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  .ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهن

گانه ئالالھقا يى-يهككهساناالر مېھرىبان،شهپقهتلىك، تۇغمىغان،تۇغۇلمىغان ،- بارلىق ھهمدۇ

خاستۇر ،ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوقلۇقىغا گۇۋاھلىق بېرىمهن ھهم ئۇنىڭدىن مهغپىرهت 

تهقۋادارالرنىڭ  گۈزهل ئهخالق ساھىبى، مهخلۇقاتالرنىڭ ئهڭ ياخشىسى، تىلهيمهن،

توغرا دىن ۋه ھهق يولغا يېتهكلىگۈچى بولغان پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد مۇستافا ، سهركىسى

ئالىيجاناپ  باتۇر، ھۇ ئهلهيھى ۋهسسهللهمگه ۋه ئۇنىڭ پاك ئائىله تاۋاباتلىرىغا،سهللهلال

ساھابىلهرگه ۋه قىيامهت كۈنىگىچه ياخشىلىق بىلهن ئۇالرغا ئهگهشكۈچىلهرگه دۇئا ۋه 

  .ساالمالر يولاليمهن

ئىسالمىي  مۇسۇلمان ئائىلىسىده تۇغۇلۇپ،، بىزلهرنى مۇسۇلمانالر جۈملىسىدىن قىلغان

قهلبىمىزگه ئىمان ئۇرۇقلىرىنى چاچقان كهرهملىك زاتقا  ىتتا ياشاشقا نېسىپ قىلغان،مۇھ

ئىسالمى مۇھىتتا ياشاش يالغۇز چوڭالرنىڭال ئهمهس،بهلكى  چهكسىز شۈكۈرلهر بولسۇن،

مۇ ھهم ئىزباسارلىرى بولغان ئوماق پهرزهنتلىرىمىزنىڭ پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئۈممهتلىرى،

دا بالىالرغا ھهم دىن ئاساسلىرىنى ئۆگىتىدىغان ھهم  دىيارىمىزهممائ  تهقهززاسىدۇر،كۈچلۈك

ئۇالرنىڭ مهنىۋىي ئېھتىياجىنى قاندۇرىدىغان ساغالم ئوقۇشلۇقالرنىڭ كۆپ بولماسلىقىنى 

دىنىمنى «،»پهيغهمبىرىمنى ئۆگىنىمهن«كۆزده تۇتۇپ يېقىنقى بىر نهچچه يىلدىن بۇيان 

 قاتارلىق بىر يۈرۈش نادىر بالىالر ئهسهرلىرى  »ئىبادىتىمنى ئۆگىنىمهن«،»ئۆگىنىمهن

نهتسىز ئهمگهك ساھىبلىرىنىڭ تهر ئاققۇزىشى بهدىلىگه ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىغا ىنم

تهرجىمه قىلىنىپ بۇ ساھهدىكى بوشلۇقنى تولدۇردى ، ئالالھ شۇ ئهمگهكلهرنىڭ روياپقا 

ىزغا ھهسسىلهپ ئهجىرلهرنى چىقىشىغا كۈچ قوشقان قوشۇۋاتقان بارلىق قېرىنداشلىرىم
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ن،قولۇڭالردىكى ئۈشبۇ كىتابمۇ ئالالھنىڭ ئىزنى ، پهرىشتىلهرنىڭ مهدىتى ۋه  امىيبهرسۇن ئ

  .ھهر قايسىڭالرنىڭ ئىجابهتلىك دۇئالىرى ئارقىسىدا ئازهرىچىدىن تهرجىمه قىلىندى

ۆزلىرىگه سۆيۈملۈك ئهۋالدلىرىمىزنىڭ قانداقتۇر كارتون فېلىملهردىكى قهھرىمانالرنى ئ

 سۆيۈملۈك كىچىكىدىن قويۇق ئىسالمىي مۇھىتتا چوڭ بولۇپ، ،قىلىۋالماستىنئۈلگه 

غان رىمىز بىلهن بىۋاسته ئۇچرىشىپ توغرا ئىسالمىي ئاڭ بىلهن قهلىبلىرىنى سۇغۇرىپهيغهمب

ئىزلىرىنى ئۆزلىرىگه يېتهكچى ۋه تهربىيه ئۈلگىسى -باتۇر،ھهققانىيهتچى ساھابىلهرنىڭ ئىش

كىشىنى جهلىب قىلىدىغان ، ئۈچۈن ساھابىلهرنىڭ گۈزهل ئهسلىمىلىرىنىقىلىشى 

  . ھوزۇرۇڭالرغا سۇندۇققىسسهلىرىنى

تهرجىمىده تىل ۋه ئۇقۇم جهھهتتىن خاتا كهتكهن، چۈشۈرۈپ قويغان ۋه ياكى زىياده قىلىپ 

تهرجىمان  بولسا پېقىر سهۋىيهسى يىتهرسىز، بىلىمى كهمچىل تاشلىغان جايلىرىم

سۈپىتىگه ئېگه بولغان جانابىي ھهق سۇبھانه ) مهغپىرهت قىلغۇچى،كهچۈرگۈچى( ارئهلغافف

ۋهتهئاالدىن گۇناھىمدىن ئۆتۈشىنى، ھېچكىم ھېچكىمگه ئهس قاتمايدىغان شۇ ئۇلۇغ كۈنده 

 ۋه بۇ ئازغىنه ئهمگىكىمىنى تىلهيمهن تارتماسلىقىنى سوراققا- بۇ گۇناھىم ئۈستىده سۇئال

 قىلىپ بېرىشىنى قهلىبلهرنىڭ ئېگىسى) سهدىقه جارى(لمهس سهدىقهنىيىتىمگه يارىشا ئۈزۈ

  .بولغان ئالالھتىن تۆۋهنچىلىك بىلهن سورايمهن

 ئهي باالم بلوگى-

com.aybalam.www 
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ىنـى كۆزلىرى كۆرۈشتىن مهھرۇم بولغان بىر ئىنـسانغا بىـر گۈلنىـڭ رهڭگ! ئهزىز دوستالر

،چىچهك ئاچقان بىر دهرهخنىـڭ گـۈزهللىكىنى تهرىـپلهپ بهرمهك قانچىلىـك تهس بولـسا، 

قۇالقلىرى ئاڭلىمايدىغان بىرسىگه خهندان ئۇرۇپ ۋىچىرالپ سايراۋاتقان، ناۋا ئهيلهۋاتقان 

ــــدۇرماق قانچىلىــــك مۈشــــكۈل  ــــاللىقنى ھــــېس قىل ــــالرنىڭ ئاۋازىــــدىكى خۇش قۇش

ھاياتىنى ئۇنىڭ ھاياتى بىلهن  ئۇنى كۆرهلمىگهن، ىنى،بولسا،پهيغهمبىرىمىزنىڭ گۈزهللىك

  .باغلىيالمىغان ئىنسانالرغا ھېس قىلدۇرۇشمۇ بهسىي مۈشكۈلدۇر

،  بالىالر ئـارقىلىق تونۇشـنى   دۇنيانىڭ ئهڭ گۈزهل گۈلىنى،ئۇنىڭ بىلهن بىلله ياشىغان

 ئۇنىڭـدىن ى تهرىپلىرىنى،نـاۋا ئهيلهشـن ئېلىـپ كهلـگهن باھارنىـڭ گـۈزهلھاياتىمىزغائۇ 

  .ئۆگهنگهن قۇشالردىن ئاڭالشنى ئۈمىد قىلدۇق

   بۇ كىتابتا بالىلىقىنى سائادهت دهۋرىده يهنى پهيغهمبىرىمىزنىڭ دهۋرىده ئۆتكۈزگهنلهر،

ئۆمۈر بويى ئېسىدىن چىقىرالمايـدىغان گـۈزهل  ۋه ئۆتكهن كۈنلىرىنىپهيغهمبىرىمىز بىلهن 

  . بىز بىلهن ئورتاقلىشىدۇئهسلىمىلىرىنى

ئۇنىڭدىنمۇ بهكـرهك ئالىيجانـاپ ئىنـسان يـوقلىقىنى بىلىـپ يېتىـپ ھايـاتىنى ئهڭ گـۈزهل 

  . ئۆتكۈزگهن بۇ بهختلىك بالىالر بىزگه بهزى تهۋسىيهلهرنى قىلىشىدۇرهۋىشته

پهيغهمبىرىمىـــز ياخـــشى كـــۆرگهن ئـــۇ بـــالىالر بىـــزگه پهيغهمبىرىمىزنىـــڭ سۆيگۈســـىگه 

  .ئېرىشىشنىڭ يوللىرىنى كۆرسىتىدۇ

ــزگه ھهزرى ــى ئهنهس بى ــزمهت «:ت ــۈممهتلىرىگه خى ــا ۋه ئۇنىــڭ ئ ــۇ دهۋهت قىلغــان دىنغ ئ

  .دهيدۇ» قىلىڭالر
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نامازنى «:دېسه،ھهزرىتى ساھىل ۋه سۈھهيىل »!نامازغا دىققهت قىلىڭالر«:ھهزرىتى ئهلى 

ئۆلىما ۋه ئالىمالرنى «:ھهزرىتى ئابدۇلالھ بولسا . دهيدۇ» !جامائهت بىلهن بىرگه ئوقۇڭالر

  .هيدۇد» يېتىم ھهققىنى يېمهڭالر«:دهيدۇ،ھهزرىتى بهشىر»هڭالرقهدىرل

نگهن ھهقىقهتلهر بىلهن ھاياتىمىز تېخىمۇ ،ئۇالردىن ئۆگهىڭغا ئىشىنىمىزكىشۇن

گۈزهللهشكۈسى ۋه ئهڭ گۈزهل رهۋىشته ئۆتكۈزگهن شۇ ئۆمرىمىزده ئىنسانالرغا يول 

  .كۆرسىتىدىغان مۇنهۋۋهر شهخسلهر قاتارىدىن بولغۇسىمىز

چۈشلىرىده كۆرۈشكهن پهيغهمبىرىمىز    خىزمهتچىسى ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بىلهن 

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسسهللهمنىڭ بىزنىڭ چۈشلىرىمىزگىمۇ كىرىشىنى تىلهپ دۇئا قىلىش 

