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  ياشلىق ۋە پىداكارلىق

   

م، دەرۋەقه، ياشلىق ئىنساننىڭ دۇنيادىكى ھاياتلىق سۆيگۈسىگه ئىستىتىك ته

. ياشاش رىغبىتىگه جاسارەتتىن دەم بهخىش ئېتىدىغان ئهڭ قىممهتلىك بىر چاغ

ئهمما ھهزرەتى . شۇڭا ئىنسانغا ياش ۋاختىدا دۇنيا تېخىمۇ گۈزەل كۆرىنىشكه باشاليدۇ

مۇسئهب ئىبنى ئۇمهير رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ دۇنيا ئۈچۈن ئهمهس، بهلكى ئاخىرەت 

 تارىختا ئهڭ گۈزەل، نادىر ئوبرازنى ياراتقان بولۇپ، ئۇ ئۈچۈن پىدا قىلغان ئهشۇ ياشلىقى

ياشلىق مۇھهببىتىنى دۇنيانىڭ جهلىپكار رەڭ، پۇراقلىرىغا ياكى قىزالرنىڭ ھۆسنى ـ 

جامال، مهپتۇنكارلىقىغا ئهمهس، بهلكى پهقهت ئالالھقا ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىغا كهلتۈرگهن 

ىمان ئېيتىپال ئىلگىركىدىن چۈنكى ئۇ ئ. ئىماننىڭ ئىشقىغىال ئاتىۋەتكهن ئىدى

ناۋادا ئۇنىڭ ئىمان ئېيتىشتىن . باشقىچىال بىر ئىنسانغا ئايلىنىپ قالغان ئىدى

سهلال ئىلگىركى ھاياتىغا نهزەر سالىدىغان بولساق، ئانا مىهرىنىڭ شهپقهتلىك 

سايىسىدا ۋە مال ـ بايلىقنىڭ خۇمارلىق ئاسايىشلىقىدا، ئۆلۈم ھهم ئۆلومدىن 

لىق ساھىلىنى قىلچه پهرۋايىغا ئالماستىن، مۇسۇلمانالرغا ئهزىيهت كېيىنكى ھايات

  . يهتكۈزۈش كوچىسىنىال قاتراپ يۈرگهنلىكىنى كۆرىمىز

ئۇ كېلىشكهن قامىتى ۋە ئاجايىپ ئېسىل كېيىم ـ كىچهكلىرى ئارقىلىق 

ئۇرغۇپ تۇرغان ياشلىقىنى ۋە تهڭداشسىز گۈزەللىكىنى نامايهن قىلىپ، ئىشلهتكهن 

رىجىلىك ئهتىرلىرى بىلهن مهككه كوچىلىرىنى خۇشپۇراققا تولدورۈپ، يولدىن ئالى دە

شۇڭا . ئۆتكهنلىرىدە، پۈتۈن مهككه نازىنىنلىرى لهۋ چىشلىگهنچه قارىشىپ قاالتتى

ھېچ كىممۇ بۇنداق بىر ئامهتلىك يىگىتنىڭ ھاياتىدا، ئالالھنىڭ نهزىرى چۈشۈش 

ئۇنداق  ـ قايغۇغا قۇچاق ئاچىدىغان بىلهنال ئهيشى ـ ئاراملىرىنى تاشالپ، غهم 

ئېسىل، خۇشپۇراق كىيىملىرىنىڭ ئورنىغا كىرلىنىپ، توپا ـ  ئۆزگىرىش بولۇپ قاالر، 

  چاڭغا مىلېنىشنى ئهال بىلىدىغان، دۇنيا ۋە دۇنيا ھاياتىنىڭ راھهت ـ پاراغهتلىرىدىن 
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شنى ئارزۇ ھوزۇرلىنىشنى ئهمهس، ئاخىرەت ۋە ھهققانىيهت ئۈچۈن جان تهقدىم قىلى

قىلىدىغان، ئۆز ئۆلىمى ئارقىلىق پۈتكۈل ئاسمان ـ زېمىننى، جۈملىدىن ئۆز 

پهرۋەردىگارىنى مهمنۇن قىلغان ھالدا ئاخىرەتكه يول ئالىدىغان، ئۇنچه كاتتا ئىنقىالپ 

  . بهرپا بولۇپ قاالر، دېگهننى قهتئىي تهسهۋۋر قىاللمايتى 

پهيغهمبىرىمىز سهللهلالھۇ ئهمما ئۇنىڭغا ھهقىقىي خۇداسىنى سۆيۈملۈك 

ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ بىرال تونۇشتۇرۇشى بىلهن، مۇسئهب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ 

كۆزلىرى ئالدىدا، دۇنيانىڭ بارچه خۇشنهما پهردىلىرى بىراقال قايرىلىپ، ئاخىرەت 

  . ئۆزىنىڭ ھهقىقىي جامالى بىلهن ئهينهن ئهكىس ئېتىشكه باشلىغان ئىدى

  ...شۇنداق

ا ئىمان كهلتۈرۈش ئىنسانغا ياشاشنىمۇ ھهم ئۆلۈشنىمۇ ھهقىقىي ئۇنىڭغ

  ... ماھىيىتى بىلهن ئۆگىتىپ قويىدىغان ئهشۇ ئاخىرەت

ئۇنىڭغا بولغان ئىماندىن مهھرۇم كىشى گهرچه دۇنيادا ھهرقانچه كاتتا 

   ... بواللمايدىغان ئهشۇ ئاخىرەت" ئىنسان"مهرتىۋېلىك بواللىسىمۇ، ئهمما ھهقىقىي 

دىن جهننهتنىڭ ھىدىنى ئېلىش بىلهنال ئىنسان دۇنيادا تىكهن ـ چاتقالالر ئۇنىڭ

ئۈستىدە مېڭىۋىتىپمۇ، گۈل ياپراقلىرى ئۈستىدە ماڭىۋاتقاندەك، بهدەنلىرى 

زەخمىلىنىپ تۇرۇپمۇ، مهلههم سۈركىلىۋاتقاندەك، ئوت، يالقۇنالر ئىچىدە قىلىپمۇ، باغۇ 

ىچىدىن تهبهسسۇم قىلىشقا باشاليدىغان ئهشۇ ـ بوستاندا سهيرى قىلىۋاتقاندەك ئىچ ـ ئ

  ... ئاخىرەت

  ... شۇنداق

ئىنسان ھهرقانچه ئۇنى ئىنكار قىلغان بىلهنمۇ، يهنىال ئۇنىڭدىن قېچىپ 

قۇتۇاللمايدىغان ئهشۇ ئاخىرەت ئۆز مهنزىرىسىنى مۇسئهب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ كۆز 

