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كىرىش سۆز

بىز ئاجىز قۇللىرىنى ئىماننىڭ هۇزۇر-هاالۋىتى بىلهن رىزىقالندۇرغان ئۇلۇغ 
ئالالهۇتائاالغا چهكسىز ههمدۇ-ساناالر بولسۇن! 

ئىنسانالرنى قاراڭغۇ زۇلمهتتىن قۇتۇلدۇرۇپ، نۇرغا يېتهكلهشته ۋاسته بولغان 
پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋە سهللهمگه دۇرۇت ۋە ساالم يولاليمىز! 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ نهمۇنه هاياتىنى بۇ بهتلهردە بايان قىلىشقا 
تىرىشىشىمىزدىكى ئاساسلىق سهۋەب، ئىنسانالر ماددى ئېزىتقۇالرغا رام بولۇپ، 
نهپسىنىڭ هاۋايى ئىستهكلىرىنىڭ قۇلىغا ئايلىنىپ، روهى ئاچلىق، مهنىۋى مۇهتاجلىق 
ئىسكهنجىسىدە قىينىلىۋاتقان بۇ كۈنلهردە، بىچارە كۆڭۈللهرگه پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
مهنىۋىيىتىدىن بىر نۇر تهقدىم قىلىشتىن ئىبارەتتۇر. شۇنداقال بىز يهنه دەل-دەرەخلهر، 
تاغۇ-تاشالر ساالم بهرگهن ۋە كائىناتنىڭ ئۇلۇغ ياراتقۇچىسىنىڭ سان-ساناقسىز 
قىلىۋاتقان ئۇلۇغ پهيغهمبىرىمىزنىڭ  «دۇرۇت ئوقۇپ ساالم»  پهرىشتىلىرى ئۇنىڭغا 

پهزىلهت ۋە كامالىدىن بىر نېسىۋە ئېلىشنىمۇ ئارزۇ قىلىمىز. 
ئالهمنىڭ يارىتىلىش سهۋەبى هىساپالنغان «مۇههببهت»تىكى سىرالردىن بىرسى 
سۆيگۈچىنىڭ سۆيۈلگۈچىنىڭ هالىغا ئوخشاش بىر هالهتكه كىرىش يولىغا قهدەم 
بېسىشىدۇر. سۆيگۈچى قانچىلىك دەرىجىدە ئىقتىدارسىز ۋە قابىلىيهتسىز بولىشىدىن 
قهتئىنهزەر، مۇههببهت ئوبىيكتىنىڭ، يهنى سۆيگىنىنىڭ شانىغا مۇۋاپىق هالدا بىر 

نهتىجىگه ئېرىشىشى مۇههققهقتۇر.
بارلىق ئىنسانالر ئۇنىڭ شاپائىتىگه مۇهتاجدۇر. ئۇنىڭ ئۇلۇغ ههقىقىتىنى 
ئىنسان ئهقلى بىلهن مۇكهممهل چۈشىنىش ۋە بۇ چۈشهنگهنلىرىنى سۆز بىلهن 
تولۇق ئىپادىلهپ يېزىپ چىقىش مۇمكىن ئهمهس. ئهسلىدە ئۇنىڭ ئۇلۇغ ماهىيىتىگه 
ئائىت بايانالرنى، سۈكۈتنىڭ چهكسىزلىگىدە ئاخىرالشتۇرۇشتىن باشقا ئامال يوقتۇر. 
ئۇنىڭ نهمۇنه هاياتىنى تهسۋىرلهشكه تىلىمىز ههقىقهتهن ئاجىز بولغانلىقى ئۈچۈن، 
قهلبىمىزدىن تىلىمىزغا تۆكۈلگهن بۇ ئىپادىلهرمۇ ئهلۋەتته دەريادىكى بىر تامچىگه 
ئوخشاش ئازدۇر. چۈنكى قهلب ۋە تىل ئۇنى تهسۋىرلهشكه ئاجىزدۇر. شۇنداقتىمۇ، 
ئۇنى بايان قىلغان ۋە ئېسىمىزگه سالغان ههر قانداق نهرسىنىڭ ئۆزىگه چۈشلۇق 
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رەهمهت پهيغهمبىرىدىن رەهمهت شاماللىرى ۋە قۇرئان مۆجىزىلىرى 

تهجهللىياتى، روهانىيهتى، شئېرىيهتى ۋە التاپىتىنىڭ بارلىقى ئېنىقتۇر. كائىناتتىكى 
نهچچه مىڭ خىل نهقىش ۋە ئىالهىي قۇدرەت ئېقىملىرى ئۇنىڭ نۇرىدىن چاقنىغان 

بىر تهبهسسۇمدۇر. 
ئاددى بولسىمۇ بىر نهچچه قېتىم تهكرار نهشىر قىلىنىش شهرىپىگه مۇيهسسهر 
بولغان بۇ ئهسهردە، بىزنى قۇتۇلدۇرغۇچى يولباشچىمىز «كائىناتنىڭ پهخرى» مۇههممهد 
مۇستاپا سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئېلىپ كهلگهن هىدايهت مهشئىلى بولغان 
مۇبارەك قۇرئانى-كهرىمنىڭ قىيامهتكىچه كۆڭلىمىزنى نۇرالندۇرىدىغان ۋە ههق بىر 
ئىسپاتاليدىغان مۆجىزىلىرىدىن ئاز بىر قىسمىنى كۈچىمىنىڭ  ئىكهنلىكىنى  كىتاپ 
بىلهن  ههقىقهتلىرى  ۋە  هېكمهت  چهكسىز  يېتىشىچه ئوتتۇرىغا قويۇشقا تىرىشتۇق. 
قۇرئانى-كهرىم  چوڭقۇرالشتۇرىدىغان  تهپهككۈرىنى  يۇرۇتۇپ،  قهلبىنى  مۆمىننىڭ 
بىر  بولىدىغان  مهجبۇر  تهستىقالشقا  ئۇنى  كهشپىياتالر  ئىلمىي  بارلىق  قىيامهتكىچه 
ئىالهىي مۆجىزىدۇر. بۇ مۇناسىۋەت بىلهن ئۇشبۇ كىتاۋىمىزنىڭ بۇ يېڭى نۇسخىسىدا 
قۇرئان ئايهتلىرىدە ئىشارەت قىلىنغان نۇرغۇن هېكمهتكه دائىر زامانىمىزدا ئوتتۇرىغا 

چىققان بايقاشالردىن بهزىلىرىنى ئىالۋە قىلدۇق. 
سۆيۈملۈك ئوقۇرمهن!

پهيغهمبىرىمىزدىن ئىلگىرى ئۆتكهن باشقا پهيغهمبهرلهرنىڭ مۆجىزە ۋە 
تهبلىغلىرىدىن كۇنىمىزدە بىزگىچه يىتىپ كهلگهنلىرى يوق دېيهرلىكتۇر. ئهمما 
سهللهمنىڭ بهختىيار  ۋە  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  قۇرئانى-كهرىم مۆجىزىسى مۇههممهد 
(لۇتۇپ) بولۇش سۈپىتى بىلهن قىيامهت كۈنىگىچه  ئۈممىتىگه خاس بىر رەهمهت 

داۋاملىشىدۇ. 
بۇ ئىالهى ئىكرام بىزگه ئالالهنىڭ قۇلى ئىكهنلىكىمىزنىڭ ئههمىيىتىنى ۋە بىز 

بههرىمهن بولىۋاتقان نېئمهتلهرنىڭ بۈيۈكلىكىنى خاتىرالتماقتا.
بىز هۆرمهتلهپ ئۆيىمىزنىڭ تۆرىدە ئاۋايالپ ساقالۋاتقان قۇرئانى-كهرىم قانداق 
مۇهاپىزەت قىلىنغان بولسا، رەببىمىز ئۇ ئۇلۇغ ئامانىتىنى قهلبىمىزگىمۇ نهقىش 
قىلىپ، رۇهىمىزغا شىپا مهنبهسى، دۇنيا ۋە ئاخىرەت هاياتىمىزدا نىجاتلىق سهۋەبى 

قىلغاي !...
ههر بىر ئۇرۇق قانداق بولىشىدىن قهتئىنهزەر، ئۇنىڭ توپراقتىن ئۈنۈپ چىققان 
گىياسىنىڭ سۈپىتى توپراقنىڭ مۇنبهت ياكى مۇنبهت ئهمهسلىكىگه باغلىقتۇر. بىزنىڭ 
«رەهمهت شاماللىرى» مۇشۇنچىلىق بىخ تارتقان بولسا، بۇنىڭدىكى  كۆڭلىمىزدە 
كهمچىلىك ۋە قۇسۇرالر پۈتۈنلهي بىزگىال ئائىتتۇر. لېكىن، شۇنچه كهمچىلىكى بار 
بولسىمۇ «ئالالهنىڭ رەسۇلىنىڭ مۇههببىتىنىڭ ۋاستىسى بولىشىنى تىلهپ» قهلهمگه 
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 كىرىش سۆز 

ئېلىنغان بۇ ئهسهرنى جانابى ئالاله قهلبىمىزنىڭ گۈلشىنى ۋە پهيزىمىزنىڭ مهنبهسى 
قىلغاي!

ئالاله ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىنى چىن قهلبىدىن ياخشى كۆرۈپ مۇههببهت باغلىغان 
ۋە بۇ مۇههببهتنى بارلىق مۇههببهتلهردىن ئۈستۈن تۇتۇشقا قادىر بواللىغان مۆمىنلهر 

نېمىدېگهن بهختلىك-هه!
قهدىرلىك ئوقۇرمهن!

ئالاله رەسۇلىغا دۇرۇت ۋە ساالمنى كۆپ ئوقۇپ، ئۇنىڭ بىلهن بولغان كۆڭۈل 
رىشتىمىزنى كۈچلهندۈرەيلى. چۈنكى ئهڭ قورقۇنچلۇق كۈندە ئۇنىڭ ياردىمى ۋە 

شاپائىتىگه ئېهتىياجىمىز بار.
 ئالالهۇتائاال سىراتىلمۇستاقىم (توغرا يول)غا يىگانه يولباشچى قىلىپ تهيىنلىگهن 
سهللهمنىڭ مهنه ئىقلىمىدىن قهلبىمىزگه بىر  ۋە  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  مۇههممهد 
نېسىۋە، ئۇنىڭ مهنىۋىيىتىدىن كۆڭلىمىزگه مول شهبنهملهر ياغدۇرغاي! قهلبىمىز 
ئالاله ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىغا ئاشىق سۆيگىمىزنىڭ ئهبهدى ماكانى بولغاي! جانابى ئالاله 

ههممىمىزنى پهيغهمبىرىمىزنىڭ شاپائىتىگه نائىل قىلغاي!

 ئامىن!...
ئوسمان نۇرى توپباش

٢٠٠٧-يىلى دېكابىر، ئىستانبۇل
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رەهمهت پهيغهمبىرىنىڭ تهڭداشسىز 
ئۆرنهك هاياتى

«(رەسۇلۇم) بىز سېنى پهقهت ئالهملهرگه 
رەهمهت قىلىپال ئهۋەتتۇق.» 

(ئهنبىيا سۈرىسى 107-ئايهت)
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رەهمهت پهيغهمبىرىنىڭ تهڭداشسىز
ئۆرنهك هاياتى

«كائىناتنىڭ پهخرى» مۇههممهد سهللهلالهۇ ئهلهيهى 
ۋەسهللهمنىڭ دۇنيانى شهرەپلهندۈرىشى

ئىنسانالر ۋە رۇهالر ئالىمىنىڭ غۇجىسى مۇههممهد مۇستاپاغا ساالم!...
ئىنسانالر ۋە رۇهالر ئالىمىگه ئهۋەتىلگهن ئهلچى مۇههممهد مۇستاپاغا ساالم!...

مهككه ۋە مهدىنىنىڭ ئىمامى مۇههممهد مۇستاپاغا ساالم!...
ههسهن ۋە هۈسهيىننىڭ بوۋىسى مۇههممهد مۇستاپاغا ساالم!.....

كائىناتنى چهكسىز رەهمىتى بىلهن ئىدارە قىلغۇچى ئۇلۇغ ئالاله بۇ رەهمهت ۋە 
شهپقهتنىڭ ئهڭ مۇكهممهل ئهسىرى بولغان ئىنساننى بارلىق مهخلۇقالردىن ئۈستۈن 
ياراتقان ۋە بۇ ئۈستۈنلۈككه اليىق بولىشى ئۈچۈن ئۇنىڭغا ئاالهىدىلىكلهرنى تهقدىم 

قىلغان. 
ئهمما بۇ ئاالهىدىلىكلهر ئىنساننىڭ ئالاله بهرگهن ههقىقهتلهرنى تولۇق 
چۈشىنىپ ئىدراك قىاللىشىدا يېتهرلىك بولمىغانلىقى ئۈچۈن، ئالاله يهنه ئىنسانغا 
ئهقىل-ئىدراك ۋە بىۋاسته سهزگۈقاتارلىق ئىالهىي نىئمهتلهرنى بېرىش بىلهن بىر 
ۋاقىتتا، پهيغهمبهرلهرنى يول كۆرسهتكۈچى قىلىپ ئهۋەتكهن ۋە بۇ ئارقىلىق ئىنساننى 
ئالالهقا يېقىنالشتۇرۇش يولىدىكى ياردەملهر كهم-كۈتسىز مۇكهممهل بولغان. بۇ 
مۇكهممهل ياردەمنىڭ ئهڭ يۈكسهك چۇققىسى شهك-شۈبهىسىزكى، ئالهملهرگه 
رەهمهت قىلىپ ئهۋەتىلگهن ئاخىر زامان پهيغهمبىرى مۇههممهد مۇستاپا سهللهلالهۇ 

ئهلهيهى ۋە سهللهمدۇر. 
يارىتىلىش زەنجىرىدىكى ئهڭ يۈكسهك بىر هالقا هىساپالنغان پهيغهمبهر 
(رابىئۇلئهۋۋەل ئېيىنىڭ  ٢١-كۈنى  ٤-ئاينىڭ  ٥٧١-يىلى  ئهلهيهىسساالم مىالدى 
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رەهمهت پهيغهمبىرىدىن رەهمهت شاماللىرى ۋە قۇرئان مۆجىزىلىرى 

دۈشهنبه سهههردە كۈن چىقىشتىن بىر ئاز ئىلگىرى توغۇلۇپ دۇنيانى  ١٢-كۈنى) 
شهرەپلهندۈرگهن. 

ئۇنىڭ دۇنياغا كېلىشى بىلهن ئالالهنىڭ رەهمىتى يېغىشقا باشلىدى، سهههرلهر 
ۋە ئاخشامالرنىڭ رەڭگى ئۆزگهردى، هىسسىياتالر چوڭقۇرالشتى. سۆزلهر، سۆهبهتلهر 
ۋە لهززەتلهرنىڭ تهمى شىرىنلهشتى، بارلىق شهيئىلهر ئۆزىگه خاس مهنا ۋە ساالپهتكه 
(ئىران شاهلىرى) تۇرىدىغان  ئېرىشتى، بۇتالر يهرگه چۈشۈپ چېقىلدى، كسراالر 
مادايىن سارايلىرىدىكى ههيۋەتلىك تۈۋرۈكلهر، مۇنارالر يىقىلدى. ساۋە كۆلى١ زۇلۇم 

پاتقاقلىقى شهكلىدە قۇرۇپ كهتتى.
كۆڭۈللهرگه بهرىكهت ۋە مولچىلىق تولدى. چۈنكى جاهاندىكى زامان ۋە 
ماكاندا مهيدانغا كهلگهن بۇ تهجهللىي، ئاخىرزامان پهيغهمبىرىگه ئهگىشىپ كهلگهن 

دەسلهپكى بهرىكهتلهر ئىدى. 
تارىخىي مهنبهلهردىكى خاتىرىلهرگه قارىغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 
سۈت ئانىلىرىدىن بىرى تهلهيلىك ئايال سۈۋەيبه ئىدى. سۈۋەيبه پهيغهمبهر 

ئهلهيهىسساالمنىڭ دۈشمىنى ئهبۇلهههبنىڭ چۆرىسى ئىدى.
سۈۋەيبه ئهبۇلهههبگه جىيهنىنىڭ توغۇلغانلىقى توغرىسىدىكى خوشخهۋەرنى 
ئېلىپ كهلگهندە ئهبۇلهههب بىر توققىنىنىڭ بالىسىنىڭ ئوغۇل توغۇلغانلىقىدىن 
خوش بولۇپ، بۇ چۆرىنى قۇللۇقتىن ئازات قىلىۋەتكهن. ئورۇق-تۇققانچىلىق 
مۇناسىۋىتىدىن مهيدانغا كهلگهن بۇ خۇشاللىق دۈشهنبه كۈنلىرى ئهبۇلهههبنىڭ 

جهههننهمدە تارتىۋاتقان ئازابىنىڭ بىر ئاز يهڭگىللىشىگه سهۋەب بولغان.
دېگهن:  مۇنداق  توغرىسىدا  ۋەقه  بۇ  ئهنهۇ  رازىيهلالهۇ  ئابباس  توققىنى  بىر 
ئههۋالى  كۆردۈم.  كېيىن بىر كېچه ئۇنى چۈشۈمدە  يىلدىن  بىر  «ئهبۇلهههب ئۆلۈپ 

ناچار ئىدى.
- ئهي ئهبۇلهههب! قانداق ئههۋالىڭ؟ - دەپ سورىدىم.

قىلغانلىقىم  ئازات  سۈۋەيبىنى  بولۇپ،  خۇشال  توغۇلغانلىقىغا  - مۇههممهدنىڭ 
بارماقلىرىمنىڭ  كۈنى  ئۇ  يېنىكلىتىلمهكته.  ئازابىم  كۈنلىرى  دۈشهنبه  ئۈچۈن، 
كهسىر:  (ئىبنى  بهردى.»   جاۋاپ  دەپ   - سالقىناليمهن.  بىلهن  سۇ  چىققان  ئارىسىدىن 

«ئهل-بىدايه»، ٢-جىلد، ٢٧٣)

ئىبنى جهزەرى مۇنداق دەيدۇ:

قۇم  بىلهن  ههمىدان  ئۇزاقلىقتا  كىلومېتىر   ١٢٥ جهنۇبىدىن  غهربى  تېهراننىڭ  كۆلى  ساۋە   .١
ئارىسىدا بولۇپ، سۈيى قۇرۇپ كهتكهندىن كېيىن ئورنىغا ساۋە شههرى بىنا قىلىنغان. 
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 رەهمهت پهيغهمبىرىنىڭ تهڭداشسىز ئۆرنهك هاياتى 

«ئهبۇلهههب كهبى بىر كاپىر گهرچه قهبىلىۋازلىق تۇپهيلى بولسىمۇ ئالاله 
رەسۇلى دۇنياغا كهلگهن كۈنى خۇشالالنغانلىقى ئۈچۈن جهههننهمدە بۇ خۇشاللىقنىڭ 
پايدىسىنى كۆرگهن. بۇنىڭدىن قىياس قىلىپ، ئويالپ باقايلى: ئهگهر بىر مۆمىن بۇ 
كېچىگه هۆرمهت قىلىپ، كائىناتنىڭ پهخرى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئاشىقى 
بولۇپ، كۆڭلىنى ۋە داستىخېنىنى ئاچسا، ئالالهۇتائاال ئۇنىڭغا قانچىلىك رەهمهت ۋە 
ئىكرام بىرەر-هه! پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم توغۇلغان ئايدا ئۇنى تهبرىكلهشنىڭ ئهڭ 
توغرا ئوسۇلى: دىنىي سۆهبهتلهرنى ئۇيۇشتۇرۇپ، ئېتىقادنى كۈچلهندۈرۈش؛ مۇبارەك 
ئاينىڭ رۇهانىيىتىدىن پايدىلىنىش ئۈچۈن ئۈممهتكه زىياپهت بېرىش؛ پېقىر-نامرات، 
غېرىب، يېتىم، بىچارە ۋە ئىگه-چاقىسىز كىشىلهرگه ياخشىلىق قىلىپ، ئۇالرنىڭ 
بېشىنى سىالش، دەرتمهنلهرنىڭ كۆڭلىنى شاد قىلىش؛ ئۇالرغا سهدىقه بېرىش ۋە 

قۇرئان ئوقۇش، ئوقۇتۇش كېرەك.»

پهيغهمبىرىمىزنىڭ دادىسى شامغا تىجارەتكه بېرىپ، مهدىنىگه قايتىش يولىدا 
كېسهل بولۇپ، ئوغلى توغۇلۇشتىن ئىككى ئاي ئىلگىرى ۋاپات بولغان ئىدى.

مۇبارەك بوۋاق ئىقلىم شارائىتى ۋە ئهرەپلهرنىڭ ئۆرپ-ئادىتى سهۋەبىدىن تۆت 
ههلىمهنىڭ يېنىدا  (ئىنىكئانىسى)  ياشقا كىرگىچه بولغان ئارلىقتا سۈت ئانىسى 

قالدى. 
ئالته ياشقا كىرگهن چېغىدا، ئانىسى ئامىنه، دادىسىنىڭ چۆرىسى ئۇممۇئهيمهن 
بىلهن بىرلىكته پهيغهمبهرنىڭ دادىسى ئابدۇلالنىڭ قهۋرىسىنى يوقالش ئۈچۈن، 
ئۇنى مهدىنىگه ئېلىپ كهلدى. بۇ ئهسنادا ئامىنه ئاغرىپ قالدى. ئهبۋا دېگهن يهردە 

ۋاپات بولۇپ، مۇشۇ يهرگه دەپنه قىلىندى. بۇ ههقته شائىر مۇنداق دەيدۇ:

«ئهي ئهبۋادا ياتقان ئۆلۈك، 
باغچهڭدە چىچهك ئاچتى دۇنيانىڭ 

ئهڭ گۈزەل گۈلى...»

شۇنداق قىلىپ، ئانىسىدىنمۇ ئايرىلىپ قالغان يېتىم باال ئۇممۇئهيمهن بىلهن 
بىرلىكته مهككىگه قايتىپ كهلدى.

سهككىز ياشقا كىرگهندە بوۋىسى ئابدۇلمۇتهللىب، كېيىن ئۇنى پىداكارلىق 
بىلهن مۇهاپىزەت قىلغان تاغىسى ئهبۇتالىب ۋاپات بولدى. بۇ شهكىلدە بارلىق تاشقى 
ئايرىلدى. بۇنىڭدىن كېيىن ئۇنىڭ ئىگىسى، مۇهاپىزەتچىسى ۋە  غهمگۇزارالردىن 
تهربىيىچىسى پهقهت رەببى ئىدى. ئهمىلىيهتته، هاياتىدىكى ئهڭ ئاجىز چاغدا ئۇنىڭغا 
ياردەم قىلغان يۆلهنچۈكلهرنىڭ بولىشى بىر ئىالهىي هېكمهت سهۋەبىدىن بولۇپ، بۇ 
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ئۇنىڭ كېيىنچه پۇتۇن ئىنسانالرغا يول كۆرسهتكۈچى مۇكهممهل ئۆرنهك شهخسىيهت 
بولىدىغانلىقىنىڭ ئالدىن بىر بىشارىتى ئىدى.

ئۇنىڭ بالىلىق ۋە ئۆسمۈرلۈك چاغلىرى يېتىملىكته ئۆتتى. هالبۇكى، ئۇنىڭ 
ئىسىل ئهخالقى-پهزىلىتى كهلگۈسىدىكى پارالق ئىستىقبالىدىن دېرەك بېرىپ 

تۇراتتى.

ئۆيلىنىشى
نىهايهت ٢٥ ياشقا كهلگهندە قۇرەيش قهبىلىسىدىكى ئىسىل بىر ئايال ههزرىتى 
خهدىچه بىلهن ئۆيلهندى. ههزرىتى خهدىچه ئۇنىڭدىن ١٥ ياش چوڭ، بالىلىق بولغان 
بىر تۇل ئايال بولۇپ، مېلى ۋە جېنى بىلهن ئۇنىڭغا يار-يۈلهك بولدى. پهيغهمبىرىمىز 
ئۇنىڭ بىلهن دۇنياغا ئۆلگه بولغۇدەك دەرىجىدە ئىناق ۋە مۇههببهتلىك بىر هايات 
ياشىدى. يالغۇز ۋە تايانچىسىز قالغان چاغلىرىدا ههرزامان خهدىچه ئۇنىڭغا ياردەم 
قىالتتى. مهسىلهن، پهيغهمبىرىمىز هىرا غارىدىن قورققان ۋە جىددىيلهشكهن هالدا 

ئۆيىگه قايتىپ:
- ئهي خهدىچه! ماڭا كىممۇ ئىشىنهر؟ - دېگهن چاغدا، بۇ مۇبارەك ئايال:

چۈنكى  - ئالالهقا قهسهم قىلىمهنكى، ئالاله سېنى ههرگىز رەسۋا قىلمايدۇ! 
سهن ئورۇق-تۇققانالرنى، ئاجىزالرنى هىمايه قىلىسهن. نامراتالرنى يۆلهيسهن، ئۇالرغا 
باشقىالر بېرەلمىگهننى سهن بىرىسهن. مىهمانالرغا داستىخاننى مهرتلىك بىلهن 
كهڭ ئاچىسهن، ههق يولنى ئىستىگهنلهرگه ياردەم قىلىسهن... ئهي ئالالهنىڭ 
ئهلچىسى! مهن ساڭا ئىشىنېمهن! سۆزلىرىڭنى قوبۇل قىلىمهن. ئالاله يولىغا ئالدى 
بىلهن مېنى دەۋەت قىل! - دېدى ۋە تونجى قېتىم ئىمان ئېيتقانالردىن، ئۇنى تونجى 

قوللىغۇچىالردىن بولدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ههزرىتى خهدىچىنىڭ ئىسىل پهزىلىتى، ئاق كۆڭۈللۈكى 
ۋە چوڭقۇر مۇههببىتىنى هېچبىر ۋاقىت ئۇنتۇپ قالمىدى. ههتتا خهدىچه ۋاپات 
بولغاندىن كىيىنمۇ ههر قېتىم قۇربانلىق قىلغان چاغدا خهدىچىنىڭ توققانلىرىغا 
گۆش ئهۋەتىپ بېرەتتى. خهدىچىگه بولغان سېغىنىش هىسسىياتىنى قهلبىدە بىر 

ئۆمۈر ساقلىغان ئىدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ نىكاه تۇرمۇشىدا دەسلهپكى ٢٤ يىل پهقهت يالغۇز 
خهدىچه بىلهنال ئۆتكهن ئىدى. بۇ چاغدا ئۇ كۈچ-قۇۋۋىتى ئورغۇپ تۇرغان ياش ۋە قاۋۇل 
يىگىت ئىدى. خهدىچىنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن ئۆيلهنگهن ئايالالر ئاساسهن ئىسالمىي 
ۋە سىياسىي بىر غايىنىڭ ئوبيېكتى بولۇپ، بۇالرنىڭ ئىچىدە پهقهت ههزرىتى ئائىشه 
قىز ۋە يېشى كىچىك ئىدى. باشقىالرنىڭ ههممىسى يېشى پهيغهمبىرىمىزدىن چوڭ 
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تول خۇتۇنالر ئىدى. بۇنىڭ سهۋەبى ئايالالرغا مۇناسىۋەتلىك شهرىئهت بىلىملىرىنى 
ئۇالرغا ياخشى ئۆگىتىش ئۈچۈن ئىدى. دېگهندەكال، زىهنى ئۆتكۇر، ئهقىللىق 
ئائىشه ئايالالرغا ئائىت شهرىئهت هۆكۈملىرىنى پۇختا، پىششىق ئىگهللهپ، دىنىي 
بىر  بىلىم ساههسىدە كامالهتكه يهتتى. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم: «دىننىڭ ئۈچتىن 
دېيىش ئارقىلىق بۇ رىئاللىققا ئىشارەت قىلغان.  قىسمىنى ئائىشهدىن ئۆگىنىڭالر!» 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن، ئائىشه مول بىلىمى بىلهن ئهر-ئايال 
مۇسۇلمانالرغا دىنىي تهلىم بهرگهن. بۇ بىلىملهر كېيىنچه ئىسالمنىڭ ئهڭ مۇستههكهم 

ئاساسلىرىدىن بىرىگه ئايالنغان. 
بىر رىۋايهتته ئېيتىلىشىچه، ئهبۇ مۇسا ئهشئهرىينىڭ قوشۇنىدىكى بىر ئهسكهر 
مۇنداق دېگهن: «پهيغهمبىرىمىزنىڭ سۈننىتىگه ئاالقىدار ههرقانداق بىر مهسىلىگه 
يولۇققان ۋاقتىمىزدا ههمىشه پهيغهمبهرنىڭ ههمراهى ئائىشهدىن سۇرايتتۇق. ئۇنىڭ 

جاۋابىدىن كىشىنى قايىل قىلغۇدەك بىلىملهرگه ئىگه بوالتتۇق.»
پهيغهمبىرىمىزنىڭ ههزرىتى ئائىشه بىلهن ئۆيلىنىشىدىكى باشقا بىر سهۋەب 
ئهنهۇ بىلهن بولغان يېقىن مۇناسىۋىتى ئىدى.  ههزرىتى ئهبۇبهكرى رەزىيهلالهۇ 
ئىدى. بۇ  «ئىككى كىشىنىڭ ئىچىدىكى بىرى»  ههزرىتى ئهبۇبهكرى سهۋر غارىدا 

ۋەقه قۇرئانى-كهرىم تهۋبه سۇرىسى ٤٠- ئايهتته تىلغا ئېلىنغان.
ئۆيلىنىشنىڭ مهقسىتىنى پهقهت جىنسىي شههۋەت ئۈچۈنال دەپ قارايدىغان 
كاللىسى ئاددى ئادەملهر بۇنىڭدىكى هېكمهتنى چۈشىنىشتىن ئاجىزدۇر. ئهگهر 
پهيغهمبىرىمىز شههۋەت ئۈچۈن ئۆيلهنگهن بولسا ئىدى، ئۆمرىنىڭ ياش ۋە قاۋۇل 
چاغلىرىنى ئۆزىدىن ١٥ ياش چوڭ تۇل خۇتۇن بىلهن بىلله ئۆتكۈزمىگهن بوالتتى. 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ نىكاه هاياتى توغرىسىدا سۆزلهنگهن بهزى بۇهتانالر بۇنى 

سۆزلىگۈچىنىڭ قاراڭغۇ دۇنياسىنى ئهكس ئهتتۈرۈپ بېرىدۇ خاالس.

هىرا غارى ۋە تۇنجى ۋەهيى
 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ياش ۋاقتىدا پاكىزە بىر هايات، توي قىلغاندىن كېيىن 
بهختلىك بىر ئائىله هاياتى ياشىغاندىن كېيىن قىرىق ياشقا كهلگهندە پهيغهمبهرلىك 

شهرىپىگه نائىل بولدى. 
قىرىق ياشقا كىرگىلى ئالته ئاي قالغاندا ئىالهىي قۇدرەت مهككىدىكى هىرا 
(ئىچكى، سىرلىق ئىلىم) ئۆگىتىدىغان مهكتهپ  غارىنى ئۇنىڭغا لهدۇننىي ئىلىم 

سۈپىتىدە ئاچتى. 
ئىالهىي دەرسلهر مهخپى هالدا بېرىلگهن بۇ مهكتهپته پانى ۋە باقى دەرسلهر 

ئوقۇلدى. نىهايهت قىرىق ياشقا كهلگهندە:
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-٩٦ (قۇرئانى-كهرىم  - «سېنى ياراتقان رەببىڭنىڭ ئىسمى بىلهن ئوقۇ!» 
١-ئايهت) دېگهن خىتاب بىلهن ئۇنىڭغا ئىرشاد ساالهىيىتى ۋە نۆبۈۋۋەت  سۈرە 

(پهيغهمبهرلىك) شاهادەتنامىسى بېرىلدى. 
بىزنىڭ ئىدراك قابىلىيىتىمىز بويىچه قارىغاندا، دەسلهپكى ئالته ئاي جهريانىدا 
ئۇنىڭغا كهلگهن ۋەهيى «راست چۈش» شهكلىدە كهلگهن. ئهمهلىيهتته هىرا غارى توپراق 
ئاستىدا بىخلىنىۋاتقان ئۇرۇقنىڭ يېتىلىش ماكانىغا ئوخشايدۇكى، بىراق بۇ ماكاندا 
يېتىلگهن رۇهىي مهۋجۇدىيهتنىڭ ماهىيىتى ئىنسانالرغا نىسبهتهن ئهبهدىي مهجهۇلدۇر. 
تاشقى كۆرىنىشدىن قارىغاندا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى هىرا غارىغا كېلىشكه 
جهمىيهتتىكى بوزۇلۇش، خهلقنىڭ نامراتلىقى، ئهخالقنىڭ  مهجبۇرلىغان ئامىلالر: 
چىرىكلىكى قاتارلىق سهۋەبلهردىن جېنى سىقىلغان، ئازاپالنغان پهيغهمبهرنىڭ 
قهلبىدىكى مىهرى-شهپقهت تۇيغۇسى ئىدى. لېكىن ئهمهلىيهتته بۇ باسقۇچ ئىنسانالرغا 
مهڭگۈلۈك مهشئهل بولغۇچى قۇرئان-كهرىمنىڭ ئۇلۇغ ئالاله تهرىپىدىن مۇههممهد 
سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋە سهللهمنىڭ پاك قهلبى ئارقىلىق ئىنسانالر ئىدراكىغا اليىق بىر 
شهكىلدە نازىل بولىشى ئۈچۈن تهييارلىق قىلىنىۋاتقان بىر باسقۇچ ئىدى. ۋەهيىنى 
ئىنسانالرغا يهتكۈزۈشتىن ئىبارەت ئېغىر بىر مهسئۇلىيهتنى ئۈستىگه ئاالاليدىغان 
بولۇشى ئۈچۈن تهربىيىلىنىۋاتقان بىر باسقۇچ ئىدى. بۇ ئېغىر مهسئۇلىيهتنى نورمال بىر 
ئادەم ئاسانلىقچه ئۈستىگه ئااللمايتتى. بۇ خۇددى تۆمۈرنىڭ پوالتقا ئايلىنىشى، ئىچكى 
يوشۇرۇن كۈچنىڭ مهلۇم مۇددەتتىن كېيىن سىرتقا تېشىپ چىقىشىغا ئوخشايتتى. 
ئهقىل-ئىدراكنىڭ بۇ سىرنىڭ ماهىيىتىنى چۈشىنهلىشىنى ۋە ئۇنى سۆز بىلهن قايىل 

قىالرلىق هالدا ئىپادىلهپ بېرەلىشىنى تهسهۋۋۇر قىلىش قىيىن ئىدى. 
بۇ سىر ئالىمىگه قهلب دەرىزىسىدىن قاراشقا قادىر بواللمىغانالر ئهبۇ جههل ۋە 

ئهبۇ لهههبنىڭ قارا رەڭلىك بايرىغى ئاستىدا توپالنغان بهدبهخلهر گوروهىدۇر. 

هىجرەت ۋە سهۋر غارى
 مهككىدىكى ئون ئۈچ يىللىق تهبلىغىدىن كېيىن ئۇنىڭغا باشقا بىر غار 
كۆرسىتىلدى. بۇ هىجرەت يولى ئۈستىدىكى سهۋرى غارى ئىدى. ئۇنى بۇ غارغا 
ئهكىرىشتىكى مهقسهت تهربىيىلهش ئۈچۈن ئهمهس، ئۇنىڭغا ئىالهىي سىرالرنى 
كۆرسىتىش ۋە ئۇنى مهنىۋى جهههتتىن تاكاممۇلالشتۇرۇش ئۈچۈن ئىدى. پهيغهمبهر 
ئهلهيهىسساالم بۇ يهردە ئۈچ كېچه-كۈندۈز مىهمان بولدى. يالغۇز ئهمهس ئىدى، يېنىدا 
يېقىن دوستى ههزرىتى ئهبۇبهكرى بار ئىدى. ههزرىتى ئهبۇبهكرى پهيغهمبهرلهردىن 
كېيىن كائىناتتىكى ئهڭ ئالىيجاناپ ۋە مهنىۋى جهههتته ئهڭ باي بىر كىشى ئىدى. 
ئۇ غاردا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئۈچ كۈن ههمراه بولۇشتىن ئىبارەت شهرەپ، 
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ئىززەت ۋە غورۇرغا ئىرىشتى. قۇرئانى كهرىمدە «ئىككى كىشىنىڭ ئىككىنچىسى» دەپ 
ئاتالدى. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ئهزىز دوستىغا:

٤٠-ئايهت) دەپ ئۇنى  (تهۋبه سۈرىسى  - غهم قىلما! ئالاله بىز بىلهن بىلله. 
خاتىرجهم قىلدى ۋە ئالاله بىلهن بىلله بولۇشنىڭ رۇهى هالىتىنى ئۆگهتتى. بۇ 
قهلبنىڭ ئالالهقا ئېچىلىپ خاتىرجهم بولىشىنىڭ باشلىنىشى ئىدى. يهنى، قهلب 
تهربىيىسى باشالنغان تونجى ماكان ۋە ئىالهىي سهپهرنىڭ تونجى مهنزىلى سهۋر 

غارى ئىدى.
دەل مۇشۇ يهردە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ههزرىتى ئهبۇ بهكرىگه نۇر مهنبهسى 
قهلبىدىكى سىرىنى ئېيتتى. بۇ، قىيامهتكىچه داۋام قىلىدىغان ئالتۇن سىلسىلېنىڭ 
تۇنجى هالقىسى ئىدى. ئىمان كۈچىنى ئالالهقا بولغان چهكسىز مۇههببهتتىن ئالىدۇ. 
بارلىق ئۇلۇغ سهپهرلهرنىڭ ههرىكهتلهندۈرگۈچ كۈچى مۇههببهتتۇر ۋە ۋىسالغا 
يېتىشنىڭ يىگانه يۇلى ئالالهقا بولغان مۇههببهت بىلهن خۇالسىلىنىدۇ. چۈنكى 
سۆيگۈنىڭ شهرتى، ئاشقنىڭ قانۇنى شۇكى، سۆيۈلگىچىگه بولغان مۇههببهت تۈپهيلى 
ئۇنىڭ ياخشى كۆرگهن نهرسىلىرىمۇ سۆيۈلىدۇ. بۇ ئىالهىي مۇههببهتنى خام ئهقلىمىز 
ۋە چهكلىك ئىدراكىمىز بىلهن چۈشىنهلىشىمىز مۇمكىن ئهمهس. تۆۋەندىكى هىكايه 
ههركىشىنىڭ كۆڭلى، سهۋىيىسى ۋە چۈشىنىش قابىلىيىتىنىڭ ئوخشىماسلىقىغا 

ئاساسهن پهرقلىق تهسىر بېرىدۇ دەپ ئوياليمىز:
ههزرىتى ئهبۇبهكرى سىددىق ئۆمۈر بۇيى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 
سىرداش دوستى، ئاغىينىسى بولۇپ ئۆتكهن ۋە بۇ دوستلۇقتىن، سۆهبهتلهردىن 
لهززەت-هۇزۇر ئالغان، خۇشاللىق هىس قىلغان ئىدى. نۈبۈۋۋەت (پهيغهمبهرلىك) 
نىڭ سىرىنى چۈشهنگهن، ئۇنىڭ يېنىدا بهزىبىر تهجهللىلهرنى كۆرگهن ههزرىتى 
ئهبۇبهكرى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى ئىىنتايىن ياخشى كۆرەتتى ۋە ههتتا يېنىدا 

تۇرسىمۇ ئۇنىڭغا تويمايتتى. 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم:

هېچكىمنىڭ مېلىنى ئهبۇبهكرىنىڭ مېلىنى كۆپ ئىشلهتكهندەك ئىشلىتىپ   -
باقمىدىم. - دېگهن چاغدا ههزرىتى ئهبۇبهكرى رازىيهلالهۇ ئهنهۇ كۆز ياشلىرىنى 

تۇتالماي:
- مهن ۋە مال-مۈلكىم پهقهت سهن ئۈچۈن ئهمهسمۇ؟ ئهي رەسۇلۇلاله! - دېيىش 
ئارقىلىق ئۆزىنى ۋە ههممه نهرسىسىنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا بېغىشلىغانلىقىنى، 
تهسهۋۋۇپتا «فهنا فىي  (بۇ هالهت  ئۇنىڭدا پانى بولغانلىقىنى كۆرسهتكهن ئىدى. 
راسۇل»، يهنى رەسۇلۇلالهتا پانى بولۇش دەپ ئاتىلىدۇ.) ههزرىتى ئهبۇبهكرى 
بارلىق مال-مۈلكىنى ئالاله ۋە پهيغهمبهر ئۈچۈن خهجلىگهن، ههتتا پهيغهمبهر 

ئهلهيهىسساالم:
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- دېگهن چاغدا پۇل-مېلىنىڭ ههممىسىنى  - ئهسكهرلهرگه ياردەم قىلىڭالر! 
ئىئانه قىلغان ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم:

- باال-چاقىلىرىڭغا بىرەر نهرسه قويۇپ قويمىدىڭمۇ؟ - دەپ سورىغاندا:
- ئۇالرغا ئالاله ۋە رەسۇلنى قويۇپ قويدۇم !...  - دەپ جاۋاب بهرگهن ئىدى. 

مۇئاۋىيه بىن ئهبى سوفيان ههزرىتى ئهبۇبهكرى توغرىسىدا:
- دۇنيا ئهبۇبهكرىنى خالىمىدى. ئهبۇبهكرىمۇ دۇنيانى ئېلىشنى خالىمىدى...  - 

دېگهن ئىدى. 
لېكىن بۇ يهردە شۇ بىر نوقتىغا دىققهت قىلىش كېرەككى، ههزرىتى ئهبۇبهكرى 
رەزىيهلالهۇ ئهنهۇنىڭ بارلىق مال-مۈلكىنى سهدىقه قىلىشى ۋە پهيغهمبهر 
ئهلهيهىسساالمنىڭمۇ ئۇنى بونداق قىلىشتىن توسماسلىقى بىر ئاالهىدە ئههۋالدۇر 
ياكى ههزرىتى ئهبۇبهكرى ۋە ئائىلىسىنىڭ ئىنتايىن سهۋىرچان، ئىمانى كۈچلۈك ۋە 

ئالالهقا تهۋەككۈل قىلغان كىشىلهر ئىكهنلىكىدىن ئىبارەتتۇر. 
بۇ ئىككى ئهزىز يولۇچىنىڭ ئورتاق ياردەمچىسى، يۆلهنچۈگى، باشپاناهى ۋە 
ئىگىسى ئالالهۇتائاال ئىدى. ئۇالر سهۋر غارىدا يوشۇرۇنۇپ تۇرغاندا ئۇالرنى قوغالپ 
غارنىڭ ئالدىغا كهلگهن بهدبهختلهر ئۆمۈچۈك تورىدىن باشقا بىر نهرسه كۆرەلمىدى. 

خوددى بىر شائىر ئېيتقاندەك:

ئۆمۈچۈك يوقتۇر هاۋادا، 
سۇدا ۋە يهردە. ... 

ۋە لېكىن باردۇر 
ههقىقهتنى كۆرەلمىگهن كۆزلهردە!...٢

بۇ ئىككى ئهزىز يولۇچى ئالالهنىڭ هىمايىسى ئاستىدا مهدىنىگه يېقىن 
قۇبا دېگهن يهرگه كهلدى. قۇبادىكى خهلق ئۇالرنى تهشنالىق ۋە هاياجان بىلهن 
كۈتىۋاتقان ئىدى. مانا ئهمدى ئۇالرنىڭ يېتىپ كېلىشى بىلهن ئهتراپ قاينام-

تاشقىنلىققا، خۇشاللىق كهيپىياتىغا چۆمدى. 
دۆڭلۈكلهردىن «تهلهئهل-بهدرۇ ئالهينا» ٣ناخشىسىنىڭ ياڭراق سادالىرى، نهغمه-
ناۋاالر ئاڭلىنىپ تۇراتتى. خهلق پهيغهمبهرنى قىزغىن قارشى ئالغان ئىدى. تارىخ 
١٢-كۈنىنى كۆرسىتىپ تۇراتتى. بۇ كۈندىن باشالپ،  يهنه رابىئۇلئهۋۋەل ئېيىنىڭ 

قىيامهتكه قهدەر داۋام قىلىدىغان هىجرىيه كالىندارىنىڭ تۇنجى بېتى ئېچىلدى. 

٢. ئارىف نىهات ئاسيا: «دۇئاالر ۋە ئامىنلهر»، ١٩٧٣-يىل، ئىستانبۇل، ١٢٢-بهت. 
٣. ئاي تۇغدى ئۈستىمىزگه  
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ئوتتۇرىغا  ئاشكارا  ئىسالمىيهتنىڭ  ئېتىۋارەن  كۈندىن  بۇ  مۇنهۋۋەر  مهدىنه 
چىقىدىغان ۋە تهرەققىي قىلىدىغان بىر ماكانى ۋە ئهينىكى بولدى. بۇ هىجرەت بىلهن 
تهڭ كۈفۈرنىڭ قاراڭغۇ يۈزى سۇلدى. مهسجىدى سائادەت ۋە مهسجىدى قۇبا ئۇلۇغ 
مۇقهددەس  داۋاملىشىدىغان  قىيامهتكىچه  هىجرەتنىڭ  مۇبارەك  بۇ  ئېرىشىپ،  مهنىگه 

خاتىرىسى بولۇپ قالدى. 
بولغان  مۇسۇلمانالر  مهدىنىلىك  ۋەسهللهم  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله 
ئۆز  مۇهاجىرالرنى  كهلگهن  قىلىپ  هىجرەت  مهدىنىگه  مهككىدىن  بىلهن  ئهنسارالر 
مال-مۈلكىنى كۆرسىتىپ  مۇهاجىر قېرىنداشلىرىغا  ئهنسارالر  قىلدى.  ئارا قېرىنداش 

تۇرۇپ: «مانا بۇالر مېنىڭ مېلىم، ئال! يېرىمى سېنىڭكى بولسۇن!...» دېدى. 
كۆڭلى قانائهت خهزىنىسى بىلهن تولغان مۇهاجىرالر بۇنىڭغا جاۋابهن: 

  ــ مال-مۈلكۈڭ ساڭا مۇبارەك بولغاي، قېرىندىشىم. سهن ماڭا بازارنىڭ يولىنى 
كۆرسىتىپ قوي. ماڭا شۇ يېتىدۇ! – دېدى. (بۇخارى: «بۈيۈ» (سودا-سېتىق)، ١)

پىداكارلىق ۋە پاراغهتته تهڭدىشى تېپىلمايدىغان ئىسالم قېرىنداشلىقىنىڭ ئۇلى 
مۇشۇنداق سېلىندى. 

ئېتىۋارىغا  يۇقالماس  ۋە  ئورنى  شانلىق  ئۆچمهس  تارىخىدىكى  ئىسالم  مهدىنه 
ئېرىشتى. مهدىنىدە ئهزانالر، رامىزانالر، هېيت-بايرامالر، زاكاتالر، پهزىلهتلهر ئايرىم بىر 

تهجهللىي ۋە ئايرىم بىر مهنىۋىيهت بىلهن ئۈممهتكه نهمۇنه ۋە غايه بولدى. 

بهدرى، ئوهۇد ۋە خهندەك
بهدرى ئۇرۇشى ئىماننىڭ كۇفۇرغا قارشى تۇنجى قارشىلىق كۆرسىتىشى ئىدى ۋە 
(ئۇرۇق- غهلبه بىلهن ئاخىرالشتى. ئۇرۇش دىن قېرىنداشلىقىنىڭ قان قېرىنداشلىق 
تۇققانلىق)تىنمۇ بهك مۇهىم ئىكهنلىكىنى ئىسپاتلىدى. ئۇرۇشتا ههزرىتى ئهبۇبهكرى 
ئۇبهيدە بىن جهرراه رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ دادىسى  رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ ئوغلى بىلهن؛ ئهبۇ 
بىلهن؛ ههزرىتى ههمزە رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ بىر تۇققان قېرىندىشى بىلهن قېلىچالشتى. 
ئالالهۇتائاال بۇ دەهشهتلىك ئۇرۇشقا پهرىشتىلهر قوشۇنىنىمۇ سهپهرۋەر قىلدى. بهدرىدە 
بۇ ئۇلۇغ جىهادقا قاتناشقان پهرىشتىلهرمۇ باشقا پهرىشتىلهرگه قارىغاندا يۇكسهك 
ئىززەت-ئابرويغا ئىرىشتى. بۇ ئۇلۇغ غهلبىدىن كېيىن مۇسۇلمانالرنىڭ مهغرۇرلىنىپ 

كهتمهسلىكى ئۈچۈن ئالالهۇتائاال ئهنفال سۈرىسىنىڭ ١٧-ئايىتىنى نازىل قىلدى:
«(ئى مۇسۇلمانالر!) بهدرىدە ئۇالرنى (يهنى مۇشرىكالرنى) سىلهر ئۆز كۈچۈڭالر 
بىلهن ئۆلتۈرگۈنۈڭالر يوق، بهلكى ئهمهلدە ئۇالرنى (سىلهرگه ياردەم بېرىپ، 
ئۇالرنىڭ دىللىرىدا قورقۇنچ پهيدا قىلىش بىلهن) ئالاله ئۆلتۈردى، (ئى مۇههممهد! 
ئاتقىنىڭدا سهن ئاتمىدىڭ، بهلكى ئهمهلدە ئۇنى  بىر سىقىم توپىنى مۇشرىكالرغا) 
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مۆمىنلهرگه(  ئالاله ئاتتى. (ئالالهنىڭ مۇنداق قىلىشى)  مۇشرىكالرنىڭ كۆزلىرىگه 
چىرايلىق ئىنئامالرنى ئاتا قىلىش ئۈچۈن  ساۋاب، غهلبه، غهنېمهتلهردىن ئىبارەت) 
ئىدى. ئالاله ههقىقهتهن (ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، (نىيهتلىرىنى، 

ئههۋاللىرىنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر.» 

بهدرى غهلبىسىدىن كېيىنكى ئوهود ئۇرۇشى ههزرىتى ههمزىنىڭ قېنى بىلهن 
بويالدى. ئۇنىڭ بىلهن شېهىتلهرنىڭ سانى يهتمىشكه يهتتى. شېهىتلهرنىڭ جىنازا 
نامىزىنى ئوقۇش ئۈچۈن ههزرىتى ههمزىنىڭكى جهسىتى بىلهن بىرلىكته ئون شېهىت 
ئېلىپ كېلىندى. نامازدىن كېيىن توققۇز كىشى دەپنه قىلىندى. يهنه ههزرىتى 
ههمزىنىڭ يېنىغا توققۇز شېهىت ئېلىپ كېلىنىپ تهكرار جىنازا نامىزى ئوقۇلدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تاغىسى، جىگهرپارىسى، شېهىتلهرنىڭ غۇجىسى ههزرىتى 

ههمزىنىڭ جىنازا نامىزىنى بىر قانچه قېتىم تهكرار ئوقىدى. 
بهدرى غهلبىسىگه ئهگىشىپ كهلگهن ئوهود ئۇرۇشىدا دەهشهتلىك كۆرۈنۈشلهر 
ۋە قورقۇنچ مهنزىرىلهر بار ئىدى. هاياتنىڭ بارلىق تاتلىق ۋە ئاچچىق سىناقلىرى 
ئارقىلىق مۆمىنلهرنىڭ ئىمانى چوڭ بىر ئىمتىهاندىن مۇۋەپپىقىيهتلىك هالدا ئۆتتى. 
مۆمىنلهرنىڭ ئىمانى ۋە ساداقىتى تېخىمۇ كۈچلهندى. مۆمىنلهر ئالالهقا تهۋەككۈل 

قىلىپ، ئۇنىڭغا تهسلىم بولۇپ، تهقدىرگه مهمنۇنىيهت بىلهن رازى بولغان ئىدى. 
ئوهود ئۇرۇشى جهريانىدا تۇساتتىن مۇشرىكالر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا 
يېقىنالپ كهلدى. ئۇالر ئاتقان ئوق ۋە تاشالر پهيغهمبىرىمىزنىڭ يۈزىگه تېگىپ، 
مۇبارەك چىشى، نۇرلۇق پىشانىسى، خوشچىرايى ۋە لهۋلىرى زەخمىلىنىپ، يۈزىدىن 

قان ئېقىشقا باشلىدى. 
بېشىدىكى دۇبۇلغىسىنىڭ ئاز بىر قىسمى پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئېڭىكىگه پېتىپ 
قالدى. پهيغهمبىرىمىز پاسىق ئهبۇئامىر مۇسۇلمانالرنى چۈشسۇن دەپ قازغان ئازگالغا 
چۈشۈپ كهتتى .ههزرىتى ئهلى رازىيهلالهۇ ئهنهۇ رەسۇلۇلالهنىڭ قولىدىن تۇتتى، 

تهلها بىن ئۇبهيدۇلال ئۇنى يۆلهپ ئازگالدىن چىقاردى. (ئىبنى هىشام: ٣-جىلد، ٢٦-٢٧)
ههزرىتى ئهبۇبهكرى رازىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ:

ئوهود كۈنى مۇشرىكالر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تهرەپكه قاراپ ماڭغاندا، 
ئۇنىڭ يېنىغا يۈگرەپ كهلگهنلهرنىڭ بىرىنچىسى مهن ئىدىم. ئارقامدىن بىرەيلهننىڭ 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ يېنىغا قۇشتهك ئۇچۇپ كېلىشكه تهمشىلىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم. 

قارىسام، ئۇ ئۈبهيدە بىن جهرراه ئىكهن. 
رەسۇلۇلالهنىڭ دۇبۇلغىسىنىڭ ئىككى تهرىپىنىڭ ئېڭىكىگه پېتىپ قالغانلىقىنى 

كۆرگهن ئهبۇ ئۈبهيدە ماڭا:
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ئۆتۈنۈپ قاالي، رەسۇلۇلاله بىلهن مېنىڭ ئارامدا تۇرما! ماڭا بىر ئاز يول   -
قويغىن. پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئېڭىكىدىكى دۇبۇلغىنىڭ پارچىسىنى مهن تارتىپ 

ئاالي! - دېدى. 
رەسۇلۇلالهنىڭ يۈزىنى ئاغرىتىپ قويماسلىق ئۈچۈن دۇبۇلغا پارچىسىنى 
قولى بىلهن ئهمهس، چىشىدا چىشلهپ تارتىپ ئالدى .بۇ ئهسنادا ئۆزىنىڭ چىشى 

زەخمىلهندى. (بهيهاقى: «دەالئلۈن-نۈبۈۋۋە» ٣-جىلد، ٢٦٣)  
بۇ چاغدا بارلىق ساهابىلهر ۋە پهرىشتىلهر قاتتىق قايغۇردى. يۈز بهرگهن بۇ ۋەقه 

ئۇالرغا قاتتىق هار كهلگهن ئىدى. ساهابىلهر:
دېدى .پهيغهمبهر   - مۇشرىكالرغا بهددۇئا قىلىڭ.  ئى رەسۇلۇلاله!   -

ئهلهيهىسساالم:
ئالالهتائاال مېنى لهنهتلىگۈچى قىلىپ ئهۋەتمىدى. ئهكسىچه، ههقىقهتكه   -
چاقىرغۇچى ۋە رەهمهت قىلىپ ئهۋەتتى. ئالالهىم! قهۋمىمنى هىدايهت قىل! چۈنكى 

ئۇالر بىلمهيدۇ. - دەپ دۇئا قىلدى. (قازى ئىياز: «شىفا»، ١-جىلد، ٩٥)
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تهڭداشسىز ئىسىل ئهخالقى ههققىدە ههزرىتى 
«ئهي رەسۇلۇلاله، ئاتا- ئۆمهر رازىيهلالهۇ ئهنهۇ مهرسىيىسدە مۇنداق دەپ يازغان: 

يهر يۈزىدە  «رەببىم!  نوه ئهلهيهىسساالم قهۋمى ههققىدە:  ئانام ساڭا پىدا بولسۇن! 
كاپىرالردىن هېچكىم قالمىسۇن»٤ دەپ بهددۇئا قىلغان ئىدى. ئهگهر سهنمۇ بىزنىڭ 
ههققىمىزدە بهددۇئا قىلغان بولساڭ، ئاخىرقى نهپسىمىزگىچه ههممىمىز هاالك بولغان 
بوالتتۇق. گهرچه سېنىڭ مۇبارەك دۈمبهڭگه دۈشمهننىڭ قۇلى تهككهن، يۈزۈڭ 
يارىلىنىپ قان ئاققان، چىشىڭ زەخمىلهنگهن بولسىمۇ، ئهمما سهن يهنىال ياخشىلىقتىن 
باشقا گهپ قىلمىدىڭ .پهقهتال: «ئالالهىم، قهۋمىمنى مهغپىرەت قىلغىن! چۈنكى ئۇالر 

بىلمهيدۇ ...دېدىڭ.» (قازى ئىياز: «شىفا»، ١-جىلد، ٩٥) 
ئوهود ئۇرۇشىدا يۇقارقىدەك ئاالهىدە هادىسىلهر يۈز بهرگهن ئىدى. 

بهدرى ئۇرۇشىدا ساهابىلهر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا شهرتسىز هالدا مۇتلهق 
بويسۇنغان ۋە ئۇنىڭغا:

- ئهي ئالالهنىڭ رەسۇلى! بىز ساڭا ئىمان ئېيتتۇق. ئالاله تهرىپىدىن ئېلىپ 
كهلگهن قۇرئانى-كهرىمنىڭ ههق ئىكهنلىكىگه سهمىمىيلىك بىلهن ئىشهندۇق. ساڭا 
ئىتائهت قىلىشقا، ئهگىشىشكه ئههدۇ-پهيمان قىلدۇق. نېمه قىلىشنى خالىساڭ، شۇنى 

٤.   نوه سۈرىسى ٢٦-ئايهت.  
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قىل. بىرگه بۇيرۇق بهر. سېنىڭ كهينىڭدىن ماڭىمىز. سېنى ئهۋەتكهن ئالاله ههققى 
ئۈچۈن ئوتقا دېسهڭ ئوتقا، سۇغا دېسهڭ سۇغا كىرىشكه تهييارمىز. سهن بىلهن بىلله 
بولىمىز، ههرگىز ئارقاڭدا قالمايمىز!... - دېگهن ئىدى. ئۇالر بۇنى سۆزلهۋاتقان چاغدا 

قهلبى كۈچلۈك ئىمان بىلهن تولۇپ تاشقان ئىدى. 
ئوهود ئۇرۇشىدا بولسا، پهيغهمبهرنىڭ ئهمرىگه ئىتائهت قىلىشتىكى بىر دەملىك 
غهپلهت، دۇنياۋى غهنېمهتلهرگه قىزىقىش ئۇرۇشنىڭ تهقدىرىنى ئۆزگهرتتى. ئىالهىي 

ئاگاهالندۇرۇش ئوتتۇرىغا چىقتى ۋە ئۇرۇشنىڭ غهلبىسى كېچىكتى. 
يهنه بىر تهرەپتىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كۆڭلىدە ئوهودنىڭ باشقا بىر 
يېرى بار ئىدى ۋە ئۆمۈر بۇيى ئوهودنى ۋە ئوهودتىكى شېهىتلهرنى داۋاملىق يوقالپ 

تۇرغان ئىدى. پات-پات:
- بىز ئوهودنى ياخشى كۆرىمىز، ئوهودمۇ بىزنى ياخشى كۆرىدۇ. - دېيىش 
ئارقىلىق بۇ يهرنىڭ شانۇ-شهۋكىتىنى تهكىتلىگهن ئىدى. شېهىتلهرنىڭ ماكانى 
ئوهود پهيغهمبىرىمىز ياخشى كۆرگهن بىر ماكان بولغانلىقى ئۈچۈن قىيامهت 

كۈنىگىچه ئۈممهتكه بىر زىيارەتگاه بولۇپ قۇچاق ئاچىدۇ. 

خهندەك ئۇرۇشىدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم باشقىالر مىدىرلىتالمىغان چوڭ بىر تاشنى 
پارام-پارچه قىلغاندا بىرىنچى ئۇرۇشىدا ۋىزانتىيه، ئىككىنچىسىدە ئىران، ئۈچىنچىسىدە 
يهمهننىڭ ئاچقۇچلىرىنىڭ ئۆزىگه بېرىلگهنلىكىنى ۋە شۇ يهردىال بۇ مهملىكهتلهرنىڭ 
سارايلىرىنى كۆرگهنلىكىنى ئېيتتى. بۇ ئارقىلىق بۇ دۆلهتلهرنىڭ كهلگۈسىدە ئىسالم 
بىلهن شهرەپكه ئېرىشىدىغانلىقى توغرىسىدا خوشخهۋەر بىرىپ، ئۈمىتسىز كۆڭۈللهرگه 
كهلگۈسىدىكى غهلبىلهرنىڭ هاياجىنىنى، ئۈمىدىنى ئالدىن بىشارەت بهرگهن ئىدى. 
يېقىن كهلگۈسىدە ههقىقهتنىڭ باتىلنى چوقۇم يوق قىلىدىغانلىقى، مۇمكىن ئهمهس 
دېيىلگهن ئىشالرنىڭ مۇمكىن بولۇپ، دۇنيادا ئالهمشۇمۇل ئۆزگىرىشلهر بولىدىغانلىقى 

توغرىسىدا بىر هىدايهت خهرىتىسى سىزغان ئىدى. 
خهندەك ئۇرۇشى ئازاب، هارغىنلىق، ئاچلىق، سوغۇق ۋە قاراڭغۇلۇق قاتارلىق 
مىڭبىر جاپا-مۇشهققهتلهر بىلهن تولۇپ تاشقان بىر قېتىملىق ئۇرۇش ئىدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم:
- ئالالهىم! ههقىقىي هايات پهقهت ئاخىرەت هاياتىدۇر. ئهنسار ۋە مۇهاجىرالرغا 
دەپ دۇئا قىلىش ئارقىلىق دۇنيادىكى بارلىق  ياردەم ئاتا قىل! -  غهلبه، نۇسرەت، 
ئازاپ-ئوقۇبهتلهرنىڭ ئاخىرەتتىكى ئهبهدىيلىك بىلهن سېلىشتۇرغاندا هېچنىمىگه 
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ئهرزىمهيدىغانلىقىنى ئىپادىلهپ، ساهابىلهرگه ئاخىرەتنى نىشان قىلىپ كۆرسهتكهن 
ئىدى.

مهككىنىڭ فهتهى قىلىنىشى
هۇدەيبىيه كېلىشىمى مهزگىلىدە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ خوشخهۋەر 
بهرگىنىدەك مۇسۇلمانالر كېيىنكى ئۇرۇشالردا كهينى-كهينىدىن غهلبه قىلدى،  
مهككه ئۆزىنىڭ ههقىقى ساهىبى بولمىش جىگهرپارىلىرىگه قوينىنى كهڭ ئاچتى. 
مهنىۋى جهههتته مهككه ئۆزىنى سۆيگهنلهرنىڭ ئهپۇچانلىقى، تىنچلىق، بىخهتهرلىك 
ۋە هىدايهت تهرىپىدىن تۇلۇق بويسۇندۇرۇلغان ئىدى. ئىلگىرى جهۋرى-زۇلۇم، 
هالىدىن كهتكهن مهككىنىڭ  ئازاب-ئوقۇبهت ۋە جاپا-مۇشهققهت بىلهن چاڭقاپ، 
تهشنالىقى قاندى. ئۇزۇن يىللىق ئازابالرنىڭ ئورنىغا خۇشاللىق كهلدى. ئاندىن 
ئالالهقا شۈكۈر قىلىش ئۈچۈن تارىختىكى ئهڭ چوڭ كهچۈرۈم قىلىش بۇ يهردە 
كۆرسىتىلدى. بۇ كهچۈرۈم نهتىجىسىدە، ئىلگىرى مۇسۇلمانالرنى ئۆلتۈرگهن ۋەهشى 

قاتىلالر ۋە گۈناهكارالر ئهمدىلىكته ههممىسى مۇسۇلمان بولدى.
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ توغۇلغان يۇرتى، ئانا ۋەتىنى مهككىنى فهتهى 

قىلغانلىقىنى كۆرگهن ئهنسارالر ئۆزئارا:
- ئالالهۇتائاال پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا مهككىنى ئاچتى. ئهمدى ئۇ مهككىدە 
قالىدۇ. مهدىنىگه قايتمايدۇ !...  - دېيىشتى. ئهسلى ئهنسارالر بۇ گهپنى پهقهت ئۆزئارا 
دېيىشكهن ئىدى. ئهمما پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرغا كۆڭلىدە ئويلىغانلىرىدىن 
قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  خهۋەر بهردى. ئۇالر خىجىل بولۇپ ئېتىراپ 

ئهنسارالرغا:
- ئى ئهنسارالر! بۇنداق قىلىشتىن ئالالهقا سېغىنىپ پاناه تىلهيمهن! مهن 
سىلهرنىڭ يۇرتۇڭالرغا هىجرەت قىلدىم. هايات-ماماتتا سىلهردىن ئايرىلمايمهن! ...- 
دەپ ئۆزىنىڭ قانچىلىك ۋاپالىق ئىكهنلىكىنى نامايهن قىلدى ۋە ئهنسارالر بىلهن 

بىلله مهدىنه مۇنهۋۋەرگه قايتتى. 

ۋىدالىشىش ههججى
ئهڭ نىهايهت ۋىدالىشىش ههججى مهزگىلىدە ئهڭ ئاخىرقى ئايهت نازىل 
بولدى. دىننىڭ تامامالنغانلىقى، تولۇق مۇكهممهللهشكهنلىكى بىلدۈرۈلدى. شۇنىڭ 
بىلهن بىر ۋاقىتتا بۇ ئالهملهرگه رەهمهت قىلىپ ئهۋەتىلگهن ئۇلۇغ زات پهيغهمبهر 
ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋەزىپىسىنى تاماملىغانلىقىنى، رەببىنىڭ يېنىغا قايتىش ۋاقتىنىڭ 
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يىتىپ كهلگهنلىكىنى ئىپادە قىلىۋاتاتتى. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ساهابىلىرىگه 
قاراپ، دىننى تهبلىغ قىلغانلىقى توغرىسىدا:

«- ساهابىلىرىم تهبلىغ قىلدىممۇ؟... 
- تهبلىغ قىلدىممۇ؟... 
- تهبلىغ قىلدىممۇ؟..» 

قوللىرىنى ئېچىپ،  دەپ ئۈچ قېتىم تهستىق ئالدى. ئاندىن ئاسمانغا قاراپ، 
ئالالهتىن شاهادەت تىلىدى:

« شاهىت بول! يا رەب... 
شاهىت بول! يا رەب... 

شاهىت بول يا رەب !...»

 شۇنداق قىلىپ، يىگىرمه ئۈچ يىل جهريانىدا كهلگهن مۇقهددەس ئامانهت، 
دىنىي تهبلىغ ۋەزىپىسى قىيامهتكه قهدەر كېلىدىغان ئۈممهتلهرگه تاپشۇرۇلدى. 

ئىلگىرى قولىدا قېلىچ تۇتۇپ باقمىغان، ههربىي تهلىم-تهربىيه كۆرمىگهن ۋە 
پهقهت بىر قېتىم ئۇرۇش ۋەقهسىنى يىراقتا تۇرۇپ كۆرگهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 
گهرچه مىهرىبان ۋە باغرى يۇمشاق بىر كىشى بولسىمۇ، ئهمما ئىجتىمائىي سۈله ئۈچۈن، 
بولۇپمۇ تهۋهىد ئېتىقادى ئۈچۈن ئهڭ دەهشهتلىك ئۇرۇشالردىن نائىالج قىلچه باش 
تارتمايدىغان باتۇر بىر جهڭچى بولدى. توققۇز يىل ئىچىدە ئىنتايىن ئاز ئهسكىرىي 
كۈچى بىلهن سانى كۆپ دۈشمهنلهرگه تاقابىل تۇرۇپ، پۈتۈن ئهرەبىستاننى فهتهى 
قىلدى. ئۇ زاماندىكى رەتسىز، ئىنتىزامسىز ۋە قااليمىقان ئادەملهرگه مهنىۋى كۈچ ۋە 
ئهسكىرىي تهلىم-تهربىيه بېرىش ئارقىلىق فهتىه پائالىيهتلىرىدە مۆجىزە خاراكتېرلىق 
مۇۋەپپىقىيهتلهرگه ئېرىشتى. ئۇ ئۇ قهدەر بۈيۈك غهلىبه قىلغانكى، ئۇ دەۋردە دۇنيادا 
ئهڭ كۈچلۈك ئىككى دۆلهت بولغان رۇم ۋە پارىس ئېمپىراتورلىقى مۇسۇلمانالرغا 
ۋەدە  يېڭىلدى. شۇنداق قىلىپ، ئۇ ئىلگىرى خهندەكته ئالدىن بىشارەت بهرگهن 

ئهمهلگه ئاشتى. 
نهتىجىدە، ئىنسانلىق تارىخىدىكى بارلىق مهنفىي شارائىتالرغا قارشى ئۇلۇغ 
ئىنقىالپ قىلغان پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم زالىمالرنى يۇقاتتى، مهزلۇمالرنىڭ كۆز 
ياشلىرىنى سۈرتتى. ئۇنىڭ مۇبارەك قولى يېتىمالرنىڭ چاچلىرىنى تارايدىغان تاغاق 

بولدى. ئونىڭ تهسهللىي نۇرلىرى بىلهن كۆڭۈللهر غهمدىن ئۇزاق بولدى. 
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تۈركىيهلىك داڭلىق شائىر مههمهت ئاكىف ئهرسوي بۇ مهنزىرىنى مۇنداق 
تهسۋىرلىگهن:

كۆزنى يۇمۇپ ئاچقىچه چوڭ بولدى يېتىم، قىرىق ياشقا كهلدى، 
مهزلۇمالرنى زار قاخشاتقان زالىمالرنىڭ بېشى تاشقا تهگدى. 

بىر نهپهسته بۇ گۇناهسىز، ئىنسانالرنى قۇتۇلدۇردى، 
بىر ئۇرۇپال قهيسهرلهرنى، كىسراالرنى مهغلۇپ قىلدى.

ئىزىلگهن مهزلۇمالر ئورنىدىن دەس تۇردى، تىرىلدى، 
ههددىنى بىلمىگهن زۇلۇم، ۋاه !مانا ئۇرۇلدى. 

ئۇ ئهكهلگهن ئېتىقاد ئالهملهرگه رەهمهتتى، 
ئادالهتكه تهلپۈنگهن دۆلهتنى قۇچاقاليتتى.

دۇنيادا نېمه بولسا، ههممىسى ئۇنىڭ سوغىسى، 
جهمىيهت ۋە ئادەملهر ئۇنىڭغا قهرىزدار ئىدى.
قهرىزداردۇر ئۇ مهسۇمغا بارلىق ئىنسانالر ئىلى،

يا رەب! تىرىلدۈرگىن بۇ ئىقرار ئىله، بىزنى قىيامهت كۈنى.

ئهگهر بارلىق گۈزەل پهزىلهتلهرنى ئۆزىگه مۇجهسسهم قىلغان پهيغهمبهر 
ئهلهيهىسساالم دۇنياغا كهلمىگهن بولسا ئىدى، ئىنسانالر قىيامهت كۈنىگه قهدەر زۇلۇم 
ۋە خارلىق ئىچىدە قالغان، ئاجىزالر كۈچلۈكلهرنىڭ قۇلى بولغان بوالتتى. دۇنيادىكى 
مۇۋازىنهت شهيتاننىڭ ئارزۇسىغا اليىق هالدا ئۆزگىرەتتى. شائىر بۇ هالهتنى مۇنداق 

تهسۋىرلىگهن:
ئهي رەسۇاللاله! ئهگهر سهن كهلمىگهن بولساڭ ئالهمگه،

گۈللهر ئېچىلماي، بولبۇل سايرىماي، ئىنسان ئالالهىنى تونىماي،
 يوقىتىپ مهنىسىنى، غهرق بولۇر ئىدى ماتهمگه!...

ئهڭ بۈيۈك پىراق ۋە ئالالهقا قايتىش
توققۇز قېتىم ئۇرۇشقا قۇماندانلىق قىلدى،  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يىگىرمه 
توقسان بىر قېتىم قوشۇن ئهۋەتىپ، ئهسكىرىي پائالىيهت ئېلىپ باردى. مهككىنىڭ 

فهتهى قىلىنىشى بىلهن ئىسالمىيهت يىلتىز تارتتى ۋە:
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«بۈگۈن سىلهرنىڭ دىنىڭالرنى پۈتۈن قىلدىم، سىلهرگه نېمىتىمنى تاماملىدىم، 
ئىسالم دىنىنى سىلهرنىڭ دىنىڭالر بولۇشقا تاللىدىم!» دېگهن ئايهت نازىل 

بولدى٥. 
ئهڭ ئۇلۇغ ئايرىلىش ۋە ئهڭ ئۇلۇغ ۋىسالغا يېتىشنىڭ ۋاقتى كهلگهن ئىدى. 

ئاغرىپ يېتىپ قېلىشتىن بىر كۈن ئىلگىرى مهدىنىدىكى جهننهتۇل باقى دەپ 
ئاتالغان مازارلىققا باردى. قهۋرىدىكىلهر ئۈچۈن:

«ئهي ئۇلۇغ ئالالهىم !بۇ يهردە ياتقانالرنى مهغپىرەت قىل» دەپ دۇئا قىلدى. بۇ 
ئارقىلىق قهۋرىدىكىلهر بىلهن ۋىداالشتى. 

 مازارلىقتىن قايتىپ كهلگهندىن كېيىن ۋىدالىشىش نۆۋىتى ساهابىلهرگه 
كهلگهن ئىدى. ئۇالرغا ئهڭ ئاخىرقى نهسىههتلىرىنى قىلدى ۋە:

شانى ئۇلۇغ ئالاله بىر بهندىسىگه دۇنيا ۋە ئۇنىڭدىكى نېمهتلهر بىلهن   -
جهننهتتىكى نېمهتلهر ئارىسىدا تالالش ئىختىيارلىقى بهردى. بۇ بهندە جهننهتتىكى 

نېمهتلهرنى تاللىدى.  - دېدى. 
بۇنى ئاڭلىغان كۆڭلى نازۇك ۋە سهزگۈر ههزرىتى ئهبۇبهكرى پهيغهمبهر 
ئهلهيهىسساالمنىڭ ساهابىلهر بىلهن ۋىدالىشىۋاتقانلىغىنى هىس قىلدى. ئايرىلىش 
ههسرىتىنى تۇيغان قهلبى ۋە كۆزلىرىدىن ئىختىيارسىز ياشالر تارامالپ ئېقىشقا 

باشلىدى، بوقۇلداپ يىغالپ تۇرۇپ:
ساڭا دادىلىرىمىزنى،  - ئاتا-ئانام ساڭا پىدا بولسۇن، ئهي رەسۇاللاله! 
ئانىلىرىمىزنى، جانلىرىمىزنى، ماللىرىمىزنى ۋە ئهۋالدلىرىمىزنى پىدا قىلىمىز!...  - 

دېدى. 
جامائهت ئىچىدە ههزرىتى ئهبۇبهكرىدىن باشقا هېچكىم پهيغهمبهر 
ئهلهيهىسساالمنىڭ چوڭقۇر هىسسىياتىنى، سۆزىدىكى يوشۇرۇن مهنىنى 
چۈشىنهلمىگهن ئىدى. چۈنكى ئايهتته تىلغا ئېلىنغان سهۋر غارىدىكى «ئىككى 

كىشىنىڭ ئىككىنچىسى» پهقهت ههزرىتى ئهبۇبهكرى ئىدى.
ساهابىلهر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بۇ ئهزىز دوستىنىڭ يىغلىغانلىقىنى 

كۆرۈپ، ههيران بولۇپ، ئۆزئارا:
- پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم رەببىنىڭ يېنىغا بېرىشنى تاللىغان بىر سالىه 
كىشى توغرىلىق سۆزلهپ بىرىۋاتسا، بۇ بوۋاي (ئهبۇبهكرى)نىڭ يىغالپ كهتكىنىنى 

كۆرمهمدىغان؟ توۋا، ئهجهپ ئىش-هه! -دېيىشتى. 

٥.  مائىدە سۈرىسى ٣-ئايهت  
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ۋاهالهنكى، ههزرىتى ئهبۇبهكرى رازىيهلالهۇ ئهنهۇنىڭ سهزگۈر ۋە ئىنچىكه 
قهلبى بۈيۈك ۋىدالىشىشنى سىزىپ، ئايرىلىشتىن شىكايهت قىلىۋاتقان بىر نهي كهبى 
پهريادىنى باشلىغان ئىدى. (مۇستاپا ئاسىم كۆكسال «ئىسالم تارىخى»،١١-جىلد، ٣٥-٣٦-بهتلهر)

جهننهتتىكى ئايالالر ئىچىدە ئهڭ مۆتىۋەر بولغان پاتىمه دادىسىنىڭ پانى 
دۇنيادىن ئايرىلىدىغانلىقىنى ئاڭالپ ئىنتايىن ئازاپالندى ۋە:

- كائىناتنىڭ پهخرىنىڭ ئۇ ئالهمگه سهپهر قىلىدىغانلىقىنى ئاڭالپ، ئۈستۈمگه 
ئېغىر بىر مۇسىبهت چۈشتى. ئهگهر بۇ مۇسىبهت قاراڭغۇلۇقنىڭ ئۈستىگه چۈشكهن 

بولسا ئىدى، قاراڭغۇلۇقنىڭ رەڭگى ئۆزگهرگهن بوالتتى.  - دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىزگه قۇرئان ۋە سۈننهتتىن ئىبارەت ئىككى ئۇلۇغ 
رەهبهر قالدۇرۇپ كهتتى. قۇرئانى-كهرىم بىلهن سۈننهت دۇنيا-ئاخىرەتته بهختلىك 

سائادەتمهن بولىشىمىزدىكى دورا ۋە پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئهبهدىي خاتىرىسىدۇر. 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهدىنىگه قايتقاندىن كېيىن ئون ئۈچ كۈن ئاغرىپ 
١١-يىلى  هىجرىيه  يهنى  ٨-كۈنى،  ٦-ئاينىڭ  ٦٣٢-يىلى  ياتتى ۋە نىهايهت مىالدى 

رەبىئۇلئهۋۋەل ئېيىنىڭ ١٢ -كۈنى دۈشهنبه كۈنىدە ئالالهنىڭ دەرگاهىغا كهتتى. 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۈرىسىدە ئىالهىي بىر نىشان سۈپىتىدە 
پهيغهمبهرلىك مۆهۈرى بار ئىدى. بهزى ساهابىلهر ئۇنى بىر سۆيۈۋېلىشنى ئارزۇ 

قىلىشاتتى. ئىمام بهيهاقى مۇنداق دەيدۇ:
«رەسۇلى ئهكرەم سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئهبهدىي ئالهمگه كۆچكهندە 
مۇبارەك يۈزىدە هېچقانداق ئۆزگىرىش بولمىغانلىقى ئۈچۈن ئهسهابى-كىرام 
(ساهابىلهر) ئۇنىڭ ئاخىرەتكه كهتكهنلىكىگه گۇمان قىلىشتى. شۇنىڭ بىلهن ئهسما 
رازىيهلالهۇ ئهنها ئۇنىڭ مۈرىسىدىكى نۈبۈۋۋەت (پهيغهمبهرلىك) مۆهۈرىگه قارىدى. 
مۆهۈرنىڭ يۇقاپ كهتكهنلىگىنى كۆرگهندىن كېيىن ئۇنىڭ ئاخىرەت ئالىمىنى 

شهرەپلهندۈرگهنلىكىگه رەسمىي ئىشىنىشتى.» (تىرمىزى رىۋايهت قىلغان) 
دىن مۇكهممهل بولدى. تهبلىغ قىلغانلىقىغا ئائىت ساهابىلهر ههممىسى: 
«شۇنداق! سهن بىزگه تهبلىغ قىلدىڭ!» دېيىشتى، بۇ گۈۋاهلىق ئالالهقا يهتكۈزۈلدى. 
ئاندىن پهيغهمبهر ئهبهدىيلىك ئالىمىگه چاقىرىلدى. هازىر ئۇ مههشهردە، سىراتتا ۋە 

ههۋزى-كهۋسهردە ئۈممىتىنى ساقالپ تۇرماقتا. 

١٢-كۈنى، يهنى دۈشهنبه كۈنى توغۇلۇپ دۇنيانى  رەبىئۇلئهۋۋەل ئېيىنىڭ 
١٢-كۈنى ئالاله تهرىپىدىن  شهرەپلهندۈرگهن ئىدى. يهنه رەبىئۇلئهۋۋەلنىڭ 

پهيغهمبهرلىك ۋەزىپىسىگه تهيىنلهندى. ئهبۇقاتادە مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ:
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«پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن دۈشهنبه كۈنى روزا تۇتۇش توغرىسىدا سورالغاندا 
ئۇ جاۋاب بىرىپ:

- بۇ مېنىڭ توغۇلغان كۈنۈم ۋە پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋەتىلگهن كۈنۈمدۇر.» 
دېدى. (مۇسلىم رىۋايىتى)

١٢-كۈنى دۈشهنبه ئهتتىگىنى مهدىنىگه كېلىپ،  يهنه بىر رەبىئۇلئهۋۋەلنىڭ 
يېڭى قۇرۇلغان ۋە قىيامهت كۈنىگىچه داۋام قىلىدىغان ئىسالم دۆلىتىنىڭ ئۇلىنى 

ئاتقان ئىدى. 
١٢-كۈنى دۈشهنبه ئاخىرەت ئالىمىگه  ۋە نىهايهت يهنه بىر رەبىئۇلئهۋۋەلنىڭ 

كۆچۈپ كهتتى. 
ئىبنى ئابباس رازىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ:

«پهيغهمبهر سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم دۈشهنبه كۈنى توغۇلدى، دۈشهنبه 
كۈنى پهيغهمبهر بولدى، دۈشهنبه كۈنى مهككىدىن مهدىنىگه هىجرەت قىلدى، 
دۈشهنبه كۈنى مهدىنىگه يېتىپ كهلدى، دۈشهنبه كۈنى ۋاپات بولدى .ئىلگىرىمۇ 
ههجهر-ئهسۋەدنى يېرىگه قويغان  (كهبىدە كېلىشتۈرگۈچى بولۇپ)  دۈشهنبه كۈنى 
«بۈگۈن دىنىڭالرنى  ئىدى .دۈشهنبه كۈنى بهدرىدە غهلبه قىلدى. دۈشهنبه كۈنى 
(ئهخمهد:  نازىل بولدى.»   ٣-ئايهت)  (مائىدە سۈرىسى  تاماملىدىم» دېگهن ئايهت 

١-جىلد،٢٧٧ ؛ ههيسهمى: ١-جىلد،  ١٩٦)

ئۇنىڭ توغۇلىشى، پهيغهمبهرلىككه تهيىنلىنىشى، هىجرەت قىلىشى ۋە ئاخىرەتكه 
-١٢ ئېيىنىڭ  كېتىشىنىڭ بىر ئىالهىي تهجهللىي سۈپىتىدە ههمىشه رەبىئۇلئهۋۋەل 

كۈنى دۈشهنبه كۈنىگه ئۇدۇل كېلىشى بۇ ئاينىڭ ئۇلۇغلىقى ۋە مۇهىملىقىنىڭ 
نىشانىسىدۇر. جامال ۋە جهالل تهجهللىسى كۆرۈلگهن بۇ كۈندە خۇشاللىق هاياجىنى 
ۋە ئايرىلىش ئازابى بىلله كهلگهن، كۆڭۈل ئىقلىمىدا بايرام شادلىقى بىلهن ئايرىلىش 
ههسرىتى ئارلىشىپ كهتكهن بىر كهيپىيات بار ئىدى. هالبۇكى، بۇ رەهمهت 

پهيغهمبىرى ئاخىرەت ئالىمىدە ئۈممىتىگه شاپائهت ئۈچۈن ساقالپ تۇرماقتا.
 ئالاله رەسۇلىنىڭ دۇنيادىن سائادەت ئالىمىگه كۆچۈپ كېتىشى بىلهن ئۇنىڭدىن 
مههرۇم قالغان بۇ دۇنيانىڭ ۋاپاسىزلىغىنى تۈرك مۇتهسهۋۋۇپ شائىر ئهزىز مههمۇد 

هۈدائى شۇ مىسرالىرىدا تهسۋىرلىگهن:

كىم كۈتهر سهندىن ۋاپانى، 
يالغان دۇنيا ئهمهسمۇ سهن؟ 

مۇههممهدۇل مۇستاپانى 
ئالغان دۇنيا ئهمهسمۇ سهن؟ 
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ئۆرنهك تهرجىمىهالى ۋە باشقا 
پهيغهمبهرلهر ئارىسىدىكى ئورنى 

«قۇدرىتىم بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، رەسۇلۇلالهتا 
سىلهر ئۈچۈن ئهڭ گۈزەل ئۆرنهك باردۇر.» 

(ئههزاب سۈرىسى: ٢١-ئايهت) 
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رەهمهت پهيغهمبىرىنىڭ ئۆرنهك هاياتى
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ هاياتى بارلىق ئىنسانالر ئۈچۈن مۇكهممهل بىر 

ئۆرنهكتۇر. 
دىنىي يېتهكچىلىك قىلىشتا ئۆرنهكتۇر. دۆلهت رەهبىرى سۈپىتىدە ئۆرنهكتۇر. 
ئىالهىي مۇههببهت بېغىغا كىرگهنلهرگه ئۆرنهكتۇر. رەببىنىڭ نېئمهتلىرىگه غهرق 
بولغان چاغالردا شۈكۈر ۋە كهمتهرلىكته ئۆرنهكتۇر. قىيىنچىلىق ۋە جاپا-مۇشهققهتته 
قالغان چاغالردا سهۋىرچانلىق ۋە ئالالهقا بولغان تهسلىمىيهتته ئۆرنهكتۇر. غهنېمهتلهر 
ئالدىدا مهرتلىكته ۋە تاماسىزلىقتا ئۆرنهكتۇر. ئائىلىسىگه مىهرى-شهپقهتته ئۆرنهكتۇر. 
ئاجىزالرغا، ئىگه-چاقىسىزالرغا، قۇلالرغا غهمخۇرلۇق قىلىشتا ئۆرنهكتۇر. گۇناهكارالرغا 

ئهپۇچانلىق ۋە كهڭ قوللۇقتا ئۆرنهكتۇر. 
ئهگهر مال-مۈلكىڭىز كۆپ بىر باي كىشى بولسىڭىز، پۈتكۈل ئهرەبىستاننى 
بويسۇندۇرغان ۋە بارلىق ئهرەب ئۇلۇغلىرىنى مۇههببهت بىلهن ئۆزىگه رام قىلغان 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كهمتهرلىگى ۋە مهرتلىكىنى تهپهككۈر قىلىپ 

بېقىڭ!...
ئهگهر بىر ئاجىز كىشى بولسىڭىز، ئۇنداقتا مهككىدە زالىم ۋە قانخور مۇشرىكالرنىڭ 
ئادالهتسىز هۆكۈمرانلىقى ئاستىدا ياشىغان پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ هاياتىدىن 

ئۆرنهك ئېلىڭ!...
 ئهگهر غهلىبه قىلغان بىر مهغرۇر قۇماندان بولىسڭىز، ئۇنداقتا بهدرى ۋە هۇنهيندە 
دۈشمهنلىرىنى مهغلۇپ قىلغان جاسارەتلىك پهيغهمبهرنىڭ كىچىك پېئىللىقىدىن، 

هاياتىدىن ئىبرەت ئېلىڭ!...
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ئالاله ئۆز پاناهىدا ساقلىغاي، ناۋادا مهغلۇپ بولۇپ قالسىڭىز، ئوهود ئۇرۇشىدا 
شېهىت بولغان ۋە يارىدار بولۇپ يېتىپ قالغان ساهابىلهرنىڭ ئارىسىدا شىجائهت ۋە 
جاسارەت بىلهن مېڭىپ تهسهللىي بىرىۋاتقان، ئالالهقا تهۋەككۈل قىلغۇچى پهيغهمبهر 

ئهلهيهىسساالمنى ئېسىڭىزگه ئېلىڭ!...
ئهگهر مۇئهللىم بولسىڭىز، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مهسجىتته مۇاليىم ۋە 
ئهستايىدىل هالدا ئهسهابى-سوففاغا ئىالهىي ئهمىرلهرنى ئۆگهتكهنلىكىنى ئويالپ 

بېقىڭ!...
ئهگهر ئوقۇغۇچى بولسىڭىز، ۋەهيى ئېلىپ كهلگهن جىبرىئىل ئهلهيهىسساالمنىڭ 

ئالدىدا ئولتۇرغان پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى تهسهۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ!...
ئهگهر نهسىههت قىلغۇچى ۋائىز ياكى سهمىمى بىر مۇرشىد بولسىڭىز، مهسجىدى 
(پهيغهمبهر مهسجىدى)دە ساهابىلىرىگه هېكمهت تارقاتقان پهيغهمبهر  نهبهۋى 
ئهلهيهىسساالمنىڭ سۆزلىرىنى تىڭشاپ بېقىڭ!  ئۇنىڭ يېقىملىق ئاۋازىغا قولىقىڭىزنى 

ۋە زىهنىڭىزنى بىرىڭ!...
ئهگهر ههقىقهتنى قوغداشنى، ههقىقهتنى تهبلىغ قىلشنى، ههقىقهتنى ئهتراپقا 
تارقىتىشنى ئارزۇ قىلسىڭىز ۋە بۇ جهههتته سىزنى قولاليدىغان بىرەر ياردەمچىڭىز 
بولمىسا، مهككىدە ههرقانداق بىر ياردەمدىن مههرۇم هالدا زالىمالرغا قارشى 
ههقىقهتنى ئېالن قىلىپ، ئۇالرنى هىدايهتكه دەۋەت قىلغان پهيغهمبهرنىڭ هاياتىغا 

قاراپ بېقىڭ!...
ئهگهر دۈشمىنىڭىزنى مهغلۇپ قىلىپ، ئۇنى ئورنىدىن تۇرالماس قىلىۋەتكهن، 
تهلتۈكۈس غهلبىگه ئېرىشكهن بولسىڭىز ۋە خۇراپات، باتىلنى يوقىتىپ، ههقىقهتنى 
جاكالىغان بولسىڭىز، مهككىنىڭ فهتهى قىلىنغان كۈنى گهرچه غالىب بىر قۇماندان 
بولسىمۇ، ئهمما تۆگىسى ئۈستىدە خۇددى نامازدا سهجدە قىلىۋاتقاندەك ئولتۇرۇپ 
شۈكۈر قىلىۋاتقان پهۋقۇلئاددە كهمتهر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى كۆز ئالدىڭىزغا 

كهلتۈرۈپ بېقىڭ!...
ئهگهر ئىگىدارچىلىقىڭىزدا تېرىلغۇ يهرلهر بار بولسا ۋە ئېتىزلىقتىكى ئىشالرنى 
رەتلىك بىرتهرەپ قىلىشنى ئويلىسىڭىز، بهنى نهدر، خهيبهر ۋە فهدەكتىكى يهرلهرگه 
ئىگه بولغاندىن كېيىن ئۇ يهرلهرنى تېرىقچىلىق، پهرۋىش ئىشلىرىغا ئۇستا كىشىلهرگه 

ئۆتكۈزۈپ بهرگهن پهيغهمبهردىن ئۆرنهك ئېلىڭ!...
ئهگهر ئىگه-چاقىڭىز بولمىسا، ئابدۇلال ۋە ئامىنهنىڭ يېتىمى، جىگهرپارىسى، 

كىچىك ۋە مهسۇم يېتىم بالىنى ئويالپ بېقىڭ!...
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ئهگهر باالغهتكه يهتكهن بىر ياش بولسىڭىز، مهككىدە تاغىسى ئهبۇتالىبنىڭ 
چارۋا-ماللىرىغا پادىچىلىق قىلغان پهيغهمبهر نامزاتى بىر ياش يېگىتنىڭ هاياتىغا 

دىققهت قىلىڭ!...
ئهگهر تىجارەت كارۋىنى بىلهن بىلله سهپهرگه چىققان بىر سودىگهر بولسىڭىز، 
سۈرىيهدىن بهسىرەگه كېتىۋاتقان كارۋان ئىچىدىكى ئهڭ ئۇلۇغ زاتنىڭ ئههۋالىنى 

مۇالهىزە قىلىپ بېقىڭ!...
ئهگهر سوتچى ياكى هاكىم بولسىڭىز، مهككىدىكى چوڭالر ههجهرى-ئهسۋەد 
(قاراتاش)نى كهبىدىكى يىرىگه كىمنىڭ قويىدىغانلىقى توغرىسىدا تاالش-تارتىش 
قىلىشىپ، بىر بىرى بىلهن ئۇرۇشماقچى بولۇشۇپ تۇرغاندا ئۇنىڭ نهقهدەر ئادىل ۋە 

پاراسهتلىك هالدا ئىشنى بىر تهرەپ قىلغانلىقىنى ئويالپ بېقىڭ!... 
ۋە تهكرار تارىخقا قاراپ، مهدىنىدە مهسجىدى نهبهۋىدە يوقسۇل نامراتالر بىلهن 
بايالر ئوتتۇرىسىدا ئولتۇرۇپ، ئۇالرغا باراۋەر مۇئامىله قىلىپ، ئهرىزلىرىنى ئهڭ ئادىل 

بىر تهرەپ قىلغان پهيغهمبهرگه بىر قاراڭ!...
ئهگهر توي قىلغان بىر ئهر بولسىڭىز، ههزرىتى خهدىچه بىلهن ههزرىتى 
ئائىشهنىڭ يولدىشى بولمىش ئۇ مۇبارەك زاتنىڭ پاك هاياتىغا، چوڭقۇر هىسسىياتىغا 

ۋە شهپقهتلىكلىكىگه نهزەر سېلىپ بېقىڭ!...
ئهگهر بالىلىرى بار بىر دادا بولسىڭىز، پاتىمه-زۆهرەنىڭ دادىسى، ههسهن ۋە 
هۈسهيىننىڭ چوڭ دادىسى بولمىش ئۇ زاتنىڭ ئۇالرغا قىلغان مۇئامىلىسىدىكى 

ئههۋالالرنى ئۆگىنىۋېلىڭ!...
سىزنىڭ قانداق كىشى ۋە نېمه ئىش بىلهن شۇغۇللىنىشىڭىزدىن قهتئىنهزەر، 
ههر ۋاقىت مهيلى ئاخشام، مهيلى سهههر ۋە ههر يهردە مۇههممهد مۇستاپا سهللهلالهۇ 
ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ سىز ئۈچۈن ئهڭ مۇكهممهل ئۆرنهك، مۇرشىد ۋە ئهڭ گۈزەل بىر 

رەهبهر ئىكهنلىگىنى هىس قىالاليسىز...
ئۇ شۇنداق بىر مۇرشىد ئىكهنكى، ئۇنىڭ سۈننهتلىرىگه رىئايه قىلىش 
ئارقىلىق ههر قانداق خاتالىقنى تۈزىتهلهيسىز، هاياتىڭىزدىكى قااليمىقانچىلىق، 
پاراكهندىچىلىكلهرنى ئوڭشىيااليسىز ۋە تۇرمۇشىڭىزنى تهرتىپكه ساالاليسىز. ئۇنىڭ 
نۇرى سايىسىدە هاياتىڭىزدىكى قىيىنچىلىقالردىن قۇتۇلۇپ، ههقىقى بهخت-

سائادەتكه ئېرىشهلهيسىز!...
دەرۋەقه، ئۇنىڭ هاياتى ئهڭ چىرايلىق ۋە ئهڭ خوشبۇي ئهتىرگۈللهردىن 

دەستىلهنگهن بىر گۈزەل گۈلدەستىگه ئوخشايدۇ. 
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ئهگهر دۇنيادا هۆكۈم سۈرگهن بىر ئادالهتنى كۆرسىڭىز، ئىنسانالرنىڭ قهلب 
رىشتىلىرىنى بىر بىرىگه باغلىغان مىهرى-شهپقهت بار بولسا ۋە جهمىيهتته بايالر 
يوقسۇلالرغا شهپقهت بىلهن مۇئامىله قىلىپ، ياردەم قىلغان بولسا، كۈچلۈكلهر 
ئاجىزالرنى هىمايه قىلغان بولسا، ساغالمالر بىچارىلهرگه يار-يۈلهك بولغان بولسا، 
مال-مۈلكى كۆپ ئىنسانالر ئىگه-چاقىسىز يوقسۇلالرنىڭ هالىدىن خهۋەر ئېلىپ، تول 
خۇتۇن، يېتىم بالىالرنىڭ بېشىنى سلىغان بولسا، ئۇنداقتا، شهك-شۈبهىسىز هالدا 
شۇنى بىلىڭكى، بۇ خىل ئىسىل خىسلهت ۋە پهزىلهتلهرنىڭ ههممىسى پهيغهمبهرلهر 

ۋە ئۇالرنىڭ ئىزىدىن ماڭغانالردىن قالغان مىراسالردۇر. 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ هاياتىدا گهۋدىلىك هالدا ئىپادىلهنگهن بىر 
ئهمهلىيهت، ئۇنىڭ پهيغهمبهرلىگىدىكى كامالهت نوقتىسىدۇر. ئۇنىڭ بۇ كامالىتىنى 
ئىنساپلىق غهيرى-مۇسلىمالرمۇ تهقدىرلهشكه ۋە ئېتراپ قىلىشقا مهجبۇر بولغان ئىدى. 
مهسىلهن: ئېنگلىز تارىخچى توماس كاراليلى «قههرىمانالر» ناملىق بىر كىتاب يازغان 
ۋە بۇ كىتاۋىدا ئىنسانىيهت تارىخىدىكى ههر ساههدە ئهڭ كامالهتكه يهتكهن مهشهۇر 
شهخىسلهرنى، ئهڭ داڭلىق شائىرالرنى، بۈيۈك قۇماندانالرنى تالالپ، ئۇالرنىڭ هاياتى 
ۋە ئهسهرلىرىنى تههلىل قىلغان. ئۆزىنىڭ بىر خىرىستىيان ئىكهنلىكىنى ئۇچۇق 
ئوتتۇرىغا قويغان يازغۇچى بۇ كىتاۋىدا پهيغهمبهرلىك ساههسىدىكى ئهڭ مۇكهممهل 
شهخسىيهتنىڭ مۇههممهد سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋە سهللهم ئىكهنلىكىنى دەلىل بىلهن 

ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇئهييهنلهشتۈرگهن.
٢٠-ئهسىرنىڭ ئوتتۇرىسىدا گولالندىيهنىڭ هاگۇئې شههرىدە ئۆتكۈزۈلگهن بىر 
ئىلمىي تهتقىقات يىغىنىدا ئالىمالر ۋە مۇتهپهككۇرالر جهم بولۇپ، دۇنيا تارىخىدىكى 
يۈز نهپهر ئهڭ ئۇلۇغ شهخسنى باهاالپ چىقتى. باهالىغۇچىالر گهرچه ههممىسى 
خىرىستىيان بولسىمۇ، ئهمما نهتىجىدە ئهڭ ئۇلۇغ شهخىسلهرنىڭ ئىچىدىكى 

بىرىنچىسى مۇههممهد سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋە سهللهم بولۇپ باهالىنىپ چىقتى. 
ههقىقى پهزىلهت شۇكى، بۇ پهزىلهتكه ئىگه بولغۇچىنى ههتتا دۈشمىنىمۇ ئېتىراپ 
قىلىشقا ۋە ماختاشقا مهجبۇر بولىدۇ. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهقىل-پاراسىتى ۋە 
گۈزەل ئهخالقىنى ئۇ ئېلىپ كهلگهن دىنغا ئىشهنمىگهن كىشلهرمۇ ئېتىراپ قىلغان. 
چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۆزگىچه هاياتى ههرقانداق مۇهىتتىكى 
مهسىلىلهرنىڭ ههممىسىگه مۇۋاپىق جاۋاب بىرەلهيدىغان ئهخالقىي مۇكهممهللىكنى 
ئۆزىگه مۇجهسسهم قىلغان. خىلمۇ-خىل يهرلهردە بىر بىرىگه ئوخشىمايدىغان 
ئههۋالالرغا دۇچ كهلگهن كىشىلهرگه يول كۆرسىتهلهيدىغان تهرجىمىهال پهقهت 
ئۇنىڭ هاياتىدۇر. ئۇ يهريۈزىدىكى بارلىق ئىنسانالرنىڭ تهربىيىلىنىشىنىڭ ئاساس 
نوقتىسىنى كۆرسىتىپ بهردى. ئۇ نۇر ئىزدىگهنلهرنىڭ يولىغا نۇر چاچتى. ئۇنىڭ 
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رەهبهرلىگى توغرا يول ئىزدىگهنلهر ئۈچۈن هىدايهت مهشئىلىدۇر. ئۇ بارلىق 
ئىنسانالرنىڭ يىگانه مۇرشىدىدۇر. 

ئۇنىڭ يېنىدا توپلىنىپ ئىلىم ئۆگهنگهن ئىنسانالر دۆلهت تهۋەلىگى، ئىرقى، 
تىلى، مىللىتى، تهبىقىسى، جهمىيهتتىكى ئىجتىمائى ئورنى ۋە مهدەنىيهت سهۋىيىسىنىڭ 
قانداق بولىشىدىن قهتئىنهزەر، ههممىسى ئۇ يهردە قېرىنداش بولۇپ بىرلىشهتتى. 
ههرقانداق بىر ئادەمنى بۇ يهردە ئىلىم ئۆگىنىشتىن مهنئى قىلىدىغان بىرەر بهلگىلىمه 
مهۋجۇد ئهمهس ئىدى. بۇ يهر يالغۇز بىر قهۋمگىال ئائىت يهر بولماستىن، بهلكى 
ئىنساننىڭ ئىنسان بولغانلىقى ئۈچۈنال ئۇنىڭغا ئېتىبار بېرىلگهن بىر ئىلىم-ئىرفان 
زىياپىتىگه ئوخشايتتى. ئاجىز بىلهن كۈچلۈكنىڭ بۇ يهردە بىر بىرىدىن پهرقى يوق 

ئىدى... 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئهگهشكهن كىشىلهرگه قاراپ بېقىڭ. ئۇالرنىڭ 
فهرۋە، هىميهرنىڭ  ئىچىدە ههبهشىستان پادىشاهى نهجاشى، مائهننىڭ رەهبىرى 
رەئىسى زۇلكىال، فىرۇزى-دەيلهمى، يهمهننىڭ چۇڭى مهراكهبۇد، ئۇمماننىڭ ۋالىيسى 

ئۇبهيد ۋە جهئفهر كهبى ماقامى يۈكسهك شهخىسلهر بار.
تهكرار سهپسېلىپ قارايدىغان بولسىڭىز، بۇ هۆكۈمدار ۋە رەئىسلهرنىڭ يېنىدا 
يهنه بىالل، ياسىر، سۇههيب، هابباب، ئاممار، ئهبۇفۇكهيهه قاتارلىق قۇل ۋە يېتىملهر؛ 
سۈمهييه، لۈبهينه، زىننىرە، نههدىييه، ئۈممۈئۇبهيىس قاتارلىق چۆرىلهر ۋە ئىگه-

چاقىسىز ئايالالرمۇ بار.
ئۇنىڭ ساهابىلىرى ئارىسىدا ئىنتايىن ئهقىللىق، زىرەك، ئۆتكۈر پىكىرلىك 
كىشىلهر بولغىنىدەك، يهنه ئىنچىكىلىك تهلهپ قىلىدىغان نازۇك ئىشالردىن 
خهۋەردار قابىلىيهتلىك كىشىلهر، دۇنيانىڭ سىرلىرىنى بىلىدىغانالر، دۆلهتنى ئادىل 

باشقۇرااليدىغان ئىقتىدارلىق ئادەملهرمۇ بار ئىدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئهگهشكهن كىشىلهر شهههرلهرنى باشقۇردى، 
ۋىاليهتلهرنى ئىدارە قىلدى. ئىنسانالر ئۇالرنىڭ سايىسىدە بهخت-سائادەتكه ئېرىشتى، 
ئادالهتنىڭ تهمىنى تېتىدى، خهلق ئارىسىدا تىنچلىق ۋە خاتىرجهملىك هۆكۈم سۈردى. 

ئىنسانالر بىر بىرى بىلهن ئۆزئارا قېرىنداشالردەك ياشىدى.
١٧٨٩-يىلىدىكى فرانسىيه بۈيۈك ئىنقىالبىنىڭ ئىدىيىۋى ئاساسىنى 
«كىشىلىك هوقۇق  هازىرلىغانالردىن بىرى بولمىش پهيالسوپ الفايهت مهشهۇر 
باياناتى»نى ئېالن قىلىشتىن ئىلگىرى بارلىق قانۇن-تۈزۈملهرنى تهتقىق قىلغان ۋە 

ئىسالم شهرىئىتىنىڭ ئهۋزەللىگىنى كۆرۈپ مۇنداق دېگهن:
«ئهي تهلهيلىك ئهرەپ! سېنى قانچىلىك تهقدىرلىسهك ئازدۇر! چۈنكى ئادالهتنىڭ 

نهق ئۆزىنى تېپىپسهن!...» (مىراس، «تهجرىدى سارىه تهرجىمىسى»، ٩-جىلد، ٢٨٩)
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پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ زاهىرىي تهربىيىسى ۋە باتىنىي تهسىرى ئو قهدەر 
كۈچلۈك بولدىكى، ئىلگىرىكى زامانالردا ئىنسانىيلىقتىن خهۋەرسىز، قاالق ۋە ياۋايى 
هالهتته ياشىغان جاهىلىيهت دەۋرى كىشىلىرىنى ئىنسانىيهت تارىخىدا كىشىلهر 
ههۋەس قىلغۇدەك يۈكسهك مهرتىۋىگه، يهنى «ساهابه» مهرتىۋىسىگه يۈكسهلدۈردى. 
پارچه پارچه قهبىلىلهرنى تهك بىر دىن، بايراق، شهرىئهت، مهدەنىيهت، ئهنئهنه ۋە 

هۆكۈمهت ئهتراپىدا بىرلهشتۈردى. 
 قاالق، جاهىل، ۋەهشى ئىنسانالرنى ئىلغار، مهدەنىيهتلىك؛ گۈناهكار ۋە 
تهربىيىسىز كىشىلهرنى سالىه، يهنى ئالالهتىن قورقىدىغان ۋە ئالالهنى ياخشى 

كۆرىدىغان تهقۋادار ئىنسانالر قىلىپ يېتىشتۈردى.
 ئهسىرلهردىن بۇيان بۇ قاالق جهمىيهتته نامىنى تىلغا ئالغۇچىلىكى بار بىرەر 
كىشى يېتىشىپ چىقمىغان ئىدى. ئهمدىلىكته بولسا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 
تهربىيىسى قاراڭغۇ قهلبلهرگه مهرىپهت مهشئىلىنى يېقىشى بىلهن نۇرغۇنلىغان 
سهرخىل ئىنسانالر يېتىشىپ چىقتى. ئۇالر ئىمان-ئېتىقاد، ئىلىم-مهرىپهت مهشئىلىنى 
كۆتىرىپ، دۇنيانىڭ تۆت تهرىپىگه راۋان بولدى ۋە يېتىپ بارغانلىكى يهرلهرنى 
نۇرالندۇردى. چۆلگه چۈشكهن نۇر ئهبهدىيلىكنى كۆلهڭگه قىلىپ، بارلىق ئىنسانالرغا 

يورۇقلۇق ئاتا قىلدى. بۇ دۇنيانىڭ يارىتىلىش مهقسىتى ئايان بولدى. 
ئۇ كىشىلهرنىڭ قهلبىنى فهتهى قىلغان مۇكهممهل بىر ئۇستاز ئىدى. قىسقا 
ۋاقىت ئىچىدە ههتتا پادىشاهالرمۇ ئېرىشهلمىگهن يۈكسهك ماقامغا ئېرىشتى، ئهمما 
دۇنيا نېئمهتلىرىگه كۆز قىرىنى سېلىپمۇ قويماستىن ئىلگىرىكى كهمبهغهل، غورىگىل 
تۇرمۇشىنى داۋامالشتۇردى. ئىچى خورما غازاڭلىرى بىلهن توشقۇزۇلغان بىر تۆشهك 
ئۈستىدە ئۇخاليتتى، ئاددى-ساددا كىيىملهرنى كىيهتتى. ئهڭ نامرات كىشىلهرنىڭ 
تۇرمۇش سهۋىيىسىدىنمۇ تۆۋەن هالدا ياشىدى. بهزىدە يهيدىغان نهرسه تاپالمىسا، 
رەببىگه شۈكۈر قىلىپ، ئاچلىق ئازابىنى يهڭگىللىتىش ئۈچۈن قورسىقىغا تاش 
باغلىۋاالتتى. ئالاله ئۇنىڭ پۈتۈن گۈناهلىرىنى مهغپىرەت قىلغان بولسىمۇ، ئۇ يهنىال 
داۋاملىق ئىبادەت ۋە دۇئا بىلهن مهشغۇل ئىدى. كېچىدە پۇتى ئىششىپ كهتكۈچه 
ناماز ئوقۇيتتى. غېرىب-غۇرۋاالرغا ياردەم قىالتتى. يېتىمالرنىڭ، ئىگه-چاقىسىزالرنىڭ 
تهسهللىسى ئىدى. ئۇ گهرچه ئۇلۇغ ئىنسان بولسىمۇ، ههمىشه ئاجىزالرنىڭ يېنىدا 

تۇرۇپ، چهكسىز مىهرىبانلىق بىلهن ئۇالرغا قول-قانات بولغان ئىدى. 
ئىنسانالرنىڭ نهزىرىدە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئهڭ كۈچلۈك هېسابالنغان 

مهككىنىڭ فهتهى كۈنى قورقۇپ تىترەپ:
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-ئهي رەسۇاللاله !ماڭا ئىسالمنى ئۆگىتىڭ ! - دېگهن بىر مهككىلىككه ئىنتايىن 
مۇاليىم ۋە كهمتهر بىر تهلهپپۇزدا: 

  - قورقما قېرىندىشىم! مهن بىر پادىشاه ياكى هۆكۈمدار ئهمهسمهن. قۇرەيش 
ئايالنىڭ يېتىم بالىسىمهن ! -دەپ  قهبىلىسىدىكى قاقالنغان گۆش يهيدىغان بىر 

ئۇنىڭ كۆڭلىنى خاتىرجهم قىلدى. 
 يهنه بۇ كۈنى ياشانغان دادىسىنى هاپاش قىلىپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 
يېنىغا ئهكېلىپ، ئۇنىڭغا ئىمان ههققىدە تهبلىغ قىلىشىنى ئۆتۈنگهن دوستى ههزرىتى 

ئهبۇبهكرىگه:
ياشانغان داداڭنى بۇ يهرگه قهدەر ئهكېلىپ، هارغۇزۇپ   - ئى ئهبۇبهكرى! 
قويۇپسهن، نېمىشقىمۇ بۇنداق قىلغانسهن؟! مهن داداڭنىڭ يېنىغا بارااليتتىم 

ئهمهسمۇ؟  - دېدى. 
تارىخىدا  ئىنسانىيهت  ئۇ  قىسقىسى،  كۆپ.  ناهايىتى  مىسالالر  بۇنىڭدەك 

تهڭدىشىنى كۆرگىلى بولمايدىغان دەرىجىدە كهمتهر ئىدى.  

نۇرغۇن دۆلهتلهر ئۆز ئىختىيارلىقى بىلهن ئۇنىڭ هىمايىسى ئاستىغا كىردى. 
ئهرەبىستان پۈتۈنلهي ئۇنىڭ قولىغا ئۆتكهن ئىدى. نېمه قىلىشنى خالىسا، شۇنى 
قىالاليتتى. شۇنداقتىمۇ ئۇ يهنىال ئىنتايىن كهمتهر ئىدى. ئۆزىنىڭ هېچنهرسىگه 
ئىگه ئهمهسلىكىنى، ههممه نهرسىنىڭ ئالالهنىڭ ئىلكىدە ئىكهنلىگىنى سۆزلهيتتى. 
بىر كۈنلهر كهلدى، قولىغا جىق مال كىردى. خهزىنىلهر ئارتىلغان تۆگه كارۋانلىرى 
مهدىنه-مۈنهۋۋەرگه بايلىق ئېلىپ كهلدى. ئۇ بۇالرنىڭ ههممىسىنى مۇهتاجالرغا 

تارقىتىپ، ئۆزى ئاۋالقىدەكال ئاددى-ساددا هاياتىنى داۋامالشتۇردى. ئۇ:
- چوڭلىقى ئوهود تېغىدەك ئالتۇنلىرىم بولسا، قهرزىمنى قايتۇرغىچلىك ئېلىپ، 
قالغىنىنى ئۆيۈمدە ئۈچ كۈندىن ئارتۇق ساقلىماي، ههممىسىنى تارقىتىپ بهرگهن 

بوالتتىم. - دەيتتى. (بۇخارى، «تهمهننا»،٢ ؛ مۈسلىم، «زاكات»، ٣١) 
كۈنلهر مانا مۇشۇنداق ئۆتهتتى. پهيغهمبهرنىڭ ئۆيىدە تاماق ئېتىش ئۈچۈن 
ئوچاققا ئوت يېقىلمايتتى. يېگىلى نهرسىسى يوق نۇرغۇن قېتىم ئاچ قورساق يېتىپ 

قالغانلىقى مهلۇم ئىدى. 
بىر كۈنى ههزرىتى ئۆمهر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۆيىگه كهلگهن ئىدى. 
ئۆيگه سهپسېلىپ قارىدى. ئۆيدە تۈزۈكرەك بىرەر بىسات كۆرۈنمهيتتى. ئۆيدە خورما 
غازاڭلىرىدىن ئۆرۈلگهن بىر پاالس بار بولۇپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ 
ئۈستىدە ياتقان ئىدى. قاتتىق پاالس ئۇنىڭ بهدىنىگه ئىز چىقارغان ئىدى. ئۆينىڭ 
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بىر بورجىكىدە بىر قاچىدا ئارپا ئۇنى تۇراتتى. ئۇنىڭ يېنىدا كونىراپ كهتكهن بىر 
سۇ تۇلۇمى تامدىكى مىخقا ئېسىغلىق ئىدى. ئۆيدىكى بارلىق بىساتالر مۇشۇنچىلىك! 
ئهرەب يېرىم ئارىلى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا پۈتۈنلهي ئىتائهت قىلغان بۇ كۈنلهردە 
ئۇنىڭ دۇنياغا ئائىت مال-مۈلكى پهقهت يۇقارقىالردىن ئىبارەت ئىدى. ههزرىتى 
ئۆمهر بۇالرنى كۆرۈپ ئېغىر ئوه تارتتى، ئىختىيارسىز هالدا كۆزلىرى ياشقا تولدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم:
- ئى ئۆمهر، نېمىشقا يىغاليسهن؟ - دەپ سورىدى. ئۆمهر:

- نېمىشقا يىغلىماي، ئى رەسۇاللاله؟ !قهيسهر بىلهن كىسرا دۇنيا نېئمهتلىرى 
رەسۇلۇلاله بولسا، قاتتىق پاالس ئۈستىدە  ئىچىدە راههت-پاراغهت سۈرۈۋاتىدۇ! 

ياشايدۇ! - دېدى.
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ههزرىتى ئۆمهرنىڭ كۆڭلىنى ياساپ:

 – ئهمهسمۇسهن؟!  رازى  بولىشىغا  سېنىڭ  بولسا  ئاخىرەت  ئۇالرنىڭ،  دۇنيا   -
دېدى. (مۇسلىم: «تاالق»،٣١؛ بۇخارى: «نىكاه»، ٨٣)

ئابدۇلال بىن مهسئۇد رازىيهلالهۇ ئهنهۇ  بۇنىڭغا ئوخشايدىغان يهنه بىر ئىشنى 
بايان قىلغان:

«پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر پاالس ئۈستىدە يېتىپ ئۇخلىغان ئىدى. ئويغانغان 
چېغىدا بهدىنىگه پاالسنىڭ ئىزى چىقىپ كهتكهن ئىدى. بىز:

رەسۇلۇلاله  دېدۇق.   – بېرەيلى.  تىكىپ  كۆرپه  بىر  سىزگه  رەسۇلۇلاله!  ئهي   -
بۇنىڭغا جاۋابهن: 

مهن بىلهن دۇنيانىڭ مۇناسىۋىتى: بىر ياز  كېرىكى؟  نېمه  ماڭا  ئۇنىڭ   -
كۈنى سهپهرگه چىقىپ، دەرەخ ئاستىدا ئۇخالپ، ئويغانغاندىن كېيىن يهنه يولىنى 
(تىرمىزى: «زۈهد»،  دېدى.»  داۋامالشتۇرغان بىر يولۇچىنىڭ مىسالىغا ئوخشايدۇ. – 

٤٤/ ٢٣٧٧؛ ئىبنى ماجه: «زۈهد»، ٣)

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ هاياتى ئۈممىتى ئىچىدىكى بارلىق كىشىلهرگه، 
يهنى بايغا، نامراتقا، كۈچلۈككه، ئاجىزغا ههممهيلهنگه مۇكهممهل بىر ئۆرنهك ئىدى. 

ۋاپات بولغان چېغىدا قول ئىلكىدە يا بىر دەرههم، يا بىر دىنار ۋە يا بىر قۇل ياكى 
بىرەر قويى يوق ئىدى. ئۇنىڭدىن قالغان نهرسىلهر پهقهت بىر ئاق چېشى خېچىر، 
بىر قېلىچ ۋە فهدەكتىكى ئىئانه قىلىۋەتكهن ئازىراق يهر ئىدى. يهنى، ۋارىسلىرىگه 
هېچقانداق مىراس قالدۇرمىغان ئىدى. ههتتا مۇسۇلمانالرنىڭ بارلىق زاكاتلىرىنى 
بېرىشىدىن ئهندىشه قىلغانلىقى ئۈچۈن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ نهسلىدىن 
كهلگهنلهرنىڭ زاكات ئېلىشىنى مهنئى قىلغان ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋاپات 
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بولغاندا ئائىشه رازىيهلالهۇ ئهنهاغا يېرىم خالتا ئارپا قالغان ئىدى. ئائىشه رازىيهلالهۇ 
ئهنها بۇ ئارپىنىڭ بهرىكىتىنى ئىپادىلهپ مۇنداق دەيدۇ:

باشقا  ئارپىدىن  خالتا  يېرىم  ئۆيدە  بولغاندا  ۋاپات  ئهلهيهىسساالم  «پهيغهمبهر 
بىر  يهتتى.  ئېهتىياجىمغا  مۇددەت  ئۇزۇن  ئارپا  بۇ  ئىدى.  يوق  نهرسه  بىرەر  يېگۈدەك 
كۈنى قانچىلىك قالغاندۇ دەپ ئۆلچهپ باققاندىن كېيىن ئۇزۇن ئۆتمهي تۈگىدى.» 

(بۇخارى: «خۇمۇس»، ٣) 

يۇقارقىالرنىڭ ههممىسى، بۇنىڭدىن مىڭ تۆت يۈز يىل ئىلگىرى جاهىلىيهت 
زاتنىڭ، كۈنىمىز ۋە كهلگۈسىدىكى بارلىق  ساۋاتسىز  بىر  دەۋرىدە دۇنياغا كهلگهن 

زامانالر ئۈچۈن تهڭداشسىز بىر رەهبهر ئىكهنلىكىنىڭ روشهن مىسالىدۇر. 
ئۇ بايلىق ۋە راههت-پاراغهت، پادىشالىق ۋە شۆهرەت، ههشهمهتچىلىك قاتارلىق 
نهرسىلهرگه كۆز قىرىنى سېلىپمۇ قويمايتتى. تهۋهىد كۈرىشىنىڭ هاياجىنى ئىچىدە 
ياشاتتى. دۇنيادىكى بايلىقالر ۋە باشقا جهلىپكار نهرسىلهر ئۇنىڭ نهزىرىدە هېچ 

نهرسىگه ئهرزىمهيتتى. 
ههزرىتى ئائىشهنىڭ ئېيتىشىچه، ئهنسارالردىن ئۇنى كۆرگىلى كهلگهن بىر ئايال 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كۆرپىسىنىڭ بىر قاتتىق پاالس ئىكهنلىگىنى كۆرۈپ،  
يۈگۈرگهن پېتى ئۆيىگه بېرىپ، ئىچىگه يۇڭ سېلىنغان بىر كۆرپه ئېلىپ كهلدى. 
لېكىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇنى كۆرگهندە كۆرپىسىنىڭ يهڭگۈشلهنگهنلىكىدىن 

خوش بولمىغانلىقىنى ئائىشىگه سۆزلهپ:
ئالالهقا قهسهم قىلىمهنكى، ئهگهر  «ئى ئائىشه، كونا كۆرپهمنى قايتۇرۇپ بهر! 
تهلهپ قىلغان بولسام، ئالاله ئالتۇن-كۆمۈش تاغلىرىنى ماڭا بويسۇندۇرۇپ بهرگهن 

بوالتتى...» دېگهن. (ئهخمهد بىن ههنبهل، «كىتابۈز-زۈهد». ٣٠)
بۇ هادىسه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ دۇنياغا ئېتىبار قىلمىغانلىقىنى 

كۆرسىتىش ئۈچۈن يېتهرلىكتۇر.
ئۇنىڭ بۇ ئالىجاناب خۇسۇسىيهتلىرىنىڭ يېنىدىكى ئهڭ كۆرۈنهرلىك 
ئاالهىدىلىكلىرىدىن بىرى ئۈممىتىگه بولغان چهكسىز مۇههببىتىدۇر. بۇ ههقته 

ئايهتته مۇنداق دېيىلگهن:
«(ئى ئىنسانالر!) شۈبهىسىزكى، سىلهرگه ئۆز ئاراڭالردىن پهيغهمبهر كهلدى. 
(هىدايهت  سىلهرنىڭ كۈلپهت چېكىشىڭالر ئۇنىڭغا ئېغىر تۇيۇلىدۇ؛ ئۇ سىلهرنىڭ 
(تهۋبه  تېپىشىڭالرغا) هېرىستۇر، مۆمىنلهرگه ئامراقتۇر، ناهايىتى كۆيۈمچاندۇر.» 

سۈرىسى ١٢٨-ئايهت)
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«ئۈسۋەئى  ئالالهۇتائاال پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى بارلىق ئىنسانالر ئۈچۈن 
ههسهنه» (ئهڭ گۈزەل ئۆرنهك) قىلىپ ياراتقان. شۇڭا ئۇنىڭ هاياتى جهمىيهتتىكى 
باال»دىن باشلىنىپ، هاياتنىڭ بارلىق  ئهڭ ئاجىزالرنىڭ باسقۇچى بولغان «يېتىم 
باسقۇچلىرىنى باشتىن ئۆتكۈزۈپ، كۈچ-قۇدرەت ۋە ساالهىيهت جهههتته ئهڭ 
يۈكسهك مهرتىۋىگه، يهنى پهيغهمبهرلىك ۋە دۆلهت باشلىقىلىق مهرتىۋىسىگه قهدەر 
يۇقىرى كۆتىرىلگهن. ئۇنىڭدىن هاياتنىڭ ههر قانداق باسقۇچىدىكى كىشىلهرنىڭ 
ههممىسى ئۆزىگه اليىق ئۆرنهك ئاالاليدۇ. بۇ نوقتىنى ئهڭ ياخشى تونۇپ يهتكهن تۈرك 
مىللىتى ئۇ مۇبارەك زاتنىڭ ئىسمىنى ههر يهردە تهكرارالپ تۇرغان ۋە «مههمهتچىك» 
كهلىمىسى بىلهن ههر مۆمىن ۋە مۇۋاههىد ئىنساندا ئۇنىڭ كىچىك بىر مودىلىنى 
تهسهۋۋۇر قىلغان ياكى مۇشۇنداق تهسۋىرلهش بىلهن كۈچى يهتكهنلىكى ههر قانداق 
كىشىنى بىر كىچىك «مههمهت» بولۇشقا تهشۋىق قىلغان. كۈنىمىزدە «مههمهتچىك» 
كهلىمىسى تۈرك ئهسكهرلىرىنىڭ هۆرمهت نامى بولۇپ قوللىنىلماقتا. (بۇ ئاخىرقى بىر 

جۈمله سۆز ئاپتۇرغا ئائىت ئهمهس، تۈركچىدىن ئۇيغۇرچىالشتۇرغۇچىغا ئائىتتۇر.) 

پهيالسوپ قاتارلىق ئۆزىنى ئىنسانالرنىڭ رەهبىرى دەپ بىلىدىغان كىشىلهرگه 
قىلچه ئوخشىمايدىغان هالدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ هاياتى ئىالهىي تهقدىر 
بىلهن مۇكهممهل ساالهىيهتته باشالنغان بولۇپ، باشقىالردەك پهيدىنپهي تهربىيىلىنىش 
نهتىجىسىدە تهدىرىجى يېتىشكهن ئهمهس. كىچىك چېغىدىال كهلگۈسىدە مۇقهددەس 
بىر ۋەزىپىنى ئۈستىگه ئالىدىغانلىق الياقىتى ۋە مۇكهممهللىك ئىپادىلىرى كۆرۈلگهن 

ئىدى. 
ۋەهيى بىلهن ئهقلى تهربىيىلهنمىگهن پهيالسوپالر بولسا، بۇنداق ئۇمۇمىي 
بىر ۋەزىپىسى بولمىغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ ئهخالق، ئىجتىمائى هايات ۋە تىنچ-

ئاسايىشلىق ههققىدە سۆزلىگهن ۋەزلىرى، ئىجابىي ياكى سهلبىي پىكىرلىرىنىڭ 
مۇتلهق كۆپ قىسمى كىتابالردا قالغان، هاياتقا تهدبىقالنغانلىرىنىڭمۇ ئۆمرى ئىنتايىن 
قىسقا بولغان. يهنه بىر تهرەپتىن پهيالسوپالر خهلقنىڭ ئهخالقىنى ياخشىالش ئۈچۈن 
قىلغان ۋەز-نهسىههتلىرىنى ئۆزى ئهمهلىي ههرىكىتى بىلهن كۆرسىتهلمىگهن. 
«دەرىجىدىن تاشقىرى   (١٨٤٤-١٩٠٠) مهسىلهن: گىرمانىيىلىك پهيالسوپ نېتسى 
ئادەم»، يهنى ئۈستۈن ئىنسان تهسهۋۋۇرى تېمىسىدا نۇرغۇن ئهسهر يازغان. لېكىن بۇ 
تهسهۋۋۇر رىئاللىقتا ئهمهلگه ئاشماي، قورۇق نهزىرىيه پېتى قالغان. ئىسالم ئهخالقىدا 
بولسا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بارلىق ئىش-ههرىكىتىدە ئىنسانالرغا كۈنىمىزگه 
قهدەر ئهڭ مۇكهممهل ئۆرنهك بولغان بولۇپ، هازىرمۇ ههم بولۇۋاتىدۇ، كهلگۈسىدىمۇ 

ههم بولىدۇ.



43

 ئۆرنهك تهرجىمىهالى ۋە باشقا پهيغهمبهرلهر ئارىسىدىكى ئورنى 

يهنه بىر تهرەپتىن ئارىستوتېل گهرچه ئهخالق پهلسهپىسىدىكى بىر قىسىم 
قانۇنىيهتلهرنى ئوتتۇرىغا قويغان بولسىمۇ، ئهمما ئىالهىي ۋەهيىدىن ئۇزاق بولغانلىقى 
ئۈچۈن ئۇنىڭ پهلسهپىسىگه ئىشهنگهن ۋە ئۇنى هاياتىغا تهدبىقالش ئارقىلىق بهخت-
سائادەتكه ئېرىشكهن بىرەر كىشىنى كۆرگىلى بولمايدۇ. چۈنكى پهيالسوپالر مهنىۋى 
جهههتته پاكىزالنمىغان، ئىدىيىسى ۋە ههرىكىتى ۋەهيىنىڭ ئاالهىدە ياردىمى بىلهن 
كامالهتكه يهتمىگهن. شۇڭا ئۇالرنىڭ نهزىرىيىلىرى دوكالت زالى ۋە كىتاب ۋاراقلىرى 

ئارىسىدىن سىرتقا چىقالمىغان.
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بولسا، تهۋهىدنى تهبلىغ قىلىش ۋەزىپىسىنى 
باشالشتىن ئىلگىرىال خهلق تهرىپىدىن ياخشى كۆرۈلگهن بولۇپ، خهلقنىڭ ئۇنى 
«سهن ئىشهنچىلىك ۋە راستچىل بىر ئادەمسهن» دەپ تهرىپلهشكه مهجبۇر بولغانلىقى 

ئۇنىڭ مۇكهممهللىگىنى كۆرسىتىدىغان بىر مىسالدۇر. 
خهلق ئۇنىڭ راستچىل، سهمىمى ۋە ئىشهنچىلىك ئىكهنلىگىنى ئۇ پهيغهمبهر 
بولۇشتىن ئىلگىرى بىلهتتى. كهبه رېمونت قىلىنىۋاتقاندا ههجهر ئهسۋەد (قارا تاش)
نى يېرىگه كىمنىڭ قويۇشىنى تالىشىپ ئۇرۇشقىلى ئاز قالغان خهلق ئۇ تاشنى 

«راستچىل مۇههممهد»نىڭ قويۇشىغا رازىمهنلىك بىلهن ماقۇل بولغان. 
چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر بولۇشتىن ئىلگىرى جاهىلىيهت 
دەۋرىدە ههرخىل زۇلۇم ۋە ناههق ئىشالردىن يىراق تۇرغان. پهقهتال «خىلفۇل فۇدۇل» 
(پهزىلهتلىكلهر جهمىيىتى)گه ئهزا بولغان. چۈنكى پهزىلهتلىكلهر جهمىيىتى بىر 

ئادالهت جهمىيىتى بولۇپ ئاساسلىق نىزامنامىسى تۆۋەندىكىچه:
«مهككىلىك ياكى سىرتتىن كهلگهن ههرقانداق بىر ئادەم ناههقچىلىققا، زۇلۇمغا 
ئۇچرىسا، ئۇنىڭ ئىنتىقامى ياكى ههققىنى ئېلىپ بىرىپ، جهمىيهتته تىنچىلىق ۋە 

ئادالهتنى قوغداش ئۈچۈن كۈرەش قىلىنىدۇ.»
 زۇلۇم ۋە ناههقچىلىققا قارشى قۇرۇلغان بۇ جهمىيهت پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى 

ئىنتايىن خۇشال قىلغان ئىدى. پهيغهمبهر بولغاندىن كىيىنمۇ:
«ئابدۇلاله بىن جۈداننىڭ ئۆيىدە تاغام بىلهن بىلله پهزىلهتلىكلهر جهمىيىتىگه 
قاتناشتىم. ئۇ مهجلىستىن شۇنچىلىك خۇرسهن بولدۇمكى، ئۇنىڭ ئورنىغا ماڭا 
بىرەيلهن ئون تۇياق قىزىل تۆگه (دۇنيا مېلى)  بهرگهن بولسىمۇ، ئۇنچىلىك خوش 
بولمىغان بوالتتىم. ئهگهر بۇنداق مهجلىسكه هازىر چاقىرىلسام، يهنه خۇشاللىق بىلهن 

قاتناشقان بوالتتىم.» دېگهن ئىدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ هاياتىدىكى ئىنسانپهرۋەرلىك ۋە بۇنىڭغا ئوخشاش 
نۇرغۇنلىغان ئادالهت، مىهرى-شهپقهت ۋە رەهمهت نامايهندىلىرى قىيامهتكه قهدەر 
پۈتۈن جاهانغا ئۆرنهكتۇر. ئۇ تهڭداشسىز شامدىن چېچىلغان پارالق نۇرنى كۆرگهن 
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ههرقانداق بىر كۆز ئۇنىڭ ههقىقىتىنى هېچبولمىغاندىمۇ كۆڭلىدە ئىنكار قىاللمايدۇ. 
دەرۋەقه، گهرچه ئىمان ئېيتمىغان بولسىمۇ، ئهمما ۋىژدانى بار نۇرغونلىغان چهتئهللىك 
ئالىم پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ پهزىلهت ۋە مۇۋەپپىقىيىتىگه قول قويغان ئىدى. 

بۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىرى توماس كارلي مۇنداق دەيدۇ:
«مۇههممهدنىڭ تۇغۇلىشى، نۇرنىڭ زۇلمهتتىن ئايرىلىشىدۇر.»

«بېشىدا تاجى بار هېچقانداق بىر ئىمپېراتور ئۆزىنىڭ يهكتىگىنى ئۆزى ياماپ 
كىيىدىغان مۇههممهد سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋە سهللهم سازاۋەر بولغانچىلىك هۆرمهتكه 

ئېرىشىپ باقمىغان.»
سېرمۇئىر (مۇئىر ئهپهندى) مۇنداق دەيدۇ:

«ئىنسانالرنى ئىساله قىلىش هېچقاچان ههزرىتى مۇههممهد كهلگهن 
دەۋردىكىدىنمۇ بهك تهس ۋە مۈشكۈل بولۇپ باقمىغان. لېكىن ئۇ ۋاپات بولغاندىن 
كېيىن مىراس قالدۇرغان هۇزۇر ۋە مۇۋەپپىقىيهتتىنمۇ بهك مۇكهممهل بىر ئىسالهات 

ۋە مۇۋەپپىقىيهتنى بىز بىلمهيمىز.» 
تۈركىيهدە نهشىر قىلىنغان يىگىرمه ئىككى قىسىملىق قامۇس «ئانا برىتاننىكا»دا 

پهيغهمبىرىمىزنىڭ پهزىلىتى ههققىدە مۇنداق يېزىلغان:
«مۇههممهد سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋە سهللهم قولغا كهلتۈرگهن مۇۋەپپىقىيهتلهرگه 

هازىرغىچه هېچقانداق بىر پهيغهمبهر ياكى ئىسالهاتچى نائىل بواللىغان ئهمهس.» 
«مۇههممهد شهك-شۈبهىسىز ئىسالهاتچىالرنىڭ ئهڭ چوڭىدۇر»  ب.سىمىس: 

دەيدۇ.
ستانلې النه-پولو شۇ ههقىقهتنى ئېتىراپ قىلىپ:

«مۇههممهد دۈشمهنلىرىگه قارشى ئهڭ چوڭ غهلبىنى قازانغان كۈن ئۇنىڭ ئۆز 
نهپسىگه قارشىمۇ ئهڭ بۈيۈك بىر ئهخالقى-پهزىلهت زەپىرى قازانغان كۈنى بولدى. 
ئۇ كۈنى قۇرەيشنى هېچقانداق بىر بهدەل تۈلهتكۈزمهيال ئهپۇ قىلىۋەتتى ۋە بۇنى 
بىر ئومۇمىي كهچۈرۈم قىلىش دەپ جاكاالپ، مهككه خهلقىنىڭ ههممىسىنى ئهپۇ 

قىلدى.»
ئارتهۇر گىلمان مۇنداق دەيدۇ:

«مهككىنىڭ فهتهىدە ئۇنىڭ ئۇلۇغلىقىنى تاماششا قىلدۇق. ئۆتمۈشته ئۇنىڭغا 
قىلىنغان زۇلۇمالرنىڭ تهسىرى ئۇنى ئىنتىقام ئېلىشقا دەۋەت قىلىشى مۇمكىن ئىدى. 
ئهمما مۇههممهد سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋە سهللهم ئهسكهرلىرىنى ههر قانداق شهكىلدە 
بولىشىدىن قهتئىنهزەر، قان تۆكۈشتىن ساقالپ قالدى. بۈيۈك شهپقهت كۆرسهتتى ۋە 

ئالالهقا شۈكۈر قىلدى.»
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رەهمهت پهيغهمبىرىنىڭ هاياتىغا مۇشرىكالرنىڭ 
قايىللىقى 

جاهىلىيهت ئهرەبلىرى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ راستچىل ئىكهنلىكىگه 
ئىشىنهتتى. ههتتا پهيغهمبهرنىڭ ئهشهددىي دۈشمىنى ئهبۇجههل بىر كۈنى ئۇنىڭغا:
مهن سېنى يالغانچى دېمهيمهن. ئهمما سهن ئهكهلگهن ئاشۇ  - ئى مۇههممهد! 

دىننى ياخشى كۆرمهيمهن. - دېگهن ئىدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئهڭ ئۆچ كىشىلهرمۇ ئۇنىڭ توغرا ئىكهنلىكىنى 

كۆڭلىدە بىلسىمۇ، ئهمما تهكهببۇرلىقى سهۋەبىدىن ئاغزىدا رەت قىلغان ئىدى. 
بۇ ههقته، قۇرئانى- كهرىمدە مۇنداق دېيىلگهن:

«ئۇالرنىڭ سۆزى سېنى قايغۇغا سالىدىغانلىقىنى بىز ئوبدان بىلىمىز. ئۇالر سېنى 
(ههقىقهتته)  (ئىچىدە) ئىنكار قىلمايدۇ (لېكىن ئۇالر تهرسالىقتىن ئىنكار قىلىدۇ)، 

زالىمالر ئالالهنىڭ ئايهتلىرىنى ئىنكار قىلىدۇ.» (ئهنئام سۈرىسى ٣٣-ئايهت)

ئىدى. پارسالرنى مهغلۇب قىلغان  ۋاقىت  كېيىنكى  سۈلهىسىدىن  هۈدەيبىيه 
ۋىزانتىيه ئېمپىراتورى هىراكلىيۇس ئۇرۇشتىن غهلىبه بىلهن قايتىپ كېلىۋېتىپ، 
سۈرىيهگه كهلگهندە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۇنى ئىسالمغا دەۋەت قىلغان 
مهكتۇبىنى تاپشۇرىۋالدى. ئۇ بۇ مهكتۇبنى كۆرۈپ غهزەبلىنىشنىڭ ئورنىغا بۇ دىننىڭ 
زادى قانداق ئىكهنلىگىنى بىلىپ باقماقچى بولۇپ، بۇ ههقته سۇئال سۇراش ئۈچۈن 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ شههرىدىن كهلگهن ئادەملهرنى تېپىپ كېلىشنى 
بۇيرىدى. بۇ چاغدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهڭ ئهشهددى دۈشمهنلىرىدىن 
بىرى ئهبۇسوفيان مهككىلىك سودىگهرلهرگه باش بولۇپ، سۈرىيهدە تىجارەت 
٦-يىلى ئىدى ۋە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن  قىلىۋاتاتتى. بۇ چاغ هىجرەتنىڭ 
قۇرەيش ئوتتۇرىسىدا ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمى بار ئىدى. هىراكلىيۇسنىڭ 
ئادەملىرى مهككىلىك سودىگهرلهرنى تاپتى ۋە ئۇالرنى ئېمپىراتۇرنىڭ سارىيىغا 
ئېلىپ كهلدى. بۇ چاغدا هىراكلىيۇس ئىليادا، يهنى بهيتۇل-ماقدىسته ئىدى. يېنىدا 
رۇمالرنىڭ كاتتىۋاشلىرى بىلهن بىرلىكته مهككىلىكلهرنى قۇبۇل قىلدى ۋە بىر 

تهرجىمان چاقىردى. هىراكلىيۇسنىڭ ئهمرى بىلهن تهرجىمان:
- ئۆزىنى پهيغهمبهر دەپ ئاتىغان ئادەم بىلهن ئاراڭالردا كىمنىڭ نهسىبى ئهڭ 

يېقىن؟ - دەپ سورىدى. ئهبۇسوفيان:
- مېنىڭ نهسىبىم ئهڭ يېقىن.  - دېدى. بۇنىڭ بىلهن هىراكلىيۇس:
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- ئۇنى ۋە ههمراهلىرىنى يېنىمغا ئهكىلىڭالر. مهن ئۇنىڭ بىلهن سۆزلىشىۋاتقاندا 
ههمراهلىرى يېنىدا تۇرسۇن. -  دېدى. ئاندىن تهرجىمانغا قاراپ:

- بۇالرغا ئېيت، مهن پهيغهمبهر ههققىدە بۇ ئادەمدىن بهزى سۇئالالرنى سورايمهن. 
ماڭا يالغان گهپ قىلسا، «يالغان ئېيتتى!» دېسۇن.  - دېدى. 

دەرۋەقه، ئهبۇ سوفيان: «ئالالهقا قهسهم قىلىمهنكى، ئهگهر ههمراهلىرىم يالغان 
گهپ قىلغانلىقىمنى كېيىن ئۇ يهر بۇ يهردە دەپ ساالرمىكىن دەپ ئهندىشه قىلمىغان 
بولسام، پهيغهمبهر ههققىدە يالغان گهپ قىلغان بوالتتىم.» دېگهن ۋە مۇنۇالرنى بايان 

قىلغان:
ئاندىن هىراكلىيۇسنىڭ مهندىن سورىغان بىرىنچى سۇئالى شۇ:

- ئىچىڭالردا ئۇنىڭ نهسىبى قانداق؟
- ئۇنىڭ نهسىبى ئهڭ ئىسىل.  - دېدىم مهن. 

 -سىلهرنىڭ ئاراڭالردا ئۇنىڭدىن ئىلگىرى دىن داۋاسى قىلغانالر بارمۇ؟
- يوق. - دېدىم. 

-  ئاتا-بوۋىسى ئىچىدە پادىشاه بولغانالر بارمۇ؟ 
- يوق. - دېدىم.

-ئۇنىڭغا ئهگهشكهنلهر يۇقىرى تهبىقه كىشىلىرىمۇ ياكى تۆۋەن تهبىقه 
كىشىلىرىمۇ؟

- تۆۋەن تهبىقه كىشىلىرى. - دېدىم.
 - ئۇنىڭغا ئهگهشكهنلهرنىڭ سانى كۆپىيىۋاتامدۇ ياكى ئازىيىۋاتامدۇ؟

- كۆپىيىۋاتىدۇ. - دېدىم.
- ئۇالرنىڭ ئىچىدە دىنغا كىرىپ بولغاندىن كېيىن پۇشايمان قىلىپ يېنىۋالغانالر 

بارمۇ؟
- يوق. - دېدىم.

- ئۇ ئۆزىنى پهيغهمبهر دېيىشتىن ئىلگىرى يالغانچىلىق قىلىپ باققانمۇ؟
- ياق! -دېدىم. 

- ۋەدىسىدىن يېنىۋالغانمۇ؟ 
- ياق! گېپىدە تۇرىدۇ. ئهمما بىز هازىر ئۇنىڭ بىلهن كېلىشىم تۈزدۇق. بۇ 

كېلىشىمنى بوزامدۇ-يوق، بىلمهيمىز. -  دېدىم.
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(ئهبۇ سوفيان مۇنداق دەيدۇ: ئۇنىڭ يامان گېپىنى قىلىش ئۈچۈن بۇنىڭدىن 
باشقا گهپ تاپالمىدىم.) 

- ئۇنىڭ بىلهن ئۇرۇش قىلدىڭالرمۇ؟ 
- قىلدۇق. - دېدىم.

- ئۇرۇش نهتىجىسى قانداق بولدى؟
- بهزىدە ئۇ يهڭدى، بهزىدە بىز يهڭدۇق. - دېدىم.

- ئۇ سىلهرنى نېمه قىلىشقا بۇيرۇيدۇ؟
«يالغۇز ئالالهقىال ئىبادەت قىلىڭالر، ئالالهقا شېرىك كهلتۈرمهڭالر،  -بىزگه: 
ئاتا -بۇۋاڭالر ئىبادەت قىلغان بۇتالردىن يىراق تۇرۇڭالر» دەيدۇ. بىزنى ناماز ئوقۇشقا، 
راستچىل-سهمىمى بولۇشقا، ئىپپهت-نۇمۇسىمىزنى قوغداشقا، ئۇرۇق-تۇققان، خولۇم-

خوشنىالرغا ياردەم قىلىشقا بۇيرۇيدۇ. - دېدىم. 
ئاندىن هىراكلىيۇس تهرجىمانغا مۇنداق دېدى:

- ئۇنىڭغا ئېيتقىنكى: ئۇنىڭ نهسىبىنى سورىدىم، نهسىبىنىڭ ئىسىل 
ئىكهنلىكىنى ئېيتتى. پهيغهمبهرلهر ههمىشه قهۋمىنىڭ ئىچىدىكى ئهڭ ئىسىل 

نهسهبتىن كېلىدۇ. 
ئاراڭالردا بۇندىن ئىلگىرى دىن داۋاسى قىلغانالر بارمىدى؟ دەپ سورىدىم. يوق 

دېدى. ئىلگىرى دىن داۋاسى قىلغانالر بولسا ئىدى، ئۇنى دوراپتۇ دەيتتىم. 
ئاتا-بوۋىسى ئىچىدە پادىشاه بولغانالر بارمىدى؟ دەپ سورىدىم. يوق دېدى. 
ئهگهر ئهجدادى ئىچىدە پادىشاه بولغان بىرى بولسا ئىدى، پادىشاهلىقىنى قايتا 

قۇرماقچى دەيتتىم. 
ئۆزىنى مهن پهيغهمبهر دېيىشتىن ئىلگىرى يالغانچىلىق قىلىپ باققانمۇ؟ 
دېدىم. ياق دېدى. مهن شۇنى بىلىمهنكى، ئىنسانالرغا يالغان گهپ قىلمىغان ئادەم 

ئالاله ههققىدىمۇ يالغان گهپ قىلمايدۇ! 
ئۇنىڭغا ئهگهشكهنلهر يۇقىرى تهبىقىدىنمۇ ياكى تۆۋەن تهبىقىدىنمۇ؟ دەپ 
سورىدىم. تۆۋەن تهبىقىدىن دېدى. پهيغهمبهرلهرگه ئهڭ باشتا تۆۋەن تهبىقىدىكىلهر 

ئهگىشىدۇ. 
ئۇنىڭغا ئهگهشكهنلهرنىڭ سانى كۆپىيىۋاتامدۇ ياكى ئازىيىۋاتامدۇ؟ دەپ 
سورىدىم. كۆپىيىۋاتىدۇ دېدى. ههق دىنغا ئهگهشكهنلهرنىڭ سانى مۇقهررەر هالدا 

كۆپىيىدۇ.
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 ئۇالرنىڭ ئىچىدە دىنغا كىرىپ بولغاندىن كېيىن ياراتماي دىندىن يېنىۋالغانالر 
بارمۇ؟ دېدىم. يوق دېدى. ئىمان قهلبكه چىڭ يهرلهشكهندە موشۇنداق بولىدۇ. 

ۋەدىسىدە تۇرمىغان چاغلىرى بارمىدى؟ دېدىم. يوق دېدى. پهيغهمبهر 
موشۇنداقتۇر. ۋەدىسىدە تۇرىدۇ. 

سىلهرنى نېمه قىلىشقا بۇيرۇيدۇ؟ دېدىم. يالغۇز ئالالهقىال ئىبادەت قىلىشقا، 
ئۇنىڭغا هېچنهرسىنى شېرىك كهلتۈرمهسلىككه بۇيرىغانلىقىنى، بۇتالرغا ئىبادەت 
قىلىشنى مهنئى قىلغانلىقىنى، ناماز ئوقۇشقا، راسچىل-سهمىمى، ئىپپهت-نۇمۇسلۇق 

بولۇشقا بۇيرىغانلىقىنى ئېيتتى.
هىراكلىيۇس بىزگه قاراپ مۇنداق دېدى:

- ئهگهر بۇ ئېيتقانلىرىڭ راست بولسا، ئۇ زات مهن دەسسهپ تۇرغان بۇ 
ۋاقىت ئىچىدە فهتهى قىلىدۇ. مهن بۇ پهيغهمبهرنىڭ  يهرلهرنىمۇ ئهڭ قىسقا 
كېلىدىغانلىقىنى بىلهتتىم، ئهمما سىلهرنىڭ ئىچىڭالردىن چىقىدىغانلىقىنى ئويالپ 
باقماپتىكهنمهن. ئهگهر ئۇنىڭ يېنىغا بارالىغان بولسام، ئۇنىڭ بىلهن كۆرۈشۈش 
ئۈچۈن ههرقانداق جاپاغا چىداشقا رازى ئىدىم. يېنىدا بولغان بولسام، ئۇنىڭ 

پۇتلىرىنى يۇياتتىم.
ئاندىن كېيىن هىراكلىيۇس پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ دىهيه ئارقىلىق 
بهسىرە ئهمىرىگه ئهۋەتكهن ۋە ئۆزىگه يهتكۈزگهن مهكتۇبىنى سورىدى. مهكتۇبنى 

ئهكهلگۈچى ئۇنى هىراكلىيۇسقا بهردى. ئۇ ئوقىدى.
مهكتۇبتا مۇنداق دېيىلگهن ئىدى:

بىسمىلالهىرراهمانىررەهىم،
ئالالهنىڭ بهندىسى ۋە ئهلچىسى مۇههممهدتىن رۇملۇقالرنىڭ چوڭى 

هىراكلىيۇسقا:
 هىدايهتكه ئهگهشكهنلهرگه ساالم بولسۇن!

