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  تهرجىماندىن

  !انمۆھتهرەم مۇسۇلمان، ھۆرمهتلىك كىتابخ

قولۇڭالردىكى بـۇ كىتابچىنىـڭ ئهرەب تىلىـدىكى ئهسـلى نۇسخىسـى      
شــهرەپلىك شــهھهر مهككىــدىكى ھهج مهزگىلىــدە ھهدىــيه ســۈپىتىدە      

ــان ب ــا   تارقىتىلغ ــاش ۋارىقىغ ــۇپ، كىتابچىنىــڭ ت ــۇچىالر «ول تهۋبه قىلغ
دېـگهن كىتـاب ئىسـم ئۇنىـڭ ئاسـتىغا غـا بىـر         EאF» باغچىسى

ت بېــرىلگهن بولــۇپ، ســۈرەتتىكى نۇرلــۇق قۇيــاش،  پــارچه رەڭلىــك ســۈرە
پىدىكى يـۇمران  زەڭگهر ئاسمان، زۇمرەت ئۆستهڭ، ئېقىننىڭ ئىككى تهرى

پايانسىز يىراقالرغـا سـوزۇلغان    گىياھالر –خىل گۈل كۆكاتلىق، خىلمۇ
بولــۇپ، ســۈرەتكه قارىغــان كىشــىنىڭ قارىغانســىرى قارىغىســى كېلىــپ، 

جهننىتـى بۇنىڭـدىنمۇ تـۈمهن ھهسسـه     ئىختىيارسىز ھالـدا، ئالالھنىـڭ   
  . ھه، دېگهن خىيالغا كېلهتتى –گۈزەلدۇر 

كىتابچىدە نهقىل قىلىنغـان قىسسـىلهرنىڭ كۆپىنچىسـى ئىسـالم     
قىلىنغـان، مۆتىـۋەر    رىـۋايهت ئىلىم دۇنياسىدىكى داڭلىـق ئـالىمالردىن   

كىتـابالردىن ئېلىنغــان بولــۇپ ۋەقهلىكىنىــڭ ئهينهنلىكــى، كىشــىلىك  
ــنىڭ  ــلهن  تۇرمۇشــ ــدىغانلىقى بىــ ــرىگه چېتىلىــ ھهر قايســــى تهرەپلىــ

ھهر بىــر قىسســىىنىڭ مــۇئهييهن تهرىپىــدىن  . دىققىتىمىزنــى چهكتــى
ــۇپ   ــدەك بولــ ــاللىكىملهرنى كۆرگهنــ ــۆزىمىزنى، ئهتراپىمىزدىكــــى ئــ ئــ

  . چۆچىدۇق
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كهينىــدىن پېتىــپ، شــۇ گۇنــاھالرنى     –گۇنــاھ پاتقىقىغــا كهينــى   
ھىمىزنى ئهسلىســـهك، قىلغانـــدا خىجىـــل بولمىغـــان بىـــلهن، گۇنـــا    

ئهسلىتىلسهك خىجىـل بولىـدىغان بىـزدەك بهنـدىلىرى ئۈچـۈن، جانـابى       
ھهق سۇبهانهھۇ ۋە تائاال تهۋبىدىن ئىبارەت بۇ قۇتۇلـۇش يـولىنى رەھـمهت    
ــدۇرغان ئىــكهن، بىــز ئالالھنىــڭ رەھمىتىــدىن نائۈمىــد     ســۈپىتىدە قال

ــڭ   ــابى ئالالھنىـ ــاق، جانـ ــار « بولسـ ــۇ (» ئهلغاففـ ــرەت قىلغـ چى، مهغپىـ
. دېگهن ئۇلـۇغ ئىسـمىنى ئىنكـار قىلغـان بولـۇپ قـالىمىز       )كهچۈرگۈچى

ئالالھ ھهممىمىزنى تهۋبه قىلغۇچىالر، پاكالنغۇچىالر قاتارىدىن قىلسۇن، 
  )!ئامىن(

ــۇ      ــى، بـ ــۇنغان كهبـ ــنىمىزغا سـ ــاقنى خوشـ ــىغان تامـ ــۇددى ئوخشـ خـ
كۆپتـۇر مهنىـۋى    –كىتابچىنى دەرھال تهرجىمه قىلىپ، سىلهرگه ئازدۇر 

  . زۇق بولۇپ قالسا ئهجهب ئهمهس دېگهن ئۈمىدته سۇندۇقئو

ئىبارىلهر ئۇيغۇر تىلـى   –تهرجىمىدە، گهرچه بىر قىسىم ئهرەبچه سۆز 
ئىستىمالىدا قوللىنىپ كېلىۋاتقان بولسىمۇ، ھهر ساھه، ھهر ياشـتىكى  

ــۇ ســۆز    ــۇپ، ئ ــۆزدە تۇت ــۇرمهنلهرنى ك ــارىلهرنى ئىمكانىيهتنىــڭ   –ئوق ئىب
شــۇڭا بۇنىڭغــا قارىتــا ئوقۇرمهنلهرنىــڭ . تىرىشــتۇق بېــرىچه ئىزاھالشــقا

  .ئىجابىي قاراشتا بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز

تهرجىمىدە ئۇقۇم ۋە تىل جهھهتتىن خاتا كهتكهن، چۈشۈرۈپ قويغـان،  
كهمتهرىن،  –زىيادە قىلىپ تاشلىغان جايلىرىمىز بولسا پېقىر، كهمىنه 

 تهرجىمـان قهلىمـى   ئىلمى ناقىس، قهلىمى گال، تهجىربىسـى چولتـا بـاال   
ــول    ــان، ســ ــىياھ قۇرىمىغــ ــان، ســ ــان، چىكىــــت قويۇلمىغــ توختىمىغــ
ــۇ     ــۈرمىگهن مۇشـ ــپ ئۈلگـ ــاھنى يېزىـ ــۇ گۇنـ ــته بـ ــۈرىمىزدىكى پهرىشـ مـ
ــابى ھهقــتىن بــۇ بۈيــۈك گۇنــاھىمىزنى رەھــمهت    پهيىتنىــڭ ئۆزىــدە، جان
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ــۇ ) قىيــامهت(ســهترىلىرى بىــلهن يېپىشــىنى، بىزنــى ئۇلــۇغ كــۈن    دە، ب
سـوراققا تارتماسـلىقىنى بهدىنىمىزدىكـى     –دە سـوئال  گۇناھىمىز ئۈستى

ــۇپ   ــا قويـ ــۈزىمىزنى تۇپراققـ ــهرەپلىك ئهزا يـ ــهجدىدە(ئهڭ شـ ــۇرۇپ  )سـ تـ
  . تىلهيمىز

ــۇ       ــرگهن ب ــا كى ــۇرچه زۇۋانغ ــزدىن ئۇيغ ــڭ قهلىمىمى ــۇ كىتاپچىنى ب
ۋەقهلىكتىن ئىبرەت ئالغـان، قهلبـى تىتـرىگهن ئۇيغـۇر تىللىـق ئىمـان       

ڭ تهۋبه شهربىتى ئىچىپ، ھىدايهت نۇرىنى ئهھلىنىڭ چاڭقىغان دىلىنى
قايتىــدىن تېپىــپ، دۇنيــالىق بهختنىــڭ تهمىنــى تېتىــپ، جهنــنهت       
ۋىسالىغا يېتىپ ئىككى دۇنيالىق مۇرادىغا مۇيهسسهر بولۇشىغا تـۈرۈتكه  
بولــۇپ قېلىشــىنى، بــۇ ئازغىنــا ئهمگىكىمىزنــى نىيىتىمىــزگه يارىشــا،   

ىشىنى قهلىـبلهر ئىلكىـدە   قىلىپ بېر )سهدىقه جارى(ئۈزۈلمهس سهدىقه 
  . بولغان ئالالھتىن تۆۋەنچىلىك بىلهن سورايمىز

ــۈنكى، ئىنســانىيهتنىڭ ئۈلگىســى رەســۇلۇلالھ    ــا ســاالم ۋە  (چ ئۇنىڭغ
ئــالالھ تائاالنىــڭ ســهن ئــارقىلىق بىــر كىشــىنى  « )رەھمهتــلهر بولســۇن

 ②»ياخشــىدۇر  ①ھىــدايهت قىلغىنــى، ســهن ئۈچــۈن قىزىــل تۆگىــدىنمۇ  
    !دېگهن ئهمهسمۇ

  ئابدۇراھمان خاقانى. ئا -                       

  

  .كۈنى – 15يىلى رەبىئۇل ئهۋۋالنىڭ  – 1428ھىجرىيه 

  .كۈنى – 20ئاينىڭ  -3يىلى  – 2007مىالدى 

                                            
قىزىل تۆگه ئهينى زامان ئهرەبلىرىدىكى ئهڭ قىممهتلىك مـال ھېسـابلىنىدىغان بولـۇپ، بـۇ يهردە ئهڭ چـوڭ       ①

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

ھهممىمىز خاتالىشىمىز، گۇناھ ئۆتكۈزىمىز، ئهمما ئالالھ تائاال بىزگه 
ھهق ســۇبهانهھۇ ۋە تائــاال تهۋبه . يــدۇمــۆھلهت بېرىــپ جازاالشــقا ئالدىرىما

شــۇ ســهۋەب، ئۇالرنىــڭ . قىلغــۇچىالر ۋە پــاكالنغۇچىالرنى ياخشــى كۆرىــدۇ
گۇناھتىن ئۆزىنى تارتىپ توغرا يولغا قايتىشى ئۈچۈن تهۋبىدىن ئىبارەت 

كىچىــك خاتــالىق ۋە   –بــۇ يــولنى ئېچىــپ بېرىــپ، ئۇالرنىــڭ چــوڭ      
ئهبهتكىچه، ئاشـكارا   –ئهزەلدىن ئۇ زاتقا . گۇناھلىرىنى مهغپىرەت قىلىدۇ

  .الر بولسۇن) ھهمىد(ۋە مهخپىي ماختاش 

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

دىــن بولغــان بىــر كىشــى، ئــالالھ ھــارام قىلغــان  ①ئىســرائىل ئهۋالدى
اتىللىق، ئىشــالردىن ســاقالنماي، ئــۆز نهپســىگه كــۆپ زۇلــۇم قىلىــپ، قــ  

يالغــانچىلىق، ئالــدامچىلىق، ســاختىپهزلىك،  –پاھىشــۋازلىق، ئــوغرى 
يالغــان گــۇۋاھچىلىقتهك پۈتكــۈل ئهســكىلىكلهرنى قىلىــپ، ھهددىــدىن  

  .ئاشقان

ئهمما ئۇ ئالالھ تائاالنى بىر دەپ بىلىپ، ئۇ زاتقا ھېچقانداق نهرسـىنى  
  .شىرىك كهلتۈرمىگهنىكهن

ايــدىغان، ھهتتــا پهيغهمــبهر بــۇ كىشــىگه ھــېچكىم قېچىــپ قۇتۇاللم 
چاقـا،   –مۈلۈك، باال  –ئهلهيهىسساالمنىمۇ ئهگىپ ئۆتۈپ كهتمىگهن، مال 

                                            
  .تهرجىماندىن –ياقۇب ئهلهيهىسساالم ئهۋالدى بولۇپ، يهھۇدىالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ  –ئىسرائىل ئهۋالدى  ①
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ــان   –ئهمهل  ــهپ، ش ــابرۇي   –مهنس ــهرەپ، ئ ــقاتمايدىغان   –ش ــاقمۇ ئهس ئات
يېقىنلىشـىۋاتقاندا، بـالىلىرىنى    ئۆلۈم سهكراتىت يهنى، شۇنداق بىر پهي

  :يىغىپ، ئۇالردىن سورىدى

  اق دادا بولدۇم؟سىلهرگه قاند -

  .دەپ جاۋاب بېرىشتى بالىلىرى –ئهڭ ياخشى دادا بولدىڭىز  -

دادىسى دېدىكى، جېنىم ئىلكىدە بولغـان زات بىـلهن قهسـهمكى، مهن    
بىـــر ئـــالالھتىن باشـــقا ھـــېچ ئىبـــادەت قىلىنغـــۇچى ۋە  «ھهقىـــقهتهن 

دەپ گۇۋاھلىـق بهرگهنـدىن باشـقا ھېچقانـداق بىـر       » .ياراتقۇچى يوقتـۇر 
مهن ئۆلسهم، شۇنداق بىر ئۇلۇغ ئـوت  . لىق قىلىپ باققىنىم يوقياخشى

ئانـدىن  . يېقىپ مېنى تاشالڭالر، جىسمىم كۆيۈپ كـۈل بولـۇپ كهتسـۇن   
  ...قۇتىغا ئېلىپ كۈلۈمنى كۆككه سورىۋېتىڭالر

ئۇ كىشى قازا تاپقاندا، ئۇنىـڭ ۋەسـيىتى بـويىچه، گۈلخانغـا تاشـالندى،      
امالدا تـاغ چوققىلىرىغـا، دەرەخ   جهسـهت كـۈلى شـ   . كۈلى كۆككه سورۇلدى

ئهممـا،  . ئۆسـتهڭلهرگه چېچىلـدى   –دالىالرغـا، دەريـا    -باشلىرىغا، ئويمان
  .ئهھۋال شۇكى، ئۇنى دەسلىپىدە ياراتقان زات يىغىدۇ

  . تتىدېدى، تهن ئهسلىگه قاي» بول«جانابىي ھهق ئۇنىڭغا 

اق ھهي بهنــدەم، نــېمه ئۈچــۈن بۇنــد :ســورىدى ھهق ســۇبهانهھۇ ۋەتائــاال
ــاھالرنى مهغپىــرەت    قىلــدىڭ؟ ــاپقۇچى، گۇن ســهن مېنىــڭ ئهيىپلهرنــى ي

  ؟!قىلغۇچى ئىكهنلىكىمنى بىلمىگهنمىدىڭ

دەپ  -ئى، پهرۋەردىگارىم، سهندىن قورقتۇم، گۇناھلىرىمـدىن قورقتـۇم   
  .جاۋاب بهردى ئۇ
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ــدۇ     ــۇنداق دەي ــالالھ ش ــابىي ئ ــته جان ــۇ پهيىت ــرىم، : ب ھهي، مهالئىكلى
شۈبهىسـىزكى، مهن بـۇ بهنـدەمنى     –نكـى، شـهك   سىلهرنى گـۇۋاھ قىلىمه 

  . ئۇنى جهننهتكه نائىل قىلدىم. مهغپىرەت قىلدىم

ال بهنـدىلىرىگه  ئالالھ تائـا » بىر ئىالھ يوق بىر ئالالھتىن باشقا ھېچ«
  ! ھه –نهقهدەر كهڭ قورساق ! نهقهدەر مهرھهمهتچىل! نهقهدەر رەھمىدىل

     زۇلـۇم قىلىـپ قويـۇپ    كىمكى بىرەر يامـانلىق يـاكى ئـۆزىگه بىـرەر
ئانــدىن ئــالالھتىن مهغفىــرەت تهلهپ قىلســا، ئــۇ ئالالھنىــڭ مهغفىــرەت  

سۈرىسـى،  › نىسا‹( .قىلغۇچى ناھايىتى مېهرىبان ئىكهنلىكىنى كۆرىدۇ
  )ئايهت -110
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  قويۇپ بېرىڭ چىقىپ كېتهي

ــال       ــپ كهلگهنلهرگىـ ــاق ئېلىـ ــارنى سـ ــۈز دىنـ ــۆزىنى پهقهت يـ ــۇ ئـ ئـ
ــۈز  ــايىن گـ ــۇرىدىغان ئىنتـ ــال تاپشـ ــه ئايـ ــر پاھىشـ ــار بىـ . ەل ۋە جهلىپكـ

ــۈپ       ــدىن ئۆت ــڭ ئالدى ــر ئىبادەتخانىنى ــال بى ــۇ ئاي ــدە، ب ــڭ بىرى كۈنلهرنى
كېتىۋاتقاندا، بۇ يهردە ئـالالھ ئىبـادىتى بىلهنـال مهشـغۇل بولىـدىغان، شـۇ       
نهپسىگىچه، ياراتقۇچىسىغا ھېچ بىر ئاسـىيلىق قىلىـپ باقمىغـان بىـر     

ھهسـلىككه چۈمىـدۇ، شـهيتان     -ھهيرانه ئىبادەتگۇي بهندە ئۇ ئايالغا قاراپ
  . قاپقىنىغا چۈشىدۈ

دېگهن مۇبارەك سۆزنى قىلغـان  » .دۇنيادىن ۋە ئايالالردىن قورقۇڭالر« 
ھهقىقهتهنمـۇ   )!ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتـلهر بولسـۇن  (ئالالھنىڭ رەسۇلى 

  .راست سۆزلىگۈچىدۇر

دىن نىــڭ گېــپىگه قايتســاق، ئــۇ يولىــ )ئابىــد(ھېلىقــى ئىبــادەتگۇي 
يــۈز . ئايالــدىن ئــۆزى بىــلهن بىــرگه بولۇشــنى تهلهپ قىلىــدۇ. تېيىلىــدۇ

  . دىنارلىق بۇ ئايال قورۇق قول كهلگهن بۇ كىشىنى رەت قىلىدۇ

شــۇنىڭ بىــلهن، ئــارتۇق پــۇلى تۇرمــاق، جېنىنــى ئــاران جــان ئىتىــپ 
كېتىۋاتقان بـۇ ئابىـد يـۈز دىنـار كويىـدا ئىبادەتخـانىنى تاشـالپ، ئـۆزىنى         

مۇشـۇقهتته يـۈز دىنـارنى     –چىسـىغا باشـالپ، مىـڭ بىـر جاپـا      رىيازەت كو
ــدا     ــومالپ، پاھىشــه ئايالنىــڭ ھهشــهمهتلىك تۇرالغۇســى ئالدى ــا ت يانچۇقق

ئايالغـا تونۇشـلۇق بېرىـپ، يـۈز دىنـارنى سـاق ئېلىـپ        . ئىشىك چېكىـدۇ 
ئايـال ئـۇنى قهسـىرىگه باشـالپ ئـالتۇن      . كهلگهنلىكى بىلهن سۆز تېشىدۇ

 א                                                سى ىتهۋبه قىلغۇچىالر باغچ

12 

w
w

w
.m

unber.org

هم زىننهتلهنگهن كارۋىتىغا جىلۋە بىلهن تهكلىپ يالىتىپ تولىمۇ كۆرك
  .قىلغاندا، ئۇ كىشى ئولتۇرۇپ قالسا بولىدۇ

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

ــۇ كىشــى  ــا    : ئ ــۇرۇپ ئۇنىڭغ ــدا ت ــڭ ئالدى ــاال ئهززە ۋە جهلنى ــالالھ تائ ئ
ــد ــدى يۈزلىنىـ ــدىن كېچىۋىـ ــى  . ىغانلىقىم خىيالىمـ ــنىم جېنىمنـ تىـ

ئۇ ئايالنىڭ ھهم . دېگهن جاۋابنى بېرىۋىدى. كۆتۈرەلمهي ئولتۇرۇپ قالدىم
مهن بىلهن تـوي  «قهلبى تىترەپ، تهنلىرى جۇغۇلداپ، قورقۇپ كېتىدۇ ۋە 

  .دەپ تۇرىۋالدى» .قىلماي تۇرۇپ بۇ ئۆيدىن چىقمايسىز

بـۇ دىنـارالرنى   . لهن توي قىلمـايمهن ئالالھ بىلهن قهسهمكى، سىز بى«
  .دەپ يالۋۇرىدۇ، ئبادەتكار» .ئېلىڭ، مېنى قويۇپ بېرىڭ، مهن چىقىۋاالي

ــڭ       ــال چى ــدە يهنى ــوي قىلىــش تهلىپى ــلهن ت ــال ئۇنىــڭ بى ــا ئاي ئهمم
  . تۇرىۋالدى

تىــپ، ېپــول تــاپىمهن دەپ، ئىبــادەتنى تهرك ئ ئــۇ كىشــى زىنــا ئۈچــۈن
ــۈرگىنىگه   ــا پېتىــپ ي ــاھ پاتقىقىغ ــۇ  گۇن ــاتتىق پۇشــايمان قىلىــپ، ب ق

پاھىشه ئايالدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن، مېنىڭ يۇرتۇم پاالنى يهردە، ئهگهر سـىز  
 -تهۋبه قىلغان ھالهتته كهلسىڭىز، سىز بىلهن توي قىلىشـىم مـۇمكىن  

  .دەپ ئۇ ئايالدىن يىراقالشتى

خــۇددى مۇشــۇ قىسســىدە بايــان قىلىنغانــدەك، بۈگــۈنىمىزدىكى بىــر 
ئۇالر پۇل توپالپ ئالالھ تائاالغـا  . ۇ شۇنداق قىلماقتاقىسىم ياشلىرىمىزم

چىـۋىتىلگهن  ېئئاسىيلىق قىلىش ئۈچـۈن كاپىرالرنىـڭ بۇزۇقچىلىققـا    
  ...شهھهرلىرىگه بېرىشىدۇ
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ــدەك قايتىــپ كېلىشــىدۇ    ــۇالر ھــېچ ئىــش بولمىغان ــدىن ئ ــا . ئان گوي
ھهممىدىن ئىززەتلىـك، ئۈسـتۈن، پـاك ۋە بـارلىق ھهمدۇسـانا ماختاشـالر       

ه خاس بولغان يۈكسهك كۈچ قۇدرەت ئىگىسى ئالالھ ھهق سۇبهانهھۇ ئۆزگ
ــپ     ــهھهرلهردە كۈزىتىـ ــقا شـ ــهھهرلىرىدىن باشـ ــۆز شـ ــۇالرنى ئـ ــاال ئـ ۋەتهئـ

  .تۇرمايدىغاندەك

  !قىلسۇنئاتا ھىدايهت  غائالالھ ئۇالر

ئهلقىسسه، شۇنىڭدىن كېيىن، ئۇ ئايـالنى پاھىشـىنىڭ قهبىهلىكـى    
ــا ھه   ــهددىي گۇناھت ــدۇ، ئهش ــچ  چۆچۈتى ــقانلىق ئى ــدىن ئاش ــاغرىنى  -ددى ب

  . ئۆرتهيدۇ

بۇ پاھىشه ئايال ئاخىرى ياراتقۇچىسىغا قايتىـپ، ئالالھقـا سـهمىمىي    
ۋە بۇ تهۋبىگه سهۋەب بولغان كىشىنى سۈرۈشتۈرۈپ يـۈرۈپ  . تهۋبه قىلىدۇ

  . تاپىدۇ

ئىشـىڭ تۈۋىـدە تۇرغـان    . ئايال ئۇ ئىبادەتگۇينىڭ ئىشـىكىنى قاقىـدۇ  
 -ى ھېلىقى چاغنى ئهسلهپ ئـۆزىنى يوقىتىـدۇ   پاھىشىنى كۆرگهن كىش

  . دە، دەھشهتلىك بىر پهرياد ئۇرۇپ جان تهسلىم قىلىدۇ

بـۇ كىشـىگه بولغـان    . ئۇ ئايال بۇ ئىشتىن كېيىن، قاتتىق قايغۇرىدۇ
مۇھهببهت يۈزىسىدىن ئۇنىڭ بىرەر تۇغقىنى بىلهن بولسـىمۇ   –ھۆرمهت 

رنىڭ تونۇشتۇرۇشــى تــوي قىلىــمهن دېــگهن نېــيهتكه كىلىــدۇ ۋە باشــقىال
كىشـىنىڭ ئـاق    )توغرا يول تۇتقـۇچى (بىلهن ھېلىقى ئىبادەتگۇي سالىه 

  . كۆڭۈل، تهقۋا بىر كهمبهغهل قېرىندىشى بىلهن تۇرمۇش قۇرىدۇ

نىڭ ئىزنى بىـلهن ئـۇ    )ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى(پهرۋەردىگارى ئالهم 
ئىتــائهتمهن، ئىككىســىنىڭ ئۇرۇغىــدىن يهتــته نهپهر دىنــدار، ئىبادەتكــار، 

  .تهقۋادار پهرزەنت يېتىشىپ چىقىدۇ
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! تهۋبه نـېمه دېـگهن ئۇلـۇغ   ! ئالالھتىن باشقا ھـېچ بىـر ئىـالھ يوقتـۇر    
قېنى كىم ! ھه –تۆۋبه قىلغۇچالغا قىلىنغان شاپائهت نېمه دېگهن كاتتا 

  !تهۋبه قىلغۇچى بوالاليدۇ؟

ــۇ قىسســه ئىبنــى قۇدامهنىــڭ    ــۇچىالر«ب ــاۋۋابىن(» تهۋبه قىلغ  )ئهتت
  .دېگهن كىتابىدىن ئېلىنغان
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  ئۇ قاچقۇچى، ئالالھ يولىغا قايتقۇچى ئايال

مهن بــــۇ قىسســــىلهرنى پهقهت ئىبــــرەت بولســــۇن ئۈچــــۈنال بايــــان 
  .قىلىۋاتمهن

  ئۇالرنىــڭ قىسسىسىســىدىن ئهقىــل ئىگىلىــرى ئهلــۋەتته ئىبــرەت
  )ئايهت -111سۈرىسى، › يۇسۇف‹( .ئالىدۇ

تۇز ياشالردىكى بىر ياش بولۇپ، ئىبنى خهسىيم ئىسىملىك ئوت رەبىئ
بهســتى كېلىشــكهن، ياشــلىق جاســارىتى ئۇرغــۇپ تۇرىــدىغان،  –ئــۇ بــوي 

  . ھهۋىسى قوزغالغىدەك يىگىت ئىدى –تهڭتۇشلىرىنىڭ ھهستۇ 

ــالالھ    ــالالھ ۋە ئــ ــقى پهقهت ئــ ــلىق ئىشــ ــدىكى ياشــ ــا ئۇنىڭــ ئهممــ
  . ئهلچىسىنىڭ مۇبارەك سۆزلىرىگه باغالنغان ئىشىق ئىدى

شهھرىدە باشـقىالرنى يولـدىن چىقـرىش ئۈچـۈن بهدپىـالن       رەبىئۇنىڭ
تـۈزۈپ يۈرۈيــدىغان بىـر ئۇچــۇم بهدئهخـالق، ئىــپالس، پاسـىقالر بولــۇپ ئــۇ     

 –ئۆسـمۈرلهرنى، قېـرى    –قىزالرنـى، يـاش    –ناكهسلهر مهخسۇس خوتـۇن  
ــاجىز   ــۈرى، ئ ــان   –چ ــاجىزالرنى ج ــدىن    –م ــالالھ يولى ــلهن ئ ــى بى جهھل

  . بىلهن بهنت ئىدى قايتۇرۇپ دوزاخقا يېتهكلهش

بۇنــداق نــائهھلىلهر  شــۇنى قىســتۇرۇپ ئۆتــۈش ئــارتۇق ئهمهســكى،     
  . رەبىئۇنىڭ يۇرتىدىال ئهمهس ھهممهيلهننىڭ ئهتراپىدا بار

كىمىكــى ئۇالرغــا ئهگىشــىدىكهن،   ) ئاگاھالنــدۇرىمىزنكى(تهنبىــه ، 
  . ئالدىدا پهقهت يېنىپ تۇرغان ئوتال باردۇر
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دە، تىلىنــى بىــر قىلىــپ، بىــر    ئــۇالر رەبىئــۇنى بــۇزۇش مهقســىتى   
ساھىبجامالنى مىڭ دىنارغـا سـېتىۋىلىپ، ئـۇ خوتۇنـدىن رەبىئـۇنى بىـر       

ــدۇكى،       ــۇن ئېيتى ــۇ خوت ــدا، ئ ــنى تهلهپ قىلغان ــۆيۈپ قويۇش ئۇنىــڭ « س
  ».ئۈستىگه ئۇ تېخى مهن بىلهن زىنامۇ قىلىدۇ

 –دەرۋەقه، ئۇ بىر خىلۋەتته، رەبىئۇغا ئۆزىنى ئاشكارىالپ، ئۇنىڭغا نـازۇ  
  . كهرەشمه قىلىدۇ

ــۇنى كــۆرگهن رەبئــۇ  ــۇلى، «: ب ــۈم پهرىشتىســى ھهي، ئالالھنىــڭ ق ئۆل
؟ !شۇنداقال چۈشۈپ جان تومـورۇڭنى كېسـىپ تاشلىسـا، ھالىـڭ نه بولـۇر     

؟ رەببىڭدەك كاتتـا زات،  !مۇنكهر، نهكىر سوراق قىلغاندا، نېمىمۇ دەرسهن
؟ تهۋبه !نپهرۋەردىگــارى ئــالهمگه يــۈزلىنش پهيتىــدە، نــېمه كــۈن كۆرەرســه

قىلمىساڭ، گۇناھكارالر جهھهنـنهمگه تاشـلىنىۋاتقان كۈنـدە، سـهن نـېمه      
بــۇالرنى ئاڭلىغــان . الرنى تاشــاليدۇســوئالدېــگهن » ؟ !ئــاقىۋەت كۆرەرســهن

ــال  ــالال « ئاي ــوۋا  –ئ ــا   » ت ــالالھ تائاالغ ــپ، ئ ــالغىنىچه، قېچىــپ كېتى س
ــدۇ  ــدۇ ۋە تهۋبه قىلىـ ــدا  . قايتىـ ــى قىيامـ ــازدا(كېچىلىرىنـ ــ )نامـ ۇرۇپ تـ

  .بولۇپ ئۆتكۈزىدۇ )روزىدار(كۈندۈزلىرىنى سىيامدا 

  . ئىبادەتكارى دەپ لهقهبلهنگهن ①كېيىنچه ئۇ ئايال كۇفىنىڭ

ھېلىقى بىر ئۈچـۇم نـائهھلىلهر بولسـا، ئـۇ ئايـالنى رەبئىنـى بۇزۇشـقا        
  . ئهۋەتسهك، رەبئى بىزگه قارىشى ئۇ ئايالنى بۇزۇپ تاشلىدى، دېيىشهتتى

ــدىكى كۆپچىلىــك كىشــلهر  ئهگهر ســهن يهر يۈز ــارالر (ى ــى كۇفف ) يهن
گهئىتائهت قىلىساڭ، ئـۇالر سـېنى ئالالھنىـڭ يولىـدىن ئازدۇرىـدۇ، ئـۇالر       

                                            
  ئىراقتىكى بىر شهھهرنىڭ ئىسىمى ①
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› ئهنئـام ‹( .پهقهت گۇمانغىال ئهگىشىدۇ ئۇالر پهقهت يالغاننىال سـۆزلهيدۇ 
  )ئايهت -116سۈرىسى، 

 ســهن گهرچه ئىنســانالرنىڭ ئىمــان ئېيتىشــىغا ھېــرىس بولســاڭمۇ
 -116سۈرىسـى،  › ئهنئام‹( .ئۇالرنىڭ تولىسى ئىمان ئېيتمايدۇ) لېكىن(

  )ئايهت

ــا     ــا، گۇناھقــ ــىرىلىرىم، يامانلىققــ ــىلىرىم، ھهمشــ ئهي، قېرىنداىشــ
ئۇنىڭغـا  (چاقىرغۇچىالردىن ھهزەر ئهيلهڭـالر، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم    

ئــۇ زات . نىــڭ ھهدىســىگه قــۇالق تۇتــۇڭالر  )ســاالم ۋە رەھمهتــلهر بولســۇن
قايســى ماكــان، قايســى زامانــدا بولمــاڭالر خــاتىرجهملىككه       ســىلهرنى
  . چاقىرىدۇ

مهيلى قهيهردە بول، ئالالھ تائاالدىن قـورق، بىـرەر يامـانلىق قىلىـپ     «
ياخشـىلىق  . سالساڭ، ئۇنىڭغا ئهگهشتۈرۈپ بىـرەر ياخشـىلىق قىلغىـن   

ــامىله قىلغىــن كىشــ. يامــانلىقنى ئۆچــۈرۈدۈ  - »ىلهرگه چىرايلىــق مۇئ
  . ايىتىتىرمىزى رىۋ

)ساڭا ۋەھـى قىلىنغـان قۇرئانغـا چىـڭ ئېسـىلغىن      !) ئى مۇھهممهد
  )ئايهت -43سۈرىسى، › زۇخرۇف‹( .سهن ھهقىقهتهن توغرا يولدىدۇرسهن

 سىلهر . شهرەپتۇر) ئۇلۇغ(قۇرئان ساڭا ۋە سېنىڭ قهۋمىڭگه ئهلۋەتته
سۈرىسـى،  › فزۇخـرۇ ‹( .سورىلىسىلهر) بۇ نىئمهت ئۈستىدە(كهلگۈسىدە 

  )ئايهت -44

ــىلىقلىرىمىز     ــا، ياخش ــۈچىلهرمىز، ئهمم ــاھ ئۆتكۈزگ ــز گۇن ھهممىمى
  . يامانلىقلىرىمىزنى ئۆچۈرىدۇ
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ــوڭ   ــاھنى چـ ــىيلىق    –گۇنـ ــۆزىڭىز ئاسـ ــاي، ئـ ــك دەپ قارىمـ كىچىـ
  . قىلىۋاتقان زاتنىڭ شۇ قهدەر ئۇلۇغلىقىغا قاراڭ

ئىــززىتىم ۋە « : بىــر ھهدىــس قۇددىســىدا ئــالالھ تائــاال دېــگهن 
ــتۈنلىكى ــدەم مهن     ئۈس ــر بهن ــىبىر بى ــهمكى، قايس ــلهن قهس م بى

ياخشى كۆرىدىغان بىر ئىشتىن مهن يامان كۆرىدىغان بىر ئىشـقا  
ئۆزگهرسه، مهن ئۇنى ئۇنىـڭ ياخشـى كۆرىـدىغان ئىشـىدىن يامـان      

  ».كۆرىدىغان ئىشىغا بۇرىۋىتىمهن
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  كېچه سائهت بىر

  . ئېلپ كهلگۈچى كىشىلهر نۇرغۇن بېشارەتخۇش 

دېــگهن كىتابنىــڭ قهلهم » ختســىزلهر قىسسىســى تلىــك ۋە بهبهخ«
ئىگىسى بايان قىلغان تۆۋەندىكى ھېكايهتته ئۇنىڭغـا قـۇالق تۇتقـانلىكى    

  . قهلىب ساھىبلىرىغا ئىبرەت ۋە نهسىههت باردۇر

ــڭ     ــىگه ئۇچرىغۇچىالرنى ــىلىرى، ھادىس ــاش ھادىس ــهتلىك قاتن دەھش
جراپ كهتـكهن  لهخته بولۇپ كهتكهن ئهزالىرى، ھهتتا تهنـدىن ئـا   –لهخته 

باشـــلىرىنى كۆتـــۈرۈپ ئېلىـــپ، بىـــر تهرەپ قىلىشـــتهك قورقۇنچلـــۇق  
كۆرۈنۈشلهرنى توال كۆرۈپ يۈرىكى قېتىـپ كهتـكهن، بـۇ قهدەر مهنزىـرىلهر     
تهسىر قىلمايـدىغان بـۇ تـاش بـاغىر كىشـى قۇتقـۇزۇش ماشىنىسـىنىڭ        
شوپۇرى بولۇپ، نامازدىن يىراق، گۇناھىي كهبىرلهرگه غهرق بـۇ ئىنسـانغا   

ا بىــــر كېچىســــى يــــۈز بهرگهن ۋەقهگه قهدەر، ئــــالالھ ئهسلىتىلســــه تــــ
  . نهسىههت قىلىنسا قوبۇل قىلماس ئىدى –ئهسلىمهس، ۋەز 

نىــڭ كىــرىش ئېغىزىــدا يــۈز بهرگهن شــۇ كېچىــدىكى  ①شــوپۇر رىيــاد
  :ھادىسىنى ئهسلهپ مۇنداق دەيدۇ

ــۈز بهرگهن     كــېچه ســائهت بىــر بولغــان ئىــدى، ماشــىنا بىــلهن ۋەقه ي
. بىر ئـاق پىكـاپ سـىمتاناپقا سـوقۇلغان ئىـكهن     . يېتىپ كهلدىم ئورۇنغا

ئالدى بىلهن شۇ رايۇننىڭ توكىنى ئۈزىۋېتهي دەپ تۇرۇشۇمغا، پىكـاپتىن  
چىقىۋاتقان بىر شولىنى بايقاپ ھهيران قالـدىم، يېقىنلىشـىپ قارىسـام،    

                                            
  ت  –سهئۇدى ئهرەبىستاننىڭ پايتهختى  –رىياد  ①
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ماشــىنا ئىچىــدە، قويــۇق ســاقاللىق، ئايــدەك نــۇرانه يۈزلــۈك بىــر كىشــى 
بهدىنىنىـڭ  . ۇنىڭ يۈزىنىڭ نۇرى ماشىنا ئىچىگه لىق تولۇپتۇئ. تۇرۇپتۇ

ئـۇنى قۇتقـۇزۇش   . تۆۋەنكى قىسمى خېلىال قاتتىق زەخمىلهنگهن ئىـكهن 
  :ئۇ. ئۈچۈن ئورۇندۇقنى ئارقىغا قايتۇرۇشقا ئۇرۇنىۋېدىم

  . مېنى قۇتقۇزماقچىمۇسهن ئوغلۇم؟ دەپ سورىدى -

  . شۇنداق، جاۋاپ بهردىم ئۇنىڭغا -

ــداقت - ــاي  ئۇنــ ــا بولمــ ــۇغ   ا، خاپــ ــۈرۈۋەتكىن، ئۇلــ ــاڭنى ئۆچــ تاماكــ
  ...پهرۋەردىگارىڭدىن قورق

ئهمما ئۇنى . قولۇمدىكى تاماكىنى ئۆچۈرۈپ، ئىشىمغا مهشغۇل بولدۇم
  . يهنىال ئورۇندۇقتىن تولۇق چىقىرالمايۋاتاتتىم

  .مېنى راستىنال قۇتقۇزغۇڭ بارمۇ؟ دەپ سورىدى ئۇ قايتىالپ -

  . ڭغائهلۋەتته، دېدىم ئۇن -

شــۇنداق  )ئۇنىڭغــا ســاالم ۋە رەھمهتــلهر بولســۇن   (پهيغهمبىرىمىــز 
كىمىكى سـىلهرگه بىـر ياخشـىلىق قىلسـا ئۇنىڭغـا مۇكاپـات       «  :دېگهن

  .»بېرىڭالر 

جانـابىي ئــالالھ بىــلهن قهســهمكى، ئــى، ئوغلــۇم، مېنــى قۇتقازغىنىــڭ  
ئـۇنى  . ئۈچۈن سـاڭا بېرىـدىغان بىـر نهسـىههتتىن باشـقا مۇكاپـاتىم يـوق       

  . دەپ سورىدى ئۇ مهندىن -وبۇل قىالمسهن؟ ق

  .قېنى ئېيتىڭ -

ئالالھقـا تهقۋالىـق   ! ئالالھقا تهقۋالىـق قىـل  ! ئالالھقا تهقۋالىق قىل
 ...!ناچار ھهمراھتىن ھهزەر ئهيله! قىل
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. ئالالھتىن باشقا ئىبادەت قىلىنغۇچى ۋە ياراتقۇچى يوقتـۇر «“
ئىنســـانالرغا  مـــۇھهممهد ئهلهيهىسســـاالم ئـــالالھ تائاالنىـــڭ بىـــز

ــىدۇر ــكهن ئهلچىســ ــرىمهن ”ئهۋەتــ دەپ  -».دەپ گۇۋاھلىــــق بېــ
  .شاھادەت ئېيىتىپ جان ئۈزدى

بـــوۋاينى ئېلىـــپ . جايىمـــدىن مىـــدىرلىيالماي، تىتـــرەپ كهتـــتىم 
كـېچه سـائهت ئـۈچته ئـۇنى دوختۇرخانىنىـڭ ھادىسـه       . ماشىنىغا سالدىم

  ...بۆلىمىگه تاپشۇردۇم

هلمهيتتـى، بوۋاينىـڭ سـۆزلىرى    قايتىپ كېلىپ، كۆزۈمگه نه ئۇيقۇ ك
  . قۇالق تۈۋىمدە جاراڭاليتتى

. نامىزىغا تۇردۇم، تاھارەت ئېلىپ، مهسجىدكه كىردىم )بامدات(ساباھ 
  :نامازدىن كېيىن، بولغان ۋەقهنى ئىمامغا سۆزلهپ بېرىۋىدىم، ئۇ

ــا      ــالالھ تائاالغ ــدۈرگهن ئ ــلهن ســېنى تىرىل ــاتى بى ــۇ كىشــىنىڭ ۋاپ ئ
، سهن ئۇ كىشىگه دۇئا قىـل، دۇئايىـڭ ئۇنىڭغـا    چهكسىز ھهمىدلهر ئېيت

  .دېدى -سۇنغان ئهڭ ياخشى مۇكاپاتىڭدۇر

ئــالالھتىن، ئۇنىڭغــا رەھــمهت ۋە مهغپىــرەت ئاتــا قىلىشــىنى، مېنــى 
  . ئۇنىڭ بىلهن جهننهتته بىرگه قىلىشىنى تىلىدىم

ئالالھ تائاالنىڭ سهن ئارقىلىق بىر كىشـىنى ھىـدايهت قىلغىنـى،    «
  ھهدىس شهرف -»ياخشىدۇر ①ل تۆگىدىنمۇسهن ئۈچۈن قىزى

                                            
ابلىنىدىغان بولـۇپ، بـۇ يهردە ئهڭ چـوڭ    قىزىل تۆگه ئهينى زامان ئهرەبلىرىدىكى ئهڭ قىممهتلىك مال ھېس  ①

  ت  –ساۋاب كۆزدە تۇتۇلغان 
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ئــاخىرىقى نهپهســلىرىدە تۇرۇپمــۇ ياخشــىلىققا بــۇيرۇپ، يامــانلىقتىن 
توسۇشــتىن ئىبــارەت ئــالالھ ئالدىــدىكى مهســئۇلىيىتىنى تونــۇپ، ئــۇنى   

  نى كۆردۈڭالرمۇ؟ ئۇ قانداق قىلدى؟يهتكۈزەلىگهن كىشى

ــا،   ــۇ ئۇنىڭغ ــورق  «ئ ــالالھتىن ق ــۈر، ئ ــاڭنى ئۆچ ــدى» تاماك ــا .دې  ئهمم
نــى ئېغىـر گۇنـاھالرنى قىلىۋاتقــانالرنى كـۆزىمىز كــۆرۈپ     –بهزىمىـز نـى   

  . تۇرسىمۇ، شهيتانغا ئوخشاش پهرۋا قىلمايمىز

ئالالھتىن قورقـۇڭالر، ئـالالھ يولىـدا ھهقنـى سۆزلهشـته مـاالمهتتىن       
قورقمــاڭالر، شۈبهىســىزكى، ھهق ســۇبهانهھۇ ۋەتائــاال ئــۇنى مهنپهئهتلىــك 

  . قىلىپ بېرىدۇ

دايهت قىلىشـى،  ىـ ھنىڭ سهن ئارقىلىق بىر كىشـىنى ھ ابى ئالالجان
  .سهن ئۈچۈن قىزىل تۆگىدىنمۇ ياخشىدۇر
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  گۆھهر زۇننار ھهققىدە قىسسه

