۇرانه 
سۆزلهپ؛ ئى بهندەم! سهن مهندىن نېمىنى خالىساڭ شۇنى بېرىمهن" دېدى. داداڭ " 

نىڭ یولۇڭدا یهنه بىر قېتىم ئۆلتۈرۈلسهم" ئى رەببىم! مېنى قایتا تېرىلدۈرسهڭ! سې
دېدى. بۇنىڭغا جاۋابهن ئالالھ ئهززۇ ۋەجهلله: "ئۇالرنىڭ ھایاتى دۇنیاغا قایتا 

ئۇ،  شۇ ۋاقىتتا تۆۋەندىكى  . قایتىمایدىغانلىقى ئىلگىرى مهندىن پۈتۈلگهن"  دېدى
دەپ گۇمان  ئالالھ یولىدا شېھىت بولغانالرنى ئۆلۈك ((ئایهت چۈشكهن ئىدى دېدى: 

  ]ـ ئایهتنىڭ بىر قىسمى 169ئالى ئىمران سۈرىسى،   [قىلمىغىن)). 
   . مۆھتهرەم قېرىندىشىم! بىزنىڭ دىنىمىز ئۈمىد ۋە خۇش خهۋەرنىڭ دىنىدۇر 

  سىلهر "ئۈمىد" كهلىمىسىنىڭ مهنىسىنى بىلهمسىلهر؟
 ئۇنىڭ مهنىسى " مۇئجهمۇل ۋەجىز" دېگهن قامۇستا مۇنداق كهلگهن: "ئۈمىد"

ئۇ كۆپىنچه ئهمهلىیلىشىشى  . ئارزۇ ـ تىلهك  ، دېگهن "ئهررىجا" یهنى ئۇمىد ـ ئىستهك
  یىراق دەپ قارالغان ئىشالرغا ئىشىلىتىلىدۇ. 

مانا بۇ ئهرەپ تىلىدكى كهلگۈسىدە ئهمهلگه ئېشىشى یىراق دەپ قارالغان بىر 
  ئىشنىڭ یۈز بېرىشىنى ئارزۇ قىلىش دېگهن "ئۈمىد" نىڭ مهنىسى. 

ا مهن ھازىر سىلهر بىلهن " ئۈمىد" توغىرلىق سۆزلهشمهكچى،  خۇسۇسهن مان
كۆپىنچه كىشىلهر مۇسۇلمانالرنىڭ غهلبه قىلىشىنى یىراق ساناۋاتقان مۇشۇ تۇمانلىق 
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مۇھىتتا،  مهن ئۇمىد توغىرلىق سىلهر بىلهن سۆزلهشمهكچى. شۇنىڭدەك مهن 
ئۈمىدۋار یاشاشنى زۆرۈر دەپ  كىشىلهرنىڭ قهلبىگه ئۈمىدنى بىخالندۇرۇپ ھهر ۋاقىت

بىرەر قهۋم ((قارایمهن. چۈنكى ئالالھ سۇبھانهھۇ ۋەتهئاالنىڭ ئوتتۇرىغا قویغان 
دېگهن ]ـ ئایهت 53ئهنفال سۈرىسى،  [ئۆزلىرىنىڭ ھالىتىنى ئۆزگهرتىمىگىچه )) 
ئۈمىد قىلغان ئىشنىڭ بولشى ھهرگىز   ، پىرىنىسىپكه ئهمهل قىلىش شهرتى بىلهن

   . ىلىدىغان ئىش ئهمهسیىراق سان
  بىراق بۇ یهردىكى "ئۈمىد" پهرزمۇ،  یاكى ئاالھىدە پهزىلهتمۇ؟ 

بۇنىڭ جاۋابى شۇدۇركى،  "ئۈمىد قىلىش" پهرزدۇر؛ چۈنكى ئۇ،  ھهر بىر 
  مۇسۇلماننىڭ ئهقىدىسىدۇر.

رەھمىتىدىن نائۈمىد بولماڭالر،   ئالالھنىڭ ((بۇ توغرىدا ئالالھ مۇنداق دەیدۇ: 
 [رەھمىتىدىن ئۈمىدسىزلىنىدۇ )).  ئالالھنىڭكى،  پهقهت كاپىر قهۋمال شۈبھىسىز

  ]ـ ئایهت 87یۈسۈف سۈرىسى،  
ھۆرمهتلىك قېرىنداشالر! بىز ھهر بىر مۇسۇلمانغا  پهرز توغۇرلۇق سۆزلهۋاتىمىز،  

  ئۇنتۇپ قالماڭالر !
رىگه مېھرى ـ ئالالھ تائاال مهخلۇقاتالرنى یاراتقان چاغدا ئۇالرنىڭ ئۆزئارا بىر ـ بى

شهپقهت قىلىشى ئۈچۈن ئۆزىنىڭ یۈز رەھمىتىدىن بىرنى ئۇالر ئارىسىغا چۈشۇردى. 
  قىسمنى ئېپقالدى.  99ئۆزىنىڭ دەرگاھىدا قىیامهت كۈنىگه ساقالپ 

ئهبۇ ھۇرەیرىدىن رىۋایهت قىلىنغان بىر ھهدىسته ئۇ مۇنداق دېگهن: مهن 
بۆلۈپ توقسان توقوز قىسمىنى  رەسۇلۇلالھنىڭ " ئالالھ رەھمهتنى یۈز قىسىمغا

ئۆزىنىڭ دەرگاھىدا ئېپقېلىپ،  بىر قىسمىنى یهر یۈزىگه جۈشۈردى. شۇ بىر قىسىم 
رەھمهت بىلهن ئات تایچىقىغا زىیان ـ  زەھمهت یىتىشتىن ئهنسىرەپ تۇۋقىنى 

كۆیۈنگىنىگه ئوخشاش)  مهخلۇقاتالر ئۆزئارا بىر ـ بىرىگه مېھرى ـ شهپقهت (كۆتۈرۈپ 
  ]ـ ھهدىس 5541سهھى بۇخارى،   [ۇ" دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم. قىلىشىد

نېمىشقا ئالالھ سۇبھانهھۇ ۋەتائاال ئۆزىنىڭ رەھمىتىدىن توقسان توققوز قىسمىنى 
  قىیامهت كۈنىگه ساقالپ ئېپقالىدۇ؟

مانابۇ  ئالالھ ئهززۇ ۋەجهللىنىڭ رەھمىتىدىكى "ئۈمىد" دەرۋازىسىنىڭ گۇناھكار  
داۋاملىق ئوچۇق ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. ئۇالر پهرۋەردىگارىنىڭ بهندىلىرىگه 

رەھمىتىنى ئۈمىد قىلغان گۇناھلىرىغا تهۋبه قىلىدۇ،  ئۇالر پهرۋەردىگارىنىڭ 
رەھمىتىدىن مهڭگۈ ئۈمىدىنى ئۈزمهیدۇ. چۈنكى ئالالھ ئهززۇ ۋەجهلله بهندىلىرىنىڭ 

ڭ قاتارىدىن سانایدۇ. ئۈمىد ئۈمىدسىزلىكىگه رازى بولمایدۇ،  تېخى ئۇنى كۇفرىنى
دەرۋازىسىنىڭ داۋاملىق ئوچۇق ئىكهنلىكىنى تهكىتلهپ بۇ توغرىدا ئالالھ ئهززۇ 

رەھمىتىدىن نائۈمىد بولماڭالر،  شۈبھىسىزكى،   ئالالھنىڭ ((ۋەجهلله مۇنداق دەیدۇ: 
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یۈسۈف سۈرىسى،   [رەھمىتىدىن ئۈمىدسىزلىنىدۇ )).  ئالالھنىڭپهقهت كاپىر قهۋمال 
   ]ـ ئایهت 87

ئېھسان قىلىش (بهندىلىرىگه) رەھمهت قىلىشنى (پهرۋەردىگارىڭالر  ((
  ]ـ ئایهتنىڭ بىرقىسمى 54ئهنئام سۈرىسى،   [یۈزىسىدىن) ئۆز ئۈستىگه ئالدى )) 

ئهئراپ سۈرىسى،   [مېنىڭ رەھمىتىم مهخلۇقاتنىڭ ھهممىسىگه ئورتاقتۇر))  ((
  ]ـ ئایهتنىڭ بىر قىسمى 156

  ]ـ ھهدىس 4940مۇسلىم  [غهزىبىمنى بېسىپ كهتتى" " رەھمىتىم 
قهدىرلىك قېرىنداشالر! ئالالھ سۇبھانهھۇ ۋەتهئاالنىڭ مۇشۇ دىنىغا نۇسرەت ئاتا 
قىلىشىغا ھهممىمىزدە ئورتاق ئۈمىد بولىشى الزىم! بىز بۇنىڭدىن مهڭگۇ 

ساق چوڭ ئۈمىدسىزلهنمهیلى! بۇنىڭدا قهتئى شهك قىلساق بولمایدۇ؛ ئهگهر شهك قېپقال
خهتهرگه یولۇقىشىمىز مۈمكىن... ئۇمىدسىزلىك ھهرگىزمۇ مۆمىنلهرنىڭ سۈپىتى 

  ئهمهس،  بهلكى ئۇ كۇپپار مۇناپىقالرنىڭ سۈپىتىدۇر. 
ھۆرمهتلىك قېرىندىشىم ! ئالالھ بىلهن خاتىرڭىزنى جهم قىلىڭ، ! ئالالھ غا 

بهندىلىرىگه  ئالالھنىڭ داۋاملىق ئۈمىدۋار بولۇڭ ! ئالالھ دىن قهتئى ئۈمىدنى ئۈزمهڭ!
بولغان ھىدایىتىدىن مهڭگۇ ئۈمىد ئۈزمهڭ! ئالالھنىڭ یاردىمىدىن ئۇمىدسىزلهنمهڭ! 

  ھهرۋاقىت ئالالھ بىلهن ئۈمىدۋار یاشاڭ ! 
پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ "ئۈمىد" نى ساھابه ـ كىرامالرنىڭ قهلبىگه قانداق 

  مۇستهھكهم ئورناتقانلىقىغا قاراپ بېقىڭ !
ئالالھ ئۇالردىن رازى  (غهمبهر ئهلهیھىسساالم ھهر ۋاقىت ساھابه كىرامالرنىڭ پهی

 . بولسۇن) قهلبىگه ئالالھ غا بولغان "ئۈمىد" ئىشهنچىنى مۇستهھكهم سىڭدۈرەتتى
چۈنكى ئۇ،  ئۇالردىن مۇستهھكهم مهڭگۇ تهۋرەنمهس ئىماننى خاالیتى،  پهیغهمبهر 

الھ دىن رازى بولىدىغان،  ئالالھ ئۇالردىن رازى ئهلهیھىسساالم ساھابه كىرامالرنى ئال
بولىدىغان،  پهیغهمبهر ۋە ئهلچىلهردىن كېیىن ئىنسانىیهت ۋە ئهسىرنىڭ یاخشى 

  ئۆلگىللىرى بولىدىغان ئىمانى تهربىیهدە تهربىیلىگهن ئىدى. 
مۆھتهرەم قېرىندىشىم! مۆمىن ھارقانچه مۇشهققهتكه دۇچ كهلگهن تهقدىردىمۇ،      
ئازراق كۆڭۈلسىزلىكلهرگه ئۇچراپ  . غا بولغان ئۈمىدىدىن یالتایماسلىقى الزىم ئالالھ

قالسا،  ئالالھ دىن یىراقلىشىش ئىنساننى ئۈمىدسىزلىك پاتقىغا ئىتتىرىپ قویىدۇ،  
  بىز بۇنداق ئۈمىدسىزلىكدىن ئالالھ بىلهن پاناھ تىلهیمىز.

اشالپ داۋاملىق ئالالھ دىن یىراقلىشىپ كهتكهن مۇناپىقالر ئۈمىدنى ت 
  . سهۋەپلهرگىال ئېسىلىۋالىدۇ. بۇ ئۇالرغا مهنپهئهت بهرمهیدۇ

ئهمما مۆمىنگه كهلسهك،  ئۈمىدنى ئهبدى مهۋجۇد بولغان ئالالھ غا پۈتۈن كۈچى   
بىلهن باغالیدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ساھابه كىرامالرنى ئۈمىدىنى 
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ئۆزىگىال  ئالالھنىڭىدىنال یاردەم تىلهیدىغان،  ئۆز ئالالھنىڭئالالھ غا باغالپ 
  ئۆزىگىال ئىشهنچ باغالیدىغان قىلىپ تهربىیلىگهن.  ئالالھنىڭتهۋەككۇل قىلىدىغان،  

ئهدىییى ئىبنى ھاتهم مۇنداق دېگهن : " مهن  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ  
ن بولغىن ساالمهت قېىشغا بارغاندا،  ئۇ ماڭا: " ئى،  ئهددى ئىبنى ھاتهم،  مۇسۇلما

بولىسىهن" دەپ ئۈچ قېتىم تهكرار دىدى. مهن ئۇنىڭغا جاۋابهن: مېنىڭ دىنىم تۇرسا 
دىسهم،  رەسۇلۇلالھ  ماڭا : " مهن سېنىڭ دىنىڭنى سهندىن یاخشىراق بىىلمهن" 

  دىدى. مهن : سىللى مېنىڭ دىنىمنى مهندىن یاخشىراق بىلهمال؟ دەپ سورىدۇم. 
الم : " ھهئه،  سهن "رۇكۇسىیه" دىنىدا ئهمهسمۇ،  سهن پهیغهمبهر ئهلهیھىسسا

قهۋمىڭ قولغا كهلتۈرگهن غهنىمهتنىڭ تۆتتىن بىرىنى  شهخسى یهپ كىتىسهن،  
شۇنداقمۇ؟ دىدى.  مهن : شۇنداق دەپ جاۋاب بهردىم. رەسۇلۇلالھ : " بۇ ئىش ئهسلى 

ىسهن) دىیشى لېكىن سهن دىنىڭغا خىالپلىق قىل (سېىنىڭ دىنىڭدا ھاالل ئهمهس" 
  بىلهن تهڭال،  گهپ یاندۇرماي جىم تۇرۇپ قالدىم.

رەسۇلۇلالھ : " سېنىڭ ئىسالم دىنىغا نېمه ئۈچۈن كىرمىگهنلىكىڭنى بىلىمهن! 
سېنىڭچه،  ئىسالم دىنىغا خهلق ئىچىدە ھۆرمىتى یۇقىرى بولمىغان كىشلهر 

باققانمۇ؟"  ئهگهشكهن،  شۇ سهۋەپتىنغۇ دەیمهن. سهن ھهیرە دېگهن جایغا بېرىپ
لېكىن ئاڭلىغان ئىدىم،  دەپ جاۋاب   ، دەپ سورىغاندا،  مهن: مهن ئۇجایغا بارمىغان

بهردىم. رەسۇلۇلالھ:"  ئالالھ بىلهن قهسهمكى،  ئىسالم دىنى ئالغا ئىلگىرلهپ،  ھهر 
قایسى جایالرغا تارقاپ یىتىپ بارىدۇ،  ئىسالم دىنىنىڭ كهڭرى تارقىغانلىقىدىن 

ل بولۇپ،  ھهیرە دېگهندەك یىراق  جایالردىنمۇ ھهمراسىز یالغۇز ئایال تىنىچلىق ھاسى
كىشى سهپهرگه چىقىپ ھهرەمنى تاۋاپ قىالالیدىغان بولىدۇ. كىسرا ئىبنى ھۇرمۇزنىڭ 
خهزىنىللىرى ئىسالم خهزىنىسگه قوشۇلىدۇ" دىدى.  مهن : كىسرا ئىبنى ھۇرمۇزنىڭ؟ 

شۇنداق،  كىسرا ئىبنى ھۇرمۇزنىڭ  دەپ ھهیران بولۇپ سوئال تاشىلىسام،  ئۇ:"
دۇنیا كۆپىیىپ كهتكهنلىكتىن ھېچ بىر ئىنسان قوبۇل  -خهزىنىللىرى،  مال

  قىلمایدىغان بىر زامانالر كىلىدۇ" دىدى.
ئهددى مۇنداق دەیدۇ:  ھازىر یالغۇز بىر ئایال ھهمراسىز ھهیرە دېگهن جایدىن 

هن كىسرا ئىبنى ھۇرمۇزنىڭ سهپهرگه چىقىپ بهیتۇلالھنى  تاۋاپ قىلىۋاتىدۇ. م
خهزىنىللىرىنى ئازات قىلغانالرنىڭ قاتارىدا بار ئىدىم. ئالالھ بىلهن قهسهمكى،  

دۇنیانىڭ كۆپىیىپ كىتىشى) ئهلۋەتته بولىدۇ. چۈنكى ئۇ  -مال (ئۈچىنىچى ئىشمۇ
ئىشنى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم خهۋەر قىلدى ئهمهسمۇ؟" ئىمام ئهھمهد رىۋایىتى. 

  نۇمۇرلۇق ھهدىس). – 17548
ھۆرمهتلىك قېرىندىشىم ! ئهدىیى رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ ئىسالمنىڭ ئهتىكى پارالق 
ئىستىقبالى ۋە ئۇنىڭ ئهھلىنىڭ دۇنیا ـ ئاخىرەتته بهخىتلىك بولىدىغانلىقىغا 
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مۇستهھكهم ئىشىنىپ ئالالھ غا قهتئى ئۈمىد باغلىغان ھالدا مۇسۇلمان بولدى.  
  ا ئوخشاش ئۈمىد بارمۇ؟ئۇنداقتا سىزدە مۇشۇنىڭغ

ئۆزىگىال ئۈمىد باغالپ ئۇنىڭ ئۆزىگىال تهۋەككۇل قىلىپ  ئالالھنىڭبىز ئهگهر   
توغرا بولغان سهۋەبلهرنى تۇتىدىغان بولساق،  بىز یهنىال ئىززەتلىك،  نۇسرەت 

  ئىگىسى بولغان قهدىرلىك ئۈممهت بوالالیمىز !
قېشىمىزغا قۇرەیش كۇپپارلىرىنىڭ سۇراقه ئىبنى مالىك مۇنداق دەیدۇ:" بىزنىڭ    

رەسۇلى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنى ۋە ئهبۇبهكرىنى  ئالالھنىڭئهلچىلىرى كېلىپ،  
قانداقلىكى ئادەم ئۆلتۈرسه یاكى ئهسىر ئالسا،  یۈز تۆگه مۇكاپات بېرىدىغانلىقىنى 

م. بىز جاكارلىدى. مهن شۇ ۋاقىتتا بهنى مۇدلىج قهۋمىنىڭ بىر مهجلىسىدە ئولتۇراتتى
ئولتۇرساق ئۇالردىن بىر ئادەم بىزنىڭ ئۈستىمىزگه كېلىپ،  "ھهي سۇراقه! مهن 
بایاتىن دېڭىز قېرغىقىدا بىر قانچه شهخىسنى كۆردۈم،  مهن ئۇالرنى مۇھهممهد ۋە 
ئۇنىڭ ھهمراھلىرىمىكىن دەیمهن" دېدى. سۇراقه مۇنداق دەیدۇ: " مهن ئۇالرنىڭ 

یىن،  ئۇ،  ئادەمگه مۇنداق دەپ قویدۇم: "سهن شۇالر ئىكهنلىكىنى بىلگهندىن كې
كۆرگهن كىشىلهر ئۇالر ئهمهس،  سهن بىزنىڭ كۆزئالدىمىزدىن كهتكهن پاالنى ـ 
پاالنىالرنى كۆرۈپسهن". ئاندىن مهن مهجلىسته بىردەم تۇرۇپ چىقىپ كهتتىم. 

ېدىر ئاندىن ئۆیگه كىرىپ دىدىكهمنى ئېتىمنى ئېچىقىشقا بۇیرۇدۇم. ئۇنىڭ ئېتىمنى ئ
ئارقىسىدا تهییارالپ تۇرشىنى بۇیرۇدۇم. مهن نهیزەمنى ئېلىپ ئۆینىڭ ئارقىسىدىن 
چىقىتىم. ئاندىن نهیزىنىڭ ھالىقىسىنى یهرگه قىلىپ ئۈستى تهرىپىنى تۆۋەنلهتكهچ،  
ئىتىمنىڭ یېنىغا كېلىپ ئۇنىڭغا مىندىم. ئاندىن ئۇالرغا یېقىنالشقانغا قهدەرئېتىمنى 

ل ھالدا) سوكۇلدىتىپ ماڭدىم.  ئۇزۇن ئۆتمهي تىز سۈرئهت بهزلهپ تۇرۇپ نۇرما(
بىلهن قوغالپ پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ۋە ئهبۇبهكرىگه یىتىىشۋالدىم. ئاندىن ئېتىم 
مۈدۈرۈپ كېتىپ مهن ئۇنىڭدىن یېقىلىپ چۈشتىم؛ شۇنىڭ بىلهن قولۇمنى ئوقدانغا 

زەرەر بېرەمدۇ،  یاكى ئۇزارتىپ ئۇنىڭدىن پال چوكىللىرىنى چىقرىپ " ئىشلىرىم 
زەرەر بهرمهمدۇ" دەپ پال سېلىپ باقتىم،  پالنىڭ نهتىجىسى مهن یاقتۇرمایدىغان 
ئىش چىقىپ قالدى. ئاندىن مهن ئېتىمغا مىنىپ پالغىمۇ رىئایه قىلماي ئۇالرغا 

ئاخىرى رەسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهیھى ۋەسهللهمنىڭ قىرائىتىنى  . یېقىنالشتىم
ۇلالھ ئارقىسىغا قارىمایتى،  ئهبۇ بهكرى پات ـ پات ئارقىسىغا قاراپ ئاڭلىدىم. رەسۇل

قویاتتى؛ شۇ ۋاقىتتا ئېتىمنىڭ ئالدى پۇتلىرى تىزىغىچه یهرگه پېتىپ قىلىپ مهن 
ئۇنىڭدىن یېقىلىپ چۈشتۈم،  ئاندىن مهن ئۇنى ئۈندىسهم ئورنىدىن تۇردى؛ پۇتىنى 

بىجىرىم تۇرغان چاغدا،  ئۇنىڭ چىقىرالمىغىنى تاس ـ تاماس قالدى،  ئورنىدىن 
پۇتىنىڭ ئىزىدا  تۈتۈنگه ئوخشاش ھاۋادا بىر تۈتهك پهیدا بولدى. ئېتىم ئالدىغا قاراپ 
ئىلگىرلىیهلمهیتتى. ئو مهن قایتا پال سالغان بولساممۇ،  یهنه مهن یاقتۇرمایدىغان ئىش 
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ئۇالر چىقىپ قالدى. شۇنىڭ بىلهن مهن ئۇالرغا ئامانلىق تىلهپ چاقىرۋىدىم؛ 
 (توختىدى،  مهن ئېتىمغا مىنىپ ئۇالرنىڭ قېشىغا باردىم. مېنىڭ ئۇالرنى دەپ 

پىشكهللىككه ئۇچراپ) توسۇلۇپ قىلىشىمدىن  رەسۇلۇلالھنىڭ ئىشىنىڭ پات ئارىدا 
 100غهلبه قىلىدىغانلىقى كۆڭلۈمگه چۈشتى. مهن ئۇنىڭغا : قهۋمىڭ سهن توغۇرلۇق 

م. مهن یهنه كىشلهرنىڭ ئۇالر توغۇرلۇق نېمه تۆگه سۆیۈنچه ئېالن قىلدى،  دېدى
ئویالۋاتقانلىقىدىن خهۋەر بهردىم. ۋە شۇنداقال ئۇالرغا ئوزۇق ـ تۈلۈك مال تهڭلىسهم،  
ئۇالر ئالمىدى،  ئۇالردىن مهندىن تهلهپ قىلغىنى پهقهتال " بىزنى كۆرمىدۇق دەپ 

ىك خېتى یېزىپ قویغىن" دېگهن گهپنىال قىلدى. مهن ئۇنىڭدىن ماڭا بىر ئهمنىل
بېرىشنى سورىدىم. ئۇ،  ئامىر ئىبنى فۇھهیرىنى بۇیرۇۋىدى،  ئۇ ئاشالنغان بىر پارچه 

  بۇخارى رۋایىتى). (تىرىگه ئۇنى یېزىپ بهردى. شۇنىڭ  كېتىپ قالدى.
ھهزىرتى ئۆمهر ئىبنى خهتتاب دىن: كىسرانىڭ تونى،  قىلىچى،  بهلۋېغى،  تاجى،  

اغدا،  ئۇالرنىڭ ھهممىسىنى سۇراقه ئىبنى مالىك بىلهیزۈكلىرى كهلتۈرۈلگهن چ
كېیدۈرۈپ قویدى. ئۇ مۇنداق دېدى: " سهھرالىق بىر ئهئرابى ئادەمگه كىسرانىڭ كىیم 

  ـ كېچهكلىرىنى كېیدۈرگهن ئالالھ غا ھهمدۇ سانالهر بولسۇن !  
شافىئى مۇنداق دەیدۇ: ئۇنى ئاشۇنىڭغا كېیدۈرۈپ قویۇشنىڭ سهۋەبى،  پهیغهمبهر 

 -لهیھىسساالم سۇراقىگه،   ئۇنىڭ بىلهكلىرىگه قاراپ تۇرۇپ مۇنداق دېگهن"  سهنئه
كىسرانىڭ كېېیىملىرىنى كىیدىغاندەكال قىلىپ تۇرىسىهن. ئالالھ  -مېنىڭ نهزرىمدە

  )بىدایه ۋە نىھایه ئىبنى كهسىر. (. ھهممىدىن بهكرەك بىلگۈچىدۇر
   . ان ئۈمىدنىڭ ماھیتىدۇرھۆرمهتلىك قېرىندىشىم! مانابۇ سۇراقه یاشىغ     

سىزنىڭمۇ  روھىڭىز ئایرىلغانغا قهدەر بىرەر ئۈمىدىڭىزنىڭ بولىشى ۋە شۇ ئۈمىد 
  ئۈچۈن یاشایدىغان بىرەر نىشانىڭىزنىڭ بولىشى بهكمۇ زۆرۈردۇر.

بارائىبنى ئازىب مۇنداق دەیدۇ:" پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم  بىزنى خهندەك      
خهندەكنىڭ بىر یېرىدە جوتو بىلهنمۇ ئالغىلى بولمىغۇدەك كوالشقا بۇیرۇغان ئىدى،  

یوغان بىر تاشقا دۇچ كهپقالدۇق،  ئۇالر بۇ ئىشنى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمگه  
شىكایهت قىلدى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم تاشنىڭ قېشىغا یىتىپ كهلدى. ئهۋف 

از تۈزەشتۈرۈپ،  مۇنداق دەیدۇ: پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم  كېلىپ  ئۆزىنى بىر ئ
تاشنىڭ یېنىغا چۈشۈپ جوتونى قولغا ئېلىپ "بىسمىلالھ " دەپ تاشقا بىرنى 
ئۇرۋىدى،  تاشنىڭ ئۈچتىن بىرى سۇندى. ئاندىن" ئالالھ بۈیۈكتۇر،  شامنىڭ 
ئاچقۇچىلىرى ماڭا بېرىلدى،  ئالالھ بىلهن قهسهمكى،  شامنىڭ قىزىل قهسىرلىرى 

تىدۇ" دېدى. ئاندىن " بىسمىلالھ دەپ یهنه بىر ماڭا مۇشۇ ئورنۇمدا كۆرسۆتۈلىۋا
ئۇرىۋىدى،  تاشنىڭ یهنه ئۈچتىن بىرى سۇندى،  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم  " ئالالھ 
بۈیۈكتۇر،  فارىسنىڭ ئاچقۇچىلىرى ماڭا بېرىلدى،  ئالالھ بىلهن قهسهمكى،  ئۇنىڭ 
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ۇ" دېدى. ئاندىن " شهھهرلىرى،  ئاق قهسىرلىرى مۇشۇ ئونۇمدىن ماڭا كۆرسىتىلىۋاتىد
چۇل بولۇپ  -بىسمىلالھ " دەپ یهنه بىر ئۇرىۋىدى،  تاشنىڭ قالغان قىسمى چۇل

كهتتى. ئاندىن ئۇ، " ئالالھ بۈیۈكتۇر،  یهمهننىڭ ئاچقۇچىلىرى ماڭا بېرىلدى. ئالالھ 
بىلهن قهسهمكى،  مېنىڭ مۇشۇ ئورنۇمدىن ماڭا سهنئانىڭ دەرۋازىلىرى 

   ]ـ ھهدىس  17946ئىمام ئهھمهد [  كۆرسىتىلىۋاتىدۇ،  دېدى".
ھۆرمهتلىك قېرىندىشىم! پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم  گهرچه مۇسۇلمانالرغا تاماق 
یېتىشمهیۋاتقان،  دۈشمهنلهر تهرىپىدىن تهھدىت سېلىنىۋاتقان قېیىن شارائىتالردا 
بولسىمۇ،  ئىسالم ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ ئهتىكى گۈزەل ئىستىقبالى ئۈچۈن ساھابه 

  رامالرنىڭ نهپسىگه ئۇمىدنى قانداق مۇستهھكهم ئورناتقانلىقىغا قاراپ بېقىڭ! كى
مۇشۇ دىنغا نۇسرەت ئاتا قىلىشىغا ئۈمىد باغالش،  ئالالھ غا بولغان  ئالالھنىڭ 

  . ئىشهنچ ۋە مۇستهھكهم ئىماننىڭ نهتىجىسىدۇر
نداق سىزدە ھهقىقى ئالالھ ئهززۇ ۋەجهللىگه بولغان مۇشۇنداق ئۈمىد،  مۇشۇ 

.. ئهگهر ئۇ،  سىزدە راستىنال بولىدىكهن؛ مانا . ئىشهنچ،  مۇشۇنداق ئىمان زادى بارمۇ؟
  ... بۇ سىزنىڭ دۇنیا ـ ئاخىرەتتىكى ئوزۇق ـ تۈلكىڭىز بوالالیدۇ

ئهلچىسى! سىلىگه  ئالالھنىڭھهزىرتى ئائىشه پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمغا :"ئى   
چىلىق بولغان بىرەر كۈن گهلگهنمىدى؟ دېۋىدى،  ئۇھۇد كۈندىكىدىنمۇ قاتتىقراق قېیىن

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم  ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى:  مهن سېنىڭ قهۋمىڭدىن كۆپ ئازار  
تارتتىم،  ماڭا بهك تهسرى كۆرسهتكىنى ئهقهبه كۈندىكىسى ئىدى. مهن شۇ ۋاقىتتا 

وتتۇرغا قویغان ئهلى ئىبنى ئهبدى یالىیل مېنى ھىمایه قىلىش توغۇرلۇق تهلهپنى ئ
ئىدىم.  ئۇ مېنىڭ تهلىپىمگه قوشۇلمىدى. شۇنىڭ بىلهن مهن قایغۇرغان ھالدا یولۇمغا 

یهنى  (یۈرۈپ كهتتىم. قارىسام ئۆزەمنى قهرنى سائالىب دېگهن جایدا كۆرەپتىمهن 
ھۇشۇمدىن كىتىپ ھۇشۇمغا كهپتىمهن).  بېشىمنى كۆتهرسهم بىر بۇلۇت ماڭا سایه 

قارىسام بۇلۇت ئۈستىدە  جىبىرىل ئهلهیھىسساالم بار ئىكهن. ئۇ،    ، تاشالپ تۇرۇپتۇ
ماڭا نىدا قىلىپ مۇنداق دېدى: " ئالالھ ئهززۇ ۋەجهلله قهۋمىڭنىڭ گهپ ـ سۆزلىرى،  

یهنى تاغ (ساڭا قایتۇرغان رەددىیهلىرىنى ئاڭالپ،  ساڭا مهلىكۇل جىبالنى 
ېۋەتتى. شۇ ۋاقىتتا مهلىكۇل مۇئهككىلىنى) نېمىگه بۇیرۇساڭ شۇنى قىلىش ئۈچۈن ئ

جىبال ماڭا نىدا قىلىپ ساالم بهردى. ئاندىن ئۇ،  ماڭا: " ئى مۇھهممهد! " ئالالھ ئهززۇ 
ۋەجهلله قهۋمىڭنىڭ گهپ ـ سۆزلىرىنى ئاڭلىدى. مهن تاغ مۇئهككىلى بولىمهن،  
 پهرۋەردىگارىڭ مېنى ساڭا ئېۋەتتى؛ مېنى خالىغان ئىشقا بۇیرۇساڭ بولىدۇ،  ئهگهر
خالىساڭ ئىككى تاغنى ئۇالرنىڭ ئۈستىگه كۆمتىرىۋېتىمهن"دېدى. شۇ ۋاقىتتا 
رەسۇلۇلال ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى:" بهلكى مهن ئالالھ سۇبھانهھۇ ۋەتهئاالنىڭ ئۇالرنىڭ 
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ئۆزىگىال ئىبادەت  ئالالھنىڭئهۋالتلىرىدىن ئالالھ غا ھېچنهرسىنى شىرىك كهلتۈرمهي 
  نى چىقىرىشىنى ئۈمىد قىلىمهن" قىلىدىغان بىر ئهۋالت كىشىلهر

  ]ـ ھهدىس 2992بۇخارى  [
مۇنداق دەیدۇ: "  -ئالالھ ئۇنىڭغا رەھمهت قىلسۇن -شهیخ ئىبنى ئۇسهیمىن   

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم شۇنداق قېیىن شارائىتتا تۇرۇپمۇ،  ئالالھ ئهززۇ ۋەجهللىگه 
  .. . قانداق ئۈمىد باغلىغانلىقىغا قاراپ بېقىڭالر!

ىرلىك قېرىندىشىم! سىزنىڭ ۋۇجۇدىڭىزدىمۇ مۇشۇنداق ھېس ـ تۇیغۇ،  قهد 
  ئىخالس بىلهن كۆڭۇل بۆلۈش،  ھهقىقى ئۈمىد دېگهنلهر زادى بارمۇ،  یوق؟!!!   

  تهرجىمه قىلغۇچى : دەرۋىش
    

  ئۈمىدۋارلىق ۋە ئارزۇ
  مۇقددىمه

تاینىمىز،    بارلىق ھهمدۇ ساناالر ئالالھغا خاستۇر،  ئۇنى ماختایمىز،  ئۇنىڭغا
ئۇنىڭدىن كهچۈرۈم نىلهیمىز. نهپسىللىرمىزنىڭ یامانلىقىلىرىدىن ۋە ناچار 
ئهمهللىرىمىزدىن ئالالھغا پاناھ تىلهیمىز. ئالالھ ھىدایهت كىشىنى ئازدۇرغۇچى یوقتۇر،  

  ئالالھ ئازدۇرغان كىشىنى توغرا یولغا باشلىغۇچى مهدەتكار یوقتۇر.
ى ۋە مهخلۇقاتلىرىنىڭ سهردارى بولغان رەسۇلۇلالھغا ئالالھنىڭ   تالالنغان بهندىس

ساالملىرىمىز بولسۇن ۋە رەسۇلۇلالھنىڭ پاك  –تائهبهتكىچه ئۈزۈلمهستىن دۇئایى 
تاۋابىئاتلىرىغىمۇ،  بارلىق ئىسىل خىسلهتلىك ساھابىلهرگىمۇ،  قىیامهتكه قهدەر  -ئائىله

ساالملىرىمىز  –ۇئایى ئۇالرنىڭ ئىزىدىن ئهگىشىپ ماڭغان ئىسىل كىشلهرگىمۇ د
  بولسۇن.

مهقسهتكه كهلسهك،   مهن بۇ ماقالهمدە ئالالھنىڭ ئۇلۇغ ئىالھى ئىسالھ دەستۇرى 
بولغان "  بىر قهۋم  ئۆزلىرىنى ئۆزگهرتمىگىچه،  ئالالھ ئۇالرنى ئۆزگهرتىپ قویمایدۇ" 
دېگهن ئایهت كهرىمىسىگه ئاساسهن،  ئۇلۇغ  بىر ئىماني مهنانى مۇھاكىمه 

قچىمهن. ئىسالھ ۋە تۈزەش یولىنى تۇتۇپ،  ئۇمىدسىزلىكنى چۆرۈپ تاشالپ قىلما
ئالهمنىڭ ئىگىسى ئالالھغا بولغان ئىشهنچه ۋە ئۇمىدۋرلىققا یۈزلىنىش الزىملىقىنى 

  بىلدۈرۈشكه تىرشتىم.
نۇسرەت ۋە  -ئالالھغا بولغان ئىشهنچه ئاشقانسىرى،  ئالالھ تائاالنىڭ غهلىبه

ىلىش ۋەدىسىنىڭ ئىشقا ئېشىشىغا بولغان ئۇمىدۋارلىق قۇۋۋەت ئاتا ق -ئىززەت
 - كۇچىیىدۇ. شۇڭا  پۈتۈن ئۇممهتنىڭ ھایاتى پارالق ئهتىگه بولغان ئۇمىدۋارلىققا تولۇپ

  تېشىپ تۇرۇشى الزىم.
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ئىززەت غهلبىگه،  ئالالھنىڭ دىنىنىڭ  ۋە چهكسىز ئۇلۇغۋار ۋە پاك شهرىئهتنىڭ 
  سىگه  تولۇق ئۇمىدۋارلىق ھازىرلىنىشى زۆرۈر.شۆھرەتكه تولغان پارالق كهلگۈ -شان

ئالالھتائاالدىن  بۇ ماقالهم ئارقىلىق ئۆزەمگه ۋە بۇ ماقالهمنىڭ ئوقۇرمهنلىرىگه 
مهنپهئهت یهتكۈزۈشىنى سورایمهن.  شۇنداقال ئۇلۇغ رەببىمدىن   بۇ ماقاله ئارقىلىق 

ىشقا یېتهكلىشىنى،  مۇسۇلمانالرنىڭ قهلبىنى ئۇمىدۋارلىق یولىغا قایتىدىن یول ئېل
ھازىرقى ئېچىنىشلىق رېئاللىقىمىزنى ئىسالم ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ قۇدرەتلىك،  

شۆھرەتلىك پارالق كهلگۈسىگه بولغان ئۇمىدۋارلىق ۋە ئىشهنچ  -غهلبىلىك ۋە شان
  بىلهن ئىسالھ قىلىپ ئۆزگهرتىشكه تۈرتكه قىلىشىنى تىلهیمهن.

قادىردۇر،  ئۇ بىزگه كۇپایه ۋە ئهڭ یاخشى چۈنكى ئالالھ ئۆزىال بۇنىڭغا ئىگه ۋە 
  ئىگىدۇر.

ئۇمىدۋارلىقتىن ۋە ئارزۇدىن ئایرىلىپ،  ئۇمىدسىزلىككه پېتىپ قېلىشنىڭ  
  خهتىرى

پهلهستىن،  باغدا،   ئافغانىستان،  چىچهنىیه ۋە باشقا ئىسالم دىیارلىرى ئىزچىل 
تىن؛ ئىسالم ئۇممىتى ھالدا ۋەھشىیانه تاجاۋۇزچىلىقالرغا ئۇچراۋاتقىنىغا قارىماس

ئىچىدە ئىزچىل تۈردە قىرغىنچىلىق،  زۇلۇم،  تىنىچسىزلىق،  قورقۇنچ بولۇۋاتقىنىغا 
قارىماستىن؛  نۇرغۇن ئادەملىرىمىز ھهیرانلىق ئىچىدە: ھازىر ئۇمىدۋارلىق ھهققىدە 
گهپ ئېچىش ۋاقتىمۇ؟! دەپ سوئال قویغان تهقدىردىمۇ؟ ئۇمىدسىزلىك ئىچىدە  

نى سهزگهن، " ئهمدى ئامال یوق!" دەیدىغان  نۇرغۇن كىشلهر مهۋجۇد تۈگهشكهنلىكى
  بولسىمۇ؟

قۇددۇس شهرىپ ۋە ئهقسا مهسجىدى  ھهققىدە دەۋاتقىنىڭالر پهقهت  -پهلهستىن
قۇرۇق ئارزۇ،  سۆز جىق بولسىمۇ ئۆزگىرىش بولمىدىغۇ،  ئهمدى ئامال قالمىدى" 

ۇ؛ ئۇممهتنى قاپلىغان ئاشۇنداق دەیدىغان  نۇرغۇن ئادەملىرىمىز مهۋجۇد بولىسىم
تاشقان  –نۇرغۇن ئېغىر ئۇمىدسىزلىك ۋە ئامالسىزلىققا قارىماستىن؛ مهن تولۇپ 

  ئىشهنچ ۋە ئىرادە بىلهن شۇنداق دەیمهنكى: 
ھازىر دەل ئۇمىدۋارلىق ھهققىدە گهپ قىلىشنىڭ مۇۋاپىق پهیتى،  چۈنكى مهن " 

نسىپ ئاساسىدا،  بۇنداق ئۆزىنى ئۆزگهرتىش" تىن ئىبارەت ئىالھى پىرى
ئۇمىدسىزلىك ۋە تىنىچسىزلىقنى ئۇمىدۋارلىق ۋە ئىشهنچىگه ئایالندۇرۇشقا تىرشىپ،  
مۇسۇلمانالرنىڭ روھىي دۇنیاسىغا ئۇمىدۋارلىقنى ئورنىتىشنى مهقسهت قىلغان ھالدا 
ئۇمىدۋارلىق ھهققىدە  تهشۋىقات ئېلىپ بېرىشنىڭ ئىنتایىن مۇھىملىقىنى ھېس 

  ن. قىلماقتىمه
  *مهن پۈتۈن ئىشهنچ ۋە غهیرىتىم بىلهن شۇنداق دەیمهنكى:
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دەل مۇشۇ پهیىتته ئۇلۇغ ئىالھى دەستۇر بولغان " ئۆزىنى ئۆزگهتىش" پىرنسىپى 
  ئاساسىدا " ئۇمىدۋارلىق" تېمىسىنى ئوتتۇرغا قویۇش الزىم.

چۈنكى مهن ئۈممهتنىڭ ئىنتایىن زور دەرجىدە ئۇمىدسىزلىك چاڭگىلىغا چۈشۈپ 
  غانلىقىنى سهرمهكتىمهن. ھالبۇكى ئۇمىدسىزلىك بهك خهتهرلىك مهسىلىدۇر. قال

  ئۇمىدسىزلىكنىڭ ئۈممهتكه كهلتۈرىدىغان خهتهرلىرىدىن:
  ئالالھ تائاالغا بولغان ئىشهنچىنى تهۋرىتىپ قویىدۇ. -ئۇمىدسىزلىك
قهدەرگه بولغان ئهقىدىسىنى بۇزغۇنچىلىققا  -كىشلهرنىڭ قازا -ئۇمىدسىزلىك

  تىدۇ.ئۇچىر
ئۇمىدۋارلىق ۋە مۇۋەپپهقىیهتنىڭ دۈشمىنىدۇر؛ غهلبه ۋە زەپهرنىڭ   -ئۇمىدسىزلىك

  یاغىسىدۇر،  مهغلۇبىیهتنىڭ دوستىدۇر.
  چۈشكۈنلۈك،  ھورۇنلۇق ۋە بىكار تهلهپلىكنى پهیدا قىلىدۇ. -ئۇمىدسىزلىك
  ئهمگهك قابىلىیىتىنى ۋەیران قىلىدۇ. -ئۈممهتنىڭ ھهرىكهت -ئۇمىدسىزلىك

غهیرىتىنى  –ئۈممهتنىڭ مۇستهھكهم ئىرادىسىنى،  ئىجتىھاد  -دسىزلىكئۇمى
  پالهج قىلىدۇ.

  ئۈمىدسىزلىككه تولغان ئۈممهت بارلىق نهرسىدە مهغلۇب بولىدۇ.
  ئۈمىدسىزلىككه تولغان ئۈممهت یالتاۋ،  بىكار تهلهپ ھالغا چۈشۈپ قالىدۇ.

داق ئۈممهتنىڭ  ئۈمىدسىزلىككه تولغان ئۈممهت  چۈشكۈنلۈككه پاتىدۇ. بۇن
ئهزالىرى ئهمگهكنى خالىمایدۇ،  ھېچبىرى ئىشلهپچىقىرىشنى خالىمایدۇ؛ ھېچكىم 

  ئۇتۇق قازىنىشنى ۋە ئىجادكارلىقنى خالىمایدۇ.
  ئۈمىدسىزلىككه تولغان ئۈممهت ۋەیران بولۇشقا یۈزلهنگهن ئۈممهتتۇر.

  ئۇمىدۋارلىق ۋە ئارزۇ 
ئۈچۈن یاشاپ،  ئارزۇیۇڭ ۋۇجۇتقا  ئۇمىدۋارلىق ئارزۇدىن باشلىنىدۇ.ئارزۇیۇڭ

  چىقىشنى ئویالیسهن،  شۇڭا ئارزۇیۇڭ ۋۇجۇدقا چىقىشى كېرەك.
سهن بۇ ئىبارىگه ئىشهنمهي تۇرالمایسهن: قانداق بىر نهرسىنى ئارزۇیۇڭغا 
پۈكىسهڭ،  ئاندىن شۇنىڭ ئۈچۈن ھایاتىڭنى بېغىشلىساڭ،  دېمهك سېنىڭ بۇ 

شقا ئاشىدۇ. مانا بۇ  پوالتتهك قانۇنىیهت! قېنى،  ئارزۇیۇڭ ئىشقا ئېشىشى كېرەك ۋە ئى
  بىرلىكته ئارزۇ قىالیلى!!!.

پۈتۈن ئۈممهتنىڭ زەپهر قۇچقان ھالدا ئهقسا مهسجىدىگه كىرشىنى بىرلىكته ئارزۇ 
  قىالیلى.

مهسجىدى ئهقساغا كىرەلهیمهن دەپ ئارزۇ قىلغىن؛ مهن سىلهرنىڭ قهلبىڭالرغا 
اتىمهن،  پهیغهمبىرىمىزمۇ ساھابىلىرىگه قارىتا  ئارمان ئۇرۇقىنى چېچىۋ -ئارزۇ
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مۇشۇنداق قىالتتى؛ دېمهك سېنىڭ ئارزۇیۇڭ ئالالھنىڭ ئىزنى بىلهن چوقۇم ئىشقا 
  ئاشىدۇ.

بهیتۇلمۇقهددەسنىڭ دەرۋازىسىدىن) سهجدە  (« مۇسا ئهلهیھىسساالم قهۋمىگه : 
 (» كهچۈرگىن! دەڭالرپهرۋەردىگارىمىز) گۇناھلىرىمىزنى  (قىلغان ھالدا كىرىڭالر،  

ئایهت) دېگهن دەرۋازىدىن بىزمۇ  ئهقسا مهسجىدىگه كىرىپ؛  -58بهقهرە سۈرىسى 
  بارىدىغانلىقىمىزنى بىرلىكته ئارزۇ قىالیلى!.

قۇددۇستىكى سهخرە گۈمبىزىنى كۆرۈشنى بىرلىكته ئارزۇ قىالیلى؟ زەیتۇنالرنى 
دەرۋازىلىرىنى كۆرۈشنى كۆرۈشنى بىرلىكته ئارزۇ قىالیلى؟ ئهقسا مهسجىدىنىڭ 

بىرلىكته ئارزۇ قىالیلى؟ ئهقسا مهسجىدىنىڭ دەرىزىلىرىنى ئۆز كۆزىمىز بىلهن 
  بىرلىكته كۆرۈشنى  ئارزۇ قىالیلى؟ 

 (ھهقىقهت« مۇسۇلمانالرنىڭ ئهقسا مهسجىدىنىڭ ئىچىدە تۇرۇپ،  ئالالھنىڭ: 
ئىسرا سۈرىسى  (،  »ۇئىسالم كهلدى،  باتىل یوقالدى. باتىل ھهقىقهتهن ئوڭاي یوقىلىد

ئایهت) دېگهن ئایىتىنى بىرلىكته یاڭرىتىپ ئوقۇۋاتقانلىقىنى ھهممىمىز ئارزۇ  -81
  قىالیلى!.

ئهقسا مهسجىدىنىڭ ئىچىدە زەپهر قۇچۇپ كىرگهن مۇسۇلمانالرنىڭ ناماز 
ئوقۇۋاتقانلىقىنى،  رەسۇلۇلالھ سهیر قىلىپ بارغان ئورۇندا،  رەسۇلۇلالھ ناماز ئوقۇغان 

  ۇندا سهجدە قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈشنى بىرلىكته ئارزۇ قىالیلى!.ئور
ئالالھ ئۇنىڭغا رەھمهت قىلسۇن!) دەسسىگهن جایالرنى  (ساالھىددىن ئهییۇبى

كۆزىمىزگه سۈرتۈشنى بىرلىكته ئارزۇ قىالیلى. ئىراق قاتارلىق جایالردىكى 
نى كۆرۈشنى بىرلىكته ئارزۇ مۇسۇلمانالرنىڭ ھهقلىق ھوقۇقلىرىنى قایتا قولىغا ئالغانلىقى

  قىالیلى.
  قېرىندىشىم!

بىر قهۋم ئۆزلىرىنى ئۆزگهرتمىگىچه،  ئالالھ ئۇالرنى « بۇ ئارزۇالر بىز ئالالھنىڭ: 
ئایهت) دېگهن سۆزىگه قایتىدىن ئهمهل  -11رەئد سۈرىسى  (» ئۆزگهرتىپ قویمایدۇ

  قىلىدىغانال بولساق،  ئىشقا ئېشىشى مۇمكىنچىلىكى بار.
بىز ھهممىمىز پۈتۈن ۋۇجۇدىمىز بىلهن بېرىلىپ ئىشلىمىزدا ئۇتۇق  ئهگهر

قازىنىدىغان بولساق،  ئوقۇشۇمىزدا یۇقۇرى نهتىجىىنى قولغا كهلتۈرىدىغان بولساق،  
ئانىلىرىمىزغا  -یاخشى ئىشالردا ئاكتىپچانلىقىمىزنى كۆرسىتهلهیدىغان بولساق،  ئاتا

السمىز بىلهن گۈللهندۈرەلىسهك،  زىھنىمىزنى ۋاپادار بواللىساق،  دىیارلىرىمىزنى ئىخ
یىغىپ تىرىشچانلىقىمىز بىلهن ئهمگهك سىڭدۈرىدىغان بولساق،  یۇقۇرقى ئارزۇالرنىڭ 

  ۋۇجۇدقا چىقىشىدا گهپ یوق. 
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ئالالھغا تایىنىش ئاساسىدىكى ئۇمىدۋارلىق ۋە ئىشهنچ یولىدىكى  یارقىن 
  بىشارەتلهر

ىڭ مۇقهررەر ھهقىقهت ۋە تولۇق رېئاللىققا ئۇمىدلىرىمىزن -تۆۋەندە مهن ئارزۇ
ئایلىنىش ئىمكانىیىتى بارلىقىغا بىزنى تولۇق ئىشهنچىگه ئىگه قىلدىغان بىر مۇنچه 

  دەلىللهرنى بایان قىلىپ ئۆتىمهن. بۇالر ئىشهنچىلىك یارقىن بىشارەتلهردۇر: -پاكىت
  . ئالالھنىڭ مۇستهھكهم كائىنات نىزاملىرى:1

» بۇ كۈنلهرنى ئىنسانالر ئارسىدا ئایالندۇرۇپ تۇرىمىز: «   بۇ نىزامالرنىڭ بىرى
  ئایهت. -140ئالى ئىمران سۈرىسى،  

كۈنلهر ئایلىنىپ،  زامان ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ. ھېچكىمنىڭ ئىشلىرى 
ئۆزگهرمهستىن بىرال خىلدا مېڭىۋەرمهیدۇ. مىسالغا ئالساق،  یهر شارىدا ئۇزۇن زامانالر 

رۇپ كهلگهن. كۆپلىگهن پهیغهمبهرلهر شهرقته،  بولۇپمۇ شهرق ېتهكچىلىك ئورۇندا تۇ
ئىراقتا یارالغان؛  ئىراق پهیغهمبىرىمىز یۈنۈسنىڭ یۇرتى. كېیىن یېتهكچىلىك غهربكه 
یۆتكهلگهن،  یهنى گىرىپالر،  یۇنانلىقالردا بولغان. ئاندىن كېیىن پهیغهمبىرىمىز 

یتىدىن شهرق یېتهكچىلىك مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنىڭ دۇنیاغا كېلىشى بىلهن قا
  یىل   شهرق یېتهكچىلىگى داۋامالشقان.  1300ئورۇنغا ئۆتۈپ تهخمىنهن 

یهنى ئالدىنقى   ، ئاندىن كېیىن یېتهكچىلىك قایتىدىن غهربكه كۆچكهن
  ئهسىرلهردە غهرب یېتهكچىلىك ئورۇنغا ئۆتتى.

الالھنىڭ ئۇنداقتا ئهمدى نۆۋەت  كىمگه كېلىپ،  كىمنىڭ دەۋرى ئاخىرالشتى؟ ئ
ئىزنى بىلهن،  ئۇالرنىڭ ئاخىرلىشىپ،  بىزنىڭ نۆۋىتىمىز كېلىپ قالدى... بۇ بىز 

  ئۈچۈن یارقىن بىشارەت.
بىر قهۋم ئۆزلىرىنى ئۆزگهرتمىگىچه ئالالھ ئۇالرنى « ئالالھنىڭ یهنه بىر نىزامى : 

ۆزگىرىش ئهگهر بىز  ئالالھنى رازى قىلىدىغان ئىشالرغا قاراپ ئ». ئۆزگهرتىپ قویمایدۇ
یاسایدىغان  بولساق،  ئالالھتائاال چوقۇم ئهھۋالىمىزنى ۋە ئىشلىرىمىزنى بىز رازى 

  بولىدىغان ھالغا ئۆزگهرتىدۇ. بۇ بىز ئۈچۈن یارقىن  بىشارەت.
  . بۇ ئىسالم ئۇممىتى ھېچقاچان مهڭگۈلۈككه مۇنقهرز بولۇپ یوقالمایدۇ.2

ه زۆرۈر بولغان ئهقىدىدۇر؛ یهنى شهكسىز ئىشىنىشك  ، بۇ ئىقرار بولۇشقا تېگىشلىك
بۇ ئۇممهت ئاجىزلىشىشى مۇمكىن،  ئهمما ھهرگىز مۇنقهرز بولمایدۇ. شۇڭا یهنه 

قۇدىرتىنى قولغا كهلتۈرۈشى مۇقهررەر. چۈنكى   -سۇنماس كۈچ -قایتىدىن ئېگىلمهس
بۇ ئۇممهت ئىلگىرى مۇنقهرز بولۇپ تۈگىگهن پارىسالر،  رىملىقالر ۋە فىرئهۋىنلهردەك 

  باشقا ئۇممهتلهرگه تامامهن ئوخشىمایدۇ.
بۇ ئۈممهت داۋاملىشىپ بارىدۇ،  چۈنكى بۇ ئۇممهت  ئالالھتائاالنىڭ یهر  

شارىدىكىلهرگه ئاتا قىلغان قۇرئان كهرىمدىن ئىبارەت ئهڭ ئاخىرقى دەستۇرىنى 
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ىز ھهقىقهتهن ب« ئېلىپ یۈرىدۇ،  شۇنداقال ئالالھتائاالنىڭ دەل شۇ دەستۇرىغا قارىتا: 
ئایهت)  -9ھىجىر سۈرىسى،   (» قۇرئاننى نازىل قىلدۇق ۋە ھهقىقهتهن ئۇنى قوغدایمىز

  دېگهن ئاخىرقى سۆزىنى ئېلىپ یۈرىدۇ.
ئهگهر  بۇ ئۇممهت مۇنقهرز بولىدىغان بولسا،  شهكسىز قىیامهت قایىم بولىدۇ. یهر 

ممهت مۇنقهرز یۈزىدە تهۋھىد ئهقىدىسىنى كىم باشقىالرغا یهتكۈزىدۇ؟!  ئهگهر بۇ ئۇ
بولىدىغان بولسا،  ئالالھنىڭ یهر شارىدىكى شهرىئىتىنى كىم ئىجرا قىلىدۇ؟ شۇڭا بۇ 

  قۇیاش ۋە ئایدۇر. -ئۇممهت
ئهگهر بۇئۇممهت یوقالسا،  قىیامهت قایىم بولىدۇ. بىز ھازىر قۇیاش تۇتۇلغان ۋاقىتقا 

  دۈچ كهلدۇق،  بۇ قۇیاشنىڭ پاتقىنى ئهمهس.
ىسى یۈز بهرسه؛ بۇ ئۇممهتنىڭ ئۆمرىدىكى ئۆتكهن قۇیاش تۇتۇلۇش ھادىس 

مهزگىللهر قۇیاش تۇتۇلغانغا ئوخشایدۇ،  ھهرگىز قۇیاش پاتقانغا ئوخشىمایدۇ. قۇشالر 
قۇیاش تهرەپتىن تارىلىۋاتقان ئاجىز نۇرىالرنىڭ تۈرىتكىسى بىلهن قۇیاشنىڭ یارلىىشغا 

  ئىنتىزاردۇر.
غان ۋاقتى یېقىنالپ،  نۇالر پارالیدىغان بۇ ئۇممهتمۇ شۇنداق ؛ زۇلمهتنىڭ یوقىلىدى

مهزگىل بوالي دەپ قالغانلىقىغا ئېنىق ئىشهنچىته،  چۈنكى،  ئۆز دىنىنى تولۇق ھالدا 
  چىڭ تۇتقان مۇسۇلمان یاشلىرىدىن تارىلىۋاتقان شولىالر جىلۋە قىلماقتا.

  بۇ ئۇممهت یوقالمایدۇ،  بۇ بىز ئۈچۈن یارقىن بىشارەت.
  ى ۋە ھهدىس شهرىفلهر:. قۇرئان ئایهتلىر3

شۈبھىسىزكى،  بىز پهیغهمبىرىمىزگه،  -شهك«  ئالالھتائاال مۇنداق دەیدۇ: 
پهرىشته،  پهیغهمبهر ۋە مۆمىنلهردىن بهندىلهرنىڭ (مۆمىنلهرگه ھایاتىي دۇنیادا ۋە 

ئهمهللىرىگه گۇۋاھ بولىدىغان) گۇۋاھچىالر ھازىر بولىدىغان كۈندە ئهلۋەتته یاردەم 
  ئایهت. -51افىر سۈرىسى،  غ» بېرىمىز

دېمهك،  پهقهت پهیغهمبهرالر یاردمگه ئېرشىپ قالماستىن،  مۆمىنلهرمۇ ئېرشىدۇ. 
  نهدە ئېرشىدۇ؟ 

  دۇنیادا ۋە ئاخىرەتته.
مهن ۋە مېنىڭ «لهۋھۇلمهھپۇزغا): (الله « ئالالھ تائاال یهنه مۇنداق دەیدۇ: 
 -21مۇجادىله سۈرىسى،   »دەپ یازدى » پهیغهمبهرلىرىم چوقۇم غهلىبه قىلىمىز

  ئایهت.
ئالالھ ئىچىڭالردىكى ئىمان ئېیتقان ۋە یاخشى « ئالالھ تائاال یهنه مۇنداق دەیدۇ: 

ئهمهللهرنى قىلغان كىشىلهرگه،  ئۇالردىن بۇرۇن ئۆتكهنلهرنى زېمىندا ھۆكۇمران 
ى قىلغاندەك،  ئۇالرنىمۇ چوقۇم ھۆكۈمران قىلىشىنى،  ئۇالر ئۈچۈن تاللىغان دىنىن

چوقۇم مۇستهھكهم قىلىپ بېرىشنى ۋە ئۇالرنىڭ قورقۇنچىسىنى ئامانلىققا 
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ئایالندۇرۇپ بېرىشنى ۋەدە قىلدى،  ئۇالر ماڭا ئىبادەت قىلىدۇ،  ماڭا ھېچ نهرسىنى 
  ئایهت. -55نۇر سۈرىسى،  » شېرىك كهلتۈرمهیدۇ 

نىڭ دىنىنى ۋە یهنى الله(ئۇالر اللهنىڭ نۇرىنى « ئالالھ تائاال یهنه مۇنداق دەیدۇ: 
نۇرلۇق شهرىئىتىنى) ئېغىزلىرى بىلهن ئۆچۈرىۋەتمهكچى بولىدۇ،  كاپىرالر یامان 

یهنى ئۆزىنىڭ (كۆرگهن تهقدىردىمۇ،  الله ئۆزىنىڭ نۇرىنى مۇكهممهل قىلغۇچىدۇر 
  ئایهت. – 8سهپ سۈرىسى،  » دىنىنى ئاشكارىلىغۇچىدۇر) 

غالىبتۇر،  لېكىن ئىنسانالرنىڭ ئالالھ ئىشلىرىدا « شهكسىز ئالالھ غالبىتۇر: 
  ئایهت. -21یۈسۈف سۈرىسى،  » تولىسى بۇنى ئۇقمایدۇ

ئىسالم)نى بارلىق دىنالردىن (ئالالھ ھهق دىن « ئالالھ تائاال یهنه مۇنداق دەیدۇ: 
یهنى مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنى (ئۈستۈن قىلىش ئۈچۈن،  ئۆزىنىڭ پهیغهمبىرىنى

ئۈستۈن بولۇشىنى) (لهن ئهۋەتتى،  مۇشرىكالر ئۇنىڭتولۇق )ھىدایهت ۋە ھهق دىن بى
  ئایهت. -33تهۋبه سۈىرىسى » یامان كۆرگهن تهقدىردىمۇ

مۇشۇنداق ئۇلۇغ ۋەدىلهر بار یهردە نهگه بارماقچىمىز؟ روھىمىزدا ئۇمىدۋارلىق پهیدا 
  قىلساق بولمامدۇ؟

ىلله یهنه بىشارەتلهر بىلهن ب -باشتىكى  قۇرئان كهرىمدە بایان قىلىنغان ۋەدە
  بىشارەتلىرى بار: -پهیغهمبىرىمىزنىڭىمۇبىر مۇنچه ۋەدە

تهمىم دارى رەسۇلالھنىڭ مۇنداق دېگهنلىگىنى ئاڭلىغاندىم دەیدۇ: " بۇ ئىسالم 
كۈندۈز یهتكهن یهرلهرگه یېتىدۇ. ئالالھ تائاال كېسهك ئۆي ۋە كىگىز  -دىنى چوقۇم كېچه

زىنى ئهزىز قىلىپ یاكى خارنى خار قىلىپ ئۆینىڭ ھهر قاندىقىغا چاال قویماستىن ئهزى
بۇ دىننى كىرگۈزىدۇ؛ ئىسالم ئارقىلىق ئهزىزنى ئهزىزلىسه،  كۇفرى ئارقىلىق خارنى 

  خارلىققا پاتۇرىدۇ". 
تهمىم دارى مۇنداق دەیتتى:"  ئۇنى مهن ئائىلهمدىكىلهرگه قاراپمۇ بىلدىم،  

شهرەپكه ئېرىشتى. كاپىر  -ئۇالردىن مۇسۇلمان بولغانلىرى یاخشىلىققا،  ئىززەت
بولغانلىرى بولسا،  خارلىققا،  مهھكۇملۇققا ۋە جىزیه تۆلهشكه ئېرىشتى". ئىمام 

  ھهدىس. -16344ئهھمهد" مۇسنهد" 
سهۋبان رەسۇلۇلالھ مۇنداق دېگهن ئىدى دەیدۇ: " ئالالھ تائاال ماڭا یهرنى قاتالپ 

ڭ ئۇممىتىم كهلگۈسىدە ماڭا غهرب جایلىرىنى كۆردۈم. مېنى -كۆرسهتتى،  ئۇنىڭ شهرق
قاتالپ كۆرسىتىلگهن زىمىنغا ئىگه بولىدۇ.  ماڭا قىزىل ۋە ئاق ئىككى خهزىنه 
بېرىلدى. مهن ئۇممىتىم ئۈچۈن رەببىمدىن ئۇالرنى ئومۇمى قهھهتچىلىك بىلهن ھاالك 
قىلماسلىقنى،  ئۇالرنى  تۇخۇمىدىن تارتىپ قۇرتىۋىتىدىغان،  ئۆزلىرىدىن باشقا 

ڭ قولىغا قویماسلىقنى سورىدىم. رەببىم ماڭا: ئى مۇھهممهد! مهن بىرەر دۈشمهننى
ھۆكۈم چىقارسام رەت قىلىنمایدۇ،  مهن ئۇممىتىڭ ئۈچۈن ساڭا،  ئۇالرنى ئومۇمى 
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قهھهتچىلىك بىلهن ھاالك قىلمایدىغانلىقىم ۋە ئۇالرغا  یهر یۈزىدىكى بارلىق یاۋلىرى 
  ، تۇخۇمىدىن تارتىپ قۇرتىۋىتىدىغانبىرلىكته قارشى چىققاندىمۇ،  ئۇالرنىڭ 

ئۆزلىرىدىن باشقا دۈشمهننىڭ قولىغا قویمایدىغانلىقىم بىلهن سورىغنىڭنى بهردىم،  
بىرىنى تۇتقۇن قىلمىسىال بولدى" سهھى  –بىرىنى ھاالك قىلىپ،  بىر  -ئۇالر بىر
  ھهدىس. -5144مۇسلىم 

ى بایان قىلغان: " جابىر ئىبنى سهمۇرە رەسۇلۇلالھنىڭ مۇنداق دېگهنلىگىن
قىیامهت قایىم بولغانغا قهدەر بىر بۆلۈك مۇسۇلمانالر ئىسالمنى قوغداپ كۆرەش قىلغان 

  ھهدىس. -3546ھالدا بۇ دىن ئۈزۈلۈپ قالمایدۇ" سهھى مۇسلىم،  
ئهبۇئىنهبه خۋالنى رەسۇلۇلالھنىڭ مۇنداق دېگهنلىگىنى ئاڭىلغانمهن دەپ بایان 

چىل تۈردە بۇ دىن ئىچىدە یېڭى كۆچهتلهرنى تىكىپ،  قىلىدۇ: " ئالالھ تائاال ئىز
  ئۇالرنى ئۆزىگه ئىتائهت قىىلشقا ئىشلىتىدۇ". ئىبنى ماجه رىۋایىتى.

ئهبۇقهبىل مۇنداق دەیدۇ: " بىز ئابدۇلالھ ئىنى ئهمر ئىبنى ئاسنىڭ ئالدىدا ئىدۇق،  
قى ئىتالىیه رىم ھازىر (ھازىرقى ئىستانبۇل) بىلهن رۇمىیه  (ئۇنىڭدىن : قۇستهنتىنىیه 

شهھرى) نىڭ قایسىسى بىرىنچى بولۇپ فهتھى قىلىنىدۇ؟ دەپ سورالدى. ئابدۇلالھ 
ھالقىسى بار بىر ساندۇقنى ئهكهلدۈرۈپ،  ئۇنىڭدىن بىر یازمىنى چىقاردى ۋە مۇنداق 
دېدى: "  بىز رەسۇلالھنىڭ ئهتراپىدا خهت پۈتۈۋاتقان ئىدۇق،  تۇیۇقسىز 

ن بىلهن رۇمىیه شهھرىنىڭ قایسىسى بۇرۇن فهتھى رەسۇلۇلالھتىن : قۇستهنتى
قىلىنىدۇ؟ دەپ سورىلىپ قالدى. رەسۇلۇلالھ مۇنداق جاۋاب بهردى: " ھىرەقلىنىڭ 

 -6358یهنى قۇستهنتىن) ئهۋۋەل فهتھى قىلىنىدۇ" ئهھمهد رىۋایىتى،   (شهھرى 
  ھهدىس.

مهد فاتىھ ھهقىقهتنمۇ رەسۇلالھنىڭ بىشارىتىدىن توققۇز ئهسىر كېیىن،  مۇھهم
یاشلىق تهقۋادار مۇسۇلمان یىگىتنىڭ قولى ئارقىلىق قۇستهنتىن  23ئىسىملىك،  

  شهھرى فهتھى قىلىنغان.
ئهمدى رىم شهھرىمۇ فهتھى قىلىنىشى چوقۇم،  چۈنكى بۇ خاتالىقتىن خالى ۋە 

  راستچىل پهیغهمبىرىمىزنىڭ ھهقىقى سۆزىدۇر.
  دى،  بۇمۇ بىشارەتلهردىنغۇ؟غهربلىكلهر ئىسالم دىنىمىزگه كىرىشكه یۈزلهن

* ئهبۇ ھۈرەیرە پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىگىنى رىۋایهت 
قىلىدۇ: " مۇسۇلمانالر  یهھۇدىالر بىلهن ئۇرۇشۇپ،  ئۇالرنى مۇسۇلمانالر 
ئۆلتۈرمىگىچه،  ھهتتا بىر یهھۇدى تاش ۋە دەرەخنىڭ كهینىگه یوشۇرۇنسا،  تاش ۋە 

مان،  ئهي ئالالھنىڭ بهندىسى! كهینىمدە یهھۇدى بار،  كېلىپ دەرەخ: ئهي مۇسۇل
ئۆلتۈرگىن دىمۈگىچه قىیامهت قایىم بولمایدۇ. " غهرقهد" نامىلىق دەرەخ مۇنداق 

  ھهدىس. -5203دېمهیدۇ،  چۈنكى ئۇ یهھۇدىالرنىڭ دەرخىدۇر" سهھى مۇسلىم،  
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بایان قىلىدۇ: "  ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەسۇلۇلالھنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى 
دۇنیادىن پهقهت بىر كۈنال قالغان تهقدىردىمۇ،  ئالالھ تائاال ئۇ كۈننى ئۇزارتىدۇ ۋە ئۇ 
كۈندە ئىسمى مېنىڭ بىلهن ئىسىمداش،  دادىسىنىڭ ئىسمىمۇ دادامنىڭ ئىسمى 
بىلهن ئىسىمداش بولغان،  مهندىن،  مېنىڭ ئائىله نهسلىمدىن بىر كىشىنى ۋۇجۇدقا 

ۇ زۇلۇم ۋە ئادالهتسىزلىككه تولغان یهر یۈزىنى باراۋەرلىك ۋە ئادالهتكه چىقىرىدۇ،  ئ
  ھهدىس. – 3733تولدۇرىدۇ". ئهبۇداۋۇد،  

  بۇمۇ بىز ئۈچۈن ئۇلۇغ ئۇمىدۋارلىق ۋە زور بىشارەتتۇر.
ئۇمىدۋارلىقىڭنى كۈچكه تولدۇرىدىغان مۇشۇنداق بىشارەتلهردىن كېیىن یهنه نېمه 

  دىمهكچىسهن؟
ئاجىزالشقان) چاغدا،  قایتىدىن  (م دىنى ھهر ۋاقت زەئىپلهشكهن. بۇ ئىسال4

  تېخىمۇ كۈچىیىپ بارىدۇ:
ئىسالم ۋە مۇسۇلمانالر باشتىن كهچۈرگهن قىیىنچىلىق ۋە ئاسانلىق ئوتتۇرسىدىكى 

بىرىدىن  روشهن پهرقلىنىدىغان تۆۋەندىكىدەك ئهھۋالالرنى بىرلىكته مۇالھىزە  -بىر
  قىلىپ كۆرەیلى:

یىلى" دەپ ئاتالغان بىرال یىلدا ھهزىرتى خهدىچه  ۋە ئهبۇتالىپ ئۆلۈپ " قایغۇ 
  ئاسانلىق). (قىیىنچىلىق) ئاندىن بۇ یىلغا ئۇلىنىپال ھىجرەت قىلىش بولدى (كهتتى. 

رەسۇللۇالھنىڭ قازا قىلىشى ئاندىن ئهرەپ قهبىلىرىنىڭ ئىسالمدىن یۈز ئۆرۈشى 
ىس ۋە رۇمنىڭ پهتھى قىلىنىشى،  قىیىنچىلىق) كېیىن شۇنىڭغا ئۇلىنىپال فار(
  ئاسانلىق).(

ئىسپانىیه) مۇسۇلمان بۆلۈنمه خانلىقالرنىڭ غۇلىشى  (ئهندەلۇستىكى
یىل داۋامالشقان مۇرابىتالر دۆلىتىنىڭ  400قىیىنچىلىق) كهینىدىنال ئىسپانىیهدە (

  ئوڭایلىق). (یورۇققا چىقىشى 
ىلچه) بهیتۇلمۇقهددەسنى ی 90 (خىرىستىئان) نىڭ ئۇزۇن ۋاقىت  (ئهھلى سهلىب

قىیىنچىلىق) ئاندىن ساالھىدىن ئهییۇبىنىڭ قولى ئارقىلىق  (ئىستىال قىلىۋېلىشى 
  ئاسانلىق). (بهیتۇلمۇقهددەسنىڭ ئازات قىلىنىشى 

مۇڭغۇلالرنىڭ ئىسالم خهلىپلىكىنىڭ پایتهختى باغداتقا بېسىپ كېرىپ،  
قىیىنچىلىق) ئاندىن  (شى  باغداتنى ۋە ئۇنىڭدىكى كۈتۈپخانالرنى ۋەیران قىلى

  ئاسانلىق). (قۇتۇزنىڭ مۇڭغۇلالرنى مهغلۇپ قىلىشى 
قىیىنچىلىق)  (ئىسپانىیه) نىڭ ئاخىرقى رەۋىشته  قولدىن كېتىشى  (ئهندەلۇس 

  ئاسانلىق). (ئىستانبۇل) نىڭ فهتھى قىلىنىشى  (ئاندىن دەل شۇ یىلى قۇستهنتىن 
پېتىپ بولغۇچه،  شهرقى یاۋرۇپادىن دېمهك،  ئىسالم قۇیاشى غهربى یاۋرۇپادا 

  پارالپ چىققان.
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بۇ ئىسالم دىنىمىز بىر خىل ئاجایىپ مهزمۇتلۇق ۋە ئىچكى یوشۇرۇن كۈچكه ئىگه 
  بولۇپ،  بۇ كۈچ ئاپهت خاراكتېرلىق كىرزىس یۈز بهرگهن پهیىتته پارتىالپ چىقىدۇ. 

  . ئىسالم ئویغىنىش دولقۇنى:5
رنىڭ بىرىدۇر. ھازىر مۇسۇلمان یاشلىرى بۇئویغىنىش ئهڭ كۈچلۈك بىشارەتله

ئالالھغا بىلىم ۋە ئاڭ بىلهن ئىبادەت قىلىپ،  قۇرئان كهرىمنى توغرا قائىدىسى بىلهن 
ئوقۇش ئۈچۈن ئۆز دىنىنىڭ  ئهھكاملىرىنى ئۆگىنىشكه،  تهجۋىد قائىدىللىرىنى 

  ئۆگىنىشكه یۈزلهنمهكته.
ۈچۈن قىلىدىغان یاشتا شۇنداقال  دىن ۋە تهجۋىد قائىدىلىرنى ئۆگىنىش ئ

  چوڭىیىپ قالغان ئایالالرمۇ مهۋجۇد.
یهنه شۇنىڭدەكال،  ھایالىق،  ھىجابلىق،  ئهرلهر بىلهن قاالیمىقان ئارالشمایدىغان 

  نۇرغۇن ئىسالم قىزلىرى مهۋجۇد.
سىن لېنتىلىرى ئىنتایىن زور دەرجىدە  -شۇنداقال،  ئىسالم مهزمۇنىدىكى ئۈن

  تارقىلىۋاتىدۇ.
ئىسالمي مهزمۇندىكى كىتاپالر ئهڭ بازارلىق ۋە ئهڭ كهڭ تارقىلىدىغان  شۇنداقال
  ھالغا كهلدى.

  شۇنداقال ھهج ۋە ئۆمرە ئىبادەتلىرىگه كىشلهر كهڭ دەرجىدە یۈزلهندى.
ئىبادەت ۋە  –شۇنداقال ئۇتۇق قازانغان یاشالر،  تىجارەتچىلهر داڭلىق ئهربابالر 

  ۋاتىدۇ. بۇئىنتایىن ئۇلۇغ بۇرۇلۇش.ئىسالم یولىغا كۈنسىرى كۆپلهپ یۈزلىنى
شۇنداقال ئىسالم دىنىغا كىرۋاتقان غهربلىك داڭلىق ئهربابالر كۈنسىناپ 

  كۆپهیمهكته.
  . غهربلىكلهرنىڭ زور مىقداردا ئىسالم دىنىغا كىرشىگه یۈزلىنىشى:6

بۇ مهسىلىدىن ئىنتایىن زور بىشارەتلهر،  چوڭ ئۇمىدۋارلىق بهلكى ئۇلۇغ 
  رغا ئىگه بولىمىز.ئۇمىدۋارلىقال

. ئایالالرنىڭ ئالالھغا ۋە ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلىشىغا گۇناھالردىن قول ئۈزۈشىگه 7
  یۈزلىنىشى.

بۇ ئۇلۇغ ئۇمىدۋارلىق ۋە زور بىشارەتتۇر. چۈنكى ئایالالر جهمىیهتنىڭ یېرىمى  
  بولۇپ،  قالغان یېرىمىنى ئایالالر تهربىیلهیدۇ.

  قۇۋۋەت بارلىقى: -چ. ئۇممهتنىڭ ئىلكىدە نۇرغۇن كۈ8
قۇۋۋەتكه ئىگه؛ ئۇممهت ئۇلۇغ روھى قوزغاتقۇچ  –ئىسالم ئۇممىتى نۇرغۇن كۈچ 

ساناقسىز ئادەم كۈچىگه ئىگه،  زور ماددي ۋە ئىقتىسادى یوشۇرۇن  -كۈچكه ئىگه،  سان
  كۈچكه ئىگه.
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ئۇممهت شۇنداق بىر ئۇلۇغ قورالغا،  كۈچلۈك ساغالم دەستۇرغا ئىگىكى،  بۇ 
ى ئهمهلىیهتته ئۆزلىرىگه تهتبىقالپ ئۇنىڭغا ئهمهل قىلىدىغان بولسا،  دەستۇرن

ئۇممهتنىڭ ئالدىدا ھېچ نهرسه توسالغۇ بولۇپ تۇرالمایدۇ ۋە ھازىرقى ئهھۋالىمز 
  كارامهت بىر ئهھۋالغا ئۆزگىرىدۇ.

ھهر قانداق بىر « بۇ قورال دەل ئۇلۇغ ئىالھي  دەستۇرغا ئهمهل قىلىشتىن ئىبارەت: 
زىنىڭ ئهھۋالىنى ئۆزگهرتمىگۈچه،  ئالالھ ئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى ئۆزگهرتىپ قهۋم ئۆ

  ئایهت. -11،  رەئد سۈرىسى،  »قویمایدۇ
. بارلىق زېمىن تۈزۈملىرىنىڭ جۇلىقى چىقىپ كىشلهر تۈزگهن قانۇنالرنىڭ 9

ھهممسىنىڭ مهغلۇپ بولۇشى؛ ساپ ئهقىلگه تایانغان بارلىق تهلىماتالرنىڭ 
تۈزۈملهرنى،  ھهر  -ى ئالالھ تائاال بىزگه دەۋاتقاندەكال: بارلىق قانۇنچېكىنىشى،  گویاك

خىل تهلىماتالرنى سىناپ باقتىڭالر ۋە نهتىجىدە  مهغلۇپ بولدۇڭالر،  
خاتىرجهملىككه ئېرشهلمىدىڭالر:ئهمدى سىلهرگه پهقهت ئىسالمال  دىن،  تۈزۈم ۋە 

  شهرىئهت بولۇپ تۇراالیدۇ.
نۇرغۇن  -سېكۇالرىزىمنى ۋە باشقا نۇرغۇن  ، منىكوممۇنىزىمنى،  كاپتالىزى

ئىزىمالرنى سىناپ كۆردۈڭالر،  نهتىجىدە مهغلۇپ  -یارىماس ئهقلي تهلىمات
  بولدۇڭالر. قۇرۇق جىدەلگه پاتتىڭالر،  خاتىرجهملىك تاپالمىدىڭالر.

ھۆرمهت،  یۈكسهكلىك،  خاتىرجهملىك،  مۇقىملىق ۋە  -ئهمدى سىلهر ئىززەت
  ، ەتنىڭ بهخىت سائادىتىنى خالىساڭالر،  ئالدىڭالردا  سىلهر ئۈچۈن دىنئاخىر -دۇنیا

  شهرىئهت،  نىزام ۋە ھایاتلىق یولى بوالالیدىغان پهقهت ئىسالمال بار.
. قىیىنچىلىقتىن كېیىن ئاسانلىق،  سهۋردىن كېیىن غهلبه،  زۇلمهتتىن كېیىن 10

گىرى دەقىقىلهر ئهڭ قاراڭغۇ نۇر تۇغۇلىدۇ: تاڭ ئېتىپ نۇرالر جىلۋە قىلىشتىن ئىل
  بولىدۇ.

  مۇشهققهتنىڭ ئهڭ ئاخىرقى لهھزىلىرىدە ئاسانلىق یېتىپ كېلىدۇ.  -جاپا
ھهزىرتى ئىبنى ئابباس پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ  مۇنداق دېگهنلىكىنى بایان  

 قىلغان: "  بىلگىنكى،  قىیىنچىلىققا سهۋر قىلىشتا نۇرغۇن یاخشىلىق بار،  غهلبه سهۋر
بىلهن بىللىدۇر،  خوشاللىق جاپا بىلهن بىللىدۇر،  قىیىنچىلىق بىلهن بىلله ئاسانلىق 

  ھهدىس. -2666باردۇر" ئىمام ئهھمهد مۇسنهدى،  
  بىراقال یشىلهر،  تۈگهر مۇشهققهت، 

  قهۋەت! –ھالقىدەك سىقسىمۇ قهۋەتمۇ 
ر،  بۇ یارقىن بىشارەتلهرنى ھهمرا قىلىڭالر،  ئۇالرنى یېزىپ كۆچۈرۈڭال

  تارقىتىڭالر،  بۇالر ئارقىلىق روھىڭالرغا ئۇمىدۋارلىق ئۇرۇغىنى تېرىڭالر!
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  ئالالھنىڭ دىنىدا چىڭ تۇرۇش ئۇسۇللىرى
  مۇقهددىمه

  ، ئۇنىڭدىن یاردەم تىلهیمىز  ، ھهمدۇ ـ سانا ئالالھ غا خاستۇر،  ئۇنى ماختایمىز
ۋە ئهمهللىرىمىزنىڭ نهپسىمىزنىڭ یامانلىقىدىن   ، ئۇنىڭدىن مهغپىرەت تىلهیمىز

ئالالھ ھىدایهتكه باشلىغان ئادەمنى ھېچكىم  . یامانلىرىدىن ئالالھ غا سېغىنىمىز
  . ئالالھ ئائازدۇرغان كىشىنى ھېچكىم ھىدایهت قىاللماس !  ، ئازدۇرالماس

دۇئایى ـ ساالملىرىمىز ھهر دائىم   ، كېچه ـ كۈندۇز ئالمىشىپال تۇردىكهن
اللىغان ئهڭ یاخشى بهندىسى ۋە ئهلچىسى بولغان مۇھهممهد ت ئالالھنىڭئۈزۈلمهستىن 

ئهلهیھىسساالمغا بولسۇن ! ئۇنىڭ پاك ۋە بىغۇبار ئائىله ـ تاۋاباتلىرىغا،  بارلىق ئۇلۇغ 
پاك تهبىئهتلىك ساھابىلىرىگه ۋە ئۇالرغا قىیامهتتىكه قهدەر ئهگىشىپ یاخشى 

  ئىزلىرىدىن ماڭغانالرغا بولسۇن ! 
  ه قىلىشتا چىڭ تۇرۇشدىنىمىزنى ھىمای

ئىتائهت ئۆیىگه كىرىش ۋە گۇناھ ئۆیىدىن چىقىش بهك ئوڭاي،  ئهمما بۇنىڭدا   
چىڭ تۇرۇش تهس،  بۇنىڭ ئۈچۈن پوالتتهك ئىرادە ۋە مۇستهھكهم ئىمان بولىشى 

   . چىڭ تۇرۇشتا –مهسىلىنىڭ ئاساسى   ، كىرەك. دىمهك
ئىراق ئارمیسى باسقۇنچى   ، ولۇپئىراقتا ئۇرۇش ب  ، مهسلهن قىلىپ ئېیتساق     

كۈچلهر ئالدىدا باش ئهگمهي قاتتىق قارىشلىق كۆرسىتىۋاتقان چاغدا كىشىلهر بۈیۈك 
ئىمانى جاسارەت ھالىتىنى ئىپادىلىدى؛ ئالالھغا ئىتائهت قىلىش تهرەپكه یۈزلىنىپ،  

نچى یامان ئىشالردىن ئایرىلدى. بىراق كىشىلهر مۇسۇلمانالرنىڭ باسقۇ –گۇناھالر 
گهرچه تامامهن  (كۈچلهر ئۈستىدىن غهلبه قىلىشىدا ئۈمۈتسىزلهنگهندىن كىیىن 

ئۈمىد ئۈزۈلمىگهن بولسىمۇ) ئهھۋال ئۆزگهردى : بۇرۇنقى كىچىلىرى ئۇخلىماي ناماز 
ئىبادەتته ئالالھغا یالۋۇرۇشالر،  ناشایان ناخشا –ئوقۇشالر،  قۇرئان تىالۋەتلىرى،  دۇئا 

ماشىالردىن قول ئۈزۈشلهر قاتارلىق نۇرغۇن ئىیجابى یۈزلىنىشلهر مۇزىكا ۋە ئویۇن تا –
.. مانا بۇ .. ئهمدى یۈتۈپ،  كۆپلىگهن كىشىلهر بۇرۇنقى ئهھۋالغا  قایتىپ كهتكهندى

ئىرادىسىزلىك،  مهیدانىدا چىڭ تۇرالماسلىق،  زېرىكىش ۋە ئۈمۈتسىزلىك !  ئالالھ 
  ئۆزى ساقلىغاي ! 

بوشۇشۇپ   ، چوقۇم مهیدانىمىزدا چىڭ تۇرىشىمىز الزىمقېرىنداشلىرىم ! بىز      
قېلىشقا ھهرگىز بولمایدۇ! بىز دائىم تهۋرەنمهي چىڭ تۇرۇشقا ئىھتىیاجلىقىمىز،  

 ، ئىتائهتته مۇستهھكهم،  گۇناھقا یول قویماسلىقتا دادىل تۇرىشىمىز كېرەك. پهلهستىن
ئادالهتته  –ھهقىقهت  . كئىراق ۋە پۈتۈن ئۈممهتنى قوغداشتا چىڭ تۇرۇشىمىز كېرە
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بۇرمۇالش ۋە نهپسى شهھۋەت   ، ئازدۇرۇش  ، پىتنه پاسات  ، چىڭ تۇرۇشىمىز كېرەك
    . ئالدىدا مۇستهھكهم تۇرۇشىمىز كىرەك

  تۇراقسىزلىقتىن مىسالالر –ئىرادىسىزلىك 
* ئۇلۇغ رامزان ئېیى یېتىپ كېلىشى بىلهنال،  كىشىلهرنىڭ ئالالھغا 

ۆرىمىز،  لىكىن رامزان ئېیى چىقىپ كېتىشى بىلهنال نۇرغۇن یۈزلهنگهنلىكىنى ك
ئالالھ ئۆزەڭ   ، ئادەملهرنىڭ بۇرۇنقى ھالىتىگه قایتىپ كهتكهنلىگىنى بایقایمىز

  ساقلىغایسهن ! 
* بهزى كىشىلهرنىڭ باشتا تولۇپ تاشقان قىزغىنلىق ۋە خوشاللىق بىلهن ئىسالمغا 

ۋەندىكىدەك ئهھۋالىالرغا بۇرۇلۇپ بىرىلسىمۇ،  كىیىن ئۇنىڭ تۇیۇقسىزال تۆ
  كهتكهنلىكىنى كۆرىمىز.

* دىندار ئادەملهرنىڭ بىرەرسىنىڭ ناچار مۇئامىلىسىگه ئۇچراپال یامان ئهھۋالغا 
یهنى ئۇ: مانا   ، قاراپ ئۆزگىرىپ كىتىدۇ،  كۆرسهتكهن باھانه سهۋەبىمۇ چاغلىق

  دىندارالرنىڭ قىلىقلىرى مۇشۇغۇ ! دەۋالىدۇ.
جىدكه كىرگهندە قىممهت باھالىق ئىسىل كهشىنى بىر یېنىغا * بىرەر مهس

شۇنىڭ   ، قویىۋالغان بولىدۇ،  ئاندىن ناماز ئوقۇپ بولۇپ قارىسا بۇ كهش ئوغۇرالنغان
بىلهن ئۇ: ئىككىنچى قېتىم مهسجدكه دەسسهپ تاشلىمایمهن،  دېگهن ھالدا 

  تهنقىدكه) یېنىۋالىدۇ.(
ۋە مۇئامىله قىلىش جهریانىدا ئۆزىگه یاقمىغان * تهقۋادار ئادەملهر بىلهن ئاالقه 

بازاردا،    ، شۇنىڭ بىلهن : تهقۋادارالرنىمۇ كۆردۈم  ، دە-بىرەر ئىشقا ئۇچرایدۇ
  ... خىزمهتته مهسئۇلىیهتسىز ئادەملهر ئىكهن،  دېگهن ھالدا كهینىگه یېنىپ كىتىدۇ

ىماسلىقنى قېرىندشىىم ! ئالالھ یولىدا چىڭ تۇرۇپ،  گۇناھالرغا یول     
كىشىلهرنىڭ ساڭا بولغان مۇئامىلىسىگه باغلىۋالساڭ،  بۇ بىر خىل مهیدانسىزلىق ۋە 

بهزىلهر ئالالھغا شهك « ھاالكهتنىڭ سهۋەبى بولۇپ قالىدۇ. ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن: 
یهنى تۇراقسىزھالدا) ئىبادەت قىلىدۇ،  ئهگهر ئۇنىڭغا یاخشىلىق یهتسه  (شۈبھه بىلهن 

مۇنداق ئادەم مۇناپىق بولۇپ،  ئالالھغا دىلى بىلهن ئهمهس،  پهقهت  (تۇرۇدۇ،  دىندا 
تىلى بىلهن ئىبادەت قىلىدۇ) ئهگهر ئۇنىڭغا بهخىتسىزلىك یهتسه دىندىن یېنىۋالىدۇ. 

ھهج سۈرىسى  (،  »بۇ رۇشهن زىیانكارلىقدۇر  ، ئۇ دۇنیا ۋە ئاخىرەتته زىیان تارتىدۇ
  ئایهت ).  -11

نى كۆرىمىزكى،  خېلى مهزگىللهرگىچه ئىسالمدا چىڭ تۇرغاندەك * بهزىلهر  
قىلىدۇ،  چۈنكى ئۇ ئالالھدىن مهلۇم نهرسىنى،  بهلگىلىك بىر مهقسهتنى كۆزلهیدۇ،  

پاالنىخان بىلهن توي قىلىش یاكى   ، مهسلهن: ئىمتىھانالردا ئۇتۇققا ئېرىشىش
  .... ئالالھدىن بایلىق كۈتۈش قاتارلىقالردەك
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چانىكى ئالالھ ئۇنى مهقسىدىگه یهتكۈزۈپ كۆزلىگهن نىشانى ھاسىل بولسا،  قا     
  . بۇرۇنقى بۇزۇق ۋە شالالق ھالىتىگه قایتىۋالىدۇ   ، ئۇ قایتىدىن زااللهت یولىغا چۈشۈپ

ئىبادەت ۋە  –ئارمانلىرىغا یهتكۈزسه تائهت  -* بهزىلهرنىڭ،  ئهگهر ئالالھ ئارزۇ
توغرىسىدا ۋەدە قهسهم قىلىدىغانلىقىنى ئۇچىرىتىمىز،   تهقۋادارلىققا بېرىلدىغانلىقى

ئۇ بۇرۇنقى ۋەدە   ، ھالبۇكى ئالالھ ئۇنىڭ ئویلىغىنىنى ئىشقا ئاشۇرغان چاغدا
تۇراقسىزلىقنىڭ   ، قهسهملهرنى چۆرۈۋېتىدۇ. مانا بۇالرمۇ مهیدانىسزلىق

ئهگهر ئالالھ  (: ئۇالرنىڭ بهزىلىرى «ئالالھ تائاال مۇنداق دەبدۇ :  . شهكىللىىرىدۇر
یهنى رىزقىمىزنى كهڭرى قىلسا ) ئهلۋەتته سهدىقه  (بىزگه ئۆز پهزلىدىن ئاتا قىلسا 

بىرىمىز،  ئهلۋەتته یاخشىالردىن بولىمىز) دەپ ئالالھغا ئهھدە قىلدى. ئالالھ ئۇالرغا 
 یهنى (یهنى باي قىلغان ) چاغدا ئۇالر بېخىللىق قىلىشتى  (ئۆز پهزلىدىن ئاتا قىلغان 

ئهھدىنى بۇزۇپ،  ئالالھغا ۋە ئۇنىڭ پهیغهمبىرىگه ئىتائهت قىلىشتىن یۈز ئۆرۈشتى ) 
ئىماننى،  ئېھساننى  (ئۇالر ئالالھغا بهرگهن ۋەدىسىگه خىالپلىق قىلغانلىقى ئۈچۈن 

قىیامهت)  (ئالالھغا مۇالقات بولىدىغان   ، دەۋا قىلغان ) یالغانچىلىقلىرى ئۈچۈن
یىلتىز تارتىپ ) تۇرۇشىنى ئالالھ ئۇالرنىڭ  (قنىڭ،  دىللىرىدا كۈنىگه قهدەر مۇناپىقلى

ئۆز ئارا قىلىشقان ) یۇشۇرۇن سۆزلىرىنى بىلىپ  (ئىچكى سىرلىرىنى 
 (» تۇرۇدىغانلىقىنى،  پۈتۈن غهیىپلهرنى چوڭقۇر بىلىدىغانلىقىنى ئۇالر ئۇقمامدۇ؟ 

  . ئایهتلهر) 78 -75تهۋبه سۈرىسى 
پپىقىیهتنى ۋە ئالالھ یولىدا چىڭ تۇرۇشنى كۆزلىسهڭ،  قېرىندىشىم ! مۇۋە       

ھهرگىزمۇ ئالالھغا ۋەدە قىلغاندىن كېیىن خىالپلىق قىلىپ تاشلىما،  چۈنكى بۇ ھالهت 
  ۋە تۇراقسىزلىقنىڭ ئىپادىلىرىدىن بىرى.

* بهزىلهرنى ئۇچىرىتىمىزكى،  ئالالھغا قاتتىق بىرىلىپ،  باشقىالرغا دىن  
پ،  كىشىلهرنى ئالالھ یولىغا یىتهكلهپ،  ئالالھ یولىغا دەۋەت مهسلىلىرىنى ئۆگىتى

دە ئۇ ئازار یهپ مهسخىرىگه ئۇچرىسىىال،  بۇنىڭدىن قاتتىق -قىلىپ ماڭىدۇ،  ئهگهر
سىقىلىپ نېمه قىالرىنى بىلمهي قالىدۇ،  ھهتتا قىلىۋاتقان یاخشى ئىشلىرىنى تاشالپ 

   . قویىدۇ
ئۆزىنىڭ ھىجابى تۈپهیلىدىن ئىش ئورنىدا یاكى بىر یاش ئایال   ، مىسال ئۈچۈن    

سهۋرىچانلىق   ، دە –ئېرى بىلهن بولغان مۇئامىلىدە قىیىنچىلىققا ئۇچرایدۇ 
كۆرسهتمهستىن گاڭگىراپ قالىدۇ،  ھهتتا ھىجاپ ۋە ھایاسىنى بىللىال چۆرۈپ 

  تاشالیدۇ... مانا بۇ،  چۈشكۈنلۈك ۋە تۇراقسىزلىقنىڭ بىر چىل شهكلى. 
ئالالھغا ئىیمان ئېیتتۇق ) دەیدۇ،   (بهزى كىشىلهر « تائاال مۇنداق دەیدۇ : ئالالھ 

كىشىلهر تهرىپىدىن یهتكهن كۈلپهتنى   ، ئالالھنىڭ یولىدا بىرەر ئهزىیهت چهكسه
  . ئایهت) -10ئهنكهبۇت سۈرىسى  (» ئالالھنىڭ ئازابى بىلهن ئهخشاش بىلىدۇ 
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ئالالھ تائىتىدە   ، ۇۋەپپىقىیهت  قازىنىشقېرىندىشىم ! ئهگهردە نىجاتلىق ۋە م     
كۈلپهت ۋە -چىڭ تۇرۇش خىیالىڭ بولسا،  ھهرگىز باشقىالردىن ئۇچرىغان ئازار 

مهسخىرىلهرنى تائهتنى  تاشالپ گۇناھالرغا پېتىشنىڭ سهۋەبى قىلىۋالمىغىن ! 
  چۈنىكى بۇ خىل ھاالكهت ۋە مهیدانسىزلىقنىڭ ئاالمىتىدۇر.

دار بولسىمۇ،  ئهمما ئىماننىڭ ھوزۇرىنى سېزەلمهس بولۇپ * بهزىلهر خېلى تهقۋا
نامازدا زېھنىنى مهركهزلهشتۈرەلمهیدىغانلىقىنى،    ، كېتىۋاتقانلىقىنى،  مهسلهن

روزا ۋە سهدىقىلهردىن ئىمانى   ، قۇرئان ئوقۇسا لهززەت ھېس قىاللمایدىغانلىقىنى
ۇمۇ بىر خىل تۇراقسىزلىقتىن ئېیتىشىدۇ. مانا ب …مهنىلهرگه چۆمۈلهلمهیدىغانلىقىنى 

   . كىلىپ چىققان
ئىبادەتلهرگه  –* بهزىلهرنىڭ بىر مهزگىل ئالالھ تهرەپكه قاتتىق یۈزلۈنۈپ تائهت 

گۇناھالردىن قول ئۈزۈپ تهقۋادارلىق قىلغاندىن كىیىن بىردىنال سوۋۇپ   ، بېرىلىپ
دەت قىلىپ دىنىنى كېتىدىغانلىقىنى كۆرۈمىز،  ئۇ بىر مهزگىل ئالالھغا بىرىلىپ ئىبا

ئىراق ۋە باشقا ئىسالم   ، چىڭ تۇتقاندىن كېیىن زېرىكىشكه باشلىغان. پهلهستىن
یۇرتلىرىدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ئهھۋالىغا،  خهۋەرلىرىگه كۆڭۈل بۆلۈشتىنمۇ زىرىككهن،  
سهۋرىچانلىق كۆرسىتهلمىگهن ۋە جاسارەتنى یوقاتقان بولىدۇ،  مانا بۇمۇ بىر خىل 

  . لىك ۋە تۇراقسىزلىقجاسارەتسىز
  قېرىندىشىم!    

سىلهر تېخى :« ئالالھ تائاالنىڭ تۆۋەندىكى سۆزلىرىنى ئاڭلىمىغانمىدىڭ؟       
ئىلگىرىكىلهر ئۇچرىغان كۈلپهتلهرگه ئۇچرىماي تۇرۇپ جهننهتكه كىرىشنى 

مۆئىمىنلهر ) ئىېغىرچىلىقالرغا،  (ئویالمسىلهر؟ سىلهردىن ئىلگىرى ئۆتكهن 
 (گه ئۇچىرىغان ۋە چۆچىتىۋېتىلگهن ئىدى،  ھهتتا پهیغهمبهر ۋە مۆئىمىنلهر : كۈلپهتلهر

بىلىڭالركى   ، بىزگه ۋەدە قىلغان ) یاردىمى قاچان كىلىدۇ؟) دېگهن ئىدى (ئالالھنىڭ 
  ئایهت )  -214بهقهر سۈرىسى  (». ئالالھنىڭ یاردىمى ھهقىقهتهن یېقىندۇر

جىھادنىڭ جاپا  (قىلغانالرنى ۋە ھهقىقى ) جىھاد  (ئالالھ سىلهردىن «  
پهقهت  (یهنى ئایرىماي ) تۇرۇپ   (مۇشهققهتلىرىگه) چىدىغۇچىالرنى بىلمهي  

 (» ئاغزىڭالردا ئىمان ئېیتتۇق دىیىش بىلهنال ) جهننهتكه كىرىشنى ئویالمسىلهر؟ 
  . ئایهت ) -142ئالى ئىمران سۈرىسى 

گىچه ئالالھنىڭ ئىتائىتىدە بولۇشقا قېرىندىشىم! ئاداققىچه سهۋرى قىلغىن ! ئۆل    
  چىدامچانلىق كۆرسهتكىن! 

* بهزى كىشىلهر ئهسلىدە ئالالھ تهرەپكه یۈزلهنگهن پهرھىزكارالردىن بولسىمۇ،     
ئهمما دۇنیالىق مهشغۇلىیهتلهر تۈپهیلىدىن ئىبادەتكه كۆڭۈل بۇرالمایدىغان ۋە 

ئىسالم   ، غهپلهت ئىچىدە قېلىپ  ، گۇناھالرغا غهم قىلىپ كهتمهیدىغان بولۇپ قالىدۇ
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مىكىرلرى بىلهن كارى  -ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ كۈلپهتلىرى ۋە دۈشمهنلهرنىڭ ھىله
بولمایدىغان ئهھۋالغا چۈشۈپ قالىدۇ. چۈنكى ئۇنىڭ خوتۇن بالىلىرى بار،  پۇل 

.. مانا بۇمۇ ھاالكهت ۋە . ماللىرى ۋە باال چاقىلىرى بىلهنال بولۇپ كهتكهن
   . نىڭ بىر خىل ئىپادىسىتۇراقسىزلىق

ئى مۆئىمىنلهر! « قېرىندىشىم ! ئالالھ تائانىڭ بۇ سۆزىنى ئاڭلىمىغانمىدىڭ؟ :    
سىلهرگه ئالالھنىڭ یولىدا جىھاد قىلىشقا چىقىڭالر دىیىلسه،  نىمىشقا یۇرتۇڭالردىن 

بهخىت) بىلهن تېگىشىشكه (ئایرىلغىڭالر كهلمهیدۇ ؟ دۇنیا ھایاتىنى ئاخىرەتتىكى  
رازى بولدۇڭالرمۇ؟ دۇنیا ھایاتىدىن بهھرىمهن بولۇش ئاخىرەتنىڭ نىئمهتلىرى بىلهن 

  . ئایهت ) – 38تهۋبه سۈرىسى  (» سېلىشتۇرغاندا ئهرزىمهس نهرسىدۇر 
قېرىندىشىم ! بۇالر تۇراقسىزلىق ۋە جاسارەتسىزلىكنىڭ تۈرلۈك ئىسپاتلىرى      

ایهتته یىغىنچاقالنغان،  بۇ ئایهتته ئۆز بولۇپ،  بۇالرنىڭ ھهممىسى قۇرئاندىكى بىر ئ
مهجبۇرىیهتلىرىدىن باش تارتقان مهیدانىنى یوقاتقان ۋە مهسئۇلىیىتىنى ئۈستىگه 

سىلهر پىششىق ئىگىرگهن یىپنى « ئااللمىغان ھهر قانداق كىشى ئاگاھالندۇرۇلغان : 
،  »الریاكى پىششىق توقۇغان رەخىتنى چۇۋۇپ پارچىالپ تاشلىغان خوتۇندەك بولماڭ

  ئایهت)  – 92نهھل سۈرىسى  (
قېرىندىشىم ! ئویالپ باققىن! بىر تال رەخىت توقۇپ پۈتكۈزەي دەپ قالغاندا،     

بىردىنال توقۇغان رەخىتنىڭ ھهممىسىنى چۇۋۇپ پارچىالپ تاشلىسا رەخىت 
  دە !  -توقۇمىغانغا باراۋەر 

زلىق ۋە قۇرئان كهرىمدىكى بۇ گۈزەل مىسالالر بىزگه تۇراقسى      
  جاسارەتسىزلىكنىڭ مهنىسىنى ئىبرەتلىك یوسۇندا روشهن چۈشهندۈرۈپ بهرگهن. 

  ئاداققىچه چىڭ تۇرۇش ئۇسۇللىرى
قاراشلىرى  –كىتاپالرنى ئاختۇرۇپ،  پىشىقهدەم ئىسالم ئالىملىرىنىڭ پىكىر     

ئالالھنىڭ دىنىدا چىڭ تۇرۇشنى   ، بىلهن تولۇق تونۇشۇپ چىققاندىن كېیىن
گۇناھالردىن قول ئۆزۈشنى   ، ئىبادەتلهرنى ئادا قىلىپ -تائهت  ، دىغانالر ئۈچۈنئویالی

مۇسۇلمانالرغا یاردەم بېرىشنى ئویالیدىغانالر ئۈچۈن،  شۇنداقال ھهقىقهت  –ۋە ئىسالم 
ئۈستىدە چىڭ تۇرۇپ ۋە ئۇنى قوغداشنى،  ناھهقچىلىقتىن قېچىپ ئۇنى یوقىتىشنى 

 –ئۈچۈن زور پایدىسى تېگىدىغان بىر توپ ئۇسۇل  خاالیدىغان ھهر قانداق ئادەم
بۇ ۋاستىلهر ئالالھنىڭ یاردىمى ئاستىدا ئۇالرنى ئاڭلىق   ، ۋاستىلهرنى تېپىپ چىقتىم

چۈشۈنۈپ ئورۇندىیاالیدىغانالرنىڭ ئالالھنىڭ دىنىدا چىڭ تۇرۇشىغا یاردەم بېرىدۇ،  
  ۋاستىلهر تۆۋەندىكىچه :  –بۇ پایدىلىق ئۇسۇل 
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ئۇنىڭغا ئهمهل   ، دىنىنى قۇرئان ئوقۇش ۋە ئۇنى چوڭقۇر چۈشۈنۈش . ئىسالم1
ھهدىسلىرى نۇقتىسىدىن  –قىلىش نۇقتىسىدىن،  شۇنداقال رەسۇلۇلالنىڭ سۈننهت 

  . توغرا رەۋىشته چۈشىنىپ یىتىش
. ئالالھنىڭ دىنىدا چىڭ تۇرۇپ،  قىلچه تهۋرەنمهي مۇستهھكهم ئهقىدە ئارقىلىق 2

كىلهرنىڭ ھایات پائالىیهتلىرى ۋە تهرجىمھاللىرىنى دائىم كۆرەش قىلغان ئىلگىرى
  ئوقۇپ تۇرۇش. 

مهسلهن : پهیغهمبهرلهر قىششىلىرىنى،  بولۇپمۇ پهیغهمبىرىمىز مۇھهممهد 
ئىش ئىزلىرىنى،   –ئهلهیھىسسهالمنىڭ تهرجىمھالىنى،  ساھابىلهرنىڭ پائالىیهت 

ئوقۇغاندىمۇ چوقۇم چۈشۈنۈش    بایانلىرىنى ئوقۇپ تۇرۇش، -تابىئىنالرنىڭ تهرجمھال
ۋە تهتبىقالش ئاساسىدا ئوقۇش،  ھهرگىزمۇ باشقا ھىكایىلهردەك كۆڭۈل ئېچىش ۋە 

  ۋاقىت ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن ئوقۇماسلىق.
ئىرادەڭنى ) مۇستهھكهملهش ئۈچۈن  (كۆڭلۈڭنى :« ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ     

بېرىمىز،  بۇ قىسسىلهر ھهقىقهت،  ساڭا پهیغهمبهرلهرنىڭ قىسسىلىرىنى بایان قىلىپ 
ھۇد سۈرىسى  (»مۆئمىنلهر ئۈچۈن ۋەز نهسىھهت ئىبرەتلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان 

  ئابهت )  -120
 . ال اله االالله ) نى كۆپ دىیىش (. ئالالھنى كۆپ زىكرى قىلىش،  بولۇپمۇ 3

ا بۇ ئۇلۇغ ئۇنىڭ ھوزۇرىنى سهزمهس بولۇپ قالغانالرغ  ، قهلبىدىكى ئىمان یىنىكلهپ
  ھهدىسنى بایان قىىلىمىز : 

رەببىڭالر  (ئهبۇ ھۈرەیرە رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ رەسۇلۇلال مۇنداق دېگهن ئىدى دەیدۇ : 
ئهگهر بهندىلىرىم ماڭا ئىتائهت قىلىدىغان بولسا ئىدى،  كېچىلىرى   ، ئېیتىدۇكى

  ، هن بوالتتىمئۇالرنى یامغۇر سۈیىدە سوغۇرۇپ،  كۈندۈزلىرى قویاش نۇرىغا چۆمۈلدۈرگ
 (رەسۇلۇلال یهنه مۇنداق دېگهن :  . ئۇالرغا ھهرگىزمۇ گۈلدۈرماما ئاۋازىنى ئاڭالتمایتىم)

ئالالھغا نىسبهتهن یاخشى ئۈمىتته بولۇش ئالالھغا یاخشى ئىبادەت قىلغانلىق 
   . جۈملىسىگه كىرىدۇ)

  ، ڭالر)ئىمانىڭالرنى یېڭىالپ تۇرۇ (رەسۇلۇلالھ یهنه مۇنداق دېگهن :       
ال  (ئۇ  ، ئى رەسۇلۇلالھ ! ئىمانىمىزنى قانداق یېڭىالیمىز؟ ) دەپ سورىغاندا (باشقىالر 
  نى كۆپ دەڭالر !) دېگهن ئىدى. ئهھمهد رىۋایهت قىلغان. ، اله اال الله

. جامائهت بىلهن ناماز ئوقۇشنى سهۋرىچانىلىق بىلهن داۋامالشتۇرۇش ئادىتىنى 4
ىچانلىق ۋە ناماز بولمىغان ئهھۋالدا مۇستهھكهم ئىرادىدىن چۈنكى سهۋر . یېتىلدۈرۈش

ئى مۆئىمىنلهر،  سهبرە ۋە ناماز « سۆز ئاچقىلى بولمایدۇ. ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ:
بهقهر  (» ئارقىلىق یاردەم تىلهڭالر. ئالالھ ھهقىقهتهن سهبرى قىلغۇچالر بىلهن بىللهدۇر

  . ئایهت ) -253سۈرىسى 
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ناشایان ئىشالردىن قول  -ادەتلهرنى جىقراق قىلىش ۋە ناچارئىب –. تائهت 5
  . ئۈزۈش
یهنى ئۆزەڭدىن ۋە ئىبادەتلىرىڭدىن مهغرۇرالنماسلىقىڭ   ، . مهغرۇرالنماسلىق6
  . زۆرۈر
  . ئۆلۈمنى ئهسلهپ تۇرۇش ۋە ئاخىرەت توغرىسىدا دائىم ئویلىنىپ تۇرۇش . 7
ر ئارقىلىق ئالالھغا ئىلتىجا قىلىپ ئالالھدىن یاردەم تىلهش،  دۇئا ئىبادەتله . 8

ھهقىقهتته ) مۇستهھكهم تۇرغۇزمىغان  (سىنى بىز « تۇرۇش. ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ: 
ئىسرا  (،  »ھهقىقهتهن ئۇالرغا مایىل بولۇپ كهتكىلى تاس قالغان بوالتتىڭ   ، بولساق

  . ئایهت) -74سۈرىسى 
  دا چىڭ تۇرۇشنى خاالمسهن؟  قېرىندىشىم ! ئاداققچه ئالالھنىڭ یولى    

  ئاداققىچه ئىسالم ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ غېمىنى یىیىشنى ئویالمسهن؟ 
  ئاداققىچه ئىسالمنى سۆیۈپ ئۆتۈشنى ئویالمسهن ؟ 

ال ئىالھه ئىللهلالھۇ مۇھهممهدۇن رەسۇلۇلالھ ) پىرىنسىپىدا تهۋرەنمهي (ئاداققىچه  
  ئۆتۈشنى خاالمسهن ؟ 

  ۇسۇلمانالر ئۈچۈن یاشاشنى ئویالمسهن ؟ئاداققىچه ئىسالم ۋە م 
  ئاخىرقى تىنىقلىرىڭغىچه ئۈزمهي ئالالھغا تهۋبه قىلىپ تۇرۇشنى ئویالمسهن ؟

ئۇنداقتا،  سهن ئالالھ رازى بولىدىغان ئىشالردا چىڭ تۇرۇشتا ئالالھغا      
 «تایانغىن،  چۈنكى مۇستهھكهملىك ئالالھدىن كىلىدۇ. ئالالھ تائاال مۇندىق دەیدۇ:

ئالالھ مۆئمىنلهرنى مۇستهھكهم ئىمان دۇنیا ۋە ئاخىرەتته مهھكهم تۇرغۇزۇدۇ،  ئالالھ 
سۈرە  (،  »یهنى كۇپپارالر ) نى گۇمراھ قىلىدۇ،  ئالالھ خالىغىنىنى قىلىدۇ (زالىمالر 
  . ئایهت) – 27ئىبراھىم 
مهن  (: ئۆز ۋاقتىدا پهرۋەردىگارىڭ پهرىشتىلهرگه« ئالالھ یهنه مۇنداق دەیدۇ:     

ئۇرۇش مهیدانىدا ) مۇستهھكهم  سۇباتلىق  (سىلهر بىلهن بىلله،  مۆئىمىنلهرنى 
قېلىچ  ( . قىلىڭالر،  كاپىرالرنىڭ دىللىرىغا قورقۇنچ سالىمهن ) دەپ ۋەھى قىلدى

باشلىرىنى كېسىڭالر )،  ئۇالرنىڭ  (بىلهن ) كاپىرالرنىڭ گهدەنلىرىگه چېپىڭالر 
  ئایهت).  -12ئهنپال سۈرىسى  (،  »ن ئهزالىرىغا ) چېپىڭالریهنى پۈتۈ (بارماقلىرىغا 

رەسۇلۇلالھ مىنى یهمهنگه قازى قىلىپ  (ئهلى رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دەیدۇ :    
مىنىڭ یېشىم كىچىك،  قازىلىق ئىشلىرىدىن   ، مهن: ئى رەسۇلۇلالھ  ، ئهۋەتتى

ئالالھ  (ماڭا مۇنداق دىدى: خهۋىرىم یوق تۇرسۇمۇ ئهۋەتهمال،  دېدىم. رەسۇلۇلالھ 
چۇقۇم سىنىڭ قهلبىڭنى ھهق یولىغا سالىدۇ،  تىلىڭنى ھهقته مۇستهھكهم قىلىدۇ،  
ئهگهر ئالدىڭدا دەۋاالشقۇچى ئىككى ئادەم بولسا،  بىرىنچىسىدىن ئاڭلىغاندەك 
ئىككىنچىسىدىنمۇ تهپسىلى ئاڭالپ ئۇنىڭدىن كىیىن ھۆكۈم چىقارغىن،  شۇنداق 
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ئېنىق سوت ھۆكۈمى چىقىراالیسهن ) دىدى،  كېیىن ئۇزۇنغىچه قازى قىلغاندا سهن 
بولۇپ كهلدىم،   یاكى،  شۇنىڭدىن كىیىن ھىچقانداق سوت ھۆكۈمىدە 

   . تهشۋىشلهنمىدىم)
   . قېرىندىشىم ! ئۆلۈم سهكراتىدا ئالالھ ئارقىلىق ئىمانىڭدا چىڭ تۇراالیسهن      

   . چىڭ تۇراالیسهن* قهبرىدە ئالالھ ئارقىلىق ھهق سۆزدە  
رەسۇلۇلالھ مىیىتنى دەپنه  (ئوسمان ئىبنى ئهففان رەزىیهلالھۇ مۇنداق دەیدۇ :     

بۇ قېرىندىشىڭالر ئۈچۈن  (قهبرە بېشىدا تۇرۇپ مۇنداق دەیتتى :   ، قىلىپ بولۇپ
ئالالھدىن مهغپىرەت تهلهپ قىلىڭالر،  ئۇنىڭ ئۈچۈن ئالالھدىن مۇستهھكهملىك 

  نكى ھازىر ئۇ سوراق قىلىنىۋاتىدۇ). چۈ  ، تىلهڭالر
ئهبۇ ئهال ئىبنى شىخخىر یهنى ھهنزەلهلىكلهردىن بىرەیلهندىن رىۋایهت قىلىپ     

ئۇ   ، بىر سهپهردە شهدداد ئىبنى ئهۋىسكه ھهمرا بولۇپ قالغان ئىدىم (مۇنداق دەیدۇ 
شنى بىزگه ساڭا بىر نهرسىنى  ئۆگۈتۈپ قویایمۇ؟  رەسۇلۇلالھ مۇنداق دىیى (ماڭا : 

ئى ئالالھ ! ئىشالردا مۇستهھكهم قىلىشىڭنى سورایمهن،  ھهقىقى  (ئۆگۈتهتتى: 
ئىرادىنى سورایمهن،  نىئمهتلىرىڭگه شۈكرى قىلىشنى ۋە ئوبدان ئىبادەت قىلىشنى 
سورایمهن. سهندىن راستچىل تىل ۋە ساغالم قهلىب سورایمهن،  سهن بىلىدىغان 

هن،  سهن بىلىدىغان یاخشى نهرسىلهرنى سورایمهن،  یامان نهرسىلهردىن پاناھ تىلهیم
سهن ھهقىقهتهن غهیىپلهرنى كهم   ، سهن بىلىدىغان گۇناھالردىن مهغپىرەت تىلهیمهن

  تىرمىزى رىۋایهت قىلغان. . كۈتسىز بىلگۈچىدۇرسهن" –
شهھرى ئىبنى ھۇشهب رىۋایهت قىلىب مۇنداق دەیدۇ: مهن ئۇممۇ سهلىمهدىن :   

هرنىڭ ئانىسى،  رەسۇلۇلالھ كۆپ قىلىدىغان دۇئاالردىن نىمىنى یادقا ئى مۆئىمىنل (
ئۇ مۇنداق دىدى :رەسۇلۇلالھ ئهڭ كۆپ قىلىدىغان   ، بىلىسهن ؟ ) دەپ سورىغان ئىدىم

ئى قهلىبلهرنى باشقۇرغۇچى ئالالھ،  قهلبىمنى دىنىڭدا مۇستهھكهم  (دۇئا بۇ ئىدى : 
ئى رەسۇلۇلالھ،  بۇ دۇئانى  (دى: مهن ئېیتتىم،  قىلغىن!) ئۇممۇ سهلهمه یهنه مۇنداق دى

ھهر قانداق   ، ئۈممۇ سهلىهمه (بهك كۆپ قىلىدىكهنسهنغۇ ؟ )"  ئۇ مۇنداق دىدى : 
ئادەمنىڭ قهلبى ئالالھنىڭ بارماقلىرىدىن ئىككىسىنىڭ ئارىسىدا بولىدۇ،  ئالالھ 

لالھ بۇ ئایهتنى خالىغىنىنى بۇرایدۇ) ئاندىن رەسۇلۇ  ، خالىغان ئادەمنى رۇسالپ
پهرۋەردىگارىمىز بىزنى ھىدایهت قىلغىنىڭدىن كېیىن دىللىرىمىزنى توغرا :« ئوقۇدى 

  ئایهت)  – 8ئالى ئىمران سۈرىسى  (» یولدىن بۇرۇۋەتمىگىن !... 
قېرىندىشىم ! ئالالھ بىلهن قهسهمكى،  ئالالھغا تایانماي تۇرۇپ ھېچقانداق     

بىز ساڭىال ئىبادەت  (ۇنىڭ ئۈچۈن ئالالھ تائاالنىڭ : ئىشىمىز ئوڭۇشلۇق بولمایدۇ،  ش
قىلىمىز ۋە سهندىنال یاردەم تهلهپ قىلىمىز) دېگهن سۆزى ئوقۇلمىسا سۈرە پاتىھه 

  ئوقۇلغان بولمایدۇ. 
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ئىراق   ، .. یېڭىدىن ئىسالمغا یۈزلهنگهنلهر !...  پهلهستىن. مۇسۇلمان یاشالر !    
ى پۇچۇلىنىۋاتقانالر !.... ئالالھدىن ئىسالمغا غهلبه ۋە پۈتۈن ئۈممهتنىڭ غېمىدە قهلب

قىلىشنى ۋە مۇسۇلمانالرنى ئهزىز قىلىشنى تىلهۋاتقانالر ! سهجدىلىرىڭالردا دۇئا 
  بىزنى مۇستهھكهم قىلغىن !) دەپ تۇرۇڭالر !    ، ئى ئالالھ (قىلىپ : 

  ئىالۋە )  ئالالھدىن یاردەم تىلىگىن (
،  ئهرەپات تېغىغا چىققان ئىدۇق،  بۇ چاغدا ھهج ھهج سهپىرىدە یولغىنىمدا   

ئۇالرنىڭ قهلبىنى   ، قىلىۋاتقان مۇسۇلمانالرنىڭ سانى ئۈچ مىلیۇنغا یهتكهن ئىدى
ھىسىیاتى ئۆز ئىلكىگه  –ئىلتىجا قىلىش  تىلهك  –ئهرەپاتقا چىقىش ۋە ئالالھغا دۇئا 

  . ئېلىۋالغان ئىدى
زدا دۇئا قىلماقچى بولغان بولساقمۇ،  بىز ئهرەپات تېغىغا چىققان ۋاقتىمى    

بهزىلىرىمىز مۈگدەپ،    ، چۈنكى بهزىلىرىمىزنىڭ ھورۇنلۇقى تۇتقان  ، قىاللمایۋاتاتتۇق
...  ھهتتا نۇرغۇن . بهزىلىرىمىزنىڭ دۇئا قىلىش تۇیغۇسى سۇسالپ قالغان ئىدى

   . بهزىلىرى قۇرۇق پاراڭغا بېرىلگهن ئىدى  ، ئادەملهرنىڭ روھى چۈشۈپ
بۇنىڭ ھهممىسى بىرال سهۋەپتىن بولۇۋاتاتتى،  یهنى ئۇالر ئۆزلىرى خالىغانچه    

  دۇئا قىالالیمىز دەپ ئویلىغان. 
بىراق ئهسىر ۋاقتى بولۇپ قالغاندا  كىشىلهر ئالالھنىڭ یاردىمى ئارقىسىدا دۇئا      

ى یوق قىلىش تۇیغۇسىغا كېىلىۋاتاتتى،  بۇنىڭغا ئالالھدىن باشقا ھېچكىمنىڭ تهسىر
  ... ئىدى

باشتا كىشىلهر ئۆزلىرىگه تایانغاچقا مهغلۇپ بولغان،  ئاندىن كىیىن تهنھا      
  ، ئالالھغا تایانغاچقا مۇستهھكهم ئىرادىلىرىنى قایتا تىكلىگهن ئىدى. دېمهك

ئىلتىجا بىلهن ئالالھغا  -ئالالھدىنال یاردەم بولغان ئىدى،  كىشلهر بىردىنال دۇئا 
  ىدى.    یېلىنىشقا باشل

  قېرىندداشلىرىم ! 
ئالالھنىڭ یاردىمىنى تىلهش مهسىلىسى ئالدى بىلهن  قهلبىمىزدە زورىیىش    

چۈنكى ئالالھ   ، ئالالھغىال تایىنىش ۋە ئۇنىڭدىن یاردەم تىلهش كېرەك  ، زۆرۈرۈدۇر
   . ئهڭ یاخشى یاردەمچىدۇر !

  . یاخشى كىشىلهرگه ئارلىشىش  ، سالىھ . 9
كنى  خالىساڭ،  دوست بۇرادەرلىرىڭنىڭ كىملىكىنى ماڭا دەپ مۇستهھكهملى  

بواللمایدىغانلىقىڭنى ئېیتىپ  –بهرسهڭال،  مهن سېنىڭ مۇستهھكهم بوالالیدىغان 
  بېرەلهیمهن! 

ئاغىینىلىرىڭ بىلهن  –ئهگهردە سهن ئالالھدىن یىراق یۈرۈۋاتقان دوست     
 –.. سهن ئاتا . ۈم چۈشىسهنتېخىچىال ئارلىشىپ كېلىۋاتقان بولساڭ،  چوقۇم د
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پۇكۇنىالر بىلهن  –پاالنى  (ئاناڭغا ئاچچىقلىنىسهن،  چۈنكى ئۇالر دائىم سېنى 
سهن پهقهت   ، تهنھا  ئالالھ بىلهن قهسهمكى . دە -ئارالشما ) دەپ جېكىلهپ كهلگهن 

بۇزۇق ئاغىنىلىرىڭدىن یىراقالشقاندىن كېیىنال،  ئاندىن ئورنۇڭدىن تۇرۇپ  –ناچار 
گۇناھالرغا   ، هددىڭنى رۇسلىیاالیسهن ھهمدە ئالالھنىڭ ئىتائىتىدە چىڭ تۇرۇپق

  . چۆكۈپ كېتىشتىن ساقلىناالیسهن
ئاغىنىلىرىڭ كىم ئىكهنلىگىنى ئېیتىپ بهرسهڭال،  مهن ساڭا  –سهن  دوست    

   . تهۋبه قىالالیدىغانلىقىڭنى دەپ بېرەلهیمهن
  ، ان بىلهن قهسهمكى،  ئىیمان ئېیتقانزام:« ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ      

بىرىگه  –بىرىگه ھهقنى تهۋسىیه قىلشقان  ۋە بىر  –یاخشى ئهمهللهرنى قىلغان،  بىر 
سهبرىنى تهۋسىیه قىلىشقان كىشىلهردىن باشقا ھهممه ئادەم چوقۇم زىیان ئىچىدىدۇر 

   . ئایهتلهر ) -3 -1ئهسىر سۈرىسى  (» 
  ھ مۇنداق دىدى : ئىمام شاپىئىى رەھمهھۇلال    

ئهگهر قۇرئان كهرىمدە پهقهت سۈرە ئهسىرال بار بولغان تهقدىردە ئىنسانالرغا  بۇ  (
چۇنكى بۇ سۈرىدە ھهقكه تهۋسىیه قىلىش ۋە سهۋرىگه  . سۈرە یىتىپ ئاشاتتى  )

ھهقكه ۋە سهۋرىگه تهۋسىیه قىلىشقانالردىن باشقا   ، تهۋسىیه قىلىش تهكىتلهنگهن
 . یاخشى ھهمرا مهسىلىسى بهكمۇ مۇھىم  ، دېمهك . ىیانغا پاتقانالردۇرجىمى ئادەملهر ز

بۇرادەرلهرگه ئارلىشىش ئارقىلىقال مۇستهھكهملىكنى  –پهقهت یاخشى دوست 
سهن پهرۋەردىگارنىڭ رازىلىقىنى « ساقالش ئۈمىدى بولىدۇ. ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ: 

یهنى ئاجىز كهمبهغهل  (ەت قىلىدىغانالر ئاخشامدا ئۇنىڭغا ئىباد –ئهتىگهن   ، تىلهپ
مۇسۇلمانالر ) بىلهن  سهۋرىچان بولغان ھالدا بىلله بولغىن،  ھایاتى دۇنیانىڭ زىبۇ 

بىز دىلىنى زىكرىمىزدىن   ، زىننىتىنى دەپ،  ئۇالرنى كۆزگه ئىلماي قالمىغىن
قان غهپلهتته قالدۇرغان،  نهپسى خاھىشىغا ئهگهشكهن،  قىلمىشى ھهددىدىن ئاش

   . ئایهت) -28كهھف سۈرىسى   (» سۆزىگه) ئهگهشمىگىن  (ئادەمنىڭ 
قېرىندىشىم ! ئهگهر سهن پهرۋەردىگارىغا دۇئا قىلىپ،  ئۇنىڭغا كىچه كۈندۈز   

لهززەت  –ئىتائهت قىلىدىغانالردىن یىراقلىشىدىغان  بولساڭ،  پانى دۇنیانىڭ نهپسى 
  دېڭىزىغا غهرىق بولۇپ كېتىسهن. 

دىشىم ! ئالالھنىڭ ئۈزۈلمهس ئاغامچىسىنى چىڭ تۇتىدىغان یاخشى قېرىن    
سۈننهتلىرىگه ئهگىشىپ ئۇنى  –ئادەملهرنى ئىزدىگىن ؛ رەسۇلۇلالھنىڭ ھهدىس 

رەببىگه ئىتائهت قىلىشتا   ، چىڭ تۇتىدىغانالرنى ئىزدىگىن؛ دىنلىرىنى مهھكهم تۇتۇپ
  ىگىن. چىڭ تۇرىدىغان ھهم گۇناھالردىن قاچىدىغاالرنى ئىزد

ھهقكه ۋە سهۋرىگه   ، بىرلىكته ھهمكارلىشىپ ئالالھغا ئىتائهت قىلىش ئۈچۈن  
بىرىڭالرنى تهۋسىیه قىلىش ئۈچۈن دەل ئهنه شۇنداق یاخشى ئادەملهرنى  –بىر 
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تهربىیسى  –ئىزدىگىن؛  ئۇالرنى مهسجىدلهردە ئۇچىرىتىسهن،  قۇرئان تهلىم 
  سورۇنلىرىدىن تاپىسهن. ئىلىم ۋە زىكرى  ، سورۇنلىرىدىن تاپىسهن

یاخشىالرغا ئارلىشىش مۇھهققهق ئالالھغا ئىتائهت قىلىش ۋە گۇناھالردىن    
ئۈزۈلۈشكه یاردەم بېرىدۇ،  ئهمما پاسىقالرغا ئارلىشىش بولسا ئىنساننى زىیانكارلىق ۋە 

  .. پاكىتالر نۇرغۇن !. ھاالكهت یولىغا ئىتتىرىدۇ
  ، نى ئهبۇ مۇەیىت ئىسىملىك بىرەیلهن بولۇپرەسۇلۇلالىنىڭ دەۋرىدە ئۇقبه ئىب   

ئۇ بهدرى ئۇرۇشى كۈنى كاپىر   ، رەسۇلۇلالھقا ئازار بېرەتتى  ، ئۇ ئهشهددى كاپىر ئىدى
   . ھالهتته ئۆلتۈرۈلگهن ئىدى

بۇ كىشى ئهسلىدە مۇسۇلمان بوالیال دەپ قالغان ئىدى،  بىراق ئۇنىڭ ئهبۇ    
ئۇنى مۇسۇلمان بولۇشتىن توسۇپ   ، بولۇ جهھىل دىن ئىبارەت یېقىن دوستى بار

  .. . قویغاچقا كاپىر ھالهتته ئۆلۈپ كهتتى
بىر كۈنى ئۇقبه ئهبۇ جهھلىنىڭ قېشىغا كېلىپ ئۇنىڭغا ئۆزىنىڭ مۇھهممهد     

ئهبۇ جهھىل دەرھال   ، ئهلهیھىسسهالمدىن تهسىرلىنىشكه باشلىغانلىقىنى ئېیتتى
ارىلىرىدىكى دوسلۇق ئاالقىسىنىڭ بىراقال ئۇنىڭغا قارشى چىقىپ ئۇنداق قىلسا ئ

ئۈزۈلىدىغانلىقىنى ئېیتىپ قورقۇتتى،  ھهتتا ئۇنىڭدىن مۇھهممهد ئهلهیھىسسهالمنىڭ 
  ئالدىغا بېرىپ ئۇنىڭ یۈزىگه تۈكۈرۈشىنى تهلهپ قىلدى !

ئۇنىڭ ئالدىدا ئىككىال یول بار ئىدى،  یا ئهبۇ جهھىل بىلهن بولغان دوسلۇق   
ئهبۇ   ، شۇنىڭ بىلهن  ، یا بولمىسا مۇسۇلمان بولۇش  ، پ قېلىشئاالقىسىنى ساقال

دە ئهبۇ  -جهھىلگه بولغان دوسلۇقى ئىسالم دىنىغا كىرىش ئۈستىدىن غالىپ كهلدى 
  ، ئاندىن كاپىر ھالدا ئۆلدى  ، جهھىل ئۇنىڭدىن تهلهپ قىلغان قىلىقنى سادىر قىلدى

   . نهتىجىسى ئىدى مانا بۇ یامان ئادەملهر بىلهن دوست بولۇشنىڭ
كاپىر ) ئىككى قولىنى چىشلهپ :  (شۇ كۈنى زالىم « ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ :    

نىجاتلىق ) یولىنى تۇتسامچۇ،  ئىسىت!  پاالنىنى دوست  (ئىسىت ! پهیغهمبهر بىلهن 
 –پاالنى ) مېنى شهك  (ئۇ   ، تۇتمىغان بولسامچۇ ! قۇرئان ماڭا یهتكهندىن كىیىن

شهیتان ئىنساننى ئازدۇرۇپ بولۇپ  . سز قۇرئاندىن ئازدۇردى ) دەیدۇشۈبھى
   . ئایهت ) – 29 -27فۇرقان سۈرىسى  (» تاشلىۋېتىدۇ 

  . ئىسالمغا خىزمهت قىلىش ۋە ئۇنى ھىمایه قىلىش :10
یهنى ئالالھنىڭ  (ئى مۇئمىنلهر ! سىلهر ئالالھغا « ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ :    

  ، دۈشمىنىڭالرغا قارشى) یاردەم بېرىدۇ (ئالالھ سىلهرگه   ، دەم بىهرسهڭالردىینىغا ) یار
  ئایهت)  -7سۈرە مۇھهممهد  (» قهدىمىڭالرنى بهر قارار مۇستهھكهم قىلىدۇ

ئهگهر سهن ئالالھنىڭ قهدەملىرىڭنى ئۇنىڭ ئىتائىتىدە ۋە گۇناھالردىن     
ئالالھنىڭ دىنى ئۈچۈن   ، ڭمۇستهھكهم قىلىشنى خالىسا –ئۈزۈلۈشته بهر قارار 
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ئۇنىڭغا یاردەم بهرگىن،  ئالالھنىڭ یولىغا دەۋەت   ، قولۇڭدىن كهلگىنىنى قىلغىن
  قىلغىن !.

بۇالر تهجىربىدىن ئۆتكهن ئهمهلى ئىشالردۇر،  بۈگۈندىن باشالپ ئىجرا      
قىلىشقا ئاتالنغىن ! ئىسالم ئۈچۈن ئهمگهك سىڭدۈرسهڭ،  ئىسالم سهن ئۈچۈن ئهڭ 

  ۇھىم مهسله ئىكهنلىنى تېخىمۇ ئېنىق تونۇپ یېتىسهن. م
پىسخولوگالرنىڭ دېیىشىچه ئهقىلدە ئىككى رایۇن مهۋجۇد،  بىرى قىممهت     

ئۆلچىمى یاكى قایىللىق رایۇنى،  بۇ سىنىڭ مهلۇم بىر نهرسىگه قایىل بولۇشۇڭنى 
ئۆزلۈك ۋە  ئۇ بولسىمۇ  ، كۆرسىتىدۇ،  بىراق بۇنىڭدىنمۇ كۈچلۈك بىر رایۇن بار

  . تهۋەلىك رایۇنىدۇر
سهن ئىسالم دىنىنىڭ ئهڭ ئهۋزەل دىن ئىكهنلىكىگه ۋە پهلهستىن   ، مهسلهن  

مهسلىسىنىڭ كۆڭۈل بۆلۈشكه تېگشلىك ئهڭ موھىم مهسله ئىكهنلىكىگه تولۇق قایىل 
ئۆزلۈك ۋە تهۋەلىك مهسلىسى تېخى ۋۇجۇتقا   ، ئهمما ئهپسۇسكى ، بولۇشۇڭ مۇمكىن

   . كهلمىگهن
  ، قىممهت قارىشى ۋە قایىللىق مهسلىسنى قانداق قىلىپ ئۆزلۈك  ، ئۇنداقتا    

تهۋەلىك مهسلىسىگه ئایالندۇرغىلى بولىدۇ؟ مۇنداق ئىلگىرلهشنى ئهنه شۇنداق 
  . قىممهت ئۆلچىمى ئۈچۈن كۈچ سهرىپ قىلىش ئارقىلىق بارلىققا كهلتۈرەلهیمىز

ھهممهد ئۈممىتى ) سىلهر ئىنسانالر مهنپهئهتى ئى مۇ (« ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ:
یاخشىلىققا بۇیرۇپ یامانلىقتىن توسىدىغان ئالالھغا   ، ئۈچۈن ئوتتۇرغا چىقىرىلغان

 – 110ئالى ئىمران سۈرىسى  (» ئىیمان ئېیتىدىغان ئهڭ یاخشى ئۈممهتسىلهر 
ئۇلۇغ دىن  ئالالھ ئۈچۈن ۋە بىردىنبىر –دېمهك دۇنیادىكى ئهڭ یاخشى ئىش  . ئایهت)

  بولغان ئالالھنىڭ دىنى ئۈچۈن ئهمگهك سىڭدۈرۈشتۇر.
 –قېرىندىشىم! ئالالھغا دەۋەت قىلغۇچىالردىن بولغىن! مهسجىدلهردىكى قۇرئان   

ئىلىم سورۇنلىرىغا قېتىلغىن،  ئالالھغا دەۋەت قىلىش یۈزىسىدىن ئىسالمى كىتاپالرنى 
ئوقۇشنى ئۈگهنگىن ۋە باشقىالرغا قۇرئاننى تهجۋىدلىك  . ۋە لىنتىالرنى تاراتقىن

 - ئۈگهنگهنلىرىڭنى باشقىالرغىمۇ ئۈگهتكىن. یېتىم   ، ئىلىم ئۈگهنگىن  ، ئۈگهتكىن
یېسىرالر ئۈچۈن  –یىسىرالر ئۈچۈن جهمىیهت تهسىس قىلغىن،  مهسجىدلهردە یېتىم 

فوند تهسىس قلىشنى تهرغىپ قىلغىن،  ئىنتېرنېتتا ئىسالم ئۈچۈن خىزمهت 
ئىھسان بېرىكمىلىرىنى قۇرغىن،   –تور بهتلىرىنى ئاچقىن،  خهیرى  قىلىدىغان

 –ئىسالمغا خىزمهت قىلىش یولىدا قولۇڭدىن كىلىدىغان بارلىق ئىقتىدار 
  . ماھارەتلىرىڭنى ۋە تهجىربىلىرىڭنى ئىشقا سالغىن

. قۇرئان ئوقۇش،  ئۇنى چۈشىنىش،  مۇالھىزە قىلىش ۋە شۇ بویىچه ئهمهل 11    
ستهھكهملىك ئۈچۈن ھهر كۈنى قۇرئان ئوقۇپ تۇرغىن،  ھهر ئایدا بىر قېتىم قىلىش مۇ
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شۇنداقتا قهلبىڭ قۇرئان بىلهن بىلله  . قۇرئاننى تولۇق ئوقۇپ چىقىشقا تىرىشقىن
شۇندىال دىلىڭ   ، ئویغاق تۇرىدۇ،  قۇرئاندىن  مهلۇم نهرسه یادىالشقا تىرىشقىن

ى ئابباس رەزىیهلالھۇ رەسۇلۇلالھنىڭ روشهنلىشىپ،  ھایاتى كۈچكه تولىدۇ. ئىبن
مۇنداق دېگهنلىگىنى ئېیتىدۇ: " قهلبىدە بىر ئاز قۇرئان بولمىغان ئادەم ۋەیرانه ئۆیگه 

  ئوخشایدۇ" تىرمىزى رىیۋایهت قىلغان..
قۇرئاننى توغرا تهلهپپۇزدا   ، قېرىندىشىم ! تهجۋىد قائىدىلىرىنى ئۆگهنگىن    

ئۈگۈنۈپ تۇرۇپ قۇرئاننى ئوقۇیالماسلىقىڭ ئهقىلغا ئوقۇغىن،  چهت ئهل تىللىرىنى 
  الییىق ئهمهس!؟ 

شۇنداقال قۇرئان تهپسىرلىرىنىمۇ ئوقۇغىن،  شۇندىال قۇرئان ھوزۇرىنى،  ئىمان  
  ھاالۋىتىنى سېزىسهن.

  . كېچىلىرى تۇرۇپ ئىبادەت قىلىش :12                
سۆزىنى بایان قىلغان : " بىالل رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ رەسۇلۇلالھنىڭ مۇنداق    

كېچىلىرى تۇرۇپ ئىبادەت قىلىڭالر،  بۇ سىلهردىن ئىلگىرىكى یاخشىالرنىڭ 
ئادىتىدۇر،  كېچىلىرى تۇرۇپ ئىبادەت قىلىش ھهقىقهتهن ئالالھغا یېقىنالشتۇرىدۇ،  

خاتالىقالرنى ئۆچۈرىدۇ،  بهدەندىكى كىسهللىكلهرنى بوقۇتىدۇ"     ، گۇناھتىن توسۇپ
  ىۋایىتى.تىرمىزى ر

ئهبۇ ئۇمامه رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ رەسۇلۇلالھنىڭ مۇنداق دېگهنلىگىنى بایان     
قىلغان : "  كېچىلىرى تۇرۇپ ئىبادەت قىلىڭالر،  بۇ سىلهردىن ئىلگىرىكى 

  ، یامانلىقالرنى ئۆچۈرىدۇ  ، یاخشىالرنىڭ ئادىتىدۇر،  بۇ ئالالھغا یېقىنالشتۇرىدۇ
  رىۋایهت قىلغان.گۇناھتىن توسىدۇ"  تىرمىزى 

  خاتىمه
بۇ ماقالىمىىزنىڭ خاتىمىسىدە،  ئالالھدىن بۇنى ئوقۇغانالرغا مهنپهئهت بىرىشنى 

شۇنداقال ئالالھدىن بۇنى ھهممىمىزنىڭ یاخشى ئهمهللىرى قاتارىدا   ، ئۈمۈت قىلىمىز
  قوبۇل قىلىشنى تىلهیمىز،  ئالالھ بۇ ئارقىلىق یاخشىلىق مىیزانلىرىمىزنى ئېغىرلىتىپ،
یامانلىق ۋە خاتالىقلىرىمىزنى ئۆچۈرگهي ! ئالالھدىن بۇ ئهمگىكىمىزدە كهتكۈزۈپ 
قویغان كهمچىلىكلىرىمىزنى ۋە خاتالىقلىرىمىزنى كهچۈرۈشىنى تىلهیمىز. بۇنىڭدا 
توغرا قىلغانلىرىمىز ئالالھ ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىنىڭ بىزگه ئۆگهتكهنلىرىدىندۇر،  

ىن ۋە شهیتان تهرىپىدىن سادىر بولغاندۇر،  ئالالھ خاتالىقالر بولسا مهند –كهمچىلىك 
ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى ئۇنداق كهمچىللىكلهردىن پاكتۇر،  ئالالھدىن مېنى ۋە 

خاتالىقلىرىمىزنى یېپىشنى  –كهمچىلىك   ، ئوقۇرمهنلهرنى مهغپىرەت قىلىشنى
   . سورایمهن
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لالھنىڭ ئىجابهت ئۇنى ئا  ، ئاخىرىدا،  ئالالھغا تۆۋەندىكىدەك دۇئا قىالیلى    
ھهقته چىڭ تۇرۇپ،   ھهقكه یاردەم بېرىشكه ۋە ناھهقنى تاشالپ ئۇنى   ، قىلىشىنى

یېراقالشتۇرۇشقا سهۋەب قىلشنى  ئۇمىد قىلىمىز. ئالالھنىڭ دىنىدا چىڭ تۇرۇشقا،  
مهئسىیهتلهرنى تاشالشقا،  ئىسالم ۋە  -ئىبادەتلهرنى ئادا قىلىپ،  گۇناھ –تائهت 

قایغۇلىرىدىن خاالس قىلىشقا سهۋەب  –یاردەم بېرىپ،  ئۇالرنى غهم  مۇسۇلمانالرغا
  بولۇشىنى سورایمىز.

ئى ئۇلۇغلۇق ۋە بۈیۈكلۈك ئىگىسى بولغان ئالالھ! ئى مىھرىبانلىق ۋە یاخشىلىق 
ئىگىسى،  بىزگه ساڭا زىكرى ئېیتىشقا،  شۈكرى قىلىشقا ۋە یاخشى ئىبادەت قىلىشقا 

قىلىدىغان ئىشالردا چىڭ تۇرۇشىمزغا،  بىزنى یاردەم قىلغىن! سېنى رازى 
چهیلهیدىغان ۋە سېنى رازى قىلمایدىغان ئىشالردىن یىراقلىشىشىمىزغا یاردەم 
قىلغىن!  ئى قهلبلهر ۋە كۆزلهرنى باشقۇرغۇچى!! قهلبىمىزنى ساڭا ئىتائهت قىلىشقا 

ڭ تۇرۇشنى بۇرىغىن! سهندىن ئىشالردا مۇستهھكهم بهرقارارلىقنى ۋە ھهق ئۈستىدە چى
  تىلهیمىز.

نېئمىتىڭگه شۈكرى قىلىشنى،  ساڭا قىلغان ئىبادەتلهرنى یاخشى ئورۇنداشنى 
سورایمىز. سهندىن ساغالم دىلنى،  راستچىل زىكرىگۈي ۋە شۈكرىگۈي دىلنى 
سورایمىز. سهندىن سهن بىلىدىغان یاخشى نهرسىلهرنى سورایمىز،  سهندىن سهن 

  ناھ تىلهیمىز.بىلىدىغان یامان نهرسىلهردىن پا
ئى ئالالھ،  بىزنى روشهن ھهقىقهت ئۈستىدە بىز ساڭا یولۇققىچه مۇستهھكهم 

  قىلغىن! 
ئى ئالالھ! ئاخىرقى تىنىقىمىزغىچه بىزنى دىنىڭدا چىڭ تۇرغۇزغىن! بىزنى 
دۇنیادىن یاخشىلىق ئۈستىدە ئایرىغىن،  دۇنیادىن بىزنى دۇنیا بۇلغىماستىن ئېلىپ 

ھكهم قىلغىن،  بىزگه یاردەم بهرگىن،  پهلهستىندىكى،  كهتكىن!  بىزنى مۇسته
بىر ئىسالم یۇرتلىرىدىكى قرىنداشلىرىمىزغا یاردەم بهرگىن!  -ئىراقتىكى ۋە ھهر

  ئۇالرنى مۇستهھكهم قىلغىن،  جاسارەتلىرىنى ئۆستۈرگىن!
  ئى ئالالھ،  دۇئالىرىمىزنى ئىجابهت قىلغىن! ئامىن!. 

   

  ئاداققىچه چىڭ تۇرۇش
  ىمهمۇقهدد

  ، ئۇنىڭدىن یاردەم تىلهیمىز  ، ھهمدۇ ـ سانا ئالالھ غا خاستۇر،  ئۇنى ماختایمىز
ئۇنىڭدىن مهغپىرەت تىلهیمىز،  نهپسىمىزنىڭ یامانلىقىدىن ۋە ئهمهللىرىمىزنىڭ 
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یامانلىرىدىن ئالالھ غا سېغىنىمىز. ئالالھ ھىدایهتكه باشلىغان ئادەمنى ھېچكىم 
  . دۇرغان كىشىنى ھېچكىم ھىدایهت قىاللماس !ئازدۇرالماس،  ئالالھ ئائاز

كېچه ـ كۈندۇز ئالمىشىپال تۇردىكهن،  دۇئایى ـ ساالملىرىمىز ھهر دائىم 
تاللىغان ئهڭ یاخشى بهندىسى ۋە ئهلچىسى بولغان مۇھهممهد  ئالالھنىڭئۈزۈلمهستىن 

بارلىق ئۇلۇغ  ئهلهیھىسساالمغا بولسۇن ! ئۇنىڭ پاك ۋە بىغۇبار ئائىله ـ تاۋاباتلىرىغا، 
پاك تهبىئهتلىك ساھابىلىرىگه ۋە ئۇالرغا قىیامهتتىكه قهدەر ئهگىشىپ یاخشى 

  ئىزلىرىدىن ماڭغانالرغا بولسۇن ! 
ھۆرمىتىنى ۋە شان شهرىپىنى قایتا  –ئۈممهتنىڭ ئىززەت   ، مهقسهتكه كهلسهك

 –دۈشمهنلىرى ئۈستىدىن غهلبه قىلىشى ۋە دۇنیانى بهخت   ، قولغا كهلتۈرۈپ
سائادەت یولىغا یېتهكلىشى ئۈچۈن بۇ ئۈممهتنىڭ ھهر بىر ئهزاسىنىڭ  بىر نهچچه 

   . نۇقتىدا چىڭ تۇرۇش مهسىلىسى ئىنتایىن مۇھىم
ئهپسۇسكى،  نۇرغۇنلىغان كىشىلهر بۇ مهسىلىنى،  بۇنداق سۈپهتنى یۈتتۈرۈپ     
جایىدا ئادا  ئىبادەتلهرنى -بهزىلهرنى كۆرىمىزكى،  بىر مهزگىل تائهت    ، قویغان

قىلىپ،  گۇناھ ۋە یامان ئىشالرغا یولىماسلىق سۈپىتى بىلهن ئۆز دىننى چىڭ تۇتىدۇ،  
كېیىن بىردىنال ئۇنىڭ چۈشكۈنلىشىپ ئالالھ تائاالنىڭ یولىدىن چهتنهۋاتقانلىقىنى 
بایقایسىز،  ئهسلىدە ئۇنداق كىشىلهر تهۋرەنمهي چىڭ تۇرۇش ۋە سهۋرىچانلىق 

  . ن ئىدىسۈپىتىدىن ئایرىلغا
نۇرغۇن كىشىلهر نامازالرنى ئۆزۋاقىتىدا ئادا قىلىپ كېلىۋېتىپ،  كېیىن     

رومال ) سېلىپ،  رامزان  (نۇرغۇن یاش قىزالر رامزاندا ھىجاپ  . تاشلىۋېتىدۇ
  ئۆتكهندىن كېیىن چۆرۈۋېتىدۇ. 

بارا  –مۇسۇلمانالر باشتا دىنغا زور قىزغىنلىق بىلهن  بېرىلىدۇ،  بارا       
  ۇسلۇق،  ھورۇنلۇق ۋە ئېزىلهڭگۈلۈككه پېتىپ قالىدۇ!... س

ئىسالم دۈشمهنلىرى بىزنىڭ بۇ مىجهزىمىزنى بىلىۋېلىشقان،  بىزنىڭ باشتا     
بارا ئاجىزلىشىپ ئىرادىمىز بوشىشىپ  –قىزغىنچىلىق بىلهن كىرىشىپ،  بارا 

ا مۇئامىله قىلىدۇ،  شۇڭا ئۇالر بىز بىلهن مۇشۇ ئاساست  ، كېتىدىغانلىقىنى بىلىۋالغان
شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر بىزنىڭ دەسلهپته قىزغىنلىق پهیتىمىزدە خالىغىنىمىزنى قىلساقمۇ 
كارى بولمایدۇ،  ئاندىن بىزنىڭ قىزغىنلىقىمىز ئاجىزالشقاندىن كېیىن بىز بىلهن 

  ئۆزلىرىگه یاققان رەۋىشته ئىش ئېلىپ بارىدۇ!
چاقىلىرى مهشغۇل  –شىلهرنى باال زادى نىمه ئۈچۈن مۇنداق بوشىشىمىز؟ كى    

قىلىۋاتامدۇ؟ مال دۇنیا مهشغۇل قىلىۋاتامدۇ؟ قورساق بېقىش مهسىلىسى مۇشۇنداق 
ھالغا چۈشۈرۈپ قویۇۋاتامدۇ؟ بوشاشماستىن قىزغىنلىقىمىزنى ئىزچىل ھالدا 

  داۋامالشتۇرۇشىمىز مۈمكىن ئهمهسمۇ؟! 
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غا ئۇپرىماس قىزغىنلىق یىلتىز قهلبىمىزدىكى بوشاڭلىق ئۆلۈپ،  ئۇنىڭ ئورنى      
  . تارتىپ ئورناپ كهتكهندە،  مانا بۇنىڭ ئۆزى چىڭ تۇرۇش ھېساپلىنىدۇ

ئىنسانالر جهمئیىتىدىكى مۇستهھكهم ئىرادە ھهققىدە توختالغىنىمىزدا،  بىز       
ساھابىلهر،  تابىئىنالر ۋە قىیامهتكىچه ئۇالرنى ئۈلگه تۇتۇپ ئىزلىرىدىن ئهگىشىپ 

  . دىن ئىبارەت یاراملىق،  ئىلغار كىشىلهرنى بىرىنچى قىلىپ كۆزدە تۇتىمىزماڭغانالر
ساھابىلهر بولسا ئهرەپ یېرىم ئارىلىدىكى ساناقلىقال كىشىلهر ئىدى،  بىراق       

ئۇالر ئاداققىچه چىڭ تۇرۇشنىڭ كۈچىگه ئىشهنگهچكه،  ھهقىقهتكه ئېرىشىپ،  
  . ېتىشتىھهقىقهتنى ئورنۇتۇپ ۋە دۇنیاغا تارقىتىپ ك

بىز ئالالھدىن ئىبادەتلهرنى جایىدا ئادا قىلىپ،  یامان ئىشالرغا یولىماسلىقتا 
ئالالھنىڭ دىنىدا چىڭ تۇرۇشقا نېسىپ قىلىشنى تېلهیمىز،  ئىسالمغا ھهمدەم بولۇپ،  
ئۇنى پۈتۈن دۇنیاغا تارقىتىشتا چىڭ تۇرۇشنى،  ھهقىقهتته چىڭ تۇرۇپ ۋە ئۇنى 

ى تۈگىتىپ ئۇنى یوقۇتۇشتا چىڭ تۇرۇشنى نېسىپ قوغداشنى،  ناھهقچىلىكن
قىلىشنى ئۇلۇغ ئالالھدىن تىلهیمىز،  چۈنكى بىز ئاجىزمىز،  ئالالھ ئۆزى تهۋرەنمهس 

  ھهم قۇدرەتلىك زاتتۇر،  ئالالھ بىزگه كۇپایه،  ئۇ ئهڭ یاخشى ئىگىدۇر! 
  چىڭ تۇرۇشنىڭ ئاساسى سهۋەپلىرى 

اساسى مهسله بار،  بۇالرنىڭ ھهر تهۋرەنمهي چىڭ تۇرۇشقا تېگىشلىك ئۈچ ئ
  بىرىنى كهڭ شهرھىلهپ،  توختۇلۇپ ئۆتىمىز. بۇ ئۈچ ئاساسلىق مهسله: 

  بىرىنچى: ئومۇمى جهھهتتىن ھهقته چىڭ تۇرۇش. 
  . ئىككىنچى: ئالالھنىڭ دىنىدا چىڭ تۇرۇش

  . ئۈچىنچى : دىنىمىزنى ھىمایه قىلىشتا چىڭ تۇرۇش
  بىرىنجى: ھهقىقهتته چىڭ تۇرۇش 

تارتىش ۋە بۇرمۇالش،  یاكى  –تاالش  –یهردە دىمهكچى بولغان ھهقىقهت  بۇ
تۆھمهتلهر ئالدىدا پۇت تىرەپ تۇراالیدىغان،  تۈرلۈك قانۇنالر،  ھهر خىل خهلقلهر ۋە 
دۇنیانىڭ ھهر قانداق جایىدىكى ئىجتىمائى ئادالهت ۋە ھهققانىیهت مىزانلىرىغا ئۇیغۇن 

ىقهتلىكى بىردەك ئېتىراپ قىلىنغان ئېنىق ۋە روشهن كىلىدىغان،  ئامما تهرەپتىن ھهق
مهسىلىنى كۆرسىتىدۇ. بۇنداق مهسىلىلهر ھهر قانداق بۇرمۇالش ۋە یهڭگۈشلهشلهرنى 
قوبۇل قىلمایدىغان دەرىجىدە ھهممىگه ئایان نهرسه بولغاچقا،  پهقهت ئىجتىمائى 

لىلهر جهمئىیهت ئادالهت ۋە ھهققانى پىرىنسىپلىرىغىال بویسۇنىدۇ،  بۇنداق مهسى
تهرىپىدىن بىردەك ھهقىقهت دەپ ئېتىراپ قىلىنغان بولسىمۇ،  مهلۇم بىر قانۇن یاكى 

  ئایرىم بىر رایۇنالرغىال چاس بولمایدۇ یاكى مهلۇم خهلىقكىال تهۋە بولمایدۇ. 
پهلهستىنگه كهلگهن ئامىركىلىق بىر ئابالنىڭ ھهركىتى مېنى چوڭقۇر      

ۇ پهلهستىنلىك بىرەیلهننىڭ ئۆیىنى ئۆرىۋېتىش ئۈچۈن تهسىرلهندۈرگهن ئىدى،  ئ
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كهلگهن  توپا ئىتتىرىش ماشىنىسىنىڭ ئالدىدا قىلچه تهۋرەنمهي تىك تۇرغان،  ئۇ 
مۇسۇلمان بولمىسىمۇ مۇشۇنداق قىلغان،  چۈنكى ئۇ بۇنى قوغداشقا تىگىشلىك 

زىمىنلىرىغا   ئىجتىمائى ھهقىقهت دەپ قارایتتى،  ئېنىقكى،  پهلهستىنلىكلهرنىڭ ئۆز
بولغان ئېگىدارچىلىق ھوقۇقى ۋە زىمىنلىرىنى زومىگهرلىك بىلهن تارتىۋالغان یهھۇدى 

باراۋەرلىك تېخى بار  –دۈشمهنلىرىنى قوغالپ چىقىرىش ھوقۇقى  ئهگهر ھهققانىیهت 
ئومۇمى ھهققانىیهت ۋە ئادالهت مىزانلىرىغا  –دەپ قارالغان تهقدىردە،  ئىجتىمائى 

سىله ئىدى،  مانا شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ئایال توپا ئىتتىرىش ماشىنىسىنىڭ یاتىدىغان مه
  ئالدىنى توسۇپ تۇرالىغان.

بۇ ئایال ماشىنا تاپانلىرىنىڭ ئالدىدا ئۆلۈپ كهتتى. بىراق ئۇ ھهقىقهتنى      
قوغداش ۋە ئۇنىڭدا چىڭ تۇرۇشتا پۈتۈن مۇسۇلماتالرنىڭ پۇالتتهك پاكىتىغا ئایلىنىپ 

  . كهتتى
یىل بولۇپ ئۆتكهندىن كېیىن ئېلىپ  10یهردە مهن ئىراق ئۇرۇشىغا بۇ     

تهكشۈرۈش نهتىجىسىنى كهلتۈرۈپ  –بېرىلغان بىر قېتىملىق ئاممىدىن پىكىر ئېلىش 
ئۆتمهكچىمهن،  بۇ تهكشۈرۈشته تۆۋەندىكى سوئالغا جاۋاپ بېرىش تهلهپ قىلىنغان :  

 –قىلىپ تۇرامسىز؟ یاكى ئاندا ئىراقتىكى قېرىنداشلىرىڭىز ئۈچۈن ئۈزمهي دۇئا  (
  ساندا دۇئا قىلىپ تۇرۇۋاتامسىز ؟ یاكى دۇئا قىلىشنى توختاتتىڭىزمۇ؟) 

 15806بۇ تهكشۈرۈشكه قاتنىشىپ پىكىرىنى بهرگۈچىلهرنىڭ ئومۇمى سانى    
  نهتىجىسى تۆۋەندىكىچه بولغان :  ، نهپهر بولۇپ

  . 66ئۈزمهي دۇئا قىلىپ تۇرغانالر% 
   . 30ىلىپ تۇرغانالر% ئارىالپ دۇئا ق

   . 4دۇئا قىلىشنى توختاتقانالر% 
بىرىنچى: دۇئا قىلىشنى تاشلىغانالردىن ئىبارەت ئۈچىنچى جاۋاپنى تاللىغانالرغا  

رەھمهت ئېیتىمهن،  چۈنكى ئۇالر راستىنى ئېیىتقان،  ئهتهي یالغانچىلىق قىلمىغانالر 
لىپ مۇنداق سوراپ باقاي: ئىدى،  لېكىن مهن ئۇالرنىڭ ئېسىگه بىر نهرسىنى سې

ئهگهردە سىلهرنىڭ باالڭالر دوختۇرخانىدا یېتىپ قالسا دۇئا قىلىشنى توختىتىپ 
  قویارمىدىڭالر؟! 

نى تهشكىل قىلغان  30ئىككىنجىدىن : ئارىالپ دۇئا قىلىپ تۇرغان،  % 
ئىككىنجى تۈردىكىلهرگه رەھمهت ئېیتىمهن : سۈرىیىلىك بىر یىگىتنىڭ مۇنداق 

ى ئویالپ بېقىڭالر،  ئۇنىڭ دادىسى یۈرەك كىالپانى یاكى یۈرەك ئهھۋالىن
ئارتىسىریسىنى ئالماشتۇرۇش ئوپراتسىیسى قىلىنىش ئۈچۈن  دوختۇرخانىدا یېتىپ 
قالغان چاغدا،  بۇ یىگىت ئالالھدىن دادىسىغا شىپالىق بېرىشنى تىلهپ قاتتىق 

لهپ،  ئۇالرنىڭ ئهھۋالىغا یغلىغاندى،  ئاندىن كېیىن ئىراقتىكى قېرىنداشلىرىنى ئهس
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ئېچىنىپ یىغلىغان بولسىمۇ ئۇالر ئۈچۈن دۇئا قىلمىغان ئىدى. ھالبۇكى ئالالھ تائاال 
ھۇجىرات سۈرىسى،   (» ھهقىقهتهن بارلىق مۆئمىنلهر قېرىنداشتۇر « قۇرئان كهرىمدە : 

ئایهت ) دەیدۇ،  بىز مهیلى خاالیلى یاكى خالىمایلى،  ھهممىمىز  -10
  ردۇرمىز.قېرىنداشال

 66ئىراقتىكى قېرىنداشلىرىغا ئۈزمهي دۇئا قىلىپ كېلىۋاتقان،  %  ، ئۈچىنچىدىن
نى ئىگهللىگهن بىرىنجى خىل سۇئالنى تاللىغانالرغا دەیمهنكى : ئالالھ سىلهرنى 
قۇتلۇق قىلسۇن! مۆئمىن دېگهن مۇشۇالردەك بولىدۇ،  تهۋرەنمهس ئىرادە ئۇالرنىڭ 

قهلبىگه ھهر قانداق ئهھۋالدا ئۈمىدسىزلىك ۋە بوشاڭلىق ئاالھىدىلىكى،  ئۇالرنىڭ 
  دارىمایدۇ. 

ئهمدى ھهقىقهتته چىڭ تۇرۇشقا مۇناسىۋەتلىك ئۈچ مىسالنى ئوتتۇرغا قویۇپ 
  تهھلىل قىلىپ ئۆتهیلى: 

مهخلۇق )  -قۇرئان  (بىرىنچى مىسال : ئىمام ئهھمهد ئىبنى ھهنبهلنىڭ 
مهخلۇق )  –قۇرئان  (الدېدىكى مهیدانى پىتنىسىدىن كېلىپ چىققان كۈلپهتلىرى ئ

پىتنىسى ئاساسهن مۇسۇلمانالرنىڭ ئهینى دەۋىردىكى ساختا پهلسهپىچىلىىك 
خاھىشىغا چۆكۈپ كېتىشىدىن كېلىپ چىققان بولۇپ،  بهزىلهر بۇ خاھىش ئارقىلىق 
دىن مهسىلىلىرىنى ئهقىل ۋە پهلسهپىگه بویسۇندۇرۇش ئۈچۈن قارىغۇالرچه ھهركهت 

شۇنىڭ بىلهن بهزى كىشىلهر ئهھلى سۈننه ۋە ئومۇم مۇسۇلمانالرنىڭ قۇرئان  قىلغان.
مهخلۇق )   –قۇرئان  (كهرىمنىڭ مهخلۇق ئهمهسلىكىگه بولغان قارىشىغا زىت ھالدا 

  . سهپسهتىسىنى كۆتىرىپ چىققان
بۇ مهسىلىنىڭ سهۋەبىدىن ئهھلى سۈننىلهر بىلهن ئۇالرغا قارىشالشقۇچىالرنىڭ     

كى پىكىر ئوخشاشماسلىق ۋە توقۇنۇش كۈچىیىپ كهتكهن. ئهینى ئارىسىدى
دەۋىردىكى ھۆكۈمرانالرنىڭ ئهھلى سۈننىلهرگه قارىشى پىكىردىكىلهرنىڭ 
سهپسهتىسىنى قولالپ چىقىشى بۇنداق كېلىشمهسلىك ۋە توقۇنۇشالرنى تېخىمۇ 
 كۈچهیتىپ،  ئهھلى سۈننىلهرنىڭ ۋە ئۇالرنى قوللىغۇچىالرنىڭ بېشىغا ئېغىر

   . كۈلپهتلهرنى سالغان
مهزكۇر ئىش توغرىسىدا مۇسۇلمانالر زور پارچىلىنىش ۋە تهپرىقىگه  یۈز       

تۇتقان،  بۇ ئېغىر پىتنه یۈز بېرىۋاتقان پهیتته ئهھلى سۈننىلهرنىڭ ئىمامى ئىمام 
ئهھمهد  رەھىمۇلالھۇ ھایات بولۇپ، كىلىشمهسلىك دولقۇنىنى ئۆز بېشىدىن 

شىلهر ئۇنىڭ قارىشى ۋە مهیدانىنىڭ قانداقلىغىنى كۈتۈپ تۇراتتى،  كهچۈرۋاتاتتى،  كى
چۈنكى ئۇالرنىڭ ئالدىدا ئىمام ئهھمهد ئىلىم پىشىۋاسى ۋە كۆپچىلىك ئۈلگه تۇتىدىغان 
ئىشهنچىلىك پىكىر ساھىبى ئىدى. ئىمام ئهھئهد رەھىمهھۇلالھۇ قۇرئان مهخلۇق 

دى،  چۈنكى بۇ ھهقته ئىسالم ئهمهس دېگهن پىكرىدە تاغدەك قوزغالماي چىڭ تۇر
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ھهرىكهتنىڭ بولۇشى  –ئهقىدىسى ناھایىتى روشهن بولۇپ،  بۇنىڭغا خىالپ سۆز 
مۇمكىن ئهمهس ئىدى،  بۇ سهۋەپلىك ئىمام ئهھمهد زىندانغا تاشالندى ۋە قاتتىق 

توقماقتىن قىلچه  –قىیناش ۋە ئازاپ ئوقۇبهتلهرگه ئىمام ئهھمهد رەھىمهھۇلالھۇ دەررە 
  غان ئىدى،  ئهمما ئۇ دەررە ئۇرۇلسا چىڭ تۇرالماي قېلىشىدىن ئهنسىرەیتتى.قورقمى
 –ئۇ قىیناش ۋە دەررە ئۇرۇشقا ئېلىپ مېڭىلغان چاغدا چېھرىدە دىلغۇللۇق     

ئهنسىرەش ئاالمهتلىرى پهیدا بولدى،  زىنداندىكىلهرنىڭ بىرى بولغان ئهبۇ ھهیسهم 
ەش ئاالمهتلىرىنى بایقاپ،  ئۇنىڭغا قاراپ تهییار ئىمام ئهھمهدنىڭ یۈزىدىكى ئهنسىر

مىڭ  18مۇنداق دېدى :"  ئىمام،  مهن ناھهق ئىش قىلغىنىم ئۈچۈن پۈتۈن ئۆمرۈمدە 
  دەررە یىدىم،  سهن ھهقىقهت ئۈستىدە چىڭ تۇرغىن !". 

ئاندىن ئۇ ئىككىنچى قېتىم یهنه ئىمام ئهھمهدكه قاراپ مۇنداق دېدى: " ئىمام     
ئۆلۈپ كهتسهڭ   ، ۇرغىن! ھابات قالساڭ شهرىپىڭ بىلهن یاشایسهنھهقىقهتته چىڭ ت

  شېھىت بولىسهن شۇ! ".
كېیىنكى چاغالردا ئىمام ئهھمهد:" ئۇ مېنى چىڭ تۇرۇشقا رىغبهتلهندۈرگهن     

ئىدى" دەپ ئهسلهیدۇ ۋە ئۇنىڭغا دۇئا قىلىپ: " ئى ئالالھ،  ئهبۇ ھهیسهم تهییارنى 
  قىلغان.مهغپىرەت قىلغىن!" دەپ دۇئا 

ئاندىن ئىمام ئهھمهد رەھىمهھۇلالھۇ قىیناش ۋە دەررە ئۇرۇلۇش ئۈچۈن ئېلىپ      
بېرىلدى،  ئۇنى دەررە بىلهن ئۇرغان ئادەم مۇنداق دىگهن :" ئىمام ئهھمهدنى شۇنداق 

  ... قاتتىق ئۇرغان ئىدىمكى،  ئهگهر پىلنى مۇشۇنداق ئۇرغاندا ئۆلگهن بوالتتى"
ىیناشالردىن كېیىن،  خهلىپه مۇئتهسىم ئىچى ئاغرىغان ق –مۇشۇنداق ئۇرۇپ    

ھالدا ئۇنىڭ قېشىغا كېلىپ :" بىچارە ئهھمهد،  قارا سىنى! مىنىڭ تهلىپىمگه 
  . قوشۇلساڭال پۈتۈنلهي قۇتۇلىسهنغۇ،  مهنمۇ ساڭا قول سېلىپ یۈرمهیتىم " دەیدۇ

تىن بوشىشىپ،  قىستاق ۋە ئۇرۇش –خهلىپىه مۇئتهسىم ئىمام ئهھمهدنى قىیىن      
قویىۋېتىش ئۈچۈن ئۇنىڭدىن بىر ئېغىز سۈزنىال تهلهپ قىالتتى،  بىراق بۇ،  ھهقته 
چىڭ تۇرۇش مهسىلىسى ئىدى! ئىمام ئهھمهد رەھىمهھۇلالھۇ جالالتالرغا قاراپ،  " 

  قېنى كېلىڭالر" دەیتتى...
دىن جالالتالر كېلىپ ئۇنى ھۇشىدىن كهتكىچه ئۇراتتى،  ئۇ ھۇشىغا كهلگهن    

ئىشكالالرنىڭ ئېلىۋىتىلگهنلىكىنى كۆرەتتى،  ئالىدېدىكىلهر  –كېیىن زەنجىر 
چهیلىدۇق،   –ئۇنىڭغا: سىنى دۈم یاتقۇزۇپمۇ،  ئوڭدا یاتقۇزۇپمۇ راسا دەسسهپ 

  ... دىیىشهتتى
شۇنداقال ئۇ ھۇشىغا كهلگهندىن كېیىن ئىچىشكه سۇ ئهكىلىپ بېرىشهتتى،       

  ... مهھۇلالھۇ :" روزىدارمهن،  ئاغزىمنى ئاچمایمهن"  دەیتتىلېكىن ئىمام ئهھمهد رەھى
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ئۇ ھهقىقهت ئۈستىدە قانداق چىڭ تۇرغان ھه!؟  ئىمام ئهھمهد ئىسھاق ئىبنى    
ئىبراھىمنىڭ ھویلىسىغا ئېلىپ بېرىلدى،  شۇ چاغدا پىشىن نامىزىنىڭ ۋاقتى بولۇپ 

ىن كېیىن باشقىالر ئۇنىڭغا:" قالدى،  ئۇنامازغا ئىمام بولۇپ نامازنى ئوقۇپ بولغاند
ناماز ئوقۇۋاتقان چېغىڭدا كىیىمىڭدىن قان ئېقىپ تۇردى"  دىیىشتى،  ئۇ جاۋابهن : " 

  ... خهلىپه ئۆمهر جاراھىتىدىن قان ئېقىۋاتقان ھالهتته ناماز ئوقۇغان" دېدى
ئالالھ ئهھلى سۈننىلهرنىڭ ئىمامى بولغان ئىمام ئهھمهدكه رەھمهت قىلغاي! ئۇ   

  . قىلىق بۇ ئېغىر زۇلمهتلىك پىتنىدە ئۆز دىنىنى قوغدىغان ئىدىئار
   ، زۇلۇم قىلىپ قامچىالپ ئۇرۇشسىمۇ ئىبنى ھهنبهلنى

     . تاغ كهبى تهۋرەنمهي چىڭ تۇردى ئۇ ھهقىقهتته
قېرىندىشىم ! ئىمام ئهھمهد ئىبنى ھهنبهلنىڭ مۇستهھكهم مهیدانىغا قاراڭ! سهن    

  مسهن ؟! ئۇنى ئۆزەڭگه ئۈلگه تۇتاال
قىستاقالر ئاىستىدا ئىمام ئهھمهد رەھىمهھۇلالھۇ نىڭ قانداق  –قاتتىق قىیىن      

  چىڭ تۇرغانلىقىنى قاراڭ ! 
  بىز ئۇنداق قىیناشالرغا بولمىساقمۇ،  مۇستهھكهم مهیدانىمىز نهگه كهتكهن !؟    
  بۇالرنى نىمه ئۈچۈن ساڭا دەۋەاىمهن ؟!     
لبىڭدە ئۆلمىسۇن،  یاشىسۇن دەپ؛ ئىراق مهسىلىسى پهلهستىن مهسىلىسى قه     

قهلبىڭدە ئۆلمىسۇن،  یاشىسۇن دەپ؛ ئىسالم ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ تۈرلۈك مۇھىم 
مهسىللىرى قهلبىڭدە ھهر ۋاقىت ئۆلمهي تىرىك یاشىسۇن دەپ ساڭا خىتاپ 

له قىلىۋاتىمهن! چۈنكى بۇ مهسىلىلهر قهلبىڭدە ئۆلگهندە قهلبىڭمۇ ئۇنىڭ بىلهن بىل
  ئۆلگهن بولىدۇ ! 

  ئىككىنچى مىسال : 
ئۆمهر ئهلمۇختار رەھىمه ھۇلالھنىڭ ئىتالىیه باسقۇنچىلىرىغا تۇتقان مهیدانى      

ھهممىمىز ئۆمهر ئهلمۇختاردىن ئىبارەت بۇ ئۇلۇغ مۇجاھىد،  باتۇر ۋە قهھرىمان 
  پىدائىنى تونۇیمىز،  ھهممىمىز ئۇنى سۆیىمىز.

ھادقا ئاتالنغان،  مهن بۇ یهردە ئۇنىڭ جىھادلىرى یېشىدا جى 73بۇ زات       
ھهققىدە ئهمهس،  بهلكى ئۇنىڭ ئىتالىیه سوت مهھكىمىسى ئالدىدا سوتالنغانلىقى 

  توغرىسىدا توختالماقچىمهن.
ئۇالر سوراققا تارتىش ۋە سوتالش ئۈچۈن ئۇنى ئېلىپ چىققان چاغدا ئۇنىڭغا      

  مۇنداق دېیىشتى: 
  گه قارشى ئۇرۇش قىلدىڭمۇ ؟ سهن ئىتالىیه دۆلىتى

  ئۇ :
  . دەپ جاۋاپ بهردى –شۇنداق 
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  سهن كىشىلهرنى ئىتالىیه دۆلىتىگه قارشى ئۇرۇش قىلىشقا كۈشكۈرتتۈڭمۇ؟  
  . شۇنداق

  سهن بۇنىڭغا قارىتا جازالىندىغانلىقىڭنى بىلهمسهن ؟
  . بىلىمهن

  دېگهنلىرىڭگه تولۇق ئىقرارمۇسهن ؟
  . ئىقرارمهن 

  لىرى بىلهن نهچچه یىل ئۇرۇش قىلدىڭ ؟ئىتالىیه قوشۇن
  . یىگرمه یىل

  قىلغانلىرىڭغا پۇشایمان قىالمسهن ؟
  . یاق

  ئۆلۈمگه بۇیرۇلدىغانلىقىڭنى بىلهمسهم ؟
  . بىلىمهن

  . سوتچى ئۇنىڭغا: سىنىڭ مۇشۇنداق ئاقىۋەتكه قالغىنىڭغا ئېچىنىۋاتىمهن،  دېدى
یاتىمنى ئهڭ شهرەپلىك ئۆمهر ئهلمۇختار ئۇنىڭغا قاراپ : ئهكىسچه بۇ ھا

  ئاخىرالشتۇرغىنىم بولۇپ ھىساپلىنىدۇ،  دېدى.
سوتچى ئۇنىڭغا : بىز ئاخىرقى رەۋىشته سهن توغرىلىق ئومۇمى كهچۈرۈم ئېالن 
قىلىش قارارىغا كهلدۇق،  بىراق بىر شهرت،  سهن لىۋىیهدىكى مۇجاھىدالرنى بىز 

یېزىشىڭ كېرەك،  دېدى.  بىلهن ئۇرۇش قىلىشنى توختىتىشقا ئۈندەپ ئۇالرغا خهت
ئۆمهر ئهلمۇختار سوتچىغا قاراپ كۈچلۈك ئۇرغۇدا مۇنداق دېدى: " بىر ئالالھدىن باشقا 
ئىالھ یوق،  مۇھهممهد ئهلهیھىسسهالم ئالالھنىڭ ئهلچىسىدۇر،  دەپ گۇۋاھلىق بېرىپ 
ئىشارەت قىلدىغان كۆرسهتكۈچ بارماقنىڭ ھهقىقهتكه خىالپ بىر دانه سۆزنىمۇ 

  مۇمكىن ئهمهس !".  یېزىشى
ئاندىن ئۇ زات دۇنیادىن كهتتى،  شهرەپلىك یاشاپ،  شېھىت بولۇپ ئۆلۈپ    
  . كهتتى

قېرىنداشلىرىم! بىز ئىسالم ئۈممىتىنىڭ جىددى مهسىلىلهرىگه خۇددى ئۆمهر      
  ئهلمۇختار رەھىمهھۇلالھۇ دەك تولۇپ تاشقان ئىشهنچ بىلهن مۇئامىله قىاللماسمىزمۇ؟! 

  سۇنماس ئىرادىسىگه قاراڭالر!  –ڭ قهھرىمانلىقىغا،  ئېگىلمهس ئۇنى   
 –بىز بۇ زاتنى ئۆزىمىزگه ئۈلگه تۇتایلى. شۆھرىتىگه،  كاتتا مهنسهپلىرى ۋە پۇل    

ماللرىنىڭ كۆپلىكىگه قاراپ ھهر قانداق ئهرزىمهس،  چۈپرەندە ئادەم ۋە نهرسىلهرگه 
ى مهقسهتلهرئىگىسىنىڭ ئۆلۈمى بىلهن ئالدانمایلى،  چۈنكى ئهرزىمهس،  پهس دۇنیاۋ

قىممهتسىز ھالدا یوق بولىدۇ،  تۈگهیدۇ،  لېكىن ھهققانىیهتتىن تهۋرەنمهي ئۇنىڭدا 
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چىڭ تۇرىدىغان یۈكسهك غایه ئىگىلىرى مهڭگۈ كىشىلهر قهلبىدە ھۆرمهتلىنىدۇ،  
  ئالالھنىڭ رەھمىتىگه  چۆمۈلىدۇ.

الیلى،  زااللهت تهرغىباتچىلىرىغا بىز مۇشۇنداق ئادەملهرنى ئۆزىمىزگه ئۈلگه قى
ئالدانمایلى؛ ئالىیجاناپ زاتالرنى ئۈلگه تۇتۇش نىجاتلىققا یول ئاچىدۇ،  نۇرغۇنلىغان 
ئادەملهر ئۆلۈپ كهتكهن بولسىمۇ،  ئىلىم ۋە ئهخالقى بىلهن كىشىلهر ئارىسىدا 

ىن یاشاۋېرىدۇ،  نۇرغۇنلىغان ھایات كىشىلهر نادانلىق ۋە بۇزۇقچىلىق تۈپهیلىد
  . ئاللىقاچان ئۆلگهن بولىدۇ

  قېرىنداشلىرىم !  
بىرەیلهن ئۇنداق ئۇلۇغ سىناقالرغا دۇچ كېلىشى ناتایىن،   –ئىچىمىزدىكى ھهر    

بىراق بىز بۇ خىل سىناقالر ۋە بۇنداق سىناقالرغا ئۇچرىغانالرنى ئهسلهپ،  ئۇالردىن 
ىپىنى ۋە ئۇنىڭ ئىبرەت ئېلىش ئارقىلىق ھهقىقهت ئۈستىدە چىڭ تۇرۇش پىرىنس

ئهھهممىیهتلىرىنى ئۆگۈنىشىمىز الزىم،  شۇنداقال ھایاتىمىزدا ئۇچىراپ تۇرىدىغان 
كىچىك ھهر قانداق سىناقالردا ئۇنى دەرھال تهتبىقلىیاالیدىغان بولۇشىمىز  -چوڭ 

كېرەك؛  بۇ خىل سىناقالر ۋە ئادەملهرنى ئهسلهش ئارقىلىق ئىسالمىیهت دۇچ 
ى قهلبىمىزدە تېخىمۇ مۇھىم ئورۇنغا قویۇشىمىز ۋە ئۇالرنى ھهل كېلىۋاتقان مهسىلىلهرن

  . قىلىش چارىسى ئۈستىدە باش قاتۇرىشىمىز الزىم
  قېرىنداشلىرىم !    
  ئىسالم مهسىللىرىمز قانداق قىلىپ قهلبىمىزدە ھهر ۋاقىت یالقۇنالپ تۇراالیدۇ ؟!  

نۈش ھېسلىرىمىزدا ئهقسا مهسجىدىنى ئازاتلىققا چىقىرىشقا بولغان تهلپۈ     
  قانداق قىلىپ چىڭ تۇراالیمىز ؟! 

ئایاللىرىمىزنىڭ ساالھىددىندەك باتۇرنى تۇغۇش ئارزۇسى قانداق قىلغاندا     
  داۋاملىق رىئاللىققا ئایلىناالیدۇ ؟! 

دۇنیانىڭ ھهر قایسى جایلىرىدىكى ئېزىلىۋاتقان قېرىنداشلىرىمىز ئۈچۈن      
الھغا دۇئا قىلىشنى قانداق قىلىپ ئۈزمهي ئىلتىجا ۋە ئىشهنچ بىلهن ئال

  داۋامالشتۇراالیمىز؟! 
  ھهقىقهت ئۈستىدە ھهر ۋاقىت قانداق قىلىپ چىڭ تۇراالیمىز ؟!       
یاشلىرىمىز قانداق قىلغاندا دىندا چىڭ تۇرۇپ زااللهت ۋە ئاسىیلىققا قارشى       

  تۇراالیدۇ؟؟! 
نىڭدىن ھىدایهت ۋە مۇستهھكهم ئىرادە ئالالھغا تایىنىشتا،  ئۇ –بۇ مهسىله      

  . تىلهپ یالۋۇرۇپ دۇئا قىلىشىمىزغا باغلىق
ئۈچىنجى مىسال:  سهئىد ئىبنى جۈبهیىر رەھىمهھۇلالھۇنىڭ ھهججاج ئىبنى  

یۈسۈپ سهقهپىینىڭ ئالدېدىكى مهیدانى بارلىقىمىز ھهججاجنى تونۇیمىز،  ئۇ بىر 
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لهرنى ئۆلتۈرگهن،  نۇرغۇنلىرىنى قىیىن قانخور ھۆكۈمران بولۇپ،  نۇرغۇنلىغان كىشى
  . قىستاققا ئۇچراتقان ئىدى –

سهئىد ئىبنى جۇبهیىر رەھىمهھۇلالھۇ ئۇنىڭ قولىغا چۈشۈپ قالغان چاغدا،       
ھهججاج ئۇنى مهسخىرە قىلىش یۈزىسىدىن ئۇنىڭ ئىسمىنى سوراپ :" ئىسمىڭ 

  . جاۋاپ بهرگهن ) " دەپ1(نېمه؟" دېگهندە،  ئۇ :" سهئىد ئىبنى جۇبهیىر 
  ھهججاج ئۇنىڭغا : 

  . سهن پۇچۇقنىڭ ئوغلى بهدبهخت سهن دېدى  ، یاق
  سهئىد جاۋابهن : 

  . ئاپام ماڭا ئىسىم قویغان كۈنى قانداق ئىسىم قویۇشنى ئوبدان بىلگهن،  دېدى
  ھهججاج :

  سهنمۇ بهدبهخت،  ئاناڭمۇ بهدبهخت بولۇپ كېتهرسىلهر،  دېگهندە،  سهئىد : 
چۈشۈدىغانالر بهدبهخت بولۇپ كېتىدۇ،  یاكى سهن غهیىبدىن خهۋەردار دوزاخقا 

  بولدۇڭمۇ؟!  دېدى.
  ھهججاج ئۇنىڭغا :

  ھایاتىڭنى یالقۇنالپ تۇرغان ئوتقا ئایالندۇرۋېتىمهن دېدى. سهئىد :
ئالالھ بىلهن قهسهمكى،  ئهگهر بۇنداق قىلىش سېنىڭ قولۇڭدىن كهلگىنىدە،  

  قىلىۋاالتتىم! دېدى. ئالالھنى قویۇپ سېنى خۇدا 
  ھهججاج ئۇنىڭدىن :   

  مهندىن نىمىشقا قاچتىڭ؟ دەپ سورىدى،  ئۇ :
سهندىن خۇددى مۇسا ئهلهیھىسسهالم فىرئهۋىندىن قاچقاندەك قېچىشىمغا توغرا 

شۇرا  (..» . سىلهردىن قورقۇپ سىلهردىن قاچتىم« كهلدى دەپ بۇ ئایهتنى ئوقۇدى : 
  ئایهت )  -21 ، سۈرىسى

  ج ئۇنىڭغا :ھهججا
  ھهي سهئىید،  قانداق ئۆلۈش ئۇسۇلىنى ئۆزۈڭ تالال! دېدى.

  سهئىید جاۋابهن :
ھهي ھهججاج! قانداق ئۆلۈشنى سهن ئۆزۈڭ تالال،  سهن مېنى قانداق ئۇسۇلدا 

  ئۆلتۈرسهڭ،  ئالالھ سېنى چوقۇم شۇ ئۇسۇلدا ئۆلتۈرىدۇ، دېدى.
  ھهججاج غهزەپلىنىپ :

، كېیىنكىلهرنىمۇ ئۆلتۈرمىگهن  شۇنداق بىر ۋەھشى سېنى سهندىن بۇرۇنقىالرنىمۇ
  ئۇسۇلدا ئۆلتۈرگۈم بار،  دېدى.

  سهئىید : 
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ئۇنداقتا سهن مېنىڭ دۇنیالىقىمنى بۇزىسهن،  مهن سېنىڭ ئاخىرەتلىگىڭنى 
  بۇزىمهن،  دېدى.

ھهججاج غهزەپتىن بوغۇلغان ھالدا : ئېلىپ چىقىپ ئۇنى ئۆلتۈرۈڭالر !  دەپ 
  بۇیرۇق قىلدى.

سهئىید رەھىمهھۇلالھنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن ئېلىپ ماڭغاندا،  ئۇ كۈلىۋەتتى.  
  . ھهججاج ئۇنىڭدىن : نېمىشقا كۈلىسهن؟ دەپ سورىدى

سېنىڭ ئالالھغا قارىشى جۈرئىتىڭگىال،  ئالالھنىڭ ساڭا بولغان مۇالیىملىقىغا 
  كۈلىۋاتىمهن،  دېدى ئۇ.

  ھهججاج بۇیرۇق قىلىپ :
  . ۇغۇزلىۋېتىڭالر! دېدىب  ، ئۆلتۈرۈڭالر ئۇنى

  سهئىید رەھىمهھۇلالھۇ :
  . دېدى –مېنى قىبله تهرەپكه  یۈزلهندۈرۈڭالر 

ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن قىلىچ ئۇنىڭ بوینىغا تاقالغان چاغدا،  ئۇ قىبله تهرەپكه قاراپ 
مهن ھهقكه بۇرۇلۇپ ئاسمانالرنى،  زېمىننى یاراتقان زاتقا یۈزلهندىم،  مهن « تۇرۇپ:

  ئایهت )  دېدى. -79ئهنئام سۈرىسى،   (» ئهمهسمهن مۇشرىكالردىن
ھهججاج : ئۇنىڭ یۈزىنى قىبلىدىن باشقا تهرەپكه باشقا تهەرپكه بۇراڭالر!     

دېدى. ئۇالر ئۇنىڭ یۈزىنى قىبلىدىن باشقا تهرەپكه بۇراشتى،  سهئىید رەھىمهھۇلالھ: 
سهنالرمۇ،  ئۇ ئالالھنىڭ مهشرىقمۇ،  مهغرىبمۇ ئالالھنىڭدۇر،  قایسى تهرەپكه یۈزلهن«

   . ئایهت)  دېدى -115بهقهرە سۈرىسى،   (»  تهرىپىدۇر
  . ھهججاج : ئۇنى دۈم یاتقۇزۇڭالر ! دەپ بۇیرۇق قىلدى   

سىلهرنى زېمىندىن یاراتتۇق،  یهنه زېمىنغا قایتۇرىمىز « سهئىد رەھىمهھۇلالھۇ : 
تاھا سۈرىسى،   (» مىز ھىساپ ئېلىش ئۈچۈن ) یهنه بىر قېتىم زېمىندىن چىقىرى(

  . ئایهت ) دېدى -55
ھهججاج بوغۇلۇپ : ئۇنى بوغۇزالڭالر،  بوغۇزلىۋېتىڭالر ! بۇنىڭ تىلىدىن     

  . قۇرئان تۆكۈلۈپال تۇرغىنىنى قارىمامدىغان! دەۋەتتى
  سهئىید رەھىمهھۇلالھۇ شۇئان :    

هلهیھىسسهالم بىلىڭالركى،  مهن ئالالھدىن باشقا ھىچ ئىالھ یوق،  مۇھهممهد ئ
دە،  ئاندىن : ھهي ھهججاج!  –ئالالھنىڭ ئهلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بىرىمهن،  دېدى 

قىیامهتته كۆرۈشكىچه ساڭا بۇنى بېرەي ئال! ئى ئالالھ،  مهندىن كېیىن ھېچ كىمنى 
  ... ئۇنىڭ قولىغا قویمىغىن! دېدى

  . سهئىید ئىبنى جۇبهیىر شۇ یهردىال ئۆلتۈرۈلدى     
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ن كېیىن ئاجایىپ ئىش یۈز بهردى؛ ھهججاج ئهقىلىدىن ئادىشىپ بىر ھهپتىدى
ساراڭ بولۇپ قالدى،  ئۇ كېچىلهر بویى : " سهئىید بىلهن نېمه چاتىقىم،  سهئىید 

  . بىلهن نېمه چاتىقىم! " دەپ توۋالپ چىقاتتى
ئالالھ ھهقىقهتهن سهئىیدتىن كېیىن ھېچ كىمنى ھهججاجنىڭ قولىغا   

  ئۆلتۈرۈلۈپ بىر ھهپتىدىن كېیىن ئۇ ساراڭ بولۇپ ئۆلۈپ قالدى.قالدۇرمىدى،  سهئىید 
  ئالالھنىڭ بهندىلىرى !!

 –بهزى چاغدا بىر ئادەمنىڭ ھهقته چىڭ تۇرۇشى،  ئۆلتۈرۈلگهن یاكى قىیىن     
قىستاققا ئېلىنغان تهقدىردىمۇ تهۋرەنمهسلىكى تولۇق بىر خهلقنىڭ ئویغىنىشىغا،  

  . سهۋەپ بولۇپ قالىدۇكۆزىنى ئېچىشىغا ۋە ھایاتىغا 
سۆیۈملۈك پهلهستىن زېمىنىنىڭ دۈشمهنلهر تهرىپىدىن بېسىۋېلىنىشى باشقا     

ئىسالم ئۈممهتلىرىنىڭ ئالالھ یولىدىن تېخىمۇ یىراقالپ كهتمهسلىكى ئۈچۈن زور 
  تهسىر كۆرسىتىۋاتقانلىقىىغا قاراش كېرەك! 

 –ىلىققا ۋە ئازاپ مۇسۇلمانالر پهلهستىنلىك قېرىنداشلىرىنىڭ قىرغىنچ   
ئوقۇبهتلهرگه دۇچار قىلىنىۋاتقانلىقىنى كۆرگهنسىرى،  ئۇالرنىڭ دىللىرىدا ئىمانى 
قىزغىنلىقى یالقۇنجاپ،  گۇناھ ۋە ناچار ئىشالرنى تاشالپ ئىسالمىیهت تهلىماتلىرى ۋە 

  ئىبادەتلىرىگه بېرىلىپ كىرىشىۋاتقانلىقى پاكىت.
ىلالردىن بېرى بوشىشىپ قالغان ئىسالم ئىراق كۈلپىتى سهۋەبىدىن،  كۆپ ی    

   . دەۋەتچىلىرى ۋە تهرغىباتچىلىرىنىڭ قایتا جانلىنىۋاتقانلىقىنى كۆرىۋاتىمىز
  قېرىندىشىم! 

باشقىالر دۇئا قىلمىغان تهقدىردىمۇ،  سهن ئۈزمهي دۇئا قىلغىن! باشقىالر دىنغا   
ىز دۇنیاغا سهل قاراپ،  دۇنیاغا بېرىلىپ كهتكهن تهقدىردىمۇ،  سهن ھهرگ

  . بېرىلمىگىن
باشقىالر ئالالھنىڭ تائهت ئىبادىتىگه سهل قارىغان تهقدىردىمۇ سهن ھهرگىز      

  . سهل قارىمىغىن
باشقىالر رەببىگه ئاسىیلىق قىلغان ئهھۋالدىمۇ،  سهن ھهرگىز ئۇنىڭغا ئاسىیلىق     

  . قىلمىغىن
مۇ،  سهن ئۇنتۇپ باشقىالر پۈتۈنلهي مهسجىدۇل ئهقسانى ئۇنتۇپ قالسى     

  . قالمىغىن
باشقىالر ھهممىسى ئىراقنى ئۇنتۇپ یادېدىن چىقارغان تهقدىردىمۇ سهن      

  . یادىڭدا چىڭ تۇتقىن
ھهقىقهت ئۈستىدە چىڭ تۇراالیدىغان ئادەمىنى تاپالمىساڭمۇ،  سهن چىڭ    

  . تۇرغىن
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  قېرىندىشىم ! 
ئىشالرنى قىلماسلىقتا چىڭ ئىبادەت قىلىشتا ۋە گۇناھلىق  –ئالالغا تائهت     

تۇرغىن،  ئالالھنىڭ داغدام یولىدا چىڭ تۇرغىن،  ئېنىق ھهقىقهت ئۈستىدە چىڭ 
  تۇرغىن،  ساڭا قارشىالر قانچه كۆپ بولسىمۇ پهرۋا قىلمىغىن. 

ناچار ئادەملهرنىڭ تولىلىقىنى دەپال گۇناھكارلىق،  ناھهقچىلىق ۋە  –بۇزۇق     
  . ىگىنزااللهت نهرەپكه ئېغىپ كهتم

ساغالم ئهقىدىلىك تهقۋادارالرنىڭ ئازلىقىنى كۆرۈش بىلهنال گۇناھالرغا بېرىلىپ،     
  . ھهقىقهتنىڭ نۇرلۇق یولىدىن چهتنهپ كهتمىگىن

بۇزۇق   -سهن ھهقىقهت ۋە ئىسالم نۇرىغا ئىگه بولغان ئىكهنسهن،  گۇناھكار      
  . ئادەملهرنىڭ تولىلىقىدىن قورقۇپ كهتمىگىن

ئالالھنىڭ داغدام یولىدىن یېراقالپ كهتكهن بولساڭ،  ئالالھ یولىدىكى  سهن     
   . تهقۋادارالرنىڭ كۆپلىكىگه قاراپ كۆڭلۈڭنى ئاۋۇندۇرمىغىن

  ئىككىنچى : ئالالھنىڭ دىنىدا چىڭ تۇرۇش 
نۇرغۇن كىشىلهر مۇنداق دېیىشىدۇ: روھىیهتنى ۋە دىلالرنى ئۆزگهرتىش       

ن مهسله،  ھهتتا بهزىلهر بۇنىڭ مۇمكىن ئهمهسلىكىنى مهسىلىسى  ئىنتایىن قىیى
  . ئېیتىشىدۇ

بىراق مهن دەیمهن: تېخىمۇ ئهۋزەللىككه قاراپ ئۆزگىرىش یاساش مۇمكىن       
مهسله،  روھنى پاكالش ۋە تازىالشقا تىرىشىش ئارقىلىق روھىیهت ۋە دىلالر تېخىمۇ 

روھنى پاكلىغان « ال مۇنداق دەیدۇ : ئهۋزەللىككه قاراپ ئۆزگىرىش یاسایدۇ،  ئالالھ تائا
 (» ئادەم چوقۇم مۇرادىغا یىتىدۇ؛ نهپسىنى كهمسىتكهن ئادەم چوقۇم نائۈمىد بولىدۇ 

  . ئایهتلهر ) – 10 -9شهمس سۈرىسى،  
ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دېگهن : رەسۇلۇلالھ كۆپ       

ى ئالالھ،  قهلبىمنى دىنىڭغا مۇستهھكهم چاغالردا :" ئى قهلىبلهرنى ئۆزگهرتكۈچ
ساڭا ۋە سهن   ، مهن ئۇنىڭدىن : " ئى رەسۇلۇلالھ  ، قىلغىن " دەپ دۇئا قىالتتى

ئېلىپ كهلگهن نهرسىلهرگه ئىشهندۇق،  بىزدىنمۇ ئهنسىرەمسهن ؟"  دەپ سورىغان 
ارلىقىدا،  ئىدىم،  ئۇ :" شۇنداق،  دىلالر ئالالھنىڭ بارماقلىرىدىن ئىككى بارماقنىڭ ئ

  . ئۇ ئۆزى خالىغانچه ئۆزگهرتىدۇ" دەپ جاۋاپ بهردى
ئهبۇ ھۈرەیرە رەزىیهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋایهت قىلىنىدۇكى،  رەسۇلۇلالھ مۇنداق     

مۇھهببهت  –ئۆگۈنۈش ئارقىلىق قولغا كېلىدۇ،  مۇالیىملىق مېھرى   -دېگهن : " ئىلىم
كۆزلهیدىكهن ئۇنىڭغا ئېرىشىدۇ،   ئارقىلىق پهیدا بولىدۇ،  كىمكى یاخشىلىقنىال

  كىمكى یامانلىقتىن ئېھتىیات قىلىدىكهن،  ئۇنىڭدىن ساق بولىدۇ ". 
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دېمهك،  ئهخالق یېتىلدۈرۈشتىن قولغا كېلىدۇ. شۇنىڭدەكال دىلالرنىڭ     
كېسهللىكى خۇددى بهدەن كېسهللىكلىرىگه ئوخشایدۇ؛ بهدەندە كېسهللىك  پهیدا 

كېسهللىك بارلىققا كېلىدۇ. ئالالھ ھهر قانداق كېسهللىك بىلهن  بولغاندەك،  دىلالردىمۇ
  بىلله ئۇنىڭ داۋاسىنىمۇ یاراتقان.

