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يامغۇر  تامچه  بىر  شهھرىگه  مهككه  باشلىنىپ،  ئاچارچىلىق 
يۇپۇرماقالر  قۇرۇشقا،  زىرائهتلهر  بولدى.  ئاي  قانچه  بىر  ياغمىغىلى 
سارغىيىپ تۆكۈلۈشكه، يهرلهرمۇ قۇرۇپ يېرىلىشقا باشلىدى. چارۋا-
سۇ  ئىچىدىغان  ئنسانالر  خاراپتى.  تېخىمۇ  بولسا  ھالى  مالالرنىڭ 
تاپالماي قاغجىراپ كهتكهن ئىدى. كۈننىڭ ھهر قانداق بىر ۋاقتىدا، 
ئاسمانغا  بىلهن  ئۈمىدى  كۆرۈش  بۇلۇت  پارچه  بىر  ئاسماندا  كۆك 
قاراۋاتقان مهككىلىكلهرنى ئۇچرىتىش مۇمكىن ئىدى. كۈنلهر مۇشۇنداق 
ئۆتۈۋاتاتتى، ھهتتا بىر تال يۇپۇرماقمۇ قىمىرالپ قويمايتتى. كۈندىن-
مهككه خهلقى ئۈمىدسىزلىنىشكه  كۈنگه قهھهتچىلىك ئهۋج ئېلىپ، 

باشلىغان ئىدى.
 مهككه خهلقى چارىسىز ئىدى. نېمه قىلىشىنى ۋه كىمدىن ياردهم 
تهلهپ قىلىشىنى بىلمهيتتى. قۇرغاقچىلىق مۇشۇنداق داۋام لىشىدىغان 
كېلهتتى.  دۇچ  خهۋىپىگه  كېتىش  ئۆلۈپ  بالىالر  كىچىك  بولسا 
ئۇالرنىڭ بىردىن-بىر ئۈمىدى ئابدۇلمۇتتهللىپنىڭ يېنىغا بېرىپ، بۇ 

قۇرغاقچىلىققا چاره-تهدبىر كۆرسىتىشىنى تهلهپ قىلىش ئىدى.  
ئابدۇلمۇتتهللىپ يۈز-ئابروي، نام-شۆھرهت ۋه باشقا جهھهتلهرده 
مهككه خهلقىنىڭ ئهڭ باشتا كهلگهن نۇپۇزلۇق كىشىلىرىدىن بىرى 
يۇقىرى  شهھهرلهرده  قوشنا  ۋه  ئارىلى  يېرىم  ئهرهپ  بولۇپمۇ  ئىدى. 
ئىناۋهتكه ئىگه ئىدى. ئۇنى مهككه خهلقى ئىنتايىن ياخشى كۆرهتتى. 
قىلىپ،  تهرهپ  بىر  ياخشى  ئىشلىرىنى  ھهر-تۈرلۈك  خهلقنىڭ  ئۇ 

ئۇالرنىڭ قىيىنچىلىقلىرىغا ياردهم قىالتتى. 

بهرىكهتلىك بوۋاق
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ئابدۇلمۇتتهللىپنىڭ كۆڭلى ناھايىتى يېرىم ئىدى. ئابدۇلمۇتتهللىپ  
ۋه  ئاڭلىدى  ئىچىده  سۈكۈت  دهردىنى  خهلقنىڭ  كهلگهن  ئۆيىگه 
چوڭقۇر  ئويغا پاتتى. بىر ئازدىن كېيىن جىمجىتلىقىنى بۇزۇپ مۇنداق 

دېدى: 
«ھهممىمىز بىرلىكته رهببىمىزگه يالۋۇرۇپ دۇئا قىاليلى، پۈتكۈل 
تاغنىڭ  كۆتۈرۈلۈپ  قۇياش  ئهته  قىلىنسۇن!  خهۋهر  خهلقىگه  مهككه 
يامغۇر  چىقىپ  تېغىغا  قۇبهيس  ئهبۇ  چاغدا،  كهلگهن  چوقىسىغا 

دۇئاسى قىلىمىز.»
دېمهستىن  قېرى-ياش  چوڭ-كىچىك،  خهلقى  مهككه  ئهتىسى 
ھهممىسى ئهبۇ قۇبهيس تېغىغا چىقتى. ئابدۇلمۇتتهللىپمۇ سۆيۈملۈك 



6

كېيىن  يىغىلغاندىن  خااليىق  كهلدى.  ئېلىپ  بىلله  نهۋرىسىنى 
ئىدى.  كۆپ-كۆك  ئاسمان  قارىدى،  ئاسمانغا  ئابدۇلمۇتتهللىپ 
قىزدۇرىۋهتكهن  يۈزىنى  يهر  بىلهن  ھارارىتى  ئوتتهك  نۇرى  قۇياش 
ئىدى. چاڭقاپ يېرىلغان يهرلهر، ئۇسسۇزلۇقتىن ئىڭراۋاتقان كىچىك 
بالىالر، بىر ياندىن بهللىرى مۈكچهيگهن ئايالالرنى كۆردى. كېيىن 
يۈزىنى كهبه تهرهپكه بۇرىدى، كىچىك نهۋرىسىنى قۇچاقالپ ئېگىز 
كۆتۈرۈپ: «ئهي پهرۋهردىگارىمىز! بۇ بالىنىڭ ھۆرمىتى ئۈچۈن بىزگه 
مول يامغۇر ياغدۇرۇپ بهرگىن!» دهپ ئىچ-ئىچىدىن يالۋۇرۇپ دۇئا 

قىلدى. 
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بولدى.  پهيدا  بۇلۇت  بىر  كىچىككىنه  ئاسماندا  ئۆتمهي  ئۇزۇن 
قاراڭغۇلۇق  ئهتراپنى  يېقىنالشقانسېرى  ئاسمىنىغا  مهككه  بۇلۇت  بۇ 
ئارقىسىدىنال  چېقىلىپ،  چاقماق  گۈلدۈرلهپ  ھاۋا  كېيىن  قاپلىدى. 
چىقىپ،  كوچىالرغا  بالىالر  باشلىدى.  يېغىشقا  يامغۇر  شارقىراپ 
ئۇياق-بۇياققا  ئۈچۈن  ئىپادىلهش  تهشنالىقىنى  بولغان  يامغۇرغا 
يۈگرهپ ئوينىدى. يامغۇر تامچىلىرى بىلهن ئىنسانالرنىڭ خۇشاللىق 
كۆز-ياشلىرى بىر-بىرىگه ئارىلىشىپ كهتتى. سۇغا تهشنا توپراقالر 
سۇغا قاندى. قۇشالر مهمنۇنلۇق بىلهن سايراشقا باشلىدى، مهككه 

قايتىدىن جانالندى. 
كۆز  خۇشاللىق  ئېلىپ،  قۇچىقىغا  نهۋرىسىنى  ئابدۇلمۇتتهللىپ 
ياشلىرى بىلهن دېرىزىدىن چۈشىۋاتقان يامغۇر تامچىلىرىغا قارىدى، 
بۇ يامغۇرنىڭ نهۋرىسى مۇھهممهدنىڭ ھۆرمىتى ئۈچۈن  ياغقانلىقىنى 
بىلهتتى. ئۇنىڭ كهلگۈسىده كاتتا بىر ئادهم بولىدىغانلىقىغا تېخىمۇ 

ئىشهندى. 
  ئالالھ بىر قانچه يىلدىن كېيىن بۇ بهرىكهتلىك بوۋاقنى تالالپ 
پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋهتكهنده، بۇ بوۋاق دۇنيانىڭ يېڭىدىن بهخت-
سائادهت ۋه ھۇزۇر بۇلىقىغا چۆمۈلىشىگه سهۋهپ بولدى. بىراق چوڭ 
كۈنلهرگه  بۇ  تولغان  بهخت-سائادهتكه  ئابدۇلمۇتتهللىپ  دادىسى 

يېتىشهلمىدى.
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تىمتاس  ۋه  قاپ-قاراڭغۇ  ئىچى  ئۆينىڭ  يوق،  ھېچكىم  قورۇدا 
ئاۋازلىرى  غۇيۇلدىغان  شامالنىڭ  ئىدى.  چۆمگهن  جىمجىتلىققا 
ئىدى.  ئالغان  بىر  ئۆينى  كىرىپ  يۇچۇقلىرىدىن  دېرىزىنىڭ 
تاغلىرىنى  مهككه  چېقىشلىرى  يالت-يۇلت  چاقماقنىڭ  ئاسماندىكى 
توپان  بىر  خۇددى  شهھرى  مهككه  ئىدى.  قىلىۋهتكهن  يوپيورۇق 

باالسنىڭ ئىچىده  قالغاندهكمۇ قىالتتى.
ئهبۇ ئۇمهييه ھاياجان بىلهن ئورنىدىن تۇرۇپ دېرىزىدىن  سىرتقا 
قارىدى، ياغقان يامغۇردىن ھاسىل بولغان سۇالر سهل بولۇپ ئېقىپ، 
بىر  ئهسنادا  ئۇ  كېتىۋاتاتتى.  ئېقىتىپ  نهرسىنى  ھهممه  كوچىدىكى 
سادا ئاڭلىغاندهك بولدى، ئۇ سادا كهبه تهرهپتىن كهلگهن ئىدى. 
ئهنسىزچىلىك  بىر  ئىچىگه  ئۇمهييهنىڭ  سادا  ئۇ  كهلگهن  كهبىدىن 
سالدى. كهبىگه بېرىپ ئهھۋالنى ئىگهللهپ كېلىشنى نىيهت قىلدى. 
بىراق يامغۇر ئارىالش چىقىۋاتقان بۇ قاتتىق شامال دهستىدىن سىرتقا 

چىقىشى مۇمكىن ئهمهس ئىدى. ئامالسىز تاڭ ئېتىشىنى كۈتتى. 
كۈن چىقماستىنال كهبه  ئهتىسى يامغۇر توختىدى. ئهبۇ ئۇمهييه 
چىرايى  كۆرۈپال  ماكاننى  مۇبارهك  ئۇ  كهتتى.  يۈرۈپ  قاراپ  تهرهپكه 
قالغان  دهپ  چۈشهي  يىقىلىپ  تاملىرى  كهبه  چۈنكى  ئۆزگهردى، 

ئىدى، تىزدىن رېمۇنت قىلىنمىسا بولمايتتى. 
دهرھال مهككه ۋه ئهتراپىدىكى قهبىله باشلىقلىرى بىلهن نۇپۇزلۇق 
قوشۇلۇشى  بىردهك  باشلىقلىرىنىڭ  قهبىله  چاقىردى.  كىشىلهرنى 
بىلهن كهبىنى رېمۇنت قىلىش قارار قىلىندى. بىر قانچه كۈن ئىچىده 
پۈتۈن كېرهكلىك نهرسىلهر تهييارلىنىپ، رېمۇنت قىلىش ئىشلىرى 

ههر كىشى بىر ئۇچىدىن تۇتسۇن
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قهبىلىلهرگه تهقسىم قىلىندى. ھهر قهبىله ئۆزىگه ئايرىلغان يهرنى 
رېمۇنت قىلىشى الزىم ئىدى.

ئۇزۇن ئۆتمهي كهبىنىڭ رېمۇنت ئىشلىرى  ئاخىرالشتى. لېكىن 
مۇھىم بىر ئىش قالدى، ئۇ بولسىمۇ ھهجهرۇل ئهسۋهد (قارا تاش)نى 
كهبىنىڭ ئىچىدىكى ئورنىغا  قويۇش ئىدى. پهقهت بىرال تاش بار 
ۋه بۇ تاشنى  بىر كىشى ئورنىغا  قۇياتتى. ئۇنداق بولسا بۇ مۇبارهك 
تاشنى كىم قولىدا كۆتىرىپ ئورنىغا قويار؟ بۇ شان-شهرهپ كىمگه 

نېسىپ بۇالر؟ 
ئۆزىنى  ــادهم  ئ ھهممه  كېلهلمىدى.  بىرلىككه  مهسىلىده  بۇ   
كۆرسىتىپ، باشقىالرنى چهتكه قېقىشقا ئۇرىنىۋاتاتتى. بىر قانچه كۈن 
ئۆتكهن بولسىمۇ، بۇ مهسىلىده بىر ئىلگىرلهش بولمىدى. جىمجىتلىق 
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داۋام قىلغانسېرى قهبىلىلهر ئىچىده قىزغىنىش، ھهسهتخورلۇق باش 
كۆتۈرۈشكه باشلىدى. بۇ سهۋهپتىن تهكرار يىغىلىش قارار قىلىندى. 
ھاسىل  چهمبهر  بولۇپ  جهم  ئارىغا  بىر  باشلىقلىرى  قهبىله  پۈتۈن 

قىلدى. 
ئهبۇ ئۇمهييه سۆز قىلىپ مۇنداق دېدى: 

- ئهي ئهرهپلهرنىڭ ھۆرمهتكه سازاۋهر باشلىقلىرى! پهرۋهردىگارىمىزنىڭ 
ياردىمى بىلهن زور  بىر ۋهزىپىنى ئۇرۇنلىدۇق.  پۈتۈن دۇنيا ئاالھىده 
شان- قىلىش  بىنا  ماكاننى  مۇقهددهس  بۇ  قارايدىغان  بىلهن  نهزهر 
شهرىپى بىزگه نېسىپ بولدى. قانچىلىك پهخىرلهنسهك ئازلىق قىلىدۇ. 
شۇنى ئېنىق بىلىشىمىز كېرهككى، بىزنىڭ بۇ غهيرىتىمىز ئىنسانىيهت 
(قارا  ئهسۋهد  ھهجهرۇل  بولغاي.  داستان  تىلالردا  بولغىچه  مهۋجۇد 

تاش)نى يهرلهشتۇرۇش مهسىلسىگه كهلسهك...
ئهبۇ ئۇمهييهنىڭ ئۇدۇلىدا ئولتۇرغان قۇرۇق يۈز، بۇغداي ئۆڭلۈك 
بىر كىشى ئاستا يۆتىلهپ باشقىالرنىڭ دىققىتىنى ئۆزىگه تارتتى ۋه 

ئوتتۇرىغا كىرىپ مۇنداق دېدى: 
يهرلهشتۇرۇش  تاش)نى  (قارا  ئهسۋهد  ھهجهرۇل  شۇنداق،   -

مهسىلسىگه كهلسهك، ئۇنى پهقهت مهنال يهرلهشتۈرۈشكه اليىق. 
باشقا بىرسى مهيدىسىنى  كېرىپ ئوتتۇرىغا چىقىپ:

- ياق! بۇ شان-شهرهپ پهقهت ئىززهت ۋه ھۆرمهتكه سازاۋهر  بىر 
قهبىلىنىڭ باشلىقى بولۇش سۈپىتىم بىلهن ماڭا اليىقتۇر. - دېدى.

ئۇزۇن بويلۇق بىر كىشى خهنجىرىگه قول ئۇزىتىپ: 
- سىلهر كۆپ تاالشتىڭالر. ئهسلى اليىق بولغان قهبىله  بىز، 
كهلدۇق.  قىلىپ  خىزمهت   ماكانغا  مۇقهددهس  بۇ  بويى  ئهسىرلهر 
ۋاقتى كهلسه بۇ مۇقهددهس تاش ئۈچۈن جېنىمىزنى پىدا قىلىمىز. 
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ھېچ كىمنىڭ جېنىغا زىيان-زهخمهت يېتىپ قالمىسۇن دېسهڭالر، بۇ 
ئىشنى بىزگه قويۇپ بېرىڭالر. - دېدى.

ئېتىلىپ:  ئوقتهك   ئوتتۇرىغا  كىشى  بىر  كهلگهن  قارامتۇل  يۈزى 
- بۇ ئۇخالپ چۈشۈڭالر. - دهپ قىلىچىغا قول ئۇزاتتى. ئهتراپنى 

غولغۇال قاپالپ كهتتى. 
دهل بۇ ئهسنادا بىر ئاۋاز كهلدى. بۇ ئاۋاز ئهبۇ ئۇمهييهنىڭ ئاۋازى 
ئىدى. ھهممهيلهن ئۇنىڭغا بۇرۇلۇپ قارىدى. ئهبۇ ئۇمهييه ئالدىرىماي 

ئېنىق سۆزلىدى: 
- توختاڭالر، سىلهرگه بىر تهكلىپىم بار! كېلىڭالر، بىر ھاكىم 
ساياليلى. ئۇ بىزنىڭ ئىشىمىزنى ئادىل بىر تهرهپ قىلىپ قويسۇن. 

ھهممهيلهن  ئۇنىڭ بهرگهن قارارىغا رازى بولسۇن. 
خوش  ھهممهيلهنگه  قــارار  بۇ  چۈشكهن  ئۈستىگه  غولغۇلىنىڭ 
باشالندى.  چايقاش  باش  يهنه  كىيىنال  بىردهمدىن  لېكىن  ياقتى. 

يۈزى قارامتۇل كهلگهن كىشى: 
قهدهر  بۇ  بىر-بىرىمىزگه  تالاليمىز؟  قىلىپ  ھاكىم  كىمنى   -
دۈشمهن تۇرساق، بىزنى كىممۇ ياراشتۇرۇپ قۇيالىسۇن؟ - دېدى. 

ئهبۇ ئۇمهييه ئۆزىنى تۇتۇۋالغان قىياپهتته: 
- ئهته ئهتىگهنده كهبىنىڭ يېنىغا بارايلى. سهفا تېغى تهرىپىدىن 
 - ساياليلى.  قىلىپ  كېلىشتۈرگۈچى  كىشىنى  بىرىنچى  كهلگهن 

دېدى.
تاڭ  چۈنكى  ياقمىدى.  خوش  كىشىلهرگه  كۆپنىچه  تهكلىپ  بۇ 
سهھهرده  كىمنىڭ كېلىشى ئېنىق ئهمهس ۋه كهلگهن ئادهم تهرهپبازلىق 
قىلىشى مۇمكىن ئىدى. شۇنداق بولسىمۇ بۇ مهسىلىنىڭ ھهل قىلىنىشى 

ئۈچۈن، بۇ تهكلىپنى قۇبۇل قىلماي ئامال يوق ئىدى. 
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ئهتىسى پۈتۈن كۆزلهر سهفا تېغىغا قادالدى. ئهجىبا ئهڭ باشتا 
كىم كېلهر؟ يىراقتىن بىر كۆلهڭگه پهيدا بولدى. ھهممهيلهن جىمىپ 
كهتتى. ئۇ كۆلهڭگه  غىل-پال كۆرۈنۈپ ئۇالرغا قاراپ كېلىۋاتاتتى. 
ۋاقىتتا  بۇ  باشلىدى.  ھاياجانلىنىشقا  كىشىلهر  يېقىنالشقانسېرى  ئۇ 
بىرهيلهن يۇقىرى ئاۋاز بىلهن: «قاراڭالر! قاراڭالر! مانا مۇھهممهدۇل 
باشقىالرمۇ:  دېــدى.  كېلىۋاتىدۇ»  مۇھهممهد)  (راستچىل  ئهمىن 

«ئشهنچىلىك بىر كىشى كېلىۋاتىدۇ» دېيىشتى.  
مهسىلىنى  ساقلىماستىن  ھېچ  چۆمدى.  خۇشاللىققا  كۆپچىلىك 
ۋه  قىاللمىغانلىقى  ھهل  ئىشنى  بۇ  ئاڭالتتى.  مۇھهممهدكه  ھهزرىتى 

ئۆزلىرىگه ھاكىم بولۇپ بېرىشىنى ئۆتۈندى.
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تهبهسسۇم  بىر  چېھرىسىده  مۇبارهك  ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇھهممهد   
بولغان   ئوچۇق)  كۆزى  (قهلىب  ئابىدهسى  بهسىرهت  جىلۋىلهندى، 
مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم بۇ مهسىلىنى ئاسانال ھهل قىلدى. باشتا ھهر 
قهبىلىدىن بىر ۋهكىل چىقىرىشنى بۇيرىدى. ئاندىن كېيىن ئۈستىدىكى 
يهكتىكىنى (تون شهكلىدىكى چاپان) كهبىنىڭ يېنىدىكى يهرگه سالدى. 