كىمىكى، ئالالھ رىزالىقى ئۈچۈن بىـر نهرسـىنى تاشـاليدىكهن، ئـالالھ     
  . تائاال ئۇ كىشىگه ئۇنىڭدىنمۇ ياخشىسىنى ئاتا قىلىدۇ

ــى رەجهبنىـــڭ  ــاخىرىقى«ئىبنـ ــالىرى ئـ ــى ئۆلىمـ زەيىـــل (» ھهنبهلـ
دېگهن كىتابىدا، بهززاز ئىسـىملىك بىـر كىشـىنىڭ     )تهبهقاتۇل ھانابىله

  . مۇنداق بىر قىسسىسىنى بايان قىلغان

مهككىدىكى كۈنلىرىمنىڭ بىىردە، ماڭا ئىنتايىن ئاچلىق يېتىـپ،  
يېنىمدىن ئاچلىققا دال بولغىدەك ھېچـنىمه تاپالمـاي، يـېمهك ئىـزدەپ     

تۇيۇقســىز يىــپهك بوغقۇچتــا چىگىلــگهن بىــر  . ىققــان ئىــدىمســىرتقا چ
قارىسـام، بـۇ   . ئۆيۈمگه كىلىپ ئۇنى يهشـتىم . يىپهك ھهميان تېپىۋالدىم

خـالتىنى  . ئۆمرۈمدە كۆزۈم كۆرمىگهن ئاجايىپ گۆھهر بوالپكىالر تۇرۇپتۇ
كىـم  . شۇ پېتى چىگىپ قويۇپ، غىزا كويىدا يهنه كوچىغا چىققان ئىدىم

پىۋالدى؟ تېپىۋالغۇچىغا بهش يۈز ئالتۇن دىنار بېرىلىـدۇ  بىر ھهميان تې
  : ئۆزۈمگه –ئۆز . دەپ توۋالپ يۈرگهن بىر مويسىپىتنى ئۇچراتتىم -

مهن شــۇ تــاپ ئــاچلىق ۋە مۇھتــاجلىقتىمهن، ھهميــاننى ئىگىســىگه  
دە، ئۇنى ئۆيـۈمگه   -تاپشۇرۇپ بېرىپ، ئۇ دىنارنى ئېلىپ پايدىلىناي دېدىم

يدىن ھهميان ۋە گۆھهرنىڭ ئاالمهتلىرى، گۆھهرنىـڭ  باشالپ كېلىپ، بوۋا
ھهمياننى . ئهينهن دەپ بېرەلىدى. سانى توغرىسىدا تهپسىلىي سورىۋېدىم

ــۈز دىنــارنى ســۆيۈنچه   . ئۇنىڭغــا تاپشــۇردۇم ــۇ دېگىنىــدەكال ماڭــا بهش ي ئ
مهن ئۇنىڭغــا ھهميـاننى قــايتۇرۇش مهســئۇلىيىتىم  . سـۈپىتىدە ســۇندى 
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ئۇ ھهم سـۆزىدە  . پۇلنى ئېلىشنى رەت قىلدىمئىكهنلىكىنى ئېيتىپ، ئۇ 
  . چىڭ تۇرىۋالدى

ئــۆزۈم مۇھتاجچىلىقتــا تۇرســاممۇ، ئۆزىــدىن باشــقا ھېچبىــر ئىــالھ  «
بولمىغان زات ئالالھ بىلهن قهسهم قىلىمهنكـى، بـۇ ئىشـىمغا ئـالالھتىن     

. دېدىم ھهم ئۇ دىنارنى ئالمىدىم »باشقا ھېچكىمدىن مۇكاپات ئالمايمهن
ھهج مهۋسۇمى تۈگىگهندىن كېيىن ئۇ يۇرتىغا . خوشالشتىمبوۋاي بىلهن 

  . قايتىپ كهتتى

ــهپرىگه    ــز سـ ــپ، دېڭىـ ــدىن ئايرىلىـ ــهم، مهن مهككىـ ــۆزۈمگه كهلسـ ئـ
ســهپهردە، كــېمه دەھشــهتلىك دولقۇنغــا ئۇرۇلــۇپ، پاچاقلىنىــپ . چىقــتىم

كـۆرۈپ   .مۈلـۈكلهر تامـامهن سـۇغا غهرىـق بولـۇپ كهتتـى       –ئادەم ۋە مـال  
نىـڭ ھىمايىسـى بىـلهن بىـر پـارچه تاختـاي       دىگارى ئالهمتۇرغۇچى پهرۋەر

تاختــاي ئۈســتىدە توختاۋســىز تهۋرىنىــپ، . ئۈســتىگه چىقىــپ قــاپتىمهن
تــاكى، دولقــۇنالردا لهيــلهپ بىــر ئارالغــا چىقىــپ  . لهيــلهپ كېتىۋاتــاتتىم

قالغۇچىلىك، بىر تاختـاي ئۈسـتىدىكى جىسـمىمنىڭ نهگه بېرىـپ، نهدە     
  .هم بىلمهيتتىمتوختايدىغانلىقىنى ئۆزۈم ھ

ئــۇ ئارالنىــڭ ئاھالىســى نه ئوقــۇش نه يېزىشــتىن بىــخهۋەر ساۋاتســىز 
مهن ئۇالرنىـڭ مهسـجىدىدە، قۇرئـان ئوقـۇپ ئولتۇرسـام،      . كىشىلهر ئىكهن

مېنى كۆرگهن كىشىلهر يېنىمغا كېلىپ، ئۆزلىرىگه قۇرئـان ئۈگىتىـپ   
  .قويۈشۇمنى تهلهپ قىلىشتى

ــگه     ــڭ ھهممىس ــلهن مهن ئۇالرنى ــۇنىڭ بى ــۈگهتتىم ش ــان ئ ــۇ . قۇرئ ب
بىـر قېىـتم مهن ئـۇ     .ئىشىمنىڭ ئهجرىدىن نۇرغۇن ياخشىلىق كـۆردۈم 

  . مهسجىددە يىرتىلىپ كهتكهن بىر قۇرئاننى قولۇمغا ئېلىۋىدىم

  .دەپ سوراشتى ئۇالر -يېزىقنىمۇ بىلهمسىز؟ 
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ــا خهت     ــڭ بالىلىرغـ ــتىم، ۋە ئۇالرنىـ ــدىغانلىقىمنى ئېيتـ مهن بىلىـ
ــۆگهتتىم ــۇ ئ. يېزىشــــنى ئــ ــدىن ھهم ئاجايىــــپ  بــ ــىمنىڭ ئهجرىــ ىشــ
  . ياخشىلىقالرنى كۆردۈم

شۇندىن كېيىن، ئارالدىكىلهر، مېنىڭ ئـۇ يهردە تـۇرۇپ قېلىشـىمنى    
ئۈمۈد قىلىدىغانلىقىنى، شۇ يهردىكى قول ئىلكىدە بار بىر يېتىم قىزنى 

  .ماڭ چېتىپ قويغۇسى بارلىقىنى ئېيتىشتى

ــۇالر ناھــايىتى . دەســلهپته قوشــۇلمىدىم ــا  ئهممــا ئ چىــڭ تۇرۇۋالغاچق
ئـۇالر بـارلىق تـوي تهييـارلىقلىرىنى پۈتتـۈرۈپ،      . ئارتۇق رەت قىاللمىدىم

ــدى    ــاپ قويـ ــىنى ئوڭشـ ــڭ بېشـ ــلهن ئىككىمىزنىـ ــز بىـ ــڭ . قىـ قىزنىـ
تۇغقانلىرى قىز كۆچۈرۈپ كهلگهندە، ئۇالر بىلهن بىر سـورۇندا ئولتۇرغـان   

چۈشـۈپ،  تۇيۇقسىز قىزنىڭ بوينىغا ئېسـىلغان زۇننارغـا كـۆزۈم    . ئىدۇق
ــاراپ قالـــدىم  ــۇ مهن مهككىـــدە تېپىۋالغـــان . ھهيرانلىـــق ئىچىـــدە قـ بـ

  :قىزنىڭ تۇغقانلىرى. زۇننارنىڭ دەل ئۆزى ئىدى

بــۇ دىلــى ســۇنۇق يىتىمنىــڭ قهلــبىگه قارىمــاي، ئهجهپ بوينىــدىكى  
  . قىلدى سوئالئۇستاز؟ دەپ  –زۇننارغا قاراپ قالدىڭىزغۇ 

دېـدىم ۋە ئۇالرغـا    –ننـار  بۇ زۇننار ئاجايىپ بىر قىسسـىگه سـاھىب زۇ  
ــم  ــالھ( تهھلىــل. پۈتكــۈل قىسســىنى ســۆزلهپ بهردى ، )ال ئىــلهھه ئىللهل

چوقـانلىرى پۈتكـۈل   ) سـۇبهانهلالھ (ۋە تهسـبىه  ) ئالالھۇ ئهكـبهر (تهكبىر 
  . ئارالدا جاراڭالپ كهتتى

ــاكتۇر  ــدىن پ ــالالھ ھهممى ــدى؟   )!ســۇبهاناالھ! (ئ ــېمه بول ســىلهرگه ن
  .دەپ جاۋاب بهردى دېسهم، ئۇالر ماڭا مۇنداق

سىز گۆھهرلهرنى قايتۇرۇپ بهرگهن ئۇ كىشى دەل بۇ قىزنىڭ دادىسـى  
ئـالالھ بىـلهن قهسـهمكى، مهن جاھانـدا،     «ئۇ ھهجـدىن قـايتقىچه،   . بولىدۇ
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مهككىــدە ماڭــا گــۆھهرلهرنى قــايتۇرۇپ بهرگهن كىشــىدەك مۇســۇلماننى  
ــبىم، مېنــى ئۇنىــڭ بىــلهن ئۇچراشــتۇرغ    ــى، رەب ىن، كــۆرۈپ باقمىــدىم، ئ

قايتـا دەپ   –دېـگهن سـۆزلهرنى قايتـا    » قىزىمنى ئۇنىڭغـا قوشـۇپ قويـاي   
بىراق، ئـالالھ تائـاال ئۇنىـڭ دۇئاسـىنى      –ئۇ ئۆلۈپ كهتتى . كهلگهن ئىدى

  . ئىجابهت قىلىپ، سىز ئۇنىڭ قىزى بىلهن توي قىلدىڭىز

ئـۇ تولىمـۇ ياخشـى    . مهن ئۇنىڭ بىلهن بىر مهزگىل بىـرگه ياشـىدىم  
ئـۇزۇن ئـۆتمهي، ئـۇ ئۆلـۈپ     . ىمىزدا ئىككـى بـالىمۇ بولـدى   ئـار . ئايال ئىدى

ئاندىن ئىككى ئوغلۇم بىلهن ئۇ . ئالالھ ئۇنىڭغا رەھمهت قىلسۇن. كهتتى
بىرىنىـڭ   –كېـيىن، بـالىلىرىممۇ بىـر    . گۆھهرلهرنىڭ ۋارىسـى بولـدۇق  

شـۇنداق قىلىـپ، گـۆھهرلهر ئـۇ ئىككىسـىدىنمۇ      . كهينىدىن ۋاپات تاپتى
  . ماڭا مىراس قالدى

شهكســىزكى، . كېيىــنچه ئــۇ گــۆھهرلهرنى يــۈز مىــڭ دىنارغــا ســاتتىم
ئـــالالھ ئۇالرغـــا رەھـــمهت . ھـــازىرغىچه خهجلهۋاتقىـــنىم شـــۇ پـــۇلالردىن

  !قىلسۇن

كىمىكى ئالالھ رىزالىقى ئۈچۈن بىر ئىشـنى تاشـاليدىكهن، ئـالالھ ئـۇ     
  .كىشىگه ئۇنىڭدىنمۇ ياخشىسىنى ئاتا قىلىدۇ

  ــ ــدىكهن ئ ــالالھتىن قورقى ــى ئ ــۇلى  كىمك ــا چىقىــش ي الالھ ئۇنىڭغ
› تــاالق‹( .بېرىــدۇ، ئــالالھ ئۇنىڭغــا ئويلىمىغــان يهردىــن رىــزق بېرىــدۇ  

  )ئايهت -3،-2سۈرىسى 

   نىــــڭ ئىشــــىنى  كىمكــــى ئــــالالھتن قورقىــــدىكهن ئــــالالھ ئۇ
  )ئايهت – 4سۈرىسى › تاالق‹ ( .ئاسانالشتۇرۇپ بېرىدۇ
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  بۇ ئۇالرنىڭ تۆۋەن دەرىجىسى

نىڭ بهندىلىرى ئۈچۈن جهننهتـته ھازىرلىغـان   ھهق سۇبهانهھۇ ۋەتائاال
  ! نېمهتلىرى ئۈستىدە ئويالن، تهپهككۇر قىل

ئهڭ تـــۆۋەن دەرىجىـــدىكى جهنـــنهت ئهھلىـــگه تهقـــدىم قىلىنغىنـــى 
ئارىلىقى مىڭ يىل مۇساپىسىدىكى قهسىر بولسا، ئۇنداقتا، ئهڭ يـۇقىرى  

  ؟!ھه –دەرىجىدىكى جهننهت ئهھلىنىڭ مهرتىۋىسى قانداقتۇ 

ئــالالھ ئۇنىڭــدىن (دا مــۇغىيرە ئىبنــى شــوئبه »هۇل مۇســلىمســهھى«
دىـــن رىـــۋايهت قىلىنغـــان مۇبـــارەك ھهدىـــس شـــهرىفته   )!رازى بولســـۇن

مۇنـداق   )ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتـلهر بولسـۇن  (پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 
  :دېگهن

ــدىن «  ــنهت ئهھلىنىــڭ ئهڭ : مۇســا ئهلهيهىسســاالم پهرۋەردىگارى جهن
قانــداق بولىــدۇ؟ دەپ ســورىغاندا، ھــېكىمهت بىــلهن  تــۆۋەن دەرىجىلىكــى

ئــۇ شـۇنداق كىشـىكى، جهنــنهت   : ئىـش قىلغـۇچى ئــالالھ مۇنـداق دېـگهن    
ئهھلــى جهنــنهتكه كىرىــپ بولغانــدىن كېــيىن، كېلىــدۇ، ئــۇ ھهقىــقهتهن 

ــالالھ ئهززە ۋە جهل . جهنــنهت تۇلــۇپ كهتكهنــدەك تۇيغۇغــا كهلتۈرۈلىــدۇ  ئ
  :ئۇنىڭغا

  :ندە، بهندەجهننهتكه كىرگىن، دېگه

ئى، پهرۋەردىگارىم، ھهر كىم قارارگاھىغا چۈشـۈپ، ئـۆز نېسـىۋىلىرىنى    
  .دەيدۇ! ئېلىپ بولغان تۇرسا، مهن نهگىمۇ باراي؟

دەپ قايتـا   -جهننهتكه كىـر : جانابىي ھهق مۇبارەك لهفىزلىرى بىلهن
  .ئهمىر قىلغاندا، بهندە يۇقىرىدىكى سۆزلهرنى يهنه تهكراراليدۇ
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ھم سۈپىتىگه ھهقلىق پهرۋەردىگارى ئـالهم ئۇنىڭغـا   شۇنىڭ بىلهن رە
  :تاشاليدۇ سوئال

دۇنيـا   –دۇنيا پادىشاھلىرىدىن بىر پادىشاھنىڭ مۈلىكىچىلىك مال 
  بېرىلسه رازى بوالمسهن؟ 

دەپ ! رازى بولمـاي ھهددىممـۇ مېنىـڭ   ! رازىمهن ئـالالھىم، رازىـمهن   -
  . كېتىدۇ

  :جانابىي ھهق

ــۇن، يهن   ــېنىڭ بولس ــۇنچىلىكى س ــۇن، يهنه  ش ــۇنىڭچىلىكى بولس ه ش
دەپ بهشــىنچى  -شــۇنىڭچىلىكى بولســۇن، يهنه شــۇنىڭچىلىكى بولســۇن 

  :قېتىمغا كهلگهندە، ئۇ بهندە

  .دەيدۇ –! ئى، ئالالھ، رازى بولدۇم، ئى، ئالالھ، رازى بولدۇم

ــون ھهسسىســىچىلىك    ــاال، ســېنىڭ مۈلىكىــڭ، شــۇنىڭ ئ ــالالھ تائ ئ
ــقا يهنه كۆ  ــدىن باش ــۆزۈڭ كۆرگهننىــڭ   بولســۇن، ۋە ئۇن ــان، ك ــۈڭ تارتق ڭل

ــۇنىڭكى ئهبهدىيلىــك ســاھىبى     » ھهممىســى ســېنىڭ بولســۇن، ســهن ئ
  .دەيدۇ

نىڭ ھۇزۇرىدا هللائۇالرنىڭ قىلغان ئهمهللىرىگه مۇكاپات يۈزىسىدىن ا
ــېچكىم      ــى ھ ــا نىئمهتن ــدىغان كاتت ــال قىلى ــۇالرنى خۇش ــاقالنغان ۋە ئ س

  )ئايهت -17سۈرىسى، › سهجدە‹( .بىلمهيدۇ

قىلىنغــان يهنه بىــر  رىــۋايهتدا » مۇســلىم«ۋە » هۇل بۇخــارىســهھى«
شۈبهىسىزكى، ئالالھ تائاال بهندىلهر ئۈستىدە ھۆكـۈم قىلىـپ   «ھهدىسته، 

بولغاندىن كېيىن، بىر كىشى دوزاختىن ئازاد قىلىنسىمۇ ئهمما، دوزاخقا 
لـــــېكىن ئـــــۇ جهننهتكمـــــۇ . يوزلهنـــــدۈرۈلگهن ھالـــــدا قالدۇرۇلىـــــدۇ
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بهنـدە شـۇ ھـالهتته    . ڭ ئىشىكىگىمۇ يولىتىلمايـدۇ كىرگۈزۈلمهيدۇ، ئۇنى
  :ئالالھقا يالۋۇرىدۇ

پهرۋەردىگـــارىم، يــــۈزۈمنى دوزاخــــتىن بۇرىـــۋەتكىن، ئــــى، رەبــــبىم،   
ئۇنىـڭ بهد بۇيىـدىن   . رەھمىتىڭ بىلهن يۈزۈمنى دوزاختىن بـۇرۇۋەتكىن 
   .قىينىلىپ، چاچراندى يالقۇنىدا كۆيۈپ كېتىۋاتمهن

الىغان بىـر مـۇددەتكىچه، شـۇ تۇرۇقتـا دۇئـا      بهندە تاكى رەھمان تائاال خ
  .قىلىدۇ

  :ئاندىن ئالالھ تائاال ئۇنىڭغا دەيدۇ

ئهگهر يــــۈزۈڭنى دوزاخــــتىن بۇرىۋەتســــهم مهنــــدىن باشــــقا نهرســــه  
  سورىماسسهنمۇ؟

ئىززىتىڭ ۋە ئۇلۇغلىقىـڭ بىـلهن قهسـهمكى، ئۇنىڭـدىن باشـقىنى       -
ــبى     ــا رەب ــۋەتكىن، ي ــتىن بۇرى ــۈزۈمنى دوزاخ ــورىمايمهن، ي ــدا  -مس دەپ نى

  .قىلىدۇ، بهندە

ناھايىتى شهپقهتلىك، مېهرىبان ۋە ئهپۇچـان زات ئـالالھ تائـاال ئۇنىـڭ     
  .يۈزىنى دوزاختىن بۇرىۋىتىدۇ

ئۇ ئالالھ خالىغان بىر ۋاقىتقىچىلىـك جىـم تـۇرۇپ ئانـدىن يهنه بىـر      
  :قېتىم ئالالھتىن تىلهيدۇ

ــىكىگه      ــنهت ئىشـ ــى جهنـ ــلهن مېنـ ــڭ بىـ ــارىم، رەھمىتىـ پهرۋەردىگـ
مېنى جهننهت ئىشـىكىگه يېقىنالشـتۇرۇغان   ! يېقىنالشتۇرۇغان بولساڭ

  !بولساڭ
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ھهي ئادەم بالىسى، سهن نېمانچه ۋاپاسىز، نېمانچه چىدىماس، ئهجابا  -
پهيمـــان  –ســهن ماڭـــا، مهنــدىن باشـــقا نهرســـه سورىماســلىققا ئهھـــدى    

  ؟!بهرمىگهنمىدىڭ

ىگه پهرۋەردىگـــارىم، رەھمىتىـــڭ بىـــلهن مېنـــى جهنـــنهت ئىشـــىك  -
  ...!يېقىنالشتۇرۇغىن

ئهگهر ســــورىغىنىڭنى بهرســــهم، مېنىڭــــدىن يهنه باشــــقا نهرســــه  -
  سورىماسسهنمۇ؟

ئىززىتىڭ ۋە ئۈستۈنلىكىڭ بىلهن قهسـهمكى، سـهندىن ئۇنىڭـدىن     -
  .باشقىنى سورىمايمهن

ئاندىن راھمـان تائـاال ئـۇنى جهننهتنىـڭ ئىشـىكىگه يېقىنالشـتۇرۇپ       
الالھ خالىغان بىر مۇددەتكىچىلىـك تۇرغانـدا،   بهندە شۇ يهردە يهنه ئ. قويدۇ

پهرىلهر، قهسىرلهر، باغچىالر، ۋە نىمهتلهرنى  –جهننهت ۋە ئۇنىڭدىكى، ھۆر 
  :ئهينهن كۆرۈپ تۇرۇدۇ ۋە يهنه يالۋۇرۇدۇ

  .پهرۋەردىگارىم، مېنى جهننهتكه كىرگۈزۋەتكهن بولساڭ

نېمه دېـگهن  ۋاي، ساڭا، ئهي ئادەم بالىسى، سهن نېمه دېگهن ۋاپاسىز،  -
ســـهن مهنـــدىن باشـــقا نهرســـه سورىماســـلىققا ســـۆز بهرگهن ! چىـــدىماس

  ؟!ئهمهسمىدىڭ

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

  ؟!ئهگهر سېنى كىرگۈزسهم، مهندىن باشقا نهرسه سورىماسسهنمۇ  -

ئۈستۈنلىكىڭ بىلهن قهسـهمكى، سـهندىن ئۇنىڭـدىن     ئىززىتىڭ ۋە -
  . باشقىنى سورىمايمهن
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ئاندىن جانابى ئالالھ ئۆز رەھمىتى، سىخيلىقى ۋە پهزلـى بىـلهن ئـۇنى    
ئـالالھ تائـاال   . بۇ ئـۇ بهنـدىگه يېتهرلىـك ئىـدى    . جهننهتكه كىرگۈزىۋىتىدۇ
  :ئۇنىڭغا يهنه مۇنداق دەيدۇ

  !تىلىكىڭنى ئېيىت  !ھهي، بهندەم، سورايدىغىنىڭنى سورا 

رەھمىتـى بىـلهن    –راھمـان تائـاال پهزلـى    . ئاندىن ئۇ تىلهيدۇ، سورايدۇ
ــارزۇ   ــدۇ   –ئۇنىــڭ ئ ــۈگىگهنگه قهدەر ئهســلىتىپ تۇرى ــانلىرى ت يهنه . ئارم

  :دېگهندە، ئۇ بهندە –سورا : ئۇنىڭغا

  .دەيدۇ -ئهمدى، ھېچنېمىدىن تامايىم يوق، رەببىم -

  :رەك لهفىزلىرى بىلهن شۇالرنى دەيدۇھهق سۇبهانهھۇ ۋەتائاال مۇبا

ئالغانلىرىـــڭ ســـېنىڭ بولســـۇن، ۋە شـــۇنىڭ ئـــون ھهسســـىچىلىك  
بولســۇن، كۆڭلــۈڭ خالىغــان، كــۆزۈڭ كۆرگهننىــڭ ھهممىســى ســېنىڭ   

  ». بولسۇن، سهن ئۇ يهردە مهڭگۈ قالغۇچىسهن

   ــات يۈزىســىدىن ئالالھنىــڭ ــرىگه مۇكاپ ئۇالرنىــڭ قىلغــان ئهمهللى
ۋە ئـــۇالرنى خۇشـــال قىلىـــدىغان كاتتـــا نېمهتنـــى ھۇزۇرىـــدا ســـاقالنغان 

  )ئايهت -17سۈرىسى، › سهجدە‹( .ھېچكىم بىلمهيدۇ

  :قىلىدۇ سوئال، ئىككىنچى مهرته شۇنداق ئهلهيهىسساالممۇسا 

ئــى، پهرۋەردىگــارىم، بــۇ تــۆۋەن دەرىجىســى بولىــدىغان بولســا، جهنــنهت  
 ولىـدۇ؟ ىكىنىـڭ مهرتىۋىسـى قانـداق ب   ئهھلىنىڭ ئهڭ يـۇقىرى دەرىجىل 

ــىلهركى،       ــۇنداق كىش ــان ش ــۇالر مهن خالىغ ــدۇكى، ئ ــاال ئېيتى ــالالھ تائ ئ
بـۇ دەرەخلهرنـى   . ئۇالرنىڭ ھۆرمهت دەرىخىنـى ئـۆز قولـۇم بىـلهن تىكـتىم     

ئۇالرنى ھـېچ قانـداق   . باشقىالرنىڭ كۆرمهسلىكى ئۈچۈن پىچهتلىۋەتتىم
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ــر       ــوق، ھېچبى ــاڭلىغىنى ي ــۇالق ئ ــداق ق ــوق، ھېچقان ــۆرگىنى ي ــۆز ك ك
  .زاتىنىڭ كۆڭلىدىن كهچكىنى يوقئىنسان 

   ــات يۈزىســىدىن ئالالھنىــڭ ــرىگه مۇكاپ ئۇالرنىــڭ قىلغــان ئهمهللى
ــى       ــا نىئمهتن ــدىغان كاتت ــال قىلى ــۇالرنى خۇش ــاقالنغان ۋە ئ ــدا س ھۇزۇرى

  )ئايهت -17سۈرىسى، › سهجدە‹( .ھېچكىم بىلمهيدۇ

ئــالالھتىن باشــقا ھېچبىــر ئىــالھ يوقتــۇر، ئــالالھ تائــاال نــېمه دېــگهن 
ــان ــان   ! مېهرىب ــگهن كۆيۈمچ ــېمه دې ــالهمگه   ! ھه –ن ــامى ئ ــى تام رەھىم

يېتىدىغان راھمان تائاالدىن بىزگه رەھىـم قىلىشـىنى سـورايمىزكى، ئـۇ     
  .زات ھهممىدىن پاك ۋە ماختىلىشقا ھهقىقىي اليىقتۇر
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  ئىشىك تاقاقلىق ئىكهن

 ئالالھ ئۇنىڭغا(يىتىك ئىسالم ئالىمى، جامائهت ئهربابى ئبنى قهييۇم 
دىــن بىــر كىشــىنىڭ بىــر كــۈنى كوچىــدا   ①ئــارىفالر )رەھــمهت قىلســۇن

كېتىۋېتىــپ، بىــر ئايالنىــڭ بالىســىنى يىغــالپ، يالۋۇرغىنىغــا قارىمــاي 
ــپ      ــپ كىرىـ ــىكنى يېپىـ ــۋەتكىنىچه، ئىشـ ــپ چىقىرىـ ــۇنى ئىتتىرىـ ئـ
كهتكهنلىكىنى، ئاندىن ئۇ باال بىر دەم ماڭغاندىن كېـيىن، ئـۆز ئۆيىـدىن    

ۋە ئـۆز ئانىسـىدىن باشـقا ئـۇنى قوينىغـا ئالىـدىغان        ىباشقا بارىدىغان جاي
كىشىسىنىڭ يوقلىقىنى ئـويالپ، كـۆڭلى يېـرىم بولغـان ھالـدا ئـۆيىگه       
قايىتىپ بارسا، ئىشىك تاقاقلىق تۇرغان، باال بوسۇغىدا يېتىـپ ئـۇخالپ   

دە، بالىنى شۇ ھالـدا كـۆرۈپ، بالىغـا     -شۇ ئهسنادا ئانىسى چىقىدۇ. قالىدۇ
  :قۇلداپ يىغالپ تۇرۇپئۆزىنى ئېتىپ بۇ

ــاالم، نهگه، كىمنىڭمــۇ قېشــىغا باراتتىــڭ؟ مهنــدىن باشــقا    جېــنىم ب
كىممۇ سـېنى ئـۆز قوينىغـا ئالسـۇن؟ مهن سـاڭا سـىزغان سـىزىقىمدىن        
چىقمــا دېمىــدىممۇ؟ ســاڭا قىلغــانلىرىم، كۆيۈنۈشــۈم، مېهرىبانلىقىمغــا 

ېسـىپ  شۇنداق جاۋاب قايتۇرامسهن؟ دېگىنىچه بالىسىنى باغرىغا چىڭ ب
ئېلىپ كىرىپ كهتكهنلىكىدەك بىـر قاتـار ئهھـۋالالرنى كـۆرگهنلىكىنى     

  .رىۋايهت قىلىدۇ

ــڭ   ــۇ ئايالنى ــا   «ئ ــۈم، مېهرىبانلىقىمغ ــانلىرىم، كۆيۈنۈش ــاڭا قىلغ س
دېــگهن ســۆزلىرى بىــلهن، پهيغهمــبهر     » شــۇنداق جــاۋاب قايتۇرامســهن   

                                            
  ت  –ئالالھنى بىر قهدەر ياخشى تونۇغان بىر تۈركۈم كىشىلهر ئارىف  ①
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الھ تائـاال  ئـال «نىڭ  )!ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر بولسۇن(ئهلهيهىسساالم 
ــۆز بالىســىغا بولغــان مېهرىبانلىقىــدىنمۇ     ــدىلىرىگه ئانىنىــڭ ئ ــۆز بهن ئ

دېگهن مۇبارەك ھهدىسى ئۈسـتىدە مـۇالھىزە قىلىـپ     »ئارتۇق مېرىباندۇر
  .بېقىڭ

ئالالھ ئهززە ۋە جهلنىڭ رەھمىتى ئالدىـدا ئانىنىـڭ رەھمىتـى دېـگهن     
  !ھه -قانچىلىك ئىدى

ــوش   ــتىگه ب ــاڭلى -ئالالھنىــڭ رەھمى ــورۇن بوش بىغهملىــك  –ق، ھ
ئهمهل  –ئىخــالس، ئىــش  –بىــلهن ئىرىشــكىنى بوالمــدۇ، يــاكى، ئهقىــدە  

  بىلهنمۇ؟ 

  ئالالھنىڭ رەھمىتىنى كىملهرگه بېغىشلىغان؟

    ــگه ئورتــــاقتۇر ــڭ ھهممىســ ــتىم مهخلۇقاتنىــ ــڭ رەھمىــ . مېنىــ
 )ماللىرىنىـڭ (سـاقالنغۇچىالرغا   )كۇفرىدىن ۋە گۇنـاھتىن (رەھمىتمنى 

ــدىغ  ــى بېرىـــ ــان   زاكىتنـــ ــايهتلىرىمىزگه ئىمـــ ــڭ ئـــ انالرغا ۋە بىزنىـــ
ــمهن  ــلىك قىلىـ ــدىغانالرغا تېگىشـ ــراف‹( .ئېيتـ ــى، › ئهئـ  -156سۈرىسـ

  )ئايهتنىڭ بىر قىسمى

  يهنـــــى مـــــۇھهممهد (ئـــــۈممى پهيغهمــــبهرگه   -ئــــۇالر ئهلچىـــــگه
ئهگىشــدۇ، ئــۇالر ئــۆز ئىلكىــدىكى تهۋرات ئىــنجىلالردا  )ئهلهيهىسســاالمغا

 -157سۈرىسـى، › ئهئـراف ‹( .لىقنى كۆرىـدۇ يېزىلغان )سۈپتىنىڭ(ئۇنىڭ 
  )ئايهتنىڭ بىر قىسمى

ــدە ئازغــان،       ــۇق چۆلى ــڭ رەھمىتــى بىخۇدل ــىزكى، ئالالھنى شۈبهىس
ــى، ئهمهل     ــۈن ئهمهس بهلك ــاپىلالر ئۈچ ــان غ ــا پاتق اليغهزەللىــك پاتقىقىغ
قىلغـــۇچىالر ئۈچـــۈن، چىـــن ئىخـــالس بىـــلهن تهۋبه قىلغـــانالر ئۈچـــۈن  

  .بېغىشالنغاندۇر
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  )تامام بۇ قىسسه(

ھارامغا قاراپ تاشلىغان ئهنسارى يىگىتنىـڭ تۆۋەنـدىكى قىسسىسـى    
  . تهپهككۇر دەرۋازىمىزنى چهككۇسى
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  نېمىدىن بىئارام بولىۋاتسهن؟

جابىر ئىبنى ئابـدۇلالدىن رىـۋايهت قىلىنىشـىچه، سـهئلهبه      ①ئهنسارى
ــالمغا    ــارى يىگىـــت ئىسـ ــر ئهنسـ ــىملىك بىـ ــدۇراھمان ئىسـ ئىبنـــى ئابـ

ئۇنىڭغـــا ســـاالم ۋە (ن، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم كىرگهنـــدىن كېـــيى
. يىـتىم ئىشـالرنى قىالتتـى    –نىـڭ يېنىـدا يۈگـۈر     )!رەھمهتلهر بولسـۇن 

ئۇنىڭغـا سـاالم ۋە رەھمهتـلهر    (ئۇنى بىر قېتىم پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 
ــۇ ئهنســارىالردىن بىرىنىــڭ    )!بولســۇن ــدە، ئ ــۇم بىــر ئىشــقا ئهۋەرتكهن مهل

پ كېتىۋېتىــپ، يۇيۇنىۋاتقــان بىــر ئايالغــا قــاراپ ئىشــىك ئالدىــدىن ئۆتــۈ
ــز     ــدە پهيغهمبىرىمى ــان ئىشــى ھهققى ــالپ، قىلغ ــاالم ۋە  (تاش ــا س ئۇنىڭغ

گه ۋەھىـي چۈشـۈپ قېلىشـىدىن قورقـۇپ، مهكـكه،       )!رەھمهتلهر بولسـۇن 
ــدۇ   ــا قېچىـــپ چىقىـــپ كېتىـ ــىدىكى تاغقـ ــنه ئارىسـ ــبهر . مهدىـ پهيغهمـ

قىرىـق كـۈنگىچه    )!هر بولسـۇن ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتل(ئهلهيهىسساالم 
  . دېرىكىنى ئااللمايدۇ –ئۇنىڭ ئىز 

ئۇنىڭغا (جېبرئىل ئهلهيهىسساالم چۈشۈپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 
ــلهر بولســۇن  ــى، مــۇھهممهد، «غــا،  )!ســاالم ۋە رەھمهت ئۇنىڭغــا ســاالم ۋە (ئ

پهرۋەردىگارىڭدىن سـاڭا سـاالم ، ئۈممىتىڭـدىن بىـر      )!رەھمهتلهر بولسۇن
 »مهككه، مهدىنه ئارىسىدىكى تاغالردا ئازابىمدىن پاناھ تىلهۋاتىـدۇ كىشى 
  .دەيدۇ

                                            
  .مهدىنىلىك مۇسۇلمان ①
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ئۇنىڭغـــا ســـاالم ۋە رەھمهتـــلهر (ئانـــدىن پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم 
ئــۆمهر، ســهلمان ئىككىســىنى ســهئلهبه ئىبنــى ئابــدۇراھماننى  )!بولســۇن

ئـۇ ئىككىسـى مهدىنىـدىن چىقىـپ، زۇفـافه      . باشالپ كېلىشكه بۇيرۇيـدۇ 
ــۆمهر  ئىســىمل ــادىچىنى ئۈچرىتىــدۇ، ئ ــالالھ ئۇنىڭــدىن رازى (ىك بىــر پ ئ
ئۇنىڭدىن سهئلهبه ئىسىملىك بىر ياشنىڭ بۇ تاغالردا سهرسـان   )بولسۇن

  .دەپ سورايدۇ -بولۇپ يۈرگهنلىكىنى بىلهمسهن؟

سىلهرنىڭ دىگىنىڭالر دوزاختىن پانـاھ تىـلهپ يـۈرگهن ھېلىقـى     : ئۇ
ــالالھ ئۇنىڭـــدىن رازى (هر ؟ دېگهنـــدە، ئـــۆم!يهنه –كىشـــى بولمىســـۇن  ئـ

ئۇنىــڭ جهھهننهمــدىن قــاچقۇچى ئىكهنلىكىنــى ســهن قانــداق   )بولســۇن
  :دەپ سورىغاندا، ئۇ پادىچى -بىلدىڭ؟ 

ــپ، بېشــىنى     « ــدىن چىقى ــۈن نىســپىدە تاغ ــۈنى ت ــۇ ھهر ك ــۈنكى ئ چ
ئى، رەبـبىم، روھىمنـى روھـالر بىـلهن جىسـمىمنى      ‹ چاڭگاللىغان ھالدا،

زى روھ قىلىــپ، ھۆكــۈم كــۈنى مېنــى    جهســهدلهر بىــلهن بىــرگه قهبــ   
ــكى  ــاڭمۇ كاشـ ــان بولسـ ــرەت  ›!چىقارمىغـ ــلهن  –دەپ ھهسـ ــادامهت بىـ نـ

  . دەپ جاۋاب بېرىدۇ» قېشىمىزغا كېلىدۇ

ئىزدەۋاتقانلىرىنىـڭ دەل ئاشـۇ    )ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسـۇن (ئۆمهر 
كىشى ئىكهنلىكىنى ئېيتىدۇ، دېگهنـدەك، شـۇ كىچىسـى، سـهئلهبه ئاشـۇ      

  .شۇ نىداالر بىلهن چىقىپ كېلىدۇھالهتته ئا

ئۇنىڭ يېنىغا ئـوقتهك بېرىـپ    )ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن(ئۆمهر 
  :سهئلهبه ئۇنىڭدىن. ئۇنى قۇچاقاليدۇ

ئۇنىڭغـا سـاالم ۋە رەھمهتـلهر    (ھهي ئۆمهر، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   
  .گۇناھىمدىن خهۋەر تېپىپتىمۇ؟ دەپ سورايدۇ )!بولسۇن
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ــۇ خهۋەرنــــــ  ــۆمهر ئــــ ــۇن (ى ئــــ ــدىن رازى بولســــ ــالالھ ئۇنىڭــــ  )ئــــ
ــكه      ــپ كېلىشـ ــۇنى ئېلىـ ــڭ ئـ ــدىغانلىقىنى، پهقهت ئۆزلىرىنىـ بىلمهيـ

ــز  ــۇن   (پهيغهمبىرىمىــ ــلهر بولســ ــاالم ۋە رەھمهتــ ــا ســ ــڭ  )ئۇنىڭغــ نىــ
بۇيرىغــانلىقىنى ئېيتىــدۇ ۋە ســهئلهبهنى مهدىــنىگه ئېلىــپ كېلىــپ،      

ا سـاالم  ئۇنىڭغ(سهئلهبهنىڭ ئىلتىماسىغا ئاساسهن ئۇنى پهيغهمبىرىمىز 
ــلهر بولســۇن  ــدا ئېلىــپ كىرىشــىدۇ    )ۋە رەھمهت ــان ۋاقتى ــاز ئوقۇۋاتق . نام

 )!ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر بولسۇن(سهئلهبه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 
بهدىنىنى تىتـرەك بېسىشـقا    –نىڭ قىرائىتىنى ئاڭلىشى بىلهن بهدەن 

ــلهر بولســـ (پهيغهمبىرىمىـــز . باشـــاليدۇ ــاالم ۋە رەھمهتـ ــا سـ  )!ۇنئۇنىڭغـ
ئـۆمهر، سـهلمان، قېنـى دەڭـالر، سـهئلهبه نـېمه ئىـش        « نامازدىن كېـيىن،  

  :دەپ سورىغاندا، ئۇالر» قىپتۇ؟ 

  .بىر سۆزلهپ بېرىدۇ –سهئلهبهنىڭ ئىشلىرىنى بىرمۇ 

ئورنىــدىن  )!ئۇنىڭغــا ســاالم ۋە رەھمهتــلهر بولســۇن (پهيغهمبىرىمىــز 
  :تۇرۇپ سهئلهبهنى يىنىك تهۋرىتىپ تۇرۇپ

دەپ » قاچىســهن، نــېمىگه يوقــاپ كېتىســهن؟    ىشــقامهنــدىن نېم«
  .سورايدۇ

ــاچۇرۇۋاتقىنى     - ــىلىدىن قـ ــى سـ ــى، مېنـ ــڭ ئهلچىسـ ــى، ئالالھنىـ ئـ
  .گۇناھلىرىم

ئۇنداقتا، مهن سـاڭا گۇنـاھنى يۇيـۇپ، خاتـالىقنى ئۆچۈرۈدىغـان بىـر        -
  ئايهت ئۆگىتىپ قويسام، قانداق ؟

  ).هر بولسۇنئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتل(بولىدۇ، يا رەسۇلۇلالھ  -
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« : )ئۇنىڭغـــــا ســـــاالم ۋە رەھمهتـــــلهر بولســـــۇن(پهيغهمبىرىمىـــــز 
ــاخىرەتتىمۇ     ــن، ئ ــا قىلغى ــادا ياخشــىلىق ئات ــزگه دۇني ــارىم بى پهرۋەردىگ

رەببهنـا  ( »ياخشىلىق ئاتا قىلغىـن، بىزنـى دوزاخ ئازابىـدىن سـاقلىغىن     
ــا      ــهنهتهن، ۋەقىين ــاخىرەتى ھهس ــل ئ ــهنهتهن، ۋە فى ــددۇنيا ھهس ــا فى ئاتىن

دېـگهن   אאאא )ابهننارئاز
  . ئايهتنى ئوقۇشقا بۇيرۇيدۇ

دېگهنــدە، » ئــى، ئالالھنىــڭ ئهلچىســى، مېنىــڭ گۇنــاھىم بۈيــۈك«ئــۇ، 
ــز  ــلهر بولســـۇن ئۇنىڭغـــا ســـاالم ۋە رەھ (پهيغهمبىرىمىـ بهلكـــى، « )مهتـ

  .دە، ئۇنى ئۆيىگه قايتىشقا بۇيرۇيدۇ –دەيدۇ » ئالالھنىڭ كاالمى بۈيۈك

سهئلهبه ئۆيىدە سـهككىز كـۈن ئاغرىـپ يېتىـپ قالغانـدىن كېـيىن،       
ئۇنىڭغا ساالم ۋە (پهيغهمبىرىمز  )ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن(سهلمان 

مبىـرى، سـهئلهبه بىـلهن    ئـى، ئالالھنىـڭ پهيغه  «گه  )!رەھمهتلهر بولسـۇن 
» كۆرۈشكىلىرى بارمۇ؟ ئۇنىـڭ كېسـىلى خـېلىال ئېغىرلىشـىپ قالـدى     

ئۇنىڭغــا ســاالم ۋە  (دېگهنلهرنــى يهتكۈزىــدۇ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم    
ــلهر بولســۇن  ــپ،     )!رەھمهت ــاھابىلىرىنى باشــالپ بېرى ــا س ئۇنىــڭ يېنىغ

. رتىۋالىدۇتائۇ بېشىنى . سهئلهبهنىڭ بېشىنى كۆتۈرۈپ تىزىغا قويىۋىدى
دەپ جــاۋاب » بــۇ بىــر گۇناھقــا تولــۇپ كهتــكهن بــاش«ســهۋەبىنى سورىســا، 