ئهبۇ ھۈرەیرە رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ رەسۇلۇلالھنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى بایان       
قىلىدۇ : " ئالالھ ھهر قانداق كېسهللىك ئۈچۈن ئۇنىڭ داۋاسىنى یاراتقاندۇر "  بۇخارى 

  ت قىلغان.رىۋایه
ئۇسامه ئىبنى شهرىك مۇنداق دەیدۇ : ئهرابىالر: " ئى رەسۇلۇلالھ،  داۋاالنساق      

رەسۇلۇلالھ : "شۇنداق،  ئالالھنىڭ بهندىلىرى،    ، بوالمدۇ؟" دەپ سورىغان ئىدى
داۋالىنىڭالر،  چۈنكى ئالالھ ھهر قانداق بىر كېسهللىكنى پهیدا قىلغان بولسا،  ئۇنىڭ 

یاراتقان،  پهقهت بىرال كېسهلگه داۋا یوق"  دېدى. ئۇالر: " ئى رەسۇلۇلالھ،  داۋاسىنىمۇ 
رەسۇلۇلالھ : " قېرىلىق " دەپ جاۋاپ بهردى.   ، ئۇ قایسى كېسهل ؟"  دېگهن ئىدى

  تىرمىزى رىۋایىتى.
دېمهك ھهر قانداق كېسهللىكنىڭ شىپاسى بار،  مهزكۇر ھهدىستىكى       

  . ۋە دىل كېسهللىكلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇكېسهللىك دېگهن سۆز بهدەن 
بارلىق ئاغرىق ۋە كېسهللىكلهرنىڭ داۋاسى ۋە ئىالجى بار،  بىراق        

كېسهللىكنىڭ ساقىیىشى ئۈچۈن ۋاقىت ۋە سهۋرە كېرەك،  بهزىدە كېسهلنى 
  ساقایتىش باشتا قىیىن بولسىمۇ،  بهرى بىر ساقایتىش مۇمكىنچىلىكى بولىدۇ.

م ئۈممىتى ئىچىدىكى كىشىلهر روھى ۋە مهنىۋى كېسهللهرگه دۇچار ئىسال      
بولغانلىقى ئېنىق،  بۇ كېسهللىكلهرنى ساقایتىش بهلكىم خېلى تهس ھهمدە ئۇوۇن 
ۋاقىت تهلهپ قىلىدۇ،  ئهمما بهرى بىر ساقایتىش ئۈمىدى بار،  بهلكى بۇ كېسهللىكلهر 

  . ەملهرگه مۇھتاجئىزچىل ھلدا چىڭ تۇرۇپ ئىسالھ قىالالیدىغان ئاد
سۆزىمىزنىڭ بېشىدا بىز مۇسۇلمانالر باشتا بهك قىزغىن بولۇپ كهتسهكمۇ،  بۇ   

بارا ھىچ ئىش بولمىغاندەكال نهتىجىسىز یوقىلىپ  –قىزغىنلىقىمىز بارا 
كېتىدىغانلىقىنى،  تېز ئۇنتۇپ كېتىدىغانلىقىمىزنى ۋە دۈشمهنلهرىمىزمۇ بىزنىڭ بۇ 

تىن بىز بىلهن شۇنىڭغا یارىشا مۇئامىله قىلىدىغانلىقىنى،  خۇیىمىزنى ئۇقۇۋالغانلىق
ھازىرغىچه دۈشمهنلىرىمىز ئۇتۇققا ئىگه بولۇپ كهلگهنلىكىنى بایان قىلىپ ئۆتكهن 

  . ئىدۇق
  ئالالھ ئۆزى ساقلىغاي !     
  قېنى پهلهستىن مهسلىسىنى ھهل قىلىش چارىسىنى تېپىپ چىقالمىدۇقمۇ؟!     
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نتۇلۇپ كهتتۇق! نېمه ئۈچۈن؟ چۈنكى مهیدانىمىزدا مۇستهھكهم یاق؛ بىز ئۇنى ئۇ    
تۇرۇش مىجهزىمىز دىللىرىمىزغا ئورنىشىپ كهتمىگهن،  قىزغىنلىقىمىز پهقهت 

  ۋاقىتلىق،  ئىرادىمىز چىڭ ئهمهس!
ئهگهردە ئىزچىل تهۋرەنمهي چىڭ تۇرۇش مىجهزى روھىمىزدە یىلتىز تارتقان     

قىچه بولغان بوالتتى؛ بىزنىڭ قىزغىنلىقىمىز بهك بولسا ئىدى،  ئىش تامامهن باش
یوقۇرى ئۇنىڭغا مۇستهھكهم ئىرادە،  چىڭ تۇرۇش بىرلىشىپ قالسا،  ھېچكىم بهۋا 
كېلهلمهیدىغان زور كۈچكه ئایالنغان بوالتتى. چۈنكى مۇستهھكهم ئىرادە ئالالھ ئىسالم 

ئهۋس رەسۇلۇلالھنىڭ ئۈممىتىگه ئاتا قىلغان ئهڭ كۈچلۈك نهرسىدۇر،  شهدداد ئىبنى 
نامازدا مۇنداق دۇئا قىلغانلىقىنى رىۋایهت قىلغان : " ئى ئالالھ ! مهن سهندىن 
ئىشالردا تهۋرەنمهي چىڭ تۇرۇشنى ۋە ھهق یولدا مۇستهھكهملىكنى سورایمهن،  
سهندىن نىمهتلىرىڭگه شۈكرى قىلىشنى ۋە ئىبادەتنى ۋایىغا یهتكۈزۈپ قىلىشنى 

الم قهلىب ۋە راستچىل تىل سورایمهن،  سهندىن سهن سورایمهن،  سهندىن ساغ
بىلىدىغان نهرسىنىڭ یاخشىسىنى سورایمهن،  سهندىن سهن بىلىدىغان نهرسىنىڭ  
یامانلىرىدىن پانا تىلهیمهن،  سهن بىلىدىغان نهرسىدىن مهغپىرەت تىلهیمهن "  

  نهسهئى رىۋایىتى.
  قېرىندىشىم ! 

،  ئۇنى چىڭ ساقلىشىڭ ئۇنىڭدا چىڭ سىنىڭ دىنىڭ ئىنتایىن قىممهتلىك    
زىلىگه  –زۇلۇمالردىن زىل  –تۇرۇشۇڭ كېرەك؛ ئهگهردە ئهتراپىڭدا پۈتۈن دۇنیا گۇناھ 

یامانلىقالردىن  –ئىبادەتنى ئۈزمهي،  گۇناھ  –كهلگهن تهقدىردىمۇ،  سهن تائهت 
ساڭ،  یىراق بولغان ھالدا دىنىڭدا مۇستهھكهم چىڭ تۇرغىن. ئهگهر مۇشۇنداق بواللى

چاپقۇنالر ۋە زىلزىلىلهرگه قىمىرالپمۇ قویمایدىغان زەبهردەست تاغقا  –بوران 
  . ئایالنغان بولىسهن

سهن ئالالھدىن باشقىسىغا باش ئهگمهیدىغان تاغالردەك مۇستهھكهم بولغىن،       
  ئالالھدىن بۆلهككه ھهرگىزمۇ باش ئهگمىگىن. 

  قېرىندىشىم ! 
ەتمهكچى بولىۋاتقىنىم شۇ مهنادۇركى،  ئىسالم ئىنتایىن مېنىڭ دىلالرغا ئورنىتىۋ    

قىممهتلىك نهرسه،  ئاداققىچه ئۇنى چىڭ تۇتۇپ،  ئۆمۈر بویى ئۇنىڭدا چىڭ تۇرۇش 
مهسخىرە قىلىدىغانالرغا پهرۋامۇ قىلماستىن باشقىالرنى ئىسالمغا دەۋەت  . كېرەك

ئهڭ یاخشى ۋە  قىلىش ۋە ئۇنىڭدا چىڭ تۇرۇشتا ھهمكارلىشىش كېرەك. بۇنىڭدا
پهرۋەردىگارىڭنىڭ یولىغا « ساغالم ئۇسۇل،  ئالالھ تائاالنىڭ سۆزىگه ئهگىشىشتۇر:

نهھل  (» نهسىھهت بىلهن دەۋەت قىلغىن! –ھىكمهتلىك ئۇسلۇبتا یاخشى ۋەز 
  . ئایهت) -125سۈرىسى،  
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دېمهك،  دىندا چىڭ تۇرۇش ھهرگىزمۇ قارشى پىكىردىكىلهر بىلهن ۋە باشقا      
مدىكىلهر ماجرا تۇغدۇرۇشنى كۆرسهتمهیدۇ،  بهلكى ئۇ بىر بۈیۈك ئىالھى دەۋەت ئېقى

پىرۇگىراممىسىدۇر. شۇڭا،  ئالالھنىڭ ھهققانى پىرىنسىپىدا چىڭ تۇرۇپ،  كىشىلهرگه 
غایهت رەھمدىللىك ۋە كۆیۈمچانلىق بىلهن ئىسالمنىڭ ئاشۇ بۈیۈك پىرۇگىراممىسىنى 

  ۋەت قىلىش الزىم.ئۆگۈتۈش ۋە ئىسالمغا شۇ بویىچه دە
سهن ھىچ قاچان دەۋەت قىلىشتىن توختاپ قالماستىن،  چوڭقۇر تهپهككۈردىن     

  . توختاپ قالماستىن دىنىڭدا چىڭ تۇرغىن
پهلهستىن،  ئىراق ۋە باشقا ئىسالم دىیارلىرى مهسلىسىدىمۇ،  ئىسالم ۋە      

ش ئۈچۈن ئىزچىل ئابرویى ۋە غهلبىسىنى قولغا كهلتۈرۈ –مۇسۇلمانالرنىڭ ئىززەت 
  . تهپهككۈر قىلغان ھالدا مهیدانىڭدا چىڭ تۇرغىن

بىر جهڭ ۋە غازاتالر ئۈچۈن مهخسۇس پارۇلالرنى قولالنغان  –رەسۇلۇلالھ ھهر     
ئىدى،  بۇ پارۇلالر مۇسۇلمانالرنىڭ دىلىغا ئورناپ،  ئۇالرنىڭ جهڭ مهیدانىدا چىڭ 

  تۇرۇش قىزغىنلىقىنى ئاشۇراتتى.
ى ئازىپ رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دەیدۇ : رەسۇلۇلالھ بىزگه ئېیتقان بهرا ئىبن    

ئىدى :" سىلهر ئهته دۈشمهن بىلهن ئۇچىرىشىسىلهر،  سىلهرنىڭ پارۇلۇڭالر: " ھامىم،  
  ئۇالر غهلبه قازانماس،  بولسۇن".

سهلهمه ئىبنى ئهمرى ئىبنى ئهكۋە مۇنداق دەیدۇ : " رەسۇلۇلالھنىڭ دەۋرىدە      
  جایال " ئىدى".      ، بهكرى بىلهن بىلله غازاتقا چىقتۇق،  بىزنىڭ پارۇلىمىز: "جایال ئهبۇ

  ئۈچىنچى: قۇرئان كهرىم ۋە ئالالھنىڭ دىنىدا چىڭ تۇرۇش     
بىر مۇسۇلماننىڭ  –ئالالھنىڭ دىنىدا چىڭ تۇرۇپ ئۇنى ھىمایه قىلىش  ھهر       

غا تهرغىپ قىلىدىغان نۇرغۇن ئایهتلهر قۇرئان كهرىمدە بۇنىڭ  ، تۈپ مهجبۇرىیىتىدۇر
  بار.

ئۇالر جالۇت ۋە ئۇنىڭ ئهسكىرلىرى بىلهن :« ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ      
  ، پهرۋەردىگارىمىز ! قهلبىمىزنى چىدام بىلهن تولدۇرغىن (ئۇچراشقان چاغدا : 

قارشى ئۇرۇش مهیدانىدا ) مۇستهھكهم قىلغىن،  كاپىر قهۋىمگه  (قهدەملىرىمىزنى 
بىزگه یاردەم بهرگىن ) دېدى. مۆئمىنلهر ئالالھنىڭ ئىرادىسى بلهن كاپىرالرنى 
مهغلۇب قىلدى،  داۋۇت جالۇتنى ئۆلتۈردى،  ئالالھ دۋۇتقا سهلتهنهتنى،  ھېكمهتنى 
ئاتا قىلدى،  ئۇنىڭغا خالىغان نهرسىلهرنى بىلدۈردى،  ئالالھ ئىنسانالرنىڭ بهزىسىنى 

یهنى كۈچلۈك تاجاۋۇزچىغا ئۇنىڭدنمۇ  (قىلىپ تۇرمىسا  بهزىسى بىلهن مۇداپىئه
كۈچلۈك بولغان بىرسىنى ئاپىرىدە قىلمىسا ) ئىدى،  یهر یۈزى ئهلۋەتته پاساتقا 

یامانلىقنى ئۈستۈلۈككه ئىگه  (یهنى خاراپلىشاتتى )،  لېىكىن ئالالھ  (ئایلىناتتى 
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بهقهر  ( . »ىدۇر قىلماسلىق بىلهن ) پۈتۈن جاھان ئهھلىگه مهرھهمهت قىلغۇچ
  . ئایهتلهر ) – 150 -149سۈرىسى،  

نۇرغۇن پهیغهمبهرلهر بىلهن كۆپلىگهن خۇداگۈي « ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ:       
ئالىمالر بىرلىكته جهڭ قىلدى،  ئۇالر ئالالھ یولىدا یهتكهن ئهزىیهتلهرگه 

دا دۇچ كهلگهن روھسىزالنمىدى،  بوشاشمىدى،  باش ئهگمىدى،  ئالالھ ئۆز یولى
قىیىنچىلىقالرغا چىداشلىق بهرگىۈچىلهرنى دوست تۇتىدۇ،  ئۇالرنىڭ سۆزى پهقهت : 
" پهرۋەردىگارىمىز! گۇناھلىرىمىزنى،  ئىشىنىمىزدا چېكىدىن ئاشقانلىقىمىزنى 

جهڭ مهیدانلىرىدا ) مۇستهھكهم قىلغىن ۋە  (قهدەملىرىمىزنى   ، مهغپىرەت قىلغىن
بىزگه یاردەم بهرگىن " دېگهندىن باشقا بولمىدى،  ئالالھ ئۇالرغا كاپىر قهۋىمگه قارشى 

 (یهنى دۈشمهن ئۈستىدىن غهلبهنى ) ۋە ئاخىرەتنىڭ ساۋابىنى   (دۇنیانىڭ ساۋابىنى 
یهنى جهننهت ۋە ئۇنىڭ نىئمهتلىرىنى ) ئاتا قىلدى،  ئالالھ یاخشىلىق قىلغۇچىالرنى 

  . ئایهتلهر ) -148 – 146  ، ئال ئىمران سۈرىسى» دوست تۇتىدۇ 
مۇشرىكالر تهرەپتىن بولغان ) ئادەملهر ئۇالرغا:  (« ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ :       

كىشىلهر سىلهرگه قارشى قوشۇن توپلىدى،  ئۇالردىن قورقۇڭالر ) دېسه،    ، ئېنىقكى (
الھ نىمه بىزگه ئالالھ كۇپایه،  ئال (ئۇالر :   ، بۇ سۆز ئۇالرنىڭ ئىمانىنى كۈچهیتتى

  . ئایهت ) -173  ، ئال ئىمران سۈرىسى (» دېگهن یاخشى ھامىي ) دېدى 
مۇشرىكالردىن ) بىر جامائهتكه  (ئى مۆئمىنلهر ! « ئالالھ مۇنداق دەیدۇ :      

یهنى دۈشمهن قوشۇنىغا ) ئۇچراشقان چېغىڭالردا مۇستهھكهم تۇرۇڭالر،  (
پۈتۈن سۆز  (اد ئېتىڭالر،  مۇۋەپپىقىیهت قازىنىش ئۈچۈن ئالالھنى كۆپ ی

ھهركىتىڭالردا ) ئالالھغا ۋە ئۇنىڭ پهیغهمرىگه ئىتائهت قىلىڭالر،  ئىختىالپ 
دۈشمهن بىلهن ئۇچرىشىشتىن ) قورقۇپ قالىسىلهر،  كۈچ  (قىلىشماڭالر،  بولمىسا 

قۇۋۋىتىڭالر كېتىپ قالىدۇ؛ سهۋر قىلىڭالر،  ئالالھ ھهقىقهتهن  سهۋر قىلغۇچىالر بىلهن 
  . ئایهتلهر ) – 46 -45ئهنفال سۈرىسى،   (،  »ىلله ب

مۆئمىنلهر ئىتتىپاقداش قوشۇننى كۆرگهن چاغدا: :« ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ       
یهنى قىیىن ئهھۋالدا قالغان چاغدا دۈشمهن ئۈستىدىن غهلبه قىلىش ) ئالالھ ۋە  (بۇ : 

الھ ۋە ئۇنىڭ پهیغهمبىرى راست ئۇنىڭ پهیغهمبىرى بىزگه ۋەدە قىلغان ئىشتۇر،  ئال
ئالالھنىڭ  (ئالالھغا بولغان ) ئىمانىنى ۋە  (بۇ ئىش ) ئۇالرنىڭ  (ئېیتتى ) دېیىشتى،  

 (بۇیرۇقلىرىغا بولغان ) بویسۇنۇشنى تېخىمۇ كۈچهیتتى،  مۆئمىنلهرنىڭ ئىچىدە 
ر رەسۇلۇلالھ بىلهن غازاتقا چىققاندا مۇستهھكهم تۇرۇپ،  شېھىت بولغانغا قهدە

دادىللىق بىلهن جهڭ قىلىش توغرىلىق ) ئالالھغا بهرگهن ئهھدىنى ئىشقا ئاشۇرغان 
ئهھدىگه ۋاپا قىلىپ ) شېھىت بولدى،   (نۇرغۇن كىشىلهر بار،  ئۇالرنىڭ بهزىسى 
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پهرۋەردىگارىغا بهرگهن ئهھدىسىنى)  (شېھىت بولۇشنى ) كۈتمهكته،  ئۇالر  (بهزىسى 
  . ئایهتلهر ) – 23 – 22ئهھزاپ سۈرىسى،   (»  ھهرگىز ئۆزگهرتكىنى یوق 

قېرىندىشىم !      مهسله پهقهت پهلهستىن یاكى ئىراق مهسلىسىال ئهمهس،   
بهلكى ھهقىقهتنى تونۇپ یېتىپ ئۇ بویىچه ئهمهل قىلىشنى ۋە ئاداققىچه ئۇنىڭدا چىڭ 

  . تۇرۇش تۇرۇشنى ئویالیدىغان بارلىق كىشىلهرنىڭ مهسلىسىدۇر
ئالالھنىڭ دىنىدا چىڭ تۇرۇپ ئۇنى ھىمایه قىلىش ۋە شۇ دىن     قېرىندىشىم  ! 

  . ئۈچۈن یاشاشتىن ھهرگىز سۇسلىشىپ چېكىنمىگىن
پۈتۈن قهلبىڭنى ئاداققىچه ئىسالمغا بېغىشلىغىن،  ئىسالم ھایاتىڭدىكى ئهڭ     

  . قىممهتلىك نهرسه بولسۇن
ھه؟! ئۇ ئهرزىمهس   -رە قورساق بېقىش ئۈچۈنال یاشىغان ئادەم نېمه دېگهن بىچا    

  ھایاتنى ئهرزىمهس ئۆلۈم بىلهن ئاخىرالشتۇرىدۇ.
ئهمما ئىسالم ۋە ئۇنى ھىمایه قىلىش مهسلىسىنى بىرىنچى ئورۇنغا قویغان ھالدا     

یاشایدىغان ئادەم شهرەپلىك یاشاپ شهرەپلىك ئۆلىدۇ،  ئۇنىڭ ھایاتى ئۇلۇغ مهزمۇنغا 
لهمنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالنىڭ تولغان بولىدۇ،  چۈنكى ئۇ پۈتۈن ئا

  دىینىغا نۇسرەت بېرىش ئۈچۈن ھایات كهچۈرىدۇ.      
       

  ئىززەت
  مۇقهددىمه

ھهمدۇ ـ سانا ئالالھ غا خاستۇر،  ئۇنى ماختایمىز،  ئۇنىڭدىن یاردەم تىلهیمىز،  
رىمىزنىڭ ئۇنىڭدىن مهغپىرەت تىلهیمىز،  نهپسىمىزنىڭ یامانلىقىدىن ۋە ئهمهللى

یامانلىرىدىن ئالالھ غا سېغىنىمىز. ئالالھ ھىدایهتكه باشلىغان ئادەمنى ھېچكىم 
  ئازدۇرالماس،  ئالالھ ئائازدۇرغان كىشىنى ھېچكىم ھىدایهت قىاللماس !.

كېچه ـ كۈندۇز ئالمىشىىپال تۇرىدىكهن،  دۇئایى ـ ساالملىرىمىز ھهر دائىم 
یاخشى بهندىسى ۋە ئهلچىسى بولغان مۇھهممهد تاللىغان ئهڭ  ئالالھنىڭئۈزۈلمهستىن 

ئهلهیھىسساالمغا بولسۇن! ئۇنىڭ پاك ۋە بىغۇبار ئائىله ـ تاۋاباتلىرىغا،  بارلىق ئۇلۇغ پاك 
تهبىئهتلىك ساھابىلىرىگه ۋە ئۇالرغا قىیامهتكه قهدەر ئهگىشىپ یاخشى ئىزلىرىدىن 

  ماڭغانالرغا بولسۇن ! 
  ئىززەتنىڭ مهنىسى

ززەتتن مهقسهت،  ئۈممهت ئىچىدىكى ھهربىر شهخسنىڭ ئۆزلۈك بۇیهردىكى ئى 
ئابروي ـ   ، ئىززەت تۇیغىسىدۇر. بىراق بۇ ھهرگىز یاسالما ئىززەت بولماسلىقى،  بایلىق

مهنسهپ ۋە ئهجدادالردىن پهخىرلىنىش نهتىجىسىدە كېلىپ چىققان ئىززەت 
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ھ غا بویسۇنۇشتىن،  بولماسلىقى كېرەك. بۇ خىل ئىززەت چوقۇم ئالالھ تىن،  ئالال
گۇناھالرنى تهرك قىلىشتىن،  ئالالھ تىن قورقىشتىن ۋە ئالالھ غا ئۆزىنى بېغىشالشتىن 
كېلىپ چىقىدىغان ئىززەتتۇر. شۇڭا سهلهفى ئالىمالر : " ئى ئالالھ! ساڭا ئىتائهت 
قىلىش ئارقىلىق مېنى ئىززەتلىك قىلغىن،  گۇناھكارلىق تۈپهیلى مېنى خارقىلمىغىن!" 

  پ دۇئا قىلغان. دە
شۇنداق،  بارلىق ئىززەت ئالالھ غابویسۇنۇشتا؛  بارلىق خارـ زارلىق ئالالھ غا 
ئاسىیىلىق قىلىشتا كۆرىلىدۇ. كىمكى ئىززەتلىنىشنى خالىسا،  ئالالھ غا ئىتائهت 
قىلسۇن،  ئۇنىڭغا ئاسىیىلىقىنى تاشلىسۇن ۋە بۇنىڭدا تهۋرەنمىسۇن! بىر پهیالسوف 

   شائىر ئېیىتقان:
  " ئهزىز" سۈپهتلىك زات ھىمایىسىدە ئىززەت بار، 

  تېۋىنسا قۇلالرغا كىم،  قىالر ئالالھ ئۇنى خار.
لېكىن ئىززەت پهقهت ئالالھ ئۈچۈن بولۇش كېرەككى ھهرگىزمۇ نهپسى ھاۋایى ـ 
ھهۋەسلىرى ئۈچۈن ۋە نهپسېنىڭ ئهرزىمهس تهلهپلىرى ئۈچۈن بولماسلىقى كېرەك.  

  قېرىندىشىم!
ئۇلۇغ قىممهتكه ئىگه نهرسه؛  بىركىمنى ئىززەت سۆزى بىلهن سۈپهتلهڭ؛ ئىززەت  

  بۇئۇنى ھۆرمهتلىگهنلىك ۋە  ماختىغانلىق بولىدۇ. 
مۆمىن ئالالھ بىلهن ئهزىز،  دىنى بىلهن ئهزىز،  رەببىگه بویسۇنۇش بىلهن    

ىڭ یولىغا ئهزىز،  رەببىگه ئاسى بولماسلىقى بىلهن ئهزىز،  ئالالھ غا ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىن
چاقىرىش بىلهن ئهزىز،  ئۈممىتىنىڭ ئىززىتى ئارقىلىق ئهزىز،  دىنىنى قوغداش بىلهن 

  ئهزىز،  ئالالھ یولىدا شېھىتلىككه ئېرشىش بىلهن ئهزىز. 
  قېرىندىشىم ! 

ئۈممهتنىڭ ھهر بىر ئهزاسى ئالالھ غا تولۇق بویسۇنۇپ ۋە ئالالھ غا ئاسىي 
ن چاغدا ئۈممهت ئىززەت تاپىدۇ،  ئهقسا بولۇشتىن قول ئۈزۈپ ئىززەت تاپقا

مهسجىدى ئىززەت تاپىدۇ،  ۋەتهنلىرىمىز ئىززەت تېپىپ دۇشمهنلىرىمىزنىڭ بېشىدا 
  بایراقلىرىمىز جهۋالن قىلىدۇ. 

ئىسالم ئۈممىتى ئىززەت تاپقان چاغدا دۈشمهنلىرىمىز باش ئېگىپ خارلىققا 
تىشىمىز ئارقىلىقال پاتىدۇ. ئۆزىمىزنىڭ سۇسلۇقىمىز ۋە ئاجىزلىق كۆرسى

دۈشمهنلىرىمىز بایراقلىرى بېشىمىزغا قادالغان؛ ئهگهر بىز ئالالھ تهرەپكه،  ئۇنىڭغا 
ئىمان كهلتۈرۈشكه ۋە ئۇنىڭغا تولۇق بویسۇنۇپ ئاسىیىلىق قىلماسلىققا قایتىدىغان 
بولساقال،  دۈشمهنلىرىمىزنىڭ كۈچلىرى ھېچنىمىگه ئهرزىمهي قالىدۇ،  بىزگه قىلچه 

  قىاللمایدۇ. تهسىر
  قېرىندىشىم! ئىنسان قاچان خارلىققا پاتىدىغانلىقىنى بىلهمسهن ؟ 
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  ئىنسان ئالالھ غا ئاسىیىلىق قىلىش بىلهن خارلىققا پاتىدۇ. 
  ئىنسان ئهخالقسىزلىق ۋە پهرۋاسىزلىق بىلهن خارلىققا پاتىدۇ.

  ئىنسان جۇشقۇنلۇقىنى یوقىتىپ،  پاسسىپالشقاندا خارلىققا پاتىدۇ. 
نسان یۈز بېرىۋاتقان ئىشالرغا پهرۋا قىلماي،  ئىسالم ۋە مۇسۇلمانالرغا قارىتا ئى 

  زىیانكهشلىك قىلىش قورالىغا ئایالندۇرۇلۇپ قالغان چاغدا خارلىققا پاتىدۇ؛
ئىنسان قورساق تویغۇزۇشنى بۇ ھایاتتىكى ئاساسلىق نىشانى قىلغاندا خارلىققا 

  پاتىدۇ.  
ڭ ئىززەت ھۆرمىتىدىن یۇقۇرى قویغان چاغدا ئىنسان قورساق بېقىشنى ئۆزىنى

  خارلىققا پاتىدۇ. 
ئىنسان ئالالھ بۇیرىغان پهرز ـ مهجبۇرىیهتلهرنى ئادا قىلمىغان چاغدا خارلىققا 

  پاتىدۇ.
  ئىنسان نامازنى تاشالش بىلهن خارلىققا پاتىدۇ؛

ىلىق بهندىلىرىگه بېخىللىق قىلىش ئارق ئالالھنىڭئىنسان زاكاتنى ئادا قىلماي،  
  خارلىققا پاتىدۇ.

  ئىنسان ئالالھ دىن باشقىالردىن ئىززەت كۈتۈش بىلهن خارلىققا پاتىدۇ.
  ئىنسان ئالالھ دىن باشقىسىغا ئېگىلىش بىلهن خارلىققا پاتىدۇ.

ئىنسان ئالالھ دىن باشقىسىدىن سوراش بىلهن،  ئالالھ دىن باشقىسىدىن یاردەم 
  ایىنىش بىلهن خارلىققا پاتىدۇ. تىلهش بىلهن،   ئالالھ دىن باشقىسىغا ت

  قېرىنداشلىرىم !! 
ئۇلۇغ رەببىمىز ئالالھ بۇ ئۇممهتكه ئىززەت ۋە یۈكسهكلىك خاالۋاتسا،  ئاندىن بۇ 

  ئۇممهتنىڭ خارۇ ـ زارلىق،  بىچارىلىق خاالۋاتقىنى نېمىسى؟ 
  ....... شۇنداق

ممهت بولۇشىنى ئالالھ تائاال مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنىڭ ئۇممىتىنىڭ ئېزىز ئۈ
ئىرادە قىلغان؛ چۈنكى ئالالھ تائاال بۇ ئۇممهتنىڭ یهر یۈزىنى گۈللهندۈرۈش ۋە 

  یاخشىلىق بىلهن تولدۇرۇشنى ئىرادە قىلغان. 
مهلۇمكى،  یهر یۈزىنى بىچارىلهر گۈللهندۈرمهیدۇ،  بهلكى كىم كۈچلىك،  ئهزىز 

  بولسا،  شۇ گۈللوندۈرۈدۇ. 
  تۈرۈش ھالهتلىرى ئۆزلۈك ئىززەت تۇیغۇسىنى ئۆل

ئىنسان ئۆزلۈك ئىززەت تۇیغۇسىنى قانداق یوقتىدۇ؟ قانداق قىلىپ بىچارىگه  
  ئایلىنىپ قالىدۇ؟ 
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مهن دەیمهنكى،  مىڭ ئهپسۇس بىز كۆپ ھالالردا ئۆزلۈك ئىززەت ئېڭىنى 
ئۆلتۈرۈپ،  ئۇنىڭ ئورنىغا خارلىق،  ئۆزىنى پهس كۆرۈش ئۇرۇغىنى 

  تېرىیدىغانالردىنمىز!...
  ى تۆۋەندىكى مىسالالردىن روشهن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ: بۇن

مهكتهپته بىر ئوقۇتقۇچى خاتالىق ئۆتكۈزگهن ئوقۇغۇچىالرنى قولىنى ئېگىز 
كۆتهرگۈزۈپ تامغا قارىتىپ تۇرغۇزۇپ قویۇش ئارقىلىق جازاالیدۇ،  ئاندىن 

ى ئۇدۇلال ساۋاقداشالرنىڭ ئالدىدا ئۇنى مهسخىرە ۋە زاڭلىق قىلىشقا باشالیدۇ... یاك
  تهستهك بىلهن یۈزىگه سالىدۇ !...

بۇئوقۇتقۇچىغا دەیمهن: یامان ئىش قىلغان،  خاتالىق ئۆتكۈزگهنلهرنى جازاالش 
ھهققىڭ بار؛ مۇكاپات ـ جازا مهسلىسى تهربىیىدە بولۇشقا تېگىشلىك ئېنىق مهسله؛ 

  بىراق  مۇكاپات ـ جازا ئهسلىدە قانداق بولۇش كېرەكلىكىنى ئۇقمامسهن ؟!
بۇئوقۇتقۇچىغا دەیمهنكى،  جازاالنماستىن ئىززەت ھۆرمىتى دەپسهندە قىلىنغان بۇ 
ئوقۇغۇچى قانداق ئۆسۈپ یېتىلىدۇ؟ جازاالش دېگهنلىك خارالش،  غورۇرنى 

  ئولتۈرۈشمۇ؟ بۇنداق جازاالنغان ئوقۇغۇچى غورۇرلۇق ئۆسهمدۇ یاكى پهسمۇ ؟ 
  ر!ئهۋالتلىرىمىزنىڭ تهربىیىچىلىرى دىققهت قىلىڭال

ئهگهر سهن ئۇنى خارلىساڭ،  ئۇ بۇ ئاھانهتنى ھهرگىز یادېدىن چىقارمایدۇ،   
بهلكى ئۇ ئۆزلۈك خاراكتىرىغا تهسىر كۆرسىتىدىغان روھى توسالغۇغا گىرىپتار بولۇشى 

  . مۇمكىن
ئۇ چېگىش مىجهزلىك،  ئۆزىگه بولغان ئىشهنچىسىنى یوقاتقان،  مهسئۇلىیهتنى  

قىاللمایدىغان،  ئۈمىدسىزلىك،  مهغلۇبىیهت،  چۈشكۈنلۈك ئۈستىگه ئېلىشقا جۈرئهت 
بىچارلىك تۇیغۇسىغا پاتقان،  ئۆز پىكىرىنى ئوتتۇرىغا قویالمایدىغان،  دەپسهندە 
قىلىنغان پىرىنسىپ ۋە ھهقىقهتنى جان تىكىپ قوغداشقا پېتىنالمایدىغان روھى 

ۇتلۇق ئهھمىیىتىنىڭ ھالهتته ئۆسۈپ یېتىلىدۇ،  بهلكىم ئۇ ئۆز قىممىتىنىڭ،  مهۋج
  ... یوقلىغىنى ھېس قىلغان ھالدا ئۆسۈپ یېتىلىدۇ

شۇنداقال سىزنىڭ یادىڭىزغا ساالیكى،  رەسۇلۇلالھ  یۈزىگه ئۇرۇشتىن ۋە یۈزىنى 
  سهتلهشتىن توسقان ئىدى. 

مۇئاۋىیه ئىبنى ھهیدە ئىبنى مۇئاۋىیه ئىبنى قۇشهیر مۇنداق دەیدۇ:" مهن 
ھ،  بىرىمىزنىڭ ئۇستىدىكى ئایالىنىڭ ھهققى نېمه؟ دېسهم،  رەسۇلۇلالھقا: ئى رەسۇلۇلال

ئۇ:" تاماق یېسهڭ ئۇنىڭغىمۇ یىگۈزۈش،  كىیم كهیسهڭ ئۇنىڭغىمۇكهیگۈزۈش،  یۈزىگه 
ئۇرما ھهم سهتلىمه،  ئۇنى پهقهت ئۆیدىال قویۇپ سىرىتتا بولغىن " دېدى. ئهبۇ داۋۇد 

  رىۋایهت قىلغان.
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منىڭ سۈزۈمدىن خاتالىق ئۆتكۈزگۈچىنى  مهن یهنه تهكرارالپ ئېیتایكى، 
  جازالىماسلىق كېرەك دېگهن مهنا چىقمایدۇ.

ئهمما بۇنىڭدا خاتالىقنى تۈزىتىش بىلهن بىر ۋاقىتتا ئىززەت ـ غورۇرنى دەپسهندە  
   . قىلمایدىغان ئهڭ یاخشى تهربىیه ئۇسۇلىنى قوللىنىش كېرەك دېمهكچىمهن

ىال ئایالىنى خارالپ،  ئۇنى ئۇرۇپ ـ تىلالیدۇ،  بىر ئهر ئائىلسىدە باللىرىنىڭ ئالدېد
  ... سهتلهیدۇ،  ئۇنى ئۆزىنىڭ ھېچنىمىگه ئهرزىمهس خىزمهتكارى قاتارىدا كۆرىدۇ

  مهن بۇ ئهرگه ئېیتىپ قویاي : 
بۇقىلغىنىڭ ھهرگىز توغرا ئهمهس،  ئهكسىچه ئىسالم قانۇنغىمۇ خىالپ! 

  رەسۇلۇلالھ بۇنىڭدىن چهكلىگهن : 
بنى ھهیدە مۇنداق دەیدۇ : " مهن رەسۇلۇلالھنىڭ قېشىغا كېلىپ مۇئاۋىیه ئى

ئۇنىڭدىن:" ئایاللىرىمىز توغرىسىدا نېمه دەیسهن؟" دەپ سورىغاندىم،  ئۇ:" 
یىگىنىڭالردىن ئۇالرغىمۇ یېگۈزۈڭالر،  كهیگىنىڭالردىن ئۇالرغىمۇ كهیگۈزۈڭالر،  

  ئهبۇ داۋۇد رىۋایىتى. . ئۇالرنى ئۇرماڭالر ۋە سهتلىمهڭالر " دەپ جاۋاپ بهردى
  قېرىنداشلىرىم !    

ئالىمالر مۇنداق دېگهن: ئایال ئېرىگه بویسۇنۇشتىن تامامهن باش تارتمىغان 
ئهھۋالدا ئایالىنى ئۇرۇش ھارامدۇر،  ئایال بویسۇنۇشتىن تامامهن باش تارتقان ئهھۋالدا 

ى بار،  ئایالى ئېرىنىڭ ئایالىنى جاراھهتلهندۈرمىگهن ئاساستا بوشراق ئۇرۇش ھوقۇق
بۇنىڭدىنمۇ تۈزەلمىسه یهنه ئۇرۇشقا بولمایدۇ،  پهقهتال ئۇرماسلىق ئهۋزەل 

  ھېسابلىنىدۇ. 
بىر خوجایىن ئۆزخىزمهتكارىنى یاكى قول ئاستىدا ئىشلهیدىغان ئىشلهمچىنى  -

  تىلالپ غورۇرىنى یهرگه ئۇرىدۇ. 
بۇیرۇقىغا زىت؛  ھنىڭئالالئۇنىڭغا دەیمهنكى،  بۇقىلغىنىڭ توغرا ئهمهس،  بهلكى   

سهن باي بولساڭمۇ،  قول ئالدىڭدا ئىشلهیدىغانالرنى خارالپ،  ئۇالرنى قۇل قاتارىدا 
كۆرۈشكه ھهققىڭ یوق. ئالالھ مېھرىباندۇر،  ئۇ ئۆز بهندىلىرىنىڭ رەھىمدىللىكىنى،  
كۆیۈمچان بولۇشىنى،  كهڭ قورساق ۋە كهچۈرۈمچان بولۇشنى یاخشى كۆرىدۇ. 

سۇلۇلالھمۇ كىشىلهرگه یاخشى مۇئامىله قىلىشقا،  بولۇپمۇ مهدىكار ۋە شۇنداقال رە
   . خىزمهتكارالرغا ئوبدان قاراشقا تهرغىب قىلغان

ئهبۇ مهسئۇد ئهنسارى مۇنداق دەیدۇ: بىرقېتىم ئۆزەمنىڭ ئوغۇل خىزمهتكارىمنى 
ېنىڭ ئۇرىۋاتقانىدىم،  تۇیۇقسىز كهینى تهرەپتىن:" ئهبۇ مهسئۇد! بىلىپ قویغىنكى س

ئۇنىڭغا قىلغىنىڭغا قارىغاندا ئالالھ ساڭا تېخىمۇ قادىردۇر!" دېگهن ئاۋازنى ئاڭلىدىم ـ 
رازىلىقى  ئالالھنىڭدە بۇرۇلۇپ قارسام رەسۇلۇلالھ تۇرۇپتۇ،  مهن:" ئى رەسۇلۇلالھ،  ئۇ
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ئۈچۈن ئازات!"دېدىم،  رەسۇلۇلالھ:" بىلگىنكى،  ئهگهر مۇنداق قىلمىغان بولساڭ 
  مۇسلىم رىۋایهت قىلغان). (تىغا گىرىپتار بوالتتىڭ !" دېدى. دوزاخنىڭ ئو

یهنه شۇ ئهبۇ مهسئۇد  ئهنسارىدىن مۇنداق رىۋایهت قىلىندى:" بىر قۇلۇمنى 
ئۇرۇۋاتاتتىم،  ئارقا تهرپتىن بىرسېنىڭ:" ئهبۇ مهسئۇد دىققهت قىل!  ئهبۇ مهسئۇد 

قارىسام،  قېشىمدا  دىققهت قىل! " دېگهن ئاۋازىنى ئاڭالپ كهینىمگه بۇرۇلۇپ
رەسۇلۇلالھ تۇرۇپتۇ،  ئۇماڭا  :"    سېنىڭ ئۇنىڭغا قىلغان مۇئامىلهڭگه  قارىغاندا ئالالھ 
ساڭا تېخىمۇ قادىردۇر!" دېدى. ئهبۇ مهسئۇد ئېیتىدۇ :" شۇنىڭدىن تارتىپ ھهرگىز 

  قۇلۇمنى ئۇرۇپ باقمىدىم "  تىرمىزى رىۋایهت قىلغان.  
ارالرنى ھۆرمهتلهشكه،  ئۇالرغا یېگىنىمىزدىن رەسۇلۇلالھ بىزنى خىزمهتك

یېگۈزۈپ،  كهیگىنىمىزدىن كهیگۈزۈشكه ۋە كۈچى یهتمهیدىغان ئىشقا سالماسلىققا 
  تهرغىب قىلغان ئىدى.

مهئرۇر ئىبنى سۇۋەید مۇنداق دېگهن:" رەبزە دېگهن شهھهردە ئهبۇزەرگه 
ۋالغان ئىدى،  بۇ ئۈچرىشىپ قالدىم،  ئۇ ئۆزى ۋە خىزمهتكارى ئوخشاش تون كىیى

نېمه ئىش ئىكهنلىكىنى سورسام،  ئۇمۇنداق دەپ جاۋاپ بهردى:" مهن بىر كىشى 
بىلهن تللىشىپ قېلىپ،  ئۇنىڭ ئانىسى بىلهن ئهیىپلهپ سالغاندىم،  شۇنىڭ بىلهن 
رەسۇلۇلالھ ماڭا كایىپ :" ھهي ئهبۇ زەر! ئۇنىڭ ئانىسى بىلهن ئهیىپلهۋاتامسهن؟ سهن 

 (ى بارئادەمكهنسهن! قېرىنداشلىرىڭالر سىلهرنىڭ ئامىتىڭالرجاھىلىیهت قالدۇق
خىزمهتچىڭالر)،  ئالالھ ئۇالرنى قو ئالدىڭالردا قىلىپ قویغان،  كىمنىڭ قېرىندىشى 
قول ئالدىدا بولسا،  یېگىنىدىن ئۇنىڭغا یېگۈزسۇن،  كهیگىنىدىن ئۇنىڭغا كهیگۈزسۇن؛ 

ئهگهر مۇنداق ئىشقا بۇیرىساڭالر ئۇالرغا   ئۇالرغا ئېغىر كېلىدىغان ئىشالرغا سالماڭالر،
  بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋایهت قىلغان). (یاردەملىشىڭالر!" دېدى. 

  ھۆرمىتىنى قوغداش ئىززەتنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ  -بىر ئىنساننىڭ ئىززەت
قاتناش ساقچىلىرى كۈن بویى یولدا ھېرىپ ـ چارچاپ ماشىنىالرنى ۋە  

تۈرىۋاتسا،  بهزى یاشالر كېلىپ یول بهلگىلىرىگه ئۆتكۈنچىلهرنى رەتلىك یۈرۇش
پهرۋاسىزلىق بىلهن خىالپلىق قىلىپ ۋە ئۆزىنىڭ بىلگىنىچه ئىش قىلىپ قاتناش 

  ساقچىلىرىنىڭ تىرىشچانلىقىلىرىنى مهنسىتمىگهندەك خۇي كۆرسىتىدۇ. 
ئۇالرغا دەیمهنكى،  بۇ قىلىۋاتقىنىڭالر ئېغىر خاتالىق،  چېكىدىن ئېشىش! 

رنىڭ ئۇلۇغ تۆھپىسىنى ۋە ھۆرمىتىنى كۆزگه ئىلماسلىق،  ئۇالرنىڭ ساقچىال
ئهمگهكتىن،  تىرىشچانلىقلىرىنى ھۆرمهت قىلماسلىق،  ئۇالرنىڭ ماشىنىالرنى،  

  ئۆتكۈنچىلهرنى تهرتىپكه سېلىپ كۈن بویى تىك تۇغانلىقىنىڭ قهدىرىنى بىلمهسلىك!
غورۇر ۋە پهخىرلىنىش بىز قاتناش ساقچىسىغا قىلىۋاتقان ئىشىغا نىسبهتهن 

تۇیغۇسىغا كهلتۇرشىمىز الزىم. یهنى ئۇنىڭ ئهمگىكىنى ھۆرمهت قىلىشىمىز،  ئالالھ ۋە 
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ئۇنىڭ رەسۇلىنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن قاتناش قائىدە ـ نىزاملىرىغا ئاڭلىق رىئایه قىلىپ،  
  ئۇالرغا ھهمكارلىششىمىز كېرەك.

بولسا،  دوست ـ  بىر ئاتا،  بالىسى خاتالىق ئۆتكۈزۈپ سالىدىغان -
تهڭتۇشلىرىنىڭ ئالدېدىال كېلىپ ئۇرۇپ كېتىدۇ،  یاكى ئۇالر بار جایدا قوپاللىق بىلهن 

  تهنبىھ بېرىپ،  ئۇنىڭغا كایىپ،  سهتلهپ تىلالپ كېتىدۇ. 
ئۇنىڭغا دەیمهن! بالىسىغا نهسىھهت قىلىش،  تهربىیه بېرىش ۋە كایىش دادىنىڭ 

ر بىلهن بولماسلىقى كېرەك. شۇنداقال ئهدەبلهش ھهققى. لېكىن بۇ قوپال،  سهت سۆزله
ۋە تهربىیىلهش مهقسىتىدە بالىسىنى ئۇرۇش دادسېنىڭ ھۆقۇقى،  چۈنكى بهزى 
چاغالردا ئۇرۇش پایدىلىق بولۇشى مۇمكىن،  كۆپچىلىكىمىز كىچىك چاغلىرىمىزدا 

لىرى ۋە تایاق یېگهنغۇ؟ بىراق بالىنى باشقىالرنىڭ ئالدىدا ئۇرۇشقا،  بولۇپمۇ تهڭتۈش
ساۋاقداشلىرى ئالدىدا ئۇرۇشقا بولمایدۇ. چۈنكى كۆپچىلىك ئالدېدىكى نهسىھهت ـ 

  ئهزىیهت. 
ئهمرى ئىبنى شۇئهیب دادسىدىن،  دادسى بوۋسىدىن مۇنداق رىۋایهت قىلغان : 
رەسۇلۇلالھ مۇنداق دېگهن ئىدى: " باللىرىڭالرنى یهتته یاشتا ناماز ئوقۇشقا بۇیرۇڭالر،  

اماز ئوقۇمىسا ئۇرۇڭالر ۋە ئۇالرنى ئایرىم یاتقۇزۇڭالر " ئهبۇداۋۇد رىۋایهت ئون یاشتا ن
  قىلغان. 

مۇئاز رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دەیدۇ: رەسۇلۇلالھ ماڭا ئون بهش سۆزنى ۋەسىیهت 
قىلغان ئىدى،  ئۇمۇنداق دېگهن :" ئۆلتۈرۈلسهڭمۇ، كۆیدۇرۇلسهڭمۇ ئالالھ غا شېرىك 

ڭ ۋە مال مۈلۈكىڭدىن ئایرىلىشقا بۇیرىغان تهقدىردىمۇ ئاتا ـ كهلتۇرمه؛ باال ـ چاقا
ئاناڭنى قاقشاتما؛ ھېچ قاچان بىر ۋاقىت پهرز نامازنى قهستهن تهرك قىلما؛ چۈنكى 

زىممىسى ئۈزىلىدۇ. ھهرگىز  ئالالھنىڭقهستهن بىر پهرز نامازنى تاشلىغان ئادەمدىن 
  ، گۇناھالردىن ساقالن. مچىسىھاراق ئىچمه؛ چۈنكى ئۇ بارلىق رەزىللىكنىڭ باشال

غهزىپى چۈشىدۇ. بارلىق كىشىلهر ھاالك بولغان  ئالالھنىڭچهنكى گۇناھالر تۈپهیلى 
ئهھۋالدىمۇ جهڭ مهیدانىدىن قېچىپ تاشلىما،  سهن ئارىسىدا بار كىشىلهرگه ئۆلۈم 

ن یهتسه جایىڭدا چىڭ تۇر. خوتۇن ـ باللىرىڭغا قولۇڭدا بارنى سهرىپ قىل،  ئۇالردى
ئىمام ئهھمهد رىۋایهت  (ئهدەپ ھاسىسنى كۆتهرمه،  ئۇالرنى ئالالھ ھهققىدە قورقۇت ". 

  ھهدىس). -21060قىلغان،  
یاشتا چوڭ،  ئاقساقال ئادەملهر باركى،  بىرەر یاش باال ئۇالرنىڭ ئالدىدا سۆز  -

قىستۇرۇپ قالسىال ئۇنىڭغا: " چوڭالر بار جایىدا ئاتكاچىلىق قىلماڭالر!" دەپ 
ېكىلهیدۇ،  شۇنىڭ بىلهن بۇ باال ئۆز قارىشىنى یۈرەكلىك ئوتتۇرىغا قویالمایدىغان،  ج

ھهقىقهتنى قوغداشقا جۇرئهت قىاللمایدىغان ۋە ئالالھ غا دەۋەت قىلىشتا ئاجىزلىق 
قىلىدىغان ئادەم بولۇپ ئۆسىدۇ،  پاسسىپ،  ئىچ مىجهزلىك،  ئۆزىنى 
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پلىق بىلهن ماسلىشالمایدىغان،  ھهتتا ئىپادىلیهلمهیدىغان ۋە كوللېكتىپقا ئاكتى
  شهخسلهر ئارا چىقىشالمایدىغان ئادەم بولۇپ یاشایدۇ. 

ئۇالرغا ئېیتىمهنكى،  رەسۇلىمىز مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمغا قاراپ،  ئۇنى ئۈلگه 
قىلىڭالر! سهھىل ئىبنى سهئىد رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دەیدۇ:" رەسۇلۇلالھقا بىر 

ئىدى،  ئۇنىڭدىن ئىچتى،  رەسۇلۇلالھنىڭ ئوڭ تهرپىدە شۇ  قاچا كهلتۈرۈلگهن
سورۇندىكىلهرنىڭ باشتا ئهڭ كىچىكى بولغان بىر باال بار ئىدى،  سول تهرپىدە 
ئاقساقالالر ئولتۇراتتى،  رەسۇلۇلالھ ھېلىقى بالىغا قاراپ :" ھهي باال،  قاچىنى 

،  ئۇباال :" ئى چوڭالرغا بېرىشىمگه رۇخسهت قىالمسهن؟" دەپ سورىغان ئىدى
رەسۇلۇلالھ! سىزدىن ئاشقان نهرسىنى ھېچ كىمگه بېرىشنى خالىمایمهن " دەپ 
جاۋاپ بهردى،  رەسۇلۇلالھ شۇنىڭ بىلهن ھېلىقى قاچىنى ئۇبالىغا بهردى " بۇخارى 

  رىۋایهت قىلغان.
  قېرىنداشلىرىم      

ڭالر! ھهتتا بىر رەسۇلىمىز مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنىڭ ئادالهتپهرۋەرلىكىگه قارا
توپ ئاقساقالالر ئارسىدىكى كىچىك بىر باال بولغان ئهھۋالدىمۇ رەسۇلۇلالھ نوپۇزغىال 

.. بىز نېمه ئۈچۈن بهزىدە باللىرىمىز ۋە یاشلىرىمىزنىڭ ئىززەت ـ . ئېتىبار بهرمىگهن
  غورۇرنى ئۆلتۈرىمىز ؟؟!

یدۇ،  ھۆكۈمهت خىزمهتچىسى ھاجىتى چۈشهپ كهلگهنلهرنى كۆزگه ئىلما -
ھاجهتمهن كىشى ئۇنىڭ ئالدېدىن غهم ـ قایغۇغا پاتقان ھالدا،  ھهسرەت ـ ئېچىنىش 
ئىچىدە قایتىپ چىقىدۇ،  بهلكىم ئىشخانىسىدىن چىقىپال یىغالپ تاشالیدۇ. چۈنكى 
بۇخىزمهتچى ۋە ئۇنىڭ سىیاقىدىكى ئادەملهر ھاجهتمهنگه ئورۇنسىز قوپاللىق قىلىپ 

اقالر باشقىالرغا قىلغان ھاقارەتلىك مۇئامىلىسىگه قارىتا قاتتىق ھاقارەتلىگهن،  ئۇند
جازاسىغا ئۇچرایدىغانلىقىنى ئۇنتۇپ قېلىشقان،  شۇڭا ھاجهتمهنلهرگه  ئالالھنىڭ

تهكهببۇرلۇق بىلهن،  چوڭچىلىق بىلهن گىدىیىپ،  ھومىیىپ تۇرۇپ ئۇالرنى خار 
ىنى خار كۆرگهنلهرنى بهندىلىر ئالالھنىڭكۆرگهن،  بۇ كاساپهت ئۇنتۇپ قالغانكى،  
   . ئالالھ قاتتىق خار قىلىدىغانلىقىنى بىلمىگهن

  ئۇنداقالرغا ئېیتىمهن: 
  دىن دېگهن یاخشى مۇئامىله ئىكهنلىكىنى ئۇنتۇپ قالدىڭمۇ؟ 

بهندىلهرنى خار كۆرگهنلهرنى ئالالھ خار قىلدىغانلىقىنى یادىڭدىن چىقىرىپ 
  تاشلىدىڭمۇ؟ 

مه نهرسهڭدىن ھېساپ ئالدىغانلىقىنى،  ئالالھ سېنىڭ ئۇششاق ـ چوڭ ھهم
جۈملىدىن باشقىالرنىڭ ھاجىتىنى ئورۇنداش بهدىلىگه سهن دۆلهتتىن ئالىدىغان 
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مائاشىڭدىنمۇ ھېساپ بىرىدىغانلىقىڭنى ئۇنتۇپ قالدىڭمۇ؟ بۇ ھهقته ئالالھ دىن 
  قورقمامسهن ؟! 

ور ئهجرى ئاتا ئالالھ تائاال كىشىلهرنىڭ ھاجىتىنى راۋا قىلىپ بىرىدىغانالرغا ز
  قىلدىغانلىقىنى ئاڭلىمىغانمىدىڭ؟! 

ھهزرىتى ئىبنى ئۆمهر رەسۇلۇلالھنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى بایان قىلغان:" 
كىشىلهرگه ئهڭ مهنپهئهت تېگىدىغان ئادەم ئالالھ غا ئهڭ سۆیۈملۈكتۇر،  ئالالھ ئهڭ 

ىڭ یاخشى كۆرىدىغان ئىش ـ بىر مۇسۇلماننى خوشال قىلىشتۇر،  یاكى ئۇن
قىیىنچىلىقنى ھهل قىلىشتۇر،  یاكى ئۇنىڭ قهرزىنى ئادا قىلىشتۇر،  یاكى ئۇنىڭ 
ئاچلىقىنى تۈگىتۇشتۇر. بىر مۇسۇلمان قېرىندىشىمنىڭ ھاجىتىنى راۋا قىلىش ئۈچۈن 
مېڭىش مهن ئۈچۈن مهسجىدته بىر ئاي ئېتىكاپ قىلغاندىن سۆیۈملۈكتۇر،  كىمىكى 

ڭ ئهیىبىنى یاپىدۇ،  كىمكى ئۆزى خالىسىال بىر ئىش غهزىپىنى بېسىۋالسا،  ئالالھ ئۇنى
قىالالیدىغان ھالهتته ئاچچىقىنى یۈتسه،  قىیامهت كۈنى ئالالھ ئۇنىڭ قهلبىنى رازلىققا 
تولدۇرىدۇ؛ كىمكى بىرمۇسۇلمان قېرىندىشىنىڭ ھاجىتى ئۈچۈن مېڭىپ ئۇنى راۋا 

ندە ئۇنىڭ قهدىمىنى قىلسا،  ئالالھ تائاال قهدەملهر تېیىلىپ توختىمایدىغان كۇ
مۇستهھكهم قىلىدۇ. یامان ئهخالق خۇددى سىركه  ھهسهلنى بۇزغاندەك ئهمهلنى 

  ھهدىس). -176سهھى ھهدىسلهر توپلىمى،  ئالبانى (بۇزۇۋېتىدۇ " 
بىرخىزمهتچىنى باشلىق ھاقارەتلهپ،  تىلالپ ئۇنىڭغا ناھاقچىلىك قىلىدۇ،   -

ە یۈرەكسىزلىك بىلهن:" ئۇنىڭغا گهپ شۇنىڭ بۇخىزمهتچى پۈتۈنلهي بىچارىلىك ۋ
قایتۇرۇپ بىرەر ئېغىز سۆز قىاللمایمهن،  بولمىسا قورسىقىمنى باقالماي قالىمهن " 

  دەیدۇ.
ئۇنىڭغا دەیمهنكى،  سېنىڭ ئىززەت ھۆرمىتىڭ قورساق بېقىشتىن مۇھىم! ئىززەت  

مهس. ـ ھۆرمىتىمىز جان بېقىشنىڭ كاپالىتى بولۇش كېرەك،  ھهرگىز ئهكسىچه ئه
ھۆرمهت ـ غورۇرىنى یوقىتىش پاك ـ شهرەپلىك ۋە بهختلىك ھایاتىنى یوقاتقانلىقتۇر! 

  ھاقارەتلىك ھایات ئاچ قورساق یاشاشتىنمۇ یامان. 
مۇقهددەس ـ ئۇلۇغ نهرسىلهرنى ۋە یهر ـ زېمىنلىرى تارتىۋېلىنسىمۇ بۇنىڭغا رازى 

ۋە ئۆلتۈرۈلگهن ئوغالنلىرىغا بولۇپ قاراپ تۇرىدىغان،  ئېگهللىۋېلىنغان زېمىنلىرىغا 
خهلىق ) چوقۇم دۈشمهنلىرى ئالدىدا  (باش قاتۇرۇپ كهتمهیدىغان بىر ئۇممهت 

 (ئىززەت ـ ھۆرمىتىنى،  قىممىتىنى یوقاتقان ھهیۋىسىز خار ـ زار ۋە بىچارە ئۈممهت 
  خهلىق ) ھېساپلىنىدۇ.

كارغا بهرگهن مۇقهددەس نهرسىلىرنى،  یهرـ زېمىن ۋە ئوغالنلىرىنىڭ قېنىنى بى
  ئۇممهتنىڭ نهدىمۇ ھۆرمىتى بولسۇن ؟؟!



comwww.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo. 

328 
 

چهت ئهللىك مۇتهخهسسىلهرنى ھۆرمهتلهپ،  ئۇالرنىڭ قهدرىنى بىلسىمۇ،  ئۆز  -
یۇرتىنىڭ ئوخشاش سهۋىیىدىكى مۇتهخهسسلىرىنى ھۆرمهتلىمهیدىغان شىركهتلهر 

  بار.
قالغىنى بىر قېتىم ھاۋا ئارقىلىق سهپهرگه چىققىنىمدا ئایروپىالن كېچىكىپ 

یادىمدا. شۇ چاغدا ئایروپىالن خىزمهتچىلىرى كېلىپ چهتئهللىك یولۇچىالرغا 
پایپىتهك بولۇپ ئۆزرە ئېیىتسىمۇ،  ئهرەب یولۇچىلىرىغا پهرۋامۇ قىلىپ قویمىغان 
ئىدى،  ۋەتهنداشلىرىغا قىلچه ئهھمىیهتسىز قاراپ،  ئۇالرغا بىرەر ئېغىز ئۆزرە یاكى 

ئىدى،  شۇ پهیتته،  بىز ئۈچۈن ئۆز زېمىنىمزدىمۇ قىلچه كهچۈرۈم سۆزى قىلىشمىغان 
  قهدىر ـ قىممىتىمىزنىڭ یوقلىقىنى ھېس قىغان ئىدىم...

بىز بىر ـ بىرىمىزنى خار كۆرىۋاتقان یهردە،  باشقىالردىن قانداقمۇ ئىززەت ـ 
  ھۆرمهت كۈتهلهیمىز؟! 

  دە!... ھهقىقهتهنمۇ، " ئۆزىگه بۆرە،  دوشمهنگه مۈشۈك " دېگهن مۇشۇ ـ 
قېرىنداشلىرىم! ئهۋالتلىرىمىز،  باللىرىمىزنىڭ قهلبىگه ئىززەت ـ غورۇر ئۇرۇقىنى 

  تىكلهیلى! 
ئىسالم دىنىمىز خارلىنىشقا،  ھاقارەتلىنىشكه،  بىچارىلىققا قارشى تۇرىسىمۇ،  
مۆمىننىڭ ئهڭ مۇھىم سۈپهتلىرىدىن بىرى ئىززەت بولسىمۇ،  نېمه ئۈچۈن مۇشۇنداق 

  ـ قایغۇغا،  ئهلهمگه،  خورلۇققا سالىدىغان مىسالالر جىق ؟؟! ئادەمنى غهم 
قېرىنداشلىرىم ! باش ئېگىش،  بویسۇنۇش یهرشارنىڭ ۋە ھایۋانالرنىڭ 
سۈپهتلىرىدىندۇر،  ئۇالرنى ئالالھ بهندىلىرىگه بویسۇندۇرۇپ بهرگهن،  باش 

ر ئۈچۈن ئۇالر بىلمهمدۇكى،  ئۇال:«ئهگدۈۈرپ بهرگهن،  ئالالھ تائاال دەیدۇكى 
ھایۋانالرنى قۇدرەت  قولىمىز بىلهن خهلق ئهتتۇق،  ئۇالر ھایۋانالرنى باشقۇرۇپ 
تۇرغۇچىالردۇر؛ ھایۋانالرنى ئۇالرغا بویسۇندۇرۇپ بهردۇق،  ئۇالر ھایۋانالرنىڭ 

  ـ ئایهتلهر).  72 -71یاسىن سۇرىسى،  (،  »بهزىسىنى مىنىدۇ،  بهزىسىنى یهیدۇ
هت مۆمىنلهر ئۆز ئارا مۇئامىله قىلغان بىر ھالهتته باش ئېگىش،  بویسۇنۇش پهق

مۆمىننىڭ سۈپهتلىرى قاتارىدا بوالالیدۇ،  چۈنكى مۆمىن ئۆز قېرىندىشى ئالدىدا 
  كهمتهر،  مۇالیىم بولۇشى الزىم. 

ئى مۆمىنلهر! سىلهردىن كىمكى مۇرتهد بولىدىكهن،  ئالالھ  « ئالالھ تائاال دەبدۇكى:
ھ ئۇالرنى سۆیدىغان،  ئۇالرمۇ ئالالھ نى سۆیدىغان،  مۆمىنلهرگه ئۇنىڭ ئورنىغا ) ئالال(

یولىدا جىھاد قىلىدىغان ۋە ماالمهت  ئالالھنىڭكۆینىدىغان، كاپىرالرغا شهپقهتسىز،  
بۇ سۈپهتلهر بىلهن (قىلغۇچىنىڭ ماالمىتىدىن قورقمایدىغان بىرقهۋمنى كهلتۇرىدۇ.

بهندىلىرىدىن) خالىغان (الھ ) ئۇنى ئال (پهزلىدۇركى،   ئالالھنىڭسۈپهتلىنىش ) 
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» ئالالھ ) ھهممىنى بىلگۈچىدۇر  (پهزلى ) كهڭرىدۇر،   ( ئالالھنىڭكىشىگه بېرىدۇ. 
  . ـ ئایهت54مائىدە سۇرىسى،  

ئىبنى مهسئۇد رەسۇلۇلالھنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋایهت قىلىدۇ :" ھهرـ بىر 
ىن ئادەمنىڭ دەۋزەخكه كىرىشى ھارام چىقىشقاق ۋە كىشىلهرگه یېق  ، كهمتهر مۇالیىم

  ھهدىس.  -3742قىلىنغان "،  ئىمام ئهھمهد رىۋایهت قىلغان، 
  قېرىنداشلىرىم ! 

ھاقارەت ۋە ئار ـ   ، بۇرۇنقى ئهرەبلهرمۇ ئىززەت ـ غورۇرلۇق ئىدى،  خارلىق
نومۇسنى قوبۇل قىلمایتتى. ھهزرىتى ئائىشىدىن رىۋایهت قىلىندۇكى،  رەسۇلۇلالھ 

ڭغا:" قهۋمىڭ كهئبىنىڭ ئىشكىنى نېمىشقا ئىگىز كۆتىرىپ سالغانلىقىنى ئۇنى
بىلهمسهن؟" دېگهن،   ئائىشه دەیدۇ مهن:"یاق" دەپ جاۋاب بهرسهم،  رەسۇلۇلالھ 
مۇنداق دېدى:" ئۇالر خالىغان كىشىلهرال كىرەلىسۇن دەپ شۇنداق قىلغان. بىرەرسى 

ویسىمۇ،  كىرەي دەپ قالغان چاغدا  كىرمهكچى بولۇپ قالسا،  یۇقۇرى چىقىشقا یول ق
  دە،   ئۇ چۈشۈپ كېتهتتى"،  مۇسلىم رىۋایهت  قىلغان.  -ئىتتىرۋېتهتتى

  قېرىنداشلىرىم !      
غورۇرنى دەپ پهقهت خالىغان ئادەملهرنىال بۇ بهیتىلالغا  -ئۇالر ئىززەت 

  كىرگۈزەتتىى.
قایتا تىكلهپ بېرىشىنى ئالالھ دىن ئىسالم ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ ئىززەت ـ غورۇرنى  

  تىلهیلى!. 
قۇددۇس ئىشىكىدىن مۇسۇلماندىن باشقىسى   ، بىز ئالالھ دىن تىلهیمىزكى

كىرمىسه ئىكهن،  ھهر قانداق ئىسالم یۇرتىغا كىرىدىغانالر پهقهت مۇسۇلمانالرنىڭ 
  قوشۇلۇشى ۋە رۇخسىتى بىلهن كىرسىكهن!. 

هیدىغان تائهت ئىززتنى،  كىتاب ـ ئالالھنى ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىنىڭ رازىلىقىنى كۆزل
دىنىنى چىڭ تۇتۇش ئىززىتىنى،  ئالالھ غا ھهقىقى  ئالالھنىڭسۈننهتكه الیىق ھالدا 

دۈشمهنلىرىنى  ئالالھنىڭئىشىنىش ۋە مۇستهھكهم تهۋرەنمهس ئىشهنچ ئىززىتىنى؛ 
بىلهن ھېیقتۇرىدىغان،  خار قىلىدىغان،  ئۇالرنىڭ یامانلىقلىرنى،  كۆرەڭلىلىرىنى یهر 

  . یهكسان قىلىدىغان ھهقىقى ئىززەتنى قایتا قولىمىزغا بېرىشىنى ئالالھ دىن تىلهیمىز
ھۆرمىتىمىز شهخىس ۋە ئۈممهت مىقیاسىدا چوقۇم قایتا تىكلىنىشى   -ئىززەت 

كېرەك،  ئۈممهت ئىززەت ئىچىدە بهرپا بولۇشى،  شهخىسمۇ ئېززىتىنى قایتىدىن 
  قولىغا ئېلىشى الزىم. 

  هنبهسىئىززەت م
ئىززەتنىڭ پهقهتال بىر مهنبهسى بار: كىمكى ھهقىقى ئىززەتنى خالىسا ئۇچوقۇم 

دەل مۇشۇ بىردىنبىر،  ئۇلۇغ مهنبهگه ئىلتىجا قىلماي   ، مۇشۇ مهنبهگه قایتىشى كېرەك
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  ئامال یوق! 
ھهقىقهتهنمۇ،   ئۇبىردىنبىر مهنبهدۇر،  مهڭگۈ خورماس،  تۈگمهس ـ پۈتمهس 

م زىیان سااللمایدىغان،  ھېچ كىم ئاجىزلىتالمایدىغان،  باشقا ھېچ مهنبهدۇر؛ ھېچ كى
كىمدىن كۈچ تولۇقالشقا ھاجىتى چۈشمهیدىغان مهنبهدۇر! ئۇـ ئهزىز ھهم ئىززەت ئاتا 

  قىلغۇچى،  بارلىق ئىززەت ۋە قۇدرەتنىڭ مهنبهسى یالغۇو ئالالھ دۇر! 
ەیدىكهن،  بارلىق ئىززەت كىمكى ئىززەت ـ شهرەپ ئىزد« ئالالھ تائاال دەیدۇكى : 

  ـ ئایهت. 10فاتىر سۇرىسى،  » ئالالھ غا مهنسۇپتۇر ! 
ئېیتقىنكى،  " پادىشاھلىقنىڭ ئىگىسى بولغان ئى ئالالھ :« یهنه ئالالھ تائاال دەیدۇ 

! خالىغان ئادەمگه پادىشاھلىقنى بېرىسهن،  خالىغان ئادەمدىن پادىشاھلىقنى تارتىپ 
ى ئهزىز قىلىسهن،  خالىغان ئادەمنى خار قىلىسهن؛ ھهممه ئالىسهن؛ خالىغان ئادەمن

» خهزىنىسى) سېنىڭ قولۇڭدا،  سهن ھهقىقهتهن ھهممىگه قادىرسهن! (یاخشىلىقنىڭ 
  ـ ئایهت).  26ئال ئىمران سۇرىسى،  (

بۇ یهر یۈزىدە یالغۇز بىرال ئاسمانالر ۋە زېمىننىڭ ئىگىسى بولغان ئالالھ ئىززەتنىڭ 
  ئىگىسىدۇر. 

پهیغهمبىرىگه ۋە مۆمىنلهرگه  ئالالھنىڭئىززەت ئالالھ غا،  « الھ تائاال دەیدۇكى : ئال
  ـ ئایهت. 8مۇنافىقۇن سۇرىسى،  » مهنسۇپ،  لېكىن مۇناپىقالر بىلمهیدۇ

  قېرىندىشىم !   
دوستىڭىزغا دۇئا قىلماقچى بولغىنىڭىزدا، " ئالالھ سىزنى ئهزىز قىلسۇن!"  

الھ دىن كېلىدۇ،  یهر یۈزىدىكىلهر ئۆز ئىززەتلىرىگه ئىگه دەیسىز،  دېمهك ئىززەت ئال
  ئىلكىدىكىلهردۇر. ئالالھنىڭئهمهس،  چۈنكى ئۇالر ھهممىسى 

گۈزەل ئىسىملىرىنىڭ قاتارىدا:" ئهزىز،  ئىززەت ئاتا قىلغۇچى،  بارلىق  ئالالھنىڭ
  مۇلۇكنىڭ ئىگىسى" بار. 

خالىغان ئادەمگه ئاتا قىلىدۇ،  شۇڭا ئالالھ تائاال ئىززەتنىڭ ئىگىسىدۇر،  ئۇنى 
ئالالھ نى قویۇپ ئۆزىنى بهندىلهرگه خار قىلىپ بهرگهنلهردىن ئىززەت ـ شهرەپنى 

  ئېلىۋېتىدۇ،  چۈنكى ئالالھ تائاال ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ ئىگىسىدۇر.
  قېرىندىشىم ! 

ئهگهرسهن مهلۇم بىر ئىنسانغا ئىلتىجا قىلساڭ،  ئۇ بۈگۈن ئهزىز بولغان 
قدىردىمۇ،  ئهته خار بولۇپ؛ بۈگۈن باي بولغان تهقدىردىم،  ئهته یوقسۇل بولۇپ ته

  قالىدۇ؛ بۈگۈن تىرىك بولسىمۇ،  ئهته ئۆلۈپ كېتىدۇ. 
  بىچارە بىچارىگه ئىلتىجا قىالمدۇ؟ 
  یوقسۇل یوقسۇلغا ئىلتىجا قىالمدۇ؟

  ئاجىز ئاجىزغا ئىلتىجا قىالمدۇ؟ 
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هرق بولغان ئادەمگه ئېسىالمدۇ یاكى ئۆزنى سۇغا غهرق بولغان ئادەم یهنه بىر غ
  قۇتۇلدۇراالیدىغان بىرىگه ئېسىالمدۇ؟!

یوقىلىۋاتقان كىشى یوقىلىۋاتقان كىشىگه ئېسىالمدۇ یاكى مهڭگۈلۈك تىرىك زاتقا 
  ئېسىالمدۇ؟!

  قېرىندىشىم ! 
ا ئهگهر سهن ئىززەتنى خاالیدىغان بولساڭ،  ئۇنداقتا ئالالھ تائاالغا یۈزلهن،  ئۇنىڭغ

  ئىلتىجا قىل،  ئۇنىڭغا تهۋەككۇل قىل،  ئۇنىڭغا تایانغىن ! ئۇنىڭغا ئىشهنگىن!
كىمكى ئىززەت ـ شهرەپ ئىزدەیدىكهن،  بارلىق « ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ : 

  ـ ئایهت. 10فاتىر سۇرىسى،  » ئىززەت ئالالھ غا مهنسۇپتۇر!
لهپ قىالمدۇ؟  بارلىق ئۇالركاپىرالرنىڭ قېشىدىن ئىززەت ۋە قۇدرەت ته« یهنه:

  ـ ئایهت. 139نىسا سۈرىسى »  ئىززەت ۋە قۇدرەت   ئالالھ غا مهنسۇپ!
  بىر نهسىھهتچى،  پهیالسوپ شائېر ئېیىتقان : 

  " ئهزىز " سۈپهتلىك زاتنىڭ ھىمایه سىدە ئىززەت بار،  
  قىالر ئالالھ ئۇنى خار!   ، تېۋىنسا قولالرغا كىم

نىڭ خوجایىنىغا پایدا مهنپهئهت كۆزلهپ،  كىمكى بىرەر خىزمهتكه یاكى ئۇ
بۇیرۇق ـ  ئالالھنىڭقورساق بېقىش ئۈچۈن تېۋىنىپ،  ئۇنىڭ بۇیرۇق ـ چهكلىمىلىرىنى 

چهكلىمىلىرىنىڭ ئالدىغا قویسا،  ئۇ چوقۇم نادان،  گۇناھكار ۋە پهس ئادەمدۇر. چۈنكى 
هتنىڭ خىزمهت ئۈچۈن بىچارە ھالهتكه چۈشۈپ قالغان ئادەمنىڭ:" مهن خىزم

  قۇلىمهن " دېگهنلىكىنى ئۈچرىتىسهن.
  مهن ئۇنىڭغا دەیمهن :  

ئۇلۇغ ئالالھ ئارقىلىق ئىززەت ـ غورۇرىڭنى تىكله! شۇنىڭدا مهڭگۈ بىچارە ھالهتكه 
چۈشۈپ قالمایسهن؛ سهن ھهرگىزمۇ خىزمهتنىڭ قۇلى ئهمهسسهن،  بهلكى سهن ئۇلۇغ 

 قۇلىسهن !. ئالالھنىڭ
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  یهتتىنچى پهسىل: 

  ھ نهدەئالال
  تهرجىمه قىلغۇچى : ھىاللى -ئاپتورى: دوكتور خالىد ئهبۇ شادى 

  ئالالھ نهدە؟
  زامانهم بۇ دېمه ھهرگىز ئۆتهر بولساڭ پاراغهتته، 

  دېگىن دائىم:رەببىم مېنى بایقاپ تۇرار بۇ سائهتته.
  قىالر ئالالھ بىپهرۋالىق دەپ ئویلىما بىرەر لهھزە، 

  مایسهن نه خىلۋەتته...خهۋەرداردۇر ئهسرارىڭدىن بوالل
  قۇرئان كهرىم جىلۋىسىدىن:

  ئایهت.-14كۆرۈپ تۇرىدىغانلىقىنى ئۇ بىلمهمدۇ؟) ئهلهق سۈرىسى  ئالالھنىڭ(     
  كىتاپچه:

ئۆزلىرىنى كۈزىتىپ تۇرىدىغانلىقىغا سهل قاراپ، ئادەملهردىن یوشۇرۇن  ئالالھنىڭ 
انلىقىنى ئهسلهپ،  ئالالھ غا یوشۇراالیدىغ ئالالھدىنئىشالرنى قىلماقچى بولسىمۇ، 

خۇددى كۆز ئالدىلىرىدا تۇرغاندەك سهمىمى ئىبادەت قىلىش ۋە ئۇنىڭدىن ھهقىقى 
  یۇسۇندا قورقۇش یولىغا یۈزلىنهر دېگهن ئۈمۈدته تۆھپه قىلىندى.

  كىتاپچىنىڭ مهزمۇنى:  
  * قهدىرلىك دوستۇم، دۇزاخ ئوتىدىن ساقلىنىڭ!

  ھایا قىلىڭ!ھهقىقى  ئالالھدىن* بۇرادىرىم،  
  قورقۇشنىڭ نادىر ئۈلگىلىرى ئالالھدىن* 

  * ھایا قىلىشنى قانداق ئۈگىنىش كېرەك.
  مهخلۇقاتلىرى ئارىسىدىكى قىممىتىڭ قانچىلىك؟ ئالالھنىڭ* 

  ھایا قىلىش ۋاقتى یېتىپ كهلدى:
  ئۆزەڭدىن -1
ئالالھ ساڭا نهدە بولۇشۇڭدىن قهتئنهزەر سېنى كۆرۈپ تۇرىدىغان ۋە قىیامهت   

ئالدىدا دۇزاخ دەرۋازىسى ئالدىدا ئۆزەڭگه گۇۋاھ بولىدىغان كۈزەتچى  ئالالھنىڭكۈنى 
  قىلىپ یاراتقان ئۆز قۇلىقىڭ، كۆزۈڭ ۋە تىرەڭدىن ھایا قىلغىن.

ئالالھ تائاال دەیدۇ:((ئۇالر دۇزاخقا كهلگهن چاغدا، ئۇالرنىڭ قۇالقلىرى، كۆزلىرى    
دە گۇۋاھلىق بېرىدۇ))فۇسسىلهت سۈرىسى ۋە تېرىلىرى ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى ھهققى

  ئایهت.-20
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رەسۇلۇلالھمۇ دەل مۇشۇ تۈپهیلى كۈلۈپ تاشلىغان ئىدى، ئهنهس ئىبنى مالىك   
  مۇنداق بایان قىلغان:

رەسۇلۇلالھنىڭ ئالدىدا تۇراتتۇق،  ئۇ كۈلۈپ تاشالپ:"نېمىگه كۈلگىنىمنى   
رەسۇلى یاخشى  ھنىڭئالالبىلدىڭالرمۇ؟" دەپ سورىدى،  بىز :"ئالالھ ۋە 

ئۆز  ئالالھنىڭبىلگۈچىدۇر!"دەپ جاۋاپ بهردۇق، رەسۇلۇلالھ مۇنداق دېدى:"
 "ئى پهرۋەردىگارىم! بهندىسىگه قىلىدىغان سۆزىگه كۈلىۋاتىمهن، بهندە مۇنداق دەیدۇ:

"دەیدۇ، ئاندىن  "ئالالھ ئۇنىڭغا جاۋابهن :"شۇنداق! مېنى زۇلۇمدىن ساقالیتتىڭغۇ؟
"ئۇنداقتا مهن ئۆزەمگه ئۆزەمدىن باشقا گۇۋاھچى بولىشىغا بهندە ئۇنىڭغا:

ئۇنىمایمهن".رەسۇلۇلالھ مۇنداق دېدى:ئاندىن ئالالھ ئۇ بهندىنىڭ ئاغزىنى 
پىچهتلىۋىتىپ، ئۇنىڭ ئهزالىرىغا :"سۆزله" دەیدۇ، ئهزالىرى ئۇنىڭ قىلمىشلىرىنى 

ى ئهسلىگه سۆزلهپ چىقىدۇ...ئاندىن ئالالھ بهندىسىنىڭ سۆزلهش ئىقتىدارىن
مهن دەل  كهلتۈرىدۇ، شۇ چاغدا بهندە ئۆزئهزالىرىغا كایىپ:سىلهردىن جاق تویدۇم!

  سىلهر ئۈچۈن جاپا چهككهنتىمغۇ!"دەیدۇ...
مۇشىنىڭغا ئوخشاش ئالالھ تائاالدىن  ۋە ئاخىرەت كۈنىنىڭ تهییارلىقىدىن یۈز   

-سىلهر«قىلىدۇ: ئۆرىگهنلهرگه، دۇزاخ ئهھلىگه ھېساپ كۈنى ئالالھ مۇنداق خىتاپ
دۇنیادىكى چېغىڭالردا قۇلىقىڭالرنىڭ، كۆزۈڭالرنىڭ،  تېرىلىرىڭالرنىڭ ئۆز 

یهنى یامان ئىشالرنى  -زېیىنىڭالرغا گۇۋاھلىق بېرىشىدىن ساقالنمىغان ئىدىڭالر 
قىلغان چېغىڭالردا، رەسۋا بولۇشتىن قورقۇپ كىشىلهردىن یوشۇرغان ئىدىڭالر،  

ڭ ئۆز زېیىنىڭالرغا گۇۋاھلىق بېرىدىغانلىقىنى ئویلىمىغان ۋەھالهنكى ئهزالىرىڭالرنى
ئىدىڭالر، لېكىن سىلهر قىلمىشىڭالردىن نۇرغۇن ئىشالرنى "ئالالھ بىلمهیدۇ"دەپ 

  ئایهت.-22فۇسسىلهت سۈرىسى»گۇمان قىلدىڭالر 
  دۇردانه

  شاملىق ئابدۇلال بىننى ئابدۇلالھ مۇنداق بىر ئهقىل دۇردانىسى ئېیتقان:  
  ۆمۈر، كۆپىیهر گۇناھ، ئۆتهر ئ

  خاتالىقالر تهكرار بى ئىسالھ.
  تانالماسسهن بىر گۇناھتىنمۇ، 

  ئهزالىرىڭ بولغانداگۇۋاھ!
  قېرىماستىن ئۆتسهم دەر ئىنسان، 

  ئهجهپ!
  قىلماي ئۆلۈمدىن ئاگاھ!

  ھایا قىلىش ۋاقتى یېتىپ كهلدى
  مهخلۇقاتالردىن-2
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جىنالر،   -سىزالر، ئىنسىھایاتلىقالر، جان-چۈنكى، بارلىق مهخلۇقاتالر  
دەریاالر،  زېمىن ۋە ئوكیانالر ھهممىسى ھېچ بىر توختاپ -ماالئىكىلهر،  تاغۇ

  قالماستىن ئالالھ نى یادالپ تهسبىھ ئېیتىپ تۇرىدۇ.
ئالالھ تائاال ھهق دېگهنكى:(( كائىناتتىكى ھهرقانداق نهرسه ئالالھ نى پاك دەپ 

الر ئوخشاش بولمىغانلىقى ئۈچۈن) ئۇالرنىڭ مهدھىلهپ تۇرىدۇ،  لېكىن سىلهر (تىلىڭ
  ـ ئایهت. 44مهدھىسىنى سهزمهیسىلهر)) ئىسرا سۈرىسى،  

رەسۇلۇلالھمۇ بىر ھهدىسته،  ئالالھ قا ئىبادەت قىلغۇچىالرنىڭ ئىنتایىن   
كۆپلۈكىنى،  ھهتتا ئاسمانمۇ ئۇالر بىلهن تولۇپ كهتكهنلىكىنى بىزگه مۇنداق بایان 

ان ھهقلىق رەۋىشته غىچىرالپ تۇردى،  ئالالھ بىلهن قهسهمكى،  قىلغان ئىدى:" ئاسم
پاكلىقىنى مهدھىلهپ سهجىدە قىلىپ  ئالالھنىڭئاسماندىكى ھهر ـ بىر غېرىچ ئورۇندا 
  تۇرغان پهرىشتىنىڭ پىشانىسى بار". 

ئالالھ ھهقىقهتهن پاكتۇر ئاسمان ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھ غا   
تۇرغان پهرىشتىلهرنىڭ جىقلىقىدىن ۋە ئېغىرلىقىدىن غىچىرالپ ئاۋاز  سهجىدە قىلىپ

  چىقارماقتا!
بهلكى، ئهقىل یهتمهیدىغان، ئىنسان تهسهۋۋۇر قىاللمایدىغان مهخلۇقاتالر بار،   

تهسبىىھ ئۈچۈن یاراتقان.رەسۇلۇلالھ ئۇ مهخلۇقاتالرنىڭ قانداق -ئالالھ ئۇالرنى زىكرى
  غانلىقىنى مۇنداق بایان قىلغان:زور ۋە قانداق چوڭ یارىتىل

"ئهرش خادىملىرىدىن بولغان بىر خۇراز توغرىسىدا سۆزلهشكه ماڭا رۇخسهت   
قىلىندى، ئۇنىڭ ئىككى پۇتى یهر تېگىدە،  تاجىسى ئۈستىدە ئهرش تۇرىدۇ، ئۇنىڭ 
قۇالق پۇپىكى بىلهن مۇرىسىنىڭ ئارلىقىنىڭ مۇساپىسى یهتته یۈز یىل قۇش ئۇچقۇدەك 

  ئۇ پهرىشته :"قارارگاھىڭدا پاكتۇرسهن"دەپ تۇرىدۇ". كېلىدۇ،
  سىزمۇ ئېیتىڭ:"سۇبھانهلالھ!ئالالھ بۈیۈكتۇر!  

ئالالھ ئۇلۇغدۇر!"رەسسۇلۇلالھنىڭ بۇ ھهدىسىنى ھهر دائىم تهكرارالڭ:"ھهر قانداق 
  مهخلۇقات ئىنسان بالىسىغا قارىغاندا ئالالھ غا تېخىمۇ ئىتائهتچاندۇر!"

تابىئىنالردىن بولغان ئابدۇلالھ ئىبنى ئهۋن ئهلمىسرى  بۇ ھهدىسنى مهشھۇر
  ئاڭالپ، دەرھال مۇنداق دېگهن:

"بىرىڭالر ئۆزى مىنگهن ئۇلىغى، كهیگهن كېیىمى ئۆزىگه قارىغاندا ئالالھ غا   
  تېخىمۇ كۆپ زىكرى ئېیتىدىغانلىقىدىن ئۇیالمامدىغاندۇ؟"

  *دوزاختا كۆیمهسلىك ئۈچۈن
  شۇنداق دەپ سهندىن سوراپ باقاي:سۆیۈملۈك قېرىندىشىم!مهن 

  ئویالپ كۆر، ئادىشىپ قایسى بىر یۇلتۇز، 
  توپىدىن ئایرىلسا مهقسهتكه خىالپ، 
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  ئهمرىدىن چهتنىگهن ھامان،  ئالالھنىڭ
  ۋەیران بوپ،  یۈكسهكتىن چۈشىدۇ غۇالپ، 

  گۇناھكار ئاسىالر ئىبرىتى ئۈچۈن، 
  ئۆرتىلىپ بوشلۇقتا بولىدۇ خاراب!

  غان ھهق دىن ئۈستىگه، ھایاتىڭ قۇرۇل
  ئوربىتىڭ، ئىچىدە ساۋاب.-شهرىئهت

  كائىنات گۈلتاجى، بۇرچۇڭ قالدۇرۇپ، 
  كېتهمسهن زااللهت یولىغا قاراپ؟!

قېرىندىشىم! خۇددى یۇلتۇز ئالالھ بهلگىلهپ بهرگهن ئوربىتىنى تهرك قىلسا   
ئالالھ  ، ىتىدىنئۆرتۈلۈپ كۆیۈپ كهتكهندەك،  ئىنسانمۇ ئالالھ قا ئىتائهت قىلىش ئورب

قا بویسۇنۇش یولىدىن چىقىپ كهتسه ئۆرتىلىپ كۆیىدۇ! دۇنیادا كۆیمهستىن،  
دۇزاختا كۆیىدۇ!شۇڭا ئالالھ یولىدىن بۇرۇلۇپ كهتمه، ئوربىتىدىن بۇرۇلۇپ كهتمه، ئۆز 

  بۇرچۇڭ بىلهن قارشىالشما!شۇندىال دۇزاخ ئوتىدا كۆیۈشتىن ساقلىناالیسهن!
  كهلدى. ھایا قىلىش ۋاقتى یېتىپ

  ماالئىكىلهردىن-3
خاتىرلهپ، ئۇالرنى ئالالھ -كىچىك قىلمىشلىرىڭنىڭ ھهممىسىنى كۈزىتىپ-چوڭ  

قا مهلۇم قىلىپ تۇرىدىغان، ئىشلىرىڭنى تهقىپ قىلىپ، نهپهسلىرىڭنىمۇساناپ 
  تۇرىدىغان سېنى قوغداۋاتقان ئىككى پهرىشتىدىن ھایا قىلغىن!

الپ قالماستىن سېنىڭ گۇناھلىرىڭنى ئۇ ئىككىسى غهپلهتته قالماستىن، ئۇخ
كۆرۈپ تۇرىدۇ،  ھالبۇكى ئۇالر گۇناھنىڭ مهنىسىنى بىلمهیدۇ، بهلكى نېمىگه 

یامان ئىشلىرىڭغا گۇۋاھ بولىدۇ، ئالالھ -بۇیرۇلغان بولسا شۇنى قىلىدۇ، سېنىڭ یاخشى
 قا ئىتائهت قىلساڭ سهن بىلهن بىر سهپته تۇرسا، گۇناھ قىلساڭ ساڭا قارشى سهپته
تۇرىدۇ،  ئالالھ تهئاالبىزگه ئېیتقان شۇ كۈندە، ئۇالر گۇۋاھلىقنى ئادا قىلىپ ئامانهتنى 

  تاپشۇرۇشقا تهییار:
((كىشىلهرنىڭ نامه ئهىمالى ئوتتۇرىغا قویۇلىدۇ،  گۇناھكارالرنىڭ ئۇنىڭدىكى 

كىچىك -خاتىرلهردىن قورققانلىقىنى كۆرىسهن، ئۇالر:"ۋاي بىزگه!بۇ نامهئهمالىغا چوڭ
ئایهتنىڭ بىر -49ناھنىڭ ھهممىسى خاتىرلىنىپتىغۇ؟"دەیدۇ))كهھف سۈرىسى گۇ

  قىسمى.
ئىبنى ئابباس مۇنداق تهپسىر قىلغان:"بۇ ئایهتتىكى كىچىكى تهبهسسۇمنى، چوڭى 

  كۈلكىنى كۆرسىتىدۇ"...
شۇڭالشقا مۇجاھىد ساڭا كۆیۈنۈپ، چىن قهلبىدىن مۇنداق نهسىھهت   

تىكى خاتىرلهشتىن چۆچۈگهن، ھالبۇكى"زۇلۈم" دىن قىلغان:"كىشىلهر مهزكۇر ئایهت
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چۈششهك گۇناھالردىن ساقلىنىڭالر، چۈنكى ئۇششاق -چۆچۈمىگهن، شۇڭا ئۇشاق
  گۇناھالر یىغىلىپ ئېگىسىنى ھىالك قىلىدۇ".

  یوشۇرۇن قىلغانالر ناشایان قىلىق، 
  سىرىنى ساقالشقا قىاللماس ئامال، 

  -مۇمكىنمۇ یوشۇرۇش،  ئىككى پهرىشته
  نىدا شاھىد، ھهم رەببى زۇلجهالل؟!یې

  ھىكمهت
  مالىك ئىبنى دىنار مۇنداق رىۋایهت قىلىدۇ:  
ئېشهكلىك بىر ئادەم دەریانىڭ یېنىدا كېتىۋاتاتتى، ئۇ ئېشىگىدىن چۈشۈپ،    

ئاغزىدا بىرنى ئىسقىرتقان، شۇنىڭ بىلهن یاخشىلىق پۈتكۈچى پهرىشته بىلهن 
قالغان،  یامانلىق پۈتكۈچى پهرىشته:"ئۇ ئویناپ یامانلىق پۈتكۈچى پهرىشته تالىشىپ 

ئىسقىرتتى"دېسه، یاخشىلىق پۈتكۈچى پهرىشته :"ئۇ ئېشىگىنى سۇغارماقچى"دەیتتى 
ئاندىن ئالالھ ئۇالرغا بىر پهرىشته ئارقىلىق مۇنداق بۇیرۇق یهتكۈزدى:"ئىسقىرتقىنىنى 

  خاتىرلهڭالر، ئالالھ ئۆزى چۈشىنىدۇ".
  دەك یېنىك، گۇناھىڭ بولسىمۇ زەررى

  مهقسهتلىك قىلدىڭمۇ،  سۈرۈشته باردۇر.
  یامانلىق تاپارسهن یامانلىقىڭغا، 

  ئىزگۈلۈكلىرىڭگه ئۇتۇقالر باردۇر، 
  بۇ مهنا بایانى ئۇلۇغ رەببىڭنىڭ، 
  سۈرەئى"زىلزال"دا بهر قاراردۇر.

  قېرىندىشىم! شۇنداقال:   
  قهۋمىڭدىكى یاخشى كىشىلهردىن ھایا قىلغىن! -4
ى،  رەسۇلىمىز ئېیتقانكى:"خۇددى قهۋمىڭ ئىچىدىكى سالىھ كىشىلهردىن چۈنك   

  ھایا قىلىشىڭنى تهۋسىیه قىلىمهن". ئالالھدىنھایا قىلغىنىڭدەك،  
قېرىندىشىم ماڭا چىن سۆزۈڭنى ئېیتىپ باققىن،  ئهگهر ئۆز تۇققانلىرىڭ    

رەت قىلسا،  ئارىسىدىن بىر سالىھ كىشى ئۆیۈڭگه قهدەم تهشرىپ قىلىپ سېنى زىیا
ئاندىن سېنى ئۆزى بىلهن بىلله ناماز ئوقۇشقا بۇیرۇسا،  ئهگهر سهن بىناماز ئادەم 
بولغىنىڭدا،  ھالىڭ قانداق بوالر ئىدى؟ یاكى ئۇ تۇققىنىڭ سېنى قۇرئان ئوقۇشقا 
تهكلىپ قىلسا،  قاراپ كۆرگهندە،  ئۆیۈڭدىكى قۇرئان كهرىمنى توپا بېسىپ یاتقان،  

قى رامىزان ئایلىرىدىن بېرى سۈرتۈپ قویۇشقا یارىمىغان بولساڭ؛ ئۇنى ئۆتكهن یىل
یاكى ئۇ ساڭا ئهڭ یېقىن مهسجىدنى كۆرسۈتۈپ قوي دېسه،  ھالبۇكى،  سهن 
یاستۇقىڭنى قىرالپ ئۆیدىن چىقمایدىغان،  پهقهت ئۆیۈڭدىال ناماز ئوقۇیدىغان ھورۇن 
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ئىدىڭ؟! قانداق ئىنكاس قایتۇرار  ئادەم بولغان بولساڭ...بۇنداقتا قانداق ئهھۋالدا قاالر
  ئىدىڭ؟!!

چوقۇمكى،  سهن ئۇ كىشىدىن ھایا قىلىپ ئۇنىڭ كۆڭلىگه ئازار   
یهتكۈزمهسلىكىڭ ۋە ئۆز ئهیبىڭنى یوشۇرۇش ئۈچۈن ناماز ئوقۇیسهن،  قۇرئان 

ئالدىدا بۇنداق  ئالالھنىڭئوقۇیسهن یاكى مهسجىدكه یۈگرەیسهن... ئۇنداقتا،  ئۇلۇغ 
  سلىرى یوقمۇ؟!خىجالهت ھې

قېرىندىشىم! فهرقهد ئهل سهنگى تهسۋىرلىگهن مۇناپىقتهك بولۇپ قېلىشتىن   
ساقالن:" مۇناپىق كۈزىتىپ تۇرار؛ بىرەرسى كۆرۈنمىسىال یامانلىق ئىشكلىرىگه ئۆزىنى 

  ئۇرار،  ئۇ ئادەملهرنىال كۆزدە تۇتار،  ئالالھ نى كۆزدە تۇتماس".
  یا قىلىشتۇر!ھهقىقى ھایا ـ ئالالھ تىن ھا . 5

قېرىندىشىم! ئالالھ تىن ھایا قىلغىنكى،  ((ئۇ سېنى (نامازغا) قوپقىنىڭدا كۆرۈپ 
تۇرىدۇ،  ناماز ئوقۇغۇچىالر ئارىسىدىكى ھهركهتلىرىڭنى (سهجدە، رۇكۇ،  

  ـ ئایهتلهر. 219ـ  218قىیاملىرىڭنى) كۆرۈپ تۇرىدۇ)). شۇئهرا سۈرىسى،  
تلىرىدىن بىرى:((كۆزلهرنىڭ خىیانىتىنى ۋە سۈپه ئالالھنىڭبىلمهمسىلهركى،    

  ـ ئایهت.  19قهلبلهردىكى یوشۇرۇن سىرالرنى بىلىپ تۇرىدۇ)). غافىر سۈرىسى،  
ئالالھ كېچه ـ كۈندۈز دېمهي یوشۇرۇن ۋە ئاشكارا بارلىق ئهھۋالىڭالردىن   

ىد خهۋەرداردۇر،  ((سىلهر قهیهردە بولساڭالر،  ئالالھ سىلهر بىلهن بىرگه)). ھهد
  ـ ئایهتنىڭ بىر قىسمى. 4سۈرىسى،  

 ئالالھنىڭزااللهتكه چۆكۈپ،  گۇناھالرغا غهرق بولغان ئاشۇنداق بىرى ((  
  ـ ئایهت. 14(ئۇنى)كۆرۈپ تۇرىدىغانلىقىنى بىلمىدىمۇ؟)). ئهلهق سۈرىسى،  

قىلمىشىڭالرنى ئالالھ بىلمهي قالىدۇ دەپ ئویلىماڭالر! قىلىۋاتقان ئىشىڭالرنى 
ۆرمهي قالىدۇ،  دېگهن گۇماندا بولماڭالر! (( ئالالھ ھهقىقهتهن سىلهرنى ئالالھ ك

  ـ ئایهت. 1كۆزەتكۈچىدۇر)). نىسا سۈرىسى،  
بهلكى ئالالھ ئۆزى توغرىسىدا :((ھهر ـ بىر كىشىنىڭ قىلغانلىرىنى كۆزىتىپ،  

  ـ ئایهت. دېگهن...  32ئۈستىدە تۇرغۇچى)). رەئد سۈرىسى،  
  رىسىدا سهنمۇ بارسهن،  ئوقۇرمهن بۇرادەر!ھهر ـ بىر كىشىنىڭ ئا

ھۇمهید ئهتتهۋىل دېگهن ئالىم سۇالیمان ئىبنى ئهلىگه مۇنداق سۆز قىلغان:" ئهگهر   
ئالالھ كۆرۈپ تۇرىدۇ دەپ ئویلىغان ھالدا،  خىلۋەتته ئالالھ قا ئاسىیلىق قىلغان 

ە ئالالھ بولساڭ،  ھهقىقهتهن زور جىنایهتكه جۈرئهت قىلغان بولىسهن؛ ئهگهرد
  كۆرمهیدۇ دەپ ئویىلغان بولساڭ،  ئېنىق كاپىر بولغىنىڭ شۇ!".

  ھهي بۇرادەر!...  
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ئهبۇل فهرەج ئىبنى جهۋزى مۇنداق دېگهن ئىدى: "ئالالھ! ئالالھ! ئالالھ! ئۇ سهن  
مهۋجۇد بولماستىال سهن تهرەپته تۇرغان،  یهنى سېنىڭ یارىتىلىشىڭنى ھىمایه 

هن سىلهر بىلمهیدىغان نهرسىنى بىلمهن)) دېگهن. بهقهر قىلىپ،  پهرىشتىلهرگه:((م
  ـ ئایهت. 30سۈرىسى،  

سېنىڭ ئاز ـ پاز ئهمىلىڭنى كۆپكه ساناپ:((ئالالھ كۆپ زىكرى قىلغۇچى ئهر ۋە 
  ـ ئایهت،  دەپ تهرىپلىگهن.  34ئایالالر)). ئهھزاب سۈرىسى،  

كۆرسىتىپ: ((  سېنىڭ ئهسلى ئاتا ـ ئاناڭنىڭ خاتالىقىنىڭ ئۆزرىسىنى ساڭا
(شهیتان) ئالدامچىلىق ئۇسۇللىرى ئارقىلىق ئۇالرنى (یۇقىرى مهرتىۋىدىن تۆۋەن 

  ... ـ ئایهت) دېگهن 21مهرتىۋىگه) چۈشۈردى)). ئهئراف سۈرىسى،  
ئۇ سېنىڭ یارىماس قىلمىشلىرىڭنى: ((ئى ئىنسان! سېنى مهرھهمهتلىك   

  ـ ئایهت) 6؟)). (ئىنفىتار سۈرىسى،  پهرۋەردىگارىڭغا ئاسىیلىق قىلىشقا نېمه ئالدىدى
لىباسىغا یۆگهپ،  ئۆزىگه قىلغان مۇئامىلدە سېنى پایدىغا ئېرىشتۈرۈپ:((ئون  

  ـ ئایهت)دېگهن... 159ھهسسه ئارتۇق ساۋاپقا ئىگه بولىدۇ)). ( ئهنئام سۈرىسى،  
سهن یوق چاغدا سېنى ھىمایه قىلغان زات،  سهن بار چاغدا سېنى ھهرگىز   

ئۇچراتماس... ئۇ خۇددى سېنى قالغان مهخلۇقاتالرنىڭ ئالدىدا قویغىنىدەك،   زىیانغا
  سهنمۇ ئۇنى تهلهپلىرىگه قارىتا قهلبىڭدە بىرىنچى ئورۇنغا قویغىن!

  نادىر ئۈلگىلهر
A . :ئىبنى ئۆمهر بىلهن پادىچى  
 ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر مهككىگه كېتىۋاتقان سهپىرىدە، ئارام ئېلىش ئۈچۈن یولنىڭ  

بىر یېرىدە توختىدى.شۇ  چاغدا ئۇنىڭ یېنىغا بىر پادىچى یېتىپ كهلدى.ئابدۇلالھ 
ئۇنىڭغا ھهي پادىچى "ماڭا قویلىرىڭدىن بىرنى سېتىپ بهرگىن!" 
دېدى.پادىچى:"مهن قۇلمهن" دەپ جاۋاپ بهردى،  ئابدۇلالھ:"خۇجایىنىڭغا بىر قوینى 

لالھ بارغۇ؟"دېدى، ئىبنى ئۆمهر بۆرە یهپ كهتتى دېسهڭ بولمىدىمۇ؟"دىۋىدى، ئۇ:"ئا
یىغالپ كهتتى، كېیىن ئۇ قۇلنىڭ ئېگىسىگه بېرىپ، ئۇنى سېتىۋېلىپ ئازاد قىلدى ۋە 

  ئۇنىڭغا بىر توپ قوي سېتىۋېلىپ ئىنئام قىلدى...
كىمكى ئالالھ رىزاسى ئۈچۈن ھارامدىن ۋاز كېچسه، ئالالھ ئۇنىڭغا ھااللنى ئاتا    

ا ئىپپىتىنى ساقلىغان ئادەمنى ئالالھ بىر توپ قویغا ئىگه قىلىدۇ، بىر دانه قوي ئالدىد
  قىلدى...

B:شهھۋەتلهرگه غالىپ كهلگهن ھایا .  
مهدىنىلىكلهر ئارىسىدا بىر یاش یېگىت بار بولۇپ،  بارلىق نامازالرغا ئۆمهر ئىبنى   

خهتتاپ بىلهن بىرگه ھازىر بوالتتى، بۇ یىگىت كۆرۈنمهي قالسا ئۆمهر ئىبنى خهتتاپ 
ۇنىڭ ئهھۋالىنى سوراپ تۇراتتى. مهدىنىلىكلهردىن بىر ئایال بۇ یىگىتكه ئاشىق بولۇپ ئ
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قالغان ئىدى.بۇ ئایال ئۆز ئهھۋالىنى بهزى ئایالالرغا بایان قىلغاندا، بىرسى 
ئۇنىڭغا:"مهن ھېله ئىشلىتىپ ئۇ یىگىتنى سېنىڭ قېشىڭغا كىرگۈزۈپ بېرىمهن"دەپ 

  ۋەدە قىلدى.
یىگىتنىڭ ئۆتىدىغان یولىدا ئولتۇردى، یىگىت یولدىن ئۆتكهن ئۇ ھېلىگهر ئایال   

ئۇنىڭغا:"مهن  یېشىم چوڭىیىپ ئاجىزالپ قالغان مومایمهن، بىر قویۇم بار  ، چاغدا
ئىدى، ساغاي دېسهم ساغالمىدىم، ئالالھ رىزاسى ئۈچۈن یاردەم قىلغان 

ىگىتتىن ئۆزىگه بولساڭ"دېدى.یىگىت ئۇنىڭ ئۆیىگه كىرىشىگه ھېلىقى ئاشىق ئایال ی
یېقىنلىشىشنى تهلهپ قىلدى، یىگىت ئۆزىنى قاچۇردى، یىگىت ئۇ ئایالنىڭ تهلىپىگه 

  چۇقان كۆتهردى ۋە كىشىلهر یىغىلدى.-قهتئى ئۇنىمىغان چاغدا، ئایال ئالال
ئۇ ئایال:"بۇ یىگىت ئۆیگه بېسىپ كىرىپ ناشایهن ئىشقا زورلىدى"دەپ   

پ كېلىپ، ئۇنى ئۇرۇشقا باشلىدى ھهمدە یىگىتنى تۇرىۋالدى.كىشىلهر یىگىتكه ئېتىلى
  باغالپ ئۆمهر خهلىپىنىڭ ئالدىغا ئېلىپ بېرىشتى.

ئۆمهر ئۇنى كۆرۈشى بىلهنال:"ئى ئالالھ ئۇ توغرىسىدىكى ئویۇمنى یالغانغا   
چىقارمىغىن"دېدى.كىشىلهر ئۇنىڭغا ۋەقهنى بایان قىلدى.ئۆمهر یىگىتكه 

دى.یىگىت ھهقىقى ۋەقهنى سۆزلهپ بهردى.خهلىپه بۇرۇلۇپ:"ماڭا راست سۆزلىگىن"دې
  ئۆمهر :"ھېلىقى موماینى كۆرسهڭ تونۇمسهن؟"دەپ سورىغاندا، ئۇ :"تونۇیمهن"دېدى.

ئۆمهر ھېلىقى ئایالنىڭ خوشنىلىرىغا ئادەم ئهۋەتىپ، ئایالالرنى ئهكهلدۈرۈپ  
ئۆتكهن  یىگىتنىڭ ئالدىدىن ئۆتكۈزدى، ئۇ تونۇیالمایۋاتاتتى، ئاخىرى بىر موماي

چاغدا، یىگىت دەرھال:"ئى مۆمىنلهرنىڭ ئهمىرى مانا مۇشۇ شۇ "دېدى، ئۆمهر مۇبارەك 
دەررىسىنى كۆتۈرۈپ ئۇ مۇمایغا:"ماڭا راست گهپ قىل"دەپ بۇیرۇدى، مۇماي ۋەقهنى 
یىگىتنىڭ دېگىنىگه ئوخشاش بایان قىلدى، خهلىپه ئۆمهر:"ئارىمىزدا یۇسۇپ 

  ىلغان ئالالھ قا مهدھىیهلهر بولسۇن"دەپ توۋلىۋەتتى.ئهلهیھىسساالمدەك یىگىتلهرنى ق
  مۇبارەكنىڭ تویى مۇبارەك..

ئىمام، ئىسالم پىشىۋاسى تهرىپلىك ئابدلالھ ئىبنى مۇبارەكنىڭ دادىسى  ، بۇ  
مۇبارەك توغرىسىدىكى گهپ.مۇبارەك ئهسلى خۇجایىنى ئازات قىلغان قۇل 

  ولغان ئىدى.ئىدى.كېیىن ئۇ بىر باغدا ئىجارىكهش ئىشلهمچى ب
كۈنلهرنىڭ بىرىدە باغنىڭ ئېگىسى بىر توپ دوستلىرى بىلهن بىلله باغقا كىرىپ   

قالدى ۋە مۇبارەككه:"ئوبدان تاتلىق ئاناردىن ئۈزۈپ ئهكهلگىن "دېدى.ئۇ بىر قانچه 
ئانارنى ئهكهلگهن ئىدى،  ئاچچىق بولۇپ چىقتى، باغنىڭ ئېگىسى:"سهن تاتلىق  

-رىپ تونۇیالمامسهن؟"دەپ سورىدى.ئۇ "سىز ماڭا تاتلىق ئانارنى ئاچچىقىدىن ئای
ئاچچىقىنى تونۇشقا ماڭا رۇخسهت قىلمىغان تۇرسىڭىز"دەپ جاۋاپ بهردى.باغنىڭ 
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ئېگىسى:"سهن مۇنچه یىلدىن بىرى باققا قاراۋاتقان تۇرۇغلۇق مۇنداق 
  دەیسهنغۇ؟"دېدى.

ىرىدىن سوراپ ھهمدە ئۇ ئۆزىنى ئالداۋاتىدۇ دەپ گۇمان قىلىپ، باغ قوشنىل
كۆردى.ئۇالر:"مۇبارەك بۇ یهردە ئىشلىگهندىن بېرى بىرەر دانه ئانارنى یهپ 

  باقمىدى"دېیىشتى.
 ، باغنىڭ ئىگىسى ئۇنىڭغا:"مۇبارەك،  سهن دەپ باققىن"مېنىڭ بىرال قىزىم بار  

-ئۇنى كىمگه بېرىشىم كېرەك؟"دەپ سورىدى.مۇبارەك مۇنداق دېدى:"یهھۇدىالر پۇل
- قىز بېرىدۇ، ناساراالر گۈزەللىك ئۈچۈن قىز بېرىدۇ، ئهرەپلهر ئهسلىمال ئۈچۈن 

نهسهپ سۈرۈشتۈرۈش ئۈچۈن قىز بېرىدۇ، مۇسۇلمانالر تهقۋالىق ئۈچۈن قىز بېرىدۇ، 
  سىز قایسى تۈرگه كىرىسىز؟قىزىڭىزنى ئۆز تۈرىڭىزدىكىلهرگه بېرىڭ".

ۋە كېیىن قىزىنى  باغنىڭ ئېگىسى سهندىنمۇ تهقۋادار ئادەم تېپىالرمۇ؟"دېدى  
ئۇنىڭغا بهردى.دەل مۇشۇ قىزدىن مهشھۇر ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەك 

ئىزنى بىلهن كۆركهم ئۆسىدۇ، ناچار  ئالالھنىڭتۇغۇلدى...(مۇنبهت یهرنىڭ گىیاسى 
  ئایهت.-58یهرنىڭ گىیاسى ناچار ئۆسىدۇ)ئهىراف سۈرىسى

   

  ئۈچ توپالم
هر قانداق ئهمهلىڭ ئۈچۈن قىیامهت بىلگىنكى، قىلغان ھ ھایالىق قېرىندىشىم!  

  كۈنى ئۈچ دەپتهر توپلىمى ئېچىلىدۇ:
نېمه ئۈچۈن قىلدىڭ؟ئالالھ ئۈچۈنمۇ،  شهیتان ئۈچۈنمۇ؟ دىن ئۈچۈنمۇ؟ جهننهت 
ئۈچۈنمۇ، یاكى دوزاخ ئۈچۈنمۇ؟ماالئىكلهرنى خۇرسهن قىلىش ئۈچۈنمۇ،  یاكى خاپا 

  اكى دوستلىشىش ئۈچۈنمۇ؟قىلىش ئۈچۈنمۇ؟ئىبلىسقا دۈشمهنلىشىش ئۈچۈنمۇ، ی
  ئهگهر ئالالھ ئۈچۈن بولسا راۋان بولغىنى،  باشقىالر ئۈچۈن بولغانداكېچىككىنى.  

قانداق قىلدىڭ؟ئهگهر ئهمهللىرىڭ ئالالھ ئۈچۈن بولغان بولسا،  قانداق ئادا 
  قىلىندى؟قهلبىڭدىكى ھهقىقى نىیهت بىلهنمۇ، یاكى ۋىجدانىڭدىن سىرتمۇ؟

رىزالىقىنىال كۆزلهپ چىن ئىخالسىڭ  ئالالھنىڭمهلىڭدە كىم ئۈچۈن قىلدىڭ؟ئه
مهخلۇقاتلىرىدىن بىرى شېرىك بولدىمۇ  ئالالھنىڭبىلهن قىلدىڭمۇ؟نىیىتىڭدە 

  یا؟ئهمهلىڭ بىلهن رىیا قىلدىڭمۇ؟باشقىالرغا داۋراڭ سېلىش ئۈچۈن بولدىمۇ؟!!
بولىدۇ،  ھایالىق بۇرادىرىم!سهن مۆمىنسهن، مۆمىن دېگهن پۇختا، ئهستایىدىل  

  ئىشهنچ بىلهن قهدەم باسىدۇ، ھهرگىز ناماز شام قارىغۇسىدەك قارىسىغا ئىش قىلمایدۇ.
  قىلىشنى قانداق ئۈگىنىش كېرەك؟

  ئالالھ نى تونۇشنى قانداق ۋایىغا یهتكۈزۈش الزىم؟
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  ئىنتایىن ئاسان ئۇسۇل: -1
  سهھل ئىبنى ئابدۇلال تهسهتتۇرى مۇنداق دېگهن:   

ېچىلىرى تۇرۇپ ئىبادەت قىالتتىم،  تاغام مۇھهممهد ئىبنى ئۈچ یاش ۋاقتىمدا ك
سىۋارنىڭ ئوقۇغان نامازلىرىغا قارایتىم،  بىر كۈنى مهندىن:"سېنى یاراتقان ئالالھ نى 
زىكرى قىلمامسهن؟" جېجى،  مهن:" قانداق زىكرى قىلىمهن؟" دەپ سورسام،  " 

مهستىن قهلبىڭ بىلهن ئۈچ یوتقىنىڭدا ئۆرۈلگهن چاغلىرىڭدا تىلىڭنى ھهرىكهتلهندۈر
قېتىم:" ئالالھ مهن بىلهن بىلله،  ئالالھ قاراپ تۇرغۇچى،  ئالالھ مېنى كۆرۈپ 

  تۇرغۇچى"دېگىن دېدى.
مهن بىر نهچچه كېچىلهرگىچه مهزكۇر سۆزلهرنى تهكرارلىغاندىن كېیىن،  تاغامغا   

ېدى. مهن قېتىمدىن تهكرارلىغىن"د11بىلدۈردۈم. ئۇ ماڭا:" ئۇالرنى ھهر كېچىسى
مۇشۇنداق تهكرارالۋەرسهم،  قهلبىمگه بىر خىل شېرىن تۇیغۇ پهیدا بولدى،  بىر یىل 
ئۆتكهندىن كېیىن تاغام ماڭا:" ئۈگهنگىنىڭنى یادال،  قهبرىگه كىرگۈچه شۇنداق 
داۋامالشتۇر،  ئۇ ساڭا دۇنیا ۋە ئاخىرەتته مهنپهئهت قىلىدۇ" دېدى. نۇرغۇن 

شتۇرۇپ كهلدىم. كېیىن بىر كۈنى تاغام ماڭا مۇنداق یىلالرغىچه مۇشۇنداق داۋامال
دېدى:" ھهي سهھل،  ئالالھ ئۆزى بىلهن بىلله بولغان،  ئۇنىڭغا قاراپ تۇرغان ھهم 

 "كۆرۈپ تۇرغان ئادەم ئالالھ قا ئاسىلىق قىالمدۇ؟
  . گۇناھالردىن ساقالنغىن2

  ھایالىق قېرىندىشىم ! 
كېلىپ،  گۇناھ یېقىنلىشىپ،  قهلب  * ئهقىل غایىپ بولۇپ،  شهھۋەت غالىپ  

مهستلىككه غهرق بولغاندا دەرھال یادلىغىن:" ئالالھ مهن بىلهن بىلله،  ئالالھ ماڭا 
  قاراپ تۇرغۇچى،  ئالالھ مېنى كۆرۈپ تۇرغۇچى! 

* خىلىۋەتته تۇرغىنىڭدا،  ھېچكىم قېشىڭدا یوق چاغدا،  كۆزلهر ئۇیقۇغا غهرق 
الھ مهن بىلهن بىلله،  ئالالھ ماڭا قاراپ تۇرغۇچى،  ئالالھ بولغان ۋاقىتتا ئهسلىگىن: ئال

  مېنى كۆرۈپ تۇرغۇچى! 
  نىمهتلىرىنى كۆز ئالدىغا كهلتۈرۈش. ئالالھنىڭ*  

قانچه قېتىمالپ ئاغرىپ قالغىنىڭدا،  ئۇ ساڭا شىپالىق ئاتا قىلدى؛ بېشىڭغا كۈن 
نىڭدا ئۇ سېنى چۈشكهندە سېنى قۇتقازدى؛ ئاچ ـ ئۇسسۇزلىققا گىرىپتار بولغى

ئوزۇقالندۇرۇپ، ئۇسسۇزلۇقىڭنى قاندۇردى؛ گۇناھلىرىڭنى مهغپىرەت قىلىش ئۈچۈن 
سېنى قىیىنچلىقالرغا دۇچار قىلىپ سىنىدى،  خاتالىقلىرىڭنى ئۆچۈرۈش ئۈچۈن باال 
ـ قازاغا گىرىپتار قىلدى؛ مىلیۇنلىغان كىشىلهر كاپىرلىقنىڭ دېڭىزىغا غهرق بولۇپ 

ى ئىسالمغا مۇشهررەپ قىلدى؛ ساڭا كۆرۈش،  ئاڭالش،  چۈشىنىش یۈرگهندە،  ئۇ سېن
نىمهتلىرىنى ئایىمىدى،  ھالبۇكى بۇ نېمهتلهردىن نۇرغۇن ئادەم مهھرۇمدۇر...سهن 
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ئۇنىڭغا گۇناھلىرىڭ ئارقىلىق پوچىلىق قىلىسهنۇ،  ئۇ سېنى سۆیىدۇ؛ ئۇنىڭغا ئاسىي 
  بولىسهنۇ،  ئۇ گۇناھلىرىڭنى مهغپىرەت قىلىدۇ...

ساڭا یاپقان خهیرخاھلىق پهردىسىنى یىرتىساڭمۇ،  ئۇ سېنى  ئالالھنىڭسهن  
رەھمهت پهردىسى بىلهن داۋاملىق یاپىدۇ؛ یامانلىق قىلغىنىڭغا یاخشىلىق قىلىدۇ،  
گۇناھ قىلغىنىڭغا ئىنئام قىلىدۇ،  مۇناسىۋەتنى ئۈزگىنىڭگه قارىماي ساڭا كۆیىنىدۇ؛ 

سېنى سۆزلهش نىمىتىدىن مهھرۇم قىلمایدۇ؛  تىلىڭنىڭ یالغانچىلىق گۇناھى ئۈچۈن
ھارامغا تىكىلىش گۇناھىڭ تۇرسىمۇ،  سېنى كۆرۈش نىمىتىدىن ئایرىمایدۇ؛ ھارام،  
ناشایان سۆزلهرگه قۇالق سېلىش خاتالىقىڭ ئۈچۈن سېنى گاچا قىلىپ تاشالش 

 ...ئارقىلىق جازالىمایدۇ
یدىغان نىمهتلهرنىمۇ ئاتا ئۇ ساڭا سهن بىلىدىغان نىمهتلهرنىمۇ،  سهن بىلمه  

قىلغان؛ سهن ئۇنىڭ بهزى نىمهتلىرىنى ھېس قىلساڭمۇ،  بهزىلىرىنى سهزمهیسهن،  
شۇنداق جىق نىمهتلهرنى ئاتا قىلغانكى،  سهن ئۇالرنى دائىم كۆرۈپ ئادەتلىنىپ 
قالغنىڭ ئۈچۈنال شۈكرى قىلىشنى ئۇنتۇپ قالماقتىسهن،  ئۇالرنىڭ قىممىتىنى پهقهت 

  ئایرىلىپ قالغان چېغىڭدىال تونۇپ یېتهلهیسهن...ئۇالردىن 
  ھارۇن رەشىدنىڭ نهسىھهتچىسى

ئىبنى سامماك ئىسمى بىلهن مهشھۇر بولغان مۇھهممهد ئىبنى سهبىھ بىر كۈنى    
ھارۇن رەشىدنىڭ ھوزۇرىغا كىرگهن ئىدى، ئۇنىڭ قولىدىكى قاچىدا بىر یۇتۇم سۇ سۇ 

هھرۇم قىلسام نهچچه پۇلغا سېتىۋاالر بار ئىدى،  ئۇ" مهن سىزنى بۇ سۇ دىن م
ئىدىڭىز؟"دەپ سورىدى.ھارۇن رەشىد:"قول ئىلكىمدىكىلهرنىڭ یېرىمىغا سېتىۋاالر 
ئىدىم"دېدى.ئىبنى سهمماك:"ئۇنى ئىچكهندىن كېیىن سىرىتقا چىقىشتىن مهھرۇم 
بولسىڭىز،  بۇنىڭ ئامالىنى نهچچىگه سېتىۋاالر ئىدىڭىز؟"دەپ سورىدى.ھارۇن 

ارلىق مۇلكىمگه سېتىۋالغان بوالتتىم"دەپ جاۋاپ بهردى.ئىبنى سهمماك رەشىد:"ب
  دېدىكى:"مۈلكىڭىز بىر یۈتۈم سۇ ۋە بىر قېتىم سېیىشكه یارایدىكهن!"

  مىڭ نېئمهت24ھهر كۈنلۈكى 
  ئىبنى قهییۇم رەھمۇتۇلالھ مۇنداق دېگهن:

بىرسى "نهفهس ئېلىش ئىنسانالر ساناپ یۈرمهیدىغان نېئمهتلهرنىڭ ئادەتتىكى 
مىڭ قېتىم نهپهسلىنىدۇ، دېمهك 24كۈندۈزدە -بولىشى كۇپایه،  ئىنسان بىر كېچه

مىڭ دانه نىئمهت ئاتا 24ئالالھ بىرال نهپهسلىنىش بابىدا ئىنسانغا بىر كېچه كۈندۈزدە 
رەھمهت -قىلىۋاتىدۇ بۇ نېئمهتلهرنىڭ ھهر بىرىگه قارىتا بهندىنىڭ ئالالھ غا شۈكرى

  ولىدۇ"ئېیتىش مهجبۇرىیىتى ب
  ئهرابى ئۇستازنىڭ تهلىمى

ھېكایه قىلىنىشىچه، بىر ئهرابى(تاغلىق ئهرەب)خهلىفه ھارۇن رەشىدنىڭ ئالدىغا  
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كىرىپ، ئۇنىڭغا مۇنداق دېگهن:"ھهي مۆمىنلهرنىڭ ئهمىرى!ئالالھ سهندە بار 
نېئمهتلهرنى ئۇالرنىڭ شۈكرىسىنى ئادا قىلىش بهدىلىگه داۋامالشتۇرسۇن! سهن 

مۈد قىلىدىغان نېئمهتلهرنى ئالالھ غا یاخشى ئۈمۈدته بولۇش بهدىلىگه بولىشىنى ئۈ
قولۇڭغا یهتكۈزسۇن!سهندە بار بولسىمۇ، سهن تونۇمایۋاتقان نېئمهتلهرنى ئۇالرغا 

  شۈكرى قىلىشىڭ ئۈچۈن ساڭا تونۇتسۇن!"
بۇ سۆز ھارۇن رەشىدكه بهك یاقتى ۋە مۇنداق دېدى:"ئۇنىڭ تهقسىملىشى نېمه  

  ى!"دېگهن یاخش
  مۈلكى ئىچىدە قىممىتىڭ قانچىلىك؟ ئالالھنىڭ.3

بۇ ئۇلۇغ كائىناتنىڭ ھهجمىنى ۋە ئۆزەڭنىڭ ئۇنىڭدىكى ھالىتىڭنى ئېنىق بىلسهڭ، 
ئالدىدا  ئالالھنىڭتېخىمۇ ھایا قىلىشىڭغا بۇ ئوبدان تۈرتكىلىك رول ئوینایدۇ، 

ىسكه قۇالق كۈزىتىلىپ تۇرغانلىقىڭنى ئېنىق سېزىشكه باشالیسهن، بىرىنچى ھهد
كۇرسىنىڭ ئىچىدە -ئهرشى-سالغىن، رەسۇلۇلالھ مۇنداق دېگهن:"یهتتهقات ئاسمان

  پهقهت قالقانغا تاشالپ قویۇلغان یهتته دانه تهڭگىدەك كېلىدۇ".
  ئۇنداقتا یهتتهئاسمان قانچىلىك دەپ سورایسهن؟  

ئىككىنچى ھهدىسكهقۇالق سالغىن، ئىبنى مهسئۇد رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق 
دېگهن:"بىر ئاسمان بىلهن یهنه بىرىنىڭ ئارلىقى بهش یۈز یىللىق مۇساپه، ھهر بىر 
ئاسماننىڭ ئارلىقى یهنه بهش یۈز یىللىق مۇساپه،  كۇرسى بىلهن سۇنىڭ ئارلىقى بهش 

-یۈز یىللىق مۇساپه، ئهرش بولسا سۇنىڭ ئۈستىدە، ئالالھ ئهرش ئۈستىدە قىلغان
  غا یوشۇرۇن ئهمهس". ئهتكىنىڭالردىن ھېچ نهرسه ئالالھ

ئهمدى ئۆزەڭنىڭ قانچىلىك ئىكهنلىكىڭنى بىلگهنسهن؟!سهن ئىنسان،   
نهزىرىدە پاشىنىڭ قانىغا تهڭ كهلمهیدىغان دۇنیانىڭ بىر قىسمى!ئۇنداقتا،  ئالالھنىڭ

  تهكهببۇرلۇق نېمه ئۈچۈن؟گۇناھالر نېمه ئۈچۈن؟!ھهددىدىن ئېشىش نېمه ئۈچۈن؟!!
  بىكار بولۇپ كېتىشىدىن قورقۇش كېرەك.ئهمهللهرنىڭ ساۋابى 4 
رەسۇلىمىز بۇ خىل تهھدىدنىڭ ئادەملهر ئارىسىدىكى چېغىدا ئىتائهتمهن تۇرقىغا   

ئالدىدا خىلۋەتته قالغاندا پاسىقلىشىپ كېتىدىغان ئىككى  ئالالھنىڭكىرىۋالسىمۇ، 
ىرىمدىن یۈزلىمه كاززاپالرغا قارىتىلغانلىقىنى بایان قىلىپ مۇنداق دېگهن:"ئۇممهتل

بىر نهچچه قهۋملهرنى بىلىمهن، ئۇالر قىیامهت كۈنىدە تىھامه(یهر ئىسمى)نىڭ ئاقباس 
تاغلىرىدەك یاخشىلىقالر بىلهن كهلسىمۇ،  ئالالھ ئۇالرنى توزاندەك توزۇتۇپ یوق 
قىلىدۇ، ئاگاھ بولۇڭالركى،  ئۇنداقالر سىلهرنىڭ قېرىنداشلىرىڭالر، سىلهرنىڭ 

لهردەكال كېچىلىرى ئىبادەت قىلىدۇ، بىراق ئۇالر یالغۇز نهسلىڭالردىن، خۇددى سى
  چاغلىرىدا ئالالھ ھارام قىلغان ئىشالرنى قىلىدىغان قهۋملهردۇر!"
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شۇڭا یاخشى ئهمهللىرىڭنىڭ بىھۇدە یوق قىلىنىشىدىن ھهزەر قىل!یاخشى   
ئىشلىرىڭنى ئاسرا،  ئالالھ قا ھهر دائىم ئىتائهت قىلىشتىن یالتایما، 

ىقلىرىڭنى بىھۇدە زایا قىلمىغىن، كېچىدە بىپهرۋا یول مېڭىپ،  كۈن تىرىشچانل
چىققاندا خاتا یولدا ئىكهنلىكىنى بىلگهن ئادەمگه ئوخشاپ قالمىغىن، مهخلۇقاتالرنىڭ 

رىزاسىنى كۆزلىگىن، چۈنكى مهخلۇقاتالرنىڭ رازىلىقى  ئالالھنىڭرازىلىقىنى ئهمهس، 
  یدىغان قۇرۇق خىیالدۇر.یهتكىلى بولمایدىغان غایه، ئىشقا ئاشما

  قایسىسى ئاسان
  سهلهمه ئىبنى دىنار مۇنداق دېگهن:  

"بهندىنىڭ ئالالھ ئۈچۈن یاسىنىشى خهلقنىڭ ئۇنى یاخشى كۆرىشىگه سهۋەب 
ئۇنىڭغا ئۆچ بولىشىنى كهلتۈرۈپ  ئالالھنىڭبولىدۇ، بهندىنىڭ خهلق ئۈچۈن یاسىنىشى 

غۇن زاتالر بىلهن مادارا قىلغاندىن ئاسان، چىقىرىدۇ،  بىر زات بىلهن مادارا قىلىش نۇر
سهن قاچان ئالالھ بىلهن مادارا قىلساڭ(یهنى ئۇنىڭ رازى قىلساڭ) بارلىق یۈزلهر ساڭا 
مایىل بولىدۇ، قاچانىكى ئۇنىڭ نارازىلىقىغا یولۇقساڭ، سېنى بارلىق كىشىلهر 

  یاقتۇرمایدۇ".
  تۈگهشكهن دەۋەتچى

  داق دېكلۇماتسىیه قىالتتى:یهھیا ئىبنى مۇئاز سورۇنالردا مۇن
  ۋەز ئېیتار بىراۋالر، قوبۇل قىلىنماس، 

  قهلبىدىن باشتا ئۇ قارار ئالمىسا.
  خاالیىق!تۈگهشكهن دەۋەتچىدۇر شۇ، 

  سۆزلىسه، ئىشىغا نهزەر سالمىسا، 
  كۆرۈنۈپ تهقۋادار كىشىلهر ئارا، 

  خىلۋەتته رەببىگه سادىق بولمىسا!
  ابىدىن خۇرسهن بولۇش.یوشۇرۇن ئىبادەت قىلىشنىڭ ساۋ5

ئالالھ نى كۆز ئالدىدا تۇرغاندەك سېزىشنىڭ یهنه بىر خىل ئۇسۇلى شۇكى، 
  یوشۇرۇن ئىبادەت قىلىش ئارقىلىق ھاسىل بولىدىغان ساۋاپتىن خۇرسهن بولۇش الزىم.

سایىسىدىن باشقا  ئالالھنىڭبۇ خىل ئىبادەتلهرگه بېرىلىدىغان ساۋاپالر ئىگىسى، 
الھ ئۆز سایىسىدا سایىتىدىغان یهتته تۈرلىك ئادەمنىڭ ئۈچ تۈرلىكى سایه یوق كۈندە ئال

یوشۇرۇن ئىبادەت قىلىدىغانالردىن ئىكهنلىكىنى ئهسلهش كۇپایه!:"یهنه بىرى،  
قورقىمهن، دىیهلىگهن  ئالالھدىنئابرویلۇق، گۈزەل بىر ئایال ئۆزىگه چاقىرسا، مهن 

ن، ھهتتا ئوڭ قولى نېمىنى كىشىدۇر، یهنه بىرى یوشۇرن ھالدا سهدىقه بهرگه
ھېچ كىشى یوق  ، بهرگهنلىكىنى سول قولى بىلمهیدىغان ئادەمدۇر، یهنه بىرى شۇكى
  خىلۋەت جایدا ئالالھ نى ئهسلهپ كۆزلىرى یاش تۆككهن كىشىدۇر"
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شۇنداق زور ساۋاپنىڭ سىرى شۇكى، یوشۇرۇن ئىبادەت ئىخالسقا تېخىمۇ یېقىن،   
تېخىمۇ یىراق، مهغرۇرلۇق قىلىشتىن ئىبارەت نهفسى  رىیا، ماختىنىش ۋە شۆھرەتتىن

خاھىشىنى تىزگىنلهشنى ۋۇجۇدقا چىقىرىدۇ،  شۇڭا بهزى ئهسهرلهردە 
ھهسسه ئارتۇق  70(ھهدىسلهردە)یوشۇرۇن ئىبادەتنىڭ ئاشكارا قىلغان ئىبادەتتىن 

  ئىكهنلىكى بایان قىلىنغان.
هلتۈرسهڭ، ھهر قانداق ئهھۋالدا شۇڭا بۇ خىل ساۋاپنىڭ كاتتىلىقنى كۆز ئالدىڭغا ك  

ئالدىدا  ئالالھنىڭچهكلىمىسىدىن ئۆزەڭنى تارتىشىڭ ئاسان بولىدۇ، ھهمدە  ئالالھنىڭ
  یېقىن، سالىھ بهندىلىرىدىن بولۇپ قالىسهن.

*.شۇڭا كهئبۇل ئهھبار ساڭا مۇنداق دەپ خوشخهۋەر بهرگهن:" كىمىكى ئۆزىنى 
غا بىر كېچه ئىبادەت قىلسا،  خۇددى كۆرۈپ تۇرىدىغان بىرى یوق جایدا ئالالھ 

  كېچىدىن كۈندۈزگه چىققاندەك گۇناھلىرىدىن چىقىپ كېتىدۇ".
*یهنه ئهمرى ئىبنى ئاس مۇنداق دېگهن:"كېچىدىكى بىر رەكئهت ناماز 

  كۈندۈزدىكى ئون رەكئهت نامازدىن یاخشىدۇر". 
ھ غا خىلىۋەتته *ھۇزەیفه ئىبنى قهتادە ئۈچىنچى بولۇپ مۇنداق دېگهن:" ئهگهر ئالال

ئىتائهت قىلساڭ،  مهیلى سهن خاال یاكى خالىما،  ئالالھ قهلبىڭنى ئىسالھ قىلىپ 
  قویىدۇ". 

بىر كىشى تهمىم ئهددادىغا :" كېچىدە قانداق ناماز ئوقۇیسىز؟" دېگهندە،  ئۇ قاتتىق 
غهزەپلىنىپ،  ئاندىن مۇنداق دېگهن:"ئالالھ بىلهن قهسهمكى،  پۈتۈن كېچىدە ناماز 

وقۇپ چىقىپ ئاندىن ئۇنى باشقىالرغا سۆزلهپ یۈرۈشتىن یېرىم كېچىدە یوشۇرۇن ئ
  ھالدا بىر رەكئهت ناماز ئوقۇشنى یاخشى كۆرىمهن".

  مهخپى ئىنسانپهرۋەرلىك 
ئابدۇلال ئىبنى مۇبارەك رۇققه دىیارىغا كۆپ باراتتى ۋە ئۇ یهردىكى بىر سارایدا   

ىپ،  ئۇنىڭ ئىشلىرىنى بېجىرىپ بىرەتتى ۋە تۇراتتى. بىر یىگىت ئۇنىڭ ھوزۇرىغا كېل
  ئۇنىڭدىن ھهدىس ئاڭالیتتى.

ئابدۇلال بىر قېتىم رۇققهگه كهلگهندە ئۇ یىگىتنى كۆرمىگهنلىكتىن،  باشقىالردىن   
ئۇنى سورىغان ئىدى،  ئېغىر قهرز تۈپهیلىدىن قاماققا ئېلىنغانلىقىنى ئېیتىشتى. 

" دەپ سورىغاندا،  ئۇالر:" ئون مىڭ تهڭگه  ئابدۇلال:"ئۇنىڭ قهرزى قانچىلىك ئىكهن؟
ئىكهن" دەپ جاۋاب بېرىشتى. ئابدۇلال كېچىسى قهرز ئىگىسىنى چاقىرتىپ كېلىپ،  
ئۇنىڭغا ئون مىڭ تهڭگىنى بهردى ۋە ئۇ ھایاتال بولىدىكهن،  بۇ سىرنى ھېچكىمگه 

ئۇ یىگىتنى ئېیتماسلىققا قهسهم قىلدۇردى،  شۇنداقال ئۇنىڭغا،  تاڭ ئاتقاندا بېرىپ 
  قاماقتىن چىقىرىۋېتىشنى تاپىلىدى.
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یىگىت قاماقتىن چىققاندىن كېیىن ئۇنىڭغا:"ئابدۇلال ئىبنى مۇبارەك بۇ یهردە بار   
ئىدى،  ئۇ سهن توغىرلىق سۈرۈشتۈرگهن،  دىیىلدى. شۇنىڭ بىلهن بۇ یىگىت 

بدۇلال ئابدۇلالنىڭ كهینىدىن یولغا چىقىپ،  ئۇنىڭغا یول ئۈستىدە ئۇچراشتى. ئا
ئۇنىڭغا:"یىگىت،  نهگه كهتتىڭ؟ سېنى سارایدا ئۇچراتمىدىمغۇ؟" دېگهندە،  ئۇ:" مهن 

  بىر قهرز تۈپهیلى قاماقتا یېتىپ قالغان ئىدىم " دېدى. 
ئابدۇلال:"ئهمىسه قاماقتىن قانداق قۇتۇلدۇڭ؟" دەپ سورىدى،  یىگىت:" بىر   

نغا قهدەر بۇ ئهھۋالنى بىلمىدىم" كىشى كېلىپ قهرزلىرىمنى تۆلهپتۇ،  قاماقتىن چىققا
ئىنایىتىگه  ئالالھنىڭدەپ جاۋاب بهردى. ئابدۇلال ئۇنىڭغا:" قهرزىڭنى ئادا قىلغان 

ھهمدۇ ـ سانا ئېیتىقىن!" دېدى ـ دە،  ئاندىن ئۇنىڭ بىلهن خوشلىشىپ یولىغا راۋان 
 …بولدى

"بىر ئىشىنىش ئىشهنمهسلىك ئۆز ئىختىیارىڭ.    رەسۇلىمىز مۇنداق دېگهن:
كىشىنىڭ باشقىالر كۆرمىگهن جایدا ئوقۇغان نهپلى نامىزى،  كىشىلهرنىڭ كۆز ئالدىدا 

قېتىملىق نامىزىغا تهڭ كېلىدۇ".  بۇنىڭ مهنىسى شۇكى،  ئۆیۈڭدە بىر یىل  25ئوقۇغان 
یىل ئوقۇغان نهپلى نامازنىڭ  25ئىچىدە ئوقۇغان نهپلى نامىزىڭ ئۈچۈن،  مهسجىدته 

  سهن!ساۋابىغا ئىگه بولى
شۇڭا رەسۇلۇلالھ كۆرسىتىپ ئۆتكهن:"نامازنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى ـ كىشىنىڭ ئۆز   

  ئۆیىدە ئوقۇغان نامىزىدۇر،  پهقهت پهرز ناماز بۇنىڭ سىرتىدا".
  ئاخىرقى نىدا

قاچانغىچه غهپلهتته یۈرەرسهن تاماششایۇ ـ راھهتته،  ھالبۇكى ئۆلۈم پهرىشتىسى  
ه؛ قاچانغىچه قاترایسهن پۇل ـ مال یىغىش یېتىپ كېلهر،  سهن بىپهرۋا پۇرسهتت

كویىدا،  ھالبۇكى ئۆلۈم دورغىسى كۈنسېرى كهینىڭدىن یېقىنالپ كهلمهكته.. ئاگاھ 
  بولغىن!

پهقهت پۈتۈن ئىخالس ـ تاقىتىڭ یهتكهنچه قىلىۋالغان ئىبادىتىڭ بىر ئازدىن  
  ڭ ۋە ئامىتىڭ!كېیىنال قهبرىگه كىرگىنىڭدە بولۇپ قالغۇسىدۇر ئهڭ پایدىلىق راھىتى

  ئهمهللىرىڭ،  ئهمهللىرىڭ،   
  نامازلىرىڭ،  نامازلىرىڭ!  
تهقۋادارلىق سۈپهتلىرىڭ ساڭا ھهمرا بوالر تاختىدا سهن یۇیۇلغاندا،  ساڭا یولداش   

بوالر ئۇالر،  جىنازاڭ كۆتىرىلىپ ئېلىپ مېڭىلغاندا،  ئۇالر ساڭا ھهمرا یهنه ناماز 
  ئوقۇلغاندا! 

نساڭ قایتىدىن تىرىلىش سۇرى چېلىنغاندا،  ھهم یولۇقساڭ قاچان سهن ئویغا 
ساراسىمگه،  ئىنسانالر مهھشهر مهیدانىغا یىغىلغاندا،  سهندىن قاچسا ئاناڭ ـ داداڭ،  

دەل شۇ چاغدا ھازىر بوالر یاخشى ئهمهللىرىڭ،  سهن  …بىر تۇققان ئاچا ـ ئاكاڭ
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ە تۇرساڭ! قهبرىدە بولسا،  ئۇالر بىلهن بىلله بوالر نهگه بارساڭ،  ھېچ ئایرىلماس نهد
یالغۇزلۇق ھېس قىلدۇرماس،  ساڭا ئۇالر خاتىرجهملىك ھېس قىلدۇرار،  قوقۇنقۇنچا 
قالدۇرماس،  نۇرلۇق چىراق بولۇپ یېقىڭالر،  گۆرۈڭنى زۇلمهتكه 

  تولدۇرماس!..قىیامهت كۈنىدە بولسا..
الر،  ئۇلۇغ پادىشاھ ـ ئۇالرنىڭ رەھمان تائاالنىڭ ئهرش سایىسى ئاستىدا سایه بو  

 …ئالدىدا ئۇزاق تۇرۇپ ھېساپ بېرىشنى ئاسان قىالر ئالالھنىڭ
ھهي قېرىندىشىم! رزىق بهرگۈچىنى قویۇپ،  رزىق توپالشنىال ئویلىدىڭمۇ؟   

نىئمهت ئاتا قىلغۇچى بىلهن كارىڭ یوق نىئمهتلهر بىلهنال قالدىڭمۇ؟ یاكى 
غۇچىالر) بىلهن مهشغۇل بولدۇڭمۇ؟ ئۆلۈم خالىق(یاراتقۇچى)نى ئۇنتۇپ مهخلۇق (یارال

  سېنى كۈنىگه یۈز قېتىمالپ چاقىرسىمۇ بىر تال مویۇڭ تهۋرىمهس ھالغا كۆندۈڭمۇ؟
ئالالھ بىلهن قهسهمكى،  دەرەخنىڭ قهلبى بولغىنىدا ناله قىالر ئىدى،  تاشنىڭ   

ن ئىدى ـ جېنى بولغىندا پىغان ساالر ئىدى! دەرەخ كۆتىگى رەسۇلۇلالھنى دەپ ئىڭرىغا
  یۇ،  سهن غىڭ قىلماسسهن!؟..

  ئالالھ ھهققى ماڭا دەپ باققىن!
قىیامهت قایىم بولغان چاغدا؛ ئاخىرەت سهپىرى جاكارالنسا،  ئازمۇ ـ كۆپمۇ مال ـ 
مۈلكۈڭدىن ساڭا مهنپهئهت كېلىش بىكار بولسا؛ جىنازەڭنى یۇغۇچىالر :"سۇنى تېز 

ىڭ سهن بىلهن قىلچه كارى بولمىسا؛ ئىسستىڭالر!" دەپ توۋلىسا،  جىمى خاالیىقن
دوختۇرالر نائىالج مۇرىسىنى قىسسا،  یوقلىغۇچىالر بېشىنى چایقاپ كۆزىنى یۇمسا،  
مىراسخورالر ۋاپاتىڭ ئېالنىغا ئىنتىزار بولۇشۇپ تۇرسا؛.. ئاخىرى نهپسىڭ توختاپ 

ن ئاۋازىڭ ئۆچسه،  شۇ چاغدا تاپقان ھاالللىرىڭ،  سوققان ھاراملىرىڭ،  باققا
باللىرىڭ،  تىككهن كۆچهتلىرىڭ؛ سۈیگهن ئایاللىرىڭ،  یىغقان دۇنیالىرىڭ ساڭا 

  مهنپهئهت قىالرمۇ؟؟؟!!!
  یاق!  ، یاق  ، یاق  

ساڭا مهنپهئهت قىلدىغنى پهقهت ـ قىلغان ئېھسانىڭ،    ، ئالالھ ھهققى
قېرىنداشلىق خهیر خاھلىقىڭ،  یاكى رازىلىق ئالغان دەۋاگىرىڭ؛ یاكى تۈن 

قوقۇپ تۆككهن كۆز یېشىڭ،  یاكى  ئالالھدىنڭغۇسىدا ئوقۇغان نامىزىڭ،  یاكى قارا
  رەببىڭنىڭ رىزالىقى ئۈچۈن ئایىمىغان سهدىقهڭدۇر!..

  ئاخىرقى سۆزىمىز شۈكى:
چۈنكى بۇنداق گۇناھالر   ، .خىلىۋەتلهردە گۇناھ قىلىشتىن قاتتىق ساقالنغىن1

  مهن یوق قىلىۋېتىدۇ!ئاشكارا قىلغان ئىبادەتلهرنىڭ ساۋابىنى تاما
ھایا  ئالالھدىن. خۇددى قهۋمىڭدىكى سالىھ كىشىلهردىن ھایا قىلغىنىڭدەك 2

  قىلغىن!
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باشقا ھېچكىم بىلمهیدىغان یوشۇرۇن ئىبادەت پۇرستىنى قولدىن  ئالالھدىن. 3
  بهرمىگىن!

  . نهپلى نامازنى ئۆیدە ئوقۇغىن،  ساۋابى تېخىمۇ كاتتا بولىدۇ.4
ن سهدىقىنىڭ ئهجرى ئهڭ جىق،  رەببىڭگه ئهڭ سۆیۈملۈك،  . یوشۇرۇن قىلىنغا5

ھهمدە بۇ قىیامهت كۈنى ئالالھ ئۆز سایىسىدە سایىتىدىغان یهتته تۈرلۈك كىشىلهرنىڭ 
  قاتارىدىن بولۇشنىڭ بىر خىل یولىدۇر.

. خىلىۋەتته یىغالش ئۇلۇغ ئىبادەت،  شۇڭا بۇ خىل ئىبادەتكه ئېرىشىشكه 6
  ھمىتىدىن ئۈمىدسىزلهنمىگىن!.رە ئالالھنىڭئۇرۇنغىن؛ 

. سېنى تونۇیدىغانالر بولمىغان مهلۇم بىر مهسجىدته ھهپتىلىك ئېتىكاپتا بولۇشقا 7
  تىرىشقىن (مهسىلهن،  شام بىلهن خۇپتهننىڭ ئارىلىقىدا).  

.ھهپتىدە بىر قېتىم بولسىمۇ كېچىسى تاڭ ئېتىشتىن ئىلگىرى ئورنۇڭدىن 8
هپلى ناماز ئوقۇغىن،  بۇ مۇكاپاتقا ئېرشىسهن: (( تۇرۇپ،  ئىككى رەكئهت كېچىلىك ن

ھۇزۇرىدا ساقالنغان ۋە  ئالالھنىڭئۇالرنىڭ قىلغان ئهمهللىرىگه مۇكاپات یۈزىسىدىن 
ـ  17ئۇالرنى خوشال قىلىدىغان كاتتا نېمهتنى ھېچكىم بىلمهیدۇ ))سهجدە سۈرىسى،  

  ئایهت.
ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ئاخىرقى دۇئایىمىز شۇكى،  بارلىق ھهمدۇ ـ ساناالر 

  . ئالالھ قا خاستۇر
   

  رەببىمىزنىڭ خۇرسهنلىكى
  ئۆتمۈشۈڭگه دىلخهسته،  تهۋبه قىلساڭ ھهسرەتته، 

  ھهق یول تۇتساڭ مهقسهتته،  ئورنۇڭ بوالر جهننهتته.
  كۆرگىن ئالالھ كاالمى،  قانداق گۈزەل بایانى:
  تاشلىغانغا گۇناھنى مهغپىرەت بار،  ئهلۋەتته!

  ان كهرىم جىلۋىسىدىن:قۇرئ
باشقا كىم بار؟)) ئالى ئىمران سۈرىسى،   ئالالھدىن(( گۇناھنى كهچۈرىدىغان     

  ـ ئایهت 135
گۇناھ قىلىپ،  تهۋبه قىلمایدىغان،  خاتالىق ئۆتكۈزۈپ،  مهغپىرەت تهلهپ    

  . قىلمایدىغانالر ئویغىنىپ قاالر دېگهن ئۈمىدته بۇ سۆزلىرىمنى ئۇالرغا بېغىشالیمهن
  دوكتور خالىد ئهبۇ شادى                   

  كىتاپچىنىڭ تېمىلىرى:
  نېمه ئۈچۈن تهۋبه قىلىسهن؟          •                                     
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  مهقبۇل تهۋبىنىڭ شهرتلىرى          •                                     
گۇناھقا سهۋەب بولىدىغان ئىشالردىن ھهزەر           •                                     

  قىلغىن!
  نادامهتنىڭ بهلگىلىرى          •                                     
  تهۋبهڭنى سىناپ كۆر          •                                     
  لىشىتهۋبه ئىشكىنىڭ تاقى          •                                     
  تهۋبه قىلغۇچىالرنىڭ یاردەمچىسى           •                                     

  
  نېمه ئۈچۈن تهۋبه قىلىسهن؟

ـ چۈنكى ئالالھ تائاال سېنى ۋە بارلىق مۆمىنلهرنى: (( ئى مۆمىنلهر! نىجاتلىققا   
  غان. ئېرىشىشڭالر ئۈچۈن ھهممىڭالر ئالالھ غا تهۋبه قىلىڭالر! )) دەپ بۇیرۇ

ئهگهردە تهۋبه قىلغۇچى مۆمىن نىجاتلىقنى ئۈمىد قىلسىمۇ ئۇنىڭغا ئىشهنچ   
  باغلىیالمىغان بولسا،  گۇناھتىن قول ئۈزمىگهن ئاسىي بهندە قانداق قىلىشى كېرەك؟

ـ چۈنكى قىیامهت كۈنى سېنىڭ تارازۇ ـ مىزانىڭ كۆز ئالدىڭدا تۇرغۇزۇلۇپ،   
ه،  گۇناھ ـ یامانلىقلىرىڭ یهنه بىر تهرىپىگه ساۋاب ـ یاخشىلىقلىرىڭ بىر تهرپىگ

قویۇلۇپ ئۆلچىنىدۇ،  یاخشىلىق تهرىپىنى ئېغىرلىتىش ئۈچۈن پهقهت گۇناھالرنى 
  ئۆچۈرىدىغان ھهقىقى تهۋبه یولىال بار.

سۆیۈملۈك بهندىسىدۇر،  گۇناھتىن تهۋبه  ئالالھنىڭـ چۈنكى تهۋبه قىلغۇچى  
شاشتۇر. گۇناھكار گۇناھلىرىنى ئهسلهپ،  قىلغان ئادەم گۇناھسىز ئادەمگه ئوخ

ئۇنىڭدىن قهلبى غهش بولسا،  گۇناھى دەپتهردىن ئۆچۈرۈلۈپ،  پۈتۈكچى 
  پهرىشتىلهرگه ئالالھ ئۇنى ئۇنتۇلدۇرىدۇ.

ھهققى بهك زور بولۇپ،  ھېچكىم  ئالالھنىڭـ چۈنكى بهندىلهرنىڭ ئۈستىدىكى  
لىرى بهك جىق بولۇپ،  ئۇنى ساناپ نىمهت ئالالھنىڭئۇنى تولۇق ئورۇنداپ بواللماس؛ 

زىرەك  ئالالھنىڭتۇرۇپ ھهر ـ بىرىگه شۈكرى ئېیتىپ بولغىلى بولماس؛ شۇڭا،  
بهندىلىرى ھهر دائىم تهۋبه قىلىش ئارقىلىق كهمچىلىكىنى تولدۇرۇپ،  چالىسىنى 

  پۈتۈنلهشكه تىرىشىدۇ.
غا ماڭغۇچىالرنى ـ چۈنكى ئالالھ تائاال تهۋبه قىلغۇچىالرنى سۆیىدۇ،  ھهق یول  

سۆیىدۇ،  مهغپىرەت تىلىگۈچىلهرنى سۆیىدۇ،  پاكالنغۇچىالرنى ۋە ئالالھ غا 
  بېرىلگۈچىلهرنى سۆیىدۇ. 

ـ چۈنكى ئىبلىس بىز ھایاتال بولساق داۋاملىق بىزنى ئازدۇردىغانلىقىنى،  نهپسىمىز 
شۇڭا،  توختاپ جان ئۈزگىچه چوقۇم زاالالتكه تهرغىپ قىلىدىغانلىقىنى بىلىمىز،  

ئالالھ ئۇنىڭغا رەددىیه بېرىپ،  بىز مهغپىرەت تهلهپ قىلىدىغانال بولساق،  ئالالھ غا 
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یۈزلىندىغانال بولساق،  گۇناھىمىزغا ھهسرەت چېكىپ یىغالیدىغانال  بولساق بىزگه 
  تهۋبه ئىشكىنى ئوچۇق دەپ ئېالن قىلغان. 

ىكىلهر بهخىتكه ـ چۈنكى تهۋبه قىلساق رەببىمىز خۇرسهن بولىدۇ،  ماالئ  
چۈمۈلىدۇ؛ شهیتان ئاچچىق یۈتىدۇ،  دوستالر خوشال بولۇپ،  دۈشمهنلهر نادامهت 
قىلىدۇ،  ئهمهل نامهمىز ئاقىرىپ،  دەرىجىمىز كۆتىرىلىدۇ،  قهبرىمىز كهڭرىپ،  

  قهدرىمىز ئۆسىدۇ. 
ـ چۈنكى تهۋبه ئارقىلىق یاخشىلىق ئهگىیدۇ،  غهم ـ قایغۇ یوقىلىدۇ،  رىزقى   
رىیدۇ،  قىینچىلىق ئاسانلىشىدۇ،  بهرىكهتلهر یاغىدۇ،  توسقۇنلۇقالر تۈگهیدۇ،  كهڭ

  كۆڭۈلگه خاتىرجهملىك،  روھقا ئاراملىق،  قهلبىگه چۇشقۇنلۇق ئورنایدۇ. 
  ـ چۈنكى رەببىمىز ئېیتىقان : (( تهۋبه قىلمىغانالر زاالىمالردۇر ))    

ا بۆلۈنگهن: تهۋبه قىلغۇچى شۇڭا كىشىلهر ئۈچىنچىسى بولمىغان ئىككى گورۇھق
  یاكى زاالىم. ئۇنداقتا سىز قایسى گورۇھتىن؟

  تهۋبىنىڭ شهرتلىرى
  . تاشالش ( قول ئۈزۈش)1
  مهقبۇل تهۋبىنىڭ بىرىنچى شهرتى گۇناھتىن قول ئۈزۈشتۇر.   
چۈنكى ھاراق رۇمكىلىرىنى تۇتقان ھالدا ھاراق ئىچىشتىن تهۋبه قىلدىم دېشنىڭ    

سۇن؟ یاكى  یالغانچىلىقنى ئۈزمهي قىلىۋاتقان ئادەمنىڭ یالغانچىلىق نېمه  مهنىسى بول
قىلماسلىق قارارىغا كهلگهنمهن دېگىنى چوڭ یالغانچىلىق ـ دە! یاكى پادىشاھقا ئاشكارا 

  ئاسىلىق قىلىپ تۇرۇپ ئۇنىڭدىن ھۆرمهت كۈتكهن بارمۇ؟ 
رنىڭ،  ھهقىقى شۇنداق تهۋبه قىلدىم دېسه ئۇ تهۋبه بولدى،  ئهمما یالغانچىال  

ھۆكۈملىرىنى مهسخىرە قىلغۇچىالرنىڭ  ئالالھنىڭمۆمىنلهرنى چۈشهنمىگهنلهرنىڭ،  
  تهۋبىسى بولدى...

  " كهچۈرگىن ئالالھ " تىن كهچۈرگىن ئالالھ، 
  . چىقسا سۆز بىئىخالس،  مهنىگه خىالپ

    ، گۇناھالر ئىجابهت یولىنى ئهتكهن
  نه  ئۈمىد كۈتهرمهن،  تىلىكىم سوراپ؟!

ھهقىقى مۆمىن تهۋبه ئارقىلىق گۇناھتىن تامامهن قول ئۈزىدۇ،  كۆز یاشلىرى   
بىلهن نادامهت چېكىدۇ،  خاتالىقىغا ھهقىقهتهن پۇشایمان قىلىدۇ ۋە غهپلهتلىك 

  ھایاتتىن قهلبىنى پاكالیدۇ.
  ئهسكهرتىش: 
بىراق بۇنداق دېگهنلىكنىڭ مهنىسى،  تهۋبه قىلغۇچى گۇناھتىن یېنىپ،  قایتا   

  مهڭگۈ گۇناھ سادىر قىلمایدۇ دېسهك بوالمدۇ؟ 
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یاق! چۈنكى ھهدىس شهرىفته رەسۇلۇلالھنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى ئېنىق: "    
ھهرقانداق مۆمىن بهندىنىڭ بهزى ـ بهزىدە قىلىپ ئادەت بولۇپ قالغان گۇناھى بولىدۇ،  

قىقهتهنمۇ گۇناھ یاكى دۇنیادىن كهتكىچه ئایرىاللمىغان مۇقىم گۇناھى بولىدۇ؛ مۆمىن ھه
ـ پىتنىلهرگه دۇچار قىلىنىپ،  تهۋبه قىلغۇچى،  ئۇنتۇلغاق قىلىنىپ یارىتىلغان،  ئۇ 

  ۋەز ـ نهسىھهت ئاڭلىسىال دەرھال ھۇشىغا كېلىدۇ "  
  تهۋبه قىلغۇچى قېرىندىشىم! یۇقۇرقى ھهدىسنى قایتىالپ ئوقۇغىن!   
نداق،  مۈدۈرمهیدىغان بۇ مۆمىن بهندىنىڭ سۈپهتلىرىگه دىققهت قىلغىن،  شۇ 

تۇلپار یوق بولغاندەك،  ھهر بىر مۆمىننىڭمۇ كهتكۈزۈپ قویدىغىنى بولىدۇ،  ھهر قانداق 
مۆمىننىڭ شهیتان غىپپىدە كىرىۋاالىدىغان ئاجىزلىق نوقتىسى بولىدۇ،  ئهمما ئۇ ھهیۋە،  

 ھۇجۇم لېكىن قاقشاتقۇچ زەربه ئهمهس.. مۆمىنگه پایدىلىق پهند ـ  ، جهڭ ئهمهس
نهسىھهت،  ھهق سۆز ۋە توغرا مهسلىھهت بېرىلگهن ھامان دەرھال ئۇیقۇسىنى 
ئېچىپ گۇناھتىن قول ئۈزىدۇ،  خۇددى ھېچقانداق گۇناھ سادىر بولمىغاندەك،  

  خاتالىق ئۆتۈلمىگهندەكال،  تهۋبه ئارقىلىق ئۆز یولىنى تېپىۋالىدۇ.
  بىخهتهرلىك كالپانى

داۋراڭ قىلمایدۇ،  خاتالىقىدا ئهزۋەیلىمهیدۇ،   * مۆمىن ھۇشىنى تاپىدۇ: گۇناھىنى   
نهسىھهتنى رەت قىلمایدۇ،  دوزاخقا یىغالپ كىرمهسلىك ئۈچۈن،  گۇناھنى كۈلۈپ 

  قىلمایدۇ...
* مۆمىن ئۇیقۇسىنى ئاچىدۇ: گۇناھتىن قول ئۈزىدۇ،  گۇناھ شېرىكلىرى،  گۇناھ   

  ۈزىدۇ.ئورنى ۋە گۇناھقا چىتىلدىغان بارلىق نهرسىلهردىن قول ئ
 ئالالھنىڭ* مۆمىن ئهقىلنى تاپىدۇ: ئۇ ئۆزىنىڭ گۇناھ سادىر قىلغان پهیتىدە،   

نهزىرىدە قىممىتى چۈشهنلىكىنى،  قهدرى تۆۋەنلىگهنلىكىنى،  شۇڭا ئالالھ ئۇنىڭ 
 ئالالھنىڭگۇناھ سادىر قىلىشىغا یول بهرگهنلىكىنى چۈشىنىپ یېتىدۇ،  ئهگهر ئۆزى 

ئۇنى گۇناھتىن  ئالالھنىڭـ قىممهتلىك بولغىنىدا،  ئهلۋەتته نهزەرىدە ئېزىز ۋە قهدىر 
  ساقالپ،  قۇتۇلدۇرۇپ،  ھهق یولدىن ئایرىمایىغانلىقىنى بىلىپ یېتىدۇ.

  * مانا ئهمدى سهن ئالالھ تائاالنىڭ بۇ سۆزىنىڭ مهنسىنى بىلىسهن:   
یدۇ ـ دە،  (( تهقۋادار كىشىلهر شهیتاننىڭ ۋەسۋەسىگه ئۇچرىسا ئالالھ ئۇنى ئهسله   

ھهقىقهتنى كۆرۈۋېلىپ ( شهیتاننىڭ ۋەسۋەسىدىن) خاالس تاپىدۇ )) ]  ئهئراف 
  ـ ئایهت [ 201سۈرىسى،  

یهنى ئۇالردىن گۇناھ سادىر بولغان ۋە خاتالىق كۆرۈلگهن ھامانال ئالالھ نى   
  ئهسلهیدۇ.

الر! شهیتان باشلىرىدا غهلبه تۇغلىرىنى كۆتىرىشتىن بۇرۇن ئهقلىڭالرنى تېپىڭ  
شهیتان غادىیىپ كىتىشتىن ئىلگىرى ئۇنى رەسۋا قىلىڭالر ! ئۇ پهخىرلىنىپ 
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كىتىشتىن بۇرۇن جاجىسىنى بېرىڭالر! ئۇ یۈكسهكلهردىن ئاھانهت ئازگاللىرىغا 
  ... غۇلىتىڭالر! بۇنىڭ ھهممىسى ـ ئۇالرنىڭ تهۋبىسى ئارقىلىق ئىشقا ئاشماقتا

  ئالدىڭدا ئالته سائهتلىك پۇرسىتىڭ بار
رەسۇلۇلالھ  (س ئه ۋ ) مۇنداق دەیدۇ:" گۇناھ پۇتكۈچى پهرىشته خاتالىق   

ئۆتكۈزگهن مۇسۇلماننىڭ گۇناھىنى پۈتمهي ئالته سائهت كتىدۇ،  ئهگهر بۇ مۆھلهتته 
مهغپىرەت تىلىسه،  ئۇ گۇناھنى بىكار قىلىدۇ،  بولمىسا  ئالالھدىنپۇشایمان قىلىپ،  

  بىرگه بىر گۇناھ پۈتىلىدۇ".
  مه دېگهن كهڭ قورساقىلىق !بۇ نې  

" ئالالھ ئۈچهیلهننىڭ ئۈچىنچىىسى" ۋە " مهریهمنىڭ ئوغلى ئىیسا ئالالھ دۇر" 
ئۇالر ئالالھ غا تهۋبه « دېگهنلهرگه قارىتا ئالالھ ئۇالرغا خىتاب قىلىپ مۇنداق دېدى:

  ـ ئایهت [  74مائىدە سۈرىسى،  » ] مهغپىرەت تهلهپ قىلمامدۇ؟ ئالالھدىنقىلمامدۇ؟ 
  ھېكمهت

مهیمۇن ئىبنى مهھران ئېیتقان:" ئالالھ نى زىكىرى قىلىش ئىككى تۈرلۈك    
بولىدۇ: ئالالھ نى تىلى ئارقىلىق زىكرى قىلىش،  بۇنىڭدىنمۇ ئهپزىلى شۇكى،  گۇناھ 

  سادىر قىلىشقا یېقىن بېرىپ قالغان چاغدا،  گۇناھ ئالدىدا ئالالھ نى ئهسلهش".                      
  اناسىپ قائىدەئوڭ ت

ئىمان بىلهن گۇناھنى داۋاملىق ئهسلهپ تۇرۇش ئوڭ تاناسىپ بولىدۇ،  یهنى،      
ئىمان قانچه كۈچلۈك بولغانسېرى،  گۇناھمۇ كۆز ئالدىدا گهۋدىلىنىپ،  ۋىجدانغا 
ئۇرۇلۇپ تۇرىدۇ؛ ئهگهر ئىمان ھالسىز بولسا،  بهندە قىلغان گۇناھىنى شۇ ماكاندىن 

یادىدىن چىقىرىپ تاشالیدۇ،  ئۆزىنى ماالمهت قىلماستىن یاكى ئایرىلىش بىلهنال 
  خاتالىققا خاتالىق قوشۇپ قىلىدۇ.  ، ۋىجدانى پۇچۇالنماستىن،  گۇناھقا یهنه گۇناھ

* مۇھهممهد ئىبنى سىیرىن ئىماننىڭ پهزلى ئارقىلىق گۇناھىنى قىرىق یىلغىچه   
قهرزدار بولۇپ قالدىم،  شۇڭا قىرىق  یادىدا تۇتقان،  ئۇ مۇنداق دېگهن ئىدى : بىر قېتىم

یىل ئىلگىرى قىلغان بىر گۇناھىم تۈپهیلىدىن قهرزدارلىققا پاتتىم،  دېدىم. بىر كىشىگه 
  ... :ھهي گاداي! دەپ تاشلىغانىدىم

* مهكھۇل بىر یىلغىچه گۇناھىنى ئهسلهپ مۇنداق دەیدۇ: " یىغالپ تۇرۇپ    
ۇ رىیا قىلىۋاتىدۇ،  دېگهنىدىم،  شۇنىڭ سهجدە قىلىۋاتقان بىر كىشىنى كۆرۈپ،  ئ

  قورقۇپ یىغالشتىن مهھرۇم قىلىندىم".  ئالالھدىنبىلهن مهن بىر یىلغىچه 
* فۇزەیل بهش یىل گۇناھىنى ئهسلهیدۇ ۋە قىلغان بىر گۇناھى سهۋەبىدىن بهش   

  ئایغىچه كېچىسى ئویغىنىشتىن مهھرۇم بولغانلىقىنى ئېیتىدۇ.
كه ئاساسهن،  ئۆز قهلبىڭدىكى ئىماننىڭ دەرىجىسنى سهن بۇنداق مۇناسىۋەت  

پهرەز قىلىپ باقساڭ ۋە قىلغان گۇناھىڭغا پۇشایمان قىلىپ ئۇنى قانچه كۈنلهرگىچه،  
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بهلكى قانچه سائهتلهرگىچه ئهسلهپ كهلگهنلىكىڭنى ئۆزۈڭدىن سوراپ كۆرسهڭ 
  بولىدۇ.

  یامانلىق ئىچىدىكى یاخشىلىق
دېگهن:" بىر ئادەم قىلغان گۇناھى سهۋەبىدىن رەسۇلۇلالھ (س ئه ۋ) مۇنداق  

  رىزقىدىن مهھرۇم قالىدۇ". 
ئالالھ سهندىن ئۆزىگه مۇھتاج بولۇشۇڭ ۋە ئۇنىڭغا بىچارىلىكىڭنى بىلدۈرۈشۈڭ   

ئۈچۈن رىزىقنى مهھرۇم قىلىدۇ،  بۇ مۇھتاجلىق ئارقىلىق ساڭا بایلىقنى كهلتۈرۈپ 
ەت ئارتۇقالیدۇ؛ ئالالھ نېمه دېگهن مهرت،  بېرىدۇ،  بۇنداق بىچارىلىك ئارقىلىق ئىزز

نېمه دېگهن كۆیۈمچان! نېمه دېگهن مېھرىبان! ئۇ بىزنى ئویغىتىش ئۈچۈن 
ئېلىۋاالىدۇ،  بىزگه ئاتا قىلىش ئۈچۈن مهھرۇم قىلىدۇ؛ ئۇنىڭ مهھرۇم قىلىشى 

  ئاگاھالندۇرۇش سىگنالىدىن ئىبارەت. 
رنى ئاگاھالندۇرىدۇ،  مۆمىن بۇنى ئۇ ئۇخالپ قالغانالرنى ئویغىتىدۇ،  غاپىلال 

ئىنتایىن یاخشى بىلگهچكه،  پهقهت گۇناھ تۈپهیلىدىنال یامانلىققا دۇچار 
بولىدىغانلىقىنى ئېنىق بىلىدۇ،  بىر قۇشنىڭ ئوۋلىنىشى،  بىر دەرەخنىڭ كېسىلىشىمۇ 
تهسبىھنى  تهرك قىلىشتىن كېلىپ چىقىدىغانلىقنى،  خاتالىق ئۆتكۈزۈلمهي یادلىغان 

رەر سۈرىنىڭ یادىدىن كۆتىرىلىپ كهتمهیدىغانلىقىنى ئېنىق چۈشىنىدۇ. (( بى
سىلهرگه ( یهنى جېنىڭالرغا ۋە مېلىڭالرغا ) ھهر قانداق بىر مۇسىبهت یهتسه،  ئۇ 
سىلهرنىڭ قىلغان گۇناھىڭالر تۈپهیلىدىن كهلگهن بولىدۇ،  ئالالھ نۇرغۇن 

ولسا،  باال ۋە مۇسىبهتتىن ھېچ گۇناھىڭالرنى ئهپۇ قىلىدۇ ( ئهپۇ قىلمایدىغان ب
  ـ ئایهت[   30قۇتۇاللماس ئىدىڭالر) )) ] شۇرا سۈرىسى،  

  گۇناھقا سهۋەب بولىدىغان نهرسىلهردىن دىققهت قىلغىن
ھارامغا ئېلىپ بارىدىغان ھهرقانداق نهرسه ھارامدۇر،  گۇناھقا سهۋەپچى   

  ول ئۈزگىلى بولىدۇ.بولىدىغان ئىشالردىن قول ئۈزگهندىال،  گۇناھتىن تولۇق ق
* ئهگهر ئۆزەڭنىڭ ھارامغا سهبىر قىاللمایدىغانلىقىڭنى بىلسهڭ،  ئاندىن یېرىم    

یالىڭاچلىق، ئوچۇق ئهۋرەت فىتنه ـ پاساتلىرى كۆرۈلىدىغان بىر جایغا چاقىرىلساڭ،  
  بۇ جایغا بېرىشنىڭ ئۆزىمۇ ساڭا ھارام ھېساپلىنىدۇ. 

لىساڭ ئۇیقۇڭ تۇلۇق قانىدىغانلىقىنى بىلسهڭ،  * ئهگهر كۈنىگه ئالته سائهت ئۇخ  
ئاندىن بهدىنىڭنىڭ ئارامىنى تامامهن بۇزىدىغان ھالدا كېچىلىك ئولتۇرۇشقا 
قاتنىشىپ،  بۇ تۇپهیلى بامدات نامىزىڭنى قولدىن بېرىپ قویساڭ،  بۇ كېچىلىك 

  ئولتۇرۇش سهن ئۈچۈن ھارام.
دىغان،  پهس شهھۋەت ـ * ئالالھ نى یادىڭدىن چېقىرىپ،  سېنى ئازدۇرى 

ھهۋەسلىرىڭنى قوزغایدىغان ۋە نادامهتكه پۈرسهت بهرمهي ئازدۇرىدىغان دوست ـ 
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ئاغىنلىرىڭ بولسا،  ئۇالر بىلهن بىلله بولۇش سهۋەبىدىن ھارام ئىشالرغا ئىشىك 
  ئېچىلىدىغان بولسا،  بۇنداق دوست ـ ئاغىنلهر بىلهن بىلله بولۇشۇڭنىڭ ئۆزى ھارام.

لماقچى بولغان بىرىگه ئېبراھىم ئىبنى ئهدھهمدىن ئىبارەت بىر ئۇلۇغ تهۋبه قى   
زاھىد مۇنداق نهسىھهت قىلغان ئىدى:" كىمىكى تهۋبه قىلماقچى بولىدىكهن،  یامان 
ئىشالردىن تامامهن قول ئۈزسۇن. بۇرۇن ئارلىشىپ كهلگهنلهر بىلهن ئارىالشمىسۇن،  

  بولمىسا ئویلىمغىنىغا یېتهلمهس".
  ھېكمهت

بېشرى ئىبنى ھارىسنىڭ قىز بىر تۇغقىنى زەبدە ئېیتىقان:" بهندىگه ئهڭ ئېغىر    
ئهڭ یېنىك نهرسه ـ تهۋبه قىلىشتۇر. ئۇنىڭ ئېغىر یۈكىنى یهڭگىلىگه   ، نهرسه ـ گۇناھ

  ئالماشتۇرمایدىغىنى نىمىسىدۇ؟!".
  ـ نادامهت  2 

  نادامهتنىڭ تۇغۇلىشى
اتقان ۋاقتىڭدا،  گۇناھ سادىر قىلىپ * نادامهت قىلغىن! چۈنكى سهن گۇناھقا پ

سېنى كۈزىتىپ تۇلۇق خهۋەردار بولۇپ  ئالالھنىڭخۇرسهنلىك تاپقىنىڭدا،  
تۇرىدىغانلىقىغا ئىشهنچىڭ بولسىمۇ پهرۋا قىلماستىن گۇناھىڭنى یۇیماي تېخىمۇ 
ئهزۋەیلهپ كهتكىنىڭدە ـ ئالالھ تىن یىراقلىشىشتىن ئىبارەت زور خاتالىققا یول 

  هن!قویغانس
* پۇشایمان قىلغىن! چۈنكى سهن ماالئىكىلهرنىڭ ھهمرالىقىنى شهیتاننىڭ   

دوستلۇقىغا سېتىۋەتتىڭ،   جهننهتته پهیغهمبهرلهر بىلهن بىلله ئۆتۈشنى دوزاختا 
 ئالالھنىڭشهیتانالر بىلهن بىلله بولۇشقا ئالماشتۇردۇڭ؛ ئالالھ رەھمىتى ۋە رازىلىقىنى 

  ىڭ... غهزىپ ۋە ئاسىلىقىغا تېگىشت
* ھهسرەت چهككىن! چۈنكى سهن گۇناھالر ئارقىلىق ۋاقىتتىن ئىبارەت    

دەسمایهڭنى یوقاتتىڭ؛ ئىسىت ! سهن ئۇنى پایدىسىز یهرگه سهرپ قىلىپال 
قالماستىن،  بهلكى ئۆزەڭگه زەرەر یهتكۈزىدىغان،  جازاغا ئۇچرىتىدىغان ۋە ھاالكهتكه 

  یۈزلهندۈرىدىغان ئىشالرغا خهجلىدىڭ... 
ئهنكهبۇت » ] (گۇناھىڭالرنىڭ) ھهر ـ بىرىنى گۇناھى تۈپهیلى جازالىدۇق«   

  ـ ئایهت [  40سۈرىسى،  
* نادامهت قىلغىن چۈنكى ئالالھ تائاال بۇ گۇناھ تۈپهیلى سېنى گۇناھقا پاتقان   

پهیتته قهبزى روھ قىلىپ قالسا،  سېنىڭ ھایاتىڭنى ئېچىنىشلىق ئاخىرالشتۇرغان 
  ق نهرسه ئۈستىدە ئۆلگهن ئادەم شۇنداق ھالهتته تېرىلىدۈرىلىدۇ. بولىدۇ،  قاندا

* پۇشایمان قىلغىن! چۈنكى سهن تهۋبه قىلغان ھالهتتىمۇ،  تهۋبهڭنىڭ قۇبۇل   
 ئالالھدىنقىلىنىشىغا كېپىللىك قىاللمایسهن،  مهغپىرەت تىلىگهن ئهھۋالدىمۇ 
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ى مۇنداق دېگهن:" سهن كهچۈرۈم بېلىتى ئااللمایسهن؛ شۇنىڭ ئۈچۈن ھهسهن بهسىر
ئۈچۈن تهۋبىگه ئۇرۇنۇشقا قارىغاندا گۇناھنى تهرك قىلىش ئاساندۇر،  چوڭ گۇناھ 
ئۆتكۈزۈپ تاشالپ،  ساڭا تهۋبه ئىشىكى تاقىلىپ كهتسه،  ئامالىڭ قالماسلىقتىن 

  قانداقمۇ خاتىرجهم بوالالیسهن؟".                        
  نادامهتنىڭ بهلگىلىرى بار

نادامهت قىلسا، نادامىتى قهلبىدە ئۆسۈپ یېتىلىپ ئاخىرى -ە پۇشایمان بهند   
قورقۇپ تۆكۈلگهن یاش تهۋبه  ئالالھدىنكۆز یاشلىرى ئارقىلىق گۇناھىنى یۇیۇۋىېتىدۇ.

یۈكسهك نىشانالرغا ئۆرلىتدۇ،  رەسۇلۇلالھنىڭ بۇ بىشارىتىگه  ، قىلغۇچىنى ئالى ماقام
......بىرسى اللهدىن . یدىغان ئىككى خىل كۆز بارقۇالق سالغىن :( دەۋزەخ ئوتى تهگمه
  قورقۇپ یاش تۆككهن كۆزدۇر.......)

  یهنه تىخى ئىبنى ئۆمهر تۆۋەندىكى سۇزى ئارقىلىق كىشگه ئىلھام بېغىشالیدۇ:
(اللهدىن قورقۇپ بىر تامچه یاش تۆكۈش مهن ئۈچۈن مىڭ دىنار پۇل سهدىقه 

  قىلغاندىن ئارتۇق).
رەسۇلالھنىڭ بىشارىتىدىن ئىلھام ئىلىپ،  مۇھهممهد  شۇڭا نادامهت قىلغۇچى

قورقۇپ یىغلىغان چاغلىرىدا كۆز  ئالالھدىنئىبنى مۇنكهدەرنىڭ قىلغىننى دورایدۇ،  ئۇ 
یاشلىرىنى یۈز ۋە ساقاللىرىغا سۇۋایتتى ۋە مۇنداق دەیتتى:" دوزاخ ئوتى یاش تۆككهن 

  نمهن". جاینى كۆیدۈرمهیدىغانلىقى توغرىسىدا ھهدىس ئاڭلىغا
* كىمىكى یغالي دەپمۇ كۆزىدىن یاش چىقرالمىسا،  یىغالشقا ھهرىكهت قىلىپ   

یىغالمسىرىسا،  ئاخىرى ئالالھ ئۇنىڭغا مۇنداق نىجاتكار یىغىنى نېسىپ قىلىدۇ. ئهبۇ 
بهكرى سىددىق مۇنداق دەیدۇ:" یىغلىیالىغان ئادەم یىغلىسۇن،  یىغلىیالمىسا 

  یغالمسىرىسۇن". 
  ئامىلىسىگۇناھالر مۇ

تهۋبه قىلغۇچى قېرىندىشىم! ئهگهر بىر ئاقىل ئىنسان پهقهت ئۆتۈپ كهتكهن    
ئۆمىرىدىكى گۇناھلىرىغىال یىغالیدىغان بولسا،  ئۇ ئۆلۈپ كهتكىچه غهم ـ قایغۇ ئىچىدە 
ئۆتۈشى ھهقلىق دېگهنلىكتۇر؛ قالغان ئۆمرىنىمۇ ئۆتۈپ كهتكهن گۇناھلىق دەۋرىدەك 

غا ۋاي! یهنه تېخى گۇناھلىرى تهۋبه ئارقىلىق كهچۈرۈلگهن ئادەم ئۆتكۈزگهنلهرنىڭ ھالى
ئىسىل مۆمىنلهرنىڭ ساۋابىدىن قۇرۇق قالماسلىقى ئۈچۈن تېخىمۇ تهقۋادار بولۇشى 

  كېرەك...
تهۋبه قىلغۇچى قېرىندىشىم! یېرىم كېچىلهردە ئالالھ غا نىدا قىلىڭ! سهھهرلهردە    

  ق ئاۋازىڭىزنى ئۈزمهڭ:ئالالھ غا ئىلتىجا قىلىڭ ! مۇناجاتلى
  گۇناھالر مهندە كۆپ ھازىر،  یارەببىم!

  بىرمۇ ـ بىر ساناشقا یوقتۇر شىجائهت. 
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  جهھهننهم ئازابى بهك مۈشكۈل ماڭا، 
  سهبرىم ھهم كۈچۈم یوق، 

  قىلماسمهن تاقهت. 
  ئىالھىم بهندەڭمهن ئاجىز،  بىچارە، 

  ساقلىغىن دەۋزەختىن تاڭال قىیامهت!
  ھېكمهت

  نى ئابدۇلال مۇزەنى مۇنداق دېگهن:بهكرى ئىب
" بىر كىشى نامازغا چىقسا جامائهتكه ئۈلگۈرەلمهي قالىدۇ،  ئهگهر ئۇ بۇنىڭغا 

  قایغۇرسا،  ئالالھ ئۇنىڭغا جامائهتنىڭ فهزىلىتىنى ئاتا قىلىدۇ".
   

  ـ قایتىلماسلىققا بهل باغالش 3
هھكهم باغلىغىن،  گۇناھلىرىغا قایتىدىن قهدەم تاشالپ سالماسلىققا بهلنى م   

بۇنىڭدا تهۋرىنىپ قالمىغىن. ئوغۇل بالىالردەك ئىش قىلىپ،  ۋەدەڭدە چىڭ تۇرغىن،  
  نىیتىڭنى ئهمهلگه ئاشۇرغىن،  بهل باغلىساڭ ئالالھ غا تهۋەككۈل قىلغىن.

  ھهقىقى ئهركهكلهرچه ئىرادە
ۇچىنى مالىك ئىبنى دىنار بىر كۈنى بازاردىن ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ بىر ئهنجۈر ساتق 

كۆردى ۋە ئهنجۈر یىگۈسى كهلدى،  لېكىن ئۇنىڭدا پۇل یوق ئىدى،  ئۇ باققالدىن 
نېسىگه بېرىشنى ئۆتۈندى،  بىراق باققال ئۇنىمىدى،  مالىك یهنه باققالغا ئایاق 

  كىیمىنى گۈرۈگه قویۇپ تۇرۇپ ئهنجۈر ئالماقچى بولدىیۇ،  مهقسهتكه یېتهلمىدى.
هتتى. كىشىلهر باققالنىڭ قېشىغا كېلىپ،  ھېلىقى شۇنىڭ بىلهن مالىك قایتىپ ك   

خېرىدارنىڭ كىملىكىنى بىلدۈرگهندىن كېیىن،  باققال ئۆز قۇلى ئارقىلىق مالىكقا 
ھارۋىدىكى بارلىق ئهنجۈرنى ئهۋەتتى ۋە ئۇ قۇلىغا :" ئۇ بۇ ئهنجۈرلهرنى قۇبۇل  

  . قىلىدىغان بولسىال،  سهن ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈن ئازاتسهن" دېدى
باققالنىڭ قۇلى ئازاتلىققا ئېرىشىش ئۈچۈن بارلىق تىرىشچانلىقىنى     

كۆرسىتىشنى خىیال قىلغان ھالدا مالىكنىڭ ئۆیگه باردى،  ئهمما مالىك ئۇنىڭغا :" 
بېرىپ خوجایىنىڭغا ئېیتىقىن! مالىك ئىبنى دىنار دىننى سېتىپ ئهنجۈر یېمهیدۇ،  

  . مهسلىككه قهسهم قىلغان" دېدىمالىك قىیامهت كۈنىگه قهدەر ئهنجۈر یى
قۇل ئۇنىڭغا :" تهقسىر بۇنى ئالسىال،  بۇ ئارقىلىق مهن ئازاتلىققا ئېرىشمهن"    

دېدى. مالىك ئۇنىڭغا " سهن ئازاتلىققا ئېرىشكىنىڭ بىلهن مهن بۇ ئارقىلىق قۇللۇققا 
  گىرىپتار بولىمهن" دېدى.

دەپ ئىھانهتكه مالىك ئۆز ھهۋىسىنى دەپ خارلىنىپ،  قورسىقىنى   
ئۇچىرغانلىقىنى تونۇپ یهتكهچكه،  ئۆزىنى ئهدەپلهش یۈزىسىدىن،  نهپسى ـ باالسىغا 
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یۈگهن سېلىپ ئۇنى چىنىقتۇرۇش یۈزىسىدىن ئهنجۈر یېشنى ئۆزىگه ھارام قىلغان 
  ئىدى.
شهیتانغا ئالدىنىپ،  نهپسى ـ ھهۋەسكه قۇل بولۇپ خاتالىق ئازگاللىرىغا چۈشۈپ   

نېمه ئۈچۈن مۇشۇنداق ئېرادىگه كېلهلمهیدۇ؟ ئۇنداقالر ئۈزىنى كېتىدىغانالر 
پهسكهشلىك،  پهسلىك ئازگاللىرىدىن قۇتۇلدۇرۇشنى ئویلىماستىن،  ئۆزىنى بىچارە 

  ھالغا چۈشۈرۈپ قویۇشقا رازى بولغىنى نېمىسى؟ 
  پوالتتهك ئېرادىگه ئىگه كىشىلهر 
هچكه،  بىر كۈنى ئۇ سهلهمه ئىبنى دىنار ئهینى ئىبرەتنى چۈشۈنىپ یهتك  

قاسساپالر ئالدىدىن ئۆتكهن چاغدا ئۇالر:" بۇ سېمىز گۈش،  سېتىۋالسىال" دېیشتى،  
سهلهمه :" مهندە ئۇنىڭغا بهرگۈدەك پۇل یوق" دېدى،  ئۇالر :" پۇلنى كېیىنگه 

  قالدۇرایلى" دېۋىدى،  ئۇ :"مهن ئۆزەمنى كېیىنگه قالدۇراي" دەپ جاۋاپ بهردى.
نى ئهدھهممۇ بۇ ئىبرەتنى بىلگهچكه،  كىشىلهر ئۇنىڭغا ئهرز ـ ئىبراھىم ئىب   

ھاللىرىنى ئېیتىپ:" گۆش بهك قىممهتلهپ كهتتى" دېیشكهندە،  ئۇالرغا :" سىلهر 
ئۇنى ئهرزانالشتۇرۇڭالر" دېگهن ئىدى،  یهنى ئۇ گۆشنى سېتىۋاالمىساڭال بولىدىغۇ،  

  دېمهكچى ئىدى. 
  قان بۇ ھېكمهتلىك سۆزگه قۇالق سالغىن : قېرىندىشىم ! ئىبنى سهمئۇن ئېیت  
" گۇناھالرنىڭ چاكىنا نهرسىلهر ئىكهنلىكىنى كۆرۈپ،  قهدىر ـ قىممىتىنى    

ساقالش یۈزىسىدىن ئۇنىڭغا یولىمىغان ئىدىم،  ئۇ مېنىڭ ئادىتىمگه ئایلىنىشقا یول 
  تاپالمىدى".

ۈمۈلۈپ،  بهرىكهتلىرىگه چ ئالالھنىڭسىز یهنه مۇنداق ئېرادە ئارقىلىق 
  یاخشىلىقلىرىغا غهرق بولىدىغانلىقىڭىزنى ئویلىدىڭىزمۇ؟

ئهبۇ ھهزم سهلهمه ئىبنى دىنارنىڭ دىلالرنى یۇرىتىدىغان بۇ سۆزىگه قۇالق سېلىپ 
بېقىڭ:" نهپسانى دۇنیارىڭ تۈزەلگهندە چوڭ گۇناھلىرىڭ كهچۈرۈلىدۇ؛ بهندە گۇناھ 

  ئۇنىڭغا قۇچاق ئاچىدۇ".  قىلماسلىققا ئېرادە باغلىغان چاغدا،  غهلبىلهر
گۇناھدىن باشقىغا قۇۋۋەتسىز،  خاتالىقتىن باشقىسىغا ئېرادىسىز بىلى بوش،    

  غهیرەتسىز ئىنسانالرنىڭ ھالىغا ۋاي !
  ھهۋەسكه غهرق بولغان قهلبكه نهچارە، 

  شهیتانغا رایىشۇ،  رەھمانغا ئاسى.
  تهۋبىگه نهسىھهت قىلساڭ ئۇنىماي، 

  سى باالسى!گۇناھقا تهلپۈنهر نهپ
  ھېكمهت
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فۇزەیل ئىبنى ئىیاز ئالالھ یولىدا جهڭگه ئاتالنغان مۇجاھىدالر بىلهن ۋىداالشقان    
چاغدا مۇنداق دەپ تاپىالیتى:" تهۋبه قىلىپ تۇرۇڭالر،  چۈنكى قىلىچ قایتۇرۇلمىغاننى 

  تهۋبه قایتۇراالیدۇ".
  تهۋبىڭىزنى سىناپ كۆرۈڭ

  باشقا نهرسه... مهغپىرەت تىلهش باشقا نهرسه،  تهۋبه
تهۋبه ئهمهلىیهت ئارقىلىق بولىدۇ. مهغپىرەت   ، مهغپىرەت تىلهش سۆز ئارقىلىق

تىلهشنى مۆمىنمۇ،  مۇناپىقمۇ جایىدا قىالالیدۇ،  ئهمما تهۋبىنى مۆمىنال ۋایىغا 
یهتكۈزەلهیدۇ،  مهغپىرەت تىلهش بولسا،  ئالالھ تهرەپكه قایتىش ئېالنى،  ئهمما تهۋبه 

هن ئۆزۈڭنىڭ ئاراڭنى ئىسالھ قىلىشتۇر. شۇنىڭ ئۈچۈن ئالالھ تائاال :(( ئالالھ بىل
رەببىڭالردىن مهغپىرەت تىلهڭالر،  ئاندىن ئۇنىڭغا تهۋبه قىلىڭالر!)) ] ھۇد سۈرىسى،  

ـ ئایهت[ دېگهن. شۇڭا یامانلىق ئارقىسىدىن یاخشىلىق قىلمایدىغان،  گۇناھنىڭ   52
ھهر قانداق تهۋبه قىلغۇچىنىڭ تهۋبىسى ناجىنس كهینىدىن تائهتكه بېرىلمهیدىغان 

ھهم گۇمانلىقتۇر. دەل شۇنىڭ ئۈچۈن ھهر قانداق بىر سالىھ  كىشىنىڭ مۇشۇ یولنىال 
  تۇتقانلىقىنى ئۈچىرتىسهن.

* ئۆمهر ئىبنى خهتتاب باغچىسى بىلهن مهشغۇل بولۇپ نامازغا كېچىكىپ   
  قالغاچقا سهدىقه بهرگهن.

المۇ مۇشۇنداق یول تۇتقان،  ئۇ جامائهت بىلهن ناماز * ئۇنىڭ ئوغلى ئابدۇل  
  كېیىنكى ناماز بىلهن بىرگه نهپلى نامازالرنى ئوقۇیتى.  ، ئوقۇیالماي قالغىنىدا

* ئۆمهر ئىبنى ئابدۇلئهزىزنىڭ سىڭلىسى ئۇممۇل بهنىننىڭ قېشىغا بىر كۈنى   
  ڭ: ئهززە خانىم كىرىپ كهلگهندە،  ئۇنىڭ ئاشىقى شائىر كۈسهییىرىنى

  قهرزدارالر قهرزىنى تۈگهتتى تامام،                  
  ... قهرزىنى تۆلىمهي قىینایدۇ ئهززە                 

دېگهن سۆزىدىكى بۇ قهرزىنىڭ زادى نېمىلىكىنى سورىغان،  ئهززە ئۇنىڭغا   
ئۆزىنىڭ بىر قېتىم سۆیۈۋېلىشىغا ۋەدە قىلغانلىقىنى،  ئهمما بۇنى ئورۇنداشتىن 

لغانلىقىنى ئېیتىقاندا،  ئۇممۇل بهنىن ئۇنىڭغا: " ۋەدەڭنى ئورۇندىغىن،  گۇناسى قىینا
ماڭا بولسۇن!" دەپ تاشلىغان ۋە مۇشۇ سۆزى ئۈچۈن تهۋبه قىلىپ قىرىق نهپهر قۇلنى 

  ئازات قىلغان.
مهقبۇل تهۋبىنىڭ ئهڭ ئاساسلىق بهلگىسى تهۋبه قىلغۇچىنىڭ تهۋبه قىلغاندىن   

ڭ تهۋبه قىلىشتىن بۇرۇنقىدىن یاخشى بولۇشىدىن ئىبارەت،  كېیىنكى ئهھۋاالىنى
بۇنداق بولۇش ئۈچۈن مهزكۈر ئۆمهر،  ئىبنى ئۆمهر (ئابدۇلال) ۋە ئۇممۇل بهنىنالردەك 
قىلىشىڭ الزىم،  یهنى گۇناھ ـ خاتالىقنىڭ تهسىرىنى یوقىتىپ،  ئۆرۈلۈپ چۈشۈشكه 

زۆرۈر،  ئالالھ تائاالنىڭ بۇ  باشلىغان ئىمان بىنایىڭنى قایتىدىن مۇستهھكهملىشىڭ
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بىشارىتىگه قارىغىن:(( شۈبھىسىزكى،  یاخشى ئىشالر ئارقىلىق یامان ئىشالر 
  ـ ئایهت [   114یۈیۈلىدۇ)) ] ھۇد سۈرىسى،  

رەسۇلۇلالھنىڭ سۆزىگه قارىغىن:" یامان ئىشنىڭ كهینىدىن یاخشى ئىش   
  قىلغىن،  ئالدىنقىسىنى ئۈچۈرۈپ تاشالیدۇ".

زى ئاتالغان ئهھمهد ئىبنى ئاسىم ئهنتاكىنىڭ بۇ سۆزىنى ئاڭالپ باقساڭ شام ۋائى 
گۈلقهقهلىرىڭ ئېچىلىپ كېتىدۇ:" كهلمىشىڭنى ئىسالھ قىلغىن،  ئۆتمۈشۈڭ 

  مهغپىرەت قىلىنىدۇ". 
  ھهقىقى تهۋبه دېگهن نېمه؟

* بۇ  توغرىدا ئۆمهر ئىبنى خهتتاب:" گۇناھتىن تهۋبه قىلىپ قایتا كهینىگه 
  ق،  خۇددى ساغقان سۈت ئهمچهككه یانمىغاندەك" دېگهن.یانماسلى

* ھهسهن بهسىرى:" ئۇ بهندىنىڭ ئۆتكهن گۇناھلىرىغا پۇشایمان قىلىپ،  
  قایتىلماسلىق ئىرادىسىگه كېلىشى" دېگهن.

* كهلبى :" تىل بىلهن ئىستىغپار ئېیتىپ،  دىل بىلهن نادامهت چېكىپ،  بهدەننى 
  چىڭ تۇتۇشتۇر" دېگهن.

ئىبنى مۇسهییهب:" ئۇ تۆت نهرسىنىڭ جۇغالنمىسى،  تىل بىلهن * سهئد 
ئىستىغپار ئېیتىش،  جىسمانى جهھهتتىن ئارىنى ئۈزۈش،  قهلبىدە قایتا سادىر 

  قىلماسلىقنى پۈكۈش،  ناچار ھهمراالردىن قول ئۈزۈش" دېگهن. 
  تهۋبه قىلغاندىن كېیىن ھهزەر ئهیلىگىن

هۋبىدىن كېیىنكى بىر خاتالىق ـ ئۇنىڭدىن یهھیا ئىبنى مۇئاز مۇنداق دېگهن:" ت 
  خاتلىقتىن یامان".                   70بۇرۇنقى 

  تهۋبه ئىشىكنىڭ تاقىلىشى
  تهۋبه ئىشكى پهقهت تۆۋەندىكى ئهھۋالدىال تاقىلىپ كېتىدۇ:   
قۇیاش غهرىپتىن چىققاندا. رەسۇلۇلالھ ئېیتقانكى:" تهۋبىنىڭ ئىككى یان  . 1

ىقى شهرق بىلهن غهرپتهك كېلىدىغان ئىشىكى بار،  قۇیاش بوسۇغىسىنىڭ ئارىل
  غهرىپتىن چىقمىغۇچه بۇ ئىشىك تاقالمایدۇ".