ھهجهرۇل ئهسۋهدنى ئۆز قولى بىلهن يهكتىكىنىڭ ئۈستىگه قويۇپ:
تۇتسۇن.  ئۇچىدىن  بىر  يهكتهكنىڭ  رهئىسى  قهبىله  ھهر   -
چۈشهندى.  بولغانلىقىنى  ھهل  مهسىلىنىڭ  ھهممهيلهن  دېدى.   -
ھهجهرۇل ئهسۋهد ھهممهيلهننىڭ رازىمهنلىكى بىلهن ئورنىغا قويۇلۇش 
ئالدىدا تۇراتتى. قهبىله ۋهكىللىرى يهكتهكنىڭ بىر ئۇچىدىن تۇتتى. 
يهكتهكنىڭ ئىچىدىكى مۇبارهك تاش كۆكسىگه قهدهر كۆتۈرۈلگهنده 
مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم چاپاننىڭ ئىچىدىكى مۇبارهك تاشنى ئاستا 
قىلىنغان  ھهل  شهكىلده  بۇ  مهسىله  يهرلهشتۈردى.  ئورنىغا  ئېلىپ 

بولدى. 
بېرى  كۈندىن  قانچه  بىر  ئالدى.  نهپهس  چوڭقۇر  ئۇمهييه  ئهبۇ 
ھهل  ئاسان  بۇنچىلىك  مهسىلىنىڭ  بۇ  چىقالمىغان  ئىچىدىن 
بولىدىغانلىقىنى ئويالپ يىتهلمىگهن ئىدى. ئۆز-ئۆزىگه: «مۇھهممهد 
پهقهتال راستچىل بىرى بولۇپ قالماستىن، بهلكى بىر ئۇلۇغ داھىيدۇر» 

دېدى.
نامايان  ئهقىل-پاراسىتىنى  تهڭداشسىز  خوجىسى  ئالهملهرنىڭ   
قىلىش ئارقىلىق بۇ مهسىلىنى ھهل قىلىپ، قهبىلىلهر ئارىسىدا  يۈز 

بېرىشى مۇمكىن بولغان قان تۆكۈلۈشنىڭ ئالدىنى ئالدى.  
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ئوخشاش  ئۇنىڭغا  ئهمدىلىكته  دوستىمۇ  كۆرگهن  ياخشى  ئهڭ 
ئويلىمايتتى ۋه ئۇنىڭدهك ئىشهنمهيتتى. ھالبۇكى، ھازىرغىچه گۆش 
ئىدى،  بىر  ئىچكىنى  يېگىنى،  ئىدى.  ئۆتۈۋاتقان  ياغدهك  بىلهن 
دوستلۇقى  كهتكهن  ھالقىپ  قېرىنداشلىقتىن  ئايرىمايتتى.  ھهرگىز 
بار ئىدى. بۇ سهۋهپتىن ھهر ئىككى دوستنىڭ بىر-بىرىگه بولغان 
يېقىنلىقىنى كۆپىنچه مهككىلىكلهر ھهۋهس بىلهن ھېكايه قىالتتى. 
ھهر ئىككى بۇرادهرنىڭ دوستلىقى مهككه شهھرىده تىلالردا داستان 

بولۇپ ئېغىزدىن-ئېغىزغا تارقىلىپ يۈرهتتى.
دهسۇر ئۆينىڭ ئىچىده ئۇياقتىن بۇياققا مېڭىپ ئايلىنىپ يۈرهتتى. 
ئىچىدىكى بىئاراملىق بېسىقمايۋاتاتتى. قولىدىكى قهدهھنى كۈچهپ 
يهرگه ئاتتى: «ھهممىسى مۇھهممهدنىڭ كاساپىتى!» دهپ توۋلىدى. 
ئۇ كهلمىگهن بولسا، بىز ئايرىلمىغان بوالتتۇق. ئهڭ ياخشى كۆرگهن 
دوستۇم ھازىر ئهڭ چوڭ دۈشمىنىم بولدى. مۇھهممهد ئۇنىمۇ سېھىرلهپ 
ئىسالم دىنىغا كىرگۈزدى. بۇنىڭ ئىنتىقامىنى ئىلىپ، مۇھهممهدنىڭ 
بۇ ئىشىنى توختىشىشقا بىر چاره تېپىشىم  كېرهك. بولمىسا پۈتۈن 
مۇشتىنى  دهپ  قالىمهن!»  ئايرىلىپ  بىر-بىرلهپ  دوستلىرىمدىن 
تامغا غهزهپ بىلهن ئۇردى. قىلىچىنى قېنىغا سېلىپ غهزهپ-نهپرهت 

ئىچىده سىرتقا قاراپ چېقتى. 
دهسۇر كۈچ-قۇۋۋهتلىك بىر پالۋان ئىدى. قولى تۇتقان نهرسىنى 
يۇلۇپ ئاالاليتتى. ئىنساننى ۋهھىمىگه سالغۇدهك سۈرلۈك بىر قىياپىتى 
بار ئىدى. پهيغهمبىرىمىزنى ئۆلتۈرۈشكه نىيهت قىلدى. بۇ مهقسهتته 

سېنى كىم قۇتقۇزىدۇ؟
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كېچه-كۈندۈز ئۇخلىماستىن پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئىزىغا چۈشتى. بىر 
يىرتقۇچ ھايۋانغا ئوخشاش ھهر زامان ئۇنى كۆزهتتى. ئۇ يالغۇز قالغان 

ۋاقىتتا بىر بۇلۇڭغا قىستاپ جېنىغا قهست قىلماقچى بولدى. 
ئېلىپ  ئارام  ئاستىدا  دهرهخنىڭ  بىر  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر   
ياتقان ئىدى. يېنىدا ھېچكىم يوقتى، دهسۇرغا  ئاخىرى بىر پۇرسهت 
كهلدى. قۇۋلۇق بىلهن ئۇنىڭ يېنىغا يېقىنالشتى. قىلىچىنى سۇغۇرۇپ 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ بېشىدا تهڭلهپ قاراپ تۇردى. ئو ۋاقىتتا سۆيۈملۈك 

پهيغهمبىرىمىز كۆزىنى ئاچتى. دهسۇر مهغرۇر قىياپهتته: 
- ئهمدى سېنى مېنىڭ قولۇمدىن كىم قۇتقۇزىدۇ؟ - دهپ مهسخىره 

ئارىالش ھىجايدى. 
سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز غايهت تهمكىن ۋه سوغۇققانلىق بىلهن:
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- مېنى ئالالھ قۇتقۇزىدۇ. - دېدى.
دهسۇر بىردىنال كهينىگه چېكىندى. خۇددى كۆكسىگه بىرى ئۇرۇپ 
بىر  قىلىچى  ياققا  بىر  ئۆزى  قىالتتى.  ئىتتىرىۋهتكهندهك  ئارقىسىغا 
ياققا چۈشتى. ئۇ ۋاقىتتا پهيغهمبىرىمىز چهبدهسلىك بىلهن ئورنىدىن 
دهسۇرنىڭ  ياتقان  يهرده  ئالدى.  قىلىچنى  چۈشكهن  يهرگه  تۇرۇپ 

بېشىغا  قىلىچىنى تهڭلهپ تۇرۇپ:
- ئهمدى سېنى مېنىڭ قولۇمدىن كىم قۇتقۇزىدۇ ؟ - دېدى. 

ئاڭقىرالماستىنال  بولغانلىقىنى  نېمه  قالدى.  تۇرۇپال  دهســۇر 
مۇھهممهد  ئۆزى  بــۇرۇن  ئاز  بىر  چۈنكى  ئىدى.  يىگهندهك  پهشۋا 
تۇرغان  تهڭلهپ  قىلىچ  بېشىدا  ئۈچۈن  ئۆلتۈرۈش  ئهلهيھىسساالمنى 
قىلىچ  بېشىدا  ئۇنىڭ  ئهلهيھىسساالم  مۇھهممهد  ئهمدىلىكته  بولسا، 
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تۇتۇپ تۇراتتى. دهسۇرنىڭ ئاۋازى قىسىلىپ تىترىدى. پىشانىسىدىن 
قارىدى.  مۆلدۈرلىتىپ  كۆزلىرىنى  باشلىدى.  ئېقىشقا  تهر  سوغۇق 

كېكهچلهپ تۇرۇپ: 
- مېنى سهندىن باشقا ھېچكىم قۇتقۇزالمايدۇ يا مۇھهممهد. - 

دېدى. 
يار  كۆڭلى  تهككۈزۈشكه  قول  دهسۇرغا  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك 
بهرمهي ئۇنىڭغا رهھىم قىلىپ: «تۇر ئورنىڭدىن، ئۆيۈڭگه كهت!» 
ئۆلتۈرۈشكه  ۋاقىتتا  ئۇ  دهسۇرنى  ھالبۇكى،  بــهردى.  قويۇپ  دهپ 
ئۇنى  بۇيرۇپ  ئهسھابىلهرگه  ۋه  يېتهتتى  كۈچى  پهيغهمبهرنىڭ 
رهھمهت  ئالهملهرگه  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك  ئهمما  جازالىيااليتتى. 

بولۇپ ئهۋهتىلگهنلىكىنى يهنه بىر قېتىم نامايهن قىلدى. 
بۇ  تولغان  مېھرى-شهپقهتكه  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  دهســـۇر 
مۇئامىلسىدىن كۆپ تهسىرلهندى. كهلگهن يېرىگه تهكرار قايتمىدى. 
خاتا يولدا ئىكهنلىگىنى تونۇپ يهتتى. بۇ قېتىم ئىلگىرى ئۆزى دۈشمهن 
قويۇپ: «مهن  باش  كېلىپ  ئايىقىغا  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  كۆرىدىغان 
سىزگه ئىمان ئېيتىمهن. سىز ھهقىقهتهن بۇ ئىنسانالرغا ئهۋهتىلگهن 
ئهڭ گۈزهل پهيغهمبهرسىز. مېنىمۇ ئاراڭالرغا قۇشۇۋالغان بولساڭالر» 

دېگهندىن كېيىن كهلىمه شاھادهت ئېيتتى.
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سهلالمنىڭ بۈگۈنكى خۇشاللىقىغا گهپ توغرا كهلمهيتتى. چۈنكى 
ئهرزان باھادا ئالغان مالنى نهچچه ھهسسه پايدىسغا ساتقان ئىدى. 
ھهميانىنى  تۇرۇپ  ئۇگىالپ  قوللىرىنى  بىلهن  مهمنۇنلۇق  ناھايىتى 
چىقاردى. پۇللىرىنى قايتا-قايتا ساناپ: «تىجارهتته بىز يهھۇدىالرنىڭ 

ئالدىغا كىم ئۆتهلهيدۇ؟» دهپ قاقاقالپ كۈلۈشكه باشلىدى.
سهلالمنىڭ قاقاقالپ كۈلۈشلىرى يان تهرهپتىكى دۇكان قوشنىسى 
قويۇپ  تاغىرىنى  بۇغداي  قولىدىكى  تارتتى.  دىققىتىنى  ئهھتهبنىڭ 

سهلالمنىڭ يېنىغا كېلىپ: 
- سهلالم نېمه خۇشاللىق بۇ! قىزىل دېڭىزدىن ئالتۇن خهزىنىسى 

تېپىۋالدىڭمۇ-يا؟ - دهپ سورىدى.
سهلالم:

قېرىندىشىم.  ئهھتهب  بولىدۇ،  دېسهممۇ  تېپىۋالدىم  شۇنداق   -
مهدىنه بازىرىدا ھېچكىم مېنىڭ بۈگۈن ئالغان پايدامنى بىر ھهپتىده 
تاپالمايدۇ. بۇنىڭغا مهن خۇشال بولماي كىم خۇشال بولسۇن! - دهپ 

جاۋاب بهردى.
ئهھتهب:

- كاشكى مهنمۇ ساڭا ئوخشاش خۇشال بولغان بولسام؟!
سهلالم:

- نېمه بولدى؟ سېنىڭ بىرهر قىيىنچىلىقىڭ بارمۇ؟ 
ئهھتهب:

پۇلۇمنى قايتۇرۇپ بهر
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مهدىنىگه  ئــۇالر  ئىشى...  مۇسۇلمانالرنىڭ  شۇ  ھهممىسى   -
بىزنىڭ  كۈچى  ئىقتىسادى  پۈتۈن  مهدىنىنىڭ  بۇرۇن،  كهلمهستىن 
كىرىشكه  بازىرىغا  مهدىنه  ئۇالرمۇ  بولسا  ھازىر  ئىدى،  قولىمىزدا 
تىجارىتىمىزنىڭ  ۋه  ئىمتىيازىمىز  كېيىن  مهزگىلدىن  بىر  باشلىدى. 

مۇسۇلمانالرنىڭ قولىغا ئۆتۈپ كېتىشىدىن ئهندىشه قىلىۋاتىمهن...
سهلالم قاقاھالپ كۈلگهچ قوللىرىنى ئهھتهبنىڭ دولىسىغا ئۇرۇپ: 
يوقسۇللۇق  ۋه  ئاچلىق  دوستلىرى  ئۇنىڭ  ۋه  مۇھهممهد   -
ئىشىڭنى  ئويلىغان  سېنىڭ  كېتىۋاتسا،  دهرمانسىزلىنىپ  دهستىدىن 
قارا! ئۇالر يوقسۇل ۋه نامرات ئىنسانالر. پۇلغا، يهنى بىزگه ھهر ۋاقىت 

ئېھتىياجلىرى بار...
بۇنى ئاڭلىغان ئهھتهب:
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- ناھايىتى توغرا سۆزلىدىڭ. بىر قانچه كۈن بۇرۇن مۇھهممهد 
دۇكىنىمدىن بىر نهرسه ئالغان ئىدى. پۇلى يهتمهي نېسىگه ئېلىشقا 

مهجبۇر بولدى. 
خاتا  ئهھتهبنىڭ  ــۆزگــهردى.  ئ بىردىنال  چىرايى  سهلالمنىڭ 

قىلغانلىقىنى تونۇپ يهتتى ۋه:
سېتىالمدۇ؟  مال  نېسىگه  مۇسۇلمانالرغا  توۋا!  دوستۇم  توۋا،   -
قانداق  قهرزىنى  تۇرسا  ئىچىده  قىيىنچىلىقنىڭ  قهدهر  بۇ  مۇھهممهد 
بېرىپ  يېنىغا  مۇھهممهدنىڭ  ئهتىگهندىال  ئهته  سهن  قايتۇرىدۇ؟ 

پۇلۇڭنى بېرىشىنى تهلهپ قىل. - دېدى.
ئهھتهب: 

- بىراق، قهرزنىڭ مۇددىتى توشمىغان تۇرسا...
سهلالم:

 - مهيلى. شۇنداق بولسىمۇ ئۇنى قهرزىنى قايتۇرۇشقا  قىستا. 
ئۇنداق قىلمىساڭ پۇلۇڭنى ئااللمايسهن. كېيىن مېنى دېمىدى دېمه. 

- دېدى. 
ئهسلىده ئهھتهب ئالالھ ئهلچىسىنى يۇشۇرۇن ماراپ يۈرهتتى ۋه 
بولسىمۇ  شۇنداق  لېكىن  ئىدى.  كۆرگهن  گۈزهل-ئهخالقىنى  ئۇنىڭ 
تهرىپىدىن  ئالالھ  ۋه  بىرىلگهن  خــهۋهر  تهۋراتتا  راستىنال  ئۇنىڭ 
ئىشىنهلمىگهن   قهلبىدىن  چىن  ئىكهنلىكىگه  پهيغهمبهر  ئهۋهتىلگهن 
قانچه  بىر  پهيغهمبهرنىڭ  بىرىلگهن  خهۋهر  كېلىشى  تهۋراتتا  ئىدى. 
ۋه  ئېغىر-بېسىق  سهۋر-تاقهتلىك،  سىرتىدا  ئاالھىدىلىكىنىڭ 

چىداملىق ئىكهنلىگى يېزىلغان ئىدى.
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بىر   سهمىمي  ۋه  كۆڭۈل  ئــاق  ھهقىقهتهن  مۇھهممهد  ئهجىبا 
ئىنسانمىدۇ؟ مۇددىتى توشمىغان قهرزىنى سۈيلهپ ئۇنى سىنىماقچى 
تهۋراتتا  مۇھهممهدنىڭ  ھهزرىتى  ئۈچۈن  ئهھتهب  بۇ  بهلكى  بولدى. 
بىلىش  ئهمهسلىكىنى  پهيغهمبهر  ياكى  پهيغهمبهر  بېرىلگهن  خهۋهر 

ئۈچۈن  بىر پۇرسهت بولسا كېرهك. 
ئهتىسى ئهتىگهنده ئهھتهب تىز-تىز قهدهم ئېلىپ يولغا چىقتى. 
كىرامغا  ئهسھابى  ۋه  ئۆمهر  ھهزرىتى  كۈتىۋاتقان  ئهتراپىدا  ئۆيىنىڭ 
ئىشىكىنى  ئۆيىنىڭ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  قىلماي،  پىسهنت 

قوپاللىق بىلهن ئۇرۇپ: 
 - ھهي مۇھهممهد! سرتقا چىق. مهندىن ئالغان قهرزىڭنى دهرھال 

قايتۇر. - دېدى. 
ئهھتهبنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىغان سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز غهزهپلىنىپ 
تۇرغان ساھابىلهرنىڭ ئارىسىدىن ئۆتۈپ ئهھتهبنىڭ يېنىغا كهلدى. 

سهمىمىي ئىپاده بىلهن:
تېخى  مۇددىتى  قهرزنىڭ  ئهمما  بار.  قهرزىم  ساڭا  شۇنداق،   -

توشمىدى. مۇددىتى توشقاندا ساڭا چوقۇم قايتۇرىمهن. - دېدى.
ئهھتهب ئاۋازاىنى تېخىمۇ يۇقىرى كۆتۈرۈپ ئېگىز-پهس سۆزلهپ: 
داۋاملىق  قهرزىڭالرنى  كىشىلهر.  مۇشۇنداق  ئهزهلدىن  سىلهر   -
مالمۇ  ۋه  بهرمهيمهن  قــهرز  كېيىن  بۇنىڭدىن  كېچىكتۈرىسىلهر. 

ساتمايمهن. - دېدى.
 جېنىدىن ئارتۇق ياخشى كۆرىدىغان سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزگه 
ئۆمهر  ھهزرىتى  سۆزلىگهنلىكىگه  بىلهن  ئهدهپسىزلىك   ئهھتهبنىڭ 

چىداپ تۇرالماي:
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قىلىمهنكى،  قهسهم  ئالالھقا  بىل!  ھهددىڭنى  ئهھتهب،  ئهي   -
بولساق،  بولغان  يهرده  باشقا  بولماي  ئۆيىده  پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
كۆزلىرىڭنى ئۇيۇۋالغان بوالتتىم. - دهپ ئۇنىڭغا ئېتىلىپ كهلدى. 