  . بېرىدۇ

نېمىـدىن بىئـارام    )!ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر بولسـۇن (رەسۇلۇلالھ 
 –گۆشلىرىم، ئۇستىخان  –تېرە «: ىسهن؟ دەپ سورىغاندا، سهئلهبهبولىۋات

» مســىزلىنىۋاتىمهنســۆڭهكلىرىم ئارىســىدا چۈمــۈله مېڭىۋاتقانــدەك ئارا
  . دەپ ئۆز ھالىنى سۈرەتلهيدۇ
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ــدىمىز   ــبهر ئهپهن ــى پهيغهم ــدۇ؟  «: ھهزرىت ــېمه تارتى ــۈك ن دەپ » كۆڭل
  . دەيدۇ» پهرۋەردىگارىمنىڭ مهغپىرىتىنى«قىلغاندا، ئۇ  سوئال

ئۇنىڭغا سـاالم  (ئى، مۇھهممهد «شۇ ئهسنادا، جىبرئىل ئهلهيهىسساالم 
رىڭـدىن سـاڭا سـاالم، ئهگهر بـۇ بهنـدەم      ، پهرۋەردىگا)!ۋە رەھمهتلهر بولسـۇن 

ــداش      ــا تهڭـ ــۇنى زېمىنغـ ــه، ئـ ــلهن كهلسـ ــاھ بىـ ــداش گۇنـ ــا تهڭـ زېمىنغـ
دېـــگهن خهۋەرنـــى ئېلىـــپ » مهغپىـــرىتىم بىـــلهن كۈتـــۈۋالىمهن دېـــدى

ئۇنىڭغــا ســاالم ۋە رەھمهتــلهر   (چۈشــكهندىن كېــيىن پهيغهمبىرىمىــز   
ئـۇرۇپال  » اھئ«شىتكهن سهئلهبه قاتتىق بىر دىن بۇ خهۋەرنى ئى )!بولسۇن

  .جان ئۈزۈدۈ

ئۇنىڭغـــا ســـاالم ۋە رەھمهتـــلهر (ئانـــدىن پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم 
ئـۇنى يۇيـۇپ كېپهنلهتكهنـدىن كېـيىن، نـامىزنى چۈشۈرۈشـكه        )!بولسۇن

ــهپ،      ــاۋايالپ دەسسـ ــدا ئـ ــڭ ئۇچىـ ــويى پۇتلىرىنىـ ــول بـ ــپ، يـ كېتىۋېتىـ
انــدا، ســاھابىلهر ئــۇنى دەپــنه قىلىۋاتق. ئىهتىياتچــانلىق بىــلهن ماڭىــدۇ

ئـى، ئالالھنىـڭ ئهلچىسـى، يـول بـويى پۇتلىرىنىـڭ       «: رەسۇلى ئهكـرەمگه 
دېگهندە، » !يا –ئۇچىدا ئاۋايالپ ماڭغانلىقلىرىغا دىققهت قىلىپ قالدۇق 

مېنـى ئهلچـى   «: )ئۇنىڭغـا سـاالم ۋە رەھمهتـلهر بولسـۇن    (پهيغهمبىرىمىز 
ن قىلىپ ئهۋەتكهن زات بىلهن قهسهمكى، ئـۇنى ئۇزۇتـۇش ئۈچـۈن چۈشـكه    

ماالئىكلهرنىڭ كۆپلىكىدىن پۇتۇمنى قويىدىغان يهر تاپالماي  –پهرىشته 
  .دېگهن ئىكهن»  قالدىم
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مېنى خىزمهتكه ئورۇنالشتۇرۇپ قويغىدەك بىرسىنى 
  بىلهمسىز؟

خهلقئـارا ئىسـالم   « دىكـى   )مهدىـنه مـۇنهۋۋەر  (نۇرلۇق شـهھهر مهدىـنه   
امىســى ۋە قاتــارلىق بىــر قــانچه ئورۇننىــڭ گۇۋاھن   » ئونىۋېرســىتېتى 

تهۋســـىيهناملىرىغا ســـاھىب ئهقىللىققىـــنه بـــۇ يىگىـــت، مهدىنىنىـــڭ 
ئورگان، شىركهت، جهمىيهتلهرنى بىـرەر قـۇر ئايلىنىـپ     –پۈتكۈل ئىدارە 

چىققــان بولســىمۇ، ھېچقايسىســىدىن پــۇت ســىغقۇدەك ئــورۇن تاپالمــاي،  
ــا      ــىنى روياپقـ ــېلىش ئارزۇسـ ــهھهردە قـ ــۇغ شـ ــۇنهۋۋەردەك ئۇلـ ــنه مـ مهدىـ

  .تاتتىچىقرالمايۋا

ئهمهلىيهتتىمۇ، مهدىنىدەك ئهزىزانه شهھهردە ياشىغان، ئاسايىشـلىق  
  . ياشامىغا تهلپۈنىگهن كىشىنىڭ ئۇندىن كهتكۈسى كهلمهيتتى

ئــۇ مهدىنىنىــڭ ھهر بىــر چىمــدىم توپىســى، ھهر بىــر كوچىســىدىن   
ــز   ــلهر بولســۇن  (ســۈيۈملۈك پهيغهمبىرىمى ــا ســاالم ۋە رەھمهت ۋە  )ئۇنىڭغ

 )ئـالالھ ئـۇالردىن رازى بولسـۇن   (لهر  )ساھابه ئىكـرام ( ھۆرمهتلىك ساھابه
ئۇنىڭغـا سـاالم   (جانابىي رەسـۇلۇلالھ  . نىڭ ئهسلىمه، ئىزنالىرىنى تاپاتتى

زېمىـــن يۈزىـــدە دەججالنىـــڭ قهدىمـــى  «نىـــڭ، )ۋە رەھمهتـــلهر بولســـۇن
. يهتمىگهن جايى قالمايـدۇ، ئهممـا مهكـكه بىـلهن مهدىـنىگه كىرەلمهيـدۇ      

ــر   ــڭ ھهر بى ــهپ   مهدىنىنى ــى س ــرىش ئېغىزىن ــتىلهر   –كى ــهپ پهرىش س
ئانــدىن، مهدىــنه ئــۆز ئاھالىســىنى ئــۈچ قېــتىم قــاتتىق . قوغــداپ تــۇرۇدۇ

شۇندىن كېيىن، ئالالھ تائاال دىنسىز ۋە مۇناپىقنىڭ بىرىنى . سىلكىيدۇ
دېـگهن ھهدىـس شـهرىپگه ئاساسـهن، مهدىـنه      » قويماي چىقىرىپ تاشاليدۇ

  . ا نائىل بولۇش ئۈمىدىدە ئىدىئىكرامىغ –ئهھلى قاتارىدا پهزىل 
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ئىكـرام سـاھىبى بولغـان بىـر      –پهزىلهت، ئىززەت  –ئۇ يىگىت پهزلۇ 
ئۇ كىشى شۇنداق كىشىكى، ئۇ كىشىنىڭ . ئۇستازنىڭ ھوزۇرىغا كېلىدۇ

ــۈرۈش  ــۇرۇش   –ي ــۇرۇش، ئولت ــز  –قوپۇشــلىرى، ئىــش   –ت  –ئهمهل، لهپى
ــ    ــاڭا ھهم ئــ ــق ســ ــمهنلىك، تهقۋالىــ ــدىكى ئىخالســ الالھنى كاالملىرىــ

  ... ئهسلىتىدۇ

  .ئۇنى ئالالھقا پاكلىمايمىز

ئۇ ئۇستازغا ئۆزىنىڭ خىزمهت ئىزلهپ، بارمىغان ئىشـىك، قاقمىغـان   
دەرۋازىســـى قالمىغـــانلىقى، ھهممىســـىدىال بۇرنىغـــا يهپ قايىتقـــانلىقى، 

ئـى، ئۇسـتاز   «ئۆزىنىڭ مهدىنىدىن كهتكۈسـىنىڭ يـوقلىقىنى ئېيتىـپ،    
 »پ قويالىغىدەك بىرەرسىنى تونۇرسىزمۇ؟مېنى خىزمهتكه ئورۇنالشتۇرۇ

دەپ سورىغاندا، ئالالھقا ئىشـهنگهن، ئالالھنىـڭ ۋەدىسـىگه چىـن پـۈتكهن      
  :ئۇستاز

سېنى ئهڭ تىز ۋاقت ئىچىدە، خىـزمهتكه ئورۇنالشـتۇرۇپ قويىـدىغان    
  . دەيدۇ –بىرسىنى تونۇيمهن 

ئــالالھ تائــاال : قىنىغــا پاتمــاي قالغــان يىگىــت  –شــاتلىقتىن قىــن 
 -كىـم ئـۇ ؟   ! گه ياخشىلىق ئاتا قىلسۇن، كۆكلهپ كېتىڭ، ئۇسـتاز سىز

  .دەپ سورايدۇ، ھاياجان بىلهن

دەپ جاۋاب بېرىـدۇ   – شۈبهىسىزكى، ئۇ ئالالھ ئهززە ۋە جهلدۇر –شهك 
  .ئۇستاز

 –بۇنى ئاڭلىغان يىگىت بىر ئاز ناخۇش بولغاندەك چىرايى تۇتۇلىـدۇ  
  :ستازبۇنى سهزگهن ئۇ. جىم دېمهيدۇ –يۇ، الم 
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ئهجهبكى، ناۋادا ساڭا، پاالنى رەھـبهر، پوكـۇنى باشـلىق دېـگهن بولسـام      
كۆكنىـــڭ خهزىنىلىـــرى  –يهرۇ بىـــراق، . خـــۇش خهۋەر دەپ بىلهتتىـــڭ

زېمىننىــــڭ شاھىنشــــاھى، بــــارىلىق  –ئىلكىــــدە بولغــــان، ئاســــمان 
ــالالھ   ــادىر ئ نى كۆرسهتســهم، ئىشــالرنىڭ ئورۇنالشتۇرغۇچىســى بولغــان ق

ۇبهانهھۇ ۋەتائاالنىـڭ ۋەدىسـىگه چىـن پۈتمىگهنـدەك     چىرايىڭدىن ھهق س
  . بىر ئاالمهت مارىالپ قېلىۋاتىدۇ

     ئاسماندا سىلهرنىڭ رىزقىڭالر بـار، سـىلهرگه ۋەدە قىلىنغـان سـاۋاب
  )ئايهت -22سۈرىسى، › زارىيات‹( .بار

ھهي، ئوغلــۇم، كېچىنىــڭ ئــاخىرىقى ئــۈچتىن بىــرى بولغــان ســۈبهى 
» پهيغهمـبهر مهسـجىدى  «قى تۈن پهيتىلىرىـدە،  نامىزىدىن بۇرۇن )بامدات(

گه بېرىــپ، ئالالھقــا يېقىنالشــقىن، جانــابى ئالالھنىــڭ ئىشــىڭنى ھهل  
دېـــگهن ســـۆزلهرنى  –قىلىـــپ بېرىـــدىغالىقىغا شهكســـىز ئىشـــنىمهن 

  قىلغاندا، 

خىجىلچىلىقتىن ئۆزىنى قويغىدەك جـاي تاپالمـاي قالغـان يىگىـت     
شـۇ كـېچه، سـائهت ئـۈچته      .ئۇنىڭ بىلهن خوشلىشـىپ يېنىـپ چىقىـدۇ   

قـــوڭغىراق ســـائهتنىڭ جىرىڭلىشـــىدىن ئويغىنىـــپ، تاھارەتلىنىـــپ،  
پهيغهمبهر «ئىمان بىلهن  تاشقان –تهسۋىرىلىگۈسىز دەرىجىدىكى تولۇپ 

 –گه بارىدۇ ۋە گهردىنىگه يېزىلغان نامازلىرىنى ئوقۇپ، ئىچى » مهسجىد
. ەلمهي قالىـدۇ ئىچىدىن چىققان يىغا كهلكۈنىدىن دۇئاغىمۇ قـول كۆتـۈر  

  : ئۇ شۇ چاغدىكى ھالىتىنى مۇنداق بايان قىلىدۇ

. ھـــېلىال روھــــى چىقىــــپ كېتىدىغانـــدەك بىــــر ھالــــدا ئىــــدىم   
ــا      ــۇزۇن دۇئ ــانچه ئ ــانلىقتن، ئ ــۈزۈپ قويغ ــىر يهتك ــدىكىلهرگه تهس ئهتراپى

  ...ئالالھ قهلىبلهردىكىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر. قىاللمىدىم
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مائهت بىلهن ئوقۇغاندىن كېـيىن،  نى جا)ناماز بامدات(سۈبهى نامىزى 
   .مهسجىددىكى بىر ئالىمنىڭ دەرسىگه قاتنىشىپ ئۆيۈمگه قايتتىم

. ئــۆيگه قــايتقۇچه، يــول بــويى ھېچنهرســه كــۆزۈمگه كــۆرۈنمهيتتى      
خـۇددى ماڭـا   . كالالمدا ياراتقۇچى رەببىمدىن ئۆزگه ھېچ نهرسه يوق ئىدى

ــدا كېتىۋات     ــر يول ــدەك، بى ــاڭ دېگهن ــدا م ــۇ يول ــر  بىرســى ب ــا بى ــام، ماڭ س
يــۇ، توختــا، بىــر  –ئۆتــۈپ كېــتهي دېــدىم . ھۆكــۈمهت ئــورگىنى ئۇچرىــدى

دە، ئىشخانىغا كىرسهم، مېنى بىرسى  –كرىپ سۈرۈشتۈرۈپ باقاي دېدىم 
ئـــى، قېرىندىشـــىم، مېنىـــڭ بـــۇ يهردە . تهبهسســـۇم بىـــلهن كۈتىۋالـــدى

ــدىن بېــرى خىــزمهت ئىــزدەپ    ــوق، مهن ئۇزۇن تونۇغىــدەك ھــېچكىمىم ي
ئهگهر مهن ئــــارقىلىق ئــــالالھتىن ئهجىــــر . اي كېلىــــۋاتىمهنتاپالمــــ

ئېلىشــنى خالىســىڭىز، بــۇ مېنىــڭ مۇناســىۋەتلىك ماتېريــاللىرىم دەپ 
ئۇ مېنىڭ ماتېرىياللىرىمغا بىر قۇر كۆز . ئۇالرنى ئۇ كىشىگه سۇنىۋېدىم

« يۈگۈرتكهنــدىن كېــيىن، ئورنىــدىن تــۇرۇپ ماڭــا تــازا بىــر قارىۋېتىــپ،   
ــۇبهانهلالھ  ــز! س ــزدەپ     بى ــىنى ئى ــىزدەك بىرس ــرى س ــدىن بى ھهم ئۇزۇن

ــا     ــالالھ خالىس ــدىڭىز؟ ئ ــن كهل ــدىڭىز؟ نهدى ــدۇق، قهيهردە ئى ــۈرگهن ئى ي
ئورنۇمـدىن  ! دېمهسـمۇ » ، ھـازىرال خىـزمهتكه ئورۇنلىشـىڭ    )ئىنشائالالھ(

ــىخانىدىال    ــۇ ئىش ــۇرۇپ، ش ــدىم  ت ــى قىل ــۈكۈر سهجدىس ــا ش ــۆز  .ئالالھق ك
ييتى، ئۇســتازنىڭ ســۆزىنى  چاناقلىرىمــدىن توختىمــاي يــاش ســىرغى   

ھــېچ شۈبهىســـىزكى، ئــۇ ئـــالالھ ئهززە ۋە   « توختىمــاي تهكـــراراليتتىم،  
  .»! جهلدۇر، ھېچ شۈبهىسىزكى ئۇ ئالالھ ئهززە ۋە جهلدۇر
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  !ۋاقتى كهلدى، ۋاقتى كهلدى

تارىخچىالر تىلىدا قهيىت قىلىنغانـدەك، مالىـك ئىبنـى دىنـار بهنـى      
ئۇ ئـالالھ يولىـدىن قاچقـان، ئـۆزىنى     ئابباس ساقچىلىرىدىن بىرى بولۇپ، 

ئۇ ئالالھنىڭ ئىرادىسى بىلهن . قاچۇرۇپال تۇرىدىغان بىر ھاراقكهش ئىدى
بىر ئايالنى ئىنتايىن ياخشى كۆرۈپ قېلىپ، ئۇنىڭ بىلهن توي قىلىدۇ، 

ئالالھنىـڭ ئىرادىسـى   . ئهمما ئۇ خۇدانىـڭ كـۈنى ھـاراق ئىچىـپال تۇرىـدۇ     
  . لىدۇبىلهن بىر قىز پهرزەنتلىكمۇ بو

پهرزەنت ئىشقى ئۇنىـڭ پۈتكـۈل ۋۇجـۇدىنى ئىگهللهيـدۇ، ئـۇ ئىشـتىن       
ئۇ ھاراق ئىچىـپ كهلـگهن   . كېلىپال قىزىنى ئوينىتاتتى، ئهركىلىتهتتى

چاغلىرىدا بولسا، قىزى ئهكىلىگىنىچه بېرىپ ئۇنىڭ قولىـدىكى ھـاراق   
ئـالالھتىن قورقـۇڭ،   ئۇ گويا، جېـنىم دادا،  . بوتۇلكىسىنى چۈشۈرىۋېتهتتى

ــي اليىــــق ئهمهس   ــۇلمانغا قهتئىــ ــگهن مۇســ ــاراق دېــ ــاپ ھــ ، دەپ خىتــ
بىـر  . قىز بىلهن دادا ئهنه شۇ تهرىزدە ئۆتىشـهتتى . قىلىۋاتقاندەك قىالتتى

كۈنى ئۇ قىزىنى ئهركىلىتىپ، ئاسمانغا ئېتىـپ ئوينىتىۋاتقانـدا، قىـزى    
ــدۇ   ــۈپ كېتى ــپ ئۆل ــۈپ كېتى ــۈگهن دادا   . چۈش ــاتتىق چۆچ ــدىن ق بۇنىڭ

  . ت ئىچىدە قالىدۇنادامه –ھهسرەت 

ئۇ شـۇ  . شۇ كېچىسى ئۇ چىالشقىدەك ئىچىپ، قاتتىق مهست بولىدۇ
  :كۈنكى ھالىتىنى مۇنداق تهسۋىرلهيدۇ

. ئۇ كۈندىكى دەردىمنى ئالالھتىن باشقا ھېچكىم ھېس قىاللمايتتى
قىيـامهت قـايىم بولغىـدەك،    شۇ ھهسرەتته ئۇخالپ قـاپتىمهن، چۈشـۈمدە،   

ڭئاياغ، يالىڭاچ ۋە خهتنىسىز ھالدا چىقىـپ،  كىشىلهر قهبرىلىرىدىن ياال
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زەبــۇن بولغــان  –باشــلىرىنى ساڭگىلتىشــىپ، مهھشــهر مهيدانىــدا خــار  
شـــۇ ئهســـنادا، ناھـــايىتى چـــوڭ بىـــر يىـــالن . مىشھالـــدا يۈرۈشـــكىدەك

ــان ئېچىــپ، كىشــىلهر ئارىســىدىن مېنــى نىشــانالپ،     ــاغزىلىرىنى يوغ ئ
  ...كېلىۋاتقۇدەك، دەم تارتىۋاتقۇدەكمىش

ــاچقۇدەكمهن مهن ــاچقۇدەكمهن، قـ ــدەك،  . قـ ــۇ ھهم مېنـــى قوغلىغىـ ئـ
يۇرۇكۈم قېپىدىن چىقىـپ كېـتهي دېگهنـدە، سـاالپهتلىك،      قوغلىغىدەك،

ئۇچىرىغـۇدەك، مهن   ①تهمكىنگىنه كهلـگهن بىـر مويسـىپىت مۆتىـۋەللى    
ئــالالھ بىــلهن قهســهمكى، مېنــى چوقــۇم     «ئۇنىــڭ قېشــىغا كېلىــپ،   

دىن كهلمهيـــدۇ، ســـهن ئـــۆزۈڭنى قولۇمـــ«: دېســـهم، ئـــۇ» !قۇتقۇزۋېلىـــڭ
دېگــۈدەكمىش، ھېلىقــى » قۇتقۇزااليــدىغان كىشــىنىڭ قېشــىغا بــارغىن 

يىالن بولسا مېنى توختىماي قوغالۋاتقۇدەك، مهن جهھهننهمنىڭ لىـۋىگه  
  . كېلىپ توختىغۇدەكمهن

ئارقىمـدا يىـالن، ئالدىمـدا جهھهنــنهم، ئـۆزۈمنى جهھهنـنهمگه تاشــالي      
دېـگهن  » !قايت، سهن ئۇنىڭ ئهھلـى ئهمهس «: دەپ تۇرىشىمغا، غائىبتىن

  . ئاۋاز كهلگۈدەك

مهن يهنىال ئارقىمدىن يىالن قوغالۋاتقـان ھالـدا، قىيـامهت مهيـدانىغا     
سـىزدىن ئالالھنىـڭ نـامى بىـلهن     «: قايتىپ، ھېلىقـى، مويسـىپىتتىن  

مېنى قۇتقۇزۇشىڭىزنى، يـاكى پانـاھالنغۇدەك بىـرەر جـاينى كۆرسـىتىپ      
قولۇمدىن كهلمهيدۇ، بىـراق سـاڭا   «: دېسهم، ئۇ» نقويۈشىڭىزنى سورايمه

ــىڭ      ــاتلىق تېپىش ــدىن نىج ــاي، ئۇنىڭ ــىتىپ قوي ــىرنى كۆرس ــاۋۇ قهس ئ
دېگۈدەكمىش، ئانـدىن ئـۇ قهسـىرگه قـاراپ مېڭىۋاتقـۇدەكمهن،      » مۇمكىن

  .ئارقىمدىن يىالن قوغالۋاتقىدەك

                                            
①   
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مارجـانالر ۋە تۈرلـۈك    –ياقۇت، ئـۈنچه   –قهسىر سېرىق گۆھهر، لهيلى 
ــاۋاھىراتالر  – ــۈمهن جــ ــىز،   تــ ــزەلگهنمىش، تۇيۇقســ ــلهن بېــ پهردە «بىــ

دېگهن خىتاب بىـلهن تهڭ پهردە ئېچىلىـپ، بىـر تـوپ ئـاي      » !ئېچىلسۇن
يۈزلۈك ئوماق بالىالر چىقىپ، بۇ قورقۇنچلىق مهنزىگه قـاراپ قـالغۇدەك،   

دەپ » !دادا«ئۇالرنىڭ ئارىسـىدىن قىـزىم ئۇشـتۇمتۇت چىقىـپ كېلىـپ،      
 ...الن بىلهن مېنىڭ ئارامغا ئۆزىنى ئاتقۇدەكبىر توۋالپال يى

قىزىم يىالننىڭ ئوڭ تهرىپىگه بىر نىمىلهرنى دېسه، يىـالن كېتىـپ   
قالغۇدەك، ئانـدىن قىـزىم سـاقىلىمغا ئېسـىلىپ، مهيـدىلىرىمگه ئـۇرۇپ       

مۇئمىنلهرگه ئۇالرنىڭ دىللىرى ئالالھنىڭ زىكرىگه تۇرۇپ، جېنىم دادا، 
ئېرىيـدىغان ۋاقـت   ) يهنى قۇرئان ئايهتلىرىگه( ۋە نازىل بولغان ھهقىقهتكه

  )ئايهت -16سۈرىسى، › ھهدىد‹( كهلمىدىمۇ؟

كهلدى، كهلدى، دەپ بولۇپ، ئۇ نېمه يىالن دېسهم، ئـۇ سـىزنىڭ يامـان    
دەپ  –ئهمهللىرىڭىز بولۇپ، سىزنى دوزاخقا چۈشۈرىۋەتكىنى تاس قالـدى  

  .جاۋاب بهرگۈدەكمىش

سـىزنىڭ ياخشـى ئهمهللىرىڭىـز     ئۇ مويسىپىت كىشـىچۇ؟ دېسـهم،ئۇ  
دەپ، . بولــۇپ، يامــان ئهمهللىرىڭــزگه قارىشــى تۇرۇشــقا ئــاجىز كهلــدى      

مـۇئمىنلهرگه  «مهيدەمگه ئىككىنچى قېتىم ئـۇرۇپ تـۇرۇپ، جېـنىم دادا،    
يهنـى  (ئۇالرنىڭ دىللىرى ئالالھنىڭ زىكرىگه ۋە نازىل بولغان ھهقىقهتكه 

سۈرىسـى،  › ھهدىـد ‹( »ىدىمۇ؟ئېرىيدىغان ۋاقت كهلم) قۇرئان ئايهتلىرىگه
  . دېگۈدەكمىش )ئايهت -16

ئاندىن تاھارەت ئېلىپ، بامدات نامىزىغـا  . چۆچۈپ ئويغىنىپ كهتتىم
 ...مهسجىدكه باردىم
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 سۈرىســـىنى ئوقـــۇپ بولغـــان ئىمـــام» فـــاتىهه«ھهيـــران قـــاالرلىقى، 
      مۇئمىنلهرگه ئۇالرنىڭ دىللىـرى ئالالھنىـڭ زىكـرىگه ۋە نازىـل بولغـان

 ئېرىيـدىغان ۋاقـت كهلمىـدىمۇ؟   ) ىگهيهنى قۇرئـان ئـايهتلىر  (ه ھهقىقهتك
  . دېگهن ئايهتنى ئوقۇشقا باشلىدى

ــايهت گويــاكى مــاڭىال خىتــاپ     ــۇ ئۇلــۇغ ئ ــالالھ بىــلهن قهســهمكى، ب ئ
  .قىلىنىۋاتقاندەك ئىدى

  ↶ـــــــــــــــــــــــ›بىرىنچى قىسسه تامام‹ـــــــــــــــــــ↷

 

ــه ــرائىل ئهۋ: ئهلقىسس ــدىن ئىس ــرائىل (الدى ــى ئىس ــر كىشــى   )بهن بى
ئىبادىتىـدە بولغانــدىن كېــيىن،   –قىرىـق يىــل ئـالالھ تائاالنىــڭ تــائهت   

لىـك ئهسـلىنى    ①يامان يولغـا تېيىلىـپ، ئۆزىنىـڭ بىـر چىشـلهم گـۆش      
 –ئۇنۇتقان ھالدا ئالالھ تائاالغا ئاسـىيلىق قىلىـپ، قىرىـق يىـل گۇنـاھ      

  . مهئسىيهت ئىچىدە ياشايدۇ

ئى، پهرۋەردىگارىم، قىرىق يىـل  «ن تائاالغا قول كۆتۈرۈپ، ئاندىن راھما
مهئسـىيهت   –شۇنداقال، قىرىق يىل گۇناھ . ئىبادىتىڭدە بولدۇم –تائهت 

ئهمــدىلىكته مهن ســېنىڭ يولۇڭغــا  . ئىچىــدە، ئىتائىتىڭــدىن چىقــتىم 
ئهمهللىرىمنــى تۈزەتســهم، تهۋبهم قوبــۇل  –قايتىــپ، تهۋبه قىلىــپ، ئىــش 

  : ندە، شۇنداق بىر سادا كهلگهندېگه» قىلىنارمۇ؟

                                            
دېــگهن ســۆزنىڭ تهرجىمىســى بولــۇپ،  »مــۇدغه«دېــگهن كهلىــمه، ئهرەبچىــدىكى » بىــر چىشــلهم گــۆش«بــۇ   ①

مېدىتسـېنا  . دېـگهن مهنىـدە   »پـۇرات -پـارچه «، »بىـر چىشـلهم گـۆش   «لـوغهت مهنىسـى،    نىـڭ ئهسـلى   »مۇدغه«
 26 -25نىڭ تـۆرەلمىگه ئائىـت ئايهتلىرىـدىن بايقىشـىچه، تـۆرەلمه تۆرىلىـپ،        »قۇرئان كهرىم«ئالىملىرىنىڭ 

  .ت -ھهرپى شهكلىدە بولىدىكهن »c« كۈنلۈك بولغاندا، التىنچه
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ــز ســاڭا يېقىنالشــتۇق    ــدىڭ، بى ــائهت قىل ــزگه ئىت ــزگه . ســهن بى بى
ئهگهر تـۆۋبه قىلىـپ بىـزگه    . ئاسيلىق قىلـدىڭ، سـىنى ئالدىراتمىـدۇق   

   .قايتساڭ، بىز سېنى قارشى ئالىمىز

ئـالالھ بهنـدىلىرىگه نـېمه    ! ئالالھتىن باشقا ھـېچ بىـر ئىـالھ يوقتـۇر    
  !ھه -ئالالھ بهندىلىرىگه نېمه دېگهن كۆيۈمچان! هھ -دېگهن ئهپۇچان

رەھمىتى پۈتكۈل شـهيئىگه يېتىـدىغان راھمـان تائاالنىـڭ رەھمىتـى      
  . بىلهن بىزلهرگه رەھىم قىلىشىنى سورايمهن

  )بۇ قىسسه تامامالندى(       
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  ئۇنى دەرياغا تاشالڭ

ــرائىل ئهۋالدى  ــرائىل (ئىســــ ــى ئىســــ ــىدا،   )بهنــــ ــۆز زامانىســــ ئــــ
ئــالالھ تائــاال ئۇالرغــا ئۇچىغــا . ىنىڭ ئهڭ ياخشــىلىرى ئىــدىزامانداشــلىر

. نى ھۆكۈمران قىلغـان ئىـدى  پىرئهۋنچىققان تهرسا، شهپقهتسىز پادىشاھ 
ــرئهۋن ــېچه   پىـ ــۇالرنى كـ ــول     –ئـ ــڭ ۋە قـ ــتىن ئۆزىنىـ ــدۈز دېمهسـ كۈنـ

ــى    ــارام بهرمهيتت ــېلىپ، ئ ــلىرىغا س ــار ئىش ــتىدىكىلهرنىڭ ئهڭ ناچ . ئاس
تىدىكىلهردىن تارتىپ، تا ئۇنىـڭ خهلقىگىـچه   ۋە ئۇنىڭ قول ئاس پىرئهۋن

ئىســــرائىل ئهۋالدىنــــى پهس كــــۆرگهنلىكى ۋە كهمســــىتكهنلىكىتىن، 
شۇنداقال ئـۆز ھۆكۈمرانلىقىنىـڭ ھـاالك بولىشـىغا سـهۋەبچى بولىـدىغان       
ئوغــۇل بالىنىــڭ ئۇالرنىــڭ پۇشــتىدىن تۇغۇلــۇپ قېلىشــىدىن قورقــۇپ،   

ــۈرەتتى  ــۇللىرىنى ئۆلت ــزمىتى . ئوغ ــى خى ــۈن  قىزلىرىن ــېلىش ئۈچ گه س
  . تىرىك قالدۇراتتى

بۇ بالىنىڭ تۇغۇلۇپ قېلىشىنىڭ ئالـدىنى ئـېلىش ئۈچـۈن،     پىرئهۋن
  . ئىسرائىل ئهۋالدىنىڭ ئهركهكلىرىنى ئۆلتۈرۈشكه بۇيرۇق قىلدى

چـۈنكى،  . پۈتۈلۈپ كهتكهن تهقدىردىن قېچىپ قۇتۇلغىلى بولمـايتتى 
ســه ئــۇ ھهرگىــز   مــۆرىتى كهل -ئــالالھ تائاالنىــڭ بهلگىلىــگهن ۋاقتــى    

جانابى ھهقنىـڭ   .ھهر بىر ۋاقىتنىڭ ھۆكمى بولىدۇ. كېچىكتۈرۈلمهيدۇ
  :بۇ ھهقتىكى كاالمى

     مۇســـانى «مۇســـانىڭ ئانىســـىغا ئىلهـــام بىـــلهن بىلـــدۈردۇقكى
ــۇنى    ــاڭ ئـ ــىدىن قورقسـ ــلىككه ئۇچرىشـ ــڭ زىيانكهشـ ــتكىن ئۇنىـ ئېمىـ

ھاالك (ى تاشلىغىن ئۇن) يهنى نىل دەرياسىغا(دەرياغا ) ساندۇققا سېلىپ(
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قـايغۇرمىغىن ئـۇنى   ) ئۇنىـڭ پىراقىـدىن  (قورقمىغىن ) بوالرمىكىن دەپ
پىرئهۋننىڭ . ساڭا چوقۇم قايتۇرىمىز ۋە ئۇنى پهيغهمبهرلهردىن قىلىمىز

نىڭ (ئائىلىسىدىكىلهر مۇسانى ئاقىۋەت ئۆزلىرىگه دۈشمهن ۋە خاپىلىق 
زكى شۈبهىسـى . سۈزۈۋالدى) نىل دەرياسىدىن(قىلىش ئۈچۈن ) مهنبهسى

پىرئهۋننىـڭ  .شـقان ئىـدى  پىرئهۋن ھامان ۋە ئۇالرنىـڭ قوشـۇنلىرى خاتاال  
بولسـۇن ئـۇنى   ) يهنـى خۇشـاللىق  (ماڭا ۋە ساڭا كۆز نۇرى ) بۇ باال(‹: ئايالى

ئۆلتـــۈرمهڭالر بهلكـــى ئـــۇ بىـــزگه پايـــدا يهتكـــۈزەر يـــاكى ئـــۇنى ئوغـــۇل  
ــۋاالرمىز ــدى› قىلىــ ــۇالر  . دېــ ــالبۇكى ئــ ــڭ  (ھــ ــڭ ۋە ئۇنىــ پىرئهۋننىــ

) چىلىرىنىــڭ ھاالكىتىنىــڭ مۇســانىڭ قولىــدا بولىــدىغانلىقىنىياردەم
   )، ئايهتلهر-9، -8، -7سۈرىسى، › قهسهس‹( .ئۇقمايتتى

ــرئهۋن ئىســـرائىل ئهۋالدىنىـــڭ ئوغۇللىرىـــدىن نۇرغـــۇنلىرىنى     پىـ
ئىســـرائىل ئهۋالدىنىـــڭ    ①بۇنىـــڭ بىـــلهن قىبـــتالر   . ئۆلتۈرىـــۋەتكهن 

ــۈم   ــى تۈركـ ــۈملهپ ئۆلتۈرىۋ –ئهركهكلىرىنـ ــقا  تۈركـ ــۇالر ئىشـ ــپ، ئـ ېرىـ
ســــالىدىغان ئهرلهر قالمــــاي، زور ئهمگهكنىــــڭ ئــــۆزلرىگه يۈكلىنىــــپ 

ــۇپ،  ــرئهۋنقېلىشــىدىن قورق ــۇ ئهھــۋال داۋاملىشىۋەرســه،  «: گهپى ئهگهر ب
ئۇالرنىــڭ چــوڭلىرى ئۆلــۈپ تــۈگهپ، ئوغــۇللىرى ئۆلتۈرۈلــۈپ، ئايــاللىرى 

ن ئهرلىرى قىاللىغان ئىشنى قىاللىشـى مـۇمكىن ئهمهس، شـۇنىڭ بىـله    
 پىـرئهۋن شـۇنىڭ بىـلهن   . دەپ شـىكايهت قىلىـدۇ  » ئىشالر بىزگه قالىدۇ

ــان       ــلىككه پهرم ــل ئۆلتۈرمهس ــر يى ــۈرۈپ، بى ــل ئۆلت ــر يى ــۇلالرنى بى ئوغ
ھارۇن ئهلهيهىسساالم، ئوغۇل بوۋاقالر ئۆلتۈرۈلمهيدىغان يىلـى  . چۈشۈرىدۇ
يېڭــى تۇغۇلغــان ئوغــۇل بوۋاقالرنىــڭ ئۆلتۈرۈلىــدىغان نــۆۋىتى . تۇغۇلغــان

  . لگهن يىلى مۇسا ئهلهيهىسساالم تۇغۇلىدۇكه

                                            
. دېـگهن مهنىنـى بىلـدۈرەتتى   » مىسـىر ئاھالىسـى   « ، ئهينـى زامانـدا،   قهدىمكى گىرگچه سـۆز بولـۇپ   -قىبت ①

  . ت -ھازىر مىسىردىكى خىرىستىيانالرنى كۆرسىتىدۇ 
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نىڭ بۇ ئىشقا مهخسۇس بهلگىلىگهن ئادەملىرى بار بولۇپ، بـۇ  پىرئهۋن
ئادەملهر تۇغۇت ئانىلىرى ئارقىلىق ھامىلدار ئايالالرنى تىزىمغا ئېلىـپ،  
. ئۇالر يهڭگىيدىغان چاغدا، پهقهت قىبت ئاياللىرىال تۇغۇت ئانسى بـوالتتى 

ئوغۇل تۇغسـا،  . ز تۇغسا ئۇالر بالىغا چېقىلماي كېتهتتىئهگهر ئۇ ئايال قى
ھېلىقــى مهخســۇس ئــادەم قاسســاپلىرى پىچــاقلىرىنى بىــلهپ كىرىــپ،  

  . بالىنى بوغۇزلىۋىتهتتى

سۈپىتىگه ساھىب ئالالھ ئۇ نـائهھلىلهرنى   )قهھىر قىلغۇچى(قاھهار 
  !رەسۋا قىلىۋەتسۇن

ــدار   ــا ھامىلـ ــى ئۇنىڭغـ ــاالمنىڭ ئانىسـ ــا ئهلهيهىسسـ ــدا،  مۇسـ بولغانـ
ھامىلــــدارلىقنىڭ ئــــاالمهتلىرى كــــۆرۈلمىگهچكه، تۇغــــۇت ئــــانىلىرى 

ئهممــــا ئۇنىــــڭ كــــۆزى يورۇغانــــدا، ئانىســــى ئۇنىــــڭ . بايقىيالمىغــــان
تىـــت بـــوالتتى، بالىســـىغا ئىچـــى  –ئۆلتۈرۈلىشـــىدىن قورقـــۇپ، تىـــت 

  . ئاغرىيتتى

ــاقتۇرۇپ قـــ   ــۇنى يـ ــۆرگهنلىكى كىشـــى ئـ ــانى كـ ــى . االتتىمۇسـ مهيلـ
، مهيلى دىن يۈزىدىن بولسۇن ئـۇنى ياخشـى كـۆرگهن    لسۇنئۆزلىكىدىن بو

  :جانابىي ئالالھ مۇنداق دەيدۇ. لىكتۇربهختئادەم 

سۈرىسـى،  › تاھـا ‹( »ساڭا مهن تهرەپتىن بولغان مۇھهببهتنى سالدىم«
  )ئايهت -39

مۇســـا ئهلهيهىسســـاالمنىڭ ئانىســـى بالىســـىنىڭ زىيانكهشـــلىككه  
شـۇ چاغـدا،   . ش ئىلكىـدە قالىـدۇ  ئۇچرىشىدىن قورقۇپ، چوڭقۇر بىر تهشۋى

خۇددى ئالالھ تائـاال ئېيىتقانـدەك، قانـداق قىلىـش كېرەكلىكـى ئىلهـام       
  .بىلهن كۆڭلىگه چۈشىدۇ، خىيالىدىن كېچىدۇ
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مۇســـانى «مۇســـانىڭ ئانىســـىغا ئىلهـــام بىـــلهن بىلـــدۈردۇقكى     «
ــۇنى    ــاڭ ئـ ــىدىن قورقسـ ــلىككه ئۇچرىشـ ــڭ زىيانكهشـ ــتكىن ئۇنىـ ئېمىـ

ھاالك (تاشلىغىن ئۇنى ) يهنى نىل دەرياسىغا(اغا دەري) ساندۇققا سېلىپ(
قـايغۇرمىغىن ئـۇنى   ) ئۇنىـڭ پىراقىـدىن  (قورقمىغىن ) بوالرمىكىن دەپ

› قهسـهس ‹(» .ساڭا چوقۇم قايتۇرىمىز ۋە ئۇنى پهيغهمبهرلهردىن قىلىمىز
  )ئايهت -7سۈرىسى، 

مۇسا ئهلهيهىسساالمالرنىڭ ئـۆيى  : بۇ قىسسىنىڭ تهپسىالتى مۇنداق
ئۇنىـڭ ئانىسـى بىـر سـاندۇق ياسـىتىپ، دەرياغـا       . ھىلىدا ئىـدى نىل سـا 

  .ئورۇنالشتۇرىدۇ

ئانىســى مۇســا ئهلهيهىسســاالمنى ئۆيىــدە ئېمىتهتتــى، ئهگهر يېنىغــا  
بىرەر يوچـۇن كىشـى كىرىـپ قـالغۇدەك بولسـا، مۇسـا ئهلهيهىسسـاالمنى        
دەريا بويىغا ئېلىپ بېرىپ، ھېلىقى ساندۇققا سېلىپ، ساندۇقنى ئارقـان  

لهن بــاغالپ، ئارقاننىــڭ بىــر ئــۇچىنى قىرغاققــا چىگىۋېلىــپ دەرياغــا بىــ
بىر كۈنى ئۇنىـڭ ئـۆيىگه بىـر ئـادەم كىرىۋېـدى، ئانىسـى       . قويۇپ بېرەتتى

ئۇنىڭ بـالىنى بايقـاپ قېلىشـىدىن ئهنسـىرەپ، مۇسـا ئهلهيهىسسـاالمنى       
ئهمما . دەريا بويىغا ئېلىپ بېرىپ، ھېلىقى ساندۇق بىلهن قويۇپ بېرىدۇ

ســاندۇق ســۇدا . تىم ســاندۇقنى بــاغالپ قويۇشــنى ئۇنتــۇپ قالىــدۇبــۇ قېــ
نىڭ تۇرالغۇسى ئالدىدىن ئۆتكهنـدە، كېنىـزەكلهر   پىرئهۋنلهيلهپ بېرىپ، 

ــۈزۈۋېلىپ،   ــاندۇقنى سـ ــدىغا ئېلىـــپ    پىرئهۋنسـ ــڭ ئالـ ــڭ ئايالىنىـ نىـ
نىـڭ ئايالىـدىن   پىرئهۋنيۇ، ئهمما بۇ كېنىزەكلهر ساندۇقنى  -كىرىشىدۇ

، گهپكه قېلىشىدىن قورقۇپ ساندۇقنى ئاچمىغاچقا، بۇرۇن ئېچىپ قويۇپ
ھالبۇكى، ساندۇقتىن ئاجايىـپ  . ئۇنىڭدا نېمه بارلىقىدىن بېخهۋەر ئىدى

. كۇتىسىز يارىتىلغان، ئوماققىنه بىر ئوغـۇل چىقىـدۇ   –چىرايلىق، كهم 
دە، ئـالالھۇ تائاالنىـڭ ئىزنـى بىـلهن      –ئۇ ئايال بالىغا بىرال نهزەر تاشاليدۇ 
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نېهايهتته، بۇ مۇھهببهت جانـابىي  . بالىنىڭ مۇھهببىتى چۈشىدۈقهلبىگه 
لىــك بولىشــى، ئىززەتلىــك بولىشــىنى، ۋە بهختئالالھنىــڭ بــۇ ئايالنىــڭ 

  .ئېرىنىڭ بهدبهخت بولىشىنى ئىرادە قىلغانلىقىنىڭ نىشانىدۇر

پىرئهۋننىڭ ئائىلىسىدىكىلهر : ئالالھ تائاالنىڭ بۇ ھهقتىكى كاالمى
ــۆ   ــاقىۋەت ئ ــانى ئ ــاپىلىق  مۇس ــمهن ۋە خ ــى (زلىرىگه دۈش ــڭ مهنبهس ) نى