بىلهن بىرگه  سىلهرنى سائادهت دهۋرىدىكى بالىالرنىڭ ئۇنتۇلماس خاتىرىلىرى ئىچىگه 

  .قالدۇرىمىز

  

  رقىلقىھارۇن 

  يىلى ئاپرىل-2009

  

  

  



 

 

7 

  ھهزرىتى ئهلى

  ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن

  

  

��� ئالغانمۇ؟ رۇخسهت بىرهرسىدىن ياراتقىنىدا مېنى ئالالھ  

� 
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سىلهر مېنى ھهزرىتى ئهلى دهپ بىلىسىلهر،مهن سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنىڭ تاغىسىنىڭ 

نىڭ بىرى بولۇش بىلهن تونۇلدىم،  پهيغهمبىرىمىزگه ئهگهشكهن تۆت ساھابى.ئوغلىمهن

پهيغهمبىرىمىز ھىجرهت قىلغاندا مۇشرىكالر ئۇنىڭغا توزاق قۇرۇشتى،بىزمۇ بىر پىالن 

، شۇنىڭ بىلهن مۇشرىكالرنىڭ مهن ئالالھ رهسۇلىنىڭ ئورنىدا يېتىۋالدىم.تۈزدۇق

لهن بىرگه ئهينى ۋاقىتتا پهيغهمبىرىمىز بى.سۈيقهستى پهيغهمبىرىمىزگه زىيان يهتكۈزهلمىدى

بىر نهچچه قېتىملىق ئۇرۇشقا قاتناشتىم،ھهيبهر شهھرىنىڭ سېپىل دهرۋازىلىرىنى مهن 

ئاچتىم ،ئهلۋهتته بۇ ئالالھنىڭ ياردىمى ۋه پهيغهمبىرىمىزنىڭ دۇئاسى بىلهن 

ئهزىز پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئهڭ باتۇر دوستلىرىدىن بىرسى ئىدىم،ئالالھنىڭ .بولغانىدى

پهيغهمبىرىمىزنىڭ سۆيۈملۈك .دهپ لهقهبلهندۈرگهنىدى»ڭ شىرىئالالھنى«رهسۇلى مېنى 

 بىلهن ئائىله ھاياتى قۇرۇپ پهيغهمبىرىمىزنىڭ كۈيئوغلى قىزى ھهزرىتى فاتىمه

بۇالردىن سىرت مۆئمىنلهرنىڭ تۆتىنچى خهلىپىسى بولدۇم ،بالىلىقىمدىن بېرى .بولدۇم

  . باغلىدىمپۈتۈن ھاياتىمنى ئىسالم دىنى ئۈچۈن خىزمهت قىلىشقا بهل

  .خالىساڭالر سىلهرگه قانداق مۇسۇلمان بولغانلىقىمنى ئېيتىپ بېرهي

ھهزرىتى مۇھهممهد ئهمىن ھهزرىتى ئابدۇلالھنىڭ ئوغلى ئىدى ، ئاتام ئهبۇ تالىپنىڭ 

، بىر كۈنى ھهزرىتى پهيغهمبىرىمىز ئىقتىسادى شارائىتلىرى ياخشى ئهمهس ۋاقىتالر ئىدى 

  :رگه ئاتامنىڭ يېنىغا كېلىپ ئابباس تاغامالر بىلهن بى

ئهگهر خالىسىڭىز ئوغلىڭىز جهئفهر قېرىندىشىڭىز ئابباسنىڭ يېنىدا چوڭ بولسۇن،ئهلى -

  .مېنىڭ يېنىمدا  دېدى
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ئاتام بۇ تهكلىپنى خۇشاللىق بىلهن قوبۇل قىلدى،دېمهك مهن پهيغهمبىرىمىزنىڭ يېنىدا 

لىقىم پهيغهمبىرىمىزنىڭ يېنىدا ياشاش پۇرسىتىگه ئېگه بولغانىدىم،شۇنداق قىلىپ بالى

  .ئۆتتى

  

بىر كۈنى ئالالھ رهسۇلىنىڭ يېنىغا باردىم،ئۇ ھايات يولدىشى،تهقدىرداش كارۋانى ھهزرىتى 

خهدىچه ئانىمىز بىلهن بىرگه مهن ئهزهلدىن كۆرۈپ باقمىغان بىر يوسۇندا بهزى 

ھهرىكهتلهر شۇنداق ھهرىكهتلهرنى قىلىپ ئىبادهت قىلىۋاتقانىكهن،ئۇالر قىلىۋاتقان شۇ 

ياراپ كهتتىكى ،ھهيرانلىق  ھهم زوقمهنلىك ئارىالش نهزىرىم بىلهن ئۇالرغا تىكىلىپ 

  :ئۇالر ئىشىنى تۈگهتكهندىن كېيىن ھهيرانلىق بىلهن سورىدىم.تۇردۇم

  نېمه ئىش قىلىۋاتىسىلهر؟-

 دىنىنى پهيغهمبىرىمىز ئۆزلىرىنىڭ ناماز ئوقۇۋاتقانلىقلىرىنى ئېيتتى ۋه ماڭا ئىسالم

  :چۈشهندۈرۈپ 

يىگانه بولغان ئالالھقا ئىشىنىپ،ئىنسانغا –كهل سهنمۇ مۇسۇلمان بولغىن دېدى ۋه يهككه -

ھېچبىر پايدا ئېلپ كېلهلمهيدىغان دهرهختىن ۋه تاشتىن ياسالغان جانسىز بۇتالردىن 
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كلىپنى ئۇزاقالشىشىمنى  ئېيتتى،مهن بهكمۇ ھهيران بولدۇم ھهم ئىككىلهندىم،شۇ ھامانال ته

  :قوبۇل قىاللماي

  .ئاتامدىن سوراپ باقاي دېدىم-

،ئىسالم دىنىنى ئۇ ۋاقىتتا پهيغهمبىرىمىزگه پهيغهمبهرلىك ۋهزىپىسى يېڭىدىن بېرىلگهنىدى

 دهۋهت خىزمىتىنى ىپهقهت ئۆزى ئهڭ ئىشىنىدىغان  كىشىلهرگىال تهبلىغ قىالتتى،يهن

  .يوشۇرۇنچه ئېلىپ بېرىۋاتقانىدى

تقان تهكلىپىمنى قوبۇل قىلمىساڭ ،ئۆزۈڭ بىلىپ قال،بۇ ئارىمىزدا سىر ساڭا ئېي«:ماڭا

» ى كېرهك كبولۇپ قېلىشى كېرهك،دىققهت قىل ئهلى، بۇ دېگهنلىرىمنى ھېچكىم بىلمهسلى

  .دېدى

مهنمۇ ئۇالرغا ۋهده بېرىپ يانلىرىدىن ئايرىلدىم ،ئۆيگه قايتقاچ ھهزرىتى مۇھهممهد مۇستافا 

سسهللهمنىڭ ماڭا دېگهنلىرىنى ئويلىدىم،تۇيۇقسىز كالالمغا شۇنداق سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه

  :بىر ئويالر كهلدى

  مېنى كىم ياراتقان؟-

  !ئهلۋهتته ئالالھ -

  خوش ئۇنداقتا ، ئالالھ مېنى ياراتقاندا ئاتام ئهبۇ تالىپتىن رۇخسهت ئالغانمۇ؟-

  ېلىشى مۇمكىنمۇ؟ئالالھ ئىنساننى ياراتقاندا بىرهرسىدىن رۇخسهت ئ! ئهلۋهتته،ياق-

  ئۇنداقتا مهن نېمىدهپ ئالالھقا ئىمان ئېيتىش ئۈچۈن ئاتامدىن مهسلىھهت سورايمهن؟-

ئىھ ئالالھىم مېنى كهچۈرۈڭ،ئاتام سىزگه «:،ئالالھقا ئېنىقكى،ئاتام ماڭا ئىجازهت بهرمهيدۇ

  .دهيمهن»ئىمان ئېيتىشىمغا رۇخسهت قىلمايدۇ
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ىزنىڭ يېنىغا بېرىپ ئويلىغانلىرىمنى ۋه ئالالھنىڭ ئارقامغا قايتىپ سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىم

  .بىرلىكىگه ۋه بارلىقىغا ئىمان ئېيتىدىغانلىقىمنى ئېيتتىم

  

  

،ئۇنىڭ شۇ پهيتتىكى خۇشاللىقىنى تهرىپلهشكه تىلىم پهيغهمبىرىمىز شۇنداق سۆيۈندى

ى، ئاجىزلىق قىلىدۇ،مېنىمۇ بهك ئهقىللىق باال ئىكهنسهن دهپ ماختاپ خۇش قىلىۋهتت

مېنىڭ شۇ چاغدا قانچه ياش ئىكهنلىكىمنى پهرهز قىالالمسىلهر؟ مهن شۇ چاغدا ئون ياشتا 

  .بولۇش شهرىپىگه ئېرىشتىم» ئىسالمغا كىرگهن تۇنجى باال«ئىدىم،شۇ كۈنى مهن  

  

  !ئهزىز دوستالر

مېنىڭ مۇسۇلمان بولۇشۇمغا پهيغهمبىرىمىز بىلهن خهدىچه ئانىمىزنىڭ ئوقۇغان نامىزى 

 ،شۇڭا سىلهرگه شۇنى تهۋسىيه قىلىمهنكى  نامىزىڭالرغا ئهھمىيهت هپ بولغانىدىسهۋ

سهپلهپ ئوقۇپ  ساختىلىق قىلماڭالر،ھاياتىڭالردا ھېچبىر ئىش -بېرىڭالر،نامازنى ئهپلهپ

ئاناڭالرغا ھۆرمهتسىزلىك قىلماڭالر،ئهمما شۇنى - نامازدىنمۇ بهكرهك مۇھىم ئهمهس ،ئاتا
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 ئالالھنىڭ ئهمىرلىرىگه ئىتائهت قىلىش ھهركىمدىن ھهر ئىشتىن ئهستىن چىقارماڭالركى 

 .ئۈستىن تۇرىدۇ

 

 

  

  

 

  ھهزرىتى ئۇسامه

  ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن
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  ※ خىزمهتچىسى كىچىك پهيغهمبىرىمىزنىڭ ※
  

 

دېگهن » رهسۇلۇلالھ ئهڭ ياخشى كۆرگهن ئىنسان«مهن مۇسۇلمانالر ئارىسىدا !ئهزىز دوستالر