   . ئالدىدا ئهينهن ئهكىس ئهتتۈرۈشكه باشلىغان ئىدى
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شۇڭا ئۇ قهلبىدىكى پۈتۈن بۇتالرنى دەرھال چىقىپ تاشالپ، ئۇنىڭ ئورنىغا 

ھهقىقىي خۇداسىنىڭ زىكرىنى چوڭقۇر يهرلهشتۈرۈپ، تۆت ئهرتاپقا باققىنىدا، ھهق 

بىلهن باتىل ئوتتۇرىسىدىكى ھايات ماماتلىق ئۇزۇلمهس كۆرەشنىڭ داۋام 

ى جان دىلىدىن ئهزىر كۆرىدىغان ھهتتا ئۇنىڭ ئۆيىدە، ئۇن. قىلىۋاتقانلىقىنى كۆردى

مېهرىبان ئانىسىمۇ تېخىچه تاشتىن ياسالغان ساختا ئىالھالر ئالدىدا بۇرنىنى يهرگه 

بۇنى كۆرۈپ، پۈتۈن ۋۇجۇدىنى قاتتىق ئۆرتۈنۈشكه . سۇۋاشتىن توختىمىغان ئىدى

سىلىۋاتقان ھهققانىيهتنىڭ مهنىۋىي چوغلىرىنى ئۇ، ئۈن ـ تىن چىقارماستىن، سۈكۈت 

ئهمما چوغنى سۈكۈت پهردىلىرى . ىلىپ، ئۆز باغرىدا يوشۇرون ساقالشقا تىرىشتىق

مانا "بىلهن يۆگهپ قىلىش نهدىمۇ مۇمكىن بولسۇن؟ ئاخىرى پهردىلهر كۆيۈپ چوغ 

دۇنيا گهرچه كۆز بىلهن كۆرگىلى بولمىسىمۇ ئهمما ئۆزى . دەپال ئوتتۇرىغا چىقتى" مهن

 بىردىن ـ بىر قۇردەتلىك ئالالھنىڭ ئالدىدا، پۈتۈن مهۋجۇتلىقنى كۆرۈپ تۇرىدىغان

مۇسئهب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنى سهجدىگه باش قويۇپ، ئىنسانىيهتنىڭ بهختسىزلىكىگه 

ۋە ئۆز ـ ئۆزىنى ھاالكهتكه ئىتتىرىۋاتقانلىقىدىن ئىبارەت تهتۈرلىكىگه ھهسرەتلىك 

   . ياش تۆكىۋاتقان ھالدا كۆرۈپ قالدى

ـ ئانىسى گويا دۇنيادىكى ئهڭ قهبىه ! ىڭ؟ـ بۇ سېنىڭ نېمه قىلىۋاتقىن

  . گۇناھكارنى جىنايهت ئۈستىدىال تۇتىۋالغاندەك غهزەپلىك ۋاقىرىماقتا ئىدى

ـ مهن ھهقىقىي ئىالھىمىز بولغان ئالالھغا سهجدە قىلىۋاتىمهن ـ ئۇ ئاجايىپ 

  .جاسارەت بىلهن ھهققانىيهتنىڭ شۇئارىنى جاكارالشقا باشلىدى

مۇھهمهد سهللهلالھۇ . ھدىن باشقا ھېچقانداق ئىالھ يوقئالال! ـ جېنىم ئانا

  . ئهلهيهى ۋەسهللهم ئالالھنىڭ ھهقىقىي پهيغهمبىرى

بۇنى ئاڭالپ چىداپ تۇرالمىغان ئانىنىڭ جاھىالنه جۇدىنى تۇتۇپ، بىردىنال 

. دەپ نهپرەت بىلهن ۋاقىراشقا باشلىدى!" ئاغزىڭنى يۇم! بولدى بهس: "چالۋاقىغانچه

  اشالپ ئانا بىلهن باال ئوتتۇرىسىدا پۈتۈن قان رىشتىلهرنىمۇ قويماي ئۈزۈپ شۇنىڭدىن ب
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تاشاليدىغان ھهقىقهت بىلهن ساختىلىقنىڭ زىلزىلىك كۆرەشلىرى باشلىنىپ 

  .كهتتى

شۇنىسى ئىنىقكى، مۇھهببهت بىلهن نهپرەتنىڭ بارچه تۇيغۇلىرى ھاياتنىڭ 

 مهركهزلهشكهندە ۋە بىرال دائىرىنى ھهرقايسى ساھهلىرىدىن توپلۇنۇپ، بىرال نۇقتىغا

چۆرىدىگهن ھالدا ئۆزئارا تىركىشىشكه چۈشكهندە، ھهقىقهت بىلهن ساختىلىق 

ئىنسان دەل ئهنه شۇ چاغدىال دۇنيانىڭ پۈتۈن ھىيله ـ نهيرەڭ، . مهيدانغا چىققان بولىدۇ