مهن سېنى ئىسالمغا دەۋەت قىلىمهن. ئىسالمغا كىرسهڭ، نىجاتلىققا ئېرىشىسهن 
ۋە ئالاله ساڭا ئىككى ههسسه ساۋاپ بېرىدۇ. ئهگهر قوبۇل قىلمىساڭ، خهلقىڭنىڭ 

گۇناهى ساڭا يۈكلىنىدۇ. 
«ئهي ئههلى كىتاب! (يهنى يههۇدىيالر ۋە ناساراالر) پهقهت ئالالهقىال ئىبادەت 
قىلىش، ئالالهقا هېچ نهرسىنى شېرىك كهلتۈرمهسلىك، ئالالهنى قويۇپ بىر-

بېرىمىزنى خۇدا قىلىۋالماسلىقتهك ههممىمىزگه ئورتاق بولغان بىر سۆزگه (يهنى بىر 
خىل ئهقىدىگه) ئهمهل قىاليلى دېگىن، ئهگهر ئۇالر يۈز ئۆرۈسه (يهنى بۇنى قوبۇل 
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قىلمىسا)، (ئى يههۇدىيالر ۋە ناساراالر جامائهسى!) بىزنىڭ مۇسۇلمان ئىكهنلىكىمىزگه 
گۇۋاه بولۇڭالر! دەڭالر.» (ئال-ئىمران سۈرىسى ٦٤-ئايهت)

ئهبۇسوفيان مۇنداق دېدى: «هىراكلىيۇس سۆزىنى تۆگهتكهندىن ۋە مهكتۇبنى 
ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن، سارايدا كىشىلهر توۋالپ ۋاقىراشقا باشلىدى. بىزنى سىرتقا 
چىقىرىۋەتتى. مهن ههمراهلىرىمغا: مۇههممهدنىڭ ئىشى چوڭىيىپ كهتتى. ههتتا 
پادىشاهالرمۇ ئۇنىڭ خهۋىرىنى ئاڭالشقا باشلىدى. قاراڭالر، هىراكلىيۇسمۇ ئۇنىڭدىن 
دېدىم. شۇ كۈندىن باشالپ مۇههممهدنىڭ يېقىندا مۇۋەپپىقىيهتكه  قورقىۋاتىدۇ.» 
ئېرىشىدىغانلىقىغا بولغان ئىشهنچىمنى هېچقاچان يوقىتىپ قويمىدىم ۋە ئالاله 

ئاخىرىدا ماڭا ئىسالمنى نېسىپ قىلدى...» (بۇخارى، «جىهاد كىتابى»، ١٠٢-بهت)
هىراكلىيۇس يۇرت كاتتىلىرى ۋە ئهمهلدارالرنى ئوردىغا چاقىردى .ئۇالرنى 

ئۆزىنىڭ مهخسۇس خانىسىغا يىغىپ:
ئهي روم خهلقى! مهڭگۈلۈك نىجاتلىق ۋە سهلتهنىتىڭالرنىڭ داۋاملىشىشى   - 
- دەپ، ئىسالمغا كىرىش توغرىسىدىكى پىكرىنى  توغرىسىدا قانداق قارايسىلهر؟ 
ئالدى. بۇنى ئاڭلىغان روم كاتتىلىرى ياۋايى ئېشهكتهك ئۈركۈپ، ئىشىككه قاراپ 
يۈگۈردى. ئهمما بارلىق ئىشىكلهرنىڭ تاقاقلىق ئىكهنلىكىنى كۆردى. هىراكلىيۇس 
قول ئاستىدىكى ئهمهلدارالرنىڭ ئىسالمنى قوبۇل قىلىشنى خالىمايدىغانلىقىنى 

چۈشهنگهندىن كېيىن، ئۇالرنى چاقىرىپ، گېپىنى ئۆزگهرتىپ:
  - مهن سىلهرنىڭ خرىستىيان دىنىغا بولغان ئېتىقادىڭالرنى سىناش ئۈچۈن 
مۇشۇنداق دېگهن ئىدىم. ئېتىقادىڭالرنىڭ مۇستههكهم ئىكهنلىكىنى كۆرۈپ خوش 
بولدۇم. - دېدى .بۇنى ئاڭلىغان ئهمهلدارالر ئۇنىڭغا سهجدە قىلىشتى ۋە ئۇنىڭدىن 

مهمنۇن بولدى. (بۇخارى،  «بهدۈل-ۋەهيى»، ١=جىلد،٥ -٦)
ۋىزانتىيه ئىمپېراتورى هىراكلىيۇس كۆز ئالدىدىكى ئىسالم نېمىتىنى كۆرۈپ 
چۈشهنگهن بولسىمۇ، ئهمما دۇنيا مهنپهئهتلىرىدىن مېهرىنى ئۈزەلمهي، بۇ مۇهىم 

پۇرسهتنى قولدىن بېرىپ قويۇپ، مهڭگۈلۈك دۆلهت-سائادەتتىن زىيان تارتتى.
ئېمپىراتور هىراكلىيۇسنىڭ ئىسالم ههققىدە ئاڭلىغانلىرىغا نىسبهتهن ئىنساپ 
بىلهن مۇئامىله قىلىشى پهقهت ئۇنىڭ پهزىلىتى بىلهنال مۇناسىۋەتلىك ئىش دەپ 

قارىمايمىز.
ئهسلىدە توغرا دىن بولغان ۋە ۋەهدانىيهت (تهۋهىد) ئاساسىدىكى بىر ئېتىقاد 
سىستېمىسىغا ئىگه بولغان خىرىستىيانلىقتىكى بوزۇلۇشالر يېڭىدىن يۈز بهرگهن 
ئىدى. تهخمىنهن ئىككى يۈز يىلغا يېقىن ۋاقىت داۋامالشقان ۋە تارىختا «ئىكونالر 
(رەسىملهر، بۇتالر) غهۋغاسى» دەپ ئاتالغان تاالش-تارتىشالر ئاخىرلىشىپ، چىركاۋالر 
رەسىم ۋە ههيكهللهر بىلهن توشۇپ كهتكهن ئىدى. خىرىستىيانلىق ۋەهدانىيهتتىن 
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«ئىكانىمى سهالسه» دەپ ئاتالغان ئۈچ تهڭرى ئېتىقادىغا رام بولۇپ  يىراقلىشىپ، 
كهتكهن ئىدى. بىر توغرا دىن مۇشۇنداق بوزۇلۇپ كهتكهندىن كېيىن ئىسالمىيهتنىڭ 
ئۇنىڭدىكى خاتالىقالرنى تۈزىتىش ئۈچۈن ئهۋەتىلگهنلىكى مۇقهررەر ئىدى. بۇ 
ۋەزىيهتته ئىلگىرىكى تهۋهىد ئېتىقادىنى ساقالپ قالغانالرنىڭمۇ مهۋجۇت بولىشى 
تارىخىي بىر ئهمىلىيهت ئىدى. دەرۋەقه، مهككىدە مۇشرىكالرنىڭ دەرىجىدىن تاشقىرى 
زۇلۇمىغا چىدىيالماي، ههبهشىستانغا هىجرەت قىلغان ساهابىلهرگه ياخشى مۇئامىله 
قىلغان ههبهشىستان پادىشاهى نهجاشى قولىدىكى هاسا بىلهن يهرگه بىر سىزىق 

سىزىپ:
    - سىلهرنىڭ دىنىڭالر بىلهن مېنىڭ ئېتىقادىم ئوتتۇرىسىدا مۇشۇ سىزىقچىلىكمۇ 
پهرق يوق!- دېگهن ئىدى. چۈنكى ئۇ خىرىستىيانلىقتا ۋەهدانىيهت ئېتىقادىنى 

قوغدىغان ئارىيۇس مهزهىبىگه مهنسۇپ ئىدى. 
هىراكلىيۇسنىڭمۇ مۇشۇ ئېتىقادتا بولىشى ئىهتىمالغا ناهايىتى يېقىندۇر. ئهمما 
شۇ چاغدا ئۇنىڭ ئىمان ئېيتقانلىقىغا دائىر تارىخىي بىر پاكىت يوق. بىراق شۇنى 

بىلگىلى بولىدۇكى، ئىمان بىر نېسىپ مهسىلىسىدۇر. 
يهنه بىر جهههتتىن هىراكلىيۇس بىلهن بولغان بۇ مهسىله شۇنى كۆرسىتىدۇكى، 
رەسۇلى ئهكرەم سهللهلالهۈ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ پهيغهمبهرلىگىنى ئىتىراپ 
قىلمىغانالرمۇ ئۇنىڭ راستچىللىقى ۋە ئىسىل خىسلىتىگه قايىل ئىدى. پهيغهمبهر 
ئهلهيهىسساالم مهدىنىگه هىجرەت قىلغاندا يېنىدا مۇشرىكالرنىڭ بهزى ئامانهتلىرى بار 
ئىدى. بۇ ئامانهتلهرنى ئىگىسىگه قايتۇرۇپ بېرىش ئۈچۈن ههزرىتى ئهلىنى مهككىدە 
ئۆزىنىڭ ۋەكىلى قىلىپ قويغان ئىدى. چۈنكى مهككىدە قىممهتلىك نهرسىسى 
بولغان كىشىلهرنىڭ كۆپىنچىسى نهرسىلىرىنى راستچىل ۋە ئىشهنچىلىك رەسۇلۇلاله 

ئهلهيهىسساالمغا ئامانهت قويۇشقا كۆنگهن ئىدى. (ئىبنى هىشام، ٢-جىلد، ٩٨)

رەهمهت پهيغهمبىرىنىڭ باشقا پهيغهمبهرلهر 
ئارىسىدىكى ئورنى

(مۇههممهد  نۈبۈۋۋەتى-مۇههممهدى  ئۆتكىنىمىزدەك،  قىلىپ  بايان  ئىلگىرى 
سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋە سهللهمنىڭ پهيغهمبهرلىكى) ئادەم ئهلهيهىسساالمدىن باشالنغان 
پهيغهمبهرلىك ئائىلىسى شهكىللىنىشتىن ئىلگىرىال مۇقهددەس بىر تهجهللىي بىلهن 
باشالنغان. يهنى تۇنجى قېتىم پارلىغان مهۋجۇدات جهۋهىرى «نۇرى مۇههممهدى» 

(مۇههممهدنىڭ نۇرى)دۇر. 
ئىلگىرى،  ئهلهيهىسساالمدىن  ئادەم  بىلهن  نۇرى  ئهلهيهىسساالم  پهيغهمبهر 
ئارقىلىق  چىقىش  ئوتتۇرىغا  كېيىن  پهيغهمبهرلهردىن  بارلىق  بىلهن  جىسمانىيىتى 
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پهيغهمبهرلىك كالىندارىنىڭ تۇنجى ۋە ئاخىرقى ۋارىقى بولغان. ئۇ ۋاقىت جهههتته 
كالىندارى  رىسالهت  چۈنكى  پهيغهمبهردۇر.  تۇنجى  جهههتته  يارىتىلىش  ئاخىرقى، 
مهۋجۇداتنىڭ تۇنجىسى بولغان «نۇرى مۇههممهدى» ئىله باشالنغان؛ بۇ كالىندارنىڭ 
شۇڭا  خاتىمىلهنگهن.  ئىله  مۇههممهدى»  «جىسمانىيىتى  ۋارىقىمۇ  ئاخىرقى 

دېيهلهيمىزكى:  
پهرىشتىلهر سهجدە قىلىشقا مهجبۇرالنغان ئادەم ئهلهيهىسساالم؛

ئاسمانالرنىڭ سىرىنى كۆرۈپ ههيران قالغان ئىدرىس ئهلهيهىسساالم؛
يهريۈزىنى تۇپان بىلهن كۇفۇردىن پاكىزلىغان نوه ئهلهيهىسساالم؛

قىلغان  ئىنكارچىالرنىڭ يۇرتلىرىنى بۇران-چاپقۇن بىلهن ئاستىن-ئۈستۈن 
هۇد ئهلهيهىسساالم؛

ئاسىيالر ۋە ئازغۇنالرنىڭ ئۆيلىرىنى زىلزىله بىلهن يىلتىزىدىن قۇمۇرۇۋەتكهندەك 
قىلغان سالىه ئهلهيهىسساالم؛

نهمرۇد ياققان ئوتنى ئالالهقا بولغان تهۋەككۈل ۋە تهسلىمىيهت بىلهن گۈل-
گۈلىستانغا ئايالندۇرغان ئىبراهىم ئهلهيهىسساالم؛

ئىخالس، ساداقهت، تهۋەككۈل ۋە تهسلىمىيهتى بىلهن سىموۋۇلالشقان، 
قىيامهتكىچه ههج ئىبادىتىدە بارلىق مۆمىنلهرگه قىسسىسى خاتىرلىتىلىدىغان 

ئىسمائىل ئهلهيهىسساالم؛ 
نهسلىدىن بهنى ئىسرائىل پهيغهمبهرلىرى كهلگهن ئىسهاق ئهلهيهىسساالم؛

ئازغۇنلۇق ۋە ئهخالقسىزلىقتا ههددىدىن ئاشقانلىقى ئۈچۈن يهرنىڭ تهكتىگه 
چۆكتۈرۈلۈپ، تارىخنىڭ ئهخلهتخانىسىغا تاشالنغان سودوم خهلقىنىڭ كۆڭلى يېرىم 

پهيغهمبىرى لوت ئهلهيهىسساالم؛
تهۋهىد مهشئىلىنى مهشرىقتىن مهغرىبكه ئېلىپ بارغان زولقهرنهيىن 

ئهلهيهىسساالم؛
مۇههببهت ۋە ههسرەتته قهلبى پۇچۇالنغان، سهۋىر-تاقهتته ئهبهدىيلهشكهن 

ياقۇپ ئهلهيهىسساالم؛ 
بىر مۇددەت قۇل بولغان، ئاندىن زىنداندا يالغۇزلۇق، غېرىبلىق، ههسرەت، ئازاب، 
مۇشهققهت، رىيازەت ۋە نهپسىنىڭ كۈرىشىدىن كېيىن مىسىرغا ۋە قهلبلهرگه سۇلتان 

بولغان، هۆسنى-جامالى ئاينى خىجىل قىلىدىغان يۈسۈپ ئهلهيهىسساالم؛
«خاتىبۇل ئهنبىيا»  قهلبلهرنى تىترەتكۈدەك گۈزەل تهبلىغلىرى بىلهن 

(پهيغهمبهرلهرنىڭ خىتابهتچىسى) دەپ ئاتالغان شۇئهيب ئهلهيهىسساالم؛
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پىرئهۋىننىڭ سهلتهنىتىنى ئاستىن-ئۈستۈن قىلغان، مۆجىزىۋى هاسىسى بىلهن 
قىزىل دېڭىزدا يول ئېچىپ ماڭغان مۇسا ئهلهيهىسساالم؛

مۇسا ئهلهيهىسساالمغا ئىالهىي سىردىن تهلىم بهرگهن خىزىر ئهلهيهىسساالم؛
مۇسا ئهلهيهىسساالمغا ههر زامان ۋە ههر يهردە ياردەمچى بولغان سالىه قېرىندىشى 

هارۇن ئهلهيهىسساالم؛
 زىكرى بىلهن تاغۇ-تاشالرنى، ۋەهشى هايۋانالرنى تهسىرلهندۈرىۋەتكهن داۋۇد 

ئهلهيهىسساالم؛
بۈيۈك سهلتهنىتىنى قهلبىنىڭ سىرتىدا ئېلىپ يۈرەلىگهن سۇاليمان 

ئهلهيهىسساالم؛
يۈز يىللىق بىر ئۆلۈمدىن كېيىن تهكرار تىرىلدۈرۈلۈپ، قىيامهتتىكى يېڭىدىن 

تىرىلىشكه مىسال بولغان ئۈزەير ئهلهيهىسساالم؛
 چوڭقۇر تهپهككۈرى بىلهن سهۋر-تاقهتنىڭ بىلهي تېشى بولغان ئهييۇب 

ئهلهيهىسساالم؛
پۈتۈن دىققىتى بىلهن تهۋبه-ئىستىغپار ئوقۇپ، دۇئا ۋە زىكىرنىڭ ههقىقىتىدە 

چوڭقۇرلىشىپ، قاراڭغۇلۇقتىن قۇتۇلغان يۇنۇس ئهلهيهىسساالم؛
كهينىدىن «ئىلياسقا ساالم بولسۇن!» دېگهن ئىالهىي ئىلتىپاتقا سازاۋەر بولغان 

ئىلياس ئهلهيهىسساالم؛
ئالهمدە ئابرويلۇق قىلىنغان ئىليهسا ئهلهيهىسساالم؛

ئىالهىي رەهمهتكه غهرق قىلىنغان سالىه پهيغهمبهر زۈلكىفل ئهلهيهىسساالم؛
هېكمهتلىك نهسىههتلىرى بىلهن داستانالشتۇرۇلغان، ئىچكى ههم تاشقى 

كېسهل تېۋىپلىرىنىڭ پىرى لوقمان هېكىم ئهلهيهىسساالم؛
 بهدىنى ههرە بىلهن كېسىلىپ ئىككى پارچه قىلىنغان چاغدىمۇ «ئاه» دەپ 
ۋايسىماي، ئالالهقا بولغان تهۋەككۈل ۋە تهسلىمىيىتىنى ساقالپ قالغان مهزلۇم 

پهيغهمبهر زەكهرىيا ئهلهيهىسساالم؛
 دادىسى زەكهرىيا ئهلهيهىسساالمغا ئوخشاش ئۆلۈمنى شېهىت بولۇپ كۈتۈۋالغان 

يههيا ئهلهيهىسساالم؛ 
نهپسىنى هاۋايى-ههۋەسلهردىن يىراق قىلغان، پاك ۋە گۈزەل ئهخالقلىق، ئالالهقا 
يالۋۇرغۇچى ۋە ئالالهنىڭ ياردىمى بىلهن كېسهللهرنى ساقايتقۇچى، ئۆلۈكلهرنى 

تىرىلدۈرگۈچى پهيغهمبهر ئهيسا ئهلهيهىسساالم.
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يهر يۈزىگه تهخمىنهن يۈز يىگىرمه مىڭدىن ئارتۇق  خۇالسىالپ ئېيتقاندا، 
پهيغهمبهر ئهۋەتىلگهن بولۇپ، ئۇالر ئىالهىي خهۋەرلهر، مۆجىزىلهر ئېلىپ كهلگهن. 
ئۇالر ئهكهلگهن ئىالهىي خهۋەرلهر خۇددى بهرىكهتلىك باهار يامغۇرىغا ئوخشاش 
يېغىپ، قاغىجىرىغان كۆڭۈل باغلىرىنىڭ سۇسىزلىقىنى قاندۇرۇپ، قهلبلهردە گۈزەل 
چىچهكلهر ئاچقان. ئالهم بىنا بولغاندىن تارتىپ كهينى كهينىدىن كهلگهن پهيغهمبهرلهر 
ههممىسى ههزرىتى مۇههممهد مۇستاپا سهللهلالهى ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ كهلگۈسىدە 

كېلىدىغانلىقىدىن ئالدىن بىشارەت بهرگهن. 

ئىبنى ئابباس رازىيهلالهۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى:
جانابى ئالاله هاۋا ئانىمىزنى ئادەم ئهلهيهىسساالمنىڭ سول قۇۋۇرغا سۆڭىكىدىن 
ياراتتى. ئادەم ئهلهيهىسساالم ئۇ ئهسنادا ئۇخالۋاتاتتى. ئويغىنىپ يېنىدا ياتقان هاۋانى 
سوزدى.  قولىنى  ئۇنىڭغا  ئۈچۈن  تۇتۇش  بولۇپ،  مايىل  ئۇنىڭغا  قهلبى  كۆرۈپال، 

پهرىشتىلهر: 
- ئهي ئادەم، ئۇنى تۇتما! نىكاهىڭالر تېخى ئوقۇلمىدى... – دېدى. 

نىكاهى  ئانىمىزنىڭ  هاۋا  بىلهن  ئهلهيهىسساالم  ئادەم  كېيىن  دەمدىن  بىر 
دۇرۇت  قېتىم  ئۈچ  مۇستاپاغا  مۇههممهد  ههزرىتى  ئۈچۈن  مههرى  نىكاه  ئوقۇلدى. 
تۇنجى  ئالدىدا  ههقىقهت»  ۋە «مۇههممهدى  هۇزۇرىدا  ئالالهنىڭ  ئىش  بۇ  ئوقۇلدى. 
نىكاهنىڭ باشلىنىشى بولدى.٦ شۇنىڭدىن باشالپ نىكاه مۇههممهد مۇستاپاغا دۇرۇت 
بىلهن مۇقهددەس مهناغا ئېرىشىپ، رەهمهت، بهرىكهت ۋە فهيىز تهجهللىلىرى بىلهن 

تولدى. 
ههزرىتى ئۆمهر رازىيهلالهۇ ئهنهۇنىڭ رىۋايىتىگه قارىغاندا، ئادەم ئهلهيهىسساالم 
بىر مۇددەتتىن كېيىن جهننهتتىن چىقىرىلىشىغا سهۋەپچى بولغان گۇناهىنىڭ ئهپۇ 
قىلىنىشى ئۈچۈن ههزرىتى مۇههممهد مۇستاپانى تىلغا ئېلىپ تۇرۇپ، جانابى ئالالهقا 

مۇنداق دەپ يالۋۇردى:
- يا رەببى! مۇههممهدنىڭ ههققى ئۈچۈن مېنى ئهپۇ قىلىشىڭنى تىلهيمهن!...

ئالالهتائاال (ئېنىق بىلىپ تۇرسىمۇ، بىز بهندىلهرگه مهلۇم بولسۇن دەپ): 
- ئهي ئادەم! مۇههممهدنى تېخى ياراتمىغان تۇرسام، سهن ئۇنى قانداق بىلىسهن؟ 

- دەپ سورىدى. 

٦. قاســتاالنى: «مۇۋاهىبى-لهدۇننىيه»، ئىستانبۇل، ١٩٨٤-يىل، ١-جىلد،٢٤؛ ئىسمائىل ههققى 
بۇرســهۋى: «رۇهــۇل بايــان»، ٨-جىلــد، ٤٣٠، (دۇهان، ٥٤)؛ ماهمۇد ســامى رامىــزان ئوغلى: 

«مۇساهابه»، ٤-جىلد، ٩)
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ئادەم ئهلهيهىسساالم: 
- يا رەببى! سهن مېنى كۈچ-قۇدرىتىڭ بىلهن يارىتىپ، ماڭا روهىڭدىن پۈۋلىگهن 
ئىالهه  «ال  ئۈستىگه  تۈۋرۈكلىرى  ئهرشنىڭ  قارىدىم.  كۆتىرىپ  بېشىمنى  چاغدا 
كۆردۈم.  ئىكهنلىكىنى  يېزىقلىق  جۈملىسىنىڭ  مۇههممهدۈر-راسۇلۇلاله»  ئىلاللاله 
سۆيۈملۈكىنى  ئهڭ  مهخلۇقاتالرنىڭ  پهقهت  يېنىغا  ئىسمىڭنىڭ  سهن  بىلدىمكى، 

قويىسهن!...- دېدى. 
بۇنىڭ بىلهن جانابى ئالاله: 

ئهڭ  ئىچىدە  مهخلۇقاتنىڭ  ماڭا  ئۇ  ههقىقهتهن  ئادەم!  ئهي  ئېيتتىڭ  توغرا   -
سۆيۈملۈك بولغىنىدۇر. (دۇئا قىلماقچى بولغىنىڭدا) ئۇنىڭ ههققى ئۈچۈن ماڭا دۇئا 
ئهپۇ  سېنى  تۈپهيلى)  دۇئايىڭ  قىلغان  ئۈچۈن  ههققى  ئۇنىڭ  شۇئان  قىل! (چۈنكى 
ياراتمىغان  سېنى  ئىدى،  بولسا  بولمىغان  مۇههممهد  ئهگهر  (بىلگىنكى)،  قىلدىم! 

بوالتتىم. – دېدى. (هاكىم، ٢-جىلد، ٤٢٢٨/٦٢٧؛ بهيهاقى: «دەالئىل»، ٥-جىلد، ٤٨٨-٤٨٩)

پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋە سهللهمنىڭ هاياتى ئۆتمۈشتىكى 
شهرەپ  بولمايدىغان  قىلغىلى  تهسهۋۋۇر  بولمىغان،  نېسىپ  پهيغهمبهرلهرگه 

تهجهللىلىرى بىلهن تولغان. 
كائىناتنىڭ پهخرى مۇههممهد سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋە سهللهمدىن باشقا بارلىق 
پهيغهمبهرلهر مۇئهييهن بىر زامان ۋە ماكانغىال ئائىتتۇر. شۇڭا ئۇالردىن بىزگه مول 
مىقداردا سۈننهت مىراس قالمىغان. هالبۇكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم قىيامهتكه 
قهدەر كېلىدىغان بارلىق ئىنسانالرغا ئهۋەتىلگهنلىكى ئۈچۈن ئۇنىڭ ئىش-ههرىكىتى، 
گهپ-سۆزلىرى، يهنى سۈننىتى ئۇجۇر-بۇجۇرلىرىغىچه سههىه رىۋايهت بولۇپ بىزگه 
مىراس قالغان ۋە بۇ مىراس قىيامهت كۈنىگه قهدەر كۈچكه ئىگه. بۇنىڭ سهۋەبى، 
ئۇنىڭ «ئۇسۋەئى هاسهنه»، يهنى مۇكهممهل بىر ئۆرنهك شهخسىيهت ئىكهنلىگى ۋە 
ئاخىر زاماندىكى ئىنسانالرنىڭ بۇ مۇكهممهل ئۆرنهكنى ئۈلگه قىلىشى كېرەكلىگىدىن 

ئىبارەت بىر ئىالهىي ئورۇنالشتۇرۇش تۈپهيلىدىندۇر.   
يېتىم ۋە ساۋاتسىز بولۇپ، ئىنسانالردىن دەرس ئالمىدى. ئهمما بارلىق  ئۇ 
ئىنسانالرنى قۇتقۇزغۇچى، غهيب ئالىمىنىڭ تهرجىمانى ۋە ههقىقهت مهكتىۋىنىڭ 

مۇئهللىمى بولۇپ كهلدى. 
مۇسا ئهلهيهىسساالم بىر مۇنچه ئههكام ئېلىپ كهلدى. داۋۇد ئهلهيهىسساالم 
يېقىملىق ئاۋازى بىلهن ئالالهقا دۇئا ۋە مۇناجات قىلىشتا مهشهۇر ئىدى. ئهيسا 
ئهلهيهىسساالم ئىنسانالرغا گۈزەل ئهخالق ۋە ماددىي دۇنياغا نىسبهتهن زاهىدلىقنى 
سهللهلالهۇ  ئۆگىتىش ئۈچۈن ئهۋەتىلگهن ئىدى. ئىسالم پهيغهمبىرى مۇههممهد 
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بوالرنىڭ ههممىسىنى ئېلىپ كهلدى :ئههكامنى تهبلىغ  سهللهم بولسا،  ۋە  ئهلهيهى 
قىلدى. ئىنسانالرغا نهپسىنى پاكالشنى ۋە پاكىزە بىر قهلب بىلهن ئالالهقا دۇئا 
قىلىشنى ئۆگهتتى. ئهڭ گۈزەل ئهخالقنى كۆرسهتتى ۋە ئۇنى هاياتىدا ياشاپ نهمۇنه 
بولدى. دۇنيادىكى ساختا نهرسىلهرگه ئالدانماسلىقنى تهۋسىيه قىلدى. قىسقىسى، 
بارلىق پهيغهمبهرلهرنىڭ ساالهىيهت ۋە ۋەزىپىلىرىنىڭ تامامىنى ئۆزىنىڭ شهخسىيهت 
ۋە نهتىجىلىرىدە جهمئى قىلىپ كۆرسهتتى. ئىسىل نهسهپ ۋە ئهدەب، هۆسنى جامال 

ۋە كامالهت قاتارلىق ئالىي سۈپهتلهر ههممىسى ئۇنىڭدا توپالنغان ئىدى. 
سهللهمدىن  ۋە  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  شۇڭا ئالاله قۇرئانى-كهرىمدە مۇههممهد 
-٧٢ سۈرىسى  هىجىر  باشقا هېچبىر پهيغهمبهرنىڭ نامىغا قهسهم قىلمىغان. پهقهت 
ئايهتته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ هاياتىغا «له-ئامرۇكه» (سېنىڭ هاياتىڭغا 

قهسهم قىلىمهنكى،) دەپ قهسهم قىلغان. شهيخ غالىب بۇنى مۇنداق تهسۋىرلىگهن:
ئهلچىلهرنىڭ سۇلتانى، دۆلهتلهرنىڭ شان-شهۋكىتى سهن ئهپهندىم.

بىچارىلهر پاناهى، هۇزۇرى سهن ئهپهندىم.
شۇ دەهشهتلىك مههشهردە، ئۈممىتىڭنىڭ بېشىدا

هامىيسى سهن ئهپهندىم.
ئالاله ئۆمرۈڭگه قهسهم قىلغان، ئهڭ مهشهۇر سهن ئهپهندىم.

سهن ئههمهدۇ، مههمۇدۇ، مۇههممهد سهن ئهپهندىم. 
ههقتىن كهلگهن سۇلتانۇ مۇئهييهد سهن ئهپهندىم.

قۇرئانى-كهرىمدە باشقا پهيغهمبهرلهرگه ئىسمى بىلهن خىتاب قىلىنغان. 
مهسىلهن: «ئهي ئادەم، ئهي نۇه، ئهي ئىبراهىم، ئهي مۇسا، ئهي داۋۇد، ئهي ئهيسا، 
ۋە  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  ئهي زەكهرىيا، ئهي يههيا!» دېگهندەك. پهقهت مۇههممهد 
سهللهمغا ئىسمى بىلهن خىتاب قىلىنماي، «ئهي نهبى، ئهي رەسۇل، ئهي مۇزەممىل، 

ئهي مۇدەسسىر!» دەپ خىتاب قىلىنغان.
ئالالهتائاال مۇنداق دەيدۇ: «(ئى مۆمىنلهر!) پهيغهمبهرنى سىلهر بىر-بىرىڭالرنى 

چاقىرغاندەك چاقىرماڭالر...»  (نۇر سۈرىسى ٦٣-ئايهت)
ئىبنى ئابباس رازىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ:

«كىشىلهر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا «ئهي مۇههممهد!، ئهي ئهبۇلقاسىم!» 
دەپ خىتاپ قىلىشاتتى. ئالالهتائاال ئهلچىسىنىڭ شهرىپىنى يۇقىرى كۆتىرىش 
ئۈچۈن، ئۇالرنى بۇنداق خىتاپ قىلىشتىن توستى .شۇنىڭدىن كېيىن كىشىلهر:«ئهي 
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ئالالهنىڭ ئهلچىسى! ئهي رەسۇلۇلاله!» دەپ خىتاپ قىلىشقا باشلىدى.» (ئهبۇ نۇئهيم: 
«دەالئىل»،١ -جىلد، ٤٦)

دېمهك، رەببىمىزنىڭ قۇرئانى-كهرىمدە پهيغهمبىرىمىزگه ئىسمى بىلهن ئهمهس، 
ئۇنىڭغا قانداق ئهدەبته مۇئامىله قىلىشىمىز  قىلىشى  خىتاپ  بىلهن  سۈپىتى  ئۇلۇغ 

كېرەكلىگىنى ئۆگىتىش بىلهن بىرگه بۇ ههقته بىر ئۆلچهمنى بىلدۈرگهن. 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ هاياتى شان-شهرەپكه تولغان بولۇپ، بۇ شهرەپ 
تهجهللىلىرى ئۆتمۇشتىكى پهيغهمبهرلهرگىمۇ نېسىپ بولمىغان ئىدى. ئالاله جهلله 

جهاللۇهۇ پهقهت ئۇنىڭغىال «ههبىبىم» دەپ خىتاب قىلدى.٧ 
 مهسجىدى ئهقسادا بارلىق پهيغهمبهرلهرگه ئىمام بولۇپ ناماز ئوقۇشى بىلهن 

ئۇنىڭ ئۈستۈنلىكى ئۇچۇق ئايان بولدى.
پهيغهمبهرلهر ئىچىدە پهقهت ئۇنىڭغىال مېراج نېسىپ بولدى. مۇسا 
َاْو َاْدَنى»  َقاَب ٩َقْوَسْيِن  «َلْن َتَراِنى٨» سىرى ئۇنىڭدا «َفَكاَن  ئهلهيهىسساالمدىكى 
بولۇپ تهجهللى قىلدى. ئىنساننى ئالالهقا يېقىنالشتۇرىدىغان ناماز ئۇنىڭ ئۈممىتىگه 

كىچىك بىر مېئراج شهكلىدە ئىنئام قىلىندى.

تۈرك شائىر كامال ئهدىب كۈركچۈئوغلۇ بۇ يهردە تىلغا ئېلىنغان ۋە تىلغا 
ئېلىنمىغان بارلىق گۈزەللىكلهرنى ئۆزىدە مۇجهسسهم قىلغان ئالاله رەسۇلىنىڭ 

سۈننىتىدىن يىراقالشقان غاپىل مۆمىنلهرنى شۇ بېيت بىلهن ئاگاهالندۇرغان:
«ئىلتىپاتىدىن مههرۇم قېلىشى، ۋاي ئىسىت! ۋاي ئىسىت!

يېتهر! ئىككى دۇنيادا غاپىلالرغا ئازاب بولۇپ. »
ههزرىتى  پهقهت  چۈشىنىش  ههقىقىتىنى  سۈننهتنىڭ  ۋە  قۇرئان  چۈنكى 
ئۇنىڭ  ۋە  ئهخالقىغا  ئۆرنهك  سهللهمنىڭ  ۋە  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  مۇستاپا  مۇههممهد 

قهلبىي چوڭقۇرلۇقىغا يېقىنلىشىش ئارقىلىق مۇمكىن بولىدۇ.  

٢٤١؛  ٦-جىلد،  ئهخمهد،  ٨؛  «مۇقهددىمه»،  دارىمى:    ،١\٣٦١٦ «مهناقىب»،  تىرمىزى:   .٧
ههيسهمى، ٩-جىلد، ٢٩. 

٨. ئهرەپچه: «َلْن َتَراِنى»: سهن مېنى ههرگىز كۆرەلمهيسهن» دېگهن سۆز ئالالهۇتائاال مۇسا 
ئهلهيهىسساالمغا ۋەهيى قىلغان ئايهت بولۇپ، مۇسا ئهلهيهىسساالم تۇر تېغىنىڭ يېنىدا ئالالهنى 

كۆرۈشنى ئارزۇ قىلغاندا بۇ جاۋابقا ئېرىشكهن . (ئهئراف سۈرىسى ١٤٣-ئايهتكه قاراڭ)
(ئۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئىككى ياچاق  َاْو َاْدَنى»  َقاَب َقْوَسْيِن  «َفَكاَن  ئهرەپچه:   .٩
مىقدارى ياكى ئۇنىڭدىنمۇ يېقىنراق يېقىنالشتى) دېگهن ئايهت بىلهن يۇقارىدىكى ئايهت 
سهللهمنىڭ ئىززەت-هۆرمىتىنىڭ  ۋە  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  سېلىشتۇرۇلۇش ئارقىلىق مۇههممهد 

قانچىلىك يۇقىرى ئىكهنلىكىگه ئىشارەت قىلىنغان. (نهجم سۈرىسى ٩-ئايهتكه قاراڭ)
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رەببىمىز بىزنى پهيغهمبهرگه مۇههببهت بىلهن باغالنغان الياقهتلىك بىر ئۈممهت 
ئهيلىگهي! ئۇنىڭ مىهرىبانلىقى ۋە شهپقهتلىكلىگىنى تولۇق چۈشىنىشكه ئهقىل ئاجىز 

كېلىدۇ. 
شۇڭا پهيغهمبىرىمىزگه دۇرۇت ۋە ساالمنى ههرگىز ئونۇتمايلى .چۈنكى ئهڭ 

دەهشهتلىك كۈندە ئۇنىڭ ياردىمى ۋە شاپائىتىگه مۇهتاجمىز!
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رەهمهت پهيغهمبىرىنىڭ ئاالهىدىلىكلىرىگه 
ئائىت مىسالالر

«ۋە سهن (ئهي رەسۇلۇم،) ئهلۋەتته گۈزەل 
ئهخالققا ئىگىسهن.»
(قهلهم سۈرىسى ٤-ئايهت)
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تارىخقا نهزەر سالىدىغان بولساق، هاياتىدىكى بارلىق تهپسىالتالر ئهڭ ئۇششاق-
چۈششهك ئىشالرغىچه تۇلۇق خاتىرلهنگهن تهك پهيغهمبهر ۋە تهك ئىنسان مۇههممهد 
مۇستاپا سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋە سهللهمدۇر. ئۇنىڭ بارلىق سۆز-ههرىكهتلىرى، روهى 

هالهتلىرى ۋاقتى ۋاقتىدا خاتىرلىنىپ، تارىختا بىر شهرەپ لهۋههسى بولۇپ قالغان. 
ئۇنىڭ هاياتى قىيامهتكه قهدەر كېلىدىغان بارلىق نهسللهرگه ئۆرنهكتۇر. 

قۇرئانى-كهرىمدىكى قهلهم سۈرىسىدە:
«شۈبهىسىز، سهن ئهڭ گۈزەل ئهخالققا ئىگىسهن.» دېيىلگهن. 

ئۇ، قۇرئاننى پهقهت ئاغزاكى ئوقۇشنىال ئۆگهتكهن بىر مۇئهللىم بولۇپال قالماستىن، 
بهلكى قۇرئاننى ياشىغان جانلىق بىر ئۆرنهك ئىدى. 

جابىر رازىيهلالهۇ ئهنهۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى 
رىۋايهت قىلغان:

«ئالاله جهلله جهاللۈهۇ مېنى گۈزەل ئهخالقنى تامامالش (ۋايىغا يهتكۈزۈش) 
٨؛  بهيهاقى: «ئهسسۈنهنۈل كۈبرا»،  «هۈسنۈل-خۇلۇق»،  (مۇۋاتتا،  ئۈچۈن ئهۋەتتى.» 

١-جىلد، ١٩٢-بهت) 

يههۇدى ئۈلىمالىرىدىن ئابدۇلاله ئىبنى ساالم پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى 
تۇنجى قېتىم كۆرۈپال، ئۇنىڭ نۇرانه سىماسىدىكى چوڭقۇر مهنادىن تهسىرلىنىپ، 

ههيران بولغان هالدا:
- بۇ سىمانىڭ ئىگىسى يالغانچى ئهمهس! - دېگهن ۋە ئىمان ئېيتقان.

ئۇ مۇنداق دەيدۇ:
ئۇنىڭ  يۈگۈرۈشۈپ  كىشىلهر  كهلگهندە  مهدىنىگه  ئهلهيهىسساالم  «رەسۇلۇلاله 

ئهتراپىغا يىغىلدى:
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رەسۇلۇلاله كهلدى! رەسۇلۇلاله كهلدى! رەسۇلۇلاله كهلدى! – دەپ ئېالن   -
قىلىندى. مهنمۇ ئۇنى كۆرۈپ بېقىش ئۈچۈن كىشىلهرنىڭ ئارىسىغا كىردىم. ئالاله 
رەسۇلى سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يۈزىنى كۆرگهندە شۇنى هىس قىلدىمكى، 
تۇنجى  ئاڭلىغان  پهيغهمبهردىن  ئىدى.  ئهمهس  يۈزى  يالغانچىنىڭ  يۈزى  ئۇنىڭ 

سۆزۈم شۇ ئىدى:
«ئهي ئىنسانالر! ئۆز ئارا ساالملىشىڭالر. قۇسىغى ئاچالرغا تاماق بېرىڭالر. ئۇرۇق-

ئوقۇڭالر،  ناماز  كېچىسى  سىلهر  ئۇخالۋاتقاندا  كىشىلهر  قىلىڭالر.  ياردەم  تۇققانالرغا 
«ئهتئىمه»،١؛  ماجه:  (ئىبنى  كىرىڭالر.»  جهننهتكه  هالدا  ساق-ساالمهت  ئارقىلىق  بۇ 

«ئىقامهت»، ١٧٤؛ تىرمىزى: «قىيامهت»، ٢٤٨٥/٤٢)

رەهمهت پهيغهمبىرىنىڭ تهقۋادارلىقى ۋە
 نهپسىنى تهربىيىلىشى 

 يۇقارىدا بىر نهچچه يهردە تىلغا ئېلىنغاندەك، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بارلىق 
ئىنسانالرغا ئىالهىي بىر ههدىيه ۋە مۇكهممهل بىر ئۆرنهكتۇر. سائادەتمهن بولۇشنى 
ئارزۇ قىلغۇچى ههممه كىشى كۈچىنىڭ يېتىشىچه ئۇنى تهقلىد قىلىشقا، ئىزىدىن 
مېڭىشقا مهجبۇردۇر. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بارلىق ههرىكهتلىرى ئىسالمنى 
ئىسمى-جىسمىغا اليىق هالدا ياشاش ئۈچۈن بىر پىئىلىي ئۆرنهكتۇر. ئهمما ههقىقهتى 
مۇههممهدىيه (مۇههممهدنىڭ ههقىقىتى)دىن نېسىۋە ئېلىشتا دىققهت قىلىشقا 

تېگىشلىك بىر قانچه نوقتا بار:
١. بهزى ئهمهللهر پهقهت پهيغهمبهرلهرگه خاس سهۋىر-تهقهتته قىلىنغان 
ئىشالر بولۇپ، بۇنى تهقلىد قىلىشقا نورمال ئىنسانالرنىڭ كۈچى يهتمهيدۇ. بۇنداق 
ئههۋالالردا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئهتراپىدىكىلهرنى ئاگاهالندۇرغان ئىدى. 
مهسىلهن :كېچىلهردە پۇتى ئىششىپ كهتكۈچه ناماز ئوقۇش، ئىپتار قىلماي رۇزا 

تۇتۇش ... دېگهندەك.
٢. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بهزى ههرىكهتلىرى يالغۇز ئۇنىڭغىال مهخسۇس 
بولغان بىر قىسىم هېكمهت ۋە مهسلىههتلهر تۈپهيلى بولغان. مهسىلهن :تۆتتىن كۆپ 
ئايال بىلهن توي قىلىشى، ئۆزى ۋە ئائىلىسى ئۈچۈن زاكات ۋە سهدىقه قوبۇل قىلىشنى 
قوبۇل  سهدىقه  ۋە  زاكات  بېيتنىڭ  ئههلى  قىيامهتكه قهدەر مهنئى قىلىشى قاتارلىق. 
بىرى  تۆۋەندىكى  مىسالالردىن  سان-ساناقسىز  كۆرسىتىدىغان  قىلمايدىغانلىقىنى 

نهقهدەر ئىبرەتلىك-هه!
ئاندىن  قىلدى.  تاۋاپ  كهبىنى  ئهنهۇ  رازىيهلالهۇ  ههسهن  ههزرىتى  كۈنى  بىر 
ماقامى  يۈزىنى  ئاندىن  ئوقىدى.  ناماز  رەكئهت  ئىككى  بېرىپ  ئىبراهىمغا  ماقامى 
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ئاجىز  ۋە  كىچىك  سېنىڭ  رەببىم!  «ئهي  باشلىدى:  يىغالشقا  يېقىپ  ئىبراهىمغا 
كهلدى.  ئىشىكىڭگه  خىزمهتچىڭ  ئاجىز  ئالالهىم!  كهلدى.  ئىشىكىڭگه  بهندەڭ 
ئهي رەببىم! تىلهنچىڭ ئىشىكىڭگه كهلدى. يوقسۇل بهندەڭ ئىشىكىڭگه كهلدى.» 
قاراپ  ئۆيىگه  ئايرىلىپ،  يهردىن  بۇ  كېيىن،  ئېيتقاندىن  تهكرار  جۈملىلهرنى  دېگهن 
ماڭدى. يولدا پارچه-پۇرات نانالر بىلهن قورسىقىنى تۇيغۇزماقچى بولۇۋاتقان يوقسۇل 
يېيىشكه  نان  ههسهننى  ههزرىتى  ئۇالرمۇ  قىلدى.  ساالم  ئۇالرغا  ئۇچرىدى.  كىشىلهر 
«بۇ  ئولتۇرۇپ:  يېنىدا  يوقسۇلالرنىڭ  ئهنهۇ  رازىيهلالهۇ  ههسهن  قىلدى.  تهكلىپ 
ناننىڭ سهدىقه ئهمهسلىكىنى بىلگهن بولسام، ئهلۋەتته سىلهر بىلهن بىرلىكته يېگهن 
ئۇالرنى  دەپ  بارايلى!»  ئۆيگه  بىزنىڭ  «يۈرۈڭالر،  كېيىن:  دېگهندىن  بوالتتىم.» 
ئۆيىگه باشالپ ماڭدى. ههسهن رازىيهلالهۇ ئهنهۇ بۇ كىشىلهرنى تاماق ئېتىپ مىهمان 
قىلدى، كىيىم-كېچهك ۋە پۇل بهردى. (ئهبشىهى: «ئهلمۇستهتراف»، ١-جىلد، ٣١-بهت، 

بېيرۇت، ١٩٨٦-يىل)

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۆزىگه ئائىت غهنېمهتلهرنى قىسقا ۋاقىت ئىچىدىال 
باشقىالرغا تارقىتىپ بېرىشى ۋە ۋاپات بولۇش ئالدىدىمۇ بۇنىڭغا قاتتىق دىققهت 

قىلىشى ههقىقهتهن ئىبرەتلىكتۇر.
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئىنتايىن سهزگۈرلىشىپ كهتكهن ئىدى ۋە رەببىنىڭ 
يېنىغا كېتىش ۋاقتى تازا يېقىنالشقان ئىدى. ئائىشه رازىيهلالهۇ ئهنهاغا قاراپ، 
يېنىدىكى ئالته-يهتته دىنارنى كهمبهغهللهرگه ئۈلهشتۈرۈپ بېرىشكه بۇيرىدى. بىر 
دەمدىن كېيىن دىنارالرنى قانداق قىلغانلىقىنى سورىدى. ئۇنىڭ كېسىلى تۈپهيلى 
ئالدىراش بولۇپ كهتكهن ئائىشهنىڭ دىنارالرنى كهمبهغهللهرگه بىرىۋېتىشنى ئونتۇپ 
قالغانلىقىنى ئاڭالپ، دىنارالرنى ئهكهلدۈرۈپ ئالقىنىغا ئالدى. ئاندىن: «ئالالهنىڭ 
پهيغهمبىرى مۇههممهد بۇالرنى كهمبهغهللهرگه تارقىتىپ بهرمهي يېنىدا قويغان هالدا 

رەببىمنىڭ ئالدىغا بارىمهن دەپ ئويلىمىسۇن!» دېدى.
ئاندىن كېيىن دىنارالرنى ئهنسارالر ئىچىدىكى بهش يوقسۇل ئائىلىگه 

ئۈلهشتۈرۈپ بهردى ۋە «ئهمدى راههتلىدىم!...» دەپ يىنىك هالدا ئۇيقۇغا كهتتى.
ئۇبهيدۇلاله بىن ئابباس مۇنداق دەيدۇ:

«بىر كۈنى ئهبۇزەر رازىيهلالهۇ ئهنهۇ ماڭا: ‹ئى قېرىندىشىمنىڭ ئوغلى !ساڭا بىر 
ئىشنى سۆزلهپ بىرەي.›دېدى ۋە مۇنۇالرنى دەپ بهردى: ‹بىر قېتىم مهن رەسۇلۇلاله 

سهللهلالهۈ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىدا ئىدىم. ئۇ مېنىڭ قولۇمنى تۇتۇپ:
- ئهي ئهبۇزەر! ئوهود تېغى مهن ئۈچۈن ئالتۇن ۋە كۈمۈش بولسا، ههممىسىنى 
ئالاله يولىدا خهجلهيتتىم، ئۆلىدىغان كۈنۈم ئۇنىڭدىن بىر قىراتنىڭمۇ يېنىمدا 

قېلىشىنى خالىمايتتىم. - دېدى. مهن:
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- ئهي رەسۇاللاله! يېنىڭدا بىر قىرات ١٠قويمامتىڭ ياكى بىر قانتار١١مۇ؟ - دەپ 
سورىدىم. ئۇ:

- ئهي ئهبۇزەر! مهن ئاز بولسۇن دەيمهن، سهن كۆپ بولسۇن دەيسهن. مهن 
ئاخىرەتنى ئارزۇ قىلىمهن، سهن بولساڭ بۇ دۇنيانى! يېنىمدا بىر قىراتنىمۇ قويمايتتىم. 

بىر قىرات، بىر قىرات! - دەپ ئۈچ قېتىم تهكرارلىدى.» (ههيسهمى، ١٠-جىلد، ٢٣٩) 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بۇ ئۆلچىمى پهقهت ئۆزىگىال خاس بولۇپ، 
باشقىالرنىڭ ئۇنداق قىلىشى شهرت ئهمهس. شۇنداقال ئۈممهتنىڭ پهيغهمبهر 
ئهلهيهىسساالم مۇنداق قىپتىكهن، بىزمۇ شۇنداق قىلىمىز دەپ ئۇنىڭ ههربىر 
ههرىكىتىنى تهقلىد قىلىشقا ئۇرۇنىشى توغرا ئهمهس. چۈنكى بۇنىڭغا نورمال 

ئىنسانالرنىڭ تاقىتى يهتمهيدۇ. بۇ پهقهت پهيغهمبهرلهرگىال مهخسۇستۇر...
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغىال خاس بولغان ئىشالر پهقهت يۇقۇرىدا بايان 
قىلغانلىرىمىز بىلهنال چهكلىنىپ قالمايدۇ. يهنه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مىراس 
مهسىلىسى ههققىدىكى ئهمىلىيىتى ئۈممهتكه مىسال بۇاللمايدۇ. «بىز پهيغهمبهرلهر 
ماددى مىراس قالدۇرمايمىز!» دەپ ساق چېغىدا بار-يوق ههممه نهرسىسىنى باشقىالرغا 

بېرىۋېتىشىنى مۇسۇلمانالر ئۆرنهك قىلسا بولمايدۇ. 
شۇنداقال پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قول ئىلكىدىكى پۇل-مالالرنى باشقىالرغا 
ئىهسان قىلىپ بېرىۋېتىش ئارقىلىق ئادەتته نامرات ياشاپ ئۆتكهنلىكى ههممهيلهنگه 
مهلۇمدۇر. ئهمما بۇ پهقهت پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغىال خاس بولغان ئههۋال بولۇپ، 
ئۈممهتكه نىسبهتهن پېقىرلىقنى ماختىغانلىق ياكى ئۇنىڭغا ئىلهام بهرگهنلىك ئهمهس. 
ئۇنىڭ بىر مۇبارەك تهبلىغىدە: «بهرگۈچى قول ئالغۇچى قولدىن ياخشىدۇر!» دېيىش 
ئارقىلىق هاالل يولدىن پۇل تېپىپ باي بولۇش، باشقىالرغا بېرەلهيدىغان هالهتكه 

كېلىش تهشۋىق قىلىنغان.
شۇڭا پېقىرلىق توغرىسىدىكى هۆكۈملهر تهشۋىق خاراكتېرىدىكى هۆكۈملهر 
بولماستىن، بهلكى ئىالهىي تهقدىرگه رازى بولۇش، ئالالهقا تهسلىم بولۇپ، ئۇنىڭغا 

تهۋەككۈل قىلىشقا ئۈندەش ماهىيىتىدىكى هۆكۈملهردۇر.
٣. زۈهد (قهلبىنى دۇنيا مۇههببىتىدىن يىراقالشتۇرۇش) ۋە تهقۋا (شۈبهىلىك 
نهرسه ۋە ئىشالردىن ئۇزاق تۇرۇش) ئۆلچىمى بويىچه ياشاش ئىنساننى ئالالهقا 
يېقىنالشتۇرىدىغان پهزىلهتتۇر ۋە پهيغهمبهرلهرنىڭ ئهخالقىدۇر. جهمىيهتتىكى 
بارلىق شهخىسلهرنى مۇشۇ ئۆلچهم بويىچه ياشايسهن دېيىشكه بولمايدۇ. چۈنكى 

١٠.قىرات: بهش تال ئارپا دېنىنىڭ ئېغىرلىقى، تهخمىنهن بىر گرام ئهتراپىدا. 
١١. قانتار: ئهگهر بىر قىراتنى بىر گرام دەپ پهرەز قىلساق، بىر قانتار تهخمىنهن بىر 

كىلوگرامغا تهڭ. 
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بۇ كىشىلهرنىڭ ئىرادىسى، قابىلىيىتى ۋە ئىمانىغا باغلىق بىر ئىشتۇر. شۇڭا دۇنيا 
نېئمهتلىرىگه نىسبهتهن مۇئامىلىنى ئىپادە قىلغان زۈهد ۋە تهقۋا سهۋەبى بىلهن 
ئىجتىمائى تۇرمۇش سهۋىيىسى تۆۋەنلهپ كېتىدۇ، تهرەققىياتى ئاستىلىشىپ كېتىدۇ 
ۋە مۇسۇلمانالر دۈشمهنلهرنىڭ ئارقىسىدا قالىدۇ ياكى ئۇالر ئالدىدا مهغلۇپ بولىدۇ 
دەپ ئويالپ قالماسلىق كېرەك. جهمىيهتنىڭ بارلىق ئهزالىرى ئىجرا قىلىشقا تېگىشلىك 
بولغان شهرىئهت هۆكۈملىرىنىڭ ماهىيىتىدىكى ههرىكهتلهندۈرگۈچ كۈچ، ئىلغارلىق 
ۋە تهرەققىيات ئامىللىرى قاالقلىققا يول قويمايدۇ. شۇنداقال تهرەققىياتنى كۈن بىلهن 
ئۆلچهپ، «ئىككى كۈنى بىر بىرىدىن پهرقسىز بولغان ئادەم زىيان تارتىدۇ» دېگهن 
شهرىئهت هۆكۈملىرى قائىدىسى بىلهن دۇنيا نېئمهتلىرىگه قىزىقماسلىق ئاساسىدىكى 
زۈهد ۋە تهقۋا ئۆلچهملىرى ئارىسىدا زىتلىق يوق. چۈنكى دۇنيا نېئمهتلىرىگه 
نىسبهتهن ئىلتىپاتسىزلىق ئهمهلىيهتته سىرتقى كۆرۈنۈش ۋە ههرىكهتته بولماستىن، 

بهلكى قهلبته ۋە زېهىندە بولىدۇ.
مهۋالنا جااللىددىن رۇمى مۇنداق دېگهن:

«دۇنيا ئالالهتىن غاپىل بولۇشتىن ئىبارەتتۇر! دۇنيا پۇل-مال، ئايال، كىيىم-
كېچهك ئهمهستۇر بۇنى بىل!...»

بۇنىڭدىن قارىغاندا، قهلبته بىر يېرى بولماسلىق، قولالنغاندا ئىسراپ قىلماسلىق 
شهرتى بىلهن كۆپ مال-مۈلۈكنىڭ ئىگىسى بولۇش زۈهد ۋە تهقۋا ئۆلچىمىگه زىت 
بولمىغىنىدەك، مۇههببىتى كۆڭۈلنى ئىشغال قىلغان ۋە بۇتلىشىپ قېلىش ئىهتىمالى 
بولغان ئاز مال-مۈلۈكنىڭ ئىگىسى بولۇشنىڭمۇ زۈهد ۋە تهقۋا ئۆلچىمىگه ئۇيغۇن 
ئهمهسلىكىنى تهپهككۈر قىلغان ۋاقتىمىزدا بۇ ههقىقهتنى تېخىمۇ ئېنىق هالدا 
چۈشىنهلهيمىز. پهيغهمبهرلهردىن سۇاليمان ئهلهيهىسساالم ۋە ساهابىلهردىن ههزرىتى 
ئهبۇبهكرى، ههزرىتى ئوسمان، ههزرىتى تهلها ۋە ههزرىتى ئابدۇراهمان بىن ئاۋف 
رازىيهلالهۇ ئهنهۇ قاتارلىقالر زۈهد ۋە تهقۋا ئۆلچىمىگه ئهڭ ياخشى مىسال بوالاليدۇ. 

يهنه بىر تهرەپتىن زۈهد ۋە تهقۋا ئۆلچهملىرى نامراتلىقتىن كېلىپ چىققان بولىشى 
مۇمكىن. نامراتلىق تۈپهيلى ئىسيان قىلماي، ئالالهنىڭ تهقدىرىگه چىن دىلدىن 
رازى بولۇش بۇنىڭ ئهسلى ماهىيىتىدۇر. ئهمما مال-مۈلكى بار تۇرۇغلۇق، ئۆزىنى 
نامرات كۆرسىتىش قىلمىشى بولسا، تهقۋا ئوقۇمىنى چۈشهنمىگهنلىكتىن كېلىپ 
چىقىدۇ. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بهزى چاغالردا ئاچلىققا چىدىيالماي قورسىقىغا 
تاش تېڭىۋېلىشى قاتارلىق ئىشالر تهقۋا جۈملىسىدىندۇر. ئىالهىي نېئمهتلهرنى تىل 
بىلهن ئىقرار قىلىپ، دىلدا شۈكۈر قىلىش بىلهن بىر ۋاقىتتا كۆپلهپ خهير-ساخاۋەت 
قىلىش زۈهد ۋە تهقۋا ئۆلچىمىگه ئهڭ مۇۋاپىقتۇر. ئهمما مال-مۈلكىنى يوشۇرۇپ، 
بىچارە قىياپهتكه كىرىۋېلىش ساختىپهزلىك قىلمىشى بولۇپ، كىشىنىڭ ئۆزىنى ۋە 

باشقىالرنى موشۇنداق ئالدىشى ههرگىز توغرا ئهمهس!
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بۇ ئۆلچهملهر بىلهن تههلىل قىلغاندا شۇنى كۆرەلهيمىزكى، پهيغهمبهر 
ئهلهيهىسساالم ئىنسانالر ئىچىدە ئهڭ مۇتتهقى (ئالالهتىن بهك قۇرقىدىغان ۋە ئۇنىڭغا 
ناهايىتى يېقىن بولغان بىر بهندە) ئىدى. ئۇ تهقۋادار بولغانلىقى ئۈچۈن پېقىرلهرگه 

ئوخشاش ياشايتتى. ئائىشه رازىيهلالهۇ ئهنها مۇنداق دېگهن:
«پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۆمرىدە ئىككى كۈن كهينى كهينىدىن ئارپا نېنى 
يهپ قورسىقى تويمىغان هالدا ئاخىرەتكه كهتتى...» (بۇخارى، «ئهيمان» ،٢٢ ؛ ئىبنى 

ماجه، «ئهتئىمه»، ٤٨)

ئهنهس رازىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ:
«پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بهزىدە ئارپا نان بىلهن قېتىپ كهتكهن ۋە بوزۇلغىلى 
(دۈمبه) ياكى ئىچ يېغى يېيىشكه تهكلىپ قىلىناتتى. بۇ  ئاز قالغان قۇيرۇق يېغى 
ئالىجاناپ ئىنسان تهكلىپ قىلىنغان يهرلهرگه باراتتى. ساۋۇت-دوبۇلغىسىنى بىر 
يههۇدىگه گۆرۆگه قويغان ئىدى. قول ئىلكىدىكى نهرسىلهرنى سېخىلىق بىلهن 
باشقىالرغا بىرىپ تۈگهتكهچكه، ۋاپات بولغىچه بولغان ئارىلىقتا ساۋۇت-دوبۇلغىسىنى 

قايتۇرۇپ ئالغۇدەك مال-دۇنياغا ئىگه بواللمىغان ئىدى.»
 بۇنىڭ بىلهن بىرلىكته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم هاالل بولغان يېمهك-

ئىچمهكلهرنى زۈهد ئىسمى بىلهن نهپسكه هارام قىلىشنى مهنئى قىلغان ئىدى. ئۆزى 
هاالل نهرسىلهرنى يهيتتى ۋە ئىچهتتى. ئهمما بۇ هاالل تائام دەپال قورسىقىنى ههددىدىن 

ئارتۇق تويغۇزىۋەتمهيتتى. ههتتا بىر قېتىم يېنىدا كېكىرگهن بىر ئادەمگه:
دۇنيادا بهك تويۇپ كهتكهنلهر قىيامهت كۈنى ئۇزۇن مۇددەت ئاچ  -كېكىرمه! 

قالىدۇ! - دېگهن ئىدى. (تىرمىزى، «سىفاتۈل قىيامهت»،٣٧- بهت)
«قارنىدىنمۇ بهك خهتهرلىك تاغارنى هېچكىم توشقۇزۇپ  باشقا بىر ههدىسته: 
بواللمىغان. هالبۇكى، ئىنسانغا ئۆرە تۇرالىشى ئۈچۈن بىر قانچه چىشلهم يېتهتتى... 
ئهگهر زادى كۆپ يېمىسه بولمايدىغان بىر ئههۋال بولسا، ئۇنداقتا ئاشقازىنىنىڭ 
ئۈچته بىر قىسمىنى تائام بىلهن، ئۈچته بىر قىسمىنى سۇ بىلهن، ئۈچته بىر قىسمىنى 
هاۋا بىلهن توشقۇزسۇن!...» (تىرمىزى، «زۈهد»،٤٧ ؛ ئىبن ماجه، «ئهتئىمه»، ٥) دېيىش 

ئارقىلىق يېيىش-ئىچىشكه مۇۋاپىق بىر ئۆلچهم بهلگىلهپ بهرگهن. 
بۇالرنىڭ ههممىسى ئىنسانالردىكى ئاچكۆزلۈك تهبئىتىنى تىزگىنلهشتىكى 
پهۋقۇلئاددە ئۆنۈملۈك تهدبىرلهردۇر. بۇ سهۋەبتىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 
مهكتىۋى تۆۋىنى ئهڭ يوقسۇل ئادەمدىن باشالپ يۇقۇرىسى دۆلهت ئهركانلىرىغىچه 
ههر تهبىقىدىكى كىشىلهرنى مول مهزمۇن بىلهن مۇكهممهل بىر ئۇسلۇبتا تهربىيلىگهن 
ۋە ئۇالرنىڭ قهلبى پهيغهمبهرگه قانچىلىك ئىتائهت قىلغانسىرى شۇنچه هۇزۇر ۋە 
سائادەتكه نائىل بولغان. بۇ پهيغهمبهر مهكتىۋىدىن يېتىشىپ چىققانالر ئىچىدە 
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ئۆمرىنى بايالرغا ئوخشاش شۈكۈر ۋە قانائهت بىلهن ئۆتكۈزگهن نۇرغۇنلىغان 
پېقىرلهر، كهمبهغهللهرگه ئوخشاش كهمتهر ياشىغان ۋە داۋاملىق خهيىر-ساخاۋەت 
قىلىپ تۇرغان نۇرغۇنلىغان بايالر ۋە ئادىل ئهمهلدارالر بار ئىدى. ئىسالم تارىخىدا 
چوڭ-چوڭ خهلىپىلهرنىڭ ئۆشنىسىگه ئاشلىق تاغارلىرىنى ئارتىپ، هاممالغا 
ئوخشاش يۈدۈگهن پېتى كهمبهغهللهرنىڭ ئۆيىگه بارغانلىقى، ئۇالرغا تاماق ئېتىپ 
بهرگهنلىكى قاتارلىق ۋەقهلهر مهشهۇردۇر. ئىستانبۇلنى فهتهى قىلغان فاتىخ سۇلتان 
خاننىڭ بىر خىرىستىيان بىناكار بىلهن ئۇدۇلمۇ-ئۇدۇل   (١٤٣٢-١٤٨١) مههمهد 
ئولتۇرۇپ، داۋانى مۇهاكىمه قىلىشى ۋە نهتىجىدە ئادىللىق ئۈچۈن، بىلىپ تۇرۇپ 
ئۆز مهنپهئهتىگه زىيانلىق هۆكۈم چىقىرىشى قاتارلىق ئادالهت تهجهللىلىرى ههممىسى 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ زۈهد ۋە تهقۋا مهكتىۋى ئىنسانالرغا بهخش ئهتكهن 

بهخت-سائادەت، هۇزۇر ۋە رەهمهتنىڭ نامايهندىسىدۇر. 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم زۈهدنى مۇنداق تهرىپلىگهن:

«دۇنيادا زاهىدلىق هااللنى هارام قىلىش ياكى مال-مۈلكىنى تهرك قىلىش 
دېگهنلىك ئهمهستۇر. دۇنيادا زاهىدلىق ئۆزەڭنىڭ قول-ئىلكىڭدىكى نهرسىلهرگه 
قارىغاندا ئالالهنىڭ ئىلكىدىكى نهرسىلهرگه بهكرەك ئىشىنىش، بېشىڭغا بىرەر 
باال-قازا كېلىپ، ئۇنىڭدىن قۇتۇاللمىغان چاغدا ئالالهنىڭ ئهجىر ۋە مۇكاپات 
(تىرمىزى، «زۈهد»،  بېرىدىغانلىقىدىن ههمىشه ئۈمىدۋار بولۇش دېگهنلىكتۇر...» 

(٢٩\٢٣٤٠

 قانائهت ۋە زۈهد جهههتته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئىنسانىيهتكه مهڭگۈ ئهڭ 
گۈزەل يېتهكچىدۇر. 

زۈهد دۇنيادىكى ۋاقىتلىق مهئىشهتلهرگه نىسبهتهن دەرىجىدىن تاشقىرى 
ئامراقلىق ۋە هىرىسنى يوق قىلىش، پانىي دۇنيا لهززەتلىرىگه ئالدانماسلىق، مال-
(پىكىر-خىيالىغا) قويماسلىق، ئالاله ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىدىن  دۇنيانى قهلبىگه 
باشقىغا قىزىقماسلىق، ئىنساننىڭ ئالالهقا قۇل بولىشىغا توسقۇنلۇق قىلىدىغان 
ۋە ئاخىرەتته پايدىسى بولمايدىغان ئىش ۋە نهرسىلهرنى تهرك قىلىش مهنىسىدە 
بولۇپ، پاك بىر هايات ياشاش ئارقىلىق ههم قهلب، ههمدە بهدەننىڭ هۇزۇرغا 
ئېرىشىشىنى كاپالهتلهندۈرۈدىغان بىر خىل كهيپىياتتۇر. بۇنىڭ تهتۈرىسى بولغان 
دۇنيا نېئمهتلىرىگه ههددىدىن زىيادە ئامراقلىق بولسا، ئىنساننى روهىي ۋە جىسمانىي 
جهههتتىن تۈگهشتۈرىدىغان بىر خىل پاالكهتتۇر. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق 

دېگهن:
«دۇنيادا زۈهد قهلب ۋە بهدەننى راههتلىتىدۇ. دۇنياغا بهك ئامراقلىق بولسا غهم-

قايغۇنى كۆپهيتىدۇ...» (ئهخمهد بىن ههنبهل، «كىتابۇ-زۈهد»،٢٤) 
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باشقا بىر ههدىس شهرىفته:
«دۇنيادا زاهىد بول، ئالاله سېنى ياخشى كۆرگهي؛ خهقنىڭ مال-مۈلكىگه 
كۆز تاشلىما، ئىنسانالر سېنى ياخشى كۆرگهي!...» (ئىبنى ماجه،«زۈهد»،١-بهت) 

دېيىلگهن. 
شهرىفتىن شۇنى چۈشىنىۋېلىشقا بولىدۇكى، دۇنيانىڭ خېيىم- بۇ ههدىس 
خهتهرلىرىگه قارشى تۇرۇشتا تهۋسىيه قىلىنغان تهدبىرلهرنىڭ بېشىدا كهلگىنى 
زۈهدتۇر. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهيدىغان نهرسه تاپالمىغان چاغالردا رۇزا 

تۇتاتتى. 
يهنه باشقا بىر  «ئاق تهنلىق قارا تهنلىكتىن، بىر مىللهت  شهرىفته:  ههدىس 
ئالىي ياكى ئۈستۈن ئهمهستۇر. ئۈستۈنلۈك پهقهت تهقۋا جهههتتىدۇر.»  مىللهتتىن 
(ئهخمهد بىن ههنبهل،٥-جىلد، ١٥) دېيىش ئارقىلىق زۈهد ۋە تهقۋا داۋاملىق تهۋسىيه 

قىلىنغان. 
بولغانلىرىڭالر  تهقۋادار  ئهڭ  «ههقىقهتهن  قۇرئانى-كهرىمدە:  چۈنكى 
ئالالهنىڭ دەرگاهىدا ئهڭ هۆرمهتلىك هېسابلىنىسىلهر.» (هۇجۇرات سۈرىسى ١٣-ئايهت) 

دېيىلگهن. 
تهقۋا ــــ نهپسانىي ئارزۇالرغا بېرىلمهسلىك، روهانىي قابىلىيهتلهرنى تهرەققىي 
قىلدۇرۇش؛  جارى  ساههلىرىدە  بارلىق  هاياتنىڭ  سۈننهتنى  ۋە  قۇرئان  قىلدۇرۇش؛ 
ئادا  بىلهن  تهئدىل-ئهركان  ۋە  پىداكارلىق  غهيرەت،  مۇههببهت،  هۆكۈملهرنى  دىنىي 
مۇناسىۋەتلهرنىڭ  ۋە  ئىبادەت  تهربىيىلهپ،  دۇنياسىنى  (قهلبىي)  ئىچكى  قىلىش؛ 
شهپقهت  ئۇچرىشىشى،  قهلبته  بىلهن  رەببى  بهندىنىڭ  قىلىش؛  هىس  خۇشاللىقىنى 
بهندە  يهنه  قىلىشى؛  تهجهللىي  قهلبته  سۈپهتلهرنىڭ  گۈزەل  قاتارلىق  مهرههمهت  ۋە 
تۆۋبه قىلغاندا تىلى بىلهن دىلىنىڭ بىر بولۇشى، رەببىنىڭ ئالدىدا سهمىمى بولۇشى؛ 
گۇناه ئىشالرغا نهپرەتلىنىشى، ئهپۇچانلىقنىڭ ئهسلى تهبىئهت هالىتىگه ئايلىنىشى؛ 
ئهمهلگه  غايىسىنى  اليىقلىشىش  ئهپۇغا  ئىالهىي  ئارقىلىق  قىلىش  ئهپۇ  داۋاملىق 

ئاشۇرۇش دېگهنلىكتۇر. 
«ماڭا مال-دۇنيا توپال! ياكى  يهنه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن: 
تىجارەتچى بول! دەپ ۋەهيى قىلىنمىدى. ماڭا: رەببىڭنىڭ شانىنى يايغىن. سهجدە 

قىلغىن ۋە ئىتائهت قىلغىن! ١٢دەپ ئهمىر قىلىندى.»
باشقا بىر ههدىسته مۇنداق دېيىلگهن:

١٢. هىجر سۈرىسى ٩٨-٩٩-ئايهتلهر.  
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«ناماز ئوقۇغاندا ئهڭ ئاخىرقى نامىزىڭنى ئوقۇۋاتقاندەك دىققهت ۋە تهئدىل-
ئهركان بىلهن ئوقۇ! ئهته سېنى پۇشايمان قىلدۇرىدىغان گهپنى قىلما! ئىنسانالر 
غهپلهت ئىچىدە مايىل بولغان نهرسىلهرگه كۆز قىرىڭنى سالما!» (ئىبنى ماجه، «زۈهد»، 

(١٥

بىر قېتىم پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن: 
- ئهڭ ياخشى ئادەم قانداق كىشىدۇر؟- دەپ سورالغاندا پهيغهمبهر 

ئهلهيهىسساالم:
ياخشى  ئهڭ  كىشى  قىلغان  جىهاد  بىلهن  جېنى  ۋە  پۇل-مېلى  يولىدا  ئالاله   -
كىشىدۇر. يهنه بىرسى، يالغۇز هالدا يېراق بىر يهرگه كېتىپ ئالالهقا ئىبادەت قىلغان، 
دەپ   - ئادەمدۇر.  ياخشى  ئادەممۇ  قىلمىغان  يامانلىق  سالمىغان،  زىيان  كىشىلهرگه 

جاۋاب بهرگهن. 
ئالىمالر بۇ ههدىستىكى «يالغۇز هالدا بىر يهرگه كېتىپ ئالالهقا ئىبادەت 
قىلغان كىشى» دېگهندە، پىتنه-پاسات ۋە ئۇرۇش زامانىدا ياكى كىشىلهر بىلهن 
چىقىشالمايدىغان ئادەملهرنىڭ ئۇمۇمغا زىيان سېلىش ئېهتىمالى بولغان ئههۋالدىكى 

كىشىنى كۆرسىتىدۇ دەپ ئىزاهلىغان.

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم هاالل ۋە هارامغا ئاالهىدە دىققهت قىلغاندەك 
گۈمانلىق نهرسىلهردىنمۇ ئىنتايىن يىراق تۇراتتى. ههتتا بىر قېتىم ههزرىتى ههسهن 
كىچىك چاغدا مهسجىتته بوۋىسىنىڭ قوچىغىدا ئولتۇرۇپ، زاكات خورمىلىرىنىڭ 
تارقىتىلىۋاتقانلىغىغا قاراپ تۇرغاچ، ئالدىدىكى بىر تال خورمىنى ئېلىپ ئاغزىغا 

سالغاندا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم:
ئاغزىڭدىكى خورمىنى دەرهال تۈكۈر! بىزنىڭ سهدىقه   -تۈكۈر! 
يېمهيدىغانلىقىمىزنى بىلمهمسهن؟!- دەپ كايىغان ۋە نهۋرىسىنىڭ ئاغزىدىكى 

خورمىنى چىقارتقان ئىدى. (مۈسلىم،«زاكات»، ١٦١-بهت)
مهۋالنا جااللىددىن رۇمى هاالل لوقما توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ:

«لوقمىالر ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇرۇقىغا ئوخشايدۇ. ئۇنىڭ مىۋىسى بولسا پىكىر، 
ئىدىيه ۋە نىيهتلهردۇر.»

«سهندە ئىبادەت ۋە تائهتلهرگه نىسبهتهن ئارزۇ، ئىشتىياق ۋە ئىشتىها قوزغىغان، 
لهززەت بېغىشلىغان يېمهكلىكلهر هاالل؛ ئىبادەت ۋە تائهتته هورۇنلۇققا، قهلبته 
قاراڭغۇلۇق، قاتتىقلىق ۋە ههسهتخورلۇق كهبى كېسهللىكلهرگه سهۋەب بولغان 

يېمهكلىكلهر بولسا هارامدۇر.»
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«هاياتىڭدا هاالل يېمهكلىكلهرنى كۆپهيتكىن! شۈبهىلىك ۋە هارام يېمهكلهردىن 
يىراق تۇرغىن! مۇشۇنداق قىلساڭ، ئىبادەت ۋە تائهتنىڭ لهززىتىنى تېتىپ، هۇزۇرغا 

ئېرىشهلهيسهن.»
بىر ئهۋلىيا مۇنداق دېگهن: 

«ئونۇتماكى، ئىبادەت ۋە تائهتتىن هۇزۇر ئېلىشنىڭ ئۆزى ئهڭ چوڭ 
كارامهتتۇر.»

ئالالهۇتائاال قۇرئانى-كهرىمدە مۇنداق دېگهن:
«مۆمىنلهر ههقىقهتهن بهختكه ئېرىشتى. (شۇنداق مۆمىنلهركى) ئۇالر نامازلىرىدا 
(ئالالهنىڭ ئۇلۇغلۇقىدىن سۈر بېسىپ كهتكهنلىكتىن) ئهيمىنىپ تۇرغۇچىالردۇر.» 

(مۇئمىنۇن سۈرىسى ١-٢-ئايهتلهر)

جهمىيىتىمىزدە دىن پهقهتال ئىنسانالرنى ئاخىرەتته بهخت-سائادەتكه 
ئېرىشتۈرىدىغان ئېتىقاد سىستېمىسىدىن ئىبارەت دېگهن كۆز قاراش ئاساسىي ئېقىمنى 
ئىگهللهپ كهلمهكته. هالبۇكى، دىن پهقهت ئاخىرەتتىال بهختكه ئېرىشتۈرۈدىغان 
بىر مۇئهسسهسه بولماستىن، بهلكى بۇ دۇنيادىمۇ جهمىيهت هاياتىنى تهرتىپكه 
سېلىپ، ئىنسانالرغا راههت، هۇزۇر ۋە بىخهتهر مۇهىت بهرپا قىلىدىغان بىر ئىمان 

ئىقلىمىدۇر. 
تۆۋەندىكى بۇ هادىسه مانا مۇشۇ ههقىقهتنىڭ تىپىك بىر مىسالى:

بىر كېچه ۋاقتى ئىدى. ههزرىتى ئۆمهر رازىيهلالهۇ ئهنهۇ ئادىتى بويىچه مهدىنه 
كوچىلىرىنى ئايلىنىپ يۈرىۋاتاتتى. بىر ئۆينىڭ ئالدىدىن ئۆتۈپ كىتىۋاتقاندا ئۆي 
ئىچىدە توۋلىشىۋاتقان بىر ئاۋاز ئىختىيارسىز قولىقىغا كىرىپ قالدى. زەڭ قويۇپ 
تىڭشىۋىدى، ئويدە ئانا بىلهن قىزىنىڭ تارتىشىۋاتقانلىغىنى بىلدى ۋە توختاپ، تامغا 

قولىقىنى يېقىپ، ئۇالرنىڭ گېپىنى ئاڭالشقا باشلىدى. ئانىسى قىزىغا:
-قىزىم، ئهته ساتىدىغان سۈتكه بىر ئاز سۇ ئارالشتۇر! - دەۋاتاتتى. قىزى:

-جېنىم ئانا، خهلىپه سۈتكه سۇ قوشۇشنى مهنئى قىلغانغۇ؟ - دېدى. ئانىسى 
ئاچچىقالپ:

 -ۋاي-ۋۇي قىزىم، تهڭ كېچىدە سۈتكه سۇ ئارىالشتۇرغىنىمىزنى خهلىپه قانداق 
بىلهتتى؟! ئۇ ئۇخالپ ياتقاندۇ ههقىچان. - دېدى. قهلبىدە ئالالهتىن قورقىدىغان بۇ 

قىز ئانىسىنىڭ هىيلىسىنى قوبۇل قىاللمىدى:
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 -جېنىم ئانا! ماقۇل، خهلىپه كۆرمهيدۇ دەيلى. ئهمما ئالالهمۇ كۆرمهي قاالرمۇ؟ 
بۇ هىيلىنى خهقتىن يوشۇرۇش ئاسان، بىراق ههممه نهرسىنى كۆرۈپ، بىلىپ تۇرغان 

ئالالهتىن يوشۇرۇش مۇمكىنمۇ؟ -دېدى. 
ئالالهتىن قورقىدىغان ئىمانلىق قىزنىڭ ئانىسىغا بهرگهن جاۋابى ههزرىتى 
(ههزرىتى  ئۆمهر رازىيهلالهۇ ئهنهۇنى چوڭقۇر تهسىرلهندۈردى. ئهمىرۇلمۆئمىنىن 
ئۆمهر) ئۇنى ئادەتتىكى بىر سۈتچى تۇل خوتۇننىڭ قىزىال ئهمهس، بهلكى تهقۋادار ۋە 
ئېسىل بىر قىز دەپ بىلىپ ئوغلىغا ئېلىپ بهردى. بۇ قىز ههزرىتى ئۆمهرگه كېلىن 
بولدى. بۇ پاكىزە نهسىلدىن ئىسالم تارىخىدا ئادالهتپهرۋەرلىگى بىلهن مهشهۇر بولغان 

بهشىنچى خهلىپه ئۆمهر بىن ئابدۇلئهزىز دۇنياغا كهلدى.
بۇ هادىسه شۇنى كۆرسىتىدۇكى، داۋاملىق هااللغا رىئايه قىلىپ ياشاش 
(ئهڭ  ئىنساننىڭ ئىككى دۇنيالىق بهخت-سائادىتى ئۈچۈن «ئههسهنى تهقۋىم» 
گۈزەل ههرىكهت) بولۇش بىلهن بىرلىكته، بۇنىڭ ئهكسىچه ههرىكهت ئېلىپ بېرىش، 
يهنى هاالل قىلىنغان سان-ساناقسىز نېئمهتلهرگه قانائهت قىلماي، هارامغا ياكى 
شۈبهىلىك نهرسىلهرگه قول ئۈزىتىش بهندىلهرگه ياراشمايدىغان بىر قېلىق بولۇپ 
هېسابلىنىدۇ. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم هارام ئىكهنلىكى ئېنىق ئهمهس، ئهمما هارام 
«سهندە گۇمان  بولۇش ئېهتىمالى بولغان نهرسىلهرنى تهرك قىلىش توغرىسىدا: 
قوزغىغان نهرسىنى ئالما! گۇمان قوزغىمىغان نهرسىنى ئال!» دېگهن. بۇنىڭ بىلهن 
بىرلىكته شۈبهىلىك نهرسىلهردىن ئۇزاق تۇرۇشنى توغرا چۈشهنمهي ياكى ههددىدىن 
ئاشۇرىۋېتىپ، هاالل نېئمهتلهردىن يىراقلىشىپ كېتىش ياكى هاالل نېئمهتلهر 
توغرىسىدا ۋەسۋەسىگه چۈشۈپ، بىكاردىن بىكار تهرەددۈت پهيدا قىلىشمۇ ئهلۋەتته 

توغرا ئهمهس. 
ئىسالم دىنى بۇ جهههتته ئىنسانالرنى نورمال ۋە مۇۋاپىق بولۇشقا بۇيرۇيدۇ. 
چۈنكى ئىسالمنىڭ مهقسىدى ئىنسانالرنى قىيىن ئههۋالدا قويۇش ئهمهس، بهلكى 
هۇزۇر ئىچىدە راههت ۋە ساغالم ياشاش ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلىشتۇر. بۇ قهلب 
سارىيىنى رېمۇنت قىلىش ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشىدۇ. چۈنكى بارلىق گۈزەل ۋە 
جهلىپكار نهرسىلهر قهلب سارىيىنىڭ مهركىزىگه يهرلهشكهن. بۇنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قهلبىي خۇسۇسىيهتلىرىنى، چوڭقۇر هىسسىياتىنى ۋە 

نازۇك تۇيغۇلىرىنى هىس قىلىش ۋە ياشاش ئارقىلىق مۇمكىن بولىدۇ. 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم گهرچه هېچقانداق گۇناهى بولمىسىمۇ، كېچىلىرى 
پۇتلىرى ئىششىپ كهتكۈچه ناماز ئوقۇيتتى، هېرىپ كهتكۈچه قۇرئان تىالۋەت قىالتتى. 
ئالالهنى ئىنتايىن ياخشى كۆرگۈچى، ئهڭ كۆپ زىكىر قىلغۇچى ۋە ئۇنىڭدىن ئهڭ 

قاتتىق قورققۇچى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئىدى. 
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ناماز بهندىنى رەببىگه باغاليدىغان بىر قهلب رىشتىسى ۋە بهندىنىڭ رەببىنىڭ 
هۇزۇرىغا بېرىشىدۇر. ناماز ههق ئاشىقلىرى ئۈچۈن باشقىالر هىس قىاللمايدىغان 
بىر خىل هاياجاندۇر. ئۇالر نامازغا تويمىغانلىقى ئۈچۈن نهپله ئىبادەتلهرنى كۆپلهپ 

قىلىپ، ۋىسالغا يېتىشكه تىرىشىدۇ. 
نامازدا تهسلىمىيهت باردۇر. شۇڭا نهپىسكه ئېغىر-بېسىقلىق، تهمكىنلىك 
كېلىدۇ. پهقهت مۇشۇنىڭ ئۆزىمۇ ئىسالمنىڭ ههق ۋە نامازنىڭ مۇتلهق بىر ئىبادەت 

ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن يېتهرلىكتۇر. ئايهتته مۇنداق دېيىلگهن:
ناماز  تىلهڭالر.  ياردەم  (ئالالهتىن)  ئارقىلىق  ئوقۇش  ناماز  قىلىش،  «سهۋر 
بويسۇنغۇچىالر)دىن  ئالالهقا  بىلهن  كهمتهرلىك  (يهنى  قورققۇچىالر  ئالالهتىن 

باشقىالرغا ههقىقهتهن مۇشهققهتلىك ئىشتۇر.» (بهقهرە سۈرىسى ٤٥-ئايهت)
نهپسىنىڭ هاۋايى-ههۋەسلىرىگه مههكۇم بولغۇچىالر نامازغا يېقىن كېلهلمهيدۇ. 
نهپسىنىڭ تۇزاقلىرىدىن قوتۇلۇپ چىقالمىغانالر نامازنى شهكىل جهههتته ئوقۇيدۇ. 
ههقىقىي ناماز بهك ئاز كىشىگه نېسىپ بولىدۇ. بۇ ههقته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

مۇنداق دېگهن:
«ئىككى كىشى بىرال ۋاقىتتا بىر يهردە تۇرۇپ ناماز ئوقىدى، ئهمما ئىككىسىنىڭ 

ئارىسىدا ئاسمان-زېمىن پهرق بار ئىدى.»
ئائىشه رازىيهلالهۇ ئهنها مۇنداق دەيدۇ:

«پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم نامازغا تۇرغان ۋاقىتتا يۈرىگىدىن پات-پات 
قازان قاينىغاندەك بىر ئاۋاز چىقاتتى. ئهزان ئوقىغان چاغدا ئالالهنىڭ هۇزۇرىغا 
(ئهبۇداۋۇد،  بارىدىغانلىقى ئۈچۈن ئهتراپىدىكىلهرنى تونۇماس هالغا كېلهتتى...» 

«ساالت» (ناماز)، ١٥٧-بهت؛ نهسائى، «سههۋ»،١٨-بهت)

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كۆپىنچه هالالردا قورسىقى ئاچ هالدا روزا تۇتاتتى. 
تۇتاتتى. ساهابىلهرمۇ مۇشۇنداق قىلماقچى  (ئىپتارسىز روزا)  بهزىدە ساۋمى ۋىسال 

بولغاندا:
   - سىلهر بۇنىڭغا چىدىيالمايسىلهر. - دېگهن ئىدى. 

ئىبنى ئابباس رازىيهلالهۇ ئهنهۇنىڭ رىۋايىتىگه ئاساسالنغاندا، پهيغهمبهر 
ئهلهيهىسساالم ئارقا-ئارقىدىن بىر قانچه كۈن ئاچ قالغان ئىدى. ئائىلىسىدىكىلهرگىمۇ 
كۆپ هالالردا كهچته يېگۈدەك بىر نهرسه يوق ئىدى. يهيدىغان نېنى ئارپا نېنى ئىدى. 

(ئىبنى سائاد،«تاباقاتۈل كۇبرا»،١-جىلد، ٤٠٠- بهت)
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ئهنهس بىن مالىك رازىيهلالهۇ ئهنهۇنىڭ ئېيتىشىغا قارىغاندا، بىر كۈنى 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قىزى پاتىمه ئۆزى ياققان ناندىن بىرنى دادىسىغا 

ئېلىپ كهلگهندە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم:
 - نېمه ئهكهلدىڭ؟ - دەپ سورىغان. پاتىمه:

 - نان ياققان ئىدىم. سىزگه بهرمهي تۇرۇپ گېلىمدىن ئۆتمىدى. - دېگهندە 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم:

ئۈچ كۈندىن بېرى داداڭنىڭ ئاغزىغا كىرىدىغان تۇنجى لوقما مۇشۇ نان   - 
بولدى. - دېگهن. 

ئهبۇ هۈرەيرەنىڭ رىۋايىتىگه ئاساسالنغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئاچلىق 
(ئىبنى سائاد،  ئازابىنى يهڭگىللىتىش ئۈچۈن بهزىدە بېلىگه تاش باغلىۋاالتتى. 

«تاباقاتۈل كۈبرا»،١-جىلد،٤٠٠- بهت)

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم پاك بىر زۈهد هاياتى ياشايتتى، خهير-ساخاۋەتنى كۆپ 
قىالتتى. ههزرىتى ئائىشه مۇنداق دەيدۇ: 

«ئالاله رەسۇلىنىڭ ئاشقازىنىغا بىر كۈندە ئىككى خىل يېمهك بىرلىكته 
كىرمهيتتى. گۆش يېگهندە باشقا بىر نهرسه يېمىگهندەك، خورما بىلهن نان يېگهن 
چاغالردىمۇ ئۇنىڭ ئۈستىدىن باشقا بىر نهرسه يېمهيتتى.»  (ئىبنى سائاد، «تاباقاتۈل 

كۈبرا»،١-جىلد، ٤٠٥-بهت)

ئهبۇ نادىر مۇنداق دەيدۇ: «مهن ههزرىتى ئائىشه ئانىمىزنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى 
ئاڭلىدىم: بىر كۈنى ئالاله رەسۇلى بىلهن بىرلىكته ئولتۇراتتۇق. دادام ئهبۇبهكرى بىزگه 
بىر قوينىڭ پاچىقىنى ئهكېلىپ بهردى. كېچه قاراڭغۇلۇقىدا رەسۇلۇلاله بىلهن ئۇنى 
توغرىماقچى بولدۇق. بىرەيلهن: شام ياكى چىراغ ياندۇرساڭالر بولمامدۇ؟» دېدى. 
«چىراغ ئىچىدە ياندۇرغۇدەك يېغىمىز بولغان بولسا، بۇ چاغقىچه يهۋەتكهن  مهن: 

بوالتتۇق» دېدىم. (ئىبنى سائاد، «تاباقاتۈل كۈبرا»،١-جىلد، ٤٠٥-بهت)
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم خهير-ساخاۋەت قىلىشنى بهك ياخشى كۆرەتتى. 

ههزرىتى بىاللغا:
«ئهي بىالل! خهير-ساخاۋەت قىل! ساخاۋەت قىلغاندا ئهرشنىڭ ئىگىسى 
مېنىڭ مېلىمنى ئازايتىپ قويامدىكىن دەپ قىلچىلىك ئهندىشه قىلما!...» (ئهل-لۇما، 

١٣٤-بهت؛ ئهبۇ داۋۇد،«ئىمارە»،٣٥-بهت) دېگهن ئىدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم پۇل-مال يىغىشقا قىلچه قىزىقمايتتى. چۈنكى «قۇل 
پهيغهمبهر» بولۇشنى تاللىغان ئىدى. بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ: «ماڭا قۇل پهيغهمبهر 
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بولۇش ياكى پهرىشته پهيغهمبهر بولۇشتىن ئىبارەت ئىككى خىلدىن بىرىنى تالالش 
ئىختىيارلىقى بېرىلدى. جىبرىئىل كهمتهر بولىشىم توغرىلىق ماڭا ئىشارەت قىلدى. 
‹بىر كۈن توق، بىر كۈن ئاچ قاالي.›  مهن قۇل پهيغهمبهر بولۇشنى تاللىدىم ۋە: 

دېدىم.»  (ههيسهمى، «مهجمائۇز-زەۋائىد»،٩-جىلد، ١٩٢-بهت)
بىر كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم قىزى پاتىمه رازىيهلالهۇ ئهنها ئۆيىنى 

زىننهتلىگهن چاغدا ئۇنىڭ ئۆيىگه كىرمىگهن ئىدى ۋە:
 - بۇنداق ياسىداق ئۆيگه كىرىش بىزگه ياراشمايدۇ. - دېگهن ئىدى.  («ئهسرى 

سائادەت»،٢-جىلد، ٩٠-بهت)

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ خىل قۇللىقى بىلهن پهقهتال ماختانمايتتى. 
ئالالهنىڭ ئۆزىگه بهرگهن نېئمهتلىرىنى سانايتتى، «ماختىنىشقا بولمايدۇ!» دەپ 

ئىنتايىن كهمتهر هالدا ياشايتتى.
هاياتىنى  زۈهد  ياشىغان  ئائىلىسىدىكىلهر  ئۇنىڭ  ۋە  ئهلهيهىسساالم  پهيغهمبهر 

كۆرسىتىدىغان تۆۋەندىكى ۋەقهگه قارايلى: 
ئهلى رازىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ: 

«بىر كۈنى كهچلىك تاماق يېمهيال يېتىپ قالغان ئىدۇق. ئهتىسى ئهتىگهن تاڭ 
ئېتىش بىلهنال سىرتقا چىقتىم. بىر ئازدىن كېيىن پاتىمه رازىيهلالهۇ ئهنهانىڭ يېنىغا 

قايتىپ كهلگهن چېغىمدا ئۇنىڭ غهمكىن هالدا تۇرغانلىقىنى كۆردۈم. 
- نېمه ئىش بولدى؟ - دەپ سورىدىم. ئۇ: 

قىلمىدۇق.  ناشتا  ئهتىگهن  بۈگۈن  يېمىدۇق.  نهرسه  بىر  كهچ  تۈنۈگۈن   -
كهچكىچه يېگۈدەك بىرەر نهرسىمۇ يوق. – دېدى. 

سىرتقا چىقىپ بىر ئىش تاپتىم. ئىشلهپ بىر ئاز يېمهكلىك ۋە گۆش ئااللىغۇدەك 
قازان  ئهتتى.  ئاش  ۋە  ياقتى  نان  ئۇ  كهلدىم.  ئېلىپ  پاتىمىگه  بۇالرنى  تاپتىم.  پۇل 

قايناشقا باشلىغاندا:
- دادامنى ئاشقا چاقىرغان بولساق، - دېدى. 

مهسجىدته  ئۇ  باردىم.  يېنىغا  سهللهمنىڭ  ۋە  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله 
تىلهيمهن.»  پاناه  سېغىنىپ  ئالالهقا  بولۇشتىن  دوست  بىلهن  ۋە: «ئاچلىق  ياتاتتى 

دەۋاتاتتى. 
- ئاتا-ئانام ساڭا پىدا بولسۇن، ئهي رەسۇلۇلاله! بىز ئاش ئهتكهن ئىدۇق. ساڭا 

گېلىمىز سىقىلدى. بىزنىڭ ئۆيگه بارايلى. – دېدىم. 
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كهلگىنىمىزدە  ئۆيگه  ماڭدى.  يۆلىنىپ  ماڭا  ئارىلىقتا  بولغان  كهلگۈچه  ئۆيگه 
قازان تېخىچه قايناۋاتاتتى. پاتىمىگه: 

ئۇستى.  ئاش  قاچىغا  بىر  پاتىمه  دېدى.   – بهر!  ئاش  قاچا  بىر  ئائىشىگه   -
پهيغهمبىرىمىز: 

- ههفىسىگىمۇ بىر قاچا ئاش بهر! – دېدى. پاتىمه ههفىسه ئۈچۈنمۇ بىر قاچا 
ئاش  ئاياللىرىغا  بارلىق  ئهلهيهىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  قىلىپ  شۇنداق  ئۇستى.  ئاش 

ئهۋەتىلدى. ئاندىن پهيغهمبىرىمىز: 
بىزنىڭ  پاتىمه  دېدى.   – ئۇسقىن.  ئاش  ئۈچۈنمۇ  يولدىشىڭ  ۋە  داداڭ   -

قاچىلىرىمىزغا ئاش ئۇستى. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم:
رازىيهلالهۇ  پاتىمه  دېدى.   – يېگىن.  ۋە  ئۇسقىن  ئاش  قاچا  بىر  ئۆزەڭگىمۇ   -
ئېشىمىز  ياپتى.  تۇۋىقىنى  قازاننىڭ  بولۇپ  ئۇسسۇپ  ئاش  قاچىسىغا  ئۆزىنىڭ  ئهنها 
بارغانسىرى بهرىكهتلىك بولۇپ كۆپىيىۋاتاتتى. ئۇنىڭدىن ئالاله خالىغان ۋاقىتقىچه 

ئۇزۇن ۋاقىت يېدۇق. (ئىبنى سائاد، ١-جىلد. ١٨٦-١٨٧) 
ئائىشه رازىيهلالهۇ ئهنها مۇنداق دەيدۇ: 

يېمهكلىكنى  ئاشقان  ناشتىدىن  سهللهم  ۋە  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  «رەسۇلۇلاله 
ئاخشام ئۈچۈن، ئاخشام ئاشقان يېمهكلىكنى ئهتىسى ئهتىگهن ئۈچۈن ساقلىمايتتى. 
بار  كىيىمى  قۇر  بىر  پهقهت  ئىدى.  يوق  كىيىمى  قۇر  ئىككى  كىيىمدىن  ئوخشاش 
ئىدى. ئۆيدە هېچ بىكار تۇرمايتتى. بىر يوقسۇلنىڭ ئايىغىنى يامايتتى ياكى بىر تۇل 

خۇتۇننىڭ كىيىمىنى تىكهتتى.  (ئىبنۇل جهۋزى: «سىفاتۇس-سافۋە»، ١-جىلد، ٢٠٠) 

رەهمهت پهيغهمبىرىنىڭ كهمتهرلىكى 
تهكهببۇرلۇقنىڭ مهنبهسى ماختانماق ۋە تهقدىرلهنمهكتۇر. بۇ هال  ئىنسانالرنىڭ 
هالىنى يۇغىناتقان پهرقلهردىن بېرىدۇر. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم گهرچه ئىنسانالر 
ئىچىدىكى ئهڭ شهرەپلىك ئىنسان بولۇپ، ئالالهنىڭ ماختىشىغا ئېرىشكهن بولسىمۇ، 
ئهمما ساهابىلىرىگه: «مېنى ئالالهنىڭ قۇلى ۋە رەسۇلى» دەڭالر دەپ ئۆگهتكهن 

ئىدى. (بۇخارى، مۇسلىم رىۋايىتى)
ئۇ ئۈممىتىنىڭ ئۆتمۈشتىكى قهۋملهردەك ئېزىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش 
ئۈچۈن كهلىمهئى شاهادەت جۈملىسىگه «ئابدۇهۇ» (ئالالهنىڭ بهندىسى) دېگهن 

سۆزنى قوشۇشتا چىڭ تۇردى. ئۇ:



74

رەهمهت پهيغهمبىرىدىن رەهمهت شاماللىرى ۋە قۇرئان مۆجىزىلىرى 

«سىلهر مېنى تېگىشلىك دەرىجهمنىڭ ئۈستىگه چىقىرىۋەتمهڭالر، چۈنكى 
ئالالهتائاال مېنى ئهلچى قىلىشتىن ئىلگىرى قۇل قىلغان ئىدى.» دېدى. (ههيسهمى، 

٩-جىلد، ٢١)

كرىشنا بىلهن بۇددانى قىلچه ئىككىلهنمهي «خۇدا»، ئهيسا ئهلهيهىسساالمنى 
«تهڭرىنىڭ ئوغلى» دەپ ئاتىۋالغانالر؛ خىجىل بولماستىن پىرئهۋن بىلهن نهمرۇدنى 
ئىاله قىلىۋالغانالر؛ هايۋانالرغا ياكى ئوت، سۇ، هاۋا كهبى تهبىئهت جىسىملىرىغا 
چوقۇنىدىغان بىچارىلهر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدەك بىر پهۋقۇلئاددە ئادەمنى 

خوشاللىق بىلهن «ئىاله» دېيىشى مۇمكىن. 
ئهمما ئۇ ئۆزىنى مۇنداق تونۇشتۇردى:

«مهن سىلهرگه ئوخشاش بىر ئادەممهن. ماڭا پهقهت ۋەهيى نازىل بولدى. 
سىلهرنىڭ ئىبادەت قىلىشىڭالرغا پهقهت ئالالهال اليىقتۇر.» (كههف سۈرىسى 

١١٠-ئايهت)

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ههمىشه ئۆزىنىڭ باشقىالردىن ئۈستۈن ئهمهسلىگىنى 
بىلدۈرۈپ تۇراتتى. بۇ ههقته: «هېچكىم پهقهت ئهمهل ۋە ئىبادىتىگه تايىنىپال 
جهننهتكه كىرەلمهيدۇ. مهنمۇ بۇنىڭدىن مۇستهسنا ئهمهس.» دېگهندە ههيران بولۇپ: 

«ئهي رەسۇلاللاله !سهنمۇ شۇنداقمۇ؟» دەپ سورىغانالرغا:
 -ههئه، مهنمۇ شۇنداق! ئهگهر رەببىمنىڭ ئىالهىي لوتفى ماڭا ياردەم قىلمىسا، 
ئالاله مېنى مهغپىرەت قىلمىسا، مهنمۇ جهننهتكه كىرەلمهيمهن! قىلغان ئهمهلىم 
مېنى قوتقۇزالمايدۇ! ... - دەپ جاۋاپ بهرگهن. (بۇخارى، «رىقاق»، ١٨-بهت؛ مۇسلىم، 

«مۇنافىقۇن»، ٧١-٧٢-بهتلهر)

بۇ تهبلىغ ههقىقهتهن كىشىلهرگه ئىبرەت بوالاليدۇ.
 قىيىنچىلىقى بارالرنىڭ ئىشىنى قىلىش ئۈچۈن ئۇزۇن يول يۈرۈشتىن، هېرىپ-

چارچاشتىن قورقمايتتى، خۇشاللىق بىلهن ئۇالرنىڭ ئىشىنى قىلىشىپ بېرەتتى.»
ئهنهس رازىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ:

«رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم كۆپ زىكىر، ئاز چاقچاق قىالتتى. 
ئېشهككه مىنهتتى، قوپال يۇڭ كىيىم كىيهتتى، قۇلالر ئۆيلىرىگه چاقىرسا باراتتى، 
كېسهللهرنى يوقاليتتى، جىنازا نامىزىغا باراتتى. خهيبهر فهتهى قىلىنغان كۈنى ئۇنىڭ 
ئېشىكىنىڭ چۇلۋۇرىدىن تۇتۇپ مېڭىۋاتقان تۇرقىنى بىر كۆرگهن بولساڭ كاشكى! 
ئالاله ئۇنىڭغا غهلبىلهر ئاتا قىلغانسىرى ئۇنىڭ كهمتهرلىكى ۋە شۈكرى تېخىمۇ 

ئېشىۋاتاتتى.»
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ئولتۇراتتى.  ئارىسىدا  خهلقنىڭ  سهللهم  ۋە  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله 
ئىچىدە  ئولتۇرغانالر  كهلسه،  كىشى  بىرەر  تونۇمايدىغان  پهيغهمبىرىمىزنى 
(نهسائى:  بىلهلمهيتتى.  تۇرۇپ  سورىماي  ئىكهنلىكىنى  قايسىسى  پهيغهمبىرىمىزنىڭ 

«ئىمان»، ٦)
بهزى چاغالردا ههزرىتى ئائىشه ئانىمىزدىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۆيدە 

نېمه ئىش قىلىدىغانلىقى سورالغاندا ئۇ مۇنداق دەپ جاۋاپ بهرگهن ئىدى: 
ئاڭلىغان  ئهزاننى  ئىدى.  مهشغۇل  بىلهن  ئىشلىرى  ئۆي  ئۆيدە  «رەسۇلۇلاله 

هامان نامازغا چىقاتتى.» (بۇخارى: «نافاقات»، ٨)
كىيىمىنى  ئۆز  ئىدى.  ئىنسان  بىر  سهللهم  ۋە  ئهلهيهى  سهللهلالهى  «رەسۇلۇلاله 
ئۆزى تىكهتتى، يامايتتى. قويىنى ساغاتتى. ئۆزىنىڭ ئىشىنى ئۆزى قىالتتى.» (ئهخمهد، 

٦-جىلد، ٢٥٦)  

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سهمىمى ۋە خوشخۇي مۇئامىلىسى، كهمتهرلىگى 
بىلهن ئىنسانغا خاس ئالىجاناپ خىسلهتنىڭ ئهڭ گۈزەل ئۆرنىگىنى نامايهن قىلغان 
ئىدى. ئۇنىڭ بۇ خىل مۇئامىلىسى سۇنئى ياكى ئادەتتىكىچه بولماستىن، بهلكى 
ئۇلۇغ روهىنىڭ چوڭقۇر قاتالملىرىدا ساقالنغان، تهسهۋۋۇر قىلىش قىيىن بولغان 

ئاالهىدىلىگى ياكى سۈپىتى بولۇپ كۆزگه چېلىقاتتى. 
ئادىيي بىن هاتىم مۇنداق دەيدۇ:

«تېخى مۇسۇلمان بولمىغان چېغىمدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى كۆرگىلى 
باردىم. مېنى ئۆيىگه تهكلىپ قىلدى. يولدا قېرى ۋە ئاجىز بىر موماي ئۇچراپ ئۇنىڭغا 
گهپ قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم موماينىڭ گېپى تۈگىگىچه ئۇزۇن ساقالپ 
تۇردى. مهن ئۆز ئۆزەمگه: توۋا خۇدايىم! بۇ پهرىشته ئهمهس.» دېدىم. كېيىن ئۇنىڭ 
ئۆيىگه باردۇق. ئىچى غازاڭ بىلهن توشقۇزۇلغان بىر تېرە ياستوق ئېلىپ ماڭا بهردى 

ۋە:
-مهرههمهت! بۇنىڭ ئۈستىدە ئولتۇرغىن. - دېدى. مهن:

 ياق! سىز ئولتۇرۇڭ. - دېدىم. ئۇ:
- ياق! سهن ئولتۇر. - دېدى. شۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭ گېپىنى يىرماسلىق 
ئۈچۈن ياستۇق ئۈستىدە ئولتۇردۇم. ئۆزى يهردە ئولتۇردى. مهن ئۆز-ئۆزەمگه: «توۋا 
خۇدايىم! بۇ بىر پادىشانىڭ قىلىدىغان ئىشى ئهمهس.» دېدىم. كېيىن پاراڭلىشىشقا 
باشلىدۇق. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ماڭا مېنىڭ رەكۇسى مهزهىبى (سابىئىي دىنى 
ۋە خىرىستىيان دىنىنىڭ بىرلىشىشىدىن قۇرۇلغان بىر دىنى مهزههب) مۆرىتى 
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ئىكهنلىگىمنى، يىغىلغان زاكاتالرنىڭ تۆتتىن بىرىنى ئالغانلىقىمنى، بۇنىڭ مېنىڭ 
مهزهىبىمگه ئاساسهن هارام ئىكهنلىگىنى ئېيتىۋېدى، ههيران بولدۇم. شۇ چاغدىال 
ئۇنىڭ پهيغهمبهر ئىكهنلىگىنى چۈشهندىم. چۈنكى ههممه كىشىنىڭ مهجهۇلىنى 

بىلهتتى.»
بۇ خىل ۋەقهلهرنىڭ ههممىسى پهيغهمبهر سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ 

ئۇلۇغ تهبىئىتىنى ئۇچۇق-ئاشكارا ئوتتۇرىغا قويماقتا.
ئامىر بىن رەبىئا رازىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ:

«بىر كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن بىرلىكته مهسجىدگه كېتىۋاتاتتىم. 
يولدا ئۇنىڭ ئايىغىنىڭ بۇغۇچى ئۈزۈلۈپ كهتتى. مهن چىگىپ قوياي دەپ ئېڭىشكهن 

ئىدىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ماڭا بهرمىدى ۋە:
- بۇ ئۆزىنى باشقىالردىن چوڭ تۇتقانلىق بولۇپ قالىدۇ. مهن ئۆزەمنى باشقىالردىن 

چوڭ تۇتۇشنى خالىمايمهن. - دېدى.»
ئىنسانالرنى هىدايهت يولىغا مېڭىشقا چاقىرغان، ئۇالرغا چهكسىز بهخت-سائادەت 
ئوپۇقىنى كۆرسهتكهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم دۇنيادا قىلغان خىزمهتلىرىگه 

چۈشلۇق قىلچىلىك نهپ ئېلىشنى خىيالىغا كهلتۈرۈپمۇ قويمايتتى. 

رەهمهت پهيغهمبىرىنىڭ نازاكىتى، شهپقهتلىكلىگى ۋە
 باشقىالرغا كۆيۈنىشى 

نورغۇن ساهابىنىڭ رىۋايىتىگه قارىغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئىنسانالر 
ئىچىدە خولقى ئهڭ گۈزەل ۋە مۇئامىلىسى ئهڭ سىلىق-سىپايه بىر ئىنسان ئىدى. 

ههمىشه تهبهسسۇم بىلهن يۈرەتتى. يۈزىدە ئهقىل-پاراسهت ۋە نۇر پاراليتتى. 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئىنتايىن زىرىپ، كۆڭلى نازۇك ۋە ئهستايىدىل بىر 
كىشى ئىدى. بىر كۈنى يهرگه تۈكۈرگهن بىر ئادەمنى كۆردى-دە، مۇبارەك يۈزى 
قىزىرىپ تۇرۇپ قالدى. ساهابىلهر يۈگرەپ بېرىپ تۈكرۈكنى كۆمۈۋەتتى. ئاندىن 

كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يولىنى داۋامالشتۇردى. 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كىيىم-كېچهكلهرنىڭ پاكىزلىقىغا ئىنتايىن ئههمىيهت 
بېرەتتى. پاكىزە كىيىمنىڭ مۇسۇلماننىڭ ئالاله نهزىرىدىكى يۈكسهك ئىززىتىنى 
ئىشارەت قىلىدىغانلىقىنى، ئاق رەڭلىك كىيىمنىڭ ئهۋزەللىگىنى ۋە ئۆلۈكلهرنى ئاق 
رەخت بىلهن كېپهنلهش كېرەكلىگىنى، چۈنكى بۇنىڭ تېخىمۇ پاكىزە، گۈزەل ۋە ياخشى 
بولىدىغانلىقىنى سۆزلىگهن ئىدى. كىيىم-كېچهكلهرنى رەتلىك كىيىشكه بۇيرىغان 
ئىدى. كىيىم-كېچهكلهرنىڭ رەتسىز، قااليمىقان بولىشىنى ياخشى كۆرمهيدىغان 
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پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ساچ-ساقالالرنىڭ پاكىزە-رەتلىك تارالغان بولىشىنى 
تهلهپ قىلغان ئىدى. بىر قېتىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهسجىتته تۇرغاندا چاچ-
ساقاللىرى ئۆسۈپ بىر-بىرىگه كىرىشپ كهتكهن بىر ئادەم كىرىپ كهلدى. پهيغهمبهر 
ئهلهيهىسساالم قولى بىلهن ئۇنىڭغا چاچ-ساقىلىنى تۈزەشكه ئىشارەت قىلدى. ئادەم 

دېگىنىنى قىلىۋېدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم:
 -بۇ تۇرقۇڭ ههرقانداق بىر كىشىنىڭ شهيتاندەك چاچ-ساقىلىنى قااليمىقان 
- دېدى. (ئالىييۈل-قائارى،  قويىۋېتىپ، رەتسىز يۈرگىنىدىن چىرايلىق ئهمهسمۇ؟! 

«مىركات»،٨-جىلد،٢٦١-بهت)

يهنه بىر كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم چاچلىرى ئۆسۈپ پاخپاقلىشىپ كهتكهن 
بىر ئادەمنى كۆردى ۋە ههيران بولۇپ: «بۇ كىشى نېمىشقا چېچىنى يۇيۇپ تارىمايدۇ؟ 

»دەپ سورىدى.
ئۆمهر رازىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ:

«قۇپال بىر بهدەۋى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا سهۋەپسىز هالدا ئۈچ قېتىم 
توۋلىغان ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ههر قېتىم: «مهرههمهت! قېنى كېلىڭ!» 

دەپ قۇپال ئاۋازغا يېقىملىق ئاۋازدا جاۋاب بهردى.» 
يهنه بىر قېتىم، كىيىم-كېچهكلىرى كىر ۋە رەتسىز كهلگهن بىر ئادەمدىن:

 -پۇل-مېلىڭ بارمۇ؟ هال-كۈنۈڭ قانداقراق؟ - دەپ سورىدى. ئادەم ئههۋالىنىڭ 
ياخشى ئىكهنلىگىنى سۆزلىگهندىن كېيىن ئۇنىڭغا:

- ئالاله بهندىسىگه بهرگهن نېئمهتنىڭ بهندىسىدە نامايهن بولۇشىنى كۆرۈشنى 
خااليدۇ. -دېدى. (ئهخمهد بىن ههنبهل،٤-جىلد،١٨٢-بهت)

بۇ ۋەقهلهرنىڭ ههممىسى ئىسالمدا قهلب پاكىزلىقى بىلهن تاشقى گۈزەللىكنىڭ 
ئۆزئارا بىر-بىرىنى تولۇقالپ، ماسلىشىپ كهلگهنلىكىنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ. 

لېكىن ئالاله بىزگه بهرگهن نېمهتلهرنى ئۆزىمىز ئۈچۈن ئىشلهتكهندە مۇۋاپىق 
ئىسراپمۇ  بىرلىكته  بىلهن  قىلماسلىق  پىخسىقلىق  يهنى  كېرەك.  ئىشلىتىشىمىز 

قىلماسلىق كېرەك. چۈنكى ئايهتته: 
(ئىسرا  قېرىنداشلىرىدۇر.»  شهيتانالرنىڭ  ههقىقهتهن  قىلغۇچىالر  «ئىسراپ 

سۈرىسى ٢٧-ئايهت) دېيىلگهن.   

مۇسۇلمان كىشى يېڭى كىيىم كىيگهندە مهغرۇرلۇق ۋە كۆز-كۆز قىلىشتىن 
ساقلىنىش ئۈچۈن نېئمهتنىڭ ئالالهتىن كهلگهنلىكىنىڭ ئىدراكى ئىچىدە پهيغهمبهر 
ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۇشبۇ دۇئاسى كهبى دۇئا قىلىشى كېرەك. رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ 

ئهلهيهى ۋەسهللهم يېڭى كىيىم كىيگهن چاغدا:
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هُ  نِِعَ لَ ا صُ ِ مَ ريْ ِهِ وَ خَ ريْ نْ خَ لُكَ مِ نِيهِ اَسأَ تَ وْ سَ دُ اَنْتَ كَ مْ َ مَّ لَكَ احلْ هُ اَللَ
هُ نِعَ لَ ا صُ ِّ مَ هِ وَ رشَ ِّ نْ رشَ وذُ بِكَ مِ وَ اَعُ

«هېچقانداق كۈچ-قۇۋۋىتىم بولمىسىمۇ بۇنى ماڭا كىيدۈرگهن ئالالهقا ههمدۇ-
سانا ئېيتىمهن. ئالالهىم! سهندىن بۇ كىيىمنىڭ ۋە ئۇ قوللىنىلغان ياخشى ئىشنىڭ 
بهرىكىتىنى تىلهيمهن. بۇ كىيىمنىڭ ۋە ئۇ قوللىنىلغان ناچار ئىشنىڭ شهررىدىن 
ساڭا سېغىنىپ پاناه تىلهيمهن...(ئهبۇداۋۇد، «لىباس»، ١؛ تىرمىزى، «لىباس»، ٢٩) دەپ 
دۇئا قىلىش ئارقىلىق ههممه نهرسىنىڭ ئالاله رازىلىقى ئۈچۈن ئىشلىتىلىشىنى ئارزۇ 

قىلغان ئىدى.
كىشىلهر ئالدىدا كۆرەڭلهش، مهغرۇرلىنىش ۋە كۆز-كۆز قىلىش مهقسىتىدە كىيىم 
كىيگهنلهرنىڭ قىيامهت كۈنى شهرمهندە بولۇپ، رەزىللىك كىيىمى كىيىدىغانلىقىنى 

ئېيتىپ، ئۈممىتىنى جهههننهم ئوتىغا قارشى ئاگاهالندۇرغان ئىدى. 
يهنه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۆرپ-ئادەتلهردىكى قوپال ۋە سهت گهپلهرنى 

قىلىشنى توسقان ۋە:
«قىيامهت كۈنى مۆمىن بهندىنىڭ تارازىسىدا گۈزەل ئهخالقتىنمۇ بهكرەك 
ئېغىر كېلىدىغان هېچقانداق نهرسه يوق. ئالالهۇتائاال ناچار قېلىقالر ۋە سهت گهپ 

قىلغانالرغا نهپرەت قىلىدۇ.» دېگهن ئىدى.  (تىرمىزى، «بىرر»، ٦١)
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىاللى ههبهشىگه «قارا ئايالنىڭ ئوغلى» دېگهن 

ئهبۇزەر غىفارىغا:
- ئهي ئهبۇزەر! ئهسلىدە سهن جاهىلىيهت دەۋرىدىكى ئادەتلهرنى ساقالپ 
قالغان بىر ئادەم ئىكهنسهن. - دېدى.  (بۇخارى، «ئىمان»، ٢٢) پهيغهمبىرىمىزنىڭ بۇ 

تهنقىدىنى ئاڭلىغان ئهبۇزەر رازىيهلالهۇ ئهنهۇ بېشىنى يهرگه قويۇپ:
 -ئهي بىالل! سهن بېشىمنىڭ ئۈستىگه دەسسهپ ماڭمىغۇچه بېشىمنى يهردىن 

ئالمايمهن!...- دەپ يالۋۇرۇپ، ئهدەبسىز گېپى ئۈچۈن كهچۈرۈم سورىدى.
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم نازاكهتلىك بولغانلىقى ئۈچۈن مىهمانلىرىغا شهخسهن 

ئۆزى تاماق توشۇپ خىزمهت قىالتتى. 
 ههتتا بالىلىق چاغلىرىدىمۇ بىر كىمنىڭ كۆڭلىنى ئاغرىتىدىغان چاخچاق ياكى 
گهپ-سۆز قىلىپ باقمىغان ئىدى. پېقىرالرغا، ئىگه-چاقىسىز يېتىم-يوقسۇلالرغا ۋە 
تۇل ئايالالرغا شهپقهت ۋە ياردەم قولىنى ئۇزىتىپ تونۇلغان ئىدى. (بۇخارى: «نافاقات»، 

١؛ مۈسلىم: «زۈهد» ٤١-٤٢))

ئهنهس رازىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ:
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«پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئون يىل خىزمهت قىلدىم. قىلغان ئىشلىرىمدىن 
قۇسۇر تېپىپ بىرەر قېتىم بولسىمۇ «بۇ ئىشنى نېمىشقا بۇنداق قىلغانسهن؟!» دېگهن 

سۆزنى دەپ باقمىدى. (ئهبۇداۋۇد، «ئهدەب»،١ )

پهيغهمبىرىمىز سهللهلالهۈ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مىهرى-شهپقىتى بارلىق 
مهخلۇقاتالرغا قارىتىلغان ئىدى. كىچىك بالىالرنى كۆرگهندە يۈزىدە كۆلكه ۋە سۆيگۈ 
ئىپادىسى جىلۋە قىالتتى. ساهابىلهرنىڭ بالىلىرىنى قۇچىقىغا ئېلىپ ئولتۇرغۇزۇپ، 
مىهرىبانلىق بىلهن سۆيهتتى. بالىالر بىلهن ئۇچراشقاندا ساالم قىالتتى. بالىالرنى بهك 
ياخشى كۆرەتتى ئۇالرغا پات-پات چاقچاق قىلىپ قوياتتى. ههتتا بىر قېتىم يۈگرەشته 
مۇسابىقىلىشىپ ئويناۋاتقان بالىالرنى كۆرۈپ، ئۇالرنىڭ ئارىسىغا كىرىپ بىلله 

يۈگۈرگهن ئىدى.
(ئالهملهرگه رەهمهت قىلىپ ئهۋەتىلگهن)  «رەهمهتهن لىل-ئالهمىين» 
پهيغهمبىرىمىز تۆگىسىگه مىنىپ مېڭىۋاتقاندا بالىالر ئۇچراپ قالسا، ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى 
خوش قىلىش ئۈچۈن تۈگىسىگه مىندۈرەتتى، قىزغىن مۇئامىله قىالتتى. ئۇنىڭ بۇ 

خۇسۇسىيىتى توغرىسىدا ئهنهس رازىيهلالهۇ ئهنهۇ:
«ئائىلىسى ۋە بالىلىرىغا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىنمۇ بهكرەك كۆيۈنىدىغان 

باشقا كىشى كۆرمىدىم.» دېگهن ئىدى. 
ههزرىتى ئائىشه رازىيهلالهۇ ئهنهانىڭ رىۋايىتىگه قارىغاندا، بىر قېتىم پهيغهمبهر 
ئهلهيهىسساالم نهۋرىسىنى سۆيۈپ ئولتۇرغاندا بىر بهدەۋى ئۇنى كۆرگىلى كهلگهن. 
بهدەۋى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كىچىك بالىالرنى سۆيۈۋاتقانلىغىنى كۆرۈپ 

تهئهججۈبلىنىپ:
سىز بالىلىرىڭىزنى بۇنچىۋىال سۆيهمسىز؟ بىز بالىلىرىمىزنى   - ئى رەسۇلۇلاله! 

قوچىقىمىزغا ئالمايمىز، سۆيمهيمىز. - دېگهندە پهيغهمبىرىمىز: 
- ئالاله سېنىڭ كۆڭلۈڭدىن مىهرى-شهپقهتنى چىقىرىۋەتكهن بولسا، مهن    

نېمىمۇ قىالاليتتىم؟! - دېگهن.  (بۇخارى،«ئهدەب»،٢٢)
بۇ ئىپادىلهردە بالىالرغا نىسبهتهن ئىسالمدىكى مىهرى-مۇههببهت نېمىدېگهن 

گۈزەل ئوتتۇرىغا قويۇلغان-هه!
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بىر تىزىنىڭ ئۈستىدە ئۇسامه بىن زەيدنى، يهنه 
بىر تىزىنىڭ ئۈستىدە نهۋرىسى ههسهن رازىيهلالهۇ ئهنهۇنى ئولتۇرغۇزۇپ، ئۇالرنى 

باغرىغا باسقاندىن كېيىن:
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بۇالرغا رەهمهت ۋە سائادەت ئىهسان قىل! چۈنكى مهن بۇالرغا  «ئالالهىم! 
ياخشىلىق ۋە سائادەت تىلهيمهن...» (بۇخارى، «ئهدەب»،١٨-بهت؛ مۈسلىم، «ئهدەب»،-
٦٤بهت) دەپ دۇئا قىلىشى ۋە بالىالرغا بهددۇئا قىلىشنى مهنئى قىلىشى ئۇنىڭ 

كۆڭلىدىكى چوڭقۇر سۆيگۈ-مۇههببهت ۋە مىهرى-شهپقهتنىڭ بىر ئىنكاسىدۇر. 
 پهيغهمبىرىمىز بالىسى يىغالپ قالغان ئانىنىڭ قىيىن ئههۋالدا قالماسلىقى ۋە 
ئوقىغان. كېچه- قىسقا  قىرائهتنى  بالىسىنىڭ يېنىغا تىزرەك بېرىشى ئۈچۈن نامازدا 
كېچىلهپ ئۈممىتى ئۈچۈن كۆزلىرىدىن ياشالر تۆكۈپ دۇئا قىلغان. پۈتۈن ئۆمرىنى 
ئىنسانالرنىڭ جهههننهمدىن قۇتۇلۇشى ئۈچۈن پىدا قىلغان. بۇالر ئۇنىڭ مىهرى-

شهپقىتىنىڭ بىر ئىپادىسىدۇر. 
يهنه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مهرههمىتى ۋاپات بولغانالرغىمۇ  تهۋە ئىدى. 
پهيغهمبهر  ئىدى.  قهرزى  كهتكهن  تۆلىيهلمهي  غېمى  چوڭ  ئهڭ  بولغۇچىنىڭ  ۋاپات 
يوقلۇقىنى  بار  قهرزى  مېيىتنىڭ  ئالدىدا  ئوقۇش  نامىزى  مېيىت  ئهلهيهىسساالم 
سورايتتى قهرزى تۆلىنىپ بولغۇچه مېيىت نامىزى ئوقۇشنى كېچىكتۈرەتتى. (بۇخارى: 
نهسائى:  ٦٩\١٠٦٩؛  «جهنائىز»،  تىرمىزى:  ١٤؛  «فهرائىز»،  مۈسلىم:  ٢٥؛   ،١٥  ،٤ «فهرائىز»، 

«جهنائىز»، ٦٧)

هالدا قهۋرىگه كىرىپ كېتىشىدىن  بار  ۋاپات بولغۇچىالرنىڭ گهدىنىدە قهرزى 
ۋە  مىهرى-شهپقهت  ئۇ  چۈنكى  قىالتتى.  ئهندىشه  قاتتىق  ئهلهيهىسساالم  پهيغهمبهر 

رەهمهت پهيغهمبىرى ئىدى.  

رەهمهت پهيغهمبىرىنىڭ ئهپۇچانلىقى 
جانابى ئالاله ئهپۇ قىلىشنى ياخشى كۆرىدۇ. بهندە قىلغان خاتالىقلىرىغا قاتتىق 
پۇشايمان قىلىپ تهۋبه قىلسا، جانابى ئالاله ئۇنىڭ تهۋبىسىنى قوبۇل قىلىشقا كېپىل. 
قۇرئانى-كهرىمدىمۇ ئۆزى ئىنتايىن ئهپۇچان بولغانلىقى ئۈچۈن، بهندىلىرىنىڭ 

ئهپۇچان بولىشىنى تهلهب قىلغان.
ئهپۇغا ئېرىشىشنىڭ شهرتى پۇشايمانلىق، ئالالهنىڭ ئهمىرلىرىگه ئىتائهت ۋە 
هارام ئىشالردىن يىراق تۇرۇشتۇر. ئهپۇچانلىقنىڭ ئهڭ گۈزەل مىساللىرى پهيغهمبهر 

ئهلهيهىسساالمنىڭ هاياتىدا بار.
هۈدەيبىيهدە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى قهستلهپ ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن بىر قوشۇن 
كهلگهن ۋە ههممىسى قولغا چۈشكهن ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇالرنىمۇ ئهپۇ 

قىلىۋەتتى. (مۈسلىم: «جىهاد»، ١٣٢-١٣٣)
 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا مۇناپىق لهبىد سىهىر قىلىپ، كېسهل بولىشىغا، ئازاپ 
قىلىشقا قۇتراتقۇچىالردىن  بۇنى  ئۇنى  ۋە  لهبىد  ئىدى.  بولغان  سهۋەپچى  چېكىشىگه 
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پهيغهمبىرىمىز ۋەهيى ئارقىلىق خهۋەردار بولدى. لېكىن پهيغهمبىرىمىز بۇنى لهبىدنىڭ 
جېنىغا  پهيغهمبهرنىڭ  يۈرمىدى.  ئهيىپلهپمۇ  قىلىپ  سۈرۈشته  سالمىدى،  يۈزىگه 
هېچكىمنى  قهبىلىسىدىن  زۇرايق  بهنى  بولغان  مهنسۇپ  ئۇ  ۋە  لهبىد  قىلغان  قهست 

جازالىمىدى.١٣  
ههزرىتى ئائىشه ئانىمىز:

كۆرسىتىپ،  ئالهمگه  خهلقى  كىشىنى  قىلغۇچى  سىهىر  رەسۇلۇلاله!  ئهي   -
رەسۋالىقىنى ئاشكارا قىلساڭ بولمامدۇ؟ - دېگهندە، پهيغهمبىرىمىز مۇنداق دېدى: 

يامانلىقنىڭ  ئارىسىدا  ئىنسانالرنىڭ  مهن  بهردى.  شىپا  ماڭا  ئالالهتائاال   -
تارقىلىشىنى، ئۇالرغا ئهسكىلىك قىلىشنى خالىمايمهن.  (بۇخارى: «ئهدەب»، ٥٦) 

يهتكهن  كۈچى  جازاالشقا  كىشىنى  قىلغان  يامانلىق  ئۆزىگه  پهيغهمبىرىمىز 
تورۇغلۇق، ئهپۇ قىلدى. ههتتا بىرەر ئىما-ئىشارەت بىلهن بولسىمۇ جىنايىتىنى يۈزىگه 
كاپىر  ياكى  مۇسۇلمان  سهللهم  ۋە  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله  چۈنكى  سالمىدى. 
كىشىگه  ههممه  خالىمايتتى.  ههرگىز  بولىشىنى  يامان  ئىنسانالرنىڭ  بارلىق  بولسۇن، 

ئهدەپ ۋە نازاكهت بىلهن مۇئامىله قىالتتى.  
كېيىن بىر ئايال پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ  قىلىنغاندىن  فهتهى  خهيبهر 
ئېشىغا زەههر سالغان ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر قوشۇق يهپال زەههر بارلىقىنى 
بىلدى. يههۇدى ئايالمۇ تاماققا زەههر سالغانلىقىنى ئېتىراپ قىلدى. شۇنداقتىمۇ 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇ ئايالنى يهنىال ئهپۇ قىلدى.
هامامه ئىسىملىك بىر ئادەم مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىن، مهككه مۇشرىكلىرى 
بىلهن بولغان تىجارەت مۇناسىۋىتىنى ئۈزگهن ئىدى. مهككىلىكلهر جىدىيلىشىپ 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا مۇراجىئهت قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم هامامهگه 
مهكتۇپ يېزىپ، تىجارەت مۇناسىۋىتىنى داۋامالشتۇرۇشىنى ئېيتتى. هالبۇكى، 
ئۇ مۈشرىكالر مۇسۇلمانالرنى ئۈچ يىل ئاچ قويۇپ قىينىغان ئىدى. پهيغهمبهر 

ئهلهيهىسساالم بۇنى بىلىپ تۇرۇپ ئهپۇ قىلدى.
كېيىن  قىلىنغاندىن  فهتهى  خهيبهر  ٧-يىلى  هىجرەتنىڭ  ههتتا  كېيىن 
ههر  ۋە  ئارپا  ئالتۇن،  خهلقىگه  مهككه  ئۇچرىغان  ئاپىتىگه  ئاچلىق  ۋە  قورغاقچىلىق 

خىل يېمهكلىكلهرنى ئهۋەتىپ ياردەم قىلدى. ئهبۇ سوفيان:
«- ئالاله قېرىندىشىمنىڭ ئوغلىنى ياخشىلىق بىلهن مۇكاپاتالندۇرغاي! چۈنكى 
ئۇ ئۇرۇق-تۇققانچىلىق بۇرچىنى ئوبدان ئادا قىلدى! » دېيىش بىلهن مهمنۇنىيىتىنى 

ئىپادىلىدى. (يائقۇبى، ٢-جىلد،٥٦)  

١٣. بۇخارى: «تىببى»، ٤٧-٤٩؛ مۈسلىم: «ساالم»، ٤٣؛ نهسائى: «تاهرىم»، ٢٠. 
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مۇشۇنداق گۈزەل ئهخالق ئالدىدا كۆڭلى يۇمشىغان مهككه خهلقى بىر مهزگىلدىن 
كېيىن تامامهن مۇسۇلمان بولدى. 

ئوهود ئۇرۇشىدا تاغىسى ههمزىنىڭ قارنىنى يېرىپ يۈرىكىنى سۇغۇرۇپ ئېلىپ، 
چايناپ تاشلىغان هىندنى مهككىنىڭ فهتهى قىلىنغان كۈنى ئىمان ئېيتقان چېغىدا 

ئهپۇ قىلغان ئىدى. 
بىرلىكته پهيغهمبهر  بىلهن  ئايالالر  باشقا  بولغان  قىلماقچى  بهيئهت  هىند 
ئهلهيهىسساالمنىڭ  هۇزۇرىغا كهلدى. تونۇشلىرىم تونۇيالمىسۇن دەپ يۈزىنى رومال 
قورقاتتى.  ئۆلتۈرۈلۈشتىن  ئىدى.  ئالماشتۇرغان  كىيىملىرىنى  ئورىۋالغان،  بىلهن 
جىمجىت  قىلماي  گهپ  ئايالالر  باشقا  تۇراتتى.  يىراقتا  ئهلهيهىسساالمدىن  پهيغهمبهر 

تۇرۇۋالغاندىن كېيىن هىند:
دىننى  تاللىغان  خاالپ  ئۆزى  ئېيتىمهنكى،  ههمدۇ  ئالالهقا  رەسۇلۇلاله!  ئهي   -
مهن  بولغۇسى.  نېسىپ  ماڭىمۇ  رەهمىتىڭ  سېنىڭ  شۈبهىسىزكى،  قىلدى.  ئۈستۈن 

هازىر ئالالهقا ئىمان ئېيتقان بىر ئايالمهن. – دەپ يۈزىنى ئېچىپ: 
- مهن هىند بىنتى ئۇتبه. ئالاله ئۆتمۈشتىكى گۇناهالرنى ئهپۇ قىلىدۇ. سهنمۇ 

مېنى ئهپۇ قىلغىنكى، ئالالهمۇ سېنى ئهپۇ قىلسۇن! – دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تهبهسسۇم قىلدى. هىندىنى چاقىرىپ: 

- دېمهك سهن هىند بىنتى ئۇتبه. شۇنداقمۇ؟ - دەپ سورىدى. هىند:
- شۇنداق! – دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم: 

- مهرهابا! خوش كهپسهن! – دېدى. هىند: 
يېقىنلىرىڭنىڭ  ۋە  سهن  يۈزىدە  يهر  تۇنۇگۈن  رەسۇلۇلاله!   ئهي  ۋالالهى،   -
ئارزۇ  ئاجايىپ  ئۇچرىشىڭنى  هاقارەتكه  ۋە  قېلىشىڭنى  كۈنگه  يامان  سانىچىلىك 
قىالتتىم. بۈگۈن بولسا، سېنىڭ ۋە يېقىنلىرىڭنىڭ  سانىچىلىك ئىززەت ۋە شهرەپكه 

نائىل بولۇشۇڭنى ئاجايىپ ئارزۇ قىلىمهن. – دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم: 
- سېنىڭ بۇ هالىتىڭ تېخىمۇ كۈچلىنىدۇ. – دېدى. (ۋاقىئادى، ٢-جىلد، ٨٥٠؛ 

تهبهرى، ٢٨-جىلد، ٩٩؛ زەمهخشهرى، ٦-جىلد، ١٠٧؛ دىياربهكرى، ٢-جىلد، ٨٩)

پهيغهمبهر سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋە سهللهم كهلىمهئى-تهۋهىدنىڭ شانى هۆرمىتى 
ئۈچۈن هىندنى ۋە نۇرغۇن كىشىلهرنى ئهپۇ قىلدى. 

يهنه بىر تهرەپتىن مهككىنىڭ فهتهى كۈنى پهيغهمبهرنىڭ نېمه قىلىدىغانلىقىغا 
ئىنتايىن ئهندىشه بىلهن قاراپ تۇرغان مهككه خهلقىدىن:
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- ئى قۇرەيشلهر، هازىر سىلهر مېنى نېمه قىلىدۇ دەپ ئويالۋاتىسىلهر؟ - دەپ 
سورىدى. قۇرەيشلهر:

- بىز سېنىڭ ياخشىلىق قىلىشىڭنى ئۈمىت قىلىپ «ياخشىلىق قىلىسهن» 
دەيمىز. چۈنكى سهن مهرت ۋە ياخشى بىر قېرىندىشىمىزسهن. مهرت ۋە ياخشى 
بىر قېرىندىشىمىزنىڭ ئوغلىسهن!... -دېيىشتى. بۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر 

ئهلهيهىسساالم:
- مهنمۇ ههزرىتى يۈسۈپ ئهلهيهىسساالم قېرىنداشلىرىغا دېگهندەك «بۈگۈن 
سىلهرنى ئهيىپلىمهيمهن» دەيمهن. كېتىڭالر !ههممىڭالر ئازات!... -دېدى. يهنه بىر 

خىتابىدا:
- بۈگۈن رەهمهت كۈنىدۇر. بۈگۈن ئالالهنىڭ قۇرەيشنى ئىسالم بىلهن 

كۈچلهندۈرىدىغان، ئۈستۈن قىلغان كۈنىدۇر. - دېدى. 
كۈچىنىڭ  قىلدى.  بهيئهت  بىلهن  ئىسالم  پهيغهمبىرىمىزگه  مهككىلىكلهر 
يېتىشىچه ئالالهنىڭ ۋە پهيغهمبهرنىڭ ئهمىر-پهرمانلىرىغا ئىتائهت قىلىش ههققىدە 

ۋەدە قىلدى. بۇ ئهسنادا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تاغىسى ئابباسقا:
نهدە؟  مۇئاتتىب  بىلهن  ئۇتبه  ئوغلى  ئىككى  لهههبنىڭ  ئهبۇ  قېرىندىشىڭ   -

ئۇالرنى كۆرمىدىمغۇ؟ - دېدى. ئابباس رازىيهلالهۇ ئهنهۇ: 
- ههر هالدا قۇرەيش مۇشرىكلىرىدىن يىراققا قېچىپ كهتكهن بولۇشى مۇمكىن. 

– دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم:
- ئۇالرنى تېپىپ يېنىمغا ئېلىپ كهلگىن. – دېدى. 

ئۇالرنى  ماڭدى.  ئىزدەپ  ئۇالرنى  مېنىپ،  ئۇلىقىغا  ئهنهۇ  رازىيهلالهۇ  ئابباس 
تاپقان چېغىدا: 

- رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋە سهللهم سىلهرنى چاقىرىۋاتىدۇ. – دېدى. 
ئالدىغا  رەسۇلۇلالهنىڭ  بىلله  بىلهن  ئابباس  ههزرىتى  مىنىپ،  ئېتىغا  دەرهال  ئۇالر 

كهلدى. 
دەرهال  بىلهنال  قىلىش  دەۋەت  ئىسالمغا  ئۇالرنى  ئهلهيهىسساالم  پهيغهمبهر 
خۇشال  بهك  كىرگهنلىكىدىن  ئىسالمغا  ئۇالرنىڭ  پهيغهمبىرىمىز  بولدى.  مۇسۇلمان 
بولدى. ئۇالرنىڭ قولىدىن تۇتۇپ مۈلتهزەمگه١٤ ئېلىپ كېلىپ، ئۇالر ئۈچۈن ئۇزۇن 
دۇئا قىلىپ قايتتى. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يۈزىدە خۇشاللىق نۇرلىرى پارالپ 

تۇراتتى. 

١٤. مۈلتهزەم: كهبىنىڭ ئىشىگى بىلهن ههجهر-ئهسۋەد ئارىسىدىكى يهر.  
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ههزرىتى ئابباس رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ: 
- ئهي رەسۇلۇلاله! ئالاله سېنى شادىمان قىلسۇن! مۇبارەك يۈزۈڭدە خۇشاللىق 

ئاالمىتى كۆرۈۋاتىمهن. – دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدى: 
قىلىشىنى  ئهپۇ  ئۈچۈن  مهن  ئوغۇللىرىنى  تاغامنىڭ  رەببىمدىن  شۇنداق!   -
تىلىدىم. تىلىگىمنى ئىجابهت قىلدى. (ئىبنى سائاد، ٤-جىلد، ٦٠؛ سۇيۇتى: «هاسائىسۈل-

كۈبرا»، ٢-جىلد، ٨٢؛ هالهبى: «ئىنسانۇل-ئۇيۇن»، ٣-جىلد، ٤٨) 

ئهبۇ لهههب ۋە ئۇنىڭ ئوغۇللىرى پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئهشهددى دۈشمهنلىرىدىن 
كهلىمهئى- پهيغهمبىرىمىز  لېكىن  ئىدى.  قالمىغان  ئهسكىلىكى  قىلمىغان  ئىدى. 

ئىلگىرى  ئۆلۈشتىن  ههلهپ  ئهبۇ  قىلىۋەتتى.  ئهپۇ  ئۇالرنى  ئۈچۈن  هۆرمىتى  تهۋهىد 
ئىمان ئېيتقان بولسا ئىدى، شۈبهىسىز پهيغهمبىرىمىز ئۇنىمۇ ئهپۇ قىلغان ۋە مۇسۇلمان 
بولغانلىقىدىن چهكسىز شادالنغان بوالتتى. لېكىن ئىالهىي تهقدىر بىزنىڭ ئهقلىمىز 

ئىدراك قىاللمايدىغان بىر سىرالر ئالىمىدۇر.    
جههىلنىڭ ئوغلى ئىكرىمه ئىسالمنىڭ ئهشهددىي دۈشمهنلىرىدىن بىرى  ئهبۇ 
ئىدى. مهككه فهتهى قىلىنغاندىن كېيىن يهمهنگه قېچىپ كهتكهن ئىدى. ئايالى 
ئۇنى مۇسۇلمان بولغان هالدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كهلدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنى مهمنۇنىيهت بىلهن كۈتىۋېلىپ:
- دېدى ۋە مۇسۇلمانالرغا قىلغان  - خوش كهلدىڭ! ئهي قاچقۇن چهۋەنداز. 

ئهسكىلىكىنى يۈزىگه سالماي ئهپۇ قىلدى. 
ههببار بىن ئهسۋەدمۇ بىر ئىسالم دۈشمىنى ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 
قىزى زەينهپ رازىيهلالهۇ ئهنها مهككىدىن مهدىنىگه هىجرەت قىلىۋاتقاندا، ئۇنى 
تۆگه ئۈستىدىن يهرگه چۈشۈرۈۋەتكهن ئىدى. هامىلدار زەينهپ بۇ سهۋەبتىن 
ئېغىر يارىالنغان ۋە بالىسى چۈشۈپ كهتكهن ئىدى. ههببار بىن ئهسۋەد بۇنىڭغا 
ئوخشاش نۇرغۇن جىنايهتلهرنى سادىر قىلغان ئىدى. مهككىنىڭ فهتهىدىن كېيىن 
قېچىشنى ئويلىدى، ئهمما مهقسىدىگه يېتهلمىدى. كېيىن ئىمان ئېيتىپ پهيغهمبهر 
ئهلهيهىسساالمنىڭ هۇزۇرىغا كهلدى. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىمۇ ئهپۇ قىلدى. 
ساهابىلهرنىڭ ئۇنىڭغا قاتتىق مۇئامىله قىلماسلىقىنى جىكىلىدى. (ۋاقىدى، ٢-جىلد، 

(٨٥٧-٨٥٨

قۇرئانى-كهرىمدە:
«ئهپۇنى دوست تۇتقىن، ياخشىلىققا (يهنى ياخشى سۆز قىلىشقا، ياخشى ئىش 
(يهنى نادانالرنىڭ قىلغىنىنى  قىلىشقا) بۇيرۇغىن، نادانالر بىلهن تهڭ بولمىغىن 

قىلماي، ئۇالرغا مۇاليىم بولغىن).» دېيىلگهن ئىدى. (ئائراف سۈرىسى ١٩٩-ئايهت)
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پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ههمىشه: «ئالالهىم، ئۈممىتىمنى ئهپۇ قىلغىن! چۈنكى 
ئۇالر بىلمهيدۇ.» دەپ دۇئا قىالتتى. (ئىبنى ماجه، «مهناسىك»، ٥٦؛ ئهخمهد بىن ههنبهل، 

٤-جىلد،١٤) 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم قۇرئان ئهخالقىنىڭ بىر جانلىق مىسالى ئىدى. ئۆزىنىڭ 
شهخسىيىتىگه قارىتا قىلىنغان جىنايهتلهرنى تهرەددۈتسىز هالدا ئهپۇ قىالتتى. ئهمما 
ئومۇمنىڭ مهنپهئهتىگه تاقىلىدىغان جىنايهتلهردە ههقىقهتته چىڭ تۇرۇپ، خهلقنىڭ 
ههققىنى ئىگىسىگه ساق-ساالمهت ئېلىپ بهرگۈچه بولغان ئارىلىقتا هېچكىم ئۇنى 

توختىتالمايتتى. 
ساهابىلهر ئىچىدە پهيغهمبىهر ئهلهيهىسساالم ئهڭ ياخشى كۆرىدىغان ساهابه 
ئۇسامه رازىيهلالهۇ ئهنهۇ نامدار بىر ئائىلىنىڭ ئوغرىلىق قىلغان قىزى ئۈچۈن 
كهچۈرۈم تىلهپ كهلگهن ئىدى. بۇنى ئاڭالپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كۆڭلى 

يېرىم بولۇپ، چىرايى سارغىيىپ كهتتى ۋە قهتئى بىر ئاۋازدا:
- بۇ ئوغرىلىق ئىشىنى ئهگهر قىزىم پاتىمه قىلغان بولسا ئىدى، ئۇنىڭمۇ قولىنى 

كهسكهن بوالتتىم. - دېدى. (بۇخارى، «هۇدۇد»، ١٢)

هايات كىتابىنىڭ «ئاچچىقلىنىش» قىسمى بىر پاجىئه تارىخىدۇر. بۇ دەهشهتلىك 
ئىنساننىڭ كۆڭلىگه ياقمىغان ئىشالرغا  خىيىم-خهتهردىن قۇتۇلۇشنىڭ چارىسى 
نىسبهتهن سهۋر-تاقهت قىلىش، قېرىنداشلىقىنى ئهسلهش، ئاچچىقنىڭ كهينىگه 

كىرمهي، سۈكۈت قىلىشتۇر.
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تهربىيىسىدە يېتىشكهن ساهابىلهرنىڭ نهپسكه 
ئائىت مهسىلىلهردە، تهسۋىرلىگىلى بولمايدىغان دەرىجىدە پىداكار ۋە ئهپۇچان 
بولغانلىقىنى قانچىلىك ماختىساقمۇ ئازلىق قىلىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدىكى تىپىك بىر 

مىسال، ههزرىتى ئهلىينىڭ بېشىدىن ئۆتكهن بىر ۋەقهدۇر.
ههزرىتى ئهلى رازىيهلالهۇ ئهنهۇ ئالاله يولىدىكى بىر جىهادتا ئالدىغا قېلىچ 
تهڭلهپ چىققان بىر رەقىبىنى يهرگه يىقىلدۇردى ۋە بوينىغا قېلىچ تهڭلهپ 
ئۆلتۈرمهكچى بولدى. ئۆلۈم قاش بىلهن كىرپىك ئارىسىدا قالغان پهيتته، رەقىبى 
ههزرىتى ئهلىنىڭ يۈزىگه تۈكۈردى. رەقىبىنىڭ بۇ يىرگىنچ مۇئامىلىسىنى كۆرگهن 

ههزرىتى ئهلى رازىيهلالهۇ ئهنهۇ قېلىچىنى قېنىغا سالدى. 
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ئۆلۈمدىن قۇتۇلغان دۈشمهن ههزرىتى ئهلىنىڭ بۇ مۇئامىلىسىنى كۆرۈپ ههيران 
بولۇپ، چۈشىنهلمهي قورقۇشقا باشلىدى. ههزرىتى ئهلى رازىيهلالهۇ ئهنهۇدىن ئۆزىنى 

نېمىشقا ئۆلتۈرمىگهنلىكىنىڭ سهۋەبىنى سورىدى. ههزرىتى ئهلى:
- ئى ئادەم، شۇنى بىلكى، مهن قېلىچىمنى ئالالهنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن 
قوللىنىۋاتاتتىم. چۈنكى مهن ئالالهنىڭ قۇلى. نهپسىمنىڭ، هاۋايى-ههۋەسلىرىمنىڭ 
قۇلى ئهمهس !...سېنىڭ تۈكۈرۈشۈڭ نهپسىمگه هار كهلدى. نهپسىمنىڭ شهررىدىن 
قورققانلىقىم ئۈچۈن قېلىچىمنى قېنىغا سالدىم. شۇڭا ئالالهنىڭ رازىلىقىدىن باشقا 
ههرقانداق ئىشتىن يۈز ئۆرۈدۈم. نهپسىگه قۇل بولغانالر قۇل ۋە ئهسىرلهردىنمۇ بهتتهر 
هالغا چۈشۈپ قالىدۇ. چۈنكى قۇل خۇجايىنىنىڭ بىر ئېغىز سۆزى بىلهن ئازات 
بوالاليدۇ. ئهمما نهپسىنىڭ ۋە شههۋەتنىڭ قۇلى بولغانالر ۋاقىتلىق لهززەتلهردىن 
مهست بولۇپ، ئېچىنىشلىق بىر پاالكهتنىڭ ئهبهدى ئازابىدا پۇشايمان بىلهن 
ئويغىنىدۇ. شۇڭا مهن نهپسىمنىڭ كهينىگه كىرمهي، سېنى ئۆلتۈرۈشتىن ۋاز 
كهچتىم. ئى ئادەم، مهندە ههقنىڭ سۈپهتلىرىدىن باشقا سۈپهت يوقتۇر. ئهگهر سهنمۇ 
بۇ هىدايهت دۆلىتىگه كېلىشنى خالىساڭ، كهل !ماڭا يېقىنالشقىن. كهل! ئالاله فهزلۈ-

رەهمىتى بىلهن سېنىمۇ ئازات قىلغاي! چۈنكى ئۇنىڭ رەهمىتى غهزىۋىدىن ئارتۇقتۇر. 
 -دېدى. 

