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  ھهج تۇيغۇلىرى

 
  

 !ھازىرمىز، چاقىرىقىڭغا ھازىرمىز! ئى ئالالھ

دەپ سۈپهتلىگهن " مىنماڭا ئهڭ سۆيۈملۈك زې: "ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى 

) ھهرەم(بۇ زېمىن ! مۇقهددەس زېمىنغا دەسسىگهن ھهربىر قهدەمگه مۇبارەك بولسۇن

تاغالر بىلهن ئورالغان بولۇپ، بۇ تاغالر خۇددى ئالالھنىڭ بۇ ئهمىن شهھرىنى 

بۇ شهھهرنىڭ قهلبى . مۇھاپىزەت قىلىدىغان ئهسكهرلهردەك قهددىنى تىكلهپ تۇرماقتا

بۇ، . تىن ئالىدىغان ئادەم توپانى بىلهن سوقۇپ تۇرىدۇ"  ئىالھه ئىللهلالھال"ئۆز كۈچىنى 

بىلهن دىللىرىنى يورۇتۇپ، تىللىرىنى نهملهپ تۇرغان " الئىالھه ئىللهلالھ"

. توڭىنى ئېرىتىپ تاشاليدىغان مۇقهددەس زېمىندۇر" مهنمهنلىك"ئادەملهردىكى 

  ...سۇبهانهلالھ 

ناملىق ئېغىر " مهن"ر شهخس ئۆشنىسىدە مهسجىدىلههرەمگه كىرگهن ھهربى 

يۈكنى ئارتىۋالغان ھالدا كىرىدۇ، ئۇ ئاستا ـ ئاستا ھاكىمىيهت ئالالھقا خاس 

ئىكهنلىكىنى ھېس قىلىدۇ، ئۆزىنىڭ رەھمان تائاالنىڭ ئاجىز بىر بهندىسى 

بىز بۇ مهقهددەس ھهرەمگه قهدەم باسقىنىمىزدا ھهممه . ئىكهنلىكىنى ئېسىگه ئالىدۇ

 بىزگه مهنسۇپ بولۇشىنى، كهبىنىڭ ئالدىدا، چىرايلىق گىلهم ئۈستىدە كهڭ ـ نهرسه

كۇشادە ئولتۇرۇپ ناماز ئوقۇشنى، ئازادە، بىماالل تاۋاپ قىلىشنى، يهڭگىلال تاۋاپ ـ 

ساپانى تامامالشنى، ئارامىمىز بىلهن زەمزەم سۈيىدىن قانغۇچه ئوتالشنى ئويالپ 

ن ھهرەم ئىچىگه قاراپ قهدەم ئېلىشىمىزدا بهيتۇلالھنىڭ دەرۋازىسىدى. كىرىمىز

بىر ـ بىرىگه ئوخشاشمايدىغان ... رەڭگارەڭ ئىنسانالر. كۈتۈلمىگهن ئهھۋال يۈز بېرىدۇ

  تىلالردا سۆزلىشىۋاتقان كىشىلهرنىڭ كۆپلىكى، ھهممه ئادەمنىڭ ئالالھقا يېلىنىپ 
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رىتىشىدىكى سهجدە قىلىشلىرى، ئالالھنىڭ ھهرخىل شهكىلدىكى ئىنسانالرنى يا

بىزنىڭ ئارزۇلىرىمىزنىڭ تۇنجىسى . ئاجايىپ قۇدرىتى كۆز ئالدىمىزدا نامايهن بولىدۇ

ۋە ئاسانلىرىدىن بىرى بولغان تاۋاپقا باشلىغىنىمىزدا، ئاجايىپ رېتىملىق، يۆنىلىشى 

بهلگىلهنگهن ئاپاراتنىڭ ئىچىگه كىرىپ قالغانلىقىمىزنى ھېس قىلىمىز، 

ندۈرۈش ھالىتى ئىنتايىن رېتىملىق، ئاجايىپ جىسىملىرىمىزنى ھهركهتله

شهكىلدە دۇئا، تهسبىه، يىىغا ـ زارە، تهكبىر ـ تهھلىللهر دىللالرنى " سىمفونىك"