ەر ئهپسۇنكارلىقى بىلهن يالىڭاچالنغان ئهپتى ـ بهشىرىسىنى تۇلۇق كۆرۈشكه سازاۋ

بۇنداق چاغدا ئالالھنىڭ بهندىلىرى بهندە بىلهن خۇدا ئوتتۇرىسىدىكى . بوالاليدۇ

مۇناسىۋەتنىڭال ھهقىقىي ئۈزۈلمهس مۇناسىۋەت ئىكهنلىكىدىن ئىبارەت چىن 

بولۇپ " تايانچ"ھهمدە دۇنيادىكى . ھهقىقهتنى كۆرۈپ ھهيرەتته قالماي تۇرالمايدۇ

رنىڭ ئهمىلىيهتته ئهڭ ئىپالس ساختىلىقتىن تۇيىلىۋاتقان بارلىق تايانچ، ۋاسىتىله

باشقا نهرسه ئهمهسلىكىنى، ئىشهنگهن مۇستهھكهم قهلئهلهرنىڭمۇ قهلئه ئهمهس، 

بهلكى ھهققانىيهتنىڭ يېنىككىنه بىر شامىلى بىلهن توزۇپ تۈگهيدىغان قۇم دۆۋىسى 

ك مانا شۇنداق بوران ـ چاپقۇنلۇق، ئىنتايىن نازۇ. ئىكهنلىكىنى كۆرۈپ يېتىدۇ

ئېقى ئاق، "ئىمتىهان باسقۇچىدىال ھهقىقىي ئىمان بىلهن مۇناپىقلىقنىڭ پهرقى 

بۇ باسقۇچتا ھهق سۆيهرلىكنىڭ ۋە ئالالھ . بولۇپ مهيدانغا چىقىدۇ" قارىسى سىياھ

سۆيهرلىكنىڭ ئېغىزدىال كۈچهپ توۋلىنىۋاتقان قۇرۇق شۇئارۋازلىقلىرى زادىال 

نجى زەربىسى بىلهنال خىرقىراپ قىلىشقا بهلكى باتىلنىڭ غهزەپلىك تۇ. ئاقمايدۇ

  . باشاليدۇ

ئهمما بۇ، يهنه شۇنداقمۇ باسقۇچكى، ئۇنىڭدا ھهقىقىي ئىماننىڭ باستۇرۇلغان ... ھه

ئۈچقۇنلىرى مۆمىن ۋۇجۇدىدىن ھهيۋەتلىك ۋۇلقان كهبى پارتالپ چىقىپ، باتىلنىڭ 

ەپىن كۆيدۈرۈپ كۈل قىلغانچه، د" يىمرىلمهس لهشكهرلىرىنى"ئاتالمىش 

مۆمىننىڭ بېچارىلهرچه ئامالسىزلىقىال ھهممىدىن كاتتا . قىلىۋېتىشكه باشاليدۇ

  مۆمىننىڭ يوقسىزلىقى ئۇنى شۇنداق . كۈچ ـ قۈۋۋىتىگه ئايلىنىپ قالىدۇ
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قورالالندۇرىدۇكى، ھهتتا تهنها بىرال ئىسالم لهشكىرى ئۆز ۋۇجۇدىدا گويا پۈتۈن دۇنياغا 

غۇز ئۆزىال جهڭ قىلىپ، ھهرگىز مهغلۇپ بولمايدىغان يالغۇز جهڭ ئاچااليدىغان، يال

شۇڭالشقا باتىل ھهرقانچه بولغاندا . قهتئىي ئىرادىنى ھېس قىلىشقا باشاليدۇ

مۆمىننىڭ بېشىنى ئۈزۈپ تاشالشقا تىرىشالىسىمۇ، ئهمما ھهرگىز باش 

  . ئهگدۈرەلمهيدۇ

كلىكنىڭ ئهنه ھهزرەتى مۇسئهب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمۇ بىرال چامداش بىلهن يۈكسه

شۇنداق كاتتا مهقامىنى قولغا كهلتۈرگهن بولۇپ، گهرچه ئۇنى لهززەت، راھهت ـ 

پاراغهتلهر بهدىلىگه سېتىۋېلىش ئۈچۈن كهڭرى تورالر يېيېلغان بولسىمۇ، ئهمما ئۇ 

دۇنيانىڭ بۇنداق رەزىل تىرىشچانلىقلىرىغا بىر تهرەپتىن نهپرەتلىنىپ كۈلسه، يهنه 

مېهرى ـ شهپقهت، كۆيىنىشلهر بىلهن ئۇنى . اغرىتىپ ياش تۆكتىبىر تهرەپتىن ئىچ ئ

ئېرىتمهكچى بولغان باتىل ئالدىدا، ئۆزىنىڭ گوياكى بىر تهۋرەنمهس تاغ چوقىسى 

دۇنيانىڭ نامراتلىق ۋە يوقسىزلىق بىلهن . ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالپ بېرەلىدى

ىن باشقا ھهرقانداق قورقۇتۇشلىرى ئالدىدا، ئاخىرەتنىڭ ھاالكهتلىك شهرمسارلىقىد

ئهنه شۇ چاغدىال كهرەملىك ئالالھۇ تائاال بۇ . غهم ـ ئهندىشىلهرنى پىسهنتىگىمۇ ئالمىدى

ياپ ـ ياشال بهندىسىنىڭ قهلبىنى مهڭگۈ تامام بولماس قهلب بايلىقىنىڭ 

  . خهزىنىسىگه ئايالندۇرۇپ بهردى

ان ئانىسىدىن، مېهرىب. ئۇ پۈتۈن دۇنيادىن پىشىنى قېقىپ ئورنىدىن دەس تۇردى

ھهيۋەتلىك كاتتا قورو ـ جايىدىن، قىممهتلىك ئېسىل كىيىم ـ كىچهكلىرىدىن ۋاز 

لهززەتلىك تائامالرغا تولغان داستىخانالردىن قوپۇپ، ھهتتا ۋەتىنىدىنمۇ . كهچتى

يېڭى بىر ئىسالم . بىرال ئالالھ ئۈچۈن پۈتۈن دۇنياسىنى تاشالپ چىقتى. ئايرىلدى

ىدا ئۆزلىرى ۋەتهنسىزلىشىپ كېتىۋاتقان يوقسۇل مۇسۇلمانالر ۋەتىنىنى ئىزدەش كوي

  . كارۋىنىغا قوشۇلۇپ، مهككىدىن ھهبىشىستانغا يۈرۈپ كهتتى

ئهمما بۇ ئىش دۇنيانىڭ . دېمىسىمۇ ۋەتهنسىزلىشىش ئۇنچه ئاددى ئىش ئهمهس

  ھېچ بىر يېرىدە ھهقىقىي ئۆيىنىڭ يوقلۇقىنى بىلگهن، ھهمدە ئهسلىدىكى ھهقىقىي 
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يىنىڭ ئۆلۈمدىن كېيىنال باشلىنىپ كېتىدىغان يهنه بىر ئىككىنچى دۇنيادا ئۆ