بۇ ئهھۋال قىیامهت قایىم بولۇپ،  قىیامهت ئاالمهتلىرى كۆرۈلگهن چاغدا : ((     
ئىلگىرى ئىمان ئېیتمىغانالرنىڭ یاكى ئىمان ئېیتىپ یاخشى ئىش قىلمىغانالرنىڭ 

  ـ ئایهت [ كۈندە یۈز بېرىدۇ. 158ز بولغان)) ] ئهنئام سۈرىسى،  ئىمانى پایدىسى
جان ھهلقۇمغا كېلىپ،  ماالئىكىلهرنى كۆرگهن چاغدا. رەسۇلۇلالھ مۇنداق  . 2 

دېگهن:" جېنى ھهلقۇمىغا یهتمىسىال،  ئالالھ بهندىسىنىڭ تهۋبىسىنى قۇبۇل قىلىدۇ". 
چىلىپ،  جان ئالغۇچى نېمىشقا؟ چۈنكى بۇ چاغدا بهندىنىڭ كۆز ئالدى ئې

پهرىشتىلهرنى ئېنىق كۆرىدۇ ـ دە،  دەل مۇشۇ پهیتته ئىمان ئېیتقۇسى كېلىدۇ،  بۇنداق 
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ئىماننىڭ قىممىتى بولمایدۇ،  بۇ چاغدىكى تهۋبىنىڭمۇ ھېچقانداق پایدىسى بولمایدۇ،  
ى ئىبنى ئۆمهر بۇ ھهقته مۇنداق دېگهن:" ئۆلۈم قهھرى یېتىپ كهلمىسىال،  تهۋبه ئالىم

  كهڭدۇر". 
بهسىرىلىك تابىئى ئهبۇ مىجلهز سهنۇسىنىڭ سۆزىمۇ بۇ ھهقته ئېیتىلغان:"  

  ماالئىكىلهرنى ئېنىق كۆرمىسىال،  بهندىنىڭ تهۋبه قىلىش پۇرسىتى بولىدۇ".
  تهۋبه قىلغۇچىالرنىڭ یاردەمچىسى 

قۇرۇق ئارزۇغا بېرىلمهسلىك،   ئاخىرەت ئۈچۈن ئهته ئۆلۈپ كېتىدىغاندەك  . 1
  ادەت قىلغىن! رەسۇلۇلالھ  مانا مۇشۇنداق نهسىھهت قىلغان ئىدى.ئىب

قېرىندشىم! تهۋبهڭنى كېچىكتۇرۇپ،  ئۇیقۇغا بېرىلگهن بۇرادىرىم !سهن تهۋبه   
قىلماي یۈرگهن ھالدا تۇیۇقسىز ئۆلۈم یېتىپ كهلسه قانداق قىالرسهن؟ یاكى توساتتىن 

ۋالغانمۇسهن؟! غهیىپتىن خهۋەردار ئۆلمهسلىككه ئۆلۈم پهرىشتىسى بىلهن توختام تۈزۈ
بولۇپ ئۆلۈم خهۋىرىڭنى بىلىۋالدىڭمۇ یاكى تهۋبه قىلمىغۇچه جېنىڭنى ئالمایدىغانغا 

  ۋەدە ئېلىۋالدىڭمۇ؟؟! ئالالھدىن
  ، تهۋبه قىلغۇچى قېرىندىشىم! ۋاقىتنى كهینىگه سوزۇشتىن ھهزەر قىل! بۇ   

دەسمایىسى،  ئالالھ تائاال ئۇالر ۋەیران بولغانالرنىڭ چارىسى،  گهدەنكهشلهرنىڭ 
ھهققىدە:(( شهیتان ئۇالرغا چىرایلىق كۆرسهتتى،  كۆڭلىنى تىندۇردى)) ]  مۇھهممهد 

  ـ ئایهت [ دېگهن.  25سۈرىسى،  
ھهسهن بۇ ئایهتنىڭ تهپسىرىدە : شهیتان ئۇالرنىڭ خاتالىقرىنى ئۇالرغا بېزەپ 

  دېگهن.  ، كۆرسىتىپ،  قۇرۇق ئارزۇ سېلىپ قویدى
ئالالھ تائاال یهنه ئۇالر ھهققىدە : (( بهلكى ئىنسان كهلگۈسى ھایاتىدا گۇناھقا    

دېگهن.  ئىبنى ئابباس  ]ـ ئایهت   5قىیامهت سۈرىسى،  [ئهۋزەیلىمهكچى بولىدۇ)) 
  تهپسىر قىلىپ : یهنى گۇناھنى قىلغان بولسىمۇ،  تهۋبىسىنى كېچىكتۈرىدۇ،  دېگهن.

دە: (( ئۇالر غهیىپ ئىشلىرى ئۈستىدە یىراق جایدىن ئالالھ تائاال یهنه ھهققى  
  دېگهن. ]ـ ئایهت   53سهبه سۈرىسى،   [قارىسىغا سۆزلهیدۇ)) 

ئىكرەم بۇ ئایهتنى تهپسىر قىلىپ: ئۇالرغا تهۋبه قىلىڭالر دېیىلسه،  مانا بۇنىڭدىن 
كېیىن دەپ كهینىگه سوزىدۇ،  دېگهن. تهۋبىنى كهینىگه سوزغۇچى خۇددى بىر تۈپ 
دەرەخنى قومۇرۇپ تاشلىماقچى بولسىمۇ،  دەل ئهمگهك ۋاختىدا: " ئهته قىالیچۇ" دەپ 
كېچىكتۈرۈپ،  ئهتىسى كهلسه یهنه ئهتىسىگه كېچىكتۈرۈۋېرىپ دەرەخ یوغىناپ 

  كېتىپ قومۇرۇشقا تېخىمۇ ئامالسىز قالغان ئادەمگه ئوخشایدۇ.
  ئۆیۈڭنى بېزەیسهن تولدۇرۇپ مۈلككه، 

  ى باشقىدۇر بهلكىم.كىم بىلسۇن،  ئىگىس
  ئىنساننىڭ ئارزۇسى"ئهته".."ئۆگۈن" دە، 
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  "ئهته" دەپ ھهممىدىن ئایرىالر ھهر كىم...
  تهۋبه قىلغۇچىالر بىلهن ئارىلىشىش . 2
ئۆمهر فارۇق رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ بىزگه مۇشۇنداق نهسىھهت قىلغان:" تهۋبه   

  تېخىمۇ ساپ بولىدۇ".  قىلغۇچىالر بىلهن ئارىلىشىپ ئۆتۈڭالر،  ئۇالرنىڭ قهلبى
قېرىنداشلىرىم! یۇقسۇلالر سهدىقه،  یاخشىلىق،  زاكات یاكى ئېھسان تهمهسىدە    

بایالرنىڭ داستىخانلىرىنى ئىزدەیدۇ،  بۇالرنىڭ ھهممىسىگه ئېرىشهلمىگهن 
تهقدىردىمۇ بىر ۋاقلىق كهچلىك تاماقتىن قۇرۇق قالمایدۇ؛ ساۋاپالرغا یۇقسۇل بهندىلهر 

بادەت بایلىرىنىڭ ۋە دۇئا ـ زىكرى ساھىبلىرىنىڭ داستىخانلىرىدىن قهلب تائهت ـ ئى
ھۇزۇرىنى،  دۇئا ئىجابىتىنى،  بهرىكهت ـ رەھمهتنىڭ غهنىمهتلىرىنى ئىزدىسه 

  بولمامدۇ؟!
قېرىنداشلىرىم! یاخشىالر سىلهردىن زىرىككىچه ئۇالرغا یېپىشىڭالر،     

ۇالردىن ھهرگىز ئایرىلماڭالر. بىرەرسى سىلهردىن ماالللىق كۆرمهي قارشى ئالسىال ئ
سىلهرگه دۇئا ئىنایهت قىلىپ ئىجابهت بهركىتىنى كۆرپ قاالرسىلهر،  خۇددى ئهلى 

 ئالالھنىڭئىبنى ئابدۇرەھىم ئهلغهزائورى ئېیتقاندەك:" مهنسهرى ئىبنى مهغلىس 
 زىكرىگه بهنت بولغان پهیتته ئۇنىڭ ئىشىكنى چهككهن ئىدىم،  ئۇنىڭ مۇنداق دەپ
دۇئا قىلغانلىقىنى ئاڭالپ قالدىم:" ئى ئالالھ ! مېنى سېنىڭ زىكرىڭدىن بۇراۋاتقان ئۇ 

  ئادەمنى مهندىن خاالس قىلىپ ئۆزەڭگه قاراتقىن!".
شۇنىڭ بىلهن بۇ دۇئانىڭ بهرىكىتى ئارقىلىق مهن قىرىق یىلغىچه ھهلهب  

  شهھرىدىن پىیادە ھهرەمگه بېرىپ ھهج قىاللىدىم".
  ھېكمهت

تائۇلال ئىسكهندەرى ئېیتىقان: " بهلكىم سىز ناچار ئادەمسىز،  ئىبنى ئا
ئۆزىڭىزدىنمۇ ناچار ئادەم بىلهن بىلله بولسىڭىز یاخشى تهرىپىڭىز كۆرۈلىشى 

  مۈمكىن". 
نىمهتلىرىنى كۆز ئالدىغا كهلتۈرۈش ۋە ئۆز كهمچىلىكنى كۆرۈپ  ئالالھنىڭ . 3  

  یېتىش
ن نىمهتلهر نېمه دېگهن كۆپ! نېمه دېگهن زور! ئالالھ ئۆز بهندىلىرىگه ئاتا قىلىۋاتقا

ھالبۇكى بىز ئۇنىڭغا شۈكرى قىلىشتا بهكمۇ ناچار! شۇنداق تۇرۇغلۇقمۇ،  ئالالھ بىزنى 
نىمهتلىرىدىن مهھرۇم قىلمایدۇ؛ بىز ئىنئام قىلغۇچىغا ئىنتایىن ئاسىلىق قىلساقمۇ،  ئۇ 

كۆپ قېتىم الیىق بولۇپ  بىزدىن ئىنئاملىرىنى ئایىمایدۇ! ئۇنىڭ غهزىپىگه بهكمۇ
قالساقمۇ،  ئۇ یهنىال  بىزنى رەھمىتىدىن قوغلىۋەتمهیدۇ! بۇ ھهقته تهپهككۈر قىلىش 
پهرۋەردىگارىدىن ھایا قىلىشقا زور یاردەم بېرىدۇ. ھایا قىلىشنىڭ بىر تۈرى ـ تهۋبه 

  قىلىشتۇر!
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ییدىل بۇ مهزمۇن ( نىمهتلهرگه غهرق بهلۇش ۋە كهمچىلىكنى كۆرۈپ یېتىش) سه   
ئىستىغپار ھهققىدىكى ھهدىسته بهكمۇ رۇشهن ئوتتورىغا قویۇلغان،  سهییىدىل 
ئىستىغپارنى تاڭ ئاتقاندا ئېیتىپ،  دەل شۇ كۈنى ئۆلۈپ كهتكهن ئادەمگه ئالالھ 
جهننهتكه كرىش مۇكاپاتىنى بېرىدىغانلىقى،  كهچته ئېیتىپ یېتىپ شۇ كېچىسى 

  . ئۇچۇقلۇقى مهلۇمئۆلۈپ كهتكهن كىشىگىمۇ جهننهت ئىشىكى 
  سهییىدىل ئىستىغپار

سهن مېنىڭ رەببىمسهن،  سهندىن باشقا ھېچ ئىالھ یوق! مېنى   ، " ئى ئالالھ  
یاراتتىڭ،  مهن سېنىڭ بهندەڭمهن،  قۇربىمنىڭ یېتىشچه ساڭا بهرگهن ۋەدە ـ 
ئهھدىلىرىمدە تۇرىمهن. قىلغان یامان ئىشلىرىمدىن ساڭا پاناھ تىلهیمهن،  ماڭا 

گهن نىمهتلىرىڭ ئارقىلىق ئۆزەڭگه قایتىمهن،  گۇناھىم بىلهن قایتىمهن،  مېنىڭ بهر
گۇناھلىرىمنى مهغپىرەت قىلغایسهن،  چۈنكى گۇناھالرنى پهقهتال سهن مهغپىرەت 

  قىلىسهن".
  كهچۈرۈمىنىڭ كهڭلىكىنى بىلىش ئالالھنىڭ  . 4  

تقانلىقىڭنى بىلگىن! تهۋبه قىلغۇچى قېرىندىشىم! كىم بىلهن مۇئامىله قىلىۋا    
سهن كۇففارالرغىمۇ تهۋبه قىلىشنى ئوتتورىغا قویغان،  گۇناھكارالرغا قایتىش یولى 
ھازىرالپ بهرگهن زات بىلهن،  ئۆز سېخىلىقى ئارقىلىق بۇزۇق ـ پهسكهشلهرگه 
پۈرسهت بهرگهن زات بىلهن مۇئامىله قىلىۋاتىسهن؛ غهزىپىدىن رەھمىتى ئۆتۈپ 

كهچۈرۈمى ئازابىنى بېسىپ چۈشكهن زات بىلهن مۇئامىله كهتكهن زات بىلهن،  
قىلىۋاتىسهن. ئهگهر ئۇ زات پۈتۈن مهخلۇقاتالرنى كهچۈرسىمۇ،  بۇ تۈپهیلى ئۇنىڭ 
مۈلكىدىن ھېچ نهرسه كهملهپ قالمایدۇ،  ئۇ ئۆزى ھهققىدە: (( ئهگهر سىلهر شۈكرى 

ىدۇ؟)) ] نىسا سۈرىسى،  قىلساڭالر  ۋە ئىمان ئېیتساڭالر سىلهرنى ئازاپالپ نېمه قىل
  ـ ئایهت [ دېگهن. 147

ئۇنىڭ بىر ئىسمى ـ تهۋبىنى كۆپ قۇبۇل  قىلغۇچى (تهۋۋاب) دۇر؛ ئهگهردە       
سهن گۇناھ قىلمایدىغان بولساڭ،  ئۇ قۇرئان كهرىمدە بۇ سۈپهت بىلهن تونۇلماس 

  ئىدى! گۇناھ بولمىسا تهۋبه نېمه ئىش قىلسۇن؟!
  ، ىدىغان ئهڭ گۈزەل سۆز ـ ئى رەببىم! مهن گۇناھ قىلدىمبهندىنىڭ ئاغزىدىن چىق 

ئى پهرۋەردىگارىم،  مهن خاتالىق ئۆتكۈزدۈم!ئى رەببىم! یامانلىق ئۆتكۈزدۈم! دېگهن 
سۆزدۇر؛ تهۋبىنى قۇبۇل قىلغۇچى،  رەھمىدىل زاتتىن بۇ چاغدا دەرھال : ئى بهندەم،  

ى بهندەم كهچۈردۈم! دېگهن مهغپىرەت قىلدىم! ئى بهندەم كهڭچىللىك قىلدىم! ئ
  جاۋاب قایتىدۇ...

  قۇللىرى قېرىسا،  ئىسىل خوجایىن، 
  قۇللۇقتىن مهردلهرچه بوشىتار دایىم.
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  سهن چهكسىز سېخىسهن، 
  گۇناھكار قۇلمهن، 

  قېرىدىشىم،  دەۋزەختىن بوشات ئىالھىم! 
 ئاخىرقى سۆزىمىز شۇكى: ـ ھهر كېچىسى ئۇخالشتىن ئىلگىرى شهرتلىرىنى تۇلۇق
ھازىرلىغان ھالدا تهۋبىڭىزنى یېڭىالپ تۇرۇڭ؛ بهلكىم بۇ سىز ئۈچۈن قىیامهت كۈنىال 

  ئویغىنىدىغان ئاخىرقى قېتىملىق ئۇیقۇ بولۇپ قېلىشى مۈمكىن!
ـ باشقىالرنىڭ ھهققىنى ئۆز ئىگىللىرىگه قایتۇرۇپ بېرىڭ؛ بۇ ئارقىلىق تهۋبه  

  مۇكهممهل بولىدۇ. 
پ قىلىپ تۇرسا،  ئالالھ ئۇ كىشىنىڭ ھهر بىر ـ كىمىكى دایىم مهغپىرەت تهله 

قىیىنچىلىقىنى تۈگىتىپ،  غهم ـ قایغۇلىرىنى كۆترىۋېتىدۇ ۋە ئویلىمىغان یهردىن 
  رىزقى ئاتا قىلىدۇ.

مهغپىرەت تىلهڭ؛ مهغپىرەت تىلهشته ئاددى  ئالالھدىنقېتىم   100ـ ھهر كۈنى  
 ئالالھدىنىم،  یهنى،  ئۇلۇغ سۆزلهرنى قوللىنىڭ( مهسىلهن: ئهستهغپۇرۇلالھهل ئهز

  . مهغپىرەت تىلهیمهن،  دېگهندەك)
ـ یامانلىق كهینىدىن یاخشىلىق تىلهڭ،  یامانلىقنى ئۆچۈرۈپ تاشالیدۇ؛ ئهمهلنى  

ئهمهل ئارقىلىق یۇیۇڭ،  یامانلىقنى یاخشىلىق ئارقىلىق یوق قىلىڭ؛ بىلىشىڭىز 
ۋبه قىلغاندىن كېیىن تهۋبه الزىمكى،  مهقبۇل تهۋبىنىڭ بهلگىلىرىدىن بىرى ـ ته

  قىلىشتىن بۇرۇنقىغا قارىغاندا یاخشىلىنىشنىڭ كۆرىلىشىدۇر.
ـ ھهقىقى تهۋبه قىلغۇچىنىڭ بهلگىلىرىدىن ـ قهلبنىڭ ئېزىلىشى،  یاشنىڭ  

تۆكۈلىشى،  باشقىالردىن نهسىھهت تهلهپ قىلىش؛ زىكرى تهسبىھ سورۇنلىرىغا 
ېرىلمهسلىك،  ئاخىرەت ھهققىدە ئویلىنىش یۈزلىنىش،  دۇنیا نىمهتلىرىگه زىیادە ب

  قاتارلىقالر بار.
ـ ناچار ھهمراالردىن قول ئۈزۈڭ؛ بۇ ئهھۋالدا ئىپار ساتقۇچىغا ھهمرا بولمىسىڭىزمۇ  

مهیلى؛ یامان ھهمراالرنىڭ قېشىدا بولۇشقا ھهرگىز ئىنتىلمهڭ،  چۈنكى ئۇ كۆرۈك 
ن بهدبۇي پۇراققا ئىرىشهسىز. باسقۇچى بولۇپ ـ كىیمىڭىزنى كۆیدۈرەر یاكى ئۇنىڭدى

رەسۇلىمىزنىڭ:" ئىنسان ئۆزىنىڭ دوستىنىڭ دىندا بولىدۇ،  دوستلىشىدىغان 
  كىشىلىرىگه بىرىڭالر ئوبدان دىققهت قىلسۇن" دېگهن ھهدىسنى یادىڭىزدا تۇتۇڭ.

  ـ ئهتىگهن ـ كهچلهردە سهییىدۇل ئىستىغپارنى ئوقۇشنى ئۇنتۇماڭ.  
روھىڭىزنى بهردەم قۇرۇپ چىقىشقا تىرىشىڭ،  بۇنى  ـ ئىرادىڭىزنى چىڭىتىپ،   

بۇرۇنقى ئادەتلىرىڭىزنى ئۆزگهرتىش ئارقىلىق قىالالیسىز. ھۇشیار ھالهتته ئۇخالڭ؛ 
غهرق ئۇیقۇدىن ئویغۇنۇڭ(بامداتقا) تویغۇدەك تاماق یهڭ،  ئاچلىققا چىداپ روزا 

  تۇتۇڭ(نهپلى روزا) 
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  نهپسى ۋە شهیتانغا بویسۇنما ھهرگىز، 
  ىھهت قىلىشسا قۇالق سالما ھهم.نهس

  ئىككىسى بولمىسۇن ئاغىنهڭ،  باشچىڭ، 
   . بىلىسهن قاپقانغا ئالدۇرار قهدەم

  

  نادامهتلهر - گۇناھالر ۋە ھهسرەت
  غۇر شاماللىرى -ئىماننىڭ غۇر

  قسىم  1– 
  گۇناھ ئۈستىگه گۇناھ قىالرسىز پهیدەرپهي، 

  .ۋەھالهنكى كۈتهرسىز ساۋابالر،  جهننهتۇئهدەننى
  یاد ئهیلهڭ،  ئالالھقا قىلماي بۇ قهدەر گۇستاخلىق، 

  بىر گۇناھ ئىله چىقاردى جهننهتتىن ئادەمنى. 
  قۇرئان نۇرلىرىدىن :

  ئایهت.  -81سۈرە بهقهرە »ئۇنى خاتالىقلىرى قورشىۋالغان.....« 
  بۇ كىتاپچىدا:

  نېمه ئۈچۈن یاخشى ئادەملهرنىڭ ئارسىدىمۇ غېرىبلىق ھېس قىلىسىز؟
  ۈچۈن پاراكهندە ھالدا ناماز ئوقۇیسىز؟نېمه ئ

  نېمه ئۈچۈن ئىبادەتنىڭ لهززىتى،  مۇناجاتالرنىڭ تهمىنى سېزەلمهیسىز؟
نېمه ئۈچۈن ئۈستىڭىزدىكى ئالالھنىڭ ھهققىگه سهل قاراپ،  ئۇنى ئهرزىمهس 

  نازارەتچى قاتارىدا كۆرىسىز؟
  نېمه ئۈچۈن ئۆزىڭىزنى ئۇنتۇپ،  قهلبىڭىزنى ئۆلتۈردىڭىز؟

  قاتتىق ھهم سهرسان؟   ، ه ئۈچۈن قهلبىڭىز بىئارام،  پاراكهندەنېم
  كىتاپچه:

تاڭ نۇرىنى كۆرمهیۋاتقانالرغا،  نادامهت دەردىنى ھېس قىلمایۋاتقانالرغا؛ قهلبىگه 
  نهسىھهتنىڭ یاڭراق سادالىرى بۆسۈپ كىرەلمهیۋاتقانالرغا،  بېغىشالندى. -ۋەز

نىپ،  كۆزلىرى یاشلىنىپ قالسا ئهجهپ ئۇالرنىڭ قهلبى سىلكىنىپ،  ئهقلى ئویغى
  ئهمهس....................................دوكتۇر خالىد ئهبۇشادى. 

بۇ كىتاپچه گۇناھالرغا پېتىپ قالسىمۇ بهخرامان ئۇخالۋاتقانالرنى ئویغىتىپ،  
ئهجهل شهربىتىنى ئىچىشتىن ئىلگىرى  خاتالىقلىرىنى یۇیۇپ،  ھایات شاملىرى 

  د نۇرلىرىغا یول تېپۋلىشى ئۈچۈن تهییارالندى.ئۆچمهسته ئۇمى
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بۇ كىتاپچه تهقۋادار مۆمىنلهرنىڭ،  سالىھ ئۇتۇق ئىگلىرىنىڭ گۇناھ ھاڭلىرىغا قاراپ 
  قهدەم تاشالپ قېلشىدىن ساقلىنىشى ئۈچۈن یېزىلدى.

بۇنىڭدا قهبىھ گۇناھالرنىڭ تهسىرىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتتۈم،  ئۇنى كۆزۈڭالردىن 
الر بىلهن ئوقۇپ چىققایسىلهر. خهیرىلىك دۇئالىرىڭالردا بىزنىمۇ ئىلگىرى قهلبىڭ

  ئۇنتۇپ قالمىغایسىلهر. 
  . ئىلىمدىن ۋە رىزىقتىن مهھرۇم قېلىش1

بىر كۈنى ئىمام شافىئى ئىمام مالىكنىڭ ئالدىدا ئولتۇراتتى. مالىك ئۇنىڭغا 
بىلهن ئۇنى  ھهۋەسلىنىپ: " ئالالھ سېنىڭ قهلبىڭگه نۇر تاشالپتۇ،  گۇناھ زۇلمىتى

ئۆچۈرۋالمىغىن!" دېدى. بىراق،  كۈنلهرنىڭ بىرىدە شافىئى مالىكنىڭ نهسىھىتىگه 
  خىالپلىق قىلىپ سالدى.

ئۇ ئۆزىنىڭ ئۇستازى ۋەكئى ئىبنى جهرراھنىڭ ھوزۇرىغا كېتىۋاتقان یولدا بىر 
ۇپ،  دە،  ئۇنتۇغاقلىققا گىرىپتار بول -ئایالنىڭ ئېچىلىپ قالغان ھوشۇقىغا قاراپ قالدى

ئهسته ساقالش قابلىیىتى سۇسالشتى. (شافىئى یادالشقا تایىناتتى،  ئۇنىڭ ئهسته 
تۇتۇش قابىلىیىتى پهۋقۇلئاددە یوقۇرى بولۇپ،  كىتاپ یادلىغاندا ئارىالشتۇرۇپ 
یادلىۋالماي دەپ بىر بهتكه قولىنى قویۇپ تۇرۇپ یهنه بىر بهتنى یادالیتتى). شۇنىڭ 

ناھ ئۆتكۈزمهسلىك ئهسته ساقالشنىڭ بىباھا دورىسى،  بىلهن ۋەكئىمۇ مالىكنىڭ گۇ
  دېگهن نهسىھىتىنى تهكىتلىدى. 

  ۋەكئىگه تۆكتۈم دەردۇ ھالىمنى،  ئېرشاد ئهیلىدى ئۇستاز، 
  داۋادۇر دەپ،  تهركى مهئسىیهت ئهسته تۇتماسلىق باالسىغا، 

  ئېرپان نۇردۇركى،  یورۇتار قهلبىڭنى،  -دېدى ئۇ: ئىلىم
  بۇ نۇرنى ئالالھ ھېچ بىر ئاسىغا.ئاتا ئهیلىمهس 

  شافىئى شېئرلىرىدىن. 
مۇسۇلمانالر سىپرۇسىنى فهتھى قىلغان چاغدا،  ئهبۇدەردا دەل مۇشۇنداق بىر ئىش 
سهۋەپلىك یىغالپ كهتكهن،  ئۇنىڭغا: ئالالھ ئىسالمنى ئهزىز قىلىپ،  شىرىك ۋە 

ن؟ دېیىلگهندە،  ئۇ شىرىك ئهھلىنى خار قىلغان مۇشۇنداق كۈندە نېمىشقا یىغالیسه
مۇنداق دېگهن: ئالالھنىڭ  ئهمرىنى ئورۇندىمىغان خهلق نېمه دېگهن پهس! ھالبۇكى،  

قۇدرەتتىن ئایرىلمىغانالر  -ئالالھنىڭ ئهمرىگه خىالپلىق قىلىپ تۇرۇپمۇ ھهیۋەت
  بۇالرغۇ!

  نېمهتلهر غهنىمهت،  قولدىكى چاغدا، 
  گۇناھالر نېمهتنى یوق قىالر ئاخىر، 

  یۇیۇۋەت ئىبادەت بىلهن،  ئۇالرنى
  ئالالھنىڭ جازاسى قىلماس ھېچ تهخىر. 
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  ھېكمهت
سهن مۇنداق دەپ سوئال قویۇشۇڭ مۇمكىن: بۈگۈنكى ۋاقىتتا گۇناھالرغا پاتقانالر،  
بۇزۇق ئادەملهر قانداقسىگه پاراغهتته بولۇشۇپ،  كۆپلىگهن ھهققانىیهتچىلهر،  ئىسالم 

  ئاجىز ھهم خار بولۇپ قالىدۇ؟!یولىدا چىڭ تۇرغانالر كهمبهغهل،  
رەسۇلۇلالھ ساڭا جاۋاب قایتۇرۇپ مۇنداق دەیدۇ: " ئالالھنىڭ گۇناھقا پاتقان 
بهندىگه ئۆزى خالىغاننى بهرگهنلىكىنى كۆرسهڭ،  ئۇ چوقۇم ئالالھنىڭ تۇیدۇرماي 

ئۇالر « جازالىىشنى كۈتۈۋاتقان بولىدۇ". ئاندىن رەسۇلۇلالھ بۇئایهتنى ئوقۇغان: 
رىگه قىلىنغان نهسىھهتنى ئۇنتۇغان چاغدا،  ئۇالرغا (سىناش ئۈچۈن) ئۆزلى

پاراۋانلىقنىڭ ھهممه ئىشىكلىرىنى ئېچىۋەتتۇق،  ئۇالر تاكى ئۆزلىرىگه بېرىلگهن 
خۇرام تۇرغاندا (ئۇالرنى ئۇشتۇمتۇت جازالىدۇق)،  ئۇالر -نېمهتلهردىن خۇشال

  ئایهت. -44سۈرە ئهنئام » ھهسرەتته قالدى 
بۇرادىرىم! ئهگهر ئالالھ سهن گۇناھقا پاتقاندىمۇ ساڭا نېمهتلىرىنى  بىپهرۋا

مۈلۈك،   -تۆككىننى كۆرسهڭ،  ئالالھتىن قاتتىق ھهزەر ئهیلىگىن! ئهگهر ساڭا مهلۇم مال
ئایال،  ساالمهتلىك یاكى گۈزەللىكنى ئاتا قىلغان بولسا،  ئاندىن سهن ئالالھقا 

اڭ،  ئالالھتىن ھهزەر قىلغىن. بهلكى ئالالھنىڭ ئاسىیلىق بىلهن جاۋاب قایتۇرغان بولس
نېمىتىنى یوق قىلىىشىدىن،  تۇیۇقسىز جازالىشىدىن،  قاتتىق غهزىپىدىن ۋە 

  ئىشلىرىڭنى تهتۈرسىگه ئایالندۇرۋېتىشىدىن ھهر دائىم ئۆزەڭنى ئاگاھالندۇر!.
سپاتالپ ئالالھنىڭ بۇ ئىالھى قانۇنىیتىنى ئالالھنىڭ ئۆز كىتابىدىن نهقىل ئېلىپ ئى

  بېرشىمنى تهلهپ قىالمسهن؟
ئۇنداقتا،  ئالالھنىڭ كۇففارالرنى تهسۋىرلىگهن تۆۋەندىكى سۆزلىرىگه قۇالق 

  سالغىن:
ئىنسانالر (كۇففارالرنىڭ بایاشات تۇرمۇشىنى كۆرۈپ كۇفرىغا قىزىقىپ ئۇالرغا « 

قوشۇلۇپ) ھهممىسى (كۇفرىدا) بىر ئۈممهت بولۇپ قالمایدىغان بولسا ئىدى،  
هرھهمهتلىك اللهنى ئىنكار قىلغان كىشىلهرنىڭ ئۆیلىرىنىڭ ئۆگزىلىرىنى ۋە ئۇنىڭغا م

چىقىدىغان شوتىلىرىنى كۈمۈشتىن قىلىپ بېرەتتۇق. ئۇالرنىڭ ئۆیلىرىنىڭ 
ئىشىكلىرىنى ۋە تهختلىرىنىمۇ كۈمۈشتىن قىلىپ بېرەتتۇق،  ئۇالر تهختلهرگه 

ى) ئالتۇندىن قىلىپ بېرەتتۇق،  یۆلىنىپ ئولتۇراتتى. (یۇقىرىقىالرنىڭ بهزىسىن
ئۇالرنىڭ ھهممىسى پهقهت دۇنیا تىرىكچىلىكىدە پایدىلىنىدىغان نهرسىلهردۇر. 
پهرەۋردىگارىڭنىڭ ھۇزۇرىدىكى ئاخىرەت (یهنى جهننهت ۋە ئۇنىڭدىكى نازۇنېمهتلهر) 

  ئایهتلهر. – 35 -33زۇخرۇف سۈرىسى » تهقۋادارالرغا خاستۇر
  . غېرىبانه قهلب2

خاتالىقالر  قهلبنى دائىم مۇجۇپ تۇرىدىغان غىېرىبلىق ۋە قایغۇنى كهلتۈرۈپ  -گۇناھ
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  چىقىرىدۇ. بىز بۇ یهردە قهلبى ئىماندىن نۇرالنغان ئادەملهر توغرىسىدا سۆزلهیلى. 
بۇ خىل كىشلهر ھېچقاچان گۇناھ قىلىشتىن ھوزۇر ھېس قىلمایدۇ. ئۇ ئارقىلىق 

ىر قىلىپ بولغۇچه دەرھال قهلبىنى خۇشاللىق سهزمهیدۇ،  ئهكسىچه گۇناھ ساد
ھهۋەسنىڭ مهسلىكى بۇنداق تۇیغۇنى  –قایغۇرۇش تۇیغۇسى ئىگهللىۋالىدۇ. ھاۋایى 

ئىمانى تۈگهشكهن  -سهزدۈرمهیدۇ. قهلبى بۇ خىل قایغۇرۇشتىن خالى ئادەم
  ئادەمدۇركى،  قهلبى ئۆلگهنلىكىگه ماتهم تۇتسۇن!.

  ھهم ئالالھنىڭ دەرگاھىغا قایتىمىز.  ھهممىمىز ئالالھنىڭ ئىگدارچىلىقىدامىز، 
  خارابالشقان یۇرتالر

مالىك ئىبنى دىنار مۇنداق دېگهن: قهلبىدە قایغۇرۇش تۇیغۇسى قالمىغان چاغدا 
  خاراب بولىدۇ،  خۇددى ئادەم تۇرمىغان ئۆي خارابالشقاندەك.

قایغۇ قهلبىنىڭ خارابالشماسلىقىنىڭ كاپالىتى بولۇپال قالماستىن،  بهلكى ئۇ 
  جهننهتكه كىرىشىنىڭ سهۋەبلىرىدىن بىرىدۇر.

ھهسهن بهسرى بۇ قاراشنى مۇنداق ئوتتۇرغا قویغان: مۆمىن ئادەم  گۇناھ سادىر 
  قىلىپ تاشالپ،  ئۇنىڭدىن قایغۇرۇپ یۈرگهچكه جهننهتكه كىرىشكه سهۋەب بولىدۇ.

 ھهرىكهتلىرىڭىز –بۇرادىرىم! سۆزلىرىڭىزدە قایغۇرۋاتقان بولسىڭىزمۇ،  ئىش 
تىلىڭىزنى یالغانغا چىقىرۋاتقان قېرىندىشىم: قهلبىڭىزدە غهم بولغىنىدا ئىدى،  ئۇنىڭ 
تهسىرى چېھىرىڭزدە نامایان بوالتتى! ئالالھتىن قورقۇپ یىغالش كۆرۈلهتتى... یامان 
ئىشالرنىڭ ئارقىسىدىن یاخشى ئىشالرنى قىلىش كۆرۈلهتتى... یاخىشى ئادەملهرنىڭ 

ان بوالر ئىدىڭىز؛ یامان ئادەملهرنىڭ ساھبىتىدىن قاچقان بوالر قۇچقىغا ئۆزىڭىزنى ئاتق
ئىدىڭىز؛  ھهقىقى تهۋبه،  نادامهت یاشلىرى ۋە پوالتتهك ئىرادە سىزدىن نامایهن بوالر 

  ئىدى... 
  . یاخشىالرنىڭ ئارىسىدا غېرىبلىق3

ئهبۇدەردا مۇنداق دېگهن: بېرىڭالر مۆمىنلهرنىڭ قهلبى ئارقىلىق سهزمهستىنال 
هنهتكه دۇچار بولۇشىدىن ھهزەر قىلسۇن! ئاندىن: بۇ نېمىدىن كېلىپ ل

چىقىدىغانلىقىنى بىلهمسىلهر؟ دەپ سوراپ،  مۇنداق جاۋاب بهرگهن: بهندە ئالالھقا 
ئاسىیلىق قىلغاندا ئۆزى یالغۇز بولسىمۇ،  ئالالھ بهندىگه سهزدۈرمهستىنال ئۇنى 

  مۆمىنلهرنىڭ قهلبىگه ئۆچ كۆرىستىپ قویىدۇ.
گهر بۇرادەرلىرىڭىزدىن ناچار مۇئامىلىگه ئۇچىرسىڭىز،  بۇ ئۆتكۈزگهن گۇناھىڭىز ئه

سهۋەبلىكتۇر. شۇڭا دەررۇ ئالالھ تائاالغا تهۋبه قىلىڭ. ئۇالردىن ئارتۇقچه یېقىنچىلىق 
كۆرسىڭىز،  بۇ سىزنىڭ ئالالھقا ئىتائهت قىلغانلىقىڭىزنىڭ نهتىجىسىدۇر،  شۇڭا دەررۇ 

  ڭ.ئالالھقا شۈكرى قىلى
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پهقهت بۇ خىل ناچار مۇئامىلهال ئهمهس،  بهلكى یهر یۈزىدە قىمىرلىغان ھهر قانداق 
ئاددى جاندارالرنىڭ سىزگه ھاقارەت كهلتۈرۈپ،  كۆزگه  –كىچىك،  ئاالھىدە  –چوڭ 

ئىلماسلىقىمۇ دەل ھۇزەیفه ئىبنى یهماننىڭ بۇ قانۇنىنى ئىپادىلهپ بېرىدۇ: " ھهر 
ھهققىگه سهل قارایدىكهن،  ئالالھمۇ ئۇالرنىڭ ھهققىگه سهل  قانداق بىر قهۋم ئالالھنىڭ

  قارایدىغانالرنى پهیدا قىلىدۇ".
ھۇزەیفه پىرىنسىپىنىڭ ھهقىقىتىنى تهكىتلىگهن زاھىد ئۆمهرنىڭ بۇ سۆزى قانداق 

ھه!: " كىمكى مهخلۇقالردىن قورققانلىقتىن یاخشىلىققا بۇیرۇپ،   –ھهق ئېیتىلغان 
تهرك قىلسا،  ئۇنداق ئادەمدىن ئىتائهت ھهیۋىتى یوقىلىدۇ؛ یامانلىقتىن توسۇشنى 

ئهگهر ئۇ بالىسىنى یاكى خىزمهتكارلىرىنى بىر ئىشقا بۇیرۇسىمۇ ئۇالر ئۇنى كۆزگه 
  ئىلمایدۇ". 

  . ئىشالرنىڭ تهسلىشىىشى4
سىلهرگه ھهر قانداق بىر مۇسىبهت یهتسه،  ئۇ « ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ: 

  ئایهت. -30شۇرا سۈرىسى » ۇناھىڭالر تۈپهیلىدىن كهلگهندۇرسىلهرنىڭ قىلغان گ
رەسۇلۇلالھ مۇنداق دېگهن: " ئادەم ئۆزى سادىر قىلغان گۇناھى سهۋەبىدىن 

  رىزقىدىن مهھرۇم قالىدۇ". نهسهئى ۋە ئىمام ئهھمهد رىۋایهت قىلغان.
سىز دېمهك،  ئۆز ئىشىلىرىنى ئىمان تارازىسىدا ئۆلچهیدىغان مۆمىن شۇنىڭغا شهك

ئىشىنىدۇكى،  ئۇ دۇچار بولغان ھهر قانداق باال گۇناھ سهۋەبلىك بولىدۇ،  ھهر قانداق 
  ئاراۋىچىلىق خاتالىقتىن تۇغۇلىدۇ.

ھهۋەسنىڭ دېڭىزىغا غهرق بولغان ماددا قۇللىرى بولسا،  مهلۇم بىر  -ئهمما ھاۋایى
ڭغا ئۆزلىرى ئاپهتكه گىرىپتار بولسا یاكى بىر قىیىنچىلىققا دۇچار بولسا،  بۇنى

  ھۇشىنى یوقىتىپ،  ئاھ ئۇرىدۇ. -سهۋەبچى ئىكهنلىكىنى بىلمهستىن ئهس
ئهسلىدە بۇالر باشتا ئۆزى خاتا دەسسهپ،  گۇناھالرغا غهرق بولغاچقا جازا 

  تارتقانلىقلىرىنى بىلمهیدۇ. زۇلۇمنى باشلىغۇچى ئهڭ زالىم قائىدىسىنى ئۇقمایدۇ.
الىمنىڭ مۇئامىلىسىدىن،  ئېتىمنىڭ ۋە سۇفیان سهۋرى مۇنداق دەیدۇ:" مهن ئای

  ئۆیدىكى چاشقانالرنىڭ خۇیىدىن ئۆزەمنىڭ گۇناھ سادىر قىلغانلىقىمنى بىلىۋالىمهن".
بۇخىل تونۇش،  ئالالھ قهلبىنى یورۇتۇپ،  ئهقلىنى نۇرالندۇرۇپ،  توغرا یولغا 

قىلىشىنى باشلىغان ئادەملهرگىال نېسىپ بولىدۇ. بىزنى ئالالھ شۇالرنىڭ قارتارىدىن 
  سورایمىز. 

  . تائهتتىن مهھرۇم بولۇش5
سۇفیان دەیدۇكى: " گۇناھىم سهۋەبلىك تۆت ئاي كېچىسى ئویغىنىپ ئورنۇمدىن 

  تۇرۇشتىن مهھرۇم قىلىندىم".
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ئىبنى سىرىن بىر ئادەمنىڭ كهمبهغهللىكىنى زاڭلىق قىلغاچقا،  قهرز ھهققىدە 
  زىندانغا چۈشكهن.

ىغلىدىڭ دەپ مهسخىرە قىلغاچقا،  بىر یىلغىچه مهكھۇل بىرسىنى رىیا قىلىپ ی
  ئالالھدىن قورقۇپ یىغالشتىن مهھرۇم بولغانلىقىنى ئېیىتقان.

ئهمهلىیهتته،  بۇ خىل جازاالرنىڭ دەررۇ یۈز بېرىشى ئالالھنىڭ بهندىسىنى 
سۆیگهنلىكىنىڭ بهلگىسىدۇر. چۈنكى بۇ جازاالر یېنىك ھهم تېز ئۆتۈپ كېتىپ 

ىرەتته بولسا،  كۆز كۆرمىگهن،  قۇالق ئاڭالپ باقمىغان،  تۈگهیدۇ. ئهمما ئاخ
  ئىنساننىڭ خىیالىغا كېچىپ باقمىغان ئېغىر جازاالر باردۇر.

رەسۇلۇلالھ ئېیىتقان ئىدى: " ئالالھ ئۆز بهندىسىگه یاخشىلىق ئاتا قىلماقچى بولسا،  
انلىقنى ئىرادە ئۇنىڭ جازاسىنى دۇنیادىال كۆرسىتىدۇ؛ ئهگهر ئالالھ ئۆز بهندىسىگه یام

قىلسا،  ئۇنىڭ گۇناسى بىلهن كارى بولماستىن،  قىیامهت كۈنى ئۇنى بىراقال 
  جازاالیدۇ". تىرمىزى رىۋایهت قىلغان.

دېمهك،  دۇنیادا جازاالنغان ئادەم ئالالھغا یېقىن بهندىدۇر. دۇنیادا گۇناھى 
قوغالنغان سۈرۈشتۈرۈلمهي ئاخىرەتكه قالدۇرۇلغان ئادم ئالالھنىڭ رەھمىتىدىن 

  ئادەمدۇر... 
  سهل توختاپ تۇرۇڭ

بهزىدە بهندە گۇناھ سادىر قىلسىمۇ،  ئالالھنىڭ ئۇنى جازالىغانلىقىنى ھېس 
قىلمایدۇ،  ئالالھنىڭ نېمىتى یۆتكىلىپ كهتكهنلىكىنىمۇ سهزمهیدۇ،  بۇنى قانداق 

  چۈشىنىش كېرەك؟
مۇناجاتنىڭ مهن دەیمهنكى،  قهلبىنى ئالالھقا بېغىشالشنىڭ راھىتىنى ۋە 

لهززىتىنى یوقىتىپ قویۇشمۇ بىر خىل مهھرۇملۇق،  ئالالھقا تېخىمۇ یېقىنلىشىش 
 - مهھرۇملۇق؛ تائهتنى قوبۇل قىلىش ئىشىكىنىڭ تاقىلىشى -تۇیغۇسىنىڭ كهملىكى

مهھرۇملۇق؛ كۆز قېتىپ قېلىپ یاش تۆكهلمهسلىكمۇ مهھرۇملۇق؛ یۈرەكنىڭ 
تهسرىلهنمهسلىكمۇ مهھرۇملۇق... مهھرۇم نهسىھهت ئاڭىلغاندا  -قارىیىشى،  ۋەز 

  قىلىنغانالر  نۇرغۇن بولسىمۇ ئۆزلىرى سهزمهس.
  گۇناھكار بۇرادىرىم!

كۆزلىرىڭ قانچه قېتىمالپ ھارامغا تىكىلگهن بولسىمۇ،  ئاز یىغلىدى،  قانچه 
یۈزۈڭنىڭ نۇرى ئۆچتى. قانچه  -قېتىمالپ بامدات نامىزىغا چىقمىغان سهۋەبتىن

دە؛ بهرىكىتىدىن قۇرۇق  -مۈلۈككه ئېغىز تهككۈزۈپ سالدىڭ –م مال قېتىمالپ ھارا
مۇزىكىالردىن ھوزۇرالنغىنىڭ ئۈچۈن،   قۇرئان  -قالدىڭ؟ قانچه قېتىمالپ ناخشا

تىالۋەت قىلىشتىن مهھرۇم قالدىڭ... دۇنیا مۇھهببىتى قهلبىڭنى ئىشغال قىلغاچقا،  
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ت ئۇلۇغ بولغاچقا،  ئاخىرەت ئۇنىڭدىن چىقىپ كهتكهن... چۈنكى ئاخىرە
  شېرىكلىشىشنى قوبۇل قىلمایتتى...

  ھىكمهت
ئىبراھىم ئىبنى ئهدھهم ئېیىتقان: " باتىل نهرسىگه كۆپ نهزەر سېلىش ھهقنى 

  تونۇشنى قهلبتىن ھهیدەپ چىقىرىدۇ". 
  . گۇناھتىن گۇناھ تۇغۇلىدۇ6

دەمگه قاراپ بۇنىڭ سىرى شۇكى،  بىر ئادەم ئالالھقا ئاسىیلىق قىلسا،  شهیتان ئۇ ئا
یۈگرەیدۇ،  پهرىشته ئۇنىڭدىن یىراقلىشىدۇ. شهیتان پهقهت یامانلىققا،  گۇناھقا،  

 - خاتالىق ۋە ھاالكهتكه باشالیدۇ. شۇڭا سهھل ئىبنى ئاسىم: " گۇناھنىڭ جازاسى
  گۇناھ" دەپ توغرا ئېیىتقان.

ىق خۇددى زەنجىرنىڭ ھالقىلىرىدەك بىرى یهنه بىرىنى سۆرەیدۇ،  یاكى بىرتىز
مارجاندەك،  ئۇنىڭدىن بىر تال دانه چۈشۈپ كهتسه قالغانلىرى تورۇكالپ تۆكۈلۈشكه 

  باشالیدۇ.
ئىبنى قهییىم قهسهم ئىچكهن ھالدا توغرا ئېیىتقان: " ئالالھ بىلهن قهسهمكى،  
سهندىن دوست (پهرشته) یۈز ئۆرۈگهندىن كېىیىنال،  دۇشمهن ( شهیتان) ساڭا قاراپ 

ڭا شهیتان غالىپ كهلدى،  دەپ ئویلىما،  لېكىن ساقلىغۇچى ئېتىلىپ كىلىدۇ،  شۇ
  پهرشته یۈز ئۆرۈگهندۇر".

  ئالالھقا ئىتائهتمۇ شۇنداق بولىدۇ
ئهگهر بهندە ئالالھقا یېقىنچلىق قىلسا،  پهرىشته ئۇنىڭغا قاراپ ئالدىراپ،  شهیتان 

اكلىق ۋە یاخىشلىققا،  پ  ، ئۇنىڭدىن یىراقلىشىدۇ. پهرىشته ئۇنى پهقهت تائهتكه
خهیرىیهتكه باشالیدۇ. شۇڭا ئالىمالر ئېیىتقان: " تائهت تۇغۇمچاندۇر،  تائهتنىڭ 

  ساۋابى تائهتتۇر".
ئهگهر ئالالھقا ئىتائهت قىلغان ئادەمنى كۆرسهڭ،  بىلگىنكى ئۇنىڭ بۇ خىل 
ئىتائىتىنىڭ تۈرلىرى خېلى كۆپ تېپىلىدۇ.خۇلهید ئهسرى بۇ مهناغا قانداق كۆڭۈل 

غهنىمهت بىلگهنلىكىنى،  تائهتلهرنىڭ نهتجىسىدە یېقىنالشقان  بۇرۇپ ئۇنى
ماالئىكىلهرنى  ئۆزىنىڭ یاخشى ئهمهللىرىنى ئالالھقا بىۋاسته ئېلىپ چىقسۇن دەپ 

  قانداق گۇۋاھلىققا تارتقانلىقىنى ئاڭالڭ!.
تهسبىھ ئېیتاتتى،  ئاندىن ئۆزى  -خۇلهید ئهسرى كۈن چىققۇچه ئالالھقا زىكرى

اپ ئالدىراشقان ماالئىكىلهر ۋە قاچقان شایاتۇنالرغا خاتىرجهم بولغان ھالدا تهرەپكه قار
دە،  یېنىدىكى ماالئىكىلهرگه مۇنداق دەپ خىتاپ قىالتتى: "  -ئىشىكىنى تاقایتتى

پهرۋەردىگارىمىنىڭ ماالئىكىلىرىنى قارشى ئالىمهن! ئالالھقا قهسهمكى،  ھازىر 
ققا تارتىمهن،  قېنى ئېلىڭالر: ئالالھنىڭ ئۆزەمدىكى یاخشىلىققا سىلهرنى گۇۋاھلى



comwww.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo. 

371 
 

سانا ئالالھغا خاستۇر،  یالغۇز  -ئىسمى بىلهن باشالیمهن،  ئالالھ پاكتۇر،  بارلىق ھهمدۇ
  ئالالھدىن باشقا ئىالھ یوقتۇر،  ئالالھ بۈیۈكتۇر".

  ئۇ كۆزى ئۇیقۇغا كهتكۈچه یاكى نامازغا چىققۇچه توختىماي مۇشۇنداق دەیىتتى. 
  مهخلۇقاتالرغا شۇملۇق كهلتۈرۈش. بارلىق 7

گۇناھكار ئادەم پهقهت ئۆزىنىال زىیانغا ئۇچراتسا مهیلى ئىدى،  ئهپسۇسكى ئۇ ئۆز 
تاش قاتارلىقالرغىمۇ زەرەر  -ھایۋان،  دەرەخ -جىن،  ئادەم -ئهتراپىدىكى ئىنسى

كهلتۈرىدۇ. گهرچه سىرىتقى كۆرۈنۈشته ئۇنىڭدىن باشقىالر زىیان چهكمىگهندەك،  
كىمگه زەخمهت یهتكۈزمىگهندەك تۇرغىنى بىلهن،  ئهمهلىیهتته ئۇنىڭ ھېچ

  گۇناھلىرىنىڭ زەرىرى باشقىالرغىمۇ تهسىر قىلىدۇ.
ئهبۇ ھۇرەیرە بىر ئادەمنىڭ: زالىم ئۆزىگىال زۇلۇم قىلىدۇ،  دەۋاتقانلىقىنى ئاڭلىغان 

زۈڭ چاغدا،  ئۇنىڭ بۇ خاتا چۈشهنچىسىنى توغرىالپ مۇنداق دېگهن ئىدى: " سۆ
توغرا ئهمهس،  ئالالھ بىلهن قهسهمكى،  زالىمالرنىڭ زۇلمى دەستىدىن ئۇۋسىدىكى 

  كهكلىكلهرمۇ ئۆلۈپ كېتىدۇ!".
رەسۇلۇلالھنىڭ ساھابىللىرى ئىچىدىن بىرال ئهبۇ ھۈرەیرە بۇنى تهكىتلىمهستىن،  
بهلكى ئهنهس ئىبنى مالىكمۇ مۇنداق دېگهن:" ئىنسانالرنىڭ زۇلىمى دەستىدىن 

  ىكى كىلهمۇ ئۇرۇقالپ ئۆلۈپ كېتىشى مۇمكىن".ئۇۋسىد
شۇڭا،  ئىنسانالرنىڭ زۇلىمى گۇناھلىرى،  گۇناھتىن قول ئۈزمهسلىكى ۋە ئۇنىڭ 
زىینىنىڭ باشقىالرغىمۇ تېگىش سهۋەبلىك،  پۈتكۈل مهخلۇقاتالر ئازار یهپ،  ئۇنىڭغا 

هھرۇم قىلىشنى،  قارىشى ئۇلۇغ ئالالھدىن یاردەم تىلهپ،  ئۇنى ئالالھ نېمهتلىرىدىن م
  ئۆز رەھمىتىدىن قوغالپ لهنهت قىلىشنى تهلهپ قىلىدۇ.

دېگهن » بارلىق لهنهت قىلغۇچىالرنىڭ لهنىتىگه قالىدۇ:« مۇجاھىد ئالالھ تائاالنىڭ 
قوڭغۇز قاتارلىق  -چایان،  قۇرت -سۆزىنى تهپسىر قىلىپ :" ئۇالر یهر یۈزىدىكى یىالن

للىرىنىڭ خاتالىقلىرى سهۋەبىدىن ئۇالر یامغۇردىن ھاشاراتالردىن ئىبارەت،  ئىنسان با
  مهھرۇم بولىدۇ" دېگهن. 

  ھىكمهت
ئىراقنىڭ فهقىھ ئاتالغان ئىبنى شىبرىمه ئېیىتقان: "كىشلهردىن ھهیرانمهنكى،  

یۇ،  دوزاختىن قورقۇپ  -كېسهللىكتىن ئىھتىیات قىلىپ تاماقتىن ئۆزىنى تارتىدۇ
   گۇناھالردىن ئۆزىنى  تارتىشمایدۇ".

  ساڭا ھهیرانمهن
بىر تهڭگهڭ قولدىن كهتسه یىغالپ كېتىسهنۇ،  جهننهت قولۇڭدىن كېتىۋاتسا 

  كۈلۈپ یۈرمهكتىسهن! 
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مۈلك بىلهن كهبىدىنمۇ كۆركهم كىینهر بولساڭ،  ھهجهر ئهسۋەدتىنمۇ  -ھارام مال
  یالىڭاچ ھالدا دۇنیادىن كېتىسهن...

یامهت كۈنى بولسا،  چۈشۈڭگه دۇنیا چۈشتىن ئىبارەت،  ئۆلۈم ئویغىنىشتۇر. قى
  ئېنىق تهبىر بهرگۈچىدۇر.

دۇنیا دېڭىز،  قهبرىلهر ئۇنىڭ ساھىلىدۇر. جان  قېیىقىڭ قىرغاققا یېقىنالپ 
 .!قالدى 

ئىتىڭگه یاخشىلىققا شۈكرى قىلىپ،  غهزىۋىڭدىن قورقۇپ ئۆزى ئوۋلىغان ئوۋنى 
ئالالھ ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى یېمهستىن نهپسىنى بېىسىپ ساقالپ تۇرۇشنى ئۆگهتتىڭیۇ،  
  ساڭا قانچه قېتىم تهلىم بهرسىمۇ سهن یهنه قوبۇل قىلمىدىڭ !. 

  رەسۇلىمىز ئاگاھالندۇرىدۇ
دوزاخ ئوتىغا ئوخشاش ئهقىلىنى مهسلىكىدىن ئویغىتىدىغان بىر نهرسه بولمىسا 

اخ كېرەك،  شۇنىڭ ئۈچۈن رەسۇلۇلالھ ئهقىل بۇزۇلۇپ،  ئاڭ یوقۇلۋاتقان ئهھۋالالردا دوز
  ئوتىنى بایان قىالتتى.

جامائهت نامىزىغا چىقماسلىققا قارىتا رەسۇلۇلالھ مۇنداق دەیدۇ: " ئوتۇن یىغىپ 
كېلىشكه بۇیرۇپ ئوتۇن دۆۋلىۋەتسهم دەیمهن،  ئاندىن نامازغا بۇیرۇپ ئۇنىڭغا ئهزان 
ا توۋالنسا،  ئاندىن بىرەیلهننى بۇیرۇپ كىشلهرگه ئىمام قىلىپ ئاندىن كېیىن،  نامازغ

چىقمىغانالرنىڭ ئۆیلىرىگه بېرىپ ئۆیلىرىگه ئوت قویۇۋەتسهم دەیمهن". نهسهئى 
  رىۋایىتى.

زىننهت ئىشلىتىشىگه قارىتا مۇنداق دەیدۇ: " بىرىڭالر  -زىبۇ -ئهرلهرنىڭ ئالتۇن
ئاتایىتهن دوزاخ ئوتىدىن بىرتال چوغنى  ئېلىپ،  ئۇنى قولىغا چاپلىۋالىدۇ". مۇسلىم 

  رىۋایىتى.
مۈلكىنى ناھهق یېۋىلىشقا قارىتا مۇنداق دەیدۇ:" سىلهر  -نىڭ مالباشقىالر

دەۋالىشىپ كېلىسىلهر،  مهن بولسام ئىنسانمهن،  بهلكىم بهزىڭالر یهنه بهزىڭالرغا 
دە،  مهن ئۇنىڭدىن ئاڭلىغىنىمغا -قارىغاندا پاكىتنى تولۇق ئوتتۇرغا قویالىشى مۇمكىن

دىسىغا ھۆكۈم چىقىرشىم مۇمكىن،  كىمگه بىنائهن ئۇنىڭكىنى راست دەپ،  ئۇنىڭ پای
بولسۇن ئۆز قېرىنداشلىرىنىڭ ھهققىدىن بىر نهرسىنى ھۆكۈم قىلسام،  ئۇ بىر پارچه 
دوزاخ ئوتىدىن ئىبارەتتۇر،  ئهمدى ئۇنى ئالسۇن یاكى قویسۇن ئىختىیارى ئۆزىدە".  

  مۇسلىم رىۋایىتى.  ، بۇخارى
كۆیۈمچان ھهم مېھرىبان بولغانلىقتىن  یۇقىرقىالرنىڭ ھهممىسى،  رەسۇلىمىز بىزگه

دىیىلگهن. ئۇنىڭ سۆزلىرى ئارقىلىق ئهته قىیامهتته یۈزىمىزگه دوزاخ ئوتى ئۇرۇلۇشنىڭ 
  ئورنىغا،  یۈزىمىز دوزاخ ئوتىدىن قوغدىلىپ قالىدۇ.
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ئهقىل ئىگىسى شۇ كىشىدۇركى،  ئاگاھالندۇرۇش ساداسىنى ئاڭلىغان چاغدا 
،  تهھدىت خىتابىغا جاۋابهن،  گۇناھالردىن قول ئۈزۈپ ئۆزىنى ھهق یولغا توغرىالر

  تهۋبه قىبلىگاھىغا قایتار...
  قالغان بۇرادىرىم غهپلهتته

ھهي ! جهننهتنى ئهرزىمهس پۇلغا ساتقانالر! ئهگهر مالنىڭ قىممىتىدىن قىلچه 
یاخشىالرنىڭ ئالدىغا بېرىپ سورىساڭ بولىدۇ،  ئۇالر  -خهۋرىڭ یوق بولسا سالھىالر

  باھاسىنى بىلگهنلهردۇر!... -قى نهرقھهقى
 - ئالالھ ساڭا ئۆزى ئاتا قىلىپ،  قایتا ئۇنى سهندىن سېتىۋالغان جېنىڭ ۋە مال

مۈلكۈڭدىن ئىبارەت بۇ نهرسه ھهجهپ قىززىق! ئۇنىڭ ئورنىغا ئالالھ مهڭگۈلۈك 
جهننهتنى ۋەدە قىلدى! سودا كېلىشىمى رەسۇلۇلالھتىن ئىبارەت ئهلچىنىڭ قولى قولى 

  ارقىلىق ئىمزاالندى...ئ
ئالالھقا قهسهمكى،  بۇنىڭدىن  كېیىن سهن یهنه ئۇالرنى ئالالھتىن باشقىسىغا 
ئهرزىمهس پۇلغا،  ئالالھنىڭ نهزىرىدە پاشىنىڭ قانىتىغىمۇ تهڭ كهلمهیدىغان 

  كىچىككىنه دۇنیالىق مهنپهئهتىگه قانداقمۇ سېتىۋەتتىڭ؟؟! 
  قهلبنىڭ ئۆلۈمى - 8

لغان مۇھهممهد ئىبنى ۋاسى بۇنى مۇنداق ئىپادىلىگهن: " گۇناھ قۇرئان جۇالسى ئاتا
  ئۈستىگه گۇناھ قىلىش قهلبىنى ئۆلتۈرىدۇ".

شۇڭىالشقا سهئید ئىبنى مۇسهییىبكه: خهلىفه ئابدۇلمهلىك ئىبنى مهرۋان،  قىلغان 
یاخشى ئىشلىرىمغا خۇرسهن بولمایدىغان ھهم یامانلىقىمغا قایغۇرمایدىغان بولۇپ 

هن،  دېدى دەپ ئېیتىلغان چاغدا ئۇ: : "ئۇنداقتا قهلبنىڭ ئۆلگىنى" قېلىۋاتىم
  دېگهنىدى.

  بۇ قهلب ئۆلۈمىنىڭ یالغۇز بهلگىسى ئهمهس،  یهنه باشقا نۇرغۇن ئاالمهتلىرى بار:
  * گۇناھىدىن ھوزۇرلۇنۇش ۋە ئۇنى یوشۇرماسلىق، 
  * باشقىالر بىلهن ئۇچراشقاندا خۇرسهن بولۇش، 

  رسه ئىچى سىقىلىش، * تهقۋادارالرنى كۆ
  * تهۋبىگه ئالدىرماستىن،  گۇناھ قىلىشنى داۋامالشتۇرۇش، 

  * تائهتنىڭ قولدىن كهتكىنىگه قایغۇرماسلىق، 
* یامان ئىشالرنى قولى،  تىلى یاكى قهلبى بىلهن ئىنكار قىلىپ 

  ئۆزگهرتمهسلىك....
  گۇناھكار بۇرادىرىم!: یهنىال ساڭا خىتاپ قىلىپ دەیمهنكى:

  ىن قهلبىڭنى ئۇیقۇدىن دوستۇم، ئویغاتق
  ئۇتۇققا قول سوزار ئویغانغان ئادەم، 
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  مهن گهرچه ئااللماي قالسام نهسىھهت، 
  ئویغىنىپ بهخىتكه سهن قویغىن قهدەم.

  كىچچىكىنه گۇناھمۇ ھاالك قىلىدۇ! ! ! 
ئىبنى جهۋزى ئېیتقان: " كىچىككىنه گۇناھقىمۇ سهل قارىمىغىن؛ چۈنكى ئاجىز 

دە،  ئۇنىڭغا سېمىز تۆگىمۇ  -ىن مۇستهھكهم ئارغامچا ئېشىلىدۇچۆپلهرد -ئوت
  بوغۇلۇپ ئۆلىدۇ". 

  بهندە ئۈستىدىكى ئالالھنىڭ ھهققى ئاددى كۆرۈلۈپ قالىدۇ - 9
چۈنكى،  گۇناھ ئىنساننى ئالالھنىڭ چهكلىمىرىدىن ئهیمهنمهیدىغان ھالهتكه 

ھارام قىلغانلىرىغا  دە،  ئۇنىڭ قهلبى ئاسىیلىققا ۋە ئالالھنىڭ-ئاپىرىپ قویىدۇ
چېقىلىشقا كۆنۈشكه باشالیدۇ. بولۇپمۇ " تهۋبه" سۆزىگه ئاالقىدار مهزمۇنالر ئۇنىڭ 

  یادىدىن كۆتۈرۈلۈپ كهتكهن چاغدا...
شۇڭا،  ئهنهس ئىبنى مالىك تابىئىنالر ئهۋالدىغا قاراپ مۇنداق دېگهن: " سىلهر 

ى قىلىۋاتىسىلهر،  ئۇالرنى كۆزۈڭلهرگه چاچتىن یىڭچىكه كۆرۈنىدىغان بهزى ئىشالرن
  بىز رەسۇلۇلالھنىڭ دەۋرىدە ھاالك قىلغۇچى گۇناھالردىن ھېسابالیتتۇق".

نېمىشقا ئۇالرنىڭ كۆزىگه شۇنداق كۆرۈنگهن دېسىڭىز،  ئۇالرنىڭ مۇستهھكهم 
ئىمانى ئهقىل كۆزلىرىنى توسۇۋالىدىغان پهردىلهرنى سىرىپ تاشلىغاچقا،  ئۇالر 

دە،  مۇنداق نهسىھهت قىلىشقان: "  -ئۇلۇغلىقىنى بىلگهن  ، ئالالھنىڭ كاتتىلىقىنى
گۇناھنىڭ كىچىكلىكىگه قارىمىغىن،  لېكىن ئۆزەڭ ئاسىیلىق قىلىۋاتقان زاتنىڭ 

  كاتتىلىقىغا قارىغىن".
بهلكى ھۇزەیفه ئىبنى یهمانى مۇنداق دەیىتتى: " رەسۇلۇلالھنىڭ ئالدىدا مهلۇم بىر 

گه  قارىتا مۇناپىق ھېسابلىناتتى،  بۈگۈنكى كۈنلهردە سۆزىنى ئېیىتقان ئادەم ئۇ سۆزى
  بولسا،  ئۇنداق سۆزنى بىر سورۇندا تۆت قېتىمالپ ئاڭالۋاتىمهن". 

  سهن مۇناپىقمۇ یاكى مۆمىنمۇ؟
ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد ئېیىتقان: " مۆمىن ئۆزىنىڭ گۇناھىنى یوغان بىر تاغدەك،  

پ چۈشىدىغاندەك كۆرىدۇ؟ پاسىق بولسا،  ئۆزىنى شۇ تاغنىڭ تۈۋىدە بېشىغا تاغ غۇال
گۇناھلىرىنى بۇرنىغا قونغان چىۋىندەك،  مۇنداق قىلسىال ئۇچۇپ كېتىدىغاندەك 

  كۆرىدۇ".
بۇ،  رەسۇلۇلالھ بىزنى ئهگىشىشگه بۇیرۇغان ئىبنى مهسئۇدنىڭ مىزانى. 

زگه رەسۇلۇلالھ ئىبنى مهسئۇد ھهققىدە :" ئىبنى مهسئۇد سىلهرگه سۆزلهپ بهرگهن سۆ
  ئىشىنىڭالر" دېگهن.( ئىمام ئهھمهد ۋە تىرمىزى رىۋایىتى).

بىز رەسۇلىمىز ئىشنىشكه بۇیرۇغانغا شهكسىز ئىشىنىمىز،  سىزدىن سوراپ 
  باقایلى:
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گۇناھىڭىزغا قانداق  قارایسىز؟ بېىشىڭزغا غۇالپ چۈشىدىغان تاغدەك كۆرەمسىز 
  ز؟ یاكى ئۇنى بۇرنىڭىزدىن ھهیدەیدىغان چىۋىندەك كۆرەمسى

  ئۆزىڭىزنى تهكشۈرۈڭ،  سىزگه قارىتىپ سۆزلهۋاتىمهن،  دەل سىزنى دەۋاتىمهن!؟
  گۇناھكار بۇرادىرىم!

نىجاتلىق تېپىش یاكى ھاالك بولۇش ئۆز قولىڭىزدا! گۇناھ قهلبىڭىزدە قانچىكى زور 
سىزىلسه،  ئالالھنىڭ ئالدىدا شۇنچه كىچىكلهیدۇ... سىزگه قانچىكى ئهرزىمهس 

الھنىڭ ئالدىدا شۇنچه زورىیىپ بارىدۇ... شۇڭا ئالالھنى قهلبىڭىزدە بىلىنسه،  ئال
ئۇلۇغ بىلىڭ،  ئاندىن گۇناھلىرىىڭىز زور بىلىنىپ،  بۇ ئارقىلىق ئۆزىڭىزنىڭ مۆمىن 

  ئىكهنلىكىڭىزنى ئىسپاتلىیاالیسىز...
  بولمىسا... ئىسىمىڭزنى ئۆز قولىڭىز ئارقىلىق مۇناپىقالر تىزىملىكىگه یازدىڭىز! 

  بۈگۈنكى مهھرۇملۇق،  ئهتىكى مهھرۇملۇق ئالدىدا ئىنتایىن تۆۋەن تۇرىدۇ -10
سىز بهلكىم رەسۇلۇلالھنىڭ تۆۋەندىكى ھهدىسىنى ئاڭالپ باقمىغانسىز:" ئهگهر 
جهننهتنىڭ زىننهتلىرىنى ۋە یىپهكلىرىنى یاخشى كۆرىدىكهنسىلهر،  دۇنیادا ئۇالرنى 

  ئىشلهتمهڭالر!". تهبرانى رىۋایهت قىلغان.
قېرىنداشلىرىم! كىمكى دۇنیادا یىپهك كىیىم كهیسه،  ئاخىرەتته ئۇنى كېیىشتىن 
مهھرۇم قالىدۇ. كىمكى دۇنیادا ھاراق ئىچسه،  ئاخىرەتته جهننهتنىڭ ئېسىل 
شارابلىرىنى ئىچهلمهیدۇ. كىمكى بۈگۈنكى تۇپراقتىن یارىتىلغان قىزالردىن كۆز 

قىزالرنى قۇچالمایدۇ؛ دۇنیانىڭ ئۈزەلمىسه،  ئهتىكى نۇردىن یارتىلغان ھۆر 
  ناۋالىرىدىن مهھرۇم قالىدۇ....  -ناخشىلىرىنى ئاڭلىغان ئادەم ئاخىرەتنىڭ نهغمه

  بایان ئهتمىش ئىبنى ئابباس جهننهتته بىر مهیىن شامال، 
  چىۋىقالرنى. –قوزغىتار ئىكهن ھهۋەسنى،  ئېگىپ تال 

  هككهن، ناۋاالر ئاڭلىنىپ یۈرەك تارىنى چ -نهھهۋەسكى،  كۈي
  ئهجهپ بېرىشىدىن ھوزۇرالر الل قىالر ئهقىل ھۇشالرنى.

  بۇرادەرلهر زىیان تارتماڭالر تېگىشىپ جهننهتنى دۇنیاغا، 
  تهمبۇر،  نهیلهردىن خۇش ئېتىپ قۇالقالرنى... -دۇتار

  یا ئۇ،  یا بۇ
سهلهمه ئىبنى دىینار ئېیىتقان ئىدى: " ئاخىرەتته ئىلكىڭدە بولۇشىنى ئارزۇ قىلغان 

  نهرسىنى دۇنیادا تهرك قىلغىن". 
  مهنپهئهتسىز ئىبادەت -11

رەسۇلىمىز دەیدۇكى: " بهزى روزا تۇتقانالر ئۈچۈن روزىسىدا ئاچلىقتىن بهلهك ھېچ 
مهنپهئهت یوق،  بهزى ئۇخلىماي ئىبادەت قىلغانالر ئۈچۈن ئۇیقۇسىزلىقتىن باشقا ھېچ 

  پایدا یوق!" سهھى ھهدىس.
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غهیۋەت،  یالغانچىلىق،  ھارامغا  –قىلغان گۇناھلىرى  ئۆزىنىڭ تۇتقان روزىسىنى
جازانه قاتارلىقالر ئارقىلىق مهنپهئهتسىز ھالغا كهلتۈرۈپ،  ئاخىرەتتىن  -قاراش،  پارا

ساۋابسىز ئۆزىنى قىینىغان بۇ  -زىیان تارتىپ دىنىنى سېتىپ یهپ،  ھېچ بىر پایدا
  رامزان تۇتقۇچىالر ھهققىدە ئوبدان ئویلىنىپ كۆرۈڭ!

پاك تاماق یهپ روزىسىنى –یهھیا ئىبنى كهسىر مۇنداق دەیىتتى:" بىر ئادەم ھاالل 
ھارام یهپ،  یهنى غهیۋەت قىلغان ھالدا ئىپتار  –باشلىسىمۇ،  قېرىندىشىنىڭ گۆشىنى 

  قىلىشى مۇمكىن".
یهنه ئاشۇ كېچىلىرى ئۇخلىماي  ئىبادەت قىلسىمۇ،  بۇ ئارقىلىق یاشقىالرغا رىیا ۋە 

قىلىش نىیتىدە بولغانلىقتىن،  قىلغىنى زایا كىتىپ،  ساۋابالردىن قۇرۇق  كۆز–كۆز 
قهلبى تۈزەلمىگهنلىكتىن ئۆزىنى ئۆزى قىینىغان بىچارىنىڭ ھالىنى یاخشى   ، قالغان

  مۇالھىزە قىلىپ كۆرۈڭ! 
  مهڭگۈلۈك مۇناسىۋەت -12

ۇم خهلىقتىن مهئىسیهت بۇرۇن ئالالھ ھاالك قىلغان خهلقلهردىن مهل -ھهر بىر گۇناھ
مىراس قالغان. مهسىلهن،  یهر یۈزىدە چوڭچىلىق قىلغان،  بۇزغۇنچىلىق قىلغانالر 

  فىرئهۋىننىڭ مىراسى تهككهنلهردۇر.
تهكهببۇرلۇق،  ناھهق زۇلۇم قىلغۇچىالر ھۇد خهلقىنىڭ مىراسىغا ئىگه بولغانالردۇر؛ 

... ھاالك بولغانالرنىڭ تارازىدا بابلىغۇچىالر شۇئهینىڭ خهلقىگه ئوخشىغانالردۇر -جىڭ
یولىدا ماڭغۇچىالر ھاالكهتكه ئۇچرایدۇ. خاتا یولدا ماڭغانالرغا ئهگهشكهنلهر داغدام 

  یولىنى یوقتىپ قۇیىدۇ...
ئىنسانالرنىڭ ئهڭ ئۇلۇغ سهردارى بولغان رەسۇلىمىزنىڭ تۆۋەندىكى ھهدىسى بۇ 

نتاقتىن ئۈزۈم ئالىغىلى مهزمۇننى ھایات ئهڭگۈشتىرى قاتارىدا بایان قىلىدۇ:" خۇددى یا
بولمىغاندەك،  بۇزۇقالرنىمۇ یاخشىالرنىڭ ئورنىغا قویۇپ قارىغىلى بولمایدۇ،  شۇڭا 
تاللىغان یولۇڭالردا مېڭىڭالر،  قایسى یولدا ماڭساڭالر،  شۇ یولدىكىلهر بىلهن ھهمرا 

  بولىسىلهر".( سۇیۇتىنىڭ " جامى سهغىر" نامىلىق نامىلىق كىتاۋىغا قاراڭ).
  ىڭىزدا ئىككى یول بارئالد
ھهزىرتى ئهبۇبهكرى ۋە ئۆمهرنىڭ یولى،  یهنه بىرى بولسا ئهبۇجهھل ۋە   -بىرى

ھهۋەسلهرنىڭ ۋېرۇسلىرىدىن تازىالپ  -فىرئهۋىننىڭ یولى؛ بىر بولسا قهلىبنى ھاۋایى
ساقایتىپ،  شهرىئهت ئۆلچهملىرىگه سېلىپ،  ئالالھتىن قورقۇش ئارقىلىق 

كى ئۇنىڭ داۋاسى دوزاخ ئوتىلىرىدا پۇچىلىنىش،  خارلىق تىزگىنلهش كېرەك،  یا
  كىشهنلىرىگه چىرمىلىپ،  جهھهننهم ھاڭىلىرىدا تولغىنىش بولماي ئامال یوق!...

  گۇناھكار بۇرادىرىم!
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تهقۋادار ئادەمنىڭ یۈزىدە تائهتنىڭ نۇرى جىلۋە قىلىدۇ،  گۇناھكارالنىڭ یۈزىدە 
ئۆلۈم سهكراتىدا بىرىنچىسىگه بىشارەت كهلسه،  پاسىقلىقنىڭ زۇلمىتى نامایهن بولىدۇ. 

ئىككىنچىسىگه نادامهت ۋەھىمه سالىدۇ... قهبرىگه قویۇلۇش بىلهنال،  تهقۋادار 
  جهننهت باغچىلىرىدا یایراش ھېس قىلسا،  پاسىق دوزاخ ئوتى تهپتىدىن زارالیدۇ...

ىتىپ سۆرىلىدۇ... قىیامهتته قایتا تىرىلگهن چاغدا،  ئۇ،  پهرۋاز قىلسا،  بۇ،  داقىر
جاپا تهرلىرى  -ئۇ،  ئالالھنىڭ ئهرشىنىڭ سایىسى ئاستىدا ئارام ئالسا،  بۇ ھهسرەت

  دېڭىىزىدا تىرمىشىپ ئۈزىدۇ...
ئاندىن ئاسىیالرغا: " سىلهرگه بىرەر ئاگاھالندۇرغۇچى كهلمىگهنمۇ"؟ دىیىلسه،  

سىلهرگه ئامانلىق!؟ تاقىتىڭالرغا بارىكالال!  -ئىتائهتمهنلهرگه: "دۇنیادىكى سهبرى
  دىیىلىدۇ...

شۇڭا سائادەتمهنلهر ماڭغان یولدا ماڭغىن،  ئۇالرغا ھهمرا بولۇشنى كۆزلىسهڭ،  
  شهھىدلىك ماقامىغا ئېرىشىسهن.

سائادەتمهنلهر روزا تۇتقاندا،  سهن تۇتماي یۈرسهڭ،  ئۇالر كېچىلىرى ئىبادەت 
ئىتائهتمهنلىكته بوشاشماي قىلغاندا سهن غهرق ئۇیقۇدا یاتساڭ؛ ئۇالر ئالالھقا 

 -كۆزلىرىدىن یاشالر تۆكسه،  سهن بولساڭ تامامهن ئهكسىچه زااللهتته كۈلۈپ
  یایرىساڭ...

  ئویالپ باق،  ئاخىرەتته بۇالر ئالالھنىڭ ئالدىدا باراۋەر بوالرمۇ؟!...  
  . شهیتاننىڭ مهسخىرىسى13

:" شهیتانمۇ ئىسالم پىشۋاىسى بولغان ئىبنى تهیمىییهدىن مۇنداق سوراشتى
  ئۇخالمدۇ؟" ئۇ جاۋاب بهردى: " شهیتان ئۇخلىغان بولسا بىز راھهتكه چىقار ئىدۇق!".

  قېىرىندىشىم!
بىر گۇناھىڭ شهیتاننى بهخىتكه چۆمۈلدۈرىدۇ،  ھهر بىر خاتالىقىڭ  -سېنىڭ ھهر

ئۇنى یایرىتىدۇ،  چۈنكى سهن گۇناھ سادىر قىلىش ئارقىلىق شهیتانغا شېرىك بولدۇڭ! 
ھالر بولسا،  كۇفرىنىڭ ئهلچىسىدۇر،  كۇفرى بولسا دوزاخنىڭ یولىدۇر،  شهیتان گۇنا

  ئۆزى تهنھا دوزاختا مهڭگۈ قېلىشنى خالىمایدۇ...
دەل مۇشۇ سهۋەبلىك،  بىر ئادەم سهجدە تىالۋەت ئایىتىنى ئوقۇپ،  سهجدە قىلسا،  

دە قىلىشقا زارە قىلغان ھالدا قېچىشقا باشالپ:" خهپ سېنى! سهج –شهیتان یىغا 
بۇیرۇلۇپ ئۇنى ئورۇندىغاچقا بۇنىڭغا جهننهت بارۇ،  مهن سهجدە قىلىشقا بۇیرۇلۇپ 

  ئاسي بولغانلىقىمدىن دوزاخقا مهھكۇممهن!" دەپ ھهسرەت چېكىدۇ...
ئۇزۇن رۇكۇ قىلىش ۋە  –شۇڭا داۋاملىق سهجدە قىلىش ئارقىلىق،  ئۇزۇندىن 

رقىلىق شهیتاننىڭ دەككىسىنى بهرگىن! ئىسسىقتا ئۇسسۇزلۇققا چىداپ رەزا تۇتۇش ئا
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پهریات چېكىشتىن ئىلگىرىمۇ،  بۇ  -ئۇ ئهته ئاخىرەتته دوزاخنىڭ دەرۋازىسىدا دات
  دۇنیادا یىغالپ ئۆتسۈن!.

  ھىكمهت
مۇتهررىف ئىبنى ئابدۇلالھ مۇنداق دېگهن: " ئهگهر بىر ئوۋچى ئوۋنى كۆرسه،  ئوۋ 

نغۇ؟" كىشلهر: " شۇنداق " ئوۋچىنى كۆرمىسه،  ئۇنى ئوۋلىۋېلىشى مۇمكى
 -دىیىشكهندە،  ئۇ ئېیىتتى: " شهیتان بىزنى كۆرۈپ تۇرىدۇ،  بىز شهیتاننى كۆرمهیمىز

  دە،  ئۇ بىزگه زەخمهت یهتكۈزىدۇ". 
  . ھایاتنىڭ یامان ھالهتته ئاخىرلىشىشى14

گۇناھالر ھایاتنىڭ یامان ھالهتته ئاخىرلىشىشغا سهۋەب بولىدۇ. چۈنكى ئىنسان 
نگهن ھایات ئۇسلۇبىدا جان ئۈزىدۇ. مهسىلهن،  سهجدە قىلغان ھالدا جان ئۆزى كۆ

ئۈزۈشنى خاالیدىغان كىشى،  سهجدە ئهمهللىرىنى كۆپ قىلىش كېرەك. روزا ھالىتىدە 
  جان ئۈزۈشنى ئارزۇ قىلىدىغان ئادەم روزىنى كۆپ تۇتۇشى الزىم.
كىشى،  ئالالھنى دایىم ئالالھنى تىلغا ئالغان ھالدا جان ئۈزۈشنى ئۇمىد قىلىدىغان 

  ئهسلهپ زىكرى،  تهسبىھ ئېیتىپ یۈرۈشى زۆرۈر.
گۇناھكارمۇ دەل شۇنداق. ھایاتى ناچار ھالهتته ئاخىرالشقان ئادەمنى كۆرسهڭالر،  
بۇ چوقۇم ئۇنىڭ ئۆز ھایاتىدا ھهق یولىدا ماڭماي،  گۇناھالرغا پاتقانلىقىنى،  شۇڭا جان 

  قىدىن مهھرۇم قالغانلىقىنى چۈشهندۈرىدۇ.ئۈزەر ۋاقتىدا ئالالھنىڭ غهمخورلۇ
قهبىھ قىلمىشلىرىنىڭ دەستىدىن  ئالالھ مۇشۇنداق لهنهتلىك ئاقىۋەتكه قالدۇرۇپ 

  جېنىنى ئالغانالردىن ئىككى مىسالنى كۆرۈپ بېقىڭ:
ھىجىریهدە ئۆلگهن) ئۇ ھاراق  -340. ماراكهشلىك مۇھهممهد ئىبنى مۇغىس ( 1

الردىن ئىدى. ئۆلهر ۋاقتىدا كېسهل بولۇپ یېتىپ دېسه جېنىنى بېرىدىغان زابون
ئورنۇڭدىن  ”قالغاندا،  ئۇنىڭ بهزى ئۈلپهتلىرى مادارىنى سىناپ بېقىش ئۈچۈن :

تۇرۇپ ماڭاالمسهن" دەپ سورىغاندا،  ئۇ : " ماڭالىغان بولسام ئهبۇزەكهرىیانىڭ 
هسجىدكه قاۋاقخانىسىغا بېرىپ پهیزى قىالتتىم" دېگهن... باشقىالر یهنه : " م

بېرىشنى ئویلىساڭچۇ!" دېسه،  ئۇ "ھهر كىمنىڭ ھایاتىدا كۆنۈپ قالغان ئىشى بار،  
  مهسجىدكه بېرىپ ئادەتلهنمهپتىمهن...." دېگهن.

  كىم قانداق ھالهتته ئۆلسه،  شۇ ھالهتته قایتا تىرىلىدۇ.
ھىجىریهدە ئۆلگهن) ئۇنىڭغا قویۇلۇشقا  -1358. مۇستاپا كامال ئاتا تۈرك( 2
 .…شىلىك ئىسىم قویۇلمىغانلىقى كۆرۈنۈپ تۇرىدۇتېگى

ئۇ ئىسالم دىنىغا ئۆچ ئىدى. ئۇ خهلىپىلىك تۈزۈمىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇپ،  
ئهزاننىمۇ تۈرك تىلىدا توۋالشقا مهجبۇرلىغان،  جۈمه كۇنىدىن ئىبارەت 
مۇسۇلمانالرنىڭ ھهپتىلىك دەم ئېلىش كۈنىنى یهكشهنبه كۈنىگه یۆتكىگهن؛ مهشھۇر 
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ا سوفىیا مهسجىدىنى مۇزىیخانىغا ئۆزگهرتكهن. بىر كۈنى سهھهردە ناماز بامداتقا ئای
توۋالنغان ئهزان ئاۋازىغا ئۆچلۈكى تۇتۇپ كهتكهچكه،  ئهزان ئېیىتقان مهزىننى 

  ئۆلتۈرۈشكه ۋە مهسجىد مۇنارىنى چېقىۋېتىشكه بۇیرۇق قىلغان.
دىدا ئۆزىگه جىنازا نامىزى ئىنتایىن  كۈلكىلىك ھهم ئېچىنارلىقى شۇكى،  ئۆلۈش ئال

 …ئوقۇلماسلىقى كېرەكلىكى توغرىسىدا ۋەسىیهت قىلغان
ئۇ ئۆلگهندىن كېیىن ئۆز ۋەسیتىگه بىنائهن جىنازا نامىزى ئوقۇماسلىق یاكى 

تارتىش یۈز بېرىپ،   –ۋەسىیهتكه خىالپ ھالدا ناماز ئوقۇش توغرىسىدا تاالش 
ى توغرا تېپىشقان،  لېكىن ئۇنىڭ جىنازا ئاخىرى ھهر ھالدا جىنازا نامىزى ئوقۇلۇشىن

  نامىزىغا كىم ئىمام بولغىنىنى بىلهمسىز؟!
ئۇ دەل جاھىل مىللهتچى  دىنى ئىشالر مۇدىرى شهرەفىددىن ئهپهندى بولۇپ،  
كېیىن ئۇ تۈركىیه جۇمھۇرىیهت رەئىسى " ئىسمهت ئهینۇنۇنى" قایىل قىلىپ،  بارلىق 

چه تهرجىمىسىنى ئىشلىتىش ۋە مهسجىدلهردە ئىبادەتلهردە قۇرئان كهرىمنىڭ تۈرك
قانۇننىڭ كۈچىگه تایىنىپ تۈركچه قىرائهت قىلىىشنى مهجبۇرى یولغا قویدۇرغان 

 …ئىدى. ئاتا تۈركنىڭ جېنازىسىغا مانا مۇشۇ شهرەفىددىن ئىمام بولغان!
 .…دېمهك،  پالتىسىنىڭ سېپى ئۆزىدىن بولغان،  بۇ ئالالھنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى

  ېچكىمگه زۇلۇم قىلمایدۇ!. ئالالھ ھ
  خۇالسه كاالم

. گۇناھ تهسىرىگه قانچىلىك ئۇچراش مىزانى بویىچه ئىمانىڭىزنى ئۆلچهپ 1
رېمۇنىت قىلىشقا  -بېقىڭ؛ مۇشۇ ئاساستا ئىمانىڭىز قانچىلىك دەرىجىدە تۈزەش

  مۇھتاجلىقىنى ئېنىقالڭ.
ا تهكشۈرۈپ،  گۇناھ گۇناھلىرىڭىزنى قایت -. ئالالھقا تۇتىشىدىغان بىرىنچى یول2

سادىر قىلغىنىڭىز ئۈچۈن ھهسرەتلىنىپ ۋە پۇشایمان قىلىپ،  ئۇنىڭدىن كېلىپ 
  چىققان سهلبى تهسىرلهر ھهققىدە ئویلىنىپ تۆۋبه قىلىشتىن باشلىنىدۇ.

. كىمكى بۈگۈنكى ۋاقىتلىق پاراغهتلهرگه بېرىلىشىتىن ئۆزىنى چهكلىیهلىسه،  3
  بهھرىمهن بولىدۇ. ئهتىكى مهڭگۈلۈك راھهتتىن تولۇق

. كاپىرالرنىڭ قىلىقلىرىنى دورىغانالر،  ئۇالر بىلهن بىلله تىرىلىدۇ. زالىمالرنىڭ 4
قىلمىشلىرىنى قىلغانالر ئۇالر بىلهن بىلله قوپىدۇ. مۇناپىقالرنىڭ قىلغىننى دورىغانالر 

  ئۇالر بىلهن بىلله تىرىلىدۇ.
لسىڭىز،  قهبرىستانلىقتا . بۇ نهسىھهتلهرنى یادىڭىزدىن چىقىرىپ قویغان بو5

تهقۋادار دوستلىرىڭىز  -یادىڭىزغا كهلتۈرۈڭ؛ ئۇ یهردە یادىڭىزغا كهلمىسه،  سالىھ
تهسبىھ  –بىلهن سۆھبهتته بولغاندا ئهسلهڭ! ئۇ یهردە ئېسىڭىزگه كهچمىسه،  زىكرى 

  سورۇنلىرىدا ئهسلهشكه تىرشىڭ.
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مهن   ، ،  ئۇنداقتا دەرھالیۇقىرقى جایالرنىڭ ھهممىسىدە یادىڭىزغا ئااللمىسىڭىز
  تىرىكمۇ،  ئۆلدۈممۇ دەپ یۈرەك سوقۇشىڭىزنى ئۆلچهپ بېقىڭ.

. بىر نهرسىنى یاقتۇرمىغان ئادەم ئۇ نهرسىدىن قاچىدۇ،  بىر نهرسىنى یاخشى 6
كۆرگهن كىشى ئۇنىڭغا یېپىشىدۇ. گۇناھتىن قېچىش ماھارىتىڭىزنى تولۇق 

  قایتىالپ ئوقۇپ تۇرۇڭ. -قایتایېتىلدۈرمهكچى بولسىڭىز،  بۇ كىتاپچىنى 
  

 یېڭى مۇھاجىرالر
ئېیدىكى تهۋبه ـ ئستىغفارغا پایدىلىق تېپىلغۇسىز پۇرسهتنى قولدىن  رامىزان

رازىلىقىدىن ئۈمىدسىزلىنىپ قهلبى  ئالالھنىڭشۇڭا مېھرىبان  ,بېرىپ قویغان
شالیمهن ئماننىڭ ھارارىتى ئۆچۈپ بارغان بۇرادەرلهرگه بېغى پۇچۇالنغان؛ دىللىرىدا

  !؛ ئۈمىدۋار بولىڭالر
 ھازىر دەل ئالالھ ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىغا قاراپ ھىجرەت قىلىشنىڭ یاخشى پهیتى، 

نادامهت یاشلىرىنى تۆكۈپ،  بىدارلىق كېچىلىرى ئالالھ دىن كهچۈرۈم تىلهڭالر،  
كېتىشتىن ئىلگىرى جهننهت دەرۋازىلىرىنى چېكىپ تهقۋادارلىق یولىنى  پۇرسهت

زاتالرغا یېتىشۋېلىڭالر! باھار چېچهكلىرى تۆكۈلۇشتىن،  قاراڭغۇ  تۇتقان ئسىل
بۇرۇن ھهرىكهتكه كىلىڭالر! تېز بولۇڭالر،  ھایات شامى  ئورەككه كۆمۈلۇشتىن

ئۈمىد بار،  گۇناھالر قانچه كۆپ بولسىمۇ رەببىمىز  ئۆچمهسته ئمانىڭالردىن چوڭ
هر كۈنى جهننهت كهتكهنلهرنىمۇ ھ خاتالىقىمىزنى كهچۈرەر،  یۈز ئورۇپ

 ...زېرىكمهستىن چاقىرماقتا
  !قىلغۇچىالر بارمىكىن؟ قېنى ھىجرەت

یېڭى یىل ھهر بىر یېڭى  ئۇلۇغ ھىجرەت تارىختا بىر قېتىم یۈز بهرسىمۇ ھهر بىر
ھىجرەتكه  كۇن ۋە ھهر بىر یېڭى مىنۇتالر ئاشۇ ھىجرەتكه مهنىداش ئۇلۇغ

 .بۇرۇلۇشقا یېڭى بىكهتتۇر
  مۇقهددىمه

ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ئالالھ غا خاستۇر. پهیغهمبهرلهرنىڭ  ـ سانا ھهمدۇ
یولباشچىسى ۋە پۈتۇن ئالهمگه رەھمهت قىلىنغان  سهردارى،  مۇجاھدالرنىڭ

ئۇنىڭ ئائله ـ تاۋاباتلىرىغا ۋە ساھابىلرىگه  خوجىمىز مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمغا
 .بولسۇن دۇئایى ـ ساالملىرىمىز

نۇرغۇن  ىمىمىزنى یۈكسهك چوققىالرغا پهرۋاز قىلدۇرۇپ بىزنىئهقلى ـ رۇھى ئال
كهلگۈسىمىزنىڭ  ئىبرەت ـ ساۋاقالر بىلهن تهمىنلهیدىغان ۋە ئۆتمىشىمىز ئاساسىدا

یاخشىلىق  پىالنىنى بىجانىدىل تۈزۇپ،  ھارماي ـ تالماي ئالغا مېڭشقا ئۇندەیدىغان
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تۇرىدۇ،   ن قېتىم یۈز بېرىپپۇرسهتلىرى،  ھىدایهت لهھزىلىرى یىلمۇ ـ یىل نۇرغۇ
كۇفرىنىڭ  شۇنداق پۇرسهتلهرنىڭ بىرى ـ یېڭى نۇرانه دەۋرىنىڭ تهۋەللۇت ئېالفى، 

 یىمىرلىش جاكاسى بولغان ھىجرەت ۋەقهسى،  یهنى رەسولۇلالھنىڭ مهككىدىن
 .مهدىنىگه ھىجرەت قىلىش خاتىرسىدۇر

ۈركۈم ئىنسانالر بولۇپ،  ت ـ ئاز سانلىق،  مول ـ بهرەكهتلىك بىر مۇھاجىرالر یېڭى
ئۇالرنى ئاخىر زاماندا  ئالالھ تائاال ئۇالر ئارقىلىق ئمانالرنى یېڭىالش ئۈچۈن

 .ۋۇجۇدقا كهلتۇرىدۇ
ئىلىم ۋە ئىشهنچ  ـ ئىمان ئاساسىدا ۋەھىگه ئىگه بولغان،  مۇھاجىرالر یېڭى

ىدە بهرپا ئۈست ئاساسىدا ئالغا ئاتالنغان،  تهۋرەنمهس ئهقىدىگه تایانغان،  تهۋھىد
ئاساسىدا ئۆسۇپ  بولغان؛ تهقۋادارلىقنى چىڭ تۇتقان ۋە مۇكهممهل ئسالمى تهربىیه

 .یېتىلگهن یېڭى ئهۋالدتۇر
قىلىش؛ "ئالالھ  مۇھاجىرالرنىڭ بهلگىسى ئالالھ بۇیرىغاننى ئىجرا یېڭى

 .نىمىشقابۇیرۇغان" ئهمهس
 . رازىلىقىڭغا ئالدىرایمهن رەببىم ! سىنىڭ -ئۇالرنىڭ شۇئارى 

 
قۇربانلىقىم،  ھایاتىم ۋە   ، " ئېیىتقىنىكى،  مېنىڭ نامىزىم -ئۇالرنىڭ مارشى

 -162ئهنئام سۈرىسى،  } "!ماماتىم ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ئالالھ غا خاستۇر
 .{ئایهت

چىدام ـ  -قورالى  ئىمان -جىھاد قورغىنى  -مۇھاجىرالرنىڭ سۆیگىنى  یېڭى
 لگىسى ئىنسانالرنىڭ سهردارى مۇھهممهدقۇرئان؛ ئۇ -غهیرەت؛ ئهخالقى 

 .ئهلهیھىسساالم
ئۆزلىرىنىڭ بۇ ئالهمگه مېھمان ئىكهنلىكىنى ۋە تېزال  مۇھاجىرالر یېڭى

بۇ دۇنیانىال تۇراق قىلمىغان....ئۆزلىرىنىڭ مال ـ  ئایرىلىدىغانلىقىنى بىلگهچكه، 
تاپشۇرىدىغان  ئىكهنلىكىنى،  ئامانهتنى ئۆز ئىگىسىگه پۇللىرى ۋاقىتلىق ئامانهت

كىلىدىغانىلىقىنى ئېنىق بىلگهچكه،  مال ـ پۇللىرىنى ئۆز  كۇننىڭ چوقۇم یېتىپ
 !بىلهن ئایماستىن سهرپ قىلىپ تۇگهتكهن ئىگىسىنىڭ یولىدا سېخىلىق

ئۇمىدى،  پارالق ئهتسى ۋە نۇرلۇق  ئۇممهتنىڭ یىگانه -یېڭى مۇھاجىرالر
مهسجىدىنىڭ بوسۇغىلىرى  ئهقسائېڭىدۇر.ئۇالرنى قانداق ئۇزۇن كۈتتۇق ھه؟! 

تاغلىرى ئۇالرغا  ئۇالرغا ئىنتىزار بولماقتا،  كهشمىر مهیدانلىرى ۋە چېچهنىستان
ئوقوبهتلهرنى  ئازاپ ـ  ، ئىنتىزار بولماقتا.دۇشمهنلهرنىڭ قولىدا یهتكۈچه ئېزىلگهن

ئىنتىزار  تارتقان،  دۇنیانىڭ ھهر قایسى جایلىرىدىكى قېرىنداشلىرى ئۇالرغا
 ...لماقتابو
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مۇھاجىرالرنى ئالالھ ئۆزىنىڭ سۆزىنى یۇقۇرى  قىسقارتىپ ئېیتقاندا،  یېڭى
دىنىنى غهلبىگه ئېرىشتۈرۈپ،  كاپىرالر یاقتۇرمىغان تهقدىردىمۇ ئۆز  كۆتىرىپ، 

 .ھهق دادىغا یهتكۇزۇش ۋەزىپىسى ئۈچۈن تاللىۋالغان دىنىنى مۇكهممهل
ز دىنىنى ئهركىن ئېلىپ مۇسۇلمانالر ئۆ -بىرىنچى قېتىملىق ھىجرەت

بهدەن ئارقىلىق یۆتكىلىش بولۇپ  بارالمایدىغان كۈفرى زېمىنىدىن ئسالم دىیارىغا
بولغان تهقدىردىمۇ،  ئۆتمۈشته  ھازىرقى مهزگىلدە ئىنتاین تار دائىرىدە مهۋجۇد

 .توختالماقچى ئهمهسمىز بولۇپ ئۆتكهن ۋەقه بولغاچقا،  بۇ یهردە ئۇ ھهقته
تهرەپكه قهلب ئارقىلىق  ئالالھ ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى -ق ھىجرەتئىككىنچى قېتىملى

خىل ھهقىقى  قىلىنىدىغان ھىجرەتتۇر. بۇ ماقالىمىزنىڭ مهزمۇنى دەل مۇشۇ
 بهندىنىڭ ئۆز  ، ھىجرەت ھهققىدە بولماقچى. ئالالھ تهرەپكه ھىجرەت قىلىش

  : قهلبى بىلهن
 ؛ هئالالھ سۆیگۈسىگ -ئالالھ دىن باشقىسىنىڭ سۆیگۈسىدىن 

  قۇلچىلىقىغا؛ ئالالھنىڭ -ئالالھ دىن باشقىسىغا قۇلچىلىق قىلىشتىن 
 ئالالھ دىن قورقۇش ۋە -ئالالھ دىن باشقىسىدىن قورقۇش ۋە ئۈمىد قىلىشتىن 

 - ئۇنىڭدىن ئۈمىد كۈتۈشكه؛ئالالھ دىن باشقىسىدىن تهلهپ ـ سوئالدا بولۇشتىن
 .ىلىشنى كۆرسىتىدۇئالالھ دىن تىلهش ۋە ئۇنىڭدىن سوراشقا ھىجرەت ق

تهرەپكه ھىجرەت قىلىش بولسا،  بهندىنىڭ ئىچكى ـ تاشقى  رەسۇلۇلالھ
ھهممىسنى رەسۇلۇلالھ ئېلىپ كهلگهن شهرىئهت  ھهرىكهت ـ سۇكۇناتلىرىنىڭ

ئهگىشىپ مېڭىشقا یۈزلىنىشنى  بویىچه بىر ـ بىر تهدبىقالپ رەسۇلۇلالھقا
  . كۆرسىتىدۇ

 ھىجرەت ۋەزىپىسى
ئالالھ یاقتۇرمىغان  -مۇنداق دېگهن : ئالالھ غا ھىجرەت قىلىش قهییىم  ئىبنى

ئالالھ یاخشى كۆرگهن ۋە رازى بولغان نهرسىلهرنى   ، تهرك قىلىپ نهرسىلهرنى
سۆیگۈ ـ  -مهزمۇن قىلىدۇ،  بۇ خىل ھىجرەتنىڭ ئاساسى  بهجا كهلتۇرۇشنى

 .ئىبارەت نهپرەتتىن
چوقۇم  ىر ئهھۋالغا كۆچكۈچىھىجرەت قىلغۇچى یاكى بىر ئهھۋالدىن باشقا ب

 تېخىمۇ سۆیۈملۈك نهرسىگه ئىنتىلىدۇ ۋە مهلۇم ئىككى خىل نهرسىنىڭ ئهڭ
  . یاخشىسىغا قهدەم ئالىدۇ

یاخشى كۆرمهیدىغان  بهندىنىڭ نهپسى ـ خاھىشى ۋە شهیتىنى ئۇنى ئالالھ
ساقچىسى  نهرسىگه ئۈندەپ دائىم ئالالھ غا ئاسىیلىق قىلىشقا چاقىرىدۇ؛ ئىمان

ئالالھ  رازىلىقىغا چاقىرىپ تۇرىدۇ ؛ شۇڭا بهندە ھهر ۋاقىت ئالالھنىڭولسا ئۇنى ب
ئاخىرقى نهپسىگىچه ھىجرەت قىلىشتىن   ، تهرەپكه ھىجرەت قىلىپ تۇرۇشى
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 .قالماسلىقى كېرەك توختاپ
یاخشى!" دېگهن  دېمهك بۇ،  سهن بامدات ئهزانى توۋلىنىپ"ناماز ئۇیقۇدىن

دائىملىق  نىڭدىن ھىجرەت قىلىش بىلهن باشلىنىدىغاننىدانى ئاڭالپال،  یوتقى
 ئىزچىل ھالهتتىكى زۆرۇر ھىجرەتتۇر. نهپسىڭ توختاپال قالمىسا،  جان ـ دىلىڭ

یوشۇرۇن ناشایان -بىلهن بېرىلىپ دىنىڭنى چىڭ تۇتۇپ،  بارلىق ئاشكارا
ساقلىنىشقا تىرشىپ،  بۇزغۇنچى غهرب ئىدىیلىرى ۋە تۈرلۈك  قىلىقالردىن

تۇرغان مۇشۇ دەۋرىدە ئۆز ئارا ھهقىقهتكه تهۋسىیه  تىلهر مهۋج ئۇرۇپسهپسه
 . قىلىش مهقسىدىدكى مۇھىم ھىجرەتتۇر قىلىش،  ئۆز ئارا سهبرىگه تهۋسىیه

بهلكى یامراپ كهتكهن یامان ئشالرنى  ھىجرەت یىلىغا بىر قېتىمال بولمایدۇ، 
تارقىتىش ئۈچۈن ئومۇمالشتۇرۇپ  چهكلهش ۋە ئازىیىپ بارغان یاخشى ئشالرنى

بۇنداق یېڭى  . الزىم ھهر كۈنى،  ھهر سائهت،  ھهر مىنۇتتا ھىجرەت قىلىپ تۇرۇش
یامان ئىشالرنى  ھىجرەتلهردە ئالالھ ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىنى غهزەپلهندۈرىدىغان بارلىق

ھارام  تاشالشقا تىرشىشىمىز كېرەك؛ مهسىلهن،  ناچار دوستالرنى تاشلىشمىز، 
،  ھارامغا قاراشنى تاشلىشىمىز،  ھارام یېیشنى سۆزلهرنى تاشلىشىمىز

ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىنىڭ  ئالالھنىڭقاچان نهدە یاشاشتىن قهتئىنهزەر،   تاشلىشمىز، 
ئارتۇق ئۇیقۇ ـ غهپلهتنى،  ھورۇنلۇق ۋە بىپهرۋالىقنى،   رازىلىقى ئۈچۈن

الزىم. ئۇنداقتا، مۇبارەك ھىجرەتنىڭ بىرىنچى  یۈرەكسىزلىكنى تاشلىشىمىز
 :ەرسىگه كىلهیلىد

 قۇربان بهرمهستىن ھىجرەت قىلغىلى بولمایدۇ     .1
 ! قېرىنداشلىرىم
رەببىنىڭ :{كېچىنىڭ ئاز قىسمىدىن باشقىسىدا تۇرۇپ ناماز  رەسۇلۇلالھ ئۆز

ئایهت) دېگهن بۇیرۇقىغا بىنائهن یاتقان - 2سۇرىسى  ئۇقۇغىن !} (مۇززەممىل
ئىنسانالرنى ئاگاھالندۇر!"(مۇددەسسىر  رەببىنىڭ"تۇر, ئورنىدىن ھىجرەت قىلغان؛

بۇیرۇقىغا بىنائهن راھهتتىن ھىجرەت قىلغان؛ ئۇ یهنه  ئایهت) دېگهن- 2سۇرىسى،  
ـ مۇلىكى،  ئۇرۇق ـ جهمهتى ۋە یۇرتى مهككىدىن  رەببىنىڭ بۇیرۇقىغا بنائهن مال

 ... ھىجرەت قىلغان
ىجرەت قىلىپ،  نېمىنى رەببىمىزنىڭ بۇیرۇقىغا بىنائهن نېمىدىن ھ ئۇنداقتا بىز

 تاشلىدۇق؟
رەسۇلۇلالھ ھىجرەت یولىدا زور جاپا ـ مۇشهققهتلهرگه چىدىغان،  ھالبۇكى  *

دىنى ھهققىدە تىكهن سانجىلغاندەك ئۇششاق  ئالالھنىڭئالالھ یولىدا  ئارىمىزدا
قىاللمایدىغانالر تۇرۇپتۇ؛ مۇشرىكالر ئۆیىنى قورشاپ تۇرغاندىمۇ  ئشالرنىمۇ قۇبۇل

ھایاتىنى دوغا تىككهن،  ھالبۇكى ئارىمىزدا مال ـ پۇلىدىن زاكات  ۇلالھ ئۆزرەسۇل
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قىاللمایدىغانالر بار! رەسۇلۇلالھ ئسالم دەۋىتىنى  ئاجرىتىشقا تهۋەككۇل
ھالبۇكى ئارىمىزدا تام   ، جهزىرلهرنى كېزىپ چىققان قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن چۆل ـ

 ىغانالر نۇرغۇن، ھورۇنلۇق قىلىد قوشنا مهسجىدكىمۇ مېڭىپ چىقشىقا
قىلچه قایغۇ ـ ئهلهمسىز ھالدا جان  رەسۇلۇلالھ قۇربان بهرگهندەك ساھابىلهرمۇ *

مۆمىنلهرنىڭ ئانىسى ئائىشه دادسى ئهبۇ . دىلى بىلهن نۇرغۇن قۇربانالرنى بهرگهن
بولغان چاغدىكى ھالىتىنى تهسۋىرلهپ  بهكرىنىڭ ھىجرەتته رەسۇلۇلالھغا ھهمراھ

دادام ئهبۇ بهكرىنىڭ  شۇ كۈنى  ، لالھ بىلهن قهسهمكىمۇنداق دېگهن : ئا
یىغالیدىغانلىقىنى  یىغلىغانلىقىنى كۆرگهنگه قهدەر بىرسىنىڭ خۇشاللىقتىنمۇ

 " ئۇقمایدىكهنمهن
بولىدۇ. غهیرەت ـ جاسارەتنى ھهر خىل  ئهركهكلهرنىڭ یىغىسى مانا مۇنداق *

. ۆكته،  بهزىلهرنىڭ ئهخلهتتهغهیرىتى ك یاراتقان ئالالھ ئۇلۇغدۇركى،  بهزىلهرنىڭ
مۇستهھكهم،  بهزىلهرنىڭ ئىرادىسى  .. بهزىلهرنىڭ ئىرادسى ئالالھ یولدا پوالتتهك

 ...مهھكۇم ھاۋایى ھهۋەسلهرنىڭ ئهرەزخانىسىغا
یىغالیدۇ،  پۇلدار  ئهبۇ بهكرى بولسا ئۆلۈم سهپىرىگه چىقىۋېتىپمۇ خوشاللىقتىن

یېشىنى  رىلغىنى ئۈچۈن خوشاللىقبایالردىن بولسىمۇ مال مۈلىكىدىن ئای
 تۆكىدۇ...خهلىقى ئىچىدە مهرتىۋلىك نوپۇز ئىگىسى تۇرۇپمۇ،  خهلىقىدىن

ئایرىلغنىغا خوشاللىقىدىن یىغالیدۇ؛ خاتىرجهم تۇرمۇشتىن ۋاز كېچىپ،  
تهقىبى ۋە خهۋپىگه تولغان مۇشهققهتلىك ئۇزۇن سهپهرگه تهۋەككۇل  دۈشمهننىڭ

یهتته قات ئاسماننىڭ   ، ..شۇڭا. ىق یېشىنى تۆكىدۇخوشالل قىلىۋاتقىنى ئۈچۈن
ئىالھى شهرەپ مىدالىغا ۋە شان   ، دەپ ئاتاپ "ئۇستىدىن ئالالھ ئۇنى "سىددىق

ئهجهبلهنمهسلىك كېرەك! ئالالھ تائاال  شۆھرەت بایرىقىغا ئېرىشتۈرگىنىدىن
  : مۇنداق دەیدۇ

ېتراپ قىلغان ئېلىپ كهلگهن ۋە ئۇنى ھهقىقى ئ (راست سۆزنى(قۇرئاننى"
ئایهت) - 33تهقۋادارالردۇر" (زۇمهر سۇرىسى،   ئهنه شۇالر -سىددىق كشىلهر

بارلىقىنى مۇپهسسىرلهر كۆرسىتىپ  مهزكۇر ئایهتته ئهبۇ بهكرىگه ئشارەت
ئهمهلى ھهرىكىتى بىلهن  ئۆتۈشكهن.ئهبۇ بهكرى ئاغزىدىكى سۆزىدىن ئىلگىرى

ئالالھ تائاالنىڭ  ئۇنى قوللىغاچقا،  رەسۇلۇلالھنى چىن قهلبىدىن ئېتراپ قىلىپ، 
یاردەم  پهیغهمبىرگه ئالالھنىڭماختىشىغا سازاۋەر بولغان:"ئهگهر سىلهر 

 )ئایهت -40قىلمىساڭالر،  ئالالھ ئۇنىڭغا یاردەم قىلغان ئىدى "(تهۋبه سۈرسى، 
باشقا یهر  ئالىم شهئبى مۇنداق دېگهن : ئالالھ تائاال بۇ ئایهتته ئهبۇ بهكرىدىن

  . ىدىكىلهرنىڭ ھهممسىنى ئهیىپلىگهنیۈز
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 مۇھاجىرالرنىڭ ئىبادىتى یېڭى
تارچىلىقتىكى " سۈپهتلهپ  مۇھاجىرالرنىڭ ھىجرىتىنى رەسۇلۇلالھ یېڭى

 )ئىبادەت ماڭا ھىجرەت قىلغانغا تهڭ" ئىگهن ئىدى. بۇ یهردىكى (تارچىلق
 النى كۆرسىتىدۇ؛ھارامنى كىشىلهر ئارالشتۇرۇىۋىتدىغان ئهھۋ  بۇزۇلۇشنى ۋە ھاالل ـ

ھارام ئشالر یامراپ كهتكهچكه ئۇنىڭ تولىلىقىدىن كىشىلهر ئۇنى ھاالل دەپ 
قېلىشىدۇ یاكى ھاالل ئىشالر بهك ئاز بولغاچقا ئۇنى كىشىلهر ئۇنتۇپ تهرك  ئویالپ

نهۋەۋى مۇنداق دېگهن : بۇنداق دەۋرىدىكى ئىبادەتنىڭ پهزلى  .قىلىشىدۇ
ىلهر ئىبادەتتىن غاپىل،  ئاز بىر قىسىم كىش شۇنىڭدىن كىلىپ چىققانكى، 

بولماي ۋە ئىبادەتكه بېرىلمهي قالغان  كشىلهردىن باشقىسى ئىبادەت بىلهن كارى
 .ھالغا یهتكهن بولىدۇ

ھاۋایى ـ ھهۋەسكه غهرق بولۇپ،  پاراغهتته لهیلهپ یاتقان كېچىلهردە  باشقىالر *
  . بولىدۇ نمۇھاجىرالردى - ناماز ئوقۇغان ئادەم ئورنىدىن تۇرۇپ

پاتقىقىغا  باشقىال ر ئهخالققا یات كىنو ـ تېلېۋزىریه فىلىملىرىنىڭ سېسىق *
مۇھاجىرالردىن  - ھارامدىن كۆزىنى ساقلىغانالر  ، غهرق بولۇپ یۈرگهن ۋاقتتا

 .ھېساپلىنىدۇ
یامراپ ھهتتا خېلى دىیانهتلىك سانالغان كشىلهرنىڭ  ھارام ئشالر *

دەۋرىدە قولىنى ھارام نهرسىلهر بىلهن  نئشىكلىرىدىنمۇ كىرىپ كهتكه
 . مۇھاجىرالردىن بولىدۇ - بۇلغىماستىن ساقلىیالىغانالر

ئېچىلسىال غهیۋەت ـ سۇخهن تۆكۈلىدىغان ئهھۋالدا ئۆز  كشىلهرنىڭ ئاغزى *
 .مۇھاجىرالردىن بولىدۇ -یورغىلىتىشتىن ساقلىغانالر تىلىنى باشقىالرغا

ڭاچ یۈرىدىغان خوتۇن ـ قىزالر ئارسىدا شهرمى بولسىمۇ یالى كىیىم كهیگهندەك *
مۇھاجىرالردىن  یاسىنىشتىن یىراق بوالالیدىغانالر ھایاسىنى ساقالپ،  ھارام

  .ھىساپلىنىدۇ
خىلدىكى ھىجرەتكه مۇشۇ ۋاقىتالردا ئهڭ مۇھتاجمىز،  چۈنكى  بىز مانا مۇشۇ   

ن ئاز بىر قسىم یولىدىن چهتنهپ،  ئالالھ ساقلىغا ئسالم ئۈممىتىمىز ھىدایهت
كۇپپارالر بىلهن بهسلهشكهندەك  كىشلهردىن باشقىلىرى ھارام ئىشالرنى

رىیاخورلۇق ـ رىباخورلۇق  قىلىۋېرىدىغان بولۇپ كهتتى،  زىناخورلۇق یامرىدى، 
نهرسىگه ئایالندى،   (جازانه)ئومۇمالشتى،  ھاراق كۈپ كۈندۈزدە ئىچىلىۋېرىدىغان

چوقۇنىدىغانلىقىنى ئېالن  ارا ھالدا شهیتانغاھهتتا بىر قىسىم ئادەملهر ئاشك
 ... ئایالالرغا مودا بولدى قىلشىشى،  ناشایهن نىجىس ئاالقه ـ مۇناسىۋەتلهر ئهر ـ

تۇتۇۋالغان ئادەمگه  مۇشۇنداق ئهھۋالدا دىنىنى چىڭ تۇتىدىغانالر چوغنى
ىن سوئالد بىز ئابدۇلالھ ئىبن ھهبهشى رەسۇلۇلالھدىن سورىغان. ئوخشاپ قالدى
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 ۋە رەسۇلۇلالھنىڭ جاۋابىدىن زور ئىبرەت ئېلىشقا مۇھتاجمىز:ئابدۇلالھ
رەسۇلۇلالھتىن "قانداق ھىجرەت ئهۋزەل بولىدۇ؟"دەپ سورىغاندا،  رەسۇلۇلالھ :" 

 . ھارام قىلغان ئشالرنى تهرك قىلغان ھىجرەت "دەپ جاۋاب بهرگهن ئالالھ
جارى قىلدۇرۇپ  رەسۇلۇلالھنىڭ تۆۋەندىكى سۆزىنى تىلىمىزدىال بىز

 : ھهركىتىمىزگه ئایالندۇرۇشمىز الزىم ئهمهلى  ، قالماستىن
ۋە جانلىرىغا ئهمىنلىك ھېس قىلغان  كىشىلهر ئۆز مال ـ مۇلكلىرى -مۆمىن  "

   ."تهرك قىلغان كىشىدۇر كىشىدۇر،  مۇھاجىر بولسا خاتالىقالر ۋە گۇناھالرنى
 دەرىجىسى . تهۋەككۇل قىلىشنىڭ یۇقۇرى2

ئىككىنچى خۇسۇسىیىتى (ئاالھىدىلىكى) ئۇالر رەسۇل  مۇھاجىرالرنىڭ یېڭى
ئۈلگه ۋە یۈكسهك ئۇستازدىن ئۆگهنگهن ھهقىقى  ئهلهیھىسسالمدىن ئىبارەت ئۇلۇغ

 .تهۋەككۇلدۇر
  ، دېگهن :" مهن رەسۇلۇلالھ بىلهن غاردا بولغان ئىدىم ئهبۇ بهكرى مۇنداق

رەسۇلۇلالھ،  ئهگهر ئۇالرنىڭ بىرەرسى كۆرۈپ : ئى  مۇشرىكالرنىڭ قهدەم ئىزلىرىنى
بىزنى كۆرۈپ قاالتتى،  دىسهم ئۇ مۇنداق دىدى:ئى  پۇتىنىڭ ئاستىغا قارىغان بولسا

 ."!ئویالیسهن ؟  ئىككهیلهننى قانداق ئهبۇ بهكرى ئۈچىنچىسىى ئالالھ بولغان
غىال تایانغان ھهقىقى تهۋەككۈلچىلىك  رەسۇلۇلالھ ئهبۇ بهكرىگه تهنھا ئالالھ

كۆزلهر كۆرەلمهیدۇ،  شۇڭا ئالالھ  چۈنكى ئالالھ تائاالنى . ىلهن جاۋاب قایتۇرغانب
ئالالھ تائاال مۇنداق  " بىلهن بىلله بولغان كىشىنىمۇ"كۆزلهر كۆرەلمهیتتى

بىز بىلهن بىلله "  دىدى:{رەسۇلۇلالھ ھهمراھىغا :غهم قىلمىغىن،  ئالالھ ھهقىقهتهن
ئادەم ھېچقانداق  یهت) ئالالھ بىلهن بىلله بولغانئا-40دەیىتتى } (تهۋبه سۇرىسى،  
 .غهم قىلماسلىقى الزىم ئىدى

  ، بىلىپ ـ كۆرۈپ تۇرۇشنىال كۆرسهتمهستىن -"بۇ یهردىكى" بىلله بولۇش
 .كۆرسىتىدۇ بهلكى یاردەم ۋە قوغداشنى

بىرسى  مۇشرىكالر رەسۇلۇلالھ تۇرغان غارغا یېتىپ كېلىپ،  ئۇالرنىڭ *
 ئهبۇ بهكرى مۇنداق  ، ال كىچىك تهرەت قىلىشقا ئولتۇرغان چاغداغارنىڭ ئۇدۇلىدى

دىدى:"ئى رەسۇلۇلالھ ئۇ بىزنى كۆرۈپ تۇرىدۇ " ئۇكىشى ئهبۇ بهكرىگه ئۇدۇل 
 تۇرغان ئىدى. رەسۇلۇلالھ بولسا ئىنتایىن خاتىرجهم ھالدا، " یاق ئۇ ھهرگىز قاراپ

تۇرىۋاتىدۇ،  بىزنى كۆرگهن  كۆرەلمهیدۇ،  ماالئىكىلهر بىزنى قانىتى بىلهن یېپىپ
 .مۇنداق قىلماس ئىدى"دېدى بولسا
بهكمۇ خاتىرجهم بولغان،   مانا شۇسهۋەبلىك،  رەسۇلۇلالھ سهپهر جهریانىدا *

چاغدىمۇ ئوڭ ـ سول  ھهتتا سۇراقه ئىبنى مالىك ئۇنىڭ ئارقىسىدىن یېتىشىۋالغان
 . تهرەپكه قاراپمۇ قویماستىن كېتىۋەرگهن
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تهۋەككۇلچىلىككه بىز ئىنتایىن مۇھتاجمىز،  قهلبىمىزدە  مۇشۇنداق ھهقىقى
ئالالھ دىن باشقا ھېچكىمدىن ئۈمىد كۈتمىسهك،   ئالالھ دىن باشقىسى بولمىسا، 

پاناھالنمىساق،  قورقۇپ ـ   ، فىلمىساق تىلهك قىلمىساق،  ئشهنمىسهك،  تهلهپ
لهتته یاشىغان دۇنیادا مۇشۇ ھا !ئهنسىرەپ یۈرمىسهك قانداق یاخشى بوالر ئىدى

جهننهت نىئمىتىنى ھېس  ئادەم جهننهتكه كىرىشتىن ئىلگىرىمۇ تولۇق ھالدا
 .قىلىپ یاشایدۇ

 كېرەك؟ ئېرشىش  بۇنىڭغا قانداق
ئشىنىپ  مهندەك ۋە سېنىڭدەك ئادەملهر تهنھا ئالالھ غىال تولۇق  ، ئۇنداقتا

 ؟تهۋەككۇل قىلىدىغان مۇشۇنداق یۈكسهك چوققىغا قانداق یېتهلهیدۇ
قهییىم جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېگهن :" ئالالھ ئۆزى بىلله بولغانلىقتىن  ئىبنى

ئالالھ رازىلىقىسىز بایلىقنىمۇ كهمبهغهللىك   ، بایلىق سانایدىغان كهمبهغهللىكىنى
ئالالھ سىز ئىززەتنى خارلىق،  ئالالھ ئۈچۈن بولغان خارلىقنى  ھېسابالیدىغان، 

سىز راھهتنى ئازاپ دەپ،  ئالالھ ئۈچۈن بولغان  ئالالھ  ، ئىززەت دەپ بىلىدىغان
ئۇمۇمهن قىلىپ ئېیتقاندا،  پۇتۇن ھایاتىنى پهقهت   ، ئازاپنى شېرىن سېزىدىغان

ئۆتكۈزىدىغان،  ئالالھ رازىلىقى كۆزلهنمىگهن بارلىق  ئالالھ ئۈچۈن ۋە ئالالھ ئارقىلىق
ئىگىىسىگه ئالالھ ھهسرەت كۆرىدىغان قهلىب  ئشالرنى دەرت ـ ئهلهم ۋە قایغۇ ـ

دۇنیادا بىر -ئادەمگه ئىككى جهننهت پۇتۇن خهزىنىسنى ئامانهت قویىدۇ, بۇنداق
 ."بولىدۇ ئاخىرەتته یهنه بىر جهننهت ھازىرالنغان

 قایسىڭالر ئهنسارالردىنسىلهر ؟
ئاشۇنداق یىگانه تهۋەككۇل ھهققىدە ئۆزىنىڭ ئۇلۇغ كىتابىدا  ئالالھ تائاال بىزگه

پهیغهمبىرىگه یاردەم  ئالالھنىڭدېگهن:{ئهگهر سىلهر  رۇپ مۇنداقبایانالر كهلتۇ
قىلىدۇ)، ئالالھ ھهقىقهتهن ئۇنىڭغا یاردەم قىلغان ئىدى.  قىلمىساڭالر (ئالالھ یاردەم

ئۇنى(مهككىدىن ) ھهیدەپ چىقارغان ئىدى،  ئۇنىڭغا پهقهت  ئۆز ۋاقتىدا كاپىرالر
زاماندا ئۇ ئىككىسى غاردا ئىدى،   ئىدى،  ئهینى بىر كىشى (ئهبۇ بهكرى) ھهمراھ

ئالالھ ھهقىقهتهن بىز بىلهن بىلله  ، قىلمىغىن ھهمراھىغا :غهم  (رەسۇلۇلالھ)
پهیغهمبىرىگه) خاتىرجهملىك بېغىشلىدى. ئۇنىڭغا ) ئالالھ ئۇنىڭغا. "دەیتتى

ئۇالرنى سىلهر   ، بىلهن مهدەت بهردى (پهرىشتىلهردىن بولغان) قوشۇنالر
كهلىمىسىنى) پهس قىلدى،   كاپىرالرنىڭ سۆزىنى ( شېرىك كۆرمىدىڭالر، 

 – 40سۇرىسى،   سۆزى ( تهۋھىد كهلىمىسى ) ئۈستۈندۇر؛ (تهۋبه ئالالھنىڭ
 .)ئایهت

یاكى ئۇنىڭدىن بىر ئاز  بۇ ئایهت بىر قاراشتا بىلىنگهندەك،  ھىجرەت ۋاقتىدا
شهققهت دەپ مۇ ـ یىلى یهنى 9بهلكى ھىجرىینىڭ   ، كېیىن نازىل بولماستىن
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 .ئاتالغان تهبۇك غازىتى بولۇپ ئۆتكهن یىلى نازىل بولغان ئىدى
دىن ساھابه بىر تۆگىگه نۆۋەتلىشىپ  18ئۇالرغا كهمچىل بولغانلىقتىن،   *

 .مۇشۇققهت بولغان مىنگهچكه
سۈیدۈكىنى  بهزىلهر ئۇلىغىنى بوغۇزالپ ئۇنىڭ  ، سۇ كهمچىل بۇلۇپ *

 .ۇق مۇشهققىتى بولغانئىچىشكه مهجبۇر بولغان ئۇسسۇزل
جاپالىق سهپهرنىڭ چىقملىرىغا چىقىش قىاللمىغانالر  بۇ ئۇزۇن ۋە *

 .یېتىشمهسلىك مۇشهققىتى بولغان ئىدى ئاتلىنالمىغاچقا خىراجهت
رەسۇلۇلالھ بىلهن بىلله چىقماستىن قېلىپ  یۇقۇرقى ئایهت بىر قسىم ساھابىلهر

ۇالرغا:ئهگهر سىلهر ئۇنىڭغا یاردەم ئ قالغان چاغدا نازىل بولغان. ئالالھ تائاال
ئهبۇبهكرىدىن ئىبارەت بىر ئادەم  قىلمىساڭالر ئالالھ تائاال ئۇنىڭغا ھىجرەت كۈنى

پهیغهمبهرگه یاردەم بېرىشكه سهل  بىلهن یاردەم بهرگهندەك بېرىپ قولالیدۇ، 
ئهمهس،  ئۇنىڭغا كۈچ  قارغان سىلهردەك مىڭلىغان كشىلهرگه ئالالھ مۇھتاج

ئۇنىڭغا  ئهسكهرلىرى سان ـ ساناقسىز،  شۇڭا ئالالھنىڭىیاالیدىغان بېغىشل
ھاجىتىڭالر  ھاجىتى ئۈچۈن ئهمهس،  بهلكى ئۆزەڭالرنىڭ ئۇنىڭغا بولغان ئالالھنىڭ

 ئۈچۈن ئۇنىڭ شاپائىتىگه ۋە رازىلىقىغا بولغان ھاجىتىڭالر ئۈچۈن یاردەمدە
 .بولۇڭالر! دەپ خىتاب قىلدى

سۆزىنى پهس قىلدى}دەپ پېئىللىق  ى:{كاپىر بولغانالرنىڭئالالھ تائاال سۆزىن *
كاپىرالرنىڭ سۆزى قانداقتۇر بىر  جۈمله شهكلى بىلهن ئاخىرالشتۇرغان،  دېمهك

تهساددىپى ئۈستۈنلۈك  مهزگىللهردە ئۈستۈن ئورۇنغا چىققان تهقدىردىمۇ،  بۇ
ىئى بهد بولۇپ،  چۇقۇم ۋەیران بولۇپ پهس ئورۇنغا چۈشۈپ قالىدىغانلىقى

      . ئۇسلۇبتا بایان قىلىنغان
سۆزى ئۇستۇندۇر"دەپ ئسىملىق جۈمله  ئالالھنىڭئاندىن ئالالھ تائاال:" *

  .بایان قىلىپ بهرگهن تهۋرەنمهس ھهقىقهتنى  ، شهكلىنى قوللىنىش ئارقىلىق
ھېچقانداق بىر كۈندە  سۆزى مهڭگۈ ئالى ۋە ئۈستۈن بولۇپ،  ئالالھنىڭدېمهك 

ئۈستىگه  خارلىنىپ قالمایدۇ،  پهقهت الیق رەۋىشته ئۇنى ئۆتۆۋەن ئورۇندا 
 ئااللمىغان ۋە ئۇنى تولۇق بىجىرەلمىگهنلهرال پهس ۋە خار بولۇپ،  زىیان

 .تارتقۇچىالرغا ئایلىنىدۇ
 !؟ ئالالھ یولىدا كىم ماڭا یاردەمچى بوالالیدۇ

 ه خىتابقېرىنداشالر ! بىز ھازىردىن باشالپ تۆۋەندىكىدەك رەۋىشته ئۆزىمىزگ
 :!قىالالمدۇق ؟

تهۋرەنمهي  ئهگهر بىز رەسۇلۇلالھنىڭ سۈننىتىنى چىڭ تۇتۇش،  یولىدا *
 مېڭىش دۇنیا ـ ئاخرەتلىك ئىشالردا ئۇنى ئۆزىمىزگه ئۈلگه قىلىش ۋە بارلىق
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ئۇششاق ـ چوڭ مهسىلىلهردە ئۇنىڭ یولیورۇقى بویچه مېڭىش ئارقىلىق ئۇنىڭغا 
  بواللمىساق؛ یاردەمچى

ئۇنىڭ یولىدا  ڭ قوشۇنىدىكى بىر ئهسكهر،  ئۇنىڭ قولىدىكى بىر ئوق ۋەئۇنى *
ئۇالرنى (ئالالھ) ": قۇربان بواللمىساق،  ئۇنداقتا ئالالھ ئۇنىڭغا یاردەم بېرىدۇ،  یهنى

 دوست تۇتىدىغان،  ئۇالرمۇ ئالالھ نى دوست تۇتىدىغان،  مۆمىنلهرگه
یولىدا جىھاد قىلىدىغان ۋە  نىڭئالالھكاپىرالرغا شهپقهتسىز،    ، كۆیىنىدىغان

قىلغۇچىنىڭ ماالمىتىدىن قورقمایدىغان بىر قهۋم بىلهن "(مائىدە  ماالمهت
 .ئۇنىڭغا یاردەم قىلىدۇ (ئایهت -54سۇرىسى،  

قىرالپ ئۇخالیلى،  بهربىر  بىز جاپالىق ئهمگهك سىڭدۇرەیلى یاكى یاستۇقنى *
قازىنىدۇ. بىراق ھهرىكهت  غهلىبهدىنى پۈتۈن ئالهمگه تولۇق تارقىلىپ  ئالالھنىڭ

باراۋەر بوالمدۇ؟! نهدە  قىلمىغان مۆمىنلهر بىلهن ئالالھ یولىدا كۆرەشكه چىققانالر
جىھاد قىلغۇچىالرنى  ئۇنداق ئىش بولسۇن! :"ئالالھ ماللىرىنى،  جانلىرىنى تىكىپ

– 95 جىھادقا چىقمىغانالردىن بىر دەرجه ئۇستۇن قىلدى" (نىسا سۇرىسى، 
     )ئایهت

تائاال ئۆزى  بۇ ئوڭاي دەرجه ئهمهس،  ئاددى پهرق ئهمهس،  بهلكى ئالالھ
ئۇالرنى  بىلدۈرگهندەك : " ئالالھ جىھاد قىلغۇچالرغا بویۈك ئهجىر ئاتا قىلىپ

 )ئایهت 95جىھادقا چىقمىغانالردىن ئارتۇق قىلدى " (نىسا سۇرىسى،  
یلى ۋە ئۇنىڭ یارقىن ئۈچىنچى بهلگىسىگه كېله مۇھاجىرالرنىڭ مانا ئهمدى

  : نۇرلىرىغا چۈمۈلۈپ باقایلى
 . دوستلۇق سۆیگۈسى3

غارغا قاراپ ماڭغان چاغدا،  ئهبۇ بهكرى  رەسۇلۇلالھ بىلهن ئهبۇ بهكرى
رەسۇلۇلالھ بۇ  . ئارقىسىغا ئۆتىۋاالتتى رەسۇلۇلالھنىڭ بىردەم ئالدىغا،  بىردەم

اڭسام ئالدىڭىزدىن خهتهر كهینىڭىزدىن م ئهبۇ بهكرى  ، توغرۇلۇق سورىغاندا
ئارقىڭىزدىن خهتهر چىقارمۇ دەپ   ، چىقارمۇ دەپ،  ئالدىڭىزدا ماڭسام

یېتىپ كهلگهن چاغدا،  ئهبۇ  دېگهن. ئۇالر كېچىسى سهۋر غارىغا  ، ئهنسىرەیمهن
ئىچكىرسىگه تىقىپ  بهكرى مۇنداق دىدى : سىز تۇرۇپ تۇرۇڭ،  قولۇمنى غارنىڭ

سىزدىن  ئهگهر زىیانلىق ھاشارەتلهر بولۇپ قالسا سىیىالپ تهكشۈرۈپ باقاي، 
 ... بۇرۇن مىنى چاقسۇن

ئۇنىڭدىن بىرەر ھاشارەت یاكى  ئهبۇ بهكرى  ، ئۇغاردا بىر دانه تۆشۇك بار ئىدى
ئهنسىرەپ ئۇ تۆشۇككه  یىالن ـ چایان چىقىپ رەسۇلۇلالھقا زىیان یهتكۇزشىدىن

 .پۇتىنى قویۇۋالدى
  ! سۆیۈملۈك قېرىندىشىم
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بهكرى رەسۇلۇلالھنى ھهقىقى یاخشى كۆرگهچكىال،  ئۇنىڭغا زىیان یاكى  بۇئه
ئهمما  . یهتكۈزىدىغان ھهرقانداق نهرسىدىن ئۇنى قوغداشقا تهییار تۇرغان یامانلىق

كىچىككىنه توختاپ تۇرۇڭ،  قۇلىقىڭىزغا یېقىن كېلىپ سىزگه دەپ باقاي :  سىز
ئۇنىڭ شهرىئىتىگه  سۇننىتىگه خىالپ ئىش قىلىش ۋە رەسۇلۇلالنىڭ

بىلهن رەسۇلۇلالھقا یامانلىق قىلىش  بویسۇنماسلىقتىنمۇ ئېغىر بىرەر ئىش
  !مۇمكىنمۇ؟

جىسمانى جاراھىتى ئۇنى پاراكهندە قىاللمایتتى،   رەسۇلۇلالھنىڭ ھهر قانداق
بارمىقى جاراھهتلهنگهندە مۇنداق قاپىیه  قاراڭ، غازاتالرنىڭ بىرىدە ئۇنىڭ

 :كهلتۇرگهن
  ، قانىغان پهقهت ر تال بارماقسهنسهن بى

 .یولىدا تارتتىڭ مۇشهققهت ئالالھنىڭ
بىلهن بىرگه،  رەسۇلۇلالھ ئۆز خهلقىنىڭ ئوساللىقىدىن كېلىپ  ئهمما شۇنىڭ
بهلگىلىمىلىرى  ئالالھنىڭجاراھهتلىرىگه چىدىیالمایتتى،  ئۇ  چىققان قهلىب

ھهقلىرىگه  الالھنىڭئ . ئاچچىقلىنىپ كهتمهیتتى بۇزۇلمىسا باشقا نهرسىگه
غهزەپلىنهتتى. قېرىندىشىم،  دەپ باققىن  تاجاۋۇز قىلىنغان چاغدا،  ئۇقاتتىق

یاكى غهزەپلهندۇرىدىغان  :رەسۇلۇلالھنى رازى قىلىدىغان ئىشنى قىلدىڭمۇ
خىالپلىق قىلىشنى  ئىشنىمۇ؟ ئۇنى یاخشى كۆردۈڭمۇ؟ یاكى ئۇنىڭغا یاقمایدىغان

 !قىلىۋاتامسهن ؟ ت قىلۋاتامسهن یاكى ئاسىیلىقتاللىدىڭمۇ؟ ئۇنىڭغا ئىتائه
 سىددىقچه ھهقىقى سۆیگۈ

یاخشى كۆرگهن ئادەم خۇددى ئهبۇ بهكرى  قېرىنداشلىرىم! رەسۇلۇلالھنى
نهرسىدىن ئۇنى ئایایدۇ؛ ئهبۇ  سددىقتهك قىلىپ،  رەسۇلۇلالھقا ئازار بېرىدىغان

ى قوغداپال قالماستىن،  ئۇ بهدىنىن بهكرى رەسۇلۇلالھ ھایات ۋاقتىدا ئۇنىڭ مۇبارەك
ئۆزگهرتمهكچى بولغانالردىن  قازا قىلغاندىن كېیىنمۇ ئۇنىڭ یارقىن شهرئىتىنى

كهسكىن جهڭ قىلغان  قوغداپ،  زاكات بىرشتىن باش تارتقان مۇرتهدلهر بىلهن
زاكاتقا ئایرىم  ئىدى ۋە مۇنداق دېگهن : ئالالھ بىلهن قهسهمكى،  ناماز بىلهن

ھهققىدۇر؛  ر بىلهن جهڭ قىلىمهن، چۈنكى زاكات مال ـ دۇنیانىڭمۇئامىله قىلغانال
تال  ئالالھ بىلهن قهسهمكى،  ئهگهر ئۇالر رەسۇلۇلالھقا تاپشۇرۇپ كېلىۋاتقان بىر

 یېپنى ماڭا تاپشۇرمىغان تهقدىردىمۇ،  ئۇنى بهرمىگهنلىككه ئاساسهن ئۇالر بىلهن
دىنى تاكاممۇالشتى،  مهن  ۋەھى ئۈزۈلۈپ،  ئىسالم  ، ئۇرۇش قىلغان بوالتتىم

 .چېغىمدا دىنغا نوقسان یهتكۇزەلهمدىكهن؟ تىرىك
ھایات ۋاقتىدا ئاتالندۇرماقچى بولۇپ  رەسۇلۇلالھ  ، كىشىلهر ئهبۇ بهكرىگه

قالغان قۇشۇننى ئهۋەتمهسلىك  تۇرغان رەسۇلۇلالھنىڭ ۋاپاتى سهۋەبىدىن تۇرۇپ
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مۇھتاج ئىدى ) ئهبۇ  ۇنغامهسلهھهتىنى بهرگهندە (چۈنكى ئهبۇ بهكرى بۇ قۇش
مۇنداق  بهكرى یولۋاس كهبى گۈركىرەپ گۈلدۈرمامىدەك قاتتىق رەت قىلىپ

 دېگهن:" ئالالھ بىلهن قهسهمكى جهسىدىمنى قۇشالر تاالپ،  مهدىنىنڭ ئهتراپىغا
مۆمىنلهرنىڭ ئانىلىرىنىڭ پۇتلىرىدىن ئىتالر   ، یىرىتقۇچ ھایۋانالر ئوالشسىمۇ

دىمۇ،  رەسۇلۇلالھ یولغا ھازىرلىغان قوشۇننى ھهرگىزمۇ تارتقان تهقدىر سۆرەپ
رەسۇلۇلالھ باغلىغان بایراقنى ھهرگىز یهشمهیمهن! ئالالھ بىلهن  قایتۇرمایمهن، 

مهندىن باشقا ئادەم قالمىغان ھالدىمۇ بۇ قوشۇننى ماڭدۇرغان  یۇرتتا  ، قهسهمكى
ات بولغاندا بویسۇنمىسام ۋاپ  ، ھایات چاغدا ئىتائهت قىلىپ بوالتتىم،  رەسۇلۇلالھ

  "!بوالمدۇ؟
بهكرى بۇ ئارقىلىق بىزگه ھهقىقى سۆیگۈ ھهققىدە جانلىق دەرس  ئهبۇ

مۇھهببهتنى مهدھىیه داستانلىرىدىن تاپقىلى بولمایدۇ،   ئۆگهتكهنكى،  بۇ خىل
ئوبدان ئىجرا قىلىش دېگهن مۇشۇ! ئېغىزالردىن  بهلكى گۈزەل ئۈلگىگه ئهگىشىپ، 

ھهقىقى قىلىنغان نهمۇنه ئىشالردىن  هت قانداق قهدىرسىز بولساقالغان مۇھهبب
 ! یۈكسهك سۆیگۈ نامایهن بولماقتا

 ۋاپادار ئایالالر
بىلهن ئارلىشىپ ماڭغانلىقىنى كۆرۈپ  رەسۇلۇلالھ یولدا ئایالالرنىڭ ئهرلهر

مېڭىڭالر " دېگهن چاغدا،  ئایالالر  ئایالالرغا:"ئارقا تهرەپتىن یولنىڭ قىرغىقىدىن
چاپلىشىپ مېڭىشقانلىقتىن ھهتتا  ئاڭالش بىلهنال دەرھال بویسۇنۇپ،  تامالرغا

 . ئۇالرنىڭ كېیىملىرى تامالرغا ئىلىنىشىپ قاالتتى
 مۆمىنلهرنىڭ ئانىسى ئائىشه رەزىیهلالھ ئهنھا مۇنداق دەیدۇ:"ئالالھ بىلهن *

 غا بهككىتابى ئالالھنىڭ  ، ئهنسارالرنىڭ ئایاللىرىدىنمۇ یاخشى  ، قهسهمكى
  ، ئىشىنىدىغان ۋە نازىل بولغان ئایهتلهرگه ئىمان كهلتۇرىدىغانالرنى كۆرمىدىم

نۇردىكى بۇ ئایهت چۈشكهن ئىدى :{ئۇالر لېچهكلىرى بىلهن بویۇنلىرىنى  سۇرە
ئایهتنىڭ بىر قىسمى)،  ئۇالرنىڭ ئهرلىرى -31نۇر سۇرىسى،  ) {ئورىۋالسۇن، 

بولغان ئایهتنى ئۇالرغا ئوقۇپ بېرىشتى،  ھهر  ھهققىدە نازىل قایتىپ بېرىپ،  ئۇالر
قىزىغا،  ھهمشىرىسىگه ۋە بارلىق تۇققانلىرىغا ئوقۇپ  بىر ئادەم ئۆز ئایالىغا، 

ـ ئایال دەرھال گۈللۈك زەدىۋاللىرىنى ئېلىپ  ئۇالردىن ھهر بىر قىز  ، بېرەتتى
دىغانلىقلىرىنى،  كىتابىغا قانداق ئىمان كهلتۈرى ئالالھنىڭباشلىرىغا چېگىۋالغان ۋە 

قىلغان،  ئهتىسى ئۇالر رەسۇلۇلالھنىڭ ئارقىسىدا  ئىشىنىدىغانلىقلىرىنى نامایهن
    " قونىۋالغاندەك تۇرۇشقان ئىدى گویاكى باشلىرىغا قۇشالر

 سۆیگۈ قهسىدىلىرى
رەسۇلۇلالھ نۇتۇق سۆزلهۋاتقان چاغدا ئابدۇلالھ ئىبنى راۋاھه  بىر كۈنى
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دى ۋە رەسۇلۇلالھنىڭ ئولتۇرۇڭالر دېگهنلىكىنى ئاڭالپ،  كهل كىشىلهرنىڭ ئارىىسغا
مهسجىدنىڭ سىرتىدىال كهلگهن جایدا   ، تۈگهتكىچه رەسۇلۇلالھ سۆزىنى

یهتكهن چاغدا،  رەسۇلۇلالھ ئۇنىڭغا قاراپ:"ئالالھ  ئولتۇردى،  بۇ ئىش رەسۇلۇلالھقا
ىیادە قىلسۇن !" بولغان ئىتائهتمهنلىكىڭنى ز سېنىڭ ئالالھ قا ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىغا

  . دىدى
چاغدا،  بىر ئادەم ئۇنىڭدىن بىر مهسىلىنى سورىغان  ئىمام شافىئى مىسىردىكى

مهسىله ھهققىدە رەسۇلۇلالھنىڭ سۆزى بویىچه  ئىدى،  ئىمام شافىئى ئۇنىڭغا بۇ
مۇشۇنداق دەمسهن؟"دېگهن ئىدى،  ئىمام  ":پهتىۋا بهردى،  ئۇ كىشى ئىمام شافىئىغا

ئېسىقلىق تۇرغىننى كۆردۈڭمۇ؟!  سېنى! مېنىڭ كۆكرىكىمدە كىرستشافىئى:"قارا 
كهتكۈر! ئهگهر ئۆزۈم  مېنىڭ چېركاۋدىن چىقىۋاتقانلىقىمنى كۆردۈڭمۇ؟! قۇرۇپ

قىلىدىغان بولسام  ئىجرا قىلمایدىغان بىرەر ھهدىسنى رەسۇلۇلالھدىن رىۋایهت
بۇ پهتىۋاغا  شۇنداق مېنى قایسى یهر كۆتىرىدۇ ؟ قایسى ئاسمان ماڭا سایه بېرىدۇ؟

 كۆز قارچۇقۇمدەك ئهمهل قىلىمهن،  مهن ئهمهل قىلمایدىغان بىرەر نهرسىنى
  ، رەسۇلۇلالھتىن رىۋایهت قىلغان كۈندە،  ئادەملهر،  سىلهرگه گۇۋاھالپ قویایكى

 "!ئهقلىمنىڭ یوقالغىنى شۇ
ئوقۇغان چاغدا  ئابدۇرراھمان ئىبنى مهھدى رەسۇلۇلالھنىڭ ھهدىسىنى

 ھلىرىنى سۈكۈت قىلىشقا بۇیرۇپ مۇنداق دەیتتى:"ئاۋازىڭالرنىھهمرا
پهیغهمبهرنىڭ ئاۋازىدىن یۇقىرى كۆتۈرمهڭالر" یهنى رسۇلۇلالھنىڭ ھهدىسىنى 

چاغدا خۇددى ئۇنىڭ سۆزىنى بىۋاسته ئاڭالۋاتقاندەك سۈكۈتته تۇرۇش  ئوقۇغان
 .كۆرسهتكهن ئىدى الزىملىقىنى

ئۆزگىرىپ كېتهتتى،   ئېلىنغان چاغدا چىرایى ئىمام مالىكنىڭ رەسۇلۇلالھ تىلغا
جهئفهر  بىر كۈنى بۇ ھهقته ئۇنىڭدىن سورالغان ئىدى،  ئۇ مۇنداق دىدى:"مهن

 ئىبنى مۇھهممهدنى كۆرەتتىمكى،  ئادەتته چاخچاقچى ۋە كۈلگۈنچهك زات
 بولسىمۇ، ئۇنىڭ ئالدىدا رەسۇلۇلالھ تىلغا ئېلىنسا یۈزى ساغىرىپ كېتهتتى" ئۇالر

 .ىسى بۇ ئىشتا رەسۇلۇلالھنىڭ ساھابىلىرىنى ئۈلگه قىلىشقانئىكك
ئىبنى ئۇمهر رەسۇلۇلالھنى تىلغا ئالسىال یىغالیدىغانلىقىنى بارلىق  ئابدۇلالھ

   .كۆرگهن كشىلهر
 ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىیهللالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دەیتتى:"ھهر كېچىسى

 .كېتهتتى نىدىنال یىغالپچۈشۈمدە) ھهبىبىم رەسۇلۇلالھنى كۆرىمهن" ۋە كهی(
 ئۇالرنىڭ یىغىسى ۋە رەڭگىنىڭ ئۆزگىرىپ كېتىشى رەسۇلۇلالھتىن

 . ئهیمىنگهنلىكتىن،  ئۇنىڭغا ئۇچرىشىشنى سېغىنغانلىقتىن بوالتتى
ئۈممىتىمىزنىڭ یېرىمى ۋە  مۇھاجىرالرنىڭ تۆتىنچى ئاالمىتىنى ئهمدى یېڭى
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تۇرغۇزغۇچىالر  نىڭ ئاساسىنىكۈچ ـ قۇۋۋىتىمىزنىڭ مهنبهسى،  تهرەققىیاتىمىز
تاالي  بولغان قىز ـ ئایاللىرىمىزغا ھهدىیه قىلىمهن،  قىز ـ ئایاللىرىمىزغا

 ئارمانلىرىمىز باغالنغان،  ئۇالرغا بۇ سۆزلهرنى یولالیمهن:سىلهرمۇ ھىجرەتكه
  : قېتىلىشىڭالر الزىم مۇھاجىرالرنىڭ سېپىگه ئاتلىنىپ،  یېڭى

  ؟ . ئهسمانىڭ دوستلىرى نهدە4
رازىلىقىغا ئېرشىش ئۈچۈن دادسى بىلهن  ئالالھنىڭبهكرىنىڭ قىزى ئهسما  ئهبۇ

یاخشى ئشالرنى قىلغان،  ئۇ غاردىكى رەسۇلۇلالھ بىلهن  بهسلهشكهندەك
ھالبۇكى ئهسما ئاخىرقى تۇغۇت مهزگىلىدىكى  ھهمراسىغا تاماق توشۇیتتى، 

چىقالمایدىغان ئېگىز تاققا  ئادەتتىكى ئهرلهرمۇ ھامىلدار ئایال ئىدى! شۇنداقتىمۇ
 ... تاماق كۆتىرىپ چىقاتتى

رەسۇلۇلالھ  بىراق ئۇ تاماق داستىخىنىنى باغالیدىغان یىپنى ئۇنتۇپ قالغاچقا
 بىلهن ئهبۇ بهكرى سهپهرگه ئاتالنغان چاغدا داستىخاننى یۆگهپ باغلىماقچى

 ارچه قىلىپبولۇپ یىپ تاپالمىغاچقا،  بېلىدىكى بهلۋىغىنى یېشىپ ئۇنى ئىككى پ
یىرتقاندىن كېیىن،  یېرىمى بىلهن تاماق یۆگىكىنى تۆگىگه ئارتىپ باغالپ،  

یېرىمىنى بېلىگه باغلىۋالغان،  مانا مۇشۇ سهۋەبتىن ئهسما ئىككى بهلۋاغلىق  قالغان
 . ئاتالغان ئایال دەپ

نهتىجىسىدە  ئهسما رەسۇلۇلالھ بىلهن دادىسى ئهبۇ بهكرىگه یاردەم كۆرسىتىش
قىلغان. ئۇ  تى ئېغىر ۋە خهتهرلىك سىناقالرغا بهرداشلىق بېرىشكه تهۋەككۈلناھایى

ئاجىز  دادىسى ۋە تۇققانلىرىنىڭ ھهممىسىدىن ئایرىلىپ یۆلهنچۈكسىز قالغان بىر
 ئایال ئىدى. مۇشرىكالردىن بىرەرسى ئۇنىڭ قىلغانلىرىنى ئۇڭایال بایقاپ قېلىشى

. ئهبۇ جهھىل ئۇنىڭ ئۆیىگه كېلىپ مۇمكىن ئىدى. ئهمهلىیهتتىمۇ شۇنداق بولدى
نهگه كهتكهنلىكىنى سۈرۈشته قىلغاندا،  ئۇ جاۋاب بهرگىلى ئۇنمىغاچقا،   دادىسى

تهبىئهتلىك ئهبۇ جهھىل قولىنى كۆتىرىپ قاتتىق بىر تهستهك  قوپال،  ھایۋان
 ... قۇلىقىدىكى ھالقىسى ئۇچۇپ كهتكهن سالغانلىقتىن ئهسمانىڭ

چىداشلىق بهرگهن.ئۇ بۇنداق  ۈرمهستىنئهسما بۇالرغا ۋایساپ ی
یېرىم دۇنیاسى ئىكهنلىكىنى  قىیىنچىلىقالرغا چىداش ئارقىلىق،  ئایالالر ئهرلهرنىڭ

ئهرلهرنىڭال  ئىسپاتلىماقچى ئىدى،  شۇڭا ئۇ ساۋاپ ـ ئهجرىنى پهقهت
 . ئىگهللىۋېلىش پۇرسىتىگه قاراپ تۇرماستىن،  ئهرلهر بىلهن ساۋاب تاالشقان

 ۇ ئۇ ئالالھ تىن باشقا ھېچكىمگه دەرت تۆكۈپ ۋایسىمىغان،  ئالالھشۇنداقتىم
ھهسرەت ـ نادامهت چېكىپ،  قاخشاپ یۈرمىگهن،    ، تىنال یاردەم تىلىگهن

خىزمهتته بولغان بىرسىنىڭ قاخشاپ یۈرشىمۇ مۈمكىن ئهمهس  رەسۇلۇلالھ ئۈچۈن
          .!ئىدى
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 فه بالىسى تاشالپ كهتكهنئهسمانىڭ كۆزى قارىغۇ چوڭ دادىسى ئهبۇ قۇھا
نهرسىلهر ھهققىدە سۈرۈشتۈرگهن چاغدا،  چوڭ دادىسىدىن ئىشنى یوشۇرغان ۋە 

تاشنى ئېلىپ كېلىپ،  بۇرۇن دادىسى پۇل ۋە الزىمهتلىكلهرنى  بىر نهچچه
قویغاندىن كېیىن،  ئۇنىڭ ئۈستىگه التا یېپىپ  قویىدىغان تهكچىگه تىزىپ

یېتىلهپ كېلىپ،  بوۋاینىڭ كۆڭلىنى  ولىدىنقویغان،  ئاندىن چوڭ دادىسىنى ق
تۇتقۇزۇپ ئادىغان... ئهسما  خاتىرجهم قىلىش ئۈچۈن ئۇنىڭ قولىغا تاشالرنى

نهرسه تاشالپ كهتمىگهن  مۇنداق دەیدۇ:"ئالالھ بىلهن قهسهمكى دادام بىزگه ھېچ
   ."بولغان ئىدىم ئىدى،  بىراق مهن ئۇنىڭ بىلهن بوۋاینىڭ كۆڭلىنى تىندۇرماقچى

 !تۇتالىدىمۇ؟؟ قىز ـ ئایاللىرىمىز ئهسمانى ئۈلگه
یهتكۈزگهن  قېرىنداشلىرىم! رەسۇلۇلالھ قالدۇرۇپ كهتكهن سۇننهتلىرى ۋە
پىداكارلىق  شهرىئهتلىرى بىلهن ئارىمىزدا ھایاتتۇر،  سىز رەسۇلۇلالھقا قانداق

 كۆرسهتتىڭىز؟! سىز رەسۇلۇلالھنىڭ سۈننهتلىرىگه ئۇرۇلماقچى بولغان تىغ
ۇچلىرىغا قالقان بواللىدىڭىزمۇ یاكى تىغ ئۇچىنى توغرالپ ئ

پىدا قىلىش ۋە ئۇنى قوغداشتا نېمه قىلدىڭىز؟  بېرۋاتامسىز؟دىنىڭىزگه جان
كۆرسىتىپ،  یاخشى ئىشالر ئۈچۈن  دىنىغا پىداكارلىق ئالالھنىڭسىڭلىم! 

غان رەسۇلۇلالھ كۆرىدى یۈگرەلىدىڭىزمۇ؟ ئۆزىڭىزگه سوئال قویۇپ بېقىڭ:سىزنى
  !!ئېچىنارمىدى؟ بولسا،  سىزنىڭ قىلغانلىرىڭىزدىن مهمنۇن بوالرمىدى یاكى

یاالڭۋاشتاق  ھىجابىڭىز بىلهن رەسۇلۇلالھنى خۇرسهن قىالرسىزمۇ یاكى
خىیالىڭىزدا  تۇرقىڭىز بىلهن ئۇنى یىرگهندۈرەرسىزمۇ ؟! ھازىر قهلبىڭىزدە،  ئوي ـ

 ائهت تولۇقمۇ؟! یاكى بولمىسا، رەسۇلۇلالھقا بولغان ھۆرمهت،  سۆیگۈ ۋە ئىت
تېلىۋېزور ئېكرانى ئالدىدا سائهتلهپ ئولتۇرۇش،  بازار ـ رەستلهردە ئهرلهرگه 

بولۇش،  سائهتلهپ تېلېفۇندا پاراڭلىشىش،  ساۋاپ ـ تارازىڭىزغا زەررە  كۆرگهزمه
قوشمایدىغان جورنالالرنى ۋاراقالش،  ئادەم گۆشلىرىنى  چاغلىق یاخشىلىق

غهیۋەت ـ سۇخهنچىلىك سورۇنلىرىدا  مهززە قىلىدىغانھوزۇرلىنىپ 
       !ھالدا یۈرۈۋاتامسىز؟ ۋاتىلداش...قاتارلىقالردىن باشقا غېمىڭىز یوق

 ھىجرەت قىلغان ئایالالر سىزدىن بۇرۇن
رەسۇلۇلالھ ئۇھۇد كۈنى  شهرەپلىك ساھابه ئایال نهسىبه كهئب قىزى ھهققىدە *

یانلىرىمغاقارىسام،   ئوڭ ۋە سول هسهمكى،  مهنمۇنداق دېگهن : " ئالالھ بىلهن ق
   " ئۇنىڭال مېنى قوغداپ جهڭ قىلىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم

ئۇنىڭ  ئاندىن رەسۇلۇلالھ ئۇنىڭغا ئهڭ شهرەپلىك ئوردىن تاقىغانلىق قاتارىدا، 
 باشقا ئهرلهردىن ئالدىدا تۇرىدىغالىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېگهن :"كهئب قىزى

 ."ۈنكى دەرجىسى پاالنى ـ پاالنى ئهرلهرنىڭكىدىنمۇیاخشىنهسىبهنىڭ بۈگ
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  ، تهقۋادار خهلىپه نۇرىددىن مهھمۇدنىڭ رەپىقىسى ئىسمهتۇددىن خاتۇن *
كېیىن ئۆتكهن ساالھىددىن ئهییۇبىنىڭ رەپىقىسىگه ئوخشاش،   خۇددى ئۇنىڭدىن

یالىدىن نېمه ئاچچىقالنغان ھالدا ئویغانغاندا،  نۇرىددىن ئا بىر قېىتىم ئۇیقۇسىدىن
ئىدى،  ئایالى جاۋابهن:"ئاخشامقى كېچىلىك نهفله نامىزىم  بولغانلىقىنى سورىغان

 . ھېچقایسىسنى ئوقۇیالمىدىم" دېگهن قېلىپ قالدى،  كېچىدىن
ھهدىس توپلىمىدىن دەرس ئۆتىلىۋاتقان  (ئىمام مالىكنىڭ ئالدىدا (مۇۋەتتا *

رىپتىن خاتا كهتسه،  ئارتۇق یاكى كهم ھه چاغالردا،  كىتاب ئوقۇۋاتقان ئادەم بىرەر
چىكهتتى،  شۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭ  ئوقۇپ قویسا،  ئىمام مالىكنىڭ قىزى ئىشىكنى

بار"دەیتتى،  ئوقۇغۇچى  خاتا كهتكهن یهر  ، دادسى ئوقۇغۇچىغا:"قایتىالپ ئوقۇغىن
 ... قایتىالپ ئوقۇپ خاتا كهتكهن جاینى بایقایتتى

ى فاتىمه زەھرا بارلىق ئىشتا،  ھهتتا سۆزلهش دۇنیا ئایاللىرىنىڭ سهردار *
 رەسۇلۇلالھنى تهقلىد قىالتتى. مۆمىنلهرنىڭ ئانىسى ئائىشه مۇنداق ئۇسلۇبىدىمۇ

دەیدۇ:"رەسۇلۇلالھغا گهپ ـ سۆز قىلىش جهھهتته فاتىمهدىنمۇ بهكرەك 
 " بىرىنى كۆرمىدىم ئوخشایدىغان

  : سىڭلىم ! بۇ سوئالىمغا جاۋاب بېرىپ كۆرىڭ
 اركهن دائىم بىرسى رەسۇلنىڭ ئىزىدىن، ماڭ

 ئهبۇ لهھهب تامان ؟ باراۋەرمۇ یول تۇتقانغا
  تۇتاركهن ئۈلگه ئۆزىگه بىرسى زەھرانى، 

 .ئۇ،  ئهبۇ لهھهبنىڭ خوتۇنىدىن ھامان ئۇلۇغدۇر
مۇھاجىرالرنىڭ بهشىنچى خىسلىتىنى ھىجرەت یولىغا  ئهمدى بىز یېڭى

ۆز بالىلىرىغا كىچىكىدىنال ئۆگىتىپ،  ئانا ئۇنىڭ بۈیۈك مهنالىرىنى ئ ، مېڭىپ
بىرگه ئوزۇقالندۇرماقچى بولغان ئاتا ئانىالرغا بېغىشالیمىز ۋە ئۇالرغا  سۈتى بىلهن
 :یولالیمىز ئارزۇیىمىزنى

 ! . بالىلىرىمىز سهندەك بولسىچۇ،  ئهلى5
ئهلهیھىسساالم رەسۇلۇلالھقا كېلىپ:"بۇ كېچه بۇرۇنقى ئورنىڭدا  جىبرىل *
پهردىسى یېپىلغان چاغدا،  مۇشرىكالرنىڭ  غىن " دېدى. تۈنیاتمى

ماراپ،  ئۇنىڭ ئۇخلىشىنى  سۈیقهستچىلىرى رەسۇلۇلالھنىڭ ئۆیىنىڭ ئشكىنى
 .ھازىرلىنىشتى كۈتتى ۋە ئۇخلىغان ھامان یوپۇرلۇپ كېلىشكه

ئىبنى ئهبۇ  ئهلى  ، رەسۇلۇلالھ ئۇالرنىڭ تۇرغان جایىنى كۆرگهندىن كېیىن
پۈركىنىۋال،  بۇ  اپ:"سهن مېنىڭ ئورنۇمدا یات بۇ یېشىل تونۇم بىلهنتالىبقا قار

بۇیرۇدى.  یهردە ئۇخالۋەر،  ئۇالر ساڭا قىلچه یامانلىق یهتكۈزەلمهیدۇ" دەپ
 .یاتاتتى رەسۇلۇلالھ ئۇخالیدىغان چاغلىرىدا شۇ یېشىل تونىنى یېپىنچاقلىنپ
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كۈچنىڭ  ىگىت قانداققاراڭ بۇ بالىغا! ئون یېشىدا مۇسۇلمان بولغان بۇ ی *
 تۈرتكىسىدە ئۆز ھایاتىنى خهتهرگه تىكىۋاتىدۇ؟! رەسۇلۇلالھنىڭ ئۇنىڭغا

مۇشرىكالر زىیان یهتكۈزەلمهیدىغانلىقىنى دېگهنلىكىدىنمۇ یاكى بولمىسا ئۆز 
رەسۇلۇلالھ ئۈچۈن پىدا قىلىش،  قۇربان بېرىش سۆیگۈسىدىنمۇ؟! یاكى  جېنىنى

ىدا گۈللىنىپ كهڭ تارقىلىشىغا بولغان بىخهتهر جای دىنىنىڭ ئالالھنىڭ
بولسۇن،  بىزنىڭ بىلىدىغىنىمىز پهقهت ئهلى  ئارزۇمۇ؟سهۋەب ئۇ بولسۇن یاكى بۇ

ئىسمىنى ھهقىقى ئهركهكلهرنىڭ  ئۆزىنىڭ بۇ باتۇرانه خىزمىتى بىلهن ئۆز
ئهمهس،  بهلكى ھهركىتى  سهھىپسىگه یازدى،  یازغاندىمۇ سۆز یاكى قهلهم بىلهن

قانداق یېتىلدۈرگهن  !دى... رەسۇلۇلالھ ئۇنى قانداق یاخشى تهربىیلىگهنبىلهن یاز
 !ھه؟

ئۇالر ئۆز بالىلىرىنى ئوبدان  مانا بۇ ئاتا ـ ئانىالر ئۈچۈن ئالتۇن ساۋاق،  *
ئورۇنداپ،  ئالالھ دىن  تهربىیلهشته ئالالھ ئۇالرغا تاپشۇرغان ئامانهتنى تولۇق

ئسالم  لىپ تهربىیلهش ئۈچۈنقورقىشى الزىم. بالالرنى یاراملىق قى
 كۆرسهتمىلىرىنى ۋە رەسۇلۇلالھنى سۆیۈپ،  ئۇنىڭغا جان دىلى بىلهن پىداكارلىق

كۆرسىتىشنى ئۇالرنىڭ سهبى دىللىرىغا مۇستهھكهم ئورنىتىشى كېرەك،  ئاتا ـ 
  : ھېكمهتنى یادىدا چىڭ تۇتۇشى الزىم ئانىالر بۇ

  یۇقار ئهدەب سهبىلهرگه، 
 .ڭ بولغاچبولماس چو ئۇڭاي

  تۈزەرسهن ئهگرى نوتىنى، 
 .یاغاچ یۇمشىماس بولسا توم

 ! ئاتا ـ ئانىالر سىلهر جاۋابكارسىلهر
 :رەھىمهھۇلالھ مۇنداق دېگهن ئىبنى قهییىم

تائاال قىیامهت كۈنىدە  دانىشمهنلهرنىڭ بهزىىسى ئېتىدۇرلهركى،  ئالالھ "
تارتىشتىن ئىلگىرى،  ئاتا ـ  بالىالرنى ئاتا ـ ئانىالرنىڭ ھهققىدە جاۋابكارلىققا

بالىسىدا ئاتىسىنىڭ  ئانىالرنى بالىالر ھهققىدە جاۋابكارلىققا تارتىدۇ،  چۈنكى
 -تائاال :{ئاتا ھهققى بولغاندەك،  ئاتىسىدىمۇ بالىسىنىڭ ھهققى بولىدۇ،  ئالالھ
-8سۇرىسى،   ئانىسىغا یاخشىلىق قىلىشنى ئىنسانغا ۋەسىیهت قىلدۇق}ئهنكهبۇت

تاشالر  ېگهندەكال یهنه:{ئۆزەڭالرنى ۋە باال ـ چاقاڭالرنى ئىنسانالر ۋەئایهت د
 ئایهت دەپ- 6یېقىلغۇ قىلىنىدىغان دەۋزەختىن ساقالڭالر!}تهھرىم سۇرىسى،  

 .بۇیرىغاندۇر
دېگهن:"یهنى  ئهلىى ئبنى ئهبۇ تالىب بۇ ئایهتنى تهپسىر قىلغاندا مۇنداق

رەسۇلۇلالھ  ق ئۆگىتىڭالر" دېگهن مهنىدەبالىلىرىڭالرغا ئىلىم ۋە ئهدەپ ـ ئهخال
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  " مۇنداق دېگهن:"بالىلىرىڭالر ئوتتۇرسىدا ئادىل بولۇڭالر
بالىسىغا پایدىلىق نهرسىلهرنى ئۆگىتىشكه سهل قاراپ،  ئۇنى  كىمكى

بالىسىغا ئېنتایىن زور یامانلىق قىلغان بولىدۇ.  مهقسهتلىك تهربىیلىمىسه، 
ئاتا ـ ئانىالرنىڭ ئۇالرغا یېتهرلىك تهربىیه  لۇشىكۆپىنچه ھالدا بالىالرنىڭ بۇزۇ

پهرىز ـ سۈننهتلىرىنى تولۇق  بېرىشكه كۆڭۈل بۆلمىگهنلىكتىن،  دىننىڭ
خاراب قىلغاچقا،   ئۆگهتمىگهنلىكتىن كېلىپ چىقىدۇ،  ئۇالرنى كىچىكلىكىدە

 "تهگمهیدۇ چوڭ بولغانلىرىدا ئۆزلىرىگىمۇ،  ئاتا ـ ئانىلىرىغىمۇ پایدىسى
 یاشتا ئهمهس ئهقىل

ئىبنى سابىتتىن:"سۈریانىچه تىل یېزىقىنى  رەسۇلۇلالھ تېخى كىچىك زەید *
"ئۇنداقتا سهن بۇ تىلنى . بهرگهن بىلهمسهن؟"دەپ سورىغاندا ئۇ:"یاق"دەپ جاۋاب

ئۆگهنگهن كېیىن ئۆزى مۇنداق  ئۇ بۇ تىلنى . ئۆگهنگىن " دېگهن رەسۇلۇلالھ
  "نىۋالدىمكۈندە ئۆگى 17دېگهن:"مهن ئۇ تىلنى 

 ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبهیر یهتته یاكى سهككىز یاش ۋاقتىدا دادسى زۇبهیر  *
 رەسۇلۇلالھقا بهیئهت قىلدۇرۇش ۋە بۇیرۇقىنى قۇبۇل قىلدۇرۇش ئۈچۈن ئهكهلگهن، 

رەسۇلۇلالھ ئۇنىڭ كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ تهبهسسۈم قىلىپ كۈلۈپ قارشى ئالغان 
 .بهیئىتىنى قوبۇل قىلغان ۋە

بالىنى ھۆرمهتلهش  ۇ بهیئهت مهجبۇرىیهت بهیئىتى بولماستىن بهلكىب
زۇبهیرنىڭ سهبى  یۈزىسىدىن قوبۇل قىلىنغان بهیئهت بولسىمۇ،  ئابدۇلالھ ئىبنى

 قهلبىگه یېتىلگهن ئوغالن بولۇش ئىپتىخارىنى ئورناتقان ئىدى،  شۇڭا ئۇ
ەم بولۇپ ئۆسۈپ كىچىكىدىن باشالپال ھهقىقى ئوغالنلىق ئىرادىسىگه ئىگه ئاد

 . ئىدى یېتىلگهن
 ئىمام جىیالنى ئۆزىنىڭ بالىلىق مهزگىلى ھهققىدە مۇنداق ئهسلىمه *

قالدۇرغان:"ئىلىم ئىزدەش یولىدا مهككىدىن باغدادقا قاراپ یولغا چىققان ئىدىم،  
دىینار پۇل بهردى ۋە راستچىل بولۇشقا ۋەدە ئالدى. یول ئۈستىدە  40ماڭا  ئانام

ىزنى تۇتۇپ،  كاراننى ئېلىپ ماڭدى. قاراقچىالردىن بىرى ب قاراقچىالر
دىنار پۇلۇم بار"دەپ جاۋاب  40سورىغاندا،  مهن " مهندىن:"سهندە نىمه بار؟"دەپ

قىلىۋاتىدۇ دەپ ئویلىدى،  یهنه بىرى مهندىن  ئۇ مېنى ئۆزىىنى مهسخىرە . بهردىم
ىم. ئۇالر مېنى راست گهپ قىلد ئۇنىڭغىمۇ  ، نېمه بارلىقىنى سورىغان ئىدى

مهندە بېرىنى دەپ  باشلىقىنىڭ قېشىغا ئېلىپ بېرىشتى ۋە ئۇنىڭ سوئالىغىمۇ
 ئۇ مهندىن:"نېمه سهۋەبتىن راست گهپ . راست گهپ بىلهن جاۋاب بهردىم

قىلىۋاتىسهن؟"دەپ سوردى،  مهن ئۇنىڭغا:"ئانام مهندىن راست گهپ قىلىشىم 
ەدەمگه خىیانهت قىلىشتىن قورقىمهن " ۋەدە ئالغان،  ئانامغا بهرگهن ۋ توغرىسىدا
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قاراقچىالر باشلىقى:"سهن ئاناڭغا بهرگهن ۋەدەڭدىن  . دەپ جاۋاب بهردىم
 . ئهھدىگه خىیانهت قىلىشتىن قورقماپتىمهن!"دېدى ئالالھنىڭقورقىسهنۇ, مهن 

نهرسىلهرنىڭ ھهممىسىنى قایتۇرۇپ بېرىشكه  ئاندىن ئۇ كارۋاندىن بۇلىۋالغان
دەیمهن"دېدى. شۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭ  مهن سېنڭ قولۇڭدا تهۋبه قىاليبۇیرىدى ۋە :"

قىلىشتا ئاتانىمىز ئىدىڭ،   قول ئاستىدىكى قاراقچالرمۇ:"سهن بىزنىڭ قاراقچىلىق
بۇ راستچىل بالىنىڭ  بۈگۈنمۇ تهۋبه قىلىشتا ئاتانىمىز بولغىن "دېیىشتى. ئۇالر

 . قولىدا ئاخىرقى رەۋىشته تهۋبه قىلىشتى
خهتتاب رەزىیهلالھۇ ئهنھۇنىڭ خهلىپىلىك دەۋرىدە،  بهھرەیندە  ئىبنىئۆمهر  *

ئویناپ یۈرگهندە،  بهھرەیننىڭ ئېپىسكوپى (پوپ) مهیداننىڭ  بىر توپ بالىالر توپ
توپ ئۇچۇپ كېلىپ ئۇنىڭ مهیدىسىگه تهككهن.  چېتىدە ئولتۇرغان ئىكهن، 

  ، هرمىگهنلىكتىنتهلهپ قىلسىمۇ ب ئېپىسكوپى توپنى ئېلىۋالغان،  بالىالر
مۇھهممهدنىڭ ھهققىدە توپنى  ئهلچىسى ئالالھنىڭبالىالرنىڭ بىرى ئۇنىڭغا:"

  ، ئۇنىمىغاننىڭ ئۈستىگه قایتۇرۇپ بېرىشىڭنى سورایمهن "دېگهن. ئېپىسكوپ
كېلىپ ئۇنى راسا  رەسۇلۇلالھقا تىل تهككۇزگهن. شۇنىڭ بىلهن بالىالر یوپۇرلۇپ

ئىبنى  پىسكوپ ئۆلۈپ قالغان. بۇ ھهقته ئۆمهرئۇرغان ۋە ئۇ لهنهت تهككۇر ئې
ھهر  ئۆمهر بالىالرنىڭ ئېپىسكوپنى ئۆلتۈرۈپ قویغىنىغا  ، خهتتاپقا خهۋەر قىلىنغان

 قانداق بىر پهتھى ـ غهنىمهتلهردىنمۇ ئارتۇق سۆیۈنگهن ۋە مۇنداق دېگهن :"مانا
غهمبىرى ئهمدى ئىسالم شۆھرەت قازىنىپتۇ! كىچككىنه سهبى بالىالرمۇ ئۆز پهی

  ."ئۇچرىغانلىقتىن ئېپىسكوپقا غهزەپلىنىپ،  غهلىبه قازىنىپتۇ ھاقارەتكه
ھىجرەتكه  مۇھاجىرالرنىڭ ئالتىنچى بهلگىسىگه كۆچۈپ،  ئهمدى بىز یېڭى

 شهرەپ ئاتا قىلغان غارغا بهركهت یاغدۇرغان،  یهسرىب شهھرىگه مهڭگۈلۈك نۇر
 مغا ـ " مهدىنه مۇنهۋۋەرەگه " ھهقدارئاتا قىلىپ،  ئۇنى شانلىق ۋە قۇتلۇق یېڭى ئسى

 : قىلغان رەسۇلىمىزدىن ئۆگىنهیلى
 قىلىش ئهڭ ئېغىر پهیتلهردىمۇ دەۋەت . 6

 قۇرەیشلىك چهۋەندازالر جان ـ جهھلى بىلهن بهسلىشىپ ئات چاپتۇرۇپ
 .. نىشان ـ رەسۇل ئهلهیھىسسالم؛ مۇكاپات ـ رەسۇلۇلالھنىڭ. ئهتراپنى ئاختۇراتتى

تۆگه ئېدى! مۇشۇنداق  100ى ئۆلۈكىنى ئېلىپ كهلگۈچىگه تىرىكىنى یاك
رەسۇلۇلالھ مهدىنىگه كېتىۋاتقان یولىدا،  ئۆز كارۋىنىنى ئېلىپ  شارائىتتىمۇ

بۇرەیدە ئىبنى ھهسىبنى ئىسالمغا دەۋەت قىلىشنى  كېتىۋاتقان ئهسلهملىك
ك ئادەم ) ئائىلىلى 80بىلهن بىلله (تهخمىنهن  داۋامالشتۇرغان. بۇرەیدە ھهمرالىرى
 .ئارقىسىدا تۇرۇپ خۇپتهن نامىزىنى ئوقۇشقان مۇسۇلمان بولغان ۋە رەسۇلۇلالھنىڭ

ئالالھ یولىغا دەۋەت قىلىشنى ئۈزۈپ  رەسۇلىمىز ئهڭ جاپالىق پهیتتىمۇ
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تۇرۇپمۇ ئالالھ یولىغا دەۋەت قىلىشنى  قویمىغان،  سهن تىنىچ ـ بهخرامان ئهھۋالدا
  !توختىتىپ قویغىنىڭ نېمىسى ؟

 ....نهپهسلهردىمۇ ئاخىرقى
ئېغىر كېسهللىك  دەرگاھىغا سهپهر قىلىۋاتقان ھالهتته ئالالھنىڭرەسۇلۇلالھ 

دەۋەت قىلىش  بىلهن ئاخىرقى نهپهسلىرىنى ئۈزۈۋاتقان پهیتلىرىدىمۇ،  ئالالھ یولىغا
ئۈزۈۋېتىپ:"نامازغا  ئۇ ئۆلۈم سهكراتىدا جان  ، مهجبۇرىیىتىنى ئادا قىلغان ئېدى

بۇ سۆزلهرنى  ئىلىكىڭالردىكى ئادەملهرگه كۆڭۈل بۆلۈڭالر"دەیتتى...ئۇ ۋە قول
یهتمهي  توختىماستىن تاپىالیتتى،  ئاخىرى ئۇنىڭ مۇبارەك تىلى سۆزلهشكه قۇربى

 قالدى...ئۇممۇ سهلهمه مۇنداق دەیدۇ:"رەسۇلۇلالھ ئۇ سۆزنى تىلى ھهركهتتىن
  "توختىغانغا قهدەر قایتا ـ قایتا تهكرارلىدى

  ، ئاخىرقى نهپىسىگىچه ئالالھ یولىغا دەۋەت قىلدى ۈملۇك پهیغهمبىرىمىزسۆی
بىلهن خوشلىشىش ئۈچۈن دەۋەتتىنمۇ ئۇلۇغ ۋە  ئۇ ئاخىرەت سهپىرى ئالدىدا بىز

  ، ئېدى ؛ بۇ دەۋەت نېمه دېگهن یۈكسهك شهرەپلىك نهرسه یوقلۇقىنى ئىپادىلىگهن
غۇل بولغۇچىالر ۋە ئۇنى مهش نېمه دېگهن قىممهتلىك ھه! بۇ دەۋەت بىلهن

مۇھاجىرالرغا  یېڭى قوغدىغۇچالر نېمه دېگهن بهخىتلىك ئادەملهر ھه! بارلىق
مۇشۇ یۈكسهكلىككه قاراپ ئۆرلهڭالر! مانا مۇشۇنداق  خىتاب قىلىمىزكى، مانا

سۆزنىڭ ۋاقتى ئۆتتى،  ئهمدى ھهركهتكه  بۈیۈك ئۈلگىگه ئهگىشىڭالر! قۇرۇق
 ! كېلىڭالر

  !ئورۇندىدىڭالر؟ زادى نېمىلهرنى
تارقىتىدىغان ۋە  قایسى بىرىمىزنىڭ جاھالهتنى پاچاقالپ،  یاخشىلىق

نهشىر قىلىشقا،   باشقىالرنى زااللهتتىن قۇتقۇزۇشقا سهۋەب بولىدىغان بىرەر كىتابنى
  !بىرەر ئۈن ـ سىن لېنتىسىنى تارقىتىشقا قۇربى یهتمهیدۇ ؟

شىنى یاكى خىزمهتدىشىنى قایسى بىرىمىزنىڭ تام خوشنىسىنى،  ساۋاقدى
  !ئادەم بولسا ناماز ئوقۇشقا دەۋەت قىلىش قولىدىن كهلمهیدۇ؟ نامازسسىز

یۈرىۋاتقان ئىماني ھهمشىرسىنى ھىجاپ سېلىشقا قىز ـ ئایاللىرىمىز  یاالڭۋاشتاق
  !ئۈندىیهلمهسمۇ؟

 بىرەرمىز ئوقۇشسىز قالغان قولى قىسقا بىرەر تالىبى ئىلمنىڭ ئوقۇشىغا
 ىك قىلىش ئارقىلىق ئالالھ یولىغا دەۋەت قىلىشنىڭ ئهجرىگه ئىگهكاپالهتل

  !بواللماسمىزمۇ؟
باشقىالرغا  قایسى بىرىمىز بىرەر ئایهت یاكى بىرەر ھهدىسنىڭ رۇھىنى

 یهتكۈزۈشتىن ئاجىزلىق قىالرمىزمۇ؟! بۈیۈك ۋە ھهقىقى ھىجرەتنىڭ ئابىھایات
انسىزالپ سۈزىۋالساق بۇلىدۇ،  كهبى سۈزۈك بۇلىقىدىن تهپهككۈر دۇردانىلىرىنى س
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 :بهزى ۋەقهلىكلىرىدىن نۇرغۇن ئىبرەتلهرگه ئىگه بولىمىز ئۇنىڭ
 ھهدىسىدىن ئۈچ ئۆرنهك . سۇراقه7

ئېلىپ كهلگۈچىگه  سۇراقه ئىبنى مالىك رەسۇلۇلالھنى یاكى ئۇنىڭ ھهمراھىنى
لالھ رەسۇلۇ .بېرىلىدىغان چوڭ مۇكاپات تهمهسىدە،  رەسۇلۇلالھنى قوغالپ یهتتى

كهم  ئادەتته كشىلهر ناھایىتى  ، مهدىنىگه باردىغان تهبئى یول بىلهن ماڭماسلىق
سهپهر قىلىدىغان چۈشلۈك قویاش تهپتىدە سهپهرنى داۋامالشتۇرۇش،  ئهسما 

یېمهكلىككه ئېگه بولۇش،  ئهبۇ بهكرىنىڭ خىزماتكارى ئامىر ئىبنى  ئارقىلىق
ۈستىدىن ھهیدىتىش ۋە ئشهنچىلىك قهدەم ئىزلىرىنىڭ ئ فۇھهیرەنىڭ قویلىرىنى

ئىبنى ئۇرەیقىتنى تالالش قاتارلىق ھهممه  یول باشلىغۇچى بولغان ئابدۇلالھ
رەسۇلۇلالھنىڭ یولىنى بىلىپ قېلىپ،   چارىلهرنى قولالنىغان بولسىمۇ،  سۇراقه

شۇ چاغدا،  رەسۇلۇلالھ :"ئى  مانا . ئۇنىڭ كهینىدىن قوغالپ یېتىشىۋالغان ئېدى
مۇدۇرلۇپ كهتتى ۋە  ۇنى یىقىتقىن"دەپ دۇئا قىلدى،  دە،  سۇراقه ئېتىئالالھ! ئ

قېتىم یهنه  ئاتنىڭ ئالدى پۇتلىرى تىزغىچه پېتىپ قالدى. سۇراقه ئىككىنچى
 قوغالشقا ئۇرۇندى،  ئهمما ئۇ ئورنىدىن تۇرغان ھامان ئېتى مۇدۇرلۇپ،  ئۇنى

 الھنىڭ ئۇنىڭغا ئامانلىقئۈستىدىن دۇمۇلتىۋەتتى. مانا شۇ چاغدا سۇراقه رەسۇلۇل
بېرشىنى ئۆتۈنۈپ توۋلىدى ۋە مۇنداق دېدى:"ئى مۇھهممهد! بۇ سىنىڭ قىلغىنىڭ،  

ھالدىن قۇتۇلۇشۇمغا ئالالھ غا دۇئا قىلغىن،  ئالالھ بىلهن قهسهمكى،   مېنىڭ بۇ
 ." ئارقامدىكىلهرگه سېنى پهقهت كۆرمىدىم دەپ بارىمهن مهن

همىنلىك خېتى یېزىپ بېرىشنى سوردى،  رەسۇلۇلالھدىن ئ ئاندىن سۇراقه
فۇھهیرىگه بۇیرۇپ،  تېرە پارچىسىغا ئهمىنلىك خېتى  رەسۇلۇلالھ ئامىر ئىبنى

 .یازدۇرۇپ بهردى
چۈشتىن بۇرۇن رەسۇلۇلالھنى ئۆلتۈرۈشنى كۆزلىگهن بولسا، كهچته  سۇراقه

ئالىغان ھالدا قهۋمىگه قایتىپ باردى.ئۇ قایتىپ  رەسۇلۇلالھنىڭ تهرىپىنى
ئوقۇغان شېئىرلىرىنىڭ ئىچىدە مۇنداق  بارغاندىن كېیىن ئهبۇ جهھلىگه قارىتا

 :سۆزلهر بار ئىدى
 بولساڭ ئېتىمنى سهن،  ئهبۇ جهھىل! كۆرەر

  ، ئایاغلىرى یهرگه پاتقان شۇ ھالهتته
 مۇھهممهددنى پهیغهمبهر دەپ ئاالتتىڭ تهن، 

 ...نىھایهتته دۇشمهنلىرى ئۇنىڭ ۋەیران
ھۇنهیىن غازتىدىن  ـ یىلى رەسۇلۇلالھ 8ر ئۆتۈپ،  ھىجرىیهنىڭ ئایالر ـ یىلال

بهرگهن ئهمىنلىك  یانغان چاغالردا سۇراقه ئىبنى مالىك رەسۇلۇلالھ بۇرۇن یېزىپ
یېقىن  خېتىنى كۆتىرىپ رەسۇلۇلالھقا ئۇچرىشىشقا كېلىدۇ،  ئۇ رەسۇلۇلالھقا



comwww.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo. 

401 
 

زنىڭ كېلىپ قولىدىكى خهتنى كۆتىرىپ:"ئى رەسۇلۇلالھ مانا بۇ سى
ئۇنىڭغا قاراپ:"كهل،  بۈگۈن ۋەدىگه ۋاپا قىلىدىغان   رەسۇلۇلالھ خېتىڭىز!"دەیدۇ، 

 ...دەیدۇ" كۈن
 ...سۇراقه شۇ یهردە مۇسۇلمان بولىدۇ

  :تۈرلۈك ئىبرەتكه ئىگه بولىمىز بىز بۇ ۋەقهدىن ئۈچ
  ئالالھنىڭ یاردىمى،  یاكى ھاالكهت .1

 نغان بولسىمۇ سۇراقه ئۇنى قوغالپرەسۇلۇلالھ بارلىق ئامال ـ چارىلهرنى قولال
چۈنكى ئامال ـ چارىلهرنى قوللىنىشال كۇپایه قىلمایدۇ،  بهلكى   ، یېتىشۋالدى

 .یاردەم ئىنایىتى قوشۇلۇشى كېرەك ئالالھنىڭ ئۇنىڭغا
   ، دىن كشىگه كهلمىسه یاردەم ئالالھ

 مىڭ تهدبىر قىلسىمۇ باسار پاالكهت، 
  ، مىگهن كهمچىلىكىنى تولۇقالیدۇقولىدىن كهل ئالالھ ئىنساننىڭ  .2

 .تولۇقلىمایدۇ تهدبىرسىزلىكنى
بولغاچقا،  ئالالھ  رەسۇلۇلالھ قولىدىن كهلگهن بارلىق تهدبىر چارىلهرنى قولالنغان

ئىالھى یاردەم  تائاال ئۆز بهندىسى ۋە ئهلچىسىنى ھاالكهتتىن قۇتقۇزۇش ئۈچۈن
بهندىسىنىڭ  تولۇق قولالنغانقولىنى سوزغان،  چۈنكى ئالالھ تائاال تهدبىرنى 

 كهمچىلىكىنى تولۇقالپ بىرىدۇ؛ لېكىن ناالیىق ئىش قىلغان بهندىسىنىڭ
 .بىپهرۋالىقىنى ۋە ھورۇنلۇقىنى تولۇقالپ قویمایدۇ

تهدبىرلىرىنى قولالنمىغان بولسا ئالالھ ئۇنى  ئهگهر رەسۇلۇلالھ قۇتۇلۇش
نۇنىیىتى پهیغهمبهر بولغان كائىنات قا ئالالھنىڭچۈنكى   ، قوغدىمىغان بوالتتى

بىز ئۇھۇد غازىتىدىنمۇ ئۆرنهك ـ  تهقدىردىمۇ بىرسىگه ئایرىمچه تهدبىقالنمایدۇ، 
پهیغهمبىرىگه ئىالھى مۆجىزە  ئىبرەتلهرگه ئىگه بوالالیمىز،  ئالالھ تائاال ئۆز

غازىتىدا ئۇنىڭغا چارە  ئارقىلىق غهلىبه ئاتا قىلىشقا قادىر تۇرۇغلۇق،  ئۇھۇد
ئارقىسىدا غهلبه ئاتا  رلهر ۋە ئىنسانغا الیىق پىالن ـ تاكتىكىالرنى قوللىنىشتهدبى

ئۇسۇللىرىغا ئىگه بولۇپ  قىلغان. بۇنىڭدىن بىز توغرا بىلىش ۋە توغرا تهپهككۇر
 .ئىشلىرىمىزنى بىر تهرەپ قىالالیمىز

ئىلمى ۋە ئهمهلى كۈچ ـ قۇدرەتكه ئىگه بولۇشنىڭ   ، بىز مهنىۋى یهنه شۇنداقال
ئۇسۇللىرىنى ۋۇجۇدقا چىقىرىدىغان بولساق،  یهنى ئالالھ بىلهن  ئهمهلى چارە ـ

پۈتۈن كۈچ ـ قۇۋۋۋىتىمىزنىڭ یېتىشىچه گۈللىنىش ـ   ، قهلىب توختامى تۈزۈپ
  ، سهۋەبلىرىنى پىداكارلىق بىلهن ئورۇندایدىغان بولساق تهرەققى قىلىشنىڭ رېئال

بولىدۇ ۋە كهمچىلىكىمىزنى تولۇقالپ،  یاردەمدە  چوقۇمكى ئالالھ تائاال بىزگه
یهھۇدىالرنىڭ كۈچ ـ قۇۋۋىتى تۈر ـ ھهجىم  مۈشكىالتلىرىمىزنى ئاسان قىلىدۇ؛
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ھازىرلىقلىرىمىزدىن ھهرقانچه یۇقۇرى بولغان   ، جهھهتلهردە بىزنىڭ كۈچىمىزدىن
  ، قىلغاندىن كېیىن یۈز بهرگهندەك تهقدىردىمۇ،  خۇددى رەسۇلۇلالھ ھىجرەت

قىلىدۇ،  ئهمما ئالالھ بىلهن توختام  ھ بىزگه یهھۇدىالر ئۈستىدىن غهلىبه ئاتائالال
  !بىز تولۇق ئادا قىلدۇقمۇ ؟؟ تۈزۇش ۋە زۆرۇر چارە ـ تهدبىرلهرنى قوللىنىشنى

 ئىشهنچ دىنىمىزنىڭ چوقۇم غهلىبه قىلىشىغا
ەمگه ئاد رەسۇلۇلالھ تهقىپ ئاستىدىكى ئهھۋالدا تۇرۇپمۇ ئۆزىنى قوغالپ چىققان

 كهچۈرۈم ۋەدە قىلغان،  ئۆزىنى یۇرتىدىن ھهیدەپ چىقارغانالرغىمۇ ئهمىنلىك
غهلىبىسىگه  ئالالھنىڭكهلگۈسىگه كۆزتىككهن. مانا بۇ   ، خېتى بېرىپ

ھهتتا سۇراقه ئىبنى  . ۋەدىسیىگه بولغان مۇستهھكهم ئىشهنچ ئىدى ئېرىشتۈرۈش
ھ ئۇنىڭغا قاراپ:"كىسرا تهمشهلگهن چاغدا رەسۇلۇلال مالىك قایتىپ كېتىشكه
بىلهیزۈكلىرىنى قولۇڭغا سالغان چاغدا قانداق بوالرسهن  (پارىس ئمپىراتورى) نىڭ

پارىسالرنىڭ زېمىنىنى ئۆمهر ئىبنى خهتتابنىڭ دەۋرىدە  ؟" دېگهن. ئالالھ تائاال
  ، كىسرا نىڭ بىلهیزۈكلىرى  ، یهرگهن چاغدا مۇسۇلمانالرغا فهتھى قىلىپ

ۋە خهلىپه ئۆمهر سۇراقه ئىبنى  ن كهمىرى ئېلىپ كىلىنگهنتاجىسى ۋە ئالتۇ
بىلهیزۈكىنى ئۇنىڭ  مالىكنى چاقىرتىپ كېلىپ ئىمپىراتور كىسرانىڭ ئىككى

ئهكبهر  قولىغا سېلىپ قویغاندىن كېیىن ئۇنىڭغا:"قولۇڭنى كۆتىرىپ ئالالھۇ
 بهنى بۇ ئىككى بىلهیزۈكنى ھۇرمۇز ئوغلى كىسرانىڭ قولىدىن ئایرىپ،   ، دېگىن

 مۇدلهجنىڭ ئهرابى سۇراقه ئىبنى مالىكنىڭ قولىغا سالغان ئالالھ غا ھهمدۇ ـ ساناالر
ئۇالرنى مۇسۇلمانالغا  بولسۇن ! دېگىن "دەپ یۇقۇرى ئاۋازدا توۋلىغان. ئاندىن

 .قىلىپ بهرگهن تهقسىم
كۇفرى  ھهر تهرەپتىن  ، دېمهك بىز ئوبدان ئىبرەت ئېلىشىمىز الزىمكى

قورشاپ،  ھهر جایدا مۇسۇلمانالرنىڭ قېنى تۆكۈلهۋاتقان  كۈچلىرى بىزنى
ئېغىر كۈنلهردىمۇ،  رەسۇلۇلالھنى یادىمىزدا چىڭ تۇتۇپ ئۇنىڭدىن  مۇشۇنداق

نهتىجىدە ئالالھ تائاالنىڭ :" یاخشى ئاقىۋەت  . ئېلىشىمىز الزىم یۈكسهك ئۈلگه
ىدىن یارقىن ئایهت دېگهن سۆز - 127مهنسۇپ!"ئهئراپ سۇرىسى،   تهقۋادارالرغا

  ... ئۈچۈن ئۈمىد نۇرى پارالیدۇ بىز
  : بۇزۇلماس ۋەدىسىگه ئىشىنىمىزكى ئالالھنىڭبىز 

شۈبىھسىزكى،  بىز پهیغهمبىرىمىزگه،  مۆمىنلهرگه ھایاتى دۇنیادا ۋە  شهك "
بولىدىغان ( ھىساپ ) كۈنىدە یاردەم بىرىمىز" غاپىر سۇرىسى،   گۇۋاھچىالر ھازىر

 . ئایهت - 51
قاچان  بىز ئۇنى ئىنتایىن یېقىن دەپ بىلىمىز:" ئۇ  ، ىالر یىراق سانىسىمۇباشق

بولىدۇ؟" دېیشىدۇ؛ (سهن):"ئۈمىدكى،  یېقىندا بولىدۇ"دېگىن ئىسرا سۇرىسى،  
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  ئایهتتىن - 51
 ئۈمىدۋارلىققا تولغان بىشارەت

مۇسۇلمانالرنىڭ دەرت ـ ئهلهملىرىدىن غهیرەت   ، تولۇپ قهلبى ئۈمىدسىزلىككه
لىڭشىپ،  ھهرىكهت قىلماستىن ھورۇنلۇققا  ـ جاسارىتى ئۆلگهن،  ئىرادىسى

قولىدىن كهلمهي،   پېتىپ قېلىپ ھهسرەتلىك یاش تۆكۈشتىن باشقىسى
غا  ... باشقىالرنىڭمۇ جاسارىتىنى سۇندۇرۇشتىن باشقىغا یارماي قالغانالر

 :"قۇستهنتىنتۆۋەندىكى ھهدىسنى سۇنىمىز:ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمرى ئىبنى ئاستىن
ھازىرقى ئىستانبۇل ) بىلهن رۇمىیه ( ھازىرقى ئىتالیه ) شهھهرلىرىنىڭ قایسى )

فهتھى قىلىنىدۇ؟" دەپ سورالغان چاغدا،  ئابدۇلالھ ھالقىسى بار بىر  بۇرۇن
ئهكهلدۈرۈپ ئۇنىڭدىن بىر یازمىنى چىقارغان ۋە مۇنداق دېگهن :"بىز  ساندۇقنى

  ، تۇیۇقسىز رەسۇلۇلالھتىن  ، ۇتۈۋاتاتتۇقئهتراپىدا خهت پ رەسۇلۇلالھنىڭ
شهھهرلىرنىڭ قایسى بۇرۇن فهتھى قىلىنىدۇ؟" دەپ  قۇستهنتىن بىلهن رۇمىیه

ھىرەقلىنىڭ شهھهرى بۇرۇن فهتھى قىلىنىدۇ"  ":سورىلىپ قالدى،  رەسۇلۇلالھ
 ) دېمهكچى دەپ جاۋاب بهردى ( یهنى قۇستهنتىننى

 یىل ئۆتۈپ،  800نىڭ سۆزىدىن بىرىنچى فهتھى بىشارىتى رەسۇلۇلالھ
 ئالالھنىڭئهمدى ئىككىنچىسى  . مۇھهممهد فاتىھنىڭ قولىدا رېئاللىققا چىقتى

 . ۋە ئىرادىسى بىلهن كهلگۈسىدە ئىشقا ئاشقۇسى ۋەدىسى
 بىشارەتلهر مهڭگۈلۈك

ئهلهیھىسساالمنىڭ  رەسۇل  ، ئهنهس رەزىیهلالھۇ ئهنھۇدىن بایان قىلىندۇكى
یۈگرەكلىكته ئۆتۈپ  گىسى بار بولۇپ،  ئۇنىڭ ئالدىغا باشقا تۆگهئهزبا ئىسىملىك تۆ

چاغدا  كېتهلمهیتتى. كېیىن بىر ئهرابىنىڭ تۆگىسى ئۇنىڭدىن ئۆتۈپ كهتكهن
 مۇسۇلمانالرغا ئىنتایىن ئېغىر كهلدى ۋە ئۇالر:"ئهزبا یېڭىلىپ قالدى" دەپ

 هن دۇنیادا بىرەرخۇرسىنىشقان ئىدى،  رەسۇلۇلالھ مۇنداق دېدى :"ئالالھ ھهقىقهت
  "ئۇنى چوقۇم تۆۋەن ئورۇنغا چۇشۇرىدۇ  ، نهرسىنى یۇقىرى كۆتهرسه

مۇسۇلمانالرنىڭ قېنىنى سۈمۈرگهن   ، بۇزۇق  ، زالىم  ، كاپىر  ، نهرسه ئهگهر بۇ
دىنىغا ئاشكارا ھالدا ئۆچمهنلىك قىلىدىغان،  یهر  ئالالھنىڭ  ، قانخور بولسا

ت ئهڭ پاك جایالرنى بۇلغىغۇچىالردىن بولسا... ئىبارە یۈزىدىكى مهسجىدلهردىن
تۆۋەن ئورۇنغا چۈشۈرمىسۇن؟ بهربىر ئۇنى ۋەیران  ئالالھ ئۇ نهرسىنى قانداقمۇ

 ! قىلمىسۇن ؟
سىلهرگه  ئالالھنىڭبولۇڭالر !  قوشۇنى ! سىلهر خاتىرجهم مۇھاجىرالر یېڭى

هرنىڭ ئالالھ سىل بهرگهن ۋەدىسىنىڭ ئىشقا ئېشىشىنى كۈتۈڭالر! چۈنكى
 قهلبىڭالرغا خاتىرجهملىك بېغىشالپ،  دۈشمىنىڭالرنىڭ قهلبىگه قورقۇنچ
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  !سالىدىغان ئۇلۇغ ۋەدىسىنى رېئاللىققا چىقارماي قویمایدۇ
 ھىجرەت غهلىبىمۇ یاكى مهغلۇبىیهتمۇ ؟ تارىخى

مۇسۇلمانالرنىڭ یىل كالىندارىغا ئاساس  خهلىپه ئۆمهر ھىجرەت ۋەقهسىنى
غهلبىنىڭ،  كۈچ ۋە ھهق  ،  چۈنكى ھىجرەت ئىززەت ـقىلىپ بېكىتكهن ئىدى

ئۈستىدىن  ئۇتۇقنىڭ خاتىرسى ئىدى. ھىجرەت ئارقىلىق مۆمىن قهلىبلهر كۇفرى
پىداكارلىق  ئالالھ یولىدا ، زەپهر قۇچۇپ،  ئىمان زۇلۇم ئۇستىدىن غهلبه قىلغان

 قىلىش ھىجرەت ئارقىلىق یۈكسهك دەرجىدە ئىپادىلىنىپ،  ھهققانىیهت
 هقلىقنى یهڭگهن ۋە مۇسۇلمانالرنى ھهق دىنىدىن قایتۇرۇشقا قۇربى یهتمىگهنناھ

  . جاھىلىیهت مانا مۇشۇ ھىجرەت ئارقىلىق مهغلۇبىیىتىنى تهن ئالغان ئىدى
ئىمام ئهھمهد ئىبنى ھهنبهل ئوبدان چۈشهنگهچكه،  ئۇ ئۆزىنىڭ ئېغىر  بۇنى

پ قارامسهن؟ دېگهن سوئالغا ناھهقلىق ھهققانىیهتنى یېڭىدۇ دە : سىناق كۈنلىرىدە
ھهققانىیهت قهلىبلهردە مۇستهھكهم یاشایدۇ ـ دە ؟ مانا بۇ  دۇچ كهلگهندە، 

 . قىلىشىدىن دېرەك بېرىدۇ،  دەپ جاۋاب بهرگهن ھهققانىیهتنىڭ غهلىبه
 یېڭى یىل ئالالھ یېڭى نىئمىتى

ئاخىرقى  شۇالردىن  ، ئالالھ ساڭا سان ـ ساناقسىز نىئمهتلهرنى ئاتا قىلغاندۇر
 بېشىڭغا یېڭى بىر باشنى قوشۇپ،  ئۆمرىڭنى بىر مۇنچه ئالالھنىڭبىرى ـ 

كۈنلهرگه ئۇزارتقانلىقى. بۇنىڭدىن سهن دۇنیانى پایدىلىق تىجارەتگاھقا 
مېھرى ـ شهپقهت پایدا ئېلىپ،  تهقۋادارلىقنى قولغا كهلتۈرۈشتهك   ، ئایالندۇرۇپ

چوڭ  ئالالھنىڭئۆمۇر پۇرسىتى  . ىمجهننهتنى سېتۋېلىشىڭ الز ۋە ئۇ ئارقىلىق
بۇنىڭغا مىڭ مهرتىۋە شۈكرى قىلىش كېرەك،  چۈنكى بۇ  نىئمهتلىرىدىندۇركى، 

 . ئىمان جۇغالنمىسىنى كۆپهیتىشكه بولىدۇ پۇرسهتته یاخشى ئىشالر كۆپىیىپ، 
مۇنداق دېگهن:"یىگىرمه یىل بۇرۇن ئۆلۈپ  ئىمام ئهبۇل فهرەج ئىبنى جهۋزى

بىلهن قهسهمكى،  بۇرۇن مهن ئالالھ  ئالالھ  ، بوالرمىدىم ؟ یاقكهتسهم خۇرسهن 
ھهر بىر كۈندە یېڭى   ، ئىدىم نى بۈگۈنكىنىڭ ئوندىن بىردەك تونۇپ یېتهلمىگهن

مىۋسىنى  ئىلىم ـ مهرىپهت ھاسىل قىلىپ،  ئۆمۈر دەرخىمنىڭ پایدىلىق
 بولىمهن دە؟كۆپهیتىۋاتىمهن ـ دە ؟ ھۇسۇل كۈنى (یهنى قىیامهت كۈنى) خۇرسهن 

بۇالرنىڭ ھهممىسى ۋەھدانىیهت دەلىللىرىنى ھاسىل قىلغان ئۆمۈر مىۋىلىرىدۇر،  
ئازگىلىدىن مهرىپهت ( ئارىپلىق ) چوققىلىرىغا قاراپ ئۆرلهپ،   تهقلىد

 .روھىمنى گۈزەللهشتۇرىدىغان بىلملهرگه ئىگه بولۇۋاتىمهن ئاشۇرۇپ،   قىممىتىنى
هتلىرىم كۆپهیدى،  ئالالھ بىلهن قىلغان تىككهن كۆچ ئاندىن ئۆچرەت ئۈچۈن

سهردارى بولغان پهیغهمبىرىمىزگه ئالالھ تائاال مۇنداق  سودام روناق تاپتى،  كائىنات
 114ئىلمىمنى زىیادە قىلغىن " دېگىن " تاھا سۈرسى،   دېگهن ئىدى:"ئى رەببىم
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 .ئایهت -
ىرى مۇنداق دېگهن ئىدى:"مۆمىن یاشىغانسىرى یاخشىلىقل رەسۇلۇلالھ

 "كۆپىیدۇ
ئابدۇلالھ رىۋایهت قىلغان ھهدىسته رەسۇلۇلالھ مۇنداق دېگهن  جابىر ئىبنى

رىزقىغا ئېرشىشىمۇ سائادەتنىڭ  ئالالھنىڭبولۇپ،   :"بهندىنىڭ ئۆمرى ئۇزۇن
  ."جۈملىسىدىندۇر

  ، ئىلىم ـ مهرىپهت بهك كۆپ  ، ئۆمرىدەك یاشىیالىسام دەیمهن،  چۈنكى نۇھنىڭ
   ."شۇنچه قىممهتتۇر ۋە پایدىلىقتۇر  ، ھاسىل قاللىساڭ ئۇنىڭدىن قانچه

پهزىلىتى ۋە بۇ ئایدا قىلىنغان ئىبادەتنىڭ ئهۋزەللىكى ھهققىدە  مۇھهررەم ئېینىڭ
ئۇنىڭ ئالالھ غا  . ئېیى دەپ ئاتىغان ئالالھنىڭمۇھهررەمنى  رەسۇلۇلالھ

چۈنكى   ، دۇئۇنىڭ ئۇلۇغلۇقىنى ۋە پهزىلىتىنى كۆرسىتى تهۋەلهشتۇرۇلگهنلىكى
خاسىیهتلىك مهخلۇقاتلىرىنىال ئۆزىگه تهۋەلهشتۈرۈپ  ئالالھ تائاال ئاالھىدە

ۋە   یهئقۇب  ، ئىسھاق  ، ئهلهیھىسساالم،  ئىبراھىم سۆزلهیدۇ.مهسلهن : مۇھهممهد
بهندىسى ) دېگهن شهرەپلىك نامدا تىلغا  ئالالھنىڭ ( باشقا بىر توپ پهیغهمبهرلهر

 .ئۆیى دەپ ئۇلۇغ شهرەپنى نامایهن قىلىپ تۇرىدۇ ئالالھنىڭـ ئېلىنغان،  بهیتۇلالھ 
ئېیى بولسا،  تۈرلۈك ئهمهللهر ئىچىدە روزا تۇتۇشمۇ  ئالالھنىڭمۇھهررەم ئېیى 

چۈنكى ئالالھ تائاال:"روزا مهن ئۈچۈن،  مهن ئۆزەم  ئالالھ بىلهن باغلىنىپ تۇرىدۇ، 
دا روزا تۇتۇش كۆپ پهزىلهتكه مۇھهررەم ئېیى مۇكاپاتىنى بېرىمهن"دېگهن. شۇڭا بۇ
رەسۇلۇلالھنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى بایان  ئىگه. ئهبۇ ھۇرەیرە رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ

ئېیى  ئالالھنىڭیاخشى روزا ـ  قىلغان :"رامىزان ئېیىدىن كېیىنكى ئهڭ
كېیىنكى ئهڭ یاخشى ناماز ـ  مۇھهررەمدە تۇتۇلغان روزىدۇر،  پهرىز نامازالردىن

   ." نامازدۇر كېچه ئوقۇلغان
قاتارىغا قوشۇلۇپ،   مۇھاجىرالرنىڭ یېڭى یىلدا یېڭى ! سۆیۈملۈك قېرىندىشىم

چىقماستا تهۋبه  جان ھهلقۇمىدىن  ، ـ ئاي مۇھهررەمنى روزا بىلهن باشلىغىن 1
 ئىشىكلىرىنى قېقىپ،  غهپلهت ئۇیقۇسىدىن ئویغىنىپ،  ئالالھ تهرەپكه

 ! .یۈزلهنگىن
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  سهككىزىنچى پهسىل:

  ئىماننىڭ ھهیۋىتى
ىگه ئاساسهن لىر(پاكىستانلىق مهشھۇر ئالىم شهمس نهۋىد ئوسمانىنىڭ ماقالى

  ئۆزلهشتۈرۈپ تهرجىمه قىلىندى)

  ئىماننىڭ ھهیۋىتى
ئوھۇد مهیدانى ئۇرۇش خارابىسىگه ئایلىنىپ،  ھهممه ئهتراپنى ماتهم قاپلىغان بۇ 

بۈگۈن قانغا چىلىق ـ چىلىق  قایغۇلۇق كېچه ئاچچىق ئهلهمدە قان تۈكۈرمهكته ئىدى.
بولۇپ كهتكهن مهیدان ساھىبلىرى گویا،  ئۈممهتنىڭ قانداق روناق تېپىشى بىلهن 

  قانداق زاۋال تېپىشىنى بىر قېتىم تهجرىبه قىلىپ كۆرگهن ئىدى. 
ئۇالر بۈگۈن ئالالھ ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىنىڭ سىزىقىدىن چىقماي مېڭىپ،  ئازغىنه بىر 

رى خىل،  شۇنچه نۇرغۇن دۈشمهننى بىر دەمدىال مهغلۇبىیهت توپ ئۈممهتنىڭ قوراللى
ئازگىلىغا ئىتتىرىۋەتكهنلىكىنى كۆردى.  ھهمدە یهنه بىر قانچه قهدەملهرنىڭ ئازراقال 
خاتاالشقانلىقى پۈتكۈل ئۈممهتنى كۆزنى یۇمۇپ ئاچقىچه قانداقالرچه مهغلۇبىیهت 

  هن كۆردى. گىردابىغا ئاپىرىپ قویغانلىقىنىمۇ ئۆز كۆزلىرى بىل
ئۇالر بۈگۈن ئاچلىق ھهم ئۇسسۇزلۇق،  ۋە ساناقسىز دەرت ـ ئهلهملهر تۈپهیلى 
مادارى قالمىغان ئازغىنه ئىنساننىڭ چۇشقۇن ئىمانى روھ ۋە ھېسالر قوینىدا،  بىرال 
سىلكىنىش بىلهن تهڭ قانداقالرچه یالقۇنلۇق چوغالرغا ئایلىنىپ،  پوالت ساۋۇتالر 

چلۈك دۈشمهننى تىرە ـ پىرەن قىلىۋېتهلىگهنلىكىنى،  ھهمدە یهنه بىلهن قورالالنغان كۈ
پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ پهقهت بىرال پهرمانىغا خىالپلىق قىلىش بىلهن تهڭ 
قانداقالرچه ئهتراپنى مالىمانچىلىق قاپالپ،  قېرىنداشالرنىڭ ئۆز ـ ئارا تونۇشماستىن 

  كىنىمۇ ئۆز كۆزلىرى بىلهن كۆردى. قاالیمىقان كالال كېسىشكه كېرىشىپ كهتكهنلى
قىسقىسى،  پۈتكۈل دۇنیا مىقیاسىدىكى ئۈممهتلهرنىڭ قانداق تهرەققى قىلىشى ۋە 
قانداق زاۋال تېپىشىنى ئالالھنىڭ سىرلىق خاھىشى تارىختا،  ئهنه شۇنداق بىر قېتىم 

ان تهجرىبه قىلدۇرۇپ كۆرسهتكهن ئىدى. تهجرىبه ئایاغالشقاندىن كېیىن پۈتكۈل جاھ
مادارسىز یاتاتتى. ھهممه ئهتراپنى جىمجىتلىق قاپلىغان بولۇپ،  قانغا بویالغان جهڭ 
مهیدانى بىر خىل سۈرلۈك سۈكۈتنىڭ قوینىدا پۇشۇلدىماقتا ئىدى. خۇددى تىنماي 
شاۋقۇن سېلىپ تۇرىدىغان دېڭىزالر،  كهلكۈنلۈك دولقۇنلىرى كۆتۈرۈلۈشىدىن 

  وخشایتتى.  ئىلگىرى بىردىنال جىمىپ قالغانغا ئ
شۇنداق،  بۇ یهردىمۇ ئاجایىپ كۈچلۈك بىر كهلكۈن دولقۇنلىنىش ئالدىدا تۇراتتى. 
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  ئالالھ مۆمىنلهردىن یهنه بىر قېتىم ئىمتىھان ئالماقچى ئىدى. 
بىردىنال بۇ جىملىقنى بۇزۇپ،  دۈشمهنلهر غهلىبه سازلىرىنى چېلىشقا باشلىدى. 