بۇ سۆزلهرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن هىدايهت نۇرى بىلهن شهرەپلهنگهن بهختىيار 
ئادەمگه ههزرىتى ئهلى خىتاب قىلىپ:

«مانا ئهمدى خىيىم-خهتهردىن قۇتۇلدۇڭ. نهپسىڭنى تونىدىڭ. هازىر هىدايهت 
نۇرىنىڭ سايىسىدە نادىر بىر جاۋاهىرات بولدۇڭ.»

«ئهي ئىالهىي نۇر ئىله شهرەپلهنگهن كىشى! بۇندىن كېيىن سهن مهن! مهن 
سهن! يهنى، سهنمۇ بىر ئهلى سهن. ئههۋال مۇشۇنداق ئىكهن، مهن قانداقمۇ ئهلىنى 

باغرىمغا باسماي تۇرااليمهن!» دېدى. 

رەهمهت پهيغهمبىرىنىڭ مهرتلىگى 
ئىبنى ئابباس رازىيهلالهۇ ئهنهۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مهرتلىگى ههققىدە 

مۇنداق دەيدۇ:
«رەسۇلۇلاله سهللهلالهۈ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئىنسانالر ئىچىدىكى ئهڭ مهرت 
كىشى ئىدى. ساخاۋېتى رامىزاندا تېخىمۇ كۆپىيهتتى. بىر نهرسه تىلىگهن ئادەمگه 
٥-٦-بهتلهر؛  (بۇخارى، «بهدئۇل-ۋاهي»،  ئۆمرى بويىچه ياق دەپ باقمىغان ئىدى.» 

نهسائى، «سىيام»، ٢-بهت)
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پهيغهمبهرنىڭ ئهخالقلىرىدىن بىرى تىلىگهننى رەت قىلماسلىق، ههقىقهتهن 
بېرەلىگۈدەك بىر ئىمكانى بولمىسا، خوشچىراي ئېچىپ كۆڭلىنى ئېلىشقا تىرىشىشتۇر. 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئائىت شۇ گۈزەل مىسالغا قاراڭ:
«بىر كىچىك باال پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ هۇزۇرىغا كهلدى. ئانىسىنىڭ 
بىر كۆڭلهك تهلهپ قىلغانلىقىنى ئېيتتى. بۇ چاغدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 
ئۆشنىسىدە كىيىگلىك بىر تال كۆڭلىكىدىن باشقا كۆڭلىكى يوق ئىدى. بالىغا باشقا 
چاغدا كېلىشنى ئېيتتى. باال كهتتى. بىر دەمدىن كېيىن باال تهكرار كېلىپ، ئانىسىنىڭ 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۆشنىسىدىكى كۆڭلهكنى تهلهپ قىلغانلىقىنى ئېيتتى. 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم هۇجرائى-سائادەتكه كىرىپ، ئۆشنىسىدىكى كۆڭلهكنى 

سېلىپ بالىغا بهردى. 
بۇ چاغدا بىالل رازىيهلالهۇ ئهنهۇ ئهزان ئوقۇۋاتاتتى. ئهمما پهيغهمبهر 
ئهلهيهىسساالم ئۈستىنى يۆگىگۈدەك بىر نهرسىسى بولمىغاچقا جامائهتنىڭ يېنىغا 
چىقالمىدى. ساهابىلهردىن بهزىسى ئۇنى ئىزدەپ، هۇجرائى-سائادەتكه كىردى. 
ئۇنىڭ كۆڭلىكى يوق تۇرغانلىقىنى كۆردى. («تهپسىرى-خازىن»، ههزرىتى جابىردىن 

رىۋايهت)

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۆزىنى بىر خهير-ساخاۋەت مهمۇرى دەپ قارايتتى. 
ههممه نهرسىنىڭ ئالالهنىڭ مۈلكى ئىكهنلىكى، بهرگۈچىنىڭمۇ ئالاله ئىكهنلىگىنى 

ئېيتاتتى.
مۇسۇلمان  ئۈمهييه  بىن  سافۋان  كاتتىلىرىدىن  مۇشرىكلىرىنىڭ  قۇرەيش 
بولمىغان بولسىمۇ، ئهمما هۈنهين ۋە تائىف ئۇرۇشىدا رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى 

ۋەسهللهمنىڭ يېنىدا تۇرغان ئىدى. 
جىرانهدە يىغىلغان غهنېمهت ماللىرىنى كۆرۈۋاتقاندا سافۋاننىڭ بۇ يهردىكى مال-

چارۋىالرغا قاتتىق ههيرانلىق ئىلكىدە قاراۋاتقانلىقىنى كۆرگهن پهيغهمبىرىمىز:
جاۋاپنى  دېگهن  «ههئه!»  سورىدى.  دەپ   - ياقتۇردۇڭمۇ؟  بهك  بۇالرنى   -

ئاڭالپ:
- ئال! ههممىسى سېنىڭ بولسۇن! – دېدى. بۇنى ئاڭلىغان سافۋان ههيرانلىقىنى 

قىلچه يۇشۇرماستىن:
- «پهيغهمبهر قهلبىدىن باشقا هېچقانداق بىر قهلب بۇ دەرىجىدە مهرت بولمايدۇ.» 

دەپ، كهلىمهئى-شاهادەت ئېيتىپ مۇسۇلمان بولدى. (ۋاقىدى، ٢-جىلد، ٨٥٤-٨٥٥)
سافۋان قهبىلىسىگه قايتىپ بارغاندىن كېيىنمۇ: 
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- ئهي قهۋمىم! (يۈگۈرۈڭالر)، مۇسۇلمان بولۇڭالر! چۈنكى مۇههممهد نامراتلىقتىن 
دېدى.  قىلىدىكهن.»  ئېهسان  كۆپ  قىلچه قورقمايدىغان دەرىجىدە مهرت ئىكهن، 

(مۇسلىم: «فهدائىل»، ٥٧-٥٨؛ ئاخمهد، ٣-جىلد، ١٠٧-١٠٨)
يهنه بىرەيلهن كهلدى. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن بىرەر نهرسه بېرىشىنى 
تهلهپ قىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدا ئۇنىڭغا بهرگۈدەك بىرنهرسه يوق ئىدى. 
ئۇ ئادەمگهقهرز ئېلىشىنى ئېيتىپ، ئۇ قهرزلهرنى ئۆزىنىڭ تۆلهيدىغانلىقىغا كىپىللىك 

بهردى. 
بۇۋىسى ئىبراهىم ئهلهيهىسساالمغا ئوخشاش ههر ۋاق تاماقنى مىهمانالر بىلهن 
بىرلىكته يهيتتى. يالغۇز تاماق يېمهيتتى. ۋاپات بولغانالرنىڭ قهرزلىرىنى تۆلهيتتى ۋە 
تۆلىتهتتى. ئۆلگۈچىنىڭ قهرزى تۆلهنمىگهن ئههۋالدا جىنازا نامىزىنى ئوقۇمايتتى. بىر 

ههدىس شهرىفته:
«مهرت ئادەم ئالالهقا، جهننهتكه ۋە ئىنسانالرغا يېقىندۇر. بېخىل، پىخسىق ئادەم 
(تىرمىزى،  بولسا، ئالالهتىن، جهننهتتىن ۋە ئىنسانالردىن يىراقتۇر.» دېگهن ئىدى. 

«بىرر»،٤٠-بهت)
يهنه بىر ههدىسته:

«ههقىقى مۆمىندە شۇ ئىككى خۇي ئهسال يوقتۇر :پىخسىقلىق ۋە ئهسكى خۇي.» 
دېيىلگهن. (تىرمىزى، «بىرر»، ٤١-بهت)

 ئۆزىگه ئايرىلغان غهنېمهت ههسسىسىنى باشقىالرغا تارقىتىپ بهرمىگۈچه 
خاتىرجهم بواللمايتتى. ئهبۇ سائاد رازىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ:

نهرسه  بىرەر  ئهلهيهىسساالمدىن  پهيغهمبهر  ئادەملهر  مۇهتاج  بهزى  «ئهنساردىن 
دېگىنىنى  ئۇالرغا  تۈگىگۈچه  نهرسىلهر  يېنىدىكى  پهيغهمبىرىمىز  قىلىشاتتى.  تهلهپ 
بېرەتتى. بهرگۈدەك نهرسه قالمىغاندا ئۇالرغا مۇنداق دەيتتى: ‹يېنىمدا بىر نهرسه بولسا، 
سىلهردىن ئۇنى ههرگىز مهخپى تۇتمايمهن. كىم ئىززەت-هۆرمهتلىك بولۇشنى خالىسا، 
ئۇنىڭغا  ئالاله  خالىسا،  قىلىشنى  سهۋر  كىم  قىلىدۇ.  ئىززەت-هۆرمهتلىك  ئۇنى  ئالاله 
توق  كۆزى  بولۇشنى،  باي  جهههتته  مهنىۋى  كىم  بېرىدۇ.  ئاسانالشتۇرۇپ  سهۋرىنى 
ئىهسان  سىلهرگه  قىلىدۇ.  باي  جهههتته  مهنىۋى  ئۇنى  ئالاله  قىلسا،  ئارزۇ  بولۇشنى 

قىلىنغان ئهڭ ياخشى، ئهڭ پايدىلىق نهرسه سهۋردۇر.›»  (بۇخارى: «رىقاق»، ٢٠-بهت) 

ساهابىلهرنىڭ مهرتلىگى
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ «ئۈسۋەئى ههسهنه»، يهنى ئهڭ گۈزەل ئهخالقىنى 
ئهخالقى  پهيغهمبهرنىڭ  ئۇالر  ئۆگىنىشته ساهابىلهر بىر بىرى بىلهن بهسلىشهتتى. 

بىلهن ئهخالقلىنىش ئۈچۈن تىرىشاتتى. 
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پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مهنىۋى جهههتته باي ساهابىلىرى ئىچىدە ماددى 
جهههتته باي بولغانلىرىمۇ بار ئىدى. ئۇالر مال-مۈلۈكلىرىنى، جانلىرىنى ئالاله يولىدا 
سهرپ قىلغانلىقى ئۈچۈن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مهدهىيىسىگه سازاۋەر بولغان. 

ئالالهمۇ ئۇالر ههققىدە: 
«ئالاله مۆمىنلهرگه جهننهتنى بېرىش هېساۋىغا ئۇالرنىڭ مېلىنى ۋە جېنىنى 

سېتىۋالدى.» (تۆۋبه سۈرىسى ١١١-ئايهت) دېگهن ئايهتته خوشخهۋەر بهرگهن.
«ئىككى  قۇرئانى-كهرىمدە  دوستى،  يېقىن  ئهڭ  ئهلهيهىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
كىشىنىڭ بىرى» دەپ تهرىپلهنگهن ۋە قۇرەيش قهبىلىسىدىكى ئهڭ چوڭ سودىگهر 
ههزرىتى  ياشايدىغان  ئاددى-ساددا  ئىنتايىن  قارىماي  بولىشىغا  بىرى  بايالردىن  ۋە 
ئهبۇ بهكرى رازىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇشۇ كىشىلهردىن بىرى ئىدى. ۋاپات بولغاندا تۈزۈك 
قىلىش  سهرپ  ئۇسۇلدا  پايدىلىق  ئهڭ  مېلىنى  دۇنيا  ئۇ  ئىدى.  قالدۇرمىغان  مىراس 
يولىدا  ئالاله  بايلىقىنى  ئاتاپ،  رەسۇلۇلالهقا  نهرسىسىنى  ههممه  يوق  بار  ئۈچۈن 
خهجلىگهن. بولۇپمۇ ئىسالمىيهتنىڭ دەسلهپكى ئهڭ قىيىنچىلىق يىللىرىدا زۇلۇمغا، 

قىيىن-قىستاققا ئۇچرىغان مۇسۇلمان قۇلالرنى سېتىۋېلىپ ئازات قىلغان.
قىلىشىنى  سهرپ  ئۇسۇلدا  خىل  بۇ  مال-مۈلكىنى  بهكرىنىڭ  ئهبۇ  ههزرىتى 

خالىمىغان دادىسى ئهبۇ كۇهافه بىر كۈنى ئۇنىڭغا: 
- ئوغلۇم! سهن ههمىشه ئاجىز، بىچارە قۇلالرنى سېتىۋېلىپ ئازات قىلىۋاتىسهن. 
قۇلالرنى  باتۇر  كۈچلۈك،  ياخشىسى  ئهڭ  بولساڭ،  قىلماقچى  ئازات  قۇل  ئهگهر 
قوغدىسۇن.  سېنى  تۇرۇپ  يېنىڭدا  پهيتلهردە  خهتهرلىك  قىيىن،  ئۇالر  سېتىۋالغىن. 

– دېدى. 
ههزرىتى ئهبۇ بهكرى رازىيهلالهۇ ئهنهۇ بۇنىڭغا جاۋابهن مۇنداق دېدى: 

رازىلىقىغا  ئالالهنىڭ  مهقسىدىم  يىگانه  قىلىشتىكى  بۇنداق  مېنىڭ  دادا،   -
ئالالهنىڭ  پهقهت  ۋە  پهقهت  ئارقىلىق  قىلىش  ئازات  ئۇالرنى  مهن  ئېرىشىشتۇر. 

مۇكاپاتىنىال ئېلىشنى خااليمهن!
ئايهت  شۇ  ماختاپ  مهرتلىگىنى  خىل  بۇ  قاتارلىقالرنىڭ  بهكرى  ئهبۇ  ههزرىتى 

نازىل بولدى: 
يىراق  هارامدىن  ئهيمىنىپ  ئالالهتىن  قىلغان،  سهرپ  يولىدا  ئالاله  «مېلىنى 
تۇرغان (تهقۋا ئىگىسى بولغان) ۋە ئهڭ گۈزەل سۆز (كهلىمهئى-شاهادەت)نى تهستىق 
قىلغان كىشىگه بىزمۇ ئهڭ ئاسان يولنى مۇۋەپپهق قىلىپ بېرىمىز.» (ئهل-لهيل، ٥-٧-

ئايهتلهر)
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ههزرىتى ئهبۇ بهكرىنىڭ باي بولۇشى ئۇنىڭ زۈهد ئىچىدە ياشىشىغا توسقۇن 
زۈهد  ئىچىدە  بايلىق  خهجلهپ،  يهرگه  تېگىشلىك  مېلىنى  ئۇ  ئهكسىچه،  بولمىغان. 
هاياتىنى قانداق ياشىغىلى بولىدىغانلىقىنىڭ ئهڭ گۈزەل مىساللىرىدىن بىرى بولغان. 

بۇ سهۋەپتىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم: 
قىلغان  ههممىسنىڭ  قىلغانالرنىڭ  ياخشىلىق  بىزگه  باشقا  بهكرىدىن  «ئهبۇ 
چوڭ  شۇنداق  قىلغان  بىزگه  ئۇنىڭ  لېكىن  قايتۇردۇق.  جاۋاپ  يارىشا  ياخشىلىقىغا 
هېچكىمنىڭ  بېرىدۇ.  ئالاله  كۈنى  قىيامهت  ماكاپاتىنى  بۇنىڭ  باركى،  ياخشىلىقى 
مېلىدىن ئهبۇ بهكرىنىڭ مېلىدىن پايدىالنغاندەك پايدىالنمىدىم. بىرى بىلهن دوست 
دېگهن.  بوالتتىم.»  بولغان  دوست  بىلهن  بهكرى  ئهبۇ  چوقۇم  بولسام،  بولماقچى 

(تىرمىزى: «مهناقىب»، ١٥\٣٦٦١)

تۆۋەندىكى مىسالالر ساهابىلهرنىڭ گۈزەل ئهخالقلىق بولۇشتا بهسلهشكهنلىكىنى 
ئهكس ئهتتۈرۈپ بېرىدۇ:  

ههزرىتى ئۆمهر رازىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ:
«بىر كۈنى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىزنى سهدىقه بېرىشكه چاقىردى. ئۇ چاغدا 
يېنىمدا مال-مۈلكۈم بار ئىدى. كۆڭلۈمدە: «ئهبۇبهكرى رازىيهلالهۇ ئهنهۇنىڭ ئالدىغا 
ئۆتهلىسهم، بۈگۈن ئۆتهلىشىم مۇمكىن.» دەپ ئويلىدىم ۋە مال-مۈلكۈمنىڭ يېرىمىنى 

رەسۇلۇلالهقا بهردىم. رەسۇلۇلاله:
- ئائىلهڭگه قانچىلىك قويۇپ قويدۇڭ؟ - دېدى. مهن جاۋابهن:

- ئۇالرغىمۇ ساڭا ئېلىپ كهلگىنىمچىلىك قويۇپ قويدۇم. - دېدىم. 
ئهبۇبهكرى رازىيهلالهۇ ئهنهۇ بولسا، مال-مۈلكىنىڭ ههممىسىنى ئېلىپ كهلدى. 
رەسۇلۇلاله سهللهلالهۈ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ «ئى ئهبۇبهكرى، ئائىلهڭگه نېمه قويۇپ 

قويدۇڭ؟» دېگهن سۇئالىغا:
- ئۇالرغا ئالاله ۋە رەسۇلىنى قويۇپ قويدۇم ! -دەپ جاۋاپ بهردى. 

ئهبۇبهكرى رازىيهلالهۇ ئهنهۇنىڭ بۇ جاۋابىنى ئاڭالپ ئىچىمدە: ‹هېچقاچان ۋە 
هېچقانداق ئىشتا ئهبۇبهكرى رازىيهلالهۇ ئهنهۇنىڭ ئالدىغا ئۆتهلمهيدىكهنمهن.›دەپ 

ئويلىدىم.»
ههزرىتى ئۆمهرنىڭ ياردەمچىسى ئهسلهم مۇنداق دەيدۇ:

«بىر كۈنى خهتتاب ئوغلى ئۆمهر رازىيهلالهۇ ئهنهۇ بىلهن بىلله بازارغا بارغان 
ئىدىم. ياش بىر ئايال ئۆمهر رازىيهلالهۇ ئهنهۇنىڭ كهينىدىن كېلىپ:
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ئېرىم ئۆلدى، يېتىم بالىلىرىم بار. ئالاله گۇۋاه  - ئهي ئهمىرۇلمۆئمىنىن! 
بولسۇنكى، قولۇمدىن هېچ ئىش كهلمهيدۇ. بالىلىرىم ئۆزىنىڭ كۈنىنى ئۆزى 
ئااللمايدۇ. يا تېرىغۇدەك يېرىمىز، يا چارۋا-مېلىمىز يوق. بالىلىرىمنىڭ يوقسۇللۇق ۋە 
ئاچارچىلىق دەردىدە ئۆلۈپ كېتىشىدىن ئهنسىرەيمهن. مهن خۇففاف بىن ئهيما ئهل-

غىفارىنىڭ قىزى. دادام هۈدەيبىيه كېلىشىمىدە بار ئىدى....- دېدى. 
ئۆمهر رازىيهلالهۇ ئهنهۇ ئايالنىڭ بۇ گېپىنى ئاڭالپ:

- نېمىدېگهن شهرەپ-هه! - دېدى. ئاندىن زاكات هايۋانلىرى بار يهرگه بېرىپ، 
باغالغلىق تۇرغان كۈچلۈك ۋە ئېغىر يۈك يۈدەلهيدىغان بىر تۆگىنىڭ ئۈستىگه لىق 
ئىىككى تاغار ئاشلىق يۈكلىدى، ئىككى تاغارنىڭ ئوتتۇرىسىغا ههر خىل يېمهك-
ئىچمهك ۋە كىيىم-كېچهك قويغاندىن كېيىن تۆگىنىڭ ئاغامچىسىنى ئايالنىڭ قولىغا 

تۇتقۇزۇپ:
بۇ نهرسىلهر تۈگهپ بولغىچه ئالاله سىلهرگه چوقۇم  - تۆگىنى ئېلىپ كهت! 
ياخشى بىر چىقىش يولى بهرگهي! -دەپ دۇئا قىلدى. ههزرىتى ئۆمهرنىڭ يېنىدا 

تۇرغانالردىن بىرى:
- ئهي ئهمىرۇلمۆئمىنىن! بۇ ئايالغا بهك جىق نهرسه بهردىڭ. - دېگهندە ههزرىتى 

ئۆمهر رازىيهلالهۇ ئهنهۇ:
- بۇ ئايالنىڭ دادىسى هۈدەيبىيه كېلىشىمى مهزگىلىدە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 
بىلهن بىلله ئىدى. ئالاله جهلله جهاللۈهۇغا قهسهم قىلىمهنكى، بۇ ئايالنىڭ دادىسى 
بىلهن ئاكىسىنىڭ بىر قهلئهنى ئۇزۇن مۇددەت قورشاپ، فهتهى قىلغانلىقىنى كۆرگهن 

ئىدىم. ئۇالر قهلئهنى ئالغاندا بىزمۇ كىرىپ غهنېمهت ئۈلهشكهن ئىدۇق. - دېدى.» 
تۆۋەندىكى بىر ۋەقهمۇ ههزرىتى ئۆمهرنىڭ قهلبىنىڭ قانداق ئىكهنلىگىنى ئهكس 

ئهتتۈرۈپ بېرىدۇ: 
ساهابىلهردىن ئهسلهم مۇنداق دەيدۇ:

«بىر كېچه ئۆمهر رازىيهلالهۇ ئهنهۇ بىلهن بىرلىكته مهدىنىدە ۋاقىم تېغىدا 
ئايلىنىپ يۈرگهن ۋاقتىمىزدا، بىر ئۆيدە بىر ئايال كۆردۇق. ئهتراپىدا بالىلىرى 
يىغلىشىپ تۇراتتى. ئوچاقتا سۇ توشقۇزۇلغان بىر قازان بار ئىدى. ئۆمهر رازىيهلالهۇ 

ئهنهۇ بالىالرنىڭ نېمىشقا يىغالۋاتقانلىغىنى سورىدى. ئايال:
 -ئاچلىقتىن! - دەپ جاۋاب بهردى. 

ئۆمهر رازىيهلالهۇ ئهنهۇ قازاندا شورپا ئهمهس، تاش قايناۋاتقانلىقىنى، ئايالنىڭ 
بالىلىرىنى «تاماق مانا پىشىدۇ، مانا» دەپ گولالپ، تاكى بالىلىرى تاماققا ساقال ساقال 
ئاچ قۇرساق ئوخالپ قالغىچه قازانغا ئوت قااليدىغانلىقىنى ئاڭالپ، كۆزلىرى ياشقا 
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تولدى. دەرهال زاكات ماللىرى قويۇلغان ئامبارغا باردى. بىر تاغار ئون ۋە باشقا 
يهيدىغان نهرسىلهرنى ئېلىپ ئۆشنىسىگه ئارتتى. تاغارنى مهن كۆتىرەي دىسهم، 

ئۆمهر رازىيهلالهۇ ئهنهۇ:
- ئهي ئهسلهم! مهن ئۆزەم كۆتىرىمهن. چۈنكى بالىالرنىڭ هېسابىنى قىيامهتته 

مهندىن سورايدۇ. - دېدى.
ئايالنىڭ ئۆيىگه كهلگهن چېغىمىزدا تاماقنى ههزرىتى ئۆمهر ئۆزى ئهتتى. بىر 
تهرەپتىن قازاننى قوچىسا، يهنه بىر تهرەپتىن ئوتنى پۈدەيتتى. ههتتا ئىس-تۈتۈننىڭ 
ئۇنىڭ ساقىلىنىڭ ئارىسىدىن چىقىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم. شۇنداق قىلىپ، تاماقنى 
پىشۇردى. ئاندىن قولىدا قازاندىكى تاماقنى ئېلىپ بالىالرغا يېگۈزۈشكه باشلىدى. 
بالىالرنىڭ قورسىقى تويغاندىن كېيىن ئارقىغا يېنىپ، بالىالرنىڭ ئۇدۇلىغا كېلىپ 
ئولتۇردى. يولۋاستهك ههيۋەتلىك ئىدى. گهپ قىلىشتىن تارتىندى. بالىالر بىر-بىرى 

بىلهن ئوينىشىپ كۈلۈشكىچه موشۇنداق ئولتۇردى. 
كېيىن ئورنىدىن تۇردى ۋە:

- ئهي ئهسلهم! ئۇالرنىڭ ئالدىدا نېمىشقا ئولتۇرغانلىقىمنى بىلهمسهن؟ ئۇالرنى 
كۆرگهن چېغىمدا يىغلىشىۋاتاتتى. كۈلگىنىنى كۆرمهي تۇرۇپ، يېنىدىن ئايرىلىشنى 
كۆڭلۈم تارتمىدى. ئۇالر كۈلۈشكه باشلىغاندىن كېيىن ئىچىم راههتلىدى.-  

دېدى.»
ههزرىتى ئهبۇبهكرى ۋە ههزرىتى ئۆمهر خهلىپه بولغان مهزگىلدە دۇنيانىڭ 
راههت-پاراغهتلىرىگه بېرىلمهي ئىنتايىن ئاددى-ساددا ياشىغان ۋە ياماق چۈشكهن 
كونا كىيىملهرنى كىيىپ، ئىران ۋە رۇمنىڭ پادىشاهلىرىنىڭ قاتتىق ههيرانلىقىنى 
قوزغىغان ئىدى. بۇ ئىككهيلهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ گۈزەل ۋارىسلىرىدۇر. 

شۈبهىسىزكى، ئۇالرنىڭ بۇ خىل ئىسىل ئهخالقى باشقا ساهابىلهردىمۇ كۆرۈلگهن 
ئىدى. بىر كۈنى بىر تىلهمچى ههزرىتى ئهلى رازىيهلالهۇ ئهنهۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ، 
بىر نهرسه بېرىشنى تهلهپ قىلدى. ههزرىتى ئهلى رازىيهلالهۇ ئهنهۇ ئوغلى ههسهن 

بىلهن هۈسهيىننى چاقىرىپ:
«ئاناڭالرنىڭ يېنىغا بېرىپ ئۆيدىكى ئالته دەرههم پۇلنى ئېلىپ كېلىڭالر!» 

دېدى. 
ههسهن بىلهن هۈسهيىن ئۆيگه بېرىپ ئالته دەرههمنىڭ ههممىسىنى ئهكېلىپ 
دادىسىغا بهردى. ههزرىتى ئهلى ئۇنى تىلهمچىگه بهردى. ئهسلى بۇ چاغدا ئۇالرنىڭمۇ 

بۇ پۇلغا ئېهتىياجى بار ئىدى. ههزرىتى پاتىمه بۇ پۇلغا ئۇن ئالماقچى ئىدى. 
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ههزرىتى ئهلى هويلىدا ئىدى، بىر ئادەم كهلدى. بۇ كىشى تۆگىسىنى ساتماقچى 
«پۇلىسىنى كېيىن بهر» دەپ ١٤٠ دەرههمگه تۆگىسىنى  ئىكهنلىكىنى ئېيتىپ: 
ههزرىتى ئهلىگه ساتتى ۋە تۆگىنى ههزرىتى ئهلىنىڭ هويلىسىغا باغالپ قويۇپ 
كهتتى. بىردەمدىن كېيىن باشقا بىر ئادەم كهلدى ۋە تۆگىنى ٢٠٠ دەرههمگه ئېلىپ، 

پۇلىسىنى نهق بېرىپ كهتتى. 
ههزرىتى ئهلى ١٤٠ دەرههمنى تۆگىنى ساتقۇچىغا بهردى. قالغان ٦٠ دەرههمنى 

ههزرىتى پاتىمىگه بهردى ۋە مۇنداق دېدى:
- بۇ، ئالاله: «كىمكى بىر ياخشىلىق قىلسا، ئۇنىڭغا قىلغان ياخشىلىقىنىڭ ئون 
ههسسه ئهجرى بىرىلىدۇ.١٥» دەپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئارقىلىق بىزگه قىلغان 
ۋەدىدۇر. بىز ئالته دەرههم بهردۇق. ئالاله جهلله جهاللۇهۇ ئۇنىڭ ئون ههسسىسى 

بولغان ئاتمىش دەرههمنى بىزگه بهردى. - دېدى. 
ههزرىتى هۈزەيفه رىۋايهت قىلغان تۆۋەندىكى هادىسه ساهابىلهرنىڭ مهرتلىگىنى، 

ئۆز ئارا بىر-بىرىگه كۈيۈمچانلىغىنى ئىپادىلهش جهههتته دىققىتىمىزنى تارتىدۇ:
«يهرمۇك ئۇرۇشىدا ئىدۇق. قاتتىق ئېلىشىشتىن كېيىن ئوق ۋە نهيزە زەربىسىدە 
ئېغىر يارىالنغان يارىدار مۇسۇلمانالر ئوتتهك قىززىق قۇم ئۈستىدە جان تالىشىپ 
ياتاتتى. بۇ چاغدا مهنمۇ مىڭبىر تهسلىكته هۇشۇمغا كېلىپ، تاغامنىڭ ئوغلىنى 
ئىزدەشكه باشلىدىم. جېنى تۇمشۇقىغا كېلىپ قالغان يارىدارالرنىڭ ئارىسىدا بىر 
دەم ئىزدىگهندىن كېيىن، نىهايهت ئۇنى تاپتىم. لېكىن غهرق قان ئىچىدە ياتقان 
تاغامنىڭ ئوغلى كۆز ئىشارىتى بىلهن ناهايىتى تهس گهپ قىلدى. مهن ئالدىئاال 

تهييارالپ قويغان سۇ تۇلۇمىنى كۆرسىتىپ:
- سۇ ئىچهمسهن؟- دېدىم. 

سۇ ئىستهۋاتقانلىقى ئېنىق ئىدى. چۈنكى تۇمۇز ئىسسىقتا لهۋلىرى قۇرۇپ، 
گهز باغالپ كهتكهن ئىدى. گۇيا كۆز ئىشارىتى بىلهن سۇغا تهشنا ئىكهنلىكىنى 

بىلدۈرۈۋاتقاندەك قىالتتى. 
مهن تۇلۇمنىڭ ئاغزىنى ئېچىپ، سۇنى ئۇنىڭغا تهڭلهۋاتقاندا يان تهرەپتىكى 
يارىدارالر ئارىسىدا ئىكرىمهنىڭ: «سۇ! سۇ!... بىر تامچه سۇبهرسهڭالرچۇ!...» دەپ 

ئىڭراۋاتقان ئاۋازى ئاڭالندى. 
تاغامنىڭ ئوغلى هارىس بۇ پهرياتنى ئاڭلىغان هامان، دەرهال بۇ سۇنى 

ئىكرىمىگه بېرىشمنى كۆزى بىلهن ئىشارەت قىلدى. 

١٥. ئهنئام سۈرىسى ١٦٠-ئايهت 
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ئوتتهك قىززىق قۇمنىڭ ئۈستىدە ياتقان شههىدلهرنىڭ ئارىسىدا يۈگۈرۈپ، 
ئىكرىمهنىڭ يېنىغا كهلدىم ۋە تۇلۇمدىكى سۇنى ئۇنىڭ ئاغزىغا يېقىن ئهكهلدىم. 

ئىكرىمه قولىنى تۇلۇمغا ئۇزىتىپ تۇرغاندا ئىياشنىڭ ئىڭرىغان ئاۋازى ئاڭالندى:
- بىر تامچه سۇ بهرسهڭالرچۇ! ئالاله رازىلىقى ئۈچۈن بىر تامچه سۇ!...

بۇ پهرياتنى ئاڭلىغان ئىكرىمه سۇنى ئالمىدى ۋە ئىياشقا بېرىشىمنى ئىشارەت 
قىلدى. هارىسقا ئوخشاش ئۇمۇ سۇنى ئىچمىدى. 

مهن سۇ تۇلۇمىنى كۆتۈرۈپ، شههىدلهرنىڭ ئارىسىدا يۈرۈپ، ئىياشنىڭ يېنىغا 
كهلگهن چېغىمدا ئۇ ئاخىرقى سۆزلىرىنى قىلىۋاتاتتى:

ئىمان دەۋاسى ئۈچۈن جېنىمىزنى پىدا قىلىشتىن ئهسال باش  - ئالالهىم! 
تارتمىدۇق. ئهمدى بىزگه شاهادەت دەرىجىسىنى بهر! خاتالىقلىرىمىزنى ئهپۇ قىل!...

ئېنىقكى، ئىياش شاهادەت شهربىتىنى ئىچىۋاتاتتى. مهن ئهكهلگهن سۇنى 
كۆردى، ئهمما ۋاقتى يهتمىدى، كهلىمهئى-شاهادەتنى ئاران ئوقۇپ تۈگهتتى. 

دەرهال ئارقىمغا ياندىم. يۈگۈرگهن پېتى ئىكرىمهنىڭ يېنىغا كهلدىم. تۇلۇمنى 
ئۇنىڭغا تهڭلىگهن چاغدا كۆردۈمكى، ئىكرىمه شههىت بولغان ئىدى. 

مهيلى، ئهمدى تاغامنىڭ ئوغلى هارىسهنىڭ يېنىغا ئۈلگۈرۈپ باراي دەپ 
ئويلىدىم. يۈگۈرگهن پېتى ئۇنىڭ يېنىغا كهلدىم. ۋاه، قانداق قىالي؟ ئۇمۇ ئوتتهك 
هارارەتلىك قۇمالر ئۈستىدە قورۇلۇپ، ئاللىقاچان جان تهسلىم قىلىپ بولغان ئىدى... 

ئهپسۇس، سۇ تۇلۇمى لىق هالدا ئۈچ شههىتنىڭ ئوتتۇرىسىدا قالدى.»
هۈزەيفه رازىيهلالهۇ ئهنهۇ ئۇ چاغدىكى روهى هالىتى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ:

«هاياتىمدا نۇرغۇن ۋەقهلهرنى كۆردۈم. ئهمما هېچبىرى مېنى بۇ ۋەقهدەك 
تهسىرلهندۈرمىدى. ئۇالر گهرچه ئۇرۇق-تۇققان بولمىسىمۇ، ئهمما بىر-بىرىگه بولغان 
خۇددى  نهپسىدىمۇ  ئاخىرقى  (يهنى،  كۆيۈنۈش، پىداكارلىق ۋە مىهرى-شهپقهتكه 
قىلىشى،  تهسلىم  جان  ئىچىدە  ئهخالقى-پهزىلهت  چاغدىكىدەك  ياشىغان  هاياتىدا 
هىس  مهنىسى  ئايهتنىڭ  دېگهن  ئۆلۈڭالر١٦.»  هالىتىدە  مۇسۇلمانلىق  «...پهقهت 
قىلىپ تۇرۇپ دۇنيا بىلهن ۋىدالىشىشىغا) مهن ههقىقهتهن ههۋەس ئىلكىدە ههيران 
ئىش قهلبىمدە چوڭقۇر ئىز  بۇ  بولغان  قالدىم. ئهڭ يۈكسهك ئىمان نامايهندىسى 

قالدۇردى...» 

١٦. ئال-ئىمران سۈرىسى ١٠٢-ئايهت. 
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رەهمهت پهيغهمبىرىدىكى سهمىمىلىك، 
راستچىللىق ۋە ئادىللىق

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم گۇناه، ساۋاب، ئهمىر ۋە نههىي (ئالاله بۇيرىغان ئىشالر 
ۋە توسقان ئىشالر) نى بىلمىگهن ئىنسانالرنىڭ ئههۋالىغا قاتتىق ئىچ ئاغرىتاتتى. ئۆيمۈ-

ئۆي كىرىپ، ئالالهنىڭ دىنىنى تهبلىغ قىلغان چېغىدا، بهزىدە كىشىلهر ئىنتايىن 
سوغۇق مۇئامىله قىلىپ ئىشىكىنى يۈزىگه ياپاتتى. ئهمما پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 
ئۆزىگه قىلىنغان بۇ قۇپال ههرىكهتتىن ئهمهس، بهلكى ئۇالرنىڭ غهپلهت ئىچىدىكى 

نادان هالىدىن كۆڭلى يېرىم بوالتتى. 
بۇ تىپتىكى ئىنسانالرغا:

(ئالاله تهرىپىدىن كهلگهن ۋەهيىنى) تهبلىغ قىلغانلىقىمغا  «ئېيتقىنكى، 
سىلهردىن هېچ ههق تهلهپ قىلمايمهن.» (ساد سۈرىسى ٨٦-ئايهت) دېيىش ئارقىلىق، 

پهقهت ئالاله رىزاسىنى مهقسهد قىلغانلىقىنى بىلدۈرەتتى. 
راستچىللىق ۋە ئادىللىقتا هېچكىم پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمچىلىك بواللىغان 
ئهمهس. ئۇ يېتىم ئىدى. تاغىسى ئهبۇ تالىبنىڭ يېنىدا تىجارەتكه باشلىغان ئىدى. 
راستچىللىقى ۋە تىجارەتتىكى ئادىللىقى بىلهن تونۇلغان بولۇپ، ههممه كىشى ئۇنى 
(ئىشهنچىلىك ئادەم) دەپ ئاتايتتى. ئۇنى باي- هۆرمهت قىالتتى ۋە «ئهل-ئهمىن» 
كهمبهغهل ههممهيلهن ئهمىن دەپ بىلهتتى. مهككىدىكى ئابرويلۇق ئايال ههزرىتى 
خهدىچه رازىيهلالهۇ ئهنها ئۇنىڭ راستچىللىقىغا ههيران بولۇپ، توي قىلىش تهلىۋىنى 
قويغان ئىدى. خهدىچه ئانىمىز ئۆمۈر بويى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى قولالپ-
قۇۋەتلىگهن ئىدى. تۇنجى ۋەهيى كهلگهندە قورقۇپ هۇدۇقۇپ كهتكهن پهيغهمبهر 
ئهلهيهىسساالمغا مهدەت بهرگهن، قىيىنچىلىق پهيتىلىرىدە تهسهللىي بهرگهن ئىدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم پاك-پاكىزە بىر هايات ياشىغان ئىدى. نهپسانى 
سهۋەبلهر بىلهن ئۇنىڭ پهيغهمبهرلىكىنى ئېتىراپ قىلمىغان كىشىلهرمۇ ۋىژدان بىلهن 

ئۇنىڭ ئالىجانابلىغىنى ئېتىراب قىلىشقا مهجبۇر بولغان ئىدى. 
ئىسالم دۇنياغا كهلگهن ١٤٠٠ يىلدىن بۇيان، ئۇنىڭ ئىسىل خىسلىتىگه قول 
قويمىغان هېچكىم يوق. ئىسالم دۈشمىنى يههۇدىيلهرمۇ ئۆز ئارا كېلىشىم تۈزىشىدىغان 
چاغدا ئۇنىڭ يېنىغا كېلهتتى. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرنىڭ ئىختىالپلىرىنى 
ههل قىالتتى. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يههۇدىي ۋە خىرىستىيانالرغىمۇ ئىنتايىن 

ئادىل مۇئامىله قىالتتى. 
ههزرىتى ئهلى رازىيهلالهۇ ئهنهۇ ئادالهت توغرىسىدا:
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«ئىختىالپ قىلىشقۇچى ئىككى تهرەپنىڭ گېپىنى ئاڭلىماي تۇرۇپ، هۆكۈم 
چىقارما! توغرا هۆكۈمنى پهقهت ئىككى تهرەپنىڭ سۆزىنى تۇلۇق ئاڭلىغاندىن كېيىن 

ئاندىن چىقارغىلى بولىدۇ.» دېگهن ئىدى. (ئهخمهد بىن ههنبهل، ١-جىلد،  ٩٠)
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهككىدىن مهدىنىگه هىجرەت قىلىدىغان چاغدا، 
باشقىالر ئىلگىرى ئۆزىگه ئامانهت قويغان قىممهت باهالىق زىبۇ-زىننهت بويۇملىرى، 
جهۋاهىرات قاتارلىق نهرسىلهرنى ئىگىلىرىگه ساق-ساالمهت قايتۇرۇپ بېرىش ئۈچۈن 
ههزرىتى ئهلىنى ۋەكىل قىلىپ قويغان ئىدى. دۈشمهنلىرىمۇ ئۇنىڭ دۇرۇستلىقىغا 

ههيران ۋە قايىل ئىدى.

رەهمهت پهيغهمبىرىدىكى هايا
ساهابىلهرنىڭ ئېيتىشىغا قارىغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كىيىملىرىگه 
پۈركهنگهن ئون تۆت ياشلىق قىزدىنمۇ بهك هايالىق ئىدى. قاتتىق ئاۋازدا ۋاقىراپ 
گهپ قىلمايتتى. ئىنسانالرنىڭ يېنىدىن تهبهسسۇم بىلهن ئاستا مېڭىپ ئۆتهتتى. 
خوشياقمايدىغان قۇپال بىر گهپ ئاڭلىغان چاغدىمۇ، كىشىلهرنىڭ يۈزىگه سالمايتتى. 
روهى هالىتى چىرايىدا مهلۇم بولغانلىقى ئۈچۈن، ئهتراپىدىكىلهر سۆز-ههرىكهتلىرىدە 
دىققهت قىالتتى. هايا سهۋەبىدىن قاقاهالپ كۈلمهيتتى، تهبهسسۇم قىالتتى. ههدىس 

شەرىفته:
«هايا ئىماننىڭ بىر پارچىسىدۇر. هايالىق كىشىلهر جهننهتكه كىرىدۇ. هاياسىزلىق 
بولسا، قهلبنىڭ قاتتىقلىقى تۈپهيلىدىندۇر. هاياسىز كىشىلهر جهههننهمگه كىرىدۇ...» 

دېيىلگهن. (بۇخارى، «ئىمان» ١٦ ) 
يهنه بىر ههدىسته:

«هايا بىلهن ئىمان بىر يهردە بىلله تۇرىدۇ. بىرى كهتسه، يهنه بىرىمۇ 
(سۇيۇتى، «ئهل-جامىئۇس-ساغىر»،١-جىلد،٥٣-بهت)  دېيىش  ئارقىسىدىن كېتىدۇ.»  
ئارقىلىق هايانىڭ ئههمىيىتى تهكىتلهنگهن ۋە «قۇپال سۆز ئهيىپتىن باشقا نهرسه 
ئېلىپ كهلمهيدۇ. هايا ۋە ئهدەب بولسا، كهلگهن يهرنى زىننهتلهيدۇ.» دېيىلگهن. 

(مۈسلىم، «بىرر»،٧٨-بهت؛ ئهبۇداۋۇد، «جىهاد»،١-بهت)

ههقىقى هايا، دۇنيا نېئمهتلىرىگه بولغان سۆيگۈ-مۇههببهتنى قهلبتىن چىقىرىپ 
تاشالشقا سهۋەب بولىدىغان «ئۆلۈمنى ئهسلهش» بىلهن ئوتتۇرىغا چىقىدۇ. پهيغهمبهر 
ئهلهيهىسساالم ساهابىلىرىگه ههمىشه ئالالهتىن ههقىقى هايا قىلىشىنى تهكىتلهيتتى. 
«رەببىمىزگه ههمىشه هايا بىلهن ههمدۇ-سانا ئېيتىۋاتىمىز»  بىر قېتىم ساهابىلهر: 
دېگهندە، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ههقىقى هايانىڭ بهدەندىكى بارلىق ئهزاالرنى 
هارامدىن يىراق تۇتۇش، ئۆلۈمنى ههر ۋاقىت ئهسلهش ئىكهنلىگىنى سۆزلىگهن. 



97

 رەهمهت پهيغهمبىرىنىڭ ئاالهىدىلىكلىرىگه ئائىت مىسالالر 

ئاندىن كېيىن ئاخىرەتنى ئارزۇ قىلغۇچىالرنىڭ دۇنيا نېئمهتلىرىگه مۇههببهت 
باغلىماسلىقى كېرەكلىگىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، پهقهت مۇشۇنداق قىلغانالرنىڭال 
(تىرمىزى،  ئالالهتىن ههقىقهتهن هايا قىلغان كىشىلهر ئىكهنلىگىنى بىلدۈرگهن. 

«سىفاتۈل-قىيامه»،٢٤-بهت)

رەهمهت پهيغهمبىرىنىڭ ئىنسانالرنى ياخشىلىققا 
چاقىرىشتىكى ئهستايىدىللىقى 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئىنسانالرنىڭ ئازاب چهككىنىنى كۆرۈپ، كۆڭلى يېرىم 
بولۇپال قالماستىن، بهلكى ئۇالرنىڭ ئازابتىن قۇتۇلۇشى، مۇۋەپپىقىيهت قازىنىشى 
ئۈچۈنمۇ تىرىشچانلىق كۆرسىتهتتى. قۇرئانى-كهرىمدە ئۇنىڭ بۇ ئاالهىدىلىگى 

ههققىدە مۇنداق دېيىلگهن: 
«شۈبهىسىزكى، سىلهرگه ئۆز ئاراڭالردىن پهيغهمبهر كهلدى. سىلهرنىڭ 
كۈلپهت چېكىشىڭالر ئۇنىڭغا ئېغىر تۇيۇلىدۇ؛ ئۇ سىلهرنىڭ (هىدايهت تېپىشىڭالرغا) 
هېرىستۇر، مۆمىنلهرگه ئامراقتۇر، ناهايىتى كۆيۈمچاندۇر.» (تهۋبه سۈرىسى 

١٢٨-ئايهت)

بۇ ئايهتته ئالالهۇتائاال پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى ئۇنىڭغا خاس «رائۇف» 
(مۆمىنلهرگه ناهايىتى  (مۆمىنلهرنىڭ هىدايهت تېپىشىغا هېرستۇر) ۋە «راهىم» 

ئامراقتۇر، كۆيۈمچاندۇر) نامى بىلهن تونۇشتۇرغان. 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ههمىشه ئىنسانالرغا مۇۋەپپىقىيهت تىلهيتتى. 
ئىنسانالرنىڭ توغرا يولدا مېڭىپ، ياخشى ئىشالر قىلىۋاتقانلىغىنى كۆرگهندە ئىنتايىن 

خۇشال بوالتتى. 

ئۇ ههرقانداق بىر باشلىققا ئوخشاش پهقهت ياخشى ئىش قىلىشنى تاپىالپ 
قويۇش بىلهنال كۇپايىلهنمهيتتى، بهلكى ئۈممىتىگه پۈتۈن كۈچى بىلهن ههمدەم 

بولىدىغان بىر رەهبهر ئىدى. 
بىر ساهابه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن بىر كىشىنىڭ مهنىۋى جهههتته 
ياخشى ياكى ياخشى ئهمهس ئىكهنلىگىنى قانداق بىلگىلى بولىدىغانلىقىنى سورىدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا:
«ئاخىرەت ئىشلىرىدىن بىرنى قىلماقچى بولغىنىڭدا، بۇ ئىش ساڭا قوالي 
بولسا؛ دۇنياغا ئائىت ئىشالردىن بىرنى قىلماقچى بولغىنىڭدا، بۇ ئىش ساڭا تهس 
ئهگهر ئاخىرەت  بولسا، مهنىۋى جهههتته ئههۋالىڭنىڭ ياخشى ئىكهنلىكىنى بىل! 
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ئىشلىرىدىن بىرىنى قىلماقچى بولغىنىڭدا، بۇ ئىش ساڭا تهس ۋە دۇنيا ئىشلىرىدىن 
بىرىنى قىلماقچى بولغىنىڭدا، بۇ ئىش ساڭا ئۇڭاي بولسا، ئههۋالىڭنىڭ ياخشى 

ئهمهس ئىكهنلىگىنى بىلسهڭ بولىدۇ.» دېدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ههرىكىتى، سۆزى ۋە ئهخالقى ياشىشى بىلهن بارلىق 
ئىنسانالرغا بىر رەهمهت، بىر يول كۆرسهتكۈچى ئىدى. هىدايهت يولىدىكى ههر 
تۈرلۈك مۇشهققهت ۋە قىيىنچىلىقنىڭ ئهڭ چۇڭى ئۇنىڭ ئۈستىدە ئىدى. ئۇ بىر قېتىم 

مۇنداق دېگهن ئىدى: 
هېچكىم  يولىدا  ئالاله  ئهمهس.  قورقۇتۇلغان  مهندەك  هېچكىم  يولىدا  «ئالاله 
بىلهن  بىالل  ئىچىدە  كۈن  ئوتتۇز  ئۇچرىدىم.  قىيىنچىلىقالرغا  باقمىغان  ئۇچراپ 
ئىككىمىزنىڭ تامىقىمىز بىاللنىڭ قولتۇقىغا قىستۇرۇلغان پۇچۇق نان بولغان چاغالرمۇ 

بولغان ئىدى.» (تىرمىزى: «قىيامهت»، ٣٤\٢٤٧٢) 
 ئۇ ئۈستىگه ئالغان ئىالهىي ۋەزىپىنى ئهڭ مۇكهممهل بىر هالدا ئادا قىلىۋاتاتتى. 
بۇ جهههتته ئۇ ئىنتايىن كۈچلۈك سهۋر-تاقهت ۋە غهيرەتنىڭ ئىچىدە ئىكهنكى، بهزىدە 
ئۇنىڭ ئۆزىنى ئۆزى خاراب قىلماسلىقى ئۈچۈن ئىالهىي ئاگاهالندۇرش نازىل بولغان 

ئىدى.
ئىنسانالرنىڭ بهخت-سائادىتى ئۈچۈن پهيغهمبهر سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 
كۆرسهتكهن بۇ يۈكسهك پهزىلهت ۋە پىداكارلىق قۇرئانى-كهرىمدىكى ئۇشبۇ ئايهتته 

ئىپادىلهنگهن:
«(رەسۇلۇم) ئۇالرنىڭ ئىمان ئېيتمىغانلىقىدىن ئۆزەڭنى هاالك قىلىۋېتىشىڭ 

مۇمكىن.» (شۇئارا سۈرىسى٣ -ئايهت)
پهيغهمبىرىمىز ئۆزىنىڭ بۇ هالىتىنى مۇنداق تهسۋىرلىگهن: 

ئادەم  بىر  ئوخشايدۇ:  شۇنىڭغا  هالىتىڭالر  سىلهرنىڭ  بىلهن  هالىتىم  «مېنىڭ 
ياخشى  يۇرۇقلۇقنى  ۋە  پهرۋانىلهر  بىلهنال  يۇرۇتۇشى  ئهتراپنى  ئوت  ياقتى.  گۈلخان 
كۆرىدىغان بهزى هايۋانالر ئۆزىنى بۇ ئوتقا ئېتىشقا باشلىدى. گۈلخان ياققۇچى ئادەم 
بۇ هايۋانالرنى توسماقچى بولدى. بىراق هايۋانالرنىڭ كۆپىنچىسى ئادەمنىڭ توسۇشىغا 
كهتمهسلىكىڭالر  چۈشۈپ  ئوتقا  سىلهرنىڭ  مهن  ئاتتى.  ئۆزىنى  ئوتقا  قارىماستىن 
ئوتقا  بېرىپ  يۈگرەپ  سىلهر  بىراق  تۇتۇۋالىمهن.  بىلىڭالردىن  سىلهرنى  ئۈچۈن 

ئۆزەڭالرنى ئاتىسىلهر!» (بۇخارى: «رىقاق»، ٢٦)  
بۇ ئايهت ۋە ههدىس پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ دۇنيادىكى ههر ئىنساننىڭ 
ئالالهقا ئىشىنىشىنى ۋە بۇ ئارقىلىق جهههننهم ئازابىدىن قۇتۇلۇشىنى مىهرى-شهپقهت 

تۇيغۇسى ئىچىدە نهقهدەر ئارزۇ قىلغانلىقىنى كۆرسىتىدىغان بىر دەلىلدۇر.
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جههىلنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا هۇجۇم قىلغانلىقىنى ئاڭلىغان  ئهبۇ 
ههزرىتى ههمزە ئۇرۇق-تۇققانچىلىق ۋە قهبىلىۋازلىق هىسسىياتىنىڭ تۈرتكىسىدە 
ئهبۇجههىلنى قاتتىق ئۇرغاندىن كېيىن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا 

كېلىپ: 
- مۇههممهد، خۇشال بولغىن! چۈنكى ئهبۇجههىلدىن ئىنتىقامىڭنى ئالدىم !... 

-دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم:
- مېنىڭ ئىنتىقام ئالىدىغان بىرەر ئىشىم يوق. لېكىن سهن مۇسۇلمان بولساڭ، 
ئۇ چاغدا خۇشال بولىمهن! -دېدى. ههزرىتى ههمزە رەسۇلۇلالهنىڭ بۇ جاۋابىدىكى 

مهنىنى چۈشهندى ۋە تهپهككۈر قىلىشقا باشلىدى.
قاتتىق  ههققىدە  ئېيتماسلىق  ياكى  ئېيتىش  ئىمان  ئهنهۇ  رازىيهلالهۇ  ههمزە 
ئىككىلىنىپ كېچىنى ئۇيقۇسىزلىق ئىچىدە ئۆتكۈزگهندىن كېيىن ئهتىسى سهههردە 
قاچۇرغان  ئۇيقۇسىنى  كهلدى.  يېنىغا  ۋەسهللهمنىڭ  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  پهيغهمبهر 

تهرەددۈتلىرىنى پهيغهمبىرىمىزگه بىرمۇ بىر چۈشهندۈردى: 
چۈشۈپ  هالغا  چارىسىز  بىر  شۇنداق  مهن  ئوغلى!  قېرىندىشىمنىڭ  ئهي   -»
 - كۆرسهت!»  يول  بهر،  مهسلىههت  ماڭا  قالدىم.  تاپالماي  يولى  چىقىش  قالدىمكى، 

دېدى. 
پهيغهمبهر سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغا ۋەز-نهسىههت قىلدى. ئاخىرەت 
ئازاپ بىلهن قورقۇتتى، جهننهت بىلهن  ئازابى ۋە نېمهتلىرىنى چۈشهندۈرۈپ، ئۇنى 
ئالالهنىڭ  نهتىجىسىدە  نهسىههتلىرىنىڭ  بۇ  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  بهردى.  خوشخهۋەر 

يولۋىسى ههزرىتى ههمزە ئىمان بىلهن شهرەپلىنىپ مۇسۇلمان بولدى.١٧
ئۈچۈن  بولغانلىقى  شهرتى  ئاساسى  نىجاتلىقنىڭ  ئهبهدى  كىرىش  ئىسالمغا 
پهيغهمبهر سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ههر بىر ئىنساننىڭ مۇسۇلمان بولۇشىنى بۈيۈك 
بىر ئىشتىياق بىلهن ئارزۇ قىالتتى. تهك بىر ئىنسان هىدايهتكه ئېرىشكهن چاغدىمۇ 
ئىنتايىن خۇشال بوالتتى. تائىفته هاقارەت ۋە زۇلۇمغا ئۇچرىغاندا ئادداس ئىسىملىك 
بارلىق  ئهلهيهىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  بولغانلىق خوشخهۋىرى  بىر قۇلنىڭ مۇسۇلمان 
كهلگىنىدە  قايتىپ  مهككه-مۇكهررەمگه  تائىفتىن  ئىدى.  ئونۇتتۇرغان  ئازاپلىرىنى 
ئىدى.  كهلگهن  ئۈچۈن  ههججى  جاهىلىيهت  قهبىلىلهر  نۇرغۇن  يېقىندىن  يىراق 
پهيغهمبىرىمىز بۇ قهبىلىلهر قونغان يهرلهرگه بېرىپ، ئۇالرنى ئىسالمغا دەۋەت قىالتتى. 

١٧. ئىبنى هىشام، ١-جىلد، ٣١٢-٣١٣؛ هاكىم، ٣-جىلد، ٢١٣؛ ئىبنى كهسىر: «ئهل-بىدايه»، 
٣-جىلد، ٨٤.
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پهيغهمبهرلىكىگه شاهادەت ئېيتىشىنى، ئالاله پهيغهمبىرىمىزگه تاپشۇرغان ۋەزىپىنى 
ئادا قىلىشتا پهيغهمبىرىمىزگه ياردەم قىلىشىنى تهلهپ قىالتتى.١٨ ئۇالرغا: 

رەببىمنىڭ  كهلگىنىمدە  يېنىڭالرغا  سىلهرنىڭ  رەسۇلىمهن!  ئالالهنىڭ  مهن   -»
ئهمىرلىرىنى ئىنسانالرغا يهتكۈزۈپ بولغۇچه، ئهلچىلىك ۋەزىپهمنى ئادا قىلىپ بولغۇچه 
هىدايهتكه  ئىنسانالرنىڭ  دەپ  مهجبۇرلىمايمهن!»١٩  سىلهرنى  قوغدامسىلهر؟  مېنى 

ئېرىشىشى ئۈچۈن پۈتۈن كۈچى بىلهن تىرىشاتتى. 
ههزرىتى ئهلى رازىيهلالهۇ ئهنهۇ:

كىشىنى  بىر  ئارقىلىق  سهن  ئالالهنىڭ  جانابى  قىلىمهنكى،  قهسهم  «ئالالهقا 
قىزىل  هېساپلىنىدىغان)  نېمىتى  دۇنيا  قىممهتلىك  (ئهڭ  باشلىشى  هىدايهتكه 
بهك  تېخىمۇ  نېمهتلىرىدىن)  دۇنيا  بارلىق  (يهنى  بولغىنىڭدىن  ئىگه  تۆگىلهرگه 

ياخشىدۇر.» دېگهن ئىدى. (بۇخارى: «ئاسهابۇن-نهبى»، ٩)
ئهبۇ زەر، خالىد بىن زەيىد، هۇبهيب بىن يهساف ۋە رەيهانه بىنتى ئامر قاتارلىق 
ئالالهنىڭ ههر بىر بهندىسى ئىسالمغا كىرىپ راههتلىگهن چاغدا پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
خاتىم  بىن  ئادىي  قىالتتى.  جىلۋە  تهبهسسۈم  ۋە  خۇشاللىق  ئىنتايىن  چىهرىسىدە 

رازىيهلالهۇ ئهنهۇ پهيغهمبهر سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ خۇشاللىقىنى: 
ۋەسهللهمنىڭ  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله  چېغىمدا  بولغان  «مۇسۇلمان 

يۈزىدە پارلىغان بۈيۈك خۇشاللىقنى كۆردۈم.» دەپ ئىپادىلىگهن.٢٠ 
دۈشمهنلىرى  ئهشهددى  ئهڭ  ۋەسهللهمنىڭ  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله 
ئهپۇ  ئۇالرنى  پهيغهمبىرىمىز  چاغدا  بولغان  مۇسۇلمان  ئېيتىپ  كهلىمهئى-شاهادەت 
قىلىپال قالماستىن ساهابىلهرگه ئۇالرنىڭ ئۆتمۈشتىكى قىلمىشلىرىنى ئهسلىتىدىغان 
قىزى  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  ئىدى.٢١  تاپىلىغان  تۇرۇشنى  يىراق  سۆز-ههرىكهتتىن 
ههببار  بولغان  سهۋەپچى  ئۆلۈشىگه  چۈشۈرۈپ  تارتىپ  تۆگىدىن  زەينهپنى  ههزرىتى 
ۋە  ۋەهشى  قىلغان  شېهىت  ههمزىنى  ههزرىتى  تاغىسى  سۆيۈملۈك  ئهسۋەد،  بىن 
رازىيهلالهۇ  ئىكرىمه  ئوغلى  جههىلنىڭ  ئهبۇ  سالغان  زۇلۇم  يىل  كۆپ  مۇسۇلمانالرغا 
ئىچىدىكى  قىلىنغانالر  ئهپۇ  ئۈچۈن  هۆرمىتى  كهلىمهئى-شاهادەت  قاتارلىقالر  ئهنهۇ 

پهقهت بىر قانچه كىشى خاالس.

١٨.  ئىبنى سائاد، ١-جىلد، ٢١٦-٢١٧؛ ئاخمهد، ٣-جىلد، ٣٢٢، ٤٩٢؛ ئىبنى كهسىر، ٣-جىلد، 
..١٨٣-١٩٠

١٩. ئىبنى هىشام، ٢-جىلد، ٣٣-٣٤؛ ئىبنى كهسىر: «ئهل-بىدايه»، ٣-جىلد، ١٨٤.
٢٠  ئهخمهد، ٤-جىلد، ٣٧٨

٢١.  ۋاقىدى، ٢-جىلد، ٨٥٧-٨٥٨ 



101

 رەهمهت پهيغهمبىرىنىڭ ئاالهىدىلىكلىرىگه ئائىت مىسالالر 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم گۈزەل مۇئامىله قىالتتى، ئالىجاناپ ئهخالققا ئىگه 
ئىدى. ئادەتته ماددى بىر غېمى، ئىنتىقام تۇيغۇسى ۋە شهخسى ئىله مۇناسىۋەتلىك 

بىرەر ئارزۇسى يوق ئىدى. 
رەسۇلۇلالهنىڭ هاياتىدا هېچقاچان نهپسى ئۈچۈن ئىنتىقام ئېلىپ باقمىغانلىقىنى 

كۆرۈۋاتىمىز. بىر ههدىسته مۇنداق دېيىلگهن:
«مهن سىلهرنى ئهيىپ-نۇقسانلىرىڭالرنى يۈزۈڭالرغا سالماي، سۈكۈت قىلغاچ 

تهربىيىلهۋاتىمهن.»
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ساهابىلهر قىلىپ سالغان خاتا ئىشالرنى ئۇالرنىڭ 
نېمىشقا سىلهرنى بۇنداق  يۈزىگه سالمايتتى. ئهكسىچه، «ماڭا نېمه بولغاندۇ؟! 

كۆرىدىغاندىمهن؟» دەپ ئۆزىنى ئۆزى ئهيىپلهيتتى.
ئېيتقاندا،  بويىچه  سۆزى  ئانىمىزنىڭ  ئانها  رازىيهلالهۇ  ئائىشه  ههزرىتى 

پهيغمبىرىمىزگه بىرەيلهن ئۇ ياقتۇرمايدىغان سۆزنى يهتكۈزگهندە:
كىشىلهر  دېمهي، «بهزى  قىلىدىغاندۇ؟»  گهپ  بۇنداق  نېمىشقا  كىشى  «پاالنى 
نېمىشقا مۇشۇنداق گهپ قىلىدىغان بولۇپ قالغاندۇ؟» دەيتتى. (ئهبۇ داۋۇد: «ئهدەب»، 

(٥\٤٧٨٨

 قارشى تهرەپكه نهسىههت قىلغاندا، ئۇنىڭ كۆڭلىگه كېلىشى ياكى خاپا 
بولىشىدىن ئهنسىرەپ تىترەيدىغان شانى ئۇلۇغ پهيغهمبهر شهپقهت ئابىدىسى ئىدى.
بۇ ئاالهىدىلىكلهر ئۇنىڭ هال ۋە ههرىكهتلىرىدە مهلۇم بولغىنىدەك، گهپ-

سۆزلىرىدىمۇ بىلىنىپ تۇراتتى. مانا بۇ ئۇنىڭ بىر خىتابى:
«ئى ئىمان ئېيتقانالر! ئالاله سىلهرنى خاتىرجهملىك ئىچىدە ياشاتقاي! سىلهرنى 
سىلهرگه  ئۆز پاناهىدا ساقلىغاي! سىلهرنى ئهسكى ئىشالردىن يىراق قىلغاي! 
ياردەم قىلغاي! سىلهرنى يۈكسهلدۈرگهي! سىلهرگه يول كۆرسهتكهي! ئۆز پاناهىدا 
ساقلىغاي! سىلهرنى ههرخىل باال-قازادىن ئامان قىلغاي ۋە دىنىڭالرنى سىلهر ئۈچۈن 

قوغدىغاي! ئامىين...»
ئالهملهرگه رەهمهت قىلىپ ئهۋەتىلگهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئالالهنىڭ 
(رەهىم قىلغۇچى) ئىسىملىرىنىڭ  (مهغپىرەت قىلغۇچى) ۋە «راهىم»  «غافۇر» 
تهجهللىسىگه شاهىت بولغاچ، ئىنكارچىالر ئۈچۈن كۆڭلى قاتتىق يېرىم ئىدى. 
ئۇالرنىڭ جهههننهمگه كهتمهسلىكى ئۈچۈن دۇئا قىالتتى. بۇنىڭغا جاۋابهن ئىالهىي 

ئاگاهالندۇرۇش كهلدى:
«ئهگهر ئۇالر قۇرئانغا ئىمان ئېيتمىسا، ئهپسۇسلىنىپ، ئۇالرنىڭ (ئىماندىن) يۈز 

ئۆرۈگهنلىكىدىن ئۆزەڭنى هاالك قىلىۋېتىشىڭ مۇمكىن.» (كههف سۈرىسى ٦-ئايهت)
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شۇڭا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهخالقىدىن كۆپ نېسىۋە ئالغان ههزرىتى 
ئهبۇبهكرى رازىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق دەپ دۇئا قىلغان:

شۇنچىلىك  شۇنچىلىك،  «يا رەببىم! قىيامهت كۈنى مېنىڭ بهدىنىمنى 
چوڭايتقىنكى، جهههننهمدە مهندىن باشقىالرغا يهر قالمىسۇن!» 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ گۈلدەك خوشپۇراق سۆهبهتلىرىگه قاتناشقان 
ساهابىلهر ئۇنىڭدىن ئۆگهنگهن ئىلىم-مهرىپهت، گۈزەل ئهخالق ۋە مهنىۋى هاياتنى 
ئۇزۇن مۇساپىلهرنى بېسىپ، پۈتۈن جاهانغا تارقاتقان. ئۇالرنىڭ بۇنداق قىلىشىدىكى 
«ياراتقۇچىغا بولغان سۆيگۈ-مۇههببهت تۈپهيلى، يارىتلغۇچىالرنى ياخشى  سهۋەب 

كۆرۈش» ئىدىيىسىنىڭ تىپىك بىر مىسالىدىن ئىبارەتتۇر.
ههممه كىشى ئۇنىڭ ئالىجاناپلىقى ۋە مهرتلىگىدىن ئۆزىگه چۈشلۇق نېسىۋە 
ئالغان ئىدى. ئۇنىڭ ياخشىلىق ۋە سۆيگۈسى گويا بارلىق ئېتىز-ئېرىقالرنى سۇغا 
توشقۇزغان بىر دەريا كهبى ئىدى. ئۇنىڭ يېنىدىن هېچكىم ئاچ، سۇسىز ۋە قۇرۇق 

قول ئايرىلمىغان ئىدى. 

رەهمهت پهيغهمبىرىنىڭ ۋاپاسى 
قىلغان سۆزىدە چىڭ تۇرۇش پهيغهمبهرلهرگه، ۋەلىلهرگه ۋە پهزىلهتلىك 
كىشىلهرگه ئائىت سۈپهتلهر جۈملىسىدىن بولۇپ، مۇناپىقلىق ئاالمهتلىرىدىن 
قۇتۇلۇشنىڭ سهۋەبلىرىدىندۇر. هايات بۇنىڭ بىلهن تهرتىپ-ئىنتىزام ئىچىدە 
مهنزىلىگه يېتىدۇ. ئۇ ئىنسانلىقنىڭ ئۆلچىمى، شهخس ۋە جهمىيهتته پهزىلهتنىڭ 

ئىپادىسىدۇر. ئىنسانالر بۇنىڭغا رىئايه قىلسا، ۋىژدانى راههتكه ئېرىشىدۇ. 
بۇ جهههتته، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋاپادارلىقنىڭ چوققىسىدا تۇرۇپ، 

ئىنسانىيهتكه نهمۇنه بولغان ئىدى.
بىرلىكته  بىلهن  ئانىسى  چېغىدا  كىرگهن  ياشقا  ئالته  ئهلهيهىسساالم  پهيغهمبهر 
مهدىنىگه دادىسىنىڭ قهۋرىسىنى زىيارەت قىلغىلى بارغان ئىدى. قايتىپ كېلىدىغان 
قالغان  يېتىم  ئايرىلىپ  ئانىسىدىن  بولدى.  ۋاپات  يهردە  دېگهن  ئهبۋا  ئانىسى  چاغدا 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئانىسىنىڭ چۆرىسى ئۇممۇ ئهيمهن رەزىيهلالهۇ ئهنها بىلهن 

بىلله مهككىگه قايتىپ كهلدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۆمرى بويىچه ئۇممۇ ئهيمهننى پات-پات يوقالپ تۇرغان، 
«ئانامدىن  ههققىدە:  ئهيمهن  ئۇممۇ  ئىدى.  كۆنگهن  چاقىرىپ  دەپ  «ئانا!»  ئۇنى 
دەپ  كىشى»  بىردىنبىر  قالغان  هايات  ئىچىدىكى  ئائىلهم  مېنىڭ  ئۇ  ئانام!  كېيىنكى 
ئىلتىپات ۋە مۇههببهت كۆرسىتىپ، هۆرمهت قىالتتى. (ئىبنى ئهسىر: «ئۈسدۈل غابه»، 

٧-جىلد، ٣٠٣-٣٠٤)
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تاغىسى  ئهلهيهىسساالمنى  پهيغهمبهر  كېيىن،  بولغاندىن  ۋاپات  دادىسى  چوڭ 
ئهبۇ تالىپ هىمايىسىگه ئالغان ئىدى. ئهبۇ تالىپنىڭ ئايالى فاتىمه خاتۇن ئهخالقى 
پهزىلهتلىك، كۆڭلى يۇمشاق ياخشى ئايال بولۇپ، كېيىن ئىسالم بىلهن شهرەپلىنىپ 
ۋاپا  هۆرمهت،  ئايالغا  مۇبارەك  بۇ  پهيغهمبىرىمىز  ئىدى.  قىلغان  هىجرەت  مهدىنىگه 

قىلىپ، پات-پات يوقالپ تۇراتتى. (ئىبنى سائد، ٨-جىلد، ٢٢٢)
تارام-تارام  كۆزلىرىدىن  ئهلهيهىسساالم  پهيغهمبهر  بولغاندا  ۋاپات  خاتۇن  فاتىمه 
ياشالر ئاققان هالدا: «بۈگۈن مېنىڭ ئانام ۋاپات بولدى!» دەپ ئۆزىنىڭ كۆڭلىكىنى 
تۇرغان  دەم  بىر  ئىچىدە  قهۋرىسى  ئوقۇپ،  نامىزىنى  مېيىت  قىلىپ،  كېپهن  ئۇنىڭغا 

ئىدى. بۇنىڭ سهۋەبىنى سورىغۇچىالرغا:
«- ئهبۇ تالىپتىن كېيىن ماڭا بۇ ئايالدەك ياخشىلىق قىلغان باشقا كىشى يوق. 
قىلىپ  كېپهن  كۆڭلىكىمنى  ئۇنىڭغا  ئۈچۈن  كىيىشى  كىيىمى  جهننهت  ئاخىرەتته 

بهردىم. قهبرە بىر ئاز ئىسسىسۇن دەپ ئۇ يهردە بىر دەم ياتتىم.» دېگهن ئىدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قايغۇرغانلىقىغا ههيران بولغۇچىالرغا:

«- ئۇ مېنىڭ ئانامدىن كېيىنكى ئانام ئىدى. ئۆزىنىڭ بالىلىرى قورسىقى ئاچ 
هالدا دومسىيىپ تۇرسىمۇ، ئۇالرغا قارىماستىن ئاۋۋال مېنىڭ قورسىقىمنى تويغۇزاتتى، 
ئىدى!»  ئانام  مېنىڭ  ئۇ  قوياتتى.  سۈركهپ  يېغى  گۈل  قوياتتى،  تاراپ  چېچىمنى 

دېگهندىن كېيىن، ئۇنىڭغا مۇنداق دەپ دۇئا قىلغان ئىدى:
«ئالاله سېنى مهغپىرەت قىلسۇن ۋە ياخشى مۇكاپاتالرنى بهرسۇن! ئالاله ساڭا 
رەهمهت قىلسۇن، جېنىم ئانا! سهن ماڭا ئانامدىن كېيىن ئانا بولدۇڭ! ئۆزەڭ يېمهي 
ماڭا  نېمهتلهرنى  لهززەتلىك  ئهڭ  كىيگۈزدۈڭ.  ماڭا  كىيمهي  ئۆزەڭ  يېگۈزدۈڭ.  ماڭا 
بېرىپ، ئۆزەڭنى ئۇنىڭدىن مههرۇم قىلدىڭ. بۇالرنى پهقهت ئالاله رىزاسى ئۈچۈن، 
ئاخىرەتنى ئويالپ قىلغان ئىدىڭ! ...»  (هاكىم، ٣-جىلد، ١١٦-١١٧؛ ههيسهمى، ٩-جىلد، 

٢٥٦-٢٥٧؛ يائقۇبى، ٢-جىلد، ١٤) 

پىالنالپ  ئۆلتۈرۈشنى  قانداق  ئۇنى  دۈشمهنلىرى  ئىلگىرى  قىلىشتىن  هىجرەت 
قايتۇرۇپ  قانداق  ئىگىسىگه  نهرسىلهرنى  قويۇلغان  ئامانهت  ئۆزىگه  ئۇ  تۇرغاندا، 

بېرىشنىڭ غېمىدە ئىدى. (ئىبنى هىشام، ٢-جىلد، ٩٥-٩٨)  
ههزرىتى ئائىشه رازىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ:

«بىر قېتىم پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى زىيارەت قىلىش ئۈچۈن بىر قېرى موماي 
كهلدى. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ موماي بىلهن سهمىمىي ۋە قىزغىن سۆهبهتلهشتى. 

موماي كهتكهندىن كېيىن:
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- ئى رەسۇاللاله! بۇ مومايغا بهكال قىزغىن مۇئامىله قىلىپ كهتتىڭىز. بۇ زادى 
كىمدۇ دەپ ههيران قالدىم. - دېدىم. ئۇ مۇنداق دېدى:

- خهدىچه رازىيهلالهۇ ئهنها هايات چاغدا ئۆيىمىزگه كېلىپ-كېتىپ تۇراتتى. 
بۇخارى،  ٦٢\٤٠؛  ١-جىلد،  (هاكىم،  ئىمان جۈملىسىدىندۇر.»  بىلگىنكى، «ۋاپادارلىق 

«ئهدەپ»، ٢٣)

ههزرىتى ئائىشه ئانىمىز رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ خهدىچه 
رازىيهلالهۇ ئهنهاغا قىلغان ۋاپادارلىقىنى تهسۋىرلهپ مۇنداق دېگهن ئىدى: 

«پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئاياللىرى ئىچىدە هېچكىمگه ههزرىتى خهدىچىگه ههۋەس 
باقمىغان  كۆرۈپ  ئۆمرۈمدە  ئۇنى  گهرچه  باقمىدىم،  قىلىپ  ههۋەس  قىلغاندەك 
بولساممۇ. لېكىن پهيغهمبهر سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنى داۋاملىق ئهسلهيتتى. 
دوستلىرىغا  خهدىچىنىڭ  ۋاقىتالردا  كۆپ  پارچىلىغاندا  گۆشىنى  ئۆلتۈرۈپ  قوي  بىر 

ئهۋەتىپ بېرەتتى. مهن بهزىدە چىدىيالماي پهيغهمبىرىمىزگه:
دېسهم،   -  «... كهتتىغۇ!  بوپ  قالمىغاندەكال  ئايال  باشقا  دۇنيادا  خۇددى   -»

پهيغهمبىرىمىز:
«- خهدىچه مۇنداق، مۇنداق دەيتتى ...» - دەپ يهنه ئۇنى ماختاپ: «بالىلىرىم 
ئۇنىڭدىن تۇغۇلدى» دەيتتى. (بۇخارى: «مهناقىبۇل-ئهنسار»، ٢٠؛ مۈسلىم: «فهدائىلۈس-

ساهابه»، ٧٤-٧٦)

ئوهود كۈنى شههىتلهرنى دەپنه  ۋەسهللهم  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله 
قىلغاندا ئامر بىن جهمۇه بىلهن ئابدۇلاله بىن ئامر بىن هاران رازىيهلالهۇ ئهنهۇما 

ههققىدە: 
يېقىن  بهك  تۇراتتى.  بىلله  تىرەپ  مۆرىگه  مۆرىنى  سهپته  بىر  دۇنيادا  ئۇالر   -»
دوست ئىدى. دۇنيادا بىر بىرىنى بهك ياخشى كۆرگهن بۇ ئىككى دوستنى بىر قهۋرىگه 
بىلله دەپنه قىاليلى.» دەپ ۋاپادارلىقنىڭ يهنه بىر مىسالىنى كۆرسهتتى. (ئىبنى هىشام، 

-3جىلد، 49؛ ئىبنى سائاد، 3-جىلد، 562)

رەسۇلۇلاله  ئىدى.  بار  زەنگى  بىر  قىلىدىغان  تازىلىق  نهبهۋىدە  مهسجىدى 
سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنى بىر مهزگىل كۆرمىدى. بىر كۈنى ساهابىلهردىن 
بىلهن  بۇنىڭ  ئېيتىشتى.  بولغانلىقىنى  ۋاپات  سورىدى.  ئىكهنلىكىنى  نهدە  ئۇنىڭ 

پهيغهمبىرىمىز:
قهۋرىسىنى  ئۇنىڭ  ئاندىن «ماڭا  دېدى.  قىلمىدىڭالر؟»  خهۋەر  نېمىشقا  «ماڭا 
ئۇنىڭغا  ئوقۇدى،  نامىزى  مېيىت  بېرىپ  قهۋرىسىگه  دېدى.  قويۇڭالر!»  كۆرسىتىپ 

دۇئا قىلدى. (بۇخارى: «جهنائىز»، ٦٧)
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مۇههممهد بىن مهسلهمه رازىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ:
ئىدىم.  يېنىدا  ۋەسهللهمنىڭ  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله  كۈنى  «بىر 

پهيغهمبىرىمىز هاسسان بىن سابىتكه:
- ئهي هاسسان! بىزگه جاهىلىيهت شېئىرلىرى ئىچىدىن ئالاله ئوقۇشقا رۇخسهت 
ئالقامه  ئائشانىڭ  بىزگه  هاسسان  دېدى.   - بېرەمسهن؟  ئوقۇپ  بىرنى  قىلغىنىدىن 
رەسۇلۇلاله  باشلىدى.  ئوقۇشقا  شېئىرىنى  بىر  يازغان  قىلىپ  ههجۋى  ئۈالسهنى  بىن 

سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغا: 
- ئهي هاسسان! بۇ شېئىرنى مېنىڭ يېنىمدا، باشقىالرنىڭ ئالدىدا ئىككىنچى 

ئوقۇپ سالما! – دېدى. هاسسان:
مۈشرىكنى  بىر  تۇرغان  يېنىدا  قهيسهرنىڭ  مېنى  سهن  رەسۇلۇلاله!  ئهي   -
ههجۋى قىلىشتىن مهنئى قىلىۋاتامسهن؟ - دەپ ههيران بولۇپ سورىدى. رەسۇلۇلاله 

سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم:
ئالالهقىمۇ  كىشى،  ئېيتقان  تهشهككۈر  كۆپ  ئهڭ  ئىنسانالرغا  هاسسان!  ئهي   -
مېنى  سوفياندىن  ئهبۇ  قهيسهر  هېساپلىنىدۇ.  بولۇپ  قىلغۇچى  شۈكۈر  كۆپ  ئهڭ 
سورىدى. ئۇ مهن توغرىلىق ياخشى گهپ قىلىشنى خالىمىدى. ئالقامهدىن سورىغاندا، 

ئۇ مهن توغرىلىق ياخشى گهپلهرنى قىلدى. – دېدى.»
بىلهن  قىلىش  ۋاپادارلىق  مۇشۇنداق  ۋەسهللهم  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله 
-٧٣٨ ٣-جىلد،  ئهل-مۇتتهقى،  (ئهلى  ئىپادىلىدى.  تهشهككۈرىنى  بولغان  ئالقامهگه 

 (٧٣٩\٨٦٢١

هۇنهين ۋەقهسىدىن كېيىن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا بىر ههيئهت كېلىپ 
مۇسۇلمان بولدى ۋە ئهسىرلهرنى ئازات قىلىشنى تهلهپ قىلدى. ئۇالردىن بىرەيلهن:

(ئېنىكئاناڭ) ۋە ئېمىلداش  بىزدە سېنىڭ سۈت ئاناڭ  ئهي مۇههممهد!   -
تۇققانلىرىڭ بار. - دېدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۈيۈك بىر ۋاپادارلىق بىلهن:
- ماڭا ۋە ئابدۇلمۇتهللىب ئوغۇللىرىغا ئائىت ئهسىرلهرنى ئازات قىلدىم، ئۇالر 

هۆردۇر. - دېدى.
رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ساهابىلىرىگه:

- ئهسىرلهرنى بهدەلسىز هالدا ئۆز ئىختىيارى بويىچه ئازات قىلىپ، قېرىنداشلىرىنى 
خۇرسهن قىلىشنى خۇشاللىق بىلهن خااليدىغانالر بولسا، شۇنداق قىلسۇن! ئۆزىگه 
تهقسىم قىلىنغاننى بهدەلسىز بېرىشنى خالىمايدىغانالر بولسا، بۇنىڭ بهدىلىنى يېقىندا 
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خالىغانالر  بېرىمىز.  تۆلهپ  غهنېمهتتىن  تونجى  قىلىدىغان  نېسىپ  بىزگه  ئالاله 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاپادارلىقىنى  ئۆتۈندى.  دەپ   – قىلسۇن!  مۇشۇنداق 

كۆرگهن مۇهاجىرالر ۋە ئهنسارالرمۇ مهرتلىك بىلهن:
قىلىۋەتتۇق.-   ههدىيه  - بىزمۇ ئهسىرلىرىمىزنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا 

دېيىشتى. (بۇخارى: «مهغازى»، ٥٤؛ ئىبنى هىشام، ٤-جىلد، ١٣٤-١٣٥)
شۇنداق قىلىپ، ئۇ كۈنى مىڭالرچه ئهسىر هېچقانداق بهدەل ئېلىنماي، ههۋازىنگه 
قايتۇرۇپ بېرىلدى. بۇ پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئهمگهن سۈتىنىڭ ههققى، هۆرمىتى ئۈچۈن 
كۆرسهتكهن ۋاپادارلىقى ئىدى. بۇ زالىم بىر قهۋم ئۈچۈن نهقهدەر گۈزەل بىر ئهخالق 
هالبۇكى، ئىنسان ئىزى ئۈچۈپ كهتكهن ياخشىلىقنى ئۇنتۇپ قالىدۇ.  دەرسى-هه! 
كۆپ هالالردا «ۋاپا» لوغهتلهردە بىر سۆز پېتى قالىدۇ. رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى 
ۋەسهللهمنىڭ بۇ خىل مۇئامىلىسى زالىم بىر مىللهت ئۈچۈن پهزىلهت دەرسى بولغان 

ئىدى. 
ئۆزىنىڭ  كۈنى  ئوهۇد  ئىدى.  رەئىسى  مۇناپىقالرنىڭ  ئۈبهي  بىن  ئابدۇلاله 
ئهگهشكۈچىلىرى بىلهن بىلله يىرىم يولدا ئارقىغا يېنىپ، ئهڭ قىيىنچىلىق پهيتىدە 
يهنه  ئۇنىڭ  ئىدى.  قىلغان  ئاسىيلق  ۋەسهللهمگه  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله 
خائىنلىق  قارشى  مۆمىنلهرگه  ۋە  پهيغهمبىرىمىزگه  هادىسىلهردە  ۋەقه  كۆپ  تېخىمۇ 

قىلغانلىق قىلمىشلىرى بار ئىدى. 
دادىسىنىڭ  بولسا  ئوغلى  كاتتىۋاشنىڭ  مۇناپىق  بۇ  شۇنداق.  ئىالهى  هېكمهتى 
ئهكسىچه سهمىمى بىر مۆئمىن ئىدى. ئابدۇلاله بىن ئۈبهي ئۆلگهندە ئوغلى ئابدۇلاله 

دادىسىنىڭ ۋەسىيىتى بويىچه رەسۇلۇلالهنىڭ يېنىغا كېلىپ:
ئۇنىڭغا  بهرگىن،  كۆڭلىكىڭنى  ئۆلدى.  ئۈبهي  بىن  ئابدۇلاله  رەسۇلۇلاله!  ئهي   -

كېپهن قىالي. مېيىت نامىزىنى سهن ئوقۇپ، ئىستىغپار ئېيتساڭ. – دېدى. 
بۇ  كۆرىدىغان  ياخشى  بهك  ئۆزى  ۋەسهللهم  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  پهيغهمبىرىمىز 
ساهابىنىڭ دېگىنىنى قىلدى. گهرچه مۇناپىق ئابدۇلاله بىن ئۈبهي پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
بولسىمۇ،  ئوينىغان  رول  هادىسىدە  چاپالش  تۆهمهت  ئائىشىگه  ههزرىتى  ئايالى  پاك 
مېيىت  بهردى.  كۆڭلىكىنى  ئۈچۈن  قىلىش  كېپهن  ئۇنىڭغا  پهيغهمبىرىمىز  ئهمما 
ئوقىدى.  نامىزىنى  مېيىت  بولۇپ  ئىمام  پهيغهمبىرىمىز  كېيىن  تارانغاندىن  يۇيۇپ 

(تابهرى، ١٠-جىلد، ٢٦١؛ بۇخارى: «جهنائىز»، ٢٣؛ ئىبنى ماجه: «جهنائىز»، ٣١)

ئهجىبا دۇنيادا بۇنىڭدىنمۇ بهكرەك ئىنسانلىق، ياخشىلىق ۋە ۋاپادارلىق مىسالى 
كۆرۈلگهنمىدۇ؟ 

بهزى رىۋايهتلهردە پهيغهمبىرىمىزنىڭ بۇ مۇناپىققا كېپهنلىك ئۈچۈن كۆڭلىكىنى 
بهرگهنلىكىنىڭ سهۋەبى مۇنداق چۈشهندۈرۈلگهن: 
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ئۈستىدە  چۈشكهندە  ئهسىرگه  بهدرىدە  ئهنهۇ  رازىيهلالهۇ  ئابباس  ههزرىتى 
ئۇنىڭغا  ۋەسهللهم  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله  ئىدى.  يالىڭاچ  يوق  كۆڭلىكى 
كۆڭلىكىدىن  ئۈبهينىڭ  بىن  ئابدۇلاله  ئىستىدى.  كۆڭلهك  بىر  ئۈچۈن  كىيدۈرۈش 

باشقا كۆڭلهك ئۇنىڭغا دەل كهلمىدى. 
ئابدۇلاله بىن ئۈبهي ئۇ كۈنى ههزرىتى ئابباسقا كىيدۈرۈش ئۈچۈن كۆڭلىكىنى 
بهرگهچكه رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم تاغىسىغا قىلىنغان بۇ ياخشىلىقنى 
(بۇخارى:  بهردى.  كېپهنلىككه  ئۈبهيگه  بىن  ئابدۇلاله  كۆڭلىكىنى  قالماي،  ئۇنتۇپ 
نهسائى:  ٢؛،  «مۇنافىقىين»،  مۇسلىم:  ٨؛  «لىباس»،  ١٤٢؛  «جىهاد»،  ٧٨؛   ،٢٣ «جهنائىز»، 

«جهنائىز»، ٤٠\١٩٠٠؛ ئىبنى كهسىر: «تهپسىر»، ٢-جىلد، [تهۋبه، ٨٤])  

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋاپات بولۇشتىن ئىلگىرى كېسىلى ئېغىرلىشىپ قالغان 
بىر پهيتته، ساهابىلهر بىلهن كۆرۈشۈش ئۈچۈن مهسچىتكه بېرىپ مۇنبهرگه چىققاندا 

مۇنداق دېگهن:
«ئهي ئىنسانالر! ئهنسارالرغا ياخشى مۇئامىله قىلىڭالر. چۈنكى ئىنسانالر 
كۆپىيىۋاتىدۇ. ئهمما ئۇالر ئۆز پېتى تۇرۇۋاتىدۇ. ئۇالر قهدىرلىكتۇر. چۈنكى ئۇالر ماڭا 
پاناه بولغان ئىدى. ياخشىلىق قىلغانالرغا ياخشىلىق بىلهن جاۋاپ قايتۇرۇڭالر. 

يامانلىق قىلغانالرنى ئهپۇ قىلىڭالر.»
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهنسارالرنىڭ ياخشىلىقىغا قايتۇرغان ۋاپاسى بىز 
ئۈچۈن گۈزەل بىر ئۆرنهكتۇر. ئۇنىڭ هاياتىدا ۋاپادارلىقىغا ئائىت مىسالالر ناهايىتى 

كۆپ. 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تهڭداشسىز ئهخالقى ساهابىلهرگىمۇ ئۇالرنىڭ 
قابىلىيىتى ۋە مۇههببهت دەرىجىسىگه يارىشا تهسىر قىلغان ئىدى. ههزرىتى ئوسمان 
رازىيهلالهۇ ئهنهۇ هۈدەيبىيهدە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ۋاكالىتهن ئهلچى بولۇپ، 

مهككىگه ئهۋەتىلگهن ئىدى.
ساهابىلهر:

ئۇ  قىلدى.  تاۋاپ  بهيتۇلالهنى  كىرىپ  مهككىگه  ئوسمان  رەسۇلۇلاله!  ئهي   -
نېمىدىگهن بهختلىك-هه! – دېيىشتى. رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم:

بهيتۇلالهنى  ئوسماننىڭ  ئولتۇرغاندا  يهردە  بۇ  قىلىنىپ  مههرۇم  تاۋاپتىن  بىز   -
يالغۇز تاۋاپ قىلىدىغانلىقىغا ئىشهنمهيمهن. – دېدى. ساهابىلهر: 

تۇسالغۇ  ئۇنىڭغا  قۇرەيشلهر  بارغاندا  بهيتۇلالهقا  ئوسمان  رەسۇلۇلاله!  ئهي   -
بولمايدۇ. – دېيىشتى. رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم:
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قىلماي  تاۋاپ  بهيتۇلالهنى  بىز  قارىغاندا،  پهرىزىمگه  جهههتتىكى  بۇ  مېنىڭ   -
تۇرۇپ، ئوسمانمۇ ئۇنى تاۋاپ قىلمايدۇ. – دېدى. (ۋاقىدى، ٢-جىلد، ٦٠١-٦٠٢؛ ئهلى 

ئهل-مۇتتاقى، ١٠-جىلد، ٤٨٣)

قىلىپ  ئۆمرە  ههزرىتى ئوسمان مۇشرىكالرغا رەسۇلۇلاله بىلهن ساهابىلهرنىڭ 
قايتىش نىيىتىدە كهلگهنلىكىنى ئېيتقاندا، مۇشرىكالر پهقهت ههزرىتى ئوسماننىڭال 

كهبىنى تاۋاپ قىلىشىغا رۇخسهت قىلدى. ئهمما ئوسمان رازىيهلالهۇ ئهنهۇ:
- ئالاله رەسۇلى تاۋاپ قىلمىغۇچه، مهنمۇ تاۋاپ قىاللمايمهن! مهن بهيتۇلالنى 
پهقهت رەسۇلۇلالهنىڭ ئارقىسىدا تۇرۇپ تاۋاپ قىلىمهن! – دەپ پهيغهمبىرىمىزگه 
بولغان ساداقىتىنى ئىپادىلهپ مۇشرىكالرنىڭ تهكلىۋىنى قهتئى رەت قىلدى.  (ئهخمهد، 

٤-جىلد، ٣٢٤)

بۇ چاغدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم هۈدەيبىيهدە ساهابىلهرنىڭ بهيئىتىنى قوبۇل 
قىلىۋاتاتتى. ئوسمان نهق مهيداندا بولمىغانلىقى ئۈچۈن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

ئۇنىڭ ئورنىغا ئىككى قولىنى بىرىنىڭ ئۈستىگه بىرىنى قويۇپ:
«ئالالهىم، بۇ بهيئهت ئوسمان ئۈچۈندۇر. شۈبهىسىزكى، ئۇ سېنىڭ ۋە 

رەسۇلىڭنىڭ خىزمىتىنى قىلىۋاتىدۇ.» دېدى. 
ههزرىتى ئوسمان مهككىدىن قايتىپ كهلگهندە مۇسۇلمانالر: 

تاۋاپ  بهيتۇلالنى  ههقاچان  دادىسى)!  (ئابدۇلالهنىڭ  ئابدۇلاله  ئهبۇ  ئهي   -
قىلىپ كوڭلۈڭ خۇشال بولغاندۇ؟ - دېيىشتى. ههزرىتى ئوسمان رازىيهلالهۇ ئهنهۇ: 

ياراتقۇچى  مېنى  كېتىپسىلهر.  قىلىپ  گۇمان  يامان  توغرىلىق  مهن  سىلهر   -
سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله  ۋە  تۇرسام  يىل  بىر  مهككىدە  قىلىمهنكى،  قهسهم  ئالالهقا 
ئهلهيهى ۋە سهللهم هۈدەيبىيهدە تۇرسا ئىدى، رەسۇلۇلاله كهبىنى تاۋاپ قىلمىغۇچه، 
مهنمۇ تاۋاپ قىلمىغان بوالتتىم! گهرچه قۇرەيىشلىكلهر بهيتۇلالنى تاۋاپ قىلىشىمنى 
ئىختىيارىمغا قويۇپ بهرگهن بولسىمۇ، لېكىن مهن تاۋاپ قىلمىدىم. – دېدى. بۇنى 

ئاڭلىغان مۇسۇلمانالر: 
ياخشى  تېخىمۇ  بىزدىن  سهللهم  ۋە  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله  ۋالالهى،   -
ئىدى)  ئېيتقان  بىزگه  ئىلگىرى  قىلىدىغانلىقىڭنى  مۇشۇنداق  سېنىڭ  (ئۇ  بىلىدۇ. 
– دېيىشتى. (بهيهاقى: «دەالئىلۈن-نۈبۈۋۋە»، ٤-جىلد، ١٣٤-١٣٥؛ ئهلى ئهل-مۈتتهقى، ١٠-

جىلد، ٤٨٣)

قانچىلىك دەرىجىدە ههقىقى مۆمىن بولىشىمىز پهيغهمبهر  قىسقىسى، 
ئهلهيهىسساالمنى قانچىلىك دەرىجىدە تهقلىد قىاللىغانلىقىمىزغا باغلىقتۇر. 
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پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ نۇرغۇن مۆجىزىلىرى بار ئىدى. بۇنىڭ بىلهن 
بىرلىكته ئىنساننىڭ ئۆزىگه خاس خاراكتېرىنى مهدەنىيهت، گۈزەللىك، ئهخالق ۋە 
قىلغان.  شان-شهرەپ خۇسۇسىيىتىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بىر گهۋدە سۈپىتىدە بىنا 
بۇالر مهدەنىيهت ۋە ساپانىڭ يۈكسهك دەرىجىدە كۈچلىنىشىگه سهۋەب بولىدىغان 
گۈزەل سۆزلهر، سىلىق-سىپايه مۇئامىله ۋە ئۆرنهك ههرىكهتلهر بولۇپ، بۇالرنىڭ 
ههممىسى ههزرىتى مۇههممهد سهللهلالهۈ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئۆرنهك مۇئامىلىسى، 

سۆز-ههرىكىتى ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشقان. 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تهلىم-تهربىيىسى بىلهن ئىنسانالرنىڭ خاراكتىرىدە 

ئهمهلگه ئاشقان بۇ پهۋقۇلئاددە ئىنقىالپ مىسلىسىز بىر مۆجىزىدۇر. 
ئۇنىڭ پهقهت ئهرەب يېرىم ئارىلى بىلهنال چهكلىنىپ قالماي، زامان ۋە 
ماكاندىكى بارلىق چېگرىالردىن هالقىپ ئۆتكهنلىگىنى كۆرۈۋاتىمىز. كۆز قارىشى ۋە 
هىس-تۇيغۇسى ماددى مۇكهممهللىكنىڭ ئالدىدا ماڭماقتا. بارلىق مۇكهممهللىكنى، 
مۇۋەپپىقىيهتلهرنى ۋە ئىنسانلىق تارىخىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان هالدا يۈز يىلالرنى 

ههتتا مىڭ يىلنى ئاشماقتا. 
هاياتىدا قارىمۇ-قارشى قۇتۇبالر ئارىسىدا قۇرغان تهڭپۇڭلۇقتىمۇ كىچىككىنه 
نۇقسان ۋە يېتهرسىزلىكنى كۆرگىلى بولمايدۇ. تارىختا مۇشۇنىڭغا ئوخشايدىغان 

ئىككىنچى بىر شهخسنى تېپىش مۇمكىن ئهمهس.
تارىختا هاياتىدىكى مهلۇم مهزگىللهردە ماهارەت ۋە ئۈستۈنلىكى بىلهن داڭق 
چىقارغان قههرىمانالر ئۆتكهن. ئهمما پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بولسا، بارلىق 

ئۈستۈنلۈكلهر بىر ئادەمدە توپالنغان يىگانه ئۆرنهكتۇر. 

ئۈممىتىگه ههر جهههتتىن تهڭداشسىز نهمۇنه بولغان پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 
بايان قىلغان ئۇشبۇ هايات دەستۇرى گۈزەل بىر ئهخالقنىڭ نامايهندىسىدۇر. 

ههدىسشۇناسالر ئۇنىڭ يۈكسهك ئهخالقىنى مۇنداق يىغىنچاقلىغان:
١. ئالالهتىن يۇشۇرۇن ۋە ئاشكارا هالدا قورقاتتى.

٢. خۇشال بولغان چاغالر ۋە غهزەپلهنگهن چاغلىرىدا ئادالهتتىن ئايرىلمايتتى.
٣. باي بولغاندا ئىسراپ قىلمايتتى، كهمبهغهللهشكهندە پىخسىقلىق قىلمايتتى، 

ههر ئىككى خىل ئههۋالدا نورمال ئىدى. 
٤. توققانالر مۇناسىۋەتنى ئۈزگهن تهقدىردىمۇ، ئۆزى ئاالقىنى كهسمهيتتى. 

٥. ئۆزىنى مههرۇم قىلغانالرغىمۇ ئىهسان قىالتتى. 
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٦. ئۆزىگه زۇلۇم قىلغۇچىغىمۇ ئهپۇ بىلهن ياخشى مۇئامىله قىالتتى. 
٧. سۈكۈت ئىچىدە تهپهككۈر قىالتتى. 

٨. سۆزلىرى زىكىر (ئالالهنى ئهسلهش) ئىدى.
ئېنسىكلوپېدىسى»،  «ههدىس  جانان:  (ئىبراهىم  ٩. كۆرگهندىن ئىبرەت ئاالتتى.  

١٦-جىلد، ٢٥٢\٥٨٣٨)

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قېلىچىنىڭ ئۈستىگه ئۇشبۇ ئىبارىلهر يېزىغلىق 
ئىدى:

«ساڭا زۇلۇم قىلغۇچىنى ئهپۇ قىل! سهن بىلهن كارى بولمىغان تۇققىنىڭغا 
ياردەم قىل! ساڭا ئهسكىلىك قىلغان كىشىگه ياخشىلىق قىل! مهنپهئهتىڭ ئۈچۈن 

زىيانلىق بولغان تهقدىردىمۇ راست گهپ قىل!»
ههزرىتى هۈزەيفه رازىيهلالهۇ ئهنهۇنىڭ رىۋايهت قىلىشىچه، پهيغهمبهر 

ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن:
«سىلهر‹ساڭا بېقىپ مهن، ئىشىككه بېقىپ دەم. ئۇالر ماڭا ياخشىلىق قىلسا، 
مهنمۇ ئۇالرغا ياخشىلىق قىلىمهن. ئهسكىلىك قىلسا، مهنمۇ ئهسكىلىك قىلىمهن› 
دەپ ههممه ئىشتا باشقىالرغا تهقلىد قىلىدىغان تۇتامى يوق كىشىلهردىن بولماڭالر. 
سىلهر ئۆزەڭالرغا شۇنى دەستۇر قىلىڭالركى، كىشىلهر سىلهرگه ياخشىلىق قىلسا، 
سىلهرمۇ ياخشىلىق قىلىڭالر. ئهگهر ئهسكىلىك قىلسا، ئۇالر بىلهن ئۇچراشماسلىققا 

تىرىشىڭالر.» (تىرمىزى: «بىرر»، ٦٣\٢٠٠٧)
ئالاله ئۇنى قۇتقۇزۇپ، سېنى  «قېرىندىشىڭ بىرەر پاالكهتكه يولۇقسا، كۈلمه! 

دۇچار قىلىشى مۇمكىن.» (تىرمىزى: «قىيامهت»، ٥٤\٢٥٠٦)
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ هاياتىنى تهتقىق قىلغانالر ئۇنىڭ ههقىقهتهن بىر 
رەهمهت ۋە شهپقهت پهيغهمبىرى ئىكهنلىگىنى، هېچكىمگه لهنهت قىلمىغانلىقىنى، 
زالىم بىر قهۋم ئىچىدىن كۆپلىگهن ئىسىل شهخسلهرنى يېتىشتۈرۈپ چىققانلىقىنى 

كۆرەلهيدۇ.
 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تائىفته كوچىدىكى بالىالر ۋە قۇلالرنىڭ تاش ئېتىشى، 
مهسخىرە ۋە زاڭلىق قىلىشىغا ئۇچرىغان، ههتتا هېرىپ قېلىپ ئولتۇرغان يېرىدىن 
مهجبۇرى قوپۇرۇۋېتىلگهن بولسىمۇ، ئهمما ئۆزىگه يامانلىق قىلغۇچىالرغا پهقهت 

هىدايهت تىلهپ دۇئا قىلغان.
 مهككه فهتهى قىلىنغان كۈنى، ئون يىل ئىلگىرى زۇلۇم بىلهن چىقىرىۋېتىلگهن 
يۇرتىغا غهلىبه بىلهن قايتىپ كهلگهن چاغدا، ئىنتايىن كهمتهر ۋە مهرت ئىكهنكى، 

كهبىنىڭ ئاچقۇچىنى تېخى مۆمىن بولمىغان ئوسمان بىن تهلهادىن ئالمىغان ۋە:
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«بۈگۈن ياخشىلىق قىلىدىغان ۋە ئههدىگه ۋاپا قىلىدىغان كۈندۇر.» دېگهن. 
بىرەر كىشىنى ۋەلىئههدى قىلىپ تهيىنلىمهي ۋاپات بولغان ۋە:

«بىز پهيغهمبهرلهرنىڭ مىراسىنى ئۆلهشتۈرۈشكه بولمايدۇ. نېمه قالغان بولسا، 
ههممىسى مۇسۇلمانالرغا سهدىقىدۇر.» دەپ ئائىلىسىگه هېچقانداق مال-مۈلۈك 

مىراس قالدۇرمىغان تهك سۇلتان پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدۇر. 
ئۇنىڭ ئۈممىتىگه قالدۇرغان يېگانه ههدىيهسى ۋە مىراسى ئهلۋەتته «ئۈسۋەئى 

ههسهنه» (گۈزەل ئۆرنهكلهر) دەپ ئاتالغان ئۆرنهك هاياتىدۇر. 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر ههدىسته، «ئۈسۋەئى ههسهنه» نى خۇالسه قىلىپ 

مۇنداق دېگهن:
(ئالالهنى قهلبته تونۇش) سهرمايهم، ئهقىل دىنىمنىڭ ئهسلى،  «مهرىپهت 
مۇههببهت ئاساسىم، ئىرادە ۋە غهيرەت مىنىدىغان ئېتىم، ئالالهنى زىكىر قىلىش 
يېقىن دوستۇم، ئىشهنچ خهزىنهم، ههسرەت يولدىشىم، ئىلىم قورالىم، سهۋر كۆڭلىكىم، 
قانائهت غهنىمىتىم، پېقىرلىق ئىپتىخارىم، زۈهد كهسپىم، يېقىنلىق قۇۋۋىتىم، 
توغرىلىق شاپائهتچىم، ئالالهقا ئىتائهت شهرىپىم، جىهاد يول ۋە مېتودىم، كۆزۈمنىڭ 

نۇرى بولسا نامازدۇر...» 

رەهمهت پهيغهمبىرىنىڭ ئىنسانالرغا قىلغان مۇئامىلىسى
ئالاله رەسۇلى سهللهلالهۈ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهقهت سۆزلىرىدىال ئهمهس، بهلكى 
بارلىق ئىش-ههرىكىتىدە ئهگهشكۈچىلهر ئۈچۈن ئهڭ گۈزەل بىر نهمۇنه ئىدى. 
هاياتىدىكى ههربىر باسقۇچ ئىنسانالر ئۈچۈن بىر ئۆرنهك ئىدى. ههربىر مهخلۇقاتنى 
چهكسىز ياخشى كۆرەتتى، ئههلى ئىماننىڭ سىرتىدىكىلهرگىمۇ ياخشى مۇئامىله، 

مىهرى-شهپقهت ۋە مهرتلىگىنى ئاياپ ئولتۇرمىغان ئىدى.
بىر جىنازا  ئالدىدىن  ۋەسهللهمنىڭ  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله  بىر كۈنى 

ئۆتتى. بۇنى كۆرۈپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئورنىدىن تۇردى. ئۇنىڭغا:
 -ئى رەسۇلۇلاله! ئۇ بىر يههۇدىنىڭ جىنازىسى. -دېيىلدى. رەسۇلۇلاله 

ئهلهيهىسساالم:
 -ئهجىبا ئۇ بىر ئىنسان ئهمهسمۇ؟! - دەپ جاۋاب بهردى. (بۇخارى: «جهنائىز»، 

٥٠؛ مۈسلىم: «جهنائىز»، ٨١) 
ياال بىن مۈررە رازىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ: 

«نهبىييى ئهكرەم سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىدا كۆپ قېتىم سهپهرگه 
چىقتىم. رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ههر قانداق بىر ئىنساننىڭ ۋاپات 
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بولغانلىقىنى كۆرگىنىدە دەرهال دەپنه قىلىشنى بۇيرۇيتتى. ئۆلگۈچىنىڭ مۇسۇلمان 
ياكى كاپىر ئىكهنلىكىنى سوراپ ئولتۇرمايتتى.» (هاكىم، ١-جىلد، ٥٢٦\١٣٧٤)  

چۈنكى ئۇ ئالالهنىڭ پۈتۈن مهخلۇقاتىنى قۇچاقلىغان «راهمان» سۈپىتىنىڭ 
تهجهللىسى بولغان بىر ئىالهىي رەهمهت ئىدى. ياراتقۇچىغا بولغان سۆيگۈسى 

سهۋەبىدىن يارىتىلغۇچىالرغا ههر ۋاقىت مىهرى-شهپقهت  كۆرسىتهتتى. 
بىر كۈنى مۇشرىكالرنىڭ زۇلمىغا ئۇچرىغان ساهابىلهردىن بىر قىسمى پهيغهمبهر 
ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ، دۈشمهنلىرىنى لهنهتلهشنى تهلهپ قىلدى. 

پهيغهمبىرىمىز بۇنىڭغا جاۋابهن:
مهن لهنهتلهش ئۈچۈن ئهمهس، بهلكى ئالهملهرگه رەهمهت قىلىنىپ   -

ئهۋەتىلدىم. - دېدى. (مۈسلىم: «بىرر»، ٨٧)
 ئۇنىڭ ئهڭ ئهشهددىي دۈشمهنلىرىگه قىلغان دۇئاسى مۇنداق ئىدى: «ئالالهىم 

ئۇالر ئۇقمايدۇ. سهن ئۇالرغا هىدايهت نېسىپ قىل!» 
شهپقهت پهيغهمبىرى بىر كۈنى ئۆزىنىڭ ئارقىسىدا تۇرۇپ ناماز ئوقۇۋاتقان بىر 

بهدەۋىنىڭ:
- ئهي رەببىم! مۇههممهد بىلهن ماڭا رەهمهت قىل! باشقىالرغا رەهمهت قىلما!  - 

دەپ دۇئا قىلىۋاتقانلىغىنى ئاڭالپ قالدى. ساالمدىن كېيىن:
- كهڭرىنى تارالشتۇرماقچى بولىۋاتىسهن. - دەپ ئۇنى ئاگاهالندۇردى. 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم پهقهت يېنىدىكىلهر ۋە ياشاۋاتقان مۇهىتىنىڭال ئادىمى 
ئهمهس ئىدى. ئۇ قهبىلىۋازلىق، گوروهۋازلىق ۋە تاش يۈرەكلىك هۆكۈم سۈرگهن 
بىر مۇهىت بىلهن باشقا مۇهىتالرنى ئىمان ۋە ئىسالم نۇرى بىلهن يوغۇرۇپ، بارلىق 
ئىنسانالرنى مۇههببهت، مىهرى-شهپقهت ۋە سائادەت قوچىغىدا بىرلهشتۈرىدىغان 
بىر نوقتا ئىدى ۋە بۇ نوقتىدا قازانغان مۇۋەپپىقىيهتلىرى ئىنسانىيهت تارىخىنىڭ 

كۆزلىرىنى قاماشتۇرغۇدەك ماهىيهتته ئىدى. 
ئۇ: «مېنى رەببىم تهربىيىلىدى، ئۇ نېمىدېگهن گۈزەل بىر تهربىيىچى-هه!» 

دېگهن ئىدى.
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى ئالاله تهربىيىلىدى. پهيغهمبهر بولسا ئىنسانالرغا 
تهربىيىچى بولدى. بىر چاغالردا قىز بالىلىرىنى تىرىك كۆمۈۋەتكهن نۇرغۇن تاش 
يۈرەكلهر ۋە قۇللىرىنى ئىنساندەك كۆرمىگهن نۇرغۇن زالىمالر ئۇنىڭ مهرههمهت 
قۇببىسى ئاستىدا هىدايهتكه ئېرىشتى، ئۇالر هىدايهتتىن كېيىن يۈكسهك ئهخالقى 

پهزىلىتى بىلهن دۇنيادىكى ئهڭ ئېسىل ئىنسانالر قاتارىدىن ئۇرۇن ئالدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تهبىقه ئايرىماي ههممه كىشىگه ئوخشاش ياردەم 
قىلىشقا غهيرەت قىالتتى ۋە ياردەم قىلغاندىمۇ قارشى تهرەپنى رازى قىلغۇدەك دەرىجىدە 
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قىلىشقا تىرىشاتتى. ئۇنىڭ بۇ خۇسۇسىيىتىنى تۆۋەندىكى هادىسه ئهكس ئهتتۈرۈپ 
بېرىدۇ:

بىر كۈنى ئۇنىڭ يېنىغا بىر بهدەۋى كېلىپ ياردەم تهلهپ قىلدى. ئۇ مۇشۇ پهيتته 
قولىدا بار ههممه نهرسىنى بهرگهندىن كېيىن:

 -بۇنچىلىك بهرسهم خوش بوالمسهن؟ - دەپ سورىدى. كۆزى ئاچ بهدەۋى:
 -ياق! ئىهسان قىلمىدىڭ! (كۆپ بهرمىدىڭ!) - دېدى. 

بۇنى ئاڭلىغان بهزى ساهابىلهرنىڭ ئاچچىغى كهلدى ۋە بهدەۋىنى ئهدەبلهپ 
قويماقچى بولدى. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بولسا، ئۇالرنى بهدەۋىگه چېقىلماسلىق 
توغرىسىدا ئاگاهالندۇرغاندىن كېيىن بهدەۋىنى باشالپ ئۆيىگه ئېلىپ باردى. 

بهدەۋىگه ئۆيىدىن بىرمۇنچه نهرسىلهرنى بىرىپ:
 -ئهمدى خوش بولدۇڭمۇ؟ - دەپ سورىدى. بهدەۋى خوشال بولۇپ:

 -شۇنداق! خوش بولدۇم. ئالاله ساڭا ئائىلهم ۋە يېقىنلىرىم هېسابى بىلهن مول 
ياخشىلىق بهرگهي! - دېدى. 

ئۇنى خوش قىلغان پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بهدەۋى بىلهن ساهابىلهر 
ئوتتۇرىسىدىكى سوغۇقچىلىقنى تۈگىتىش ئۈچۈن:

- سهن دەسلهپته بهرگهنلىرىمىزدىن رازى بولمىغانلىقىڭنى سۆزلىگهن ئىدىڭ. 
بۇنىڭ بىلهن بهلكىم بهزى دوستلىرىم سهندىن ئاغرىنغان بولىشى مۇمكىن. ئۇالرنىڭ 
قېشىغا بارغان چېغىمىزدا باياتتىن ماڭا سۆزلىگهن سۆزۈڭنى ئۇالرنىڭ ئالدىدا بىر 
قېتىم سۆزلىگىنكى، ئۇالر سېنى توغرا چۈشهنسۇن ۋە سهندىن ئاغرىنمىسۇن!- 

دېدى. 
بىلله ساهابىلهرنىڭ يېنىغا كهلگهن چاغدا، بهدەۋى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا 

قاراپ:
 -ئالاله، ئائىلهم ۋە يېقىنلىرىم نامىغا ساڭا مول ياخشىلىق ئاتا قىلغاي! -دەپ 

دۇئا قىلدى. 
بهدەۋى كهتكهندىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ساهابىلىرىگه:

مهن بىلهن بهدەۋىنىڭ ئههۋالى تۆگىسىنى يۈتتۈرۈپ قويغان بىر ئادەمنىڭ   -
ئههۋالىغا ئوخشايدۇ. ئادەمنىڭ تۆگىسى قاچىدۇ. كىشىلهر تۆگىنى تۇتماقچى بولۇپ 
كهينىدىن قۇغالپ ماڭىدۇ. تۆگه ئۈركۈپ تېخىمۇ قاچىدۇ. بۇ چاغدا تۆگىنىڭ 
ئىگىسى كىشىلهرگه: «تۆگهم بىلهن مېنىڭ ئارامغا كىرمهڭالر. ئۇ ماڭا كۆنۈك. مهن 
ئۇنىڭ خۇيىنى سىلهردىن ئوبدان بىلىمهن.» دەپ يالغۇز هالدا تۆگىنىڭ ئارقىسىدىن 
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ماڭىدۇ. يهردىكى خورمىالرنى تىرىپ ئېلىپ تۆگىگه تهڭلهيدۇ. تۆگه ئىگىسىنىڭ 
يېنىغا كېلىدۇ. ئادەم تۆگىنىڭ چۇلۋۇرىنى تۇتۇپ، ئۈستىگه مىنىپ قايتىپ كېلىدۇ. 
بۇنىڭغا ئوخشاش مهنمۇ ئۇ بهدەۋى گهپ قىلغان ۋاقىتتا سىلهرنىڭ كهينىڭالرغا 
كىرىپ ئۇنى ئهيىپلىگهن بولسام، ئۇ بىچارە بهدەۋى جهههننهمگه كهتكهن بوالتتى. 

 -دېدى. 
بۇ ئىپادىلهردە ئىنسانالرنى تهربىيىلهشته دىققهت قىلىشقا تېگىشلىك مۇهىم 
بىر نوقتىغا ئىشارەت قىلىنغان. ئالدى بىلهن قارشى تهرەپنىڭ پىسخولوگىيىلىك 
ئههۋالىنى ئىگهللهش ۋە ئههۋالىغا ئاساسهن ئۇنىڭ قهلب ئالىمىگه تۇتىشىدىغان 
يولالرنى بايقاش ۋە بۇ يولالردىن ئىلگىرىلهپ كىرىپ، مهقسهتكه يېتىش كېرەك. 
بۇنىڭ ئهكسىچه ئىش قىلغاندا، ئىجابىي نهتىجه بهرمىگهننىڭ ئۈستىگه يهنه قارشى 

تهرەپنىڭ نهپرىتىنى ئىككى ههسسه ئاشۇرىۋېتىدۇ. 
يۇقارىدىكى قىسسىدىن چىقارغىلى بولىدىغان يهنه بىر مېغىز شۇكى، ئىنسان 
ئاجىز يارىتىلغانلىقى ئۈچۈن ئىهسان (ياخشىلىق) ۋە ئىكرام ئالدىدا بويۇن ئېگىدۇ. 
دۈشمهنگه ياخشىلىق قىلىنسا، ئۇنىڭ دۈشمهنلىگى ئاز قالىدۇ. ئوتتۇراهال بولسا، 
دوست بولىدۇ. دوست بولسا تېخىمۇ يېقىن بولىدۇ. ئاتا-بوۋىلىرىمىز: «بىر پىياله 

قههۋەنىڭ قىرىق يىللىق يۈز-خاتىرىسى بار» دەپ بىكارغا ئېيتمىغان. 

رەهمهت پهيغهمبىرىنىڭ كهمبهغهللهرگه ياخشى 
مۇئامىله قىلىشى

ماددى تۇرمۇش سهۋىيىسىنىڭ تۆۋەنلىكىدىن قىيىنچىلىقتا قالغانالرنىڭ 
كۆڭلىنى ئېلىش ئۈچۈن پهيغهمبىرىمىز پېقىرالرغا ئىنتايىن ياخشى مۇئامىله قىالتتى. 

ئهبۇ سائىد رازىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ:
بىلله  بىلهن  كىشى  توپ  بىر  كىشىلهردىن  پېقىر  ئىچىدىكى  «مۇهاجىرالرنىڭ 
ئولتۇراتتىم. بۇالردىن بىر قىسمى (بهدىنىنى يۆگىگۈدەك كىيىمى بولمىغانلىقى ئۈچۈن) 
ئوقۇپ  قۇرئان  بىزگه  بىرى  تىرىشاتتى.  يۆگهشكه  بهدىنىنى  دالدىسىدا  باشقىالرنىڭ 
ۋە  كهلدى  كىرىپ  ۋەسهللهم  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله  ئهسنادا  بۇ  بېرىۋاتاتتى. 
يېنىمىزدا تۇردى. پهيغهمبىرىمىز كېلىشى بىلهن قۇرئان ئوقۇۋاتقان كىشى ئوقۇشنى 

توختاتتى. پهيغهمبىرىمىز ساالم بهرگهندىن كېيىن:
- نېمه ئىش قىلىۋاتىسىلهر؟ - دەپ سورىدى. 

بېرىۋاتىدۇ.  ئوقۇپ  قۇرئان  بىزگه  ئۇستازىمىز،  بىزنىڭ  ئۇ  رەسۇلۇلاله!  ئهي   -
ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله  دېدۇق.   – تىڭشاۋاتىمىز.  كىتابىنى  ئالالهنىڭ  بىز 

ۋەسهللهم:  
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- ئۈممىتىمنىڭ ئارىسىدا ئۇالر بىلهن بىلله سهۋر قىلىشىم بۇيرۇلغان كىشىلهرنى 
ياراتقان ئالالهقا ههمدۇ-ساناالر بولسۇن! – دېدى.٢٢ ئاندىن پهيغهمبىرىمىز ئىنتايىن 

كهمتهرلىك بىلهن ئارىمىزغا كىرىپ ئولتۇردى. قولى بىلهن ئىشارەت قىلىپ:
- مۇنداق (هالقا بولۇپ) ئولتۇرايلى. – دېدى. جامائهت دەرهال ئۇنىڭغا ئالدىنى 
ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله  نىهايهت  ئولتۇردى.  چۆرىدەپ  ئهتراپىنى  قىلىپ 

ۋەسهللهم بىزگه مۇنداق خوشخهۋەرنى يهتكۈزدى:
- ئهي يۇقسۇل مۇهاجىرالر، سىزلهرگه بىر خوشخهۋەر! سىلهر قىيامهت كۈنى نۇر 
بۇ  كىرىسىلهر.  ئىلگىرى  كۈن  يېرىم  بايالردىن  جهننهتكه  سىلهر  تۇرىسىلهر.  ئىچىدە 
يېرىم كۈن (دۇنيا كۈنلىرى بويىچه هېسابلىغاندا) بهش يۈز يىل دېگهنلىك بولىدۇ. 

(ئهبۇ داۋۇد: «ئىلىم»، ١٣\٣٦٦٦)

چۈنكى پېقىرالرنىڭ مال-مۈلكى بولمىغانلىقى ئۈچۈن ئۇالر قىسقا ۋاقىت ئىچىدە 
هېساب بېرىپ بولىدۇ. 

قىيامهت كۈنى ئالاله دۇنيا مېلى مهسئۇلىيىتىدىن هېساب سورايدۇ دېگهن 
ئهندىشه تۈپهيلى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم داۋاملىق:

ماڭا پېقىر بىر ئىنساننىڭ  «ئهي رەببىم! مېنى پېقىر هالىم بىلهن ياشاتقىن! 
ئۆلۈمىدەك بىر ئۆلۈم نېسىپ قىل! مېنى پېقىرالر بىلهن بىلله تىرىلدۈرگىن!» 
پهيغهمبهرلهرنىڭ  (تىرمىزى، «زۈهد»،٣٧؛ ئىبنى ماجه، «زۈهد»،٧)  دەپ دۇئا قىالتتى. 
ههممىسىنىڭ جهننهتكه كىرىدىغانلىقى ئالدىنئاال ئېيتىلغان بولسىمۇ، ئهمما ئۇالر 
ئۆزلىرىگه بېرىلگهن نېئمهتلهر ۋە دىنىي تهبلىغ مهسئۇلىيىتىدىن هېساب بېرىدۇ. 
٦-ئايهتته پهيغهمبهرلهرگىمۇ سۇئال-سوراق بارلىقى  قۇرئانى-كهرىم ئائراف سۈرىسى 

بىلدۈرۈلگهن:
«ئهلۋەتته پهيغهمبهر ئهۋەتىلگهن ئۈممهتلهردىن (پهيغهمبهرلهر تهبلىغ قىلدىمۇ؟ 
سىلهر قانداق جاۋاب بهردىڭالر؟ دەپ) سورايمىز، پهيغهمبهرلهردىنمۇ ئهلۋەتته (ئالاله 

تاپشۇرغان ۋەزىپىنى ئادا قىلدىڭالرمۇ؟ دەپ) سورايمىز.»

٢٢. پهيغهمبىرىمىز بۇ سۆزى ئارقىلىق: «سهن پهرۋەردىگارىڭنىڭ رازىلىقىنى تىلهپ، ئهتىگهن-
ئاخشامدا ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىدىغانالر (يهنى ئاجىز، كهمبهغهل مۇسۇلمانالر) بىلهن سهۋىرچان 
بولغان هالدا بىلله بولغىن، هاياتى دۇنيانىڭ زىبۇزىننىتىنى (يهنى مۇشرىكالرنىڭ چوڭلىرىنىڭ 
غهپلهتته  زىكرىمىزدىن  دىلىنى  بىز  قالمىغىن،  ئىلماي  كۆزگه  ئۇالرنى  دەپ،  سۆهبىتىنى) 
(سۆزى)گه  ئادەمنىڭ  ئاشقان  ههددىدىن  ئىشى  ئهگهشكهن،  خاهىشىغا  نهپسى  قالدۇرغان، 
ئهگهشمىگىن.» (كههف سۈرىسى ٨٢-ئايهت)تىكى مهنىنى ئىشارەت قىلغان. بۇ ئايهتته ئالالهتائاال 
رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه ئىسالمغا تۇنجى كىرگهن پېقىر-مىسكىنلهر بىلهن 
بېرىش-كېلىش  بىلهن  ئۇالر  ۋە  قىلىشنى  سهۋر  كۈلپهتلهرگه  كىلىدىغان  بېشىغا  بىرلىكته 

قىلغاندا ناهايىتى دىققهت بىلهن نازۇك مۇئامىله قىلىشى كېرەكلىگىنى بۇيرىغان. 
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ههقىقهتهن سۇاليمان ئهلهيهىسساالمغا كۆپ مال-دۇنيا ۋە سهلتهنهت بېرىلگهن، 
ئۇنىڭ هېسابى ئۇزۇن بولغانلىقى ئۈچۈن جهننهتكه باشقا پهيغهمبهرلهرنىڭ ئارقىسىدا 

كىرىدىغانلىقى نهقىل قىلىنغان. 
شۇنى بىلىش كېرەككى، كهمتهر، مهرت، قانائهتچان بايالر بىلهن سهۋر-تاقهتچان 
مهرتلىك  تۇرىدۇ.  بىلله  رىزادا  ئىالهى  ۋە  شهرىپى  ئىنسانلىق  پېقىرالر  نۇمۇسچان  ۋە 
ئاخىرەت  قوغداپ  مۇسىبهتلىرىدىن  دۇنيا  شهخىسلهرنى  مىهرى-شهپقهت  بىلهن 
يۇتقانالرنىمۇ  ئىچىگه  دەردىنى  بىلهن  سهۋر-تاقهت  قىلغاندەك،  نائىل  سائادىتىگه 

ئىالهىي خوشخهۋەرلهر ساقالپ تۇرماقتا. 
تۆۋەندىكى ههدىس دۇنيا هاياتىدىكى ههرخىل ئههۋالالردا قهلبىي تاكاممۇللۇق 
ئۈچۈن قىلىشىمىز زۈرۈر بولغان شۈكۈر ۋە سهۋر-تاقهت خىسلهتلىرىنىڭ تهدبىقىنى 

كۆرسىتىپ بهرمهكته:
«مهن ههقىقهتهن بارلىق ئىشى خهيرلىك بولغان مۆمىنگه ههۋەس قىلىمهن!...

بۇ خهير مۇشۇ مۆمىندىن باشقا كىشىدە يوقتۇر. بۇ مۆمىن ئۆزىنى خوش قىلىدىغان 
بىرەر نېئمهت كهلسه، شۈكۈر قىلىدۇ-دە، بۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن خهيرلىك بولىدۇ. بىرەر 
مۇسىبهتكه يولۇقسا، سهۋر قىلىدۇ-دە، بۇ يهنه ئۇنىڭ ئۈچۈن خهيرلىك بولىدۇ.» 

(مۈسلىم، «زۈهد»،٦٤)

بىر كۈنى رەسۇلۇلاله سهللهلالهۈ ئهلهيهى ۋەسهللهم مهدىنىدىكى چاغدا 
كهمبهغهل بىر قهبىله مهدىنىگه كهلدى. ئۇالر ياالڭئاياق ئىدى. ئاچلىقتىن ۋە 
هېرىپ كهتكهنلىكتىن بىر تېرە، بىر ئۇستىخان بولۇپ كهتكهن ئىدى. بۇنى كۆرگهن 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كۆڭلى قاتتىق يېرىم بولۇپ، چىرايى ئۆڭۈپ كهتتى. 
بىالل رازىيهلالهۇ ئهنهۇغا ئهزان ئوقۇتۇپ، ساهابىلهرنى توپلىدى. ههممهيلهن بۇ 

كهمبهغهل كىشىلهرگه كۆپ نهرسه ئىنئام قىلدى. (مۈسلىم رىۋايىتى) 
جهمىيهتتىكى ئىنسانالر ئىقتىسادىي جهههتته تهبئىي هالدا پېقىر، باي 
ۋە ئوتتۇراهالدىن ئىبارەت تهبىقىلهرگه بۆلۈنگهن. قۇرئان ئايهتلىرىدە ۋە 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ ههدىسلىرىدە بۇ ئۈچ تهبىقىدىكى ئىنسانالرنىڭ ئىسالمىي ئۆلچهم 
بويىچه قانداق ياشىشى كېرەكلىگى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇلغان. بۇالرنىڭ ئىچىدە 

«سهۋرچان پېقىر» بىلهن «شۈكۈر قىلغان باي» ماختاشقا اليىق ئىككى گۇرۇپتۇر. 
غايه ئالاله بهرگهن نېئمهتلهرنى يهنه ئالاله يولىدا سهرپ قىلىش، نېئمهت 
بېرىلمىگهندە سهۋر قىلىشتۇر. ئابدۇراهمان بىن ئاۋف، ههزرىتى ئهبۇبهكرى ۋە ئۇالرغا 
ئوخشاش كىشىلهر شۈكۈر قىلغۇچى بايالرجۈملىسىدىن ئىدى. ئهبۇزەر ئهل-غىفارى، 
ئهبۇدەردا ۋە ئۇالرغا ئوخشاش كىشىلهر بولسا سهۋر قىلغۇچى پېقىرالر جۈملىسىدىن 
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ئىدى. ههر ئىككى گۇرۇپنىڭ تۇرمۇش ئههۋالى بىر بىرىگه ئىنتايىن يېقىن بولۇپ، 
ئۇالر مال-دۇنياغا نىسبهتهن «مۈلۈك ئالالهقا ئائىتتۇر» دېگهن كۆز قاراشتا ئىدى. 

بۇ سهۋەبتىن ئىسالم توغرا يولدا بولغان پېقىرالر ۋە بايالرنى ئهيىپلىمىگهن. 
بايلىقنىڭ ههم نامراتلىقنىڭ شۈكرىنى ئادا قىلغانالرغا جهننهت بىلهن خوشخهۋەر 

بهرگهن. 
ئالالهۇتائاال ئىنسانالرغا ئاجىزالرنىڭ هۆرمىتى ۋە دۇئاسى بهرىكىتى بىلهن 

ياردەم قىلىدۇ ۋە رىزىق بېرىدۇ. دەرۋەقه، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم:
«ئالاله بۇ ئۈممهتكه ئاجىزالرنىڭ دۇئاسى، نامازلىرى ۋە ئىخالسلىرى سهۋەبى 

بىلهن ياردەم قىلىدۇ.» دېگهن. (نهسائى، «جىهاد»،٤٣-بهت)
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ههقىقهت تۈپهيلى ئۇرۇشالرنى پېقىر مۇسۇلمانالرنىڭ 
دۇئاسى بىلهن باشاليتتى ۋە بۇنىڭ بىلهن فهتهى قىلىشنى كۈتهتتى. سۇففا ئههلىنىڭ 

مۇهتاج هالىنى كۆرگهندە:
«...ئهگهر ئالاله يېنىدا سىلهر ئۈچۈن تهييارالنغان نېئمهتلهرنى بىلسهڭالر، 
(تىرمىزى،  ئېهتىياجىڭالرنىڭ تېخىمۇ كۆپ بولىشىنى ئارزۇ قىلغان بوالتتىڭالر.» 
«زۈهد»، ٣٠) دەپ ئۇالرنىڭ ئههۋالىنى ماختاپ، پېقىرلىقنىڭ ئههمىيىتىنى بىلدۈرگهن 

ئىدى. 
ئۇ يهنه ئۆزىنىڭ ۋە ئۇ دەۋردىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ئىقتىسادى ئههۋالىنى نهزەردە 
تۇتۇپ: «ئىچىدە ئولتۇرغىلى بولغۇدەك بىر ئۆيى، يېگۈدەك نېنى، ئهۋرەت يهرلىرىنى 
يۆگىگۈدەك كىيىمى ۋە ئىچكۈدەك سۈيى بار بىر كىشىنىڭ بۇنىڭدىن كۆپ نهرسىلهردە 
دېگهن.  ٣٠؛ ئهخمهد بىن ههنبهل،١-جىلد،٦٢ )  (تىرمىزى، «زۈهد»،  ههققى يوق». 
جهننهتته «هاۋزى كهۋسهر» سۈيىدىن ئهڭ ئالدىدا ئىچىدىغانالرنىڭ مۇهاجىرالر 
ئىچىدىكى نامرات كىشىلهر ئىكهنلىگىنى (تىرمىزى، «زۈهد»،١٥) ئېيتىپ خوشخهۋەر 
بهرگهن. ئالالهنىڭ ئىپپهتلىك پېقىر مۆمىنلهرنى ياخشى كۆرىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا 
قويىشىمۇ پېقىرالرنىڭ سهۋرى-تاقىتى ههم تهۋەككۈلىنىڭ قىممىتىنى بىلدۈرىدىغان 

ئىپادىلهردۇر. 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن:

«سىلهرنىڭ ئاراڭالردا چاچ-ساقاللىرى تاغاق يۈزى كۆرمىگهن، كىيىملىرى 
يىرتىق نۇرغۇن نامرات ئادەملهر بار. ئهگهر ئۇالر قولىنى ئېچىپ ئالالهقا قهسهم 
قىلسا، ئالاله ئۇنى ئىجاۋەت قىلىدۇ. (يهنى، بۇ ئادەملهر ئالالهقا نىسبهتهن «ناز 
ئههلى» بولۇپ، ئالالهتىن بىرەر نهرسىنى كۈچلۈك ئۈمىت قىلىپ، بۇنى خهلققه 
قهسهم بىلهن سۆزلىسه، ئالاله ئۇالرنىڭ دېگىنىنى بېرىدۇ.) بهرا بىن مالىك مانا 

شۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىرەيلهندۇر.»  (تىرمىزى،«مهناقىب»،٥٤)
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ئهنهسنىڭ قېرىندىشى بهرا ئىنتايىن نامرات بولۇپ، يهيدىغان نهرسىسى ۋە 
تۇرىدىغان ئۆيى يوق ئىدى. ئازىراقال نان بىلهن ئۆلمىگۈدەك دەرىجىدە ئاران-ئاران 
جان ساقالپ كېلىۋاتاتتى. مانا مۇشۇنداق كىشىلهر، يهنى پېقىرلىقنى سهۋر-تاقهت 
ۋە تهۋەككۈل بىلهن قارشى ئالغان كىشىلهر قهسهم قىلسا، پهيغهمبىرىمىز ئالالهنىڭ 
ئۇالرنى يالغانچى قىلمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگهن ئىدى. دېگهندەكال، بهرا رازىيهلالهۇ 
ئهنهۇ ههزرىتى ئۆمهر زامانىدىكى جىهادالردىن بىرىدە مۇسۇلمان ئهسكهرلهر ئىنتايىن 
قىيىن ئههۋالدا قالغان بىر پهيتته، قوشۇن قۇماندانى يۇقارىدىكى ههدىسنى تىلغا 

ئېلىپ، بهرادىن قهسهم قىلىپ بېرىشنى ئۆتۈنگهندە، بهرا:
«ئهي راببىم، ئۇالرغا قارشى زەپهر ئېهسان قىلىشىڭ ۋە مېنى نهبىييى ئهكرەم 
ئهپهندىمىز (پهيغهمبىرىمىز) بىلهن كۆرۈشتۈرۈشۈڭ ئۈچۈن ساڭا قهسهم قىلىمهن!...» 

دېدى. 
ههقىقهتهن، ئهتىسى كۈنى مۇسۇلمانالر غهلىبه قىلدى ۋە ههزرىتى بهرا ئۆزى 
ئارزۇ قىلغان شاهادەت شهربىتىنى ئىچىش شهرىپىگه ئېرىشىپ، راهمهتى-راهمانغا 

(ئالالهقا) كهتتى. بۇ ۋەقهدىن پهيغهمبىرىمىزنىڭ يهنه بىر مۆجىزىسىنى كۆرەلهيمىز. 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ هاياتى مۆجىزە، ئىبرەت، ئىشهنچ، راستچىللىق، 
ساداقهت، مۇاليىملىق، هىسداشلىق، مىهرى-شهپقهت ۋە كهمتهرلىك قاتارلىقالر بىلهن 

تولغان. ئايالى ئائىشه رازىيهلالهۇ ئهنهاغا:
«ئى ئائىشه! نامراتالرنى ياخشى كۆرگىن. ئۇالرنى يېنىڭغا ئالغىن. شۇنداق 

قىلساڭ، جانابى ئالاله قىيامهت كۈنى سېنىمۇ يېنىغا ئالىدۇ.»
«ئى ئائىشه! مۇهتاجالرنى دەرۋازىدىن ههرگىز قورۇق قۇل قايتۇرما. پۇچۇق 
خورما بهرسهڭمۇ مهيلى، ئۆزەڭنى جهههننهم ئازابىدىن مۇهاپىزەت قىل!» (تىرمىزى، 

«زۈهد»، ٣٧\٢٣٥٢) دەپ تهۋسىيه قىلغان ئىدى.

ئىسالمدا ئالدى بىلهن جىنايهتنىڭ سهۋەبى ئېنىقلىنىدۇ، جىنايهتچىنىڭ 
ئۆزگىرىپ ياخشى ئادەم بولىشى ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىلىدۇ. ئىسالم 
شهرىئىتىدىكى جازا ئاتا-ئانىنىڭ بالىسىغا بهرگهن جازاسىغا ئوخشايدۇ. جازاالشتىكى 
مهقسهت جىنايهتچىنى جهمىيهتتىن چىقىرىپ تاشالش ئهمهس، بهلكى ئۇنى 
يېڭىۋاشتىن ئۆزگهرتىپ جهمىيهتكه پايدىلىق بىر ئادەم قىلىپ تهربىيىلهپ چىقىشتىن 

ئىبارەت. 
ئابباد ئىبنى شۇراهبىل رازىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ:
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مهدىنىدىكى  بىلهن  شۇنىڭ  قالدىم.  ئىچىدە  نامراتچىلىق  قاتتىق  چاغالردا  بىر 
دەل  توشقۇزدۇم.  خالتامنى  يېگهچ  خورمىالرنى  كىردىم.  بىرىگه  باغالردىن  خورمىلىق 
خالتامنى  ئۇردى،  تۇتىۋېلىپ  مېنى  قالدى.  كېلىپ  ئىگىسى  باغنىڭ  پهيتته  مۇشۇ 

تارتىۋېلىپ، مېنى رەسۇلۇلالهنىڭ ئالدىغا ئاپىرىپ شىكايهت قىلدى. 
رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم باغنىڭ ئىگىسىگه: 

- ئۇ نادان ئىدى، ئۆگهتمىدىڭ. قورسىقى ئاچ ئىدى، تويغۇزمىدىڭ! – دېدى. 
ئاندىن باغنىڭ ئىگىسىگه خالتامنى قايتۇرۇپ بېرىشىنى ئېيتتى. 

يېمهكلىك  خورجۇن  بىر  ماڭا  ۋەسهللهم  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله  كېيىن 
بهردى. (ئهبۇ داۋۇد: «جىهاد». ٨٥\٢٦٢٠-٢٦٢١؛ نهسائى: «قۇدات»، ٢١)

بۇ ئىش ئوغرىنى قوغدىغانلىق ئهمهس، بهلكى بۇ قىلمىشنىڭ ئوتتۇرىغا 
چىقىشىغا سهۋەب بولغان بىر ئىجتىمائى نوقساننى تۈزىتىش ئۈچۈندۈر. چۈنكى 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇبادا قىزى پاتىمه ئوغرىلىق قىلىپ سالغان تهقدىردىمۇ، 

قىلچه ئىككىلهنمهي ئۇنىڭ قولىنى كېسىدىغانلىقىنى ئۇچۇق سۆزلىگهن ئىدى. 