تونۇلدۇم،ئاتام زهئىد بىن ھارىسنى  بىلهن بدېگهن لهقه   »النبي بیبح«مهنىدىكى

ئاتامنى دائىم ھوزۇرىغا چاقىرتىپ  ئىدى، دوستى بىلىسلهر،ئۇ پهيغهمبىرىمىزنىڭ

  :ھهتتا بىر كۈنى جامائهتكه شۇنداق دېدى.تۇرغىنىدهك مېنىمۇ دائىمال چاقىرتاتتى 

ىرىمده كىشلهرنىڭ ئهڭ شۈبھىسىزكى زهئىدنىڭ ئوغلى ئۇسامه مېنىڭ نهز-

ۆيۈملىكىدۇر،ئۇنىڭ ئاراڭالردا بىر ياخشى ئىنسان بوالاليدىغانلىقىغا ئىشىنىمهن،سىلهرمۇ س

  .ئۇ توغرىسىدا ياخشى پىكىرلهرده بولغايسىلهر

بىر كۈنى مهن پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئۆيىده ئىدىم،سىرتقا چىقماقچى بولۇپ بوسۇغىدىن 

ىن يىقىلىپ چۈشتۈم،ئۈستى بېشىم مهينهت پۇتۇمنى ئېلىشىمغا ئېھتىياتسىزلىقت

بولۇپ،يۈزلىرىممۇسۈرۈلۈپ كهتتى،مهن چىدىماي يىغالشقا باشلىدىم،سۆيۈملۈك 

پهيغهمبىرىمىز سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسسهللهمنىڭ ھالىمغا قاراپ  ئىچى سىيرىلىپ كهتتى ۋه 

  :مۆھتهرهم خانىمى ھهزرىتى ئائىشه ئانىمىزغا

  .  دېدى –! ندى،ئۇنى تازىالپ قويۇڭ ئهي ئائىشهئۇسامانىڭ يۈزلىرى يارىال-

ھهزرىتـــــى ئائىـــــشه ئـــــانىمىز مهن بىـــــلهن مهشـــــغۇل بولۇشـــــقا ســـــهل كېچىكىـــــپ 

بېـشىمنى ۋه يـارامنى تازىلىـدى،پهيغهمبىرىمىزنىڭ -قېلىۋىدى،پهيغهمبىرىمىز ئۆزى ئۈسـتى

لىرىمـدىن كۆزئـاغرىق ئـازابىمنى يـوق قىلىۋهتتى،ئۆزى ئاالھىده مهن بىلهن مهلهك بولىشى 

  .مارجاندهك تۆكۈلىۋاتقان ياشلىرىممۇ توختاپ ،كۆزلىرىم خۇشاللىقتىن پاراليتتى
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ئـــۇ قهيهرگه بارســا بىلـــله بـــارغىمىز .بىــز پهيغهمبىرىمىزنـــى بهكمـــۇ ياخــشى كۆرهتتـــۇق

  .كېلهتتى،ھهتتا ئۇ ئۇرۇشقا بارسىمۇ كهينىدىن بېرىپ ئۇنىڭ خىزمىتىده بولغىمىز كېلهتتى

رداش دوستلىرىم ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئـۆمهر، زهئىـد ئىبنـى سـابىت،بهررا ھهتتا بىر قېتىم قۇ

  . ئىبنى ئهئزىبالر بىلهن بىرگه ئوھۇد جېڭىغا قاتنىشىشنى تهلهپ قىلدۇق

  . ياشقا توشمىغانىدۇق15ئۇ ۋاقىتتا تېخى 

  

  

  

  

  

  

  

ئالالھنىـڭ رهســۇلى تهكلىپىمىــزدىن بهكمــۇ خـۇش بولــدى،ئهمما ياشــلىرىمىزنىڭ كىچىــك 

گهنلىكــى ئۈچــۈن كىنــى ئېيتىــپ بىزنىــڭ ئۇرۇشــقا قاتنىشىــشىمىزغا ئىجــازهت بهرمىئىكهنلى

نــائېالج مهدىــنىگه قايتىــپ كهلــدۇق،ئهمما پهيغهمبىرىمىــز بىــلهن بىلــله بواللمىغــانلىقىمىز 

ــدىكى ــرىم بول ــۇنچىلىك يې ــۆڭلىمىز ش ــۈن ك ــشكه ئۈچ ــۋىرلهپ بېرى ــشانلىقنى تهس  بۇپهرى

ــمهن  ــاجىزلىق قىلى ــدا ئۆزۈمنىــڭ.ئ ــا شــۇنچىلىك شــۇ چاغ ــۇپ قالغىنىمغ ــاال بول  كېچىــك ب

ئـــاچچىغىم كهلـــدى،بىردىنال چـــوڭ بولـــۇپ كۈچلـــۈك بىـــر يىگىـــتكه ئـــايالنغۇم كېلىـــپ 

ـــشىغا  ـــالالھ رهســـۇلى بىزنىـــڭ خهنـــدهك ئۇرى كهتتى،ئارىـــدىن ئىككـــى يىـــل ئۆتـــۈپ ئ

 .قاتنىشىشىمىزغا رۇخسهت قىلدى
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بهكمۇ ياخشى كۆرهتتى ، پۇرسهت پهيغهمبىرىمىز سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسسهللهم بالىالرنى 

بولسىال ئۇالر بىلهن بىرگه ئوينايتتى،بىزنى كىچىك بـاال قاتارىـدا ئهمهس دوسـت قاتارىـدا 

ياخشى كـۆرهتتى بىـز بىـلهن بىـرگه تۈرلـۈك ئويـۇنالرنى ئوينـايتتى،بىر كـۈنى سـۆيۈملۈك 

ھهســهننى پهيغهمبىرىمىــز بىــر تىزىغــا مېنــى يهنه بىــر تېزىغــا ئــامراق نهۋرىــسى ھهزرىتــى 

مۇھهببهت ۋه جاسارهت پارالپ تۇرغان نۇرلۇق كۆزلىرى بىـلهن بىـزگه -ئولتۇرغۇزۇپ ،مېھىر

قارىدى ، رهتلىك ۋه خۇشبۇي چىشلىرىنى چىقىرىپ كۈلۈمسىرهپ بىزنى باغرىغا باسـتى ۋه 

» شـهپقهت قىلىـڭ ،چـۈنكى مهن ئۇالرغـا مېھرىبانـدۇرمهن–ئهي رهببىم بۇالرغا رهھىـم « :

  .دېدى

ىرىمىزنىڭ شۇ ئىللىق قۇچىقىنى ،شۇ دهمنىڭ گۈزهللىكىنى ئۆمۈر بويى ئېـسىمدىن پهيغهمب

  .چىقىرالمىدىم

  

  

  !ئهزىز دوستالر

ئۇنىڭ گۈزهل چېھرىنى ھهم  سىلهر پهيغهمبىرىمىز بىلهن بىرگه غازاتقا چىقمىدىڭالر،

ان پهيغهمبىرىمىزنى خۇشال قىلىدىغ كۆرهلمىدىڭالر،ئهمما بۇنىڭ ئۈچۈن قايغۇرماڭالر،

يامان ئهمهللىرىنى بىلىدۇ ، –ياخشى ئهمهللهرنى قىلىڭالر،چۈنكى ئۇ ئۈممىتىنىڭ ياخشى 

ئۇنىڭ يولىنى تۇتۇپ ياخشى ئهمهللهرنى قىلىپ ئۇ توسقان يامان ئىشالردىن قول 

  .يهنى پهيغهمبىرىمىز ياخشى كۆرگهن ئىنسان بوالاليسىلهر» النبي  حبيب «ئۈزسهڭالر،سىلهرمۇ
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  سئهنهھهزرىتى 

  ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن

  

  

  ※ پهيغهمبىرىمىزنىڭ كىچىك خىزمهتچىسى※ 
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مهن مهدىنه مۇسۇلمانلىرىدىنمهن،بهلكى ئانامنىڭ مېنى پهيغهمبىرىمىز سهللهلالھۇ ئهلهيھى 

ۋهسسهللهمگه ھهدىيه قىلىۋهتكهنلىكىنى ئېيتسام بهلكىم ئىشهنمهيسىلهر،ئهمما ھهقىقهتهن 

 يىل خىزمهت قىلدىم،ئۇنىڭ ھهم دوستى ھهم باال خىزمهتكارى 10ۇلىغا  رهسشۇنداق ،ئالالھ

سۆيۈملۈك بولدۇم،ھاياتىمنىڭ ئهڭ گۈزهل دهملىرىنى ئۇنىڭ بىلهن ئۆتكۈزدۈم،

ئىزلىرىنى يادىالپ ،بۇ توغرىسىدا ئهڭ كۆپ مهلۇمات -پهيغهمبىرىمىزنىڭ سۆزلىرىنى،ئىش

لهرگه پهيغهمبىرىمىز بىلهن قانداق بهرگهن ساھابىلهردىن بىرى بولدۇم،خالىساڭالر،سى

  .تونۇشقىنىمىزنى سۆزلهپ بېرهي

بىلهن تونۇشۇش  مهدىنىگه ھىجرهت قىلىپ كهلگهن تۇنجى كۈنى ئۇنىڭ بىز پهيغهمبىرىمىز 

پۇرسىتىگه ئېگه بولدۇق،مهدىنىگه كېلىشنى ھاياجان ئىلكىده تۆت كۆز بىلهن كۈتكهنىدۇق 

،سهبىرسىزلىك بىلهن شكه ئاجىزلىق قىلىمهن ،بۇ ھاياجاننى سىلهرگه ئىزاھالپ بېرى

قاراڭالر،ئۇ كېلىۋاتىدۇ ،دۇنياالر گۈزىلى ،سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز «تۇرغاندا بىرسى 