 -8سۈرىسـى،  › قهسـهس ‹( .سۈزۈۋالدى) نىل دەرياسىدىن(قىلىش ئۈچۈن 
  )ئايهت

ئـالالھ  «: نىـڭ تهپسـىرىلىك مهنىسـى    )ئايهتى كهرىـم (بۇ ئۇلۇغ ئايهت 
ــى ۋە       ــڭ مهنبهس ــا خاپىلىقنى ــاالمنى ئۇالرغ ــا ئهلهيهىسس ــڭ مۇس تائاالنى

ساندۇقنى سۈزىۋېلىشنى تهقـدىر قىلغـان    دۈشمهن قىلىش ئۈچۈن ئۇالرغا
  ».ئىدى

ــاالمدىن       ــا ئهلهيهىسســ ــڭ مۇســ ــدە يهنه، ئۇالرنىــ ــۆز نۆۋىتىــ ــۇ ئــ بــ
 پىـرئهۋن . قورققانلىقىنىڭ كارغا كهلمهيدىغانلىقىغا كۈچلۈك دەلىلـدۇر 

بالىنى كۆرۈپ، ئۇنىڭ ئىسرائىل ئهۋالدىدىن بولۇپ قېلىشىدىن قورقـۇپ،  
ــدا،    ــۈرۋەتمهكچى بولغان ــۇنى ئۆلت ــىيه   ىرئهۋنپئ ــانىش ئاس ــالى خ ــڭ ئاي نى

تارتىش قىلىپ، بالىنى  –بىلهن تاالش  پىرئهۋنكىچىك مۇسا ھهققىدە، 
  :گه ياخشىچاق قىلىپپىرئهۋنئۇنى . ھىمايه قىلىدۇ

دېگهنـدە،  » .بولسـۇن  )يهنى خوشـاللىق (بۇ باال ماڭا ۋە ساڭا كۆز نۇرى «
ــداق ئ ســهن ئۈچــۈن شــۇندا «: پىــرئهۋن » همهسق، ئهممــا مهن ئۈچــۈن ئۇن

  .دەيدۇ

ــدى  ــالالھ پهيغهمــبهر  . ئىــش ئهمهللىيهتتىمــۇ شــۇنداق بول ــالالھ تائ ئ
مۇسانىڭ سهۋەبى بىلهن ئاسىيهنى ھىدايهت قىلدى، جهننهتكه مۇيهسسهر 

   .نى مۇسا ئهلهيهىسساالمنىڭ قولىدا ھاالك قىلدىپىرئهۋنقىلدى، 
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چـۈنكى  . ئاسىيه كىچىـك مۇسـانى بـالىچىالپ بېقىۋالمـاقچى بولىـدۇ     
ئـۇالر دەريـادىن سـۈزۈۋالغان    . دىن بولغان ئوغلى يوق ئىـدى پىرئهۋنڭ ئۇنى

بۇ بـاال ئـارقىلىق ئـۆزلىرىگه يـاراتقۇچى پهرۋەردىگارىنىـڭ قانـداق بۈيـۈك،        
ــال      ــانلىقىنى ئهســ ــرادە قىلغــ ــى ئېــ ــپ ھېكمهتلهرنــ ــداق ئاجايىــ قانــ

  .بىلىشمهيتتى

   مۇســــانىڭ پىرئهۋننىـــڭ قولىغـــا چۈشــــۈپ   (مۇســـانىڭ ئانىســـى
ئۇنىــڭ ئالالھنىــڭ  (ھۇشــىنى يوقــاتتى   -ئهس) ئــاڭالپ قالغــانلىقىنى

ئىشـهنگۈچىلهردىن بولۇشـى ئۈچـۈن ئۇنىـڭ     ) بالىنى قايتۇرۇش ۋەدىسـىگه 
كۆڭلىنى خاتىرجهم قىلمىغان بولساق ئۇ بـالىنى ئاشـكارىالپ قـويغىلى    

خهۋەرنـى ئۇقـۇش   (‹: ئانىسى مۇسانىڭ ھهمشىرىسـىگه . تاس قالغان ئىدى
ــ› مۇســاغا ئهگهشــكىن )ئۈچــۈن ھهمشىرىســى مۇســانى يىــراقتىن  . دىدې

ــۇردى  ــۆرۈپ تـ ــۇالر  . كـ ــالبۇكى ئـ ــۇنى(ھـ ــايتتى) ئـ ــى  . (تۇيمـ ــۆز ئانىسـ ئـ
ئىلگىـــرى مۇســـانى ســـۈت ئهمگۈزگـــۈچى ئايالالرنىـــڭ     ) كېلىشـــتىن

ســىلهرگه مۇســانى  ‹ :ئېمىتىشــىدىن توســتۇق مۇســانىڭ ھهمشىرىســى  
الس ئۇالر مۇسـانى ئىخـ   ئوبدان باقىدىغان بىر ئايالنى كۆرسىتىپ قۇيايمۇ

ئانىســىنىڭ خۇشــال بولۇشــى قايغۇرماســلىقى ۋە . دېــدى› بىــلهن باقىــدۇ
ئالالھنىڭ ۋەدىسىنىڭ ھهق ئىكهنلىكىنى بىلىشى ئۈچۈن بىز مۇسـانى  

ــى      ــانالرنىڭ تولىسـ ــېكىن ئىنسـ ــايتۇردۇق لـ ــا قـ ــڭ (ئۇنىڭغـ ئالالھنىـ
 -10سۈرىسـى،  › قهسـهس ‹( .بىلمهيـدۇ ) ۋەدىسىنىڭ ھهق ئىكهنلىكىنى

  )تكىچهئايه -13ئايهتتىن، 

ــادا ئېقىتىــپ قويغــان    ــوغلىنى دەري مۇســانىڭ ئانىســىغا كهلســهك، ئ
قوپســا  –يــادى بالىســىدا بولــۇپ، ئولتۇرســا     –ئانىنىــڭ پۈتكــۈل ئهس  
بهندىســىنى خــاتىرجهم «. ئىچىــدىن ئۈزۈلىــدۇ –بالىنىــڭ غېمىــدە ئىــچ 

دېگهن گۈزەل ئىسىمغا ساھىب ئالالھ مۇسانىڭ  )ئهلمۆئمىن(» قىلغۇچى
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ــىغا خاتى ــل     ئانىس ــهبىرگه نائى ــپ، س ــش ئېتى ــى بهخ ــك تۇيغۇس رجهملى
نادامهتتىن ئۆزىنى يوقاتقان ئانا بىـر   –قىلىمىغان بولسا ئىدى، ھهسرەت 

ئوغلىنى يوقىتىپ قويغانلىقىنى، ئۆزىنىـڭ نـېمه كـۈنگه قالغـانلىقىنى     
  .دەپ تاشلىغان، مهخپىيهتلىكنى ئېچىپ تاشلىغان بوالتتى

ۈپ، ئۇنىڭ خهۋىرىنـى ئېلىـپ   ئۇ چوڭ قىزىنى مۇسانىڭ ئىزىغا چۈش 
ــاراڭالر       ــېمه پــ ــته نــ ــۇ ھهقــ ــدىن بــ ــهھهر ئهتراپلىرىــ ــكه، شــ كېلىشــ

  . بولىۋاتقانلىقىنى سۈرۈشتۈرۈپ كېلىشكه بۇيرۇيدۇ

ــڭ     ــلهن ئۇنى ــانلىق بى ــاتتىق ئېهتىياتچ ــانىڭ ھهمشىرىســى ق مۇس
  .پېيىگه چۈشىدۇ

نىڭ ئۆيىگه ئورۇنالشـقان بولـۇپ ئۇنىڭغـا خـانىش     پىرئهۋنمۇسا ھازىر 
كىچىـك مۇسـا ئوردىـدىكى ئىنىـك     . مۇ ئامراق بولـۇپ قالغـان ئىـدى   تولى

  .ئانىالرنىڭ ھېچقايسىنى ئهمگىلى ئۇنىمايدۇ

مۇسـانىڭ  . ئـۇالر ئىنىـك ئانـا ئىـزدەپ مۇسـانى ئېلىـپ بازارغـا بارىـدۇ        
 .يۇ، چاندۇرمايدۇ -ھهمشىرىسى ئىنىسىنى ئۇالرنىڭ قولىدا كۆرىدۇ

 –زۇرىدا ئىززەت ۇھ تائاال ھيغهمبهر مۇسانىڭ ئالالبۇ كهلگۈسىدىكى په
ــۆز      ــۇنى ئـ ــڭ ئـ ــۇبهانهھۇ ۋەتائاالنىـ ــانلىقى ۋە ھهق سـ ــق بولغـ ئىكراملىـ
ئانىســىدىن باشــقا بىرســىنى ئېمىشــتىن ســاقالپ قالغــانلىقى ۋە بــۇ       
  .ئارقىلىق ئۇنى ئۆز ئانىسىنىڭ ئىمىتىشىگه سهۋەب قىلغانلىقىدىندۇر

هن بۇ مۇسانىڭ ھهمىشىرىسى سۈت ئانىسى ئىزدەپ پىتراپ كېتىشك
سـىلهرگه مۇسـانى ئوبـدان باقىـدىغان بىـر ئايـالنى       ئايالالرنى كۆرگهنـدە،  

ــايمۇ  ــىتىپ قۇي ــدۇ     كۆرس ــلهن باقى ــالس بى ــۇالر مۇســانى ئىخ . دېــدى ئ
  )ئايهت -12سۈرىسى، › قهسهس‹(
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ــۇنى تۇتىۋېلىــپ     ــۇالر ئ ــدا، ئ ــۇ ســۆزلهرنى قىلغان مۇســانىڭ ھهدىســى ب
  . بېرىپ ئۈستىدىن شىكايهت قىلىدۇ

مىتىـپ،  ېىكىلهرنىڭ مۇسانى ئىخـالس بىـلهن ئ  ئۇ ئۆيد«زنى، ئۇالر قى
دەپ سـوراقلىغاندا،  » دىغانلىقىنى سـهن قانـداق بىلىسـهن؟   كۆيۈنۈپ باقى

ئـــۇ ئائىلىـــدىكىلهرنىڭ بـــالىنى ئىخـــالس بىـــلهن  «: ھهدىســـى ئۇالرغـــا
ئىمىتىشــى، كۆيۈنۈشــى، پادىشــاھنىڭ شــاتلىقى، ۋە شــاھنىڭ مهنپهئهتــى 

ــ» ئۈچۈنــدۈر دە، ئېنىــك ئانىســى ئايــالالر   –پ قۇتۇلىــدۇ دەپ جــاۋاب بېرى
. بىلهن بالىنى ئېلىپ، مۇسانىڭ ئانىسىنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كېلىشىدۇ

بۇنى كۆرگهن خوتۇنالر بۇ خۇش . مىدۇېباال ئ مىتىۋېدى،ېئانىسى مۇسانى ئ
 . خهۋەرنى ئېلىپ، خانىشنىڭ يېنىغا يۈرۈپ كېتىدۇ

رىتىــپ كېلىــپ، بــۇنى ئاڭلىغــان ئاســىيه مۇســانىڭ ئانىســىنى چاقى
ئۇنىڭغا زور ئىلتىپات كۆرسىتىدۇ، ئاسىيه گهرچه بۇ ئايالنىڭ مۇسـانىڭ  

ــۆز ئانىســى  ــۇنى ئهمگهنلىكــى   ئىكهنئ لىكىنــى بىلمىســىمۇ، بالىنىــڭ ئ
ــيه    ــا ھهدى ــۈنال ئۇنىڭغ ــيىن،     –ئۈچ ــدىن كې ــام قىلغان ــارتۇقالرنى ئىنئ ت

. مىتىـپ بېرىشـىنى تهلهپ قىلىـدۇ   ېئۇنىڭدىن ئوردىـدا تـۇرۇپ بـالىنى ئ   
ــالىل  ىق ئايــال ئىكهنلىكىنــى مۇســانىڭ ئانىســى ئۆزىنىــڭ ئهرلىــك ۋە ب

زۇرىدا تۇرۇش ئۇنىڭغا بىئهپ كېلىدىغانلىقىنى ئېيتىـپ،  ۇخانىشنىڭ ھ
. مىتىـپ بېـرىش ئىلتىماسـىنى قويىــدۇ   ېىسـا، بـالىنى ئـۆز ئۆيىــدە ئ   خال

خانىش ئاسىيه بۇنىڭغا قوشۇلۇپ، كىچىـك مۇسـانىڭ ئانىسـىنى نۇرغـۇن     
ــوۋغا  ــاالم –س ــدۇ س ــۇپ قويى ــلهن ئۇزۇت ــب  . الر بى ــانىڭ ئانىســى قهل مۇس

خانىسى خاتىرجهملىك نۇرىغـا چۈمـۈلگهن ھالـدا بالىسـىنى ئېلىـپ ئـۆز       
  . ئۆيىگه قايتىپ كېلىدۇ
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» رەھمهتنـى ئاشـۇرغۇچى   –ۇچى، رىزىق قىيىنچىلىقىنى ھهل قىلغ«
ــاھ( ــابى ھهق ئۇنىـــڭ    )ئهلفاتتـ ــاھىب جانـ ــىمغا سـ ــۈزەل ئىسـ ــگهن گـ دېـ

ــزز  ــۇنچىنى، ئىـ ــا    –ەت قورقـ ــل ئارامىغـ ــهكپارىلىقىنى، دىـ ــا، سـ ئابرۇيغـ
ــدىن قۇتۇلغىچىلىــك    ــدۇرۇپ بهردىكــى، پىشــكهلچىلىك بىــلهن ئۇن ئايالن

  . بولغان ۋاقىت پهقهت شۇنچىلىك ئىدى

ئـالالھ نېمىنـى خالىسـا شـۇ     ! ئىشالر ئىلكىدە بولغـان ئـالالھ پـاكتۇر   
ــا شـــۇ بولمايـــدۇ . بولىـــدۇ جانـــابىي ھهق ئۆزىـــدىن . نېمىنـــى خالىمىسـ

 –غۇسســـــه، پېشـــــكهل  –ورقىـــــدىغان كىشـــــىگه ھهر قانـــــداق غهم ق
  . پاالكهتچىلىكتىن كېيىن چىقىش يولىنى ھهم ئۆزى بېرىدۇ

  بۇ قىسسه تامام
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 نىڭ ئوخشىشىيۇسۇف

» ياخشــــى كۆرگــــۈچىلهر باغچىســــى  «ئىمــــام ئىبنــــى قهييــــۇم   
دېـگهن كىتابىـدا، خهلىـپه ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب        )رەۋزەتۇلمۇھىببىين(
نىـڭ زامانىـدىكى بىـر قىسسـىنى بايـان       )ڭدىن رازى بولسۇنئالالھ ئۇنى(

  .قىلغان

يىگىـت ھهققىـدىكى    )تـوغرا يـول تۇتقـۇچى   (بۇ بىر سالىه : ئهلقىسسه
ــۆمهر   ــۇپ، ئ ــالالھ ئۇنىڭــدىن رازى بولســۇن (قىسســه بول ــۋا،   )ئ ئۇنىــڭ تهق

ئـۇنى  . دۇرۇسلىقىغا مهستلىكى كېلهتتى، ئۇنىڭدىن تولىمۇ خۇش ئىـدى 
  . دېرىكىنى قىلىپ تۇراتتى –ز كۆرمهي قالسا ئى

 –ئــۇ يىگىتنــى كــۆرگهن بىــر ســاھىبجامال ئايــال ئۇنىڭغــا ئاشــىق   
  . دە، ئۇنىڭغا ئېرىشمهك كويىدا بولىدۇ –بىقارار بولىدۇ 

بىـــر مومـــاي ئـــۇنى بـــۇ ئايالىنىـــڭ ئالـــدام خالتىســـىغا چۈشـــۈرۈپ   
ــدۇ ۋە   ــدىغانلىقىنى ئېيتى ــپ،    بېرى ــا بېرى ــڭ يېنىغ ــى يىگىتنى ھېلىق

. ىــر ســاغلىق قويــۇم بــار ئىــدى، سېغىشــقا كۈچــۈم يهتمىــدىمېنىــڭ ب«
  .دەيدۇ» مهندەك بىر قېرىغا ياردەم قىلساڭ ئهجىر ئاالتتىڭ، ئوغلۇم

سـوراپ قىلىـدىغان بـۇ يىگىـت مومايغـا       –ساۋابلىق ئىشنى ئىزدەپ 
ئۆيـدىن قـوي ئهمهس، چىرايلىـق بىـر     . ئهگىشىپ ئۇنىڭ ئۆيىگه كېلىدۇ

ئـۆزى بىـلهن بىـرگه بولۇشـنى تهلهپ      ئايال چىقىـپ كېلىـپ، ئۇنىڭـدىن   
يىگىت ئايالدىن ئۆزىنى بىر چهتـكه ئالىـدۇ ۋە ئـالالھنى زىكـرى     . قىلىدۇ
  . قىلىدۇ

 א                                                سى ىتهۋبه قىلغۇچىالر باغچ

60 

w
w

w
.m

unber.org

ــا  ــتكه قايتــ ــىت  –يىگىــ ــۈركىلىپمۇ مهقســ ــا ســ ــقا قايتــ ىنى ئىشــ
دەپ » !ۋاي، بۇ مېنىڭ نۇمۇسۇمغا تهگمهكچى بولدى«ئاشۇرالمىغان ئايال، 

  . ىلهر ئۇنى راسا ئۇرىدۇتوپالنغان كىش. سۈرەن سالىدۇ –چوقان 

ئـالالھ ئۇنىڭـدىن رازى   (ئهتىسى يىگىـتكه تامـامهن ئىشـهنگهن ئـۆمهر     
» لغـان قارىشـىمنى ئۆزگهرتىـۋەتمىگىن   ئى، رەببىم ئۇنىڭغا بو«، )بولسۇن
ــۇنى يــوقالپ كېلىــدۇ  دېــگهن ۋە يىگىتــتىن ئىشــنىڭ  ئۈمىــت بىــلهن ئ

  . تهپسىالتىنى سوايدۇ

 )ئـالالھ ئۇنىڭـدىن رازى بولسـۇن   (ئىشنىڭ راستىنى ئاڭلىغان ئۆمهر 
خۇلـۇملىرى ئىچىـدىكى مۇمـايالرنى چاقىرىتىـپ      –ئۇ ئايالنىـڭ قوشـنا   

تۇتۇلغــان مومايــدىن ئىشــنىڭ راســتىنى  . كېلىــپ، يىگىــتكه تونۇتىــدۇ 
مومايدىن ئىشنىڭ ھهقىقىتىنى ئاڭلىغان ئۆمهر . قاتتىق سۈرۈشتۈرىدۈ

نىڭ يۇســۇفدىنمۇ بىزنىــڭ ئــارىمىز« : )ئــالالھ ئۇنىڭــدىن رازى بولســۇن(
» ! سـاناالر بولسـۇن   –ئوخشىشىنى چىقارغـان ئالالھقـا چهكسـىز ھهمـدۇ     

  دەيدۇ
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  مهن ئهما

ھىجرىيه بىرىنچى ئهسىردە، دۇنيا تىرىكچىلىكىـدىن بـاش تارتىـپ،     
قولىنىــڭ . ئىلىــم كويىــدا ئىــزدەنگهن تهقــۋا بىــر يــاش ئــۆتكهنىكهن      
ىگىــت بىــر قىســقىلىقىدىن يېگۈدەكمــۇ بىــر نهرسىســى قالمىغــان بــۇ ي

 –كۈنى قورساققا دال بولغىدەك بىرەر نهرسه ئـزدەپ چىقىـدۇ ۋە مېڭىـپ    
. مېڭىپ بىر ئالمىلىق باغدا ئاياغالشقان خالتا كوچىدا توختـاپ قالىـدۇ  

ھــــېچكىم «ئالمــــا يولغــــا ســــاڭگىالپ تۇرغــــان،  قارىســــا، بىــــر شــــاخ
ــال يهپ قورســىقىمنى گــولالپ     ــۇ ئالمىــدىن بىــرەر ت ــدىكىن ب كۆرمىگهن

بۇ باغنىـڭ   ھېچ گهپ بولماس، ئۇنىڭ ئۈستىگه بىرەر تال ئالمىغاتۇرسام، 
دېگهنلهرنى ئويلىغان يىگىت ئالمىدىن بىـر  » مېۋىسى كهملهپ كهتمهس

  . تال ئۈزۈپ يهيدۇ

  : ئۆزىنى ئهيىپلهشكه باشاليدۇ –ئهمما، ئۆيىگه قايتقاندىن كېين، ئۆز 

مهن قانداقســـىگه بىـــر  ! ؟مـــۆئمىن كىشـــىمۇ مۇشـــۇندا قىالمـــدۇ   
ئىجازەتسـىز ھالـدا    –سۇلماننىڭ تهئهللۇقاتىدىن ھېچقانـداق ئىـزىن   مۇ

  ؟!ھه –ئۆز نهپسىگه قول ئۇزاتتىم 

تاغـا،  «: ئۇ شۇ خىيالالر بىلهن باغنىـڭ ئىگىسـىنى ئىـزدەپ بارىـدۇ ۋە    
ئۈزۈپ يهپ  تۈنۈگۈن ماڭا ئاچلىق يىتىپ، بېغىڭىزدىن بىر تال ئالمىنى

ــدىم  ــا ب. ســالغان ئى ــۈن شــۇنىڭ ئۈچــۈن ســ  ۈمان ــزىن ســوراپ  گ ىزدىن ئى
ئالالھ بىـلهن قهسـهمكى، مهن سـېنى    «: دېگهندە، باغۋەن ئۇنىڭغا» كهلدىم

ھهرگىز كهچۈرمهيمهن، قىيامهت كۈنى ئالالھ تائاالنىڭ ھوزۇرىدا سـېنىڭ  
  . دەيدۇ» !ئۈستۈڭدىن داۋا قىلىمهن
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« : مــۆئمىن يىگىــت ئۇنىڭــدىن كهچــۈرۈم ســوراپ، يىغــالپ يالۋۇرىــدۇ
مېنـى   انال بولسىڭىز، مهن ھهرقانداق ئىشقا تهييار،مېنى كهچۈرىۋېتىدىغ

ئۇنىڭ يالۋۇرۇشـلىرىغا پهرۋا قىلمىغـان   » بۇ ئىشتىن خاالس قىلىۋېتىڭ
يىگىـت ئۆينىـڭ يېنىـدا    . باغۋەن ئۇنى تاشـالپ ئـۆيىگه كىرىـپ كېتىـدۇ    
  .ئۇنىڭ ئهسىر نامىزىغا چىقىشىنى ساقاليدۇ

رغــانلىقىنى بــاغۋەن ئۆيىــدىن چىقىــپ، يىگىتنىــڭ تــېخىچه ئــۆرە تۇ 
كۆرىــــدۇ ۋە ئۇنىــــڭ ســــاقاللىرى ئــــارقىلىق دومىــــالپ چۈشــــىۋاتقان  

ئىبادەتنىڭ نۇرلىرىدىن باشـقا   –ياشلىرىدىن، چىرايدىن ئىلىم ۋە تائهت 
  . يهنه ئاللىقانداق بىر نۇرنىڭ پارالپ تۇرغانلىقىنى بايقايدۇ

ــدۇ  ــت يهنه يالۋۇرى ــدە    « :يىگى ــۇ ئۆمرۈم ــان ب ــپ قالغ ــا، مهن قېلى تاغ
ا ئىشــلهپ ئۆتــۈپ كېتىشــكه، نــېمىگه بۇيرىســىڭىز شــۇنى      بېغىڭىــزد

  » !قىلىشقا تهييارمهن، مېنى كهچۈرىۋەتكهن بولسىڭىز

ئــى، ئوغلــۇم مهن «: ن ئويلىنىــپ قالىــدۇ ۋە ئۇنىڭغــابــۇ چاغــدا، بــاغۋە
بــۇنى . دەيــدۇ» ســېنى كهچۈرىۋېتىشــكه تهييــار، بىــراق بىــر شــهرتىم بــار 

ۇنلىرىنى چاقنىتىپ تۇرۇپ ئاڭلىغان يىگىت كۆزلىرىدىن ھاياجان ئۇچق
  » كۆڭلىڭىزگه كهلگهنلىكى شهرتنى قويۇڭ ، تاغا«: سورايدۇ

  .دەيدۇ باغۋەن» ڭ قىىزم بىلهن توي قىلىسهنشهرتىم شۇكى، مېنى«

يىگىــت بــۇ شــهرتنى تــازا چۈشــىنهلمهي، ھاياجــان ۋە ھهيرانلىقتــا       
  : تېڭىرقاپ قالغاندا، باغۋەن سۆزىنى داۋامالشتۇرىدۇ

ــۇ « ــا، ئوغل ــزىم كــۆزى    ئهمم ــالغىنكى، مېنىــڭ قى م شــۇنى بىلىــپ ق
. كۆرمهس، قۇلىقى ئىشتمهس، تىلى ئىشلىمهس، پۇتى باسماس بىـر قىـز  

ــدىن بېــرى مۇشــۇ قىزىمنــى اليىــق كۆرگىــدەك بىــر ئهر     مهن ھهم ئۇزۇن
  »قىزىمنى اليق كۆرسهڭ گۇناھىڭدىن كهچتىم. ئىزدەۋاتقان ئىدىم
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يهنه بىـر قېتىملىـق    بۇ گهپلهرنى ئاڭلىغان يىگىت ئـۆزىگه كهلـگهن  
ئــون . مۇســىبهتتىن بېشــى قاتقــان، ھهيرانىلىــك دېڭىزغــا پاتقــان ئىــدى 

گۈلىنىڭ بىرسىمۇ ئېچىلمىغان بۇ بىتهلهي يىگىت ئهمـدى ئۆمـۈر بـوي    
پېـتهك   –ئاشۇ مهجرۇھ قىزنىڭ خىزمىتىنى قىلىپ، ئۇنىڭ ئۈچۈن پاي 

قىزغـا  «للىرى قىزغا بېرىپ توختىغانـدا،  ؟ ئۇنىڭ خىيا!بولۇپ ئۆتسۈنمۇ
ــاخىرە ۋدۇنيالىقىڭــدا ســه تتىكى ئالمــا دەۋاســىدىن ر قىلىســهن، ئهممــا ئ

تاغا، قىزىڭىزنى اليىق كـۆردۈم،  «دە،  –ويلىدى دېگهنلهرنى ئ» قۇتۇلىسهن
جانـــابى ھهقـــتىن نېيىـــتىمگه ئهجىـــر بېرىشـــىنى، ماڭـــا يهتـــكهن بـــۇ  

دېـگهن جـاۋابنى   » ئىشالردىن ياخشىلىقنى ئىرادە قىلىشـىنى سـورايمهن  
  . ۇبېرىد

ئالــدىمىزدىكى پهيشــهمبه تــوي ! ئهمىســه، شــۇنداق بولســۇن، ئوغلــۇم«
دەپ » زىياپىتڭالرنى بېرەي، قىزىمنىڭ مېهىـر ھهققـى مهنـدىن بولسـۇن    

  .گهپنى ئۈزىدۇ، باغۋەن

ــوي      ــت تـ ــۇ يىگىـ ــدىغان بـ ــوي بولىـ ــدە، تـ ــۈنى كهلگهنـ ــهمبه كـ پهيشـ
ــۆرەپ     ــى سـ ــر قهدەملىرىنـ ــدەك ئهمهس، ئېغىـ ــۆرەپ، غهم  -بولىدىغانـ سـ

قىزنىــڭ دادىســى ئــۇنى . لهيــلهپ يېتىــپ كېلىــدۇ –ياســىدا لهيــلهپ دەر
ــاالم    ــالپ، س ــۆيىگه باش ــيىن،   –ئ ــائهتتىن كې ــىغا  «س ــڭ قېش ئايالىڭنى

كىــرگىن ئوغلــۇم، ئــالالھ تائــاال ئىشــىڭالرغا بهرىــكهت ئاتــا قىلســۇن،        
دەپ ئۇنى قىزنىـڭ  » !اخشىلىق رىشتىسىدە يېقىن قىلسۇنئاراڭالرنى ي

  . پىرىپ قويىدۇھوجرىسىغا يىتىلهپ ئا

يىگىت قارىغۇدەك بولسا، غۇنچه بويلۇق، ئاي يۈزلۈك، چولپان كۆزلۈك، 
ئهسسـاالمۇ ئهلهيكـۇم، ئۆمـۈر    « :سۇمبۇل ساچلىق بىر سـاھىبجامال قىـز  

  . دېگىنىچه ساالم بىلهن ئۇنىڭ ئالدىغا چىقتى» !يولدىشىم
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جهننهتــتىن زېمىنغــا چۈشــۈرۈلگهن پهرى كهبــى بــۇ قىزنــى كــۆرگهن   
دادىسىنىڭ قىز ھهققىدىكى سۈپهتلىرىنى ئهسـلهپ گـاڭگىراپ،   يىگىت، 

  . قاققان قوزۇقتهكال تۇرۇپ قالغان ئىدى

يىگىتنىڭ خىيالىدىن نـېمىلهر كېچىۋاتقـانلىقىنى سـهزگهن قىـز،     
: دە، ئېيتىـدۇ  –ئېرىنىڭ يېنىغا كېلىپ، قولىغا مېهىر بىلهن سۆيىدۈ 

هر ئۈچـۈن تىلىـم   شۈبهىسىزكى، ھارام ئۈچـۈن كـۆزۈم كـور، ھـارام سـۆزل     «
ــاڭ، قهدەملىــرىم ھــارام ئۇچــۈن      ــۇلىقىم پ ــاراڭ ئۈچــۈن ق ــۇق، ھــارام پ تۇت
پالهچتۇر، مهن دادامنىڭ ئهتىۋارلىق يالغۇز قىزى، دادام ماڭـا بىـر نهچـچه    
يىلدىن بىرى اليىق ئىزدەۋاتقان ئىـدى، سـىز ئۇنىـڭ يېنىغـا بىـر ئالمـا       

شـۈبهىزكى،  ‹، دادام دېـدى . ئۈچۈن ئىزىن سوراپ كېلىپ، ياش تـۆكتىڭىز 
بىر ئالما چـاغلىق كىشـىنىڭ ھهققىنـى يېيىشـتىن قورققـان كىشـى،       

ــالالھتىن قورقــۇپ قىزىمغــا ھه  ــۋەتته، ئ قســىزلىك قىلشــتىن ھهزەر ئهل
مېنىــڭ ســىزگه ئۆمــۈر ھهمراھــى بولغــانلىقىم ۋە ســىزنىڭ  › .ئهيلهيــدۇ

  »!دادامغا ئوغۇل بولغانلىقىڭىزغا بهرىكهت ياغسۇن

ھــالبۇكى، بــۇ ئوغــۇل . ر ئوغــۇل يهڭگىيــدۇيىــل ئۆرۈلــۈپ، ئــۇ قىــز بىــ
سـىز ئـۇ   . ئىسالم ئۈممىتى تارىخىـدا ئـاز ئۇچرايـدىغانالردىن بىـرى ئىـدى     

  ئوغۇلنىڭ كىملىكىنى بىلهمسىز؟

، ھهنهفىــــي )ئىســـالمى قانۇنشـــۇناس  (ئـــۇ مهشـــهۇر فقهىيشـــۇناس    
  .دۇر①مهزھىبىنىڭ ئىمامى ئهبۇ ھهنىيفه

  )قىسسه تامام(
                                            

مۇجتهھىــد، فىقهىشــۇناس، مهشــهۇر تــۆت مهزھهبنىــڭ بىــرى بولغــان ھهنهفىــي         –ئىمــام ئهبــۇ ھهنىــفه    ①
رىــدە گهزمــال تىجــارىتى بىــلهن مهزھىبىنىــڭ ئىمــامى، ئىراقنىــڭ كــۇفه شــهھرىدە ياشــىغان، دەســلهپكى ئۆم 

تهقـۋا، كۈچلـۈك   . شۇغۇللىنىپ، ئىلىم تهھسىل قىلغان، كېيىن، ئوقۇتۇش، پهتىۋا بېرىش بىـلهن شـۇغۇلالنغان  
  ت  –ناتىق، سېخى ۋە كېلىشكهن كىشى ئىدى 
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 تاش چۈشۈپ كهتتى

كېســهللىك ســېنىڭ قــۇدرەت ســاھىبى ئــالالھ تائاالغــا  ! رھهي، بىمــا
ــا، مۇھتـــــاجلىقىڭنى   بولغـــــان ئېهتىيـــــاجىڭنى نامـــــايهن قىلماقتـــ

شۈبهىسـىزكى، سـهن ئالالھقـا بىـر تىنىقىڭغـا       –شهك . ئاشكارىلىماكتا
  .چاغلىق ۋاقىت ئىچىدىمۇ مۇھتاج بولماي تۇرالمايسهن

ىـدىن كېــيىن،  قهلبىـڭ ياراتقۇچىڭغـا باغالنســۇن، غـاپىللىق دەملىر   
  !ئۇنىڭغا يۈزلهنگىن

بهزى ئهزاالردىكـى  «ۇنداق بىر ھېكمهتنـى دېگهنىـكهن،   بىر ھهكىم ش 
  ».كېسهللىك يهنه بهزى ئهزاالرنىڭ ساقلىقىنى ساقاليدۇ

قــوللىرىڭنى كۆتــۈر، كــۆز ياشــلىرىڭنى مهيلىــگه قــوي، پهردىلهنــگهن  
  .مۇھتاجلىقىڭنى ئاچ، ئاجىزلىقىڭغا تهن بهر

  :نبهسه مۇنداق بىر رىۋايهتنى قىلىدۇسهئىد ئىبنى ئه

بىر كىشى تاش ئويناپ ئولتۇرۇپ ئۇنى ئاسمانغا ئاتىدۇ، تـاش چۈشـۈپ   
باشـقىالر ھهر قـانچه قىلىپمـۇ ئـۇنى     . ئۇنىڭ قۇلىقىغـا كىرىـپ كېتىـدۇ   

شۇنىڭ بىلهن تاش ئۇنىڭ قۇلىقىدا قېلىپ، ئـۇنى خېلـى   . چىقىرالمايدۇ
  . بىر مهزگىلگىچه ئازاباليدۇ

» نهمىـله  « ئولتـۇرۇپ، بىرسـىنىڭ قۇرئـان تىالۋىتىـدىن،     بىر كـۈنى  
ئۇنىـــڭ (بېشـــىغا كـــۈن چۈشـــكهن ئـــادەم دۇئـــا قىلســـا  سۈرىســـىدىكى

ئىجابهت قىلىدىغان، ئۇنىڭ بېشىغا كهلگهن ئېغىرچىلىقنـى  ) دۇئاسىنى
ن ئـايهتنى  دېـگه  )ئايهتنىـڭ بىـر قىسـمى    - )62كۆتىرىۋېتىدىغان كىم؟
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الرنى ئىجـابهت قىلغـۇچى رەبـبىم، مهن بىـر     ئى، دۇئا«دە،  –ئاڭالپ قالىدۇ 
دەپ » !مېنى بۇ ھالـدىن قۇتقـۇزغىن  . بېشىغا كۈن چۈشكهن مۇھتاجمهن

  . دۇئا قىلىپ تۇرىشىغىال، قۇلىقىدىن تاش چۈشۈپ كېتىدۇ

ھهيران قالمىغىن، پهرۋەردىگارىمىز دۇئاالرنى ئاڭالپ تۇرغۇچى، ئۇ بىـر  
  .بولىدۇ ئىشنى ئىرادە قىلىپ، ئۇنىڭغا بول دېسه، شۇ

ــا       ــالالھ تائاالغ ــه، ئ ــوزىلىپ كهتس ــا س ــىلىڭ ئۇزاقق ــار، كېس ھهي، بىم
  !نامۇۋاپىق گۇماندا بولۇپ قېلىشتىن ھهزەر ئهيله

ــۇ،     «  ــرادە قىپت ــۈننى بېشــىمغا سېلىشــنى ئى ــۇ ك ــاال مۇش ــالالھ تائ ئ
ــ  ــاقلىقىمنى خالىمـ ــاالپتۇ   سـ ــۇمنى خـ ــۇ زۇلـ ــا مۇشـ ــگهن » اپتۇ، ماڭـ دېـ

، بىلگىنكـى، بۇنـداق گۇمـان ئىنتـايىن     ھاالكهتلىك قاراشتا بولۇپ قالمـا 
  .خهتهرلىك

ــۋايهت قىلغــان ســهھىه    ــدىن رى ــۇ ھۈرەيرى ــوغرا(ئىمــام ئهھــمهد ئهب  )ت
ــاالم   ــبهر ئهلهيهىسسـ ــته، پهيغهمـ ــلهر  (ھهدىسـ ــاالم ۋە رەھمهتـ ــا سـ ئۇنىڭغـ

  : مۇنداق دېگهن )بولسۇن

ــداق بولىشــىمنى    « ــدەم مېنىــڭ قان ــدۇ، بهن ــداق دەي ــاال مۇن ــالالھ تائ ئ
ئهگهر ئــۇ مېنــى ياخشــى دەپ . ن ئۇنىڭغــا شــۇنداق بــولىمهنئويلىســا، مه

ئهگهر يامـان گۇمـان قىلسـا، مهن    . ئويلىسا، مهن ئۇنىڭغا ياخشى بولىمهن
  ».ئۇنىڭغا يامان بولىمهن

قىستاڭچىلىقتا قېلىش،  –مۇسىبهت، قىيىن  –قازا، ئاپهت  –بااليى 
ــامىراتلى    ــېلىش، كۈنســىرى ئېغىرلىشــىۋاتقان ن ــۇپ ق ــزگه بوغۇل ق قهرى

بهنــدىلهرنى ئــالالھ تائاالغــا دەرد ئېيتشــقا، ھــاجىتىنى تىلهشــكه مۇھتــاج 
 .قىلىدىغان ئىشالردىندۇر
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سانســىزلىغان . تااليلىغــان قهرىــزدار ئهھــدىگه ۋاپــا قىاللمايۋاتىــدۇ    
ــاي،      ــى تېتىيالمـ ــڭ تهمىنـ ــاق ھاياتنىـ ــامراتالر قوۋنـ ــىزلىك بهختنـ سـ

ــدا قېلىۋاتىــدۇ ىگه ئۇيقــۇ غۇسســىدىن كېچىســى كــۆز  –غهم . كوچىلىرى
ــدۈزى قېقىلىــپ   ــدىغان، كۈن ــا،   –كهلمهي ــۈنىگه تاپس ــوقۇلىۋاتقان، بۈگ س

ئهتىســــىگه يــــوق، بىــــر ۋاخ تامــــاق ئۈچــــۈن مورىســــىدىن تۈتــــۈن       
چىقىرالمايۋاتقــانالر، قهرىــز ئىگىلىرىنىــڭ ئالدىــدا تىلــى قىســىلىۋاتقان 
ياكى تۈرمىگه تاشلىنىۋاتقانالر، ئىجارىلىـك ئـۆي، چۆچۈرىـدەك بـالىلىرى     

ــلهن ــاخاۋەتىچىلهرنىڭ   بىـ ــال سـ ــكىن ئايـ ــان مىسـ ــىز قالغـ قارىغۇچىسـ
  ئىشىكىنى چېكىشى ياكى، ناتوغرا يولغا مېڭىپ كېتىشىنى بىلمهيدۇ

تۆۋەندىكىسى قهرزدارلىقتىن تۈرمىگه سوالنغان بىر ئهرگه ئايالىنىـڭ  
  :يازغان خېتى

بىــز تــوي قىلىــپ ئــۇزۇن ئــۆتمهي ســىز تــۈرمه زۇلمىتىــدە غايىــب   «
ــا قانچىلىـــك بولغـــانلىقى،  ســـىزنى . بولـــدىڭىز يوقىتىـــپ قويغىنىمغـ

ئالالھنىڭ سىزگه نېمىلهرنى تهقدىر قىلغانلىقى، سـىزنىڭ ھـازىرغىچه   
 دشـىڭىزنى ئۈمىـ  ۇھايـات بول . لىكىڭىز ماڭـا قـاراڭغۇ  ھايات ياكى ئهمهسـ 

  .قهدەر يهتكهن بولسا ھهم، خهۋرىڭىزنى كۈتىمهن –قازايى . قىلىمهن

كهنجىڭىزنىـڭ ھـالىنى بىلـگهن     مېنىڭ ۋە باللىرىڭىزنىڭ بولۇپمۇ
مهن نېمه قىلىشـىمنى بىلهلمىـدىم، ئالالھنىـڭ    ! بولسىڭىزمۇ، كاشكى

ۋە سىزنىڭ ئامـانىتىڭىزگه خىيـانهت قىاليمـۇ؟ سـىزنىڭ نىكـاھىڭىزدا      
تۇرۇپ باللىرىمىز ئۈچۈن ھارام يولدىن نان تاپـايمۇ؟ يـاكى ئاجرىشىشـنى    

ز قهر‹بــۇ قىسســه  (» ...تهلهپ قىلىــپ بــاللىرىڭىزنى ھــاالك قىاليمــۇ؟   
  .)دېگهن كىتابتىن ئېلىنغان› بهرگۈچىلهر ۋە ئالغۇچىالرغا
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بــۇ ئهرنىــڭ ھــالىتىنى كــۆز ئالــدىڭالرغا كهلتــۈرۈپ بــېقىڭالر، ئــۇ بــۇ  
  خهتنى ئوقۇپ قانداق بولۇپ كېتهر؟ 

غۇسسه، نارەسىدە بالىالر، كـۆزگه ئىلىنماسـلىق،    –قهرىز، تۈرمه، غهم 
 ...كهمسىتىلىش، بويۇن قىسىش

  :ۋەندىكى كىشىنىڭ تۆككهن دەردلىرىنى ھهم ئاڭالپ باققايسىلهرتۆ

مهن قهرزىمنــى تــۆلىيهلمىگهنلىكتىن تــۈرمىگه قامــالغىلى بىــر     «
. ماڭــا كېپىــل بولغىــدەك بىرســى چىقمىــدى. يېــرىم يىــل بــوالي دېــدى

چاقـام بـار، مېنـى     –مېنىڭ قولـۇم قىسـقا ئهممـا، مېنىـڭ ئـائىلهم، بـاال       
 »؟!تۈرمىگه قامىشى توغرىمۇ

مۇشــۇالردەك، ۋە بــۇالردەك ھالغــا قالغــان كىشــىلهرگه شــۇنداق دېگــۈم 
  : كېلىدۇ

يۇ، نېمىشقا ئۆزىگه قـول تهڭلىـگهن    -شۇنچه ئىشىكلهرنى قاقىسىلهر
بهنــــدىلىرىنى قــــۇرۇق قايتۇرغۇســــى كهلمهيــــدىغان ھهق ســــۇبهانهھۇ  

  ؟!ۋەتائاالنىڭ ئىشىكىنى قېقىش ئېسىڭالرغا كهلمهيدۇ

ئانىسىغا ئۆز ھـالىنى   –باال ئاتا « :داق دەيدۇئهسسهرى ئهسسهبتى مۇن
ئانىســى ئۇنىڭغــا پهرۋا قىلمىســا، ئــۇ بــاال ئولتــۇرۇپ       –ئېيتىــپ، ئاتــا  