رەهمهت پهيغهمبىرىنىڭ ئايالالرغا قىلغان مۇئامىلىسى 
جاهىلىيهت دەۋرىدە ئايالالر ئىنتايىن كهمسىتىلهتتى. ئىنسانالر قىز بالىلىرىنى 
كهلگۈسىدە پاهىشه بولۇپ يۈزىمىزنى تۆكهرمىكىن دەپ ئهندىشه قىلغانلىقى ئۈچۈن 
تىرىك كۆمۈۋېتهتتى. كىشىلهرنىڭ قهلبى تاشتىنمۇ بهك قېتىپ كهتكهن بولۇپ، بىر 
سهتچىلىكنىڭ ئالدىنى ئالدۇق دەپ تېخىمۇ ئېغىر گۈناهالرنى قىالتتى. ئايالالرنىڭ 
قىلچىلىك ئىززەت-هۆرمىتى يوق ئىدى. ئالاله قۇرئانى-كهرىم نههل سۈرىسى 

٥٨-ئايهتته ئۇالرنىڭ ئههۋالىنى مۇنداق تهسۋىرلهيدۇ:
«ئۇالردىن بىرەرسىگه (خوتۇنىنىڭ) قىز تۇغقانلىق خوش خهۋىرى يهتكۈزۈلسه، 

چىرايى ئۆزگىرىپ غهزەپناك بولۇپ كېتىدۇ.»
دېدەك-چۆرىلهر ئىززەت-هۆرمىتى دەپسهندە قىلىنغان هالدا بىر كۆڭۈل ئېچىش 

سايمىنى هېسابلىنىپ خارلىناتتى. 
جانابى ئالاله نىسا سۈرىسى ١٩-ئايهتته: 

«...ئايالالر بىلهن ياخشى ئۆتۈڭالر، ئۇالرغا چىرايلىق مۇئامىله قىلىڭالر!...» 
دېگهن. 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهمرى بىلهن ئايالالرغا ئائىت قانۇن تۈزۈپ 
چىقىلدى. ئايالالر جهمىيهتته ئىپپهت ۋە پهزىلهتنىڭ بىر ئۆرنىگى بولدى. ئانىالر 
شان-شهرەپكه ئېرىشتى. «جهننهت ئانىالرنىڭ ئايىغى ئاستىدىدۇر» دېگهن ههدىس 
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(ئهخمهد بىن ههنبهل،٣-جىلد،٤٢٩-بهت) بىلهن ئايالالر پهيغهمبىرىمىز سايىسىدە تېخىمۇ 
قهدىر-قىممهتكه ئېرىشتى. 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئايالالرغا نازاكهتلىك مۇئامىله قىلغانلىقىغا ئائىت 
بۇ مىسالغا قاراپ باقايلى:

بىر قېتىم ساياههت جهريانىدا، ئهنجهشه ئىسىملىك بىر چۆرە ناخشا ئېيتىپ 
تۆگىلهرنى تىز ماڭدۇردى. (تۆگىلهر يېقىملىق نهغمه-ناۋا ۋە ناخشا ئاۋازىغا ئىنتايىن 
ئامراق بولۇپ، تۆگه پادىچىلىرى تۆگىلهرنىڭ مېڭىش سۈرئىتىنى تىزلىتىش ئۈچۈن 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تىز-تىز مېڭىۋاتقان  ناخشا ئېيتاتتى ياكى ساز چاالتتى.) 
تۆگىلهرنىڭ ئۈستىدىكى ئايالالرنىڭ بىر يىرىنىڭ ئاغرىش ئىهتىمالىنى نهزەردە 
تۇتۇپ: «ئى ئهنجهشه! دىققهت قىل! ئهينهكلهر سۇنۇپ كهتمىسۇن.» دېدى. (بۇخارى، 

«ئهدەب»،٩٥-بهت)

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بىر ههدىسىدە: «دۇنيادا ئايال، خوشبۇي پۇراق ۋە 
نامازدىن ئىبارەت ئۈچ نهرسىنى ياخشى كۆردۈم. ناماز كۆزۈمنىڭ نۇرىدۇر.» دېگهن 

ئىدى.٢٣ (نهسائى، «ئىشرەتۇن نىسا»،١٠؛ ئهخمهد بىن ههنبهل، ٣-جىلد، ١٢٨=١٩٩)
ئايال ۋە خوشبۇي پۇراق دۇنيا هاياتىدىكى مۇهىم نېئمهتلهردىندۇر. رەسۇلۇلالهنىڭ 
بولمايدۇ.٢٤  باهاالشقا  بىلهن  نهزىرى  غهپلهت  كۆرگهنلىكىنى  ياخشى  كىشىنى  ئايال 

جانالندۇرۇدىغان  نهپىس  روهىنى  ئىنسان  پۇراق»  «خوشبۇي  ئېلىنغان  تىلغا  ههدىسته    .٢٣
ۋە خۇش قىلىدىغان راههتلىكتۇر. لهتىف مهۋجۇداتالر بولمىش پهرىشتىلهرمۇ لهززەت ئالىدىغان 
زەۋقى بهدىئىيدۇر. ئۇنىڭدىن باشقا خوشبۇي پۇراق پاكىزلىقنىڭ نىشانىسىدۇر. چۈنكى پاكىزە 
مۇبارەك  ۋەسهللهمنىڭ  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله  دەرۋەقه،  پۇرايدۇ.  خوشبۇي  نهرسىلهر 
بهدىنىمۇ ههمىشه گۈل پۇراقلىق خوشبۇي ئهتىر سېپىلگهندەك ئىدى. گۈل خۇددى ئۇنىڭدىن 
تامچىلىغان تهردىن مهيدانغا كهلگهندەك ئىدى. ئۇ گۈللهر شاهى بىر كىچىك بالىنىڭ بېشىنى 

سىلىسا، ئۇ بالىنىڭ بېشى خېلى ئۇزۇن ۋاقىتقىچه گۈلدەك پۇرايتتى. 
كۆرگهندەك  ئالالهنى  بۇلۇپ،  ئۇچرىشىش  ئوتتۇرىسىدىكى  رەببى  بىلهن  بهندە  «ناماز»مۇ 
هىسسىياتتا تۇرۇپ قىلىدىغان ئىبادەتتۇر. روهنىڭ مېئراجغا چىقىشىدۇر. بۇ سهۋەپتىن كۆزنىڭ 

نۇرىدۇر.    
ئارزۇ  نهپسانى  هېچبىرىدە  ئۆيلىنىشىنىڭ  ۋەسهللهمنىڭ  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله    .٢٤
ئىستهك ۋە شههۋەتپهرەسلىكنى كۆرۈش مۇمكىن ئهمهس. ئۇ ياش يىگىت ۋاقتىدىمۇ هېچقانداق 
تۇل  بار  باال-چاقىسى  ياشلىق،   ٠٤ قويغان  تهلهپ  ئۆزىگه  باقمىغان.  قويۇپ  تهلهپ  قىزغا  بىر 
خۇتۇن ههزرىتى خهدىچه بىلهن ئۆيلىنىشنى قوبۇل قىلغان. ئۆمرىنىڭ ئهڭ قاۋۇل چاغلىرىنى 
ئۇنىڭ بىلهن ئۆتكۈزگهن. ئۇنىڭدىن كېيىنكى (٤٥ ياشتىن كېيىنكى) ئۆيلىنىشى ههممىسى 

ئاساسهن ياشانغان چاغلىرىغا توغرا كهلگهن. 
بولغان.  بىلهن  ئهمىر  ئىالهىي  بهلكى  ئهمهس،  بىلهن  ئارزۇسى  ئۆز  ئۇنىڭ  ئۆيلىنىشلهر  بۇ 
نۇرغۇنلىغان هېكمهت بىلهن بىرلىكته بولۇپمۇ دىننىڭ ئايالالرغا ئۆگىتىلىشى، ئايالالر ئارقىلىق 
باشقىالرغا (باشقا ئايال ۋە بالىالرغا) ئۆگىتىلىشىدىن ئىبارەت غايه نهزەردە تۇتۇلغان. دېمىسىمۇ 
پهيغهمبىرىمىز بىلهن ياشانغان چېغىدا ئۆيلىنىش نېسىپ بولغان ئانىلىرىمىزنىڭ كۆپىنچىسى 
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بىلىش كېرەككى، بۇ مۇههببهت ئالاله ئىنسان تهبىئىتىدە ياراتقان ۋە پهقهت ئىالهىي 
ئايال  ئهسال  شۇڭا  باسقۇچىدۇر.  قهدەم  مۇههببهتنىڭ  بىر  بولىدىغان  سهۋەپ  ئاشىققا 
زاتىغا بولغان شههۋەتپهرەسلىك بولماستىن، ئهكسىچه ئۇالرغا اليىق بولغان يۈكسهك 

قهدىر-قىممهتنى بېرىشتىن ئىبارەت.  
ئهڭ  ئىقلىمىدىال  ئۇلۇغ  ئىسالمىيهتنىڭ  پهقهت  ئايالالر  تارىخىدا  ئىنسانىيهت 
قهدىرلىگهنلىكىنى  ئايالالرنى  سىرتىدا  ئىسالمنىڭ  بولغان.  نائىل  مهۋقىگه  يۈكسهك 
داۋراڭ قىلغان بارلىق تۈزۈملهر ئهمهلىيهتته ئايالالرنى پهقهت پوكهي بويۇمى قاتارىدا 
كۆرۈپ قىممهت بهرمهكته. پهردە ئارقىسىدا بولسا ئايالالرنى ئىقتىسادىي ۋە شههۋانىي 

بىر التا ئورنىدا ئىشلىتىپ زۇلۇم سالماقتا ۋە ئىستىمال قىلماقتا. 
ئايهتى-كهرىمدە مۇنداق دېيىلگهن:

ئۇالرنى  (ئالالهنىڭ)  ئۈچۈن  ياشىشىڭالر  كۆڭۈللۈك  بىرلىكته  بىلهن  «ئايالالر 
ئارىسىدا)  ئهر-خۇتۇن  (يهنى  ئاراڭالردا  ياراتقانلىقى،  تىپىڭالردىن  ئۆز  سىلهرنىڭ 
كۆرسىتىدىغان)  قۇدرىتىنى  (كامالى  ئالالهنىڭ  ئورناتقانلىقى  مېهىر-مۇههببهت 
ئاالمهتلىرىدىندۇر، پىكىر يۈرگۈزىدىغان قهۋم ئۈچۈن، شهك-شۈبهىسىزكى، بۇنىڭدا 

نۇرغۇن ئىبرەتلهر بار.» (رۇم سۈرىسى ٢١-ئايهت) 
يېقىنلىشىپ  بىلهن  مىهرى-شهپقهت  ۋە  سۆيگۈ-مۈههببهت  بىرىگه  بىر  يهنى، 
هۇزۇر مهنبهسى بولغان، بىر بىرىگه خهيرلىك ئىشالردا ياردەم بېرىدىغان ئهر-خۇتۇنالر 
ۋە  ساغالم  بولسا  ئائىلىلهر  بهختىيار  مۇشۇنداق  چىقىشتا،  قۇرۇپ  ئائىله  بىر  بهختىيار 
هۇزۇر-هاالۋەتلىك بىر جهمىيهت بهرپا قىلىشتا ئهڭ مۇهىم بىر ۋەزىپىنى ئىجرا قىلغان 

بولىدۇ. 
ئهر بىلهن ئايال تونجى يارىتىلغان چاغدىن باشالپال بىر بىرىنى تولۇقاليدىغان 
ئىككى بىپايان ئالهمدۇر. لېكىن بۇ تولۇقالشتا ئالاله تهرىپىدىن ئايال كىشىگه تېخىمۇ 
قىلغانمۇ  ئاۋات  قىلغانمۇ،  بهربات  جهمىيهتنى  شۇڭا  بېرىلگهن.  رول  بىر  تهسىرلىك 
قىلىدىغان  ئاۋات  جهمىيهتنى  قارىشىچه،  ئىسالمنىڭ  سهۋەپتىن  بۇ  كىشىدۇر.  ئايال 

ئايالالرنى تهربىيىلهپ يېتىشتۈرۈپ چىقىش ئهڭ چوڭ غايه بولۇپ هېساپالنغان. 
ههدىس شهرىفته مۇنداق دېيىلگهن:

يېشى چوڭ، باال-ۋاقىسى بار، ئىگه-چاقىسىز تۇل ئايالالر ئىدى. 
قىسقىسى، رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ بىردىن كۆپ ئايال بىلهن ئۆيلىنىش 
ئۇدۇل  زامانىغا  تارقىتىش  رايونالرغا  يىراق  دىننى  ههمدە  چېغىدا  ياشانغان  ههم  زامانى 
بىماالل  جايالرغا  يىراق  تېخىمۇ  ئىسالمنى  ۋە  ئهمىر  ئىالهىي  ئۆيلىنىشلهرنىڭ  بۇ  كهلگهنلىكى 
يهتكۈزۈش غايىسى بىلهن ئهمهلگه ئاشقانلىقىنى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويماقتا. (تېخىمۇ تهپسىلىي 
مهلۇمات ئۈچۈن ئوسمان نۇرى توپباش يازغان «ههزرىتى مۇههممهد مۇستاپا» ١-قىسىم، ١٣٠-

١٤٠-بهتلهرگه قاراڭ.)   
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ياخشى  قىلسا،  چوڭ  بېقىپ  توققانلىرىنى  قىز  ياكى  بالىنى  قىز  ئۈچ  «كىمكى 
جهننهتكه  قىلسا،  ياخشىلىق  داۋاملىق  ئۇالرغا  ۋە  قويسا  قىلىپ  تويىنى  تهربىيىلىسه، 
ئهخمهد،  ١٣\١٩١٢؛  تىرمىزى: «بىرر»،  ١٢٠-١٢١\٥١٤٧؛  داۋۇد: «ئهدەب»،  كىرىدۇ.» (ئهبۇ 

٣-جىلد، ٩٧)   

باشقا بىر ههدىس شهرىفته رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم:
«كىمكى ئىككى قىز بالىنى باالغهتكه يهتكۈچه بېقىپ چوڭ قىلسا، تهربىيىلىسه، 
بارماقلىرىنى  دەپ  تۇرىمهن»  يېقىن  مۇنداق  بىلهن  كىشى  ئۇ  مهن  كۈنى  قىيامهت 

جۈپلهپ كۆرسهتكهن. (مۈسلىم: «بىرر»، ١٤٩؛ تىرمىزى: «بىرر»، ١٣\١٩١٤)
ئاندىن سالىه (ياخشى) ئايالنىڭ قىممىتىنى تهكىتلهپ مۇنداق دېگهن: 

قىسمى  پايدىلىق  ئهڭ  ئۇنىڭ  ئىبارەتتۇر.  پايدىلىنىشتىن  بىر  ۋاقىتلىق  «دۇنيا 
بولسا تهقۋادار، ياخشى بىر ئايالدۇر.» (مۈسلىم: «رادا»، ٦٤؛ نهسائى: «نىكاه»، ١٥؛ ئىبنى 

ماجه: «نىكاه»، ٥)

بىر  ههمىشه  كهينىدە  كىشىلهرنىڭ  داڭلىق  قازانغان  مۇۋەپپىقىيهت  ئادەتته 
سالىه ئايال باردۇر. مهسىلهن: ههزرىتى پهيغهمبهر سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ 
تۇنجى تهبلىغىدە ئۇنىڭغا تۇنجى ههم ئهڭ چوڭ ياردەم ههزرىتى خهدىچه ئانىمىزدىن 
ئونۇتالمىغان.  بۇيى  ئۆمۈر  ياردىمىنى  ئانىمىزنىڭ  خهدىچه  پهيغهمبىرىمىز  كهلگهن. 
شۇنىڭدەك، ههزرىتى ئهلىنىڭ مۇۋەپپىقىيىتىدىمۇ ههزرىتى پاتىمه ئانىمىزنىڭ ياردىمى 

چوڭ بولغان.     
(ياخشى) بىر  دۇنيا هاياتىنىڭ هۇزۇرلۇق ۋە بهختلىك بولۇشى ئۈچۈن سالىهه 
ئايالنىڭ مۇهىملىقى ههممهيلهنگه ئاياندۇر. سالىهه بىر ئايال ئېرىنىڭ مال-مۈلكىنى 
ساقاليدۇ، ئۆي تۇتىدۇ، نهسلىنى ۋە ئىپپهت نۇمۇسىنى قوغدايدۇ. ئائىلىنى مهنىۋى 

شاتلىققا تولدۇرىدۇ.
 ئائىلىنىڭ سائادەت ئىقلىمى ئانىنىڭ تهبهسسۇمى بىلهن باشلىنىدۇ. بالىالرنىڭ 
ئېغىرچىلىقلىرى ئانىنىڭ شهپقهت نهزىرى ئاستىدا كۆزگه كۆرۈنمهس بولىدۇ. 
ئهۋالتلىرىغا هايات ۋە سائادەت لهززىتىنى تېتىتىشتا، ئهجىبا ئانا قهلبىدىنمۇ بهكرەك 

نازۇك، چوڭقۇر ۋە هىسسىياتچان بىر ماكان بارمىدۇر؟...
ئانىالر ياراتقۇچىنىڭ ئىالهىي شهپقىتىدىن ئهڭ كۆپ نېسىۋە ئالغانالردۇر. 
ئايالالرنىڭ سائادەت سهلتهنهتى ئۇالرنىڭ ئهخالقلىق بىر ئانا بولىشى بىلهن 
دېگهن ههدىستىمۇ پهيغهمبهر  باشلىنىدۇ. «جهننهت ئانىالرنىڭ ئايىغى ئاستىدا» 
دەپ   ئهلهيهىسساالمنىڭ ئانىالرغا نهقهدەر يۈكسهك باها بهرگهنلىكى مانا مهن 

ئىپادىلىنىپ تۇرۇپتۇ.
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ئههۋال مۇشۇنداق ئىكهن، ئايال كىشىنى پهقهتال بىر ئويۇنچۇق ئورنىدا كۆرۈش، 
ئۇنىڭ  ۋە  قىلىش  مۇئامىله  سۈپىتىدىال  قاندۇرغۇچى  ههۋەسنى  شههۋانىي  ئۇنىڭغا 
ۋەيرانچىلىقتۇر.  چوڭ  ئهڭ  بولۇش  مهشغۇل  بىلهن  ئاالهىدىلىگى  جىسمانىي  پهقهتال 
تۇزكورلۇقتۇر،  نىسبهتهن  خۇسۇسىيهتلهرگه  يۈكسهك  بهرگهن  كىشىگه  ئايال  ئالاله 

ئايالالرنىڭ مهنىۋى شهخسىيىتىگه قارىتا تۇزكورلۇقتۇر. 
ۋاستىسى  ئېالن  بىر  يالىڭاچلىنىپ  دۇنياسىدا  ئىستىمال  ئايالالرنىڭ  بۈگۈن 
سۈپىتىدە قوللىنىلىشى ئۇنىڭ ئىززەت-هۆرمىتى ۋە غۇرۇرىغا نىسبهتهن نهقهدەر چوڭ 

مهسخىرە ۋە هاقارەت-هه!
كېرەك.   قاراش  دەپ  بىناكارى  ههقىقى  جهمىيهتنىڭ  كىشىنى  ئايال  ئهسلىدە 
بىر  يېتىشتۈرگۈچى  تهربىيىلهپ  قههرىمانالرنى  ئالىمالرنى،  كىشىلهرنى،  ياخشى  ئۇ 
ساماۋى قۇچاق بولىشى كېرەك. بىزنى بىر مهزگىل قورسىقىدا، ئاندىن قولىدا، ئاندىن 
ئۆلگۈچه بولغان ئارىلىقتا قهلبىدە كۆتىرىپ يۈرۈيدىغان ئانىلىرىمىزغا مۇههببهت ۋە 
هۆرمهت جهههتته تهڭداش بواللىغۇدەك باشقا بىر مهۋجۇدات يارىتىلمىغان. ئۆزىنى 
ئائىلىسىگه بېغىشلىغان ۋاپادار ئانىالر چوڭقۇر مۇههببهت، كۈچلۈك هۆرمهت ۋە بىر 

ئۆمۈرلۈك تهشهككۈرگه اليىقتۇر.  
ههدىس  بىر  مۇناسىۋەتلىك  ئايالالرغا  ۋەسهللهم  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله 

شهرىفته: 
«سىلهرنىڭ ئىچىڭالردىكى ئهڭ ياخشى كىشى ئائىلىسىدىكىلهرگه ئهڭ ياخشى 

مۇئامىله قىلغان كىشىدۇر.» دېگهن. (ئىبنى ماجه: «نىكاه»، ٥٠؛ دارىمى: «نىكاه»، ٥٥)
باشقا ههدىس شهرىفلهردىمۇ مۇنداق دېيىلگهن:

خهجلىگهنلىرى  خىزمهتچىسىگه  ۋە  بالىلىرىغا  ئائىلىسىگه،  ئۆزىگه،  «كىشىنىڭ 
سهدىقه هېساپلىنىدۇ...» (ئىبنى ماجه: «تىجارەت»، ١)

چىقىمىنى  ئائىلىسىنىڭ  تۇرۇپ  قىلىپ  ئۈمىت  رىزاسىنى  ئالاله  كىشى  «بىر 
٤١؛  «ئىمان»،  (بۇخارى:  بولىدۇ.»  سهدىقه  ئۈچۈن  ئۇنىڭ  خهجلىگهنلىرى  قامدىسا، 

«مهغازى»، ١٢؛ «نهفهقات»، ١؛ مۈسلىم: «زاكات»، ٤٩)

ئۇ بۇ ههدىس شهرىفلهردە ساغالم ئائىلىنى  پهقهت مۇههببهت ئاساسى ئۈستىدە 
بهرپا قىلغىلى بولىدىغانلىقىنىمۇ ئىپادىلىگهن. 

ئايالى  قىلىپ،  نهسىههت  ساهابىلىرىگه  توغرىسىدا  ئايالالر  يهنه  پهيغهمبىرىمىز 
يىراق  ئىش-ههرىكهتلهردىن  يهتكۈزىدىغان  زىيان  مۇههببهتكه  بولغان  بىلهن 

تۇرۇشنى تاپىلىغان. 
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«ئايالالرنى ئۇرماڭالر! ... ئايالىنى ئۇرغان كىشى ياخشى كىشى ئهمهس.» (ئهبۇ 
داۋۇد: «نىكاه»، ٤٢؛ ئىبنى ماجه: «نىكاه»، ٥١)

«ئايالىڭالرغا ئۆچلۈك قىلماڭالر. ئۇنىڭ بىر خۇيىنى ياقتۇرمىساڭالر، باشقا بىر 
خۇيىنى ياقتۇرىسىلهر.» (مۈسلىم: «رادا»، ٦١)

بىرەر  ئۆمرىدە  پهيغهمبىرىمىز  قارىغاندا،  ئېيتىشىغا  ئانىمىزنىڭ  ئائىشه  ههزرىتى 
(ئىبنى  باقمىغان.  ئۇرۇپ  قولىدا  هېچكىمنى  ئهمهس.  باققان  دۈشكهللهپ  ئايالىنى 

ماجه: «نىكاه». ٥١)

بىر ساهابه: 
دەپ   - نېمه؟  ههققى  ئۈستىمىزدىكى  بىزنىڭ  ئايالىمىزنىڭ  رەسۇلۇلاله!  ئهي   -

سورىغاندا پهيغهمبىرىمىز مۇنداق دەپ جاۋاپ بهرگهن: 
- نېمه يېسهڭالر شۇنى يېگۈزۈش، نېمه كىيسهڭالر ئۇنىڭغىمۇ كىيگۈزۈش، (خاتا 
ئىش قىلىپ قويسا، ئۇالرنىڭ ئىززەت-هۆرمىتىنى يهرگه ئۇرماسلىق ئۈچۈن) يۈزىگه 
ئۇرماسلىق، ئۇالرنىڭ قىلغان ئىشىنىڭ ناچارلىقىنى، ئۇالرنىڭ تهقى-تۇرقىنىڭ سهت 
٤١؛  «رادا»،  داۋۇد:  (ئهبۇ  قىلىش)...»  مۇئامىله  (ئهدەپلىك  ئېيتماسلىق  ئىكهنلىكىنى 

ئىبنى ماجه: «نىكاه»، ٣)

رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ بۇ سۆزلىرىدە قانچىلىك نازاكهت 
بهرگهن  ئىسالمىيهت  ئايالالرغا  بولىدۇ.  كۆرۈۋالغىلى  بارلىقىنى  ئىنچىكىلىك  ۋە 

هوقۇقالرنى ۋە ئىنسانىي قىممهتنى بېرەلهيدىغان باشقا بىر تۈزۈم بارمىدۇ؟!.

رەهمهت پهيغهمبىرىنىڭ يېتىملهرگه قىلغان مۇئامىلىسى
قۇرئانى-كهرىمدە يېتىملهرنى قۇغداش توغرىلىق نۇرغۇن ئايهتلهر بار. ئالاله 

يېتىملهرگه ياخشى مۇئامىله قىلشنى ئهمىر قىلغان. 
«يېتىمنى خارلىما!» (زۇها سۈرىسى ٩-ئايهت)

ياخشىلىق  قانداقال  بولۇڭالر.  ئادالهتلىك  بېرىشته  ههققىنى  «...يېتىملهرنىڭ 
قىلساڭالر، شۈبهىسىزكى، ئالاله ئۇنى بىلىپ تۇرىدۇ.» (نىسا سۈرىسى ١٢٧-ئايهت)

دۇنياغا كهلگهندە يېتىم بولۇپ كۆزىنى ئاچقان رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى 
ۋەسهللهم:

تهۋسىيه  دەپ  بولۇڭالر.»  دادىدەك  بىر  شهپقهتلىك  نىسبهتهن  «يېتىملهرگه 
قىلغان. (ههيسهمى، ٨-جىلد، ١٦٣)
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باشقا بهزى ههدىس شهرىفلهردە مۇنداق دېيىلگهن:
ئهڭ گۈزەل ئۆي ئىچىدە يېتىملهرگه ياخشى مۇئامىله  ئىچىدە  مۇسۇلمانالر   »
قىلىنغان ئۆيدۇر. ئهڭ ناچار ئۆي ئىچىدە يېتىملهرگه ناچار مۇئامىله قىلىنغان 

ئۆيدۇر.» (ئىبنى ماجه، «ئهدەب»، ٦)
ئاپىرىپ  ئۆيىگه  يېتىمنى  بىرەر  ئىچىدىكى  مۇسۇلمانالرنىڭ  كىشى  بىر  «ئهگهر 
يېمهك-ئىچمهك بهرسه، ئۇ كىشى كهچۈرگىسىز گۇناه قىلمىسىال، ئالاله ئۇنى چوقۇم 

جهننهتكه كىرگۈزىدۇ.» (تىرمىزى: «بىرر»، ١٤\١٩١٧)
«ئهگهر بىر كىشى بىرەر يېتىمنىڭ بېشىنى سىلىسا، قولى تهككهن ههر بىر تال 

چاچنىڭ سانىغا تهڭ ساۋاپقا ئېرىشىدۇ...» (ئهخمهد، ٥-جىلد، ٢٥٠)
جهمىيهتتىكى مىسكىن  ۋەسسهالم  ئهلهيهىسساالتۇ  پهيغهمبىرىمىز  رەهمهت 
قهلبلهرنى شاد قىلىش ئۈچۈن ئىجتىمائى مهسئۇلىيهتلهرنى جايىدا ئادا قىلىش 

كېرەكلىگىنى تهكىتلهيتتى.
ئۇ بىر قېتىم:

«كىم تهربىيىسى ئاستىدىكى يېتىم قىز ياكى يېتىم ئوغۇلغا ياخشى مۇئامىله 
قىلسا، ئۇ كىشى بىلهن جهننهتته بىلله بولىمىز.» دەپ ئىككى بارمىقىنى بىرلهشتۈرۈپ 

مانا مۇشۇنداق دەپ كۆرسهتكهن. (بۇخارى، «ئهدەب»،٢٤)
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا تاش يۈرەك بىرەيلهن ههققىدە شىكايهت كهلدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇ كىشىنى تۈزەش ئۈچۈن:
«يېتىملهرنىڭ بېشىنى سىلىسۇن ۋە ئاچ-يوقسۇل كىشىلهرگه يېمهك-ئىچمهك 

بهرسۇن!» دېگهن خهۋەرنى ئهۋەتتى. (ئهخمهد بىن ههنبهل،٢-جىلد، ٢٦٣)
ئىچىدىكى  ئۈممىتى  پهيغهمبىرىمىز  بولغان  ئىگه  پهزىلهتكه  روهىي  ئۇلۇغ 
يېتىملهرگه بىۋاسته كۆڭۈل بۆلۈپ، ئىنسانلىق ئالىمىگه مۇنۇ گۈزەل مىسالنى ههدىيه 

قىلغان: 
«مهن ههر مۆمىنگه ئۇالرنىڭ ئۆز نهپسىدىنمۇ بهك يېقىنمهن. بىر كىشى ئۆلۈپ 
مال-دۇنياسى مىراس قالسا، ئۇ مال-دۇنيا ئۇنىڭ يېقىنلىرىغا ئائىت بولىدۇ. لېكىن ئۇ 
كىشى ئۆلگهندە قهزرى ۋە يېتىم بالىلىرى ئارقىسىدا قالغان بولسا، ئۇ قهرز ماڭا ئائىت، 
يېتىملهرنى بېقىشمۇ مېنىڭ ۋەزىپهم.» (مۈسلىم: «جۈمه»، ٤٣؛ ئىبنى ماجه: «مۇقهددىمه»، ٧)

ئهنهس رازىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ: 
رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ۋاپات بولۇش ئالدىدا بىز ئۇنىڭ يېنىدا 

ئىدۇق. بىزگه ئۈچ قېتىم: 
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«ناماز ههققىدە ئالالهتىن قورقۇڭالر!» دېدى. ئاندىن مۇنداق دېدى: 
ۋە  خۇتۇن  تۇل  قورقۇڭالر.  ئالالهتىن  ههققىدە  كىشىلهر  ئاستىڭالردىكى  «قول 

يېتىم بالىدىن ئىبارەت ئىككى ئاجىز ههققىدە ئالالهتىن قورقۇڭالر!» 
كېيىن «ناماز، ناماز» دەپ تهكرارالشقا باشلىدى. (مۇبارەك تىلى سۆزلىيهلمهس 
ئىچىدە  بۇنى  ئارىلىقتا  بولغان  چىققۇچه  روهى  مۇبارەك  چاغدىمۇ)  قالغان  بولۇپ 

تهكرارالپ تۇردى. (بهيهاقى: «شۇئاب»، ٧-جىلد، ٤٧٧)
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېتىم بولۇپ دۇنياغا كېلىشى بىلهن يېتىملهر 
دۇنيا ۋە ئاخىرەتته ئىززەت ۋە شهرەپكه ئېرىشتى. شائىر مههمهد ئاسالن يېتىملهرنىڭ 

ئههۋالىنى مىسرالىرىدا مونداق تهرىپلىگهن:

گۇناهتۇر رەنجىتىش يېتىملهرنى،
چۈنكى ئالاله ئۇنىڭ ئىگىسى.
ئاجىز دەپ چاغلىما يېتىملهرنى،
ئوقياسىدۇر ئۇنىڭ كۆز يېشى. 

رەهمهت پهيغهمبىرىنىڭ خولۇم-خوشنا ههققى 
توغرىسىدىكى تهۋسىيىلىرى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم خوشنا ههققىگه دىققهت قىلىشنى ئاالهىدە تهكىتلهيتتى. 
ههدىسته:

«جىبرىئىل ماڭا دائىم خوشنا ههققىگه ئههمىيهت بېرىشىمنى تهۋسىيه قىالتتى. 
ههتتا مهن كىشى ئۆلگهندە خوشنىسى ئۇنىڭغا مىراسخور بولىدىغان ئوخشايدۇ دەپ 

ئويالپ قالغان ئىدىم.» دېگهن. (بۇخارى، «ئهدەب»، ٢٨؛ مۈسلىم، «بىرر»، ١٤٠)
باشقا بىر ههدىسته:

«كاپىر خوشنىنىڭ بىر ههققى بار. مۇسۇلمان خوشنىنىڭ ئىككى ههققى بار. 
ههم مۇسۇلمان ههم ئۇرۇق-تۇققان خوشنىنىڭ ئۈچ ههققى بار.» دېيىلگهن. (سۈيۇتى، 

«جامىئۇس-ساغىر»،١-جىلد،١٤٦)

خوشنىالرنىڭ دەرىزىسىدىن مارىماسلىق، تاماق ئهتكهن چاغدىكى پۇراقالر بىلهن 
ئۇنى بىئارام قىلماسلىق، خوشنا ياقتۇرمايدىغان ههرىكهتلهرنى سادىر قىلماسلىق 

قاتارلىقالر خوشنا ههقلىرى دائىرىسىگه كىرىدۇ.
بولغان ئهبۇزەر غىفارى مۇنداق  ساهابىلهرنىڭ ئىچىدىكى پېقىرالردىن بىرى 

دېدى:
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«پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ماڭا تاماق ئهتكهن ۋاقتىمدا سۇنى كۆپرەك قۇيۇپ، 
(ئىبنى ماجه،  ئاشنى ئاۋۇتۇپ، تاماقتىن خوشنىلىرىمغىمۇ بېرىشىمنى ئېيتتى...» 

«ئهتئىمه»، ٥٨)

ئهبۇزەر ساهابىلهر ئىچىدىكى نامراتالردىن ئىدى. قول-ئىلكىدە پهقهت ئۆزىنىڭ 
قورسىقىنى ئاران تويغۇزغۇچىلىكال يهيدىغان نهرسىسى بار ئىدى. شۇڭا ئۇ ئېشىغا 
ئازىراق سۇ قوشۇپ ئاۋۇتقاندىن كېيىن باشقىالرغا بېرەلهيتتى. ههدىسنىڭ مهزمۇنىدىن 

قارىغاندا، نامراتلىق خوشنا ههققىگه رىئايه قىلماسلىق ئۈچۈن سهۋەب بواللمايدۇ.
تۆۋەندىكى ههدىسمۇ ساهابىلهرنىڭ خوشنا ههققىگه رىئايه قىلىشقا قانچىلىك 

ئههمىيهت بهرگهنلىكىنى كۆرسىتىدىغان ياخشى بىر ئۆرنهكتۇر. 
ئىبنى ئۆمهر رازىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ:

«يهتته ئائىله بار ئىدى. ههممىسى بىر-بىرىدىن نامرات ئىدى. بىرەيلهن بۇ 
ئائىلىلهردىن بىرىگه كالال (قوينىڭ كالال-پاچىقى) ئهۋەتتى. بۇنى ئالغان ئۆي ئىگىسى 
خوشنىسىنىڭ ئېهتىياجى بارلىقىنى ئويالپ، كاللىنى خوشنىسىغا بهردى. بۇ خوشنىمۇ 
يهنه باشقا بىر خوشنىسىنى ئويالپ، ئۇنىڭغا بهردى. ئۇ خوشنا يهنه بىر خوشنىسىغا 
بهردى. شۇنداق قىلىپ، بۇ كالال يهتته ئۆيدىن ئايلىنىپ، ئهڭ ئاخىرىدا يهنه كاللىنى 
تۆۋەندىكى  بىلهن  مۇناسىۋەت  بۇ  بىرىنچى قېتىم ئالغان ئائىلىگه يېنىپ كهلدى. 

ئايهت نازىل بولدى: 
«ئۇالردىن (يهنى مۇهاجىرالردىن) مهدىنىدە يهرلىك بولغان، ئىمانى كۈچلۈك 
بولغانالر (يهنى ئهنسارالر) يېنىغا هىجرەت قىلىپ كهلگهنلهرنى (يهنى مۇهاجىرالرنى) 
ئۇالر  قىلمايدۇ،  تارلىق  ئىچى  ئۈچۈن  نهرسىلهر  بېرىلگهن  ئۇالرغا  تۇتىدۇ،  دوست 
مۇهتاج تۇرۇقلۇق (مۇهاجىرالرنىڭ مهنپهئهتىنى) ئۆزلىرىنىڭ (مهنپهئهتى)دىن ئهال 
ئېرىشكۈچىلهردۇر.»  مهقسهتكه  ساقالنغانالر  بېخىللىقىدىن  نهپسىنىڭ  ئۆز  بىلىدۇ، 

(هاشىر سۈرىسى ٩-ئايهت) (هاكىم، ٢-جىلد، ٥٢٦\٣٧٩٩)

رەهمهت پهيغهمبىرىنىڭ چۆرە ۋە مااليالرغا 
قىلغان مۇئامىلىسى

(ئۇرۇش  قۇلالرغا  ۋە  مااليالرغا  بولۇپمۇ خىزمهتچى  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 
ئهسىرلىرىگه) ئىنتايىن كۆڭۈل بۆلهتتى. 

«ئۇالر سىلهرنىڭ قېرىنداشلىرىڭالردۇر. نېمه يېسهڭالر، ئۇالرغىمۇ شۇنىڭدىن 
(مۈسلىم، «ئهيمان»،  يېگۈزۈڭالر، نېمه ئىچسهڭالر بىلله ئىچىڭالر.» دېگهن ئىدى. 

(٣٦-٣٨
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قۇل ئازات قىلىشقا تهشۋىق قىلىپ، بۇنىڭ چوڭ بىر ئىبادەت ئىكهنلىگىنى 
سۆزلىگهن ئىدى. بىر كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئهبۇزەر رازىيهلالهۇ ئهنهۇنىڭ 
غهپلهت بىلهن قۇلىغا قاتتىق مۇئامىله قىلىپ سالغانلىقىنى ئاڭالپ قالدى ۋە كۆڭلى 

قاتتىق يېرىم بولۇپ:
- ئى ئهبۇزەر! سهن تېخىچه جاهىلىيهت ئادىتىنى داۋامالشتۇرىۋاتامسهن؟ - دەپ 
كۆڭلۈڭگه  سورىدى. ئاندىن كېيىن «ئالاله ياراتقان بهندىلهرگه قۇپاللىق قىلما! 
ياقمىسا، ئۇنى ئازاد قىلىۋەت! ئېغىر يۈك يۈكلىمه! ئېغىر يۈك يۈكلىگهن بولساڭ، 

ياردەملىشىپ بىلله كۆتۈرگىن» - دېدى. (مۈسلىم،«ئهيمان»، ٣٨)
بىر ئادەم قۇلى بىلهن دېدىكىنىڭ تويىنى قىلىپ قويغان ئىدى. كېيىن ئۇالرنى 
ئاجراشتۇرۋەتمهكچى بولدى. قۇل بۇ ئههۋالنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئهرز قىلدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم قۇلنىڭ خۇجايىنىغا:
- ئهي ئىنسانالر! بهزى كىشىلهر مالىيى بىلهن چۆرىسىنىڭ بىر ئوبدان تويىنى 
قىلىپ قويۇپ، كېيىن يهنه ئاجراشتۇرغۇسى كېلىپ قالىدىغان بوپ قاپتۇ. بۇالرغا نېمه 
بولدىكىن-تاڭ؟! شۇنى ئېنىق بىلىڭالركى، تاالق قىلىش هوقۇقى خوتۇننىڭ ئېرىگه 

ئائىتتۇر! - دېدى. ٢٥(ئىبنى ماجه: «تاالق»، ٣١؛ تابهرانى: «كهبىر»، ١١-جىلد، ٣٠٠)
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ساهابىلهردىن قۇل-دېدەكلىرىنىڭ خاتالىقلىرىنى 

ههمىشه كهچۈرۈم قىلىۋېتىشنى تهلهپ قىالتتى. شۇڭا ئۆزىنىڭ يېنىغا كېلىپ:
قىلساق يېتهر؟ - دەپ سورىغان  قانچىلىك ئهپۇ  - مااليلىرىمىزنىڭ خاتالىقىنى 

ساهابىلىرىگه:
- ئۇالرنى ههر كۈنى يهتمىش قېتىم ئهپۇ قىلىڭالر! – دەپ جاۋاپ بهرگهن. (ئهبۇ 

داۋۇد: «ئهدەب»، ١٢٣-١٢٤\٥١٦٤؛ تىرمىزى: «بىرر»، ٣١\١٩٤٩) 

بىر كۈنى رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىر كىيىم-كېچهك دوكىنىغا 
چىقىشىغىال  سىرتقا  كىيىپ  كىيىمنى  سېتىۋالدى.  كىيىم  بىر  دەرههمگه  تۆت  بېرىپ 

ئهنسارالردىن بىر كىشى بىلهن ئۇچراشتى. ئۇ كىشى:
لىباسلىرىنى  جهننهت  ساڭا  ئالاله  بهرگىن.  كىيىم  بىر  ماڭا  رەسۇلۇلاله!  ئهي   -

كىيدۈرگهي! – دېدى. 

قىلىش  تاالق  ئۆزىگىمۇ  ئهسناسىدا  نىكاه  كىشى  ئايال  ئهگهر  بويىچه  قانۇنى  ئىسالم   .٢٥
(ئاجرىشىش) هوقۇقى بېرىلىشىنى تهلهپ قىلىپ، مۇشۇ شهرت بويىچه نىكاهالنغان بولسا، ئايال 
جهههتتىكى  باشقا  ياكى  كېلىشمهسلىك  مىجهزى  بولىدۇ.  هوقۇقى  قىلىش  تاالق  كىشىنىڭمۇ 
چىقىشالماسلىق تۈپهيلى، ئائىلىنى جىدەل-ماجراسىز تۇتۇپ تۇرۇش مۇمكىن بولمىغان ئههۋال 
ئاستىدا ئىسالم قانۇنىدىكى بهلگىلىمىلهر بويىچه قازى نىكاهنى بىكار قىلىش قارارىنى چىقارسا 

بولىدۇ. 
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پهيغهمبىرىمىز سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم دەرهال ئۈستىدىكى يېڭى كىيىمىنى 
يهنه  دەرههمگه  تۆت  بېرىپ  قايتا  دۇكانغا  قويدى.  كىيدۈرۈپ  كىشىگه  ئۇ  سېلىپ، 
دەرههمال پۇلى  ئىككى  پهقهت  ئالدى. يانچۇقىدا  بايىقى كىيىمدەك كىيىمدىن بىرنى 

قالغان ئىدى. 
يولدا كېتىۋاتقاندا يىغالپ ئولتۇرغان بىر دېدەك كۆردى ۋە: 
- نېمىشقا بۇنچىلىك يىغاليسهن؟ - دەپ سورىدى. دېدەك:

- ئهي رەسۇلۇلاله! خۇجايىنىم ماڭا ئىككى دەرههم پۇل بېرىپ ئۇن سېتىۋېلىشقا 
ئهۋەتكهن ئىدى. پۇلنى يۈتتۈرۈپ قويدۇم. – دېدى. 

دەرههمنى  ئىككى  يانچۇقىدىكى  ۋەسهللهم  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  پهيغهمبىرىمىز 
چىقىرىپال ئۇنىڭغا بهردى. قايتىپ كېتىۋاتقاندا دېدەك قىزنىڭ يهنىال ئورنىدا ئولتۇرۇپ 

يىغالۋاتقانلىقىنى كۆردى. پهيغهمبىرىمىز دېدەك قىزنى چاقىرىپ:
- پۇلنى ئالدىڭ، يهنه نېمىشقا يىغاليسهن؟ - دەپ سورىدى. قىز: 

- ئۆيگه قايتىشقا كېچىكىپ قالغانلىقىم ئۈچۈن مېنى ئۇرامدىكىن دەپ قورقۇپ 
يىغالۋاتىمهن. – دېدى ئېسهدەپ تۇرۇپ. 

ئۇنىڭ  بىلله  بىلهن  قىز  ۋەسهللهم دېدەك  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله 
خۇجايىنىنىڭ ئۆيىگه بېرىپ، ئۆيدىكىلهرگه ساالم بهردى. ئۆيدىكىلهر پهيغهمبىرىمىزنى 
ساالم  قېتىم  ئىككىنچى  پهيغهمبىرىمىز  بهرمىدى.  جاۋاپ  لېكىن  تونىدى،  ئاۋازىدىن 
بهردى. ئۆيدىكىلهر يهنه جىمجىت. ئۈچۈنچى قېتىم ساالم بهرگىنىدە ئۆيدىكىلهر: «ۋە 

ئهلهيكۈم ئهسساالم!» دەپ خۇشاللىق بىلهن ئالدىغا چىقتى. پهيغهمبىرىمىز: 
- تۇنجى سالىمىمنى ئاڭلىمىدىڭالرمۇ؟ - دېدى. ئۆيدىكىلهر:

- ئاڭلىدۇق، ئهي رەسۇلۇلاله! لېكىن بىزگه كۆپرەك ساالم قىلىپ، بىزگه بهرىكهت 
كهلتۈرۈشۈڭنى ئارزۇ قىلدۇق. سېنى بۇ يهرگه قانداق شامال ئۈچۈرۈپ كهلدى؟ ئانا-

ئانىمىز ساڭا پىدا بولسۇن! – دېدى. 
رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم:

- بۇ قىز سىلهرنىڭ ئۇنى ئۇرۇشۇڭالردىن قورقىدىكهن. – دېدى. 
دېدەكنىڭ خۇجايىنى دەرهالال:

كېلىشىگه  ئۇنىڭ  دېدەك  ئىكهن،  كهلگهن  قهدەر  ئۆيىمىزگه  پهيغهمبىرىمىز   -
سهۋەپ بولغان ئىكهن، ئهمدى بۇ دېدەك ئالاله ئۈچۈن ئازاتتۇر! – دەۋەتتى. رەسۇلۇلاله 
سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇالرنىڭ ياخشى قىلغانلىقىنى ئېيتىپ، ئۇالرغا جهننهت 

بىلهن خوشخهۋەر بهردى. كېيىن مۇنداق دېدى: 



130

رەهمهت پهيغهمبىرىدىن رەهمهت شاماللىرى ۋە قۇرئان مۆجىزىلىرى 

- ئالاله ئون دەرههمگه نهقهدەر كۆپ بهرىكهت بهردى-هه! بىر ئون دەرههم پۇل 
بىلهن ئالالهنىڭ نهبىيسى ۋە ئهنساردىن بىر بهندە كىيىم كىيدى، بىر دېدەك ئازات 
بولدى. ئالالهقا ههمدۇ-ساناالر بولسۇن! بۇالرنىڭ ههممىسىنى بىزگه لۇتۇپ قىلىپ 

بهرگهن ئالالهتۇر!  (ههيسهمى: ٩-جىلد، ١٣-١٤)٢٦ 
 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم قۇلالرنىڭ كۆڭلىنى ئاغرىتىشنى ئهسال راۋا كۆرمهيتتى. 

بۇ ههقته مۇنداق دېگهن ئىدى:
«قۇلىغا ناچار مۇئامىله قىلغان كىشى جهننهتكه كىرەلمهيدۇ.»

قىلىڭالر،  مۇئامىله  ياخشى  قىلغاندەك  مۇئامىله  بالىلىرىڭالرغا  «ئۇالرغا 
بالىلىرىڭالرغا بهرگهندەك بېرىڭالر.»

«خىزمهتكارى تاماق ئېتىپ ئېلىپ كهلسه، ئۇنى بىلله داستىخاندا ئولتۇرغۇزمىغان 
بهرسۇن.  يېمهكلىك  باشقا  ۋە  لوقما  ئىككى  بىر  ئۇنىڭغا  بولمىغاندىمۇ  هېچ  كىشى 
چۈنكى تاماقنى ئۇ خىزمهتكار جاپا تارتىپ ئهتكهن.» (بۇخارى: «ئهتئىمه»، ٥٥؛ تىرمىزى: 

«ئهتئىمه»، ٤٤) 

ئالالهۇتائاال ئۇالرنى خۇجايىنلىرىغا خىزمهتچى ۋە ماالي قىلغان. ئهگهر ئالاله 
خالىسا، خۇجايىنلىرىنى ئۇالرغا خىزمهتچى قىلغان بوالتتى!.. 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قۇلالرغا قارشى شهپقىتى شۇ دەرىجىگه بارغانكى، 
كىشىلهرنىڭ قۇللىرىنى «مالىيىم، دېدىكىم» دەپ ئاتىشىغىمۇ قهتئى رازى ئهمهس 
ئىدى. مۇسۇلمانالرغا ئىسالم ئهخالقى بويىچه ئۇالرنى «ئوغلۇم، قىزىم» دەپ ئاتاشنى 

تهۋسىيه ۋە ئهمىر قىلغان ئىدى.
شهخسهن ئۆزى قۇلالر، مااليالر ۋە پېقىرالرنىڭ ئارىسىغا كىرىپ، ئۇالر بىلهن 
پاراڭلىشاتتى، چاقىرسا ئۆيىگه باراتتى، ئاغرىپ قالغانالرنى يوقاليتتى ۋە جىنازا 

نامازلىرىغا قاتنىشاتتى. 
ئۈممۈ سهلىمه ئانىمىز مۇنداق دەيدۇ:

ئهمىلىي  ئهخالقنى  گۈزەل  بۇ  ساهابىلهر  ۋە  ۋەسهللهم  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  ٢٦.  پهيغهمبىرىمىز 
بولغان.  ئۆرنهك  ياخشى  ئهۋالتالرغا  ئىمانلىق  كهلگۈسىدىكى  ئىپادىلهپ،  ههرىكىتىدە 
ياراتقۇچىنىڭ مىهرى-شهپقهت نهزىرى بىلهن يارىتىلغۇچىالرغا نهزەر سېلىش ئۇسۇلىنىڭ سان-
پادىشاهى ئوسمانلىنىڭ  مهسىلهن:  چېلىقىدۇ.  كۆزگه  تارىخىدا  ئىسالم  ئىپادىلىرى  ساناقسىز 

II  . مههمۇد (تهخىتته ئولتۇرغان مهزگىلى: ١٨٠٨-١٨٣٩)نىڭ ئائىلىسىدىكىلهردىن خانىش 
ماددىسىدە:  بىر  بهلگىلىمىسىنىڭ  ۋەقپ  قىلغان.  تهسىس  ۋەقپ  بىر  رايونىدا  شام  بهزمىئالهم 
بۇزۇۋەتكهن  ياكى  سۇندۇرىۋەتكهن  بىلهن  سههۋەنلىك  خىزمهتكارالر  ئىشلىگهن  يهردە  «بۇ 
ئهشياالرنى ۋە بىلمهي كهلتۈرۈپ چىقارغان زىياننى خانىش تۈلهپ بېرىدۇ» دېيىلگهن. بۇنداق 
رەنجىشى،  كۆڭلى  ئۇچراپ  ئهيىپلهشلهرگه  تهنقىد  خىزمهتكارالرنىڭ  مهقسهت  قىلىشتىكى 

ئىززەت-هۆرمىتىنىڭ يهرگه ئۇرۇلۇشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتىن ئىبارەت.   
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ۋەسهللهم  ئهڭ ئاخىرىدا سۆزلىگهن ههدىس  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  «رەسۇلۇلاله 
شهرىف دەپ شۇ:

«نامازغا دىققهت قىلىڭالر! (نامازنى تهئدىل-ئهركان بىلهن ئوقۇڭالر!) ۋە قول-
ئىلكىڭالردىكى قۇل-دېدەك، چۆرىلهر ههققىدە ئالالهتىن قورقۇڭالر!» 

كۆپ  شۇنچىلىك  سۆزنى  بۇ  ۋەسهللهم  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله 
تهكرارلىدى.»  ئىچىدە  قالغاندا،  بولۇپ  سۆزلىيهلمهس  تىلى  مۇبارەك  تهكرارلىدىكى، 

(ئهبۇداۋۇد،«ئهدەب»، ١٢٤) 

بىلىشكه تېگىشلىك بىر نوقتا شۇكى، ئىسالمدا قۇللۇق تۈزۈمنىڭ مهۋجۇد 
بولىشىدىكى بىر سهۋەب، شۇ زاماننىڭ شارائىتىدىكى ساقالنغىلى بولمايدىغان ئۇرۇشالر 
ۋە بۇ ئۇرۇشالرنىڭ بىر نهتىجىسى بولغان ئۇرۇش ئهسىرلىرىنىڭ مهۋجۇتلىغىدۇر. 
ئىسالمنىڭ مۇهىم ئاالهىدىلىكلىرىدىن بىرى مىهرى-شهپقهت بولغانلىقى ئۈچۈن، 

ئۇرۇش ئهسىرلىرىنىڭمۇ هۆر ئىنسانالر كهبى ياشىشىنى ئۈمىت قىلىدۇ.
ئالاله رەسۇلى سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قۇلالرنى هۆرلۈككه ئېرىشتۈرۈشنى، 
ئۇالرنىڭ ئىنسانىي قهدىر-قىممىتى بىلهن ياشىيالىشىنى ئىنتايىن ئارزۇ قىالتتى. 
بۇنىڭ ئهڭ ئېنىق مىسالى ئۇنىڭ زەيد بىن هارىسهگه تۇتقان مۇئامىلىسىدە 

ئىپادىلىنىدۇ.
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ههزرىتى خهدىچه ئانىمىز ههدىيه قىلغان زەيد بىن 
هارىسهنى ئازات قىلدى ۋە خالىسا دادىسىنىڭ يېنىغا كېتىشنى، خالىسا ئۆزىنىڭ 
يېنىدا قېلىشنى ئىختىيارىغا قويدى. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ماددى كۈچى 
ئاجىز ۋە ههمىشه قۇرەيشنىڭ زۇلمىغا ئۇچراپ تۇرغان بىر زاماندا زەيد ئۆزىنى ئېلىپ 
كېتىش ئۈچۈن كهلگهن دادىسى بىلهن تاغىسىغا: «سىلهر مېنىڭ دادام بىلهن تاغام. 
دەپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىدا  ئايرىاللمايمهن!»  ئۇنىڭدىن  مهن  لېكىن 

قېلىشنى تاللىدى.
 كېيىن بۇ ساهابه باشقا ساهابىلهر ئارىسىدا بۈيۈك ئابرۇيغا ئېرىشتى. پهيغهمبهر 
ئهلهيهىسساالم ئۇنى ۋىزانتىيىگه قارشى مۇته ئۇرۇشىدا ئىسالم قوشۇنىنىڭ باش 
قۇماندانى قىلىپ تهيىنلىدى. ئۇرۇشتا باش قۇماندان سۈپىتى بىلهن قههرىمانالرچه 
جهڭ قىلغان زەيد نىهايهت شاهادەت شهربىتىنى ئىچىپ، كېيىنكى ئهۋالتالرغا 
پارالق بىر يۇلتۇز مىسالى هايات قالدۇرۇپ قويۇپ كهتتى. قىسقىسى، ئۇنىڭ هاياتى 
ئىسالمنىڭ بهرىكىتى بىلهن ههزرىتى يۈسۈپ ئهلهيهىسساالمغا ئوخشاش قۇللۇقتىن 

سۇلتانلىققىچه يۈكسهلگهن بىر هايات شهكلىدە ئۆتكهن ئىدى.
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ئىسالم تاكامۇلالشتۇرغۇچى بىر تۈزۈمدۇر. شۇڭا ئىسالم ئۆزىدىن ئىلگىرىكى 
بىر تۈزۈمنىڭ ئىجابىي ئاالهىدىلىكلىرىنى رەت قىلمايدۇ ۋە ئۇنى تېخىمۇ 
مۇكهممهللهشتۈرىدۇ. سهلبىي تهرەپلىرىنى بولسا ئىساله قىلىشقا تىرىشىدۇ. ئىسالمنىڭ 
ئاساسىي پىرىنسىپلىرىغا زىت كهلمىسه، ئىلگىرىكى تۈزۈملهرنىڭ ئىجابىي تهرەپلىرىنى 
ساقالپ قېلىشنى زىيانلىق دەپ قارىمايدۇ. بۇ ئۆلچهم بويىچه، بىر تۈزۈمنى تۈپتىن 

ئهمهلدىن قالدۇرۇشنىڭ ئورنىغا ئۇنى ئىساله قىلىش يولىنى تالاليدۇ. 
پهقهت ئىنسانالرنىڭ ئېنىق نىشانى ۋە قهتئى ئىرادىسى بولغاندىال، ئاندىن 
ئۆزگهرتىشلهرنى ئاخىرىغىچه تهلتۈكۈس ئېلىپ بارغىلى بولىدۇ. بۇ خىل ئۆزگىرىش 
نهتىجىسىدە، ئىجتىمائىي نىزامالردىكى تۇيۇقسىز ئۆزگهرتىشنىڭ ئورنىغا تهدرىجى 
ئۆزگهرتىشنى دەسسهتكهندە، جهمىيهتتىكى سهلبىي ئهكس تهسىرلهردىن ساقالنغىلى 
بولىدۇ. بۇنىڭ ئهڭ ياخشى مىسالى، ئىسالمنىڭ قۇللۇق تۈزۈمنى ئۆزگهرتكهنلىكىدە 
ئۆز ئىپادىسىنى تاپقان. ئىسالم قۇللۇق تۈزۈمنى ئۆزگهرتىپ، ئۇنى «نامى بار، ئۆزى 
يوق» هالهتكه كهلتۈردى ۋە پهيدىنپهي يوق قىلىدىغان بىر ئهخالقنىڭ ئىچىگه 

يهرلهشتۈردى. 
ئىسالم قۇللۇق تۈزۈمنىڭ ئىسمىنىڭ ۋاقىتلىق مهۋجۇد بولىشىغا يول قويدى. 
بۇ سهۋەپتىن «ئىسالم قۇللۇق تۈزۈمنى قوبۇل قىلىدۇ» دەپ مۇئهييهنلهشتۈرۈشنىڭ 
ئۆزى، يا ئىسالمنى بىلمىگهنلىك، يا غهرەزلىك هالدا قهستهن بورمىلىغانلىقتىن باشقا 
نهرسه ئهمهس خاالس. قۇلالرغا ئائىت يېڭى ۋە ئىسالمىي قائىدىلهر ئۇ دەۋردىكى 
قۇلالرنى بۈگۈن ئازات دەپ قارالغان «زامانىۋى سانائهت ئىشچىلىرى» ئىگه بولغان 

ئازاتلىقتىن تېخىمۇ ئۈستۈن دەرىجىدە تۇرىدىغان سائادەتكه ئېرىشتۈرگهن ئىدى.
 ئىسالم شهرىئىتى ههرخىل گۈناهالرنىڭ كهففارىتى (ئهپۇ قىلىنىشى) ئۈچۈن 
قۇل ئازات قىلىش چارىسىنى يولغا قويۇش ئارقىلىق قۇلالرنى خوجايىننىڭ قولىدىكى 
سايمانلىق هالهتتىن قۇتۇلدۇرۇپ، ئۇالرنىڭ ئورنىنى يۇقىرى كۆتۈرگهن. شۇنداق 
قىلىپ، قۇلنىڭ هۆر ئادەملهردىن كۆپ پهرقى قالمىغان. دەرۋەقه، پهيغهمبهر 
ئهلهيهىسساالم قۇلالرغا ئىگىسى نېمه يېسه، شۇنى يېگۈزۈش، ئىگىسى نېمه كىيسه 
شۇنى كىيگۈزۈشتهك قائىدىلهرنى تونجى قېتىم يولغا قويغۇچى دىننىڭ ئهڭ مۇكهممهل 
تهدبىقچىسى بولغان ئىدى. ئهزگۈچى تۈزۈم بولغان قۇللۇق تۈزۈم، ئىسالمىي مىهرى-

شهپقهتنىڭ بهرىكىتى بولغان «كىشىنىڭ ههققىنى يهپ سېلىش» ئهندىشىسى بىلهن 
قىسقا ۋاقىت ئىچىدە ماهىيىتىنى يوقاتتى. بۇ سهۋەبتىن، كۆپلىگهن ساهابىلهر كىشى 
ههققىنى يهپ سېلىشتىن ئهندىشه قىلغانلىقى ئۈچۈن قىسقا ۋاقت ئىچىدىال قۇللىرىنى 

ئازات قىلىۋەتكهن ئىدى.
نۇرغۇنلىغان  ئىپادىلهيدىغان  ئههۋالالرنى  يۇقارقى  مىسال  ئۇشبۇ  تۆۋەندىكى 

گۈزەل مىسالالرنىڭ ئىچىدىكى پهقهتال بىرىدۇر:
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بىر كىشى رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئالدىغا كېلىپ ئولتۇرۇپ 
مۇنداق دېدى:

قىلىدۇ،  گهپ  يالغان  توختىماستىن  ماڭا  بار.  مااليلىرىم  رەسۇلۇلاله!  ئهي   -
ئۇالر  تىلاليمهن.  ئۇرۇپ  ئۇالرنى  مهنمۇ  ئاڭلىمايدۇ.  گېپىمنى  قىلىدۇ،  خائىنلىق 

تۈپهيلى مېنىڭ ئاقىۋىتىم قانداق بۇالر؟ 
رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېدى:

- ئۇالرنىڭ ساڭا قىلغان خىيانهت، ئىسيان ۋە ساختىپهزلىكلىرى بىلهن سهن 
ئۇالرغا بهرگهن جازا هېساپلىنىدۇ. ئهگهر سېنىڭ جازايىڭ ئۇالرنىڭ گۇناهىغا تهڭ 
ئۇالرنىڭ  جازا  بهرگهن  سهن  ئهگهر  بولمايدۇ.  ئىش  بىر  هېچقانداق  ساڭا  بولسا، 
گۇناهىدىن ئاز بولسا، بۇ سهن ئۈچۈن ياخشى پهزىلهت بولۇپ هېساپلىنىدۇ. ئهگهر 
جازايىڭ ئۇالرنىڭ گۇناهىدىن ئېشىپ كهتكهن بولسا، ئۇ چاغدا بۇنىڭ هېسابىنى 

بېرىسهنكى، سهندىن قىساسى ئېلىنىدۇ.  
باشلىدى.  يىغالشقا  ئۇرۇپ  ئاه  بېرىپ  بۈرجهككه  بىر  كىشى  ئاڭلىغان  بۇنى 

رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغا:
ئادالهت  تارتىلىدىغان)  (ئهمهللهر  بىز  كۈنى  «قىيامهت  ئالالهتائاالنىڭ:   -
تارازىسىنى ئورنىتىمىز، هېچ ئادەمگه قىلچه ئۇۋال قىلىنمايدۇ (يهنى ياخشى ئادەمنىڭ 
ئاشۇرۇۋېتىلمهيدۇ).  يامانلىقى  ئادەمنىڭ  يامان  كېمهيتىۋېتىلمهيدۇ،  ياخشىلىقى 
(بهندىلهرنىڭ  قىلىمىز،  هازىر  ئۇنى  بولسىمۇ،  ئهمهلى  چاغلىق  قىچا  ئۇنىڭ  ئهگهر 
 - بىلمهمسهن؟  دېگهنلىكىنى  يېتهرلىكمىز.»٢٧  بىز  ئېلىشقا  هېساپ  ئهمهللىرىدىن) 

دېدى. بۇنى ئاڭلىغان كىشى:
- ۋالالهى يا رەسۇلۇلاله! ئهمدى ئۆزەم ئۈچۈن ههم ئۇالر ئۈچۈن بىر بىرىمىزدىن 
ئايرىلىشتىن باشقا ياخشىراق يول قالمىدى. شاهىد بولۇڭ، ئۇالرنىڭ ههممىسى ئازات! 

– دېدى. (تىرمىزى: «تهپسىر»، ٢١\٣١٦٥) 
 ههقىقهتهن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ساهابىلىرىدىن ئۇرۇش ئهسىرلىرىنى 
ئوقۇتۇپ، تهربىيىلهشنى ۋە ئۇالرنى ئازات قىلىپ، ئۆيلهندۈرۈپ قويۇشنى تهلهپ 
قىلغان، قۇللىرىغا قۇپال ۋە ناچار مۇئامىله قىلغانالرنىڭ جهننهتكه كىرەلمهيدىغانلىقىنى 
يامان  بهرىكهت،  قىلسا  مۇئامىله  ياخشى  خىزمهتكارىغا  يهنى  بىلدۈرگهن ئىدى. 

مۇئامىله قىلسا پاالكهت باردۇر.   

٢٧.  ئهنبىيا سۈرىسى٤٧-ئايهت.
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 ساهابىلهر ئىلگىرى ئىرق، قهبىله، قۇلدارلىق، قۇللۇق، باي-نامراتلىق پهرقى 
قېنىنى  بىرىنىڭ  بىر  بولۇپ،  تۈپهيلى خىلمۇ-خىل گوروهالرغا بۆلۈنۈپ كهتكهن 
ۋەزىيهتته ئىدى. ئهمما ئىسالم بىلهن شهرەپلهنگهندىن كېيىن  تهييار  ئىچىشكه 
ئويۇلتاشتهك ئويۇشۇپ، تىلالردا داستان بولغۇدەك قېرىنداشلىق ئىقلىمى ئىچىدە 
ياشىدى. ئۇالر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئېيتقان: «ئىنسانالر تاغاقنىڭ چىشلىرىدەك 
ئېيتقان  ئىمان  كۆڭلىدىن  چىن  دېگهنگه  باراۋەردۇر. پهرق پهقهت تهقۋادارلىقتا.» 

ئىدى. بۇنىڭ بىر مىسالى تۆۋەندىكىچه: 
مهككه فهتهى قىلىنغاندىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم رومالرغا قارشى 
ئىككىنچى قېتىم يۈرۈش قىلىشنى قارار قىلىپ، ئازات قىلىۋەتكهن قۇلى زەيدنىڭ 
ئوغلى ئۇسامهنى قوشۇننىڭ قۇماندانى قىلىپ تهيىنلىدى. ئۇسامه بۇ چاغدا يىگىرمه 
ياش ئىدى. قوشۇن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاپاتى مۇناسىۋىتى بىلهن يۈرۈشنى 
كېچىكتۈرگهن بولسىمۇ، ئهمما يېڭىدىن خهلىپه قىلىنىپ تهيىنلهنگهن ههزرىتى 
ئهبۇبهكرىنىڭ ئهمرى بىلهن سهپهرگه ئاتالندى. چوڭ-چوڭ ساهابىلهر ۋە قۇرەيشنىڭ 
ئاقساقاللىرى يىگىرمه ياشلىق قۇمانداننىڭ ئارقىسىدىن ماڭدى. ههتتا ههزرىتى 
ئهبۇبهكرى رازىيهلالهۇ ئهنهۇ خهلىپه بولىشىغا قارىماستىن، ياش قۇماندان ئۇسامهنى 
مهدىنىنىڭ سىرتىغىچه شهخسهن ئۆزى ئۇزىتىپ قويدى، ههمدە پىيادە مېڭىپ... 
ههزرىتى ئۇسامه ئېتىدىن چۈشۈپ، ههزرىتى ئهبۇبهكرىنى ئاتقا مىندۈرمهكچى بولغان 

بولسىمۇ ئۇ قهتئى قوشۇلماي:
 -ئهي ئۇسامه! سېنى ئالاله رەسۇلى تهيىنلىدى. مېنى پىيادە ماڭغىلى قويغىن! 

جىهاد يولىدا ئاياغلىرىمغا ئانچه-مۇنچه توپا-چاڭ قونسۇن! -دېدى. 
كۆرگىنىمىزدەك پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇبارەك قولىدا يېتىشىپ چىققانالر 
قۇلدار خۇجايىن، قۇل-دېدەك، باي-نامرات، قېرى-ياش ... دەپ ئايرىلمايتتى. 
ههرقانداق ئادەم ئىخالسى ۋە تهقۋاسى بىلهن ئهڭ يۈكسهك مهۋقىلهرگىچه 

چىقااليتتى. 
 سۈۋەيدنىڭ ئوغلى مائرۇر مۇنداق دەيدۇ:

«ئهبۇزەرنىڭ ئۆشنىسىدە بىر كىيىمنى كۆردۈم. مالىيىمۇ ئۇنىڭغا ئوخشاش كىيىم 
كىيىۋاپتۇ. سهۋەبىنى ئهبۇزەرردىن سورىسام، ئۇ ماڭا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ:

«قۇلالر، مااليالر ئالاله سىلهرنىڭ ئهمرىڭالرغا بهرگهن قېرىنداشلىرىڭالردۇر. 
كىمنىڭ قول ئاستىدا بىر قېرىندىشى بولسا، ئۇنىڭ بىلهن نېمه يېسه، تهڭ يېسۇن! 
نېمه كىيسه، تهڭ كىيسۇن! ئۇالرنى كۈچى يهتمهيدىغان ئىشالرغا سالمىسۇن! سالغان 

بولسا، ياردەملىشىپ ئىشنى تهڭ قىلسۇن!» دېگهن ههدىسىنى نهقىل قىلدى.»
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 ئىسالم بۇ جهههتتىكى هۆكۈملىرى بىلهن ئىنسانلىق تارىخىغا تهڭداشسىز بىر 
ئهخالقىي پهزىلهتنى تهقدىم قىلغان. 

رەهمهت پهيغهمبىرىنىڭ هايۋانالرغا قارىتا مۇئامىلىسى 
جاهىلىيهت دەۋرىدىكى ئىنسانالر هايۋانالرغا ئىنساپسىز ۋە رەهىمسىز مۇئامىله 
قىالتتى. هايۋانالرغا قىلچه ئىچ ئاغرىتماستىن تىرىك پېتى تۇرغۇزۇپ گۆشىنى 
ۋە ياغلىرىنى كېسىپ يهيتتى. هايۋان سوقۇشتۇرۇش مۇسابىقىسى ئۆتكۈزەتتى. 
كىشىنىڭ ۋىژدانىنى ئازاپاليدىغان بۇ خىل مهنزىرىلهرگه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

خاتىمه بهردى ۋە: 
(الشه)  مهيته  گۆش  ئالغان  كېسىپ  ئۇنىڭدىن  تۇرغۇزۇپ  تىرىك  «هايۋاننى 

هۆكمىدە بولۇپ، يېگىلى بولمايدۇ!» دېدى. (تىرمىزى: «سايد» ١٢\١٤٨٠)
 كۈنىمىزدىكى خوراز چوقۇشتۇرۇرش، تۆگه، كاال (توپاق) ۋە بۇغا ئۈسۈشتۈرۈش 

ئويۇنى قاتارلىقالر ههممىسى جاهىلىيهت دەۋرىدىن قالغان ئادەتلهردۇر. 
بىر كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يولدا كېتىۋېتىپ، يۈزى داغالنغان بىر 

ئېشهكنى كۆرۈپ، كۆڭلى يېرىم بولدى ۋە:
(مۈسلىم:  «بۇ ئېشهكنىڭ يۈزىنى داغلىغانالرغا ئالاله لهنهت قىلغاي!» دېدى. 

«لىباس»، ١٠٧) 

هايۋانالرغا ئىشارەت قىلىش ئۈچۈن داغالپ بهلگه قىلىش زۈرۈر بولغاندا، 
هايۋانالرنىڭ ئاغرىمايدىغان يهرلىرىگه ئىشارەت قىلىش تهۋسىيه قىلىندى. 

ئورۇقالپ بىر تېرە بىر ئۇستىخان بولۇپ قالغان بىر تۆگىنى كۆرۈپ ساهابىلىرىگه: 
«گهپ قىاللمايدىغان بۇ هايۋانالر ههققىدە ئالالهتىن قورقۇڭالر (ئۇالرنى ئاچ 

قويماڭالر).» دېگهن ئىدى. 
ئابدۇلال بىن جابىر رازىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ:

«رەسۇلۇلاله سهللهلالهۈ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىر كۈنى ئهنسارالردىن بىرىنىڭ 
بېغىغا باردى. ئۇ يهردىكى بىر تۆگه رەسۇلۇلالهنى كۆرۈپ ناله قىلدى ۋە كۆزلىرىدىن 
ياشالر ئېقىشقا باشلىدى.» رەسۇلۇلاله تۆگىنىڭ يېنىغا بېرىپ، بېشىنى سىلىدى. تۆگه 
يىغالشتىن توختىدى. ئاندىن كېيىن رەسۇلۇلاله ئهلهيهىسساالم باغنىڭ ئىگىسىنى 

ئىزدەپ تېپىپ ئۇنىڭغا:
- شۇ هايۋاننى ساڭا مۈلۈك قىلىپ بهرگهن ئالالهتىن قورقمامسهن؟ ئۇ ماڭا 

سېنىڭ ئۇنى ئۇرغانلىقىڭدىن، قىينىغانلىقىڭدىن شىكايهت قىلدى. - دېدى. 
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بىر ههدىس شهرىفته:
«سىلهرگه كىمنىڭ جهههننهمدىن ئۇزاق ۋە جهههننهمنىڭمۇ ئۇنىڭدىن ئۇزاق 

ئىكهنلىكىنى ئېيتىپ بىرەيمۇ؟» دەپ سۇئال سورىغاندىن كېيىن:
«مۇاليىم، مىهرىۋان، چىقىشقاق، نازاكهتلىك، ئاق كۆڭۈل كىشىلهردۇر...» 

دېگهن. (ئهخمهد بىن ههنبهل، ١-جىلد، ٤١٥)
كىشىنى  توپ  بىر  كېتىۋېتىپ،  يولدا  ۋەسهللهم  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله 
ئولتۇرۇپ  مىنىپ  ئۈستىگه  هايۋانالرنىڭ  قويۇلغان  توختىتىپ  كىشىلهر  بۇ  كۆردى. 

پاراڭلىشىۋاتاتتى. رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇالرغا مۇنداق دېدى: 
«هايۋانلىرىڭالرنىڭ ئۈستىگه مىنگهندە ئۇالرنى هارغۇزماي چىرايلىق مىنىڭالر. 
دەم  ئۇالرنى  چۈشۈپ،  چىرايلىق  ئۈستىدىن  ئۇالرنىڭ  چاغدىمۇ)  (ئىشلهتمهيدىغان 
ئالغۇزۇڭالر. ئۇالرنى يولدا، كوچىدا پاراڭالشقاندا ئولتۇرىدىغان ئۇرۇندۇق قىلىۋالماڭالر 
ئۇالغ  نۇرغۇنلىغان  پاراڭالشماڭالر).  ئولتۇرۇپ  مىنىپ  ئۈستىگه  قويۇپ  (توختىتىپ 
ياخشى،  ههسسه  نهچچه  مىنگۈچىدىن  ئۈستىگه  ئۆزىنىڭ  ئۇالر  باركى،  هايۋانالر 

ئۇالر ئالالهتائاالنى تېخىمۇ كۆپ زىكىر قىلىدۇ.» (ئاخمهد، ٣-جىلد، ٤٣٩)   
رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قويىنى قۇلىقىدىن سۆرەپ بوغۇزالشقا 

ئېلىم ماڭغان بىر ئادەمنى كۆرۈپ، دەرهال ئۇنىڭ يېنىغا بېرىپ: 
- قوينىڭ قۇلىقىنى قويۇۋەت. بوينىنىڭ بىر تهرىپىدىن تۇت! – دېدى. (ئىبنى 

ماجه: «زەبائىه». ٣)

پهيغهمبىرىمىز يهنه پىچاقنى ياخشى بىلهشنى، پىچاق بىلىگهننى بوغۇزالنماقچى 
بولغان مالغا كۆرسهتمهسلىكنى بۇيرۇپ:

«مالنى بوغۇزاليدىغان چاغدا ئىتتىك ۋە تولۇق بوغۇزالڭالر!» دېگهن.
بىر كۈنى پهيغهمبىرىمىز قوي بوغۇزلىغان بىر ئادەمنى كۆرگهن ئىدى. بۇ ئادەم 
قوينى باغالپ يهرگه ياتقۇزۇپ قويغاندىن كېيىن پىچاقنى بىلهشكه باشلىغان ئىدى. 
ئۇنى  پهيغهمبىرىمىز  كۆرگهن  رەهىمسىزلىكىنى  ۋە  يۈرەكلىكى  تاش  ئادەمنىڭ  بۇ 

مۇنداق دەپ ئاگاهالندۇردى: 
يهرگه  قوينى  پىچىقىڭنى  بوغۇزلىماقچىمۇسهن؟  قېتىم  قانچه  بىر  قوينى   -

ياتقۇزۇشتىن ئىلگىرى بىلىسهڭ بولماسمىدى؟ (هاكىم، ٤-جىلد، ٢٥٧، ٢٦٠\٧٥٧٠) 
ئۈچۈن  بېرىش  مهككىگه  ۋەسهللهم  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله  قېتىم  بىر 
ئىهرام باغالپ مهدىنىدىن يولغا چىققان ئىدى. ئۈسايه دېگهن يهرگه كهلدى. بۇ يهر 
يېتىپ  تولغىنىپ  سايىدا  يهردە  بۇ  ئىدى.  يهر  بىر  ئارىسىدىكى  ئارج  بىلهن  رۈۋەيسه 
ئۇخالۋاتقان بىر كىيىكنى كۆردى. رەهمهت پهيغهمبىرى ساهابىلهردىن بىر كىشىنى 
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بولغان  بولغۇچه  ئۆتۈپ  كىشى  ههممه  بهلگىلهپ،  كۆزەتچىلىككه  يېنىدا  كىيىكنىڭ 
قورقۇتماسلىقىنى  ئۈركۈتۈۋەتمهسلىكى،  كىيىكنى  كىشىنىڭ  هېچقانداق  ئارىلىقتا 

ئۈچۈن قاراپ تۇرۇشىنى تاپىلىدى.  (مۇۋاتتا: «ههج»، ٧٩؛ نهسائى: «ههج»، ٧٨) 
مىسالى  بىر  يهنه  مىهرى-شهپقهتنىڭ  بۇ  قىلىنغان  مهخلۇقاتلىرىغا  ئالالهنىڭ 

مۇنداق:
قوشۇنى  زور  كىشىلىك  مىڭ  ئون  ۋەسهللهم  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله 
تالۇبقا  چىقىپ،  يولغا  يهردىن  دېگهن  ئارج  ئىلگىرلهۋاتاتتى.  قاراپ  مهككىگه  بىلهن 
قاراپ كېتىۋاتقاندا يولدا يېتىپ تۇرۇپ كۈچۈكلىرىنى ئېمىتىۋاتقان بىر قانجۇق ئىت 
يېنىغا  سۈراقانى  بىن  جۇئايل  ئىچىدىن  ساهابىلهر  دەرهال  پهيغهمبىرىمىز  كۆردى. 
چاقىرىپ، ئۇنى بۇ ئىتقا كۆزەتچىلىككه بهلگىلىدى. قانجۇق ئىت ۋە كۈچۈكلىرىنىڭ 

ئىسالم قوشۇنى تهرىپىدىن ئۈركۈتۈلمهسلىكىنى تاپىلىدى. (ۋاقىدى، ٢-جىلد، ٨٠٤)

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم شهپقهتلىك ۋە شهپقهتسىز كىشىلهرنىڭ ئههۋالىنى 
تۆۋەندىكى ههدىسته مۇنداق ئوتتۇرىغا قويغان:

«بىر گۇناهكار ئايال چۆلدە ئۇسسۇزلۇقتىن چاڭقاپ، هاسىراپ تىلىنى چىقىرىپ، 
قۇمنى ياالپ تۇرغان بىر ئىتنى كۆرۈپ، ئۇنىڭغا ئىچى ئاغرىپ، ئۆتۈكىنى سېلىپ ئىتقا 
قودۇقتىن سۇ ئېلىپ ئىچۈردى. بۇ سهۋەپتىن، جانابى ئالاله بۇ ئايالنىڭ گۈناهىنى 

ئهپۇ قىلدى.
(ههتتا يهردىن هاشارەتلهرنى  باشقا بىر ئايال مۈشۈكىنى ئاچ قويغان ئىدى. 
تۇتۇپ يېيىشىگىمۇ يول قويمىغان ئىدى، نىهايهت) مۈشۈك ئاچلىقتىن ئۆلدى. ئۇ 
ئايال مۇشۇ رەهىمسىزلىگى تۈپهيلىدىن جهههننهمگه كهتتى.» (بۇخارى: «ئهنبىيا»، ٥٤؛ 

مۈسلىم: «ساالم»،١٥٤-١٥١؛ «بىرر»،١٣٣؛ نهسائى: «كۇسۇف»،١٤)

پهيغهمبىرىمىز بۇ ئۆلچهملهر بىلهن بىر جاهىلىيهت جهمىيىتىنى ئهسرى-سائادەت 
جهمىيىتى هالىتىگه كهلتۈرگهن ئىدى. بىر چاغالردا، هايۋان تۈگۈل ئىنسانالرغىمۇ 
ناچار مۇئامىله قىلىدىغان، ههتتا قىز بالىلىرىنى تىرىك كۆمۈۋېتىدىغان ئىنسانالر 
ئهمدىلىكته هايۋانالرغا قهدەر ههممه جانلىققا ياخشى مۇئامىله قىلىدىغان، مىهرى-

شهپقهت قولىنى سۇنىدىغان رەهىمدىل ئىنسانالر بولۇپ يېتىشىپ چىقتى. 
ئۇالرغا ئهڭ گۈزەل نهمۇنه بولغان پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كىچىك بىر 
قۇشقاچتىن تارتىپ، ههرقانداق بىر جانلىقنىڭ ههققىنى لىلال بىر مهيداندا تۇرۇپ، 

ئهستايىدىل قوغدىغان ئىدى. 
ئابدۇلالنىڭ ئوغلى ئابدۇرراهمان مۇنداق دەيدۇ:
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«رەسۇلۇلاله ئهلهيهىسساالم بىلهن بىر قېتىم بىلله سهپهرگه چىققان ئىدۇق. 
يېنىدا ئىككى چۈجىسىنى ئهگهشتۈرۈپ كېتىۋاتقان بىر مىكيان قۇرنى كۆردۇق-دە، 
ئۇنىڭ چۈجىسىنى تۇتىۋالدۇق. مىكيان قۇر ئهنسىز قاقىلداپ بېشىمىزنىڭ ئۈستىدە 

ئۇچۇشقا باشلىدى. بۇ ئارلىقتا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يېتىپ كهلدى ۋە:
- كىم بۇ قۇشنىڭ چۈجىسىنى تۇتىۋېلىپ، ئۇنى بىئارام قىلدى؟ ئۇنىڭ 

چۈجىلىرىنى دەرهال قويۇپ بىرىڭالر!» دېدى. 
بىر قېتىم بىز ئۇت قويۇۋەتكهن بىر چۈمۈله ئۇۋىسى كۆردى. (بۇ ئىدىيىسىدىن 
بىئارام  قاتتىق  كۆڭلىنى  ئۇنىڭ  ئۇۋىسى  كهتكهن  كۆيۈپ  چۈمۈلىلهرنىڭ  ئۆتمىدى. 

قىلغان ئىدى.) كۆڭلى يېرىم هالدا: 
- بۇ يهرگه كىم ئوت قويدى؟ - دەپ سورىدى. 

- بىز! – دېدۇق. پهيغهمبىرىمىز: 
(ئهبۇ  دېدى.  مهخسۇستۇر! –  رەببىگه  ئوتنىڭ  پهقهتال  ئازاپالش  بىلهن  ئوت   -

داۋۇد: «جىهاد»، ١١٢\٢٦٧٥، «ئهدەب»، ١٦٣-١٦٤\٥٢٦٨)

ئوۋ ئوۋالش شهرىئهت جهههتته جائىزدۇر. لېكىن ئېكولوگىيىلىك تهڭپۇڭلۇقنى 
ساقالشنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇنىڭدىن ١٤٠٠ يىل ئىلگىرى ئهمىر قىلغان 
بولۇپ، هايۋانالرنىڭ كۆپىيىش مهزگىلىگه دىققهت قىلىش (يهنى، بۇ مهزگىلدە ئوۋ 
ئوۋلىماسلىق)نى بۇيرىغان. ئۇچرىغانلىكى يهردە خالىغانچه ئوۋ ئوۋالش، ئانىسىنى 
ئوۋالپ، بالىسىنى يىغلىتىش ياكى بالىسىنى ئوۋالپ، ئانىسىنى قاخشىتىش قاتارلىق 

قىلمىشالر مىهرى-شهپقهت تۇيغۇسىنى زېدىلهيدۇ.
بۇ ههدىس شهرىف ئوتتۇرىغا قويغان بىر ههقىقهت شۇكى، كامىل بىر مۆمىننىڭ 
مىهرى-شهپقىتى ۋەهشى هايۋانالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئاالاليدىغان دەرىجىدە كهڭ 
ۋە چوڭقۇر بولىشى كېرەك. چۈنكى ئىسالمدا يىالن ۋە چايان قاتارلىق زەههرلىك 

هايۋانالرنىمۇ ئۇزۇن قىينىماسلىق، بىر ئۇرۇپال ئۆلتۈرۈش ئهمىر قىلىنغان.
 «ئىككى قېتىم ئۇرغاندىن كېيىن ئۆلتۈرگهن ئاز ساۋاب ئالىدۇ. ئۈچ قېتىم 
ئۇرۇپ ئۆلتۈرگۈچى بولسا ئۇنىڭدىنمۇ بهك ئاز ساۋاب ئالىدۇ.» دېيىلگهن. (كىميايى 

سائادەت) 
زىيانلىق هايۋانالرنى ئۆلتۈرگهندىمۇ رەهىمسىزلىك قىلماسلىقنىڭ تهۋسىيه 

قىلىنىشى تهڭداشسىز بىر شهپقهت نهمۇنىسى ئهمهسمۇ؟!
پهيغهمبىرىمىز هايۋانالرغا رەهىمدىل بولۇشنى تهۋسىيه قىلىش بىلهن 
بىرلىكته، ئۇالرغا بهددۇئا قىلىشنى توسقان ئىدى. باتنۇبۇۋاتقا ئۇرۇشقا كېتىۋاتقاندا، 
ئهنسارالردىن بىرەيلهن تۆگىگه مىنىش نۆۋىتى كهلگهندە، ئاستا ماڭىدىغان تۆگىگه 
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لهنهت قىلغان ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنى تۆگىدىن چۈشۈرۈپ مۇنداق 
دېدى:

- لهنهتلهنگهن تۆگىگه مىنىپ بىزگه يولداش بولما! ئۆزەڭالرغا بهددۇئا قىلماڭالر. 
بالىلىرىڭالرغا ۋە ماللىرىڭالرغا بهددۇئا قىلماڭالر! (مۈسلىم، «زۈهد»، ٧٤-بهت)

بۇ ههدىس شهرىف ئىسالمدىكى مىهرى-شهپقهت ئۇپۇقىنىڭ چهكسىزلىكىنى 
ئىپادىلىگهن.٢٨  

رەسۇلۇلالهنىڭ ئهخالقى بىلهن ئهخالقلىنىپ، «سۇلتانۇل ئارىفىن» لهقىمى 
بىلهم مهشهۇر بولغان بايهزىدى بهستامى ئىالهى مۇههببهتتىن مهستخۇش بولۇپ، 
كۆڭلى ئىنتايىن نازۇكلىشىپ كهتكهنكى، ياراتقۇچىغا بولغان ئىشقى-مۇههببىتى 

تۈپهيلى، يارىتىلغۇچىنىڭ ئىزتىرابىنى هىس قىالاليتتى.
بىر كۈنى بهستامى سهپهرگه چىقتى. يولدا بىر دەرەخنىڭ ئاستىدا ئولتۇرۇپ، 
بىردەم ئارام ئالغاندىن كېيىن يهنه يولىنى داۋامالشتۇردى. يولدا كېتىۋېتىپ، 
خورجۇنىنىڭ ئۈستىدە يۈرىۋاتقان بىر قانچه چۈمۈلىنى كۆردى. بۇ چۈمۈلىلهر ئهسلىدە 
ئۇ دەرەخ تۈۋىدە ئارام ئېلىۋاتقاندا ئۇنىڭ خورجۇنىغا يامىشىپ چىقىۋالغان ئىدى. 
ئۇ بۇ چۈمۈلىلهرنى يۇرتىدىن ئايرىماسلىق ۋە غۇربهتته قويماسلىق ئۈچۈن كهينىگه 
يېنىپ، ئۆزى ئارام ئالغان هېلىقى دەرەخنىڭ يېنىغا كهلدى ۋە چۈمۈلىلهرنى ئهسلى 

ماكانىغا قويۇپ بهردى.
بۇ هال پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ گۈزەل ئهخالقىنى ئۆزىگه ئۆرنهك قىلغان 

بىر ئادەمنىڭ هالى ئىدى.
چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بايانلىرى بۇ ههقته كىشىلهرنى 
ئاگاهالندۇرىدىغان ۋە تهربىيهلهيدىغان نهسىههتلهردىن ئىبارەتتۇر. ئۇ بىر قېتىم 

تۆگىگه قاتتىق مۇئامىله قىلغان بىر ئادەمنى كۆرۈپ، كۆڭلى يېرىم بولغان هالدا:
«ئىچ ئاغرىتىش تۇيغۇسى بولمىغان ئادەمنىڭ ئاق كۆڭۈللىكىدىن سۆز ئېچىش 

مۇمكىن ئهمهس.» دېگهن ئىدى. 

مېهرى-شهپقهت قىلىشنى بۇيرۇغان ئىسالم ئهخالقىنىڭ جهمىيهتتىكى  مهخلۇقاتالرغا   .٢٨
نهتىجىسىنى غهرپلىك بىر كۆزەتكۈچى كالئود فارېر تهسۋېرلهپ مۇنداق دېگهن: «ئىستانبۇلدا 
ئۇچرىغان بىر مهههللىنىڭ مۇسۇلمان مهههللىسى ياكى مۇسۇلمان ئهمهسلهرنىڭ مهههللىسى 
ئىكهنلىگىنى شۇ يهردىكى ئىت-مۈشۈكلهرنىڭ سىزگه قىلغان مۇئامىلىسىگه قاراپال بىلهلهيسىز. 
ئهگهر ئىت-مۈشۈكلهر سىزگه يېقىنچىلىق قىلسا، ئۇ يهرنى مۇسۇلمان مهههللىسى دەپ بىلسىڭىز 
بولىدۇ. ناۋادا ئىت-مۈشۈكلهر سىزنى كۆرۈپال قاچسا ياكى قاۋاپ، هاۋشىپ سىزنى چىشلىگىلى 
كهلسه، بۇ يهر مۇسۇلمان ئهمهسلهرنىڭ مهههللىسىدۇر.» خىرىستىيان ساياههتچى بايقىغان بۇ 
مهنزىرە مۇسۇلمانالردىكى «ياراتقۇچىغا بولغان مۇههببهت تۈپهيلى يارىتىلغۇچىالرنى ياخشى 

كۆرۈش» هىسسىياتىنىڭ ئۇچۇق نامايهندىسىدۇر.
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بىر مۇسۇلماننىڭ باشقىالردىن پهرقلىق بىر خۇسۇسىيىتى مىهرى-شهپقهتلىك 
بولغانلىقىدۇر. ههر قېتىم بىر ئىشنى باشاليدىغان چاغدا دەيدىغان «بىسمىلاله»تا 
ئالاله بىزگه ئۆزىنىڭ ئهڭ مىهرىبان ۋە شهپقهتلىك ئىكهنلىكىنى خاتىرلىتىدۇ. 

رەهىمدىللىك بىر مۇسۇلماننىڭ شهخسىي ئاالهىدىلىگىدۇر. 
ئالاله دوستلىرىدىن فۇدايل بىن ئىيادنىڭ ئۇشبۇ هالى مۆمىننىڭ كۆڭلىنى 

ئىپادىلهيدىغان بىر گۈزەل ئۆرنهكتۇر:
ئۇ يىغالپ تۇرغاندا باشقىالر كۆردى:

- نېمىشقا يىغاليسهن؟ - دەپ سورىدى. ئۇ:
- ماڭا زۇلۇم سالغان بىر بىچارە مۇسۇلمان ئۈچۈن يىغالۋاتىمهن. ئۇنىڭ قىيامهتته 

رەزىل بولىدىغانلىقى مېنى قاتتىق ئازابالۋاتىدۇ. - دېدى. 
بۇ هالهتلهر بىر مۇههممهدى قهلب تهربىيىسىنىڭ نامايهندىسىدۇر. 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم:
«يهر يۈزىدىكىلهرگه رەهىم-شهپقهت قىلىڭالر. شۇنداق قىلساڭالر، ئاسماندىكىلهرمۇ 

سىلهرگه رەهىم-شهپقهت قىلىدۇ.» دېگهن. (تىرمىزى، «بىرر»، ١٦)

رەهمهت پهيغهمبىرىنىڭ دۈشمهن ۋە كاپىرالرغا 
قارشى مۇئامىلىسى

ئهبۇ باسرا ئهل-غىفارى مۇسۇلمان بولۇشتىن ئىلگىرىكى ئههۋالى ههققىدە 
مۇنداق دەيدۇ:

ۋەسهللهمنىڭ  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  ئهكرەم  نهبىييى  چېغىمدا  قىلغان  هىجرەت 
ئۆيىگه كهلدىم. بۇ ئىش مۇسۇلمان بولۇشۇمدىن ئىلگىرىكى ئىش ئىدى. پهيغهمبىرىمىز 
ئائىلىسىنىڭ كۈنلۈك غىزا ئېهتىياجىنى تهمىنلهيدىغان بىر كىچىك قوينى مهن ئۈچۈن 
كىرىپ  ئىسالمغا  ئهتىگهندە  ئهتىسى  بولدۇم.  ئىچىپ  ههممىسىنى  سۈتنىڭ  ساغدى. 

ئىمان ئېيتتىم. نهبىييى ئهكرەم سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئائىلىسىدىكىلهر:
دېيىشتى.   – رازىمىز.  ئۇخالشقا  ئاچ  ئاخشاممۇ  بۇ  ئاخشامقىدەك  تۈنۈگۈن   -
تهكرار  قوينى  ئۈچۈن  مهن  ۋەسهللهم  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله  بىلهن  شۇنىڭ 
ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله  قاندىم.  ئىچىپال  ئازىراق  سۈتتىم  قېتىم  بۇ  ساغدى. 

ۋەسهللهم: 
- تويدۇڭمۇ؟ - دەپ سورىدى. 
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تويمىغان  بولساممۇ  ئىچكهن  سۈت  كۆپ  ئاخشام  تۈنۈگۈن  رەسۇلۇلاله!  ئهي   -
ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله  دېدىم.   – تويدۇم!  ئىچىپال  ئازىراق  بۈگۈن  ئىدىم. 

ۋەسهللهم:
- كاپىر يهتته ئۈچهيگه يهيدۇ. مۆمىن بىر ئۈچهيگه يهيدۇ. – دېدى. (ئهخمهد، 

٦-جىلد، ٣٩٧)    

خىل  بۇ  مۇشرىكنىڭ  بىر  ۋەسهللهم  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  پهيغهمبهر  ههزرىتى 
قۇپاللىقى ۋە شهخسىيهتچى ئاچكۆزلۈكىگه نىسبهتهن هېچقانداق گهپ-سۆز قىلمىدى. 
ئائىلىسىدىكىلهر بىلهن قورسىقى ئاچ هالدا يېتىپ قالدى. ئهمما قىلچىلىك بىزارلىق 
ياكى نارازىلىق ئاالمىتى كۆرسهتمىدى. مۇشرىك بۇ ئالىجاناب ئهخالقتىن تهسىرلىنىپ، 

ئىنساپقا كېلىپ مۇسۇلمان بولدى... 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئالهملهرگه رەهمهت قىلىپ ئهۋەتىلگهنلىكى ئۈچۈن 
ئۇنىڭ سۆيگۈ ۋە مۇههببىتى بارلىق جانلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئىدى. بىر كۈنى 

بىرەيلهن ئۇنىڭدىن كاپىرالرغا بهددۇئا قىلىشنى تهلهپ قىلغاندا:
«مهن دۇنياغا بهددۇئا قىلىش ئۈچۈن ئهۋەتىلمىدىم. رەهمهت قىلىنىپ 

ئهۋەتىلدىم.» دېدى. (مۈسلىم، «فهدائىل»، ١٢٦؛ تىرمىزى، «دەئاۋات»، ١١٨)
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇسۇلمانلىقنى تهبلىغ قىلىش ئۈچۈن تائىفقا بارغان 
چېغىدا نادان، بۇتپهرەس مۇشرىك تائىف خهلقى ئۇنىڭغا تاش ئاتقان ئىدى. جىبرىئىل 

ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا:
 «شۇ ئىككى تاغنى بىر-بىرىگه سوقۇشتۇرۇپ بۇ قهۋمنى هاالك قىاليمۇ؟» دەپ 

سورىغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم:
ئىبادەت  ئالالهقىال  پهقهت  نهسلىدىن  ئۇالرنىڭ  ئالالهتىن  جانابى  مهن  ياق!   -
كېلىشىنى  مۆمىنلهرنىڭ  قوشمايدىغان  شېرىك  هېچكىمنى  ئالالهقا  قىلىدىغان، 

تىلهيمهن. -  دېدى. (بۇخارى: «بهدئۈل-خالق»، ٧؛ مۈسلىم: «جىهاد»، ١١١)
تائىف خهلقى هىجرىيهنىڭ ٩-يىلىغا قهدەر ئېتىقادسىزلىقتا چىڭ تۇرۇپ قارشىلىق 

كۆرسىتىپ، مۇسۇلمانالرغا كۆپ زىيان سالدى. نىهايهت مۇسۇلمانالر: 
- ئهي رەسۇلۇلاله! ساقىف قهبىلىسىنىڭ ئوقيالىرى ۋە نهيزىلىرى بىزنى ياردىدار 

ۋە پهرىشان قىلدى. ئۇالرغا بهددۇئا قىلسىڭىز! – دېگهندە: 
- يا رەببى! ساقىف قهبىلىسىگه هىدايهت نېسىپ قىل! ئۇالرنى بىزنىڭ ئارىمىزغا 
قوشقىن! – دەپ دۇئا قىلدى. دۇئا نهتىجىسىدە بىر مۇددەتتىن كېيىن تائىف خهلقى 
١٣٤؛  ٤-جىلد،  هىشام،  (ئىبنى  كهلدى.  مهدىنه-مۈنهۋۋەرگه  ئۈچۈن  بولۇش  مۇسۇلمان 

تىرمىزى: «مهناقىب»، ٧٣\٣٩٤٢)   *
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مۆهتىرەم ئوقۇرمهن:
ئهڭ ئۇلۇغ بىر ئىنسان ههققىدە مۇشۇ يهرگىچه ئاڭالتقانلىرىمىز، دېيىشكه 
تهمشىلگهنلىرىمىز ۋە سۆزلىگهنلىرىمىزنىڭ ئۇنىڭ مۇتلهق ههقىقىتىدىن تېخى خېلى 
يىراقتا ئىكهنلىگىنى هىس قىلىپ تۇرۇپتىمىز. بهلكىم بۇ جهههتتىكى ئاجىزلىقىمىزنى 
ئىپادىلىگهن سۆزلىرىمىز بىلهن بىز بىر نىيهت ۋە غهيرەتنىڭ شهرىپىدىن باشقا 
نهرسىگه اليىق ئهمهس. ئۇ كۈچلۈك مۇههببهت ۋە سهمىمىي نىيهت بىلهن چۈشهنگىلى 

بولىدىغان بىر چهكسىزلىك ئالىمىدۇر. 
ئالالهۇتائاال، بۇ ئالهمنىڭ سامالىرىدا قانات قېقىپ ئۇچۇشنى ههممىمىزگه 

نېسىپ قىلغاي!..
ئامىين!..
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گۈزەل قىياپىتى (هىليهئى شهرىفه)

ئورۇنغان  سىزىشقا  بىلهن  كهلىمىلهر  رەسىمىنى  پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
«هىليهئى شهرىفه»لهر سائادەت دەۋرىدە ياشاش نېسىپ بولمىغان، 
تهسهللىي  بولسىمۇ  ئازىراق  كۆڭۈللهرگه  يانغان  ئىچىدە  ههسرەت 
ۋە ئارام بهرمهكته. هىليهلهر ۋاستىسى بىلهن قهترىدىكى ئۈمىدنى 
بولغان  پهيغهمبىرىمىزگه  مۆمىنلهر  ئىنتىلىدىغان  كۆرۈشكه 
(ئهڭ  ئۈسۋەئى-ههسهنهسى  ئۇنىڭ  كۈچهيتكهچ  مۇههببىتىنى 
گۈزەل ئۆرنهك ئىكهنلىكى)دىن پايدىلىنىش، گۈزەل قىياپىتى بىلهن 
قىياپهتلىنىش، ئهخالقى بىلهن ئهخالقلىنىش ئۈچۈن تىرىشىدۇ.  
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مهنىنى  دېگهن  گۈزەللىكى»  روه  ۋە  يۈز  پهداز،  «زىننهت،  لوغهتته  ـ  هىليه 
ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  پهيغهمبهر  ههزرىتى  بولسا،  مهنىسى  ئاتالغۇدىكى  ئىپادىلهيدۇ. 
سىزىلغان  بىلهن  سۆز  دائىرىدە  يېتىدىغان  كۈچى  سۆزىنىڭ  ئىنسان  ۋەسهللهمنىڭ 

رەسىمى دېگهنلىكتۇر. 
مۇنداق  ناهىفى  سۇاليمان  شائىرلىرىدىن  ۋە  ئالىم  ئوسمانلى  18-ئهسىردىكى 

دەيدۇ: 
«شۇ مۇههققهقتۇركى، بىر كىشى ئهگهر هىليهئى شهرىفه يازسا ۋە ئۇنىڭغا كۆپ 
تۇيۇقسىز  ۋە  قىيىنچىلىقتىن  كېسهللىكتىن،  كىشىنى  ئۇ  ئالالهتائاال  ئهيلىسه،  نهزەر 
كېلىدىغان ئۆلۈمدىن ساقاليدۇ. ئهگهر بىر يهرگه سهپهرگه چىققاندا يېنىدا ساقلىسا، 

ئۇ سهپهردە دائىم ئالالهنىڭ مۇهاپىزىتى ئاستىدا بولىدۇ.»
نۇرغۇنلىغان ئىسالم مۇئهللىپلىرى هىليهئى شهرىفهنىڭ سان-ساناقسىز پهزىلىتى 
ههققىدە كۆز قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان. ههتتا پهيغهمبىرىمىز سهللهلالهۇ ئهلهيهى 
ئهنئهنىسى  ئېلىش  يادقا  شهرىفهنى  هىليهئى  ئۈچۈن  كۆرۈش  چۈشىدە  ۋەسهللهمنى 

نۇرغۇن ئىسالم دۆلهتلىرىدە تېخىچه مهۋجۇت. 
مايىل،  گۈزەللىككه  دائىم  تۈپهيلى  خۇسۇسىيىتى  توغما  كۆڭلى  ئىنساننىڭ 
گۈزەللىك بىلهن بىلله بولۇشنى خااليدۇ. بۇ جهلىپكارلىق سهۋەبىدىن زىهىن ئۇنىڭ 
بىلهن مهشغۇل بولىدۇ. كۆڭلىدە روهى ۋە ئهخالقى جهههتته مههبۇبىغا (سۆيگىنىگه) 
كۆرىدىغان  ياخشى  ئۆزى  نهتىجىدە  توغۇلىدۇ.  ئارزۇسى  بولۇش  ئوخشايدىغان 
ئىنساندىكى  باشاليدۇ.  هاللىنىشقا  بىلهن  هالى  ئۇنىڭ  قىلىپ،  ئۆرنهك  شهخىسنى 
شهرىفهنىڭ  هىليهئى  سهۋەبىدىن  مايىللىق)  (گۈزەللىككه  خۇسۇسىيهت  تۇغما  بۇ 
پهيغهمبىرىمىزگه بولغان ئىشتىياق، سۆيگۈ-مۇههببهت ۋە ئۇنىڭغا ئهگىشىش روهىنى 

كۈچهيتىشكه ۋاسته بولىدىغانلىقى ئېنىقتۇر. 
ئهبى  بىن  هىند  تاغىسى  ئۈگهي  ئهنهۇ  رازىيهلالهۇ  ههسهن  ههزرىتى  دەرۋەقه، 
شۇ  سورىغاندا،  هىليهسىنى  ۋەسهللهمنىڭ  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله  هالهدىن 

چاغدىكى روهى هالىتىنى مۇنداق تهسۋىرلىگهن:
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«تاغام هىند بىن ئهبى هاله رەسۇلۇلالهنىڭ هىليهسىنى بهك ياخشى ئاڭلىتاتتى. 
قهلبىمنىڭ رەسۇلۇلالهقا باغالنغان هالدا تۇرۇشى، ئۇنىڭ ئىزىدىن مېڭىش ئۈچۈن، 
ياخشى  ئىنتايىن  بېرىشىنى  سۆزلهپ  بىلگهنلىرىنى  ههققىدە  رەسۇلۇلاله  تاغامنىڭ 

كۆرەتتىم.» (تىرمىزى: «شهمائىل»، ١٠)        
هىليهئى  بولغان  سىزماقچى  رەسىمىنى  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  بىلهن  كهلىمىلهر 
يانغان  ئىچىدە  ههسرەت  بولمىغان،  نېسىپ  ياشاش  دەۋرىدە  سائادەت  شهرىفهلهر 
ۋاستىسى  هىليهلهر  بهرمهكته.  ئارام  ۋە  تهسهللىي  بولسىمۇ  ئازىراق  كۆڭۈللهرگه 
پهيغهمبىرىمىزگه  مۆمىنلهر  ئىنتىلىدىغان  كۆرۈشكه  ئۈمىدنى  قهترىدىكى  بىلهن 
بولغان مۇههببىتىنى كۈچهيتكهچ ئۇنىڭ ئۈسۋەئى-ههسهنهسى (ئهڭ گۈزەل ئۆرنهك 
ئىكهنلىكى)دىن پايدىلىنىش، گۈزەل قىياپىتى بىلهن قىياپهتلىنىش، ئهخالقى بىلهن 

ئهخالقلىنىش ئۈچۈن تىرىشىدۇ.
«نۇرۇن  ۋەسهللهمنىڭ  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  پهيغهمبهر  بىرلىكته  بىلهن  بۇنىڭ 
ئاال نۇر»، يهنى نۇر ئۈستىدە نۇر بولغان مۇبارەك سىماسىنى سۆز بىلهن تهسۋىرلىگهندە 
تولۇق  ههقىقىتىنى  ئۇنىڭ  ئىنساننىڭ  بىلهن  يهتمهسلىكى  كهلىمىلهرنىڭ 
چۈشىنىشتىكى مۇتلهق ئاجىزلىقىنىمۇ هېساپقا ئېلىش كېرەك. بۇنىڭ تارىختا مۇنداق 

بىر مهشهۇر مىسالى بار: 
ههزرىتى مهۋالنانىڭ مۇرىتى گۈرجۈ خاتۇننىڭ پاششا بولغان ئېرى قهيسهرىگه 
كونيادىن  پايتهختى  پادىشاهلىقى  سهلجۇق  خاتۇن  گۈرجۈ  تهيىنلىنىدۇ.  خىزمهتكه 
ئاينۈد-دەۋلهنى  نهققاش  ۋە  رەسسام  مهشهۇر  ئوردىدىكى  ئالدىدا  كېتىش  قهيسهرىگه 
بېرىشكه  ئهكېلىپ  ئۆزىگه  سىزىپ  هالدا  مهخپى  رەسىمىنى  مهۋالنانىڭ  ههزرىتى 
يېنىغا  مهۋالنانىڭ  ههزرىتى  بىلمهيال  ئىكهنلىكىنىمۇ  ئىش  نېمه  رەسسام  بۇيرۇيدۇ. 

كېلىپ ئههۋالنى ئېيتىدۇ. مهۋالنا تهبهسسۈم بىلهن: 
- ساڭا بۇيرۇلغاننى خالىغىنىڭچه بىجا كهلتۈرگىن! – دەيدۇ. 

سىماغا  ئالدىدىكى  كۆز  چىققىنى  سىزىپ  لېكىن  باشاليدۇ.  سىزىشقا  رەسسام   
ئوخشىمايدىغان باشقا بىرەيلهنگه ئوخشاپ قالغىنىنى كۆرۈپ، يهنه قايتىدىن سىزىشقا 
يىگىرمه  ئۇنىڭ  سىزغاچ  رەسىمىنى  مهۋالنانىڭ  ههزرىتى  قىلىپ  شۇنداق  باشاليدۇ. 
ئاجىزلىقىنى  ئۆزىنىڭ  ئاخىرىدا  بولىدۇ.  شاهىت  ئۆزگهرتكهنلىكىگه  شهكىل  قېتىم 
قولىنى  مهۋالنىنىڭ  ههزرىتى  بولىدۇ.  مهجبۇر  كېچىشكه  ۋاز  ئىشتىن  بۇ  چۈشىنىپ، 
غايىپ  ئىچىدە  سىزغانلىرىنىڭ  ئۆزىنىڭ  هۈنىرى  چۈنكى  تۇتىدۇ.  بىلهن  هۆرمهت 

بولۇپ كېتىدۇ.٢٩   

٢٩. سىزىلغان بۇ رەسىملهر هازىرغىچه تۈركىيه كونيا مهۋالنا مۇزىيىدا ساقالنماقتا. 
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بۇ هادىسه رەسسامنىڭ قهلبىنى ئويغىتىدۇ. ههيرانلىق، چۆچۈش ۋە ئهندىكىش 
ئىچىدە چوڭقور تهپهككۈرگه غهرق بولىدۇ، سۇبىكتىپ ئالهمنىڭ سهيياهى بولىدۇ. بۇ 

خىل روهى هالهت ئىچىدە رەسسام ئۆز ئۆزىگه: 
نهبىسى  بىلىدۇ  كىم  يهردە،  بولغان  مۇشۇنچىلىك  ۋەلىسى  دىننىڭ  «بىر 

(پهيغهمبىرى) قانداقتۇر؟» دەيدۇ. 
ئۇندىن كېيىن قهلب ئالىمىدە باشقا بىر پهنجىرىدىن (دەرىزىدىن) رەسۇلۇلالهنى 

تهسهۋۋۇر قىلىشقا باشاليدۇ.
ئهجىبا پهيغهمبىرىمىز سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قىياپىتىنى تهسۋىرلهپ 
قانچىدىن  زادى  ههقىقىتىدىن  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  شهمائىلى-شهرىفلهر  يېزىلغان 
بىرىنى توغرا ئىپادىلهپ بېرەلهر-هه؟ مۇههققهقكى، شهمائىلى-شهرىفهنى ههر كىشى 
ئىچىدە  دائىرىسى  چهكلىك  كهلىمىلهرنىڭ  ۋە  نىسبىتىدە  مۇههببهت  كۆڭلىدىكى 

رەسىملهشتۈرەلهيدۇ. 
ئهتكهن  ئهكس  كۆڭلىمىزدە  رىۋايهتلهردىن  بولساقمۇ،  ئاجىز  گهرچه  بىزمۇ 
مۇۋاپىق  قىلىشنى  نهقىل  بىلىپ  مۇبارەك  شهرىفهنى  هىليهئى  نىسبىتىدە  شهبنهملهر 

كۆردۇق. 

مۇبارەك جامالى
ههر خىل رىۋايهتلهردە خۇالسه قىلىنىپ مۇنداق دېيىلگهن:

ئىدى.  بوي  ئوتتۇرا  يېقىن  ئېگىزگه  ۋەسهللهم  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله 
يارىتىلىشى پهۋقۇلئاددە قامالشقان بولۇپ، بهدىنى كېلىشكهن ئىدى. مۆرىسى كهڭ، 
دۈمبىسىدە پهيغهمبهرلىك مۆهۈرى بار ئىدى. سۈڭهكلىرى ۋە ئۇستىخانلىرى راۋرۇس 
يۇمشاق  يىپهكتىن  پارالق،  نۇرلۇق،  قىزىل،  قىزىلى  ئاق،  ئېقى  گۈلدەك،  تېنى  ئىدى. 

ئىدى. 
مۇبارەك ۋۇجۇدى ههمىشه پاك-پاكىزە ئىدى. خوشپۇرىقى كىشىگه ئارامبهخشلىك 
هىس قىلدۇراتتى. خۇشبۇي پۇراق ئىشلهتسۇن ئىشلهتمىسۇن، تهن ۋە تهرلىرى ئهڭ 
خوشبۇي ئهتىردىنمۇ بهك گۈزەل پۇرايتتى. ئۇنىڭ بىلهن قول ئېلىشىپ كۆرۈشكهن 
كىشىنىڭمۇ قولى كۈن بۇيى ئۇنىڭ خوشبۇي هىدىنى هىس قىالتتى. خۇددى گۈل 
بالىنىڭ بېشىنى  بىر  بىلهن  قوللىرى  مۇبارەك  ئىدى.  ئالغاندەك  ئۇنىڭدىن  پۇرىقىنى 
سىلىغان بولسا، بۇ بالىمۇ ئاالهىدە خوشبۇي پۇرىقى بىلهن باشقا بالىالردىن پهرقلىق 

بولۇپ قاالتتى. 
ئهبۇ جۇههيفه رازىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ: 
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باتها  ئىسسىقتا  تۇمۇز  چۈشته  ۋەسهللهم  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  «رەسۇلۇلاله 
ۋادىسىگه باردى، تاهارەت ئالدى، (سهپهردە بولغانلىقى ئۈچۈن) پىشىن نامىزى بىلهن 
ئورنىدىن  كىشىلهر  كېيىن  نامازدىن  ئوقۇدى...  رەكئهتتىن  ئىككى  نامىزىنى  ئهسىر 
ئۇنىڭ  مهنمۇ  باشلىدى.  سۈرتۈشكه  يۈزىگه  تۇتۇپ،  قولىنى  رەسۇلۇلالهنىڭ  تۇرۇپ، 
قولىنى تۇتۇپ، يۈزۈمگه قويدۇم. پاه! قانداق بولدى دېمهمسىز؟ ئۇنىڭ مۇبارەك قولى 
قاردىنمۇ بهك سالقىن، پۇرىقى مۈشكى-ئهنبهردىنمۇ بهك خوشپۇراق ئىدى!» (ئهخمهد، 

٤-جىلد، ٣٠٩-بهت)
ئۈستىدىكى  بهرگىلىرى  گۈل  تېنى  مۇبارەك  تهرلىگهندە  پهيغهمبىرىمىز 

شهبنهملهرنى ئهسلىتهتتى. 
ساقىلى قويۇق ئىدى. ساقىلىنى قويۇپ بهرگهندە بىر تۇتامدىن كۆپ ئۇزاتمايتتى. 

ۋاپات بولغاندا چېچى ۋە ساقىلىغا يىگىرمه تالدەك ئاق سانجىلغان ئىدى.
قېشى هىاللدەك بولۇپ، ئىككى قېشىنىڭ ئارىسى بىر-بىرىدىن ئۇزاق ۋە ئوچۇق 

ئىدى. 
ئۈچۈن  ههقىقهت  بولۇپ،  بار  تومۇرى  بىر  ئارىسىدا  قېشىنىڭ  ئىككى 

ئاچچىقالنغاندا كۆپهتتى. 
چىشلىرى ئۈنچه-مارجاندەك بولۇپ، ههمىشه مىسۋاك ئىشلىتهتتى ۋە باشقىالرغىمۇ 

داۋاملىق مىسۋاك ئىشلىتىشنى تهۋسىيه قىالتتى. 
كىرپىكلىرى ئۈزۈن ۋە قاپ-قارا ئىدى. كۆزى چوڭ، كۆزىنىڭ ئېقى ئاق، قارىسى 
سۈرمه  بىر  سۈرتۈلگهن  ئهزەلدە  بىلهن  قولى  قۇدرەت  كۆزلىرىدە  گويا  ئىدى.  قارا  تۇم 

باردەكال ئىدى. 
جامالىمۇ  قۇرۇلۇشىنىڭ  بهدەن  بولغاندەك،  كامىل  قۇرۇلۇشى  روهى  مۇستهسنا 

تهڭداشسىز ئىدى.٣٠   
سىماسى ئون تۆت كۈنلۈك تولۇن ئايدەك پارالق ئىدى. 

ئائىشه رازىيهلالهۇ ئهنها مۇنداق دەيدۇ: 
«رەسۇلۇلالهنىڭ يۈزى شۇنچىلىك نۇرلۇق ئىكهنكى، كېچه قاراڭغۇلۇقىدا يىپنى 

يىڭنىگه ئۇنىڭ يۈزىنىڭ يۇرۇقىدا ئۆتكۈزەتتىم.»
نۇرغۇنلىغان  ئىدى.  بار  نىشانه  ئىالهىي  بىر  دائىر  پهيغهمبهرلىكىگه  مۆرىسىدە 
مۆهۈرنىڭ  بۇ  بولغاندا  ۋاپات  قىلىشاتتى.  ئارزۇ  سۆيۈۋېلىشنى  بىر  ئۇنى  ساهابىلهر 

٣٠.  هاكىم، ٣-جىلد، ١٠؛ ئهخمهد، ١-جىلد، ٨٩، ٩٦، ١١٧، ١٢٧؛ ٤-جىلد، ٣٠٩؛ ئىبنى سائاد، 
١-جىلد، ٣٧٦، ٤١٢، ٤٢٠-٤٢٣؛ ٢-جىلد، ٢٧٢؛ ئىبنى كهسىر: «ئهل-بىدايه»، ٦-جىلد، ٣١-٣٣؛ 

تىرمىزى: «شهمائىل»، ١٥-بهت. 
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غايىب بولۇشى ئۇنىڭ ئۆلگهنلىكىنى بىلدۈردى. (تىرمىزى: «شهمائىل»، ١٥-بهت؛ ئىبنى 
سائاد، ٢-جىلد، ٢٧٢؛ ئىبنى كهسىر: «ئهل-بىدايه»، ٥-جىلد، ٢٣١)

مۇبارەك ۋە نۇرانه ۋۇجۇدى ۋاپاتىدىن كېيىنمۇ قىلچىلىك ئۆزگهرمىگهن ئىدى. 
ههزرىتى ئهبۇ بهكرى رازىيهلالهۇ ئهنهۇ كۆڭلى يېرىم، غهمكىن، ئىچى پۇشۇق، كۆزى 

ياشقا تولغان هالدا پهيغهمبىرىمىزگه قاراپ:
«هاياتىڭ كهبى ۋاپاتىڭمۇ نهقهدەر گۈزەل ئهي رەسۇلۇلاله!...» دېگهچ ئۇنىڭ 
شهيبه:  ئهبى  ئىبنى  ٢٦٥؛  ٢-جىلد،  سائاد،  (ئىبنى  ئىدى.  سۆيگهن  پىشانىسىگه  مۇبارەك 

«مۇساننهف»، ٣-جىلد، ٥٧)

ئىسىل هالى ۋە يۈرۈش-تۇرۇشلىرىدىن بهزىلىرى
رەسۇلۇلالهنىڭ مۇبارەك يۈزى يۈزلهرنىڭ ئهڭ گۈزىلى ۋە ئهڭ پاكىزىسى ئىدى. 
پهيغهمبىرىمىزنى  قىزىقىپ  هىجرەتته  ساالم  ئىبنى  ئابدۇلاله  ئالىملىرىدىن  يههۇدى 

سورىغان. ئۇنىڭ يۈزىگه قاراپال: 

(تىرمىزى:  ئىدى.  بولغان  مۇسۇلمان  دەپال  قىلمايدۇ!»  گهپ  يالغان  يۈز  «بۇ 
«قىيامهت»، ٤٢\٢٤٨٥؛ ئىبنى ماجه: «ئهتئىمه»، ١؛ «ئىقامهت»، ١٧٤)

هارىس بىن ئامىر مۇنداق دەيدۇ: 

يېنىغا  تۇرغاندا  ئاراپاتتا  ياكى  مىنادا  ۋەسهللهم  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله 
كېلىپ،  بهدەۋىلهر  ئهسنادا  ئۇ  ئىدى.  يىغىلىۋالغان  ئهتراپىغا  ئىنسانالر  باردىم. 

پهيغهمبىرىمىزنىڭ مۇبارەك يۈزىنى كۆرۈپ ئىختىيارسىز هالدا:

مۈفرەد»،  (بۇخارى: «ئهدەبۈل  تۇرالمىدى.  دېمهي  يۈزدۇر! –  بىر  مۇبارەك  بۇ   -
1148-نۇمۇر)

شۇنچىلىك  التاپهت  ۋە  نۇرانىيهت  ههيۋەت،  گۈزەللىك،  ئۇنىڭدىكى  چۈنكى 
بىر  باشقا  دائىر  ئىكهنلىكىگه  پهيغهمبىرى  ئالالهنىڭ  ئىكهنكى،  دەرىجىدە  يۇقىرى 

مۆجىزە، دەلىل ۋە بۇرهانغا ئېهتىياج يوق ئىدى. 

چاغدا  ياقتۇرمىغان  نهرسىنى  بىر  ۋەسهللهم  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله 
دەرهال يۈزىدىن بىلگىلى بوالتتى. بىر نهرسىنى ياقتۇرغانلىقىمۇ، مهمنۇن بولغىنىمۇ 

چىرايىدىن مهلۇم ئىدى. 

قاۋۇل  كۈچلۈك،  جىسمى  پاك-پاكىزە  نۇرىدۇر.  ئۇنىڭ  نۇر  يارىتىلغان  تۇنجى 
كىيىمىگه  ئىدى.  بولغان  جهم  يهردە  بىر  ئىرادە  كۈچلۈك  ۋە  هايا  قاتتىق  بولۇپ، 

پۈركىنىۋالغان ياش قىزدىنمۇ بهك ئهدەبلىك ئىدى. 
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ئىزاهالش  جايىدا  چوڭقۇرلۇقىنى  ئىنچىكىلىكىنىڭ  نازۇكلۇقى،  كۆڭلىنىڭ 
مۇمكىن ئهمهس. 

يۈزىدە گۈزەللىك نۇرى بار، سۆزى راۋان ۋە ئېنىق، ههرىكىتى التاپهتلىك، تىلى 
ئۇچۇق، كهلىمىلىرى پاساههتلىك، بايانىدا پهۋقۇلئاددە باالغهت بار ئىدى. 

قۇرۇق گهپ قىلمايتتى، ههر سۆزىدە هېكمهت ۋە نهسىههت بار ئىدى. لۇغىتىدە 
ئهسال غهيۋەت-شىكايهت ۋە مهنىسىز گهپ-سۆز يوق ئىدى. ههر كىشىنىڭ چۈشىنىش 

قابىلىيىتىگه يارىشا گهپ قىالتتى. 

ههمىشه  كۈلمهيتتى.  تېلىقىپ  قاقاقالپ،  كۈلگهندە  ئىدى.  كهمتهر  ۋە  مۇاليىم 
تهبهسسۈم بىلهن يۈرەتتى. 

ئۇنى تويۇقسىز كۆرگهن كىشى قورقۇپ تىترەيتتى. ئۇنىڭ بىلهن ئۈلپهت بولۇپ، 
مهپتۇن  ۋە  ئاشىق  كۆڭلىدىن  چىن  ئۇنىڭغا  كىشى  پاراڭالشقان  سۆهبهتلهشكهن، 

بوالتتى. 

ئۇرۇق- قىالتتى.  ئىهتىرام  هۆرمهت،  قاراپ  مهرتىۋىسىگه  ئهربابىغا  پهزىلهت 
ۋە  (ئائىلىسىدىكىلهرگه)  بهيتىگه  ئههلى  بېرەتتى.  ههدىيه  كۆپ  تۇققانلىرىغىمۇ 
ياخشى،  ناهايىتى  ئىنسانالرغىمۇ  باشقا  قىلغاندەك،  مۇئامىله  چىرايلىق  ساهابىلىرىگه 

قىزغىن مۇئامىله قىالتتى. 

خىزمهتكارلىرىنىڭ كۆڭلىنى بهك ئاالتتى. ئۆزى نېمه يهپ، نېمه كىيسه، ئۇالرغىمۇ 
ۋە  جهسۇر  مىهرى-شهپقهتلىك،  سېخى،  مهرت،  كىيگۈزەتتى.  شۇنى  يېگۈزۈپ،  شۇنى 

كۆڭلى يۇمشاق ئىدى. 

ۋەدىسىگه ئهمهل قىالتتى، سۆزىدە تۇراتتى. گۈزەل ئهخالقى ۋە ئهقىل-پاراسىتى 
جهههتته بارلىق ئىنسانالردىن ئۈستۈن بولۇپ، بارلىق ماختاش ۋە مهدهىيىلهشلهرگه 

اليىق ئىدى. 

يهيتتى،  غېمىنى  ئۈممىتىنىڭ  دائىم  ۋەسهللهم  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله 
تهپهككۈر قىالتتى. زۈرۈر بولمىسا گهپ قىلمايتتى. كۆپ ۋاقىتالردا سۈكۈت قىالتتى. 
مهنىنى  خىل  قانچه  بىر  پۈتتۈرەتتى.  تولۇق  قويماي  يېرىم  ئۇنى  باشلىسا،  سۆزنى  بىر 
ئېنىق  ۋە  ئوچۇق  دانىمۇ-دانه  سۆزلىرى  سۆزلهيتتى.  يىغىنچاقالپ  سۆزگه  نهچچه  بىر 
ئىدى. ئېهتىياجدىن ئارتۇق ياكى كهم گهپ قىلمايتتى. يارىتىلىشىدىال خۇيى يۇمشاق 

بولىشىغا قارىماستىن ئىنتايىن ساالپهتلىك ۋە ههيۋەتلىك ئىدى. 

ۋە  بورمىالنغان  ههقىقهت  تۇرمايتتى.  ئورنىدىن  چېغىدا  ئاچچىقالنغان 
نهههقچىلىققا ئۇچرىغان چاغدىن باشقا چاغالردا ئاچچىقالنمايتتى. باشقىالر دىققهت 
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ئىگىسىگه  ههققىنى  ئاچچىقلىناتتى،  ئېلىۋالغاندا  ههقىنى  بىرىنىڭ  باشقا  قىلماي 
تاپشۇرۇپ  قولىغا  ئىگىسىنىڭ  ههققىنى  لېكىن  قىلمايتتى.  بولدى  بهرگۈچه  ئېلىپ 
ئىشالردا  ئائىت  ئۆزىگه  چۆكهتتى.  ئىچىگه  سۈكۈنات  كېيىن،  بولغاندىن  بېرىپ 
ئاچچىقالنمايتتى. شهخسى مهسىلىلهردە ئۆزىنى ئاقلىمايتتى، باشقىالر بىلهن تاالش-

تارتىش قىلىشمايتتى. 

كهلگهن  ئۆيىگه  باسمايتتى.  قهدەم  قهتئى  رۇخسهتسىز  ئۆيىگه  باشقىالرنىڭ  ئۇ 
چېغىدا ئۆيدىكى ۋاقتىنى ئۈچكه ئايرىيتتى. بىرىنى ئالالهقا، بىرىنى ئائىلىسىگه، يهنه 
كهلگهن  سوراپ  ئىزدەپ  ئۆزىنى  ۋاقتىنى  ئايرىغان  ئۆزىگه  ئايرىيتتى.  ئۆزىگه  بىرىنى 
بارلىق كىشىلهر بىلهن پاراڭلىشىشىقا، ئۇالرنىڭ دەردىنى ئاڭالشقا، كۆڭلىنى ئېلىشقا 

ئىشلىتهتتى، هېچكىمنى مههرۇم قىلمايتتى. 

زىكىر  ههرىكىتى  ۋە  هالى  ههر  ۋەسهللهمنىڭ  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله 
بىلهن مهشغۇل ئىدى. مۇقىم بىر يهردە ئولتۇرۇۋېلىشنىڭ ئادەت بولۇپ قېلىشىنىڭ 
ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن مهسجىدنىڭ ههر يېرىدە ئولتۇراتتى. يهرلهر ۋە ئورۇنالرنىڭ 
بارلىق  بولىدىغان  سهۋەپ  كىبىرلىنىشىگه  مهسجىدلهرنىڭ  مۇقهددەسلهشتۈرۈلۈشى، 

ئىش-ههرىكهتنى خالىمايتتى. 

بىر مهسجىدكه كىرگىنىدە قهيهر بوش بولسا، شۇ يهردە ئولتۇراتتى، باشقىالرنىڭمۇ 
شۇنداق قىلىشىنى ئارزۇ قىالتتى.  

كىم ئۇنىڭدىن ههر قانداق بىر ئېهتىياجىنى قامداش ئۈچۈن بىرەر نهرسه تهلهپ 
قىلسا، ئههمىيهتلىك ياكى ئههمىيهتسىز بولۇشىدىن قهتئىنهزەر، ئۇنى ههل قىلماي 
تۇرۇپ خاتىرجهم بواللمايتتى. ئهگهر ههل قىلىش مۇمكىن بولمىسا، چىرايلىق گهپ 
دەرتداش  دەردىگه  كىشىنىڭ  ههممه  ئاالتتى.  كۆڭلىنى  تهرەپنىڭ  قارشى  بىلهن 

ئىدى. 

قانداق تهبىقىدىن، قانداق مهرتىۋىدىن بولۇشىدىن قهتئىنهزەر، باي، كهمبهغهل، 
شان- بولغانلىقىنىڭ  ئىنسان  يېنىدا  ئۇنىڭ  ئىنسانالرنىڭ  بارلىق  ئالىم  نادان، 

ئىلىم-بىلىم،  مهسجىدلىرى  بارلىق  بوالتتى.  نائىل  مۇئامىلىگه  باراۋەر  شهرىپىدىن 
قاتارلىق  (ئىشهنچىلىكلىك)  ئامانهت  ۋە  تهۋەككۈل  سهۋر-تاقهت،  هايا،  كهمتهرلىك، 

پهزىلهتلهر ئۈستۈنلۈكنى ئىگهللىگهن بىر مهههلله ئىدى. 

ئهيىپ ۋە قۇسۇرى تۈپهيلى هېچقانداق كىشىنى ئهيىپلىمهيتتى. تهنقىد قىلىشقا 
ئىما- ئىنچىكه  شهكىلدە،  رەنجىتمهيدىغان  كىشىنى  قارشىسىدىكى  كهلگهندە  توغرا 

ئىشارەت بىلهن قىالتتى. كىشىنىڭ ئاشكارىالنمىغان ئهيىپ-قۇسۇرلىرى بىلهن كارى 
باشقىالر  ئاساسهن  ئىدى.  قىلغان  مهنئى  قاتتىق  كوچىالشنىمۇ  بۇنى  بولمىغىنىدەك، 
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ههققىدە يامان گۇمان قىلىش ۋە سىرىنى ئاشكارىالشقا ئۇرۇنۇش ئىالهىي ئهمىر بىلهن 
مهنئى قىلىنغان ئىدى.

قىلمايتتى.  گهپ  ههققىدە  ئىشالر  باشقا  ئىشالردىن  قىلغان  ئۈمىد  ساۋابىنى 
ئىدى.  ئىچىدە  هاياجان  ۋە  هىسسىيات  دىنىي  چۈشقۇن  يىغىلىشلىرى  ۋە  سۆهبهت 
دىققىتى  پۈتۈن  ههممهيلهن  سېهىرلهنگهندەك،  خۇددى  ئهتراپى  سۆزلهۋاتقاندا  ئۇ 
چاغدا  بۇ  ئېيتقاندا،  بويىچه  سۆزى  ئۆمهرنىڭ  ههزرىتى  ئاڭاليتتى.  بىرىلىپ  بىلهن 
ئۇالرنىڭ بېشىغا بىرەر قۇش كېلىپ قونسا، ئۇچۇپ كهتمهي سائهتلهرچه تۇرااليتتى. 
يۇقىرى  شۇنچىلىك  هايا  ۋە  ئهدەب  ئهتكهن  ئهكس  ساهابىلهردە  پهيغهمبهردىن 
جۈرئهت  هالالردا  كۆپىنچه  سۇراشقىمۇ  سۇئال  ئۇنىڭدىن  ساهابىلهر  ئىكهنلىكى، 
سوراپ  سۇئال  پهيغهمبهردىن  ههزرىتى  كېلىپ  بهدەۋى  بىرەر  چۆلدىن  قىاللمايتتى، 
سۆهبهتكه سهۋەپ بولسا، شۇنىڭ باهانىسىدا پهيغهمبهرنىڭ فهيز ۋە روهانىيىتىدىن 

بههىر ئالساق دەپ ساقاليتتى.٣١ 

تهڭدىشى  مۇكهممهل،  هاياتى  گۈزەل،  سۈرىتى  پهيغهمبىرىمىز  قىسقىسى، 
يارىتىلمىغان بىر مۇبارەك ۋۇجۇد ئىدى. 

تهڭداشسىز جاسارىتى ۋە شىجائىتى 
ۋەسهللهمدىنمۇ بهك باتۇر بىر قههرىماننى  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله 
تهسهۋۋۇر قىلىش مۇمكىن ئهمهس. ئۇ قورقۇش ۋە تهمتىرەشتىن خالىي ئىدى. 
پهۋقۇلئاددە ئههۋالالر يۈز بهرگهندە تهمكىن ۋە سهۋرچان ئىدى. جىددىيلىشىپ 

نامۇۋاپىق ههرىكهت قىلمايتتى. 
ياسىن سۈرىسىدىكى شۇ ئىككى ئايهتنى ئوقۇغاچ، ئۆزىنى ئۆلتۈرۈشكه 

كهلگهنلهرنىڭ ئارىسىدىن ساالمهت ۋە خاتىرجهم چىققان ئىدى.
«بىز ههقىقهتهن ئۇالرنىڭ بويۇنلىرىغا ئېڭهكلىرىگىچه تاقاقالرنى تاقىدۇق، 
(يهنى ئۇالر ئىمانغا بويسۇنمايدۇ ۋە  شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر باشلىرىنى ئېگهلمهيدۇ. 
ئىمانغا باش ئهگمهيدۇ). ئۇالرنىڭ ئالدىدا بىر توسۇق، كهينىدە بىر توسۇق قىلدۇق، 
ئۇالرنىڭ كۆزلىرىنى پهردىلىدۇق، شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر (ئىماننىڭ يوللىرى توسۇلۇپ 

كهتكهنلىكى ئۈچۈن) هېچ نهرسىنى كۆرەلمهيدۇ.»  (ياسىن سۈرىسى ٨-٩-ئايهتلهر) 
ههزرىتى ئهلى رازىيهلالهۇ مۇنداق دەيدۇ:

«بهدرىدە ئۇرۇش شىددەتلىك هالدا داۋام قىلىۋاتقاندا، بهزىدە بىز پهيغهمبهر 
ئهلهيهىسساالمنىڭ ئارقىسىغا ئۆتۈپ دالدىدا تۇرۇۋاالتتۇق. بىزنىڭ ئىچىمىزدىكى 

٣١.  ئىبنى سائاد، ١-جىلد، ١٢١، ٣٦٥، ٤٢٢-٤٢٥؛ ههيسهمى،٩-جىلد، ١٣. 
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ئهڭ قورقماس، جهسۇر جهڭچى ئۇ ئىدى، دۈشمهن سېپىگه ئهڭ يېقىن يهردە ئۇ 
تۇراتتى.»

ئۇ دىن ئۈچۈن ههمىشه ئالدىنقى سهپته تۇرۇپ ئۇرۇش قىالتتى. هۈنهيىندىكى 
جهڭدە دەسلهپته ئىسالم قوشۇنىنىڭ بىر ئاز پاراكهندىچىلىككه ئۇچرىشىدىن كېيىن، 
ئۇ تهمكىن ۋە سالماق هالدا ئۆزىنى دۈشمهن سېپىنىڭ ئوتتۇرىسىغا ئېتىپ، يول 
ئېچىپ ئىلگىرىلهپ، ساهابىلهرنىڭ غهيرىتىگه غهيرەت قوشقان ۋە نىهايهت زەپهر 

نېسىپ بولغان ئىدى. 

ئۇ مۇنداق دېگهن ئىدى:

«قۇدرەت ۋە ئىرادىسى بىلهن مېنى ياشاتقان ئالالهقا قهسهم قىلىمهنكى، ئالاله 
يولىدا شېهىت بولغاندىن كېيىن قايتا تىرىلىشنى ۋە يهنه شېهىت بولۇشنى ئارزۇ 

قىالتتىم.»

بۇ يهردە پهيغهمبىرىمىزنىڭ يۈكسهك خۇسۇسىيهتلىرىنى سۆزلهرنىڭ چهكلىك 
ئىمكانلىرى بىلهن خۇالسه قىلىشقا تىرىشىۋاتىمىز. بۇالر ئۇنىڭ ئىدراكىمىزغا 
تامچىلىغان شهبنهملىرى كهبى ئازدۇر. ئالالهنىڭ رازىلىقىغا ئېرىشىشنىڭ سىرى، 
ئالالهنىڭ كىتاۋى قۇرئانى-كهرىمگه ۋە پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد سهللهلالهۇ ئهلهيهى 
ۋە سهللهمنىڭ سۈننىتىگه ئهگىشىش، يهنى رەسۇلۇلالهنىڭ يۈكسهك ئهخالقى ۋە ئىش-
ئىزلىرىنى سهمىمىي قهلب ۋە ئىخالس بىلهن ئۆز ئهمىلىيىتىمىزگه تهدبىقالپ، ئالاله 
ۋە رەسۇلى ياخشى كۆرگهنلهرگه مۇههببهت، زىتلىرىغا نهپرەت قىلىشتۇر. مۇههببهت 
بىلهن نهپرەت ئارىسىدىكى پهرق ئائاليى ئىللىييىن (ئهڭ يۈكسهك جهننهتلهردىكى 
ئهڭ ئالىي مهرتىۋىلىك كىشىلهر) ئىله ئهسفهلى سافىلىن (جهههننهمدە ئهڭ قاتتىق 
كىشىلهر) ئارىسىدىكى پهرق كهبى چهكسىزدۇر. ئالاله  پهس  بولغۇچى  دۇچار  ئازاپقا 
رەسۇلىنىڭ مهنىۋىيىتىدىن روهىي ئۇزۇق ئېلىشتىكى مۇهىم نوقتا ئۇنىڭغا مۇههببهت 

ۋە ئۇنىڭ دۈشمىنىگه نهپرەت بىلدۈرۈشتىن ئىبارەتتۇر.  
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رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن:
«ئۈممىتىمنىڭ ئىچىدە مېنى ئهڭ ياخشى كۆرىدىغان بىر قىسىم 
كىشىلهر مهندىن كېيىن كېلىدىغانالر ئارىسىدىن چىقىدۇ. ئۇالر 
(ئاخىرەتته) مېنى كۆرۈش ئۈچۈن ماللىرى ۋە ههتتا ئائىلىسىنى 

پىدا قىلىشقا تهييار تۇرىدۇ.» 
 (مۈسلىم: «جهننهت»، ١٢؛ هاكىم، ٤-جىلد، ٩٥\٦٩٩١) 
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پهيغهمبىرىمىز ههققىدە مۇههببهت داستانى يازغان نۇرغۇنلىغان شائىرالر بار 
بولۇپ، ئۇالرنى بۇ يهردە، چهكلىك بهتلهردە سۆزلهپ تۈگهتكىلى بولمايدۇ. ههتتا بۇ 
كىتابنى تۈركچىدىن ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش جهريانىدا، «مۇههببهت داستانى» ماۋزۇسى 
ئىچىدىكى مهزمۇنالردىن ئون بهتنى يازمىدىم. چۈنكى كىالسسىك تىلدا يېزىلغان 
شېئرالرنى بىرمۇ-بىر ئۇيغۇرچىالشتۇرۇپ بولۇشقا قۇربىم يهتمىدى. تۆۋەندىكىسى 

بولسا، بۇ ماۋزۇ ئاستىدىكى ئاز بىر قىسىم مهزمۇنالردۇر:
ئىسالم تارىخىدا ساهابىلهر دەۋرىدىن كېيىن ئهڭ ههيۋەتلىك سهلتهنهت سۈرگهن 
ئوسمانلى دۆلىتى پۈتۈن خهلقى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا چوڭقۇر مۇههببهت بىلهن 
تهلپۈنگهن بىر دۆلهت ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىسمى سۆزلهنگهن هامان 
دەرهال ئۇنىڭغا دۇرۇت ئوقۇش (سهللهلالهۈ ئهلهيهى ۋەسهللهم دېيىش)، ئېهتىرام 
يۈزىسىدىن قولىنى كۆكسىگه قويۇش، پهيغهمبىرىمىزنىڭ تهرجىمىهالى ئوقۇلغاندا 
دۇنياغا كهلگهنلىكى تهسۋىرلهنگهن مىسراالرنى ئۆرە تۇرۇپ ئاڭالش قاتارلىق سان-
ساناقسىز هۆرمهت ئىپادىلىرىنىڭ ئهڭ مۇكهممهل مىساللىرىنى ئوسمانلى دۆلىتىنىڭ 
پادىشاهلىرى بىر ئۆرپ-ئادەت هالىتىگه كهلتۈرگهن ئىدى. ئوسمانلى پادىشاهلىرى 
ههممىسى مهدىنه-مۈنهۋۋەردىن پوچتا خالتىسى كهلگهندە، يېڭىدىن تاهارەت ئېلىپ، 
ئۇ يهردىن كهلگهن قهغهزلهرنى سۆيۈپ، كۆزىگه سۈرتۈپ، خهت ئوقۇلغاندا هۆرمهت 
بىلهن ئۆرە تۇرۇپ ئاڭالپ، كامالى-ئېهتىرامنى ۋايىغا يهتكۈزگهن پادىشاهالر ئىدى. 

ئوسمانلىالر مهدىنىدىكى مهسجىدى نهبهۋى (پهيغهمبهر مهسجىدى) نى رېمونت 
قىلغاندا، ههر بىر خىش-كېسهكنى غۇسۇل ۋە تاهارەت ئېلىپ كۆتۈرۈپ، بىسمىلاله 
دەپ يېرىگه قويغان، رەسۇلۇلالهنىڭ روهىنى بىئارام قىلماسلىق ئۈچۈن ئىنتايىن 

ئىهتىيات ۋە هۆرمهت بىلهن ئىش قىلغان ئىدى. 
١٢-كۈنى پادىشاهالرنىڭ  ئوسمانلىالر دەۋرىدە ههر يىلى رەجهپ ئېيىنىڭ 
بۇيرۇقى بويىچه هىجاز رايونىغا ئهۋەتىلىش ئۈچۈن بىر توپ كىشى مۇراسىم ۋە دۇئا 
بىلهن يولغا چىقاتتى، بۇالرنىڭ ئىسمى «سۈررە ئااليى» دەپ ئاتىالتتى. مهدىنه-

مۈنهۋۋەرگه كهلگهن سۈررە ئااليى شهههرگه كىرىشتىن ئىلگىرى، يېقىن بىر يهردە 
توختاپ، ئۆزلىرىنى مهدىنىنىڭ مهنىۋى هاۋاسىغا تهييارالپ (تاهارەت ئېلىپ، دۇئا 
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قىلىپ دېگهندەك)، ئىستىهارە قىلغاندىن كېيىن رەسۇلۇلالهنىڭ قهبرىسىگه يېقىن 
كېلهتتى ۋە زىيارەت قىالتتى. قايتىپ كېتىدىغان چاغدا مهدىنىنىڭ مۇبارەك توپىسىنى 

تۇتىيا بىلىپ ئازىراق ئالغاچ كېتهتتى. 
مهدىنه-مۇنهۋۋەرنى مۇهاپىزەت قىلىشقا مهسئۇل بولغان ئوسمانلى پادىشاهلىرى 
پهيتۇنلىرىنى مهسجىدى نهبهۋىدىن يىراقتا توختىتپ قوياتتى. پهيغهمبىرىمىزنىڭ 

مهسجىدىگه ئهدەب بىلهن پىيادە مېڭىپ كېلهتتى. 
ئوسمانلى پادىشاهلىرىنىڭ شۇ دەۋردە سىزىلغان رەسىملىرىگه قارايدىغان 
بولسىڭىز، ئۇالرنىڭ سهللىسىنىڭ بورجىكىگه كىچىك بىر سۈپۈرگه مودىلىنىڭ 
قويۇلغانلىقىنى كۆرەلهيسىز. بۇنىڭ مهنىسى نېمه؟ بۇنىڭ مهنىسى: بۇ ئارقىلىق ئۇالر 
ئۆزلىرىنىڭ ئىككى ههرەمنىڭ سۈپۈرگىسى، خىزمهتكارى ئىكهنلىگىنى ئىپادىلهيتتى 
ۋە ئىككى ههرەمنى سۈپۈرگۈچى تازىلىق خادىملىرىنىڭ مائاشىنى ئۆزىنىڭ شهخسىي 

پۇلىسىدىن بېرەتتى. 
بۇ خىل ئهدەپ-ئىكرامنىڭ سان-ساناقسىز مىساللىرىدىن بىرى شۇكى، سۇلتان  
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى ههر دائىم ئېسىدىن   (١٥٩٠-١٦١٧) ئهخمهد خان  Iـ 
چىقارماسلىق ئۈچۈن، پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئاياق ئىزىنى سهللىسىگه رەسىم قىلىپ 

سىزدۇرىۋالغان ۋە تۆۋەندىكى مىسراالرنى يازغان:
نىم بوالر تاجىم كهبى باشىمدا كۆتۈرسهم دائىم،

 پاك قهدىمىنى ئۇ ههزرىتى شاه رەسۇلىنىڭ.
 گۈلى گۈلزارى نۆبۈۋۋەت ئۇ قهدەم ساهىبىدۇر،

 ئهخمهد، تۇرما! يۈزۈڭنى سۈر قهدىمىگه ئۇ گۈلنىڭ!...
جاهان سۇلتانى ياۋۇز سۇلتان سېلىم خان (١٤٧٠-١٥٢٠) ئۆزىگه رەسۇلۇلالهنىڭ 
ههقىقىتىنى ئۆگىتىدىغان بىر ئۇستاز، بىر ۋەلىنى دۇنيادىكى ههممه كىشىدىن ئۈستۈن 

كۆرگهن:
پادىشاهى ئالهم بولۇش بىر قۇرۇق غهۋغا ئىكهن،

بىر ۋەلىگه دوست بولۇش ههممىدىن ئهال ئىكهن!..
دەپ، ئالاله ۋە رەسۇلۇلالهنىڭ دوستىغا (ۋەلىگه) يېقىنلىشىشنىڭ ئههمىيىتىنى 

تهكىتلىگهن. 
ئائىشه رازىيهلالهۇ ئهنها ئۆزى مۇههببهت بىلهن ئاشق بولغان رەسۇلۇلالهنىڭ 

نۇرلۇق سىماسىنى مۇنداق دەپ تهسۋىرلىگهن:
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دٍ نْ نَقْ فَ مِ مِ يُوسُ وْ وا يفِ سَ لُ اَ بَذَ هِ ملَ دِّ افَ حَ َ أَوْ صَ لُ مِرصْ عَ أَهْ مِ وْ سَ وَ لَ
يْدِ ىلَ اْالَ وبَ عَ لُ قُ عِ الْ طْ نَ بِالْقَ ثَرْ هُ  آلَ بِينَ يْنَ جَ أَ وْ رَ ا لَ يْحَ لَ ائِمُ زُ  لَوَ

يۈزىنىڭ  ۋەسهللهمنىڭ  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله  ئاهالىسى  «مىسىر 
بىر  سېتىۋېلىشقا  ئهلهيهىسساالمنى  يۈسۈپ  ئىدى،  بولسا  ئاڭلىغان  گۈزەللىكىنى 
سىنىتمۇ خهجلىمىگهن بوالتتى. زۈلهيخانى ئهيىپلهپ، يۈسۈپنى كۆرگهندە ئۆزىنىڭ 
پارلىغان  كهبى  ئهكرەمنىڭ نۇر  رەسۇلى  بارماقلىرىنى ئۆزى كېسىۋالغان ئايالالر 
يۈرەكلىرىنى  ئورنىغا  كېسىۋېلىشنىڭ  پىشانىسىنى كۆرگهن بولسا ئىدى، قولىنى 

كهسكهن بوالتتى.» 
ههدىس ئالىمى، مۇجتههىد ئىمام نهۋەۋى (مىالدى١٢٧٧-١٢٣٣ \هىجرى ٦٣١ -
٦٧٦) ههممه ئىشىدا رەسۇلۇلالهنى ئۆرنهك قىلغان بولۇپ، رەسۇلۇلالهنىڭ تاۋۇزنى 
يېرىپ يېگهن ياكى كېسىپ يېگهنلىكىنى بىلهلمىگهنلىكى ئۈچۈن، ئۆمۈر بۇيى تاۋۇز 

يېمىگهن. 
ئوتتۇرا ئاسىيادىن بالقانغىچه بولغان كهڭرى زېمىندا ئىسالم نۇرى ۋە پهيزىنى 
كۆڭۈللهردە ياشارتىش ئۈچۈن ئۆزىنى ئاتىغان سهييىد ئهخمهد يهسهۋى (ۋاپاتى: مىالدى 

١١٩٤\هىجرى ٠٥٩) ئاتمىش ئۈچ ياشقا كىرگهن چېغىدا، بىر مازار كوالتقان ۋە:
«ئهمدى بۇ ياشتىن كېيىن زېمىن ئۈستىدە ياشىشىمنىڭ هاجىتى يوق» دەپ 
ئهسلهپ، ئىبادەت ۋە ئىرشاد  بولغان پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى  ۋاپات  يېشىدا   ٦٣

هاياتىنى مازار ئىچىدە داۋامالشتۇرغان. 
رەسۇلۇلاله دەسسىگهن   (٧١١-٧٩٥ (مىالدى  ئىمام مالىك رازىيهلالهۇ ئهنهۇ 
توپراققا هۆرمهت قىلىپ، مهدىنه-مۇنهۋۋەردە ئوالغ مىنمىگهن، پۇتىغا ئاياغ كىيمىگهن. 
يېنىغا ههدىس شهرىفتىن سۇئال سورىغىلى بىر كىم كهلگهن هامان، دەرهال تاهارەت 
ئېلىپ، سهلله يۆگهپ، خوشبۇي ئهتىرلهرنى ئىشلىتىپ، ئىگىز بىر يهرگه چىقىپ 
ئولتۇرۇپ ئاندىن جاۋاپ بهرگهن. رەسۇلۇلالهنىڭ مۇبارەك كاالمىنى نهقىل قىلىپ 
سۆزلهيدىغان چاغدا ئهدەبكه ئىنتايىن رىئايه قىلغان. راۋزادا ئىماملىق قىلغاندا پهس 
ئاۋازدا گهپ قىلغان. شۇ دەۋردىكى خهلىپه ئهبۇ جافهر مهنسۇر يۇقىرى ئاۋازدا گهپ 

قىلغاندا، ئىمام مالىك ئۇنىڭغا:
«پهيغهمبهرنىڭ  «ئهي خهلىپه، بۇ ماكاندا پهس ئاۋازدا گهپ قىل! ئالاله: 
هۇزۇرىدا يۇقىرى ئاۋازدا گهپ قىلماڭالر!» دېگهن ئاگاهالندۇرۇشنى سهندىن 
نهچچه ههسسه ئهخالقلىق بولغان ساهابىلهرگه خىتاب قىلىپ ئېيتقان ئىدى...» 

دېگهن. 
ئىمام مالىك ئۆزىگه زۇلۇم سالغان مهدىنه ۋالىيسىنى ئهپۇ قىلىپ:
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«رەسۇلۇلالهنىڭ نهۋرىسى بولغان بىر زات ئۈستىدىن مههشهر كۈنى داۋا 
قىلىشتىن هايا قىلىمهن.» دېگهن.

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا بولغان چهكسىز هۆرمهت ۋە مۇههببهت ئىپادىلىرى 
مۇسۇلمانالرنىڭ ئارىسىدا ناهايىتى كهڭ تارقالغان بولۇپ، بۇالرنىڭ ههممىسىنى تىلغا 

ئېلىپ بولۇش مۇمكىن ئهمهس. 

خۇالسه
يۇقارىدىكى بارلىق مهزمۇنالردىن چىققان ئۇمۇمىي ۋە نىهايى نهتىجه شۇكى، 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا قانچىلىك هۆرمهت ۋە ئىززەت كۆرسهتسهك، يهنىال ئازدۇر. 
چۈنكى بۇ ئۇلۇغ پهيغهمبهرنى ئالالهۇتائاال ههبىبىم، يهنى ياخشى كۆرگىنىم دەپ 

ئاتىغان ۋە قۇرئانى-كهرىم ئههزاب سۈرىسى ٥٦-ئايهتته:
«شۈبهىسىزكى، ئالاله پهيغهمبهرگه رەهمهت يولاليدۇ (يهنى پهيغهمبهر 
ئهلهيهىسساالمغا رەهمهت قىلىدۇ، شانىنى ئۇلۇغ قىلىدۇ، دەرىجىسىنى ئۈستۈن قىلىدۇ)، 
(پهيغهمبهرگه) مهغپىرەت تهلهپ قىلىدۇ. ئى مۆمىنلهر!  پهرىشتىلهرمۇ ههقىقهتهن 
سىلهر پهيغهمبهرگه دۇرۇد ئېيتىڭالر ۋە ئامانلىق تىلهڭالر، (چۈنكى رەسۇلۇلالهنىڭ 
سىلهرنىڭ ئۈستۈڭالردىكى ههققى چوڭدۇر. ئۇ سىلهرنى گۇمراهلىقتىن هىدايهتكه، 

زۇلمهتتىن يورۇقلۇققا چىقارغۇچىدۇر)». 
سۆز  ۋە  چۈشىنىش  تۇلۇق  پهزىلىتىنى  مۇكهممهل  پهيغهمبهرنىڭ  ئۇلۇغ  بۇ 
بىلهن تهسۋىرلهش مۇمكىن ئهمهس. بۇ ههقته تاالش-تارتىش قىلىشنى سۈكۈتنىڭ 
تىل  تهسۋىرلهشكه  ئۇنى  يوقتۇر!..  چارە  باشقا  ئاخىرالشتۇرۇشتىن  چهكسىزلىگىدە 
ئاجىزلىق قىلغان يهردە بىزنىڭ تىلىمىزدىكى ئىپادىسىمۇ پهقهتال ئوكياندىن ئېلىنغان 

بىر تامچه مىقدارىچىلىكتۇر. 
مۇۋەپپهق  تهسۋىرلهشكه  تۇلۇق  كىشى  هېچقانداق  ماهىيىتىنى  ههقىقى  ئۇنىڭ 
قىلىنمىدى.  هىس  هالدا  مۇناسىپ  يارىتىلىشى  ۋە  ئهخالقى  يۈكسهك  بواللمىدى. 
جىبرائىل  ههتتا  ۋە  (ئهۋلىياالر)  سۇلتانلىرى  كۆڭۈل  مۇتهپهككۈرلهر،  ئالىمالر، 
ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ يولىدا مېڭىشنى «ئىززەت»، ئىشىكى ئالدىدا تىلهمچى بولۇشنى 

«دۆلهت» دەپ بىلدى. 
بۇ ئههۋالنى «مهۋلۈت» شېئىرىنىڭ ئاپتۇرى سۇاليمان چهلهبى (مىالدى ١٣٤٦-

١٤٢٢) مۇنداق خۇالسه قىلغان: 

ئۈممىتىڭىز بولغىنىمىز دۆلهت بولۇپ يېتهر بىزگه! 
خىزمىتىڭىزنى قىلغىنىمىز ئىززەت بولۇپ يېتهر بىزگه!..  
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ئالاله ۋە رەسۇلۇلالهقا كۆڭلىنى بهرگهن، ئۇالرنى مۇههببهت بىلهن قىزغىن 
سۆيگهن مۆمىنلهر نېمىدېگهن بهختلىك-هه! ئۇالر رەسۇلۇلالهتىن باشقىسىنى ياخشى 

كۆرمهيدۇ، ناتونۇش، ياۋايى باغالردىكى سۈنئى گۈل-چېچهكلهرگه ئالدانمايدۇ.
پۈتۈن ۋۈجۇدىمىز بىلهن پهيغهمبىرىمىزنىڭ مهنىۋىيىتىنى يېتهكچى قىلىپ، 

ئالالهقا يۈزلىنهيلى!
ئۇنىڭ مۇههببىتىنى هۆججهت قىلىپ تۇرۇپ رەببىمىزگه يالۋۇرايلى...

پهيغهمبىرىمىز ئۆتمۈشتىكى، هازىرقى ۋە كهلگۈسىدىكى بارلىق مهۋجۇداتالرغا

مۇبارەك بولغاي!
بهرىكهت بولغاي!
رەهمهت بولغاي!

ئىنسانالر ۋە رۇهالر ئالىمىنىڭ غۇجىسى مۇههممهد مۇستاپاغا ساالم!...
ئىنسانالر ۋە رۇهالر ئالىمىگه ئهۋەتىلگهن ئهلچى مۇههممهد مۇستاپاغا 

ساالم!...
مهككه ۋە مهدىنىنىڭ ئىمامى مۇههممهد مۇستاپاغا ساالم!...

ههسهن ۋە هۈسهيىننىڭ بوۋىسى مۇههممهد مۇستاپاغا ساالم!.....

لِّم كْ وَ سَ بِهِ وَ بَارِ حْ ىلَ آلِهِ وَ صَ دٍ وَ عَ مَّ َ ىلَ حمُ لَّ عَ مَّ صَ هُ اَللُ
ئۇنى ئهسلهش بىلهن ئۆتكهي كۈنلهر، كېچىلهر،

ئۇچقاي يهنه پهرۋاز قىلىپ
كهپتهرلهر.