يېنىغا  ئهھتهبنىڭ  تاغدهك  يانار  پارتلىغان  ئۆمهرنىڭ  ھهزرىتى 
كېلىشى ئۇنى قورقۇتقان ئىدى. مۇشۇ يهردىال تاياق يېيىشىنى ئويالپ 
پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك  تهلىيىگه  باشلىدى.  تىترهشكه  قورقۇپ 

ھهزرىتى ئۆمهرنى بېسىقتۇرۇپ:
- ئهي ئۆمهر! ئالالھ سېنى ئامان-ئېسهن قىلسۇن. بىز سهندىن  
سىلىق مۇئامىله قىلىشنى، مهندىن قهرزىمنى چىرايلىقچه قايتۇرۇشىمنى، 
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ئهھتهبتىن قهرز تهلهپ قىلغاندا سىلىق ۋه نازۇك بولۇشنى، قهرزنىڭ 
مۇددىتى توشقاندا ئېلىشىنى تهلهپ قىلساڭ تېخىمۇ ياخشى بولغان 

بوالتتى. - دېدى. 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ بۇ گۈزهل ئهخالقىنى كۆرگهن ئهھتهب ھهيران 
ئىدى.  ۋهزىيهتته  ھهقلىق  پهيغهمبىرىمىز  يهرده  بۇ  چۈنكى  قالدى. 
قهرزنىڭ مۇددىتى تېخى توشمىغان ئىدى. ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇ ئۆز 
ئۆيىده ھاقارهتكه ئۇچراۋاتقان ئىدى. خالىغان بولسا ئۇنىڭ ئهدىۋىنى 
بېرىپ يولغا سېلىپ قويغان بوالتتى. بىراق رهھىم-شهپقهت نهمۇنىسى 

بولغان پهيغهمبىرىمىز ئۇالرنىڭ ھېچ بىرىنى قىلمىدى.
ئىسالمنىڭ  ئۆزگهردى.  ھېس-تۇيغۇلىرى  ئهھتهبنىڭ  نهتىجىده 
گۈزهل ئهخالقى ئۇنىڭ تاشتهك يۈرىكىنى يۇمشاتتى. تهۋراتتا بىشارهت 
تولۇق  ئىكهنلىكىگه  مۇھهممهد  ھهزرىتى  پهيغهمبهرنىڭ  بېرىلگهن 

قانائهتلهندى. ۋاقىت ئۆتكۈزمهستىن دهرھال مۇسۇلمان بولدى. 
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قهلبى مېهرى-مۇههببهتكه تولدى

ئىنساننى  ۋاقىتتىكىدهك  ھــهر  مهسجىدىده  پهيغهمبهر 
ھۇزۇرالندۇرىدىغان بىر كهيپىيات بار  ئىدى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز 
ساھابىلهرگه سهۋر-تاقهت، مېھرى-مۇھهببهت ۋه رهھىم-شهپقهتنىڭ 
ئهھمىيىتى توغرىلىق سۆزلهپ بېرىۋاتاتتى. ئۇ ئهسنادا مهسجىدكه بىر 

يوقسۇل كىشى كىرىپ كهلدى. 
كىشىلهردىن  كۆپ  مهرتلىكىنى  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  بــۇرۇن  ئۇ 
قىلىنىشىنى  مهرتلىكنىڭ  شۇنداق  ئۈچۈنمۇ  ئۆزى  ئىدى.  ئاڭلىغان 
ئارزۇ قىلىپ ئۇدۇل پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئالدىغا كېلىپ ساالم بهردى. 
چىراي  بىر  ئىللىق  تولغان   مۇھهببهتكه  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك 
ھال- ئۇنىڭ  ئالدى.  ئىلىك  سالىمىنى  ئادهمنىڭ  يوقسۇل  بىلهن 
ئهھۋالىنى سورىدى. ئارقىسىدىنال: «تارتىنما، بىرهر ئارزۇ-تهلىۋىڭ 

بولسا ئېيتقىن» دېدى. 
ئهمهلىيهتته  جىلۋىلهندى.  تهبهسسۇم  يۈزىده  ئادهمنىڭ  يوقسۇل 
ئۆزىمۇ مۇشۇنداق بىر سوئالنى كۈتۈپ: «ئهي ئالالھنىڭ ئهلچىسى! 
مهن نامرات بىر كىشىمهن. ماڭا مال-مۈلكۈڭدىن بىر ئاز بېرىشىڭنى 

تهلهپ قىلىمهن» دېدى.
ئادهمنى  قانداق  ھهر  كهلگهن  ئالدىغا  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك 
قۇرۇق قول قايتۇرمايتتى. ئۆز يېنىدا بولمىسا باشقىالردىن قهرز ئېلىپ 
بېرهتتى، شۇنداق بولسمۇ يهنه بىر نهرسه سورىغانالرغا بىر نهرسه 
بېرىپ، كېيىن قولىغا پۇل كىرگهنده  قهرزىنى قايتۇراتتى. بۇ نامرات 
ئۇ  بىراق  بهردى.  نهرسىسىنى  ھهممه  بار-يوق  يېنىدا  كىشىگىمۇ  
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ئادهمنىڭ نهزىرىده بېرىلگهنلهر يېتهرلىك بولمىدى. بىردىنال  يۈزىدىكى 
ئىللىق تهبهسسۇمدىن ئهسهر قالمىدى. يوقسۇل ئادهم:

- باشقىالرغا جىق بېرىدىكهنسهن، ماڭا ناھايىتى  ئاز بهردىڭ. - 
دهپ پهيغهمبىرىمىزنى تهنقىد قىلىشقا باشلىدى. 

خېلىال  ساھابىلهرنىڭ  مهسجىدتىكى  قوپاللىقىغا  ئادهمنىڭ  بۇ 
ۋه  يۇمشاق  سىلىق،  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  سۆيۈملۈك  كهلدى.  ئاچچىغى 
كهمتهر  مۇئامىلسىگه قارىتا يوقسۇل ئادهمنىڭ قوپال مۇئامىله قىلىشى 
سىرتقا  تۇتۇپ  ياقىسىدىن  ئادهمنىڭ  ئۇ  غهزهپلهندۈردى.  ساھابىلهرنى 
قىلىشقا  بۇنداق  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك  بولىۋىدى،  چىقىرىۋهتمهكچى 
ئۇ  كېيىن  بۇيرۇدى.  تۇتۇۋېلىشقا  ئۆزىنى  ساھابىلهرنى  قويمىدى.  يول 
ئادهمنى ئۆيىگه باشالپ كهلدى. ئۆيىده بار بولغان الزىملىق نهرسىلهردىن 

ئۇنىڭغا  يېتهرلىك دهرىجىده بهرگهندىن كېيىن:
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دهپ   - مهمنۇنمۇسهن؟  بهردىممۇ؟  يېتهرلىك  ساڭىمۇ  ھازىر   -
سورىدى.

يوقسۇل ئادهمنىڭ كهيپى جايىغا كهلدى. ناھايىتى مهمنۇن بولغان 
ھالدا كۈلۈپ تۇرۇپ:

 - ھهئه، ماڭىمۇ يهتكۈدهك كۆپ بهردىڭ. ئالالھ سهندىن رازى 
بهخىت-سائادهتكه  ئائىلهڭنى  ۋه  سېنى  پهرۋهردىگارىمىز  بولسۇن. 

ئېرىشتۈرسۇن. - دېدى.  
يوقسۇل ئادهمنىڭ بۇ سۆزىگه قارىتا پهيغهمبىرىمىز:

قۇالققا  كۆرۈپ  ئاز  بهرگهنلىرىمنى  ئىلگىرى  ئاز  بىر  سهن   -  
ياقمايدىغان سۆزلهرنى قىلغان ئىدىڭ. ساھابىلىرىممۇ بۇنى ئاڭلىغان 
ئىدى. بۇ سهۋهپتىن ئۇالر ساڭا خاپا بولۇپ قالدى. ھازىر ئۇالرنىڭ 
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يېنىغا بارغىن. ماڭا دېگهن بۇ گۈزهل سۆزلىرىڭنى ئۇالرنىڭ يېنىدىمۇ 
ئېيتقىنكى، قهلىبىده ساڭا قارشى ئۆچمهنلىك قالمىسۇن. - دېدى.

يوقسۇل ئادهم قېتىپ تۇرۇپال قالدى. گهرچه ئۆزى قوپال مۇئامىله 
ناھايىتى  قارىتا  ئۇنىڭغا  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك  بولسىمۇ،  قىلغان 
ئېغىر-بېسىقلىق بىلهن مۇئامىله قىلىۋاتاتتى. ئۆزىنى مهمنۇن قىلغاندهك 
تىرىشىۋاتاتتى.  ياخشىالشقا  مۇناسىۋىتىنى  بىلهنمۇ  ئىنسانالر  باشقا 
قىلدى.  ھېس  يېقىنلىق  چوڭقۇر  قارىتا  پهيغهمبىرىمىزگه  كۆڭلىده 
بىلدۈردى.  مهمنۇنلىقىنى  كېلىپ   يېنىغا  ساھابىلهرنىڭ  دهرھــال 
ساھابىلهرنىڭ  ئېيتتى.  ئۆزرىخاھلىق  ئۈچۈن  ئهدهپسىزلىكى  قىلغان 
بولمىغاندهك  ئىش  ھېچ  يوقالدى.  ئۆچمهنلىكى  بولغان  ئادهمگه  ئۇ 

ئۇنىڭ بىلهن قۇچاقلىشىپ ئايرىلدى.
يهرگه  بۇ  ئۈچۈنال  يــاردهم  ماددى  پهقهت  باشتا  ئادهم  يوقسۇل 
كهلگهن ئىدى. لېكىن قايتقاندا ماددى ئېھتىياجلىرىنى ھهل قىلدى 
مهرھهمهت  ۋه  مۇھهببهت  ئورنىنى  قاتتىقلىقنىڭ  قهلبىدىكى  ھهمده 

ئالدى. 
بىر  يېڭى  قهلبى  ئالدىدا  ئېغىر-بېسىقلىق  ۋه  نازاكهت  قىلىنغان 
تۇيغۇلىرىدىن  نهپرهت  ۋه  قوپال  توڭ،  تىل  بۇ  بايقىدى.  تىلنى 

قۇتۇلغان مۇھهببهت، مهرھهمهت ۋه نازاكهت تىلى ئىدى.
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پهرىشتىلهر سېنى تىڭشاۋاتاتتى

كۆك ئاسمان نېمه دىگهن كهڭرى ۋه نېمه دىگهن پارالق! خۇددى 
چهكسىز بىر ئالهم ... چوڭ-كىچىك مىڭالرچه، بهلكى مىلىيونالرچه 
يېقىن.  شۇنداق  بىر-بىرىگه  خۇددى  يۈزىده.  ئاسمان  بار  يۇلتۇز 
ۋه  پارالق  بهك  قايسىسى  تېگىشمهيدۇ.  بىر-بىرىگه  ھېچبىرى  ئهمما 
قايسىسىنىڭ نۇرى تۈگىگهندهك. ئهنه شۇ بىز ئۈستىده ياشاۋاتقان يهر 
شارى بۈيۈك كائىناتنىڭ ئىچىده گوياكى بىر زهرره ... ئۇمۇ خۇددى 
بۇ يۇلتۇزالرغا ئوخشاش ئالهم بوشلۇقىدا ئۈزىدۇ. ھىچ قايماستىن بىر-
بىرىگه ماسلىشىپ سۈزۈلۈپ كېتىۋاتىدۇ. ئۇنداقتا بۇ قهدهر ھهرىكهت 

نېمه ئۈچۈن؟ كىم ئۈچۈن؟ 
ئۇسهيد يېنىدا تۇرغان ئاتنىڭ تۇيۇقسىز كىشنىشى بىلهن تهپهككۇر 
قىلىشتىن توختاپ قالدى. ئهجىبا بىرهيلهن كېلىۋاتامدۇ دهپ يولغا 
قارىدى. لېكىن ھېچكىم كۆرۈنمهيتتى. ئۇ يهنه قايتا تهپهككۇر قىلىشقا 
باشلىدى. لېكىن نېمىشقىدۇر زېھنىنى يىغالمايۋاتاتتى. باياتىن بېرى 
زېھنىده ھاسىل بولغان ئۇ گۈزهل مهنزىرىلهرنىڭ ھهممىسى پۈتۈنلهي 
تارقىلىپ كهتكهن ئىدى. شۇنداق بولسىمۇ ئىچىده تهسهۋۋۇر قىلغۇسىز 
بىر ھېس-تۇيغۇ قالغان بولۇپ، ئۇنى ئۇنۇتالمىغان ئىدى. ئۇ ئۆزىنى 

كائىناتنىڭ يارىتىلىش سىرىغا يېقىنالشقاندهك ھېس قىلدى.     
ئۇسهيد قاچانكى مۇشۇنداق بىر ھېس-تۇيغۇغا كهلسه، دهرھال 
ئۇلۇغ ۋه مۇبارهك كىتاب قۇرئانى-كهرىمنى  قولىغا ئاالتتى. ئۇسهيد 
ئورنىدىن تۇردى. ئىگىز بىر يهرده تۇرغان قۇرئانى-كهرىمنى ئالدى. 
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ئاچتى.  ئاۋايالپ  بهتلىرىنى  كېيىن  سۈردى.  يۈزىگه  سۆيۈپ  باشتا 
ئاينىڭ  تولۇن  تۇرغان  ئېسىقلىق  پهنهردهك  خۇددى  يۈزىده  ئاسمان 

يورۇقىدا قۇرئانى-كهرىم ئوقۇشقا باشلىدى. 
ئۇسهيدنىڭ جاراڭلىق  ئاۋازى دولقۇنالپ جۇش ئۇرۇپ، ئاسمانغا 
ئۆرلىدى. كائىنات تىمتاس بىر جىمجىتلىققا چۆمگهن ئىدى. ھېچبىر 
شهپه يوق، تاش-چالما، دهل-دهرهخ ۋه قۇرۇت-قوڭغۇزالر... خۇددى 
ھهممهيلهن يېقىملىق ئوقۇلۇۋاتقان قۇرئانى-كهرىمنى تىڭشاۋاتقاندهك 
پۇتىنى  ئىككى  ئالدى  بىردىنال  ئېتى  ئۇسهيدنىڭ  لېكىن  قىالتتى. 
ئوقۇشنى  دهرھال  قورقتى.  ئۇسهيد  باشلىدى.  ئۈركۈشكه  كۆتۈرۈپ 
نهرسه  ئۈركۈتكهن  ئاتنى  قارىدى،  ئوڭ-سولغا  ئۇسهيد  توختاتتى. 
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تىزگىنىنى  ئاتنىڭ  ئىدى.  يوق  كىممۇ  بىر  ئهتراپتا  ئهجىبا!  نىمىتى 
تېخىمۇ چىڭ باغلىدى...  

ئوقۇشنى  ئېلىپ  قولىغا  سهھىپىلىرىنى  قۇرئانى-كهرىمنىڭ 
خۇيلىنىشقا   يهنه  ئات  ئىدى،  ئوقۇغان  ئاز  بىر  داۋامالشتۇردى. 
باشلىدى. ئۇسهيد ئوقۇشنى توختىشىشقا مهجبۇر بولدى. بۇ ئاتنىڭ 
دهردى نېمه؟ تۇرۇپ-تۇرۇپ نېمىشقا تهرسالىشىدىغاندۇ؟ ئۇ ئهسنادا 
ئىختىيارسىز ئاسمانغا قارىدى. توۋا خۇدايىم! ئۇ نىمه؟ ئىچىده يالت-
بۇلۇت  بىر  پۈركهنگهن  بىلهن  پهنهرلهر  تۇرىدىغان  چاقناپ  يۇلت 
ئاسمانغا ئۆرلهپ ئاستا-ئاستا يوق بولىۋاتاتتى. ئۇسهيدكه بىر تىترهك 
كۆرگهنلىرىگه  باشلىدى.  سوقۇشقا  گۈپ-گۈپ  يۈرىكى  كهلدى، 
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ئىشىنهلمىدى. ئۇنىڭ كۆزلىرى ھېلىمۇ ئاسماندا ئىدى، ياكى بولمىسا 
بۇ بىر خىيالمىدى؟ 

كېچه  بــاردى.  يېنىغا  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  ئــۇدۇل  ئاتقاندا  تاڭ 
ۋاقىتتا  ئۇ  قىلدى.  باياب  يىپىدىن-يىڭنىسىغىچه  ئىشالرنى  بولغان 
ھاياجانلىنىپ قۇرئان-كهرىمنى ئوقۇشتىن مهجبۇر توختاپ قالغانلىقىنى 

ئېيتتى. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ئۇسهيدكه كۈلۈمسىرهپ:
داۋامالشتۇرۇپ:  سۆزىنى  ۋه  دېدى  ھهي!»  ئۇسهيد،  «ھهي   
«قۇرئانى-كهرىم ئوقۇشنى نېمىشقا توختاتقانسهن؟ سهن كۆرگهن ئۇ 
نهرسىلهر بولسا سهن ئوقۇغان قۇرئانى-كهرىمنى تىڭشىغىلى كهلگهن 
پهرىشتىلهر ئىدى. ئهگهر قۇرئان-كهرىمنى ئوقۇشنى داۋامالشتۇرغان 
ئادهم  ھهممه  ئۇالرنى  ئاتقاندا  تاڭ  تىڭشايتتى،  سېنى  ئۇالر  بولساڭ 

كۆرهلىگهن بوالتتى...» دېدى. 
مهن  ئۇالر  بولۇپ: «دېمهك  يىغلىغۇدهك  خۇشاللىقىدىن  ئۇسهيد 
پهرىشتىلهر  كهلگهن  ئۈچۈن  ئاڭالش  قۇرئانى-كهرىمنى  ئوقۇغان 
ئىكهنده، شۇنداقمۇ؟» دېدى. ئىچى ھۇزۇرغا تولدى. پهرىشتىلهرنى 
قايتا كۆرۈش ئشتىياقىدا ئهتىسى كېچىچه بۇلبۇلدهك سايراپ سائهتلهپ 
يوق  شهپه  ھېچبىر  پهرىشتىلهردىن  ئهمما  ئوقۇدى.  قۇرئانى-كهرىم 
كېچىلهر،  ئوقۇدى.  قۇرئانى-كهرىم   يهنه  كېچه  ئهتىسى  ئىدى. 
ئايالر ۋه يىلالر بۇ شهكىلده ئۆتتى. ئۇسهيد يىلالر بۇرۇن كۆرگهن 
قۇرئانى- قاچانكى  ئهمما  كۆرهلمىدى.  زامان  ھېچبىر  پهرىشتىلهرنى 
ئىكهنلىگىنى  يېنىدا  دائىم  ھهر  پهرىشتىلهرنىڭ  ئوقۇسا،  كهرىمنى 

ھېس قىلدى.
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ئىشىكلهرنى  ئهسكىرى  دۈشمهن  ئىككى  ئاالق-جاالق  كۆزلىرى 
سۇندۇرۇپ ئۆيگه باستۇرۇپ كىردى. ئۆيدىكىلهرنىڭ دات-پهريادلىرى 
كهلمهيۋاتاتتى،  ياردهمگه  ھېچكىم  بولسىمۇ  ئاڭلىنىۋاتقان  يىراقالرغا 
كېيىن  بۇالپ-تالىغاندىن  نهرسىنى  ھهممه  ئۆيدىكى  ئهسكهرلهر 

ئانىسىنى سۆرهپ  ئېلىپ ماڭدى. 
ئىدى.  ئىچىده  تهر  چىپ-چىپ  ئويغانغاندا  ئۇيقۇدىن  سهمۇره 
نهپهس ئېلىشى تىزلىشىپ يۈرىكى گۈپ-گۈپ سۇقۇۋاتاتتى. دهرھال 
ئانىسىنىڭ  كىردى.  ھوجرىغا  ياتقان  ئانىسى  تــۇرۇپ  ئورنىدىن 
بهخىرامان ئۇخالۋاتقىنىنى كۆرۈپ، چوڭقۇر ئۇھ تارتتى. نهپهس ۋه 
يۈرهك سوقۇشىمۇ نورمالالشتى. تهكرار ئۇخالش ئۈچۈن كارۋاتتا ياتتى. 
تهسىرىدىن  چۈشنىڭ  قورقۇنچلۇق  ئىدى.  قاچقان  ئۇيقۇسى  لېكىن 
تېخىچه قۇتۇاللمىدى. يۈرىكى يهنىال ئېتىلىپ چىققۇدهك سوقۇۋاتاتتى.  
ياتقان يېرىدىن ئۆرۈلدى. بېشىنى قوللىرىنىڭ ئۈستىگه قويۇپ ئوي-

خىيالالرغا چۆكتى. 
ئهته مهدىنىده چوڭ بىر جهڭ بوالتتى. ئۈچ مىڭ كىشىگه يېقىن 
بۇ  ئىدى.  قالغان  يېقىنالپ  خېلىال  مهدىنىگه  ئهسكىرى  دۈشمهن 
مهدىنىنى  بولۇپمۇ  قالمىدى.  كىشى  ئاڭلىمىغان  مهدىنىده  خهۋهرنى 
خانىۋهيران قىلىش ئۈچۈن كېلىدىغانلىقى بىر قانچه كۈندىن بىرى 
ھهممه ئادهمنىڭ ئېغىزىدا ئېقىپ يۈرهتتى.  سهمۇره بېشىنى كۆتۈرۈپ 
ئۇدۇلىدىكى خىش تامغا غهمكىنلىك بىلهن قارىدى، ۋهتىنى دۈشمهن 
يېتىپ  خهۋپ-خهتهر  ئائىلىسىگه  ياكى  قىلىنسا  ئىشغال  تهرىپىدىن 

ۋەتىنىنى قوغدىغان باتۇر
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بۇنداق  غۇچۇرالتتى.  چىشلىرىنى  دهپ  يــاق!»  «يــاق،  قالسا... 
«بۇ  ئۆز-ئۆزىگه  خالىمايتتى.  كهلتۈرۈشنىمۇ  خىيالىغا  بولۇشىنى 
ۋهتىنىمنى  قهھرىمانالرچه  مهنمۇ  كېرهك،  قاتنىشىشىم  مهنمۇ  جهڭگه 
قوغدىشىم كېرهك» دېدى. ئهمما ئون بهش ياشقا كىرگهن بىرىنى 