ســهن ھهم گويــاكى بىــر كىچىــك بــاال بــولغىنكى، ئهگهر ســهن . يىغاليــدۇ
پهرۋەردىگارىڭدىن سورىساڭ، ئۇ ساڭا بهرمىسـه، سـهنمۇ ئولتـۇرۇپ ئۇنىڭغـا     

  »يىغلىغىن

ــۇ داۋۇد كىت ــهئىدىلخۇدرى  ئهب ــى س ــدا، ئهب ــدىن رازى  (ابى ــالالھ ئۇنىڭ ئ
دىن رىۋايهت قىلىنغان قهرىز توغرىسـىدىكى مۇنـداق ھهدىسـنى     )بولسۇن

ئۇنىڭغـا سـاالم ۋە رەھمهتـلهر    (پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   «: تىلغا ئالغان
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بىر كۈنى مهسـجىدته ئهبـۇ ئهمـامه ئىسـىملىك بىـر ئهنسـارىنى        )بولسۇن
ــدىن باشــقا ۋاقىتالردىمــۇ ســىنىڭ مهســجىدته   نامــاز ۋاقت‹ كــۆرۈپ،  لىرى

مېنى ئولتۇرغـۇزغىنى غـېمىم   ‹دېگهندە، ئۇ › ۇ؟ئولتۇرغىنىڭنى كۆرىمهنغ
دەپ جــاۋاب بېرىــدۇ، شــۇنىڭ › ىزلىــرىم، ئهي، ئالالھنىــڭ ئهلچىســىۋە قهر

ئـۇنى قىلسـاڭ، ئـالالھ تائـاال غهملىرىڭنـى      ‹بىلهن ھهزرىتـى رەسـۇلۇلالھ،   
› غان بىر دۇئانى ئۈگىتىـپ قويـايمۇ؟  قۇتۇلدۇرىدىكۆتۈرىۋېتىپ، قهرىزدىن 

دەپ جــاۋاب › بولىــدۇ، ئــى ئالالھنىــڭ پهيغهمبىــرىئهلــۋەتته ‹دېگهنــدە، ئــۇ 
ئاخشــامدا، ئــى،  –ھهر ئهتىــگهن ‹شــۇ چاغــدا، جانــابى رەســۇلۇلالھ . بېرىــدۇ

ئالالھ، غهم قايغۇدىن ساڭا سېغىنىپ پاناھ تىلهيـمهن، سـاڭا سـېغىنىپ    
ــېغىنىپ      ــاڭا سـ ــمهن، سـ ــاھ تىلهيـ ــورۇنلىقتىن پانـ ــاجىزلىقتىن، ھـ ئـ
قورقۇنچاقلىق ۋە بېخىللىقتىن پاناھ تىلهيمهن، ساڭا سېغىنىپ ئېغىر 

  »ندېگى› قهرىزدىن ۋە زولۇمدىن پاناھ تىلهيمهن

 –شـۇ دۇئـانى قىلـدىم، ئـالالھ تائـاال غهم      «: ئهمامه شۇنداق دەيـدۇ  ئهبۇ
  ».قايغۇلىرىمنى كۆتۈرىۋەتتى، قهرزدىن قۇتۇلدۇردى

قهلىبلهرنــى ئــالالھ تائاالغــا بــاغلىغۇچى پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمغا 
  !لىرى بولسۇن )بهرىكهت(ئالالھ تائاالنىڭ ساالم ۋە ساالۋات 

ئىبنـى سـهلمهدىن رىـۋايهت قىلىنغـان     بهيههقى ئۆز كىتابىدا، ھىمـاد  
زامانىسىدىكى قارىالرنىڭ ئۇسـتازى ئهبـى ئىسـهاق ھهققىـدىكى مۇنـداق      

  :بىر قىسسىنى نهقىل كهلتۈرگهن

ماڭــا نــامراتلىق يېتىــپ، بهزى   «: ئهبــى ئىســهاق شــۇنداق دېــگهن   
ــا      ــدىم، ئهمم ــپ قال ــۇپ بېرى ــاج بول ــىغا مۇھت ــلىرىمنىڭ قېش قېرىنداش

ئانــدىن چــۆلگه . ن كۆڭلــۈم ســوۋۇپ قــايتتىمئۇالرنىــڭ نــاخۇش تهلهتىــدى
ــارلىق ‹ : چىقىــپ، يــۈزۈمنى تۇپراققــا قويــۇپ، ئالالھقــا يېلىنــدىم   ــى، ب ئ
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ئىشــالرنىڭ ســهۋەبىنى قىلغــۇچى، رەھــمهت ئىشــىكلىرىنى ئــاچقۇچى      
! رەبــبىم، ئــاڭالپ تۇرغــۇچى، دۇئــاالرنى ئىجــابهت قىلغــۇچى پهرۋەردىگــارىم 

 -نـى سـهن ھـاالل قىلغـان ئىـش      مې! ھاجهتلهرنى راۋا قىلغۇچى ئالالھىم
ــان ئهمهل ۋە    ــارام قىلغـــــ ــارقىلىق ھـــــ ــىلىرىڭ ئـــــ ئهمهل ۋە نهرســـــ

فهزلىـڭ بىـلهن سـېنىڭدىن باشـقىغا     ! نهرسىلىرىڭدىن ساقالپ قالغىن
ئـــۇ ئـــالالھ تائاالغـــا يۇقـــارقى دۇئـــاالر بىـــلهن › » ! ھـــاجهت قىلمىغىـــن

  . يېقىنلىشىدۇ

ئـالالھ  «: ق دەيدۇرۇپ مۇندائهبى ئىسهاق ئۆز كهچمىشىنى داۋامالشتۇ
بىلهن قهسهمكى، سهجدىدىن بېشـىمنى كۆتـۈرمهي تـۇرۇپال يېقىـنال بىـر      
يهرگه بىر نهرسىنىڭ چۈشكهن تىۋىشىنى ئـاڭالپ بېشـىمنى كۆتۈرسـهم،    

خــالتىنى ئېلىــپ . بىــر قــۇش بىــر قىزىــل خــالتىنى تاشــلىغان ئىــكهن
. تـۇرۇدۇ  قارىسام، ئۇنىڭدا سهكسهن دىنار ۋە پاختىغا ئورالغان جاۋاھىراتالر

ئانــدىن مهن بــۇ جــاۋاھىراتالرنى ئېلىــپ بېرىــپ، نۇرغــۇن پۇلغــا ســاتتىم، 
ئۇنى ماڭا ئاتا قىلغان ئالالھ تائاالغـا چهكسـىز   . دىنارالرغا يهر سېتىۋالدىم

  . ساناالرنى ئېيتتىم –ھهمدۇ 

شۈبهىســىزكى، پهرۋەردىگــارىم دۇئــاالرنى ئاڭلىغۇچىــدۇر، كىمىكــى     
ئالالھ ئۇنىڭغـا كۇپـايه    )قاتتىق ئىشهنسه(لسا ئالالھ تائاالغا تهۋەككۇل قى

  . قىلىدۇ

كىتابىــدا، ئابــدۇلال  )ئــالالھ ئۇنىڭــدىن رازى بولســۇن(ئىمــام ئهھــمهد 
دىـن رىـۋايهت قىلىنغـان     )ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن(ئىبنى مهسئۇد 

قـايغۇ ۋە بىقـارارلىق توغرىسـىدا كهلــگهن مۇنـداق بىـر ھهدىســنى       –غهم 
   :نهقىل كهلتۈرىدۇ
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ــا « ــبهر ئهلهيهىسس ــگه غهم   الپهيغهم ــگهن، كىم ــداق دې ــايغۇ  –م مۇن ق
ئى، ئالالھ، مهن سېنىڭ قۇلـۇڭمهن، سـېنىڭ قۇلۇڭنىـڭ    ‹يېتىپ قالسا، 

ــدا،      ــېنىڭ قولۇڭـ ــۇالم سـ ــوغلىمهن، كوكـ ــدىكىڭنىڭ ئـ ــوغلىمهن، دېـ ئـ
ــان     ــۇق چىقارغ ــدۇر، ســېنىڭ مهن توغرۇل ئۈســتۈمدىكى ھۆكۈمىــڭ جارى

) نازىل قىلغان(هن كىتابىڭدا چۈشۈرگهن س. ھۆكۈمىڭ مۇتلهق ئادىلدۇر
 )غهيــب(يــاكى مهخلۇقاتلىرىڭــدىن بىرەرســىگه بىلــدۈرگهن يــاكى ســىر  

ئىلمىڭ قاتارىـدا ساقالشـنى خالىغـان ئىسـمىڭ بىـلهن شـۇنداقال، سـهن        
ئــۆزۈڭنى ئاتىغــان، ســهن ســاھىب بولغــان بــارلىق ئىىســمالر بىــلهن       

، قـايغۇمنى كۆتۈرگـۈچى،   سورايمهنكى، قۇرئاننى قهلىب باھارىم، دىل نۇرۇم
دېسه، ئالالھ تائـاال ئۇنىـڭ غهم   › !غېمىمنى كهتكۈزگۈچى قىلىپ بهرگىن

ۋايهتته، ىـ يهنه بىـر ر (قايغۇلىرىنى كهتكۈزۈپ، ئۇنىـڭ ئورنىغـا شـاتلىق     –
  » .ئاتا قىلىدۇ )دېيىلگهن› چىقىش يولى‹

دىـن   )ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر بولسـۇن (پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 
دەپ سـورالغاندا،  » ى، ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى، ئۇنى بىز ئۆگهنمهمـدۇق؟ ئ«
  . دېگهن» ئهلۋەتته، ئۇنى ئاڭلىغان كىشى چوقۇم ئۆگىنىشى كېرەك«

  ...بىز ئىنسانالر ھهقىقهتهن ئاجىزمىزدەرھهقىقهتكى، 

ــىنى غهم  ــڭ    –ئهگهر بىرســـ ــلىرى ۋە ئۇنىـــ ــا ئىشـــ ــايغۇ، دۇنيـــ قـــ
ھالى قانداق بولماقچى؟ ئهلـۋەتته،  قىيىنچىلىقىلىرى بېسىۋالسا ئۇنىڭ 

ئهندىشـــه ۋە روھـــى  –ئۇنىـــڭ ئـــاجىزلىقى تېخىمـــۇ بىلىنىشـــىدۇ، غهم 
  .بېسىمنىڭ ئولجىسىغا ئايلىنىدۇ

 –قارايــدىغان بولســاق، پىســخىك كېســهللىكلهر بــولىمىگه كىرىــپ 
ــايمىز    ــۆپلىكىنى بايقـ ــۇنچىلىك كـ ــدىغانالرنىڭ شـ ــدەك . چىقىـ ئالتۇنـ

ــۇلالر، –ياشــلىقتىكى قىــز  قىينچىلىــق ۋە ســىقىنچلىقنى ھهل  « ئوغ
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 –دېگهن گـۈزەل ئىسـىمغا سـاھىب ئالالھقـا دەرد      )ئهلفهتتاھ(» قىلغۇچى
  .ئهھۋال ئېيتىش، ۋە ئۇ زات بىلهن ھهقىقىي ئاالقه باغالشتىن يىراق

ئــالالھ ئۇنىڭــدىن (ئىمــام بۇخــارى ۋە مۇســلىمالرنىڭ ئىبنــى ئاببــاس 
يهتكهنـدە، قىينچىلىـق،    قىلىغـان، مۇسـبهت   رىـۋايهت تىن  )رازى بولسۇن

قهھهتچىلىكته، ئىچ سـىقىلغاندا ئوقۇيـدىغان دۇئـاالردىن بىـر نهچچىنـى      
  :يهتكۈزىمىز

 )ئۇنىڭغــا ســاالم ۋە رەھمهتــلهر بولســۇن (پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم «
ــان،     ــا قىلغ ــداق دۇئ ــدا مۇن ــا يولۇققان ــم  ‹قىينچىلىقق ــۇل ھهلى ئهلئهزىم

ئـالالھ تائـاالدىن    )يـدىغان، ئۇلـۇغ  بهندىلىرىنى جازاالشـقا ئالـدىراپ كهتمه  (
بۈيــۈك ئهرشــنىڭ پهرۋەردىگــارى بولغــان . باشــقا ھــېچ بىــر ئىــالھ يوقتــۇر

ئاسمانالرنىڭ ھهم زېمىننىڭ ۋە . ئالالھتىن باشقا ھېچ بىر ئىالھ يوقتۇر
ئېسىل ئهرىشنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھتىن باشقا ھېچ بىـر ئىـالھ   

  ».يوقتۇر

ئـــالالھ (ىم ئۇممـــۇ ســـهلهمه ئـــانىمىز ھهدىسشـــۇناس ئىمـــام مۇســـل
قىلىنغان ھهدىسته، ئۇممۇ سـهلهمه   رىۋايهتدىن  )ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن

مهن پهيغهمــبهر « :قىلىــدۇ رىــۋايهتئانىمىزنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى 
ــاالم  ــۇن  (ئهلهيهىسس ــلهر بولس ــاالم ۋە رەھمهت ــا س ــداق   )ئۇنىڭغ ــڭ مۇن نى

انـداقال بىـر مۇسـىبهت    نـدىگه ق بىـرەر به ‹غان ئىـدىم،  دېگهنلىكىنى ئاڭلى
بىز ئـالالھ تائاالنىـڭ ئىگىدارچىلىقىـدىمىز، چوقـۇم ئـالالھ      ‹كهلمىسۇن، 

تائاالنىڭ دەرگاھىغا قايتىمىز، ئى، ئالالھ مۇسىبىتىمدە ماڭا سـاۋاب ئاتـا   
قىلغىن، ئۇنىڭ ئورنىغا ئۇنىڭـدىنمۇ ياخشـىراقىنى ئاتـا قىلغىـن دېسـه،      

ــىبىتىگه ســ     ــڭ مۇس ــاال ئۇنى ــالالھ تائ ــان    ئ ــۇ يوقاتق ــپ، ئ ــا قىلى اۋاب ئات
ئۇممۇ سهلهمه › ىڭدىنمۇ ياخشىراقىنى ئاتا قىلىدۇنهرسىنىڭ ئورنىغا ئۇن



 א                                                سى ىتهۋبه قىلغۇچىالر باغچ

73 
 

w
w

w
.m

unber.org

قـازا قىلغانـدا، رەسـۇلۇلالھنىڭ بـۇيرىغىنى      ①ئهبۇ سهلهمه‹مۇنداق دەيدۇ، 
بويىچه دېگهن ئىدىم، ئالالھ تائاال ماڭا ئهبۇ سهلهمهدىن ياخشىراق بولغـان  

  ».②دىرەسۇلۇلالھنى ئورنىغا بهر

                                            
  ت  –ئۇممۇ سهلهمهنىڭ بۇرۇنقى يولدىشى  -ئهبۇ سهلهمه  ①
 –ىن كېيىن، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ئهمـرىگه ئـۆتكهن     ئۇممۇ سهلهمه ئېرى ئهبۇ سهلهمهنىڭ ۋاپاتىد ②

  ت 
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  دادا، قورسىقىم ئېچىپ كهتتى

تۆۋەندىكىسى شۇنداق قىسسىكى، ئۇنىڭدا بايان قىلىنغـان كىشـلهر،   
ــيىن،     ــدىن كېـ ــى چۆككهنـ ــرەنلىكىگه ھهقىقـ ــڭ تېـ ــڭ ئىماننىـ دۇئانىـ

لىكىنى تونۇپ يهتكهن، ئۇ قورال بىلهن بـاال  ئىكهنھهقىقهتهنمۇ بىر قورال 
   .قازا ۋە قېيىنچىلىقنى يهڭگهن كىشىلهردۇر –

: مۇنـداق دەيـدۇ   )ئالالھ ئۇنىڭـدىن رازى بولسـۇن  (ئهسباغ ئىبنى زەيد 
تۈلـۈكىمىز قالمـاي    –مهن ۋە ئۈچ باالم قورسـاققا دال بولغـۇدەك ئـوزۇق    «

دادا، ‹كىچىـك قىـزىم، چىقىـپ، ماڭـا     . دۇقنېمه قىالرمىزنى بىلمهي قال
  »دېدى› قورسىقىم ئېچىپ كهتتى

هت قىلدى، ئهمـدى بـۇ دادا   كۆرۈڭكى، قىز دادىسىغا ئاچلىقتىن شىكاي
  )ت -ئاپتور بايانى (. كىمگه شىكايهت قىلىدۇ

ئاندىن مهن تاھـارەت ئېلىـپ، ئىككـى رەكـئهت     «قىسسىنىڭ داۋامى، 
ــدا،       ــدىم، ۋە ئاخىرى ــاالرنى قىل ــگهن دۇئ ــىمگه كهل ــۇپ، ئېس ــاز ئوق ئهي نام

ــا    ــالالھ، ماڭــا شــۇنداق رىزىــق ئات مېهرىبــانالرنىڭمۇ مېرىبــانى بولغــان ئ
كــى، ئۇنىڭــدا ھــېچ كېشــىنىڭ مىننىتــى بولمىســۇن، مهن ھهم  قىلغىن

  . دەپ ئۆيگه قايىتتىم» ئاخىرەتته، بۇ ھهقته ھېساب بهرمهيدىغان بوالي

مهن ‹ھهي، دادا بىــر كىشــى كېلىــپ،  «چــوڭ قىــزىم كېلىــپ ماڭــا،  
› لهرگه الزىمهتلىكلهرنــى ســېتىۋېلىڭالر ①ســىزنىڭ تــاغىڭىز، بــۇ دەرھهم

قېرىندىشىمغا ساالم ئېيتىپ قويـۇڭالر، ئهگهر  ‹ ۋەدەپ بۇ پۇلالرنى بهردى، 

                                            
  ت  –ئهرەبلهرنىڭ قهدىمكى پۇل بىرلىكى : دەرھهم ①
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› ئۇنىڭ بىرەر ھاجىتى بولسا مۇشۇ دۇئانى قىلسا، ھـاجىتى راۋان بولىـدۇ   
  . دېدى» دەپ كېتىپ قالدى

ئالالھ بىلهن قهسهمكى، مېنىڭ ھېچقانداق قېرىندېشىم يوق ئىدى، 
بىــراق، . بــۇ ســۆزلهرنى قىلغــان كىشــىنىڭ كىملىكىنىمــۇ بىلمهيــمهن 

  . سۇبهانهھۇ ۋەتائاال ھهممىگه قادىردۇرھهق 

  )نىڭ قىسسى تامامزەيدئهسباغ ئىبنى (

مۇنداق دەيدۇ، بىـر   )ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن(شهقىق ئهلبهلخى 
بـۇ بالىالرنىـڭ ئـاچلىقتىن قانـداق ھالغـا كېلىـپ       « كۈنى ئايالىم ماڭا، 

قا قالغـــانلىقىنى كـــۆرۈپ تـــۇرۇپ، ئـــۇالرنى تـــاقىتى يهتمهيـــدىغان ئىشـــ 
ــدۇ   ــىڭىز دۇرۇس بولماي ــدى» زورلىس ــدىم  . دې ــارەت ئال ــدىن مهن تاھ . ئان
ئــۇ ماڭــا دائىــم، ئــالالھ بىــلهن قهســهم  . مېنىــڭ بىــر دوســتۇم بــار ئىــدى

قىلىپ، قانداقلىكى ھاجىتىم بولسا، ئۆزىگه ئېيتىشـىمنى ۋە ئۇنىڭـدىن   
ئۇنىڭ دېگهنلىرى ئېسىمگه كېلىـپ،  . يوشۇرماسلىقىمنى جېكىلهيتتى

ــدىن چى ــتىمئۆي ــى    . ق ــپ، ئهب ــۈپ كېتىۋېتى ــدىن ئۆت ــجىدنىڭ ئالدى مهس
كىمنىــڭ مهخلۇققــا ھــاجىتى چۈشــۈپ  ‹قىلىنغــان  رىــۋايهتجهئفــاردىن 

دېـــگهن بىـــر ســـۆز  ›قالســـا، ئالـــدى بىـــلهن ئـــالالھ تائـــاالدىن تىلىســـۇن
  .خاتىرەمدىن كهچتى

ئاندىن مهسجىدكه كىرىپ، ئىككى رەئكهت نامازغا تـۇردۇم، تهشـاھۇدتا   
ېنـــى ئۇيقـــا بېســـىۋالدى، شـــۇ ئهســـنادا، چۈشـــمۇ كـــۆرۈپ  ئولتۇرغانـــدا م

ھهي، شـهقىق، ئـالالھنى قويـۇپ، بهنـدىلهرگه     ‹ كېتىپتىمهن، چۈشـۈمدە،  
مۇراجهت قىلىپ، ئالالھنى ئۇنۇتامسهن؟ ھهي، شهقىق، ئـالالھنى قويـۇپ،   

دېــگهن ســادا  › بهنــدىلهرگه مــۇراجهت قىلىــپ، ئــالالھنى ئۇنۇتامســهن؟     

 א                                                سى ىتهۋبه قىلغۇچىالر باغچ

76 

w
w

w
.m

unber.org

ــۈدەكمىش ــدىن ئويغۇ. كهلگــ ــۇ   ئانــ ــنىڭ ھهقىقهتهنمــ ــۇ چۈشــ ــۇپ، بــ نــ
  . پهرۋەردىگارىمنىڭ بىر ئاگاھالندۇرىشى ئىكهنلىكىنى بىلدىم

تاكى ناماز خۇپتهنگىچه مهسجىدته بولدۇم، مهسـجىدتىن چىقىـپ، ئـۇ    
دوســـتۇمنىڭكىگه بېرىشـــتىن ۋاز كېچىـــپ ئـــالالھ تائاالغـــا تهۋەككـــۇل 

قـۇدرىتى  ئـالالھ تائاالنىـڭ   . ئـۆيگه قـايتتىم   )قاتتىق ئىشىنىپ(قىلىپ 
بىــلهن ئــۇ دوســتۇم مهن ئېهتىيــاجلىق نهرســىلهرنىڭ ھهممىســىنى      

  . ئۆيۈمگه ئۆز قولى بىلهن ئهكىلىپ بهرگهنىكهن

 .شۈبهىســىزكى، جانــابى ھهق دۇئــاالرنى ئــاڭالپ تۇرغۇچىــدۇر –شــهك 
ــايه     ــا كۇپـ ــڭ ئۇنىڭغـ ــا، ئالالھنىـ ــۇل قىلسـ ــا تهۋەككـ ــى ئالالھقـ كىمىكـ

ــك( ــز  ئىكهن )يېتهرلىـ ــدىن ھېچبىرىمىـ ــان قىلمـــايمىز  لىكىـ  –گۇمـ
   .ئهلۋەتته

  )شهقىق ئهلبهلخىنىڭ قىسسىسى تامامالندى(

نىڭ  )ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن(تهتقىقاتچى ئالىم ئىبنى قهييۇم 
بىلهن قىلغـان دۇئاسـى ۋە بـۇ ھهقتىكـى قىسسىسـىنى      » فاتىهه « سۈرە 
  :ئاڭالڭ

رلـۈك  مهككىـدە تۇرغـان چاغلىرىمـدا، ماڭـا بىـر تۈ     «: ئۇ مۇنداق دەيدۇ
ئانـدىن  . كېسـىلىمگه نه دوختـۇر، نه دورا تاپالمىـدىم   . كېسهل چاپالشـتى 

ــۈرە  ــاتىهه‹س ــلىدىم   › ف ــقا باش ــۆزۈمنى داۋالش ــارقىلىق ئ ــۈرىنى  . ئ ــۇ س ب
شـۇنداق  . دە، ئۇنى زەمزەم سۈيىگه دېمىـدە قىلىـپ ئىچىـمهن   –ئوقۇيمهن 

ــ‹ســۈرە . قىلىــپ ســاقايدىم نىــڭ ئاجايىــپ شــىپالىق تهســىرى  › اتىههف
كېـيىن بـۇ   . ى مۇشۇنداق ئۆز تهجىربهمـدىن ئۆتكـۈزگهن بولـدۇم   بارلىقىن

. تهجىربهمنــى باشــقا كېســهل بولــۇپ قالغــان مــۆمىنلهرگه تونۇشــتۇردۇم  
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نىـڭ داۋالىشـى بىـلهن    › فـاتىهه  ‹ ئۇالرنىڭمۇ مۇتلهق كۆپ قىسمى سۈرە 
  .شىپالىق تېپىپ ساقىيىپ كهتكهنىدى

  )ئىبنى قهييۇمنىڭ قىسسىسى تامامالندى( 

 رىـۋايهت دىـن   )ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسـۇن (ئىد ئهلخۇدرى ئهبى سه 
ه، بىـر يۇرتنىـڭ باشـلىقىغا سـۈرە     قىلىنغان بىرلىككه كهلگهن ھهدىسـت 

. لىمازا سـاقىيىپ كهتـكهن  ئوقۇلغاندا، ئۇ باش ئاغرىقىدىن سـهل » فاتىهه«
  .سۈرىسىنىڭ پهزىلىتىگه شاھىتتۇر» فاتىهه«بۇ ھهم 

 )ئـاز ئۇچرايـدىغان  (گـۈزەل ۋە نـادىر    دۇئانىڭ پهزىلىتى توغرىسـىدىكى 
  :بىر مىسالنى قهيىت قىلىشىمىز ئارتۇقچه بولماس

نىـڭ بىـر    )ئـالالھ ئۇنىڭـدىن رازى بولسـۇن   (سهئىد ئىبنـى جـۈبهيىر    
ــلهن      ــۇ ھهر كېچىســى ئاشــۇ خورازنىــڭ چىللىشــى بى ــۇپ، ئ خــورىزى بول

دە،  –ئهمما ئۇ خـوراز بىـر كېچىسـى چىللىمـاي قويىـدۇ      . ئويغىنىدىكهن
بــۇ ئىــش . نامىزىغــا تۇرالمــاي تــاڭ ئېتىــپ كېتىــدۇ ①ســهئىد تهھهججــۇد

ئۇنىڭغا قاتتىق ھار كېلىدۇ ۋە ئالالھقـا بـۇ خورازنىـڭ ئـۈنىنى ئۆچـۈرۈپ      
ــدۇ   ــا قىلى ــدە دۇئ . ســهئىدنىڭ دۇئاســى ئىجــابهت ئىــدى  . تاشــالش ھهققى

شـۇنىڭ بىـلهن    .دېگهندەك، شۇندىن كېيىن، خورازنىڭ ئاۋازى ئاڭالنمايدۇ
ىـر نهرسـه ئۈسـتىدىن    باالم، سهن بۇندىن كېـيىن، ب «ئانىسى، سهئىدنىڭ 

 .دېگهنىكهن» دۇئا قىلمىغىن

 )سهئىد ئىبنى جۈبهيىرنىڭ قىسسىسى تامامالندى( 

دەئۋەتچىلهردىن بىرى كىتابىـدا نهقىـل كهلتـۈرگهن بىـر قىسسـىدە،      
ئىبادىتىـدە بولىـدىغان، ئـالالھنى ھهر     –داۋاملىق ئالالھ تائاالنىڭ تائات 

                                            
  ت  –كېچه نامىزى  –تهھهججۇد  ①
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تهۋبه بىلهن ئهسلهپ تۇرىدىغان بىر كىشـى بولـۇپ، ئـۇ بىـر قېـتىم       زامان
ئائىلىسىدىكىلهر بىلهن بىرلىكته قىلغـان بىـر چـۆل سـهپىرىنى بايـان      

  : قىلىپ، مۇنداق دەيدۇ

ــۆلنى       ــر ك ــزدەپ بى ــۇ ئى ــپ، س ــۈگهپ كېتى ــۈيىمىز ت ــان س ئېلىۋالغ
ــۇ بىــر قــۇرۇق كــۆل بولــۇپ چىقتــى   ــدىم، ئ شــۇنىڭ بىــلهن مهن . تېپىۋې

ئانــدىن . همــدىكىلهرنىڭ يېنىغــا قــۇرۇق قــول قايتىــپ كهلــدىم     ئائىل
. ھهممىمىز تۆت تهرەپكه قاتراپ ئىـزدەپ، بىـر تېمىممـۇ سـۇ تاپالمىـدۇق     

  . ھهممىمىز ئۇسساپ، قاغجىراپ كهتتۇق

شۇنداق قىلىپ، مهن ھهممىـدىن پـاك، ئىززەتلىـك، بهنـدىلىرىنىڭ      
ــېقى      ــايىتى ي ــۇچى، قۇللىرىغــا ناھ ــابهت قىلغ ــىنى ئىج ن بولغــان دۇئاس
ئىككـى  . پهرۋەردىگارىمنى ئهسلهپ، تهيهممۇم قىلىپ، قىبلىگه يۈزلهندىم

رەئكهت ناماز قىلىپ، تـارامالپ ئېقىۋاتقـان كـۆز ياشـلىرىم بىـلهن دۇئاغـا       
ھهق ســۇبهانهھۇ ۋەتائــاالدىن كامــالى ئىشــهنچ بىــلهن     . قــول كۆتــۈردۈم 

ئۇنىـڭ  (سـا  بېشىغا كۈن چۈشكهن ئادەم دۇئا قىل«سورىدىم، ۋە ئۇ زاتنىڭ، 
غىرچىلىقنـى  ئىجابهت قىلىدىغان ئۇنىڭ بېشىغا كهلگهن ئې) دۇئاسىنى

ئايهتنىـــڭ بىـــر  – 62سۈرىســـى، › نهمىـــل‹( »كۆتىرىۋېتىــدىغان كىـــم؟ 
ئــالالھ بىــلهن قهســهمكى، مهن   . دېــگهن ســۆزىنى ئهســلىدىم   )قىســمى

ــوق ئىــدى    ــارا بۇلــۇت ي ــۇت نه ق ــاق بۇل ــدا، كــۆكته نه ئ . ئورنۇمــدىن تۇرغان
بىر پارچه بۇلـۇت پهيـدا بولـۇپ چۆلـدىكى مهن تۇرغـان ئـورۇننى       تۇيۇقسىز 

ــدى   ــر ئال ــۆللهر    –بى ــپ، ئهتراپىمىزدىكــى ك ــامغۇر يېغى ــارقىراپ ي دە، ش
بۇ سۇدىن قانغۇچه ئىچتۇق، يۇيۇنۇپ، تاھـارەت ئالـدۇق،   . لىقمۇلىق تولدى

  . ئېيتتۇق )ماختاش( ىۋە جانابى ئالالھ تائاالغا چهكسىز ھهمد
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، ئالــدىمىزغا قــاراپ ئــانچه ئــۇزۇن ماڭمــايال، ئــۇ  بىــر دەمــدىن كېــيىن
جايالردا يامغۇردىن ئهسهرمۇ يوق، قۇپقۇرۇق تۇرغانلىقىنى كـۆرۈپ، ئـالالھ   
ــايىم بىــلهن        ــارقىلىق دۇئ ــۇت ئ ــۇ بۇل ــۇ ئ ــى ھهقىقهتهنم ــڭ بىزن تائاالنى

ۋە ھهق سـۇبهانهھۇ ۋەتائاالغـا چهكسـىز    . سۇغارغانلىقىنى ھـېس قىلـدىم  
  . مساناالر ئېيتتى –ھهمدۇ 

 ئـالالھ  ) يامغۇرنىڭ يېغىشىدىن ئۈمىدسىزلهنگهندىن كېيىن(ئۇالر
ــالالھ      ــدۇ، ئ ــى يايى ــدۇ، رەھمىتىن ــدۇرۇپ بېرى ــامغۇر ياغ ــڭ(ي ) ھهممىنى

 )ئايهت – 28سۈرىسى، › شۇرا‹( ئىگىسىدۇر مهدھىيهگه اليىقتۇر

 )بۇ قىسسه تامامالندى(

  .بۇ كىتابتا يهنه تۆۋەندىكى قىسسىمۇ نهقىل كهلتۈرۈلگهن

بىر مۇسۇلمان كىشى بىـر دۆلهتـكه بېرىـپ، شـۇ جاينىـڭ      : ئهلقىسسه
ــېلىش ئۈچــۈن   )گىراژدانلىــق ھوقــۇقى(پۇقرالىــق گۇۋاھنامىســى  نــى ئ

بـۇ كىشـى   . ياردەم تهلهپ قىلغاندا، ھهممىال جايدىن بۇرنىغا يهپ قايتىـدۇ 
 –قولىــــدىن كهلگهنلىكــــى ئامالنىــــڭ ھهممىنــــى قىلىــــپ، تونــــۇش 

يېلىنىـــپ باقىـــدۇ، يهنىـــال نهتىـــجه    بىلىشـــلىرىنىڭ ھهممىســـىگه  
چىقمىغاندىن كېـيىن، تهقـۋادار بىـر ئـالىم بىـلهن ئۇچرىشـىپ، ئۆزنىـڭ        

  . ئوسال بىر ھالغا قالغانلىقىنى ئېيتىدۇ

ــا،    ــالىم ئۇنىڭغ ــۇ ئ ــدىن ئ ــۈچتىن   «ئان ــاخىرىقى ئ ســهن كېچىنىــڭ ئ
بىرىنى چىڭ تۇتۇپ، ئالالھقا دۇئا قىلغىن، ھهقىـقهتهن ئـۇ زات ئىشـالرنى    

  . دەپ نهسىههت قىلىدۇ» .شتۇرغۇچىدۇرئاسانال

ئـالالھ تائــاال بىــلهن قهسـهمكى، مهن بهندىــدىن يــاردەم   «: ئـۇ ئېيتىــدۇ 
ســورايدىغان ئىشــالرنى تاشــالپ، ئــۇ ئالىمنىــڭ دېگىنىــدەك، كېچىنىــڭ  

سـهھهردە، ئـالالھنى   . ئاخىرىقى ئۈچتىن بېرىدە ناماز ئوقۇشنى باشـلىدىم 
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ــا قىالتــتىم     ــا دۇئ ــۇ زاتق ــېغىنىپ، ئ ــدىن كېــيىن،    ب. س ــچه كۈن ــر نهچ ى
. ئادەتتىكىدەكال، ماتېرىيـاللىرىمنى مۇناسـىۋەتلىك ئورگانغـا تاپشـۇردۇم    

ــارىمىزدا ۋاســ  ــوق ئىــدى ىئ ــا  . تىچى ھهم ي ــالىمنى يۇقىرغ ــۇالر ماتېرىي ئ
ــۇ ئورگانغــا چاقىرىتىلغىنىمــدىن   . يوللىــدى ــۈپ، ئ بىــر قــانچه كــۈن ئۆت

ئىتتا تۇرۇپمـۇ  شۇنچىلىك ھهيران قالـدىمكى، مۇشـۇنداق پاسسـىپ شـارا    
ــى « ــق گۇۋاھنامىس ــران   » پۇقرالى ــۇنچىلىك ھهي ــكىنىمگه ش ــا ئېرىش غ

  .قالدىم 

پهرۋەردىگارىمنىڭ دۇئـاالرنى ئـاڭالپ تۇرغـۇچى ۋە ئىجـابهت قىلغـۇچى،      
ــېقىن زات   ــدىلىرىگه ئىلتىپــاتلىق ۋە ي . لىكــى شۈبهىســىزدۇرئىكهنبهن

يتىـپ ئۇنىڭغـا   بىز چوقۇم ئالالھ تائاالغـا قا . بىراق، نۇقسان ئۆزىمىزدىدۇر
ھهق سـۇبهانهھۇ ۋەتائاالنىـڭ دۇئاالرنىـڭ ئـاڭالپ     . دۇئا قىلىشىمز كېرەك

  . لىكى بىز ئۈچۈن ھهقىقهتهنمۇ بىر خۇش بېشارەتئىكهنتۇرغۇچى 

ــۇراجهت      ــا م ــالالھ تائاالغ ــىمۇ، ئ ــۈپ كهتس ــۇچى ئۈزۈل ــڭ بوغق ئاياغىنى
؟ !قىلىپ ھال ئېيتىدىغان كىشىلهرنىڭ بارلىقىنى ھهم ئاڭلىمىدۇقمۇ

شۇنداق، ئۇالر شۇنداق بهندىلهركى، ئاياغ بوغقۇچىنىال ئهمهس بهلكى، بىـر  
  .چىمدىم تۇزنىمۇ ئالالھتىن سورايدۇ

ــاجهتمهنلهر ــهللهر! ھهي، ھــــ ــزدارالر! ھهي، كېســــ ھهي ! ھهي قهرىــــ
  !قېيىنچىلىقتا قالغانالر، ھهي زۇلۇمغا ئۇچرىغانالر

! ۈرگهنلهرھهي، پاالكهت پاتقىقىغـا پېتىـپ، غهم دەرياسـىدا ئېقىـپ يـ     
ھوقـۇقىنى يۈتتـۈرۈپ    –ھهي، نامراتلىق ئىسكهنجىسىگه چۈشـۈپ، ھهق  

ئاياللىق تۇرمۇشىدا بهخـت، بهخـت دەپ بهختسـىز     –ھهي، ئهر ! قويغانالر
ــانالر ــانالر ! بولغــ ــلهپ، قىلمىغىنــــى قالمىغــ ھهي ! ھهي، پهرزەنــــت تىــ
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ــۈرگهنلهر     ــزلهپ يـ ــورۇن ئىـ ــزمهتتىن ئـ ــۇق، خىـ ــتىن ئۇتـ ھهي، ! ئوقۇشـ
  ! ڭ ئىشى دېسه، ئۆز ئىشىم دەپ جان كۆيدۈرىدىغانالرمۇسۇلماننى

ــاجهتمهنلهر ــانالر،    ھهي،! ھهي، ھ ــار تۇيۇلغ ــرى زېمىــن ت ــۇنچه «كهڭ ش
ــتىم      ــڭ بهخـ ــنه مېنىـ ــادا، كىچىككىـ ــان دۇنيـ ــى پاتقـ ــڭ بهختـ خهقنىـ

بىز نېمه ئۈچۈن دەردىمىزنى ئالالھقـا  ! دەپ قوشاق توقۇغانالر» پاتماسمۇ؟
  ؟ !ا ئوقۇمايمىز؟ ھالىمىزنى ئالالھق!دېمهيمىز

ــا،  ــا قىلىڭــالر مهن  ئهجاب ــايىڭالرنى(ماڭــا دۇئ قوبــۇل قىلىــمهن ) دۇئ
دېــگهن ) ئــايهت – 60سۈرىســى، › غــافىر‹( )تىلىگىنىڭالرنــى بېــرىمهن(

  سۆزنى قىلغان ئاشۇ زات ئهمهسمۇ؟

نېمه ئۈچۈن بىز مۇھتـاجلىق بىـلهن سـونۇلغان قـوللىرمىزنى ھهق     
  . زسۇبهانهھۇ ۋەتائاالغا كۆتۈرمهيمى

ئۇالرغـا  (مېنىڭ بهندىلىرىم سهندىن مهن توغرىلىق سورىسا،  ئۇ زات
ــى ــنمهن ) ئېيتقىنكـ ــا يېقىـ ــقهتهن ئۇالرغـ ــڭ  .(مهن ھهقىـ ــى ئۇالرنىـ يهنـ

ــۇرىمهن  ــا   ) ئهھــۋالىنى ســۆزلىرىنى بىلىــپ ت ــا قىلســا مهن دۇئ ــا دۇئ ماڭ
 – 186سۈرىسـى،  › بهقهرە‹( .قىلغۇچىنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىمهن

  .ن ئۇلۇغ سۆزنى ئېيتقۇچىدۇردېگه) ئايهت
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  تاغالردەك مهزمۇت

ــان       ــۆيىدىغان، ئىم ــاتنى س ــاش ھاي ــا ئوخش ــقا ئايالالرغ ــۇ ھهم باش  –ئ
ــدى  ــال ئىـ ــادلىق ئايـ ــا،  . ئېتىقـ ــالالھ تائاالنىـــڭ پهرۋەردىگارلىقىغـ ــۇ ئـ ئـ

لىكىـگه رازى بولغـان،   ئىكهنئىشلىرىغا ئېگه بولغۇچى، ئورۇنالشـتۇرغۇچى  
لىكىـــگه ئىمـــان ئىكهنچىقـــارغۇچى  ئـــۇ زاتنىـــڭ ھـــۆكمىگه ۋە ھۆكـــۈم

كهلتۈرگهن، ئىمان ئېمتىهـانى ئېلىنغـان، راسـتچىللىقى سـىنالغان، ۋە     
  .پىتنىگه يولۇققاندا بۇ ئېمتىهاندىن ئۆتۈپ كهتكهن

 –ئۇ ھېچنىمنى ئاڭلىماس بىـر گاسـمۇ تـاقهت قىاللمايـدىغان تىـل      
ئىــرادە ئــاپهتكه قالغانــدا، تاغــدەك مهزمــۇت، پــوالتتهك   –ھاقــارەت، بــااليى 

 –جاسـارەتلىك، غهيـرەت    –جىسـتۈ  . بىلهن ئۆز مهيدانىدىن تهۋرىمىـگهن 
ــابى ھهق ئۇنىڭــدىكى ھهقىقىــي ئىمــان،  . شــىجائهتلىك ئايــال ئىــدى  جان

ئۇنـداقتا،  . مۇستهھكهم ئېتىقادقا يارىشا، ئۇنىڭ ئىرادىسـىنى چىڭىتقـان  
  ئۇ ئايال كىم؟

رىكته ئۆتــۈپ، ۋە شــې ①پــۇرۇشــۇنداق ئايــالكى، تــاالي يىلــالر ك ئــۇ يهنه
ئۇنـداقتا،  . ھاياتىنىڭ ئازغىنه بىر قىسمىدا، ئىمان بىـلهن شـهرەپلهنگهن  

  ئۇ زادى كىم؟

ئۇ ئايالنىڭ ئۆز خاھىشى بـويىچه سـۆزلىمهيدىغان كىشـى پهيغهمـبهر     
تهرىپىدىن خهۋىـرى   )ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر بولسۇن(ئهلهيهىسساالم 

  :نىغا كېلىمىزئهمدى بۇ ئۇزۇن قىسسىنىڭ بايا. بېرىلگهن

                                            
  ت  –ئىشهنچسىزلىك، ئېتىقادسىزلىق  –) كۇفۇر ( كۇپۇر  ①
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 رىـــۋايهتدىـــن  )ئـــالالھ ئۇنىڭـــدىن رازى بولســـۇن(ســـۇھهيب 
ــداق      ــاالم مۇن ــبهر ئهلهيهىسس ــته، پهيغهم ــر ھهدىس ــان بى قىلىنغ

سىلهردىن بۇرۇن بىر پادىشاھ ئۆتكهن بولۇپ، ئۇ شاھنىڭ «: دېگهن
ئۇ سېهرىگهر قېرىغانـدا پادىشـاھتىن،   . بىر سېهرىگىرى بار ئىدى

بىــر شــاگىرتقا ئىجــازەت قىلســىال،   پېقىرغــا قېرىلىــق يهتتــى، ‹
. دەپ ئىلتىماس قىلىـدۇ › ئۇنىڭغا ھۈنىرىمنى ئۆگهتكهن بولسام 

  . شاھ ئۇنىڭغا بىر بالىنى شاگىرتلىققا ئىۋەرتىدۇ

باال ئۇستازىنىڭ قېشـىغا كېتىۋېتىـپ، بىـر راھىبقـا ئـۇچراپ      
دە، ئۇنىڭ قېشىدا سۆزلىرىنى ئاڭالپ ئولتۇرۇپ راھىبقا  –قالىدۇ 