دهپ توۋلىدى،ھهممهيلهن بۇ ئاۋازنى ئاڭالش بىلهن تهڭ ئورۇنلىردىن » كېلىۋاتىدۇ

ىر تۇرۇشۇپ يولغا يۈگۈرۈشتى، پهيغهمبىرىمىزنى كۈتىۋىلىش ئۈچۈن  مىڭب

جىدديچىلىك،مىڭبىر ھاياجان بىلهن كىشلهر ئۆيلىرىدىن ،دۇككانلىرىدىن مهدىنه 

  .كوچىلىرىغا قاراپ سهلدهك ئېقىشتى 

كىشلهرنىڭ ھهممىسى بىر ئېغىزدىن ئۇ سۆيۈملۈك زاتنىڭ شهھرىمىزگه كهلگهنلىكىنى 

ز كۇپايه تهبرىكلهپ شېئىرالر ئوقۇشتى ،مهدىنىنىڭ ئۇ كۈندىكى ھالىتىنى  تهسۋىرلهشكه سۆ

مۇھهممهد كهلدى ، مۇھهممهد پهيغهمبهر «كىشلهرنىڭ چېھرىدىكى خۇشاللىقنى ،.قىلمايدۇ

ھاياجىنىنى ،كۆزلهردىن ئېقىۋاتقان خۇشاللىق دهپ توۋالۋاتقان دوستالرنىڭ » كهلدى 

  ياشلىرىنى ،تۇيۇقسىزال نۇرغا غهرق بولغان مهدىنه شهھرىنى  قانداقمۇ تهرىپلىيهلهيمهن؟
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ل ئىنسان مهدىنىگه كهلگهندىن باشالپ ،مهدىنىلىكلهر ئۇنىڭغا خىزمهت قىلىش ئۇ گۈزه

  .بىرى بىلهن مۇسابىقىلىشىشكه باشلىدى- شهرىپىگه ئېرىشىش ئۈچۈن بىر

بىرىدىن - بهزىلهر سۆيۈملۈك پهيغىرىمىزنى ئۆيلىرىگه تهكلىپ قىلىشتى،بهزىلهر بىر

ئهزىز ئانام  . سۆيگۈسىنى بىلدۈرۈشتىقىممهت سوۋغىالرنى تهقدىم قىلىشىپ ئۇنىڭغا بولغان 

بولسا ئۇ سۆيۈملۈك زاتقا تهقدىم قىلغۇدهك پۈتكۈل قىممهتلىك نهرسىلىرىنى كۆز ئالدىغا 

ئهكىلىپ باقتى ئهمما ئۇ نهرسىلهرنى ئالهملهرنىڭ پهيغهمبىرىگه اليىق كۆرمهي ، كۆڭلى 

ۆزى توساتتىن ماڭا بىر چهتته قاراپ تۇرغانىدى ، بىر چاغدا ئانامنىڭ كيېرىم بولۇپ 

چۈشتى،ئهقلىگه بىر ئىش كهلگهن بولسا كېرهك ، كۈلۈمسىرىگىنىچه قولۇمدىن 

دهپ سوراشقا جۈرئهت » نهگه بارىمىز ئانا«دېدى ،» قېنى يۈر ئوغلۇم«:يېتىلهپ 

ئهي ئالالھنىڭ  «:قىاللمىدىم،ئۆزۈمنى پهيغهمبىرىمىزنىڭ ھوزۇرىدا كۆردۈم،ئانام 

غۇدهك مۇۋاپىق بىر نهرسه تاپالمىدىم،پۈتۈن دۇنيايىمنى تهقدىم رهسۇلى،سىزگه تهقدىم قىل

،بهكمۇ ئهقىللىق، ئهگهر ماقۇل قىلساممۇ ئازلىق قىلىدۇ،بۇ يالغۇز ئوغلۇم مېنىڭ بارلىقىمدۇر

  .  دېدى-»كۆرسىڭىز،سىزنىڭ خىزمىتىڭىزنى قىلسا 
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شىنى ئويالپمۇ بۇ گهپنى ئاڭالپ جايىمدا تۇرۇپال قالدىم،ئانامنىڭ بۇنداق تهكلىپ قويۇ

ئهگهر پهيغهمبىرىمىز قوبۇل «باقمىغانىدىم،ھهيرانلىقىم بىردهمدىال ھاياجانغا ئايالندى،

دهپ قورقۇشقا،ئهندىشه قىلىشقا باشلىدىم،پهيغهمبىرىمىزنى بىر كۆرۈپال بهك » قىلمىسىچۇ؟

  . ياخشى كۆرۈپ قالغانىدىم

دهپ رهت قىلىشىدىن »هيدۇبۇنداق كىچىك بىر باال مهن ئۈچۈن نېمه ئىش قىلىپ بېرهل«

ئهنسىرهشكه باشلىدىم،لىكىن پهيغهمبىرىمىز ھېچبىر ئىنساننىڭ كۆڭلىنى رهنجىتمهيتى، 

ئازار بهرمهيتتى،ئانامنىڭ سهمىمىيهت بىلهن ھهدىيه قىلغان يالغۇز ئوغلىنى قوبۇل 

 قىلدى،شۇ كۈندىن باشالپ ھهزرىتى پهيغهمبىرىمىز قهيهرگه بارسا مهن خىزمهتچىسى بولۇپ

  .يېنىدىن ئايرىلمىدىم

بۇيرىغان ئىشالرنى كۈچلۈك مهسئۇلىيهت تۇيغۇسى بىلهن ئهستايىدىللىق بىلهن 

بىلمهي سهۋهنلىك ئۆتكۈزۈپ قالغان ۋاقىتلىرىممۇ - بهزىده بىلىپ.ئورۇنداشقا تىرىشتىم

بولدى ،ئهمما كۆزۈمنىڭ نۇرى،سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز مېنى قىلچىمۇ 

 يىل جهريانىدا ماڭا بىر قېتىممۇ كايىپ 10مهت قىلغان ئۇنىڭغا خىزئهيىپلىمىدى،

  .باقمىدى،مهن پۈتۈن ئۆمرۈمده ئۇنىڭدهك گۈزهل ئهخالق ساھىبىنى كۆرۈپ باقمىدىم 

  كىچىك بالىالر بىلهن دوست بوالتتى،سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز بىز بىلهن ئهڭ كۆپ 

رنىدا كۆرمىدى،چوڭالرغا مهشغۇل بولغان ئىنسان ئېدى ،مېنى ھېچقاچان كىچىك باال ئو

  .مۇئامىله قىلغاندهك مۇئامىلىده بولدى

بىر .بهزىده ئارىمىزدا سىر بولۇپ قالىدىغان ئىشالرنىمۇ ماڭا ئىشىنىپ ئېيتىپ بىرهتتى 

قېتىم پهيغهمبىرىمىز مېنى يىراق بىر يهرگه ئىش بېجىرىشكه ئهۋهتكهنىدى ،مهن قايتقۇچه 

  . كېچىكىپ قالغانلىقىمنىڭ سهۋهبىنى سورىدىئۆيگه كهچ قالدىم، ئانام نېمه ئۈچۈن
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ئانام .دهپ جاۋاپ بهردىم» پهيغهمبىرىمىز بىر يهرگه ئهۋهتكهنىدى «:مهن 

دهپ سورىۋىدى ،بۇنىڭ پهيغهمبىرىمىز بىلهن مېنىڭ » قهيهرگه ئهۋهتتى؟«:يهنه 

باالم ، ئاپىرىن «:ئانام بۇ گېپىمدىن بهكمۇ سۆيۈنۈپ .ئارامدىكى سىر ئىكهنلىكىنى ئېيتتىم

  .دېدى» پهيغهمبرىمىزنىڭ سىرىنى ھهرۋاقىت ساقلىغىن،ھېچكىمگه ئېيتمىغىن

مېنىڭ ھايات ھېكايهمنى ئاڭالپ پهيغهمبىرىمىزگه مهندهك يېقىن بولۇشنى ھهممه بالىالر 

ئارزۇ قىلىۋاتقاندۇ ،ئهمما سىلهر،پهيغهمبىرىمىز ۋاپات بولغاندا بىزنىڭ قانچىلىك 

 قىاللمايسىلهر، ئۇنىڭ بارلىقىغا كۆنۈپ قالغانالرنىڭ ئۇنىڭسىز ئازابالنغانلىقىمىزنى ھېس

بىلمهيسىلهر،پهيغهمبىرىمىزدىن ئايرىلغان ياشىمىقىنىڭ قانچىلىك تهس ئىكهنلىكىنى 

ۆرۈشكهن كۈنلهرده ماڭا بىردىنبىر تهسهللى بولىدىغىنى پهيغهمبىرىمىز بىلهن ك

 چۈشىمىگهن كېچىلىرىم چۈشلىرىمدۇر،پهيغهمبىرىمزنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن ئۇنى

ھاياتىمنىڭ ئاخىرىغىچه ئۇنى ھهر كۈنى چۈشۈمده كۆردۈم،ئىنشائالالھ،قىيامهت .بولمىدى

ئهي ئالالھنىڭ ئهلچىسى،سۆيۈملۈك «:كۈنى پهيغهمبىرىمىز بىلهن كۆرۈشكهنده ئۇنىڭغا 

  .دهيمهن»  كىچىك خىزمهتچىڭىز ئهنهس كهلدىپهيغهمبىرىم ،سىزنىڭ
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  !ئهزىز دوستالر

ــدىم،مهن ــسى ئى ــك خىزمهتچى ــڭ كىچى ــدا  پهيغهمبىرىمىزنى ــات ۋاقتى پهيغهمبىرىمىز ھاي

ئۇنىڭغا، ۋاپاتدىن كېيىن بولسا ئۇ ئىمان ئېيتقان دىنغا ۋه ئۇنىـڭ ئـۈممهتلىرىگه خىـزمهت 

ن چۈشـلىرىم مېنىـڭ ھايـات بۇلىقىمغـا پهيغهمبىرىمىزنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن كـۆرگه.قىلدىم

يغهمبىرىمىــز ئېلىــپ كهلــگهن دىنىغــا خىــزمهت قىلىــش ۋه ســۆيۈملۈك په. ئايلىنىــپ قالــدى

پهيغهمبهرنىـڭ «ئۇنىڭ ئۈممهتلىرىگه ياخشى مۇئامىلىـده بولـۇش بهدىلىـگه سـىلهرمۇ ھهم 

ـــسى  ـــى » كىچىـــك خىزمهتچى ـــسىلهر،بهلكى ســـىلهرمۇ ســـۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزن بوالالي