ها-هۇالرغا ئارالشسۇن
ئامىنلهر،

مۇبارەك ئاخشامدۇر،
كېلىڭالر ئهي فاتىههلهر، ياسىنلهر.٣٢

ئالالهىم، قىيامهت كۈنى بىزنى بۇ ئىقرارىمىز بىلهن بىلله تىرىلدۈرگىن! 
ئامىين!... 

٣٢. ئارىف نىهات ئاسيا: «دۇئاالر ۋە ئامىنلهر»، ئىستانبۇل، ١٩٧٣-يىل، ١٢٢-بهت. 
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پهيغهمبهرلهرنىڭ مۆجىزىلىرى ۋە 
قۇرئانى-كهرىم

«ئهمىلىيهتته (ئۇالرنىڭ ئىنكار قىلغىنى) 
لهۋهۇلمههپۇزدا ساقالنغان ئۇلۇغ قۇرئاندۇر.»  

 (بۇرۇج سۈرىسى ٢١-٢٢-ئايهت) 
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قۇرئانى-كهرىم

جانابى ئالاله بهندىلهرنى هىدايهت قىلىش ئۈچۈن ئۇالرغا بىر قىسىم 
ئاالهىدىلىكلهرنى بېرىش بىلهن بىر ۋاقىتتا، ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى مۇستهسنا يارىتىلغان 
ئىنسانالرنىڭ  سالىه  بۇ  ۋەزىپىلهندۈرگهن.  قىلىپ  رەهبهر  ئۇالرغا  ئىنسانالرنى  سالىه 

ئىچىدىكى ۋەهيى ئىنئامىغا ئېرىشكهنلىرى پهيغهمبهرلهردۇر. 
ئالالهنىڭ ئىنسانالرغا قارىتا ئاالهىدە ياردىمىنى ئىپادىلهيدىغان پهيغهمبهر 
ئهۋەتىش ئىشى يهر يۈزىدىكى بارلىق ئىنسانالرنى ئۆز ئىچىگه ئېلىشى ئۈچۈن 
ههزرىتى ئادەم ئهلهيهىسساالمدىن باشالنغان. ئادەم ئهلهيهىسساالم ههم تونجى ئادەم 

ههمدە تونجى پهيغهمبهر ئىدى.
پهيغهمبهرلىك ئىله ۋەزىپىلهندۈرۈلگهن شهخسلهر بىلهن ئۇالرنىڭ تهبلىغىنى 
ئاڭلىغۇچى خهلق ئارىسىدىكى زامان پهرقى ئۇزارغانسىرى بوزۇلغان ئىالهىي تهبلىغ 
مهزمۇنىنى ئىجتىمائىي تهرەققىيات ئېهتىياجىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان بىر قىسىم 
ئههكامالرنى قوشۇش ئارقىلىق يېڭىدىن تهبلىغ قىلىش ئالالهنىڭ ئادىتىدۇر. بۇ 
سهللهلالهۇ  ئادەت ئادەم ئهلهيهىسساالمدىن باشالپ، ئاخىرقى پهيغهمبهر مۇههممهد 

ئهلهيهى ۋە سهللهمغىچه مۇشۇ تهرىقىدە داۋام قىلىپ كهلگهن.
جانابى ئالاله سالىه بهندىلىرى ئىچىدىن بىرىنى پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋەتكهندە 

ئىنسانالر ههمىشه ئۇنىڭغا:
- پهيغهمبهرمهن دەيسهن، ئۇنداق بولسا بىر مۆجىزە كۆرسىتىپ باق قېنى! – 

دەپ كهلگهن. 
قىلغان  تهرەققى  ئهڭ  نىسبهتهن  زامانغا  شۇ  ياشاۋاتقان  ئۆزى  پهيغهمبهرمۇ 
(مۆجىزە)نى  هادىسه  بىر  پهۋقۇلئاددە  يهتمهيدىغان  كۈچى  ئىنساننىڭ  ساههدە  بىر 

كۆرسهتكهن. قهلبى پۈتۈنلهي غهپلهت ئىچىدە قالمىغان بهختىيار ئىنسانالر:



162

رەهمهت پهيغهمبىرىدىن رەهمهت شاماللىرى ۋە قۇرئان مۆجىزىلىرى 

بىلهن  بۇنىڭ  ئېيتقان.  ئىمان  دەپ   – پهيغهمبهرسهن!  بىر  سهن  شۇنداق،   -
بىرلىكته قهلب دۇنياسى نهپسانىي ئارزۇ-ئىستهكلهر بىلهن تولۇپ قارىداپ كهتكهن 
چاپالپ  تۆهمهت  دەپ  سېهىرگهر  پهيغهمبهرنى  كۆرسهتكهن  مۆجىزە  ئىنسانالر 

دۈشمهنلىشىش يولىنى تۇتقان. 
ههر قانداق بىر پهيغهمبهرنىڭ دەۋرنىڭ ئېهتىياجىغا ئاساسهن، بهزى 

ئاالهىدىلىكلهرگه ئىگه بولغانلىقى تارىخىي بىر رىئاللىقتۇر.
 ئهيسا ئهلهيهىسساالمنىڭ زامانىدا تىببىي ئىلىم ئىنتايىن تهرەققى قىلغان 
بولۇپ، ئهڭ نوچى ئىنسان كېسهللهرنى داۋالىيااليدىغان تېۋىپلهر ئىدى. شۇڭا 
ئۇنىڭغا تېۋىپلهرنىڭ كۈچى يهتمهيدىغان مۆجىزە، يهنى ئهماالرنىڭ كۆزىنى ئېچىش، 

ئۆلۈكلهرنى تىرىلدۈرۈش مۆجىزىسى بېرىلگهن ئىدى.
تهرەققى  ئىنتايىن  سېهىرگهرلىك  دەۋردە  ياشىغان   مۇسا ئهلهيهىسساالم 
ئۇنىڭغا سېهىرگهرلهرنى ههيران قالدۇرىدىغان بىر مۆجىزىنىڭ  ئۈچۈن  قىلغانلىقى 

بېرىلگهنلىكىمۇ ئوخشاش بىر هېكمهت تۈپهيلى بولغان ئىدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ زامانىدا بهالغات، فهساهات، تاالقات 
(دېكلىماتسىيه) ۋە ئهدەبىيات راۋاجالنغان ئىدى. كىشىلهر ههۋەسلىنىدىغان ۋە 
ماختايدىغان كىشى مۇشۇ ساههدە تاالنتى بار كىشى ئىدى. مۆجىزىنىڭ مهقسىدى 
كۆرگۈچىلهرنى تهسىرلهندۈرۈش ۋە قايىل قىلىش ئارقىلىق ئۇالرنى پهيغهمبهرگه 
ئىتائهت قىلدۇرۇش بولغانلىقى سهۋەبىدىن، پهيغهمبهر ئهۋەتىلگهن قهۋملهردىكى 
ئهڭ قۇدرەتلىك ۋە ئېتىبارلىق بولغانالرنىڭمۇ ئىتائهت قىلىشىنى ئهمهلگه ئۈچۈن 
مۆجىزە  ئۈستۈن  ئهڭ  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا باشقا مۆجىزىلهر بىلهن بىرلىكته 
چىقالمايدىغان  يېزىپ  ئوخشىشىنى  ئۇنىڭ  قهدەر  قىيامهتكه  ئىنسانالر  هېساپالنغان، 

قۇرئانى-كهرىم مۆجىزىسى بېرىلگهن. 
ئىالهىي ۋە ئهبهدىي بىر مهشئهل كهبى پهيغهمبهر سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 
بهالغات  مۆجىزىسى  قۇرئانى-كهرىم  قىلىنغان  تهقدىم  ئىنسانالرغا  بىلهن  ۋاستىسى 
ۋە فهساهاتنى ياخشى بىلىدىغان «سائادەت ئهسرى» ئىنسانلىرىنى پهيغهمبهر 
ئهلهيهىسساالمغا ئىتائهت قىلدۈرۈشتىكى ئهڭ مۇهىم تهسىر كۈچى بولغان. ههزرىتى 
ئۆمهر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى ئۆلتۈرۈشتىن ئىبارەت يامان نىيهتنى كۆڭلىگه 
پۈكۈپ ماڭغاندا، تاساددىپىي هالدا قۇرئانى-كهرىمدىن بىر قانچه ئايهتنى ئاڭالپ 
قالغاندىن كېيىن، چاقماقتهك تىز سۈرئهتته بىر قۇتۇپتىن يهنه بىر قۇتۇپقا ئۆتۈپ 

هىدايهتكه ئېرىشكهن. مانا بۇ قۇرئان مۆجىزىسىنىڭ بىر تىپىك مىسالىدۇر. 
ۋەسهللهمدىن  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله  بولسۇنكى،  ئېسىمىزدە  شۇ 
زامانغىال  ياشىغان  ئۇالر  مۆجىزىلهر  كۆرسهتكهن  پهيغهمبهرلهر  كهلگهن  ئىلگىرى 
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بولسا،  پهيغهمبهرلىكى  ۋەسسهالمنىڭ  ئهلهيهىسساالتۇ  پهيغهمبهر  ههزرىتى  ئائىتتۇر. 
ئۆزىدىن  ئۇ  ئۈچۈن،  بولغانلىقى  ئائىت  ماكانغا  ۋە  زامان  بارلىق  قهدەر  قىيامهتكه 
ئىلگىرىكى بارلىق پهيغهمبهرلهردىكى ساالهىيهت، كۈچ-قۇۋۋەت ۋە مۆجىزىلهرگه ئىگه 
ۋە ههممىسىدىن ئۈستۈندۇر. چۈنكى ئۇنىڭ مۆجىزىلىرىنى قىيامهتكىچه كېلىدىغان 
ۋە  هېساپالنغان  مۆجىزە  چوڭ  ئهڭ  ئۇنىڭغا  شۇڭا  كېرەك.  كۆرۈشى  ئىنسانالر  بارلىق 

قىيامهتكىچه داۋاملىشىدىغان قۇرئانى-كهرىم بېرىلگهن. 
بۇ نوقتا قۇرئانى-كهرىمدىمۇ مۇئهييهنلهشتۈرۈلۈپ مۇنداق دېيىلگهن:

«ئۇالر: ‹نېمىشقا ئۇنىڭغا پهرۋەردىگارىدىن مۆجىزىلهر نازىل قىلىنمايدۇ› 
دېدى. ئېيتقىنكى، مۆجىزىلهر ههقىقهتهن ئالالهنىڭ دەرگاهىدىدۇر (مېنىڭ قولۇمدا 
بىزنىڭ ساڭا ئۇالرغا  مهن پهقهت بىر ئاشكارا ئاگاهالندۇرغۇچىمهن.  ئهمهستۇر)، 
تىالۋەت قىلىنىپ تۇرىدىغان كىتابنى نازىل قىلغانلىقىمىز ئۇالرغا (مۆجىزە بولۇشقا) 
كۇپايه قىلمىدىمۇ؟ بۇ كىتابتا ئىمان ئېيتقان قهۋم ئۈچۈن شهك-شۈبهىسىز رەهمهت 

ۋە ۋەز-نهسىههت بار.» (ئهنكهبۇت سۈرىسى ٥٠-٥١-ئايهتلهر)
ۋەهيىنى تونجى قېتىم ئاڭلىغان ئهرەبلهر ههيران بولۇپ، پهيغهمبهر 
ئهلهيهىسساالمدىن دەلىل-پاكىت تهلهپ قىلغاندىن كېيىن، يۇقارىقى ئايهتلهر نازىل 

بولۇپ، ئهڭ چوڭ دەلىل-ئىسپات ۋە مۆجىزىنىڭ قۇرئان ئىكهنلىگى كۆرسىتىلگهن.
پهيغهمبىرىمىز رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن: 

«ئالاله تهرىپىدىن ئهۋەتىلگهن ههر بىر پهيغهمبهرگه ئىنسانالرنىڭ هىدايىتىگه 
ئالالهنىڭ  بېرىلگىنىمۇ  ماڭا  بېرىلگهن.  ههقىقهتهن  مۆجىزە  بىر  بولىدىغان  سهۋەپ 
كۈنى  قىيامهت  سهۋەپتىن  بۇ  قۇرئانى-كهرىمدۇر.  بولغان  بىرى  تۈرىدىن  كهالمى 
ئۈممىتىمنىڭ باشقا ئۈممهتلهرگه قارىغاندا سان جهههتته تېخىمۇ كۆپ بولۇشىنى ئۈمىد 

قىلىمهن.» (بۇخارى: «ئىتىسام»، ١؛ «فهدائىلۈل-قۇرئان»، ١؛ مۈسلىم: «ئىمان»، ٢٧٩)
كىرىدۇ.  تۈرىگه  مۆجىزە  بولىدىغان  بىلگىلى  كۆرۈپ  مۆجىزىلىگى  قۇرئاننىڭ 
شۇڭا قۇرئانغا ئهگىشىدىغانالر تېخىمۇ كۆپ بولىدۇ.  (سۈيۇتى: «ئهل-ئىتكان»، ٤-جىلد، ٣)

يهنه بىر تهرەپتىن، ئىنساننى باشقا جانلىقالردىن پهرقلهندۈرۈدىغان ئاساسلىق 
مۇكهممهل  ئهڭ  ۋە  ئاخىرقى  ئهڭ  ئۈچۈن  بولغانلىقى  مېڭه  ۋە  ئهقىل  خۇسۇسىيهتلهر 
مېڭه  ۋە  ئهقىل  كۆپ  تېخىمۇ  مۆجىزىلىكىمۇ  قۇرئانى-كهرىمنىڭ  بولغان  كىتاپ 

ساههسىدە ئوتتۇرىغا چىققان. دەرۋەقه، ئايهتته مۇنداق دېيىلگهن:
«مېهرىبان ئالاله قۇرئاننى تهلىم بهردى، ئىنساننى ياراتتى. ئۇنىڭغا سۆزلهشنى 

ئۆگهتتى.» (راهمان سۈرىسى ١-٤-ئايهتلهر)
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داۋاملىشىدىغان  قهدەر  قىيامهتكه  ۋەسهللهمنىڭ  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  پهيغهمبهر 
قۇرئان مۆجىزىسىنىڭ يېنىدا ئىلگىرىكى پهيغهمبهرلهرگه ئوخشاش زامان ۋە ماكانغىال 
قهلهمگه  كىتاپالر  توم  توم  توغرىسىدا  مۆجىزىلهر  بۇ  بار.  مۆجىزىسىمۇ  نۇرغۇن  ئائىت 

ئېلىنغان. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بۇ مۆجىزىلىرى ههققىدە بىر قانچه مىسال:
قىلغاندا  تهلهپ  كۆرسىتىشنى  مۆجىزە  پهيغهمبىرىمىزدىن  قۇرەيشلهر  مهككىدە   -

پهيغهمبىرىمىزنىڭ بىر ئىشارەت قىلىشى بىلهنال ئاينىڭ ئىككىگه بۆلۈنۈشى،
- ئاز تاماق بىلهن نۇرغۇن كىشىنىڭ قورسىقىنى تۇيغۇزغانلىقى، 

- بارماقلىرىنىڭ ئارىسىدىن سۇ چىقىشى ۋە سۇسىز قالغان زور بىر قوشۇننىڭ بۇ 
سۇدىن قانغۇدەك ئىچىپ، بارلىق سۇ ئېهتىياجى ئۈچۈن كهڭرى ئىشلىتىشى، 

دۈشمهن  توپىنىڭ  سىقىم  بىر  ئاتقان  تهرەپكه  دۈشمهن  ئېلىپ  يهردىن   -
كۆرمهس  كۆزلىرىنى  ئۇالرنىڭ  تېگىپ،  دەل  كۆزىگه  ههممىسىنىڭ  ئهسكهرلىرىنىڭ 

قىلىپ، ئارقىسىغا قاراپ قېچىشىغا سهۋەپ بولۇشى، 
- ئىلگىرى پهيغهمبىرىمىز ئۇنىڭغا يۆلىنىپ تۇرۇپ خۇتبه ئوقۇيدىغان بىر قۇرۇق 
خورما ياغىچىدىن ياسالغان تۈۋرۈكنىڭ مۇنبهر ياسالغاندا پهيغهمبىرىمىزدىن ئايرىلىپ 

قالغانلىقى ئۈچۈن ههسرەت چېكىپ ناله قىلىشى،
- ئالدىنى كۆرۈش بىلهن تهڭال ئارقىسىنىمۇ كۆرەلىشى،

- كۈندۈزى يورۇقتا كۆرگهندەك كېچىسى قاراڭغۇدىمۇ كۆرەلىشى،
- قۇياش ۋە ئاي يورۇقىدا ماڭغاندا هېچقانداق كۆلهڭگىسىنىڭ كۆرۈنمهسلىكى٣٣... 

قاتارلىق نۇرغۇنلىغان مۆجىزىلىرى بار. 

ئهڭ چوڭ مۆجىزە: قۇرئانى-كهرىم
رەسۇلۇلاله  ئۆزىنىڭ  ۋەسهللهم  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  پهيغهمبهر  ههزرىتى 
ئىكهنلىكىنى، ئالاله تهرىپىدىن ئۆزىگه ۋەهيى كهلگهنلىكىنى ئىنسانالرغا جاكاالپ، 
مۇشرىكلىرى  مهككه  بىلهنال  باشلىشى  قىلىشقا  دەۋەت  ئىسالمغا  كىشىنى  ههممه 
قىلمىغانلىقى٣٤،  نازىل  نهرسه  هېچقانداق  ئالالهنىڭ  تۇردى.  قارشى  قاتتىق  ئۇنىڭغا 
ئۇنى  ئىكهنلىكى،  سۆزى  ئىنساننىڭ  بىر  ئهمهس،  سۆزى  ئالالهنىڭ  قۇرئاننىڭ 
رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئىچىدىن چىقىرىپ، ئالالهتىن كهلدى 

ئىستانبۇل،  ئهردوگان،  نائىم  قىلغۇچى:  تهرجىمه  «ئهل-هاسائىسۇل-كۈبرا»،  سۈيۇتى:    .٣٣
٢٠٠٣-يىل، ١٨٦-بهت.

٣٤.  مۈلك سۈرىسى ٩-ئايهتكه قاراڭ.
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دەپ تۇرۇۋالغانلىقى٣٥، پهيغهمبهرنىڭ بهزى چاغالردا ساراڭ، شائىر، كاهىن، سېهىرگهر 
ۋە سېهىرلهنگهن ئادەم ئىكهنلىكىنى سۆزلهپ تۆهمهت چاپلىدى.٣٦ 

ئۇالرنىڭ  ئىكهنلىكى،  يالغانچى  ئىنكارچىالرنىڭ  ئالاله  بىلهن  بۇنىڭ 
جىبرائىل  قۇرئانى-كهرىمنىڭ  قويدى.٣٧  ئوتتۇرىغا  ئىكهنلىكىنى  باتىل  سۆزلىرىنىڭ 
تهرىپىدىن  ئالاله  پهرۋەردىگارى  ئالهملهرنىڭ  بىلهن  ۋاستىسى  ئهلهيهىسساالمنىڭ 

نازىل قىلىنغانلىقىنى بايان قىلدى.٣٨ 
ئىنكارچىالر قۇرئانى-كهرىم ۋە ئۇنىڭ مهنبهسى ههققىدە سۆزلىگهنلىرىنىڭ بىت-
چىت بولغانلىقىنى كۆرۈپ، باشقا بىر يول ئىزدەشكه باشلىدى. قۇرئاندا ئىلگىرىكى 
قهۋملهرگه ئائىت قىسسهلهر بارلىقىنى ئاڭالپال، ئۇنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم توقۇپ 
چىققان يالغان گهپ ۋە قهدىمقى قهۋملهرنىڭ ئهپسانىلىرىنى ئاڭالپ يېزىۋالغان دەپ 
دەپ  ئۆگهتكهن  چهتئهللىك  بىر  ئهلهيهىسساالمغا  پهيغهمبهر  قۇرئاننى  قارىلىدى.٣٩ 
تۇرىۋالدى. جانابى ئالاله تىلى ساپ ئهرەپچه بىلهن نازىل بولغان قۇرئانى-كهرىمنى 
دەرىجىدە  قانچىلىك  يازدۇرغانلىقىنىڭ  چهتئهللىكنىڭ  بىر  ئهمهس  ئهرەپچه  تىلى 
مهنتىقسىزلىقى (ئهقىلگه سىغماسلىقى)نى ئهسكه سېلىش بىلهن بۇ ئۆسهك گهپلهرنىمۇ 

يوققا چىقاردى.٤٠  
ئېيتقان  توغرىسىدا  قۇرئانى-كهرىم  ۋە  ئهلهيهىسساالم  پهيغهمبهر  ئىنكارچىالر 
گېپىنى  داۋاملىق  ئۇالر  شۇنداقتىمۇ  ئىدى.  ئهمهس  قايىل  ئۆزلىرىمۇ  سۆزلىرىگه  بۇ 

ئۆزگهرتىپ٤١ بىر بىرىگه زىت پىكىرلهرنى ئوتتۇرىغا ئاتتى. 
كهلگهنلىكىنى  تهرىپىدىن  ئالاله  ههقىقهتهن  قۇرئاننىڭ  ئىنكارچىالرغا  بۇ 
قۇرئانى- ئالاله  شۇڭا  ئىدى.  بار  ئېهتىياج  مۆجىزىلهرگه  بهزى  ئۈچۈن  ئىسپاتالش 

كهرىمنىڭ بىۋاسته ئۆزىنى بهزى جهههتلهردە مۆجىزە قىلدى. شۇنىڭ بىلهن قۇرئان 
ئۆز ماهىيىتى ۋە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ توغرا ئىكهنلىكىنىڭ دەلىلى بولدى. 

٣٥.  مۆئمىنۇن سۆرىسى ٣٨-ئايهت؛ مۈدەسسىر سۈرىسى ٢٤-٢٥-ئايهتلهرگه قاراڭ.
فۇرقان  ٤٧-ئايهت؛  سۈرىسى  ئىسرا  ٦-ئايهت؛  سۈرىسى  هىجر  ٢-ئايهت؛  سۈرىسى  يۇنۇس    .٣٦
سۈرىسى ٨-ئايهت؛ ساففات سۈرىسى ٣٦-ئايهت؛ ساد سۈرىسى ٤-ئايهت؛ دۇخان سۈرىسى ١٤-

ئايهت؛ تۇر سۈرىسى ٢٩-٣٠-ئايهتلهر؛ قهلهم سۈرىسى ٥١-ئايهتكه قاراڭ. 
٣٧. ههققه سۈرىسى ٤١-٤٢-ئايهتلهر؛ تهكۋىر سۈرىسى ٢٥-ئايهت؛ شۇئهرا سۈرىسى ٢١٠-٢١١-

ئايهتلهرگه قاراڭ.    
٣٨.  بهقهرە سۈرىسى ٩٧-ئايهت؛ شۇئهرا سۈرىسى ١٩٢-١٩٤-ئايهتلهر؛ تاها سۈرىسى ٤-ئايهت؛ 

سهجدە سۈرىسى ٢-ئايهت؛ ۋاقىئه سۈرىسى ٨٠-ئايهتكه قاراڭ.
٣٩. فۇرقان سۈرىسى ٤-٥-ئايهتلهرگه قاراڭ.

٤٠.  نههل سۈرىسى ١٠٣-ئايهت؛ شۇئهرا سۈرىسى ٢١٠-٢١١-ئايهتلهرگه قاراڭ. 
ئىسالم  «دىيانهت  «قۇرئان»،  يىلدىرىم:  سۇئات  ٥-ئايهت؛  سۈرىسى  ئهنبىيا   .٤١

ئېنسىكلوپېدىيىسى»، ٢٦-جىلد، ٣٩٣-بهت. 
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قۇرئانى-كهرىم ئالىي ماقامغا ئىگه بولغانلىقى ئۈچۈن باالغهت، هۆكۈم قويۇش 
جهههتته  نۇرغۇن  كهبى  خهۋەرلىرى  غهيب  بىلدۈرگهن  ۋە  خۇسۇسىيىتى  (تهشرى) 
جۈملىلهرنى  ئۇنىڭدىكىدەك  كهلتۈرۈشكه،  مهيدانغا  ئوخشىشىنى  ئونىڭ  ئىنسانالر 
سۆزلهشكه ئاجىزدۇر. بۇ جهههتتىمۇ قۇرئان ئۇلۇغ بىر مۆجىزە بولۇپ كۆرۈنمهكته.٤٢  

توقۇپ  تهرەپىدىن  پهيغهمبىرىمىز  قۇرئانى-كهرىمنىڭ  ئىنكارچىالر 
بىلهن  تۇرۇش  چىڭ  پىكىرلىرىدە  ئاساسسىز  تامامهن  ئىبارەت  چىقىرىلغانلىقىدىن 
ئېنىق  كۆڭلىدە  ئۇالر  ئهسلىدە  ئاشۇردى.  تېخىمۇ  ئازاپلىرىنى  ئۆزىنىڭ  پهقهت 
نازىل  ۋەسهللهمگه  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله  كىتاپ  مۆجىزە  بۇ  بىلىدۇكى، 
ۋە  يېتىم  ئۇ  چۈنكى  ئىدى.  ئهمهس  نهرسه  بىر  باشقا  ۋەهيىدىن  ئىالهىي  قىلىنغان 
ساۋاتسىز پهيغهمبهر ئىنسانالردىن دەرس ئالمىدى. ئۆزى ئۇالرغا زۇلۇم ۋە جاهالهت 
ئالىمىنىڭ  غهيب  ئىنسانالرغا  ئهۋەتىلگهن  ئۈچۈن  قۇتۇلدۈرۈش  قاراڭغۇلۇقىدىن 

تهرجىمانى ۋە ههقىقهت مهكتىۋىنىڭ مۇئهللىمى بولۇپ كهلدى.  
شۈبهىسىز ئۇنىڭ قىرىق يېشى ئىنسانىيهتنىڭ بۇرۇلۇش نوقتىلىرىدىن بىرى 

بولدى. 
جاهالهت قاپلىغان بىر جهمىيهتته قىرىق يىل ياشىدى. ئۇنىڭ كېيىنچه 
ئوتتۇرىغا قويماقچى بولغان مۇكهممهللىكلىرىنىڭ كۆپ قىسمى خهلقىگه نىسبهتهن 
مهجهۇل ئۇقۇمالر ئىدى. هېچكىم ئۇنىڭ بىر دۆلهت ئهربابى، بىر تهبلىغچى، بىر ۋائىز 
بولىدىغانلىقىنى بىلمهيتتى. ئۇنىڭ كهلگۈسىدە ئۇلۇغ بىر قۇماندان بولىدىغانلىقىدىن 
سۆز ئېچىش ئۇياقتا تۇرسۇن، هېچ بولمىسا ئادەتتىكى بىر ئهسكهر بولىشىمۇ 

هېچكىمنىڭ خىيالىغا كهلمىگهن ئىدى.
ئۆتمۈشتىكى مىللهتلهرنىڭ ۋە پهيغهمبهرلهرنىڭ تارىخى، قىيامهت كۈنى، 
جهننهت ۋە جهههننهم توغرىسىدا گهپ-سۆز قىلغىنىنى هېچكىم ئاڭلىمىغان ئىدى. 
پهقهت يالغۇز ۋە ئهخالقلىق هالدا ياشايتتى. لېكىن ئىالهىي بىر تهلىماتنى ئېلىپ، 

هىرا غارىدىن چىقىپ ئۆيىگه قايتقان چېغىدا پۈتۈنلهي ئۆزگهرگهن ئىدى. 
تهبلىغنى باشلىغان چېغىدا پۈتۈن ئهرەبىستان قورقتى ۋە ههيران بولدى. 
پهۋقۇلئاددە باالغىتى (تهبلىغى) ۋە خىتابى ئۇالرغا تهسىر قىلدى. شېئىر، ئهدەبىيات، 
باالغهت (نوتۇق) ۋە پاساههت مۇسابىقىلىرى تۇيۇقسىز توختاپ قالدى. ئۇنىڭدىن 
كېيىن هېچقانداق شائىر مۇسابىقىدە مۇكاپاتقا ئېرىشكهن شېئرىنى كهبىنىڭ تېمىغا 
ئېسىپ قۇيالمايدىغان بولدى. شۇنداق قىلىپ، ئهسىرلهردىن بىرى داۋام قىلىپ 

كهلگهن بىر ئهنئهنه تارىخقا ئايلىنىپ كهتتى. 

١٩٩٦-يىل،  بېيرۇت،  راۋائى-ئىل-قۇرئان»،  «مىن  ئهل-بۇتى:  رامازان  سهئىد  مۇههممهد   .٤٢
١٢٥-بهت.
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مهدەنىيهتتىن خهۋەرسىز قاالق بىر جهمىيهتته چوڭ بولغان ساۋاتسىز بىر ئادەم 
ئوتتۇرىغا قويغان ئىلىم ۋە هېكمهت ئۇ دەۋردىكى ئىنسانالرنى هاڭ-تاڭ قىلغاندەك، 
قىيامهتكه قهدەر هالقىپ ئۆتكىلى بولمايدىغان بىر مۆجىزە بولۇپ قالدى. كۆز 
ئالدىمىزدا كۆرۈنۈپ تۇرغان يهنه بىر ئهمهلىيهت شۇكى، قۇرئانى-كهرىم ئۆتمۈشتىكى 
كهلگۈسىدە مهيدانغا كېلىدىغان ۋەقهلهرگه قهدەر  تارىخىي هادىسىلهردىن باشالپ، 
نۇرغۇنلىغان ئىلمىي ۋە پهننىي مهسىلىنى بايان قىلغان بولۇپ، ١٤٠٠ يىلدىن 
بۇيان مهيدانغا كهلگهن ئىلمىي بايقاشالرنىڭ ههممىسى بۇ بايانالرنىڭ توغرىلىقىنى 
ئىسپاتلىدى. قۇرئاندىكى بىشارەتلهرگه زىت هىچقانداق بىر ئىش كۆرۈلمىدى. 
هالبۇكى، زامانىمىزدا دۇنيانىڭ ئهڭ مهشهۇر قامۇسلىرى هىساپالنغان ئىلمىي كىتابالر 
ههر يىلى يېڭىدىن بىر قوشۇمچه جىلد نهشىر قىلىنىش ئارقىلىق كهمچىلىكىنى 

تولۇقالپ كهلمهكته. 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بارلىق ئىنسانالرغا ئۆزىنىڭ يهر يۈزىدە ئالالهنىڭ 

خهلىپىسى (ۋەكىلى) ئىكهنلىكىنى ئهمىلىي ههرىكىتى ئارقىلىق ئوتتۇرىغا قويدى. 
ئهڭ داڭلىق ئالىمالر ئۆمۈر بويى جاپالىق ئىزدىنىپ، ماددىي ۋە مهنىۋى دۇنيا 
ههققىدە مول تهجرىبه توپلىغاندىن كېيىن ئاندىن ئوتتۇرىغا قويااليدىغان ئىجتىمائىي، 
مهدەنىي ۋە ئىقتىسادىي تهشكىالت، هۆكۈمهت ۋە خهلقئارا مۇناسىۋەتلهرگه ئائىت 
ئهڭ مۇكهممهل قائىدە-پىرىنسىپالرنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئوتتۇرىغا قويدى. 
ئهمهلىيهتته ئىنسانالر نهزىرىيه ۋە ئهمىلىي بىلىم جهههتته قانچىلىك تهرەققىي 
قىلغانسىرى «ههقىقهتى مۇههممهدىييه» (مۇههممهدنىڭ ههقىقىتى)نىمۇ شۇنچىلىك 

چۈشىنهلهيدىغان بولماقتا.

١. قۇرئانى-كهرىمنىڭ دۇئىلغا چاقىرىشى
ئىنكارچىالرنى  ئىكهنلىكىنى  كىتاپ  مۆجىزە  بىر  قۇرئاننىڭ  ئالاله  جانابى 

مۇسابىقىگه مهيدانغا چاقىرىش (تههاددى) ئۇسۇلى بىلهنمۇ ئىسپاتلىغان. 
ههيران  تويۇقسىز  ئۇالرنى  چاقىرىشى  دۇئىلغا  ئىنكارچىالرنى  قۇرئاننىڭ 
قالدۇرماسلىق، ئۇالرغا پۈتۈن كۈچى بىلهن تهييارلىق قىلىۋېلىشقا مۆهلهت، پۇرسهت 
قۇرئانغا  ئۇالرنىڭ  بىلهن  بۇنىڭ  بېرىلغان.  ئېلىپ  باسقۇچتا  تۆت  ئۈچۈن  بېرىش 
ئوخشاش بىر سۆزنى ئوتتۇرىغا قويۇشقا كۈچىنىڭ قىلچىلىك يهتمهيدىغانلىقى ئېنىق 

هالدا ئىسپاتالنغان. 
كىتاپ  بىر  ئوخشايدىغان  پۈتۈنلهي  قۇرئانغا  مۈشرىكالردىن  باسقۇچتا   .١

كهلتۈرۈش تهلهپ قىلىنغان: 
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«ئېيتقىنكى، ‹ئهگهر (ئۇ ئىككى كىتاب سېهىردۇر دېگهن سۆزۈڭالردا) راستچىل 
بولىدىغان بولساڭالر، ئۇ ئىككى كىتابقا قارىغاندا، ئالاله تهرىپىدىن نازىل بولغان 
(قهسهس  ئهگىشهي›»  ئۇنىڭغا  مهن  بېقىڭالر،  كهلتۈرۈپ  كىتاب  بىر  توغرا  تېخىمۇ 

سۈرىسى ٤٩-ئايهت)

«ئېيتقىنكى، ئهگهر ئىنسانالر، جىنالر بۇ قۇرئاننىڭ ئوخشىشىنى مهيدانغا   
كهلتۈرۈش ئۈچۈن يىغىلىپ بىر - بىرىگه ياردەملهشكهن تهقدىردىمۇ، ئۇنىڭ 

ئوخششىىنى مهيدانغا كهلتۈرەلمهيدۇ.» (ئىسرا سۈرىسى ٨٨-ئايهت)
راستچىل بولساڭالر ، ئالالهدىن غهيرى  (بۇ سۆزۈڭالردا)  «ئېيتقىنكى،   
(پاساههت ۋە باالغهت  چاقىرىپ،  چاقىرااليدىغانلىكى كىشىلىرىڭالرنى (ياردەمگه) 
جهههتتىن) قۇرئاندىكىگه ئوخشايدىغان ئون سۈرىنى ئىجاد قىلىپ بېقىڭالر.» (تۇر 

سۈرىسى ٣٤-ئايهت)

٢. مۇشرىكالر قۇرئاننىڭ ئوخشىشىنى مهيدانغا كهلتۈرۈشكه ئاجىزلىق قىلغاندا، 
ئىككىنچى باسقۇچتا ساهه بىر ئاز تارالدى. ئىنكارچىالرنىڭ ئىشلىرى ئاسانالشتۇرۇلۇپ، 
قۇرئان سۈرىلىرىگه ئوخشاش ئون سۈرە ئوتتۇرىغا قويۇشى تهلهپ قىلىندى. مهككىدە 

نازىل بولغان هۇد سۈرىسىدە مۇنداق دېيىلگهن:   
(بۇ سۈزۈڭالردا) راستچىل بولساڭالر، ئالالهدىن غهيرى  «ئېيتقىنكى، 
چاقىرااليدىغانلىكى كىشىلىرىڭالرنى (ياردەمگه) چاقىرىپ، (پاساههت ۋە باالغهت 
جهههتتىن) قۇرئاندىكىگه ئوخشايدىغان ئون سۈرىنى ئىجاد قىلىپ بېقىڭالر.» (هۇد 

سۈرىسى ١٣-ئايهت)

لېكىن ئىنكارچىالر بۇ دەۋەتكىمۇ ههرقانداق جاۋاپ قايتۇرالمىدى. 
٣. باسقۇچتا قۇرئاننىڭ ههر قانداق بىر ئىنسان تهرىپىدىن توقۇپ چىقىرىلغان 
سۆز ئهمهسلىكى، ئالهملهرنىڭ رەببى ئالاله تهرىپىدىن كهلگهنلىكىدە شۈبهه يوقلۇقى 
مۇئهييهنلهشتۈرۈلدى ۋە ئىنكارچىالرنىڭ پهقهتال قۇرئان ئايىتىگه ئوخشايدىغان ئون 

ئايهت مهيدانغا كهلتۈرۈپ بېقىشى تهلهپ قىلىندى:
«ئۇالر قۇرئاننى مۇههممهد ئۆزى توقۇپ چىققان دېيىشهمدۇ؟ ئېيتقىنكى، ئهگهر 
(بۇ سۆزۈڭالردا) راستچىل بولساڭالر، ئالالدىن باشقا (ياردەمگه) چاقىرااليدىغانلىكى 
كىشىلىرىڭالرنى چاقىرىپ، قۇرئانغا ئوخشاش بىر سۈرىنى كهلتۈرۈپ بېقىڭالر». 

(يۇنۇس سۈرىسى ٣٨-ئايهت)

٤. ئىنكارچىالر بۇنىڭغا جاۋاپ بېرەلمىگهندە، تۆتىنچى باسقۇچتا قۇرئان ئۇالرنى 
ئوتتۇرىغا  سۆز  بىر  ئوخشايدىغان  ئازىراق  ئوخشىمىسىمۇ  پۈتۈنلهي  قۇرئاندىكىگه 

قويۇشقا دەۋەت قىلدى: 
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«ئهگهر (مۇههممهد ئۇنى توقۇدى دېگهن سۆزۈڭالردا) راستچىل بولساڭالر، 
(تۈزۈلۈشته، گۈزەللىكته، باياندا) قۇرئانغا ئوخشايدىغان بىر سۆزنى كهلتۈرۈپ 

بېقىڭالر.» (بهقهرە سۈرىسى ٢٣-ئايهت)
مۇشرىكالرغا دەسلهپته قۇرئاننىڭ بىر ئوخشىشىنى مهيدانغا كهلتۈرۈش تهكلىپ 
ئايهتته  بۇ  بولغان  نازىل  ئاخىرىدا  ئهڭ  جهههتته  چاقىرىش  دۇئىلغا  قىلىندى. 
قۇرئاندىكىگه ئوخشايدىغان خالىغان بىر سۆزنى ئوتتۇرىغا قويۇشى تهلهپ قىلىنغان. 

(دراز: «نهبه»، ٨٤-بهت)

ئىنكارچىالر  ئايهتته٤٣  داۋامىدىكى  چاقىرىشنىڭ  دۇئىلغا  قېتىمقى  ئاخىرقى 
هېچقاچان  سۆزنى  بىر  ئوخشايدىغان  قۇرئاندىكىگه  ئۇالرنىڭ  ئاگاهالندۇرۇلۇپ، 
ئوتتۇرىغا قويالمايدىغانلىقى، شۇڭا ئىسياندىن ۋاز كېچىپ ئىالهىي ئازاپتىن قۇتۇلۇشقا 
بۇ  قىلىنغان.   خهۋەر  بولىدىغانلىقى  پايدىلىق  ئهڭ  ئۈچۈن  ئۆزلىرى  تىرىشىشنىڭ 
ئايهتتىكى «َوَلْن َتْفَعُلوا...ئهسال قىاللمايسىلهر» ئىبارىسى شۇنداق بىر خاتىرجهملىك 
پهقهت  هۆكۈمنى  كهسكىن  بىر  بۇنداق  ئىپادىلىمهكته،  تۇيغۇسىنى  قهتئىلىك  ۋە 
ئىلمى ۋە قۇدرىتى چهكسىز، ئهيىپ-نوقسانالردىن پاك بولغان بىر زات، يهنى ئالالهال 
چىقىرااليدۇ. ههقىقهتهن ئالالهتىن باشقا هېچكىم ئىنسانغا نىسبهتهن غهيب بولغان 
قهتئى  ۋە  هۆكۈم  كهسكىن  بۇنداق  ههققىدە  كهلگۈسى  بولمايدىغان)  (بىلگىلى 

ئىپادىلهرنى قوللىنالمايدۇ. 
سۆزلهر  بۇ  ئاڭلىدى.  سۆزلهرنى  قىلغان  ئېالن  ئاجىزلىقىنى  ئىنكارچىالر 
هېچنېمه  بىراق  ئاشتى.  تېخىمۇ  ئۆچمهنلىكى  كهتتى،  ئۆتۈپ  ئىچىگه  ئىچ  ئۇالرنىڭ 
قىاللمىدى. ئىالهىي بايان تهرەپ-تهرەپكه تارقالدى ۋە قۇرئاندىكىگه ئوخشاش بىرەر 
ئۇالرنىڭ  ئايهت  بۇ  بولدى.  ئايان  ئېنىق  تېخىمۇ  بولمايدىغانلىقى  سۆزلىگىلى  سۆز 
ئاجىزلىقلىرىنى تىلدىن تىلغا، ئۇپۇقتىن ئۇپۇققا توشىدى، ئاجىزلىقى ئاشكارا بولدى 

ۋە ئۇالرنىڭ تىلى مۆهۈرلهندى. (رافىئى: «ئىجاز»، ١٤٢-بهت)
جاۋاپ  سۇئالغا  قۇرئاندىكى  كىشىلهر  ئېلىنغان  تىلغا  ئايهتلهردە  بۇ  ئهگهر 
بېرەلىگهن بولسا ئىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهرلىك دەۋاسىنى بىكار 
ئىشنىڭ  كهلگهنلىكى  قولىدىن  سهۋەبىدىن  ئىرادىسى  ئاشقۇن  جهههتتىكى  قىلىش 
ههممىسىنى قىلىپ باققان، قانداق قىلسا قىلىپ بۇنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا ئورۇنغان 

بوالتتى. (سابۇنىي: «ماتۇرىدىييه ئاقائىدى»، ٤٧-بهت، ١١٣)

٤٣.  دىققهت قىلىنسا كۆرگىلى بولىدۇكى، جانابى ئالاله ههر قېتىم ئۇالرغا ئهگهر خالىسا بارلىق 
قۇرئانى-كهرىمنىڭ  ئارقىلىق  بىلدۈرۈش  بولىدىغانلىقىنى  ئالسىمۇ  ياردەم  مهخلۇقاتالردىن 

ئىنسان سۆزى ئهمهسلىكىنى كهسكىن هالدا ئوتتۇرىغا قويغان. 
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بهس-بهسته  بىلهن  بىرى  بىر  كۆرگهزمىلىرىدە  ئهسهرلىرى  ئهدەبىيات  لېكىن 
قۇرئاندىكىگه  بىرلىشىپ،  شائىر-يازغۇچىالر  قۇدرەتلىك  بۇ  مۇسابىقىلهشكهن 
ههق،  قۇرئاننىڭ  قىاللمىدى.  جۈرئهت  يېزىشقا  سۆزلهشكه،  سۆز  بىرەر  ئوخشايدىغان 
هاكاۋۇرلۇقى  نهپسانىي  ئهمما  بولسىمۇ،  قىلغان  قوبۇل  كۆڭلىدە  ئىكهنلىكىنى  راست 

تۈپهيلىدىن رەت قىلىشتى.   
ئۈچۈن،  بېرەلمىگهنلىكى  جاۋاپ  چاقىرىشىغا  دۇئىلغا  قۇرئاننىڭ  مۇشرىكالر 
ئۇنىڭ ئورنىغا يالغانغا چىقىرىش، كۈشكۈرتۈش، هاقارەت قىلىش ۋە تۆهمهت چاپالش 

قاتارلىق هۆجۇمچى پۇزىتسىيه تۇتتى: 
«‹بۇ پهقهت ئۆگىنىلگهن سېهىردۇر، بۇ پهقهت ئىنسان سۆزىدۇر› دېدى.»٤٤،

«(ئۇالر) بىرەر مۆجىزىنى كۆرسىال (ئىماندىن) يۈز ئۆرۈپ، بۇ ‹داۋامالشقۇچى 
سېهىردۇر› دېيىشىدۇ.»٤٥،

«بۇ (قۇرئان) پهقهت ئۇ (مۇههممهد) ئۆزى توقۇغان يالغاندۇر...»٤٦،
دېگهندەك  ئهپسانىلهردۇر...»٤٧  قالغان  بۇرۇنقىالردىن  پهقهت  «...بۇ 
ئۇالرنىڭ  شۇنداقال  ئىپادىلهيدىغان،  ئاجىزلىقلىرىنى  كېلىدىغان،  خىالپ  ههقىقهتكه 
كۆرسىتىدىغان  كهتكهنلىكىنى  تولۇپ  زىددىيهتكه  كاللىسى  ۋە  بىمهنىلىكلىرىنى 

ئاساسىز تۆهمهت چاپالش ئىشى بىلهن مهشغۇل بولۇشتى. ئهڭ ئاخىرىدا: 
غهلىبه  سىلهر  ئېلىشتۇرىۋېتىڭالر،  ئۇنى  سالماڭالر،  قۇالق  قۇرئانغا  «...بۇ 
ئهسلىدە  قىلسۇن،  قىلسا  ئىنكار  قانچىلىك  دېيىشىپ،  مۇمكىن.»٤٨  قىلىشىڭالر 

ئىالهىي قۇدرەت ئالدىدا تامامهن مهغلۇپ بولغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئىدى. 
قۇرئاننىڭ دۇئىلغا چاقىرىشى زامانىمىزغا قهدەر بارلىق ئىنكارچىالرنىڭ غهمگه 
سۈرىلىرىگه  ئۇنىڭ  ئىنكارچىالر  نهتىجىلهندى،  بىلهن  قېلىشى  ئاجىز  ۋە  چۆكۈشى 
دەۋەتكه  بۇ  بۇيان  يىلدىن   ١٤٠٠ كهلتۈرەلمىدى.  مهيدانغا  سۈرە  بىرەر  ئوخشايدىغان 
جهههتتىكى  تىل  قۇرئاننىڭ  كهلمهيدۇ.  قهدەرمۇ  قىيامهتكه  كهلمىگهندەك،  جاۋاپ 

مۆجىزىسى ئهبهدىي مۇشۇنداق داۋاملىشىدۇ. 
كىتاپ  مۆجىزىۋى  بىر  كهلگهن  يۇقاتماي  تهسىرىنى  كۈنىمىزگىچه  قۇرئاننىڭ 
كۆپىيىشى  بايقاشالرنىڭ  ئىلمىي  يوقتۇر.  شهك-شۈبهه  هېچقانداق  ئىكهنلىكىدە 

٤٤. مۈدەسسىر سۈرىسى ٢٤-ئايهت.
٤٥.  قهمهر سۈرىسى ٢-ئايهت.

٤٦. فۇرقان سۈرىسى ٤-ئايهت. 
٤٧. ئهنئام سۈرىسى ٢٥-ئايهت؛ ئهنفال سۈرىسى ٣١-ئايهت قاتارلىقالر.

٤٨. فۇسسىلهت سۈرىسى ٢٦-ئايهت. 
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بولۇشقا  نازىل  تۇنجى  چىقماقتا.  ئوتتۇرىغا  كۆپ  تېخىمۇ  مۆجىزىلىرى  ئۇنىڭ  بىلهن 
باشلىغان چاغدىن كۈنىمىزگه قهدەر قۇرئاننىڭ بىر سۈرىسىنىمۇ تهقلىد قىلىپ يېزىپ 
باققان كىشى يوق. بۇنى تهجرىبه قىلىپ باققانالر بارلىق ئىنسانالرنىڭ ئالدىدا رەزىل 
كىشىلهرنى  نهرسىلىرىمۇ  قالغان.يازغان  چۈشۈپ  هالغا  كۈلكىلىك  ئىنتايىن  بولۇپ، 
كۈلدۈرىدىغان كومىدىيىدىن ئىبارەت بىر نهرسه بولۇپ، ئۆزلىرىنىڭ هاماقهتلىكىنى 
كۆرسهتكهن. نهتىجىدە قىيامهتكه قهدەر ئۇنتۇلغۇسىز بىر نۇمۇس ئىشنى يۈدۈۋالغان 

خاالس.٤٩

قۇرئاننىڭ دۇئىلغا چاقىرىشىدىكى يهنه بىر جهههت مۇنداق: 
بهزى سۈرىلهرنىڭ بېشىدا «ئهلىف، الم، مىم؛ ئهلىف، الم، را؛ ها، مىم؛ يا-سىن» 
قاتارلىق «هۇرۇفى مۇقاتتا» (كهسمه ههرپلهر) دەپ ئاتالغان بهزى ههرپلهر بار بولۇپ، 
بۇالرنىڭ بىر قىسمى شۇ سۈرىدىكى ئايهتلهرنى تهشكىل قىلىدۇ. مۇتهشابىه ٥٠دەپمۇ 
ئاتالغان بۇ ئايهتلهرنىڭ مهنىسىنى پهقهت ئالالهال بىلىدۇ. بۇ ساههدە نوپۇزلۇق بهزى 

ئالىمالر «هۇرۇفى مۇقاتتا»نى مۇنداق چۈشهندۈرگهن:
١. ئالالهۇتائاال بۇ ئايهتلهر بىلهن ئىنسانالر ۋە جىنالر ئالىمىگه مۇنداق خىتاب 

قىلماقتا:
قېنى، كۈچۈڭالر يهتسه،  «قۇرئان كهلىمىلىرى بۇ ههرپلهردىن تۆزۈلگهن. 

سىلهرمۇ بۇ ههرپلهر بىلهن قۇرئاننىڭ بىر ئوخشىشىنى يېزىپ بېقىڭالر!..» 
٢. بۇ ههرپلهر ئۆزىدىن كېيىن كېلىدىغان تېمىالرغا دىققهتنى يىغىش 
ئۈچۈن يېزىلغان بىر ئهدەبىي سهنئهتتۇر. چۈنكى بهزىدە سۆزلهرنى يۈشۈرۈن مهنا 
بىلهن باشالش ۋە مهسىلىنى سىرلىق هالدا ئىشارەت قىلغاندىن كېيىن ئىزاهالش 

ئىنسانالرنىڭ قىزىقىشىنى قوزغاپ، دىققىتىنى بهكرەك جهلپ قىلىدۇ.
٣. بۇالر ئۆگىنىشنىڭ ههرپلهردىن باشلىنىدىغانلىقىنى ئىپادىلهيدۇ. چۈنكى 
ئهينى چاغدا ئهرەپلهر ههرپلهرنىڭ يالغۇز ئوقۇلۇشىنى بىلمهيتتى. ئۇالرغا بۇنداق 

ئوقۇشنى تونجى قېتىم قۇرئانى-كهرىم ئۆگهتكهن.
قىسقىسى، هۇرۇفى مۇقاتتانىڭ سىرى ئالالهقىال ئايان بولۇپ، بۇنى ئىنسانالر 

تۇلۇق ئىدراك قىلىشتىن ئاجىزدۇر. 

٤٩. ئىسمائىل قاراچام: «چهكسىز مۆجىزە قۇرئان»، ئىستانبۇل، ١٩٨٧-يىل، ١٥٩-١٧٥-بهتلهر. 
مهنىنى  خىلمۇ-خىل  ئهمهس،  ئېنىق  مهنىسى  قۇرئانى-كهرىمدە  مۇتهشابىه:   .٥٠
ئىپادىلىيهلهيدىغان، تهپسىر قىلىش (ئىزاهالش) قىيىن بولغان ئايهت ياكى كهلىمىلهر مۇتهشابىه 
دەپ ئاتىلىدۇ. قايسى مهنىنى ئىپادىلهيدىغانلىقىنى تاشقى دەلىلسىز تولۇق بىلگىلى بولمايدۇ. 
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٢. قۇرئانى-كهرىمنىڭ ئىنسان سۆزى ئهمهسلىكى
قهتئى  سۆزى  ۋەسهللهمنىڭ  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  پهيغهمبهر  قۇرئانى-كهرىمگه 
بۇنى  هاياتىدا  ۋەسهللهمنىڭ  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله  قالمىغان.  ئارلىشىپ 
تىلغا  قىسمىنى  بىر  بۇالرنىڭ  مهۋجۇد.  هادىسىلهر  مۇهىم  نۇرغۇن  ئىسپاتاليدىغان 

ئااليلى: 

قۇرئانى-كهرىم ۋەهيى مههسۇلىدۇر
ۋەهيى: ئالالهۈتائاالنىڭ هىدايهت يولىنى كۆرسهتكهن ئهمىر-پهرمانلىرىنى 
پهيغهمبهرلهر ۋاستىسى ئارقىلىق ئىنسانالرغا سىرلىق بىر ئۇسۇلدا بىلدۈرۈشىدۇر. 
ئىنسانالر ئىالهىي ۋە ئاخىرەتكه مۇناسىۋەتلىك ههقىقهتلهرنى چهكلىك ئهقلى 
بىلهن ئىدراك قىلىشقا ئاجىز بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ ههقىقهتلهر ئالاله تهرىپىدىن 
پهيغهمبهرلهرگه ۋەهيى ئارقىلىق بىلدۈرۈلگهن. بۇ سهۋەبتىن قۇرئانى-كهرىم ئىالهىي 
ۋە ئاخىرەتكه مۇناسىۋەتلىك ههقىقهتلهرنى كهڭ دائىرىدە ئۆز ئىچىگه ئالغان بىر 

مۆجىزە مهجمۇئهسىدۇر. 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۆزىگه ۋەهيى كهلگهندە نورمال هالهتتىن چىقىپ، 
ۋۇجۇدىدا بهزى ئۆزگىرىشلهر يۈز بېرەتتى. بهدىنى ئېغىرلىشاتتى. تۆگه ئۈستىدە 

ئولتۇرغان بولسا، تۆگه چۆكهتتى. 
زەيىد بىن سابىت رازىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ:

«بىر كۈنى رەسۇلۇلالهنىڭ يېنىدا ئىدىم. قىستاڭچىلىق سهۋەبىدىن (تىزلىنىپ 
ئولتۇرغاندا) تىزى مېنىڭ تىزىمنىڭ ئۈستىدە ئىدى. تويۇقسىز ئۇنىڭغا ۋەهيى كهلدى-

دە، تىزىمنىڭ ئاستىدىكى سۆڭهكلىرىم چېقىلىپ كهتكهندەك قاتتىق ئاغرىپ كهتتى. 
ئالالهقا قهسهم قىلىمهنكى، ئهگهر يېنىمدىكى كىشى رەسۇلۇلاله ئهمهس باشقا ئادەم 
بولغان بولسا، توۋالپ ۋاقىراپ تىزىمنى ئۇنىڭدىن يىراققا تارتقان بوالتتىم.»  (بۇخارى، 

تىرمىزى رىۋايىتى)

بهزىدە رەسۇلۇلاله ۋەهيى ئېلىۋاتقاندا ئهقلى-هۇشىنى يوقاتمىغان هالدا ۋەهيىگه 
غهرق بوالتتى. يۈرىكىدىن ئاۋاز چىقاتتى، ئهتراپىدا ههرە غوڭۇلدىغاندەك ۋىژىلدىغان 
ئاۋازالر ئاڭلىناتتى. هاۋا سوغۇق كۈنلهردىمۇ پىشانىسىدىن چىپ-چىپ تهر ئاقاتتى. 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىكى بۇ خىل هالهتنى بهزى شهرقشۇناسالر ۋە مۇسۇلمان 
ئهمهس كىشىلهر «تۇتقاقلىق كېسىلى ئاالمىتى» دەپ قارىغان. ئهمىلىيهتته، ۋەهيى 

ئهسناسىدا يۈز بهرگهن بۇ هالهت تۇتقاقلىق كېسىلىگه قىلچه ئوخشىمايتتى. يهنى:
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١. تۇتقاقلىق كېسىلى بار كىشى كېسىلى قوزغالغاندا قاتتىق ماغدۇرسىزلىنىپ 
ۋە ئاغرىق هىس قىلىپ، ئازاب ئىچىدە تولغىنىدۇ. روهى جهههتته ئىنتايىن قاتتىق 
بىئارام بولىدۇ. هالبۇكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇنداق ئاغرىق ۋە ئازاب هىس 
قىلمايال قالماستىن، ئهكسىچه ۋەهيى كهلگهندە ئىنتايىن خۇشال بوالتتى، ههر 

قېتىملىق ۋەهيىنى هاياجان ۋە ئىشتىياق بىلهن كۈتهتتى. 
٢. ۋەهيى كهلگهندە يۈز بهرگهن بۇ خىل هالهتلهر ههر ۋەهيىدە ههمىشه 
مۇشۇنداق ئهمهس ئىدى. بهزىدە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم نورمال هالهتته تۇرۇپ 

ۋەهيىنى قوبۇل قىالتتى. 
٣. مېدىتسىنا ساههسىدە مهلۇم بولغىنىدەك، تۇتقاقلىق كېسىلى قوزغالغان 
بىمار ئهقلى-هۇشىنى پۈتۈنلهي يوقىتىپ، ئهتراپىدا يۈز بهرگهن ئىشالرنى ئهسكه 
ئااللمايدىغان هالهتكه كېلىدۇ. ئهمما پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئالغان ۋەهيى بىلهن 
ئىنسانىيهتكه قانۇن، ئهخالق، ئىبادەت، قىسسه ۋە نهسىههت بوالاليدىغان ئهڭ 
مۇكهممهل مهزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان قۇرئان ئايهتلىرىنى تهبلىغ قىلغان ئىدى. 
ئۇنداقتا، قېنى ئوبدان ئويالپ باقايلى :ههتتا ئىنسانالر ۋە جىنالر ئهڭ كىچىك 
بىر سۈرىسىنىمۇ ئىجاد قىاللمايدىغان كاالمنىڭ تۇتقاقلىق كېسىلى قوزغىلىپ قالغان 

بىر كىشىنىڭ ئهسىرى بولىشى مۇمكىنمۇ؟!
٤. تۇتقاقلىق كېسىلى قوزغالغان بىمار قاتتىق تىترەيتتى. ئهمما ۋەهيى كهلگهندە 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدا ئۇنداق ئاالمهت يوق ئىدى.
٥. تۇتقاقلىق كېسىلى قوزغالغان بىمار قااليمىقان جۆيلۈيدۇ. ئهمما پهيغهمبهر 
ئهلهيهىسساالمدا بۇ خىل ئههۋال كۆرۈلمىگهن ۋە ئۇ ئېلىپ كهلگهن قۇرئان بارلىق 

ئىنسانالرنى ههيرانۇ-ههس قىلغان. 
مىڭدىن  ئالته  بهدىنىنىڭ  ئىنسان  بىر  هېچقانداق  بىرلىكته  بىلهن  بۇنىڭ   .٦
زامان  ئۇزۇن  دەرىجىدە  قىلىدىغان  مۇمكىن  بولۇشىنى  نازىل  ئايهتنىڭ  ئارتۇق 
تۇتقاقلىق كېسىلىگه بهرداشلىق بېرەلمهيدىغانلىقى تىببىي جهههتته ئېنىق ئوتتۇرىغا 

قويۇلغان بىر ئهمىلىيهتتۇر. 
١٨٤٨-يىلى فرانسىيهدە بىر پاپا خۇددى سوت مههكىمىسىگه ئهرىز  دەرۋەقه، 
قىلغاندەكال، فرانسىيه پهنلهر ئاكادېمىيىسىگه مۇراجهتنامه سۇنۇپ: «مۇههممهد 
سهللهمغا ۋەهيى كهلگهن بولماستىن، ئهكسىچه ئۇنىڭ  ۋە  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ 
تۇتقاقلىق كېسىلى قوزغىلىپ قېلىپ جۆيلىگهنلىكىنى» كۆرسىتىدىغان بىر دوكالت 
چىقىرىپ بېرىشىنى تهلهپ قىلدى. لېكىن فرانسىيه پهنلهر ئاكادېمىيىسىدىكى ئالىمالر 
ئۇزۇن مۇددەت تهتقىق قىلىش ئارقىلىق، بۇ مهسىلىگه ئهستايىدىل مۇئامىله قىلىپ، 
پهيغهمبهرگه كهلگهن ۋەهيىنىڭ بىر تۇتقاقلىق كېسىلى ئاالمىتى ئهمهسلىكىنى، 
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ئايهتنىڭ نازىل بولىشىغا سهۋەب بواللىغۇدەك تۇتقاقلىق كېسىلىگه   ٦٦٦٦ جهمئى  
هېچقانداق بهدەننىڭ بهرداشلىق بېرەلمهيدىغانلىقىنى دەلىللهپ، ئىلمىي ۋە مۆتىدىل 

بىر دوكالت هازىرالش ئارقىلىق مهزكۇر پاپانىڭ داۋاسىنى رەت قىلدى.٥١ 
ههممهيلهنگه مهلۇمكى، دۇنيا هاياتىدا نهچچه يۈزمىڭ تۇتقاقلىق كېسىلى بار 
كىشى دۇنياغا كېلىپ ياشاپ، ئالهمدىن ئۆتكهن بولسىمۇ، ئۇالرنىڭ ئىچىدە پهيغهمبهر 
ئهلهيهىسساالم كهبى قىيامهتكه قهدەر كائىناتتا هۆكۈم سۈرىدىغان بۇنداق مۇكهممهل 

بىر دىننى بهرپا قىاللىغان بىرەر كىشى مهۋجۇد ئهمهس!
سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله  ههممىسى  يالغانالرنىڭ  چاپالنغان  قهستهن  يۇقارقىدەك 
ۋە  نهتىجىسىدۇر  قىاللمىغانلىقنىڭ  ئىدراك  ههقىقىتىنى  ۋەسهللهمنىڭ  ئهلهيهى 

هېچقانداق مهنتىقى بىر تهرىپى يوقتۇر.    
ۋەهيى ئىنساننىڭ سۆز-ههرىكىتىدىن تامامهن هالقىغان، سۈنئىسى ئهسال 

مۇمكىن بولمايدىغان بىر ئىالهىي ۋەقهدۇر. 

دەسلهپ ۋەهيى كهلگهندە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم نازىل بولغان ئايهتلهرنى 
ئونۇتماسلىق ئۈچۈن تىز-تىز تهكراراليتتى. ئهگهر قۇرئان ئۇنىڭ ئهسىرى بولغان 
بولسا، بۇنداق ههرىكهتكه نه هاجهت؟ !ئالالهۇتائاال تۆۋەندىكى ئايهتلهردە ئۇنى 

بۇنداق قىلىشتىن توسۇپ، ۋەهيىنى قوغداشقا كاپالهت بهرگهن:
«ساڭا جىبرىئىل ئارقىلىق ۋەهيى نازىل بولۇۋاتقاندا، ئۇنى ئېسىڭغا ئېلىۋېلىش 
ئۈچۈن ئالدىراپ تىلىڭنى مىدىرالتما، ئۇنى توپالش ۋە ئۇقۇپ بېرىش بىزنىڭ 
مهسئۇلىيىتىمىزدۇر. ساڭا ئۇنى ئۇقۇپ بهرگىنىمىزدە (يهنى جىبرىئل ساڭا ئۇقۇپ 
بهرگهندە) ئۇنىڭ ئوقۇشىغا ئهگهشكىن. ئاندىن ئۇنى چۈشهندۈرۈپ بېرىش بىزنىڭ 

مهسئۇلىيىتىمىز.» (قىيامهت سۈرىسى ١٦--١٩ئايهتلهر)
«(ئى مۇههممهد!) ساڭا قۇرئاننىڭ ۋەهيى تاماملىنىشتىن بۇرۇن ئۇقۇشقا 
ئالدىراپ كهتمىگىن. ئى پهرۋەردىگارىم! ئىلمىمنى زىيادە قىلغىن!  دېگىن.» (تاها 

سۈرىسى ١١٤-ئايهت)

بۇ ئايهتلهر قۇرئاننى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىچىدىن چىقارمىغانلىقى، 
ئىالهىي بىر مهنبهدىن كهلگهنلىكىنىڭ دەلىلىدۇر. 

ۇزلۇق  نافىز  فهرىدۇن  دوكتور  پروفېسسور  بولسىڭىز  بىلمهكچى  تهپسىالتىنى  بۇنىڭ   .٥١
ئهسهرگه  قىلىنغان  ئېالن  بىلهن  ئىسمى   (Rapor) «دوكالت»  قىلىنىپ  تهرجىمه  تهرىپىدىن 

قاراڭ. بۇ ئهسهرنى ١٩٩٦-يىلى ئىستانبۇلدا سهبىل نهشرىياتى نهشىر قىلغان. 
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قۇرئاننىڭ ۋەهيى مههسۇلى ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدىغان يهنه بىر دەلىل شۇكى، 
ئايهتلهردە خىتاب قىلغۇچى زات داۋاملىق ئالالهتائاالدۇر. ئۇلۇغ رەببىمىز بۇيرۇغۇچى، 
ئۆگهتكۈچى،  دەيدىغانلىقىنى  نېمه  پهيغهمبىرىگه  قىلغۇچى،  مهنئى  قىلغۇچى،  ئهمىر 
ياخشى كۆرگۈچى، غهزەپ قىلغۇچى، رازى بولغۇچى ياكى بولمىغۇچى زات شهكلىدە 
سۆزنى دائىم ئۆز ئىلكىدە تۇتماقتا. قۇرئانى-كهرىمدە نهچچه يۈز قېتىم تهكرارالنغان 
«ُقْل: ئېيتقىنكى» ۋە «ُقُلوا: ئېيتىڭالركى» دېگهندەك ئىپادىلهر بۇ ئهمىلىيهتنىڭ ئهڭ 

ئوچۇق نامايهندىسىدۇر. 
بۇالردىن سىرت جانابى ئالاله بهندىلىرىدىن قىلىشنى تهلهپ قىلغان جهههتلهرنى 
بىلدۈرىدىغان مىڭالرچه ئهمىر بار. ههتتا دىققهت قىلىنسا، قۇرئاننىڭ تۇنجى ئايىتى 
سۆزىنى  ئۆزىنىڭ  بېشىدىال  ئىشنىڭ  ئالاله  ئارقىلىق  بۇ  باشالنغان.  بىلهن  ئهمىر 
قىلماقتا،  خىتاب  بىلىپ  دەپ  مهخلۇقى  ئۆزىنىڭ  شهخىسنى  ئىككىنچى  ئاڭلىغۇچى 
شۇنداقال  بىلدۈرمهكته.  ئىكهنلىكىنى  ئۆزى  ياراتقۇچىسىنىڭ  نهرسىنىڭ  ههممه 
قۇللۇق قىلىنىشقا اليىق يىگانه رەبنىڭ يهنه ئۆزى ئىكهنلىكىنى بۇ خىتابلىرى بىلهن 

هىس قىلدۇرماقتا.  
ۋەهيى  ئىسپاتاليدۇكى،  تهكرار  شۇنى  ئۇسلۇبى  قىلغۇچى  ئهمىر  بۇ  قۇرئاننىڭ 
چىققان  ئىچىدىن  ئۇنىڭ  كهلگهن،  مهيدانغا  ئۆزىدىن  ئهلهيهىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
بىر هادىسه بولماستىن، بهلكى ئۇنىڭ قهلبىگه سىرتتىن ۋە ئىالهىي تهجهللىلهر بىلهن 
چۈشكهن بىر ۋەقهدۇر. ئۇنىڭ پاراسهت ۋە سهزگۈنى قوللىنىدىغان «ئاڭسىز» ۋاستىلهر 
مۇكهممهللهشكهن  زاماندا  ۋە  دەلىللهر  لوگىكىلىق  شۇنداقال  يوق.٥٢  ئاالقىسى  بىلهن 
«تاشقى  چىقارغان  ئوتتۇرىغا  تهرەپلىرىنى  بىلىنمىگهن  مهجهۇلنىڭ  بىلهن  پىكىرلهر 
سىزىم» ئۆلچىمىگىمۇ چۈشمهيدۇ. ۋەهيىدە سۆزلىگۈچى، ئهمىر قىلغۇچى ۋە بهرگۈچى 

بىر زات بار، يهنه ئاڭلىغۇچى، ئهمىرلهرنى بىجا كهلتۈرگۈچى ۋە ئالغۇچى زات بار.
دەرۋەقه، پهيغهمبىرىمىز سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ۋەهيىنىڭ قهلبىگه نازىل 

قىلىنىشىنى مۇنداق تهسۋىرلىگهن:
ماڭا  كېلىدۇ.  ئاۋازدا  بىر  ئوخشايدىغان  ئاۋازىغا  قوڭغىراق  بهزىدە  ماڭا  «ۋەهيى 
چۈشهنگهندىن  مهن  سۆزلهنگىنىنى  مۇشۇ.  بولغىنى  شىددەتلىك  ئهڭ  نىسبهتهن 
مهن  كۆرۈنۈپ  سۈرىتىدە  ئىنسان  ماڭا  پهرىشته  بهزىدە  ئايرىلىدۇ.  مهندىن  كېيىن 
بىلهن سۆزلىشىدۇ. مهن نېمه دېيىلگىنىنى ئېسىمگه ياخشى ئېلىۋالىمهن.» (بۇخارى: 

«بهدئۈل-ۋەهيى»، ١\٦)

٥٢. تهپسىالتى ئۈچۈن مۇهسىن دەمىرجى: «ۋەهيى ههقىقىتى»، ئىستانبۇل، ١٩٩٦-يىل، ٦٩-
٧١-بهتلهرگه قاراڭ. 
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ئۆزىگه  ۋەسهللهم  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله  ئههۋالدا  خىل  ئىككى  ههر 
يىغقانلىقىنى  قاتتىق  دىققىتىنى  ئۈچۈن  ساقالش  ئهسته  ياخشى  ۋەهيىنى  كهلگهن 
يېنىك  مهيلى  ئېغىر،  مهيلى  نىسبهتهن  ئۆزىگه  ۋەهيى  بولغان  نازىل  يهنه  ئېيتماقتا. 
بولىشىدىن قهتئىنهزەر، ئۇ ئهسنادا ئهقلى-هۇشىنىڭ دەل جايىدا ئىكهنلىكىنى، تهبلىغ 
قىلىنغان ۋەهيىنى پۈتۈنلهي ئويغاق هالهتته تۇرۇپ ئالغانلىقى ۋە چۈشهنگهنلىكىنى 
سايىسىدە  ئاڭ  كۈچلۈك  بۇ  ۋەسهللهم  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله  بىلدۈرمهكته. 
ئۆزىنىڭ ئهمىر ئالغۇچىدىن ئىبارەت ئىنسانىي شهخسىيىتى بىلهن ۋەهيى ئهۋەتكۈچى، 
پهيغهمبهر  قويمىغان.  ئارىالشتۇرۇپ  هېچقاچان  ياراتقۇچىنى  ئۇلۇغ  قىلغۇچى  ئهمىر 
ئىكهنلىكىنى  ئىنسان  بىر  ئاجىز  ئۆزىنىڭ  دائىم  هۇزۇرىدا  ئالالهنىڭ  ئهلهيهىسساالم 

هىس قىلىپ، كهمتهر بىر بهندە بولۇپ ياشاشنى تاللىغان.٥٣ دۇئالىرىدا ههمىشه: 
سېنىڭ  قهلبىمنى  مېنىڭ  ئالالهىم!  تۇرغۇچى  ئۆزگهرتىپ  قهلبلهرنى  «ئهي 
«دەئاۋات»،   ،٧\٢١٤٠ «قهدەر»،  (تىرمىزى:  تىلىگهن.  دەپ  قىل!»  مۇستههكهم  دىنىڭدە 

٩٠، ١٢٤؛ ئهخمهد، ٤-جىلد، ١٨٢، ٦-جىلد، ٩١،٢٥١،٣١٥)

هىدايهتكه  تىلىگۈچى،  ياردەم  ئالالهتىن  هۇزۇرىدا  ئالالهنىڭ  رەسۇلۇلالهنى 
ئىشقا  قىلىنغان  ئهمىر  قىلغۇچى،  تهلهپ  قىلىنىشىنى  ئهپۇ  ۋە  ئېرىشتۈرۈلۈشىنى 
بىر  ئۇچرىغۇچى  تهنقىدكه  قاتتىق  بهزىدە  ۋە  كىرىشكۈچى  بىلهن  كۈچى  پۈتۈن 
بهندە سۈپىتىدە تهسۋىرلىگهن قۇرئان ئايهتلىرىنى ئوقىغان كىشى ياراتقۇچى بىلهن 
يارىتىلغۇچىنىڭ سۈپهت، زات ۋە ئۇسلۇبى ئوتتۇرىسىدىكى چهكسىز پهرقنى دەرهال 
ئالالهنىڭ  ئوبرازى:  قىلىنغان  بايان  قۇرئاندا  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  كۆرەلهيدۇ. چۈنكى 
قورقۇپ،  ئازابىدىن  ئالالهنىڭ  بولغاندا  ئېهتىمالى  قىلىش  خىالپلىق  ئهمىرلىرىگه 
ئالالهنىڭ ئهمرىگه ئىتائهت قىلىپ رەهمىتىنى تىلىگۈچى، ئالالهنىڭ كىتابىدىن تهك 
بىر تال ههرپنىمۇ ئۆزگهرتىشىنىڭ مۇمكىن ئهمهسلىكىنى ئېالن قىلغۇچى ئىتائهتكار 
بىر بهندىنىڭ ئوبرازىدۇر.٥٤ قۇرئاندا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ باشقا ئىنسانالرغا 
ئالالهنىڭ  بۇيرۇلغانلىقى،  قىلىشقا  تهبلىغ  پهقهت  ئىكهنلىكى،  ئىنسان  بىر  ئوخشاش 
هېچقانداق  بىلمهيدىغانلىقى  غهيبنى  ئۈچۈن  بولمىغانلىقى  ئىگه  خهزىنىلىرىگه 
هېچقاچان  ئۇ  قىلىنغان.  بايان  ئوچۇق  ئېنىق،  بېرىلمهي  ئۇرۇن  شهك-شۈبهىگه 
هاكىمىيهت  بىر  هالقىغان  چېگرىسىنى  يارىتىلغۇچىلىقىنىڭ  ۋە  ئىنسانلىقىنىڭ 

سۈپىتىگه ئىگه ئىكهنلىكىنى سۆزلىگهن ئهمهس.٥٥  
ئايهتته مۇنداق دېيىلگهن: 

٥٣.  ئهخمهد، ٢-جىلد، ٢٣١؛ ههيسهمى، ٩-جىلد، ١٨، ٢٠، ٢١. 
٥٤. يۇنۇس سۈرىسى، ١٥-١٦-ئايهتلهر.  

٥٥.  كههف سۈرىسى ١١٠-ئايهت؛ ئائراف سۈرىسى ١١٨-ئايهت؛ ئهنئام سۈرىسى ٥٠-ئايهت. 
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ئۈچۈن  قىلىش  دەۋەت  تهۋهىدكه  ئىنسانالرنى  (ئالاله  «ئېيتقىنكى،‹مهن 
ئهۋەتكهن) تۇنجى پهيغهمبهر ئهمهسمهن، (مهندىن ئىلگىرىكى نۇرغۇن پهيغهمبهرلهر 
ۋە  ماڭا  قىلىسىلهر؟)  ئىنكار  مېنى  نېمىشقا  كهلدىم،  بىلهن  ۋەهيى  كهلگهن  ئېلىپ 
ئالدىن  تهقدىرىنى  ئالالهنىڭ  (چۈنكى  ئۇقمايمهن  قىلىنىدىغانلىقىنى  نېمه  سىلهرگه 
مهن  قىلىنغان نهرسىگىال ئهگىشىمهن،  ۋەهيى  ماڭا  پهقهت  مهن  بولمايدۇ)،  ئۇققىلى 
(ئههقاف  ئاگاهالندۇرغۇچىمهن.»   ئۇچۇق  ئازابىدىن)  ئالالهنىڭ  (سىلهرنى  پهقهت 

سۈرىسى ٩-ئايهت)

جىبرىئىل ئهلهيهىسساالم ئىنسان سۈرىتىدە كېلىپ: 
ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله  سورىغاندا  دەپ   - قوپىدۇ؟  قاچان  قىيامهت   -

ۋەسهللهم: 
- سۇئال سورالغۇچى بۇ جهههتته ئۆزىدىن سۇئال سورىغۇچىدىن كۆپ بىر نهرسه 

بىلمهيدۇ. – دەپ جاۋاپ بهرگهن. (مۇسلىم: «ئىمان»، ١، ٥؛ بۇخارى: «ئىمان»، ٣٧)
ئوسمان بىن مازئۇن رازىيهلالهۇ ئهنهۇ مهدىنىدە ئۈممۈلئاال ئىسىملىك بىر 

ئايالنىڭ ئۆيىدە ۋاپات بولغان ئىدى. بۇ ئايال: 
ئهي ئوسمان! گۇۋاهلىق بېرىمهنكى، شۇئاندا ئالالهتائاال ساڭا ئىكرام   -
قىلىۋاتىدۇ. دېدى .رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭ گېپىنى بۆلۈپ: 

- ئالالهنىڭ ئۇنىڭغا ئىكرام قىلىۋاتقانلىقىنى قانداق بىلدىڭ؟ - دەپ سورىدى. 
ئايال: 

- ۋالالهى بىلمهيمهن.- دېدى .رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق 
دېدى: 

قاراڭالر، ئوسمان ۋاپات بولدى. مهن شهخسهن ئۇنىڭ ئۈچۈن ئالالهتىن   -
ۋە  ماڭا  تۇرۇغلۇق  بولغان  پهيغهمبهر  مهن  لېكىن  قىلىۋاتىمهن.  ئۈمىد  ياخشىلىق 
كېلىدىغانلىقىنى)  كۈنلهر  قانداق  بېشىمغا  (يهنى  بولىدىغانلىقىنى  نېمه  سىلهرگه 

بىلمهيمهن.   (بۇخارى: «تابىر»، ٢٧)
كۆرگىلى بولىدۇكى، رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئاجىزلىق ۋە 
تهسلىمىيهت تۇيغۇسى ئىچىدە دۇئا قىلىپ تۇراتتى. هالبۇكى، ئۆزىنىڭ گهپلىرىنى 
كۈچلۈك قىلماقچى بولغان كىشى قهتئى گهپ قىلىدۇ. بۇنىڭدىن قارىغاندا، غهيبنى 
بىلمهيدىغانلىقىنى ئېيتقان رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ سان-
ساناقسىز غهيب خهۋەرلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان قۇرئانى-كهرىمىنى ئۆزلىگىدىن 

يېزىپ چىقىشىنى ئهقىلگه سىغدۇرغىلى بولمايدۇ. 
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بۇنىڭدىن باشقا، رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۆزىگه ۋەهيى 
قىلىنغان ئايهتلهر بىلهن ئالالهتىن كهلگهن ئىلهام ئارقىلىق سۆزلىگهن ههدىسلهرنى 
ئاڭلىق هالدا بىر بىرىدىن ئېنىق ئايرىيتتى. يهنه ئۇ ئايهتلهر بىلهن ههدىسلهرنىڭ بىر 
بىرىگه ئارىلىشىپ كهتمهسلىكى ئۈچۈن ۋەهيى نازىل بولۇشقا باشلىغان دەسلهپكى 
رەسۇلۇلاله  كۈنلهردە قۇرئاندىن باشقا سۆزنى يېزىشنى مهنئى قىلغان ئىدى٥٦. 
سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ههر بىر ياكى بىر قانچه ئايهت نازىل بولغاندا دەرهال 
ۋەهيى كاتىپلىرىدىن بىرىنى چاقىرىپ، نازىل بولغان ۋەهيىنى يازدۇراتتى.٥٧ بۇنىڭغا 
ئوخشايدىغان يهنه ناهايىتى كۆپ دەلىل ۋەهيىنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ روهى 

ۋە پىسخىك هالىتىگه تامامهن بېقىنمايدىغانلىقىنى ئوچۇق ئوتتۇرىغا قويماقتا.٥٨
ۋەسهللهمنىڭ  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله  ئۇسلۇبى  قۇرئاننىڭ  دېمىسىمۇ 
قۇرئان  ئهگهر  پهرقلىقتۇر.  ئىنتايىن  ئۇسلۇپتىن  شهرىفلىرىدىكى  ههدىس 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ سۆزى بولسا ئىدى، ههر جهههتته ئۇنىڭ ههدىسلىرىگه ئوخشاش 
بولۇشى كېرەك ئىدى. لېكىن بۇنداق بىر ئوخشاشلىق مۇمكىن ۋە مهۋجۇت ئهمهس. 
پهرقنىڭ  ئوتتۇرىسىدىكى  كهالم  (ئىنسانىي)  بهشهرى  بىلهن  كهالم  ئىالهىي  چۈنكى 
بىلهن  (ياراتقۇچى)  «خالىق  تهرىپىدىن  ۋەسهللهم  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  پهيغهمبهر 
بايان  ئىكهنلىكى  چوڭ  كهبى  پهرق»  ئوتتۇرىسىدىكى  (يارىتىلغۇچى)  مهخلۇق 

قىلىنغان.٥٩
شهرىفلىرى  ههدىس  ۋەسهللهمنىڭ  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  پهيغهمبهر  گهرچه 
بهشهر (ئىنسان) كهالمىنىڭ ئهڭ ئۈستۈن نوقتىسىدا بولسىمۇ، ئهمما ئۇنى باالغهت ۋە 

پاساههت جهههتته ئىالهىي كهالم بىلهن سېلىشتۇرغىلى بولمايدۇ. 
ئهسىرىدىكى  ناملىق  «ئهل-ئىبرىز»  ههزرەتلىرىنىڭ  دەبباغ  ئابدۈلئهزىز  شهيخ 
ئۆزىگه  شهرىفلهرنىڭ  ههدىس  ۋە  قۇدسى  ههدىس  «قۇرئان،  قارىغاندا،  بايانالرغا 
خاس پهرقلىق نۇرى باردۇر. بهشهر (ئىنسان) سۆزىنىڭ هېچقانداق بىر نۇرى يوقتۇر. 
چىققاندەك،  هور  ئاغزىدىن  ئالغاندا  نهپهس  هاۋادا  سوغۇق  پهسلىدە  قىش  ئىنسانالر 
قۇرئان ۋە ههدىس ئوقۇغاندىمۇ شۇنداق بىر نۇر چىقىدۇ ۋە بۇ نۇرنى ئىشنىڭ ئههلى 

بولغان كىشىلهر ئاسانال پهرقلهندۈرەلهيدۇ.» 
كىشى  قانداق  ههر  بار  ئهقلى  ئهمهس.  مهخپى  يوشۇرۇن،  كهالمى  ئالالهنىڭ 
ئوتتۇرىدىكى  بهرسه  قوالق  سۆزگه  بىر  باشقا  ئاندىن  بهرسه،  قۇالق  قۇرئانغا  ئاۋۋال 

٥٦_   مۈسلىم: «زۈهد»، ٧٢. 
٥٧.  ئهبۇ داۋۇد: «ساالت»، ١٢٠-١٢١\٧٨٦؛ تىرمىزى: «تهپسىز»، ٩\٣٠٨٦؛ ئهخمهد، ٤-جىلد، 

٨١٢؛ ئهلى ئهلمۇتتهقى: «كهنز»، ٢-جىلد، ١٦\٢٩٦٠.
٥٨. سۇبهى سالىه: «مهباهىس»، ٢٧-٣٣-بهتلهر. 

٥٩.  تىرمىزى: «فهدائىلۈل-قۇرئان»، ٢٥\٢٩٢٦؛ دارىمى: «فهدائىلۈل-قۇرئان، ٦.
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ئىچىدىكى  ئىنسانالر  كىرام  ساهابهئى  دېيهلهيمهنكى،  چۈشىنهلهيدۇ.  ئاسانال  پهرقنى 
ئهڭ ئهقىللىق كىشىلهر ئىدى. ئاتا-بۇۋىلىرىنىڭ دىنىنى پهقهت ئالالهنىڭ كهالمىنى 
ئوچۇق كۆرۈپ بىلگهندىن كېيىن تهرك ئهتتى. ئهگهر رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى 
ۋەسهللهمگه قۇرئان ئهمهس ههدىس قۇدسىگه ئوخشاش سۆزلهر نازىل بولغان بولسا 
بوينىنى  ئۇالرنىڭ  لېكىن  بوالتتى.  ئېيتمىغان  ئىمان  هېچكىم  ئىنسانالردىن  ئىدى، 
(ئهخمهد  ئىدى.  قۇرئان  ئېزىز  بولغان  كهالمى  ئالالهتائاالنىڭ  رەببىمىز  ئهگدۈرگىنى 

بىن مۇبارەك، «ئهل-ئىبرىز»، بېيرۇت، ٢٠٠٤-يىل، ٥٨-٦١-بهتلهر)

ئالالهتىن  قۇرئانى-كهرىمنىڭ  ئېنىقالش  ۋە  چۈشىنىش  يۇقارقىالرنىال  پهقهت 
ئىدراك  قالمىغانلىقىنى  ئارلىشىپ  سۆزى  ئىنساننىڭ  هېچقانداق  ۋە  كهلگهنلىكىنى 

قىلىش ئۈچۈن يېتهرلىكتۇر. 

ۋەهيىنىڭ كېچىكىشى
پهيغهمبهرلىكنىڭ دەسلهپكى يىللىرىدىكى ۋەهيى ئۈزۈلۈپ قالغان مهزگىللهردە 
سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله  تۈپهيلى  ۋەقهلهر  بهزى  بهرگهن  يۈز  چاغالردا  كېيىنكى  ۋە 
لېكىن  بولسىمۇ،  قىلغان  ئارزۇ  شۇنچىلىك  كېلىشىنى  ۋەهيىنىڭ  ۋەسهللهم  ئهلهيهى 
ئهمىر  قاچان  ئالاله  قىلماي،  ئىش  بويىچه  ئارزۇسى  ئۇنىڭ  ئهلهيهىسساالم  جىبرىئىل 

قىلسا، ۋەهيىنى شۇ چاغدا ئېلىپ كهلگهن ئىدى. 
شۇنىڭدەك، پهيغهمبىرىمىز سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مهيلى مۇشرىكالر بىلهن 
بولغان قاتتىق كۈرەشلهردە، تهبلىغ پائالىيهتلىرى ئهسناسىدا بولسۇن، ياكى ئىالهىي 
ههقىقهت ئالدىدا تهكهببۇرلۇق بىلهن قارشىلىق كۆرسهتكهن ئههلى كىتابنى ئىسالمغا 
كېلىشىنى  ۋەهيىنىڭ  ئۈچۈن  راههتلىتىش  قهلبىنى  بولسۇن  چاغدا  قىلغان  دەۋەت 
مىقداردا  ۋە  ۋاقىتتا  قىلغان  تهقدىر  ئالاله  ۋەهيى  لېكىن  قىالتتى.٦٠  ئارزۇ  ئىنتايىن 
(ئىككىنچى  قىلغۇچى  قوبۇل  بىر  پهقهتال  ئههۋالدا  بۇ  پهيغهمبىرىمىز  بوالتتى.  نازىل 
بىر  قىلماسلىقتهك  تهبلىغ  ۋەهيىنى  بولغان  نازىل  ئىدى.  تۇرغان  ئورنىدا  شهخس) 

ههققى ۋە پىكرى مهۋجۇد بولمىغان ئىدى. ئالالهتائاال: 
بېخىل  قىلىشتا  تهبلىغ  (غهيبنى)  ئهلهيهىسساالم)  مۇههممهد  (يهنى  «ئۇ 
ئهمهستۇر.» (تهكۋىر سۈرىسى ٢٤-ئايهت) ئايىتىدە ئۇنىڭ بۇ جهههتتىكى ئىنچىكىلىكى، 

سهزگۈرلۈكىنى ئوتتۇرىغا قويغان.  

ئهمهس،  مهزگىللىرىدىال  قىيىنچىلىق  پهقهت  ۋەسهللهم  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله    .٦٠
باغلىنىشى  بىلهن  ئالاله  جانابى  بوالتتى،  خۇشال  ئىنتايىن  ۋاقىت  ههر  بولغان  نازىل  ۋەهيى 
ئىنتايىن  كهلگهندە  ۋەهيى  ساهابىلهرمۇ  ههتتا  بوالتتى.  خۇشال  خاتىرجهم،  ئۈچۈن  بولغانلىقى 

خۇشال بولۇشاتتى. (بۇخارى: «تهپسىر»، ١٩\٢؛ مۈسلىم: «فهدائىلۈس-ساهابه»، ١٠٣)  
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جهههتتىكى  بۇ  رىۋايىتىمۇ  تۆۋەندىكى  ئهنهۇنىڭ  رازىيهلالهۇ  ئابباس  ئىبنى 
ياخشى بىر مىسالدۇر:  

رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم جىبرىئىل ئهلهيهىسساالمغا: 
بۇنىڭ  ئىدى.  سورىغان  دەپ   - كهلمهيسهن؟  كۆپ  تېخىمۇ  يېنىمغا  نېمىشقا   -

بىلهن: 
بىزنىڭ  چۈشىمىز،  بىلهن  ئهمرى  پهرۋەردىگارىڭنىڭ  (دۇنياغا)  «بىز 
ئىشالرنىڭ  ئارىسىدىكى  ئالدى-كهينىمىز  ۋە  ئارقىمىزدىكى  ئالدىمىزدىكى، 
ئهمهللىرىدىن  (بهندىلهرنىڭ  پهرۋەردىگارىڭ  ئىلكىدىدۇر،  ئالالهنىڭ  ههممىسى 
 ،١٩\٢ «تهپسىر»،  (بۇخارى:  بولدى.  نازىل  ئايىتى  ئونتۇمايدۇ.»٦١  نهرسىنى)  هېچ 

«بهدئۈل خالق»، ٦، «تهۋهىد»، ٢٨)  

بهزى ۋەقهلهر يۈز بهرگهندە، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم دەرهال ئىنكاس قايتۇرۇشقا 
مهجبۇر بوالتتى. ئهمما ۋەهيى كېچىكىپ كېلهتتى. مهسىلهن: قۇرەيش مۇشرىكلىرى 
يههۇدى  مهدىنىدىكى  قىلىپ  ۋەكىل  مۇئايتنى  ئهبى  بىن  ئۇقبه  ۋە  هارىس  بىر  نادر 

خاخامالر (يههۇدى دىنىي زاتالر)غا ئهۋەتىپ: 
ئاالهىدىلىكلىرىنى  سوراڭالر.  ههققىدە  مۇههممهد  خاخامالردىن  - يههۇدى 
كىتاپالرنىڭ  قهدىمىي  ئىلگىرىكى  يههۇدىالر  قىلىڭالر.  نهقىل  سۆزلىرىنى  ئېيتىپ، 

ئىگىسى. بىزدە يوق پهيغهمبهر خهۋەرلىرى ئۇالردا بار... – دېدى. 
يههۇدى خاخاملىرى كهلگهنلهرگه مۇنداق دەپ ئهقىل ئۆگهتتى:

سوراڭالر.  مۇههممهدتىن  نهرسىنى  ئۈچ  بېرىدىغان  دەپ  سىلهرگه  بىز  هازىر   -
ئهگهر ئۇ بۇالرنى بىلسه، ئالاله تهرىپىدىن ئهۋەتىلگهن پهيغهمبهردۇر. بىلمىسه، بىر 
بۇ  چىقارغان.  توقۇپ  ئىچىدىن  ئۆزى  ههممىنى  گهپلىرىنى  دېگهن  ساختىپهزدۇر. 

ئههۋالدا ئۇنىڭغا خالىغىنىڭالرنى قىالاليسىلهر. 
ئاۋۋال ئۇنىڭدىن قهدىمقى زاماندا ياشىغان ياش يىگىتلهر (ئهسهابۇل كههف)نى 
ئاندىن  بار.  خهۋەرلىرى  قاالرلىق  ههيران  ئاجايىپ،  ههقىقهتهن  ئۇالرنىڭ  سوراڭالر. 
كۆپ يهرلهرگه بارغان، يهر يۈزىنىڭ شهرقىگه، غهربىگه بېرىپ، ئۇالرنى فهتهى قىلغان 

زات (زۇلقهرنهين ئهلهيهىسساالم)نى سوراڭالر. يهنه روه توغرىسىدا سوراڭالر...
سورىدى.  بۇالرنى  كېلىپ  يېنىغا  ئهلهيهىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  قورەيشلىكلهر 

رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم «ئىنشائالاله» دېيىشنى ئۇنتۇپ: 

٦١. مهريهم سۈرىسى ٦٤-ئايهت.
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- سورغان سۇئاللىرىڭالرنىڭ جاۋابىنى ئهته بېرەي. – دېدى. 
ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله  كېتىشتى.  قايتىپ  قۇرەيشلهر  ئاڭلىغان  بۇنى 
لېكىن  ساقلىدى.  كۈن)  قىرق  قارىغاندا  رىۋايهتكه  (بىر  كۈن  بهش  ئون  ۋەسهللهم 
بۇ ۋاقىت ئىچىدە ئالالهتائاال ئۇنىڭغا بۇ ههقته ۋەهيىمۇ نازىل قىلمىدى، جىبرىئىل 

ئهلهيهىسساالمنىمۇ ئهۋەتمىدى. نىهايهت مهككىلىكلهر: 
- مۇههممهد بىزگه ئهته جاۋاپ بېرىمهن دەپ ۋەدە قىلغان ئىدى. بۈگۈن ئون 
 – بهرمىدى.  جاۋاپ  هېچقايسىسىغا  سوئاللىرىمىزنىڭ  تېخىچه  بولدى.  كۈن  بهش 
ئهلهيهىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئهلۋەتته  كهلمهسلىكى  ۋەهيىنىڭ  باشلىدى.  دېيىشكه 
قاتتىق  ئۇنى  گهپ-سۆزىمۇ  مهككىلىكلهرنىڭ  قىلدى.  يېرىم  قاتتىق  كۆڭلىنى 
رەنجىتتى. ئاخىرى جىبرىئىل ئهلهيهىسساالم كهلدى. پهيغهمبهر سهللهلالهۇ ئهلهيهى 

ۋەسهللهم: 
(ئهمدى  ههققىڭدە  سېنىڭ  كهتتىڭكى،  كېچىكىپ  بهك  جىبرىئىل!  ئهي   -

كهلمهيدۇ دەپ) يامان گۇمان قىلغان ئىدىم، سېنى ناهايىتى سېغىندىم! – دېدى. 
جىبرىئىل ئهلهيهىسساالم: 

مهمۇرمهن.  بىر  بار  ۋەزىپىسى  مهن  لېكىن  سېغىندىم.  كۆپ  سېنى  مهنمۇ   -
ئهۋەتىلگهن چاغدا كېلىمهن، ئهۋەتىلمىسهم كېلهلمهيمهن. – دېدى. 

جىبرىئىل ئهلهيهىسساالم ئاالهتائاالدىن كههف سۈرىسىنى ئېلىپ كهلگهن ئىدى. 
بۇ سۈرىدە ئىنكارچىالر سورىغان ئهسهابى كههف بىلهن زۇلقهرنهين ئهلهيهىسساالمنىڭ 

خهۋىرى بار ئىدى. ئۇ ئهسنادا يهنه: 
«ئۇالر سهندىن روهنىڭ ماهىيىتى ههققىدە سورىشىدۇ. «روهنىڭ ماهىيىتىنى 
(ئىسرا  بېرىلگهن.»  ئىلىم  ئازغىنا  پهقهت  سىلهرگه  دېگىن،  بىلىدۇ»  پهرۋەردىگارىم 

سۈرىسى ٨٥-ئايهت) ئايىتى نازىل بولدى. 

مۇشۇنىڭغا ئوخشاش يهنه «قىبله»نىڭ قۇددۇستىن كهبه تهرەپكه ئۆزگهرتىلىشى 
ههققىدىكى ۋەهيىمۇ ئالاله خالىغان ۋاقىتتا نازىل بولغان ئىدى. هالبۇكى، پهيغهمبهر 
پات-پات  بېرى  زاماندىن  ئۇزۇن  ئۈچۈن  ئىپادىلهش  ئارزۇسىنى  بۇ  ئهلهيهىسساالم 
ئىبراهىم  كهبه  چۈنكى  ساقالۋاتاتتى.  كېلىشىنى  ئهمىرنىڭ  ئىالهىي  قاراپ  ئاسمانغا 
كۆپ  تېخىمۇ  ئېيتىشقا  ئىمان  ئهرەپلهرنى  ۋە  ئىدى  قىبلىسى  ئهلهيهىسساالمنىڭ 
قىلىپ  زىيارەت  ئۇنى  پهخىرلىنهتتى،  كهبىدىن  ئهرەپلهر  بولۇپمۇ  قىالتتى.  تهشۋىق 
ئوخشاپ  يههۇدىيلهرگه  ئارقىلىق  قاراش  كهبىگه  تهرەپتىن  بىر  يهنه  قىالتتى.  تاۋاپ 

قېلىشتىن قۇتۇالتتى.٦٢

٦٢.  ئهبۇ سۇئۇد، ١-جىلد، ١٧٤، (بهقهرە سۈرىسى ١٤٤-ئايهت).
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نۇرغۇن  قىبله  كېيىن  ساقلىغاندىن  ئاي  يهتته  ئون  ياكى  ئهمما ئون ئالته 
هېكمهتلهر تۈپهيلى بهيتۇل-مۇقهددەستىن كهبىگه قارىتىلدى. ئالاله ئۇشبۇ ئايهتنى 

نازىل قىلدى:
«بىز سېنىڭ (كهبه قىبلهڭ بولىشىنى تىلهپ) قايتا-قايتا ئاسمانغا قارىغانلىقىڭنى 
كۆرۈۋاتىمىز. سېنى چۇقۇم سهن ياقتۇرىدىغان قىبلىگه يۈزلهندۈرىمىز. (نامازدا) 
يۈزۈڭالرنى مهسجىدى ههرەم تهرەپكه قىلىڭالر. ههقىقهتهن كىتاب بېرىلگهنلهر 
يهنى يههۇدىالر ۋە ناساراالر بۇنىڭ (يهنى قىبلىنىڭ كهبىگه ئۆزگهرتىلىشىنىڭ) 
پهرۋەردىگارى تهرىپىدىن كهلگهن ههقىقهت ئىكهنلىكىنى چۇقۇم بىلىدۇ، ئالاله 

ئۇالرنىڭ قىلمىشىدىن غاپىل ئهمهس.» (بهقهرە سۈرىسى ١٤٤-ئايهت)

ههزرىتى ئائىشه ئانىمىزغا تۆهمهت چاپالنغان كۈنلهردە بىر ئايغا يېقىن ۋاقىت 
ئاشكارىالپ  ئههۋالنى  ههقىقى  كۈتكهن،  كېلىشىنى  ۋەهيى  ئىچىدە  بىئاراملىق 
بېرىدىغان بىر بايانغا ئىنتايىن قاتتىق ئېهتىياج پهيدا بولغان بولسىمۇ، ۋەهيى يهنه 

ههر زامان بولغىنىدەك، ئالاله خالىغان زاماندا نازىل بولدى.
بهنى مۇستهلهق ئۇرۇشىدىن قايتىپ كېلىۋاتقاندا مۇناپىقالر ههزرىتى ئائىشىگه 
چاغدا  بۇ  تۆهمهت چاپلىدى. بۇ ههقتىكى سۆز-چۆچهكلهر ههممه يهرگه تارقالدى. 
ياشاۋاتاتتى.  كۈنلهرنى  قىيىنچىلىق  ئهڭ  هاياتىدىكى  ئهلهيهىساالم  پهيغهمبهر 
هالهتتىن  قىيىن  بۇ  ئىدى.  چاپالنغان  تۆهمهت  ئىپپهت-نۇمۇسىغا  ئائىلىسىنىڭ 
باغلىق  ئىرادىسىگه  ئالالهنىڭ  ۋەهيى  لېكىن  قىالتتى.  ئارزۇ  قۇتۇلۇشنى  بالدۇرراق 
قىلىپ  شۇنداق  بهرمىدى.  يۈز  ۋاقتىدا  ئىش  قىلغان  ئارزۇ  پهيغهمبىرىمىز  بولغاچقا 

ساهابىلهرمۇ ئېغىر سىناققا دۇچ كهلدى.   
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تارتىنغان ۋە ئىهتىيات قىلغان هالدا:

«مهن ئائىشهنىڭ ياخشى ئىكهنلىكىدىن باشقا ئههۋالىنى كۆرمىدىم.» دېگهننىال 
سۆزلىيهلىدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئههۋال ئىگهللىگهن ۋە ساهابىلهر بىلهن 
مهسلىههتلهشكهندىن كېيىن، نىهايهت ههزرىتى ئائىشىگه:

«ماڭا قارا ئائىشه، سېنىڭ ههققىڭدە ئۇنداق-مۇنداق گهپلهرنى ئاڭلىدىم. ئهگهر 
پاك بولساڭ، ئالاله سېنى ئاقاليدۇ. ئهگهر گۇناه قىلغان بولساڭ، ئالالهقا تهۋبه 

قىلغىن!» دېدى. 
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بۇ غهيبتىن خهۋەرسىز بىر ئىنساننىڭ گېپى ئىدى. ئهمما ئالاله بىلدۈرگهن 
ۋاقىتتا خهۋەردار بوالتتى. نىهايهت، بىر ئايدىن كېيىن نۇر سۈرىسى نازىل بولدى. 

ههزرىتى ئائىشه ئانىمىزنىڭ پاكلىقى ئاشكارا بولدى.٦٣ 
ئهگهر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم قۇرئانغا گهپ قوشقان بولسا ئىدى، مۇشۇنداق 
چاغالردا توختاپ قالماي ئۆزىنىڭ سۆزلىرىنى قۇرئانغا قوشۇپ، هىسسىياتىغا تايىنىپ 
ئىش قىلغان بوالتتى. لېكىن كائىناتتا يۈز بهرگهن بارلىق ۋەقه-هادىسىلهر، ئىالهىي 
ئىرادىنىڭ باشقۇرىشى بىلهن داۋاملىشىدۇ. كۈز پهسلىدە بىر تال غازاڭنىڭ يهرگه 
چۈشۈشىمۇ ئىالهىي ئىرادىگه باغلىقتۇر. ئهكسىچه بولغاندا، كائىناتتا قااليمىقانچىلىق 
يۈز بهرگهن بوالتتى. پهيغهمبهرلهرنىڭ بارلىق ههرىكهتلىرىمۇ ئالالهنىڭ ئىرادىسى 

بويىچه بولىدۇ. ئايهتته مۇنداق دېيىلگهن:
ئۆز نهپسى-خاهىشى بويىچه سۆزلىمهيدۇ. پهقهت ئۇنىڭغا نازىل  «(ئۇ) 

قىلىنغان ۋەهيىنى سۆزلهيدۇ.» (نهجىم سۈرىسى ٣-٤-ئايهتلهر)
پهيغهمبهرلهر هاياتتىكى چاغدا ئۇالرغا بېرىلگهن مۇقهددەس كىتابالرغا بىرەر 
ئىنساننىڭ ئۆزگهرتىش كىرگۈزۈشىنى تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمايدۇ. تهۋرات، ئىنجىل 
قاتارلىق كىتابالر تامامهن پهيغهمبهرلهر ۋاپات بولغاندىن كېيىن ئۆزگهرتىلگهن 

كىتابالردۇر. قۇرئانى-كهرىم ههققىدە ئالاله:
«قۇرئاننى ههقىقهتهن بىز نازىل قىلدۇق ۋە ئۇنى بىز چۇقۇم قوغدايمىز.» 
ئىنسانالرنىڭ  قهدەر  قىيامهتكه  ئۇنى  ئارقىلىق  دېيىش  ٩-ئايهت)  (هىجر سۈرىسى 
قۇغدايدىغانلىقىنى  قىلىدىغانلىقىنى،  كىپىللىك  ساقالشقا  ئۆزگهرتىۋېتىشىدىن 

بىلدۈرگهن.  
ئالالهۇتائاال قۇرئاننىڭ ئىنسان سۆزى ئهمهسلىگى، پهيغهمبهرنىڭ ئۇنىڭغا 

ئارىلىشالمايدىغانلىقىنى ئىپادىلهپ مۇنداق دەيدۇ:
«ئهگهر ئۇ بىزنىڭ نامىمىزدىن يالغاننى توقۇيدىغان بولسا، ئهلۋەتته ئۇنى 
قۇدرىتىمىز بىلهن جازااليتتۇق. ئاندىن ئۇنىڭ ئاساسى قىزىل تۇمۇرىنى كېسىپ 
تاشاليتتۇق. سىلهردىن هېچ بىر ئادەم ئۇنى قوغداپ قااللمايتتى.» (ههققه سۈرىسى 

٤٤-٤٧-ئايهتلهر)

ۋەزىپىگه  ئىالهىي  بىرلىكته  بىلهن  بولۇش  ئىنسان  بىر  پهيغهمبىرىمىز 
تهيىنلهنگهن. شۇڭا پهيغهمبهرلىك ۋەزىپىسىنى ئهڭ ياخشى هالدا ئادا قىلغان ئىدى. 
يۇقارىدىكى ئايهت رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ دۇچ كهلگهن بارلىق 
قىيىنچىلىق ۋە جاپا-مۇشهققهتلهر ئالدىدا ئىالهىي ئىرادىگه ئىتائهت ۋە تهسلىمىيهت 

٦٣.  نۇر سۈرىسى ١١-٢١-ئايهتلهرگه قاراڭ. بۇخارى: «شاهادەت»، ١٥، ٣٠. 
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بىلهن باش ئېگىپ، كىچىككىنه بولسىمۇ بىرەر خاتالىق ئۆتكۈزمهي قۇرئاننى تولۇق 
تهبلىغ قىلغانلىقىغا ئىشارەت قىلماقتا. 

ۋەهيىنىڭ بهزىدە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى
تهنقىد قىلىشى

ۋەهيى بهزىدە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئارزۇ قىلمىغان بىر هالدا كېلهتتى. 
قۇرئان بهزىدە ئۇنىڭ كۆز قارىشىنىڭ توغرا ئهمهسلىگىنى بىلدۈرەتتى. بهزىدە ئۇ 
خالىمىغان ئىشنى قىلىشقا بۇيرۇيتتى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ بۇيرۇقنى بىجا 
كهلتۈرمهي، بىر ئاز ئويلىنىپ تۇرۇپ قالغۇدەك بولسا، دەرهال تهنقىدكه ئۇچرايتتى. بۇ 

ئههۋال ئۇششاق-چۈششهك ئىشالر ههققىدىمۇ يۈز بېرەتتى. 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم زەيىد بىن هارىسهنىڭ ئايالى (ئۆزىنىڭ نهۋرە 
توققىنى) زەينهپ بىنتى جههىشنىڭ كهلگۈسىدە ئۆزىنىڭ ئايالى بولىدىغانلىقىنى 
ۋەهيى ئارقىلىق بىلگهن بولسىمۇ، ئهمما خهقلهرنىڭ ئهيىپلىشىدىن قورقۇپ، مهخپى 
تۇتقان ئىدى. بۇنىڭ بىلهن تۆۋەندىكى ئايهت نازىل بولدى ۋە ئالاله ئهمىر قىلغان 
ئىشنى مهخپى تۇتۇشنىڭ خاتا ئىكهنلىگى ۋە ئۇنى ئاشكارىلىشى كېرەكلىگى ئهمىر 

قىلىندى. 
«ئۆز ۋاقتىدا سهن ئالاله نېئمهت بهرگهن، سهنمۇ ئىنئام قىلغان كىشىگه: 
خۇتۇنىڭنى نىكاهىڭدا تۇتقىن، ئالالهدىن قورققىن! دېدىڭ، ئالاله ئاشكارىلىماقچى 
بولغان نهرسىنى كۆڭلۈڭدە يوشۇردۇڭ، كىشىلهرنىڭ تهنه قىلىشىدىن قورقتۇڭ، 
ئالالهدىن قورقۇشۇڭ ئهڭ ههقلىق ئىدى. مۆمىنلهرگه ئۇالرنىڭ باال قىلىۋالغان 
ئوغۇللىرىنىڭ قۇيۇپ بهرگهن خۇتۇنلىرىنى نىكاهالپ ئالسا گۇناه بولماسلىقى 
ئۈچۈن، (زەينهپنى) زەيد قۇيۇۋەتكهندىن كېيىن ساڭا نىكاهالپ بهردۇق٦٤، 
ئالالهنىڭ (سېنىڭ زەينهپنى ئېلىشىڭ توغرىسىدىكى) ئهمرى چوقۇم ئۇرۇنلىنىدۇ.» 

(ئههزاب سۈرىسى ٣٧-ئايهت) 

٦٤. ئالالهنىڭ بۇ نىكاهنى ئهمىر قىلىشىدا نۇرغۇن سهۋەب ۋە هېكمهت بار. بۇنىڭ بىرى مۇنداق: 
باال قىلىۋېلىش ئىشى جاهىلىيهت دەۋرىنىڭ ئادىتى ئىدى. ئالاله يۇقارىدىكى ئايهتته پهيغهمبهر 
ئهلهيهىسساالمنى بېقىۋالغان بالىسى زەيد بىن هارىسهنىڭ ئاجرىشىپ كهتكهن ئايالى زەينهپنى 
(باال قىلىۋېلىش)نى  نىكاهىغا ئېلىشىنى ئهمىر قىلىش ئارقىلىق ئىسالم قانۇنىدا «تهبهننى» 

ئهمهلدىن قالدۇردى.
ئالاله مۇنداق دەيدۇ: «...سىلهر باال قىلىۋالغانالرنىمۇ ئالاله (ههممه هۆكۈمدە ئۆز پۇشتۇڭالردىن 
باال  بولمىغانالرنى  پۇشتۇڭالردىن  ئۆز  (يهنى  بۇ  قىلمىدى،  هۆكمىدە  بالىلىرىڭالرنىڭ  بولغان) 
يولغا  توغرا  ئېيتىدۇ،  (سۆز)نى  ههق  ئالاله  سۆزدۇر،  ئېيتىلغان  ئاغزىڭالردا  پهقهت  دېيىش) 

باشاليدۇ.» (ئههزاب سۈرىسى ٤-ئايهت)
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ههزرىتى ئائىشه ئانىمىز: 
بىرەرىنى  ۋەهيىدىن  بولغان  نازىل  ئۆزىگه  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  «ئهگهر 
مهخپى تۇتقان بولسا، شۇ ئايهتنى مهخپى تۇتقان بوالتتى.» دەپ يۇقارىدىكى ئايهتنى 

تىلغا ئالغان.٦٥ 

بىر كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم زەينهپ بىنتى جههىشنىڭ ئۆيىدە ههسهل 
شهربىتى ئىچكهچ، بىر ئاز هايال بولۇپ قالدى. بۇنىڭغا چىدىمىغان ئىككى ئايالى 
ئائىشه بىلهن ههفىسه ئۆزئارا گېپىنى بىر قىلىۋېلىپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۆيگه 
كهلگهندە ئۇنىڭ بهتبۇي پۇراۋاتقانلىغىنى ئېيتىشتى. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بهتبۇي 
نهرسه  نهرسه يېمىگهنلىكىنى ئېيتتى. ئۇالر: «دېمهك، ههسهل ههرىسى بهتبۇي  بىر 
دېيىشتى. ئۇ بۇندىن كېيىن ههسهل شهربىتى ئىچمهسلىككه  يېگهن ئىكهن-دە.» 
قهسهم قىلدى. بۇ سهۋەبتىن ئۇنىڭ قهسىمىنىڭ توغرا بولمىغانلىقىنى بىلدۈرۈش 

ئۈچۈن بۇ ئايهت نازىل قىلىندى:
«ئى پهيغهمبهر! نېمه ئۈچۈن ئالاله ساڭا هاالل قىلغان نهرسىنى ئاياللىرىڭنىڭ 
رازىلىقىنى تىلهش يۈزىسىدىن هارام قىلىسهن؟ ئالاله ناهايىتى مهغپىرەت 

قىلغۇچىدۇر، ناهايىتى مىهرىباندۇر.» (تههرىم سۈرىسى ١-ئايهت)
ئهگهر قۇرئانغا ئىنسان سۆزى ئارىالشقان بولسا ئىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 
ئۆزىنىڭ ئارزۇسىغا خىالپ بولغان بۇ ئايهتنى هىسسىياتى بويىچه ئىپادىلىگهن 

بوالتتى. 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تايىنى يوق باههنه-سهۋەبلهر بىلهن تهبۇك سهپىرىگه 
قاتناشمىغان سهكسهن كىشىنىڭ گېپىگه ئىشىنىپ، ئۇالرغا رۇخسهت بهرگهن ئىدى. 

بۇ سهۋەبتىن ئۇنى تهنقىد قىلىپ تۆۋەندىكى ئايهت نازىل بولدى:

«كىمكى  دېگهن:  مۇنداق  يهنه  ئهنها  رازىيهلالهۇ  ئائىشه   .٣٣\٩ «تهپسىر»،  تىرمىزى:   .٦٥
رەسۇلۇلاله ئالالهنىڭ كىتابىدىن بىرەر نهرسىنى مهخپى تۇتقانمىكىن دېگهندەك گۇمان قىلسا، 
ئالالهقا ئهڭ چوڭ تۆهمهت قىلغان بولىدۇ. چۈنكى ئالالهتائاال مۇنداق دېگهن: «ئهي رەسۇل! 
ئالاله تهرىپىدىن ساڭا نازىل قىلىنغان ئههكامالرنىڭ ههممىسىنى يهتكۈزگىن، ئهگهر تولۇق 
ئالاله  بول)  (خاتىرجهم  بولىسهن.  قىلمىغان  ئادا  ۋەزىپىنى  تاپشۇرغان  ئالاله  يهتكۈزمىسهڭ، 
هىدايهت  قهۋمنى  كاپىر  ههقىقهتهن  ئالاله  ساقاليدۇ.  زىيانكهشلىكىدىن  كىشىلهرنىڭ  سېنى 

قىلمايدۇ.» (مائىدە سۈرىسى ٦٧-ئايهت) (مۈسلىم: «ئىمان»، ٢٨٧)
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(ئۆز ۋەدىسىدە) راستچىلالر  «(ئى مۇههممهد!) ئالاله سېنى كهچۈردى، 
(ساڭا ئېنىق بولمىغىچه نېمىشقا ئۇالرغا چىقماسلىققا) رۇخسهت  بىلهن يالغانچىالر 

بهردىڭ؟» (تهۋبه سۈرىسى ٤٣-ئايهت)

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تاغىسى ئهبۇ تالىب ئۈچۈن ئالالهتىن مهغپىرەت 
تىلىگهندە تۆۋەندىكى ئايهت نازىل بولدى:

«پهيغهمبهرگه ۋە مۆمىنلهرگه مۇشرىكالرنىڭ ئههلى دۇزاخ ئىكهنلىكى ئېنىق 
مهلۇم بولغاندىن كېيىن، مۇشرىكالر ئۇنىڭ تۇققىنى بولغان تهقدىردىمۇ، ئۇالرغا 

مهغپىرەت تهلهپ قىلىشى دۇرۇس ئهمهس.» (تهۋبه سۈرىسى١١٣- ئايهت)
يهنه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇناپىقالرنىڭ باشلىقى ئابدۇلال بىن ئۇبهي سهلۈل 
ئۆلگهندە ئۇنىڭ سالىه مۆمىن ئوغلى ئابدۇلالهنىڭ تهلىۋى بىلهن جىنازا نامىزى 

ئوقۇماقچى بولغاندا تۆۋەندىكى ئايهت نازىل بولدى:
سهن ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن ئۆلگهن هېچبىر ئادەمنىڭ  «ئى مۇههممهد! 
نامىزىنى چۈشۈرمىگىن، (دەپنه قىلىش، زىيارەت ياكى دۇئا ئۈچۈن) ئۇنىڭ قهبرىسى 
ئۈستىدىمۇ تۇرمىغىن، چۈنكى ئۇالر ئالالهنى ۋە ئالالهنىڭ پهيغهمبىرىنى ئىنكار 

قىلدى. ئۇالر پاسىق هالىتى بىلهن ئۆلدى.» (تهۋبه سۈرىسى ٨٤-ئايهت)
بۇ ئايهتلهر قۇرئانى-كهرىمگه پهيغهمبىرىمىزنىڭ (ئىنساننىڭ) قىلچىلىك سۆزى 

ئارىلىشىپ قالمىغانلىقىنى ئېنىق كۆرسهتمهكته. 

بىر كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم قۇرەيشنىڭ چوڭلىرىغا ئىسالمنى 
چۈشهندۈرىۋاتقاندا ئهما مۇسۇلمان ئابدۇلاله بىن ئۇممى مهكتۇم يېنىغا كېلىپ، 
دىنىي تهلىم بېرىشىنى تهلهب قىلدى. بىراق پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم قورەيشنىڭ 
چوڭلىرىنىڭ كۆڭلىنى ئاۋايالپ، ئۇممى مهكتوم بىلهن كارى بولماي، سۆزىنى داۋام 
قىلىۋەردى. ئۇممى مهكتۇم تهلىۋىنى تهكرار سۆزلهۋەرگهندىن كېيىن پهيغهمبهرنىڭ 

چىرايى بىر ئاز تۈرۈلدى. بۇ سهۋەبتىن يۇقارىقى تهنقىد ئايىتى نازىل بولدى:
«ئۆزىنى (ئىماندىن) بىهاجهت هېساپاليدىغان ئادەمگه كهلسهك، سهن ئۇنىڭغا 
(ئۇ)  يۈزلىنىسهن،  يهنى ئۇنىڭغا قۇالق سېلىپ تهبلىغ قىلىشقا كۆڭۈل بۆلىسهن. 
كۇفرىدىن، گۇناهالردىن (پاكالنمىسا، ساڭا نېمه زىيان ئىدى؟ سهندىن مهرىپهت 
تىلهپ، ئالالهدىن قورققان هالدا يۈگۈرۈپ كهلگهن كىشىگه كهلسهك، سهن ئۇنىڭغا 
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قارىمايسهن.) بۇنىڭدىن كېيىن ئۇنداق قىلمىغىن. بۇ ئايهتلهر ۋەزدۇر. خالىغان 
ئادەم ئۇنىڭدىن ۋەز -نهسىههت ئالىدۇ.»٦٦ (ئهبهسه سۈرىسى ٥--١٢ئايهتلهر)

بۇ ئايهتتىكى ئهيىپلهش ۋە تهنقىد پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم قىلىپ سالغان بىر 
سهۋەنلىككه قارىتىلغان. بۇنىڭ سهۋەبى:

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم قىلمىشىدىكى خاتالىقىنى بايقىغاندا، ئايهتلهردىكى 
ئاچچىق سۆزلهر ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ كۆڭلىدە پۇشايمان قىلغانلىقىنى كۆرسىتىدىغان 
گهپلهر بولغان بولسا، ئۇ ئۆزى ههققىدە بۇنچىلىك ئۇچۇق گهپ قىلمىغان بوالتتى. 

يهنى، بۇ ههقته سۈكۈت قىلىپ ئهيىپىنى يۇشۇرماسمىدى؟
يۇقارىدىكى رىۋايهتلهردىن چۈشىنىۋېلىشقا بولىدۇكى، ۋەهيى تامامهن ئالالهنىڭ 
ئىرادىسى بويىچه كهلگهن، بهزى ئههۋالدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كۈتكهن زامان ۋە 
مهزمۇندا كهلمىگهن. بهزىدە رەسۇلۇلالهنى تهنقىد قىلىدىغان مهزمۇندا نازىل بولغان. 
ۋەهيىدىن  بولغان  نازىل  ئۆزىگه  ۋەسهللهممۇ  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  پهيغهمبىرىمىز 
بۇ  مانا  قىلغان.  نهقىل  ئىنسانالرغا  پېتى  شۇ  تۇتماستىن  مهخپى  ههرپنىمۇ  تال  بىر 
ئهسهرلهر  يازغان  ئىنسانالر  ۋە  كهلگهنلىكىنى  مهنبهدىن  ئىالهىي  قۇرئاننىڭ  ئههۋال 
ئىنسانالرنىڭ  چۈنكى  كۆرسهتمهكته.  يوقلىقىنى  مۇناسىۋىتىنىڭ  قىلچىلىك  بىلهن 
ئهسهرلىرىدە يازغۇچىنىڭ ئۆزى بىلهن مۇناسىۋەتلىك بۇ خىل خىتاب ۋە تهنقىدلهرنى 

تاپقىلى بولمايدۇ.  

ۋەهيىنىڭ بهزىدە مۈجمهل نازىل بولىشى
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئهمىرلهر بهزىدە مۈجمهل كېلهتتى.

مۈجمهل: مهنىسى يوشۇرۇن بولۇپ، چۈشهندۈرمىگىچه مهقسهتنى بىلگىلى 
بولمايدىغان ئىبارىلهر دېگهنلىكتۇر. 

زەلله  بىر  ئائىت  ۋەسهللهمگه  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  پهيغهمبىرىمىز  تهنقىد  ئايهتلهردىكى  بۇ   .٦٦
بۇ  كۆرسىتىدۇ.  خاتالىقنى  غهيرى-ئىرادەئى  سالغان  قىلىپ  پهيغهمبهرلهر  زەلله  تۈپهيلىدىندۇر. 

زەللهلهر پهيغهمبهرلهرگه ئالالهنىڭ ئىرادىسى بويىچه تۆۋەندىكى مهقسهتته قىلدۈرۈلىدۇ:
ئاجىزلىقىنى  ئۇالرنىڭ  پهيغهمبهرلهرگه  قىلىنىدىغان  كېپىللىك  كىرىدىغانلىقىغا  جهننهتكه   .١

هىس قىلدۇرۇش،
ئىجرا  تىرىشىپ  تېخىمۇ  ۋەزىپىسىنى  بىلىپ،  ئېرىشكهنلىكىنى  لۇتۇفقا  ئىالهىي  ئۇالرنىڭ   .٢

قىلىشىغا تۈرتكه بولۇش،
٣. قىلىنغان زەللهنى ئۈممهت ئۈچۈن تهربىيه، ئىبرەت قىلىش،

خىل  بۇ  بولۇپ،  ئهستايىدىل  تېخىمۇ  ئالدىدا  تهنقىد  خىل  بۇ  بهندىلهرنىڭ  تالالنغان   .٤
ئاشۇرۇش،  ئهمهلگه  ئهخالقلىنىشىنى  بىلهن  ئهخالقى  قۇرئان  ساقلىنىپ،  خاتالىقالردىن 
خرىستىيانلىقتىكىدەك  ئىنسانالرنىڭ  كۆرسىتىپ،  ئىكهنلىكىنى  ئىنسان  پهيغهمبهرلهرنىڭمۇ 

ئۇالرنى ئىالهالشتۇرۇۋېلىشىنى توسۇش ئۈچۈندۇر.  
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ئالالهۇتائاال تهرىپىدىن مۈجمهلنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدىغان بىرەر چۈشهندۈرۈش 
كهلمىگهن ئههۋالدا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنى ئۆزى بىلگهنچه ئىزاهلىمايتتى. 

تۆۋەندىكى ئايهت بۇنىڭغا مىسالدۇر:
«ئاسمانالردىكى، زېمىندىكى شهيئىلهر (گه ئىگىدارچىلىق قىلىش جهههتتىن 
ئالالهنىڭ ئىلكىدىدۇر.  بولسۇن، تهسهررۇپ قىلىش جهههتتىن بولسۇن) 
(يامانلىقنى) مهيلى ئاشكارا قىلىڭالر، مهيلى يۇشۇرۇڭالر، ئۇنىڭ  دىلىڭالردىكى 
ئۈچۈن ئالاله سىلهردىن هېساپ ئالىدۇ. ئالاله خالىغان كىشىگه مهغپىرەت قىلىدۇ، 
خالىغان كىشىگه ئازاپ قىلىدۇ. ئالاله ههممه نهرسىگه قادىردۇر.» (بهقهرە سۈرىسى 

٢٨٤-ئايهت)

بۇ ئايهت نازىل بولغاندا ساهابىلهر كۆڭلىگه ئىختىيارسىز كهلگهن يامان 
سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله  قورقتى.  خىيالالردىنمۇ هېساب بېرىدىغانلىقىنى چۈشىنىپ 

ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا كېلىپ يۆكۈنۈپ ئولتۇرۇپ:
 - ئهي رەسۇلۇلاله،بىز هازىرغا قهدەر كۈچىمىز يهتكهن ئهمهللهر: ناماز، روزا، زاكات، 
جىهاد، سهدىقه قاتارلىق ئهمهللهرنى قىلىشقا بۇيرۇلدۇق. هازىر سىزگه بۇ ئايهت نازىل 
بولدى. بىزنىڭ ئۇنىڭغا كۈچىمىز يهتمهيدۇ. ئهگهر بىز كۆڭلىمىزدە ئويلىغانلىرىمىزغا 

قاراپ جازاالندۇرۇلىدىغان بولساق، تۈگهشكىنىمىز شۇ. – دېيىشتى.  
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم جاۋابهن:

- سىلهرمۇ ئههلى كىتابقا ئوخشاش «ئاڭلىدۇق ۋە قارشى چىقتۇق» دېمهكچى 
بولۇۋاتامسىلهر؟ سىلهر ئهسلى «ئاڭلىدۇق ۋە بويسۇندۇق. ئهي رەببىمىز، بىزنى ئهپۇ 
قىلىشىڭنى تىلهيمىز. قايتىدىغان يهر سېنىڭ دەرگاهىڭدۇر» دېيىشىڭالر كېرەك 

ئىدى. - دېدى. 
كۆنۈپ  دېيىشكه  مۇشۇنداق  تىلى  ۋە  باشلىدى  تهكرارالشقا  بۇنى  ساهابىلهر 

كهتتى. بۇنىڭ بىلهن ئالاله ئۇالرنىڭ قهلبىدىكى ئىماننى كۈچلهندۈردى. 
ۋەسهللهم  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  پهيغهمبهر  ئايهتنىڭ مهنىسى مۈجمهل بولغاچقا، 
ئۇنى ئېنىق چۈشهندۈرۈپ بېرەلمىدى. ئاجىز هالدا ساهابىلهرنى ئالالهقا تهسلىم 
بولۇپ، تهۋەككۈل قىلىشقا بۇيرىدى. بىر مۇددەتتىن كېيىن تۆۋەندىكى ئايهت نازىل 

بولۇپ، مۈجمهل مهنا چۈشهندۈرۈلدى:
«ئالاله هېچكىمنى تاقىتى يهتمهيدىغان ئىشقا تهكلىپ قىلمايدۇ. كىشىنىڭ 
قىلغان ياخشىلىقى (نىڭ ساۋابى) ئۆزىگىدۇر، يامانلىقى(نىڭ جازاسى)مۇ 
«پهرۋەردىگارىمىز! ئهگهر بىز ئۇنتۇساق ياكى خاتاالشساق  (ئۇالر)  ئۆزىگىدۇر. 
(يهنى بىز ئۇنتۇش ياكى سهۋەنلىك سهۋەبىدىن ئهمرىڭنى تۇلۇق ئۇرۇنلىيالمىساق)، 
بىزدىن ئىلگىرىكىلهرگه ئېغىر يۈك  بىزنى جازاغا تارتمىغىن. پهرۋەردىگارىمىز! 
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يۈكلىگىنىڭگه ئوخشاش بىزگه ئېغىر يۈك يۈكلىمىگىن. (يهنى بىزنى قىيىن ئىشالرغا 
تهكلىپ قىلمىغىن)، پهرۋەردىگارىمىز! كۈچىمىز يهتمهيدىغان نهرسىنى بىزگه 
ئارتمىغىن، بىزنى كهچۈرگىن، بىزگه مهغپىرەت قىلغىن، بىزگه رەهىم قىلغىن، 
بىزنىڭ ئىگىمىزسهن، كافىر قهۋمگه قارشى بىزگه ياردەم بهرگىن» دەيدۇ.» (بهقهرە 

سۈرىسى ٢٨٦-ئايهت)

بۇ ئايهتنى ئاڭلىغان ساهابىلهر ئۆزلىرى ئهنسىرىگهن ئىشقا نىسبهتهن «كۈچى 
يېتىدىغان هالدا» مهسئۇل بولىدىغانلىقىنى چۈشهندى. 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ باشقا بىر ئايهت نازىل بولۇپ، مۈجمهلنى 
چۈشهندۈرمىگىچه دەسلهپكى مۈجمهل ئايهتنى ئىزاهلىماي تۇرۇشى بىر نۈبۈۋۋۈت 
ههقىقىتى بولۇپ، بۇ قۇرئانى-كهرىمنىڭ ئىالهىي مهنبهدىن  (پهيغهمبهرلىك) 
كهلگهنلىكىنىڭ پۇالتتهك ئىسپاتىدۇر. ئهكسىچه بولغاندا، مۈجمهل مهزمۇنالرنى 
خالىغانچه ئىزاهلىغان بوالتتى. بۇنداق ئههۋال يۈز بهرمىگهنلىكى قۇرئانى-كهرىمنىڭ 

مۆجىزىۋىلىكىنىڭ ئايرىم بىر ئىسپاتىدۇر. 

٦-يىلى باتىلنى يېڭىشنىڭ بارلىق سهۋەبلىرى مهيدانغا كهلگهن  هىجرەتنىڭ 
بولۇپ، تېخىچه مۇشرىكالرنىڭ قولىدا تۇرغان مهككىگه بېرىپ كهبىنى تاۋاپ قىلىش 
هۈدەيبىيهگه قاراپ كېتىۋاتقاندا پهيغهمبهر  يېقىن  قارار قىلىنغان ئىدى. مهككىگه 
ئهلهيهىسساالمنىڭ تۆگىسى كاسۋا چۆكتى. ساهابىلهر ئۇنىڭ بېشىنى ههرەم تهرەپكه 

بۇرىماقچى بولغان بولسىمۇ تۆگه ئۇ تهرەپكه قارىغىلى ئۇنىمىدى. ساهابىلهر:
- كاسۋا بهز قۇالق بولىۋالدى. ماڭغىلى ئونىماي چۆكتى. - دېيىشتى. پهيغهمبهر 

ئهلهيهىسساالم:
- كاسۋا بهز قۇالق ئهمهس. ئۇنىڭ ماڭماي چۆكۈۋالىدىغان ئادىتى يوق. ئهمما 

ئهبرەههنىڭ پىللىرىنى توختاتقۇچى كاسۋانىمۇ توختاتتى - دېدى. 
بۇ ئالالهتىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا كهلگهن بىر ئىشارەت ئىدى. يهنى 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم «ئالاله ئهبرەههنىڭ پىللىرىنى قانداق توختاتقان بولسا، بۇ 
تۆگىنىمۇ شۇنداق توختاتتى» دېمهكچى ئىدى. مهيلى دەخلى-تهرۇز، ياكى مۇداپىئه 
بولىشىدىن قهتئىنهزەر، مهككىگه ههرقانداق شهكىلدىكى ئۇرۇش قىلىپ كىرىشلهرنىڭ 
ههممىسىگه ئالالهنىڭ رۇخسهت قىلمىغانلىقى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كۆڭلىگه 

ئايان بولغان ئىدى. 
ساهابىلهر ئۇ چاغدا مهسىلىنىڭ ماهىيىتىنى چۈشهنمىگهنلىكى ئۈچۈن كۆڭلى 
قاتتىق يېرىم بولۇشتى. مهككىگه كىرمهسلىك قارارى كۆرۈنۈشته مۇسۇلمانالرغا 
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زىيانلىق ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم هېكمىتىنى بىلمىگهن ئىالهىي ئىشارەتكه 
ماقۇل بولۇپ، ساهابىلهرنى مهككىگه باشلىمىدى. 

قاتتىق بىر مهغلۇبىيهت كهبى كۆرۈنگهن بۇ ۋەقهگه نارازى بولغان ههزرىتى ئۆمهر 
مهككىگه كىرىشنى تهلهپ قىلىپ، پىكىر بايان قىلغاندا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم:

«مهن ئالالهنىڭ ئهلچىسى. ئۇنىڭغا قارشى چىقالمايمهن. ماڭا ياردەم قىلغۇچى 
پهقهت ئالالهتۇر» دېدى. 

 يهنه بۇ ئهسنادا مۇشرىكالر بىلهن ئىمزاالنغان «هۈدەيبىيه كېلىشىمى»دىكى 
ماددىالر قارىماققا مۇسۇلمانالرغا زىيانلىق ئىدى. كېيىن فهتىه سۈرىسى نازىل بولۇپ، 
بۇ ئىشتىكى هېكمهتلهر ۋە خوشخهۋەرلهر بىلدۈرۈلدى. شۇنىڭ بىلهن مۇسۇلمانالر 
چۈشهندىكى، تۇنجى قاراشتا زۇلۇم ۋە مهغلۇبىيهت كهبى كۆرۈنگهن بۇ چېكىنىش 

ئهسلىدە بۈيۈك غهلىبه ۋە ئېنىق بىر فهتهى ئىكهن... 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم دەسلهپته سهۋەبىنى چۈشهندۈرۈپ بېرەلمىگهن بۇ 
مۈجمهل هادىسه ئىككى يىل ئىچىدە ئېنىق بولدى. دەرۋەقه، بۇ سۈلهى جهريانىدا 
نۇرغۇن كىشى ئىسالم بىلهن شهرەپلهندى. ئىككى يىل ئىچىدە مۇسۇلمان 
بولغانالرنىڭ سانى، ئۇ ۋاقىتقا قهدەر مۇسۇلمان بولغانالرنىڭ سانىدىن نهچچه ههسسه 

كۆپ بولدى. 
ئهرەپ  قىلىندى.  ئېتىراپ  رەسمىي  مهۋجۇتلىقى  ئىسالمنىڭ  بىلهن  كېلىشىم  بۇ 
بولسا  بۇ  كىرەلهيتتى.  ئاستىغا  هىمايىسى  مۇسۇلمانالرنىڭ  خالىغانالر  قهبىلىلىرىدىن 
ئېلىپ  هالدا  ئهركىن-ئازادە  دەۋىتىنىڭ  ئىسالم  ۋە  يۇقىتىشى  نۇپۇزىنى  قۇرەيشنىڭ 

بېرىلىشى دېگهنلىك ئىدى. 
دېيىشتىكى  ماقۇل  سۈلهىگه  بۇ  ۋەسهللهمنىڭ  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله 
سهۋەبىدىن بىرسى مهككىدە ئۇ چاغدا مۇسۇلمان بولۇپ، لېكىن بۇنى ئوچۇق ئاشكارا 
بۇ  قىلسا،  ئۇرۇش  بىلهن  مۇشرىكالر  ئهگهر  ئىدى.  بار  كىشى  نۇرغۇن  جاكالىمىغان 
مۇمكىن  قېلىشى  پۇشايمانغا  كېيىن  سېلىپ،  ئۆلتۈرۈپ  هالدا  بىلمىگهن  كىشىلهرنى 

ئىدى.٦٧ 
قۇرئانى-كهرىمدە بۇنىڭغا ئوخشايدىغان مىسالالر كۆپتۇر. قۇرئان مۆجىزىسىنى 
قىسقىچه تىلغا ئالغانلىقىمىز ئۈچۈن، تهپسىالتلىرى ئۈستىدە توختالمايمىز. چۈنكى 

قۇرئاننىڭ ههر بىر مۆجىزىسىنى بايان قىلىشقا بىر كىتاپنىڭ ههجمى يهتمهيدۇ.
ئارىلىشىپ  سۆزى  ئىنسان  قۇرئانغا  مىسالالر  قىلىنغان  بايان  يهرگىچه  بۇ 
ئىكهنلىكىنى  كىتاپ  بىر  ئىالهىي  قىلىنغان  ۋەهيى  تهرىپىدىن  ئالاله  قالمىغانلىقى، 

٦٧. فهتىه سۈرىسى ٢٤-٢٥-ئايهتلهر. 
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زۆرۈردۇر.  قىلىشى  قوبۇل  هۆكۈمنى  بۇ  ئىنساننىڭ  بىر  ههر  ئىنساپلىق  ئىسپاتاليدۇ. 
دەرۋەقه، «يېڭى كاتولىك ئېنسىكلوپېدىسى»دە «قۇرئان»نى چۈشهندۈرگهن بايانالردا 

دىققهتنى تارتىدىغان بهزى جۈملىلهر بار: 
نهزىرىيهلهر  كۆپلىگهن  بۇيان  ئهسىرلهردىن  ههققىدە  مهنبهسى  «قۇرئاننىڭ 
ئوتتورىغا قويۇلدى. بۈگۈن ئهقلى-هۇشى جايىدا بولغان ههر ئىنسان بۇ نهزىرىيهلهردىن 

هېچبىرىنى قوبۇل قىلمايدۇ.»
دەلىل  ههققىدە  ئهمهسلىكى  مهنبهلىك  ۋەهيى  قۇرئاننىڭ  دىندارلىرى  كاتولىك 
قايىل  چۈنكى  قىاللمايدۇ  بۇنى  لېكىن  خااليدۇ.  بهك  ئهلۋەتته  قويۇشنى  ئوتتۇرىغا 
قىالرلىق دەرىجىدە ئىزاهلىغۇدەك پاكىتى يوق. بىراق هېچ بولمىغاندىمۇ بىر ئاز ئىنساپ 
ئىسپاتالش  كهلگهن،  داۋاملىشىپ  بۇيان  زاماندىن  بۇرۇنقى  قىلىپ،  مۇئامىله  بىلهن 

مۇمكىن بولمايدىغان تۆهمهتلهرنى رەت قىپتۇ.٦٨  

٣. قۇرئاننىڭ مۆجىزىۋى تهرەپلىرى
سۈپىتىدە  ههدىيه  بىر  ئىنسانالرغا  ۋەسهللهم  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله 
ئېلىپ كهلگهن قۇرئانى-كهرىم سان-ساناقسىز مۆجىزىلهر بىلهن تولغانلىقىنى نۇرغۇن 
داۋاملىشىدىغان  قىيامهتكىچه  قۇرئانى-كهرىمنىڭ  قىلماقتا.  ئاشكارا  جهههتلهردە 
بايان  قىسقىچه  نوقتىنى  تۆت  پهقهت  بىز  ئىچىدە  تهرەپلىرى  مۆجىزىۋى  نۇرغۇن 

قىلماقچىمىز:
ئا. تىلىنىڭ ئاجايىپلىقى

ئه. غهيىبتىن بىشارەت بېرىشى
ب. ئىلىم-پهن جهههتتىكى مۆجىزىۋىلىكى

پ. تهشدىد (هۆكۈم چىقىرىش)تىكى مۆجىزىۋىلىكى

ئا. تىلىنىڭ ئاجايىپلىقى

١. گۈزەل ئۇسلۇبى
قۇرئانى-كهرىم شېئىرمۇ ئهمهس، نهسىرمۇ ئهمهس. ئهكسىچه، ههم شېئر ههم 
نهسىرنىڭ ئاالهىدىلىكلىرىنى ئۆزىدە مۇجهسسهم قىلغان بىر ئۇسلۇبى ۋە بۇ ئۇسلۇبتا 

٦٨.  گاري مىللېر (ئابدۈلئهههد ئۆمهر): The Amazing Qur‘an \«تهڭداشسىز مۆجىزە قۇرئان»، 
(دوكتور ئهردوگان باش تۈركچىگه تهرجىمه قىلغان)، ئىستانبۇل، ٢٠٠٧-يىل، ٦١-بهت. 
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پهۋقۇلئاددە ۋەزىن، رېتىم، ئاهاڭ ۋە مۇزىكىسى باردۇر. ئىنسان قۇرئان ئوقىغاندا، بۇ 
ئىچكى مۇزىكىنىڭ تهسىرىنى روهىنىڭ چوڭقۇر قاتالملىرىدا هىس قىالاليدۇ. 

نهپس  ئۆزگىچه  بىر  بولمايدىغان  تاپقىلى  مۇزىكىدا  ههم  شېئىر  قۇرئاننىڭ 
ئاهاڭنى  بىر  ئۆزگهرمهس  ئاڭلىغاندا  ياكى  ئوقىغان  قايتا  قايتا  ئۇنى  بار.  گۈزەللىگى 
هىس قىلغىلى بولمايدۇ، داۋاملىق ئۆزگىرىپ، يېڭىلىنىپ تۇرىدىغان ئاهاڭ، ئاۋازدىن 
ئىنساننىڭ ههر بىر سهزگۈسى ئۆزىگه چۈشلۇق نېسىۋە ئالىدۇ. (دراز: «نهبهئۈل-ئازىم»، 

١٠٢-بهت) 

بىر  خاس  ئۆزىگه  ۋە  پهرقلىق  تۈرلهردىن  ئهدەبىي  مهۋجۇت  قۇرئانى-كهرىم 
ئۇسلۇپقا ئىگه بولۇش بىلهن بىر ۋاقىتتا بارلىق ئهدەبىي تۈرلهرنىڭ ههممىسىنى ئهڭ 
مۇكهممهل شهكىلدە قولالنغان. قىسسه، نهسىههت، تارىخ، قانۇن، مۇنازىرە، ئاخىرەت، 
جهننهت ۋە جهههننهم قاتارلىق تېمىلىرى، كىشىنى قورقۇتىدىغان ۋە خۇشال قىلىدىغان 
ئايهتلىرى مهنىسىنىڭ كۈچلۈكلىكىگه ئاساسهن ئايرىم ئايرىم بىر ئۇسلۇپ پۈتۈنلۈكى 
ئىچىدە پاساههت ۋە باالغهتنى ئهڭ يۈكسهك سهۋىيىدە تۇتقان هالدا ئىپادىلهنگهن. بۇ 

بىر ئىالهىي كهالم بولغانلىقى ئۈچۈن شۇنداق بولغان. 
١) سۆز تالالشتىكى ئىنچىكىلىكى

قۇرئان مهنىداش سۆزلهر ئىچىدە مهنىسى ئهڭ ئىنچىكه، تهسۋىرلهش كۈچى ئهڭ 
كۈچلۈك، پاساههتلىك ۋە قۇۋۋەتلىك بولغىنىنى تاللىغان. (بۇتى: «راۋائى»، ١٤٠-بهت)

ئۆزگهرتىش  ياكى  كېيىنلىك  ئىلگىرى  قىلچىلىك  نهزمىسىدە  قۇرئاننىڭ 
مۇنداق  ئاتىييه  ئىبنى  جهههتته  بۇ  بۇزىدۇ.  دەرهال  ئاهاڭىنى  ئۇنىڭ  كىرگۈزۈش 

دېگهن: 
چىقىرىپ  سۆزنى  بىر  ئۇنىڭدىن  ئىكهنكى،  كىتاپ  بىر  شۇنداق  «قۇرئان 
تاشلىسا، ئاندىن پۈتۈن ئهرەپ تىلى ئىچىدىن ئونىڭ ئورنىغا بىر سۆزنى ئاختۇرۇپ 
مۇمكىن  تېپىش  سۆزنى  بىر  مۇۋاپىق  سۆزدەك  ئهسلىدىكى  يهنىال  ئىزدىسه،  ئىزدىسه، 

ئهمهس.»٦٩
كۈنىمىزدىكى ئىسالم ئۈلىمالىرىدىن مۇههممهد هامىدۇلاله قورئاندىكى قاپىيهگه 

مۇناسىۋەتلىك تۆۋەندىكى خاتىرىسىنى سۆزلهپ بهردى:
مۇسۇلمان بولغان بىر فرانسوز مۇزىكانت بىلهن كۆرۈشكهن ۋاقتىمدا، ئۇ ماڭا 

ناسر سۈرىسىنى قىرائهت قىلغاندا

٦٩.   ئىبنى ئاتىييه: «ئهل-مۇهاررارۇل-ۋەجىز فىي تهفسىرىل-كىتابىل-ئازىز»، بېيرۇت ١٤١٣، 
١-جىلد، ٥٢. 