مهۋجۇت ئىكهنلىكىنى تونۇپ يهتكهن كىشىلهرگه نىسبهتهن ئهڭ كۆڭۈللۈك پائالىيهت 

چۈنكى ئۇالر ئهشۇ ئىككىنچى دۇنيادا ئالالھ تائاالنىڭ ئۆز . بولۇپ ھېسابلىناتتى

نى دۇنياغا تېگىشىپ، يهنه كىمنىڭ بهندىلىرىگه نهزەر سېلىپ، كىمنىڭ ئاخىرەت

دۇنيانى ئاخىرەتكه تېگىشىپ كېلىشىنى كۈتىۋاتقانلىقىنى، ئۇ دۇنيانىڭ بىر تهرىپى 

ئاستىدىن ئۈستهڭلهر ئېقىپ، ھهسهل بولدۇقاليدىغان، ياپ ـ يېشىل بوستان، گۈل ـ 

بىلهن گۈلىستان، چېمهن، باغالر، خۇشپۇراق مهيىن شامالالر، خۇشناۋا ھهمدۇ ـ ساناالر 

تولغان، غهم ـ ئهندىشىلهردىن پۈتۈنلهي خالىي، زەپمۇ گۈزەل، ئاجايىپ يېقىملىق، پۈتۈن 

ئارزۇ ـ تىلهكلهرنىڭ رىئال دۇنياسى بولغان جهننهت ئىكهنلىكىنى، يهنه بىر تهرىپى 

بولسا، ھهممه يىرىدىن ئوت يېنىپ تۇرىدىغان، تاش، كېسهكلهر بىلهن تاش يۈرەك 

خانلىرىنى ئۆزىگه يېقىلغۇ قىلىدىغان، مىڭلىغان ئىنسانالرنى ئىنسانالرنىڭال ئۈستى

دەپ توختىماي تۇۋالپ تۇرىدىغان تويماس ئوتالر !" يهنه بارمۇ؟ " يۈتۈپ تۇرۇپمۇ،

ئىنسانالرنى ئوزۇق قىلسا، ئاچكۆز ئىنسانالر دوزاق ئۇتىنى يهپ، ئىپالس 

قاباھهتلىك جهھهننهم جاراھهتلىرىدىن ئاققان قان يېرىڭالرنى ئۇسسۇزلۇق قىلىدىغان 

  . ئىكهنلىكىنى كۆرۈپ يهتكهن ئىدى

ھهزرەتى مۇسئهب ئىبنى ئۇمهير رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ھهبىشىستانغا يول ئالغاندا، 

ئۇنىڭ كۆركهم جىسمىدا غهزەپلىك ئانىسىنىڭ زەنجىرلهشلىرى تۇپهيلىدىن قىلىپ 

لگىنىدە بولسا، گۈلدەك ئهمما قايتىپ كه. قالغان زەخىم، يارىالرنىڭ داغلىرىال بار ئىدى

يۇمران بهدەنلىرى جىهاد ۋە ئۇلۇغلۇقنىڭ يالقۇنلۇقلۇق خۇمدانلىرىدا بولۇشىغا كۆيۈپ، 

مهككه كۆچىلىرى تېخى يېقىندىال شۇنچه . قارىداپ تاۋلىنىپ كهلگهن ئىدى

قىممهتلىك ئېسىل كىيىملهر بىلهن ھهممىنىڭ ھهۋىسىنى كهلتۈرۈپ، ئۆتكهنال 

ئهتىر پۇرىقىغا تولدۇرۇپ، مهغرۇرانه قهدەم تاشالپ يۈرىيدىغان بۇ كۆچىنى سائهتلهرگىچه 

  سۆلهتلىك يىگىتنىڭ ئهمدىلىكته بولسا، بىر پارچه يىرتىق ئورانجىنى ئۈستىگه 
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ئارتىۋالغانلىقىنى، يهنه كېلىپ، ئورانجىسىغىمۇ رەخ تېپىلماي، ئهسكى تىرىلهردىن 

  . ياماق چۈشكهنلىكىنى كۆرمهكته ئىدى

رايى سارغىيىپ قالغان، ھۆپپىدە ئاناردەك مهڭزى ئولتۇرۇشۇپ گۈلدەك چى

كهتكهن، پارقىراق نۇرانه پىشاينىسىدىن ۋەتهنسىزلىكنىڭ ئهلهملىك غۇبارلىرى 

تۆكۈلۈپ تۈرغان، ئهركه ياشلىقى ئاخىرەت بىلهن ئىنسانىيهتنىڭ غىمىدە ۋاقىتتىن 

  ... ئىلگىرى ياشىنىپ قالغان

بىر سوقۇشلىرى شات خوراملىققا، قهتئىي قهلبىنىڭ ھهر! ئهمما قهلبىچۇ؟

ئىشهنچ، جاسارەت ۋە غهيرەتنىڭ نۈرلۇق فونتانلىرىغا چۆمۈلۈپ، ئاخىرەت سهپىرىنىڭ 

ھهر بىر مهنزىلىنى جاھالهت ۋە ئاسىيلىق تۈپهيلى جهھهننهم تهرەپكه يول ئالغان ھالدا 

ۋەتائاالنىڭ ئهمهس، بهلكى پۈتكۈل زېمىن، ئاسمانالرنىڭ نۇرى ئالالھۇ سۇبههنهھۇ 

جهننىتى تهرەپكه يول ئالغان ھالدا بېسىپ كېتىۋاتقانلىقىنى، بېسىلغان ھهر بىر 

قهدەمنىڭ ئۇنى بارغانچه جهھهننهمدىن يىراقالشتۇرۇپ، جهننهتۇل پىردەۋس تهرەپكه 

  ... يېقىنالشتۇرىۋاتقانلىقىنى چهكسىز بهختىيارلىق ئىچىدە ھېس قىلدۇرىۋاتقان

ۇنىيهت بىلهن ئۇ ئهڭ دەسلهپ ئالالھنىڭ رەسۇلى ئهنه شۇنداق روھىي مهمن

. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئالدىغا ساالمغا باردى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۆزىنىڭ بۇ ئهركه ئۈممىتى بىلهن قاتتىق سېغىنىش 

ۆزلىرىدە ئىچىدە دىدارالشقاندىن كېيىن مۇبارەك لهۋلىرىدە تهبهسسۇم، دەرتمهن ك

بۇ دەل ئالالھنىڭ ! مانا قاراڭالر"ياشالر لىغىرالشقا باشلىدى ۋە ئۆزىنى تۇتالماي 

دەپ چاراڭلىق !" ئىشقىغىال پۈتۈن دۇنياسىنى تهسهددۇق ئهيلىگهن يىگىت ئهمهسمۇ؟

  . قهلب ساداسىنى ياڭراتتى

! ئى ۋاپاسىز"ئىككىنچى تهرەپته، ئوغلىنىڭ كهلگهنلىكىدىن خهۋەر تاپقان ئانا 

  . دەپ خهت ئهۋەتتى" شهھهرگه قايتىپ كهپسهنۇ ـ ئاناڭ بىلهن كۆرۈشكۈڭ كهلمىدىمۇ؟
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ئهمدى مهن ! ئى جېنىم ئانا"ھهزرەتى مۇسئهب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئانىغا جاۋابهن 