  .چۈشۈڭالردا كۆرۈش شهرىپىگه مۇيهسسهر بوالاليسىلهر

ياخـشى بىـر سـىرداش : چماستا شۇنى سهمىيمىي ھالـدا ئېيتىـپ قويـايكى ئېسىمدىن قا

-بولۇڭالر،ســـىلهرگه ئېيتىلغـــان ســـىرنى باشـــقىالرغا ئېيتمـــاڭالر،ئهنه شـــۇندىال دوســـت

  .بۇرادهرلىرىڭالر سىلهرگه ئېتىبار ۋه ھۆرمهت بىلهن قارايدۇ
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  ساھىل ۋە سۈھهیلھهزرىتى 

   رازى بولسۇنالردىنئالالھ ئۇ

  

  

  ※  ىك خهيرىخاھچىالركىچ ※
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ئهسساالمۇئهلهيكۇم ئهزىز قېرىنداشالر،سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنىڭ مهدىنىگه ھىجرهت 

ئېنىم مېنىڭ ئىسمىم ساھىل ،سىلهرگه سۆزلهپ بهرگهنىدى،قىلىشىنى ئهنهس ئىبنى مالىك 

سۈھهيل بىلهن بىرلىكته سىلهرگه ئهستىن چىقماس گۈزهل بىر ئهسلىمىمىزنى سۆزلهپ 

  .هكچىمهن بهرم

رغا ئهنهس ئىبنى مالىك كېلىدىغاندۇ ھه ؟ ئۇ مۇبارهك  تىلغا ئېلىنسا ئېسىڭال ھىجرهت

نهبهۋىينىڭ بىنا قىلىنىشىدۇر،بىز يهنى ۋاقىتتا يۈز بهرگهن يهنه بىر ئىش ،مهسجىدى 

 دهل مۇشۇ ئىش بىلهن مۇسۇلمانالرنىڭ يادىغا كېلىپ مهدىنىدىكى ئىككى يېتىم قېرىنداش

  .بىلهن تونۇلدۇق ،مۇشۇ ئىش 

پهيغهمبىرىمىز كهلگهن شۇ مۇبارهك كۈنى ، پۈتۈن مهدىنه خهلقى ئۇنى كۈتىۋىلىش ئۈچۈن 

چاقىرىۋالماقچى ،مېھمان قىلىپ قوندۇرىۋالماقچى بولۇشتى ،لىكىن ئالالھنىڭ ئۆيلىرىگه 

رهسۇلى بىرسىنىڭ ئۆيىگه بېرىپ، باشقىلىرىنىڭ كۆڭلىنى يېرىم قىلىپ قويۇشنى 

  .خالىمىدى

نى پهرىشان قىلماستىن ئۆزى تۇرىدىغان ئۆينى ھهل قىلىش ئۈچۈن بىر ھېچكىمنىڭ كۆڭلى

 تۆگىنى ئۆز مېڭىشىغا قويۇپ بېرىپ ،قهيهرده چۆكسه شۇيهرگه ئۆي چاره ئويالپ تاپتى ،

سالىدىغان ، ۋه ئۆي پۈتكىچه شۇ يهرگه يېقىن بىرهر مۇسۇلماننىڭ ئۆيىده قونىدىغان 

  .بولدى

تۆگه قهيهرده " ھاياجاندىن تىترىشهتتى ،ا مېڭىشقا باشلىدى ، ھهممهيلهنئاست-تۆگه ئاستا

" چۆكهر،بىزنىڭ ئۆيىمىزنىڭ يېنىدا توختىسا نېمه دېگهن ياخشى بوالتتى 

 .دېيىشىپ،ئىچىده سهمىيمىيلىك بىلهن دۇئا قىالتتى 
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لدىمىزدا توختىغىنىغا تۆگىنىڭ بىزنىڭ ئا مۇبارهك ! بۇ نېمىدىگهن زور بهخت

پهقهتال قولىمىزنى .هلمىدۇق، ھاياجاندىن ھۇشىمىزنى يوقاتقىلى تاس قالدۇق ئىشىن

  .دىيهلىدۇق ! " ئهي رهببىم ،سىزگه چهكسىز شۈكۈرلهر بولسۇن :"ئېچىپ 

  

توساتتىن تـۆگه ئورنىـدىن تـۇرۇپ يهنه مېڭىـشقا باشـلىدى، بېـشىمىزدىن تۈتـۈن چىقىـپ 

زنىــڭ يېنىمىــزدا قالــساڭچۇ دهپ كهتتــى ،ئىــھ قهدىرلىــك تــۆگه، ســاڭا نــېمه بولــدى، بى

ئاخېرىنى سىلهرمۇ بىلىسىلهر ، تۆگه  ھهزرىتـى ئهبـۇ .  ۋايىم يېيىشكه باشلىدۇقئىچىمىزده

ئهييۇپ ئهل ئهنسارىنىڭ ئۆيىنىڭ يېنىدىكى سايغا چۆكتى، پهيغهمبىرىمىزمۇ ھهزرىتى ئهبۇ 

. لمىــدۇق ييۇپنىــڭ ئۆيىــدا قونىــدىغان بولــدى، بىــز بــۇ ئىلتىپاتقــا مۇيهســسهر بوالئه

  :پهيغهمبىرىمىز بىزنى سۆيۈندۈرىدىغان بىر قارار چىقىرىپ ئهتراپتىكى مۇسۇلمانالرغا 

ۆگه دهسـلهپ چـۆككهن يهرگه بىـر مهسـچىت مهن ئۈچۈن سېلىنىدىغان ئۆيدىن ئـاۋال، تـ-

پهيغهمبىرىمىزنى ئۆيىمىزده قوندۇرالماسلىق بىزنـى قانچىلىـك پهرىـشان .  دېدى–سااليلى 
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پهيغهمبىرىمىـز سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋهسـسهللهمنىڭ كېيىنكـى بـۇ قـارارى قىلغان بولـسا ،

  . بىزنى بهكمۇ خۇش قىلىۋهتتى

پهيغهمبىرىمىز مهسچىت سېلىشقا بۇيرىغان ئۇ جاينىڭ بىزگه تهۋه ئىكهنلىكىنى ئۇققاندىن 

ى،بۇ پىكىر كۆڭلىمىزنى يېـرىم  ئۈچۈن بىزگه پۇل بهرمهكچى بولدكېيىن ، يهرنىڭ ھهققى

ئهي رهسۇلۇلالھ، مهسچىت ئۈچۈن بىـز ئـۇ يهرنـى خۇشـاللىق :" ھالدا  ،بىز قهتئىي قىلدى

يېـتىم ئىكهنلىكىمىزنـى ئهممـا پهيغهمبىرىمىـز بىزنىـڭ . دېـدۇق" بىلهن بېرىـشكه رازىمىـز 

ئۇقۇپ ،تهكلىپىمىزگه قوشۇلمىدى، قانچىلىك يالۋۇرسـاقمۇ ،كهلگۈسـىده  ئىشىلىتىـشىمىز 

  . الپ پۇل بهردىئۈچۈن يهرنىڭ ھهققىگه ھېساب

پهيغهمبهر مهسچىتىنىڭ بىزنىڭ يېرىمىزده بهرپا قىلىنىشى بىز ئۈچۈن بۈيـۈك بىـر شـهرهپ 

سـانا ئېيتـساقمۇ -ھهمـدۇبىزگه بۇ شـهرهپنى نائىـل قىلغـان رهببىمىـزگه قانچىلىـك . ئىدى

  .ئازلىق قىلىدۇ 

  

 رهببىمىزگه نىغامهسجىدى نهبهۋىنىڭ سېلىنىشى ئۈچۈن يېرىمىزنىڭ ئېلىنغى! ئهزىز دوستالر

ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈن قىلىنىدىغان ئىشالرغا  قانچىلىك رهھمهت ئېيتساقمۇ ئازلىق قىلىدۇ،

قېرىنداشلىرىم سىلهرمۇ خهيرلىك ئىشالردىن سهۋهپ بولماقتىنمۇ ياخشى ئىش بولماس، 

سا  خهيرلىك ئىشالرغا دهستهك بولۇڭالر، قولۇڭالردىن كهلگۈدهك ئىش بولمهھرۇم قالماڭالر،

 قاراپ تۇرماڭالر، ھهراست، پهيغهمبىرىمىزنىڭ مهدىنىگه كىلىپ قىلغان تۇنجى ئىشىنىڭ

مهسچىت سالدى،نېمه   ئۆزىگه ئۆي سېلىشتىن ئاۋال،نېمه ئىكهنلىكىگه دىققهت قىلىڭالر،

نېمه  ئۈچۈن؟ چۈنكى مۇسۇلمانالر رايونىدىكى ئهڭ مۇھىم قۇرۇلۇش مهسچىتتۇر،

  !ت بىلهن ئوقۇغان ياخشىدۇرئۈچۈن؟چۈنكى نامازنى جامائه
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  ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن

  ※پهيغهمبىرىمىزنىڭ نهۋرىسى ※  
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 مېنى تونۇيسىلهر، مهن ھهسهن ئىبنى ئهلى بولىمهن، سۆيۈملۈك قېرىنداشلىرىم

پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيھىسسهالمنىڭ ئامراق قىزى  ھهزرىتى فاتىمهنىڭ 

. وغلىمهن، مېنىڭدىن بىر ياش پهرقلىنىدىغان ئېنىم بار، ئۇ بولسىمۇ ھۈسهيىنئ

 بىزنىڭ ىم ئىككىمىز بىلهن داۋام قىالتتى،نىڭ مۇبارهك نهسلى ئېنپهيغهمبىرىمىز

  .ئىسمى بىلهن ئهسلىنىدۇ» شهرىف«كهلگۈسىدىكى پهرزهنتلىرمىز ۋه ئۇالرنىڭ نهسلى 

لۇش بىزگه بېرىلگهن ئهڭ كاتتا نېئمهتلهردىن  سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنىڭ نهۋرىسى بو

 زامانىدا  بىز بهكال كىچىك بولغانلىقىمىز ئۈچۈن، تولىمۇ  پهيغهمبىرىمىزبىرى ئىدى،

  .ئهپسۇس كۆپ ئىشالرنى ئهسلىيهلمهيمهن

دۇنيادىكى ئهڭ . ئالالھنىڭ رهسۇلى سۆيۈملۈك بوۋام ۋاپات بولغاندا مهن يهتته ياشتا ئىدىم