193

 پهيغهمبهرلهرنىڭ مۆجىزىلىرى ۋە قۇرئانى-كهرىم 

بِّحْ سَ اجاً ﴿2﴾ فَ وَ ينِ اهللاِ أَفْ ونَ يفِ دِ لُ خُ أَيْتَ النَّاسَ يَدْ رَ وَ
ئوقۇغاندا، مۇزىكا جهههتتىن بهك  توختاپ  ئوتتۇرىسىدا  ئايهت  ئىككى  دەپ 
يېقىملىق تۇيۇلمايدىغانلىقىنى ئېيتتى. مهن ئۇنىڭغا بۇ يهردە «َأْفَواجًا» دەپ توختاپ 
تۇرۇشقا بولمايدىغانلىقىنى، پهقهت «ئهفۋاجهن-ۋە-َفَسبِّْح ...» بۇ يهردە «ن» بىلهن 
«ف» بىر-بىرى بىلهن ئارىلىشىدۇ. «ن»دىن كېيىن «ف»نى تهلهپپۇز قىلىشتىن 
ئىلگىرى يىنىك بىر «ۋ» ئوقۇلىدۇ دەپ ئىزاهلىدىم. بۇ مۇزىكانت قېرىندىشىمىز 

دەرهال مۇنداق دېدى:
- پاه! راست شۇنداقمۇ؟! ههقىقهتهن سېنىڭ دېگىنىڭدەك بولسا ئهمدى تولۇق 

بولدى. ئهمدى ئىمانىمنى يېڭىاليمهن! ئالاله مېنى ئهپۇ قىلغاي!٧٠ – دېدى. 
فرانسۇز مۇزىكىشۇناس بۇ ئىزاهاتنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ئهمدى مۇزىكا جهههتته 
قۇرئاننىڭ  ههقىقهتهن  ئىدى.  چۈشهنگهن  قۇرئانغا ههقىقهتهن قايىل بولغانلىقىنى 
قاپىيداشلىقى ئادەتتىن تاشقىرى بىر نىزام ئىچىدە بولۇپ، بۇنىڭغا ئىنساننىڭ كۈچى 
يهتمهيدۇ. مۇشۇنداق بىر مۇكهممهل كىتابنىڭ ئورنىغا ئادەتتىكىچه بىر كىتابنى 

دەسسىتىش قانداقمۇ مۇمكىن بولسۇن؟!
٢) كۆڭۈلگه تهسىر قىلىشى

قۇرئانى-كهرىم بۇ ئاالهىدىلىگى بىلهن ئىنسانالرنىڭ قهلبىنى لهرزىگه 
سالغان. ئهرەپلهر ئۇنى رەسۇلۇلاله ئهلهيهىسساالمنىڭ ئاغزىدىن ئاڭالپ، توپ-توپ 
بولۇپ ئىمان ئېيتقان. بارلىق مۇشرىكالر ئۇنىڭغا ئوخشاش بىرەر قاپىيه ئوتتۇرىغا 
قويالمىغانلىقى ئۈچۈن، قۇرئاننىڭ فهساهات ۋە بهالغىتىنى كۆڭلىدە ئېتىراپ قىلغان. 
ئۇالر هاكاۋۇرلۇق قىلىپ، بىر يېتىمگه ئىتائهت قىلىشنى خالىمىغانلىقى ئۈچۈنال 

قۇرئاننى رەت قىلغان. 
ئهبۇ  خهلقنى قۇرئان ئاڭالشتىن توسقان بهزى ئهشهددىي مۇشرىكالردىن 
كېچىدە  خهۋەرسىز  بىرىدىن  بىر  شهرىك  بىن  ئاخنهس  ۋە  جههىل  ئهبۇ  سۇفيان، 
يوشۇرۇن هالدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كهبىدە ئوقىۋاتقان قۇرئاننى ئاڭالش ئۈچۈن 
كهلگهن، بۇ چاغدا ئۆزئارا تاساددىپىي دوقۇرۇشۇپ قالغاندا بىر بىرىنى ئهيىپلىشىپ 
كهتكهن ئىدى. بۇ ئههۋال ئۈچ كۈن مۇشۇنداق داۋامالشقاندىن كېيىن، نىهايهت بىر 

بىرىگه:
«باشقىالر ههرگىز كۆرۈپ قالمىسۇن! خهلق بىزنىڭ بۇ هالىمىزنى كۆرۈپ قالسا، 
چوقۇم شهرمهندە بولىمىز. بۇندىن كېيىن ئۇالرغا گهپ ئاڭلىتالمايمىز.» دېيىشىپ 

يازغان «قۇرئانى- هامىدۇلاله  مۇههممهد  بولسىڭىز  بىلمهكچى  تهپسىالتىنى  ۋەقهنىڭ  بۇ    .٧٠
كهرىم تارىخى»، ئىستانبۇل، ١٩٩٣-يىل، ٩٤-٩٥-بهتلهرگه قاراڭ. 
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قىلغان ئىشىنى تهنقىد قىلىشقاندىن كېيىن، بۇندىن كېيىن كېلىپ قۇرئان 
هىشام،  ئاڭلىمايدىغانلىقىغا دائىر بىر بىرى بىلهن ئههدىلهشكهن ئىدى. (ئىبنى 

١-جىلد، ٣٣٧-٣٣٨)

قۇرئان ئۇسلۇبى كىشىلهرنى قاتتىق تهسىرلهندۈرىدىغان دەرىجىدە جهلىپكار 
بولغانلىقى تۈپهيلى، مۇشرىكالر خهلق قۇرئاننىڭ ئاۋازىنى ئاڭالپ قالمىسۇن دەپ 
قهستهن قااليمىقان ۋاراڭ-چۇرۇڭ ئاۋازلىرىنى چىقىرىشاتتى ۋە قۇرئان ئوقۇشنى 

چهكلهيتتى. 
رام  ئۇنىڭغا  پۈتۈنلهي  قهلب  ئاڭالنغاندا  قۇالققا  نهغمىسى  قۇرئاننىڭ  چۈنكى 
بولىدۇ، ئۇنىڭدىن هۇزۇر ۋە لهززەت ئالىدۇ. بىر ئاز ئىلگىرلىگهندىن كېيىن مۇههببهت 
ۋە هۆرمهتكه غهرق بولىدۇ. بهزى ئايهتلهر قۇالققا ئاڭالنغاندا ئىنسانغا خۇشاللىق ۋە 
كۈچلهندۈرىدۇ.  ئىماننى  راههتلىتىپ،  كۆڭۈلنى  يۇمشىتىپ،  قهلبنى  بېرىدۇ،  زەۋق 
بهزى ئايهتلهر كىشىنى چۆچۈتۈپ، قورقۇتۇپ قهلبنى تىترىتىدۇ. بۇنى مۇسۇلمانالرنىڭ 
بولغان.  مهجبۇر  قىلىشقا  ئېتىراپ  كىشى  نۇرغۇن  ئېتىقادسىز  ۋە  ئىنكارچى  يېنىدا 

(ئابدۈلقادىر ئاتا: «ئازامهتۈل-قۇرئان»، ٨٧-بهت) 

يهنه نۇرغۇن كىشى قۇرئاننىڭ بۇ خىل تهسىرى سايىسىدە مۇسۇلمان بولغان:
جۈبهير بىن مۇتئىم تۈر سۈرىسىنى رەسۇلۇلاله ئهلهيهىسساالمدىن ئاڭالپ هىس 
«قهلبىم  قىلدىم»،  هىس  كېتىدىغاندەك  پارتالپ  قهلبىم  «گويا  تهسىرىنى  قىلغان 

هاياجاندىن خۇددى قاناتلىنىپ ئۇچىدىغاندەكال ئىدى»٧١ دەپ بايان قىلغان. 
هابهش نهجاشىسى ئاشامانىڭ قۇرئاننى ئاڭالپ قاتتىق تهسىرلىنىشى، ئىنتايىن 
بىلهن  تهسىرى  ئايهتلهرنىڭ  ئاڭلىغان  ئۆمهرنىڭ  ههزرىتى  يۈرەك  تاش  قۇپال، 
قهلبى يۇمشاپ مۇسۇلمان بولۇشى، شائىر تۇفهيل بىن ئامر ئهددەۋسىنىڭ پهيغهمبهر 
ئهلهيهىسساالمدىن ئىسالمنى سوراپ ئاڭالپ، قۇرئان تىڭشىغاندىن كېيىن: «ۋالالهى، 
بىر  گۈزەل  بهك  ئىسالمدىنمۇ  سۆز،  بىر  گۈزەل  بهك  قۇرئاندىنمۇ  هېچقاچان  مهن 
ئۈچۈن  قىلىش  تهبلىغ  ئىسالمنى  ۋە  ئېيتىشى  ئىمان  دەپ  باقمىدىم!»  ئاڭالپ  دىن 
قهبىلىسىنىڭ يېنىغا قايتىشى، مهككىلىكلهرنىڭ بالىلىرى ۋە قۇل-چۆرىلىرىگه تهسىر 
مهنئى  ئوقۇشىنى  قۇرئان  بهكرىنىڭ  ئهبۇ  ههزرىتى  ئۈچۈن  قورققانلىقى  قىلىشىدىن 

قىلىشى، قۇرئاننى ئاڭلىغان بىر توپ جىننىڭ: 
ههقىقهتهن  قۇرئاننى  ئاجايىپ  باشاليدىغان  يولغا  توغرا  بىز  «شۈبهىسىزكى، 
شېرىك  هېچكىمنى  پهرۋەردىگارىمىزغا  ئېيتتۇق،  ئىمان  ئۇنىڭغا  ئاڭلىدۇق. 
ئوخشايدىغان  بۇنىڭغا  ۋە  دېيىشى  ١-٢-ئايهتلهر)  سۈرىسى  (جىن  كهلتۈرمهيمىز.» 

نۇرغۇن ۋەقهلهر بۇنى مۇئهييهنلهشتۈرمهكته. 

٧١. بۇخارى: «تهفسىر»، ٥٢. 
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قۇرئانى كهرىمنىڭ تهسىرى توغرىسىدا جون داۋېنپورت٧٢ مۇنداق دېگهن: 
«ئهدەبىي نوقتىئىنهزەردە تۇرۇپ ئېيتقاندا، قۇرئانى-كهرىم شهرقنىڭ ئهڭ شاهانه 
شهك- بولغانلىقىدا  هۆججهت  ئۈچۈن  تىلى  ئهرەپ  ئهسىرىدۇر.قۇرئانى-كهرىمنىڭ 
ئۆزىنىڭ  قهلبىگه  ئوقۇرمهنلىرىنىڭ  قۇرئان  ئېيتقاندەك،  گوئېسې٧٣  يوقتۇر.  شۈبهه 

پاسونى ۋە گۈزەللىگى بىلهن تهسىر قىلىدۇ.»٧٤
قۇرئان جۈملىلىرىدىكى قاپىيه ۋە مۇزىكا ئۇنىڭدىكى ئاۋاز رېتىمىنىڭ، 
(سۇزۇق تاۋۇش  ۋە ههرىكىلهرنىڭ  (جهزىم)  يهنى كهلىمىلهر، ههرپلهر، سۈكۈن 
ئىشارەتلىرىنىڭ)، ئۇزۇن-قىسقا بوغۇمالرنىڭ ئهڭ مۇۋاپىق شهكىلدە تىزىلغانلىقىدىن 
كېلىپ چىققان. قۇرئاندا ئهڭ گۈزەل ئاهاڭ ۋە قاپىيه بار. بىر ئاهاڭدىن يهنه بىر 
ئاهاڭغا ئۆزگهرگهندىمۇ قهلبلهرنى لهرزىگه سالىدۇ. مهنىسىنى چۈشهنمهيدىغانالرمۇ 

مۇڭلۇق قۇرئان قىرائىتىدىن ئۆزگىچه بىرخىل لهززەت ئالىدۇ. 
٣) لهفزى (سۆز) بىلهن مهنه ئوتتۇرىسىدىكى ماسلىشىشچانلىق

 قۇرئان ئۇسلۇبىدا مهنه بىلهن سۆز بىر بىرى بىلهن ئىنتايىن ياخشى ماسالشقان. 
ئۇ دېمهكچى بولغان بىر مهنىنى ئهڭ گۈزەل ۋە كۈچلۈك شهكىلدە ئىپادىلىيهلهيدىغان 
سۆزنى ئۆزگهرتكىلى بولمايدىغان بىر قۇدرەتته ئىشلهتكهن. بۇ ئارقىلىق سۆز بىلهن 
ئىگىسىگه  مۇتلهق  سۈپىتىنىڭ  «كهالم»  ماسلىشىشچانلىقنى  ئوتتۇرىسىدىكى  مهنه 
خاس شهكىلدە ئىپادىلىگهن. بۇ جهههتته ئهڭ تاالنتلىق ئهدەبىياتچىالرمۇ ئۆزىنىڭ 

نهقهدەر ئاجىز ئىكهنلىگىنى هىس قىلىدۇ. 
چۈنكى مهنه بىلهن سۆز بىر بىرىدىن ئۇزاق ئىككى ئۇچ كهبى بولۇپ، بىرال ۋاقىتتا 
بولغىنىنى  دېمهكچى  كۆرۈنىدۇ.  مۇمكىنسىزدەك  ئىشلىتىش  جايىدا  دەل  ئىككىسىنى 
كىشى  ئىشلهتكهن  ئاز  سۆزنى  ئۈچۈن  ئىپادىلهش  هالدا  ئىخچام  قىسقا،  (نىيىتىنى) 
ئهكسىچه،  بۇنىڭ  مۇمكىن.  بېرەلمهسلىكى  ئىپادىلهپ  جايىدا  مهنىنى  كۆپ  ياكى  ئاز 
مهنىنى تولۇق ئىپادىلهپ، دېمهكچى بولغىنىنى چاال قويماي ئىپادىلىمهكچى بولغان 
ئهدىپ سۆزنىڭ گۈزەللىك ۋە التاپىتىنى بوزۇپ، گهپنى سوزۇشقا مهجبۇر بولۇپ قالىدۇ. 
ئهدىپلهر پهقهت ئىلمىنىڭ كۆپلۈكى ۋە شۇ پهيتتىكى ئىلهامىنىڭ تۈرتكىسى بىلهن 
نىسپىي مۇكهممهل يازالىشى مۇمكىن. بۇنىڭ ئهڭ ساغالم دەلىلى بىر ئهدىب ئىلگىرى 
يازغان ئهسىرىنى تهكرار كۆزدىن كهچۈرگىنىدە بهزى مهزمۇنالرنى چىقىرىپ تاشالپ، 
ئۆزگهرتىپ  تۈزىتىپ  ئهسىرىنى  تههرىرلىشى،  قىلىشى،  ئىالۋە  مهزمۇنالرنى  بهزى 

٧٢. لورد جون داۋېنپورت ١٩-ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىدا ياشىغان ئېنگلىز شهرقشۇناس.
يازغۇچى  تىياتېر  رومان،  مهشهۇر  دۇنياغا  گوئېسې (١٧٤٩-١٨٣٢)  ۋون  ۋولفگاڭ  جوهان    .٧٣

نېمىس شائىر.
٧٤. جون داۋېنپورت:An Apology for Mohammed and Koran، لوندون، ١٨٦٩-يىل، ٦٦-

بهت. 



196

رەهمهت پهيغهمبىرىدىن رەهمهت شاماللىرى ۋە قۇرئان مۆجىزىلىرى 

تېخىمۇ مۇكهممهللهشتۈرگهنلىكىدە كۆرۈلىدۇ. ههتتا ئهڭ گۈزەل ئهسىرىنى يهتمىش 
قېتىم كۆزدىن كهچۈرسه ههر قېتىمدا بىر يېرىنى ئۆزگهرتىش، تۈزىتىش، تههرىرلهش 
كېرەكلىگىنى هىس قىلىدۇ. قۇرئاننىڭ بولسا، قانچه ئهسىرلهر ئۆتكهن بولسىمۇ سۆز 

ۋە مهنىسىدە قىلچىلىك ئۆزگهرتىش ئېهتىياجى هىس قىلىنماس. 
قۇرئاننىڭ تىل ۋە ئۇسلۇبىدا ئۈستۈن بولغان بىر تهرەپ شۇكى، قايسى ساههدە 
سۆز سۆزلىسه سۆزلىسۇن، دائىم ئهڭ گۈزەل ماتىرىيالنى ۋە دېمهكچى بولغان مهنىگه 
ئهڭ ئۇيغۇن تهركىبنى تاللىغانلىقى، ئهڭ كىچىك بىر ههرپنىمۇ دەل جايىدا ئىشلىتىپ، 
دېمهكچى بولغان مهقسهتنى كهم-كۈتسىز نهق ئىپادىلهپ بهرگهنلىكىدۇر. قىسقا ۋە 
ئىخچام بايان قوللىنىلغان يهرلهردە مهنىنى ئىپادىلهشكه سهل قارالمىغىنىدەك، مهزمۇن 

تهپسىلىي، ئىنچىكه بايان قىلىنغان يهرلهردىمۇ سۆز ئىسراپى يوقتۇر.     
٤) ههر خىل سهۋىيىدىكىلهرگه خىتاپ قىلىشى

پهرقلىق زامان ۋە ماكانالردا ياشايدىغان  ۋاقىتتا  بىر  ئوخشاش  قۇرئانى-كهرىم 
خىلمۇ-خىل سهۋىيىدىكى بارلىق ئىنسانالرغا ئۇالرنىڭ ئىدراك قابىلىيىتىگه ئاساسهن 
خىتاب قىلىدۇ. سهۋىيىسى بىر بىرى بىلهن ئوخشاشمايدىغان بىر توپ كىشى بىر 
مهجلىسته ئولتۇرۇپ قۇرئان ئاڭلىسا، ههر كىشى ئۆزىنىڭ چۈشىنىش قابىلىيىتىگه 
ئاساسهن قۇرئاننىڭ تۇراقلىق قاپىيىسىنى پهرقلىق هالدا هىس قىلىدۇ. بىر ئىنساننىڭ 

بۇ خىل بىر ئهسهر يېزىپ چىقىشى ئهسال مۇمكىن ئهمهس.
ههتتا قۇرئاننىڭ مهنىلىرىدىن كهلگۈسىدىكى ئهۋالتالرغىمۇ يېڭى چۈشهنچىلهر 
دەۋردىكى  دەسلهپكى  ئايهتنى  بىر  بهرگهن  ئىمكان  قاراشالرغا  كۆز  پهرقلىق  قالىدۇ. 
كىشىلهر ئۆزىنىڭ ئهمىلىي ئههۋالىغا ئاساسهن، كېيىنكىلهرمۇ هاسىل قىلغان ئىلمىي 
ئىنسانالر  دەۋردە  ههر  قۇرئانى-كهرىم  چۈنكى  ئىزاهاليدۇ.  ئاساسهن  سهۋىيىلىرىگه 
ئاسمان- ئۇ  چۈنكى  ئالغان.  ئىچىگه  ئۆز  بىلىمنى  كۆپ  تېخىمۇ  بوالاليدىغان  ئىگه 

قۇرئان  بولغان.٧٥  نازىل  تهرىپىدىن  ئالالهتائاال  بىلگۈچى  سىرالرنى  زېمىندىكى 
ۋە  كۆزىمىز  قهلب  دەرىزىلىرىدۇر.  ئېچىلغان  بىزگه  ئىلمىنىڭ  ئالالهنىڭ  ئايهتلىرى 
ئىدراكىمىز قانچىلىك ئۆتكۈر بولسا، ئايهتلهردىن ئالىدىغان ئىلىممۇ شۇنچىلىك كۆپ 

بولىدۇ. 
بۇ جهههتته بۈيۈك ئهرەپ ئهدىب مۇستاپا سادىق ئهررافىئى مۇنداق دەيدۇ:

بىلىنمهيدىغان  دەۋردە  ههر  بولسا،  بىرى  مۆجىزىلىرىدىن  «قۇرئانى-كهرىمنىڭ 
بۇالرنى  ۋە  ساقلىغانلىقى  ئىچىدە  كهلىمىلهر  بىلىنىدىغان  دائىم  ههقىقهتلهرنى  بهزى 
ۋاقتى كهلگهندە ئىزهار قىلىپ ئاشكارىلىغانلىقىدۇر.» (م.سادىق ئهررافىئى: «ۋەهيۇل-

كهالم»، ٢-جىلد،٦٦)

٧٥.  فۇرقان سۈرىسى ٦-ئايهت.
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يهنه ئهدەبىيات ئۇستازلىرىدىن ئابباس ماهمۇد ئاققاد مۇنداق دەيدۇ:
٢٠-ئهسىرنىڭ  ياكى  ئهرەپلهرگه  ساۋاتسىز  پهقهتال  خىتابى  «قۇرئاننىڭ 
ئىنسانلىرىغا مهخسۇس قىلىنغان ئهمهس. لېكىن ئۇ بارلىق زامان ۋە ماكان ئۈچۈن 
بىر ئۇمۇمىيلىقنى ئىپادىلهيدۇ. چۈنكى ئىنساننى بارلىق ئهسىردە ئوخشاش بىر خىل 
تهپهككۈر قارىشىغا ئىگه بولىدۇ دەپ قاراش ئهقىلگه ئۇيغۇن ئهمهس.» (ئا. ماهمۇد 

ئاققاد: «مهۋسۇئا»، ٤-جىلد، ٢٠٣)
  يهنه بىر تهرەپتىن . قۇرئان ئۇسلۇبى ههم ئهقىلگه ههمدە قهلبكه ئۇيغۇن هالدا 

خىتاب قىلغانلىقى ئۈچۈن ئۇنى ئوقۇغۇچى ئۇنىڭدىن هۇزۇر ۋە لهززەت ئالىدۇ. 
٥) بهزى ئايهت مهزمۇنلىرىنىڭ تهكرارلىنىشىدىكى هېكمهت

زىهنىگه  قۇرئان ئۇسلۇبىدا بهزى ههقىقهتلهر ئىنسانالرنىڭ قهلبىگه، 
تهكرارالنغانالر:  نهقىشتهك يهرلىشىشى ئۈچۈن تهكىتلىنىپ تهكرارالنغان.  قۇرئاندا 
قارشى  ئالالهقا  ۋە  قىلىشتىن  گۇناه  تههدىت،  تهلىم-تهربىيه،  مۇستههكهملهش، 
چىقىشتىن ساقالش، ئىنساننى ئويالندۇرۇپ ئىبرەت ئالدۇرۇش٧٦، ماۋزۇنى تهسۋىرلهپ، 
بويىچه  قائىدىلىرى  باالغهت  مهقسهتلهردە  قاتارلىق  يهرلهشتۈرۈش  ئاسان  زىهىنگه 
باالغهت  نۇرغۇنلىغان  تهكرارلىنىشالر  بۇ  يهنى  ئالغان.  يهر  مۇۋاپىق  يهردە  تېگىشلىك 

مېغىزلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان. 
قۇرئانى-كهرىمدە تهكرارالنغان ئايهتلهر ههمىشه ئوخشاش كهلمهيدۇ. ئوخشاش 
قىلىنىش  بايان  قىسقا  بهزىدە  تهپسىلىي،  بهزىدە  تهبىرلهر  ۋە  قېلىپ  پهرقلىق  مهنه، 
ئۇسلۇبنىڭ  ههقىقهتلهر  دىنىي  كېلىدۇ.  شهكىللىرىدە  پهرقلىق  كهالمنىڭ  ئارقىلىق 
مۇنداق  ئايهتته  يهرلهشتۈرۈلىدۇ.  ياخشى  نهپىسكه  بىلهن  شهكىللىرى  پهرقلىق 

دېيىلگهن: 
«(رەسۇلۇم) ئۇالرنىڭ تهقۋادار بولۇشلىرى ئۈچۈن ياكى ئۇالرنى ۋەز-نهسىههتكه 
تۈرلۈك  ئۇنىڭدا  ۋە  قىلدۇق  نازىل  قۇرئاننى  ئهرەپچه  ساڭا  ئۈچۈن،  قىلىش  ئىگه 

ئاگاهالندۇرۇشالرنى بايان قىلدۇق.» (تاها سۈرىسى ١١٣-ئايهت)
يهنى قۇرئانى-كهرىم ئارىدىن ئۇزۇن ۋاقىت ئۆتۈشى بىلهن بىرىنچى قېتىملىق 
ئاگاهالندۈرۈشنىڭ ئۇنتۇلۇشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە مهنىنى ياخشى يهرلهشتۈرۈش 
باشقا  ئىپادىلهيدىغان  مهقسهتنى  ئوخشاش  ياكى  ئۆزىنى  نهق  سۆزنىڭ  ئۈچۈن 

شهكلىنى تهكراراليدۇ. بۇ، قۇرئان ئۆز ئىچىگه ئالغان بىر تهربىيه مېتودىدۇر. 
يېڭى  ئوقىغىنىمىزدا  بىرىنى  ههر  ماۋزۇالرنىڭ  تهكرارالنغان  قۇرئانى-كهرىمدە 
بىر خهۋەر ئوقىغاندەك تۇيغۇغا كېلىپ هاياجانلىنىمىز. ئىنساننىڭ ئۇزۇن، قىسقا ههر 

٧٦. تاها سۈرىسى ١١٣-ئايهت؛ قهسهس سۈرىسى ٥١-ئايهتكه قاراڭ. 



198

رەهمهت پهيغهمبىرىدىن رەهمهت شاماللىرى ۋە قۇرئان مۆجىزىلىرى 

ئىككى خىل ئۇسلۇبقا ئېهتىياجى بار. چۈنكى بهزى كىشىلهر قىسقا، ئىخچام بايانالردىن 
قۇرئانى-كهرىم  ئېهتىياجلىق.  بايانالرغا  تهپسىلىي  ئىنسانالر  بهزى  يهنه  بولسا،  رازى 
مۇهىم  ئۇسلۇبتا  ۋە  ئۇسۇل  پهرقلىق  ئۈچۈن  قىلغانلىقى  خىتاب  ئىنسانالرغا  بارلىق 

مهنىلهرنى تهكرارلىغان ۋە بارلىق ئىنسانالرنىڭ ئېهتىياجىغا جاۋاپ بهرگهن. 
تاشكۆپرۈلۈزادە٧٧ بۇ جهههتته مۇنداق دەيدۇ: 

مهنه  ئهمىلىيهتته  بىلهن  كۆرۈنگهن  باردەك  تهكرار  جهههتته  سۆز  «قۇرئاندا 
جهههتته تهكرار يوقتۇر. چۈنكى ئىككى مهنىداش سۆزنىڭ بىر يهردە بىلله كېلىشى 

بىلهن ئوتتۇرىغا چىققان مهنىنى يالغۇز سۆز بىلهن ئىپادىلهپ بهرگىلى بولمايدۇ.»
كۈنىمىزدىكى ئىلمىي بايقاشالر قۇرئان قولالنغان ئۇسۇلنىڭ بهك پايدىلىق بىر 
ئۇسلۇبتىكى  بىر  شىرىن  تهجرىبىلهر  ئىلمىي  قويدى.  ئوتتۇرىغا  ئىكهنلىكىنى  مېتود 
قىلىدىغانلىقى،  پهيدا  تۇيغۇسى  (ئامراقلىق)  ئاشىنالىق  ئىنساندا  باياننىڭ  تهكرار 
پهيدا  تهسىر  ئهكسىچه  باياننىڭ  تهكرار  كۆپ  زىيادە  ههددىدىن  ئۇسلۇبتا  ئوخشاش 

قىلىپ، بىزارلىق تۇيغۇسى پهيدا قىلىدىغانلىقىنى كۆرسهتتى. 
ئىنسانالر قۇرئانى-كهرىمنىڭ نېمه ئۈچۈن بهزى قىسسىلهرنى پهرقلىق ئۇسلۇبتا 
چۈشىنىپ  تۇلۇق  بېرى  ئهسىرلهردىن  ئههمىيىتىنى  بۇنىڭ  ۋە  تهكرارلىغانلىقىنى 
يېتهلمىدى. ههتتا بهزى ئىنكارچىالر بۇنى بىر يېتهرسىزلىك دەپ كۆرسىتىش ئۈچۈن 
تىرىشتى. لېكىن ٢٠-ئهسىردە ئىلىم-پهن يېتىپ كهلگهن نوقتا قۇرئانى-كهرىم ١٤٠٠ 
يىل ئىلگىرى ئىشلهتكهن ئۇسۇل بولدى. بهندىلهرنىڭ تهبىئىتى ۋە خۇسۇسىيهتلىرىنى 

ئالالهتىن باشقا كىم تېخىمۇ ياخشى بىلهر؟...
تهرەپلىرىنى  نازۇك  شهيئىلهرنىڭ  ئۇ  بىلمهمدۇ؟  زات  ياراتقان  «(مهخلۇقاتنى) 

بىلگۈچىدۇر، ههممىدىن تولۇق خهۋەرداردۇر.» (مۈلك سۈرىسى ١٤-ئايهت)    
٦) ئاز سۆز بىلهن كۆپ مهنىنى ئىپادىلىشى

مهنىلهرنى  باي  ئهڭ  ۋە  كهڭرى  ئهڭ  بىلهن  كهلىمه  ئاز  قۇرئانى-كهرىم 
ئىپادىلهيدۇ. 

پهيالسوپى  تۇنجى  ئهرەپلهرنىڭ  قارىغاندا،  قىلىنغىنىغا  نهقىل  تهپسىرلىرىمىزدە 
مهشهۇر كىندىگه تالىپلىرى: 

ئوسمانلى  داڭلىق  ياشىغان  ١٤٩١-١٥٦١-يىللىرىدا  ئهفهندى  ئاخمهد  تاشكۆپرۈلۈزادە   .٧٧
قانۇنىي  ئۆزى  ئىدى.  ئوقۇتقۇچىسى  سېلىمنىڭ  سۇلتان  ياۋۇز  دادىسى  بىرى.  ئالىملىرىدىن 
دەۋرى ئۈلىماسى بولۇپ، دەسلهپته بۇرسا، ئهدىرنه ۋە ئىستانبۇل قاتارلىق نۇرغۇن شهههرلهردە 

مۇدەررىسلىك قىلغان، بۇرسا ۋە ئىستانبۇل قازىخانىسىدا قازى بولغان، كۆپ ئهسهر يازغان.   
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دەپتۇ.  بهر. –  يېزىپ  تهڭدىشى  بىر  قۇرئاننىڭ  مۇشۇ  بىزگه  پهيالسوپ،  ئهي   -
كىندى:

- بولىدۇ، ههممىسىنى ئهمهس بىر قىسمىغا ئوخشايدىغانراقىنى يازاي. – دەپتۇ. 
بىر بۇرجهككه بېرىپ ئولتۇرۇپ كۈنلهرچه ئىشلهپتۇ، ئىشلهپتۇ. كېيىن تالىپلىرىنىڭ 

يېنىغا چىقىپ مۇنداق دەپتۇ:  
يهتمهيدىكهن.  قهتئى  كۈچى  بىرىنىڭ  باشقا  ياكى  بىزنىڭ  بۇنىڭغا  ۋالالهى،   -
ئوقىدىم.  كۆرۈندى،  سۈرىسى  مائىدە  كۆزۈمگه  ئېچىۋىدىم،  شۇنداق  قۇرئاننى 
ئههدىگه ۋاپا قىلىشنى ئهمىر قىپتۇ، سۆزىدىن يېنىۋېلىشنى مهنئى قىپتۇ، بىر ئۇمۇمىي 
هېكمىتىدىن  ۋە  قۇدرەت  ئاندىن  قىپتۇ،  بايان  ئىستىسنانى  ئاندىن  قىپتۇ،  تههلىل 
بۇالرنى  سىغدۇرۇپتۇ.  قۇرغىال  ئىككى  پهقهت  مهزمۇنالرنى  بۇ  بارلىق  بېرىپتۇ.  خهۋەر 
(ئهبۇ  ئىپادىلىيهلمهيدۇ!   تۇرۇپ  يازماي  كىتاپ  جىلد  جىلد  ئادەم  بىر  هېچقانداق 

هاييان: «ئهل-باخرۇل مۇهىت»، ٣-جىلد، ٤١١)

٧) ئايهت ۋە سۈرىلهر ئوتتۇرىسىدىكى تاناسىپ
بىر  ماسالشقان  ئاجايىپ  ئوتتۇرىسىدا  سۈرىلىرى  ۋە  ئايهت  قۇرئانى-كهرىمنىڭ 
تاناسىپ مهۋجۇتتۇر. قۇرئان پهرقلىق ماكان ۋە زامانالردا پارچه پارچه نازىل بولغان، 
ئىچىدىكى  تېكىست  بولسىمۇ،  قىلغان  بايان  تېمىالرنى  ئوخشىمايدىغان  بىرىگه  بىر 
بارلىق  ساقلىغان.  شهكىلدە  بهدىئى  گۈزەل  ئهڭ  ماسلىشىشچانلىقنى  ۋە  بىردەكلىك 
قىسىملىرى ئوتتۇرىسىدا ئۇسلۇب ئوخشاشلىقى ۋە لوگىكىلىق پۈتۈنلۈكنى كۆرگىلى 
بولىدۇ. قۇرئانى-كهرىم ئۆز ئىچىگه ئالغان قىسىملىرىنىڭ بىر بىرىگه باغلىنىشلىقى 
كهبى  ئايهت  بىر  تهك  ههتتا  ئوخشايدۇ.  سۈرىگه  بىر  تهك  قارىغاندا  جهههتتىن 
كهبى  كهلىمه  بىر  تهك  ههممىسى  قۇرئاننىڭ  ئېيتقاندا،  ئېنىق  تېخىمۇ  ماسالشقان. 

ماسالشقان. 
ئىكهنكى،  يهرلهشكهن  جايىدا  شۇنچىلىك  تهركىپلىرى  جۈملىلىرىنىڭ  قۇرئان 
ۋەهدەت  بىر  مۇستههكهم  سايىسىدە  ماسلىشىشچانلىقى  ئارا  ئۆز  تهركىپلهرنىڭ  بۇ 

ئوتتۇرىغا چىقىدۇ. 
سهئىد نۇرسىي بۇ تېمىنى مۇنداق خۇالسىلىغان:

 «قۇرئانى-كهرىم ٢٣ يىلدا ئېهتىياجغا قاراپ پارچه-پارچه نازىل بولغان بولسىمۇ، 
بىر  خۇددى  ئىكهنكى،  ئىگه  تاناسىپقا  گۈزەل  شۇنچىلىك  جهههتتىن  ههممه  ئهمما 
قېتىمدىال نازىل بولغاندەك كامالهتنى نامايهن قىلىدۇ. بۇنچىلىك ۋاقىتتا پهرقلىق ۋە 
بىر بىرىدىن ئۇزاق سهۋەپلهر تۈپهيلى نازىل بولغان بولسىمۇ، تهك بىر سهۋەپ تۈپهيلى 
سورالغان  تهكرار  ۋە  خىلمۇ-خىل  ئىپادىلهيدۇ.  پۈتۈنلۈكنى  بىر  بولغاندەك  نازىل 
سۇئالالرنىڭ جاۋابى بولۇپ نازىل بولغان بولسىمۇ، ئهمما بارلىق ئىنسانالرنىڭ ئورتاق 
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ئېهتىياجى ۋە ئارزۇلىرىنى قاندۇرااليدىغان بىر ئىتتىپاققا ئىگه. نۇرغۇنلىغان پهرقلىق 
هادىسىلهرنىڭ هۆكمىنى بايان قىلىش ئۈچۈن نازىل بولغان بولسىمۇ، ئهمما پهقهت 
بىر هادىسىنىڭ ئىزاهاتىنى بهرگهندەك مۇكهممهل بىر ئىنتىزامنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. 
ئاڭلىغۇچىنىڭ  سان-ساناقسىز  ئههۋالالردا  پهرقلىق  ئىنتايىن  ۋە  زىت  بىرىگه  بىر 
ئىنتايىن  ئهمما  بولسىمۇ،  بولغان  نازىل  ئۇسلۇبالردا  ماس  قابىلىيىتىگه  چۈشىنىش 
ۋە  ئههۋال  ئوخشاش  خۇددى  قولالنغانكى،  ئۇسۇلىنى  ئىپادىلهش  ئېنىق  ۋە  راۋان 
ئۆز  ئۇنى  كىشى  ههممه  قىلىۋاتقاندەك،  خىتاب  ئىنسانالرغا  سهۋىيىدىكى  ئوخشاش 
تهبىقه  بىر  ههر  سىنىپ،  بىر  ههر  ههتتا  چۈشىنهلهيدۇ.  ئاسان  بويىچه  قارىشى  كۆز 
قۇرئان يالغۇز ماڭىال گهپ قىلىۋاتىدۇ دەپ ئوياليدۇ.» (نۇرسىي: «كۈللىيات» (٢٥-سۆز)، 

١-جىلد، ١٨٧-بهت) 

بۇ ههقته ئهلمالىلى مۇههممهد هامدى يازىر ئهپهندى مۇنداق دەيدۇ:
ئوتتۇرىغا  مۇنداقال  هالدا  تاساددىپىي  ئايهتلىرى  ۋە  سۈرىلىرى  «قۇرئاننىڭ 
چىقىپ قالغان ياكى شائىرانه بىر تۇيغۇنىڭ كۈچى بىلهن هاسىل بولغان قااليمىقان 
كهڭ  كهبى  «بىسمىلالهىرراهمانىرراهىيم»  باشتىن-ئاخىرغىچه  ئهمهس،  دىۋان 
مهنىلىك بىر جۈمله ۋە بهلكى پاساههتلىك بىر كهلىمه نىزامىدىكى مۇقىم بىر ئىنتىزام 
ۋە كۆپ هېكمهتلىك بىر بايان ۋە ئۇسلۇب بىلهن نازىل بولغان بىر ئىالهىي سۆزدۇر.»  

(م.هامدى يازىر: ١-جىلد، ٤٧ [بىسمىلالهنىڭ تهپسىرى]) 

٢. پاساههت ۋە باالغىتى
قۇرئاننىڭ مۆجىزە بولۇشىدىكى ئهڭ مۇهىم تهرەپ ئۇنىڭدىكى بهالغات ۋە 

ئۇسلۇبتۇر. 
بهالغات مهزمۇنغا، مهقسهتكه، ماۋزۇغا ۋە ئاڭلىغۇچىغا ئاساسهن، يهنى كونكىرت 
ئههۋالغا ئاساسهن ئهڭ مۇۋاپىق سۆزنى سۆزلهش دېگهنلىكتۇر. قۇرئانى-كهرىم تىلغا 

ئالغان بارلىق مهزمۇنالردا بۇنى ئهڭ گۈزەل هالدا ئهمهلگه ئاشۇرغان. 
 قۇرئانى-كهرىم فهساهات جهههتتىمۇ شاه ئهسهردۇر. ئىشلهتكهن سۆز، تۈزگهن 
جۈمله ۋە بۇالر بىلهن ئىپادىلهنگهن مهناالردىن قىلچىلىك ئهيىپ-نوقسان تېپىش 

مۇمكىن ئهمهس.
كېلىشىگه  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  خۇددى  ئارىسىدا  ئىنسانالر  ياشايدىغان  چۆلدە 
ئىسالميهتتىن  ئىدى.  قىلغان  تهرەققىي  تهكهممۇللىشىپ  تىل  قىلغاندەك  تهييارلىق 
ئىلگىرى ئهدەبىي ئهسهر كۆرگهزمىلىرى، مۇسابىقىلىرى ئۆتكۈزۈلۈپ، يۈزدىن ئارتۇق 
بولغانالر  يهتتىنچىگىچه  بىرىنچىدىن  قىالتتى.  ئىشتىراك  مۇسابىقىلهرگه  بۇ  شائىر 
بىرىنچى دەرىجىلىك شائىر بولۇپ باهالىنىپ، شېئىرلىرى كهبىنىڭ تېمىغا ئېسىالتتى. 
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مۇسابىقىلىرى  ئهدەبىيات  بىلهن  باشلىشى  بولۇشقا  نازىل  ئايهتلىرى  قۇرئان  لېكىن 
ياخشى  شېئىرالرنى  سىڭلىسى  قهيسنىڭ  ئىمرۇل  شائىر  مهشهۇر  قالدى.  توختاپ 

بىلهتتى. ئۇ:
«‹ئى زېمىن سۈيىڭنى يۇتقىن، ئى بۇلۇت تارقىغىن› دېيىلدى، سۇ سوغۇلدى، 
كېمه  قىلىندى،  ئىجرا  هۆكمى  ئىبارەت)  قىلىشتىن  غهرق  (كاپىرالرنى  ئالالهنىڭ 
جۇدى تېغىنىڭ ئۈستىدە توختىدى، «زالىم قهۋم هاالك بولسۇن» دېيىلدى.» (هۇد 

سۈرىسى ٤٤-ئايهت)نى ئاڭالش بىلهنال:

- ئهمدى هېچكىمنىڭ دېگۈدەك گېپى قالمىدى. ئاكامنىڭ شېئىرى بۇنىڭدىن 
كېيىن شهرەپ ئورنىدا تۇرالمايدۇ! – دەپ كهبىگه بېرىپ، ئىمرۇل قهيسنىڭ كهبىنىڭ 
تېمىنىڭ ئهڭ ئۈستىدە ئېسىغلىق تۇرغان قهسىدىسىنى ئېلىۋەتتى. سهۋىيه جهههتته 
ئۈچۈن  كهتمىگهنلىكى  گهپ  (مۇئالالقات)قا  شېئىرالر  تۇرىدىغان  تۆۋەن  ئۇنىڭدىن 

ئۇالرنىمۇ كهبىنىڭ تېمىدىن بىر بىرلهپ ئېلىۋەتتى.٧٨    
شائىرالرنىڭ رەئىسى بولغان مهشهۇر ۋەلىد بىن مۇغىرە: 

خهلققه)  (جىمى  بولۇشقا،  ئادىل  ئارىسىدا)  (كىشىلهر  ههقىقهتهن  «ئالاله 
ياخشىلىق قىلىشقا، خىش-ئهقرىباالرغا سىله-رەهىم قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، قهبىه (سۆز-
ههرىكهتلهر)دىن، يامان ئىشالردىن ۋە زۇلۇم قىلىشتىن توسىدۇ، نهسىههتنى قوبۇل 
٩٠-ئايهت)  سۈرىسى  (نههل  قىلىدۇ.»  پهند-نهسىههت  سىلهرگه  ئالاله  دەپ،  قىلسۇن 
ههقىقهتنى  چۈشىنىپ  سىرنى  ئىالهىي  قۇرئاندىكى  كېيىن،  ئاڭلىغاندىن  ئايىتىنى 

ئېتىراپ قىلىشقا مهجبۇر بولۇپ، مۇنداق دېگهن:
«ۋالالهى، بىر ئاز ئىلگىرى مۇههممهدتىن بىر سۆز ئاڭلىدىم. ئۇ ئىنساننىڭ 
سۆز  قانداق  سۆزىمۇ ئهمهس، جىننىڭ سۆزىمۇ ئهمهس. ههم تاتلىق ههم يېقىملىق. 
دەپ سورىماڭالر! ئۈستىدە مېۋىسى، ئوتتۇرىسىدا بوك-باراقسان ياپراقلىرى، ئاستىدا 
بهرىكهتلىك! ئۇ جهزمهن يۈكسىلىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگه  شۇنداق  مول سۈيى بار. 

چىققىلى بولمايدۇ.» 
ۋەلىد بىن مۇغىرە يهنه: 

«قۇرەيشنىڭ چۇڭى بولغان مهن ۋە ساقىفنىڭ كاتتىسى ئهبۇ مهسئۇد تۇرغان يهردە 
ۋەهيى مهههممهدكه نازىل بولدىمۇ؟! هالبۇكى، بىز بۇ ئىككى شهههرنىڭ كاتتىۋىشى، 

(ۋەهيى بىزگه كهلسه ئهڭ اليىق)! – دېگهن ئىدى. بۇنىڭ بىلهن ئالاله: 

٧٨. ئهخمهد جهۋدەت پاشا: «قىسسهسى ئهنبىيا ۋە تهۋارىخى خۇلهفا»، ئىستانبۇل، ١٩٧٦-يىل، 
١-جىلد، ٨٣-بهت. 
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تائىف  بىلهن  مهككه  (يهنى  شهههر  ئىككى  نېمىشقا  قۇرئان  ‹بۇ  «ئۇالر: 
سۈرىسى  (زۇخرۇف  دېيىشتى»  قىلىنمىدى؟›  نازىل  ئادەمگه  كاتتا  بىر  ئادەملىرىدىن) 

٣١-ئايهت)نى نازىل قىلدى.  
قوبۇل  كوڭلىدە  ئىكهنلىكىنى  ههقىقهت  قۇرئاننىڭ  مۇغىرە  بىن  ۋەلىد  يهنى 
كېلىپ  غالىپ  هاكاۋۇرلۇقى  كهبى  ئىبلىس  ۋە  نهپسانىيهتچىلىكى  لېكىن  قىلدى. 
چۈشۈپ  هالغا  پهسكهش  يانمايدىغان  قاراشتىنمۇ  دەپ  خاتا  ئىرادىسىنى  ئالالهنىڭ 

قالدى.
ئالاله ئۇنىڭغا ئوخشاش كىشىلهرگه مۇنداق گۈزەل جاۋاپ بهردى: 

(زۇخرۇف  بېرەمدۇ؟...»  قىلىپ  تهقسىم  ئۇالر  رەهمىتىنى  «پهرۋەردىگارىڭنىڭ 
سۈرىسى ٣٢-ئايهت) 

باالغهتنىڭ ئهڭ يۈكسهك دەرىجىسى قۇرئاندا مهۋجۇتتۇر. بۇ جهههتته ئهرەپلهر 
ۋە ئهرەپ ئهمهسلهر (ئهجهملهر) قۇرئاننىڭ ئوخشىشىنى قهتئى ئوتتۇرىغا قويالمايدۇ. 
بۇمۇ قۇرئاننىڭ مۆجىزىۋى خۇسۇسىيهتلىرىدىن بىرىدۇر. (رۇممانى: «ئهننۈكهت»، ٦٩-

٧٠-بهتلهر)

يۇقىرى  باالغهتنىڭ  بېرىلسۇن،  بېرىلسه  كۈچ-قۇۋۋەت  قانچىلىك  ئىنسانغا  بىر 
پهللىسىگه چىقىشقا كۈچى يهتمهيدۇ. ئىنسان يازمىسىدا باالغهتنى جايىدا ئىپادىلهش 
بىرلىكته  بىلهن  كهلىمىلهر  مهنىداش  باشقا  سۆزلىرىنى  بارلىق  ئهرەپچىنىڭ  ئۈچۈن 
سۈرەتكه  بولغان  تهسۋىرلهنمهكچى  مهنىگه،  بولغان  دېمهكچى  ۋە  چىقىشى  تاسقاپ 
ۋە  مهنه  زىهىندىكى  سۆز  چۈنكى  الزىم.  تاللىشى  سۆزنى  كېلىدىغان  مۇۋاپىق  ئهڭ 
شهكىللهنگهن  ئۈچۈن  مهنه  تهسهۋۋۇردىكى  ۋە  (سۆز)  لهفزى  بىلدۈرۈدىغان  ئۇنى 
نىسبىتىدە  تاناسىپلىقى  (ماسلىشىشىشچانلىقى)،  جىپسىلىقى  ئىنچىكه  سۈرەتنىڭ 
بالىغ هېساپلىنىدۇ. ئىنسان بولسا بۇنچىلىك قىيىن ئىشنى دەل جايىدا قامالشتۇرۇپ 
بوالاليدۇ.  مۇۋەپپهق  قىلىشقا  قىسمىنى  بىر  نىسبىتىدە  قابىلىيىتى  لېكىن  قىاللمايدۇ. 

بۇنىڭ ئىككى سهۋەبى بار: 
١) مهنه، پىكىر ۋە تهسهۋۋۇر ئىنسان نهپسىنىڭ ۋە روهىنىڭ چوڭقۇر قاتالملىرىدا 
بۇ  كېلىدۇ.  سىرتتىن  ئىنسانغا  بولسا  ئاتالغۇالر  ۋە  (سۆزلهر)  لهفزىلهر  بولىدۇ.  پهيدا 
سهۋەپتىن لهفزىلهر چهكلىك ۋە ئازدۇر. شۇڭا بىرلىككه كهلگهن قاراش شۇكى، بىر تىل 
قانچىلىك كهڭ ۋە باي بولىشىدىن  قهتئىنهزەر، مهنه ۋە تۇيغۇالرنىڭ ئاز بىر قىسمىنى 
ئىپادىلىيهلهيدۇ. مهسىلهن: «ئالهم» ۋە «گۈزەل» دېگهن سۆزلهرنى نۇرغۇنلىغان ئاڭ، 
هىس-تۇيغۇ ۋە مهنه تۈرلىرىنى تهسۋىرلىگهندە ئارىالشتۇرۇپ ئىشلىتىمىز. بۇ تۈرلهرنى 
قادىر  ئىشلىتىشكه  (سۆز)نى  لهفزى  ئۇيغۇن  ئهڭ  ئۈچۈن  بىرى  ههر  پهرقلهندۈرۈپ، 
كۆپ  پهرقلىق  بىرىدىن  بىر  سۆزلهر  نۇرغۇنلىغان  ئوخشاش  بۇنىڭغا  بواللمايۋاتىمىز. 
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خىل مهنه ئۈچۈن قوللىنىلىۋاتىدۇ، ئوتتۇرىسىدىكى ئورتاق نوقتا يۈزەكى باغلىنىشتىن 
باشقا نهرسه ئهمهس. بىر ئىنسان بۇ ئىنچىكه پهرقلىق مهنىلهرنى تولۇق ئىپادىلهش 

ئۈچۈن تىرىشقان چېغىدا بۇنىڭغا سهۋر-تاقىتىنىڭ يهتمهيدىغانلىقىنى چۈشىنىدۇ. 
تىلالر  بارلىق  ئهرەپچه  بولغان  تىلى  قۇرئان  قهتئىنهزەر،  بولىشىدىن  قانداق   (٢
بۇ  دېڭىزىدۇر.  كهلىمه  ۋە  سۆزلۈك  مول  ئهرەپچه  تۇرىدۇ.  ئورۇندا  ئاالهىدە  ئىچىدە 
تهخمىنهن  مهنىسى  يهنى  كهلىمىلهر،  مهنىداش  قىسمى  كۆپ  مۇتلهق  كهلىمىلهرنىڭ 
ئىگىسى  باالغهت  قانچىلىك  ئهدەپ  بىر  كهلىمىلهردۇر.  پهرقلىق  كېىلىدىغان  يېقىن 
بولسا بولسۇن، زىهنىدە قانچىلىك سۆزلۈك بولسا بولسۇن، كهلىمىلهرنىڭ ههممىسىنى 
بارلىق مهنىداشلىرى ۋە تولۇق مهنىسى بىلهن بىلهلىشى مۇمكىن ئهمهس. بۇ سهۋەپتىن 
ههمىشه كۆڭلىدە ئىپادىلىمهكچى بولغان مهنه ۋە هىسلهر ئۈچۈن ئهڭ يېقىن كهلىمىنى 
يازماقچى  ياكى  سۆزلىمهكچى  لېكىن  ئىمكانسىز.  ئاز  بىر  قوللىنىشى  تېپىپ  تالالپ 
بولغىنىدا تىز ئويالپ، ئهقلىگه تۇنجى كهلگهن كهلىمىنى ئىشلىتىدۇ. ئىشلهتمهكچى 
بولغان  مۇۋاپىق  ۋە  يېقىن  تېخىمۇ  مهنىگه  باقسا،  ئويالپ  ئاز  بىر  كهلىمىنى  بولغان 
كېتهلمهيدۇ.  قىلىپ  مۇشۇنداق  داۋاملىق  بۇنى  لېكىن  تاپااليدۇ.  كهلىمىنى  بىر  باشقا 
بهزىدە مۇۋەپپهق بولسىمۇ، كۆپىنچه هالالردا مۇۋەپپهق بواللمايدۇ. مهقسىدىنى تېخىمۇ 
ئوچۇق ئىپادىلهپ بېرەلهيدىغان كهلىمه ۋە مهنىداش سۆزلهر ههمىشه مهۋجۇت بولۇپ 

تۇرىدۇ. 
بهزىدە هىس قىلىنغان مهنىنى ئىپادىلهش ئۈچۈن ئهڭ مۇۋاپىق بولغان كهلىمىنى 
تالالشنىڭ ئۆزىال يېتهرلىك بولماسلىقى مۇمكىن. كهلىمىلهرنىڭ تىزىلىشى، جۈملىنىڭ 
قۇرۇلمىسى، تېكىست ئابزاسالرنىڭ سىياقى ۋە باغلىنىشچانلىقى قاتارلىقالرمۇ مهنه ۋە 
سۆزلهر  مهنىداش  قۇرئانى-كهرىم  ۋاستىالردۇر.  ئىپادىلهيدىغان  هىس-تۇيغۇالرنى 
مۇكهممهل  ئهڭ  جهههتته  تهسۋىرلهش  مۇۋاپىق،  ئهڭ  جهههتته  ئىشارەت  ئارىسىدا 
تىلنىڭ  ئاخىرىدا  تۈگهپ،  ئىمكانلىرى  تىلنىڭ  ئىشلهتكهن.  كهلىمىلهرنى  بولغان 
تهسۋىرلهش دائىرىسىدىن هالقىغان بهزى مهنه ۋە تهسهۋۋۇرالر ئېشىپ قالغان چاغدا 
قۇرئانى كهلىمىلهر بۇالرنى نهزمه، ئاهاڭ، ۋەزن ۋە ئۆلچهم يولى بىلهن ئىپادىلىگهن. 
تىالۋەت  باغالشتۇرۇپ  بىلهن  بىرى  بىر  كهلىمىلهرنى  ئوقۇغۇچى  قۇرئان  بولسا  بۇالر 
قىلغان ياكى قىرائهت ئاڭلىغان پهيتته هىس قىلىدىغان، قۇرئاننىڭ بىر پۈتۈنلىگى 

ئىچىدە مهۋجۇد بولغان مهنىلهردۇر.  
مۇناسىپ  ئهڭ  ئۇالرنى  تالالپ،  كهلىمىلهرنى  گۈزەل  ئهڭ  قۇرئانى-كهرىمنىڭ 
ئهتتۈرۈپ  ئهكس  قولالنغانلىقىنى  بىلهن  باالغهت  ۋە  پاساههت  كۆركهم  يهرلهردە 

بېرىدىغان شۇ مىسالغا بىر نهزەر سااليلى: 
ئهبهسه سۈرىسىدە مۇنداق دېيىلگهن:
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بِيهِ ﴿35﴾  أَ هِ وَ مِّ أُ يهِ ﴿34﴾ وَ نْ أَخِ ءُ مِ َرْ رُّ املْ مَ يَفِ ةُ ﴿33﴾ يَوْ اخَّ اءتِ الصَّ ا جَ إِذَ فَ
نِيهِ غْ نٌ يُ أْ ئِذٍ شَ مَ مْ يَوْ نْهُ ئٍ مِّ رِ لِّ امْ نِيهِ ﴿36﴾ لِكُ بَ تِهِ وَ بَ احِ صَ وَ

«(قىيامهتنىڭ) قۇالقنى گاس قىلغۇدەك قاتتىق ئاۋازى كهلگهن چاغدا (ههممه 
قېرىندىشىدىن،  ئۆزىنىڭ  كىشى  كۈندە  ئۇ  قالىدۇ).  بولۇپ  بىلهن  هالى  ئۆز  ئادەم 
ههر  كۈندە  ئۇ  قاچىدۇ.  بالىلىرىدىن  ۋە  خوتۇنىدىن  ئاتىسىدىن،  ئانىسىدىن، 
ئادەمنىڭ بىر هالى بولىدۇكى، ئۇنىڭ باشقىالرغا قارىشىغا (شۇ هالى) يار بهرمهيدۇ.» 

(ئهبهسه سۈرىسى ٣٣-٣٧-ئايهتلهر)

مائارىج سۈرىسىدە مۇنداق دېيىلگهن: 

نِيهِ ﴿11﴾  ئِذٍ بِبَ مِ ابِ يَوْ ذَ نْ عَ تَدِي مِ وْ يَفْ مُ لَ رِ ُجْ دُّ املْ مْ يَوَ ُ وهنَ ُ بَرصَّ يُ
ويهِ ﴿13﴾  ؤْ تِي تُ تِهِ الَّ يلَ فَصِ يهِ ﴿12﴾ وَ أَخِ تِهِ وَ بَ احِ صَ وَ
ى  ا لَظَ َ الَّ إِهنَّ يهِ ﴿14﴾ كَ نجِ مَّ يُ ِيعاً ثُ ضِ مجَ َرْ ن يفِ األْ مَ وَ

«(ههر ئادەم ئۆز هالى بىلهن بولۇپ قالىدىغانلىقى ئۈچۈن) دوست دوستىدىن 
ئوغۇللىرىنى،  ئورنىغا  ئۆز  ئادەم  گۇناهكار  سورىمايدۇ،  (هال)  تۇرۇپ  كۆرۈپ 
بۇ  بولسىمۇ،  بېرىپ  ئادەمنى  جىمى  يۈزىدىكى  يهر  ۋە  قېرىندىشىنى  ئايالىنى، 
كۈندىكى ئازابتىن قۇتۇلۇشنى ئارزۇ قىلىدۇ. لېكىن قانداقمۇ مۇمكىن بولسۇن! ئۇ 

دوزاخ الۋۇلداپ تۇرغان ئوتتۇر.» (مائارىج سۈرىسى ١١-١٥-ئايهتلهر)
ئاندىن  قىلىنغان،  بايان  تۇققانالر  بىر  ئاۋۋال  ئايهتلهردە  سۈرىسىدىكى  ئهبهسه 
كېيىن ئانا، دادا، يولداش ۋە بالىالر تىلغا ئېلىنغان. مائارىج سۈرىسىدە بولسا بۇنىڭ 
قهبىلىداش  تۇققانالر،  بىر  يولداش،  باشالنغان.  بالىالردىن  تهرتىپ  رەت  ئهكسىچه، 
ئۇدۇل  مۇنداقال  تهرتىپ  رەت  بۇ  ئېلىنغان.  تىلغا  ئىنسانالر  باشقا  يۈزىدىكى  يهر  ۋە 
كېلىپ قالغان بولماستىن، نۇرغۇن هېكمهتلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغاندۇر. بۇالردىن بىر 

قىسمىنى مۇنداق چۈشهندۈرۈش مۇمكىن:
ئۆزىگه  ئاۋۋال  كىشى  بولۇپ،  توغرىسىدا  تېما «قېچىش»  سۈرىسىدىكى  ئهبهسه 
بۇ  قاچىدۇ.  يېقىنىدىن  ئهڭ  ئۆزىنىڭ  ئاخىرىدا  ئهڭ  قاچىدۇ.  بولغاندىن  يىراق  ئهڭ 
يهردە تىلغا ئېلىنغانالر ئىچىدە ئىنسانغا ئهڭ يىراق بولغىنى بىر تۇققانالر، ئهڭ يېقىن 
چۈنكى  يېقىندۇر.  بهك  ئايالىدىنمۇ  بالىالر  بالىلىرىدۇر.  بىلهن  يولدىشى  بولغىنى 
ئايرىاللمايدۇ.  قهتئى  بالىلىرىدىن  لېكىن  مۇمكىن،  ئايرىلىشى  ئايالىدىن  كىشى  بىر 

بالىلىرىنى مۇهاپىزەت قىلىدۇ، ئۇالرغا كۆڭۈل بۆلۈپ غېمىنى يهيدۇ. 
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ئايهتته ئانا دادىدىن ئىلگىرى تىلغا ئېلىنغان. چۈنكى دادا بالىغا ياردەم قىلىش، 
بۇ  بولسا  ئىنسان  كۈچلۈكتۇر.  قارىغاندا  ئانىغا  جهههتته  قېلىش  قۇغداپ  زىياندىن 
ياردىمىگه  كىشىلىرىنىڭ  كۈچلۈك  ئۈچۈن،  ئويلىغانلىقى  قېچىشنىال  قورقۇپ  چاغدا 
قېچىشقا  كېيىن  دادىسىدىن  قېچىش  يولدىشىدىن  قالىدۇ.  چۈشۈپ  هالغا  مۇهتاج 
ئايالى  مايىلدۇر.  بهك  تېخىمۇ  يولدىشىغا  قهلبى  ئىنساننىڭ  چۈنكى  قالدۇرۇلغان. 
كۆرۈنۈش  سۈرىسىدىكى  ئهبهسه  يولدىشىدۇر.  هاياتىدىكى  ۋە  سىردىشى  ئۇنىڭ 
قېلىشنى  يالغۇز  ئۆزى  قېچىپ،  يېقىنلىرىدىن  ۋە  تونۇش-بىلىشلىرى  ئىنساننىڭ 
قۇتقۇزۇشنىڭال  ئۆزىنى  كىشى  ههممه  كۈنى  ئۇ  چۈنكى  تهسۋىرلهيدۇ.  ئويلىغانلىقىنى 
كويىدا بولۇپ، يېقىنلىرىغا قاراشقا چولىسى تهگمهيدۇ. ههتتا ئۇالرنىڭ ههققىمىز بار 

دەپ تۇرۇۋېلىشىدىن ئهنسىرەيدۇ. 
يهنه بىر ئىنچىكىلىك شۇكى، قېچىش مهنزىرىسى قېچىشقا مۇناسىۋەتلىك تېمىالر 

كۆپلهپ تىلغا ئېلىنغان ئهبهسه سۈرىدە يهر ئالغان. 
ئازاپ  بىر  بولمايدىغان  چىدىغىلى  بولسا  كۆرۈنۈش  سۈرىسىدىكى  مائارىج 
ئېلىپ  ئۈچۈن  تاشلىنىش  ئوتىغا  دەۋزەخ  تۇرغان  الۋۇلداپ  گۇناهكار  سههنىسىدۇر. 
كېلىنىدۇ. بۇ گۇناهكار ئۆزىنى قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن بارلىق تهدبىرلهرنى ئىشقا سېلىپ 
جانىجان  هېساپلىنىدىغان  يېقىنى  ئهڭ  ههتتا  تۈپهيلى  خىيال  بۇ  ئوياليدۇ.  بېقىشنى 
تاشالپ  يالقۇنلىرىغا  ئوت  كۈچلۈك  جهههننهمنىڭ  يېقىنلىرىنى  باشالپ  پهرزەنتىدىن 
قۇرقۇش  ۋە  ۋەهىمىسى  ۋەزىيهتنىڭ  قىلىدۇ.  خىيال  قۇتقۇزۇشنى  ئۆزىنى  بولسىمۇ 

تۈپهيلى، بۇ يهردە رەت تهرتىپ قهلبكه ئهڭ يېقىن بولغان كىشىدىن باشالنغان. 
شۇنىڭغا دىققهت قىلىش كېرەككى، بۇ يهردە تىلغا ئېلىنغان كىشى نورمال كىشى 
ئۈچۈن  قۇتۇلدۇرۇش  ئۆزىنى  كىشى  گۇناهكار  كىشىدۇر.  گۇناهكار  بهلكى  ئهمهس، 
ههممه ئىشنى قىلىشقا تهيياردۇر. ههتتا ئۆز مهنپهئهتى ئۈچۈن ئهڭ يېقىنىنىمۇ ئوتقا 
ههممىسىنى  ئىنسانالرنىڭ  هېسابىغا  گۇناهلىرى  قىلغان  ئۆزىنىڭ  ئۇ  تاشلىيااليدۇ. 
پىدا قىلماقچى، ئۇالرنىڭ جهههننهمدە كۆيىشىگه پهرۋاسىزالرچه مۇئامىله قىلماقچى. 
بۇ كۆرۈنۈشنىڭ ئالدىدا ١٠-١١-ئايهتلهردە تېمىغا مۇناسىۋەتلىك هالدا «(ههممه 
ئادەم ئۆز هالى بىلهن بولۇپ قالىدىغانلىقى ئۈچۈن) دوست دوستىدىن كۆرۈپ تۇرۇپ 
(هال) سورىمايدۇ» دېيىلگهندىن كېيىن ئىنساننىڭ ئاچكۆز، سهۋرسىز، بېشىغا كۈن 
ئاالهىدىلىكى  بىر  ئىبارەت  ئىكهنلىكىدىن  چهككۈچى  پهرياد  ئۇرۇپ  ئاه  چۈشكهندە 
ئوتتۇرىسىدىكى  باغلىنىش   بىلهن  سىياق  ئارقىلىق  بۇ  سۆزلهنگهن.  بارلىقى 

ماسلىشىشچانلىق ئهمهلگه ئاشقان. 
كىشىنىڭ ئهڭ يېقىنلىرىنى بولسىمۇ پىدا قىلىشقا ئورۇنۇشى شۇنى كۆرسىتىدۇكى، 
ئۇ كۈندىكى ئازاپ تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمايدىغان دەرىجىدە كۈچلۈكتۇر، ئۇ كۈندىكى 
قورقۇش تۇيغۇسىنىمۇ خىيال بىلهن مۆلچهرلىگىلى بولمايدۇ. بۇ سههنىنىڭ ئازاپنى 
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ئوتتۇرىسىدىكى  تېمىالر  ئالغانلىقى  يهر  سۈرىدە  بىر  باشالنغان  بىلهن  ئېلىش  تىلغا 
بۇ  كۆرسهتمهكته.  ئىكهنلىكىنى  شهكىلدە  جىپسىالشقان  نهقهدەر  باغلىنىشنىڭ 
كۆرسىتىدىغان  يۈكسهكلىكنى  ئۇسلۇبىدىكى  ئىالهىي  قۇرئانى-كهرىمنىڭ  ئههۋال 

تهرەپلهردىن پهقهتال بىرسىدۇر.٧٩  
بۇ مىسالغا ئوخشايدىغان نۇرغۇنلىغان مىسالالردا كۆرگىنىمىزدەك، قۇرئاندىكى 
پاساههت سىرى هېچقاچان بوزۇلمىغان. ئۇنىڭدا مۆجىزىۋى نهزمىنىڭ سىرتىغا چىققان 
بىر كهلىمىمۇ يوق. پهقهتال جانسىز شهيئىلهرنى بىلدۈرۈدىغان ئىسىمالر ئىزاهالنغان 
ئۆز  مۆجىزىنى  بىر  گۈزەل  نهقهدەر  نهزمىنىڭ  ئۇنىڭدىكى  ئوقۇسىڭىزمۇ،  ئايهتلهرنى 
ئوقۇلۇش  جۈملىدىكى  ۋە  تۇزۇلۇشى  ههرپلهرنىڭ  كۆرەلهيسىز.  ئالغانلىقىنى  ئىچىگه 
خۇسۇسىيهتلىرىگه ئاساسهن ياكى باشقا بىر كۆچمه مهنه سهۋەبىدىن ئالدىدا ئوقۇش 
(رافىئى:  قالدۇرىدۇ.  ههيران  ئىنساننى  قائىدىلىرىمۇ  قاتارلىق  ئوقۇش  كهينىدە  ياكى 

«ئىجازۈل-قۇرئان»، ١٩٢-١٩٣-بهتلهر)

ئه. غهيىبتىن بىشارەت بېرىشى
قۇرئانى-كهرىم غهيىبتىن خهۋەرلهر بهرگهن. بۇ خهۋەرلهر ئۇنىڭ روشهن مۆجىزە 

ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. 
قۇرئان ئۆتمۈشكه ئائىت مهلۇماتالرنى ههقىقهتكه ئۇيغۇن شهكىلدە بايان قىلغان. 
مىالدى ٧-ئهسىردىكى مهككىدە بۇ بىلىملهرگه مۇناسىۋەتلىك بىر مۇئهسسهسه ياكى 
ئۇمۇمى مهدەنىيهت سهۋىيىسىگه ئىگه تهك بىر ئىنسان يوق ئىدى. پۈتكۈل تارىخى 
بىلىملهر سودىگهرلهرنىڭ بىر بىرىگه زىت بولغان ئهپسانه خاراكتېرلىك پارىس 
هىكايىلىرىدىن باشقا نهرسه ئهمهس ئىدى. هالبۇكى، قۇرئاندىكى ئۆتمۈشكه ئائىت 
ئىشهنچىلىك بولۇپ، بۇ مهلۇماتالرنى بىر  ۋە  مهلۇماتالر بىر پۈتۈنلۈك ئىپادە قىلغان 

ئىنساننىڭ ئهقىل-پاراسىتى بىلهن يېزىپ قالدۇرۇشى مۇمكىن ئهمهس ئىدى. 
 شۇنىڭ ئۈچۈن ئهقىللىق ئىنسان ئويلىشى كېرەك: قاالق بىر جهمىيهت 
تۇرۇپ،  ئىچىدىن چىققان ساۋاتسىز بىر ئىنسان ئىالهى بىر مهنبهگه تايانماي 
قۇرئاننىڭ مهنىسىنى چۈشهندۈرۈپ بېرەلهرمۇ؟ ئهلۋەتته بۇ مۇمكىن ئهمهس. بۇ شۇنى 
كۆرسىتىدۇكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلگهن بارلىق خهۋەرلهر ئالاله تهرىپىدىن 

ۋەهيى قىلىنغان. ئايهتته مۇنداق دىيىلىدۇ:
ساڭا ۋەهيى قىلىۋاتقىنىمىز غهيب خهۋەرلىرىدىندۇر.  «(ئى مۇههممهد!) بۇ 
مهريهمنى قايسىسى تهربىيىسىگه ئېلىش (مهسىلىسىدە چهك تاشالش يۈزىسىدىن) 
(مهريهمنىڭ  قهلهملىرىنى (سۇغا) تاشلىغاندا، سهن ئۇالرنىڭ يېنىدا يوق ئىدىڭ، 

٧٩.  فازىل سالىه سامهررائى: «لهمهساتۈن بهيانىييه»، ئاممان، ٢٠٠٣-يىل، ١٩٣-١٩٧-بهتلهر.
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ئۆز-ئارا جاڭجال قىلىشقانلىرىدا سهن ئۇالرنىڭ  كىمنىڭ تهربىيسىدە بولۇشىنى) 
يېنىدا يوق ئىدىڭ.» (ئال-ئىمران سۈرىسى ٤٤-ئايهت)

«مانا بۇالر (يهنى يۈسۈف قىسسىسى) بىر قىسىم غهيپ خهۋەرلىرى بولۇپ، بىز 
ئۇنى ساڭا ۋەهيى قىلدۇق. ئۇالر (يهنى يۈسۈفنىڭ قېرىنداشلىرى، ئۇنىڭغا قارشى) 
چارە-تهدبىر تۈزۈپ، بىر قارارغا كېلىشكهندە سهن ئۇالرنىڭ يېنىدا يوق ئىدىڭ.» 

(يۈسۈف سۈرىسى ١٠٢-ئايهت)

«ئىلگىرى سهن كىتاپ ئوقۇشنى بىلمهيتتىڭ، خهت يېزىشنىمۇ بىلمهيتتىڭ، 
(مۇبادا سهن كىتاب ئوقۇغان، خهت يازىدىغان بولساڭ) ئۇ چاغدا ههققه قارشى 

تۇرغۇچىالر چۇقۇم گۇمانلىناتتى.» (ئهنكهبۇت سۈرىسى ٤٨-ئايهت)
«بۇ قۇرئاننى ساڭا ۋەهيى قىلىش ئارقىلىق ئهڭ چىرايلىق قىسسىنى بايان 
قىلىپ بېرىمىز، بۇنىڭدىن بۇرۇن بۇ قىسسىدىن ههقىقهتهن بىخهۋەر ئىدىڭ.» 

(يۈسۈف سۈرىسى ٣-ئايهت)

ئۇ ۋاقىتالردا ئاد ۋە سهمۇد قهۋملىرىنىڭ هاالكىتى ۋە نۇه تۇپانى  دەرۋەقه، 
ههققىدىكى ئهڭ قىسقا مهلۇماتالر پهقهت ئهپسانه شهكلىدە مهۋجۇت ئىدى. ئهمما 
قۇرئان بۇالرنى كۈنىمىزدە تارىخ ئىلمى ۋە تارىخ پهلسهپسىىگه ئۇيغۇن قىلىپ، 

ئىنسانىيهتكه ئىبرەت بولغۇدەك بىر شهكىلدە تهقدىم قىلدى.
ئههلى كىتاپنىڭ قارىشىچه، ئهسهابى كههىف ئۆڭكۈردە ٣٠٠ شهمسىيه يىلى 
قالغان. قۇرئان بولسا، بۇالرنىڭ ئۆڭكۈردە ٣٠٩ يىل قالغانلىقىنى زىكىر قىلىدۇ. بۇ 
يهردىكى ٩ يىل پهرق شهمسىيه كالىندارى بىلهن قهمهرىيه كالىندارى ئوتتۇرىسىدىكى 

ۋاقىت پهرقىدىن ئىبارەتتۇر. قۇرئاندا بۇ ههقته: 
«ئۇالر ئۆز غارىدا ٣٠٩ يىل تۇردى.» (كههف سۈرىسى ٢٥-ئايهت) دېيىلگهن. 

مىالدى ٧-ئهسىردە مهككىدە ئىلىم ساههسىدە قاالقلىق ئهڭ يۇقىرى پهللىگه 
چىققان ئىدى. ماتېماتكىدىكى قوشۇش، ئېلىشنى بىلمهيتتى، سانالرنى قاتار 
يازىدىغان رەقهم چۈشهنچىسى ۋە نۆلنى بىلىدىغانالرمۇ يوق ئىدى. رەقهملهر پهقهت 
سۆز بىلهن ئىپادە قىلىنىپ يېزىالتتى. بۇ ئايهت نازىل بولغان ۋاقىتتا مهككه خهلقى 
يېزىق ۋە ئارىفمېتىكا جهههتته پۈتۈنلهي جاهالهتته بولۇپ، بۇنداق ساۋاتسىز بىر خهلق 
ۋە بۇ خهلق ئىچىدىن چىققان ساۋاتسىز بىر پهيغهمبهرنىڭ بۇ ئىنچىكه هىساپالشالرنى 

بىلىشى قانداق مۇمكىن ئىدى؟ 
قۇرئاندا ئهقىل ۋە مۇهاكىمه بىلهن ئېرىشكىلى بولمايدىغان نهقلىي بىلىملهرمۇ 
خېلى كۆپ نىسبهتنى ئىگهللهيدۇ. بۇ مهلۇماتالر قاالق بىر جهمىيهتتىن ۋە ساۋاتسىز 

بىر ئىنساننىڭ ئېغىزىدىن قانداقمۇ چىقسۇن؟
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پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇئهللىمى بىۋاسته ئالالهتائاالدۇر. يهنه ئىالهى 
ئهلهيهىسساالم) پهيغهمبىرىمىزگه  ئهمىرلهرنى يهتكۈزۈشته روهۇل ئهمىن (جىبرائىل 
ئۇستازلىق قىلغان. ئۇنىڭ ۋەزىپىسى ئالالهتائاالدىن ئالغان بىلىملهرنى تۇلۇق هالدا 

پهيغهمبىرىمىزگه يهتكۈزۈش ئىدى.

قۇرئان كهلگۈسىگه ئائىت غايب خهۋەرلهردىن بىشارەت بهرگهن. بۇالر ۋاقتى 
كهلگهندە قۇرئاندا دېيىلگىنىدەك ئوتتۇرىغا چىققان ۋە چىقىشقا داۋام قىلماقتا. قۇرئان 
ههر ۋاقىت كۈچكه ئىگه، ئۇ داۋاملىق ئىلىم ۋە پهننىڭ ئالدىدا مېڭىۋاتىدۇ. بۇ ههقته 

ئايهتلهردە مۇنداق دېيىلگهن: 
(قاتتىق جازاغا  «شۈبهىسىزكى، قۇرئان كهلگهندە ئۇنى ئىنكار قىلغانالر 
ئۇچرايدۇ)، شۈبهىسىزكى، قۇرئان غالىب كىتابتۇر. ئۇ هېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچى، 
-٤١ مهدهىيىگه اليىق ئالاله تهرىپىدىن نازىل قىلىنغاندۇر.» (فۇسسىلهت سۈرىسى 

٤٢-ئايهتلهر)

تارىختا بارلىققا كېلىپ، كېيىن يوقالغان نۇرغۇن مهدەنىيهتلهر باردۇر. تارىخ 
ئۆلتۈرۈلگهن پهيغهمبهرلهر، يوقالغان ۋە ئۆزگهرتىلىپ بۇزۇۋېتىلگهن مۇقهددەس 
كىتاپالرغا شاهىتتۇر. ئالالهۇتائاال پهقهتال قۇرئاننى ئهيىپ-نوقسانسىز هالدا قىيامهتكه 

قهدەر قوغدايدىغانلىقى ههققىدە خهۋەر بىرىپ:
«شهك-شۈبهىسىزكى، قۇرئاننى بىز نازىل قىلدۇق. ئۇنى يهنه بىز قوغدايمىز.» 
٩-ئايهت) دېيىش ئارقىلىق قۇرئاننىڭ باشقا ههرقانداق بىر كىتابقا  (هىجر سۈرىسى 
نېسىپ بولمىغان بىر ئىالهىي هىمايه ئاستىدا قىيامهتكىچه قوغدىلىدىغانلىقىنى 

ئېيتقان. 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋەهيى كېلىشتىن ئىلگىرى ئۆزىنىڭ پهيغهمبهر 
بولىدىغانلىقىنى خىيالىغىمۇ كهلتۈرمىگهن ئىدى. بۇ ههقىقهتنى ئالاله قۇرئاندا 

مۇنداق ئوتتۇرىغا قويغان:
(پهيغهمبهر بولۇشتىن ئىلگىرى) قۇرئاننىڭ ساڭا نازىل قىلىنىشىنى  «سهن 
ئۈمىد قىلمىغان ئىدىڭ. پهقهت پهرۋەردىگارىڭ رەهمهت قىلىپ ساڭا ئۇنى نازىل 

قىلدى.» (قهسهس سۈرىسى ٨٦-ئايهت)
 دىننى قوغدايدىغان يىگانه كېپىل ئالالهۇتائاالدۇر. 

(دىلالردىن  «ئهگهر بىز خالىساق ساڭا ۋەهيى قىلىنغان قۇرئاننى ئهلۋەتته 
ۋە مۇسههپلهردىن) كۆتىرىۋېتهتتۇق، ئاندىن ئۇنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشكه بىزگه 
قارشى هېچقانداق هاميى تاپالمايتتىڭ. پهقهت پهرۋەردىگارىڭ رەهمهت قىلىش 
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يۈزىسىدىن ئۇنى كۆتۈرىۋەتمىدى. ئالالهنىڭ مهرههمىتى ساڭا ههقىقهتهن چوڭ 
بولدى.» (بهنى ئىسرائىل سۈرىسى ٨٦-٨٧-ئايهتلهر)

ئايهتنىڭ رۇشهن ئىپادە قىلىشىغا ئاساسالنغاندا قۇرئاننىڭ ئۆزگهرتىلهلمهسلىكىنىڭ 
تهك سهۋەبى «ئىالهى ئىهسانغا ئېرىشكهن بهندىلهرنىڭ ئۇنى يادلىغانلىقىدۇر.»

رۇمالر بىلهن مهجۇسىالر ئۇرۇشقان، ئۇرۇشتا مهجۇسىالر غالىپ كهلگهن ئىدى. 
بۇنىڭدىن پۇرسهت كۈتۈپ تۇرغان مۇشرىكالر مۇسۇلمانالرغا:

«كىتاب سايىسىدا غالىپ بولىمىز دەيتتىڭالر، مانا كۆردۈڭالرمۇ؟ مهجۇسىالر 
دەپ مۇسۇلمانالرنىڭ ئىمان ۋە  ئههلى كىتاب بولغان رۇمالرنى مهغلۇپ قىلدى.» 
غهيرىتىنى ئاجىزالشتۇرۇشقا تىرىشقان ئىدى. بۇنىڭ بىلهن ئالالهۇتائاال مۇشرىكالرغا 

ئازاپ، مۆمىنلهرگه خۇشاللىق بېغىشاليدىغان شۇ ئايهتنى نازىل قىلدى: 
«ئهلىف، الم، مىم. رۇملۇقالر يېقىن بىر جايدا يېڭىلدى، ئۇالر يېڭىلگهندىن 
كېيىن بىر قانچه يىل ئىچىدە يېڭىدۇ، ئىلگىرى ۋە كېيىن ههممه ئىش ئالالهنىڭ 
باشقۇرىشىدىدۇر، بۇ كۈندە مۆمىنلهر ئالالهنىڭ بهرگهن ياردىمى بىلهن خۇشال 
(مۆمىنلهرگه)  بولىدۇ، ئالاله خالىغان كىشىگه ياردەم بېرىدۇ، ئالاله غالىپتۇر، 

ناهايىتى مىهرىباندۇر.» (رۇم سۈرىسى ١-٥-ئايهتلهر)
ئۇ ۋاقىتتا ۋىزانتىيه ناهايىتى ئېغىر مهغلۇبىيهتكه ئۇچرىغان بولۇپ، ههر قانداق 
بىر شهخس بۇ ئېغىر مهغلۇبىيهتتىن كېيىن قايتىدىن غهلبه قىلىدىغانلىقىنى خىيالىغا 

كهلتۈرمىگهن ئىدى. لېكىن قۇرئان كۈچلۈك بىر بىر ئىپادە بىلهن مۇنداق دېدى: 
«بۇ ئالالهنىڭ ۋەدىسىدۇر، ئالاله ۋەدىسىدىن قايتمايدۇ، پهقهت ئىنسانالرنىڭ 

كۆپ قىسمى بۇنى بىلمهيدۇ.» (رۇم سۈرىسى ٦-ئايهت)
نىهايهت، جانابى ئالاله ۋەدىسىنى ئهمهلگه ئاشۇردى. تارىخچىالرنىڭ 
هىساپلىشىچه، ٩ يىلغا بارمىغان قىسقا ۋاقىت ئىچىدە رۇمالر پارىسالرنى مهغلۇپ 
قىلدى. ئۇالر غالىبىيهتكه ئېرىشكهن ۋاقىتتا مۇسۇلمانالرمۇ بهدرى ئۇرۇشىدا 

مۇشرىكالرغا قارشى غالىب كېلىپ خۇشال بولغان ئىدى. (تىرمىزى رىۋايىتى)

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهككىدە زۇلۇم ئېغىرالشقاندا يۈسۈف ئهلهيهىسساالم 
دەۋرىدىكىگه ئوخشاش ئاچارچىلىق ئاپىتى كېلىشى ئۈچۈن بهددۇئا قىلدى. بۇنىڭغا 

ئاساسهن: 
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تۈتۈننى  (كۆرىدىغان)  (ههممه ئادەم) ئۇچۇق  «(ئى مۇههممهد!) سهن ئاسمان 
كهلتۈرىدىغان كۈندە (ئۇالرغا بولىدىغان ئازاپنى) كۈتكىن. (ئۇ تۈتۈن) كىشىلهرنى 
١٠-١١-ئايهتلهر) دېگهن ئايهت  (دۇخان سۈرىسى  ئورىۋالىدۇ، بۇ قاتتىق ئازاپتۇر.»  

نازىل بولدى.
ئۇالر ئېغىر قورغاقچىلىق ۋە ئاچارچىلىق ئاپىتىگه ئۇچرىدى، بىر ئىنسان ئاسمانغا 
قارىغاندا ئاچلىقىدىن ئۆزى بىلهن ئاسمان ئارىسىنى تۇمانغا ئوخشاش كۈرەتتى. 

(بۇخارى: «تهفسىر»، ١٢، ٣٠، ٤٤؛ مۈسلىم: «مۇنافىقۇن»، ٤٠؛ ئهخمهد، ١-جىلد، ٤٣١،٤٤١)

ئايهتنىڭ داۋامىدا:
«بىز ههقىقهتهن ئازاپنى (سىلهردىن) ئازغىنا ۋاقىت كۆتىرىۋېتىمىز، ئاندىن 
(ئىلگىرىكى كاپىرلىق هالىتىڭالرغا) قايتىۋالىسىلهر. ئۇالرنى  سىلهر ههقىقهتهن 

قاتتىق تۇتقان كۈنىمىزدە قاتتىق جازااليمىز.» (دۇخان سۈرىسى ١٥-١٦-ئايهتلهر)
بۇ يهردە ئۈچ غهيب خهۋەر ئالدىن بىشارەت بېرىلگهن: 

١- مۈشكۈللۈكلهرنىڭ يېنىكلىتىدىغانلىقى: مۇشرىكالر ئاچارچىلىق مهزگىلىدە 
پهيغهمبىرىمىزگه كېلىپ، يامغۇر دۇئاسى قىلىشنى تهلهپ قىلغاندىن كېيىن جانابى 

ئالالغا قولىنى ئېچىپ:
«ئى راببىمىز، بىزدىن ئازاپنى يوق قىلغىن. توغرىسىنى ئېيتقاندا بىز ئهمدى 
ساڭا ئىشىنىمىز».(دۇخان سۈرىسى ١٢- ئايهت) دەپ يالۋۇرغان ۋاقىتلىرىدا ئالالهۇتائاال 

ئۇالرغا بىر ئاز يامغۇر ياغدۇرۇپ بهرگهن. 
مۇشرىكالر ئىمان  تهكرار هىيله-مىكىر قىلىشقا تهييارالنغانلىقى:   -٢
ئېيتىدىغانلىقى ههققىدە قىلغان ۋەدىلىرىدىن يېنىۋېلىپ، ئهسلى هالىتىگه قايتىپ، 

مۇسۇلمانالرنى مهغلۇپ قىلىش ئۈچۈن بهدرى ئۇرۇشىغا تهييارالنغان.
يوقارقى ئىشالردىن كېيىن مۇشرىكالردىن ئىنتىقام ئېلىنىدىغانلىقى   -٣
بىلدۈرۈلگهن. نهتىجىدە بهدرى غهلبىسى بىلهن ئىالهى ئازاپ ئۇالرنى دەهشهتلىك 
قورقۇتۇپ پهرىشان قىلغان. ئۇ كۈنى مۇشرىكالرنىڭ كاتتىۋاشلىرىدىن ٧٠ كىشى 

ئۆلتۈرۈلۈپ، ٧٠ كه يېقىنى ئهسىر ئېلىنغان.
يهنه بهدرى ئۇرۇشىدىن بىر ئاز ئىلگىرى مۇشرىكالرنىڭ كاتتىۋېشى ۋەلىد ئىبنى 

مۇغىرە ههققىدە:
دېدى،  (بۇ ئۆتمۈشتىكىلهرنىڭ مهسهللىرى)  «ئايهتلىرىمىز ئۇقۇلغان ۋاقىتتا، 
 -١٥-١٦ (قهلهم سۈرىسى  بىز ئۇنىڭ بۇرنىغا تامغا بېسىش بىلهن ئىز قالدۇرىمىز.»  

ئايهتلهر) دېگهن ئايهتلهر نازىل بولغان. 
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بهدرى كۈنى ۋەلىدنىڭ بۇرنى زەخمىلهندى. بۇ يارا ئۇنىڭغا ئۆمۈر بۇيى ئىالهى 
تامغا بولۇپ قالدى. 

ئۇ كۈنى يهنه قهمهر سۈرىسىنىڭ ٤٥-ئايىتىدە بىلدۈرۈلگهن شۇ ئىالهى ۋەدە 
ئهمهلگه ئاشتى: 

«ئۇ خهلق زىيانغا ئۇچرىتىلىدۇ ۋە ئارقىغا قاراپ قاچىدۇ.» 
مۇنداق  توغرىسىدا  ههزرىتى ئۆمهر رازىيهلالهۇ ئهنهۇ بۇ يهردىكى ههقىقهت 

دەيدۇ:
«بۇ ئايهت مهككىدە نازىل بولغاندا، بۇ خهلق قايسى خهلقتۇ دەپ ئويلىدىم، بۇ 
خهلقنىڭ كىم ئىكهنلىگىنى پهرەز قىاللمىدىم، ئهمما كېيىن شۇنى كۆردۇقكى، بهدرى 
كۈنى ئالاله رەسۇلى بۇ ئايهتنى تهكرارلىغان ئىدى. ئۇ كۈنى بۇ خهلقنىڭ قۇرەيىشلهر 

ئىكهنلىكىنى بىلدىم، ئايهتنىڭ تهپسىرىنى شۇ كۈنى چۈشهندىم.»

ئىلگىرى مۆمىنلهر، ئالاله رەسۇلىنى قوغداش ئۈچۈن ئۇنىڭ يېنىدا نۆۋەتچىلىك 
قىالتتى. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا:

«ئالاله سېنى ئىنسانالرنىڭ شهررىدىن قوغدايدۇ.» (مائىدە سۈرىسى ٦٧-ئايهت) 
دېگهن ئايهت نازىل بولغاندا، بۇ نۆۋەتچىلىك ئىشىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇپ، كېچه-

كۈندۈز سۆيگۇ-مۇههببهت بىلهن ئۆزىنى قوغداۋاتقان پىداكار ئهسهابىغا:
«ئهمدى كېتىڭالر! چۈنكى ئالاله مېنى قوغداشقا كېپىل بولدى.» دېدى. 

(تىرمىزى رىۋايهت قىلغان)

زاتۇررىكا ئۇرۇشىدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىرتۈپ دەرەخنىڭ ئاستىدا 
قېلىچىنى ئېسىپ قويۇپ، ئارام ئېلىۋاتاتتى. بۇ ۋاقىتتا بۇ يهرگه كهلگهن بىر مۇشرىك 
رەسۇلۇلالهنى يالغۇز ۋە ئۇخالۋاتقان هالهتته كۆرۈپ، دەرهال دەرەختىكى قېلىچىنى 
ئېلىپ ئالدىغا كهلدى. بۇ ۋاقىتتا ئويغانغان ۋە قىلچىلىك جىددىلهشمىگهن پهيغهمبهر 

ئهلهيهىسساالمغا قاراپ:
- مهندىن قورقمامسهن؟- دەپ سورىدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم: 
- ياق! - دەپ جاۋاپ بېرىشى بىلهن مۇشرىك:

- ئهمدى سېنى كىم قۇتقۇزىدۇ؟ - دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئورنىدىن 
تۇرۇپ:

- ئالالهۇتائاال قۇتقۇزىدۇ، قېلىچنى تاشال! - دېدى. 
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قورقۇپ تىتىرەپ،  ئۇنىڭ قورقماسلىقى ۋە ههيۋىتىنى كۆرگهن بۇ مۇشرىك 
هۇشىنى يوقىتىپ قېلىچىنى تاشلىدى. (مۇسلىم: «فهدائىل»، ١٣) 

بۇ  قىلغان  قهست  جېنىغا  ئۆزىنىڭ  رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 
بهدەۋى مۇشرىكنى جازالىمىدى، ئهكسىچه ئۇنى ئىسالمغا دەۋەت قىلدى. بۇ ئالىجاناپ 

مۇئامىلىنى كۆرۈپ تىترىگهن، ئېرىگهن بهدەۋى قهۋمىنىڭ يېنىغا قايتىپ بارغاندا:
«مهن ئىنسانالرنىڭ ئىچىدىكى ئهڭ ياخشى ئادەمنىڭ يېنىدىن كهلدىم» دېدى 

ئىختىيارسىز هالدا. 
رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ئهڭ خهتهرلىك 

پهيتلهردىمۇ ناهايىتى تهمكىن ۋە خاتىرجهم بولۇپ، ئالالغا تهۋەككۇل قىالتتى. 
بۇنىڭغا ئوخشاش يهنه بىر ۋەقه هۇنهين ئۇرۇشىدا يۈز بهرگهن. ئۇ كۈنى 
ساۋۇت-دۇبۇلغا  بىلهن  هۇجۇمچىالر  بولغان  يېنىك  يۈكى  ئهسكهرلهردىن  مۇسۇلمان 
يهردىكىلهر  بۇ  هالبۇكى،  ماڭدى.  قاراپ  تهرىپىگه  بىر  ههۋازىننىڭ  كىيمىگهنلهر 
ئوقچى قىسىم ئىدى. دۈشمهنلهر ئۇالرغا ئوق يامغۇردەك ئوق ئاتتى. شۇنىڭ بىلهن 
ئۇالر تارقىلىشقا مهجبۇر بولدى. شۇنىڭ بىلهن دۈشمهنلهر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 
ئېتىغا  ۋەسهللهم  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله  باشلىدى.  كېلىشكه  قاراپ  تهرەپكه 
ئۈچۈن  توختىتىش  پهيغهمبىرىمىزنى  ئىلگىرلىدى.  قاراپ  تهرەپكه  دۈشمهن  مىنىپ 
ئىبنى ئابباس ئاتنىڭ چولۋۇرىنى، ئهبۇ سوفيان ئىبنۈل هارىس بولسا ئۆزەڭگىسىنى 
تۇتۇۋالغان ئىدى. بىر دەمدىن كېيىن پهيغهمبىرىمىز ئاتتىن چۈشۈپ، دۇئا قىلدى، 

ئالالهتىن ياردەم تىلىدى:  
 -مهن ههقىقى بىر پهيغهمبهر، بۇنىڭدا يالغان يوق، مهن ئابدۇلمۇتهلىبنىڭ ئوغلى 

ئابدۇلالنىڭ ئوغلى بولىمهن. ئالالهىم، بىزگه ياردەم قىلغىن!
ئاندىن ئهسكهرلهرنىڭ سېپىنى ئوڭشىدى. 

بۇ ۋەقهنى رىۋايهت قىلغان بهرا رازىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ:
سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله  پهيتلهردە  بولغان  شىددەتلىك  تازا  ئۇرۇش  «ۋالالهى، 
جهسۇر  ئهڭ  ئىچىمىزدىكى  بىزنىڭ  مۆكۈۋاالتتۇق.  ئارقىسىغا  ۋەسهللهمنىڭ  ئهلهيهى 

كىشىلهرال پهيغهمبىرىمىز بىلهن يانمۇ-يان تۇرااليتتى.»
ئۇنىڭ بۇنداق تهڭداشسىز جاسارەت ۋە شىجائىتى ئالدىدا ئهس -هۇشىنى 
يوقاتقان دۈشمهنلهر ئۇنىڭغا قىلچىلىك زىيان سااللمىغان، ئالاله ئۇلۇغ پهيغهمبىرىگه 

ياردەمگه كۆرۈنمهس ئهسكهرلهرنى ئهۋەتىپ، دۈشمهنلهرنى ئۆزى يۇقاتقان ئىدى.
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 هىجرەتتىن كېيىن ئهنسارالر مۇهاجىرالرنى باغرىغا باستى. بۇنىڭغا قارشى 
مۇشرىك ئهرەپلهرمۇ ئۆزئارا بىرلهشتى. ساهابىلهر قۇراللىق يۈرۈپ، قۇرالىنى يېنىدىن 

ئايرىمايتتى ۋە بىر-بىرىگه: 
دېيىشهتتى. بۇ  «ئالالهدىن باشقىسىدىن قورقمايدىغان كۈنلهرمۇ كېلهرمۇ؟» 

ههقته شۇ ئايهت نازىل بولدى:
«ئالاله ئىچىڭالردىكى ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئهمهللهرنى قىلغان 
كىشىلهرگه ئۇالردىن بۇرۇن ئۆتكهنلهرنى زېمىندا هۆكۈمران قىلغاندەك، ئۇالرنىمۇ 
چۇقۇم هۆكۈمران قىلىشنى، ئۇالر ئۈچۈن تاللىغان دىننى چۇقۇم مۇستههكهم قىلىپ 
بېرىشنى ۋە ئۇالرنىڭ قورقۇنچىسىنى ئامانلىققا ئايالندۇرۇپ بېرىشنى ۋەدە قىلدى، 
ئۇالر ماڭا ئىبادەت قىلىدۇ، ماڭا هېچ نهرسىنى شېرىك كهلتۈرمهيدۇ، شۇ ۋەدىدىن 
(نۇر سۈرىسى٥٥-  كېيىن كاپىر بولغانالر ئالالهنىڭ ئىتائىتىدىن چىققۇچىالردۇر.» 

ئايهت) 
(داۋۇتقا نازىل قىلىنغان)  «بىز لهۋهۇلمههپۇزدا (ئهزەلدە) يازغاندىن كېيىن، 
ههقىقهتهن مېنىڭ ياخشى بهندىلىرىم  (يهنى جهننهت زېمىنىغا)  زەبۇردا زېمىنغا 

ۋارىسلىق قىلىدۇ دەپ يازدۇق.»  (ئهنبىيا سۈرىسى ١٠٥-ئايهت)
بۇ ئايهت نازىل بولۇپ، ناهايىتى قىسقا ۋاقىتتىن كېيىن ئىسالم قۇشۇنى ئىالهى 
كهلىمهتۇلالهنى پۈتۈن دۇنياغا يهتكۈزۈش غهيرىتىدە ئىلگىرلهپ، شۇ دەۋىردىكى ئهڭ 
كۈچلۈك بولغان دۆلهتلهردىن ۋىزانتىيهنى يېڭىپ ، پارىس ئىمپېراتۇرلىقىنى تارىخقا 

كۆمدى. 

قىزىل دېڭىز سۇلىرىغا غهرق بولۇپ، ئۆلۈش ئالدىدا تۇرۇۋاتقان فرئهۋن ئامالسىز 
هالدا ئىمان ئېيتىشقا تهمشىلگهندە، ئالالهۇتائاال: 

«(ئۇنىڭغا دېيىلدىكى) هاياتتىن ئۈمىد ئۈزگىنىڭدە (ئهمدى) ئىمان ئېيتامسهن؟ 
ئىلگىرى ئالالهقا ئاسىيلىق قىلغان ۋە بۇزغۇنچىالردىن بولغان ئىدىڭ. سهندىن 
كېيىنكىلهرگه ئىبرەت بولۇشۇڭ ئۈچۈن، بۈگۈن سېنىڭ جهسىدىڭنى قۇتقۇزىمىز 
(يهنى سېنىڭ جهسىدىڭنى دېڭىزدىن چىقىرىپ قۇيىمىز). نۇرغۇن كىشىلهر شهك-
شۈبهىسىزكى، بىزنىڭ ئايهتلىرىمىزدىن غاپىلدۇر.» (يۇنۇس سۈرىسى ٩١-٩٢-ئايهتلهر)

زەماخشهرى بۇ ئايهتنى مۇنداق تهپسىر قىلغان:
«سېنى دېڭىز قىرغىقىدىكى بىر بۇرجهككه تاشاليمىز، جهسىتىڭنى بوزۇلمىغان، 
نۇقسانسىز ۋە كىيىمسىز هالهتته سهندىن ئهسىرلهر كېيىن كېلىدىغانالرغا ئىبرەت 

قىلىش ئۈچۈن ساقاليمىز.»
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كۈنىمىزدە تهتقىقاتالر نهتىجىسىدە فىرئهۋننىڭ جهسىتى دېڭىز ساهىلىدا سهجدە 
قىلىۋاتقاندەك  تۇرغان شهكىلدە تېپىلغان. بۇ ئۇنىڭ ئۆلۈش ئالدىدىكى هالىتىدۇر. 
ئۈمىتسىزلىك  بىراق  بولسىمۇ،  بولغان  ئېيتماقچى  ئىمان  قورقۇپ  ئالدىدا  ئۆلۈش 
تهخمىنهن  هالهتته  بۇ  قىلىنمىغان.  قوبۇل  ئىمانى  ئۇنىڭ  بولغاچقا  تۇرغان  ئىچىدە 
دېيىلگىنىدەك  ئايهتته  كهتمهي،  چىرىپ  جهسىتى  بويان  يىلدىن  مىڭ  نهچچه 
بولماقتا.  نامايهن  ئاشكارا  بايقىلىپ  كۈنىمىزدە  ئۈچۈن  بولۇشى  ئىبرەت  ئىنسانالرغا 
هازىر بۇ جهسهت مىسىر قاهىرە مۇزىيىدا پادىشاه موميالىرى سالونىدا قويۇلغان بولۇپ، 
خهلقنىڭ زىيارەت قىلىشىغا ئېچىلىپ، بىر ئىبرەت مهنزىرىسى كۆرگهزمه قىلىنىۋاتىدۇ. 
بۇ ههقىقهت جانابى ئالالهنىڭ قۇرئاندا كۆرسهتكهن، قىيامهتكىچه داۋام قىلىدىغان 

مۆجىزىلىرىدىن پهقهتال بىرىدۇر. 
خاتىرجهم  ههرەمگه  مهسجىدى  مۇسۇلمانالرنىڭ  سىرت،  بۇالردىن 
كىرىدىغانلىقى٨٠، ئىنسانالرنىڭ توپ-توپ بولۇپ ئىسالمنى قوبۇل قىلىدىغانلىقى٨١، 
مۇسۇلمانالرنىڭ  بولىدىغانلىقى٨٢،  ئۈستۈن  دىنالردىن  بارلىق  باشقا  دىنىنىڭ  ئىسالم 
تهڭدىشىنىڭ  قۇرئاننىڭ  قىلىدىغانلىقى٨٣،  فهتهى  مهككىنى  ئېرىشىپ،  غهلىبىگه 
نۇرغۇن  قاتارلىق  قوغدىلىدىغانلىقى٨٥  قۇرئاننىڭ  ۋە  كېلهلمهيدىغانلىقى٨٤  بارلىققا 
جۈملىسىدىندۇر.  خهۋەرلهر  غهيب  بهرگهن  ههققىدە  كهلگۈسى  قۇرئان  هادىسىلهر 
بۇ  بولغان  (بىلىنمهس)  غهيب  نىسبهتهن  ئۆزىگه  ئهلهيهىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
خهۋەرلهرنى ۋەهيىگه تايانماي تۇرۇپ ئالدىن خهۋەر قىلىشى ئىمكانسىزدۇر. بۇ ههقته 

ئۇشبۇ ئايهتلهرنى زىكىر قىالاليمىز: 
«ئۇالرغا: ‹ئهگهر ئاخىرەت يۇرتى (يهنى جهننهت) ئالالهنىڭ قېشىدا (سىلهر 
(سىلهرنى  بولسا،  خاس  سىلهرگىال  يالغۇز  ئهمهس،  باشقىالرغا  قىلغاندەك)  گۇمان 
بىزگىال  (جهننهت  بېقىڭالر!  قىلىپ  ئارزۇ  ئۆلۈمنى  ئۇالشتۇرىدىغان)  جهننهتكه 
يامان  قىلغان  ئۇالر  دېگىن.  بولساڭالر›  راستچىل  سۆزۈڭالردا)  دېگهن  خاس 
ئهمهللىرى سهۋەبلىك، ئۆلۈمنى ههرگىزمۇ ئارزۇ قىلمايدۇ. ئالاله زالىمالرنى ئوبدان 

بىلگۈچىدۇر.» (بهقهرە سۈرىسى ٩٤-٩٥-ئايهتلهر)
ئۈچۈن  زىننهت  ۋە  ئۈچۈن  مىنىشىڭالر  ئېشهكنى  ۋە  خېچىرنى  ئاتنى،  «ئالاله 
سۈرىسى  (نههل  يارىتىدۇ.»  نهرسىلهرنىمۇ  بىلمهيدىغان  سىلهر  يهنه  ئالاله  ياراتتى، 

٨-ئايهت)

٨٠.  فهتىه سۈرىسى ٢٧-ئايهتكه قاراڭ.
٨١.  ناسر سۈرىسى ٢-ئايهتكه قاراڭ. 

٨٢.  تۆۋبه سۈرىسى ٣٣-ئايهت؛ فهتىه سۈرىسى ٢٨-ئايهت؛ سهپ سۈرىسى ٩-ئايهتكه قاراڭ. 
٨٣.  فهتىه سۈرىسى ١٦-٢٧-ئايهتلهرگه قاراڭ. 

٨٤.  بهقهرە سۈرىسى ٢٣-٢٤-ئايهتلهرگه قاراڭ. 
٨٥.  هىجر سۈرىسى ١٠-ئايهتكه قاراڭ. 
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خهۋەرلهر  غهيب  خهۋەرلهرمۇ  تۆۋەندىكى  ههققىدىكى  يههۇدىيالر  شۇنىڭدەك، 
دائىرىسىگه كىرىدۇ:

ۋە  ئۆچمهنلىك  داۋاملىشىدىغان  قىيامهتكىچه  ئارىسىغا  ئۇالرنىڭ  «...بىز 
ئوتىنى  ئۇرۇش  قارشى)  (رەسۇلۇلالهقا  قاچان  ههر  ئۇالر  سالدۇق،  دۈشمهنلىكنى 
سۈيقهست  (ئىسالمغا  يۈزىدە  يهر  ئۇالر  ئۆچۈرىدۇ،  ئۇنى  ئالاله  بولسا،  ياقماقچى 
قىلىش ۋە مۇسۇلمانالر ئارىسىدا پىتنه قۇزغاش بىلهن) بۇزغۇنچىلىق قىلىپ يۈرىدۇ، 

ئالاله بۇزغۇنچىلىق قىلغانالرنى ياقتۇرمايدۇ.» (مائىدە سۈرىسى ٦٤-ئايهت)
يههۇدىيالرغا)  (يهنى  ئۇالرغا  پهرۋەردىگارىڭ  ۋاقتىدا،  ئۆز  مۇههممهد!)  «(ئى 
تۇرىدىغانلىقىنى  ئهۋەتىپ  كىشىلهرنى  ئازاپاليدىغان  قاتتىق  چوقۇم  قىيامهتكىچه 
ئهلۋەتته  قىلغۇچىالرنى)  (ئاسىيلىق  پهرۋەردىگارىڭ  شۈبهىسىزكى،  قىلدى.  خهۋەر 
قىلغۇچىدۇر،  مهغپىرەت  ئهلۋەتته  قىلغۇچىالرغا)  (ئىتائهت  جازالىغۇچىدۇر،  تېز 
مهرههمهت قىلغۇچىدۇر. ئۇالرنى (يهنى يههۇدىيالرنى) يهر يۈزىدە تۈرلۈك پىرقىلهرگه 
بار،  تۆۋەنلىرىمۇ  ياخشىلىرىدىن  بار،  ياخشلىرىمۇ  ئىچىدە  ئۇالرنىڭ  بۆلۈۋەتتۇق، 
ۋە  قاتتىقچىلىق  ئۇالرنى  ئۈچۈن،  قايتىشلىرى  گۇناهتىن)  ۋە  (كۇفرىدىن  ئۇالرنىڭ 

كهڭچىلىك بىلهن سىنىدۇق.» (ئائراف سۈرىسى ١٦٧-١٦٨-ئايهتلهر)
غهيب  بايانالرمۇ  كهسكىن  ههققىدىكى  قانۇنالر  تهبىئىي  ۋە  مهۋجۇدىيهت 

خهۋەرلىرىدىندۇر: 
«بىز ئۆمرىنى ئۇزۇن قىلغان ئادەمنىڭ تېنىنى ئاجىزلىتىۋېتىمىز (يهنى ياشلىق، 
قىرانلىق ۋاقتىدىكىدىن ئاجىزاليدۇ، قېرىيدۇ)، ئۇالر (بۇنى) چۈشهنمهمدۇ؟» (ياسىن 

سۈرىسى ٦٨-ئايهت)

سىلهر  تاپىدۇ،  سىلهرنى  ئۆلۈم  كهلگهندە)  (ئهجهل  بولماڭالر،  «قهيهردە 
مۇستههكهم قهلئهلهردە بولغان تهقدىردىمۇ...» (نىسا سۈرىسى ٧٨-ئايهت)

«بىز بۇلۇتتىن هاجهتكه قاراپ يامغۇر ياغدۇردۇق، ئۇنى زېمىندا توختاتتۇق، 
ئۇنى قۇرۇتۇۋېتىشقا ئهلۋەتته قادىرمىز.» (مۇئمىنۇن سۈرىسى ١٨-ئايهت)

«ئۇالر سهندىن روهنىڭ ماهىيىتى ههققىدە سورىشىدۇ. «روهنىڭ ماهىيىتىنى 
(ئىسرا  بېرىلگهن.»  ئىلىم  ئازغىنا  پهقهت  سىلهرگه  دېگىن،  بىلىدۇ»  پهرۋەردىگارىم 

سۈرىسى ٨٥-ئايهت)

تهقسىم  ئارىسىدا  ئۇالرنىڭ  رىزقىنى  دۇنيادىكى  هاياتىي  ئۇالرنىڭ  «بىز 
قىلدۇق، ئۇالرنىڭ بهزىسى بهزىسىنى (ههق بېرىپ) ئىشقا سالسۇن دەپ، ئۇالرنىڭ 
بهزىسىنىڭ دەرىجىسىنى بهزىسىدىن ئۈستۈن قىلدۇق، پهرۋەردىگارىڭنىڭ رەهمىتى 
(زۇخرۇف  ياخشىدۇر.»  پۇل-ماللىرى)دىن  (يهنى  نهرسىلىرى  توپلىغان  ئۇالرنىڭ 

سۈرىسى ٣٢-ئايهت)
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زامان ۋە ماكان شهرتلىرىگه بېقىنمايدىغان، كهسكىن ئۇسلۇبقا ئىگه بولغان بۇ 
هۆكۈملهرنى ئهتىسنىڭ نېمه بولىدىغانلىقىنى بىلمهيدىغان، ئىلىم-پهننىڭ نېمىلهرنى 
چىقىرىپ  ئىچىدىن  كىشىنىڭ  ساۋاتسىز  بىر  بىلمهيدىغان  قىلىدىغانلىقىنى  كهشپ 

سۆزلىيهلىشى مۇمكىنمۇ؟!
ئالالهتائاال مۇنداق دېگهن: 

چوقۇم  راستلىقىنى  خهۋەرلىرىنىڭ)  (قۇرئان  ئۇنىڭ  كېيىن  مۇددەتتىن  «بىر 
بىلىسىلهر.» (ساد سۈرىسى ٨٨-ئايهت)

بهرگهن  خهۋەر  غهيبتىن  ۋەسهللهمنىڭمۇ  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله 
مۆجىزىۋى ههدىسلىرى مهۋجۇت. بۇالردىن ئىككىسى مۇنداق: 

يهرنىڭ  ئاققان  سۇ  چىقىرىلىپ،  سۈيى  دەرياسىنىڭ  فىرات  كهلگۈسىدە  «يېقىن 
كىشى  كۆرگهن  خهزىنىنى  بۇ  چىقىدۇ.  ئوتتۇرىغا  خهزىنىسى  ئالتۇن  بىر  تېگىدىن 
ئۇنىڭدىن قىلچىلىك بىر نهرسه ئېلىپ سالمىسۇن!» (بۇخارى: «فىتهن»، ٢٤؛ «مۇسلىم: 

«فىتهن»، ٢٩-٣٠؛ ئهبۇ داۋۇد: «مهالهىم»، ١٣؛ تىرمىزى: «سىفاتۈل جهننه»، ٢٦)

ئوتتۇرىغا  تېغى  ئالتۇن  بىر  تېگىدىكى  ئېلىنىپ،  سۈيى  دەرياسىنىڭ  «فىرات 
ئېلىشىپ  بىلهن  بىرى  بىر  دەپ  بوالي  مهن  تاپقۇچى  پايدا  قۇتۇلۇپ  چىقمىغۇچه، 
ئۇرۇشقان ههر يۈز كىشىدىن توققان تۇققۇزى ئۆلمىگۈچه قىيامهت قايىم بولمايدۇ.» 

(بۇخارى: «فىتهن»، ٢٤؛ مۇسلىم: «فىتهن»، ٢٩)
٩-ئاينىڭ  ٢٠٠٢-يىلى  گېزىتىنىڭ  شهپهق»  «يېڭى  چىقىدىغان  تۈركىيهدە 
ئىسپاتاليدىغان  راستلىقىنى  ههدىسنىڭ  يۇقىرىدىكى  ١-بهتته  سانى  ٢٨-كۈنىدىكى 

مۇنداق بىر خهۋەر بېسىلدى:
تارتقان  ههمراهلىرى  سۈنئى  بوشلۇقىدىكى  ئالهم  ئامېرىكىنىڭ  ۋە  «ئهنگلىيه 
بايقالدى.  بارلىقى  زاپىسىنىڭ  ئالتۈن  مول  تېگىدە  دەرياسىنىڭ  فىرات  رەسىمدە 
نېفىتنى  شهرقتىكى  ئوتتۇرا  مهقسىدى  قىلىشتىكى  ئىشغال  ئىراقنى  ئامېرىكىنىڭ 
كونترول قىلىش بىلهن بىرلىكته فىرات دەرياسىنىڭ تېگىدىكى بۇ يۇشۇرۇن ئالتۈن 

زاپىسىغىمۇ ئىگه بولۇش ئىكهنلىكى ئېنىقالندى.»
قىسقىسى، قۇرئان غهيبتىن خهۋەر بېرىش جهههتتىمۇ بىر مۆجىزىدۇر. چۈنكى ئۇ 
خهۋەر قىلغان ئىشالر ئهينهن شۇنداق يۈز بهرمهكته. بۇنداق خهۋەرلهرنى سۆزلىگهن 
باشقا كىتابالرمۇ بار بولۇشى مۇمكىن، بىراق ئۇالرنىڭ هېچقايسىسى قۇرئانغا يېقىن 
دەرىجىدىكى سۈپهتته ۋە قىممهتته ئهمهس. تارىخنىڭ گۈۋاهلىقى بىلهن شۇ ئېنىقكى، 
هېچقانداق كىتابتىكى غهيب خهۋەرلىرى قۇرئانى-كهرىمدىكى خهۋەرلهردەك ئوبيكتىپ 

كهسكىن هالدا ئېنىق مهيدانغا كهلگهن ئهمهس.    
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ب.ب. ئىلىم-پهن جهههتتىكى مۆجىزىۋىلىكى
قۇرئاندا ئىلمى تهرەققىيات ۋە بايقاشالرغا يول كۆرسىتىدىغان نۇرغۇن ئايهتلهر 
بار. بۇالر قۇرئاننىڭ كهلگۈسىگه ئائىت مۆجىزىلىرىدۇر. يهنى قۇرئانى-كهرىم ههمىشه 

ئالدىدا ماڭىدۇ، ئېلىم-پهن بولسا ئۇنىڭ ئارقىسىدىن كېلىدۇ. 
ئهمما قۇرئاننىڭ ئاساسلىق مهقسىدى تهۋهىدنى بايان قىلىپ، ئىنسانالرغا 
بىر هىدايهت رەهبىرى بولۇشتۇر. چۈنكى بايان قىلىنغان بارلىق مهزمۇنالر بۇ 
ئهسلى مهقسهتكه خىزمهت قىلىدۇ. بۇنىڭ بىلهن بىرلىكته، تهبىئى پهن ساههسىگه 
كىرىدىغان تېمىالردا ئىنسانالرغا ئىبرەت قىلىپ كۆرسهتكهن مهلۇماتالرمۇ پۈتۈنلهي 
ههقىقهتكه ئۇيغۇندۇر. بۇ قۇرئاننىڭ پۈتكۈل زامان ۋە ماكاندا مهۋجۇد بوالاليدىغان، 
قىيامهتكىچه داۋام قىلىدىغان بىر مۆجىزىسىدۇر. بۇ قۇرئاننىڭ مۇقهددەسلىكىنى 
يېڭىدىن ئىسپاتاليدۇ. چۈنكى كۈنسايىن كۆپىيىۋاتقان ئىلمى تهرەققىياتالر بۇ 

مهلۇماتالرنى توغرىالپ ئىسپاتالۋاتىدۇ. مىسال بهرسهك شۇالرنى زىكرى قىالاليمىز.

١. بىئولوگىيه
١) ئىنساننىڭ يارىتىلىشى

ئىنساننىڭ كۆپىيىشى ۋە تۆرەلمىنىڭ شهكىللىنىشى توغرىسىدا قۇرئان زامانىۋى 
پهن-تېخنىكا بايقىغان بىر قىسىم ئهسلى مهلۇماتالردىن خهۋەر بهرگهن. بۇالر ههج 
١٢-١٤-ئايهتلىرىدە تهپسىلى بايان  سۈرىسىنىڭ ٥-ۋە مۇئىمىنۇن سۈرىسىنىڭ 

قىلغان:
«ئى ئىنسانالر! ئهگهر سىلهر قايتا تىرىلىشتىن شهكلهنسهڭالر (گۇمانىڭالرنىڭ 
(ئالالهنىڭ  تۈگىشى ئۈچۈن ئهسلىدىكى يارىتىلىشىڭالرغا قاراڭالر)، بىز سىلهرگه 
قۇدرىتىنى بايان قىلىپ بېرىش ئۈچۈن ئاتاڭالر ئادەم ئهلهيهىسساالمنى) تۇپراقتىن، 
(ئالدى بىلهن) ئابىمهنىدىن، ئاندىن لهخته قاندىن، ئاندىن  ئۇنىڭ ئهۋالدىنى 
شهكىلگه كىرگۈزۈلگهن ۋە كىرگۈزۈلمىگهن پارچه گۆشتىن ياراتتۇق. بىز خالىغان 
ئادەمنى بهچچىداندا مۇئهييهن مۇددەتكىچه قالدۇرىمىز، ئاندىن سىلهرنى 
(ئاناڭالرنىڭ قارنىدىن) بوۋاقلىق هالىتىڭالردا چىقىرىمىز (ئاندىن سىلهرنى ئاستا- 
ئاستا كۈچ-قۇۋۋەتكه تولدۇرىمىز)، سىلهر (كامالهت يېشى) قىران ۋاقتىڭالرغا يېتىسىلهر، 
(ئىلگىرى)  بهزىلىرىڭالر ياشلىقىڭالردا ۋاپات بولۇپ كېتىسىلهر، بهزىلىرىڭالر 
بىلگهندىن كېيىن هېچ نهرسىنى بىلمهس هالىتىڭالرغا قايتۇرلۇشۇڭالر ئۈچۈن، 
(ئالالهتائاالنىڭ ئۆلگهنلهرنى  ناهايىتى قېرىپ كهتكۈچه (هايات) قالدۇرلىسىلهر، 
قايتا تىرىلدۈرۈشكه قادىر ئىكهنلىگىنى كۆرسىتىدىغان يهنه بىر دەلىل شۇكى) 
سهن زېمىننى قاقاس كۆرىسهن، ئۇنىڭغا بىز يامغۇر ياغدۇرساق، ئۇ جانلىنىدۇ ۋە 
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كۆپىشىدۇ، تۈرلۈك چىرايلىق ئۆسۈملۈكلهرنى ئۈندۈرۈپ بېرىدۇ.» (ههج سۈرىسى٥- 
ئايهت)

«بىز ئىنساننى ههقىقهتهن الينىڭ جهۋهىرىدىن ياراتتۇق. ئاندىن ئۇنى 
(جايالشقان) ئابىمهنى قىلدۇق. ئاندىن  بىر پۇختا قارارگاه (يهنى بهچچىدان)دا 
ئابىمهنىنى لهخته قانغا ئايالندۇردۇق، ئاندىن لهخته قاننى پارچه گۆشكه 
ئايالندۇردۇق، ئاندىن پارچه گۆشنى سۆڭهككه ئايالندۇردۇق، ئاندىن سۆڭهككه 
گۆش قوندۇردۇق، ئاندىن ئۇنى (جان كىرگۈزۈپ) باشقا مهخلۇققا ئايالندۇردۇق، 
ئهڭ ماهىر ياراتقۇچى ئالاله هېكمهت ۋە قۇدرەت جهههتتىن ئۇلۇغدۇر.» (مۇئمىنۇن 

سۈرىسى ١٢-١٤-ئايهتلهر)

ئىنساننىڭ روهى قورۇلىشى جانابى ئالالهقا يىتىپ بارىدىغان شهكىلدە 
يارىتىلغان. يهنه بىر تهرەپتىن جىسمانى ۋۇجۇدىمۇ جانابى ئالالهنىڭ بۈيۈك ۋە كاتتا 

ئهسىرىدۇر. 
جانابى ئالاله بۇ ئايهتلهردە بۇ كاتتا سهنئهت ئهسىرىگه دىققهتنى جهلىپ قىلىدۇ. 
ئايهتنىڭ يهنه بىر هېكمىتى، ئىنساننىڭ شهكىلسىزلىكتىن ئهڭ گۈزەل شهكىلگه 

كىرىشىدۇر.
يارىتىلىش بىلهن مۇناسىۋەتلىك ئايهتلهرنى بايان قىلىشتا ئالاله رەسۇلى 

سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن:
  ٤٠ هالىتىدە  «ههر بىرىڭالرنىڭ يارىتىلىش خېمىر تۇرۇچى بالىياتقۇدا مهنى 
كۈن تۇرىدۇ. كېيىن يهنه ٤٠ كۈن ئىچىدە قان شهكلىگه كېلىدۇ، يهنه ٤٠ كۈندىن 
كېيىن گۆش شهكلىگه كېلىدۇ، بۇنىڭدىن كېيىن بىر پهرىشته ئهۋەتىلىدۇ. (پهرىشته 
كىرگۈزۈپ، رىزقىنى، ئهجىلىنى، ئهمىلىنى،  ئالالهنىڭ ئهمرى بىلهن) ئۇنىڭغا جان 

پاسىق ياكى تهقۋا بولىدىغانلىقىنى يازىدۇ.»
بۇۋاقنىڭ بالىياتقۇدا تۇرىدىغان تۇنجى ٤٠ كۈنى ههدىسلهردە مهنى باسقۇچى 
دەپ ئىپادىلهنگهن. بۇ ۋاقىتقىچه كۆپلىگهن ئهزاالر تۇنجى ئاالمهتنى كۆرسهتكهنلىگى 
ئۈچۈن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئېيتىپ ئۆتكهن «تاللىنىپ توپلۇنىدۇ» دېگهن 

ئوقۇم ئهمىلىيهتكه ئۇيغۇن.
-١٢٠ ۋاقىت قان باسقۇچى، ٨٠-بىلهن  ٤٠-بىلهن ٨٠-كۈن ئوتتۇرىسىدىكى 

١٢٠-كۈنىدە هامىلدارلىقتىن  كۈنلهر گۆش پارچىسىغا ئايلىنىش باسقۇچىدۇر. 
كېيىنكى تۆتىنچى ئاينىڭ بېشىدا بوۋاققا بىر پهرىشته ئهۋەتىلىپ روه بېرىلىدۇ.٨٦ 

ئىنساندا ئىككى روه باردۇر. بۇۋاق بالىياتقۇدا دەسلهپته ياراتقۇچى تهرىپىدىن    .٨٦
كهلگهن روه بىلهن ئۆسۈملۈكسىمان شهكىلدە ياشايدۇ .ياراتقۇچى تهرىپىدىن 
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قۇرئان ۋە ههدىسته بېرىلگهن مهلۇماتالر بىلهن زامانىۋى بىئولوگىيىنىڭ بۇ 
جهههتتىكى بايقاشلىرى سېلىشتۇرۇلغاندا، بۇالرنىڭ ئۆز-ئارا ئوخشاش ئىكهنلىكىنى 
كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ. هالبۇكى، قۇرئان بهرگهن بۇ مهلۇماتالر ١٩- ئهسىردىن ئىلگىرى 
يهرشارىنىڭ ههرقانداق بىر يېرىدە بايقالمىغان ئىدى. ئىنسانالرنىڭ كۆپىيىشىگه 
مۇناسىۋەتلىك قانۇنىيهتلهرنى قۇرئان ١٤ ئهسىر ئىلگىرى ئاددى بىر ئۇسلۇبتا ئېنىق 
ئوتتۇرىغا قويغان. دەرۋەقه بۇ ههقىقهتنى بىلگهندىن كېيىن نۇرغۇنلىغان غهيرى 
مۇسلىم تۆرەلمهشۇناس مۇتهخهسسىسلهر قۇرئاننى قوبۇل قىلغان. بۇالردىن بىرسى 

كانادالىق پروفېسسور كهيته . ل. مورەدۇر.٨٧
كانادالىق پروفېسسور كهيته . ل. مورە تۆرەلمهشۇناسلىق ههققىدە يازغان كىتاۋىدا 
تۆرەلمىنىڭ بالىياتقۇدىكى يېتىلىش ئههۋالىنى ئىزاهلىغاندىن كېيىن بۇ مهلۇماتالرنى 
ئايهت بىلهن سېلىشتۇرۇپ، پهننىڭ قۇرئاندا بېرىلگهن مهلۇماتالر بىلهن ماس قهدەمدە 
ئىكهنلىكى كۆرسىتىلگهن مىسال ۋە چۈشهندۈرۈشلهرنىڭ تىببى ئىلىمدىن تېخىمۇ 

ئىلغار ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلغان.
كهيته قۇرئاندىكى مهنى، قان، گۆش ئۇقۇمىنىڭ يهنى بۇ ٣ باسقۇچتىكى 
خۇسۇسىيهتلهرنىڭ ههممىسىنىڭ ئىلمى ههقىقهتلهرگه ئۇيغۇن بولۇش بىلهن بىرگه 
مېدىتسىنا ئىلمىگه يول كۆرسهتكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان. مهنى هالىتى دېيىلگهن 
ئىچىگه ئالىدۇ. قان باسقۇچى  باسقۇچ ئىلمى تهتقىقاتالرنىڭ بارلىق مهزمۇنىنى ئۆز 
قۇيۇق بىر قاندۇر. بۇۋاقنىڭ بارلىق ئاالهىدىلىگى بۇ قۇيۇق قاندا ساقالنغان. 
گۆش بولسا بىر پارچه گۆش هالىتىدۇر. بۇ تهتقىقاتالر نهتىجىسىدە ، كهيته قۇرئان 
ۋە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئىنتايىن ههيران بولغان ۋە قۇرئاننىڭ ١٤٠٠ يىل 
ئىلگىرىكى بۇ مۆجىزىسىنى ئىنتايىن قايىللىق ئىچىدە قوبۇل قىلغان. قۇرئاندىن 
ئىلگىرى»)  توغۇلۇشتىن  («بىز   «Before We Are Born» بىلىملهرنى  ئۆگهنگهن 

ناملىق كىتاۋىنىڭ ئىككىنچى نهشرىگه ئىالۋە قىلغان. 

كهلگهن بۇ روه بهدەننىڭ ۋاپاتى بىلهن ئاخىرلىشىدۇ. ئىككىنجى روه بولسا، ئهمىر 
«ئۇنىڭغا (ئىنسانغا) شهكىل بهردىم ۋە  جانابى ئالاله قۇرئاندا:  ئالىمىدىن كېلىدۇ. 
ئۇنىڭغا جان كىرگۈزگهن چېغىمدا... » (هىجر سۈرىسى29- ئايهت) دېگهن بىر هالهتتۇر. 
بۇنىڭ ئهبهدىلىك خۇسۇسىيىتى باردۇر، ئۆلۈش يوقتۇر، قىيامهت كۈنى تهكرار 
بهدەن كىيدۈرۈلىدۇ. بۇ روه ههدىسلهردە بايان قىلىنغان شهكلى بىلهن بىر پهرىشته 
تهرىپىدىن 120- كۈنىدە جهسهتكه بهلگه قىلىنىدۇ، 120-كۈنىگىچه تهرەققى قىلغان 
جهسهت ئۆسۈملۈكسىمان هالهتته ئۆسىدۇ، 120- كۈنىدە جانابى ئالاله تهرىپىدىن 

كهلگهن روه كىرگۈزۈلگهندىن كېيىن ئىنسانى ۋە روهانى ئامىلالر شهكىللىنىدۇ.
٨٧. ئهسهردىكى چهتئهللىك ئالىمالرنىڭ قۇرئانغا بولغان ههيرانلىقىنى بىلدۈرۈدىغان 
بايان ۋە ئۇالر بىلهن بولغان سوهبهت ئابدۇلمهجىد زىندانىنىڭ ئىلمى دوكالتلىرىدىن 

تالالپ ئېلىندى.
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ئۇنىڭدىن: 
دەپ   - ئىزاهاليسىز؟  قانداق  ئىكهنلىكىنى  بار  قۇرئاندا  بىلىملهرنىڭ  بۇ   -

سۇرالغاندا: 
- قۇرئان ئالاله تهرىپىدىن نازىل قىلىنغان ۋەهيىدىن باشقا بىر نهرسه ئهمهس. 

– دەپ جاۋاپ بهرگهن٨٨.
بۇالر ۋە بۇنىڭغا ئوخشاش قايىللىقالر قۇرئاننىڭ مۆجىزە ئىكهنلىكىنى 

كۆرسهتمهكته. قۇرئان بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ:
«ههقىقى ئىلىم ئهربابى رەببىڭدىن ساڭا كهلگهن ۋەهيىنىڭ تامامهن ههقىقهت 
(سهبه  ئىكهنلىكىنى ۋە تهك ئالالهنىڭ يولىغا چاقىرغانلىقىنى ئهلۋەتته كۆرىدۇ.» 

سۈرىسى ٦-ئايهت) 

كهيته يهنه بىر قېتىملىق دوكالتىدا قۇرئاننىڭ تۆرەلمهشۇناسلىق ئىلمى بىلهن 
مۇناسىۋەتلىك ههقىقهتلىرى ئالدىدا تۆۋەندىكى ئېتىراپالرنى قىلغان: 

«قۇرئان ۋە سۈننهت ئېلىپ كهلگهن مۆجىزىلهر ههققىدە سىلهرگه بىر دوكالت 
بېرەلىگهنلىكىم ئۈچۈن ناهايىتى خۇشالمهن. بۇ ئهسىردىكى ئىلىم ۋە پهن-تېخنىكا 
يىڭى بايقىغان ههقىقهتلهرنى بۇنىڭدىن ١٤ ئهسىر ئىلگىرى ساۋاتسىز بىر ئىنساننىڭ 
تىلغا ئېلىشى مېنى قاتتىق ههيران قالدۇردى، پۈتكۈل تهتقىقاتىم نهتىجىسىدە 

قۇرئاننىڭ شهك-شۈبهىسىز ۋەهيى مههسۇلى ئىكهنلىكىگه قهتئى ئىشهندىم.» 
 يارىتىلىشقا مۇناسىۋەتلىك زىكرى قىلىنغان ئايهتلهرگه قۇشۇمچه قىلىپ 
ئىنساننىڭ (بالىياتقۇدىكى) يېتىلىش باسقۇچىنىڭ ٣ ئايرىم ئۇرۇندا تاماملىنىدىغانلىقى، 

زۇمهر سۈرىسىنىڭ ٦-ئايىتىدە مۇنداق دېيىلگهن: 
«...ئالاله سىلهرنى ئاناڭالرنىڭ قارنىدا بىر هالهتتىن يهنه بىر هالهتكه 

تهرەققى قىلدۇرۇپ، ٣ قاراڭغۇلۇق ئىچىدە يارىتىدۇ...»
بىئولوگىيه نوقتىسىدىن قارىغاندا، بۇ ٣ قاراڭغۇ رايۇن: تۆرەلمه يېتىلىش داۋامىدا 

بىر باسقۇچتىن يهنه بىر باسقۇچقا ئۆتىدىغان ٣ رايۇننى بىلدۈرىدۇ. 

دوكتور مارس هال  ئامېرىكىدا ئاناتومىيه فاكولتېتى مهسئۇلى پروفېسسور 
جونسون قۇرئاندىكى يارىتىلىش قهدەم باسقۇچلىرى ههققىدىكى ئايهتلهردىن قاتتىق 
ههيران بولغان ۋە «گۆش پارچىسى» ههققىدىكى ئايهتلهر دىققىتىنى ئاالهىدە جهلپ 

قىلغان: 

٨٨.  گارىي مىللېر: The Amazing Qur‘an، ٣٤-٣٩-بهتلهر.
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چىشلهرنىڭ تىزىلىشىغا قاراپ شهكىللهنگهن هالدا گۇيا  بىر چىشلهم گۆش 
چىشلهم گۆشنىڭ ئۈستىدە قالغان چىش ئىزلىرىنىڭ كۆرۈنۈشى  چاينالمىغان بىر 

ههممىسى بىر سانتىمىتىر (بىر چىشلهم) كېلىدۇ. 
گۆش پارچىسىدا ئىنساننىڭ پۈتكۈل خۇسۇسىيهتلىرى بار، ئهمما بۇالرنىڭ 
بهزىسى ههركهتچان، بهزىسى تېخى ههركهتكه ئۆتمىگهن هالهتته. مېدىتسىنا ئىلمى 
تا هازىرغىچه بۇ هالهتنى چۈشهندۈرۈپ بېرەلمهيۋاتىدۇ. ئورگانالر ئىشلهۋاتىدۇ 
دېسه، ئىشلىمهيۋاتقانلىرى بار، ئورگانالر ئىشلىمهيدۇ دېسه ئىشلهۋاتقانلىرى بار. 
ئهمىلىيهتته قۇرئان بۇنى مۇئهييهن تۇراقسىز «بىر چىشلهم گۆش» دەپ ئىپادىلهپ، 
بارلىق بىلىملهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بىر ئىزاهالش بىلهن بۇ مهجهۇلنى ١٤٠٠ يىل 

ئىلگىرى ئايدىڭلىققا چىقارغان.
پروفېسسور مارشال قۇرئان بىلىملىرىنى ئالدىدا رەت قىلىپ، كېيىن تامامهن 
قۇبۇل قىلىشقا مهجبۇر بولغان، ههتتا بۇ جهرياندا كۆپلىگهن يىڭى ههقىقهتلهرنى 

بىلىپ، ئۆزىنى توختىتالمىغان هالدا مۇنداق دېگهن:
«ئىلىم ئههلىگه يول كۆرسىتىدىغان بۇ قۇرئان ئالاله تهرىپىدىن نازىل 
قىلىنغان. ۋاقتى كهلگهندە ئۇنىڭ ههقىقهتلىرى بىر-بىرلهپ ئاشكارا بولىدۇ.» قۇرئان 

ئىپادە قىلغاندك: 
«(ئالاله تهرىپىدىن) ئالدىنئاال بېرىلگهن ههر بىر خهۋەرنىڭ مهيدانغا 

كېلىدىغان ۋاقتى بار، ئۇزاققا قالماي بىلىسىلهر.» (ئهنئام سۈرىسى ٦٧-ئايهت) 

ئىسپېرما  ١٧-ئهسىردە مىكروسكوپ كهشپ قىلىنىشتىن ئىلگىرى، ئىلىم-پهن 
بالىياتقۇغا ئىنسان شهكلىدە كىرىدۇ دەپ بىلهتتى. ئهمما ئىنسانالرنىڭ باسقۇچالرغا 
بۆلۈنۈپ يارىتىلىشىنى بىلمهيتتى. بۇخىل كۆز قاراش ١٨-ئهسىرگىچه داۋام قىلدى، 
ئىنساننىڭ باسقۇچالرغا  ههتتا ١٩-ئهسىرنىڭ ئوتتۇرلىرىغىچه ئىلىم ئههلىلىرى 
بۆلۈنۈپ يارىتىلىشىنى تېخى بىلهلمىگهن ئىدى. لېكىن يېقىنقى زاماندا پهن-

تېخنىكىنىڭ تهرەققى قىلىشى بىلهن بۇ جهههتته چوڭقۇر تهتقىقاتالر ئېلىپ بېرىلدى 
ۋە نىهايهت قۇرئاندا ١٤٠٠ يىل ئىلگىرى ئوتتۇرىغا قويۇلغان ههقىقهتكه يېتىپ 

بارالىدى. 
بۇنىڭغا ئاساسهن دېيىشكه بولىدۇكى، پۈتكۈل ئىلمى تهتقىقاتالر توغرا 
يهكۈنلىنىپ كامالهتكه يهتكۈزۈلگهندە ئوتتۇرىغا چىقىدىغان ههقىقهت قۇرئانغا 
قايىل بولۇشتىن باشقا نهرسه بولمايدۇ. بىر ۋاقىتالردا قۇرئان «قۇياش ئايلىنىدۇ» 
بۈگۈن توغرىسىنى تېپىپ  دېگهندە، ئۇنىڭ ئايالنمايدىغانلىقىنى سۆزلىگهن ئىلىم 
چىقىپ، «شۇنداق! قۇياش ئايلىنىدىكهن» دەيدىغان هالهتكه كهلگهن بولسا، باشقا 



222

رەهمهت پهيغهمبىرىدىن رەهمهت شاماللىرى ۋە قۇرئان مۆجىزىلىرى 

ههقىقهتلهردىمۇ پهن-تېخنىكىنىڭ تهرەققىياتىغا ئهگىشىپ، ئوخشاش نهتىجىگه 
كېلىدۇ، بارلىق ئىسپاتالر قۇرئانغا رام بولۇشقا مهجبۇر بولىدۇ.

بىئولوگىيه ئىلمىنىڭ تهرەققى قىلىشىغا ئهگىشىپ، بىز ئهمدىال بىلگهن بۇ ئىلمى 
ههقىقهتلهرنى قۇرئان بۇنىڭدىن  ١٤ئهسىر ئىلگىرى ئىنسانالر بىئولوگىيه ههققىدە 
هېچنېمه بىلمهيدىغان زاماندا ئاللىقاچان ئوتتۇرىغا قويۇپ بولغان. بۇ قۇرئاننىڭ 

كاتتىلىقى ۋە بۈيۈكلۈگىنى كۆرسىتىدىغان دەلىللهردىن پهقهت بىرسىدۇر.
٢) بارچه مهۋجۇدات سۇدىن يارىتىلغان

جانابى ئالاله ئايهتى كهرىمدە مۇنداق دېگهن: 
«كاپىرالر بىلمهمدۇكى، ئاسمانالر بىلهن زېمىن بىر-بىرىگه تۇتاش ئىدى، 

ئۇالرنى ئايرىۋەتتۇق، ههممه جانلىق مهۋجۇداتنى سۇدىن ياراتتۇق، ئۇالر 
(ئالالهنىڭ قۇدرىتىگه) ئىشهنمهمدۇ؟» (ئهنبىيا سۈرىسى ٣٠-ئايهت)

«ئالاله ههر بىر جاندارنى سۇدىن ياراتتى...» (نۇر سۈرىسى ٤٥-ئايهت)
سۇدىن  جهههتته  ماددىسى  ئاساسىي  مهۋجۇداتنىڭ  جانلىق  بىر  ههر  يهردە  بۇ 
مهۋجۇداتنىڭ  جانلىق  ههر  بىرگه  بىلهن  چۈشىنىش  مهنىسىنى  يارىتىلغانلىقى 
مۇمكىن  بولىدۇ.  كۆرگىلى  مهنىنىمۇ  بىر  ئىبارەت  ئىكهنلىكىدىن  بار  سۇ  مهنبهسىدە 
ئوپمۇ-ئوخشاش  بىلهن  ههقىقهتلهر  ئىلمىي  ههممىسىنىڭ  مهنىلهرنىڭ  بۇ  بولغان 
ئىكهنلىكى بىلىندى. هاياتلىق سونى مهنبه قىلغاندەك، ههر بىر جانلىق هۈجهيرىنىڭ 

ئاساسىي تهركىبىمۇ سۇ. سۇسىز هايات مۇمكىن ئهمهس.  
ئىبارەت  سۇدىن  نىسبهتته  مهلۇم  بهدىنىنىڭ  ئىنسان  ئىلگىرى  ئهسىر   ١٤
ئىكهنلىكى ههققىدە گهپ بولسا، بۇنىڭغا هېچكىم ئىشهنمهيتتى. لېكىن مىكروسكوپ 
ئىجاد قىلىنىپ، ستوپالزمىنىڭ، يهنى هۈجهيرىنىڭ ئهڭ كىچىك پارچىسىنىڭ يۈزدە 
يۇقىرىقى  كېيىن  بايقالغاندىن  يارىتىلغانلىقى  سۇدىن  نىسبهتته  پىرسهنت  سهكسهن 

ئايهتلهرنى چۈشىنىش تېخىمۇ ئاسانلىشىشقا باشلىدى. 
ئايهتته تىلغا ئېلىنغان «ههر جانلىق مهۋجۇدات» ئاتالغۇسى ئۆسۈملۈكلهر ۋە 
باغلىقتۇر.  سۇغا  هاياتىمۇ  بۇالرنىڭ  چۈنكى  ئالىدۇ.  ئىچىگه  ئۆز  دەل-دەرەخلهرنىمۇ 

بۇالردىكى نهملىك، بىخ، نوتا ۋە مېۋىلهر سۇدىن كېلىدۇ. 
شارىدىن  يهر  ئاساسالنغاندا،  نهتىجىلىرىگه  تهتقىقاتى  ئالهم  بۈگۈنكى  يهنه 
بۇ  يوقتۇر.  مهۋجۇداتمۇ  جانلىق  ئۈچۈن  بولمىغانلىقى  پارى  سۇ  پىالنېتالردا  باشقا 
بايقاشمۇ سۇنىڭ هاياتلىق ۋە جانلىقالر بىلهن قانچىلىك زىچ مۇناسىۋىتى بارلىقىنى 

كۆرسهتمهكته. 
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ئايهت  سۈرىسىدىكى  ئهنبىيا  شۇكى،  نهتىجه  چىققان  چۈشهندۈرۈشلهردىن  بۇ 
هاياتلىق ۋە جانلىقالرنىڭ مهنبهسىنىڭ سۇدىن تهركىپ تاپقانلىقىنى كۆرسهتمهكته. 
نۇر سۈرىسىدىكى ئايهتمۇ ئهقىللىق-ئهقىلىسىز بارلىق جانلىقالرنىڭ٨٩ ئۆزىگه خاس 
ئىپادىلهر  بۇ  ئىپادىلهيدۇ.  يارىتىلغانلىقىنى  ئىسپىرما)دىن  ياكى  (مهنى  سۇ  هالدا 

كۈنىمىزدىكى ئىلمىي بايقاشالر بىلهن ئوپ-ئوخشاش. 
شۇڭا دېيهلهيمىزكى، هاياتلىق سۇ بىلهن باشالنغان ۋە سۇ بىلهن داۋاملىشىۋاتىدۇ. 
كىم بىلىدۇ، بهلكى كۈنلهردىن بىر كۈنى سۇ تۈگهپ كهتسه، هاياتلىقمۇ ئاخىرلىشىشى 

مۇمكىن. دەرۋەقه، قىيامهت هادىسىلىرى بايان قىلىنغاندا: 
٦-ئايهت)  سۈرىسى  (تهكۋىر  چاغدا،»  الۋۇلدىغان  بولۇپ  ئوت  «دېڭىزالر 

دېيىلگهن. 
دېڭىزنىڭ قانداق شهكىلدە ئوت بولۇپ الۋۇلدايدىغانلىقى بۈگۈن مهجهۇلدۇر. 
لېكىن بۇ ئايهت بىزگه سۇنىڭ تهركىبىدىكى ماددىالردىن هىدروگېننىڭ كۆيگۈچى، 
ئوكسىگېننىڭ كۆيدۈرگۈچى ئىكهنلىكىنى خاتىرالتماقتا. جانابى ئالاله كۆيگۈچى ۋە 
كۆيدۈرگۈچى ئىككى ماددىدىن هاياتلىق بهرگۈچى بىر تهركىپ مهيدانغا كهلتۈرگهن. 

ۋاقتى كهلگهندە بۇ تهركىبنىڭ بوزۇلۇش ئېهتىمالى بارلىقى تهسهۋۋۇر قىلىنماقتا. 
بولغان  نازىل  ههم  قۇرئانى-كهرىم  كۆرۈلگىنىدەك،  مىسالالردا  يۇقارىدىكى 
دەۋردىكى كىشىلهرنى قايىل قىلغان، ههمدە ئىلمىي بايقاشالر كۈنسايىن كۆپىيىۋاتقان 

زامانىۋى دەۋردە ياشاۋاتقان بۈگۈنكى ئىنسانالرنى قايىل قىلماقتا.   
٣) سۈتنىڭ شهكىللىنىشى

سۈتنى تهشكىل قىلىدىغان ئامىلالرنىڭ هايۋان بهدىنىدە بارلىققا كېلىدىغان 
يىرى ههققىدە بېرىلگهن مهلۇمات كۈنىمىزدىكى ئىلمى تهتقىقات نهتىجىلىرى بىلهن 

ئوپمۇ-ئوخشاشتۇر. بۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك ئايهتته مۇنداق دىيىلىدۇ:
«چاهارپايالردا سىلهر ئۈچۈن ههقىقهتهن بىر ئىبرەت بار. سىلهرنى 
چاهارپايالرنىڭ قارنىدىكى ماياق-تېزەكتىن ۋە قاندىن ئايرىلىپ چىققان پاكىز ۋە 

تهملىك سۈت بىلهن سۇغۇرىمىز.»  (نههل سۈرىسى ٦٦-ئايهت)
ئايهتته تىلغا ئېلىنغان ئۈچهي ۋە قان ههققىدىكى بىلىملهرنى خېمىيه ۋە ههزىم 
قىلىش فىزىلوگىيىسى ئىلمىنىڭ تهرەققى قىلىشىغا ئهگىشىپ، ئىنسانالر تېخى يېڭىال 
چۈشهندى. بۇ بىلىملهرنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم دەۋرىدە هېچكىم بىلمهيتتى. بۇ 

٨٩. ئىنسانالر بىلهن بىرلىكته بارلىق هايۋانالرنىڭ. چۈنكى «داببه» كهلىمىسىنى ئىشلهتكهن. 
بۇ ئۆسۈملۈك ۋە دەل-دەرەخلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالمايدۇ. 
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مهلۇمات ٢١-ئهسىرنىڭ بېشىدا بايقالدى. هارۋەي قاننىڭ ئايلىنىشىنى قۇرئاندىن١٠  
ئهسىر كېيىن بايقىغان.

پهيغهمبىرىمىزنىڭ زامانىدا قاننىڭ ههزىم قىلىنغان ئوزۇقلۇق ماددىالرنى سۈت 
بۇ  چىقارغۇچى  ئاجرىتىپ  سۈت  توشۇيدىغانلىقى،  بهزلهرگه  چىقارغۇچى  ئاجرىتىپ 
ئارقىلىق  ئىشلهش  پىششىقالپ  ماددىالرنى  خام  بۇ  يهتكۈزۈلگهن  ئۆزىگه  بهزلهرنىڭ 
سۈت ئىشلهپچىقىرىدىغانلىقىنى هېچكىم بىلمهيتتى. چۈنكى ئىنچىكه كهسپىي ئىلىم 
تهلهپ قىلىدىغان بۇ بىلىملهرنى قۇرئانى-كهرىم نازىل بولغان دەۋردىكى ئىنسانالرنىڭ 

بىلهلىشىنىڭ مۇمكىن ئهمهسلىكى ئىنتايىن ئېنىق بىر پاكىتتۇر.  
 بۇ مهلۇماتالرغا ئىشارەت قىلىدىغان ئايهتنىڭ قۇرئاندا مهۋجۇت بولىشى ۋە 
بۇنىڭ ١٤ ئهسىر ئىلگىرى ئوتتۇرىغا قۇيۇلغانلىقىنى ئوياليدىغان بولساق، بۇنىڭ 

ئىنسان سۆزى ئىكهنلىكىنى ئىزاهالش مۇمكىن بولماي قالىدۇ.
٤) ئانا سۈتى

بۇ يهردە ئانا سۈتى بىلهن مۇناسىۋەتلىك بىر ههقىقهتنى ئوتتۇرىغا قويۇش 
مۇهىمدۇر. قۇرئاندا:

تۇلۇق ئېمىتمهكچى بولسا، تۇلۇق  (بالىلىرىنى ئېمىتىش مۇددىتىدە)  «ئانىالر 
ئىككى يىل ئېمىتىشى الزىم.» (بهقهرە سۈرىسى ٢٣٣-ئايهت) 

«ئىنساننى ئاتا ئانىسىغا ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرىدۇق. ئانىسى ئۇنى 
ئۈستى-ئۈستىگه ئاجىزلىق بىلهن كۆتۈردى. ئىككى يىلدا ئۇنى  (قۇرسىقىدا) 
(ئى ئىنسان!) ماڭا ۋە ئاتا-ئاناڭغا شۈكۈر قىلغىن، ئاخىر  ئهمچهكتىن ئايرىدى. 
(لوقمان سۈرىسى ١٤-ئايهت) دېيىلگهن  قايتىدىغان جاي مېنىڭ دەرگاهىمدۇر». 

بولۇپ، بوۋاقالرنى تۇلۇق ئىككى يىل ئېمىتىش كېرەكلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. 
كۈنىمىزدە تهرەققى قىلغان مېدىتسىنا ئىلمى ئانىنىڭ بوۋاقنى ئېمىتىشىنىڭ ههم 
ئۆزىنىڭ ساالمهتلىگى ههمدە بوۋاقنىڭ ساالمهتلىگى ئۈچۈن پهۋقۇلئاددە مۇهىملىقىنى 

ئىسپاتلىدى. 
ئانا سۈتى ئىالهى قۇدرەت ئېقىمى بىلهن تولغان بىر مۇكهممهللىكنى ئىپادىلهيدۇ. 
ئۇنىڭدا بوۋاقنىڭ هاياتى ئۈچۈن كېرەكلىك بولغان ۋىتامىنالر، هورمۇنالر، قوغدىغۇچى 
ماددىالر ۋە مىكروپالر بىلهن كۈرەش قىلىدىغان دانچىالر، مهنىۋى جهههتتىن ئانىنىڭ 

خاراكتېرىنى تهشكىل قىلىدىغان ئامىلالر مهۋجۇتتۇر. 
ئانا سۈتىدە ئىنساننىڭ ئۇزۇقلىنىشى ئۈچۈن كېرەكلىك بولغان ئاساسى 
ئاقسىل، شىكهر، ياغ، فوسفۇر قاتارلىق ماددىالرنىڭ ههممىسى بوۋاقنىڭ  ماددىالر: 
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ۋۇجۇدىغا مۇۋاپىق هالدا تهڭپۇڭ بىر نىسبهتته مهۋجۇت بولۇپ، بۇالر ئالاله تهرىپىدىن 
تهڭشهلگهن. 

ئانا سۈتىدە بوۋاقنى تۇنجى ٦ ئايدا بارلىق مىكروپلۇق كېسهللىكلهردىن 
ساقاليدىغان پىداكار ماددىالر باردۇر. بۇنىڭغا ئوخشاش سهۋەپلهر بىلهن بوۋاق 
بولۇپمۇ تۇنجى ٦ ئايدا پهقهت سۈت بىلهنال ئۇزۇقلىنىشى كېرەكلىگى بىئولوگىيهلىك 

زۈرۈرىيهتتۇر.
تهرەققىي قىلغان مېدىتسىنا ئىلمىگه ئاساسالنغاندىمۇ، ئهڭ مۇۋاپىق ئېمىتىش 
مۇددىتى تولۇق ئىككى يىلدۇر. چۈنكى جىگهرنىڭ قان ئىشلهپچىقىرىشى سهۋەبىدىن 
يۈكىنىڭ ئېغىر بولىشى ۋە باشقا ئورگانالر ئۆسۈپ يېتىلىۋاتقانلىقى ئۈچۈن ئانا سۈتىگه 
بولغان مهجبۇرى ئېهتىياج ئىككى يىل داۋام قىلىدۇ. يهنه ئۆسۈپ يېتىلىۋاتقان 
ۋاقىتنىڭ ئهڭ مۇهىم باسقۇچىدا ههقىقى بىئولوگىيهلىك ماددىالرغا بولغان ئېهتىياج 
ۋاقتى ئىككى يىل بولىدۇ. چۈنكى مېدىتسىنا ئىلمى، بوۋاقنىڭ ئىككى ياشقا كىرگىچه 
بولغان ئارىلىقتىكى ئۆسۈپ يېتىلىشنىڭ ئهڭ مۇهىم باسقۇچ ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ 

قىلماقتا. 
مېدىتسىنا ئىلمى بوۋاقنى ئىككى يىل ئېمىتكهن ئانىنىڭ بهدىنىدە بىئولوگىيهلىك 
نىسبىتىنىڭ ئاز بولىدىغانلىقىنى، بۇنىڭ  بىر يېڭىلىنىش بولۇپ، ئهمچهك راكى 
ئهكسىچه، بالىسىنى ئېمىتمىگهن ئايالنىڭ ساالمهتلىك جهههتتىن خېيىم -خهتهر 

ئاستىدا بولىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان. 
بۇ پايدىلىق ئىشالرنىڭ كامىل مهنادا بارلىققا كېلىشى ئۈچۈن بالىنى ئىككى يىل 

ئېمىتىش كېرەك. بۇ بولسا قۇرئاننىڭ بۈيۈك بىر مۆجىزىسىدۇر. 
يهنه بىر تهرەپتىن نىسا سۈرىسىنىڭ ٢٣-ئايىتىدە ئۆيلىنىش چهكلهنگهن ئايالالر 

ئارىسىدا «سۈت قېرىنداشالر» (ئېمىلداشالر) مۇ بار. 
ئىسالم شهرىئىتىگه ئاساسهن، ئىككى ياشقا كىرگىچه بولغان ئارلىقتا بىر ئانىنى 
ئهمگهن بالىالر ئېمىلداش هېسابلىنىدۇ. ئىككى يىلدىن كېيىن ئهمگهنلهر ئېمىلداش 
هېسابالنمايدۇ. بۇنىڭدىن قارىغاندا ئانىنىڭ سۈتى ئهسلىدىكى ئاالهىدىلىگىنى 

يوقاتقان بولىدۇ.
بالىياتقۇدا هامىله پهيدا بولغاندىن باشالپ، ئانا سۈتى شهكىللىنىشكه باشاليدۇ. 
ئهمسىمۇ سۈت  باشقا بىر بوۋاق ئىككى يىلغىچه بۇ سۈتتىن ناهايىتى ئاز مىقداردا 
بوۋاقنىڭ شهكىللىنىشى بىلهن بارلىققا  قېرىنداشلىقى كېلىپ چىقىدۇ. بۇ سۈت 
كېلىدىغانلىقى ئۈچۈن ئۇنى ئهمگهن باشقا بالىغىمۇ ئوخشاش خاراكتېر يوقىدۇ. يهنى 
ئورتاق ئاالهىدىلىكلهرگه ئىگه بولغان بىر تۇققانلىق كېلىپ چىقىدۇ. بۇ سهۋەپتىن 
ئۆز-ئارا  يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان بىر تۇققانالرغا ئوخشاش، ئېمىلداشالرمۇ  ئىسالمدا 

توي قىاللمايدۇ. 
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قىلىنىشىنىڭ  هارام  قىلىشىنىڭ  توي  ئارا  ئۆز  ئېمىلداشالرنىڭ  ۋە  توققانالر  بىر 
ئوتتۇرىغا  تۈپهيلى  هېكمهتلهر  نۇرغۇن  بىلىنمىگهن  تېخى  ۋە  بىلىنگهن  بۈگۈن 

قويۇلغانلىقى مۇههققهقتۇر. 
٥) قاننىڭ هارام قىلىنىشى

هارام  قىلىنىشىنى  ئىستىمال  «قان»نىڭ  قۇرئانى-كهرىمدە  ئالاله  جانابى 
قىلغان: 

گۆشىنى،  چوشقا  قاننى،  هايۋاننى،  قالغان  ئۆلۈپ  ئۆزى  سىلهرگه  «ئالاله 
هايۋاننى  بوغۇزالنغان  ئېيتىلىپ  نامى  بۇتالرنىڭ)  (يهنى  غهيرىنىڭ  ئالالهتىن 
ئىالجىسىزلىقتىن  ئهمهس،  ئىختىيارىچه  ئۆز  كىمكى  قىلدى.  هارام  يېيىشنى 
(يۇقىرىقى هارام قىلىنغان نهرسىلهردىن) هاياتىنى ساقالپ قالغۇدەك يېسه، ئۇنىڭغا 
هېچ گۇناه بولمايدۇ. ههقىقهتهن ئالاله ناهايىتى مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناهايىتى 
سۈرىسى  نههل  ٣-ئايهت؛  سۈرىسى  مائىدە  ١٧٣-ئايهت؛  سۈرىسى  (بهقهرە  مېهرىباندۇر.» 