ش ئۈچۈن شهھۋانىي ناخشا،  ئۇسۇللىرىنى ئایالالر غالىب ئهرلىرىگه مهدھىیه ئوقۇ
باشلىۋەتتى. ئۆزلىرىنى قۇربان قىلىش ئارقىلىق پۈتكۈل ئىنسانىیهتنى بهختىیارلىققا 
ئېرىشتۈرمهكچى بولۇۋاتقان ئهزىمهتلهرنىڭ قېنىنى ئىچىپمۇ،  ئىنتىقام تهشنالىقى 

ه قانمایدىغان بۇ ۋەھشىیلهر مۇجاھىدالرنىڭ جهسهتلىرىنى تېپىپ،  دەسسهشك
باشلىغان ئىدى. قایسىدۇر بىرى یهردە یاتقان شېھىتنىڭ یۈرىكىنى سۇغۇرۇپ ئېلىپ 
ئېغىزىدا چایناشقا كىرىشتى. مهغرۇر دۈشمهنلهرنىڭ بۇ ئهسهبىي نهرە ـ چۇقانلىرى 

  زېمىننى تهۋرىتىپ،  ئاسماننىڭ باغرىنى تىلماقتا ئىدى. 
ھهم مهغلۇبىیهتتىن تهڭال  ئهمما بۇالردىن سهلال یىراقتىكى تاغنىڭ باغرىدا غهلىبه

زەخمىلهنگهن مۆئمىنلهر سۆیۈملۈك پهیغهمبىرىنىڭ قانلىق جاراھهتلىرىنى كۆز 
یاشلىرى بىلهن یۇیۇشقا مهشغۇل ئىدى. مۇجاھىدالردىن ئۆتۈلگهن ئازراقال سهبىیلهرچه 
خاتالىق تۈپهیلى ئالالھنىڭ ئهڭ سۆیۈملۈك پهیغهمبىرى سهللهلالھۇ ئهلهیھى ۋەسهللهم 

لهنگهن بۇنداق جان ئالغۇچ مهنزىرىگه ئۇالرنىڭ قهلب ۋىجدانى ئهمدى قانداقمۇ زەخمى
ھهممه ئهزالىرى  ئوخشاشال   ، بهرداشلىق بېرەلىسۇن؟ ئۇالر گویا قهلب،  تهن،  روھ

زەخمىلهنگهندەك،  ۋۇجۇدىدىكى بارچه تومۇرچىالردىن قان دەریا بولۇپ ئېقىۋاتقاندەك 
دى. دېمهك،  بۈگۈن مۇجاھىدالرنىڭ روھ،  تهنلىرى ئهلهملىك ھېسسىیاتقا چۆمگهن ئى

  قان ۋە یاش بىلهن تهڭال یۇیۇنغان كۈن بولغان ئىدى. 
شۇ تاپتا ئۇالرنى قىلىچالرنىڭ بىسى ئهمهس،  ئهقىدىلهرنىڭ ئهمهلىیىتى 
سېنىلىدىغان،  بىلهكلهرنىڭ زورى ئهمهس،  قهلب،  روھالرنىڭ كۈچى سېنىلىدىغان 

ۇلۇغ یهنه بىر مهنىۋىي جىھاد مهیدانى كۈتۈپ تۇرىۋاتاتتى. تېخىمۇ چوڭ،  تېخىمۇ ئ
ئالالھ ئۇنىڭدا ئاشۇ قهدەملىرى تېیىلىپ كهتكهن مۇسۇلمانالرنىڭ ئىمانىي قۇۋۋېتىنى 
سېناپ كۆرمهكچى ئىدى. بۇ قېتىمقى مهغلۇبىیهتنى دۈشمهننىڭ سانى ھهم قورال 

ن ئازغۇنلىقىدىنمۇ؟ بۇنى كۈچىدىن كۆرەمدۇ یاكى ئۆزلىرىنىڭ دۇنیاغا بىرىلىپ كهتكه
ئوتتۇرىغا چىقارماقچى ئىدى. بۇ باشقا جىھادالرغا سېلىشتۇرغاندا شۇنچه ئاددى ئهمما 

  ئىنتایىن نازۇك جىھاد ئىدى. 
خۇددى ئىككىنچى قېتىملىق جهڭ ئۈچۈن سىگنال چېلىنغاندەك  ئوھۇد 

ىرىغا مهیدانىنىڭ ئۈستىن تهرىپىدىن قوپال بىر ئاۋاز كۆتۈرۈلۈپ،  تاغ چوقىل
ئۇرۇلغانچه كۆكته جاراڭالشقا باشلىدى. بۇ دەل ئهبۇ سوفیاننىڭ ئهۋازى ئىدى. تېخىمۇ 
توغرىراق قىلىپ ئېیتقاندا،  ئۆز غهلىبىسىنىڭ رىئاللىقىغا ئىشىنهلمهي قالغان 

  كۇففارالرنىڭ ئاالقزادە ۋاقىراشلىرى ئىدى. 
مىز بىلهن ئۇالر: "ئوھۇد مهیدانىغا غهلىبه بایرىقىمىزنى قادىیالىغىنى



comwww.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo. 

408 
 

مۇجاھىدالردىكى ئىماننىڭ ھهیۋىتىنى سۇندۇرالىدۇقمۇ،  یوق؟ ناۋادا بۈگۈنكى بۇ قانلىق 
قىلىچلىرىمىز ئۇالرنىڭ قهلبىدە ئىستىبداتلىقنىڭ ھهیۋېتىنى تىكلهپ،  ئىماننىڭ 
ھهیۋىتىنى سۇندۇرالمىسا،  بۇ غهلىبه ئهمهس،  بهلكى چوڭ بىر ئالدىنىش ھهم 

" دەپ ئویالشماقتا ئىدى. ئهنه شۇنداق ۋەھىمىلىك خىیالالر یېڭىلىش بوپ قالمامدۇ؟
  ئۇالرنى ئهنسىز ۋاقىراشقا مهجبۇر قىلىۋاتاتتى. 

  ـ ئاراڭالردا مۇھهممهد ھایاتمۇ؟! گهپ قىلىڭالر،  مۇھهممهد ھایاتمۇ؟! 
زەخىم،  جاراھهتلهر تۈپهیلى مادارسىز یاتقان مۇجاھىدالر ئىمان،  غۇرۇرىغا 

ۋاتقان بۇ زەھهرلىك سوئالنى ئاڭالش بىلهن تهڭال،  غهزەپ بىلهن نهشتهردەك سانجىلى
چاچراپ ئورنىدىن تۇرۇشۇپ كهتتى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم گهرچه زەخمىلهنگهن 
بولسىمۇ،  ئۆزىنىڭ ھایات بهخش نۇرلۇق جامالى بىلهن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ھهممىگه 

رەكلىرىدىكى پارتالش ئالدىدا تهمكىن قاراپ تۇراتتى. شۇ تاپتا مۇجاھىدالرنىڭ كۆك
  تۇرغان ۋۇلقان كهبى غهزەپلىك ھېسسىیاتالر دۈشمهنلهرگه جاۋابهن:

ـ ھهئه ! مۇھهممهد ھایات! ئۇ ئالالھنىڭ زېمىندىكى ئهڭ ئاخىرقى ئۆچمهس 
ئاۋازى! ئۇ ئىنسانىیهتنىڭ دەرت ـ پىغانلىرى ئۈچۈن ئهبهدىیلىك مهرھهم! ئۇ ئىمان ھهم 

ابىدىیسى! ئۇ مهڭگۈلۈك ھهق،  ئادالهت ئىنقىالبى! دۇنیادىكى ئىشهنچنىڭ یىقىلماس ئ
ھهر قانداق بىر كۈچ ئۇنى مهڭگۈ یېڭهلمهیدۇ! مهڭگۈ باش ئهگدۇرەلمهیدۇ! دەپ 
توۋلىۋەتمهكچى بولىۋاتاتتى. ئهمما پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ یېنىككىنه بىر 

ىۋاتقان بۇ غهزەپلىك ئىماسى بىلهن ئۇالرنىڭ كۆكرىكىدە شىددەت بىلهن ماۋۇج ئۇر
  ھېسسىیاتالر دولقۇنى ئۆز ئورنىدا قېتىپال قالدى. 

توغرا،  ئىسالم ھهرگىزمۇ قارشىلىق بىلدۇرۇشنىڭ ۋەھشىیانه نهرە ـ چۇقانى 
ئهمهس،  بهلكى ئۇ ئالالھنىڭ ئاخىرقى ئاۋازى. ئىجابىي،  ئهمهلىي قۈۋۋەتنىڭ بىر نادىر 

  دېڭىزى. 
ق جىمجىتلىقىنى ئۆلۇم ھهم مهغلۇبىیهتنىڭ ئهبۇ سوفیان بۇ دېڭىزنىڭ سىرلى

سۈكۈتى بولسا كېرەك،  دەپ ئویالشقا باشلىدى. ئهمما یهنىال قانداقتۇر بىر نهرسه 
ئۇنىڭ غهلىبه شاتلىقىغا تېكهن بولۇپ سانچىلماقتا ئىدى. راستىنى ئېیتقاندا،  ئۇنى 

قانىیهتنىڭ ئىچ ـ ئىچىدىن سارسىمىگه سېلىۋاتقىنى دەل ئىماننىڭ ھهیۋىتى ۋە ھهق
  ھایاتلىقى ئىدى. ئۇ بىر ئاز جىملىقتىن كېیىن یهنه ۋاقىراشقا باشلىدى. 

  ـ ئاراڭالردا ئهبۇ قاھافه (یهنى،  ئهبۇ بهكرى) ھایاتمۇ؟! 
ئۇ بۇ سوئالنى یهنه قایتىالپمۇ جاۋابقا ئېرىشهلمىگهندىن كېیىن ئاخىرقى قېتىم 

  تېخىمۇ كۈچلۈك ۋاقىراشقا باشلىدى. 
  مهرچۇ؟! ئېیتىڭالر،  ئۆمهر ئىبنى خهتتاب ھایاتمۇ؟! ـ ئۇنداقتا ئۆ

جىمجىتلىق یهنه ھۆكۈم سۈرىۋاتاتتى. ئهبۇ سوفیان ھهر قېتىملىق سورىغان سوئالىغا 
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مۇسۇلمانالرنىڭ جاۋاب بهرمهیۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ،  یېنىككىنه بىرنى تىندى. 
نىشكه باشلىغان ئۆزىنىڭ ھهقىقهتهنمۇ غهلىبه قىاللىغانلىقىغا ئهمدى رەسمى ئىشى

  ئىدى. ئۇ ئۆز لهشكهرلىرىگه قاراپ:
ـ بۈگۈن ئوھۇد مهیدانىدا ئىسالم پۈتۈنلهي تۈگهشتى. ئۇالر ھهممىسى ئۆلدى. مانا 

  بىز غهلىبه قىلدۇق ـ دەپ تهنتهنه قىلىشقا باشلىدى. 
بۇ تهنتهنه گویا زەھهرگه مېلهنگهن قىلىچنىڭ زەربىسىگه ئوخشاش مۆئمىنلهرنىڭ 

دا زىلزىله پهیدا قىلىپ،  غۇرۇر،  ۋىجدانىنى ئۆرتهشكه باشلىدى. قهلب،  روھى
ئۇالرنىڭ قانلىرى قىززىپ،  جاراھهتلىك بهدەنلىرى خۇددى بىر پارتالش ئالدىدا 
تۇرغان ۋۇلقانغا ئایالنغان ئىدى. مۆئمىنلهرنىڭ بېسىۋالغۇسىز غهزەپلىك 

ىپ چىقىۋاتقان "ئالالھۇ ھېسسىیاتلىرى ئۆمهر رەزىیهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ئېغىزىدىن ئېتىل
  ئهكبهر! ئالالھۇ ئهكبهر!"دېگهن نهرە ساداسى بىلهن ئۆز ئىپادىسىنى تاپتى. 

ـ ئى،  ئالالھنىڭ دۈشمىنى! كاززابلىق قىلما! مانا بىز ھهممىمىز ھایات! بىلىپ 
قویغىنكى،  ئالالھنىڭ قۇدرىتى بىزنى شۇنداق ھایات ساقالش بىلهن سهنلهرنى 

  لىرىڭگه یهتكۈزمهكچى! ھاالكهتلىك ئاقىۋەت
ئۆمهر رەزىیهلالھۇ ئهنھۇنىڭ گۇلدۇرمامىدەك ئاۋازىنى ئاڭلىغان ئهبۇ سوفیاننىڭ 
كۆزلىرىگه بىردىنال قاراڭغۇلىق تىقىلىپ،  گویا بېشى ئۈستىدە شىددەت بىلهن چاقماق 
چېقىۋاتقاندەك،  زېمىن ئایىغى ئاستىدىن چىقىپ كېتىۋاتقاندەك تۇیۇلۇپ كهتتى. 

چه قانالر بهدىلىگه قولغا كهلتۈرگهن غهلىبىسى بىراقال یهر بىلهن یهكسان ئۇنىڭ شۇن
بولغان ئىدى. ھېلىدىن بىرى چېلىنىۋاتقان غهلىبه سازلىرىمۇ لهسسىدە توختاپ 
قالدى. ئۇنىڭ تېخى بایامقى كۆتىرەڭگۈ مهغرۇر بېشى ئهمدى خۇددى ئۆلۈكنىڭكىدەك 

دىن كېیىن دەرھال ئىسىگه كهلدىـ دە،  مۆرىسىدە ساڭگىالپ قالغان ئىدى. ئۇ بىر ھازا
بۇ ئوسال ئهھۋالدىن ئۆزىنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈنمۇ یاكى  مۇسۇلمانالرغا مهنىۋىي جهھهتته 
بىر ھۇجۇم قىلىپ بېقىش ئۈچۈنمۇ؟ ئېیتاۋۇر،  نامهلۇم ھېسالر قوینىدا یهنه ۋاقىراشقا 

  باشلىدى.     
زا بىزنىڭ پهرۋەردىگارىمىز ـ ھۇبهل ئهڭ كاتتىدۇر،  ھۇبهل ئهڭ كاتتىدۇر،  ئۇز

  سىلهرنىڭ ئهمهس،  ئۇززا بىزنىڭ پهرۋەردىگارىمىز سىلهرنىڭ ئهمهس. 
بۇنىڭغا جاۋابهن پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ ئىماسى بىلهن ئۆمهر رەزىیهلالھۇ 

  ئهنھۇنىڭ یاڭراق ساداسى ئاسماننى یهنه لهرزىگه كهلتۈرۈشكه باشلىدى. 
لالھ ھهممىدىن ئۇلۇغ! ئالالھ بىزنىڭ مهدەتكارىمىز ـ ئالالھ ھهممىدىن كاتتا! ئا

  سىلهرنىڭ ئهمهس! ئالالھ بىزنىڭ مهدەتكارىمىز سىلهرنىڭ ئهمهس!
ئهبۇ سوفیان ئهمدىلىكته،  پۈتۈن بهدەنلىرىنى چۇلغىۋالغان ھهیرانلىق،  رەشىك ـ 
ھهسهت،  ۋەھىمىلهرنىڭ ئاچچىق ئازابىنى ھېس قىلماقتا ئىدى. ئۇ ئىختىیارسىز 
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داقتۇر بىر خىیالغا چۆكۈپ كهتتى. ئۇ بهلكىم،  "ھهق ساداقهت ئۈچۈن جاننى قان
ئاتىۋەتكهنلهرنى ھالسىزالندۇرغىلى بولسىمۇ،  جىم قىلغىلى بولمایدىكهن. ئالالھنى 
كائىناتنىڭ تهنھا یاراتقۇچىسى دەپ تونۇیدىغان قهلبلهرنى زىدە قىلغىلى بولسىمۇ،  

ىھاد مهیدانلىرىدا سېنالغان مۇجاھىدالرغا سۇندۇرۇپ تاشلىغىلى بولمایدىكهن. ج
پهشۋا تهپكىلى بولسىمۇ،  قورال تاشالتقۇزۇپ،  بویۇن ئهگدۈرگىلى بولمایدىكهن" 
دېگهن یهكۈنلهرنى خىیال قىلغان بولسا كېرەك،  بىردىنال ئىختىیارسىز چۇچۇپ 

م،  ماڭا بىر كهتتى. ۋە قاتتىق یېلىنغان ئاھاڭدا: ـ ئى ئۆمهر! پهرۋاردىگارىڭ بىلهن قهسه
  راس گهپ قىلغىن،  بىز مۇھهممهدنى ئۆلتۈرەلىدۇقمۇ ـ یوق؟ دەپ سوراشقا باشلىدى. 

ـ یاق! ـ  ئۆمهر رەزىیهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ئاۋازىدا ئىماننىڭ زىلزىلىلىك ھهیۋىتى،  
جاسارەت ۋە تهمكىنلىك شۇنداقال كۇففارالرنىڭ خام خىیالىغا بولغان مهسخىرىلىك 

  ادىلهنمهكته ئىدى. نهپرەت ئورتاق ئىپ
  ـ یاق! ئۇ ھایات! ئۇ ھازىرمۇ سېنىڭ ئاۋازىڭنى ئاڭالۋاتىدۇ!

بۇنى ئاڭلىغان ئهبۇ سوفیان ئىختىیارسىز ھالدا :ـ ئهسلىدە مۇنداقكهنـ دە،  
مۇھهممهدنىڭ ئۆلۈم خهۋىرىنى تارقاتقان ئىبنى قهمئهگه قارىغاندا،  سهن ماڭا 

  ىغان ئادەمسهن ـ  دەپ توۋلىۋەتتى.نىسبهتهن تېخىمۇ توغرا،  ھهق گهپ قىلىد
بۇ كۇففارالر سهردارىنىڭ جاۋابىمۇ یاكى باتىل كۈچلهرنىڭ  ئىناۋەت،  ئابرۇي 
ئىمارەتلىرى كۇمبىر ـ كۇم بولۇپ یېقىلغان ئاۋازمۇ؟ بىلىپ بولمایتتى. ئىسالمنىڭ 
بىرجهڭچىسى كۇپۇرلۇقنىڭ نهزىرىدە كاپىرالردىنمۇ بهكرەك ئىشهنچىلىك ئورۇنغا 

كهن ئىدى. گویا باتىل ھهققانىیهتنىڭ بۈیۈكلىكىنى،  زۇلمهت یورۇقلۇقنىڭ ئۆت
ئۇلۇغلىقىنى ئېتىراپ قىلىۋاتاتتى. جاھالهت ئىسالمىیهتنى ماختاۋاتاتتى. پوالت 
ساۋۇتالرغا ئورالغان شۇنچه كۈچلۈك دۈشمهنلهر ئاشۇ ئازغىنه ھارغىن ئىسالم 

  راق چىقىرىشماقتا ئىدى. جهڭچىلىرىنىڭ ئىمانىي ھهیۋىتى ئالدىدا ئاق بای
مانا بۇ ئوھۇدنىڭ قانلىق مهیدانىدىن كېیىن قهلب،  ئىددىیه،  روھ ۋادىلىرىدا 
ئېلىپ بېرىلغان ئىككىنچى قېتىملىق ئاددىي ئهمما ئىنتایىن نازۇك جىھادنىڭ 

  نهتىجىسى ئىدى. 
لب،  مانا بۇ قورال ئورنىغا ئهقىدىلهر ئوتتۇرىسىدا،  بىلهكلهرنىڭ كۈچى ئورنىغا قه

  روھالر ئوتتۇرىسىدا ئېلىپ بېرىلغان غهلىبىلىك مهنىۋىي جىھاد ئىدى. 
مانا بۇ ئوھۇدنىڭ تارىخى مهیدانىدا بىر قېتىملىق مهغلۇبىیهت زەربىسىدىن كېیىن 
مۇسۇلمانالرغا مهڭگۈلۈك سوۋغا قىلىنغان ئىمان ھهیۋېتىنىڭ ئهخالقىي غهلىبىسى 

  ئىدى. 
یتىدىن جانلىنىپ كهتتى. كۇففارالر بىر قېتىملىق ئوھۇد مهیدانى یهنه بىر قېتىم قا

غهلىبىسىدىن كېیىن خۇددى مهڭگۈ ئورنىنى تولۇقلىغىلى بولمایدىغان مهغلۇبىیهت 
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زەربىسىگه ئۇچرىغاندەك غهمكىن ھالدا باشلىرىنى ساڭگىالتقىنىچه مهیداننى تاشالپ 
قىزىل قانالر  ئاستا ـ ئاستا كېتىشىپ باراتتى. ئىسالمنىڭ ھهممه ئهزالىرى قىپ ـ

بىلهن یۇیۇلغان مۇجاھىدلىرى خۇددى شهرقتىن كۆتۈرۈلگهن قىزىل شهپهقتهك 
ئورۇنلىرىدىن تۇرۇشۇپ،  ھهممه ئهتراپقا ئىمان ھهم ئىشهنچنىڭ ھهیۋەتلىك نۇرىنى 

  چاچماقتا ئىدى. 
قۇالق سالىدىغان بولساق،  مانا بۈگۈنكى دەۋرىمىزدىمۇ یهنه شۇنداق ئاددىي ئهمما 

نازۇك جىھاد مهیدانلىرى بىزنى چاقىرماقتا. ئۇنىڭدىكى مهغرۇر باتىل  ئىنتایىن
كۈچلهر "سىلهرنىڭ تومۇرۇڭالردا بۈگۈنمۇ مۇھهممهد،  ئهبۇ بهكرى ۋە ئۆمهرلهرنىڭ 
قانلىرى ئېقىۋاتامدۇ؟!" دەپ چۇقان سالماقتا. دۇنیادىكى بىر مىلیارتتىن ئارتۇق 

كۈت ئىچىدە تىڭشىماقتا. ئهمما مۇسۇلمانالرنىڭ ھهممىسى ئاشۇ چۇقانالرنى سۈ
ئىمان،  غۇرۇرى ئویغاق بىرەر مۇسۇلمان ئارىمىزدىن چاچراپ تۇرۇپ،  ئۇالرغا: "ھهئه! 
ھازىرمۇ بىزنىڭ تومۇرىمىزدا ئاشۇ مۇقهددەس قانالر راۋان. ئالالھ ھهممىدىن ئۇلۇغ! 

هس! ئالالھ ئالالھ ھهممىدىن كاتتا! ئالالھ ھازىرمۇ بىزنىڭ مهدەتكارىمىز سىلهرنىڭ ئهم
ھازىرمۇ بىزنىڭ مهدەتكارىمىز سىلهرنىڭ ئهمهس!" دەپ نهرە توۋالپ جاۋاب بېرىشكه 
تهییار ئهمهس. چۈنكى  دۈشمهننىڭ ھهیۋېتىدىن الغ ـ الغ تىترەۋاتقان بىزنىڭ 
نۆۋەتتىكى ساختا ئىمانىمىزدىن دۈشمهننى ئهیمهندۈرگىدەك بىرەر ھهیۋەت ئۇیاقتا 

ىزنى قانائهت تاپتۇرغىدەك ئهخالقىي ئوبرازنىمۇ تاپقىلى تۇرسۇن،  ئهكسىچه ۋىجدانىم
  بولمایدۇ. ئهمما شۇنداقتىمۇ یهنىال بىز مۇسۇلمان،  یهنىال بىز مۇسۇلمان.

  

  ئاخىرەت تهسهۋۋۇرى
تۈن كېچىنىڭ جىم ــ جىتلىقىدا دۇنیانىڭ ئهڭ سۆیۈملۈك،  پىغانلىق ئاۋازى 

ە سهجدىگاھتىن كۆتىرىلمهكته ئىدى. تهسهۋۋۇر قىلغۇسىز ئازابلىق ناله ــ زارە ئىچىد
بۇ دەل ئاخىرقى پهیغهمبىرىمىز مۇھهممهد سهللهالھۇ ئهلهیھى ۋەسهللهمنىڭ ئاھۇ ــ 
پهریادلىق قهلب ناۋاسى یاڭراۋاتقان مۇقهددەس،  پاك مىنۇتالر بولۇپ،  قۇرئان 

ازاب كهرىمدىكى "سېنىڭ ئىختىیارىڭدا یا ئالالھ! سېنىڭ ئىختىیارىڭدا! سهن بۇالرغا ئ
قىلىشنى خالىساڭ،  بۇالر سىنىڭ بهندەڭ. ئهگهر مهغپىرەت قىلىشنى خالىساڭ،  
سهن چهكسىز قۇدرەت،  ھېكمهتنىڭ ئىگىسىدۇرسهن" دېگهن  ئهشۇ مهڭگۈ سۆزلهر 
ئىسهدەپ یىغالپ كېتىۋاتقان پهیغهمبىرىمىز سهللهالھۇ ئهلهیھى ۋەسهللهمنىڭ مۇبارەك 

  قىلىنماقتا ئىدى. ئېغىزىدا تهكرار ــ تهكرار تىالۋەت
ئاھ! كائىناتنىڭ روھىنى زىلزىلىگه سالغان بۇ مهنزىرىگه نىسبهتهن بۈگۈنكى 
ئىنسان قهلبلىرىنىڭ مانا خۇددى ئۆلۈك تاشالردەك یاكى ھېسسىز مۇزالردەك قېتىپال 
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تۇرغىنىنى قارىمامدىغان؟! ھالبۇكى،  مانا بۈگۈنكى كۈندىمۇ قهلبلهرنى چاك ــ چاك 
چى بۇ ئهبهدىیلىك سادا قۇرئان كهرىمنىڭ مۇقهددەس بهتلىرىدە قىلىپ یېرىۋەتكۈ

مهھشهرنىڭ زىلزىلىسىنى ئهسلىتىپ چاقناپ تۇرماقتا. ھېلىھهممۇ ئۆلۈم 
ئىنسانالرنىڭ جهسهتلىرىنى (ھاالكىتىنىڭ زەررىچه تهسهۋۋۇرى دۇنیانىڭ بارچه 

ب ئالهم ئاسایىشلىرىنى كۆیدۈرۈپ كۈل قىلىۋېتهلهیدىغان) ئهشۇ دەھشهتلىك غایى
تهرەپكه سۆرەپ كېتىپ بارماقتا. ئهمما ئۇنى تىڭشاش بىلهن ئىمان،  ۋىجدانىي 
ئازابتىن تولغىنىپ،  چاچراپ تۇرۇپ كېتىدىغان ئهزىمهتلهر ئارىمىزدىن قېنى نهگه 

  كهتكهندۇ؟! 
بۇ ھهقته بىر قىتىم پهیغهمبىرىمىز سهللهالھۇ ئهلهیھى ۋەسهللهم ساھىبىلهرگه 

ڭ كۆزۈم كۆرىۋاتقان ئهشۇ دەھشهتلىك مهنزىرىلهرنى ناۋادا خىتاب قىلىپ: "مىنى
سىلهرنىڭ كۆزىڭالر كۆرۈپال قالىدىغان بولسا،  شۇ ھامان كۆلكه ــ چاقچاقلىرىڭالرنىڭ 
ھهممىسى یىغا ــ زارە ئېقىنلىرىغا غهرق بوپ كهتكهن بوالتتى" دېگهن ئىدى. شۇ 

ۆزىنى ئۇنۇتقان ساھابىلهرنىڭ چاغدا بۇنى ئاڭالش بىلهن تهڭال ئۇنىڭ تهسهۋۋۇرىدا ئ
یۈرىكى ئېغىزىغا كهپلىشىپ،  ھۆڭرىگهنچه یىغا ــ زارە قىلىش بىلهن مهسجىد 

  ھویلىسىنى بىر ئالغان ئىدى. 
ناۋادا بىز راستىنال پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنى روشهن ھهقىقهت دەپ تونۇیدىغان 

انىنى ئهمهلىي ۋەقه دەپ شۇنداقال تارىختىكى ئىنسانىي پىغانالرنىڭ ئهشۇ تىرىك داست
قارایدىغان بولساق،  ئۇنداقتا ئالالھنىڭ ئهڭ سۆیۈملۈك بهندىسى مۇھهممهد سهللهالھۇ 
ئهلهیھى ۋەسهللهمدەك بىر زاتنى باشقىالرنىڭ غېمىدە كېچه ــ كېچه جهینىمازدىن 
قوپماي یىغالشقا ئۈندىگهن ھهمدە ئۇنى ئاڭالش بىلهنال مىڭلىغان ئهزىمهتلهرنىڭ 

هسكىنلىرى پارە ــ پارە بولۇپ كهتكهن ئهشۇ ئازابلىق تۇیغۇالرنى ئارىمىزدىن قهلب ت
  قېنى كىم باغرىغا بېسىش ئۈچۈن قۇچاق ئاچاالیدۇ؟! 

سىرلىق تارىخ ئاسمىنىغا نهزەر سالىدىغان بولساق،  توختاۋسىز یاش ئېقىنلىرى 
مىڭلىغان  تۈپهیلى گۈزەل رۇخسارىنى قانچىلىغان قارا سىزىقچىالر قاپالپ كهتكهن

ئىنسانىي چىرایالرنى ئۇچرىتىمىز. ئۇالرنىڭ تىنىمسىز ئېقىۋاتقان قهلب یاشلىرى 
ئېتهكلىرىنى نهملىگهن،  پارالق كۆزلىرىدە ئاخىرەتتىكى قورقۇنچلۇق جاۋابكارلىققا 
بولغان قهتئىي ئىشهنچىسى ھهم ئالالھنىڭ ئهپۇ ــ رەھمىتىگه بولغان تهۋرەنمهس 

هن خهۋپ مهھشىرىنى چاقناتقان،  ئاخىرەتنىڭ غېمىدە ئاچ ئىمانىي ئۈمىد نۇرى بىل
یۈرىۋاتقان نىمجان ۋۇجۇدى ھایاتلىق جىھادگاھىدىكى تىغ،  تىكهنلهر بىلهن 
جاراھهتكه تولغان،  ئالالھغا بولغان تهقۋالىق ۋە ئىشقى ــ مۇھهببهت تهپتىدە پۈتۈن 

ئاھۇ ــ زارلىرى قهلب  ئهزایى یالقۇنلۇق چوغقا ئایالنغان،  تهڭ كېچىدىكى پىغانلىق
روھلىرىدىن ۋۇلقاندەك ئېتىلىپ چىقىپ،  كېچه سۇكۇناتلىرىنىڭ باغرىنى 
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تېشىۋاتقان،  بهزىدە شىرىن ئۇیقۇ،  ئىللىق یوتقانلىرىنى چۆرۇپ تاشالپ،  یهر 
یۈزىدىكى جهینىمازدا سهجدىدىن قوپمایۋاتقان،  یهنه بهزىدە ئۇزۇنغىچه رۇكۇدا 

ىپ یىقىلىۋاتقان،  ئهنه قایسىدۇر بىر زاتنىڭ ئالالھدىن تۇرغانلىقىدىن ھۇشسىزلىن
تىلهۋاتقان تىلهكلىرىدە دۇنیانىڭ لهززەت،  ھوزۇر ــ ھاالۋەت تىلسىملىرى 
پاچاقلىنىۋاتقان،  ئهنه ئهبۇ بهكرى رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ شاختا ئویناۋاتقان قۇشنىڭ 

"ئاھ! كاشكى  غهمسىز سایراشلىرىنى ئاڭالپ،  ھهسرەتلىك كىچىك تىنغان ھالدا
مهنمۇ قۇشقاچ بولۇپ كهتكهن بولسام،  ئاخىرەتتىكى جاۋاپكارلىقنىڭ خهۋپىدىن روھىم 
ئازات تاپقان بولمامتى" دەپ ئۆز ــ ئۆزىگه خىتاب قىلىۋاتقان،  ئهنه ئۆمهر رەزىیهلالھۇ 
ئهنھۇ ئهرزىمهس قۇم زەررىلىرىنى مهھكهم باغرىغا بىسىپ،  ئۇنىڭ مهھشهردە 

وقلىقىغا زوقلىنىۋاتقان،  ئهنه ھهبباب ئىبنى ئىرت رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ جاۋاپكارلىقى ی
ئىسالمنى قوبۇل قىلىش بهدىلىگه تارتقان جان ئالغۇچ ئهزىیهتلىرى ۋە جىھاد 
مهیدانلىرىدا بهدەنلىرىنى تىتما ــ تىتما قىلىۋەتكهن ساناقسىز جاراھهتلىرى تۇپهیلى 

! ناۋادا ئاخىرەتنىڭ ئىنئاملىرى ماڭا مۇشۇ كېسهل كارۋېتىدا یاتقان تۇرۇپمۇ "ئاھ خۇدا
پانى دۇنیادىال بېرىۋېتىلگهن بولسا،  قىیامهتته قورۇق قول قاالرمهنمۇ؟" دېگهن غهم 
بىلهن ئېسهدەپ یىغالپ كېتىۋاتقان،  ئهنه چۇچۇپ ئویغۇنۇپ كهتكهن ئهمر ئىبنى 

لىرىمنى تىلغا ئاس رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ ئۆز ئوغلى ئابدۇلالھغا "مېنىڭ جهڭدىكى ئۇتۇق
ئالماڭالر،  جان پىدالىقىم ۋە قۇربانلىقلىرىمنى سۆزلهپ یۈرمهڭالر،  تېخى مهندىن 
تهۋھىدنىڭ تهقهززالىرى تۇلۇق ئورۇندالدىمۇ،  یوق؟ ئاخىرەتته ئالالھۇ زۇلجهاللنىڭ 
ئالدىغا زادى قانداق ھالهتته ھازىر قىلىنىمهن؟ بۇنىڭغا كىممۇ بىر نېمه دېیهلىسۇن" 

،  ئهنه پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمدىن دۇنیادىال جهننهتنىڭ بىشارىتىنى دەۋاتقان
ئاڭالپ بولغان خهلىپه ئۆمهر ئىبنى خاتتاب رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ یهنىال ئالالھنىڭ قهھرى 
ــ غهزەپىنىڭ تهسهۋۋرىدا قورقۇنۇشتىن الغىلداپ تىترەپ "ئهگهر قىیامهت كۈنى 

دەپ  “پهقهت بىرال كىشى دوزاققا تاشلىنىدۇپۈتكۈل ئىنسانالر مهغپىرەت قىلىندى،  ”
جاكارالنسا،  ئهشۇ بهخىتسىز دەل مهن بولۇشۇم مۇمكىن،  دەپ قورقىمهن" دېگىنىچه 
ئۈنلۇك ۋاقىراپ كېتىۋاتقان،  ئهنه ئۇ پۇخراالرنىڭ ئۆز ئۈستىدىكى ھهق ــ ھوقوق 

ېغىر یۈكلىرىنى یېنىكلىتىشنىڭ ھهلهكچىلىكىدە،  یوقسۇزالرنى یوقالش ئۈچۈن ئ
ئاشلىق تاغارلىرىنى ئوشنىسىگه ئارتىپ،  پىژ ــ پىژ ئاپتاپقا پهرۋاسىز سهھرامۇ ــ 
سهھرا چىپىپ یۈرىۋاتقان،  "مهن بىر دەم كۆتىرىۋاالي" دەپ تهكلىپ بهرگهن 
ئىخالسمهن خىزمهتكارىغا: "ھېچكىمگه كىچكىم ئهسقاتمایدىغان قىیامهت كۈنى 

مهیسهن ــ دە، " دەپ جاۋاپ بېرىۋاتقان،  ھامان مىنىڭ یۈكۈمنى كۆتىرىشىپ بىرەل
ئهنه ئۆمهر ئىبنى ئابدۇل ئهزىز رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ ئۆزىنىڭ مىسلىسىز روناق تاپقان 
خهلىپىلىك شان ــ شهۋكىتىنى،  ۋە ئالتۇن ــ كۈمۈچكه تۇلغان ھىساپسىز 



comwww.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo. 

414 
 

غهزىنىلىرىنى بىر چهتكه قایرىپ قویۇپ،  كۆركهم جىسمىنى كىر كىیهملهر بىلهن 
ۇپرىتىۋاتقان،  بۇنىڭغا چىداپ تۇرالمىغان كۆیۇمچان پۇقراالر سهۋەبىنى سورىغاندا،  ئ

ئۇنىڭ ئایالى "ئالماشتۇراي دېسه،  ئۈچىسىدىكىدىن باشقا ئىككىنچى بىر قۇر كىیىمى 
بولمىس" دەپ جاۋاپ بېرىش بىلهن پىقىرلىقنىڭ ھهقىقىي ماھىیىتىنى یورتۇپ 

  بېرىۋاتقان،  
زىرىدىكى دۇنیا ھایاتى ئهشۇ پانى ئارزۇ ــ ئارمانالر بىلهن دەرۋەقه،  ئۇنىڭ نه

بىزەپ یۈرۈشكه ئهرزىگۇدەك نهرسه ئهمهس ئىدى. شۇڭا ئۇ دۇنیانىڭ ئالۋۇن قاپلىغان 
چۆللىكلىرىدە گۇیاكى مهنزىلى یېراق،  ئهمما بىر تىنىققىمۇ ۋاقتى یوق ئالدىراش 

  مۇساپىردەك كۈن ئۆتكۈزدى. 
مهن ”ا ئهنھا دۇنیادىكى ئهڭ شهپقهتلىك دادىدىن "قىزىم! ئهنه فاتىمه رەزىیهلالھ

پهیغهمبهرنىڭ یۈرەك پارىسى بولغاچقا قىیامهتتىكى قاتتىق سوراققتىن ساقلىنىپ 
دەپ ئویالپ قالمىغىن،  ئالالھ بىلهن قهسهمكى،  ئۇ كۈنى ھېچقانداق كۈچ  “قالىمهن

ەرنى ئاڭالپ،  ئاقىۋەتنىڭ ئالالھنىڭ قارارىنى ئۆزگهرتهلمهیدۇ" دېگهن ئىبرەتلىك خهۋ
قورقۇنچىسىدا دۇنیانىڭ بارلىق ئاسایىشلىرىدىن ۋاز كېچىۋاتقان،  ئهنه كۇپپارالرنىڭ 
ۋەھشىیانه قىیىن قىستاق،  زىنجىر ــ كىشهنلىرى بىلهن  ھهممه ئهزایى چىلىق ــ 
چىلىق قان بولۇپ كهتكهن سۇمهییه رەزىیهلالھا ئهنھا جان ئۈزۇش ئالدىدىكى 

تهشنالىقىدىمۇ "مهن ھېلىھهممۇ ئالالھنى بىر دېیىشتىن یانمایمهن،   ئۈسسۈزلۇق
تهۋھىد ئهقىدىسى مىنىڭ ھایاتىم،  ئۇنىڭ ئۈچۈن جاننى تهسهددۇق ئهیلهیمهنكى،  
ھهرگىزمۇ ئاخىرەتته ئهبىدىلىك غهلىبىگه سازاۋەر قىلىدىغان بۇ ئهقىدەمدىن ۋاز 

سۆرىلىپ،  زەخىم،  جاراھهتلهر كهچمهیمهن" دەۋاتقان،  ئهنه تۆمۇر زەنجىرلهردە 
تۇپهیلى پۈتۈن ئهزایى تىتما ــ تىتما بولۇپ كهتكهن بىالل رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ 

ئالالھ بىر،  ئالالھ بىر!) )“ئهل ئهھهد،  ئهل ئهھهد”دۇشمهننىڭ ئهسهبىي قۇالقلىرىغا 
دېگهن توختاۋسىز،  یاڭراق سادالىرى بىلهن زەرب ئۇرىۋاتقان،  ئهنه ئوسمان 

یهلالھۇ ئهنھۇ ئىنسانىیهتنىڭ ئهڭ ئاخىرقى مهنزىلىنى تهسهۋۋۇر قىلىش بىلهن ئۆز رەزى
روھىنى چۇچۇتۇپ،  دۇنیانىڭ مهدھۇشلۇق ئارامگاھلىرىدىن یىراق،  شىغىل ــ تاشالر 
ئۈستىدە ئوڭدىسىغا یاتقىنىچه،  تېخى كۆزىمۇ كۆرۈپ باقمىغان ئاخىرەتنىڭ ئهشۇ 

لدىغا كهلتۈرۈپ،  ئۇیاق ــ بۇیاققا تىنىمسىز قورقۇنۇشلۇق مهنزىرىلىرىنى كۆز ئا
ئۆرىلىۋاتقان،  تارىخنىڭ مهلۇم بىر زۇلمهت قاپلىغان داۋانىدا قاتىل قىلىچالرنىڭ 
قورشاۋىغا قالغان تۇرۇقلۇقمۇ،  "بىر كۈنى چوقۇم ئالالھنىڭ دەرگاھىدا ھېساپ 

ىشتىن ھهزەر بهرمىسهم بولمایدۇ" دېگهننى ئویالپ،  مۇسۇلمانغا قارشى قىلىچ كۆتىر
ئهیلهۋاتقان،  ئهنه ئهلى رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ كېچه ئاسمىنىدا ئېقىپ كېتىۋاتقان 
یولتۇزالرغا قاراپ،  ئاخىرەت تهسهۋۋۇرىدا،  خۇددى سۇدىن ئایرىلغان بىلىقتهك،  
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یاكى چایان چاققان ئادەمدەك ئازابلىق تىپىرالپ،  بۇلدۇق ــ بۇلدۇق یىغلىغانچه 
"ئى دۇنیا! مىنى ئالدایمهن دېمه،  سهن مهن بىلهن ئوینۇشۇپ،  دۇنیاغا خىتاب قىلىپ 

سۆیۈملۈك بوالي دەۋاتامسهن؟ ئهپسۇس! مىڭ ئهپسۇس،  مهن ئاللى بۇرۇن سىنى ئۈچ 
تاالق قىلىپ بولغان،  ئهمدى ئۇنىڭدىن یانغىلى بولمایدۇ،  سىنىڭ ئۆمرۇڭ قىسقا،  

هتلىك،  تهییارلىق چال" دەپ نىشانىڭ رەزىل،  ئهمما سهپىرىم ئۇزۇن،  یولالر دەھش
توۋالپ كېتىۋاتقان،  ئهنه ئهبۇ ھۇرەیرە رەزىیهلالھ ئهنھۇ قىیامهت كۈنى ئهڭ دەسلهپ 
شۆھرەت خۇمار قارى،  رىیاخۇر باي ۋە ئاتاق پهرەس مۇجاھىدتىن ئىباەرت  ئۈچ 
كىشىنىڭ جاۋاپكارلىققا تارتىلىدىغانلىقىنى،  دوزاق ئوتىنىڭ بىرىنچى بولۇپ،  ئهشۇ 

ۇچهیلهننى ئۆز قوینىغا ئالىدىغانلىقىنى مهزمۇن قىلغان ھهدىسنى سۆزلهپ ئ
بېرىۋېتىپ قورقۇنۇش شىددىتىدە بىشى قىیىپ،  كهینى ــ كهینىدىن یىقىلىپ 
چۈشىۋاتقان،  بۇ ھهدىسنى ئاڭلىغان شهقیائۇز زۇھا رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ زار ــ زار 

ىڭ ئالدىغا بارغاندا،  شۇنچه یىغلىغىنىچه ئهمىر مۇئاۋىیه رەزىیهلالھۇ ئهنھۇن
مۈستهھكهم ھۆكۈمرانلىق ئۈلگىسىنى یاراتقان مۇئاۋىیه رەزىیهلالھۇ ئهنھۇمۇ یاخشى 
ئهمهللهردىن ئىلىنىدىغان بۇ جان ئالغۇچ جاۋاپكارلىقنىڭ تهسهۋۋرىدا،  ساقال یۇلۇپ،  

تۇپهیلى  پهریاد چىكىۋاتقان،  ھهتتا ئۆزىنى تۇتالماي ئۇزۇنغىچه ئىسهدەپ یىغلىغانلىقى
  تىنىقى ئىچىگه چۈشۈپ كېتىپ،  جان ئۈزۈشكه تاس قىلىۋاتقان. 

ناۋادا بىز بۇ پىغانلىق تارىخنىڭ ئىككىنچى بىتىگه قارایدىغان بولساق،  
كېچىلهرنىڭ قاراڭغۇ سۇكۇناتلىرىدا ئاخىرەت خهۋپىدىن ئاھ ئۇرۇش بىلهن ئۆز 

دەل ئهھنهف ئىبنى قهیس ۋۇجىدىنى پۇچىالۋاتقان یهنه بىر زاتنى ئۇچرىتىمىز. بۇ 
رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ بولۇپ،  ئۇنىڭ یالغۇز بىر قانچه كېچىسى ئهمهس،  بهلكى بارلىق 
كېچىلىرى ناله ــ پهریات قىلىش بىلهنال ئۆتۈپ كېتهتتى. ئۇ ھهر كۈنى دېگۈدەك تهڭ 
كېچىدە "ئى نهپسىم! سهن نېمه دەپ ئهشۇنداق ئىشالرنى قىلغانسهن؟ نېمه دەپ 

بۇنىڭدىنمۇ دەھشهتلىك ئوتقا دۇچار قىلىدىغان ئهشۇ گۇناھنى سادىر ئاقىۋەتته 
قىلغانسهن؟" دېگىنىچه الۋۇلداپ تۇرغان شام ئوتىدا ئالقىنىنى كۆیدۇرۇپ،  ئۆز ــ 
ئۆزىنى ۋىجدانىي سوتقا تارتتى. پۈتۈن ئىسسیادى قورقۇنۇشلۇق دوزاق ئوتىنى 

ئهمهلىي تهپتىنى  ھىس قىلىش  تهسهۋۋۇر قىلىش بىلهنال ئهمهس،  بهلكى مانا شۇنداق
بىلهن غهرىق بولۇپ كهتكهن بولغاچقا،  دۇنیانىڭ ئوتىدا پىژىلداپ كویىۋاتقان 
ئالقىنىنىڭ چىدۇغۇسىز ئىچىشىشلىرىنى سهزمهیتى. ئۇنىڭ ئاخىرەتشۇناس ئویغاق 
كېچىلىرىنىڭ ھهممىسى ئهنه شۇنداق ئۆز روھىغا ۋىجدانىي ماالمهت تىغلىرىنى 

قىلغان ئهمهللىرىنى بىر ــ بىرلهپ ساناپ چىقىش بىلهن ئۆتۇپ  سانجىش بىلهن ۋە
كهتسه،   كۈندۈزلىرىنىڭ كۆپ قىسمى ھایاتلىق ئۇیقۇسى تاماملىنىدىغان ئاخىرەت 
سهھىرىنىڭ تهسهۋۋۇرىدا ئۆز تۈرمىشىغا كۆڭۇل بۆلۇشكىمۇ ۋاقىت ئاجرىتالماي ئۆتۇپ 
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دېگۈدەك روزا ئاچلىقى ۋە  كېتهتتى. چۆللۇكنىڭ پىژ ــ پىژ ئاپتاپلىرى ھهر كۈنى
ئۇسسۇزلىقى تۇپهیلىدىن ئىچ ــ باغرى تارتىشىپ،  كارنایلىرى ئوتۇندەك قۇرۇپ 

  كهتكهن ئهشۇ ھالسىز ۋۇجۇدىنى داغلىماي ئۆتمهیتى. 
ئاخىرى ئۇنىڭ كۈچ ــ قۈۋەتكه تۇلغان یاشلىق دەۋرى قورقۇنچلۇق تهسهۋۋۇرنىڭ 

ئۆتۇپ كېتىپ،  مانا ئهمدى دەرت ــ  تىرىك داستانىنى كېچهـ كۈندۈز یېزىش بىلهن
ئهلهمدىن خالى بواللمایدىغان قېرىلىق دەۋرىنىڭ بوسىغىسىغا قهدەم قویدى. ئۇنىڭ 
قېرىغانچه زەئىپلىشىشكه باشلىغان جىسمىغا ئهگىشىپ،  چېكىۋاتقان ئاھ ــ 
پهریاتلىرى پهس كویغا چۈشۈش ئۇیاقتا تۇرسۇن،  ئهكسىچه تېخىمۇ ئۇلغىیىپ 

باشلىدى. چۇنكى ئهمدىلىكته ئۇ ئىنسان ھایاتىنىڭ ئهڭ ئاخىرقى ئىنتایىن  یالقۇنالشقا
نازۇك ھهل قىلغۇچ باسقۇچىنىڭ تېخىمۇ یىقىنالپ قالغانلىقىنى سهزمهكته ئىدى. 
ئىنسان ھایاتى بویىچه قول،  پۇتلىرى ئارقىلىق  یاخشى یاكى یامان تهرىزدە یېزىپ 

تۇنجى قىتىم ئۆز كۆزى بىلهن كۆرىدىغان  پۈتكهزگهن ئهشۇ مهۋھۇم ھایاتلىق داستانىنى
ھېساپ كۈنىنىڭ مهنزىرىسى  تېخىمۇ یىقىنالپ قالغاندەك ئىدى.  ئىنسانىیهتنىڭ 
ئهیىپ ــ نۇقسانلىرىغا سهمىمىي كۆڭۇل بۆلۈش یاكى باشقىالردىن قۇسۇر تىپىش بىلهن 

ۆرگهندە،  ئۆمرى ئایاقالشقان ئۆتكۈر نهزەرلهر تۇنجى قىتىم ئۆز ۋۇجىدىنىڭ ئهكسىنى ك
شادلىقتىن مهستانه یاكى ھهسرەتتىن بىھۇش بولۇپ كېتىدىغان قىیامهت كۈنىنىڭ ئاز 
قالغانلىقىنى ھېس قىلماقتا ئىدى. شېرىن ئویقۇ،  لهززەتلىك تائامالر تۇپهیلىدىن ئۆمۈر 
بویى پارقىراپ ئۆتكهن ئاپئاق چىرایالرنى بىردىنال رەزىللىكنىڭ قارا داغلىرى بىلهن 

قاباھهتلىك قورۇقلىرى بېسىپ كېتىدىغان مهھشهر كۈنىنىڭ بىر غىرىچال  ھاالكهتنىڭ
قالغانلىقنى سهزمهكته ئىدى. ھهمدە یهنه ئاخىرەت ۋە ئىنسانىیهتنىڭ غېمىدە 
سارغىیىپ ئۆتكهن چىرایالرنى جهننهتنىڭ دەسلهپكى تاڭ قویاشى نۇرغا 

الدىدا تۇرغانلىقنى چۈمدۈرىۋېتىدىغان ئهشۇ بهختىیار مىنۇتالرنىڭمۇ قوچاق ئېچىش ئ
  كۆرمهكته ئىدى. 

ئهھنهف ئىبنى قهیس رەزىیهلالھۇ ئهنھۇنىڭ مۇشۇ یاشقا كهلگهندىمۇ یهنىال ئۈزمهي 
روزا تۇتۇپ كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرگهن بىرسى كۆیىنگهن ئاساستا: "ئۆزىڭىزنى ئۆلۇمگه 

دى. ئىتتىرمهكچىمۇ؟ قېرىغان جىنىڭىزغا ئىچىڭىز ئاغرىسا بولمامدۇ؟" دەپ سورى
بۇنى ئاڭلىغان ئهھنهف ئىبنى قهیس رەزىیهلالھۇ ئهنھۇنىڭ قهلب روھلىرىدىن ئېتىلىپ 
چىقىۋاتقان ھهسرەتلىك پىغانالر كۆزلىرىدىن تارامالپ ئاققان یاشلىرى بىلهن ئۆز 
ئىپادىسىنى تاپماقتا ئىدى. ئۇ كۆیىنگىچه ھهسهرتلىك قاراپ: "مهن پۈتۈن ھایاتىمنى 

قىلىپ ھالسىزلىنىپ كهتكهن،  ئهمما یهنىال ئۇنىڭ  تهییارلىقى ئۈچۈنال سهرپ
داۋانلىرى شۇنچه مۈشكىل،  ئۆتهڭلىرى شۇنچه مۇرەككهپ بۇ ئۇزۇن سهپهرنى سهنمۇ 

  ئازراق تهسهۋۋۇر قىاللىساڭ ئىدىڭ كاشكى!" دەپ جاۋاب بهردى. 
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تېخىچه كۆزلىرى كۆرۇپ باقمىغان ئاخىرەتتىكى سوراق كۈنىنىڭ تهسهۋۋرىدا 
كىۋاتقان پىغانلىق یاشلىرىغا قوشۇپ بىر كۆزىنىمۇ پۈتۈنلهي ئېقىتىپ تىنىمسىز تۆ

تاشلىغان ئهسۋەد ئىبنى یهزىد رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ بىر قىتىم قۇملۇق چۆلدە تۆگىسىنى 
یېتىلهپ كېتىپ باراتتى. تۆگه گهرچه چۆللۈكته تىز یۈرەلهیدىغانلىقى بىلهن تونۇلغان 

م قویاشنىڭ پىژ ــ پىژ ئاپتىپىغا بهرداشلىق ئاالھىدە جهڭگىۋار بولسىمۇ،  بۇ قىتى
بىرەلمهي ھالىدىن كېتىپ قالغان ئىدى. ئهمما ئۇ ئۆز ئىگىسىنىڭ،  یهنى،  پۈتۈن 
ئۆمۈرىنى ئالالھنى ئهسلهپ یىغالش بىلهن ئۆتكهزگهن،  ھازىرمۇ روزا ئاچلىقىغا ۋە 

زىد رەزىیهلالھۇ چىدىغۇسىز ئۈسسۇزلىقىغا پهرۋاسىز سهپهر قىلىۋاتقان ئهسۋەد ئىبنى یه
ئهنھۇنىڭ چىدامچانلىقتا ئۆزىدىن نهچچه قهدەم ئېشىپ كېتىۋاتقانلىقنى بىلمهیتى. 
ئۇنىڭ لهۋلىرى قۇرۇپ،  كۆكىرىپ كهتكهن،  چىرایى ھالسىزلىقتىن پۈتۈنلهي 
سارغىیىپ كهتكهن بولسىمۇ،  قۇملۇقتا یهنىال تۆگىسىنى سورىگهندەك یېتىلهپ 

  كېتىپ باراتتى.  
چىلىكنىڭ ئهنه شۇنداق مۇشهققهتلىك باشقۇچلىرىدىمۇ ئۇنى چۇڭقۇر ئاھ! بهندى

روھىي مهمنۇنىیهتتىن ھۇزۇرالندۇرىۋاتقان زادى قانداق ئىشهنچ ۋە زادى قانداق 
بهختنىڭ ئىنتىلىشچان مهھلىیالىقىدۇر؟! قېنى بىزنىڭ تهسهۋۋۇر كۆزلىرىمىز شۇ 

  ھهقىقهتنى كۆرۈپ یېتهلهرمۇ؟!  
  ئازراق ئىچىڭىز ئاغرىسۇن. ــ جىسمىڭىزغا بولسىمۇ

  دۇنیا ئۇنىڭغا كۆیىنىپ شۇنداق دەۋاتاتتى. 
  ــ مانا ئىچ ئاغرىتىۋاتىمهنغۇ؟! 

ھهزرەتى ئهسۋەد ئىبنى یهزىد رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ قهتئىي ئىشهنچكه تولغان ھالدا 
خىتاب قىلماقتا ئىدى. ئۇ: "ئهجىبا مۇشىنىڭ ئۆزى جىنىمغا ئىچىمنى ئاغرىتقانلىقىم 

ۇ؟ دۇنیانىڭ بارچه شېرىن لهززەتلىرى ئىنسانغا ئاسىیلىق قىلىدىغان،  ھهر ـ ئهمهسم
ھهركاتتا تاغدەك مۇستهھكهم قامهتلىك جىسىمالرمۇ،  دۇنیانىڭ بارچه شانلىق 
ھهقىقهتلىرىنى گویا بىر قىتىم كۆرگهن چۈشتهكال ھېس قىلىدىغان،  ھهتتا ھهممه 

الالھنىڭ رىزالىقىدىن باشقا ئىككىنچى ئهتراپقا ئوت چاچرىتىۋاتقان قىیامهت بىلهن ئ
بىر ھهقىقهت مهۋجۇت بولمایدىغان ئهشۇ ئاخىرەت كۈنىدە مهن ئۆز جىسمىمغا ئازاب 

  ئهمهس،  راھهت یهتكۈزەي دەۋاتىمهنغۇ؟!" دەپ جاۋاپ بهردى. 
دەرۋەقه،  قازا ۋە قهدەرنىڭ دائىرىسى ئىچىدىكى ئىنسانىیهت كارۋانلىرىنىڭ 

اتقان مانا بۇ مۇشهققهتلىك مۇساپىنىڭ تۇنجى مهنزىلى دەل كېلىشىنى كۈتۈپ تۇرىۋ
نامازدىنال ئىبارەتتۇر. ئهمما بۈگۈنكى بىز مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆیلىرىدىن نېمه 
ئۈچۈنكىنتاڭ؟! یهنىال جهینىمازنىڭ دېرىكىنى ئالغىلى بولمایدۇ. ئىسالمنىڭ جامائهت 

ۇ،  ئۆیدىكى جهینىمازدا ئادا نامىزىغا قاراتقان قاتتىق ئهھكاملىرى بویىچه بولغاندىغ
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قىلىنغان نامازالر جانسىز،  یېرىم ناماز بولۇشتىن باشقا ساالھىیهتكه ئىگه بواللمایدۇ. 
بولۇپمۇ دىنىمىزدا خۇپتهن بىلهن بامدات نامىزىغا شۇنچىلىك قاتتىق ئهھمىیهت 

ىمىز بېرىلگهنكى،  ھهتتا ئۆز دۈشمهنلىرىگىمۇ مهغپىرەت دۇئاسى قىلىدىغان پهیغهمبىر
سهللهلالھۇ ئهلهیھى ۋەسهللهمدەك باغرى یۇمشاق زات ئهشۇ ئىككى نامازنى ئۆیىدە 
ئادا قىلغۇچىالرغا ئۆزىنىڭ ئاجایىپ شىددەتلىك غهزەپ نهپرىتىنى بىلدۈرگهن ئىدى 
ۋە بۇ ھهقته تۇختۇلۇپ: "ئهگهر بىگۇناھ ئایالالر ۋە ئۇششاق بالىالرنىڭ ئۆیدە 

ن بولسا،  ئىنسانالر ئارىسىغا قوپۇرۇلغان شهیتانىي ماۋجۇتلىقى توسالغۇ بولمایدىغا
سېپىلالردىن ئىبارەت ئهشۇ ئۆیلهرگه چوقۇم ئۆز قولۇم بىلهن ئوت قویغان بوالتتىم" 

  دېگهن ئىدى. 
ئىنىقكى،  مانا شۇنداق نازۇك چاغالردا مهسجىدكه بارمایدىغان،  جامائهتنىڭ 

ەرۋازىلىرىنى مهھكهم تاقاپ یىقىملىق،  پاك سادالىرىنى ئاڭالپمۇ،  ئۆیىنىڭ د
ئۇخالیدىغان ئىنسانالرنىڭ قانداق ئۇلۇغ بایلىقتىن مهھرۇم بولىدىغانلىقىنى،  ئۇنداق 
ئۆیلهرنىڭ ئۈستىگه ئىالھىي ئازابنىڭ قانداق یالقۇنلۇق تاغلىرى گۆمۈرلۈپ چۈشۈش 
ئالدىدا تۇرغانلىقىنى ھېچكىشى بىرنېمه دېیهلمهیدۇ. شۇنداقال ھهر ئىككى ئالهم 

ۈچۈن رەھمهت قىلىپ ئهۋەتىلگهن پهیغهمبىرىمىز سهللهلالھۇ ئهلهیھى ۋەسهللهمنىڭ ئ
ئهشۇ غهزەپ ــ نهپرەتلىك سۆزلىرىدە ئىنسانىیهتنى زادى قایسى خىل ھاالكهتتىن 
ساقالپ قىلىش ئىستىكىنىڭ یوشۇرۇنغانلىقىنىمۇ ھېچكىشى بىرنېمه دېیهلمهیدۇ. 

،  بىز مۇسۇلمانالر خۇپتهن بىلهن ئهمما بهلكىم شۇنىڭ ئۈچۈنال بولسا كېرەك
بامداتنىڭ ئهشۇ نازۇك لهھزىلىرىدە مهسجىدلىرىمىزدىكى یېرىم ــ یاته جامائهت 
روھىنىڭ بىزلهرنى "قېنى ئاخىرەتنىڭ ھهقلىكىگه ۋە ئاخىرەت ئازابىنىڭ ئۇنىڭدىنمۇ 
كاتتا قورقۇنۇشلۇق ھهقىقهت ئىكهنلىكىگه چىن قهلبىدىن ئىشهنگهن قىرىنداشالر 

ھال سهپكه كهلمهمسىلهر؟!" دەپ ئازابلىق نىدا قىلىۋاتقانلىقىغا پهرۋاسىز غهپلهت دەر
ئۇیقىمىزغا مهستانه پۇشۇلداپ یاتىدىغاندىمىز. دېمىسىمۇ،  بۇنداق مهنىۋىي ئۆلۈمگه 
مهھكۇم بولغان ئىنسانالردا تۇنجى تهكبىر بىلهنال جامائهت سىپىگه قىتىلىشنىڭ 

  ئىشتىیاقى نهدىمۇ پهیدا بولسۇن دەیسىز؟  ئۇلۇغۋار ساۋابىنى ھاسىل قىلىش
لىكىن شۇنىسى ئىنىقكى،  ئاخىرەتكه بولغان ئىمان بىلهن ئىشهنچ قهلب،  
روھالردىن چۇڭقۇر ئورۇن ئااللدىغانال بولسا،   ئىنسان ھایاتىدا باشقىچىال بىر 
ئىنقىالۋىي ئۆزگىرىش پهیدا بولماي قالمایدۇ. ئاندىن خۇددى ھهزرەتى ئهئمهش 

یهلالھۇ ئهنھۇغا ئوخشاش یهتمىش یىللىق ھایاتى داۋامىدا بىر قىتىممۇ تۇنجى رەزى
تهكبىرنى قولدىن بېرىپ قویمایدىغان نامازخان ئهزىمهتلهرمۇ بارلىققا كېلىشكه 
باشالیدۇ. خۇددى ھهزرەتى رەبىئ رەزىیهلالھۇ ئهنھۇغا ئوخشاش قىرىلىقنىڭ زەئىپلىكى 

ۋالغان ئهھۋالدىمۇ یهنىال ئۆمىلهپ مهسجىدكه بىلهن جىسمانى پالهچلىك تهڭال چىرمى



comwww.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo. 

419 
 

بارىدىغان ھهقىقىي مۆمىنلهر پهیدا بولۇشقا باشالیدۇ. چۇنكى ھهزرەتى رەبىئ 
رەزىیهلالھۇ ئهنھۇنىڭ قهلب،  ۋۇجۇدى ئاخىرەتكه بولغان ئىمان ھهم ئىشهنچ بىلهن بىر 

الندۇرۇش گهۋدە بولۇپ كهتكهن بولغاچقىال ئۇ ئۆزىنىڭ ئاخىرەتلىك ھایاتىنى نۇر
ئۈچۈن (بىز تۆت كۈنلۇك دۇنیا ھایاتىمىزنى بىزەشكه سهرپ قىلىۋاتقان 
ئهمگهكلهردىن) نهچچه ھهسسه ئارتۇق ئهمگهك سىڭدۈرەلىگهن. خۇددى بۈگۈنكى 
كۈندىكى بىز مۇسۇلمانالر كېسهللىرىمىزگه شىپالىق تىپىش ئۈچۈن،  ھاسا،  تایاقالرغا 

موھىم بىلگىنىمىزگه ئوخشاش ھهزرەتى رەبىئ  تایانغان ھالدا دۇختۇرخانىغا یۈگرەشنى
رەزىیهلالھۇ ئهنھۇمۇ ئالالھنىڭ رەھمىتىنى ئىزدەش ئۈچۈن مۇسۇلمان قىرىنداشالرنىڭ 
مۈرىسىگه تایانغان ھالدا پالهچ پۈتلىرىنى كۈچهپ سۆرىگهنچه ھهرقانداق ئهھۋالدا 

  مهسجىدكه بېرىشنى ئنتایىن موھىم دەپ بىلگهن. 
ىڭغا ئىچ ئاغرىتىپ "ئى ئهبۇ یهزىد! ئىسالم شهرىئېتىنىڭ بىر قېتىم دۇنیا ئۇن

بۇنداق ئامالسىز ئهھۋالالرغا قاراتقان ئېتىبارلىق ئهھكاملىرىدىن پایدىلىنىپ،  
ئۆیىڭىزدىال ناماز قىلسىڭىزمۇ بولىدىغۇ؟!" دەپ سورىدى. ئهمما ھهر قىتىم دوزاق 

ىرىنى ھۆل قىلىۋېتىدىغان،  ئازابىنى ئازراقال تهسهۋۋۇر قىلغان ھامان یىغالپ ساقالل
ھهتتا تۆمۈرچىنىڭ یىنىدىن كېتىۋېتىپ،  ئوچاقتىكى ئوتنى كۆرۇش بىلهن "بۇ ئوت 
دوزاقنىڭ ئۆچمهس یالقۇنلىرىنى ئىسىمگه سېلىۋاتىدۇ" دېگىنىچه ھۇشسىزلىنىپ 
یىقىلىپ كېتىدىغان ھهزرەتى رەبىئ رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ دۇنیانىڭ بۇ مىھرىبانالرچه 

"مۇئهززىن "نامازغا كېلىڭالر،  بهختىیارلىق تهرەپكه كېلىڭالر" دەپ  مهسلىھهتىگه
چاقىرىۋاتقاندا قوپماي ئولتۇرىۋېرىشكه قانداقمۇ مۇسۇلماننىڭ قهلبى چىداپ 
تۇرالىسۇن؟  بۇ سادىنى ئاڭلىغاندىن كىیىن ھهتتا تىزچىالپ بولسىمۇ نامازغا ماڭماي 

  بولمایدۇ" دەپ سهبىلهرچه جاۋاپ بهرگهن ئىدى. 
قىسقىسى بىزدىمۇ ئهنه شۇنداق ئاخىرەتكه بولغان ھهقىقىي قورقۇنچ پهیدا 
بولغاندىال ئاندىن خۇددى سهئىد ئىبنى مۇسهییىب رەزىیهلالھۇ ئهنھۇغا ئوخشاش 
ھهتتا كۆچىالر قىرغىنچىلىق پاتپاراقچىلىقىغا تولۇپ كهتكهن ئهھۋالدىمۇ،  بىرەر 

نى ئۆزىگه نىسبهتهن ھهقىقىي ئۆلۈم قىتىملىق ناماز ئۈچۈن مهسجىدگه بارالماسلىق
ھېساپالیدىغان مىڭلىغان مۇجاھىد ئهزىمهتلهر ئارىمىزدىن مهیدانغا كېلىشكه 
باشالیدۇ. ئهگهر ئۇنداق بولمایدىكهن بىزنىڭ نۇۋەتتىكى بۇ چۈشكۈن 
ئىجتىمائىیىتىمىز ساھابىلهر ھایاتىنىڭ مۇقهددەس ئهینهكلىرى ئالدىدا یهنىال تىرناق 

  بىزمۇ مۇسۇلمانمۇ؟!" دېیىشتىن باشقىغا مۇۋەپپهق بواللمایدۇ.   تاتىالپ "ئاھ
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  ئىككى تهسۋىر ئىككى كۆز
شهپقىتى ۋە قهھرى ئازابىنى ئىنسانالر بىرال  –گهرچه ئالالھ تائاال ئۆزىنىڭ رەھىم 

ۋاقىتتا تهڭ كۆرۇپ یېتهلىسۇن دەپ،  ئىنسانغا ئىككى كۆز ئاتا قىلغان بولسىمۇ،  ئهمما 
پهقهت بىرال كۆزىمىزنى ئىشقا سېلىپ كېلىۋاتقانلىقىمىز ھهرگىزمۇ سهل بىزنىڭ 

  چاغالشقا بولمایدىغان ئازغۇنلۇق ئهلۋەتته.
ئىنسان ھایاتىنىڭ ھهر خىل ئىگىز ـ پهس مۇساپىلىرىدا شۇنداقال كائىناتنىڭ 
جهلىپكار پایانسىزلىقىدا كۈنىگه نهچچه مىڭلىغان ھادىسه،  ئۆزگىرىشلهر ۋە ئاجایىپ 

نزىرىلهر كۆز ئالدىمىزدىن ئۆتۈپ تۇرىدۇ. لېكىن بىزنىڭ كۆزلىرىمىز دائىم ئۇنىڭ مه
روشهن تاشقى تهرىپىگىال تىكىلىدۇ. غهیىپ پهردىسىگه ئورالغان ئىچكى قاتالملىرى 
بولسا،  غهپلهتتىكى ئىبرەت كۆزىمىزگه چىلىقماي ئۆتۈپ كېتىۋىرىدو. بىز ھایات ۋە 

،  ئالالھنىڭ مىسلىسىز رەھمىتىنىڭ ئۇششاق كائىناتقا نهزەر تاشلىغىنىمىزدا
زەررىلهردىن تارتىپ تاكى كاتتا پىالنىت،  سهییارىلهرگه قهدەر ھهممىنى ئۆز قوینىغا 
ئېلىپ،  ئاجایىپ نۇرلۇق رىشته ھالقىسىنى شهكىللهندۈرىۋاتقانلىقىنى كۆرىمىز. ئهمما 

نچه چهكسىز كۈچ ـ بىز بۇ گۈزەل تهسۋىرنىڭ ئىككىنچى یۈزىگه قاراپ قویمایمىز. شۇ
قۇدرەت ۋە شۇنچه شانلىق رەھىم ـ شهپقهت،  خهیرى ـ ئىھسانالر ساھىبى بولغان ئاشۇ 

غهزەپنىڭمۇ  -مىھرىبان ئالالھنىڭ ئۆز نۆۋىتىدە یهنه شۇنچه دەھشهتلىك قهھرى
ساھىبى ئىكهنلىكىنى زادى خىیالىمىزغا كهلتۈرۈپ باقمایمىز. بۇ یهردە شۇنى ئاالھىدە 

تۈش الزىمكى،  ئالالھنىڭ رەھىم ـ شهپقىتى ۋە قهھرى ـ غهزىپىدىن ئهسكهرتىپ ئۆ
ئىبارەت بۇ ئىككى خىل تهسۋىر ئاسمان بىلهن زېمىن ئارىسىدا توختىماي جهۋالن 
قىلىپ،  بىزنىڭ ئىبرەت ھهم تهشهككۈر،  ئۈمىد ھهم خهۋپتىن ئىبارەت ئىككى 

  ر سېلىشقا چاقىرماقتا.كۆزىمىزنى ھهر مىنۇت،  ھهر بىر دەقىقه ئۆزى تهرەپكه نهزە
قانچىلىغان دىلكهش باھار كارۋانلىرىغا قونالغۇ بولۇپ بهرگهن ئایىغىمىز 
ئاستىدىكى ئۈستى كۆكتاتلىق بۇ پۇچۇق زېمىن ئۆز نۆۋىتىدە یهنه،  مۆلچهرلىگۈسىز 
ئاپهتلىك ۋۇلقان ماگمىلىرىنى مهھكهم باغرىغا بېسىپ،  ئالالھنىڭ بىرال ھۆكمى بىلهن 

تۈپ یاتماقتا. یۈز ـ كۆزلىرىمىزنى شهپقهت بىلهن یېنىك سىالپ ئۆتۈپ پارتالشنى كۈ
كېتىۋاتقان بۇ مهیىن شامالالرمۇ ئۆزى بىلهن بىرگه ئاجایىپ قورقۇنچلۇق بوران ـ 
چاپقۇن،  قویۇنالرنى دائىم یېتىلهپ یۈرمهكته. ھېس،  تۇیغۇلىرىمىزنى قاناتالندۇرۇپ،  

ئاشۇ یامغۇر بۇلۇتلىرىمۈ پۈتكۈل ئىشرەت  ئاجایىپ شېرىن ھایاجانالرغا سالىدىغان
ئالىمىمىزنى ئېقىتىپ تاشالیدىغان ھاالكهتلىك كهلكۈنلهرنى ھهمدە بىرال چېقىش 
بىلهن بارچه باغۇ ـ ئىراملىرىمىزنى كۆیدۈرۈپ تاشالیدىغان رەھىمسىز چاقماقالرنى 

نسانالرنى یۈدۈپ،  دائىم ئۈستىمىزدە لهیلهپ یۈرمهكته. بىزنى ھاكاۋۇرالشتۇرۇپ،  ئى
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ئۆلۈمگه ئىتتىرىشتىنمۇ چۈچىمهس قىلىپ قویىۋاتقان ئاشۇ غالىپ ھایاتىمىز دائىم 
ئهزرائىل قىلىچىنىڭ سایىسى ئاستىدا نهپهسلهنمهكته. بىز ئۇیالماستىن یورۇقلىقى 
ئاستىدا نۇمۇسلۇق جىنایهتلهرنى سادىر قىلىپ تۇرىدىغان ئاشۇ ئاي بىلهن قویاشنىڭ 

ئاتۇم یادرولىرى مۈكهپ یاتماقتا؟ بۇالرنى كۆرۇش ئۈچۈن بىزنىڭ نۇرلىرىدا قانچىلىغان 
ئىبرەت كۆزلىرىمىز تېخى غهپلهتتىن ئویغىنىپ باققىنى یوق. قىسقىسى،  دۇنیادىكى 
بارچه مهۋجۇتلۇق بىزگه شۇنى ئېنىق جاكاالۋاتىدۇكى،  پۈتكۈل كائىناتنىڭ ئاخىرقى 

مۇ سائهت،  مىنۇتمۇ مىنۇت ئۆلۈم باسقۇچى بولغان "قىیامهت" كۈنسېرى،  سائهت
دۇنیاغا یېقىنالپ كهلمهكته. "قىیامهت"نىڭ ئۇ تهرىپىدىكى باشلىنىش ئالدىدا تۇرغان 
ئىنتىھاسىز ئاخىرەت ھایاتىنىڭ ئىككى قىرغىقىدا،  ئالالھنىڭ رەھىم ـ شهپقىتى ۋە 
غهزەپ ـ نهپرىتىنىڭ سىمۋولى بولغان "جهننهت" بىلهن "دوزاخ" نىڭ ئىككى خىل 

ىسى بارلىق ئىنسانىیهتنى كۈتۈپ تۇرماقتا. ھهر قانداق بىر ئىنسان ئۈمىد ھهم مهنزىر
خهۋپنىڭ بۇ ئىككى مهنزىرىسىنى بویلىغان ھالدا ئهنه شۇ كېلىش ئالدىدا تۇرغان 
ئىككى خىل ئالهمنى تهسهۋۋۇر قىلىدىغان بولسا،  غهیب پهردىسىگه ئورالغان بۇ 

ئۆز ئىپادىسىنى نامایهن قىلماي  ئىككى ھهقىقهت ئۇنىڭ ئىمان،  ئىشهنچىسىدە
قالمایدۇ. ئۇنىڭ پۈتكۈل دۇنیالىق ھایاتى ئاخىرەتنىڭ پایانسىز،  كهڭرى ئېتهكلىرىدە 

  گویاكى بىر ئهرزىمهس قۇم زەررىسىدەك نهزەردىن ساقىت بولماي قالمایدۇ.
ھازىرقى دەۋردە ۋاقىتنىڭ توسىۋالغۇسىز دولقۇنلىرى ئىنسان ھایاتىنى ئۆلۈمنىڭ ئۇ 

ىپىدىكى نامهلۇم ساھىلالرغا سۈرۈپ كېتىۋاتقان بولسا،  ئىلگىرىكى دەۋرلهردە تهر
"ئىمان" ئىنساننى ئاشۇ ساھىلالر تهرەپكه تهشهببۇسكار ئىنتىلىشكه ئالدىرىتاتتى. 

یىل ئىلگىرىكى ئهجدادالرغا نهزەر سالىدىغان بولساق،  ئۇالر دۇنیانىڭ  1500بۇندىن 
ۇشهققهتلىك داۋانلىرىدا جاراھهت ۋە ئازابالردىن شوخا ـ تېكهنلهر بىلهن تولغان م

ھالسىزلىنىپ تۇرۇپمۇ،  یهنىال جهننهتنىڭ گۈزەل تهسهۋۋۇرىدا ئۆزىنى ئۇنتۇپ،  
ئاجایىپ شېرىن روھى مهمنۇنىیهتتىن ھوزۇرلىناتتى. جهھهننهمنىڭ ئاتهش،  

غهتلىرى یالقۇنلىرىنى ئهسلىگهنلىرىدە بولسا،  دۇنیانىڭ ئهڭ ئېسىل مهستخۇشلۇق پارا
ئىلكىدە بولغان ئهھۋالدىمۇ،  خۇددى ھېچ نهرسىسى یوق مهھرۇم ئىنساندەك بېچارە 
ھالهتكه كېلىپ قاالتتى. ئۇالرنىڭ ئىمانى خۇددى ۋۇجۇدىغا یېقىلغان ئۆچمهس 
مهشئهلدەك الۋۇلداپ یېنىپ،  ئۆزىنىڭ ئویغاق ئىكهنلىكىنى ھهر نهپهسته بىر قېتىم 

الر یهنىال "بېباھا ئىمانىمىز قهلىب،  ۋىجدانىمىزنىڭ ئهمهلى جاكارالپ تۇرسىمۇ،  ئۇ
قاراڭغۇ بۇلۇڭلىرىدا غهپلهت ئۇیقۇسىغا كېتىپ قالدىمۇ قانداق؟!" دەپ،  ھهر لهھزىدە 
بىر تهشۋىشلىنهتتى. ئۇالرنىڭ ۋۇجۇدى ئىمان یالقۇنىنىڭ تهپتىدە ئېرىپ بهزىدە مومغا 

تى. ئۇالر جىسىم،  روھىدا الۋۇلداپ ئایالنسا،  یهنه بهزىدە یالقۇنلۇق چوغقا ئایلىنات
تۇرغان ئىمان یالقۇنىنىڭ تهشنا ھارارىتىنى بهزىدە كېچىلهرنىڭ جىمجىت 
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قاراڭغۇلىقىدا جهینىمازغا تۆكىۋاتقان ئهلهملىك یاشلىرى ۋە ئاھ چېكىپ بۇقۇلداپ 
یىغالشلىرى بىلهن سوۋىتىشقا تىرىشسا،  یهنه بهزىدە كۈندۈزدىكى قایناق ھایاتلىق 

نلىرىدا ئاققۇزىۋاتقان ھاالل قان ـ تهرلىرى بىلهن نهملهشكه تىرىشاتتى. ئۇالرنىڭ مهیدا
مۇجاھىدانه تۆككهن قان،  تهر،  یاشلىرى خۇددى ئوتقا چېچىلغان یاغدەك 
ۋۇجۇدىدىكى ئىمان مهشئىلىنى تېخىمۇ الۋۇلدىتىشقا باشالیتتى. ئۇالرنىڭ ئاخىرەتكه 

ستهھكهم ئىدىكى،  دۇنیانىڭ بارچه پایدا ـ باغلىغان ئىشهنچ،  ئۈمىدى شۇ قهدەر مۇ
مهنپهئهتلىرىنى پهرۋاسىز بىر چهتكه ئىتتىرىپ تاشالپ،  خهتهرلىك جىھاد 
مهیدانلىرىدا مۇقهددەس بویۇنلىرىنى قىلىچ بىسىغا تۇتۇپ بېرىشكه ئالدىرایتى. گهرچه 

ل ئالالھنىڭ جامالى ۋە رەھىم ـ شهپقىتىنىڭ نۇرلۇق تهسهۋۋۇرى ئۇالرنىڭ پۈتكۈ
ھایاتىنى ھهقىقى ئهقىدەتمهن بهندىچىلىكنىڭ ئهمهلى ئوبرازىغا،  گویاكى ئاجىزانه 
تهشهككۈرلۈك سهجدىنىڭ سىمۋولىغا ئایالندۇرۇپ قویغان بولسىمۇ،  ئۇالر یهنىال 
ئالالھنىڭ غهزەپ ـ نهپرىتىنىڭ تهسهۋۋۇرىدا قورقۇنچلۇق تىترەكلهردىن روھ،  

تى. ھهتتا ئالالھنىڭ رىزالىقى ئۈچۈن ئۆز ھایاتىنى تهنلىرىنى بىر دەممۇ ئازاد قىاللمای
تهقدىم قىلىۋىتىپمۇ"ئاھ! ھایاتنىڭ ھهققى ئادا بولماي قالدى" دەپ،  ھهسرەتتىن 
تولغىناتتى. ئۇالرنىڭ نهزىرىدە ھایات ۋە پۈتكۈل كائىنات ئالالھنىڭ گۈزەل رەھمىتى ۋە 

مایهندىسى بولۇپ،  بۇالر غهزەپ ـ نهپرىتىنىڭ ئۇنسىز ئاالمىتى شۇنداقال ئهمهلى نا
"جهننهت" بىلهن "دوزاخ"دىن ئىبارەت ئىككى خىل ئاتىلىشتا ئۆزىنىڭ ئاخىرقى مهنه 
تاكامۇللىقىغا یېتهتتى. شۇ ۋەجىدىن ئۇالردىكى ئىمان ۋە رىئال ئهمهلىیهت قانچه 
یۈكسهلگهنسېرى ئۇالردىكى ئۈمىدۋارلىق ۋە خهۋپسىرەشمۇ شۇنچه روشهنلىشىشكه 

ۇالر ئالالھغا قانچه یېقىنالشقانسېرى ئۇالرنىڭ ئالالھقا بولغان ئىتائهت باشالیتتى. ئ
  تۇیغۇلىرى ۋە ئاجىزانه بهندىچىلىكلىرى شۇنچه شانلىق نامایهن بولۇشقا باشالیتتى.

ئالالھنىڭ دۇنیادىكى ئهڭ سۆیۈملۈك بهندىسى شۇنداقال ئهڭ ئاخىرقى پهیغهمبىرى 
مال ئۆزگىرىشلهرنى،  یامغۇر یاكى بورانلىق مۇھهممهد ئهلهیھىسساالممۇ ھاۋادىكى نور

قارا بۇلۇتالرنى كۆرگهن ھهرقانداق چاغدا ئىزتىراپتىن جىددىلىشىپ،  ئۇیاقتىن ـ 
  بۇیاققا مېڭىشقا ۋە توختىماي دۇئا قىلىشقا باشالیتتى. 

ــ یا رسۇلۇلالھ ! ھهزرىتى ئائىشه رەزىیهلالھا ئهنھا بىر قېتىم تهئهججۇپلىنىپ 
  سورىدى. 

شامال چىققان یاكى ئاسماننى بۇلۇت قاپلىغان چاغالردا كىشىلهر "ئهمدى یامغۇر ــ 
یېغىپ زېمىننى یاشارتىدىغان بولدى" دەپ خۇشاللىنىدۇ. ئهمما ئۆزلىرى بۇنداق 

  چاغالردا دائىم بېئاراملىق ھېس قىلىدىال... 
ئهجىبا پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئائىشه رەزىیهلالھ ئهنھاغا یىقىملىق بېقىپ: ـ 

بىلمهمسهن؟ ئالالھ ئاد قهۋمىگىمۇ بۇلۇت ئارقىلىق ئازاب نازىل قىلغان. ئاد خهلقى شۇ 
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چاغدا "بۇ بۇلۇتالر بىزگه سوغۇققىنه یامغۇر یاغدۇرۇپ بېرىدىغان بولدى" دەپ خۇشال 
بولۇشقان ئىدى. ھالبۇكى،  ئۇ بۇلۇتالر ئاد قهۋمى ئۇچۇن ئازاب ئېلىپ كهلگهن ئىدى. 

بۇلۇت،  شامالالردا ئالالھنىڭ ئازاۋى ئهمهس رەھمىتىال مهۋجۇت،  دەپ  ئهمدىلىكته بۇ
  قانداقمۇ كۆڭلۇم تىنسۇن؟! دەپ جاۋاب بهردى. 

بۇنىڭدىن كۆرىۋېلىشقا بولۇدۇكى،  بىشىغا ئالالھنىڭ ئازاۋى یوپۇرۇلۇپ كېلىۋاتقان 
اراپ،  خهۋپ ئاد قهۋمىمۇ ئۆز ۋاقتىدا ھایات ھهم كائىناتقا پهقهت ئۈمىد كۆزى بىلهنال ق

ھهم ئىبرەتتىن ئىبارەت ئىككىنچى كۆزىنى مهھكهم یۇمىۋالغان. مانا ئهمدىلىكته 
بولسا،  ئۇالرنىڭ ئازابقا دۇچار بولغان ئاشۇ ئۆي،  ماكانلىرىنىڭ قهدىمى خارابىلىرى 
بىلهن قالدۇق یادىكارلىقلىرى ئۆز ۋاقتىدا ئۇالر نهزەر سېلىشتىن یالتایغان ئالالھنىڭ 

  زابىنى ئهمهلىي نامایهن قىلىپ تۇرماقتا.قهھرى ـ ئا
بىر قېتىم پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۈممهتنىڭ غېمىدە،  جۈملىدىن پۈتكۈل 
ئىنسانىیهتنىڭ غېمىدە پۈتۈن كېچىنى كۆز یۇمماستىن جهینىمازدا یىغالش بىلهن 
ئۆتكۈزدى. شۇ كېچىسى ئۆزىنى تۇتالماي ئېسهدەپ یىغالپ كېتىۋاتقان پهیغهمبىرىمىز 
سهللهلالھۇ ئولهیھى ۋەسهللهمنىڭ مۇبارەك تىللىرى قۇرئاندىكى مۇنۇ بىر ئایهتنى قایتا 
ـ قایتا توختىماي تىالۋەت قىلماقتا ئىدى : "ئهگهر سهن بۇالرغا ئازاب قىلىشنى 
خالىساڭ،  بۇالر سىنىڭ بهندەڭ خالىغىنىڭنى قىلىسهن. ئهگهر مهغپىرەت قىلىشنى 

  ھېكمهتنىڭ ئېگىسىدۇرسهن"   خالىساڭ،  سهن چهكسىز قۇدرەت،
ھهزرىتى ئهنهس رەزىیهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھایاتلىقىدا بىر قېتىم ئاسماننى قارا بۇلۇت 
قاپالپ،  كۈندۈز بىردىنال كېچىگه ئوخشاپ قالغان ئىدى. بۇنى كۆرگهن خۇزەیر بىن 

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ زامانىسىدىمۇ مۇشۇنداق  -ئابدۇلالھ ئۇنىڭدىن: 
  لهر كۆرىلهمتى؟ دەپ سورىدى.ھادىسى

پهیغهمبهر ئهلهیھسساالمنىڭ  -ھهزرىتى ئهنهس رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ ئۇنىڭغا: 
زامانىسىدا ئهگهر ھاۋادا ئازراقال ئۆزگىرىش كۆرىلسه ساھابىلهرنىڭ ھهممىسى گویا 
قىیامهت بولغاندەك قورقۇنۇشقا چۇمهتتى. جىددىچىلىكته ھهممه ئىشلىرىنى تاشالپ 

  ۈگرەیتى،  دەپ جاۋاب بهردى. مهسچىتكه ی
مانا ئهمدىلىكته بولسا،  ئهنهس رەزىیهلالھۇ ئهنھۇنىڭ كۆزلىرى كۆرگهن پهیغهمبهر 
ئهلهیھىسساالمنىڭ ئاشۇ زامانىسى قانچه ئونلىغان ئهسىر مۇساپىسى ئارقىسىدا بىز 
ھهممىمىزنىڭ كۆزلىرىمىزدىن غایىپ بولماقتا. گویا ئاشۇ زامان مهنزىرىسى ئاخىرەت 

هم قىیامهتنى،  جهننهت ھهم جهھهننهمنىمۇ بىرگه ئىلىپ ئۇزاپ كهتكهندەك بۇ ھ
ئۆلمهس ھهقىقهتلهر ئىمانىمىز كۆزلىرىدىن بارغانچه یىراقالپ كهتمهكته. ھالبۇكى،  
مانا بۈگۈنكى زاماندىمۇ گۈلدۈرماما،  چاقماقلىق یامغۇرالر،  ھۇشقۇرتۇپ چىقىۋاتقان 

،  ئاچارچىلىق،  ئۇرۇش ئاپهتلىرى،  خىلمۇخىل بوران ـ چاپقۇنالر،  یهر تهۋرەش
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كېسهللىكلهر دېگهندەك تۈرلۈك ھادىسىلهر تهرەپ ـ تهرەپتىن باش چىقىرىپ 
ئىنسانىیهتنى ماراۋاتماقتا. ئهمما بىز ئىنسانالرنىڭ ئاشۇ بىر كۆزى (یهنى،  ئالالھنىڭ 

م یۇمۇلغان. قهھرى ـ ئازابىنى كۆرىدىغان ئىبرەت كۆزى) یهنىال ئىلگىركىدەك مهھكه
گهرچه بۈگۈنكى دۇنیادا  یۇز بېرىۋاتقان ۋەقه،  ھادىسىلهرنىڭ ھهممىسى ئىلگىرىكى 
"ئاد" ۋە "سهمۇد" قهۋملىرىگه بېرىلگهن ئازابالرنىڭ مۇقهددىمىسىگه یاكى 
ئهۋرىشكىسىگه ئوخشاپ تۇرسىمۇ،  بىزنىڭ یهنىال ئۇنىڭغا پهرۋاسىز،  ھېسسىز 

هبىئىتىگه بېكىپ كهتكهن قاتمال مېجهز،  خۇیالرنى یۈرىشىمىز ئهنه شۇ قهۋملهرنىڭ ت
ئهسكه سالماي قالمایدۇ. ماھىیهتتىن ئېلىپ ئېیتقاندا،  مېجهز،  تهبىئهت جهھهتتىكى 
بۇ خىل ئوخشىشىشنىڭ ئۆزى ئالالھنىڭ نازىل قىلىش ئالدىدا تۇرغان نامهلۇم 

هتلىك زۇۋاللىقتىن ئازابلىرىنىڭ جانلىق ئاالمىتى. بۇ ئاالمهت بىزگه قایسى خىل ھاالك
بېشارەت بهرمهكچى؟ بۇنىڭغا بىر نېمه دېمهك تهس. ئهمما بىز ۋاقتىدا ئۆزىمىزنى 
تۇیۇپ بۇ خهتهرلىك بېشارەتتىن ئۆزىمىزنى چۈچىتهلىسهك،  بهلكىم بۇ چۈچۈشته 
غهپلهتتىكى ئىبرەت كۆزىمىز ئېچىلىپ،  ئۇنىڭ ئىمانى كۆرۈش قۇۋۋەتلىرى ئویغىنىپ 

   قالسا ئهجهپ ئهمهس.
ئهبۇ بهكرى رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ ھایاتلىقىدىال جهننهتتىن بېشارەت بېرىلگهن ئون 
بهختىیار ساھابىلهرنىڭ بىرسى بولۇپ،  ئۇ پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ سادىق تىلى 
ئارقىلىق یهتكۈزۈلگهن بۇ بېشارەتكه،  جۈملىدىن ئۆزىنىڭ شهكسىز جهننهتكه 

ئهمما ھهر قېتىم ئالالھ تائاالنىڭ بۇ ئۇلۇغۋار رەھىم كېرىدىغانلىقىغا مۇتلهق ئىشىنهتتى. 
ـ شهپقىتىگه تهشهككۇرانه نهزەر تاشلىغان چاغلىرىدا ئالالھنىڭ قهھرى ـ غهزىپىنىڭمۇ 
شۇنچه شانلىق ھهقىقهت ئىكهنلىكىنى بىر دەممۇ ئېسىدىن چىقىرىپ قویمایتى. 

چ قانداق دوستى،  شۇڭالشقا ئۇ ھهر بىر سائهتنى،  ئىنساننىڭ ئىماندىن باشقا ھى
یاخشى ئهمهلدىن باشقا تایانچى،  ئالالھدىن باشقا ھېچقانداق یارىدەمچىسى 
بولمایدىغان،  ھهتتا ئىنساننىڭ جىسمىمۇ ئىنسانغا بوالشمایدىغان،  ئىنسان تۇنجى 
قېتىم جهننهت بىلهن دوزاخ ئوتتۇرىسىدا ئۆزى تهنھا جاۋابكارغا ئایلىنىدىغان،  

ىنائهن ئىنسان دۇنیادىن ئۇزاپ،  ئاخىرقى مهڭگۈلىك غهلىبه تهقدىرنىڭ قارارىغا ب
تهرەپكه یاكى مهڭگۈلىك مهغلۇبىیهت تهرەپكه بۇرۇلۇش ئالدىدا تۇرغان ئاشۇ نازۇك 

  دوقمۇشنى تهسهۋۋۇر قىلىش بىلهن ئۆتكۈزەتتى. 
بىر كۈنى ئهبۇ بهكرى رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ بىر قۇشقاچنىڭ باغدا،  شاختىن ـ شاخقا 

شوخ سایراپ ئویناۋاتقانلىقىنى كۆردى ۋە ئۇنىڭغا ئاجایىپ زوقالنغان ھالدا قونۇپ،  
مهن ئهبۇ بهكرىمۇ ساڭا ئوخشاش  -بېچارىلهرچه كۆزلىرىنى مولدۇرلىتىپ قاراپ: 

قۇشقاچ بوپ قالغان بولسامچۇ؟!  كاشكى،  سهندە نه ئاخىرەتنىڭ غېمى،  نه مهھشهر 
ئىچىپ دەرەخلهرنىڭ  -بهھوزۇر یهپ سوراقنىڭ قورقۇنچىسى،   –كۈنىدىكى سوئال 
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شاخقا قونۇپ،  شۇنچه ئهركىن ئویناپ یۈرىیسهن.  –سالقىن سایىلىرىدا شاختىن 
سهن ئاخىرەتتىكى جاۋابكارلىقنىڭ خهۋپىدىن نېمه دېگهن ئازات؟" دېگىنىچه ئېغىر 

  ھهسرەتلهنگهن ئىدى. 
ھشهرنىڭ ئهمما بۈگۈنكى دەۋردىكى بىز مۇسۇلمانالر،  قىیامهت كۈندىكى مه

زىلزىلىسىگه شۇنداقال ئاشۇ قورقۇنچلۇق سائهتلهرنىڭ بارلىق نازاكهتلىرىگه تولۇق 
ئشىنىدىغان تۇرۇپمۇ،  یهنىال پهرۋاسىز قىلىۋاتقان ناشایان ئىشلىرىمىز تۈپهیلى 
بىخۇتلۇقتا ئاشۇ نادان قۇشقاچتىن نهچچه ھهسسه ئېشىپ كېتىۋاتماقتىمىز. ھالبۇكى،  

ھۇ ئهنھۇ ئىمان كهلتۈرگهن ئاخىرەتتىكى قورقۇنچلۇق ئهبۇ بهكرى رەزىیهلال
باسقۇچالرنىڭ ھهمىسىگه بىزمۇ ئوخشاشال ئىمان كهلتۈرگهن. لېكىن بىزدىكى 
بىخۇتلۇققا قاراپ بهلكىم شاختا سایراپ یۈرىیدىغان ئاشۇ قۇشقاچمۇ "توۋۋا!" 

تكۈل دەۋەتمهي تۇرالمىسا كېرەك. چۈنكى قۇشقاچ چېغىدا ئالالھتىن ئهیمىنىشته پۈ
كائىناتنىڭ ئاۋازىغا ئاۋاز قوشۇپ،  ئۆز یاراتقۇچىسىغا دائىم ھهمدۇ ـ سانا یولالیدۇ. 
بىراق بىزچۇ؟ بىز ئهتىدىن كهچكېچه قورساق غېمىدە،  ئاچلىق ئوتىنى پهسلىتىشنىڭ 
ھهلهكچىلىكىدە،  جهھهننهمنىڭ مىلیونالپ ئىنسانالرنى یالماپ بولۇپمۇ،  "ھل من 

ەپ توختىماي توۋالپ تۇرىدىغان ئۆچمهس یالقۇنلىرىنى ئۇنتۇپ مزید" (یهنه بارمۇ؟) د
كېتىمىز. ھهتتا مهھشهر كۈنىدىكى نهیزە بویى ئۆرلىگهن قۇیاشنىڭ بارلىق قۇدۇق 
سۇلىرىنى قاینىتىپ پارغا ئایالندۇرىۋىتىدىغانلىقىنى،  ئۇ كۇندە تهر دېڭىزىغا غهرىق 

تېكهنلىشىپ ئوت  بىز ئىنسانالرنىڭ كارنایلىرى ئۇسسۇزلۇق شىددىتىدە
  تىنىدىغانلىقىنىمۇ تهسهۋۋۇر قىلىپ باقمایمىز. 

ئاھ! "بېخۇتلۇق"،  "ھېسسىزلىق" دېگهن بۇنىڭدىنمۇ ئارتۇق بولماس؟ بۇ دەل 
جىسمىمىزنىال ئهمهس،  بهلكى،  روھىمىزنىمۇ قانغا بویىغان،  ئۆز ـ ئۆزىمىزنى ھاالك 

  نېمه؟! قىلىۋاتقانلىقىمىزنىڭ ئهڭ قهبىھ كۆرىنىشى بولماي 
ھهزرىتى ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ ئىسالمغا كېرىشتىن ئىلگىرى 
ئهرەبلهر ئارىسىدا تاش یۈرەك،  قورقۇمسىزلىقى ۋە ئۇرۇش خۇمار،  قاتتىق قوللىقى 
بىلهن داڭ چىقارغان كىشى بولۇپ،  ھهتتا چۆللۈكتىكى یاۋایى بهدىۋىیلهرمۇ ئۇنىڭدىن 

دەل پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنى یوقىتىپ تاشالش ئۈچۈن الغ ـ الغ تىترەیتى. ئۇ 
تۇنجى بولۇپ قىلىچىنى یالىڭاچلىغان،  ھهتتا شۇ مهقسهتته كېتىۋىتىپ غهزەپتىن ئۆز 
سىڭلىسىنىمۇ رەھىمسىزلهرچه قامچىلىغان كىشى ئىدى. ئۆمهر رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ 

ۇشتىن ئىلگىرى "رەھىم ئالالھنىڭ رەھىم ـ شهپقىتى ۋە غهزەپ ـ نهپرىتى بىلهن تونۇش
قىلىش" یاكى "قورقۇش" دېگهننى ئهسال بىلمهیتى. ئهمما ئىسالمنىڭ ھهققانىیهت 
قویاشى ئۇنىڭ روھ،  ۋىجدانىدا پارلىشى بىلهن تهڭال ئۈمىد ھهم خهۋپتىن ئىبارەت ھهر 

نهپرىتى بىلهن  -ئىككىلى كۆزى ئالالھ تائاالنىڭ مىھرى ـ شهپقىتى ۋە غهزەپ 
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چۇن شۇ قهدەر شىددەتلىك ھایاجان ئىلكىدە ئېچىلىپ كهتتىكى،  دېدارلىشىش ئۇ
كۆزلىرىدىن تىنىمسىز تۆكىلىۋاتقان ھهسرەتلىك یاشالر ئۇنىڭ بارچه قوپال،  
قاتتىقلىقىنىمۇ بىرگه ئېقىتىپ كهتتى. گهرچه ئۆمهر رەزىیهلالھۇ ئهنھۇغا ئهبهدىیلىك 

رىلگهن بولسىمۇ،  مهغپىرەت ھهم جهننهت بىلهن ئۆز ۋاقتىدىال بېشارەت بې
ئاخىرەتتىكى جاۋابكارلىقنىڭ ھهیۋىتىنى ۋە مهھشهر كۇنىنىڭ قورقۇنچلۇق 
زىلزىلىسىنى ئهسلىگهنلىرىدە كېچه ـ كېچىلهپ جهینىمازدىن قوپماي ئۈن سېلىپ 
یىغالپ چىقاتتى. ئالالھنىڭ غهزەپ نهپرىتىنىڭ ھهیۋەتلىك تهسۋىرى كۆز ئالدىدا 

ىكى تهبىئىي ئاجىزلىق ھهم ئازغۇنلۇقالرنى تهسهۋۋۇر جهۋالن قىلغان شۇنداقال ئنساند
قىلغان چاغلىرىدا ئهرزىمهس قۇم زەررىلىرىنى ئۆزىدىن ئهال بىلهتتى. چاڭگىلىدا 

"سهن ئۆمهردىن نېمه دېگهن یاخشى! چۈنكى سېنىڭ  -كۆتىرۋالغان توپىغا قاراپ: 
لىشقا باشالیتتى. ئاخىرەتته بېرىدىغان ھېچقانداق جاۋابكارلىقىڭ یوق" دەپ خىتاپ قى

تهقۋالىق ھهم پىداكارلىقتا مىسلىسىز  یۈكسهك مهرتىۋە بۇرچىنى یاراتقان ئۆمهر 
"ئاھ! ئانام  -رەزىیهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهتتا ئاخىرەت خهۋپىدىن ئازابلىق تولغىنىپ: 

مېنى تۇغمىغان بولسىكهن،  كاشكى." دەپ ۋاقىرىغىنىچه ئورنىدىن تۇرۇپ كهتكهن 
  . چاغلىرىمۇ بولغان

ئۆمهر رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ بىر قېتىم ھهر قانداق مۆمىندە كهم بولسا بولمایدىغان 
ئهگهر قىیامهت كۇنى "بارلىق كىشىلهر :«ئۈمىدۋارلىق بىلهن خهۋپسىرەشنى ئىپادىلهپ 

مهغپىرەت قىلىنىپ جهننهتكه كىرگۈزۈلسۇن،  پهقهت بىرال كىشى دوزاخقا 
اشۇ بهختسىز بىر ئىنسان مهن بولۇشىم تاشالنسۇن" دەپ جاكارالنسا،  بهلكىم ئ

مۇمكىن،  دەپ ئویالیمهن. ناۋادا"بارلىق كىشىلهر جهھهننهمگه تاشلىنىپ،  پهقهت 
بىرال كىشى جهننهتكه كىرگۈزۈلسۇن" دەپ جاكارالنسا،  ئالالھنىڭ رەھمىتىدىن یهنه 
شۇنچىلىك ئۈمىدۋارمهنكى،  بهلكىم ئاشۇ بهختلىك بىر ئىنسان مهن بولۇشىم 

  دېگهن ئىدى.» كىن،  دەپ ئویالیمهن.مۇم
ئۈمىد بىلهن خهۋپتىن ئىبارەت بىر ـ بىرىگه زىت بۇ ئىككى خىل ئۇقۇمنى 
بىرىكتۈرۈپ،  ئۇ قهدەر بهدىئىي،  ئوبرازلىق تهسۋىرلهپ بېرىش پۈتكۈل ئهدىبىیات 
دۇنیاسىدا ئاندا ـ ساندا ئۇچراتقىلى بولىدىغان بىر ئىش. مانا ئهمدى ئۈمىد بىلهن 

نىڭ بېرىكىشىدىن ھاسىل بولغان تهڭداشسىز ئىمانغا ئىگه ئۇ زات ئۆز خهۋپ
پهرۋەردىگارى بىلهن ئۇچرىشىپ بولدى. ئهمما بىزنى ئۇ مهنزىلگه یهتكۈزىدىغان 
باسقۇچالر تېخى ئالدىمىزدا تۇرۇپتۇ. ئۆلۈم ۋە قهبىردىكى تهنھالىق،  مهھشهر مهیدانى 

هھهننهم... مانا بۇالرنىڭ ھهممىسى ۋە ئاخىرەتتىكى جاۋابكارلىق،  جهننهت ھهم ج
  ... بىز بۇالرنىڭ ھىچ بىرىنى كۈتۈشنى خالىمایمىز. . بىزنى كۈتمهكته. لېكىن بىز

"قهبىر" ئىنسانغا نىسبهتهن ئۆلۈمدىن كېیىنكى تۇنجى مۇشهققهتلىك مهنزىل. 
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ئۇنىڭ ۋەیرانه چۇڭقۇرلۇقلىرى ئىنساننى كۈتمهیدىغان،  ئىنسانغا نىدا قىلمایدىغان 
ىرمۇ كۈن یوق. ناۋادا بىرەر مۆمىن ئۇنىڭ قوینىغا كېرسه،  ئۇ: ـ "قهدەملىرىڭگه ب

مۇبارەك بولسۇن! كهلگىنىڭ ئهجهپ یاخشى بولدى. زېمىن ئۈستىدىكى ئنسانالرنىڭ 
ئىچىدە سهنال ماڭا یارایتىڭ،  ئهمدى مېنىڭ قانچىلىك قىزغىن قارشى 

تهكلىرى قهبىر ساھىبىنىڭ كۆزى دە،  ئۇنىڭ ئې -ئالىدىغانلىقىمنى كۆرىسهن" دەیدۇ
یهتكهن یهرگه قهدەر كېڭىیىپ كېتىدۇ. ئۇنىڭ تاملىرىدىن بىر ئېشىك ئېچىلىپ 
جهننهتنىڭ خۇشپۇراق ھىدلىرى كېرىشكه باشالیدۇ. ئهگهر بىرەر ئاسىي گۇناھكار 

"ئېسىت! بۇ یهرگه كهلگىنىڭ ئهجهپ یامان بولدى.  -ئۇنىڭ قوینىغا تاشالنسا،  ئۇ:
ئنسانالرنىڭ ئىچىدە سهنال ماڭا یارىمایتىڭ،  بۈگۈن ماڭا تاپشۇرۇلغاندىن زېمىندىكى 

كېیىن،  ئهمدى ساڭا قانداق مۇئامىله قىلىدىغانلىقىمنى كۆرىسهن" دەیدۇ ـ دە،  قهبىر 
تارلىشىپ ئۆلگۈچىنىڭ قوۋۇرغىلىرىنى بىر ـ بىرىگه كىرىشتۈرىۋەتكۈچه سىقىشقا 

سۈملۈكلهرنىڭ ھهممىنى قۇرۇتۇپ تاشلىغۇدەك باشالیدۇ. بىرال تىنىقى دۇنیادىكى ئۆ
ئوتلۇق تىنىدىغان ئهجدىھارالر  تهرەپ ـ تهرەپتىن باش چىقىرىپ،  تاكى قىیامهت 

  بولغانغا قهدەر ئۇنى قىیناشقا باشالیدۇ. 
"قهبر" پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ تىلى بویىچه "ھهم جهننهتنىڭ بېغى،  ھهم 

ھایاتىمىزدا تاالي قېتىم ئۇنىڭ بىلهن ئۇچرىشىپ  جهھهننهمنىڭ ئوڭكۈرى" گهرچه بىز
تۇرساقمۇ،  ئۇنىڭ تهكتىدىن قىلىنىۋاتقان ساداسىز نىداالرغا قۇالق ساالي دېمهیمىز. 
بىزنىڭ تاشقا ئوخشاش نۇرسىز،  مۇزغا ئوخشاش ھېسسىز ئاشۇ بىر جۇپ كۆزىمىز 

تى ئىبنى ئۆمهر ئۇنى كۆرۈپ تۇرۇپمۇ بىر نهرسه كۆرگهندەك بولمایدۇ. بهلكىم ھهزرى
رەزىیهلالھۇ ئهنھۇنىڭ زار ـ زار یىغلىشىغا،  ھهتتا كۆپ یىغلىغانلىقى تۈپهیلى 
كۆزلىرىنىڭ كاردىن چىقىپ كېتىشىگه سهۋەب بولغان نهرسه دەل ئۆلۇمدىن كېیىنكى 
قهبىردىن ئىبارەت ئهنه شۇ مۇشهققهتلىك باسقۇچنىڭ قورقۇنچلۇق تهسهۋۋۇرى بولسا 

  كېرەك.
ه بولدى؟ توال یىغالۋىرىپ ئۆزلىرىنى تۈگهشتۇرىۋېتىشكه ئازال قاپال،  ــ سىلىگه نېم

ھایات دېگهندە كۈلۈشكىمۇ نۇرغۇن ئىشار مهۋجۇت." دېدى،  بىرسى ئۇنىڭدىن 
  ئهجهپلىنىپ.

مېنىڭ  -ھهزرىتى ئىبنى ئۆمهر رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ قاتتىق خۇرسىنغان ھالدا: 
ن قورقۇپ ئایمۇ یىغالیدۇ. ئالالھدىن یىغلىغىنىمغا ئهجهپلىنىۋاتامسهن؟ ئالالھدى
  قورقۇپ كۈنمۇ یىغالیدۇ." دەپ جاۋاب بهردى.

بىر قېتىم پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم قۇرئان تىالۋەت قىلىۋاتقان بىر یاش  
ساھابىنىڭ یېنىدىن ئۆتۇپ كېتىۋاتاتتى. قۇرئاندىكى "ئاسمان یېرىلغان چاغدا،  

لدەك،  قىزىل چهمدەك بولۇپ قالىدۇ" (دوزاخنىڭ قىزىقلىقىدىن) ئاسمان قىزىلگۈ
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دېگهن ئایهتكه كهلگهندە،  ئۇ ساھابىنىڭ بهدەنلىرىگه بىردىنال تىترەك ئۇلىشىپ،  
ئورنىدىن چاچراپ تۇرۇپ كهتتى. ئېسهدەپ یىغلىغانلىقى تۇپهیلى تىنىقلىرىمۇ 
ئىچىگه چۇشۇپ كېتىۋاتاتتى. "ئاھ،  ئېسىت! ئاسمان یېرىلىپ چۈشكهن ئاشۇ چاغدا 

نېمه ھالدا بوالرمهن؟ مهن نېمه ھالدا بوالرمهن؟" دېگىنىچه ئۆزىنى تۇتالماي ئۇن  مهن
سېلىپ ناله قىلىشقا باشلىغان ئىدى. شۇ چاغدا بۇ ھالنى كۆرگهن پهیغهمبهر 
ئهلهیھىسساالم "ئۇنىڭ یىغىسى ماالئىكىلهرنىمۇ زار ـ زار یىغلىتىۋەتتى." دېگهن ئىدى. 

ىكىلهر بهلكىم بىزگه ئوخشاش ھایۋانالشقان ئىنسانالرغا مانا ئهمدىلىكته بولسا،  ماالئ
ئېچىنىپ زار ـ زار یىغالیدىغاندۇ. چۈنكى بىز ئاسماننىڭ بىر كۈنى یېرىلىپ 
ئۈستىمىزگه چۈشىدىغانلىقىنى،  زېمىننىڭ ئایىغىمىز ئاستىدىن چىقىپ 

ایهتلهرنى كېتىدىغانلىقىنى نورمال ئهھۋالدا ئهسلهش ئۇیاقتا،  ھهتتا شۇنچه ئىپالس جىن
  سادىر قىلغان نۇمۇسلۇق ئهھۋالدىمۇ ئهسلهپ قویمایمىز. 

  ئاھ! ۋىجدانىمىزدىن سوراپ باقساقكهن كاشكى،  بىز یهنىال مۇسۇلمانمۇ؟! 
    

  »ھااللغا ھېساب بار،  ھارامغا جازا«
  (تهرمىلهر)

بایاۋاننىڭ سوغۇق،  جىمجىتلىق ھۆكۈم سورىۋاتقان بىر كېچىسى  -چۆل
هڭ ئۇلۇغ رەھبىرى مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهیھى ۋەسهللهم بىر ئىنسانىیهتنىڭ ئ

قانچىلىغان ھهمراھلىرى بىلهن بىر ئهنسارىنىڭ بېغىغا قهدەم تهشرىپ قىلدى. 
پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ تهلىپىگه بىنائهن باغۋەن تېخى یېڭىال ئۈزگهن 

ڭ بۇ تهلىپى گویا،  خورمىلىرىنى داستىخانغا كهلتۈردى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنى
سهۋرچانلىقنىڭ جاپالىق یوللىرىدا كېتىۋېتىپ،  یوللۇق لهززەت ۋە جائىز نېمهتلهرنى 
تهلهپ قىلىشنىڭ جىنایهت ئهمهسلىكىنى جاكارلىماقتا ئىدى. خورمىالر ناھایىتىمۇ 
شېرىن بولۇپ،  ئۈستىگه سوغۇق سۇ ئىچكهندە،  تهن بىلهن روھالر تهڭال 

ى. دەل ئهنه شۇنداق لهززەتلىك مىنۇتالردا ئالهملهرنىڭ بۈیۈك لهززەتلىنىشكه باشلىد
ئۈلگىسى سهللهالھۇ ئهلهیھى ۋەسهللهمنىڭ مۇبارەك چېھرىدە تۇیۇقسىز قانداقتۇر بىر 
ئهنسىزلىك ئاالمهتلىرى جىلۋېلىنىشكه باشلىدى. بۇ ئاالمهتلهرگه یهنه قانداق 

قىنى بىر نېمه دېگىلى تهشۋىشلىنىش ۋە قورقىنىش تۇیغۇلىرىنىڭ یوشۇرۇنغانلى
بولمایتتى. ناۋادا لهززەتنىڭ تهسىرى ھۇزۇرلىنىش بىلهنال تاماملىنىپ كهتكهن بولسا،  
پهیغهمبهرلهرنىڭ كاتتىسى بولغان مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم بىلهن ئادەتتىكى بىر 

  ئىنساننىڭ نېمه پهرقى بولسۇن دەیسىز؟!
قاتالملىرىنى لهرزىگه سېلىپ،  ئهمما بۇ یهردىكى تهسىرات،  روھالرنىڭ چوڭقۇر 
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تۇرمۇش،  ئاچلىق ۋە ئۇنىڭ ھۇزۇر ـ ھاالۋەت،  تهلهپ ـ تهقهززالىرىدىن یىراق ئاجایىپ 
بىر یۈكسهكلىككه قاراپ ئىنتىلمهكته ئىدى. بۇ ھالقىش ئالدىدا تۇرغىنى زادى قانداق 

  قهدەم؟ ئۇنىڭ ئۆزگهرمهس سهپهر یۆنىلىشى زادى قایاققا یۈزلهنگهن؟! 
ىالرنىڭ نهزەرلىرى ئهنه شۇنداق خىیالالر بىلهن سۆیۈملۈك یېتهكلىگۈچىسى ساھاب

  سهللهلالھۇ ئهلهیھى ۋەسهللهمگه تىكىلگهن ئىدى. 
  ــ قىیامهت كۈنى كهلگهندە؛

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ تاغ،  تاشالرنىمۇ ئېرىتىپ سۇ قىلىۋېتىدىغان ئاۋازى 
  یاڭراۋاتاتتى. 

مۇشۇ خورما ئۈچۈن جاۋاب بېرىش یهر تهۋرىگهنگه   ــ قىیامهت كۈنى كهلگهندە،
  ئوخشاش قاتتىق تۇیۇلىدۇ.

سۇبھانهلالھ!! بۇ بىرەر شائىرنىڭ یاكى پهیالسوپ،  ئاستورنومنىڭ سۆزى ئهمهس،  
بهلكى كائىناتنىڭ ئهڭ بۈیۈك ھهقىقىیتى بولغان مۇقهددەس ۋەھىي غۇنچىلىرى بىلهن 

. بۇ سۆزنىڭ ئۆتكۈر تهسىرىدە ۋۇجۇدى بىزەلگهن،  دانىش ئۇستازىنىڭ سۆزى ئىدى
لهرزىگه كېلىپ،  ھهممه ئهزاسىنى بىردىنال سوغۇق تىترەك باسقان ئۆمهر رەزىیهلالھۇ 
ئهنھۇنىڭ قولىدىكى ئهمدى تېخى یېرىمىنى چىشلىگهن خورما قورقۇنچتا 
ئىختىیارسىز یهرگه چۈشۈپ كهتتى. ئهسلىدە بۇ سۆزنىڭ ئۆتكۈر تهسىرى تېخى 

لهززەتتىن ھوزورلىنىشقا باشىلىغان ساھابىالرغا ئاخىرەتتىكى خهتهرلىك   ئهمدىال تهم،
  ئاقىۋەتلهرنى ئهینهن كۆرسىتىپ بهرمهكته ئىدى. 

  ــ مۇشۇ خورما ئۈچۈنمۇ،  ئى ئالالھنىڭ پهیغهمبىرى؟! 
  ــ ھهئه،  مۇشۇ خورما ئۈچۈن؛

قهتئىلىك پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ ئاۋازىدا ھهققانىیهتنىڭ ئۆچمهس ساداسى 
  بىلهن یاڭرىماقتا ئىدى. 

ـ شۇنداق،  پهقهت ئۈچال نهرسه ئۈچۈن ھېساب بېرىشتىن ساقلىنىپ قالىمىز. 
ئهۋرەتلىرىمىزنى یاپالىغۇدەك بىر قۇر كىیىم،  ئاچلىقتىن قۇتۇلدۇرۇپ،  ھایاتىمىزنى 

  كاپالهتكه ئىگه قىاللىغۇدەك ئوزۇقلۇق،  باش تىقالىغۇدەك كىچىككىنه بىر ئۆي.
ىماققا تولىمۇ ئاددى تۇیىلىدىغان بۇ ۋەقه راستىنال شۇنچه ئاددىیمىدۇ؟! قار

پۈتمهس تۇرمۇش ئېھتىیاجلىرى بىلهن شېرىن ئارزۇ ــ ئارمانالر  -تۈگىمهس 
ئوتتۇرىسىدىكى بۇ مىسلىسىز تهقۋالىق،  نېمهتنى قهدىرلهشنىڭ بۇ خىل تۇیغۇسى،  

بۇ گۈزەل مهنزىرە! مانا بۇالر ئالالھنى ھهر دائىم كۆز ئالدىدا كۆرۈپ تۇرۇشتهك 
ھهقىقىیي ئىتائهتمهنلىك،  ھهقىقىیي ئىبادەت،  ئالالھقا بولغان چىن سۆیگۈ بولماي 

  نېمه؟! 
مۇسۇلمانالردا بۇ خىل تۇیغۇ ھهقىقىي روھى بىلهن مهۋجۇت بولغان چاغالردا،  ئۇالر 
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ان ئىدى. مانا قایاققا بۇرۇلسا،  گویا شۇ یهردىكى تاغ،  تاشالرمۇ زۈمرەتكه ئایالنغ
ئهمدى بۇ خىل تۇیغۇ یوقىلىۋېدى،  باشقىالردىنمۇ بهكرەك دەل مۇسۇلمانالرنىڭ 
ئۆزلىرى ئالالھنىڭ نېمهتلىرىنى خۇددى ئاڭسىز جانۋارالردەك پهرۋاسىز یهنچىپ،  
چهیلهشكه باشلىماقتا. ھهممىگه ئېرىشكهندىن كېیىنمۇ پۇتىغا شوخا كىرگهنچىلىك 

ۇسلۇق ناشۈكۈرلىكىدىن خىجىل بولۇش ئۇیاقتا،  ھهتتا ئهرز ـ یوقىتىشقا ئۇچرىسا،  نۇم
شىكایهتلهرگه تولغان دەپتهرلىرىنى،  ئاتا قىلىشتا دېڭىز كهبى،  بهخش ئېتىشته 
قۇیاش كهبى ئاشۇ كهرەملىك ئالالھنىڭ ئالدىغا تاشلىماقتا. مۇشۇ مىنۇتالردا ئاشۇ 

ىلىپ یاتقان،  ھهر بىر نېمهتنىڭ ناشۈكۈر ئىنسانالر ئۆز جىسمىدا ۋە ئهتراپىدا كهڭ یېی
قانچىلىغان ئالتۇن تاغلىرىدىنمۇ ۋەزىنلىك ئىكهنلىكىنى بىلىپ یهتسىكهن،  ئویالپ 

  باقسىكهن كاشكى؟!
مهدائىننىڭ مۆتىۋەر كىشىلىرىنىڭ ھهممىسى شهھهرگه یېڭىدىن تهیىنلهنگهن 

ر ئهسلىدە ۋالىیسىنى قارشى ئېلىش ئۈچۈن بۇ گۈزەل مهیدانغا توپالشقان ئىدى. ئۇال
ھۆرمهت،  چوڭقۇر ئهقىدە،  ساداقهتمهنلىكلىرى بىلهن خهلىپه ئۆمهر رەزىیهلالھۇ 
ئهنھۇنىڭ ۋالىیلىققا تهیىنلىگهنلىك پهرمانىغا بىنائهن شهھهرگه كىرىش ئالدىدا تۇرغان 

  خۇزەیفه رەزىیهلالھۇ ئهنھۇنى تۆت كۆزى بىلهن كۈتىۋاتاتتى. 
قورالالنغان ھۇزەیفه رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ ئهگهر ھوقۇق ۋە شان ـ شهرەپ بىلهن تولۇق 

  ، بایلىق -خالىسا،  ھازىرقى دەۋردىكى ئهمهلدارالر ھاسىل قىلىپ كېلىۋاتقان مال
ئىشرەتلهرنىڭ ھهممىسىدىن بهھرىمهن بوالالیتى. ئهمما ئۇ  -زىبۇزىننهت،  ئهیش 

ېمىنى توپالنغان جامائهتكه خهلىپىنىڭ پهرمانىنى ئوقۇپ بهرگهندىن كىیىن"ن
خالىسىڭىز ۋە نېمىنى بۇیرىسىڭىز جىنىمىز بىلهن ھازىر قىلىشقا تهییارمىز" دەپ 
ئۆزىگه تىكىلىپ تۇرغان ساداقهتمهن پۇخراالرغا قاراپ: "ماڭا پهقهت قوسىقىم 
تویغىدەكال تاماق،  ئۇالغلىرىم ئاچلىقتىن ئۆلۈپ قالمىغۇدەكال یهم ـ خهشهك ھازىرالپ 

  بهرسهڭالر كۇپایه" دىدى. 
ۋالىینىڭ ئۆز پۇخرالىرىدىن تهلهپ قىلىۋاتقىنى ئارانال شۇنچىلىك نهرسه بولۇپ،  
گویا ھۆكۈمرانلىقنىڭ تهۋرەنمهس پوالت تۆۋرۈكلىرى مانا شۇنداق دەرۋىشلىكنىڭ ئایاق 
ئاستىدا پاچاقلىنىۋاتاتتى. شاھلىقنىڭ مهغرۇرانه شان ـ شهرەپلىرى مانا شۇنداق سهبىر 

ىدە دېرەكسىز یوقالماقتا ئىدى. مال ـ دۆلهت شان ۋە قانائهتنىڭ خىلۋەتلىر
شهۋكهتلهرنىڭ ۋال ـ ۋۇل چاقناشلىرى مانا شۇنداق ئاخىرەتكه بولغان ئىمان نۇرى 

  ئالدىدا ئۆچۈپ قېلىۋاتاتتى. 
خۇزەیفه رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ ھۆكۈمرانلىق،  زېمىن،  بایلىق،  تۇرمۇش ۋە خىلمۇخىل 

ىمۇ بهك یىراق روھى بایلىققا ئىگه ئىدى. ھهر بىر خاھىشالردىن ناھایىتىمۇ،  ناھایىت
نېمهت،  ھهر بىر لهززەتنىڭ یىپىدىن یىڭنىسىغىچه ھېساب ئېلىنىدىغان،  
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ھۆددىسىدىن جایىدا چىقالمىغانالر مهڭگۈلۈك بهختسىزلىككه ھۆكۈم قىلىنىدىغان 
ئاخىرەتتىكى ئاشۇ قورقۇنچلۇق سوت كۈنىنىڭ تهسهۋۋۇرىدا ئاللى بۇرۇن ئۆزىنى 
ئۇنۇتقان ئىدى. دەل مانا بۇ خىل تهپهككۇر خۇزەیفه رەزىیهلالھۇ ئهنھۇنىڭ جىسىم،  
روھىنى لهززەتپهرەسلىك ئىللهتلىرى بىلهن بۇلغىنىشقا قهتئىي یول قویمىغان بولۇپ،  
ئۇ بایلىق ۋە ھۆكۈمرانلىقنىڭ ھهممىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان قاینام،  تاشقىنلىرى 

ەك كۈن ئۆتكۈزدى. ئۇنىڭ بىر نهچچه قۇر كىیىم ۋە ئىچىدىمۇ،  خۇددى دەرۋىشلهرد
بىرنهچچه پارچه نېنىدىن باشقا ھېچ نهرسىسى یوق ئىدى. دۇنیا ئۇنىڭغا قانچه 

كۈمۈشلهرنىڭ  -یىقىنالشقانسېرى ئۇ شۇنچه یىراققا قاچاتتى. شۇڭالشقا ئالتۇن 
ارىتالمىغان یېڭىلمهس جهلبكارلىقلىرىمۇ ئۇنىڭ كۆزىنى بىرەر قېتىم بولسىمۇ ئۆزىگه ق

  ئىدى. 
ئۇنىڭ مهدائىندىكى ھوقۇقىدىن قول ئۈزۈپ قایتىپ كېلىۋاتقانلىقىدىن خهۋەر 
تاپقان خهلىپه ئۆمهر رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ مهزكۇر باي ـ بایاشاتلىق ئىمتىھان مهیدانىدىن 
ئۇنىڭ نېمىلهرنى یۈدۈپ كېلىۋاتقانلىقىنى كۈزىتىش ئۈچۈن یول بویىدا مۆكۈنۈپ 

. ئۇ خۇزەیفه رەزىیهلالھۇ ئهنھۇنىڭ یهنىال بۇرۇنقىدەك دەرۋىشلهرچه ئولتۇرغان ئىدى
ھهمدە   ، ئاددي ـ ساددىیلىقىنى،  یهنىال ئاشۇ ئىلگىركى پىداكارلىقى ۋە كهمتهرلىكىنى

تاق بىلهن قایتىپ  -ئىلگىرى ئېلىپ كهتكهن نهرسىلىرىدىنمۇ ئاز یۈك 
ۆیىنىش ۋە ھۆرمهتنىڭ قایناق كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ،  ئۇنىڭغا بولغان چوڭقۇر س

ھېسسىیاتىدا مۆكۈنگهن ئورنىدىن چاچراپ قوپقىنىچه خۇزەیفه رەزىیهلالھۇ ئهنھۇغا 
ئۆزىنى ئاتتى. ئۇنى مهھكهم باغرىغا بېسىۋېلىپ: "سهن مېنىڭ ھهقىقىي 

  قىرىندىشىمسهن! سهن مىنىڭ ھهقىقىي قىرىندىشىمسهن!" دېیىشكه باشلىدى. 
ددىي جۈمله،  ھه؟! لېكىن ئۇ دەۋرلهردە ئېغىزدىن بۇ نېمىدېگهن قىسقا،  ئا

چىقىدىغان ھهر قانداق بىر سۆز ئۆزىنىڭ ھهقىقىي مهنه،  روھىدىن ئایرىلمىغان ئىدى. 
ھهر قانداق بىر سۆز ئۆزىنىڭ ھهقىقىي مهنىسى ئۈچۈنال ئىشلىتىلهتتى. بولۇپمۇ ئۆمهر 

رداننىڭ بىرسىنى رەزىیهلالھۇ ئهنھۇغا ئوخشاش ھهقىقهتپهرۋەر،  مهردۇ ــ مه
"قېرىندىشىم" دەپ ئاتىشى،  شۇ قهدەر چوڭقۇر ۋە شۇ قهدەر كهڭ مهنىگه تولغان 
بوالتتىكى،  ھازىرقى دەۋردە یازسا قانچىلىغان كىتاب پۈتۈپ چىقىدىغان ماختاش،  
مهدھىیىلهر ۋە تۈمهنمىڭلىغان ۋەدە،  قهسهملهرمۇ ئاشۇ بىر ئېغىز سۆزگه 

  تهڭلىشهلمهیتتى.
ر دۇنیاسى ئىقتىسادىي ۋە سىیاسىي جهھهتتىن تازىمۇ گۈللىنىپ،  مۇسۇلمانال

خهلىپىلىكنىڭ چېگرىسى شهرقته ھىندى دەریاسىدىن غهربته ئاتالنتىك ئوكیانغا،  
شىمالدا ئوتتۇرا ئاسىیانىڭ كۆكلهم تاغ،  جىلغىلىرىدىن جهنۇبتا سهھرایى كهبىر 

هنۇبىغىچه ئىچكىرىلهپ،  چۆللىكىگه تۇتاشقان ھهمدە مۇسۇلمانالر فرانسىیهنىڭ ج
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كىرىپ بولغان،  پۈتۈن دۇنیا خهلقى مۇسۇلمانالرنىڭ ئهڭ بۈیۈك كۈچكه ئایلىنىپ 
بولغانلىقىنى ئېتىراپ قىلىشقان،  ھهتتا یاۋرۇپادا ئىسالم مهدىنىیىتىنى ۋە ئهرەب 
تىلىنى قوللىنىش مودىغا ئایالنغان ئاشۇنداق بایاشات بىر دەۋرنىڭ ئۇلۇغ خهلىپىسى 

ئىبنى ئابدۇلئهزىز ئۆز ئادىتى بویىچه خۇپتهن نامىزىدىن كېیىن قىزلىرىدىن ئۆمهر 
خهۋەر ئېلىش ئۈچۈن ئۆیىگه كېتىپ باراتتى. تېخى ھازىرال ھۆكۈمهت خىزمىتىدىن 
ھېرىپ،  چارچىغان قهلب،  مېڭىسى ئۆز ئهۋالدلىرىغا بولغان سېغىنىش ۋە 

  جبۇر ئىدى. مېھرىبانلىقنىڭ ئىلكىدە پهرزەنتلىرىنى ئویالشقا مه
دەرھهملهرنى  -ئهمما ئۇنىڭ ئهمدىال تېخى دۆلهت خهزىنىسىدىن ھېسابسىز دىنار 

یۇقسۇلالرغا تارقاتقان قولى سۆیۈملۈك پهرزەنتلىرى تهرەپكه ماڭغاندا شۇنداق قۇرۇق،  
گویا ئۇ كۈن بویى ھېرىپ چارچاپ،  ئۆیىگه قۇرۇق قول قایتىۋاتقان دەرۋىشلهرگه 

  ئوخشایتتى. 
زاكات بېرىش ئۈچۈن ئالىدىغان ئادەم تاپالماي شهھهر ئاتالشقا مهجبۇر  كىشىلهر

بولىدىغان ئاشۇنداق بایاشات بىر دەۋردە،  خهلىپىنىڭ ئۆیىدە ئاچارچىلىق دېگىلى 
بولمىسىمۇ یېرىم ئاچلىق ھالىتى بۇرۇنقىدەكال داۋامالشماقتا ئىدى. دادىنىڭ ئایاق 

ۈچۈن یۈگۈرۈشكىنىچه دەرۋازا ئالدىغا تىۋىشىنى ئاڭلىغان قىزالر قارشى ئېلىش ئ
چىقتى. ئۇالرنىڭ یېرىم ئاچلىقتىن سارغایغان چىرایى گهرچه دادىغا نىسبهتهن ئانچه 
یېڭىلىق بولمىغىنى بىلهن،  ئهمما بۇ قېتىم قىزلىرىنىڭ ئېغىزلىرىنى ئالقانلىرىدا 

  دى.توسىۋالغانلىقى خهلىپه ئۆمهر ئابدۇلئهزىزنى تهئهججۈبلهندۈرمهي تۇرالمى
ئۇ: ئى یۈرەك پارىلىرىم! نېمه بولدۇڭالر؟ دەپ سورىدى. ئهمما قىزلىرى  

  ھېچقانداق جاۋاب قایتۇرمىدى. 
بۇ سوئالغا ئۇالرنىڭ ئىنىك ئانىسى: ئۆیدە یهیدىغانغا باشقا نهرسه بولمىغاچقا 
بۈگۈن ئۇالر پىیاز بىلهن پۇرچاقتا قورساق تویغۇزغان ئىدى. شۇڭالشقا پىیازنىڭ 

سېلىدىن یوشۇرۇش ئۈچۈن ئاغزىنى ئېتىۋېلىپ بارىدۇ،  دەپ جاۋاب  پۇرىقىنى
  بهردى. 

دادا دېگهن ھامان دادا ـ دە،  گۆدەك بالىلىرىنىڭ بۇ ھالى ئۇنىڭ یۈرەك تارىلىرىنى 
تىترەتمهي قالمىدى. یۈرەك باغرىدىن ماگمىدەك ئىتىلىپ چىقىۋاتقان ئازاپلىق ھىسالر 

ىسسىیاتنىڭ بۇ شىددەتلىك دولقۇنلىرى یهنىال ئۇنىڭ كۆزلىرىنى نهملىدى. ئهمما ھ
خۇددى دېڭىز ئاستىدىكى كۆرۇنمهس ۋۇلقانالر كهبى ئۆز ئورنىدا قىلىۋەردى،  ئۇنىڭ 
ۋۇجۇدىدىكى سهۋر ـ قانائهت،  پىداكارلىق كهمتهرلىك،  ئىمان ۋە تهقۋالىقنىڭ ئالتۇن 

  تاغلىرىنى قىلچىمۇ تهۋرىتهلمىدى.
  مۇالیىملىق بىلهن سۆزلهشكه باشلىدى. ئۇ ُ!ـــ ئى یۈرەك پارىلىرىم

سىلهرنىڭ داستىخىنىڭالرنى نازۇ ـ نېمهتلهرگه تولدۇرىۋېتىش مهن ئۈچۈن 
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ھېچقانچه قىیىن ئىش ئهمهس. ئۇنىڭ بهدىلىگه داداڭالرنىڭ دوزاخ ئوتىدا كۆیىشىنى 
  خاالمسىلهر؟ 

ئۆزلىرىنى  دادىسىنىڭ قهلىبلهرنى زىلزىلىگه سالىدىغان بۇ سۆزىنى ئاڭلىغان قىزالر
تۇتىۋااللماي قالدى. یۈز،  كۆزلىرى یامغۇردەك تۆكىلىۋاتقان كۆز یاشلىرى بىلهن 
یۇیۇلۇشقا باشلىدى. ئهمما ئۇالرنىڭ بۇ كٍۆز یاشلىرى ھهرگىزمۇ ئاچلىقنىڭ غېمى ۋە 
رەنجىشلهردىن ئاققان ئهمهس،  بهلكى دادىنىڭ سوئالىغا بېرىلگهن ئۇنسىز جاۋاب 

یاق دادا،  یاق! دادىمىزنى دوزاخقا ئىتتىرىش بهدىلىگه ”یاش  بولۇپ،  ھهربىر تامچه
  دەپ جاكارالۋاتاتتى. “كېلىدىغان ئۇنداق ھوزۇر ـ ھاالۋەتنىڭ كېرىكى یوق

ئۆمهر ئىبنى ئابدۇلئهزىزنىڭ بوۋىسى ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىیهلالھۇ ئهنھۇنىڭ 
پۈتۈن دۆلهتتىن   خهلىپىلىك دەۋرىدە بىر قېتىم قهھهتچىلىك یۈز بهرگهن بولۇپ،

ئاقتۇرۇپمۇ خهلىپىدەك ئاچلىق ئازابىغا دۇچار بولغان ئىككىنچى بىر شهخسنى تاپقىلى 
بولمایتتى. ئۇ ئۆزىنىڭ كۈندىلىك یېمهكلىكلىرىنىڭ مىقدارىنى كېمهیتىۋېرىپ،  

كۈنلهپ ئاچ یۈرىیدىغان بولۇپ قالدى. گۆش،  ماي،  ھهسهللهردەك  -ئاخىرى كۈن 
رنى ئاللى بۇرۇن تهرىك قىلغان ئىدى. ئۇ جىسمانى ئاچلىق ۋە زېھنى لهززەتلىك تائامال

پهرىشانلىق ئىچىدە ھاجهتمهنلهرگه ئاشلىق تارقىتىش ئۈچۈن تاغارنى دۈمبىسىگه 
یېقىنغا قاتناپال یۈرەتتى. بۇنى كۆرگهن كىشىلهر چوڭقۇر  -یۈدىگهن ھالدا یىراق 

ئۇنىڭ قىپ قىزىل ئاناردەك   ئېچىنىش ئىچىدە ئۇنىڭ غېمىنى یهپ: "قارىمامسىلهر،
مهڭزىنىڭ ئولتۇرۇشۇپ،  قارىداپ كهتكىنىنى" دېیىشهتتى. ئۇسسۇزلۇق ۋە 
ئاچلىقتىنمۇ بهكرەك ئۆمهر روزىیهلالھۇ ئهنھۇنى روھى ۋە جىسمانى جهھهتتىن قاتتىق 
پۇچىالۋاتقىنى "ئهگهر قول ئاستىمدىكى پۇخراالرنى قهھهتچىلىك ئازابىدىن 

ىمنىڭ بېرىچه تىرىشمىسام،  بۇ ئازابنى مهنمۇ ئوخشاشال ئۇالر قۇتۇلدۇرۇشقا ئىمكان
بىلهن تهڭ تارتمىسام،  قىیامهت كۇنى پهرۋەردىگارىمغا قایسى یۈزۈم بىلهن جاۋاب 

دېگهن ئهندىشىلهردىن ئىبارەت ئۈممهتنىڭال غېمى ئىدى. بۇنىڭ  “بېرىمهن؟
ئۇنۇتقان ھالدا ئاچ  پىژ ئاپتاپلىرىدىمۇ ئۆزىنى -تۈرتكىسىدە،  ئۇ چۆللۈكنىڭ پىژ

  تهرەپكه توختىماي چاپاتتى.  -قورساق دۈمبىسىگه ئاشلىق یۈدۈپ،  تهرەپ 
ئاشۇنداق مۇشهققهتلىك كۈنلهرنىڭ بىرىدە بىر قېتىم گۆدەك بالىسىنىڭ بىر تىلىم 
تاۋۇز یهۋەتقانلىقىنى كۆرۈپ قالدى. تېخى ئانىنىڭ سۈتى ئېغىزىدىن كهتمىگهن،  ھهتتا 

 دادىسى بىلهن ئاچلىق ئازابىنى تهڭ تارتىۋاتقان بۇ گۆدەكنىڭ ئۆز كىچىككىنه تۇرۇپال
یۈرەك پارىسى ئىكهنلىكىگىمۇ پىسهنت قىلماستىن ئاچچىقىغا چىدىماي ۋاقىراپ 
كهتتى. شۇ تاپتا ئۇنىڭ خىیالىدا "پۈتكۈل مۇسۇلمان ئۈممىتى قهھهتچىلىك ئازابىدا 

ه نېمه ھهققى؟" دېگهندىن باشقا پۇچىلىنىۋاتسا،  خهلىپىنىڭ ئوغلىنىڭ تاۋۇز یېیىشك
نهرسه یوق ئىدى. شۇڭالشقا ئۇ ئاچچىقىدا ئېتىلغىنىچه بېرىپ،  بالىسىنىڭ قولىدىكى 
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  تاۋۇز تىلىمىنى سىلكىپ تارتىۋالدى ـ دە، 
ـــ رەسۇلۇلالھنىڭ ئۈممىتى ئاچلىقتىن ئۆلىۋاتسا،  سهن تېخى نۇمۇس قىلماي 

  تاۋۇز یهۋاتامسهن؟ دېدى. 
انا كۆردىڭىزمۇ؟ بۇالر زادى قانداق كىشىلهر؟ ئۇالرنىڭ كۆكرىكىدە سۇبھانهلالھ! م

  سوقىۋاتقىنى زادى قانداق یۈرەك؟ ئۇالرنىڭ ئىددىیه،  تهپهككۇرلىرىچۇ؟ 
قېنى ئهستایىدىللىق بىلهن بىر ئویالپ بېقىڭ،  مانا بۇ پهیغهمبهر 

ئۆز ئهلهیھىسساالمنىڭ "مهڭگۈ زوۋال تاپماس ئالالھ بىلهن قهسهمكى،  مېنى 
پهرزەنتلىرى،  مال ـ دۇنیالىرى ۋە جانلىرىدىنمۇ بهكرەك سۆیمىگهن كىشى ھهرگىزمۇ 

  مۆمىن بواللمایدۇ" دېگهن ھهدىسىنىڭ ئهمهلىي ئىپادىسى ۋە شهرھىسى بولماي نېمه؟ 
دۇنیا ھهرقانچه قىممهت تۆلهش ئارقىلىقمۇ سېتىۋىلىشقا قادىر بواللمىغان ھهم 

ھالر مانا شۇنداق كهمتهرلىك ۋە قانائهتچانلىقنىڭ روھى مهڭگۈ قادىر بواللمایدىغان رو
ئارمانالرمۇ قىیامهتنىڭ  -ئىدى. دۇنیادىكى ئهڭ كاتتا نېمهتلهر ۋە ئهڭ گۈزەل ئارزۇ

غېمىدىن غاپىل قالدۇرالمىغان روھالر ئهنه شۇنداق مهسئۇلىیهتچانلىق،  پىداكارلىق،  
ىنسانالر ئهنه شۇ روھالرنىڭ ئىمان ۋە تهقۋالىقنىڭ روھى ئىدى. لىكىن ھازىرقى ئ

پىداكارانه،  مىننهتسىز قان،  تهرلىرى بهدىلىگىال بۈگۈنكىدەك نهپهسلىنىشكه سازاۋەر 
بولغانلىقلىرىنى بىلىپ تۇرۇپمۇ،  ئالالھنى،  ئاشۇ قهدىرلىك روھ ئىگىلىرىنى،  

ەپ جۈملىدىن ئۆز ئۆزىنىمۇ ئۇنۇتۇپ قېلىۋاتقان تۇرۇقلۇق،  یهنىال "بىز مۇسۇلمان" د
توختىماي جار سالماقتا. ئالالھنىڭ ئاتا قىلغان ھېسابى ھهم جازىسى بار نېمهتلىرىنى 
توي،  مهشرەپ،  نهزرە،  مهۋلۇدالردا شۇنداقال رىستۇران،  تانسىخانىالردا پهرۋاسىز 

  دەسسهپ،  چهیلىمهكته. 
ڭ ۋەتىنىمىزدە بىر چىشلهم ھاالل لوقمىنى یۇتۇشتىن ئىلگىرىمۇ "بۇنىڭغا ئالالھنى

ئالدىدا نېمه دەپ جاۋاب بىرەرمهن؟" دېگهننى چىن قهلبى بىلهن ئویالیدىغان 
  مهسئۇلىیهتچان مۇسۇلمانالر زادى قانچىلىكتۇ؟! 

مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنىڭ بىز ئۇیغۇرالردىن ئىبارەت بۇ مۇسۇلمان ئۈممىتىنىڭ 
ى راھهت ھېس غېمىگه ئورتاقلىشىپ،  ئۇالرنىڭ ئازابىغا ئازابلىنىش ئارقىلىقال قهلب

قىالالیدىغان پىداكار ئهزىمهتلهر زادى قانچىلىكتۇ؟! بىزدىكى نۇرغۇن پۇلدار 
بایۋەتچىلهر ۋەتىنىمزدىكى ھهددى ھېسابسىز تۇل،  یېتىمالرنىڭ ئاچلىق ۋە 
موھتاجلىق ئازابىدا تۆكىۋاتقان قانلىق یاشلىرى كىیىمىگه یۇقۇپ قېلىشىدىن یاكى 

دىنمۇ كۆپرەك ئاققۇزغان ھوسۇلسىز،  ئاچچىق ئۇالرنىڭ كۈن بویى ئىچكهن سۈیى
تهرلىرى بۇرنىغا پۇراپ قېلىشىدىن ئۆزىنى قاچۇرسا،  قاچۇرىدۇكى،  دەرھال قولىنى 
ئۆڭكۈردەك چوڭقۇر یانچۇقىغا تىقىپ ئاشۇ قېرىنداشلىرىمىزغا تهر ۋە كۆز یاشلىرىنى 

بېرىشكىمۇ بىر قېتىم بولسىمۇ سۇرتىۋېلىشىغا ئهززىگۈدەك قهغهز یاغلىق سۇنۇپ 
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یارىمایدۇ. رىستۇران،  تانسىخانىالردا نهچچه ئون مىڭ یۈۋەننى بىر قېتىملىق تاماق 
بۇیرۇش ئۈچۈن بۇزۇپ چاچسا،  چاچىدۇكى،  تاماقلىرىنىڭ ئېشىندىلىرى ۋە 
داستىخانلىرىنىڭ قېقىندىلىرىغا تهڭ كهلمهیدىغان ئازراقال پۇل بىلهن بىرەر تۇل،  

ق بولۇپ قاالالیدىغانلىقىنى خىیالىغا كهلتۈرۈپمۇ قویمایدۇ. یېتىمنىڭ ئېلىمان تۇرمۇشلۇ
یهنىال ئۇالرنىڭ ئاتا ـ بوۋىسىدىن مىراس ئالغان ئاشۇ مۇسۇلمانلىق پۇالت ماركىسى 
ئۇالردىن بىردەممۇ نېرى بولمایدۇ. یهنىال ئۇالر مۇسۇلمانلىقتىن سۆز ئېچىشتا 

  پهیالسوپ،  دىنى سورۇنالردىكى تۆرنىڭ خوجایىنلىرى. 
ئاھ! خۇدا! ئۇالرمۇ ساھابىالرنىڭ ھایاتى ۋە ئهخالق پهزىلىتى ئهینىكىدە ئۆز 
ئهكسىنى كۆرۈپ باقسىكهن كاشكى؟! ئۇالرمۇ ئۆزىدىكى ھهر بىر نېمهتنى شهخسىي 

خهلقنىڭ ئامانىتى قاتارىدا  -مۈلكى قاتارىدا ئهمهس،  بهلكى ئالالھنىڭ شۇنداقال ۋەتهن 
ئىنساپ بىلهن "ئاھ ! بىزمۇ مۇسۇلمانمۇ؟!" دەپ  ساناپ باقسىكهن كاشكى؟! ئۇالرمۇ

  ۋىجدانىدىن سوراپ باقسىكهن كاشكى؟!  
   

"سابىقۇنهلئهۋۋەلۇن" (ئالدىنقى ئاۋانگارتالر) دىن بولۇشنىڭ 

  پهزىلىتى
  (پارچىالر)

ھهزرىتى سهلمان فارسى،  ھهزرىتى بىالل ھهبشىي،  ھهزرتى سۇھهیب رۇمىي 
ه جهم بولۇپ،  سۆھبهت ئۆتكۈزۈپ ئۆلتۈراتتى. گهرچه رەزىیهلالھۇ ئهنھۇمالر بىر یهرگ

ئۇالر ئىلگىرى ئېغىر دەرىجىدە خارالنغان قۇلالردىن بولسىمۇ،  ئهمما ھهقنى ئىزدەش 
ۋە قوبۇل قىلىش یولىدا ئاكتىپچان بولۇشتىكى ئاجایىپ ئاۋانگارتلىقى ئۇالرنى گویا 

ایالندۇرۇپ قویغان ئىدى. ئىسالم ئاسمىنىدىكى كۆزنى قاماشتۇرىدىغان یۇلتۇزالرغا ئ
ئالالھنىڭ بۇ ئىنتایىن سۆیۈملۈك بهندىلىرى بىردىنال كۆز ئالدىدا ئۆتۈپ كېتىۋاتقان 
ئهبۇ سوفیاننى،  یهنى كۇپۇرلۇق دەۋرىدىكى ئىسالمنىڭ ئهڭ ئهشهددىي دۈشمىنىنى 
یېراقتىن كۆرۈپ قالدى. ئۇالرغا نىسبهتهن ئۇنىڭ چىرایىنى كۆرۈشمۇ خۇددى 

ىنىۋاتقان ھاقارەتكه چىداپ تۇرۇشتهك ئېغىر بىلىنىپ كېتىۋاتاتتى. ئىسالمغا قىل
بۇنداق مهنزىرىگه،  بۇنداق تۇیغۇغىغا ئۇالرنىڭ ئىمانىي غۇرۇرى نهدىمۇ چېداپ 
تۇرالىسۇن دەیسىز،  بىردىنال تىت ـ تىت بولۇپ،  قهلبىدە جۈش ئۇرىۋاتقان غهزەپلىك 

  دى. شۇنىڭ بىلهن:ھېسلىرى ئېغىزلىرىدىن پارتالپ چىقماي تۇرالمى
ـ ئالالھنىڭ قىلىچى بۇ دۈشمهننىڭ بېشىنى ئهجهپ ئۈزۈپ تاشلىماپتىغۇ؟ دېگهن 

  ھېسسىیاتلىق ئاۋازالر ئاڭلىنىشقا باشلىدى. 
ئۇالرنىڭ یېنىدىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقان ئهبۇ بهكرى رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ بۇ سۆزلهرنى 
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،  ئۇالرغا كۆیىنگهن خۇددى یولسىز قىلىنىۋاتقان ئاچچىق ھۇجۇمدەك ھېس قىلىپ
  ھالدا: 

ــ سىلهر قاراپ تۇرۇپ قۇرەیشنىڭ شۇنچه مۆتىۋەر ئادىمىنى مۇشۇنداق دېسهڭالر 
  بولماس؟ دەپ نهسىھهت قىلدى. 

ئهمما ئهبۇ بهكرى رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمغا بۇ ۋەقهنى 
هتكهندەكال ھالغا سۆزلهپ بهرگهن چىغىدا،  گویا زېمىن ئایىقى ئاستىدىن چىقىپ ك

  كېلىپ قالغان ئىدى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسالم ئۇنىڭغا: 
ـ سهن بهلكىم ئۇالرنى خاپا قىلىپ قویغان بولۇشۇڭ مۈمكىن،  ئهگهر راستىنال 
ئۇالرنى خاپا قىلىپ قویغان بولساڭ،  بىلىپ قویغىنكى،  سهن ئالالھنى خاپا قىلغان 

  بولۇسهن... دېگهن ئىدى. 
ىنقى تهشهببۇسكارالردىن بولغان ئهشۇ بىرقانچه ئاجىز یاخشى ئىشتا ئالد

قۇلالرنىڭ ھهققىدە پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ ۋەھىي غۇنچىلىرى تۆكۈلۈپ 
تۇرىدىغان مۇبارەك ئېغىزىدىن چىقىۋاتقان بۇ سۆزلهر ھهقىقهتهنمۇ یېنىك گهپ ئهمهس 

ولۇشتا ئۆزىمۇ ئىدى. یهنه كېلىپ،  بۇ سۆز ئىسالمنىڭ ئالدىنقى ئاۋانگارتلىرى ب
ئۇالردىن ھېچ قانچه پهرقلهنمهیدىغان،  ھهتتا پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ 
ھىجرەتتىكى قولدىشى ۋە ئهڭ یېقىن سىردىشى شۇنداقال مۆھتىرەم قىیىن ئاتىسى 

  بولغان ئۇلۇغ ساھابىگه قىلىنىۋاتاتتى.
دەرۋەقه،  گهرچه ھهممهیلهن ئىسالمنىڭ ئوخشاش دەرجىدىكى ئالدىنقى 

ۋانگارتلىرى بولسىمۇ،  ئهمما ھهزرىتى ئهبۇ بهكرى رەزىیهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ئازاتلىق ۋە ئا
باي ـ بایاشاتلىق ئىچىدە تۇرۇپ،  ئىسالمنى قوبۇل قىلغانلىقى،  ھهمدە ھهزرىتى 
سهلمان،  ھهزرىتى بىالل،  ھهزرىتى سۇھهیب رەزىیهلالھۇ ئهنھۇمالرنىڭ بولسا،  

ىق ئېزىلىۋاتقان تۇرۇپمۇ ئالالھنىڭ رەسۇلىغا قول قوللۇق كىشهنلىرى ئاستىدا قاتت
بهرگهنلىكىدىن ئىبارەت بۇ كاتتا ئوخشىماسلىق مهڭگۈگه ئۆچمهي ساقلىنىپ قالغان 

  ئىدى. 
  ئالالھۇ ئهكبهر! 

مانا بۇ ھهقنىڭ ھهقكه بهرگهن باھاسى ۋە دەرىجىسى بولۇپ،  ئۇالرنىڭ 
ال بولسا،  گویا قىیامهتنىڭ پىشانىلىرى خاپىلىقتىن ئازراقال تۈرۈلۈپ قالغىدەك

زىلزىلىسى قوپۇپ كېتىشكه تاسال قاالتتى. ئۇالر قایاققا غهزەپ بىلهن تىكىلسه،  
  شۇیاققا ئالالھنىڭ غهزىپى یۈزلىنهتتى. 

پۈتۈن ئهزایىنى قاتتىق تىترەك بېسىپ،  قورقۇنچتىن تهرگه چۆمۈپ كهتكهن ئهبۇ 
نىڭ یېنىغا یۈگۈردى. ئۇالرنىڭ ئالدىغا بهكرى رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ دەرھال بۇ ئۈچ ساھابى

  بېرىپال ئۆزىنى تۇتالماي بۇقۇلداپ یىغالپ كهتتى. 
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ــ ئى،  جان جېگهر قىرىنداشلىرىم! مهن... سىلهرنى... خاپا قىلىپ... سالدىممۇ،  
  قانداق؟ 

  تۆكۈلۈپ یىغالۋاتقانلىقى تۈپهیلى سۆزلىرىمۇ تولۇق چىقماي قىلىۋاتاتتى. 
رگىز ئۇنداق ئهمهس،  بىز قهتئىي خاپا بولمىدۇق،  بىز دائىم ساڭا ــ یاق،  یاق،  ھه

  ئالالھنىڭ مهغپىرىتى ئۈچۈن دۇئا قىلىمىز. 
ئهبۇ بهكرى رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ ئالالھنىڭ بۇ ھهر ئۈچىلىلى مهھبۇب بهندىلىرىنىڭ 
ئېغىزىدىن چىقىۋاتقان ئېسىل ئهخالق گۈلدەستىلىرىنى كۆرۈش بىلهن تهڭال گویا بۇ 

لهرنى ئۇالرنىڭ ئهمهس،  بهلكى مېھرىبان پهرۋەردىگارىنىڭ ئېغىزىدىن سۆز
ئاڭالۋاتقاندەك شاتلىققا چۈمدى ۋە لىغىرالپ تۇرغان یاشلىق كۆزلىرى بىلهن شۇ 

  یهردىال ئېچىلىپ كۈلۈۋېتىشكه باشلىدى. 
ئهممار ئىبنى یاسىر رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ بىر قۇل ئائىلىنىڭ شاتلىق چىرىغى بولۇپ،  

هقىقهتهنمۇ ھهسرەتتىن ئاققان كۆز یاشلىرى بىلهن الۋۇلداپ،  ئىسالم ئۈچۈن ئۇ ھ
  تۆككهن قانلىرى بىلهن پارالیدىغان ئۆچمهس چىراغ ئىدى. 

  شۇنداق...
تهۋھىد ۋە پهیغهمبهرلىكنىڭ سادىقىتىنى دەپال كۇپىر ھهم شىرىكچىلىكنىڭ 

اراپ،  یۈرەك ـ باغرى مىسلىسىز زۇلۇم ـ سىتهملىرىنى باشتىن كهچۈرگهن،  بۇالرغا ق
  لهخته ـ لهخته یېرىلغان پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم: 

ــ سهۋر قىلىڭالر! ئى،  یاسىر ئائىلىسى! سهۋر قىلىڭالر! راس ئېیتىمهنكى،  
ئالالھنىڭ جهننىتى سىلهرنىڭ قارارگاھىڭالردۇر ــ دەپ جهننهتتىن بېشارەت بهرگهن 

  . ئهشۇ ئۇلۇغ ئائىلىنىڭ كۆز قارچىغۇسى ئىدى
لېكىن ئهممار ئىبنى یاسىر رەزىیهلالھۇ ئهنھۇغا سېلىشتۇرغاندا،  خالىد ئىبنى 
ۋەلىد رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ كۇپۇرلۇق دەۋرىدىمۇ ئاتاقلىق قۇماندان ۋە ئىسالمغا 
كىرگهندىن كېیىنمۇ لهشكهر قۇماندانى بولغان،  ھهمدە قانلىق جىھاد مهیدانلىرىدا،  

هن ئۆتكۈر قىلىچىنىڭ كارامىتى كۆرسىتىپ،  ھهتتا تهقداشسىز ئىمانىي قۇۋۋىتى بىل
ئاخىرى "ئالالھنىڭ قىلىچى" دېگهن نامغا سازاۋەر بولغان كاتتا ساھابه ئىدى. گهرچه 
ئهممار ئىبنى یاسىر رەزىیهلالھۇ ئهنھۇمۇ ئالالھقا بهرگهن ئهھدىسىنى ئىشقا ئاشۇرۇش 

قى بىلهن زىننهت قوشقان،  ئۈچۈن جىھادنىڭ ئۇلۇغۋار قوربانگاھلىرىغا ئۆز پىداكارلى
یىغىۋاتقان ئوق،  نهیزىلهرگه قارشى مهردانه كۆكرىگىنى یالىڭاچالپ ئاچقان ئاجایىپ 
كاتتا ساھابىلهردىن بولسىمۇ،  تارىخنىڭ نهزىرىدە،  ئۇنىڭ بهرگهن قۇربانلىقلىرى بىر 
جهڭچىنىڭ قوربانلىقى سۈپىتىدە،  خالىد ئىبنى ۋەلىد رەزىیهلالھۇ ئهنھۇنىڭ 

اكارلىقلىرى بىر قۇمانداننىڭ ئۇلۇغۋار ئىش ـ ئىزلىرى سۈپىتىدە گهۋدىلىك پىد
  خاتىرلهندى. 
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  لېكىن شۇنداقتىمۇ... 
ھه،  راستىنال شۇنداقتىمۇ... خالىد ئىبنى ۋەلىد رەزىیهلالھۇ ئهنھۇغا 
سېلىشتۇرغاندا،  ئهممار ئىبنى یاسىر رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ ھهق ـ ساداقهت ئۈچۈن 

رى كۆكرىكىنى ئاچالىغان بولغاچقىال ئالالھنىڭ نهزىرىدە،  مهرتىۋە ئۇنىڭدىن ئىلگى
جهھهتتىن شۇ قهدەر یۈقىرى كۆتىرىلگهنكى،  ھهتتا شۇنچه پایانسىز زېمىننى فهتھى 
قىلىپ،  ئىسالمنىڭ بایرىقىنى لهپىلدەتكهن خالىد ئىبنى ۋەلىد رەزىیهلالھۇ ئهنھۇمۇ 

  قالغان ئىدى. ئۇنىڭ ئهیمىنىشلىك مهرتىۋىسىگه یېتىشهلمهي
بىر قېتىم مهلۇم بىر ئىش سهۋەبلىك بۇ ئىككى ساھابىنىڭ ئوتتۇرىسىدا بهس ـ 
مۇنازىرە بولۇپ قالدى. شۇ پهیتته خالىد ئىبنى ۋەلىد رەزىیهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ئېغىزىدىن 
ئىختىیارسىز ئهممار رەزىیهلالھۇ ئهنھۇغا ئېغىر كىلىدىغان سۆز چىكېتىپ قالدى. 

پقان پهیغهمبىرىمىز سهللهلالھۇ ئهلهیھى ۋەسهللهم خالىد ئىبنى بۇنىڭدىن خهۋەر تا
  ۋەلىد رەزىھیهلالھۇ ئهنھۇغا قاتتىق ئاچچىقالندى. 

ــ ئى خالىد! ــ پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم قهلبلهرنى تىترىتىدىغان دەرىجىدە قاتتىق 
  ھهسهرەتلىنىپ سۆز قىلىۋاتاتتى. 

ئۇنى ئهیىبلهیدىكهن،  ئالالھ شۇ  ـ ئهممارنى ھهرگىز ئهیىبلهپ سالما! كىمكى
كىشىنى ئهیىبلهیدۇ. كىمكى ئهممارغا غهزەپلىنىدىكهن،  ئالالھمۇ ئۇنىڭغا غهزەپ 

  قىلىدۇ. كىمكى ئهممارنى مهنسىتمهیدىكهن،  ئالالھمۇ ئۇنى مهنسىتمهیدۇ. 
  ــ ئاھ! بۇ كۈن... 

زلهپ خالىد ئىبنى ۋەلىد رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ بۇ ۋەقهنى كىشىلهرگه ئۆزى سۆ
  بېرىۋاتاتتى. 

ــ بۇ كۈن مهن ئۈچۈن ھایاتىمدىكى ئهڭ ئېغىر كۈن بوپ قالغان ئىدى. مهن دەرھال 
پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمغا یىلىنىپ یالۋۇرۇپ،  ئالالھ تائاالدىن گۇناھىمنىڭ 
مهغپىرىتى ئۈچۈن دۇئا قىلىپ قویىشىنى تىلىدىم ۋە یۈگۈرگهنچه ئهممار رەزىیهلالھۇ 

ىغا بېرىپ،  مېنى ئهپۇ قىلىشىنى،  مېنى كهچۈرۈم قىلىۋېتىشىنى ئهنھۇنىڭ ئالد
  ئۆتهندىم. 

بىز ئهینى چاغدا ئهنه شۇنداق مۆئمىنلهر ئىدۇق. ئالالھنىڭ بهندىلىرىنىڭمۇ خاپا 
بولۇپ قېلىشىدىن شۇ دەرىجىدە قورقایتتۇق. ئهمما ھاال بۈگۈنكى كۈنگه كهلگهندە،  

بولۇپ كېتىۋاتماقتىمىز. ئهجىبا بۇ  ھهتتا ئالالھنىڭ غهزىپىدىنمۇ قورقماس
  مۇسۇلمانلىقىمىزغا نىسبهتهن ئهڭ ئېغىر تىراگىدىیه ئهمهسمۇ؟ 

  شۇنداق... 
  شۇنداقتىمۇ یهنىال بىز مۇسۇلمان. یهنىال بىز مۇسۇلمان. 

ئهنه ئۇالرنىڭ بهزىسى یاخشىلىقتا ئالدىدا ماڭغان ئاكتىپ،  ئاۋانگارتالردىن 
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پهقهت ئازراقال ئارقىدا قالغان ئۇلۇغۋار ئۈلگىلهردىن ئىدى. بولغان بولسا،  یهنه بهزىسى 
لېكىن بىزچۇ؟! بىزنىڭ زادى نهدە قالغانالردىن ئىكهنلىكىمىزنى قېنى كىممۇ ئېیتىپ 

  بېرەر؟! كىممۇ ئېیتىپ بېرەر؟!    
خهلىپىلىك قارارگاھىنىڭ دەۋازىسى ئالدىدا یۇقىرى ئابرۇیلۇق بىر توپ مۆتىۋەر 

ۆمهر رەزىیهلالھۇ ئهنھۇنىڭ قوبۇللۇق ئىزنىنى قاتتىق ئىنتىزارلىق كىشىلهر خهلىپه ئ
بىلهن كۈتۈپ تۇرماقتا ئىدى. مهككىنىڭ بۇ مۇئهززىز كاتتا ئهربابلىرىنىڭ ئارىسىدا،  
ئهینى چاغدا شۇنچه ۋەھشىیلهرچه ئایاق ئاستى قىلىنغان بىر قارا تهنلىك قولمۇ 

ي رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ ئىدى. لېكىن مهۋجۇت بولۇپ،  ئۇنىڭ ئىسمى دەل بىالل ھهبشى
خهلىپىلىك قارارگاھىنىڭ قوبۇللۇق دەرۋازىسى ھهممىدىن ئىلگىرى ئۇنىڭغا ئېچىلدى. 
ئىرىق،  جهمهت،  مال ـ بایلىق ئىززەت ئابرۇي جهھهتته ئۇنىڭدىن شۇنچه ئۈستۈن 
تۈرىدىغان زاتالرنىڭ ھهممىسى بىالل رەزىیهلالھۇ ئهنھۇنىڭ تهمكىن كىرىپ 

  قىنىغا قاراپ،  ئىشىك تۈۋىدە ھهیرانه قاراشقىنىچه تۇرۇشۇپ قالغان ئىدى. كېتىۋات
بۇ ئادەتتىكى بىر ئازاد قۇلغا قىلىنىۋاتقان ئاالھىدە ئىمتىیازلىق مۇئامىله بولۇپ،  بۇ 
ئىش باشقىالرنىڭ كۆڭلىگه كېلىپ،  ئېغىر ئالغانلىقى تاتارغان چىرایلىرىدىن "مانا 

بهزىلهرنىڭ ھېس قىلىۋاتقان قهلب ئازارى ئاخىرى مهن" دەپ كۆرىنىپ تۇراتتى. 
لهۋلىرىنىڭ سۈكىتىنى بۇزۇپ،  دوق ـ ماالمهت قىلىدىغان دەرجىگه یهتكۈزدى. شۇنىڭ 

  بىلهن توپ ئىچىدىن 
ــ مهككىنىڭ شۇنچه ئېسىلزادە،  شهرەپلىك كىشىلىرى كۈتۈپ تۇرغان یهردە،  

لىۋاتقىنى نېمه ئىش؟ ــ دېگهندەك ھهممىدىن ئىلگىرى بىر قۇلغا قوبۇللۇق شهرىپى بېرى
  غۇدۇراشالر كۆتۈرۈلۈشكه باشلىدى. 

بۇ مۆتىۋەر ئهربابالرنىڭ ئارىسىدا،  ئهڭ رەزىل ئىپالس،  كاپىر ئهبۇ جهھىلنىڭ 
"ئهكرەمه رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ" ئىسىملىك ئهڭ ئېسىل ئۇنتۇلماس مۆئمىن ئوغلىمۇ 

یىغا چۆمكهلگهن بۇ غۇدۇراشالر مهۋجۇت بولۇپ،  دۇنیانىڭ یالتىراق ئىززەت ئابرۇ
ئۇنىڭ سهزگۈر ئىمانىي ۋىجدانىغا خۇددى تىكهندەك سانچىلىشقا باشلىغان ئىدى. 
بىردىنال ئۇنىڭ پۈتۈن ئېسسىیادى ئۆزىنىڭ زىلزىلىك قاراڭغۇ ئۆتمىشىگه شۇڭغۇپ 
كهتتى ـ دە،  ئهینى چاغدا مهن شىرىكچىلىك ھهم كۇپۇرلۇقنىڭ زەھهرلىك نهشتىرى 

لسام،  بىالل رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ،  ئۇنىڭ زەربىسىگه پهرۋاسىز ئىسالمنىڭ بولغان بو
مهردانه كۆكرىكى ئهمهسمىدى؟! مهن ئىسالمنى یوقىتىپ تاشالش ئۈچۈن تىپىرالپ 
یۈرگهن چاغلىرىمدا،  ئۇ ھهقنىڭ ئىمارىتىنى تىكلهش ئۈچۈن زەخىم ـ 

الھ بىر!" دېگهن یاڭراق جاراھهتلىرىدىن ئاققۇزغان قانلىرى بىلهن "ئالالھ بىر! ئال
ساداسىنى تارىخ سهھىپىسىگه یازغان ئاۋانگارت مۇجاھىد ئهمهسمىدى؟ دېگهنلهرنى 

  ئویلىنىشقا باشلىدى. ۋە غهزىپىنى باسالماي كۆپچىلىككه: 
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ــ نېمه دەپ جۆیلىۋاتىسىلهر؟! پهیغهمبىرىمىز ئهینى چاغدا ھهممىمىزنى 
ا بىز ئۇنىڭ چاقىرىقىغا كېیىن "لهببهیك" ئوخشاشال بىر ئهۋازدا چاقىرغان ئىدى. ئهمم

دىگهنلهر ئهمهسمىدۇق؟ شۇڭالشقا ئىسالمنىڭ ئاۋازىغا بۇرۇن "لهببهیك" دېیهلىگهنلهر،  
قوبۇللۇق شهرىپىگىمۇ بۇرۇن ئېرىشىشكه ھهقلىق. بىزنىڭ ھهتتا غۇتۇلداشقىمۇ 

  ھېچقانداق ھهققىمىز یوق ـ دەپ توۋلىۋەتتى.
پ،  ئاۋازمۇ ئىنتایىن جاراڭلىق ئىدى. ھهممهیلهن گهپ ئىنتایىن ۋەزىنلىك بولۇ

جىمىپال قالدى. ئۇالر "راس ئهمهسمۇ؟! مۆئمىن دېگهن مۇشۇنداق ئویدا بولۇش الزىم. 
یاخشى ئىشقا بالدۈر تهسهببۇسكار بواللىغانلىق،  ھهقىقهتهنمۇ یاخشى ئىشنى 

  قىلغاندىن بهكرەك پهزىلهتكه ئىگه" دېگهنلهرنى ئویلىماقتا ئىدى.
.. مۆئمىن بولۇپ تۇرۇپمۇ زادى نېمه . .. بۇ دەۋرنىڭ مۇسۇلمانلىرى. مما بىزئه

ئۈچۈن شۇنداق ئویلىیالمایمىز؟ نېمه ئۈچۈن سهپ ئالدىدا ماڭغۇچىالرغا ئىمتىیازلىق 
  نهزەر بىلهن قارىیالمایمىز؟ 

مانا بۈگۈنكى كۈندە،  مهھكۇملۇق قهپهزلىرىنىڭ رەزىل ئىسكهنجىلىرى ئاستىدا 
ىجىدە خورلۇققا ئۈچراۋاتقان،  ھهتتا ئىسالم دۆلهتلىرىنىڭمۇ ھۆكۈمهت،  ئېغىر دەر

پارالمىنت بىنالىرىدىن،  ئهدلىیه،  ئىجتىمائىي ئورگانلىرىدىن سىقىپ 
چىقىرىلىۋاتقان،  شۇنداقال كوچا ـ كوي،  خانىقاھ،  مهسجىد،  بۇلۇڭلىرىغىال بهنت 

ئاتالمىش ئهگهشكۈچىلىرىنى بىر ـ  قىلىپ تاشلىنىۋاتقان بېچارە ئۇلۇغ ئىسالمىمىز بىز
بىرلهپ چاقىرىپ،  "سىلهر مېنىڭ ئهزالىرىم،  مېنىڭ مۇسۇلمانلىرىم،  مېنىڭ 
مۆئمىنلىرىم تۇرۇپ،  نېمه دەپ مهندىن قىچىپ یۈرىیسىلهر؟ نېمه ئۈچۈن مېنى 
ئازات قىالي دېمهیسىلهر؟ نېمه گۇنایىمغا ئىجتىمائىي ئورگانلىرىڭالردىن چىقىرىپ 

  اسىلهر؟" دەپ،  ئهنه قایتىدىن بىزنى ئۈنلۈك چاقىرۋاتمامدۇ؟ تاشالۋات
مۇسۇلمانالر ئارىسىدىكى تهشهببۇسكار ئاۋانگارتالرنىڭ دەرھال ئالدىغا ئۆتۈپ،  
ئۇنى ئازاد قىلىش ۋە ئۆز ئورنىغا ئىگه قىلىش ئۈچۈن ھهرىكهت قىلىشىنى كۈتۈپ 

  تۇرمامدۇ؟ 
ىۋېلىپ،  قىبلىمىزنى باتىلغا ئهمما بىز ئۆز ئىسالمىمىزغا ئارقىمىزنى قىل

توغۇرالپ،  سهجدە قىلغان ھالدا "ئالالھنىڭ بىرەر ئېسىل بهندىسى بۇ یاخشى ئىشتا 
ئاكتىپلىق كۆرسىتىپ،  قىبلىمىزنى شهرىقتىن غهرىپكه رۇسالپ قویسا ئهجهپ 

  ئهمهس" دەپ ئۈمىد كۈتۈپ یاتماقتىمىز. 
خارنى ئهزىز،  كىچىكنى ئاھ! ھهرقانداق یاخشى ئىشتىكى تهشهببۇسكارلىقنىڭ 

  كاتتا قىلىدىغان ئهڭ ئۇلۇغ نېمهت ئىكهنلىكىنى بىلىپ یهتسهك ئىدۇق كاشكى! 
نۆۋەتتىكى ئىسالمىمىز قىلىۋاتقان مهزكۈر ئازابلىق چاقىرىقنىڭ بىزدەك ئهبگاالرنى 
یۈكسهكلىككه ئېرىشتۈرۈش ئۈچۈن ئالالھ تهرىپىدىن ئېچىلغان ئهڭ ئۇلۇغۋار دەرۋازە 
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ـ بىر تېپىلماس پۇرسهت ئىكهنلىكىنى قهلبىمىزگه تونىتالىساق ئىدۇق ۋە بىردىن 
  كاشكى!؟ 

بىزمۇ ساھابىلهردەك بۇ مۇبارەك دەرۋازىنى دادىل چېكىپ،  غهنىمهت پۈرسهتتىن 
پایدىالنغان ھالدا "سابىقۇنهل ئهۋۋەلۇن" (یهنى،  ئالدىڭقى ئاۋانگارتالر) دىن بواللىساق 

  ئىدۇق كاشكى!
  

 ）(ئۈممهتنىڭ ئامانهتدارى» هئهمىنۇل ئۈممم«
ھهزرەتى ئهبۇ ئۇبهیدە ئىبنى جهرراھ رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ ئالالھنىڭ سۆیۈملۈك دىنى 
ئۈچۈن ئۆچمهس تۆھپىلهرنى قوشقان كاتتا ساھابىلهرنىڭ بىرى ئىدى. ئۇ ئىسالمنى 
باغرىغا باسقان چاغالردا ئهسهبىي خېیىم ـ خهتهرلهرنىڭ شىددەتلىك بورانلىرى ئىسالم 

هرەپكه قهدەم ئالماقچى بولىۋاتقان ئىنسانالرنى ئارقىغا ئىتتىرۋېتىش ئۈچۈن بار ت
كۈچىنى ئىشقا سېلىۋاتقان،  ئىسالمغا یېقىنلىشىشنىڭ مهنىسى،  پۈتۈن دۇنیادىن 
ئاجراپ كېتىش بولۇپ ھېساپلىنىدىغان بىر پهیت ئىدى. ئاخىرەتلىك ھایاتتا بهختىیار 

ئاتىغان ئهزىمهتلهر بولسا،  دۇنیا ھایاتىغا پهرۋا ماكان بهرپا قىلىش ئۈچۈن ئۆزىنى 
قىلماستىن ئاجایىپ قىزغىنلىق بىلهن ئالغا ئىلگىرلىمهكته ئىدى. ئهبۇ ئۇبهیدە 
رەزىیهلالھۇ ئهنھۇمۇ دەل ئهشۇ كارۋانالر سىپىدە مهۋجۇت بولۇپ،  ئۇ ھهر ئىككى قولى 

ز سهپهرنى داۋام بىلهن دۇنیانى یېراققا ئىتتىرىپ،  ئالالھ تهرەپكه ئۆزلۈكسى
 .قىلىۋاتاتتى

ئاسىیلىقنىڭ قان ـ یىرىڭ دولقۇنلىرى ھهق بىلهن باتىل ئوتتۇرىسىدىكى كهسكىن 
كۆرەشته ئىمان ـ ئىسالمنىڭ كېمىلىرىنى توسىۋالماقچى بولۈپ،  بهدىر مهیدانىدا 
تۇنجى قانلىق جهڭ ئۈچۈن سىگنال چالغاندا،  كىپهنگه ئورىنىپ جىھاد ۋە ئۇلۇغلۇق 

ىغا كۆكرەك كېرىپ سهكرەپ چۈشكهن ئهبۇ ئۇبهیدە رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ ئۆزىگه مهیدان
قارشى قىلىچ ئۇرىۋاتقان كىشىنىڭ باشقا بىرى ئهمهس،  بهلكى دەل ئۆز دادىسى 
ئىكهنلىكىنى كۆردى. گهرچه كاپىر دادىنىڭ قېنى ئاللى بۇرۇن مۆئمىن ئوغۇل ئۈچۈن 

ئىدى. دادا “ دادا”نهزىرىدە یهنىال ئۇ ھاالل بولۇپ بولغان بولسىمۇ،  ئهمما ئۇنىڭ 
ئوغلىنىڭ ئالالھنىڭ ئالدىدا ئېگىلگهن بېشىنى كېسىپ تاشلىماقچى بولىۋاتاتتى. 

كاشكى مېنىڭ قىلىچىم دادامنىڭ «لېكىن مۆمىن ئوغۇلنىڭ پۈتۈن ئوي ـ خىیالى 
» ھایاتىنى كۈپىرلىق ھالىتىدە تامام قىلىۋېتىشكه سهۋەپچى بولۇپ قالمىسا ئىدى

هندىنال ئىبارەت ئىدى. شۇڭا ئۇ دادىسىنىڭ ئۇرغان زەربىلىرىنى توسۇپ ئۆزىنى دېگ
مۇداپىئه قىلىۋاتقان بولسىمۇ دادىغا قهتئىي قىلىچ ئۇرمایۋاتاتتى. ئۇ تۇیۇقسىزدىنال 

دادامنىڭ ئۇرىۋاتقان قىلىچى ماڭا ئهمهس،  بهلكى ئالالھنىڭ دىنىغا ئۇرىلىۋاتقان «
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قىلدى ـ دە،  چاقماق تىزلىكى بىلهن بىرال زەربىدە  دېگهننى ھېس» قىلىچ ئهمهسمۇ؟
 .ئالالھنىڭ دىنى ئۈچۈن كاپىر دادىنىڭ بوینىنى ئۈزۈپ تاشلىدى

ئوھۇد مهیدانىدا بولسا كۇپىر ھهم شېرىكچىلىكنىڭ یاۋۇز كۈچلىرى پهیغهمبهر 
ئهلهیھىسساالمنى زەخمىلهندۈرگهن ۋە ئۇالرنىڭ ۋەھشىلهرچه ھۇجۇمى تۇپهیلى 

ئهلهیھىسساالمنىڭ مۇبارەك چېھرىگه تۆمۈر ھالقا پىتىپ كهتكهن ئهھۋالنى پهیغهمبهر 
كۆرگهن ئهبۇ ئۇبهیدە رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ بۇ ئېچىنىشلىق مهنزىرىگه قهتئىي چىداپ 
تۇرالمىدى. ئۇ ئاجایىپ قاتتىق ئازاپلىق ئۆرتىنىش بىلهن ئىلگىرلىگهنچه پهیغهمبهر 

ىنى چىشىدا تارتىپ چىقارماقچى بولدى. ئهلهیھىسساالمنىڭ ئالدىغا بېرىپ،  ھالق
ھالقا ئاستا ـ ئاستا چىقىشقا باشلىدى. شۇنىڭ بىلهن بىرلىكته ئهبۇ ئۇبهیدە رەزىیهلالھۇ 
ئهنھۇنىڭ چىشىمۇ سۇنۇپ ئېغىزىدىن قان ئېقىشقا باشلىدى،  ئهمما ئۇ ھالقىنى 

قالغان  چىشلهپ چىقارىلىغانلىقىنىڭ خۇشاللىقىدا چىشىنىڭ ئاغرىقىنىمۇ سهزمهیال
ئىدى. قىسقىسى،  ھهققانىیهتنىڭ ئۆچمهس نۇرىنى زۇلمهت بىلهن ساختىلىقنىڭ 
قاراڭغۇلىقى باسماقچى بولغان ھهرقانداق چاغدا ۋە ھهرقانداق یهردە ئۇ دائىم ئهڭ 
دەسلهپ كۆكرەك كېرىپ،  سهپنىڭ ئالدىدا ماڭغۇچىالردىن ئىدى. ئهمما پهیغهمبهر 

ىن سهقىفه بهنى سائىدە قهبىلىسىدە تۈنجى ئهلهیھىسساالمنىڭ ۋاپاتىدىن كېی
خهلىپىنى دەرھال تهیىنلهش مهسلىسى مهیدانغا چىققان چاغدا،  بۇ مهسىله ئالالھنىڭ 
سۆیۈملۈك بهندىلىرىگه نىسبهتهن ئۆز نهپسى بىلهن قانلىق جىھاد قىلمىسا 

ىقالر بولمایدىغان ئىنتایىن نازۇك ھهل قىلغۇچ سېناققا ئایلىنىپ قالغان ئىدى. مۇناپ
ئىغۋاگهرچىلىككه تایىنىپ ئىسالم دىنىنى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بىلهن قوشۇپ 
مهڭگۈگه دەپنه قىلىۋەتمهكچى بولىۋاتاتتى. شهیتان باركۈچىنى ئىشقا سېلىش ئارقىلىق 
ئالالھنىڭ پىداكار بهندىلىرىنى ھوقوق تالىشىش ئىختىالپىغا سورەپ كىرىپ،  

یىل بویى ئۆز یۈرەك قېنى بىلهن سۇغۇرۇپ  23پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ 
یېتىشتۇرگهن خازاڭ بولماس ئىسالمىي قىرىنداشلىق بوستانىغا ئوت قویماقچى 
بولىۋاتاتتى. ھهردائىم ئىسالمغا یارىدىمىنى ئایىماي كهلگهن ئهنسارالر بۈگۈن ئۆزلىرى 

لىپىلىككه خه«ئۈچۈن خهلىپىلىك ھوقوقىنى تهلهپ قىلىۋاتاتتى. مۇھاجىرالر بولسا،  
دەپ توۋلىماقتا » ئىسالم ئۈچۈن ئۆز ئائىلىسىنى تاشالپ چىقالىغان مۇھاجىرالر ھهقلىق

ئىدى. گهرچه ھوقوق تالىشىش مهسىلىسى قایتا یهنه بىر قېتىم ئىسالم ئۈچۈن 
پىداكارلىقنى تهلهپ قىلىۋاتقان بولسىمۇ،  ئهمما ئۇنىڭ ساداسى ھېسسىیاتلىق 

القالرغا كىرمهیۋاتاتتى. ھوقوق تالىشىشنىڭ بۇ ئاپهتلىك غۇلغۇلىالر چىرماپ تۇرغان قۇ
كهلكۈن یۆنىلىشىنى قانداق قىلغاندا قایتىدىن پىداركارلىق ۋە قۇربان بېرىش 
ئىشتىیاقى تهرەپكه بۇرىغىلى بولىدۇ؟ بۇنىڭغا بىر نېمه دېمهك تهس ئىدى. دەل ئهنه 

تتىن لهرزىگه كهلگهن شۇنداق جىددى ۋەزىیهتته ئاخىرەتكه بولغان خهۋپ بىلهن ئۈمۈ
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ئاجایىپ جاراڭلىق بىر سادا یاڭراشقا باشلىدى. ئۇ پىداكارلىق ۋۇلقانىنىڭ ئېتىلىپ 
چىقىشى،  دەرتمهن یۈرەكنىڭ ھهسرەتتىن ناله قىلىشى،  ئالالھ ئۈچۈن ھهممه 

 .نهرسىنىنى قوربان قىلىش ئىشتىیاقىنىڭ پىغان چېكىشى ئىدى
رى ئىسالمغا تایانچ بولغان،  ئۇنىڭغا ئى ئهنسارالر! سىلهر ھهممىدىن ئىلگى«

مىننهتسىز یارىدەم قۇلۇڭالرنى سۇنغان جامائهتسىلهر. ئهمدىلىكته ئىسالم جامائىتىنى 
 »ھهممىدىن ئىلگىرى پارچىالیدىغان كىشىلهرگه ئایلىنىپ قالساڭالر قانداق بولغىنى؟

بتىن چىققان بۇ دەل ئهبۇ ئۇبهیدە رەەزىیهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ئاۋازى بولۇپ،  چىن قهل
بۇ ئهلهملىك سادا ئۆز قهلبىنىڭ ساداسىنى ئاڭلىیالمایۋاتقان قۇالقالردىن كىرگهنچه 
ئۇدۇل بېرىپ،  ئىمان،  ۋىجداننى لهرزىگه سېلىشقا باشلىدى. ئىختىالپنىڭ قانلىق 
بۇلۇتلىرى خۇددى بىردەملىك توپا چاڭدەكال توزۇپ تۈگىدى. تېخى بایىال ھوقوق 

نسارالرنىڭ قهلبلىرىدە بىردىنال پىداكارلىق ئىشتىیاقى چاقماقتهك تهلهپ قىلىۋاتقان ئه
جۇش ئۇرۇشقا باشلىدى. شۇنىڭ بىلهن ئۇالرنىڭ ئىچىدىن زەید ئىبنى ھارىسه 

قېرىنداشالر! پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالممۇ «رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ ئورنىدىن دەس تۇرۇپ،  
ھىسساالمنىڭ قانداق ئهنسارلىرى مۇھاجىر ئىدى،  شۇڭا بىز ئىلگىرى پهیغهمبهر ئهلهی

بولغان بولساق،  ھازىرمۇ یهنه شۇنداق ئۇنىڭ خهلىپىسىنىڭ ئهنسارلىرى بولىشىمىز 
دېگهن ئىككى ئېغىز سۆز بىلهنال قورقۇنۇشلۇق ئىختىالپ ئاپىتىنى پۈتۈنلهي » الزىم

سۈپۈرۈپ تاشلىدى. بۇ ئىمانىي پىداكارلىقنىڭ ھایاجانلىق كهیپىیاتىدا ئورنىدىن 
قاراڭالر! مانا بۇ ئۆمهر ئىبنى «ۇرغان ئهبۇ بهكرى سىددىق رەزىیهلالھۇ ئهنھۇمۇ ت

ئۇنىڭ بهرىكىتىدىن ئىسالم ”خهتتاب ھهققىدە پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم دائىم 
دەیتتى. مانا بۇ ئهبۇ ئۇبهیدەگه پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم “ ھهسسىلهپ تهرەققى قىلغان

مهتنىڭ ئامانهتدارى) دېگهن نامنى بهرگهن ئىدى. (یهنى ئۈم“ ئهمىنۇل ئۈممه”ئۆزى 
دەپ خىتاب » كېلىڭالر بىز ھهممىمىز مۇشۇ ئىككهیلهننىڭ بىرىگه بهیئهت قىالیلى!

