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 تاغۇت هۇجرىسىدا يېتىلگهن ئىمان

دەپ جار » دىگارىڭالر بولىمهنمهن سىلهرنىڭ بۈيۈك پهرۋەر«     
پۈتكۈل ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان بۈيۈك ئالالهقا  ،سىلىپ

ئىسيانكار،  ،قارشى پهرۋەردىگارلىق داۋاسى قىلغان گهدەنكهش
ئىنسانىيهت تارىخىدا ئىنسانالرنى زامانالرچه ئهزگهن، تهكهببۇرلۇقتا 

ىملىقىدىن چېكىدىن ئاشقان، قانخۇرلۇقتا ۋايىغا يهتكهن، زال
ئىسرائىل ئهۋالدلىرىغا زۇلۇمنىڭ بارلىق تۈرلىرىنى قولالنغان، 
ئۇالرنىڭ ئهرلىرىنى قۇل قىلىپ، ئاياللىرىنى خورالپ، شۇنداقال 
سهبىي بوۋاقلىرىنى قهتلىئام قىلىشتا مهشهۇر زالىمنىڭ پىنهان 

. ئىدى ماقتاهۇجرىسىدا ئالالهقا بولغان سۆيگۈ بىخ ئۇرۇشقا باشلى
ئالىي قهسىرلهردە ياشاۋاتقان،  ەۇ ئۇز زامانىسىدا ئهڭ كاتتا ۋشۇنداق، ئ

كهڭرى كهتكهن گۈزەل نېمهتلهردىن بههرىلىنىۋاتقان،  ئۇنچه 
مهرۋايىت تاۋار دۇردۇن ئۇستىدە پهيزى سۈرۈۋاتقان، ئاستىدا 

پېتهك بولۇپ قول باغالپ تۇرۇۋاتقان ئالتۇن -خىزمهتچىلهر پاي
بولسا دۇنيالىقىنى ئاخىرەتلىكىگه ئۇ . تهخىتتىكى بىر ئايال ئىدى

قوشنىسنى  تېگىشكهن، جهننهت تىلهشتىن بۇرۇن جهننهتتىكى
تىلىگهن، ئالاله تائاال ئىنسانىيهتكه ئۈلگه  كۆرسهتكهن،  پۈتكۈل 

ئايال، زالىم شاه ۋۇجۇدىنى بۈيۈك ئىماننىڭ نۇرى قاپلىغان 
 . ئىدى بىنتى مۇزاهىمپىرئهۋىننىڭ  ئايالى ئاسىيه 
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نسانىيهت تارىخىدىكى ئهڭ چوڭ كاپىرنىڭ مهئىيشىتىدە ئى     
ياشاۋاتقان بۇ ئايال بولسا، ئېرىنىڭ پهرۋەردىگارلىق داۋاسى قىلىپ 
بىلجىرالپ ئۆز مهقسىتىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۇچۇن ناههق قان 

 :ئۇ. تۆكۈۋاتقان بۇ مهزگىلدە، ئۇنىڭ قهلبىدە ئويغۇنۇش يۇز بېرىدۇ
-لغانچىلىقىنى بىلىدۇ، يهپۋە ئۇنىڭ يا كىشىلهر پىرئهۋن

ئىچىدىغان ۋە هاجىتىنى ئادا قىلىدىغان، كېسهل بولىدىغان، 
نهسهپلىنىدىغان، ئۇخاليدىغان، چارچايدىغان شۇنداق ئاجىز بىرسى 

دەپ، ئۇنىڭ كاززاپ، هېيلىگهر ۋە ! قانداقمۇ پهرۋەردىگار بولسۇن؟
، كائىناتنىڭ مۇقهررەرلهشتۇرۇپ ئالدامچى ئىكهنلىكىنى

قۇچىسى بارلىقىنى تهپهككۇر قىلىۋاتقان بۇ پهيتلهردە، مۇسا يارات
ئهلهيهىسساالمنىڭ پىرئهۋن بىلهن بولغان مۇنازىرسى، مۇسا 

هارۇن ئهلهيهىسساالمنىڭ  بىرتۇغقىنىئهلهيهىسساالمنىڭ 
ئوپئوچۇق پاساههتلىك سۆزلىرى ئارقىلىق پىرئهۋن ۋە ئۇنىڭ 

انلىقىنى ئهگهشكۈچىلىرىنىڭ ههقىقهت ئالدىدا مات بولغ
كۆرگهندىن كىيىن، ههقىقى قانائهت هاسىل قىلپ، ههق 
ئىالهنىڭ مۇسا ۋە هارۇن ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىالهى ئىكهنلىكىنى 