ئۇنىڭ بىلهن دىدارالشماي تۇرۇپ، ھهرقانداق . ئالالھنىڭ رەسۇلىغىال تهئهللۇق

  . دەپ سۆز يوللىدى" ئىككىنچى بىرسى بىلهن كۆرۈشىشنى قهتئىي خالىمايمهن

ئالالھنىڭ ئاخىرقى پهيغهمبىرى بىلهن قانغىچه دىدارلىشىپ، قهلبىنى تهسكىن 

تاپقۇزغاندىن كېيىن ئۆز ئانىسىنى جهھهننهمنىڭ يالقۇنلىرىدىن قۇتۇلدۇرىۋېلىش 

  . ن ئاخىرقى قېتىم تىرىشىپ بېقىش كويىدا يهنه ئۆيىگه راۋان بولدىئۈچۈ

ئانا ھهيرانلىق ئىچىدە غهزەپلىك ئاۋاز بىلهن ! ـ ۋاي تېخىچه سهن ئهشۇ دىندىمۇ؟

  . ئۆغلىدىن سورىماقتا ئىدى

ئالالھ ئۆزى ئۈچۈن ۋە سۆيۈملۈك پهيغهمبىرى ئۈچۈن تاللىغان ئهشۇ ! ـ شۇنداق، ئانا

ئوغۇل ئانىسىغا قاتتىق قايغۇرغان ھالدا جاۋاپ بېرىپ، دوزاق . هنمۇقهددەس دىندىم

ئوتىغا چۈشۈپ كېتىۋاتقان ئانىسىنىڭ پىشىدىن تارتىۋېلىش ئۈچۈن يهنه بىر قېتىم 

شۇنداق قىلىپ، ئالالھنىڭ بۇ جان پىدا . ئهمما ئانا يهنىال ئۈنىمىدى. قولىنى ئۇزاتتى

الالھنىڭ رەھمىتى ئۈچۈن قۇربان ئانىنىڭ مۇھهببىتىنى ئ"بهندىسىگه نىسبهتهن 

  . دېگهن نازۇك ئىمتىهان يهنه داۋاملىشىشقا باشلىدى" قىالالمدۇ، يوقمۇ؟

بهختسىز ئانا بهختىيار ئوغلىنىڭ چهكسىز كۆيۈمچانلىق ئىچىدە ئۇزاتقان 

يولتۇزالر بىلهن قهسهمكى، مهن ھهرگىزمۇ سېنىڭ "قولىنى ئېتتىرىپ تاشالپ، 

ئهقىلدىن "با كىشىلهر مىنىڭمۇ پىكرىمنى ئهيىپلهپ، ئهجى. دىنىڭغا كىرمهيمهن

مهن يالغۇز دىنىڭنىال ! دەرھال كۆزۈمدىن يوقال! دەپ باھا بهرسۇنمۇ؟ يوقال" ئاجرىغان

دەپ ۋاقىراشقا " ئهمهس، بهلكى سېنىمۇ قوشۇپ مهڭگۈگه ئۆيۈمدىن ھهيدىدىم

  . باشلىدى

ئوتتۇرىسىدىكى جهڭدە ئىمان بىلهن كۇپىر . ئهمىلىيهت راستىنال شۇنداق بولدى

قارىماققا ھهر ئىككهيلهننىڭ . ئاقىۋەت ئانا بىلهن باال بىر ـ بىرىدىن پۈتۈنلهي ئايرىلدى

بهرگهن قۇربانلىقى ئوخشاشال بىر خىل بولسىمۇ، نهتىجه ۋە خاراكتىر ئېتىبارى بىلهن 

  ئانا قۇربانلىق بېرىش بهدىلىگه غهزەپلىك . ئاسمان، زېمىن پهرقلىنهتتى
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شلهرنىڭ ئازابلىق تۇيغۇ كهلكۈنلىرىنى ھاسىل قىلغان بولسا، ئوغۇل ئۆرتىن

. قوربانلىق بېرىپ، ئىتائهت ۋە قانائهتنىڭ ئىالھىي سوۋغىسىغا سازاۋەر بولغان ئىدى

بىر قهلب قۇربان بېرىش ئارقىلىق تېخىمۇ قېتىپ كهتكهن بولسا، يهنه بىر قهلىبته 

ئانام ماڭا ئهمهس، "ق پهيدا بولۇپ، ئىلگىركىدىنمۇ كۈچلۈك سهمىمىيهت ۋە تهقۋالى

  .دېگهن تونۇش بارلىققا كهلگهن ئىدى" ئۆزىگه زۇلۇم قىلدى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇسئهب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنى مهدىنىدە ئىسالمنى 

تهبلىغ قىلىش ئۈچۈن تهيىنلهپ، يولغا سالغاندىال، ئاندىن ئۇنىڭ قهلبىدە ئۆز ـ ئۆزىگه 

انىيهتنىڭ ئىستىقبالىغا نىسبهتهن نهقهدەر چوڭقۇر، تهسىرچان زۇلۇم سالغۇچى ئىنس

تۇنجى . ئىزگۈ، ھهسرەتنىڭ مهۋجۇت ئىكهنلىكى رەسمىي نامايهن بولۇشقا باشلىدى

 مۇسۇلماننى ھېسابقا ١٢ئۇقبه بهيئىتىدە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا بهيئهت قىلغان 

چىلىكنىڭ قايناق بازىرىغا ئالمىغاندا، پۈتكۈل مهدىنه شهھىرى جاھالهت ۋە شېرىك

ئايلىنىپ قالغان بولۇپ، بۇنداق بىر جايدا ئالالھنىڭ بىرلىكىنى تهشۋىق قىلىپ، 

ئاتالمىش مهبۇدالرنىڭ ساختىلىقىنى ئېالن قىلىش ھهقىقهتهن ئوينىشىدىغان 

بۇنداق ئېالننى جاكارالش ھهرىنىڭ كۆنىكىگه قول . كېچىك ئىش ئهمهس ئىدى

يهنه كېلىپ بۇ ئىش قهلبىدە ئالالھنىڭ زاتى ـ سۈپهتلىرىگه . ىتىققاندەكال ئىش بوالتت

نىسبهتهن ھېچ بولمىغاندا ئۆز ۋۇجۇدىغا ئىشهنگهندەك قهتئىي ئىشهنچ تۇرغۇزالىغان، 

ھاياتىنى ھهق يولىدا پىدا قىلىشنىال ھهقىقىي ھاياتلىققا ئېرىشكهنلىك دەپ 

  . بىلهلهيدىغان كىشنىڭال قولىدىن كېلهتتى

ى ئايانكى، ھهزرىتى مۇسئهب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ كۆكرەكلىرى، ئهمما شۇنىس