 سهردارى بولغان بوۋامدىن ئايرىلىش ئازابى خېلى بىر ىڭ ، بوۋىالرنىڭياخشى دادىالرن

  .ۋاقتقىچه بىزنى قىينىدى

سىلهرگه سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ھهققىده ئېسىمده قالغان مهلۇماتالرنى سۆزلهپ بېرهي، 

پهيغهمبىرىمىز بىزنى بهكمۇ ياخشى كۆرهتتى، بهلكىم ھهرقانداق بوۋا نهۋرىلىرىنى ياخشى 

 ئولتۇرغۇزۇپ بوۋىمىز بىزنى سۆيۈپ ھارمايتى، بىزنى قۇچىقىغا دېيىشىڭالر مۇمكىن، ۇكۆرىد

بوپ » ئات«ئىڭهكلىرىنى يۈزىمىزگه سۈركهيتى،بهزىده بىزنى دۈمبىسىگه مىندۈرۈپ 

بېرهتتى، تهلهپلىرىمىزنى يهرده قالدۇرماي ئورۇنداپ بېرهتتى، ئهلۋهتته بىزمۇ يولسىز 

  . تهلهپلهرنى قويمايتۇق

نىڭ مېنىڭ تازا ئېسىمده قالمىغانىكهن ، ئهمما ھهزرىتى ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ

 قويۇپ ساھابىلهر ېنى تىزىغا ئولتۇرغۇزۇپ مهسچىتته، مدېيىشىچه، بىر كۈنى پهيغهمبىرىمىز 

بىلهن سۆھبهتلىشىۋاتقانىكهن، سۆھبهت داۋامىدا پهيغهمبىرىمىز بىر قانچه قېتىم مېنى 

  .دهپتۇ» ھهقىقهتهن، مهن ئۇنى بهك ياخشى كۆرىمهن« :تكه سۆيۈپ تۇرۇپ جامائه
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 باش  ناماز ئوقۇۋاتقانىكهن، ئۇ سهجدىگهيهنه بىر قېتىم ، بىر كۈنى پهيغهمبىرىمىز 

ماڭا قىلچىمۇ ۋايسىمىدى، قويىشىغا مهن ئۇنىڭ دۈمبىسىگه يامىشىۋالدىم، پهيغهمبىرىمىز 

  .ىدىن تۇردىئهكسىچه نامىزىنىمۇ بۇزماي شۇ پهدىسىده ئورن

ئـۇ  ناماز ئوقۇغاندىمۇ دائىمال كهپـسىزلىك قىلىـپ لۈك بوۋام مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمسۆيۈم

پهيغهمبىرىمىز قىلـچه كايىماسـتىن، سهجدىگه ئېڭىشكهن ھامـان دۈمبىـسىگه مىنىـۋاالتتىم،

 مۈرىـسىگه مىنـدۈرۈپ نامىزىنى داۋام قىالتتى ۋه نامىزىنى ئوقـۇپ بـوپ ئىـنىم ئىككىمىزنـى

بهزىـده بىزنـى .  ئېنىـق ئېـسىمده تۇرۇپتـۇالندۇراتتى، بـۇ گـۈزهل ئهسـلىمىلهر ھـېلىھهمئاي
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» مېنى ياخشى كۆرگهن كىشى بۇ ئىككىسىنىمۇ ياخشى كۆرگهي«:قۇچىغا ئولتۇرغۇزىۋىلىپ

  .)هدى بىلهن رىۋايهت قىلغانبۇ ھهدىسنى ئهبۇ يهئال سهھى سهن(.دهپ دۇئا قىالتتى

  

قىلىپ بېرىشىچه، بىر كۈنى پهيغهمبىرىمىزنى مىنى ئۈستىگه يهنه بىر ساھابىنىڭ رىۋايهت 

 مېنىۋالغىنىڭ نېمانچهئهي باال « :مىندۈرۈپ ئوينىتىۋاتقاندا بىر ساھابى بۇنى كۆرۈپ 

  .دهپتۇ»  بهك گۈزهلدۇرھهقىقهتهن مىنگۈچىمۇ« : ،پهيغهمبىرىمىزمۇ جاۋابهن دهپتۇ»گۈزهل

بىر كۈنى پهيغهمبىرىمىز سهللهلالھۇ : رىشىچهئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ئېيتىپ بې امئات

، ۇخالپ قالغانىكهنمىز ئېنىم ئىككىمىز ئۇپ قاپتۇ،سسهللهم بىزنىڭ ئۆيده قونئهلهيھى ۋه

 پهيغهمبىرىمىز سهللهلالھۇ ، سۆيۈملۈك بوۋام انسامم كېچىده ئۇسساپ كېتىپ ئويغيېرى

ىنىم  شۇ پهيىتته ئدهلئورنىدىن تۇرۇپ سۇ ئهكىلىپ بېرىپتۇ،ئهلهيھى ۋهسسهللهم 
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ز سۇنى پهيغهمبىرىمى، دهپ ئويغىنىپ ئۇ سۇغا قولىنى تهڭلىگهنده» سۇ«ھۈسهيىنمۇ 

  : ھهيران بولۇپ ئۇنىڭغا بهرمهي ماڭا بېرىپتۇ، ئانام

  .ده، دهپ سوراپتۇ-ئهي رهسۇلۇلالھ، نهۋرىڭىز ھهسهننى بهكرهك ياخشى كۆرىدىكهنسىز-

  :پهيغهمبىرىمىز جاۋاپ بېرىپ

هكرهك ياخشى كۆرگىنىم ئۈچۈن ئهمهس، سۇنى ئاۋال ھهسهن ئىستىگهنلىكى ھهسهننى ب-

  .ئۈچۈن دهپتۇ

ى بهكمۇ ياخشى كۆرهتتى، ئىنىم ئىككىمىز ئوتتۇرسىدا ئهزهلدىن ئايرىمچىلىق بوۋام بىزن

  .قىلمايتى

  

  

ئهزىز دوستالر، بىز ئۇ چاغدا كىچىك بولغانلىقىمىز ئۈچۈن بهزىبىر خاتالىقالرنى ھهم سادىر 

پهيغهمبىرىمىز ناماز ئوقۇۋاتقاندا ئۇنىڭ دىققىتىنى : ىلىپ قويغانىكهنمىز، مهسىلهنق

لهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسسهللهم سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز سهل شۇنداق بولسىمۇ چىپتىمىز، چې

ئاناڭالرنىڭ نامىزىنى -مىغان بىزنى ئهيىپلىمىگهن ئىكهن، ئهمما سىلهر ئاتابىزگه خاپا بول

ىتىنى چاچماڭالر، ئۇالرنى چاقىرماڭالر، ئالدىدىن ئۆتمهڭالر، ناماز بۇزماڭالر،دىقق

ئوقۇۋاتقان كىشىنىڭ ئالدىدىن ئۆتۈش ياخشى ئىش ئهمهس، ناۋادا سىلهردىنمۇ كىچىك 

چاقىرسا ،سىلهرنى ئويناشقا ئۇكىلىرىڭالر سىلهر ناماز ئوقۇۋاتقاندا يېنىڭالرغا كېلىۋالسا

 .زار بهرمهڭالرئۇالرغا قوپاللىق قىلىپ كۆڭلىگه ئا
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  ھهزرىتى ھۈسهیىن

  ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن

  

 ※كىچىك پالۋان※
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 ئىبنى ئهلى، ھهسهننىڭ ئىنىسى يهنى ھهزرىتى فاتىمهنىڭ كىچىك ئوغلى، مهن ھۈسهيىن

. پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد مۇستافا سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسسهللهمنىڭ كىچىك نهۋرىسى

  .ىمىز ۋاپات بولغاندا مهن ئالته ياشتا ئىدىمسۆيۈملۈك پهيغهمبىر

پهيغهمبىرىمىز توغرىسىدا مېنىڭ ئېسىمدا قالغىنىمۇ شۇ بالىلىق چاغلىرىمدىكى 

كهرباال «ئېچىنىشلىق بهتلىرىگه ۋهقهلىكلهردۇر، چوڭ بولغىنىمدا بولسا ئىسالم تارىخىنىڭ 

» سهئىد«هسلىم دهپ يېزىلدىم، مېنىڭ بالىلىرىم بىلهن داۋام قىلغان ن» شېھىدى

  .دېيىلىدۇ

پهيغهمبىرىمىز بىلهن بىلله ئۆتكهن ئۇ گۈزهل ئهسلىمىلهرنى سىلهر بىلهن ئورتاقلىشىشىمنى 

 ناماز ئوقۇۋاتقاندا مهن نادانلىقىم، خااليسىلهرغۇ دهيمهن، سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز

  .كىچىكلىكىم تۈپهيلى جىق كهپسىزلىكلهرنى قىالتتىم

بىر : نىڭ رىۋايهت قىلىشىچه ) ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن ( ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد

كۈنى ئاكام ھهسهن بىلهن پهيغهمبىرىمىزنىڭ دۈمبىسىگه مىنىۋاپتۇق، ساھابىلهر بىزنى 

توسىماقچى بولغاندا پهيغهمبىرىمىز نامىزىنى بۇزماستىن ئۇالرنى شهرهتلهپ توختىپ قويۇپ 

« :يىن بىزنى قۇچىقىقغا ئولتۇرغۇزۇپ ، ساھابىلهرگه نامىزىنى داۋام قىلىپتۇ ۋه نامازدىن كې

  .دېگهنىكهن» ئاراڭالردىن كىمكى مېنى ياخشى كۆرسه، بۇ ئىككىسىنىمۇ ياخشى كۆرسۇن

: بۇنىڭغا ئوخشاپ كېتىدىغان يهنه بىر ھهدىسنى ھهزرىتى ئهنهس رىۋايهت قىلىدۇ

لغانىدۇق، بىز ئۇنىڭ ندا بىز ئۇنىڭ دۈمبىسىگه چىقىۋاپهيغهمبىرىمىز ناماز ئوقۇۋاتقا

دۈمبىسىدىن چۈشكىچه سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز سهجدىدىن بېشىنى كۆتۈرمهي ئۇزۇن 