. ئىمان ئېيتىدۇ ئالالهقالهشتۈرۈپ چىن قهلبىدىن ييهنهئمۇ
ئىماننىڭ دەسلهپكى مهزگىلىدە تولىمۇ قىيىن ئههۋالدا قالغان 

م ئورۇنالشقاندىن كىيىن، ئاسىيه ئىمان قهلبىگه مۇستههكه
ئى پىرئهۋن مهن سىنى : پىرئهۋننىڭ قارشىسىغا ئۆتۈپ، ئۇنىڭغا

 . ، دەيدۇ!ئىنكار قىلدىم
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ههيرانلىق ئىچىدە قايتا  ،دەپ!!! نېمه دېدىڭ؟: پىرئهۋن     
 . سورايدۇ

، !مهن سىنىڭ پهرۋەردىگار ئىكهنلىكىڭنى ئىنكار قىلدىم: ئاسىيه
 . ر مهن ساڭا پهرۋا قىلمايمهن، دەيدۇنېمه بولۇشتىن قهتئىي نهزە

قانخورلۇق ۋە زومىگهرلىكته چېكىدىن ئاشقان، نارىسىدە      
ئۆز ئىدىيىسىنى  ،بوۋاقالرنىڭ قېنىنى تۆكۈۋاتقان بۇ زالىم

ئۆز  ئومۇمالشتۇرۇش يولىدا باشقىالرغا بولغان مۇئامىلىسى بىلهن
 . ئىدى يوق ىئايالىغا قىلغان مۇئامىلىسى ئارىسىدا هېچ پهرق

؟، ئۇ !بۇ ئاجىزە ئايال قانداق قىلپ بۇ جالالتقا جۈرئهت قىاللىدى     
مهزكۇر سۆزى بىلهن هاياتىدا قانداق زور ئۆزگىرىشلهرنىڭ 

پادىشاهنىڭ ئايالى بولۇش شۇنداقال بولىدىغانلىقىنى، 
 ىلىش ئېهتىماللىقى بارلىقىنىساالهىيىتىدىن مههرۇم ق

بېغىشالنغان چىن سۆيگۈ، بۇ مۆمىنه  ئهمما بۈيۈك رەببىگه. بىلهتتى
ئايالنى پادىشاه قهسرىسىدىكى باياشات هاياتتىن ۋاز كېچىشكه 

 . ئۇندەۋاتاتتى

 . ؟؟، دېدى!!نېمه دېدىڭ: پىرئهۋن     

 .مهن سىنى ئىنكار قىلدىم: ئاسىيه     
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سهن مىنى ئىنكار قىلدىڭمۇ؟، ئۇنداق بولسا كىمگه : پىرئهۋن     
 .ئىمان ئېيتتىڭ؟

مهن مۇسا بىلهن هارۇننىڭ پهرۋەردىگارىغا ئىمان : ئاسىيه     
 .ئېيتتىم، دېدى

ئاڭالش پىرئهۋنگه تولىمۇ ئېغىر ئۆز ئايالىدىن بۇ سۆزنى      
مۇسا ۋە هارۇن ئهلهيهىسساالمالردىن ياكى بهنى ئىسرائىل . تۇيۇلدى

قهۋمىدىكىلهرنىڭ بىرەرسىدىن ئاڭلىسىمۇ، بۇ سۆزنى قىلغۇچىنى 
ئهمما بۇ قېتىم ئۇنىڭ ئىالهلىق داۋاسىغا . يامان كۆرەتتى تولىمۇ

پىرئهۋنگه . ئىنكار قىلغۇچى دەل ئۇنىڭ ئامراق ئايالى ئاسىيه ئىدى
نىسبهتهن بۇ سۆزنى ئۆز ئايالىدىن ئاڭالش، ئۇنىڭ سهلتهنهتىنىڭ 

 . يىمىرىلىدىغانلىقىدىن بىشارەتتهك قىالتتى

مىسكىن ئايالغا قانچىلىك  مانا بۇ ۋاقىتتا قانخور پىرئهۋن ئۇ     
 -ئۇ قانچىلىك ئازاب. غهزەپلهنگهنلىكىنى تهسهۋۋۇر قىاللىدىڭزمۇ؟

ئوقۇبهت تارتىشتىن قهتئىينهزەر، هېچنهرسىگه پهرۋا قىلماستىن 
ئالالهقا تهۋەككۇل قىلىپ، زالىم پادىشاه ئالدىدا ههق ئۈچۈن ههق 