١١٥-ئايهتلهرگه قاراڭ.)

قاننىڭ  لېكىن  ئىدى.  غاپىل  نىسبهتهن  ئههمىيىتىگه  ئهمىرنىڭ  بۇ  ئىنسانالر 
خېمىيىلىك تهركىبىنى ئانالىز قىلىشتىن كېيىن چىققان نهتىجه بۇ ئىالهىي ئهمىرنىڭ 
كۆرسهتتى.  ئىكهنلىكىنى  پايدىلىق  نهقهدەر  ئۈچۈن  ساالمهتلىكى  ئىنسانالرنىڭ 
تهكشۈرۈشلهرگه ئاساسالنغاندا، قاننىڭ تهركىۋىدە كۆپ مىقداردا سۈيدۈك كىسالتاسى 
ساالمهتلىككه  كىسالتاسى  سۈيدۈك  بۇ  قولالنغاندا،  ئورنىدا  غىزا  قاننى  بولۇپ،  بار 
مال بوغۇزلىغاندا  ئىسالمنىڭ  ماددا بولۇپ هېساپلىنىدۇ.  زەههرلىك  بولغان  زىيانلىق 
دىققهت قىلىشنى بۇيرىغان ئاالهىدە ئۇسۇل (قاننى ئېقىتىۋېتىش)تىكى سىرمۇ  مۇشۇ 
سهۋەپ تۈپهيلىدىندۇر. ئۇلۇغ دىنىمىز هايۋاننىڭ بهدىنىدىكى بارلىق قانالرنىڭ ئېقىپ 
بۇيرىغان.  بۇغۇزالشنى  بىلهن  ئۇسۇل  بىر  مۇئهييهن  ئۇنى  ئۈچۈن،  كېتىشى  چىقىپ 

(ۋاهىدۈددىن: «ئىسالم دۇئىلغا چاقىرىۋاتىدۇ»، ٢٤٩-بهت)

بولۇشى  بار  هېكمهتلهرمۇ  ۋە  سهۋەب  باشقا  ئهلبهتته  قىلىنىشىدا  هارام  قاننىڭ 
مۇمكىن. ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشى بىلهن ئۇالرمۇ بايقىلىپ ئوتتۇرىغا چىقىدۇ.    

٢. بارماق ئىزىنى تهكشۈرۈش
بارماق ئىزىنى تهتقىق قىلىدىغان ئىلىم بارماق ئۇچچىنىڭ مهڭگۈ ئۆزگهرمهي بىر 
خىل تۇرىدىغانلىقى، بىر ئىنساننىڭ بارماق ئۇچچىنىڭ باشقا بىر ئىنساننىڭ بارماق 
ئۇچچىغا قهتئى ئوخشىمايدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان. بۇ سهۋەپتىن جامائهت 
قانۇن ئىشلىرىدا ئهڭ ئىشهنچىلىك ئىسپاتقا ئېرىشىش  خهۋپسىزلىك ئورگانلىرى  
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بارماق ئىزىنى تهكشۈرۈش ئارقىلىق بولىۋاتىدۇ. بۇ ههقىقهت ١٩-ئهسىرنىڭ ئاخىرىدا 
كهشىپ قىلىنىپ ئىشلىتىلىشكه باشلىغان. هالبۇكى قۇرئان:

«ئىنسان (يهنى كاپىر) بىزنى ئۆزىنىڭ (چىرىپ تارقىلىپ كهتكهن) سۆڭهكلىرىنى 
جهمئى قىاللمايدۇ دەپ گۇمان قىالمدۇ؟ ئۇنداق ئهمهس (يهنى ئۇنىڭ سۆڭهكلىرىنى 
بارماقلىرىنى ئهسلىگه  ئهڭ نازۇك بولغان)  (ئهڭ ئىنچىكه،  جهم قىلىمىز)، ئۇنىڭ 

كهلتۈرىمىز.» (قىيامهت سۈرىسى ٣-٤-ئايهتلهر)
ههرقانداق بىر ئىنساننىڭ يۈز شهكلى باشقا بىر ئىنساننىڭكىگه ئوخشىمىغاندەك، 
بارماق ئىزلىرىدىمۇ ههرخىل شهكىل ۋە سىزىقالر بار. بۇنداق كىچىك ۋە تار بىر ئارىلىقتا 
نازۇك ۋە گۈزەل نهقىشلهرنىڭ سىزىلىشى چهكسىز قۇدرەت ساهىبى، ئهڭ چوڭىدىن 
ئهڭ كىچىكىگىچه بولغان ههممه نهرسىنى ئاسان يارىتىپ، پۈتكۈل مهخلۇقاتالرنىڭ 

ئۈستىدە مۇكهممهل بىر ئىنتىزام ۋە سهنئهت ئىجرا قىلغان ئۇلۇغ زاتنىڭ ئهسىرىدۇر.
مهۋجۇدات  بولساق،  قارايدىغان  تهجهللىلىرىگه  قۇدرەت  ئىالهىي  كائىناتتىكى 

ئىچىدە ماددى ۋە مهنىۋى جهههتته قوشكىزەك بولغان مهۋجۇدات يوقتۇر. 
بىر كۈنى بىرەيلهن ههزرىتى ئۆمهرنىڭ يېنىدا:

- شۇ شاخمات تاختىسىغا ههيران قالىمهن. شاخمات تاختىسىنىڭ ئۇزۇنلۇقى ۋە 
كهڭلىكى ئىككى غېرىچ، كىشى ئۇنىڭ ئۈستىدە مىليون قېتىم شاخمات ئوينىسا، ههر 
پىچكىسى  يۆتكىگهن  يولى،  ماڭغان  بولىدۇ.  پهرقلىق  بىرىدىن  بىر  ئويۇنى  قېتىمقى 
ئۇ  ئهنهۇ  رازىيهلالهۇ  ئۆمهر  ههزرىتى  دېدى.   بولىۋەرمهيدۇ. –  ئوخشاش  قېتىم  ههر 

كىشىگه مۇنداق دېدى:
شۇكى،  ئۇ  بار.  ئىش  بىر  قاالرلىق  ههيران  بهك  تېخىمۇ  قارىغاندا  بۇنىڭغا   -
قاش-كۆز،  يۈزىدىكى  كېلىدىغان  غېرىچ  بىرەر  كهڭلىكى  ۋە  ئۇزۇنلۇقى  ئىنساننىڭ 
ئاستىدا  ئههۋال  ئۆزگهرمىگهن  قهتئى  ئورنى  ئهزالىرىنىڭ  قاتارلىق  ئېغىز-بۇرۇن 
يۈزى بىر بىرىگه قويۇپ قويغاندەك ئوخشايدىغان ئىككى ئادەمنى شهرقته ۋە غهرپته 
چهكسىز  ههددى-هېساپسىز،  ئۈستىدە  پارچىسى  تېرە  كىچىككىنه  شۇ  تاپالمايسهن. 
پهرقلهرنى ياراتقان ئالالهنىڭ قۇدرەت ۋە هېكمىتى نهقهدەر بۈيۈك-هه! (رازى، ٤-جىلد، 

١٧٩-١٨٠، [بهقهرە، ١٦٤]) 

٣. تېرە ئالماشتۇرۇش
بىر قېتىملىق مېدىتسىنا يىغىنىدا تايالند جايىن-مايىن ئونىۋېرسىتى تىببىي 
فاكولتېت مۇدىرى پروفېسسور ناجاكهت تاجاسونغا قۇرئاندىكى ههقىقهتلهر 

سۆزلهنگهندە، بۇ مۇدىر بۇالرغا ئانچه ئههمىيهت بهرمهي:
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«بۇنىڭغا ئوخشايدىغان مهلۇماتالر بىزنىڭ بۇ يهردىكى بۇددا دىنىنىڭ مۇقهددەس 
كىتابلىرىدىمۇ بار» دېگهن ئىدى.

 ئهمما بۇنىڭ ئىسپاتلىنىشى تهلهپ قىلىنغان ۋاقىتتا ئېلىپ بارغان تهتقىقاتى 
نهتىجىسىدە بۇالرنى تاپالمىغان. قايتىدىن قۇرئاندىكى ئىزاهاتالرنى تهتقىق قىلىپ، 
ئىلگىرىكى پوزىتسىيىسىدىن يانغان. بۇ ههقته مۇنازىرە قىلىشقان مۇسۇلمان ئىلىم 

ئههلىدىن كهچۈرۈم سوراشقا مهجبۇر بولغان.
 تاجاسون ئىلگىرى ئازاپقا مۇناسىۋەتلىك بىر تهتقىقات ئېلىپ بېرىپ، شۇ 

نهتىجىلهرگه ئېرىشكهن: 
تېرىلهر ئوتتا كۆيۈپ سىزىم  ئۈچۈن،  داۋاملىشىشى  مۇددەت  ئۇزۇن  ئازاب 
يۇقالغاندىن كېيىن قايتىدىن يېڭى تېرە يهڭگۈشلهش، تېرە ئهسلى هالىتىگه قايتىشى 
كېرەك. يهنى ئازاپ تېرىلهرگه قىلىنغانلىقى ئۈچۈن تېرىلهر كۆيۈپ ئىچىدىكى 
نېرۋىالر بىر يهرگه يىغىلىپ كاردىن چىقىپ، ئاغرىق ئازابىنى سهزمهيدىغان بولىدۇ. 
چۈنكى مېڭه باشقۇرىدىغان سىزىم تېرە ئارقىلىق ئىشلهيدۇ. باشقىچه ئېيتساق، تېرە 
نېرۋىالرنىڭ ۋەزىپىسىنى ئىجرا قىلىدىغان بىر ساههسىدۇر. بۇ سهۋەپتىن تېرىلهر 
كۆيۈپ كۆمۈرگه ئايالنغاندا نېرۋىالرنىڭ رۇلىنى جارى قىلدۇرىشى مۇمكىن بولمايدۇ. 
يېڭى بىر تېرە كىيدۈرىلىشى كېرەك بولىدۇ. ئهمما بۇ يېڭى بىر تېرە يارىتىلىپ بهدەنگه 

كىيدۈرۈلگهندە، ئازاپنى هىس قىلىدىغان سىستېما يېڭىدىن قۇرۇلغان بولىدۇ.
 بۇ ئىلمى نهتىجىلهرگه ئېرىشكهن تاجاسۇنغا شۇ ئايهت كۆرسىتىلگهن:

«شۈبهىسىز، بىزنىڭ ئايهتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانالرنى دوزاخقا كىرگۈزىمىز، 
ئۇالرنىڭ تېرىلىرى پىشىپ تۈگىگهن چاغدا، ئازاپنى تېتىتىش ئۈچۈن ئورنىغا باشقا 
تېرە يهڭگۈشلهيمىز. ئالاله ههقىقهتهن غالىبتۇر، هېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر.» 

(نىسا سۈرىسى ٥٦-ئايهت)

ئىنتايىن ههيران بولۇپ،  قىلدى. ئۇ  تهسىر  قاتتىق  تاجاسۇنغا  ئايهتى-كهرىم 
قۇرئانى كهرىمنىڭ بىر ئىنسان كاالمى ئهمهسلىگىنى ئېتىراپ قىلدى. ۋەتىنىگه 
قايتىپ تۇنجى قېتىم دوكالت بهرگهندە ئوقۇغۇچىلىرىدىن ٥ كىشى ئىمان ئېيتتى. 
٨-قېتىملىق مېدىتسىنا قۇرۇلتىيىدا كهلىمهئى- نهتىجىدە ئۆزىمۇ رىياتتا ئېچىلغان 

«مهن مۇسۇلمان بولدۇم» دەپ جاكارالپ،  شاهادەت ئېيتىپ، خۇشاللىق بىلهن: 
بۇندىن كېيىنكى هاياتىنى قۇرئانغا بېغىشلىدى. 

٤. بوتانىكا 
«ئۇ بارلىق شهيئىلهرنى جۈپ ياراتتى. زېمىندىن ئۈنۈپ چىقىدىغان 
نهرسىلهرنىڭ، ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ ۋە ئۇالر بىلمهيدىغان نهرسىلهر (يهنى ئاجايىپ 
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بۇ ئايهت  (ياسىن سۈرىسى ٣٦-ئايهت)  مهخلۇقاتالر)نىڭ ههممىسىنىڭ جۈپتى بار.» 
بارلىق مهۋجۇداتالرنىڭ جۇپ يارىتىلغانلىقىنى، بۇالرنىڭ بىر قىسمىنىڭ كۈنىمىزدە 

بىلىنگهنلىكىنى، يهنه بىلىنمىگهن كۆپ تهرەپلىرىنىڭمۇ بارلىقىنى خهۋەر قىلماقتا.
كۈنىمىزدە جانلىقالر دۇنياسى ههم جانسىزالر دۇنياسىدا بىر تهرەپتىن ناهايىتى 
چوڭ (ماكرو) يهنه بىر تهرەپتىن ناهايىتى كىچىك (مىكرو) سىستېمىالردا ئىككىلىك 
قۇرۇلما ياكى ئىككىلىك فونكىسيهلهرنىڭ بارلىقى بايقالدى. نهتىجىدە قۇرئان 
ئوتتۇرىغا قويغان ههقىقهت بىلهن كۈنىمىزدىكى ئىلىم ئارىسىدا ههرقانداق بىر 

كېلىشهلمهسلىك بولمىغانلىقى ئاشكارا بولدى. 
پهقهتال ئۆزىگه خاس قىلغانلىقى  جانابى ئالاله تهكلىكنى (يالغۇزلۇقنى) 
نهرسىلهر قاتارلىق پۈتكۈل  جانسىز  ۋە  هايۋانات، جىن، ئىنسان  ئۈچۈن ئۆسۈملۈك، 
مهۋجۇداتنى جۇپ ياراتقان. مهسىلهن: مۇسبهت ئېلېكترون زەرەت مهنپى ئېلېكترون 
قاراپ ئاقىدۇ، شۇنىڭ بىلهن المپا يانىدۇ. مۇسبهت بۇلۇت مهنپى بۇلۇتقا  زەرەتكه 
قاراپ ئاقىدۇ، نهتىجىدە يامغۇر ياغىدۇ. بۇ ئالالهنىڭ ئادىتى بولۇپ، ئىالهى قانۇن 

بارلىق مهخلۇقاتالرغا ئورتاقتۇر.
ئايهتلهر ئۆسۈملۈكلهرنىڭمۇ جۇپ يارىتىلغانلىقىنى بايان قىلىدۇ. قۇرئاندا:

«مېۋىلهرنىڭ ههر بىر تۈرىنى ئهركهك-چىشى ئىككى جىنىسلىق قىلىپ 
ياراتتى.» (رەئدە سۈرىسى ٣-ئايهت) بۇ سهۋەپتىن بارلىق ئۆسۈملۈكلهرنىڭ چېچهكلىرىدە 
ئهركهك ۋە چىشى جىنىس مهۋجۇت ۋە ئهركهكنىڭ چىشىغا يېقىنلىشىشى بىلهن 
مېۋىلهر بارلىققا كېلىدۇ، ئهمما بۇالرنىڭ ئۇرۇقلىنىش ۋە نهسىللىنىشى شامالنىڭ 
ۋاستىسى ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشىدۇ. كۈنىمىزدە تېخى ئهمدىال بىلىنگهن بۇ ههقىقهتنى 

قۇرئان ١٤ ئهسىر ئىلگىرى خهۋەر بهرگهن. بۇ ههقته قۇرئاندا:
يامغۇر  بۇلۇتتىن  بىز  «بىز يامغۇرنى ههيدەيدىغان شامالالرنى ئهۋەتتۇق، 

ياغدۇرۇپ سىلهرنى سۇغاردۇق...» (هىجر سۈرىسى ٢٢-ئايهت) دېيىلگهن.
شامالالر ئۆسۈملۈكلهرنى چاڭالشتۇرۇپال قالماستىن يهنه بۇلۇتالرنىمۇ ههيدەيدۇ، 

زەرەتلهيدۇ. بۇ ههقته كۈنىمىزدىكى ئىلمىي تهتقىقاتالر مۇنداق يهكۈن چىقارغان:
ئاتمۇسفېرادا توننىالرچه ئېغىرلىقتىكى يۇغان بۇلۇتالرنى ههيدەيدىغان شامالالر 
بۇلۇتالرنىڭ هاۋا بىلهن سۈركېلىشى نهتىجىسىدە مۇسبهت ۋە مهنفى ئېلېكترون زەرەت 
بۇلۇتالرنى  كهلگهن  مهيدانغا  پارلىرىدىن  سۇ  بولىدۇ.  سهۋەپ  زەرەتلىنىشىگه  بىلهن 
شامالالر بىر بىرى بىلهن ئۇسسۈشتۈرىدۇ. بۇ ئۈسسۈشۈش نهتىجىسىدە بۇلۇتالردىكى 
مۇسبهت مهنفى زەرەتلهر بىر بىرىگه ئۆتۈشۈپ، چاقماق چېقىلىدۇ. شامالالر بۇلۇتالرنى 
زەرەتلهيدۇ. شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا بۇلۇتالرنى ئېگىزگه ههيدەپ، ئۇنىڭ سوغۇپ 
يامغۇر  چۈنكى  بولىدۇ.  سهۋەپ  ئايلىشىغا  يامغۇرغا  پارلىرىنىڭ  سۇ  ۋە  زىچلىشىشى 
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كېرەك.  سوغۇشى  پارلىرى  سۇ  كهلتۈرۈدىغان  مهيدانغا  بۇلۇتالرنى  ئۈچۈن  يېغىشى 
قۇرۇغلۇققا  سوغۇق  شهكىلدە  يانتۇ  دېڭىزالردىن  ئىسسىق  بۇلۇتالرنىڭ  بولسا،  بۇ 

توشۇلۇشى ياكى ئېگىزگه يۈكسىلىشى ئارقىلىق مۇمكىن بولىدۇ. 
باشقىچه بىر خىل چۈشهندۇرۇش شهكلى مۇنداق: 

دېڭىزالر ۋە باشقا سۇ يۈزىدە كۆپۈكلىنىش نهتىجىسىدە هور (هاۋا دانچىلىرى) 
بىلهن  چاڭ-تۇزاڭالر  ماڭغان  ههيدەپ  يۈزىدىن  يهر  شامالالر  بۇالر  شهكىللىنىدۇ. 
ئارىلىشىپ ئاتموسفېرانىڭ يۇقىرى قهۋىتىگه قاراپ ئۆرلهيدۇ. شامالالر ئۆرلهتكهن بۇ 
دانچىالرنىڭ  بۇ  پارى  سۇ  بىرلىشىدۇ،  بىلهن  پارى  سۇ  هورالر  ئارىالش  چاڭ-تۇزاڭ 
ئهتراپىغا يىغىلىدۇ. يهنى هاۋادا ئهركىن لهيلهپ يۈرگهن سۇ پارلىرىنى شامالالر ئۆزى 
توشۇپ يۈرگهن هاۋا دانچىلىرى بىلهن زەرەتلىشى نهتىجىسىدە بۇلۇتالر شهكىللىنىدۇ. 
شامالنىڭ ۋەزىپىسى بۇنىڭ بىلهنال تۈگىمهيدۇ. توننىالرچه ئېغىرلىقتىكى بۇلۇتالرنى 
شامال  بىجىرىدۇ.  شامال  ئىشىنىمۇ  توشۇش  يهرگه  خالىغان  ئالاله  ئاتموسفېرادا 
بۇلۇتنىڭ  بولمىسىمۇ  شامال  مۇبادا  بوالتتى.  بولمىغان  بۇلۇت  بولسا،  بولمىغان 
ئايلىنىپ  هورغا  ئۆزى  پهقهت  بۇلۇتالر  چاغدا  ئۇ  قىلساق،  پهرەز  بولىدىغانلىقىنى 
ۋە  هايۋانالر  ئىنسانالر،  يېغىپ،  بولۇپ  يامغۇر  ئۆستىگىال  دېڭىز-ئوكياننىڭ  چىققان 
ئۆسۈملۈكلهر يامغۇردىن مههرۇم قالغان، شۇنىڭ بىلهن هاياتلىق مۇمكىن بولمىغان 
بوالتتى. جانابى ئالاله باشقا نهرسىلهردە ياراتقىنىدەك، بۇالرنىمۇ مۇكهممهل شهكىلدە 

قانۇنىيهتلىك قىلىپ ياراتقان. 
قىسقىسى، قۇرئانى-كهرىم بىر تهرەپتىن ئالاله ئىنسانالرغا بهرگهن نېمهتلهرنى 
يهنه  قىلسا،  دەۋەت  قىلىشقا  قۇللۇق  ئالالهقا  بىزنى  ئارقىلىق  سېلىش  ئېسىمىزگه 
تېما  تهتقىقات  ئىلىملهرنىڭ  قاتارلىق  جۇغراپىيه  بوتانىكا،  بىئولوگىيه،  تهرەپتىن  بىر 
ئاتالغۇسى:  «َلَواِقَح»  مهخسۇس  ههقىقهتكه  ئىلمىي  بىر  كىرگهن  ئىچىگه  دائىرىسى 
مهنىلهردىن  ئىپادىلىگهن  كهلىمه  بۇ  قىلماقتا.  ئىشارەت  بىلهن  زەرەتلىگۈچى» 
دەل-دەرەخلهرنى  ۋە  بۇلۇتالرنى  شامالنىڭ  زامانالردا  ئىلگىرىكى  چىقىپ  يولغا 
ئىلمىي  بۇالرنىڭ  بولسىمۇ،  سۆزلهنگهن  (زەرەتلىگهنلىكى)  چاڭالشتۇرغانلىقى 

ئىزاهلىنىشى پهقهت ١٨-ئهسىردىن كېيىن رەسمىي باشالندى. 
تهتقىقات  ئۈستىدە  تېما  بۇ  بۈگۈن  بىلهن  مهنه  قىلىنغان  ئىشارەت  قۇرئاندا      
ئېلىپ بېرىۋاتقان ئالىمالرنىڭ كۆز قارىشى بىر بىرىگه ماس كېلىدۇ. يهنى قۇرئانى-
تىلغا  تېمىنى  ئۇسلۇبتا  بىر  مۇۋاپىق  ئهڭ  جهههتته  مهقسىدى  ئۆزىنىڭ  كهرىم 
بۇنى  ئاساسهن  ئههۋالىغا  ۋە  غايىسى  مهقسهت  ئۆزىنىڭ  ئىلىم-پهنمۇ  بولسا،  ئالغان 

چۈشهندۈرمهكته.
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٥. ئاسترۇنومىيه 
چۈشىنىپ  چوڭقۇر  قهلبىمىزدە  قۇدرىتىنى  ئىالهىي  ئالالهنىڭ  قۇرئانى-كهرىم 
بىلىشىمىز، ههر زامان ئېسىمىزدە چىڭ ساقلىشىمىز ئۈچۈن پات-پات ئاسمان ههققىدە 

مىسال كهلتۈرىدۇ. مۈلك سۈرىسىدە مۇنداق دەيدۇ: 
«سهن (ئاسمانالرغا) تهكرار قاراپ باققىنكى، بىرەر يوچۇقنى كۆرەمسهن؟ 
(ئاسمانالردا بىرەر نۇقساننى  ئاندىن سهن يهنه ئىككى قېتىم قارىغىن، كۆزۈڭ 

تېپىشتىن) ئۈمىد ئۈزگهن ۋە تالغان هالدا قايتىدۇ.» (مۈلك سۈرىسى ٣-٤-ئايهتلهر) 
بىرەر  ۋەقهسى،  قاتناش  بىرەر  ئاسماندا  بىزدىن  ئالالهىمىز  ئۇلۇغ  يهنى 
كۆردۈڭمۇ؟  سوقۇلغانلىقىنى  بىرىگه  بىر  يۇلتۇزالرنىڭ  كۆردۈڭمۇ؟  قااليمىقانچىلىق 
دەپ سوراۋاتقاندەك قىلىدۇ. بۇالرنىڭ ههممىسى ئىالهىي ئىنتىزام ئىچىدە تهرتىپلىك 

ههرىكهت قىلىدۇ. 
جانابى ئالاله قۇياش، ئاي توغرىسىدا مىسال بېرىدۇ. قۇياشنىڭ ئۆز ئوربىتىسىدا 
بۇ  قهدەر  زامانغا  يېقىنقى  ئىلىم-پهن  هالبۇكى،  قىلىدۇ.  ئىشارەت  ئايلىنىدىغانلىقىنى 
ههقىقهتنى تېخى بايقاپ بواللمىغان ئىدى. شۇڭا ئىنسانالر ١٦-١٧-ئهسىرلهردە، دۇنيا 
جىم تۇرامدۇ؟ يۇمىالقمۇ؟ تۈزمۇ؟ قۇياش ئايلىنامدۇ ياكى دۇنيا ئايلىنامدۇ؟ ... دەپ 

تاالش-تارتىش قىلىشاتتى.٩٠  
١)ئاسمان-زېمىننىڭ يارىتىلىشى

كائىناتنىڭ تۇنجى ماددىسىنىڭ نېمه ئىكهنلىكى ۋە قانداق يارىتىلغانلىقى 
ههققىدە ئۇزۇن ۋاقىتالردىن بويان بىر قىسىم نهزىرىيىلهر ئوتتۇرىغا قويۇلغان بولۇپ، 

دىنىي  خىرىستىيان  ئۈچۈن  دېگهنلىكى  ئايلىنىدۇ  شارى  يهر  گالىلېي  ١٦-ئهسىردە     .٩٠
قاراشنى  كۆز  قارشى  دىنىغا  خرىستىيان  ئىدى.  ئېلىنغان  قولغا  تهرىپىدىن  مههكىمىسى  سوت 
قۇتقۇزۇش  جېنىنى  گالىلېي  قىلىندى.  هۆكۈم  جازاسىغا  ئۆلۈم  ئۈچۈن  قويغانلىقى  ئوتتۇرىغا 
سوت  قالدى.  ئامان  جازادىن  دەپ  ئايالنمايدىكهن.»  شارى  يهر  «خاتالىشىپتىمهن،  ئۈچۈن: 
دېسهم  ئايالنمايدۇ  ئايلىنىدۇ،  شارى  يهر  «مهن  دوستلىرىغا:  چىقىۋاتقاندا  مههكىمىسىدىن 

بهرىبىر، يهر شارى يهنىال ئايلىنىۋېرىدۇ.» دېگهن ئىدى. 
بىلگهن  بايقاشلىرىدىن  مۇسۇلمانالرنىڭ  دەۋرىدىكى  ئابباسىيلهر  مهلۇماتالرنى  بۇ  گالىلېي 
بىر  نهتىجىسىدە  تهكشۈرۈشلىرى  رايونىدىكى  سىنجار  ئاكا-ئۇكىالر  مۇسا  دەۋردە  ئۇ  ئىدى. 
كىلومېتىر   ١٠٦-٢\٣ مۇساپىنىڭ  كهلگهن  تهڭ  گرادۇسقا  بىر  گرادۇس،   ٣٦٠ ياينىڭ  مېردىئان 
كىلومېتىر)  مىڭ   ٣٩ (تهخمىنهن  پهرسهخ   ٨٠٠٠ ئايالنمىسىنىڭ  شارىنىڭ  يهر  ئىكهنلىكىنى، 
تهكشۈرۈش  ئهسۋاپالردا  زامانىۋى  كۈنىمىزدىكى  ئىدى.  چىققان  هېساپالپ  ئىكهنلىكىنى 
ئېنىقالندى.  ئىكهنلىكى  كىلومېتىر  مىڭ   ٤٠ ئايالنمىسىنىڭ  شارىنىڭ  يهر  نهتىجىسىدە 
دىيانهت  «بهيتۈل-هېكمه»،  كايا:  (ماهمۇت  ئهمهس.  چوڭ  پهرق  ئوتتۇرىسىدىكى  رەقهملهر  بۇ 
«ئىسالم  ئىزمىرلى:  هاققى  ئىسمائىل  ٨٩؛  ٦-جىلد،  ١٩٩٢-يىل،  ئىستانبۇل،  ئېنسىكلوپېدىيىسى،  ئىسالم 

مۇتهپهككۈرلىرى بىلهن غهرپ مۇتهپهككۈرلىرىنى سېلىشتۇرۇش»، ئهنقهرە، ١٩٧٧-يىل، ١٦-بهت)
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ئهڭ  بارماقتا.  ئېلىپ  مۇهاكىمه  قاراشالردا  كۆز  پهرقلىق  ههققىدە  ئاسمان  ئىنسانالر 
توغرىسى بۇ مهسىلىلهرنى قۇرئان ئايهتلىرى بىلهن تېخىمۇ ياخشى چۈشهنگىلى 

بولىدۇ.
 ئايهتلهردە: 

«كاپىرالر بىلمهمدۇكى، ئاسمانالر بىلهن زېمىن بىر-بىرىگه تۇتاش ئىدى، 
ئۇالرنى ئايرىۋەتتۇق. ههممه جانلىق مهۋجۇداتنى سۇدىن ياراتتۇق، ئۇالر 

(ئالالهنىڭ قۇدرىتىگه) ئىشهنمهمدۇ؟» (ئهنبىيا سۈرىسى ٣٠-ئايهت)
يۈزلهندى. هالبۇكى، ئۇ تۇمان هالىتىدە  (يارىتىشقا)  «ئاندىن ئۇ ئاسماننى 
ئىدى. ئاسمان بىلهن زېمىنغا: ‹ئىختىيارىي ياكى ئىختىيارسىز هالدا كېلىڭالر (يهنى 
دېدى.»  كهلدۇق›  ‹ئىختىيارىي  ئىككىلىسى:  دېدى.  قىلىڭالر)›  قوبۇل  ئهمرىمنى 

(فۇسسىلهت سۈرىسى ١١-ئايهت) دېيىلگهن. 
كۈنىمىز ئالهم فىزىكچىلىرىنىڭ بۇ ههقتىكى كۆز قارىشى يۇقارىقى ئايهتلهرنىڭ 

مهزمۇنىغا ئۇيغۇن كهلمهكته. 
توكيو ئىلمى تهتقىقات مهركىزى مۇدىرى پروفېسسور يۇشىلى كوزەينغا يهرنىڭ 

شهكىللىنىشى ههققىدىكى قۇرئان بىلىملىرى سۆزلهنگهندە ئۇ: 
- بۇ كىتاب قاچان نازىل بولدى؟ - دەپ سورىدى. 

ئۇ ناهايىتى ههيران بولۇپ  - دەپ جاۋاپ بېرىلگهندە  -  ١٤٠٠يىل ئىلگىرى. 
مۇنداق دېدى:

شهك-شۈبهىسىزكى، بۇ كىتاب كائىناتقا ئېگىزدە تۇرۇپ نهزەر سالماقتا.   -
قاراڭالر! بارلىق نهرسىلهر ئىنچىكه تهپسىالتىغا قهدەر تولۇق بار، ههم تهسهۋۋۇر 
قىلغىلى بولمايدىغان مۇكهممهللىكته تهسۋىرلهنگهن، ئۇنىڭدا كهم قالغان بىر نهرسه 

يوق! 
پروفېسسور يۇشىلى بىر قېتىملىق دوكالتىدا ئاسمان-زېمىندىكى جىسىمالرنىڭ 
شهكىللىنىشى ههققىدە كۈنىمىزدە ئىلمى تهتقىقاتالرنىڭ ناهايىتى ئېنىق بايقاشالرنى 
قولغا كهلتۈرگهنلىكىنى سۆزلىگهن ۋە بۇنىڭ تۇمان هالىتىدىن پارتالش نهتىجىسىدە 
بىرەيلهن ئۇنىڭغا قۇرئان  شهكىللهنگهنلىكىنى چۈشهندۈرگهن. دەل بۇ ۋاقىتتا 
بهرگهن. پروفېسسور قۇرئاندىكى بۇ ئايهتنى كۆرۈپ قاتتىق ههيران قالغان. 
قۇرئان بۇ شهكىللىنىش هالىتىدىكى مهۋجۇتلۇقنى «دۇخان» دەيتتى. بۇ ئىزاهالش 
پروفېسسورنىڭ ئىدىيىسىگه قاتتىق تهسىر قىلغان. چۈنكى بۇ ۋاقىتقىچه ئىلمى 
تهتقىقاتالر گاز جۇغالنمىسىنىڭ پارتلىشى نهتىجىسىدە كېلىپ چىققان شهكىلنى 
«سىس» (تومان) سۆزى بىلهن ئىپادە قىلغان. ئهمىلىيهتته، سىس (تۇمان) قىسمىدا 
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ئۇنى بۇنداق  بار بولغان سوغۇقلۇق ۋە سۇغا ئوخشايدىغان ئاالهىدىلىگى بىلهن 
ئىزاهالشقا بولمايتتى. قۇرئان «دۇخان»، يهنى «ئىسسىق تومان» دەپ ئاتاپ ئهمىلي 
بىرلىكته  بىلهن  ئىپادىلهش  تهسىرلهرنى  چۈشهندۈردى ههمدە مهۋجۇت ئهكس 
پارتالشتىكى هارارەتنى كۆرسىتىپ ئۆتتى. بۇ سهۋەپتىن قۇرئان ئىلىم-پهن ئاچالمىغان 
بىر ئىشىكنى ١٤٠٠ يىل ئىلگىرى ئېچىپ، ئىنسانالرنى ئۇالر يېڭى بايقىغان مۇكهممهل 
بىر ههقىقهت بىلىمىگه ئىگه قىلدى. ههقىقهتهن، ئايهتلهر بۇ مۆجىزىنى ئېنىق بايان 

قىلىپ بهردى.  
پروفېسسور يۇشىلىدىن ئىلىم-پهننىڭ بىر قىسىم سىرالرنى بايقىغانلىقىنى، 
سۆزلهنگهندە ئۇ مۇنداق  بولغانلىقى  قۇرئاننىڭ بۇالرنى ئىلگىرى ئوتتۇرىغا قويۇپ 

دېگهن:
«بۇ بىلىملهرنىڭ بىر ئىنسان سۆزى بولىشى مۇمكىن ئهمهستۇر. چۈنكى بىز 
ئىلىم ئههلى پهقهتال بىر ساهه ئۈستىدە مۇتهخهسسىسلىشهلهيمىز، ئهمما قۇرئان 
پۈتكۈل كائىنات ساههسىدىكى مهلۇماتالر، ههتتا بۇنىڭدىنمۇ كۆپ ساههلهردىكى 
مهلۇماتالرنى ئهڭ مۇكهممهل شهكىلدە ئۆز ئىچىگه ئېلىپ ئىزاهلىغان. بۇنداق كهڭ 
دائىرلىك ساههگه تارقالغان ئهڭ توغرا ، ئهڭ مۇكهممهل بىر ئىلمى ههقىقهتنى 
ههرقانداق بىر ئىنساننىڭ ئوتتۇرىغا قويالىشى مۇمكىن ئهمهستۇر. بۇندىن كېيىنكى 
ئىلمى هاياتىمنىڭ يۆنىلىشىنى قۇرئانغا قارىتىمهن، ئىلگىرىكى نهزەر دائىرەمنى 

قۇرئان بىلهن كېڭهيتىمهن!»
٢) ئاتموسفېرا

بىر  قانداق  ههر  بولغان  مۇۋاپىق  دەرىجىسى  ئىسسىقلىق  قهدەر  زامانغا  يېقىنقى 
پىالنېتتا هاياتلىق بار بولۇشى مۇمكىن دەپ پهرەز قىلىنىپ كهلگهن ئىدى. تهتقىقاتالر 
ئىگه  ئاتموسفېراغا  بولغىنى  مۇهىم  ئهڭ  ئۈچۈن  پىالنېت  بىر  ئىسپاتلىدىكى،  شۇنى 
بىلهن  ئهقىل  ئارىسىدا  ئاتموسفېرا  بىلهن  پىالنېتالر  چۈنكى  مهسىلىسى.  بولۇش 
يېقىن  دېمهك  ئاتموسفېرا  مهۋجۇت.  قارىمۇ-قارشىلىق  بولمايدىغان  چۈشهنگىلى 
ئاسماندا گاز هالىتىدە تۇرغان ئاتومالر دېگهنلىكتۇر. بۇ ئاتومالرنى چوڭ پىالنېتالرنىڭ 
ئۆزىگه  ئاتومالرنى  بۇ  كۈچى  تارتىش  پىالنېتالرنىڭ  كىچىك  ئېمىدۇ.  شۇراپ  يۈزى 
ئۇچۇپ  ئۆرلهپ،  بوشلۇقىغا  ئالهم  گازالر  بۇ  شۇڭا  يهتمهيدۇ.  (شۇراشقا)  تارتىشقا 
كېتىدۇ. يهنى پىالنېت بىلهن ئاتموسفېرانىڭ ئۆزلىگىدىن بىر يهرگه كېلىشى مۇمكىن 

ئهمهس. يهنى: 
كېلىڭالر  هالدا  ئىختىيارسىز  ياكى  ‹ئىختىيارىي  زېمىنغا:  بىلهن  ئاسمان   ...»
كهلدۇق›  ‹ئىختىيارىي  ئىككىلىسى:  دېدى.  قىلىڭالر)›  قوبۇل  ئهمرىمنى  (يهنى 

دېدى.» (فۇسسىلهت سۈرىسى ١١-ئايهت) ئايىتى بۇ ههقىقهتنى ئىشارەت قىلىدۇ. 
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ههركىتى  قېچىش  مالېكولىالرنىڭ  ئۈچۈن  بولۇشى  هاسىل  ئاتموسفېرانىڭ 
بىلهن يهر شارىنىڭ تارتىش كۈچى ئوتتۇرىسىدا تهڭپۇڭلۇق بولۇشى كېرەك. يهنه بىر 
تهرەپتىن ئاتموسفېرا رايونىنىڭ ئىسسىقلىقى بىلهن يهرنىڭ تارتىش كۈچى ئوتتۇرىسىدا 
بۇزماسلىقى  تهڭپۇڭلۇقنى  بۇ  ئېنېرگىيىلهر  بهزى  ئالهمدىكى  بولۇشى،  تهڭپۇڭلۇق 
كېرەك. بۇ بولسا ئىمكانسىز دېگۈدەك دەرىجىدە مۈشكۈلدۇر. بهلكى كائىناتتىكى باشقا 
جانابى  بوالر.  نېسىپ  بىرىگه  ئىچىدە  مىليارتنىڭ  ئامهت  بۇنداق  ئۈچۈن  پىالنېتالر 
ئالاله ئىنسانالر ئۈچۈن مهخسۇس بىر ئهمىر بىلهنال تهسۋىرلىگۈسىز بىر تهڭپۈڭلۇق 

بهرپا قىلىپ، بهندىلىرىگه دۇنيادا گۈزەل بىر ياشاش مۇهىتى بهخش ئهتكهن.  
٣) يهر شارىنىڭ يۇمىالقلىقى ۋە ئوربىتىسىدا ئايلىنىشى

قۇرئاندا يهرشارىنىڭ يۇمۇالق ئىكهنلىكىدىن بىشارەت بهرگهن نۇرغۇن ئايهتلهر 
بار. بۇ ئايهتلهردىن بىرىدە:

«ئالاله كېچىنى كۈندۈزگه، كۈندۈزنى كېچىگه كىرگۈزىدۇ.» (زۇمهر سۈرىسى٥- 
ئايهت) دېيىلگهن. 

ُر) كهلىمىسى باشقا ئوخشاش شارسىمان بىر جىسىمنىڭ  بۇ ئايهتتىكى تهكۋىر (ُيَكوِّ
ئهتراپىدا بىر نهرسىنى يۆگهش دېگهننى بىلدۈرىدۇ، يهنى سهللىنى باشقا چۆگىلىتىپ 

يۆگىگهندەك.
ئۆز ئۇقى   تهكۋىر ئوقۇمى يهر يۈزىدە كۆرۈلگهن بىر ههقىقهتنى تهسۋىرلهيدۇ: 
ئهتراپىدا ئايلىنىدىغان يهر شارىنىڭ قۇياشقا قارايدىغان قىسمى يورۇق، يهنى كۈندۈز 
بولىدۇ. ئهمما يهر شارى ئايلىنىپ تۇرغانلىقى ئۈچۈن بۇ يورۇق قىسمى بىر خىل داۋام 
قىلمايدۇ. ههرىكهت قىلغانسىرى يورۇق قىسمى قاراڭغۇغا، قاراڭغۇ بولغان قىسمى 
يورۇقلۇققا ئۆزگىرىدۇ. يهنى داۋاملىق بىر شهكىلدە كېچه كۈندۈزگه، كۈندۈز كېچىگه 
ئالمىشىدۇ. بۇ يهر شارى يۈزىنىڭ يومۇالق ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. ئايهتته زىكرى 
قىلىنغان تهكۋىر ئۇقۇمى يهر شارىنىڭ شارسىمان يومۇالق ئىكهنلىكىنى ۋە ئايلىنىپ 

تۇرۇۋاتقانلىقىنى ئىپادىلهيدۇ.
ئالىمالر: «تاغالرنى تۇرغۇن هالهتته گۇمان قىلىسهن، هالبۇكى، ئۇالر بۇلۇتتهك 
شارىنىڭ  دېگهن بۇ ئايهتنى يهر  ٨٨-ئايهت)  (نهمل سۈرىسى  چۆگىلهپ تۇرىدۇ.» 

ئايلىنىۋاتقانلىقىغا بىشارەت بېرىدىغان ئايهتلهردىن بىرسى دەپ قوبۇل قىلغان.
ئايلىنىش  ئايلىنىدىغانلىقىنى  شارىنىڭ  يهر  ئايهت  قىلىشىچه،  بايان  ئۇالرنىڭ 
كىلومېتىر  تۆت  تهخمىنهن  يۈزىدىن  يهر  قىلغان.  خهۋەر  بىرلىكته  بىلهن  يۆنۈلۈشى 
هالدا  بېقىنمىغان  هاۋارايىغا  يۆنۈلۈشىمۇ  ئايلىنىش  توپىنىڭ  بۇلۇتالر  ئېگىزلىكتىكى 
شارىمۇ  يهر  ئايلىنىدۇ،  يۆنۈلۈشته  قاراپ...ئوخشاش  شهرققه  غهرپتىن  ههمىشه 

مۇشۇنداق ئايلىنىۋاتىدۇ. 
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قىتئهلهر  شارىدىكى  يهر  قىلىنغان:  ئىشارەت  ههقىقهتكىمۇ  بىر  باشقا  ئايهتته 
دۇنيانىڭ دەسلهپكى دەۋرلىرىدە بىر پۈتۈن هالدا ئىكهن، ههر يىلى ١-٥ سانتىمېتىر 
ئارىلىقتا بىر بىرىدىن ئاجراپ ئۇزاقلىشىپ ئايرىلماقتا. ٢٠-ئهسىرنىڭ بېشىدا ئالفرېد 
قىلمىغان، لېكىن  دىققهت  ئانچه  هادىسىگه دەسلهپته كىشىلهر  بايقىغان بۇ  ۋەجهنېر 
١٩٨٠-يىلالردىن كېيىن گېئولوگىيىلىك بىر ههقىقهت سۈپىتىدە قوبۇل قىلىنغان.٩١

ياسىن سۈرىسىدە ئاي ۋە قۇياشنىڭ ئههۋالى بىلهن مۇناسىۋەتلىك ئايهتته:
«كۈن بهلگىلهنگهن جايىغا قاراپ سهيىر قىلىدۇ. بۇ غالىپ، ههممىنى بىلگۈچى 
ئالالهنىڭ ئالدىنئاال بهلگىلىگهن ئىشىدۇر. ئايغا سهيىر قىلىدىغان مهنزىللهرنى 
خورمىنىڭ قۇرۇپ قالغان  (ئاخىرقى مهنزىلىگه يېتىپ بارغاندا)  بهلگىلىدۇق، ئۇ 
شېخىغا ئوخشاش بولۇپ قالىدۇ. كۈننىڭ ئايغا يېتىشىۋېلىشى (يهنى ئىككىسىنىڭ 
جهم بولۇپ قېلىشى)، كېچىنىڭ كۈندۈزدىن ئېشىپ كېتىشى (يهنى ۋاقتى كهلمهستىن 
بىر)  بۇرۇن كۈندۈزنىڭ ئورنىنى ئېلىشى) مۇمكىن ئهمهس. ههر بىرى (مۇئهييهن 

پهلهكته ئۈزۈپ تۇرىدۇ.» (ياسىن سۈرىسى٤٠ -٣٩-٣٨-ئايهتلهر) دېيىلگهن. 
مىالدى ٧-ئهسىردە ئاي ۋە قۇياشنىڭ مۇئهييهن بىر ئوربىتىدا چۆگىلهپ 
ئايلىنىدىغانلىقىنى خىيال قىلىش مۇمكىن ئهمهس ئىدى. ئۇالرنىڭ ههرىكهتلىرى 
ههققىدە باتىل پىكىرلهر كۆپ ئىدى. ههتتا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئوغلى 
ئىبراهىم ۋاپات بولغان كۈنى قۇياش تۇتۇلغاندا، خهلق «پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 
ئوغلى ۋاپات بولغانلىقى ئۈچۈن قۇياش تۇتۇلدى» دېيىشكهن. بۇ ههقته پهيغهمبهر 

ئهلهيهىسساالم:
«ئاي بىلهن قۇياش ئالالهنىڭ بارلىقىنى كۆرسىتىدىغان ئايهتلهردۇر. قۇياش 
ههر قانداق بىر ئىنساننىڭ ۋاپات بولىشى ياكى هاياتتا قېلىشى سهۋەبىدىن تۇتۇلمايدۇ. 
دۇئا  بۇنداق ئههۋالنى كۆرگهن ۋاقتىڭالردا ئاي ۋە قۇياش چىققۇچه ناماز ئۇقۇپ 

قىلىڭالر.»٩٢ (بۇخارى، «كۇسۇف»، ١-جىلد، ١٥-بهت) 
٤) قۇياش بىلهن ئاينىڭ تۈزۈلىشى

قۇرئان يهنه ئاي ۋە قۇياشنىڭ بىر بىرىگه ئوخشىمايدىغان جىسىمالر ئىكهنلىكىنى 
بايان قىلغان. 

 ،Power  of  Nature  ,National  Geogrophic  Socitey كۈچى»  «تهبىئهتنىڭ    .91
ۋاشىنگتون، 1978-يىل، 12-13-بهتلهر.  

(كۈن تۇتۇلىشى) نامازلىرى سۈننهتتۇر.  ۋە كۇسۇف  (ئاي تۇتۇلىشى)  هۇسۇف   .٩٢
كۈن ۋە ئاي  چۈنكى بۇالر ئالالهنىڭ بۈيۈكلىگىنى كۆرسىتىدىغان ۋەقهلهردۇر. 
ئالالهنىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدۇ. ناماز ئوقۇش جانابى ئالالهقا شۈكۈر نىشانىسىدۇر. 
ئىنسان تهپهككۇر قىلىشى الزىمدۇركى، قۇياش ۋە ئاي بولمىسا، كېچه-كۈندۈزىمىز 

قاراڭغۇلۇقتا قالغان بوالتتى.
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«سىلهر كۆرمىدىڭالرمىكىن، ئالاله قانداق قىلىپ يهتته ئاسماننى بىرىنىڭ 
(يهنى دۇنيانىڭ ئاسمىنىدا) نۇر  ئۈستىدە بىرىنى قىلىپ ياراتتى، ئاينى ئۇالردا 

قىلدى، كۈننى (نۇر چاچقۇچى) چىراق قىلدى.» (نوه سۈرىسى ١٥-١٦-ئايهتلهر) 
«ئۈستۈڭالردا مۇستههكهم يهتته ئاسماننى بىنا قىلدۇق. (سىلهر ئۈچۈن) يېنىپ 

تۇرغان چىراقنى (يهنى كۈننى) ياراتتۇق.»  (نهبه سۈرىسى ١٢-١٣-ئايهتلهر)
(يورۇتقۇچى) جىسىم دەپ سۈپهتلهنگهن بولۇپ، يهنه  ئايهتته ئاي «مۇنىر» 
ئاينىڭ يورۇقى ههققىدە ئىشلىتىلگهن «نۇر» دېگهن تۈپ سۆزدىن كهلگهن. كۈن 

بولسا بىر شامغا ياكى يېنىپ تۇرۇدىغان المپۇچكىغا ئوخشىتىلغان. 
بۇ يهردە بىر نهرسىگه دىققهت قىلىش كېرەك:

مۇههرراپ (ئۆزگهرتىلگهن) تهۋراتتا قۇياش ۋە ئاينى چىراقالر دەپ ئىپادىلىگهن. 
بۇالرنىڭ بىرسىنى «چوڭ» يهنه بىرسىنى «كىچىك» دەپ تهسۋىرلىگهن. هالبۇكى، 
قۇرئان ئاي ۋە قۇياشنىڭ بىر-بىرىگه ئوخشىمايدىغان خۇسۇسىيهتلهرگه ئىگه 
ئىكهنلىكىنى بىلدۈرمهكته. يهنه ئۇالرنىڭ ئوخشاش ماهىيهتتىكى يورۇقلۇق 

ئهمهسلىگىنىمۇ ئوچۇق بايان قىلماقتا. 
كۈنىمىزدە ئىلىم-پهن ئالهم بوشلۇقىدا ئىسسىقلىق ۋە يورۇقلۇق ئېنېرگىيىسىگه 
ئىگه بولغان ئاسمان جىسىملىرىنى «يۇلتۇز»، ئۆزى باغلىق بولغان يۇلتۇزدىن ئالغان 
ئىسسىقلىق ۋە يورۇقلۇقنى ئهكس ئهتتۈرگۈچى ئاسمان جىسىملىرىنى «پىالنېت» دەپ 
ئاتايدۇ. بۇنىڭغا ئاساسهن، قۇياش سامان يولى سىستېمىسىدا يهر ئالغان بىر يۇلتۇز، 
يهر شارى بولسا قۇياش سىستېمىسىدىكى بىر پىالنېت، ئاي شارى بولسا يهر شارىنىڭ 
ئهتراپىدا ئايلىنىدىغان بىر ههمراهتۇر. يهنى يهر شارى ۋە ئاي شارىدىكى ئىسسىقلىق 

بىلهن يورۇقلۇقنىڭ مهنبهسى قۇياشتۇر، ئۇالر پهقهت ئهكس ئهتتۈرگۈچىدۇر.
بۇنىڭ بىلهن بىرگه ئاينىڭ ههرىكىتى ئىنسانالرنىڭ ۋاقىتنى هېسابالشتا 

پايدىلىنىشى ئۈچۈن سۇنۇلغان:
هېسابىنى بىلىشىڭالر ئۈچۈن ئايغا  (ۋاقىتالرنىڭ)  «...يىلالرنىڭ سانىنى ۋە 
(يهنى بورۇجالرنى) تهيىن قىلدى. ئالاله ئۇالرنى بىكارغا ياراتقىنى  مهنزىللهرنى 
يوق، (بهلكى بۈيۈك هېكمهت ۋە زور پايدىلىق ئۈچۈن ياراتتى)، ئالاله ئايهتلىرىنى 
(ئىالهى قۇدرىتىنى) بىلىدىغان (ۋە ئۇنىڭ هېكمىتىنى پىكىر قىلىدىغان) قهۋم ئۈچۈن 

تهپسىلى بايان قىلىدۇ.» (يۇنۇس سۈرىسى ٥-ئايهت) 
٥) قاراڭغۇ ئۆڭكۈرلهر

ۋە  بېقىش  پال  پهقهتال  يۇلتۇزالردىن  ئىنسانالر  ئىلگىرى  يىل   ١٤٠٠ بۇنىڭدىن 
ۋاقىئه  ئالاله  جانابى  لېكىن  پايدىلىناتتى.  ئۈچۈن  ئېزىقماسلىق  نىشاندىن  سهپهردە 

سۈرىسىنڭ ٧٥-٧٦-ئايهتلىرىدە ئىالهىي قۇدرىتىنى بىلدۈرۈپ:
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«يۇلتۇزالرنىڭ جايلىرى بىلهن قهسهم قىلىمهن، شۈبهىسىزكى ئهگهر بىلسهڭالر، 
ئۇ (يۇلتۇزالر ئالالهنىڭ ئۇلۇغ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغانلىقى ئۈچۈن) ئهلۋەتته كاتتا 

قهسهمدۇر.» دېگهن. 
ئايهتته بۈيۈك بىر قهسهم بىلهن يۇلتۇزالرنىڭ ئورنىغا دىققهت تارتىلغان. 
كۈنىمىزدىكى فىزىكا ۋە ئالهم فىزىكىسى مۇتهخهسسىسلىرى يۇلتۇزالرنىڭ ئورۇنلىرى 
دېگهن سۆزنىڭ ئهسلىدە يۇلتۇزالر تۇغۇلغان ئاق ئۆڭكۈر ۋە ئۇالر يوقالغان قارا ئۆڭكۈر 

ئىكهنلىكىنى ئىپادىلىگهنلىكىنى سۆزلهيدۇ. 
ئاق ئۆڭكۈرلهر تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمايدىغان بىر ئېنىرگىيه ئامبېرىدۇر . 
ئۇنىڭدا مىليارالرچه يۇلتۇز تۇغااليدىغان ئېنىرگىيه مهۋجۇتتۇر. بۇالر ئادەتته تۇرغۇن 

يۇلتۇزالر سىستېمىسىنىڭ ئۇرۇقىدۇر. 
قارا ئۆڭكۈرلهر بولسا يۇلتۇزالرنىڭ سىرلىق مازارىدۇر. بۇالرمۇ ئهتراپىدىكى 

جىسىمالرنىڭ ههممىسىنى ۋە ۋاقىتنى سىرلىق هالدا يوق قىلىدۇ. 
١٩٥٠-يىلالردىن كېيىن بايقالغان قاراڭغۇ ئۆڭكۈرلهر: ئېنېرگىيىسى تۈگىگهن 
چهكسىز  ۋە  ههجىم   «٠» نهتىجىسىدە  يىغىلىشى  قاراپ  ئىچىگه  ئۆز  يۇلتۇزنىڭ  بىر 
دېگهنلىكتۇر.  شهكىللهندۈرۈشى  دائىرىسى  كۈچى  تارتىش  بىر  زور  غايهت  زىچلىقتا 
بۇ سىرلىق قاراڭغۇ ئۆڭكۈرلهرنىڭ تارتىش كۈچى ئو قهدەر كۈچلۈك ئىكهنكى، مهيلى 
نۇر، مهيلى جىسىم ياكى ههر قانداق بىر ماددا ئۇنىڭ تهسىرىدىن قۇتۇاللمايدۇ. شۇڭا 
كۆرۈنىدۇ.  شهكلىدە  تۆشۈك  قارا  بىر  پهقهتال  ياكى  بولمايدۇ  كۆرگىلى  تېلېسكوپتا 
لېكىن ئهتراپىدا مهيدانغا كهلگهن تهسىرىگه قاراپ ئۇنىڭ بارلىقىنى بىلگىلى بولىدۇ. 
٨-ئايهت)  سۈرىسى  (مۇرسهالت  چاغدا»  ئۆچۈرۈلگهن  (نۇرى)  «يۇلتۇزالرنىڭ 
ئۆچكهن  بهلكى  ئهمهس،  يۇلتۇز  ئۆڭكۈرلهر  قاراڭغۇ  قىلىنغاندەك،  ئىشارەت  ئايىتىدە 
بىر يۇلتۇزنىڭ يېرى ۋە ئورنىدۇر. بۇ ههقىقهت قۇرئاندىكى كهلىمىلهرنىڭ قانچىلىك 

دەرىجىدە دەل ۋە توغرا تالالنغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. 
قاراڭغۇ ئۆڭكۈرلهرنىڭ دىققهت تارتىدىغان يهنه بىر خۇسۇسىيىتى شۇكى، ئۇالر 
باشقا توپ-توپ چوڭ يۇلتۇزالرغا ئوخشاش ئالهم بوشلۇقىدا ئېگىلىپ بىرلهشمهستىن، 

ئالهمنى تېشىپ ئۆتۈپ كېتىدۇ. بۇنىڭغا تۆۋەندىكى ئايهتته ئىشارەت قىلىنغان: 
قهسهم  بىلهن  يۇلتۇز)  بولغۇچى  ئاشكارا  كېچىدە  (يهنى  تارىق  بىلهن،  «ئاسمان 
قىلىمهن. تارىقنىڭ نېمىلىكىنى بىلهمسهن؟ (ئۇ) تېشىپ ئۆتىدىغان بىر يۇلتۇزدۇر.» 

(تارىق سۈرىسى ١-٣-ئايهتلهر)

چهكسىزلىگىنى  قۇدرىتىنىڭ  ئالالهنىڭ  جانابى  ئايهتلهردىن  خىل  بۇ 
مۇساپىلهرنى  ئاسماندىكى  پهن-تېخنىكا  كۈنىمىزدىكى  بولىدۇ.  چۈشىنىۋالغىلى 
پهقهتال نۇر يىلى بىلهن ئۆلچىيهلهيدۇكى، بۇمۇ ئىنساننىڭ ئىدراكىنىڭ سىرتىدىكى 
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بىر مهسىلىدۇر. ١ رەقىمىنىڭ يېنىغا پۈتۈن دۇنيانى قاپلىغۇدەك نۆل قويساقمۇ يهنىال 
ئۇ يۇلتۇزالر ئارىسىدىكى مۇساپىنى ئىپادىلىيهلىشىمىز مۇمكىن ئهمهس. بۇالر قۇرئانى-

كهرىمنىڭ ئالهمدىكى بۈيۈكلۈك، قۇدرەت ۋە هېكمهت تهجهللىلىرىنى كۆرسىتىدىغان 
مۆجىزىۋى تهرىپىدۇر.   

زامانىمىزدىكى ئىلمىي  تېما  بۇ  ئېلىنغان  تىلغا  بىلهن  قهسهم  سۈرىسىدە  ۋاقىئه 
تهتقىقات نهتىجىسىدە، پهقهت مۇشۇنچىلىكال بىلىندى. شۈبهىسىزكى، بۇ ئايهت يهنه 

شهرهىلهشكه تېگىشلىك نۇرغۇن هېكمهتلهرنى ئۆز ئىچىگه  ئالغان. 
٦) يۇلتۇزالر يول كۆرسىتىدۇ 

ئاسماندىكى يۇلتۇزالرنىڭ بىر هېكمىتى ئىنسانالرغا يول كۆرسىتىشتۇر. بۇ ههقته 
قۇرئاندا:

«قورۇقلۇق ۋە دېڭىزنىڭ قاراڭغۇلۇقلىرىدا (يهنى كېچىلىك يول يۈرگۈنىڭالردا) 
يول تېپىشىڭالر ئۈچۈن ئالاله سىلهرگه يۇلتۇزالرنى يارىتىپ بهردى. (ئالالهنىڭ 
(ئالالهنىڭ قۇدرىتىنىڭ) دەلىللىرىنى  بىلىدىغان قهۋم ئۈچۈن،  ئۇلۇغلىقىنى) 

ههقىقهتهن ئۇچۇق بايان قىلدۇق.» (ئهنئام سۈرىسى ٩٧-ئايهت)
«(يولالرغا) بهلگىلهرنى قىلدى. ئۇالر (كېچىسى قورۇقلۇقتا ۋە دېڭىزالردا) 

يۇلتۇزالر بىلهن يول تاپىدۇ.» (نههل سۈرىسى ١٦-ئايهت) دېيىلگهن.
مهسىلهن: شىمالىي قۇتۇب يۇلتۇزى ههر دائىم شىمالنى كۆرسىتىدۇ. 

شۇڭا  كائىناتتىكى بارلىق جىسىمالردا ئىالهى بىر سهنئهت ۋە ئىنتىزام باردۇر. 
ئوتتۇرىسىدا بىر قااليمىقانچىلىق يوق، ههرىكهتلىرىدە بىر ئاز كېچىكىش ياكى 
ئىچىدە  رەت-تهرتىپ  قانۇنىيهت،  ئىالهىي  ههمىشه  تىزلىشىپ كېتىشمۇ يوقتۇر. 
يوقاپ  بالدۇر  ياكى  چىقارمۇ  كېيىن  يۇلتۇزالر  «بۈگۈن  قىلىدۇ. هېچكىم:  ههرىكهت 
بۇمۇ ئايهتلهردە كۆرسىتىلگهن يهنه بىر  يۈرمهيدۇ.  قىلىپ  ئهندىشه  دەپ  كېتهرمۇ؟» 

قۇدرەت تهجهللىسىدۇر. 
٧) زاماننىڭ ئۆزگىرىشچانلىقى

بۇ قۇدرەتلىك ۋە ئهبهدى سىستېمىنىڭ يارىتىلىشى ياراتقۇچى ئۈچۈن ناهايىتى 
ئاساندۇر. بۇ ههقته قۇرئاندا:

«بىز ههقىقهتهن ئاسمان-زېمىننى ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نهرسىلهرنى ئالته 
كۈندە ياراتتۇق، بىز هېچقانداق چارچاپ قالغىنىمىز يوق.» (قاف سۈرىسى ٣٨-ئايهت) 

دېيىلگهن. 
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بهزى تهپسىرچىلهر ئالته كۈن دېگهن سۆزنىڭ ئالته زامان پارچىسى ياكى ئالته 
باسقۇچ ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويماقتا. كۈنىمىزدىكى ئىلىم-پهنمۇ قۇرئاندىكى بۇ 

ئىپادىنى ئىسپاتلىماقتا.
كۈننى نۇرمال ٢٤ سائهتلىك بىر  بىر  ئىچىدىكى   تهۋرات بولسا، بۇ ئالته كۈن 
كۈنگه ئوخشاش دەپ ئىپادىلهپ، يهتتىنچى كۈن بولغان شهنبه كۈنىنى «ئالاله دەم 
ئالىدۇ» (تهكۋىن، ١:٣١ باب) دەيدۇ. بۇ خىل ئىزاهالش ئۇسۇلى كۈنىمىزدىكى مۇههرراپ 
تهۋراتنىڭ ئىلمى ههقىقهتلهردىن قانچىلىك يىراق ئىكهنلىكىنى،  (ئۆزگهرتىلگهن) 
ماكاندا قانچىلىك بۈيۈك بىر  ۋە  قۇرئاننىڭ بولسا بارلىق ئايهتلىرى بىلهن زامان 

مۆجىزە ئىكهنلىكىنى كۆرسهتمهكته. 
بۇ يهردە تىلغا ئېلىنغان كۈن ئاالهىدە بىر ۋاقىت باسقۇچىدۇر. ئىنسانالر بۇنى 
بىر كۈن دەپ چۈشهنمهسلىكى كېرەك. ئۇنىڭ مۇددىتىنى پهقهتال ئالاله بىلىدۇ، 

ئالالهۇتائاال مۇنداق دەيدۇ:
«ئالاله ئاسماندىن زېمىنغىچه بولغان (مهخلۇقاتنىڭ) ئىشلىرىنى ئىدارە قىلىپ 
تۇرىدۇ، ئاندىن ئۇ ئىشالر ئۇزۇنلۇقى سىلهر ساناۋاتقان مىڭ يىلدەك كېلىدىغان بىر 

كۈندە ئالالهنىڭ دەرگاهىغا ئۆرلهيدۇ.» (سهجدە سۈرىسى ٥-ئايهت) 
«پهرىشتىلهر ۋە روه (يهنى جىبرىئىل) ئالالهقا شۇنداق بىر كۈندە ئۆرلهيدۇكى، 

ئۇنىڭ ئۇزۇنلۇقى ٥٠ مىڭ يىل كېلىدۇ.» (مائارىج سۈرىسى ٤-ئايهت)
سهجدە سۈرىسى ٥-ئايهتته كائىناتنىڭ ئايلىنىشى بىلهن مۇناسىۋەتلىك بىر 
ۋاقىت، مائارىج سۈرىسى ٤-ئايهتته پهرىشتىلهر ۋە جىبرىئىل ئهلهيهىسساالم ئۈچۈن 
خاس بولغان بىر مۇساپىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان، بىر -بىرىگه ئوخشىمايدىغان بىر 
ۋاقىت بىلدۈرۈلمهكته. يهنى ههر ئىككى ۋاقىتنىڭ ماهىيىتى بىر-بىرىگه ئوخشىمايدۇ، 

شۇنداقال ئوتتۇرسىدا زىتلىق يوقتۇر. 
دېيىشكه بولىدۇكى، ئالالهنىڭ نهزىرىدىكى ۋاقىت  بۇنىڭغا ئاساسهن شۇنداق 
ئوقۇمى ئىنسان چۈشهنگهن زامان ئوقۇمىغا ئوخشىمايدۇ. بهزى مۇپهسسىرلهرنىڭ 
قارىشىچه، بۇ ئىپادىلهر بىر ئوخشىتىش بولۇپ ۋاقىتنىڭ ئۇزۇنلۇقىنى بىلدۈرۈش 
ئۈچۈندۇر. ئهمما بۇ ۋاقىت مهخلۇقاتقا خاستۇر. ئالاله ئۈچۈن ههرقانداق ۋاقىت ئوقۇمى 
مهۋجۇت ئهمهس. ئهكسىچه، بۇ ۋاقىتنى ئالالهۇتائاال مهخلۇقاتالر ئۈچۈن ياراتقان. ئۇ 
مىليارالرچه زامانغا سىغمايدىغان بىر مېراج هادىسىسىنى «ههبىب ئهدىب» (پهيغهمبهر 
ئهلهيهىسساالم)غا بىر سىكونتتىن ئاز ۋاقىت ئىچىدە ئېكرام قىلغان. بۇ بارلىق زامان 
ۋە ماكاندىن هالقىپ كهتكهن بولۇپ، ئىنساننىڭ ئهقلى تهسهۋۋۇر قىاللمايدىغان بىر 

قۇدرەتتۇر. 
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ئۆزگىرىشچانلىقى»  «زاماننىڭ  بايقالغان  يېقىندا  ئايهتلهردىن  بۇ  تهتقىقاتچىالر 
تېمىسى ههققىدىمۇ بىر ئىشارەت بارلىقىنى ئوتتۇرىغا قويماقتا. 

زاماننىڭ ئۆزگىرىشچانلىقىنى مۇنداق چۈشىنىشكىمۇ بولىدۇ: يهر شارى ئۆز ئوقى 
هاسىل  كۈن  بىر  ۋە  تاماماليدۇ  سائهتته   ٢٤ ئايلىنىشنى  قېتىملىق  بىر  ئهتراپىدىكى 
تاماماليدۇ.  كۈندە   ٢٩-٣٠ ئايلىنىشنى  ئهتراپىدىكى  ئوقى  ئۆز  بولسا  ئاي  بولىدۇ. 
شارىدا  يهر  ۋە  بولىدۇ  كېچه  كۈن   ١٤-١٥ كۈندۈز،  كۈن   ١٤-١٥ ئايدا  سهۋەپتىن  بۇ 
تۇرۇپ قارىغاندا ئاينىڭ ههمىشه ئوخشاش يۈزىنى كۆرگىلى بولىدۇ. شۇنىڭدەك باشقا 
ئاسمان جىسىملىرىنىڭمۇ ئۆز ئوقى ئهتراپىدا ئايلىنىش ۋاقتى ۋە كۈن ئوقۇمى خىلمۇ-

خىلدۇر.   
٨) كائىناتنىڭ كېڭىيىشى

جانابى ئالاله مۇنداق دەيدۇ: 
ئهلۋەتته  (ئۇنى)  بىز  ۋە  قىلدۇق  بىنا  بىلهن  قۇدرىتىمىز  «ئاسماننى 

كېڭهيتىۋاتىمىز.» (زارىيات سۈرىسى ٤٧-ئايهت)
بۇ ئايهت نازىل بولغاندا يهر شارى، قۇياش ۋە كائىنات توغرىسىدا ئىشهنچىلىك 
بىر بىلىم يوق ئىدى. زامانىمىزدىكى تهرەققىياتالر نهتىجىسىدە ئايهتنى تېخىمۇ ئېنىق 

چۈشهنگىلى بولىدىغان بولدى. 
كائىناتنى  سىرتىدىكى  شارىنىڭ  يهر  كهلىمىسى  (ئاسمان)  «سهما»  ئايهتتىكى 
ئىپادىلهش ئۈچۈن قوللىنىلغان. بۇ هالدا جانابى ئالاله كائىناتنى كېڭهيتكهنلىكىنى 

خهۋەر قىلماقتا. 
بۇ  بىلدۈرىدىغان  مهنىسىنى  كېڭهيتىۋاتىمىز»  كېڭهيتكۈچىمىز،  «َلُموِسُعوَن: 
كۆپ»  «تېخىمۇ  مهنىسىگه  كهلىمىنىڭ  قوشۇمچىسى  «له»  بېشىدىكى  كهلىمىنىڭ 
باشلىرىدىن  ٢٠-ئهسىرنىڭ  هالدا  ماس  بۇنىڭغا  دەرۋەقه،  قوشىدۇ.  مهنىنى  دېگهن 
ئېنىقالپ  كېڭىيىۋاتقانلىقىنى  سۈرئهتته  تېز  كائىناتنىڭ  بايقاشالر  ئىلمىي  باشالپ 

چىقتى.٩٣ 
دائىرىسى  كائىنات  كېڭىيىۋاتقان  سۈرئهتته  تېز  ئېتىۋارەن  كۈندىن  يارىتىلغان 
مۇئهييهن بىر هالهتكه كهلگهندە تارتىش كۈچى سهۋەبىدىن توختايدۇ ۋە ئۆز ئىچىگه 
قاراپ چۆكۈشكه باشاليدۇ. ئامېرىكا كالىفورنىيه شىتاتى ستانفورد ئۇنىۋېرسىتىدىكى 

فىزىكا پروفېسسورى رېناتا كاللوش ۋە ئادرەي لىندې مۇنداق دەيدۇ: 

٩٣.  تهپسىالتى ئۈچۈن ۋاهىدۈددىن خان: «ئىسالم دۇئىلغا چاقىرماقتا»، (تۈركچىگه تهرجىمه 
قىلغۇچى: جىهاد خ. رەشاد)، ئىستانبۇل، ١٩٩٦-يىل، ١٠٧-بهتكه قاراڭ. 
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ۋە  كۆرەلهيدىغان  بىز  ماڭماقتا.  قاراپ  يوقۇلۇشقا  كىچىكلهشكه،  «كائىنات 
هالهتكه  بولغان  كىچىك  تېخىمۇ  پروتوندىن  بىر  جىسىمالر  بارلىق  كۆرەلمهيدىغان 

كېلىدۇ، خۇددى بىر قاراڭغۇ ئۆڭكۈرنىڭ ئىچىدىكىدەك...»
ئىلىم-پهن يېڭىدىن بايقاۋاتقان بۇ هادىسىلهرگه ١٤ ئهسىر ئىلگىرى قۇرئانى-

كهرىمدە مۇنداق ئىشارەت قىلىنغان: 
يۆگىگهندەك  قهغهزنى  يېزىلغان  نهرسه  (پۈتۈكچى)  ئاسماننى  كۈندە  «ئۇ 
يۆگهيمىز. مهخلۇقاتالرنى دەسلهپته قانداق ياراتقان بولساق، شۇ هالىتىدە ئهسلىگه 
قايتۇرىمىز. (بۇ) بىز ئۈستىمىزگه ئالغان ۋەدىدۇر، (ئۇنى) چوقۇم ئىشقا ئاشۇرىمىز.» 

(ئهنبىيا سۈرىسى ١٠٤-ئايهت) 

«ئۇالر ئالالهنى ههقىقىي رەۋىشته تونۇمىدى. قىيامهت كۈنى زېمىن پۈتۈنلهي 
تۇرىدۇ،  قاتلىنىپ  قولىدا  ئوڭ  ئالالهنىڭ  ئاسمانالر  بولىدۇ،  چاڭگىلىدا  ئالالهنىڭ 
ۋە  پاكتۇر  نهرسىلىرىدىن  كهلتۈرگهن  شېرىك  مۇشرىكالر)نىڭ  (يهنى  ئۇالر  ئالاله 

ئۈستۈندۇر.» (زۈمهر سۈرىسى ٦٧-ئايهت) 
٩) ئىالهىي قۇدرەتنى تهپهككۈر قىلىش

زېمىننىڭ  بىلهن  ئاسمانالر  توغرىسىدا  يارىتىلىشى  كائىناتنىڭ  قۇرئانى-كهرىم 
ئاسمان-زېمىننىڭ  ئايرىلغانلىقى٩٤،  كېيىن  بولۇپ،  تۇتاش  بىر-بىرىگه  دەسلهپته 
يارىتىلىشىنىڭ ئالته كۈن (مۇددەت، باسقۇچ، دەۋر)دە تامامالنغانلىقى٩٥،  ئاسمانالرنىڭ 
ئاي،  ياراتقانلىقى٩٧،  قىلىپ  ئاسمان  يهتته  قۇسۇرسىز  يارىتىلغانلىقى٩٦،  تۈۋرۈكسىز 
قۇياش ۋە يۇلتۇزالرنىڭ ئۆزىگه خاس پهلهكته (ئوربىتىدا) ههرىكهت قىلىدىغانلىقى 
تۆۋەنلهيدىغانلىقى،  بېسىمىنىڭ  هاۋا  ئۆرلىگهنسىرى  يۇقىرىغا  (ئايلىنىدىغانلىقى)٩٨، 
بهرگهن.  خهۋەر  جهههتلهردىن  نۇرغۇن  قاتارلىق  ئازاليدىغانلىقى٩٩  ئوكسىگېننىڭ 
بىلىملهرنىڭ  بۇ  قۇرئاندىكى  تهتقىقاتالرمۇ  ئىلمىي  ههقتىكى  بۇ  كۈنىمىزدىكى 

راستلىقىنى ئىسپاتلىماقتا. 
جانابى ئالاله بهندىلهرگه دائىم: 

«ئويالن، تهپهككۈر قىل، ئهقلىڭنى ئىشلهت!» دەيدۇ. 

٩٤.  ئهنبىيا سۈرىسى ٣٠-ئايهت.
٩٥. هۇد سۈرىسى ٧-ئايهت.

٩٦. رەئد سۈرىسى ٢-ئايهت؛ لوقمان سۈرىسى ١٠-ئايهت؛ ههج سۈرىسى ٦٥-ئايهتكه قاراڭ. 
٩٧. بهزى ئايهتلهر ئۈچۈن بهقهرە سۈرىسى ٢٩-ئايهت؛ ئىسرا سۈرىسى ٤٤-ئايهت؛ مۈلك سۈرىسى 

٣-ئايهتكه قاراڭ. 
٩٨. ياسىن سۈرىسى ٣٨-٤٠-ئايهتلهر.

٩٩. ئهنئام سۈرىسى ١٢٥-ئايهت. 
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ياشاۋاتىمىز.  دۇنيادا  بىر  بولغان  كۆپ  بىلىنمىگهنلهر  قارىغاندا  بىلىنگهنلهرگه 
مهسىلهن: بىر ئاتومنى ئېلىپ ئېيتساق، .ئېلېكترونالر ۋە يادرۇ... ئېلېكترونالر يادرو 
ئهتراپىدا بىر سېكونىتتا ٢٠٠٠ كىلومېتىرلىق سۈرئهتته ئايلىنىدۇ، لېكىن هېچقاچان 
ئۆتۈپ  ئوقۇپال  قىاللمايمىز.  هىس  بىز  بۇنى  قالمايدۇ.  ئۈسسۈشۈپ  بىلهن  بىرى  بىر 
قىلىمىز.  ئاجىزلىق  بىلىشكه  ئههۋالالرنى  بۇ  بېرىدىغان  يۈز  زەررىچىدە  ههر  كېتىمىز. 
پهقهت فىزىكا ئىلمى بىلهنال جانابى ئالاله ياراتقان قانۇنىيهتلهردىن ئاز بىر قىسمىنى 
قهلبىمىزدە  ئالالهقا  جانابى  بىلهن  ئىرپان  ۋە  ئىلىملهر  مهنىۋى  شۇڭا  بىلهلهيمىز. 

يېقىنلىشىپ ئهزەلىي ۋە ئهبهدىي هېكمهتلهرنى كۆرۈش كېرەك دەيمىز. 
بىر ئاتومنى چاكسىز چوڭايتقان ۋاقتىمىزدا كۆز ئالدىمىزدا چهكسىز بىر ئاسمان 
هېچبىرى  هالهتته،  ئايلىنىۋاتقان  ههممىسى  يۇلتۇز...  ترىليونالرچه  بولىدۇ.  نامايهن 
يهنه باشقىسى بىلهن توقۇنۇشۇپ قالمايدۇ١٠٠، ئالهمدىكى سان-ساناقسىز يۇلتۇز توپى 

ئارىسىدا قاتناش ۋەقهسى چىقمايدۇ، ههممىسىنىڭ ۋەزىپىسى باشقا باشقا....
شۇنىڭدەك ئاسماننى كىچىكلهتسهكمۇ، بىر ئاتوم مهيدانغا كېلىدۇ. جانابى ئالاله 

بۇ ئىالهىي سهنئهت مۆجىزىسى بىلهن: 
دەپ  ئىگىلىرى!...»  ئهقىل  ئهي  قىلمامسىلهر؟  تهپهككۈر  «ئويلىمامسىلهر، 
ۋە  قهلبىمىزنى  بىلهن  هېكمهتلىرى  قىلماقتا،  خىتاب  ۋىژدانىمىزغا  ئهقلىمىزگه، 
ئهقلىمىزنى ئىرشاد ئهتمهكته. كائىناتتىكى كىچىككىنه زەررىچىلهردىن باشالپ ههر 
بۇ  كائىناتنىڭ  قهلبىمىز  ئهمدى،  يېتهر  سۆزلىمهكته.  بىلهن  تىلى  هال  بىزگه  شهيئى 
ئۇنسىز هېكمهت تىلىنى چۈشهنسۇن! بۇنىڭ ئۈچۈن غهپلهتتىن ئۇزاقلىشىش كېرەك. 
بولۇپ،  بىچارىسى  نهپسانىيىتىنىڭ  قالغانسىرى  ئىچىدە  غهپلهت  ئىنسان  چۈنكى 
هالدا  پهسكهش  ۋە  خار  قىلىپ،  پىالن  ئارزۇنى  شههۋانى  ئېهتىياج،  ماددى  پهقهتال 

ياشايدىغان بولۇپ قالىدۇ.   

ئامېرىكا ناسا ئالهم تهتقىقات مهركىزى رەئىسى پروفېسسور دوكتور ئارمهس توم 
ئۆزىدىن سورالغان:

جاۋاپ  مۇنداق  سۇئالغا  دېگهن  - ئاتمۇسفېرا قاتلىمىدا بىرەر بوشلۇق بارمۇ؟ - 
بهردى: 

- بوشلۇق يوق! ئاتمۇسفېرادا بوشلۇق بولۇشى مۇمكىن ئهمهس. ئهگهر بوشلۇق 
بولسا ئىدى، كائىناتنىڭ تهڭپۇڭلىقى بوزۇلۇپ، ئاسماندىكى بارلىق قانۇنىيهتلهر 

يۆنۈلۈشىگه  تهتۈر  ئىستىرىلكىسىنىڭ  سائهت  جىسىملىرى  ئاسمان  بارلىق  كائىناتتىكى   .١٠٠
پهرقلىق  خاس  ئۆزىگه  بىرىنىڭ  ههر  لېكىن  ئايلىنىدۇ.  ههممىسى  قىلىدۇ،  ههرىكهت  قاراپ 

ئوربىتىسى، ۋە ئايلىنىش ۋاقتى بولغانلىقى ئۈچۈن بىر-بىرىگه سوقۇلۇپ كهتمهيدۇ.   
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ئاستىن-ئۈستۈن بولۇپ كېتهتتى ۋە نهتىجىدە بوشلۇقتا كۆپلىگهن قاتناش ۋەقهلىرى 
يۈز بهرگهن بۇالتتى. 

بۇ جاۋاپتىن كېيىن ئۇنىڭغا مۇنۇ ئايهت ئوقۇلدى:
(يۇلتۇزالر  تۈۋرۈكسىز بهرپا قىلغانلىقىمىزغا، ئۇنى  «ئۇالر ئاسماننى قانداق 
بىلهن) بېزىگهنلىكىمىزگه، ئۇنىڭدا هېچقانداق يوچۇق يوقلىقىغا قارىمامدۇ؟» (قاف 

سۈرىسى ٦-ئايهت) 

قهلب كۆزىنى ئېچىش ۋە ئىبرەت بولسۇن دەپ نازىل قىلىنغان بۇ ئايهت 
پروفېسسورنى ههيران قالدۇردى. پروفېسسوردىن يهنه بىر سۇئال سۇرالدى: 

- كائىناتنىڭ ئاخىرقى نوقتىسىغا يېتىپ بارالىدىڭىزمۇ؟ 
 ئۇ ئولۇق-كىچىك تىنغان هالدا: 

قولىمىزدىكى  ئۇزۇندىن بۇيان يېتىپ بېرىشقا تىرىشىۋاتىمىز، ئهمما   -
تېلېسكوپالرنىڭ كۈچى يهتمىدى. ههمىشه كۆز ئالدىمىزغا تۇمان قاتالملىرى شهكلىدە 
ههرخىل تۇمانالر چىقىۋاتىدۇ. بۇنىڭغا ئاساسهن يىراقتىن باشقۇرىلىدىغان قۇماندانلىق 
تېلېسكوپالر ياساپ چىقىپ، ئالهم بوشلۇقىغا ئهۋەتتۇق، نهتىجه يهنه ئوخشاش. مهن 
كائىناتنىڭ ئاخىرقى نوقتىسىغا يېتىپ بارااليدىغانلىقىمىزغا ئىشهنمهيمهن.چۈنكى 

ئۇنى چهكسىز دەپ ئوياليمهن...- دېدى.
 پروفېسسورغا يهنه قۇرئاندىكى مۇنۇ ئايهتلهر ئۇقۇلدى:

«سهن (ئاسمانالرغا) تهكرار قاراپ باققىنكى، بىرەر يوچۇقنى كۆرەمسهن؟ 
(ئاسمانالردا بىرەر نۇقساننى  ئاندىن سهن يهنه ئىككى قېتىم قارىغىن، كۆزۈڭ 

تېپىشتىن) ئۈمىد ئۈزگهن ۋە تالغان هالدا قايتىدۇ.» (مۈلك سۈرىسى٣ -٤-ئايهتلهر) 
ئايهت ئۇقۇلغاندىن كېيىن ئىنساپلىق بىر ئىلىم ئههلى ئۈچۈن ئهڭ كىچىك 
بىرەر يوچۇقمۇ قالدۇرمىغان بۇ ههقىقهتلهر ئالدىدا پروفېسسور توم بۇ ههقىقهتنى 

قوبۇل قىلىشقا مهجبۇر بولۇپ، هاياجانالنغان هالدا مۇنداق دېدى:
 - مهن باشتىن تارتىپ ئويالۋاتىمهن! قۇرئان ههققىدە خالىغانچه بىر باها بېرىش 
يىلالر ئىلگىرى نازىل  ههيرانمهن،  ههقىقهتهن  ئىش.  بىر  نازۇك  ۋە  قىيىن  ئىنتايىن 
بولغان بىرقهدىمىي كىتاب قانداقسىگه دىققهتنى ئهڭ جهلپ قىلىدىغان ئاسترونومىيه 
بىلىملىرىنى مۇكهممهل بىر شهكىلدە، ههتتا باشقىالرنى ئاجىز قالدۇرىدىغان دەرىجىدە 
بايان قىلىپ بېرەلىگهندۇ؟ ... ١٤٠٠ يىل ئىلگىرى ئىنسانالر نېمه ئىش قىالاليتتى؟ 

تۇلۇق بىر مهلۇماتىم يوق. ئهمما بۇالر بىلىشكه ئهرزىگۈدەك مۇهىم مهلۇماتالردۇر. 
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پروفېسسور بىر دەم ئويالنغاندىن كېيىن ئىنسان يازغان بارلىق ئهسهرلهرنىڭ 
تهجرىبه تاكى خىيالغا تايىنىپ يېزىلغانلىقىنى ۋە جهزمهن كهمچىلىكلىرىنىڭ 

بولىدىغانلىقىنى ئېيتىپ، سۆزلىرىنى مۇنداق تاماملىدى:
 - بۇ ئهسال ئىنسان تهجرىبىسىنىڭ ئىپادىسى ئهمهستۇر. شۇنى چۈشۈنىۋېلىشقا 
بولىدۇكى، بىز ئىلىم-پهن بىلهن دىن ئىتتىپاقالشقان يىڭى بىر ئهسىرگه كىرىۋاتىمىز. 
زاماندا تۇرۇۋاتقانلىقىمنى  مهن ئىلىم بىلهن دىن بىر-بىرىنى قۇچاقلىشىۋاتقان بىر 

هىس قىلىۋاتىمهن... 
تهبىئىيكى، بۇ ئىلىم ههقىقى ئىلىمدۇر، دىن بولسا ئالاله تهرىپىدىن كهلگهنلىكى 

ههققىدە شهك-شۈبهه بولمىغان ئىسالمدۇر. 

٦. گېئولوگىيه
١) تاغالرنىڭ فونكىسىيىسى

كۈنىمىزدە گېئولوگىيه ئىلمى تاغالرنىڭ يهر يۈزىدىكى ئىگىزلىكى قهدەر يهر 
ئاستىدىمۇ ئاساسى بارلىقىنى بايقىغان. 

«زېمىننىڭ ئۈستىدە مۇقىملىشىشىڭالر ۋە كهڭ تۈزلهڭلىكلهرگه زىرائهت 
تېرىپ پايدىلىنىشىڭالر ئۈچۈن زېمىننى بىسات قىلمىدۇقمۇ؟ (زېمىنىڭ تهۋرەپ 
٦-٧-ئايهت) بۇ  (نهبه سۈرىسى  تاغالرنى) قوزۇق قىلمىدۇقمۇ؟»  كهتمهسلىكى ئۈچۈن 
ئايهتلهردە تاغالر قوزۇققا ئوخشىتىلغان، خۇددى چېدىر تىككهندە قوزۇقنىڭ يېرىمى 

يهر ئاستىغا قېقىلغاندەك. 
دېيىش  (نازىئات سۈرىسى ٣٢-ئايهت)  مۇقىم قىلدى.»  (زېمىندا)  «تاغالرنى 

ئارقىلىق تاغالرنىڭ يهرگه ئورنىتىلغانلىقىنى بىلدۈرگهن. 
كۈنىمىزدىكى گېئولوگىيه ئىلمىنىڭ مهلۇماتلىرىغا ئاساسالنغاندا، تاغالرنىڭ 
ئىچكى قۇرۇلمىسى قوزۇققا ئوخشايدۇ. ئاستى قىسمىدا ئۇالرنى تۇتۇپ تۇرىدىغان 

يىلتىز قاتلىمى مهۋجۇت.
ئۈچ  ئوخشاش  پوستىغا  ۋە  سېرىقى  ئېقى،  توخۇمنىڭ  بىر  خۇددى  شارى  يهر 
قىسىمدىن تهركىپ تاپقان بولۇپ، ئهڭ ئىچىدە يادرۇ، ئونى قاپالپ تۇرغان چېدىرغا 
يهر  بار.  قاتلىمى  يۈزى  يهر  ياكى  پوستى  يهر  كېيىن  ئۇنىڭدىن  قاتالم،  ئوخشاش 
قىززىق  ماگما  ئاستىدىكى  پۇستنىڭ  قاتتىق،  پوستىدەك  تۇخۇمنىڭ  خۇددى  پوستى 
 ٨-١٠) نېپىز  ئاستىدا  دېڭىز-ئوكيانالرنىڭ  قېلىنلىقى  پوستىنىڭ  يهر  سويۇقتۇر.  ۋە 

كىلومېتىر)، ئېگىز تاغالر بار يهرلهردە قېلىن (٣٠-٤٠ كىلومېتىر). 
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تهڭپۇڭلۇقىنى  ئارالالرنىڭ  قىئه،  تۇرۇۋاتقان  ئۈزۈپ  ئۈستىدە  ماگما  تاغالرنىڭ 
ساقالشتا مۇهىم بىر ئامىل ئىكهنلىكى پهقهت ٢٠-ئهسىرگه كهلگهندە مهلۇم بولدى. 
قۇرئان بۇ ههقىقهتلهرنى ١٤ ئهسىر ئىلگىرى كۆپلىگهن ئايهتلىرىدە  هالبۇكى، 

ئىپادىلىگهن. بۇ ئايهتلهردىن بىرسىدە: 
«يهر تهۋرەپ سىلهرنى خاتىرجهمسىز قىلمىسۇن دەپ يهردە تاغالرنى 

ئورناتتى...» (لوقمان سۈرىسى ١٠-ئايهت) دېيىلگهن.
گېئو-فىزىكىدا «ئىسسىق نوقتا» دەپ ئاتالغان ۋە دۇنيادا سانى ١١٠ ئهتراپىدا 
ئىكهنلىكى مهلۇم بولغان چوڭ تاغ تىزمىلىرى بار. بۇالر يهر پوستىنىڭ ههرىكىتىگه 
توسالغۇ بولۇپ، يهرنىڭ چوڭقۇر قاتالملىرىدىن يۇقىرىغا ئۆرلهپ، يهر پوستىنى تېشىپ 
سىرتقا چىققاندىن كېيىن، يهر يۈزىدە قاتتىقلىشىپ مىخ شهكلىگه كېلىپ، يهر پوستىنى 
مۇقىم تۇتۇپ تۇرىدۇ. بۇالر مۇكهممهل تهڭپۇڭلۇقنى ساقاليدىغان بۈيۈك ماگما (يهر 
شارى ئىچىدىكى چوغسىمان سۇيۇق ماددا) تىزمىلىرىدۇر . بۇنىڭدىن ئايهت ئوتتۇرىغا 
قويغان مهلۇماتالر بىلهن كۈنىمىزدىكى ئىلمى تهتقىقاتالر ئوتتۇرىسىدا تۇلۇق بىر 

ماسلىشىشچانلىقنىڭ بارلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ. 
٢) كۆمۈر ۋە نېفىتنىڭ هاسىل بولۇشى

جانابى ئالاله قۇرئانى-كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ: 
«ئۇ رەببىڭكى، ئوت-چۆپلهرنى ئۆستۈرۈپ بهردى، ئاندىن ئۇالرنى قارامتۇل 

قۇرۇق ئوت-خهسكه ئايالندۇردى.» (ئهئال سۈرىسى ٣-٤-ئايهتلهر)
بۇ ئايهتنىڭ تهپسىرىدە ههمدى ئهپهندى مۇنداق دەيدۇ: 

خىلمۇ- ئورمانلىقالردىكى  ۋە  باغالر  يايالق،  ئوتالق،  ئىلگىرى  ئالاله  «جانابى 
خىل دەل-دەرەخ، ئۆسۈملۈكلهرنى يېتىشتۈرگهن، كېيىن بۇالرنى قاپ-قارا ئوغۇت ۋە 

كۆمۈرگه ئايالندۇرغان.»  (ئهلمالىلى ههمدى يازىر: «قۇرئان تهپسىرى»، ٨-جىلد، ٥٧٤٨)
يېشىل،  توق  قارا،  قارامتۇل،  كهلىمىسى:  «ئاهۋا»  ئهرەپچه  ئايهتتىكى  يۇقارىقى 
ئىسالنغان، قېنىق رەڭلىك دېگهندەك مهنىنى ئىپادىلهيدىغان بىر ئىسىمدۇر. بۇ يهردە 

قارا، قارامتۇل ۋە توق يېشىل دەپ تهپسىر قىلىنغان. 
ئورمانلىقالر  بىپايان  دەۋرلهردە  دەسلهپكى  يۈزىنىڭ  يهر  ئالىملىرى  گېئولوگىيه 
تېخىمۇ  قارىغاندا  هازىرقىغا  دەۋرلهرنىڭ  ئۇ  ئالماقتا.  تىلغا  قاپالنغانلىقىنى  بىلهن 
يهر  ئورمانلىقالر  بوك-باراقسان  يېتىشكهن  ئىقلىمىدا  يامغۇرلۇق  مول  ۋە  ئىسسىق 
نهتىجىدە  ئايالنغان.  (كۆمۈرگه)  تاشقا  قېلىپ  ئاستىدا  يهرنىڭ  تۈپهيلى  ههرىكىتى 

كۈنىمىزدىكى كۆمۈر زاپىسى شهكىللهنگهن. 
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قىلىۋاتقانلىقىنى  ئىشارەت  كېلىشىگىمۇ  مهيدانغا  نېفىتنىڭ  يهنه  ئايهتنىڭ  بۇ 
بىلگىلى بولىدۇ. دەرۋەقه، ئايهتته ئۆسۈملۈكلهرنىڭ قارامتۇل ۋە توق يېشىل بىر سهل 
ئىلمىي  بېرىلغان  ئېلىپ  بۇيان  يىلالردىن  قىلىنغان.  خهۋەر  ئايالنغانلىقى  سۈيىگه 
ئوخشاش  دەرياغا  بىر  ئارىسىدا  قاتالملىرى  يهر  نېفىتنىڭ  نهتىجىسىدە،  تهتقىقاتالر 
ئىشارەت  بولۇشىغا  هاسىل  نېفىتنىڭ  ۋە  كۆمۈر  ئايهتته  ئېنىقالندى.  ئېقىۋاتقانلىقى 
بۇ  ئاتىلىدىغان  دەپ  كۈچى»  «نېفىت  ئاتالغۇدا  ئىلىمىي  بىرلىكته  بىلهن  قىلىنىش 

هادىسىگىمۇ ئىشارەت قىلىۋاتقانلىقى بىلىندى. 

٧. جۇغراپىيه
بولغان  بىلهن  ئىنسانالر  ئۇنىڭ  ۋە  مۇهىتى  تهبىئىي  ئىنسانالرنىڭ  جۇغراپىيه 
مۇناسىۋىتىنى تهتقىق قىلىدىغان بىر ئىلىمدۇر. تهبىئهت هادىسىلىرىنىڭ يۈز بېرىشى، 
تارقىلىشىنى سهۋەبى بىلهن بىلله چۈشهندۈرۈش بىلهن بىر ۋاقىتتا ئۇنىڭ ئىنسانالرغا 

بولغان تهسىرىنىمۇ ئىزاهاليدۇ. 
ئېلىنىپ،  تىلغا  ماۋزۇلىرى  قىسىم  بىر  ئىلمىنىڭ  جۇغراپىيه  سۈرىسىدە  رەئد 
ئالالهنىڭ لۇتفى بىلدۈرۈلگهن، پۈتكۈل نهرسىلهرنى بهندىلهرنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن 

ياراتقانلىقى ئهسكه سېلىنغان: 
كۆرۈپ  ئۇنى  سىلهر  قىلدى،  بهرپا  تۈۋۈرۈكسىز  ئاسمانالرنى  «ئالاله 
ئالدى.  قارار  رەۋىشته)  اليىق  (ئۆزىگه  ئۈستىدە  ئهرش  ئۇ  ئاندىن  تۇرۇۋاتىسىلهر، 
كۈن بىلهن ئاينى (بهندىلهرنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن) بويسۇندۇردى، (ئۇالرنىڭ) ههر 
بىرى مۇئهييهن مۇددەتكىچه (يهنى دۇنيانىڭ تۈگهيدىغان ۋاقتىغىچه) سهير قىلىدۇ، 
ئالاله (ئۆز هېكمىتى ۋە قۇدرىتى بىلهن) مهخلۇقاتنىڭ ئىشلىرىنى باشقۇرۇپ تۇرىدۇ، 
(قۇدرىتىنىڭ)  دەپ،  ئىشهنسۇن  بولۇشقا  مۇالقات  پهرۋەردىگارىڭالرغا  سىلهرنى 

دەلىللىرىنى تهپسىلىي بايان قىلىدۇ.
 ئالاله يهر يۈزىنى (ئۇزۇنىسىغا ۋە توغرىسىغا) سوزۇپ كهڭ ياراتتى، يهر يۈزىدە 
ئهركهك-چىشى  تۈرىنى  بىر  ههر  مېۋىلهرنىڭ  ياراتتى،  دەرياالرنى  ۋە  تاغالرنى 
ئىككى جىنىسلىق قىلىپ ياراتتى. كېچىنى كۈندۈزگه كىرىشتۈردى (يهنى كېچىنىڭ 
قىلىدىغان  تهپهككۈر  بۇالردا  ياپتى).  يورۇقلۇقىنى  كۈندۈزنىڭ  بىلهن  قاراڭغۇلۇقى 

قهۋم ئۈچۈن (ئالالهنىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) دەلىللهر بار. 
بار،  زىرائهتلهر  تۈرلۈك  ۋە  بار  قىتئهلهر  تۇتىشاڭغۇ  بىر-بىرىگه  يۈزىدە  يهر 
تال  قانچه  بىر  ئۇرۇقتىن  (بىر  بولمىغان  شاخلىق  كۆپ  ۋە  بولغان  شاخلىق  كۆپ 
دەرەخلىرى  خورما  چىققان)  ئۈنۈپ  تال  بىر  پهقهت  ئۇرۇقتىن  بىر  چىققان،  ئۈنۈپ 
بهزىسىنى  ئۇالرنىڭ  سوغىرىلىدۇ،  بىلهن  سۇ  خىل  بىر  ههممىسى)  (ئۇالرنىڭ  بار، 
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بهزىسىدىن تهمدە ئارتۇق قىلىمىز، بۇالردا چۈشىنىدىغان قهۋم ئۈچۈن (ئالالهنىڭ 
قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) نۇرغۇن دەلىللهر بار.» (رەئد سۈرىسى ٢-٤-ئايهتلهر)

ئارقىلىق  قىلىش  نامايهن  ئالدىمىزدا  كۆز  قۇدرىتىنى  ئالالهنىڭ  ئايهتته 
ئهتراپىمىزدىكى ئىالهىي سهنئهت مۆجىزىۋى ئهسهرلىرىدىن ئىبرەت ئېلىشىمىز تهلهپ 
قىلىنماقتا. جانابى ئالاله بۇ يهردە تىلغا ئالغان بۈيۈك نېمهتلهرنى ۋە تىلغا ئالمىغانالرنى 

بىزنىڭ پايدىلىنىشىمىز ئۈچۈن ياراتقان. دەرۋەقه، ئايهتته مۇنداق دېيىلىدۇ: 
(كامالى)  ههممىسىنى  نهرسىلهرنىڭ  زېمىندىكى  ۋە  ئاسمانالردىكى  «ئالاله 
پهزلىدىن سىلهرگه بويسۇندۇرۇپ بهردى، بۇنىڭغا ههقىقهتهن (قۇدرىتى ئىالهىينى) 
تهپهككۈر قىلىدىغان قهۋم ئۈچۈن (ئالالهنىڭ قۇدرىتى ۋە بىرلىكىنى كۆرسىتىدىغان 

روشهن) دەلىللهر بار.» (جاسىيه سۈرىسى ١٣-ئايهت)
سىياسىي تېمىالرنى تىلغا ئالغان باشقا بىر ئايهتته مۇنداق دېيىلىدۇ:

««بىز پهيغهمبهرلىرىمىزنى روشهن مۆجىزىلهر بىلهن ئهۋەتتۇق ۋە ئۇالر بىلهن 
بىلله ئىنسانالر ئادالهتنى بهرپا قىلسۇن دەپ كىتابنى، قانۇننى چۈشۈردۇق؛ تۆمۈرنى 
تۆمۈر كۈچ- (تۆمۈردىن ئۇرۇش قۇراللىرى ياسىلىدىغانلىقى ئۈچۈن)  ياراتتۇق 
ئىچىگه ئالغان، تۆمۈردە ئىنسانالر ئۈچۈن نۇرغۇن مهنپهئهتلهر بار،  قۇۋۋەتنى ئۆز 
ئالالهنى كۆرمهي تۇرۇپ (قۇرالالرنى ئىشلىتىپ) ئالالهقا ۋە پهيغهمبهرلىرىگه ياردەم 
ئالاله ههقىقهتهن  (تۆمۈرنى ياراتتى)،  (مهلۇم قىلىش) ئۈچۈن  بهرگهنلهرنى بىلىش 

كۈچلۈكتۇر، غالىپتۇر.» (ههدىد سۈرىسى ٢٥-ئايهت)
پهن- تۆمۈرنى  ئادالهت؛  قانۇننى  ئىلىم؛  كىتابنى  ئېلىنغان  تىلغا  ئايهتته 
تېخنىكا دەپ چۈشهنگهن ۋاقتىمىزدا، ئىلىم، ئادالهت ۋە پهن-تېخنىكىغا ئىگه بولغان 
مىللهتلهرنىڭ كۈچلۈك، قۇدرەتلىك بولۇپ، هوقۇقنى ئۆز قولىغا ئېلىپ، ئىنسانالرنى 
تهرەققىياتنىڭ  مۇسۇلمانالرغا  ئايهت  دېمهك،  كۆرىمىز.  باشلىغانلىقىنى  باشقۇرۇشقا 

يولىنى كۆرسىتىۋاتىدۇ. 
١) ئهڭ پهس رايون

ئېگىزلىگى دېڭىز يۈزىدىن  يېقىنقى ئارخېئولوگىيىلىك تهتقىقاتالردا يهرشارىدا 
تۈۋەن بولغان نۇرغۇن جايالر ئىچىدىكى ئهڭ تۆۋەن يهرنىڭ شۇ ئايهتته تىلغا ئېلىنغان 

يهر ئىكهنلىكى كۆرسىتىلگهن: 
«ئهلىف، الم، مىم، رۇملۇقالر (ئهرەپلهر ياشاۋاتقان رايونغا ئهڭ) يېقىن ۋە پهس بىر 

جايدا يېڭىلدى...» (رۇم سۈرىسى٣ -١-ئايهتلهر)
بۇ يهر ئىنسانالرنىڭ ئهخالقسىزلىقى سهۋەبىدىن هاالك قىلىنغان لۇت 
ئهلهيهىسساالم قهۋمىنىڭ ماكانى، يهنى ئېگىزلىگى دېڭىز يۈزىدىن ٤٠٠ مىتىر تۆۋەندە. 
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بۇ  قارىغاندا  بۇنىڭدىن  ئهتراپىدا.  مېتىر   ٣٠٠ يهرلىرى  چوڭقۇر  ئهڭ  كۆلىنىڭ  لوت 
كۆلنىڭ تېگى دېڭىز يۈزىدىن تهخمىنهن ٧٠٠ مېتىر تۆۋەندە.

 ١٤ئهسىر ئىلگىرى دۇنيا جۇغراپىيىسى تۇلۇق بىلىنمىگهن ۋاقىتتا قۇرئاننىڭ 
بىر  ئايرىم  قۇرئاننىڭ  ئېگىزلىگى ئهڭ پهس يهر دەپ تىلغا ئالغانلىقى  بۇ ماكاننى 

مۆجىزىسى هېسابلىنىدۇ. 
دوكتور بالمار بىر قېتىملىق دوكالتتا  گېئولوگىيه مۇتهخهسسىسى پروفېسسور 
تهتقىقاتچى ئابدۇلمهجىد زىندانىدىن تېمىغا مۇناسىۋەتلىك ئايهت ئاڭلىغان ۋاقىتتا 
دەسلهپته قارشى چىققان. كېيىن ئېلىپ بارغان ئىلمىي تهتقىقاتىدىن كېيىن مۇنداق 

دېگهن:
«ههقىقهتهن ئهجهپلىنهرلىك! بۇ كىتاب ههم ئۆتمۈشنى، ههم كۈنىمىزنى، 
ههم كهلگۈسىنى بايان قىلىۋاتىدۇ. بۇنىڭغا ههرقانداق بىر ئىنساننىڭ كۈچى 
«گېئولوگىيه ساههسىدە قۇرئاننىڭ  يهتمهيتتى.» كېيىن بۇ پروفېسسور مىسىردا 

مۆجىزىسى» ناملىق بىر ماقالىنى ئۇقۇپ، ئاخىرىدا مۇنداق دېگهن:
«مهن ههزرىتى پهيغهمبهر ياشىغان دەۋىرنىڭ هايات شهكلىنى بىلمهيمهن! 
ئهمما ئاددى -ساددا تۇرمۇش كهچۈرگهنلىكى توغرىسىدا مهلۇماتىم بار. بۇ ئههۋالغا 
ۋە قۇرئاننىڭ ئىچىدىكى سان-ساناقسىز مهلۇماتالرغا قاراپ شۇنداق دېيهلهيمهنكى، 
قۇرئاننى ئۇ دەۋىردىكى مهدەنىيهتنىڭ مههسۇلى بولىشى مۇمكىن دەپ ئويالشنىڭ 

ئۆزى خاتا. بۇ كىتاپ ئىالهى بىر ئهسهردۇر.»
بۇنىڭدىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، ئهقىل-پاراسهت ئىلىم بىلهن 
بىرلهشكهن ۋاقىتتا ئىالهى ههقىقهتلهرنى قۇبۇل قىلماي ئامال يوق. بۇ سهۋەپتىن 
بېرىدىغان پارالق ئىلىم ئهينهكلىرىگه  ئهتتۈرۈپ  ئۇالرغا بۇ ههقىقهتلهرنى ئهكس 
ئېهتىياج باردۇر. ئهلۋەتته، قىيامهتكه قهدەر پۈتكۈل زامانالردا كۆپلىگهن يېڭى 
بايقاشالر ئوتتۇرىغا چىقىپ، قۇرئاننىڭ مۆجىزىلىرى ئىلىم ئههلىنى تېخىمۇ ههيران 

قالدۇرغۇسى.
٢)ئىقلىم ئۆزگىرىشلىرى

كوۋنهر ئهرەپ يېرىم  دوكتور  بىر قېتىملىق گېئولوگىيه يىغىنىدا پروفېسسور 
ئارىلىنىڭ بۇرۇنقى زاماندا يېشىل بىر رايۇن ئىكهنلىكىنى، كهلگۈسىدە تاغ ئۈستىدىكى 
قار-مۇز پارچىلىرى ۋە بۈيۈك بىر ئىقلىم ئۆزگىرىشى بىلهن بۇ تۇپراقالرنىڭ قايتىدىن 
يېشىل بىر ساههگه ئايلىنىدىغانلىقىنى سۆزلىگهندە بۇ يىغىنغا قاتناشقان پروفېسسور 

دوكتور ئابدۇلمهجىد زىندانى بۇ ههدىسنى ئۇقۇدى:
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«ئهرەبىستان زېمىنى يېڭىدىن يېشىللىككه، دەرياالر ئاقىدىغان يهرگه ئايالنماي 
تۇرۇپ قىيامهت قايىم بولمايدۇ.» (مۇسلىم رىۋايىتى) پروفېسسور كوۋنهر بۇنى ئاڭالپ 

ههيران بولۇپ:
- بۇ پهقهتال ههزرىتى مۇههممهدكه ئىالهى قۇدرەت تهرىپىدىن سۆزلهنگهن.  - 
دېگهندىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ههق پهيغهمبهرلىكىنى قوبۇل قىلىپ 

مۇنۇالرنى بايان قىلدى: 
 - ئىشىنېمهنكى، پۈتكۈل ئىلمى تهتقىقاتالرغا رەهبهرلىك قىلىدىغان بىر قۇدرەت 
بىلهن ئۇچراشتىم. مهن بۇ مهلۇماتالرنىڭ ١٤٠٠ يىل ئىلگىرى ئالالهۇتائاال تهرىپىدىن 
كهلگهنلىكىگه ئىشىنېمهن. چۈنكى بۇ سۆزلهرنى پهن-تېخنىكا يوق دېگۈدەك دەرىجىدە 
ئاز بىر زاماندا ئوقۇشنى، يېزىشنى بىلمهيدىغان ساۋاتسىز بىر ئىنساننىڭ سۆزلىيهلىشى 

مۇمكىن ئهمهس.
ئالىمالر گېئولوگىيىلىك دەۋرلهر ئىچىدىكى بىرىنچى ئېرادا كۈنىمىزگه قارىغاندا 
قاتتىق ئىسسىق ۋە مول يامغۇرلۇق ئىقلىمالرنىڭ مهيدانغا كېلىشى نهتىجىسىدە بوك-
تاشقا  قېلىپ  ئاستىدا  يهر  بۇالرنىڭ  ۋە  يېتىشكهنلىكى  ئورمانلىقالرنىڭ  باراقسان 
كهلگهنلىكىنى  مهيدانغا  زاپىسىنىڭ  كۆمۈر  كۈنىمىزدىكى  نهتىجىسىدە  ئايلىنىشى 
دېڭىز  بولغان.  ئېراسى  مۈز  بېشىدا  ئېرانىڭ  گېئولوگىيىلىك  تۆتىنچى  سۆزلهيدۇ. 
بۇالرغا  بولغان.  تۆۋەن  مېتىر   ١٠٠ قارىغاندا  كۈنىمىزدىكىگه  ئېگىزلىكى  يۈزىنىڭ 
كۆرىۋالغىلى  بارلىقىنى  ئېهتىمالى  ئۆزگىرىش  كهلگۈسىدىمۇ  ئىقلىمنىڭ  قارىغاندا، 

بولىدۇ.  
٣) دېڭىزالردىكى قاراڭغۇلۇق

ئىلىملهرنى  بىلىدىغان  ئههلى  كهسپ  پهقهتال  ياكى  بىلمهيدىغان   ئىنسانالر 
كهبى  كۆز  كۆرگهن  بىۋاسته  تۇرۇپ  يېقىندا  خۇددى  قۇرئانى-كهرىمنىڭ 
ئۆز  ئىپادىلهرنى  قۇدرەتلىك  بولغان  خاس  ئالالهقا  پهقهتال  ئۇنىڭ  تهسۋىرلىگهنلىكى 

ئىچىگه ئالغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. بۇنىڭ بىر شاهىدى مۇنداق: 
مۇسۇلمانالردىن  ئىلگىرى  يىل  قانچه  بىر  قىلىشىچه،  نهقىل  مىللېرنىڭ  گارىي 
بىرەيلهن كانادانىڭ تورونتو شههرىدە كېمه پورتى تىجارىتى قىلىدىغان، هاياتىنىڭ 
كۆپ قىسمىنى دېڭىزدا ئۆتكۈزگهن بىر كىشىگه ئوقۇشى ئۈچۈن بىر قۇرئانى-كهرىم 
تهرجىمىسىنى سوغا قىلغان. لېكىن بۇ كىشى قۇرئانى-كهرىمنى ئوقۇغانسىرى چوڭقۇر 

تهسىرلهنگهن. ئۆزىگه قۇرئانى-كهرىم سۇغا قىلغان مۇسۇلماندىن:  
بۇ  چۈنكى  سورىغان.  دەپ   - دېڭىزچىمىدى؟  بىر  ئهلهيهىسساالم  مۇههممهد   -
ئۆزى  چۈنكى  ئىدى.  قىلغان  تهسىر  قاتتىق  تهسۋىرلهشلىرى  قۇرئاننىڭ  كىشىگه 
هادىسىلهرنى  دېڭىزدىكى  ئىدى.  ئۆتكۈزگهن  بېشىدىن  دولقۇنالرنى  دېڭىزدىكى 
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بولۇشى  كىشى  بىر  ئۆتكۈزگهن  بېشىدىن  ئههۋالالرنى  بۇ  يازغۇچىنىڭمۇ  تهسۋىرلهپ 
كېرەكلىكىگه ئىشىنهتتى. تۆۋەندىكى ئايهتتىكى تهسۋىرلهشلهر دېڭىزدىكى ئههۋالالرنى 

بىر كىشى كاللىسىدا ئويالپ چىقىپال يازىدىغان بىر مهزمۇن ئهمهس ئىدى:
دېڭىزدىكى  چوڭقۇر  ئهمهللىرى  ۋە  پىكىر  سىزىم،  كاپىرالرنىڭ  «ياكى 
قاراڭغۇلۇققا ئوخشايدۇ، ئۇنى (يهنى دېڭىزنى) قاتمۇقات دولقۇنالر ۋە دولقۇنالرنىڭ 
ئۈستىدىكى قارا بۇلۇتالر قاپالپ تۇرىدۇ. (مانا بۇ) قاتمۇقات قاراڭغۇلۇقالردۇر، (بۇ 
قاراڭغۇلۇققا گىرىپتار بولغۇچى) قولىنى ئۇزاتسا بارماقلىرىنى كۆرەلمهيدۇ، ئالاله نۇر 

ئاتا قىلمىسا، كىم بولمىسۇن، نۇرنى كۆرەلمهيدۇ!» (نۇر سۈرىسى ٤٠-ئايهت)
ياخشى  ئهڭ  قانداقلىقىنى  دولقۇنالرنىڭ  دېڭىزدىكى  چوقۇم  تهسۋىرلهرنى  بۇ 

بىلىدىغان بىرەيلهن يازغان بولۇشى كېرەك ئىدى. شۇڭا: 
ئادەمدۇر»  بىر  ياشىغان  چۆلدە  ئۆمرىدە  پۈتۈن  ئهلهيهىسساالم  مۇههممهد  «ياق! 
دېگهننى ئاڭالپ قاتتىق ههيران قالدى. ئۆمرىدە دېڭىزغا بېرىپ باقمىغان بىر كىشى 
ئۇنداقتا،  ئىدى.  مهۋجۇت  قۇرئاندا  هالدا  مۇكهممهل  ئهڭ  بايانالر  بىلهلمهيدىغان 
قۇرئان چوقۇم ههممىنى بىلگۈچى بىر قۇدرەت ئىگىسى تهرىپىدىن ۋەهيى قىلىنغان. 
بۇنى چۈشىنىپ يهتكهندىن كېيىن ئۇ تهرەددۈت قىلماستىن ئىسالمغا كىردى. (گارى 

مىللېر: The Amazing Qur’an ٢٢-٢٣-بهتلهر)   

٨. تارىخ
١) هامان قاچان ياشىغان؟

قۇرئانى-كهرىم ئهزەلىي ۋە ئهبهدىي بولغان ئالالهنىڭ كاالمى بولغانلىقى ئۈچۈن 
ئۇ بهرگهن تارىخىي مهلۇماتالرمۇ ههقىقهتنىڭ نهق ئۆزىدۇر. ئىنسانالر ئۆزگهرتىۋەتكهن 

كىتاپالردا بولسا نۇرغۇن خاتالىقالر بار. بۇنىڭ بىر مىسالى «هامان». 
قۇرئانى-كهرىمدە هاماننىڭ ئىسمى پىرئهۋن ئىسمى بىلهن بىلله تىلغا ئېلىنغان. 
سۈپىتىدە  بىرى  ئادەملىرىدىن  يېقىن  ئهڭ  پىرئهۋننىڭ  هامان  يهردە  ئالته  قۇرئاندا 
مۇقهددەس  يههۇدىيلهرنىڭ  ئىسمى  هامان  بىرلىكته  بىلهن  بۇنىڭ  ئېلىنغان.  تىلغا 
كىتابى هېسابلىنىدىغان «كونا ئههدى» دە «نهبىئىم» (نهبىلهر) قىسمىدا يهر ئالغان 
«ئهستهر» كىتابىدا (٣-٧. باپالردا) تىلغا ئېلىنغان. بۇنىڭدا هامان بهنى ئىسرائىلغا 
ئېلىنغان.  تىلغا  سۈپىتىدە  ياردەمچىسى  پادىشاهىنىڭ  پارس  قىلغۇچى  ئهسكىلىك 
كېيىنكى  ئهلهيهىسساالمدىن  مۇسا  هامان  قارىشىچه،  ئههدى»نىڭ  «كونا  شۇڭا 

دەۋرلهردە ياشىغان.١٠١ 

قىسىمدىن  ئۇچ  ئههدى»  «كونا  هېساپلىنىدىغان  كىتابى  مۇقهددەس  يههۇدىيالرنىڭ    .١٠١
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ئۇالرنىڭ  لېكىن  تۇرۇۋالغان.  دەپ  خاتا  قۇرئاننى  مۇشرىكالر  سهۋەپتىن  بۇ 
شهكىلدىن  ۋە  (رەسىم  يېزىقى  قهدىمقى  مىسىرنىڭ  ئىكهنلىكى  باتىل  دېگهنلىرىنىڭ 
(تاشقا  ئابىدىلىرى  مىسىر  قهدىمقى  ئېچىلىپ،  سىرى  يېزىق)نىڭ  تۈزۈلگهن 
قېتىم  بىر  يهنه  كېيىن  تېپىلغاندىن  ئىسمى  «هامان»  خهتلهر)دە  يېزىلىغان  ئۇيۇپ 

ئىسپاتالندى. 
-١٨ ئابىدىلهرنى  تاش  يېزىلغان   (Hiyeroglif) يېزىقىدا  مىسىر  قهدىمقى 
مىسىردا  دىنىنىڭ  خرىستىيان  چۈنكى  ئىدى.  بولمىغان  ئوقۇغىلى  ئهسىرگىچه 
تارقىلىشى بىلهن، مىسىرنىڭ قهدىمقى ئېتىقادلىرى، تىلى ئۇنتۇلۇپ كهتكهن ئىدى. 
مىسىر قهدىمقى يېزىقىدا خهتلهر يېزىلغان ئهڭ كېيىنكى ۋاقىت مىالدىدىن كېيىنكى 
ئۇنتۇلدى،  تىل  بۇ  كېيىن  ۋاقىتتىن  بۇ  بار.  ئۈستىدە  ئابىدە  بىر  ئائىت  ٣٩٤-يىلىغا 
 Rosetta) «تاكى ١٧٩٩-يىلىغا قهدەر. بۇ قهدىمقى يېزىقنىڭ سىرى «روسهتتا ستون
ئابىدىنىڭ  تاش  بىر  ئائىت  ١٩٦-يىلىغا  ئىلگىرىكى  مىالدىدىن  ناملىق   (Stone
خىل  ئۈچ  بۇنىڭدا  شۇكى،  خۇسۇسىيىتى  ئابىدىنىڭ  بۇ  يېشىلدى.  بىلهن  تېپىلىشى 
تىلدا، يهنى قهدىمقى مىسىر يېزىقىدا، قهدىمقى مىسىر يېزىقىنىڭ قول يازما شهكلىدە 
ئىدى.  بار  خهتلهر  يېزىلغان  يېزىقتا  خىل  ئۈچ  ئىبارەت  يۇنانچىدىن  ۋە   (Demotic)
ژېن فرانسۆس شامپوللىئون ئىسىملىك بىر فرانسوز ئابىدىدىكى يۇنانچه خهتلهرنىڭ 

ياردىمى بىلهن قهدىمقى مىسىر يېزىقىنى ئوقۇپ سىرىنى تولۇق يهشتى. 
قهدىمقى مىسىر يېزىقىنىڭ سىرىنىڭ يېشىلىشى بىلهن ئىنتايىن مۇهىم بولغان 
ئابىدىسىدە  مىسىر  قهدىمقى  ههقىقهتهن  ئىسمى  ئېرىشىلدى. «هامان»  ئۇچۇرغا  بىر 
خوف  ۋىيانادىكى  پايتهختى  ئاۋىسترىيهنىڭ  ئىدى.  بار  دەۋرىدە  ئهلهيهىسساالم  مۇسا 
پىرئهۋن  ئۇنىڭ  بولۇپ،  بار  ئىسىم  بۇ  ئابىدىدىمۇ  تارىخىي  بىر  ساقالنغان  مۇزىيىدا 

بىلهن يېقىنلىقى تهكىتلهنگهن ئىدى.١٠٢  
كىشىلهر»  پادىشالىقتىكى  يېزىلغان «يېڭى  قىلىپ  ئاساس  ئابىدىلهرنى  بارلىق 
سۈپىتىدە  باشلىقى»  ئىشلهيدىغانالرنىڭ  ئۇچاقلىرىدا  «تاش  هامان  بولسا،  لوغىتىدە 

تىلغا ئېلىنغان ئىدى.١٠٣  

مۇسا  باشالپ،  يارىتىلىشتىن  بولۇپ،  («تورا»)  «تهۋرات»  ١-قىسمى  تاپقان:  تهركىپ 
٢-قىسمى  قىلغان.  بايان  هادىسىلهرنى  ئارىلىقتىكى  بولغان  ۋاپاتىغىچه  ئهلهيهىسساالمنىڭ 
«نهبىلهر»، ٣-قىسمى «كىتابالر» دۇر. ٢-٣-قىسمى مۇسا ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن 
كېيىنكى  ئهلهيهىسساالمدىن  مۇسا  ئىسرائىلنىڭ  بهنى  بولۇپمۇ  هادىسىلهر،  كهلگهن  مهيدانغا 

تارىخىنى بايان قىلغان.
مۇزىيى،  خوف  ۋىيانا   ،Ägyptische  Inschriften  aus  dem  K.K ۋرېسزىنسكى:  ۋالتېر   .١٠٢

.J. C. Hinrich‘sche Buchhandlung ،١٩٠٦-يىل
 Glückstadt,Verzeichnis der Namen ,Ägyptischen Personennaman :١٠٣. هېرمان رانكې

.1952, II Band, 1935, I Band ,Verlag Von J.J. Augustin in
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بۇ ئارخېئولوگىيىلىك بايقاشالر قۇرئانى-كهرىمدىكى مهزمۇنالرغا ماس ئىدى: 
«پىرئهۋن: ‹ئى كاتتىالر! مهن ئۆزەمدىن باشقا يهنه بىر ئىالهنىڭ بارلىقىنى 
بىنا  بىر  ئېگىز  پىشۇرۇپ  خىش  پىششىق  ئۈچۈن  مېنىڭ  هامان،  ئى  بىلمهيمهن. 
سالغىن، مهن مۇسانىڭ ئىالهىنى كۆرۈشۈم مۇمكىن، مهن ههقىقهتهن ئۇنى (ئاسماندا 
دېدى.»  قىلىمهن›  گۇمان  يالغانچىالردىن  دەۋاسىدا)  دېگهن  بار  پهرۋەردىگار  بىر 

(قهسهس سۈرىسى ٣٨-ئايهت) 

قارشى  قۇرئانغا  تېپىلىشى  ئىسمىنىڭ  هامان  ئابىدىلىرىدە  مىسىر  قهدىمقى 
تهرىپىدىن  ئالاله  قۇرئاننىڭ  قالماستىن،  چىقىرىپال  يوققا  تۆهمهتلهرنى  توقۇلغان 
كهلگهنلىكىنى يهنه بىر قېتىم ئوتتۇرىغا قويدى. چۈنكى قۇرئان نازىل بولغان دەۋردە 
مۆجىزىۋى  بىزگه  مهلۇماتنى  تارىخىي  بىر  بولمايدىغان  مۇمكىن  يېشىش  ۋە  بىلىش 

شهكىلدە تهقدىم قىلغان ئىدى.١٠٤  
٢) ئىرەم شههرى

قۇرئانى-كهرىمدە تۈۋۈرۈكلىرى بىلهن مهشهۇر بولغان ئىرەم ئىسىملىك بىر جاي 
تىلغا ئېلىنغان:

جازالىغانلىقىنى  قانداق  ئىرەمنى  كۈچلۈك   – ئاد  «پهرۋەردىگارىڭنىڭ 
(فهجر  ئىدى.»  يارىتىلمىغان  شهههرلهردە  باشقا  ئادەملهر  بۇنداق  كۆرمىدىڭمۇ؟ 

سۈرىسى ٦-٨-ئايهتلهر)

١٢-ئايدا  ١٩٧٨-يىلى  ئىدى.  شهههر  بىر  بىلمهيدىغان  تارىخچىالر  شهههر  بۇ 
ئامېرىكا دۆلهتلىك گېئولوگىيه ئىدارىسى (National Geograpfic)نىڭ بىر ماتىرىيالى 
دىققهت تارتىدىغان بىر ئۇچۇرنى ئوتتۇرىغا قويدى. بۇ ماتىرىيالدا دېيىلىشىچه، ١٩٧٣-
«ئهبال»  نهتىجىسىدە  قېزىش  ئارخېئولوگىيىلىك  بېرىلغان  ئېلىپ  سۈرىيهدە  يىلى 
تارىخقا  بىر  ئهسىرلىك   ٤٣ شهههرنىڭ  بۇ  چىققان.  ئوتتۇرىغا  شهههر  بىر  ئىسىملىك 
ئىگه ئىكهنلىكى ئېنىقالنغان. لېكىن ئىشنىڭ ههيران قالدۇرىغان تهرىپى بۇ ئهمهس. 
تهتقىقاتچىالر ئهبال شههرىنىڭ كۈتۈبخانىسىدىن ئهبال بىلهن تىجارەت قىلغان بارلىق 
شهههرلهرنىڭ تىزىملىكىنى تاپقان. بۇ تىزىملىكته «ئىرەم» شههرىنىڭ ئىسمىمۇ بار 
(گارىي  ئىدى.  قىلغان  تىجارەت  بىلهن  خهلقى  ئىرەم  خهلقى  ئهبال  شۇنداق،  ئىدى. 

مىللېر: The Amazing Qur’an ، ٨٠-بهت)   

١٠٤. مائۇرىش بۇسائىللي: «مۇسا ۋە پىرئهۋن»، (تۈركچىگه تهرجىمه قىلغۇچى: ئايشه مهرال)، 
١-كۈنى  ١٠-ئاينىڭ  ٢٠٠٧-يىل  گېزىتى»  ١٤٤-١٥٢-بهتلهر. «زامان  ٢٠٠٢-يىل،  ئىستانبۇل، 

 http://www.zaman.com.tr/webapp-tr/haber.do?haberno=595189 ،دۈشهنبه



253

 پهيغهمبهرلهرنىڭ مۆجىزىلىرى ۋە قۇرئانى-كهرىم 

٩. فىزىكا 
١) يۇقىرىغا ئۆرلىگهنسىرى هاۋا بېسىمىنىڭ تۆۋەنلىشى

ئاتموسفېرا  كۈنىمىزدىكى بايقاش ۋە تهجرىبىلهرگه ئاساسالنغاندا،نورمال 
بېسىمى ١٠١٣ مىللىبار كېلىدۇ. دېڭىز يۈزى ئېگىزلىكىدىن بوشلۇققا قاراپ يۇقىرىغا 
يۇقىرىغا  مىللىبار ئازىيىدۇ.   ١ بېسىم  مېتىردا   ١٠٫٥ ههر  تهخمىنهن  ئۆرلىگهنسىرى 
ئۆرلىگهنسىرى ئىسسىقلىقمۇ تهخمىنهن ١٠٠ مېتىردا ٠٫٥ گرادۇس تۆۋەنلهيدۇ. شۇنىڭ 
بىلهن بىرلىكته يۇقىرىغا ئۆرلىگهنسىرى ئاتموسفېرانىڭ زىچلىقى شاالڭلىشىدۇ. شۇڭا 
بۇ ئههۋالدا نهپهس سىقىلىش، سۆزلهش ۋە كۆرۈشته قىينىلىش، هۇشىدىن كېتىش 
مىڭ مېتىردىن يۇقىرىلىغاندا مهخسۇس   ٢٠ قاتارلىق ئههۋالالر يۈز بېرىدۇ. ههتتا 
ئهسۋاپ ئىشلهتمىگهن ئههۋالدا نهپهس ئااللماي، ئۆلۈپ كېتىش ئېهتىمالىمۇ بولىدۇ. 
بۇ سهۋەپتىن هاۋا بوشلۇقىدا ئۇچقاندا ئوكسېگىن ئارقىلىق نهپهسلىنىش ئهسۋابى 
ئېنىق  ئىشلىتىلىدۇ. تېخى يېڭى بايقالغان بۇ ههقىقهتنى قۇرئان ١٤ ئهسىر بۇرۇن 

ئوتتۇرىغا قويغان: 
«ئالاله كىمنى هىدايهت قىلماقچى بولسا، ئۇنىڭ كۆكسىنى ئىسالم ئۈچۈن 
ئاچىدۇ (يهنى ئۇنىڭ قهلبىنى ئىمانغا كېڭهيتىپ بېرىدۇ)، ئالاله كىمنى ئازدۇرماقچى 
ئۇنىڭغا گويا  (ئىمان ئېيتىش)  بولسا، ئۇنىڭ كۆكسىنى شۇنچه تارايتىۋېتىدۇكى، 

ئاسمانغا چىقىشتىنمۇ قىيىن تۇيۇلىدۇ.» (ئهنئام سۈرىسى ١٢٥-ئايهت)
٢) ئىككى دېڭىز ئوتتۇرىسىدىكى پهردە

راهمان سۈرىسىنىڭ ١٩-٢٠-ئايهتلىرىدە:
«ئۇ ئىككى دېڭىزنى (بىرى تاتلىق، بىرى ئاچچىق) ئاققۇزدى، ئۇالر ئۇچرىشىدۇ، 

ئۇالرنىڭ ئارىسىدا توسما بولۇپ، بىر بىرىگه قوشۇلۇپ كهتمهيدۇ.» دېيىلگهن. 
بۇ ئايهتلهردە بايان قىلىنغان ههقىقهت ئهسرىمىزدە بايقالغان بىر قۇرئان 
مۆجىزىسىدۇر. يېقىنىقى بايقاشالردا ئىككى دېڭىزنىڭ بىرلهشكهن يېرىدە سۇالرنىڭ 
بىر - بىرىگه ئارىلىشىپ كېتىشىگه توسالغۇ بولىدىغان نامهلۇم بىر توسمىغا ئوخشاش، 
كۆرۈنمهس بىر پهردىنىڭ بارلىقى ئېنىقالنغان. مهسىلهن: ئاق دېڭىز سۈيى بىلهن 
ئاتالنتىك ئوكيان سۈيى بىر-بىرىگه ئارىلىشىپ كهتمهيدۇ. ههر ئىككىسى ئۆزىگه خاس 
ئاالهىدىلىگىنى ساقالپ قالىدۇ. جهبىلتارىق بوغۇزىدا گۇيا بىر ئىالهى پهردە مهۋجۇت.

 مىسسىسىپى ۋە چاڭجىياڭ دەرياسىغا ئوخشاش ئۇزۇن دەرياالرنىڭمۇ بۇ خىل 
خۇسۇسىيىتى بار. دەرياالرنىڭ تاتلىق سۈيى بىلهن دېڭىزنىڭ تۇزلۇق سۈيىنىڭ 
ئارىلىشىپ كېتىشى ئۇالرنىڭ قوشۇلىدىغان يېرىدە ئهمهس، بهلكى دېڭىزنىڭ 
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ئىچىدە يۈز بېرىدۇ. بۇ بىر ئىالهى تهجهللى بولۇپ كۈنىمىزدە بايقالغان ئىالهى بىر 
مۆجىزىدۇر.

ئېقىمنى  يۆنۈلۈشلۈك  قوش  بوغۇزىدىكى  چاناققهلئه  ۋە  ئىستانبۇل  جهههتته  بۇ 
سۈيى   (١٠٠٠\٣٦) تۇزلۇق  ۋە  قويۇق  تېخىمۇ  دېڭىزنىڭ  ئاق  كۆرسىتهلهيمىز.  مىسال 
سۈيى   (١٠٠٠\١٨) ئاز  تۇزى  دېڭىزنىڭ  قارا  دېڭىزغا؛  قارا  بېرىپ  ئېقىپ  تېگىدىن 

ئۈستىدىن ئېقىپ بېرىپ ئاق دېڭىزغا قويۇلىدۇ.    
بىر جهمىيهت ۋە بۇ  قاالق  قالغان   ئىچىدە  جاهالهت  ئۇزاق،  مهدىنىيهتتىن 
جهمىيهتتىكى ساۋاتسىز بىر ئىنساننىڭ ئۇ زاماندا بۇ ههقىقهتلهرنى ئۆزلىگىدىن بىلىپ 

سۆزلىشى مۇمكىنمۇ؟
ئامېرىكىلىق دېڭىز مۇتهخهسسىسى پروفېسسور هېي ئۇزۇن يىللىق ئىلمىي 

تهتقىقات نهتىجىسىدە شۇ ههقىقهتلهرگه ئېرىشكهن: 
بىر ئىالهى قۇدرەت پهردىسى تارتىلغان. بۇ  بىپايان سۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىغا 
پهردە ئىككى دېڭىزنىڭ بىر بىرىگه ئارىلىشىپ كېتىشىگه توسالغۇ بولىدۇ. بۇنىڭ 
بىلهن بىرلىكته ئىككى دېڭىز سۈيىنىڭ بىر بىرىگه ئېقىشىغا توسالغۇ بولمايدۇ.لېكىن 
بۇ ئېقىش ههر ئىككى تهرەپنىڭ سۇلىرى ئۆتىدىغان تهرەپنىڭ سۈيىنىڭ خېمىيىۋى 
تهكىۋىگه ئاساسهن تهڭشهلگهندىن كېيىن ئهمهلگه ئاشىدۇ. يهنى بۇ پهردىدە ئېقىشقا 
تېگىشلىكىنى ئاققۇزۇپ، ئاقماسلىققا تېگىشلىك بولغىنىنى ئاققۇزمايدىغان قوش 
سۈزگهچلىك ئاالهىدىلىك بار. چۈنكى بارلىق دېڭىز ئوكيان سۇلىرىنىڭ خۇسۇسىيىتى 
ئۆز  بىر-بىرىگه ئوخشىمايدۇ ههتتا ئىسسىقلىق ۋە تۇزلۇقلۇق نىسبىتى جهههتتىمۇ 
دائىرىسى ئىچىدە ياشىغان جانلىقالرنىڭ تۈرلىرىگىچه ههر بىرى ئايرىم بىر دۇنيانى 

تهشكىل قىلىدۇ. 
پروفېسسور هېيگه بۇ ههقتىكى قۇرئان مهلۇماتلىرى كۆرسىتىلگهندە نۇرغۇنلىغان 

ئىلىم ئههلى ههيران قالغاندەك، ئۇمۇ هاڭ-تاڭ بولۇپ مۇنداق دېدى: 
«توغرىسىنى ئېيتقاندا، مهن بۇ بىلىملهرنى قۇرئاندا كۆرۈش بىلهن ناهايىتى 
ههيران بولدۇم! بۇالرنىڭ قهتئى ئىنسان سۆزى ئهمهسلىكىگه ئىشىنىمهن، بۇ بىلىملهر 

مۇتلهق هالدا ئالاله تهرىپىدىن كهلگهن بولىشى كېرەك!...» 
شۇنىڭدىن باشالپ پروفېسسور هېي، قۇرئان ۋە ههدىسلهرنى ئىنتايىن دىققهت 
بىلهن تهتقىق قىلغان. قۇرئاننىڭ ۋەهيى مههسۇلى بولۇش بىلهن بىرلىكته كۆپلىگهن 
مۆجىزىلهر بىلهن توشقانلىقىنى كۆرۈپ، شۇ ههدىستىكى ههقىقهتنىڭمۇ بىر مۆجىزە 
بولۇپ ئوتتۇرىغا چىققانلىقىنى ئىپادىلىگهن. ئالاله رەسۇلى سهللهلالهۇ ئهلهيهى 

ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن:
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«بارلىق پهيغهمبهرلهرگه ئىنسانالرنى ئۆزلىرىگه ئىشهندۈرۈدىغان بىر قىسىم 
پهيغهمبهرلهرنىڭ ۋاپات بولۇشى بىلهن  (ئهمما بۇ مۆجىزىلهر  مۆجىزىلهر بېرىلدى. 
(قۇرئان قىيامهتكىچه بارلىق ئىنسان  ماڭا بولسا قۇرئان بېرىلدى.  تهڭ يوقالدى.) 
ئالدىدا مهۋجۇت بولىدىغان ئهڭ بۈيۈك بىر مۆجىزە سۈپىتىدە  ۋە جىنالرنىڭ كۆز 
ئۈممىتىمنىڭ  كۈنى  ئالالهۇتائاال تهرىپىدىن قوغدىلىدىغانلىقى ئۈچۈن) قىيامهت 
بولۇشىنى ئۈمىت قىلىمهن.»  كۆپ  قارىغاندا  پهيغهمبهرلهرنىڭكىگه  باشقا  سانىنىڭ 

(بۇخارى: «ئىئتىسام»، ١؛ «فهدائىلۈل-قۇرئان»، ١؛ مۈسلىم: «ئىمان»، ٢٧٩)

ئۈچۈن  چۈشىنىش  قۇرئاننى  ۋە  شۇغۇللىنىدىغان  بىلهن  ئىلمى  فىزىكا 
تىرىشىۋاتقان ئالىمالر مۇنداق دېگهن: 

«فىزىكىدىكى بارلىق ههل قىلغۇچى ئاساسالر ههممىسى نوقسانسىز هالدا قۇرئاندا 
كائىناتتىن  ئىنسانالر  هېكمهتلهرنى  نۇرغۇن  كېيىنمۇ  بىزدىن  ئهلۋەتته،  ئالغان.  يهر 

بىلىپ ئۆگىنىدۇ.»

١٠. ئىرسىيهت
ئايهت-كهرىمىدە: 

نهسلىنى) ئۇالرنىڭ  «ئۆز ۋاقتىدا پهرۋەردىگارىڭ ئادەم بالىلىرىنى (يهنى 
(ئاتىلىرىنىڭ) پۇشتىدىن چىقاردى ۋە ئۇالرنى ئۆزلىرىگه گۇۋاه قىلىپ: مهن سىلهرنىڭ 
پهرۋەردىگارىڭالر ئهمهسمۇ؟ دېدى. (يهنى ئالاله ئۆزىنىڭ ئۇالرنىڭ پهرۋەردىگارى 
ئىكهنلىكىگه ۋە بىرلىكىگه ئادەم بالىلىرىنى ئىقرار قىلدۇردى، ئۇالر ئىقرار قىلىپ، بۇنى 
ئۆز ئۈستىگه ئالدى). ئۇالر: ههئه، سهن بىزنىڭ پهرۋەردىگارىمىزدۇرسهن، گۇۋاهلىق 
بهردۇق دېدى. (ئۇالرنى گۇۋاهلىق بهرگۈزگهنلىكىمىز) قىيامهت كۈنى ئۇالرنىڭ: 
بىز بۇنىڭدىن غهپلهتته قالغان ئىكهنمىز دېمهسلىكلىرى ئۈچۈندۇر.») ئهئراف سۈرىسى 

١٧٢-ئايهت) دېيىلگهن. 
بۇ ئايهتته ئىنساننىڭ ئىرسىيهت ئاالهىدىلىگى بايان قىلىنغان. چۈنكى 
كۈنىمىزدىكى ئىلىم-پهن گېننىڭ، يهنى ئىنساننىڭ پۈتكۈل هاياتىنى ئۆز-ئىچىگه 
ئالىدىغان بىر كاتولوگ هالىتىدىكى ئىرسىيهتنى تۇشۇپ يۈرۈيدىغان هۈجهيرىلهرنىڭ 
گويا بىر تىزىمالش دەپتىرى ئىكهنلىكىنى، ئىنسانالر ئاتىسىنىڭ ئىسپىرمېسىدا هۈجهيرە 
 DNA) هالىتىدە تۇرغان چاغدىال، ئۇالرنىڭ پۈتكۈل خۇسۇسىيهتلىرى ئۇ گېندا 
دا) توپالنغانلىقىنى كۆرسهتتى. بۇ ئۈچ مىليارد ئىنساننىڭ تىزىملىكىنى ساقالپ، 
ئۇالرنىڭ بارلىق خۇسۇسىيهتلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان گېنالرنىڭ ههجىمىنىڭ بىر 
كۈپ سانتىمېتىردىن كىچىك ئىكهنلىكى، يهنى يىڭنىنىڭ تۈشۈكىچىلىك كېلىدىغان 

بىر يهرگه سىغىدىغانلىقىنى ئىپادىلهيدۇ. 
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بۇنداق بىر ئىلمىي ههقىقهتنى، يهنى ئىالهى مۆجىزىۋى بىر كومپىيوتېر بولغان 
 DNAنى بۇنىڭدىن ١٤ ئهسىر ئىلگىرى ساۋاتسىز بىر ئىنساننىڭ ئۆزلىگىدىن 

سۆزلىيهلىشىنى قايسى ئهقىل قوبۇل قىالر؟!

١١. ساقلىق ساقالش
قۇرئاندا ئىنسانالرغا پايدىلىق نۇرغۇن تېمىالر تىلغا ئېلىنغان بولۇپ، كىيىم 
كىيىش، پاكىزلىق، مۇۋاپىق دەم ئېلىش، ياخشى ۋە ئۆلچهملىك ئۇزۇقلىنىش، پاسكىنا 
ۋە بوزۇلۇپ قالغان يېمهكلىكلهرنى يېمهسلىك قاتارلىق ساقلىقنى ساقالش جهههتتىمۇ 

مۇهىم بولغان بىلىملهر بار. 
مهسىلهن: سهي ۋە كۆكتاتالرنىڭ پايدىلىرىمۇ تىلغا ئېلىنغان. ياخشى ۋە ناچار 
ئىچىملىكلهر ههققىدە مهلۇمات بېرىلىپ، مهس قىلىدىغان ئىچىملىكلهر چهكلهنگهن. 
ئۇزۇقلىنىش، داۋالىنىش ۋە ئومۇمىي ساقلىق قائىدىلىرىدىن بىرى بولغان جهسهتنىڭ 

دەپنه قىلىنىشى ١٠٥قاتارلىق تېمىالرغىچه قۇرئاندا بايان قىلىنغان.
رىئايه  شهكىلدە  گۈزەل  ئهڭ  ئىشارەتلىرىگه  قۇرئان  قىلىشتا  دەپنه  ئۆلۈكلهرنى 
قىلغان رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئۇشبۇ هالى نهقهدەر ئىبرەتلىك-

هه!
ياال بىن مۈررە رازىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ:

 «نهبىييى ئهكرەم سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىدا كۆپ قېتىم بىلله سهپهرگه
 چىقتىم. رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ههر قانداق بىر ئىنسان جهسىتىنى
 كۆرسه، دەرهال دەپنه قىلىشقا بۇيرۇيتتى، مۇسۇلمانمۇ، كاپىرمۇ سۇراپ ئولتۇرمايتتى.»