سهجدىنىنى ئۇزۇن قىلىۋىدىڭىز ! ئهي رهسۇلۇلالھ«: ئهتراپتىكىلهر . سهجده قىالتتى

نهۋرىلىرىم دۈمبهمگه چىقىۋالغانلىقى « :دېگهنده،پهيغهمبىرىمىز » ئهنسىرهپ كهتتۇق

  .دهپ جاۋاپ بېرىپتۇ» رنى يىقىلىپ چۈشمىسۇن دېدىمئۈچۈن ئۇال
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بىر كۈنى ئاكام ھهسهن بىلهن بىرلىكته مهسچىتكه باردۇق، ئېسىمده قېلىشىچه ئۇ جۈمه 

پهيغهمبىرىمىز مۇنبهرده خۇتبه ئوقۇۋاتاتتى، بىزنىڭ ئۈن . كۈنى ياكى ھېيت كۈنى ئىدى

ىز پهيغهمبهر ئهلهيھىسسهالم چىقارماي مهسچىتكه كهلگىنىمىزنى كۆرگهن سۆيۈملۈك بوۋىم

 :خۇتبىسىنى توختىتىپ مۇنبهردىن چۈشۈپ بىزنى قۇچاقالپ باغرىغا بېسىپ جامائهتكه

سىلهرنىڭ ماللىرىڭالر، بالىلىرىڭالر سىلهرگه ئالالھ « :ئالالھۇ تهئاال بىر ئايىتىده -

ۇن سۈرىسى تهغاب(»تهرىپىدىن بىر تۈرلۈك سىناقتۇر،ئالالھنىڭ دهرگاھىدا كاتتا ساۋاب بار

دېگهن، رهببىمىز نېمىدىگهن توغرا دېگهن ھه، ھهسهن ۋه ھۈسهيىننى كۆرۈپ ) ئايهت-15

  .، دېدى ۋه خۇتبىسىنى داۋام قىلدىئۆزۈمنى تۇتالماي، مۇنبهردىن چۈشۈپ ئالدىغا كهلدىم

 :پهيغهمبىرىمىزگه مۇناسىۋهتلىك يهنه بىر ئهسلىمه ئېسىمگه كېلىپ قالدى

  

غانىكهن، يولدا ساھابىلهر بىلهن  يهرگه مېھماندارچىلىققا چاقىرپهيغهمبىرىمىزنى بىر

كېتىۋىتىپ مېنى كۆردى، مهن قوللىرىمنى ئېچىپ ئۇنىڭغا قاراپ يۈگۈردۈم، سۆيۈملۈك 

پهيغهمبىرىمىزمۇ قوللىرىنى ئېچىپ مهن تهرهپكه قاراپ ماڭدى، مهن تۇيۇقسىز يۆنىلىشىمنى 

بىلهن قوغالشماق ئوينىدىم، باشلىدىم، بوۋام ئۆزگهرتىپ باشقا تهرهپكه قاراپ قېچىشقا 
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 بهردى، ئهمما بۇ ئويۇن ئۇزۇن داۋام قىلمىدى، ئاخىرىدا بوۋام بوۋاممۇ ئويۇنۇمغا ماسلىشىپ

  .دېدى»ھۈسهيىن مهندىن، مهن ھهم ھۈسهيىندىن« :مېنى تۇتىۋىلىپ باغرىغا بېسىپ 

ىلهن مۇسابىقىلهشتۈردى، ھازىرغىچه ئېسىمدىن چىقمايدۇ، بىر كۈنى بوۋام مېنى ئاكام ب

ئهي، رهسۇلۇلالھ، « :بوۋام ئاكام تهرهپته تۇرۇپ ئۇنىڭغا مهدهت بهردى، بۇنى كۆرگهن ئانام

» ھهمىشه ھهسهن تهرهپته تۇرىسىز، ھۈسهيىن ئۇنىڭدىن كىچىك تۇرسا؟

كۆرمهيۋاتامسىز فاتىمه، جىبرىئىل ئهلهيھىسسهالممۇ ھۈسهيىن « :پهيغهمبىرىمىز .دېدى

  .دهپ جاۋاب بهردى» رۇپ ئۇنىڭغا مهدهت بېرىۋاتىدۇتهرهپته تۇ

  

  !ئهزىز قېرىنداشالر

ئاكام ۋه مېنىڭ ھاياتىمزدىكى ئهڭ ئازابلىق ئىش پهيغهمبىرىمىز بىلهن چوڭ بولغىچه بىلله 

ھايات ۋاقتىمىزدا ئۇنىڭ بىلهن كۆپ بىلله بواللمىدۇق، ئۇ مۇبارهك . بواللمىغانلىقىمىزدۇر

پهيغهمبىرىمىزنى تېخىمۇ ياخشى . چۈشهنچىگه ئېگه بواللمىدۇقزات ھهققىده تهپسىلىي 

تونۇشنىڭ بىر يولى بار، بىز دائىم پهيغهمبىرىمىز ھهققىده ئېنىق ھهم مول چۈشهنچىگه ئېگه 

  .بولغان چوڭالرنىڭ دهپ بهرگهنلىرى بىلهن سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنى تونىدۇق
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  ئۈمامهھهزرىتى 

  ولسۇنئالالھ ئۇنىڭدىن رازى ب

※ھهممىگه ياققان يېتىم قىز※
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رهپلهنگهن ھهزرىتى ئىسمىم ئۈمامه،مهن شېھىتلهرنىڭ بۈيۈكى دېگهن نام بىلهن شه

مهككىدىن مهدىنىگه ھىجرهت قىلغاندا بىز مهككىده ھهمزهنىڭ قىزى بولىمهن، ئاتام 

ىده شېھىد ،ئاتام ھهمزه ئۇھۇد جېڭقالغانىدۇق، كۈنلىرىمىز قېيىنچىلىق ئىچىده ئۆتهتتى

  . تۇرمۇش كهچۈرۈشىمىز تېخىمۇ تهسلىشىپ كهتتىبولۇپ بىز يېتىم بولۇپ قالغاندىن كېيىن

يېتىم قېلىش، ئۇنىڭ ئۈستىگه مۇشرىكلهر ئارىسىدا قېلىشنىڭ ئازابىنى بهلكىم ھېس 

 مهككىده بۇتالرغا چوقۇنۇپ ياشايدىغان بىر ئاتا ئۈچۈن ئهڭ .قىاللماسلىقىڭالر مۇمكىن

قىز بوۋاقالر كۆپ » گۇناھكار« بۇ ش قىز پهرزهنتلىك بولۇپ قېلىش ئىدى،نۇمۇسلۇق ئى

 پهقهت ئىسالمدىن كېيىن ئاندىن ئۆتمهيال تىرىك ھالدا كۆمىۋىتىلهتتى، بىز قىز بالىالر

  .ئىنسانىي ھۆرمهت بىلهن شهرهپلىنهلىدۇق

الر بىلهن  ئىنسانئهمدى سىلهر مېنىڭ ھالىمنى بىر ئويالپ بېقىڭالر، بۇتقا چوقۇنىدىغان

تولغان بۇ شهھهرده يېتىم بولۇپ قالدىم، مېنىڭ قانداق ئېغىر سىناقالر ۋه كۈلپهتلهرگه 

  دۇچار بولىدىغانلىقىمنى ئويالپ يېتهلهرسىلهرمۇ؟

مهككىده مىڭبىر مۇشهققهت ئىچىده ياشاۋاتقان كۈنلىرىمىزنىڭ بىرىده شهھرىمىزگه 

ككه ئهھلى بىلهن سۈلھى مۇسۇلمانالرنىڭ قهدىمى تهگدى، پهيغهمبىرىمىز مه

، مهككىلىكلهر ھهج ئىبادىتى ئۈچۈن مۆئمىنلهرگه ئۈچ كۈن ئىجازهت تۈزۈشكهنىدى

ھهممىمىز خۇشاللىققا چۆمدۇق، ئهپسۇس بۇ خۇشاللىققا تولغان ئۈچ كۈن تىزال . بهرگهنىكهن

  .تۈگهپ مۇسۇلمانالر مهككىدىن ئايرىلىشتى

بىرلهپ ئېيتىپ - رىپ تارتقان كۈلپهتلىرىمنى بىردهرتلهرگه داۋا پهيغهمبىرىمىزنىڭ يېنىغا بې

  .مېنى بۇيهردىن ئېلىپ كېتىشىنى ئۆتۈنۈش قارارىغا كهلدىم
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سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز شهھهردىن چىقىپ كېتهيال دهپ قالغانىدى، تۆگىسىنىڭ 

  .دهپ چاقىردىم» !تاغا! تاغا« : ۈپكهينىدىن يۈگۈر

« : توختاپ، ماڭا قاراپ كۈلۈمسىرىگىنىچه سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ئارقىسىغا بۇرۇلۇپ

  .دېدى» ئۇمامه نېمه بولدى؟

 ھاياجاندىن دېمهكچى پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئۇ  كۈلۈمسىرىگهن  چېھرىنى كۆرۈپال

تاغا، مېنى قويۇپ « :بولغانلىرىمنىڭ ھهممىسىنى ئۇنتۇپ قالدىم، پهقهتال دۇدۇقالپ تۇرۇپ 

  .دېدىم» كېتهمسىز؟

 پىدا بولسۇن، سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز كۆزلىرىمدىن سىرغىۋاتقان ئانام، دادام ئۇنىڭغا

 ۋه مېنى قىزى فاتىمه رهزىيهلالھۇ ئهنھانىڭ ياشلىرىمنى سۈرتۈپ، قولۇمدىن تۇتتى

  .تۆگىسىگه مىنگهشتۈرۈپ مهدىنىگه ئېلىپ كهتتى

مهدىنىده مېنى تولىمۇ ھاياجانلىق ئىشالر كۈتىۋالدى، ئاتام ھهزرىتى ھهمزه پۈتۈن 

، شۇ سهۋهپ مهدىنه خهلقى مېنى شهپقهت ۋه ۇسۇلمانالر تهرىپىدىن ياخشى كۆرۈلىدىكهنم

  .مۇھهببهت بىلهن باغرىغا باستى، بۇنداق بولىشىنى چۈشۈمدىمۇ ئويالپ باقمىغانىدىم

بىرىگه -پهيغهمبىرىمىز مهدىنىلىك مۇسۇلمانالر بىلهن مهككىلىك مۇسۇلمانالرنى بىر

  : پهيغهمبىرىمىزگه ،اڭا ھامىيلىق قىلىۋاتقان ھهزرىتى زهيىدقېرىنداش قىلىپ قويغانىدى،م