ئهسكهرلىككه ئاالرمۇ؟
ئۇ كۈنى شهنبه كۈنى ئىدى. كۆك ئاسماننى قاپلىغان قارا بۇلۇتالر 
سۆيۈملۈك  بېرىۋاتاتتى.  بىشارهت  بولىدىغانلىقىدىن  جهڭ  قاتتىق 
پهيغهمبىرىمىز ساۋۇت ۋه دۇبۇلغىسىنى كىيىپ قوشۇننىڭ قۇماندانلىقىغا 
ھالهتته  تهييار  جهڭگه  ئهسكىرى  ئىسالم  يىقىن  مىڭغا  ئۆتتى. 
قۇشۇنىنىڭ  ئسالم  بىرلىكته  بىلهن  دادىسى  سهمۇرهمۇ  كۈتىۋاتاتتى. 
بار  ھاياجان  بىر  تهسۋىرلىگۈسىز  قهلبىده  ئۇنىڭ  كىردى.  ئارىسىغا 
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ئىدى. دهل بۇ ۋاقىتتا پهيغهمبىرىمىزنىڭ  يېشى توشمىغان كىچىك 
ئهندىشىگه  سهمۇرهنى  بۇيرۇۋاتقانلىقى  قايتىشقا  مهدىنىگه  بالىالرنى 
مهدىنىگه  ئۇ  باشلىدى.  تىترهشكه  ئىختىيارسىز  بهدىنى  سالدى، 
ئىدى.  كهلگهن  قىلىشقا  مۇداپىئه  ۋهتىنىنى  خالىمايتتى.  قايتىشنى 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئۆزىنىڭ يېنىغا كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرگهن سهمۇره  
كۆرسىتىشكه  ئــۇزۇن  بوينىنى  تــۇرۇپ  دهسسهپ  ئۇچىدا  پۇتىنىڭ 
تىرىشتى.  كۆرۈنۈشكه  قــاۋۇل  بهستلىك،  كېرىپ  مهيدىسىنى  ۋه 
ئۇ  چۈنكى  كهتتى.  بىكارغا  تىرىشچانلىقى  كۆرسهتكهن  ئهپسۇسكى، 

تهڭتۇشلىرى بىلهن مهدىنىگه قايتىشقا ئهمىر قىلىندى. 
سهمۇرهنىڭ كۆڭلى ھهسرهت ۋه ئۆكۈنۈش بىلهن، كۆزلىرى لىق 
ياش بىلهن تولدى. مهڭزىدىن كۆز ياشلىرى ئاققان ھالدا دادىسىغا 
كېتىشنى  قايتىپ  بولسىمۇ  قالغان  كېلىپ  كىچىك  يېشى  قارىدى، 
بىلهن  قۇشۇنى  مۇسۇلمانالر  ئارزۇسى  كۆرمىدى.  راۋا  پهقهتال  ئۆزىگه 
كاللىسىغا  ئىدى،  قىلىش  جهڭ  بىلهن  دۈشمهن  تۇرۇپ  يانمۇ-يان 
كۆرگهن قورقۇنچلۇق چۈشى كهلدى، مۇشتۇمىنى چىڭ تۈگۈپ تۇرۇپ: 
«ئى دادا، پهيغهمبىرىمىزدىن ئۆتۈنسهڭ، مهنمۇ جهڭگه قاتناشسام» 
دېگۈسى كهلدى. دهل بۇ ۋاقىتتا بىر قانچه مېتىر نېرىدا قىلىنغان 

گهپ-سۆزلهر ئۇنى جاسارهتلهندۈردى: 
«ئهي ئالالھنىڭ ئهلچىسى! رافى ئوق ئېتىشقا ماھىردۇر. ئۇ بىزگه 

جهڭده ئهسقاتىدۇ. ئۆتۈنۈپ قاالي ئۇنى قايتۇرمىسىال» 
ئهمما  ئاڭلىيالمىدى،  ئېنىق  گهپلهرنى  قىلىشقان  كېيىن  سهمۇره 
ئۆز-ئۆزىگه  قىلىپ،  جهزىم  قاتنىشىدىغانلىقىنى  جهڭگه  رافىنىڭ 
«مهن رافى بىلهن تهڭتۇش، ئۇ ئهسكهرلىككه  قۇبۇل قىلىنغان بولسا 
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مهنمۇ قۇبۇل قىلىنىشىم كېرهك، رافى ئوق ئېتىشقا ماھىر بولسا مهنمۇ 
چېلىشىشقا ماھىر» دېدى. دادىسىنىڭ قولىنى تۇتۇپ: «جېنىم دادا! 
ئاجىز.  مهندىن  ئۇ  ھالبۇكى،  قىلىندى،  قۇبۇل  ئهسكهرلىككه  رافى 
ئۆتۈنۈپ  يېڭىۋالىمهن.  مهن  چېلىشساق  ۋه  كۈچلۈك  رافىدىن  مهن 
قاالي دادا، مهن ئۈچۈن ئالالھنىڭ ئهلچىسىگه ئىلتىماس قىلسىڭىز، 

مهن ئۇرۇشقا قاتناشقان بولسام» دېدى. 
ئېلىپ:  قارشى  بىلهن  تهبهسسۇم  ئىلتىماسنى  بۇ  پهيغهمبىرىمىز 
«مادامىكى شۇنداق، ئۇنداقتا ئىككىسى چېلىشىپ باقسۇن» دېدى. 
كۈچىنى  پۈتۈن  سهمۇره  توپالندى.  شهكلىده  چهمبهر  تىزال  كىشىلهر 
يىغىپ رافىگه ئېتىلدى، كهينى-كهينىدىن بىر قانچه قېتىم چېلىشتى، 

ئاخىرىدا بىر پهشۋا بىلهن ئۇنى يهڭدى. 
سهمۇرهنىڭ جاسارىتىنى كۆرگهن شهپقهتلىك پهيغهمبىرىمىز ئۇنىڭمۇ 
خۇشاللىقى  بۇ  سهمۇرهنىڭ  قىلدى.  رۇخسهت  قاتنىشىشىغا  جهڭگه 
قۇچاقلىدى،  رافىنى  بىلهن  ھاياجان  ئۇ  ئىدى.  تهسۋىرلىگۈسىز 
بولۇپ  ھهمدهمده  سهپته  بىر  «بۇگۈن  تۇرۇپ:  پىچىرالپ  قۇلىقىغا 

جهڭ قىلىمىز جان دوستۇم» دېدى. 
ئوھۇد ئۇرۇشى كۈن پېتىشقا يېقىن ئاخىرالشتى. دۈشمهن كهينىگه 
بىرى  بولغانالرنىڭ  خۇشال  كۆپ  ئهڭ  غهلبىگه  بۇ  چېكىندۈرۈلدى. 
شهك-شۈبھىسىز  سهمۇره ئىدى. ئۇ پهيغهمبىرىمىزنىڭ كۆزى ئالدىدا 
بىر قهھرىمان بولۇپ مهدىنىگه قايتىشنىڭ ھاياجىنى ئىچىده ئىدى.  
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ئهبۇ ھۇرهيره يوقسۇل ساھابه ئىدى. دۇنيادا تىكىپ قويغان بىر 
تال كۆچىتىمۇ يوق ئىدى. مۇسۇلمانالرنىڭ بهرگهن ھهدىيهلىرى بىلهن 
باغاليتتى.  تاش  قارنىغا  ئاچلىقتىن  كۆپىنچه  تويغۇزاتتى.  قارنىنى 
بۇنداق قىلىش ئارقىلىق ئاچلىقتىن بولغان قورساق ئاغرىقىنى بىر ئاز 

بولسىمۇ يېنىكلىتهتتى. 
ئۇ كۈنى يهنه ئاچلىقتىن تولغىنىۋاتاتتى، يۈزى باشقا چاغدىكىگه 
قارىغاندا تېخىمۇ سارغىيىپ سولىشىپ كهتكهن ئىدى. ماغدۇرسىز ھالهتته 
يهرده ئولتۇردى. پۈتۈن كۈچىنى قولىغا يىغىپ قورسىقىنىڭ ئاغرىقىنى 
ئاغرىمىغان  قاتتىق  بۈگۈنكىدهك  ئىلگىرى  تىرىشتى.  پهسهيتىشكه 
ئىدى. قورسىقىغا تاڭغان تاشالرنىڭمۇ پايدىسى بولمايۋاتاتتى. ئاخىرى 
ئۆزىنى رۇستالپ ئورنىدىن تۇردى، ئادهملهر كۆپ ئۆتىدىغان يهرگه 
تهسلىكته كېلىپ ئولتۇردى. بهلكى يولدىن ئۆتۈۋاتقانالر ئۇنى كۆرۈپ 
دهۋهت   ئۆيىگه  ياكى  بېرىشى  نهرسه  بىرهر  يهيدىغان  ئاغرىتىپ  ئىچ 

قىلىشى مۇمكىن ئىدى. 
يولنىڭ بېشىدىن ئۆزىگه قاراپ ئېچىلىپ كېلىۋاتقان ھهزرىتى ئهبۇ 
كۈلۈمسىرهش  ئىختىيارسىز  يۈزىده  كهتكهن  قۇرۇپ  كۆردى.  بهكىرنى 
جىلۋىلىنىشكه باشلىدى، مهرت ئهبۇ بهكىرنىڭ يېنىغا كېلىپ ھال-
كۈتكىنىدهك  ئىش  ئهمما  كۈتتى،  بىلهن  ئۈمىد  سورىشىنى  ئهھۋال 
ئۆتۈپ  تىز  شامالدهك  قىلىپ  ساالم  بهكىر  ئهبۇ  ھهزرىتى  بولمىدى، 
ئىش  ھېچ  ئۇمۇ  ۋه  كهلدى  ئۆمهر  ھهزرىتى  كهينىدىن  كهتتى. 

بولمىغاندهك ساالم قىلىپال ھال سورىماي كېتىپ قالدى.
ئايدىڭالتقان  يۈزىنى  قالدى.  تــۇرۇپ  يــهرده  ئۇ  ھۇرهيره  ئهبۇ 

سۈت قاچىسى
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كۈلۈمسىرهش بىردىنال يوقالدى. پهيغهمبىرىمىزگه ئهڭ يېقىن بولغان 
كىشىلهر  باشقا  بىلهلمىسه،  ھالىنى  ئۇنىڭ  ئىنسانمۇ  ئىككى  بۇ 
قانداقمۇ بىلهلىسۇن؟ بېشىنى كۆتۈرۈپ كۆز ئالدىدا تۇرغان ئۆيلهرنىڭ 
بىر  سېلىنغان  ھهشهمهتلىك  تاشلىدى.  نهزهر  قۇر  بىر  ئىشىكلىرىگه 
ئۆينىڭ ئىشىكىنى چېكىپ ئالالھ رىزاسى ئۈچۈن يېگۈدهك بىر نهرسه 
ئۆزىگه  قىلىشنى  بۇنداق  ئهمما  كهلدى،  يالۋۇرغۇسى  دهپ  بېرىڭ 
ياراشتۇرالمىدى. ئاچلىقتىن ئۆلۈپ كهتسىمۇ تىلهمچىلىك قىلمايتتى، 

تىلهمچىلىك قىلماسلىقنى پهيغهمبىرىمىز جىكىلىگهن ئىدى. 
ئۈمىدسىزلىنىپ ئولتۇرغان ۋاقىتتا قۇلىقىغا بىر ئاۋاز كىردى:

- يا ئهبۇ ھۇرهيره، كهينىمدىن ماڭ! 
پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك  قىلغۇچى  ئهمىرنى  بۇ  ۋه  ئهمىر  بىر  بۇ 
قايتىدىن  قۇشلىرى  ئۈمىد  يۇقالغان  ھۇرهيرهنىڭ   ئهبۇ  ئىدى. 
قاناتلىنىپ ئۇچۇپ كېلىپ يۈرىكىگه قوندى. قۇرۇپ يېرىلىپ كهتكهن 
ئهي  كېلهي  ھازىرال  «ماقۇل،  مىدىرلىتىپ:  ئاستاغىنه  لهۋلىرىنى 
ئالالھنىڭ ئهلچىسى» دېدى. پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئۆيىگه قاراپ ماڭدى. 
پهيغهمبىرىمىز ئۆيىگه كىرگهنده ئهبۇ ھۇرهيره ئىشىك تۈۋىده تۇردى 
ۋه خىجىل بولغان بىر قىياپهتته: «كىرسهم بۇالمدۇ؟ ئهي ئالالھنىڭ 
كېيىن  بېرىلگهندىن  رۇخسهت  سورىدى،  رۇخسهت  دهپ  ئهلچىسى» 

ھويلىغا كىردى. 
سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنىڭ تۆرى ئېگىز ئهمهستى، تارغىنه ئۆيىده 
قاچىنى  بار  سۈت  پهيغهمبىرىمىز  ئىدى.  بار  سۈت  قاچا  بىر  پهقهت 

قولىغا ئېلىپ ئۆي ئهھلىدىن:
- بۇ سۈت قهيهردىن كهلدى ؟ - دهپ سورىدى.

ئۆيدىكىلهر: 
- ئۇنى پاالنى ھهدىيه قىلدى. - دېدى. 



38

شهپقهتلىك پهيغهمبىرىمىز ئهبۇ ھۇرهيرىگه بۇرۇلۇپ: 
- ئهبۇ ھۇرهيره! بارغىن، سۇففا ئهھلىنى بۇ يهرگه چاقىرغىن. - 

دېدى . 
سۇففا پهيغهمبىرىمىزنىڭ مۇبارهك ئۆيىنىڭ يېنىدىكى باراڭلىق بىر 
يهر ئىدى. ئۇ يهرده ئولتۇرغانالرنىڭ ئائىلىسى ۋه مال-مۈلكى يوقتى. 
ھهدىيه  بىر  ئهلچىسىگه  ئالالھ  ئىدى.  مېھمانلىرى  ئىسالمنىڭ  ئۇالر 

كهلگهن ۋاقىتتا ئۆزىگه ئايرىتاتتى ھهم ئۇالرغىمۇ ئهۋهتهتتى. 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ سۇففا ئهھلىنى چاقىرىشى ئهبۇ ھۇرهيرىگه خوش 
ياقمىدى. ئهبۇ ھۇرهيره ئۆز-ئۆزىگه: «ئهي ئالالھنىڭ ئهلچىسى! بۇ 
سۈتكه مهن ئاران تويىمهن. سۇففادا ئولتۇرغانالرنى چاقىرسام ماڭا سۈت 
چوڭ  ئهمىر  چۈنكى  دېيهلمىدى.  ئهمما  كهلدىيۇ  دېگۈسى  قالمايدۇ» 
يهردىن كهلگهنىدى. ئالالھ ئهلچىسىنىڭ ئهمرىنى بهجا كهلتۈرۈشتىن 

باشقا چارىسى يوق ئىدى. 
ئهبۇ ھۇرهيره سۇففادا ئولتۇرىدىغانالرنى چاقىرىشقا كېتىۋېتىپ ئۆزىچه 
ئوڭدىن  تارقاتقاندا  ھهدىيه  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك  تۈزدى.  پىالن 
باشاليتتى. ئهبۇ ھۇرهيره «مهنمۇ پۇرسهت تېپىپ پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
ئوڭ تهرىپىده ئولتۇرۇۋېلىشىم كېرهك» دهپ ئويلىدى. سۇففادىكىلهرنى 
چاقىرىپ پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئۆيىگه كهلگهندىمۇ ئوڭ تهرهپته ئولتۇرۇش 

پىالنىدىن ۋاز كهچمىدى. جامائهت رۇخسهت سوراپ ئولتۇرۇشتى. 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ  تىزال  پىالنلىغىنىدهك  بــۇرۇن  ھۇرهيره  ئهبۇ 
ئېلىپ  قاچىسىنى  سۈت  ئۇزىتىلغان  ئولتۇرۇۋالدى.  تهرىپىده  ئوڭ 
ساقلىماستىنال ئېغىزىغا ئاپىرىشقا تهمشهلدى. بىردىنال توختاپ قالدى 

. چۈنكى پهيغهمبىرىمىز ئۇنىڭغا:
- ئهبۇ ھۇرهيره! سۈتنى مېھمانالرغا تۇتقىن. - دېگهن ئىدى. 
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ئهبۇ ھۇرهيره ئېتىراز قىلماستىن، تىترهپ تۇرغان قوللىرى بىلهن 
كهلگهن مېھمانالرغا  سۈتنى سۇنۇشقا باشلىدى. مېھمانالرنىڭ ھهر بىرى 
سۈتنى قولىغا ئېلىپ قانغۇچه ئىچكهندىن كېيىن، دوستىغا بېرىۋاتاتتى. 
سۈت ئىچىلگهنسېرى ئهبۇ ھۇرهيرهنىڭ كۆزلىرى نۇرلىنىشقا باشلىدى. 
چۈنكى سۈتته ھهر قانداق بىر ئازىيىش بولمىدى. ئهڭ ئاخىرقىسى 
ئالالھنىڭ  ئېلىپ  سۈتنى  ھۇرهيره  ئهبۇ  كېيىن  بولغاندىن  ئىچىپ 
ئهبۇ  يۇشۇرالمىغان  ھهيرانلىقىنى  پهيغهمبىرىمىز  بهردى.  ئهلچىسىگه 

ھۇرهيرىگه كۈلۈمسىرهپ:
- ئهبۇ ھۇرهيره! سۈت ئىچمىگهن ئىككىمىزال قالدۇق. – دېدى. 

ئهبۇ ھهرهيره:
- شۇنداق! ئهي ئالالھنىڭ ئهلچىسى. – دېدى. 

پهيغهمبىرىمىز:
-  ئهبۇ ھۇرهيره! ئولتۇرۇپ سهنمۇ ئىچكىن. – دېدى.

ئىچكهنسىرى  باشلىدى.  ئىچىشكه  ئېلىپ  سۈتنى  ھۇرهيره  ئهبۇ 
قاراۋاتقانلىقىنى  ئۆزىگه  يهردىكىلهرنىڭ  ئۇ  كهلدى،  ئىچكۈىسى 
پهيغهمبىرىمىز: «يهنه  توختىدى.  ئىچىشتىن  ھۇرهيره  ئهبۇ  كۆرگهن 
ئازراق ئىچكىن» دېيىشىگه تهكرار ئىچىشكه باشلىدى. پهيغهمبىرىمىز 
ئهبۇ ھۇرهيره ھهر توختاپ قالغاندا: «يهنه ئىچكىن، يهنه ئىچكىن» 

دېدى. ئهڭ ئاخىردا ئهبۇ ھۇرهيره بواللماي: 
- سېنى پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋهتكهن ئالالھقا قهسهم قىلىمهنكى، 

سىغىدىغان يهر قالمىدى. - دېدى. 
سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز: 

دهپ  «بىسمىلالھ»  ۋه  دېدى   - بهر.  ماڭا  سۈتنى  ئۇنداقتا   -
قېپقالغان سۈتنى ئىچتى.
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بهنى مهخزۇم قهبىلىسىنىڭ ئېسىلزاده باي خېنىملىرى بىر يهرگه جهم 
داستىخانالر  ئوتتۇرىسىغا  زالنىڭ  بىر  چوڭ  ئېچىۋاتاتتى.  كۆڭۈل  بولۇپ 
سېلىنىپ، ناخشىچى قىزالر داپقا ماسالشتۇرۇپ نهغمه-ناۋا قىلىۋاتقان ئىدى. 

تهكلىپ قىلىنغان مېھمانالر تهنتهنىلىك بىر كېچه ئۆتكۈزۈۋاتاتتى. 
بۇ كۆڭۈل ئېچىش يېرىم كېچىگىچه داۋامالشتى. كهلگهن مېھمانالر 
داد-پهرياد  ئۆيدىن  ئىچكىرىكى  تۇرۇشۇۋاتقاندا  بولۇپ  قايتماقچى 

كۆتۈرۈلدى:
- ئوغرى بار، ئوغرى! قىممهتلىك ئۈنچه-مارجانلىرىم ئوغرىالندى! 

قاتار  خىزمهتچىلهر  بارلىق  ئېتىلدى.  ــالر  دهرۋازى ئىشىك  دهرھــال 
ئۈنچه- لېكىن  ئاختۇرۇلدى.  بىر-بىرلهپ  ئۈستى-بېشى  تۇرغۇزۇلدى. 
ھېچبىرىنىڭ  ئهمما  ئاختۇرۇلدى.  قېتىم  بىر  يهنه  تېپىلمىدى.  مارجان 
يانچۇقىدىن چىقمىدى. بۇ قانداق بولغىنى؟ كۆڭۈل ئېچىش باشلىغاندىن 
بېرى ھېچكىم سىرتقا چىقمىغان ئىدى. ئۈنچه-مارجانالرنى خىزمهتچىلهر 
ئالمىغان بولسا، كىم ئالدى؟! كۆڭۈل ئېچىش زىياپىتىگه قاتناشقانالرنىڭ 
قىلىشى  ئىشنى  بۇنداق  ئۇالرنىڭ  ئائىلىلهر،  ئاقسۆڭهك  باي  ھهممىسى 

مۇمكىن ئهمهس. 
ئاقتۇرماي  بىر-بىرلهپ  خېنىمالرنى  ئېسىلزاده  پۈتۈن  ئاخىرىدا 
بولمىدى. نۆۋهت بهنى مهخزۇم قهبىلىسىنىڭ خېنىملىرىدىن بىرهيلهنگه 

كهلگهنده: 
- مېنى ئاختۇرۇشقا ھوقۇقۇڭالر يهتمهيدۇ! - دهپ ئېتىراز بىلدۈرۈشى 

بىلهن غولغۇال چىقتى. باشقا ئايالالرمۇ ئۇنىڭغا قارشى ئېتىراز قىلىپ: 
شۇنداق  سىزمۇ  بولسا،  تهكشۈرۈلگهن  قانداق  ئايالالر  باشقا   -

تهكشۈرۈلىشىڭىز كېرهك. - دېيىشتى.