  . ئېرىتىپ، ئهقىل، ۋىجدانالرنى ئويغۇتىدۇ

ھېچ نهرسه " مهن كىم؟: "بۇ قورقۇنچلۇق يىغا ـ زارىلهرنىڭ پهس ئاۋازى ئىچىدە

هتته تاۋاپنى توختىماستىن ئاخىرالشتۇرىمىز، مېنىڭ ئادەم توپى ئىچىدە ي.. ئهمهس

. ھهرەمدە ئىكهنلىكىمنى ياراتقۇچى ئۇلۇغ ئالالھتىن باشقا ھېچكىم ھېس قىلمايدۇ

مېنى . ئالالھ ئۆزى يالغۇزال بارلىقىمنى، تاۋاپ ـ ئىبادەتلىرىمنى كۆرۈپ، بىلىپ تۇرىدۇ

 بۇ قانداق؟ قانداقلىقىنى .ئاڭاليدۇ بهلكى ئارزۇ ـ ئۈمىدلىرىمنى ئورۇنداپ بېرىدۇ

لېكىن بىز شۇنىڭغا ئىشىنىمىزكى، ئالالھنىڭ بىزگه بهكمۇ يېقىن، . بىلمهيمىز

. ئارىمىزدا داۋاملىق بىز بىلهن بىلله ئىكهنلىكى بىز ئۈچۈن ئهڭ بۈيۈك بهخت

. دىللىرىمىزدا شۇنداق ئىشهنچ باركى، ئالالھ مۇشۇ كائىناتنىڭ ئىالھى، ھهممىگه قادىر

  .. قۇدرىتى ئالدىدا ھېچبىر كۈچ ـ قۇدرەت پۇت تىرەپ تۇرالمايدۇئالالھنىڭ

بۇ موماي، بۇ كېلىشكهن ياش، بۇ بوۋاي، بۇ قارا تهنلىك، بۇ ئاق ! سۇبهانهلالھ

تهنلىك، بۇ سېرىق چىراي، بۇ ئېگىز، بۇ پاكار، رەڭگارەڭ چىرايالر ھهقىقهتهن ئىنساننى 

. دەيدۇ" ئىالھه ئىللهلالھ ئالالھۇ ئهكبهرال: "ئۇالر ھهممىسى بىردەك. ھهيران قالدۇرىدۇ

ھهممه كىشى دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدىن كهلگهن، يۈزلهرچه تىللالردا 

  الئىالھه : "قانداقسىگه سۆزلىشىدىغان، ئۇزۇن مۇساپىلهرنى بېسىپ كهلگهن تۇرۇپ، 
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الىغان بۇ ئالالھنىڭ پهزلى بولۇپ، ئۆزى خ: "تا بىرلىشهلىدى؟ جاۋاب " ئىللهلالھ

  ".بهندىسىگه ئاتا قىلىدۇ

  :پادىشاھالرنىڭ پادىشاھى

مۇئهززىن ھهر نامازغا ئهزان ئوقۇغاندا، بهندىلهر پادىشاھالرنىڭ پادىشاھى ئالدىدا 

سهپ بولۇپ تىزىلىدۇ، ئادەم سانى قانچه كۆپ بولۇشىدىن قهتئىينهزەر، ھهربىر شهخس 

نامازدىن بورۇن ئورۇن ئىزدەپ ئۇياق ـ . ئۆزىگه اليىق ناماز ئوقۇيدىغان ئورۇن تاپااليدۇ

ئورۇن توشۇپ كهتكهن، جىسىمالر ئارىسىدا بارماق . بۇياقنى ئايلىنىدۇ، ئورۇن تاپالمايدۇ

پاتقۇدەك ئورۇن قالمىغان، سهپلهر ئاجايىپ ھىكمهت بىلهن تىزىلغان، سهپنى تۈزۈش 

قىغا ئاساسهن بۇيرىقى مۇھهممهد مۇستافا سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يوليورۇ

سهپتىن بىر كىشىلىك ئورۇن ئىزدىگهن ئادەم خۇددى جهننهتتىن ئورۇن . بولغان

سىياتتا بولىدۇ، ئالالھتىن ئارزۇ ـ ئارمانلىرىغا يهتكۈزۈشنى تىلهپ دۇئا ـ ئىزدىگهن ھېس