 .قىلدى
بۇ خىتاب ھهققانىیهتنى ئهڭ دەسلهپ قوبۇل قىلىپ،  ئىسالم ئۈچۈن ئاجایىپ 

ىرى ئهڭ كاتتا كاتتا تۆھپىلهرنى قوشقان زاتنىڭ ئهمدىلىكته یهنىال ھهممىدىن ئىلگ
قۇربانلىقنى بېرىپ،  ئۆز تۆھپىسىنىڭ ھهققىدىن ۋاز كهچمهكچى بولىۋاتقانلىقىنى 
ئىسپاتالپ بهرمهكته ئىدى. بۇ خىتاب ئۇمهر رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ ۋە ئهبۇ ئۇبهیدە 
رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ ھهر ئىككهیلهندىن بىرىنىڭ ئۆز جان پىدالىقلىرى بهدىلىگه 

ىغا ئېلىشى ئۈچۈن ئهڭ شانلىق پۇرسهتنى یارىتىپ بهرگهن خهلىپىلىك شهرىپىنى قول
بولسىمۇ،  ئهمما خهلىپىلىك ئۈچۈن نامزاتلىققا كۆرسىتىلىش بىلهنال دەرھال ئورنىدىن 
تۇرغان ئۆمهر رەزىیهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ئهبۇ بهكرى رەزىیهلالھۇ ئهنھۇغا بهیئهت قىلىپ 

ۇرغان یهردە بۇنىڭغا باشقا ئىي پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ قولدىشى! سىلى ت«
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دېیىشى بىلهن تهڭ ئهبۇ ئۇبهیدە رەزىیهلالھۇ ئهنھۇنىڭ » كىممۇ ھهقدار بواللىسۇن؟
توختىسىال! مهن ئالدى بىلهن «تۇپ ئارىسىدىن یۈگۈركهنچه ئېتىلىپ چىقىپ،  

دەپ ئالدىراش توۋالپ » بهیئهت قىلىۋاالي،  مهن ئالدى بىلهن بهیئهت قىلىۋاالي!
 ...ۈتۈن دۇنیانى ھهیرەتته قالدۇردىكېتىشلىرى پ

الزىقىیهنى فهتھى قىلىپ بولغاندىن كىیىن ئىسالم قوشۇنىنىڭ باش قۇماندانى ئهبۇ 
ئۇبهیدە رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ رىم ئىمپىراتۇرىنىڭ ئىنتایىن كۈچلۈك قوشۇن بىلهن 

نالر مۇسۇلمانالرغا ھۇجۇم قىلىش ئالدىدا تۇرغانلىقىدىن خهۋەر تاپقان ئىدى. مۇسۇلما
قوشىنىمۇ ئۇالرغا قارشى ھهركهتكه ئۆتۈش ئالدىدا تۇراتتى. ئهمما ئۇالر بىلهن بىرلىكته 
خېلى كۆپ ساندا ئایال،  باال ـ چاقىالرمۇ مهۋجۇت بولۇپ،  مۇسۇلمانالر ئۇالرنى 

 .قایسى بېخهتهر ئورۇنغا جایالشتۇرۇش مهسىلىسىگه دۇچ كهلگهن ئىدى
دېگهن پىكىرنى بهردى. » هدە قالدۇرۇپ كېتهیلى!الزىقىی«بۇنىڭغا مهلۇم بىرەیلهن: 

یاق،  ئۇنداق قىلساق «ئهمما ئىككىنچى بىرەیلهن بۇ پىكىرگه قارشى چىقىپ: 
بولمایدۇ،  بۇ خىرىستىیانالرنىڭ شهھىرىگه ئایالالرنى تاشالپ قویۇپ،  قانداقمۇ 

تىپ دېدى. ھهممهیلهن چۇڭقۇر ئویغا پې» خاتىرجهم ئالغا ئىلگىرلىگىلى بولسۇن؟
كهتتى. ئهمدىلىكته مۇسۇلمان ئایالالرنىڭ بېخهتهر ساقلىنىشى ئۈچۈن بۇ شهھهرنى 
خىرىستىیانالردىن بېكارلىتىشتىن ئىبارەت ئۈچۈنچى یولال قالغان ئىدى. ئهبۇ ئۇبهیدە 

 .رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ ناھایىتى تۈز،  ئاددىلىال قىلىپ بۇ پىكىرنى ئوتتۇرىغا قویدى
ىلى بولسۇن؟ قوشۇن ئىچىدىن بىر ئهسكهر ئىنتایىن ـ قانداقمۇ بۇنداق قىلغ

ئاچچىقالنغان ھالدا ئهبۇ ئۇبهیدە رەزىیهلالھۇ ئهنھۇنىڭ پىكرىگه قارشىلىق بىلدۇرۇشكه 
بىز خىرىستىئانالرغا ئامانلىق ئۈچۈن ۋەدە قىلغان. ئهمدىلىكته مۇشۇ «باشلىدى. ئۇ: 

 .دېدى» مۇ مۇمكىن بولسۇن؟ئامالسىزلىق تۇپهیلى ئۆز ۋەدىمىزدىن یېنىشىمىز قانداق
ماھىیهتته ئایالالرنىڭ خاتىرجهم ساقلىنىش مهسىلىسى مۇسۇلمانالرغا نىسبهتهن 
قاتتىق ئامالسىز بىر ۋەزىیهتنى شهكىللهندۈرگهن بولۇپ،  بۇ ئامالسىزلىقنى ھهل 
قىلىش ئۈچۈن ئوتتۇرىغا قویولغان یوللۇق چارىگه نىسبهتهن ئاددىغىنه بىر ئهسكهر 

اقتا ئىدى. ئهمما ئهبۇ ئۇبهیدە رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ بولسا،  بۇ سۆزنى ئاڭالش قارشى چىقم
بىلهن تهڭال نه ئامالسىزلىقنى ئویالپ ئولتۇرمىدى،  نه قارشى چىققۇچىنىڭ ئاددى بىر 
ئهسكهر ئىكهنلىكىنى نهزەرگه ئېلىپ ئولتۇرمىدى،  بهلكى ئۇنىڭ ھېس قىلغىنى 

ەت بولدى. شۇڭا بىر مىنۇتنىمۇ تهۋىل قىلىپ دېگهندىنال ئىبار» ئۇنىڭ دېگىنى ھهق«
یۈرۈشكه زایا قىلماستىن،  ئۆزىنىڭ خاتا پىكىر بهرگهنلىكىنى تۆۋەنچىلىك بىلهن 

 .دەرھال قوبۇل قىلدى ۋە ئهسكهرگه رەھمهت ئېیتتى
ـ شهكسىزكى،  مهن خاتالىشىپتىمهن،  بىز بۇ خىرىستىئانالرنىڭ ئامانلىقى ئۈچۈن 

ئهمدى قانداقمۇ ۋەدىمىزدىن یېنىۋالغۇدەكمىز؟ ھهقىقهتهن مهن ۋەدە قىلغان تۇرساق،  
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 ...خاتالىشىپتىمهن،  ھهقىقهتهن خاتالىشىپتىمهن،  دېیىشكه باشلىدى
یهرمۇك ئۇرىشىدا ئهبۇ ئۇبهیدە رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ قوشۇننىڭ باش قۇماندانى بولۇش 

پهیتته خالىد  ساالھىیىتى بىلهن جىددى ئۇرۇش ھازىرلىقى قىلماقتا ئىدى. دەل شۇ
ئهگهر سىلى قوشۇننىڭ «ئىبنى ۋەلىد رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ ئۇنىڭ یېنىغا كېلىپ،  

قۇماندانلىقىنى ماڭا تاپشۇرسىال ۋە پۈتۈن ئهسكهرلهرگه یارلىق چۈشۈرۇپ،  ماڭا 
قهتئىي ئىتائهت قىلىشىنى جاكارلىسىال مهن بۇ ئۇرۇشتا غهلىبه قىلىشىمىزغا ئۈمۈت 

 .تهكلىپنى ئوتتۇرىغا قویدى دېگهن» باغلىیاالیمهن
ماھىیهتته خالىد رەزىیهزىیهلالھۇ ئهنھۇ پهقهتال ئىسالمنىڭ غهلىبىسىگه بولغان 
ئۇمۇتۋارلىقىنى ئىپادىلىمهكته ئىدى. ئهمما بۇ ئۈمۈتنىڭ قىممىتى ئهبۇ ئۇبهیدە 
رەزىیهلالھۇ ئهنھۇنىڭ قۇماندانلىق شهرىپىدىن ۋاز كېچىشىدىن ئىبارەت بولماقتا 

غهلىبىنىڭ چىرتىیۇژىنى سېزىشتا «ۇنداقتىمۇ ئهبۇ ئۇبهیدە رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ ئىدى. ش
دېگهننى قهتئىي ئویالپ ئولتۇرمىدى. بهلكى » مهنمۇ ھېچ كىشىدىن قىلىشمایمهنغۇ؟!

سۆزسىزال ئىسالمنىڭ غهلىبىسىگه بولغان ئۈمۈتنى باغرىغا بېسىپ،  قۇماندانلىق 
رەزىیهلالھۇ ئهنھۇغا ئىككى قولالپ سۇنۇپ شهرىپىنى شۇ ھامان خالىد ئىبنى ۋەلىد 

بهردى. خالىد رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ ئىسالمنىڭ غهلىبىسى ئۈچۈن قانچىلىك ئىخالس 
بىلهن بۇ شهرەپنى تهلهپ قىلغان بولسا،  ئهبۇ ئۇبهیدە رەزىیهلالھۇ ئهنھۇمۇ شۇنداق 

ىسىگه چۇڭقۇر ئىخالس بىلهن بۇ شهرەپنى ئۆتۈنۈپ بهرگهن ئىدى. ئىسالمنىڭ غهلىب
بولغان بۇ ئىككى قهلبتىكى غهرەزسىز ئىخالس ئالالھنىڭ پهزلى بىلهن كۈچتۈڭگۈر رىم 
قۇشۇنلىرى ئۈستىدىن غالىپ كهلدى. ئىككى ئىخالسمهن قهلبنىڭ بىرلىكته 
ئوركهشلىگهن دۇلقۇنلىرى ئالدىدا پوالت ساۋۇتالر بىلهن مۇكهممهل قۇرالالنغان رىم 

رىملىقالر جهڭ مهیدانىدا قالدۇرغان یۈز مىڭالرچه قوشۇنلىرى پۇت تىرەپ تۇرالمىدى. 
جهسهتلىرىنى دەسسهشكىنىچه ئۆله تىرىلىشىگه قارىماي بهدەر تېكىۋېتىشتى. 
ئالالھنىڭ بۇ ئىككى ساداقهتمهن بهندىلىرى چۇڭقۇر سۆیۈنۈش ئىچىدە تهبهسسۇم 

 .قىلماقتا ئىدى
س رەزىیهلالھۇ خۇزائه قهبىلىسىگه جازا یۈرىشى قىلىش ئۈچۈن ئهمر ئىبنى ئا

ئهنھۇنىڭ باشقۇرىشىدا ئۈچ یۈز كىشىلىك مۇجاھىدالر ئهترىتى ئهۋىتىلگهن چاغدا،  
ئۇنىڭ ئارقىدىن یارىدەمگه ئهۋەتىلگهن قۇشۇنغا ئهبۇ ئۇبهیدە روەزىیهلالھۇ ئهنھۇ 
قۇماندانلىق قىلماقتا ئىدى. یهنه كېلىپ،  بۇ قېتىمقى یارىدەمچى قۇشۇن ئىچىدە 

مهر ۋە ئهبۇ بهكرى رەزىیهلالھۇ ئهنھۇمالرغا ئوخشاش كاتتا یهنى ئۆ“ شهیخهین”
ساھابىلهرنىڭمۇ مهۋجۇت بولغانلىقى ۋە ئهبۇ ئۇبهیدە رەزىیهلالھۇ ئهنھۇنىڭ 
قۇماندانلىقىغا ئهگىشىپ مېڭىۋاتقانلىقى ئاجایىپ كاتتا شهرەپ ئىدى. ئهمما 

بهیدە رەزىیهلالھۇ یارىدەمچى قوشۇن مهیدانغا یېتىپ كهلگهندە ئالالھ تائاال ئهبۇ ئۇ
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 .ئهنھۇنى سىناشقا باشلىدى
سىلهر ماڭا یارىدەمگه كهلگهن قوشۇن،  شۇڭا «ئهمر ئىبنى ئاس رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ: 

دەپ تهكىتلىدى. » پۈتۈن قوشۇننىڭ قۇماندانلىقى مېنىڭ قولۇمدا بولىشى الزىم
هلبهتته سىلى ئ«ھهزرەتى ئهبۇ ئۇبهیدە رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ ئۇنىڭغا: “ ئهمىنۇل ئۈممه”

قایسى قوشۇنغا قۇماندان قىلىپ تهیىنلهنگهن بولسىلىرى شۇ قوشۇنغا قۇماندانلىق 
قىلىۋېرىال،  ئهمما بۇ یارىدەمچى قوشۇن مېنىڭ قۇماندانلىقىمغا تاپشۇرۇلغان،  شۇڭا 

دەپ تهمكىن جاۋاپ بهردى. لېكىن » مهنمۇ ئۆز قوشۇنۇمغا قۇماندانلىق قىلىۋېرىمهن
رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ بۇنىڭغا ئۇنىماي دېگىنىدە چىڭ تۇرىۋالدى. شۇنىڭ ئهمر ئىبنى ئاس 

بىلهن بىرەر كۈتۈلمىگهن ئىختىالپ چىقىپ قىلىشتىن ئىلگىرىال ئهبۇ ئۇبهیدە 
رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ دەرھال خۇشاللىق بىلهن ئۆز مهرتىۋېسىدىن ۋاز كېچىپ،  ئۇنىڭ 

 .باشقۇرىشىغا ئۆتۈشكه ماقۇل بولدى
ەزىیهلالھۇ ئهنھۇ شامنى فهتھى قىلغاندىن كىیىنكى مهزگىللهردە ئهبۇ ئۇبهیدە ر

كۈنسىرى قولغا كېلىۋاتقان ئۇرۇش غهلىبىلىرى نهتىجىسىدە مال ـ دۆلهت مۇسۇلمانالر 
تهرەپكه سهلدەك ئاقماقتا ئىدى. شۇڭا كېیىم ـ  كېچهك ۋە یېمهك ـ ئىچمهك جهھهتته 

ا ئۆزلۈكسىز یۈكسىلىپ كېتىشكه مۇسۇلمانالرنىڭ تۇرمۇش ئادەتلىرى تهبىئىي ھالد
باشلىدى. ئهمما شامنىڭ فاتىھى بولغان ئهبۇ ئۇبهیدە رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ یهنىال 
ئىلگىركىدەك قاتتىق ناننى سۇغا توگۈرۈپ یېیىشنى تاشلىمىغان ئىدى. بهیتۇل 
مۇقهددەسكه قىلىنغان سهپهردە ئۈمهر رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ ناھایىتى خۇشپىئىللىك بىلهن 

دەپ تهلهپ » بۇرادەر،  ئهمدى مېنى مىھمان قىلىدىغانسهن؟«ڭغا تهكهللۇپسىزال ئۇنى
قویدى. ئهبۇ ئۇبهیدە رەزىیهالھۇ ئهنھۇ بىر ھازا جىم تۇرۇپال قالدى. چۈنكى ئۇ خهلىپه 
ئۆمهر رەزىیهلالھۇ ئهنھۇنى قاتتىق ـ قۇرۇق نانلىرىنى بىلهن مېھمان قىلىشتىن بىر ئاز 

ا ئىدى. ئاخىرى گهپ سۆزسىز ئىچكىرىگه كېرىپ كېتىپ بېئاراملىق ھېس قىلماقت
قىرىندىشىم،  مېنىڭ «قاتتىق ناننى ئېلىپ چىقتى ۋە كهچۈرۈم سورىغان ھالدا،  

یهیدىغان ئوزۇقۇم مۇشۇ،  نان بهك قاتتىق،  ئهمما سۇغا چىلىسا یۇمشایدۇ،  ھهر كۈنى 
ى. ئۇنىڭ بۇ پهقىرانه دەپ یهرگه قارىد» ئىككى ۋاخ مۇشۇنىڭ بىلهن ئوزۇقلىنىۋالىمهن

ھایاتىغا قارىتا چۈكسىز ئهقىدە،  ئىھتىرامى قوزغالغان ئۆمهر رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ 
 .ئاجایىپ زۇقلۇنۇش ئىلكىدە ئۇنىڭغا باقماقتا ئىدى

ـ ئى ئهبۇ ئۇبهیدە! ئۇ چۇڭقۇر بىر ئۇھ تارتىۋالغاندىن كىیىن سۆزنى داۋامالشتۇردى. 
پ كېتىپتۇ،  لېكىن پهقهت سهنال ئۆزگهرمهي ئۆز شامغا كېلىپ،  ھهممهیلهن ئۆزگىرى«

 «پهدەڭنى ساقالپ كهپسهن
پهلهستىننىڭ ئاتاقلىق شهھىرى ئهمۋاسدا ۋابا كېسىلى تارقاپ،  ئازغىنه مۇددەت 
ئىچىدە شام،  مىسىر ۋە ئىراقنىمۇ ئۆز قوینىغا ئېلىپ بولغان ئىدى. مىڭلىغان 
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لىدى. دەل ئهنه  شۇنداق ئىنسانالر كېسهللىك سهۋەبىدىن جان بېرىشكه باش
قورقۇنچلۇق رایۇننىڭ بىرسىدە ئهبۇ ئۇبهیدە رەزىیهلالھۇ ئهنھۇمۇ پهرۋاسىز ھایاتىنى 
داۋام قىلماقتا ئىدى. ئۇنىڭ تهقدىرگه بولغان ئىمانى شۇ قهدەر كۈچلۈك ئىدىكى،  

تهقدىرگه بولغان «خېیىم ـ خهتهرلهرگه ئهمهس،  بهلكى خهتهردىن ساقلىنىشقا قارىتا 
دەپ ئهندىشه قىالتتى. ئۆمهر فارۇق رەزىیهلالھۇ » مانىمغا دەخلى یېتىپ قاالرمىكىنئى

ئهنھۇ بۇ ئهھۋالدىن خهۋەر تاپقاندىن كىیىن دەرھال تهكشۇرۇش ئۈچۈن یېتىپ كهلدى 
ۋە ناھایىتى تۆۋەنچىلىك بىلهن ئىلتىجا قىلغان ھالدا ئهبۇ ئۇبهیدە رەزىیهلالھۇ ئهنھۇغا 

 .كېتىش تهلىپىنى بهردىبۇ جایدىن یىراققىراق 
ـ نېمه؟ سهن تهقدىردىن قاچماقچىمۇ؟ مهردى مۆئمىن ئىمانىي ھایاجىنىنى 

 .بېسىۋااللماي قىیىدىغاندەك جاۋاپ قایتۇردى
شۇنداق،  ئالالھنىڭ «ئۆمهر رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ ناھایىتى ھېكمهتلىك قىلىپ،  
دەپ جاۋاپ بهردى. » تهقدىرىدىن یهنه ئالالھنىڭ تهقدىرى تهرەپكه قاچماقچىمهن

ئهمما بۇ گهپ ئهبۇ ئۇبهیدە رەزىیهلالھۇ ئهنھۇنىڭ كۆڭلىگه یاقمىدى. ۋابا قاپلىغان 
جایدىن قېچىپ جان ساقالشنى تهقدىرگه بولغان ئىمانىمغا خىالپ دەپ 
چۈشهنمهكته ئىدى. ئۆمهر رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ بولسا،  بۇ ئىجتىھادىي خاتالىق 

ىر ئهزىمهتنىڭ زایا بولۇپ كېتىشىگه ھهسرەت تۇپهیلىدىن شۇنچه قىممهتلىك ب
یۇتماقتا ئىدى. شۇنداقتىمۇ ئۇنىڭغا ئېھتىرام قىلىش یۈزسىدىن باشقا ھېچنهرسه 
دېیهلمهي قالدى ۋە ئازاپلىق تۇیغۇلىرىنى مهھكهم قۇچاقلىغانچه ئامالسىز مهدىنىگه 

رەزىیهلالھۇ  قایتىپ كهتتى. مهدىنىگه كهلگهندىن كېیىنمۇ خۇددى قهلبى ئهبۇ ئۇبهیدە
ئهنھۇ بىلهن قېلىپ قالغاندەك،  توختىماي ئىزتىراپ چېكىپ پۈتۈن ئهس ـ خىیالى 
ئۇنىڭ بىلهنال بولۇپ كهتكهن ئىدى. ئاخىرى بىر چارە ئویالپ چىقىپ،  ئۇنىڭغا: 

سهن بىلهن دېیىشىدىغان ئىنتایىن مۇھىم بىر ئىش چىقىپ قالدى،  دەرھال «
دەپ خهت یازدى. خهتنىڭ تهكتىگه » سهڭ بولىدۇمهدىنىگه كېلىپ یهنه قایتىپ كهت

مهن ئىسالم «یېتىپ بولغان ئهبۇ ئۇبهیدە رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ ئۇنىڭغا جاۋابهن: 
قوشۇنىنى بۇ یهردە تاشالپ ئۆزەمنىڭ جىنىنى ساقالش ئۈچۈن سېنىڭ یېنىڭغا 

دەپ خهت » بارالمایمهن. ئالالھ نېمىنى ئىرادە قىلغان بولسا،  شۇنى كۆرىمهن
للىدى. بۇ خهتنى ئوقۇپ،  ئۆزىنىڭ ھېچ ئامال قىاللماي قىلىۋاتقانلىقىغا سىقىلغان یو

خهلىپه ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ قایغۇرۇپ یاش تۆكتى. ئاخىرى 
ئىلتىماس ئۈستىگه ئىلتىماس قىلىپ یۈرۈپ،  قوشۇننى ئېلىپ بىر ئاز خاتىرجهمرەك 

. ئهبۇ ئۇبهیدە رەزئىیهلالھۇ ئهنھۇمۇ بۇ یهرگه یۆتكىلىپ تۇرۇشنى تهلهپ قىلدى
پىكىرگه قوشۇلدى. ئهمما ئىككىنچى جایغا یۆتكىلىپ بولغۇچه ۋابا كېسىلىنىڭ 

ھهزرەتى ئهبۇ ئۇبهیدە ئىبنى جهرراھ “ ئهمىنۇل ئۈمممه”زەربىسىگه ئۇچراپ 
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رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ ھایاتلىق ئامانىتىنى ئۆز ئىگىسىگه خۇشاللىق بىلهن تاپشۇردى. بۇ 
بۇ قېتىمقىسى «خهۋەرنى ئاڭالپ ئۆزىنى زادىال تۇتالمىغان ئۆمهر رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ 

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ۋە ئهبۇ بهكرى رەزىیهلالھۇ ئهنھۇدىن كىیىن ھایاتىمدىكى 
 .دېگىنىچه ئۇزۇنغىچه ھۆڭرەپ یىغالپ كهتكهن ئىدى» ئهڭ ئېغىر یوقۇتۇش بولدى

ئېسىل،  پهزىلهتلىك ئىنسان ھه،  ئهبۇ ئۇبهیدە  نېمه دېگهن یۈكسهك،  نېمه دېگهن
ئىبنى جهرراھ رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ؟! ئۆمهر رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ ئۇنىڭ ھهققىدە دائىم 

ئهگهر مهن ئۆلۈپ كېتىدىغان چاغدا ئهبۇ ئۇبهیدە رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ ھایاتال بولۇپ «
ئى پهرۋەردىگارىم! ”الدىغا  قالسا،  ئۇنى خهلىپىلىككه تهیىنلهیمهن،  ھهمدە ئالالھنىڭ ئ

دەپ نام بهرگهن كىشىگه خهلىپىلىك “ ئۈمممهتنىڭ ئامهتدارى”پهیغهمبىرىڭ ئۆزى 
 .دەیتتى» دەپ خاتىرجهم ئېیتاالیمهن“ ئامانىتىڭنى تاپشۇرۇپ كهلدىم

شۇنداق،  بۇ سۆز ھهرقانداق ئىككىنچى بىر كىشىنى خهلىپىلىككه نامزات 
ئۇنىڭ جاۋاپكارلىقى مېنىڭ ئۈستۈمدە بولۇپ «كۆرسىتىشنى ئویلىغان چاغدىمۇ 

دېگهن قورقۇنۇشتىن پۈتۈن ئهزایى لهرزىگه كېلىپ كېتىدىغان،  ھهتتا ئۆز » قالىدۇ
پهرزەنتىنىڭمۇ خهلىپىلىكنىڭ ھهققىنى تۇلۇق ئادا قىاللىشىغا ئىشىنهلمهي،  ئۆز 

لىككه مهندىن كىیىن ئۆزۈڭالر كىمنى خالىساڭالر شۇ كىشىنى خهلىپى«ۋەسىیىتىدە 
تهیىنلهڭالر،  ئهمما بىلىپ قویۇڭالركى،  ئۆمهرنىڭ ئائىلىسىدىن ھېچ كىشى 

دەپ » خهلىپىلىككه ھهقلىق ئهمهس،  مانا مهن بۇ ھهقنى مهڭگۈگه یوقۇتۇپ تاشلىدىم
خىتاب قىلغان شۇنچه ئىھتىیاتچان زاتنىڭ ئېغىزىدىن چىققان ئىدى. ئۇ دائىم 

بۇ ئۇبهیدە رەزىیهلالھۇ ئهنھۇنى كاشكى ئۆزۈمدىن كىیىن خهلىپىلىككه ئه«
 .دەپ ئارزۇ قىالتتى» تهیىنلىیهلىگهن بولسام ئىدىم

نېمه دېگهن ئامهتلىك،  نېمه دېگهن بهختلىك،  نېمه دېگهن یۈكسهك ئىنسان ھه،  
ئهبۇ ئۇبهیدە رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ؟! ئۇ پۈتۈن ھایاتىنى ئالالھنىڭ دىنىنى یۇقىرى 

ئۆزى ئىسالم قوشۇنىنىڭ باش قۇماندانى بولسىمۇ كۆتىرىش یولىدىال سهرپ قىلدى. 
ھهر قېتىم یهرگه دەسسىگهندە ئالالھنىڭ ئالدىدا مهنمهنلىكتىن قورقۇپ شۇنچه 
ئىھتىیات بىلهن ئاۋایالپ دەسسهیتتى. شامنى فهتىھ قىلغان ئۇلۇغ تۆھپىكار زات 

ەرلىرىدىن ئىدى،  یۇ! غهلىبه ـ ئۇتۇقالرنىڭ مهھلىیالىق ئىززەت ـ ئىكرام،  تۆر،  ز
قېچىپ،  قاتتىق ناننى سۇغا تۆگۈرۈپ یهپ،  ئالالھنىڭ جهننهتتىن ئىبارەت ۋەدىسى 
بىلهنال ھوزۇرلىناتتى. ئۇنىڭ شۇنچه ئاددى،  ئهمما ئاجایىپ چۇڭقۇر مهنىلىك ئهشۇ 
شاتلىقى مهڭگۈلۈك بهختىیارلىقنىڭ ئىزتىراپلىق ئىنتىزارلىقلىرى ئۈچۈن دۇنیانىڭ 

ا دائىم كۆكرىكىنى یالىڭاچ تۇتاتتى. ئۇنىڭ ئىغىر سىناق جېدىغۇسىز ئازاپلىرىغ
باسقۇچلىرىنى غهلىبىلىك تاماملىغان پۈتۈن دەرت ـ ئهلهم،  ئارزۇ ـ ئارمانلىرى تارىخ 
سهھىپىسىدە قېلىپ قالدى. ئهمما قىلغان كۆرەشلىرىنىڭ سهمهرىلىرى ئىنشائالالھ،  
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 !بولغۇسى ئهبىدى ئۇنىڭ بىلهن بىرگه بولغۇسى،  ئهبهدىي بىرگه
ئهمما بىزچۇ؟ بىز،  یاپراق چىقىرىپ مېۋە بهرمهیدىغان،  ئېتى ئۇلۇغ سۇپىرىسى 

مهنال ئالىم باشقىالر مهڭگۈ تالىبىم بولسا،  مهنال ھاكىم باشقىسى «قۇرۇق،  شۇنداقتىمۇ 
دەپ شېرىن چۈش كۆرۈشتىن باشقا غایىمىز بولمایدىغان،  ساختا » مهھكۇمۇم بولسا

تىیازالر ئۈچۈن مهڭگۈلۈك ئاخىرەت قویاشىمىزنىڭ ئۆچۈپ قېلىشىغا نۇپۇز،  ساختا ئىم
پهرۋا قىلماستىن تۆت كۈنلۈك دۇنیانىڭ ۋاقىتلىق ئاي شولىسىغا مهھلىیا بولۇپ 
یۈرىیدىغان،  بىر كۈنى تۇیۇخسىز قهبىر قاراڭغۇلىقىدا كۆز ئاچىدىغانلىقىمىزنى 

پاراغىتى تۆر،  مهنسهپلىرىدىن  خىیالىمىزغىمۇ كهلتۈرمهي،  پهقهتال دۇنیانىڭ راھهت ـ
باشقىنى ئویلىمایدىغان. ئىشنىڭ نهتىجىسىنىال كۆزدە تۇتماستىن،  پهقهت نام،  
ئاتىقىنى،  چاۋاك ئالقىشىنى قولغا كهلتۈرۈش ھهلهكچىلىكىدە،  پۈتۈن ئىززەت 
مهرتىۋىلهرنىڭ پهقهتال ئالالھنىڭ ئىلكىدە ئىكهنلىكىگه،  كىمنى خالىسا،  خار قىلىپ 

نى خالىسا،  ئهزىز قىلىدىغانلىقىغا پىسهنت قىلمایدىغان،  ئىسسىیادىمىز كىم
ئالالھنىڭ ئىززەت ـ مهرھىمىتىگه ئىرىشىشنى ئهمهس،  بهلكى ئىنسانالرنىڭ ئىززەت 
مهرتىۋىسىگه ئېرىشىش،  جهمىیهتته كىمنىڭ بهكرەك ھۆرمهت تىپىپ،  كىمنىڭ 

پۇتالپ،  بۇنى یېقىتىپ،  تېخى یۈكسىلىپ كېتىۋاتقانلىقىغا نهزەر سېلىش،  ئۇنى 
ۋۇجۇدقا چىقمىغان ھهتتا ۋۇجۇدقا چىقىرىشقا الیىق ھهركهتمۇ قىلمىغان ئىشالرنىڭ 
تۆھپىسىنى تالىشىپ،  ئاتاقتا ئۇلۇغ تۆھپىكار بولىۋىلىشنىڭال غېمىنى قىلىپ 
یۈرىیدىغان مۇشرىك ئهبكارالر ئاخىرەتته زادى قانداق ھالغا قاالرمىز؟! ئالالھنىڭ 

ىتىگه ھهمراھ بوالرمىزمۇ یاكى قهلبىمىزدىكى ساختا شۆھرەتتىن ئىبارەت رەھم
شهیتانىي مهبۇدىمىز بىلهن بىرگه قوپارمىزمۇ؟  قېنى ۋىجدانىمىزدىن سوراپ باقایلى،  

  بىز شۇنداقتىمۇ یهنىال تهۋھىدكار مۇسۇلمانمۇ؟
  

  ئىمان ھارپىسىدا ئالالھنى تونۇدۇقمۇ ؟
  ئاپتورى:مۇھهممهد ھهسسان

  دىمهمۇقهد
وحده الشريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى  ھاحلمد هللا ربالعاملني وأشهد ان ال اله االظالال

عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى ديه واسنت بسنته وافىت  ھظالال
  اثره إىل يوم الدين وبعد: 

ئورۇن ئالغاندىن كېیىنال ئۇنىڭ ھهر بىر ئادەم دۇنیادىن خوشلىشىپ قهبرىدىن 
  یېنىغا ئىككى پهرىشته كېلىدۇ ۋە تۈۋەندىكىدەك سۇئالالرنى  سۇرایدۇ : 

رەببىڭ كىم؟ دىنىڭ نېمه؟ سىلهرگه ئهۋەتىلگهن پهیغهمبهر مۇھهممهد 
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  ئهلهیھىسساالم ھهققىدە نېمىلهرنى بىلىسهن ؟ 
ئالالھ مإمىنلهرنى « دۇ مانا مۇشۇ ۋاقىتتا: تۈۋەندىكىدەك ھهقىقهت ئۆزىنى كإرسىتى

مۇستهھكهم ئىمان بىلهن دۇنیادا ۋە ئاخىرەتته مهھكهم تۇرغۇزىدۇ. ئالالھ زالىمالر (یهنى 
   . سۈرە ئىبراھىیم» كۇففارالر) نى گۇمراھ قىلىدۇ،  ئالالھ خالىغىنىنى قىلىدۇ 

بىز مۇشۇ سۇئالغا دۈچ كهلگهندە نېمه دەپ جاۋاپ بىرىمىز؟ كىلىڭالر ھهممىمىز 
  ئإزىمىزدىن سوراپ كۈرەیلى :  ئإز

  سىز ئالالھ توغىرىسىدا نېمىلهرنى بىلىسىز؟ 
بۇ سوئال بىرىنچىدىن ئۆتكۈر پىكىرگه مۇھتاج،  بۇنىڭ جاۋابى ئالالھنىڭ كاالمى 
بولغان قۇرئان كهرىمدىن ئۈزگه ئهمهستۇر. چۈنكى ئالالھ ھهممىدىن بورۇن ئۆزنىڭ 

ئالالھ ئادالهتنى بهرپا قىلغان ھالدا «گهن:بىرلىك ۋە بارلىقىغا ئۆزى گۇۋاھلىق بهر
گۇۋاھلىق بهردىكى،  ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ مهبۇد یوق )تۇر. پهرىشتىلهرمۇ،  ئىلىم 
ئهھىللىرىمۇ شۇنداق گۇۋاھلىق بهردى:ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ مهبۇد ( بهرھهق ) یوقتۇر. ئۇ 

  ـ ئایهت). 18(ئال ئىمران،  » غالىپتۇر،  ھىكمهت ئىش بىلهن ئىش قىغۇچىدۇر 
ئاندىن كېیىن مهزكۇر سوئالغا بېرىلىدىغان جاۋاپ رەسۇلۇلالھنىڭ تهلىماتى بىلهن 
بولىدۇ. چۈنكى ئالالھنىڭ مهخلۇقلىرى ئىچىدە ئالالھنى ئهڭ روشهن تونۇیدىغانالر 
پهیغهمبهرلهردۇر.ئاندىن كېیىن مهزكۇر سوئالغا بىرىلىدىغان جاۋاپ،  ئاسماندىن 

ـ پهرىشىگىچه بولغان ئالالھنىڭ كائىنات كىتابىغا نهزەر  زېمىنغىچه،  ئهرشىدىن
   . سېلىشى بىلهن بولىدۇ

دېمهك بىز ئالالھنى قۇرئان كهرىم،  سۈننهت ۋە ئوچۇق كىتاپ (كائىنات) ئارقىلىق 
تونۇیمىز. شۇنىڭ ئۈچۈن مهزكۇر سوئالنى قایتىدىن تهكرارالیمىز:سىز ئالالھنى قانداق 

  تونۇیسىز؟ 
لهبزە بىر كهلىمه سۆز ئالالھ تائاالنىڭ مۇقهددەس زاتىغا قویۇلغان  ئالالھ دېگهن« 

دېگهن ئىسىمگه ئالالھنىڭ بارلىق سۈپهتلىرى نىسبهت » ئالالھ«ئىسمى،  مانا بۇ 
ئالالھدىن باشقا :« بېرىلىدۇ،  بۇ ھهقته قۇرئان كهرىم مۇنداق تونۇشتۇرۇش بهرگهن 

ئاشكارىنى بىلگۈچىدۇر.ئۇ،  ناھایتى ھېچ مهبۇد (بهرھهق) یوقتۇر. ئۇ یوشۇرۇننى،  
شهپقهتلىكتۇر. ناھایتى مېھرىباندۇر ( یهنه دۇنیا ۋە ئاخىرەتته ) كهڭ رەھمهت 

  ـ ئایهت)  22ھهشرى سۈرىسى » ( ئىگىسىدۇر
دېگهن ئىسىمنىڭ ئاستىغا » ئالالھ« مهزكۇر ئایهتته ئالالھ تائاال ئۆزىنى سۈپهتلهپ 

شهپقهتلىك ۋە مېھرىباندۇر دېگهن سۈپهتلهرنى :غهیىبنى ۋە ئاشكارىنى بىلگۈچى،  
   . نىسبهت بهردى

ئالالھ دىن باشقا ھېچ بىر ئىالھ «یهنه ئالالھ تائاال ئۆزىنى سۈپهتلهپ مۇنداق دىدى:
مهبۇد (بهرھهق ) یوقتۇر. ئۇ مۇتلهق پادىشاھتۇر (یهنى بۈتۈن مهخلۇقاتالرنىڭ 
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). مإمىنلهرگه ساالمهتلىك مالىكىدۇر). پاكتۇر (یهنى ھهممه نوقساندىن پاكتۇر
بېغىچلىغىچىدۇر. ئازاپتىن ئهمىن قىلغۇچىدۇر. ھهممىنى كإزۈتۈپ تۇرغۇچىدۇر،  
قهھىر قىلغۇچىدۇر،  ئولۇغلۇق ئىگىسىدۇر.(مۇشرىكالرنىڭ شىرىك كهلتۈرگهن 

  ئایهت).-23ھهشىر سۈرىسى، »(نهرسىلىرىدىن پاكتۇر.
گهن زاتى مۇبارەكنىڭ ئىسمى دېمهك بۇ ئایهتتىمۇ مهزكۇر سۈپهتلهر ئالالھ دې

ئاستىغا جهم بولدى،  شۇنىڭ ئۈچۈن راھمان ـ رەھىم ئالالھنىڭ سۈپهتلىرى دىیىلىدۇ،  
ئهكسىچه ئالالھ دېگهن سۈپهتنىڭ قاتارىدىن دىیىلمهیدۇ.مهسىلهن:راھمان ئالالھنىڭ 
سۈپهتلىرىنىڭ بىرى،  قۇددۇس،  ساالم،  غهپۇر،  جهببار قاتارلىق ئىسىمالرمۇ 

  ھنىڭ سۈپهتلىرى بولىدۇ،  ئهمما ئهكسىچه دىیىلمهیدۇ.ئالال
  ئالالھنىڭ بۈیۈك ئىسمى

كۆپلىگهن ئۆلىماالر،  ئالالھ،  دۇئا قىلسا ئىجابهت قىلىدىغان،  تهلهپ قىلسا ئاتا 
 .قىلىدىغان بىردىن ـ بىر زاتى مۇقهددەس بولغان بۈیۈك یاراتقۇچىنىڭ خاس ئىسمىدۇر

ققىدە قۇرئان كهرىمدە ئىنچىكىلىك بىلهن مۇالھىزە بۈیۈك ئىسىم ھه» ئالالھ « بۇ 
قىلىسىڭىز،  قۇرئان كهرىمنىڭ باشتىن ئاخىرى ئىماندىن سۆز ئېچىۋاتقانلىغىنى 
بایقایسىز،  قۇرئان كهرىم ئالالھ ھهققىدە سۆز ئاچىدۇ یاكى ئالالھنىڭ زاتى ۋە 

ۋە سۈپهتلىرى ھهققىدە سۆز ئاچىدۇ  ۋە یاكى قۇرئان ئالالھنىڭ بۇیرىقى 
  چهكلىمىسىدىن ئىبارەت،  مانا بۇ ئىمانغا الزىمهتلىك بولغان سۆزلهردۇر. 

قۇرئان ئىمان ھهققىدە ۋە ئۇالرغا دۇنیا ـ ئاخىرەتته تهییارالنغان نىمهت ھهققىدە 
سۆز قىلسا،  ئىماندىن یۈز ئۆرۈپ ئالالھغا كاپىر بولغانالر ۋە ئۇالرنىڭ كۆرىدىغان 

قۇرئان كهرىمدىكى سۆزلهرنىڭ ھهممىسى ئىمان  جازاسى ھهققىدىمۇ سۆز ئاچىدۇ، 
مهسىلىسى ئۈستىدە توختالغان سۆزلهردۇر،  چۈنكى ئالالھ تائاالنىڭ مهخلۇقاتالرنى 

  دوزاخ ـ جهننهتنى یارىتىشى دەل مۇشۇ ئىمان مهسىلىسى ئۈچۈندۇر.   ، یارىتىشى
  ھهممه قۇرئاننى ئاساس قىلىدۇ

هپ بىرىدىغان ئهڭ بۈیۈك كىتاب قۇرئان ئالالھ ھهققىدە ۋە ئىمان ھهققىدە سۆزل 
كهرىمدۇر. چۈنكى قۇرئان كهرىم ئالالھنىڭ كاالمى ئالالھ ئۇنىڭ بىلهن ئالالھ ئالىمغىمۇ 
ۋە تۈرىككىمۇ خىتاب قىلىدۇ. شۇنداقال ئۆسمۈرلهر،  بالىالر،  فىزىكا ۋە خېمىیه 

كىنزارلىق ۋە ئالىملىرى ۋە ئالهم ئۇشقۇچىلىرىغىمۇ خىتاپ قىلىدۇ. بۇ خىتاپتىن ئى
سهھرادا یاشىغۇچىالرمۇ ئایرىلىپ قالمایدۇ. شۇڭا ھهر بىر ئىنسان ئۆز چۈشهنچىسى 
ۋە تونۇپ یهتكهن مىقداردا قۇرئان كهرىمگه ئېسىلىدۇ. ھهر ئىنسان ئۆزىنىڭ ئىلمى 
قابىلىیىتىگه قارىتا قۇرئان كهرىمدىن یول ئالىدۇ،  پهقهت دىلى قارداپ كهتكهنلهر 

ئىمانى ئۆچۈپ قالغان كىشىلهر قۇرئان كهرىمنىڭ كۆرسهتمىسىدىن ئالالھغا بولغان 
  بهھرىمهن بواللمایدۇ. 
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ئالالھنى ئهڭ ساغالم تهبىئهتكه (یارتىلما پاك تهبىئهت)كه ۋە ۋىجدانغا سىگنال 
قىلىدىغان،  بىر مهررە (قېتىم) خهۋەر تویغۇلىرىنى قوزغىسا،  یهنه بىر مهررە 

تهرغىپ بىلهن سۆز ئاچقاندا ئاگاھالندۇرۇش بىلهن قىسسىالرنى بایان قىلىدىغان،  
  ئایاغالشتۇرىدىغان ئالالھنىڭ كاالمى ئارقىلىق تونىغاندىنمۇ كاتتا بوالمدۇ؟!

قۇرئان كهرىم بىزنى بىر قېتىم كۆك ئاسمانغا(ئاتمۇسىفىرا)غا ئېلىپ چىقسا یهنه 
لمایدۇ بىر قېتىم زېمىن ئۈستىگه ئېلىپ چۈشىدۇ،  بۇنىڭلىق بىلهن توختاپ قا

ئۆزىمىزنى ئۆز ئىچكى دۇنیایىمىزغا كىرىپ چىقىشقا ھهیدەپ بارىدۇ. بۇنىڭدىكى سىر 
  نېمه؟؟

بىر ئالالھ دىن باشقا ھېچ ئىالھ یوقتۇر؛ئالالھ ھهمىشه «ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ:
تېرىكتۇر، ھهممىنى ئىدارە قىلىپ تۇرغۇچىدۇر؛ئۇ مۈگدەپ قالمایدۇ، ئۇنى ئۇیقۇ 

انالردىكى ۋە زېمىندىكى ھهممه نهرسه ئالالھ نىڭ(مۈلكى)دۇر؛ئالالھ باسمایدۇ؛ئاسم
نىڭ رۇخسىتىسىز كىممۇ ئالالھ نىڭ ئالدىدا شاپائهت قىاللىسۇن؛ ئالالھ ئۇالرنىڭ 
ئالدىدىكى(یهنى دۇنیادا قىلغان)، كهینىدىكى(یهنى ئۇالر ئۈچۈن ئاخىرەتته 

ر ئالالھ نىڭ تهییارلىغان)ئىشالرنىڭ ھهممىسىنى بىلىپ تۇرىدۇ؛ئۇال
مهلۇماتىدىن(ئالالھ)ئۇالرغا بىلدۈرۈشنى خالىغان نهرسىلهردىن(یهنى پهیغهمبهرلهرنىڭ 
تىلى ئارقىلىق بىلدۈرگهن نهرسىلهردىن)باشقا ھېچ نهرسىنى بىلمهیدۇ، ئالالھ نىڭ 

زېمىننى -كۇرسى(مهلۇماتى)ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ.ئاسمان 
»( غىر كهلمهیدۇ.ئۇ یۇقىرى مهرتىۋىلىكتۇر،  ھهممىدىن ئۇلۇغدۇرساقالش ئۇنىڭغا ئې

  ـ ئایهت )  255بهقهرە سۈرىسى 
بۇ مهزكۇر ئایهتۇلكۇرسى،  بىزنىڭ قایتا ـ قایتا توختۇلۇپ ئویلۇنۇپ بېقىشىمىزنى 

  تهلهپ قىلىدۇ. 
ئهسلى بىزدىن تهلهپ قىلىنىدىغان نهرسه تۆۋەندىكى ئالالھ ئۆز ـ  ئۆزىدىن خهۋەر 

   . رگهن نهرسىدۇربه
اللهدىن باشقا ھېچ مهبۇد (بهرھهق) یوقتۇر،  ئۇ «ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ:

یوشۇرۇننى،  ئاشكارىنى بىلگۈچىدۇر،  ئۇ ناھایىتى شهپقهتلىكتۇر،  ناھایىتى 
مېھرىباندۇر (یهنى دۇنیا ۋە ئاخىرەتته)كهڭ رەھمهت ئىگىسىدۇر. اللهدىن باشقا ھېچ 

تۇر،  ئۇ (مۇتلهق) پادىشاھتۇر (یهنى پۈتۈن مهخلۇقاتنىڭ مهبۇد (بهرھهق) یوق
مالىكىدۇر)،  پاكتۇر (یهنى ھهممه نۇقساندىن پاكتۇر)،  (مۆمىنلهرگه) ساالمهتلىك 
بېغىشلىغۇچىدۇر،  (دوستالرنى قورقۇنچتىن،  ئازابتىن)ئهمىن قىلغۇچىدۇر،  ھهممىنى 

ئۇلۇغلۇق ئىگىسىدۇر،  كۈزىتىپ تۇرغۇچىدۇر،  غالىبتۇر،  قهھر قىلغۇچىدۇر،  
(مۇشرىكالرنىڭ) شېرىك كهلتۈرگهن نهرسىلىرىدىن پاكتۇر. الله (ھهممىنى) 
یاراتقۇچىدۇر،  (یوقلۇقتىن) پهیدا قىلغۇچىدۇر،  (ھهممه نهرسىگه) سۈرەت (شهكىل) 
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بېغىشلىغۇچىدۇر،  ئهڭ چىرایلىق ئىسىمالرغا ئىگىدۇر،  ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى 
غا تهسبىھ ئېیتىپ تۇرىدۇ،  ئۇ غالىبتۇر،  ھېكمهت بىلهن ئىش نهرسىلهر ئۇنىڭ

  )  24ـ  22ھهشرى سۈرىسى »( قىلغۇچىدۇر
الله بىردۇر.  -ئى مۇھهممهد!)ئېیتقىنكى،  ئۇ«(ئالالھ تائاال یهنه مۇنداق دەیدۇ:

ھهممه اللهغا مۇھتاجدۇر. الله باال تاپقانمۇ ئهمهس،  تۇغۇلغانمۇ ئهمهس. ھېچ كىشى 
  ئىخالس سۈرىسى )»(تهڭداش بواللمایدۇئۇنىڭغا 

دېمهك ئالالھ تائاال ئۆز ـ زاتى سۈپهتلىرى ۋە قىلمىشلىرىدا پهقهتال بىردۇر. 
ھۆرمهتلىك كىتاپخانلىرىمىزنى مهزكۇر ئایهتلهرنىڭ مهنىسىنى قایتا ـ قایتا مۇالھىزە 

   . قىلىپ ئوقۇپ بېقىشنى تهۋسىیه قىلىمىز
  پاك سۈننهت

ئایهتلهرنىڭ مهنىسىنى مۇالھىزە قىلىشنى تهۋسىیه قىلدۇق،   بىز یوقۇرىدا مهزكۇر
قۇرئان ئایهتلىرىنىڭ مهنىسىنى تېخىمۇ چوڭقۇر چۈشۈنۈش ئۈچۈن رەسۇلۇلالھنىڭ 
سۈننىتىگه قایتىش ئهڭ یاخشى ئۇسۇلدۇر. چۈنكى رەسۇلۇلالھ ئالالھنى تونۇشتا بهندە 

هرى مۇنداق دېگهن،  ئىچىدىكى ئهڭ مۇكهممهل شهخىس،  ھهزرىتى ئهبى مۇسا ئهشئ
  رەسۇلۇلالھ بىر كۈنى بىزنىڭ ئارىمىزدا تۇرۇپ تۆت نهرسىنى ئوتتۇرىغا قویدى : 

  ئالالھ تائاال ئۇخلىمایدۇ،  ئۇیقا ئالالھ ئۈچۈن الیىق ئهمهس.  . 1
   . ئالالھ تائاال ناما ـ ئهمهل تارازىسىنى ئېغىر قىلىدۇ ۋە یىنىكلهشتۈرىدۇ . 2
  دىزى قىلغان ئىبادەت كىچىسى كۈتۈرۈلۈپ بارىدۇ. ئالالھ تائاالغا كۈن . 3
  كىچىسى قىلغان ئىبادەت كۈندىزى  كۈتۈرۈلۈپ بارىدۇ. (مۇسلىم رىۋایىتى) . 4

بۇنىڭ سىرتىدا تازا ۋایىغا یىتىپ پىشىپ ئالىم بولغان یهھۇدى ئالىملىرىدىن بىرى 
ۇكى:ئى رەسۇلۇلالھنىڭ یېنىغا كىلىپ قىیامهت ھهققىدە سۆز ئاچىدۇ،  ئۇ دەید

مۇھهممهد! ئالالھ تائاال قىیامهت كۈنى بىر بارمىقىغا یهتته ئاسماننى،  بىر بارمىقىغا 
بىر بارمىقىغا سۇ ۋە نهملىكنى  -دەرەخلهرنى  -یهتته قات زېمىننى،  بىر بارمىقىغا دەل 

مهن پۈتۈن  -ۋە یهنه بىر بارمىقىغا بارلىق خاالیىقالرنى یېغىپ تۇرۇپ،  مانا مهن خۇدا 
سىنىڭ ئىگىسى دەیدۇ. بىزدە مۇشۇنداق ئهسهر بار،  سهن بۇنىڭغا قانداق نهر

  قارایسهن؟
پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۇ یهھۇدى ئالىمىنىڭ گىپىنى تهستىقالپ كۈلۈمسىرەپ 
كهتتى،  ھهتتا چىشلىرى پارىقىراپ چىقىپ قالدى. ئاندىن رەسۇلۇلالھ تۆۋەندىكى 

ىي رەۋىشته تونۇمىدى. قىیامهت كۈنى زېمىن ئۇالر اللهنى ھهقىق«(ئایهتنى ئوقۇدى:
پۈتۈنلهي اللهنىڭ چاڭگىلىدا بولىدۇ،  ئاسمانالر اللهنىڭ ئوڭ قولىدا قاتلىنىپ تۇرىدۇ،  
الله ئۇالر(یهنى مۇشرىكالر)نىڭ شېرىك كهلتۈرگهن نهرسىلىرىدىن پاكتۇر ۋە 

  ـ ئایهت). 67زۈمهر سۈرىسى »(ئۈستۈندۇر 
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دۇنیاغا باغلىنىپ قېلىۋاتقان،  دۇنیانىڭ ھۇشى  -بىز بۇ خهۋەرنى ئهس 
ئاجایىباتلىرىغا یاراتقان ئىگىسى ئالالھغا بولغان ئىشهنچىسىدىن بهكرەك ئىشهنچه 

  قىلىۋاتقانالرغا ئهسكهرتىپ قویىمىز.
دېمهك،  ئادەم ئهلهیھىسساالمدىن باشالپ قىیامهتكىچه بولىدىغان ئىنسانالرنىڭ 

ىقىغا یېغىلىدىغانلىغى مهلۈم بولدى. بىز بۇ قهدەر ھهممىسى ئالالھ تائاالنىڭ بىر بارم
قۇدرەتنىڭ ئهھمىیىتىنى بىلىش ۋە روشهنلهشتۈرۋېلىشىمىز ھهققىدە قایتىدىن مۇالھىزە 

  قىلىشىمىزغا توغرا كىلىۋاتىدۇ: 
  ئالالھنىڭ بهلگىلىرى ( ئاالمهتلىرى،  ئىزنالىرى )

ىڭ الزىملىغىنى ئالالھنى قانداق تونۇشن-یوقۇرىدا كۆرسۈتۈلگىنىدەك-بىز
بېلىۋالدۇق. ئهمدى كۆز ئالدىمىزدا ئالالھنىڭ ۋۇجۇدىغا ۋەكىللىك قىلىدىغان كۆك 
ئاسمان بىلهن قاپالنغان كائىنات تۇرۇپتۇ. بىز ئهمدى بۇ كائىنات ئارقىلىق ئالالھنى 

  قانداق تونۇپ یىتهلهیمىز دېگهن مهسىله قالدى:
سالىدىغان،  مۇالھىزە قىلىپ  كائىنات بولسا دىققهت ئىتبارىمىز بىلهن نهزەر

كامالى بىلهن یاراتقان بارلىق  -ئوقۇیدىغان ئوچۇق كىتاپ: ئالالھ ئۆز قۇدرەت 
شهیئىلهرنى مهزكۇر كىتاپقا مهركهزلهشتۈرۈپ كۆز ئالدىمىزدا ئېچىپ قویدى. لېكىن 
مىڭ ئهپسۇسكى،  مهزكۇر كىتاپتىكى نۇرغۇنلىغان ھهقىقهتلهرنى(مۆجىزلىك 

) كۆرىۋاتىمىز،  ئهمما مۇالھىزىمىز ۋە تهپهككۇر قىلىشنى بىلمهیۋاتىمىز،  یارالمىشالرنى 
كىتاپتىكى بارلىق شهیئىلهر یاراتقۇچىسى ئالالھنىڭ نهقهدەر قۇدرەتلىك ئىكهنلىكىنى 
كۆرسۈتۈپ تۇرسىمۇ،  بۇنىڭغا كارىمىز بولماي كىلىۋاتىدۇ،  پهقهت ھهقىقى مۆمىنلهر،  

ن راستچىل موسۇلمانالر بۇ ئىالھى قۇدرەتتىن ئىبرەت ئهقىل تهپهككۈرىنى ئىشقا سالغا
ئېلىۋاتىدۇ. ئالالھغا بولغان ئىخالس،  ئىمانى كۈندىن ـ كۈنگه زىیادىلىشىۋاتىدۇ. 
ئالالھنى ھهقىقى ئىلمى تهپهككۇر بىلهن تونۇغانالر بىلهن تهقىلىدى ـ باشقىالرنى 

  دوراپ تونۇغانالر ئوتتۇرىسىدا زور پهرىق بولىدۇ. 
اللهنىڭ بهندىلىرى ئىچىدە اللهدىن پهقهت «ته ئالالھ مۇنداق دەیدۇ:بۇ ھهق

ئالىمالرال قورقىدۇ،  الله ھهقىقهتهن غالىبتۇر،  (بهندىلىرى ئىچىدە تهۋبه 
  ئایهت). - 28،  (فاتىر سۈرىسى »قىلغانالرنى)مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر

  ئاسمان
اي: سىز ئۇنىڭغا نهزەر ئاسمانغا قاراڭ،  ئۇ تولىمۇ كىلىشكهن كۆك گۈمبهزلىك سار

سېلىڭ،  تهپهككۇر قىلىڭ،  مۇالھىزە قىلىڭ،  ساپ خىیالىڭىز بىلهن ئویالپ كۆرۈڭ،  
چوقۇمكى سىز ئۇنىڭدىكى ئاجایىپ سىرالرغا یېتهلهیسىز،  ئۇنىڭدىكى رەڭگا ـ رەڭ 
كۆرۈنۈشلهر،  زامان ئۆزگۈرۈشىگه ئهگىشىپ ئۆزگۈرۈپ تۇرىدىغان ۋاقىت سائهتلهر 

  نىزاملىق! نېمه دېگهن پۇختا رەتلهنگهن ھه! نېمه دېگهن
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مهزكۇر كۆك گۈمبهز ئاسىتىدا ئاجایىپ ھهقىقهتلهر بىر ـ بىرسى بىلهن ئۇچراشقان،  
كۆك ئاسمان،  ئاتمۇسپىرا قاتلىمى،  نهملهتكهن بولۇتالر،  قۇیاشنىڭ چىقىشى ۋە 

ۇچىسىنىڭ پېتىشى،  ئاددىسى پاشا ـ چىۋىنگىچىلىك تامامى نهرسىلهر ئۆز  یاراتق
  قۇدرەت كامالىغا ۋەكىللىك قىلىپ ئۆز بۇرچىنى ئادا قىلىدۇ.

  ئاسماندىكى ئاجایىباتالر
سىز سېخىلىقنى قىلچه یوشۇرماي یۈزلىرىدىن دەۋرانه ـ دەۋرانه نۇرالر تۆكۈلۈپ 
تۇرغان تولۇن ئایغا قاراڭ،  تاڭدىكى سۈبھىنىڭ ئاجایىپ گۈزەل ئىقبالىغا نهزەر 

ېقىۋاتقان قۇیاشقا قاراڭ،  تاڭ ئالدىدىكى چولپان یۇلتۇزغا سېلىڭ،  كۈلۈمسىرەپ چ
قاراڭ،  ئۇ خۇددى قارىسىڭىز قارىغۇڭىز كېلىدىغان یۈزلىرى توغاچالنغان بۇۋاققا 
ئوخشایدۇ. سىز ئۆزىڭىزنى قویىۋېتىپ تېخىمۇ یىراقالرغا نهزەر سېلىڭ. ئاسماندىكى 

رەت یۇلتۇزالر سىزگه  -ەتمۇ ئاچا ـ سېڭىل یۇلتۇزالر تور شهكلىدە ئورۇن ئالغان ر
ئاجایىپ تۇیغۇالرنى ئاتا قىلىدۇكى،  قانچىمىڭلىغان یىراقلىقالردىن نۇر تاشالپ 
  تۇرغان مۆجىزىلىك یۇلتۇزالر ئىمانىڭىز ۋە روھى دۇنیایىڭىزنى یۇرىتىدىغان نۇرالردۇر. 

پ سىز چوقۇم ئالالھنىڭ قۇدرىتىگه ئۆز ئىرادىڭىز بىلهن ئىشىنىدىغانالردىن بولۇ
قالسىز،  تهپهككۇر ۋە مۇالھىزە سىزنى ھهقىقى ئىمانغا باشالیدۇ،  بۇ ھهقته قۇرئان 

  كهرىمدە مۇنداق كإرسهتكهن : 
ئىبراھىم ئهلهیھىسساالمنىڭ(تهۋھىد بارىسىدا)قهتئى ئىشهنگۈچىلهردىن بولۇشى « 

، (ئهنئام »ئۈچۈن ئۇنىڭغا ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ ئاجایىپلىرىنى كإرسهتتۇق 
  ـ ئایهت). 75ۈرىسى  س

دېمهك شۇنىڭ بىلهن ئىبراھىم ئهلهیھىسساالم ۋە ئۇنىڭغا ئهگهشكۈچىلهر 
  پهرۋەردىگارىنىڭ ھىدایىتىگه ئىرىشتى. 

ئىبراھىم كىچىنىڭ قاراڭغۇلىقى باسقاندا بىر یۇلتۇزنى كإرۈپ (قهۋمىنىڭ سۆزىنى « 
ارىمدۇر دىدى. دەلىل كهلتۈرۈپ ئۇالرنى مات قىلىش ئۈچۈن) بۇ مىنىڭ پهرۋەردىگ

یهنى یۇلتۇزالرغا ئىبادەت » مهن پېتىپ كهتكۈچىلهرنى «یۇلتۇز پېتىپ كىتىۋېدى، 
قىلىشنى یاقتۇرمایمهن دىدى. ئۇ ئاینىڭ تۇغقانلىقىنى كۆرۈپ،  (یوقۇرىقى ئۇسۇل 

دىدى. ئاي پېتىپ كىتىۋېدى،  ئهگهر » بۇ مېنىڭ پهرۋەردىگارمدۇر « بویىچه) 
هت قىلمىغان بولسا،  مهن  چوقۇم ئازغۇچى قهۋمنىڭ پهرۋەردىگارىم مېنى ھىدای

دىدى. ئۇ قۇیاشنىڭ چىقىۋاتقانلىقىنى (یۇقىرقى ئوسۇل »قاتارىدا بولۇپ قالىدىكهنمهن 
بۇ مېنىڭ پهرۋەردىگارىمدۇر. بۇ ھهممىدىن (یهنى یۇلتۇز بىلهن ئایدىن « بویىچه) 
قهۋمىم:مهن ھهقىقهتهن دىدى. قۇیاش پېتىپ كىتىۋىدى،  ئۇ،  ئېیتتىكى ئى » چوڭدۇر 

ـ  77ـ  76، (ئهنئام سۈرىسى »سىلهر شىرىك كهلتۈرگهن مهبۇدالردىن ئادا جۇدامهن
  ـ ئایهتلهر). 78
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ئهنه شۇنداق ئىالھي سىرالر ھهر بىر یارتىلمىشالردا بولغىنى ئۈچۈن ئالالھ تائاال 
ن،  یۇلتۇزالرنىڭ جایلىرى بىلهن قهسهم قىلىمه:« مۇنداق بۈیۈك قهسهم قىلغان 

شۇبھىسىزكى ئهگهر بىلسهڭالر،  ئۇ (یۇلتۇزالر ئالالھنىڭ ئولۇغ قۇدرىتىنى 
ـ  76ـ  75،  (ۋاقىئه سۈرىسى »كۆرسۈتىدىغانلىقى ئۈچۈن) ئهلۋەتته كاتتا قهسهمدۇر

  ئایهتلهر).
« ئالالھ یاراتقان بۇ نهرسىلهر شۇ قهدەر بۈیۈك بولغىنى ئۈچۈن ئالالھ مۇنداق دەیدۇ:

ۈشكۈلمۇ؟ یاكى ئاسماننى یارىتىش مۈشكۈلمۇ؟ الله ئاسماننى سىلهرنى یارىتىش م
كۈتىسىز قىلدى،  ئۇنىڭ  -یاراتتى،  ئۇنىڭ ئېگىزلىكىنى یۈكسهك قىلدى ۋە كهم 

كېچىسىنى قاپقاراڭغۇ،  كۈندۈزىنى یوپیورۇق قىلدى،  شۇنىڭدىن كېیىن زېمىننى 
ـ  29ـ  28ـ  27رىسى ، (نازىئات سۈ»(ئهھلى زېمىننىڭ تۇرۇشىغا الیىق قىلىپ) یایدى

  ـ ئایهتلهر ). 30
ئۇالرغا «سىز ئالالھنىڭ تۆۋەندىكى ئایهتلىرى ھهققىدە یهنىمۇ ئویلۇنۇپ كۈرۈڭ:

(اللهنىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) بىر ئاالمهت كېچىدىن ئىبارەتكى،  ئۇنىڭدىن 
ۇالر دە)،  ئ-دە (یهنى كۈندۈزنىڭ نۇرىنى یوق قىلىۋېتىمىز -كۈندۈزنى ئایرىۋېتىمىز

ناگاھان قاراڭغۇدا قالىدۇ،  كۈن بهلگىلهنگهن جایىغا قاراپ سهیر قىلىدۇ،  بۇ،  غالىب،  
ھهممىنى بىلگۈچى اللهنىڭ ئالدىنئاال بهلگىلىگهن ئىشىدۇر،  ئایغا سهیر قىلىدىغان 
مهنزىللهرنى بهلگىلىدۇق،  ئۇ (ئاخىرقى مهنزىلگه یېتىپ بارغاندا) خورمىنىڭ قۇرۇپ 

ئوخشاش بولۇپ قالىدۇ،  كۈننىڭ ئایغا یېتىۋېلىشى(یهنى ئىككىسىنىڭ قالغان شېخىغا 
جهم بولۇپ قېلىشى)كېچىنىڭ كۈندۈزدىن ئېشىپ كېتىشى (یهنى ۋاقتى كهلمهستىن 

، »كۈندۈزنىڭ ئورنىنى ئېلىشى) مۇمكىن ئهمهس،  ھهر بىرى پهلهكته ئۈزۈپ تۇرىدۇ 
  ـ ئایهتلهر ). 40ـ  37(یاسىن سۈرىسى 

  ئىقرار قىلغان گۇۋاھلىق ئۆز تىلى بىلهن
نىیورۇك پهنلهر ئاكادىمىیىسىنىڭ سابىق رەئىسى مۇنداق دېگهن:"ئاسمان 
جىسىملىرىنىڭ ئۇ قهدەر تهرتىپلىك ۋە نىزاملىق ئورۇن ئېلىشلىرى ھهرگىزمۇ 
تهسادىپى ئهمهس. ئاي ئۆز ئایلىنىش ئوربىتىدىن زېمىن تهرپىگه بىر ئاز یېقىن لىنىیه 

ن بولسا،  دېڭىز،  ئوكیان ـ ئارال قىرغاقالر ئارىسىدا تۇتۇپ ھهرىكهت قىلغا
زېمىن ئهلۋەتته ھاالكهت گىرداۋىغا دۈچ  . نۇرغۇنلىغان توقۇنۇش پهیدا بولغان بۇالتتى

  كىلهتتى. 
قۇیاش ئۆز ئوربىتىدىن چهتلهپ زېمىن تهرىپىگه بىر ئاز یېقىن یۆتكۈلۈپ 

نهرسىلهر زېمىن بىلهن قوشۇلۇپ ھهرىكهت قىلغان بولسا،  زېمىن ئوربىتىدىكى بارلىق 
كۆیۈپ كهتكهن بوالر ئىدى. قۇیاش ئۆز ئورنىدىن كۆتۈرۈلۈپ زېمىن یۈزىدىن بىر ئاز 
یىراقالپ كهتكهن بولسا زېمىن ۋە زېمىندىكى بارلىق نهرسىلهر مۇزغا ئایلىنىپ قاالر 
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  ئىدى.
دىنئاال شۇڭا ئۇالرنىڭ ھهممىسى ئۆز لىنیهسىدە سهیرە قىلىدۇ. مانا بۇ ئىشنى ئال

بىلگۇچى ھهممىدىن غالىپ ئالالھنىڭ ئورۇنالشتۇرىشىدۇر. ئالالھ ئاسماننى 
تۈۋرۈكسىز توختاتتى. سىز تۈۋرۈكسىز  كۆتۈرۈلۈپ تۇرىدىغان ئۆگىزىنى كۆردۈڭىزمۇ 

  ؟؟؟
ئهنه شۇنداق ئىالھى ھىكمهت ۋە قۇدرەت مانا مهن دەپ چىقىپال تۇرغان بارلىق 

ھىزە قىلىش ۋە تهپهككۇر ئهیلهش ئىماننى یۇرتۇپ یارتىلمىالرغا نهزەر سېلىش مۇال
  بېرىدۇ.

شۈبھىسىزكى،  ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ «ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن:
یارىتىلىشىدا،  كېچه بىلهن كۈندۈزنىڭ نۆۋەتلىشىپ تۇرۇشىدا،  ئهقىل ئىگىلىرى 

  ئایهت) ـ190،  (ئال ئىمران سۈرىسى »ئۈچۈن،  ئهلۋەتته،  روشهن دەلىللهر بار
ھهقىقهتهن بىز قۇرئاننى چۈشۈنۈشكه (ھىپزى «ئالالھ تائاال یهنه مۇنداق دەیدۇ:

،  (قهمهر »قىلىشقا ـ مۇالھىزە قىلىشقا) ئاسان قىلدۇق،  ئىبرەت ئالغۇچى بارمۇ 
  ـ ئایهت )  17سۈرىسى 

ئهنه شۇالرنىڭ ھهممىسى ئالالھنىڭ كارامهتلىرى،  كۆك گۈمبهزلىك ئاسماننىڭ 
تامامى نهرسىلهرنىڭ یېغىندىسى ئالالھنىڭ كارامهتلىرىدىن بىر تامچه  ئاستىدىكى

ھىساپلىنىدۇ. بىز ئاسماندىكى نهزەرىمىزنى یېغىپ زېمىنغا نهزەر تاشلىساق 
ئالالھنىڭ بۈیۈك قۇدرەت ـ كامالىنى كۆرسۈتۈپ تۇرىدىغان یهنه نۇرغۇن كارامهتلهرنىڭ 

   . بارلىقىنى كۆرەلهیمىز
  رقوشماق ئاچا سىڭىلال

سىز ئېچىلغان غۇنچىنىڭ چېچهك ۋە بىر ـ بىرىگه تۇتاش ئىنتایىن چىرایلىق 
دۈگلهشكهن یوپۇقلىرىغا قاراڭ،  مهزكۇر غۇنچىنى ئۈندۈرگهن تۇپراق ھاۋا ۋە 
سۇغۇرۇلغان سۇ ئوخشاش بىر چىنلىققا ئىگه،  ئهمما گۈلنىڭ ھهربىر پۈرەكلىرى 

ماسالشقان ئۇنىڭدىن سىرت  ئاجایىپ یارشىملىق رەڭ ئالغان ۋە بىرى ـ بىرىگه
ئۇنىڭدىن چىقىۋاتقان پۇراقالر ئادەمنى ئۆزگىچه جهلىپ قىلىدۇ. سىز بىرەر قېتىم ئۆز ـ 
ئۆزىڭىزدىن سوراپ باقتىڭىزمۇ؟ بۇ قهدەر یېقىملىق مایسىنى كىم ئۈندۈرگهن؟ كىم 

غۇ ئۇنىڭغا شۇ قهدەر گۈزەل سۈپهتلىك رەڭلهنگهن،  ئۆزلىگىدىن بولۇپ قالىدىغان نهرسى
یوق،  ئهگهر بولۇپ قالىدىغان بولسىمۇ بۇ قهدەر یېقىملىق ـ رەتلىك ـ پۇراقىلىق ـ 

  رەڭگارەڭ سۈپهتلىك ئاالھىدىلىككه ئىگه بولۇپ قاالرمۇ؟؟ 
بىز بۇ سوئالنىمۇ بۇندىن ئىلگىرى ئىقرار سوئالى تهرىقىسىدە پهرۋەردىگارىمىزدىن 

  . سوراپ بولغان
ن،  سىلهرگه بۇلۇتتىن یامغۇر یاغدۇرۇپ بهرگهن،  ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى یاراتقا«



comwww.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo. 

458 
 

ئۇنىڭ بىلهن گۈزەل باغالرنى یېتىشتۈرۈپ بهرگهن كىم؟ ئۇ باغالرنىڭ دەرەخلىرىنى 
ئۆستۈرۈش سىلهرنىڭ قولۇڭالردىن كهلمهیدۇ،  ئالالھ دىن باشقا ئىالھ بارمۇ؟ باشقا 

زېمىننى (ئىنسانالرغا  ئىالھ یوقتۇر،  ئۇالر (ھهقىقهتتىن) بۇرۇلۇپ كهتكهن قهۋمدۇر، 
ۋە ھایۋانالرغا) تۇرالغۇ قىلغان،  ئۇنىڭ تۈرلۈك تهرەپلىرىدە دەریاالرنى ئاققۇزغان،  
ئۇنىڭ ئۈستىدە (تهۋرەپ كهتمهسلىكى ئۈچۈن) تاغالرنى ئورناتقان،  ئىككى دېڭىز 
ئارىسىدا (یهنى تاتلىق سۇ بىلهن شورلۇق سۇ  ئارىسىدا ئارىلىشىپ كهتمهسلىكى 

وساقالرنى قىلغان كىم؟ ئالالھ دىن باشقا ئىالھ بارمۇ؟ (باشقا ئىالھ یوق) ئۇالر ئۈچۈن) ت
(یهنى مۇشرىكالر) نىڭ تولىسى بىلمهیدۇ،  بېشىغا كۈن چۈشكهن ئادەم دۇئا قىلسا 
(ئۇنىڭ دۇئاسىنى) ئىجابهت قىلىدىغان،  ئۇنىڭ بېشىغا كهلگهن ئېغىرچىلىقنى 

ئورۇنباسارلىرى قىلغان كىم؟ ئالالھ دىن باشقا كۆتۈرۈۋېتىدىغان ۋە سىلهرنى زېمىننىڭ 
نهسىھهت ئالىسىلهر،  قۇرۇقلۇقنىڭ ۋە دېڭىزنىڭ  -ئىالھ بارمۇ؟ سىلهر ئازغىنا ۋەز 

قاراڭغۇلۇقلىرىدا سىلهرگه یول كۆرسىتىپ بېرىدىغان،  رەھمىتىدىن (یهنى یامغۇر 
ان كىم؟ ئالالھ یاغدۇرۇپ بېرىشتىن) ئىلگىرى شامالالرنى بىشارەت قىلىپ ئهۋەتىدىغ

دىن باشقا ئىالھ بارمۇ؟ (ھېچ ئىالھ یوقتۇر) ئالالھ ئۇالرنىڭ شېرىك كهلتۈرگهن 
نهرسىلىرىدىن پاكتۇر. ئىنساننى دەسلهپته خهلق ئهتكهن،  ئاندىن ئۇنى 
تىرىلدۈرىدىغان كىم؟ سىلهرگه ئاسماندىن ۋە زېمىندىن رىزىق بېرىدىغان كىم؟ ئالالھ 

ئهگهر دەۋایىڭالردا) «(ھېچ ئىالھ یوقتۇر) ئېیتقىنكى،  دىن باشقا ئىالھ بارمۇ؟ (
ـ  60،  (نهمله سۈرىسى »راستچىل بولىدىغان بولساڭالر،  دەلىلىرىڭالرنى كهلتۈرۈڭالر

  ـ ئایهت). 64
  ئىشهنگۈچىلهر ئۈچۈن زېمىندا نۇرغۇنلىغان ئاجایىپالر بار

ېكىن ئۇالر بىرال سىز ئۈستىدە یاشاۋاتقان زېمىن تهۋرەنمهي مۇستهھكهم تۇرىدۇ. ل
ۋاقىتتا ئۈچ خىل ھهرىكهت یىلهن دەۋر قىلىدۇ. یىڭى ئىلىم ـ پهننىڭ ئىسپاتالپ 

مىل سۈرەت بىلهن ھهرىكهت  1000چېقىشچه:زېمىن ئإز لىنیهسىدە سائهتىگه 
مىل سۈرەت بىلهن ئایلىنىدۇ.  65000قىلىدۇ. زېمىن قۇیاش ئهتراپىدا سائىتىگه 

 200.000.000سىدىكى یۇلتۇزالر ئهتىراپىدا ھهر ئۇنىڭدىن باشقا قۇیاش سىستېمى
یىلدا بىر قېتىم كامىل ئایلىنىپ تۇرىدۇ. گهرچه زېمىن ئۇ قهدەر بۈیۈك سۈرئهت بىلهن 
ھهرىكهت قىلغان بولسىمۇ ئالالھ ئۇنى بىز ئىنسانالرنىڭ پایدىلنىشى ئۈچۈن 

   . بویسۇندۇرۇپ بهرگهن
ېمىننى مېڭىشقا ئاسان قىلدى،  الله سىلهرگه ز«ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن:

زېمىننىڭ ئهتراپىدا مېڭىڭالر. اللهنىڭ (بهرگهن) رىزقىدىن یهڭالر،  سىلهر 
ـ  15(مۇلىك سۈرىسى » تىرىلگهندىن كېیىن اللهنىڭ دەرگاھىغا قایتۇرۇلىسىلهر

  ئایهت).
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زېمىن بىر تهرەپتىن بىز ئۈستىگه مىنىپ سهپهر قىلىدىغان تۈگىگه ئوخشىسا یهنه 
هرەپتىن سىیرغا ۋە ساغلىققا ئوخشایدۇ،  ئۇ بىزگه ساناپ تۈگهتكۈسىز نېمهت بىر ت

ئاتا قىلىدۇ. سىز زېمىن تهییارالپ بىرۋاتقان زىرائهت مایسىالر،  گۈل ـ گىیاھالر،  مىۋە 
ـ چىۋىلهر،  یهر ئاستى ۋە ئۈستى قات بایلىقلىرى ۋە دەریا ـ ئۆستهڭلىرىگه نهزەر 

سىلهر ئالالھنىڭ نېئمىتىنى ساناپ «ق دېگهن:سېلىڭ. ئالالھ تائاال مۇندا
تۈگتهلمهیسىلهر، كافىر ئادەم،  شهك ـ شۈبھسىزكى،  زولۇم قىلغۇچىدۇر (ئالالھنىڭ 

  . ـ ئایهت ) 34،  (ئىبراھىم سۈرىسى »نېمهتلىرىگه ) كوفرىلىق قىلۇچىدۇر 
كۆز ئالدىمىزدىكى بۇ كائىنات كىچككىنه زەررىدىن باشالپ ئهڭ چوڭ 

   . رغىچه یاراتقۇچىنىڭ نهقهدەر یۈكسهكلىكىگه دااللهت قىلىدۇپىالنىتال
  ئۇرۇقنىڭ مىۋىسى

سىز بىر دانه ئۇرۇقنى كۆز ئالدىڭىزغا كهلتۈرۈڭ،  ئىنسانالر ئۇنى ئىستىمال قىلىش 
بىلهن ھایات كهچۈرىدۇ. بىر تال ئۇرۇق یهرگه كۆمۈلگهندە ئۇنىڭدىن ئۆسكهن مایسا 

گىچه داننى  100تىن  50قىدۇ،  بىر باشاقتىن بىر باشاقنى مىۋىلهپ كۆتۈرۈپ چى
  ئارتۇق ئالغىلى بولىدۇ،  بۇ مهسىله ھهممه ئادەمگه مهلۈم. 

سىز بىر باشاقنى قولىڭىزغا ئېلىپ ئۇۋلىسىڭىز بىر مۇنچه دانالر ئایرىلىپ 
چىقىدۇ،  ھهر بىر دانغا نهزەر سالسىڭىز ئۇنىڭ ئۇرىقى،  نۇرانه شهكلى خۇددى 

دۇ. ئۇنىڭدىن  سېرىق ھهر بىر دان ئۆز تهركىۋى یهنه نهسلى مهرۋایىتقا ئوخشای
دانه داننى  100قالدۇرۇش خوسۇسىیىتىنى ساقالپ قالغان،  بىر تال داننى تېرىسىڭىز 

 x 100=10.000دانه دان بولىدۇ.مهسىلهن:  10000داننى تېرىسىڭىز  100بېرىدۇ. 
100 =100 x 1    ىممىتى ئىنتایىن ئۆزىڭىزدىن سوراپ كۆرۈڭ:بۇ ئوزۇقلۇق ق

یوقۇرى،  نۇرانه تۇرقى،  دۇردانه ـ دۇردانه دانالرنىڭ بىرىكمىسى بولغان بىر باشاق 
دانلىرىنىڭ چېچىلىپ كهتمهسلىكى ئۈچۈن شۇ قهدەر پۇختا یېپىنچىسى بىلهن 
یېپىۋالغان یاپمىلىرى،  ئۇچار قۇشالرنىڭ یهۋالماسلىقى ئۈچۈن مىخ بولۇپ قادىلىپ 

ى نېمه دېگهن یوقۇرى تېخنىكىلىق بىلهن تۇرغان قىلتىرىقلىر
  ئورۇنالشتۇرۇلغان!بۇنداق پۇختا ماھارەتلىك كهشپىیاتنى كىم ئىجات قىلغان؟؟؟! 

بىز مىۋىنى یهپ بولغاندىن كېیىن ئورۇقچىسىنى (ئۇشكىسىنى) تاشلىۋېتىمىز ئۇ 
ان بىزنىڭ نهزىرىمىزدە  ئهھمىیهتسىز نهرسه ھىساپلىنىدۇ. لېكىن ئاشۇ ئۈشكه بولمىغ

بولسا مىۋىمۇ بولمىغان بۇالتتى.ئۇرۇق ئۆسۈملۈكنىڭ ئۆسۈشىدە،  بىر ـ بىرى بىلهن 
چاڭلىشىشىدا بىرگه بىر نهچچه یۈزنى ئىشلهپ چىقىرىپ بىرىشته قانچىلىك مۇھىم 

  رول ئوینایدۇ؟ بىز بۇالرنى بىرەر قېتىم مۇالھىزە قىلىپ كۆردۈقمۇ؟؟؟
  ئۈژمه یوپۇرمىقى

شىپالىق رولى ھهممىگه مهلۇم. ئۈژمىنىڭ یوپۇرمىقىمۇ  ئۈژمىنىڭ مىۋىسى ۋە ئۇنىڭ
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مىۋىسى بىلهن ئوخشاش یاكى ئۇنىڭدىن نهچچه ھهسسه ئارتۇق مهنپهئهت ئاتا 
  قىلىدۇ.

ئۇنى قویغا بهرسهك قوینىڭ سۈتى ۋە گۆشىنىڭ ئىنتایىن پایدىلىق ئوزۇقلۇق 
یىپهك ئىشلهپ  قىممىتى یۇقىرى ۋە تاتلىق بولىدۇ. ئۇنى پىله قۇرتىغا بهرسهك بىزگه

بېرىدۇ. ئۇنى بۇغا یىسه ئىنتایىن گۈزەل ئىپار ئاتا قىلىدۇ. ھهسهل ھهرىسى یىسه 
ھهسهل ئىشلهپ بېرىدۇ. ھهزىم قىلىنىش تهركىۋى بىر خىل بولغان مهزكۇر یوپۇرماق 
خىلمۇ ـ خىل مهھسۇالتنىڭ ماددىسى بوالالیدۇ. لېكىن بۇنىڭغا نهزەر سالىدىغان ۋە 

  نالر نهدە ؟؟؟ تهپهككۇر قىلىدىغا
ئۇالر زېمىندا سهیر قىلمىدىمۇ؟ شۇنىڭ بىلهن ئۇالر «ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ:

(یهنى سهیر قىلىپ) چۈشىنىدىغان دىلالرغا یاكى ئاڭالیدىغان قۇالقالرغا ئىگه 
بولمىدىمۇ؟ ھهقىقهتهن كۆزلهرال كور بولمایدۇ،  لېكىن كۆكرەكلهردىكى قهلبلهر كور 

ىقىي كورلۇق كۆزنىڭ كورلۇقى ئهمهس،  دىلنىڭ كورلۇقىدۇر،  كور بولىدۇ (یهنى ھهق
  ـ ئایهت).  46،  (ھهج سۈرىسى »ئادەم ئىبرەت ئالمایدۇ ۋە چۈشهنمهیدۇ

  تۇخۇم
بىز كۈندە دېگۈدەك تۇخۇم ئىستىمال قىلىمىز. كىم تۇخۇم ھهققىدە مۇالھىزە قىلىپ 

قىلغاندەك ئاجایىب كۆردى؟ ئۇنىڭدا خۇددى ھهزرىتى ئىمام ئهھمهد مۇالھىزە 
  كۆرۈنۈشلهر بار.

ھهزرىتى ئىمام ئهھمهدتىن بهزى دىلى قارداپ كهتكهن دىنسىزالر ئالالھنىڭ 
ۋۇجۇدى ھهققىدە سوئال سورىغاندا،  ئىمام ئهھمهد مۇنداق دەپ جاۋاپ بهرگهن:"بۇ 
یهردە تۇخۇمدىن ئىبارەت تۈكسىز ئاپئاق پۇختا بىر قورغان بار. ئۇنىڭ ئىشىگىمۇ،  

زىسىمۇ یوق. ئۇنىڭ ئىچى سۈیۈقلۇق كۈمۈش ۋە سېرىق ئالتۇن،  ئۇ شۇنداق تۇرۇپ دەرى
ئاستا ـ ئاستا یېرىلسا ئۇنىڭ ئىچىدىن یېقىملىق ئاۋازى بار ئىنتایىن چىرایلىق 
كۆرۈنىدىغان ۋە ئاڭالیدىغان بىر ھایۋان چىقىدۇ. ئۇنى بىز چۈجه دەپ ئاتایمىز. ئىش 

سىز چۈجه تۇخۇمىدىن چىقىپال یهرنى چوقۇالشقا بۇنىڭلىق بىلهن تۈگهپ قالمایدۇ،  
باشالیدۇ. بىز ئۇنىڭدىن ئىلگىرى ئانىسىنىڭ یاكى باشقا توخۇنىڭ یهر چوقۇغىننى 
كۆرگهن ئهمهس ئىدى. ئۇنداقتا ئۇ چۈجىگه یهر چوقۇالشنى كىم ئۈگهتتى. بىز بۇ یهردە 

زىم. بۇ پهقهت بىر ئاز بولسىمۇ ئویالپ كۆرىشىمىز الزىم. مۇالھىزە قىلىشىمىز ال
ئالالھنىڭ بۈیۈك قۇدرىتىدىن باشقا نهرسه ئهمهس. مهقسهت بىز چوقۇم ئالالھنىڭ 
ھۆكمىگه بویسۇنىشىمىز ۋە ئۇ زاتتىن قورقىشىمىز كېرەك. ئالالھ بۇ ھهقته مۇنداق 

،  »ئالالھنىڭ بهندىلىرى ئىچىدە ئالالھدىن بهك قورقىدىغانالر ئالىمالردۇر « دەیدۇ:
  ـ ئایهت). 28(پاتىر سۈرىسى 
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  تهبئى ئهقىل
  ( ساغالم تهبئهت،  یارتىلما ھىدایهت ) 

ھایاتىدا بىرەر كۈنمۇ مهكتهپته ئوقۇمىغان بىر ئادەم ئۆزىنىڭ ساغالم تۇیغۇسى 
بىلهن ئالالھنىڭ ۋۇجۇدى ھهققىدە مۇنداق جاۋاپ بېرىدۇ:تىزەك (مایاق) تۆگىنىڭ 

دۇ. ئۇنداق بولغىنىكهن بۇ ۋۇجۇدىغا ۋەكىللىك قىلىدۇ. ئىز ماڭغۇچىنى كۆرسىتى
ھهیۋەتلىك ئاسمان،  ئارال تۈپۈلۈك ـ تاغ ۋە تۈزلهڭ قاتارلىق بىپایان زېمىن ۋە 
دولقۇنسىمان دېڭىز ئهلۋەتته یاراتقۇچىسىنىڭ ۋۇجۇدىغا دەلىل بولمامدۇ؟؟ مهزكۇر ئادەم 
ئۆز تهبئى توغۇلما خاراكتىرىدىكى ھىدایهت سىزىمى بىلهن ئوتتۇرىغا قویغان 

لىرى ئوقۇغۇچىالرنى ئالالھنىڭ ۋۇجۇدى ھهققىدە شهكته قالدۇرۇشقا ئورۇنۇپ دەلىل
تىرىشچانلىق كإرسىتىۋاتقان دىنسىز ئۇستازىنىڭ ئالدىدىكى گهپنى تىڭشاپ تۇرۇپ 
رەددىیه قایتۇرىۋاتقان مۇسۇلمان ئوقۇغۇچىنىڭ سۆزلىرىگه ئوخشاپ كېتىدۇ.مهزكۇر 

ن:"ئوقۇغۇچىالر! سىلهر مېنى دىنسىز ئهپهندى ئوقۇغۇچىالرغا مۇنداق دېگه
  كۆردۈڭالرمۇ؟" ئوقۇغۇچىالر! ھه كۆردۇق. ئهپهندى ئۇنداقتا مېنىڭ ۋۇجۇدۇم بارمۇ؟ 

  ئوقۇغۇچىالر: بار كۆرۈپ تورۇپتىمىز. 
  ئهپهندى: ئۇنداقتا سىلهر ئالالھنى كۆردۈڭالرمۇ؟ 

ئوقۇغۇچىالردىن بىرى:ئهپهندىنىڭ گهپ باشالپ مۇنداق دىدى:ساۋاقداشالر! 
  ستازنىڭ ئهقلىنى كۆردۈڭالرمۇ؟؟ئۇ

ساۋاقداشالر:  یاق كۆرمىدۇق،  ئۇنداق بولسا ئۇستازنىڭ ئهقلىمۇ یوق بولدىغۇ؟ 
شۇنىڭ بىلهن دىنسىز ئهپهندىنىڭ بىر دىنال تىلى ئىچىگه كىرىپ كهتتى. ئالالھ ھهق 

   . گهپ بىلهن دىنسىز ئهپهندىنى یهرگه ئۇردى
ئۇنىڭ نۇرىنى ئىنكار قىاللمایسىز. ئۇ سىز یورىۋاتقان چىراقنى كۆرۈپ تۇرۇپ 

چىراقنىڭ توك سىمى ئارقىلىق ئۆتۈشۈپ كېلىۋاتقان توك دولقىنى بولمىسا چىراقنىڭ 
یانمایدىغانلىغى ئېنىق چىراقنىڭ یېنىۋاتقانلىقىنى كۆرگهن تۇرۇپ توك دولقىنىنى 

ىچه كإرمىگىنى ئۈچۈن توكنى یوق دەپ ئېیتىشقا ھېچكىم پېتىنالمایدۇ. ئهگهر ئهكس
چىراق یانغان بىلهن توكنى كۆزۈم كۆرمىگىچه ئىشهنمهیمهن دىسه،  باشقىالر بۇ 

  ئادەمنى ئهقلىدىن ئاداشقان دەپ ئاتایدۇ. 
  ئۆز نهپسىڭالرغا قاراپ بېقىڭالر

ئالالھنىڭ بارلىق ۋە بىرلىكىگه چىنپۈتمهیدىغان (ئىشهنمهیدىغان) ئىنسان 
ولىدىغان ئالالھنىڭ یاراتقان ئهسلىدە ئۆزىمۇ ئالالھنىڭ ۋوجۇدىغا دەلىل ب

مۆجىزىلىردىن بىرى ئىدى. جۈملىدىن ئىنسانالردىمۇ ئالالھنىڭ قۇدرەت كامالىنى 
مانا مهن دەپال كۆرسۈتۈپ تۇرىدىغان ساناقسىز ئاالمهتلهر بار. شۇنىڭ ئۈچۈن ئالالھ 

ڭ ئۆزەڭالردا اللهغا چىن ئېتىقاد قىلىدىغانالر ئۈچۈن (اللهنى«تائاال مۇنداق دېگهن:
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قۇدرىتىنى ۋە بىرلىكىنى كۆرسىتىدىغان) نۇرغۇن ئاالمهتلهر بار،  (بۇنى) 
  » كۆرمهمسىلهر؟

سىز كۆز،  بۇرۇن،  ئېغىز ۋە قۇالق قاتارلىق ئهزاالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان چىرایلىق 
  یۈزگه قاراڭ! 

 خىل سۇنى ئإز ئىچىگه ئالغانلىقىنى كۆرىسىز. مهسىلهن: 4بۇ قهدەر چىرایلىق یۈز 
دىن چىققان سۇ تۇزلۇق بولىدۇ. بۇرۇندىن چىققان سۇ ئاچچىق ـ چۈچۈك بولىدۇ. كۆز

ئېغىزدىن چىققان سۇ تاتلىق بولىدۇ. قۇالقتىن چىققان سۇ خالىس ئاچچىق بولىدۇ. 
ئهمما بۇ سۇ قاچىالنغان ئۇرۇن بىر،  ئۇ بولسىمۇ باش ئىدى. سىز بۇنى ئویلۇنۇپ 

  كۆرگهنسىز! 
ك بولۇشى بۇرۇنغا كىرىپ كېلىدىغان ھاۋانى كۆزنىڭ سۈیى ئاچچىق ـ چۈچۈ

ساپالش ئۈچۈن،  ئېغىزنىڭ سۈیىنىڭ تاتلىق بولۇشى تائامنىڭ لهززىتىنى تېتىش 
ئۈچۈن،  قۇالقنىڭ سۈیىنىڭ ئاچچىق بولۇشى ھاشارەت ۋە ئۆمۈلۈگۈچى جاندارالرنىڭ 

  ۇر.ئىنسان بىخهسته ۋاقتىدا قۇالق ئىچىگه كىرۋالماسلىغى ئۈچۈن قویۇلغان توسمىد
  خۇالسه 

ئالالھغا بولغان ئىشهنچىسى كامىل بولمىغىچه ئالالھنى تونىدى دېگىلى بولمایدۇ. 
ئالالھنى كامىل تونۇمىغىچه ئالالھدىن ھهقىقى قورقۇش ئهمهلىلهشمهیدۇ. بىز ئهنه 
شۇنداق یۈرەكنى جىغىلدىتىدىغان،  قۇالقنى جاراڭلىتىدىغان سان ـ ساناقسىز 

ئالالھنىڭ بىرلىكىنى ئىقرار قىلمامدۇق؟ ھهتتا بىزدىن  ئاالمهتلهرنى كۆرۈپ تۇرۇپ
ئالالھنىڭ بىزنىڭ ئۈستىمىزدىكى « بىرەر ئادەم سوراشقا تېگىشلىك بولغان ئهڭ ئاددى

 دېگهنچىلىك بىر سوئالنى سوراپ باقمایدۇ...» ھهققى نېمه؟ 
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 توققۇزىنچى پهسىل:
  مۇئمىننىڭ ئىبادىتى

  ئهمرۇ خالىد
  رەھىیىمبىسمىلالھىررەھمانىر 
  مۇقهددىمه

سانا ئالالھقا مهنسۇپتۇر،  ئالالھقا ھهمدە ئېیتىمىز،  ئالالھتىن  -پۈتۈن ھهمدۇ
یاردەم،  ھىدایهت ۋە مهغپىرەت سورایمىز. ئالالھقا سېغىنىپ نهپسىمىزنىڭ 

 -شهررىدىن،  ئهمىلىمىزنىڭ یامانلىقىدىن پاناھ تىلهیمىز. ئالالھ ھىدایهت قىلغان ئادەم
ېرىشكهن ئادەمدۇر،  ئالالھ كىمنى ھهقتىن یىراقالشتۇرۋەتسه،  سىز توغرا یولغا ئ

  ئۇنىڭ ئۈچۈن ھهرگىز ئىگه بولغۇچى ۋە توغرا یولغا باشلىغۇچىنى تاپالمایسىز. 
ناملىق تۇنجى كىتابىمنى تهقدىم » مۆمىنلهرنىڭ ئىبادىتى « مهن سىلهرگه 

  قىلماقتىمهن. 
ڭ تېكىستى ئهسلىدە مېنىڭ بۇكىتاپنىڭ كىتاپ بولۇپ چىقىشى: بۇكىتاپنى

قاھىرەدىكى شهیخ مهھمۇد خهلىل ئهلھهسرى مهسجىدىدە سۆزلىگهن لېكسىیلىرىمنىڭ 
توپالمى ئىدى. شۇنداقال بۇ مىنىڭ مهسجىدلهردە سۆزلىگهن تۇنجى لېكسىیلىرىم 

مهرھهمىتى بىلهن  -یىگانه ئالالھ تهئهالنىڭ پهزلى -ئىدى،  شىرىكتىن خالى،  یهككه
الر بۇ نوتۇقلىرىمغا ئاالھىدە ئهھمىیهت بهردى. بۇ لېكسىیلهرنى مۇسۇلمان یاش

سۆزلىشىمدىكى ئاساسلىق نىشان مۇنداق ئىدى: مىنىڭ ھىس قىلىشىمچه،  ئىبادەت 
مۇسۇلمانالر ھایاتىدا،  بولۇپمۇ یاشالرنىڭ ھایاتىدا بىر تۈرلۈك مهنىۋى یۈك بۇلۇپ 

مایدىغان مهجبۇرىیهتلىرىنى ئادا قېلىپ،  ئۇالر بۇ ئىبادەتلهرنى خۇددى قىلمىسا بول
 -قىلىۋاتقاندەك،  یاكى بولمىسا بۇ ئىبادەتلهرنىڭ مۇسۇلمانالرغا بېرىدىغان ھوزۇر

مۇكاپاتىنى بىلمهي،   -ھاالۋىتىنى،  ئالالھ تهئهالنىڭ بۇئىبادەتلهرگه بېرىدىغان ئهجىر
انالر بۇ نوقتىنى پهقهت ئالالھنىڭ ئازابىدىن قورقۇپال ئادا قىلىۋاتقاندەك ئىدى. مۇسۇلم

تونۇپ یهتكهن بولسا،  بۇ،  ئۇالرنىڭ ئىبادەتلهرنى ئالالھنى رازى قىلىدىغان،  شۇ 
ئىبادەتلهردىن ھوزۇر ھىس قىالالیدىغان ھالهتته ئادا قىلىشىغا تۈرتكه بولغان بوالتتى. 
مهن یهنه شۇنى ھىس قىلدىمكى،  بۇنداق بولىشىدىكى ئهیىب ئادەملهرنىڭ دىلىنىڭ 

هتكهنلىگىدە،  یاكى ئالالھ تهئهال تهرەپكه یۈزلىنىشنىڭ ئېغىر كهلگهنلىكىدە قېتىپ ك
 - ئهمهس،  بهلكى ئهیىپ بىر تهرەپتىن ئۇالرنىڭ بۇئىبادەتلهرنىڭ پهزىلىتى ۋەئهجىر

مۇكاپاتىنى ئۈمىد قىلمىغانلىقتىن بولسا،  یهنه بىر سهۋەپ بۇئىبادەتلهرنىڭ ئومۇمى 
دۇرۇپ،  خاتىرجهملىك بېغىشلىیاالیدىغانلىقى ۋە رەۋىشته ئۇالرنىڭ روھىنى یۈكسهل
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  سائادەتكه ئېرىشتۈرۈشتىكى رولىنى بىلهلمىگهنلىكىدىن ئىدى. -بهخىت
ئۆزۈمگه دەیتتىم: ئهگهر بىز ئىبادەت دىگهن بۇ چۈشهنچنى ۋە ئۇنىڭ  -مهن ئۆز

ئهجىر مۇكاپاتىنى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم تۇنجى ئهۋالت مۇسۇلمانالرغا بایان 
ىپ بهرگهندەك،  چۈشۈنۈشلۇك قىلىپ تونۇشتۇرالىغان بولساق،  مۇسۇلمانالر قىل

 -شۈبھىسىز بۇئىبادەتلهرگه یۈزلىنهلهیتتى. ئالالھ تهئهالغا ھهمدە -بولۇپمۇ یاشالر شهك
ساناالر بولسۇنكى ئهمهلىیهت ئویلىغىنىمدەك بولدى،  مهن بۇ بىر یۈرۈش نۇتۇقالرنى 

ر قېتىملىق سۆزلهنگهن ئىبادەت تۈرىگه نىسبهتهن باشلىمایال ھه -سۆزلهشنى باشال
چوڭ تهسىرىنىڭ بولىۋاتقانلىقىنى ھىس قىلدىم. نهتىجىدە ھهرقېتىملىق لىكسىیه 
ئاخىرالشقاندا سۆزلهنگهن ئىبادەتنى كېیىنكى قېتىم ئۇچراشقۇچه ئۆزىمىزدە 

  ئهمىلىلهشتۈرىدىغان ھهپتىلىك تاپشۇرۇق قىلىپ كىلىشىۋالىدىغان بولدۇق.
شىلىقنىڭ ھهممىمىزگه ئورتاق بولىشى ئۈچۈن،  ئالالھ بىزنى مهزكۇر یاخ

لىكىسیلهرنى كىتاپچه قىلىپ،  بارلىق ئۇممهتنىڭ كۆرۈپ پایدىلىنىشىغا مۇۋەپپهق 
قىلدى. ئالالھ تهئهالنىڭ بۇ ئازغىنه تىرىشچانلىقىمىزغا ئهجىر بىرىشنى ۋە ئۇنىڭ 

ئهمهللىرىمىزنىڭ مهقبۇل بولۇشىغا   بىزلهرگه ئىبادەتلىرىمىزدە ئىخالسمهن بولۇشقا،
  تۈرتكه بولۇشىنى ئۇمىد قىلىمىز. 

  ئهمرۇ خالىد بۇرادىرىڭالر:
  كۈنى. -2یىلى،  شهۋۋالنىڭ  -1422ھىجىریه: 

  بىرىنچى لېكسىیه: نامازنىڭ پهزىلىتى
 - 1ساالت كهلىمىسىنىڭ مهنىسى نىمه؟ بۇ كهلىمه ئۈچ خىل مهنىگه ئىگه: 

ھهقىقهتهن ئالالھ ۋە « ھهقته ئالالھ تهئهال مۇنداق دېگهن: دۇئا: بۇ -2مۇناسىۋەت،  
» ئالالھنىڭ پهرىشتىلىرى بۇپهیغهمبهر (مۇھهممهد ئهلهیھسساالم) گه دۇئا قىلىدۇ 

رەھمهت: بۇمهنا ئالالھ تهئهالنىڭ تۆۋەندىكى  -3. ئایهت) -56(سۇرە ئهھزاب،  
ۇرغا (یهنى گۇمراھلىقتىن ئالالھ سىلهرنى قاراڭغۇلۇقتىن ن« سۆزىدە ئىپادىلىنىدۇ: 

ھىدایهتكه) چىقىرىش ئۈچۈن،  سىلهرگه رەھمهت قىلىپ تۇرىدۇ،  ئۇنىڭ 
پهرىشتىلىرى سىلهرگه مهغپىرەت تهلهپ قىلىپ تۇرىدۇ،  ئالالھ مۆمىنلهرگه ناھایىتى 

  ئایهت). -43(سۇرە ئهھزاب،  » مىھرىباندۇر 
بىلهن ئاداقىلىنىشى ئهركان  -ئهپسۇسكى،  نامازمهیلى ئۇنىڭ ۋاقتى ۋەتهئدىل

جهھهتتىن بولسۇن یاكى شهرئى جهھهتتىن سهۋەپسىزال نامازالرنى جهملهپ ئوقۇش 
ۋەیاكى ئۆز ۋاقتىدىن كىچىكتۇرۇپ ئوقۇش بولسۇن،  نامازغا سهل قاراش ئىنتایىن 

  خهتهرلىك بولسىمۇ،  نۇرغۇن كىشىلهر نامازغا ئهھمىیهت بهرمهیۋاتىدۇ.
ھهقىقهتهن ناماز «ئالالھ تهئهال مۇنداق دەیدۇ: نامازنىڭ پهزىلىتى توغرىسىدا 

ئایهت). نامازنى  -103 ، (سۇرە نىسائ» مۆمىنلهرگه ۋاقتى بهلگىلهنگهن پهرىز قىلىندى
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ئهركانلىرىغا رىئایه قىلغان ئاساستا ئادا قىلىش تولىمۇ  -بهلگىلهنگهن ۋاقتىدا،  تهئدىل
  مۇھىم. 

ئالالھدىن باشقا ھهقىقى  -ىسالم دىنىئ« پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دىگهن: 
مهبۇد یوق،  مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم ئالالھنىڭ بهرھهق پهیغهمبىرى دەپ گۇۋاھلىق 

ئهركان بىلهن ئوقۇش،  زاكات بىرىش،  ھهج قىلىش ۋە  -بىرىش،  نامازنى تهئدىل
  ».رامىزان روزىسى تۇتۇشتىن ئىبارەت بهش ئاساس ئۇستىگه قۇرۇلغان 

ىس ئىسالمىیهتنىڭ ئاساسى دەپ قارالسىمۇ،  بىز بۇ ھهدىسنى گهرچه بۇھهد
مهدرىسىلهردە ئوقۇپ تهتقىق قىلغان بولساقمۇ،  بىراق بىر قىسىم ئادەملهر  -مهكتهپ

مهزكۇر ھهدىس شهرىپنى خاتا چۈشۈنۈپ: بۇالر پهقهت ئىسالمىیهتنىڭ قىسمهن 
تهسبىھ ئېیتىش ۋە  -ىكرىئاساسلىرىدۇر،  دىن بۇنىڭلىق بىلهنال تاكاممۇلالشمایدۇ،  ز

ھىجاپلىنىشالر قېنى؟ دىیىشمهكته. لېكىن بۇھهدىس ئىنتایىن ئوچۇق،  روشهن بولۇپ 
  ئىسالمىیهتنىڭ یۇقارقى بهش ئاساس ئۈستىگه قۇرۇلغانلىقى تهكىتلهیدۇ.

ناماز « پهیغهمبهرئهلهیھىسساالمنىڭ مانا بۇ ھهدىسىمۇ بۇ نوقتىنى تهكىتلهیدۇ. 
ئهركان بىلهن ئوقۇسا دىننى بهرپا قىلغان  -مكى نامازنى تهئدىلدىننىڭ تۈۋرۈكى،  كى

(ھىندى » بولىدۇ،  كىمكى نامازنى تهرىك ئهتسه دىننى پاچاقالپ تاشلىغان بولىدۇ 
« . سۇیۇتى 18890دىگهن ئهسىرىدە رىۋایهت قىلغان،  نومۇرى » كهنزۇل ئوممال«

   . )104 ئهسىرىدە رىۋایهت قىلغان،  نومۇرى» دۇرۇر ئهلمۇنتهشىر
ئىشنىڭ بېشى ئىسالم ۋە « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم یهنه مۇنداق دىگهن: 

  . ) 231 \5» مۇسنهد« (ئىمام ئهھمهد » ئۇ(ئىسالم)نىڭ ئاساسى ناماز 
ئېیتىپ بېقىڭالرچۇ! « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ساھابىلىرىگه مۇنداق دىگهن: 

سا،  ئۇ شۇ ئۆستهڭدە ھهركۈنى بهش بىرەرسىڭالرنىڭ ئىشىكى ئالدىدا بىر ئۆستهڭ بول
بهش ۋاقىت نامازنىڭ   ، قېتىم یۇیۇنسا،  ئۇنىڭ بهدىنىدە كىر قاالمدۇ؟ ئهنه شۇ

،  528(بۇخارى » مىسالىدۇر،  ئالالھ شۇ ناماز سهۋەپلىك گۇناھالرنى ئۆچۈرۇپ تۇرىدۇ
  ).379 \2،  ئىمام ئهھمهد 1520مۇسلىم 

كۈندۇز تهرەپلهردە قىلىپ سالغان  -ىچهئهركان بىلهن ئوقۇش ك -نامازنى تهئدىل
ئهركان بىلهن ۋاقىتلىرىغا  -گۇناھالرنى ئۆچۈرىدۇ. مۇسۇلمان ئادەم نامازنى تهئدىل

رىئایه قىلغان ئاساستا ئوقۇشى الزىم. (ئهزان ئېیتىلىپ یېرىم سائهت ئىچىدە ئوقۇش،  
  ئاخىرقى ئۈچتىن بىرىگىچه كىچىكتۈرۇش یاخشى ئهمهس).

ھىسساالم یهنه بىر ھهدىسىدە ھهم نامازنىڭ كهبىرە(چوڭ) پهیغهمبهر پهلهی
گۇناھالردىن باشقا ھهممه گۇناھالرنى ئۆچۈرىدىغانلىقنى بایان قىلىپ بېرىدۇ: 

كىشى) چوڭ گۇناھالردىن ساقالنغانال بولسا،  بهش ۋاقت ناماز،  جۈمه نامىزى یهنه «(
غان ئارلىقتىكى گۇناھالرغا بىر جۈمه نامىزىغىچه،  رامىزان یهنه بىر رامىزانغىچه بول
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   . )359 \2. ئىمام ئهھمهد،  214. تىرمىزى 359(مۇسلىم » كاپارەت بولىدۇ
بۇھهدىستىن كۆرۈنۈپ تۇرۇپتىكى،  بهش ۋاقت ناماز ئۆچۈرۈپ تاشالیدىغان 
سهغىرە(كىچىك) گۇناھالرمۇ،  جۈمه نامىزىنىڭ ئۆچۈرۈشىگه ئىھتىیاجلىق خاتالىق 

زان روزىسى تۇتۇش،  رامىزان كىچىلىرى نهپله ناماز ئوقۇش،  یاكى گۇناھالرمۇ ۋە رامى
مهسىیهتلهرمۇبار. ئهمما  -قۇرئان تىالۋەت قىلىش ئارقىلىق ئۆچۈرۈلىدىغان چوڭ گۇناھ

  چوڭ گۇناھالرنىڭ كاپارىتى ئۈچۈن چوقۇم ئۆمرە ھهج قىلىش الزىم. 
رىۋایهت قىلىنىشچه،  ئهبۇ یهئقۇپ ئىسىملىك بىر ئادەم پهیغهمبهر 
ئهلهیھىسساالمنىڭ قېشىغا كىلىپ: ئى ئالالھنىڭ پهیغهمبىرى! ئېیتىپ باقسىلىچۇ،  

ئالالھ ھارام قىلغاننى ھارام دەپ بىلسهم،  ئالالھ ھاالل   ، بهش ۋاقت ناماز ئوقۇسام
دېگهننى ھاالل دەپ بىلسهم... جهننهتكه كىرەلهمدىمهن؟ دىگهندە پهیغهمبهر 

ناماز جهننهتنىڭ « یهنه مۇنداق دېگهن: دېگهن،  » ھهئه « ئهلهیھىسساالم: 
  ).340\3. ئىمام ئهھمهد 4(تىرمىزى ». ئاچقۇچىدۇر 

دەپ »ناماز ئوقۇ،  چۈنكى ناماز شىپادۇر«پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ساھابىلىرىگه: 
  ).2/390ئهمىر قىلغان(ئىمام ئهھمهد 

ناماز،  «پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ۋاپات بولۇشتىن ئىلگىرى ۋەسىیهت قىلىپ: 
» ناماز (یهنى نامازغا كۆڭۈل بولۇڭالر) ۋەچۆرىلىرىڭالرغا یاخشى مۇئامىله قىلىڭالر

). بۇ ھهدىسنى رىۋایهت قىلغان 78 \1،  ئىمام ئهھمهد 2698دېگهن(ئهبى داۋۇت 
  ، غهر قىالتتى -ساھابه: پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ تىلى بۇ سۆزلهر بىلهن غهر

یدۇ. ئهنه قاراڭ! نامازنىڭ مۇھىملىقى ۋە ئۇلۇغلۇقىغا ! قهلبى تهكرارالیتتى! دە
پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ سهكراتتىكى ھالىتىدە ساھابىلىرىنىڭ نامازغا 
تۇرغانلىقىنى كۆرۇپ،  ئۇالرغا ئاخىرقى بىر تهبهسسۈم بىلهن باققانلىقىنى بىلگىنىڭىز،  

  كۇپایه قىلىدۇ. ئهلۋەتته نامازنىڭ نهقهدەر مۇھىملىقىنى چۈشۈنىشىڭىزگه 
 - یهنهبىر ھهدىسته مۇنداق دېیىلگهن: بىركۈنى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ۋەز

جېنىم ئىلكىدە بولغان زات بىلهن قهسهمكى..... جېنىم ئۇنىڭ « نهسىھهت قىلىپ : 
دەپ بېشىنى تۈۋەن قىلدى، بىزمۇ » ئىلكىدە بولغان زات بىلهن قهسهمكى 

قهسهم قىلغانلىغىنى بىلهلمهي باشلىرىمىزنى تۈۋەن پهیغهمبىرىمىزنىڭ نېمىگه مۇنداق 
سېلىپ یىغالشقا باشلىدۇق،  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم سهل ئۆتكهندىن كىیىن 
بېشىنى كۆتۈردى،  ئۇنىڭ چېھرىدە بىشارەت جىلۋىلىنهتتى،  ئۇ بىز ئۈچۈن قىزىل 

ناماز كىمكى بهش ۋاقىت « تۆگىدىنمۇ سۈیۈملۇكراق بىلىندى،  ئۇ مۇنداق دېدى: 
ئوقۇسا،  زاكات بهرسه،  رامىزان روزىسىنى تۇتسا ۋە ھهج قىلسا،  ھهمدە یهتته تۈرلۇك 
چوڭ گۇناھتىن ساقالنغانال بولسا قىیامهت كۈنى ئۇنىڭغا: جهننهتكه خاتىرجهم 

  . )8\5(نهسهئى » كىرگىن دىیىلىدۇ 
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یغهمبهر ھهدىسته كېلىشچه،  بىر ئادەم بىر ئایالنى سۆیۇپ سالغاندىن كىیىن،  په
ئهلهیھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ ئهھۋالنى ئېیتقان،  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم 
ئۇنىڭدىن یۈزىنى ئېلىپ قاچقان،  شۇچاغدا ئالالھ تهئهال مانا بۇ ئایهتنى نازىل 

كۈندۈزنىڭ ئىككى تهرىپىدە (ئهتىگهن ۋە كهچته ) كېچىنىڭ دەسلهپكى « قىلغان: 
شۈبھىسىزكى یاخشى ئىشالر ئارقىلىق یامان ئىشالر ۋاقىتلىرىدا ناماز ئۆتىگىن،  

ھېلىقى كىشى : ئى رەسۇلۇلال! بۇ مهن  . ئایهت) -114(سۈرە ھۇد،  » یۇیۇلىدۇ 
» ئۈچۈنلىمۇ؟ دىگهندە،  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم: یاق،  پۈتۈن ئۈممىتىمگه شۇنداق 

نداق كاپارەت ). ئهي بۇرادەر! نامازنىڭ یامان ئىشالرغا قا4687دىگهن. (بۇخارى
  بولىدىغانلىقىنى بىلدىڭىزمۇ؟

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمدىن ئهڭ پهزىلهتلىك ئهمهل قایسى؟ دەپ سورالغاندا،  
دەپ جاۋاپ بهرگهن،  » ئۆز ۋاقتىدا ئوقۇلغان ناماز « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم: 

» قىلىش ئانىغا یاخشىلىق  -ئاتا« ئۇنىڭدىن قالسىچۇ؟ دەپ قایتىالپ سورالغاندا : 
» ئالالھ یولىدا جىھاد قىلىش « دەپ جاۋاپ بهرگهن. ئۇنىڭدىن قالسىچۇ؟ دىیىلگهندە 

  . )451\1،  ئىمام ئهھمهد248،  مۇسلىم 2630، 504دەپ جاۋاپ بهرگهن (بۇخارى 
ئهڭ پهزىلهتلىك ئهمهل ئۆز ۋاقتىدا ئادا قىلىنغان ناماز بولغان ئىكهن،  ئۇنداقتا سىز 

ئوقۇڭ،  ھهرگىز كېچىكتۇرمهڭ،  ۋاقتىدا ئوقۇلغان نامازنىڭ ساۋابىغا  نامازنى ئۆز ۋاقتىدا
ئېرىشىشكه ھهرۋاقىت ھېرىسمهن بولۇڭ. بىلىشىڭىز كېرەككى نامازنى كهینىگه 
سۈرۈش،  كىچىكتۈرۈش،  نامازغا ھورۇنلۇق قىلىش شهیتاننىڭ ئازدۇرىشىدىن باشقا 

  نهرسه ئهمهس.
ۈنى بىرئهرابى مهسجىدكه كىرىپ: بۇیهردە مۇنداق بىر ھهدىس بار،  بىر ك

قایسىڭالر مۇھهممهد (ئهلهیھىسساالم) بولىسىلهر؟ دەپ سوراپتۇ،  ساھابىلهر : ئهنه ئاۋۇ 
ئاق كىیىملىك كىشى شۇ،  دەپتۇ،  ئۇكىشى پهیغهمبىرىمىزنىڭ قېشىغا كىلىپ: سهن 

» شۇ ھهئه،  مهن « مۇھهممهد (ئهلهیھىسساالم) مۇ؟ دەپ سوراپتۇ،  پهیغهمبىرىمىز: 
دەپتۇ،  ئۇكىشى مهن سهندىن بىر ئىشنى سورىماقچى،  سوراش جهریانىدا قوپالراق 

دەپتۇ،  ھېلىقى » سوراۋەرگىن « تىگىپ قالسام ئاچچىقالنما،  دەپتۇ،  پهیغهمبىرىمىز: 
  ئهرابى: زىمىننى كىم یاراتتى؟

  ».ئالالھ«  -
  ئاسماننى كىم كۆتۇردى؟ -
  . »ئالالھ«  -
  لىدى؟تاغالرنى كىم تىك -
  ».ئالالھ«  -
ئاسماننى كۆتۈرۈپ تۇرغان،  تاغالرنى   ، سهندىن ئىلگىرىكىلهرنىڭ  ، سىنىڭ-
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تىكلىگهن ۋە زىمىننى یاراتقان پهرۋەردىگارىڭنىڭ نامى بىلهن سورایمهنكى،  ئۇ سىنى 
  ئادەملهرگه پهیغهمبهر قىلىپ ئهۋەتتىمۇ؟

  ».ھهئه «  -
ردىگارىنىڭ نامى بىلهن سورایمهنكى،  سىنىڭ ۋە سهندىن ئىلگىرىكىلهرنىڭ پهرۋە-

  كۈندۈزدە بهش ۋاقىت ناماز ئوقۇشقا بۇیرىدىمۇ؟ -ئالالھ بىزنى بىركىچه
  ». شۈنداق «  -
پهرۋەردىگارىڭنىڭ نامى بىلهن سورایمهنكى،  ئالالھ بىزنى رامىزاندا روزا تۇتۇشقا  -

  بۇیرىدىمۇ؟
  ».شۈنداق «  -
هنكى،  پهرۋەردىگارىڭ سېنى پهرۋەردىگارىڭنىڭ نامى بىلهن سورایم -

بایلىرىمىزدىن زاكات ئېلىپ كهمبهغهل كىشىلىرىمىزگه تارقىتىپ بىرىشكه 
  بۇیرىدىمۇ؟

  ».ھهئه « -
سېنى پهیغهمبهر قىلىپ ئهۋەتكهن ئالالھنىڭ نامى بىلهن قهسهم قىلىپ  -

ئېیتىمهنكى،  ئېیتقانلىرىڭغا ئىشهندىم،  مهن بولسام قهۋمىمنىڭ ساڭا ئهۋەتكهن 
،  486،  ئهبى داۋۇد 62چىسى ئىبنى نهزىر ئىبنى شاھىد بولىمهن،  دەپتۇ (بۇخارى ئهل

  . )264\1ئىمام ئهھمهد،  
ئىلگىرىال بۇ ئىشقا قانداق جىددى پوزىتسیه  1400قاراڭ،  بۇ ئهرابىگه،  ئۇ بۇندىن 

ھه! ئهي بۇرادىرىم! سىز ئۆزىڭىزنى: مهن مۇسۇلمان،  دېمىگهنمىدىڭىز؟ یاكى  -تۇتقان
ىراۋ سىزنى شۈنداق دىیىشكه مهجبۇرلىغانمۇ؟ ئۇنداق بولسا نامازنى بولۇپمۇ بامدات ب

نامىزىنى ۋاقتىدا ئادا قىلىڭ. ئهگهر ئىچىمىزدىن بىرەیلهن بىر شىركهتته ئىشلىمهكچى 
بولسا،  شىركهت ئۇنىڭغا ئېیىغا بهش مىڭ یۈەن بهرمهكچى،  ئۇنىڭ بهدىلىگه شىركهت 

ته ئىشقا كېلىشنى شهرت قىلغان بولسا،   5گهن سائهت دىرىكتورى ئۇكىشىنىڭ ئهتى
سهھهر  ，ئۇئادەم بۇ شهرتنى قۇبۇل قىالمدۇ یاكى رەت قىالمدۇ؟ مۇبادا ئۇ قوشۇلسا

  ئىشقا بىرىشتىن ئىبارەت بۇ شهرتنى قالدۇرىۋېتىشكه قادىر بوالالمدۇ؟! 
ىپ رىۋایهت قىلىنىشچه،  بىرقېتىم ئوسمان رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ تاھارەت ئېل

بولغاندىن كېیىن مۇنداق دېدى: مهن سىلهرگه رەسۇلۇلالنىڭ ھهدىسلىرىدىن بىرنى 
سۆزلهپ بىرەي،  ئالالھ بىلهن قهسهم قىلىپ ئېیتىمهنكى،  قۇرئان كهرىمدىكى: ئالالھ 
كىشىلهرگه چوقۇم بایان قىلىپ بېرىشكه ۋە یۇشۇرماسلىققا ئهھدە ئالدى (سۈرە ئال 

یهت بولمىغان بولسا ئىدى،  بۇھهدىسنى سىلهرگه ئایهت) دېگهن ئا -187ئىمران 
ئېیتىپ بهرمىگهن بوالتتىم،  ئوسماننىڭ ئهتراپىدىكىلهر: ئۇ قایسى ھهدىس ئىدى؟ 

بىر « دەپ سورىغاندا،  ئۇ : پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بىزگه ھهدىس بایان قىلىپ: 
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لهن یهنه بىرقېتىملىق ئادەم تاھارەتنى كامىل ئېلىپ ناماز ئوقۇسا،  شۇقېتىملىق ناماز بى
دېگهن دەپ جاۋاپ بهرگهن » ناماز ئارىسىدىكى گۇناھالر مهغپىرەت قىلىنىدۇ 

  . )541،  مۇسلىم 160(بۇخارى 
قىیامهت كۈنى «رىۋایهت قىلىنىشىچه،  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دىگهن: 

مازنىڭ بهندىلهردىن تۇنجى قىلىپ ھىساپ ئېلىنىدىغان ئىش نامازدۇر،  ئهگهر نا
ھىسابى یاخشى بولسا باشقا بارچه ئىشلىرى ئاسان بولىدۇ،  ئهگهر ئۇ بۇزۇلسا،  باشقا 

  . )65\4بارچه ئهمهللىرى بۇزۇلىدۇ (ئىمام ئهھمهد 
دېمهك،  نامازنىڭ دۇرۇس بۇلۇشى ئهمهللهرنىڭ مهقبۇل بولىشىنىڭ شهرتىدۇر. 

هخسۇس ھهدىسلهر بامدات نامىزى بىلهن ئهسىر نامىزىنىڭ پهزىلىتى ھهققىدە م
كىمكى ئىككى سالقىننى (یهنى « كهلگهن،  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دىگهن: 

،  مۇسلىم 574(بۇخارى » بامدات بىلهن ئهسىر نامىزىنى) ئوقۇسا جهننهتكه كىرىدۇ
  . )80\4،  ئىمام ئهھمهد 1436

ھهم ئهي مۇسۇلمان بۇرادەر! سىزدىن شۇنى سورىغۇم كىلىۋاتىدۇ،  سىز یاش 
  كۈچلۇك تۇرۇپ،  بامدات نامىزىنى ئۆز ۋاقتىدا ئوقىمىسىڭىز،  ئۇنى قاچان ئوقارسىز؟!

كىمكى بامدات نامىزىنى جامائهت « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دىگهن: 
  » بىلهن ئوقۇسا،  ئۇ ئالالھنىڭ ھىمایىسىدە بولىدۇ

  . )3946،  ئىبنى ماججه 1492(مۇسلىم 
جامائهت بىلهن ئوقۇغان بولسىڭىز،  پۈتۈن بىر كۈن  قېنى بامدات نامىزىنى

ئالالھنىڭ ھىمایىسى ۋە مۇھاپىزىتى ئاستىدا بولىدىغانلىقىڭىزنى تهسهۋۋۇر قىلىپ 
  بېقىڭچۇ؟!

دىگهن سۆز یوق پېتى رىۋایهت »جامائهت بىلهن « تىرمىزى یۇقارقى ھهدىسنى 
  قىلغان. 

هققىدە پهیغهمبهر بامدات نامىزى بىلهن ئهسىر نامىزىنىڭ پهزىلىتى ھ
سىلهرنىڭ یېنىڭالردىكى كىچه پهرىشتىلىرى بىلهن « ئهلهیھىسساالم مۇنداق دىگهن: 

كۈندۈز پهرىشتىلىرى ئالمىشىپ تۇرىدۇ،  ئۇالر بامدات نامىزى بىلهن ئهسىر نامىزىدا 
یهر یۈزىدە بىرگه ھازىر بولىدۇ،  ئاندىن كېچىنى سىلهر بىلهن ئۆتكۈزگهن پهرىشتىلهر 

ا ئۆرلهیدۇ،  ئۇالردىن پهرۋەردىگارى: (سىلهرنىڭ نېمه قىلىۋاتقىنىڭالرنى ئاسمانغ
بىلىپ تۇرسىمۇ) بهندىلىرىم نىمه ئىش بىلهن قالدى؟ دەپ سورایدۇ،  پهرىشتىلهر 
دەیدۇ: بىز ئۇالرنىڭ قېشىدىن ئایرىلغاندا،  ئۇالر ناماز ئوقۇۋاتقان،  ئۇالرنىڭ قېشىغا 

،  1430،  مۇسلىم 7429،  555(بۇخارى » تقان ئىكهنبارغاندىمۇ ئۇالر ناماز ئوقىشىۋا
  . )486\2،  ئىمام ئهھمهد 484نىسائى 

بۇ پهرىشتهلهر ئالالھنىڭ دەرگاھىدىن بامدات بىلهن ئهسىر ۋاقتىدا نىمه ئىش 
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قىلىۋاتقانلىقىڭىزنى كۆرگىلى چۈشكهن پهرىشتىلهر بولۇپ،  ئۇالر ئالالھ تهرەپتىن 
ا بهلگىلهنگهن مۇھاپىزەتچىلهر ئهمهس،  ئۇالر ئاسمانغا ئادەملهرنى مۇھاپىزەت قىلىشق

چىققاندىن كىیىن چوقۇم كۆرگهنلىرىنى ئالالھقا ئهینهن مهلۇم قىلىدۇ،  پهرىشتىلهر 
ئاسمانغا چىقىپ سىزنىڭ بامدات ۋاقتىدا ئۇخالپ قالغانلىقىڭىزنى مهلۇم قىلسا! ئهي 

ۇپ بېقىڭچۇ؟! بامدات ۋاقتىدا بۇرادەر! شۇ كۆرۈنىشىڭىزنى كۆز ئالدىڭىزغا بىركهلتۇر
ئۇخالپ قالسىڭىز،  ئهسىر ۋاقتىدا باشقا بىر ئىشالرغا مهشغۇل بولۇپ یۈرسىڭىز،  
ھېلىقى پهرىشتىلهر سىزنى ئالالھقا نىمه دەپ مهلۇم قىالر؟ ئى ئالالھ! سىنىڭ پاالنچى 

ولمىسا بهندەڭ بىز بارغاندا ئۇخالۋاتقانكهن،  ئهمدى بولسا تاماق یهپ قالدى،  یاكى ب
یارانلىرى بىلهن ئویناپ قالدى ۋەیاكى تېلىۋىزور كۆرۇپ قالدى دېسۇنمۇ؟  -دوست

  ئۇالر نېمىنى كۆرگهن بولسا ئالالھقا شۇنى ئهینهن مهلۇم قىلىدۇ،  ئهلۋەتته.
ئهي مۇسۇلمان بۇرادەر! پهرىشتىلهر ئالالھنىڭ دەرگاھىغا چىققاندىن كېیىن،  

زى بىلهن ئهسىر نامىزىنى ئىزچىل ئادا قىلىپ یاشتىن بىرى بامدات نامى 15سىزنىڭ 
كېلىۋاتقانلىقىڭىزدىن خهۋەر بهرگهن چاغدىكى ئورنىڭىز ۋە خۇرسهنلىكىڭىزنى 

  ئویالپ كۆرۈڭچۇ؟!
كۈن چىقىشتىن ئىلگىرى ۋە كۈن « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن: 

ئهبۇ   ، 1439سلىم (مۇ» پېتىشتىن ئىلگىرى ناماز ئوقۇغان ئادەم دوزاخقا كىرمهیدۇ 
  ).136\4ئىمام ئهھمهد   ، 470نىسائى   ، 427داۋۇت 

كۈن چىقىشتىن ئىلگىرى ئوقۇلىدىغان ناماز قایسى؟ ئهلۋەتته بامدات نامىزى،  كۈن 
پېتىشتىن ئىلگىرى ئوقۇلىدىغىنىچۇ؟ ئهسىر نامىزى. بۇ ئىككى نامازنى ئۆز ۋاقتىدا 

  ئوقۇغانالرغا مهرھابا!
ۈن چىقىشتىن ئىلگىرى ئوقۇپ بولسىڭىز ۋاقتىدا ئوقۇغان بامدات نامىزىنى ك

بولىسىز،  مۇبادا كۈن چىقىپ بىرمىنۇتتىن كىیىن ئوقۇغان بولسىڭىزمۇ بامداتنى قازا 
قىلغان بولىسىز،  نامازنىڭ ۋاقتى ئۆتۈپ كهتمىسۇن،  دەپ سائهتنىڭ قوڭغۇرىقىنى 

ەممۇ (نامازغا تۇرالماي توغرىالپ قویغانغا ئوخشاش كىچىككىنه سهۋەبنى قىلغان ئاد
ئۇخالپ قېلىش بىلهن) ئهیىپلهنمهیدۇ،  چۈنكى ئۈچ تۈرلۇك ئادەمدىن قهلهم 
كۆتۈرۈلگهن بولۇپ،  ئۇنىڭ بىرسى ئۇخالپ قالغان ئادەم (ئۇ تاكى ئویغانغىچه 
ئۇنىڭدىن قهلهم كۆتۈرۈلىدۇ،  یهنى گۇناھ یېزىلمایدۇ). ئهمما ۋاقىتنى توغۇرالپ 

سىدىن ئویغۇتۇپ قویۇشنى تهلهپ قىلمىغان،  قىسقىسى نامازغا  قویمىغان یاكى بىرەر
  ۋاقتىدا تۇرۇشقا ھهركهت قىلمىغان ئادەم ئهیىپلىنىدۇ.

رىۋایهت قىلىنىشچه،  بىر كۈنى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ساھابىلىرى بىلهن ئهسىر 
ئهسىر بۇ ناماز (« نامىزىنى ئوقۇغان،  نامازدىن كىیىن پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم : 

نامىزى) سىلهردىن ئىلگىركى ئۇممهتلهرگىمۇ پهرز قىلىنغان،  ئۇالر بۇنامازنى زایا 
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قىلىشقان. كىمكى ئهسىر نامىزىنى مۇھاپىزەت قىلىدىكهن ئىككى ئهجرىگه ئېرىشىدۇ 
(یهنى كىم ئه سىرنامىزىنى ۋاقتىغا رىئایه قىلىپ . )397\6دېگهن (ئىمام ئهھمهد » 

گىركىلهرمهھرۇم قالغان ۋە ئۆز ئېرىشىدىغان ئهجرىگه ئوبدان ئادا قىلسا،  ئىل
  ئېرىشىدۇ).

نامازغا كۆڭۈل بۆلهمسىز؟! یاكى یۇقاردا تىلغا ئېلىنغان ھهدىسلهرنى كۆرۈپ تۇرۇپمۇ 
  یهنه نامازغا سهل قارامسىز؟!

كۈن چىقىشتىن ۋە كۈن پېتىشتىن ئىلگىرى ناماز « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم : 
  . )427ئهبۇ داۋۇت   ، 1424دىگهن (مۇسلىم » ا كىرمهیدۇ ئوقۇغان كىشى دوزاخق

ئۆزرىسىز نامازنى كىچىكتۈرۈشتىن ھهزەر ئهیلهڭ. بهزىلهرنىڭ ئۆزرىسى گۇناھتىمۇ 
قهبىھتۇر. كۆپلىگهن ئادەملهر باركى ئۇالر بىرەر مۇسابىقه یاكى بىرەر تېلىۋىزىیه 

ازنىڭ ۋاقتى كىرگۈچه تىیاتىرىنى دەپ بىر نامازنىڭ ۋاقتى ئۆتۈپ یهنه بىر نام
تېلىۋىزور ئالدىدىن سىلجىمایدۇ،  كىیىن ناماز ۋاقتىنى ئۆتكۇزىۋەتكهنلىكىدىن قاتتىق 

  یۇ،  پۇشایمىنى پایدا بهرمهیدۇ. -پۇشایمان قىلىدۇ
نامازنىڭ نهقهدەر مۇھىملىقىنى تهكىتلهیدىغان ئىشالرنىڭ یهنه بىرى شۇكى،  ناماز 

نىڭ ۋاستىسى بىلهن ئهمهس،  بهلكى ئىسرا باشقا ئهمهللهرگه ئوخشاش جىبرىئىل
كىچىسى ئالالھنىڭ ئاالھىدە تهكلىپى بىلهن بىۋاسته پهرىز قىلىنغانلىقىدۇر. 

ۋاخ ناماز پهرز قىلىنغان،  كېیىن مۇسا ئهلهیھىسساالمنىڭ  50دەسلىۋىدە 
پهیغهمبىرىمىزگه،  ئالالھنىڭ ھۇزۇرىغا قایتىپ یهڭگىللىتىشنى تهلهپ قىلىشقا 

قىلىشى ۋە پهیغهمبىرىمىزنىڭ ئالالھنىڭ دەرگاھى بىلهن مۇسا نهسىھهت 
ئهلهیھىسساالمنىڭ ھۇزۇرى ئارىسىدا بىرقانچه قېتىم قاترىشى بىلهن ناماز بهش ۋاخقا 
قالدۇرۇلغان. پهیغهمبىرىمىز ئالالھنىڭ ھۇزۇرىغا یهنه قایتىپ بېرىپ،  یهڭگىللىتىشنى 

بۇ ناماز ساندا بهش ۋاخ،  « مۇنداق دەیدۇ:  تهلهپ قىلىشتىن ھایا قىلغان،  ئالالھ تهئهال
ۋاخ نامازنىڭ ئهجرى بېرىلىدۇ،  مېنىڭ ھۇزۇرۇمدا سۆز  50ئهمما ئۇنىڭغا 

  . )134\1» مۇسنهد«(ئهبۇ داۋۇت » ئالماشتۇرۇلمایدۇ 
ۋاخ بولغان بولسا،  ناماز 50ئهي مۇسۇلمان بۇرادەر،  ئویالپ كۆرەیلى،  ئهگهر ناماز 

دا قانچىلىك ۋاقت ئۆتهر ئىدى؟ ئهڭ كۆپ بولغاندا یېرىم سائهت،  بىلهن ناماز ئارلىقى
  بۇنىڭغا كىممۇ بهرداشلىق بىرەلهیدۇ؟!

ھه! شۇنداق بولسىمۇ  -ئالالھ بىزگه نېمدېگهن مېھرىبان،  نېمدېگهن شهپقهتلىك
بهزىلهر ئالالھدىن ئۇیالمایدۇ،  ھایا قىلمایدۇ. ئالالھ بۈیۈكتۇر،  ئۇنىڭ یاردىمىسىز 

  بولمایدۇ.نۇسرەت 
  نامازنى تهرك قىلغۇچىنىڭ ئاقىۋىتى

بۇ سىلهرنىڭ برەرسىڭالرغا قارىتىپ ئېیتىلغان سۆز ئهمهس،  مېنىڭچه سىلهر 
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 -نامازنى ئوبدان مۇھاپىزەت قىلغۇچىالر. لېكىن مهن سىلهردىن بۇنهسىھهتلهرنى ئاتا
ئۈمىد  سىڭىللىرىڭالرغا یهتكۈزۈپ قویۈشۈڭالرنى -ئۇكا،  ئاچا -ئاناڭالر،  ئاكا

  قىلىمهن،  چۈنكى نامازنى تهرك قىلغان كىشىنىڭ ئاقىۋىتى ئىنتایىن خهتهرلىك.
بىلىشىڭىز كېرەككى،  جهھهننهم بىر نهچچه دەرىجىگه بۆلۈنىدۇ،  یهنه تېخى 

« بىرىدىن پهرقلىق. ئالالھ تهئهال مۇنداق دەیدۇ:  -جهھهننهمنىڭ ئىشىكلىرىمۇ بىر
ىس ۋەئۇنىڭ تهۋەلىرى)نىڭ ھهممىگه ۋەدە شۈبھىسىزكى دوزاخ ئۇالر(یهنى ئىبل

قىلىنغان جایدۇر. جهھهننهمنىڭ یهتته دەرۋازىسى بولۇپ،  ئۇالرنىڭ ھهربىرىدىن 
ئایهت). دوزاخ  -44،  -43سۈرە ھىجرى »(كىرىدىغان مۇئهییهن بىربۆلۇك(ئادەم) بار

سهقهرنىڭ «ئىشىكلىرىنىڭ ئىچىدە ئازاپ جهھهتته ئهڭ قاتتىقى سهقهردۇر. 
ىكىنى قانداق بىلهلهیسهن؟ ئۇ ھېچ نهرسىنى قالدۇرمایدۇ،  قویمایدۇ( بهلكى نېمىل

  . ئایهت) -28، -27(سۈرە مۇددەسسىر» كۆیدۈرۈپ تاشالیدۇ)
سهقهر ئهنه شۇنداق دوزاخ! بۇرادەر،  مىسالى ھالدا باش سۆڭىكىڭىزنىڭ سهقهردە 

سهقهرگه تاشالنغاندا ئىرىپ كېتىۋاتقانلىقىنى تهسهۋۋۇر قىالالمسىز؟ ئهھلى دوزىخىالر 
(سۈرە » سىلهرنى دوزاخقا كىرگۈزگهن نېمه؟ « جهننهتكه كىرگهن مۆمىنلهر ئۇالردىن: 

بىز ناماز ئوقۇغۇچىالردىن « ئایهت) دەپ سورایدۇ،  ئۇالر: -42مۇددەسسىر 
ئایهت) دەپ جاۋاپ بېرىدۇ. نامازنى -43(سۈرە مۇددەسسىر » بولماپتىكهنمىز، دەیدۇ

ىن باشقا گۇناھكارالرغا،  ئالالھنىڭ رەھمهت قىلىشىدىن ئۈمىد بار. تهرك قىلغۇچىالرد
  ئهمما نامازنى تهرك قىلغان ئادەم چوقۇم سهقهرگه تاشلىنىدۇ.

ئانا یاكى باشقا ناماز  -ئهي مۇسۇلمان بۇرادەر! تېز بولۇڭ،  ئۆیىڭىزدىكى ئاتا
بىلهن نهسىھهت تۇققانلىرىڭىزغا مۇالیىملىق بىلهن،  ئىخالس  -ئوقۇمایدىغان ئۇرۇق

قىلىڭ. چۈنكى بۇ ئوینىشىدىغان ئىش ئهمهس. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق 
نامازنى تهرىك  -مۇسۇلمان كىشى بىلهن كۇپرى ئوتتۇرسىدىكى پهرق« دىگهن: 
  ).389\3،  ئىمام ئهھمهد 2618،  تىرمىزى 224(مۇسلىم » قىلىشتۇر

بىز بىلهن ئۇالر(كاپىرالر) « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم یهنه مۇنداق دەیدۇ: 
ئوتتۇرسىدىكى ئهھدى نامازدۇر،  كىمكى نامازنى تهرك قىلسا شهكسىز كاپىر بولغان 

،  ئىمام ئهھمهد 1079،  ئىبنى ماججه 462،  نىسائى 2121تىرمىزى»(بولىدۇ
6\346.(  

سىزنىڭ ئایالىڭىز،  یاكى بىرەر دوستىڭىز ناماز ئوقۇمىسا،  كاپىر بولۇپ كېتهرمۇ؟ 
اق...ئۆلىماالر: بۇ كۇپرى ئهمهللىرىدىن ھىساپلىنىدۇ،  دەیدۇ. كۇپرى بىلهن كۇپرى ی

  ئهمهل ئوتتۇرسىدا ناھایىتى چوڭ پهرق بار. 
ئهي قېرىنداشالر! بىرەر ئادەمنى كاپىر دەپ كاپىرلىققا نىسبهت بېرىشتىن ھهزەر 

هھىدلهرنىڭ ئهیلهیلى! چۈنكى كۇپرىلىققا نىسبهت بېرىش ئهھلى ئىلىملهرنىڭ،  مۇجت
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  مهسئۇلىیىتى.
بۇ ھهقته ئىمامى شافىئى بىلهن ئىمامى ئهھمهد ئىبنى ھهنبهل ئوتتۇرىسىدا مۇنداق 
بىر مۇنازىرە بولۇپ ئۆتكهن. ئىمامى شافىئى: ناماز ئوقۇمىغان ئادەم كاپىرالرنىڭ 
ئهمىلىدىن بىر ئهمهلنى قىلغان بولىدۇ،  لېكىن ئۇ كاپىر ئهمهس،  دېگهندە،  ئىمامى 

مهد ئىبنى ھهنبهل: ئۇ جهزمهن كاپىر،  دېگهن. ئىمامى شافىئى ئۇنىڭدىن: ناماز ئهھ
ئۇ: ھهئه،  دەپ جاۋان   ، ئوقۇمىغان ئادەمنى كاپىر دەپ قارامسىز؟ دەپ سورىغاندا

بهرگهن. ئىمامى شافىئى ئۇنىڭدىن: ئۇ قانداق قىلغاندا مۇسۇلمان بولىدۇ؟ دەپ 
ىقى مهئبۇد یوق،  مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم ئۇنىڭ سورىغاندا،  ئۇ: ئالالھتىن باشقا ھهق

بهرھهق پهیغهمبىرى،  دەپ گۇۋاھلىق بهرگهندە،  دەپ جاۋاب بهرگهن. شافىئى ئۇنىڭغا: 
ئۇ بۇ شاھادەت كهلىمىسىنى ئېیتقان تۇرسا،  دېگهندە،  ئىمام ئهھمهد ئىبنى ھهنبهل: 

ۋاب قایتۇرغان. ئىمام ئۇنداقتا ئۇ ناماز ئوقۇش بىلهن مۇسۇلمان بولىدۇ،  دەپ جا
شافىئى ئۇنىڭغا كاپىر ئادەمنىڭ نامىزى قۇبۇل قىلىنمایدۇ ئهمهسمۇ؟ دېگهن،  بۇ چاغدا 
ئىمام ئهھمهد ئىبنى ھهنبهل سۈكۈت قىلىپ،  شافىئىینىڭ ئېیتقانلىرىنىڭ توغرا 
ئىكهنلىكىنى،  نامازنى تهرك قىلغۇچىنىڭ كاپىرالرنىڭ ئهمىلىنى قىلغانالردىن 

  لىقىنى،  ئهمما ئۇنىڭ كاپىر ئهمهسلىكىنى ئىتىراپ قىلغان. سانىلىدىغان
نامازنى تهرك قىلغۇچىالرغا تهۋرات ۋە ئىنجىلالردىمۇ لهنهت ئېیتىلغان. ھهتتا،  
ئۇنىڭ ئۈستىدىكى كىیىملىرىمۇ ئۇنىڭغا لهنهت ئېیتىدۇ. ئویالپ بېقىڭ،  

ۇ یهنه : ئى ئالالھ،  سهن كىیىملىرىڭىز: ئى ئالالھ ئۇنى رەسۋا قىلىۋەتكىن،  دەۋاتىدۇ. ئ
مېنى ئۇنىڭغا بویسۇندۇرۇپ بهرمىگهن بولساڭ،  مهن ئۇنى تاشالپ قېچىپ كېتهتتىم،  
دەۋاتىدۇ. ناماز ئوقۇمىغان كىشىنىڭ یهۋاتقان تائاملىرىمۇ ئۇالرغا لهنهت ئوقۇپ: ئالالھ 

ان ساڭا لهنهت قىلسۇن! ئالالھ بهرگهن رىزىقتىن یهۋاتىسهنۇ،  ئۇ ساڭا پهرز قىلغ
نامازنى تهرك قىالمسهن؟ دەیدۇ. نامازنى تهرك قىلغۇچى قىیامهت كۈنىدە فىرئهۋن ۋە 
ھامانالر بىلهن ھهشر قىلىنىدۇ. چۈنكى ئۇ بىر مۇتهكهببىر. ئۇنداق بولمىسا ئۇ نېمه 
ئۈچۈن پىشانىسىنى سهجدىگه قویمایدۇ؟ بۇرادەرلهر،  ئالدىمىزدا كېلىۋاتقان قىیامهت 

مۇ قاتتىق!!! چۈنكى نامازنى تهرك قىلغۇچى پهیغهمبىرىمىزنىڭ كۈنىدىكى ئهھۋال تېخى
شاپائىتىدىن مهھرۇم بولىدۇ. ئالالھ پهیغهمبىرىمىزگه ئاتا قىلغان ھهۋزى كهۋسهردىن 

  سۇ ئىچهلمهیدۇ. 
  ئۆزرىسىز ئىككى نامازنى جهمئى قىلىپ ئوقۇغۇچىنىڭ ئاقىۋىتى

بىلهن پىشىننى،  یاكى  بامدات -ئىككى نامازنى جهمئى قىلىپ ئوقۇش دېگىنىمىز
پىشىن بىلهن ئهسىرنى،  یاكى ئهسىر بىلهن شامنى،  ۋە یاكى شام بىلهن خۇپتهننى 
بىرلهشتۈرۈپ ئوقۇشنى كۆرسىتىدۇ. بهزىلهر خىزمهتتىن قایتقاندىن كېیىن،  قازا 
قىلغان نامازلىرىنى یېغىپ بىرگه ئوقۇیدۇ. ئۇنىڭ ناماز ئوقۇۋاتقان ھالىتىنى كۆرسىڭىز،  
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ڭ رۇكۇ ۋە سهجدە قىلىۋاتقانلىقىنى،  ئهمما نېمه ئوقۇۋاتقانلىقىنى بىلمهستىن ئۇنى
توخۇدەك چوقۇپ،  چوقۇپ قویىۋاتقانلىقىنى كۆرىسىز. یهنه بهزىلهر بىر ۋاخ نامازنى 

ئىككى  -تۆت ۋاخ نامازنى ئوقۇپ،  بىر -ئوقۇپ،  باشقىلىرىنى تهرك قىلىدۇ. یاكى ئۈچ
ئاپهت. نامازالرنى جهمئى قىلىپ  -بۇ ھهقىقهتهن بىر باالیىۋاخ نامازنى ئوقۇمایدۇ. مانا 

تهبلىغ ئاڭلىغىلى كهلگهننىڭ نېمه پایدىسى؟!  -ئوقۇپ قویۇپ،  مهسجىدلهرگه ۋەز
نامازنى قهستهن تهرك قىلماڭالر،  كىمكى «پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن: 

مىیلىقى یىراق نامازنى قهستهن تهرك قىلسا،  ئۇ كىشىدىن ئالالھنىڭ ھا
). ئویالپ بېقىڭ،  ئۇنىڭدىن ئالالھنىڭ ھامىیلىقى یىراق 16096ھىندىي »(بولىدۇ

بولىدۇ،  ئالالھ ئۇنى ھىمایىسىگه ئالمایدۇ،  مۇھاپىزەت قىلمایدۇ،  قوغدىمایدۇ. 
كىمكى ئۆزرىسىز ئىككى نامازنى «پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم یهنه مۇنداق دېگهن: 

گۇناھى كهبىرە دەرۋازىلىرىدىن بىر دەرۋازىغا كىرگهن  جهمئى قىلىپ ئوقۇسا، 
  ). 188تىرمىزى »(بولىدۇ

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمدىن بامدات نامىزىنى ئوقۇماي كۈن چىققۇچه ئۇخلىغان 
شهیتان قۇلىقىغا  -ئۇنداق ئادەم«ئادەم توغرىلىق سورالغاندا،  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم: 

،  مۇسلىم 3270،  1144جاۋاب بهرگهن(بۇخارى  دەپ» سىیىپ قویغان ئادەمدۇر
  ).1/427،  ئىمام ئهھمهد 160،  نىسائى 1814

شهیتان سۈیدۈكىنىڭ ئىنسانالرنىڭ سۈیدۈكىدىن پاسكىنىلىقىدا شهك بولمىسا 
كېرەك! ئویالپ باقایلى،  بامدات ئوقۇماي ئۇخلىغان ئادەمنىڭ یېنىغا شهیتان كېلىپ،  

،  بۇ راستىنال ئادەمنى یىرگهندۈرىدىغان،  ئۇنىڭ قۇلىقىغا سىیىپ قویسا
  سهسكهندۈرىدىغان بىر ئىش ئهمهسمۇ؟!

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۆزىنىڭ ئىسرا كېچىسى ئاسماندا كۆرگهن ئهھۋاللىرىنى 
مهن ئىسرا كېچىسى «بایان قىلىپ بهرگهن ھهدىسىدە،  بایان قىلىپ مۇنداق دېگهن: 

لهرنىڭ باشلىرىنىڭ تاش بىلهن ئۈممىتىمدىن بولغان بىر بۆلۈك كىشى
مىجىلىۋاتقانلىقىنى،  ئۇالرنىڭ بېشىنىڭ ئهسلىگه كېلىۋاتقانلىقىنى،  یهنه 
مىجىلىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم. مهن: ئى جىبرىئىل،  بۇالر كىملهر؟ دەپ سورىدىم،  

(خهتىپ » جىبرىئىل ئېیتتى: ئۇالر باشلىرى نامازدىن ھورۇنلۇق قىلغان كىشىلهر
  ). 12/47بهغدادى 

ناماز ھهققىدە سۆزلهش بولسا،  ئىسالم ئاساسلىرىدىن سۆزلهش دەپ قارىلىدۇ. بۇ 
دېگهن » نهسىھهت مۆمىنلهرگه پایدىلىق -نهسىھهت قىلغىن،  ۋەز -ۋەز«ھهدىس 

  ھهدىسنىڭ جۈملىسىدىندۇر.
ئۇالر كهتكهندىن كېیىن،  (ئۇالرنىڭ) ئورنىنى باسقان «ئالالھ تائاالھ مۇنداق دەیدۇ: 

باسارالر نامازنى تهرك ئهتتى. نهپسى خاھىشلىرىغا ئهگهشتى،  ئۇالر (قىیامهتته) ئورۇن
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  ئایهت).  -59سۈرە مهریهم »(گۇمراھلىقنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ
نامازنى تهرك «ئىبنى ئابباس بۇ ئایهتنى تهپسىر قىلىپ،  : ئالالھنىڭ ئۇالرنى 

دېگهنلىكى ئهمهس. بهلكى  »ئۇالر نامازنى پۈتۈنلهي تهرك ئهتتى«دېگهنلىكى » ئهتتى
ئۇالر نامازالرنى جهملهپ ئوقۇیتتى،  یهنى پىشىن نامىزىنى ئهسىر نامىزىغا «

دېگهنلىكتۇر،  » كىچىكتۈرۈپ،  شام نامىزىنى خۇپتهن نامىزىغا كىچىكتۈرۈپ ئوقۇیتتى
  دېگهن.

كىمكى ئهسىر نامىزىنى تهرك قىلسا،  «پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن: 
). ئهسىر نامىزىنى تهرك 5/350ئىمام ئهھمهد »(ڭ ئهمىلى بىكار بولۇپ كېتىدۇئۇنى

  ئېتىشتىن قاتتىق ھهزەر ئهیلهڭ. 
ئهسىر نامىزىنى یوقىتىپ قویغان «پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم یهنه مۇنداق دېگهن: 

دۇنیاسىنى یوقىتىپ قویغان ئادەم بىلهن  -ئادەم،  ئۆز ئهمىلىنى ۋە مال
  ).1416،  مۇسلىم 552رى بۇخا»(ئوخشاشتۇر

ئهي مۇسۇلمان سىڭلىم! ناماز ئوقۇمایدىغان بىر یىگىتنىڭ سىزگه تهلهپ 
  قویۇشىدىن ۋە سىزنىڭ ئۇنىڭ تهلىۋىگه ماقۇل بولۇشىڭىزدىن پهخهس بولۇڭ! 

پاالنى ئاخۇن یاكى پاالنچى خېنىم ناماز ئوقۇیدۇیۇ،  یهنه مۇنداق،  مۇنداق 
ساقلىنایلى،  ئۇنىڭ بىلهن بىزنىڭ نېمه ئىشىمىز،   ئىشالرنى قىلىدىكهن،  دېیىشتىن

مۇسۇلماندىن تهلهپ قىلىنىدىغىنى ئىسالمنىڭ ئهمىرلىرىگه ئومۇمیۈزلۈك ئهمهل 
  قىلىشتۇر،  خاالس. 

كىمكى نامازنى (ۋاقتىغا ۋە ئهدەپ «پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دەیدۇ: 
ىلسا،  ناماز ئۇ كىشى ئۈچۈن ئهركانلىرىغا رىئایه قىلغان ئاساستا) مۇھاپىزەت ق

قىیامهت كۈنى نۇر،  ھۆججهت ۋە نىجاتلىق بولىدۇ،  كىمكى نامازنى مۇھاپىزەت 
قىلمىسا ناماز ئۇ ئادەم ئۈچۈن قىیامهت كۈنىدە نۇرمۇ بولمایدۇ،  ھۆججهتمۇ بولمایدۇ ۋە 

ئۇبهي نىجاتلىقمۇ بېغىشلىمایدۇ. ئۇ ئادەم قىیامهت كۈنىدە فىرئهۋن،  ھامان،  قارۇن ۋە 
  ).2/302،  دارمىي 2/169(ئىمام ئهھمهد » ئىبنى خهلهف بىلهن بىرگه ھهشىر قىلىنىدۇ

ئۇ قانداقسىگه ئۇبهي ئىبنى خهلهف بىلهن ھهشىر قىلىنىدۇ؟ چۈنكى،  ئۇبهي ئىبنى 
خهلهف ئىنسانالر ئىچىدىكى ئهڭ ئهسكى ئادەم. شۇڭالشقا ئوھۇد غازىتىدا پهیغهمبهر 

قولى بىلهن ئۆلتۈرگهن. ئى نامازنى تهرك قىلغۇچى،  ئۇبهي ئهلهیھىسساالم ئۇنى ئۆز 
  ئىبنى خهلهف بىلهن قىیامهت كۈنى بىر سهپته تۇرۇشقا رازى بوالمسىز؟!

ئالالھ تهئهال شهرئىي ئۆزرىسى یوق ھالهتته نامازنى جهملهپ ئوقۇشتىن 
مازلىرىنى شۇنداق ناماز ئوقۇغۇچىالرغا ۋایكى،  ئۇالر نا«ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دەیدۇ: 

  ئایهت). -5، -4(سۈرە مائۇن » غهپلهت بىلهن ئوقۇیدۇ
بۇ ئایهتته تىلغا ئېلىنغان ۋاي بولسا ئۆلىماالرنىڭ ئېیتىشىچه،  جهھهننهمدىكى 
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چایانالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بىر ۋادىدۇر. قېنى قایسىمىز بۇنىڭغا بهرداشلىق  -یىالن
  امازنى ۋاقتىدا ئوقۇمایمىز؟!بېرەلهیمىز؟! شۇنداق تۇرۇپ،  یهنه نېمىشقا ن

ئىبنى قهییۇم مۇنداق دەیدۇ: مهن ئۇستازىم ئىبنى تهیمىییهنى یوقالپ زىندانغا 
باردىم. موڭغۇلالر ئۇنى زىندانغا تاشلىغان ئىدى. ئۇنىڭ ئهھۋالىنى كۆرۈپ یىغالپ 
كهتتىم. ئۇستازىم ئىبنى تهیمىییه ماڭا: یىغلىمىغىن،  مهن مهھبۇس ئهمهس،  ئهسىرگه 

ھهقىقى مهھبۇستۇر،   -ېلىنغانمۇ ئهمهس،  شهیتان چاڭگىلىغا ئېلىۋالغان ئادەم ئ
  ھهقىقى ئهسىرگه ئېلىنغۇچىدۇر.  -ھهۋىسىگه ئهسىر بولغان ئادەم -ھاۋایى

نامازنى ئۆز ۋاقتىدىن كېچىكتۈرۈپ ئوقۇش بولسا،  مۇناپىقالرنىڭ بىر سۈپىتى. 
ۇناپىقالر ئالالھنى ئالدىماقچى شۈبھىسىزكىم م«ئالالھ بۇ ھهقته مۇنداق دەیدۇ: 

بولۇشىدۇ،  ئالالھ ئۇالرنىڭ ئالدامچىلىقىغا یارىشا جازا بېرىدۇ. ئۇالر نامازغا تۇرغاندا 
خۇش یاقماسلىق بىلهن تۇرىدۇ (ساۋاب ئۈمىد قىلمایدۇ). نامازنى كىشىلهرگه 

» ېتىدۇكۆرسىتىش ئۈچۈن ئوقۇیدۇ (رىیاكارلىق قىلىدۇ). ئالالھنى پهقهت ئازغىنا یاد ئ
  ئایهت). -142(سۈرە نىسائ 

مهن سىلهرنى نامازنىڭ ۋاقتىغا رىئایه قىلىشىڭالرغا تهۋسىیه قىلىمهن. ئهمدى 
نۆۋەتتىكى سهھىپىدە نامازدىكى خۇشۇئ ھهققىدە سۆزلهیمىز. بىز یۇقىرىدىكى ئایهت ۋە 
. ھهدىسلهردىن نامازنىڭ ۋاقتىغا كۆڭۈل بۆلۈشنىڭ نهقهدەر مۇھىملىقىنى ھىس قىلدۇق

مهن سىلهرنىڭ یۇقىرىدا سۆزلهنگهن مهزمۇنالرنى ئۆزەڭالر یاخشى كۆرىدىغان 
 -كىشىلهرگه تهۋسىیه قىلىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمهن. مهن مۇسۇلمان ھهدە

سىڭللىرىمغا شۇنى ئاگاھالندۇرۇپ قویىمهنكى،  تاھارەتتىن ئىلگىرى تىرناقالرنى 
لالر،  سىلهر تىرناقنى بۇیاشتىن سىڭى -بویاش نامازنى بىكار قىلىۋېتىدۇ. ئهي ھهدە

ئىبارەت شۇنچىلىك ئاددى بىر ئىش بىلهن نامىزىڭالرنىڭ بىكار بولۇپ كېتىشىگه 
رازىمۇ سىلهر؟ ئۆز كۆڭلۈڭالرنى رازى قىلىشنى ئویالپ،  بۇ كاتتا ئىبادەتنى زایا 

  قىلىۋېتهمسىلهر؟!
لىقىمىزغا ئهي كىتابخان بۇرادەر،  قېنى بۇرۇن نامازنى كىچىكتۈرۈپ ئوقۇغان

نادامهت چىكىپ،  تهۋبه قىالیلى! چۈنكى تهۋبه ئىلگىرىكى گۇناھالرنى یۇیىۋېتىدۇ 
پهقهت (ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بۇدۇنیادىكى چېغىدا ) «ئهمهسمۇ؟! ئالالھ مۇنداق دەیدۇ: 

تهۋبه قىلغان،  ئىمان ئېیتقان ۋە یاخشى ئهمهللهرنى قىلغانالرال بۇ ھالدا قالمایدۇ،  
ىڭ گۇناھلىرىنى یاخشىلىققا ئالماشتۇرىدۇ. ئالالھ تولىمۇ مهغپىرەت ئالالھ ئۇالرن

  ئایهت). -70(سۈرە فۇرقان » قىلغۇچىدۇر ۋە مهرھهمهت قىلغۇچىدۇر
ھه! ئالالھ یولىدا مېڭىش نىمدىگهن  -ئالالھ ئهكبهر! ھهقىقى تهۋبه نهقهدەر شىرىن

ر،  بارچه گۈزەل! ئالالھنىڭ رەھمىتىنىڭ كهڭرىلىكىگه قاراڭالر،  كېلىڭال
قوشنا  -تۇققان،  قولۇم -گۇناھلىرىمىزغا،  كهمچىلىكلىرىمىزگه تهۋبه قىالیلى،  ئۇرۇق
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ئهركانلىرى بىلهن ئوقۇشىغا  -بۇرادەرلىرىمىزنىڭ نامازنى ۋاقىدا،  ئهدەپ -ۋە دوست
شۈبھىسىزكى،   -شهك«دۇئا قىالیلى،  ئهخالقىمىزنىڭ گۈزەل بولۇشىنى تىلهیلى،  

  ئایهت). -45(سۈرە ئهبكهبۇت » الردىن ۋە گۇناھالردىن توسىدۇناماز قهبىھ ئىش
  نامازنى خۇشۇئ بىلهن ئوقۇش

ھازىرقى تىمىمىز نامازدىكى خۇشۇئ ھهققىدە بولۇپ،  بۇ بىر ئىنتایىن مۇھىم تىما. 
چۈنكى خۇشۇئ نامازنىڭ جېنى. خۇشۇئسىز ئوقۇلغان ناماز خۇددى جانسىز جهسهتكه 

نامازنى خۇشۇئ بىلهن ئوقۇمىغۇچىالرغا تولىمۇ تهس   ، ئوخشایدۇ. مهلۇمكى،  ناماز
سهۋر قىلىش،  ناماز ئوقۇش ئارقىلىق «كېلىدۇ،  ئېغىر بىلىنىدۇ. ئالالھ مۇنداق دەیدۇ: 

(ئالالھتىن) یاردەم تىلهڭالر. ناماز ئالالھتىن قورققۇچىالر (یهنى كهمتهرلىك بىلهن 
(سۈرە » تهن مۇشهققهتلىك ئىشتۇرئالالھقا بویسۇنغۇچىالر) دىن باشقىالرغا ھهقىقه

  ئایهت).  -45بهقهرە 
نامازالرنى ئالالھتىن قورقۇپ،  خۇشۇئ بىلهن ئوقۇمایدىغان كىشىلهرگه ناماز 
مۇشهققهتلىك ۋە ئېغىر ئىشتۇر. گهرچه ئۇ ناماز تېز ئوقۇلغان بولسىمۇ. ئهكسىچه 

گه نىسبهتهن،  ئۇ نامازلىرىنى ئالالھتىن قورقۇپ،  خۇشۇئ بىلهن ئوقۇیدىغان كىشىلهر
ناماز قانچىكى ئۇزۇن بولۇپ كهتسۇن،  شۇنداق ئاسان،  قىسقا ۋە یهڭگىل بىلىنىدۇ. 
بىر سۇئال سوراپ باقاي: ئهي ئوقۇرمهن بۇرادەر،  سىز نامازنى نېمه دەپ بىلىسىز؟ 
ناماز،  مۇنداقچه ئېیتقاندا سىزنىڭ ئالالھ بىلهن ئۇچراشقانلىقىڭىز،  نامازغا 

ئالالھنىڭ ھۇزۇرىغا قهدەم تهشرىپ قىلغانلىقىڭىزدۇر. بۇ ھهقته  -كىرگهنلىكىڭىز
دېگهن ۋاقتىڭىزدا ئالالھنىڭ سىزگه » ئالالھ اكبر«ئویلىنىپ باققانمىدىڭىز؟ 

یۈزلهنگهنلىكىنى،  سىزگه قاراپ تۇرىدىغانلىقىنى خىیالىڭىزغا كهلتۈرگهنمىدىڭىز؟ 
نامازنى بهندەم بىلهن ئۆزەم مهن «نامازدىكى بۇ یۈكسهك مهناالرنى ۋە ئالالھنىڭ 

ئوتتۇرىسىدا ئىككىگه تهقسىم قىلدىم،  بهندەم مهندىن سورىغان نهرسىسىنى 
)دېگهن ھهدىس قۇددۇسىیدىكى ئالالھنىڭ نىئمىتىنى 2953(تىرمىزى » بېرىمهن

  ئهسلهپ تۇرامسىز؟ 
نامازنىڭ پهرۋەردىگارىمىز ئالالھ بىلهن تونۇشىشىمىزدىكى  -نامازنىڭ قىممىتى

اسلىق یول بولغانلىقىدادۇر. ناماز ئوقۇماي تۇرۇپ پهرۋەردىگارىمىز بىلهن ئاس
تونۇشالمایمىز. سىزنىڭ ناماز ئوقۇمىغانلىقىڭىز سىزنىڭ ئالالھ بىلهن 

  مۇناسىۋىتىڭىزنىڭ یوقلۇقىدۇر. 
ھهقىقهتهنمۇ مهۋجۇتلۇقنىڭ سىرى. نېمه ئۈچۈن یارىتىلدىڭىز؟ سىزنىڭ  -ناماز

جىنالرنى «تونۇش ئۈچۈندۇر. بۇ تۆۋەندىكى ئایهتته ئېیتىلغان:  یارىتىلىشىڭىز ئالالھنى
 - 56(سۈرە زارىیات » ۋە ئىنسانالرنى پهقهت ماڭا ئىبادەت قىلىش ئۈچۈنال یاراتتىم

ئىچمهك،  توي،  باال،  خىزمهت ۋە ئۆلۈم  -ئایهت). بىزنىڭ یارىتىلىشىمىز یىمهك



comwww.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo. 

478 
 

  ئۈچۈن ئهمهس. 
مۇھهببهت باغالش ۋە ئۇنىڭ ئهمىرلىرىگه  دېمهك،  ئالالھنى تونۇش،  ئالالھقا

ئىتائهت قىلىش یارىتىلىشىمىزدىكى ئاساسى نىشاندۇر. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم 
ھهربىر ئادەم ئۆزىنى ئالالھنىڭ ئازابىدىن ئازات قىلغۇچى یاكى ھاالك «مۇنداق دېگهن: 

،  ئىبنى 3517،  تىرمىزى 533(مۇسلىم » قىلغۇچىغا ساتقان ھالهتته تاڭ ئاتقۇزىدۇ
  ). 5/342،  ئىمام ئهھمهد 280ماججه 

ئۇمهر رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ پهیغهمبىرىمىزنىڭ مۇبارەك تېنىدىكى شېغىل تاشالرنىڭ 
ئىزىنى كۆرگهندىن كېیىن،  پهیغهمبىرىمىزدىن ئۇنىڭغا بىر سېلىنچا قىلىپ بىرىشنى 

ى،  ماڭا دۇنیانىڭ ماڭا دۇنیانىڭ نېمه كېرىك«سورىغاندا،  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم: 
نېمه كېرىكى؟ مهن بىلهن دۇنیانىڭ مىسالى خۇددى قاتتىق ئىسسىق كۈندە یولدىن 
ئۆتۈپ كىتىۋېتىپ،  دەرەخنىڭ سایىسىدا بىر دەم سایىداپ ئارام ئالغاندىن كېیىن،  

دېگهن (ھىندىي » دەرەخ سایىسىنى تاشالپ كېتىپ قالغان ئادەمگه ئوخشاشتۇر
6142 .(  

  ئ ھاسىل قىلىشقا تىرىشىڭئۆزىڭىزدە خۇشۇ
ئالالھنى یاخشى كۆرىدىغان كىشىلهردىن باشقا ئادەملهر ئۆز نامازلىرىدا ئالالھدىن 
قورقمایدۇ. ئالالھقا چىن ۋە ھهقىقى ئاشىق كىشىلهردىن ئىبنى قهییۇم رەھىمهھۇلالھ 
مۇنداق دېگهن: قهلبىمدە جاراھهت بار،  ئۇنى ئالالھنىڭ ھۇزۇرىغا چىقىشتىن باشقا 

ئۈلپىتىال  -رسه ساقایتالمایدۇ. قهلبىمدە تهنھالىق بار،  ئۇنىڭغا ئالالھنىڭ ئۈنسىنه
بهرھهم بېرەلهیدۇ. قهلبىمدە قورقۇنچ ۋە ئهنسىزلىك بار،  ئۇنى ئالالھ تهرەپكه 

  قایتىشتىن باشقا نهرسه كهتكۈزىۋېتهلمهیدۇ. 
پكه قایتىشنى سىزمۇ بىرەر قېتىم شۇنداق ھىس قىلىپ باققانمىدىڭىز؟! ئالالھ تهرە

ئىرادە قىلغانمۇ؟ ئى رەببىم،  مهن سىنىڭ دىنىڭغا مۇھتاج! ئى رەببىم،  مهن سىنىڭ 
ئۈلپهتچىلىكىڭگه مۇھتاج! دەپ ئۆز ھالىڭىزنى بایان قىلغانمۇ؟ قهلبىڭىزدىكى  -ئۈنسى

ئاشىنالىق ۋە ئىنتىزارلىققا پهقهت ۋە پهقهت ئالالھنىڭ رازىلىقىال دورا بوالالیدىغانلىقىنى 
  ىس قىلىپ باقتىڭىزمۇ؟ ھ

دۇنیالىرى ئارقىلىق بىھاجهت  -ئىبنى قهییۇم یهنه مۇنداق دېگهن: ئادەملهر مال
مۈلكى بىلهن  -بولغان بولسا،  سهن ئالالھ بىلهن بىھاجهت بولغىن. ئادەملهر مال

پهخىرلهنسه،  سهن ئالالھ بىلهن پهخىرلهنگىن. ئادەملهر ئۆز مهھبۇبلىرى بىلهن 
ا،  سهن ئالالھ بىلهن ھهمسۆھبهت بول. ئادەملهر نهرسه تىلهپ،  ئۆز ھهمسۆھبهت بولس

مۇھهببهتلىرىنى ئىزھار قىلىشىپ پادىشاھلىرىنىڭ،  ئاقساقاللىرىنىڭ یېنىغا 
  بېرىشسا،  سهن مۇھهببىتىڭنى ئالالھقا ئىزھار قىل.

ئهي بۇرادەر! مانا بۇ ئالالھقا چىن كۆڭلىدىن ئاشىق بولغان بىر بهندىنىڭ سۆزى. 
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سىز ئالالھنى یاخشى كۆرىدىغانلىقىڭىزنى،  ئۇنىڭغا ئاشىق ئىكهنلىكىڭىزنى ھىس 
قىلغانمىدىڭىز؟ سىز ئۆزىڭىزدىن سوراپ بېقىڭچۇ،  سىز نېمىنى خاالیسىز،  
دۇنیانىمۇ یاكى جهننهتنىمۇ؟ نېمه ئۈچۈن یاشایسىز؟ غایىڭىزنى بهلگىلهڭ،  بۇ سىز 

  ئۈچۈن ئىنتایىن مۇھىم. 
ئىبنى قهییۇمنىڭ تۆۋەندىكى سۆزىنى ئهسلىتىش بىلهن  مهن سىلهرگه یهنه

نامازدىكى خۇشۇئ توغرىسىدىكى سۆزۈمنى داۋامالشتۇرىمهن: پهرۋەردىگارىڭنىڭ 
  دەرۋازىسى ئالدىدا تۇرۇشتىن زىرىكىپ قالما،  سهن قوغالنغان تهقدىردىمۇ!

دە ساڭا یهنه سهن ھهق تهئهالنىڭ ھۇزۇرىدا تۇرۇشتىن ماالل بولما،  گهرچه دەسلىۋى
خۇشۇئ ھاسىل بولمىغان بولسىمۇ. ئۆزىڭىزدە خۇشۇئ ھاسىل قىلىشقا ئالدىراپ 
كهتمهڭ،  خۇشۇئ ھاسىل قىلىش ئۈچۈن نهپسىڭىزدىكى تىرىشچانلىقنى تاشلىماڭ،  
بهلكى كۆپ یىغالش،  یالۋۇرۇش ئارقىلىق پادىشاھىڭىز بولغان ئالالھنىڭ دەرۋازىسىنى 

قىلسىڭىز ئۇ سىزگه ئىشىكىنى شهكسىز ئاچىدۇ. چىكىشنى داۋامالشتۇرۇڭ. شۇنداق 
ئالالھتىن قورقۇڭ،  ئۇنىڭغا یېلىنىڭ،  ئۇنىڭغا ئۆزرىڭىزنى،  ئاجىزلىقىڭىزنى بایان 
قىلىپ تۇرۇڭ. ئۇنىڭغا ئاسىیلىق قىلىپ یامان ئىش قىلىپ سالغان بولسىڭىز،  دەرھال 

  ن ئۆتۈشنى تىلهڭ. ئۇنىڭ ھۇزۇرىغا قایتىپ،  تهۋبه ئىستىغپار ئېیتىپ گۇناھىڭىزدى
بىر ئالىم مۇنداق دېگهن: قاچانكى دەرۋازا قۇبۇل قىلىنغۇچىالر ئۈچۈن ئېچىلسا،  
سهن لۇتفى تهلهپ قىلغۇچىالردەك دەرھال ئىچىگه كىرىۋالغىن. یهنى ئالالھ ئۆزىنىڭ 
ئىشىكىنى یاخشى كۆرىدىغان بهندىلىرى ئۈچۈن ئاچسا،  سهن ئۇالرنىڭ ئارىسىغا 

تهبلىغ) یهتكۈزۈلسه،   -هن: مهسجىد یاكى بىرەر سورۇندا ئىلىم (ۋەزقېتىلىۋال. مهسىل
سهن بېرىپ شۇ سورۇندىكىلهر بىلهن بىرگه ئولتۇرغىن. بهلكىم سهن ئالالھ رەھمهت 
قىلغان قهۋم ئىچىدە تۇرغان بولۇشۇڭ مۇمكىن. ئىتىكاپقا كىتىۋاتقان مۇسۇلمان 

ئۇالر بىلهن كىچىلىرى ناماز   قېرىنداشالر بىلهن بىرگه بېرىپ ئىتىكاپقا كىرگىن،
ئوقۇغىن. یاخشى ھهمراھنىڭ مىسالى خۇددى ئىپار ئېلىپ ماڭغان ئادەمنىڭ مىسالىغا 
ئوخشاشكى یا ئۇ ساڭا ئىپار ھهدىیه قىلىدۇ یاكى سهن ئۇنىڭدىن ئىپار سېتىۋالىسهن،  

  سېتىۋالمىغان تهقدىردىمۇ ئۇنىڭ خۇشبۇي پۇرىقىنى پۇرایسهن. 
ئالالھ سهھهر ۋاقىتلىرىدا سهجدە قىلغۇچىالر ۋە باشقا ئىبادەت مېھرىبان ئىگىمىز 

بىلهن مهشغۇل بولغۇچىالرنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىش ئۈچۈن ئىشىكىنى ئاچقاندا،  
سىز تىز بېرىپ ئۇالرنىڭ قاتارىغا كىرىپ،  قولىڭىزنى كۆتۈرۈپ: ئى رەببىم! مهن 

دەپ ئىلتىجا قىلىڭ. ئهنه شۇ سىنىڭ شهپقىتىڭگه مۇھتاج،  ماڭا شهپقهت قىلغىن،  
چاغدا ئالالھقا مۇناجات قىلىشنىڭ،  ئالالھ بىلهن خالى مۇڭدىشىشنىڭ ھۇزۇرىنى،  

  شىرىنلىكىنى ھىس قىلىسىز. 
بۇرادەر! سىزدىن سوراپ باقاي،  سىز ئاخىرقى قېتىم قاچان نامىزىڭىزدا ئالالھتىن 
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قنى ئارزۇ قىلدىڭىزمۇ؟ قورقۇپ باقتىڭىز؟ مهڭگۈ سهجدىدىن باش كۆتۈرۈپ باقماسلى
ئاخىرقى قېتىم قاچان نامىزىڭىزدا ئالالھنىڭ ئالدىدا تۇرغان ۋاقتىڭىزدا ئهزالىرىڭىز 

  سىز بىلهن بىرگه ئالالھتىن قورقۇپ،  قهلبلىرىڭىز ئىزتىراپ چهكتى؟
مهن بۇ سۆزلهرنىڭ مۇھىملىقىنى ھىس قىاللماسلىقىڭىزدىن ئهنسىرەیمهن. چۈنكى 

ئىچىۋاتىمىز،  توي قىلىپ،  بالىلىق بولىۋاتىمىز.  -بار. بىز یهپ قهلبىمىزدە قاتتىقلىق
نېمه ئۈچۈن یارىتىلغانلىقىمىزنى ئۇنتۇغان ھالدا ئۆلۈپ كېتىۋاتىمىز. بىز قىلغان،  
قىلىپ كېلىۋاتقان،  كۆڭۈل بۆلىۋاتقان ۋە ھىرىس بولغان بۇ نهرسىلهردىن تامامهن باشقا 

ڭ ھىمایىسىگه كىرىش ۋە ئۇنىڭ خىزمىتىدە بىر غایه ئۈچۈن یارىتىلغان. ئالالھنى
بولۇش ئۈچۈن یارىتىلغان. سىزنىڭ رەببىڭىز بار،  بۇنىڭدىن ئىززەتلىك یهنه نېمه بار؟ 

  سىز ئۇنىڭ بهندىسى،  یهنه نېمه بىلهن پهخىرلىنىسىز؟
بىر قېتىم مهن بىر قىسىم یاشالر بىلهن ئولتۇرۇپ قالدىم. بىز ئالالھنىڭ نىمهتلىرى 

ھبهتلهشتۇق. ئارىمىزدىكى بىرەیلهن: ساالمهتلىك ئالالھنىڭ بىزگه ئاتا ھهققىدە سۆ
قىلغان نىمىتى،  دېسه،  یهنه بىرى: ئهۋالدالر،  دېدى. بىرسى: ئاڭالش ۋە كۆرۈش،  

دۇنیا ئالالھنىڭ بىزگه ئاتا قىلغان نىمىتى  -دېسه،  یهنه بىرسى: ئانام،  دېدى. مال
قا كىرگهن بىر یاش مۇنداق دېدى: ئالالھنىڭ یاش 18دىگۈچىلهرمۇ بولدى. ئاخىرىدا 

 -بىزگه ئاتا قىلغان نىمهتلىرىنىڭ ئىچىدىكى ئهڭ كاتتا،  ئهڭ ئۇلۇغ نىمهت
  رەببىمىزنىڭ بىزنىڭ رەببىمىز بولغانلىقىدۇر!!!

چۈشهندىڭىزمۇ؟ بۇ یاش شۇنى ھىس قىلىپ یهتكهنكى،  كائىناتتىكى نىمهتلهرنىڭ 
لغۇز ئىشلىرىمىزنى باشقۇرۇپ تۇرىدىغانلىقىدۇر. ئهنه ئهڭ ئۇلۇغى رەببىمىزنىڭ ئۆزى یا

 -شۇ رەب بىزگه ھهرجهھهتتىن كۇپایه قىالالیدۇ. قهلبلىرىمىزنى،  قول
پىشانىلىرىمىزنى خهیرلىك ۋە یاخشىلىق یوللىرىغا یېتهكلهیدۇ. شۇنداق بولغان 

سىزنىڭ  ئالالھنىڭ،  ئاشۇ ئۆزى یالغۇز یىگانه ئالالھنىڭ -ئىكهن،  ئهڭ كاتتا نىمهت
  رەببىڭىز ئىكهنلىكىدۇر. 

ئهي قېرندىشىم! سىز كىمنىڭ ئىگىدارچىلىقىدا؟ سىز كىمنىڭ بهندىسى؟ سىز 
 -ھهۋەسلىرىڭىزنىڭ بهندىسىمۇ یاكى مال -ئۆزىڭىنىڭ بهندىسىمۇ؟ ھاۋایى

دۇنیانىڭمۇ؟ یاق،  ئۇنداق بولۇپ قېلىشتىن ھهزەر ئهیلهش كېرەك. چۈنكى پهیغهمبهر 
زىننهتلهرنىڭ قۇلى بولۇپ قالغانالرغا  -نیانىڭ،  شهھۋەتنىڭ ۋە زىبۇئهلهیھىسساالم دۇ

دەرھهم ۋە دىنارنىڭ قۇلى «بهددۇئا قىلغان. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن: 
  »بهختسىز بوپ كهتسۇن!

  سىز نامازنىڭ ھاالۋىتىنى (شىرىنلىكىنى) تېتىدىڭىزمۇ؟
كىنلىرى شۇنداق كىشىلهركى،  ئۇالر ئىبنى تهیمىییه مۇنداق دېگهن: دۇنیانىڭ مىس

دۇنیادىكى ئهڭ شىرىن نهرسىنى تېتىماي تۇرۇپ ئۆلۈپ كهتكهنلهردۇر. ئىبنى 
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تهیمىییهدىن: دۇنیادىكى ئهڭ شىرىن نهرسه نېمه؟ دەپ سورالغاندا،  ئۇ: ئالالھ 
  تهئهالنىڭ مۇھهببىتى،  دەپ جاۋاب بهرگهن. 

دىدا تۇرىۋاتقان ۋاقتىڭىزدا كۆزىدىن نامىزىڭىزدا،  یهنى پهرۋەردىگارىڭىزنىڭ ئال
  مىسكىنسىز! -یاش تۆكۈلۈپ باقمىغان ئهي ئىنسان! سىز ھهقىقى پېقىر

پهقهت ئالالھتىن قورقۇپ،  قىلىپ سالغان گۇناھلىرى ئۈچۈن قهلبىنىڭ تىترەپ 
  مىسكىنسىز! -تۇرغانلىقىنى ھىس قىلىپ باقمىغان ئهي ئىنسان! سىز ھهقىقى پېقىر

بىرەر قېتىم نامازغا كىرىۋېتىپ،  ئالالھنىڭ ھۇزۇرىغا  ئهي بۇرادەر! سىز
كىرگهنلىكىڭىزدىن پهخىرلىنىپ،  چىن یۈرىكىڭىزدىن خۇرسهنلىك ھىس قىلىپ 

  باقتىڭىزمۇ؟
قهلبنىڭ نامازدا ئهمهسلىكى،  شۇ كىشىنىڭ  -نامازدا تۇرۇپ كۆپ ھهرىكهت قىلىش

ەلىلى. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇمهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ئالالھتىن قورقمىغانلىقىنىڭ د
ئىبنى خهتتاب رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ بىر ئادەمنىڭ نامازدا ساقىلىنى ئویناۋاتقانلىقىنى 
كۆرۈپ: ئهگهر بۇ كىشىنىڭ قهلبى ئالالھتىن قورققان بولسا،  چوقۇمكى ئۇنىڭ باشقا 

تهن ئهزالىرىمۇ ئالالھتىن قورققان بوالتتى،  دېگهن. ئۇمهر رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ ھهقىقه
قهلبنىڭ  -راست گهپ قىلىدىغان ئادەم،  چۈنكى،  ئادەم بهدىنىدىكى ئهزاالر

  ئهینىكىدۇر. 
كىشىلهرنىڭ ناماز ئوقۇۋاتقان ھالىتىگه نهزەر تاشالیدىغان بولسىڭىز،  ئاجایىپ 
ھهركهتلهرنى بایقایسىز. بهزى ئادەملهر ماشىنا ئادەم یاكى چىشلىق چاققا ئوخشاش تىز 

ئهسىر نامازلىرىنى ئىككى مىنۇت یاكى ئۇنىڭدىنمۇ قىسقا ۋاقىت  سۈرئهتته پىشىن ۋە
ئىچىدە ئوقۇپ بولىدۇ. تېخى سىز ئۇنىڭ سۈرئىتىگه سۈرئهت قوشۇپ بىر مىنۇت یاكى 
بىر یېرىم مىنۇت ئىچىدە ئوقۇپ بولغانلىقىنى،  رۇكۇ بىلهن سهجدىنى بىرگه 

كىنى بهلكى بىۋاسته قىلىۋاتقانلىقىنى،  رۇكۇدىن كېیىن قامىتىنى كۆتۈرمىگهنلى
سهجدىگه كهتكهنلىكىنى كۆرۈشىڭىز مۇمكىن. بهزىلهر ئهینهكنىڭ یېنىدا ناماز 
ئوقۇۋېتىپ،  ئۇنىڭغا قاراپ ئۆزىنىڭ ئهینهكتىكى سایىسى بىلهن مهشغۇل بولىدۇ. یهنه 
بهزىلهر مۇسابىقىگه چۈشكهن ئىككى گۇرۇپپىا ئىچىدىن ئۆزى یاقتۇرغان گۇرۇپپىنىڭ 

ىش یاكى ئۆزى یاقتۇرغان پىروگراممىالرنىڭ ئۆتۈپ كىتىپ نهتىجىسىنى بىل
قالماسلىقى ئۈچۈن تېلىۋىزورنىڭ یېنىدا تۇرۇپ ناماز ئوقۇیدۇ. مانا بۇالر بىز كۆرۈشنى 

  خالىمایدىغان مىسالالر. بۇرادەرلهر،  ئالالھتىن ئهیمىنهیلى،  ئۇنىڭدىن قورقایلى!
اماز ئوقۇۋېتىپ كۆزلىرىنى سىز بىرەر مۇسۇلمان ھهدىمىز یاكى سىڭلىمىزنىڭ ن

ئۆینىڭ ئۇ یهر بۇیهرلىرىگه یۈگۈرتىۋاتقانلىقىنى،  ئاندىن تام یاكى تۇرۇسالردىكى بىرەر 
ئۆزىگه: نامازدىن پارىغ بولغاندىن  -جاینىڭ مهینهت بولۇپ قالغانلىقىنى كۆرۈپ،  ئۆز

داق كېیىن سۈرتىۋېتهیچۇ،  دەپ پىچىرلىغانلىقىنى بایقىشىڭىز مۇمكىن. ئهنه شۇن
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ۋەسۋەسه بىلهن شهیتان ئۇنى نامىزىدىن،  نامازدىكى خۇشۇئدىن چىقىرىۋېتىدۇ. یهنه 
سىز بىرەر بۇرادەرنىڭ ناماز ئوقۇۋېتىپ،  بالىسى بىرەر خاتا ئىش قىلىپ سالسا،  ئۇنى 
شۇ ئىشتىن توختىتىش ئۈچۈن ئاۋازىنى كۆتۈرۈپ،  یۆتىلىپ قویغانلىقىنى كۆرۈشىڭىز 

  رمۇ؟مۇمكىن،  بۇ توغرا بوال
یهنه بىرەیلهن كۆڭلىدە بىرئاز ۋاقىتتىن كېیىن باشلىنىدىغان بىرەر مۇسابىقه یاكى 
ئۇچرىشىشقا ئوخشاش ئىشالر بىلهن مهشغۇل بولۇپ،  نامازدىكى ۋاقتىدا قېپقالغان 
ۋاقتىنى ھىسابالش ئۈچۈن سائىتىگه قاراپ قویىدۇ. سائىتىگه قاراش بىلهن نامىزىنى 

  ئاخىرالشتۇرىدۇ...
  پ بېرىپ ناماز(نى قایتا) ئوقۇغىن،  چۈنكى سهن ناماز ئوقۇمىدىڭقایتى

تابىئىنالر ۋە سالىھ  -بىز كۆرىۋاتقان بۇ خىل ھالهتلهر بىلهن پهیغهمبىرىمىز،  ساھابه
باشقا بىر ھالهتتۇر.  -كىشىلهرنىڭ ناماز ئوقۇۋاتقان ھالىتىدىكى سۈپهتلهر تامامهن باشقا

زىر قىلماي یاكى ئالالھنىڭ كىتاۋىدىن تىالۋەت ناماز دېگهن قهلبنى شۇ نامازغا ھا
  قىلىنىۋاتقان ئایهتلهرنى چۈشهنمهي ئادا قىلىپ قویىدىغان ھهركهت ئهمهس. 

بىر كۈنى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مهسجىدته ئولتۇرىۋاتقان ۋاقىتتا،  بىر ئادەم 
م ئۇنىڭ كىرىپ پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمغا ساالم بهردى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساال

سالىمىغا جاۋاب قایتۇردى. ئاندىن كېیىن ئۇ ئادەم بېرىپ ناماز ئوقۇدى. نامازنى 
ئوقۇپ بولۇپ،  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ یېنىغا باردى ۋە پهیغهمبىرىمىزگه ساالم 
قىلدى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۇنىڭ ساالمىغا جاۋاب قایتۇردى ۋە ئۇنىڭغا: 

دېدى. ئۇ كىشى » وقۇغىن،  چۈنكى سهن ناماز ئوقۇمىدىڭقایتىپ بېرىپ ناماز ئ«
قایتىپ بېرىپ یهنه ناماز ئوقۇدى. ناماز ئوقۇپ بولۇپ قایتىپ كهلدى ۋە پهیغهمبهر 
ئهلهیھىسساالمغا ساالم بهردى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۇنىڭ ساالمىغا جاۋاب 

سهن ناماز  قایتىپ بېرىپ ناماز ئوقۇغىن،  چۈنكى«قایتۇرۇپ بولۇپ یهنه: 
دېدى. ئۇ ئادەم یهنه شۇنداق قىلدى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۇنىڭغا » ئوقۇمىدىڭ

دېدى. ئۇ ئادەم » قایتىپ بېرىپ ناماز ئوقۇغىن،  چۈنكى سهن ناماز ئوقۇمىدىڭ«یهنه: 
قایتىپ بېرىپ ناماز ئوقۇدى ۋە قایتىپ كىلىپ،  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمغا ساالم 

هر ئهلهیھىسساالم ئۇنىڭ ساالمىنى قایتۇرۇپ بولغاندىن كېیىن،  ئۇنى بهردى. پهیغهمب
یهنه نامازنى قایتا ئوقۇشقا بۇیرىدى. ئۇ كىشى: سىنى ھهق بىلهن ئهۋەتكهن زات بىلهن 
قهسهمكى،  مهن نامازنى مۇشۇنداق ئوقۇیمهن،  بۇنىڭدىن یاخشى ئوقۇیالمایمهن،  

ڭ،  دېدى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ماڭا قانداق ئوقۇشنى ئۈگىتىپ قویغان بولسا
نامازغا تۇرغان ۋاقتىڭدا ئالالھ اكبر دەپ تهكبىر ئېیتقىن،  «ئۇنىڭغا تهلىم بېرىپ: 

ئاندىن قۇرئاندىن ئوقۇیاالیدىغان ئایهتلهرنى ئوقۇغىن،  ئاندىن رۇكۇ قىلغىن،  رۇكۇ 
ئاندىن سهجدە قىلغان ھالهتته ئارام ئالغىن. ئاندىن رۇكۇدىن تۇرۇپ،  تۈز تۇرغىن. 
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قىلغىن،  ھهتتاكى سهجدە قىلغان ھالهتته ئارام ئالغىن. ئاندىن سهجدىدىن بېشىڭنى 
كۆتۈرۈپ ئولتۇرغىن ۋە ئولتۇرغان ھالهتته ئارام ئالغىن. ئاندىن یهنه سهجدە قىلغىن ۋە 

دېدى » سهجدە قىلغان ھالهتته ئارام ئالغىن. نامىزىڭنى مانا مۇشۇنداق ئوقۇغىن
  ).6667مۇسلىم   ،6251(بۇخارى 

بۇیاققا قاراش  -ساھابىلهر پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمدىن نامازدا تۇرۇپ ئۇیاق
شهیتاننىڭ بهندىلهرنىڭ  -مانا بۇ«ھهققىدە سورىغاندا پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم: 

  ). 751دېگهن (بۇخارى » نامىزىنى ئوغرىلىشى
نامىزىنى  -هسكى ئوغرىئادەملهرنىڭ ئىچىدىكى ئهڭ ئ«پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم: 

دېگهندە،  ساھابىلهر: ئى ئالالھنىڭ پهیغهمبىرى،  نامازنى » ئوغرىالیدىغان ئادەمدۇر
قانداق ئوغرىلىغىلى بولىدۇ؟ دەپ سورىغان. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم جاۋاب بېرىپ: 

دېگهن (ئىمام ئهھمهد » ئۇ كىشى نامازنىڭ رۇكۇ ۋە سهجدىلىرىنى تولۇق ئادا قىلمایدۇ«
  ).1/229،  ھاكىم 5/384،  بهیھهقى 3/56

بىر ئادەم ناماز ئوقۇپ،  نامازنىڭ رۇكۇ ۋە «یهنه بىر ھهدىسته مۇنداق دېیىلگهن: 
سهجدىلىرىنى تولۇق ئادا قىلمىسا،  ئۇ ناماز ئهسكى كىیىم قاتالنغاندەك قاتلىنىپ،  

ك ئالالھمۇ شۇ ناماز ئوقۇغۇچىنىڭ یۈزىگه ئۇرىدۇ ۋە: سهن مېنى زایا قىلىۋەتكهندە
سىنى زایا قىلىۋەتسۇن! دەیدۇ. ئهگهر رۇكۇ ۋە سهجدىلىرىنى تولۇق ئادا قىلسا،  
پاكىزە،  چىرایلىق كىیىم قاتالنغاندەك قاتلىنىپ،  شۇ ناماز ئوقۇغۇچىغا: سهن مېنى 

  مۇھاپىزەت قىلغاندەك ئالالھ سىنى مۇھاپىزەت قىلسۇن! دەپ دۇئا قىلىدۇ. 
 -قاچانكى بهندە ناماز ئوقۇغاندا ئۇیاق«ۇنداق دېگهن: پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم م

بۇیاققا قارىمىسىال ئالالھ ئۇنىڭغا قاراپ تۇرىدۇ. ئهمما ئۇ بهندە یۈزىنى شۇنداق بىر 
ئالال،  ئهزىز بۇرادەر! نامىزىڭىزدا ». تهرەپكه ئۆرىسه ئالالھمۇ ئۇنىڭدىن یۈزىنى ئۆرۈیدۇ

ھهركهتلىرىڭىز ئارقىلىق ئالالھ نامىزىڭىزدا  بۇیاققا قاراشتىن ساقلىنىڭ،  ئاشۇ -ئۇیاق
سىزدىن یۈزىنى ئۆرىۋالىدۇ! پهرۋەردىگارىڭىزنىڭ سىزدىن یۈزىنى ئۆرۈۋېلىشىنى 
تهسهۋۋۇر قىالالمسىز؟ ئۇنىڭغا بهرداشلىق بېرەلهمسىز؟ سىز باشقا یهرگه قاراپ 

  تۇرىۋاتقاندا،  ئالالھنىڭ سىزگه قارىماسلىقىدىن ھایا قىلمامسىز؟!
ىڭىزدا ئالالھنىڭ سىزگه قارىماسلىقىدىن ھهزەر ئهیلهڭ،  پهیغهمبهر نامىز

رۇكۇ بىلهن سهجدە ئارىسىدا قامىتىنى تۈزلىمىگهن «ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن: 
پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم یهنه مۇنداق ». بهندىنىڭ نامىزىغا ئالالھ نهزەر سالمایدۇ

بۇیاققا قارىسا،  ئالالھ ئۇ بهندىگه: < سهن  -بىر بهندە نامازغا تۇرۇپ،  ئۇیاق«دېگهن: 
،  ھهیسهمى 2/525ئىمام ئهھمهد » ( قارىغان نهرسه مهندىن یاخشىمۇ؟ > دەیدۇ

2/120 .(  
نامازنىڭ قوبۇل بولۇش شهرتى نامازغا قهلبنى ھازىر قىلىش ۋە تىالۋەت قىلغان 
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بىر ئادەمنىڭ «ئایهتلهرنى چۈشىنىشتۇر. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن: 
نامازدىن ئېرىشىدىغان ئهجرى شۇ نامازدىن چۈشهنگهن نهرسىسىنىڭ مىقدارى 

). دېمهك،  بىر ئادەم نامازدىن بىرەر یاخشىلىققا 3/112(زۇبهیدى » بویىچه بولىدۇ
ئېرىشهلمهي،  ناماز ئوقۇشى مۇمكىن. ئۇ پهقهت زىممىسىدىكى پهرزنى ساقىت قىلغان 

قىلغان،  ئۇنىڭدىن نامازنى تهرك قىلغانلىقى توغرىسىدىكى  بولىدۇ. یهنى نامازنى ئادا
ھىساب كۆتۈرۈلگهن بولىدۇ. ئۇ كىشىنىڭ نامازدىن یاخشىلىققا ئېرىشهلمىگهنلىكى 
نامازدا ئوقۇلغان ئایهتلهردە ئهقىل ئىشلهتمىگهنلىكى،  دۇرۇد ئوقۇمىغانلىقى ۋە دۇئا 

  غهپلهت بىلهن ئوقۇغانلىقىدىندۇر. قىلمىغانلىقىدىندۇر. ئۇنىڭ نامازنى بىپهرۋالىق ۋە 
ئالالھ ئىنتایىن ئادىل ھۆكۈم قىلغۇچى زات. ئالالھنىڭ بېرىدىغان ئهجرى 
بهندىلهرنىڭ ئالالھ ئۈچۈن تارتقان ئهرزىیتىنىڭ مىقدارىچه بولىدۇ. پهیغهمبهر 

ھهقىقهتهن بىر ئادەم ناماز ئوقۇیدۇ،  ئۇ كىشىگه شۇ «ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن: 
ان نامىزىنىڭ ئهجرىدىن ئۈچتىن بىرى،  تۆتتىن بىرى یاكى یېرىمى،  یاكى ئوقۇغ

(ئىمام » ئالتىدىن بىرى،  یاكى سهككىزدىن بىرى،  یاكى ئوندىن بىرى یېزىلىدۇ
  ). 4/130ئهھمهد 

  بىزگه زادى ئوقۇغان نامىزىمىزدىن قانچىلىك ئهجىر یېزىلغاندۇ؟!
رگان رەئىسىنىڭ ۋە یاكى بىرەر سىز دۇنیاكى بىرەر زۇڭتۇڭنىڭ یاكى بىرەر ئو

شىركهت دىرىكتورىنىڭ ئىشخانىسىغا كىرىپ،  ئۇنىڭغا رەھمهت ئېیتىپ 
مهدھىیلىسىڭىز،  ئالدىدا بوینىڭىزنى ئىگىپ،  ئىتائهتمهنلهرچه قول باغالپ 
تۇرسىڭىز،  ئۇ سىزگه قانداق مۇكاپات بېرەر؟ ئۇنىڭ سىزگه بهرگىنى پهقهت بىر 

انغا بهرگهن مۇكاپاتى. پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ پهرۋەردىگارى ئىنساننىڭ یهنه بىر ئىنس
  ئالالھنىڭ سىزگه بېرىدىغان مۇكاپاتى قانداق بوالر؟

  ساھابه ۋە تابىئىنالرنىڭ نامازدىكى خۇشۇئلىرىدىن نهمۇنىلهر
رىۋایهت قىلىنىشىچه،  بىر كۈنى ئهبۇ تهلھه بېغىدا ناماز ئوقۇۋاتاتتى. تۇیۇقسىز 

ر ئارىسىدىن چىقىۋاتقان بىر قۇش كۆرۈندى. ئۇنىڭ كۆزى ئۇنىڭ كۆزىگه دەرەخله
قۇشقا باغلىنىپ قېلىپ،  قانچه رەكئهت ناماز ئوقۇغانلىقىنى ئۇنتۇپ قالدى. ئۇ دەرھال 
قهلبلهرگه بهرھهم بهرگۈچى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ قېشىغا كىلىپ،  

هن مهشغۇل بولۇپ یىغلىىغىنىچه: ئى ئالالھنىڭ پهیغهمبىرى! مهن باغدىكى قۇش بىل
قېلىپ،  قانچه رەكئهت ناماز ئوقۇغۇنىمنى ئۇنتۇپ قاپتىمهن. مهن بۇ باغنى ئالالھ 
یولىدا سهدىقه قىلىۋېتىمهن. ئى ئالالھنىڭ پهیغهمبىرى،  سىلى باغنى خالىغانچه 

  تهسهررۇپ قىلسىال،  ئالالھ گۇناھىمنى مهغپىرەت قىلسا ئهجهب ئهمهس،  دېدى. 
كىچىككىنه كهمچىلىكى،  نامازدا شۇنچىلىك بىر باشقا تهرەپكه بۇ ساھابه ئۆزىنىڭ 

قاراپ سالغانلىقىغا نېمه ئۈچۈن شۇنداق قىلىدۇ؟ جاۋاب شۇكى،  ئۇنىڭغا،  نامازدا 
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كۆزىنى قویۇۋېتىپ باشقا تهرەپكه قاراپ سالغانلىقى مۇسىبهت بولۇپ تۇیۇلغان. مانا 
ھى كىچىك بولسىمۇ،  ئۇنى ئۆز شۇنىڭدەك مۆمىن ئادەم ئۆزىنىڭ قىلىپ سالغان گۇنا

ئۈستىگه غۇالپ چۈشكىلىۋاتقان تاغقا ئوخشاش كۆرىدۇ. ئهمما مۇناپىق ئۆزىنىڭ 
گۇناھىنى یۈزىگه قونۇپ ئۇچۇپ كهتكهن چىۋىنچىلىكال كۆرىدۇ. خۇددى پهیغهمبهر 

  ئهلهیھىسساالم ئېیتقاندەك.
یىل ناماز  60ى،  ئهبۇ ھۈرەیرە رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دېگهن: بىر ئادەم بارك

ئوقۇسىمۇ،  ئۇنىڭ نامىزى قۇبۇل بولمایدۇ. باشقىالر: نېمىشقا؟ دەپ سورىغاندا،  ئۇ 
جاۋاب بېرىپ: ئۇ نامازدا رۇكۇ،  سهجدە ۋە قىیامنى كامىل قىلمایدۇ،  نامازنى خۇشۇئ 

  ).1/337بىلهن ئوقۇمایدۇ،  دېگهن (مۇنزىرى تهرغىب ۋە تهرھىب 
هلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دېگهن: بىر ئادەم ئالالھ ئۈچۈن بىر ئۇمهر ئىبنى خهتتاب رەزىی

قېتىممۇ جایىدا رۇكۇ قىلىپ باقماي،  مۇسۇلمان پېتى قېرىپ كېتىدۇ. باشقىالر 
ئۇنىڭدىن: ئى مۇئمىنلهرنىڭ ئهمرى،  قانداقسىگه ئۇنداق بولىدۇ؟ دەپ سورىغاندا،  

دىلىرىنى جایىدا قىلمایدۇ،  ئۇمهر رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ: چۈنكى ئۇ نامازنىڭ رۇكۇ ۋە سهج
  دەپ جاۋاب بهرگهن. 