گۈسىگه چۈنكى پۈتكۈل ۋۇجۇدى رەببىنىڭ سۆي. سۆزنى قىلىۋاتاتتى
تويۇنغان بىر ئىنسان ئۇچۇن، ههر قانداق نهرسه ئهرزىمهس 

پىرئهۋن ئۇنى ئۆز ئېتىقادىدىن قايتۇرۇش ئۈچۈن . هېسابلىناتتى
، ئهمما بۇ قهيسهر ئايال بولسا، ئۇنىڭ ئۇرۇشى ۋە تههدىت دىئۇر
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ئۇ ههر تۈرلۈك تهن جازاسىغا . سىلىشىغا هىچ پهرۋا قىلمىدى
. ئهزىيهتلهرگه هېچ پهرۋا قىلمىدىئۇچرىدى، ئهزىيهت چهكتى، 

: ئاسىيهنىڭ ئىماندىن يانمىغانلىقىنى كۆرگهن پىرئهۋن
ئهسكهرلىرىگه ئۇنى  سههراغا ئىلىپ چىقىپ، يهرگه تۆت دانه قوزۇق 

-قول ۋە پۇتىنى قوزۇققا باغالپ، پىزغىم ئىسسىقتا يېمهك ،قېقىپ
نىڭ پىرئهۋن خهلق. ئىچمهكسىز هالدا قويۇپ ئازابالشقا بۇيرىدى

چۆچىكىگه قىلشىدىن ئهنسىرەپ، ئۇنى ئۆلتۇرمهستىن مۇشۇ -سۆز
 . ئۇسۇل ئارقىلىق ئېتىقادىدىن ياندۇرماقچى بولغان ئىدى

پادىشاهنىڭ ئهڭ سۆيۈملۈك ئايالى، دۆلهتته بىرىنچى نومۇرلۇق      
ئايال بولغان، ههتتا دۆلهت ئىشلىرىغىمۇ تهسىر كۆرسىتهلهيدىغان، 

رمهتكه سازاۋەر بۇ ئايال بولسا، مانا ئهمدى شهرەپ ۋە هۆ-كاتتا شان
قىستاق ئاستىدا -پۇت قوللىرى قوزۇققا باغالنغان هالدا قىيىن

 . ئالالهقا سېغىنىۋاتاتتى

 .دىنىڭدىن يانامسهن يانمامسهن؟، دېدى: پىرئهۋن ئايالىغا     

نېمه سهن ماڭا . ياق، دىنىمدىن ههرگىزمۇ قايتمايمهن: ئاسىيه     
 .قىلىشىڭدىن قهتئىينهزەر مهن هېچ پهرۋا قىلمايمهن، دېدى

قهلبى سۆيگۈ ئىشقىدا قاغجىراپ پۈتكۈل ۋۇجۇدى ئاشىقىنىڭ      
ۋىسالىغا تهلپۈنۈپ تۇرغان بۇ سىالىهه ئايال، ئاجايىپ ئېغىر 

كۈن كهچ بولۇپ پۈتكۈل زىمىن . سىناقالرغا دۇچ كېلىۋاتاتتى
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ۋە شۇ  را كېچىسىنىڭ دەهشىتىزۇلمهت لىباسىنى ئورىدى، سهه
بۇ قهيسهر مۆمىنهنى ئۆز نىشانىدىن ۋاز  كۈندە ئۇنىڭغا بېرىلگهن جازا

 . كهچكۈزەلمىدى

-دىنىڭدىن قايتامسهن: ئىككىنچى كۈنى پىرئهۋن يهنه كېلىپ     
 . قايتمامسهن؟، دېدى

ياق، دىنىمدىن ههرگىزمۇ : بۇ بهختلىك ئاشىق بولسا     
هت ئىمانىمنىڭ تېخىمۇ زىيادە قايتمايمهن، مهن پهق

بولىۋاتقانلىقىنى هېس قىلىۋاتىمهن، سىنى ئىنكار قىلدىم، مۇسا 
 . ۋە هارۇننىڭ رەببىگه ئىمان ئېيتتىم، دەيدۇ

رەببىنىڭ ۋەدىسىگه شهكسىز ئىشهنگهن بۇ سهۋرچان ئايال      
ئالاله تائاال . كۆزلىرىنى ئاسمانغا تىككهن هالدا ئالالهقا دۇئا قىلدى