ــۇ ھهر كــۈنى ســېهرىگهرنىڭ   . ىدۇقىزىقســىن شــۇنداق قىلىــپ، ئ
 سېهرىگهرنىڭ. يېنىغا بارغۇچه راھىبنىڭ قېشىدا ئولتۇرىدىكهن

دەپ › كېچىكىــپ قالــدىڭ ‹قېشــىغا كهلگهنــدە، ئۇســتازى ئــۇنى   
راھىـب  . باال بـۇ ئىشـنى راھىبقـا شـىكايهت قىلىپتـۇ     . ئۇرىدىكهن
ېنــــى ئهگهر ســــېهرىگهردىن قورقســــاڭ، ئۇنىڭغــــا م‹: ئۇنىڭغــــا

دېگىـــــــن، ئهگهر › ئۆيـــــــدىكىلهر كېچىكتـــــــۇرۇپ قويـــــــدى  
مېنــى ســېهرىگهر ھايــال قىلىــپ  ‹ ئۆيۈڭــدىكىلهردىن قورقســاڭ،

  . دەپتۇ -دېگىن› قويدى

باال شۇنداق قىلىپ يۈرگهن كۈنلىرىنىڭ بېرىدە، ئۇشـتۇمتۇت  
. يوغان بىر ھايۋان پهيدا بولۇپ، كىشىلهرنىڭ يـولىنى توسـىۋاپتۇ  

ىدۇ؟ تۈنمىدۇ يـاكى سـېهرىگهرم  راھىب ئۈسـ ‹بالىنىڭ كۆڭلىگه، 
دە، قولىغـا   –دېگهن خىيال كهپتـۇ  › بۈگۈن بۇنى بىر بىلىپ باقاي
ئــى، ئــالالھ، ئهگهر ســاڭا راھىبنىــڭ ‹يوغــان بىــر تاشــنى ئېلىــپ، 

ئىشى سېهرىگهرنىڭكىدىن ياخشى بولىدىغان بولسـا، قولۇمـدىكى   
بــۇ تــاش بىــلهن ھــايۋاننى ئۆلتــۈرگىن، كىشــىلهرنىڭ يــولى راۋان 
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يـــول . دەپ تاشـــنى بىـــر ئاتقـــانكهن، ھـــايۋان ئۆلۈپتـــۇ› .ۇنبولســـ
باالم، ‹راھىب، . باال بۇ ئىشنى راھىبقا دېگهن ئىكهن. راۋانلىشىپتۇ

سهن بۈگۈن مهنـدىن ئېشـىپ كېتىپسـهن، مهن يهتـكهن ماقامغـا      
ئــۇزۇن ئــۆتمهي، ســىناققا دۇچ كېلىســهن، ســىنالغان . يېتىپســهن

. پ نهسـىههت قىلىپتـۇ  دە› .ېغىڭدا مېنى ئاشـكارىالپ تاشـلىما  چ
كېيىــنچه بــاال قــارىغۇ، ئــاق كېســهل ۋە باشــقا كېســهللهرنىمۇ       

بىر كۈنى پادىشاھنىڭ بىر كور بولـۇپ قالغـان   . داۋااليدىغان بوپتۇ
ســاالمالر بىــلهن   –ئۈلپهتدېشــى بــۇنى ئــاڭالپ، نۇرغــۇن ســوۋغا     

ئهگهر كــۆزۈمنى داۋالىيالىســاڭ، مۇشــۇ  ‹: كېلىــپ، بالىغــا دەپتــۇ 
  ›.هممىسىنى ساڭا سوۋغا قىلىمهننهرسىلهرنىڭ ھ

ــاقايتالمايمهن‹ ــى ســ ــاال . مهن ھېچكىمنــ ــالالھ تائــ پهقهت ئــ
شىپالىق بېرىدۇ، سـهن ئالالھقـا ئىمـان ئېيتسـاڭ، مهن ئالالھقـا      

ئۇ كىشى ئىمان . دەپتۇ› ندۇئا قىالي، ئالالھ ساڭا شىپالىق بهرسۇ
  .ئېيتىپتۇ، ئالالھ شىپالىق بېرىپتۇ

. ىپ ئـاۋالقى ئورنىـدا ئولتۇرۇپتـۇ   ئۇ كشى شاھنىڭ يېنىغا بېر
دەپ › كـــۆزۈڭنى كىـــم ســـاقايتىپ قويـــدى   ‹شـــاھ ئۇنىڭـــدىن  
ــورىغانىكهن، ئــۇ  ــاۋاب بېرىپتــۇ › پهرۋەردىگــارىم‹: س بــۇنى . دەپ ج

  :ئاڭلىغان شاھنىڭ قۇيقا چاچلىرى تىك تۇرۇپتۇ

  ؟ !ئهجابا –سېنىڭ مهندىن باشقىمۇ پهرۋەردىگارىڭ بارمۇ  -

  .ۋە مېنىڭ پهرۋەردىگارىمىزدۇرئالالھ تائاال سىلىنىڭ  -

ئــۇ بــالىنى . شــۇنىڭ بىــلهن پادىشــاھ ئــۇنى قــاتتىق قىينــاپتۇ
ــۇ  ــكارىالپ قويۇپت ــۇ  . ئاش ــا كهلتۈرۈلۈپت ــاھنىڭ دەرگاھىغ ــاال ش . ب

  :پادىشاھ بالىغا



 א                                                سى ىتهۋبه قىلغۇچىالر باغچ

85 
 

w
w

w
.m

unber.org

ئوغلۇم، سېنىڭ سېهر ماھارىتىڭ شـۇ دەرجىـگه يېتىپتـۇكى،    
خېلى  – قارىغۇ ۋە ئاق كېسهللهرنىمۇ داۋالىيااليدىكهنسهن، خېلى

  .دەپتۇ -؟ !ھه –ئىشالرنىمۇ قىالاليدىكهنسهن 

ــايمهن، شــىپالىق پهقهت    - ــاق، مهن ھېچكىمنــى داۋالىيالم ي
شـۇنىڭ بىـلهن پادىشـاھ ئۇنىمـۇ     . دەپتۇ، بـاال  –ئالالھ تهرەپتىندۇر 
ئـــاخىرى بـــاال راھىبنـــى . قىســـتاققا ئـــاپتۇ –قـــاتتىق قىـــيىن 
  .تۇراھىب ئوردىغا كهلتۈرۈلۈپ. كۆرسىتىپ قويۇپتۇ

. پادىشاھ ئۇنى دىنىدىن يېنىشقا قىستاپتۇ، راھىب ئۇنىمـاپتۇ 
پادىشاھ راھىبنىڭ بېشىنى ھهرىدەپتۇ، راھىبنىڭ بېشى ئىككى 

ئانــــدىن پادىشــــاھ ھېلىقــــى . پــــارچه بولــــۇپ يهرگه چۈشــــۈپتۇ
. دەپتــۇ› دىنىڭــدىن يــان‹تدېشــىنى كهلتــۈرۈپ، ئۇنىڭغىمــۇ، ئۈلپه

ۇ ھهرىدەپ ئىككـى پـارچه   ئاندىن ئۇنىڭ بېشىنىم. ئۇمۇ ئۇنىماپتۇ
ئۇنىمــۇ دىنىــدىن يېنىشــقا . نــۆۋەت بالىغــا كهپتــۇ. قىلىۋىتىپتــۇ

ــۇ ــول    . زورالپتـ ــۇنى قـ ــاھ ئـ ــيىن، پادىشـ ــدىن كېـ ــاال ئۇنىمىغانـ بـ
چاپارمهنلهرگه تاپشـۇرۇپ، سـىلهر    –ئاستىدىكى بىر توپ ئاتارمهن 

بۇنى پاالنى تاغقا ئېلىپ چىقىڭالر، تـاغ چوققىسـىغا چىققانـدا، ئـۇ     
دەپ ئهمـر  » دىنىدىن يانمىسا ئۇنى تاغـدىن تاشـلىۋېتىڭالر   يهنىال

ــ. قىلىپتــۇ ــا چىقىپتــۇ ئ ــاال، . ۇالر بىــر تاغق ــالالھ، مېنــى  «ب ــى، ئ ئ
پ ئۇالرنىــڭ يامانلىقىــدىن ئــۆزۈڭ خالىغــان بىــر رەۋىشــته ســاقال  

شــۇ ئــان، تــاغ تهۋرەپ، پادىشــاھنىڭ ئــادەملىرى  . دەپتــۇ» قــالغىن
نىڭ ئالــدىغا يــالغۇز  بــاال پادىشــاھ . تاغــدىن چۈشــۈپ كېتىپتــۇ  

ــۇ  ــېمه  ‹پادىشــاھ ئۇنىڭــدىن،  . قايتىــپ كهپت قېشــىڭدىكىلهرگه ن
ۇالرنىــــــڭ ئــــــالالھىم مېنــــــى ئ ‹. دەپ ســــــوراپتۇ› بولــــــدى

  . دەپ جاۋاب بېرىپتۇ، باال› زىيانكهشلىكىدىن ساقلىدى
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پادىشــاھ بــالىنى يهنه بىــر تــوپ كىشــىلهرگه تاپشــۇرۇپ، ئــۇنى  
ــۇ  ــا تاشلىۋىتىشــنى بۇيرۇپت ــۇالر. دېڭىزغ ــا  دېڭىز ئ نىــڭ ئوتتۇرىغ

ئـى، ئـالالھ، ئـۆزۈڭ خالىغـان بىـر رەۋىشـته مېنـى        «كهلگهندە، باال، 
. دەپ دۇئـا قىپتـۇ  » ڭ زىيانكهشلىكىدىن سـاقالپ قـالغىن  ئۇالرنى

ئــۇ يهن پادىشــاھنىڭ . شــۇ چاغــدا، كــېمه ئۆڭتۈرىلىــپ كېتىپتــۇ
ــۇ  ــالغۇز قايتىـــــپ كهپتـــ ــدىغا يـــ ــدىن، . ئالـــ ــاھ ئۇنىڭـــ پادىشـــ

ئـالالھ تائـاال   ‹بـاال،  . دەپ سـوراپتۇ › بولـدى؟ ھهمراھلىرىڭغا نـېمه  ‹
ــاقلىدى   ــلىكىدىن س ــڭ زىيانكهش ــى ئۇالرنى ــڭ  . مېن ــهن مېنى س

› .دېگىنىمــدەك قىلمىغــۇچه، مېنــى ھهرگىــز ئۆلتۈرەلمهيســهن    
سهن خااليىقنى بىـر  «باال، . دەپتۇ› !قېنى ئېيىت‹پادىشاھ، . دەپتۇ

 تۆپىلىككه يىغىپ، مېنى خورمىنىڭ شـېخىغا ئاسـقىن، ئانـدىن   
قيانىڭ ئوتتۇرىغـا قويـۇپ   ئوقدىنىمدىن بىر تال ئوقنى ئېلىپ، ئو

ــۇرۇپ،  ــالالھ ‹‹ت ــامى  بالىنىــڭ پهرۋەردىگــارى بولغــان ئ تائاالنىــڭ ن
  . دەپتۇ› مېنى ئۆلتۈرەلهيسهندەپ ئاتساڭ، › بىلهن باشاليمهن

شۇنىڭ بىلهن شاھ خااليىقنى بىر دۆڭگه يىغىپ، بالىنى بىـر  
ن ئوقدانـدىن ئـوقنى چىقىرىـپ،    ئانـدى . خورما شـېخىغا ئېسـىپتۇ  

ــۇپ،   بالىنىــڭ پهرۋەردىگــارى بولغــان  ‹ئوقيانىــڭ ئوتتۇرســىغا قوي
. دەپ ئۇنىڭغا ئوق ئۈزۈپتۇ› ئالالھ تائاالنىڭ نامى بىلهن باشاليمهن
ئۇ پىشانىسىنى تۇتقان ھالدا . ئوق بالىنىڭ چېكىسىگه تېگىپتۇ

ــۇن خــااليىق،   . ۇجــان بېرىپتــ  ــۇنى كــۆرۈپ تۇرغ ــز بالىنىــڭ ‹ب  بى
دەپ › پهرۋەردىگارىغـــا ئىشــــهندۇق، ئۇنىڭغــــا ئىمــــان ئېيتتــــۇق 

بـاق،  ‹كىشلهر شاھنىڭ قېشـىغا كېلىـپ،   . توۋلىشىپ كېتىپتۇ
ــان ئىــش      ــلهن قهســهمكى، ســهن قورقق ــامى بى ــالالھ تائاالنىــڭ ن ئ
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ــۈز بهردى ــاخىرى يـ ــان  . ئـ ــىلهر ئىمـ ــۇن كىشـ ــته، نۇرغـ ئهمهلىيهتـ
  .دەپتۇ› .ئېيىتتى

دوقمۇشـقا چوڭقـۇر    –ش بۇ ئىشـتىن كېـيىن پادىشـاھ دوقمـۇ    
. ئوت ئۇلغىيىشـقا باشـالپتۇ  . ئازگال كوالپ، ئوت يېقىشقا بۇيرۇپتۇ

كىمدە كىم دىنىدىن يانمايدىكهن، ئۇنى ئوت ئازگىلىغـا  ‹پادىشاھ، 
. دەپ پهرمـان چۈشـۈرۈپتۇ  › الڭالر، يـاكى ئـۆزىنى سـهكرىتىڭالر   تاش

شـۇ ئهسـنادا، قولىـدا،    . پادىشاھنىڭ ئادەملىرى شـۇنداق قىلىپتـۇ  
بوۋىقىنى كۆتۈرگهن بىـر ئىمـانلىق ئايـال ئـوت ئـازگىلى ئالدىـدا،       

چىـداڭ،  ‹ئىككىلىنىپ تۇرۇپ قالغاندا، بالىسى زۇۋانغـا كېلىـپ،   
  .دەپتۇ» ›.ئانىجان، شۈبهىسىزكى، سىز ھهقىقهت ئۈستىدە

  تى رىۋايىمۇسلىم  -

ئۇ ئۆزىنىـڭ ئـوت دېڭىزنىـڭ    ! ھه، ئۇ –قانداق ئېسىل مۆئمىن ئايال 
انلىقىنى، ئــۆزىنى كۈتىۋاتقىنىنىــڭ الۋۇلــداپ تۇرغــان ئــوت  بويىــدا تۇرغــ

يـۇ، تايماسـتىن، قايماسـتىن     –قاينىمى ئىكهنلىكىنى ئېنىـق بىلىـدۇ   
ئۆزىنىـــــڭ ئـــــوت يالقۇنىـــــدا ھـــــاالك . ئالـــــدىغا قهدەم تاشـــــلىيااليدۇ
  . بولىدىغانلىقىنى چۈشىنىدۇ

بـاال  . ئۇ ھـېچ قانـداق گۇناھسـىز ۋە غۇبارسـىز بىـر سـهبىگه قارىۋىـدى       
ئانىجــان، «. زۇۋانغــا كېلىــپ، ئىشــهنچ بېغىشــالپ، ئــۇنى ئوتقــا ئالــدىراتتى

  .»شۈبهىسىزكى، سهن ھهقىقهت ئۈستىدەچىدىغىن، 

ئــوت . ئــادەتته، ئــوتتىن كىچىكلهردىــن بهكــرەك چــوڭالر قورقىــدۇ     
بۇ بوۋاق ئانىسىنى ئالغـا ئۈندىـدى،   . ھارارىتى ۋە يالقۇنى بىلهن قورقۇتىدۇ

ــالالھ   ــۇ، ئـ ــته ئـ ــان   ئهمهلىيهتـ ــام قىلىنغـ ــا ئىنئـ ــۇ ئايالغـ ــتىن ئـ تهرەپـ
  !مۇستهھكهملىكتۇر، بهس
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ــرىلگهن    ــا بې ــام ئايالنىــڭ ھهقىقىــي ئىمانىغ ــۇ ئىنئ ــته ب . ئهمهلىيهت
ــا     ــان يالقۇنغ ــداپ تۇرغ ــداق الۋۇل ــالالر ئۇن بۈگــۈنىمىزدىكى مۇســۇلمان ئاي

يېشىللىق بوستانالر ئۇالرنىڭ ئارامگـاھى،   –ئىتتىرىلمهيدۇ بهلكى، ياپ 
ت ئۆز دىنىنى ئۆگىنىشكه، ئۆز گـۈزەللىكىنى نامهھرەملهرنىـڭ   ئۇالر پهقه

. نــااليىق نهزەرلىرىــدىن يوشــۇرۇپ، ئىســالمى كېيىنىشــكه چاقىرىلىــدۇ  
ــاپ    يېشــىللىق بوســتاننى تاشــالپ،   –ھــالبۇكى، بۇالرنىــڭ بهزىلىــرى ي

ئۆزلىرىنى ئۆزى خاھىشى بىلهن دوزاخ ئوتىغا باشـالپ قېلىۋاتىـدۇكى، بـۇ    
  . همهس بهلكى، ئاسىيلىقنىڭ ئوقىبىتى، خاالسئىماننىڭ مىۋىسى ئ

ــاالم   ــبهر ئهلهيهىسس ــلهر بولســۇن  (پهيغهم ــاالم ۋە رەھمهت ــا س  )ئۇنىڭغ
  :مۇبارەك لهفىزلىرى ئارقىلىق مۇنداق دەيدۇ

مهن بىــلهن ســىلهرنىڭ مىســالىڭالر، بىــر كىشــى ئــوت ياققــان،       «
ى بولسـا،  ھاشارەت، پهرۋانىلهر ئۆزىنى ئۇ ئوتقـا ئېتىۋاتقـان، يهنه بىـر كىشـ    

مهن  ر كىشىنىڭ مىسالىغا ئوخشـايدۇكى،  ئۇالرنى ئوتتىن توسۇۋاتقان بى
ــېلىڭالردىن     ــۈن، بــ ــلىكىڭالر ئۈچــ ــۈپ كهتمهســ ــا چۈشــ ــام ئوتقــ بولســ

بۇخـارى ۋە   -» سىلهر ئـۆزۈڭالرنى ئوتقـا تاشالۋاتىسـىلهر   . تۇتىۋېلىۋاتىمهن
  . تىرىۋايىمۇسلىم 

پ، ئـۆزىنى ئوتقـا   خاھىشىنىڭ ئارقىسىغا كىرى –شۇنداق، ئۆز نهپسى 
تاشالۋاتقانالرنىڭ ھالى قانداق بوالر؟ شۇنىڭ بىلهن بىرگه يهنه، ئـاخىرەت  

ــۆزىنى تاشــالۋ    ــا ئ ــدىكى ئوتق ــپ، ئالدى ــدىن قېچى ــاركى، ئوتى اتقانالر ھهم ب
سۈرىسىدە، تىلغا ئېلىنغان ئۇ قهۋم دەل ئىمانى مۇستهھكهملىك » بۇرج«

ا ئــۆزىنى ئېتىشــقا بىــلهن ئــاخىرەت ئوتىــدىن قېچىــپ، ئالدىــدىكى ئوتقــ 
  . ئالدىرۋاتقانالردۇر
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تىگه قارىغانـدا، پادىشـاھ كوچـا ئېغىزلىرىغـا     رىۋايىئىمام ئهھمهدنىڭ 
كىـم  «چوڭقۇر ئازگال كـوالپ، ئۇنىڭغـا ئـوت يـاقتۇرۇپ، ئـوت ئۇلغايغانـدا،       

دىنىدىن يانىدىكهن، ئۇنى قويۇپ بېرىڭالر، ئهگهر يانمايدىكهن، ئۇنى ئوتقـا  
پادىشـاھنىڭ ئـادەملىرى كىشـىلهرنى    . ن چۈشۈرىدۇدەپ پهرما» تاشالڭالر

بىراق ئۇ ئىمـان  . ئوتتىن ئاگاھالندۇرۇپ، دىنىدىن يېنىشقا كۈشكۈرتىدۇ
قۇدرەتلىك ئالالھنىڭ دەرگاھىـدىكى كۆڭۈلدىكىـدەك جـاي    ساھىبلىرى 

  .جهننهتلهر ۋە ئۆستهڭلهرگه ئۆزىنى ئاتىدۇ

اندىن كېـيىن  مۇئمىن ئهر ۋە مۇئمىن ئايالالرغا زىيانكهشلىك قىلغ
كۇفرىــدىن قايتمىغــانالر شۈبهىســىزكى، جهھهننهمنىــڭ ئازابىغــا دۇچــار  

ئىمـان ئېيتقـان ۋە ياخشـى    . بولىدۇ، ئۇالرغـا ئـوت بىـلهن ئـازاب قىلنىـدۇ     
ــپ      ــتهڭلهر ئېقى ــتىدىن ئۆس ــىزكى ئاس ــانالر شۈبهىس ــى قىلغ ئهمهللهرن

› ج بــۇرۇ‹ ( .تـۇر بهختبـۇ چــوڭ  . تۇرىـدىغان جهنـنهتلهرگه ســازاۋەر بولىـدۇ   
  )ئايهتلهر -11، -10سۈرىسى، 
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 پهقهتال بهش رىيال

نىۋېرسىتېتنى پۈتتۈرگهندىن كېيىن، بىر باشالنغۇچ مهكتهپـته  ۇئۇ ئ
جۈپ قارا كـۆزلهر   –ئالدىدا مولدۈرلهپ ئولتۇرغان جۈپ . ئوقۇتقۇچى بولۇپ

ئالدىدىكى ئېغىر بىر مهسئۇلىيهتنى، بۇ بالىالرنىڭ ھهقىقهتهنمۇ ئـۆزىگه  
ئانـا دېـگهن    –ئاتـا  . ن بىر ئامانهت ئىكهنلىكىنى ھېس قىلدىتاپشۇرۇلغا

يـۇ، پهقهت مهكـتهپكىال ئـۆز     –ئۆز بالىسىنى يات بىركىمگه تاپشـۇرمايدۇ  
بــاال مهكتهپــته ئــۆتكهن ئــالته ســائهت . ئېختىيــارلىقى بىــلهن تاپشــۇرىدۇ

ئانا ھهم خاتىرجهم ھالـدا ئـۆز    –ئانىسىنى ئويلىمايدۇ، ئاتا  –ۋاقتىدا، ئاتا 
ــدۇ ئ ــلهن   . ىشــىنى قىلى ــېمىلهر بى ــته زادى ن ــالىالر مهكتهپ ــالبۇكى، ب ھ

مهكتهپتىكـــى .... ئۇچرىشـــىدۇ؟ بىـــر ئـــالالھتىن باشـــقا ئىـــالھ يوقتـــۇر
  !مهسئۇلىيهت نېمانچه چوڭ، نېمانچه ئېغىر

يــادى ئوقۇغــۇچىالرنى ياخشــىلىققا دەۋەت قىلىشــتا     –ئۇنىــڭ ئهس 
ى تولـۇق يېتلىـپ   ھـالبۇكى، بـۇالر چۈشـىنىش قـابىلىيىتى تېخـ     . ئىدى

بواللمىغــان، كىچىــك بــالىالر بولســىمۇ، ئــۇ ئۆزىنىــڭ يهتكــۈزگهنلىرىنى  
  . ئۇالرنىڭ ئاساسهن دېگۈدەك قوبۇل قېلىىپ مېڭىۋاتقىنىنى سهزدى

ســهدىقىنىڭ پهزىلىتىنــى ســۆزلىۋىدى، ئوقۇغۇچىلىرىنىــڭ ســهدىقه   
بېرىشكه ئالدىراشقانلىقىلىرىنى بالىنىڭ ئائىلىسىدىكىلهردىن ئـاڭالپ  

  . تۇردى

. ئوغۇل ئوقۇغۇچىالرغا مهسجىدته ناماز ئوقـۇش ئىشـتىياقى چۈشـكهن   
ئــادەتته، ئــالالھ رەھــمهت قىلغانــدىن باشــقا خېلــى كــۆپ مۇســۇلمانالرمۇ   

ئهمما بۇ . غا مهسجىدكه كېلىپ بواللمايدۇ )ناماز بامدات(سۈبهى نامىزى 
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گه ئۇسـتاز بىـز  «ئوقۇغۇچىالر سۈبهى نامىزىغىمۇ مهسجىدكه كېلهتتى ۋە 
  . دېيىشهتتى» بۇنىڭ پهزىلىتىنى ئېيتىپ بهرگهن ئىدى

ئۇ زور بىر قىسىم ئوقۇغۇچىالرنى مهسجىدلهردىكى قۇرئان يادلىتىش 
ــۇالرنى    ــپ، ئ دەرىســلىرىگه تهشــكىللهپ، ھهر قايســى مهســجىدلهرگه بېرى

  . ھهدىيه بىلهن زىيارەت قىلىپ تۇراتتى

ــا   ــارقىلىق ســاۋابقا ئېرىشــتىن ئىب ــۇ ئوقۇغــۇچىلىرى ئ رەت گــۈزەل ئ
باشقىالردىن نهچچه ھهسسه ئارتۇق ئوقۇغۇچىلىرىنىـڭ  . ئىستهكته ئىدى

غېمىنى يهيتتى، باشقىالرغا ئېغىر كهلگهن ئىشـالر ئۇنىـڭ ئۈچـۈن ھـېچ     
ئوقۇغۇچىالرغا مېهرىنى ئايىماي بېرەتتى، تهنهپپـۇس  . گهپ ئهمهس ئىدى

  . شى كۆرەتتىبالىالر ھهم ئۇنى ياخ. ۋاقىتلىرىدىمۇ ئۇالرنى يوقالپ تۇراتتى

ــۇچىالردىن     ــدىلىنىپ ئوقۇغ ــۇ بىــر كــۈنى تهنهپپــۇس ۋاقتىــدىن پاي ئ
ــورىدى ــى    «: س ــاقىرغۇچى داھ ــا چ ــڭ يولىغ ــم ئالالھنى ــاراڭالردىن كى  ①ئ

  » بولۇشنى ئارزۇ قىلىدۇ؟

دېـــگهن جـــاۋابىنى » !ھهممىمىـــز خـــااليمىز«غۇچىالرنىـــڭ ئـــۇ ئوقۇ
ــا     ــى يــ ــان تىالۋىتــ ــا قۇرئــ ــيىن، ئوقۇغۇچىالرغــ ــدىن كېــ كى ئاڭلىغانــ

ــىيه   ــىۋەتلىك لىكس ــغ(مۇناس ــڭ   )تهبلى ــۇيرۇپ، ئۇالرنى ــى ب  لېنتىلىرىن
ــى ئۆز   ــگهن لېنتىلىرىنـ ــپ كهلـ ــقا، ۋە   ئېلىـ ــتۇرۇپ ئاڭالشـ ــارا ئالماشـ ئـ

شۇنداق قىلىـپ،  . ئائىلىسىدىكىلهرگه تهۋسىيه قىلىشقا ئورۇنالشتۇردى
  . لېنتىالر ئوقۇغۇچىالر ئارىسىدا كهڭ تارقالدى

                                            
ارقىلىق قوبـۇل قىلىنغـان   دېـگهن سـۆزدىن فونېتىكـا ئۆزگىرىشـى ئـ     ) عـي دا(» دائـى «داھى ئهرەب تىلىدىكى  ①

  ت  –دېگهن مهنىلهرنى بىلدۈرىدۇ » چاقىرغۇچى» «دەۋەت قىلغۇچى«سوز بولۇپ، 
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پائـالىيىتى ئـارىيهتكه    )دەئـۋەت (رىق چـاقى  )مۇبـارەك (بۇ بهرىكهتلىك 
ــتىالردىن      ــچىلىقىدا، لېن ــڭ باش ــر ئوقۇغۇچىنى ــان بى ــئۇل قىلىنغ مهس

  .ئۆتۈپ، ئىسالمى كىتابچىالر بويىچه داۋاملىشىپ تۇردى

بىر كـۈنى ئۇنىـڭ بىـر ئوقۇغۇچىسـى ئۇنىڭغـا بىـر خهتنـى تاپشـۇرۇپ         
  :دېيىلگهن ئىدى قخهتته مۇندا. بهردى

. ۇ بىـر تهشـهككۈرنامه شـۇنداقال ئهيىبنـامه    ھۆرمهتلىك تهربىيىچى، بـ 
ســىز كىچىــك ئىــنىم ئېلىــپ كهلــگهن ئۈنئــالغۇ لېنتىســىنىڭ بىــزگه 

  . قانچىلىك تهسىر كۆرسهتكهنلىكىنى تهسهۋۋۇر قىاللمايسىز

ئۈسـتىن   –شۇنداق، بۇ لېنتا ئائىله ھايـاتىمىزنى تامـامهن ئاسـتىن    
ۈشتىن باشقا غېمـى  بۇ ئائىله ئهسلىدە ھايات لهززىتىنى سۈر. قىلىۋەتتى

دادام بىزگه ئارغـامچىنى ئـۇزۇن قويىـۋەتكهن،    . بولمىغان بىر ئائىله ئىدى
ئانـام بولسـا، ئـۆز    . ئىشالرنى تامامهن ئىختىيارىمىزغا بهرگهن بىر كىشـى 
بىزنىــڭ ھايــات  . دىنىــدىن قىلچىلىــك خهۋرى بولمىغــان بىــر ئايــال    

ــكهن    ــراق ئى ــۇ يى ــدىن تولىم ــالالھ يولى ــولىمىز ئ ــاز، . ي ــدا  نام ــۇ ئاخىرى ئ
ــانمۇ    . ئويلىشــىدىغان مهســىله  ــۇپ باقق ــاراڭ بول ــدا پ ــۇ توغرى ــۆيمىزدە ئ ئ

بىــز نامــاز نــى تاشــلىغانلىقىمىز ئۈچــۈن تايــاق يىــيىش ئۇياقتــا . ئهمهس
  !تۇرسۇن، ناماز ئوقۇشقا بۇيرۇلغانمۇ ئهمهس

... تاماششا، بىكارچىلىق، ئىچ سىقىنتىلىق، مهنىسـىزلىك  –ئويۇن 
ــام  ــۇ بىزنىـــڭ ياشـ ــا بـ ــۋاز  . ىمىزمانـ ــهمهتخور دۇنيانىـــڭ رەڭـ بىـــز ھهشـ

ئوغۇلالر خىزمهت، تهنتهربىيه، . چېقىنلىرىنى قوغلىشىپ يۈرمهكتىمىز
ساياھهت كويىدا، ئهممـا بىـز قىـزالر بـازار چـۆگىلهش، مـودا قوغلىشـىش،        
مۇسـابىقه، كىنـو، كـۆپ قىسـىملىق تىلـۋېزىيه تىيـاتىرلىرىنى ئـۈزمهي        

  .كۆرۈش، بىلهن ئاۋارە
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ــۆ دە، ھهقىــقهتهن روھىمنــى غاجــاپ   )نهفســىم(زلىكىم بىــراق مهن ئ
تۈگهتكىدەك بىر ھاالكهتلىك قاغجىراشـنىڭ ھۆكـۈم سـۈرىۋاتقانلىقىنى    

تىنىـــڭ ئهالچـــى ئوقوغۇچىســـى ېھايـــاتلىق ئىلمـــى فاكولت. بىلىـــمهن
ــۇپ     بولســاممۇ، ئىــچ ســىقىلىش، روھــى بېســىم ئىسكهنجىســىدە مۇجۇل

هنبه ئاخشىمىغىچىلىك مهن تاكى ئۆتكهن ھهپتىنىڭ پهيش. ياشىغانمهن
  . نى يوقىتىپ قويغان ئىكهنمهنبهختھاياتىمدىكى ھهقىقىي 

ئـۇ  . شۇ كۈنى ئېنىم كېلىپ، ماڭـا بىـر ئۈنئـالغۇ لېنتىسـىنى بهردى    
ــڭ  ــت    ئهمه«لېنتىنى ــىدىكى بهخ ــۈش ئارىس ــلهن چ ــيهت بى ــگهن » لى دې

  . ئىسمىغا قىزىقسىندىم

ر چۈشىنىپ ئۇنى ئاڭالپ، دىندارالرنىڭ چۈشهنچىسىدىكى بهختنى بى
لېنتىنى بىر قېـتىم ئاڭلىغانـدىن كېـيىن، قـايتۇرۇپ،     . باقمايمۇ، دېدىم

بــۇ لېنتىــدىكى ئۇســتازنىڭ . ئىككىنچــى، ئــۈچىنچى قېــتىم ئاڭلىــدىم 
ئۇ ئۇسـتازغا ئـالالھ رەھـمهت    . سۆزلىرى گويا ماڭىال قارىتىلغاندەك ئىدى

  !قىلسۇن

قــى جــۈملىلهردىن ئۆزۈمنىــڭ ھهقى –لېنتىــدىن كېلىۋاتقــان ســۆز  
ــىدە     ــڭ ۋەھىمىســ ــاختا بهختنىــ ــى ســ ــدە ئهمهس بهلكــ ــت ئىچىــ بهخــ
ــدەك،      ــتىكى ئۇرۇلغان ــدۇرۇش تهس ــر ئاگاھالن ــاتتىق بى ــا ق قالغانلىقىمغ
ــا      ــت يولىغـــ ــى بهخـــ ــان ھهقىقـــ ــا، مهن يوقاتقـــ ــدىلىكته بولســـ ئهمـــ

  . چاقىرىلىۋاتقانلىقىمنى ھېس قىلدىم
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بهخت ھهققىدىكى قارىشىم ئۆزگىرىـپ، مېنىـڭ بهخـت دېگهنلىـرىم     
  . چۈشۈپ قالدى ①ىلىكته پهگاھقائهمد

شۇنداق، ئۇ مېنى ئهھرەمهن دېۋىنىڭ ئۇيقۇسىدەك ئۇزۇنغـا سـوزۇلغان   
قاباھهتلىك بىر ئۇيقۇدىن ئويغاتقان تۇنجى سادا بولدىكى، بىر ھهپتىلىك 
دەم ئېلىشــىمنى ئــۇ ئۇســتازنىڭ ســۆزلىرىنى تهپهككــۇر قىلىــش بىــلهن 

ى بولغــان لېنتىنــى ئۆتكــۈزۈپ، ســىز ئىــنىمگه شــهنبه كــۈنى بهرمهكچــ  
ئىنىمنــى تهقهززارلىــق بىــلهن كۈتــۈپ ئولتۇرســام ئــۇ      . كۈتىۋاتــاتتىم

بولـۇپ،  » مېنى چۆچۈتتى«، لېنتىنىڭ ئىسمى. لېنتىنى ئېلىپ كهلدى
ئاگـاھ بـول، سـاڭا    «بۇ ئىسىم ماڭـا ئهڭ ئـاخىرقى ئاگاھالنـدۇرغۇچىنىڭ،    

ــىزدۇر  ــدىغىنى شهكسـ ــم قىلىنمايـ ــىدەك  » رەھىـ ــان بىلدۈرگۈسـ دەۋاتقـ
  . ۇلدىتۇي

ــۇ تهســــىرلىك ئىــــدىلېكســــى ــۇ مېنىــــڭ ... «. يه ھهقىقهتهنمــ بــ
نـاۋادا مهن نامـازنى   . ئۆكسـۈپ يىغلىـدىم   -دەپ ئۆكسـۈپ  » ئاقىۋىتىممۇ؟

تاشلىغان ھالدا ئۆلۈپ كهتكهن بولسام، يۇيۇلمامتىم؟ كېپهنلهنمهمـتىم؟  
  نامىزىممۇ چۈشۈرۈلمهمتى؟

  !ھهي، دۇنيا ۋە ئاخىرەتتىكى خار ئىنسان

ىقىمنىمۇ يــېمهي، تاھــارەت ئېلىــپ، پېشــىن نــامىزنى چۈشــلۈك تــام
ئوقــۇدۇم، ئۆتكــۈزگهن بــارلىق گۇنــاھلىرىم ئۈچــۈن ســهجدىدە مهغپىــرەت  

  . تىلىدىم

                                            
دېـگهن سـۆزنىڭ تـاۋۇش    ) ئـورۇن دېـگهن مهنىـدە     –ئايـاغ دېـگهن مهنىـدە، گـاھ      –پـاي  ( پهگاھ ئهسلى پايگـاھ   ①

ــدە، مهرتىۋ      ــۆچمه مهنى ــورنى، ك ــاغ ئ ــدە، ئاي ــلى مهنى ــۇپ، ئهس ــالىتى بول ــۆزگهن ھ ــازىرى  ئ ــۆۋەن، كهش ب ( ىســى ت
  ت  –دېگهنلىك بولىدۇ ) كهمسىتىش تۇيغۇسىدا قوللىنىلىدۇ 
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خېتىمنــى ئاخىرالشتۇرۇشــتىن بــۇرۇن يهنه شــۇنى دېــۋاالي، مېنــى      
ئهيىبكه بۇيرىمىغايسىلهر، ھۆرمهتلىك تهربىيچىلهر، سىلهر ئهمهلىيهتته 

ىڭالرنى ئـادا قىلمايۋاتىسـىلهر، پهرزەنتىلىرىمىـز    نۇرغۇن مهسئۇلىيهتلىر
سىلهر ئۈچۈن ئامانهت، ئۆيىدىكىلىرى ئۈچۈن تولىمۇ ياخشـى بىـر ئهلچـى    

  . ئىدى

ــئۇل بولــۇڭالر،       ــۇق مهس ــانهتكه تول ــۇڭالر، ئام ــتىن قورق ــابى ھهق جان
ماڭــا ئوخشــاش تااليلىغــان . مهســئۇلىيىتىڭالرنى تولــۇق ئــادا قىلىڭــالر 

تىڭىرقـاش ئىچىـدىكى ئـۇ بـالىالر     . ىدە ياشىماقتابالىالر تىڭىرقاش ئىچ
ھېچقــانچه مــاددى قىممهتنــى تهلهپ قىلمايــدىغان بــۇ خىــل لېنتىالرنــى 
سېتىۋېلىشقا قادىر تۇرۇغلۇق بـۇ قىممهتلىـك لېكسـىيىلهردىن يىـراق     

  .قالماقتا

ھۆرمهتلىك تهربىيىچى، شۇنداق قىلىپ، ھاالكهت گىرۋىكىـدىكى بـۇ   
  . ا بىلهن تامامهن ئۆزگهردىئائىله بهش رىياللىق لېنت

  ؟!پائالىيىتىنى داۋامالشتۇرارسىلهرمۇ )چاقىرىق(سىلهر بۇ دەۋەت 
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  راھهتكه چىقتىم

ــۇيتتىم    ــوۋاينى تون ــر ب ــىدىكى بى ــالر چامىس ــا  . يهتمىــش ياش ــۇ ماڭ ئ
دە، روزىـدار  ) مهسـجىدى نهبهۋى شـهرف  (شهرەپلىك پهيغهمـبهر مهسـجىدى   

  . هپ بهرگهن ئىدىھالىتىدە، بېشىدىن ئۆتكهنلىرىنى سۆزل

ــازا يىگىــرمه بهش    ــون بهش ياشــتىن قىرىــق ياشــقىىچه ت ــۇ ئ يىــل ئ
بۇنداق ئىشتىن ئالالھقـا سـېغىنىپ   (. ھاراققا چىلىشىپ ياشىغانىكهن

   ①)پاناھ تىلهيمىز

ــۈل        ــڭ پۈتك ــۇر ئۇنى ــدا، دوخت ــپ قالىغان ــا كىرى ــۈنى دوختۇرغ ــر ك بى
ــۈرۈ    ــانلىقىنى تهكشـ ــپ بولغـ ــپىرىتتىن زەھهرلىنىـ ــڭ ئىسـ پ تىنىنىـ

ســاڭا ئهمــدى داۋا يــوق، ســهن پهقهت    « چىققانــدىن كېــيىن، ئۇنىڭغــا،   
» بۇرۇنقىدەك يۈرىۋەرسهڭال ھاياتىڭنى بىـر مهزگىـل داۋامالشتۇرااليسـهن    

  .)بۇنداق ئىشتىن ئالالھقا سېغىنىپ پاناھ تىلهيمىز (. دەيدۇ

ماڭـا دوختـۇر ئـۇ گهپلهرنـى قىلغانـدا، مهن      : بوۋاي ماڭا مۇنـداق دېـدى  
ســىلهر داۋالىيالماسســىلهرمۇ؟ «دىن ئويغانغانــدەك بولــدۇم ۋە گويــا ئۇيقــۇ

 –ئــۆز  –ئىالجمــۇ بــار، داۋامــۇ بــار دېــدىم  . دېــدى »داۋا يــوق«: ئــۇ. دېــدىم
ــدىم    ــا تهۋبه قىل ــان ئالالھق ــۇ ھام ــۆزۈمگه، ۋە ش ــبهر  . ئ ــهرەپلىك پهيغهم ش

ئۆيۈمگه قايتىپ، تهۋبه بىـلهن ئېهـرام بـاغالپ،    . مهسجىدىدە ناماز ئوقۇدۇم
ئـۈچ كۈنلـۈك سـهپهردىن كېـيىن، تـۈن      . ىگه قـاراپ يـۈرۈپ كهتـتىم   مهكك

                                            
  ت  –دېگهن تۇراقلىق ئىبارىنىڭ تهرجىمىسى » نهئۇزۇبىلالھ مىن زەلىك«ئهرەپ تىلىدىكى  ①
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گه يېتىپ  )مهككه مۇكهررەمه(نىسپى بىلهن ھۆرمهتلىك شهھهر مهككه 
  . كهلدىم

پائالىيهتلىرىدىن ئادا بولۇپ، ئالالھ تائاالغـا ئىلتىجـا قىلىـپ     ①ئۆمرە
ــالۋۇردۇم  ــدىم، يىلىنىــپ ي ــا   «: يىغلى ــا شــىپا ئات ــارىم ماڭ ــى، پهرۋەردىگ ئ

لغىـــن يـــاكى مېنـــى مۇشـــۇ تهۋبه قىلغـــان ھالىتىمـــدە قهبـــزى روھ  قى
  »!قىلغىن

دەۋاتقانـدەك تۇيۇلـۇپ، زەمـزەم بـار جايغـا      » !زەمزەم ئىـچ «ماڭا بىرسى 
قورسـىقىم ھهم  . ئۇ كۈنلهردە زەمزەم چـېلهك بىـلهن ئۇسسـۇالتتى   . باردىم

. ئــاچ ئىــدى، زەمزەمــدىن بىــر چــېلهك ئۇسســۇپ ھهممىنــى ئىچىــۋەتتىم 
  . هن ئالالھ تائاال جىسمىمگه قۇۋۋەت ئاتا قىلدىزەمزەم بىل

بىر چېلهك زەمزەمنى ئىچىپ بولغاندا، كۆڭلۈم ئاينىغانـدەك بولـۇپ،   
. كهلگهنـدە قوسۇشـقا باشـلىدىم    ②ئىبراھىم دەرۋازىسـىغا . قۇسقۇم كهلدى

ــاننى قۇســۇپتىمهن    ــۇل ق ــارا ئۇي ــارچه قاپق . قۇســۇق بىــلهن يوغــان بىــر پ
  . اھهتكه چىقتىمقۇسقاندىن كېيىن، ئاجايىپ ر