ئىمام ئهھمهد مۇنداق دېگهن: ئادەملهرگه بىر زامان كېلىدۇكى،  ئۇالر ناماز 
ئوقۇمىغان ھالهتته ناماز ئوقۇیدۇ. مهن شۇ زاماننىڭ ھازىرقى ۋاقىت بولۇپ قېلىشىدىن 

  ئهنسىرەۋاتىمهن.
لمانالرنىڭ یېنىدا بولغان ئهسىردىكى بىز مۇسۇ -20ئهي ئىمام ئهھمهد! سهن 

بولساڭ،  ئهھۋالىمىزنى،  ئوقۇۋاتقان نامازلىرىمىزنى كۆرگهن بولساڭ،  نېمه دەر 
  بولغىیتتىڭ؟!

ئىمام غهززالىي مۇنداق دېگهن: بىر ئادەم سهجدە قىلىدۇ،  ئۇ: مهن بۇ سهجدەم 
بىر بىلهن ئالالھقا یېقىنالشتىم،  دەپ ئویالیدۇ. ئالالھ بىلهن قهسهمكى،  ئاشۇ 

سهجدىنىڭ گۇناھى ئۇ كىشى یاشاۋاتقان شهھهرگه چېچىلسا،  شهھهردىكى بارچه 
ئادەم ھاالك بولغان بوالتتى. ئۇنىڭدىن سورالدى: بۇ قانداق ئىش؟. ئىمام غهززالىي 
جاۋاب بېرىپ: ئۇ یاراتقۇچى ئىگىسىنىڭ ئالدىدا بېشى بىلهن سهجدە قىلىپ تۇرىدۇ،  

مهئسىیهت،  شهھۋەت ۋە دۇنیانىڭ  -اماشا،  گۇناھت -ھالبۇكى ئۇنىڭ كاللىسى ئویۇن
  مۇھهببىتى بىلهن مهشغۇل،  بۇ قانداقمۇ ئالالھقا قىلىنغان سهجدە بولسۇن؟! دېگهن.

ئى مۆمىنلهر! سىلهر مهس بولساڭالر نېمه دەۋاتقىنىڭالرنى «ئالالھ مۇنداق دەیدۇ: 
  ایهت).ئ -43(سۈرە نىسائ » بىلگىنىڭالرغىچه نامازغا یېقىنالشماڭالر!

ئهپسۇسكى،  بهزى كىشىلهر مهس ئهمهس،  لېكىن ئۇالرنىڭ نامازدا تۇرغان 
چاغدىكى ئهھۋاللىرى مهسلهرنىڭكىدىن بهتتهر. یاق،  ئۇالر مهستۇر! ھهئه،  ئۇالر 
دۇنیانىڭ مهئىشهتلىرى بىلهن تولدۇرۇلغان جامدىن مهي ئىچىپ مهس بولغان. 
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ىللىرى غۇۋاالشقان كىشىلهردۇر. ئالالھ نهتىجىدە قهلبلىرىنى غهپلهت باسقان ۋە ئهق
ھاراقنى ھارام قىلىشتىن ئىلگىرى،  ناماز ئوقۇغۇچىالرنىڭ نامازدا نېمه دەۋاتقانلىقىنى 
بىلىشى ئۈچۈن ناماز ئوقۇشتىن ئىلگىرى ھاراق ئىچىشنى ھارام قىلغان. شۇنداق بولغان 

ئوقۇغانلىقىنى بىلىپ  ئىكهن،  مۇسۇلمان ئادەم ناماز ئوقۇشتىن ئىلگىرى نامىزىدا نېمه
تۇرۇشى ئۈچۈن ئاشكارا ۋە یۇشۇرۇن پۈتۈن مهشغۇالتتىن ئۆزىنى تارتىپ قول ئۈزۈشى 

  ئىنتایىن مۇھىم. 
 -بىلىشىڭىز كېرەككى،  ئالالھ بىزنى ناماز ئوقۇش ئهمهس،  نامازنى ئهدەپ

ئهركانلىرى بىلهن)  -نامازنى (ئهدەپ«ئهركانلىرى بىلهن ئوقۇشقا ئهمىر قىلدى: 
دېمىدى،  » صلوا (ناماز ئوقۇڭالر)«ئایهت). ئالالھ  -43(سۈرە بهقهرە » قۇڭالرئو

دېدى. ئهرەب » ئهركانلىرى بىلهن ئوقۇڭالر) -أقیموالصلوة (نامازنى ئهدەپ«بهلكى
دېگهن » چىرایلىق قىلدى،  مۇكهممهل قىلدى،  تۇرغۇزدى«دېگهن پىئىل » أقام«تىلىدا 

ئىبارىسى قۇرئان كهرىمدە بىرال » صلى«مهنىسىدىكى مهناالرنى ئۇقتۇرىدۇ. ئادا قىلىش 
شۇنداق ناماز ئوقۇغۇچىالرغا «ئورۇندا تىلغا ئېلىنغان بولۇپ،  بۇ دەل سۈرە مائۇندىكى 

دەپ نامازنى غهپلهت بىلهن » ۋایكى،  ئۇالر نامازنى غهپلهت بىلهن ئوقۇیدۇ
  ئوقۇغۇچىالر سۆكۈلگهن ئایهتتىكى كهلىمىدۇر. 

ھازىرلىقى بىلهن ئوقۇلغان كامىل ناماز قهلبنىڭ ئارامى ۋە  خۇشۇئ ۋە قهلبنىڭ
ئى بىالل،  بىزنى «خۇرسهنلىكىدۇر. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بىاللغا مۇنداق دېگهن: 

  ).6/340(تهبرانى» ناماز بىلهن راھهتلهندۈرگىن
(ئىمام » مېنىڭ خۇشاللىقىم نامازدا«پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم یهنه مۇنداق دېگهن: 

  ).3/128ئهھمهد 
دېمهك،  پهیغهمبهرنىڭ خوشاللىقى،  ھهقىقى راھىتى نامازدىن كېلىدۇ. بىزنىڭچۇ؟ 

 - تىلىۋىزوردىن،  یاكى یاخشى كۆرگهن بىرەر ساھىپجامالدىن یاكى مال
دۇنیالىرىمىزدىن،  ئۆیلىرىمىزدىن،  یاكى ئایاللىرىمىزدىن ۋەیاكى 

  خىزمهتلىرىمىزدىن!
امىزىڭىزدىن ھهقىقى خۇشاللىققا ئىرىشىپ باقتىڭىز؟ سىز قاچان ئىككى رەكئهت ن

ئۆیىڭىزگه تېز قایتىپ،  ئالالھقا ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇشقا مۇشتاق بولۇپ 
باققانمىدىڭىز؟ ئالالھ بىلهن خالى مۇڭدىشىش ئۈچۈن كېچىنىڭ كىلىشىنى تۆت 

  كۆزىڭىز بىلهن كۈتكهنمىدىڭىز؟ 
لىققا دۇچ كهلسه،  دەرھال نامازغا تۇراتتى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بىرەر قىیىنچى

ئهھۋال  -ھازىر بىز قىینچىلىققا دۇچ كهلسهك،  ئادەملهرنىڭ قېشىغا بېرىپ،  دەرت
قایغۇلىرىڭىزنى  -ئېیتىمىز. بۇ خاتا،  ئۇالر سىزدىن قىیىنچىلىقنى كۆتۈرۈپ،  غهم

ۆتۈرۈشىگه كهتكۈزۈشكه قادىر ئهمهس. سىز یهنىال ئالالھنىڭ قىیىنچىلىقىڭىزنى ك
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  ئىھتىیاجلىق. شۇڭالشقا دەرھال ئالالھ تهرەپكه قایتىپ ئۇنىڭغا یېلىنىڭ.
ئائىشه رەزىیهلالھۇ ئهنھا پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ كېچىلىرى ئۇخلىماي،  
كۈندۈزلىرى توختىماي ئالالھقا دۇئا قىلىپ،  ناماز ئوقۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ: ئى 

ىال؟ دەپ سورىغاندا،  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئالالھنىڭ پهیغهمبىرى! ئۇخلىمامد
دەیتتى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بىر » ئۇخالیدىغان ۋاقىت ئۆتۈپ كهتتى«جاۋابهن: 

كۈنى ئائىشه رەزىیهلالھۇ ئهنھا بىلهن بىر تۈشهكته یېتىۋېتىپ،  بهدىنىنىڭ ئائىشه 
زامانال ئورنىدىن تۇرۇپ  رەزىیهلالھۇ ئهنھانىڭ بهدىنىگه تىگىۋاتقانلىقىنى سىزىپ،  شۇ

ئى ئائىشه! مېنى «كهتكهن ۋە ئائىشه رەزىیهلالھۇ ئهنھادىن ئىجازەت سوراپ: 
دېگهن. ئائىشه رەزىیهلالھۇ ئهنھا: » ئارامىمدا قوي،  پهرۋەردىگارىمغا ئىبادەت قىلىۋاالي

ئالالھ بىلهن قهسهمكى،  سىنىڭ ماڭا یېقىنلىشىشىڭنى یاخشى كۆرىمهن،  ئهمما 
  ویۇڭنى (ئارزۇیۇڭنى) ھهممىدىن چوڭ بىلمهن،  دېگهن. سىنىڭ ئ

ئابدۇلال ئىبنى مهسئۇد پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ نامىزىنى تهسۋىرلهپ مۇنداق 
دەیدۇ: بىر كىچىسى مهسجىدكه كىردىم. مهسجىدنىڭ ئوتتۇرىسىدا خورما دەرىخى 

ما دەرىخى بولۇپ تۇراتتى. بۇنىڭدىن ھهیران قالدىم،  چۈنكى ئۇ یهردە ئهزەلدىن خور
باقمىغان ئىدى. مهن ئۇ تهرەپكه یېقىنالشتىم. ئهسلى ئۇ پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم 
ئىكهن. ئۇ ناماز ئوقۇۋاتاتتى. مهن پهیغهمبىرىم تهرەپكه یېقىن باردىم ۋە ئۆزۈمگه: بۇ 
ماڭا نىسبهتهن پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بىلهن خالى یالغۇز ناماز ئوقۇشۇم ئۈچۈن بىر 

دە،  ئۇنىڭ یېنىدا تۇرۇپ نامازغا كىردىم. پهیغهمبهر  -شى پۇرسهت،  دېدىمیاخ
ئایهت ئوقۇپ بولۇپ  100ئهلهیھىسساالم سۈرە بهقهرەنى ئوقۇشقا باشلىدى. مهن: ئۇ 

سهجدە قىالر،  دەپ ئویلىدىم. سۈرە تامام بولدى،  ئهمدى رۇكۇ قىلىمىزغۇ،  دەپ 
ئال ئىمراننى ئوقۇشقا باشلىدى. مهن یهنه:  ئویلىدىم. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم سۈرە

ئایهت ئوقۇپ بولغاندىن كېیىن سهجدە قىلىمىزغۇ،  دەپ ئویلىدىم،  بۇ سۈرىمۇ  100
تامام بولدى. مهن: ئهمدىغۇ رۇكۇغا بارارمىز،  دەپ ئویلدىم. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم 

پ بولغاندىن ئایهت ئوقۇ 100سۈرە نىسائنى ئوقۇشقا باشلىدى. مهن ئۇنى یهنه: 
كېیىن سهجدە قىالر،  دەپ ئویلىدىم، ئهمما بۇ سۈرىمۇ تامام بولدى. شۇنىڭ بىلهن 
مهن: ئولتۇرىۋاالیچۇ،  ئۇ ئوقۇۋەرسۇن،  دېگهن یامان ئویدا بولۇپ قالدىم. ئاندىن 
كېیىن پهیغهمبهر ئهلهیھىساالم رۇكۇغا باردى،  ئۇنىڭ رۇكۇسى قىیامغا یېقىن 

بىرىگه ئۇالپ ئوقۇدى. جهننهت زىكرى  -ا سۈرىلهرنى بىرداۋامالشتى. ئۇ قىیامد
قىلىنسا،  ئالالھنىڭ جهننهت ئاتا قىلىشىنى تىلىدى. دوزاخ زىكرى قىلىنغان 

سبحان «ئایهتلهرنى ئوقۇسا،  ئالالھتىن دوزاختىن یىراق قىلىشنى تىلىدى. ئۇ رۇكۇدا 
ۇكۇدىن باش كۆتۈردى،  دېدى. رۇكۇ قىیامغا یېقىن داۋامالشتى. ئاندىن ر» ربي العظیم

ئى رەببىم! ساڭا ئاسمانالر ۋە زىمىننىڭ «بۇ ۋاقىتمۇ رۇكۇدەك داۋامالشتى. مهن ئۇنىڭ: 
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ۋەزنىچه،  ئاسمانالر ۋە زىمىن ئارىسىدىكى شهیئىلهرنىڭ ۋەزنىچه كۆپ،  پاك ۋە 
دەۋاتقانلىقىنى ئاڭالیتتىم. ئاندىن ئۇ سهجدىگه باردى،  » مۇبارەك ھهمدىلهر بولسۇن

  ىڭ سهجدىسى قىیامدەك ئۇزۇن بولدى. ئۇن
ساھابىلهر مۇنداق دېگهن: بىئ پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ناماز ئوقۇۋاتقان چېغىدا 
  قورسىقىدىن خۇددى قازان قایناۋاتقاندەك یىغا ئاۋازىنىڭ چىقىۋاتقانلىقىنى ئاڭالیتتۇق. 

قمامسىز؟ قاچان سىزنىڭ قورسىقىڭىزدىن شۇنداق ئاۋاز چىقىپ باققان؟! سىناپ با
ئالالھ بىلهن قهسهمكى،  مانا بۇ دۇنیادىكى ئهڭ شېرىن،  ئهڭ لهززەتلىك ئىش! سهن 
پهرۋەردىگارىڭنىڭ ئالدىدا تۇردۇڭ،  ئۇ سهندىن رازى،  سهن ئۇنىڭ ئۆزۈڭگه شۇ قهدەر 
یېقىن ئىكهنلىكىنى ھىس قىلىسهن. بولۇپمۇ سهن كۆز ئالدىدا سهجدە قىلىپ تۇرغان 

داق. سهن بۇالرنى بىلهلمىسهڭ،  ئالالھ بىلهن قهسهمكى،  ۋاقتىڭدا تېخىمۇ شۇن
دۇنیادىكى ئهڭ مىسكىن،  بىچارە ئادەمگه ئایلىنىپ قالىسهن. قوالق سال ئىبنى 
تهیمىییهنىڭ مۇنۇ سۆزىگه: بۇ دۇنیادا بىر جهننهت بار،  بۇ دۇنیادا،  ھایات چېغىڭدا 

  . ئۇنىڭغا كىرمىسهڭ،  ئاخىرەتنىڭ جهننىتىگه كىرەلمهیسهن
رەبىیئه ئىبنى كهئب ئهسلهمىي مۇنداق دەیدۇ: مهن كۈندۈزلىرى پهیغهمبهر 
ئهلهیھىسساالمنىڭ خىزمىتىنى قىالتتىم. كىچىلىرى ئۇنىڭ ئىشىكى ئالدىدا یاتاتتىم. 

سبحان ربي «مهن ھهركىچىسى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ ناماز ئوقۇپ تۇرۇپ: 
دەۋاتقانلىقىنى ئاڭالیتتىم. ئاڭالۋېرىپ ماڭا » مۇنهززەھتۇرسهن) -(ئى رەببىم! سهن پاك

دە،  ئۇخالپ قاالتتىم. ئۇیقۇمدىن -بىر ئاز ماالللىق یېتهتتى. یاكى ئۇیقۇ تۇتاتتى
  دەۋاتقانلىقىنى ئاڭالیتتىم. » سبحان ربي « ئویغانسام یهنه ئۇنىڭ 

  كۆردىڭىزمۇ ماۋۇ راھهتنى؟! سىز ئىلگىرى بۇنداق راھهتتىن ھۇزۇرالنغانمۇ؟!
اشلىق بۇ ساھهبه سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق دەیدۇ: بىر كۈنى پهیغهمبهر ی14

دېدى. مهن: خوش،  دەپ ئۇنىڭ » ئى رەببیئه،  بۇ یاققا كهل!«ئهلهیھىسساالم ماڭا: 
دېدى. مهن: ئى » مهندىن بىر نهرسه سورىغىن،  ساڭا بېرەي«یېنىغا باردىم. ئۇ ماڭا: 

نى قېنىپ كۆرۈۋاالي،  دېدىم. مهن ئۆزۈمگه رەسۇلۇلالھ،  ماڭا قارىسال،  سىلى
پىچىرالپ: ئى رەبىیئه،  دۇنیالىق نهرسه تىلهشتىن ساقالن،  ئالالھ بىلهن قهسهمكى،  
دۇنیا یوقىلىدۇ،  دەیتتىم. ئاندىن مهن پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمغا قاراپ: ئى 

مهن،  دېدىم. رەسۇلۇلالھ،  مهن سىلىدىن جهننهتته سىلى بىلهن بىرگه بولۇشنى سورای
دېدى. مهن: یاق،  » باشقا نهرسه سورىمامسهن؟«پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ماڭا: 

سىلىنى ھهق بىلهن ئهۋەتكهن زات بىلهن قهسهمكى،  مهن ئۇندىن باشقا ھېچنهرسه 
ئۇنداقتا كۆپ سهجدە قىلىش «سورىمایمهن،  دېدىم. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم؛ 

» ته مهن بىلهن بىرگه بولۇشۇڭ ئۈچۈن) یاردەم بهرگىنئارقىلىق ماڭا (سېنىڭ جهننهت
  ). 5/52دېدى (تهبرانى 
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ئى رەببىم! قۇلىقىم،  كۆزۈم،  مىڭهم،  «پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم رۇكۇغا بارغاندا: 
  ). 2/87دەیتتى (تهبرانى » ئۇستىخىنىم ۋە نېرۋام سهندىن قورقۇپ تۇرىۋاتىدۇ

منىڭ پهرۋەردىگارىنىڭ ئىبادىتىگه شۇ قهدەر مانا بۇ دۇئا پهیغهمبهر ئهلهیھىسساال
بېرىلىدىغانلىقىنى،  ھهتتاكى ئۇنىڭ ئىبادەتته ئالالھنىڭ كاالمىدىن باشقا نهرسىنى 
ئاڭلىمایدىغانلىقىنى،  ئالالھدىن باشقىنى كۆرمهیدىغانلىقىنى ۋە ئۇنىڭ مېڭىسىنى 

بېرىدۇ. ئالالھ  ئالالھتىن غهیرى نهرسه بىلهن مهشغۇل بولمایدىغانلىقىنى دەلىللهپ
بىلهن قهسهمكى،  نامازدا خۇشۇئنىڭ تهمىنى تېتىمىغان ئادەم ھهقىقى مىسكىن 

  ئادەمدۇر. 
سۇفیان سهۋرىنىڭ زامانداشلىرى مۇنداق دېگهن: ئهگهر سىز سۇفیان سهۋرىنىڭ 
ناماز ئوقۇغان ھالىتىنى كۆرگهن بولسىڭىز،  ئۇنىڭ نامازدىكى خۇشۇئىنىڭ 

  دېگهن بوالتتىڭىز. » لۈپ قالىدۇئۇھازىر ئۆ« كۆپلىكىدىن 
ئائىشه رەزىیهلالھۇ ئهنھانىڭ بىر تۇققىنى ئهسمانىڭ ئوغلى ئۇرۋە ئىبنى زۇبهیرنىڭ 
پاچىقىغان چاقا چىقىپ قالىدۇ. ئۇنىڭغا جهرراھالر: بۇ كېسهلنىڭ پۈتۈن بهدىنىڭىزگه 
 تاراپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن،  پاچىقىڭىزنى كېسىۋەتمهي بولمایدۇ.
ئاغرىق ھىس قىلماسلىقىڭىز ئۈچۈن ئازراق ھاراق ئىچمىسىڭىز بولمایدۇ،  دەیدۇ. ئۇ: 
ھاراق قهلبىمدىن ۋە تىلىمدىن ئالالھنىڭ زىكرىنى یوقاتسۇنمۇ؟ ئالالھ بىلهن 
قهسهمكى،  ئالالھقا ئىتائهت قىلىشتا ئۇنىڭغا،  ئاسىي بولىدىغان ئىش بىلهن یاردەم 

: ئۇنداقتا سىزگه مهس قىلغۇچى دورا ئىشلىتىمىز،  تىلىمهیمهن،  دەیدۇ. جهرراھالر
دەیدۇ. ئۇ: مهن ئۇخالۋاتقان ۋاقتىمدا بىرەر ئهزایىمنىڭ بهدىنىمدىن ئېلىۋېتىلىشىنى 
یاقتۇرمایمهن،  دەیدۇ. جهرراھالر: بىز بىرقانچه ئادەم چاقىرایلى،  ئۇالر سىزنى تۇتۇپ 

،  قاچان مېنىڭ مىدىرلىمىغىنىمنى تۇرسۇن،  دەیدۇ. ئۇ؛ مېنى ناماز ئوقۇغىلى قویۇڭالر
كۆرسهڭالر،  ئۇ چاغدا ئهزالىرىم ئارام تېپىپ،  خاتىرجهم بولۇپ قالغان بولىدۇ،  
ئاندىن مېنىڭ سهجدە قىلىشىمنى كۈتۈپ تۇرۇڭالر،  قاچان سهجدىگه بارسام،  ئۇ 
ۋاقىتتا مهن دۇنیادىن پۈتۈنلهي یوقاپ كېتىمهن،  دەل شۇ چاغدا سىلهر مېنى نېمه 

ىلساڭالر ئىختىیارىڭالر،  دەیدۇ. ئۇ نامازغا تۇرىدۇ،  دوختۇر كېلىپ ئۇنىڭ سهجدە ق
قىلىشىنى كۈتۈپ تۇرىدۇ،  ئۇ سهجدىگه بارغاندا ھهرە بىلهن ئۇنىڭ پاچىقىنى 
ھهرىدەپ كېسىدۇ،  ئۇ توۋلىمایدۇ،  بهلكى: ئالالھتىن باشقا ئىالھ یوق،  ئۇنىڭ رەب 

ئىكهنلىكىگه،  ۋە مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنىڭ  ئىكهنلىكىگه،  ئىسالمنىڭ ھهق دىن
ئالالھنىڭ پهیغهمبىرى ئىكهنلىكىگه رازى بولدۇم،  دەیدۇ. ئۇ بىرەر قېتم ۋارقىراپ 
سالمایال ھۇشىدىن كېتىدۇ. ئۇ ھۇشىغا كهلگهندە،  ئۇالر ئۇنىڭ پاچىقىنى ئهكىلىپ 

مهن سهن بىلهن  ئۇنىڭغا كۆرسىتىدۇ. ئۇ پاچىقىغا قاراپ: ئالالھ بىلهن قهسهمكى، 
ھارام ئىش تهرەپكه مېڭىپ باقمىدىم،  كېچىلىرى سهن بىلهن ئالالھ ئۈچۈن قانچىلىك 
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ناماز ئوقۇغانلىقىمنى ئالالھ ئوبدان بىلىدۇ،  دەیدۇ. ئۇنىڭ ھهمراھلىرىدىن بىرى: ئى 
ئۇرۋە،  مۇبارەك بولسۇن! بهدىنىڭدىن بىر ئهزا سهندىن ئىلگىرى جهننهتكه 

. ئۇ بۇنى ئاڭالپ: ئالالھ بىلهن قهسهمكى،  ھېچكىم ماڭا بۇنىڭدىن كېتىۋالدى،  دەیدۇ
  یاخشىراق تهزىیه بىلدۈرۈپ باقمىدى،  دەیدۇ. 

ھهسهن رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ نامازغا تۇرسا بهدەنلىرى تىترەپ،  چىرایى سارغىتىپ 
دا كېتهتتى. ئۇنىڭدىن بۇ ھهقته سورالغاندا،  ئۇ: بىلهمسىلهر؟ مهن ھازىر كىمنىڭ ئالدى

  تۇرىۋاتىمهن؟! دەپ جاۋاب بهرگهن. 
ئۇنىڭ دادىسى ئهلى رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ تاھارەت ئالغاندا بهدىنلىرى تىترەپ 
كېتهتتى. ئۇنىڭدىن بۇ ھهقته سورالغاندا،  ئۇ: ھازىر مهن شۇنداق بىر ئامانهتنى 

بۇ كۆتىرىۋاتىمهنكى،  بۇ ئامانهت ئاسمانالرغا ۋە زىمىنغا تهڭلهنگهن ئىدى،  ئۇالر 
ئامانهتنى كۆتۈرگىلى ئۇنىمىغان،  كۆتۈرۈشتىن قورققان ئىدى. مانا مهن ئۇنى كۆتۈردۈم،  

  دەپ جاۋاب بهرگهن. 
باشقىالر ھاتهم ھهسهم رەھىمهھۇلالھدىن نامازدا قانداق قورقىسىز؟ دەپ سورىغاندا،  

الدىمدا،  دەپ تهكبىر ئېیتىمهن،  كهئبىنى ئ» ئالالھ اكبر«ئۇ: ناماز ئوقۇماقچى بولسام،  
سىراتنى قهدىمىم ئاستىدا،  جهننهتنى ئوڭ تهرىپىمدە،  دوزاخنى سول تهرىپىمدە،  
ئۆلۈم پهرىشتىسىنى ئارقامدا ۋە ئالالھ تهرەپتىن ئهۋەتىلگهن بىر پهرىشته نامىزىم 
ھهققىدە ئویالۋاتىدىغۇ،  دەپ خىیال قىلىمهن ۋە بۇ نامازنى مهن ئوقۇغان ئهڭ ئاخىرقى 

گۇمان قىلىمهن. ئالالھقا ئۇنى ئۇلۇغالش بىلهن تهكبىر ئېیتىمهن،  نامازغۇ،  دەپ 
ئایهتلهرنىڭ مهنىسىنى ئویالپ تۇرۇپ قىرائهت قىلىمهن،  خۇزۇئ بىلهن رۇكۇ قىلىمهن،  
خۇشۇئ بىلهن سهجدە قىلىمهن،  نامىزىمدا ئالالھتىن قورقۇپ،  ئۇنىڭ رەھمىتىنى 

مىزىمنىڭ قوبۇل قىلىنغان یاكى ئۈمىد قىلىمهن،  ئاندىن ساالم بېرىمهنۇ،  نا
  قىلىنمىغانلىقىنى ئۇقمایمهن،  دەپ جاۋاب بهرگهن. 

مۆمىنلهرگه ئۇالرنىڭ دىللىرى ئالالھنىڭ زىكرىگه « ئالالھ مۇنداق دەیدۇ: 
  ئایهت). -16(سۈرە ھهدىد،  » ئېرىیدىغان ۋاقىت یهتمىدىمۇ؟

ۇلمان بولغان ۋاقتىمىز ئىبنى مهسئۇد رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دېگهن: بىزنىڭ مۇس
بىلهن بۇ ئایهت نازىل بولغان ۋاقىتنىڭ ئوتتۇرىسىدا پهقهت تۆت یىل پهرق بار ئىدى. 
ئالالھ بىزگه كایىدى،  بىز ئالالھتىن جایىدا قورقماي،  ئۇنىڭ ئهیىبلىشىگه 

مۆمىنلهرگه « ئۇچرىغانلىقىمىزدىن ئۆكۈنۈپ یىغالشتۇق. بىز ئۆیلىرىمىزدىن چىقىپ،  
دېگهن » دىللىرى ئالالھنىڭ زىكرىگه ئېرىیدىغان ۋاقىت یهتمىدىمۇ؟ ئۇالرنىڭ

بىرىمىزنى ئهیىبلهشتۇق. بىر ئادەم  -ئالالھنىڭ سۆزىنى ئاڭلىمىدىڭمۇ؟ دەپ بىر
  یىغالپ ھۇشىدىن كهتتى.  -ئالالھنىڭ بىزگه كایىغانلىقىنى ئاڭالپ،  یىغالپ

لهۋاتقانلىقىنى ھىس ئهي بۇرادەر! ئالالھنىڭ بۇ ئایهت بىلهن سىزنىمۇ ئهیىب
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  قىلىۋاتامسىز؟ ئالالھنىڭ ئهیىبلىشىدىن خىجىل بولمایۋاتامسىز؟
ئىمام غهززالىي مۇنداق دېگهن: ئۈچ ئورۇندا،  یهنى قۇرئان ئوقۇغاندا،  نامازغا 
تۇرغاندا ۋە ئۆلۈمنى ئهسلىگهندە قهلبىڭنى جهمئى قىل(دىققىتىڭنى یىغ)،  ئهگهر بۇ 

قىاللمىساڭ،  ئالالھتىن ساڭا قهلب بىلهن ئىھسان ئورۇنالردا قهلبىڭنى جهمئى 
  قىلىشنى تېلىگىن،  چۈنكى سهندە قهلب یوق ئىكهن!

سهن «پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بىزگه مۇنداق دەپ نهسىھهت قىلىدۇ: 
  ».ۋىدالىشىۋاتقان ئادەمدەك ناماز ئوقۇغىن

ىدەك ناماز سىز پۈتۈن ئۆمرىڭىزدە بىرەر قېتىم ۋىدالىشىۋاتقان ئادەمنىڭ نامىز
  ئوقۇپ باققانمۇ؟!

  ئادەملهرنىڭ نامازدىكى دەرىجىلىرى
  ئادەملهر نامازدا بهش دەرىجىگه بۆلۈنىدۇ،  ئۇالر: 

بىرىنچى،  نامازنى،  نامازنىڭ ۋاقتىنى،  تاھارەتنى،  نامازنىڭ رۇكۇ،  سهجدە ۋە 
ىغانالر قىیام كهبى ئاشكارە ئهركانلىرىنى ۋە نامازدىكى خۇشۇئنى مۇھاپىزەت قىلماید

  بولۇپ،  بۇنداق ئادەملهر پۈتۈن ئالىمالرنىڭ ئىجماسىدا جازاغا ئۇچرایدۇ. 
ئىككىنچى،  تاھارەتنى،  نامازنى ۋە نامازنىڭ ئاشكارە ئهركانلىرىنى مۇھاپىزەت 
قىلىدىغان،  لېكىن نامازنى خۇشۇئ بىلهن ئوقۇمایدىغان كىشىلهر بولۇپ،  بۇنداق 

  ىق ھىساب ئېلىنىدۇ. كىشىلهرنىڭ نامىزى ھهققىدە قاتت
ئۈچىنچى،  نامازنىڭ ۋاقتىنى،  تاھارەتنى ۋە ئاشكارە ئهركانلىرىنى مۇھاپىزەت 
قىلىدىغان،  شهیتان بىلهن جىھاد قىلىپ،  بهزىدە خۇشۇئ قىلىدىغان،  یهنه بهزىدە 

پات شهیتان ئوغرىلىۋالىدىغان -سهھۋەنلىك ئۆتكۈزۈپ قویىدىغان،  نامىزىنى پات
بۇنداق كىشىلهرگه ناماز ۋە جىھادنىڭ ئهجرىدىن ئىبارەت ئىككى  كىشىلهر بولۇپ، 

  ئهجىر بولىدۇ. 
تۆتىنچى،  ناماز ۋاقتىنى،  تاھارەتنى،  نامازنىڭ ئاشكارە ئهركانلىرىنى مۇھاپىزەت 
قىلىدىغان ۋە نامىزىنى خۇشۇئ بىلهن ئوقۇیدىغان كىشىلهر بولۇپ،  مۇسۇلمانالرنىڭ 

  ۇر. ئىچىدە بۇنداق كىشىلهر نادىرد
بهشىنچى،  نامازنىڭ ۋاقتىنى،  تاھارەتنى ۋە نامازنىڭ ئاشكارە ئهركانلىرىنى 
مۇھاپىزەت قىلىدىغان،  بۇنىڭدىن ئاشۇرۇپ ئۆزىنىڭ قهلبىنى ئېلىپ ئالالھقا 
تاپشۇرىدىغان،  ئۆزىنى دۇنیادا ئهمهس،  بهلكى ئالالھ بىلهن مۇڭداشقان ھالهتته 

خۇرسهنلىكىم «ۇ پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم: تاپىدىغان كىشىلهر بولۇپ،  بهلكىم ب
  دېگهن سۆزىدە ئىشارە قىلىنغان كىشىلهر بولسا كېرەك. » نامىزىمدا قىلىندى

ئهي ئوقۇرمهن بۇرادەر،  نامازدا خۇشۇئ قىلىشنىڭ بۇ دەرىجىسىگه یىتهلهمسىز؟ 
  ئالالھنىڭ ئالدىدا تۇرۇشنىڭ لهززىتىدىن بىر بهھىرلىنىپ بېقىڭ!
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  شۇئنى قانداق ھاسىل قىلىسىز؟نامىزىڭىزدا خۇ
  نامازدا خۇشۇئنى ھاسىل قىلىشنىڭ ئىككى ئۇسۇلى بار:

بىرىنچى،  قهلبتىن دۇنیانى چىقىرىۋېتىش ۋە شهھۋەتلهردىن،  گۇناھ 
  مهئسىیهتلهردىن قول ئۈزۈش.

ئىبنى ئهتا مۇنداق دېگهن: دۇنیا ئىگهللىۋالغان قهلب قانداقمۇ نۇرلىنالىسۇن؟! 
هن قهلب قانداقمۇ ئالالھ تهرەپكه یول ئااللىسۇن؟! غهپلهت شهھۋەتكه دۈم چۈشك

  نىجاسهتلىردىن پاكالنمىغان قهلب قانداقمۇ ئالالھنىڭ ھۇزۇرىغا داخىل بواللىسۇن؟!
بىر ئادەم ئىمام ئهھمهدنىڭ یېنىغا كىلىپ: ئى ئىمام ئهھمهد! مهن تاھارىتىمنى 

هھهر تۇرماقچى بولۇپ،  یهڭگۈشلهپ كىچىسى ناماز ئوقۇماق ۋە بامدات نامىزىغا س
بالدۇر ئۇخالیمهنۇ،  لېكىن،  ئویغىنالمایمهن،  دېگهندە،  ئىمام ئهھمهد ئۇنىڭغا: 
گۇناھلىرىىڭ سېنى چۈشهپ قویۇپتۇ،  كۈندۈزلىرى ئالالھقا ئاسىیلىق قىلىپ 
سېلىشتىن ساقالنساڭ،  كېچىسى تۇرۇپ كېچه نامىزىنى ئوقۇیاالیسهن ۋە بامدات 

  ۇراالیسهن،  دېگهن. نامىزىغىمۇ سهھهر ت
ئېغىر تاماقالرنى یهپ یېتىش قانچىلىغان كىشىلهرنى كىچىسى ناماز ئوقۇشتىن 
توسۇپ قویغان،  ھارامالرغا قاراش قانچىلىغان كىشىلهرنى كۈندۈزلىرى روزا تۇتۇشتىن 

  ھه! -توسۇپ قویغان
،  دۇنیاغا تویۇنۇش ۋە دۇنیاغا مهشغۇل بولۇش خۇددى قۇشقاچ ئۇۋا تۇتقان دەرەخ

دېرىزىسىنى توسۇپ تۇرغان یاتاقتا دەرس تهكرارالۋاتقان ئوقۇغۇچىنىڭ مىسالىغا 
ئوخشایدۇ. ئۇ قاچان دىققىتىنى مهركهزلهشتۈرۈپ دەرس تهكرارلىماقچى بولسا،  
قۇشقاچالر ئۇنى بىئارام قىلىدۇ. شۇنىڭ بىلهن ئۇ قولىغا بىر تایاقنى ئېلىپ دەرەخكه 

ۇ. ئۇ قایتىپ كىلىپ،  یهنه كىتابىنى ئېچىپ دەرس ئۇرىدۇ،  قۇشقاچالر ئۇچۇپ كېتىد
تهكرارلىماقچى بولۇپ تۇرۇشىغا،  قۇشقاچالر یهنه قایتىپ كىلىپ ۋىچىرالشقا 
باشالیدۇ. نهتىجىدە بۇ ئوقۇغۇچىنىڭ دادىسى كىلىپ: ئهي ئوغلۇم،  دەرەخنى 

دەر! كىسىۋەتسهڭال قۇشقاچالرنىڭ بىئارام قىلىشىدىن قۇتۇلىسهن،  دەیدۇ. ئهي بۇرا
قهلبىڭىزدە یىلتىز تارتقان شهھۋەت دەرىخىنى یىلتىزى بىلهن قۇمۇرىۋېتىڭ،  ئاندىن 

  نامازنى خۇشۇئ بىلهن ئوقۇیاالیسىز. 
ئىككىنچى،  نامازدىكى قىیام،  رۇكۇ ۋە سهجىدىگه ئوخشاش زاھىرى ھهركهتلهرنى 

  چۈشىنىڭكى،  نامازدىكى ھهربىر ھهركهتنىڭ قهلبىڭىزدە تهسىرى بولسۇن. 
  امازدا خۇشۇئنى ھاسىل قىلىش سهۋەبلىرىدىن:ن

بىرىنچى،  تاھارەت ئېلىڭ: تاھارەتنى شۇقهدەر چىرایلىق ئېلىڭكى،  ئۇ 
بهدىنىڭىزدىكى پاسكىنىلىقالرنى تازىالش بىلهن بىرگه،  قهلبىڭىزنىمۇ پاكلىسۇن. 

قاچانكى بىر بهندە تاھارەت ئېلىپ «پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن: 
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ىنى چایقىسا،  گۇناھلىرى ئېغىزىدىن چىقىپ كىتىدۇ،  قولىنى یۇسا،  گۇناھلىرى ئاغز
تىرناقلىرىنىڭ ئاستىدىن چىقىپ كېتىدۇ،  یۈزىنى یۇسا،  گۇناھلىرى كۆزىنىڭ 
قۇیرۇقىدىن چىقىپ كېتىدۇ،  بېشىغا مهسھى قىلسا،  گۇناھلىرى قۇلىقىنىڭ 

ىرى پاچىقىنىڭ تىرناقلىرى ئاستىدىن چىقىپ كېتىدۇ،  پاچىقىنى یۇسا،  گۇناھل
  ). 4/348(ئىمام ئهھمهد،  » ئاستىدىن چىقىپ كېتىدۇ

تاھارەت ئالماقچى بولغىنىڭىزدا بۇ ھهدىسنى ئهسلهپ تۇرۇڭ،  مانا بۇ نامازدا 
  خۇشۇئ ھاسىل قىلىشنىڭ بىرىنچى قهدىمى. 

ئىككىنچى،  ئهۋرەتنى یۆگهڭ: ئهرلهرگه نىسبهتهن كىندىكىدىن تىزىغىچه،  
رغا نىسبهتهن یۈزى ۋە ئالقىنىدىن باشقا ئومۇمى بهدىنى ئهۋرەت ھېسابلىنىدۇ. ئایالال

بىز ھهقىقى تهۋبه ۋە ئالالھقا بولغان چىن ئىخالسىمىز ئارقىلىق ئاشكارا ۋە یۇشۇرۇن 
  ئهۋرەتلىرىمىزنى یۆگهشكه تىرىشایلى.

  دېگهن ئىسمىنىڭ مهنىسىنى،» الكبیر«ئۈچىنچى،  تهكبىر ئېیتىش،  ئالالھنىڭ 
یهنى ئالالھتىن ئۆزگه قۇدرەتلىك،  كاتتا زات یوق دېگهن مهنىنى كۆڭلىڭىزدە 

  ساقلىشىڭىز كېرەك.
دەپ قویۇپ،  كۆڭلىڭىزدە ئالالھتىنمۇ » ئالالھ اكبر (ئالالھ كاتتىدۇر)«تىلىڭىزدا 

چوڭ بىلىدىغان كىشىڭىزنى زىكرى قىلىش یاكى دۇنیانىڭ پانى نىئمهتلىرىنى 
ئارقىلىق یالغانچىلىق قىلماڭ. ناماز ھهركهتلىرى ئارىسىدا ئالالھتىن چوڭ بىلىش 

دەپ تهكبىر ئېیتقان ۋاقتىڭىزدا یۇقىرىدىكى مهنانى ئهسلهڭ. شۇنداق » ئالالھ اكبر«
قىلغاندا نامازدا سهھۋەنلىك ئۆتكۈزمهیسىز،  دۇنیا ھهققىدە تهپهككۇر قىلمایسىز،  

  از ئوقۇیسىز. بهلكى ھهممىدىن كاتتا ئالالھتىن قورقۇپ تۇرۇپ نام
تۆتىنچى،  قولنى كۆتۈرۈش ۋە دۇنیانى ئارقىغا چۆرىۋېتىش. سىز ئایىغىڭىزنى 
سېلىۋېتىپ،  نامازگاھقا كىرگهن ۋاقتىڭىزدا ئایىغىڭىز بىلهن دۇنیانى،  دۇنیا 

  شهھۋەتلىرىنى ۋە مهشغۇالتلىرىنى سېلىپ تاشالڭ. 
. شۇڭالشقا ئۆرە نامازنى ئۆرە تۇرۇپ ئوقۇش ناماز رۇكىنلىرىدىن بىر رۇكىن

تۇراالیدىغان ئادەمنىڭ ئولتۇرۇپ ناماز ئوقۇشى جائىز ئهمهس،  ئهگهر ئۇ كىشى 
شۇنداق قىلغان بولسا نامىزى بىكار بولۇپ كېتىدۇ. ئالالھ تهئاال مۇنداق دەیدۇ: 

(سۈرە بهقهرە،  » ئالالھنىڭ ھۇزۇرىدا (یهنى نامازدا) ئىتائهتمهنلىك بىلهن تۇرۇڭالر«
  ئایهت). -238

نامازدا ئىككى كۆزنى ئاسمانغا قارىتىپ تۇرماستىن،  بهلكى سهجدە قىلىدىغان 
ئورۇنغا قاراپ تۇرۇش ۋە باش ئالالھ ئۈچۈن تۆۋەنگه ساڭگىالپ تۇرۇشى كېرەك. شۇ 

دەل نامازدىكى -یادىڭىزدا بولسۇنكى،  قىیامهت كۈنى ئالالھنىڭ ئالدىدا تۇرۇش بولسا 
ئۇ كۈندە (یهنى قىیامهت كۈنىدە) ئىنسانالر «ەیدۇ:تۇرۇش ھالىتىدۇر. ئالالھ مۇنداق د
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  ئایهت).  -6(سۈرە مۇتهففىفىین،  » ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارىنىڭ ھۇزۇرىدا تىك تۇرىدۇ
بېشىڭىزنى تۈۋەنگه ئىگىپ،  سهجدە قىلىدىغان جایىڭىزغا قاراپ تۇرۇڭ،  ئوڭ 

خۇشۇئ بىلهن  قولىڭىزنى سول قولىڭىزنىڭ ئۈستىگه قویۇڭ. مانا بۇالر نامازنى
ئوقۇشنىڭ ۋە ئالالھ بىلهن بولىدىغان ئهدەپنىڭ تهلهپلىرى جۈملىسىدىندۇر. 
بىلىشىڭىز كېرەككى،  ئالالھ سىزنىڭ نامىزىڭىزغا قاراپ تۇرىدۇ. ئویالپ بېقىڭ،  سىز 
دۇنیا خىزمهتلىرىدىن بىر خىزمهتنى قىلىۋاتقان بولسىڭىز،  باشلىقىڭىز بېشىڭىزدا 

رەر پادىشاھ سىزدىن بىر ئىشنى تهلهپ قىلىپ،  ئۆزى سىزنى قاراپ تۇرسا یاكى بى
  نازارەت قىلىپ تۇرسا،  سىز بۇ ئىشنى قانداقراق ئادا قىالرسىز؟!

ئاندىن كېیىن سۈرە فاتىھهنى خۇشۇئ ۋە تهپهككۇر بىلهن ئوقۇڭ،  قېنى تۈۋەندىكى 
ن نامازنى مه«ھهدىسى قۇددۇسىیگه قوالق سېلىڭ،  بۇ ھهدىسته ئالالھ مۇنداق دەیدۇ: 

دېسه،   الْحمد للّه رب الْعالَمني بهندەم بىلهن ئۆزەم ئوتتۇرىسىدا ئىككىگه بۆلدۈم،  ئۇ بهندە:
دېسه،  ئالالھ: بهندەم ماڭا  الرحمنِ الرحيمِ ئالالھ: بهندەم ماڭا ھهمدى ئېیتتى،  دەیدۇ.

إِياك لالھ: بهندەم مېنى ئۇلۇغلىدى،  دەیدۇ. دېسه،  ئا َالك يومِ الدينِسانا ئېیتتى،  دەیدۇ. م
اكوإِي دبعَنْسَتِعیُن دېسه،  ئالالھ: مانا بۇ مهن بىلهن بهندەم ئوتتۇرىسىدىكى ئىش،   ن

دېسه،   اهدنا الصراطَ املُستقيم صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَريِ املَغضوبِ علَيهِم والَ الضالِّني دەیدۇ.
ئالالھ: مانا بۇ مهن بىلهن بهندەم ئوتتۇرىسىدىكى ئىش،  بهندەمگه تېلىگهن 

  ). 2953،  تىرمىزى 876(مۇسلىم » نهرسىسىنى بېرىمهن،  دەیدۇ
ئهي بۇرادەر! قاراڭ،  ئالالھ سىزگه جاۋاب بېرىۋاتىدۇ،  تىلهكلىرىڭىزگه جاۋاب 

ۇ. ئالالھ بىلهن قهسهمكى،  ئهگهر قایتۇرىۋاتىدۇ،  ھاجهتلىرىڭىزنى راۋا قىلىۋاتىد
شهھۋەت ۋە مهئسىیهتلهر بولمىسىدى،  ئالالھنىڭ بىزگه گهپ قىلغانلىقىدىن خۇرسهن 

  بولۇپ،  قهلبلىرىمىز چوقۇم یایراپ كهتكهن بوالر ئىدى. 
ئایهتلهرنى ئوقۇۋاتقاندا تهپهككۇر بىلهن دىققهتنى یېغىپ،  مهنىلىرىنى ئویالپ 

دېگهن ئایهتنى ئوقۇغاندا،  ئالالھنىڭ سىزگه ئىنئام  للّه رب الْعالَمني الْحمد تۇرۇپ ئوقۇڭ:
ساناقسىز نىئمهتلىرىنى،  سىزنى یارىتىپ رىزىق بېرىۋاتقان،  سىزگه  -قىلغان سان

جان ئاتا قىلىپ دۇنیاغا كهلتۈرگهن،  سىزنى ئۆلتۈرۈپ ئاندىن یهنه تىرىلدۈرىدىغان 
ئایىتىنى الرحمنِ الرحيمِ ىشىۋاتقانلىقىڭىزنى ئهسلهڭ. ئالالھ بىلهن پىچىرلىشىپ سۆزل

ئوقۇغاندا،  ئالالھنىڭ بهندىلىرىگه دۇنیا ۋە ئاخىرەتته رەھمىتىنىڭ كهڭرىلىكىنى،  
ئالالھنىڭ بهندىلىرىگه مىھرىبان ئانىنىڭ بالىسىغا بولغان رەھمىتىدىنمۇ 

ئایىتىنى ئوقۇغاندا  الدينِمالك يومِ رەھمهتلىكرەك ئىكهنلىكىنى ھىس قىلىڭ،  
كۆڭلىڭىزگه قىیامهت كۈنىنى كهلتۈرۈڭ،  ئۇ كۈندە ھهربىر جان ئىگىسىگه قىلغان 
ئهمهللىرىنىڭ مۇكاپات جازاسى تولۇق بېرىلىدۇ. ئۇالرغا زۇلۇم قىلىنمایدۇ... باشقا 
ئایهت ۋە سۈرىلهرنىمۇ مانا مۇشۇنداق ئوقۇڭ،  شۇنى بىلىڭكى،  سىز سۈرە فاتىھهنى 
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وقۇغاندا تۆۋەندىكى ئۈچ تۈرلۈك ئادەمنىڭ بىرى بولىسىز: بىرى،  تىلى ئ
ئۆزىگه زۇلۇم قىلغۇچىدۇر؛ یهنه بىرى،   -ھهركهتلىنىۋاتقان،  قهلبى غاپىل ئادەم،  بۇ ئۆز

ھۇزۇرى قهلب بىلهن تىلى ھهركهتلىنىۋاتقان ئادەم،  بۇ ئوتتۇرىدىكى ئادەمدۇر؛ یهنه 
ھىس قىلىپ،  ئاندىن تىلى بۇ مهنىلهرنى ئىپادىلىگهن  بىرى،  ئاۋۋال قهلبى مهنىلهرنى

  ئادەم،  مانا بۇ ئادەم ئالالھنىڭ ئىزنى بىلهن یاخشىلىققا ئالدىرىغۇچى ئادەمدۇر. 
تىل قىرائهت قىلىشتىن ئىلگىرى قهلبنىڭ مهنىلهرنى ھىس قىلىشى قانداق 

  ئهمهلگه ئاشىدۇ؟
  بۇ تۆۋەندىكىدەك بىر نهچچه ئىشالر بىلهن بولىدۇ:

  بىرىنچى،  قۇرئانى كهرىمنى(پۈتۈن) یاكى ئىمكانىتىنىڭ یېتىشىچه یادالش؛
  ئىككىنچى،  یادلىغانلىرىنى چۈشىنىش؛

ئۈچىنچى،  قهلبنى مهئسىیهتتىن پاكالش ۋە ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ئالالھ 
  ئۈچۈن ھهقىقى تهۋبه قىلىش.

مېھرىبان ئىگهم ئالالھ! نامازدا قىرائهت قىلغان ۋاقىتتا ئۆزىڭىزگه ئېیتىڭكى،  ئهي 
ساناالر بولسۇن،  ئهگهر سهن مېنى  -مېنى بۇ ئورۇنغا مۇۋەپپهق قىلغىنىڭغا ھهمدۇ

ھىدایهت قىلمىغان بولساڭ،  مېنىڭ قامىتىم مهڭگۈ ئىگىلمىگهن بوالر ئىدى،  ئهمدى 
ئۇ سهندىن باشقا ھهرقانداق كىشىگه مهڭگۈ ئىگىلمهیدۇ. ئهي بۇرادەر! قامىتىڭىز بىلهن 

رگه قهلبىڭىزنىمۇ ئېگىشكه تىرىشىڭ،  شۇنداق قىلسىڭىز زاھىرىڭىز بىلهنمۇ،  بى
دەڭ! بۇ » سۇبھانه رەببىیهلئهزىم«باتىنىڭىز بىلهنمۇ خۇشۇئ مۇكهممهللىشىدۇ. 

كهلىمىنىڭ مهنىسى ئالالھنى بارچه كهمچىلىك،  نوقساندىن پاك دەپ بىلىش ۋە ئۇنى 
ېگهنلىكتۇر. بهرھهق! ئۇ ھهقىقى ئۇلۇغ،  بارچه كامالى سۈپهتلهر بىلهن سۈپهتلهش د

نوقساندىن خالىي زاتتۇر. بارچه ئۇلۇغلۇق،  بۈیۈكلۈك ۋە شاھىنشاھلىق  -ئهیىپ
  ئۇنىڭغا خاستۇر. 

سهجدە قىلىۋاتقان ۋاقتىڭىزدا تۇپراقنىڭ تۇپراق ئۈستىدە سهجدە قىلىۋاتقانلىقىنى 
نهرسه ئهسلىگه ئهسلهڭ،  بۇنىڭدىن ئهجهبلىنىشنىڭ ھاجىتى یوق. چۈنكى ھهر

قایتىدۇ ئهمهسمۇ؟! پهرۋەردىگارىڭىزغا كۆپلهپ تهسبىھ ئېیتىڭ،  تىلىڭىز تهسبىھ 
بىلهن مهشغۇل بولۇشتىن ئىلگىرى ئۇنىڭ مهنىسى قهلب ۋە ۋىجدانىڭىزدا ئورۇن 
ئالسۇن. بىلىشىڭىز كېرەككى بهندىنىڭ پهرۋەردىگارى بىلهن ئهڭ یېقىن ۋاقتى ئۇنىڭ 

دۇر. سىز ئالالھقا بهدىنىڭىز بىلهن یېقىنلىشىپ،  سهجدە قىلىۋاتقان ۋاقتى
قهلبىڭىزنىڭ یىراق بولۇشىدىن،  دۇنیا ۋە دۇنیا مهشغۇالتلىرىغا بهنت بولۇپ 
كېتىشىدىن ھهزەر ئهیلهڭ. سهجدىدە كۆپ دۇئا قىلىڭ،  ئالالھقا یېلىنىڭ،  مانا بۇ 

  چاغ دۇئا ئىجابهت قىلىنىش مۇمكىنلىكى ئهڭ كۈچلۈك بولغان چاغدۇر.
تهسبىھ ئېیتىش تهشنالىقى ۋە ئۇنىڭغا  -ئالالھ بىلهن ئۇچرىشىش،  ئۇنىڭغا زىكرى
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بولغان مۇھهببهت ئوتلىرى بىر قېتىملىق سهجدە بىلهنال ئۆچمهیدۇ. شۇڭالشقا 
تهشناالرنىڭ تهشنالىقىنى قاندۇرۇش،  رەببى ئالدىدا ئىگىلىپ،  ئىبادەت بىلهن 

نچلىق بىرىش ئۈچۈن یهنه بىر قېتىم سهجدە مهشغۇل،  یالقۇنلۇق قهلبكه ئاراملىق،  تى
قىلماي بولمایدۇ. ئهگهر بهندە پۈتۈن ھایاتىنى پهرىشتىلهرگه ئوخشاش رەببى ئۈچۈن 
سهجدە بىلهن ئۆتكۈزسىمۇ،  ئۇ ئاتا قىلغان نىمهتلهرگه الیىق شۈكرى قىلىپ 

ى،  ئۇ بواللمایدۇ. لېكىن ئالالھ بهندىلىرىگه شۇنداق مېھرىبان ۋە شهپقهتلىك ئىكهنك
بهندىلهرنىڭ ئهمىلى ئاز بولسىمۇ،  ئۇنى قوبۇل قىلىپ كۆپ ئهجىر بېرىدۇ. بىرىنچى 
رەكئهت نامازنى یۇقىرىدا ئېیتىپ ئۆتكىنىمىزدەك ئاخىرالشتۇرغان بولسىڭىز،  
ئىككىنچى رەكئهتنىمۇ بىرىنچى رەكئهتكه ئوخشاش،  بهلكى ئۇنىڭدا تېخىمۇ خۇشۇئ 

اۋۇ سۆزنى ئاڭالڭ: كىمكى زىیادە قىلمىسا،  ئۇ ۋە ھۇزۇرى قهلب بىلهن ئوقۇڭ. م
كهمچىلىك ئۆتكۈزگهن بولىدۇ. ئىككىنچى رەكئهتنى ئوقۇپ بولۇپ ئولتۇرۇڭ ۋە 

نى ئوقۇڭ. ئالالھنىڭ ئۇلۇغلۇقىنى ھىس قىلىشقا تىرىشىڭ. ئهي ئاجىز،  » ئهتتهھهییاتۇ«
م بېرىۋاتىسهن! پهرۋەردىگارىڭغا ساال -بىچارە بهندە،  سهن ھهممىدىن باي بولغان زات

سهن ئۇنىڭغا قهلبىڭنى باشقا یهردە قویۇپ تۇرۇپ،  تىلىڭ بىلهنال ساالم بهرسهڭ 
دېگهن بۇ كهلىمه ساالم ئىبارىلىرىنىڭ ھهممىسىنى » ئهتتهھهییات«دۇرۇس بوالرمۇ؟! 

ئۆزىگه جۇغلىغان بىر كهلىمه بولۇپ،  ئۇنىڭدا ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ئالالھنى 
دەڭ. بۇ: ئى » ۋەسسهلهۋاتۇ ۋەتتهییىباتۇ«ئۇلۇغالش بار. ئاندىن ھۆرمهتلهش ۋە 

پهرۋەردىگارىم! پۈتۈن پاكلىق،  یاخشىلىق ساڭا خاستۇر ۋە سېنىڭدىندۇر،  مېنىڭ 
تىلهكلىرىم ۋە پۈتۈن ئهمهللىرىم سېنىڭ رازىلىقىڭ  -ھازىر ئوقۇۋاتقان نامىزىم،  دۇئا

هد! ئېیتقىنكى،  مېنىڭ نامىزىم،  ئى مۇھهمم«ئۈچۈن دېگهنلىكتۇر. ھهم شۇنىڭدەك 
ئىبادەتلىرىم)  -قۇربانلىقىم،  ھایاتىم ۋە ماماتىم (دۇنیادا قلغان یاخشىلىقلىرىم ۋە تائهت

ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ئالالھ ئۈچۈندۇر. ئالالھنىڭ شېرىكى یوقتۇر. مهن شۇنىڭغا 
-162(سۈرە ئهنئام » (یهنى یالغۇر ئالالھقىال خاس ئىبادەت قىلىشقا) بۇیرۇلدۇم...

  ئایهتلهر). -163
ئاندىن كېیىن ئىنسانالرنىڭ یاخشىسى مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمغا ساالم بېرىڭ. 

دەڭ. » ئهسساالمۇ ئهلهیكه ئهییۇھهننهبىییۇ ۋەرەھمهتۇلالھى ۋەبهرەكاتۇھ«یهنى 
ھهدىسته خهۋەر قىلىنغاندەك پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭمۇ سىزگه ساالم 

  نلىقىنى ئهسلهڭ.قایتۇرىدىغا
پهرۋەردىگارىڭىزغا ۋە پهیغهمبىرىڭىزگه ساالم قىلدىڭىزمۇ؟ بۇ چاغدا قىممىتىڭىز 

جىنالر،   -یۇقىرى كۆتۈرۈلۈپ،  قهدرىڭىز ئاشىدۇ. ئاندىن ئۆزىڭىزگه ۋە (ئىنس
پهرىشتىلهر ۋە ئۇالردىن باشقا ئالالھقا ئىبادەت قىلغۇچى شهیئىلهردىن بولغان) 

ىڭىز ئىچىدىكى سالىھالرغا ساالم بېرىشكه الیىق بولىسىز. بۇ مۇسۇلمان بۇرادەرلىر
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دەڭ. ئاندىن كۆرسهتكۈچ » ئهسساالمۇ ئهلهینا ۋەئهال ئىبادىلالھىسسالىھىین«چاغدا 
ئهشھهدۇئهنال ئىالھه ئىللهلالھۇ ۋەئهشھهدۇئهننه «بارمىقىڭىزنى كۆتۈرۈپ: 

ال سوراپ باقاي،  دەڭ. مهن سىزدىن بىر سۇئ» مۇھهممهدەن ئهبدۇھۇ ۋەرەسۇلۇھۇ
ئالالھنىڭ ۋەھدانىیىتىنى ئىسپاتالیدىغان دەلىللهرنى كۆرگهنمىدىڭىز؟ كۆرمهي تۇرۇپ 
سىزنىڭ سوت مهھكىمىسىگه بېرىپ،  گۇۋاھلىق بېرىشىڭىز ئاقارمۇ؟ سىز كۆرمهي 
تۇرۇپ ئالالھتىن باشقا ئىالھنىڭ یوقلىقىغا قانداق گۇۋاھلىق ئېیتىسىز؟ جاۋاب شۇكى،  

سۇبھانهھۇ ۋەتهئهالنىڭ ۋەھدانىیىتىنى ئىسپاتالیدىغان دەلىللهرنى سىز ئالالھ 
كۆردىڭىز،  سىزنىڭ ئالالھنىڭ یالغۇزلۇقىنى خۇددى كۆرگهندەك،  بهلكى ئۇنىڭدىنمۇ 
كۈچلۈكرەك جهزىملهشتۈرىشىڭىز كېرەك. سىز مۇنۇ سۆزنى ئىسىڭىزدە چىڭ ساقالڭ: 

  ۆرسىتىدىغان روشهن ئاالمهتلهر بار.یىگانىلىقىنى ك -ھهربىر شهیئىدە ئالالھنىڭ یهككه
تىلىڭىز،  قهلبىڭىز بىلهن شاھادەت ئېیتقاندا بارمىقىڭىزنى كۆتۈرۈڭ،  چۈنكى 
گۇۋاھلىق ئۈچۈن ئىككى نهرسه بولمىسا بولمایدۇ. ئاندىن پهیغهمبىرىڭىز مۇھهممهد 

م ئهلهیھىسساالمنى زىكرى قىلىپ،  ئۇنىڭ ۋە بارچه پهیغهمبهرلهرنىڭ ئاتىسى ئىبراھى
ئهلهیھىسساالمغا ساالم بېرىڭ. بۇ چاغدا ئۆزىڭىزنىڭ ئىبراھىم ئهلهیھىسساالمغا تهۋە 
ئىكهنلىكىڭىزنى ئویالڭ. چۈنكى،  بىزنى مۇسۇلمانالر دەپ ئاتىغان كىشى شۇ. 
سهییىدىمىز مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنىڭ نهسهبى ئىبراھىم ئهلهیھىسساالمغا 

ن كېیىن،  سهھىھ ھهدىسلهردە كهلگهن تۇتىشىدۇ. تهشهھھۇدنى ئېیتىپ بولغاندى
دۇئاالر بىلهن دۇئا قىلىڭ،  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئهمىر قىلغاندەك ئالالھقا 

جهھهننهمنىڭ ئازابىدىن،  قهبرە ئازابىدىن،  تىرىكلىكتىكى «ئىشتىن:  4سېغىنىپ،  
پاناھ تىلهڭ » ۋە ئۆلگهندىكى پىتنىلهردىن ۋە مهسىھ دەججالنىڭ پىتنىسىدىن

). دۇئا ئوقۇپ بولغاندىن كېیىن ئوڭ تهرىپىڭىزگه 983،  ئهبۇ داۋۇت 1324مۇسلىم (
ساالم بېرىڭ ۋە یاخشى ئهمهللىرىڭىزنى خاتىرىلهپ تۇرغۇچى ئوڭ تهرەپتىكى 
پهرىشتىنىڭ نامىنى تىلغا ئېلىڭ. ئاندىن سول تهرىپىڭىزگه ساالم بېرىڭ ۋە یامان 

رەپتىكى پهرىشتىنىڭ نامىنى تىلغا ئهمهللىرىڭىزنى خاتىرىلهپ تۇرغۇچى سول ته
ئېلىڭ. قانداقسىگه شۇنداق قىلمایسىز؟! سىزنىڭ پۈتۈن ئهمهللىرىڭىز ئالالھنىڭ 
دەرگاھىدا خاتىرىلىنىۋاتقان تۇرسا! شۇڭالشقا گۇناھكارالر،  كاپىرالر قىیامهت كۈنىدە 

غۇ؟ كىچىك گۇناھنىڭ ھهممىسى خاتىرىلىنىپتى -ئهمالغا چوڭ -ۋاي بىزگه! بۇ نامه«
ئهمالغا خاتىرىلهنگهنلىكىنى  -دەیدۇ. ئۇالر قىلغان ئهتكهنلىرىنىڭ ھهممىسىنىڭ نامه

  ئایهت). -49(سۈرە كهھف » كۆرىدۇ. پهرۋەردىگارىڭ ھېچ ئادەمگه زۇلۇم قىلمایدۇ
 -سىز دۇنیادىن ئایرىلىپ ئۇنىڭ بىلهن ۋىدالىشىۋاتقان،  ئادەملهرنىڭ پهرۋەردىگارى

پ تۇرغان ھىسابتىن ئهنسىرەۋاتقان ئىلھام كهبى ۋە ئالالھنىڭ ئالدىدىكى كۈتۈ
نامىزىڭىنىڭ قۇبۇل قىلىنىشىغا خاتىرجهم بواللمىغان ھالدا ناماز ئوقۇڭ. ئاندىن سىز 
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نامازنى ھۇزۇرى قهلب ۋە ئهقلى چۈشهنچه بىلهن ئوقۇیالماي،  گۇناھ ئۆتكۈزدۈمغۇ،  
» ئهستهغفىرۇلالھ«گه دەپ ئویالپ،  ئۆتكۈزۈپ قویغان سهھۋەنلىك ۋە كهمچىلىكىڭىز

ئالالھھۇممه ئهنتهسسهالم «دەپ ئۈچ قېتىم ئىستىغفار ئېیتىڭ. ئاندىن كېیىن 
،  ئهبۇ داۋۇت 1334دەڭ (مۇسلىم » ۋەمىنكهسسهالم تهبارەكته یازەلجهاللى ۋەلئىكرام

). نىمىشقا بۇ سانانى ئېیتىمىز؟ چۈنكى بۇ قىیامهت كۈنى ئالالھتىن ھىجاب 1512
جهننهتته ئالالھنى كۆرگهندە ئوقۇیدىغان دۇئایىڭىزدۇر. ئالالھ تهئاال كۆتۈرۈلۈپ،  سىز 

قىیامهت كۈنى سىزنى ئۆزى نىدا قىلىپ چاقىرغان كىشىلهرنىڭ قاتارىدا چاقىرىپ: 
ئامانلىق بولسۇن)،  دەیدۇ. ئاندىن  -ئى ئهھلى جهننهت... سىلهرگه ساالم (تىنچ«

ئامانلىق ئاتا قىلغۇچىسهن،  بارچه  -جهننهتكه كىرگهنلهر: ئى ئىالھىمىز! سهن تىنچ
ئىكرامنىڭ ئىگىسى  -ئامانلىق سېنىڭدىندۇر،  ئهي ئۇلۇغلۇقنىڭ ۋە ئىززەت -تىنچ

  ». بولغان زات،  سهن ھهقىقهتهن كاتتىدۇرسهن،  دېیىشىدۇ
ئالالھ تهئاالدىن سىزنى ئۆزى یاخشى كۆرىدىغان ۋە رازى بولىدىغان رەۋىشته 

ەپپهق قىلىشنى تىلهڭ. چۈنكى ئاشۇ زاتال یاخشىلىققا،  ئىبادەت قىلىشقا مۇۋ -تائهت
ظالالھم اعني على ذكرك و «ھىدایهتكه ۋە توغرا ئىشالرغا مۇۋەپپهق قىلغۇچىدۇر. 

شكرك و حسن عبادتك (ئى ئالالھ،  سىنى زىكرى قىلىشقا،  ساڭا شۈكرى قىلىشقا ۋە 
بۇ  . )5/245ھمهد دەڭ (ئىمام ئه» یاخشى ئىبادەت قىلىشقا ماڭا یاردەم بهرگىن) 

« دېمهستىن،  بهلكى » ساڭا ئىبادەت قىلىشقا«ھهدىسته پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم 
دېدى. بىلىشىڭىز كېرەككى،  زىكرى،  شۈكر ۋە » ساڭا یاخشى ئىبادەت قىلىشقا

یاخشى ئىبادەت بولسا دۇنیا ۋە ئاخىرەتتىال ئهمهس،  بهلكى ھهر ئىككىلىسىدە 
  ىڭ ئامىللىرى ۋە سهۋەبلىرىدۇر. سائادەتكه ئىرىشىشن -بهخت

« قېتىم ۋە  33نى »ئهلھهمدۇلىلالھ «قېتىم،   33نى » سۇبھانىلالھ«ئاندىن كېیىن 
ظالالھ اكبر كبیرا و سبحان ظالالھ العظیم «قېتىم دەپ ئاخىرىدا  33نى »ئالالھ اكبر 
دەڭ. ئاندىن ئالالھتىن خالىغان نهرسىلىرىڭىزنى تىلهڭ. چۈنكى » بكرة واصیال

دۇئا ئىجابهت قلىنىدىغان » ھهر پهرز نامازنىڭ كهینى« ھهدىسته كېلىشىچه: 
  ۋاقتالرنىڭ قاتارىدىندۇر. 

ئاندىن كېیىن ئاستا ۋە خاتىرجهملىك بىلهن نامازدىن ئایرىلىڭ ۋە كېیىنكى 
قېتىملىق نامازغا ئىنتىزار بولۇپ تۇرۇڭ. چۈنكى ئالالھ تهئاال ئۆزىنىڭ سایىسىدىن 

كۈندەو ئۆز سایىسىدە سایىدىتىدىغان یهتته تۈرلۈك ئادەمنىڭ بىرسى باشقا سایه یوق 
،  تىرمىزى 2377،  مۇسلىم 660دۇر (بۇخارى » قهلبى مهسجىدلهرگه باغالنغان ئادەم«

  ).2/439،  ئىمام ئهھمهد 2391
  نامازنىڭ سۈننهتلىرى

: ئهي سۈیۈملۈك بۇرادەر! مهن سۆزۈمنى باشالشتىن ئىلگىرى سىزدىن سوراپ باقاي
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نامازنىڭ ۋاقتىغا بولۇپمۇ بامدات نامىزىنىڭ ۋاقتىغا رىئایه قىالمسىز؟ بامدات ۋاقتىدا 
یاراتقۇچى پهرۋەردىگارىڭىزنىڭ ئالدىدا تۇرغىنىڭىزدا خۇشۇئنى ۋە ھۇزۇرى قهلبنى 
ھىس قىالمسىز. سىز نامىزىڭىزدا زادى قایسى دەرىجىدە بولماقچى؟ بىرىنچى 

یاكى ئىككىنچى،  ئۈچىنچى،  تۆتىنچى،  بهشىنچى  دەرىجىلكىلهر قاتارىدا بولۇشنى
  دەرىجىلهردە بولۇشنى یاقتۇرامسىز؟! 

مهسىیهتلهرنى تهرك ئىتىش ۋە ناماز  -نامازنى خۇشۇئ بىلهن ئوقۇشقا گۇناھ
  ھهركهتلىرىنى چۈشىنىشنىڭ یاردىمى بار ئىكهنلىكىنى بىلىپ ئۆتتۇق. 

لىرى ھهققىدە بولىدۇ. سۈننهت ئهمدىكى سۆزىمىز سۈننهت نامازالر ۋە كېچه ناماز
كهینىدىكى  -نامازالرنىڭ تۈرى كۆپ بولۇپ،  بۇالردىن: راۋاتىبالر (پهرز نامازنىڭ ئالدى

سۈننهت نامازالر)،  بامدات نامىزىنىڭ سۈننىتى ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ھاجهت نامىزى،  
،  كۈن ئىستىخارە نامىزى،  تهۋبه نامىزى،  ھېیت نامىزى،  سۇ تهلهپ قىلىش نامىزى

تۇتۇلۇش نامىزى ۋە كېچه نامىزى قاتارلىقالر. ناماز مۇسۇلمانننىڭ ھایاتى بىلهن 
چهمبهرچاس باغلىنىپ كهتكهن بولۇپ،  ئۇ ئۆز ھایاتىدىكى توي قىلىش،  سهپهرگه 
چىقىش ۋە قایتىش،  قىیىن كۈندە قېلىش،  خۇشاللىققا ئىرىشىش یاكى بۇالردىن 

ىدا ناماز ئوقۇیدۇ. ناماز ئوقۇش ئارقىلىق باشقىلىرى بولسۇن،  پۈتۈن ئىشلىر
  پهرۋەردىگارىغا بهندىچىلىك قىلىدۇ ۋە یېقىنلىشىدۇ. 

بىرسىگه قوشۇپ،  بىر سائهت یاكى یېرىم  -بهلكىم بىرەر كىشى: نامازالرنى بىر
سائهت ئىچىدە ئادا قىلىۋېتىپ،  ئارام ئالساق ۋە تۇرمۇشىمىز ئۈچۈن تىرىشساق 

زالرنىڭ ۋاقتىنىڭ تارقاق ۋە ئارىلىقىنىڭ ئۇزۇن بولۇشىنىڭ یاخشى ئهمهسمۇ؟ بۇ ناما
  ھېكمىتى نىمه؟ دەپ سورىشى مۇمكىن.

جاۋاب: ناماز ۋاقتىنىڭ مۇشۇنداق ئورۇنالشتۇرۇلىشى مۇسۇلمانننىڭ ئالالھ بىلهن 
 -كۈندۈزدە بولسۇن،  سهپهر قىلغىنىدا یاكى ئۆیىدە تۇرغىنىدا بولسۇن ۋە غهم -كىچه

سائادەتكه ئېرىشكهندە بولسۇن ھهردائىم،   -ولغان یاكى بهختقایغۇغا مۇپتىال ب
ھهرزامان ئاالقه باغالپ تۇرۇشى... روھىڭىزنىڭ ئالالھ بىلهن باغالنغان ھالهتته تۇرۇشى 
ئۈچۈندۇر. بۇنداق بولۇشتىن یهنه تهربىیىۋى نىشان كۆزلهنگهن. ئېھتىمال ئىنسان 

ئۇ مهئسىیهتنى شۇنىڭدىن بىرەر مهئسىیهتنى سادىر قىلىپ سېلىشى مۇمكىن. 
كېیىن ئوقۇلغان ناماز كهتكۈزىۋېتىدۇ. بۇ ناماز ئۇ كىشى ئۈچۈن شۇ مهئسىیهتكه 

  نىسبهتهن كاپارەت بولىدۇ. 
ھاراق ھارام قىلىنىشنىڭ دەسلهپكى باسقۇچلىرى ھهققىدە سۆزلىسهك،  بهلكىم بۇ 

نلهر! سىلهر مهس ئى مۆمى«مهنا تېخىمۇ روشهن بولىدۇ. ئالالھ تهئاال مۇنداق دەیدۇ: 
(سۈرە » بولساڭالر،  نېمه دەۋاتقىنىڭالرنى بىلگىنىڭالرغىچه نامازغا یېقىنالشماڭالر

ئایهت). یهنى مۇسۇلمان ناماز ئوقۇشتىن بىر سائهت یاكى ئۇنىڭدىن  -43نىسا 



comwww.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo. 

500 
 

ئوشۇقراق ۋاقىتتىن ئىلگىرى ھاراق ئىچىشتىن توختىشى كېرەك،  دېگهنلىك بولۇپ،  
هكرارالنسا،  مانا بۇ ئۇنى ھاراقنى پۈتۈنلهي تهرك قىلىشقا ناماز بهش قېتىم ت

  كۆندۈرۈشته ئهڭ ئۈنۈملۈك بىر ئىشتۇر. 
شهیتان ۋەسۋەسىلىرى  -ئىمان قۇۋۋىتىنى،  ئالالھقا بولغان مۇھهببهتنى ۋە نهفس

  بىلهن جىھاد قىلىشنى ئۆلچهشته بامدات نامىزىنىڭ ئهھمىیىتى ناھایىتى چوڭ.
،  نهفسلهرنى پاكلىغۇچى،  ۋىجداننى تهربىیلىگۈچى ۋە ناماز روھنىڭ مىئراجى

مهئسىیهتلهردىن تۇتۇپ تۇرغۇچىدۇر. ئالالھ مۇنداق دەیدۇ:  -ئىنساننى گۇناھ
 -45(سۈرە ئهنكهبۇت » ھهقىقهتهن ناماز پاھىشه ۋە چهكلهنگهن ئىشالردىن توسىدۇ«

لهن مهشغۇل كۈندۈز ئۆزىگه باغالپ،  ئۇنىڭ بى -ئایهت). یهنى ناماز سىزنى كېچه
قىلىپ تۇرىدۇ. ناماز خۇددى مۇسۇلمان ئادەمگه كۈنىگه بهش قېتىم: سهن ئۆتكهن 
قېتىمدا ئۇنى تېپىپ یاخشى ئادا قىلغان بولساڭ،  بهخىتكه ئېرىشىشىڭ ئۈچۈن 
كىیىنكى قېتىم تېخىمۇ تىرىشقىن،  ئهگهر كهمچىلىك ئۆتكۈزگهن یاكى خاتاالشقان 

رەھمىتىدىن ئۈمىدسىزلهنمه،  بهلكى خاتالىقلىرىڭنى  بولساڭ،  غهم قىلما،  ئالالھنىڭ
ئاستا ئۆچۈرۈشكه تىرىشقىن،  دەپ تهكرارلىنىۋاتقان نىداغا ئوخشایدۇ.  -ئاستا

كۈندۈزنىڭ ئىككى تهرىپىدە (یهنى ئهتتىگهن ۋە كهچقۇرۇن ۋاقىتلىرىدا) ۋە كېچىنىڭ «
شالر ئارقىلىق یامان دەسلهپكى ۋاقىتلىرىدا ناماز ئۆتىگىن،  شۈبھىسىزكى،  یاخشى ئى

ئایهت). مانا بۇ ئایهت بىر ئادەمنىڭ ئۆزىگه ھاالل  -114(سۈرە ھۇد » ئىشالر یۇیۇلىدۇ 
كهلمهیدىغان بىر ئایالنى سۆیۈپ سالغاندىن كېیىن،  پهیغهمبىرىمىزنىڭ یېنىغا بۇ 
ھهقته سوراپ كهلگهن ئادەمگه جاۋابهن نازىل بولغان. ئالالھ تهئاال بۇ ئایهتته 

رنىڭ ئالالھنىڭ ئىزنى،  ئهپۇسى ۋە رەھمىتى ئارقىلىق خاتالىقالرنى نامازال
  یۇیىۋېتىدىغانلىقىنى بایان قىلىپ بهرگهن. 

  بىرىنچى،  تهكىتلهنگهن سۈننهت نامازالر
 12كۈندۈزدە  -كىمكى بىر كېچه«پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن: 

» نهتته بىر ئۆي بىنا قىلىدۇرەكئهت ناماز ئوقۇسا،  ئالالھ ئۇ كىشى ئۈچۈن جهن
  ). 4/413،  ئىمام ئهھمهد 1806،  نىسائىي 415(تىرمىزى 

 -بۇ ھهدىسته تىلغا ئېلىنغان سۈننهت نامازالر بولسا،  پهرز نامازالنىڭ ئالدى
كهینىدە ئوقۇلىدىغان راۋاتىبالردۇر. ئهگهر سىز بۇ نامازالرنى جایىدا ئوقۇسىڭىز 

بىر ئۆي بىنا قىلىنىدۇ. ئهشهددى كاپىر فىرئهۋننىڭ  ھهركۈنى جهننهتته سىزگه ئاتاپ
(سۈرە » ئى رەببىم! مهن ئۈچۈن ھۇزۇرۇڭدا بىر ئۆي بىنا قىلىپ بهرگىن«ئایالى ئاسىیه 

ئایهت) دەپ تىلىگهن. سىزگىچۇ؟! ئهگهر سىز راۋاتىب نامازالرغا رىئایه  -11تهھرىیم 
 -! بۇ نېمه دىگهن ئاددى تاۋارقىلسىڭىزال ھهركۈنى جهننهتته بىر ئۆیگه ئىگه بولىسىز

ھه! لېكىن ئۇنىڭ باھاسى ئىنتایىن قىممهت!! بۇ ئالالھنىڭ ئۆزى خالىغان بهندىسىگه 
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  ئاتا قىلىدىغان بىر پهزىلىتىدۇر.
جهننهتنىڭ بىنالىرى دۇنیانىڭ بىنالىرىغا،  قهسىرلىرىگه زادىال ئوخشىمایدۇ. 

بولغان تهقدىردىمۇ. ئهگهر گهرچه دۇنیا قهسىرلىرى باغچىالشقان قهسىرلهردىن 
سىزنىڭ باغچىالشقان قهسىرىڭىز بولسا قانداق قىالتتىڭىز؟ ئویالپ بېقىڭه،  ئۆمۈر 
بویى راۋاتىبالرنى تهرك ئهتمهي ئوقۇپ كهلگهن بولسىڭىز،  جهننهتته سىزگه قانچىلىك 

  ئۆي بىنا قىلىنغاندۇ؟ 
ىر ئۆیگه ئېرىشىش ئۈچۈن بىر ئادەم دېڭىز بویى یاكى مارىنا یېرىم یېرىم ئارىلىدا ب

چارچایدۇ،  پۇل یېغىدۇ،  ھۆكۈمهت  -قانداق تىرىشچانلىقالرنى كۆرسىتىدۇ،  ھېرىپ
ئورگانلىرىغا قاترایدۇ. ئهمدى ئهدىن جهننىتىدىن بىر قهسىرگه ئېرىشىشكه قانداق 
قارایسىز؟ شۇنى تهسهۋۋۇر قىلىپ بېقىڭكى،  جهننهتتىكى بۇرادەرلىرىڭىز سىزنى 

ه،  ئۇالرغا : ھه قېرىنداشالر،  كېلىڭالر،  مهن سىلهرنى ئهدىن یوقالپ كهلس
جهننىتىدىكى ئوكیان قهئرىدە بېلىق زىیاپىتىگه تهكلىپ قىالي،  بېلىق تۇتۇپ كېلهیلى 
(جهننهتته بېلىق تۇتۇش كهسپ ئهمهس،  بهلكى بىر قىزىقىش)،  سهمىڭالرغا سېلىپ 

لهن بىرگه كهچلىك تاماققا تهكلىپ قویاي،  مهن پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنى بىز بى
قىلىپ قویغان،  ئۇ كهلمهكچى،  دەیسىز،  شۇنىڭ بىلهن ئۇالر ئهستایىدىللىق ۋە 

  ئاكتىپلىق بىلهن بېلىق تۇتۇشقا كىرىشىپ كېتىدۇ. 
بۇیان یۆتكىلىپ  -یهنه سىز ئۆزىڭىزنىڭ جهننهتتىكى قهسىرلىرىڭىز ئارا ئۇیان

پ بېقىڭچۇ!؟ سىز بىر كۈنى ئهدىن جهننىتىدىكى تۇرىۋاتقانلىقىڭىزنى تهسهۋۋۇر قىلى
قهسىرىڭىزدە ئىككى كۈننى ئۆتكۈزۈپ كېلهیچۇ،  راست ئۇ یهردىن فىردەۋس 
جهننىتىگه بارىمهن. ئۇ یهردە ئهراپات كۈنى نهپله روزا تۇتقانلىقىمنىڭ ئهجرىگه بىر 

ىسام ئۆي سېلىنىپ قویۇپتىكهن،  دېسىڭىز،  یهنه بىر كۈنى خۇلد جهننىتىگه بارم
بولمایدۇ،  مهن مۇئاز ئىبن جهبهل بىلهن دېیىشىپ قویغان ئىدىم،  ئۇنى ئۇ یهردىكى 
قهسىرىمگه كهچلىك تاماقتا بىرگه بولغاچ زىیارەت قىلىپ كېتىشكه تهكلىپ قىلىپ 

  قویغان ئىدىم دەیسىز. 
  رەكئهت ناماز قایسىالر؟  12سۇئال: بۇ 

ئىككى رەكئهت،  پىشىن  جاۋاب: بامدات نامىزىنىڭ پهرزىدىن ئىلگىرىكى
نامىزىنىڭ پهرزىنىڭ ئالدىدىكى تۆت رەكئهت ۋە پهرزدىن كېیىنكى ئىككى رەكئهت،  
شام نامىزىنىڭ پهرزىدىن كېیىنكى ئىككى رەكئهت ۋە خۇپتهن نامىزىنىڭ پهرزىدىن 
كېیىنكى ئىككى رەكئهتتۇر (بۇ ھهدىسنى ئىمام مۇسلىم ۋە ئىمام تىرمىزى رىۋایهت 

  قىلغان). 
داتنىڭ ئىككى رەكئهت سۈننىتىنىڭ ئۆزىگىال كاتتا ئهجىر بار. پهیغهمبهر بام

بامداتنىڭ ئىككى رەكئهت سۈننىتى دۇنیادىن ۋە «ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن: 
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،  نىسائىي 416،  تىرمىزىي 1685(مۇسلىم » دۇنیادىكى نهرسىلهردىن یاخشىدۇر
1758 .(  

ادىن ۋە دۇنیادىكى نهرسىلهردىن سۇبھانهلالھ! بۇ ئىككى رەكئهت ناماز دۇنی
یاخشى!! ئېیتىڭالرچۇ،  ئىككى رەكئهت سۈننهت نامازنىڭ ئهجرى بۇ بولسا،  بامدات 

  نامىزىنىڭ پهرزىنىڭ ئهجرى قانچىلىك بوالر؟!
بۇ كاتتا ساۋابقا ۋە كاتتا ئهجىرگه نېمىشقا سهل قارایمىز؟! بهزى یاشالر بامدات 

،  »ئالدىراش«الردا ئویغۇنىدۇ. ئۇ  9ن سائهت نامىزىنى ئوقۇمایدۇ. چۈنكى ئهتتىگه
» لىكسىیىلىرى«،  ئاڭلىمىسا بولمایدىغان »مهكتىۋى«ئۇنىڭ بارمىسا بولمایدىغان 

  بار...
كۈن چىقىپ بولغاندىن كېیىن ئورنىڭىزدىن تۇرسىڭىز قایسى نامازنى ئوقۇماقچى 

 - ت پهرزىنى ھاپىالسىز؟ سۈننهتنىمۇ یاكى پهرزنىمۇ؟ ئهلۋەتته بامداتنىڭ ئىككى رەكئه
  شاپىال ئوقۇپ تۈگىتىپ،  ئونۋېرستېتقا یاكى مهكتهپكه ۋەیاكى خىزمهتكه چاپىسىز!!

دۈشمهنلهر باستۇرۇپ كهلگهن «پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن: 
(ئىمام ئهھمهد » تهقدىردىمۇ،  بامداتنىڭ ئىككى رەكئهت سۈننىتىنى ئوقۇماي قویماڭالر

2/405 .(  
زىیهلالھۇ ئهنھا بامداتنىڭ ئىككى رەكئهت سۈننىتى ھهققىدە مۇنداق ئائىشه رە

دېگهن: پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بامداتنىڭ ئىككى رەكئهت سۈننىتىنى قىسقا 
ئوقۇیتتى،  ھهتتا مهن ئۇ سۈرە فاتىھهنىال ئوقۇغان ئوخشایدۇ،  دەپ قاالتتىم. مانا بۇ 

ئۈممهتلهرگه یهڭگىللهشتۈرۈپ پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ ئۆزىدىن كېیىنكى 
بېرىشى... ئهي بۇرادەر! خۇش بىشارەت بولسۇنكى،  بامداتنىڭ ئىككى رەكئهت 
سۈننىتى یهڭگىل ئوقۇلىدىغان ناماز،  شۇنداقتىمۇ ئۇ دۇنیا ۋە دۇنیاكى نهرسىلهردىن 

  یاخشىدۇر. 
  مانا بۇالر پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۆز ھایاتىدا ئۆزرىسىز تهرك قىلمىغان،

  راۋاتىبالردۇر.  -ئۆزرىلىك ھالدا قازاسىنى قىلغان،  تهكىتلهنگهن سۈننهت ناماز
بۇالردىن باشقا تهكىتلهنمىگهن سۈننهت نامازالرمۇ بار بولۇپ،  ئۇ نامازالرنى 

  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بهزىدە ئوقۇپ،  بهزىدە ئوقۇمایتتى. ئۇ نامازالر قایسى؟
  هت نامازالرئىككىنچى،  تهكىتلهنمىگهن سۈنن

) ئهسىر نامىزىنىڭ ئالدىدا ئىككى رەكئهت یاكى تۆت رەكئهت ناماز ئوقۇش. 1ئۇالر: 
ئهسىر نامىزىنىڭ ئالدىدا تۆت رەكئهت «پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن: 

،  430،  تىرمىزى 1271(ئهبۇ داۋۇت » ناماز ئوقۇغان كىشىگه ئالالھ رەھمهت قىلسۇن
بۇ ناماز تهكىلهنمىگهن،  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بهزىدە  ).117ئىمام ئهھمهد 

ئوقۇغان،  بهزىدە ئوقۇمىغان. شۇنداقتىمۇ بۇ نامازنىڭ ساۋابى ھهدىسته بایان 
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قىلىنغىنىغا ئوخشاش ناھایىتى چوڭدۇر. ئهسىر نامىزىدىن ئىلگىرى تۆت رەكئهت 
ېرىشىدۇ. بۇ تۆت ناماز ئوقۇشقا ئهھمىیهت بهرگهن ئادەم ئالالھنىڭ رەھمىتىگه ئ

  رەكئهت نامازغا كۆڭۈل بۆلگهن ئادەمگه مهرھابا!!!
) شام نامىزىنىڭ ئالدىدا ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇش. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم 2

شامنىڭ پهرزىدىن ئىلگىرى ناماز ئوقۇڭالر،  شامنىڭ پهرزىدىن «مۇنداق دېگهن: 
» هرزىدىن ئىلگىرى ناماز ئوقۇڭالرئىلگىرى ناماز ئوقۇڭالر،  خالىغىنىڭالر شامنىڭ پ

). شامدىن ئىلگىرى ئوقۇلىدىغان بۇ 1281،  ئهبۇ داۋۇت 7368،  1183(بۇخارى 
  نامازمۇ تهكىتلهنمىگهن. 

) خۇپتهن نامىزىدىن ئىلگىرى ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇش. پهیغهمبهر 3
،  »ۇڭالرھهر ئىككى ئهزاننىڭ ئارىسىدا ناماز ئوق«ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن: 

  دېگهن. » خالىغىنىڭالر«پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم داۋامالشتۇرۇپ 
ئهمما پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ ئوقۇیالماي قالغان (سۈننهت) نامازلىرىنىڭ 
قازاسىنى ئادا قىلىشى ئۇنىڭ تهكىتلهنگهن سۈننهتلهرگه بولغان جىددى 

ئالدىدا ئوقۇلىدىغان تۆت پوزىتسىیىسىنى ئىپادىلهپ بېرىدۇ. مهسىلهن پىشىننىڭ 
رەكئهت نامازنى ئوقۇیالمىسا كېیىن ئوقۇیتتى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم تهكىتلهنگهن 

  سۈننهتلهرگه ناھایىتى جىددى قارایتتى.
  ناماز ۋە باشقا ئىبادەتلهردە نىیهتنى كۆپ قىلىش

ىرى ئىسالم دىنىنىڭ ئاسان دىن ئىكهنلىكىنى بایان قىلىپ بىرىدىغان ئىشالردىن ب
ئىككى رەكئهت نامازنى یالغۇز سۈننهت نامازنى ئوقۇۋاتىمهنغۇ دەپال بىر خىل نىیهت  -

بىلهن ئوقۇماستىن،  یهنه ئۇنىڭغا باشقا نىیهتلهرنى قوشۇپ ئوقۇشتۇر.مهسىلهن: 
ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇماقچى بولغان ۋاقتىڭىزدا ئۇ نامازغا ئىككى رەكئهت 

یىتىنى،  پىشىن نامىزىنىڭ ئالدىدىكى ئىككى تهھهییهتۇلمهسجىد نامىزىنىڭ نى
رەكئهت نامازنىڭ نىیىتىنى،  تاھارەت ئالغاندىن كىیىن ئوقۇلىدىغان نامازنىڭ نىیتىنى 

بۇ توغرا  –ۋە شۇنىڭدەك باشقا نامازالرنىڭ نىیتىنى بىرگه قىلىپ ئوقۇڭ. مانا 
  دىنىمزنىڭ بۈیۈكلۈكى جۈملىسىدىندۇر.

ا ئوخشاش،  روزىدىمۇ نىیهتنى كۆپ قىلىش كېرەك. نامازدا نىیهتنى كۆپ قىلغانغ
مهسىلهن: سىز پهیشهنبه كۈنلۈكته روزا تۇتماقچى بولسىڭىز، ئۇنىڭغا پهیشهنبه كۈنىدە 
تۇتۇلىدىغان روزا نىیىتىنى،  شهۋۋال ئېیىدا تۇتۇلىدىغان ئالته كۈنلۈك روزا نىیتىنى،  

مهسىیهتلهردىن  -وزا بىلهن گۇناھھهر ئایدا ئۈچ كۈن تۇتۇلىدىغان روزا نىیتىنى ۋە بۇ ر
نىجاتلىققا ئېرىشىش ۋە شهھۋەت ئوتلىرىنى ئۆچۈرۈش قاتارلىق نىیهتلىرىنى بىرگه 

  قىلىڭ. 
ئى یاشالر جامائهسى! ئىچىڭالردا « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن: 
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غانالر روزا ئۆیلىنىشكه قادىر بوالالیدىغانالر ئۆیلهنسۇن،  ئۆیلىنىشكه قادىر بواللمایدى
 -3384نومۇر؛ مۇسلىم  -1905بۇخارى ». تۇتسۇن. چۈنكى روزا شهھۋەتنى كېسىدۇ

  نومۇر. -387توم  -1نومۇر؛ ئىمام ئهھمهد 
  نهتىجىدە سىز بىر كۈنلۈك روزا بىلهن تۆت كۈنلۈك روزانىڭ ساۋابىغا ئېرىشىسىز.

ىلىم سورۇنىغا دەپ ئاتىالتتى. ئۇالر بىرەر ئ» نىیهت تىجارەتچىلىرى« ساھابىلهر 
بارسا : مېنى ئۇ یهردە پهرىشتىلهر ئوراپ تۇرىدۇ،  ئۇ یهردە سۆزلهنگهن ئىشالرغا ئهمهل 
قىلىمهن ۋە ئۇ ئهمىلىمنى ۋاسته قىلىپ ئالالھ غا دۇئا قىلىمهن دەپ نىیهت قىالتتى. 

  ھه!-كاشكى بىزمۇ بۇ ئىشالرنى ئۆزلىرىمىزگه تهتبىقلىیالىغان بولساق
  ۋىتىر نامىزى:

ۋىتىر نامىزى بولۇپ،  بۇ ناماز ھهققىدە پهیغهمبهر  -هت نامازالرنىڭ قاتاردىنسۈنن
كېچه نامىزىڭالرنى ۋىتىر نامىزى بىلهن « ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن: 

توم -2نومۇر؛ ئىمام ئهھمهد  -1752نومۇر؛ مۇسلىم  -998بۇخارى ». ئاخىرالشتۇرىڭالر
  نومۇر. -20

ئى ئهھلى قۇرئان ! ۋىتىر نامىزى « اق دېگهن: پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇند
توم  -1نومۇر؛ ئىمام ئهھمهد  -1416نومۇر؛ ئهبۇ داۋۇت  -454تىرمىزى ». ئوقۇڭالر

  نومۇر. -110
بىر رەكئهت یاكى تاق بىر نهچچه رەكئهت ئوقۇلىدىغان بۇ ناماز،  بامدات نامىزىغا 

ۇماي تورۇپ،  ئۇخلىماسلىقى ئوخشاش ناماز بولۇپ،  موسۇلمان ئادەم بۇ نامازنى ئوق
  كېرەك. 

 –ئهبۇ ھۈرەیرە رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دېگهن: دوستۇم ماڭا ئۈچ ئىشنى یهنى 
بامدات نامىزىنىڭ ئىككى رەكئهت سۈننىتىنى ئوقۇشۇمنى؛ ھهر ئایدا ئۈچ كۈن روزا 
تۇتۇشۇمنى ۋە ۋىتىر نامىزى ئوقىماي تورۇپ ئۇخلىماسلىقىمنى تهۋسىیه قىلدى. 

  نومۇر. -459توم  -2نومۇر؛ ئىمام ئهھمهد  -1669نومۇر؛ مۇسلىم  -1178ارى بۇخ
ۋىتىر نامىزىنىڭ ۋاقتى خۇپتهن نامىزىنى ئوقۇپ بولغاندىن باشالپ،  بامدات 
نامىزىنىڭ ۋاقتىغىچه. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ۋىتىر نامىزنىڭ ئهھمىیتىنى بایان 

رەكئهتلىك ناماز) نى ئوقۇڭالر،  چۈنكى  ۋىتىر نامىزى ( تاق« قىلىپ مۇنداق دېگهن: 
نومۇر؛ بهیھهقى  -148توم  -1ئىمام ئهھمهد ». ئالالھ تاقتۇر،  الال تاقنى یاخشى كۆرىدۇ

  نومۇر. -468توم  -23
ئهلى ئىبنى ئهبۇ تالىپ رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دېگهن: ۋىتىر نامىزى پهرىز ناماز 

  نىتىدۇر.ئهمهس،  ئهمما ئۇ پهیغهمبىرىمىزنىڭ سۈن
پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مهیلى سهپهردە یاكى ئۆیدە،  مهیلى كېسهل یاكى ساق 

  ۋاقتىدا بولسۇن ئۆز ھایاتىدا ۋىتىر نامىزىنى تهرك قىلىپ باقمىغان.
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پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم موسۇلمانالرنى ۋىتىر نامىزىغا ئهھمىیهت بېرىشنى 
ىڭ ئاخىرقى ۋاقىتلىرىدا كىمىكى كېچىن« تهۋسىیه قىلىپ مۇنداق دېگهن:

ئویغىنالماسلىقىنى بىلسه،  ۋىتىر نامىزىنى كېچىنىڭ ئهۋۋەلقى ۋاقتىدا (خۇپتهن 
نامىزىدىن كىیىن) ئوقۇسۇن،  كىمىكى كېچىنىڭ ئاخىرقى ۋاقتىلىرىدا ئویغىناالیمهن 

ئىمام ئهھمهد ». دەپ قارىسا،  ۋىتىر نامىزىنى كېچىنىڭ ئاخىرقى ۋاقىتلىرىدا ئوقۇسۇن
  نومۇر.  -300وم ت -3

بامدات نامىزىدىن ئىلگىرى ئویغىناالیدىغان ۋە ئویغىنىپ ئادەتلهنگهن كىشى 
  ئۈچۈن،  ۋىتىر نامىزىنى بامدات نامىزىدىن سهل ئىلگىرى ئوقۇشى ئهۋزەلدۇر.

ئى ئهبۇ بهكر ! ۋىتىر « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئهبۇ بهكىرىدىن سورىدى: 
ئهبۇ بهكىر ئېیتتى: كېچىنىڭ دەسلهپكى ۋاقتىدا،  » ن؟ نامىزىنى قایسى ۋاقىتتا ئوقۇیسه

خۇپتهن نامىزىدىن كىیىن ( ئوقۇیمهن). پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۆمهردىن 
ئۈمهر ئېیتتى: ». سهنچۇ،  ئى ئۈمهر ! سهن قایسى ۋاقىتتا ئوقۇیسهن؟« سورىدى:

ئى ئهبۇ « یتتى:كېچىنىڭ ئاخىرقى ۋاقىتىدا ( ئوقۇیمهن). پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئې
ئى ئۈمهر! سهن ئىرادە یاكى قۇۋۋەتنى   ، بهكر ! سهن ئىشهنچىنى تاللىۋاپسهن

توم  -2نومۇر؛ سۇیۇتىي  -21918بۇ ھهدىسنى ھىندى رىۋایهت قىلغان  . »تاللىۋاپسهن
  نومۇر. -668

ۋىتىر   ، ھهر بىرىمىز ئۆزىگه ئهڭ مۇناسىپ دەپ قارىغان ۋاقىتىنى تاللىسۇنكى
  ۇقىماي قویۇشتىن ھهزەر ئهیلىسۇن.نامىزىنى ئ

  باشقا مۇھىم سۈننهت نامازالر
  بىرىنچى؛ ھاجهت نامىزى:

بىز باشقا مۇھىم سۈننهت نامازالرنى شارائىت یاكى مۇناسىبهت نامازلىرى دەپ 
ئاتىشىمىز مۇمكىن. مهسىلهن: ھاجهت نامىزى دېگهندەك. موسۇلمان ئادەمنىڭ 

پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھ دىن یاردەم تهلهپ  قىیىنچىلىقتا قالغاندا، ئادەملهرنىڭ
قىلىپ،  ئۇنىڭ ئىشىكىنى چهكمهي،  ئۆزى كهبى ئىنسانالرنىڭ ئىشىكىنى چىكىپ،  

  ئۇالردىن یاردەم تهلهپ قىلىپ،  ئۆزىنى ئۇالرنىڭ ئالدىدا خار قىلىشى دورۇس ئهمهس.
  سورىمىغىن ئىنسان بالىسىدىن ھاجهت، 

  ئېتىلمهس ئهبهد.بهندىگه ئالالھ نىڭ ئىشىكى 
  تهرك قىلساڭ سۇراشنى،  قىالر ئۇ غهزەپ، 

  ئادەممۇ ھاجهتمهندىن خۇش بولماس پهقهت.
پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ھاجهت نامىزىنىڭ قانداق ئوقۇلىدىغانلىقىنى بایان قىلىپ 

كىمىكى تاھارەتنى كامىل ئېلىپ،  ئاندىن ئىككى رەكئهت ناماز « مۇنداق دېگهن:
دا ئالالھ دىن خالىغىنىنى سورىسا،  ئالالھ ئۇ كىشىنىڭ سورىغان ئوقۇپ،  نامىزى
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 - 71توم  -1ئىمام ئهھمهد ». نهرسىسىنى شۇئان یاكى كىیىن بولسىمۇ ئاتا قىلىدۇ
  نومۇر. -263توم  -5نومۇر؛ 

ال اله اال اال انت احلليم الكرمي ال اله اال اال «نامازدىن كىیىن تۈۋەندىكى دۇئا ئوقۇلىدۇ.:
م اين اسالك ھيم الكرمي ال اله اال اال انت رب العرش العظيم احلمد هللا رب العلمني ظالالانت احلل

موجبات رمحتك وعزائم مغفرتك و الغنيمة من كل بر والسالمة من كل امث والفوز باحلنة والنجاة من النار 
فيها رضى ولنا فيها ال تدع ذنبا اال غفرته وال مها اال فرجته وال حاجة من حوائج الدنيا واالخرة لك 

سهندىن ئۆزگه ئىالھ یوقتۇر،  سهن  » صالح اال قضيتها وسريا برمحتك يا ارحم الرامحني
ناھایىتى ھهلىمدۇرسهنكى بهندىلىرىڭنى جازاالشقا ئالدىراپ كهتمهیسهن،  سهن 
ناھایىتى كهرەملىك زاتتۇرسهن،  سهندىن ئۆزگه ئىالھ یوقتۇر،  سهن ناھایىتى 

بهندىلىرىڭنى جازاالشقا ئالدىراپ كهتمهیسهن،  سهن ناھایىتى  ھهلىمدۇرسهنكى
كهرەملىك زاتتۇرسهن،  سهندىن ئۆزگه ئىالھ یوق،  سهن بۈیۈك ئهرشنىڭ 

سانا  -پهرۋەردىگارى،  ئى ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھ! بارچه ھهمدۇ
  ، دىغان ئهمهللهرنىساڭىال خاستۇر؛ ئىي ئالالھ! مهن سهندىن رەھمىتىڭگه ئېرىشتۈرى

گۇناھلىرىمنىڭ مهغپىرەت قىلىنشىنى،  پۈتۈن یاخشىلىقالرنى قولغا كهلتۈرۈشنى ۋە 
بارچه گۇناھلىق ئىشالردىن ئامان بولۇشۇمنى،  جهننهت بىلهن مۇۋەپپىقىیهت 
قازىنىپ،  دوزاختىن نىجاتلىق تېپىشنى سورایمهن؛ ئىي ئالالھ ! گۇناھلىرىمنىڭ 

قایغۇلىرىمدىن خاالس قىلغىن،  سهن  -پىرەت قىلىۋەتكىن،  غهمبىرىنىمۇ قویماي مهغ
رازى بولىدىغان،  دۇنیا ۋە ئاخىرەتته بىزگه مهنپهئهتلىك ئىشالرنى قىلىشقا مۇۋەپپهق 

». قىلغىن ۋە ئاسانالشتۇرۇپ بهرگىن ئىي ئهڭ مهرھهمهتلىك پهرەۋەردىگارىمىز) 
یوقۇردىكى دۇئانى ئوقۇپ نومۇر.  -1384نومۇر؛ ئىبنى ماججه  -1384تىرمىزىي 

  ئالالھ دىن ئۆزىڭىز خالىغان ئىشالرنى سورایسىز.   ، بولغاندىن كىیىن
جىمجىتلىق ۋە خاتىرجهملىك قاپلىغان كېچىدە،  دۇنیا مهشغۇالتلىرىدىن،  

چۇرۇڭلىرىدىن خالىي قهلب بىلهن ناماز ئوقۇش،  ئىككى رەكئهت  -ئادەملهرنىڭ ۋاراڭ
  ھه!  –ق ھوزۇر ھاجهت نامىزى ئوقۇش قاندا

  ئىككىنچى : ئىستىخار نامىزى:
سۈننهت نامازالرنىڭ جۈملىسىدىن یهنه بىرى ئىستىخار نامىزىدۇر. ساھابىلهر 
مۇنداق دەیدۇ: پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بىزگه ھهممه ئىشىمىزدا ئىستىخار قىلىشنى،  

  خۇددىي تاھارەت ئېلىشنى ئۈگهتكهنگه ئوخشاش ئۈگىتهتتى.
ەم ئىستىخار نامىزىنى توي قىلىش ۋە سهپهرگه چىقىشقا ئوخشاش ئۆز موسۇلمان ئاد

كېچهك یاكى رەخت  -ھایاتىدىكى چوڭ ۋە مۇھىم ئىشالردىال ئهمهس،  بهلكى كىیىم
سېتىۋالغانغا ئوخشاش ئاددىي سانىلىدىغان ئىشالردىمۇ ئوقۇشى زۈرۈر. بۇنىڭدىن 

غان ئىشالرنى یارىتىدۇ. ھهیران قالماڭ. ئالالھ ئۈزى خالىغان ۋە ئىختىیار قىل
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موسۇلمانالرنىڭ سهۋەب قىلىشى ۋاجىبتۇر. شۇڭالشقا ساھابىلهر مۇنداق دەیدۇ: 
پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بىزگه ھهممه ئىشىمىزدا ئىستىخار قىلىشنى 

ئىستىخار سېلىش « ئۈگىتهتتى.پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن: 
ئىستىخار نامىزىغا تۇرغان ۋاقتىڭىزدا،  » یاخشىلىقتىن باشقىنى ئېلىپ كهلمهیدۇ

ئاخىرقى قارارنى چىقىرىپ بولمىغان بولىشىڭىز كېرەك. ئهگهر ئۇنداق قىلغان 
بولسىڭىز،  ئۈزىڭىزنى ئالدىغان بولىسىز. ئىختىیار ۋە پۈتۈن ئىشنى ئالالھ قا قویۇپ 

سىیات قویىشىڭىز كېرەك. ئىستىخار قىلىش دېگهنلىك ئۈزىڭىزنىڭ ئىختىیار ۋە ھىس
دائىرىڭىزدىن چىقىپ تورۇپ،  ئىشالرنى ھهممىنى بىلىدىغان ۋە ھهممىدىن خهۋەردار 
ئالالھ قا تاپشۇرۇش دېگهنلىكتۇر. ئىستىخار نامىزى ئوقىغان ئادەم كىیىن پۇشایمان 

دە. ئهكسىچه -قىلمایدۇ. چۈنكى ئۇ ئۈزى ئادا قىلىشقا تېگىشلىك ئىشنى قىلغان
دەم ئۈزى بىلىپ قارار چىقارسا یاكى ئۈزى خاالپ توغرا ئىستىخار نامىز ئوقىمىغان ئا

بولمىغان بىر یولدا مېڭىپ قالسا كىیىنچى: ھهي!!! شۇ ئىشنى قىلمىغان بولسامچۇ 
  كاشكى... دەپ ھهسرەت چىكىدۇ. 

  ئىستىخار دۇئاسى:
ئىستىخار نامىزى ئوقۇغۇچى ئادەم ئىككى رەكئهتته قۇرئاندىن ئۈزى بىلىدىغان 

هرنى ئوقىغاندىن كىیىن تۈۋەندىكى دۇئا بىلهن دۇئا قىلىشى ئایهت ۋە سۈرىل
  سۈننهتتۇر. 

 - ئىي ئالالھ ! ئىلىمىڭ بىلهن ماڭا یول كۆرسىتىشىڭىنى،  قۇدرىتىڭ بىلهن ماڭا كۈچ
قۇۋۋەت بېرىشىڭنى سورایمهن،  یهنه مهن سېنىڭ ئولۇق پهزلىڭدىن سورایمهن،  

هس؛ سهن ھهممىنى بىلىسهن،  مهن چۈنكى سهن ھهممىگه قادىرسهن،  مهن قادىر ئهم
بىلمهیمهن؛ سهن پۈتۈن غهیىبلهردىن خهۋەردارسهن. ئهگهر سهن بۇ ئىشنىڭ ( ئالالھ 
دىن یول كۆرسىتىشنى تهلهپ قىلماقچى بولغان ئىشنى تىلغا ئالىسىز) ئاقىۋىتى مىنىڭ 

ئۇنى دىنىم ۋە دۇنیالىقىم ئۈچۈن خهیرلىك بولسا،  بۇ ئىشنى ماڭا مۇیهسسهر قىلغىن،  
ماڭا بهركهتلىك قىلىغىن؛ ئهگهر بۇ ئىشنىڭ ( ئالالھ دىن یول كۆرسىتىشنى تهلهپ 
قىلماقچى بولغان ئىشنى تىلغا ئالىسىز) ئاقىۋىتى مىنىڭ دىنىم ۋە دۇنیالىقىم ئۈچۈن 
زىیانلىق بولسا ئۇنى مهندىن،  مىنى ئۇنىڭدىن یىراق قىلغىن،  یاخشىلىق نهدە 

دە مىنى مهمنۇن قىلغىن ئى ئهڭ  –قىلغىن  بولمىسۇن ئۇنى ماڭا مۇیهسسهر
نومۇر؛ ئهبۇ داۋۇت  -6382، 1162بۇخارىي ». مهرھهھمهتلىك پهرۋەردىگارىم ) 

  نومۇر. -1538
ئىچىڭالردىن بىرەر ئادەم :مۇشۇ دۇئانى یادالمدىمهن،  نېمه دېگهن ئوزۇن دۇئا بۇ 

  ، یۇ-ى یادلىۋالىدۇدېمىسۇن. بۇ بىر ئاسان دۇئا. بهزى ئادەملهر نۇرغۇن ناخشىالرن
سىز بىر دۇئانى یادلىسىڭىز زىیان تارتىپ قاالرسىزمۇ؟ بهزى كىشىلهر بىرەر چهتئهل 
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یۇ،  ئۈزىنىڭ -ئون یىل ۋاقتىنى سهرىپ قىلىدۇ-تىلىنى ئۈگنىش ئۈچۈن بهش
كهلگۈسى تۇرمۇشىغا تهسىر كۆرسىتىدىغان یاكى بهلگىلهیدىغان بىر دۇئانى ئۈگىنىش 

  قىیىن كېلهرمۇ؟!!
  ۈچىنىچى : زۇھا نامىزى (چاشكا نامىزى):ئ

رەكئهت ئوقۇلىدۇ.  12زۇھا نامىزى ئهڭ ئاز دېگهندە ئىككى رەكئهت،  كۆپ بولغاندا 
زۇھا نامىزىنىڭ ۋاقىتى كۈن چىقىپ ئازراق ئۆرلىگهندىن باشالپ،  پىشىن نامىزىغا 

« دېگهن:ئازراق ۋاقىت قالغانغا قهدەر بولىدۇ. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق 
سىلهرنىڭ ھهر بىر بوغۇمىڭالرغا بىردىن سهدىقه ۋاجىپ بولۇپ تاڭ ئاتىدۇ. ھهر بىر 

ھهر   ، تهسبىھ بىر سهدىقه،  ھهر بىر ھهمد بىر سهدىقه،  ھهر بىر تهھلىل بىر سهدىقه
بىر تهكبىر بىر سهدىقه ھىساپلىنىدۇ. یامانلىقتىن توسۇشمۇ بىر سهدىقىدۇر. زۇھا 

مۇسلىم رىۋایهت  . »ىشقا تېگىشلىك) سهدىقىغه كۇپایه قىلىدۇنامىزى ( كۈندە قىل
  نومۇر. -1285نومۇر؛ ئهبۇ داۋۇت  -1668قىلغان. 

بوغۇم بار بولۇپ،  ھهر بىر بوغۇم ئۈچۈن سهدىقه بىرىش زۈرۈر.  360ئادەم بهدىنىدە 
  ئهمما چاشكا ۋاقتىدا ئوقۇلىدىغان ئىككى رەكئهت ناماز بۇ سهدىقىغه كۇپایه قىلىدۇ.

یادىڭىزدا بولسۇنكى،  خۇشۇئ نامازنىڭ جېنى. ئۆزىنىڭ قهلبى ۋە ئهزالىرى بىلهن 
غاپىل ئادەم   ، نامازنى خۇشۇئ ئىچىدە ئوقىغان ئادەم بىلهن نامازغا سهل قارایدىغان

ئوتتۇرىسىدا زور پهرىق بار بولۇپ،  بۇ ھهقته ئىبنى قهییۇم مۇنداق دېگهن: بۇ ئىككى 
ماز ئوقىۋاتقان بولسىمۇ،  ئۇ ئىككىسىنىڭ نامىزى ئادەم بىر سهپته تورۇپ نا

  ئوتتۇرىسىدىكى پهرىق ئاسمان بىلهن زىمىن ئوتتۇرىسىدىكى پهرىق بىلهن ئوخشاش. 
مۇنداق بىر ئىش یادىمغا كىلىپ قالدى. ئۆتكهن یىلى رامزان ئېیىدا مهن تهھهججۇد 

مدا تۇرغان ئادەم یىغالپ نامىزى ئوقىۋاتاتتىم. ئىمام ھهر قېتىم ئالالھ اكبر دېگهندە یېنى
كېتهتتى.مهن تهئهججۇپلىنىپ: سۇبھانهلالھ ! ئالالھ اكبر دېگهن بۇ كهلىمه بۇ كىشىنى 

ئۇ ئادەمدىن   ، ئۆزەمگه. ناماز ئاخىرالشقاندىن كىیىن -یېغلىتىۋەتتىغۇ،  دېدىم ئۆز
 نېمه ئۈچۈن یىغىلىغانلىقى توغرىلىق سورىدىم. ئۇ جاۋاب بىرىپ: مهن ئىمام بىلهن
ئالالھ اكبر دەۋاتقان ۋاقتىمدا،  قهلبىمدە ئالالھ دىن چوڭراق یهنه بىر كىشىنىڭ بولۇپ 
قېلىشىدىن،  سۈزۈم بىلهن دىلىم بىر بولمىسا یالغانچى بولۇپ قالىدىغانلىقىمدىن 

  قورقۇپ یىغلىدىم دېدى. بۇ كىشىنىڭ سۆزلىرىدىن تهسىرلىنىپ مهنمۇ یىغلىدىم.
  ججۇد نامىزى):تۆتىنچى: كېچه نامىزى ( تهھه

ئالالھ نىڭ  -مهلۇمكى،  كىشىدىن چىدام تهلهپ قىلىدىغان،  مۇشهققهتلىك بۇ ناماز
ئالدىدا ھوزۇرى قهلب بىلهن تورۇش ۋە قۇرئان كهرىم ئایهتلىرىدىن تهسىرلىنىپ 
یىغالشنىڭ سهۋەبىدۇر. ھهسهن بهسهرىدىن : ئادەمگه نىسبهتهن ئهڭ ئېغىر ۋە ئهڭ 

قایسى؟ دەپ سورالغاندا،  ئۇ: كېچه نامىزى دەپ جاۋاپ قىیىن تۇیۇلىدىغان ئىش 
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بهرگهن. یهنه ئۇنىڭدىن: كېچه نامىزى ئوقۇیدىغان كىشىنىڭ چىرایى نېمه ئۈچۈن 
شۇنچه چىرایلىق دەپ سورالغاندا،  ئۇ: چۈنكى،  ئۇالر ئالالھ بىلهن خالىي مۇڭداشقان،  

  لهردۇر دەپ جاۋاپ بهرگهن. ئاندىن ئالالھ ئۇالرنى ئۆز نۇرى بىلهن زىننهتلىگهن كىشى
ئالالھ تائاال بىزنى ئۆزىنىڭ،  قهلبىمىزدىكى ئورنىنى بىلىش ۋە ئادەملهرنىڭ 
پهرۋەردىگارىنى تۇنۇش ۋە ئالالھ ئاتا قىلغان نېمهتلهرنى كۈرۈش ئۈچۈن یاراتقان. 

مهن « شۇڭالشقا ئالالھ ھهق سۇبھانه ۋەتائاال ھهدىس قۇددىسىیدە مۇنداق دەیدۇ:
مهن « ئالالھ تائاال یهنه مۇنداق دەیدۇ:». رنى مېنى تونۇشى ئۈچۈن یاراتتىممهخلۇقاتال

  ».جىنالرنى ۋە ئىنسانالرنى پهقهت ماڭا ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن یاراتتىم
ئهي بۇرادەر! مهن سىزنى كېچه نامىزى ئوقۇپ،  ئالالھ بىلهن پىچىرلىشىپ 

 -بىز تۇرمۇشىمىزدا ئویۇنسۆزلىشىشنىڭ ھوزۇرىنى سىناپ بېقىشقا دەئۋەت قىلىمهن. 
چاقچاق بىلهن ئۆتكۈزۈشكه ئوخشاش نۇرغۇن  -تاماشا ۋە كېچىلهرنى ئۇخلىماي كۈلكه

ئىشالرنى قىلىپ باقتۇق. ئهمدى كېچىلىرى كېچه نامىزى ئوقۇش ۋە ھهممىنى ئاڭالپ 
تۇرىدىغان،  ھهممىنى كۈرۈپ تۇرىدىغان زاتقا مۇناجات قىلىشنى بىر سىناپ 

ىلىشىڭىز كېرەككى،  كېچه نامىزى ئالالھ نىڭ شۇ ئىنسانغا بولغان ب . باقمایمىزمۇ؟
  مۇھهببىتىنىڭ دەلىلىدۇر. 

ئالالھ نىڭ كېچه نامىزىنى ئوقۇشنى مۇۋەپپهق قىلغان ۋە ئۇنىڭ بۇ ئىبادەتنى ئادا 
ئالالھ یاخشى كۆرگهن ئادەمدۇر. ئىلگىركىلهرنىڭ  -قىلىشقا یاردەم بهرگهن ئادەم 

: ئالالھ نىڭ ھوزۇرىدىكى ئورنىڭنى بىلمهكچى بولساڭ،  ( مۇنداق بىر سۈزى بار
  كېچىلىرى) ئوقىغان نامىزىڭغا قارا. 

كىمىكى مىنىڭ دوستۇمنى دۈشمهن « ئالالھ ھهدىس قۇددىسیىدە مۇنداق دەیدۇ: 
تۇتسا،  مهن ئۇنىڭغا جهڭ ئېالن قىلىمهن. بهندەم مهن تهرەپكه مهن ئۇنىڭغا پهرىز 

اق بىر ئىش بىلهن یېقىنلىشالمایدۇ. بهندەم نهپلى ئهمهللهر قىلغان ئىشالردىن یاخشىر
بىلهن دائىم مهن تهرەپكه یېقىنلىشىدۇكى،  ھهتتا مهن ئۇنى یاخشى كۈرىمهن. قاچان 

  ، مهن ئۇنى یاخشى كۆرسهم،  مهن ئۇنىڭ ئاڭالیدىغان قۇلىقى،  كۆرىدىغان كۈزى
مهندىن بىر نهرسه تىلىسه مهن تۇتىدىغان قۇلى ۋە ماڭىدىغان پۇتى بولىمهن. ئهگهر ئۇ 

چوقۇم ئۇنىڭ تىلىگىنىنى بىرىمهن. ئهگهر مهندىن پاناھلىق تىلىسه ئۇنى پاناھىمغا 
  3989؛ ئىبنى ماججه 6502بۇخارى ». ئالىمهن

مهن ئۈلۈمنى « بۇ ھهدىس تولۇق تېكىستى بایان قىلىنغان یهنه بىر رىۋایهتته:
ىلىشتىن ئىككىلهنگهندەك یهنه بىر یاقتۇرمایدىغان مۆمىن بهندەمنى قهبزى روھ ق

ئىشتىن ئىككىلىنىپ باقمىدىم. مهن ئۇ بهندەم یاقتۇرمایدىغان ئىشنى یامان 
  نومۇر. -6502دېیىلگهن. بۇخارى » كۆرىمهن

كېچه نامىزىدىكى ئورنىڭىز،  ئالالھ نىڭ سىزگه بولغان مۇھهببىتىنى بهلگىلهیدۇ. بۇ 
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چوغنى تۇتۇپ تۇرغان ئادەمگه ئوخشایدۇ. زامانالردا دىننى تۇتۇپ تۇرغان ئادەم،  
ئۇنىڭغا بۈیۈك ساۋاب بار. شۇنىڭدەك كېچه نامىزىنى مۇھاپىزەت قىلغانالرغا 

بهندىلىرىمنىڭ ئىچىدە شۇكرى ئېیتقۇچىالر « شهكسىزكى كاتتا ئهجر ۋە ساۋاب بار. 
  ئایهت. -13سۈرە سهبهئ » ئىنتایىن ئاز

  ى ئۈلگىمىزپهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم كېچه نامىزىدىك
ئالالھ نىڭ پهیغهمبىرى   ، سۈرە مۇزەممىلنى ئوقىسىڭىز،  سۈرىنىڭ باشلىنشىدىال

ئى كىیىمىگه :« مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمغا مۇنداق ئهمىر قىلغانلىقىنى بایقایسىز. 
یۆگىنىۋالغۇچى پهیغهمبهر كېچىنىڭ ئازغىنىسىنىڭ باشقىسىدا،  یېرىمىدا یاكى 

  ئایهتلهر -4-1». اكى یېرىمىدىن كۆپرەكىدە ناماز ئوقىغىنیېرىمىدىنمۇ ئازراقىدا ی
مهلۇمكى،  كېچىلىرى ناماز ئوقۇش پهیغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمغا 
پهرىز،  موسۇلمانالر ئىچىدىن ئۇنىڭغا ئهگشكۈچىلهر ۋە ئۇنى یاخشى كۆرگۈچىلهر 

  ئۈچۈن مهندۇب ئهمهلدۇر.
لىرى كېچه نامىزى ئوقۇشنى،  قۇرئاننى شۇڭالشقا ئهي بۇرادەر! مهن سىزگه كېچى

ئالالھ تائاال سىزگه خىتاب قىلىۋاتقاندەك   ، خۇددى سىزگه نازىل بولۇۋاتقاندەك
  تىالۋەت قىلىشڭىزنى تهۋسىیه قىلىمهن. 

  ، دەپ نىدا قىلغاندا قۇلىقىڭزنى دىڭ تۇتۇپ» ئى مۆمىنلهر ! « ئالالھ تائاال 
بىلهن ئاڭالڭ. چۈنكى بۇ نىدادا سىزگه ئهمىر  تهپهككۈر  ، قهلبىڭىزنى ھازىر قىلىپ

قىلىنىدىغان بىر یاخشى ئىش بار ۋە یاكى سىز چهكلىنىدىغان بىر یامان ئىش بار. 
قۇرئاندىن ھىساپ ئایهتلىرىنى تىالۋەت قىلغاندا: مهن رەببىم ئالدىدا تۇرۇپ،  ئۇنىڭغا 

هسۋىرلهنگهن دۇنیادا قىلغان ئىشلىرىمدىن ھىساپ بېرىۋاتىمهن دەپ؛ جهننهت ت
جهننهتنى ۋە جهننهتتىكى نېمهتلهرنى تهسهۋۋۇر   ، ئایهتلهرنى تىالۋەت قىلىۋاتقاندا

قىلىڭ. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بىر قېتىم موسۇلمانالر بىلهن ناماز ئوقۇۋىتىپ،  
قولىنى خۇددى جهننهتتىكى مېۋىلهرنى   ، جهننهت سۈپهتلهنگهن ئایهتلهرنى ئوقىغاندا

ك بىر ھالهتته سوزغانلىقى یادىڭىزدا بولسۇن. دوزاخ سۈپهتلهنگهن ئۈزۈۋاتقاندە
ئۇالرنىڭ   ، ئایهتلهرنى ئوقىغاندا بولسا،  دوزاخ ئهھلىنىڭ دوزاختا ئازاپىلىۋاتقانلىقىنى

  چىیالىرىنى كۆز ئالدىڭىزغا كهلتۈرۈڭ. -قىیا
  ت.ئایه -5سۈرە مۇزەممىل ». ھهقىقهتهن بىز ساڭا ئېغىر سۆزلهرنى چۈشۈرىمىز«

شۇ ۋەھىینى قوبۇل قىاللىغۇدەك   ، ۋەھىیدۇر. بۇ ۋەھىي بولسا -مانا بۇ ئېغىر سۆز
ئىستىدادقا مۇھتاج. چۈنكى ئۇ ئېغىر ۋە شۇنىڭدەك بۇیرۇلما ھهم توسۇلمىالردىن 

بۇ تهكلىپاتالرغا ۋاپا قىلىپ ئۇالرنى ئۆز   ، ئىبارەت تهكلىپاتالردۇر. ھهم شۇنىڭدەك
  ئۆتكۈر ئىرادە ۋە كۈچلۈك ئىمانغا مۇھتاج.جایىدا ئادا قىاللىغۇدەك 

مهسىیهتلهردىن چهكلهشنى ۋە ئۆز نهپسىنى ھارام  -شۇڭالشقا، ئۆزىنى گۇناھ
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شهھۋەتلهردىن مهنئى قىلىشنى خاالیدىغان موسۇلمان بۇرادەر چوقۇم ئۆز نهپسىنى 
كېچىلىرى قىیامدا تورۇش،  قۇرئان تىالۋەت قىلىش،  قۇرئان ئایهتلىرىدە پىكىر 

رگۈزۈش،  ئالالھ نىڭ ئۇنى ھهر ۋاقىت كۈزىتىپ تۇرىدىغانلىقىنى ئهسلهش ۋە ئالالھ یۈ
  دىن قورقۇش قاتارلىق ئىشالرغا كۆندۈرىشى الزىم. 

( ئىبادىتىڭدا)   ، پهرۋەردىگارىڭنىڭ نامىنى یاد ئهتكىن« ئالالھ مۇنداق دەیدۇ:
ڭدىن بارچه دۇنیا ئایهت. سهن قهلبى -8سۈرە مۇزەممىل » ئۇنىڭغا تولۇق یۈزلهنگىن

ئىبادىتىگه یۈزلهنگىن.  -مهشغۇالتلىرىنى چىقىرىپ تاشالپ،  ئالالھ تائاال نىڭ تائهت
خۇرسهنلىكىڭ ۋە قهتئىي ئىرادەڭ ئالالھ ئۈچۈن ۋە ئالالھ بىلهن بولسۇن. سهن دۇنیا 
  بىلهن،  دۇنیانىڭ مهئىیشهتلىرى ۋە دۇنیانىڭ ئېزىتقۇلىرى بىلهن خوش بولۇپ كهتمه. 

ەر! سىزدىن بىر سۇئال سوراپ باقاي. سىزنىڭ قهلبىڭىزدىكى ئهڭ مۇھىم بۇراد
  نهرسه نېمه؟

قهلىب ناھایىتى تىز ئۆزگىرىپ تۇرىدىغانلىقى ئۈچۈن قهلىب دەپ ئاتالغان بولۇپ،  
ئۇ ئهتراپىدىكى شهیئىلهردىن تىز تهسىرلىنىدۇ. سىز ئایاللىرىڭىز،  بالىلىرىڭىز ۋە 

ز تهسىر قوبۇل قىلىسىز. سىز تىز تهسىرلىنىشتىن بۇرادەرلىرڭىزدىن تى –یېقىن 
ئىبارەت سىزمچانلىقىڭزنى ئالالھ تهرەپكه یۈزلهندۈرۈپ كۆردىڭىزمۇ؟ مىنىڭ قهلبىم 
قېتىپ كهتكهن،  مهن یىغلىیالمایمهن،  قۇرئان ماڭا تهسىر قىلمىدى دېگندەك 

یاخشىلىقتىن  لېكىن سىز بۇ . گهپلهرنى قىلماڭ. قهلىبكه یاخشىلىق ئورۇنالشتۇرۇلغان
پایدىلىنالمىغان. قېنى ھهپتىدە بىر كېچه كېچه نامىزى ئوقۇپ سىناپ بېقىڭچۇ،  

  بۇنىڭ سىزگه تهسىرىنىڭ ھهقىقهتهن چوڭ بولغانلىقىنى كۆرىسىز.
بىزنىڭ پهیغهمبىرىمىز ۋە ئۈلگىمىز بولغان مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم كېچىنىڭ كۆپ 

ە بۇ پهیغهمبىرىمىزگه ئېغىر كىلهتتى. بىر قىسمىنى قىیام بىلهن ئۆتكۈزەتتى. بهزىد
كۈنى ئۇممۇلمۇمىنىین خهدىیچه رەزىیهلالھۇ ئهنھا پهیغهمبىرىمىزدىن : ئى ئالالھ نىڭ 
پهیغهمبىرى! ئۈزۈڭگه ئىچىڭ ئاغرىمامدۇ،  ئازراق ئۇخلىمامسهن؟ دەپ سورىدى. 

دەپ » تتىئى خهدىیجه! ئۇیقۇ ۋاقتى ئۈتۈپ كه« پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۇنىڭغا:
  جاۋاپ بهردى. 

بهزى ساھابىلهر ئالالھ دىن قورقۇش ۋە ئالالھ قا بولغان مۇھهببىتىنىڭ 
كۈچلۈكلىكىدىن بىر كېچىنى پۈتۈنلهي ناماز بىلهن ئۆتكۈزەتتى. نهتىجىدە سۈرە 
مۇزەممىلنىڭ ئاخرىدا ئۇالردىن یهڭگىللىتىش ھهققىدە تۈۋەندىكى ئایهت نازىل 

 -20» تهھهججۇد نامىزىدىن) قوالي بولغاننى ئوقۇڭالر ئۇنىڭدىن ( یهنى« بولغان.
  ئایهت. 

نېمه ئۈچۈن بىز كېچىلىرى ناماز ئوقۇش ۋە ئالالھ قا ئىتائهت قىلىش جهھهتلهردە 
سۈرە   ، ساھابىلهردەك بواللمایمىز؟ یادىڭىزدا بولسۇنكى،  كېچىلىر قىیامدا تورۇش
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« بهندىلىرىنىڭ سۈپهتلىرىنىڭ بىرى. فۇرقاننىڭ ئاخىرىدا تىلغا ئېلىنغان،  ئالالھ نىڭ 
مهرھهمهتلىك ئالالھ نىڭ ( یاخشى كۆرىدىغان) بهندىلىرى زىمىندا ئۆزلىرىنى تۈۋەن 
تۇتۇپ تهمكىنلىك بىلهن ماڭىدۇ. نادانالر ئۇالرغا ( یاقتۇرمایدىغان) سۆز قىلسا،  ئۇالر 

ۆزلهرنى دەیدۇ). دەیدۇ. ( یهنى گۇناھ بولمایدىغان س› سىلهرگه ئامانلىق تىلهیمىز:‹ 
ئۇالر كېچىلهرنى پهرۋەردىگارىغا سهجدە قىلىش ۋە قىیامدا تۇرۇش بىلهن ( یهنى ناماز 

  ئایهت. -64 -63 . »ئوقۇش بىلهن) ئۆتكۈزىدۇ
ساھابىلهر كېچىلهرنى ئالالھ قا سهجدە قىلىش ۋە قىیامدا تۇرۇش بىلهن 

ېۋىزورنىڭ ئالدىدا ئۆتكۈزىدىكهن،  سىز كېچىلهرنى قانداق ئۆتكۈزىۋاتىسىز؟ تېل
ئولتۇرۇپمۇ؟ كېچىلىك تۈنهكخانىالردىمۇ؟ ۋە یاكى یامان دوستلىرىڭىز بىلهنمۇ؟. بهزى 
ئادەملهر پۈتۈن كېچىنى تېلېۋىزورنىڭ ئالدىدا ئولتۇرۇپ ئۇیقۇسىز ئۆتكۈزۈپ،  
مۇئهززىن بامداتقا ئهزان ئېیتاي دېگهندە یوتقانغا چۈمكىنىپ،  ئۇیقۇغا غهرق بولىدۇ. 

یۇ،  -تاماشاالر ئۈچۈن ئۆزلىرى بىلهن كۈرەش قىلىدۇ -ئویۇن ، مهسىیهت -ۇناھئۇالر گ
  ئالالھ قا ئىتائهت قىلىشقا تىرىشچانلىق كۆرسهتمهیدۇ.

بىزنىڭ ئایهتلىرىمىزگه « ئالالھ سۈرە سهجدىدە مۆمىنلهر ھهققىدە مۇنداق دەیدۇ:
 -هر بىلهن ۋەزھهقىقهتهن شۇنداق كىشىلهر ئىمان ئېیتىدۇكى،  ئۇالرغا شۇ ئایهتل

نهسىھهت قىلىنسا ( ئالالھ نىڭ ئایهتلىرىنى ئولۇغالش یۈزىسىدىن ) ئالالھ غا سهجدە 
قىلغان ھالهتلهردە یېقىلىدۇ. پهرۋەردىگارىغا تهسبىھ ئېیتىدۇ. ئۇالر ( پهرۋەردىگارىنىڭ 

 -ئىبادىتىدىن) چوڭچىلىق قىلىپ باش تارتمایدۇ. ئۇالرنىڭ یانلىرى ئورۇن -تائهت
ئاز ئۇخالیدۇ). ئۇالر   ، ن یىراق بولىدۇ( یهنى ئۇالر كېىسى ئىبادەت قىلىپكۆرپىدى

پهرۋەردىگارىنىڭ ( ئازابىدىن قورقۇپ،  ( رەھمىتىنى) ئۈمىد قىلىپ،  ئۇنىڭغا دۇئا 
قىلىدۇ. ئۇالرغا رىزىق قىلىپ بهرگهن نهرسىلهردىن ( یاخشىلىق یوللىرىغا) سهرىپ 

  ئایهتلهر. -16-15» قىلىدۇ
ئۇالر ئۇخالۋېرىشكه   ، كۆرپىدىن یىراق بولىدۇ دېگهنلىك -یانلىرى ئورۇن ئۇالرنىڭ

سهۋر قىاللمایدۇ،  یۇمشاق كۆرپه ۋە راھهتنى یامان كۆرىدۇ،  خۇددىي ئۇالر بىلهن 
ماجرا باردەك،  ئۆزلىرىنى  -كۆرپىلىرى ئوتتۇرسىدا قوپال مۇناسىۋەت ۋە جىدەل
دىشىشتىن توختىتىۋااللمایدۇ مهرھهمهتلىك ئالالھ بىلهن پىچىرلىشىپ مۇڭ

دېگهنلىكتۇر. ئالالھ بىلهن قهسهمكى،  كېچىلىرى قىیامدا تورۇش ۋە پهرۋەردىگارىغا 
  ھهقىقى مىسكىندۇر. -ھاالۋىتىنى تېتىپ باقمىغان ئادەم -مۇناجات قىلىشنىڭ ھوزۇر

ئۇالرنىڭ « ئالالھ ئۇالرغا بېرىدىغان مۇكاپات ۋە ساۋاپ ھهققىدە مۇنداق دەیدۇ:
غان ئهمهللىرىگه مۇكاپات یۈزىسىدىن ئالالھ نىڭ ھوزۇرىدا ساقالنغان ۋە ئۇالرنى قىل

  ئایهت.  -17سۈرە سهجدە » خۇشال قىلىدىغان كاتتا نېمهتنى ھېچكىم بىلمهیدۇ
ئىبادىتىنى یوشۇردى. ئالالھ مۇ ئۇالرغا بىرىدىغان كاتتا  -ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ تائهت
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كاتتا نېمهتلىرنى یوشۇردى. ئهمهلىیهتتهمۇكاپات ساۋاپ ۋە ئۇالرنى خۇشال قىلىدىغان 
  ۋە جازا شۇ ئىشنىڭ قانداقلىقىغا قاراپ بولىدۇ.

  ، ئهي بۇرادەرلهر! قاراپ بېقىڭ موسۇلمانالرنىڭ سانىغا! یهنه قاراپ بېقىڭ
  ھه!؟ -كېچىلىرى قىیامدا تورىدىغانالرغا! ئۇالر نېمه دېگهن ئاز

تهقۋادارالر جهننهتلهردە ۋە ( ئېقىپ   ، شۈبھىسىزكى« ئالالھ مۇنداق دەیدۇ:
تۇرغان)بوالقالرنىڭ ئارىسىدا بولىدۇ. ئۇالر پهرۋەردىگارى ئاتا قىلغان نهرسىلهرنى قوبۇل 
قىلىدۇ. ئۇالر ئۇنىڭدىن ئىلگىرى (یهنى دۇنیادىكى چاغدا) یاخشى ئىش 
قىلغۇچىالردىن ئىدى. ئۇالر كېچىسى ئاز ئۇخالیتتى. ئۇالر سهھهرلهردە ( 

  ئایهتلهر. -18-15سۈرە زارىیات » ردىگارىدىن)مهغپىرەت تىلهیتتىپهرۋە
سهھهر ۋاقتى دېگىنىمىز بامدات ۋاقتىدىن یېرىم سائهت ئىلگىرىكى چاغ بولۇپ،  

تاماشا،  -بۇ ۋاقىتىنى مهرھهمهتلىك ئالالھ نىڭ مۆمىن بهندىلىرى ھهرگىزمۇ ئویۇن
مهغپىرەت قىلىنىشنى تىلهش ئۇیقۇ بىلهن ئهمهس،  بهلكى ئالالھ دىن گۇناھلرىنىڭ 

  بىلهن ئۆتكۈزىدۇ.
ساڭا :« ئالالھ تائاال پهیغهمبىرى مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمغا مۇنداق ئهمىر قىلىدۇ 

كېچىنىڭ بىر قىسمىدا ( ناماز ئوقۇشقا،  قۇرئان   ، نهپله ( ئىبادەت) بولىشى ئۈچۈن
نىڭ سېنى تىالۋەت قىلىشقا) ئویغانغىن،  (ئى مۇھهممهد !) پهرۋەردىگارىڭ

 . »مهدھىیلىنىدىغان ئورۇنغا ( یهنى بۈیۈك شاپائهت ماقامىغا) تۇرغۇزۇشى مۇھهققهقتۇر
  ئایهت -79سۈرە ئىسرا 

ئالالھ تائاال ئۆز پهیغهمبىرىگه كېچىسى قىیامدا تورۇش ۋە قۇرئان تىالۋەت قىلىشقا 
بویرۇپ،  بۇنى ئۇنىڭ قىیامهت كۈنىدىكى بۈیۈك شاپائهت ماقامى بولغان 

ھىیلىنىدىغان ئورۇنغا ئېرىشىشنىڭ سهۋەبلىرىدىن بىر سهۋەب ئىكهنلىكىنى،  مهد
یهنه ئۇنىڭغا ۋەسىیلهبولۇشتىن ئىبارەت جهننهتتىكى ئهڭ ئالىي مهنزىلنى ئېھسان 
قىلىدىغانلىقىنى بایان قىلىپ بهرگهن. مهلۇمكى،  كېچىدە ئورنىدىن تورۇپ ناماز 

ۇمایدىغان ئادەم باراۋەر ئهمهس. ئالالھ ئوقۇیدىغان ئادەم بىلهن كېچىسى ناماز ئوق
ئالالھ قا شىرىك كهلتۈرگهن ئادەم یاخشىمۇ؟ ) یاكى ئاخىرەت « ( مۇنداق دەیدۇ:

ئازابىدىن قورقۇپ،  پهرۋەردىگارىنىڭ رەھمىتىنى ئۈمىد قىلىپ،  كېچىنىڭ 
 سائهتلىرىنى سهجدە قىلغان ۋە قیامدا تۇرغان ھالهتته ئىباەت قىلىپ ئۆتكۈزگهن ئادەم

پهقهت › بىلىدىغانالر بىلهن بىلمهیدىغانالر باراۋەر بوالمدۇ؟‹ ( یاخشىمۇ؟) ئېیتقىنكى،  
  ئایهت -9سۈرە زۇمهت » ساغالم ئهقىل ئىگىلىرىال ئىبرەت ئالىدۇ

سهمىڭىزدە بولسۇنكى ھایاتى دۇنیادا بىر جهننهت،  شۇنداقال ئاخىرەتته بىر 
قىیامدا تورۇپ،  ناھایىتى  جهنننهت بار. دۇناینىڭ جهننىتى بولسا كېچىسى

شهپقهتلىك زات ئالالھ بىلهن مۇڭدىششتۇر. بهلكى كېچىدە ئوقۇلغان ئىككى رەكئهت 
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  ناماز دۇنیا ۋە دۇنیادىكى بارچه شهیئىدىن یاخشىدۇر. 
بهندىنىڭ كېچىدە ئالالھ رازىلىقىنى « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:

» زى دۇنیا ۋە دۇنیادىكى نهرسىلهردىن یاخشىدۇرئىزلهپ ئوقۇغان ئىككى رەكئهت نامى
نومۇرلۇق  -185توم  -5دېگهن كىتاۋىنىڭ » ئىتھاف سادەتۇلمۇتتهقىین« زۇبهیدى 

دېگهن كىتاۋىدا رىۋایهت « كهنزۇل ئۇممال« ھهدىسته تىلغا ئالغان. ھىندى 
  نومۇر. -21435،  21426قىلغان

ڭ ئاخىرقى ئۈچتىن بىر ۋاقتى كېچىنى«پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:
قالغاندا پهرۋەردىگارىمىز زېمىن ئاسمىنىغا چۈشۈپ،  تاڭ ئاتقانغا قهدەر : ماڭا دۇئا 
قىلىدىغانالر بارمۇ؟ مهن ئۇالرنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىمهن؛ مهندىن ھاجىتىنى 

ۈم تىلهیدىغانالر بار؟ مهن ئۇالرنىڭ ھاجىتىدىن چىقىمهن؛ مهندىن گۇنالىرىنى كهچۈر
» قىلىشىمنى سورایدىغانالر بارمۇ؟مهن ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى كۈچۈرىمهن دەیدۇ

  نومۇر. -282توم  -2؛ ئىمام ئهھمهد 1769؛ مۇسلىم 1145بۇخارى 
پهرۋەردىگارىمىز ئالالھ ئۆزىنىڭ ئهرشىدىن چۈشۈپ: ئى بهندەم ! دەۋاتسا ئۇیقۇغا 

امداتتىن ئىلگىرى بىرەر مېھمان غهرىق بولۇپ یاتسىڭىز توغرا بوالمدۇ؟! ئۆیىڭىزگه ب
ئۇنى ھۆرمهت قىلمامسىز؟ قولىڭىزدىن  ، كىلىپ قالسا،  دەرھال ئورنىڭىزدىن تورۇپ

كىلىشچه ئۇنى رازى قىلىشقا تىرىشمامسىز؟ ئهجىبا،  ئالالھ ئهرىشدىن سىز تهرەپكه 
  چۈشۈپ كهلسه،  سىز ئۇخالۋاتسىڭىز،  بۇنىڭغا نېمه دېگۈلۈك!!..

كېچىدە بىر ۋاقىت بار بولۇپ،  « ىسساالم مۇنداق دېگهن:پهیغهمبهر ئهلهیھ
موسۇلمان كىشىنىڭ دۇنیا ۋە ئاخىرەتنىڭ یاخشلىقلىرىدىن ئىلتىجا قىلىپ تىلىگهن 
دۇئاسى شۇ ۋاقىتقا توغرا كهلسه،  ئالالھ ئۇنىڭغا تىلىگهن نهرسىسىنى بىرىدۇ،  بۇ ھهر 

  نومۇر. -313توم  -3؛ ئىمام ئهھمهد 1767مۇسلىم » كېچىسى شۇنداق
جىبرائىل ئهلهیھىسساالم پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ یېنىغا كىلىپ مۇنداق 

كېچىسى ئوقىغان  -ئى مۇھهممهد ! بىلگىنىكى مۆمىن كىشىنىڭ شهرىپى« دېگهن:
  ».باشقىالردىن بىھاجهت بولغانلىقىدا -نامىزىدا،  ئۇنىڭ ئهزىزلىكى

  همۇنىلهرپهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ كېچه نامىزىدىن ن
بىر ئاەم ئۇممۇلمۆمىنىین ئائىشه رەزىیهلالھۇ ئهنھانىڭ   ، رىۋایهت قىلىنىشچه

یېنىغا كىلىپ: ماڭا پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ ئىشلىرىدىن سېنى ئهڭ 
ئهجهبلهندۈرگهن ئىشنى سۆزلهپ بهرگهن بولساڭ دېدى. ئائىشه رەزىیهلالھۇ ئهنھا ئۇ 

ىشى كىشىنى ئهجهبلهندۈرمىسۇن؟! بىر كۈنى كىشىگه ئېیتتى: ئۇنىڭ قایسى بىر ئ
كهچته ئۇ مىنىڭ یېنىمغا كىلىپ،  مهن بىلهن بىرگه یاتتى. ئۇنىڭ بهدىنى شۇنداقال 

ئى ئائىشه! مېنى رەببىمگه بىر سائهت ئىبادەت :« ئۇ   ، مىنىڭ بهدىنىمگه تىگىۋىدى
مهن سىنىڭ   دېدى. مهن ئۇنىڭغا : ئالالھ بىلهن قهسهمكى،» قىلغىلى قویغان بولساڭ
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ماڭا یېقىنلىشىشىڭنى شۇنداق یاقتۇراتتىم،  لېكىن سىنىڭ ھهۋىسىڭىنى ئۆزەم یاخشى 
كۆرگهن ئىشتىن ئهال بىلىمهن دېدىم. ( دىققهت قىلىڭ،  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ 
كېچىدىكى ھهۋىسى قىیامدا تورۇش ئىكهن. سىز بۇنىڭدىن گۈزەلراق بىر ئىشنى 

شۇنىڭ بىلهن ئۇ ئورنىدىن تورۇپ،  ناماز ئوقۇشقا  . ر)ئاپتۇ -كۆرگهنمىدىڭىز؟
باشلىدى. ناماز ئوقۇپ یىغلىدى. یىغالپ ھهتتا ئۇنىڭ كۆكرەكلىرىمۇ یاشتىن ھۆل 

یىغىدىن ئۇنىڭ ساقاللىرىال ئهمهس،  كۆكرەكلىرىمۇ   ، بولۇپ كهتتى. ( یهنه دىققهت
ىدى. ئاندىن سهجدە ھۆل بولۇپ كهتتى). ئاندىن ئۇ روكۇغا باردى. روكۇدىمۇ یىغل

قىلدى. سهجدىدىمۇ یىغلىدى. ئۇ بامدات ۋاقتىغىچه موشۇ تهرىزدە ناماز ئوقۇدى.بۇ 
چاغدا بىالل بامدات نامىزىغا ئهزان ئېیتقىلى كهلدى. ئۇ پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ 
یىغالۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ: ئى ئالالھ نىڭ پهیغهمبىرى! نېمىگه یىغالۋاتىسهن؟ دەپ 

ئى بىالل ! مهن نېمىشقا « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېدى: سورىدى.
شۈبھىسىزكى،  ‹ یىغلىماي،  چۈنكى بۈگۈن كېچه ماڭا مۇنۇ ئایهت نازىل بولدى:

كېچه بىلهن كۈندۈزنىڭ نۆۋەتلىشىپ   ، ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ یارىتىلىشىدا
دەلىللهر بار،  ئۇالر ئۆرە  رۇشهن  ، ئهلۋەتته  ، تۇرۇشىدا ئهقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن

تۇرغاندىمۇ،  ئولتۇرغاندىمۇ،  یاتقاندىمۇ ئالالھ نى ئهسلهپ تۇرىدۇ. ئاسمانالر ۋە 
زېمىننىڭ یارىتىلىشى توغرىسىدا پىكىر یۈرگۈزىدۇ،  ( ئۇالر ئېیتىدۇ): پهرۋەردىگارىمىز 

› غىن ! بۇنى بىكار یاراتمىدىڭ،  سهن پاكتۇرسهن،  بىزنى دوزاخ ئازابىدىن ساقلى
(سۈرە ئال ئىمران). پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ: بۇ ئایهتلهرنى 

« دېدى. سۇیۇتى » ئۇقىغان ۋە بۇ ئایهتلهردە پىكىر یۈرگۈزمىگهن ئادەملهرگه ۋاي! 
  نومۇر. -163توم  -10نومۇر؛ زۇبهیدى  -111توم  -2» دۇرۇل مهنسۇر

: مهن پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ یېنىغا ئابدۇلال ئىبنى مهسئۇد مۇنداق دەیدۇ
كىلىپ،  ئۇنىڭ بىلهن یالغۇز ناماز ئوقۇشقا باشلىدىم. ئۇ سۈرە بهقهرەنى تىالۋەت 

ئایهت ئوقۇپ بولۇپ توختایدىغۇ  100ئۆزەمگه: (ئۇ)  -قىلىشقا باشلىدى. مهن ئۆز
لىدى. مهن دېدىم. ئۇ بۇ سۈرىنى تۈگىتىپ،  سۈرە ئال ئىمراننى تىالۋەت قىلىشقا باش

ئایهتتىن كىیىن روكۇ قىلىمىزغۇ دېدىم. ئۇ بۇ سۈرىنىمۇ تولۇق  100ئۆزەمگه:  -یهنه ئۆز
 100ئوقۇپ بولۇپ،  سۈرە نىسانى تىالۋەت قىلىشقا باشلىدى. مهن : بۇ قېتىمغۇ 

ئایهتتىن كىیىن روكۇغا بارىمىز دېدىم. ئۇ سۈرە نىسانىمۇ تولۇق تۈگهتتى. پهیغهمبهر 
تهسبىھ ئایىتىنى ئوقىسا،  تهسبىھ ئېیتاتتى. دۇئا ئایىتىنى ئوقىسا،  ئهلهیھىسساالم 

دۇئا قىالتتى. پاناھلىق ئایهتلىرىنى ئوقىسا،  ئالالھ دىن پاناھلىق تىلهیتتى. ئاندىن 
روكۇ قىلدۇق. روكۇدىمۇ پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم قىیامدا تۇرغانچىلىك تۇردى. ئاندىن 

  ئوزۇن داۋامالشتى.  سهجدە قىلدۇق،  سهجدىمۇ روكۇدەك
پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ بۇ نامازدىن ۋە ئالالھ بىلهن مۇڭدىششتىن نهقهدەر 
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لهززەت ئالىدىغانلىقى شهكسىز. ئۇنداق بولمىسا پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم تاپانلىرى 
ئىششىپ،  ئاندىن پاچاقلىرى ئىششىپ،  ئاخىرىدا تاپانلىرى یېرىلىپ كهتكهنگه 

تۇرمىغان بۇالتتى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمغا : سېنىڭ ئىلگىرى ۋە  قهدەر نامازغا
كىیىنكى گۇناھلىرىنىڭ مهغپىرەت قىلىنغان تۇرسا،  یهنه نېمه ئانچه قىلىپ 

مهن شۈكۈر ئېیتقۇچى « كېتىسهن؟ دېیىلگهندە،  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم جاۋابهن: 
نومۇر،  ئىمام  -7055مۇسلىم  نومۇر؛ -1130بۇخارى  . دېگهن» بهندە بولمایمهنمۇ؟

  نومۇر. -251توم  -4ئهھمهد
بىر پۇتىغا تاینىپ یهنه بىر   ، پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم كېچىلىرى نامازغا تۇرغاندا

پۇتىنى بۇشراق قویۇۋىتىپ،  تایانغان پۇتى تېلىپ قالغاندا بوش قۇیۇۋەتكهن پۇتىغا 
  تاینىپ تۇرۇپ ناماز ئوقۇیتتى. 

ۋایهت قىلىدۇ: پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۆمرىدە بىر یاكى بۇخارى مۇنداق رى
  نومۇر.  -1124ئىككى كېچه ناماز ئوقۇیالمىغانلىقىدىن شىكایهت قىلغان. 

مهن پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ بىز ھازىر قىلىۋاتقاندەك،  ساھابىلهرنى 
تهسهۋۋۇر تۇتۇۋىلىپ،  ئۇنىڭغا كېچىدە ناماز ئوقۇشنى تهۋسىیه قىلىدىغانلىقىنى 

قىاللمایمهن. چۈنكى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۇالرنى كېچىدە ناماز ئوقۇشنى ۋە 
كېچه نامىزىنىڭ ھوزۇرىنى سۈرۈشكه قىزىقتۇرۇپ قویغان خاالس. ساھابىلهر 
ئۆزلىرىنى كېچه نامىزى ئوقۇشقا دەۋەت قىلغان ۋە ئۇنى تهرغىپ قىلىدىغان 

  گهن.دەۋەتچىلهرگه ئانچه مۇھتاج بولۇپ كهتمى
  ساھابه ۋە تابىئىنالرنىڭ كېچه نامىزىدىن نهمۇنىلهر:

ئابدۇلال ئىبنى ئهمرۇ ئىبنى ئاس رەزىیهلالھۇ ئهنھۇما مۇنداق دەیدۇ: ماڭا پهیغهمبهر 
ئى ئابدۇلال ! پاالنچى كىشىگه ئوخشاش بولمىغىن،  ئۇ « ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېدى

؛ مۇسلىم 1152بۇخارى » الیدۇبىر كېچىسى ناماز ئوقۇپ،  یهنه بىر كېچىسى ئۇخ
  نومۇر. -170توم  -2؛ ئىمام ئهھمهد 2725

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ بۇ ساھابىنى كېچه نامىزى ئوقۇشقا 
رىغبهتلهندۈرگهنلىكى ۋە ئۇنى تهرك قىلىشتىن ئاگاھالندۇرغانلىقىىغا قاراڭ. چۈنكى 

  ئوقىماي قىلغانغا ئوخشاش یهنه بىر مهھرۇملۇق یوق.  -ئوقۇپ
ئابدۇلال « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئابدۇلال ئىبنى ئۆمهر ھهققىدەمۇنداق دېگهن:

» ئهگهر ئۇ كېچىسى ناماز ئوقۇیدىغان كىشى بولسا ، ھه!-نېمه دېگهن یاخشى ئادەم
  نومۇر. -146توم -2؛ ئىمام ئهھمهد 6320؛ مۇسلىم122-121بۇخارى

اڭلىغاندىن كىیىن ئۆمرىدە ئابدۇلال پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ بۇ سۆزىنى ئ
كېچىسى ناماز ئوقۇشنى تهرك قىلىپ باقمىغان. كېچىلىر ئاز ئۇخلىغان. پهیغهمبهر 
ئهلهیھىسساالمنىڭ سىزگه غهزەبلىنىشنى یاخشى كۆرەمسىز یاكى شۇنىڭغا 
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  رازىمۇسىز؟!
رىۋایهت قىلىنىشچه،  بىر كۈنى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئهلى رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ 

پاتىمه رەزىیهلالھۇ ئهنھانى یوقلىغاچ،  ئۇالرغا نهسىھهت قىلىش ئۈچۈن ئۇالرنىڭ  بىلهن
ئۆیىگه كېچىسى بارغان. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۇالرنىڭ ئىشىكىنى قاققان. ئۇالر 

سىلهر ئىككىڭالر كېچىسى «ئۇخالۋاتقان ئىكهن. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۇالرغا: 
توم  -1؛ ئىمام ئهھمهد 1815؛ مۇسلىم 1127. بۇخارى دېگهن» ناماز ئوقىمامسىلهر؟

  نومۇر.  -91
بىر كۈنى كېچىسى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئویغىنىپ قارىسا ئایاللىرى 

بۇ ئایالالرنى كىم ئویغىتىدۇ؟ بۇ « ئۇخالۋاتقان. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۇالرغا قاراپ:
ئۇیقۇسىدىن كىم ئویغىتىدۇ؟  ، ئۈچۈنئایالالرنى ئۇالرنىڭ ئالالھ قا ئىبادەت قىلىشى 

تهرغىپ ۋە تهرھىب تهرىزىسدە : بهلكىم دۇنیادا   ، ئۇ سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ . دېگهن
دېگهن. بۇخارى » كىیىم كىیىۋالغان بىر ئایال،  قىیامهت كۈنى یالىڭاچ قېلىشى مۇمكىن

  نومۇر. -5844
ساالم ئۆز ئایاللىرىنىڭ بۇ ھهدىس ھهققىدە ئویلىنىپ بېقىڭ. پهیغهمبهر ئهلهیھىس

ھه! قېنى سىزمۇ  -ئۇالرنىڭ ناماز ئوقۇشىغا قانداق ھىرىس  ، ئورۇنلىرىدىن تورۇپ
سىڭىللىرىڭىزنى ۋە یاكى ئانىڭىزنى ئویغاتمامسىز؟ كىمىكى  -ئایالىڭىزنى یاكى ئاچا

بىر ئادەمنى ھىدایهتكه چاقىرسا،  ئۇ كىشىگه ئۇنىڭغا ئهگهشكهن كىشىلهرنىڭ 
ئۇالرنىڭ ئهجرىدىن ھېچ نهرسه كېمهیتىلمهستىن ئوخشاش ئهجىر  مىقدارىچه، 

  ساۋاپ بىرىلىدۇ. 
بىر قېتىملىق غازاتتا یۈز بهرگهن بىر ئىش ساھابىلهرنىڭ كېچه نامىزىغا قانداق 
بېرىلىپ كېتىدىغانلىقى ۋە كېچه نامىزىغا بولغان مۇھهببىتىنىڭ نهقهدەر 

لىش ۋە پهرۋەردىگارىغا یېقىنلىشىش پهرۋەردىگارىغا مۇناجات قى  ، چوڭقۇرلىقىنى
  ھوزۇرىنى قانداق سۈرىدىغانلىقىنى گهۋدىلهندۈرۈپ بېرىدۇ. 

بىرقېتىملىق غازاتتا ئۇبباد ئىبنى بهشىرمۇسۇلمانالرنى كۆزۇتۇشكه قویۇلدى.ئۇ 
كۈزەتته تۇرغاچ ناماز ئوقۇشقا باشلىدى. دۈشمهن تهرەپتىن بىر ئادەم كېلىپ،  ئۇنىڭغا 

بىز یۇقۇردا ئېیتىپ   ، ئاتتى. ئوق ئۇنىڭ مۈرىسىگه تهگدى. لېكىن ئۇ ئوقیا بىلهن ئوق
ئۆتكىنىمىزدەك،  ئالالھ قا یېقىنلىشىشنىڭ لهززىتى ۋە ئالالھ بىلهن مۇڭدىشىشنىڭ 
ھاالۋىتىگه بىرىلىپ كهتكهن ئىدى. ئۇ مۈرىسىدىكى ئوقنى ئېلىۋىتىپ،  نامازنى 

ىگه،  مۈرىسىدىن قان ئېقىۋاتقانلىقىغا داۋامالشتۇرىۋەردى. ئۈزىنىڭ جاراھهتلهنگهنلىك
ۋە ئوق تهككهن یهرنىڭ ئاغرىقىغا پهرۋا قىلىپ كهتمىدى. ھېلىقى كاپىر ئۇنىڭغا یهنه 
ئوق ئاتتى. ئوق یهنه ئۇنىڭ مۈرىسىگه تهگدى. ئۇ ئوقنى ئېلىۋىتىپ،  نامىزىنى 

مۈرىسىگه  داۋامالشتۇرىۋەردى. ئۇ كاپىر ئۈچىنچى قېتىم ئوق ئاتتى. ئوق یهنىال ئۇنىڭ
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تهگىدى. ( قایسى بىرىمىز بارمىقىدىكى كېچىككىنه بىر جاراھهت ۋە یاكى 
بهدىنىدىكى ئادەتتىكىچه ئاغرىق تۈپهیلى پهرىز نامازدا تۇرۇپمۇ،  نامازنى بۇزمایدۇ 
یاكى نامازدىكى خۇشۇئقا تهسىر یهتكۈزمهیدۇ دەیسىز؟ ئۇبباد دېگهن بۇ ئىسىم ئابىد 

ەرىجىسى بولۇپ ناھایىتى كۆپ ئىبادەت قىلغۇچى دېگهن دېگهن ئىسىمنىڭ ئاشۇرما د
كۆپ ئىبادەت  –جىسمىغا الیىق ئۇبباد  -مهنىدە. مانا بۇ ئادەم ھهقىقهتهن ئىسمى

یهنى  –ئىكهن. ئهگهر ئۇ ئۇنداق بولمىغان بولسا،  ئۇ ئالالھ نىڭ ئالدىدا  -قىلغۇچى
ر قىلمىغان بوالتتى. ئهگهر نامازدا تورۇۋىتىپ بۇ ئىشالرغا بهرداشلىق بهرمىگهن ۋە سهۋ

ئهلۋەتته،  ئالالھ ئۇنى ئۆز پهزلى بىلهن ئهپۇ قىلغان بۇالر  ، ئۇ نامىزىنى توختاتقان بولسا
ئىدى). ئاندىن ئۇ روكۇغا باردى. روكۇدىن تۇرۇپ سهجدىگه باش قویدى. ئاندىن 

غاتتى. ساالم بهردى. ساالم بېرىپ بولۇپ،  ئۆز نۆۋىتىنى ئېلىشى ئۈچۈن ھهمراھىنى ئوی
ئۇنىڭ ھهمراھىنى ئویغىتىشى پهقهتال ئۇنىڭ ئۆز نۆۋىتىدە كۈزەتچىلكته تورۇشى ئۈچۈن 
ئىدى. ھهرگىزمۇ ھهمراھىغا یۈز بهرگهن ئىشالردىن شىكایهت قىلىش ئۈچۈن ئهمهس 
ئىدى. ئۇببادنىڭ ھهمراھى ئۇنىڭدىن :نېمىشقا مېنى ساڭا بىرىنچى قېتىم ئوق 

ەپ سورىغاندا،  ئۇ : مهن شۇ چاغدا بىر سۈرىنى تهككهن ۋاقىتتا ئویغاتمىدىڭ؟ د
ئوقىۋاتقان بولۇپ،  ئۇنى ئوتتۇرىدىن ئۈزۈپ قویۇشنى یاقتۇرمىدىم،  چۈنكى ماڭا 
نىسبهتهن ئىككى رەكئهت نامازنى تولۇق ئوقۇش،  جېنىمدىن ئایرىلىشتىن یاخشىراق 

  ئىدى دەپ جاۋاپ بهرگهن. 
ۇمكىن. ئهمما، ئهمهلىیهت شۇكى بىر بهلكىم سىز ھهیران قېلىۋاتقان بولىشىڭىز م

ئاي كىچىدە ناماز ئوقۇشنىڭ لهززىتىنى ۋە راھىتىنى تېتىپ باققان ئادەم ئۇبباد ئىبنى 
  بهشىرنىڭ سۆزىنى چۈشىنهلهیدۇ. 

ئهمىیرۇلمۆمىنین ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىیهلالھۇ ئهنھۇنىڭ یۈزىدە كۆپ یاش 
ر ئىدى. ئۇ كېچىلىرى ئورنىدىن تۈكۈشتىن ھاسىل بوالغان ئىككى قارا سىزىق با

تورۇپ ئۆیىدىكىلهرنى ئویغىتاتتى. ئۇ ئالالھ تائاالنىڭ مونۇ سۈزىنى دائىم تهكرارالیتتى. 
(ئى مۇھهممهد!) ئائىلهڭدىكىلهرنى نامازغا بۇیرۇغىن،  ئۈزەڭمۇ ئۇنى ئادا قىلىشقا :« 

نى ئوقۇۋىتىپ ئایهت. بىر كۈنى كېچىسى ئۇ سۈرە تۇر –سۈرە تاھا » چىداملىق بولغىن
» پهرۋەردىگارىڭنىڭ ئازابى چوقۇم یۈز بېرىدۇ،  ئۇنىڭغا ھېچ ئادەم قارشى تۇرالمایدۇ« 

كېسهل بولۇپ یېقىلغان. ساھابىلهر ئۇنى بىر ئایغىچه   ، دېگهن ئایهتكه كهلگهندە
  یوقالپ تۇرغان بولسىمۇ،  ئۇنىڭغا نېمه كېسهل تهككهنلىكىنى بىلهلمىگهن.

ۇد كۆزلهر یۇمۇلۇپ،  كېچه قاراڭغۇ پهردىسىنى یاپقاندا نامازغا ئابدۇلال ئىبنى مهسئ
تۇراتتى. ئۇ ناماز ئوقىۋاتقاندا ئۇنىڭدىن ھهسهل ھهرىسى غۇڭۇلدىغاندەك غۇڭۇلدىغان 

  ئاۋاز چىقاتتى.
ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ كېچىنى ئۈچكه بۈلهتتى. بىرىنچى بۈلىكىدە 
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چى بۈلىكىدە ئایالىنى ئویغىتاتتى. ئاندىن ئایالى نامازغا ئۆزى نامازغا تۇراتتى. ئىككىن
تۇراتتى. ئۈچىنچى بۈلىكىدە ئانا یالغۇز قىزىنى ئویغىتاتتى. ئاندىن قىزى نامازغا 

ھه!،  بىر ئۆیدىكى كىشىلهرنىڭ -تۇراتتى. !! ( ئالالھ ! نېمه دېگهن گۈزەل كۈرۈنۈش
هت قىلىۋاتقان،  كېچه نامىزى ھهممىسى ئاسمان ۋە زېمىننىڭ پهرۋەردىگارىغا ئىتائ

ئوقىۋاتقان ۋە رەببىگه قۇلچىلىق قىلىۋاتقان!!سىز بۇنىڭدىن یاخشىراق بىر ئىشنى 
ئهنهس ئایالى ئۈلۈپ  . كۆرگهنمۇ،  ئاڭالپ باققانمۇ یاكى تهسهۋۋۇر قىلىپ باققانمۇ؟ )

كهتكهندىن كىیىن،  كېچىنى ئىككى بۈلهككه بۈلۈپ،  دەسلهپكى یېرىمىدا ئۈزى،  
ىیىنكى یېرىمىدا قىزى ناماز ئوقىغان. ئهنهس رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ ۋاپات بولۇپ ك

كهتكهندىن كىیىن بۇ یالغۇز قىز پۈتۈن كېچه ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ئالالھ ئۈچۈن 
  ناماز ئوقۇشنى داۋامالشتۇرغان. 

تۇق،  دۇنیا ئهھلىگه ئایلىنىپ كهت -ئالالھ پاناھلىق بهرسۇن-ئۇالر نهدە؟بىز نهدە؟بىز
  ئاخىرەتنى ئۇنتۇپ قالدۇق. 

تابىئىنالرنىڭ بىرى مۇنداق دېگهن: مهن بىر یىل كېچىدە ناماز ئوقۇشنى 
  یىللىق راھهتنىڭ ھوزۇرىنى سۈردۈم. 20داۋامالشتۇردۇم. بۇنىڭ بىلهن 

تابىئىنالردىن بىرەیلهن قولىنى كۆرپىسىگه قویۇپ،  ئۇنى سىالیتتى ۋە : ئالالھ 
یۇمشاق،  لېكىن جهننهتته سېنىڭدىن یۇمشاق كۆرپىلهر بار بىلهن قهسهمكى،  سهن 

  دەیتتى. 
تابىئىنالردىن یهنه بىرەیلهن كېچىلىرى ئالالھقا قۇلچىلىق قىلىپ،  ئىنتایىن 

چارچىغان ھالهتته كۆرپىسىگه قارایتتى. ئاندىن: جهھهننهم ئوتى ئابىدنىڭ  -ھېرىپ
  ئۇیقۇسىنى قاچۇردى دەیتتى.

ھۇنىڭ ئوغلى ھهسهن رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دەیتتى: ئهلىي رەزىیهلالھۇ ئهن
كېچىلىر ناماز ئوقۇپ،  كۈندۈزلىرى روزا تۇتۇشقا قادىر بواللمىساڭ،  ئاگاھ بولغىنكى،  

مهسىیهتلهر  -سهن یاخشىلىقالردىن مهھرۇم قېلىۋىتىپسهن،  ھهددىدىن زىیادە گۇناھ
  سېنى كىشهنلىۋاپتۇ.

ر بولۇپ،  بىر كۈنى ھهسهن بهسهرى ئۇنى ھهسهن بهسهرىنىڭ بىر دېدىكى با
سېتىۋىتىپتۇ. كېچه بولغاندا بۇ دېدەك :ئىي خانىدان ئهھلى ! ناماز،  ناماز دەپ 
توۋالشقا باشالپتۇ. ئۇالر ئۇنىڭغا : بامدات ۋاقتى بولدىمۇ؟ دەپتۇ. ئۇ ئۇالردىن : سىلهر 

ۇالر: ھهئه دەپ جاۋاب پهرىز نامازدىن باشقا نامازالرنى ئوقىمامسىلهر؟ دەپ سوراپتۇ. ئ
بىرىپتۇ. ئۇ ھهسهن بهسهرىنىڭ یېنىغا قایتىپ كىلىپ ئۇنىڭغا: ئى خۇجام! مېنى 
قایتۇرۋالسىال،  مېنى سېتىۋالغان ئۇ كىشىلهر بهش ۋاقىت نامازدىن باشقنى 

  ئۇقىمایدىغان كىشىلهر ئىكهن دەپتۇ. 
نى كۆردۈم. مهن تابىئىنالردىن بىرى مۇنداق دەیدۇ: مهن چۈشۈمدە بىر ساھىپجامال
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ئۇنىڭدىن : سهن كىم بولىسهن؟ دەپ سورىسام،  ئۇ: مهن جهننهتتىكى 
  ، ھۆرۈلئهینلهرنىڭ بىرى بولىمهن دېدى. مهن ئۇنىڭغا : نىكاھىمغا ئۆتهمسهن؟ دېسهم

ئۇ: سهن ئىگهمدىن سورىغىن دېدى. مهن ئۇنىڭغا : تویلۇقىڭغا نېمه ئالىمهن ؟د ېسهم،  
  ش( ناماز ئوقۇش) دېدى. ئۇ: كېچىسى قىیامدا تۇرۇ

ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دەیدۇ: دۇنیا ھاالۋىتى ئىچىدە 
كېچىسى نامازئوقۇش،  بۇرادەرلهر بىلهن ئۇچرىشىش ۋە جامائهت نامىزىدىن ئىبارەت 

  ئۈچ ئىشتىن باشقا نهرسه قالمىدى. 
نالشقاندا،  كېچىنىڭ فۇزەیل ئىبنى ئىیاز مۇنداق دەیدۇ: قۇیاش مهغرىپكه یېقى

كهلگهنلىكىدىن خۇرسهنلىككه چۈمىمهن. شۇنىڭ ئۈچۈنكى ئادەملهر ئۇخالیدۇ،  
  ئهمما مهن ئالالھ تائاال بىلهن خالىي قالىمهن.

مهنسۇر ئىبنى مۇئتهمىد ئۆگىزىسدە ناماز ئوقۇیتتى. ئۇ كېچىسى ئۆگزسىدە خورما 
لۇپ كهتكهندە،  قوشنىسنىڭ دەرىخنىڭ غولىغا ئوخشاش كۈرىنهتتى. مهنسۇر ۋاپات بو

ئوغلى ئانسىغا: ئانا! مهنسۇرنىڭ ئۆگزىسىدىكى خورما دەرىخى یوق بولۇپ كهتتىغۇ 
ئانىسى ئۇنىڭغا: باالم! ئۇ خورما دەرىخى ئهمهس،  بهلكى مهنسۇر ئىدى   ، دېگهندە
  دېگهن.

 تابىئىنالرنىڭ بىرىنىڭ یېنىغا بىر ئادەم یىغلىغان ھالهتته كىرگهن ئىدى. ئۇ بۇ
كىشىدىن:بىرەر یىرىڭ ئاغرىۋاتامدۇ؟دەپ سورىدى. ئۇ كىشى:یىغلىشىمنىڭ 
سهۋەبىئۇنىڭدىنمۇ قاتتىقراقتۇر دېدى. ئۇ ئۇنىڭدىن :ئۆیىڭدىكىلهردىن بىرەرسى 
تۈگهپ كهتتىمۇ؟ دەپ سورىدى. ئۇ : یاق دەپ جاۋاپ بهردى. ئۇ تېخىمۇ ھهیران 

لدىمۇ؟دەپ سورىدى. ئۇ دۇنیایىڭنى ئوغرى ئا -بولغان ھالدا ئۇنىڭدىن: مال
:ئۇنىڭدىنمۇ قاتتىقراق دېدى. ئۇ : بۇ زادى قانداق ئىش ؟ دېگهندە،  ئۇ ئادەم : 

  كېچىدىن قاتتىق ئۇخالپ كېتىپ،  ناماز ئوقىیالمدىم دەپ جاۋاپ بهرگهن. 
تابىئىنالردىن بىرى قىرىق یىلدىن بىرى تاڭ ئېتىپ قېلىشتىن ئهنسىرگهندەك،  

رەپ باقمىدىم دېگهندە،  باشقىالر ئۇنىڭدىن سورىدى: ئهي ھېچ بىر نهرسىدىن ئهنسى
بۇرادەر! نېمه ئۈچۈن؟. ئۇ جاۋاب بېرىپ: ھهر كۈنى كېچه نامىزىمنى ئوقۇپ بواللماي،  
قۇرئان تىالۋەت قىلىشتىن ئىبارەت تهشنالىقىمنى قاندۇرالماي تورۇپال تاڭ ئېتىپ 

  قالىدۇ.`
ئېتىكاپقا كىرسه یاكى كېچه نامىزى  كىمىكى رامزان ئېیىنىڭ ئاخىرقى ئون كۈنىدە

بىلهن مهشغۇل بولسا،  رەببىگه ئىبادەت ۋە ئېتائهت قىلىشنىڭ لهززىتىنى ھىس 
  قىلىدۇ. 

تابىئىنالرنىڭ بىرى مۇنداق دەیدۇ: كېچىلىرى ئىبادەت بىلهن مهشغۇل بولغۇچىالر 
تىدىن بهكراق ئۆزلىرىنىڭ ئىبادىتىدىن،  ئویۇنخۇمارالر ئۆز ئویۇنلىرىدىن ئالغان لهززى
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  لهززەت ئالىدۇ. 
مهن دەیمهن: ئىشهنمىگهنلهر سىناپ بېقىڭالر. كېچىسى قىیامدا تورۇشنىڭ 
لهززىتى ئۆیدىكىلهر بىلهن جهم بولۇش،  تېلېۋىزۇر كۆرۈش،  ئویناش ۋە بىرەر 

  مۇسابىقىنى نهقمهیداندا تورۇپ كۆرۈش قاتارلىقالرنىڭ لهززىتىدىنمۇ لهززەتلىكراقتۇر.
لىنىشچه،  ئالالھ تائاال بهندىسى داۋۇت ئهلهیھىسساالمغا ۋەھىي قىلىپ: رىۋایهت قى

ئى داۋۇت! مىنىڭ شۇنداق بهندىلىرىم باركى،  مهن ئۇالرنى یاخشى كۆرىمهن،  « 
ئۇالرمۇ مېنى یاخشى كۆرىدۇ. مهن ئۇالرغا شهیدا،  ئۇالرمۇ ماڭا شهیدا. ئهگهر سهن 

دېگهن. داۋۇت » ن بوالتتىمئۇالرغا ئوخشاش بولساڭ،  سېنى یاخشى كۆرگه
ئهلهیھىسساالم ئىلتىجا قىلىپ: ئى رەببىم ! ماڭا ئۇالرنىڭ قانداق كىشىلهر 

ئۇالر « ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈپ قویغان بولساڭ دېگهن. ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن:
كۈندۈز تهرەپلهردە ھاالل كهسىپ بىلهن شوغۇللىنىدۇ،  نامازلىرىنى مۇھاپىزەت 

ىنىڭ كىرىشنى تۆت كۈزى بىلهن كۈتىدۇ،  گۇیا قۇشالر ئۆز ئۇۋىلىرىغا قىلىدۇ،  كېچ
سېغىنغاندەك. كېچه كىرىپ ھهر بىر ئاشىق ئۆز مهشۇقلىرى بىلهن خالىي قالغاندا،  
ئۇالر مهن ئۈچۈن پىشانىلىرىنى سهجىدىگه قویىدۇ،  پۇتلىرى بىلهن مېنى دەپ 

ىمگه شۈكۈر قىلىدۇ،  ئۇالر قىیامدا تۇرىدۇ،  مهن بىلهن مۇڭدىشىدۇ،  نېمهتلىر
ئازابىمدىن قورقۇپ پهریات چېكىدۇ،  یىغالیدۇ،  ئۇھ چېكىدۇ ۋە نىجاتلىققا 
ئېرىشهلهیدىغان یاكى ئېرىشهلمهیدىغانلىقىدىن ئهنسىرەیدۇ!!. ئى داۋۇت! 

  بىلهمسهنكى مهن ئۇالرغا مۇنداق ئۈچ نهرسه بېرىمهن:
تته قات زېىمىن ئۇالرنىڭ بىرىنچى: قىیامهت كۈنى یهتته قات ئاسمان ۋە یه

تارازىسىغا قویۇلغان تهقدىردىمۇ،  ئۇالرنىڭ ۋەزنى بۇ بهندىلىرىم قىلغان ئهمهللهرنىڭ 
  ۋەزنىنى باسالمایدۇ؛

  ئىككىنچى: ئۇالرنىڭ یۈزى ۋە قهلبىگه ئۆز نۇرۇمنى تاشالیمهن؛
 ئېیتىپ باققىنچۇ؟  ، ئۈچىنچى: مهن ئۇالرغا یۈزۈم بىلهن یۈزلىنىمهن. ئى داۋۇت

مهن كىمگه یۈزۈم بىلهن یۈزلهنسهم،  ئۇنىڭغا مېنىڭ نېمىلهرنى ئاتا قىلماقچى 
  » بولىۋاتقانلىقىنى كىم بىلسۇن؟!

ھهرگىز ئۇنداق ئهمهس ( یهنى :« ئىمام ئهبۇ ھهنىفه رەھىمهھۇلالھۇ بهزى كېچىلىرى 
ە ئۇالرغا بېرىلىدىغان ئازاپ بۇال ئهمهس)،  قىیامهت ئۇالرغا ( ئازاب قىلىنىش)ۋەد

 -سۈرە قهمهر» ( قىلىنغان ۋاقىتتۇر،  قىیامهت تېخىمۇ قاتتىقتۇر،  تېخىمۇ جاپالىقتۇر
  قایتا ئوقۇیتتى. ئوقۇۋىتىپ قاتتىق یىغالیتتى.  -ئایهت) دېگهن ئایهتنى قایتا
زەھهرلىك  –ئالالھ بىزگه مهرھهمهت قىلدى،  بىزنى :« یهنه بهزى كېچىلىرى 

  ئایهت)  -27ئوقۇیتتى. ( سۈرە تۇر دېگهن ئایهتنى » ئازابتىن ساقلىدى
ھهسسان ئىبنى سابىت ئالالھ قا مۇناجات قىلىپ مۇنداق دەیتتى: ئى رەببىم! 
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ئىشىكىڭدىن یىراق كهتمىدىم،  سېنىڭدىن غهیرىلهرگه یېلىنمىدىم،  مهندىن رازى 
بول،  سېنىڭ بهندەڭ بولۇش نېمه دېگهن شهرەپلىك،  ئى كائىناتالرنىڭ یاراتقۇچىسى 

  ن ئىالھىم،  سهندىن ئۆزگىلهرگه ئهسال یېلىنمایمهن. بولغا
ئایالى ئۇنىڭ رەببىگه مۇنداق دەپ  ، مالىك ئىبنى دىنار كېچىلىرى قىیامدا تۇرغاندا

یىگانىدۇرسهن،   -مۇناجات قىلىۋاتقانلىقىنى ئاڭالیتتى. ئى ئىالھىم! سهن یهككه
سهن،  مهن ئۇ كىمنىڭ دوزاخقا كىرىدىغانلىقىنى بىلى  ، كىمنىڭ جهننهتكه

  ئىككىسىنىڭ قایسىسىغا كىرىمهن؟!
سۇالیمان دارى كېچىلىرى ئالالھ غا مۇنداق مۇناجات قىالتتى: ئى پهرۋەردىگارىم! 
سهن مهندىن قىیامهت كۈنى گۇناھلىرىم توغرىسىدا سۇئال سورىساڭ،  مهن چوقۇم 

اڭ،  مهن سېنىڭ مېنى ئهپۇ قىلىشىڭىنى تىلهیمهن. ئهگهر سهن مېنى دوزاخقا تاشلىس
چوقۇم دوزاخقا تاشالنغانالرغا سېنى ھهممىدىن بهك یاخشى كۆرىدىغانلىقىمنى 

  ئېیتىمهن. 
ئى ئالالھ « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم كېچىلىر قىیامدا تۇرغاندا مۇنداق دۇئا قىالتتى:

زېمىننىڭ،  ئاسامن ۋە  -سانا ساڭا مهنسۇپ،  سهن ئاسامن -! پۈتۈن ھهمدۇ
سانا ساڭا خاس،  سهن  -رۋەردىگارىدۇرسهن،  پۈتۈن ھهمدۇزېمىندىكىلهرنىڭ په

سانا  -زېمىننىڭ،  ئاسمان ۋە زېمىندىكىلهرنىڭ نۇرىسهن. پۈتۈن ھهمدۇ -ئاسمان 
زېمىننىڭ،  ئاسمان ۋە زېمىندىكىلهرنىڭ ئىگىدۇرىسهن.  -ساڭا خاس،  سهن ئاسمان 

ساڭا مۇالقات سانا ساڭا خاس،  سهن ھهق،  سېنىڭ ۋەدەڭ ھهق،   -پۈتۈن ھهمدۇ
بولۇش ھهق،  جهننهت ھهق،  دوزاخ ھهق،  پهیغهمبهر ھهق،  مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم 
ھهق. ئى ئالالھ ! مېنىڭ ئىلگىركى ۋە كېیىنكى،  یوشۇرۇن ۋە ئاشكارە قىلغان 

 -گۇناھلىرىمنى،  ئىسراپخورلۇقۇمنى مهغپىرەت قىلغىن. مىنىڭ قىلغان
ن ھهممىدىن مۇقهددەمسهن،  ھهممدىن ئهتكهنلىرىمنى ئوبدان بىلىسهن،  سه

؛ مۇسلىم 1120بۇخارى  . »مۇئهخخهرسهن،  سېنىڭدىن باشقا ھهقىقى مهئبۇد یوق
  نومۇر.  -358توم  -1؛ ئىمام ئهھمهد 1806، 1805

  كېچىسى قىیامدا تورۇشنى ئاسانالستۇرىدىغان ئۇسۇلالر:
ۈچۈن قانداق بهلكىم ھازىر : كېچىسى ئورنىمىزدىن تورۇشنى ئاسانالشتۇرۇش ئ

  ئامال قىلىمىز ؟ دەپ سوئال قویىدىغانالر چىقىشى مۇمكىن. 
ھهممهیلهنگه ئایانكى،  كېچىسى ئورنىدىن تورۇش ئادەمگه نىسبهتهن ئىنتایىن 
ئېغىر كىلىدىغان بىر ئىش. چۈنكى بىر كۈنلۈك ئېغىر خىزمهت ۋە رىزىق ئۈچۈن 

ئارام ئلىشنى خاالیدۇ. چارچاشتىن كىیىن ئىنسان ئۇخالپ  -سهئىي قىلىپ ھېرىپ
 -شۇنداق بولغاچقا ئىنساندا كېچىسى ئورنىدىن تورۇشقا الیىق ئىستىدات ۋە ئوزۇق

تۈلۈكنىڭ،  ئامالنىڭ،  یاردەم بهرگۈچىنىڭ ۋە ئاسانالشتۇرغۇچىنىڭ بولىشى ئىنتایىن 
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  زۈرۈر. بىز تۈۋەندە بىر نهچچه خىل ئامالنى تىلغا ئېلىپ ئۆتمىز:
ئىچىشتىن ساقلىنىش كېرەك. بۇ ھهقته ئابىدالرنىڭ  –بىرىنچى: كۆپ یىیىش 

كۆپ  -بىرى مۇنداق دەیتتى: ئى جامائهت ! كۆپ یىمهڭالر،  ئهگهر سىلهر كۆپ یهپ
دە ئۈلۈم -ئىچسهڭالر، ئۇیقۇڭالر كۆپىیدۇ. شۇنىڭ بىلهن كۆپ زىیان تارتىسىلهر

  نادامهت چېكىسىلهر. -كهلگهندە كۆپ ھهسرەت
دە ئېغىر ئىشالر بىلهن ئۈزىڭىزنى چارچىتىپ قویماڭ. ئىككىنچى: كۈندۈز تهرەپلهر

كېچىسى كېچه نامىزى ئوقۇشۇمغا یاردىمى « ئهگهر چارچاپ قالغان بولسىڭىز 
دېگهن نىیهت بىلهن چۈشته بىر سائهت ئوقىۋىلىڭ. سىزنىڭ بۇ بىر » بولىدىغۇ

سائهتلىك ئۇیقۇڭىز ئىبادەت ھىسابلىنىدۇ. چۈنكى نىیهت ئادەتنى ئىبادەتكه 
  ایالندۇرىدۇ. ئ

ئۈچىنچى: كۈندۈز تهرەپلهردە گۇناھ ئىشالرنى قىلىشتىن ھهزەر ئهیلهڭ. بۇ ھهقته 
تابىئىنالردىن بىرى مۇنداق دەیدۇ: كۈندۈزدە ئالالھ قا ئاسىیلىق قىلمىساڭالر كېچىسى 
نامازغا تۇراالیسىلهر. سۇپیان سهۋرى: مهن بىر قېتىم گۇناھ ئۆتكۈزۈش سهۋەبلىك بهش 

باشقىالر ئۇنىڭدىن: سهن   ، ناماز ئوقۇشتىن مهھرۇم بولدۇم دېگهندە ئاي كېچىسى
قانداق گۇناھ قىلغان ئىدىڭ دەپ سورىغان. ئۇ جاۋاپ بىرىپ: مهن بىر ئادەمنىڭ 

  دېگهن ئىدىم دەپ جاۋاپ بهرگهن. » بۇ رىیاگهرلىك« یىغالۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ 
ن بهش ئاي كېچىسى ناماز سۇبھانهلالھ! ئۇ شۇنچىلىك بىر ئاددىي سۆز سهۋەبىدى

  ئوقۇشتىن مهھرۇم بولغان!!
تۆتىنچى: تهدرىجىي كۈنۈش كېرەك. یهنى بىر یاكى ئىككى ھهپتىگىچه ئىككى 

ئاندىن كىیىن تۆت رەكئهت،  ئاندىن ئالته رەكئهت... ئوقۇپ كۈنۈش   ، رەكئهت
ىش كېرەك. بىر ئىشنى ھهددىدىن ئاشۇرۇپ قىلىپ،  كىیىن ئۇنى پۈتۈنلهي تهرك قىل

شهیتاننىڭ كهینىگه كىرىپ كهتكهنلىك بولىدۇ. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق 
بۇ دىن ئىنتایىن مۇستهھكهم،  سهن ئۇنىڭغا مۇالیىملىق بىلهن ئىچكىرلهپ « دېگهن:

نومۇر؛ ھهیسهمىي  -19-18توم  -3دا رىۋایهت قىلغان » سۇنهن كۇبرا« بهیھهقى » كىر
  نومۇر.  -62توم  -1

قىیامدا تۇرۇپ قۇرئان ئوقۇشنى ۋەزىپه قىلىۋالسىڭىز تېخى یاخشى. ئۈزىڭىزگه 
مهسىلهن : كۈندە بىر پارىدىن ئوقۇپ،  بىر ئایدا بىر خهتمه قىلغانغا ئوخشاش. 
ئىنسان نىشان بهلگىلىۋالسا،  ئۈزى ئارزۇ قىلغان نهرسىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن 

ھهممىسىنىڭ قۇرئاندىن ۋەزىپىسى بار داۋاملىق تىرىشىدۇ. ساھابىلهر ۋە تابىئىنالرنىڭ 
ئىدى. ئۇالردىن قۇرئاننى ئۈچ كۈندە بىر تامام قىلىدىغانالرمۇ،  ھهپتىدە بىر تامام 

  قىلىدىغانالرمۇ بار ئىدى. 
 -كېچىلىرى قىیامدا تۇرۇپ قۇرئاننى تامام قىلىش نېمه دېگهن سائادەتلىك ئهمهل
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  قۇرالدۇر. ھه!. ئۇ شهیتانغا تاقابىل تورۇشتىكى ئهڭ یاخشى
پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۆزى ئویغۇنۇپ ئاندىن كىیىن ئایالىنى ئویغۇتۇپ،  
قىیامدا تۇرغان ئادەمگه ئالالھ نىڭ رەھىم قىلىشىنى تىلىگهن. پهیغهمبهر 

ئاندىن ئایالىنى ئویغاتقان،    ، كېچىلىر قىیامدا تۇرغان« ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:
،  ئهگهر ئۇ ئویغانغىلى ئۇنىمىسا یۈزىگه سۇ چېچىپ ئویغاتقان ئایالىمۇ قىیامدا تۇرغان

ئادەمگه ئالالھ رەھمهت قىلسۇن؛ كېچىلىرى قىیامدا تۇرغان ئاندىن ئىرىنى ئویغاتقان، 
ئهگهر ئویغانغىلى ئۇنىمىسا یۈزىگه سۇ چېچىپ ئویغاتقان ئایالغا ئالالھ رەھمهت 

  نومۇر. -250توم  -2؛ئىمام ئهھمهد 1308ئهبۇ داۋۇت » قىلسۇن
ئالالھنىڭ رەھمىتىگه ئېرىشىشنىڭ سهۋەبلىرىدۇر. ئهي   ، كېچىسى قىیامدا تورۇش

بۇرادەرلهر! قېنى ئازراق تېرىشچانلىق كۆرستىش ئارقىلىق ئالالھنىڭ رەھمىتىگه 
ئېرىشىش ئۈچۈن تېرىشایلى. كىمىكى ئالالھدىن یاردەم سورىسا،  ئالالھ ئۇنىڭغا 

  یاردەم بېرىدۇ. 
كىمىكى كېچىسى ئویغۇنۇپ،  ئایالىنى « ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:پهیغهمبهر 

ئویغاتسا،  ئاندىن ئۇ ئىككىسى ئىككى رەكئهت ناماز ئوقىسا،  ئۇ ئىككىسى ئالالھنى 
كۆپ زىكرى قىلغۇچى ئهرلهر ۋە ئالالھنى كۆپ زىكرى قىلغۇچى ئایالالرنىڭ 

  نومۇر. 1335اججه ؛ ئىبنى م1309ئهبۇ داۋۇت » جۈملىسىدىن دەپ یېزىلىدۇ
ئایالىڭىزنى یاكى ئانىڭىزنى یاكى قىزىڭىزنى یاكى ئوغلىڭىزنى كېچىشى ناماز 
ئوقۇشقا دەئۋەت قىلىڭ. ھهر دائىم ھىدایهتكه دەئۋەت قىلىش ۋە ھىدایهت ئۈستىدە 

  بولۇشقا رىغبهتلهندۈرۈشنىڭ ساۋابىغا ئېرىشىشكه تىرىشىڭ. 
ىشقا،  رازى بولىدىغان ئىشالرنى قىلىشقا بىز ئالالھنىڭ بىزنى ئۇنىڭغا ئىتائهت قىل

قۇۋۋەت ئالالھقىال  -مۇۋەپپهق قىلىشىنى تىلهیمىز. ئۇ شۇناق قىلىشقا قادىر،  كۈچ
  ساناالر بولسۇن.  -خاستۇر. ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ئالالھقا ھهمدۇ

  مهسجىدته ئوقۇلغان ناماز
  :مهسجىدنىڭ ئىسالمدىكى ئورنى

ئالالھنىڭ ئۈیىدە ئولتۇرغان ئادەم ئارام ئاالمدۇیاكى مهسجىد ئالالھنىڭ ئۈیى. 
شۇنى بىلىڭكى ئالالھنىڭ ئۈیىدە ئولتۇرغانالرنى پهرىشتىلهر قاناتلىرى  . ئالمامدۇ؟

بىلهن ئوراپ تۇرىدۇ. مهسجىد ھهرەمدۇر. ئاۋازنى پهسهیتىش،  خۇتبىگه قۇالق 
بوشۇتۇپ بېرىش سېلىش،  سۇئال سوراشنىڭ ئهدەبلىرىگه رىئایه قىلىش ۋە ئورۇن 

  قاتارلىق مهسجىد ئهدەبلىرىگه كۆڭۈل بۈلۈش كېرەك. 
ئالالھنىڭ ئولۇغلىنىش ۋە ئىسمىنىڭ یاد ئېتىلىشى « ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ:

» ئاخشامدا تهسبىھ ئېیتىپ تۇرىدۇ -بۇیریلغان مهسجىدلهردە ( مۆمىنلهر) ئهتىگهن
  ئایهت. -36سۈرە نۇر 
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نا قىلىنىشى،  پهقهتال بۇ مهسجىدته ئالالھنىڭ ئۇنداقتا بىر مهسجىدنىڭ بى
ئولۇغلىنىشى ۋە ئىسمىنىڭ یاد ئېتىلىشى ئۈچۈندۇر خاالس. یوقۇردىكى ئایهتته ئالالھ 
خۇددى مهسجىدلهرنىڭ بىنا قىلىش ئورنىنى تالالپ بهرگهندەك بىر ئىشارە بار. بۇ 

ىكى ئایهت یهنى دېگهن ئالدىد» ئالالھ ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ نۇرى«ئایهتنىڭ 
ئایىىتى بىلهن مۇستهھكهم باغلىنىش بار. ئۆلىمالهر بۇ ھهقته نېمه  -35سۈرە نۇرنىڭ 

  دەیدۇ؟
ئۇالر مۇنداق دەیدۇ: نۇرنىڭ مهنبىئى ئالالھدۇر. ئاسمانالر ۋە زىمىننى 
نۇرالندۇرغۇچى زات ئالالھدۇر.. بۇ نۇر نهگه چۈشىدۇ؟ ئهلۋەتته ئالالھنىڭ ئۆیلىرى 

  چۈشىدۇ... دېمهك،  ئالالھنىڭ نۇرى مهسجىدلهردە جۇاللىنىدۇ. مهسجىدلهرگه 
  سۇئال : بۇ نۇر كىمگه چۈشىدۇ؟

ئۇالر « بۇ نۇر ئالالھنى زىكرى قىلغۇچىالرغا چۈشىدۇ. ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ:
سېتىق ئۇالرنى ئالالھنى زىكرىى قىلىشتىن توساپ  -سودا  ، شۇنداق ئهرلهركى

ئایهت. ئهنه شۇنداق كىشىلهر ئالالھنىڭ نۇرىغا  -37سۈرە نۇر » قااللمایدۇ
ئېرىشكۈچىلهردۇر. ئالالھنىڭ نۇرىغا ئېرىشىشنى خالىمایدىغان كىشىلهر ھهققىدە 

كاپىرالرنىڭ ( یاخشى ئهمهل دەپ ئویلىغان) « قانداق ئایهت بار؟. ئالالھ مۇنداق دەیدۇ:
نى سۇ دەپ گۇمان قىلىپ ئهمهللىرى بایاۋاندىكى سهراپقا ئوخشایدۇ. تهشنا ئادەم ئۇ

یاكى ئۇالرنىڭ (یاخشى دەپ گۇمان قىلغان) « ئایهت.  -39سۈرە نۇر » قالىدۇ
 -ئهمهللىرى چوڭقۇر دېڭىزدىكى قاراڭغۇلۇققا ئوخشایدۇ، ئۇنى ( یهنى دېڭىزنى ) قاتمۇ

قات دولقۇنالر ۋە دولقۇنالرنىڭ ئۈستىدىكى قارا بولۇتالر قاپالپ تۇرىدۇ. (مانا بۇ ) 
قات قاراڭغۇلۇقالردۇر،  بۇ ( قاراڭغۇلۇققا گىرىپتار بولغۇچى) قولنى ئۇزاتسا  -قاتمۇ

كىم بولمىسۇن،  نۇرنى   ، باماقلىرىنى كۈرەلمهیدۇ،  ئالالھ نۇر ئاتا قىلمىسا
سۈرە » كۈرەلمهیدۇ( یهنى ئالالھ ھىدایهت قىلمىغان ئادەم ھهرگىز ھىدایهت تاپمایدۇ)

  ئایهت. -40نۇر 
ھهقىقهتهن مىنىڭ زېمىندىكى « دىس قۇددىسیىدە مۇنداق دەیدۇ:ئالالھ تائاال ھه

ئۇنى تهئمىر  –مهسجىدلهردۇر. مهسجىدلهرگه زىیارەت قىلىپ كهلگۈچىلهر  -ئۆیلىرىم
یادىڭىزدا بولسۇنكى،  سىز ئالالھنى زىیارەت قىلىش ئۈچۈن  . »قىلغۇچىالردۇر

ە رۇرۇۋاتىسز!! بۇ كېتىۋاتىسىز. سىز ھهممىدىن سېخى زات ئالالھنىڭ زىیارىتىد
كىمىكى ئۆیىدە ئۆزىنى پاكالپ ئاندىن مېنى « ھهدىسنىڭ ئاخىرىدا مۇنداق دېیىلىدۇ:

زىیارەت قىلىش ئۈچۈن ئۈیۈمگه كهلسه،  زىیارەت قىلىنغۇچىنىڭ زىیارەت قىلىپ 
  ».ئىكرام قىلىشى ھهقلىقتۇر -كهلگۈچىگه ئىززەت

ئى ئالالھ! « لىپ باقایلى: مهسجىدكه بېرىشتىكى تۈۋەندىكى دۇئانى مۇالھىزە قى
قهلبىمنى نۇرلۇق قىلغىن،  تىلىمنى نۇرلۇق قىلغىن،  قۇلىقىمنى نۇرلۇق قىلىغىن،  
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 -352تو -1؛ ئىمام ئهھمهد 1794؛ مۇسلىم 4569بۇخارى ». كۈزۈمنى نۇرلۇق قىلغىن
  نومۇر. 