قىزىم بولغان تهقدىردىمۇ
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يول  قهتئىي  ئاختۇرۇشقا  تۇرۇپ  قارشى  ئېتىرازالرغا  پۈتۈن  ئايال  ئۇ 
قوينىدىن  ئۈنچه-مارجانالرنى  ئوغرىلىغان  ئاخىرىدا  ئهڭ  قويمىدى. 
چىقىرىپ يهرگه ئاتتى-ده، ھېچبىر ئىش بولمىغاندهك مېڭىپ سىرتقا 

چىقىپ كهتتى. 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ  سۆيۈملۈك  ئىچىده  ۋاقىت  قىسقىغىنه  ۋهقه  بۇ 
جازالىنىشى  دهرھال  ئايالنىڭ  بۇ  قىلغان  ئوغرىلىق  يهتتى.  قۇلىقىغا 
ئۈچۈن ئهمىر قىلدى. بۇ ئهمىر بهنى مهخزۇم قهبىلىسىده كۈچلۈك تهسىر 
ئهمهس،  ئايال  بىر  ئادهتتىكى  ئايال  جازالىنىدىغان  چۈنكى  قوزغىدى. 
بهلكى بۇ قهبىلىنىڭ نۇپۇزلۇق ۋه ئېسىلزاده ئاياللىرىدىن بىرى ئىدى. 

بۇ ئشقا بىرهر چاره تېپىش ئۈچۈن بهنى مهخزۇم قهبىلىسىنىڭ مۆتىۋهر 
كىشىلىرى قهبىله رهئىسىنىڭ ئۆيىده جهم بولۇپ، بىئارام بولغان ھالدا 
ئهسنادا  بۇ  قويمىدى.  مىدىرلىتىپمۇ  ئېغىزىنى  ھېچكىم  ساقالۋاتاتتى. 
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تۇرۇپ  ئورنىدىن  ئوغلى  باشلىقىنىڭ  قهبىله  ئۇرۇلدى،  قاتتىق  ئىشىك 
ئىشىكنى ئاچتى. كهلگهن كىشى بىر قۇرهيشلىك ئىدى. ئالدىراپ ئۆيگه 

كىردى، ساالم بهرمهستىن:
- بۇ يۈز-ئابرويىمىزنى تۆكىدىغان بىر قارار. قانداقال بولمىسۇن بىر 

چاره تېپىشىمىز كېرهك. - دېدى. 
ئۇ يهردىكىلهردىن بىرى: 

قايىل  كېچىشكه  ۋاز  قاراردىن  بۇ  ئهلهيھىسساالمنى  مۇھهممهد   -
قىلىشنىڭ بىرهر چارىسى يوقمىدۇ؟ - دېدى. 

يهنه بىرى:
- بۇ مۇمكىن ئهمهس... ئۇ توغرا دهپ بىلگهن ھهقىقهتنى ئورۇنلىماي 

قالمايدۇ. - دهپ سۆزگه ئارىالشتى.
قۇرهيشلىك ئادهم ھاياجان بىلهن ئوتتۇرىغا ئېتىلدى:

ناھايىتى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇھهممهد  تاپتىم.  چاره  بىر  ھه!   -
ياخشى كۆرىدىغان بىر ئادىمى بار. ئۇ ئادهم زهيدنىڭ ئوغلى ئۇسامهدۇر. 
بۇ يىگىتنى ۋاسته قىلىپ پهيغهمبىرىمىزگه ئهۋهتهيلى. ئوغرىلىق قىلغان 
ئوغرىالنغان  ئىكهنلىگى،  ســازاۋهر  ھۆرمهتكه  ۋه  نوپۇزلۇق  ئايالنىڭ 
مالنىڭ ئىككى ھهسسىسىنى تۆلهپ بېرىشكه تهييار ئىكهنلىگى ۋه ئۇنى 

كهچۈرىۋېتىشىنى پهيغهمبىرىمىزدىن ئۆتۈنۈشىنى تهلهپ قىاليلى.
پهيغهمبىرىمىز  ھهقىقهتهن،  ياقتى.  ياغدهك  ھهممهيلهنگه  پىكىر  بۇ 
ئۇسامهنى ناھايىتى ياخشى كۆرهتتى. بىر دېگىنىنى ئىككى قىلمايتتى. 

ئۇسامهنىڭ بۇ تهلىپىنى مۇتلهق قۇبۇل قىلىدۇ، دهپ ئويالشتى. 
بولغان  ئۇنىڭغا  كهلدى.  يېنىغا  ئۇسامهنىڭ  ئۆتكۈزمهستىن  ۋاقىتنى 
ئىشالرنى بىر قۇر بايان قىلدى. ئاخىرىدا ئۇنىڭدىن پهيغهمبىرىمىزنىڭ 

يېنىغا بېرىپ ئۆتۈنۈشىنى تهلهپ قىلدى. 
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كهلگهن كىشىلهر ئۇسامهنىڭ ئۇرۇق-تۇغقانلىرى ئىدى. بۇ سهۋهپتىن 
بۇ  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  قىاللمىدى.  رهت  تهلىۋىنى  بۇ  ئۇالرنىڭ  ئوسامه 
دهرھال  ئويلىماستىن  بېرىدىغانلىقىنى  جــاۋاپ  قانداق  تهكلىپكه 

پهيغهمبىرىمىزنىڭ يېنىغا كېلىپ بوغۇق ئاۋازدا:
- ئهي ئالالھنىڭ ئهلچىسى! سىزمۇ بىلىسىز، بهنى مهخزۇم قهبىلىسىدىن 
بولغان بىر ئايال ئوغرىلىق قىلغانىكهن، سىز بۇ ئايالنىڭ جازالىنىشى 
كېلىشتى  ماڭا  كىشىلىرى  مۆتىۋهر  قهبىلىنىڭ  قىلىپسىز.  ئهمىر  ئۈچۈن 
ئۆتۈنۈشۈمنى  سىزدىن  ئۈچۈن  قالدۇرۇلىشى  ئهمهلدىن  جازانىڭ  بۇ  ۋه 
تهلهپ قىلىشتى. بۇنىڭ ئۈچۈن نېمه الزىم بولسا قوللىرىدىن كېلىشىچه 

قىلىدىغانلىقىنى ئېيتتى. – دېدى.
ئۇسامه پهيغهمبىرىمىزنىڭ «ئهي ئۇسامه، مهن سىنىڭ يۈز-خاتىرهڭ 
ئۈچۈن بۇ قېتىملىق كهچۈردۈم» دېيىشىنى ئۈمىد قىالتتى. ئهمما ئىشالر 
ئۈمىد قىلغىنىدهك بولمىدى. پهيغهمبىرىمىزنىڭ مۇبارهك يۈزى بىردىنال 

قىزىرىپ:
ئىجرا  قانۇنىنى  قويغان  پهرۋهردىگارىمىزنىڭ  ئۇسامه،  ئهي   -
قىلماسلىق ئۈچۈن ئهلچى بولۇپ كهلدىڭمۇ؟ ئالالھقا قهسهم قىلىمهنكى، 
ئۇنى  ئىككىلهنمهي  بولسا،  قىلغان  ئوغرىلىق  پاتىمه  قىزىم  مېنىڭ 

جازالىغان بوالتتىم. - دېدى. 
يېرىلسا  يهر  دېيهلمىدى.  نهرسه  بىر  بولغىنىدىن  خىجىل  ئۇسامه 
ئىچىگه كىرىپ كهتكۈدهك بولدى. ئورنىدىن تۇرۇپ الم-جىم دېمهستىن 
ئۆزىنى ئۈمىد بىلهن كۈتۈپ تۇرغان بهنى مهخزۇم قهبىلىسىنىڭ يېنىغا 

كهلدى. 
كېيىن  بۇنىڭدىن  بىلدۈردى.  ئۇالرغا  قارارىنى  پهيغهمبىرىمىزنىڭ 

مۇشۇنداق بىر ئىش ئۈچۈن قهتئى ئالدىغا كهلمهسلىكىنى ئېيتتى.
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دېرىزه پهردىلىرىنىڭ لهپىلدىشى ۋه دېرىزىنىڭ غىچىلداپ ئېچىلىپ-
يېپىلىشىدىن چىقىۋاتقان ئاۋاز بىلهن بىرلىكته سىرتتا: «ئهي جامائهت! 
بۇنىڭغا  قىلماقچى،  ھۇجۇم  شهھرىگه  مهدىنه  مۇشرىكلىرى  مهككه 
قارشى شهھهر ئهتراپىغا خهندهك كوالپ شهھهرنى دۈشمهندىن مۇداپىئه 
قىلماقچى بولدۇق. پهيغهمبىرىمىز شهھهردىكى چوڭ-كىچىك، قېرى-
ياش پۈتۈن ئهركهكلهرنى خهندهك كوالشقا چاقىرىۋاتىدۇ» دېگهن جاكا 

ياڭراۋاتاتتى.
ئۇرغاندهك  مۇشت  مهيدىسىگه  جابىرنىڭ  جاكاسى  بۇ  جارچىنىڭ 
بىرى  «يىلالردىن  ئۆز-ئۆزىگه.  دېدى  ئىشمۇ؟»  بۇ  «يهنه  بولدى. 
ئازاپ- ۋه  جاپا-مۇشهققهت  چهكمىگهن  مۇشرىكلهردىن  مهككىلىك 
ئوقۇبهت قالمىدى. ئۆيلىرىمىز، باغلىرىمىز ۋه مال-مۈلكىمىزنى مۇسادىر 
قىلدى. كۆپلىگهن ئىنساننىڭ جېنىغا زامىن بولدى، بۇالر يهتمىگهندهك 
ئاخىرىنى  سۆزىنىڭ  دهپ  بولۇۋاتىدۇ؟»  ئالماقچى  مهدىنىنىمۇ  ئهمدى 

چۈشۈردى. 
چىقىرىپ  بېشىنى  سىرتقا  دېرىزىدىن  ئۇھسىنىپ  چوڭقۇر 
ئېلىپ  گۈرجهك-كهتمهن  قولىغا  ئىنسانالرنىڭ  كوچىدىكى  قارىدى. 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ يېنىغا كېتىۋاتقانلىقىنى كۆردى. جابىرمۇ گۈرجىكىنى 

ئېلىپ ئۇالرغا يېتىشتى. 
ئىنسان  يۈزلهرچه  ئىدى.  باشالنغان  ئاللىقاچان  كوالش  خهندهك 
كولىسا،  خهندهك  بهزىلىرى  ئۇالرنىڭ  ئىشلهۋاتاتتى.  ئىچىده  تهر  قان 
بهزىلىرى يهردىن چىققان توپىالرنى توشۇۋاتاتتى. پهيغهمبىرىمىزمۇ توپا 
توشۇۋاتقانالرنىڭ ئارىسىدا ئىدى. جابىر پۈتۈن كۈچىنى قولىغا يىغىپ، 

گۈرجىكى بىلهن خهندهك كوالشقا باشلىدى. 
كۈچ-قۇۋۋىتى  ئىشلىگۈدهك  جابىرنىڭ  ئۆتتى.  كۈن  ئۈچ  ئارىدىن 
قالمىدى. نهچچه كۈندىن بىرى ئاچلىقىنى ئۇششاق نان پارچىلىرى بىلهن 

جابىرنىڭ ئۆيىگه مهرههمهت
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چاپلىشىپ  بىر-بىرىگه  ئۈچهيلىرى  ئاچلىقتىن  تىرىشتى.  بىسىقتۇرۇشقا 
بهرداشلىق بېرهلمهيدىغان ھالغا كهلدى. ئالالھنىڭ ئهلچىسىدىن ئۆيگه 
ئهمما  بولدى.  سورىماقچى  رۇخسهت  ئۈچۈن  يېيىش  نهرسه  بىر  بېرىپ 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئالدىغا كهلگهنده تۇرۇپال قالدى. چۈنكى سۆيۈملۈك 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ يۈزى ئاچلىق دهستىدىن سارغىيىپ تاتىرىپ كهتكهن 
بىلدۈرمهستىن  ھېچكىمگه  ئاچلىقىنى  بولسىمۇ  شۇنداق  يهنه  ئىدى. 

ئىشلهۋاتاتتى. 
جابىرنىڭ كۆڭلى يېرىم بولۇپ كۆزلىرىدىن ياش تامچىلىدى. نېمه 
قىلىشىنى بىلهلمىدى. ھېچكىمگه بىر نهرسه دېمهستىن ئىتتىك ئۆيىگه 

قاراپ ماڭدى . ئايالىغا: 
- ئانىسى، پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئاچلىقتىكى ھالىنى كۆرۈپ بهرداشلىق 
نهرسه  بىر  كۈتىۋالغىدهك  قىلىپ  مېھمان  ئۇنى  ئۆيىمىزده  بېرهلمىدىم. 

بارمۇ؟ - دهپ سورىدى. 
ئايالى: 
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- ئازغىنه ئارپا بىلهن بىر ئوغلىقىمىز بار. – دېدى.
جابىرنىڭ كۆزلىرى نۇرلىنىپ ئىچى ۋاللىده يورۇپ كهتتى.

تونۇر  بوغۇزالپ،  ئوغالقنى  مهن  بولدى.  ياخشى  ناھايىتى  ھه،   -
كاۋىپى قىالي. سهن ئارپىنى سوقۇپ ئۇن قىلىپ نان ياققىن. مېزىلىك 

بىر تاماق قىلىپ پهيغهمبىرىمىزنى چاقىرايلى. – دېدى. 
جابىر قىسقىغىنه بىر ۋاقىت ئىچىده ئوغالقنى سويۇپ تونۇرغا قويدى. 
جابىر  كهلتۈردى.  ھالغا  تهييار  يېقىشقا  نان  يۇغۇرۇپ  خېمىرنى  ئايالى 
ئۇدۇلال پهيغهمبىرىمىزنىڭ يېنىغا چاپتى. ھاياجىنىنى بېسىۋېلىپ تۆۋهن 

بىر ئاۋازدا: 
تهييارلىغان  تاماق  ئاتاپ  سىزگه  ئهلچىسى،  ئالالھنىڭ  ئهي   -
ئىدۇق. بىر قانچه كىشى بىلهن ئۆيىمىزگه قهدهم تهشرىپ قىلغايسىز. 

- دېدى. 
- نېمه تاماق تهييارلىدىڭ ئهي جابىر؟

ئاڭلىغان  بۇنى  بـــهردى.  ئېيتىپ  تاماقنى  تهييارلىغان  جابىر 
پهيغهمبىرىمىز ئۇنىڭغا كۈلۈمسىرهپ تۇرۇپ:

ھازىرال  سهن  ھازىرالپسهن.  تاماق  مېزىلىك  ھهمده  كۆپ  ھهم   -
تونۇردىن  گۆشنى  كهلگۈچه  مهن  ئۇ  ئېيتقىن.  ئايالىڭغا  بېرىپ  ئۆيگه 

چىقارمىسۇن. - دېدى. 
ئاندىن خهندهك كوالۋاتقان مۇسۇلمانالرغا قاراپ ئۈنلۈك ئاۋازدا:

- ئهي جامائهت، جابىر قېرىندىشىمىز بىزنى ئۆيىگه تاماق يېيشكه 
تهكلىپ قىلدى. – دېدى.  

دهل بۇ ۋاقىتتا جابىرنىڭ پىشانىسىدىن چىققان تهر ئېقىپ ساقىلىنى 
ھۆل قىلغىلى تۇردى. تىلى تۇتۇلۇپ نېمه دېيىشىنى بىلهلمىدى. يۈزلهرچه 
ئىنسان ئىشىنى تاشالپ جابىرنىڭ ئۆيىگه قاراپ ماڭدى. جابىر «ئهي 
ئالالھنىڭ ئهلچىسى، بۇنچىۋاال كۆپ كىشى ئۈچۈن بىزنىڭ تهييارلىقىمىز 

يوق» دېيىش پۇرسىتىنى تاپالماستىن ئۆيىگه قاراپ يۈرۈپ كهتتى.
 ئۆيىگه كېلىپ، ئايالىغا:

- تۈگهشتۇق! پهيغهمبىرىمىز خهندهك جامائىتى بىلهن بىزگه قاراپ 
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كېلىۋاتىدۇ. ئۇنچىۋاال كۆپ كىشىنى قانداقمۇ تويغۇزارمىز؟ - دېدى. 
جابىرنىڭ ئايالى ئۆزىنى بىرئاز تۇتۇۋېلىپ يولدىشىدىن:

- ئۇنداق كۆپ ئىنساننى تاماققا سهن چاقىردىڭمۇ؟ - دهپ سورىدى. 
جابىر:

- ياق، پهيغهمبىرىمىز چاقىردى. - دېدى.
 ئايالى:

پهيغهمبىرىمىز  قىلغانلىقىمىزنى  تهييار  تاماق  قانچىلىك  بىزنىڭ   -
بىلهمدۇ؟ 

- شۇنداق، بىلىدۇ.
 - ئۇنداقتا ئهندىشه قىلىشىمىزنىڭ ھاجىتى يوق. 

بۇ جاۋاپ جابىرنىڭ ئهندىشىسىنى بىر ئاز يېنىكلهتتى. ئۇزۇن ئۆتمهي 
پهيغهمبىرىمىز بىر قانچه كۈندىن بېرى ئىسسىق تاماق يېمىگهن مىڭغا 
يېقىن كىشى بىلهن جابىرنىڭ ئۆيىگه كهلدى. پهيغهمبىرىمىز تاماقنىڭ 

بهرىكهتلىك بولۇشى ئۈچۈن دۇئا قىلدى.  كېيىن جابىرنىڭ ئايالىغا:
- سهن ناننى تونۇرغا يېقىشقا باشال ۋه تونۇردىكى قىزىرىپ پىشقان 

ئوغالقنى ئالدىمغا قويغىن. - دېدى. 
ساھابىلهر نۆۋهت بىلهن كهلدى. جابىرنىڭ ئايالى پىشقان نانالرنى 
بىر-بىرلهپ پهيغهمبىرىمىزگه سۇنۇپ بهردى، پهيغهمبىرىمىز  نانالرنىڭ 
ئارىسىغا بىر پارچىدىن گۆش قويۇپ ساھابىلهرگه بىر-بىرىدىن ئۇزىتىپ 

بهردى. 
زىياپهت داۋامالشتى. ھهممهيلهن قورسىقىنى تويغۇزدى. بىراق نان 
جابىر  تۇردى.  بۇرۇنقىدهكال  نهرسه  ھهممه  قالمىدى.  ئازالپ  گۆش  ۋه 
ھادىسه  پهۋقۇلئاده  بۇ  كۆزهتتى.  پهيغهمبىرىمىزنى  ئىچىده  ھهيرانلىق 

ئۇنى شادلىققا چۆمدۈردى. 
زىياپهت ئاخىرالشقاندىن كېيىن سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز جابىرنىڭ 

ئايالىغا:
- قالغىنىنى سىلهر يهڭالر. يهنه ئېشىپ قالسا قوشنىالرغا بېرىڭالر. 

- دېدى. 
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ئابدۇلالھ ئىش تېپىش ئۈمىدى بىلهن مهدىنىده بارمىغان بازار، 
ئىش  يهنه  بۈگۈنمۇ  ھهركۈندىكىدهك  قالمىدى.  كوچا  كىرمىگهن 
تاپالماي  قۇرۇق قول قايتتى. ئۆيگه قايتقاندا بولسا كۆپ يول مېڭىپ 
چارچاپ كهتكهنلىكتىن ئۆره تۇرغۇدهك ماجالى قالمىغان ئىدى. كۆزى 
قاراڭغۇلىشىپ، بېشى قېيىپ ئاستاغىنا ئولتۇرۋالدى. كۆزلىرىنى چوڭ 
ئۈمىد بىلهن قاراپ تۇرغان ئايالىنىڭ كۆزىدىن قاچۇرۇپ، بىر-بىرىنى 
قۇچاقلىشىپ ياتقان بالىلىرىغا قارىدى. ئايالى بىرهر ياخشى خهۋهر 

ئاڭالش ئۈمىدى بىلهن:
- بىر ئىش تاپالىدىڭىزمۇ؟ - دېدى. 