َت ِفرَْعْوَ  إِْذ ﴿ :مۇنداق دەيدۇههقته بۇ 
َ
يَن آَمنُوا اْمَرأ ِ

ّ
ً  ِل�َ ُُ َمََ ََ  اللّه ََ َو

َقْوِ  
ْ
�ِ� ِمَن ال

ِ
َ
ُِ َو� �ِ� ِمن فِرَْعْوَ  َوَ�َمِل

ِ
َ
َنِّة َو�

ْ
َب بًَْ  ا ِف اْ ََ ََالَْت رَِ � ابِْن ِع ِعن

انالرغا پىرئهۋننىڭ ئالاله ئىمان ئېيتق«: تهرجىمىسى ﴾الّاالِِم�َ 
ئى : "ئايالىنى مىسال قىلىپ كۆرسهتتى، ئۆز ۋاقتىدا ئۇ

دەرگاهىڭدا ماڭا جهننهتتىن بىر ئۆي بىنا قىلغىن، ! پهرۋەردىگارىم
مېنى پىرئهۋندىن ۋە ئۇنىڭ يامان ئهمهلىدىن قۇتۇلدۇرغىن، مېنى 

 ]. ئايهت-11سۈرە تههرىم [. دېدى »"زالىم قهۋمدىن قۇتۇلدۇرغىن،
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شۇنداق، ئۇ بولسا رەببىدىن ئوز دەرگاهىدىن جهننهتته ئۆزىگه بىر      
ئۆي بىنا قىلىپ بېرىشنى، ههمدە پىرئهۋن ۋە ئۇنىڭ زۇلمىدىن 

 . قۇتقۇزۇشنى تىلىدى

ئۈچىنچى كۈنىمۇ ئۇالرنىڭ قولالنغان تهدبىرلىرىنىڭ      
 .هېچقايسىسى ئۇنىڭ ههق ئۈستىدىكى ئىرادىسىنى تهۋرىتهلمهيدۇ

ۈنى ئاچلىق ۋە ئۇسسۇزلۇق بۇ مۆمىنه ئايالنى ئۈچىنچى ك
 . تۈگهشتۈردى

قايتمامسهن؟، دەپ -دىنىڭدىن قايتامسهن: دىنئايالىپىرئهۋن      
 .سورىدى

ياق، مېنىڭ ههق پهرۋەردىگارغا بولغان ئىشهنچىم : ئاسىيه     
. تېخىمۇ زىيادە بولىۋاتىدۇ دەپ، ئۆز ئهقىدىسىدە مۇستههكهم تۇرىدۇ

ۇنىڭ ئىمانى قۇۋۋىتى ههق بىلهن باتىل ئارىسىدا ئۆز مانا ئهمدى ئ
 .ماهىيىتىنى جارى قىلدۇرىۋاتاتتى

پىرئهۋن ئايالىنىڭ ئۆز ئهقىدىسىدە تېخىمۇ مۇستههكهم      
تۇرغانلىقىنى كۆرۈپ، ئۇنىڭغا بولغان ئۆچمهنلىكى كۈچىيىپ، 
ئۇنىڭ بىشىنى يانجىپ سۆڭهكلىرنى ئىزىۋېتىش ئۇچۇن، 

! ئهكىلىپ بۇنىڭ ئۇستىگه تاشالڭالر الرنىتاشئهسكهرلىرىگه چوڭ 
تاش تاشلىنىۋاتقان مهزگىلدە بۇ ئايال ئي . دەپ بۇيرۇق چۈشۈرىدۇ

دەپ دۇئا  ،ڭ يامانلىقىدىن قۇتقۇزغىننىمىنى پىرئهۋن! رەببىم
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دە، ئالاله تائاال ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىپ، دەل -قىلىۋاتاتتى
 ئۇنىڭغا نهتتىكى ئۆيىشۇ پهيتته يهتته قات ئاسماندىن جهن

جهننهتتىكى ئويىنى كۆرۈپ تهبهسسۇم قىلغان ئۇ . كۆرسىتىلىدۇ
ئالاله تائاال ئىماندا مۇستههكهم تۇرغان . هالدا جان تهسلىم قىلىدۇ

بۇ سىادىق قۇلىنى، تاش ئۇنىڭ ئۈستىگه چۈشۈشتىن ئىلگىرى 
 پىرئهۋن ۋە ئۇنىڭ يامانلىقىدىن، شۇنداقال زالىم ،قهبزى روه قىلىپ
رازى بولغان  ۆزىئالاله تائاال قۇرئان كهرىمدە ئ. قهۋمدىن قۇتقۇزدى

ئاجايىپ گۈزەل خۇش  ، ئۇنىڭغائىنسان قهبزى روه قىلىنغاندا

َّ َُها ﴿ :بىشارەت بېرىلىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ
َ
يَا َ