خۇددى ھازىرقى بىز مۇسۇلمانالرنىڭكىگه ئوخشاش ئىمان، ئىشهنچنىڭ قىممهتلىك 

كاتتا بهختىيارلىقتىن خالىي  بايلىقىدىن ۋە ئازاپتىن ھوزۇرلىنىشتهك ئۇنداق 

ن ھاياتىنى قوربان بهلكى دەل ئهكسىچه ئهشۇ ئىشهنچ ئۈچۈنال پۈتۈ. ئهمهس ئىدى

  . قىلىش يولىدا تىنماي تىپىرالپ تۇراتتى
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ئۇنداق قهتئىي ئىشهنچنىڭ زادى نېمىلىكىنى ۋە قايسى خىل ھاياتىي ! ئاھ

كۈچكه تولغان بولىدىغانلىقىنى ئارىمىزدىن قېنى كىممۇ ھهقىقىي تۇردە تهسهۋۋۈر 

ولمىسىمۇ، ئهمما چۈنكى كۆكرەكلىرىمىز ئىمان، ئىشهنچتىن مهھرۇم ب! قىاللىسۇن؟

راستىنى ئېيتقاندا، . ئۇنىڭ چىن ھاالۋىتىنى تېخىچه بىرەر قېتىم تېتىپ باقمىدى

ئهمما ھېچ بىر . بىز ئۇ ھهقته پهقهت باشقىالردىن ئاڭلىدۇق ۋە كىتابالردىن ئوقۇدۇق

زامان ئۆز ۋۇجۇدىمىزدا ئۇنداق ئىشهنچنىڭ ئۆركهشلىك ئېقىنلىرىنى دولقۇنالۋاتقان 

  .لىپ باقمىدۇقھالدا ھېس قى

ھهزرەتى مۇسئهب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ دەل ئهنه شۇنداق ئىشهنچنىڭ ئۆركهشلىك 

ئېقىنىنى مهھكهم باغرىغا باسقان ھالدا مهككىدىن چىقىپ، چۆللۈكلهرنىڭ چاڭقاق 

قۈم، زەررىلىرىنى زەخىملىك پۈتلىرىدىن ئېقىۋاتقان قانلىرى بىلهن ۋە ئالالھنىڭ 

ان كۆز ياشلىرى بىلهن نهملهپ، ئاخىرى مهدىنىگه ئىشقىدا تىنىمسىز تۆكىۋاتق

مهنزىلگه يېتىپ كېلىش بىلهن تهڭال ئۇنىڭ قهلبى ئىنسانالرنىڭ . يېتىپ كهلدى

. قهلبلىرىنى باتىلدىن ھهقكه قايتۇرۇپ كېلىش ئۈچۈن دۈپۈرلهپ سوقۇشقا باشلىدى

باشقىچه رەڭ قهلبىدىكى بۇ ئۆركهشلىك دولقۇنالر ئۇزۇنغا قالمايال مهدىنه دۇنياسىغا 

جاھالهت بىلهن جۇھۇدلۇق دەستىدىن قاتقان يۈرەكلهر ئېرىپ، . بېرىشكه باشلىدى

ئهمما ئۇزۇن ئۆتمهي . ئۇنىڭدا ئىماننىڭ يالقۇنلۇق ھارارىتى پهيدا بولۇشقا باشلىدى

شۇنداق قىلىپ، ھهرقانداق بىر . باتىلمۇ ئۇنىڭغا قارشى دەرھال ھهرىكهتكه ئۆتتى

ق خهتهرلهرنى بېسىپ ئۆتمهي تۇرۇپ، ھهرگىز ئۇتۇق ھهققانىيهتچى ئهشۇندا

قازىنالمايدىغان ھهق بىلهن باتىل ئوتتۇرىسىدىكى كهسكىن كۆرەش باشلىنىپ 

  .كهتتى

بهنى ئهشههل قهبىلىسىنىڭ سهردارى سهئد ئىبنى مۇئاز بۇ يېڭى ھهرىكهتتىن 

چچىقى ئۇ ئۆزىنىڭ ئهڭ ئا. خهۋەر تىپىپ، غهزەپتىن يېرىلغۇدەك بوپ كهتكهن ئىدى

سهن ئالدى بىلهن مهككىدىن : "يامان، سهپرا خىزمهتىكارى ئۇسهيدگه نهيزە تۇتقۇزۇپ

  كېلىپ بىزنىڭ ياشلىرىمىزنى يولدىن چىقىرىۋاتقان ئۇ ئهبلهخنىڭ كىملىكىنى 
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بىلگىن، ئاندىن مهيلى قانداق قىلساڭ قىلىپ، ھهتتا ئۆلتۈرسهڭمۇ ئۆلتۇرۈپ، 

ئۇسهيد كۆزلىرىدىن . دەپ تاپىلىدى" كهلمهمهدىنىدىن قوغالپ چىقارماي قايتىپ 

غهزەپ ئۇچقۇنلىرىنى چاچراتقىنىچه مۇسئهب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ يېنىغا يېتىپ 

سهن زادى كىم؟ بۇ يهردە نىمه قىلىپ يۇرىيسهن؟ : "كهلدى ۋە ئهسهبىيلهشكهن ھالدا

ا دەپ ۋاقىراشق!" ئهگهر ئۆلۈشنى خالىمىساڭ، دەرھال كهلگهن يېرىڭگه تىكىۋەت

  . باشلىدى

ئاجايىپ تهڭداشسىز ئىمانغا ئىگه مۇسئهب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇنىڭ بۇ 

بهلكى مهخسۇس . تهھدىتلىرىدىن قورقۇپ قالمىدى ياكى ئاچچىقالپمۇ كهتمىدى

مۆمىنلهرنىڭال خۇسۇسىيىتى بولغان ھېكمهت دۇردانىلىرىدىن گۈلدەسته تىزىپ، 

ئۇسهيد قولىدىكى . شقا كۆندۈردىتهرسا ئۇسهيدنى ئولتۇرۇپ سۆزنى تىڭشاپ بېقى

مۇسئهب . نهيزىنى يهرگه سانجىپ قويۇپ، غهزەپتىن قاپاق تۇرگىنىچه يهردە ئولتۇردى

رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئاجايىپ دىلكهش، مۇڭلۇق ئاۋاز بىلهن قۇرئاننىڭ تېخى بىر قانچه 