بۇ تىلهكلىرىڭگه قانداق یېتىسهن؟ ئهي نۇر تىلىگۈچى سهن بۇ تىلهكلىرىڭگه 
  ىدته یېتىسهن،  مهرھابا ساڭا! سېنى ھهر تهرپتىن نۇرالر ئورىماقتا. مهسج

مهسجىدكه كىرگهندە ئوڭ پۇتىڭىز بىلهن كىرىڭ ۋە پهیغهمبىرىمىز تهلىم بهرگهن 
بسم ظالالھ والصالة و السالم علي رسول ظالالھ.ظالالھم اغفرلي « تۈۋەندىكى دۇئانى ئوقۇڭ:

ھنىڭ نامى بىلهن باشالیمهن،  تىنىچ ۋە ئامانلىق ذنوبي و افتح لي ابواب رحمتك ( ئالال
ئالالھنىڭ پهیغهمبىرىگه بولسۇن. ئى ئالالھ! گۇناھلىرىمنى مهغپىرەت قىلغىن،  ماڭا 

  ئىبنى ماججه رىۋایهت قىلغىن.  . »رەھمهت دەرۋازىلىرىڭنى ئاچقىن
ئهي سۈیۈملۈك قېرىنداشالر ! مهسجىدلهر یالغۇز ئهرلهرگىال خاس بولماستىن 

لكى ئهرلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ھالدا ئایالالرغىمۇ خاستۇر. ئهمما ئایالالر به
چىقىشنىڭ ئهدەبلىرى ۋە مهسجىد ئهدەبلىرىگه رىئایه قىلىشى  -مهسجىدكه كىرىپ

  كېرەك. 
  مهسجىدلهرنى ئاۋات قىلىش ۋە مهسجىدكه بېرىشنىڭ ساۋابى 

. مهسجىدكه مېڭىش بىر مهسجىدلهرنى ئاۋات قىلىشنىڭ ساۋابى ئىنتایىن كاتتىدۇر
ساۋاب،  مهسجىد سېلىش بىر ساۋاب،  بىرىنچى سهپته تۇرۇش بىر ساۋاب،  
جامائهت نامىزى ئۈچۈن مهسجىدكه جۇغلىنىشمىز بىر ساۋاب،  نامازدا سهپلهرنى 

  تولۇقالپ تۇرۇش بىر ساۋاب.... بۇالر نامازغا كېرىشتىن ئىلگىرىكى ساۋابالر. 
مهسجىدكه بىر نهرسىنى مىنىپ بارغان ئادەم  -مهسجىدكه مېڭىش دېگهنلىك 

مهسجىدكه بېرىشنىڭ ساۋابىغا ئېرىشهلمهیدۇ دېگهنلىك ئهمهستۇر. بهلكى ئۇ 
بىنزىنغىمۇ ئالالھ  -مهسجىدكه بېرىش جهریانىدا ماشىنىسىغا قاچىلىغان یېقىلغۇ

  ساۋاب بېرىدۇ. 
گهنلهپ یاكى كىمىكى مهسجىدكه ئهتتى« پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:

كهچلهپ بارسا،  ئالالھ ئۇنىڭ ھهر قېتىم مهسجىدكه بارغان ۋاقتىغا ( ئهجىر 
؛ 522؛ مۇسلىم 662بۇخارىي » یۈزىسىدىن) جهننهتته ئۇنىڭغا زىیاپهت تهییارالیدۇ

  نومۇر.  -508توم  -2ئىمام ئهھمهد 
بۇرادەر! مهسجىكه مېڭىۋىتىپ،  پهرىشتىلهرنىڭ سىز ئۈچۈن زىیاپهت 

  الۋاتقان ھالىتىنى تهسهۋۋۇر قىلىپ بېقىڭچۇ!تهییار
ئالالھ   ، كىمىكى ئۆیىدە تاھارەت ئېلىپ«پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:

( ئۇنىڭغا پهرىز قىلغان) پهرىزلهرنى ئادا قىلىش ئۈچۈن،  ئالالھنىڭ ئۆیلىرىدىن بىر 
خاتالىقى ئۇنىڭ ئالغان بىر قهدىمى بىلهن بىر   ، مهسجىدكه ماڭسا -ئۆیگه

مۇسلىم » ئۆچۈرىلىدۇ،  یهنه بىر قهدىمى بىلهن دەرىجىسى بىر ھهسسه كۈتۈرىلىدۇ
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  نومۇر. -1519
 -مهسجىدكه یىراق مۇساپىنى بېسىپ كېلىدىغان ئادەمگه مهرھابا! چۈنكى ئهجىر

قىلغان ئهمهلنىڭ مىقدارىغا قاراپ كۆپ یاكى ئاز بولىدۇ.  -تارتقان مۇشهققهتكه،  ساۋاب
ى خالىغان بهندىسىگه ئۆزىنىڭ پهزلى ۋە كهرەمى بىلهن ساۋابنى ھهسسىلهپ ئالالھ ئۈز
  بېرىدۇ. 

بهش ۋاقى نامازنى تهرك قىلمىغان ئادەمدە گۇناھ قالمایدۇ. چۈنكى بهش ۋاقىت 
ناماز،  كهبىرە گۇناھالردىن ساقالنسىال،  بۇ نامازالر ئارلىقىدا قىلىپ سالغان 

  گۇناھالرغا كاپارەت بولىدۇ. 
ان كىشىنىڭ بۇ كاتتا ساۋابتىن ئۆزىنى بىھاجهت قىلىۋىلىشى ۋە ئۇنىڭدىن موسۇلم

یۈز ئۆرۇشى توغرا بوالرمۇ؟ ئىنسان ئۆمۈر بۇیى ئارقىسىدىن قوغالپ ھایاتىنى زایا 
قىلىۋاتقان بۇ پانىي دۇنیاغا نېمه تهڭ كېلىدۇ؟ موسۇلمان ئادەم بۇ ساۋابنى ئاڭالپ،  

مهن ئالالھ ئۈچۈن كۆپ « بىلهن كۇپایىلىنىپ بىلىپ تورۇپمۇ ئۆیىدە ناماز ئوقۇش 
دېیىشى دۇرۇس » یاخشى ئىشالرنى قىلدىم،  مهن ناماز ئوقىمىغان ئادەمدىن یاخشىغۇ

  بوالرمۇ؟ 
مهن سىلهرگه خاتالىقالر ئۆچۈرۈلۈپ،  دەرىجىلهر :« پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم 

ىلهر: ئى ئالالھنىڭ ساھاب  ، دېگهندە» یۇقىرى كۈتۈرىلىدىغان ئىشنى دەپ بىرەیمۇ؟ 
ئېغىر :« پهیغهمبىرى ! شۇنداق قىلسىال دىیىشكهن. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم 

كىلىدىغان چاغالردا تاھارەتنى كامىل ئېلىش،  مهسجىدكه بېرىش ئۈچۈن كۆپ قهدەم 
ئېلىش،  بىر نامازدىن كىیىن یهنه بىر نامازنى كۈتۈپ تۇرۇش ئهنه شۇ ئالالھ یولىدا 

؛ ئىمام 587دېگهن. مۇسلىم » ئهنه شۇ ئالالھ یولىدا چىڭ تورۇشتۇر چىڭ تورۇشتۇر، 
  نومۇر. -235توم -2ئهھمهد 

بهنۇ سهلهمه قهبىلىسى بىلهن پهیغهمبهر مهسجىدىنىڭ ئارلىقى یىراق ئىدى. ئۇالر 
مهسجىدكه یېقىنراق بىر جایغا كۈچۈپ كهلمهكچى بولۇپ،  پهیغهمبهر 

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۇالرغا    ،ئهلهیھىسساالمدىن رۇخسهت سورىغاندا
ئى بهنۇ سهلهمه قهبىلىسى! جایىڭالردىن كۆچمهڭالر! « رۇخسهت قىلمىغان ۋە ئۇالرغا:

توم  -3؛ ئىمام ئهھمهد 1518دېگهن. مۇسلىم » ئالغان قهدىمىڭالرغا ئهجىر یېزىلىدۇ
  نومۇر. -371

قىسقا ئهمهس بهنۇ سهلهمه قهبىلىسى بىلهن پهیغهمبهر مهسجىدىنىڭ ئارلىقى 
ئىدى. تهخمىنهن ئۈچ كىلومىتىر كېلهتتى. ئۇالر ھهر كۈنى بهش ۋاقىت مهسجىدكه 

 15پىیادە كېلهتتى. ئۇالر نامازنى جامائهت بىلهن ئوقۇش ئۈچۈن كۈنىگه تهخمىنهن 
  كىلومىتىر یول یۈرەتتى. 

هر ئهي بۇرادەر! سىزنى جامائهت بىلهن ئادا قىلىشتىن توسىدىغان نهرسه نېمه؟! ئهگ
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سىزنى چهكلهپ قویغۇچى سهۋەبلهر ھهققىدە چوڭقۇر ئویالنسىڭىز،  چوقۇم ئۇ 
سهۋەبلهرنىڭ تولىمۇ ئهرزىمهس سهۋەبلهر ئىكهنلىكىنى بایقایسىز. چۈنكى ئۇالر 
دۇنیالىق سهۋەبلهر. ھهر قانداق ئهھۋالدا دۇنیالىق ئىشالر بىلهن ئاخرەتلىك ئىشالر تهڭ 

بىر تهرەپكه قایرىپ قویۇش كېرەك. چۈنكى دۇنیا  كېلىپ قالسا،  دۇنیالىق ئىشالرنى
  یاراتقۇچىنىڭ نهزىرىدە پاشىنىڭ قانىتىغىمۇ باراۋەر كهلمهیدۇ!!

یادىڭالردا بولسۇنكى،  مهسجىدكه كېلىشىڭىز یالغۇز ناماز ئۈچۈنال بولۇپ 
قالماسلىقى بهلكى یهنه ئىلىم ئۈگىنىش ئۈچۈنمۇ بولشى كېرەك. بۇنىڭمۇ ساۋابى 

كىمىكى ئىلىم تهلهپ « ڭدۇر. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:ناھایىتى چو
مانا سىز ». قىلىپ یول ئالسا ئالالھ ئۇنىڭغا جهننهت یولىنى ئاسانالشتۇرۇپ بېرىدۇ

ئىلىم ئۈگىنىش ئۈچۈن مهسجىدكه كهلسىڭىز،  جهننهتته سىز ئۈچۈن بىر ئىشىك 
  ئېچىلىدىكهن. 

كىشلهر ئالالھنىڭ ئۆیلىرىدىن « اق دېیىلىدۇ:یۇقۇردىكى ھهدىسنىڭ ئاخىرىدا مۇند
بىرىگه  -ئارا بىر -بىر ئۆیگه یېغىلىپ،  ئالالھنىڭ كىتاۋىنى تىالۋەت قىلىپ،  ئۆز

ئۆگىتىشسه،  ئۇالرنىڭ ئۈستىگه خاتىرجهملىك چۈشۈپ،  ئالالھنىڭ رەھمىتى یاغىدۇ،  
ھوزۇرىدىكى  ئۇالرنى پهرىشتىلهر قورشایدۇ ۋە ئالالھ ئۇالرنىڭ یاخشىلىقلىرىنى

 - 2؛ ئىمام ئهھمهد 3641؛ تىرمىز 2682ئهبۇداۋۇد ». پهرىشتىلهرنىڭ قېشىدا سۆزلهیدۇ
  نومۇر. -319توم 

ئالالھنىڭ سىزنىڭ   ، ھهر قېتىم ئىلىم تهلهپ قىلىش ئۈچۈن ماڭغان ۋاقتىڭىزدا
روكۇ قىلىغۇچى،  سهجدە قىلغۇچى ۋە شاھىد   ، ئىسمىڭىزنى ھوزۇرىدىكى مۇقهررەب

  ىلهرگه زىكرىى قىلىدىغانلىقىنى ئویالڭ. پهرىشت
ناماز ئوقىماي مهسجىدته ئولتۇرۇشمۇ كاتتا ساۋابلىق ۋە كۆپ ئهجىرلىك بىر ئىش. 

سىلهرنىڭ بىرىڭالرنى ئۆیىگه قایتىشتىن « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:
تۇرغان ناماز توسۇپ قالغان بولسا( یهنى كىیىنكى نامازنى كۈتۈپ،  مهسجىدته ئول

مۇسلىم ». بولسا) ئۇ یهنىال ناماز ئىچىدە تۇرغان بىلهن ئوخشاش( ئهجرىگه ئېرىشىدۇ)
  نومۇر.  -319توم -2؛ ئىمام ئهھمهد 471؛ ئهبۇ داۋۇد 1507

  ، دېمهك،  سىز شامدىن كىیىن خۇپتهن نامىزى ۋاقتىغىچه ئىلىم ئۈگىنىش ئۈچۈن
ە تۇرغان بىلهن ئوخشاش ساۋابقا مهسجىدته قالغان بولسىڭىز،  یهنىال ناماز ئىچىد

  ئېرىشىدىكهنسىز.
سىلهرنىڭ بىرىڭالر ئۆز نامازگاھىدا « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:

بىكار سۆز قىلماي تۇرغان بولسا،  پهرىشتىلهر ئۇنىڭغا رەھمهت تىلهپ: ئى ئالالھ! 
 . »قىلغىن دەیدۇئۇنىڭ گۇناھلىرىنى مهغپىرەت قىلغىن،  ئى ئالالھ ئۇنىڭغا رەھمهت 

  نومۇر. -312توم  -2؛ ئىمام ئهھمهد 469؛ ئهبۇ داۋۇد 445بۇخارى 
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ئۇالرنىڭ « بىز پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ یوقۇردىكى ھهدىسته تىلغا ئېلىنغان:
دېگهن سۈزى ھهققىدە ئویالنغان ۋاقتىمىزدا » ئۈستىگه خاتىرجهملىك چۈشىدۇ

ھهۋىسى بىلهن ئهمهس،  بهلكى  -ۋایىپهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ ئۆزىنىڭ ھا
ئالالھنىڭ ۋەھىیىسى بىلهنال سۆزلهیدىغانلىقىنى ھىس قىلماي تۇرالمایمىز. قایسى 
بىرىمىز بولمىسۇن مهسجىدته ئولتۇرغان ۋاقتىمىزدا كۆكرەكلىرىمىزدە بىر خىل 

  . یایراش،  قهلبىمىزدە بىر خىل خاتىرجهملىكنىڭ پهیدا بولۇۋاتقانلىقىنى ھىس قىلىمىز
دېگهن » ئهنه شۇ ئالالھ یولىدا چىڭ تورۇشتۇر« پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ 

سۈزىدىن خۇددى سىز بىر ئىسالم دىیارىنى یاكى ئىسالم چىگرالىرىدىن بىر چېگرانى 
قوغداۋاتسىز دېگهن مهنا پارالپ تۇرىدۇ. سۇبھانهلالھ! مانا بۇ ئالالھنىڭ بىزگه ئاتا 

ىدۇر. مهسجىدته نامازنى كۈتۈپ تۇرغۇچى ئىسالم قىلغان كاتتا نېمىتى ۋە پهزل
دىیارلىرىدىن مهلۇم دىیاردا بولۇۋاتقان جىھادقا قاتناشقان یاكى چېگرادا كۈزەتته تۇرغان 

  مۇجاھىدقا ئوخشاشتۇر. 
بۇنىڭدىن ئهجهپلىنىشنىڭ ھاجىتى یوق. چۈنكى ئالالھ یولىدا چېگرادا مۇھاپىزەتته 

مۇددەتته مۇھاپىزەتته تۇرىدۇ. ئهمما نامىزىنى  ئۇ یهردە چهكلىك ، تۇرغۇچى ئادەم
مۇھاپىزەت قىلىدىغان ئادەم خۇددى ئۆمۈر بۇیى چېگرادا مۇھاپىزەتته تۇرغۇچىغا 

  كۈندۈزدە بهش قېتىم شهھۋەتلىرى بىلهن كۈرەش قىلىدۇ. -ئوخشایدۇ. ئۇ بىر كېچه
پ ئىسالمدا یاخشىلىق یوللىرى ئىنتایىن كۆپ ۋە ھهر خىل. نىیهت قانچه كۆ

ئېرىشىلىدىغان ساۋابمۇ شۇنچه كۆپ بولىدۇ. شۇڭا مهسجىدكه   ، بولغانسىرى
كىرمهكچى بولغان ۋاقتىڭىزدا ئېتكاپنى نىیهت قىلىپ كېرىشىڭىز ھهم مۇمكىن. بۇ 
ۋاقىتتا سىز ئېتكاپقا كىرگۈچىلهرنىڭ ئهجرىگه ئېرىشىسىز. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم 

قى ئۈچۈن بىر كېچه ئېتكاپقا كىرسه،  ئالالھ ئۇ كىمىكى ئالالھ رازىلى« مۇنداق دەیدۇ:
ئۇنداقتا »... كىشى بىلهن دوزاخ ئارىسىنى یهتمىش یىللىق مۇساپه یىراقالشتۇرىدۇ

سىزنىڭ شام بىلهن خۇپتهن ئارىسىدا ئېتكاپقا كېرىشىڭىز،  سىز بىلهن دوزاخ 
  ئارىسىنى ئۈچ یىل یىراقالشتۇرىشى مۇمكىن. 

  ىجامائهت نامىزىنىڭ پهزىلىت
جامائهت بىلهن ئوقۇلغان ناماز یهككه « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:

؛ مۇسلىم 645بۇخارى » دەرىجه ئارتۇقتۇر 27ئوقۇلغان نامازدىن پهزىلهت جهھهتته 
  نومۇر. -464توم  -2؛ ئىمام ئهھمهد 1475

كىمىكى خۇپتهن نامىزىنى « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم یهنه مۇنداق دېگهن:
امائهت بىلهن ئوقىسا كېچىنىڭ یېرىمىغىچه قىیامدا تۇرغانغا ئوخشاش( ئهجرىگه ج

ئېرىشىدۇ). كىمىكى بامدات نامزىىنى جامائهت بىلهن ئوقسا پۈتۈن بىر كېچه قىیامدا 
  نومۇر. -1489مۇسلىم ». تۇرغانغا ئوخشاش ( ئهجرىگه ئېرىشىدۇ)
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  بىرىنچى سهپنىڭ پهزىلىتى:
رۇپ ئوقۇشنىڭ پهزىلىتى ئىنتایىن چوڭ. ساۋابى نامازنى بىرىنچى سهپته تو

ئهگهر ئادەملهر ئهزان « ناھایىتى كاتتىدۇر. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:
ئوقۇش ۋە بىرىنچى سهپته تورۇشتىكى ئهجىرنى بىلگهن بولسا،  ئۇالر بۇ ئىككىسىگه 

؛ مۇسلىم 615 بۇخارى» ئېرىشىش ئۈچۈن چهك تاشالشتىن باشقا ئامال تاپالمایتتى
  نومۇر. -236توم -2؛ ئىمام ئهھمهد 980

سۇبھانهلالھ! ئهگهر ئادەملهر ئهزان ئېیتىش ۋە بىرىنچى سهپته تورۇشنىڭ ساۋابىنى 
ئارا چهك  -بىلىشكهن بولسا ئىدى،  ئۇالر بۇ ئىككىسىگه ئېرىشىش ئۈچۈن ئۆز

  تارتىشقان بوالتتى!!!
رىشتىلهر بىرىنچى سهپتىكىلهرگه په« پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:

  ».رەھمهت تىلهیدۇ
ھهقىقهتهن ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:

  . »پهرىشىتىلىرى سهپنىڭ ئوڭ تهرىپىدە تۇرغۇچىالرغا رەھمهت یولالیدۇ
  بامدات نامىزىنىڭ پهزىلىتى:

تایىن چوڭ.شۇنداق بولغاچقا ھهممىگه ئایانكى،  بامدات نامىزىدىكى مۇشهققهت ئىن
بۇ نامازنىڭ ئهجرىمۇ ئهلۋەتته شۇنداق كاتتىدۇر. ئادەملهر قىیامهت كۈنىدە كۆپ 

مىڭ یىلدۇر. ئۇالر بۇ  50مۇشهققهت چېكىدۇ. چۈنكى قىیامهت كۈننىڭ مىقدارى 
كۈندە ھېچ نهرسىنى كۆرگىلى بولمایدىغان زۇلمهت ئىچىدە تۇرىدۇ. لېكىن ئالالھ بۇ 

ملهرنىڭ ئىچىدىن بىر تۈركۈم كىشىلهرگه ئۆز نۇرىدىن یورۇقلۇق ئاتا كۈندە ئادە
ئۇ كۈندە مۆمىن ئهرلهرنى ۋە مۆمىن ئایالالرنى كۆرىسهنكى،  ئۇالرنىڭ نۇرى «قىلىدۇ. 

ئۇ « ئایهت.  -12سۈرە ھهدىد » ئۇالرنىڭ ئالدىدا ۋە ئۇالرنىڭ ئوڭ تهرىپىدە ماڭىدۇ
بىزنى كۈتۈپ تورۇڭالر،  ‹ الر مۆمىنلهرگه كۈندە مۇناپىق ئهرلهر ۋە مۇناپىق ئایال

  ئایهت.  -13سۈرە ھهدىد » دەیدۇ› سىلهرنىڭ نۇرۇڭالردىن ئازراق ئاالیلى
قاراڭغۇ تۈنلهردە مهسجىدلهرگه « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:

ئىبنى » ماڭغۇچىالرغا قىیامهت كۈنىدىكى تولۇق نۇر بىلهن خۇش بىشارەت بولسۇن
  نومۇر -781ماججه 

ئهگهر ئادەملهر خۇپتهن نامىزى بىلهن « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:
بامدات نامىزىنىڭ پهزىلىتىنى بىلىشكهن بولسا ئىدى،  ئۇالر بۇ ئىككى نامازنى 

ئىبنى » جامائهت بىلهن ئادا قىلىش ئۈچۈن ئۆمىلهپ بولسىمۇ،  مهسجىدكه كېلهتتى
  نومۇر. -152وم ت -2؛ ئىمام ئهھمهد 796ماججه 

موسۇلمان كىشىنىڭ بۇ پهزىلهت ۋە ساۋابالرنى بىلىپ تورۇپ،  بامدات نامىزىنى 
جامائهت بىلهن ئوقۇشتىن ھورۇنلۇق قىلىشى توغرا بوالرمۇ؟ موسۇلمان كىشىنىڭ 
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مۇناپىق سۈپىتى بىلهن سۈپهتلىنىشى دورۇسمۇ؟! بهلكىم ئارىمىزدىن بىرەیلهن 
  اپىق دەپ ئاتالسۇن؟ دېیىشى مۇمكىن. قانداقسىگه موسۇلمان كىشى مۇن

مۇناپىقالرغا ئهڭ ئېغىر كېلىدىغان ناماز « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:
 -797؛ئىبنى ماججه 1480مۇسلىم » خۇپتهن نامىزى بىلهن بامدات نامىزىدۇر –

  نومۇر.
كۈنى ئهي ئوقۇرمهن بۇرادەر! سىزدىن بىر سۇئال سوراپ باقاي،  ئهگهر سىز ھهر 

یۈەن تېپىۋالسىڭىز،  500دە ئۆیىڭىزنىڭ ئاستىنقى قهۋىتىدىن  4:00ئهتتىگهن سائهت 
ئۇ پۇلنى ئېلىش ئۈچۈن شۇ چاغدا ئاستىنقى قهۋەتكه چۈشهمسىز یاكى چۈشمهمسىز؟ 

بۇ سۇئالغا جاۋاب بېرىشته   ، ئالالھ نامى بىلهن قهسهم قىلىپ سىزدىن سورایمهنكى
یالپ بېقىڭ،  ئهگهر سىزگه ئۇیقۇ غالىب كىلىپ قېلىپ،  یالغانچىلىق قىلماڭ. یهنه ئو

 - ئۇ پۇلنى ئېلىش ئۈچۈن ۋاقتىدا یهر ئاستى ئۆیگه چۈشهلمىسىڭىز ئایالىڭىز یاكى ئاتا
یۈەن پۇلنى 500ئهجىبا سىز ھهر كۈنى  . ئانىڭىز سىزگه قانداق مۇئامىلىه قىلىدۇ؟

ۇیقۇڭىزدىن یۇ،  ئالالھ ئۈچۈن ئ-ئېلىش ئۈچۈن ئۇیقۇڭىزدىن كېچىسىز
 500سىزنىڭ نهزىرىڭىزدىكى ئالالھ   ، كېچهلمهیدىكهنسىز. ئهگهر شۇنداق قىلسىڭىز

  یۈەندىن خار بولۇپ قالمامدۇ؟!!
بىز نېمه ئۈچۈن ئهرزىمهس پانىي دۇنیا ئۈچۈن شۇنچىۋاال بهدەل تۆلهیمىز،  ئهمما 

مهت مهڭگۈلۈك دۇنیا ئۈچۈن ئهمهل قىلىشتىن ھورۇنلۇق قىلىمىز؟. ئهجىبا خىز
ئهمما ئالهملهرنىڭ  -ئېھتىیاجى ئۈچۈن كېچىلهپ ئورنىمىزدىن تورۇپ كېتىمىزیۇ

پهرۋەردىگارى،  ئاسمان ۋە زېمىن،  بارچه كائىناتىنىڭ ئىگىسى بولغان ئالالھ ئۈچۈن 
  ئۇیقۇمىزدىن ئویغىنالمایمىز؟!

مهسجىدلهر ئهتتىگهن ۋە كهچلهردە كهلگۈچىلهرنىڭ،  بولۇپمۇ بامدات ۋاقتىدا 
  ۈچىلهرنىڭ ئازلىقىدىن شىكایهت قىلماقتا. كهلگ

یهھۇدى قىساسچىلىرى ئىتتىپاقىنىڭ سابىق رەئىیسهسى گولدا مائىیردىن : 
موسۇلمانالرنىڭ یهھۇدىیالرنى ئۆلتۈرىدغانلىقى،  یهھۇدىیالرنىڭ دەرەخلهر ۋە 
تاشالرنىڭ ئارقىسىغا یوشۇرنىۋالسا،  ئۇ دەرەخلهر ۋە تاشالرنىڭ موسۇلمانالرغا 

دىیالرنىڭ یوشۇرنىۋالغانلىقى توغرىسىدا خهۋەر بېرىدىغانلىقى ھهققىدىكى ھهدىس یهھۇ
لېكىن،  ھازىرچه بۇ   ، توغرىسىدا سۇئال سورالغاندا،  ئۇ: بۇ سهھىھ ھهدىس

ھهدىستىكى مهزمۇنالرنى بىزگه تهتبىقلىغىلى بولمایدۇ دېگهن. سۇئال سورىغۇچى 
ۇ؟ دەپ سورىغاندا ئۇ : قاچان ئۇنىڭدىن : ئهمىسه بۇ ئىش قاچان یۈز بېرىد

موسۇلمانالر بامدات نامىزىغا جۈمه نامىزىغا یېغىلغاندەك یېغىلسا، ئاندىن بۇ ئىش یۈز 
  بېرىدۇ دەپ جاۋاب بهرگهن. 

  جامائهت نامىزىنى تهرك قىلىشتىن ئاگاھالندۇرۇش
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جامائهت نامىزىنى تهرك قىلىشتىن ئاگاھالندۇرۇش ھهققىدە نۇرغۇن ھهدىس بار 
مهن « بۇ ھهدىسلهرنىڭ بېرىدە پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:  بولۇپ،

ئوتۇن یېغىشقا بۇیرۇسام ئوتۇن یېغىلسا،  ئاندىن بىرەیلهننى نامازغا ئهزان ئېیتىشقا 
ئاندىن یهنه بىر ئادەمنى ئادەملهرگه ئىمام بولۇشقا بۇیرۇسام،  ئاندىن مهن   ، بۇیرۇسام

ۇغۇچىالرنىڭ ئۆیىگه بېرىپ ئۇالرنى ئۆیى بىلهن قوشۇپ بامدات نامىزىنى ئۆیىدە ئوق
  مۇسلىم رىۋایهت قىلغان.» كۆیدۈرىۋەتسهم دەپ ئویالپ قالدىم

سىز پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ ئۆیىڭىزنى كۆیدۈرۈپ تاشلىغىدەك ھالهتته 
  غهزەبلىنىشىدىن رازى بوالمسىز؟

ىپ : ئى ئالالھنىڭ بىر ئهما كىشى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ یېنىغا كېل
پهیغهمبىرى ! مهن كۈزى كۆرمهیدىغان بىر ئهما،  مېنى مهسجىدكه یېتىلهپ 
ئهكىلىدىغان ئادەممۇ یوق،  مهدىنىنىڭ ھاۋاسى ئىسسىق ھهم یىرتقۇچ ھایۋانالر كۆپ 
بىرجاي،  شۇڭالشقا مىنىڭ نامازنى ئۆیدە ئوقۇشۇمغا رۇخسهت قىلغان بولساڭ؟ 

دەپ سورىدى. ئۇ » ئهزاننى ئاڭالمسهن؟« االم ئۇنىڭدىن:دېدى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسس
ئۇنداقتا مهسجىدكه « : ھهئه ئاڭالیمهن دېدى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۇنىڭغا:

  نومۇر. -849؛ نىسائىي 1484دېدى. مۇسلىم » كهلگىن
ئۇنى   ، ئهي بۇرادەر ! ئویالپ كۆرۈڭكى،  ئۇ كىشىنىڭ كۈزىنىڭ كۆرمهسلىكى

هپ ئېلىپ كىلىدىغان ئادەمنىڭ یوقلۇقى،  قاتتىق ئىسسىق ۋە مهسجىدكه یېتىل
نى ئۆیدە ئوقۇشىغا زیىرتقۇچ ھایۋانالرنىڭ كۆپ بولىشى قاتارلىق سهۋەبلهر ئۇنىڭ ناما

بانا بواللمىغان. بىزگه ئوخشاش تهندۇرۇس،  كۈچلۈك ۋە كۆزى ئوچۇق  -سهۋەب
  كىشىلهرگه نېمه دەیسىز؟

امىزى ۋە جامائهتنى تهرك قىلغان ئادەمنى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم جۈمه ن
جۈمه نامىزىنى ئوقىمىغان ئادەملهر « قورقۇتىدىغان بىر ھهدىسىدە مۇنداق دەیدۇ:

چوقۇم بۇ ئىشىدىن یېنىشى كېرەك. بولمىسا ئالالھ ئۇالرنىڭ قهلبىگه مۆھۈر 
  نومۇر. -1999مۇسلىم » دە ئۇالر غاپىلالردىن بولۇپ كېتىدۇ -بېسىۋىتىدۇ

ولۇپ تورۇقلۇق جۈمه نامىزى ۋە جامائهتنى تهرك قىلغۇچىغا قارىتا ئېیتىلغان قادىر ب
بو تهھدىد نېمه دېگهن قاتتىق!. بۇ ئىش ئۇنىڭ قهلبىگه مۆھۈر بېسىلىش ئاندىن 
غهپلهتته قېلىشنىڭ سهۋەبى بولىدۇ. ئالالھ بۇنداق بولۇپ قېلىشتىن ئۆز پاناھىدا 

  ۇن؟كىم بۇ ئازاپقا بهرداشلىق بېرەلىسۇن؟ساقلىسۇن. كىم بۇنداق بولۇشقا رازى بولس
پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ تىرىشچان شاگىرتى ۋە سۈیۈملۈك ھهمراھى ئابدۇلال 
ئىبنى مهسئۇد مۇنداق دېگهن: كىمىكى ئاخىرەتته ئالالھقا مۇسۇلمان ھالىتىدە مۇالقات 

ھ سىلهرنىڭ بولۇشنى ئىستىسه،  بهش ۋاقىت نامازنى ئۆ ۋاقتىدا ئادا قىلسۇن. ئالال
پهیغهمبىرىڭالرغا ھىدایهت یوللىرىنى بهلگىلهپ بهردى،  بۇ نامازالر ئهنه شۇ ھىدایهت 
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یوللىرىنىڭ جۈملىسىدىندۇر. پهیغمبهر ئهلهیھىسساالم دەۋرىدە بىر ئادەم بار بولۇپ،  
ئۇ كىشىنى ئىككى ئادەم یۈلهپ مهسجىدكه ئهكىلهتتى. ئهگهر سىلهر نامازنى ئۆیۈڭالردا 

الر،  چوقۇمكى،  پهیغهمبىرىڭالرنىڭ سۈننىتىنى تهرك قىلغان بولىسىلهر. ئوقىساڭ
ئهگهر سىلهر پهیغهمبىرىڭالرنىڭ سۈننىتىنى تهرك ئهتسهڭالر چوقۇم ھاالك 

  بولىسىلهر...
ھهدىس رىۋایهتچىسى،  ئىسىل ساھابه ئهبۇ ھۇرەیرە رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق 

حي « ئۇنىڭ   ، ن مىسنىڭ تولغۇچه قویۇلىشىدېگهن: بىر ئادەمنىڭ قۇلىقىغا ئېرىتىلگه
نىجاتلىققا كېلىڭالر دېگهن ئهزان » حي علي الفالح« نامازغا كىلىڭالر،  » علي الصالة

  ئاۋازىنى ئاڭالپ مهسجىدكه كهلمىگىنىدىن یاخشىراقتۇر. 
  ئهي قېرىنداش ئهبۇ ھۈرەیرىنىڭ بۇ سۈزىنى ئۇبدان ئویالپ بېقىڭ!!

  ىزىغا ئهھمىیهت بېرىشىدىن نهمۇنىلهرسهلهپلهرنىڭ جامائهت نام
 20سهئىد ئىبنى مۇسهییهب رەھىمهھۇلالھۇ مۇنداق دەیدۇ: ئالالھ بىلهن قهسهمكى، 

دەپ ئهزان ئېیتىشىغىال مهسجىدكه » نامازغا كېلىڭالر« یىل بولدى،  مۇئهززىن 
كىلىپ بولىمهن،  مهن بىرمۇ ئادەمنىڭ جامائهت نامىزىدىن قېلىپ قالغانلىقىنى 

  مىدىم.كۆر
سهلهپلهردىن بىرەیلهن مۇنداق دېگهن: مهن ئۈچۈن بۇ دۇنیادىكى ئهڭ سۈیۈملۈك 

جامائهت نامىزى. جامائهت نامىزى ئارقىلىق سهھۋەنلىكلىرىم مهندىن  -نهرسه
  كۈتۈرىلىدۇ،  مهن ئۈچۈن ئۇنىڭ پهزىلهتلىرى خاتىرلىنىدۇ.

اماز ئوقىیالماي قالدىم،  ھاتهم ئهسهم مۇنداق دېگهن: مهن بىر قېتىم جامائهت بىلهن ن
بۇ چاغدا پهقهت ئهبۇ ئىسھاق بۇخارىال ماڭا تهزىیه بىلدۈردى. ئهگهر بالىلىرىمدىن 
بىرەرسى ۋاپات بولغان بولسا،  ماڭا نهچچه ئون مىڭ ئادەم تهزىیه بىلدۈرگهن بوالر 
ئىدى. چۈنكى ھازىر ئادەملهر دىننىڭ مۇسىبىتىگه دۇنیا مۇسىبىتىدىن تۈۋەن 

  مۇئامىله قىلماقتا!! دەرىجىدە
مهیمۇن ئىبنى مىھران مۇنداق دېگهن: ئوزۇن یىلالر بولدى،  ئىككى قېتىملىق 
نامازدىن باشقا ھهممه نامازنى جامائهت بىلهن ئوقۇدۇم،  شۇ ئىككى قېتىملىق ناماز 

  ماڭا خۇددى مهن ناماز ئوقۇمىغاندەك تویۇلۇپ تۇرىدۇ!!
انا هللا « ماز ئوقۇشتىن قىلىپ قالدى. ئۇ: سهلهپلهردىن بىرەیلهن جامائهت بىلهن نا

» و انا الیه راجعون (بىز ئالالھنىڭ ئىلكىدە،  بىز یهنه ئۇنىڭ ھوزۇرىغا قایتىقۇچىالرمىز)
دېگهن ئایهتنى ئوقىغاندىن كىیىن،  ئالالھ بىلهن قهسهمكى،  نامازنى جامائهت بىلهن 

  سۈیۈملۈكراقتۇر دېدى. ئوقۇش ماڭا نىسبهتهن ئىراقنىڭ ۋالىیلىقىغا ئېرىشىشتىنمۇ
جابىر ئىبنى ئابدۇلال رەزىیهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋایهت قىلىنىشچه،  ئۇ مۇنداق دەیدۇ: 
بىزنىڭ ئۆي مهسجىدتىن یىراق ئىدى. مهن مهسجىدكه یېقىنراق بىر جایغا 
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كۆچمهكچى بولۇپ،  ئۆیۈمنى ساتماقچى بولدۇم. شۇنىڭ بىلهن پهیغهمبهر 
سېنىڭ ھهر بىر قهدىمىڭگه بىر   ، ىگىن ئى جابىر!كۆچم:« ئهلهیھىسساالم ماڭا 

  دېدى. » دەرىجه یېزىلىدۇ 
ئهي موسۇلمان بۇ رادەر! بىزنىڭ قایسى بىرىمىز ئۆي ئالغاندا یاكى ئۆ ئىجارىگه 

  ئالغاندا ئۇ ئۆینىڭ مهسجىدكه یىراق یاكى یېقىنلىقىنى ئویالپ باققان!!
  ىدىغان سهۋەبلهرنامازنى جامائهت بىلهن ئوقۇشنى تهرك قىلسا بول

نامازنى جامائهت بىلهن ئوقۇشنى تهرك قىلسا بولىدىغان تۆت تۈرلۈك سهۋەب بار 
بولۇپ،  بۇ سهۋەبلهرمۇ ۋاقىتلىقتۇر. قاچان بۇ سهۋەبلهرنىڭ ۋاقتى توشسا،  رۇخسهتمۇ 
ئاخىرلىشىدۇ. ئۇالر: قاتتىق قورقۇنچ،  قاتتىق سوغۇق،  تاماقنىڭ ھازىر بولۇپ قېلىشى 

ىك قاتارلىقالردۇر. مهسىلهن: ئهسىر نامىزى ۋاقتىدا تاماق تارتىلدى،  ۋە كېسهلل
قۇرساق ئاچ،  بۇ چاغدا ئهڭ یاخشسى تاماقنى یهۋىلىپ،  ئاندىن نامازنى ئوقۇڭ. 
چۈنكى ناماز ئىبرەت،  خۇشۇئ ۋە ھوزۇرى قهلبتۇر. ئىنسان تاماق تهییار بولغاندا ناماز 

تۈرەلمهي قالىدۇ. قورقۇنچ بولسا بهلكىم سىزنى ئوقىسا،  نامازغا دىققىتىنى مهركهزلهش
كۈتىۋاتقان بىر دۈشمهننىڭ بولىشى ۋە یاكى یولدا غالجىر ئىتنىڭ ئهزىیهت بېرىشى 

  دېگهندەك.. باشقا ئۆزرىلهرمۇ ھهم شۇنداق.
  ئاستا كۈنۈش ئىسالمنىڭ یولىدۇر - ئاستا

ۇلمان بهزىلهر كىلىپ،  مهن شهرىئهت ئهھكاملىرىغا ئهمهل قىلىدىغان موس
بولماقچى،  لېكىن مهن ناماز ئوقىمایمهن دەپ سورایدۇ. مهن بۇ كهبى 

ئۈچ ھهپته یاكى بىرەر ئاي  -بۇرادەرلىرىمىزگه مۇنداق دەیمهن: سىز نامانى ئىككى
ئۆیىڭىزدە ئوقۇڭ،  ئاندىن بىرەر قېتىم بولسىمۇ پهرىز نامازنى مهسجىدته ئوقۇڭ،  یهنه 

ئاستا ئۈزىڭىزنى كۆندۈرۈڭ. سىز  -.. ئاندىن ئاستابىرەر ئایدىن كىیىن ئىككى قېتىم.
ھىدایهت یولىغا قهدەم بېسىپ،  ھىدایهتكه ئېرىشىشنى خالىسىڭىز،  ئالالھنىڭ 
سىزگه یارەم بېرىدىغانلىقىغا قهتئىي ئىشىنىڭ. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئىشالرنى 

ىلىپ،  یىراق سهن بىر ئۇالققا مىنىۋ« تهدرىجىي قىلىشقا چاقىرىپ مۇنداق دەیدۇ:
مۇساپىنى تىز بېسىپ تۈگىتىش ئۈچۈن،  مىنگهن ئولۇقىنى چارچىتىپ ئۆلتۈرۈپ 
قویغان ئادەمگه ئوخشاش بولمىغىنكى،  ئۇ تېخى مۇساپىسىنى تۈگىتىپ بواللمىغان،  

  »!!مىنهي دېسه ئولىقىدىن ئایرىلىپ قالغان
ڭىلالرنىڭمۇ سى -نامازنى جامائهت بىلهن ئوقۇش موسۇلمان ئایالالرنىڭ،  ئاچا

ئالالھنىڭ چۆرىلىرىنى ئالالھنىڭ « ھهققى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دەیدۇ:
توم  -2؛ ئىمام ئهھمهد 565؛ ئهبۇ داۋۇد 989مۇسلىم » مهسجىدلىرىدىن توسىماڭالر

  نومۇر.  -16
كېتىش ئهدەبلىرى ۋە  -ئهمما موسۇلمان ئایالالر مهسجىدكه كهلگهندە كېلىپ
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  ىرىگه رىئایه قىلىشى كېرەك.مهسجىد ئهدەبل
تهقۋالىق ۋە قۇرئان مۇھىتىغا تویۇنغان مهسجىدته مۆمىن قېرىنداشلىرىڭىز   ، ئىمان

بىرسىڭالرنى یاخشى كۆرىشىسىلهر،  قۇرئان ھهدىس  -بىلهن تونۇشۇپ،  بىرسى
دە ھهقىقى دىندارالرغا ئایلىنىسىلهر. یادىڭالردا بولسۇنكى،  نامازنى -ئۆگىنىسىلهر

  ته جامائهت بىلهن ئوقۇش ئىماننىڭ بهلگىسىدۇر. مهسجىد
ئهگهر سىلهر بىر ئادەمنىڭ مهسجىدكه « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دەیدۇ:

ئالالھ تائاال ». ئادەتلهنگهنلىكىنى كۆرسهڭالر،  ئۇنىڭ مۆمىنلىكىگه گۇۋاھلىق بىرىڭالر
اخىرەت كۈنىگه ئىمان ئالالھنىڭ مهسجدىلىرىنى پهقهت ئالالھقا،  ئ« مۇنداق دەیدۇ:

ئېیتقان،  ناماز ئوقىغان،  زاكات بهرگهن،  ئالالھدىن باشقىدىن قورقمىغانكىشىلهرال 
ئاۋات قىلىدۇ( یهنى مهسجىدنى رېمنۇت قىلىش،  سهرەمجانالشتۇرۇش،  تازىالش،  
مهسجىدته داۋاملىق ناماز ئوقۇش،  قۇرئان تىالۋەت قىلىش قاتارلىق ئىشالرنى قىلىدۇ) 

 - 18سۈرە تهۋبه » ۇالرنىڭ ھىدایهت تاپقۇچىالردىن بولىشى كۆزدە تۇتۇلىدۇئهنه ش
  ئایهت.

  نامازدىكى خوشۇئ كۆپىنچه جامائهت بىلهن ئوقۇلغان نامازدا ھاسىل بولىدۇ.
  خۇش خهۋەر

بىز جامائهت بىلهن ئوقۇلغان نامازنىڭ ساۋابىنىڭ ھهقىقهتهن ناھایىتى چوڭ 
نامازنى داۋاملىق جامائهت بىلهن ئوقۇیدىغان  ئىكهنلىكىنى بىلىۋالدۇق. ئهمدى مهن

كىشىلهرگه بېرىلىدىغان ساۋاب یاكى بهزى ساۋابالرنى بایان قىلىپ بېرىدىغان 
پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ تۈۋەندىكى ھهدىسىنى تىلغا ئېلىش بىلهن سۈزۈمنى 

  ئاخىرالشتۇرىمهن.
ۈنىدە ئهرىشنىڭ قىیامهت ك -ئالالھ ئۆزىنىڭ سایسىدىن باشقا سایه یوق كۈن

سایىسى بىلهن سایىتىدىغان یهتته تۈرلۈك كىشىلهر تىلغا ئېلىنغان ھهدىسته، ئۇالرنىڭ 
؛ئىمام 2377؛ مۇسلىم 660دۇر. بۇخارى » قهلبى مهسجىدكه باغالنغان ئادەم« بىرى:

  نومۇر. -439توم  -2ئهھمهد 
نىڭ. چۈنكى دېگهن سۆز ھهققىدە ئوبدان ئویلى» قهلبى« ھهدىسته تىلغا ئېلىنغان 

دېیىلمىدى. قهلبىنىڭ ئهمىلى ئهزاالرنىڭ ئهمىلىدىن مۇھىمدۇر. » جىسمى«ھهدىسته 
ئهگهر قهلب مهسجىدكه باغلىنىدىكهن، ئهزاالرنىڭ قهلبىكه ئهگىشىشى ناھایىتى 

  تهبئىیدۇر. 
بۇ یهردە مهسجىد بىنا قىلىشنىڭ پهزىلىتى ھهققىدە مۇنداق بىر خۇش خهۋەر بار. 

كىمىكى ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈن قۇش « ھىسساالم مۇنداق دەیدۇ:پهیغهمبهر ئهلهی
ئۇۋىسىچىلىك بولسىمۇ،  بىر مهسجىد بىنا قىلسا،  ئالالھ ئۇ كىشى ئۈچۈن جهننهتته 

  نومۇر. -241توم  -1ئىمام ئهھمهد » بىر ئۆي بىنا قىلىدۇ
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  سۇئال : قۇش ئۇۋىسىچىلىك مهسجىد بارمۇ؟
هگهر سىز مهسجىد بىنا قىلىش ئۈچۈن بىر جاۋاب: یوق. ئهمما بۇنىڭ مهنىسى ئ

نهچچه یۈەن خهجلهش ئارقىلىق مهسجىد ئىشلىرىغا شىرىك بولسىڭىز،  ئالالھ سىزگه 
  جهننهتته بىر ئۆي بىنا قىلىدۇ دېگهنلىكتۇر. 

ئىلكىدە بار  -سىز ئالالھنىڭ ساۋاب ۋە ئهۋزەللىكلهرنى یالغۇز بایالر ۋە قول
مىسكىنلهرنى مهھرۇم قىلمىغانلىقىنى  -ىڭدىن پېقىركىشىلهرگىال خاسالشتۇرماي،  ئۇن

مىسكىنلهر بىر یاخشى ئىشقا،  ئۆزىنىڭ ئىقتىدارىنىڭ  -ئویالپ بېقىڭچۇ! پېقىر
یېتىشىچه قاتناشسا،  ئالالھ ئۇالرنىڭ ئازغىنه ئىشىغا كۆپ ئهجر بېرىپ،  ئۇ ئىشنىڭ 

  ى كهرەملىكتۇر.ساۋابىنى كۆپهیتىپ بىرىدۇ. ئالالھ ناھایىتى سېخىدۇر،  ناھایىت
  

  ئىككىنچى لىكسىیه: ھهج ۋە ئۆمرە ھهجنىڭ پهزىلىتى
بۇ قېتىم ھهج ۋە ئۆمرە ھهج قىلىش ھهققىدىكى تېمىنى تاللىغانلىقىمىزدىن یاشالر 
ھهیران قېلىشى مۇمكىن. ئۇالر : نېمىشقا بىز قىلىشقا قادىر بواللمایدىغان،  ھازىرچه 

دە پاراڭلىشىدىكهنمىز دېیىشى مۇمكىن. قىلمىساقمۇ بولىدىغان بىر ئىبادەت ھهققى
مهن دەیمهنكى،  ئۇنداق ئهمهس،  بىز بۇ ئىبادەت ھهققىدە بىر قانچه نوقتىدىن تورۇپ 
پىكىر یۈرگۈزىمىز. بۇ نوقتىالر ئىچىدىكى ئهڭ مۇھىمى ھهج قىلىشقا بولغان 

ر خاالس. چۈنكى ھازى  ، ئىشتىیاقنى نىیهت قىلىشتۇر. بۇ ئۆز نۆۋىتىدە بىر نىشان
یاشلىرىمىزغا ھهج قىلىش چوڭالرغىال پهرىزغۇ دېگهن ھىسسىیات ھۆكۈمرانلىق 
قىلىۋاتىدۇ. ئۇالرنىڭ بهزىسى قېرىغان ۋاقتىمدا ھهج قىلىمهن دېسه،  یهنه بهزىلهر 

ئاندىن تهۋبه قىلىش ئۈچۈن ھهجگه بارىمهن   ، ئهیمهنمهستىن: گۇناھ قىلىپ سالسام
  دەیدۇ. 

ھهج پهرزىنى ئادا قىلمىغان،    ، ىكى تهبلىغىم ئارقىلىقمهن بۇ قېتىم ھهج توغرىسىد
بولۇپمۇ ھهج قىلىشقا قۇربى یهتسىمۇ یهنىال ھهج قىلماي كېلىۋاتقانالرنى بۇ پهرىزنى ئادا 
قىلىشقا،  شۇنىڭدەك پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مهقبهرىسىنى زىیارەت قىلىشقا،  

ھهج   ، هھكاملىرىدىن یىراق ھالداشهرىئهت ئهھكاملىرى ۋە یاكى ھهج پائالىیهتلىرى ئ
ئارقىلىقال ھاسىل بولىدىغان روھى تهسىرلهرنىڭ مهنالىرىنى ھىس قىلىپ بېقىشقا 
ئۈندىمهكچىمهن. ئۇنداق بولسا بىز ھهجنىڭ مهنىسى،  مۇزدەلىفهدە تۇرۇش ۋە مىنا 

ڭ یۈز دېگهنلهرنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى،  ھهج پائالىیتى جهریانىدا قهلبدە نېمىلهرنى
بېرىدىغانلىقى ۋە ھهج،  ئۆمرە ھهج ئارقىلىق ئېرىشىلىدىغان روھى مهنپهئهتلهرنىڭ 

  نېمىلهردىن ئىبارەت بولىدىغانلىقى توغرىسىدا تهھلىل یۈرگۈزۈپ باقایلى.
مهن یاشالردىن تۈۋەندىكى قۇرالرنىڭ ئۇالر ئۈچۈن خاس ئىكهنلىكى بۇیىچه 

  ، بىزنىڭ قهلبىمىزدە ھهج قىلىمهن  ، مۇئامىله قىلىشىنى خاالیمهن. ئهقهللىسى



comwww.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo. 

537 
 

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ مهقبهرىسىنى زىیارەت قىلىمهن دېگهندىن ئىبارەت 
سهمىمىي نىیهتنىڭ بولىش زۈرۈر. قاچان قهلبىمىزدە بۇ نىیتىمىز ھهققىدە ئىخالس 

بۇ بۇ ئىخالس بىزنىڭ كېیىنكى یىلالردا ھهج قىلىشمىزغا تۈرتكه بولىدۇ.   ، كۆرۈلسه
  ئالالھغا ئاساندۇر. 

بهلكىم بىرەیلهن: مهن ئېھتىیاجىمنى،  بالىلىرىمنىڭ ئېھتىیاجىنى 
قامدىیالمایۋاتسام قانداقسىگه ھهج قىلىدىكهنمهن؟ دېیىشى ھهم مۈمكىن. مهن بۇ 
قېرىندىشىمىزغا دەیمهنكى،  سىز نىیهت قىلىڭ،  چۈنكى نىیهت قلىش ھهجتىكى 

قېتىم سهمىڭالرغا سېلىپ قۇیایكى،  بىز ھهج  ئاساسىي روكنىدۇر. مهن یهنه بىر
پهرزىنى ئادا قىلىشقا ئىشتىیاق بولسۇن ئۈچۈن،  ئىمان بهرپا بولغان قهلىبلهردە ھهج ۋە 

  ئۆمرە ھهج قىلىش ھىسسىیاتلىرىغا دىققىتىمىزنى مهركهزلهشتۈرىمىز. 
  ھهجنىڭ پهزىلىتى

ئالالھ ئۈچۈن كهبىنى قادىر بواللىغان كىشىنىڭ « ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ:
زىیارەت قىلىشى ئۇالرغا پهرىز قىلىندى،  كىمىكى ئىنكار قىلىدىكهن( یهنى ھهجنى 

زىیىنى ئۈزىگه). شۈبھىسىزكى ئالالھ ئهھلى جاھاندىن ( یهنى   ، تهرك ئېتىدىكهن
  . ئایهت -97سۈرە ئال ئىمران » ئۇالرنىڭ ئىبادىتىدىن) بىھاجهتتۇر

ئۆزىنى   ، هنى كۇپرى كهلىمىسىنىڭ ئىشلىتىلگهنلىكىبۇ ئایهتته ئىنكار قىلىش ی
ئالالھنىڭ ئىبادىتىدىن بىھاجهت ساناپ،  ھهجنى تهرك قىلغۇچىنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ 

  خهتهرلىك ئىكهنلىكىنى دەلىللهیدۇ. 
كىشىلهرنىڭ ئارىسىدا ( ئۇالرنى) ھهجگه چاقىرىپ نىدا « ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ:

ە ئورۇق تۈگىلهرگه مىنىپ،  ئورۇق تۈگىلهر یىراق یولالرنى قىلغىن،  ئۇالر پىیادە ۋ
  ئایهت.-27سۈرە ھهج » بېسىپ كېلىدۇ

دېگهن كهلىمىنى ئۇچرىتىمىز. بۇ،  سهن پهقهت » نىدا قىلغىن« بىز بۇ ئایهتته 
ئاەملهرنىڭ قوالقلىرىغا یهتكۈزۈپ قوي،  ھهج كهلىمىسىنى ئۇالرنىڭ قوالقلىرىدا 

لىكىن بۇ   ، تۇر. شۇڭالشقا مهن بۇ نىا ئۇالرغا یېتىپ بارغانجارڭلىتىپ تۇر دېگهنلىك
یىل ھهج قىلىشقا قادىر بولۇپ تورۇقلۇق بۇ نىداغا جاۋاپ قایتۇرمىغان ئوقۇرمهنلهرنى 

  كىیىنكى یىللىق ھهجگه نىیهت قىلىشىنى دەۋەت قىلىمهن.
قىلماي،  كىمىكى ئایالالرغا یېقىنچىلىق « پهیغهمبهر ئهلهیىھسساالم مۇنداق دېگهن:

مهسىیهت ئۆتكۈزمهي ھهج قىلسا،  ئۇ ئانىسى ئۇنى تۇغقان كۈدىكىدەك ( -گۇناھ
؛ تىرمىزى 3278؛ مۇسلىم 19، 18بۇخارى » گۇناھدىن خالىي،  پاك ھالىتىدە) قایتىدۇ

  نومۇر. -410؛ ئىمام ئهھمهد 811
ئۆمرە ھهج یهنه بىر ئۆمرە ھهج « پهیغهمبهر ئهلهیىھسساالم مۇنداق دېگهن:

ىسىدىكى ( گۇناھالرغا ) كاپارەتتۇر،  ھهججۇلمهبرۇر( ئالالھنىڭ دەرگاھىدا مهقبۇل ئار
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ئۆمرە ھهج   ، ھهج قىلغۇچىالر«  . »جهننهتتۇر -بولغان ھهج) نىڭ مۇكاپاتى پهقهت
  » قىلغۇچىالر ئالالھنىڭ ئهلچىلىرىدۇر

رشى بىز ئادەملهرنىڭ ئۆیلىرىگه كهلگهن ئهزىز مېھمانلىرىنى قانداق قىزغىن قا
ئېلىپ،  ئىستىقبالىغا چىقىدىغانلىقىنى بىلىمىز. بۇ قىزغىنلىق ۋە كۈتىۋىلىش 
ئىنساننىڭ ئىنسانغا قىلغان مۇئامىلىسى. ئهي بۇرادەر! سىز ئۈزىڭىزنى 
یارتقۇچىڭىزنىڭ مېھمىنى سۈپىتىدە تهسهۋۋۇر قىلىپ بېقىڭچۇ!. مهۋالیمىز بولغان 

اق ئىستقبالغا چىقىدىغانلىقىنى بىز قانداق ئالالھنىڭ ئۆز مېھمانلىرىنىڭ ھوزۇرىغا قاند
بىلهلهیمىز؟. سىزنىڭ بۇ كۈتىۋىلىشىنىڭ ھوزۇرىنى بىلىپ باققۇڭىز بارمۇ؟ ئۇنداقتا 
ھهجگه،  ئۆمرە ھهجگه بېرىڭ. ئىنشائالالھ! شۇ چاغدا سىز ئالالھنىڭ سىزنى قانداق 

مۇنداق قىزغىن قارشى ئالغانلىقىنى بىلهلهیسىز. پهیغهمبهر ئهلهیىھسساالم 
ھهج قىلغۇچىالر،  ئۆمرە ھهج قىلغۇچىالر ئالالھنىڭ مېھمانلىرىدۇر. ئهگهر «دېگهن:

ئۇالر ئالالھغا دۇئا قىلسا،  ئالالھ ئۇالرنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىدۇ،  تىلهكلىرىنى 
تىلىكىگه یهتكۈزىۇ،  گۇناھلىرىنىڭ مهغپىرەت قىلىنىشىنى سورىسا،    ، تىلىسه

نومۇر. پهیغهمبهر  -2892ئىبنى ماججه » ت قىلىدۇگۇناھلىرىنى مهغپىرە
دېدى. » ئى ئادەملهر! ئالالھ سىلهرگه ھهج قىلىشنى پهرىز قىلدى :« ئهلهیىھسساالم 

ساھابىلهر : ئى الالنىڭ ئهلچىسى،  ھهر یىلىمۇ؟ دەپ سورىدى. پهیغهمبهر 
هر یىلىمۇ؟ ئهلهیىھسساالم جاۋاب قایتۇرمىدى. ئۇالر یهنه : ئى الالنىڭ ئهلچىسى،  ھ

سىلهرنىڭ ھهر یىلى   ، ئهگهر ھهئه دېسهم:« دەپ سورىدى.پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم 
دېدى. » ھهج قىلىشىڭالر پهرىز قىلىنىدۇ،  قۇدرىتىڭالرنىڭ یېتىشىچه ھهج قىڭالر

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئىسالم دىنىنىڭ بهش ئاساسىي روكنىنى بایان قىلىپ 
ئالالھدىن باشقا ئىالھ یوق،  مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم  -نىئىسالم دى« مۇنداق دېگهن:

ئهركان بىلهن  -ئالالھنىڭ بهرھهق ئهلچىسى دەپ شاھادەت ئېیتىش،  نامازنى تهئدىل
ئادا قىلىش،  زاكات بىرىش،  رامزان روزىسىنى تۇتۇش ۋە قادىر بوالالیدىغان 

» ئۈستىگه قورۇلغانئادەملهرنىڭ بهیتۇلالنى ھهج قىلىشىدىن ئىبارەت بهش ئاساس 
  نومۇر. -143توم  -2؛ ئىمام ئهھمهد 114؛ مۇسلىم -8بۇخارى 

پهیغهمبهرلهرنىڭ كۆپىنچىسى بهیتۇلالھقا ھهج تاۋاپ قىلىش ئۈچۈن كهلگهن بولۇپ،  
بۇ،  ئالالھنىڭ ئهمرىگه جاۋابهن بهیتۇلالھنىڭ ھۇلىنى سالغان ئىبراھىم 

نى دەلىللهیدۇ. پهیغهمبهر ئهلهیھسساالم ئهلهیھىسساالمدىن قالغان ئىبادەت ئىكهنلىكى
مهككىگه ھهج قىلىش ئۈچۈن كېتىۋىتىپ،  مهككه بىلهن مهدىنه ئوتتۇرىسىدىكى بىر 

ئى ئهبۇ بهكرى! بۇ ۋادىدىن ھۇد ۋە سالىھالر ئالالھنىڭ بهیتىنى :« ۋادىدىن ئۆتكهندە 
یهتمىش  بهیتۇلالھنى« دېگهن. یهنه بىر رىۋایهتته:» تاۋاپ قىلىش ئۈچۈن ماڭغان

ئۇالرنىڭ ئارىسىدا مۇسامۇ « دېیىلگهن. یهنه بىر رىۋایهتته:» پهیغهمبهر تاۋاپ قىلغان 
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  دېیىلگهن.» بار ئىدى
ئۆمهر رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ ھهجنى تهرك قىلغۇچى ھهققىدە تهھدىد خاركتېرىدە 
مۇنداق بىر سۆزنى ئېیتقان: ئالالھ بىلهن قهسهمكى،  مهن شهھهرلهرنى ئایلىنىپ،  

ى باي ھهج ۋاجىب بولغان ئهمما ھهج قىلمىغان كىشىلهرنى تېپىپ،  ئۇالرنى جىزیه ئۆز
  تۆلهشنى بۇیرۇسام دەیمهن.

ھهج قىلىشقا قادىر بوالالیدىغان كىشىلهرگه پهرىزدۇر. سهئد ئىبنى  –دېمهك،  ھهج 
جۇبهیر مۇنداق بىر ئاجایىپ سۆزنى قىلغان بولۇپ،  ئۇنىڭ بۇ سۆزى ھهج قىلىشقا 

تسىمۇ ھهجنى تهرك قىلغۇچىنىڭ گۇناھىنىڭ نهقهدەر چوڭلىقىنى كۆرسىتىدۇ. قۇربى یه
ئۇ مۇنداق دېگهن: ئهگهر مهن ئۈزەم یاشاۋاتقان بۇ شهھهردە بار بایالرىن بىرەر باینىڭ 
ھهج قىلىشقا قۇربى یهتسىمۇ،  ھهج قىلمىغانلىقىنى ۋە شۇ ھالهتته ئۆلگهنلىكىنى 

ىمایمهن. سهئىد ئىبنى جۇبهیر سهلهپ ئۇنىڭ جنازا نامىزىنى ئوق  ، بىلسهم
ئۇالرنىڭ « ئۆلىمالىرىدىن بىرى ۋە فهقىھىدۇر. ئابدۇلال ئىبنى ئابباس ئالالھنىڭ:

ئى پهرۋەردىگارىم! مېنى (دۇنیاغا) قایتۇرغىن،  مهن ‹ بىرىگه ئۆلۈم كهلسه ئېیتىدۇكى
- 99ۇن سۈرە مۆمىن» ( مۈلكۈم بىلهن یاخشىلىق قىلىشىم مۇمكىن-قویۇپ كهلگهن مال

مۈلكۈم  -ئایهت) دېگهن سۆزى ھهققىدە مۇنداق دېگهن: مهن قویۇپ كهلگهن مال -100
ئۆزىگه ھهج قىلىشنىڭ ۋە زاكات بېرىشنىڭ   ، بىلهن یاخشىلىق قىلىمهن یهنى ئۇ

  ۋاجىب بولغانلىقىنى ئهسهلهپ،  ھهج قىلىمهن،  زاكات بېرىمهن دەیدۇ دېگهنلىكتۇر. 
كۈتۈرۋالغان بىر ئایال پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ ھهدىسىلهردە كېلىشچه،  باال 

یېنىغا كىلىپ: ئى ئالالھنىڭ ئهلچىسى! بۇ باالممۇ ھهج قىالمدۇ؟ دېگهندە،  پهیغهمبهر 
  نومۇر. -3240دېگهن. مۇسلىم » ھهئه،  ئهجرى ساڭا بولىدۇ:« ئهلهیھىسساالم 

  ھهج قىلغۇچى قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالر:
ىش ئۈچۈن تهییارالنغان ئادەم،  سهپهرگه چىقىشتىن بورۇن ھهج پهرزىنى ئادا قىل

  قىلىشقا تېگهشلىك مۇنداق بىر قانچه مۇھىم ئىش بار:
بىرىنچى: تهۋبه قىلىش. یهنى سىز ھهج قىلىپ یاكى ئۆمرە ھهج قىلىپ قایتقاندىن 
كىیىن،  یهنه نېمه قىلغۇم كهلسه شۇنى قىلىۋىرىمهن دەپ نىیهت قىلىپ تورۇپ،  ھهج 

تىن یاكى ئۆمرە ھهج قىلىشتىن ھهزەر ئهیلهڭ. دېمهك،  راستچىللىق بىلهن قىلىش
ئالالھ تهرەپكه قایتىش ئىنتایىن مۇھىمدۇر. ئهگهر سىز قهتئىي ئىرادىگه كهلمىگهن 
بولسىڭىز،  ھهج قىلىپ قایتقاندىن كىیىن یهنه شۇ گۇناھلىق ئىشلىرىمنى قىلىمهنغۇ 

مېھمان بولۇپ،  ئۇنىڭ ئالدىغا بارىسىز؟  دېگهن نىیهت بىلهن قانداقسىگه ئالالھقا
  ئۇنىڭغا دۇئا قىلىسىز؟ سىزگه رەھىم قىلىشنى ئۆتۈنىسىز؟

ئالىمالردىن بىرى مۇنداق دەیدۇ: مهن بىر ئادەمنىڭ ھهج قىلىپ قایتقاندىن 
كىیىن،  یهنه بورۇنقى ئالالھقا ئاسىي بولىدىغان ئىشالرنى قىلىشنى نىیهت قىلىپ 
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دىن ناھایىتى قورقىمهن. ئۇ ئالالھقا نىدا قىلىپ: تورۇپ،  ھهجگه چىقىشى
لهببهیكهلالھۇممه لهببهیك ( ئى ئىالھىم! مهن سىنىڭ ھوزۇرۇڭغا خوش ئېیتىپ 
كهلدىم،  سىنىڭ ھوزۇرۇڭغا خوش ئېیتىپ كهلدىم) دەیدۇ. ئالالھ ئۇنىڭغا جاۋابهن : 

ئۇنىڭ  سهن قوبۇل قىلىنمایسهن،  مهرھهمىتىمگه ئېرىشهلمهیسهن دەیدۇ. چۈنكى
قهلبىدە ھهجتىن قایتقاندىن كىیىن گۇناھ قىلماسلىق نىیتى یوق. شۇڭالشقا،  راست 
تهۋبه قىلىش ۋە ئالالھ تهرەپكه قایتماقلىق ۋە ئى رەببىم! مهن تهۋبه قىلدىم،  قىلىپ 
سالغان گۇناھلىق ئىشلىرىمغا ئۆكۈندۈم،  مهن ئهمدى قهتئىي گۇناھلىق ئىشالرغا 

م ئى رەببىم! مهن قهلبىمدىن ھهر قانداق مهئسىیهتنى،  ھهر یولىمایمهن دېیشى،  ھه
قانداق شهھۋەتنى،  گۇناھلىق ئىشالردا چىڭ تورۇۋىلىش ۋە ھهر قانداق پىتنىلهرنى 
چىقىرىپ تاشلىدىم،  مانا بۇ ھهج یاكى ئۆمرە ھهج سهپىرىمدىن ئىلگىرى پۈتۈن 

  رىشى ئىنتایىن زۈرۈر.ۋوجۇدۇم ساڭا تهئهللۇق بولدى دەپ ئالالھقا خالىس ئهھدە بې
ئىككىنچى: قهرىزلهرنى ئادا قىلىۋىتىش. ھهج سهپىرىگه ئاتلىنىشتىن بورۇن،  

  ، قهرىزلىرىڭىزنى قایتۇرىۋىتىڭ. ئهگهر تۈلهشكه قادىر بواللمایدىغان قهرىزلىرىڭىز بولسا
قهرىزدارالردىن رۇخسهت سوراڭ. ئهگهر ئۇالر سىزنىڭ تهلىۋىڭىزگه قوشۇلمىسا،  

  دىنىمىزنىڭ ئولۇغلىقىدۇر.  –قسىڭىز بولمایدۇ. مانا بۇ ھهجگه چى
ئۈچىنچى: ئامانهتلهرنى ئۆز ئىگىلىرىگه قایتۇرۇپ بېرىڭ. چۈنكى سىز ھهج قىلىش 

  ئۈچۈن سهپهرگه چىقىۋاتىسز.
تۆتنىچى:زولۇم قىلىپ ئېلىۋىلىنغان نهرسىلهرنى قایتۇرۇپ بىرىڭ. ئهگهر سىز بىرەر 

ق بىلهن ئۇنىڭدىن بىرەر نهرسه ئېلىۋالغان بولسىڭىز،  ئادەمگه زولۇم قىلىپ یولسىزلى
ئۇ كىشىنىڭ یېنىغا بېرىپ ئېلىۋالغان نهرسىنى قایتۇرۇپ بېرىڭ ۋە ئۇنىڭدىن 
كهچۈرۈم سوراڭ. ھهتتا سىز سهپهرگه چىقىشتىن ئىلگىرى بهندىلهرنىڭ ھهققىدىن 

  پۈتۈنلهي پاك بولغایسىز. 
هج قىلىشتىكى مهقسىتىڭىز باشقىالر بهشىنچى : نىیتىڭىز خالىس بولسۇن. یهنى ھ

ئاڭلىسۇن ئۈچۈن،  شۆھرەت ئۈچۈن،  مهنپهئهتكه ئېرىىشش ۋە تىجارەت ئۈچۈن 
بولماسلىقى كېرەك.ھهجدە تىجارەت قىلىشقا بولىدۇ. لېكىن،  ھهج قىلىشتىكى 
نىیتىڭىز ئهسال تىجارەت ئۈچۈن بولماستىن بهلكى،  ئالالھ ئۈچۈن خالىس ھهج 

  ەك.قىلىش بولىشى كېر
تۇققانالر بىلهن ۋىدالىشىش.بۇ پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ  -ئالتىنچى: ئورۇق

مهن « تۇققانلىرىڭىزغا ھهدىسته كهلگهن مونۇ دۇئانى قىلىڭ: -سۈننىتى. ئۇرۇق
ت) نى ۋە  -دىنىڭالرنى، ئامانىتىڭالر( ئالالھ بهندىلىرىگه پهرىز قىلغان دىنى ئامانهت

   . »الالھقا تاپشۇردۇمئهمىلىڭالرنىڭ تۈگهنچىسىنى ئ
ھهجكه ئۆزىڭىز ماڭغان بولسىڭىز ئایالىڭىز بىلهنمۇ یوقىردىكى دۇئانى ئوقۇش 
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  ئارقىلىق خهیرىلىشىڭ.
قۇل یا « یهتتىنچى:ئۆیىڭىزدە ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇڭ. بىرىنچى رەكئهتكه

» قۇل ھۇۋەلالھۇ ئهھهد« سۈرىسىنى،  ئىككىنچى رەكئهتكه » ئهییۇھهلكافىرۇن
  ىسىنى ئوقۇڭكى ئۆیىڭىزدىن ئىخالس ۋە پاك ھالهتته ئایرىلغایسىز.سۈر

  سهككىزىنچى: ئۆزىڭىزگه تۈۋەندىكىدەك ۋەدىلهرنى قىلىڭ:
  ) ھهج زىمىنىدا گۇناھ ئۆتكۈزمهسلىك؛1
  ) پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ سۈننهتلىرىنى قاتتىق ھۆرمهتلهش؛2
  ئېرىشش؛ ) مهقسىتىڭىز ۋە نىیتىڭىز ئالالھنىڭ رازىلىقىغا3
) بهزى ئادەملهر قىلغاندەك،  بىكار ۋاقتىڭىزنى تىجارەتكه ئهمهس بهلكى ئىبادەت 4

بىلهن ئۆتكۈزۈش،  ھهج پائالىیهتلىرى تۈگىگهندە ئاندىن نهپىسنى ئارام ئالدۇرۇش 
  سېتىق قىلىش؛ -نىیتى بىلهن سودا

قالماسلىق.  ماجرا قىلماسلىق،  تىلالشماسلىق،  ئادەملهر بىلهنال بولۇپ -) جىدەل5
تابىئىنالردىن بىرى ھهجگه یاكى ئۆمرە ھهج قىلغىلى ماڭغاندا مۇنداق دەپ نىیهت 
قىالتتى: جهسىدىمنى موسۇلمانالر ئۈچۈن سهدىقه قىلدىم. یهنى ھهجدە بهدىنىم 
ئارقىلىق موسۇلمانالرنى مۇداپىئه قىلىمهن ۋە ئۇالرغا كېرەكلىك باشقا ئىشالرنى 

  قىلىمهن.
  دە نېمىلهرنى قىلىش كېرەكمهدىنىگه كهلگهن

مهدىنه ھهققىدە سۆزلىگهندە چوقۇم پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنى زىیارەت قىلىش 
كۆزدە تۇتۇلىدۇ. سىز ئۆیىڭىزدىن ئایرىلغاندىن باشالپ،  چوقۇم مهسجىد نهبهۋىنى 
زىیارەت قىلىشقا خالىس نىیهت باغلىشڭىز كېرەك. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق 

كىمىكى مېنى زىیارەت قىلىپ كهلسه،  ئۇنىڭ مىنىڭ یېنىمغا كېلىشتىكى « دەیدۇ:
مهقسىتى،  پهقهت مېنى زىیارەت قىلىشال بولسا،  قىیامهت كۈنى مىنى ئۇ كىشى 

؛ 291توم  -2تهبرانى ». ئۈچۈن شاپائهتچى قىلىش ئالالھنىڭ ھهققى بولۇپ قالىدۇ
  نومۇر. -416توم  -4زۇبهیدى 

ىیارەتته بولغاندا،  بۇ زىیارەتنى ھهقىقى ئۇچرىشىش دەپ سىز مهسجىد نهبهۋىدە ز
تونۇشىڭىز كېرەك. یهنى سىز بۇ مهسجىدكه پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ 
مهقبهرىسىنى زىیارەت قىلىش ئۈچۈن كهلدىم دەپ قارىماستىن،  بهلكى پهیغهمبهر 

بۇ  ئهلهیھىسساالمنىڭ ئۆزى بىلهن ئۇچراشقىلى كهلدىم دەپ بىلىشىڭىز كېرەك.
كىمىكى ماڭا «سۆزىمىزنىڭ دەلىلى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ تۈۋەندىكى سۈزىدۇر:

ساالم یوللىسا،  ئالالھ ساالم قىلغۇچىنىڭ ساالمىنى ماڭا یهتكۈزىدىغان سهییارە 
قانداقال بىر كىشى « یهنه بىر ھهدىسته مۇنداق دېیىلىدۇ:». پهرىشتىلهرنى بهلگىلهیدۇ

دە مهن  -ساالم) ئېیتسا،  ئالالھ ماڭا روھىمنى قایتۇرىدۇماڭا دۇرۇت( رەھمهت ۋە 
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دېمهك،  سىزنىڭ پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بىلهن بولغان ». ئۇنىڭغا ساالم قایتۇرىمهن
ئاالقه ۋە مۇناسىۋىتىڭىزنىڭ رېئال ئىكهنلىكىنى ھىس قىلىشىڭىز ۋە ئۇنىڭ بىلهن 

  ئۇچرىشىشقا ئىشتىیاق باغلىشىڭىز الزىم بولىدۇ.
بىلهرنىڭ پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمغا بولغان ئىشتىیاقىنىڭ قایسى دەرىجىدە ساھا

ئىكهنلىكىنى بىلىپ باققۇڭىز بارمۇ؟ قېنى ئهمىسه،  تۈۋەندىكى قۇرالرغا كۆز 
  یۈگۈرتۇڭ: 

بىالل رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ سهكراتتا یاتاتتى. ئۇنىڭ ئایالى بېشىدا تۇرۇپ: ئاھ! بۇ نېمه 
اتتى. بىالل ئۇنىڭغا: ئۇنداق دېمه،  لېكىن،  بۇ قانداق كهلگۈلۈك ئهمدى،  دەۋات

ھه! دېگىن.. چۈنكى مهن ئهته مهھبۇبلىرىم مۇھهممهد  -خۇشاللىق ئىش
  ئهلهیھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ھهمراھلىرى بىلهن مۇالقهت بولىمهن ئهمهسمۇ دەیتتى.

ر قاتناش ۋاستىلىرىنىڭ تهرەققى قىلىش بىلهن،  سىزنىڭ یىراق مۇساپىلهرنى بى
نهچچه سائهتته بېسىپ بولىشىڭىز ئادەتتىكى ئىش بولۇپ قالدى. شۇڭالشقا سىز 
ئۆیىڭىزدىن چىققاندا: مهن بىر نهچچه سائهتتىن كىیىن پهیغهمبهر ئهلهیىھسساالم ۋە 
ساھابىلهر بىلهن ئۇچرىشىمهنغۇ دەپ ئىشهنچ قىلىشىڭىز كېرەك. شۇنى تهسهۋۋۇر 

سساالم بىلهن ئۇچرىشىپ ئۇنىڭغا ساالم قىلىپ بېقىڭچۇ: سىز پهیغهمبهر ئهلهیھى
بېرىۋاتىسىز،  ئۇمۇ سىزگه نامىڭىزنى ئاتاپ تورۇپ جاۋاب ساالم بېرىۋاتىدۇ،  چۈنكى 

  ئۇ سىزنى تونۇیدۇ ۋە سىزگه: ئامانلىق بولسۇن ساڭا ئهي پاالنى دەیدۇ.
  ساھابىلهرنىڭ پهیغهمبىرىمىزگه بولغان ئىشتىیاقىدىن یهنه بىر مىسال:

ن بىرى مهدىنىدە،  ئۇنىڭ ئانسى مهدىنىنىڭ سىرتىدا یاشایتتى. بىر ساھابىلهردى
كۈنى ئانا كېسهل بولۇپ قالدى. ئوغلى ئۇنى یوقالپ كهلمهكچى بولدى. ئۇ ئۈچ 

كىلىپ تۇردى. بۇنىڭدىن ئهجهبلهنگهن ئایالى  -كۈنگىچه ئانىسىنىڭ ئۆیىگه بېرى
ندا،  ئۇ جاۋاب بېرىپ: مهن ئۇنىڭدىن نېمىشقا شۇنداق قىلىدىغانلىقى ھهققىدە سورىغا

مهدىنىدىن ئایرىلغان ۋاقتىمدا قهبزى روھ قىلىنىپ،  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ 
  كۆزىدىن یىراق بىر جایدا ئۆلۈپ قېلىشىمدىن ئهنسىرەیمهن دېدى.

سىز ئۆزىڭىزدىن سوراپ بېقىڭ: مىنىڭ پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بىلهن 
قاالرمۇ؟،  مهن ئهسساالمۇ ئهلهیكۇم ئى ئۇچرىشىشم سوغۇق ئۇچرىشىش بولۇپ 

ئالالھنىڭ ئهلچىسى دەپ قویۇپال كېتىپ قاالرمهنمۇ؟ مىنىڭ پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم 
بىلهن بولغان ئاالقهم ھهج یاكى ئۆمرە ھهجنى تولۇق ئادا قىلىشتىكى بىر شهكلهن ئىشقا 

ى یاخشى كۆرۈش ئایلىنىپ قاالرمۇ؟. جاۋاب: یاق. چۈنكى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمن
بىزگه پهرىز قىلىنغان. ھهممهیلهنگه مهلۇمكى،  ئالالھنى،  ئالالھنىڭ پهیغهمبىرىنى،  
ئىسالمنى ۋە مۆمىنلهرنى یاخشى كۆرۈش نهپلى ئىش بولماستىن بهلكى پهرىزدۇر. 
شۇڭالشقا پهیغهمبهرگه بولغان مۇھهببىتىڭىز رەسمىیهتتىكى مۇھهببهت بولۇپ 
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  ىڭىز كېرەك.قېلىشىدىن ھهزەر ئهیلىش
مهسجىد نهبهۋىدە تۇرغان ۋاقتىڭىزدا سىز خۇددى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ 
ئالدىدا تۇرۇۋاتقاندەك كهمتهرلىك ۋە ئهدەب بىلهن تۇرىشىڭىز كېرەك. جابىر ئىبنى 
ئابدۇلالنىڭ پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ھهققىدىكى مۇنۇ سۆزلىرى یادىڭىزدا بولسۇن. ئۇ 

بىر كۈنى كېچىدە كېتىۋاتاتتىم. ئۇ كۈنى ئاي تولۇن بولغان ئىدى.  مۇنداق دەیدۇ: مهن
  ، تویۇقسىز ئالدى تهرەپتىن پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم چىقىپ كهلدى. مهن بىر ئایغا

بىر پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمغا قارىدىم. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ماڭا ئایدىنمۇ 
  چىرایلىقراق كۈرۈنۈپ كهتتى.

  ببهت! مانا بۇ ئولۇغالش!مانا بۇ مۇھه
مهن بىر ئادەمنىڭ ھهجدە پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بىلهن ئۇچراشقىلى كېتىۋىتىپ 
یېغىلىغىنىچه: ئى ئالالھنىڭ ئهلچىسى! سهن مېنى شۇنداقمۇ یالغۇز تاشالپ قویدۇڭغۇ 
دەۋاتقانلىقىنى ئاڭلىغان ئىدىم. مهن یهنه بىر ئادەمنى كۆردۈم. ئۇنىڭ یېنىدا بىر 

ك باال بار ئىدى. ئۇ كىشى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ ( مهقبهرىسى) یېنىدا كىچى
ئى مۆمىنلهر! ( رەسۇلۇلالغا سۆ قىلغان « یېغالشقا باشلىدى. مهن ئۇنىڭغا: 

چېغىڭالردا) ئاۋازىڭالرنى،  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ ئاۋازىدىن یۇقىرى 
وۋالپ) یۇقىرى ئاۋازدا سۆزلهشكهندەك،  بىرىڭالر بىلهن ( ت -كۆتۈرمهڭالر،  سىلهر بىر

پهیغهمبهرگه ( توۋالپ) یۇقىرى ئاۋازدا سۆز قىلماڭالر،  ( ئۇنداق قىلساڭالر) 
دېگهن » ئۆزلىرىڭالر تۇیماستىن ( قىلغان یاخشى) ئهمهللىرىڭالر بىكار بولۇپ كېتىدۇ

ېنىدا ئاۋازنى قۇرئان ئایىتىنى ئوقۇپ بهردىم ۋە ئۇنىڭغا پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ ی
كۆتۈرۈشنىڭ سالىھ ئهمهللهرنى بىكار قىلىۋىتىدىغانلىقىنى چۈشهندۈرۈپ قویدۇم. مهن 
یهنه بىر كىشىنىڭ مۇنداق دەۋاتقانلىقىنى ئاڭلىدىم: پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بىلهن 
ئۇچراشقان ۋاقتىمدىكى ھایاجاندىن ئۈزۈمنى تۇتۇۋااللماي یېغالپ سېلىشىم،  

ۈلۈپ كېتىپ،  ئهمهللىرىمنىڭ بىكار بولۇپ كېتىشىدىن ئاۋازىمنىڭ كۈتۈر
  ئهنسىرەۋاتىمهن. 

بىر ئادەم ئۆزىنىڭ ئهڭ چىرایلىق كىیىملىرىنى كىیىپ،  ئهڭ ئېسىل ئهتىردىن 
چېچىپ تهییارلىق قىلغاندىن كىیىن،  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنى زىیارەت قىلىش 

لدى،  سىز بېرىپ ئۇخالڭ یاكى ئۈچۈن كهلدى. بىز ئۇنىڭغا: مهسجىد قولۇپلىنىپ بو
بازار ئایلىنىڭ دېگهن ئىدۇق. ئۇ ناھایىتى جىددىي كهیپىیاتتا: مهدىنىگه كىلىپ 
پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بىلهن كۆرۈشمهي تۇرۇپ،  باشقىالر بىلهن ئۇچراشسام،  

دە مهسجىد  -ئۇنىڭ بىلهن مۇالقات بولماي تۇرۇپ باشقا ئىش قىلسام بولمایدۇ دېدى
ى ئالدىدا ئولتۇردى. ئۇنىڭغا ئۇیقۇ غالىپ كىلىپ ئۇخالپ قالدى. نهتىجدە ئۇ ئىشىك

كىشى مهسجىد ئىشىكى ئېچىلىپ ئىككى سائهتتىن كىیىن ئویغاندى. ئۇ چۆچۈپ 
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ئورنىدىن تۇردى ۋە: مهن پهیغهمبىرىمگه نېمه دەیمهن؟ كېچىكىپ قالدىم دەیمهنمۇ؟ 
  الپ كهتتى.ئۇنىڭغا : ئۇخالپ قاپتىمهن دەیمهنمۇ؟ دەپ یىغ

  ئهي ئوقۇرمهن بۇرادەر! 
سىز پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ ئالدىدا تۇرۇپ،  كۆڭلىڭىزگه كهچكهن 
ھىسسىیاتلىرىڭىزنى ئېیتىڭ. ئۇنىڭغا ئۇنى ھهقىقى یاخشى كۆرىدىغانلىقىڭىزنى 
ئىپادىلهڭ،  ئۇنىڭغا ئۇنىڭ سۈننىتىنى ھایات مىزانىڭىزغا ئایالندۇرماقچى بولغان 

،  ئۆزىڭىزنىڭ ئۇنىڭ سۆزلىرىدىن،  ھهركهتلىرىدىن تېخى خېلىال یىراقتا بولسىڭىزمۇ
ئىكهنلىكىڭىزنى ئېیتىڭ،  ئۇنىڭغا بۈگۈندىن باشالپ ئۆزىڭىزدە ئۇنىڭ مۇھهببىتى،  
سۈننىتى ۋە ئاالقىسىگه قارىتا بورۇنقىدىن باشقىچه كۈچىیىشنىڭ بولىدىغانلىقىغا 

ىلهن مۇڭدىشىپ بولغاندىن كىیىن: ۋەدەد بېرىڭ. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ب
پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مهقبهرىسىنىڭ تېمىنى سىالش یاكى سۈیۈشكه ئوخشاش 
شهرىئهتته چهكلهنگهن ئىشالرنى قىلىپ سېلىشتىن ئۆزىڭىزنى ساقالڭ. پهیغهمبهر 
ئهلهیھىسساالمدىن دۇنیالىق ھاجهتلىرىڭىزنى ئادا قىلىپ قویۇشنى تهلهپ قىلماڭ. 

  بهرىسى ئالدىدا ئالالھغا یۈزلىنىپ دۇئا قىلماڭ.ئۇنىڭ مهق
پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنى زىیارەت قىلىپ بولغاندىن كىیىن،  ئوڭ تهرىپىڭىزگه 
بىر قهدەم ئالىسىڭىز،  تۇنجى خهلىپه،  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ مهككىدىن 

یهلالھۇ مهدىنىگه ھىجرەت قىلغان ۋاقتىدىكى ھهمراھى ئهبۇ بهكرى سىددىق رەزى
ئهنھۇنىڭ قهبرىسىنى تاپىسىز. ئۇنىڭغا: ئهسساالمۇ ئهلهیكۇم ئى ئالالھنىڭ 
ئهلچىسىنىڭ ئورۇنباسارى! ئى سىددىق رەزىیهلالھۇ ئهنكه دېگهندەك ساالمالرنى 
بېرىڭ. ئاندىن كىیىن ئوڭ تهرەپكه یهنه بىر چامدىسىڭىز ئىككىنچى خهلىپه ئۆمهر 

غا كېلىسىز. ئۇنىڭغىمۇ ساالم بىرىپ بولۇپ،  رەزىیهلالھۇ ئهنھۇنىڭ قهبرىسى یېنى
پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ مهقبهرىسىنى ئارقىڭىزدا قالدۇرۇپ،  ئالالھقا دۇئا 

  قىلىڭ،  چۈنكى بۇ یهردە قىلىنغان دۇئا ئىجابهت قىلىنىدۇ.
  رەۋزەنىڭ پهزىلىتى

گه پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ زىیارىتىدە بولۇپ بولغاندىن كىیىن، رەۋزە
قهبرەم بىلهن مۇنبىرىم « كېلىسىز. ئۇ ھهقته پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:

؛ 1888بۇخارى » ئوتتۇرىسىدىكى جاي بولسا جهننهت باغچىلىرىدىن بىر باغچىدۇر
  نومۇر نومۇر. -64توم  -3ئىمام ئهھمهد 

. رەۋزەنىڭ ئورنى بهك چوڭ ئهمهس بولۇپ،  بۇ یهرگه یىشىل گىلهم سېلىنغان
مهسجىدىنىڭ باشقا جایلىرىغا قىزىل گىلهم سېلىنغان. سىز رەۋزەگه موسۇلمانالرنىڭ 
قىستىلىشىپ كهتكهنلىكىنى، پۇت قویغۇدەك جاي تاپقىلى بولمایدىغانلىقىنى 
بایقایسىز. چۈنكى رەۋزەدە ئولتۇرغان ئادەمنىڭ دۇنیالىق ھاجىتى بولمایدۇ. قهلبى 
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كېتىدۇ. بۇ ئورۇن بولسا پهیغهمبهر  خاتىرجهملىككه توشۇپ،  مۇالیىملىشىپ
ئهلهیھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرى ئولتۇرغان ئورۇندۇر. رەۋزە ئایالالر ئۈچۈن 

سىڭىلالر!  -ئۈچ سائهت ئهتراپىدا ئېچىلىدۇ. ئهي موسۇلمان ئاچا -ئهتىگهندە ئىككى
  رەۋزەدە ئولتۇرۇش پۇرسىتىنى قولدىن بىرىپ قویماڭالر.

  ئائىشه تۈۋرۈكى
دېگهن » ئائىشه تۈۋرۈكى«ۋزەدىكى تۈۋرۈكلهر بولۇپ،  مهزكۇر تۈۋرۈكلهرگه بۇ رە

خهت یېزىپ قویۇلغان. بۇ تۈۋرۈكلهر بولسا دەل پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم 
  ئائىشىنىڭكىدە تۇرغاندا سۈننهت نامازالرنى ئوقۇیدىغان جایدۇر.

ئائىشه بۇ تۈۋرۈكلهرنىڭ كىلىپ چىقىشى ھهققىدە مۇنداق بىر ۋەقهلىك بار. 
رەزىیهلالھۇ ئهنھانىڭ جىیهنى ئۇرۋە ئىبنى زۇبهیر بىر كۈنى تابىئىنالردىن ئىككى 

بىرىگه : پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم سۈننهت  -ئارا بىر -كىشى بىلهن ئولتۇرۇپ،  ئۆز
نامازالرنى ئوقۇیدىغان ئورۇن قایهردۇ؟بىزمۇ مهسجىدنىڭ ئىچىدە،  پهیغهمبهر 

ان یهردە ناماز ئوقۇغان بولساق دېیىشتى. ئۇالر ئۇ ئورۇننىڭ ئهلهیھىسساالم ناماز ئوقۇغ
زادى نهدە ئىكهنلىكىنى بىلهلمىدى. ئۇرۋە بىردەم سۈكۈت قىلغاندىن كىیىن،  
ھاممىسى ئائىشه رەزىیهلالھۇ ئهنھانىڭ یېنىغا كىردى. ئۇنىڭ بىلهن بىرگه تۇرغانالر: 

ىلى كىرىپ كهتتى،  ئۇنىڭ نېمه ئۇرۋە ئائىشه رەزىیهلالھۇئهنھادىن بۇ توغرۇلۇق سورىغ
دەیدىغانلىقىغا قاراپ،  شۇ بۇیىچه ئىش قىالیلى دېیىشتى. ئۇرۋە ئائىشه رەزىیهلالھۇ 
ئهنھانىڭ یېنىدىن چىقىپ،  بۇ تۈۋرۈكنىڭ یېنىغا كىلىپ،  نامازغا تۇردى. ئۇ 
نامازدىن پارىغ بولغاندىن كىیىن،  ھېلىقى ئىككى كىشىمۇ كىلىپ ناماز ئوقۇشقا 

ندى. ئۇالر نامزىىنى ئاخىرالشتۇرغاندىن كىیىن ئۇرۋە ئۇالرغا: بېلىۋالدىڭالرمۇ؟ تۇتۇ
ماڭا ئانام ئائىشه رەزىیهلالھۇ ئهنھا پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم سۈننهت نامازالنى 

  ئوقۇیدىغان ئورۇننىڭ مۇشۇ یهر ئىكهنلىكىنى ئېیتىپ بهردى دېدى.
قۇڭ. ناھایىتى ئېنىقكى،  سىزنىڭ ئي مۆمىن بۇرادەر! كىلىڭ،  بۇ یهردە ناماز ئو

پىشانىڭىز پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ سهجدە قىلغان ئورۇنغا تېگىدۇ( سهجدە 
قىلىدۇ). پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ مۇنبىرىگه قاراڭ،  ئۇنىڭ بۇ مۇنبهردە تۇرۇپ 

نهسىھهت قىلىۋاتقان ھالىتىنى تهسهۋۋۇر قىلىڭ. مهسجىد  -موسۇلمانالرغا ۋەز
ىدە مۇمكىنقهدەر ئوزۇنراق تۇرۇپ،  ناماز ئوقۇشقا تېرىشىڭ. چۈنكى پهیغهمبهر نهبهۋ

مېنىڭ مهسجىدىمدە ئوقۇلغان بىر قېتىملىق ناماز( « ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:
پهزىلهت جهھهتته) باشقا مهسجىدلهردە ئوقۇلغان مىڭ قېتىملىق ناماز بىلهن 

 -25توم  -4؛ ئىمام ئهھمهد 325مىزى ؛ تىر3645؛ مۇسلىم 1190بۇخارى» باراۋەردۇر
  نومۇر. 

ھهم شۇنداقال بۇ مهسجىدته ئېتىكاپقا كىرىشنى نىیهت قىلىڭ. مهسىلهن: ئهسىر 
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  نامىزىىدن خۇپتهن ۋاقتىغىچه دېگهندەك.
مهسجىد نهبهۋىدە بامدات نامزى ئوقۇش ئۈچۈن مهسجىدكه بورۇن بېرىشىڭىز 

لدۇر كېلىش جهھهتته كېرەك. سىز موسۇلمانالرنىڭ بۇ مهسجىدكه با
بهسلىشىۋاتقاندەك ئاجایىپ بىر ھالهتنى بایقایسىز. سىز ئۆزىڭىزگه : مهسجىدگه ئهڭ 
ئاۋۋال بارغان ئادەم مهن بولىمهن دەپ ۋەدە قىلىپ،  ئهتىسى سهھهردە ناھایىتى بالدۇر 
ئورنىڭىزدىن تۇرۇپ مهسجىدگه كهلسىڭىز،  مهسجىدكه سىزدىن ئىلگىرى ئاللىقاچان 

موسۇلمان بۇرادەرلهرنىڭ كېلىپ بولغانلىقىنى ھىس قىلىسىز. ئۇالر ناماز  بىر توپ
ئوقىۋاتقان،  قۇرئان تىالۋەت قىلىۋاتقان ۋە ئالالھدىن قورقۇپ كۆز یېشى قىلىۋاتقان. 

  مهسجىد ئىچىدىكى بۇ ئاجایىپ مهنزىرىدىن قهلبىڭىز لهرزىگه كېلىدۇ.
یۇشنى یاقتۇرىمهن: ئۇ بولسىمۇ مهن بۇ یهردە سىلهرگه یهنه بىر ئىشنى ئېیتىپ قو

مهسجىدكه بابۇ جىبرىئىل ( جىبىرىئىل ئىشىكى) دىن كىرىشتۇر. دەل مانا مۇشۇ 
موسۇلمانالرغا دىن   ، ئىشىكتىن جىبرىئل ئهلهیھىسساالم مهسجىدكه كىرىپ

ئىشلىرىنى ئۆگهتكهن ۋە پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمدىن ئىسالم،  ئىمان ۋە ئېھسان 
  سورىغان. توغرۇلۇق سوئال 

  مهدىنىنىڭ پهزىلىتى
ئىمان « مهدىنىنىڭ پهزىلىتى ھهققىدە پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:

بۇخارى  . »چوقۇم مهدىنىگه قاچىدۇ،  خۇددى یىالن ئۆزىنىڭ ئۇۋىسىغا قاچقاندەك
  نومۇر. -3111؛ ئىبنى ماججه 372؛ مۇسلىم 1876

ۋە ئهدەب بىلهن مېڭىشىڭىز كېرەك. چۇرۇڭ قىلماي ئاستا  -سىز مهدىنىدە ۋاراڭ
نېمىشقا؟ چۈنكى سىز پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ۋە ساھابىلهرنىڭ ئىزىدىن 
كېتىۋاتىسز. بۇ ھهقته مۇنداق بىر ئىشنى سۆزلهپ ئۆتۈشكه ئهرزىیدۇ. پهیغهمبهر 
ئهلهیھىسساالم ۋاپات بولۇپ كهتكهندىن كىیىن،  ئابدۇلال ئىبنى ئۆمهر رەزىیهلالھۇ 

بىر كۈنى یولنى توسۇپ تۇرىدىغان بىر تۈپ دەرەخنىڭ یېنىدىن ئۆتۈپ  ئهنھۇما
كېتىۋاتاتتى. شۇ چاغدا بىر تۈركۈم كىشىلهر كىلىپ،  دەرەخنىڭ ئوڭ تهرىپىدىن 

  ، دە-ئۆتتى. ئابدۇلال دەرەخنىڭ ئوڭ تهرىپىدىن ئایلىنىپ،  دەرەخنى بىر چۆرگىلىدى
ى. ھېلىقى ئادەملهر ئۇنىڭغا: بۇ دەرەخنىڭ شىمالىي تهرىپىدىن چىقىپ مېڭىپ كهتت

نېمه قىلغىنىڭ؟ دېیشتى. ئابدۇلال ئۇالرغا: پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بۇ جایدىن 
ئۆتكهندە موشۇنداق قىلغان ئېدى،  شۇڭالشقا مهنمۇ پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم قىلغان 

م ئىشنى قىلىشنى یاخشى كۆدۈم،  ئېھتىمال مىنىڭ قهدىمىم پهیغهمبهر ئهلهیھىسساال
  دەسسىگهن جایغا تهگسه،  ئهجرىگه ئېرىشسهم ئهجهپ ئهمهس دېدى.

چۈشۈش،  ئۇخالش  -ئاپتۇۋۇزغا چىقىپ  ، ئىچمهك -مهدىنىدكى ۋاقتىڭىزدا یېمهك
ۋە باشقا بارچه ئىشالردا سۈننهت بۇیىچه ئىش كۈرىشىڭىز كېرەك. پهیغهمبهر 
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سۆزلىگهن سۆزلىرى،  ئهلهیھىسساالمنىڭ یوقىردا تىلغا ئېلىنغان ئىشالر ھهققىدە 
ھهركىتى ۋە ئېتراپ قىلىشلىرى بار. شۇنداقال سىز ئوھۇد تېغىغا بېرىشىنى ئۇنتۇپ 
قالماڭ. یاخشىسى ئوھۇد غازىتىنىڭ تارىخنى ئوقىغان ۋە بۇ غازات ھهققىدە مهلۇماتى 
بار ئادەم بىلهن بىرگه بېرىڭ. ئۇ سىزگه پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ۋە ساھابىلهرنىڭ 

جىھاد قىلغانلىقىنى كۆرسىتىپ قویسۇن. شۇندىال سىز پهیغهمبهر قانداق 
ئهلهیھىسساالم ۋە ساھابىلهرنىڭ بۇ دىننى سىزگه یهتكۈزۈش ئۈچۈن قانچىلىك 

  قۇربانلىق بهرگهنلىكىنى ھىس قىالالیسىز. 
ئوھۇد تېغى « ئوھۇد تېغى ھهققىد پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:

ئوھۇد تېغى بىزنى یاخشى كۆرىدۇ،  بىزمۇ « ،  »ن بىر تاغدۇر)جهننهتنىڭ ( تاغلىرىدى
 -3359؛ مۇسلىم 149توم  -3،  ئىمام ئهھمهد 4083بۇخارى » ئۇنى یاخشى كۆرىمىز

  نومۇر.
سىز ساھابىلهر دەپنه قىلىنغان بهقىیئ قهبرىستانلىقىنى زىیارەت قىلىشنى ھهم 

  ئونتۇپ قالماڭ.
  مهككىگه ئاتلىنىش

یهتلىرىنى مهككىدە باشالپ،  یهنه شۇ یهردە ئۆمرە ھهج دىن ئۆمرە ھهج پائالى
چىقىسىز. ئاندىن پهرىز ھهج بىلهن نهپله ھهجنى بىرلهشتۈرۈپ قىلىش ( تهمهتتۇئ ) 

 - 8كۈنىنى ساقالپ تۇرىمىز. زۇلھهججىنىڭ  -8نى نىیهت قىلىپ زۇلھهججه ئېیىنىڭ 
  كۈنى ھهج رەسمىي باشلىنىدۇ.

مهدىندىن باشالیسىز. ئۆمرە ئېھرام باغالش بىلهن ئۆمرە ھهج پائالىیهتلىرىنى 
كىلومىتىر 20مهدىنىدىن تهخمىنهن   ، باشلىنىدۇ. ئۆمرىگه ئېھرام باغالیدىغان ئورۇن

یىراقتىكى ئهبیار ئېلىي دېگهن جایدۇر. ئېھرامغا كىرىشتىن ئىلگىرى غۇسلى 
دىن قىلىسىز. نېمه ئۈچۈن؟ ئىچىڭىزدىكى ۋە سىرتىڭىزدىكى بارچه گۇناھالر

پاكلىنىشىڭىز ئۈچۈن. غۇسلى قىلىپ بولغاندىن كىیىن ئېھرام كىیىمنى كىیىسز. 
ئېھرام دېگىنىمىز یىڭنىدە تىكىلمىگهن بىر ئىشتان ۋە بىر رىدادىن ئىبارەت. ئېھرام 

ئۆزىڭىزنىڭ كىمنىڭ ئهۋالدى ئىكهنلىكىنى ئونتۇپ،    ، بىلهن دۇنیا مهشغۇالتلىرىنى
الالھنىڭ ئالدىدا ىار ئىكهنلىكىڭىزنى یېتىلدۈرۈڭ. ئېھرام ئۆزىڭىزدە كهمتهرلىكنى ۋە ئ

  بىلهن ئۆلۈمنى ئهسلهڭكى،  ئېھرام كىپهنلىككه ئوخشاشتۇر. 
ئېھرام باغالپ بولغاندىن كىیىن قۇبا مهسجىدىگه كىلىپ،  ئىككى رەكئهت ناماز 

ەت كىمىكى ئۆیىدە تاھار« ئوقۇیسىز. چۈنكى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:
ئېلىپ قۇبا مهسجىدىگه كىلىپ ئىككى رەكئهت ناماز ئوقىسا،  ئۇنىڭغا ئۆمرە ھهج 

  نومۇر. -1412؛ ئىبنى ماججه 698نىسائىي » قىلغاننىڭ ئهجرى بولىدۇ 
ئۆمرە ھهجگه نىیهت قىلىپ غۇسلى قىلغان،  ئاندىن ئېھرام باغالپ تۇنجى 
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اقتىڭىزدا بېشىڭىزغا بىرەر كىرىدىغان مهسجىد قۇبا مهسجىدىدۇر. ئېھرام باغلىغان ۋ
نهرسه كىیىشكه بولمایدۇ. ئهمما كۈنلۈك بىلهن سایدىسىڭىز جائىزدۇر. چېچىڭىزنى 

  ۋە تىرناقلىرىڭىزنى ئالمایسىز،  ئهتىر ئىشلهتمهیسىز.
ئهبیار ئهلىدىن مهككىگه قاراپ یولغا چىقىسز. بۇ یهر بىلهن مهككه ئارلىقىدىكى 

ز بۇ مۇساپىنى : لهببهیكهلالھۇممه لهببهیك،  كىلومىتىر بولۇپ،  سى 480مۇساپه 
ئىننهلھهمدە ۋەننىئمهته لهكه ۋەلمۇلكه ال   ، لهببهیكه ال شهرىیكه لهكه لهببهیك

شهرىیكه لهكه ( ئى ئىالھىم! سىنىڭ ئىتائىتىڭدىمهن،  سىنىڭ ئىتائىتىڭدىمهن،  
پۈتۈن   ، سىنىڭ ئىتائىتىڭدىمهن،  سىنىڭ شىرىكىڭ یوق،  سىنىڭ ئىتائىتىڭدىمهن،

سانا ۋە ماختاشالر ساڭا خاستۇر،  ھهممه سىنىڭ مۈلكۈڭدۇر،  سىنىڭ -ھهمدۇ
شىرىكىڭ یوق) دەپ تهلبىیه ئېیتقان ھالهتته باسىسىز. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بۇ 

ماالل بولماستىن تۈگه بىلهن   ، كۈندۈز زېرىكمهستىن -مۇساپىنى بىر نهچچه كېچه
ىنى تۆت سائهت ئهتراپىدا بېسىپ بولىمىز. یول ئۈستىدە باساتتى. ھازىر بىز بۇ مۇساپ

ئۇچراتقان ھهر بىر شهیئىنىڭ قىیامهت كۈنى ئالالھنىڭ ئالدىدا سىز ئۈچۈن گۇۋاھلىق 
بېرىشى ئالالھنىڭ مهرھهمىتىدۇر. یول ئۈستىدە كېتىۋاتقان ۋاقتىڭىزدا كهئبىنى 

ىشتىیاق كۈچىیىپ كۈرۈش،  ئالالھ بىلهن مۇالقات بولۇش ۋە جهننهتكه بولغان ئ
ھهقىقهتهن جهننهتنىڭ پۇرىقىنى « بارىدۇ. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:

كهئبىگه بولغان ئىشتىیاقنىڭ ». یىللىق یىراق مۇساپىدىن پۇرىغىلى بولىدۇ 500
كۈچىیشىگه ئهگىشىپ كهئبىنى كۆرگهندەك بولىسىز ۋە كهئبنىڭ بىنا بولۇش 

ھهقىقهتهن ئىنسانالرغا ( « ھ تائا مۇنداق دەیدۇ: قىسسىسىنى ئهسلهیسىز. ئالال
ئال » ئىبادەت ئۈچۈن ) تۇنجى بىنا قىلىنغان ئۆي ( یهنى بهیتىلال ) مهككىدىدۇر

  ئایهت. -96ئىمران 
مهككىنىڭ بهككه دەپ ئاتىلىشى بۇ جایدا ئالالھ ئۈچۈن كۆپ یاش تۈكۈلىدىغانلىقى 

لرىڭىزدىن قایغۇرۇپ یاش تۆكمهستىن مهئىسیهتلىرىڭىز ۋە خاتالىق -ئۈچۈندۇر. گۇناھ
  مهككىگه كىرىشتىن ساقلىنىڭ.

ئۆز ۋاقتىدا بىز « مهككىدىكى بهیتىلالھنىڭ پهزىلىتى ھهققىدە ئالالھ مۇنداق دېگهن:
سۈرە » كهبنى كىشىلهر ئۈچۈن جهم بولىدىغان جاي ۋە ئامان جاي قىلىپ بهردۇق

  ئایهت.  -125بهقهرە 
ىیارەت قىلغانسىرى،  ئۇنىڭغا بولغان ئىشتىیاقى ئادەملهر كهئبىنى قانچه كۆپ ز

شۇنچه كۈچىسىپ بارىدۇ. كهئبىنى بىر زىیارەت قىلغان ئادەمنىڭ كهئبىگه بولغان 
ئىشتىیاقى تۇنجى قېتىمدىكىدىن كۈچلۈك بولىدۇ. بۇ قهلىبكه تاشلىنىدىغان ئاجایىب 

  بىر ئىش.
« ( ه ئالالھ مۇنداق دەیدۇ : بهیتىلالھ ھهرامدا ماقامى ئىبراھىمنى كۆرىسىز،  بۇ ھهقت
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كىشىلهرگه) ماقامى ئىبراھىمنى نامازگاھ قىلىڭالر ( یهنى شۇ یهردە ناماز ئوقۇڭالر 
  ئایهت. -125سۈرە بهقهرە » دېدۇق)

ئىبراھىم ئهلهیھىسساالم ئالالھنىڭ بهیتىلالنى بىنا قىل دېگهن  -ماقامى ئىبراھىم
ىدا تۇرغان جاي بولۇپ،  ئۇنىڭ بۇ تاش بهیتىلالھنى سالغان ۋاقت  ، ئهمرىگه جاۋابهن

  ئۈستىدە ناھایىتى كۆپ تۇرغانلىقىدىن ئىككى قهدىمىنىڭ ئىزى چۈشۈپ قالغان.
  مهككه شهرىفكه كېرىش

بهیتىلال تېمىنى كۆرگهن ۋاقىتتا ئالالھغا یۈزلىنىپ دۇئا قىلىشنى ھهرگىز ئونتۇپ 
ىلىڭ: ظالالھم زد ھذا البیت قالماڭ. بۇ چاغدا پهیغهمبىرىمىزدىن كهلگهن مونۇ دۇئانى ق

تشریفا و تعظیما و تكریما و مھابة و امنا و زد من زاره و من حجه و من اعتمره تشریفا 
و تعظیما و تكریما و مھابة و امنا ( ئى ئالالھ ! بۇ ئۆینى تېخىمۇ شهرەپلىك،  تېخىمۇ 

ىن،  ئۇنى ئولۇغ،  تېخىمۇ ھۆرمهتلىك،  تېخىمۇ ئابرویلۇق ۋە تېخىمۇ خاتىرجهم قىلغ
زىیارەت قىلغان،  ئۇنىڭدا ھهج قىلغان ۋە ئۆمرە ھهج قىلغانالرنىڭ شهرىپىنى،  

  ئولۇغلۇقىنى،  ھۆرمىتىنى،  ئابرویىنى ۋە خاتىرجهملىكىنى تېخمۇ زىیادە قىلغىن).
بۇ مىنۇتالردا دۇئا ئىجابهت قىلىنىدۇ. ئهي مۆمىن بۇرادەر ! سىز بۇ مىنۇتالرغا 

ئۆزىڭىز ئۈچۈن تالالنغان دۇئاالرنى قىلىشىڭىز كېرەك. ئالالھ تهییارلىق قىلىشىڭىز،  
سىزنى ھۆرمهتلهپ ئۆز دەرۋازىسى ئالدىغا ئېلىپ كهلدى. ئۇنىڭ دەرۋازىسى 
ئالدىدىكى خۇشاللىققا ھازىرلىق قىلىڭ. سىز ھازىر بهیتىلال ھهرامنى تاۋاپ قىلىسىز. 

قىۋاتقان بىلهن ئوخشاش. سهمىڭىزدە بولسۇنكى،  بهیتىلالنى تاۋاپ قىلىش ناماز ئو
تاۋاپ باشقا مهسجىدلهردە ئوقۇلغان ئىككى رەكئهت تهھىییهتل مهسجىد نامىزى بىلهن 

سىزنىڭ ئالالھنىڭ ئالدىدىكى خارلىقىڭىزنىڭ ۋە ئۇنىڭغا ئۆزىڭىزنى  -باراۋەر. تاۋاپ
ئى رەببىم! مهن بىر بىچارە مىسكىن « تاپشۇرغانلىقىڭىزنىڭ سىمۋولى. تاۋاپ قىلغاندا 

دەڭ. تاۋاپنى » بهندەڭ،  سېنىڭ ھوزۇرۇڭغا رەھمىتىڭنى تىلهپ یالىڭایاق كهلدىم
گۈزەل مهنىلهرگه ئىگه قىلىشڭىز كېرەك. ھهر بىر ئایلىنىشنى بىر ئهمهلگه 
خاسالشتۇرۇڭ. مهسىلهن: بىرىنچى قېتىم ئایالنغاندا ئىستىغپار ئېیتىڭ،  ئىككىنچى 

ۇققانلىرىڭىزغا ئاتاپ دۇئا قىلىڭ،  ئۈچىنچى ت -قېتىم ئایالنغاندا ئۆزىڭىزگه ۋە ئورۇق
قېتىم ئایالنغاندا ئالالھقا زىكرى ئېیتىڭ،  تۆتىنچى قېتىم ئایالنغاندا ئالالھنىڭ سىزنى 
یاراتقاندىن تارتىپ تاكى ئۆزىنىڭ بهیتىگه ئېلىپ كهلگهنگه قهدەر ئالالھنىڭ سىزگه 

غاندا مهغرىپتىكى ۋە ئاتا قىلغان نېمهتلىرىنى ئهسلهڭ،  بهشىنچى قېتىم ئایالن
ئىسالمنىڭ ۋە موسۇلمانالرنىڭ نۇسرەتكه   ، مهشرىقتىكى بارلىق موسۇلمانالر ئۈچۈن

 -ئېرىشىشى ئۈچۈن دۇئا قىلىڭ،  ئالتىنچى قېتىم ئایالنغاندا مهخسۇس ئاتا
ئانىڭىزنىڭ ھهققىدە دۇئا قىلىڭ،  یهتتىنىچى قېتىم ئایالنغاندا ئالالھنىڭ بۇ 

قىلىشنى تهلهپ قىلىڭ. ئۇنىڭدىن باشقا ھهر بىر ئایلىنىشتا بىر ئهمىلىڭىزنى مهقبۇل 
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نىشاننى بهلگىلىۋالسىڭىزمۇ بولىدۇ. مهسىلهن: بىر ئایلىنىشنى زىكرى ئۈچۈن،  یهنه 
  یهنه بىرىنى بولسا دۇئا ئۈچۈن دېگهندەك....  ، بىر ئایلىنىشنى دۇئا ۋە زىكرى ئۈچۈن

نىڭ سىزنىڭ ئۈستڭىزدە تاۋاپ بهیتىلالنى تاۋاپ قىلىۋاتقاندا پهرىشتىلهر
. نهدە؟ پهرىشتىلهر ئهرىشنىڭ ئهتراپنى تاۋاپ . قىلىۋاتقانلىقىنى ئهسلهپ تۇرۇڭ.

ئهتراپىدا » بهیتۇلمهئرۇر« قىلىۋاتامدۇ؟ ئۇالر یهتتىنچى ئاسماندىكى ئالالھنىڭ ئۆیى 
ینى سىز تۇرغان ئورۇندا،  سىز قىلىۋاتقان ھهركهت ۋە سىزنىڭ یۆلىنىشىڭىزنىڭ ئۆز ئه

بۇیىچه تاۋاپ قىلىشىدۇ. ئۆزىڭىزدىن سوراپ بېقىڭ: پهرىشتىلهر ئالالھدىن قانداق 
ئهیمىنىدۇ ۋە ئۆزلىرىنىڭ خار ئىكهنلىكىنى قانداق ئىپادىلهیدۇ؟ ئۇالر ئهیمهنگهندەك 
ئهیمىنىپ،  خارلىقىنى بىلدۈرگهندەك خارلىقىڭىزنى بىلدۈرۈپ ئۇالرغا ئوخشاش 

كىمىكى ئۆزىنى بىر قهۋمگه « یھىسساالم مۇنداق دېگهن:تاۋاپ قىلىڭ. پهیغهمبهر ئهله
» ئۇ شۇ قهۋمنىڭ جۈملىسىدىن بولىدۇ،  یاكى ئۇالر بىلهن بىرگه بولىدۇ ، ئوخشاتسا
  نومۇر. -92، 5توم -2؛ ئىمام ئهھمهد 4031ئهبۇداۋۇد 

دېمهك،  پهرىشتىلهرگه ئوخشاش ئهیمىنىش ۋە خارلىقىنى بىلدۈرۈش ھالىتىدە 
پهرىشتىلهردىن بولۇشقا تېرىشىڭ. شۇنىڭدىن ئاگاھالندۇرىمهنكى،   تاۋاپ قىلىپ، 

تاۋاپ جهریانىدا دۇنیالىق ئىشالرنى سۆلهشكه ئوخشاش تاۋاپتا جائىز بولمایدىغان 
  ئىشالرنى قىلىپ سېلىشتىن ساقلىنىڭ.

  كۈچ كۆرسىتىش تاۋاپى
نى دەسلهپكى ئۈچ قېتىملىق ئایلىنىشتا ئوڭ مۈرىڭىز  ، ئۆمرە ھهج قىلغاندا

تېز ۋە كۈچ بىلهن كۈچ كۆرستىش تاۋاپى قىلىشىڭىز  -ئېھرامدىن چىقىرىپ تېز
كېرەك. بۇ تاۋاپنى پهقهت ئهرلهرال قىلىدۇ. بۇ پهیغهمبىرىمىزنىڭ سۈننىتىدۇر. بۇ 
تاۋاپنىڭ كىلىپ چىقىشى مۇنداق: پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۆمرە ھهج قىلىش ئۈچۈن 

رىكلىرى پهیغهمبىرىمىزگه قاراپ: مۇھهممهدكه ۋە مهككىگه كىرگهن ۋاقىتتا مهككه مۇش
ئۇنىڭ ھهمراھلىرىغا قاتتىق ئىسسىق ئۆتۈپ،  كېسهلمهن بولۇپ قاپتۇ دېیىشكهن. 

ئۇ مۇشرىكالرغا ئۆزىنىڭ كۈچىنى :« شۇنىڭ بىلهن پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم 
لىرىنى دېگهن. ساھابىلهر ئوڭ مۆرى» كۆرستىپ قویغان ئادەمگه ئالالھ رەھمهت قىلسۇن

ئېھرامدىن چىقىرىپ كۈچ بىلهن تاۋاپ قىلىشقان. ئىسالم تارقالغاندىن كىیىن 
پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مهككىنى پهتھى قىلغىلى كهلگهن ۋاقىتتا،  بهیتىلالنى تاۋاپ 
قىلغىلى كهلگهن ۋە قازا بولغان ئالدىنقى قېتىملىق ئۆمرە ھهجدە قىلغاندەك،  ئوڭ 

رىپ كۈچ بىلهن ئالدىنقى ئۈچ قېتىملىق ئایلىنىشنى مۆرىسىنى ئېھرامدىن چىقى
ئایالنغان. ئۆمهر رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ : ئى ئالالھنىڭ پهیغهمبىرى! سهن بۇنى ئۆتكهن 
قېتىمدا كاپىرالرغا موسۇلمانالرنىڭ كۈچىنى كۆرسىتىپ قویۇش ئۈچۈن قىلغان 

دېگهن. »  بۇ مىنىڭ سۈننىتىم:« ئىدىڭغۇ دېگهندە،  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم 
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شۇڭالشقا سىزمۇ بۇ تاۋاپنى قىلىشڭىز،  قهلبىڭىزدە موسۇلمانالرنىڭ كۈچىنى 
  كۆرسىتىشنى نىیهت قىلىشڭىز كېرەك.

  ھهجهرۇلئهسۋەد
تاۋاپ قىلىپ بولغاندىن كىیىن ھهجهرۇلئهسۋەدنى سۆیسىز. بۇ ئىبراھىم 

اھىم ئهلهیھىسساالم مهسجىدى ھهرامنى بىنا قىلغاندا قویۇلغان تاشتۇر. ئىبر
كهئبىنىڭ بىر   ، ئهلهیھىسساالم مهسجىدى ھهرامنى بىنا قىلىشنى تاماملىغاندا

بولۇڭىغا بىر تاش كهملىگهن. ئىبراھىم ئهلهیھىسساالم دەل كهلگىدەك تاش تاپالماي،  
ئوغلى ئىسمایىل ئهلهیھىسساالمغا : بۇ یهرگه كهلگىدەك تاش تېپىپ كهل دېگهن. ئۇ 

داق تاشنى تاپالمىغان. ئىسمایىل ئهلهیھىسساالم قایتىپ ئۇزاق ئىزدىگهن بولسىمۇ ئۇن
كىلىپ ھېلىقى ئورۇنغا تاشنىڭ قویۇلۇپ بولۇنغانلىقىنى كۆرۈپ دادىسى ئىبراھىم 

ئى دادا! بۇ تاشنى نهدىن تاپتىڭ دېگهن.ئىبراھىم ئهلهیھىسساالم « ئهلهیھىسساالمغا 
سمایىل ئهلهیھىسساالممۇ : ئۇنىڭغا: مهن ئۇنى بىر یهردىن تېپىپ كهلمىدىم دېگهن. ئى

مهنمۇ ھهم الیىق تاش تاپالماي قایتىپ كهلگهنتىم دېگهن. ئىبراھىم ئهلهیھىسساالم : بۇ 
تاشنى جىبرىئىل ئهلهیھىسساالم ئېلىپ كهپتۇ،  بۇ جهننهتتىكى بىر تاش بولۇپ ئاپئاق 
ئىدى،  بهندىلهرنىڭ گۇناھلىرى سهۋەبلىك قارىداپ كهتكهن دېگهن. پهیغهمبهر 

» ھهجهرۇلئهسۋەد ئالالھنىڭ زېمىندىكى ئوڭ قولىدۇر« لهیھىسساالم مۇنداق دېگهن: ئه
  نومۇر.  -34744ھىندى 

ھهجهرۇلئهسۋەدنى تۇتقان ۋاقتىڭىزدا نېمه قىلىۋاتقانلىقىڭىزنى بىلىشىڭىز كېرەك. 
چۈنكى نۇرغۇن ئادەملهر ئۇنى سۈیۈپ قویۇپال بولدى قىلىشىدۇ. لېكىن 

پهیماننى -تىكى ئهڭ چوڭ قىممهت ئالالھ بىلهن ئهھدۇھهجهرۇلئهسۋەدنى سۈیۈش
یېڭىالشقا یوشۇرۇنغان. سىز قولىڭىزنى ئالالھنىڭ ئوڭ قولىغا قویۇپ بولغاندىن كىیىن،  
ئالالھقا بهرگهن ۋەدىڭىزدىن یېنىۋىلىش،  ئۇنىڭغا ئاسىیلىق قىلىشتىن ھهزەر ئهیلهڭ. 

رۇڭ. ئۆمهر رەزىیهلالھۇ جهننهتنىڭ بىر پاچىسىنى سۆیگهنلىكىڭىزنى ئهسلهپ تو
ئهنھۇنىڭ مونۇ سۆزلىرىگه قوالق سېلىڭ: ئۇقۇپ قویغىنكى سهن پایدا مهنپهئهت 
یهتكۈزەلمهیدىغان بىر تاشتۇرسهن،  ئهگهر مهن پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ سېنى 

  سۆیگهنلىكىنى كۆرمىگهن بولسام،  سېنى سۆیمىگهن بوالتتىم. 
نىڭ ئىشىكى ئارىسىدا ئىنتایىن قىسقا بىر جاي ھهجهرۇلئهسۋەد بىلهن كهئبه شهرىپ

بولۇپ،  بۇ یهر مۇلتهزىم دەپ ئاتىلىدۇ. مۇلتهزىم كهئبىنىڭ ئىشىكى ئهمهس،  بۇیهردە 
  ، قىلىنغان دۇئا ئىجابهتتۇر. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم كۆكرىكىنى كهئبه تېمىغا چاپالپ

قوللىرىنى دۇئاغا كۈتىرەتتى. مهڭزىنى كهئبه تاشلىرىغا قویغان ھالهتته بىچارىلهرچه 
ئۆمهر رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ بۇ ھالىتىنى كۆرۈپ یىغالپ 

شۇنداق،  ئى « كهتكهن. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۇنىڭ یېغالۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ: 
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دېگهن. ئىبنى ماججه » ئۆمهر! یېغلىغىن،  بۇ یهردە كۆزلهردىن یاشالر تۈكۈلىدۇ
  نومۇر.  -2945

ئهي بۇرادەر! سىزمۇ پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم قىلغاندەك قىالمىسىز؟ توغرا،  كهئبه 
یوپۇقلىرىغا ئېسىلىڭ گۇیاكى خاتالىق ئۆتكۈزۈپ ئۆزىنىڭ خاتالىقىنى تونۇغان 

  خارلىنىشنىڭ روشهن دەلىلى.  ، ئادەمدەك. بۇ ئۈزىنى تاشالشنىڭ
كهلگهندە كهئبه یوپۇقلىرىغا  ئېیتىلىشچه،  ھهسهن بهسهرى مۇلتهزىمگه

ئېسىلىدىكهن ۋە یېنىدىكىلهرگه: یېنىمدىن كهتسهڭالر،  مهن پهرۋەردىگارىمنىڭ 
  ئالدىدا ئۆتكۈزگهن گۇناھلىرىمنى ئېتراپ قىلىۋاالي دەیدىكهن.

مۇلتهزىمدە ئالالھقا یېلىنىپ دۇئا قىلىپ بولغاندىن كىیىن ماقامى ئىبراھىمدا 
ىز. ئاندىن كىیىن زەمزەم قودۇقىغا سۇ ئىچىش ئۈچۈن ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇیس

زەمزەمنى نېمه مهقسهتته « چۈشىسىز. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن: 
نومۇر. پهیغهمبهر  -3062ئىبنى ماججه » شۇنىڭغا ئېرىشىلىدۇ  ، ئىچسه

ۈپ ئهلهیھىسساالم ئابدۇراخمان ئىبنى ئهۋفنىڭ زەمزەم سۈیى ئىچىۋاتقانلىقىنى كۈر
زەمزەمنى مۇنداق ئىچمهیدۇ،  ئۇنى قانغۇچه   ، یاق،  ئى ئابدۇراخمان:« ئۇنىڭغا 
بۇنىڭغا موسۇلمان یاكى :« دېگهن. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بۇ ھهقته » ئىچكىن

دېگهن. ئىمام شاپىئىي مۇنداق دەیتتى: بىز » مۆمىندىن باشقىالر قادىر بواللمایدۇ
هقسىتىدە ئىچهتتۇق،  نهتىجىدە ئىلىمگه ئېرىشتۇق،  زەمزەم سۈیىنى ئىلىم ئۈگىنىش م

   . ئهگهر تهقۋالىق نىیتىدە ئىچكهن بولساق تېخىمۇ یاخشى بوالتتىكهن
ھهممهیلهنگه ئایانكى،  زەمزەمنىڭ زەمزەم دەپ ئاتىلىشى ئىسمایىل 
ئهلهیھىسساالمنىڭ ئانىسى ھاجهر بىلهن مۇناسىۋەتلىك. ھاجهر ئىرى ئىبراھىم 

ئۇنى سۇسىز سهھرادا تاشالپ قویۇپ كهتكهندىن كىیىن،  سۇ ئىزدەپ  ئهلهیھىسساالم
ساپا بىلهن مهرۋە ئارىسىدا قاتراپ ھالى قالمایدۇ. بۇ چاغدا ئېمىۋاتقان بۇۋاق ئىسمایىل 
ئهلهیھىسساالمنىڭ پۇتلىرى بىلهن تهپكهن یهردىن سۇ ئېتىلىپ چىقىدۇ. ھاجهر 

  اپ : زەم زەم ( یېغىل ) دەیدۇ. سۇنى بىریهرگه یېغىشقا باشالیدۇ ۋە سۇغا قار
ھاجهرنىڭ ساپا بىلهن مهرۋە ئارىسىدا سۇ ئىزدەپ قاترىشىدىن بۇ ئىككى تاغ 

كىلىش بىلهن قوشۇپ یهتته قېتىم سهئىي قىلىش كىلىپ چىققان.  -ئارىسىدا بېرىپ
سهئیى جهریانىدا ئالالھقا كۆپلهپ زىكرى ئېیتىش سۈننهتتۇر. سهئىي ئاخىرالشقاندىن 

چاچ چۈشۈرۈشال قالىدۇ. ئۆمرىدىن كىیىن  -ۆمرە پائالىیهتلىرىدىن بىر ئاساسكىیىن ئ
پهرىز ھهج قىلماقچى بولسىڭىز چېچىڭىزنى چۈشۈرمهي ئازراق قىسقارتىڭ. ھهج 
پائالىیهتلىرى ئاخىرالشقاندىن كىیىن چېچىڭىزنى تولۇق چۈشۈرۈپ ئېھرامدىن 

  چىقسىڭىز بولىدۇ. 
ندىن كىیىن ھهج كۈنلىرىنىڭ كىلىشىنى ساقالپ ئۆمرە پائالىیهتلىرى ئاخىرالشقا
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مهككىدە تۇرىسىز. بۇ مۇددەتته پۇرسهتنى چىڭ تۇتۇپ ئىمكانقهدەر كۆپ تاۋاپ 
 –قىلىۋىلىڭ. چۈنكى مهسجىدى ھهرامدا ئالالھقا ئهڭ یاخشى كۆرىلىدىغان ئىبادەت 

  تاۋاپتۇر.
  ھهج

هجگه ئېھرام كۈنى ۋە ئهرەفه كېچىسى غۇسلى قىلىپ،  ھ -8سىز زۇلھهججىنىڭ 
باغالیسىز. ئاندىن ھاجىالر بىلهن بىرگه مىناغا قاراپ یولغا چىقىسىز. بۇ كۈن تهرۋىیه 
كۈنى نامى بىلهن مهشھۇردۇر. مىنا مهككىدىن ئالته كىلومىتېر یىراق بولسىمۇ،  
ھاجىالر بۇ مۇساپىنى قاتتىق قىستاڭچىلىق سهۋەبىدىن ئهڭ كۆپ بولغاندا،  ئالته 

  ۋاقىتتا بېسىپ بولىدۇ. سائهتتىن كۆپراق 
تهلبىیهگه تولغان بۇ مىنۇتالردا ئالالھدىن قورقىدىغانلىقىڭىزنى ۋە ئالالھ بىلهن 
بولغان باغلىنىشىڭىزنى ئهسلهپ مېڭىڭ. ھاجىالرنىڭ مىناغا بېرىشى ئهرەفىدە 

مىنادا پهقهت ئىبادەت ئۈچۈنال تورۇش دېگهنلىك بولۇپ،   -تورۇش ئۈچۈندۇر. ئهرەفه
ىلهن ئارلىشىشقا ۋە مهككه بازارلىرىغا بېرىشقا بولمایدۇ. مىناغا بارمىغان ئادەملهر ب

كىچىك  -ئادەم ئهرەفىدە تورۇشقا ھهقىقى مۇھهییا بولمىغان بولىدۇ. ئهرەفه كۈنى چوڭ
پۈتۈن گۇناھالر مهغپىرەت قىلىنىدىغان كۈندۇر. مىنادا تۇرغان ۋاقتىڭىزدا ئالالھنىڭ 

قىلماسلىقى،  ئالالھنىڭ سىزگه ئهرەفىدە تورۇشقا سىزدىن بۇ ئهمىلىڭىزنى قوبۇل 
مۈمكىنچىلىك ئاتا قىلماسلىقىغا قارىتا قورقۇنچىنى ۋە ئىككىلىنىشنى ھىس قىلىسىز. 

  ئهرەفه كېچىسى بهندىلهرنىڭ ھایاتىدىكى ئهڭ مۇھىم بىر كېچىدۇر.
  ئهرەفه كۈنى

تقا كۈنى كۈن یورۇغاندىن كىیىن ئهرەفا -9زۇلھهججىنىڭ  -بۇ بۈیۈك كۈن
كېلىسىز. بۇ كۈندە ھهج قىلغۇچى كىشىنىڭ زىكرىى بىلهن مهشغۇل بولۇشى ۋە بۇ 
كۈندىكى باشقا ئىبادەتلهرنى جایىدا ئادا قىلىشى ئۈچۈن روزا تۇتۇشى جائىز بولمایدۇ. 

ئالالھ « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئهرەفه كۈنىنىڭ پهزىلىتى ھهققىدە مۇنداق دېگهن:
نى دوزاختىن ئازات قىلغاندەك،  ئۇالرنى ھېچقانداق بىر ئهرەفه كۈنى دوزاخ ئهھلى

  نومۇر. -3003،  نىسائىي 3275مۇسلىم » كۈندە ئۇنداق ئازات قىلغان ئهمهس
بىراق تهۋبه قىلغان،  ئالالھ   ، شۇنداق،  ئالالھ بۇ كۈنى ھهجگه چىقمىغان بولسىمۇ

كۈنى قویاشنىڭ غهرىپكه تهرەپكه قایتقان گۇناھكارالرنىڭمۇ گۇناھىدىن ئۆتىدۇ. ئهرەفه 
قىیسىیىشى بىلهن پۈتۈن گۇناھالر مهغپىرەت قىلىنىدۇ. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم 

ئالالھ ئهرەفه كۈنى بولغاندا ئۆزىنىڭ بهندىلىرى بىلهن پهخىرلىنىپ « مۇنداق دېگهن:
پهرىشتىلهرگه: بهندىلىرىمگه قاراڭالر،  ئۇالر یىراق جایالردىن مىنى دەپ چاچلىرى 

غان،  یۈزلىرىنى تۇپا باسقان ھالهتته كهلدى. سىلهرنى گۇۋاھ قىلىمهنكى،  چوۋۇل
توم  -2ئىمام ئهھمهد ». ھهقىقهتهن مهن ئۇالرنىڭ گۇناھىنى مهغپىرەت قىلدىم دەیدۇ 
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  نومۇر. -305
شهیتانغا نىسبهتهن بۇ كۈندىكىدەك رەسۋالىق بولمایدۇ. چۈنكى ئۇنىڭ یىل بۇیى 

توزۇپ كېتىدۇ. ئهرەفه كۈنى ئالالھ بىلهن یارىشىدىغان مىكىرلىرى  -ئىشلهتكهن ھىله
كۈندۇر. ئویالپ بېقىڭ،  ئهگهر سىز بىر ئادەمگه زور مىقداردا قهرىزگه بوغۇلۇپ قالغان 
بولسىڭىز، ئاندىن ئۇ ئادەم یېنىڭىزغا كىلىپ: قهرزىڭدىن ئۆتتۈم دېسه،  سىز زادى 

ھایىتى خۇشال بولىسىز. دەل قانداق ئىنكاس قایتۇرسىز؟. سىز چوقۇم بۇ ئىشتىن نا
« مهسىیهتلىرىنىڭ كۆپلۈكىدىن  -ئهرەفه كۈنى ئالالھ گۇناھ  ، شۇنىڭغا ئوخشاش

گه بوغۇلۇپ كهتكهن ئىنسانالرنىڭ یېنىغا كىلىپ،  ئۇالرغا كهڭچىلىك قىلىدۇ. » قهرىز
ئېھسانى بىلهن ئۇالرنىڭ گۇناھىنى مهغپىرەت قىلىدۇ. بۇ،  گۇناھكار  -ئۆز پهزلى

هر شۈكرى ئیتىشقا الیىق بىر ئىشتۇر. مىنىڭ شۇنداق سورىغۇم كېلىۋاتىدۇ: بهندىل
بهندىلهرنىڭ پهرۋەردىگارى ئالالھقا ئاالھىدە،  خاس مۇھهببهت باغلىشى ئۈچۈن،  

  ئهرەفه كۈنى ئهڭ ھهقلىق ئهمهسمۇ؟
دۇئاالرنىڭ « ئهرەفه كۈنى ھهققىدە پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:

  . 3585تىرمىزي  . »فه كۈنىدە( قىلىنغان دۇئادۇر ) یاخشىسى ئهرە
ھهیران قاالرلىقى سىز بۇ كۈنى بهزى ئادەملهرنىڭ ئاجایىپ ھورۇنلۇق ۋە بۇشاڭلىق 
قىلىۋاتقانلىقىنى،  بهلكى گۇناھلىرىنىڭ یۇیۇلۇپ ئانىسىدىن توغۇلغان كۈندىكىگه 

ۋاتقانلىقىنى ئوخشاش پاكلىنشىنى تاشالپ،  باشقا ئىشالر بىلهن مهشغۇل بولى
« كۆرىسىز. ئالالھ تهۋپىق ئاتا قىلمىسا بىكار. مهن پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ 

ظالالھم اعني على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك ( ئى ئالالھ ! سېنى دائىم ئهسلهپ 
دېگهن دۇئاسىنىڭ » تۇرۇشۇمغا،  ئىبادىتىڭىنى جایىدا ئادا قىلىشىمغا یاردەم بهرگىن) 

فه كۈنى چۈشهنگهن ئىدىم. ئالالھ كىملهرنى ئهرەفهگه مۇۋەپپهق مهناسىنى ئهرە
قىلىدىكهن،  ئۇالرنىڭ ئالالھقا یېلىنىشلىرىدىن،  ئۆزلىرىنى ئالالھقا تاشالشلىرىدىن 

  ئهرەفات تېغى لهرزىگه كىلىدۇ.
بۇ كاتتا مهیداندا ئىنسان شۇنداق سۇئال قىلىدۇ: ئى پهرۋەردىگارىم! بىزنىڭ 

قۇیاشنىڭ پېتىشى بىلهن ئاجایىپ بىر ھالهتنى  . لدىڭمۇ؟ھهجىمىزنى قوبۇل قى
بایقایسىز. سىز ئهنه ئاۋۇ ھاجىالرنىڭ یۈزلىرىدە،  ئۇالر ئهرەفات تېغىغا چىققاندا 
كۈرۈپ باقمىغان قاتتىق خۇشاللىقنى كۈرىسىز. چوقۇم شۇنداق دەیسىزكى: ھهقىقهتهن 

رنى نۇر ۋە خۇش بىشارەتلهر بۇ یۈزلهر ئهتىگهندىكى یۈزلهر ئهمهس،  چۈنكى بۇ یۈزله
  ئۆز ئىلكىگه ئالغان.

بهندىنىڭ ئهرەفات تېغىدىن چۈشكهندىن كىیىن قىلىپ سېلىشى مۇمكىن بولغان 
ئالالھنىڭ ئۇنىڭ گۇناھلىرىنى پۈتۈنلهي كهچۇرۇم قىلغانلىقىدا  -تۇنجى گۇناھى

شهكلىنىشىدۇر. شۇنداق،  سىز قهتئىي ئالالھنىڭ گۇناھلىرىڭىزنى كهچۈرۈم 
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  غانلىقىغا شهكلهنمهڭ. ئالالھنى یامان گۇمان قىلىشتىن ھهزەر ئهیلهڭ.قىل
  مۇزدەلىفه ۋە شهیتانغا تاش ئېتىش

ئهرەفات تېغىدىن چۈشكهندىن كىیىن ھاجىالر كۈننىڭ كىرىپ كىتىشى بىلهن 
ئودۇل مۇزدەلىفهگه قاراپ،  ئالالھنىڭ ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى مهغپىرەت قىلغانلىقىدەك 

ئارقا ئوتلۇق تهلبىیهلهرنى ئېیتىپ ماڭىدۇ.  -ئىچىدە ئارقىمۇ كاتتا سائادەت
موسۇلمانالرنىڭ بىرلىكى ۋە موسۇلمانالر مهنزىرىسىنىڭ ھاالۋىتى ئاالھىدە 

  گهۋدىلىنىدىغان بۇ كاتتا یېغىلىشتا ئۇالر خۇددى بىر ئادەمدەك ھهركهت قىلىدۇ. 
ن مهشغۇل بولۇپ دۇئا قىلىش ۋە ئىبادەت بىله  ، مۇزدەلىفهدە زىكرى ئېیتىش

كېچىنى ئۆتكۈزىسىز ۋە تاش تېرىسىز. ئهتىگهندە شهیتانغا تاش ئېتىشقا بارىسىز. تاش 
ئېتىپ بولغاندىن كىیىن مهككىگه قایتىپ تاۋاپ ئىفازە ( مىنادىن قایتىش تاۋاپى ) نى 
قىلىسىز. بۇنىڭدا بىر ئاز قىیىنچىلىق بار. تاۋاپ قىلىپ بولغاندىن كىیىن قۇربانلىق 

  ىز. ئاندىن چېچىڭىزنى چۈشۈرىسىز. قىلىس
» ئالالھ چېچىنى چۈشۈرگهنلهرگه رەھمهت قىلسۇن «پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم : 
ساھابىلهر پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمدىن : ئى   ، دەپ ئۈچ قېتىم تهكرارلىغاندا

ئالالھنىڭ پهیغهمبىرى! چېچىنى قىسقارتقانالرچۇ؟ دەپ سورىدى. پهیغهمبهر 
دېدى. » چېچىنى قىسقارتقانالرمۇ ( ئالالھنىڭ رەھمىتىگه ئېرىشىدۇ) « م ئهلهیھىسساال

  نومۇر.  -119توم  -2؛ ئىمام ئهھمهد 3132؛ مۇسلىم 1331بۇخارى 
بۇنىڭدىن چاچ چۈشۈرۈشنىڭ چاچ قىسقارتقاندىن ئهۋزەل ئىكهنلىكىنى 

ىقىنى ۋە كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ. چۈنكى چاچ چۈشۈرۈش بهندىنىڭ ئالالھدىن قورقىدىغانل
  ئالالھ ئۈچۈن خارالنغانلىقىنى دەلىللهیدۇ. 

چاچ چۈشۈرۈپ بولغاندىن كىیىن یهنه بىر قېتىم مىناغا قایتىپ ئۇ یهردە ئۈچ كۈن 
ئىچىش ۋە  –تهسبىھ ئېیتىش،  یهپ  –تۇرىسىز. بۇ ئۈچ كۈننى ئالالھغا زىكرى 

شۇش قاتارلىق باشقا یۇرت،  دۆلهتلهردىن كهلگهن موسۇلمانالر بىلهن تونۇ -باشقا
ئىشالر بىلهن ئۆتكۈزىسىز. بۇ پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ سۈننىتى. یهنه بۇ 
ئارقىلىق ئهرەفه كۈنى ھاسىل بولغان رەببانى روھى نېمهتلهرنى مۇھاپىزەت قىلغىلى 

  بولىدۇ.
شهیتانغا تاش ئېىش ئۈچۈن چۈش تهرەپلهردە چىقىسىز. شهیتانغا ئېتىلىدىغان 

كىچىكلىكىگه دىققهت قىلىڭ. پهیغهمبهر  -ۇپ،  تاشنىڭ چوڭشېغىل تاش بول -تاش
دىندا ھهددىدىن ئېشىشتىن ساقلىنىڭالر،  دىندا « ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:

ھهددىدىن ئېشىشتىن ساقلىنىڭالر،  سىلهردىن ئىلگىركىلهرنىڭ ھاالك بولىشى 
، 3057ىسائىي ن» پهقهتال ئۇالرنىڭ دىندا ھهددىدىن ئاشقانلىقىدىن كىلىپ چىققان

  نومۇر.  -347توم -1؛ ئىمام ئهھمهد 3029؛ ئىبنى ماججه 3059
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شهیتانالرغا تاش ئاتقاندا كىچىك شهیتاندىن باشالپ ئوتتۇرانچىسىغا ئاندىن 
چوڭىغا ئاتسىز. تاش ئېتىۋىتىپ شهیتانغا تاش ئېتىشنىڭ كىلىپ چىقىشدىكى 

لهیھىسساالمنى قۇربانلىق ھادىسه ئىبراھىم ئهلهیھىسساالمنىڭ ئوغلى ئىسمایىل ئه
  قىلىش ئۈچۈن ئېلىپ ماڭغاندىكى ۋەقهنى ئهسلهڭ. 

شۇ چاغدا شهیتان ئىسمایىل ئهلهیھىسساالمنىڭ یېنىغا كىلىپ ئۇنىڭغا: داداڭ 
سېنى ئۆلتۈرگىلى ئېلىپ ماڭدى دەیدۇ. ئىسمایىل ئهلهیھىسساالم ئۇنىڭغا تاش ئاتىدۇ. 

لىپ : سېنىڭ ئىبراھىمىڭ یالغۇز بۇرنىغا یىگهن شهیتان ھاجهرنىڭ یېنىغا كى
ئوغلۇڭنى ئۆلتۈرگىلى ئېلىپ ماڭدى دەیدۇ. ھاجهرمۇ ئۇنىڭغا تاش ئېتىپ قوغالیدۇ. 
ئاخىرىدا بۇ لهنهتگهردى ئىبراھىم ئهلهیھىسساالمنىڭ یېنىغا كىلىپ: ئوغلۇڭنى 
ئۆلتۈرمىگىن دەیدۇ. ئىبراھىم ئهلهیھىسساالممۇ ئۇنىڭغا تاش ئېتىپ قوغالیدۇ. 

ا تاش ئېتىش ئۇنىڭغا ئوچۇق دۈشمهنلىك ئېالن قىلىش بولۇپ،  ئېتىلغان شهیتانغ
تاشالر ئهمهلىیهتته ئۇنىڭغا تېگىپ،  بهدىنىنى مىجىۋىتىدۇ. سىز ئۇنىڭغا دۈشمهنلىك 
ئېالن قىلىپ بولغاندىن كىیىن،  ئۇنىڭ بىلهن یهنه بىر قېتىم یارىشىپ قلىشتىن 

  ساقلىنىڭ.
  ھهج مهنالىرىدىن
كۈنىنىڭ ئهھۋاللىرىنى ئېنىق ھىس قىلغىلى بولىدۇ. قاتتىق ھهجدە قىیامهت 

قىستاڭچىلىق ۋە ئوخشاش بىر كىیىمدىكى ھالهت قىیامهت كۈنىدىكى ھهممه یالىڭاچ 
ھهشىر قىلىندىغان ھالهتكه ئوخشایدۇ. ھهجكه چاقىرىلغان نىدا سۇر چېلىنغان 

ئالالھنىڭ    ،ھالهتكه ئوخشایدۇ.ھهممه ئادەم گۇناھىنىڭ مهغپىرەت قىلىنىشىنى
كهڭچىلىك قىلىشىنى تاما قىلىپ،  ئۇنىڭدىن قورققان ۋە ئهیمهنگهن ھالهتته 

ئى ئىنسانالر! « تۇرىشىدۇ. ئالالھ سۈرە ھهجىنىڭ بېشدا مۇنداق دەیدۇ:
پهرۋەردىگارىڭالردىن ( یهنى ئازابىدىن) قورقۇڭالر،  قىیامهتنىڭ زىلزىلىسى ھهقىقهتهن 

ر سۈت ئېمىتىۋاتقان ئایال ( قاتتىق قورقۇنچدىن چوڭ ئىشتۇر،  ئۇ كۈندە ھهر بى
تېڭىرقاپ قېلىش بىلهن ) ئېمىتىۋاتقان بۇۋىقىنى ئونتۇیدۇ،  ھهر بىر ھامىلدار ئایالنىڭ 
بۇیىدىن ئاجراپ كېتىدۇ. ئىنسانالرنى مهس كۆرىسهن،  ھالبۇكى ئۇالر ( ھهقىقهتته ) 

ھۇشىدىن  –مهس ئهمهس. ( دېمهك،  قىیامهتنىڭ دەھشىتى ئۇالرنى ئهس 
  ئایهت. -2-1سۈرە ھهج » كهتكۈزىۋەتكهن ). لېكىن ئالالھنىڭ ئازابى قاتتىقتۇر 

ھهجدە ئالالھ بىلهن بهندىلهر ئوتتۇرىسىدىكى ئاالقه كۈچىیدۇ. چۈنكى بهندىلهر 
ئالالھنىڭ ئۈیىگه مېھمان بولۇپ بارغان،  نهتىجىدە ئۇالردا تېخىمۇ كۆپ ئالالھقا 

  ۋە ئېسىلىش ھاسىل بولغان. بولغان مۇھهببهت،  ئاالقه
ھهجدە مۆمىنلهر جىھادنى،  چىدامنى ۋە مۇسىبهتلهر،  قىیىن ۋاقىتالردا قانداق 
بهرداشلىق بېرىشنى ئۆگىنىدۇ. چۈنكى ھاجىالر ئالالھ یولىدا جىھاد قىلىشقا تهییارلىق 
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 -قىلىش ئۈچۈن،  بىر ئىالھىي مهشىق الگېرىدا تۇرغانغا ئوخشایدۇ. بۇ الگېر دەل
ەخلىك،  ھاۋالىق،  ئارامبهخش،  كۈڭۈل ئېچىش ئهسلىھهلىرى تولۇق بولغان دەر

  شهھهرگه ئهمهس بهلكى قاقاس سهھراغا جایالشقان.
ئائىشه رەزىیهلالھۇ ئهنھا مۇنداق دېگهن. ئۇ پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمدىن: ئى 
ئالالھنىڭ پهیغهمبىرى! بىز جىھادنى ئهڭ یاخشى ئهمهل دەپ قارایمىز،  جىھاد 

یاق،  لىكىن ئهڭ « قىلمایمىزمۇ؟ دەپ سورىغان. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۇنىڭغا: 
  نومۇر. -1521دەپ جاۋاپ بهرگهن. بۇخارى » ھهج مهبرۇردۇر –ئهۋزەل جىھاد 

  ھهجدە ئىخالس كۈچىیىدۇ
ھهجدە مۇسۇلمانالر ئوتتۇرسىدىكى بىرلىك،  ئىتتىپاقلىق كۈچىیىدۇ. ھهج 

بىرسىڭالرنى دۈشمهن تۇتۇپ  -ولدى،  ھازىرغىچه بىرسىموسۇلمانالرغا قاراپ : ب
گورۇھالرغا بۈلۈنگهنلىكىڭالر یېتهر دەیدۇ. مانا بۇ ھهج مهزگىلىدىكى  -گورۇھ

قىستاڭچىلىقتىن ساقلىنىش ئۈچۈن : ئۇنى مۇئهییهن ۋاقىتتىال قىلىۋالماي،  یىل بۇیى 
  قىلساق بولمامدۇ دېگۈچىلهرگه كۈچلۈك رەددىیهدۇر.

ھهج ۋاقتى مهلۇم « ئهخالقىي تهربىیه بار. ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ:ھهجدە زور 
بىرقانچه ئایالردۇر ( یهنى شهۋۋال،  زۇلقهئدە ئایلىرى ۋە زۇلھهججه ئېیىنىڭ ئون 
كۈنىدۇر) بۇ ئایالردا ھهج قىلىشنى نىیهت قىلغان ( یهنى ئېھرام باغلىغان) ئادەمنىڭ 

سۈرە » ۋە جاڭجال قىلىشى مهنئىي قىلىنىدۇ گۇناھ قىلىشى  ، جىنسى ئاالقه قىلشى
  ئایهت. -197بهقهرە 

:« ھهج مهزگىلىدە ھهجگه كهلمىگهنلهر ھهققىدە پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم 
زۇلھهججه ئېیىنىڭ ئالدىنقى ئون كۈنىدە قىلىنغان یاخشى ئهمهللهر باشقا كۈنلهردە 

هندە،  ساھابىلهر : ئى دېگ» قىلىنغان یاخشى ئهمهللهردىن ئالالھقا مهھبۇبراقتۇر 
 . ئالالھنىڭ ئهلچىسى! ئالالھ یولىدا قىلىنغان جىھادتىنمۇ ئهۋزەلمۇ؟ دەپ سورىغان

دەپ » شۇنداق ئالالھ یولىدا قىلىنغان جىھادتىنمۇ ئهۋزەل :« پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم 
  نومۇر. -244توم -1،  ئىمام ئهھمهد 2438،  ئهبۇداۋۇد 795جاۋاب بهرگهن. بۇخارى 

زۇلھهججىنىڭ ئهرەفه كۈنىگىچه بولغان « هیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دەیتتى:پ
ئالدىنقى ئون كۈن ئالالھقا رامزان ئېیىنىڭ كۈنلىرىدىن سۈیۈملۈكراقتۇر. بهلكى 

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم یهنه  . »رامزاننىڭ ئاخىرىقى ئون كۈنىدىنمۇ سۈیۈملۈكراقتۇر
ھهقىقهتهن رەببىڭالر سوۋغا بېرىدىغان كۈنلهر بار،   بىلىڭالركى، :« مۇنداق دېگهن 

  ». چوقۇم ئۇ كۈنلهرنى ئۇچرىتىڭالر
ئى ئالالھنىڭ بهندىلىرى! بۇ كۈنلهردە گۇناھلىق ئىشالردىن یىراق بولۇڭالر! چۈنكى 

ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى مهغپىرەت قىلىدۇ.   ، ئالالھ بۇ كۈنلهردە بهندىلىرىگه قاراپ
لىدۇ. ھهجگه بارالمىغان بولساڭالر روزا تۇتۇڭالر،  پهیغهمبهر تهۋبىسىنى قوبۇل قى
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ئهرەفه كۈنىدىكى روزا ئۆتكهن بىر یىللىق ۋە كېیىنكى « ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:
  نومۇر. -2739مۇسلىم » بىر یىللىق گۇناھقا كاپارەتتۇر

غان بۇ مهئسىیهتكه چاقىرىق ئهمهس. پهقهت ئۈزىنىڭ بهندىلىرىنى یاخشى كۆرىدى
ۋە ئۇالرنىڭ گۇناھىنى مهغپىرەت قىلدىغان ئالالھنىڭ رەھمىتى بىلهن خۇرسهن 
  بولۇشىغا قىلىنغان نىدادۇر. زۇلھهججىنىڭ ئون كۈنىنى زایا قىلىۋتىشتىن ساقلىنىڭالر.

ئالالھنىڭ بىزنىڭ ۋە ھهج   ، ئاخىرىدا ھهممهیلهننىڭ ھهجگه ئىشتىیاق قىلىشىنى
بىزنىمۇ ھهج قىلغۇچىالردىن قىلىشىنى   ، قىلىشىنىقىلغۇچىالرنىڭ ئهمىلىنى قوبۇل 

  ئارزۇ قىلىمهن.
  

  ئىبادەتتۇر -ئۈچىنىچى لېكسىیه: دۇئا
مهن دۇئا ھهققىدىكى لېكسىیهمنى باشالشتىن ئىلگىرى شۇنداق سورىغۇم كىلىپ 

ئۈمىدلىرىنى رېئاللىققا ئایالندۇرۇش  -قالدى. قىیىنچىلىقى یوق ئادەم بارمۇ؟ ئارزۇ
مایدىغان ئادەم بوالمدۇ؟ كىم ئۆزىنى رەببىدىن بىھاجهت دەپ ئۈچۈن تېرىش

ئېیتاالیدۇ؟ گۇناھ ئۆتكۈزۈپ قویۇپ،  ئالالھنىڭ ئۇنى جازالىشىدىن قورقمایدىغان ئادەم 
بارمۇ؟ كىم پهرەۋەردىگارىنىڭ رەھمىتىدىن بىھاجهتمهن دىیهلهیدۇ؟ كىم ئالالھنىڭ 

  ۇ؟ھىدایهت ۋە تهۋپىق بېرىشىدىن بىھاجهت بوالالید
ئالالھنى بىر بىلىدىغان مۇۋەھھىد موسۇلماننىڭ ئىككى قولىنى كۈتۈرۈپ،  ئۆ 

ئۇنىڭ ئالالھنىڭ غهیرىگه   ، پهرۋەردىگارىغا یېلىنىپ تىلىكىنى تىلىشى شهكسىزكى
  دۇئا قىلىشىدىن یاكى تىلىكىنى تىلىشىدىن كۆپ شهرەپلىكراق ۋە ئهۋزەلراقتۇر.

ئۇنى تىرىلدۈرگهن   ، رىزىق بهرگۈچىسى  ، ئهگهر موسۇلمان ئۆزىنىڭ یاراتقۇچىسى
ئۇنىڭ پاناھىغا كىرمىسه كىمگه   ، ۋە ئۇنى ئۆلتۈرىدىغان پهرۋەردىگارىغا تایانىمسىا

ئۇ ئۆزىگه ئوخشاش زەئىپ،  بىچارە . تاینىدۇ؟ كىمنىڭ پاناھلىقىغا كىرىدۇ؟
غهرىق ئادەملهرنىڭ ئالدىغا بارامدۇ؟ سۇغا غهرىق بولغان ئادەمنىڭ ئۆزىگه ئوخشاش 

بولۇپ كېتىۋاتقان ئادەمگه ئېسىلىۋىلىشى،  كهمبهغهلنىڭ كهمبهغهلدىن یاكى 
  ئاجىزنىڭ ئۆزىگه ئوخشاش یهنه بىر ئاجىزدىن یاردەم سورىشى ئهقىلگه سىغامدۇ؟. 

« ئۇ مۇنداق دېگهن: . ھه! –پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم نهقهدەر راست سۆزلىگهن 
  .3373تىرمىزى » لالھ ئۇنىڭغا غهزەبلىنىدۇئا  ، كىمىكى ئالالھدىن تىلىمهیدىكهن

  بىر شائىر مۇنداق دەیدۇ:
  سورىمىغىن ئىنسان بالىسىدىن ھاجهت، 

  بهندىگه ئالالھنىڭ ئىشىكى ئېتىلمهس ئهبهد.
  تهرك قىلساڭ سوراشنى،  قىالر ئۇ غهزەب، 

  ئادەممۇ ھاجهتمهندىن خۇش بولماس پهقهت.
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ھ ئۇنىڭغا غهزەپ قىلىدۇ. بهندىمۇ ئۆزىگه شۇنداق،  بهندە ئالالھدىن سورىمىسا ئالال
ئوخشاش بىر بهندىنىڭ ئۆزىدىن نهرسه تىلىشىدىن خۇش بولۇپ كهتمهیدۇ. بارچه 
مهخلۇقالر ھهممىدىن باي،  شاھالرنىڭ شاھىنشاھى بولغان ئالالھقا ھاجهتمهن. ئالالھ 

ر ئالالھقا ئى ئىنسانالر! سىله« ئۆزىنىڭ ئهزىز كىتاۋى قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەیدۇ:
 -15سۈرە فاتىر » مۇھتاجسىلهر،  ئالالھ ھهممىدىن بىھاجهتتۇر،  مهدھىیگه الیىقتۇر

  ئایهت. 
ئهي ئادەملهر سىلهرنىڭ ھهممىڭالر ئالالھقا مۇھتاج،  ھېچكىم ئۇنىڭدىن مۇستهسنا 
ئهمهس،  مهیلى ئۇ كهمبهغهل یاكى باي بولسۇن،  مهیلى ئۇ رەئىس یاكى پۇقرا 

  بولسۇن.
پادىشاھلىقنىڭ ئىگىسى بولغان بولغان ئى ‹ئېیتقىنكى،  « مۇنداق دەیدۇ:ئالالھ 

ئالالھ ! خالىغان ئادەمگه پادىشاھلىقنى بېرىسهن،  خالىغان ئادەمدىن پادىشاھلىقنى 
تارتىپ ئالىسهن،  خالىغان ئادەمنى ئهزىز قىلىسهن،  خالىغان ئادەمنى خار قىلىسهن،  

غۇز ) سېنىڭ قولۇڭدىدۇر،  سهن ھهقىقهتهن ھهممه یاخشىلىق ( نىڭ خهزىنىسى یال
  ئایهت. -26سۈرە ئال ئىمران » ھهممىگه قادىرسهن 

ئالالھ خالىغان ئادەمگه پادىشاھلىق بېرىدىغان،  خالىغان ئادەمدىن پادىشاھلىقنى 
خالىغان ئادەمنى ئهزىز قىلىپ،  خالىغان ئادەمنى خار قىلدىغان   ، تارتىپ ئالىدىغان
 -دىشاھى تۇرسا،  بهندىنىڭ ئالالھدىن غهیرىلهرگه یېلىنىپپادىشاھالرنىڭ پا

  یالۋۇرۇشى توغرا بوالمدۇ؟
ئى بهندىلىرىم! سىلهرنىڭ « ئالالھ تائاال ھهدىس قۇددىسیىدە مۇنداق دېگهن:

ھهممىڭالر ئازغۇنسىلهر،  مهن ھىدایهت بهرگهن ئادەم بۇنىڭدىن مۇستهسنا. شۇڭا 
؛ -2495تىرمىزى » لهرنى ھىدایهت قىلىمهن.مهندىن ھىدایهت تهلهپ قىلىڭالر،  سى

  نومۇر -4257ئىبنى ماججه 
ھىدایهتكه ئېرىشىشنى خالىغۇچى ئهي ئىنسان! ئالالھدىن ھىدایهت قىلىشنى 
تىلهڭ،  دۇئا قىلىشتىن زېرىكىپ قالماڭ. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ 

ۋاقىت پهرۋەردىگارىدىن ھىدایهت تهلهپ قىلىپ قىلغان مۇنۇ دۇئاسىنى ھهر 
ئى ئالالھ سهندىن ھىدایهت،  تهقۋالىق،  ئىففهت ۋە « ئېسىڭىزدىن چىقارماڭ.

 - 1؛ ئىمام ئهھمهد 3489؛ تىرمىزى 6842، 6843مۇسلىم » بىھاجهتلىك سورایمهن
  نومۇر. -416توم 

ئالالھنىڭ بىزنى ئۇنىڭدىن ھىدایهت تهلهپ قىلىشمىزنى بۇیرۇپ،  دۇئایىمىزىنى 
را بوالمدۇ؟ ئهلۋەتته،  یاق. ئۇ بهرگهن ۋەدىسىگه ئهمهل ئىجابهت قىلماسلىقى توغ

  قىلىدىغان ھهممىگه قادىر زاتتۇر.
ئى بهندىلىرىم! سىلهرنىڭ ھهممىڭالر « یوقۇرقى ھهدسىنىڭ داۋامى : 
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یالىڭاچسىلهر،  مهن كىیىم بهرگهن ئادەم ئۇنداق ئهمهس. شۇڭا مهندىن كىیىن تهلهپ 
   »قىلىڭالر،  سىلهرگه كىیىم بىرىمهن

شۇنداق،  ئهي بهندىلهر! سىلهر ئۆزەڭالر كىیىدىغان كىیىمغىمۇ ئىگه بواللمایسىلهر،  
  رەببىڭالردىن كىیىم سوراڭالر،  ئۇ سىلهرگه كىیىم بىرىدۇ.

ئى بهندىلىرىم! سىلهرنىڭ ھهممىڭالر ئاچسىلهر،  مهن تاماق بهرگهن ئادەم « 
  » سىلهرگه تائام بېرىمهن  ، ئۇنىڭدىن مۇستهسنا،  شۇڭا مهندىن تائام سوراڭالر

ئهي بۇرادەر! ئویالپ بېقىڭ،  ئالالھ تبارك ۋە تهئاال سىزنى بۇیرۇۋاتىدۇ،  سىزگه 
نهسىھهت قىلىپ یول كۆرسىتىۋاتىدۇ: مهندىن تائام تهلهپ قىل دەۋاتىدۇ. سىز 
ئالالھدىن بىرەر قېتىم بولسىمۇ: ئى ئالالھ ! ماڭا ئاچلىقىمدا تاماق بهر دەپ سوراپ 

  ىزمۇ؟باقتىڭ
ئېھسان قىلدى. سۈرە » ئۇالرنى ئاچلىقتىن ئوزۇقالندۇرۇپ « ئالالھ قۇرەیشىلهرگه 

  ئایهت. -4قۇرەیش 
» ئۇ ماڭا تائام بېرىدىغان،  سۇ بېرىدىغان زاتتۇر«ئىبراھىم ئهلهیھىسساالم ئالالھقا 

  ئایهت. -79سانا ئېیتاتتى. سۈرە شۇئهرا  -دەپ ھهمدۇ
ۈندۈز خاتالىشىپ كېتىۋاتىسىلهر،  مهن بارچه ك -ئى بهندىلىرىم! سىله كېچه« 

گۇناھالرنى مهغپىرەت قىلىمهن. شۇڭا گۇناھىڭالرنى مهغپىرەت قىلىشىمنى 
تىلهڭالر.گۇناھىڭالرنى مهغپىرەت قىلىمهن. ئى بهندىلىرىم! سىلهر ھهرگىز ماڭا زەرەر 

دىلىرىم! یهتكۈزەلمهیسىلهر،  سىلهر ھهرگىزمۇ ماڭا مهنپهئهت بېرەلمهیسىلهر. ئى بهن
ئهگهر سىلهرنىڭ ئهۋۋىلىڭالر ۋە ئاخىرىڭالر،  ئىنسانلىرىڭالر ۋە جىنلىرىڭالر 
ئىچىڭالردىكى ئهڭ تهقۋا ئادەمگه ئوخشاش بولۇپ كهتسهڭالرمۇ،  بۇ مىنڭ 
پادىشاھلىقىمغا ھېچ نهرسىنى زىیادە قىلمایدۇ. ئى بهندىلىرىم! ئهگهر سىلهرنىڭ 

لىرىڭالر ۋە جىنلىرىڭالر ئىچىڭالردىكى ئهڭ ئهۋۋىلىڭالر ۋە ئاخىرىڭالر،  ئىنسان
فاجىر ئادەمگه ئوخشاش بولۇپ كهتسهڭالرمۇ،  بۇ مىنڭ پادىشاھلىقىمدىن ھېچ 

ئى بهندىلىرىم! ئهگهر سىلهرنىڭ ئهۋۋىلىڭالر ۋە  . نهرسىنى كېمهیتىۋىتهلمهیدۇ
دىن مهن  ، ئاخىرىڭالر،  ئىنسانلىرىڭالر ۋە جىنلىرىڭالر بىر تۈزلهڭلىككه یېغىلىپ

مهن ھهر بىر ئادەمگه سورىغان نهرسىسىنى بهرسهم،    ، خالىغىنىڭالرنى سورىساڭالر
بۇ مىنىڭ پادىشاھلىقىمدىن ھېچ نهرسىنى كېمهیتىۋىتهلمهیدۇ. كېمهیتتى دېگهندە،  

یىڭنىنىڭ دېڭىزدىن   ، پهقهت یىڭنه دېڭىزغا تاشلىنىپ ئېلىنغان ۋاقىتتا
   »كىېمهیتكهنچىلىك مىقداردا كېمهیتهر

سۇبھانهلالھ! ئهگهر یهر یۈزدىكى مىلىیاردلىغان كىشىلهرنىڭ ھهممىسى بىر جایغا 
توپلىنىپ،  ئۆزى خالىغان نهرسىنى تىلىسه،  ھهر بىر ئادەمگه تىلىگهن نهرسىسى 
بېرىلسه،  بۇ ئالالھنىڭ مۈلكىدىن ھېچ نهرسىنى كېمهیتىۋىتهلمهیدۇ،  كېمهیتكىنى 
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لگهن ۋاقتىدىكى دېڭىزدىن كېمهیتكهنچىلىك یىڭنىنىڭ دېڭىزغا تاشلىنىپ،  سۈزۈ
  نهرسه،  خاالس! یىڭنه دېڭىزدىن نېمىنى كېمهیتهلىسۇن؟!

ئى بهندىلىرىم ! مهن پهقهت سىلهرنىڭ ئهمهللىرىڭالرنى سىلهر ئۈچۈنال « 
  خاتىرلهپ قویىمهن. ئاندىن 

سانا ئېیتسۇن. كىمىكى ئۇنىڭدىن -كىمىكى یاخشىلىقنى تاپسا،  ئالالھغا ھهمدۇ
،  ئىبنى ماججه 6517مۇسلىم » اشقىسىنى تاپسا،  پهقهت ئۈزىگىال ماالمهت قىلسۇنب

  نومۇر. -4257
ئویالپ بېقىڭ،  بىز ئهمدى كىمگه یېلىنىمىز؟ ئالالھغا یېلىنىمىزمۇ یاكى 

  باشقىغىمۇ؟ 
ئالالھ بۇ ھهدىسى قۇددىسیىدە ناھایىتى مىھرىبانلىق بىلهن نىدا قىلىپ تهكرار 

بىز ئۇنىڭدىن ئاتا قىلىشنى   ، ىرىم دەپ توۋالۋاتىدۇ. ئالالھ بىزنىتهكرار ئى بهندىل
كېچهك ۋە گۇناھالرنىڭ مهغپىرەت  -ئىچمهك،  كىیىم -خاالیدىغان ھىدایهت،  یېمهك

  قىلىنىشى قاتارلىق ئىشالرنى سورىشىمىزغا بۇیرۇق قىلىۋاتىدۇ.
ىدۇ. پهیغهمبهر ئالالھ ئۆزىگه چاپلىشىپ تۇرۇپ دۇئا قىلدىغان ئادەمنى یاخشى كۆر

ئىبادەتتىن) سىلهر زېرىكىپ قالمىساڭالر،  ئالالھ « ( ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:
  نومۇر. -1824،  مۇسلىم 730بۇخارى » ھهرگىزمۇ زېرىكىپ قالمایدۇ

بهزىلهرنىڭ كۆڭلىگه مۇنداق بىر سۇئال كىلىپ قېلىشى مۇمكىن: ئالالھ ئادەمدىن 
قاتلىرىغا قانچىلىك یامغۇر،  قانچىلىك زىرائهت،  باشالپ ھازىرغىچه ئۆزىنىڭ مهخلۇ

ئىچمهك ۋە قانچىلىك،   -قانچىلىك مېۋە،  قانچىلىك ھایۋانات،  قانچىلىك یىمهك
  .....لهرنى ئاتا قىلغاندۇ؟. قانچىلىك

 -ھهرگىزمۇ ئاتا» زۇۋۇلىمىزنىڭ چوڭ ئۈزۈلگهنلىكى« ئىلگىركىلهر ئېیتقاندەك،  
لماستىن بهلكى ئالالھنىڭ ئىنئامى ۋە پهزلىدىندۇر. بوۋىلىرىمىزنىڭ یاخشىلىقى بو

  ئالالھنىڭ ئۈزى یالغۇز بهرگۈچىدۇر،  پهقهت ئالالھال ھهم چهكلىگۈچىدۇر.
بولۇپ،  مهنىسى » ئهلكهرىیم « سۈپهتلىرىدىن بىرى  -ئالالھنىڭ ئىسىم

سورىمىسىمۇ بهرگۈچى سېخي زات دېگهنلكتۇر. ئهگهر ئۇنىڭدىن سورالسا ئۇ 
  ېرەر؟!قانچىلىك ب

رىۋایهت قىلىنىشچه،  بىر ئادەم پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ یېنىغا كىلىپ: ئى 
ئۇنىڭغا   ، ئالالھنىڭ ئهلچىسى! پهرەۋردىگارىمىز یىراقتىمۇ؟ ئهگهر یىراقتا بولسا

توۋالپ دۇئا قىالیلى؛ پهرۋەردىگارىمىز یېقىندىمۇ؟ ئهگهر ئۇ یېقىندا بولسا ئۇنىڭغا 
بۇ سۇئالنىڭ جاۋابى یهتته قات ئاسماننىڭ   ، لى دېگهندەپىچىرالپ دۇئا قىالی

مىنىڭ بهندىلىرىم :« ھهممىنى یاراتقۇچى زات تهرىپىدىن بېرىلگهن   ، ئۈستىدىن
سهندىن مهن توغرۇلۇق سورىسا،  ( ئۇالرغا ئېیتقىنكى) مهن ھهقىقهتهن ئۇالرغا 
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ماڭا دۇئا   ، مهن)یېقىنمهن ( یهنى ئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى ۋە سۆزلىرىنى بىلىپ تۇرى
قىلسا،  مهن دۇئا قىلغۇچىنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىمهن،  ئۇالر توغرا یول تېپىش 

 -186سۈرە بهقهرە » ئۈچۈن مىنىڭ دەۋىتىمنى قوبۇل قىلسۇن ۋە ماڭا ئىمان ئېیتسۇن
  . ئایهت

قاراڭ،  ئالالھنىڭ ئۇ كىشىنىڭ سۇئالىنىڭ جاۋابىنى ئۆزىنىڭ بهرگهنلىكىگه. ئهگهر 
لالھ پهیغهمبىرىنى جاۋاب بېرىشكه ئىختىیار قىلغان بولسا،  ئۇمۇ بۇ سۇئالغا ئا

ھهقىقهتهن دەل جایىدا جاۋاب بهرگهن بوالتتى. بىراق،  ئالالھ یهتته قات ئاسمان ۋە 
» مىنىڭ بهندىلىرىم « ئهرشى كۇرسىنىڭ ئۈستىدىن ئۆز زاتى بىلهن جاۋاب بېرىپ: 

ھرىبانلىق،  ئىززەتلهش پارلىنىپ تۇرۇۋاتىدۇ. دەۋاتىدۇ. ئالالھنىڭ بۇ سۆزىدىن مى
چۈنكى ئالالھ بهندىلهرنى گهرچه ئۇالر ئۇنىڭغا ئاسىیلىق قىلغان،  گۇناھ ئۆتكۈزگهن 

  بولسىمۇ ئۆز تهۋەلىكىگه كىرگۈزۈپ شهپقهت قىلىۋاتىدۇ.
ئهگهر بىز قۇرئاننىڭ بایان ئۇسلۇبى ھهققىدە چوڭقۇر ئویالنساق،  قاچان مۇشرىكالر 

ئالالھنىڭ ئۆز   ، هر ئهلهیھىسساالمدىن بىرەر ئىش ھهققىدە سۇئال سورىساپهیغهمب
پهیغهمبىرىگه : ئى پهیغهمبهر ! ئۇالرغا ئېیتقىنكى،  ئۇالرغا دېگىنكى دەپ ئهمر 
قىلىدىغانلىقىنى بایقایمىز. ئهمما بۇ قېتىم پهیغهمبىرىمىزدىن سورالغان ئالالھنىڭ 

» ئېیتقىنكى « ۇئالغا بېرىلگهن جاۋاب یىراق یاكى یېقىنلىقى ھهققىدىكى بۇ س
دېیلمهستىن بىۋاسته بولدى. چۈنكى ئالالھ بىلهن بهندە ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت 

  بىۋاسته،  شۇڭالشقا جاۋابمۇ ۋاستىدىن خالىي ھالدا بىۋاسته بېرىلگهن.
پهرۋەردىگارىڭالر ماڭا دۇئا قىلىڭالر،  سىلهرنىڭ دۇئایىڭالرنى ئىجابهت قىلىمهن « 

  ئایهت.-60سۈرە غافىر » ېدىد
ئالالھ بىزنى دۇئا قىلىشقا بۇیرۇپ،  ئىجابهت قىلىشقا ۋەدە بهرگهن تۇرسىمۇ نېمه 

  ئۈچۈن ئۇنىڭغا دۇئا قىلمایمىز؟ ئۇنىڭغا یېلىنمایمىز؟ ئۇنىڭدىن یۈز ئۆرۈیمىز؟ 
پهرەۋردىگارىڭالرغا بىچارىلهرچه ۋە « بىز ئالالھدىن بىھاجهت بولۇشقا قادىرمۇ؟ 

  ئایهت -55سۈرە ئهئراف » رۇن دۇئا قىلىڭالریوشۇ
زەكهرىیا پهرۋەردىگارىغا « رەببىمىز زەكهرىیا ئهلهیھىسساالم ھهققىدە سۆزلهپ: 

  ئایهت. -3دېدى. سۈرە مهریهم » یوشۇرۇن دۇئا قىلدى
دۇئانى مهخپىي قىلغاندا ئىخالس ۋە ئالالھ بىلهن بولغان ئهدەب ناھایىتى چوڭ 

ساپلىنىپ،  كۆزلهردىن یاشالر تۈكۈلىدۇ. بۇ ئامىلالرنىڭ بولغان بولىدۇ. قهلىب 
  دۇئانىڭ مهقبۇل بولىشىدا رولى ناھایىتى چوڭدۇر.

  دۇئانىڭ پهزىلىتى ھهققىدىكى ھهدىسلهر
دۇئانىڭ پهزىلىتى ۋە ئهدەبلىرى ھهققىدە نۇرغۇن ھهدىسلهر بار. پهیغهمبهر 

؛ تىرمىزىي 1479ۇ داۋۇت ئهب» ئىبادەتتۇر  -دۇئا:« ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن 
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  نومۇر -2969
مهن دۇئایىڭالرنى قوبۇل قىلىمهن   ، پهرەۋردىگارىڭالر ئېیتىدۇ: ماڭا دۇئا قىلىڭالر« 

مېنىڭ ئىبادىتىمدىن چوڭچىلىق   ، شۈبھىسىزكى  ، ( تىلىگىنىڭالرنى بېرىمهن )
  ئایهت -60سۈرە غافىر » قىلىپ باش تارتىدىغانالر خار ھالهتته جهھهننهمگه كېرىدۇ 

  ، بىز بۇ ئایهتته ئالالھنىڭ ماڭا دۇئا قىلىشتىن باش تارتىدىغانالر دېمهستىن
مىنىڭ ئىبادىتىمدىن چوڭچىلىق قىلىپ باش تارتىدىغانالر دېگهنلىكىنى كۈرۈپ 

  تۇرۇۋاتىمىز. بۇ ئایهتته ئىبادەت سۈزى دۇئا سۈزىنىڭ ئورنىدا كهلگهن.
مۇتهكهببىردۇر. چۈنكى ئۇ ئۆز  -پهرەۋردىگارىغا دۇئا قىلمایدىغان ئادەم

رىزىق بهرگۈچى،  ھایاتلىق ئاتا قىلغۇچى،  ئۆلتۈرگۈچى،  یېمهكلىك   ، یاراتقۇچىسى
بهرگۈچى ۋە كىیىم كېیدۈرگۈچى بولغان ئىالھىغا ئىككى قولىنى كۈتۈرۈپ یېلىنشتىن 
چوڭچىلىق قىلغان بولىدۇ. مهن بىر كۈن،  ئىككى كۈن یاكى ئۇنىڭدىن كۆپراق 

تىمۇ ئالالھغا قول كۈتۈرۈپ،  دۇئا قىلماي ۋاقتىنى ئۆتكۈزۈۋىتىدىغان كىشىلهردىن ۋاقىت
ئالالھدۇر.  -ھهیرانمهن!! قىیىنچىلىقالردىن قۇتۇلدۇرغۇچى پهقهت ۋە پهقهت ئۇ

پهیغهمبهرلهر قاچان ئېغىر كۈلپهتلهرگه ئۇچرىسا ئۇنىڭغا یېلىنىپ دۇئا قىالتتى. ئالالھ 
ئاسانالشتۇرۇپ بېرەتتى. بۇ ھهقته ئهدىبلهردىن بىرى ئۇالرنىڭ قىیىنچىلىقلىرىنى 

  مۇنداق دېگهن:
  ئىالھا! تىلىكىنى ئىجابهت قىلىپ نۇھنىڭ، 
  قۇتقازدىڭ ئۇنى كېمهڭدە،  رەھمىتىڭ بىلهن.

  ئىبراھىمنى تاشلىغاندا ئوتقا،  -كاپىرالر خهلىلىڭ
  ئهمرىڭ بىلهن.» بول«ئىرەم، -قىلدىڭ ئوتنى باغۇ

  دەپ، » یۇنۇسنى یۇتقىن«قا بۇیرۇق قىلدىڭ بېلىق
  بىلهن.» دەرىخىڭ « ساقالپ قالدىڭ ئۇنى ھهم 

  ئىالھا ! بهندىلىرىڭگه یاردەم قىل،  رەھىم ئهیله، 
  ئىنئامىڭ بىلهن. -ئۇالر كۈلسۈن شهپقهت
رىزىق بېرىۋاتقان ئىگىسىگه یېلىنىپ دۇئا قىلىۋاتقان چاغدا   ، ئادەم ئۆزىنى یاراتقان

لىق ۋە سائادەتنى ھىس قىلىدۇ. چۈنكى ئۇ ھهممىدىن باي،  ئاجایىپ بىر خىل خۇشال
دە. بهندىلهرنىڭ  -دۇئاالرنى ئىجابهت قىلىدىغان ھهم ناھایىتى سېخي زاتتىن سورىغان

ئى ئالالھ مېنى ئۆز   ، مهن ساڭا مۇھتاج  ، :ئى پهرەۋردىگارىم! مهن ساڭا مۇھتاج
.. مىنى رەھمىتىڭگه . ڭا یاردەم بهر.. مىنى توغرا یولغا باشلىغىن... ما. پاناھىڭغا ئال

 -.. رىزقىمنى كهڭرى قىل دېگهندەك سۆز. ئېرىشتۈرىدىغان ئىشالرغا مۇۋەپپهق قىل
ئىبارىلهر بىلهن ئۆزى خالىغان ئىشالرنى پهرەۋردىگارىدىن تىلىشى نېمه دىگهن 

  ھه! –یاخشى ئىش 
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غهیرىدىن بىر  ئالالھنىڭ دەرگاھىدىكى نېمهتلهر ھهقىقهتهن كاتتىدۇر. ئالالھنىڭ
نهرسه تىلهشتىن ھهزەر ئهیلهڭ. بۇنداق قىلىش ئالالھنىڭ غهیرىگه ئۆزىنى خار 
قىلغانلىق بولىدۇ. موسۇلمان ئادەم رەببىدىن باشقا ھهر قانداق ئادەم ۋە شهیئىگه ئۆزىنى 

  خار قىلمایدۇ.
» دۇئادىن پهزىلهتلىكراق بىرەر ئىش یوق« پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:

  نومۇر. -362توم  -2؛ ئىمام ئهھمهد 3370تىرمىزى 
مۇسۇلمان كىشى دۇنیا ۋە ئاخىرەتنىڭ یاخشىلىقىنى ئورتاق تېلىشى كېرەك. 

ربنا اتنا في الدنیا حسنة و في :« پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئهڭ كۆپ قىلغان دۇئا 
یاخشىلىق ئاتا االخرة حسنة وقنا عذاب النار ( پهرۋەردىگارىمىز ! بىزگه دۇنیادىمۇ 

» قىلغىن،  ئاخىرەتتىمۇ یاخشىلىق ئاتا قىلغىن،  بىزنى دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن) 
  نومۇر. -411توم  -3؛ ئىمام ئهھمهد 1892دىن ئىبارەت ئىدى. ئهبۇ داۋۇت 

دۇئا قىلىپ تۇرىدىغان ئادەم ھاالك بولمایدۇ. موسۇلمان كىشى ئالالھقا نىسبهتهن 
ەك. ئالالھنىڭ بهندىلهرگه بولىدىغان مۇئامىلىسى ئۇنىڭ یاخشى گۇمان قىلىشى كېر

ئالالھقا قارىتا قانداق گۇماندا بولغانلىقىغا مۇناسىۋەتلىك. ئالالھنىڭ دۇئا قىلغۇچىنىڭ 
ئۇنىڭ ئهیىبىنى   ، دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىپ،  قىیىنچىلىقىدىن قوتۇلدۇرىغان

ي ئىشهنچ قىلىش كېرەك. یوشۇرۇپ،  گۇناھىنى مهغپىرەت قىلىدىغانلىقىغا قهتئى
  ئالالھقا ئىشهنچ قىاللمىسڭىز،  كىمگه ئىشىنىسز؟

ئالالھ ناھایىتى ھایالىق ۋە سېخىدۇر. « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:
ئهگهر بهندە ئۇنىڭغا قولىنى كۈتۈرۈپ دۇئا قىلسا،  ئۇ بۇ بهندىنى قورۇق قول ۋە 

 -3556؛ تىرمىزى 1488ئهبۇ داۋۇت » دۇئۈمىدسىز ھالهتته قایتۇرۇشتىن ھایا قىلى
  نومۇر.

پهرۋەردىگارىمىز بىزدىن ھایا قىلىۋاتىسا،  قانداقسىگه بىز ئۇنىڭدىن ھایا 
  قىلمایمىز؟! 

  قۇرئان كهرىمدە تىلغا ئېلىنغان دۇئاسى ئىجابهت قىلىنغانالردىن نهمۇنىلهر
  نۇھ ئهلهیھىسساالم:

ىك قىلىپ،  مهسخىرە قىالتتى. نۇھ ئهلهیھىسساالمنىڭ قهۋمى ئۇنىڭغا دۈشمهنل
دەئۋىتىدىن یۈز ئۆرۈیتتى. نۇھ ئهلهیھىسساالم ئۆزىگه ئالالھدىن باشقا تایانچىنىڭ 

دەپ » ھهقىقهتهن مهن بۇزەك قىلىندىم،  ماڭا یاردەم قىلغىن:« قالمىغانلىقىنى كۆرۈپ 
« ۇڭ:ئالالھغا دۇئا قىلدى. نهتىجه قانداق بولدى؟ ئالالھنىڭ تۈۋەندىكى سۈزىنى ئوق

ئاسماننىڭ دەرۋازىلىرىنى قویۇلۇپ یاغقۇچى یامغۇر بىلهن ئېچىۋەتتۇق،  زېمىندىن 
بۇالقالرنى ئېتىلدۇرۇپ چىقاردۇق،  ( ئالالھ تهقدىر قىلغان ئۇالرنى غهرىق قىلىپ ھاالك 

بىرىگه )  -یامغۇر سۈیى بىلهن بۇالق سۈیى ( بىر  ، قىلىش ) ئىشىغا بىنائهن
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ئایهتلهر. ئاسماندىن یاغقان یامغۇر ۋە زېمىندىن  -12-11سۈرە قهمهر ». قېتىلدى
كاپىرالر غهرىق بولدى. نۇھ ۋە   ، بىرىگه قوشۇلۇپ -ئېتىلىپ چىققان بۇالق سۈیى بىر

ئۇنىڭ بىلهن پهقهت ئازغىنه « ئۇنىڭ بىلهن بىرگه ئىمان ئېیتقانالر ساق قالدى. 
  ئایهت. -40سۈرە ھۇد » كىشىلهرال ئىمان ئېیتقان ئىدى 

  كهرىیا ئهلهیھىسساالم:زە
قولىنىڭ  -زەكهرىیا ئهلهیھىسساالمنىڭ یېشى چوڭىیشىغا ئهگىشىپ،  پۇت

ماغدۇرى كهتتى. چاچلىرى ئاقاردى. ئۇنىڭ بالىسى یوق ئىدى. چۈنكى ئۇنىڭ ئایالى 
تۇغماس ئىدى. ئۇ پهیغهمبهرلىككه ۋارىسىلىق قىلىپ،  ئالالھ یولىدا دەئۋەت ئېلىپ 

غرا یولغا باشالیدىغان بىرەر ئهۋالدىنىڭ یوقلۇقىدىن قایغۇرۇپ،  بېرىپ،  كىشىلهرنى تو
رب ال تذرني فردا و انت خیر الوارثین ئى پهرۋەردىگارىم! :« قولىنى دۇئاغا كۈتۈردى. 

مىنى ( بالىسىز،  ۋارىسسىز ) یالغۇز قویمىساڭ،  سهن ئهڭ یاخشى ۋارىستۇرسهن ( 
  ئایهت.  -89سۈرە ئهنبىیا )» ھهممه ئادەم ئۆلىدۇ،  سهنال باقىي قالىسهن 

بىز ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلدۇق،  ئۇنىڭغا یهھیانى ئاتا قىلدۇق. ئۇنىڭغا « 
  ئایهت. -90سۈرە ئهنبىیا » خوتۇنىنى ئۆزگهرتىپ ( ئۇنى تۇغىدىغان قىلىپ ) بهردۇق

  سۇالیمان ئهلهیھىسساالم:
ئام قىلغان ئىدى. سۇالیمان ئالالھ داۋۇد ئائىلىسىدىكىلهرگه كاتتا پادىشاھلىقنى ئىن

  ، ئهلهیھىسساالم ھهم پادىشاھ ھهم پهیغهمبهر ئىدى. ئالالھ ئۇنىڭغا كاتتا پادىشاھلىق
ئابروي ئاتا قىلغان،  جىنالرنى،  شامالنى ۋە باشقا مهخلۇقالرنى بویسۇندۇرۇپ -یۈز

:« دە ئالالھ غا دۇئا قىلدى -بهرگهن ئىدى. ئۇ بىر تۈرلۈك سىناققا دۈچ كهلدى
پهرۋەردىگارىم! ماڭا مهغپىرەت قىلغىن،  ماڭا مهندىن كىیىن ( مهندىن باشقا ) ھېچ 

  ئایهت. -35سۈرە ساد »ئادەمگه مۇیهسسهر بولمایدىغان پادىشاھلىق ئاتا قىلغىن 
ئالالھ ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىپ،  ئۇنىڭغا ئۇنىڭدىن كىیىن ھېچقانداق 

ئابروي ئاتا قىلدى. بهلكى  -شهخسىكه بهرمىگهن پادىشاھلىق ۋە یۈز
پهیغهمبىرىمىزگىمۇ ئۇنىڭغا بېرىلگهن نهرسىلهر بېرىلمىگهن ئىدى. سهھىھ بىر 
ھهدىسته مۇنداق بایان قىلىنىدۇ. بىر كۈنى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بىر جىننى 

ئهگهر بۇرادىرىم سۇالیماننىڭ دۇئاسى بولمىغان بولسىدى،  « تۇتۇۋىلىپ مۇنداق دېگهن:
قۇم ئۇنى مهسجىدنىڭ تۈۋرۈكىگه باغالپ قویۇپ،  كىچىك بالىالرنىڭ مهن چو

  نومۇر. -83توم -3ئىمام ئهھمهد » ئوینىشىغا تاشالپ بېرىپ،  ئىبرەت قىلغان بوالتتىم
  ئىبراھىم ئهلهیھىسساالم:

گىیاھتىن خالىي قاقىرام  -دەرەخ ۋە گۈل -ئىبراھىم ئهلهیھىسساالم ھایاتلىق،  دەل
ئالالھنىڭ ئهمرى بۇیىچه ئایالى ھاجهر ۋە ئۇماق پهرزەنتى   ، ىلىپچۆللۈككه یىتىپ ك

:« ئىسمایىلنى بۇ یهرگه ئورۇنالشتۇرىدۇ ۋە ئالالھقا مۇنداق دەپ ئىلتىجا قىلىدۇ 
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پهرۋەردىگارىم ! بۇ یهرنى ( مهككىنى ) تىنىچ شهھهر قىلىپ بهرگىن،  ئاھالىسىنى 
  ئایهت. -126سۈرە بهقهرە  . »تۈرلۈك مېۋىلهر بىلهن ( رىزىقالندۇرغىن) 

ئالالھتائاال ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىپ مهككىنى ۋە مهككه ئهتراپىنى ھهر 
  تهرەپتىن رىزىق كېلىدىغان بهرىكهتلىك ماكانغا ئایالندۇرىدۇ.