(هاكىم، ١-جىلد، ٥٢٦\١٣٧٤)
ئادەملىرىنى  ئۆلگهن  ئۇرۇشىدا  ئوهۇد  ۋە  ئۇرۇشى  بهدرى  مۇشرىكالر  دەۋردە  ئۇ 
دەپنه  ئۇالرنىمۇ  پهيغهمبىرىمىز  ئىدى.  كېتىشكهن  قويۇپ  تاشالپ  قىلماي،  دەپنه 

قىلدۇردى. 
جهسهتلىرىنى  قېيناپ،  شېهىتلىرىنى  مۇسۇلمانالرنىڭ  مۇشرىكالر  ئوهۇدتا 
مۇشرىكالرنىڭ  قولىدىكى  ساهابىلهرمۇ  چۈشلۈق  بۇنىڭغا  ئىدى.  پارچىلىغان 
ۋەسهللهم  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله  بولغاندا  قىلماقچى  شۇنداق  جهسهتلىرىگه 

ئۇالرغا:
قالغان  توسۇپ  دەپ  كۈتۈڭالر!...»  ئالالهتىن  ساۋابىنى  ۋە  قىلىڭالر  «سهۋرى 

ئىدى. (ۋاقىدى، ١-جىلد، ٢٩٠)

١٠٥. مائىدە سۈرىسى ٣-ئايهت. 
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يېمهك-ئىچمهكته ههددىدىن زىيادە كۆپ ياكى ئاز يېمهسلىك، ئورتاهال بولۇشنى 
(ئهئراف سۈرىسى ٣-ئايهت) ئهمىر قىلغان قۇرئانى-كهرىم مېدىتسىنا ئىلمىنىڭ يېرىمىنى 
يۇقۇملۇق كېسهللىكلهرنىڭ  خۇالسىالپ بهرگهن. زىنانى چهكلهش بىلهن جىنسىي 
ئالدىنى ئېلىپ، نهسىللهرنىڭ ماددى ۋە مهنىۋى جهههتتىن ساغالم چوڭ بولۇشىنى 

كاپالهتكه ئىگه قىلغان.
ههدىس-شهرىفته مۇنداق دېيىلىدۇ:

«زىنا (باشقىچه قىلىپ ئېيتقاندا، ئائىلىگه خىيانهت قىلىش بىلهن باشقىالرنى 
ئهخالقى (جىنسىي) جهههتتىن ئازدۇرۇش، يولدىن چىقىرىش، شههۋانى ههۋەسلهرنى 
هالدا ئومۇمالشسا، يهنى  كۆرۈنهرلىك  كۆزگه  قىلمىشى جهمىيهتته  كۈچلهندۈرۈش) 
(يۇقۇملۇق ۋە ئېغىر بىر كېسهل) تارقىلىدۇ. ئىلگىرى  ههممه يهرگه يېيىلسا، تائۇن 
٢٢؛  «فىتهن»،  ماجه:  كۆرۈلۈپ باقمىغان كېسهللىكلهر مهيدانغا كېلىدۇ» (ئىبنى 

هاكىم، ٤-جىلد، ٥٨٣\٨٦٢٣)
بۇ ههدىس-شهرىفتىن كۈچلۈك تهسىرلهنگهن ئامېرىكىلىق دېڭىز مۇتهخهسسىسى 
بىر  مۇنداق  ئارقىلىق  ئىزدىنىش  كۆپ  ههققىدە  تېما  بۇ  دوكتور هېي  پروفېسسور 

باياناتنى ئېالن قىلغان:
«كۈنىمىزدىكى ئىلمىي تهتقىقاتالرمۇ نىهايهت مۇشۇ نوقتىغا كهلدى. ئهيدىز 
ههقىقهتهن  نهتىجىسى...  بۇزۇقچىلىقنىڭ  ۋە  پاهىشۋازلىق  كېسىلىگه قاراڭالر! 
ياۋرۇپادا زىنا ۋە جىنسي ئهركىنلىك يولغا قويۇلغان كۈندىن باشالپ، نۇرغۇنلىغان 
نۇرغۇن  يۇقۇملۇق كېسهللىكلهر ئهتراپقا تارقالدى. ئىسمىنى بىلگىلى بولمايدىغان 
مىكروپالر ئهتراپنى قاپلىدى، ئىنسانالر چارىسىز هالدا كۆپ دەرتلهرگه مۇپتىال بولدى. 
ئهلۋەتته، بۇ زىنا بىلهن كېسهللىك ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنىڭ ههدىس-شهرىفته 

ئاگاهالندۇرۇلغان ئىبرەتلىك ئاقىۋىتىنىڭ ئهينهن ئوتتۇرىغا چىقىشىدۇر. 
مهن ههزرىتى پهيغهمبهرنىڭ ناهايىتى توغرا يهكۈن چىقارغانلىقىنى، ئهسىرلهر 
كېيىن بارلىققا كېلىدىغان ۋەقهلهردىن خهۋەر بېرىشىنى ههرگىز تاساددىپىيلىق دەپ 
قارىمايمهن. يهنه ئۇنىڭ ساۋاتسىزلىقىنى كۆزدە تۇتقاندا، بۇ مهلۇماتالرنى ئوتتۇرىغا 
مهنمۇ دوستۇم ، ئۇستازىم كهيتهقا ئوخشاش  قويالىشى ئهسال مۇمكىن ئهمهستۇر! 
ئويالۋاتىمهن. بۇالرنىڭ ئىالهى مهنبهدىن كهلگهن مهلۇماتالر ئىكهنلىكىنى قۇبۇل 
قىلىمهن. بۇ چوڭقۇر ههقىقهتلهر ئىنسان تىرىشچانلىقى بىلهن قولغا كېلىدىغان 
نهرسه ئهمهس! شۇڭا مهن كۆپ يىلالردىن بىرى تىرىشىۋاتىمهن. ئهمما قىاللىغانلىرىم 

پهقهت مۇشۇنچىلىك، بۈيۈك ههقىقهتلهر ئالدىدا هېچنىمىگه ئهرزىمهيدۇ!...»
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ۋە چوشقا گۆشى يېيىشنى  ئۆلۈپ قالغان هايۋان، قان  ئۆزى  قۇرئانى-كهرىم 
چهكلىگهن. كۈنىمىزدىكى مېدىتسىنا ئىلمىمۇ بۇنىڭ زىيانلىقلىقىنى ئوتتۇرىغا 
قويۇۋاتىدۇ. بهدەن ۋە چىشنى پاكىزە تۇتۇش، تاهارەت، ناماز، روزىنىڭ روهى ۋە 

جىسمانىي جهههتتىكى پايدىلىرىنى ئىنكار قىلىش مۇمكىن ئهمهس.
 يۇقارقىالر مىسال قىلپ سۆزلىگهن بهزى جهههتلهردۇر. ئهمىلىيهتته قۇرئاندا 
كۆپلىگهن سىرالرنى ئاچىدىغان يۈزلهرچه ئايهت بار. بۇالرنىڭ مهنىسى ۋاقىتنىڭ 
ئۆتىشى ۋە پهن-تېخنىكىنىڭ تهرەققىياتىغا ئهگشىپ، قىسمهن بولسىمۇ ئايدىڭلىققا 
«قۇرئاننىڭ ئهڭ بۈيۈك مۇپهسسىرى ۋاقىتتۇر»  چىقىۋاتىدۇ. بۇ سهۋەپتىن، 

دېيىلمهكته.
 مۇشۇنداق بهالغهت ۋە پاساههتته كامالهتكه يهتكهن بىر ئۇسلۇبغا ئىگه 
بولغان، ئىچىدە هېچقانداق نۇقسان ۋە شهك-شۈبهه بولمىغان، قىيامهتكىچه بارلىققا 
كېلىدىغان كۆپلىگهن ههقىقهتلهردىن خهۋەر بهرگهن، پۈتكۈل ئىنسانالر ۋە جىنالر 
ئالىمىگه خىتاپ قىلىدىغان، ههرقانداق ئوخشىشى ۋە تهڭدىشى بولمىغان، ههتتا ئهڭ 
كىچىك بىر سۈرىنىڭ تهقلىدىنىمۇ بارلىققا كهلتۈرگىلى بولمايدىغان بىر كىتابنىڭ 
بىر ساۋاتسىز ئىنساننىڭ سۆزى بولۇشى ئهقىل- يېتىشكهن  جهمىيهتته  قاالق   بىر 

ئېدراك قوبۇل قىالاليدىغان بىر ئههۋال ئهمهستۇر. 
قۇرئان ۋە سۈننهت ههر دەۋىردە ئىلىمگه رەهبهرلىك قىلىۋاتىدۇ. قۇرئان ۋە سۈننهتته 
ئىلىم ئۇنىڭ ههقىقىتىنى چۈشىنهلمىگهنلىكى  ئۇچۇق هۆكۈم قىلىنغان ئىشالرنى 
«ئېهتىمال» دەپ قارىماقتا. ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشىگه ئهگىشىپ، بۇ ئېهتىمالالر  ئۈچۈن 
ههقىقهتكه ئايلىنىپ، قۇرئاننىڭ بۈيۈكلىگى ئوتتۇرىغا چىقماقتا. بۇ ههقته يۇقىرىدا 

بهزى ئايهتلهردىن مىسال بهردۇق. ئهمدى ههدىسلهردىن مىسال بېرىمىز:
 ئالاله رەسۇلى سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن: 

«بىر كىمنىڭ قاچىسىغا چىۋىن چۈشسه، ئالدى بىلهن ئۇنى قاچىغا بىر 
چۆكتۈرۈۋېتىپ بولغاندىن كېيىن ئۇنى ئېلىپ تاشلىۋەتسۇن، چۈنكى چىۋىننىڭ بىر 
قانىتىدا كېسهللىك، يهنه بىر قانىتىدا بۇ كېسهللىكنىڭ داۋاسى بار.» (بۇخارى ، ئاخمهد 

ئىبنى ههنبهل رىۋايىتى)

ئالاله رەسۇلى سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئېهتىياجلىق چاغالردا قاچىدىكى 
ئىسراپ قىلماي پايدىلىنىش كېرەكلىكىنى بۇيرىغان. يېقىنقى  سۇ ياكى يېمهكنى 
دەۋرىمىزگىچه چىۋىن پۈتۈنلهي مىكروپ كۆتۈرۈپ يۈرۈيدىغان بىر هاشارەت دەپ 
قارىلىپ، ئۇنىڭدا زەههرنى قايتۇرىدىغان ماددا بارلىقىنى هېچكىم بىلمهيتتى. لېكىن 

بۇ ههقىقهت كۈنىمىزدە پهيغهمبهرنىڭ بىر مۆجىزىسى شهكلىدە ئوتتۇرىغا چىقتى. 
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شارائىتالردا  خىل  ههر  ئالىمالر  ئاۋسترالىيىلىك  ٢٠٠٢-يىلى  ئهمىلىيهتته، 
ياشىيااليدىغان چىۋىن قاتارلىق هاشارەتلهردىن مىكروپ ئۆلتۈرگۈچى دورىالر ياساپ 
ئۇنىۋېرسىتىدىن  ماككۇئارې  سىدنېيدىكى  ئىدى.  قىلغان  ئېالن  چىققانلىقىنى 
قىلىشقا  دىققهت  خادىمالر  تهتقىقاتچى  باشچىلىقىدىكى  بېئاتتىې  ئاندي  پروفېسسور 
خىل  ههر  ۋە  قۇرۇت-قوڭغۇز  چىۋىن،  باشالتتى.  تهتقىقاتنى  بىر  ئهرزىگۈدەك 
نهرسىلهرگه  پاسكىنا  خىل  ههر  قاتارلىق  قىغ  ۋە  گۆش  بۇزۇلغان  هاشارەتلهرنىڭ 
خىل  «بۇ  ئالىمالر:  قىلغان  دىققهت  يۇقىرىلىقىغا  كۈچىنىڭ  ئىممونىت  قارشى 
جانلىقالرنىڭ يوقۇملىنىشقا قارشى كۈچلۈك قارشىلىق كۆرسىتىش كۈچىنىڭ بارلىقى 
ياساش  دورا  قارشى  مىكراپقا  ئۇالردىن  قااللمايتتى.  ساق  بولغاندا  ئهكسىچه  ئېنىق، 

تهشهببۇسىمىز مۇسبهت نهتىجىلهرگه ئېرىشتى» دېيىشتى. 
چىۋىن توغرىسىدىكى بۇ ههدىس-شهرىف «سههىهۇل بۇخارى» قاتارلىق باشقا 
مۇهىم ههدىس كىتابلىرىدا تىلغا ئېلىنغانلىقى ئۈچۈن مۇسۇلمانالر ئۇنىڭغا ئىشىنىشته 
ئىككىلىنىپ تۇرمىدى. ههممه نهرسىنى ئهقىل بىلهن تهبىئىي پهن بىلهن ئىزاهالشقا 
تىرىشىدىغانالر بولسا، بۇ ههدىس ۋە رىۋايهت قىلغۇچى ساهابه ئهبۇ هۈرەيرە ههققىدە 
سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله  بايقاشالر  ئىلمىي  لېكىن  قىلىشتى.  گهپلهرنى  تاققۇ-تۇققۇ 
ئهلهيهى ۋەسهللهم ئهپهندىمىز ۋە ئۇنىڭغا چىن كۆڭلىدىن ئىشىنىدىغان مۆمىنلهرنىڭ 

قىلغىنىنىڭ توغرا ئىكهنلىكىنى يهنه بىر قېتىم ئىسپاتلىدى.  
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه بىر ههدىسىدە مۇنداق دېگهن:

«ئهگهر بىر ئىت ئاغزىنى بىر قاچىغا تىققان بولسا، ئىنسانالر بۇ قاچىنى 
ئىشلىتىشتىن ئىلگىرى ئالدى بىلهن پاكىز توپىدا، ئاندىن كېيىن سۇ بىلهن ٧ قېتىم 

چايقاپ يۇيۇشى كېرەك.»
بۇ ههدىسته ئىتنىڭ ئاغزىنىڭ مهينهتلىگى ۋە بۇ مهينهتلىكنى پاكىزالشتا، پاك-

پاكىزە توپىنىڭ رۇلى چۈشهندۈرۈلگهن. 
ئىلىم-پهن يېڭى بايقىغان بۇ ههقىقهتلهرنى سۈننهت ١٤٠٠ يىل ئىلگىرى خهۋەر 

بهرگهن.
ئىلىم-پهن بىلىملىرى يېزىلغان ئېنسىكلوپېدىيىلهر ههر يىلى بىر قوشۇمچه 
نۇسخا چىقىرىپ، يېڭى بايقالغان ئىلمىي ههقىقهتلهرنى يېڭىدىن نهشىر قىلىپ، 
ئىلگىرىكىسىنىڭ كهم يهرلىرىنى تۇلۇقاليدۇ. قۇرئان بولسا ١٤٠٠ يىلدىن بىرى بىر 
ههرپ بولسىمۇ تولۇقالش ئېهتىياجىنى هىس قىلماي، قىيامهتكه قهدەر داۋام قىلىدۇ. 

چۈنكى ئالالهۇتائاال كىتابىدا:
(قاتتىق جازاغا  «شۈبهىسىزكى، قۇرئان كهلگهندە ئۇنى ئىنكار قىلغانالر 
ئۇچرايدۇ)، شۈبهىسىزكى، قۇرئان غالىپتۇر. ئۇنىڭغا ئالدىدىنمۇ، ئارقىسىدىنمۇ 
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(يهنى هېچقايسى تهرىپىدىن) باتىل يۈزلهنمهيدۇ، ئۇ هېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچى، 
مهدهىيگه اليىق ئالاله تهرىپىدىن نازىل قىلىنغاندۇر.» (فۇسسىلهت سۈرىسى ٤١-٤٢-

ئايهت) دېگهن.

١٢. كائىناتتىكى ئىالهىي مۇۋازىنهت ۋە قۇدرەت ئېقىشى
جانابى ئالاله مۇنداق دەيدۇ: 

بولغۇچه،  ئېنىق  ئىكهنلىكى  ههق  قۇرئاننىڭ  ئۇالرغا  تاكى  بىز  «ئىنسانالرغا 
(ئاسمان-زېمىن) ئهتراپىدىكى ۋە ئۆزلىرىدىكى (قۇدرىتىمىزگه دااللهت قىلىدىغان) 
ئاالمهتلهرنى كۆرسىتىمىز، پهرۋەردىگارىڭنىڭ ههممه نهرسىنى كۆرۈپ تۇرىدىغانلىقى 
(فۇسسىلهت  ئهمهسمۇ؟»  كۇپايه  ئۇالرغا  بولۇشقا)  دەلىلى  راستلىقىڭنىڭ  (سېنىڭ 

سۈرىسى ٥٣-ئايهت) 

تارىختىن بۇيان بۇ ئايهتنى تهستىقاليدىغان نۇرغۇن ۋەقهلهر يۈز بهرگهن. هىند 
ئالىملىرىدىن دوكتور ئىنايهتۇلاله ئهل-مهشرىقىي مۇنداق دەيدۇ: 

١٩٠٩-يىلى يامغۇر يېغىۋاتقان بىر يهكشهنبه كۈنى ئامېرىكا كامبرىج ئۇنىۋېرسىتى 
پروفېسسورلىرىدىن مهشهۇر ئاسترونومىيه ئالىمى جېمىس جونېس ئهپهندىنى كۆردۈم. 
ئىنجىل بىلهن كۈنلۈكىنى قولتۇقىغا قىستۇرغان هالدا چىركاۋغا كېتىۋاتاتتى. ئۇنىڭغا 

يېقىن كېلىپ ساالم قىلدىم. جاۋاپ بهرمىدى. تهكرار ساالم قىلغىنىمدا:
- مهندىن سورايدىغان ئىشىڭ بارمىدى؟ - دېدى. 

- ئىككى ئىشنى سورىماقچىمهن ئهپهندىم! بىرىنچىسى، بۇنچه قاتتىق يامغۇردا 
پېتى  كۈلگهن  دېدىم.   - قىستۇرىۋالدىڭىز؟  قولتۇقىڭىزغا  نېمىشقا  كۈنلۈكىڭىزنى 

دەرهال كۈنلۈكىنى ئاچتى. سۆزۈمگه ئۇالپال: 
- ئىككىنچىسى، سىزگه ئوخشاش دۇنياۋى داڭلىق بىر ئالىمنى چىركاۋغا بېرىشقا 

ئۈندىگهن ئىش زادى نېمه؟ - دەپ سورىدىم. 
جېمىس ئهپهندى بۇ سۇئالىمنى ئاڭالپ، بىردەم تۇرۇپ قالغاندىن كېيىن: 

 – پاراڭلىشايلى!  ئىچكهچ  چاي  كهلگىن،  ئۆيگه  بىزنىڭ  ئاخشام  بۈگۈن   -
دېدى. 

يارىتىلىشىدىن،  جىسىملىرىنىڭ  ئاسمان  ماڭا  بارغىنىمدا  ئۆيىگه  ئاخشام 
ئۇزاقلىق  قورقۇنچلۇق  ئارىسىدىكى  ئۇالرنىڭ  قانۇنىيهتلهردىن،  ئاجايىپ  ئۇالردىكى 
ۋە پهرقلهردىن، بۇ جىسىمالرنىڭ كېلىپ-چىقىشىدىن، مۇهىم ئاالهىدىلىكلىرىدىن، 
تۇپانلىرى  نۇر  قالدۇرىدىغان  ههيران  ئهقلىنى  كىشىنىڭ  كۈچىدىن،  تارتىشىش 
قاتارلىقالردىن بىر دەرس سۆزلهشكه باشلىۋىدى، ئۇ پهيتته قهلبىم ئالالهنىڭ كۈچ-
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قىلدىم.  هىس  باشلىغانلىقىنى  تىترەشكه  تهسىرلىنىپ  بۈيۈكلۈكىدىن  ۋە  قۇدرەت 
جېمىس ئهپهندى بولسا ئالالهتىن قۇرقۇپ چېچى تىك بولۇپ، كۆزلىرىدىن تارامالپ 
سۆزىنى  كېيىن  تۇرغاندىن  دەم  بىر  تىترەۋاتاتتى.  الغىلداپ  قوللىرى  ئېقىپ،  ياشالر 

داۋامالشتۇردى: 
- ئىنايهتۇلاله دوستۇم! ئالاله ياراتقان بارلىق بۇ گۈزەللىكلهرگه نهزەر سالغىنىمدا 
ئالالهنىڭ ئۇلۇغلۇقىدىن سۈر بېسىپ ۋۇجۇدۇم تىترەيدۇ. ئالالهنىڭ هۇزۇرىدا ئېگىلىپ 
ئۇنىڭغا: «ئالالهىم! سهن ئۇلۇغسهن!» دەپ چاقىرغىنىمدا مېنىڭ بۇ بهدىنىمنىڭ ههر 
بىر پارچىسىنىڭ ماڭا ههمدەم بولۇۋاتقانلىقىنى كۆرىمهن. مانا بۇ چاغدا مهن قالتىس 
باشقىالرنىڭ  خۇشاللىقىمنىڭ  بۇ  مېنىڭ  ۋە  قىلىمهن  هىس  خۇشاللىق  ۋە  هۇزۇر  بىر 

خۇشاللىقىدىن مىڭ ههسسه ئۈستۈن ئىكهنلىكىنى بىلىمهن. 
بۇنى ئاڭالپ مهن ئۇنىڭغا شۇ چاغدا ئېسىمگه كهلگهن بۇ ئايهتنى ئوقۇدۇم: 

(اليىقىدا)  ئالالهتىن  ئالىمالرال  پهقهت  ئىچىدە  بهندىلىرى  «...ئالالهنىڭ 
قورقىدۇ...» (فاتىر سۈرىسى ٢٨-ئايهت)

جېمىس ئهپهندى ئايهتنى ئاڭالپ تويۇقسىز ۋاقىراپ كهتتى:
- نېمه دەۋاتىسهن؟ «ئالالهنىڭ بهندىلىرى ئىچىدە پهقهت ئالىمالرال ئالالهتىن 
(اليىقىدا) قورقىدۇ» شۇنداقمۇ؟ بۇ ئاجايىپ بىر ئىش. ههقىقهتهن ئاجايىپ! شۇنداقال 
جهريانىدا  تهجرىبه  ۋە  تهتقىقات  ئۇزۇن  يىللىق  ئهللىك  مهن  قاالرلىق!...  ههيران 
ئارىسىدا  ئىشالر  قىلغان  خهۋەر  ئىلگىرى  ئهلهيهىسساالم  مۇههممهد  ئىش  بايقىغان 
بارمۇ؟ بۇ ئايهت راستال قۇرئاندا بارمۇ؟ ئهگهر شۇنداق بولسا، قۇرئانى-كهرىمنىڭ ئالاله 
قىلىدىغانلىقىمنى  شاهىتلىق  ئىكهنلىكىگه  كىتاپ  بىر  قىلىنغان  ۋەهيى  تهرىپىدىن 

ياز!...
  مۇههممهد ئهلهيهىسساالم ساۋاتسىز ئىدى، ئوقۇش-يېزىشنى بىلمهيتتى. شۇڭا 
ئۇنىڭ بۇ سىرنى ئۆزلىگىدىن بايقىيالىشى مۇمكىن ئهمهس. ئۇنداقتا بۇ سىرنى ئۇنىڭغا 
چاقىرىۋاتىدۇ»،  دۇئىلغا  «ئىسالم  خان:  (ۋاهىدۇددىن  ئالالهتۇر.»  جانابى  بىلدۈرگۈچى 

٢٥١-٢٥٣-بهتلهر)

ئارىالپ  بىلهن  قهدەملىرى  تهپهككۈر  دۇنياسىنى  مهۋجۇداتالر  ياراتقان  رەببىمىز 
كىچىككىنه  بولسا،  نهرسه  قانداقلىكى  ئالهمدە  بۇ  چۈنكى  خااليدۇ.  چىقىشىمىزنى 
بىر  سهنئهتنىڭ  ئىالهىي  ههممىسى  قهدەر  جىسىمالرغا  ماكرو  باشالپ،  زەررىدىن 
كۆرگهزمه  ئهسهرلىرى  سهنئهت  ۋە  قۇدرەت  ئىالهىي  يهر  ههر  مۆجىزىسىدۇر... 
قىلىنىدىغان بىر مۇزىي كهبى... ههر نهرسه بىر ئىالهىي سهنئهت ئهسىرى ... رەببىمىز 
كۆرۈپ  قىلغاچ  تهپهككۈر  ئويلىنىپ،  چوڭقۇر  كۆرگهزمىدە  ئىالهىي  بۇ  قهلبىمىزنىڭ 
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چىقىشىمىز، ئايلىنىپ چىقىشىمىزنى ئىستهيدۇ. ئهقىل-پاراسهت ئىگىسى مۆمىنلهرنى 
بايان قىلغاندا مۇنداق دەيدۇ: 

پىكىر  توغرىسىدا  يارىتىلىشى  زېمىننىڭ  ۋە  ئاسمانالرنىڭ  «...ئۇالر 
يۈرگۈزىدۇ...» (ئال-ئىمران سۈرىسى ١٩١-ئايهت) 

قاتلىمى  توپراق  بىر  نېپىزغىنه  باقايلى.  قىلىپ  تهپهككۈر  بىر  يۈزىنى  يهر 
ترىليونالرچه مهۋجۇداتنى ئۇزۇقالندۇرىدۇ. هايۋانالرنى ئۇزۇقالندۇرىدۇ، مىليونالرچه 
ئىنساننى ئۇزۇقالندۇرىدۇ. ههر مهۋجۇدات ئۆزىگه پايدىلىق بولغاننى يهيدۇ، زىيانلىق 
بولغاننى يېمهيدۇ. بهزىسى ئۇت بىلهن، بهزىسى گۆش بىلهن، بهزىسى ئۆلۈك جانلىقنىڭ 
گۆشى بىلهن غىزالىنىدۇ. بىرسىگه نىسبهتهن زەههر بولغىنى يهنه بىرسىگه نىسبهتهن 
هازىرالنغان.  داستىخان  ئىالهىي  بىر  ئۈچۈن  مهۋجۇدات  ههر  بولىدۇ.  شىپا  ۋە  غىزا 

رەببىمىز مۇنداق دەيدۇ: 
ياخشى  بېرىمىز،  رىزىق  بىز  ساڭا  قىلمايمىز.  تهلهپ  رىزىق  بىز  سهندىن   ...»

ئاقىۋەت پهقهت تهقۋادارالرغا خاستۇر.» (تاها سۈرىسى ١٣٢-ئايهت) 
رىزقىنى  ئۆز  (يهنى  ئااللمايدۇ  ئۈستىگه  رىزقىنى  ئۆز  هايۋانالر  «نۇرغۇن 
ئالاله  رىزىقالندۇرىدۇ،  ئالاله  سىلهرنى  ۋە  ئۇالرنى  ئاجىزدۇر)،  يېيىشتىن  تېپىپ 
تۇرغۇچىدۇر.»  بىلىپ  (ئههۋالىڭالرنى)  تۇرغۇچىدۇر،  ئاڭالپ  (سۆزۈڭالرنى) 

(ئهنكهبۇت سۈرىسى ٦٠-ئايهت)

ساغالم بىر قۇشمۇ بىر ئاغرىق قۇشنىڭ رىسقىنى توشۇيدۇ...
نېمىدىگهن ههيۋەتلىك بىر ئىنتىزام (قانۇنىيهت) بۇ!

نېمىدىگهن ئاجايىپ بىر ئىالهىي پروگرامما بۇ!
نهقهدەر نوقسانسىز بىر ئېكولوگىيىلىك تهڭپۇڭلۇق بۇ! ... 

ئهلهيهىسساالمدىن  ئادەم  ئهگهر  ئىچىدە...  تهڭپۇڭلۇقنىڭ  بۇ  نهرسه  ههممه 
باشالپ ئاخىرەتكه قهدەر كېلىدىغان بارلىق پىلالر بىرال ۋاقىتتا كهلگهن بولسا ئىدى، 
كهلگهن  ۋاقىتتا  بىرال  كىتلهر  بارلىق  بوالتتى.  كهتكهن  قاپالپ  پىل  دۇنيانى  پۈتۈن 
بولسا ئىدى، دېڭىز-ئوكيانالر پهقهتال كىت بىلهن توشۇپ كهتكهن بوالتتى. بارلىق 
يىالنالر بىراقال كهلگهن بولسا ئىدى. دەسسىگۈدەك يهر تاپالمىغان بوالتتۇق. دۇنيادا 

ياشىغىلى بولمايتتى. 
بارلىق  ئىنسانغىچه  ئاخىرقى  ئهڭ  باشالپ  ئهلهيهىسساالمدىن  ئادەم  شۇنىڭدەك 
ئىنسانالر بىرال ۋاقىتتا كهلگهن بولسا ئىدى، يهنه دۇنيادا دەسسىگۈدەك يهر قالمىغان 
بوالتتى. لېكىن جانابى ئالاله بارلىق مهۋجۇداتالرنى مۇكهممهل بىر تهڭپۇڭلۇق ئىچىدە 
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كهپلىشىپ  نهرسه  بىر  هېچقانداق  دەۋرى-دائىم قىلدۇرىۋاتىدۇكى،  هالدا  تهرتىپلىك 
ياكى توقۇنۇشۇپ قالمايدۇ، ههر نهرسه ئۆز ئارا بىرى بىرىنى تولۇقالپ تاماماليدۇ. 

ئهڭ  هايۋاندىن  يېقىن)  (ئىنسانغا  ياۋاش  ئهڭ  باقايلى:  قاراپ  ئورمانلىققا  بىر 
هېچقايسىسىنىڭ  ياشايدۇ.  بىرلىكته  ئورمانلىقتا  بىر  ههممىسى  هايۋانغىچه  ۋەهشى 

نهسلى قۇرۇپ كهتمهيدۇ. 
مهسىلهن: بىر كىت كۈنىگه تهخمىنهن بىر توننا بىلىق يهيدۇ، لېكىن ئۇ يېگهن 

بىلىقالرنىڭ يهنىال نهسلى قۇرۇپ كهتمهيدۇ.
ياكى  قۇتۇپ  شىمالىي  تۇتۇپ  ئۇالرنى  بار،  هايۋانالر  ياشايدىغان  ئېكۋاتوردا 
جهنۇبىي قۇتۇپقا ئېلىپ بارسىڭىز ئۆلۈپ قالىدۇ. قۇتۇپالردا ياشايدىغانالر بار، ئۇالرنى 

تۇتۇپ ئېكۋاتورغا ئېلىپ بارسىڭىز، ئۇالرمۇ ئۇ يهردە ياشىيالمايدۇ. 
يهنه ئويالپ باقايلى: بىز دەسسىگهن بۇ توپراق ئادەم ئهلهيهىسساالمدىن باشالپ 
ئۆز  ئېرىتىپ  جهسىتىنى  ئىنساننىڭ  مىليارتالرچه  كهلگهن-كهتكهن  كۈنىمىزگىچه 
بىرىنىڭ  كۆلهڭگىنىڭ  مىليارتالرچه  خۇددى  قۇشۇۋالغان...،  ئىچىگه  تهركىبى 
ئۈستىگه جىپسىلىشىپ سىڭىشىپ كهتكىنىدەك... ئۇنداق بولسا، توپراق ئۈستىنىڭ 

نهپسانىي سهلتهنىتىگه ئالدىنىپ قالمايلىكى، توپراق ئاستىدا خارلىنىپ قالمايلى...
ئۇلۇغلۇقىنىڭ  ۋە  قۇدرەت  ئالالهنىڭ  جانابى  مهۋجۇدات  بارلىق  قىسقىسى، 
ئالالهقا  تهجهللىلىرى  هېكمهت  چهكسىز  بۇ  قىلىدۇ.  نامايهن  چهكسىزلىكىنى 
يېقىنالشقان بهندىلهرگه دائىم ئىالهىي قۇدرەتنى ئاڭلىتىدۇ. شۇڭا تهپهككۈر ئىنتايىن 

چوڭ بىر ئىبادەت بولۇپ هېساپلىنىدۇ. 
ئايهتته مۇنداق دېيىلگهن: 

نههيىسىگه  ۋە  ئهمرىگه  (ئالالهنىڭ  بولساڭالر  تهقۋادار  سىلهر   ...»
مۇخالىپهتچىلىك قىلىشتىن ساقالنساڭالر)، ئالاله سىلهرگه (بىلمهيدىغانلىرىڭالرنى، 
يهنى ئىككىال دۇنيادا پايدىلىق بولغان ئىلىمنى بېرىدۇ) ئۆگىتىدۇ...» (بهقهرە سۈرىسى 

٢٨٢-ئايهت)

ههقىقهتهن، ئالالهتائاال تهقۋادار بهندىلىرىگه مهرىپهتۇلالهتىن ئېهسان قىلىدۇ 
ۋە ئۇالرنى كائىناتتىكى هېكمهت، ئىبرەت ۋە سىرالرغا ئاشىنا قىلىدۇ. 

ئىنچىكه تهڭپۇڭلۇق

بىر  ئىنچىكه  قانچىلىك  كائىناتنىڭ  بۇ  بىلهن  پىالنېتالر  ۋە  يۇلتۇز  بارلىق 
كۈنسىرى  تۇرىۋاتقانلىقى  ئىچىدە  ماسلىشىشچانلىق  ۋە  تهڭپۇڭلۇق  مۇۋازىنهت، 
ۋە  ئۆلچهم  كائىناتتىكى  ئىكهنكى،  دەرىجىدە  شۇ  ئههۋال  بىلىنمهكته.  ئېنىق  تېخىمۇ 
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نىسبهتلهردىكى قىلچىلىك بىر كىچىك ئۆزگىرىش پهقهت دۇنيانىال ئهمهس، بهلكى 
هاياتلىقنى پۈتۈنلهي گۇمران قىلىشقا يېتىپ ئاشىدۇ. دۇنيانىڭ ههجىمى، ماددىسى، 
قۇياشتىن ئۇزاقلىقى، قۇياشنىڭ سىغىمى، ئىسسىقلىق دەرىجىسى، يهر شارىنىڭ ئۆز 
ئهتراپىدىكى  قۇياش  ههم  ئوربىتىسىدا  ئۆز  يانتۇلۇقى،  ئۆلچهملىك  ئوربىتىسىدىكى 
ماددىسى،  ۋە  ههجىمى  يىراقلىقى،  شارىدىن  يهر  شارىنىڭ  ئاي  سۈرئىتى،  ئايلىنىش 
قىتئهلهرنىڭ ۋە دېڭىز-ئوكيانالرنىڭ يهر شارىدىكى تارقىلىشى ۋە تېخىمۇ كۆپ ئۆلچهم 
تهڭپۇڭلۇقنىڭ  ۋە  نىزام  ئىالهىي  بىر  ماسالشقان  ئاجايىپ  كائىناتتا  نىسبهتلهر  ۋە 

بارلىقىنى ئېنىق، توغرا ئىپادىلهپ بهرمهكته. 
جانابى ئالاله مۇنداق دەيدۇ: 

«بىز ههقىقهتهن ههممه نهرسىنى ئۆلچهملىك ياراتتۇق.» (قهمهر سۈرىسى ٤٩-
ئايهت)

سۈرىسى  (رەئد  ئۆلچهملىكتۇر.»  نهرسه  ههممه  دەرگاهىدا  ئالالهنىڭ   ...»
٨-ئايهت)

كۆپ  ئاز  بىر  مىقدارى  ئوكسىگېن  بولغان  پىرسهنت   ٢١٪ نىسبىتى  هاۋادىكى 
كۆيۈشكه  بىلهنال  ئۇچقۇن  تۇنجى  نهرسىلهر  بارلىق  دۇنيادىكى  ئىدى،  بولسا  بولغان 
باشلىغان بوالتتى. يهر شارى بىلهن قۇياشنىڭ ئارىسىدىكى مۇساپه بىر ئاز يېقىنالشقان 
ياكى ئۇزاقالشقان بولسا ئىدى، بارلىق جانلىقالر كۆيۈپ ياكى مۇزالپ ئۆلۈپ يوقالغان 

بوالتتى. 
نورمال بىر يامغۇر تامچىسى ١٥٠٠-٣٠٠٠ مېتىر ئېگىزلىكتىكى بۇلۇتتىن ياغسا، 
ئىتىبارەن  بۇلۇتتىن  تامچىسى  يامغۇر  لېكىن  چۈشىدۇ،  قاتتىق  پهۋقۇلئاددە  يهرگه 
يهرگه  دەل  چوڭىيىپ-چوڭىيىپ،  بولۇپ  هاسىل  زەررىچىلهردىن  كىچىككىنه 
يېقىنالشقاندا پاراشۇت ئېچىلغاندەك هاۋانىڭ كۆتىرىش كۈچىگه يېقىن بىر سۈرئهتته 

(بىزگه قاتتىق تهگمهي) ياغىدۇ. 
ئهگهر يهر شارىنىڭ تارتىش كۈچى بىر ترىليون ههسسه كۈچلۈك بولغان بولسا 
قىسقا  ناهايىتى  ئۆمرىمۇ  بولغان،  يهر  بىر  كىچىك  تېخىمۇ  كائىنات  چاغدا  ئۇ  ئىدى، 
بولغان بوالتتى. ئوتتۇرا هېساپ بىلهن بىر يۇلتۇزالر توپى هازىرقى قۇياشىمىزدىن بىر 
ترىليون ههسسه كىچىك بولغان ۋە ئۆمرىمۇ بىر يىل ئهتراپىدا بولغان بوالتتى. يهنه بىر 
تهرەپتىن، يهر شارىنىڭ تارتىش كۈچى ئهگهر بىر ئاز ئاجىزراق بولغان بولسا ئىدى، 

هېچقانداق يۇلتۇز ياكى يۇلتۇزالر سىستېمىسى ئهسال شهكىللهنمىگهن بوالتتى. 
شۇنىڭدەك، باشقا كۈچلهر ئوتتۇرىسىدىكى تهڭپۇڭلۇقمۇ ئىنتايىن ئىنچىكىلىك، 

ئۇستىلىق بىلهن اليىهىلهنگهن. 
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ئهگهر يهر شارىنىڭ ئۆز ئوقى ئهتراپىدا ئايلىنىش سۈرئىتى بىر ئاز ئاستا بولغان 
بولغان  چوڭ  ئىنتايىن  پهرقى  ئىسسىقلىق  ئارىسىدىكى  كېچه-كۈندۈز  ئىدى،  بولسا 
ئاتموسفېرادىكى  ئىدى،  بولسا  بولغان  ئىتتىك  ئاز  بىر  سۈرئىتى  ئايلىنىش  بوالتتى. 
شامالالرنىڭ سۈرئىتى ئىنتايىن تىزلىشىپ، شىددەتلىك بۇران-چاپقۇنالر، جۇدۇنالر، 

تۇپان باالسى مهيدانغا كېلىپ، هاياتنى ئىمكانسىز قىلغان بوالتتى. 
قېلىن  ئاز  بىر  قارىغاندا  هازىرقىغا  قاتلىمى  تۇپراق  يهنى  پوستى،  يهر  ئهگهر 
بولغان بولسا ئىدى، جانلىقالرنىڭ ياشىشى ئۈچۈن زۈرۈر بولغان ئوكسىگېن يوقالغان 
بوالتتى. چۈنكى قېلىن تۇپراق قاتلىمى مهۋجۇت ئوكسىگېننى ئېمىۋېلىپ، هاياتلىقنى 

ئىمكانسىز هالغا كهلتۈرگهن بوالتتى.
بولسا  بولغان  چوڭقۇرراق  ئاز  بىر  قارىغاندا  هالىتىگه  بۈگۈنكى  دېڭىزالر  ئهگهر 
ئىدى، بۇ ئارتۇق سۇالر كاربون II ئوكسىد ۋە ئوكسىگېننى شۇرىۋالغانلىقى ئۈچۈن يهر 
يۈزىدە هاياتلىقنىڭ ياشىيالىشى، ههتتا ئۆسۈملۈكلهرنىڭ ئۈنۈپ چىقىشىمۇ مۇمكىن 

بولمىغان بوالتتى. 
بولغان  نىپىزراق  ئاز  بىر  قاتلىمى  هاۋا  ئهتراپىدىكى  شارىنىڭ  يهر  ئهگهر 
كىرىپ،  تېشىپ  پوستىنى  شارىمىزنىڭ  يهر  كۈنى  ههر  يۇلتۇزالر  ئاقار  ئىدى،  بولسا 

ئهتراپىمىزنى، ههممه يهرنى كۆيدۈرۈپ كۈل قىلىۋەتكهن بوالتتى. 
جانلىق مهۋجۇداتالرنىڭ هاياتى ئوكسىگېن، هىدروگېن، كاربون II ئوكسىد ۋە 
باشقا پهرقلىق كاربون گازلىرىنىڭ ئۆز ئارا ماس كېلىدىغان تهركىپلهردە ئارىلىشىشىغا 
تايىنىدۇ. بۇ گازالرنىڭ هاياتلىق ئۈچۈن الزىملىق نىسبهتته بارلىق خۇسۇسىيهتلىرى 
مىليوندا  ئون  قېلىشىنىڭ  بىرىكىپ  هالدا  تاساددىپىي  ئۆزلىگىدىن  بىرلىكته  بىلهن 

بىر ئېهتىمالىمۇ يوق. 
ئوكسىگېن  مىقداردا  مۇئهييهن  نىتروگېنغا  چاقماق  ههر  چېقىلغان  ئاسماندا 
كېيىن  چاققاندىن  چاقماق  تهركىبى  نىتروگېن  بولغان  هاسىل  بۇنىڭدىن  قوشىدۇ، 
ئېتىزلىقالر  بىلهن  شۇنىڭ  چۈشىدۇ.  ئېتىزلىقالرغا  بىلهن  ۋاستىسى  يامغۇرالر  ياغقان 
بۇ تهركىبتىن ههر يىل ئاسان ئېرىشكهن مىقدار توپراققا خېمىيىۋى ئوغۇت ئارقىلىق 

بېرىلگهن نىترات ناترىينىڭ ٦٠ ههسىسىگه تهڭ كېلىدۇ.١٠٦ 
بىز ئىچىۋاتقان سۇنىڭ ئاالهىدىلىگىنى تهتقىق قىلغان ۋاقتىمىزدا ئۇنىڭ ئىنسان 
بىر  خېمىيىۋى  بولىدۇ.  كۆرگىلى  يارىتىلغانلىقىنى  قىلىنىپ  رىزىق  ئاالهىدە  ئۈچۈن 

١٠٦.  بۇ جهههتته كىشىنى ههيران قالدۇرىدىغان ناهايىتى كۆپ مىسالالر باردۇر. بۇالرنىڭ بىر 
ناملىق  چاقىرىۋاتىدۇ»  دۇئىلغا  يازغان «ئىسالم  خان  ۋاهىدۈددىن  ئۈچۈن  ئوقۇش  قىسىمىنى 

كىتاب ١١٣-١٣٨-بهتلهرگه قاراڭ.  
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باردۇر.  خۇسۇسىيهتلىرى  تارتىدىغان  دىققهت  سۇنىڭ  بىلهن  سۈپىتى  بولۇش  ماددا 
بۇالردىن بهزىلىرى تۆۋەندىكىچه:

سۇدىن   (H٢S) گۈڭگۈرت  هىدروگېن  بولغان  بىرىكمه  يېقىن  ئهڭ  سۇغا   .١
گاز  تېمپېراتۇرىسىدا  نورمال  ئۆينىڭ  قارىماستىن،  بولۇشىغا  ئېغىر  ههسسه  ئىككى 

هالىتىدە تۇرىدۇ. پۇرىقى بهتبۇي زەههرلىك گازدۇر. 
٢. سۇنىڭ ئهڭ زىچ بولغان هالىتى ئۆزىگه ئوخشايدىغان بىرىكمىلهردەك قاتتىق، 
يهنى مۇز تۇتقان هالىتى ئهمهس، دەل ئهكسىچه ٤+ گرادۇستىكى سويۇقلۇق هالىتىدۇر. 
بۇ هالهتته دېڭىزالردا، كۆللهر ۋە ئۆستهڭلهردە سۇ تېگىدىن ئۈستىگه قاراپ ئهمهس، 
تېگىدە  سۇنىڭ  ئههۋال  بۇ  باشاليدۇ.  تۇتۇشقا  مۇز  قاراپ  تېگىگه  ئۈستىدىن  بهلكى 
ياشايدىغان جانلىقالرنىڭ سۇ يۈزىدىكى مۇز قاتلىمى بىلهن توڭالشتىن ساقلىنىشى، 

سۇنىڭ تېگىدە ئىللىق تېمپېراتورىدا ياشىشىنى كاپالهتكه ئىگه قىلىدۇ.  
ئهڭ  ئۈچۈن  جانلىقالر  ئورگانىك  نوقتىسى  قايناش  ۋە  تۇتۇش  مۇز  ٣.سۇنىڭ 

مۇۋاپىق گرادۇستا. 
بولغانلىقى  بار  ئاالهىدىلىگى  (ماگنىتلىق)  قۇتۇپلۇق  قارىمۇ-قارشى  ٤.سۇنىڭ 
ئۈچۈن نۇرغۇنلىغان ئورگانىك (جانلىق) ۋە ئانئورگانىك (جانسىز) ماددىنى ئاسانال 

يۇمشىتىپ ئېرىتىش خۇسۇسىيىتى بار. 
بار.  خۇسۇسىيىتى  نۇرغۇن  يهنه  باشقا  ئېلىنغانالردىن  تىلغا  يهردە  بۇ  سۇنىڭ 
ماددا  بىر  پىالنالنغان  ئىلگىرى  گويا  ئۈچۈن  ياشىشى  ئىنسانالرنىڭ  ئۇنىڭ  بۇالر 

ئىكهنلىكىنى ئهقلىمىزگه كهلتۈرىدۇ. 
(ئاسمان-زېمىننى  ياراتتى.  كۈندە  ئالته  زېمىننى  ۋە  ئاسمانالرنى  «ئالاله 
يارىتىشتىن ئىلگىرى) ئالالهنىڭ ئهرشى سۇ ئۈستىدە ئىدى. سىلهرنىڭ قايسىڭالرنىڭ 
(هۇد  ياراتتى)...»  (كائىناتنى  ئالاله  ئۈچۈن  سىناش  ئىكهنلىكىنى  ياخشى  ئهمهلى 
سۆز  سۇدىن  ۋە  يارىتىلىشىدىن  زېمىننىڭ  ۋە  ئاسمانالر  ئايىتىدە  ٧-ئايهت)  سۈرىسى 
ئاچقاندىن كېيىن: «قايسىڭالرنىڭ ئهمهلى ياخشى ئىكهنلىكىنى سىناش ئۈچۈن» 
ئىنساننىڭ  مهنىدە  بىر  يارىتىلىشىنىڭ  سۇنىڭ  ۋە  ئاسمان-زېمىن  دېگهنلىكى 

يارىتىلىشى ئۈچۈن بولغانلىقىنى بىلدۈرمهكته.١٠٧ 
جايىدا  دەل  ۋە  ئىنچىكه  ئىنتايىن  ههرىكهتكه  بىر  ههر  كائىناتتىكى  قىسقىسى، 
بىر ئۆلچهم بېكىتىلگهن. بۇ ئۆلچهملهردە ئهگهر قىلچىلىك ئۆزگىرىش بولسا، شۇ بىز 

كۆرۈۋاتقان قانۇنىيهتلهر ۋە تهڭپۇڭلۇق دەرهال بۇزۇلىدۇ. 

١٠٧. شائىر كوجاباش: «قۇرئاندا يارىتىلىش»، ١٥٧-بهتكه قاراڭ. 
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جانابى ئالاله بۇ قانۇنىيهتلهرنى ئىنسانالرغا خىزمهت قىلىشى ئۈچۈن ياراتقان. 
ئايهتته مۇنداق دېيىلىدۇ: 

(كامالى)  ههممىسىنى  نهرسىلهرنىڭ  زېمىندىكى  ۋە  ئاسمانالردىكى  «ئالاله 
پهزلىدىن سىلهرگه بويسۇندۇرۇپ بهردى، بۇنىڭدا ههقىقهتهن (قۇدرىتى ئىالهىيىنى) 
تهپهككۈر قىلىدىغان قهۋم ئۈچۈن (ئالالهنىڭ قۇدرىتى ۋە بىرلىكىنى كۆرسىتىدىغان 
٢-ئايهتكىمۇ  سۈرىسى  لوقمان  يهنه  ١٣-ئايهت.  سۈرىسى  (جاسىيه  بار.»  دەلىللهر  روشهن) 

قاراڭ.)

  ئايهتتىن ئاسمانالر ۋە زېمىندا مهۋجۇت بولغان بارلىق شهيئىلهرنىڭ ئىنسانغا 
بولىدۇ.  چۈشۈنىۋالغىلى  بېرىلگهنلىكىنى  بويسۇندۇرۇلۇپ  ئۈچۈن  قىلىشى  خىزمهت 
پرىنسىپى»  تالالنغانلىقى  «ئىنساننىڭ  ئىلمىدە  كوسمولوگىيه  يىلالردا  يېقىنقى 
(Anthropic Principle) دائىرىسىدە ئېلىپ بېرىلغان تهتقىقاتالر نهتىجىسىدە چىققان 
يهكۈنمۇ بۇ هۆكۈمنى توغرىلىماقتا. يهنى پۈتۈن كائىناتنىڭ ئىچىدىكى بارلىق يۇلتۇزالر 
سىستېمىسى ۋە يۇلتۇزلىرى بىلهن بىلله بۇنچىلىك چوڭلۇقتا ۋە مۇشۇنچىلىك ياشتا 
ئىبارەت  شارىدىن  يهر  سىستېمىدا،  بىر  ئىبارەت  سىستېمىسىدىن  قۇياش  بولغانلىقى 
ۋە  چىقىشى  ئوتتۇرىغا  مهۋجۇداتنىڭ  ئاڭلىق  بىر  ئىبارەت  ئىنساندىن  پىالنېتتا  بىر 

ياشىيالىشى ئۈچۈن زۆرۈردۇر.١٠٨ 
بارلىق  جانلىق-جانسىز  ئىنسانالرنىڭ  قارىغىنىمىزدا  ئهتراپىمىزغا  ههقىقهتهن، 
باكتىرىيىلهرمۇ  ههتتا  كۈنىمىزدە  كۆرەلهيمىز.  پايدىلىنىۋاتقانلىقىنى  مهخلۇقاتالردىن 

دۇرا ئىشلهپچىقارغاندا بىر ئورگانىك خېمىيىۋى رېئاكتور بولۇپ قوللىنىلماقتا. 
كائىناتتىكى بۇ ئاجايىپ مۇۋازىنهت ۋە پىالنلىق ئورۇنالشتۇرۇش ههممه شهيئىنى 
مۇكهممهل بىر ئۆلچهم بىلهن ياراتقان جانابى ئالالهنىڭ ئىالهىي سهنئهت ئهسىرىدۇر. 

بۇنى تاسادىپىيلىق بىلهن چۈشهندۈرۈش مۇمكىن ئهمهس. 
پروفېسسور دوكتور ئهدۋىن كونكلىن مۇنداق دەيدۇ:

قاراش  كۆز  دەيدىغان  قالغان  كېلىپ  مهيدانغا  هالدا  تاساددىپىي  «هاياتلىقنى 
نهتىجىسىدە،  پارتالش  بىر  بهرگهن  يۈز  هالدا  تاساددىپىي  مهتبهئهدە  بىر  خۇددى 
قاراشقا  كۆز  بىمهنه  بىر  دەيدىغان  كهلگهن  مهيدانغا  قامۇس  بىر  مۇكهممهل  ئاجايىپ 

ئوخشايدۇ.» (The Evidence of God، ١٧٤-بهت)
 ئون تال قهغهز پۇلنىڭ ئۈستىگه رەت تهرتىپ بويىچه بىردىن ئونغىچه بولغان 
ئارىالشتۇرغاندىن  ئوبدان  قويۇپ،  يانچۇقىمىزغا  بۇالرنى  ئاندىن  يازساق،  سانالرنى 
بىر-بىرلهپ  ئونغىچه  باشالپ  بىردىن  بويىچه  تهرتىۋى  سانالرنىڭ  كېيىن 

ئوكسفورد   ،The Anthropic Cosmological Principle :ف تىپلېر  بىلهن  ج.د.  بارروۋ   .١٠٨
ئۇنىۋېرستىتى نهشرىياتى، ١٩٩٦-يىل، ٥-بهت.  
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يانچۇقىمىزدىن چىقارماقچى بولساق، يانچۇقىمىزدىن چىقىدىغان ههر بىر تال پۇلنى 
تهكرار يانچۇقىمىزنىڭ ئىچىگه قويۇش شهرتى بىلهن ئۈستىگه ١ يېزىلغان قهغهز پۇلنى 
چىقىرىش ئېهتىمالىمىز ئوندىن بىر بولىدۇ. ئۈستىگه ١ ۋە ٢ يېزىلغان قهغهز پۇلالرنى 
رەت تهرتىۋى بويىچه چىقىرىش ئېهتىمالىمىز يۈزدىن بىر بولىدۇ. لېكىن ١، ٢، ٣، ٤ 
يېزىلغان پۇلالرنى رەت تهرتىپ بويىچه كهينى-كهينىدىن چىقىرىش ئېهتىمالى ئون 
مىڭدىن بىر بولىدۇ. بارلىق قهغهز پۇلالرنى ١دىن ١٠غىچه بولغان رەت تهرتىپ بويىچه 

كهينى-كهينىدىن توغرا چىقىرىش ئېهتىمالىمىز بولسا ئون مىليارتتىن بىر بولىدۇ. 
بۇ مىسالنى سۆزلىگهن ئامېرىكىلىق مهشهۇر ئالىم گرەسسي موررىسون سۆزىنى 

مۇنداق داۋامالشتۇرغان:
ـــ ئهمهلىي رىئاللىقنىڭ  «مۇشۇنداق بىر ئاددى مىسالنى تاللىشىمدىكى مهقسهتـ 
كهلگهنلىكىنى  هالغا  بىر  ئىمكانسىز  دەرىجىدە  قانچىلىك  ئالدىدا  تاساددىپىيلىق 

ئىزاهالشتىن باشقا بىر نهرسه ئهمهس.» 
تهك بىر تال ئاقسىل مالېكولىسىنىڭ تاساددىپىي هالدا مهيدانغا كېلىشى ئۈچۈن 
كۆپ  ههسسه  مىليارت  بىر  ماددىالردىن  بولغان  مهۋجۇت  شۇئاندا  كائىناتتا  پۈتكۈل 
ههرىكهتكه  ماددىنىڭ  هالهتته  بۇ  لېكىن  ئىدى.  كېرەك  بولۇشى  بار  ماددا  بولغان 
ئۆتۈشى ۋە ئالغا بېسىشىنىڭ مۇمكىن بولۇشى ئۈچۈن الزىم بولىدىغان ئۇزۇن يىلالرنى 

ئىپادىلهش ئۈچۈن ١٠ رەقىمىنىڭ ئاخىرىغا ٢٤٣ دانه نۆل قويۇش كېرەك بولىدۇ. 
تال  بىر  چاغدىمۇ  هازىرالنغان  شهرتلهر  بۇ  الزىمكى،  قىلىش  دىققهت  شۇئاندا 
بۇ  ئهمهس.  چوقۇم  بولۇپ،  نائېنىق  يهنىال  كېلىشى  مهيدانغا  مالېكولىسىنىڭ  ئاقسىل 
ههرىكهتلهرنىڭ ئهبهدىي داۋاملىشىشى نهتىجىسىدە هېچقانداق نهرسىنىڭ ئوتتۇرىغا 

چىقماسلىقىمۇ مۇمكىن.  
روهقا ئىگه بولمىغان ئادەتتىكى بىر ماددىنىڭ تاساددىپىي هالدا بارلىققا كېلىشى 
بارلىقىنى  ئېهتىياجى  يىلغا  مىليارتالرچه  ۋە  ههسسىسسىگه  مىليارت  ئۇنىڭ  ئۈچۈن 

چۈشهنگهندىن كېيىن ماۋۇنى ئويالپ باقايلى:
يهر شارىنىڭ يېشىنى تهخمىنهن پهرەز قىلغىلى بولىدۇ، تهخمىنهن ٤٫٥-٥ مىليارت 
يىلدۇر. ئۇنداقتا بۇنچىلىك بىر ۋاقىتتا مىليونالرچه هايۋان تۈرى، ٢٠٠ مىڭدىن كۆپ 
ئىسمى  «ئىنسان»  كهلدى؟  بارلىققا  قانداق  هالدا  مۇكهممهل  ئهڭ  تۈرى  ئۆسۈملۈك 
قانداق  ئارىسىدىن  تۈرلىرى  جانلىق  كۆپ  بۇنچه  مهۋجۇدات  ئاجايىپ  بۇ  بېرىلگهن 
ئوتتۇرىغا چىقتى؟ ... ههر كۈنى كۆز ئالدىمىزدا مۇكهممهل بىر سۈرەتته توغۇلۇۋاتقان 

بوۋاق بالىالر قانداق بىر قۇدرەتنىڭ ئهسىرى؟
ئهمىلىيهتته جانابى ئالالهنىڭ ئهڭ مۇكهممهل بىر مهۋجۇداتنى يارىتىشى ئۈچۈن 
ۋۇجۇتقا  نهرسه  ههر  بىلهنال،  دېيىشى  كهل!»  «ۋۇجۇتقا  يوقتۇر.  ئېهتىياجى  ۋاقىتقا 
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كېلىدۇ.١٠٩ لېكىن كائىناتقا بېكىتكهن تهدرىجىلىك (پهيدىنپهي بارلىققا كهلتۈرۈش) 
قانۇنىيىتىنى بهندىلىرىگه كۆرسىتىش ئۈچۈن مهخلۇقاتلىرىنى مۇئهييهن جهريانالردا 

يارىتىۋاتىدۇ. 

مۇرەككهپ  ئهڭ  اليىهىلىگهن  ۋە  ئهسۋاپالر  ئىلغار  ئهڭ  ياشىغان  ئىنسانالر 
ئهرزىمهيدۇ.  هېچنىمىگه  ئالدىدا  سىستېمىنىڭ  ئاجايىپ  كائىناتتىكى  سىستېمىالرمۇ 
بۇ سهۋەپتىن، ئۇزۇن زامانالردىن بۇيان تهبىئهت دۇنياسىدىكى مۇكهممهل سهنئهتنى 
تهقلىد قىلىش ئىلىم-پهندە ئاالهىدە بىر تېما بولۇپ، بۇنىڭدىن «بىئونىكا» ناملىق 

مهخسۇس بىر ئىلىم ساههسى مهيدانغا كهلدى. 
ئهسۋاپ،  ياسالغان  ئارقىلىق  قىلىش  تهقلىد  ئهسهرلىرىگه  سهنئهت  ئىالهىي 
ئاپاراتىنى  تارتىش  رەسىم  كهلسه،  توغرا  كهلتۈرۈشكه  مىسال  ئهمهلىي  بىر  سايمانالرغا 
تىلغا ئاالاليمىز. رەسىم تارتىش ئاپاراتى ئىنسان كۆزىنىڭ مېخانىك تهقلىدىن باشقا 
بىر نهرسه ئهمهس. ئاپاراتنىڭ ئهينىكى كۆز گۆهىرىگه ئوخشايدۇ. ئاپاراتنىڭ لىنزىسى 
رەڭدار پهردىنىڭ ئورنىدا. نۇردىن تهسىر ئالغان رەسىم لىنتىسى بولسا كۆز پهردىسىگه 
بولۇپ،  بار  سىزىقالر  ۋە  شهكىللهر  كهبى  پىرامىدا  ۋە  كۈنۈس  يهردە  بۇ  ئوخشايدۇكى، 

شهيئىلهرنى تهتۈر كۆرىدۇ. 
كۈنىمىزدە هېچكىم رەسىم تارتىش ئاپاراتىنى ئۆزلىگىدىن مهيدانغا كېلىپ قالغان 
قىلىۋالغان  چۈمپهردە  ئىسمىنى  زىيالى  بهزى  ئامما  قىاللمىسىمۇ،  جۇرئهت  دېيىشكه 
دەپ  كهلگهن»  مهيدانغا  «تاساددىپىي  كۆزنى  هالدا  قهستهن  ئىنسانالر  غهرەزلىك 

سۆزلىمهكته. 
يهنه  قىلغان  ئىجاد  قىلىپ  تهقلىد  ئهسهرلىرىگه  سهنئهت  ئىالهىي  ئىنسانالر 

نۇرغۇنلىغان ئهسۋاپ- ئۈسكۈنه، قۇرال-سايمانالر مهۋجۇتتۇر.  

١٣. قۇرئان ئىلىمگه رەهبهرلىك قىلىدۇ
ئامېرىكىلىق پروفېسسور دوكتور جۇلى سهنتوننىڭ ئېتىراپلىرى ئىنتايىن مۇهىم. 
سهنتون خىرىستىيانلىقنىڭ ئۆزگهرتىلگهن كىتاۋىدىكى زىتلىقالر سهۋەبى بىلهن 
دىندىن يانغان. ئۇ پهقهتال غهرپتىكى دىننىڭ پهرىشانلىقىدىن خهۋەردار بولغانلىقى 
ئۈچۈن قۇرئان مهلۇماتلىرىغىمۇ دەسلهپته مۇشۇنداق پۇزىتسىيىدە بولغان. ئهمما 

١٠٩.  بهقهرە سۈرىسى ١١٧-ئايهت؛ ئال-ئىمران سۈرىسى ٤٧-ئايهت؛ نههل سۈرىسى ٧٧-ئايهت؛ 
ياسىن سۈرىسى ٥٣-ئايهتلهرگه قاراڭ. 
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ئېتىراز قىاللمايدىغان ئۇچۇق ههقىقهتلهر ئالدىدا قاتتىق ههيرانلىق ئىچىدە مۇنداق 
دېگهن: 

«بۇ دىن (ئىسالم) ئىلىمگه رەهبهرلىك قىلسا، كۆپلىگهن نهتىجىلهرگه ئېرىشىشى 
ۋە ئىلمىي بىر ئىنقىالپنى ئهمهلگه ئاشۇرالىشى مۇمكىن!» 

ئهمىلىيهتته قۇرئان سان-ساناقسىز مۆجىزە مهنبهسى بولۇپ، مهنىلىرىنىڭ 
چهكسىزلىكىنى ئىپادىلهش ئۈچۈن ئايهتته مۇنداق دېيىلگهن: 

«ئېيتقىنكى، پهرۋەردىگارىڭنىڭ سۆزلىرىنى يېزىش ئۈچۈن ئهگهر دېڭىز 
(سۈيى) سىيا بولۇپ كهتسه، پهرۋەردىگارىڭنىڭ سۆزلىرى تۈگىمهي تۇرۇپ، دېڭىز 
چوقۇم تۈگهپ كهتكهن بوالتتى، مۇبادا يهنه شۇنچىلىك دېڭىز (سۈيىنى)  (سۈيى) 

كهلتۈرسهكمۇ» (كههف سۈرىسى ١٠٩-ئايهت)
«ئهگهر يهر يۈزىدىكى دەرەخلهرنىڭ ههممىسى قهلهم بولغان، دېڭىز (سىيا) 
بولغان، ئۇنىڭغا يهنه يهتته دېڭىز (نىڭ سىياسى) قوشۇلغان تهقدىردىمۇ ئالالهنىڭ 
سۆزلىرىنى (يېزىپ تۈگهتكىلى بولمايدۇ)، ئالاله ههقىقهتهن غالىپتۇر، هېكمهت بىلهن 

ئىش قىلغۇچىدۇر.» (لوقمان سۈرىسى ٢٧-ئايهت) 
زىيا پاششا قۇرئان ههققىدە:

مېنى چۈشىنىشكه بۇ كىچىك ئهقىل يهتمهس،

 بۇ قهدەر ئېغىرلىقنى بۇ تارازا تارتالماس.

دەپ مهيلى مهۋجۇتلۇق جهههتتىن بولسۇن، مهيلى كاالمى جهههتتىن بولسۇن 
بولسۇن، ئىالهى سهنئهت ئالدىدىكى ههيرانلىقنى تىلغا ئېلىپ، ناهايىتى ئاجىزلىك 

ئىچىدە جانابى ئالالهقا ههمدۇ-سانا ئېيتىپ مۇنداق دېگهن:

ولُ قُ هِ الْعُ نْعِ َ ىفِ صُ ريَّ َ نْ حتَ انَ مَ بْحَ سُ
ولُ حُ زُ الْفُ جُ تِهِ يَعْ رَ دْ نْ بِقُ انَ مَ بْحَ سُ

«قۇدرەتلىك سهنئىتى ئالدىدا ئهقىللهرنى ههيران قالدۇرغان ئالالهنى بارلىق 
نوقسان سۈپهتلهردىن پاك دەپ تهسبىه ئېيتىمهن.» 

«چهكسىز قۇدرىتى بىلهن ئهقىللهرنى ئاجىز قالدۇرغان ئالالهنى بارلىق نوقسان 
سۈپهتلهردىن پاك دەپ ههمدۇ-سانا ئېيتىمهن.» 
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پ. تهشدىد (هۆكۈم چىقىرىش)تىكى مۆجىزىۋىلىكى
مۇستاپا  مۇههممهد  پهيغهمبهر  ئاخىرقى  تهرەققىيات  تهبلىغدىكى  ئىالهىي 
بارلىق  كېيىنكى  بۇندىن  ۋە  ئاخىرالشقانلىقى  بىلهن  ۋەسهللهم  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ 
زامان ۋە ماكان ئۇنىڭغا ئائىت بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭغا نازىل قىلىنغان قۇرئانى-

كهرىمنىڭ دۇنيادا هاياتلىق داۋاملىشىۋاتقان مۇددەت ئىچىدە بارلىققا كېلىدىغان ههر 
خىل مهسىلىلهرگه جاۋاپ بېرەلهيدىغان قائىدىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئېلىشى زۈرۈردۇر. 
(هۆكۈم  تهشدىد  بولسا،  بىرى  تهرەپلىرىدىن  مۆجىزىۋى  قۇرئانى-كهرىمنىڭ  شۇڭا 

چىقىرىش)تىكى تهڭداشسىز مۇۋەپپىقىيىتىدۇر. 
قۇرئانى-كهرىمدە قانۇنشۇناسالرمۇ ئۇنىڭغا مۇهتاج بولىدىغان بىر قانۇن تۈزۈش 
بولغان  زۆرۈر  ئۈچۈن  مهنپهئهتى  ئىنسانالرنىڭ  بىرلىكته  بىلهن  ئۇسۇلى  ئاساسىي 
بىلهن  ئۆتۈشى  ئهسىرلهرنىڭ  خۇسۇسىيىتى  بۇ  قۇرئاننىڭ  بار.  هۆكۈملهر  مۇهىم 

تېخىمۇ كۈچلىنىپ داۋاملىشىۋاتىدۇ. 
قانۇنالرنىڭ  ئۇنىڭدىكى  مۆجىزىۋىلىكى  چىقىرىشتىكى  هۆكۈم  قۇرئاننىڭ 
قىلىۋاتقان  تهرەققىي  زامان  ئهكسىچه،  دەل  قانۇنالرنىڭ  تۈزگهن  ئۆزى  ئىنسانالر 
ئىنساپلىق  بېرەلىشى،  جاۋاپ  ئېهتىياجىغا  دەۋرنىڭ  ههر  قالماي،  كونىراپ  بولسىمۇ 
سۈپهتلىرىنىڭ  نۇقسان  هېچقانداق  قىلىنغۇدەك  تهنقىد  تهرىپىدىن  كىشىلهر 
تېپىلماسلىقى، باشقا قانۇنالرغا نىسبهتهن مۈشكۈل بولغان مهسىلىلهرنى ئاسانال ههل 
ئالغانلىقى  ئىچىگه  ئۆز  هېكمهتلهرنى  نۇرغۇن  هۆكۈملىرىنىڭ  چىقارغان  قىلىشى، 
پهللىگه  يۇقىرى  ئىچىدە  ۋاقىت  قىسقا  قارىغاندا  باشقىالرغا  نىزامنى  مۇكهممهل  بۇ  ۋە 

يهتكۈزگهنلىكىدە نامايهن بولىدۇ.  
قۇرئاندا ئوتتۇرىغا قويۇلغان قانۇن تۈزۈم بىلهن ئىسالم ئىنساننىڭ تهسهۋۋۇر ۋە 
چۈشىنىش قابىلىيىتى يېتىدىغان دەرىجىدە ئهقلىگه كېلىدىغان ههر قانداق سۇئالغا 
جاۋاپ بېرىدۇ ۋە بۇالرنى ئۆز ئىچىدە قىلچىلىك زىتلىق بولمىغان هالدا لوگىكىلىق 

رەت تهرتىپته سىستېمىلىق ۋە مۇۋاپىق شهكىلدە ئوتتۇرىغا قويىدۇ. 
قۇرئانى-كهرىم قىيامهتكىچه كېلىدىغان بارلىق ئهسىرلهرگه خىتاب قىلىدىغان 
قانۇن-نىزامنى  بۇ  بىرلىكته  بىلهن  قويۇش  ئوتتۇرىغا  سىستېمىسىنى  قانۇن  بىر 
قىسقا ۋاقىت ئىچىدە ئومۇمالشتۇرۇپ بولغان. هالبۇكى، جهمىيهت تۇرمۇشىدا قانۇن 
دەسلهپته پۈتۈنلهي مۇكهممهل بولمايدۇ. هېچقانداق بىر جهمىيهت دەسلهپته ئىنتايىن 
ئاندىن  قىلىپ،  بهرپا  سىستېمىسى  قانۇن-تۈزۈم  مۇكهممهل  بىر  قىلغان  تهرەققىي 
كېيىن يۈكسىلىپ مهدىنىيهت جهههتته قهد كۆتهرگهن ئهمهس. خهلقنىڭ مهدىنىيهت 
سهۋىيىسى ئاستا-ئاستا ئۆسكهنسىرى جهمىيهتنىڭ قانۇن تۈزۈلمىسىمۇ تۇراقلىشىشقا 
ۋە تهرەققىي قىلىشقا باشاليدۇ. جهمىيهتشۇناسالر ۋە قانۇنشۇناسالر بۇ ههقته ههممىسى 
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ئوخشاش پىكىردە. لېكىن ئهرەپ يېرىم ئارىلىدا ئههۋال بۇ كۆز قاراشنىڭ دەل ئهكسىچه 
بولدى. ئىلىم-پهن ۋە مهدىنىيهتتىن نېسىۋىسى بولمىغان ساۋاتسىز بىر قهۋم ئارىسىدا 
تۇساتتىن مۇكهممهل بىر قانۇن-تۈزۈم مهيدانغا كېلىپ، نىكاه قانۇنى، شهخىسلهرنىڭ 
هوقۇقى، دۆلهتلهر ئارا (خهلقئارا) قانۇن، ئۇرۇش ۋە تىنچلىق ئههكاملىرى قاتارلىقالر 

ئهڭ گۈزەل ۋە ئهڭ ساغالم بىر شهكىلدە ئوتتۇرىغا قويۇلدى. 
هېچقانداق  باشقا  تۈزگهن  ئىنسانالر  ئېنىقكى،  بىلهن  گۇۋاهلىقى  تارىخنىڭ 
قانۇنىي هۆكۈم ۋە چۈشهندۈرۈشلهر قۇرئاننىڭكىدەك تهسىرلىك، ئىناۋەتلىك، كهسكىن، 
ههمىشه ئىجرا قىلىنىدىغان ۋە ئىنسانىيهت ئۈچۈن ئىنتايىن پايدىلىق بولۇپ باقمىغان. 
بۇ جهههتته تهتقىقات بىلهن شۇغۇلالنغان خرىستىيان ۋە يههۇدىي شهرقشۇناسالر بۇ 
خىل مۆجىزىۋى ئههۋالنى شهرهىلهش ئۈچۈن لوگىكىغا چۈشمهيدىغان خىلمۇ-خىل 
چارىلهرنى سىناپ باققان. ئىسالم هۆكۈملىرىنىڭ رۇم قانۇنىدىن كۆچۈرۈلگهنلىكىنى 
ئارىلىنىڭ  يېرىم  ئهرەپ  زاماندىكى  ئۇ  بىلهن  پهرەز  خىل  بۇ  لېكىن  سۆزلىگهن. 
كۆرۈپ،  ئىكهنلىكىنى  يوق  باغلىنىشنىڭ  هېچقانداق  ئوتتۇرىسىدا  ئههۋالى  ئهمىلىي 
بۇ  ئېيتىشقان.  كۆچۈرۈلگهنلىكىنى  شهرىئىتىدىن  يههۇدىي  ئۆزگهرتىپ،  گېپىنى 
بولۇشى  كۆچۈرۈلگهن  قانۇنلىرىدىن110  بولمىغاندا: «هاممۇرابى  ئىشهنچىلىك  گهپمۇ 
ۋە  قېچىش  قىلىشتىن  قوبۇل  ههقىقهتنى  ههممىسى  بۇالرنىڭ  دېيىشكهن.  مۇمكىن» 

ههقىقهت ئالدىدا ئاجىز قېلىشنىڭ ئاالمهتلىرىدۇر. 
يههۇدىيالر  كهلتۈرۈلگهن.  هالىتىگه  دىن  ئىرقىي  بىر  يههۇدىيلىك  هالبۇكى، 
بهنى ئىسرائىل قهۋمىدىن بولمىغان بىر كىشىنى مۇسهۋى (مۇسا ئهلهيهىسساالمنىڭ) 
مۇكهممهل  ئىسالمنىڭ  يههۇدىيلىك  جهههتتىنمۇ  بۇ  قىلمايدۇ.  قوبۇل  شهرىئىتىگه 
قانۇنىنى ئوتتۇرىغا چىقىرىدىغان ئىستىدات (قابىلىيهت) ۋە قۇدرەتكه ئىگه ئهمهس. 

هاممۇرابىگه كهلسهك، ئۇ ۋە باشقا داڭلىق قانۇنشۇناسالر ئىسالم يېتىشتۈرگهن 
پهقهت  (قانۇنشۇناسالرغا)  فىقىهچىالرغا  داڭلىق  قاتارلىق  ههنىفه)  (ئهبۇ  ئهزەم  ئىمام 

چىراق بواللىشى مۇمكىن. 
ههقىقهت شۇكى، قۇرئانى-كهرىم ئۇ تارىخقا قهدەر هېچبىر دىن، هېچبىر مهدەنىي 
تهشكىالت ئوتتۇرىغا قويالمىغان ئادالهت ۋە مهدەنىيهت ئاساسلىرىنى تهبلىغ قىلغان. 
ئهڭ بهدەۋى ۋە ئىپتىدائى بىر مۇهىتتا ئىسالم كهبى يۈكسهك بىر مهدەنىيهتنىڭ تۇنجى 
مۆجىزىدۇر.  بىر  شۈبهىسىزكى،  هېچ  قويۇلۇشى  ئوتتۇرىغا  مۇددەتته  قىسقا  ۋە  قېتىم 

١١٠. هاممۇرابى (مىالدىدىن ئىلگىرىكى ١٧٩٥-١٧٥٠) بابىل پادىشاهى. هاممۇرابى قانۇنلىرى 
بولۇپ  قانۇن  قهدىمىي  ئهڭ  قىلىنغان  ئېالن  خهلققه  بىلهن  ئىسمى  پادىشاهنىڭ  بىر  تارىختا 
هوقۇققا  كىشىلىك  پرىنسىپالردا  نۇرغۇن  ئېلىنغان  تىلغا  قانۇنلىرىدا  هاممۇرابى  هېساپلىنىدۇ. 

ئههمىيهت  بېرىلگهنلىكى ئۈچۈن مۇهىم قانۇن دەستۇر سۈپىتىدە دىققهت تارتىدۇ.
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بىلمهيدىغان  ئوقۇش-يېزىشنى  باقمىغان،  ئوقۇپ  مهكتهپته  مهدىنىيهتنى  ئۇلۇغ  بۇ 
مۆجىزىدۇر.  بىر  چوڭ  تېخىمۇ  بولسا،  قويۇشى  ئوتتۇرىغا  كىشىنىڭ  بىر  ساۋاتسىز 
دەرۋەقه، مۇپهسسىر قاسىمى قۇرئاننىڭ بۇ مۆجىزىۋى تهرىپىنى بايان قىلغاندا مۇنداق 

دېگهن:
تهربىيىلهپ  يىلدا   ٢٣ شهكىلدە  تهدرىجى  ئۈممىتىنى  ئهرەپ  «ئالالهتائاال 
باشقا  شارائىتتا  نۇرمال  تهرەققىيات  بىر  سهۋىيىدىكى  خىل  بۇ  لېكىن  يېتىشتۈرگهن. 
خهلقلهر ئۈچۈن ئىجتىمائى ئامىلالر ۋاستىسى بىلهن بىر قانچه ئهسىردە تاماملىنالىشى 

مۇمكىن...»١١١  
ۋاقىتتا  قىسقا  يىللىق   ٢٣ زاماندا  ئهينى  مۆجىزىسى  قۇرئاننىڭ  سهۋەپتىن  بۇ 
شهخسلهرنى ۋە جهمىيهتنى يۈكسهك پهزىلهتلهر مهدەنىيىتى سهۋىيىسىگه چىقىرىشىدا 

ئايان بولدى. 
ئىنسانالر  ئىدى،  بولسا  بولغان  ئائىت  ئىنسانغا  بىر  هۆكۈملهر  قۇرئاندىكى 
ۋە  شهكىللهنگهن  زاماندا  ئۇزۇن  بولغان،  ئاجىز  ئوخشاش  قانۇنالرغا  باشقا  تۈزگهن 
چىكىنىپ  هاياتىدىن  ئىنسانالرنىڭ  قېلىپ  ئهمهلدىن  كېيىن  مۇددەتتىن  مهلۇم 
چىقىشقا مهجبۇر بولغان بوالتتى. هالبۇكى، قۇرئانغا رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى 
ئالاله  جهههتته،  بۇ  قالمىغان.  ئارىلىشىپ  سۆزى  شهخسى  هېچقانداق  ۋەسهللهمنىڭ 

مۇنداق دەيدۇ: 
 «ئۇالرغا بىزنىڭ روشهن ئايهتلىرىمىز تىالۋەت قىلىنسا، بىزگه مۇالقات بولۇشنى 
بىر  باشقا  «بۇنىڭدىن  ئىشهنمهيدىغانالر):  قىيامهتكه  (يهنى  قىلمايدىغانالر  ئۈمىد 
رەهمهت  ئايهتنى  دائىر  ئازاپقا  (يهنى  ئۆزگهرتكىن  ئۇنى  ياكى  كهلتۈرگىن  قۇرئاننى 
هاالل  هارامنى  مهدهىيىله،  ئورنىغا  سۆككهننىڭ  ئىالهلىرىمىزنى  ئۆزگهرت،  ئايىتىگه 
ۋەهيى  ماڭا  پهقهت  مهن  ئۆزگهرتهلمهيمهن،  ئۆزەمچه  ئۇنى  «مهن  دەيدۇ.  قىل)» 
قىلىنغان ۋەهىگىال ئهمهل قىلىمهن. ئهگهر مهن پهرۋەردىگارىمغا ئاسىيلىق قىلسام، 
ئهلۋەتته، بۈيۈك كۈننىڭ (يهنى قىيامهت كۈنىنىڭ) ئازابىدىن قورقىمهن» دېگىن.» 

(يۇنۇس سۈرىسى ١٥-ئايهت)
رەسۇلۇلالهنىڭ سۈننهت ۋە ههدىسلىرى قۇرئانى-كهرىمنىڭ شهرهى ئىزاهاتىدىن 

ئىبارەتتۇر. 
شۇنداق  بىلهن  ئههكاملىرى  قۇرئان  ۋەسهللهم  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله 

گۈزەل بىر جهمىيهت قۇرۇپ چىقتىكى، تىلالردا داستان بولدى:    

١١١. مۇههممهد جامالىددىن قاسىمى: «مههاسىنۈل تهئۋىل»، قاهىرە، ١١-جىلد، ٢١٩. 
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سائادەت ئهسرى (پهيغهمبىرىمىز زامانى)دىكى جهمىيهت
ئهمهلگه  بىلهن  قۇرئانى-كهرىم  ۋەسهللهم  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  پهيغهمبىرىمىز 
ئاشۇرغان يۈكسهك ئهخالق شۇنچىلىك تهسىرلىك بولدىكى، ئىلگىرىكى يېرىم ۋەهشى، 
كۆپىنچىسى ئىنسانپهرۋەرلىكتىن خهۋەرسىز بىر جاهىلىيهت جهمىيىتى خهلقى قىسقا 
«ساهابه»  قىلىدىغان  ههۋەس  هازىرغىچه  تارىخى  ئىنسانالر  ئىچىدىال  ۋاقىت  بىر 
مهدىنىيىتىنى  پهزىلهتلهر  بىر  بولمايدىغان  قىلغىلى  تهسهۋۋۇر  بىلهن  كىملىكى 
مهيدانغا كهلتۈردى. نادان ۋە رەهىمسىز ئىنسانالر بىلىملىك؛ ۋەهشى، ياۋايى ئىنسانالر 
ۋە  سۆيگۈسى  ئالاله  يهنى  تهقۋادار،  كىشىلهر  شهرمهندە  ۋە  گۇناهكار  مهدەنىيهتلىك؛ 
بولۇپ  كىشىلهر  نازۇك  قهلبى  ۋە  سالىه  پهۋقۇلئاددە  ياشايدىغان  بىلهن  قورقۇنچى 

ئۆزگهردى. 
ۋەهشى  ۋە  يۈرەك  تاش  كۆمۈۋېتىدىغان  تىرىك  ئىككىلهنمهستىن  بالىسىنى  قىز 
تهبىئهتلىك، قول ئىلكىدىكى قۇل-چۆرىلىرىنى بىر ماددى بۇيۇم ئورنىدا كۆرۈپ، ئۇنى 
ئادەم قاتارىدا كۆرمهي زۇلۇم قىلىدىغان، ... بىر ئىنساننى تهسهۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ. بۇ 
قۇپال ۋە نادان ئىنسانالر ئىسالمغا كىرىپ هىدايهتكه ئېرىشكهندىن كېيىن، ئىلىم، 
مهدەنىيىتىنى  پهزىلهتلهر  جهههتلهردە  قاتارلىق  ئىنسانپهرۋەرلىك  ئهدەپ،  ئهخالق، 
مهيدانغا كهلتۈردى. جاهىلىيهت زامانىدا ئىنسانپهرۋەرلىك ۋە مهدەنىيهت سهۋىيىسى 
بىلهن  ئههكاملىرى  ئىسالم  خهلق  بۇ  تۇرىدىغان  ئۇرۇندا  تۆۋەن  ئىنتايىن  جهههتته 

ياشاشقا باشلىشى بىلهنال گۈزەل ئهخالقتا يۈكسهك پهللىگه چىقتى. 
ئهسىرلهردىن بۇيان ئىسمىنى تىلغا ئالغۇدەك بىرەر ئادەم يېتىشتۈرۈپ چىقالمىغان 
ۋە  ئىرشاد  ۋەسهللهمنىڭ  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله  جهمىيىتى  جاهىلىيهت 
ئۆرنهك  ئىنسانىيهتكه  زىننهتلىنىپ،  بىلهن  سۈپهتلهر  ئۇلۇغ  سايىسىدا  روهانىيىتى 
ۋە  قۇرئان  ئۇالر  چىقتى.  يېتىشتۈرۈپ  شهخسىيهتلهرنى  ئابىدە  نۇرغۇن  بولىدىغان 
سۈننهتتىن ئالغان فهيىزنى ئىمان، ئىلىم ۋە ئىرفان مهشئىلى هالىتىدە دۇنيانىڭ تۆت 
تهرىپىگه يهتكۈزدى. چۆلگه چۈشكهن نۇر چهكسىزلىكنى رەهمهت قاناتلىرى بىلهن 

قۇچاقالپ پۈتۈن ئىنسانىيهتكه ههقىقهت ۋە ئادالهت تارقاتتى. 
رەسۇلۇلالهنىڭ  بولغان  ئۆرنهك  بىر  مۇكهممهل  ئهڭ  ئۈچۈن  ئالىمى  ئىنسانلىق 
تهربىيىسىدە يېتىشكهن سائادەت ئهسرى ئىنسانلىرى بىر مهرىپهت جهمىيىتى خهلقى 
ئىدى. ئۇ دەۋر چوڭقۇر تهپهككۈر دەۋرى، ئالالهنى ۋە رەسۇلۇلالهنى يېقىندىن تونۇش 

دەۋرى ئىدى. 
ئېتىقادىنى  تهۋهىد  مهركىزىگه  غايىسىنىڭ  ۋە  قارىشى  دۇنيا  كىرام  ساهابه 
يهرلهشتۈردى. دۇنياۋى مهنپهئهتلىرىنى، نهپسانىي ئارزۇلىرىنى، قهلبىدىكى هاۋايى-

بولۇشتىن  غايه  جان  ۋە  مال  بولدى.  مۇۋەپپهق  قىلىشقا  تهرەپ  بىر  ههۋەسلىرىنى 
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چىقىپ، ۋاسته بولدى. ئىماننىڭ لهززىتى تېتىلدى. مهرههمهت چوڭقۇرالشتى. دىن 
ئۈچۈن خىزمهت قىلىش هايات شهكلى بولدى. بۈيۈك غهيرەت ۋە پىداكارلىق بىلهن 
ئىسالم شهخسىيىتى كۆرگهزمه قىلىندى. بىر ههدىس ئېلىش ئۈچۈن ساهابىلهر بىر 

ئايلىق يولغا بېرىپ كهلدى. ئېتىنى ئالدىغان رىۋايهتچىنىڭ ههدىسىنى ئالمىدى. 
ئۇالر مهرت، مېهرى-شهپقهتلىك، خىزمهت ئههلى، پىداكار، باشقىالرنىڭ هالىغا 

يېتىدىغان غهمگۈزار، قهلبى ئىبادەت ئىشتىياقى بىلهن تولغان ئىدى...
ساهابه كىرامدا ئالاله، كائىنات ۋە نهپس توغرىسىدا يېڭى بىر دۇنيا قاراش مهيدانغا 
رەسۇلۇلالهنىڭ  ئۇالرمۇ  ئهتكهندەك،  ئهكس  ئهينهكته  بىر  كىچىك  قۇياش  كهلدى. 
نهتىجىسىدە،  سايىسى  بۇنىڭ  قىلدى.  غايىسى  ئۆزىنىڭ  هاللىنىشنى  بىلهن  هالى 
ۋە  ئهسكىلىك  بىلهن،  گۈزەللىكى  بارلىق  ههقىقهت  ۋە  ياخشىلىق  هاياتىدا  ئۇالرنىڭ 

باتىلمۇ بۈتۈن سهتلىكى بىلهن ئېنىق ئايان بولدى. 
ئىمانىغا  كهچۈردى.  بېشىدىن  ئىمتىهانىنى  ئىمان  بىر  مهككىدە  كىرام  ساهابه 
تۇسالغۇ بولىدىغان بارلىق توسقۇنلۇقالرنى بىر تهرەپ قىلدى. ۋاقتى كهلگهندە جېنىنى 
ۋە مېلىنى پىدا قىلدى.  مهككىدە ياشىغان ئىماننىڭ ۋەجد ۋە هاياجىنى مهدىنىدىكى 

تهڭداشسىز بىر مهدىنىيهتنىڭ روهى توقۇلمىلىرىنى هازىرلىدى. 
كىچىك  تاپقان  تهركىپ  ئائىلدىن  يۈز  تۆت  تهخمىنهن  ۋە  قۇرۇلغان  مهدىنىدە 
قهدەر  پهلهستىنگه  ۋە  ئىراق  يىلدا  ئون  چېگرىسى  دۆلىتىنىڭ  مهههلله  ئىسالمىي 
كېڭهيدى. رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ۋاپاتى ئهسناسىدا ۋىزانتىيه 
ۋە ئىران بىلهن ئۇرۇش بولۇۋاتاتتى. لېكىن ساهابىلهرنىڭ ئون يىل ئىلگىرىكى هالى، 
چوڭ-كىچىكلىگى  ئۆيلىرىنىڭ  ۋە  سهۋىيىسى  هاللىق  ئادىتى،  ياشاش  مۇئامىلىسى، 
ههددىدىن  داۋامالشتۇرىۋاتاتتى.  ياشاشنى  هالىتىدە  رىيازەت  ئىدى.  ئۆزگهرمىگهن 
ئارتۇق ئىستىمال، ئاچكۆزلۈك، ههشهمهتچىلىك ۋە شۆهرەتپهرەسلىك بولسا ساهابىلهر 
تونىمايدىغان، بىلمهيدىغان ياشاش شهكلى ئىدى. ئۇالر ههمىشه: «ئهته بۇ نهپسنىڭ 
سهۋەپتىن  بۇ  چىقارمايتتى.  ئېسىدىن  دېگهننى  بولىدۇ»  مازار  ماكانى  ياتىدىغان 
ئىشلىتىشتىن  زىيادە  ههددىدىن  بۇلۇشتىن،  قۇل  ئۈچۈن  نهپسى  نېمهتلىرىگه  دۇنيا 
نېمهتلهرنى  بۇ  بىلهن  هاياجىنى  ۋە  لهززىتى  ئىماننىڭ  كهلدى.  تۇرۇپ  يىراق  دائىم 
ئىشلهتتى.  قىلىپ  ۋاسته  ئۈچۈن  ئېرىشىشى  سائادەتكه  هىدايهتكه،  ئىنسانالرنىڭ 

تۇرمۇشىنى ئالالهنىڭ رازىلىقىغا ئېرىشىشنى مهقسهت قىلىپ قۇرۇپ چىقتى. 
خهلقلهر  قىلىنغان  مۇستهملىكه  ۋە  خورالنغان  ئېزىلگهن،  مهزلۇم،  دەرۋەقه، 
بىلهن  نهتىجىلهر  مول  ۋە  سۈرئهت  تىز  كهبى  قۇياشى  تاڭ  ساهابىلهرنىڭ  ئارىسىدا 
تارقىاللىشىدىكى ئهڭ مۇهىم سهۋەپلهردىن بىرى ساهابىلهر قهدىمى تهككهنلىكى ههر 
يهردە مۇكهممهل بىر ئىسالم كىملىكىنى نامايهن قىلغان ئىدى. چۈنكى رەسۇلۇلالهنىڭ 
ئالالهنىڭ  بهندىلىرىگه  ئالالهنىڭ  كىرام  ساهابه  بولغان  ئوقۇغۇچىلىرى  مهخسۇس 
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شهپقهت ۋە مهرههمهت نهزىرى بىلهن قارايدىغان، غهمگۈزار، دۇرۇس، ئادىل، مهرت، 
قهلبى رىسالهت نۇرى بىلهن تولغان مۇستهسنا مۆمىنلهردىن ئىدى. 

ئىدى.  يهرلهشتۈرگهن  رەسۇلۇلالهنى  ۋە  ئالاله  مهركىزىگه  دوستلۇقنىڭ  ئۇالر 
پۈتۈن  ئىدى.  چىقالىغان  پهللىگه  يۇقىرى  مهدەنىيهتته  خهلق  بىر  ساۋاتسىز  شۇڭا 
قانداق  بىزنى  رەسۇلۇلاله  قىلىدۇ؟  تهلهپ  نېمىنى  بىزدىن  «ئالاله  ئهس-يادى: 

كۆرۈشنى خااليدۇ؟» دېگهن ئوي-خىيالنىڭ چوڭقۇر هاياجىنى ئىچىدە ئىدى.   
ئۇالر نهپسى ئهممارەنىڭ (يامان ئىشالرغا بۇيرۇيدىغان نهپسنىڭ)١١٢ شهررىدىن 
ئىدى.  كهلگهن  هالىتىگه  مۆمىن  تارتااليدىغان  سۇراققا  نهپسىنى  قۇتۇلۇپ، 
قابىلىيهتلهرنى  ئىسىل  تهبىئىتىدىكى  ئىنسان  قىلدى.  قارغۇ  تۇيغۇلىرىنى  نهپسانىي 
ئۇنىڭ  ئېرىشىپ،  رازىلىقىغا  (ئالالهنىڭ  ۋۇسالتقا  ئارقىلىق  مۈكهممهللهشتۈرۈش 
سۈپهت  پهرىشته  ئىنسانالر  ياۋايى  ۋە  ۋەهشى  ئالدى.  يول  قاراپ  يېتىشكه)  ۋىسالىغا 
كېيىن  ئىسالمدىن  ئۆمهر  يۈرەك  تاش  ئىلگىرىكى  ئىسالمدىن  كهلدى.  هالغا  ئىسىل 

باغرى يۇمشاق ههزرىتى ئۆمهر بولدى. 
ئۈچۈن  كۆمۈۋېتىش  تىرىك  ئېلىپ  تارتىپ  قوچىغىدىن  ئانىسىنىڭ  قىزىنى 
قۇرىمايدىغان،  ياش  كۆزىدىن  كېيىن  ئىسالمدىن  ئىنسان  ۋەهشى  بارغان  ئېلىپ 
باغرى يۇمشاق، مېهرىبان پهرىشته سۈپهت ئادەم بولدى. كۆڭۈللهر بىر دەرگاه هالىغا 
كهلدى. هېرىپ-چارچىغان نېرۋىالر هۇزۇر ۋە تهسهللىي تاپتى. قهلبلهر تۇل خۇتۇن، 

يېتىم بالىالر ۋە ئىگه-چاقىسىزالرنىڭ پاناهلىنىدىغان يېرى، ئۆيى بولدى. 
زۇلۇم ۋە جاهالهت جهههتته، ئهگهر ئوخشىتىشقا توغرا كهلسه، هىند ئوكياننىڭ 
توقۇلمىسىدىن  قهلبى  رەسۇلۇلالهنىڭ  ئىنسان  هالهتتىكى  تۇرغاندەك  تېگىدە 
ئادالهت  ۋە  ههقىقهت  تهڭ  بىلهن  قىلىش)  ئۆرنهك  (رەسۇلۇلالهنى  ئېلىش  پاي 
ئۈچۈن  هۆرمىتى  يۈزى  ياراتقۇچىنىڭ  هىسسىياتىدا،  ئهخالقى-پهزىلهت  تۇيغۇسىدا، 

يارىتىلغۇچىالرغا مىهرى-شهپقهت قىلىشتا يۇقىرى پهللىگه چىقتى. 
پاراسهت،  يهنه  ئۇالر  ئىدى.  مىسالى  جانلىق  بىرەر  مۆجىزىسىنىڭ  قۇرئان  ئۇالر 
قابىلىيهت ۋە ئىنسانىي قهدىر-قىممهتكه ۋەكىللىك قىلىشتا يۈكسهك پهللىگه چىقىپ، 

ئىنسانىيهتكه پهزىلهت ئابىدىسى بولغان ئىدى. 
فونكىسىيىسى  قهلب  ۋە  ئهقىل  يهتكۈزگهن  كامالهتكه  مۆمىنلهرنى  دەۋردە  ئۇ 
بۈيۈك بىر مۇۋازىنهت ئىچىدە بىرلىكته قوللىنىلغان ئىدى (يهنى ئهقىل بىلهن قهلب 
بىر-بىرىگه زىت ئهمهس ئىدى). مۆمىندىكى هاياجان ۋە ئىالهىي مۇههببهت تهركىبى 
بىر  جاهاننىڭ  بۇ  ئىنسانالر  ئىدى.  چوڭقۇرالشقان  تهپهككۈر  يېڭىلىنىپ،  ههمىشه 
قۇدرەتكه  ئىالهىي  قهلبى  ياشايتتى.  قىلىپ  هىس  ئىكهنلىكىنى  دۇنياسى  ئىمتىهان 

١١٢_  «نهپسى ئهممارە» ئاتالغۇسىنى چۈشىنىش ئۈچۈن يۈسۈپ سۈرىسى ٥٣-ئايهتكه قاراڭ. 
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(ياخشىلىققا  ئانىل-مۈنكهر»  نههيى  ۋە  بىل-مارۇف  «ئهمرى  ئىدى.  بولغان  ئاشىنا 
ئهمىر قىلىپ، يامانلىقتىن توسۇش) ئۈچۈن جۇڭگوغا، سهمهرقهنتكه سهپهر قىلغاندا 
هېرىپ قالمىغان ۋە زىرىكمىگهن ئىدى. ئهبۇ ئهييۇب ئهل-ئهنسارى رازىيهلالهۇ ئهنهۇ 
يولىدا  ئالاله  ۋە  ئارزۇسى  بولۇش  ۋاسته  ئېرىشىشىگه  هىدايهتكه  ئىنسانالرنىڭ  باشقا 
خىزمهت قىلىش جهههتته قىلچىلىك هۇرۇنلۇق قىلماسلىق ئۈچۈن، ٨٠ ياشقا كىرىپ 
ئىدى.  قاتناشقان  سهپىرىگه  ئىستانبۇل  قېتىم  ئىككى  قارىماستىن،  بولۇشىغا  قالغان 
ئىالهىي  دېگهن  تاشلىماڭالر!...»  هاالكهتكه  «...ئۆزەڭالرنى  ئالالهنىڭ:  چۈنكى 
ئارقىسىدىن  تىترىتهتتى.  يۈرىگىنى  دائىم  ئاگاهالندۇرۇش  قاتتىق  پهرمانىدىكى 
ئالدى.  رول  تارقىتىشتا  هىدايهت  قهدەر  ئىسپانىيهگه  ئىزباسارلىرىمۇ  كهلگهن 
ئۇالردىن نهچچه ئهسىر كېيىن كهلگهن ۋە ٤٠٠ ئاتلىق كىشى بىلهن ئۇل سېلىنغان 
ئوسمانلى دۆلىتىنىڭ دەسلهپكى ئۈچ ئهسرىمۇ خۇددى ساهابىلهر دەۋرىنىڭ پات-پات 

تهكرارلىنىپ تۇرىدىغان بىر مىسالى ئىدى. 
خهلق  ياشىغان  ئىچىدە  قاراڭغۇلۇقى  زۇلمهت  جاهالهتنىڭ  ئىلگىرى 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئىرشادى (تهربىيىلىشى) بىلهن «ههقىقىي بىلگۈچىلهر» بولدى. 
تال  بىر  قۇشنىڭ  (مهنى)دىن،  سۇ  تامچه  بىر  ئىنساننىڭ  ئېچىلدى.  تهپهككۈرلهر 
تۇخۇمدىن، دەل-دەرەخ ۋە مېۋىلهرنىڭ كىچىككىنه بىر ئۇرۇقچىدىن مهيدانغا كېلىشى 
ۋە مۇشۇنىڭغا ئوخشاش هېكمهتلىك هادىسىلهر ئۈستىدە چوڭقۇر تهپهككۈر قىلىش 
باشالندى... ياشاشنىڭ غايىسى ئالاله رازىلىقىغا مهركهزلهشتى. مهرههمهت، شهپقهت، 

ههقىقهتنى تارقىتىش جهههتته كۆپ ئىلگىرلهشلهر بولدى. 
خىل  ههر  قىلدى.  نامايهن  شهخسىيىتىنى  ئىسالم  بىر  گۈزەل  كىرام  ئهسهابى 
پىداكارلىقتىن باش تارتماي، ههر نهپهسته ۋە ههر ئىشتا ئالاله رازىلىقىنى كۆزلىدى. 
مۇشۇنداق بىر روهى هالهتته ياخشىلىقنى، گۈزەللىكنى، توغرا-دوروستلۇقنى تهۋسىيه 
تۇردى.  يىراق  ئهخالقسىزلىقتىن  سۆز-ههرىكهتلهردىن،  ناچار  يامانلىقتىن،  قىلىپ، 
ئۇالر ئۈچۈن هاياتنىڭ ئهڭ گۈزەل ۋە مهنىلىك ئۆتكهن دەقىقىسى ئىنسانالرغا تهۋهىد 
ئۇچۇرىنى يهتكۈزگهن چاغ ئىدى. دارغا ئېسىلىش ئالدىدا ئۆزىگه ئۇچ مىنۇت مۆهلهت 

بهرگهن ئىمانسىز بهدبهختكه ساهابه رەهمهت ئېيتىپ مۇنداق دېدى: 
«هه، دېمهك تهبلىغ ئۈچۈن يهنه ئۈچ مىنۇت ۋاقتىم بار ئىكهن-دە!»

ياشىدى،  ئۈچۈن  قۇرئان  ۋە  بىرلىكته  بىلهن  قۇرئان  كىرام  ساهابه  قىسقىسى، 
هاياتىنى قۇرئانغا ئاتىدى. ئۇالر تارىختا كۆرۈلۈپ باقمىغان بىر غهيرەت-شىجائهتنى 
قهتئى  ئىمانىدىن  لېكىن  ئۇچرىدى،  بېسىمغا  ۋە  زۇلۇم  قىيىن-قىستاق،  كۆرسهتتى. 
يانمىدى. ئالاله نازىل قىلغان ئايهتلهرنى هاياتىغا تهدبىقالش ئۈچۈن مال-مۈلكىنى، 

يۇرتىنى تاشالپ هىجرەت قىلدى، بۇ يولدا ههممه نهرسىسىنى پىدا قىلدى. 
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ئهڭ  تىرىشتى.  ئۈچۈن  ياشاش  بۇيىچه  شۇ  ۋە  ئۆگىنىش  توغرا  ئايهتنى  بىر  ههر 
خهتهرلىك چاغالردىمۇ قۇرئاندىن ئايرىلمىدى. 

پهيغهمبىرىمىز بىر سهپهر جهريانىدا نۆۋەتچىلىككه تهيىنلىگهن ئابباد رازىيهلالهۇ 
ئهنهۇ ناماز ئوقۇۋاتاتتى. دۈشمهنلهر ئوقيا ئېتىشقا باشلىدى. لېكىن ئابباد رازىيهلالهۇ 
ئهنهۇ ئۆزىگه ئىككى ئۈچ ئوق تهككهندىن كېيىن يهنه بىر نۆۋەتچى ههمراهى ههزرىتى 

ئاممارغا خهۋەر قىلدى. ئاممار: 
- بىرىنچى ئوق تهككهندە نېمىشقا خهۋەر قىلمىدىڭ؟ - دەپ سورىغاندا:

بۇزۇشنى  نامىزىمنى  تۇرۇپ  تۈگهتمهي  ئوقۇپ  ئۇنى  ئوقۇۋاتاتتىم.  سۈرە  بىر   -
توختىتىپ  ئوقۇشنى  تېگىۋەرگهنسىرى  كهينى-كهينىدىن  ئوقالر  ئهمما  خالىمىدىم. 
بۇ  بۇيرىغان  ساقالشنى  رەسۇلۇلاله  قىلىمهنكى،  قهسهم  ئالالهقا  ئېڭىشتىم.  رۇكۇغا 
تاغ يولىنى دۈشمهنلهرنىڭ ئىگهللىۋېلىشىدىن ئهنسىرىمىگهن بولسام، سۈرىنى يېرىم 
جاۋاپ  دەپ   – بوالتتىم.  تاللىغان  ئۆلۈشنى  يۈرگىچه،  توختىتىپ  نامازنى  ئوقۇپ 

بهردى.  (ئهبۇ داۋۇد: «تاهارەت»، ٧٨\١٩٨)
ئهسهابى كىرام قۇرئاننىڭ ماهىيىتىدە بىر هايات ياشايتتى. دىننىڭ ههر ئهمرى 
ئۈچۈن  ئۇالر  ئايهت  ههر  بولغان  نازىل  ئىدى.  لهززەت  بىر  شىرىن  ئۈچۈن  ئۇالر 
بارلىق  ئۇالرنىڭ  ئىدى.  كهبى  داستىخىنى  زىياپهت  بىر  چۈشكهن  ئاسماندىن  گويا 
تىرىشچانلىقى قۇرئاننى چۈشىنىش، شۇ بۇيىچه ياشاش ۋە گۈزەل بىر نهمۇنه بولۇش 

ئۈچۈن ئىدى.
بىلىدىغان  قۇرئاندىن  ئۆزىگه  ئېرىنىڭ  ساهابه  ئايال  بىر  ئهسناسىدا  نىكاه 
بۇمۇ  ئىدى.  قىلغان  تهلهپ  سۈپىتىدە  بهدىلى  مههرى  ئۆگىتىشىنى  سۈرىلهرنى 
كۆرسىتىدىغان  ئىكهنلىكىنى  ئىچىدە  هاياجىنى  ئىمان  بىر  قانچىلىك  ئۇالرنىڭ 
٢١،٢٢؛  «فهدائىلۈل-قۇرئان»   ،٦،٣٢،٣٥ «نىكاه»،  (بۇخارى:  جهدۋىلىدۇر.   پهزىلهت 

مۇسلىم: «نىكاه»،٧٦)

ئو ساهابىلهر كېچىسى راههت ئوخالشنىڭ ئورنىغا كېچىسى ئورنىدىن تۇرۇپ 
ناماز ئوقۇيتتى، سهههرلهردە دۇئا، زىكىر بىلهن مهشغۇل بوالتتى، قۇرئان ئوقۇيتتى. 
غوڭۇلدىغاندەك  ههرە  ئۆتكهنلهر  يېنىدىن  ئۆيىنىڭ  ئۇالرنىڭ  قاراڭغۇدا  كېچه  ههتتا 
قىيىن  ئهڭ  ئۇالرغا  پهيغهمبىرىمىز  قاالتتى.  ئاڭالپ  نهغمىلىرىنى  قۇرئان  ۋە  زىكىر 

شارائىتالردىمۇ قۇرئان تهلىم بېرەتتى. 
ئهبۇ تهلها رازىيهلالهۇ ئهنهۇ بىر كۈنى پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئۆرە تۇرغان ئهسهابى 
ئېگىلىپ  ئاچلىقتىن  رەسۇلۇلاله  ئۇ  كۆردى.  ئۆگىتىۋاتقانلىقىنى  قۇرئان  سۇففهگه 
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نۇئايم:  (ئهبۇ  ئىدى.  تېڭىۋالغان  تاش  قورسىقىغا  ئۈچۈن  رۇسالش  بىلىنى  كهتكهن 
«هىليه»، ١-جىلد، ٣٤٢)

ئۇالرنىڭ ئهڭ مۇهىم مهشغۇلىيىتى ئالالهنىڭ كىتابىنى چۈشىنىش، ئۆگىنىش 
ۋە هېكمهت تهجهللىلىرىگه نائىل بولۇش ئۈچۈن تىرىشىش، شۇ بۇيىچه ئهمهل قىلىش 
ئىدى. هاياتنىڭ لهززىتىنى قۇرئاننى تهكرار تهكرار ئوقۇش، ئاڭالش ۋە ئۇنىڭغا رىئايه 

قىلىپ ياشاش ئارقىلىق تاپاتتى. 
ساهابه كىرام رەسۇلۇلالهنى ئۆرنهك قىلدى. نىهايهتته مهدىنه-مۇنهۋۋەر قۇرئاننى 

يادقا بىلىدىغان هافىز (قارى) ۋە ئالىمالر بىلهن تولدى. 
ساهابىلهرنىڭ دىققىتىنى قۇرئانى-كهرىمگه بۇرىغان ئامىلالر قايسىالر؟

- ئۇالر ساۋاتسىز بولۇپ، هېچقانداق بىر مهدەنىيهتنىڭ تهسىرى ئاستىدا قالمىغان 
باشلىدى.  ئۆگىنىشكه  قۇرئانى-كهرىم  يىغىپ  كۈچىنى  زىهنى  پۈتۈن  كېيىن  ئىدى. 
مهدەنىيهت  بۇ  كهلدى.  بارلىققا  مهدەنىيهت  بىر  پهللىدىكى  يۈكسهك  بىلهن  شۇنىڭ 
زۇلۇم ۋە ئادالهتسىزلىكنىڭ يولىنى كهستى، بارلىق مهخلۇقاتقا هۇزۇر ئىچىدە ياشاش 

هوقۇقى بهردى. 
ۋە  ئېلىنىشى  يادقا  ئۇنىڭ  بولۇشى  نازىل  پهيدىنپهي  ئايهتلىرىنىڭ  قۇرئان   -

تهدبىقلىنىشىنى ئاسانالشتۇردى، تهدرىجى بىر مائارىپ بولدى. 
- نامازدا قۇرئان ئوقۇشنىڭ پهرز قىلىنىشى ئۇالر ئۈچۈن دائىملىق بىر قۇرئان 
تېخىمۇ  ئۈلپهتداشلىق  بولغان  بىلهن  قۇرئان  بىلهن  شۇنىڭ  بولدى،  تهكرارى 

كۈچهيدى. 
- ئوتتۇرىغا قويغان هۆكۈم ۋە قىلغان ئهمهللىرىنىڭ توغرا بولۇشى ئۈچۈن قۇرئان 

قىسسىلىرىدىن ئىبرەت ئالدى. 
شۇنداق قىلىپ، قۇرئان قىسقا ۋاقىت ئىچىدە ئوتتۇرىغا چىقارغان سائادەت ئهسرى 
جهمىيىتى مۇشۇنداق بىر دەۋر بولدى. پۈتۈن دۇنيا ئۇ ئهسىرنىڭ تالالنغان، سهرخىل 
خهلقىگه ههيرانلىق ئىلكىدە قاراپ قالدى. كۈنىمىزدىمۇ تېخىچه ههيرانلىقىنى ئىزهار 

قىلماقتا. 
جهمىيهتشۇناسالر،  پىسخولوگالر،  بارلىق  دۇنيادىكى  ٢١-ئهسىردە  ئهجىبا 
ۋە  ئېنژىنېرلىرى  جهمىيهت  پهيالسوپالر،  ئانتروپولوگالر،  سوتسيال  پېداگوكالر، 
ئهسرى  سائادەت  يىغىلسا،  يهرگه  بىر  ئههلى  كهسىپ  ئوخشايدىغان  مۇشۇالرغا 
ئىنساننى  قانچه  بىر  ئىگه  خىسلهتلهرگه  ئۇلۇغ  ئوخشاش  خهلقلهرگه  جهمىيىتىدىكى 

تهربىيىلهپ چىقاالرمۇ؟
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قارافىي  بولغان  بىرى  سىمالىرىدىن  مۇهىم  ئهڭ  ئۇسۇلىنىڭ  فىقهى  ئىسالم 
(ۋاپاتى: ٦٨٤) مۇنداق دېگهن: 

هېچقانداق  باشقا  ۋەسهللهمنىڭ  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  رەسۇلۇلاله  «ئهگهر 
مۆجىزىسى بولمىغان بولسا ئىدى، ئۇ يېتىشتۈرۈپ چىققان ئهسهابى كىرامنىڭ ئۆزىال 

ئۇنىڭ پهيغهمبهرلىكىنى ئىسپاتالشقا يېتىپ ئاشقان بوالتتى.»
سائادەت ئهسرىنى مهيدانغا كهلتۈرگهن قۇرئانى-كهرىم كۈنىمىزدىمۇ يېڭىلىقىنى، 
تهسىرىنى ۋە ئىناۋىتىنى داۋامالشتۇرىۋاتىدۇ. قۇرئانغا مههكهم ئېسىلغان خهلق ههمىشه 
گۈللهپ ياشنىماقتا، ئۇنىڭغا سهل قارىغانالر ۋە تهرك قىلغانالر بولسا پهرىشان بولماقتا. 
دەرۋەقه، قۇرئاننىڭ ئادالهت ۋە هۆررىيهت پرىنسىپلىرىنى تهتقىق قىلغان ال فايهتتې 

(ۋاپاتى: ١٨٣٤) پهيغهمبىرىمىزنى كۆزدە تۇتۇپ: 
سهن  چۈنكى  ئازدۇر!  تهقدىرلىسهك،  قانچىلىك  سېنى  ئهرەپ!  شانلىق  «ئهي 
(مىراس،  ئېيتقان.  ههيرانلىقىنى  دەپ  ئىكهنسهن!»  تاپقان  ئۆزىنى  نهق  ئادالهتنىڭ 

«تهجرىدى سارىه تهرجىمىسى»، ٩-جىلد، ٢٨٩)

بۇنىڭ بىلهن بىرلىكته، ئهقىللىرى ۋەهيى بىلهن تهربىيىلهنمىگهن پهيالسوپالرنىڭ 
ئىجابىي  يازغان  ئاتاپ  نامىغا  ئهخالق  بىلهن  خاتىرجهملىك  ۋە  هۇزۇر  ئىجتىمائىي 
چاڭ-تۇزاڭ  كۈتۈپخانىالرنىڭ  ئۇمۇمهن  بولسا  ئهسهرلىرى  پىكىرلىك  سهلبىي  ياكى 
تهدبىقالنغانلىرىنىڭمۇ  تۇرمۇشقا  ئهمهلىي  قالغان،  ساقلىنىپ  ئىشكاپلىرىدا  باسقان 
ئۆمرى ئىنتايىن قىسقا بولغان. دېمىسىمۇ بۇ پهيالسوپالر ئۆزىنىڭ ئېيتقانلىرىنى ئۆز 
هاياتىدا ياكى پىكىرىنى قولاليدىغان باشقا ئىنسانالر ئارىسىدا ئۆرنهكلهندۈرەلمىگهن. 

ئۇالرنىڭ ئېيتقانلىرى پهقهتال بىر نهزىرىيه پېتى قالغان. 
قائىدە- مۇنچه  بىر  پهلسهپىسىنىڭ  ئهخالق  گهرچه  ئارىستوتېل  مهسىلهن: 

بولغانلىقى  ئۇزاق  ۋەهيىدىن  ئىالهىي  بولسىمۇ،  تۇرغۇزغان  ئاساسىنى  قانۇنلىرىنىڭ 
بولغان  بهختلىك  تهدبىقالپ  هاياتىغا  ئىشىنىپ،  پهلسهپىسىگه  ئۇنىڭ  ئۈچۈن، 
دۆلهت»  قىلغان «غايىۋى  خىيال  ئۆزى  فارابىنىڭ  يهنه  كۆرەلمهيمىز.  كىشىنى  بىرمۇ 
ئۆز  پىكىرلىرىنى  ههققىدىكى  جهمىيهت»)  كۆڭۈلدىكىدەك  ۋە  شههرى  («گۈزەللىك 
ئىچىگه ئالغان ئهڭ مۇهىم ئهسىرى «ئهل-مهدىنهتۈل فادىال: پهزىلهتلهر شههرى»مۇ 
پىكىرلىرى  قويغان  ئوتتۇرىغا  ئېرىشهلمىگهن.  شارائىتىغا  تهدبىقلىنىش  هېچقانداق 
قهغهزلهر  قالغان.  يۈزىدىال  قهغهز  چىقالمىغان،  سىرتقا  ئىچىدىن  ۋاراقلىرى  كىتاپ 
هاياتتا  ئهمهلىي  بۇالر  چۈنكى  بولغان.  يهم  ئاشقازىنىدا  كۈيهلهرنىڭ  قۇرت-قوڭغۇز، 
مهنبهلىك  ئىالهىي  مۇۋاپىق  ئىرادىسىگه  ئالالهنىڭ  ۋە  ئېيتىلغان  تۇرۇپ  تهدبىقالپ 

پىكىرلهر ئهمهس ئىدى. 
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ت. نازىل قىلىنىش ۋاقتى جهههتته مۆجىزە بولىشى
بىز ياشاۋاتقان پهن-تېخنىكا دەۋرىدە تېخىمۇ ئېنىق ئايان بولدىكى، قۇرئاننىڭ 
ئهڭ مۇهىم مۆجىزىلىرىدىن بىرى: ئۇنىڭ ئهۋەتىلىش ۋاقتىنىڭ نهقهدەر مۇكهممهل 

هالدا ئۇرۇنالشتۇرۇلغانلىقىدۇر. 
 قۇرئان ۋە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم شۇنداق بىر ۋاقىتتا ئهۋەتىلگهنكى، 
پهيغهمبهر بۇنىڭدىن ئىلگىرى ئهۋەتىلگهن بولسا ئهقىل-پاراسهت قۇرئان ئۇپۇقىغا 
قهتئى يېتهلمهيدىغان بىر ۋاقىتقا توغرا كهلگهن بۇالتتى. ئهگهر كېيىنرەك ئهۋەتىلگهن 
بولسا، مۆجىزىلهر گۇيا ئىنسان يازغان بىر ئهسهردىن كهلگهندەك ياكى ئىلىم ئههلى 
تهرىپىدىن ئوتتۇرىغا قۇيۇلغاندەك كۆرۈنگهن بۇالتتى. ئهمما بۇنداق بولمىدى. ئۇلۇغ 
قۇدرەت تهرىپىدىن پهقهتال ئۆز زاتى سۈپهتلىرىدىال تېپىلىدىغان ئهڭ مۇۋاپىق بىر 
ۋاقىتقا توغرىالندى. چهكسىز ئىلىم ئىگىسى بولغان ئالاله قۇرئان ۋە پهيغهمبهرنى ئهڭ 

ئۇيغۇن بىر ۋاقىتتا ئىنسانالرغا تهقدىم قىلدى. 
شۇنىڭ ئۈچۈن قۇرئان قىيامهتكىچه داۋام قىلىدىغان ئهبهدى بىر مۆجىزىدۇر.

ئۇ ١٤٠٠ يىل ئىلگىرى بىر بهدەۋىگىمۇ ئارزۇ قىلغىنى بىرىپ، كۆڭلىنى 
خاتىرجهم قىلىش بىلهن بىرگه هاياتىنى ئهڭ ئهۋزەل شهكىلدە تهرتىپكه سالغان 
ئىدى. كۈنىمىزدىمۇ ئهڭ يۇقىرى سهۋىيهدىكى ئىلىم ئههلىنىڭ بىلىمىنى ئۆز ئىچىگه 
پىالنلىق ئوتتۇرىغا قويۇپ، ئىنسانالرنى  ئالىدىغان مهلۇماتالرنى ۋاقتى كهلگهندە 
ههيرانلىقتا قالدۇرۇپ ئۆزىگه رام قىلماقتا. چۈنكى ئۇ قىيامهتكىچه مهيدانغا 
كهلگهن ۋە كېلىدىغان پۈتكۈل ئىلمى تهرەققىياتالرغا رەهبهرلىك قىالاليدىغان ئهڭ 
مۇكهممهل بىلىملهر بىلهن تولغاندۇر. شۇڭا بۇندىن كېيىن بايقىلىغان بارلىق ئىلمىي 

كهشپىياتالرنىڭ قۇرئاندىكى ئىشارىتىنى چوقۇم كۆرىمىز.    
ئىلمىي تهتقىقاتالر بىلهن تېخىمۇ  ههتتا قۇرئاندىكى مۆجىزىۋى مهلۇماتالرغا 
يېقىنالشقىلى بولىدىغانلىقى ئايهتلهردە كۆرسىتىلگهن بىر مۆجىزە بولۇپ، جانابى 
بويىچه  ئىالهى ۋەدە  ئالالهنىڭ ۋەدىسىدۇر. قۇرئاندىكى بۇ پهۋقۇلئاددە ئههۋالالر 
ئۇلۇغ ههقىقهتلهرنىڭ ۋاقتى كهلگهندە ئوتتۇرىغا چىققانلىقىدۇر. ئالالهۇتائاال مۇنداق 

دېگهن: 
«ئۇالرغا بىز تاكى ئۇالرغا قۇرئاننىڭ ههق ئىكهنلىكى ئېنىق بولغىچه، 
(قۇدرىتىمىزگه  نهپسىلىرىدىكى  ئهتراپىدىكى) ۋە ئۆز  (ئاسمان-زېمىن  ئۇپۇقتىكى 
دااللهت قىلىدىغان) ئاالمهتلهرنى كۆرسىتىمىز، پهرۋەردىگارىڭنىڭ ههممه نهرسىنى 
ئۇالرغا كۇپايه  (سېنىڭ راستلىقىڭنىڭ دەلىلى بولۇشقا)  كۆرۈپ تۇرىدىغانلىقى 

ئهمهسمۇ؟» (فۇسسىلهت سۈرىسى ٥٣-ئايهت)
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ئايهتتىكى «ئۇپۇقالر» كهلىمىسىدىن ئىنساننى ئۇراپ تۇرىدىغان تاشقى ئالهمنى، 
«ئۆز نهپىسلىرى» ئىپادىسىدىنمۇ ئىنساننىڭ بىئولوگىيىلىك ۋە روهى قۇرۇلمىسىنى 

چۈشىنىۋېلىش مۇمكىندۇر. بۇنداقتا ئايهتنىڭ مهنىسى: 
ئۇنىڭ  «بىز ئىنسانغا ئۆزىنى ئۇراپ تۇرىدىغان تاشقى دۇنيادا ههم بىۋاسته 
ماددى ۋە روهى شهكلىدە بار بولغان بىزنىڭ مهۋجۇتلۇقىمىز ۋە كۈچىمىزنىڭ 
مۇكهممهللىگىنى ئىسپاتاليدىغان دەلىللهرنى ۋاقتى كهلگهندە كۆرسىتىمىز!» 

دېگهنلىك بولىدۇ. 
ئهسمائى ئىالهىيه (ئالالهنىڭ گۈزەل ئىسىملىرى)نىڭ ئهمىلىيهتتىكى تهجهللىسى 
بولغان كائىنات بۈيۈك ئالهم (ئالهمى كۇبرا)، ئهسمانىڭ تهجهللىلىرى جهم بولغان بىر 
بهدىئىي ئىجادىيهت بولغان ئىنسان كىچىك ئالهم (ئالهمى سۇغرا) دېيىلىدۇ. بۇ ئىككى 
هالدا ئىلىم بايقىغان ۋە ئهقىل-پاراسهتنى توختۇتۇپ  ئالهم بىلهن مۇناسىۋەتلىك 
قويىدىغان ماددى ۋە مهنىۋى بىلىملهر ئىنسانغا ئۆز ئاجىزلىقىنى تونۇتۇپ، َمْن َعَرَف 
َنْفَسُه َفَقْد َعَرَف َربَُّه: «نهپسىنى بىلگۈچى رەببىنى بىلهلهيدۇ» دېگهن سىرنى ئوتتۇرىغا 

قويماقتا. ههق ئاشىقى يۇنۇس:
«ئىلىمنىڭ بېشى ۋە ئاخىرى ئىنساننىڭ ئۆز -ئۆزىنى بىلىشىدۇر!..» دەپ 

ناهايىتى توغرا ئېيتقان. 
ئايرىم- ئهزانىڭ  ههر  ۋە  شۆبىنىڭ  ههر  مېخانىزمنىڭ،  ههر  ۋۇجۇدىمىزدىكى 

ئايرىم ئهمما بىر-بىرى بىلهن ئىنتايىن ماس هالدا ئىشلهۋاتقانلىقى جانابى ئالالهنىڭ 
بىزنىڭ  ئىشلىشى  بۇالرنىڭ  نامايهندىسىدۇر.  بىر  ئېنىق  سهنئىتىنىڭ  ئىالهىي 
ئىرادىمىزگه باغلىق بولغان بولسا ئىدى، ههر كۈنى، ههر سائهتته قانچىلىك كاشىال 
چىقىراتتۇقكىن-تاڭ؟! بۇ جهههتته كاشىال چىقارمىغان تهقدىردىمۇ، ئۇخالپ قالغان 

ۋاقتىمىزدا بهلكىم هاياتىمىزنى يۇقىتىپ قويىشىمىز مۇمكىن ئىدى...
جانابى ئالاله مۇنداق دەيدۇ:

قىلىنمايدۇ؟›  نازىل  مۆجىزىلهر  پهرۋەردىگارىدىن  ئۇنىڭغا  «ئۇالر:‹نېمىشقا 
دېدى. ئېيتقىنكى،‹مۆجىزىلهر ههقىقهتهن ئالالهنىڭ دەرگاهىدىدۇر (مېنىڭ قۇلۇمدا 
ئۇالرغا  ساڭا  بىزنىڭ  ئاگاهالندۇرغۇچىمهن›.  ئاشكارا  بىر  پهقهت  مهن  ئهمهستۇر)، 
تىالۋەت قىلىنىپ تۇرىدىغان كىتابنى نازىل قىلغانلىقىمىز ئۇالرغا (مۆجىزە بولۇشقا)  
شهك-شۈبهىسىز  ئۈچۈن  قهۋم  ئېيتقان  ئىمان  كىتابتا  بۇ  قىلمىدىمۇ؟  كۇپايه 

رەهمهت ۋە ئىبرەت بار.» (ئهنكهبۇت سۈرىسى ٥٠-٥١-ئايهتلهر) 
«ئۇالر (ههقنى تونۇش ئۈچۈن) قۇرئاننى تهپهككۈر قىلمامدۇ؟ ياكى ئۇالرنىڭ 

دىللىرىدا قاتمۇ-قات قۇلۇپ بارمۇ؟» (مۇههممهد سۈرىسى ٢٤-ئايهت) 
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ئىالهى قۇدرەت ۋە سهلتهنهت ئالدىدا ئىنساننىڭ ئۆز ئاجىزلىقى، يوقلۇقى ۋە 
بىچارىلىگىنى هىس قىاللىشى شۈبهىسىز ئۇنىڭغا مهرىپهتۇلالهتىن بىر ئۇپۇق ئاچىدۇ. 

ئالالهقا ۋاسىل بولۇش (يېتىپ بېرىش) يولىغا باشاليدۇ. 
شۇڭا قهتئى ئۇنۇتماسلىق كېرەككى، قۇرئان بايان قىلغان ههقىقهتلهر ۋاقتى 
كهلگهندە پۈتكۈل ئىنسانىيهتنىڭ كۆز ئالدىدا بىر بىرلهپ ئوتتۇرىغا چىقىپ، 
ئىنسانالرنى ههيران قالدۇرغانغا ئوخشاش، ئۆلۈمدىن كېيىنكى هاياتقا مۇناسىۋەتلىك 
مهلۇماتالرمۇ مۇتلهق ئوتتۇرىغا چىقىدۇ. ئهلۋەتته تىرىلىش، مههشهر، هېساپ، مىزان، 

جهننهت، جهههننهم ۋە باشقا ئاخىرەت ئههۋالى مهلۇماتلىرىمۇ راست ۋە ههقىقهتتۇر. 
بو پانى (ۋاقىتلىق) دۇنيادىن كېرەكلىك ئىبرەت ئېلىپ، مهنىۋىيىتىنى قۇرئان 
ۋە سۈننهتنىڭ فهيزى ۋە روهى بىلهن بېيىتىپ، ئهبهدى (مهڭگۈلۈك) هاياتقا ئۆزىنىڭ 
كۈچىنىڭ يېتىشىچه تهييارلىنىپ، جانابى ئالالهقا سهمىمى قهلب بىلهن كهلگهن 

كىشىلهر نېمه دېگهن بهختلىك -هه! 
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خاتىمه
ئىسالم ئالهمشۇمۇل بىر دۇنيا قاراش بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭ مهزمۇنىدا ئىنسان 
هاياتىنى تهرتىپكه سالىدىغان قانۇنى، ئهخالقى، ئىقتىسادى قاتارلىق ساههلهرگه 
ئاالقىدار قائىدە-قانۇنىيهت ۋە تۈزۈملهرنىڭ بولىشى تهبىئى ئههۋالدۇر. بۇ تۈزۈملهر 
ئهڭ ئاددىسىدىن ئهڭ مۇكهممىلىگىچه، كىچىكىدىن چوڭىغىچه بارلىق مهسىلىلهرنى 
ئۆز -ئىچىگه ئالغان. بۇالردىن بىر قىسمى ههممه ئادەمگه مۇناسىۋەتلىك بولغان 
ئاددى ۋە دۇنياۋى مهسىلىلهر بولسا، يهنه بهزىلىرى يۇقىرى سهۋىيىلىك كىشىلهرنى 
ههيران قالدۇرىدىغان مۆجىزىلهر ۋە سىر ئالىمىگه ئائىت ههقىقهتلهردۇر. يۇقارىقى 
شهكلىدە سونۇشنىڭ قانچىلىك تهسلىكىنى  مهسىلىلهرنى ئۇقۇرمهنلهرگه كىتاب 

سۆزلهپ ئولتۇرمىساقمۇ بولىدۇ.
 قارىماققا بۇ ئىش تاققا يامىشىش ۋە ئېگىز چۇققىالردا سۇسىز قېلىشقا رازى 
مۇههققهقكى، بۇنداق كۆپ ۋە تهك ههقىقهتلهرنى  بولۇش دېگهنگه ئوخشايدۇ. 
ئهقىل، بىلىم ۋە تىلنىڭ كۈچى نىسبىتىدە ئوتتۇرىغا قويۇشقا ئۇرۇنۇش كۆپ قىسىم 
ئىنسانالرنىڭ ۋاز كىچهلمىگهن مهشغۇلىيىتى بولسىمۇ، ئهمما بۇنىڭدا كامىل مهنادا 
مۇۋاپپىقىيهتكه ئېرىشىش مۇمكىن ئهمهستۇر. يهنه بىر تهرەپتىن بۇ مهسىلىلهرگه 
ئىنساننىڭ كۈچى، تاقىتى يهتمىگهنلىكى ئۈچۈن: «بىر نهرسىنىڭ ههممىسىنى قولغا 
كهلتۈرگىلى بولمايدىكهن دەپال قولغا كهلتۈرگهنلهردىن ۋاز كېچىش كېرەك ئهمهس.» 
كېرەك. بۇ جهههتته  قىلىش  ههرىكهت  ئاساستا  قىلغان  ئىسالم قائىدىسىگه رىئايه 
هۆرمهتلىك ئۇقۇرمهنلىرىمىزدىن بىزنى قائىدىگه رىئايه قىلغان دەپ ئويالپ، ئىزاهات 

ۋە بايان قىلىشتىكى كهمچىلىگىمىزنى ئهپۇ قىلىشىنى سورايمىز. 
يهنه شۇنىمۇ ئېيتىپ ئۆتۈش كېرەككى، ئىنسانى ئهقىل ۋە مۇهاكىمىلهر بۇ 
دۇنيادىن ئالغان تهسىراتىمىز بىلهنال كۇپايه قىلىدۇ. بۇ جهههتتىن كۆرۈش ئىمكانسىز 
بولغان ههقىقهتلهرنى خاتاالشماي ، توغرا ئىزاهالپ بېرىش مۇمكىن بولمىغاندەك، 
ئهلهيهى ۋەسهللهم»نىڭ  سههللالالهۇ  يارىتىلىش مۆجىزىسى بولغان «پهخرى كائىنات 
ههقىقىتى ۋە ئۇ قىيامهتكه قهدەر داۋاملىشىدىغان ئهڭ چوڭ مۆجىزە سۈپىتىدە ئېلىپ 
مهنىدە  كامىل  سىرلىرىنى  قۇرئانى-كهرىمنى ئىنسان تاقىتى بىلهن بارلىق  كهلگهن 

چۈشهندۈرۈش ۋە ئىزاهالشمۇ مۇمكىن ئهمهستۇر. 
جهننهت ۋە جهههننهم تهسۋىرى پهقهتال ماهىيىتى ئالالهتائاالغا  ئهمىلىيهتته، 
مهلۇم بولغان ئههۋالنىڭ بىزنىڭ ئهقلىمىزدىكى كۆرۈنۈشىدىن ئىبارەتتۇر. دىننىڭ 
بارلىق مېتافىزىك ههقىقهتلىرى توغرىسدا بېرىلگهن باهاالر توغرىدۇر، ئهمما كهمدۇر. 
توغرا بولۇشىنىڭ سهۋەبى دۇنيادىن ئېلىنغان تهسىراتالرغا نىسبهتهن ئىزاهلىنىشى ۋە 
ئهقىل يۈرگۈزىلىشى پهقهتال مۇشۇنچىلىكتۇر. (يهنى چهكلىكتۇر). كهم دېيىلىشىنىڭ 
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سهۋەبى، چۈنكى بۇ ئالهمدە بىز كۆرگهن، كۆرۈنۈشى بىر بىرىگه ئوخشىمايدىغان 
هالهتلهرنى ئۆز-ئارا سېلىشتۇرۇدىغان بولساق، ئۇالرنىڭ ماهىيىتى ئارىسىدا ئاسمان-

زېمىن پهرقى بارلىقىنى هىس قىالاليمىز. شۇڭا ئوخشاشتهك كۆرۈنگهن نهرسىگه بىر 
خىل هۆكۈم چىقىرىشتا باشقىچه ئىدراك، زىهىن ۋە ئىمكانىيىتى بىلهن ئۇيغۇن بولغان 
ۋاستىالرغا ئېهتىياج باردۇر. مهسىلهن: «رۇئيهتى جامالۇلاله» (ئالالهنىڭ جامالى)... 
ئاخىرەتته مۆئمىنلهرگه نېسىپ بولىدىغان بۇ ئههۋالنىڭ «رۇئيهت» كهلىمىسى 
ئىچىدىكى ئىپادىسى كهم ئهمهسمۇ؟ چارىسىزلىك ئىچىدە كهم دەيمىز، ئهمما بۇنى 

ئىزاهالشقا مهجبۇر قالىمىز.
ئىنسانالرنىڭ   شۇنىڭ ئۈچۈن ههقىقهت ئوكيانغا ئوخشاش بىپايان بولسىمۇ، 
ئۇنىڭدىن سوغا سالغان بىر قاچىنىڭ ههجىمىدىن كۆپ سۇ ئااللىشى مۇمكىن ئهمهس! 
بىر پىيالىغا بىر دەريا سۈيىنىڭ ههممىسىنى قۇيۇش مۇمكىن بولمىغاندەك. تىلمۇ بىر 
قاچىغا ئوخشايدۇ، مېڭىمۇ بىر قاچا، كۆرىدىغان كۆزمۇ بىر قاچا... ههممىسى ئىالهىي 

قۇدرەت ۋە ئۇلۇغلۇقنىڭ تولۇق ئىدراك قىلىنىشى جهههتته ئاجىزلىققا مههكۇم!... 
ئىنسان ئهقلى يهتمهيدىغان قۇدرىتىنى مۇنداق  چۈنكى جانابى ئالاله 

تهسۋىرلىگهن: 
(سىيا)  دېڭىز  بولغان،  قهلهم  ههممىسى  دەرەخلهرنىڭ  يۈزىدىكى  يهر  «ئهگهر 
بولغان، ئۇنىڭغا يهنه يهتته دېڭىز (نىڭ سىياسى) قوشۇلغان تهقدىردىمۇ ئالالهنىڭ 
هېكمهت  غالىبتۇر،  ههقىقهتهن  ئالاله  بولمايدۇ،  تۈگهتكىلى  (يېزىپ)  سۆزلىرىنى 

بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر.» (لوقمان سۈرىسى ٢٧-ئايهت)  
ئويالش كېرەك، سان-ساناقسىز ئىالهى سهلتهنهت ۋە قۇدرەت ئالدىدا ئىنساننىڭ 

قاچىسىنىڭ ههجىمى قانچىلىكتۇر؟
يهنه بىر تهرەپتىن ئهقىل-پاراسهت ۋە ئىزاهاتالرنىڭ يېتهرسىزلىكى تۈپهيلىدىن 

ههقىقهتكه زىيان يېتىپ قالمايدىغۇ! ...
شۇڭا ههقىقهتنى بايان قىلىشتىكى ئهڭ كهڭرى ئىمكانىيهتكه ئىگه بولغان 

سۈكۈتكه قايتىپ، سۆزىمىزنى بۇ يهردە توختىتىشقا مهجبۇرمىز... 
سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئهخالقىنى  كائىناتنىڭ پهخرى مۇههممهد 
ئۆزىمىزگه ئۆرنهك قىلىشتىن باشقا چارىمىز يوقتۇر. پۈتكۈل چارىسىزالرنىڭ يىگانه 

چارىسى ئالالهتائاالدۇر.
ئاجىزلىق ئوكيانىدا بىزنى قۇتقاز يارەببى! ...

بىزگه داهىيلىك قىل ئهي رەسۇلۇلاله!...
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تۈركچىدىن ئۇيغۇرچىالشتۇرغۇچىنىڭ سۆزى
ئهسساالم مۇهتىرەم ئوقۇرمهنلهر!

كهمىنه بۇ كىتابنىڭ ئاپتۇرى ئوسمان نۇرى تۇپباش غۇجا ئهپهندىنى تونىغان 
چېغىمدىال ئۇنىڭ كىتابلىرىنى ئۇيغۇرچىالشتۇرۇشقا نىيهت قىلغان ئىدىم. سهۋەبى: 
مېنى  مهنا  چوڭقۇر  سۆزلىرىدىكى  چۈشىنىشلىك  ئېيتقان  بىلهن  تىل  ئاددى  ئۇنىڭ 
دەۋاتقانلىرى  سۆزلىمهيتتى.  نهزىرىيه  قۇرۇق  ئىدى.  قىلغان  قايىل  ئىختىيارسىز 
ئۆزىنىڭ هاياتىدا ياشاۋاتقانلىرى ئىدى. ئىسالمنىڭ شهكلىگىال ئهمهس، ماهىيىتىگه 
ئهمهل  مۇشۇنىڭغا  ئهتراپىدىكىلهر  ۋە  ئۆزى  تهكىتلهيتتى.  بېرىشنى  ئېتىۋار  بهكراق 
قىلىپ ياشايتتى. بىر قېتىم ئۇنىڭ بىلهن يۈز كۆرۈشكهن ۋاقتىمىزدا ئىسالمغا يېڭىدىن 

قىزىقىۋاتقان بىرەيلهن ئۇنىڭدىن:
- ئالالهنىڭ بارلىقىنى قانداق بىلىمىز؟ - دەپ سورىغاندا، ئۇ:

ياراتقۇچىسىنىڭ  ئۆزىنىڭ  شهيئى  بىر  قانداق  ههر  دۇنياسىدىكى  تهبىئهت   -
بارلىقىغا بىر دەلىلدۇر. ماۋۇ تهشتهكتىكى پورەكلهپ ئېچىلغان چىرايلىق گۈلنى توپا 
قابىلىيىتى  شۇنداق  توپىنىڭ  بوالمدۇ؟!  دېيىشكه  مههسۇلى  توپىنىڭ  ئۇ  ياراتقان، 
خىلمۇ-خىل  توپىدىن  ئوخشاش  نېمىشقا  بولسا،  قابىلىيىتى  شۇنداق  ئهگهر  بارمۇ؟ 
ئىلگىرلهپ  قاراپ  بىلىنمىگهنلهرگه  بىلىنگهنلهردىن  چىقىدۇ؟...  ئۈنۈپ  زىرائهتلهر 
ئاپتۇرىنىڭ  بىر  مۇتلهق  ئهسهرنىڭ  كاتتا  بۇ  ئىبارەت  كائىناتتىن  قىلغاندا  تهتقىق 
بارلىقىنى  ئالالهنىڭ  ئىسپاتالش  يوقلۇقىنى  ئالالهنىڭ  بولىدۇ.  بىلگىلى  بارلىقىنى 

ئىسپاتالشقا قارىغاندا تېخىمۇ قىيىن. 
- ئهقلىمىز بىلهنال ههممىنى بىلگىلى بوالمدۇ؟

قىلىپ  تههلىل  بويالپ  مۇناسىۋىتىنى  سهۋەپ-نهتىجه  بىز  بولمايدۇ.   -
ئىلگىرلهيمىز. ئهمما ئىنسان ئهقلى چهكلىك بولغاچقا، مهلۇم نوقتىغا بارغاندا توختاپ 
چارىمىز  باشقا  بويسۇنۇشتىن  ۋەهيىگه  كهلگهن  ئېلىپ  پهيغهمبهر  چاغدا  بۇ  قالىمىز. 
يوق. ئاددى بىر مىسال: ئاسماندا ئۇچۇپ كېتىۋاتقان ئايرۇپىالنغا مۇشۇ يهردە تۇرۇپ 
ئۇ  ئهمهلىيهتته،  كۆرۈنىدۇ.  ئالقانچىلىكال  كىچىك  كۆزىمىزگه  بولساق،  قارايدىغان 
ئۇنداق كىچىك ئهمهس. ئىنساننىڭ كۆزۈتۈشى، تهسهۋۋۇرى، ئهقلى ههممه نهرسىنى 
دەل، تۇلۇق، توغرا ئىپادىلهپ بېرىشكه ئاجىزلىق قىلىدۇ. شۇڭا پهيغهمبهرگه، ۋەهيىگه 

ئېهتىياجىمىز بار. 
شۇنداق  نېمىشقا  ئالاله  چىدايمىز؟  قانداق  ئادالهتسىزلىكلهرگه  دۇنيادىكى   -

ياراتقان؟ 
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- بىزنىڭ ۋەزىپىمىز ئۆزىمىزنىڭ مهسئۇلىيهت دائىرىمىزدىكى ئىشالرنى ياخشى 
قىلىش، ياخشى ئىنسان بولۇش. ئالاله ياراتقان ئىشالردىن هېساپ سوراشقا بىزنىڭ 
بىر  بولۇپ،  بار  خىزمهتچىسى  ئىككى  خۇجايىننىڭ  بىر  مهسىلهن:  يوق.  ههققىمىز 
كۈنى بۇ ئىككىسىنى چاقىرىپ، بىرىگه ٢٠ كوي، يهنه بىرىگه بىر كوي پۇل بهرسه، 
ئالغىنى  ئاز  ئاستىدا)  ئههۋال  ئىشلىمىگهن  ئۈچۈن  پۇل  بۇ  خىزمهتچى  ئىككى  (بۇ 
خۇجايىنىنى نېمىشقا ئۇنىڭغا جىق، ماڭا ئاز بېرىسهن؟ دەپ سۇراققا تارتسا بوالمدۇ؟ 
خۇجايىن ئۇالرنى ئىشقا سالماي تۇرۇپال شۇنداق بهرگهن. قايسىسىغا كۆپ، قايسىسىغا 
كۆپ بېرىش ئۆزىنىڭ ئىختىيارى. ئالاله ئادالهتلىكتۇر. بۇ دۇنيا ئىمتىهان دۇنياسى 
خىيالالردا  قااليمىقان  ههققىدە  ئالاله  ئىشالردا  بىلمىگهن  ماهىيىتىنى  بىز  بولغاچقا، 

بولساق توغرا بولمايدۇ. 
ناهايىتى  مهيداندا  نهق  ئاڭلىغان  بۇالرنى  نۇرغۇن.  پاراڭالر  ئوخشاش  بۇنىڭغا 
ئۆزەمنىڭ  بولغىنىمدا  يازماقچى  قهغهزگه  بۇالرنى  كېيىن  ئهمما  بولساممۇ،  قايىل 
شۇنداقتىمۇ  قىلىمهن.  هىس  چاغدا  شۇ  ئاجىزلىقىنى  نهقهدەر  قۇۋۋىتىمنىڭ  قهلهم 
قولۇمدىن كېلىشىچه يېزىپ باقتىم. قۇسۇرلىرىمنى كىتاپخانالر مهرتلىك بىلهن ئهپۇ 

قىلىۋەتكهي!
 هازىرقى زامان تۈركىيه تۈركچىسىنى كۈنىمىزدىكى ئۇيغۇر تىلىمىزغا نىسبهتهن 
تامامهن يات بىر تىل دەپ قارىمىغانلىقىم ئۈچۈن «تهرجىمه» ئاتالغۇسىنىڭ ئورنىغا 
خهنزۇچه،  ئهسهر  ئهسلى  ئهگهر  ئىشلهتتىم.  سۆزنى  دېگهن  «ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش» 
بوالتتىم.  دېگهن  «تهرجىمه»  چوقۇمكى  بولسا،  بولغان  ئهرەپچه  ياكى  ئېنگلىزچه 
قۇرئانى-كهرىمدىكى ئايهتلهرنىڭ ئۇيغۇرچىسىنى ئاساسهن مۇههممهد سالىه دامولالم  

تهرجىمه قىلغاندىن كۆچۈرۈپ يازدىم.
چوڭ  ئهڭ  ئۇچرىغان  جهريانىدا  يېزىش  ئۇيغۇرچىالشتۇرۇپ  ئهسهرنى  بۇ 
توغرا  كومپيوتېرنىڭ  يېزىقىمىزنى  ئۇيغۇرچه  بىزنىڭ  شۈبهىسىزكى،  قىيىنچىلىقىم 
تونىماسلىقى مهسىلىسى بولدى. مهن دەسلهپته ئېنتېرنىتتىن ههقسىز چۈشۈرۈۋالغان 
يۇلغۇندا يازدىم. لېكىن يۇلغۇندا يازغىنىمدا قوش چىكىت، ئىككى خانىدىن يۇقىرى 
ۋوردقا  يولغۇندىن  چۈشمهيدىكهن.  بهك  قائىدىگه  بهلگىلهر  قاتارلىق  تىرناق  سان، 
(Word) ئېلىپ چاپلىغىنىمدا، تىنىش بهلگىلهر ئارىسىدىكى ماسالشماسلىقنى تېخىمۇ 

بهك هىس قىلدىم. 
 Adobe Indesign CSتىن كۆچۈرۈپ ئېلىپ ٣(Word) كىتاب تېكىستىنى ۋورد
جهريانىدا  تهييارالش  قىلىپ  ئېلكىتاب  هازىر  باسمىغا  ئېلىپ،  ئىچىگه  پروگراممىسى 
ههرپلهر  التىنچه  بهزى  سانالر،  بهلگىلهر،  تىنىش  چىقتى.  يوغىنى  تېخىمۇ  چاتاقنىڭ 
پۈتۈنلهي خاتا چىقىۋالدى. «كومپيوتېر ماڭا باقمىسا، مهن كومپيوتېرغا باقاي» دەپ، 
پروگراممىسى   Adobe Indesign CS٣ ئهمدى  يازغانلىرىمنى  توغرا  ۋوردتا  ئىلگىرى 

 تۈركچىدىن ئۇيغۇرچىالشتۇرغۇچىنىڭ سۆزى 
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ئىچىدە توغرا كۆرۈنىدىغان شهكىلدە ههممىنى بىر بىرلهپ قايتا ئۆزگهرتىپ چىقتىم. 
ئهگهر مۇشۇنىڭغا سهرپ قىلغان ۋاقتىمنى باشقا بىر كىتابنى تهرجىمه قىلىشقا سهرپ 
ئىبرەت  مهندىن  باشقىالرنىڭ  بوالتتى.  پۈتكهن  كىتاپ  بىر  يېڭى  بولسام،  قىلغان 
كۆچۈرۈش  Adobeكه   Indesign  CS٣ ۋوردتىن  ۋوردقا،  يۇلغۇندىن  ئېلىشىنى، 
ياخشى،  يۈرمهسلىكىنى،  يېزىپ  قايتا  مهندەك  چۇۋۇلۇپ،  يازغانلىرىنىڭ  جهريانىدا 
قۇالي بىر چارە تېپىشىنى ئۈمىد قىلىمهن. كۈچۈمنىڭ يېتىشىچه تىرىشقان بولساممۇ، 
كىتابتا ماددى خاتالىقالر (ههرپلهرنىڭ كۆرۈنۈشى، زىچلىقى، تىنىش بهلگىلىرىنىڭ 
تۇرۇۋاتىدۇ.  چېلىقىپ  كۆزگه  بىر  قهدەمدە  قاتارلىقالر)   ... ئهمهسلىكى  ئورنىدا  دەل 
كىتابالردا  كېيىنكى  كهمچىلىكلهر  بولدى.  مۇشۇنچىلىك  هازىرچه  كىتاب  تۇنجى 

ئىنشائالاله پهيدىنپهي تۈزىلىپ قاالر. تۈزىتىپ ئوقۇشۇڭالرنى ئۈمىد قىلىمهن.

هۆرمهت بىلهن: مهريهم



289

پايدىالنغان ماتىرىيالالر

Ahmed Hamdi Akseki, İslâm, Fıtri, Tabiî ve Umûmî Bir Dindir, İstanbul, 

1996.

Ahmed Şâhin, Târihin Şeref Levhaları, İstanbul, 1981. 

Bedîuzzaman Said Nursî Külliyati.

Ebu’l-Leys Semerkandî, Tenbîhu’l-Gâfilîn ve Bustânü’l-Ârifîn (terc. 

Abdülkadir Akçiçek), İstanbul, 1995.

Feridüddîn Atar, Tezkîretü’l-Evliyâ.

Hamdı Döndüren, Delilleriyle İslâm İlmihali, İstanbul, 1991. 

Hasan Basri Çantay, Kur’ân-ı Kerîm ve Meâl-i Kerîm (hazırlayan: M. 

Ali Yekta Saraç), İstanbul, 1996.

Hasan Yavaş, Namaz Kitabı, İstanbul, 1997. 

Heyet, Kur’ân-ı Kerîm ve Türkçe Açıklamalı Meâli, Ankara, 1993.

İbrahim Canan, Hadis Ansiklopedisi, Kütüb-i Sitte, İstanbul.

İmam Gazalî, İhyâu’Ulûmi’d-dîn (terc. Ahmed Serdaroğlu), İstanbul, 

1977.

İmam Nevevî, Riyâzu’s-Sâlihîn (terc. ve şerh: Yaşar Kandemir, İ. Lütfi 

Çakan, Raşit Küçük, İstanbul, 1998. 

Kütüb-i Sitte ve Diğer Hadis külliyatları (Hadîs-i Şerîflerin tahrici: 

Mustafa Öztürk).



290

رەهمهت پهيغهمبىرىدىن رەهمهت شاماللىرى ۋە قۇرئان مۆجىزىلىرى 

M. Hamdi Yazir, Hak Dîni Kur’ân Dili, İstanbul, 1992.

M. Zekeriya Kandehlevî, Fazâil-I A’mâl (terc. Yusuf Karaca), İstanbul, 
1992.

Muhammed Es’ad Erbilî, Mektûbat, İstanbul, 1983.

Ramazanoğlu Mahmûd Sâmî, Musâhabe V, İstanbul, 1984.

Rudânî, Büyük Hadîs Külliyatı (Cem’u’l-Fevâid), İstanbul. 

Sâdik Dânâ, Altınoluk Sohbetleri, İstanbul.

Seyyid Süleyman Nedvî, Asr-ı Saadet, Peygamberimizin Tebliğat ve 
Ta’limatı (terc. Ali Genceli), İstanbul.

Şefik Can, Konularına Göre Açıklamalı Mesnevî Tercümesi, İstanbul, 
1997.

Tâhiru’l-Mevlevî (Olgun), Müslümanlıkta İbadet Tarihi, 1963. 

Ziyâüddin Nahşebi, Silkü’s Sülûk (terc. Mustafa Çiçekler, Hali Toker), 
İstanbul, 1999.



291

دۇنياسىغا  مهنىۋى  بالىالرنىڭ 
لهززەت  ئۆزگىچه  تهم،  ئۆزگىچه 
تهييارالنغان  ئۈچۈن  بېغىشالش 
پاكىزلىق،  ئىبادەت،  كىتابتا  بۇ 
تاهارەت، غۇسۇل، تهيهممۇم ۋە ناماز 
خاس  بالىالرغا  تېمىالر  قاتارلىق 
رەسىملهر،  هېكايىلهر،  تىلدىكى 
ۋە  دۇئالىرى  پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
بىلهن  سۇئاللىرى  تهكرارالش 

بىرلىكته ئېنىق چۈشهندۈرۈلگهن.

كىتابنىڭ  ١-قىسىم  يوقىرىدىكى 
داۋامى بولغان بۇ كىتابتا ئاساسلىق 
زاكات،  روزا،  ئىبادەتلىرىمىزدىن 
تېمىالر  قاتارلىق  قۇربانلىق  ۋە  ههج 
هېكايىلهر،  تىلدىكى  خاس  بالىالرغا 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ  رەسىملهر، 
سۇئاللىرى  تهكرارالش  ۋە  دۇئالىرى 
بايان  چۈشىنىشلىك  بىرلىكته  بىلهن 

قىلىنغان.

ياش-ئۆسمۈرلهر ئۈچۈن تهييارالنغان بۇ رەسىملىك 
كىتابنىڭ ههر ئائىلىدە بىردىن بولىىشنى تهۋسىيه قىلىمىز