ئايىتىنى تىالۋەت قىلىپ بېرىشى بىلهن تهڭال ئۇسهيدنىڭ چىرايى سارغىيىپ، 

. تۈرۈلگهن قاپاقلىرىمۇ لهسسىدە بوشۇشۇپ قالدى. ۋالى ئۆزگىرىشكه باشلىدىئهھ

ئهلهملىك ھېس، تۇيغۇلىرى چىرايىدا نامايهن بولۇپ، تېخى بايىال غهزەپتىن ئوت 

قىسقىسى، ئۇسهيدنىڭ قهلبى . چاچرىتىپ تۇرغان كۆزلىرى لىققىدە ياشقا تولدى

شۇڭا ئۇ بىردەم ئىچىدىال .  ئىدىئۆزىنىڭ كونتروللىقىدىن پۈتۈنلهي چىقىپ كهتكهن

. ئۆزىنى ئىسالمنىڭ ئېتىكىدىن ئورۇن ئالغان ھالدا ھېس قىلىشقا باشلىدى

ئهمدىلىكته ئۇ ئۆزىنى ئهۋەتكهن كاپىر سهردارنى ئىسالمغا باشالپ كېلىش ئۈچۈن 

ئۇنىڭ چاقىرىشى بىلهن سهئىد ئىبنى مۇئازمۇ يېتىپ كېلىپال . كېتىپ باراتتى

شۇنداق قىلىپ، شام ۋاقتى . هلب ناۋاسىغا مهھلىيا بولۇپ قالدىھهققانىيهتنىڭ ق

كېرىپ بولغىچه پۈتۈن قهبىلىنىڭ قهلبىنى مۇسئهب ئىبنى ئۇمهير رەزىيهلالھۇ 

  ھهمدە ئۇزۇن ئۆتمهيال مهدىنه . ئهنهۇنىڭ دەرتلىك سادالىرى ئىسالمغا تارتىپ بولدى
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بهر ئهلهيهىسساالمنىڭ شهھىرىنى ئۇرۇشسىز فهتهىي قىلىنىشقا ھازىر، پهيغهم

  .كېلىشىنى تۆت كۆزى بىلهن كۈتۈپ تۇرغان ئىسالم شهھىرىگه ئايالندۇرۇپ قويدى

ئهمما مۇسئهب ئىبنى ئۇمهير رەزىيهالھۇ ئهنهۇ بۇ ئۇرۇشسىز جىهادتا كۇپىر ھهم 

شېرىكچىلىكنىڭ ئهنه شۇنداق قانچىلىغان سهپلىرىنى مهغلۇپ قىلىپ بولۇپمۇ، 

دەپ ئۆكۈنۈپ " ان بهندىچىلىكنىڭ ھهققىنى ئادا قىاللمىدىمئالالھغا بولغ"يهنىال 

شۇڭا ئۇ بهدىر ۋە ئوھۇدتىن ئىبارەت قۇراللىق ئۇرۇشالرغىمۇ بېقارارلىق . يىغاليتى

بىلهن قاتنىشىپ، ئاخىرى ئوھۇد مهيدانىدا ئىسالم ئۈچۈن ئۆز ھاياتىنى تهقدىم 

  . قىلىپ، شېهىتلىك ۋېسالىغا يهتتى

 بايرىقى ئۇنىڭ قولىدا بولۇپ، گهرچه دۈشمهننىڭ بۇ ئۇرۇشتا ئىسالمنىڭ

قىلىچلىرى ئۇنىڭ قولىنى ئۈزۈپ تاشلىيالىغان بولسىمۇ، ئهمما بايراقنى يهرگه 

مۇسئهب ئىبنى ئۇمهير رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ يالغۇز بىرال قولىنىڭ . چۈشىرەلمىدى

اش ياكى قالغانلىقىنى ۋە بۇ يالغۇز قول بىلهن قىلىچنى كۆتۈرۈپ ئۆز جېنىنى قوغد

قىلىچنى تاشالپ، ئىسالم بايراغىنى ئېگىز كۆتۈرۈشتىن ئىبارەت ئىككى ئىشتىن 

پهقهت بىرنىال قىلغىلى بولىدىغانلىقىنى كۆرگهندىن كېيىن ھېچ ئىككىلهنمهستىن 

چۈنكى ئۇ بىر دەم بولسىمۇ ئىسالم . قىلىچنى تاشالپ، بايراقنى ئېگىز كۆتهردى

 دۇنيادا مهڭگۈ ئۆلمهي ياشاشتىنمۇ بهك بايرىغىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ تۇرىشنىڭ

ئۇنىڭ ياشلىق ھاياتى ئىمانىي . قىممهتلىك ئىكهنلىكىنى ياخشى بىلهتتى

تۇيغۇلىرىنىڭ ئىشارىلىرى بىلهنال ئهنه شۇنداق ھهرىكهت قىلىۋاتقان بولسا، بايراقنى 

دەرھال ئېگىز كۆتۈرگهن ئىككىنچى قولى ئالالھ رىزاسى ئۈچۈن شېهىت بولۇپ، 

دۈشمهننىڭ ياۋۇز قىلىچى ئۇنىڭ ئىككىنچى . پ چۈشىشنى كۈتمهكته ئىدىكېسىلى

ئهمما ئۇ ئۈزۈلگهن قوللىرى بىلهن يهرگه چۈشۈش ئالدىدا تۇرغان . قولىغىمۇ ئۈرۇلدى

بۇنى كۆرۈپ، ئهسهبىيلهشكهن . ئىسالم بايرىقىنى مهھكهم كۆكرىكىگه بېسىۋالدى

ش بىلهن سۇنۇپ، يېرىمى دۈشمهننىڭ ئۇرغان نهيزىسى ئۇنىڭ كۆكرىكىگه تېگى

  . مۇسئهب ئىبنى ئۇمهير رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ كۆكرىكىدە قادىلىپ تۇرۇپ قالدى
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ئۇنىڭ جىسمى بىر ئاز دەلدۈگىنىشتىن كېيىن يهرگه يېقىلدى، ئهمما ئىسالم 