. ھهق سۇبهانهھۇ ۋەتائاالنىڭ ھهقىقهتهنمۇ ئۇلۇغلىقىنى تۇنۇپ يهتتىم
راھمان تائاالنىڭ قولىدا ئىنساننىڭ ھېچ خىيالىغا كهلتۈرۈپ باقمىغـان  
ياخشــىلىق ۋە رەھمهتنىــڭ بارلىقىغــا، ئۇنىڭغــا ئىلتىجــاال قىلســا ئــۇنى  

ىنچـى قېــتىم  ئىكك. قـۇرۇق قـول قايتۇرمايــدىغانلىقىغا جهزىـم قىلــدىم   
ئىلتىجـا  . كامىل ئىشهنچ ۋە ھهسسىلهنگهن ئىمـان بىـلهن دۇئـا قىلـدىم    

ئـى، پهرۋەردىگـارىم ماڭـا    «: ۋە ئالالھتىن يىغالپ تۇرۇپ سورىدىم. قىلدىم

                                            
  ت  –ھهجدىن باشقا ۋاقىتتا ھهرەمدە ئېلىپ بېرىلىدىغان سۇننهت ئىبادەت  ①
  ت  –زىلىرىدىن بىرى ئهينى چاغدىكى ھهرەم دەرۋا ②
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شىپا ئاتا قىلغىن ياكى مېنى مۇشۇ تهۋبه قىلغان ھالىتىمدە قهبزى روھ 
  .»!قىلغىن

ــزەم ئىچىشــ      ــۈچ مېنــى زەم ــر ك ــداق بى كه ئۈنــدەيتتى، يهنه ئاللىقان
يهنه ئـاۋالقى قېـتىم   . شۇنداق قىلىپ، يهنه بىر چـېلهك زەمـزەم ئىچـتىم   

بارىمـايال يهنه   –ئىشـك تـۈۋىگه بـارا    . زەمزەم ئىچكهندەك ھالهت يۈز بهردى
  . بۇ قېىتم ئالدىنقىسىدىن ئازراق قۇسۇپتىمهن. قۇستۇم

ئۈچىنچى قېتىم دەممۇ دەم ئېشىۋاتقان ئىمـان ۋە ئىشـهنچىم بىـلهن    
ئانـدىن يهنه بىـر قېـتىم    . ايتىپ بېرىپ دۇئا قىلدىم، ئىلتىجا قىلـدىم ق

  . ئاندىن قورسىقىم غولدۇرالپ، زەرداپ ياندۇردۇم. بېرىپ زەمزەم ئىچتىم

شۇنىڭ بىـلهن، بـۇ ئۆمرۈمـدە ھـېس قىلمىغـان ئاجايىـپ بىـر راھهت        
راھمـان تائاالنىـڭ ماڭـا ئاتـا     . قايتىپ، دۇئـا قىلـدىم  . جىسمىمنى قۇچتى

سـۈبهى نامىزنىـڭ   . راھهتچىلىكى بىـلهن ئۇيقىغـا چۈمـۈپتىمهن    قىلغان
دىـن   )بهكهئ(ئالالھنىڭ بۇ مۇبارەك ئۆيى «ئهزىنى بىلهن تهڭ ئويغىنىپ، 

ئۈچ كۈنگىچه مىدىرلىماسلىققا ئـالالھ نـامى بىـلهن قهسـهم قىلىـپ، ئـۇ       
ــالالھتىن مهغپىــرەت ۋە ســاقلىق  تىــلهپ، زەمــزەم ئىچىــپ   كــۈنلهرنى ئ

  ».ئۆتكۈزدۈم

نىگه قايتىــپ كهلگهنــدىن كېــيىن، مېنــى دۋالىغــان دوختۇرغــا مهدىــ
ــدۈم ــۈز   .قايتــا كۆرۈن ــگهن ي ــۇرى بىــلهن رەڭلهن ــۇ مېنىــڭ ھېــدايهت ن  –ئ

ــا   كـــۆزلىرىمگه بىـــرەر قـــۇر قارىۋەتكهنـــدىن كېـــيىن، بهدىنىمنـــى قايتـ
ــدا بولســا، كــۆز   . تهكشۈرۈشــكه باشــلىدى تهكشــۈرۈش نهتىجىســى چىققان

ھهي «ى ئاران ئىشهندۈرگهندىن كېـيىن،  ئالدىدىكى بۇ ئۆزگىرىشكه ئۆزىن
ئالالھنىــڭ بهندىســى، ئــالالھ تائــاال ســاڭا تىبــابهت ئىلمــى چۈشــهندۈرۈپ   

  .دېدى» بېرەلمهيدىغان بىر مۆجىزىۋى نهتىجىنى ئاتا قىپتۇ
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مهدىنىدە ئۇ ماڭا ئۆز كهچمىشىنى سۆزلهپ بهرگهن ئاشـۇ چـاغ بولسـا،    
ۆرگهنــدىن كېــيىن ئۇنىــڭ شــىپا تېپىــپ، ئوتتــۇز يىــل ســاغالم ئۆمــۈر ك

ئـۇ  . ھاياتىنىڭ خهيىرلىك ئاخىرلىشىشىنى كۈتىۋاتقان دەملىرى ئىـدى 
  . بۇ گهپلهرنى ماڭا روزىدار ھالهتته تۇرۇپ سۆزلهپ بهرگهن ئىدى

  .ئۇ ئهمهلىيهتتىمۇ ئاشۇ خهيرلىك ئۈستىدە ۋاپات تاپتى

  )بۇ قىسسه تامامالندى(         
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  نئهقلىمدىن ئادىشىپ قالغاندەك تۇرۇپتىمه

ئۇنىۋېرسىتېتتا ئوقۇۋاتقان چاغلىرىمدا، ئوقۇش ۋە ئهخالقتا ئالدىنقى 
بىر كـۈنى مهكـتهپ دەرۋازىسـىدىن چىقسـام، بىـر      . قاتارىدىكى قىز ئىدىم

يولۇمغــا . يىگىــت ماڭــا خــۇددى مېنــى تونۇيدىغانــدەك تىكىلــپ تۇرۇپتــۇ 
. ماڭدىم، ئۇ كهينىمدىن مېڭىپ بىـر نېمىلهرنـى دەۋاتاتقانـدەك قىالتتـى    

ســىزنىڭ ئهخالقلىــق بىــر قىــز  « : نــدىن ئــۇ يولــۇمنى توســۇپال دېــدى ئا
لىكىڭىــز ماڭــا مهلــۇم، ســىزگه ئۇزۇنــدىن بېــرى دېقــقهت قىلىــپ   ئىكهن

  » ... كهلدىم، مېنىڭ سىز بىلهن توي قىلغۇم بار 

. دە، قهدىمىمنـــى تىـــزلهتتىم –ئۇنىـــڭ بـــۇ ســـۆزلىرىدىن چۆچـــۈدۈم 
شـۇ  . نى تهر بېسىپ كهتتىئۆيۈمگه كېلىۋالغۇچه ھېرىپ، پۈتۈن بهدىنىم

كېچىسى، ئۇنىڭ گهپلىـرى ۋە مېنـى چۇلغىۋالغـان بىـر قورقـۇنچ بىـلهن       
ــۇ كهلمىــدى  ــۆزۈمگه ئۇيق ــدىغا   . ك ــلهن ئۇنىــڭ ئىشــىكىم ئال شــۇنىڭ بى

ئـۇ  . كهلگهندە، تاشالپ قويۇپ كېتىپ قالغـان خېتىنـى ئېلىـپ، ئوقـۇدۇم    
بىـر نهچـچه   ئـۇ ماڭـا   . خهت سۆيگۈ ۋە ئۆزرە سۆزلىرى بىلهن تولغان ئىـدى 

ــۇرۇپ،    ــۇن ئـ ــيىن تېلىفـ ــائهتتىن كېـ ــۇ «سـ ــى ئوقۇدىڭىزمـ دەپ » خهتنـ
ــورىۋ ــدىكىلهرگه   «دى، ېسـ ــىز، ئۆيۈمـ ــىڭىزنى يىغمايدىكهنسـ ئهگهر ھوشـ

ئۇزۇن . دەپ جاۋاب بهردىم» دەيمهن، ئۇ چاغدا، كۆرگىلىكىڭىزنى كۆرۈسىز
ئۆتمهي ئۇ يهنه تېلىفۇن قىلىپ، دوستلىق ئىزھار قىلىش بىلهن بىرگه 

ــ ىـــڭئۆزىن ى، ئۆزىنىـــڭ بىـــر ۇقھېچقانـــداق يامـــان نېيىتىنىـــڭ يوقلـ
ئۇمىــــدلىرىمنى ئىشــــقا  –لىكــــى، مېنىــــڭ ئــــارزۇ ئىكهنمىليــــونىر 

ئىچـــۈرۈپ  –لىكىنـــى ئىزىـــپ ئىكهنئاشـــۇرىدىغان بىردىنبىـــر كىشـــى 
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قهلبىم بىردىنال ئېرىپ كهتكهندەك بولـۇپ، ئۇنىـڭ   . چۈشهندۈرگهن ئىدى
يىن، ئۇنىــڭ تېلىفــۇنىنى بىــلهن پاراڭلىشىشــقا چۈشــۈپ، شــۇندىن كېــ 

بىر . مهكتهپتىن يانغاندا كۆزلىرىم ئۇنى ئىزدەيتتى. ساقاليدىغان بولدۇم
قىنىمغــا  –كــۈنى ئۇنىــڭ مېنــى ســاقالپ تۇرغــانلىقىنى كــۆرۈپ، قىــن   

دە، ئۇنىـــڭ ماشىنىســـىغا چىقىـــپ، بىلـــله شـــهھهر   –پاتمـــاي قالـــدىم 
ــدۇق ــدىغانلى     .ئايالن ــالى بولى ــڭ ئاي ــڭ ئۇنى ــدا، مېنى ــۇ چاغ ــۇ ش قىمنى ئ

  . مهنئىكهنئېيتقاندا، ئۇنىڭغا تامامهن ئىشهنگهن 

. بىر كۈنى مهن ئادەتتىكىدەكال ئۇنىڭ بىـلهن ئۇچرىشىشـقا چىقـتىم   
ــۆيگه باشــالپ كهلــدى   ــۇ مېنــى بىــر ھهشــهمهتلىك بېــزەلگهن ئ بىلــله . ئ

ــتۇق  ــۇرۇپ مۇڭداش ــل     . ئولت ــۆزىگه مايى ــى ئ ــۆزلىرى قهلبىمن ــڭ س ئۇنى
  ... گه قاراپ ئولتۇرۇپ كهتتۇقبىرىمىز –بىز بىر . قىلغان ئىدى

مهن . بىز جهھهننهمگه باشاليدىغان چوڭ گۇنـاھتىن بىرنـى قىلـدۇق   
ــدىكى ئهڭ     ــانلىقىمنى، قولۇمـ ــا بولغـ ــر ئولجـ ــۈن بىـ ــڭ ئۈچـ پهقهت ئۇنىـ
قىممهتلىــــك نهرســــهمنى يوقىتىــــپ قويغــــانلىقىمنى بىلگىنىمــــدە، 

ــۇرۇپ،    ــدا ئورنۇمــدىن ت ــېمه «ئهقلىمــدىن ئاداشــقاندەك بىــر ھال  مېنــى ن
ــدىڭ؟ ــدىم» قىلـ ــا،  . دەپ ۋارقىرىـ ــۇ بولسـ ــىزنىڭ  «ئـ ــاڭ، مهن سـ قورقمـ
ېنىڭ نېكاھىڭغــا مهن تېخــى ســ«. دەپ كۆڭلــۈمنى بهزلىــدى» ئېرىڭىــز

ئۇزۇنغــا قالمــاي شــۇنداق   «ئــۇ، . دەپ چالۋاقىــدىم» !ئــۆتمىگهن تۇرســام 
ئۆيۈمگه خامۇش بىـر ھالـدا قايتىـپ كېلىـپ، قـاتتىق      . دەيتتى» بولىدۇ

ئۆيــدىكىلهر مېنىــڭ بــۇ   . بىــر چهتــته قالــدى  ئوقۇشــۇممۇ . يىغلىــدىم
بىر . مهن توي قىلىش تاماسىدا ئولتۇراتتىم. ھالىمنى ئهسال بىلهلمىدى

. نهچچه كۈندىن كېيىن ئۇ تېلىفۇن ئۇرۇپ، ئۇچرىشىشـنى تهلهپ قىلـدى  
ئۇنىڭ بىـلهن تـوي ئىشـىنى مهسلىههتلىشـىمىز دەپ ئـويالپ ناھـايىتى       

تـوي  «دەك بىـر ئهلپـازدا كهپتـۇ ۋە،    ئۇ چىرايىدىن مۇز يـاغقۇ . خۇش بولدۇم
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ــۋېرىمىز  ــاڭ، نېكاھســــىز ئۆتىــ ــۈ ئويلىمــ ــدى، » ئىشــــىنى مهڭگــ دېۋىــ
: ئىختىيارسىز ھالدا، تـازا كېلىشـتۇرۇپ، ئۇنىڭغـا بىـر تهسـتهك سـالدىم      

بىلمهي ئۆتكۈزۈپ سالغان بـۇ سـهۋەنلىكنى    –مهن تېخى سىنى بىلىپ «
ــۇنچه چۈ     ــېنىڭ ب ــويالپتىكهنمهن، س ــايدۇ دەپ ئ ــۆزى ئوڭش ــئ ــر پرەن دە بى

ــدىم» نېمىلىكىڭنــى ئهمــدى بىلــدىم  دە، ماشــىنىدىن يىغلىغــانچه  -دې
بۇنىڭغا بىر قاراپ قويۇڭ، بۇنىڭ بىلهن ھايـاتىڭىز  «: ئۇ. چۈشۈپ كهتتىم
ىســىنى تۇتــۇپ دېگىــنىچه قولىــدا بىــر ســىنئالغۇ لېنت» ۋەيــران بولىــدۇ

 بۇياققــا كېلىــپ، كــۆرۈپ«. دېــدىم زەردە بىــلهن» نــېمهڭ بــۇ؟«. تــۇراتتى
ئۇنىڭ بىـلهن بېرىـپ، قارىسـام، ئـۇ ئـارىمىزدا بولغـان       . دېدى» باقمامسىز

« ئۇنىڭغـا،  . ھارام ئىشنىڭ تولۇق ئېلىنغان سىنئالغۇ لېنتىسى ئىكهن
  . دېدىم» هي، پهسكهش، ئىپالس، نېمه قىلدىڭھ

ــۇ ــارلىق گهپ  «: ئــ ــتىمىزگه بــ ــڭ ئۈســ ــش   –بىزنىــ ــۆز، ئىــ  –ســ
ئورۇنالشــتۇرۇلغان كــامىرا  يھهرىكهتلهرنــى ســۈرەتكه ئالىــدىغان مهخپىــ 

بــۇ لېنتــا بۇنــدىن كېــيىن ســىزنى بويســۇندۇرۇپ . ئــارقىلىق تارتىلغــان
  . دېدى» تۇرىدىغان قۇرالىم بولىدۇ

يىغلىـدىم، قاقشـىدىم،   . بۇ پاجىئه ئائىلهم بىلهن چېتىشلىق ئىدى 
شۇنداق قىلىـپ، مهن ئۇنىـڭ   . بىراق ئۇ ناھايىتى چىڭ تۇردى. يالۋۇردۇم

ئـۇ مېنـى بىـر ئهردىـن يهنه بىـر ئهرگه سـېتىپ، پـۇل        . ىمئهسرىگه ئايالند
  ...تاپاتتى

ئۆيۈمدىكىلهر بۇنى . ھاياتىم بىر ھاالكهت پاتقىقىدا داۋاملىشىۋاتاتتى
ســىنئالغۇ لېنتىســى تارقىلىــپ، نهۋرە ئاكامنىــڭ قولىغــا  . بىلمهيتتــى

بـۇ شـهرمهندىچىلىك   . ئانـدىن دادام بىلىـپ قالـدى   . چۈشۈپ قالسا بولىدۇ
ــى شــهھرىمى ــۇر كهتت ــلهن ئائىلىمىزنىــڭ   . زگه پ ــۇ نۇمۇسســىزلىق بى ب
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. مهن جېنىمنـى قوغـداش ئۈچـۈن قېچىـپ كهتـتىم     . شهنىگه داغ چۈشتى
ــۇ رەســۋاچىلىقتىن قېچىــپ، باشــقا     ــلهن ھهمشــىرەمنىڭ ھهم ب دادام بى

ــانلىقىنى بىلــدىم   شــۇنىڭ . شــهھهرگه ھېجــرەت قىلىــپ كېتىــپ قالغ
بـۇ ئىـپالس، نـامهرد    . ياشـاۋەردىم بىلهن مهن پاھىشه ئايالالرنىڭ ئارىسىدا 

مېنى خۇددى تاناپقا باغالنغان ياغاچ قونچـاقنى ئويناتقانـدەك ساراسـىمگه    
ســـېلىۋەتتى، ۋە نۇرغـــۇن قىزالرنـــى بـــۇزۇپ، نۇرغـــۇن ئـــائىلهرنى ۋەيـــران 

  . بىر كۈنى ئۇنىڭدىن ئىنتىقام ئېلىش نېيىتىگه كهلدىم. قىلىۋەتتى

ــدى    ــپ كهل ــالهتته قايتى ــاتتىق مهس ھ ــۇ ق ــمهت  . ئ ــهتنى غهنى پۇرس
ئىنسـانالر ئۇنىـڭ شـهررىدىن    . بىلىپ، ئۇنىڭغا پىچاق تىقىپ ئۆلتـۈردۈم 

  .مهن ئۆلۇمگه اليىق بولدۇم. خاالس تاپتى

ئالالھ بىزگه كۇپـايه، ئـالالھ نـېمه    « : ئۇ. دادام دەرد ئىچىدە قازا قىپتۇ
» .، مهن سهندىن قىيامهت كۈنگىچه نهپـرەتلىنىمهن !دېگهن ياخشى ھامى

  !ھه –دېگهن ئېغىر ھاقارەت ىبۇ نېم. هرنى كۆپ تهكرارالپتۇنلدېگه
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  سهن نېمه بىلىسهن؟

يهنـى  (بىلمهيـدىغان نهرسـهڭگه ئهگهشـمه     :ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ
) بىلمىگهننى بىلدىم كۆرمىگهننى كۆردۈم ئاڭلىمىغاننى ئاڭلىدىم دېمه

نىـڭ  ) رىيهنـى سـهزگۈ ئهزالىـ   (قۇالق كۆز دىـل  ) ئىنسان قىيامهت كۈنى(
› ئىسرا‹( .سوراق قىلىنىدۇ -قىلمىشلىرى ئۈستىدە ھهقىقهتهن سوئال

  )ئايهت -36سۈرىسى، 

قىلىنغـان   رىـۋايهت دىن  )ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن(ئهبۇ ھۇرەيرە 
ئۇنىڭغــا ســاالم ۋە رەھمهتــلهر (بىــر ھهدىســته، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم 

خىرەت كـۈنىگه ئىشـىنىدىكهن،   كىمىكى ئـالالھ تائاالغـا ۋە ئـا   « :)بولسۇن
بۇخـارى ۋە مۇسـلىم   (. دېـگهن » خشى سۆز قىلسۇن، ياكى جىـم تۇرسـۇن  يا

  )رىۋايىتى

 دىـن  )ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر بولسـۇن (پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 
دەپ  »شىگه كۆپ سهۋەب بولىدىغىنى نېمه؟كىشىلهرنىڭ دوزاخقا كىرى«

يهنـى تىـل ۋە   (ئارىسـىدىكى ئهزا  قوش كالپۇك ۋە قـوش پـۇت   «سورالغاندا، 
  . ـ تىرمىزى رىۋايىتى »)ئهۋرەرت

پهيغهمــبهر  )ئــالالھ ئۇنىڭــدىن رازى بولســۇن  (مۇئــاز ئىبنــى جهبهل  
ــلهر بولســۇن (ئهلهيهىسســاالم  ــنهتكه  )ئۇنىڭغــا ســاالم ۋە رەھمهت دىــن جهن

كىرگۈزىدىغان، دوزاختىن يىراق قىلىدىغان ئهمهلنى سـورىغاندا، جانـابى   
ــ  ــۇلى ئهكــ ــدىن ۋە   رەســ ــىدىن، تۈۋرىكىــ ــنىڭ بېشــ ــا، ئىشــ رەم ئۇنىڭغــ

 مهن ســاڭا شــۇالرنىڭ«چوققىســىدىن خهۋەر بېرىــپ بولغانــدىن كېــيىن، 
شــۇنداق قىلســىال، «ئــۇ، . دەيــدۇ» ھهممىســىنىڭ ئــۇلىنى دەپ بېرەيمــۇ؟
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ــدۇ» ئالالھنىــڭ پهيغهمبىــرى ــا (پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم . دەي ئۇنىڭغ
ــۇن   ــلهر بولس ــاالم ۋە رەھمهت ــۇپ،   ئۆزىن )س ــى تۇت ــڭ تىلىن ــۇنى  «ى ــهن ب س

ۇ ھېسـاب بېرەمـدۇق،   بىز قىلغان سۆزلىرىمىزگىم«: ئۇ. دېدى» يىغقىن
ــا رەســۇلۇلالھ ــدە، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم  » ي ئۇنىڭغــا ســاالم ۋە (دېگهن

كىشـــىلهرنى دوزاخقـــا يـــۈزلىرىچه ! ۋاي نـــادانهي«): رەھمهتـــلهر بولســـۇن
دەپ » نىــڭ مهھســۇلىدۇرئۇالرنىــڭ تىللىرى يىقىتىۋاتقــان نهرســه پهقهت

  . تىرىۋايىتىرمىزى  –جاۋاب بهرگهن 

ــرىگه    ــۆزنىڭ خهتىـ ــا، سـ ــنىڭ چوڭلىقىغـ ــاراڭ، ئىشـ ــبهر ! قـ پهيغهمـ
 :مۇنــداق دېــگهن )ئۇنىڭغــا ســاالم ۋە رەھمهتــلهر بولســۇن(ئهلهيهىسســاالم 

ــىدىنمۇ     « ــڭ ئارىس ــلهن مهغرىپنى ــرىق بى ــايال مهش ــدە ئويالپ،ئويالنم بهن
» ۈپ كېتىدىغان بىر سۆزنى قىلىپ سـالىدۇ چوڭقۇر بولغان دوزاخقا چۈش

  . بىرلىككه كهلگهن ھهدىس -

تىلىنىـڭ بىـر    )ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسـۇن (بۇ ھهقته، ئهبۇ بهكىر 
بارىـدىغان يېـرىمگه    مانـا مۇشـۇ  «: ىنى تۇتۇپ تۇرۇپ مۇنـداق دېـگهن  تهرىپ

ــدۇ  ــپ بارى ــۈپىتى ‹(» ئېلى ــۈزۈكلهرنىڭ س ــهفۋە(› س ــگهن  )سىفهتۇسس دې
  )ئېلىندىكىتابتىن 

ــهلهف ــى   ①سـ ــى ياخشـ ــر كىشـ ــن بىـ ــڭ   –لهر دىـ ــان كۈنلىرىنىـ يامـ
  .ھهممىسىدە، ئۆزىدىن ھېساب ئېلىپ تۇرغانىكهن

ــۆز ھالىــدىن ســورالغانلىقىنى    بهزى ئىلىــم پىشــىۋالىرى چۈشــىدە ئ
مهن ئـۆزۈم  «: ردىن بىـرى مۇنـداق چـۈش كـۆرگهن    قهيىت قىلىشقان، بۇال

امغۇرغــا نــېمه نســانالر يئى‹ئېيتقــان ســۆزۈمنىڭ ئۈســتىدە تۇرغۇزۇلــۇپ، 
سـهن نـېمه بىلىسـهن؟    ‹ئاندىن . دېگۈدەكمىشمهن› !ھه –دېگهن مۇھتاج 

                                            
  ت  –دېگهن مهنىدە بولىدۇ » كىلهرىئىلگىر«، »ئۆتكهنكىلهر«دېگهن بۇ سۆزنىڭ ئهسلى مهنىسى، » سهلهف« ①
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دېـــگهن ســـادا › !هنپهئهتلىـــك نهرســـىنى مهن بىلىـــمهنبهنـــدىلىرىمگه م
 )ئهلجاۋابۇلكـافى (» يېتهرلىـك جـاۋاب  «بـۇ قىسسـه،    -» .ئاڭالنغۇدەكمىش

  .بېتىدىن ئېلىنغان -173دېگهن كىتابنىڭ 

مهن جامـــائهت «: ىـــۋايهت قىلىـــپ مۇنـــداق دەيـــدۇخالىـــد رەبىئـــى ر
كىشـىلهر ھهدەپ بىرسـىنى   . توپالنغان مهسجىدلهرنىڭ بىرسىدە ئىـدىم 

 –ئۇالرنى توسىۋىدىم، كىشىلهر غهيۋەتتىن توختىدى . غاجىغىلى تۇرۇپتۇ
يــۇ، يهنه باشــقا بىرســىنىڭ كهينىــدىن بىــر پهس گهپ قىلىشــقاندىن      

ئهممــا . گېــپىگه قايتىشــتى كېـيىن، ئانــدىن يهنه باشــتىكى كىشــىنىڭ 
شـۇ كـېچه چۈشـۈمدە،    . مهن، ئۇالرنىڭ بىر گېپىگه شېرىك بولۇپ قالـدىم 

قارا كهلـگهن بىـر كىشـى     –رويى قاپ  -بهستى ئېگىز، رەڭگى –ماڭا بوي 
ــۇرۇپ،   بىــر ت : مهن. دېگــۈدەكمىش» !يه«هخســه چوشــقا گۆشــى تهڭــلهپ ت

» رگىز يېمهيمهنچوشقا گۆشى يهمدىم، ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ئۇنى ھه«
ــۇ مېنــى قــاتتىق دۆشــكهلهپ،   ــتهر نهرســىنى  «دېســهم، ئ بۇنىڭــدىنمۇ بهت

ــدىڭغۇ ــقا  » ؟!يـــېگهن ئىـ ــانغىچه، چوشـ دەپ، تـــاكى مهن ئۇيقىـــدىن ئويغـ
  ...گۆشىنى ھهدەپ ئاغزىمغا تىقىۋاتقىدەك

ــۇز     ــهمكى، مهن ئوتت ــلهن قهس ــالالھ بى ــا   –ئ ــۈنگىچه ئاغزىمغ قىرىقك
. همى ۋە پۇرىقىنى سېزىپ تۇردۇمشنىڭ تگىياھ سالماي تۇرۇپمۇ، ئاشۇ گۆ

دېــگهن كىتابنىــڭ  )تهنبىهــۇل غــافىلىن(» غاپىلالرغــا ئاگاھالنــدۇرۇش«
  .) بېتىدىن ئېلىنغان -177

ئۇنىڭغـا سـاالم ۋە رەھمهتـلهر    (پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   بىر قېتىم 
ــاالڭتۆش ئســ« :ســاھابىلىرىغا )بولســۇن كهنلىكىنــى ىىلهر كىمنىــڭ ي

ياالڭتۆش دېگهن بىزنىـڭ ئىچىمىزدىكـى   «: گهندە، ئۇالردې» بىلهمسىلهر؟
ــى     ــوق كىش ــى ي ــوق، مېل ــۇلى ي ــكهن » پ ــاۋاب بېرىش ــبهر . دەپ ج پهيغهم
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يـاالڭتۆش دېـگهن   «: )ئۇنىڭغا ساالم ۋە رەھمهتلهر بولسۇن(ئهلهيهىسساالم 
ــارلىق    مېنىــڭ ئۈممىتىمــدىن قىيــامهت كــۈنى نامــاز، روزا ۋە زاكــات قات

ــگهن، ب   ــلهن كهل ــلهر بى ــىگه   ئهمهل ــان، بىرس ــىنى تىللىۋالغ ــراق، بىرس ى
بۆھتان چاپلىغان، بىرسـىنىڭ مېلىنـى نـاھهق يېۋالغـان، بىركىمنىـڭ      
قېنىنى تۆككهن ۋە بىرسىنى ئۇرىۋالغـان كىشـى بولـۇپ گۇناھلىرىنىـڭ     
قىساســى ئۈچــۈن ياخشــىلىقلىرىدىن ئۇنىڭغــا ئــازىراق، بۇنىڭغــا ئــازىراق 

، باشقىالرنىڭ گۇناھلىرى بېرىپ، ھهتتا ياخشىلىقلىرى تۈگهپ كهتكهندە
» بىـلهن دوزاخقـا تاشـالنغان كىشـىدۇر    ئۇنىڭغا ئارتىپ قويۇلغان، شۇنىڭ 

  . تىرىۋايىمۇسلىم  –. دېدى

ئوقۇبهتلىرىنىـڭ كـۆپ قىسـمى، شـۇ      –كىشىلهر دۇچار بولغان ئـازاب  
كىشىنىڭ ئالالھنىـڭ كىتابىـدىن، پهيغهمبىرىمىزنىـڭ سـۈننىتىدىن     

ســـالىه بهنـــدىلىرى يـــاكى تهقـــۋادار بىـــر نهرســـىنى يـــاكى ئالالھنىـــڭ 
  . ئهۋلىيالىرىنى مهسخىرە قىلغانلىقى ئۈچۈن ھهقلىق بولغاندۇر

 –تهرەپـته، نهپسـى    ①بۇسـرا «: قىلغان رىۋايهتئىبنى خهلكان مۇنداق 
ــا ســۇالمه ئىســىملىك بىــر     خاھىشــىغا بېرىلىــپ ئىــش قىلىــدىغان ئاب

ى هزىلهتلىـر ھهزىلكهش كىشى بولۇپ، ئۇ بىر قېتىم مىسۋاك ۋە ئۇنىـڭ پ 
ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ئۇ دېگهن كۆتكه «: توغرىسىدىكى پاراڭنى ئاڭالپ

دە، ئۇ مىسۋاكنى ئېلىپ، ئارقىسىغا بىـر سـۈركهپ    –دەيدۇ » !داۋا، كۆتكه
بۇ ئىـش بولـۇپ، توققـۇز ئايـدىن كېـيىن، ئۇنىـڭ قورسـىقى ۋە        . چىقارغان

  .ئارقا تهرەت يولى ئاغرىپ ۋايجىنى چىققىلى تۇرىدۇ

ۇن ئۆتمهي، ئۇ ھهزىلكهش تۆت پۇتلۇق، بېشـى بېلىقنىـڭ بېشـىغا    ئۇز
ئوخشــاش، تــۆت دانه غهلىــته مهگهن چىشــلىق، ئــۇزۇن قۇيرۇقلــۇق، تــۆت  

                                            
  ت  –سۇرىيهدىكى بىر شهھهرنىڭ ئىسمى  –بۇسرا  ①
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بارمــاقلىق، ئارقىســى توشــقاننىڭ مهقىــتىگه ئوخشــايدىغان چــوڭ تۇلــۇم 
ــۈچ قېــتىم   . چاشقانســىمان بىــر مهخلــۇق تۇغىــدۇ  ــۇ ھــايۋان ئ ــدىن ئ ئان

ۇ كىشىنىڭ قىزى شۇ ھامان بۇ مهخلۇقنىـڭ  دەھشهتلىك چىرقىرايدۇ، ئ
  . بېشىنى يهنجىپ تاشاليدۇ

. ئۇ ھهزىلكهش بۇ مهخلۇقنى تۇغۇپ، ئۈچىنچى كـۈنى ئۆلـۈپ كېتىـدۇ   
  .ئىكهندېگهن » ئۈچهيلىرىمنى ئۈزۈپ ئۆلتۈرىۋەتتىمۇشۇ ھايۋان «: ئۇ

شـۇ  «: كهسىر بۇ ھهقـته مۇنـداق دېـگهن    تهفسىرشۇناس ئالىم ئىبنى 
ۋە خهتىپلهرنىڭ بهزىسـى ئـۇ ھـايۋاننى ھايـات كـۆرگهن       جايدىكى جامائهت

ىكى توغرىسـىدا گۇۋاھلىـق   بهزىسى ئۇنى ئۆلگىنىدىن كېـيىن كـۆرگهنل  
  . »بېرىشكهن

 )ئهلبىــدايه ۋەننىهــايه(» باشــلىنىش ۋە ئاخىرلىشــىش«بــۇ قىسســه، 
  .بېتىدىن ئېلىنغان -263تۇم  -13دېگهن كىتابنىڭ 
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  دۈۋەت قهلىمىم يىڭىمدە

زۇرىـدا  ۇئىمام ئهھـمهد ئىبنـى ھهنبهلنىـڭ ھ    مۇخهللهد بهقىي ئىبنى
ھهدىس ئىلمى تهھسىل قىلىش ئۈچـۈن ئانـدولۇس تىـن باغـدادقا پىيـادە      

 –جهزىرىلهرنـــى كىزىـــپ، دەريـــا  –داۋانالردىـــن ئېشـــىپ، چـــۆل  –تـــاغ 
  . دېڭىزالردىن كىچىپ كهلگهن بولۇپ شۇ چاغدا ئۇ يىگىرمه ياش ئىدى

توغرىسىدىكى بىـر  » قۇرئان كهرىم « دا، ئۇ باغدادقا كېلهي دەپ قالغان
ــى، ئۇنىـــڭ    ــكهلچىلىك يهتكهنلىكـ ــمهدكه پېشـ ــام ئهھـ ــىتا، ئىمـ دەتاالشـ
ئوقۇتــۇش، دەرس بېرىشــتىن چهكلىنىــپ، ئــۆيىگه بهنــت قىلىنغــانلىق  

يـۇ،   –بهقىـي بـۇ شـۇم خهۋەردىـن قـاتتىق قايغۇرىـدۇ       . خهۋىرىنى ئاڭاليـدۇ 
قا ئورۇنلىشـىپ بولغانـدىن   ئـۇ باغـداد  . سهپىرىنى قهتئىي داۋامالشـتۇرىدۇ 

ــدۇ     ــوڭ مهســجىدكه بارى ــر چ ــدىكى بى ــۇ جاي ــيىن، ش ــام  . كې ــدىن ئىم ئان
ئىشـكنى ئىمـام   . ئهھمهدنىڭ ئۆيىنى ئىزدەپ تېپىپ، ئىشـىك چېكىـدۇ  

ــمهد  ــا،   ئهھ ــي ئۇنىڭغ ــدا، بهقى ــۆزى ئاچقان ــم تهلهپ  «ئ ــىزدىن ئىلى مهن س
دەپ » بۇ شـهھهرگه مۇسـاپىرمهن   )تالىب(قىلىپ كهلگهن بىر ئوقۇغۇچى 

  . ئۆزىنى تونۇشتۇرىدۇ

مهن «: دەپ سورىغاندا، ئۇ» سهن قهيهردىن؟«: ئىمام ئهھمهد ئۇنىڭدىن
ئىمام ئهھمهد . بېرىدۇدەپ جاۋاب » مهغرىپنىڭ شهرقىدىن، ئاندولوستىن

ھهقىــقهتهن يىــراقتىن كهپســهن، ســاڭا يــاردەم قىلىشــنى      «: ئۇنىڭغــا
ئهھــۋالىنى دەپ » هنخــااليمهن، ئهممــا، مهن ئۆيۈمــدە نهزەربهنــد ئاســتىدىم

ــهندۈرىدۇ ــداد  «: بهقىـــي. چۈشـ ــاپىر، مېنـــى باغـ ــهھهرگه مۇسـ ــۇ شـ مهن بـ
ئهگهر قوبــۇل كۆرســىڭىز، مهن ھهر كــۈنى . ئهھلىــدىن ھــېكىم تونۇمايــدۇ
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بىــر دېــۋانه تۇرقىــدا كېلىــپ، ســهدىقه ســوراي، شــۇ چاغــدا ســىز ئىشــكنى  
ن الغانـدى دەپ تۇرىۋ» بىر ھهدىس بولسـىمۇ سـۆزلهپ بېرىـڭ    ئېچىپ، ماڭا

بولىـدۇ، ئهممـا بىـر شـهرت، سـهن باشـقا ھهدس       «: كېيىن، ئىمام ئهھـمهد 
  . دەپ ماقۇللۇق ئالىدۇ» مۇددەرىسلىرىنىڭ دەرىسىگه قاتناشمايسهن

  : بهقىي شۇ چاغدىكى ئهھۋالىنى مۇنداق بايان قىلىدۇ

قهلهملىرىمنــى   –قولۇمــدا ھاســا، ئۇچامــدا يىرتىــق چاپــان، قهغهز     
» !، ئـالالھ سـىلهرگه يـاردەم قىلىـدۇ    ىڭـالر ياردەم قىل«: يېڭىمگه تىقىپ

ئۈنۈمنى ئاڭلىغان ئىمام ئهھمهد . دەپ توۋلىغىنىمچه يېتىپ كېلهتتىم
 –دە، دەرۋازىسـىنى تاقـاپ، ماڭـا ئىككـى      –چىقىپ، ئىشـىكىنى ئاچـاتتى   
شۇنداق قىلىپ يۈرۈپ، ئۈچ يۈزدەك ھهدىس . ئۈچ ھهدىس سۆزلهپ بېرەتتى

ئىمــام ئهھمهدنىــڭ قىيىنچىلىقىنــى  كېــيىن، ئــالالھ تائــاال. توپلىــدىم
ئۇنىڭ ئوقۇتۇش ۋە مهسجىدلهردە مۇددەرىسـلىك قىلىشـىغا   . كۆتۈرىۋەتتى

شــۇنداق كۈنلهرنىــڭ بېرىــدە، مهن ئۇنىــڭ قېشــىغا . رۇخســهت قىلىنــدى
، ①بـۇ تالىـپ  «: ۇن بېرىـپ، شـاگىرتلىرىغا  كهلسهم، ئۇ ماڭا قېشىدىن ئـور 

دىكى قىسســـىنى دەپ ئــارىمىز » جىســمىغا اليىــق تالىــپ     –ئىســمى  
  . سۆزلهپ بېرەتتى

ــى       ــمهد مېن ــام ئهھ ــتاز ئىم ــدا، ئۇس ــپ قالغان ــتىم مهن ئاغرى ــر قې بى
شــاگىرتلىرىنىڭ قوللىرىــدا . شــاگىرتلىرى بىــلهن يــوقالپ كهپــتىكهن 

  .سۆزلىرىنى خاتىرلهيتتى –قهلهم، ئۇنىڭ گهپ 

ئهبــۇ مۇســا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، پهيغهمــبهر 
مهن ئــالالھ تهئــاال تهرىپىــدىن ئېلىــپ «: االم مۇنــداق دېــگهنئهلهيهىسســ

كهلــگهن ھىــدايهت ۋە شــهرىئهت ئىلمــى زېمىنغــا ياغقــان مــول يامغۇرغــا  
                                            

  ت  –ئىلىم تهلهپ قىلغۇچى  –تالىپ  ①
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ــايدۇ ــىڭدۈرۈپ،     . ئوخش ــۆزىگه س ــامغۇرنى ئ ــۇپ، ي ــۇنبهت بول بهزى يهرلهر م
بهزى يهرلهر . چـۆپلهرنى ئۈنـدۈرۈپ بېرىـدۇ   -ئۆسۈملۈكلهرنى ۋە نۇرغۇن ئوت

. ۇ سىڭمهس تېتىر بولۇپ، ئۈسـتىدە سـۇ لهيـلهپ تۇرىـدۇ    گىيا ئۈنمهس، س
ــدۇ     ــىلهرنى مهنپهئهتلهندۈرى ــدىن كىش ــاال ئۇنىڭ ــالالھ تهئ ــۇ ســۇدىن  . ئ ش

ــدۇ  ــىلهر ئىچىـ ــى   . كىشـ ــۇالغلىرىنى ۋە زىرائهتلىرىنـ ــلهن ئـ ــڭ بىـ ئۇنىـ
يهنه بىر قىسىم تـۈزلهڭ، شـور يهرلهر بولـۇپ، ئۈسـتىدە سـۇمۇ      . سۇغىرىدۇ
ئهنه شـۇ يۇقىرىـدىكىلهر ئـالالھ تهئاالنىـڭ     . گىيـاھمۇ ئۈنمهيـدۇ  . تۇرمايدۇ

دىنىنى چۈشىنىپ، مهن ئالالھ تهئاال تهرىپىدىن كهلتۈرگهن تهلىماتتىن 
پايـــدىلىنىپ، ئـــۇنى ئـــۆگهنگهن ۋە ئـــۆگهتكهن كىشـــىنىڭ مىســـالىدۇر، 
ــا باقمىغـــان ۋە مهن ئـــالالھ تهئـــاال    تهكهببۇرلـــۇق قىلىـــپ ئـــۇ تهلىماتقـ

ــگهن ھىــدايهتنى  ــۇل قىلمىغــان ئادەمنىــڭ   تهرىپىــدىن ئېلىــپ كهل قوب
  ».رمىسالىدۇ

   .بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ––        
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  بۇ نېمه پۇراق؟

ســـۇاليمان تهيمـــى نهئىـــمه ئهتتـــارى دېـــگهن ئايالنىـــڭ مۇنـــداق       
  :قىلىدۇ رىۋايهتدېگهنلىكىنى 

ئايالىغــا مۇســۇلمانالرنىڭ  )ئــالالھ ئۇنىڭــدىن رازى بولســۇن(ئــۆمهر « 
مهن بىر قېـتىم ئۇنىڭـدىن ئهتىـرە    . ا سېتىشقا بېرىدۇئهتىرىدىن ئۇنىڭغ

ئالغان ئىدىم، ئۇ ئهتىرنى تهڭشىگىچه ئهتىر شىشىشىنىڭ ئاغزى سۇنۇپ 
ــا بىـــر نهچـــچه تـــامچه تېمىمىـــپ    كېتىـــپ، ئهتىـــردىن ئۇنىـــڭ قولىغـ

ئـالالھ  (ئۆمهر . ئۇ ئهتىر يۇقى قۇلىنى ياغلىقىغا سۈركىۋەتتى. كېتىۋىدى
. دەپ سـورىدى › بۇ نـېمه پـۇراق  ‹ىپ قېلىپ، كىر )ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن

الرنىڭ سـىز مۇسـۇلمان  ‹: ئايالى ئۇنىڭغـا بولغـان ئىشـنى ئېيتىۋىـدى، ئـۇ     
دە، ئۇنىــڭ يــاغلىقىنى بېشــىدىن  –دېــدە › ئهتىرىــدىن ســۈركىۋالدىڭىز؟

يۇلۇپ ئېلىپ، بىـر كـوزا سـۇ ئېلىـپ كېلىـپ، ياغلىققـا قۇيـۇپ، ئانـدىن         
قتا پۇراق قالمىغۇچه پـۇراپ بېقىـپ،   ياغلىقنى توپىغا مىلهپ، تاكى ياغلى

  .قايتا يۇدى –قايتا 

شۇ ئىش بولۇپ ئۆتكهنـدىن كېـيىن، مهن ئۇنىـڭ ئايالىنىـڭ يېنىغـا      
ئهتىرنى جىڭلىغۇچه . يهنه بىر قېتىم ئهتىر سېتىۋېلىش ئۈچۈن كهلدىم

بارمىقىغـا يۇقـۇپ قالغـان ئهتىرنـى بــارمىقىنى بىـر كوزىغـا چىـالپ، بىــر        
ــۈرۈپ چ  ــۇالپ ي ــا ب ــۋەتتىتوپىغ ــۆمهر  . ىقىرى ــۇ ئ ــدىن رازى  (ب ــالالھ ئۇنىڭ ئ