  ئهییۇب ئهلهیھىسساالم:
ئالالھتائاال ئهییۇب ئهلهیھىسساالمنىڭ بهدىنىگه قۇرت چۈشۈرۈش ئارقىلىق 

لىدۇ. ئهییۇب ئهلهیھىسساالمنىڭ بهدىنىدىن ئالالھقا زىكرى قىلىپ ئىمتىھان قى
تۇرىدىغان تىلى بىلهن یۈرىكىدىن باشقا ھېچقانداق جاي ساق قالمایدۇ. ئهییۇب 
ئهلهیھىسساالمنىڭ ئاغرىقى كۈچىیىپ كېتىدۇ. ئۇ یېىلىندىغانغا ئالالھدىن باشقا 

للىققا دۇئا قىلمایدۇ. ئالالھ تائاال ھېچكىمنى تاپالمایدۇ. ئۇ ئالالھدىن ھایا قىلىپ دەما
ھهقىقهتهن مېنى باال ‹ ئۆز ۋاقتىدا ئهییۇب پهرەۋردىگارىغا : « قۇرئاندا مۇنداق دەیدۇ:

ئالالھ تائاال ئۆزىنىڭ بۇ  . »دەپ دۇئا قىلدى› ئورىۋالدى،  سهن ئهڭ مهرھهمهتلىكسهن 
غانلىقىنى ئىپادىلهپ بهندىسى ۋە پهیغهمبىرىنىڭ دۇئاسىنى ناھایىتى تىز ئىجابهت قىل

ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلدۇق،  ئۇنىڭ بېشىغا كهلگهن باالنى :« مۇنداق دەیدۇ 
  ئایهت. -84-83سۈرە ئهنبىیا » كۈتىرىۋەتتۇق

  سهرۋەرى ئالهم مۇھهممهد ئهلهیھىسساالم:
ئالالھتائاالنىڭ پهیغهمبىرى ۋە ھهبىبى مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنىڭ دۇئاسىنى 

ئىجابهت قىلىدىغانلىقنى روشهن ئهكىس ئهتتۈرۈپ بېرىدىغان تۈۋەندىكى  قانداق تىز
  قىسسىنى كۈرۈپ باقایلى:

ئهبۇ ھۈرەیرە رەزىیهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ئانىسى كاپىر بولۇپ،  ئىمان ئېیتقىلى 
ئۇنىمىغان ئىدى. ئۇ پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنى تىلالپال یۈرەتتى. ئهبۇ ھۈرەیرە 

همبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ یېنىغا كىلىپ: ئى رەسۇلۇلالھ! رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ پهیغ
ئالالھنىڭ ئانامنى ھىدایهت قىلىشغا بىر دۇئا قىلغان بولساڭ دېدى. پهیغهمبهر 

ئى ئالالھ ! ئهبۇ ھۈرەیرەنىڭ ئانىسىنى ھىدایهت قىلغىن،  ئۇنىڭ :« ئهلهیھىسساالم 
ھۈرەیرە پهیغهمبهر دەپ دۇئا قىلدى. ئهبۇ » قهلبىنى ئىسالم ئۈچۈن كهڭ قىلغىن

ئهلهیھىسساالمنىڭ دۇئاسىدىن ناھایىتى خۇشال بولدى. ئۇ بۇ قىسسىنىڭ ئاخىرىنى 
مۇنداق رىۋایهت قىلىدۇ. مهن پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ یېنىدىن قایتىپ كىلىپ 
ئانامنىڭ یېنىغا كىرىم. ئۇ ماڭا :ئى ئهبۇ ھۈرەیرە ! دېدى. مهن كۆڭلۈمدە: ئۇ مېنى 

بولدى دېدىم. مهن ئۇنىڭغا : خوش ئانا دېدىم. ئۇ : ئالالھدىن باشقا تىلالیدىغان 
ئىالھنىڭ یوقلۇقىغا،  مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنىڭ ئالالھنىڭ بهرھهق ئهلچىسى 
ئىكهنلىكىگه گۇۋاھلىق بېرىمهن دەپ شاھادەت ئېیتىپ موسۇلمان بولدى. مهن 

ىمدىن خۇشاللىق یاشلىرىنى كۈلدۈم. خۇشاللىقتىن كۆزلىرىم یاشقا تولدى. مهن كۆزلىر
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ئاققۇزغىنىمچه پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ یېنىغا كهلدىمدە : ئى رەسۇلۇلالھ! خۇش 
خهۋەر،  دۇئایىڭ ئىجابهت بولدى دېدىم. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم: ئهلھهمدۇلىلالھ 

نى دېدى. ئاندىن ئهبۇ ھۈرەیر پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمغا : ئالالھغا مۆمىنلهرنىڭ مې
بىزنىڭ مۆمىنلهرنى یاخشى كۆرىدىغان بولۇشىمىزغا   ، ۋە ئانامنى یاخشى كۆرىدىغان

ئى ئالالھ ! مۆمىنلهرنى بۇ « دۇئا قىلغان بولساڭ دېدى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم:
دەپ دۇئا قىلدى. ئهبۇ » بهندەڭنى ۋە ئۇنىڭ ئانىسىنى یاخشى كۆرىدىغان قىلغىن 

ئۇ   ، ئادەم مېنىڭ ئىسمىمنى ئاڭلىسا یاكى مېنى كۆرسه ھۈرەیرە مۇنداق دەیدۇ: بىرەر
  نومۇر.  -320توم -2؛ ئىمام ئهھمهد 6346مېنى یاخشى كۆرۈپ قاالتتى. مۇسلىم 

مانا بۇ ئالالھنىڭ پهیغهمبىرىمىزنىڭ دۇئاسىنى نهقهدەر تېز ئىجابهت قىلىپ 
    .بېرىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان مىسالالر ئىچىدىكى بىر مىسال
  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ قىینچىلىقتا قالغاندا قىلغان دۇئاسى

بهدر غازىتىدا پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم موسۇلمانالر سانىنىڭ مۇشرىكالرنىڭكىدىن 
دە قولىنى دۇئاغا  –كۆپ ئاز ئىكهنلىكىنى كۆرۈپ،  بىر دەرەخنىڭ ئاستىغا كهلدى 

ئى ئالالھ ! ماڭا بهرگهن ۋەدەڭنى « كۈتۈرۈپ ئالالھغا ئىلتىجا قىلىشقا باشلىدى:
ئهمهلگه ئاشۇرۇپ بهرگىن،  ئى ئالالھ! ماڭا ۋەدە قىلغان نۇسرىتىڭنى ئاتا قىل. ئى 
ئالالھ! ئهگهر سهن بۇالرنى ھاالك قىلساڭ زېمىندا ساڭا ئىبادەت قىلىدىغانالر 

باشلىدى.  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم قولىنى دۇئاغا كۈتۈرگهن ھالدا یېغالشقا . »تۈگهیدۇ
ھهتتا ئۇنىڭ ئۇچىسىدىن رىداسى یهرگه چۈشۈپ كهتتى. ئهبۇبهكرى سىددىق 
رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ ئۇنىڭ بۇ ھالىتىنى كۈرۈپ ئىچى سىیرلىپ كهتتى. ئۇ : ئى 

شۈبھه یوقكى،  ئالالھ ساڭا ۋەدە قىلغان  -رەسۇلۇلالھ! ئۈزۈڭنى بېسىۋال،  شهك
ۇ دېدى. ئالالھ پهیغهمبىرىنىڭ دۇئاسىنى نهرسىنى چوقۇم ساڭا ئهمىللهشتۈرۈپ بېرىد

ئىجابهت قىلىپ،  ئۇنىڭ ئهسكهرلىرى ۋە مۆمىن بهندىلهرگه نۇسرەت،  غهلبه ئاتا 
  نومۇر.-30توم -1؛ ئىمام ئهھمهد 3081؛ تىرمىزى 4563قىلىدۇ. مۇسلىم 

خهندەك غازىتىدىمۇ موشۇنىڭغا ئوخشاش بىر ئىش یۈز بهرگهن. كاپىرالر 
ایىتى قاتتىق مۇھاسىرىگه ئېلىۋالىدۇ. ئۇالر پهیغهمبهر موسۇلمانالرنى ناھ

ئهلهیھىسساالمنىڭ یېنىغا كىلىپ،  بۇ ئىشتىن شىكایهت قىلىدۇ. پهیغهمبهر 
» ئى ئالالھ! ئهیىبلىرىمىزنى یاپقىن،  قورقۇنچىتىن ئهمىن قىلغىن :« ئهلهیھىسساالم 

  نومۇر.-3توم  -3دەپ دۇئا قىلىدۇ. ئىمام ئهھمهد 
هلهیھىسساالم ئالالھغا ئىلتىجا قىلىپ دۇئا قىلغاندىن كىیىن بىر یاكى پهیغهمبهر ئ

ئىككى كۈن ئۆتمهیال ئالالھ قاتتىق شامال ئهۋەتىپ،  كاپىرالرنىڭ چىدىرلىرىنى 
قومۇرۇپ تاشالپ،  داڭقانلىرىنى دۈم كۈمتۈرۋىتىدۇ. ئۇالر مهغلۇبىیهت ۋە خارلىق 

  ئىچىدە قایتىپ كېتىدۇ. 
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  مبىرىمىزنىڭ دۇئاسىنى ئهنه شۇنداق ئىجابهت قىلغان.ئالالھ تائاال پهیغه
  سارە رەزىیهلالھۇ ئهنھانىڭ دۇئاسى:

مىسىر   ، ئىبراھىم ئهلهیھىسساالم ئایالى سارەنى ئېلىپ مىسىرغا كهلگهندە
پىرئهۋنىنىڭ كۆزى سارەگه چۈشۈپ قالىدۇ. شۇنىڭ بىلهن ئۇ ئادەم بۇیرۇپ،  سارەنى 

پهیتته سارە ئالالھغا ئىلتىجا قىلىپ: ئى ئالالھ ! مهن ھوزۇرۇغا كهلتۈرىدۇ. بۇ نازۇك 
ئهۋرىتىمنى ئېرىمگه مۇھاپىزەت قىلىپ كهلگهن ئىدىم،  سهن مېنى بۇ كاپىرنىڭ 
تاجاۋۇزىدىن ئامان قىلغىن دەیدۇ. نهتىجىدە پىرئهۋننىڭ رەزىل نىیتى ئهمهلگه 

 -ەنى ئۇنىڭ ھىلهئاشمایدۇ،  ئۇ سارەگه قىلچىلىك زەرەر یهتكۈزەلمهیدۇ. ئالالھ سار
مىكىرى ۋە زۇلمىدىن ساقالیدۇ. ئۇ بىر قېتىم مهغلۇپ بولغىنىغا تهن بهرمهي یهنه بىر 

مهقسىتىگه یهتمهكچى بولىدۇ. ھهر قېتىم سارە   ، نهچچه قېتىم سارەگه تاجاۋۇز قىلىپ
ئالالھغا دۇئا قىلىپ یېلىنىدۇ. ئالالھ سارەنى بۇ ئهبلهخنىڭ تاجاۋۇزىدىن ئۆزپاناھىدا 

بېشىغا كۈن چۈشكهن ئادەم دۇئا قىلسا ( ئۇنىڭ دۇئاسىنى ) ئىجابهت « قالیدۇ. سا
قىلىدىغان، ئۇنىڭ بېشىغا كهلگهن ئېغىرچىلىقنى كۈتىرىۋىتىدىغان ۋە سىلهرنى 

ئالالھدىن باشقا ئىالھ بارمۇ؟ سىلهر ئازغىنه   ، زېمىننىڭ ئورۇنباسارلىرى قىلغان كىم؟
  ئایهت  -62مل سۈرە نه» نهسىھهت ئالىسىلهر -ۋەز

سۇپیان سهۋرى مۇنداق دەیدۇ: دۇئایىڭىزنىڭ ئىجابهت بولماسلىقىدىن 
ئهنسىرىمىسىڭىزمۇ بولىدۇ،  ئهمما یامان ئىشالنى قىلىپ سېلىشتىن قورقۇشىڭىز 

  كېرەك.
:« ئىبلىس ئهلهیھىللهئنه  -مهخلۇقالر ئىچىدىكى ئهڭ ئهسكى مهخلۇق

ىلىدىغان كۈن ( یهنى قىیامهت كۈنى ) گىچه پهرۋەردىگارىم ! ماڭا ( خاالیىق) تىرىلدۈر
دېگهن ۋاقىتتا،  ئالالھ ئۇنىڭ » مۆھلهت بهرسهڭ ( یهنى مېنى ھایات قالدۇرساڭ ) 

». ھهقىقهتهن ساڭا مۆھلهت بېرىلدى « دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىپ مۇنداق دېگهن:
  ئایهت.  -37سۈرە ھىجىر 

هردىنىڭ دۇئاسى ئىجابهت ھهممىنىڭ لهنهتىگه قالغان ئىبلىسقا ئوخشاش لهنهتگ
قىلىنغان یهردە،  سىزگه ئوخشاش ئۇنىڭغا ئىشهنگهن بىر بىچارىنىڭ دۇئاسى 
ئىجابهت قىلىنماسمۇ؟ ئهگهر سىز ئالالھ ئىجابهت قىلغان تىلهكلىرىڭىزنى ساناپ 

چوقۇم ئۇالرنىڭ نۇرغۇن. نۇرغۇن ئىكهنلىكىنى ھىس قىلىسىز. لېكىن بىز   ، باقسىڭىز
  ه تهشهككۈر بىلدۈرىمىز.ئالالھغا ئازغىن

رەھىمنى  -سهمىڭىزدە بولسۇنكى،  بهندە بىرەر گۇناھلىق ئىشنى یاكى سىله
ئۈزۈشنى مهقسهت قىلىپ دۇئا قىلمىسىال،  ئالالھ ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىدۇ. 

تېنهپال : دۇئا قىلدىم،  دۇئایىم ئىجابهت بولمىدى دېمهسلىك كېرەك. ئالالھ  -ئالدىراپ
ھه! دۇئانىڭ ئىجابهت -نچىلىغان دۇئالىرىىڭىزنى ئىجابهت قىلغانسىزنىڭ قا
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قىلىنىشى مهلۇم ۋاقىت كېچىكتۈرلىشى مۈمكىن. ئهمهلىیهتته،  ئالالھ دۇئایىڭىزنى 
سىز خالىغان ۋاقىتتا ئهمهس،  ئۆزى خالىغان ۋاقىتتا ئىجابهت قىلىدۇ. ئهمما شهیتان 

رىدۇ. موسۇلمان ئادەم ئالالھنىڭ ئۇنىڭ ئالالھ سىزگه ئاتا قىلغان نېمهتلهرنى ئونتۇلدۇ
دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىپ ئۇنى ئىززەتلهیدىغانلىقىنى،  رىزقىنى كهڭرى 

قایغۇدىن خاالس قىلىدىغانلىقىنى  -قىلىدىغانلىقى،  قىیىنچىلىقتىن قوتۇلدۇرۇپ،  غهم
  الیدۇ.بىلىپ یهتسه،  ئۇ ئالالھنىڭ ئۆزىگه ئاتا قىلغان نېمهتلىرى ۋە پهزلىنى ھېس قىال

  دۇئا ئىجابهت بولىدىغان ۋاقىت ۋە ئورۇنالر
  كېچىنىڭ ئاخىرقى ئۈچتىن بىرى:

بهندە ئۆزىنىڭ پهرۋەردىگارىغا كېچىنىڭ « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دەیدۇ:
دېمهك،  دۇئا قىلىدىغان ئهڭ ئهۋزەل  . »ئاخىرقى ئۈچتىن بىرىدە ئهڭ یېقىن بولىدۇ

تىن بىرى. بۇ ۋاقىتتا رەببىمىز دۇنیا ئاسمىنىغا كېچىنىڭ ئاخىرقى ئۈچ –ۋاقىت 
ماڭا دۇئا قىلىدىغانالر بارمۇ،  ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىمهن،  :« چۈشۈپ 

مهندىن ھاجىتىنى تىلهیدىغانالر بارمۇ،  مهن ئۇنىڭ ھاجىتىنى راۋا قىلىمهن،  مهندىن 
نىڭ گۇناھىنى گۇناھىنىڭ مهغپىرەت قىلىنىشىنى سورایدىغانالر بارمۇ،  مهن ئۇ

  نومۇر. -1769؛ مۇسلىم 7494دەیدۇ. بۇخارى » مهغپىرەت قىلىمهن
كاشكى،  بىز شۇ ۋاقىتنى ئالالھقا یېقىنچىلىق قىلىپ،  ئۇنىڭ رەھمهت قىلىشىنى 

  ۋە گۇنالىرىمىزنى مهغپىرەت قىلىشىنى تىلىگهن ھالهتته ئویغاق ئۆتكۈزسهكچۇ؟!
  جۈمه كۈنىدىكى مهلۇم ۋاقىت:

قۇیاش یۇرۇتقان كۈنلهرنىڭ یاخشىسى « هیھىسساالم مۇنداق دېگهن:پهیغهمبهر ئهل
جۈمه كۈنىدۇر،  بۇ كۈندە ئادەم یارىتىلدى. یهنه شۇ كۈندە جهننهتكه كىرگۈزىلدى. 
جهننهتتىنمۇ شۇ كۈندە چىقىرىلدى. زېمىنغىمۇ شۇ كۈندە چۈشۈرۈلدى. قىیامهتمۇ شۇ 

ۇ سائهتته موسۇلمان ئادەم دۇنیا ۋە كۈندە بولىدۇ. بۇ كۈندە بىر ۋاقىت بار بولۇپ،  ش
ئهبۇ ». ئاخىرەتنىڭ یاخشىلىقىدىن نېمىنى تىلىسه،  ئالالھ ئۇنىڭغا تىلىگىنىنى بېرىدۇ

  نومۇر. -504توم  -2؛ ئىمام ئهھمهد 491؛ تىرمىزى 1046داۋۇد 
بهزىلهر بۇ ۋاقىتنى بامدات ۋاقتىدىن كۈن چىققۇچه  . سۇئال : ئۇ قایسى چاغ؟

زىلهر جۈمه نامىزى ئوقۇلۇشنىڭ ئالدىدىكى ۋاقىت دەیدۇ. ئىمام خۇتبه دېسه،  یهنه به
ئوقىۋاتقان ۋاقىت دەیدىغانالرمۇ،  شام نامىزى ئوقۇلۇشنىڭ ئالدىدىكى ۋاقىت 

  دەیدىغانالرمۇ بار. 
  سهجدە قىلىۋاتقاندا:

بهندە سهجدە قىلىۋاتقان ۋاقىتتا ئالالھقا « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:
مۇسلىم » كۆپ دۇئا قىلىڭالر  ، ڭ یېقىنلىشىدۇ. سىلهر سهجدە قىلغان ۋاقتىڭالردائه

  نومۇر. -241توم  -2؛ ئىمام ئهھمهد 491؛ تىرمىزى 1083
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ئالالھغا) سهجدە قىلغىن،  « ( بۇ ھهقته ئالالھ پهیغهمبىرىگه مۇنداق خىتاب قىلىدۇ:
  ئایهت. -19ئهلهق سۈرە » ( شۇنىڭ بىلهن) ئالالھغا یېقىنلىق ھاسىل قىلغىن

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم سهجدىدەە قىلغاندا قىلغان دۇئاالر نۇرغۇن بولۇپ،  
ظالالھم «  . بۇالردىن تۈۋەندىكى بىر دۇئانى مىسال تهرىقىسىدە تىلغا ئېلىپ ئۆتىمىز

اغفر لي ذنبي كله دقه و جله اوله و اخره عالنیته و سره ظالالھم اني اعوذ برضاك من 
عافاتك من عقوبتك و اعوذ بك منك ال احصي ثناء علیك انت كما اثنیت سخطك و بم

كىچىك،   -على انفسك سبوح قدوس رب المالئكة والروح ( ئى ئالالھ ! مېنىڭ چوڭ
یوشۇرۇن قىلغان گۇناھلىرىمنىڭ ھهممىسىنى  –كىیىن ۋە ئاشكارە  -ئىلگىرى

هزىۋىڭدىن،  كهچۈرۈمىڭ مهغفىرەت قىلغىن؛ ئى ئالالھ! سېنىڭ رازىلىقىڭ ئارقىلىق غ
ئارقىلىق جازالىشىڭدىن پاناھ تىلهیمهن؛ ئى ئالالھ! سېنىڭ رەھمىتىڭ بىلهن سېنىڭ 

 -سانا ھهمدۇ -غهزىۋىڭدىن پاناھ تىلهیمهن؛ ئى ئالالھ! سهن ئۆزۈڭگه ئۆزۈڭ ھهمدۇ
سانا ئېیتىمهن،  سهن  -ساناقسىز ھهمدۇ -سانا ئېیتقاندەك ساڭا سان

ھهممىدىن مۇقهددەس،  سهن پۈتۈن پهرىشتىلهرنىڭ ۋە  نوقسانسىزدۇرسهن،  سهن
  نومۇر. -878؛ ئهبۇ داۋۇد 1084مۇسلىم »جىبرىئلنىڭ پهرۋەردىگادۇرسهن 

  ئهزان بىلهن تهكبىر ئوتتۇرىسىدا:
ئهزان بىلهن تهكبىر ئارلىقىدا قىلىنغان « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:

  نومۇر.  -212؛ تىرمىزى 521ئهبۇ داۋۇد » دۇئا رەد قىلىنمایدۇ
  دۇئا ئىجابهت قىلىنىدىغان باشقا ۋاقىتالر:

یوقۇردا تىلغا ئېلىنغان باشقا یهنه یامغۇر یاغقاندا،  ئالالھ یولىدا جىھادقا چىققاندا،  
ئهراپات كۈنىدە،  كهئبىنى كۆرگهن ۋاقىتتا،  كهئبىنى تاۋاپ قىلىۋاتقاندا،  مۇلتهزىمدە 

  ھهم دۇئا ئىجابهت بولىدۇ. ۋە قۇرئان خهتمه بولغاندا
یهنه پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بىز نهچچه تۈرلۈك ئادەملهرنىڭ دۇئاسىنىڭ 

  ئىجابهت قىلىنىدىغانلىقىدىن بىشارەت بهرگهن.
  »ئادىل ئىمامنىڭ دۇئاسى رەد قىلىنمایدۇ« 
  »روزا تۇتقۇچىنىڭ دۇئاسى رەد قىلىنمایدۇ« 

ىنىڭ دۇئاسى بىلهن ئالالھ ئوتتۇرىسدا زولۇم قىلىنغۇچ:« زولۇم قىلىنغان ئادەم 
ھىجاب یوق بولۇپ،  پهرۋەردىگارىمىز ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئاسمانغا كۆتۈرىدۇ ۋە 

مهن ساڭا كېیىنرەك بولسىمۇ چوقۇم یاردەم   ، ئولۇغلۇقۇم كاتتىلىقىم بىلهن قهسهمكى
  نومۇر. -1572؛ ئىبنى ماججه 3598تىرمىزى » بېرىمهن دەیدۇ

دادىنىڭ بالىسى ھهققىدە   ، گه چىققان ئادەمنىڭ دۇئاسىشۇنداقال ھهم سهپهر
ئانىالر دۇئاسىنىڭ ئىجابهت ۋاقتىغا توغرا -قىلغان دۇئاسى ئىجابهت. شۇڭالشقا ئاتا

  كىلىپ قالماسلىق ئۈچۈن بالىلىرىغا بهددۇئا قىلىشتىن ساقلىنىشى كېرەك. 
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لغان دۇئاسى ھهم موسۇلمان ئادەمنىڭ یهنه بىر موسۇلمان قېرىندىشىغا غایىبانه قى
ئىجابهت. چۈنكى دۇئا قىلغۇچىنىڭ بېشىدا بىر پهرىشته مۇئهككهل قىلىنغان بولۇپ،  

دەیدۇ. دېمهك،  زېرەك » ئامىن،  ساڭىمۇ شۇنداق بولسۇن :« ئۇ دۇئا قىلغۇچىغا 
غایىۋانه ھالدا ئالالھغا قېرىنداشلىرىنىڭ   ، موسۇلمان ھاجهتمهن بولۇپ قالغاندا

ى ھهققىدە دۇئا قىلىدۇ. نهتىجىدە ئۇ بىر چالمىدا ئىككى پاختهك ھاجىتىدىن چىقىش
سوققان بولىدۇ. ئۇنىڭ دۇئاسى ئىجابهت قىلىنىدۇ ۋە قېرىندىشغا دۇئا قىلغانلىق 

ئانىسى ئۆلۈپ كهتكهندىن كىیىن  -ئهجرىگه ئېرىشىدۇ. ھهم شۇنىڭدەك بالىنىڭ ئاتا
ىرىگه قىلىنغان بهددۇئا ھهم ئۇالر ھهققىدە قىلغان دۇئاسى ئىجابهت. دىن دۈشمهنل

ئىجابهت. بهلكىم ئالالھ بۇ دۇئاالرنى ئىجابهت قىلىشنى مهلۇم مۇددەتكىچه 
  كېچىكتۈرىشى مۇمكىن. 

تهرجىمىھال كىتابالردا ئىجابهت قىلىنغان دۇئاالر ھهققىدە نۇرغۇن مىسالالر بار 
ىلغان كوفهلىك بولۇپ،  سهئىد ئىبنى ئهبۇ ۋاققاسنىڭ ئونىڭغا بۆھتان چاپالپ زولۇم ق

ئۇسامه ئىبنى قهتادە ھهققىدە قىلغان دۇئاسى بۇنىڭ بىر مىسالى. ئۇسامه مۇنداق 
دېگهن: سهئىد ئىشالردا ئادىل ئهمهس،  باراۋەر ھۆكۈم قىلمایدۇ،  جهڭگه چىقمایدۇ. 
سهئىد رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ بۇ گهپنى ئاڭالپ: ئى ئالالھ ! سېنىڭ بۇ بهندەڭ رىیا ۋە 

الغان ئېیتقان بولسا،  ئۇنىڭ ئۆمرىنى ئوزۇن قىلىپ،  ئابروینى دەپ ی
كهمبهغهلچىلىكته قویغىن،  پىتنىگه دۇچار قىل دەپ بهددۇئا قىلغان. بۇ ۋەقهلىكنى 
رىۋایهت قىلغۇچىالردىن ئابدۇلمهلىك ئىبنى جۇبهیر مۇنداق دەیدۇ: مهن بۇ ئادەمنى 

ا دېدەكلهرنى چىڭ كۆردۈم. قېرىلىقتىن قاشلىرىمۇ چۈشۈپ كېتىپتۇ. ئۇ یولالرد
تۇتۇۋالىدىكهن. ئۇنىڭدىن نېمىشقا بۇنداق بولۇپ قالغانلىقى ھهققىدە سورىغانالرغا : 

  مهن سهئىدنىڭ دۇئاسى تۇتقان قېرى دەپ جاۋاب بېرىدىكهن.
  بۇنىڭدىن باشقا مىسالالرمۇ بهك كۆپ. بۇ یهردە ئۇالرنى سۆزلهپ ئولتۇرمایمىز. 

الرنىڭ قاتارىدىن یهنه بىر ئادەم بولسا ئالالھ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىدىغان
  گۇناھىدىن تهۋبه قىلىپ،  ئالالھ تهرەپكه قایتقان ئادەمدۇر.

قهلىبنىڭ ھازىرلىقى،  بهدەننىڭ تىتىرەپ تورۇشى ۋە كۆزدىن یاش تۈكۈلۈپ تورۇش 
  قاتارلىقالرمۇ دۇئانىڭ ئىجابهت بولۇش ئامىللىرىدۇر.

  تۆتىنچى لېكسىیه: زىكرى ئېیتىش ھهققىدە
زىكرى بولسا ئهڭ یهڭگىل ئىبادەتلهرنىڭ جۈملىسىدىن بولۇپ،  ئۇ كىشىدىن 

دۇنیا تهلهپ قىلمایدۇ. موسۇلمان ئادەم ھهر قانداق  -تىرىشچانلىق،  ۋاقىت ۋە مال
چاغدا،  ھهر قانداق ئورۇندا بۇ ئىبادەتنى قىلىشقا قادىر بوالالیدۇ. بهلكى ھهیزدار یاكى 

ەتنى ئادا قىلىشتىن چهكلهنمهیدۇ. زىكرى ئېیتىش ئالالھ نىفاستىكى ئایالالرمۇ بۇ ئىباد
ناھایىتى یاخشى كۆرىدىغان،  كاتتا ساۋاب ۋە باشقا ھېچقانداق بىر ئهمهلگه 
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بهرمهیدىغان ئهجىر ئاتا قىلىدىغان بىر ئىبادەتتۇر. ئالالھنى زىكرى قىلىش ھهر قانداق 
ھېلىال تىلغا ئېلىپ ئۆتتۈم. ۋاقىت ۋە ئورۇندا قىلغىلى بولىدىغان ئىبادەت. مهن بۇنى 

بىر قېتىم یېنىمغا بىرسى كىلىپ گۇناھىنىڭ كۆپلۈكى ۋە شهرىئهت ئهھكاملىرىغا 
ئهمهل قىاللمىغانلىقىدىن شىكایهت قىلدى. مهن ئۇنىڭغا ئودۇلال: ئالالھنى زىكرى 
قىلىپ تورۇڭ دېدىم. ئۇ مېىنىڭ جاۋابىمغا ئېرەڭشىمىگهندەك قىلىپ كېتىپ قالدى. 

كۈمۈش سهرپ  -ئالالھنىڭ دەرگاھىدا ئالتۇن-ە زىكرىدىن ئىبارەت بۇ بىچار
قىلغاندىنمۇ،  جهڭ مهیدانىدا كاپىرالر بىلهن روبىرو تۇرۇپ كاپىرالرنى ئۆلتۈرۈپ ۋە 
كاپىرالر تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلۈپ قىلغان جىھادتىنمۇ ئهۋزەلراق سانىلىدىغان بۇ 

  ئىبادەتنىڭ قىممىتىنى دەڭسىیهلمىدى.
  دەت،  ئۇنىڭ شهرتى كۆپ زىكرى ئېیتىشزىكرى ئىبا

زىكرى ئىبادىتىنىڭ بىرال شهرتى بار،  ئۇ بولسىمۇ زىكرىنى كۆپ ئېیتىش. ئازراق 
زىكرى ئېیتىپ قویۇش مهنپهئهت بېرەلمهیدۇ. بىز كېچه نامىزى ھهققىدە سۆزلىگهن 
ۋاقتىمىزدا: كېچىدە پهقهت ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇپ قویسىڭىزال كۇپایه دېگهن 

ئى مۆمىنلهر ! « ئىدۇق. ئهمما زىكرىدە ئۇنداق ئهمهس. ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ:
» ئالالھنى كۆپ زىكرى قىلىڭالر،  ئۇنىڭغا ئهتىگهن ۋە ئاخشامدا تهسبىھ ئېیتىڭالر

  ئایهت. -42، 41سۈرە ئهھزاب 
غا مهن بۈگۈن ئالالھ  ، دەپ قویۇپ» ئهستهغفىرۇلالھه« شۇڭالشقا بىرەر یېرىم قېتىم 

زىكرى ئېیتتىم دېگىلى بولمایدۇ. زىكرى مۇئهییهن چېكى ۋە ئاخىرقى نوقتىسى یوق 
  بىر ئىبادەت.

سۇئال: نېمه ئۈچۈن قۇرئاندا ھهر قېتىم زىكرى تىلغا ئېلىنغاندا كۆپ قىلىش دېگهن 
  ئىبارە بىرگه كىلىدۇ؟

 -جاۋاب: زىكرى قىلىش ( یاد ئېتىش) بولسا ئۇنتۇش،  ئۇنتۇپ قېلىشنىڭ قارمۇ
قارشىسىدۇر. زىكرى قىلىندىغان زات ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى،  ئهڭ قۇدرەتلىك 

ئالالھدۇر. ئهڭ قۇدرەتلىك زاتنى بىر قېتىم ئهسلهپ قویۇپ كۆپىنچه چاغدا  -زات 
ئۇنتۇش توغرا ئهمهس. ئهسلهپ تورۇش ئۇنتۇماسلىق،  شۈكۈر ئېیتىش ئىنكار 

سلىق ئالالھقا تهقۋالىق قىلىشنىڭ قىلماسلىق،  ئىتائهت قىلىش ئاسىیلىق قىلما
  جۈملىسىدىندۇر.

مىڭ قېتىم تهسبىھ ئېیتىدىغانلىقى  100تابىئىنالردىن بىر كىشىنىڭ كۈنىگه 
  ھهققىدە مهلۇمات بار.

ئى مۆمىنلهر ! ( مۇشرىكالردىن) بىر جامائهگه ( یهنى « ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ:
باتلىق كۆرسىتىڭالر،  مۇۋەپپىقىیهت ئۇچراشقان چېغىڭالردا سا دۈشمهن قوشۇنىغا)

  ئایهت. -45سۈرە ئهنفال » قازىنىشىڭالر ئۈچۈن ئالالھنى كۆپ یاد ئېتىڭالر 
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شۇنداق،  ئالالھنى ئهسلىمهي تۇرۇپ مۇۋەپپىقىیهت قازانغىلى بولمایدۇ. ئالالھنى 
ئهسلىمهي تۇرۇپ كېچه نامىزى،  روزا،  كۆزنى ھارامدىن تارتىش،  ھایا،  ھىجاب ۋە 

  اشقا ئىبادەتلهرنى قانداقمۇ راۋرۇس قىلغىلى بولسۇن؟!ب
ئالالھنى كۆپ زىكرى قىلغۇچى ئهرلهر ۋە ئالالھنى كۆپ « ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ:

سۈرە » زىكرى قىلغۇچى ئایالالرغا ئالالھ مهغپىرەت ۋە كاتتا ساۋاب تهییارلىدى 
  ئایهت. -35ئهھزاب 

ىنى ئۈمىد قىلدىغان ۋە ئالالھنى كۆپ ئالالھنى،  ئاخىرەت كۈن –سىلهرگه « 
  ئایهت -21سۈرە ئهھزاب » رەسۇلۇلالھ ئهلۋەتته یاخشى ئۈلگىدۇر -زىكرى قىلغانالرغا

» ئۇالر ئۈرە تۇرغاندىمۇ، ئولتۇرغاندىمۇ،  یاتقاندىمۇ ئالالھنى ئهسلهپ تۇرىدۇ« 
  ئایهت. -191سۈرە ئال ئىمران 

ىلهرنىڭ كۆپىنچىسى خىزمهتته سائادەتكه ئېرىشكۈچ -مۇۋەپپىقىیهت ۋە بهخت
  بولسۇن،  ھهتتا ئورۇش سهپلىرىدە بولسۇن ئالالھنى كۆپ ئهسلهپ تۇرغۇچىالردۇر. 

پهرۋەردىگارىم ! « مۇسا ئهلهیھىسساالم پهرۋەردىگارىغا دۇئا قىلىپ مۇنداق دەیدۇ:
مىنىڭ قهلبىمنى كهڭ قىلغىن،  مىنىڭ ئىشىمنى ئاسانالشتۇرغىن،  تىلىمدىن 

كۈتۈرۋەتكىن،  ئۇالر مىنىڭ سۈزۈمنى چۈشهنسۇن،  ماڭا ئائىلهمدىن كېكهچلىكنى 
قېرىندىشىم ھارۇننى یاردەمچى قىلىپ بهرگىن،  ئۇنىڭ بىلهن مېنى تېخىمۇ 
كۈچهیتكىن،  مىنىڭ ئىشىمغا ئۇنى شىرىك قىلغىن،  بۇنىڭ بىلهن بىز ساڭا كۆپ 

  ئایهتلهر.  -34-25سۈرە تاھا » تهسبىھ ئېیتقایمىز 
» ئۇالر ئالالھنى پهقهت ئازغىنه یاد ئېتىدۇ « ئاال مۇناپىقالرنى ئهیىبلهپ:ئالالھ تا
  ئایهت. -142سۈرە نىسا 

مهكتىۋىگه ماڭغان ئوقۇغۇچى،  خىزمهتكه كېتىۋاتقان خادىم،  ئىش ئورنىغا 
ئالدىراش ماڭغان ئادۋۇكات یاكى بازاردىن قایتقان تىجارەتچى قاتارلىق ھهممه ئادەم ئۆز 

بۇیانغا  -تاماشا،  ئۇیان -غا زىكرى ئېیتىش بىلهن بېسىشى،  یولدا ئویۇنیولىنى ئالالھ
قاراش،  شهیتاننىڭ ۋەسۋەسىلىرىگه ئالدىنىپ غهپلهتته قېلىش قاتارلىقالردىن 

ئون مىنۇت ئالالھغا  -ساقلىنىش كېرەك. ھهر كۈنى كهچته ئۇخالشتىن ئىلگىرى بهش
  ۇ قىیىنمۇ؟زىكرى ئېیتىشتىن سىزگه نېمه تۇسالغۇ بولىدۇ؟ ب

  زىكرىىنىڭ پهزىلىتى
» مهنمۇ سىلهرنى یاد ئېتىمهن  ، مېنى یاد ئېتىڭالر« ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ:

  ئایهت. -152سۈرە بهقهرە 
ئالالھ سىزنى ئىسمىڭىزنى چاقىرىپ   ، ئهگهر سىز ال ئىالھه ئىللهلالھ دېسىڭىز

  تۇرۇپ یاد ئېتىدۇ. ساھابىلهردىن بىرى:
ارىمنىڭ مېنى قانداق چاغدا ئهسكه ئالدىغانلىقىنى بىلىمهن مهن پهرۋەردىگ -
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  دېدى. باشقىالر ئۇنىڭدىن :
  پهرۋەردىگارىڭ سېنى قانداق چاغدا ئهسكه ئالىدۇ؟ دەپ سورىدى. ئۇ جاۋابهن : -
مېنى یاد ئېتىڭالر،  مهنمۇ سىلهرنى یاد :« مهن ئۇنى یاد ئهتكهندە،  ئالالھ تائاال  -

   دېگهن دېدى.» ئېتىمهن 
 -شۇنداق،  ئالالھنىڭ ھوزۇرىغا كىرىش شۇقهدەر ئاسان،  ئۇنىڭدا قىلچىلىك جاپا

  مۇشهققهت یوق.
ئۇالرنىڭ دىللىرى ئالالھنى یاد   ، ئىمان ئېیتقانالر:« ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ 

ئېتىش بىلهن ئارام تاپىدۇ،  بىلىڭالركى،  دىلالر ئالالھنى یاد ئېتىش بىلهن ئارام تاپىدۇ 
  ئایهت -28ۈرە رەئدە س»

ئالالھنى كۆپ ئهسلهشنىڭ دىلالرنى ئارام تاپتۇرۇش،  تىنىچالندۇرۇش ۋە 
خاتىرجهم قىلىشتهك پایدىلىرى بار بولۇپ،  كۆپ زىكرى ئېیتىش دائىم قایغۇ ۋە 
ئىزتىراپتا ئۆتىدىغان،  پىسخىك دوختۇرالردىن قاچىدىغان بىمارالرغا داۋادۇر. ئادەملهر 

قایغۇغا گىرىپتار  -سلىك ۋە ئالالھدىن یۈز ئۆرۈش سهۋەبىدىن غهمئالالھنى ئهسلىمه
كىمىكى مىنىڭ زىكرىمدىن یۈز ئۆرۈیدىكهن، « بولىدۇ. بۇ مهنىدە ئالالھ مۇنداق دەیدۇ:

ئۇنىڭ ھایاتى تار ( یهنى خاتىرجهمسىز ) بولىدۇ،  قىیامهت كۈنى ئۇنى بىز كور 
  ئایهت. -124سۈرە تاھا » قوپۇرىمىز

سلهشته بارچه مۈشكۈللهرگه ئىالج ۋە بارچه قىیىنچىلىقالرغا چىقىش ئالالھنى ئه
پۈتمهس  –یولى بار. ئالالھنى ئهسلهشتىن غهپلهتته قالغاندا، ئىنسان تۈگىمهس 

« غهمگه مۇپتىال بولىدۇ. ئۇنى شهیتان چاڭگىلىغا ئېلىۋالىدۇ. ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ:
( یهنى قۇرئاندىن) یۈز ئۆرۈیدىكهن بىز  كىمىكى مىھرىبان ئالالھنى یاد ئېتىشتىن

  ، ئۇنىڭغا شهیتاننى مۇسهللهت قىلىپ قویمىز ( شهیتان ئۇنى ۋەسۋەسه قىلىدۇ )
  ئایهت. -36سۈرە زۇخرۇف » شهیتان ئۇنىڭغا ھهمىشه ھهمراھ بولىدۇ 

دۇنیانىڭ ئۇالرنى ئالالھنى یاد ئېتىشتىن غهپلهتته  -ئالالھ تائاال مۆمىنلهرنى مال
ئى مۆمىنلهر! ماللىرىڭالر ۋە بالىلىرىڭالر « دىن ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دەیدۇ:قویۇشى

ئىبادىتىدىن ) غهپلهتته  –سىلهرنى ئالالھنىڭ زىكرىدىن ( یهنى ئالالھ نىڭ تائهت 
سۈرە » ئۇالر زىیان تارتقۇچىالردۇر  ، قالدۇرمىسۇن،  كىمىكى شۇنداق قىلىدىكهن

  ئایهت. -9مۇناپىقۇن 
دۇنیاسى ئالالھنى یاد ئېتىشتىن توسۇپ قویسا،   -نى بالىلىرى،  مالقانداق ئادەم

  ئۇنداق كىشى ئوچۇق زىیان تارتىدۇ. 
ئالالھنىڭ پۈتۈن چوڭ ئىبادەتلهرنىڭ  -ئادەمنى ھهیران قالدۇرىدىغان بىر ئىش

خاتىمىسىنى زىكرى بىلهن باغالپ قویۇشىدۇر. سىز قانداقلىكى بىر چوڭ ئىبادەتنى 
زىكرىدۇر. نامازدىن كىیىن  -ئۇنىڭغا زىكرى ئهگىشىپ كېلىدۇ. نامازئادا قىلماڭ،  
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دۇئا. روزىمۇ ھهم شۇنداق. ئالالھ تائاال بىر نهچچه  –یهنه زىكرى بار،  ئۇ بولسىمۇ 
  ، ئورۇندا روزا تۇتقاندا دۇئا قىلىشقا بۇیرۇیدۇ. دۇئا دېگهن زىكرىدۇر. ھهجمۇ ناماز

سىلهر ھهجگه ئائىت ئىبادەتلهرنى ئادا « اق دەیدۇ:ئالالھ تائاال مۇند . روزىغا ئوخشاش
بۇۋاڭالرنى ( پهخرلىنىپ ) یاد ئهتكهندەك  -ئالالھنى بولسا ئاتا  ، قىلغاندىن كىیىن

  ئایهت.  -200سۈرە بهقهرە » یاكى ئۇنىڭدىنمۇ زىیادە یاد ئېتىڭالر 
رە تۇرغان،  نامازدىن پارىغ بولغىنىڭالردا ئۆ« ئالالھ ناماز ھهققىدە مۇنداق دەیدۇ:

  ئایهت -103سۈرە نىسا » ئولتۇرغان ۋە یاتقان ھالهتلىرىڭالردا ئالالھنى یاد ئېتىڭالر 
جۈمه نامىزىنىڭ شهرىپى،  ئورنىنىڭ یوقىرىلىقى ۋە پهزىلىتىنىڭ كاتتىلىقى زىكرى 

ناماز ئوقۇلۇپ بولغاندا ( « بىلهن خاسالشتۇرۇلدى. ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دەیدۇ: 
ى جۈمه نامىزىدىن پارىغ بولغىنىڭالردىن كىیىن ) زېمىنغا تارىلىپ ( یهنى ئۆز یهن

مهقسىتىڭالرغا   ، مهشغۇالتىڭالر بىلهن بولۇپ) ئالالھنىڭ پهزلىدىن تهلهپ قىلىڭالر
  ئایهت. -10سۈرە جۈمئه » ئېرىشىش ئۈچۈن ئالالھنى كۆپ یاد ئېتىڭالر 

نىشانىنى زىكرى قىلدى. ئالالھ تائاال مۇسا ئالالھ تائاال ئهڭ كاتتا ئىبادەت نامازنىڭ 
» مېنى زىكرى قىلىش ئۈچۈن ناماز ئوقۇغىن:« ئهلهیھىسساالمغا مۇنداق ئهمىر قىلىدۇ 

  ئایهت.  -14سۈرە تاھا 
زىكرى،  روكۇ  -ئاخىرغىچه زىكرى بىلهن تولغان. قىرائهت قىلىش -ناماز باشتىن

  زىكرى ۋەھهكهزاالر.... -ھۇدزىكرى،  تهشهھ –سهجدە قىلىش   ، زىكرى –قىلىش 
پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بىزگه ھهقىقى ھایاتنىڭ قهلىبنىڭ ھایات بولىشدا 
ئىكهنلىكى،  قهلبىنىڭ ھایات بولۇشنىڭ پهقهت ئالالھنى زىكرى قىلىپ تورۇش بىلهنال 

ئالالھنى یاد « ھاسىل بولىدىغانلىقىنى ناھایىتى ئوچۇق بایان قىلىپ مۇنداق دەیدۇ:
تۇردىغان ئادەم بىلهن ئالالھنى یاد ئېتىپ تۇرمایدىغان ئادەمنىڭ مىسالى ئېتىپ 

 -6407بۇخارى » خۇددى تىرىك ئادەم بىلهن ئۆلۈك ئادەمنىڭ مىسالىغا ئوخشایدۇ 
  نومۇر.

ئالالھنى یاد ئېتىشتىن غاپىل بولۇپ،  ئۆلۈكلهر بىلهن بىر قاتاردا بولۇشقا رازى 
  بوالمسىز؟

اق بواللمىغان،  بالىلىرى قاقشىتىدىغان،  قوشنىالرغا مهن ھایاتىدا كېسهلدىن س
یامان مۇئامىلىدە بولىدىغان ھهر قانداق كىشىدىن سورىغۇم كېلىدۇ: سىز ئالالھنى یاد 

ئۆیىڭىزنى یاراتقۇچىمىز ئالالھنى زىكرى   ، ئېتىشكه ھېرىس بولغانمۇ؟ قهلبىڭىزنى
  قىلىش بىلهن نۇرالندۇرغانمۇ؟
لهیھىسساالمنىڭ یېنىغا كىلىپ: شىكایهت قىلىشق بىر ئادەم پهیغهمبهر ئه

  باشلىدى: 
ئى رەسۇلۇلالھ! ئىسالمدىكى ھۆكۈملهر ماڭا نىسبهتهن ناھایىتى كۆپ بولۇپ  -
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كهتتى،  بۇ ھۆكۈملهر ئىچىدە ئىبادەتكه،  ئهخالققا ۋە مۇئامىلىگه ئاالقىدار ھۆكۈملهر 
ى كۆرسىتىپ قویساڭ. بار. شۇڭالشقا ماڭا مهن چىڭ تورۇپ قىلىدىغان بىر ئىشن

تىلىڭ ھهمىشه « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بۇ ئادەمگه مۇنداق دەپ جاۋاب قایتۇردى.:
؛ 3793؛ ئىبنى ماججه 3375تىرمىزى » ئالالھنى زىكرى قىلىش بىلهن ھۆل تۇرسۇن

  نومۇر. -190توم  -4ئىمام ئهھمهد 
  ۇنىڭدىن :پهیغهمبهر ئهلهیھسساالمنىڭ یېنىغا یهنه بىر ئادەم كىلىپ،  ئ

ئىسالمدىكى قایسى ئهمهل ئهڭ ئهۋزەل ؟ دەپ سورىدى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم -
  ئۇنىڭغا :

تىلىڭ ئالالھنى زىكرى قىلىش بىلهن ھۆل ھالهتته ۋاپات بولۇشۇڭ دەپ جاۋاب  -
  نومۇر -818؛ ئىبنى ھهببان 107توم  -20بهردى. تىبرانى 

یاد ئهتكهن ھالهتته مۇالقات  سىزنىڭ ئالالھ بىلهن ئۇنى -ئهڭ ئهۋزەل ئىش
  بولۇشىڭىزدۇر!!!

مهن سىلهرگه ئهمهللىرىڭالر ئىچىدىكى ئهڭ یاخىشى،  « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم:
ئىگهڭالر ئالالھنىڭ ھوزۇرىدا ئهڭ پاك،  دەرىجهڭالر ئىچىدىكى دەرىجىسى ئهڭ 

الردىنمۇ،  كۈمۈش سهرىپ قىلغىنىڭ -یۇقىرى بولغان،  سىلهرنىڭ ئالالھ یولىدا ئالتۇن
دىن دۈشمهنلىرى بىلهن ئۇچرىشىپ ئۇالر بىلهن جىھاد قىلىپ ئۇالرنى 
ئۆلتۈرىشىڭالر،  ئۇالرنىڭ سىلهرنى ئۆلتۈرىشىدىنمۇ یاخشى بولغان بىر خهیرىلىك 

دېگهندە،  ساھابىلهر ئېیتىشتى: شۇنداق قىلسىال ئى » ئهمهلنى كۆرسىتىپ قۇیایمۇ؟
  ».ئالالھنى زىكرى قىلىش« م مۇنداق دېدى:رەسۇلۇلالھ!. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساال

  زىكرىنىڭ پهزىلىتىنى ئۇقتۇڭالرمۇ؟
بىر جامائه ئالالھنى یاد ئېتىش ئۈچۈن « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:

بىر یهرگه یېغىلىشسا،  پهرىشتىلهر ئۇالرنى ئورایدۇ،  ئۇالرغا رەھمهت یاغىدۇ،  
نى ھوزۇرىدىكى پهرىشتىلهرنىڭ ئىچىدە تىلغا خاتىرجهملىك چۈشىدۇ،  ئالالھ ئۇالر

  نومۇر. -92توم  -3؛ ئىمام ئهھمهد 3378؛ تىرمىز 6795مۇسلىم،  » ئالىدۇ
بهندەم مېنى قانداق ئویلىسىا،  مهن « ئالالھ ھهدىس قۇددىسیدە مۇنداق دەیدۇ:

گه ئۇنىڭ یېنىدا ئۇ ئویلىغان ھالهتته بولىمهن. ئۇ مېنى یاد ئهتسه، ئۇنىڭ بىلهن بىر
بولىمهن،  یۈرىكىدە یاد ئهتسه،  مهنمۇ ئۇنى یۈرىكىمدە یاد ئېتىمهن. ئهگهر ئۇ مېنى 
جامائهت ئىچىدە یاد ئهتسه،  مهنمۇ ئۇنى تېخىمۇ یاخشى بولغان جامائهت ئىچىدە یاد 

  نومۇر. -251توم  -2؛ ئىمام ئهھمهد 6773؛ مۇسلىم 6405بۇخارى » ئېتىمهن
لهرنىڭ یېنىغا چىقتى. ئۇالر ئولتۇرۇۋاتقان ئىدى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ساھابى
  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۇالردىن :

  نېمىگه ئولتۇردۇڭالر؟ دەپ سورىدى. ئۇالر: -
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ئى رەسۇلۇلالھ! ئالالھنى زىكرى قىلىپ ئولتۇرۇۋاتىمىز دەپ جاۋاب بهردى.  -
  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۇالردىن یاندۇرۇپ سورىدى:

  ئۇالر ئېیتىشتى: . ت ئالالھنى زىكرى قىلىش ئۈچۈنال ئولتۇردىڭالرمۇ؟سىلهر پهقه -
ئالالھ بىلهن قهسهمكى،  بىز پهقهت ئالالھنى زىكرى قىلىش ئۈچۈنال ئولتۇردۇق.  -

  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۇالرغا مۇنداق دېدى:
مهن سىلهرگه تۆھمهت قىلماقچى ئهمهس،  لېكىن ماڭا ئالالھنىڭ سىلهر بىلهن  -

 -3379؛ تىرمىزى 6197پهرىشتىلهرگه پهخىرلىنىۋاتقانلىقى یهتكۈزۈلدى. مۇسلىم 
  نومۇر.

ئالالھنى یاد ئهتكۈچى ئى موسۇلمانالر،  خۇش مۇبارەك سىلهرگه!! ئالالھ سىلهر 
  بىلهن پهرىشتىلىرىگه پهخرلىنىۋاتىدۇ!!

شىلىق مۇفهررىدۇنالر یاخ« پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بىر قېتىم ساھابىلىرىگه: 
دېدى. ساھابىلهر پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمدىن » جهھهتته ھهممىنى بېسىپ چۈشتى 

  سوردى: 
مۇفهررىدۇنالر كىم،  ئىي رەسۇلۇلالھ!. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۇالرغا جاۋاب  -

  بېرىپ: 
» ئالالھنى كۆپ یاد ئهتكۈچى ئهرلهر ۋە ئالالھنى كۆپ یاد ئهتكۈچى ئایالالر «  -

  نومۇر. -323توم  -2؛ ئىمام ئهھمهد 3599؛ تىرمىزى 6749لىم دېدى. مۇس
ھهر ۋاقىت زىكرى ئېیتىپ تورۇش كېرەك. ئائىشه رەزىیهلالھۇ ئهنھا مۇنداق دېگهن: 

  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئالالھنى ھهر قانداق چاغدا یاد ئېتىپ تۇراتتى. 
بولۇشنى ئارزۇ  ئۇنىڭ بىلهن جهننهتته بىرگه  ، پهیغهمبهرنى یاخشى كۆرگۈچى

قىلغۇچى ئهي بۇرادەر! سىزمۇ پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمدىن ئۆرنهك ئېلىپ،  ھهر 
  ۋاقىت ئالالھنى ئهسلىیهلهمسىز؟

« ھهممهیلهنگه ئایانكى،  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ھاجهتخانىدىن چىققاندا 
؛ 30د دەیتتى. ئهبۇ داۋۇ» غفرانك ( ئى ئالالھ ! گۇناھلىرىمنى مهغفىرەت قىل ) 

  نومۇر. -155توم  -6؛ئىمام ئهھمهد 300؛ ئىبنى ماججه 7تىرمىزى 
پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ نېمىشقا شۇنداق دەیدىغانلىقى ھهققىدە ئویلىنىپ 

  باقتىڭىزمۇ؟
  ئۇ ئالالھنى یاد ئېتهلمهي قالغان دەقىقىلىرىگه ئىستىغفار ئېیتىۋاتىدۇ!!

ر بىر نهچچه یىلدىن بۇیان،  بهلكى مهن شۇنداق ئادەملهرنى بىلىمهنكى،  ئۇال
دۇنیاغا كهلگهندىن بۇیان بىر ئورۇندا ئولتۇرۇپ ئالالھنى یۈز قېتىم یاد ئېتىپ 
باقمىغان،  یۈز قېتىم سۇبھانهلالھ دەپ تهسبىھمۇ ئېیتىپ باقمىغان. ئۇالر شۇنداق 

ائىم بولۇشىغا قارىماي تۇرمۇشنىڭ قاتتىقلىقىدىن،  بالىلىرىنىڭ قاخشتىشلىرىدىن،  د
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ئىچى سىقىلىپال یۈرۈشلىرىدىن شىكایهت قىلىشىدۇ. قىیامهت كۈنى موسۇلمانالر 
ئالالھنى یاد ئهتمهي ئۆتكۈزىۋاتقان ۋاقىتلىرىغا نادامهت چىكىدۇ. بۇ ھهقته مۇئاز 
رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دېگهن: قىیامهت كۈنى جهننهتكه كىرگهنلهرنىڭ پۇشایمان 

  سى ئالالھنى یاد ئهتمهي ئۆتكۈزىۋەتكهن دەقىقىلهردۇر.بىر نهرسى -قىلىدىغان بىردىن
رىۋایهت قىلىنىشچه،  بىر كۈنى ئهبۇ ھۈرەیرە رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ بازارغا چىقىپ: ئى 
سودىگهرلهر جامائهسى! مهسجىدكه كېلىڭالر،  ئۇ یهردە پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ 

شاپىال مهسجىدكه كىلىپ،   -مىراسى تهقسىملىنىۋاتىدۇ دېگهن. سودىگهرلهر ھاپىال
ئۇنداق ئىشنىڭ یوقلۇقىنى ھىس قىلغان ۋە : مهسجىدكه كهلدۇق،  ھېچ ئىشنى 
كۆرمىدۇق دېیىشكهن. بۇ چاغدا ئهبۇ ھۈرەیرە رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ ئۇالردىن: نېمىنى 
كۆردۈڭالر؟ دەپ سورىغان. ئۇالر: بىز مهسجىدته بىر بۈلۈك كىشىلهرنىڭ ئالالھنى یاد 

ى ئېیتىۋاتقانلىقىنى كۆردۇق دەپ جاۋاب بهرگهن. ئهبۇ ھۈرەیرە ئۇالرغا : ئېتىپ زىكر
  ئهنه شۇ پهیغهمبىرىمىزنىڭ مىراسى دەپ جاۋاب بهرگهن. 

ۋۇزۇرالىرى ۋە  -رىۋایهتلهردە كىلىشچه،  بىر كۈنى سۇالیمان ئهلهیھىسساالم ۋەزىر
قاننىڭ یېنىدىن ئهسكهرلىرى بىلهن ئېتىزدا تېرىقچىلىق قىلىۋاتقان ئاددىي بىر دېھ

ئۆتۈپ قاپتۇ. ھېلىقى دېھقان سۇالیمان ئهلهیھىسساالمنىڭ بۇ ھالىتىنى كۆرۈپ: داۋۇد 
ئائىلىسىدىكلهر كاتتا شاھالردىن بولۇپ كېتىپتۇغۇ دېگهن. سۇالیمان ئهلهیھىسساالم 
ئۇنىڭغا قاراپ مۇنداق دېگهن: ئالالھ بىلهن قهسهمكى،  مۆمىننىڭ سهھىپىسىگه 

تهسبىھ سۇالیمان ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلهرگه ئاتا قىلىنغان  خاتىرلهنگهن بىر
شاھلىقتىن یاخشىدۇر،  چۈنكى سۇالیمانغا ئاتا قىلىنغان نهرسىلهر یۇقایدۇ،  تهسبىھ 

  قالىدۇ. 
  زىكرىنىڭ تۈرلىرى

سانا ئېیتىش؛  -زىكرى ئۈچ تۈرلۈك بولۇپ بىرىنچىسى: ئالالھغا ھهمدۇ
كۈندۈزلهردىكى  -ىكرىلهر؛ ئۈچىنچىسى: كېچهئىككىنچىسى: ئهتىگهن ۋە كهچلىك ز

ئىچكهندە ئېیتىلدىغان زىكرىلهرگه  -كىچهك كېیگهن،  بىر نهرسه یىگهن -یاكى كىیىم
  ئوخشاش ھالهت زىكرىلىرى.
  سانا ئېیتىش -بىرنىچى : ئالالھغا ھهمدۇ

ئىستىغفار: ئالالھ تائاال نۇھ ئهلهیھىسسالمنىڭ قهۋمىىگه خىتاب قىلغانلىقدىن 
ئۇالرغا ) ئېیتتىم: پهرۋەردىگارىڭالردىن مهغپىرەت « ( ه قىلىپ مۇنداق دەیدۇ:ھىكای

تىلهڭالر،  ئۇ ھهقىقهتهن مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر،  ئۇ سىلهرگه مول یامغۇر یاغدۇرۇپ 
بېرىدۇ،  سىلهرنىڭ ماللىرىڭالرنى ۋە ئوغۇللىرىڭالرنى كۆپهیتىپ بېرىدۇ. سىلهرگه 

  ئایهتلهر. -12-10سۈرە نۇھ » ىلىدۇئۆستهڭالرنى ئاتا ق  ، باغالرنى
كىمىكى ئىستىغفارنى ئۆزىگه الزىم « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:
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تۇتسا،  ئالالھ ئۇنىڭغا ھهر قانداق قىیىن ئهھۋالدا چىقىش یولى بېرىدۇ. ھهر قانداق 
ۇ داۋۇد ئهب» قىیىنچىلىقىنى كۆتۈرىۋىتىدۇ ۋە ئۇنىڭغا ئویلىمىغان یهردىن رىزىق بېرىدۇ

  نومۇر. -3819؛ ئىبنى ماججه 1518
رىۋایهت قىلىنىشچه پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ھهر كۈنى یۈز قېتىم ئىستىغفار 
ئېیتاتتى. بهزى رىۋایهتلهردە یهتمىش قېتىمدىن ئارتۇقراق ئىستىغفار ئېیتاتتى 

  دېیىلگهن.
ر گهپ بار: یۈز قېتىم ئستىغفار ئېیتىشقا ئۇنچه كۆپ ۋاقىت كهتمهیدۇ. مۇنداق بى

  سهھىپىسىگه ئىستىغفار كۆپ خاتىرلهنگهن ئادەمگه مۇبارەك!
 - تهسبىھ: تهسبىھنىڭ مهنسى پاك دەپ بىلمهك بولۇپ،  ئالالھنى بارچه ئهیىب

نوقساندىن پاك دەپ بىلىش ۋە ئۇنى ئۆزىگه الیىق كامالىي سۈپهتلهر بىلهن 
م ئالالھ تائاالنىڭ سۈپهتلهشنى كۆرسىتىدۇ. شۇڭالشقا تهسبىھ ئېیتىۋاتقان ئادە

ئاسمانالر ۋە زېمىندىكى مهخلۇقاتلىرىدا پىكىر یۈرگۈزۈپ تۇرۇپ تهسبىھ ئېیتشى 
  كېرەك. تهسبىھنىڭ ساۋابى ئولۇغ،  پهزىلىتى كاتتىدۇر.

  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ساھابىلهردىن سورىدى:
 . »سىلهرنىڭ بىرىڭالر ھهر كۈنى مىڭ یاخشى ئىش قىلىشقا قۇربى یىتهمدۇ؟ « -

  ساھابىلهر ئېیتتى:
پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۇالرغا جاۋاب  . بۇ قانداق ئىش،  ئى رەسۇلۇلالھ! -

  بېرىپ مۇنداق دېدى:
ئۇ یۈز قېتىم تهسبىھ ئېیتىدۇ،  شۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭغا مىڭ یاخشىلىق یېزىلىدۇ « -

  نومۇر. -6792مۇسلىم  . »یاكى ئۇنىڭ مىڭ یامان ئىشىغا كاپارەت بولىدۇ
ئۈچ مىنۇت بهدىلىگه مىڭ یاخشىلىققا ئېرىشىشكه قانداقمۇ -سۇلمان ئادەم ئىككىمو

  بېخىللىق قىلسۇن؟!
دۇر. بۇ تهسبىھنى ئوقىسا قانداق » سبحان ظالالھ و بحمده « تهسبىھلهرنىڭ بىرى 

كىمىكى < « پایدىغا ئېرىشكىلى بولىدۇ؟ پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دەیدۇ:
ده> نى یۈز قېتىم دېسه،  ئۇنىڭ پۈتۈن گۇناھلىرى مهغپىرەت سبحان ظالالھ و بحم

؛ 3293بۇخارى » قىلىنىدۇ،  ئۇنىڭ گۇناھلىرى دېڭىزنىڭ كۈپىكىدەك جېق بولسىمۇ 
  نومۇر.  -6783مۇسلىم 

  ، دە-دېڭىز كۈپۈكچىلىرىگه نهزەر سېلىپ بېقىڭ ، دېڭىز ساھلىدا تورۇپ
كهنلىكىنى تهسهۋۋۇر قىلىڭ. گۇناھلىرىڭىزنىڭ مۇشۇ كۈپۈكچىلهردەك كۆپ ئى

سهمىڭىزدە بولسۇنكى،  سىزنىڭ پهقهت ۋە پهقهت یۈز قېتىم سۇبھانهلالھى ۋە 
بىھهمدىھى دەپ تهسبىھ ئېیتىشىڭىز بىلهن،  ئالالھ ئۆز پهزلى ئېھسانى ۋە كهرەمى 
ئارقىلىق شۇنچه كۆپ گۇناھلىرىڭىزنى مهغپىرەت قىلىۋتىدۇ. ئىچىمىزدىكى بىرەیلهن 
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مىنۇتتا ئالالھغا یۈز قېتىم تهسبىھ ئېیتىش بهدىلىگه جهننهتكه كىرىپ ئۈچ  -ئىككى
  كېتىدۇ.

». سبحان ظالالھ و بحمده سبحان ظالالھ العظیم « تهسبىھلهردىن یهنه بىرى : 
تىلغا یهڭگىل،  مىزاندا ئېغىر،  « پهیغهمبهر ئهلهیھسساالم بۇ ھهقته مۇنداق دېگهن:

. ئۇالر: سبحان ظالالھ و بحمده سبحان ظالالھ ئالالھقا سۈیۈملۈك ئىككى كهلىمه بار
  نومۇر. -6786؛ مۇسلىم 6406بۇخارى » العظیم 

ئهي بۇرادەرلهر ! بۇ ئولۇغ زىكرى ئارقىلىق قىیامهت كۈنىدە مىزانىمىزنىڭ ئېغىر 
  كېلىشىگه ئهھمىیهت بىرەیلى!

 بهستى ناھایىتى چوڭ ۋە سېمىز بىر -رىۋایهت قىلىنىشچه،  قىیامهت كۈنى بوي
ئادەم تارازىنىڭ یېنىغا كهلتۈرىلىدۇ. ئۇنىڭ یاخشىلىقى قویۇلغان تهرەپ یىنىك كىلىپ 
قېلىپ،  یامانلىقى قویۇلغان تهرەپ بېسىپ كېتىدۇ. شۇنىڭ بىلهن بۇ ئادەم تارازىنىڭ 
یاخشىلىقى بېسىلغان تهرەپكه ئۆزىنى ئاتىدۇ. لېكىن،  بۇ ئادەم بىلهن بىرگه 

رسه بولمىغاچقا،  بۇ ئادەمنىڭ ئالالھنىڭ ئالدىدا یاخشىلقتىن ھېچقانداق بىر نه
پاشىنىڭ قانىتىچىلىك قىممىتى بولمایدۇ. پهیغهمبهر ئهلهیھسساالم شۇنداق دەپ 

دېگهن ئایهت ( سۈرە » قىیامهت كۈنى ئۇالرنى قىلچه ئېتىبارغا ئالمایمىز:« بولۇپ 
  ئایهت) نى ئوقىدى.  -105كهھف 

كۆرسىتىلگهن ئىككى كهلىمىنى یاخشى كۆرىدۇ. قاراڭ،  پهرۋەردىگارىمىز یۇقۇردا 
بىز ئالالھ یاخشى كۆرىدىغان كهلىمىلهرنى زىكرى قىلىشقا كۈزى كىچىكلىك قىلساق 

  بوالمدۇ؟
تهھلىل:یهنى ال اله اال ئالالھ ( بىر ئالالھدىن باشقا ھهقىقى مهئبۇد یوق ) دېیىش. بۇ 

ئۇنىڭ بىزنىڭ ھهقىقى مهئبۇدىمىز یىگانىلىقى،   -ئالالھنىڭ یهككه  ، كهلىمىنى ئېیتقان
ئىكهنلىكىنى ئېتراپ قىلغان ئىكهنمىز،  بىزنىڭ قهلبىمىزدە ئالالھدىن ئولۇغ،  
ئالالھدىن سۈیۈملۈك ۋە ئالالھدىن ئهۋزەل بىر نهرسه بولماسلىقى كېرەك. مهیلى 

 -ھهۋىسىمىز،  ئۆزىمىز،  ئهۋالدلىرىمىز،  ئایاللىرىمىز،  ئورۇق -بىزنىڭ ھاۋایى
انلىرىمىز ۋە یاكى باشقا ھهر قانداق شهیئى بولمىسۇن بىزنىڭ قهلبىمىزدىكى تۇقق

ئالالھنىڭ ئورنىنى ئىگهللىۋالماسلىقى كېرەك. پهیغهمبهر ئهلهیھسساالم مۇنداق دېگهن 
 -5ئىمام ئهھمهد » ال اله اال ئالالھ دېیىش ئارقىلىق ئىمانىڭالرنى یېڭىالپ تۇرۇڭالر:« 
  نومۇر -239توم 

اساۋەت باغالپ،  كۆزىدىن یاش ئاقمایدىغان ئادەم ال اله اال ئالالھ دېگهن قهلىبنى ق
تهۋھىد كهلىمىسى ئارقىلىق ئىمانىنى یېڭىالپ تۇرۇشى كېرەك. چۈنكى ئىمان كىیىم 
چىرىپ كونىرىغانغا ئوخشاش چىرىیدۇ ۋە كونىرایدۇ. چىرىگهن بۇ ئىماننى 

بولۇپمۇ الاله اال ظالالھ محمد رسول   یېڭىالیدىغان نهرسه پهقهتال ئالالھنى یاد ئېتىش،
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  ظالالھ دېگهن كهلىمه تهۋھىدنى زىكرى قىلىشتۇر. 
كىمىكى بىر كۈندە ال اله اال ظالالھ وحده « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:

و له الحمد،  و ھو على كل شيء قدیر ( ئالالھدىن باشقا  ، له الملك  ، ال شریك له
،  ئۇ یالغۇز،  ئۇنىڭ شېرىكى یوق،  بارچه پادىشدھلىق ئۇنىڭغا ھهقىقى مهئبۇد یوق

سانا ئۇنىڭغىال خاستۇر، ئۇ ھهر نهرىسگه قادىردۇر ) نى یۈز  -خاستۇر،  بارچه ھهمدۇ
قېتىم دېسه،  ئۇ كىشىگه یۈز یاخشىلىق یېزىلىپ،  یۈز خاتالىقى ئۆچۈرىلىدۇ. بۇ كهچ 

ىزەت قىلىدۇ. بۇ كهلىمىنى شۇ ئادەم كىرگهنگه قهدەر ئۇ ئادەمنى شهیتاندىن مۇھاپ
بىلهن تهڭ یاكى ئۇنىڭدىن ئارتۇقراق دېگهن ئادەمدىن باشقا ھېچكىم پهزىلهت 

  نومۇر.  -6783؛ مۇسلىم 3293بۇخارى » جهھهتته ئۇنىڭدىن ئېشىپ كېتهلمهیدۇ
  ال حول وال قوة اال بظالالھ دېیش

قوة اال بظالالھ جهننهت ال حول وال « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن: 
  نومۇر. -6808،  مۇسلىم 4205بۇخارى » خهزىنىلىرىدىن بىر خهزىنىدۇر

  ئېھتىساب:
  یهنى حسبي ظالالھ و نعم الوكیل دېیىش. 

بۇ كهلىمىنىڭ مهنىسى بولسا ماڭا یالغۇز ئالالھ كۇپایىدۇر،  ئۇ نېمه دېگهن یاخشى 
  ن بولىدۇ.ئىگه،  مېنىڭ ئىشلىرىمنى تهسهررۇپ قىلغۇچى دېگه

سىزگه بىرەر كىشى زولۇم قىلسا،  بۇ دۇئانى ئوقۇڭ. ئىبراھىم ئهلهیھىسساالم ئوتقا 
تاشالنغانغاندا ھهم بۇ دۇئانى ئوقىغان. پهیغهمبهر ئهلهیھسساالممۇ ھهمرائۇلئهسهد 
غازىتىدا بۇ دۇئانى ئوقىغان. شۇ چاغدا كىشىلهر موسۇلمانالرغا : ئادەملهرنىڭ 

شى توپالندى، ئۇالردىن ئېھتىیات قىلىڭالر دېگهن. ھهممىسى سىلهرگه قار
موسۇلمانالر بىردەك: بىزگه ئالالھ كۇپایه،  ئۇ نېمه دېگهن یاخشى ئىگه دېیىشكهن. 
ئالالھ ئۇالرنى دۈشمهننىڭ شهررىدىن ساقالپ قالغان ۋە ئۇالرنى ئۆز پهزلى بىلهن 

  مۇھاپىزەت قىلغان.
  پهیغهمبهر ئهلهیھسساالمغا دۇرۇت یولالش:

كىمىكى ماڭا بىر قېتىم ئامانلىق تىلهپ « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن: 
دۇرۇت یوللىسا،  ئالالھ ئۇنىڭ بۇ بىر قېتىملىق دۇرۇتى بهدىلىگه ئون رەھمهت 

  نومۇر. -168توم  -2؛ ئىمام ئهھمهد 485، 484تىرمىزى» یولالیدۇ
شىش ئۈچۈن ئالالھنىڭ شۇڭالشقا موسۇلمان ئادەم ئالالھنىڭ رەھمىتىگه ئېرى

  پهیغهمبىرى مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمغا كۆپ دۇرۇت یوللىشى كېرەك. 
  ئىككىنچى: ئهتىگهن ۋە كهچلىك زىكرىلهر

بۇ پهیغهمبهر ئهلهیھسساالم ھهر ئهتىگهن ۋە كهچته ئېیتقان زىكرىلهر بولۇپ،  
ىدۇ. ئهتىگهنلىك زىكرىلهر بامدات نامىزىنى ئوقۇپ بولۇپ كۈن چىققۇچه ئوقۇل
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ئۇیقۇسى غالىپ كىلىپ قېلىپ،  كۈن چىققۇچه ئۇخالپ قالغان ئادەم بامدات 
نامىزىنى ئوقۇپ بولغاندىن كىیىن ئوقۇیدۇ. چۈنكى بۇ زىكرىلهرنىڭ قىممىتى 
ئىنتایىن یۇقرىدۇر. كهچلىك زىكرىلهر بولسا ئهسىر نامىزىدىن كىیىن كۈن پاتقۇچه 

شام نامىزىدىن كىىن ئېیتسۇن. ھهر بىر    ،ئېیتىلىدۇ. بۇ ۋاقىتتا ئېیتالمىغان بولسا
زىكرىنىڭ كاتتا پایدىسى بار بولۇپ،  ئۇ ئىنساننىڭ ھایاتىدىكى بىرەر یامانلىقتىن 

ھهر تهرەپتىن ئوخشىمىغان یولالر  -ئۇنى مۇھاپىزەت قىلىدۇ. بۇ زىكرىلهرنىڭ مىسالى
قاچان بىر زىكرى ئارقىلىق یامانلىق بېسىۋالغان ئادەمنىڭ مىسالىغا ئوخشایدۇكى،  ئۇ 

ئېیتسا،  بىر یامانلىق دەپئى بولىدۇ. ھهممىسىنى ئېیتسا ھهممه یامانلىق دەپئىي بولىدۇ 
  دېگۈچىلهرمۇ بار.

  بۇ زىكرىلهردىن نهمۇنىلهر:
 ھبسم ظالالكىمىكى ئهتىگهن ۋە كهچته « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:

( ئۇنىڭ نامى بىلهن  السماء و هو السميع العليمالذي ال يضر مع امسه شيء يف االرض و ال يف 
ئاسمان ۋە زېمىندىكى ھېچ شهیئى زەرەر یهتكۈزەلمهیدىغان ئالالھنىڭ نامى بىلهن 
باشالیمهن،  ئۇ ھهممىنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر،  ھهممىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر) نى ئۈچ 

« یسهمى ھه» قېتىم دېسه شۇ كۈندە ئۇنىڭغا ھچ نهرسه زەرەر یهتكۈزەلمهیدۇ 
  نومۇر.  -2352دېگهن كىتاۋىدا رىۋایهت قىلغان » مهۋارىدىززەمئان 

( ئالالھنىڭ  التامات من شر ما خلق ھاعوذ بكلمات ظالالكىمىكى ئهتىگهن ۋە كهچته « 
كامالى كهلىمىلىرى بىلهن مهخلۇقاتالرنىڭ شهررىدىن پاناھ تىلهیمهن) دېسه،  ئۇنى 

  نومۇر. -3518؛ ئىبنى ماججه 3899د ئهبۇ داۋۇ» چایان چاقمایدۇ -یىالن
كىمىكى باشقىالرنىڭ ھهسهتخورلىقىدىن قورقسا یۇقىردىكى زىكرىلهر بىلهن 
قوشۇپ سۈرە ئىخالسنى ۋە سۈرە فهلهق بىلهن ناسنى ئهتىگهن ۋە كهچته ئوقىسۇن. بۇ 

  ئۇنى ھهسهتخورالرنىڭ ھهسىتىدىن ساقالیدۇ. 
ئىسالمنىڭ دىنىم ئىكهنلىكىگه ۋە كىمىكى ئالالھنىڭ رەببىم ئىكهنلىكىگه،  « 

ربا و  ھ( رضيت بظالالرەسۇلۇلالھنىڭ ئالالھنىڭ پهیغهمبىرى ئىكهنلىكىگه رازى بولدۇم 
ئالالھنىڭ شۇ كۈندە ئۇ   ، دېسه عليه و سلم نبيا و رسوال ) ھباالسالم دينا و مبحمد صلى ظالال

؛ 3870ى ماججه ؛ ئىبن2425ئهبۇ داۋۇد » بهندىدىن رازى بولۇشى ۋاجىپ بولىدۇ
  نومۇر. -107توم  -3ئىمام ئهھمهد 

شۇڭالشقا موسۇلمان بۇرادەرلىرىمىز بۇ زىكرىلهرگه قاتتىق ئهھمىیهت بىرىپ،  
مۇھاپىزەت قىلىش كېرەك. بۇ زىكرىلهردە كۆپ یاخشىلىق بار. ئومۇمىي مهنپهئهت ۋە 

ىزگه دىققهت بۈیۈك مۇكاپات بار. بىز ھایاتىمىزدا نۇرغۇن نهرسىلهرگه ۋە سۆزلىرىم
قىلىمىز. ئهمما بۇ ئىشالرنىڭ ئاخىرەتلىكىمىزگه قىلچه پایدىىسى یوق. ئهجىبا دۇنیا ۋە 
ئاخىرەتته كاتتا مهنپهئهتلىك ئىشالرغا ۋاقىت چىقىرىشتىن،  تىرىشچانلىق 
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  كۆرسىتىشتىن سۇسلۇق قىلساق بوالرمۇ؟
  كۈندۈزلهردىكى زىكرىلهر -ئۈچىنچى كېچه

ۈندىلىك تۇرمۇشىمىزدىكى بۇ زىكرىلهر ناھایىتى كۆپ كۈندۈزدىكى یاكى ك -كېچه
  بولۇپ،  بىز تۆۋەندە بىر قانچىنى تىلغا ئېلىش بىلهن كۇپایىلىنىمىز.

م بارك لنا فيما رزقتنا و ارزقنا خريا منه و قنا ھظالال  ، ھبسم ظالال« تاماق یىیىشنىڭ ئالدىدا: 
لالھ! بىزگه رىزىق قىلىپ بهرگهن ( ئالالھنىڭ نامى بىلهن باشالیمهن،  ئى ئاعذاب النار

نېمهتلىرڭدە بهركهت ئاتا قىل،  بىزگه بۇنىڭدىنمۇ یاخشىراق نېمهتلهرنى بهر ۋە بىزنى 
  ».دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن) 

قۇۋۋىتىمسىز مېنى بۇ تاماق  -ماڭا بۇ تاماقنى بهرگهن ۋە كۈچ« تاماق یهپ بولغاندا: 
 -3،  ئىمام ئهھمهد 4023ئهبۇ داۋۇد » ر بولسۇنبىلهن رىزىقالندۇرغان ئالالھغا ھهمدۇله

  نومۇر.  -439توم 
احلمد   ، احلمد هللا الذي رد علي روحى و عافاين يف جسدي و اذن يل بذكره«ئۇیقۇدىن ئویغانغاندا:

( روھىمنى قایتۇرغان،  بهدىنىمنى ساق قىلغان ۋە هللا الذي احياين بعد ما اماتين و اليه النشور 
مېنى ئۆلتۈرگهندىن   ، ى قىلىشمغا یاردەم قىلغان ئالالھغا شۈكۈرمېنىڭ ئۇنى زىكر

 . »كىیىن تىرىلدۈرگهن ئالالھغا شۈكۈر،  ھهممه ئۇنىڭ دەرگاھىغا قایتقۇچىدۇر) 
  نومۇر. -21418ھىندىي رىۋایهت قىلغان. 

بىز یوقۇردا تىلغا ئېلىپ ئۆتكهن ئهھۋالالردىن باشقا یهنه خاالغا كىرگهندە ۋە 
ېیتىلىدىغان زىكرىلهر،  ئۆیگه كىرگهن ۋە چىققاندا ئېیتىلىدىغان زىكرىلهرمۇ چىققاندا ئ

دېگهن كىتاۋى،  ئىبنى » زىكرىلهر« بار بولۇپ،  بۇ زىكرىلهر ئىمام نهۋەۋىینىڭ 
« دېگهن كىتاۋى،  مۇھهممهد سالىھ قارىھاجىمنىڭ » ۋابىلۇسسهیب« قهییۇممنىڭ 

دېگهن كىتابى قاتارلىقالردا تهپسىلىي بایان  »دۇئانىڭ ئهھمىیتى ۋە پهزىلهتلىك دۇئاالر
  قىلىنغان. 

بۇرادەرلىرىمىزنىڭ بۇ زىكرىلهرنى یادلىۋىلىشغا ئاسان بولسۇن ئۈچۈن،  بۇ 
زىكرىلهرنى یېزىپ كۆزگه تاشلىنىپ تۇرىدىغان یهرلهرگه ئېسىپ قویۇشلىرىنى ئارزۇ 

دىن مهھرۇم قالغان قىلىمىز. چۈنكى بۇ زىكرىلهردە كۆپ یاخشىلىق بار. بۇ زىكرىلهر
  ئادەم ئۇالر ئېلىپ كىلىدىغان یاخشىلىقالردىن مهھرۇم قالغان بولىدۇ. 

  بۇ یهردە ئۇالرنىڭ بىر قىسمىنى تىلغا ئېلىپ ئۆتىمىز:
م اين ھظالال ھو ال حول وال قوة اال بظالال ھتوكلت على ظالال ھبسم ظالال« ئۆیدىن چىققاندا: 

( ئالالھنىڭ نامى  اذل او اظلم و اظلم او اجهل او اجهل علي اعوذ بك من ان اضل او اضل او اذل و
قۇۋۋەت ئالالھقا خاستۇر،  ئى  -بىلهن باشالیمهن،  ئالالھقا تهۋەككۇل قىلدىم،  كۈچ

ئالالھ ساڭا سېغىنىپ ئېزىپ كىتىشىمدىن یاكى ئازدۇرۇلۇشۇمدىن،  خار 
كى زۇلۇم بولۇشۇمدىن یاكى خارلىنىشىمدىن،  زۇلۇم قىلىپ سېلىشىمدىن یا
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قىلىنىشىمدىن ۋە نادان بولۇپ قېلىشىمدىن یاكى ماڭا نادانلىق قىلىنشتىن پاناھ 
كىمىكى بۇ زىكرىنى ئۆیدىن چىققاندا دەپ چىقسا،  ئۇنىڭغا : «  . »تىلهیمهن) 

ھىدایهت قىلىندىڭ،  تولۇق ئهجرىگه ئېرىشتىڭ،  ئالالھنىڭ پاناھلىقىغا كىردىڭ 
؛ 3427،  تىرمىزى 5094ئهبۇ داۋۇد » یىراقلىشىدۇدېیىلىدۇ. ئۇ كىشىدىن شهیتان 

  نومۇر. -3774ئىبنى ماججه 
( ئى م جنبنا الشيطان ما رزقتنا و جنب الشيطان ما رزقتنا ھظالال« ئایالى بىلهن بىرگه بولغاندا : 

ئالالھ ! بىزدىن شهیتاننى یىراق قىلغىن،  سهن بىزگه رىزىق قىلىپ بهرگهن 
یىراق قىلغىن) كىمىكى ئایالى بىلهن بىرگه بولۇشنىڭ پهرزەنتىمىزدىن شهیتاننى 

ئالدىدا بۇ زىكرىنى ئیتسا،  شۇ چاغدا ئۇنىڭغا پهرزەنىت ئاتا قىلىنسا،  شهیتان ئۇ 
؛ 2161؛ ئهبۇ داۋۇد 3519؛ مۇسلىم 141بۇخارى » بالىغا مهڭگۈ زەرەر یهتكۈزەلمهیدۇ

  نومۇر. -243توم  -1ئىمام ئهھمهد 
  م ئېیتىلغان زىكرى بالىنى مهڭگۈ شهیتاندىن ساقالیدۇ. سۇبھانهلالھ! بىر قېتى

دېگهن كىتاۋىدا مۇنداق »زىكرى ۋە دۇئا سهنئىتى « شهیخ ئىمام غهززالىینىڭ 
دېیلگهن: پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ زىكرى ھهققىدىكى ئۇسۇلىدا پایدا ۋە مهزمۇن 

لالھ! سهن مېنى گۈزەل ئى ئا:« یۇغۇرۇلۇپ كهتكهن. ئهینهككه قارىغاندا ئوقۇلىدىغان 
دېگهن دۇئانى مىسالغا ئالساق،  ئهینهككه » یاراتقاندەك،  ئهخالقىمنىمۇ گۈزەل قىلغىن

قارىغان ئادەم،  ئهینهككه قارىۋتىپ بۇ دۇئانى قىلسا،  دۇنیادا مهندىن چىرایلىق ئادەم 
یوق دەپ ئۆزىنىڭ گۈزەللىكىدىن مهغرۇرلىنىپ كهتمهیدۇ. بهلكى ئۇ ئۆزىنىڭ 

ىلىشى بىلهن بىرگه ئهخالقىغىمۇ دىققهت قىلىشى كېرەك. ئالالھدىن ئهخالقىنى،  یارىت
  تۇرۇشىنى گۈزەل قىلىشنى تىلىشى كېرەك.  -یۈرۈش

یېڭى كىیىم كهي،  « بىرەر یېقىن بۇرادىرىڭىز یېڭى كىیىم كېیسه ئۇنىڭغا: 
ىڭدىن دەپ دۇئا قىلىسىز. بۇن» بهختىلىك یاشا ۋە ئالالھ یولىدا شهھىدلهرچه ئۆل 

خۇددى ئۇنىڭغا: یېڭى كىیىملهرنى كىیىپ،  خۇشال بولغىن،  ئهمما بۇ سېنىڭ غایهڭ 
ۋە نىشانىڭ بولۇپ قالمىسۇن،  سېنىڭ یۈكسهك نىشانهڭ ۋە ئالىي غایهڭ ئالالھ یولىدا 

  شهھىدلىككه ئېرىشىش بولسۇن دېگهندەك مهنا ئىپادىلىنىدۇ. 
رىمىزدە سهندىن یاخشىلىقنى،  ئى ئالالھ! بىز بۇ سهپى:« سهپهرگه چىققاندا 

تهقۋادارلىقىنى ۋە سهن رازى بولىدىغان ئهمهللهرنى بىزگه مۇۋەپپهق قىلىشڭنى 
  نومۇر) دېگهن دۇئا قىلىنىدۇ.  -17623ھىندى » ( سورایمىز

ھهتتا مانا مۇشۇنداق دۇنیالىق ۋە مهنپهئهت ئۈستىدىكى سهپهردە ئالالھدىن تائهت 
ىرەر گۇناھلىق ئىشنى قىلىش ئۈچۈن سهپهرگه چىققان ۋە تهۋپىق تهلهپ قىلىنىدۇ. ب

ئادەمنىڭ بۇ دۇئانى ئوقۇپ قویۇپ،  یهنىال شۇ گۇناھلىق ئىشنى قىلىۋىرىشى مۇمكىن 
  ئهمهس.
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بىز قایتقۇچىالرمىز،  تهۋبه قىلغۇچىالرمىز،  « سهپهردىن قایتىپ كهلگهندە: 
دەپ دۇئا » ېیتقۇچىالرمىز سانا ئ -ئىبادەت قىلغۇچىالرمىز،  پهرۋەردىگارىمىزغا ھهمدۇ

قىلىنىدۇ. نېمىشقا؟ چۈنكى سهپهردىن قایتىپ كىلىپ،  یۇرتىڭىزدا یېڭى 
تۇرمۇشىڭىزنى باشالیسىز. بۇ تۇرمۇشىڭىزنى ھهقىقى تهۋبه ۋە ئالالھقا قایتىش بىلهن 

  باشالڭ.
  زىكرى ۋە تهسبىھ ھهققىدىكى بىر نهچچه مهسىله

اندا تهسۋى ئىشلهتسهك قانداق بولىدۇ؟ بۇرادەرلىرىمىزدىن بىرەرسى زىكرى ئېیتق
دەپ سورىشى مۈمكىن؟ پهیغهمبهر ئهلهیھسساالم بىر كۈنى ئۇممۇلمۆمىنىین ئۇممۇ 
سهلهمه رەزىیهلالھۇ ئهنھانىڭ یېنىغا كىردى. ئۇممۇ سهلهمه تاشالرنى تۇتقان ھالهتته 

یھىسساالم تهسبىھ ئېیتىپ،  شۇ تاشالر بىلهن ئۇنى ساناۋاتقان ئىكهن. پهیغهمبهر ئهله
ئۇنى بۇ ئىشتىن توسمىغان. دېمهك،  تهسۋى ئىشلىتىشتىن تۇسایدىغان نهرسه یوق. 
تهسۋى ئىشلىتىش زىكرى ئېیتىشقا ۋە زىكرى ئېیتىشنى ئهسكه سېلىشقا یاردەم 
بېرىدۇ. سىز بارماقلىرىڭىزنى ئىشلىتىپ،  سانىنى یادىڭىزدا تۇتالىسىڭىز بۇمۇ 

  بولىدۇ.
لهن زىكرى قىلىش ئهۋزەلمۇ یاكى تىل بىلهن زىكرى ئىككىنچى سۇئال: قهلب بى

  قىلىشمۇ؟ یاكى قهلب ۋە تىل بىلهن بىرگه قىلىشمۇ؟
ئهڭ یاخشىسى قهلب ۋە تىل بىلهن بىرگه زىكرى قىلىش كېرەك. ئۆزىڭىزنى 
پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ ئورنىدا قویۇپ،  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ بۇ 

 - لىدىغانلىقىنى تهسهۋۋۇر قىلىپ باقسىڭىز قانداق یاخشىزىكرىلهرنى قانداق ئادا قى
ھه!. یادىڭىزدا بولسۇنكى،  ھهر ئىشنىڭ ئۆزىگه تۇشلۇق یولى بولىدۇ. ئهگهر سىز 
ئادەملهرنىڭ ئارىسىدا بولۇپ قېلىپ،  تىلىڭىز بىلهن زىكرى ئېیتالمایدىغان 

ى بولسىڭىز،  قهلبىڭىزدە زىكرى قىلسىڭىز ھېچۋەقهسى یوق. زىكرىدىك
دەرىجىلهرنىڭ ئهڭ یۇقىرى قهلب بىلهن تىلدۇر. ئۇنىڭدىن قالسا قهلب،  قهلبىدىن 
قالسا ئاندىن تىلدۇر. تىل بىلهن زىكرى قىلىش تۈۋەن دەرىجه بولسىمۇ،  ئۇنىڭ 
زىكرى ئېیتماي غهپلهتته یۈرگهندىن كۆپ ئهۋزەل ئىكهنلىكىدە شهك یوق. ئهمما تىل 

ئىنشائالالھ،  قهلبمۇ زىكرىگه ھازىر بولىدۇ.   بىلهن زىكرى ئېیتىشقا ئۆزلهشكهندە،
 -شۈبھىسىزكى،  تىلنىڭ زىكرى بىلهن بولۇشى گۇناھ -قهلب ھازىر بولمىسا،  شهك

  مهئسىیهتكه ۋە پایدىسىز ئىشالرغا مهشغۇل بولغىندىن یاخشى.
  زىكرىنىڭ پایدىلىرى

تىلغا دېگهن كىتاۋىدا زىكرىنىڭ پایدىلىرىنى » ۋابىلۇسسهیب« ئىبنى قهییۇم 
دەك پایدىسىنى سانىغان. بۇ یهردە ئۇالرنى قىسقىچىال سۆزلهپ  100ئېلىپ ئۇنىڭ 

  ئۆتىمىز.
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ئالالھنى یاد ئېتىش ھهممىدىن ( یهنى ئۇنڭدىن باشقا « ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ:
  ئایهت. -45سۈرە ئهنكهبۇت » ھهممه ئىبادەتتىن) ئولۇغدۇر

،  قىیىنچىلىقنى ۋە یۈرەكنىڭ قایغۇنى -زىكرى شهیتاننى قوغالیدۇ. غهم
خۇراملىق،  خاتىرجهملىك ۋە  -سىقىلىشىنى یۇقىتىپ تاشالپ ئادەمگه شاد

  تهسكىنلىك بېغىشالیدۇ.
ئىمان ئېیتقانالر،  ئۇالرنىڭ دىللىرى ئالالھنى یاد « ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ:

» بىلهن ئارام تاپىدۇ ئېتىش بىلهن ئارام تاپىدۇ،  بىلىڭالركى دىلالر ئالالھنى یاد ئېتىش
  ئایهت. -28سۈرە رەئدە 

زىكرى زىكرى ئېیتقۇچىالرنىڭ یۈزىنى ۋە قهلبىنى نۇرالندۇرۇپ ئۇنى ئابروي ۋە 
ئولۇغلۇق بىلهن زىننهتلهیدۇ. بهدەننى كۈچلۈك قىلىدۇ. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئهلى 

تهكبىرنىڭ  33 ھهمدى ۋە 33تهسبىھ،   33بىلهن فاتىمه رەزىیهلالھۇ ئهنھۇماالرغا 
  ئۆیدە ئىشلهیدىغان خادىمدىن یاخشى ئىكهنلىكىنى خهۋەر قىلغان. 

زىكرى قهلبىنىڭ غىزاسى ۋە ئوزۇقلۇقىدۇر. ئىبنى قهییۇم مۇنداق دەیدۇ: مهن 
ئۇستازىم ئىبنى تهیمىییهنىڭ یېنىغا كىردىم. ئۇ ماڭا: زىكرى ئېیتىپ تۇرۇش قهلب 

ر دېدى. مهن یهنه بىر قېتىم بامدات ئۈچۈن بېلىققا سۇ زۈرۈر بولغاندەك زۈرۈ
نامىزىدىن یېنىپ،  ئۇنىڭ یېنىغا كىرگهن ئىدىم،  ئۇ زىكرى ئېیتىۋىتىپتۇ. مهن بىر 

ئۇ   ، سائهتتىن كىیىن كىرەي دەپ چىقىپ كهتتىم. بىر سائهتتىن كىیىن كىرسهم
ھېلىھهم زىكرى ئېیتىۋىتىپتۇ. مهن یهنه قایتىپ چىقتىم. بۇ بىر قانچه قېتىم 

رارالندى. ھهتتا كۈن چۈش بولدى. مهن ھهیرانلىق ئىلكىدە ئۇنىڭغا نهزەر تهك
مېنىڭ ناشتىلىقىم،  ئهگهر مهن بۇ ناشتا بىلهن ناشتا قىلىۋالمىسام  -تاشلىدىم. ئۇ: بۇ

  كۈچۈمدىن قالىمهن دېدى.
زىكرى مۇناپىقلىقتىن ساقالیدۇ. چۈنكى مۇناپىقالر ئالالھنى ناھایىتى ئاز یاد 

  ئېتىدۇ.
ى قهلىبنىڭ قاتتىقىلىقىنى یۇقىتىدۇ. بىر ئادەم ھهسهن بهسهرىینىڭ یېنىغا زىكر

كىلىپ: مهن قهلبىمنىڭ قاتتىقلىشىپ كېتىۋاتقانلىقىنى ھىس قىلىۋاتىمهن دېگهندە،  
  ئۇ بۇ ئادەمگه: قهلبىڭىنى ئالالھنىڭ زىكرى بىلهن یۇمشاتقىن دەپ جاۋاپ بهرگهن.

لغان ئېیتىش ۋە تىل ئېلىپ كىلدىغان زىكرى تىلنى غهیۋەت،  سۇخهنچىلىك،  یا
  باشقا ئاپهتلهردىن ساقالیدۇ.

  زىكرى رىزىق ئېلىپ كىلىدۇ.
زىكرى ئېغىر ۋاقىتتا چىقىش یولى بېرىدۇ. بولۇپمۇ بهندە پهرۋەردىگارىنى مهخپىي 
یاد ئهتكهندە تېخىمۇ شۇنداق. یۇنۇس ئهلهیھىسساالم بېلىق یۇتۇۋەتكهندە ئالالھغا 

ئهگهر ئۇ تهسبىھ ئېیتقۇچىالردىن بولمىغان بولسا ئىدى،  :« قان. مهخپىي زىكرى ئېیت
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ئایهت.  -144-143سۈرە ساففات ». بېلىقنىڭ قارنىدا ئهلۋەتته قىیامهتكىچه قاالتتى
یۇنۇس ئهلهیھىسساالم ئالالھنى كۆپ یاد ئىتهتتى. پهرىشتىلهر: ئى رەببىمىز ! بۇ 

  یاخشى بهندەڭنىڭ یاخشى ئاۋازى دەیتتى.
مېنى یاد ئېتىڭالر،  مهن سىلهرنى « ى یاد ئهتكهن ئادەمنى ئالالھ یاد ئېتىدۇ. ئالالھن

  ئایهت. -152سۈرە بهقهرە »  مهنیاد ئېتى
  زىكرىدە باشقا پایدىالر بولماي مۇشۇ پایدىال بولغان بولسا كۇپایه بۇالتتى. 

یىغالپ تۇرۇپ زىكرى ئېیتىش قىیامهت كۈنى ئالالھنىڭ سایىسىدا سایىداشنىڭ 
پالىتى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم قىیامهت كۈنى ئهرشنىڭ سایىسىدا سایىدایدىغان كا

ئالالھنى خالىي یهردە یاد ئېتىپ كۆزىدىن یاش « یهتته تۈرلۈك ئادەمنىڭ قاتارىدا 
؛ 2391؛ تىرمىزى 2377؛ مۇسلىم 660نىمۇ تىلغا ئالغان. بۇخارى » تۆككهن ئادەم
  نومۇر. -439توم  -2ئىمام ئهھمهد 

ىكرى ئالالھنى تونۇتىدۇ. ئۇنى بهندىگه مهھبۇب قىلىدۇ. چۈنكى ئالالھنى یاد ز
  ئهتكهن ئادەمنى ئالالھ یاخشى كۆرىدۇ.

بهندىنىڭ پهرۋەردىگارىغا خۇددى ئۇنى  -زىكرى ئېھساننىڭ ئىشىكى. ئېھسان
  كۆرۈپ تۇرغاندەك ئىبادەت قىلىشىدۇر.

  زىكرى قهلبى قاتتىقلىشىپ كېتىشنىڭ داۋاسى. 
ھنى زىكرى قىلىش بهندىگه سهكراتتا قالغاندا شاھادەتنى ئىلھام قىلىدۇ. ئالال

چۈنكى سهكراتتا شاھادەت ئېیتىش ئاسان ئىش ئهمهس. چۈنكى بۇ چاغدا ئادەمنىڭ 
ئالالھ مۆمىنلهرنى « تىلىدىن سۆز قاچىدىغان بولۇپ قالىدۇ. ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ: 

 -27ئىبراھىم » اخىرەتته مهھكهم تۇرغۇزىدۇمۇستهھكهم ئىمان بىلهن دۇنیادا ۋە ئ
  ئایهت.

مهلۇمكى ئىنسان ھایاتىدا نېمه بىلهن مهشغۇل بولسا،  شۇ ئىش ئۈستىدە ئۆلىدۇ. 
بۇنىڭ مىسالى دۇنیا ئالداپ قویغان ۋە ئۇنىڭ بىلهن مهشغۇل بولغان ئادەم سهكراتتا شۇ 

. ئۇ سهكراتقا ئىشنى جۆیلهیدۇ. بىر سودىگهر تىجارەتكه بهك بېرىلىپ كهتكهن
چۈشۈپ قالغاندا یېنىدىكى كىشىلهر ئۇنىڭغا شاھادەت كهلىمسىنى ئىلقا قىلىپ 
بهرگهن. ئۇ:ماڭا سومكامنى بهر،  سومكامنى بهر دېگهن. ئادەملهر ئۇنىڭغا ال اله اال 

پهل  -ئۇ: بۇرادەر ! ماڭا سومكامنى بهر دېدىمغۇ دېگهن. ئۇ سهل  ، ئالالھ دەپ تۇرسىمۇ
ندا: تىلىمغا كهلىمه شاھادەتنىڭ ئېغىر كىلىۋاتقانلىقىنى ھىس قىلدىم ئېسىنى یىغقا

  كىم بۇنداق قىیىن ئهھۋالدا قېلىشنى خاالیدۇ؟! دېگهن.
  

  بهشىنچى لېكسىیه: قۇرئاننىڭ پهزىلىتى
ئهي سۈیۈملۈك بۇرادەرلهر! بۈیۈك قۇرئان كهرىم بولسا ئالالھنىڭ مهڭگۈلۈك كىتاۋى 
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قىلغان ساماۋىي دەستۇر. ئهگهر بىز قۇرئاننىڭ ۋە ھهممىنى ئۆزىگه مۇجهسسهم 
پهزىلىتى ھهققىدە سۆزلهیلى دېسهك،  ئۇنىڭغا قادىر بواللمایمىز. قۇدرىتىمىز 

  چهكىلىنىپ قالىدۇ.
سۇئال: قۇرئاننى قانداق چۈشىنىمىز؟ قۇرئانغا قانداق مۇئامىله قىلىمىز؟ قۇرئاندىن 

  ىلىمىز؟قانداق تهسىر ئالىمىز؟ قۇرئانغا قانداق ئهمهل ق
قۇرئاننىڭ ئالالھ زىمىندىكىلهرگه نازىل قىلغان ئهڭ ئاخىرقى ساماۋىي كىتاب 

ئالالھنىڭ پهیغهمبىرى مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمغا  -ئىكهنلىكى ھهممىگه ئایان. قۇرئان
ۋەھىي قىلىنغان كاالمىدۇر. قۇرئان ئوقىغان ئادەم چوقۇم : مهن ئالالھنىڭ كاالمىنى 

  دېگهننى یادىدا چىڭ تۇتىشى كېرەك. بىۋاسته ئاڭالۋاتىمهن
ھهقىقهتهن قۇرئان ئالالھغا بىزنىڭ ئۇنىڭغا ئهھمىیهت بهرمهي،  ئۇنى كىتاب 

  جاھازلىرى ۋە ماشىنىلىرىمىزغا قویۇپ قویغانلىقىمىزدىن شىكایهت قىلىدۇ.
  كېلىڭالر! قۇرئاننىڭ بهزى پهزىلهتلىرى بىلهن تونۇشۇپ چىقایلى:

بىز مۆمىنلهرگه ( یهنى ئۇالرنىڭ دىللىرىغا ) شىپا ۋە « ۇ: ئالالھ تائاالمۇنداق دەید
رەھمهت بولىدىغان قۇرئان ئایهتلىرىنى نازىل قىلىمىز،  قۇرئان كاپىرالرغا زىیاندىن 
باشقىنى زىیادە قىلمایدۇ( یهنى ئۇالر قۇرئاننى تهستىق قىلمىغانلىقتىن ئۇالرنىڭ كۇپرى 

  ئایهت. -82سۈرە ئىسرا » تېخىمۇ ئاشىدۇ) 
شۈبھىسىزكى،  قۇرئان كهلگهندە (ئۇنى ئىنكار قىلغانالر ( قاتتىق جازاغا ئۇچرایدۇ « 

) شۈبھىسىزكى،  قۇرئان غالىب كىتابتۇر. ئۇنىڭغا ئالدىدىنمۇ،  ئارقىسىدىنمۇ ( یهنى 
ھېچقانداق تهرىپىدىن ) باتىل یۈزلهنمهیدۇ،  ئۇ ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچى،  

 -42-41سۈرە فۇسسىلهت » ىدىن نازىل قىلىنغاندۇرمهدھىیگه الیىق ئالالھ تهرپ
  ئایهت.
ساڭا بىز كىتابنى ( یهنى قۇرئاننى ) ھهممه نهرسىنى ( یهنى كىشىلهر مۇھتاج « 

(دىلالرغا)   ، بولىدىغان دىنى ئىشالرنىڭ ھهممىسىنى ) چۈشهندۈرۈپ بېرىدىغان
ئادەت بىلهن ھىدایهت،  ( بهندىلهرگه ) رەھمهت،  موسۇلمانالرغا مهڭگۈلۈك سا

  ئایهت-89سۈرە نهھل  . »خۇشخهۋەر یهتكۈزىدىغان قىلىپ نازىل قىلدۇق
قۇرئاننىڭ پهزىلىتى ھهققىدىكى ئایهتلهر یۇقىرقىالردىن باشقا یهنه ئىنتایىن كۆپ. 

شىپادۇر،  ھىدایهتتۇر،  رەھمهتتۇر،  نۇردۇر،  ھهق بىلهن ناھهقنى  -قۇرئان
  دۈرۈپ بهرگۈچىدۇر،  ئوچۇق دەلىلدۇر.ئایرىغۇچىدۇر،  ھهممه نهرسىنى چۈشهن

مۇسۇلمانالرنىڭ قۇرئان تىالۋەت قىلغان ۋاقىتتا یۇقىردىكى مهناالرنى ھىس 
  قىالمدىغاندۇ؟

  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئهلىي رەزىیهلالھۇ ئهنھۇغا:
دېدى. ئهلي رەزىیهلالھۇ » كېیىنكى چاغالرغا) كۆپ پىتىنىلهر یۈز بېرىدۇ« (  -
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  : ئهنھۇ ئۇنىڭدىن
ئېسهن ساقالیدىغان نهرسه نېمه؟ دەپ  -ئى رەسۇلۇلالھ! بۇ پىتىنىلهردىن ئامان -

  سورىدى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم:
قۇرئان،  چبنكى ئۇنىڭدا سىلهردىن ئىلگىركىلهرنىڭ ۋە  -ئالالھنىڭ كىتابى« -

سىلهردىن كىیىنكىلهرنىڭ خهۋەرلىرى بار،  ئاراڭالردىكى ئهھۋالالرنىڭ ھۆكۈملىرى 
بار،  قۇرئان كونكىرتتۇر،  ئۇ چاقچاق ئهمهس،  كىمىكى قۇرئاننى چوڭچىلىق قىلىپ 
تهرك ئهتسه،  ئالالھ ئۇنداق ئادەمنى ھاالك قىلىدۇ،  قۇرئاننىىڭ غهیرىسىدىن ھىدایهت 
ئىزدىگهن ئادەمنى ئالالھ ئازدۇرىۋىتىدۇ،  قۇرئان ئالالھنىڭ مۇستهھكهم ئارغامچىسى،  

قۇرئان ھېكمهت بىلهن تولغان زىكرى ۋە توغرا یول. قۇرئان  ئاشكارە نۇرى،  -ئوچۇق
بىلهن سۆزلىگهن ئادەم راست سۆزلىگهن،  قۇرئان بىلهن ھۆكۈم قىلغان ئادەم ئادىل 
ھۆكۈم قىلغان بولىدۇ. قۇرئانغا ئهمهل قىلغان ئادەم تولۇق ئهجرىگه ئېرىشىدۇ،  قۇرئانغا 

ھهۋىسى  -ىندۇ،  كىشىلهرنىڭ ھاۋایىدەئۋەت قىلغان ئادەم توغرا یولغا ھىدایهت قىل
ئۇنى بۇرمىلىۋىتهلمهیدۇ، تىلالر ئۇنى ئارالشتۇرىۋىتهلمهیدۇ،  ئالىمالر ئۇنىڭغا قانمایدۇ،  
پاك كىشىلهر ئۇنىڭدىن زېرىكىپ قالمایدۇ،  قۇرئان كۆپ تىالۋەت قىلىنىش بىلهن 

  ر.نومۇ -435توم  -2دېدى. دارمىي رىۋایهت قىلغان » كونىراپ كهتمهیدۇ 
سۇبھانهلالھ! قۇرئان ئوقىغان ئادەم ئۇنى قانچه كۆپ ئوقۇسۇن زېرىكىپ قالمایدۇ. 
ئهگهر ئۇ قۇرئاننى ھوزۇرى قهلب ۋە ئۆتكۈر تهپهككۇر بىلهن ئوقىسا ھهر ئوقىغاندا یېڭى 
مهنىلهر،  كۆپ پایدىالرغا ئېرىشىدۇ. قۇرئاننىڭ ئاجىیىباتلىرى تۈگىمهستۇر،  بۇ 

بىز توغرا یولغا باشالیدىغان ئاجابىي « ۇ ئىمان ئېیتقۇزىۋەتكهن. ئاجایىباتالر جىنالرنىم
  ئایهت. -2-1سۈرە جىن » قۇرئاننى ھهقىقهتهن ئاڭلىدۇق

جىنالر قۇرئاننى ئاڭالپال ئىمان كهلتۈردى. ھازىر كىشىلهر ئۆزلىرى دۈچ كهلگهن 
  مۇسىبهت ۋە كېسهللهرنى جىنالرغا دۆڭگهپ قۇیىۋاتىدۇ!!.

ننىڭ پهزىلىتى ھهققىدىكى ئایهت ۋە ھهدىسلهردىن تامچىدۇر. یۇقۇردىكىلهر قۇرئا
  قۇرئان ئوقۇشنىڭ قانداق پهزىلىتى بار؟

  قۇرئان ئوقۇشنىڭ پهزىلىتى ھهققىدىكى ھهدىسلهر
قۇرئان ئوقۇڭالر،  چۈنكى قۇرئان « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن: 

؛ 1871مۇسلىم » لۇپ كېلىدۇقۇرئان ئوقۇغۇچىالرغا شاپائهتچى بو  ، قىیامهت كۈنى
  نومۇر. -249توم  -5ئىمام ئهھمهد 

تۇققانلىرىڭىز ۋە سالىھ  -ئویالپ بېقىڭ : ئاتىڭىزمۇ،  ئانىڭىزمۇ،  ئورۇق
كىشىلهردىن ھېچكىم سىزگه شاپائهتچى بواللمایدىغان قىیامهت كۈنىدىكى 

  قۇرئان. قۇرئان نېمه دېگهن یاخشى شاپائهتچى ھه! -شاپائهتچىڭىز
قىیامهت كۈنى قۇرئان ۋە دۇنیادا قۇرئانغا « مبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:پهیغه
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ئهمهل قىلغۇچىالر كهلتۈرىلىدۇ،  سۈرە بهقهرە ۋە سۈرە ئال ئىمران ئۆزلىرىنى تىالۋەت 
؛ ئىمام 1873مۇسلىم » قىلغۇچىالرغا ھۆججهت بولۇپ،  ئۇالرنىڭ ئالدىغا چىقىدۇ

  نومۇر. -183توم  -4ئهھمهد 
سۈرە بهقهرە بىلهن سۈرە ئال ئىمران « بىر ھهدىسته مۇنداق دېیىلگهن:  یهنه

  ، قىیامهت كۈنى ئۆزلىرىنى ئوقۇپ تۇرغۇچىالرغا خۇددى ئىككى بولۇت ۋەیاكى سایه
 -1871مۇسلىم » یاكى ئىككى توپ قۇش بولۇپ كېلىپ ئۇالرغا ھۆججهت بولىدۇ

  نومۇر.
ىككى كىشىدىن باشقا ھېچقانداق ئ« پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن: 

  ، كىشىگه ھهسهت قىلىشقا بولمایدۇ. ئۇالرنىڭ بىرى ئالالھ قۇرئان ئاتا قىلغان
  ، دۇنیا بهرگهن -كۈندۈز ئوقۇپ تۇرغان ئادەم. یهنه بىرى ئالالھ مال -قۇرئاننى كېچه

بۇخارى » دۇنیاسىنى كېچه ۋە كۈندۈزلهردە سهدىقه قىلىپ تۇرغان ئادەمدۇر -مال
  نومۇر. -1936؛ تىرمىزى 1891؛ مۇسلىم 7529

قۇرسىقىدا قۇرئان ئایهتلىرىدىن « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:
كىم ئۆزىنىڭ خاراب  . »ھېچنىمه یوق ئادەم خۇددىي خاراب بولغان ئۆیگه ئوخشایدۇ

ىنى بولۇشىغا رازى بولسۇن؟ مۇسۇلمان ئادەمنىڭ قۇرئانسىز بىرەر كۈننى ئۆتكۈزۈۋىتىش
تهسهۋۋۇر قىلغىلى بوالمدۇ؟ ئهگهر شۇنداق بولۇپ قالسا،  ئۇنداق ئادەمنىڭ بۇ دىن 
بىلهن باغلىنىشى بارلىقىنى نېمه ئىسپاتالپ بېرەلهیدۇ؟ ئۇنىڭ موسۇلمانمهن دېگهن 

  نامىمۇ؟
كىمىكى ئالالھنىڭ كىتاۋىدىن بىر « پهیغهمبهر ئهلهیھسساالم مۇنداق دېگهن:

بىر یاخشىلىق بولىدۇ. بىر یاخشىلىق ئۆزىنىڭ ئون ھهرىپ ئوقىسا،  ئۇنىڭغا 
ھهسسىسىگه باراۋەر كېلىدۇ. ئهگهر مهن الم دېسهم بۇنىڭ ئۆزى بىر ھهرىپ بولىدۇ. 

» لېكىن ا( ئهلىف) بىر ھهرىپ،  ل ( الم) بىر ھهرىپ ۋە م ( مىیم ) بىر ھهرىپدۇر
  نومۇر. -2910تىرمىزى

ھهرىپ بار. دېمهك  19هن سۆزىدە ئالالھنىڭ بىسمىلله ھىررەھمانىررەھىیم دېگ
یاخشىلىق ( ئهجىر ) بار دېگهن گهپ. قۇرئاننىڭ تۆتتىن بىرىنى،   19بۇنىڭدا 

یېرىمىنى،  ھهممىسىنى تولۇق ئوقىسا قانچىلىك ساۋاب بولۇپ كېتهر؟ ئاددىي ھىساب 
مىڭ  700مىنۇت ئهتراپىدا بىر پارە ئوقىسىڭىز،   35بىلهن ھىسابلىغاندا،  ئهگهر سىز 

ھه! شۇنداقتىمۇ بىز قۇرئاندىن -اۋابقا ئېرىشسىز!! بۇ نېمه دېگهن كاتتا پهزىلهتس
  غاپىل قېلىۋاتىمىز؟

بىر جامائه كىشى ئالالھنىڭ ئۆیلىرى ( « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:
 -مهسجىدلهر) دىن بىرىگه یېغىلىپ،  ئالالھنىڭ كىتاۋىنى تىالۋەت قىلىپ،  ئۇنى ئۆز

ئۇالرنى پهرىشتىلهر قورشایدۇ، ئۇالرنىڭ ئۈستىگه خاتىرجهملىك   ، سهئارا ئۆگهن
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» یاغىدۇ،  ئۇالرنى رەھمهت ئورایدۇ،  ئالالھ ئۇالرنى یېنىدىكىلهرنىڭ قېشىدا یاد ئېتىدۇ
  نومۇر. -1455؛ ئهبۇ داۋۇد 6793مۇسلىم 

هلكى ئۆلىماالر بۇ پهزىلهت یالغۇز مهسجىدلهردىكى قۇرئان سورۇنلىرىنىال ئهمهس،  ب
مىنۇت یاكى  15ئۆیلهردىكى قۇرئان سورۇنلىرىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ دەیدۇ. كۈنىگه 

  مىنۇت قۇرئان ئوقۇشقا ۋاقىت ئاجرىتىشقا نېمه توسالغۇلۇق قىلىدۇ؟  30
ئالالھنىڭ ئهھلى ۋە  -قۇرئان ئهھلى« پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:

  نومۇر. -138توم  -3 ئىمام ئهھمهد» ئۇنىڭ خاس كىشىلىرىدۇر
قىیامهت كۈنى قارى قۇرئانغا : سهن « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:

قۇرئاننى خۇددى دۇنیادىكى ۋاقتىڭدا ئوقىغاندەك تهرتىل بىلهن ئوقۇ،  سېنىڭ ( 
؛ 1464ئهبۇ داۋۇد » جهننهتتىكى ) مهنزىلىڭ سهن ئوقۇپ توختىغان یهردە دېیىلىدۇ

  نومۇر. -192توم  -2ام ئهھمهد ؛ ئىم2914تىرمىزى 
جهننهت دەرىجىلىرىدىكى بۇ یۈكسهك ئورۇن ئالالھنىڭ كىتاۋىدىن یاد ئالغان 

دانه قىلىنىدۇ.  -مىقدارىچه بولىدۇ. جهننهتته قىرائهت ئالدىرماي تهرتىل بىلهن دانىمۇ
 -چۈنكى ئۇ یهردە ئالدىراش یوق. خۇددى بهزى كىشىلىرىمىز دۇنیادا قۇرئاننى ھاپىال

شاپىال ئوقۇپ قویغاندەك. ئادەملهرنىڭ ئىچىدىكى دەرىجىسى ئهڭ یۇقىرى،  
یادلىغان ۋە   ، جهننهتتىكى مهنزىلى ئهڭ یۈكسهك كىشىلهر قۇرئاننى كۆپ ئوقىغان

  ئۇنىڭغا ئهمهل قىلغانالردۇر. 
مانا بۇالر قۇرئان ئوقۇشنىڭ پهزىلىتى ھهققىدىكى ھهدىسلهر. ئهمدى قۇرئانغا قارىتا 

  هجبۇرىیهتلىرىمىز بارلىقى ھهققىدە توختىلىمىز.قانداق م
  قۇرئان ۋە مهجبۇرىیهتلىرىمىز

بىز مۇسۇلمانالر جامائهسىنىڭ زىممىمىزدە قۇرئاننىڭ ئولۇغ ھهققى بهلكى ھهقلىرى 
بارلىقى شهكسىزدۇر. بىز سۆزىمىزنى بۇ ھهقلهردىن بهش خىل ھهقنى سۆزلهشكه 

پ،  ئۇالرنى مۇھاپىزەت قىلىپ،  كۈندىلىك قىسقارتىمىز. ئهگهر بىز بۇ ھهقلهرنى تونۇ
  ھایاتىمىزغا تهتبىق قىلساق قانداق یاخشى بولغان بوالتتى ؟!

  بىرىنچى: قۇرئاننى كۆپ ئوقۇش ۋە كۈنىگه مۇقىم ۋەزىپه بهلگىلهش
ئۆمرىدە بىر قېتىم قۇرئاننى خهتمه قىلىپ باقمایدىغان مۇسۇلمانالردىن بارمۇ؟ 

یىتى چوڭ مۇسىبهت. سىزدىن سۇراپ باقاي: سىز قاچان ئهگهر بار دېیىلسه،  بۇ ناھا
قۇرئاننى خهتمه قىلغانلىقىڭزىنى ئهسلىیهلهمسىز؟ سىزنىڭ ئۆتكهن رامزاندا تامام 

ئۇندىن كىیىن سىز ئوقۇپ كېلىۋاتقان مۇسھهف ( قۇرئان)   ، قىلغان بولۇشىڭىزدىن
تكهن تۇزان بېسىپ كه -ڭىزنىڭ كىتاب جاھازىسىغا تىزىپ قویۇلۇپ،  چاڭ

بولۇشىدىن ئهنسىرەیمهن. بۇرادەر! قىیامهت كۈنى قۇرئاننىڭ سىزنىڭ ئۈستىڭىزدىن : 
مېنى تهرك ئهتكهن دەپ گۇۋاھلىق ئېیتىشىدىن ھهزەر ئهیلهڭ!! ئهگهر سىز كۈندىلىك 
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  ۋەزىپىڭىزنى ئوقىیالمىسىڭىز قانداق قىلسىز؟
الپ كېتهتتى. بىر ساھابىلهردىن بىر كىشى كۈندىلىك ۋەزىپىسىنى ئوقىیالمىسا یىغى

كۈنى ساھابىلهر ئۇنىڭ ئۆیىگه كىلىپ،  ئۇنىڭ ناھایىتى قاتتىق یىغالۋاتقانلىقىنى 
  دە ئۇنىڭدىن:-كۆرۈپتۇ

  بىرەر یېرىڭ ئاغرىۋاتامدۇ؟ دەپ سوراپتۇ. ئۇ : -
دەپتۇ.   ، ئۇنداق ئهمهس، بهلكى بىرەر یېرىم ئاغرىغاندىنمۇ بهتتهرراق ئىش بولدى -

  ئۇالر:
  ى،  ئهمىسه ؟ دەپ قایتۇرۇپ سوراپتۇ. ئۇ:نېمه بولد -
تۈنۈگۈن قۇرئاندىن كۈندىلىك ۋەزىپهمنى ئوقىیالمىدىم،  بۇنىڭغا بىر گۇناھلىق  -

  ئىش سهۋەب بولغان دەپتۇ. 
كۆپ كىشىلهر نۇرغۇن ۋاقتىلىرىنى گېزىت كۈرۈش بىلهن ئۆتكۈزىۋىتىدۇ.گېزىت 

ڭ كىتاۋى شۇنچىلىك سېتىۋىلىش ئۈچۈن ئالدىرىشىدۇ. نېمه ئۈچۈن ئالالھنى
  ئهھمىیهت بېرىشكه ئېرىشهلمهیدۇ؟ سىز قۇرئاننىڭ ساۋابدىن بىھاجهتمۇ؟.

بهزى كىشىلهر نۇرغۇن ۋاقىتلىرىنى ئهھمىیهتسىز نهرسىلهرنى ئویالش بىلهن 
ئۆتكۈزىدۇ.ئۇنىڭدىن نېمىشقا شۇنداق قىلىۋاتقانلىقى توغرىسىدا سۇئال سورالسا،  

ىمهن دەیدۇ. ئهجىبا بۇ بىچارە ئالالھنىڭ كىتاۋىنى قىلغىلى بىرەر ئىش تاپالمایۋات
  ئوقۇشنى ئۇنتۇپ قالغانمىدۇ؟

  ئابدۇلال ئىبنى ئۆمهر پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ یېنىغا كىلىپ:
ئى رەسۇلۇلالھ! قۇرئاننى قانچىلىك ۋاقىتتا ئوقۇپ تامام قىلسام بولىدۇ؟ دەپ  -

  سورىدى. پهیغهمبهر ئهلهیھسساالم ئۇنىڭغا:
  دېدى. ئابدۇلال ئىبنى ئۆمهر:» تتۇز كۈندەئو« -
ئوتتۇز كۈندە،  مهن ئۇنىڭدىن كۆپراق ئوقۇیاالیمهن دېدى. پهیغهمبهر  -

  ئهلهیھىسساالم:
  دېدى. ئۇ :» ئهمىسه یىگىرمه كۈندە تامام قىلغىن «  -
قۇۋۋەت بار دېدى. پهیغهمبهر  -مهندە بۇنىڭدىنمۇ كۆپراق ئوقۇغىدەك كۈچ -

  ئهلهیھىسساالم:
  دېدى. ئۇ :» ئهمىسه ئون كۈندە تامام قىلغىن «  -
  مهن بۇنىڭدىنمۇ كۆپراق ئوقۇیاالیمهن دېدى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم : -
  دېدى. ئۇ:» ئهمىسه بهش كۈندە تامام قىلغىن « -
ئى رەسۇلۇلالھ! مهن بۇنىڭدىنمۇ كۆپراق ئوقۇیاالیمهن دېدى. پهیغهمبهر  -

  ئهلهیھىسساالم:
دېدى » بۇنىڭدىن تۈۋەنلىۋىتىشكه بولمایدۇ  ، كۈندە تامام قىلغىن ئهمىسه ئۈچ« -
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ئۇنى   ، كىمىكى قۇرئاننى ئۈچ كۈندىن تۈۋەن ۋاقىت ئىچىدە تامام قىلسا« ۋە یهنه 
  نومۇر.  -164توم  -2دېدى. ئىمام ئهھمهد » چۈشىنهلمهیدۇ

ىر ب  ، ئهي ئهي سۈیۈملۈك مۇسۇلمان بۇرادەرلهر! مهزكۇر ھهدىسكه ئاساسهن
كۈندە  30مۇسۇلماننىڭ قۇرئاننى ئهڭ تۈۋەن بولغاندا ئۈچ كۈن،  ئهڭ ئۇزاق بولغاندا 

  بىر تامام قىلىشى كېرەك.
بىز ھازىرنىڭ ئۆزىدە ساھابىلهردەك بولۇشنىتهلهپ قىلمایمىز. ئهمما تهدرىجى 

كۈندىلىك ۋەزىپىسى یوق كىشى   ، شۇنداق بولۇشى كېرەك. قۇرئان ئوقۇمایدىغان
بهش سهھىپه،  ئاندىن یېرىم پارە،  ئۇندىن كىیىن بىر پارە ئوقۇپ  دەسلىۋىدە

كۆنسۇن. ئهگهر كىیىنچه ئىككى یاكى ئۈچ پارە ئوقىیالىسا،  بۇ ئۇنىڭغا نىسبهتهن كاتتا 
ھهقىقهتهن بىز یاخشى ئىش « نېمهت ۋە ئهجرىلىك ئىش بولغان بولىدۇ. 

  ئایهت. -30هھف سۈرە ك» قىلغۇچىالرنىڭ ئهجرىنى بىكار قىلىۋەتمهیمىز 
  ئىككىنچى: قۇرئاننى قىرائهت قىلىشنى ئۆگىنىش:

قۇرئاننى قىرائهت بىلهن ئوقۇشنى ئۆگىنىش تهس ئهمهس. نۇرغۇن كىشىلهر 
نېمه ئۈچۈن ئۇالرغا قۇرئاننى ئوقۇشنى   ، یۇ-ئىنگىلىزچه ۋە باشقا تىلالرنى ئۆگىنىدۇ

  ئۆگىنىش تهس كىلىدىكهن. 
ىزى ( یادالش) ئۈچۈن ئاسان قىلدۇق،  ئىبرەت ھهقىقهتهن بىز قۇرئاننى ھىپ« 

سىزگه ئوقۇشقا   ، ئایهت) دېیىلگهن قۇرئان -17سۈرە قهمهر » ( ئالغۇچى بارمۇ؟ 
  قىیىن كىلىۋاتامدۇ؟

ھهممه كىشىنىڭ بۇ سۇئالغا قانداق جاۋاب بېرىدىغانلىقىنى بىلىشى شهكسىز. 
ىلىرىڭالر قۇرئاننى سىلهرنىڭ یاخش« پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:

؛ ئىمام ئهھمهد 1452؛ ئهبۇ داۋۇد 5027بۇخارى » ئۆگهنگهن ۋە ئۆگهتكهن ئادەمدۇر 
  نومۇر. -58توم  -1

مۇسۇلمانالرنىڭ ئهڭ یاخشىسى قۇرئاننى ئۆگهنگهن ئادەم بولسا،  ئۇنى باشقىالرغا 
  ئۆگهتكهن ئادەم قانداق بوالر؟ !

قۇرئاننى ماھىرلىق بىلهن ئوقۇغۇچى ئادەم « پهیغهمبهر ئهلهیھسساالم مۇنداق دېگهن:
یاخشى،  ھۆرمهتلىك،  ئهلچى پهرىشتىلهر بىلهن بىرگه بولىدۇ. قۇرئاننى تهمتىرەپ،  

؛ مۇسلىم 4937بۇخارى » قىینىلىپ ئوقۇیدىغان ئادەمگه ئىككى ئهجر بېرىلىدۇ 
  نومۇر. -2904؛ تىرمىزى 1859

  قۇرئان ئۆگىنىش دېگهن نېمه؟
ېگهنلىك،  قۇرئاننى سوزىدىغان یهرلىرىنى سوزۇپ،  غۇننه قۇرئان ئۆگىنىش د

قىلىدىغان یهرلهردە غۇننه قىلىپ،  قهلقهله قىلىدىغان ئورۇنالردا قهلقهله قىلىپ 
تهجۋىدلىك ئوقۇشنى ئۆگىنىش دېگهنلىكتۇر. چۈنكى مۇسۇلماندىن قۇرئاننى 
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  دۇ. پهیغهمبرىمىز قانداق ئوقىغان بولسا،  شۇنداق ئوقۇش تهلهپ قىلىنى
  قۇرئاننى تهجۋىدىلىك ئوقۇشنى نهدە ئۆگىنىسىز؟

جاۋاب: بىرەر قارىنى ئۇستاز تۇتۇپ،  ئۇنىڭدىن مهسجىدته بولسا مهسجىدته یاكى 
ئاي كېتهر.  4-3ئۆیىڭىزگه تهكلىپ قىلىپ ۋە یاكى ئۆیىگه بېرىپ ئۆگىنىسز. بۇنىڭغا 

  ، دە-بىرگه بولىسىزئهلچى پهرىشتىلهر بىلهن   ، نهتىجىدە سىز یاخشى،  ھۆرمهتلىك
  ئالالھنىڭ ئالدىدىكى ئورنىڭىز یوقىرىالیدۇ. 

  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ساھابىلهرگه ئېیتتى:
 - قایسىڭالر ھهر كۈنى ئهتتىگهن بازارغا بېرىپ،  گۇناھ ئۆتكۈزمهي ۋە سىله« -

 . ؟» رەھمىنى ئۈزمهي ( تىلالشماي ) ئىككى چوڭ تۈگىگه ئېرىشىشنى یاقتۇرىدۇ 
  ىلهر بىردەك:ساھاب
ئى رەسۇلۇلالھ ! دېیشتى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم   ، ھهممىمىز یاقتۇرىمىز -

  ئېیتتى:
سېنىڭ مهسجىدكه بېىرپ قۇرئاندىن ئىككى ئایهت ئۆگهنگىنىڭ بازارغا بېرىپ «  -

 -1456؛ ئهبۇ داۋۇد 1870مۇسلىم » مۇنداق پایدا ئالغىنىڭدىن یاخشىدۇر  -مۇنداق
  نومۇر.

ۈگۈنكى دەۋرىدىكى ئۆلچهم بۇیىچه ھىسابلىغاندا،  ئىككى ئایهت دېمهك،  ب
مىڭ یۈەن پایدا تاپقاندىن ئهۋزەلراق. بۇ پهزىلهت  2000ئۆگىنىش ئهڭ تۈۋەن بولغاندا 

  ۋە كهرەمنى قایسىمىز بىلىمىز؟
  ئۈچىنچى: قۇرئان ئوقىغاندا تهسىرلىنىش:

لىنىشى،  ئۇنىڭ بىلهن موسۇلمان ئادەم قۇرئان ئوقىغان ۋاقتىدا ئۇنىڭدىن تهسىر
یۇغۇرۇلۇپ قهلبى تىتىرىشى ۋە قۇرئان ئوقۋاتقان شۇ پهیتته: قۇرئان ماڭا نازىل 

  قىلىنىۋاتىدۇ دېگهن ھىسسىیاتتا بولىشى كېرەك. 
مهشھۇر شائىر مۇھهممهد ئىقبال مۇنداق دېگهن: دادام ماڭا دائىم: ئوغلۇم قۇرئاننى 

قۇ دەیتتى. قۇرئانغا دەل مۇشۇنداق مۇئامىله خۇددى ساڭا نازىل بولۇۋاتقاندەك ھالدا ئو
  قىلغاندىال ئۇنىڭ ھاالۋىتىنى تېتىغىلى ۋە ئۇنىڭ ئولۇغلۇقىنى ھىس قىلغىلى بولىدۇ. 

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ قۇرئاندىن تهسىرلىنىش ھهققىدە بىزگه قانداق 
  مىسال قالدۇرغانلىقىغا بىر قاراپ باقایلى: 

  ھىسساالم ئابدۇلال ئىبنى مهسئۇدقا :بىر كۈنى پهیغهمبهر ئهلهی
دېدى. ئابدۇلال ئىبنى مهسئۇد پهیغهمبهر » ماڭا قۇرئان ئوقۇپ بهرگىن «  -

  ئهلهیھىسساالمغا:
ئى رەسۇلۇلالھ! سىلىگه مهن ئوقۇپ بېرىمهنمۇ؟ قۇرئان ئۆزلىرىگه نازىل قىلىنغان  -

  تۇرسا دېدى. پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۇنىڭغا:
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دېدى. » مهن قۇرئاننى باشقىالردىن ئاڭالشنى یاخىشى كۆرىمهن ھهقىقهتهن«  -
دە ئۇنىڭغا سۈرە -ئابدۇلال ئىبنى مهسئۇد مۇنداق دەیدۇ: شۇنىڭ بىلهن مهن ئولتۇردۇم

بىز ھهر بىر ئۇممهتتىن بىر « نىسانى ئوقۇپ بېرىشكه باشلىدىم. مهن ئوقۇپ : 
ا ( یهنى ئۇممىتىڭ ئىچىدىكى گۇۋاھچىنى كهلتۈرگهن ۋە ( ئى مۇھهممهد ) سېنى بۇالرغ

ئىمانسىزالرغا ۋە كاپىرالرغا ) گۇۋاھچى قىلىپ كهلتۈرگهن چېغىمىزدا ئۇالرنىڭ ھالى 
دېدى. مهن » بولدى قىلغىن « دېگهن ئایهتكه كهلگهندە،  ئۇ : » قانداق بولىدۇ ؟ 
؛ مۇسلىم 5049ئۇنىڭ كۆزلىرىدىن یاش ئېقىۋىتىپتۇ. بۇخارى   ، ئۇنىڭغا قارىسام

  نومۇر. – 3668؛ ئهبۇ داۋۇد 1864
سىزدىن سوراپ باقاي: سىز قۇرئان ئوقۇغان ۋاقتىڭىزدا بىرەر قېتىم یىغالپ 

  باققانمىدىڭىز؟
یهنه بىر ساھابه مۇنداق دەیدۇ: بىز پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم نامازدا تۇرۇپ 

  الیتتۇق.قىرائهت قىلسا،  ئۇنىڭدىن خۇددى قازان قایناۋاتقاندەك یىغلىغان ئاۋازنى ئاڭ
پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ تۇنجى شاگىرتى،  ھایاتى ۋە ئاخىرەتتىكى ھهمراھى 
ئهبۇبهكرى سىددىق رەزىیهلالھۇ ئهنھۇغا قاراڭ: پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم كېسىلى 

ئهبۇ بهكرىگه دەڭالر، ئۇ كىشىلهرگه :« قاتتىق ئېغىرالشقان ۋاقىتتا ئائىلىسىدىكىلهرگه 
دېگهن. ساھابىلهر بۇنىڭدىن ھهیران قالغاندەك » ئوقۇپ بهرسۇن ئىمام بولۇپ ناماز

بولۇشۇپ: ئى رەسۇلۇلالھ ! ئهبۇبهكرى كۆڭلى یۇمشاق ئادەم،  ئۇ قۇرئان ئوقىغاندا 
؛ ئهبۇ 940؛ مۇسلىم 664ئۆزىنى تۇتۇۋااللماي یىغالپ كېتىدۇ دېیىشكهن. بۇخارى 

  نومۇر. -412توم  -4؛ ئىمام ئهھمهد 232داۋۇد 
:« نى ئۆمهر رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ یولدا كېتىۋتىپ بىر ئادەمنىڭ سۈرە تۇردىكى بىر كۈ

شهكسىزكى،  پهرۋەردىگارىڭنىڭ ئازابى چوقۇم بولىدۇ،  ئۇنى ھېچنهرسه توسۇپ 
دېگهن ئایهتنى ئوقىۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ ھوشىدىن كېتىدۇ. ئادەملهر ئۇنى » قااللمایدۇ 

ئۇالر ئۇنى ئاغرىپ قالدى دەپ ئویالپ،  بىر ئاي كۆتۈرگهنچه ئۆیىگه ئهكىلىپ قویىدۇ. 
یوقالپ تۇرىدۇ. ھالبۇكى،  ئۇ كېسهل بولۇپ قالمىغان،  بهلكى ئالالھ دىن قاتتىق 
قورقىدىغانلىقى،  قىیامهت كۈنىنىڭ كاتتىلىقىنى ئېسىدە ساقلىغانلىقى ۋە ئالالھنىڭ 

ىك ئورۇن تۇتۇپ یېتىپ كاپىرالرنى قاتتىق ئازابالیدىغانلىقىنى بىلىدىغانلىقى سهۋەبل
  قالغان ئىدى. 

یهمهن ئهلچىلىرى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ یېنىغا كهلگهندە قۇرئاننى ئاڭالپ،  
یىغالپ كېتىشىدۇ. ئهبۇ بهكرى سىددىق رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ ئۇالرغا قاراپ: بىزمۇ 
ئىلگىرى شۇنداق ئىدۇق،  ھازىر قهلبىمىز قېتىپ كهتتى دەیدۇ. سۇبھانهلالھ! 
ئهبۇبهكرى سىددىق رەزىیهلالھۇ ئهنھۇنىڭ قهلبىمىز قېتىپ كهتتى دەۋاتقانلىقىنى 

  ئاڭلىدىڭىزمۇ؟ ئهمدى بىز ئۆزىمىزنى نېمه دېسهك بوالر؟ 
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ئۇبباد ئىبنى بهشىر رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ بىر كېچىسى ئهممار ئىبنى یاسىر رەزىیهلالھۇ 
ەتته تۇرغاچ ناماز ئوقۇشقا ئهنھۇ بىلهن مۇسۇلمانالرنى كۆزۇتۇشكه قویۇلدى.ئۇ كۈز

باشلىدى. دۈشمهن تهرەپتىن بىر ئادەم كېلىپ،  ئۇنىڭغا ئوقیا بىلهن ئوق ئاتتى. ئوق 
ئۇنىڭ مۈرىسىگه تهگدى. ئۇ مۈرىسىدىكى ئوقنى ئېلىۋىتىپ،  نامازنى 
داۋامالشتۇرىۋەردى ئۇ قۇرئاننىڭ لهززىتى بىلهن مهست بولۇپ كهتكهندى.. ھېلىقى 

نه ئوق ئاتتى. ئوق یهنه ئۇنىڭ مۈرىسىگه تهگدى. ئۇ ئوقنى ئېلىۋىتىپ،  كاپىر ئۇنىڭغا یه
نامىزىنى داۋامالشتۇرىۋەردى. ئۇ كاپىر ئۈچىنچى قېتىم ئوق ئاتتى. ئوق یهنىال ئۇنىڭ 
مۈرىسىگه تهگىدى. ئۇبباد یارىسىنىڭ ئېغىرلىقى ۋە كۆپ قان چىقىپ كهتكهنلىكى 

امازدىن پارىغ بولۇپ ئهممارنى ئویغاتتى. سهۋەبلىك روكۇ قىلىپ سهجدىگه باردى. ئۇ ن
ئهممار ئهھۋالنى ئۇقۇپ ئۇنىڭغا :نېمىشقا مېنى ساڭا بىرىنچى قېتىم ئوق تهككهن 
ۋاقىتتا ئویغاتمىدىڭ؟ دەپ سورىغاندا،  ئۇ : مهن شۇ چاغدا بىر سۈرىنى ئوقىۋاتقان 

لىش بولۇپ،  ئۇنى ئوتتۇرىدىن ئۈزۈپ قویۇشنى یاقتۇرمىدىم،  جېنىمدىن ئایرى
  چوقۇمكى ئۇ سۈرىنى تهرك ئېتىشتىن سۈیۈملۈكراق ئىدى دېدى. 

قایسى بىرىمىز قۇرئاننىڭ لهززىتى ۋە ھاالۋىتىنى ھىس قىلىپ باقتۇق. قایسى 
بىرىمىز نامىزىدا بهش سهھىپه ئوقۇشنى نىیهت قىلىپ،  قۇرئاننىڭ ھاالۋىتىگه 

پ،  قۇرئاندىن ئۇنىڭدىن كۆپراق ئوقۇ  ، بهرداشلىق بىرىشكه تاقىتى یهتمهي
  بهھرىلىنىپ باققان ۋە ئالالھ بىلهن مۇڭدىشىپ كۆرگهن؟ 

بىز سىلهرگه سىلهرنىڭ « ئهھنهف ئىبنى قهیس ئالالھنىڭ سۈرە ئهنبىیادىكى : 
دېگهن » ئهھۋالىڭالر سۆزلهنگهن كىتابنى نازىل قىلدۇق،  ئهقىل یۈرگۈزمهمسىلهر؟ 

بۈگۈن « ئۆزەمگه  -دە ئۆز -پ قارایمهنئایهتنى دائىم ئوقۇیتتى ۋە : مهن قۇرئاننى ئېچى
دەیمهن،  دەیتتى. ئۇ قۇرئان تىالۋەت » رەببىم ماڭا نېمىنى ئهسلىتىدىكىن 

ھهقىقهتهن مۇناپىقالر جهھهننهمنىڭ ئهڭ تۈۋەن :« سۈرە نىسادىكى   ، قىلىۋىتىپ
مهن مۇناپىقالرنىڭ جۈملىسىدىن « دېگهن ئایهتنى ئوقىسا: » قاتلىمىغا تاشلىنىدۇ 

پهقهت ئالالھ یاد ئېتىلسه دىللىرىدە قورقۇنچ :« دەیتتى. سۈرە ئهنفالدىكى » هسئهم
پهیدا بولىدىغان،  ئالالھنىڭ ئایهتلىرى تىالۋەت قىلىنسا ئىمانى كۈچىیىدىغان،  

دېگهن » پهرۋەردىگارىغا تهۋەككۇل قىلىدىغان كىشىلهرال ( كامىل ) مۆمىنلهردۇر 
هن ھالدا : مهن بۇنداق ئهمهس دەیتتى. سۈرە نادامهت چهكك  ، ئایهتنى ئوقىغاندا

یهنه بىر قىسىم كىشىلهر گۇناھلىرىنى ئېتراپ قىلدى،  ئۇالر یاخشى :« تهۋبىدىكى 
ئىشقا یامان ئىشنى ئارالشتۇرۇپ قویدى،  ئالالھنىڭ ئۇالرنىڭ تهۋبىسىنى قوبۇل 

اق دېگهن ئایىتىنى ئوقىغاندا : شۇنداق،  مهن مۇشۇند» قىلىشى ئۈمىدلىكتۇر 
  كىشىلهرنىڭ جۈملىسىدىن،  مۇشۇنداق كىشىلهرنىڭ جۈملىسىدىن دەیتتى. 

بۇ تابىئىننىڭ قۇرئاندىن قانداق تهسىر قوبۇل قىلىدىغانلىقىنى كۆردىڭىزمۇ؟ 
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مۇئامىلىسى مۇشۇنداق بولۇشى كېرەك.  –مۇسۇلماننىڭ قۇرئان بىلهن بولغان ئهدەپ 
ن باشالنغان ئایهتلهرنى ئوقىغاندا یاكى دېگهن كهلىمه بىله» ئى مۆمىنلهر « قۇرئاندىكى 

ئاڭلىغاندا قولىقىڭنى دىڭ تۇت،  ئۇنىڭدا سهن بۇیرۇلىدىغان بىر یاخشى ئىش یاكى 
  سهن چهكلىنىدىغان بىر یامان ئىش بار.

  ، كىشىلهرنىڭ قۇرئاندىن تهسىرلىنىشى ئوخشاش ئهمهس. بۇ نوقتىنى رامزان ئېیىدا
ھىس قىلىمىز. ئۇالردىن بهزىلهر قۇرئاندىن بولۇپمۇ تهھهججۇد نامىزىدا روشهن 

تهسىرلىنىدۇ. ئهمما یىغلىمایدۇ. بهزىلهر ھهم تهسىرلهنمهیدۇ ھهم یىغلىمایدۇ. 
ئهجهبكى سىز ئهرەبلهردىن بولمىغان باشقا مىللهت مۇسۇلمان كىشىلىرىنىڭ قۇرئاننى 

الىغان ئاڭلىمایال یىغالپ كېتىدىغانلىقىنى كۆرۈپ قالىسىز. بۇ ئالالھ خ -ئاڭال
  كىشىلهرگه ئاتا قىلىدىغان پهزلىدۇر.

قهلىب قاتتىقالشقاندا قۇرئاندىن تهسىرلهنمهیدۇ. ئالالھ قۇرئاندا یهھۇدىیالر ھهققىدە 
ئى یهھۇدىیالر جامائهسى ) شۇنىڭدىن كىیىن دىللىرىڭالر قېتىپ « ( مۇنداق دەیدۇ: 

ارىسىدا ئىچىدىن ( سۇ كهتتى،  تاشتهك یاكى تاشتىنمۇ قاتتىق قېتىپ كهتتى. تاشالر ئ
ئېتىلىپ چىقىپ ) ئېرىقالر ھاسىل بولىدىغانلىرىمۇ بار،  یېرىلىپ ئارىسىدىن سۇ 
چىقىدىغانلىرىمۇ بار،  ئالالھدىن قورقۇپ ( تاغ چوققىلىرىدىن ) دومىالپ 
چۈشىدىغانلىرىمۇ بار ( دېمهك،  تاش یۇمشایدۇ،  سىلهرنىڭ دىللىرىڭالر بولسا 

سۈرە » ئالالھ قىلمىشىڭالردىن غاپىل ئهمهستۇر   ، هنمهیدۇ )یۇمىشىمایدۇ ۋە تهسىرل
  ئایهت. -74بهقهرە 

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بىزنىڭ دىللىرىمىزنى تهسۋىرلهپ بهرگهندەكال مۇنداق 
قۇرئان بهزى قهۋملهرنىڭ دىللىرىدا چىرىپ كېتىدۇ،  ئۇالر قۇرئاننى :« دېگهن 

،  ئهگهر ئۇالر ( ئالالھ بۇیرۇغان ئىشنى ئوقۇیدۇ،  ئۇنىڭدىن لهززەت ئااللمایدۇ
قىلىشتىن ) ئاجىز كهلسه،  ( بىز خالىغان نهرسىمىزگه ) ئېرىشىمىز دەیدۇ. یامان 

 -439توم  -2دارمىي » ئىش قىلىپ قالسا : ئالالھ بىزگه مهغپىرەت قىلىدۇ دەیدۇ 
  نومۇر. 

  تۆتىنچى : قۇرئان ئایهتلىرىنى ئویلىنىش:
ك مهجبۇرىیهتنى سۆزلهپ ئۆتتۇق. تۈۋەندىكى تۆتىنچى بىز یوقۇردا ئۈچ تۈرلۈ

كهرەمى  -مهجبۇرىیهت قۇرئاننى پىكىر یۈرگۈزۈش بىلهن ئوقۇش. ئالالھنىڭ پهزلى
ئارقىلىق قۇرئان روشهن، ئاسان ۋە ئوچۇق ئهرەپ تىلىدا نازىل قىلىندى. مهسىلهن: 

لالھنىڭ غهیىبنىڭ خهزىنىلىرى ئا«ئالالھنىڭ مۇنۇ ئایىتىنى ئاڭالپ بېقىڭ: 
دېڭىزدىكى نهرسىلهرنىڭ   ، دەرگاھىدادۇر،  ئۇنى پهقهتال ئالالھ بىلىدۇ،  قورۇقلۇقتىكى

ھهممىسىنى ئالالھ بىلىدۇ. ( دەرەختىن) تۆكۈلگهن یاپراقتىن ئالالھ بىلمهیدىغان 
بىرەرسىمۇ یوق،  مهیلى قاراڭغۇ یهر ئاستىدىكى بىرەر دانه ئۇرۇق بولسۇن،  مهیلى ھۆل 
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نهرسىلهر بولسۇن ھهممىسى ( ئالالھغا مهلۇم بولۇپ ) لهۋھۇلمهھپۇزدا یاكى قورۇق 
  ئایهت. -59سۈرە ئهنئام » یېزىقلىقتۇر 

ئالالھنىڭ ئىلمىنىڭ ھهممىنى ئىھاته قىلىدىغانلىقىنى روشهن بایان قىلىپ 
ئاشكارە دەلىل بوالالیدىغان بىر ئایهت!! كىمىكى بۇ ئایهتنى ئوقۇسا،    ، بېرىدىغان

ڭ كاتتىلىقى ۋە قۇدرىتىنى ھىس قىلىشى زۈرۈر. ئۇنداق بولماي ئهكسىچه ئالالھنى
بولۇپ قالسا،  ئۇنداق ئادەم شۇنى بېلىۋالسا بولىدۇكى ئۇ بۇ ئایهت ئۈستىدە ئویلىنىپ 

  باقمىغان ھهم ئۇنى غاپىل،  بىخهۋەر قهلب بىلهن ئوقۇپال ئۆتكهن.
شۈبھىسىزكى بۇ ئۇنىڭ  -شهككىمىكى قۇرئاننى پىكىر یۈرگۈزمهیال ئوقىغان بولسا،  

ئۇالر قۇرئان توغرۇلۇق « قهلبىگه قولۇپ سېلىنغانلىقنىڭ دەلىلى. ئالالھ مۇنداق دەیدۇ:
» پىكىر قىلمامدۇ؟ بهلكى ئۇالرنىڭ دىللىرىدا قولۇپ بار ( شۇڭا ئۇالر چۈشهنمهیدۇ) 

  ئایهت.  -24سۈرە مۇھهممهد 
نى نازىل قىلدى،  ( پاساھهتته،  ئالالھ سۆزلهرنىڭ ئهڭ چىرایلىقى بولغان قۇرئان« 

نهسىھهتلهر،   -باالغهتته ) ئۇنىڭ بهزىسى بهزىسىگه ئوخشاپ كېتىدۇ،  ( ۋەز
ئهھكامالر،  قىسسهلهر ) ئۇنىڭدا تهكرارلىنىدۇ،  ( قۇرئاندىكى ئازاب ئایهتلىرى 
تىالۋەت قىلىنغان چاغدا ) پهرۋەردىگارىدىن قورقۇدىغان كىشىلهرنىڭ بهدەنلىرى 

  ، دۇ،  ئاندىن ئالالھنىڭ زىكرى ئۈچۈن ( یهنى ئالالھنىڭ رەھمىتىتىتىرەی
ئۇالرنىڭ بهدەنلىرى ۋە   ، مهغفىرەتىگه دائىر ئایهتلهر تىالۋەت قىلىنغان چاغدا )

  ئایهت. -23سۈرە زۇمهر» دىللىرى یۇمشاپ ( ئارام تاپىدۇ ) 
چچه خىل قۇرئاننى پىكىر یۈرگۈزۈش بىلهن ئوقۇشقا یاردىمى تېگىدىغان بىر نه

ئۇسۇل بار بولۇپ،  بۇالردىن بىر گۇڭگا بولۇپ قالغان سۆز مهناالرنى 
ئىبنى « ئایدىڭالشتۇرۇۋىلىش ئۈچۈن تهپسىر كىتابلىرىنى ئوقۇشتۇر. ئادەتته تهپسىر 

نى ئوقۇشتىن باشالش كېرەك. چۈنكى ئۇ چۈشىنىشلىك،  ئىشهنچىلىك ۋە » كهسىر 
نى » فىي زەاللىل قۇرئان « ىنهي دېسىڭىز ئاسان تهپسىردۇر. تېخىمۇ چوڭقۇرراق چۈش

  ئوقۇڭ.
  بهشىنچى: قۇرئاندىن یادلىغان سۈرىلهرنى تهكرارالپ تورۇش:

مۇسۇلمان كىشىنىڭ قۇرئاننى یادالپ بولۇپ ئۇنتۇپ قېلىشى توغرا ئهمهس. 
یادالشقا یاردىمى تېگىدىغان ۋاستىلهرنىڭ بىرى كۆپ تهكرار قىلىش،  یادلىغانلىرىنى 

  ۇپمۇ كېچه نامازلىرىدا ئوقۇشتۇر.نامازدا بول
ماڭا ئۇممىتىمنىڭ گۇناھلىرى « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:

كۆرسىتىلدى. مهن ( بۇ گۇناھالر ئىچىدە ) قۇرئاندىن بىر سۈرە یاكى بىر ئایهت 
بېرىلگهن ئاندىن ئۇنى ئۇنتۇپ قالغان ئادەمنىڭ گۇناھىدىنمۇ چوڭراق بىر گۇناھنى 

  نومۇر. -1916؛ تىرمىزى 461ئهبۇداۋۇد » ىدىم كۆرۈپ باقم



comwww.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo. 

599 
 

مانا بۇ پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ قۇرئاننى یادالپ بولۇپ ئۇنىڭغا جىددىي 
ئهھمىیهت بهرمهي،  ئۇنتۇپ قالغان ئادەمگه قىلغان ئاگاھالندۇرۇشى ۋە ئاخىرەتته 

  ى.ئۇنىڭ ئورنىنىڭ مۈشكۈل ئهھۋالدا قالىدىغانلىقىنى ئاشكارە بایان قىلىش
قۇرئاننى دائىم ئوقۇپ تۇرۇڭالر،  « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:

مۇھهممهدنىڭ جېنى ئۇنىڭ ئىلكىدە بولغان زاتنىڭ نامى بىلهن قهسهمكى،  قۇرئان 
؛ ئىمام 1841؛ مۇسلىم 5033بۇخارى » باغالپ قویغان تۆگىدىنمۇ بهكراق قاچىدۇ 

  نومۇر -397توم  -4ئهھمهد 
مىغان یاكى یادالشنى خاالیدىغانالرنىڭ سۈرە ناستىن باشالپ یادلىشى قۇرئان یادلى

قوالیلىقتۇر. سىز ئوقىغان یاكى یادلىغان سۈرە ئایهتلهرنى تهپسىرلىرى بىلهن قوشۇپ 
چۈنكى ئۇنىڭ تهپسىرىنى بىلىش  . ھه! -چۈشىنىپ ئوقىسڭىز قانداق یاخشى

ادىغا كېلىشكه یاردەم یادلىغان نهرسىلهرنى ئېسىدە چىڭ ساقالش ۋە دەرھال ی
بېرىدىغان مۇھىم ۋاستىدۇر. مېنىڭ سىزگه قىلىدىغان نهسىھىتىم یادلىغان سۈرىلهرنى 

  كېچه نامىزىدا ئوقۇشقا قاتتىق ئهھمىیهت بېرىڭ.
  ئالتىنچى: قۇرئانغا ئهمهل قىلىش:

ئۇنىڭغا ئهمهل قىلىش  -مۇسۇلماننىڭ قۇرئان ئالدىدىكى مهجبۇرىیهتلىرىنىڭ بىرى
  رۇلغان ئىشالرنى قىلىش،  چهكلهنگهن ئىشالردىن ئۆزىنى تارتىشتۇر.یهنى بۇی

قۇرئان سېنىڭ مهنپهئهتىڭ یاكى زىیان « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:
توم  -5؛ ئىمام ئهھمهد 2436؛ نىسائى 280ئىبنى ماججه » تارتىشىڭغا ھۆججهتتۇر 

  نومۇر. -343
یھىسساالمنىڭ ئهخالقى قۇرئان ئىىد. ئۇ یادىڭىزدا بولسۇنكى،  پهیغهمبهر ئهله

  قۇرئاندىكى ئهھكامالرنى ئۆز ئهمىلىیتىگه تهتبىقالشقا ناھایىتى ئهھمىیهت بېرەتتى.
ئۆمهر رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ سۈرە بهقهرەنى سهككىز یىلدا یادلىغان. چۈنكى ئۇ ئىلىم 

  بىلهن ئهمهلنى بىرلهشتۈرۈشكه ناھایىتى ئهھمىیهت بىرەتتى. 
ئایهت  10ئىبنى مهسئۇد رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دېگهن: بىز قۇرئاندىن ئابدۇلال 

ئۆگهنسهك،  بىز شۇ ئایهتنى ئهمىلیتىمىزگه ئایالندۇرمىغىچه باشقا ئایهتلهرنى 
  ئۆگهنمهي تۇراتتۇق،  بىز ئىلىم بىلهن ئهمهلنى بىرگه ئۆگهنگهن.

شۇ بۇیىچه   چۈنكى ساھابىلهر قۇرئان ئایهتلىرىنىڭ مهنالىرىنى چۈشىنىپ،
تۇرمۇش كهچۈرەتتى. ئۇالر ئالالھغا ئىتائهت قىلىشقا،  چهكلهنگهن ئىشالردىن یېنىشقا 
ئالدىرىشاتتى. ھاراق ئىچشنى چهكلىگهن ئایهت نازىل بولغاندا،  مۇسۇلمانالر 
ئۆیلىرىدىكى ھاراق كومزەكلىرىنى چېقىپ تاشلىغان،  مهدىنىنىڭ كوچىلىرى ھاراق 

دى. ئۇالر: ئى پهرۋەردىگارىمىز! بىز سهن چهكلىگهن ئىشتىن بىلهن تولۇپ كهتكهن ئى
قول ئۈزدۇق،  دېیىشتى. ھىجاب ئایىتى نازىل بولغاندىمۇ،  ئهھۋال یۇقىرقىدەك بولدى. 
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ئهنسارىي ئایالالر تىزلىكته كىیىملىرىنى ئالالھ بۇیرۇغاندەك ھىجابقا ئۆزگهرتتى. زاكات 
ازىل بولغاندىمۇ ئهھۋال شۇنداق بولدى. بېرىش ۋە سهدىقه قىلىش ھهققىدىكى ئایهت ن

یاخشى كۆرگهن نهرسهڭالردىن « مهسىلهن: ئالالھ تائاالنىڭ ئال ئىمران سۈرىسىدىكى 
دېگهن » سهدىقه قىلمۇغۇچه ھهرگىز یاخشىلىققا ( یهنى جهننهتكه ) ئېرىشهلمهیسىلهر 

رایلىق ۋە ئهڭ سۈزى نازىل بولغاندا،  ئهبۇ دەردائ رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ ئۆزىنىڭ ئهڭ چى
یاخشى كۆرىدىغان بېغىنى سهدىقه قىلىپ بېرىۋەتكهن. بىز بىلهن ساھابىلهر 
ئوتتۇرىسىدىكى پهرىق شۇكى،  ئۇالر قۇرئاننى ئهمهل قىلىش ۋە ئهمىلىیتىگه 
ئایالندۇرۇش ئۈچۈن ئۆگىنهتتى. ئهپسۇسلىنارلىقى،  بىز قۇرئاننى ئاڭالش ۋە 

ۋاتىمىز. ھازىرقى كىشىلهرنىڭ قۇرئان ئۇنىڭدىن ئهجهبلىنىش ئۈچۈن پایدىلىنى
  ئالدىدىكى مهجبۇرىیهتلىرىگه كۆڭۈل بۆلىشى تۇلىمۇ سۇس بولماقتا.

ئى پهرۋەردىگارىم! شۈبھىسىزكى مېنىڭ قهۋمىم « پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ : 
ئایهت) دېگهن سۈزى  -30سۈرە فۇرقان » ( بۇ قۇرئاننى تاشالندۇق قىلىپ قویدى 

  غان ئادەمنىڭ ئاقىۋىتىگه ۋاي.تهتبىقلىنىپ قال
پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ سىزنىڭ ئۈستىڭىزدىن پهرۋەردىگارىڭىز،  
یاراتقۇچىڭىز ۋە سىزگه رىزىق بهرگۈچى بولغان ئالالھقا شىكایهت قىلىشىنى 

  یاقتۇرامسىز؟ ئۇنىڭغا تاقهت قىلىپ تۇراالمسىز؟
  قۇرئاننى قانداق چۈشىنىمىز؟

قۇرئان ئهرەب تىلىدا نازىل بولغان. شۇڭالشقا قىیامهت كۈنى ئالالھنىڭ پهزلى بىلهن 
 –قۇرئان ھهققىدە ئهڭ قاتتىق ھىساب ئېلىنىدىغانالر ئهرەبلهر بولىدۇ. ئهرەب تىلى 

جهننهت ئهھلىنىڭ تىلى. ئهرەب تىلىنىڭ سۆزى بایلىقى ئىنتایىن مول بولۇپ،  تۈپ 
مىڭ ئهتراپىدا.  20ران مىڭدىن ئاشىدۇ. ئىنگىلىز تىلىدا بولسا ئا 50سۆزلهر 

گه  12مهسىلهن: یاخشى كۆرۈش دېگهن ئىبارە ئىنگىلىز تىلىدا ئهڭ كۆپ بولغاندا 
  كىچه تۈرلىنىدۇ.  45تىن  40تۈرلىنىدۇ. ئهرەب تىلىدا 

مهلۇمكى،  ئهرەب تىلى قۇرئان ئارقىلىق كۆپ پایدىغا ئېرىشكهن. ئهگهر قۇرئان 
قۇلۇش گىردابىغا بېرىپ قالغان بوالتتى. ئهرەب بولمىغان بولسا بۇ تىل یۇقالغان یاكى یو

تىلىنىڭ تهرەققى قىلىپ گۈللىنىشىنى،  یېڭىلىنىشىنى ۋە ھایاتى كۈچىنى ساقالپ 
قالغىنى یهنىال قۇرئاندۇر. یاۋرۇپادىكى تىلالرنىڭ ئهسلى التىن تىلى ئىكهنلىكى 

ىگه بۆلۈنۈپ ھهممىگه ئایان. لېكىن یاۋرۇپادىكى دۆلهتلهرنىڭ پارچىلىنىپ بىر نهچچ
كېتىشى بىلهن فىرانسۇز تىلى،  گىرمان تىلى،  پورتۇگال تىلى ۋە ئىسپان تىلىگه 
ئوخشاش نهچچه ئون خىل یېڭى تىلالر پهیدا بولدى. تۈركىي تىل سېستىمىسىدىكى 
خهلقلهرنىڭ ئهھۋالىمۇ خۇددى التىن تىل سېستىمىسىدىكلهرنىڭكىگه ئوخشاش 

بىرىگه ئوخشىشىپ كهتسىمۇ،  ئۇالرنى باغالپ  -بولدى. بۇ تىلالرنىڭ ھهممىسى بىر
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تۇرىدىغان بىر ئاساس یوق. بىراق،  ئهرەب تىلى قۇرئاننىڭ مهڭگۈلۈكلىكى بىلهن 
ساقلىنىپ قالدى. گهرچه ھهر خىل شىۋىلهر بار بولسىمۇ،  سىز ئۆلچهملىك ئهدەبىي 

ان ئهرەب تىلىدا سۆزلىسىڭىز،  دۇنیانىڭ ھهر قانداق یېرىدىكى ئهرەب مۇسۇلم
قېرىندىشىڭىز سۆزىىڭىزنى چۈشىنهلهیدۇ. شۇنداق بولغان ئىكهن بىز مۇسۇلمانلىق 
سۈپىتىمىز بىلهن ئهرەب تىلىنى یاخشى ئۆگىنىشىمىز،  شۇ ئارقىلىق قۇرئاننى 
چۈشىنهلهیدىغان ئاڭلىق،  ئىلمىي بولغان،  ئىسالم مهدەنىیتىنى بىلىپ ئۆزىىمىزنىڭ 

ىمىز كېرەك. ھهرگىزمۇ باشقا چهتئهل تىللىرىنى چوڭ ھایاتىغا تهتبىقلىیاالیدىغان بولۇش
بىلىپ،  قۇرئان تىلى بولغان ئهرەب تىلىنى ئۆگىنىشنى تاشالپ قویماسلىقىمىز 
كېرەك. بۇنداق بولۇپ قالسا،  بۇ بىر مۇسۇلمان ئۈچۈن ئهپسۇسلىنارلىق ئىش بولغان 

  بولىدۇ.
  قۇرئان كهرىمنىڭ ئوق مهركهزلىرى

ساسىي ئوق مهركىزى بولۇپ،  قۇرئان كهرىمدىكى قۇرئان كهرىمنىڭ بهش ئا
  مهزمۇنالر بۇ مهركهزلهرنى ئاساس قىلغان ھالدا دەۋر قىلىدۇ. ئۇالر تۈۋەندىكىچه:

سۈپهتلىرىنى،   -بىرىنچى مهركهز: ئالالھنى تونۇش؛ یهنى ئالالھنىڭ ئىسىم
ن قانداق قۇدرىتىنى،  پادىشاھلىقىنى،  ئۇنى قانداق یاخشى كۆرۈش ۋە ئۇنىڭ غهزىۋىدى

  قورقۇش قاتارلىقالرنى تونۇش.
قۇرئان كهرىمدىكى یۈزلىگهن ئایهتلهردە ئالالھنىڭ قۇدرىتى سۆزلهنگهن. ئادەتته 
ئایهتلهر شۇ ئایهتتىكى كۆزلهنگهن مهنانى كۈچهیتىدىغان ئالالھنىڭ گۈزەل 

  ئىسىملىرىدىن بىر یاكى بىر نهچچه ئىسىم بىلهن ئاخىرالشتۇرۇلغان. 
  ز: ھایاتى دۇنیادىكى مهۋجۇدلىقىڭىزنىڭ سهۋەبىنى تونۇش.ئىككىنچى مهركه

قانداق یارىتىلدىڭىز،  قانداق ئۆسۈپ یېتىلدىڭىز،  كائىنات قانداق باشالنغان؟ 
قۇرئاندا ئادەم   ، بىزنىڭ بۇ نوقتىنى ئۇبدان ئېسىمىزدە ساقلىشىمىز ئۈچۈن

  ئهلهیھىسساالمنىڭ قىسسىسى ئون نهچچه قېتىم تهكرارالنغان.
ئېھسانىنى  -نىچى مهركهز: ئالالھنىڭ نېمهتلىرى ۋە بىزگه قىلغان پهزلىئۈچى
  تونۇش.

ئالالھنىڭ بهندىلهرگه ئاتا قىلغان نېمهتلىرى ۋە پهزلىنى بایان قىلىپ بېرىدىغان 
 -ئېھسانى ھهقىقهتهنمۇ سان -ئایهتلهرمۇ ئىنتایىن كۆپ. ئالالھنىڭ پهزلى

  ساناقسىزدۇر.
  ۆز تهقدىرى ۋە بارىدىغان نىشانىنى تونۇش.تۆتىنچى مهركهز: ئىنساننىڭ ئ

بۇ ھهقته قۇرئاندا جهننهت،  دوزاخ،  ھېساب بېرىش،  سىرات ۋە مىزان ھهققىدىكى 
  ئایهتلهر نازىل بولغان.

  بهشىنچى مهركهز: ئىنسان ھایاتىنى ئىسالھ قىلىش.



comwww.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo. 

602 
 

بۇ توغرىسىدا قۇرئاندا شهرئىي ھۆكۈملهر،  ئهخالقالر،  پهیغهمبهرلهرنىڭ 
لىرى ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ئىنسان ھایاتىنى مۇكهممهللهشتۈرىدىغان ۋاستىلهر قىسسى

  ھهققىدىكى ئایهتلهر نازىل بولغان.
ھهممىگه ئایانكى،  ئىسالم شهرىئىتى ۋە ئۇنىڭ ھۆكۈملىرى ھهر قانداق زامان ۋە 
ماكانغا ماس كىلىدۇ. ئىسالم شهرىئىتىنىڭ غایىسى بهش بولۇپ،  ئۇالر: دىننى،  

  ،  نهسىلنى،  ئىقتىسادنى ۋە ئهقىلنى مۇھاپىزەت قىلىشتۇر. ئابروینى
ئىشرەتلىك تۇرمۇش كهچۇرىۋاتىدۇ. ئۇ یارىتىلىشىدىكى  -ھازىر غهرب ئهیىش

غایىنى ئۇقمایدۇ. شۇڭالشقا ئۇنىڭ ھهركهتلىرىنى كۈزىتىپ تۇرغۇچى یوق. مۇنداقچه 
مایدۇ. گهرچه ئۇ ئېیتساق،  ئۇ ئالالھنىڭ ئۇنى كۈزىتىپ تۇرغانلىقىغا پهرۋا قىل

مهن ئىنسانالر « پهرۋەردىگارىنى،  یارتقۇچىسىنى ئېتراپ قىلسىمۇ. ئۇنىڭغا ئالالھنىڭ 
ئېیتقىنكى،  «   ، »ۋە جىنالرنى پهقهت ماڭا ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن یاراتتىم 

ھهقىقهتهن مىنىڭ نامىزىم،  قۇربانىقىم،  ھایاتىم ۋە ماماتىم ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى 
  دېگهن سۆزلىرىنى تهتبىقلىغىلى بولمایدۇ.» ئۈچۈندۇر  ئالالھ

  قۇرئان كهرىمنىڭ ھهممىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئاالھىدىلىكلىرىدىن:
بىز كىتابتا ( یهنى قۇرئاندا ) ھېچ نهرسىنى كهم « ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ:

هندۈرۈپ بىز ساڭا كىتابنى ( یهنى قۇرئاننى ) ھهممه نهرسىنى چۈش«   ، »قویمىدۇق 
ھىدایهت،  رەھمهت،  مۇسۇلمانالرغا مهڭگۈلۈك سائادەت بىلهن   ، بېرىدىغان

  ئایهت. -89سۈرە نهھل ». خۇشخهۋەر یهتكۈزىدىغان قىلىپ نازىل قىلدۇق 
قۇرئان كهرىم مۇسۇلمانالر كۈندىلىك ھایاتىدا،  بهلكى ئۆلگهندىن كىیىن ئهھمىیهت 

تۈن ئىشالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان. قۇرئان بېرىدىغان توي،  تاالق ۋە مىراس كهبى پۈ
دۆلهتلهر ئارا ئاالقه ھهققىدىمۇ یول كۆرسىتىدۇ. ئىسالم بارچه یاخشى خىسلهتلهرنى 
ئۆزىگه جۇغلىغان دىندۇر. قۇرئان بىرال ۋاقىتتا ئهقىلگه ۋە ھىسسىیاتقا خىتاب قىلىدۇ. 

ى نهمۇنه سۈپىتىدە قۇرئاندىكى ھىسسىیاتقا قىلىنغان خىتابالردىن تۈۋەندىكى ئایهتن
ئى ئىنسان! سېنى مهرھهمهتلىك پهرۋەردىگارىڭغا ئاسىیلىق قىلىشقا « كهلتۈرىمىز: 

» نىمه ئالدىدى. ئۇ سېنى یاراتتى،  (ئهزالىرىڭنى) بىجىرىم،  قامىتىڭنى تۈز قىلدى
بىز ھهقىقهتهن ئىنساننى یاراتتۇق،  بىز ئۇنىڭ كۆڭلىگه «ئایهت.  -7-6سۈرە ئىنفىتار 

تۇمىرىدىنمۇ یېقىن. ئىنساننىڭ ئوڭ تهرىپىدە ۋە  -ى بىلىمىز. بىز ئۇنىڭ جانكهلگهنن
 -سول تهرىپىدە ئولتۇرۇپ خاتىرلهیدىغان ئىككى پهرىشته بار. (ئىنساننىڭ سۆز

ھهركىتى خاتىرلىنىۋالىدىغان) ۋاقىتتا،  ئۇ قانداق بىر سۆزنى قىلمىسۇن،  ئۇنىڭ 
ىتىپ تۇرىدۇ. ئۆلۈمنىڭ سهكىراتى ئالدىدا ھامان پهرىشته ھازىر بولۇپ،  كۆز

ھهقىقهتنى ئېلىپ كهلدى. (یهنى ئاخىرەتنى ئىنكار قىلغۇچى ئاخىرەتنىڭ دەھشىتىنى 
 - 19-16سۈرە قاف » ئېنىق كۆرىدۇ) سهن ئۇنىڭدىن (یهنى ئۆلۈمدىن) قاچاتتىڭ
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  ئایهتلهر. 
گهر ئه -قۇرئاننىڭ ئهقىلگه قىلغان خىتاپلىرىدىن تۆۋەندىكىلهرنى نهمۇنىلهیمىز:

زېمىندا ئالالھدىن باشقا ئىالھالر بولسا ئىدى. (كائىناتنىڭ تهرتىپى)  -ئاسمان
  ئایهت. -22سۈرە ئهنبىیا ». ئهلۋەتته بۇزۇالتتى

سىلهر (ئایالالرنىڭ بهچچىدانىغا) تۆكۈلگهن مهنىنى دەپ بېقىڭالرچۇ؟ ئۇنى سىلهر «
سۈرە ۋاقىئه » تامدۇق؟(ئىنسان قىلىپ) یارىتامسىلهر؟ یاكى بىز (ئىنسان قىلىپ) یارى

  ئایهت. -58-59
ئىلگىركى پهیغهمبهرلهرنىڭ مۆجىزىلىرى ئۇالرنىڭ ھایاتى بىلهن چهكلىك ئىدى. 
بىراق،  مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنىڭ قۇرئاندىن ئىبارەت بۇ مۆجىزىسىى قىیامهت 
كۈنىگه قهدەر داۋاملىشىدۇ. قۇرئان كاپىرالرنى قۇرئاندىكى بىر سۈرىچىلىك نهرسه 

لتۈرۈپ بېقىش ئۈچۈن مۇنازىرىگه چاقىردى. ئۇالر قۇرئان كهلتۈرۈشتىن نهقهدەر كه
ئاجىزھه!. قۇرئاننىڭ مۆجىزىلىرى ھهرخىل بولۇپ،  بۇنىڭدىن بىز ھېچكىمنىڭ 
قۇرئاننىڭ ئوخشىشىنى یاكى بهزىسىنى یاكى ئۇنىڭدىن بىر سۈرىنى كهلتۈرۈشتىن 

ىنكى،  ئهگهر ئىنسانالر،  جىنالر بۇ ئېیتق«ئاجىز ئىكهنلىكىنى تىلغا ئېلىپ ئۆتتۇق. 
بىرىگه  -قۇرئاننىڭ ئوخشىشىنى مهیدانغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن یېغىلىپ بىر

سۈرە ئىسرا » یاردەملهشكهن تهقدىردىمۇ،  ئۇنىڭ ئوخشىشىنى مهیدانغا كهلتۈرەلمهیدۇ
  ئایهت. -88

 باالغهت جهھهتتىكى مۆجىزىلىكى،  ئىلمىي جهھهتتىكى -قۇرئاننىڭ مۆجىزىلىرى
مۆجىزىلىكى،  رەقهم جهھهتتىكى مۆجىزىلىكى،  قانۇن چىقىرىش ۋە ئىسالھات 
جهھهتتىكى مۆجىزىلىكى قاتارلىق بىرنهچچه تۈرگه بۆلۈنىدۇ. تۆۋەندە بىز ئۇالرنى 

  تهپسىلى سۆزلهیمىز.
  بىرىنچى: قۇرئاننىڭ باالغهت جهھهتتىكى مۆجىزىلىكى:

هت ئاتا قىلىنغان بولۇپ،  ئۇالر سۆز ئهرەبلهرگه پاساھهت ۋە باالغهتتىن ئىبارەت نېم
ئۇستىلىرى ھېساپلىناتتى. ئۇالرنىڭ ئىچىدە شائىرالر ۋە ئهدىبلهر كۆپ ئىدى. ئۇالرنىڭ 
پاساھهت ۋە بایان ساھهسىدە مۇسابىقىلىشىدىغان ئۇككاز بازىرى بار ئىدى. شۇنداق 

تۈرەلمىدى. تۇرۇقلۇق ئۇالردىن ھېچكىم قۇرئان ئایهتلىرىگه ئوخشاش بىرەر ئایهت كهل
چۈنكى قۇرئاننىڭ ئۇسلۇبىدەك ئۇسلۇب دۇنیادا مهۋجۇت ئهمهس. قۇرئاندىكى 

ئالالھ ئاسمانالرنىڭ ۋە « -تهركىبلهر باشقا تهركىبلهرگه ئوخشىمایدۇ. مهسىلهن:
زېمىننىڭ نۇرىدۇر،  ئالالھنىڭ نۇرى خۇددى (چىراق قویىدىغان) تهكچىگه 

  ئایهت. -35سۈرە نۇر ». ئوخشایدۇ
ىبنى خهتتاب ئىسالمغا كىرىشتىن ئىلگىرى قىلىچىنى یالىڭاچالپ ئۆمهر ئ

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن ماڭىدۇ. ئۇ سۈرە تاھانىڭ بېشىدىكى: 
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تاھا،  قۇرئاننى ساڭا سېنى جاپاغا سېلىش ئۈچۈن ئهمهس،  پهقهت (ئالالھدىن) «
ۇق. ئۇ زېمىننى ۋە ئېگىز نهسىھهت قىلىش ئۈچۈن نازىل قىلد -قورقىدىغانالرغا ۋەز

ئاسمانالرنى یاراتقان زات تهرىپىدىن نازىل قىلىنغان. مهرھهمهتلىك ئالالھ ئهرش 
ئۈستىدە (ئۆزىگه الیىق رەۋىشته) قارار ئالدى. ئاسمانالردىكى،  زېمىندىكى،  ئۇالرنىڭ 
ئارىسىدىكى ۋە یهر ئاستىدىكى شهیئىلهرنىڭ ھهممىسى ئالالھنىڭدۇر. ئهگهر سهن 

 . ارە سۆزلىسهڭ (یاكى یۇشۇرۇن سۆزلىسهڭ،  ئالالھنىڭ نهزىرىدە ئوخشاشتۇر)ئاشك
چۈنكى ئۇ،  سىرنى ۋە ئۇنىڭدىنمۇ مهخپىیرەك ئىشالرنى بىلىپ تۇرىدۇ. ئالالھدىن 

 - دېگهن ئایهتلهرنى ئاڭال» باشقا ھېچ مهبۇد یوقتۇر،  ئالالھنىڭ گۈزەل ئىسىملىرى بار
ۋە مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنىڭ پهیغهمبهرلىكىنى ئاڭلىمایال قۇرئاننىڭ مۆجىزىلىكى 

  ئىتراپ قىلغان.
قۇرئان كهرىمنىڭ باالغهت جهھهتتىكى مۆجىزىلىكىنىڭ مىساللىرىدىن یهنه بىر 
مىسال،  ئالالھ تهئهالنىڭ ئىبراھىم ئهلهیھىسساالم ھهققىدە ھېكایه قىلىپ ئېیتقان 

اراتقان (زات ئالالھدۇر) ئۇ مېنىڭ پهرۋەردىگارىم) مېنى ی«( -تۆۋەندىكى سۆزىدۇر:
مىنى ھىدایهت قىلىدۇ. ئۇ مېنى تاماق بىلهن تهمىنلهیدۇ،  ئاغرىپ قالسام ئۇ مېنى 

 -78سۈرە شۇئهرا » ساقایتىدۇ،  مېنى قهبرى روھ قىلىدۇ،  كىیىن یهنه تىرىلدۈرىدۇ
  ئایهت. -81

ىگهن ئایهتته د» مىنى قهبرى روھ قىلىدۇ،  كېیىن یهنه تىرىلدۈرىدۇ« -ئالالھ تهئهال:
دىگهن ئالماشنى تىلغا ئالمىغان،  چۈنكى كاپىرالرمۇ ئالالھنىڭ » ھو (ئۇ) «

،  »ئۇ ماڭا تاماق بېرىدۇ«ئۆلتۈرگۈچى،  تىرىلدۈرگۈچى ئىكهنلىكىنى ئىنكار قىلمایدۇ. 
ئالمىشى قوللىنىلغان. چۈنكى » ھو (ئۇ) «دىگهن ئایهتلهردە » ئۇ مېنى ساقایتىدۇ«

نى ئاجىز كىشىلهر ئۇنىڭغا تاماق بهرگۈچى،  ئۇنىڭغا شىپالىق كاپىرالر یاكى ئىما
بهرگۈچىنىڭ ئالالھ ئىكهنلىكىدە شهكلىنىپ قالىدۇ. شۇڭالشقا بۇ ئایهتلهردە مهنانى 

  قوللىنىلغان. » ھو (ئۇ) «كۈچهیتىش ئۈچۈن 
سۈرە زۇمهردىكى جهننهتنىڭ ئىشىكلىرى ۋە دوزاخنىڭ ئىشىكلىرى ھهققىدىكى 

باالغهت مۆجىزىسىنىڭ یهنه بىر مىسالى. دوزاخ ئىشىكلىرى ھهققىدە ئایهتمۇ قۇرئان 
دەپ پېئىلنىڭ ئۆزى قوللىنىلسا،  جهننهتنىڭ » فتحت (ئېچىلدى) « سۆزلىگهندە 

دەپ تهڭداش باغلىغۇچى »وفتحت (ۋە ئېچىلدى) « ئىشىكلىرى ھهققىدە سۆزلىگهندە 
یىراقتىن كۆرۈپ تۇرىدۇ.  ۋاۋ پېئىلنىڭ ئالدىدا كهلگهن. چۈنكى مۆمىنلهر جهننهتنى

جهننهت تهرەپكه ئالدىرىماي تهمكىنلىك بىلهن ماڭىدۇ. ئۇالر جهننهت ئىشىكلىرىنىڭ 
(تهقۋادارالرغا) تۇرالغۇ بولىدىغان جهننهتلهردىن ئىبارەت بولۇپ،  «  -ئالالھ ئېیتقاندەك:

الهتته ئېچىلغان ۋە ئۇالرنى كۈتۈشكه تهییار ھ -»ئۇالرغا ئۇنىڭ ئىشىكلىرى ئۇچۇقتۇر
كۆرىدۇ. ئهكسىچه كاپىرالر بىخۇد تۇرغان ۋاقىتتا ئازاپلىنىدۇ. ئوت تىللىرى چىقىپ 



comwww.uyghurmuslim.com www.fb.com/uighurawazi uighurawazi@yahoo. 

605 
 

تۇرغان دوزاخ ئىشىكلىرىنىڭ یېنىغا ئېلىپ كېلىنىدۇ. ئۇالر دوزاخنىڭ غهزەپتىن 
قاینىغان ۋە ئېشهكتهك ھاڭرىغان ئاۋازىنى ئاڭالیدۇ. بۇ ھهقته ئالالھ قۇرئاندا بىزگه 

یاق،  ئۇالر قىیامهتنى ئىنكار قىلدى،  قىیامهتنى ئىنكار : «مۇنداق خهۋەر قىلىدۇ
قىلغانالرغا بىز دوزاخنى تهییارلىدۇق. دوزاخ ئۇالرنى یىراقتىن كۆرگهن چاغدا،  ئۇالر 

سۈرە » دوزاخنىڭ غهزەپتىن قاینىغان ۋە (ئېشهكتهك) ھاڭىرىغان ئاۋازىنى ئاڭالیدۇ
  ئایهت. -12-11قۇرغان 

ساڭا یهتكهن «االنىڭ سهۋر ھهققىدە سۆزلىگهندە بىر یهردە: بىز قۇرئاندا ئالالھتهئ
كۈلپهتلهرگه سهۋر قىلغىن،  بۇ ھهقىقهتهن قىلىشقا ئىرادە تىكلهشكه تىگىشلىك 

» سهۋر ئهلۋەتته مهرغۇب ئىشالردىندۇر « دېسه،  یهنه بىر یهردە » ئىشالردىندۇر
ىق،  تېخىمۇ دەیدۇ. دەسلىۋىدە كهلتۈرۈلگهن مىسالدىكى سهۋر تېخىمۇ قاتت

تهكىتلىكتۇر. چۈنكى بۇ ۋاقىتتا دېیىلگهن سهۋر ئالالھ تهرەپتىن كهلگهن سىناققا 
  ئهمهس،  بهلكى كاپىرالر بىلهن پاسىقالرنىڭ ئهزىیهتلىرىگه سهۋر قىلىشتۇر.

دىگهن لهۋزىلهر ئىشلىتىلگهن بولۇپ،  » زوجة (ئایال)« ۋە » امراة (ئایال)« قۇرئاندا 
ا ئۆزىگه خاس مهنا مهزمۇنى بار. مهسىلهن: زەكهرىیا بۇالرنىڭ ئۆز ئورنىد

» مىنىڭ ئایالىم (امراتي) تۇغماستۇر« ئهلهیھىسساالم ئایالى تۇغۇشتىن ئىلگىرى:
بىز ئۇنىڭغا خوتۇنىنى « دەیدۇ. ئایالى تۇغۇپ بولغاندىن كىیىن،  ئالالھ ئۇ ھهقته : 

تۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت ئایهل ئوت -دەیدۇ. چۈنكى ئهر» (زوجته) ئۆزگهرتىپ بهردۇق 
  بالىلىق بولغاندىن كىیىن تېخىمۇ مۇستهھكهم ئاساسقا ئىگه بولۇپ كۈچىیىدۇ. 

قۇرئاندىكى ھهرپلهر قاتتىق ۋە یۇمشاقلىققا قاراپ ئایهتنىڭ مهزمۇنىغا تهسىر 
كۆرسىتىدۇ. جىھاد ھهققىدىكى ۋە ئالالھنىڭ مۆمىنلهرگه كایىغانلىقى ھهققىدىكى 

ئى مۆمىنلهر! سىلهرگه ئالالھنىڭ یولىدا «روشهن گهۋدىلىنىدۇ.: ئایهتلهردە بۇ نوقتا
» جىھاد قىلىشقا چىقىڭالر دېیىلسه،  نېمىشقا یۇرتۇڭالردىن ئایرىلغىڭالر كهلمهیدۇ

دىگهن ئىبارىگه » یۇرتۇڭالردىن ئایرىلغىڭالر كهلمهیدۇ (اثاقلتم)«دىگهن ئایهتتىكى 
سۆز ئىكهنلىكىنى ئۇنىڭ ئۇرۇشتىن  ئوبدان دېققهت قىلسىڭىز،  ئۇنىڭ ئاجایىپ بىر

ئۆزىنى تارتىش،  ئېغىرلىق قىلىش ۋە ھورۇن بولىۋېلىشتهك مهناالرنى 
دىگهن سۆز شهكلى ۋە » چىقىڭالر (انفروا)«ئىپادىلهیدىغانلىقىنى بۇنىڭ دەل ئهكسىچه: 

مهناسى جهھهتلهردە یاكى قۇرۇلىشى ۋە مهزمۇنى جهھهتلهردە بولمىسۇن ناھایىتىنى 
  یىنىك.

ئاسمانالرنىڭ پهرۋەردىگارى،  ئىنسانالرنىڭ پادىشاھى،  « ۈرە ناس ھهم شۇنداق:س
ئىنسانالرنىڭ ئىالھى(ئالالھغا) سېغىنىپ،  كىشىلهرنىڭ دىللىرىدا ۋەسۋەسه قىلغۇچى 
جىنالردىن ۋە ئىنسانالردىن بولغان یۇشۇرۇن شهیتاننىڭ ۋەسۋەسىنىڭ شهررىدىن 

هبىئىتى ئىنسانغا یېپىشىۋېلىش ۋە ئۇنىڭغا كۆپ شهیتاننىڭ ت». پاناھ تىلهیمهن دېگىن 
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» سىن  ، ۋاو«ۋەسۋەسه سېلىشتۇر. بۇ مهنانى ئىپادىلهش ئۈچۈن بۇ سۈرىدە 
ھهرىپلىرى كۆپ تهكرارالنغان. سۈرە زەلزەلهنىڭ سۆزلىرى ۋە ھهرىپلىرى دەلىلگه 

 ، »حاقة«مۇھتاج بولمىغىدەك ھالهتته مهنا بىلهن چهمبهرچاس باغلىنىپ كهتكهن. 
گه ئوخشاش سۆزلهردىكى مهدلهر قىیامهت كۈنىنىڭ ئۇزۇنلۇقى،  » صاخة«ۋە » طامة«

دىگهن سۆزدىكى مهد بولسا،  یارتىلغان » كافة«مۇشهققىتى ۋە قىیىنلىقىنى ئهسلىتىدۇ. 
بىز سېنى پۈتۈن ئىنسانالرغا پهیغهمبهر قىلىپ « مهخلۇقالرنىڭ كۆپلۈكىنى بىلدۈرىدۇ:

  ئایهت. -28سۈرە سهبهئ » ئهۋەتتۇق
ئانىسىغا یاخشىلىق قىلىشقا بۇیرۇدۇق. ئانىسى ئۇنى (قورسىقىدا)  -ئىنساننى ئاتا«

ئۈستىگه ئاجىزلىق بىلهن كۆتۈردى. ئىككى یىلدا ئۇنى ئهمچهكتىن ئایرىدى.  -ئۈستى
  ئایهت. -14سۈرە لوقمان » ئاناڭغا شۈكرى قىلغىن -(ئى ئىنسان!) ماڭا ۋە ئاتا

ئانا كهلىمىسى بىلهن باشلىنىپ یهنه شۇ كهلىمه  -ابىز یۇقاردىكى ئایهتنىڭ ئات
تىلغا ئېلىنغانلىقىنى بایقایمىز. نىمه » ئانا«بىلهن ئاخىرالشقانلىقىنى،  ئوتتۇرىدا 

ئۈچۈن؟ چۈنكى سهن داداڭنىڭ ساڭا قىلىدىغانلىرىنى سهن چوڭ بولغاندا ئاندىن 
پۈتۈن ھایاتىڭ ۋە  كۆرىسهن. ئهمما ئاناڭ سېنى ساڭا قورساق كۆتۈرگهندىن باشالپ، 

  ھهرۋاقىت پهرۋىش قىلىدۇ،  ئاسرایدۇ.
سۈرە مهریهم مۇھهببهت،  یېقىنلىق،  مېھرىبانلىق،  كۆڭلى یۇمشاقلىق ۋە ئالالھنىڭ 
رەھمىتى قاتارلىقالر بىلهن تولغان. بۇ سۈرىنىڭ ئاخىرىدىكى ئایهتلهر سۈرىنىڭ 

كاف،  ھا،  یا،  «بېرىدۇ. باشتىن ئاخىرغىچه شۇنداق ئىكهنلىكىنى ئوبدان ئىپادىلهپ 
ئهین،  ساد،  بۇ پهرۋەردىگارىڭنىڭ بهندىسى زەكهرىیاغا قىلغان مهرھهمىتىنىڭ 

  ئایهت. -2-1». بایانىدۇر
سۈرە مهریهمنىڭ ئهكسىچه سۈرە مۇددەسىر بولسا ئایهتلىرى قىسقا،  ماسلىشىشى 

ىڭ ئىسالم تېز ۋە خاتىمىسى كۈچلۈك. چۈنكى بۇ سۆرىدە پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمن
دەۋىتىنى ئېلىپ بېرىشقا ھهركهت قىلىش،  دەۋەت یولىدا كۈچ چىقىرىش،  دەۋەتنى 
یېیىش ئۈچۈن سهئىي قىلىشقا قىزىقتۇرىلىدۇ،  بۇشاڭلىق ۋە ھورۇنلۇقتىن 

ئى (ۋەھىي نازىل بولغاندا) كىیىمگه چۈمكىلىۋالغۇچى (پهیغهمبهر!). تۇر! « چهكلىنىدۇ:
ابىدىن ئاگاھالندۇر. پهرۋەردىگارىڭنى ئۇلۇغال،  (ئىنسانالرنى) ئالالھنىڭ ئاز

». كىیىمىڭنى پاك تۇت،  ئازاپتىن (ۇیهنى ئازاپقا قالدۇرىدىغان ئىشالردىن) یىراق بول
  ئایهتلهر. -5-1سۈرە مۇددەسسىر 

قۇرئاندا بهزى ۋاقىتالردا ئۆتكهن زامان پېئىلى كهلگۈسى زامان مهنىسىنى ئىپادىلهپ 
ھنىڭ پهرمانى (یهنى قىیامهت) چوقۇم كېلىدۇ. ئۇنىڭغا ئالال« كېلىدۇ. مهسىلهن:
  ئایهت. -1سۈرە نهھىل » ئالدىراپ كهتمهڭالر

 - 1سۈرە كهۋرسهر » بىز ساڭا ھهقىقهتهن نۇرغۇن یاخشىلىقالرنى ئاتا قىلىمىز«
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  ئایهت.
  یۇقىردا سۆزلىگهنلىرىمىز دېڭىزدىن تامچه بولۇپ،  شۇنىڭ بىلهن كۇپایىلىنىمىز.

  رئاننىڭ تهسۋىرى یاكى ئىپادىلهش جهھهتتىكى مۆجىزىلىكى:ئىككىنچى: قۇ
بىز قۇرئاننى ئوقۇۋاتقان ۋاقتىمىزدا،  قۇرئاندا تهسۋىرلهنگهن كۆرۈنىشلهرنىڭ 
جانلىق،  ھهركهت قىلىۋاتقانلىقىنى،  ئادەملهرنىڭمۇ كۆز ئالدىمىزدا ھهركهتلىنىۋاتقان،  

  س قىلىمىز.بۇیان ئۆتىۋاتقانلىقىنى ھې -سۆزلهۋاتقان ۋە ئۇیان
بۇنىڭ ئهڭ ئۇچۇق مىسالى جهننهت ۋە دوزاخ ھهققىدىكى ئایهتلهردۇر. ئالالھتهئهال 

ئۇ كۈندە زېمىن ۋە تاغالر قاتتىق تهۋرەیدۇ،  تاغالر « -قىیامهت ھهققىدە مۇنداق دەیدۇ:
  ئایهت. -14سۈرە مۇزەممىل ». بىر دۆۋە تارقاق قۇمغا ئایلىنىدۇ

زېمىننىڭ،  تاغالرنىڭ كۆز ئالدىڭىزدا  سىز بۇ ئایهتنى ئوقۇۋېتىپ گۇیا
تىتىرەۋاتقاندەك،  تهۋرەۋاتقاندەك ھهم شۇنىڭدەك پارچىلىنىپ تۈزۈپ كېتىۋاتقاندەك 

  ئویغا كېلىسىز.
دوزاخ ئۇالرنى یىراقتىن كۆرگهن « -ئالالھتهئهال دوزاخ ھهققىدە مۇنداق دەیدۇ:

ھاڭىرغان ئاۋازىنى  چاغدا،  ئۇالر دوزاخنىڭ غهزەپتىن قاینىغان ۋە (ئېشهكتهك)
  ئایهت. -12سۈرە فۇرقان » ئاڭالیدۇ

دوزاخ خۇددى جانلىق بىر ئادەمگه ئوخشاش ھېس قىلىدۇ،  ئاچچىقلىنىدۇ. ئالالھ 
  ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىگه ئاسىیلىق قىلغانالرغا غهزەپلىنىدۇ. ئاچچىقتىن بۇغۇلىدۇ.

  ئایهت. -23سۈرە فهجىر » ئۇ كۈندە جهھهننهم كهلتۈرىلىدۇ«
بېقىڭ،  سهھىھ ھهدىته بایان قىلىنغانغا ئوخشاش،  سىز ئایهتنى  ئویالپ

ئوقۇۋېتىپ دوزاخنىڭ گۇیا كۆز ئالدىڭىزدىن ئۆتۈۋاتقانلىقىنى ۋە پهرىشتىلهرنىڭ ئۇنى 
  سۈرەپ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرگهندەك بولىسىز. 

الدا،  ئۇالرنىڭ قۇرققان،  خارالنغان ھ«دوزاخ ئهھلى ھهققىىدە،  ئالالھ مۇنداق دەیدۇ:
(دوزاخقا) كۆزىنىڭ قۇیرۇقى بىلهن قارىغان ھالدا دوزاخقا توغرىلىنىدىغانلىقىنى 

  ئایهت. -45سۈرە شۇرا » كۆرىسهن
ئالالھ تهئهال ئىككى پهرىشتىگه خىتاپ قىلىپ) ھهققه قارشى یاخشىلىقتىن «(

ى توسقۇچى،  ھهددىدىن ئاشقۇچى،  (دىنغا) شهك كهلتۈرگۈچى،  ئالالھغا باشقا مهبۇدن
شېرىك قىلغۇچى ھهر بىر كاپىرنى دوزاخقا تاشالڭالر،  ئۇنى قاتتىق ئازاپقا تاشالڭالر 

  ئایهت. -26 -24سۈرە قاف » (دەیدۇ) 
سۈرە قافتىكى باشقا ئایهتلهر ھهم قىیامهت مهیدانىدىكى ھهركهتلهر قورقۇنچ ۋە 

  نادامهتلهرنى تهسۋىرلهپ بېرىدۇ.  -ھهسرەت
لهش ھهققىدە تېخىمۇ كۆپ ۋە كهڭ ئۇچۇرغا ئىگه قۇرئاندىكى تهسۋىر ۋە ئىپادى

دىگهن كىتاۋىنى » قۇرئاندىكى تهسۋىر سهنئىتى«بوالي دېسىڭىز،  سهییه قۇتۇبنىڭ 
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  ئوقۇشنى تهۋسىیه قىلىمهن.
  قۇرئاننىڭ ئىلمىي جهھهتتىكى مۆجىزىلىكى: -ئۈچىنچى:

ئىكهنلىكى  ئۇالر بىز تاكى ئۇالرغا قۇرئانىىڭ ھهق« -ئالالھتهئهال مۇنداق دەیدۇ:
زېمىن) ئهتراپىدىكى ۋە ئۆزلىرىدىكى (قۇدرىتىمىزگه  -ئېنىق بولغۇچى،  (ئاسمان

  ئایهت. -53سۈرە سهجدە » دااللهت قىلىدىغان) ئاالمهتلهرنى كۆرسىتىمىز
قۇرئاندا ھادىسىلهر ۋە یارىتىلىش ھهققىدە نۇرغۇن ئایهتلهر بار بولۇپ،  ھازىرقى 

كاپىرالر بىلهمدۇكى،  « -اتالپ چىقتى. مهسىلهن:پېنى بۇالرنى ئىسپ -زامان ئىلىم
بىرىگه تۇتاش ئىدى. ئۇالرنى ئایرىۋەتتۇق،  ھهممه  -ئاسمانالر بىلهن زېمىن بىر

» جانلىق مهۋجۇداتنى سىۇدىن یاراتتۇق. ئۇالر(ئالالھنىڭ قۇدرىتىگه) ئىشهنمهمدۇ؟
  ئایهت. -30سۈرە ئهنبىیا 

بىرىگه تۇتاش  -مىننىڭ راستىنال بىرپېنى ئاسمان ۋە زې -ھازىرقى زامان ئىلىم
ئىكهنلىكىنى،  بهزى مۇئهییهن تهسىرلهر ئارقىلىق ئاسمان ۋە زېمىننىڭ 
ئایرىلغانلىقىدىن ئىبارەت ھهقىقهتنى ئىسپاتالپ چىقتى. بۇنداق كاتتا ھهقىقهت ۋە 

  ئاشكارە مۆجىزىنى ساۋاتسىز پهیغهمبهرگه كىم خهۋەر قىلغان؟.
  ئایهت. -32سۈرە ئهنبىیا » گزە قىلدۇق"ئاسمانىى بىز بىخهتهر ئۆ

پېنى ھاۋا قاتلىمى بولمایدىغان بولسا،  زېمىننىڭ ئاللىقاچان  -ھازىرقى زامان ئىلىم
  تىرىپرەن بولۇپ كېتىدىغانلىقىنى ئىسپاتلىدى.

». ئاسمان یېرىلغان چاغدا ئاسمان قىزىلگۈلدەك،  قىزىل چهمدەك بولۇپ قالىدۇ«
  سۈرە رەھمان.

كۈنى ئهلئېھرام گېزىتى ئاسماندا پارتلىغان بىر  -20ئاینىڭ  -2یىلى  -2001
یۇلتۇزنىڭ سۈرىتىنى ئېالن قىلغان بولۇپ،  بۇ رەسىمدىن ئۇنىڭ قىزىل رەڭگه 

ئاستا قىزىل چهمگه ئوخشاپ قالغانلىقىنى  -ئۆزگهرگهنلىكىنى ئاندىن ئاستا
  كۆرىۋالغىلى بولىدۇ.

» ھهقىقهتهن ئۇنى كېڭهیتىپ تۇرىمىز ئاسماننى قۇدرەت بىلهن بهرپا قىلدۇق،  بىز«
  ئایهت. -47سۈرە زارىیات 

پهن كائىناتنىڭ مۇقىم،  سابىت ئهمهس،  بهلىكى ئۇنىڭ ھهركهتلىنىپ  -ئىلىم
تۇرىدىغانلىقى ۋە ئۇنىڭ قورقۇنچلىق شهكىل،  ئادەتتىن تاشقىرى سۈرئهتته 

  كېڭىیىۋاتقانلىقىنى ئىسپاتالپ چىقتى.، 
  

  قهم مۆجىزىلىرى ھهققىدە:تۆتىنچى: قۇرئاندىكى رە
ئورۇندا كهلگهن 114قۇرئاندا قىیىنچىلىق ۋە قىیىنچىلىققا ئۇچراش ئىبارىلىرى 

،  114بولۇپ،  سهۋر قىلىش ئىبارىسى ۋە ئۇنىڭ باشقا شهكىلدىكى تۈرلهنمىلىرى ھهم 
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قېتىم،  ئایال كهلىمىسى ۋە  24ئهر كهلمىسى ۋە ئۇنىڭ تۈرلهنمه شهكىللىرى بولۇپ 
قېتىم،  ئاي كهلىمىسى ۋە ئۇنىڭ تۈرلهنمه 24قا تۈرلهنمىسى بولۇپ ھهم ئۇنىڭ باش

ئورۇندا كهلگهن. 11،  ئىبلىس كهلىمىسى 365،  كۈن كهلىمىسى 12شهكىللىرى 
ئورۇندا كهلگهن. زاكات كهلىمىسى  11ئىبلىسنىڭ شهررىدىن پاناھلىق تىلهش ھهم 

قېتىم تىلغا ئېلىنغان. 32ھهم قېتىم،  بهركهت ۋە ئۇنىڭ تۈرلهنمه شهكىللىرى بولۇپ 32
قېتىم،  نۇر ۋە ئۇنىڭ باشقا تۈرلهنمه  49ئهقىل ۋە ئۇنىڭ تۈرلهنمه شهكىللىرى بولۇپ 

  قېتىم تىلغان ئېلىنغان !!!49شهكىللىرى ھهم 
  قۇرئاننىڭ ئىسالھات ۋە قانۇنچىلىق جهھهتتىكى مۆجىزىلىكى: -بهشىنچى:

ۇ مۆجىزە ئۇزۇن زامانالردىن بىرى بۇ قۇرئاننىڭ ئهڭ چوڭ مۆجىزىلىرىنىڭ بىرى. ب
یالىڭاچ ئهرەبلهر دۇنیانىڭ  -ئىسپاتلىنىپ كهلدى. قۇرئان ئارقىلىق نامرات،  ئاچ

خۇجىسىغا،  پادىشاھىغا ئایالندى. مانا بۇ ئىسالم ئېلىپ كهلگهن مۆجىزە. ئىسالم 
ن مۇسۇلمانالرنى ئاجایىپ مۆجىزىلهرنى مهیدانغا كهلتۈرىدىغان زور ئېنىرگىیه بىله

خوتۇنلۇق  -تهمىنلهیدۇ. بۇ مۆجىزىلهر ھازىرمۇ بىزنىڭ جىنایى ئىشالر جازاسى،  ئهر
ھهقلهر،  ئىقتىسادى مۇئامىلىلهر ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ئىسالمدىكى سىیاسى،  
ئىقتىسادى ۋە ئىجتىمائىي ساھهلهردە ھهم مهیدانغا كېلىۋاتىدۇ. بىز ئىسالمنىڭ 

ن جانلىق بارلىق بولۇشىنى كۆرۈشنى خاالیمىز. ئهتراپىمىزدا ھهركهت قىلىپ تۇرىۋاتقا
ئىسالمنى كۈندىلىك ھایاتىمىزغا تهتىبقىلساق،  ئهھكاملىرىنى ئهمىلىیىتىمىزگه 
ئایالندۇرۇپ،  بۇیرۇلمىالرنى ئىجرا قىلىپ،  توسۇلمىالردىن یانساق بۇ ئۆیىمىزنىڭ 

سىلىش،  ئهمهل رېئاللىنىشىدا گهپ یوق. ئالالھنىڭ یاردىمى ھامان كېلىدۇ. ھهققه ئې
قىلىش ۋە ئۇنىڭغا دەۋەت قىلىش ئارقىلىق ئالالھ یاردەم بېرىدىغان قوشۇنالردىن 

ئالالھنۇر ئاتا «بولۇشقا كۆڭۈل بۆلهیلى. ئهي ئوقۇرمهن ھهردائىم یادىڭىزدا بولسۇنكى:
قىلمىغان ئادەم،  نۇرنى كۆرەلمهیدۇ،  (یهنى ئالالھ ھىدایهت قىلمىغان ئادەم ھهرگىز 

  ئایهت. -40سۈرە نۇر » اپمایدۇ)ھىدایهت ت
پهرۋەردىگارىمىز! بىزنى ھىدایهت قىلغىنىڭدىن كىیىن دىللىرىمىزنى توغرا یولدىن 
بۇرىۋەتمىگىن،  بىزگه دەرگاھىڭدىن رەھمهت بېغىشلىغىن،  شۈبھىسىزكى،  سهن 

سانا ئالهملهرنىڭ  -(بهندىلىرىڭگه ئاتاالرنى) بهكمۇ بېغىشلىغۇچىسهن. بارچه ھهمدۇ
 ەردىگارى ئالالھغا خاستۇر.پهرۋ

  
  