بايرىقى يهنىال يهرگه چۈشمهستىن، بهلكى ئۇنىڭ تىپىرالپ تۇرغان جىسمى ئۈستىگه 

  . چۈشتى

غهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ جهسىتى يېنىغا كېلىپ، مهككىنىڭ ئاندىن پهي

شۇنچه كېلىشكهن سۆلهتلىك يىگىتىنىڭ ئالالھ يولىدا قانغا مېلىنىپ ياتقانلىقىنى 

كۆزلىرىدىن ياشالر قۇيۇلۇپ، مۇبارەك ئاۋازى ئاجايىپ . كۆرۈپ قاتتىق كۆڭلى بۇزۇلدى

  . ھاياجان بىلهن پارتالپ چىقماي تۇرالمىدى

ـ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم شېهىتنىڭ روھىغا خىتاب !  مۇسئهبـ ئىي

  . قىلىۋاتاتتى

ـ مهن مهككىدە سىنىڭدەك كېلىشكهن، ئېسىل كىيىملىك ئىككىنچى 

مانا بۈگۈن چاچلىرىڭ چۇۋۇلغان، جىسمىڭدا بىر . بىرسىنى كۆرمىگهن ئىدىم

نىڭ پهيغهمبىرى مهن ئالالھ.... ئورانجىدىن باشقا نهرسه بولمىغان ھالدا يېتىپسهن

شۇنىڭغا گۇۋاھلىق بېرىمهنكى، قىيامهت كۈنى چوقۇم ئالالھنىڭ ھۇزۇرىغا ئىنتايىن 

  .كاتتا مهرتىۋە بىلهن ھازىر قىلىنىسهن

ئۇنىڭ ئهشۇ بىر تال ئورانجىسىمۇ كىپهنلىكىگه يهتمهي، بېشىنى ياپسا ! ئاھ 

تىنىڭ پۈتىنى ئاخىرى شېهىتلهر يىگى. پۇتى، پۇتىنى ياپسا بېشى ئېچىلىپ قالدى

  . ئوت ـ چۆپلهر بىلهن يىپىپ، دەپىنه قىلىندى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ئالالھنىڭ رەسۇلى ئهنه شۇنداق گۇۋاھلىق بهرگهن مۇسئهب ئىبنى ئۇمهير 

مانى ئادەمنىڭ نهقهدەر رەشكىنى قوزغايدۇ ۋە بىزنىڭ ئۆز رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ئى

قهلبىمىز گۇۋاھلىق بىرىۋېتىپ، نېمىلهردىندۇ قورققانچه جىمىپ قالىدىغان 

ئهتىگه ! نۆۋەتتىكى پۈچۈك ئىمانىمىز نهقهدەر ئىنساننىڭ يېغىسىنى قوزغايدۇ، ھه؟

  ھهقىقهت مېنىڭ مۇسئهب "ھهشىر مهيدانىدا، ئالالھ ئۇنىڭغا ئۆزى گۇۋاھلىق بېرىپ 
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دەۋاتقان ۋە ئۇنىڭ ئهشۇ قانغا بويالغان ۋۇجۇدى ئالالھنىڭ كاتتا " بهندەم ئىدى

  ! مهرھىمىتىگه نائىل بولىۋاتقان پهيتلهردە، بىز زادى نهدە، قانداق ھالدا بوالرمىز ؟

بىر دەم بولسىمۇ ئاقىۋىتىمىزنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى قېنى ! قېرىنداشالر

بىز ئالالھ ئۈچۈن جان بېرىش ۋە كۆكرەككه نهيزە يىيىشقۇ ئۇياقتا، ! لىمۇ؟ئويالپ باقماي

ھهتتا ئىنسان ياكى ھايۋان ئىكهنلىكىمىزنىمۇ پهرىقلهندۈرگىلى بولمىغۇدەك 

نۆۋەتتىكى ئاسىيلىق ۋە ھاياسىزلىقىمىزدىن ئۆزىمىزنى قۇتۇلدۇرۇشقىمۇ چارىسىز 

ىڭ ھېسابسىز، نازۇ ـ نېمهتلىرىگه خۇالسىالپ ئېيتقاندا، بىز ئالالھن. قالماقتىمىز

ھهتتا ئېگىسىنىڭ كىچىككىنه ياخشىلىقىدىن مىننهتدار ئىتچىلىكمۇ جاۋاپ 

شۇنداق ئىكهن ئالالھنىڭ ھۇزۇرىغا ئهمدى قايسى يۈزۈمىز بىلهن . قايتۇرالمايۋاتىمىز

  زادى قايسى يۈزىمىز بارامىز؟! بارامىز؟

هھلى ھهدىس ۋە ھهتتا مۇنكهرى بىز ھهنىفىي، ھهنبىلىي، مالىكىي، شافىئىي، ئ

ھهممه نهرسه بواللىدۇق، يۇ ـ ئهمما قهلب، ۋۇجۇدىمىز ھهردائىم كهلىمه ... ھهدىس

تهۋھىدنىڭ ھهققىنى ئادا قىلىش ئۈچۈنال تىپىرالپ تۇرىدىغان ئاقكۆڭۈل، ساددا 

  . بواللمىدۇق" مۇسۇلمان"

انال ھهق كهلىمه تهۋھىدنىڭ ھهقىقىي مهنىسىنى چۈشىنىپ يهتكهن ھام! ئاھ

بىلهن باتىل ئوتتۇرىسىدىكى قانلىق كۈرەشكه كۆكرەك كىرىپ سهكرەپ چۈشىدىغان، 

دەۋاتقان مىنۇتالردىمۇ، !" ئهلۋىدا"بهدەنلىرىمىز تىتما ـ تىتما بولۇپ، روھىمىز 

مۇشۇنداق ھاياتنى يهنه مىڭ قېتىم ! ئىي ئۇلۇغ پهرۋەردىگارىمىز"قهلبىمىز تهكتىدىن 

بىز يهنه مىڭ قېتىم سېنىڭ رىزالىقىڭ ئۈچۈنال قۇربان ئاتا قىلساڭ، ۋە ئۇنى 

  . دەپ سادا ياڭرىتااليدىغان پىداكار مۇسۇلمانالر بواللمىدۇق" قىلساق

  !كاشكى ۋىجدانىمىزدىن سوراپ باقساق ئىدۇق، بىز يهنىال مۇسۇلمانمۇ؟

 