: ھهربىر كىشىنىڭ قهلبىدە شۇنداق سوئال پهيدا بولىدۇ. تهسبىهلهرنى ئوقۇيدۇ

ئاخىرەتته جهننهتتىن ئورۇن ئىزدىسهك، توشۇپ كهتكهننى كۆرۈپ ئورۇن تاپالمىساق، 

  !!  كۈنگه قالدۇرمىغايسهن ـ ئامىن بىزنى ئۇ! ھالىمىز نېمه بوالر؟ ئى ئالالھ

  !:نېمه ئۈچۈن جېدەللىشىمىز، سۈركىلىشىمىز؟

نامازغا تهكبىر ئوقۇلۇشى بىلهن تهڭ ھهممه بىردەك ! ياراتقۇچى ئالالھ پاكتۇر

سهپكه تىزىلىدۇ، خۇددى ئالالھ ئاسماندىن بىرپارچه يهرنى زېمىنغا چۈشۈرۈپًًًً، ناماز 

نامازغا تهكبىردىن بۇرۇن تېپىلمىغان ئورۇن ئوقۇغۇچىنى قارشى ئالغاندەك، 

سهپلهر راۋرۇس تىزىلىدۇ، سىرتتىن قارىغۇچىغا . تهكبىردىن كېيىنال چىقىپ قالىدۇ

مۇسۇلمانالر قانداق قىلىپ بۇنداق مۇنتىزىم ـ . ھهيۋەتلىك بىرمهنزىرە كۆرىنىدۇ

  بىز ! هستىغۇ؟تهرتىپلىك بولۇپ قالدى؟ ئۇالر نورمال تۇرمۇشىدا بۇنداق تهرتىپلىك ئهم
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نېمه دەپ ! ئهنه شۇ بهختلىك مۇسۇلمانالردىن تۇرساق، نېمه دەپ جېدەللىشىمىز؟

  !...سۈركىلىشىمىز؟

  :زەمزەم سۈيى

زەمزەم سۈيى قېشىغا كهلگىنىمىزدە، ئالالھنىڭ بۇ تۈگىمهيدىغان بهرىكهتلىك 

ويى زەمزەم ئهسىرلهر ب. سۇنى بىزگه نېمهت قىلىپ بهرگهنلىكىنى ھېس قىلىمىز

مىليونالرچه ئىنسان ئىچىپمۇ تۈگىمهيدۇ، بهندىلهر ئىچكهنسېرى قودۇقنىڭ سۈيى 

ئاۋۇپ قالىدۇ، كېچه ـ كۈندۈز قاچىالر، باكالر ۋە چوڭ ماشىنىالرغا قاچىلىغان بىلهنمۇ 

زەمزەمگه ئېرىشكهن ھهربىر كىشى، ئۇنى ئىچمهي قالمايدۇ، ھهتتا . تۈگهپ قالمايدۇ

  . شىدۇبهس ـ بهسته تالىشىپ ئىچى

بىرگه ئازار بهرمهيدۇ، تىلالشمايدۇ، زەمزەم  مهسجىدىلههرەمدە مۇسۇلمانالر بىر ـ 

سۈيىنى ئىچكىنىمىزدە تىلالر ئالالھقا تهسبىه ئېيتىشنى ئۇنتۇپ قالمايدۇ، بهندە 

نىڭ ئېرىپ كېتىۋاتقانلىقىنى ھېس قىلىدۇ، ئالالھ "مهنمهنچىلىك"ئۆزىدىكى

  .قۇۋۋەتكه ئىگه بواللمايمىزھهممىگه قادىر، ئۇنىڭسىز كۈچ ـ 

زەمزەم بىزگه قىيامهتتىكى رەسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه 

بېرىلگهن ھهۋزى كهۋسهرنى ئهسلىتىدۇ، ھهۋزى كهۋسهردىن سۇ ئىچىشتىن مهھرۇم 

رەسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ! قالساق، ھالىمىز نېمه بولۇپ كېتهر ـ ھه؟

قىمىز بولغان ھهۋزى كهۋسهردىن بىزنى قايتۇرۇپ قالسا، ھالىمىز بىزنىڭ نىجاتلى

شۇنداق تۇيغۇغا كېلىمىزكى، بىز تۈگهشكهنلىكىمىزنى ھېس ! قانداق بولۇپ كېتهر؟

بىزنى ئۆز ! ئى رەببىمىز ... بىزگه ئۇ كۈننى كۆرسهتمىگىن! ئى ئالالھ. قىلىمىز

  ...پاناھىڭدا ساقىلىغىن 
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  :سافا ـ مهرۋە