ُمْطَمِِّنُة 
ْ
ُُ ال ْْ ّّ يَة  ّمرْ  ،ا ِِ ِِ َرا �

  َرِِ
َ

ّية  ارِْجِ  إَِ ِِ ِف ِعبَاِدي  ،ِِ
ُُ ِِ  ،فَاْد

ُُ َواْد

سهن پهرۋەردىگارىڭدىن  .!ئى ئارام تاپقۇچى جان«: سىتهرجىمى ﴾َجّنِت 
مهمنۇن، پهرۋەردىگارىڭ سهندىن رازى بولغان هالدا، ئۇنىڭ دەرگاهىغا 

. سهن مېنىڭ ياخشى بهندىلىرىم قاتارىغا قوشۇلغىن. قايتقىن
-٣٠-٢٩-٢٨-٢٧سۈرە پهجرى [» .مېنىڭ جهننىتىمگه كىرگىن

 ].ئايهتلهر

بۇ پاك روه رەببى ئۇنىڭدىن رازى بولغان، ئۇ رەببىدىن رازى      
 .بولغان هالدا پهرۋەردىگارى بىلهن ئۇچراشتى

سىز بۇ قىسسىنى مۇشۇنداقال ! هۆرمهتلىك قېرىندىشىم     
ئاياغالشتى دەپ ئويالمسز؟، ياق، تېخى بۇ بۈيۈك سۆيگۈنىڭ مۇكاپاتى 
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ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان بۈيۈك ئالاله . تېخى ئاياغالشمىدى
ئۆزىگه بېغىشالنغان پىداكارلىقنىڭ مۇكاپاتىنى مۇنداقال ئاددى 

يىل ئىلگىرى سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز  1400.  بهرمهيتتى
مۇههممهد ئهلهيهىسساالمغا نازىل بولغان قۇرئان كهرىمدە، 

پ ئاخرىتى ئۇچۇن دۇنيالىقىنى پىدا ئالالهنىڭ رازىلىقىنى  كۆزله
-2300قىلىپ، بۈيۈك رەببىگه ئىمانىي ساداقىتىنى بىلدۈرگهن 

يىلالر ئىلگىرىكى بۇ ئالىيجاناب قهلب ئىگىسىنى يالغۇز ئايال 
مۆمىنلهرگىال ئهمهس بهلكى ئهرلهرنىڭمۇ ئۆرنهك ئىلىشىغا ئهڭ 
، يارقىن ئۈلگه قىلىپ كۆرسۈتۈپ، ئۇنىڭ تهۋرەنمهس ئىمانىنى

خورلۇق ئاستىدىكى -تاقىتى ۋە پىداكارلىقىنى، زۇلۇم-سهبرى
مۇستههكهم مهيدانى قاتارلىقالرنى مهدهىيىلهپ ئىسىم شهرىپىگه 
ئۇرۇن بېرىلگهن بولسا، قىيامهتكىچه ههربىر تىالۋەت قىلغۇچىنىڭ 
قهلبىدە، ئۇنىڭ نۇرلۇق جۇالسىنىڭ چاقنىشىنى ئىرادە قىلغان 

ئايال -راستچىل ۋە ئىخالسمهن ئهر ئالاله تائاال ههقىقى. ئىدى
 . مۆمىنلهرگه چهكسىز مۇكاپاتالرنى ئاتا قىلغۇچىدۇر

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم، ئايالالر ئىچىدىن ئىمانى ساداقهت ۋە      
سهبرى قانائهت ئىگىلىرى بولغان، ههق يولدا مۇستههكهم 

 ، قۇرئانغانتۇرۇشلىرى بارلىق ئىنسانىيهتكه جانلىق ئۈلگه قىلىن
پهزىلهتلىرى زىكىر قىلىنغان ئىنسانى كامالىتى ۋە كهرىمدە 

جهننهت «: ئىككى دۇنيا ئاياللىرىنىڭ سهردارلىرىنى بايان قىلىپ
مهريهم بىنتى ئىمران، ئاسىيه بىنتى : ئاياللىرىنىڭ سهردارلىرى
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، خهدىچه بىنتى خۇۋەيلىد، فاتىمه )پىرئهۋىننىڭ ئايالى(مۇزاهىم 
تهبرانى ۋە مۇسلىم . [دەيدۇ »سساالم،بىنتى مۇههممهد ئهلهيهى

 ].رىۋايىتى

جانابى ئالالهدىن ههممىمىزگه ئىمانىمىزدا راستچىل      
ئالاله تائاال . بولۇشتهك پهزىلهت ئاتا قىلىشىنى سورايمهن

. ههممىمىزگه دۇنيا ۋە ئاخىرەتته بۈيۈك ياخشىلىقالرنى ئاتا قىلسۇن
 ...ئامىن