نىڭ تهقـۋالىقتىكى زىللىقـى، باشـقىالرنىڭمۇ شـۇنداق قىلىـپ       )بولسۇن
ــدۈر ــلىقى ئۈچۈنـ ــى   . سالماسـ ــۇ ئهتىرنـ ــدى، ئـ ــا ئىـ ــدا بولمىسـ ئىـــش ئۇنـ

ــۇپال    ــاغلىقنى يۇي ــدىكىن، ي ــايتۇرۇپ بهرگىلــى بولمىغان مۇســۇلمانالرغا ق
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ــوالتتى  ــان ب ــدى قىلغ ــۇ ب . بول ــېكىن، ئ ــدىن  ل اشــقىالرنىڭ ئىشــتا ھهددى
ــامچه ئهتىــر يۇقىــدىنمۇ     ــلهپ، نهچــچه ت ئېشــىپ كېتىشــىدىن ھهزەر ئهي

  . پايدىالنغىلى قويماي ئايالىنى قاتتىق توسقان ئىدى

 – 109توم  – 2دېگهن كىتابنىڭ  )ئهلئهخياھ(» ھاياتالر«بۇ قىسسه  
  .بېتىدىن ئېلىنغان
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  بۇ ئايالنىڭ كهينىگه چۈشكىن

  :قىلىغان رىۋايهتڭ ئوغلى ئابدۇلالھ مۇنداق ئىمام ئهھمهدنى

. ئىشـىك چېكىلىـدى  . بىر كـۈنى ئۆيـدە دادام ئىككىمىـز بـار ئىـدۇق     
ڭا ئابدۇلالھنىڭ دادىسىدىن ما«: ئۇ ئايال ماڭا. قارىسام، بىر ئايال ئىكهن
دادامدىن ئىزىن سورىسـام، ئـۇنى ئـۆيگه    . دېدى» ئىجازەت سورغىن، ئوغلۇم

  . ىتهكلىپ قىلىشىمنى ئېيتت

  :سائهتتىن كېيىن، دادامغا دېدى –ئايال كىرىپ، ساالم 

، مهن كېچىلىـرى يىـپ ئىگىرىـدىغان     ①ئى، ئابـدۇلالھنىڭ دادىسـى  «
بهزىدە، جىن چىـرىغىم ئۆچـۈپ قالسـا، ئايدىڭـدا يىـپ      . بىر چاقىچى ئايال

شــۇنى بىلىمهكچىــدىم، ئىگىــرگهن يىپلىرىمنــى ســاتقاندا، . ئىگىــرىمهن
ىڭدا ئىگىرگىنىم ياكى چىراغـدا ئىگىرگىنىمنـى   خېرىدارغا چوقۇم ئايد

  »ئهسكهرتىشىم كېرەكمۇ؟

ئهگهر يىپلىرىڭىزنىــڭ ســۈپىتىدە پهرىــق چىقىــپ  «: دادام ئۇنىڭغــا
  . بهردى ②دەپ پهتىۋا» قالغان بولسا، خېرىدارغا ئهسكهرتىشىڭىز زۆرۈر

                                            
ادىتى بولــۇپ، بــۇ ئــادەتته، ئىســىم  دەپ ئاتىلىــدىغان بىــر خىــل ئىســىم ئىشــلىتىش ئــ » نيهۇكــ«ئهرەبــلهردە  ①

مهسـىلهن، ئهبـۇ بهكىـر    . ته قىلىـپ، پاالنىنىـڭ دادىسـى دەپ چاقىرىلىـدۇ    ىئىگىسى ئوغلىنىڭ ئىسمىنى ۋاسـ 
ــى ( ــڭ دادىس ــىم، )بهكىرنى ــى ( ، ئهبۇلقاس ــىمنىڭ دادىس ــڭ ك (، )قاس ــۇ پهيغهمبىزنى ــىم   نۇب ــۇپ، قاس ــى بول يهس

شـۇ سـهۋەب   . سـقان نى باشـقىالرنىڭ ئىشلىتىشـىدىن تو  يهنۇپهيغهمبىرىمىـز بـۇ كـ   . لى بولغـان ئىسىملىك ئوغ
  ت  –نيه ئىشلىتىلمهيدۇ ۇئهرەبلهردە، بۇ ك

دىكـى قىلىشـقا بولىـدىغان يـاكى بولمايـدىغان ئىشـالر توغرىسـىكى        ) قـانۇنى ( ئىسـالم شـهرىئىتى   » پهتىۋا«  ②
  ت  –ھۆكۈمنى كۆرسىتىدۇ 
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كېســهلنىڭ ئــاغرىقتىن ئېڭىرشــى   «: ئايــال ئانــدىن يهنه ســورىدى  
  »نامدۇ؟ھېسابلى ①شىكايهت

مهن ئۇنىڭ شىكايهت بولماسلىقىنى، ئالالھ تائاالغا قىلىنغان «دادام، 
  .دەپ جاۋاب بهردى» .ھال ئېيتىش بولۇشنى ئۈمىت قىلىمهن

: دادام ماڭـا . ئاندىن ئۇ دادام بىلهن خوشلىشـىپ چىقىـپ كىتىۋىـدى   
ئوغلــۇم، مهن بــۇ ئايالغــا ئوخشــاش مهســىلىگه ئىــنچىكه قــاراپ، بۇنــداق «

سهن بۇ ئايالنىڭ . غان ئىنساننى ئۇچرىتىپ باقمىغان ئىدىمسورى سوئال
» كهينىگه چۈشۈپ، ئۇنىڭ قهيهرگه كىرىدىغانلىقىنى كۈزىتىـپ بـاققىن  

  . دېدى

ئۇ بهشىر ئىبنى ھارىسنىڭ ئۆيىگه كىرىـپ  . مهن ئۇنىڭغا ئهگهشتىم
ــۇ ئايـــال ئۇنىـــڭ ھهمشىرىســـى ئىـــكهن . كهتتـــى ــۋالنى . ئـ ــا ئهھـ دادامغـ

ــۇ  ــدىم، ئـ ــىردەكلهرنىڭال   را«: ئېيتىۋىـ ــال پهقهت بهشـ ــداق ئايـ ــت، بۇنـ سـ
  . دېدى» قېرىندىشى بولىدۇ

 )تهبىقاتۇلههنـابىله (» ھهنبهلىلهر مهزھىپـى ئۆلىمـالىرى  «بۇ قىسسه 
  .بېتىدىن ئېلىنغان – 427دېگهن كىتابنىڭ 

                                            
  ت  –نارازىلىق بايانى  –شىكايهت   ①
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  لهر تهلپۈندىىكىش

 )ئالالھ ئۇنىڭغا رەھمهت قىلسـۇن (ئبىراھىمنڭ ئانىسى ھاسىمىييه 
  . ئايال ئىدى )توغرا يول تۇتقان(بادەتكار بىر سالىهه دىكى ئى ①بهسرە

رۇمالر مۇسۇلمانالر پورتدىن بىرىگه ھوجۇم قىلىغان يىلى، كىشـىلهر  
ســالىه كىشــى . ئــالالھ يولىــدىكى جىهــاد ئۈچــۈن ئاتلىنىــپ كېتىشــتى 

تهبلىغ ۋە خـۇتبه سـۆزلهپ،    –خهلق ئارىسىدا ۋەز  زەيدئابدۇلۋاھىد ئىبنى 
بــۇ تهبلىغنــى ئاڭالۋاتقــانالر . ئىلهامالنــدۇرىۋاتاتتىكىشــىلهرنى جىهادقــا 

 زەيـد ئابدۇلۋاھىـد ئىبنـى   . ئىچىدە، ئىبراھىمنىـڭ ئانىسـىمۇ بـار ئىـدى    
ــپ،      ــۆزلهپ كېلى ــۇزۇن س ــايىتى ئ ــۇرۇپ ناھ ــا قىزىقت ــااليىقنى جىهادق خ

ئاغزىغـا   –جامالىنى ئـاغزى   –ئهين لهرنىڭ ھۆسن  -جهننهتتكى ھۆرۈل 
پهتلهرنى ئاڭلىغانلىكى قـۇالق ئىگىسـىنىڭ   بۇ سۈ. تهگمهي تهرىپلهيتتى

ــدايتتى  ــى تاقىلـ ــنهتكه نهپسـ ــېغىناتتى. جهنـ ــى سـ ــبلهر . جهننهتنـ قهلىـ
  .ئهينلهرگه تهلپۈندى –ساھىبجامال ھۆرۈل 

ئىبراھىمنىــڭ ئانىســى كىشــىلهر توپىــدىن تــۇرۇپ، ئابــدۇل ۋاھىــدقا 
  :ئېيتتى

ــى      ــۇم ئىبراھىمنـ ــڭ ئوغلـ ــىز مېنىـ ــى، سـ ــدنىڭ دادىسـ ھهي، ئۇبهيـ
ــ ــڭ ھهر   بىلهمسـ ــرە ئهھلنىـ ــا بهسـ ــڭ ئوغلۇمغـ ــۇرت  –ىز؟ مېنىـ ھهر يـ

ــقان  ــا . چـــوڭلىرى قىزلىرىنـــى چېتىـــپ قويۇشـ مهن ئوغلـــۇمنى ئۇالرغـ
ئـالالھ تائـاال بىـلهن قهسـهمكى، سـىز سـۈپهتلهپ       . بېرىشكه چىـدىمايمهن 

                                            
  ت –ى بىر شهھهرنىڭ ئىسىمى ئېراقتىك –بهسرە  ①
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مهن ئوغلـۇم  . ئهيىنلهر مېنىـڭ ئهقلىمنـى الل قىلـدى    –بهرگهن ھۆرۈل 
ئۇ . هرىلهرنىڭ خوتۇن بولىشىغا رازىمهنپ –ئىبراھىمغا ئهنه شۇنداق ھۆر 

ــا ســىز بىــلهن بىلــله چىقىــدۇ   ــۇ جىهادق ــۆز يولىــدىكى  . ب ــاال ئ ــالالھ تائ ئ
ئـۇ چاغـدا   . شېهىتلىك بىـلهن ئـۇنى رىزىقالنـدۇرۇپ قالسـا ئهجهب ئهمهس    
سـىز ئـۇ   . ئوغلۇم دادىسى ئىككىمىزگه قىيامهت كۈنى شاپائهتچى بوالتتى

ئــون مىــڭ دىنــار ئېلىــپ، ئــۇالرنى پهرىلهرنىــڭ مېهىــر ھهققىــگه  –ھــۆر 
  ئوغلۇمنىڭ ئهمىرىگه ئېلىپ بېرەلهسىزمۇ؟ 

ئهگهر شـۇنداق بولىـدىغان بولسـا،    «: زەيد ئۇنىڭغـا ئابدۇلۋاھىد ئىبنى 
سىز، ئىرىڭىز ۋە ئوغلىڭىز ناھايىتى كاتتـا ئۇتـۇق قازانغـان بولىسـىلهر،     

  . دېدى

 ئـــوغلى كىشـــىلهر ئارىســـىدىن،. ىـــدىئانىســـى ئىبراھىمنـــى چاقىر
ئانىســـى . چىقىـــپ كهلـــدىدەپ » ئىتـــائىتىڭىزدىمهن، ئـــى، ئانىجـــان«

ــدىن ــدىكى شــېهتىلىككه    «: ئۇنىڭ ــالالھ يولى ــولىنى تاشــالپ، ئ ــاھ ي گۇن
» ىمـۇ سـهن؟  پهرىلهرىنى ئهمرىڭگه ئېلىشقا راز –بېلىڭنى باغالپ، بۇ ھۆر 

ــورىدى ــت. دەپ س ــلهن قه «: يىگى ــالالھ بى ــمهن،   ئ ــامهن رازى ــهمكى، تام س
  .پادە بىلدۈردىدەپ ئى» ئانىجان

ئى، ئالالھ مهن سـېنى گـۇۋاھ قىلىمهنكـى، بـۇ ئوغلۇمنىـڭ      «: ئانىسى
پهرىنـى   –گۇناھنى تاشالپ، سېنىڭ يولۇڭغا جېنىنى ئاتىشـىغا بـۇ ھـۆر    

ــدىم ــن . نىكاھلىــ ــۇل ئهيلىگىــ ــدىن قوبــ ــۇنى مېنىڭــ ــم . ئــ ئهي رەھىــ
دېدى ۋە ئون مىـڭ دىنـار ئېلىـپ    » !قىلغۇچىالرنىڭ رەھىم قىلغۇچىسى

هـرى،  ئهيىننىڭ مې –ئى، ئابدۇلالھنىڭ دادىسى بۇ پۇل ھۆرۈل «كېلىپ، 
دەپ ئـۇنى ئـالالھ يولىـدىكى مـۇقهددەس     » ئۇنى جىهادقا خىراجهت قىلىڭ

  . گه ئاتىدى )غازات(جهڭ 
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ئۇ قايتىپ بېرىپ، ئوغلى ئبىراھىم ئۈچۈن ئېسىل ئاتتىن بىرنـى ۋە  
» تهۋبه« غـازاتچى قوشـۇن جانـابى ئالالھنىـڭ    . ياراق سـېتىۋالدى  –قورال 

ــى  ــدىكى -111سۈرىسـ ــۇئمىنلهردىن   « ئايىتىـ ــالالھ مـ ــىزكى ئـ شۈبهسـ
. ئۇالرنىڭ جانلىرىنى مـاللىرىنى ئۇالرغـا جهننهتنـى بېرىـپ سـېتىۋالدى     

ــپ    ــۇرۇش قىلىـ ــدا ئـ ــالالھ يولىـ ــۇالر ئـ ــمهنلهرنى(ئـ ــدۇ ۋە ) دۈشـ ئۆلتۈرىـ
) يهنـى دۈشـمهنلهر بىـلهن جىهـاد قىلىـپ شـېهىت بولىـدۇ       (ئۆلتۈرۈلىدۇ 

ــاد قىلغ( ــش  جىه ــى ۋەدە قىلى ــا جهننهتن ــدا ۋە  ) ۇچىالرغ ــا ئىنجىل تهۋراتت
ــدا زىكــرى قىلىنغــان   راســىت ۋەدىســدۇر ۋەدىســىگه  ) ئالالھنىــڭ(قۇرئان

ــار   ــم ب ــۇچى كى ــا قىلغ ــالالھتىنمۇ بهك ۋاپ ــادار  ( ئ ــالالھتىنمۇ ۋاپ ــى ئ يهن
قىلغـــان بـــۇ ســـوداڭالردىن خۇشـــال بولـــۇڭالر بـــۇ زور      ) ئهھهدى يـــوق

  . ۆزلىرىنى جاراڭلىتىپ ئۇرۇشقا ئاتالندىسدېگهن  ».مۇۋەپپهقىيهتتۇر

ئىبراھىمنىڭ ئانىسى ئۇنى ئۇزىتىدىغان چاغدا، ئۇنىڭغـا كېپهنلىـك   
ــپ، ئۇنىڭغــا  ــاالم، دۈشــمهن بىــلهن  «: ۋە مىيىــت ئهتىــرى بېرى جېــنىم ب

ئۇچرىشىدىغان چاغدا، بـۇ كېپهنلىـك بىـلهن كېـپهنلهنگىن، بـۇ مىيىـت       
ۆز يولىـدا غهيرەتسـىز ھالـدا    ئالالھنىڭ سېنى ئـ . ئهتىرىنى سۈرتىۋالغىن

ــله  ــۆرۈپ قېلىشــىدىن ھهزەر ئهي ــدى» !ك ــا بېســىپ،   -دې ــۇنى باغرىغ دە، ئ
ئالالھ تائـاال بىزنـى قىيـامهت كـۈنى     «: پىشانىسىگه سۆيۈپ تۇرپ ئېيتتى

  »!ئۆزىنىڭ ئالدىدا ئۇچراشتۇرغاي

بىز دۈشمهنگه يۈزلهنگهن چاغدا، ئىبراھىم : ئابدۇلۋاھىد مۇنداق دەيدۇ
ــدىنقى ســ  ــدى ئال ــازىر بول ــدىن   . هپته ھ ــۇن دۈشــمهننى ئۆلتۈرگهن ــۇ نۇرغ ئ

  . كېيىن، ئۇالر توپلىشىپ كېلىپ ئۇنى ئۆلتۈرىۋەتتى

غازات ئاخىرلىشىپ، ئۇرۇش غهنىمهتلىـرى بىـلهن بهسـرەگه قايتقـان     
ئۇالرنىــڭ ئارىســىدا . چېغىمىــزدا خــااليىق بىزنــى كۈتــۈۋالغىلى چىقتــى 
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ئـى، ئۇبهيـدنىڭ   «: كـۆرۈپ  ئـۇ مېنـى  . ئىبراھىمنىڭ ئانىسىمۇ بار ئىكهن
دادىســـى، ھهدىـــيهم قوبــــۇل قىلىنىـــپ، ماڭــــا خـــۇش خهۋەر ئېلىــــپ     
ــرىم      ــۈمنى يې ــپ، كۆڭل ــايتۇرۇپ بېرى ــا ق ــۇنى ماڭ ــاكى، ئ ــدىڭىزمۇ، ي كهل

  . دەپ سورىدى» قىالمسىز؟

 شۈبهىسـىزكى، ئـالالھ  . ھهدىيىڭىز قوبـۇل قىلىنـدى  «: مهن ئۇنىڭغا
  . دېدىم» بىرگه ھاياتتۇر لهر بىلهنتخالىسا، ئوغلىڭىز ئىبراھىم شېهى

ئۈچـۈن   شۇ ھامان ئالالھقـا شـۈكۈر سهجدىسـى   ئىبراھىمنىڭ ئانىسى 
ــدى   ــداق دېـ ــۇپ مۇنـ ــاش قويـ ــدۇ  «: بـ ــى ھهمـ ــدىن   –جىمـ ــانا مېنىڭـ سـ

ــگهن  ــۇل ئهيلى ــانلىقىمنى قوب ــا   . قۇرب ــان ئالالھق ــائۈمۈد قىلمىغ مېنــى ن
  »خاستۇر

ىڭ ئـى، ئوبهيـدن  «: ئهتىسى ئۇ مهسجىد كىرىـپ، قېشـىمغا كهلـدى ۋە   
  . دېدى» !بېشارەتخۇش ! دادىسى، خۇش خهۋەر

» اتقان ئوخشـىمامدۇ؟ ياخشىلىق تېخىچه داۋاملىشىۋ«: مهن ئۇنىڭغا
تۈنۈگـۈن كـېچه چۈشـۈمدە ئوغلـۇمنى ناھـايىتى چىرايلىـق       «: دېسهم، ئـۇ 

ــر مهرۋايـــت    ــتىدا، بىـ ــىل گۈمبهزنىـــڭ ئاسـ ــدە، يېشـ باغچىنىـــڭ ئىچىـ
دا كۆرۈپتىمىشــمهن، ئــۇ كارۋاتنىـڭ ئۈســتىدە، بېشــىغا تــاج كهيــگهن ھالــ 

خۇش بېشارەت بولسۇنكى، مېهىر ھهققى قوبۇل قىلىندى، كـېلىن  ‹ماڭا، 
  . دېگهنلهرنى يهتكۈزدى›» !يىگىتنىڭكىگه كۆچۈرۈلدى
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  ئهجهل ئاچقۇچى

گۈزەل شهھهر كـېچه جىمجىتلىقىغـا چـۆككهن، ياتقـان دادا ئۆرۈلـۈپ،      
ــيىن،    ــهزگهندىن كېــ ــاقلىقىنى ســ ــڭ ھهم ئويغــ ــېخىچه«ئايالىنىــ  تــ

  . دەپ سورايدۇ» ئۇخلىماپسهنغۇ؟

ئهممـــا تـــېخىچه . ئـــوغلىمىز يىگىـــرمه ئـــالتىگه كىرىـــپ قالـــدى«
دەپ جـاۋاب بېرىـدۇ،   » شـۇنىڭ غېمـى كالالمغـا كىرىۋالـدى    . ئۆيلىمىدۇق

دەپ » ا ئۇنىـڭ بىـلهن ئهتىـال سۆزلىشـىمهن    ئهنسـىرىمه، بـۇ توغرىـد   «. ئانا
  .ئايالىنى تىنچالندۇردى، دادا

غا ئولتۇرغاندا، ئهرەب ئهدەبىياتىدا دوكتۇرلۇقنى دادىسى ئهتىسى ناشتى
پۈتتۈرگهن ئوغلىغا، ئۇنىڭ نهۋرە سىڭلىسى بىلهن بولىدىغان توي ئىشـى  
  . توغرىسىدا ئېغىز ئېچىۋىدى، ئوغۇل ئارتۇق گهپ قىلمايال ماقۇل بولدى

 –لىــك ئهر بهختبىــرلهپ ئۆتــۈپ، تويمــۇ تــۈگهپ، ئــۇالر  –كــۈنلهر بىــر 
ئــالالھ تائــاال ئۇالرغــا ئــالته ئوغــۇلنى رىزىــق  . الــدىخوتــۇنالردىن بولــۇپ ق

ــالى ۋە    . قىلىــپ بهردى ــايتىش، ئاي ــۆيگه ق ــرىش، ئ ــزمهتكه بې ئهرنىــڭ خى
  . باللىرىنى ئېلىپ دېڭىز ساھىلىغا ئاپىرىشتىن باشقا ئىشى يوق ئىدى

ىڭ پهيزىنى سۈرىۋاتقان كۈنلهرنىڭ بېرىدە، شهيتان بهختئۇ ئائىلىۋى 
تۆكـۈس ۋەيـران    –ئـۇ بهختلىـك ئـائىلىنى تهل    ۋە ئۇنىڭ چومـاقچىلىرى  

  . قىلمىغۇچه بولدى قىلمىدى
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ــپ،        ــپ كېلى ــهھهردىن يۆتكىلى ــقا ش ــدە، باش ــۈنى ئهتىگهن ــر ك ــۇ بى ئ
ئۇالرنىڭ ئىدارىسىغا يېڭىدىن خىزمهتكه چۈشكهن بىرسىنى كۆرۈپ بىر 

  . ئاز ئهجهبلهندى

دېســىال كــۈلكه چاقچــاقنى كــۆپ  » ھه«ئــۇ يېڭــى خىزمهتدىشــىنىڭ 
ــد ــهزدى قىلى ــدى   –ىغانلىقىنى س ــانچه پهرۋا قىلىــپ كهتمى ــۇ، ئ ــر . ي بى

ھهپتىدىن كېيىن، ئۇ خىزمهتدىشى ئىدارىدىكى ھهممهيلهننى كهچلىـك  
تاماقتىن كېـيىن، مېهمانالرنىـڭ   . تاماققا ئۆز ئۆيىگه مېهمانغا چاقىردى

ئۆيـدە قېلىـپ قالغانالرنىـڭ    . كۆپى ئـۇزاپ، بىـر قىسـمى قېلىـپ قالـدى     
  . گه يات كىشىلهر ئىدىھهممىسى بۇ شهھهر

ــلهپته ئۇالرنىـــڭ ئىـــش   ــۇ دەسـ ــقهت   –ئـ ــانچه دېقـ ــرىگه ئـ ھهرىكهتلىـ
قىلمىغان بولسىمۇ، ئۇالرنىڭ ئاق خالتىدىن كۇكۇنسىمان بىر مـاددىنى  

: ، ئۇالردىن ئهجهبلىنىپ سـورىدى چىقىرىپ، ئۇنى سۈمۈرۈشكه باشلىغاندا
  »بۇ نېمه؟«

خىــروئىن دېــگهن «: ۇنىڭغــا پــوچىالرچه جــاۋاب بهردىخىزمهتدىشــى ئ
بۇ جاۋاب ئۇنىڭغا خۇددى قۇرۇق ئاسماندا چاقمـاق چاققانـدەك   » !نوچى شۇ
ئهممـا ئۇنىـڭ خىزمهتدېشـى    . دېـدى » !ئۇ دېگهن بىر قاتىل«دە،  -تۇيۇلدى

ھهي، شــاكىچىك، ئــۇ ســاڭا ئوخشــاش    «: مهســخىرلىك كۈلــۈپ تــۇرۇپ  
  .دېدى» ئاجىزالر ئۈچۈن قاتىل

دەل . ىـڭ ئوغىسـىنى قاينـاتتى   خىزمهتدىشىنىڭ ئاخىرىقى سۆزى ئۇن
دە، ئــۇنى دەيــدەيگه سېلىشــقا  –شــۇ چاغــدا، شــهيتان مهيــدانغا ســهكرىدى 

ئـاله،  . قارا، ئـۇ سـېنى زاڭلىـق ئېتىـپ، شـاكىچىك دەۋاتىـدۇ      «: باشلىدى
ــڭ ھهق    ــا ئۆزۈڭنى ــپ، ئۇنىڭغ ــر چىكى ــهنمۇ بى ــى  س ــى ئهركهكلىكىڭن ىق

  »!كۆرسىتىپ قوي
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ۋە بىر خالتا خىروئىننى ئاچ ئۇ دىلغۇلىلىق ئىچىدە قولىنى ئۇزاتتى 
ئانــدىن ئــۇ چوڭقــۇر بىــر مۇڭغــا چۈمــۈپ  . كــۆزلهرچه چىكىشــكه چۈشــتى

  . كهتتى

. سائهت سىتىرىلكىسى چۈشتىن بـۇرۇن ئـوننى كۆرسـىتىپ تـۇراتتى    
ئۇنىڭ ئايالى ھېچقاچان سىرتتا قونۇپ قالمايدىغان ئىرىدىن ئهنسـىرەپ،  

  . قېلىۋاتاتتىتىتچلىقتا ئۆزىنى قويارغا جاي تاپالماي  –تىت 

ئايـالى ئۇنىـڭ تاتىرىـپ كهتـكهن     . ئۇ ئـاخىرى ئـۆيگه قايتىـپ كهلـدى    
ئـۇ ئايالىغـا ھېچقاچـان    . چىرايىغا قاراپ، نـېمه بولغـانلىقىنى سـورىۋىدى   

دەپ » سـېنىڭ نـېمه كارىـڭ؟   «قىلىپ باقمىغان بىر قوپـاللىق بىـلهن،   
رچاپ ئايالى بۇنىڭدىن قاتتىق چۆچۈگهن بولسىمۇ، بهلكىم چا. ۋارقىرىدى

  . دەپ توغرا چۈشهندى –قالغاندۇ 

ئهمما بۇ ھالهت ئۈچ ئايغىچه داۋاملىشىپ، ئۇنىڭ ئهھـۋالى كۈنسـىرى   
  . ئوسالالشقىلى تۇردى

ــايتتى     ــپ چىقم ــاللىرى كىرى ــى، نه ب ــا نه ئائىلىس ــڭ خىيالىغ . ئۇنى
ئىشــقىمۇ كېچىكىــپ بېرىــپ، بالــدۇر قايتىــپ يــۈرۈپ، خىــزمهتتىن       

  . ھهيدەلدى

خىرى يېتىپ كهلـدى، ئـۇ سـهھهر سـائهت بهشـكه      پاجىئهلىك كېچه ئا
ئۇنىـڭ كاللىسـىى ھېلىقـى    . ئاز قالغاندا، كهيىپ ھالدا قايتىـپ كهلـدى  

  .شېرىن كېچه، تاتلىق خىيالالر بىلهن تولغان ئىدى

ئۇ بۈگۈن ئادەتتىكىدىن كۆپرەك چىكىۋالغـان بولـۇپ، ماشىنىسـىنى    
رالپ توختىتىـــپ تۇرىشـــغا ياتـــاق ئۆيىـــدە كىمـــدۇر بىرســـىنىڭ مىـــدى

دە، ئهقلىنــــى تورموزلىغــــان  –يــــۈرگهنلىكىنى كۆرگهنــــدەك قىلــــدى 
زەھهرنىــڭ تهســىرىدە ئويالشــقا باشــلىدى، ئۆيۈمــدە يــات بىــر ئهر بولۇشــى  
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مۇمكىن، توغرا، ئايـالىم ماڭـا خىيـانهت قىلىۋاتقـان بولسـا كېـرەك، مهن       
بىـراق، ھوشـىيار   . تىزدىن چىقىپ، بۇ ئىشنى قاتتىق بىـر تهرەپ قىـالي  

شـى مـۇمكىن، ئۇنىڭـدىن بـۇرۇن ئـۆزۈم قـول       ۇئـۇ ئهر قۇراللىـق بول  تۇراي، 
دېگهنلهرنــى ئــويالپ، قولىغــا يوغــان بىــر كۇلــۇچنى ... سېلىشــىم كېــرەك

  . ئالدى

ئــۇ پهلهمپهيــدىن چىقىۋېتىــپ، . بامــدات نامىزىغــا ئهزان چىقىۋاتــاتتى
ئايالىم ھازىر مېنىڭ كېلىپ قالغانلىقىمنى سـېزىپ، ئـۇ ئهرگه ئـۆزىنى    

ــ ــىيوشۇرۇش ــاۋايالپ   ... نى ئېيىتت ــلهن ئىشــىكنى ئ ــالالر بى ــگهن خىي دې
» .ئايالىم ماڭا خىيـانهت قىلـدى  «ئۇ . ئۆي ئىچى قاپقاراڭغۇ ئىدى. ئاچتى

دە، ياتــاق ئۆينىــڭ ئىشــىكىنى ئېچىــپال،   –دەپ قهتئــي جهزملهشــتۈردى 
ئايالىنى جاينامازدا رۇكۇ قىلىۋاتقان ھـالهتته كـۆرۈپ، قولىـدىكى كۈلـۈچ     

 –ئايالى دەھشـهتلىك چىقىرايـدۇ   . قاتتىق بىرنى سالىدۇ بىلهن بېشىغا
بـۇ  . دە، ئىككىنچى قېـتىم يهنه تهكـكهن كۇلـۇچ زەربىسـىدىن يىقىلىـدۇ     

خۇلـۇمالر ئۇالرنىــڭ ئىشــىكىنى   –ئـاۋازدىن ئويغىنىــپ كهتـكهن خوشــنا   
  . چىكىدۇ

ئۇنىڭ قۇلىقىغا ئىشىك قوڭغىرىقىنىڭ ئاۋازى كىرمهيتتى، بهلكـى،  
  .دېگهن خىيالدا ئىدى» قاچۇرۇپ قويما«، »خائىننى ئۆلتۈر«

ئۇ كۇلۇچنى ئېگىز كۆتۈرۈپ ئايالىنىڭ ئارقـا مېڭىسـىگه يهنه بىرنـى    
ئۇرىشـــىغا فونتانـــدەك قـــان ئېتىلىـــپ چىقىـــپ، ئايـــال قـــاتتىق بىـــر  
ــت      ــيىن، جىمجى ــدىن كې ــر قارىۋەتكهن ــرىگه ئهلهم بى ــرغىنچه، ئې ۋارىقى

  . تىزلىنىپ يىقلدى
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دە، ئايالنىــڭ  –كىرىــپ كېلىشــتى قوشــنىالر ئىشــكنى ســۇندۇرۇپ  
جايناماز ئۈستدە قانغا مىلىنىپ ياتقان ھـالىتىنى كـۆرۈپ داڭ قېتىـپ    

  . قالدى

پ، ئۆيىگه ئولىشىپ كهتكهن كىشىلهرنى كـۆردى ۋە  ىنىويغئوغۇلالر ئ
چىيـا   –ياتاق ئۆيگه كىرىپ ئانىسىنىڭ ئۈنسىز ياتقىنىنى كۆرۈپ قىيا 

غــا تــۆت تامــدىن قايتقــان ئهكىــس پهريادالر -بىــراق بــۇ نــاله . سېلىشــتى
  . سادادىن باشقا جاۋاب يوق ئىدى

ھــۇ، قاتىــل، ئايــالىڭنى نــېمه دەپ «: قوشــنىالردىن بىــرى ۋارقىرىــدى
  »ئۆلتۈردۈڭ؟

قوشنىســى . ئــۇ غهزەپ بىــلهن -دېــدى» !ئــۇ ماڭــا خىيــانهت قىلــدى«
بىرســى ئۇنىــڭ قولىــدىن پــاك قــان  . ئۇنىــڭ نورمالســىزلىقىنى بىلــدى 

ن كۇلـۇچنى ئۇسـتىلىق بىـلهن ئېلىۋالمىغـان بولسـا ئـۇ       بىلهن بۇلغانغا
  . قوشنىسى ئۇرىۋەتكىنى تاس قالغان ئىدى

ئــۇزۇن ئــۆتمهي، ســاقچىالر كېلىــپ ۋەقهنىــڭ تهپســىالتىنى سوراشــقا  
  . باشلىدى

ســاقچى . بــارا ھوشــىنى يىغــدى –بىــر نهچــچه ســائهت ئۆتــۈپ، ئــۇ بــارا 
ا، ئــــۇ غباشــــلىقى گۇۋاھچىالرنىــــڭ گــــۇۋاھلىقىنى ئېلىــــپ تۇرۇشــــى 

ــدى ــهبىيلهرچه ۋارقىرىـ ــېمه ئىـــش«: ئهسـ ــم   نـ ــالىمنى كىـ ــدى؟ ئايـ بولـ
  »ئۆلتۈردى؟

ئۇالر ئۇنىڭ ئهپيۇندىن ئهقلى تورمۇزالنغانلىقىنى بايقىدى ۋە ئۇنىڭغـا  
ئـۇ ئهمـدى قـان دېڭىزغـا قـاراپ يىغالشـقا،       . بولغان ئىشنى سۆزلهپ بهردى

» !ال ئهمهسمىدى، ئۇ بۇ ئالهمدىكى ئهڭ پاك ئاي!شهرىفه! شهرىفه! شهرىفه«
  . دەپ ۋارقىراشقا باشلىدى
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ــۆزىنى ئاتمــاقچى بولىۋىــدى، ســاقچىالر توســۇپ    ــۇ ئايالىغــا ئ ئانــدىن ئ
  .دە، ئۇنى تۇتۇپ كېتىشتى -قالدى

تۇغقـانلىرى يىراقتـا بولغاچقـا ئـالته ئوغـۇلنى قوشـنىلىرى        –ئۇرۇق 
بىر ئايـدىن كېـيىن، ئـۇ ئهرگه ئۆلـۈم جازاسـى بېرىلىـپ،       . ئېلىپ كهتتى

  . غا بۇيرۇپ بېرىلدى» دارىلتام«ىالر بال

شهرىفهنىڭ ھهر بىر ۋىجدان ئىگىسىنىڭ قهلبىنى تىترىتىدىغان بۇ 
  . پاجىئهسى شۇنداق ئاخىرالشتى

 –شۇنى بىلىشىمىز كېرەككى، زەھهرلىك چېكىملىـك بـارلىق بـاال    
  .قازانىڭ بېشى
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  ئۇ نېمه دېگهن جۈرئهتلىك

ــۇئهززىننى  ــېلىڭالر«مـ ــا كـ ــا(» !نامازغـ ــئه ھهييـ ــگهن  )ھالالهسسـ دېـ
نى ئاڭالش بىلهن تهڭ، نـامراتالر مهھهلىسـىدىكى بىـر كىچىـك     قچاقىرى

  . مهسجىدكه كىردىم

ناماز تۇرغۇزۇلـدى،  «ئالدىكى كىچىك بالىنىڭ، ) روفۇنمىك(ئۈنلهتكۈ 
دېـگهن ئىــنچىكه ئـاۋازى دۇئــا ۋە    )قهد قامهتىسســاالھ(» نامـاز تۇرغۇزۇلـدى  

  . لىغان ئىدىتىلهكلىرىمنى ئۈزۈپ تاش –ئۈمىد 

ىلهر ئارىســىغا كىرىــپ،  پهرۋەردىگارىمغــا يــۈزلىنىش ئۈچــۈن، كىشــ   
ئالالھقــا بولغــان يېقىنلىقنــى   . هتىــرام بىــلهن تــۇردۇم  ېئ –ھــۆرمهت 

  .ئىستهپ، ئۆزۈمنى ئۇ زاتقا تاپشۇردۇم

  ! ھه –ياراتقۇچىسىغا يۈزلىنىپ تۇرۇش نېمه دېگهن ئېسىل تۇرۇم 

چىقىـپ، بىـز تهرەپـكه ئۆرۈلـۈپ،     ا تۇيۇقسىز بىر كىچىك باال مېهرابقـ 
دېـدى، مـۇاليىم بىـر    » سهپنى رۇسلىۋېلىڭالر، سهپنى تولۇقالپ تـۇرۇڭالر «

  . ئاۋازدا، ئۇنىڭ جۈرئىتى مېنى ھهيران قالدۇردى

ئۇنىڭ كهينىدە تۇرغانالرنىڭ ئىچىدە، ئۇنىڭدىن يېشى چـوڭ، ئىلمـى   
ــتۈن      ــدىن ئۈس ــتىن ئۇنىڭ ــۇقىرى ۋە نهســهب جهھهت ــۆپ، مهرتىۋىســى ي ك

ىشىلهر تۇرۇپ، ئىماملىقتىن ئىبـارەت بـۇ مهسـئۇلىيهتلىك مـۇنبهرگه     ك
  !ھه –قانداقمۇ چىقالىغاندۇ 

ئارقىــدىن ئۇرۇلىۋاتقــان دېڭىــز  –الر ئارقــا ســوئالخىــل كالالمغــا ھهر
  . دولقۇنلىرىدەك يېغىشقا باشلىدى
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دېـــگهن تهكبىـــرى بىـــلهن خىيـــاللىرىم » !ئـــالالھۇئهكبهر«ئۇنىـــڭ 
ــا ئهگىشــ  ــۈپ، ئۇنىڭغ ــدىن  ئۈزۈل ىپ تهكبىــر ئېيتىــپ، قهلبمنــى خىيال

  .قۇرۇقداپ، ساپ دىل بىلهن نامازغا تۇردۇم

ناماز ئهسناسـىدا، يېقىشـلىق ئـاۋاز بىـلهن مـۇڭ ئـارىالش قىلىنغـان        
بىـر ئـاجىز قۇلنىـڭ     شۇنداق بىـر قىرائهتنـى ئاڭلىـدىمكى، بـۇ ئـاۋازدىن     

 قـۇنچى ئۇلۇغ خوجىسى ئالدىدا قۇللۇقنى اليىقىـدا قىاللمايۋاتقـانلىق قور  
ــۇراتتى  ــۈپ ت ــنم . تۆكۈل ــۇررىدە«تى ــى   » ش ــۇپ، قهلبىمن ــدەك بول ئېرىگهن

ــدى   ــۇنچ چۇلغىۋال ــر قورق ــا   . ئاجايىــپ بى ــۆزۈمنى قايت ــۇنچتىن ئ ــۇ قورق ب
تـــوۋا، مهن ھهر كـــۈنى ئـــاڭالپ «: ئـــۆزۈمگه دېـــدىم –ئـــۆز . اتـــاتتىمتونىۋ

ــدىغان  ــاتىهه‹تۇرى ــۇمۇ؟  › ف ــۇ ش ــى مۇش ــاتىهه» «سۈرىس ــىدىن » ف سۈرىس
  . شقا ئايهتلهرنى قوشۇپ ئوقۇدىكېيىن، ئۇ با

جانىمدىكى غهشـلىكنى يۇيـۇپ تاشـلىماقچى بولغانـدەك،      –گويا تهن 
. ئىسسىق ياشلىرىمنىڭ مهڭزىمنـى بـويالپ ئېقىۋاتقـانلىقىنى سـهزدىم    

  !ھه –ئاھ، مهن بۇ كۆز ياشالرغا قانچه قېتىمالپ تهشنا بولغان ئىدىم 

ــهزدىم     ــدەك س ــلهن بىللى ــڭ بى ــا ئۇنى ــى گوي ــۇ  ئ. روھىمن ــڭ رۇك ۇنى
بـۇ  . بىـراق، ئـۇ رۇكۇغـا بـاردى    . قىلماسلىقىنى ئۈمىـت قىلىپمـۇ قالـدىم   

نامازنىڭ ئاخىرلىشىشى گويـا بىـر قورقۇنچلىـق ئىشـتهك تۇيۇلـۇپ، شـۇ       
  . تۇيغۇدا نامازنى ئاخىرالشتۇردۇم

جامــائهتلهر تــۇرۇپ كهتكهنــدىن كېــيىن، ئۇنىــڭ ئالــدىغا بېرىــپ، بــاال 
ــم    ــڭ ئىس ــۈپ، ئۇنى ــلهن كۆرۈش ــام بى ــورىدىمئىم ــمى ۋە  . ىنى س ــۇ ئىس ئ

  . نهسهبىنى راۋان تىلدا ئېيتىپ بهردى

  قانچىگه كىردىڭىز؟ -

  .دېدى، ئۇ يېقىملىققىنه بىر كۈلىۋىتىپ -ئون بىر ياشقا -
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  قۇرئاندىن قانچىلىك يادقا ئالدىڭىز؟ -

ئالالھقا شۈكۈر، تولۇق يادالپ بولغان، دېدى، ئـۇ كهمتهرلىـك بىـلهن     -
  .بېشنى سىالپ قويۇپ

ۇشۇ بالىنىڭ يېشىدىكى باشقا ئىسالم پهرزەنتلىـرى ئىختىيارسـىز   م
ئۇالر ، قايسى شـاكال ئىسـتهك، قايسـى پـۈچهك     . كۆز ئالدىمغا كېلىۋالدى

  .غايىلهرنىڭ كويىدا يۈرىدۇ

  .ئۇنىڭ پىشانىسىگه سۆيۈپ، باغرىمغا بىر باسقۇم كهلدى

ه باالم سىزنىڭ جامائهت نامىزىنى ئوقـۇپ بېرىشـڭىزگه كىـم تـۇرۇتك    
ــگهن     ــازارەت ئۈچــۈن كهل ــۇ مېنــى مهخســۇس ن ــدى؟ دەپ ســورىۋىدىم، ئ بول
ھۆكۈمهت خادىمى دەپ ئويالپ قالغان بولسـا كېـرەك، ھودۇقـۇپ گېپىنـى     

  . تاپالماي قالدى

  .دەپ جاۋاب بهردى» دادام«ئۇ تىترەپ تۇرۇپ، . ىمنى تهكرارلىدىمسوئال

جانابى ئالالھ بۇ  .ياق، سىزنى بۇ مېهرابقا چىقارغىنى ئالالھ تائاالدۇر -
ــم  «  ــان كهرى ــىنى    » قۇرئ ــىلهرنىڭ مهرتىۋىس ــىم كىش ــر قىس ــلهن بى بى

ــۆۋەن       ــىنى ت ــىلهرنى مهرتىۋىس ــىم كىش ــر قىس ــا، يهنه بى ــتۈن قىلس ئۈس
  . قىلىدۇ

نى باسـقان، تارقاتقـان   »قۇرئان كهرىم«مهن ئالالھ جهلله جهاللۇھۇدىن 
بېرىشـىنى  ۋە ئۇنى ئوقۇغان كىشىلهر ئۈچۈن ئۇنى مهنپهئهتلىـك قىلىـپ   

نــى پۈتكــۈل ئىنســانىيهتنىڭ دۇنيــا ۋە ئاخىرەتلىــك  »قۇرئــان كهرىــم« ۋە
ــت  ــۇرى   –بهخ ــائادەت، ن ــىنى     –س ــپ بېرىش ــهۋەب قىلى ــدايىتىگه س ھې

 . سورايمهن

  