ئابدۇلالھ ئايالىنىڭ كۆڭلىنى يېرىم قىلىشنى خالىمايتتى. شۇنىڭ 
ئۈچۈن گهپنى بۇراشنىڭ ياخشى بولىدىغانلىقىنى ئويالپ: 

- بالىالر يهنه ئاچ ياتتىمۇ؟ - دېدى.
- تۈنۈگۈن قوشنىمىز كىرگۈزگهن بىر پىياله سۈتنى ئۈچهيلهنگه 
بىر  خېلى  يېمىدى.  نهرسه  بىر  باشقا  ئۇنىڭدىن  بهردىم.  بۆلۈپ 
ۋاقىتقىچه ئاچلىقتىن يىغالپ قاخشىدى، ئۇنىڭدىن كېيىن بىر-بىرىنى 

قۇچاقلىشىپ ئۇخالپ قېلىشتى. سىزچۇ؟ بىر ئىش تاپالىدىڭىزمۇ؟
- ياق، تاپالمىدىم. ئۆيىمىزده بار يوق ھهممه نهرسىنى سېتىپ 
تۈگهتتۇق. ئهمدى ساتقۇدهك بىر نهرسىمىزمۇ قالمىدى. بۈگۈن بازاردا 
بولسا،  پالتام  بىر  مېنىڭمۇ  كاشكى  كۆردۈم.  سېتىۋاتقانالرنى  ئوتۇن 
ئورمانلىققا بېرىپ ئوتۇن كېسهتتىم ۋه كهسكهن ئوتۇنالرنى سېتىپ 

سىلهرگه يهيدىغان نهرسىلهر ئالغان بوالتتىم. - دېدى. 

ئۆزىنىڭ يېنىدا بولمىسىمۇ
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بۇالرنى ئاڭلىغان ئايالى چوڭقۇر بىر نهپهس ئالغاندىن كېيىن، 
دېرىزىنىڭ يېنىغا سېلىغلىق كونا بورىنىڭ ئۈستىگه كېلىپ ئولتۇردى. 
قويۇپ  ئۆزىنى  ئۇ  ئىدى.  قالمىغان  نهرسه  ھېچ  يهيدىغان  ئۆيده 
ئازابى  ئاچلىق  كۈنى  ھهر  ئۇالرنىڭ  ئىدى.  ئويالۋاتقان  بالىلىرىنى 
دۇئا  ئالالھقا  ۋه  قىلىش  سهۋر  ئهمما  چىدىيالمايۋاتاتتى.  چېكىشىگه 

قىلىشتىن باشقا چارىسى يوق ئىدى. 
ئهتىسى ئهتىگهنده ئابدۇلالھ يهنه كۈن چىقىشى بىلهنال ئورنىدىن 
تۇرۇپ ئىش ئىزدهشنى نىيهت قىلدى. ئهمما ئاچلىق ئۇنى ئۇ قهدهر 
ھالسىز ۋه دهرمانسىز ھالغا كهلتۈرۈپ قويدىكى، ئورنىدىن تۇرغۇدهك 
ماجالى قالمىدى. ياتقان يېرىده تهكرار يهنه ياتتى. كۆزلىرى يۇمۇلۇپ 
مۈگدهك بېسىشقا باشلىغان بىر ۋاقىتتا، كوچىدىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقان 
موھتاچ  ئۆيىده  پهيغهمبىرىمىز  خااليىق!  «ئهي  جاكارچىنىڭ:  بىر 
ئىنسانالرنى ساقالۋاتىدۇ، ياردهمگه ئېھتىياجى بولغان كىشىلهر ئۇنىڭ 
مهھرۇم  ھېچكىم  ئالسۇن.  شۇنى  خالىسا  نېمىنى  بارسۇن.  ئۆيىگه 

قالمىسۇن!» دهپ جاكارالۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ قالدى. 
ئابدۇلالھ بىردىنال كۆزىنى ئاچتى. ئۆز قۇلىقىغا ئىشهنمهيۋاتاتتى. 
دىققهت  ئۈچۈن  تېپىش  قانائهت  چۈشىمۇ؟  ياكى  ئوڭىمۇ  ئۇنىڭ  بۇ 
بىلهن قۇالق سېلىشقا باشلىدى. ئاڭلىغىنى باشتا ئاڭلىغىنى بىلهن 
ئوخشاش ئىدى. شۇنداق، بۇ بىر چۈش ئهمهس بهلكى بىر ئهمهلىيهت 
ئىدى. ئابدۇلالھ گويا يېڭىدىن جانالندى. دهرھال ئورنىدىن تۇرۇپ 
سىرتقا قاراپ ماڭدى. ئوڭ-سولغا قارىماستىن، گاھ يىقىلىپ، گاھ 
تهر  باشلىدى.  يۈگۈرۈشكه  قاراپ  ئۆيىگه  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  تۇرۇپ 

ئىچىده يېتىپ كېلىپ:
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- ئهي ئالالھنىڭ ئهلچىسى! ياردهم بويۇملىرى تارقىتىۋاتقانلىقىڭىزنى 
ئاڭلىدىم، مهنمۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن كهلدىم. - دېدى.

نهرسىنى  ھهممه  ئىلكىدىكى  قول  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك 
يوقسۇل  ئاڭلىغان  چاقىرىقىنى  ئۇنىڭ  ئىدى.  بولغان  تارقىتىپ 
يېتىپ  تىزال  بهسلهشكهندك  يۈگۈرۈشته  بىلهن  بىر-بىرى  ئىنسانالر 
كهلدى. پهيغهمبىرىمىز ياردهم بويۇملىرىنى ئۇالرغا تارقىتىپ بهرگهچكه 

ئابدۇلالھقا بېرىدىغانغا ھېچنهرسه قالمىغان ئىدى. 
نهرسىگه  بىر  قېلىپ  كېچىكىپ  ئهنسىرىگىنى  ئابدۇلالھنىڭمۇ 
كاشكى  قىالر؟  نېمه  ئهمدى  ئابدۇلالھ  ئىدى.  قېلىش  ئېرىشهلمهي 
بولغان  يېقىن  بىرئاز  ئۆيى  كاشكى  بولسا،  كهلگهن  بۇرۇن  بىرئاز 
بۇقۇلداپ  ھازىرال  بولمىسا  كاشكى...كاشكى...خىجىل  بولسا، 
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يىغاليتتى. پۈتۈن دهرت-ئهلهملىرىنى ئىچىگه يۇتۇپ قايتىپ كېتىشكه 
تهمشىلىۋاتقاندا ئارقا تهرهپتىن بىر ئاۋاز ئاڭلىدى:

- كۆڭلۈڭنى يېرىم قىلما! سهن ئېھتىياجىڭ بولغان نهرسىلهرنى 
ئالىسهن. 

بۇ  قارىدى.  تهرهپكه  كهلگهن  ئاۋاز  بۇرۇلۇپ  ئارقىسىغا  ئابدۇلالھ 
پهيغهمبىرىمىز ئىدى. ھاياجان بىلهن:
- قانداقسىگه؟ - دهپ سورىدى. 

سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز يېقىملىق كۈلۈمسىرهپ تۇرۇپ:
- سهن ھازىر ئۇدۇل بازارغا بارغىن. نېمىگه ئېھتىياجلىق بولساڭ 
ئۇنى ئالغىن ۋه مال ساتقۇچىالرغا: «مهن ئالغان مالنىڭ پۇلىنى ئالالھ 

ئهلچىسى بېرىدۇ دىگىن» دېدى. 
پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك  بولدى.  ھهيران  قاتتىق  ئابدۇلالھ 
قولىدا بولمىسىمۇ باشقىالرنىڭ ئېھتىياجىنى دهپ قهرزدار بولۇۋاتقان 
ئىدى. مېھرى-شهپقهت بىلهن قىلىنغان بۇ گۈزهل مۇئامىله ئالدىدا 
رهھمهت  قايتا-قايتا  پهيغهمبىرىمىزگه  بىلهلمىدى.  دېيىشىنى  نېمه 
ئېيتقاندىن كېيىن، خۇشال-خۇرام ھالدا بازارغا قاراپ ماڭدى. ھازىر 
بىر قولىدا ئائىلىسىگه يهتكۈدهك مىقداردا يېمهكلىك، يهنه بىر قولىدا 
تۇرمۇشىنى قامداش ئۈچۈن ئالغان بىر پالتا بىلهن ئۆيگه قايتىۋاتقان 

ئىدى.
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ھهر قانداق ئادهم پهيغهمبىرىمىزنىڭ دوستلىرىغا (ساھابىلهرگه) 
ھهۋهس قىلماي تۇرالمايتتى. چۈنكى ساھابىلهر ھهر زامان ئۇ مۇبارهك 
ئىنساننىڭ يېنىدا، ئۇنىڭ قىممهتلىك سۆزلىرىنى تىڭشىغاچ ۋه خۇش-
پۇراق ھىدىنى پۇرىغاچ بهخت-سائادهتكه تولغان مهنىۋى بىر ھايات 
قىلىۋاتاتتى.  خىيال  بولۇشىنى  يهرده  ئۇ  ئۆزىنىڭمۇ  ئۇ  ياشاۋاتاتتى. 
ئهگهر ئۇ يهرده بولغان بولسا، سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنىڭ يېنىدا 
تىزلىنىپ ئولتۇرغان، ئارقىسىدا تۇرۇپ ناماز ئوقۇغان ۋه ئۇنىڭ ئايدهك 

چېھرىسىگه قانغۇچه قارىۋالغان بوالتتى. 
تولدى.  بىلهن  ھهسرىتى  پهيغهمبهر  قهلبى  ئادهمنىڭ  يهمهنلىك 
ئالمىغان  ئۈستىگه  يۈكىنى  بېقىش  ئاتا-ئانىسىنى  قالغان  ياشىنىپ 
بولسا ئاللىقاچان مهدىنىگه كهتكهن بوالتتى. پهقهت يهنىال ئۆزىنى 
ھهسرهت  بولغان  پهيغهمبهرگه  قهلبىدىكى  ئۇنىڭ  تۇتالمايۋاتاتتى. 
قهتئىنهزهر،  بولۇشتىن  نېمه  ئۇلغىيىۋاتاتتى.  كۈندىن-كۈنگه  ئوتى 

مهدىنىگه بېرىپ پهيغهمبىرىمىز بىلهن كۆرۈشۈشنى ئارزۇ قىلدى. 
رۇخسهت  ئاتا-ئانىسى  ئاخىرىدا  ئويالندى.  ئۇزۇن  ئاخشامدا  ئۇ 
كېتىش  تاشالپ  قارىماستىن  كۆز-ياشلىرىغا  ئۇالرنىڭ  بهرمىسىمۇ، 
تاغ- چىقتى.  يولغا  قاراپ  مهدىنىگه  كېچىده  ئۇ  كهلدى.  قارارىغا 
مهدىنىگه  ئۆتۈپ  كېسىپ  چۆل-چهزىرىلهرنى  ئېشىپ  داۋانالردىن 
قىالتتى.  قالىدىغاندهك  توختاپ  قهلبى  ھاياجاندا  كهلدى.  يېتىپ 
ھېچ كۈتمهستىن ئۇدۇل پهيغهمبىرىمىزنىڭ ھوزۇرىغا كهلدى. يىلالرچه 
ھهسرىتىنى چهككهن پهيغهمبىرىمىزنى كۆرۈپ ھاياجىنىنى باسالماي 

ئۇالرنى قايتىدىن كۈلدۈر
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بىلهن  قهلبى  تولغان  ھىسياتقا  پاك  باشلىدى.  يىغالشقا  بۇقۇلداپ 
ئۆزىنى تونۇشتۇردى. ئاندىن كېيىن:

- ئهي ئالالھنىڭ ئهلچىسى! مهن يهمهندىن بۇ يهرگه ھىجرهت 
كهلدىم.  قىلىشقا  خىزمىتىڭىزنى  تۇرۇپ  يېنىڭىزدا  سىزنىڭ  قىلىپ، 

- دېدى. 
پهيغهمبىرىمىز تهبهسسۇم بىلهن:

- سېنىڭ يهمهنده ئۇرۇق-تۇغقىنىڭ بارمۇ؟ - دهپ سورىدى.
- شۇنداق، ئهي ئالالھنىڭ ئهلچىسى! ئانام بىلهن دادام بار.

- بۇيهرگه كېلىش ئۈچۈن ئۇالردىن رۇخسهت ئالدىڭمۇ؟
يهمهنلىك بىردىنال توختاپ قالدى. بۇنداق بىر سوئالنى كۈتمىگهن 

ئىدى. تۆۋهن ئاۋازدا:
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ئاتا- ئۈچۈن  كېلىش  يهرگه  بۇ  ئهلچىسى!  ئالالھنىڭ  ئهي   -
ئۇالرنى  ئايرىلغاندا   ئۇالردىن  ھهتتا  ئالمىدىم.  رۇخسهت  ئانامدىن 
كۆز-ياشلىرى ئىچىده تاشالپ قويۇشقا مهجبۇر بولدۇم. چۈنكى قهلبىم 
سىزنىڭ ھهسرىتىڭىز بىلهن تولۇپ تاشقانلىقى ئۈچۈن، ئۇالرنى ئۇ 

ھالدا تاشالپ قويۇشقا مهجبۇر بولدۇم. - دېدى. 
ھهرۋاقىت ئاتا-ئانىغا ھۆرمهت قىلىشنى  تهۋسىيه قىلىپ كهلگهن 
بولمايدىغان   رازى  كۆڭلى  دېيىشكىمۇ  «ئوھوي»  قاراپ  ئۇالرغا  ۋه 

پهيغهمبىرىمىز بۇ ئهھۋالغا كۆڭلى يېرىم بولۇپ:
- ئۇنداق بولسا ۋاقتىڭنى زايه قىلماستىن ئاتا-ئاناڭنىڭ يېنىغا 
قايتقىن. ئۇالرغا ياخشى قارىغىن. ئۇالرنى قانداق يىغالتقان بولساڭ 
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شۇنداق كۈلدۈرگىن. ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى ئالغىن. بىلگىنكى، پهقهت 
ئېرىشهلهيسهن.-  رازىلىقىغا  ئالالھنىڭ  بىلهنال  رازىلىقى  ئۇالرنىڭ 

دېدى. 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ  يهتتى.  تونۇپ  خاتاسىنى  ئادهم  يهمهنلىك 
كېرهك  تۇرۇش  يېنىدا  ئۇنىڭ  چوقۇم  ئۈچۈن  ئېرىشىش  رىزاسىغا 
پهيغهمبهرنىڭ  بىلهنال   قىلىش  ئىشالرنى  بۇيرىغان  ئهمهسلىكىنى، 
رىزاسى ۋه مۇھهببىتىگه ئېرىشىش مۇمكىن بولىدىغانلىقىنى بىلىۋالدى. 
ئاتا- ئهمدى  يهمهنلىك  قايتتى.  يهمهنگه  دهرھال  ئۈچۈن  ئۇنىڭ 
ئانىسىنىڭ خىزمىتىنى بۇرۇنقىدىن نهچچه ھهسسه ياخشى قىلىپ، 

ئۇالرنى مهمنۇن قىلىشنىڭ يوللىرىنى ئىزدېدى.
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قورقۇپ  ئويغاندى.  كۆرۈپ  چۈش  بىر  قورقۇنچلۇق  ئابدۇراخمان 
تىكتى.  شوينىسىغا  باراڭنىڭ  ئۈستىدىكى  كۆزلىرىنى  كهتكهن 
تۈگۈلۈپ  تۇرۇۋالدى.  جىم  بىردهم  ئۈچۈن  بېسىش  قورقۇنچىسىنى 
قاتتىق  ئهتىگهنكى  ياتتى.  ئۇزارتىپ  پۇتىنى  ئاستا  يېرىدىن  ياتقان 
ئارلىقلىرىدىن  باراڭنىڭ  ئىدى.  ئۈششۈتكهن  خېلىال  ئۇنى  سوغۇق 
چۈشكهن كۈن نۇرىغا قوللىرىنى ئۇزاتتى... قولىنى ئىسسىق نهپهىسى 

بىلهن پۈۋلهپ ئىسسىتىشقا ئۇرۇندى. 
ئۇزۇن ئۆتمهستىن سىرتتا كۆتۈرهلگهن بالىالرنىڭ ۋاراڭ-چۇرۇڭلىرى 
ئابدۇراخماننىڭ دىققىتىنى تارتتى. ئۇ كونا، يىرتىق كىيمى بىلهن ئىزا 
تارتقاندهك قىلىپ سىرتقا چىقتى. كوچا تهڭتۇشلىرى بىلهن تولۇپ 
تاشقان ئىدى. بالىالرنىڭ ھهممىسى دېگۈدهك يىڭى كىيىملهر كېيپ، 
يۈزىده  ھهممهيلهننىڭ  ئويناۋاتقانىدى.  يۈگرهپ  ئۇياقتىن-بۇياققا 
بۇگۈن  «ھه  ئىچىده  ئابدۇراخمان  ئىدى.  بار  شاد-خۇراملىق  بىر 
چىققاندىن  قاراپ  قۇر  بىر  ئۈستى-بېشىغا  كېيىن  دېدى.  ھېيت» 
ئۈششۈپ  سوغۇقتىن  ئولتۇردى.  كېلىپ  تۈۋىگه  تامنىڭ  كېيىن، 
سۈرتتى.  ياشلىرىنى  كۆز  چۈشكهن  سىيرىلىپ  مهڭزىدىن  كهتكهن 
دادىسى شېھىد بولۇشتىن ئىلگىرى ئۆزى بىلهن ئۆتكۈزگهن ئاخىرقى 
كىيىمنى  ئالغان  قېتىم  ئاخىرقى  ئهڭ  ئۇنىڭغا  دادىسى  ۋه  ھېيتنى 
مۇسابىقىسى  يۈگۈرۈش  بىلهن  دوستلىرى  كۈنى  بىر  ئالدى.  ئېسىگه 
ئېلىپ بېرىۋاتقاندا يىقىلىپ چۈشۈپ تىزى يارىالنغان ئىدى. ئانىسى 
شهپقهتلىك قوللىرى بىلهن يارىسىنى تېڭىپ قويدى. ئۇ يېرىم قالغان 

تهلهيلىك باال
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ساقىيىشىنى  تىزرهك  يارىسىنىڭ  ئۈچۈن  داۋامالشتۇرۇش  مۇسابىقىنى 
كۆز  ئۇنىڭ  ھهممىسى  بۇالرنىڭ  ئىدى.  كۈتكهن  بىلهن  كۆز  تۆت 
يالغۇز  بولسا  ئهمدىلىكته  ئۆتتى.  بولۇپ  نامايهن  كىنودهك  ئالدىدا 
ئابدۇراخماننىڭ  ئىدى.  يوق  ئانىسىمۇ  ئۈستىگه  ئۇنىڭ  بىچاره،  ۋه 
ئېسهدهپ  ئىچ-ئىچىدىن  باستى.  ئېغىرلىق  يۈرىكىنى  كىچىككىنه 

يىغالشقا باشلىدى. توساتتىن:
ساڭا  ئوينىمايسهن؟  بىلهن  دوستلىرىڭ  نېمىشقا  سهن  باالم!   -

نېمه بولدى؟ نېمه ئۈچۈن كۆڭلۈڭ يېرىم؟ 
سۆزلهرنى  بۇ  تولغان  شهپقهتكه  ۋه  يېقىملىق  ئابدۇراخمان  
خۇدايىم!  توۋا  قارىدى.  كۆتۈرۈپ  ئېگىز  بېشىنى  كىشىگه  قىلغان 
خىزمىتىنى  بولۇپ،  پهرۋانه  ئهتراپىدا  مۇسۇلمانالر  پۈتۈن  كىشى  بۇ 
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ئابدۇراخمان  ئىدى.  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئۇرۇنىدىغان  قىلىشقا 
نېمه دېيىشىنى بىلهلمىدى. گهپ ئاغزىغا قاپلىشىپ قالدى. ئۆكسۈپ 

يىغالشقا باشلىدى. 
ئۇنىڭ قاتتىق قايغۇرۇشى شهپقهتلىك پهيغهمبىرىمىزنىڭ يۈزىده 
ئهكس ئهتتى. ئۇنىڭ: «باالم نېمىشقا يىغاليسهن؟ بىرهر قىيىنچىلىقىڭ 
ياكى دهردىڭ بارمۇ؟» دېگهن سوئاللىرىغا ئابدۇراخمان ئاران تهسته 

جاۋاپ بېرىپ: 
- مېنىڭ دادام ئۇرۇشتا شېھىد بولدى. ئانام مېنى باقالماي باشقىسى 
بالىالرنىڭكىدهك  باشقا  مېنىڭ  بولدى.  مهجبۇر  قىلىشقا  توي  بىلهن 

يېڭى كىيىمىم يوق. - دېدى. 
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ئابدۇراخماننىڭ  بىلهن  قوللىرى  مۇبارهك  ئهلچىسى  ئالالھنىڭ 
قولىدىن تۇتتى ۋه ئۇنى قۇچاقالپ تۇرۇپ پېشانىسىگه سۆيۈپ قويدى. 