هرۋەگه يۈزلهنگىنىمىزدە، يهنه شۇنچه كۆپ ئادەم توپى بىلهن ئۇچرىشىمىز، سافا ـ م

ئۇالر بىر ـ بىرىگه زىت ئىككى ! بۇ نېمىنىڭ بهلگىلىرىدۇ؟! نىمانچه كۆپ ئادەم ـ بۇ؟

ئادەملهر بىر گهۋدىگه ئايالنغان، سهن ! يۆنىلىشكه قاراپ ئېقىۋاتقان ئادەم دېڭىزىغۇ؟

ھهممه . ىڭ ھېچكىم بىلهن كارىڭ يوقبىلهن ھېچكىمنىڭ كارى يوق، سېن

بۇ توپ ئارىسىدا كېتىۋاتقانالردىن چىپ ـ چىپ . ئالالھنىڭ ئىشقىدا ئۆزىنى ئۇنۇتقان

شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە مهھشهر كۈنى بولىدىغان . تهر ئېقىۋاتقان، ئۇنىڭغا پهرۋا قىلمىغان

مىزدە، دەھشهتلىك تهرنىڭ ۋۇجۇدىمىزدىن سۇ ئاققاندەك ئېقىشلىرىنى ئهسلىگىنى

بهرداشلىق بېرەلمهيدىغانلىقىمىزغا كۆزىمىز يېتىدۇكى، قىيامهتتىكى تهرلىرىمىز 

بىزنى ! ئى رەببىمىز. ئوشۇقتىن ئېشىپ، پاچاققا يېتىدىغانلىقىنى خىيال قىلىمىز

  !...ھالىمىز نېمه بولۇپ كېتهر؟.. ساقلىغايسهن

  :چاش چۈشۈرۈش ياكى كېسىش

يهنه يهرگه تۆكۈلۈشكه " مهنلىكمهن"چاچ چۈشۈرۈش ياكى كېسىش بىلهن 

ھهربىر مۇسۇلمان ئهتراپىدىكىلهرگه ئوخشاشال ئالالھنىڭ رەھمىتىنى ئۈمىد . باشاليدۇ

مۇبارەك مهيدانالردا تهمكىن ئايلىنىپ . قىلغان ھالدا پهرۋانىدەك ھهرتهرەپكه تارقىلىدۇ

ئايالالر كېلىپ يۈرىدۇ، بىر ئايال مهيدانغا جاينامازىنى سېلىپ ئولتۇرىشىغا ئهتراپىغا 

بىر ئهر كىشى كېلىپ جايناماز سالسا، ئۇنىڭمۇ ئهتراپىغا باشقا . تىزىلىپ ئورۇن تۇتىدۇ

ئۇالر . ئهرلهر كېلىپ جاينامازلىرىنى سېلىشىپ سهپ تۈزۈپ نامازغا كىرىپ كېتىدۇ

خۇددى يهككه يېگانه ئالالھنىڭ يهر يۈزىگه تارقالغان ئىتائهتچان ئهسكهرلىرىگه 

  .ۈش ھاسىل قىلىدۇئوخشاش كۆرۈن

. بهندە ھهج ئىبادىتىنى تامامالپ بولغاندىن كېيىن، ئۆزىگه قاتتىق تهلهپ قويىدۇ

  ئۇنىڭدا ئالالھقا ئالدىراپ ئىبادەت قىلىدىغان، گۇناھتىن ھهزەر ئهيلهپ قاچىدىغان بىر 
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ئۆز يۇرتىڭىزدەك ھېس ـ تۇيغۇ بىلهن ئالالھقا قۇللۇق قىلغان . روھ تىكلىنىدۇ

لههرەم زېمىنى سىزنى ئۆزىگه جهلب قىلىۋالغاچقا، بۇ مۇقهددەس زېمىندىن مهسجىدى

ئايرىلغىڭىز كهلمىسىمۇ، لېكىن دۇنيانى گۈللهندۈرۈش بۇرچىڭىز سىزنى قايتىشقا 

دۇنيانى بىرگه ! كېلىڭ: "ساماۋى ئاۋاز سىزگه. مهجبۇرلىغان ھالدا كېتىپ قالىسىز

هر زامان ۋە ھهر ماكاندا سۆز ـ گۈللهندۈرەيلى، ئىسالھ قىاليلى، ئالالھنى ھ

بهندە ــــ ھهرەمنىڭ قهلبىدىكى . دەپ نىدا قىلىدۇ!" ھهرىكىتىمىز بىلهن ياد ئېتهيلى

راست سۆزلىگهن : "ھهرەمنىڭ كهپتهرلىرى ئۇنى... مۇجهسسهم گهۋدە سهپهرگه ئاتالندى

  ...دەپ ئۇزىتىپ قويدى!" بولساڭ، نىجات تاپتىڭ

 