ئۇنىڭ كۆڭلىنى خوش قىلىش ئۈچۈن:
- ئوغلۇم! بۇنىڭدىن كېيىن ئائىشهنىڭ ئانا بولۇشىنى، پاتىمهنىڭ 

ئاچا، مېنىڭ دادا بولۇشۇمنى خاالمسهن؟ - دېدى. 
خۇشاللىقىدىن  ئابدۇراخمان  ئاڭلىغان  خهۋهرنى  خوش  بۇنداق 
ئۇچۇپ كېتهيال دهپ قالدى. چۈنكى پۈتۈن بالىالر بىر ئاز بولسىمۇ 
ھهمسۆھبهتته بولۇۋېلىشنى ئارزۇ قىلىدىغان پهيغهمبىرىمىز بىلهن ھهر 
زامان بىرلىكته بولۇش ئالدىدا تۇراتتى. ئابدۇراخمان ھاياجان ئىچىده 

بىر ئاز خىجىل بولغان ھالدا: 
 - ئهلچىسى.  ئالالھنىڭ  ئهي  قۇشۇلمايمهن،  قانداقسىگه   -

دېدى. 
كۆپ ئۆتمهستىن سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئۆيىدىن پاك-پاكىز 
كېيىنگهن بىر باال چىقتى. چىرايىدىن شادلىق يېغىپ تۇراتتى. بالىالرغا 
ياشلىرى  كۆز  تارالغان،  چاچلىرى  كۆرسهتتى.  كىيىملىرىنى  يېڭى 
تىنغان، چىرايلىق كېيىنگهن بۇ باال ئابدۇراخمان ئىدى. ئۇنىڭ بۇ 
ھالىغا زوقلىنىپ قارىغانالرغا ئابدۇراخمان: «بۇنىڭدىن كېيىن مېنىڭ 
دادام پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ئانام ھهزرىتى ئائىشه، ئاچام ھهزرىتى 
ئوخشاش  سىلهرگه  مهنمۇ  ئهمهس.  يېتىم  ئهمدى  مهن  پاتىمهدۇر. 
يۈگرهپ ئوينايمهن» دېدى. بۇنى ئاڭلىغان بالىالر: «ئابدۇراخمان 
بولغان  ئورنىدا بىز  كاشكى ئۇنىڭ  باال-ھه!  نېمهدېگهن تهلهيلىك 

بولساق!» دهپ، ئابدۇراخماننى تهبرىكلىدى.
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ناھايىتى  كۈنى  تۇنجى  كهلگهن  مهدىنىگه  تېۋىپ  مهشھۇر 
مۇقهۋقىس  پادىشاھى  مىسىر  قېتىم  تۇنجى  ئۆمرىده  ھاياجانالندى. 
ئۇ  ئــىــدى.  ئهۋهتىلگهن  شهھهرگه  بىر  ناتونۇش  تهرىپىدىن 
داۋااليتتى.  كــۆرۈپ  ھهقسىز  كېسىلىنى  ئىنسانالرنىڭ  يهردىكى 
ۋهزىپىسىنى ئوڭۇشلۇق تاماملىسا، كىم بىلىدۇ پادىشاھ ئۇنى قانداق 

مۇكاپاتالندۇراتتى. 
تېۋىپ مهدىنىگه كېلىپ، بىرىنچى بولۇپ سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزگه 

ئۆزىنى تونۇشتۇرۇپ:
- ھهزرهتلىرى! پادىشاھىمىز مېنى سىلهرگه خىزمهت قىلىش ئۈچۈن 

ئهۋهتتى. بۇيهرده كېسهل كۆرۈپ ھهقسىز داۋااليمهن. - دېدى. 
پهيغهمبىرىمىز تېۋىپقا ئىلتىپات قىلىپ قىزغىن كۈتۈۋالدى. كېيىن 
تهييار  نهرسىلهرنىڭ  الزىملىق  ۋه  تۇرالغۇ  بىر  ئايرىم  ئۈچۈن  ئۇنىڭ 

قىلىنىشى ئۈچۈن ساھابىلهرنى بۇيرىدى. 
بىر  ئوخشاش  ئۆزىگه  مهدىنىده  ئىدى.  خۇش  كهيپى  تېۋىپنىڭ 
ئهگهر  ئىدى.  قىلغان  خۇشال  تېخىمۇ  ئۇنى  يبولماسلىقى  تېۋىپنىڭ 
مهدىنىدىكى مۇسۇلمانالر تېۋىپنىڭ كهلگىنىنى ئاڭلىسا كېسهللىرىنى 
كۆرسىتىش ئۈچۈن توپ-توپ بولۇپ كېلىدۇ دهپ ئويلىدى. ئۇنىڭ 
ئۈچۈن چوڭراق بىر تۇرالغۇ تهلهپ قىلدى. ئۇ ئۆينى كېسهل كۆرۈش 

ئۈچۈن ئىشلهتمهكچى ئىدى. 

ساهابىلىرىم ئانچه كېسهل بولمايدۇ
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ھهممه تهييارلىق پۈتتى. تېۋىپ كېسهللهرنىڭ كېلىشىنى كۈتۈشكه 
باشلىدى. لېكىن تۇنجى كۈنى كېسهل كۆرسىتىش ئۈچۈن ھېچكىم 
بولمىدى.  كىشى  قاققان  ئىشىكنى  كۈنىمۇ  ئىككىنچى  كهلمىدى. 
ئهتىسىمۇ يهنه ئوخشاش... ئارىدىن دهل بىر ئاي ئۆتتى. يهنه ھېچكىم 
كهلمىدى. بۇ ئشتا بىر سىر بار. ئۇنىڭ ئۈستىگه كېسهل كۆرسىتىش ۋه 
داۋاالش ھهقسىز. بۇ شهھهردىكى خهلقنىڭ تېۋىپقا ئېھتىياجى يوقمۇ؟ 
ياكى بولمىسا بۇ يهردىكىلهر كېسهل بولسا كېسىلىنىڭ داۋاسىنى ئۆزى 

قىالمدۇ؟ 
تېۋىپ ئوي-خىيالغا پېتىپ كهتتى. ئۆزىنىڭ ھېچقاچان بۇنداق 
ئويالپمۇ  قالىدىغانلىقىنى  چۈشۈپ  ھالغا  بىر  يارامسىز  ۋه  پايدىسىز 
باقمىغان ئىدى. لېكىن ئۆز يۇرتى مىسىردا كۈنده ئاز دىگهنده ئون، 
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ئون بهش كىشىنىڭ كېسىلىنى كۆرهتتى ۋه ئۇنىڭ ئۈچۈن تېۋىپنىڭ 
ئاالھىده قهدىر-قىممىتى بار ئىدى. ئهجىبا بۇيهرده تېۋىپ كېسهلنىڭ 
كېلىپ  بولسىمۇ  كىشى  بىرهر  ئۈچۈن  نېمه  بارامدۇ؟  ئۆزى  ئالدىغا 
ئولتۇرماستىن   ساقالپ  تېۋىپ  سورىمايدىغاندۇ؟  ياردهم  ئۇنىڭدىن 
كوچىلىرىنى  مهدىنىنىڭ  چىقتى.  سىرتقا  ئېلىپ  سومكىسىنى 
كهلگهنده،  ئالدىغا  ئىشىكى  ئۆينىڭ  ھهربىر  باشلىدى.  ئايلىنىشقا 
ئاغرىق ئازابىدىن ئىڭراۋاتقان ۋه ناله قىلىۋاتقانالر بارمۇ دهپ قۇلىقىنى 
دىڭ تۇتۇپ ئاڭالشقا تىرىشتى. يولدا ئۇچرىغان كىشىلهرگه: «مهن 
تېۋىپ. ئاراڭالردا كېسهل بولغانالر بولسا، ئۇالرنى ھهقسىز داۋاالشقا 
كهلدىم» دهپ ئۆزىنى تونۇشتۇرغان بولسىمۇ ھېچكىم ئۇنىڭغا مهن 
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كېسهل دهپ ئالدىغا كهلمىدى. يۈزلىرى كۈلۈمسىرهپ تۇرىدىغان بۇ 
ئىنسانالر ئۇنىڭغا ساالم قىلىپال ئۆتۈپ كهتتى. 

ياشاۋاتقان  توپلىشىپ  ئىنسانالر  كۈچهيدى.  قىزىقىشى  تېۋىپنىڭ 
بىر جهمئىيهتته قانداقمۇ تېۋىپقا ئېھتىياج بولمىسۇن؟! بۇنىڭ چوقۇم 

بىر سهۋهبى بولسا كېرهك. 
تېۋىپ قايتا پهيغهمبىرىمىزنىڭ يېنىغا كهلدى. ھهيرانلىققا تولغان 

بىر ئىپاده بىلهن: 
ۋه  قىلىشقا  خىزمهت  سىلهرگه  يهرگه  بۇ  مهن  ھهزرهتلىرى!   -
دهرتلىرىڭىزگه دهرمان بولۇشقا كهلگهنىدىم. ئهمما بىر قانچه ھهپته 
ئۆتكهن بولسىمۇ بۈگۈنگىچه ھېچكىم كېسهل كۆرسىتىشكه كهلمىدى. 
ئۇنىڭ ئۈچۈن مېنىڭ بۇيهرده تۇرۇشۇمنىڭ بىر ئهھمىيىتى قالمىدى. 
سىزنىڭ  گهپ  بىر  يهنه  قايتسام.  يۇرتۇمغا  قىلسىڭىز  رۇخسهت 

ساھابىلىرىڭىز پهقهت كېسهل بولمامدۇ؟ 
تېۋىپنىڭ ھهيران قاراشلىرىغا پهيغهمبىرىمىز تاتلىق بىر تهبهسسۇم 

بىلهن جاۋاپ بېرىپ مۇنداق دېدى: 
ئۇالر  چۈنكى  بولمايدۇ.  كېسهل  ئانچه  ساھابىلىرىم  مېنىڭ   -
ئولتۇرغاندا  داستىخاندا  يېمهيدۇ.  نهرسه  بىر  ئاچمىسا  قورسىقى 

قورسىقىنى پۈتۈنلهي تويغۇزماستىن تۇرۇپ كېتىدۇ. 
تېۋىپ بۇنى ئاڭالپ مهستخۇش بولدى. پۈتۈن كېسهللىكلهرنىڭ 
داۋاسى بۇ ئىدى. ئهمدى مهدىنىدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ نېمىشقا كېسهل 

بولمايدىغانلىقىنى ياخشى چۈشهندى.
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مهنمۇ  تۇرۇپ: «ماقۇل،  سىقىپ  چىڭ  قولىنى  دوستىنىڭ  ئىبراھىم 
مۇھهممهد  ئىشهندىم.  ئالالھقا  بىلهن  قهلبىم  چىن  ئوخشاش  ساڭا 
قۇبۇل  ئىكهنلىكىنى  ئهلچىسى  ۋه  بهندىسى  ئۇنىڭ  ئهلهيھىسساالمنىڭ 

قىلدىم» دېدى. 
ئوي- قااليمىقان  ۋه  ۋهسۋهسه  قىلغان  بىئارام  كۆڭلىنى  ئىبراھىم 
پىكىرلهردىن تامامهن قۇتۇلدى. ئۇ قۇشتهك يېنىكلهپ قالدى. ئو ۋاقىتتا 
مهدىنىگه  قاناتلىنىپ  باشلىدى.  سوقۇشقا  دهپ  «مهدىنه»  يۈرىكى 
مۇھهممهد  پهيغهمبهر  ئارزۇسى  بىردىنبىر  كهلدى.  بارغۇسى  ئۇچۇپ 
جان-دىلى  ۋهز-نهسىھهتلىرىنى  ئۇنىڭ  ۋه  كۆرۈش  ئهلهيھىسساالمنى 

بىلهن ئاڭالش ئىدى... 
ئۇ تاڭنىڭ يورۇشىنى كۈتمهستىنال تۆگىسىگه مىنىپ مهدىنىگه قاراپ 
بۇ  ئهسلىتىدىغان  دېڭىز-ئوكياننى  كهتكهن  چهكسىز  چىقتى.  يولغا 
بىپايان چۆلده ۋه جىمجىت ئاينىڭ يورۇقىدا گاھ يىقىلىپ، گاھ تۇرۇپ 
قهدهر  سۆڭهكلىرىگه  ئۇنىڭ  سوغۇقلىرى  قاتتىق  چۆلنىڭ  ئىلگىرلىدى. 
ئۆتكهن بولسىمۇ قهلبىدىكى ھهسرهت ئوتى ئۇنى ئىسسىتىۋاتقان ئىدى. 
دېمىدى.  ئاخىرلىشاي  يول  لېكىن  ئۆتتى.  ۋاقىت  خېلى  ئارىدىن 
«مهدىنه بۇ قهدهر ئۇزاقلىقتىمۇ؟» دهپ ئويالندى. ھالبۇكى، بۇ يولنى 
نهچچه قېتىم باسقان ئىدى. تۆگىسىنى بىر ئاز تىزلهتتى. مهدىنىنىڭ 
ھاياجان  باشلىدى.  نۇرلىنىشقا  كۆزلىرى  بىلهن،  كۆرۈش  ئۆيلىرىنى 

ئىچىده شهھهرگه كىردى. 
ئۆتتى.  تىزال  كوچىالردىن  تار  ئىبراھىم  ئىدى.  جۈمه  كۈنى  ئۇ 
كوچىمو-كوچا  ئىدى.  كويىدا  تېپىشنىڭ  تىزرهك  پهيغهمبىرىمىزنى 

بىر ناله-پهرياد كۆتۈرۈلدى
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ئارىالپ يۈردى. ئهمما پهيغهمبىرىمىزنى تېخىچه تاپالماي چارىسىز قالدى. 
يولنى ئىككىگه ئايرىپ تۇرىدىغان چوڭ بىر قۇرام تاشنىڭ يېنىغا كېلىپ 
ئولتۇرۇپ: «باشقىالردىن سورىمىسام بولمىغۇدهك» دهپ ئويالندى. دهل 
ئۇ ئهسنادا ئۇنىڭ مۆرىسىگه بىر قول تهگكهندهك بولدى. ئۇ ئاالقزادىلىك 
بىر  ياشانغان  يۈزلۈك  نۇر  بويلۇق،  ئۇزۇن  قارىدى.  ئارقىسىغا  بىلهن 

بوۋاينى كۆردى. بوۋاي ئىبراھىمگه قاراپ تهبهسسۇم بىلهن: 
- باالم، سهن ھهر ھالدا ياقا-يۇرتلۇقمۇ سهن؟

يېڭىال  تېخى  شهھهرگه  مۇساپىر،  يهرگه  بۇ  مهن  شۇنداق،   -
كهلدىم.

-  بىر ئىش ئىزدهپ كهلدىڭمۇ؟ 
كهلگهنىدىم،  كۆرگىلى  پهيغهمبىرىمىزنى  ئهمهس.  ئۇنداق  ياق،   -

ئهمما ئىزدهپ تاپالمايۋاتىمهن. 
- سهن ئۇنى بۇرۇن كۆرۈپ باققانمۇ؟  

- ياق، كۆرمىگهن. مهن تېخى يېڭىال مۇسۇلمان بولدۇم.
تهلهيلىك  قىلسۇن.  مۇبارهك  ئالالھ  ياخشى!  دېگهن  نېمه  ھه،   -
ئىكهنسهن. مهنمۇ جۈمه نامىزىنى ئوقۇش ئۈچۈن ئۇنىڭ يېنىغا كېتىپ 

باراتتىم، يۈر بىرلىكته بارايلى. - دېدى.
 ئىبراھىم بوۋاينىڭ سۆزىنى ئاڭالپ شادلىققا چۆمدى. 

ۋه   دېدى  ئۇچراتتى»  ئالالھ  ماڭا  «سېنى  ساھابىگه:  مۇبارهك  ئو 
ئۇدۇل مهسجىدكه قاراپ كېتىشتى. 

تېپىپ  يهر  بىر  سهپتىن  ئاخىرىدىكى  ئىدى.  تولغان  لىق  مهسجىد 
ئىزدهۋاتقانىدى.  پهيغهمبىرىمىزنى  كۆزلىرى  ئىبراھىمنىڭ  ئولتۇرۇشتى. 
ئهجىبا ئۇ قهيهردىدۇ؟ كۆپ ئۆتمهستىن ھهزرىتى بىالل ئهزان ئوقۇشقا 
باشلىدى. ئهزاندىن كېيىن سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز خورما كۆتىكىنىڭ 

يېنىدىكى مۇنبهرگه چىقىپ خۇتبه ئوقۇدى. 
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پۈتۈن  دېدى.  قااليال  توختاپ  ھاياجاندىن  يۈرىكى  ئىبراھىمنىڭ 
ئېنىق  ئالدىرىماي  پهيغهمبىرىمىز  تىڭشىدى.  خۇتبىنى  بىلهن  دىققىتى 
ئاتا  ئارام-بهخىش  ئىنسانغا  سۆزى  ئېغىز  بىر  ھهر  ئۇنىڭ  سۆزلىدى. 
ئهمما  قالدى.  دهپال  يىغلىۋېتهي  خۇشاللىقىدىن  ئىبراھىم  قىالتتى. 

ئۇنىڭدىن بۇرۇن بىرى ئۈن سېلىپ يىغالشقا باشلىدى. 
ئىنساننىڭ يۈرىكىنى پارچىاليدىغان بۇ يىغا-زاره تېخىمۇ ئهۋج ئېلىشقا 
باشلىدى. پهيغهمبىرىمىز خۇتبىسىنى توختىشىشقا مهجبۇر بولدى. جامائهت 
جامائهت  داۋامالشتى.  ناله-زار  بۇ؟  كىم  ئهجىبا  قالغانىدى.  گاڭگىراپ 
ئاخىرى ناله-پهرياد قىلىۋاتقان كىشىنى تاپتى. ئهمما بۇ ئىنسان ئهمهستى، 
بهلكى بىر خورما كۆتىكىدى. پهيغهمبىرىمىزنىڭ يېنىدا تۇرغان بۇ خورما 
كۆتىكى گويا ئاشىقىدىن ئايرىلغان مهشۇقتهك ئېسهدهپ يىغالۋاتقانىدى. 
جامائهتنىڭ  قالغان  ھهيرانلىقتا  چۈشتى.  مۇنبهردىن  پهيغهمبىرىمىز 
قولى  مۇبارهك  كهلدى.  يېنىغا  كۆتىكىنىڭ  خورما  ئۆتۈپ  ئارىسىدىن 
بىلهن ئۇنى بىر نهچچه قېتىم سىالپ تهسهللىي قىلدى. ئاخىرىدا خورما 
كۆتىكىنىڭ ناله-زار قىلىشلىرى ئاستا-ئاستا پهسىيىپ بىرئازدىن كېيىن 

پۈتۈنلهي توختىدى. 
خورما كۆتىكىنىڭ نالىسى توختىغانىدى. بۇ ھادىسىگه شاھىت بولغان 
يىغالپ  ئىبراھىممۇ  ئاقتى.  ياشالر  بۇالقتهك  كۆزلىرىدىن  ساھابىلهرنىڭ 
كهتتى. نېمه ئۈچۈن يىغالۋاتقانلىقىنى ئۆزىمۇ بىلمهيتتى. بىر جوشقۇن 
بىر  نامىزى  بۇ  قېتىملىق  تۇنجى  ئوقۇغان  ئىقلىمىدا  مۇھهببهت  ۋه  روھ 
مۆجىزه بىلهن تاجالنغان ئىدى. ناماز ئاخىرالشقاندا ھادىسىنىڭ تهسىرى 
يهنىال داۋامالشتى. ئۆزىنى بۇيهرگه باشالپ ئېلىپ كهلگهن مويسىپىت 

ساھابىدىن قىزىقىش ئىچىده: 
- بۇيهرده نېمه ئىش بولۇۋاتىدۇ؟ بىر پارچه كۆتهك نېمه سهۋهپتىن 
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يىغاليدۇ؟ - دهپ سورىدى. 
مويسىپىت ساھابه:

- باالم! بۇ يهرده بۇرۇن مۇنبهر يوق ئىدى. پهيغهمبىرىمىز بۇ خورما 
كۆپهيگهنسىرى  ساھابىلهر  لېكىن  ئوقۇيتتى.  خۇتبه  تايىنىپ  كۆتىكىگه 
ئارقا سهپلهردىن پهيغهمبىرىمىزنى كۆرهلمهس بولدۇق. شۇنىڭ ئۈچۈن 
ئېنىق  ھهممىسى  جامائهتنىڭ  ئوقۇۋاتقاندا  خۇتبه  پهيغهمبىرىمىز  بىز 
تهكلىپ  ياسىلىشىنى  مۇنبهرنىڭ  بىر  پهشتاقلىق  ئۈچ  دهپ،  كۆرسۈن 
قىلدۇق. پهيغهمبىرىمىز ماقۇل كۆردى. بۈگۈن تۇنجى قېتىم بۇ مۇنبهرده 
قىاللمىدى.  تاقهت  بۇنىڭغا  كۆتىكى  خورما  ھهرھالدا  ئوقۇدى.  خۇتبه 
بۇ  قاچان  ھه  ئىدى.  قالغان  ئادهتلىنىپ  پهيغهمبىرىمىزگه  ئۇ  چۈنكى 

ئايرىلىش ئۇنىڭغا ئېغىر كهلدى. - دهپ جاۋاب بهردى.
يۈز بهرگهن ئىشالر ئالدىدا ئىبراھىمنىڭ كۆڭلىمۇ خورما كۆتىكىنىڭ 
(ئوتۇن)  ياغاچ  بىر  دېيىلگهن  «جانسىز  ئۇ  قېلىشمىدى.  ھالىدىن 
پارچىسىمۇ ئۇنىڭ پهيغهمبهرلىكىدىن خهۋهردار بولۇپ، ئۇنىڭ ئىشقىدا 

ناله-زار قىلىۋاتىدۇ...» دهپ پىچىرلىدى. 
ناماز ئاخىرالشقان بولسىمۇ ساھابىلهر يهنىال مهسجىدته ئىدى. ئىچ-
ئىچىدىن يىغالپ پهيغهمبىرىمىزگه تهلمۈرۈپ قاراپ تۇردى. ئىبراھىمنىڭ 
ھهيرانلىق بىلهن قاراشلىرى پهيغهمبىرىمىزنىڭ كۆزىدىن قاچمىغان ئىدى. 
يۈز بهرگهن ئىشالرنىڭ سىرىنى ۋه ئاخىرىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى 
كۆتىكىگه  خورما  ئۇ  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  كۈتىۋاتاتتى.  بىلهن  كۆز  تۆت 
ئاالھىده كۆڭۈل بۆلىشىنىڭ بىر مهنىسى بارمۇ؟ ساھابىلهرمۇ ئهينى ھېس-
تۇيغۇالر ئىچىده ئىدى. بۇنى سهزگهن پهيغهمبىرىمىز تهبهسسۇم بىلهن 
بهرمىگهن  تهسهللى  كۆتىكىگه  خورما  بۇ  «ئهگهر  قاراپ:  ساھابىلهرگه 

بولسام، تاكى قىيامهتكىچه ناله-زار قىلغان بوالتتى» دېدى. 
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ئۇالر ئۈچ ئاكا-ئۇكا ئىدىلهر...
قويلىرى  تولدۇرغۇدهك  قوتاننى  كىچىككىنه  بېغى،  بىر  چىرايلىق   
ۋه ئىككى يىل بۇرۇن سېتىۋالغان بىر چىشى تۆگىسى بار ئىدى. ئاكا-
ئۇكىالرنىڭ پۈتۈن مال-مۈلكى بۇالردىن ئىبارهت ئىدى. ئۇالر تۇرمۇشىنى 
يۈكلهرنى  ئېغىر  تۆگىسى  كهچۈرهتتى.  تايىنىپ  تۆگىسىگه  كۈچلۈك  بۇ 
كېچه-كۈندۈز  نهچچه  چۆللهرده  بىپايان  توشۇيتتى.  راھهت  قىينالماي 
بوتىالق  قانچه  بىر  ئىگسىگه  ھهتتا  قىالاليتتى.  داۋام  يولنى  سۇسىز 
تۇغۇپ بهرگهننىڭ سىرتىدا تېخى سۈتمۇ بىرىدىغان بۇ تۆگه ئۇالرنىڭ 
لېكىن  ئىدى.  قالغان  بولۇپ  تايانچىسى  بىردىن-بىر  تۇرمۇشىدىكى 
يىلالر بىر-بىرىنى قوغلىشىپ ئۆتكهنسېرى ئو كۈچلۈك تۆگىسىمۇ قېرىپ 

كۈچىدىن قېلىۋاتاتتى. بۇ ئهھۋال ئاكا-ئۇكىالرنى ئهنسىرهتتى. 
بىر كۈنى قاق چۈش ۋاقتى ئىدى. قىززىق كۈن نۇرى مهدىنه ئهتراپىنى 
ئىسسىقىدا  پىژ-پىژ  بۇ  تۇمۇزنىڭ  قىلىۋهتكهنىدى.  تونۇردهك  قىزىتىپ 
ئاكا-ئۇكا قېرىنداشالر مهي باغالپ پىشىپ ساڭگىالپ كهتكهن خورمىالرنى 
ھارماي-تالماي يىغىۋاتقانىدى. يىغىلغان خورمىالرنى كىچىك قېرىندىشى 

بىر تاغارغا قاچىلىغاندىن كېيىن تۆگىنىڭ چومىغا يۈكلىدى. 
كۈن  بىر  ئۈچۈن،  يۈكلهنگهنلىكى  يۈك  ئارتۇق  ئۈستىگه  تۆگىنىڭ 
يهرگه  شهكىلده  بىر  تاقهتسىز  تۆگه  بېرىلمىگهن  تولۇق  يهمى  بۇرۇن 
قىلغان  سهرىپ  كۈچىنى  پۈتۈن  قېرىنداشالر  ئاكا-ئۇكا  چۆكۈۋالدى. 

بولسىمۇ تۆگىنى ئورنىدىن تۇرغۇزالمىدى. 
ئوتتۇرانچى قېرىندىشى: «بۇ بۇنداق بولمايدۇ!» دهپ قولىغا ئۇچى 
تىرىشتى.  تۇرغۇزۇشقا  سانجىپ  تۆگىگه  ۋه  ئالدى  كالتهك  بىر  ئۇچلۇق 

مېنى قۇتقۇزۇڭالر
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بۇ ئاغرىققا چىدىيالمىغان بىچاره تۆگه ھۆكىرهپ قوپتى، ئهمما تۇرۇشى 
بىلهن تهڭال يهنه چۆكتى. 

قېرى تۆگىنىڭ كۈچىنىڭ قالمىغانلىقىنى كۆرگهن ئاكا-ئۇكىالر ئهمدى 
ئويالشقا  يهتمهيدىغانلىقىنى  پايدا-مهنپهئهت  ئۆزلىرىگه  تۆگىدىن  بۇ 

باشلىدى. ئۇالرنىڭ چوڭى: 
مۇمكىن.  بولۇشۇڭالر  ئويالۋاتقان  سىلهرمۇ  ئويلىغىنىمنى  مېنىڭ   -
سويۇپ  تۆگىنى  كهتمهيدۇ.  ياراپ  ئانچه  ئىشىمىزغا  تۆگه  بۇ  ئهمدى 

گۆشىنى سېتىشنىڭ ۋاقتى كهلدىغۇ دهيمهن. - دېدى. 
ئهڭ كىچىك قېرىندىشى:

- ناھايىتى توغرا گهپ قىلدىڭ ئاكا، بۇ تۆگه قېرىدى. ئهمدى بىزگه 
بۇرۇنقىدهك پايدىسى تهگمهيدۇ. مهن ئۈستىدىكى يۈكلهرنى چۈشۈرۈپ 
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تۆگىنى سويۇشقا تهييارالي. - دېدى. 
تۆگىنىڭ ئۈستىدىكى يۈكلهرنى چۈشۈرۈش خېلىال ۋاقىت ئالدى. خورما 
بىردىنال  تۆگه  بولغاندا  چۈشۈرۈلۈپ  ھهممىسى  تاغارالرنىڭ  قاچىالنغان 
جانلىنىپ ئورنىدىن تۇرۇپ قاچتى. نېمه بولغانلىقىنى ئاڭقىرالماي تۇرۇپ 
قالغان ئاكا-ئۇكىالر دهرھال ھوشىنى يىغىپ تۆگىنى تۇتۇۋېلىش ئۈچۈن 

كهينىدىن قوغالشقا باشلىدى. 
ئاخىرىدا  كهتتى.  چېپىپ  قىلىپ  چاڭ-توزاڭ  ئهتراپنى  تۆگه  قېرى 
سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنىڭ يېنىغا كېلىپ توختىدى. مهرھهمهتلىكلهرنىڭ 
قىياپهتته  بىر  يالۋۇرغان  پهيغهمبىرىمىزگه  بولغان  مهرھهمهتلىكى  ئهڭ 

قاراپ تۇردى. ئۇنىڭغا سېغىنماقچى بولغاندهك ئارقىسىغا ئۆتۈۋالدى. 
گويا ئۇنىڭغا «ئۆتۈنۈپ قاالي، مېنى قۇتقۇزۇۋال!» دهۋاتقاندهك قىلدى. 
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بىر ئازدىن كېيىن تۆگىنى قوغالۋاتقان ئاكا-ئۇكىالرمۇ يېتىپ كهلدى. 
پهيغهمبىرىمىز ئۇالرنى كۆرۈپال: 

- بۇ تۆگه سىلهرنىڭمۇ ؟ - دېدى.
- شۇنداق، ئهي ئالالھنىڭ ئهلچىسى. بۇ بىزنىڭ تۆگىمىز. ئۇنى 

ئېلىپ ماڭساق بوالمدۇ؟ 
- ئهمما تۆگهڭالر سىلهردىن كۆپ شىكايهتچى. 

ئۈچ ئاكا-ئۇكا جىددىيلىشىپ بىر-بىرىگه قاراشتى:
- ئهي ئالالھنىڭ ئهلچىسى، تۆگىمىز نېمه دهيدۇ؟ بىزنى نېمىشقا 

شىكايهت قىلىدىكهن؟ - دېيىشتى. 
سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز: 

بۇيان  يىلدىن  ئــۇزۇن  بوپتۇ.  چوڭ  يېنىڭالردا  سىلهرنىڭ  ئۇ   -
سىلهرنىڭ خىزمىتىڭالرنى قىلىپتۇ، ئۇنىڭ ئۈستىگه بىر قانچه مۇزايالپتۇ. 
كۆتۈرهلمهيدىغان يۈكنى ئارتىپ ماڭالمىسا سويۇشقا تهمشىلىپسىلهر... بۇ 

دېگهنلهرنىڭ ھهممىسى توغرىمۇ؟ 
ئۈچ ئاكا-ئۇكا قېرىنداشالر:

- شۇنداق ئهي ئالالھنىڭ ئهلچىسى. ئهھۋال تامامهن ئېيتقىنىڭىزدهك. 
- دېيىشتى.  

بۇ جاۋابنى ئاڭلىغان سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز 100 كۆمۈش تۆلهپ 
تۆگىنى ئۇالردىن سېتىۋالدى ۋه تۆگىگه بۇرۇلۇپ: 

- ئهي تۆگه، ئهمدى كهتكىن. ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈن سېنى ئهركىن 
 - چېقىاللمايدۇ.  ھېچكىم  كېيىن  بۇنىڭدىن  ساڭا  بىرىمهن.  قويۇپ 

دېدى.
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ئۇالر ئىككى كىشى ئىدى... ياش يىگىت تهلھا دوستىنى يۆلهپ 
جان-جهھلى بىلهن تاغ باغرىدىن ئۆتۈشكه ھهرىكهت قىلدى. 

ئاز  بىر  يهنه  قالدى،  ئاز  قىل،  غهيرهت  قاسىم!  قىل  غهيرهت 
چىدىغىن! شۇ دۆڭدىن ئۆتسهكال بىزنى ھېچكىم تاپالمايدۇ. 

قاچقۇدهك  مېنىڭ  قاچ!  يالغۇز  ئۆزهڭ  قويىۋهت!  مېنى  سهن   -
ماجالىم قالمىدى. 

- ياق بولمايدۇ! يېرىم كېچىگىچه مهدىنىگه بېرىۋالساقال بىزنى 
دۈشمهن تاپالمايدۇ. 

نۇرى  كهلگهنده، تۇلۇنئاي  يېتىپ  بىلهن قاسىم مهدىنىگه  تهلھا 
تۈن  ئىدى.  قىلىۋهتكهن  يوپيورۇق  ئايدىڭلىتىپ  شهھهرنى  بىلهن 
يېنىغا  كىمنىڭ  ئىدى.  يوق  ئىنسان  بىرمۇ  كوچىالردا  كېچىده 
بىلمهيتتى.  سورايدىغانلىقىنى  ياردهم  كىمدىن  ۋه  بارىدىغانلىقىنى 
ئاخىرى تهۋهككۇل قىلىپ بىر ئۆينىڭ ئالدىغا كېلىپ تۇردى. تهلھا  
ئىككى تاش تامنى بىر-بىرىگه ئۇالپ تۇرغان ياغاچ ئىشىكنى ئاستاغىنا 

ئۇردى. ئۆيدىن ياشانغان بىر بوۋاينىڭ: 
- كىم؟ - دىگهن ئاۋازى ئاڭالندى. 

- بىز، ئۆتۈنۈپ قااليلى ئىشىكنى ئاچسىال!
ياشانغان بوۋاي ئىشىكنى قىيا ئېچىپ قارىدى. ئۇالرنىڭ ئهپتىنى 
كۆرۈپال ئۈركىدى. كىم ئىكهنلىگىنىمۇ بىلمهيدىغان بۇ ئىككى ياشنى 
دهرھال ئۆيگه باشلىدى. بىھۇش ھالدىكى قاسىمنى سۇپىغا ياتقۇزۇپ 
بهدىندىكى يارا ئىزلىرىنى پاكىز يۇيۇپ تازىالپ تېڭىپ قويدى. يول 

ههر ياخشىلىق ئۇنىڭ ئۈچۈن
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ھارغىنلىقىدىن ھالى قالمىغان مېھمانالرغا ئىككى تۆشهك ھازىرالتتى 
ۋه ئارام ئېلىشى ئۈچۈن ئۇالرنى تهنھا قويۇپ چىقىپ كهتتى. تهلھا 

بىلهن قاسىم كۆپ ئۆتمهستىنال قاتتىق ئۇيقۇغا غهرق بولدى. 
تهلھا ئۇيقۇدىن ئويغانغاندا كۈن ئاللىقاچان چىقىپ بولغانىدى. 
ئۆرۈلدى.  تهرهپكه  يان  تهلھا  ئۇخالۋاتاتتى.  تېخىچه  قاسىم  دوستى 
بىرقانچه كۈندىن بۇيان بېشىدىن ئۆتكهن ئىسسىق-سوغۇق ۋه جاپا-
مۇشهققهتلهرنى كۆز ئالدىغا كهلتۈردى. پهقهت مۇسۇلمان بولغانلىقلىرى 
قىيىن- تۈرلۈك  ھهر  تهرىپىدىن  مۇشرىكالر  مهككىلىك  ئۈچۈنال 
مهككىدىن  ۋه  كهلگهنلىكىنى  دۇچ  ئازاپ-ئوقۇبهتلهرگه  قىستاق، 
يهرده  بۇ  بولسا  ھازىر  ئۆتتى.  ئهسلهپ  كۈنىنى  قاچقان  يۇشۇرۇنچه 
تىنىچ ۋه خاتىرجهم بىر كۈنگه قهدهم باسقان ئىدى. ياشانغان بوۋاي 
قانداقسىگه تونۇمايدىغان بۇ كىشىلهرگه ئىشىنىپ ئۆيىگه كىرگۈزدى؟ 
ھالبۇكى، ئۆز يۇرتى بولغان مهككىدىكى ئىنسانالر دوستىغا ئهمهس، 

بهلكى دادىسىغىمۇ ئىشهنمهيتتى! 
ناشتىلىق  قولىدا  بوۋاي  ياشانغان  ئويالۋاتقاندا  بۇالرنى  تهلھا 
ئىپاده  بىر  خۇش  ۋه  كهلدى  كىرىپ  كۆتۈرۈپ  پهتنۇسنى  قويۇلغان 

بىلهن: 
جۆيلۈپ  كېچىچه  ئۇخلىيالىدىڭالرمۇ؟  ياخشى  بالىلىرىم!   -
چىقتىڭالر، قارىغاندا بېشىڭالردىن خېلىال ئېغىر كۈنلهر ئۆتكهندهك 

قىلىدۇ. - دېدى. 
تهلھا بېشىدىن ئۆتكهن ئىشالرنى قىسقىچه بايان قىلدى. بىر ئاي 
چوقۇنىدىغان  بۇتقا  سهۋهپتىن  بۇ  بولغانلىقىنى،  مۇسۇلمان  بۇرۇن 
ئاخىرىدا  قىلىنغانلىقىنى،  زۇلۇم  تهرىپىدىن  مۇشرىكالر  مهككىلىك 
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ئۇالردىن قاچقانلىقىنى ئېيتىپ بهردى. 
ياشانغان بوۋاينىڭ كۆڭلى ناھايىتى يېرىم بولۇپ: 

- ئهمدى قورقۇشنىڭ ھاجىتى يوق! بۇ يهر سىلهر ئۈچۈن بىخهتهر. 
- دهپ تهسهللىي بهردى. 

تونۇمايدىغان  ھېچ  بۇيان  كۈندىن  ئۈچ  قاسىم   بىلهن  تهلھا 
ماددى  تۈرلۈك  ھهر  قالدى.  ئىچىده  ھــۇزۇر  ئۆيىده  بوۋاينىڭ  بۇ 
ئېھتىياجلىرىنى ئۆي ئىگىسى قامدىدى. ئاخىرىدا ئايرىلىش ۋاقتىمۇ 

كهلدى. تهلھا: 
- تاغا، سىز بىزگه بىر ئاتا-ئانىنىڭ ئۆز بالىلىرىغا قىلىدىغان ئهڭ 
ياخشى مۇئامىلىسىدىنمۇ بهكرهك ياخشى مۇئامىله قىلىپ كۈتىۋالدىڭىز. 
شهپقهت  سۇندىڭىز.  قولىڭىزنى  يــاردهم  تۇرۇپمۇ  تونىماي  بىزنى 
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قاناتلىرىڭىزنى ئاچتىڭىز. سىزگه ھهيرانۇ-ھهس قالدۇق. بىز مۇنداق 
قىزغىن مۇئامىلىنى باشقا شهھهرلهرده ياشايدىغان ئىنسانالردا ئانچه 

كۆرمهيمىز. سىزگه بۇ ئهخالقنى كىم ئۈگهتتى؟ - دهپ سورىدى.  
ئۆي ئىگىسى كۈلۈمسىرهپ تۇرۇپ: 

بىز  ئۆگهتتى.  ئهلچىسى  ئالالھنىڭ  گۈزهل-ئهخالقنى  بۇ  ماڭا   -
مۇسۇلمان بولۇشتىن ئىلگىرى ھېچ كىمگه ئىشهنمهيتتۇق. ئىنسانالرغا 
گــۈزهل- پهرۋهردىگارىمىز  لېكىن  ئىدۇق.  مهرھهمهتسىز  قارىتا 
ئهۋهتتى.  پهيغهمبىرىمىزنى  سۆيۈملۈك  ئۈچۈن  تامامالش  ئهخالقنى 
ئۆگهتتى.  گۈزهللىكىنى  قىلىشنىڭ  ياخشىلىق  ئىنسانالرغا  بىزگه  ئۇ 
پۈتۈنلهي  كۆز-قارىشىمىز  بولغان  ئىنسانالرغا  بىزنىڭ  ئاڭالپ  بۇنى 
ئۆزگهردى. ياخشىلىق ۋه ساۋاپلىق ئىشالرنى خالىس، تاماسىز قىلىشقا 
قىلىش،  ياردهم  ئىنسانالرغا  ياشتىمۇ  مۇشۇ  ھازىر  مهن  باشلىدۇق. 
ئىش  بىر  ھۇزۇرلۇق  قىلىشتىن  ھهل  قىيىنچىلىقلىرىنى  ئۇالرنىڭ 

بارلىقىنى بىلمهيمهن. 
كۆزلىرى  قاسىمنىڭ  بىلهن  تهلھا  ئاڭالتقانسېرى  ئىگىسى  ئۆي 
ياشقا تولدى. ئهمدى ئۇالر دىنلىرىنى ئالالھ ئهلچىسى ۋه ئاق كۆڭۈل 
مهدىنىلىك قېرىنداشلىرى بىلهن بىرلىكته ياشايدىغانلىقلىرى ئۈچۈن 

ناھايىتى بهخىتلىك ئىدى.
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