ئهي رهسۇلۇلالھ، ھهمزه مېنىڭ قېرىندىشىم، ئۇنىڭ قىزىغا ئېگه بولۇش مېنىڭ  -

  . دېدى- ۋهزىپهم،

 :تاغام ئهبۇ تالىپنىڭ ئوغلى ھهزرىتى ئهلى بولسا ئىتىراز بىلدۈرۈپ -

 قۇالق - ئۇنىڭغا كۆزىڭ قىزى،ئهي رهسۇلۇلالھ، ئۇمامه مېنىڭ تاغام ھهزرىتى ھهمزىن- -

  .دېدى- بولۇش مېنىڭ بۇرچۇم،
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مهن ئۇمامهنىڭ «:فهر بۇنىڭغا قوشۇلماي ھهزرىتى جهئئهلىنىڭ قېرىندىشىھهزرىتى 

 ئوغلىمهن، ھهم مېنىڭ ھهمراھىم ئهسما بىنتى ئۈمهيس ئۇمامهنىڭ ھاممىسىدۇر، تاغىسىنىڭ

  .دېدى» ولۇش مېنىڭ ۋهزىپهم ھامىي بھامما دېمهك ئانا دېمهكتۇر،شۇڭا ئۇمامهگه

مهن كۆزلىرىمگه ۋه قۇالقلىرىمغا ئىشىنهلمهي قېلىۋاتاتتىم، مۇشرىك ئاتىالر ئۆز قىزىغا رهھىم 

. ۇيۇ، مۇسۇلمانالر بىر يېتىم قىزنى بېقىشنى تالىشىۋاتىدۇقىلماي تىرىك ھالدا كۆمىۋىتىۋاتىد

  .ىمبۆلۈشهلمهيۋاتقان قىممهتلىك بىر خهزىنىگه ئوخشاپ قالغانىد

ئاخىرىدا سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ئۇالرنىڭ ھهربىرىگه مۇۋاپىق سۆزلهر ۋه تهسهللىيلهرنى 

 ۋه ھاممامنىڭ يولدىشى بولغان بېرىپ كۆڭلىنى ئالغاندىن كېيىن مېنى تاغامنىڭ ئوغلى

 شۇ چاغدىكى خۇشاللىقىنى ھهزرىتى جهئفهرگه تاپشۇرۇپ بهردى،ھهزرىتى جهئفهرنىڭ

  .هن، خۇشاللىقتىن كۆزلىرىدىن ياش ئېقىپ كهتكهنىدىتهرىپلهپ بېرهلمهيم
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  !ئهزىز دوستالر ! قهدىرلىك قېرىنداشالر

 مهككه مۇشرىكلىرى ئارىسىدا پهيغهمبىرىمىز ھاياتىمدا بۇرۇلۇش نۇقتىسى ھاسىل قىلدى،

سىلهرگه تهۋسىيهم، . غا ئېلىپ كىردىياشاۋاتقىنىمدا قولۇمنى تۇتۇپ مېنى مۇسالمانالر قوينى

هرمۇ قېيىنچىلىق ئىچىده ياشاۋاتقان بالىالرغا مىھىر بىلهن قولۇڭالرنى سىل

 ئۇالرغا ياخشى ياشاش ئىمكانىيىتى يارىتىپ بېرىڭالر، ياردهم ئاراڭالرغا ئېلىڭالر،سۇنۇڭالر،

 بېرىڭالر، بۇالرغا كۈچۈڭالر يهتمىسه مهھهللهڭلهردىكى، ئهتراپىڭالردىكى يېتىم بالىالرنىڭ

 لۇڭالردىن كېلىدىغانلىكى ياخشىلىقنى ئايىماڭالر، بۇنىمۇ قىاللمىساڭالر بېشىنى سىيالپ، قو

دۇئا قىلىپ قويۇڭالر، كۆيۈمچان ۋه رهھىمدىل رهببىمىز يېتىم بالىالر ئۈچۈن قىلىنغان 

  .دۇئانى ئىجابهد قىلىدۇ
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  جهمرەھهزرىتى 

   رازى بولسۇنالردىنئالالھ ئۇ

  

  

  ※  پهيغهمبىرىمىزنىڭ سوۋغىتى※
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ئالتىنچى شهخس خالىد ئىبنى سهئىدنىڭ قىزى هن ئىسالم بىلهن شهرهپلهنگهن م

جهمره،ھهممهيلهنگه مهلۇم بولغىنىدهك، ئىسالم يېتىپ كهلگهن دهسلهپكى يىلالردا 

، پهيغهمبىرىمىز مۇسۇلمانالرنىڭ مۇسۇلمانالر مهككىده كۆپ ئهرزىيهت چهككهنىدى

ى، ئاتاممۇ ھهبهشىستانغا ھىجرهت قىلغان ھهبهشىستانغا ھىجرهت قىلىشىغا ئىجازهت بهرد

 مهن شۇ يهرده تۇغۇلدۇم،مهدىنىگه ھىجرهت قىلغان .مۇسۇلمانالرنىڭ بىرى ئىدى

ئىسالمىي بىرلىك ھاسىل قىلغاندىن كېيىن ھهبىشتاندىكىلهرمۇ مۇسۇلمانالر مهدىنىده بىر 

ى، شۇنداق مهدىنىگه كهلدۇق، مهدىنه مۇسۇلمانلىرى بىزنى خۇشاللىق بىلهن كۈتىۋالد

  .قىلىپ نۇر شهھرى مهدىنىده يېڭى ھاياتىمىزنى باشلىۋهتتۇق

پهيغهمبىرىمىز ئاالھىده ياخشى كۆرىدىغان بالىالردىن بىرى ئىدىم، بۇنداق 

دهپ سورىشىڭالر » تىنچلىقتۇ، قانداقسىگه سىزنى ئاالھىده ياخشى كۆرىدىكهن؟«:دېسهم 

يۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ماڭا ئاالھىده ، مهن ھهبهشىستاندا تۇغۇلغىنىم ئۈچۈن سۆمۇمكىن

  .ئامراق ئىدى

نى ياخشى كۆرگهندىن باشقا ھوزۇرىغا كهلگهن قىز بالىالرغا پهيغهمبىرىمىز بارلىق بالىالر

  .باشقىچه مۇھهببهت كۆرسىتهتتى

ھېلىھهم ئېسىمده، كىچىك ۋاقتىمدا بىر كۈنى ئاتام پهيغهمبىرىمىزنىڭ ھوزۇرىغا بىلله ئېلىپ 

 پاراڭلىشىۋاتقاندا مهن پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئۈزۈكىگه قىزىقىپ ئۇنى ئويناشقا ئۇالركىردى،

ئهمما .باشلىدىم، ئاتام خىجىل بولۇپ كهتتى ۋه مېنى تهنقىدلهپ توسماقچى بولدى

  .دېدى» !خالىغىنىچه ئوينىسۇن بولدى توسىما؟« : ئاتامنى توسۇۋىلىپ پهيغهمبىرىمىز

 يىل 10،15ئىدى، نېمىشقا دېيىشىڭىز مۇمكىن، تېخى پهيغهمبىرىمىز قىز بالىالرغا ئامراق 

ۋىتىلهتتى، ئهمما پهيغهمبىرىمىز بولسا بۇرۇنقى دهۋىرده قىز بالىالر تىرىك ھالدا كۆمۈ
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بۇ ئادهتتىكى . ئۇالرنى ھۆرمهتلىك قىلدى، قىز بالىالرنى ئهتىۋارلىدى، كۆڭۈل بۆلدى

  .ئادهملهر قىالاليدىغان ئىش ئهمهس ئىدى

  

مىز بالىالرنى شۇنچىلىك ياخشى كۆرهتتىكى كوچىدا ئويناۋاتقان بالىالر بىلهنمۇ پهيغهمبىرى

سىزنى ياخشى كۆرىمىز «  : ئۇ مۇبارهك زاتنى ئورىۋىلىپتهڭ يۈگۈرشۈپ ئوينايتى، بالىالر

ئالالھ « :راشقىنىدا، پهيغهمبىرىمىزمۇ دهپ چۇرقى» !ئهي ئالالھنىڭ ئهلچىسى 

  .دهپ جاۋاپ بېرهتتى» ياخشى كۆرىمهن گۇۋاھدۇركى، مهنمۇ سىلهرنى بهك 

بىر كۈنى پهيغهمبىرىمىزگه ئۈستى ئىشلهنگهن چىرايلىق بىر رهخت ھهدىيه 

دېدى، سهنه ھهبهش تىلىدا چىرايلىق » !سهنه«ئۇنى ماڭا سوۋغا قىلدى ۋه قىلىنغانىكهن،

 پهيغهمبىرىمىزنىڭ بۇ ھهدىيهسىنى تاپشۇرۋالغاندا شۇنچىلىك .دېگهن مهنىده ئىدى

 رهختنىڭ  ھاياجانلىنىشىم.ياجانالندىمكى ئۇنى ئىپادىلهپ بېرىشكه ئاجىزلىق قىلىمهنھا

 ماڭا چىرايلىق،قىممهتلىك بولغىنى ئۈچۈن ئهمهس پهيغهمبىرىمىزنىڭ مېنى ئهسكه ئېلىپ

  .سوۋغا قىلغىنى ئۈچۈن ئىدى
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  !سۆيۈملۈك قېرىنداشلىرىم

 بىرىگه -  ئىنسانالرنىڭ بىر!ىش بار؟بۇ دۇنيادا سۆيۈش ۋه سۆيۈلۈشتىنمۇ گۈزهل قانداق ئ

  !دېيىشى نېمىدىگهن ياخشى ئىش ھه» سېنى ياخشى كۆرىمهن« سۆيگۈسىنى ئىپادىلىشى 

« دهيتى، ۋه » !سىلهرنى ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈن ياخشى كۆرىمهن« :پهيغهمبىرىمىزمۇ دائىم 

رنى ياخشى ؛ بىر بىرىڭال بىرىڭالرغا سوۋغا تهقدىم قىلىڭالر، مېھىر ئۆتۈشىدۇ- بىر

كۆرسهڭالر، ياخشى كۆرىدىغانلىقىڭالرنى قارشى تهرهپكه بىلدۈرۈپ قويۇڭالر ۋه كىچىك 

  .دهيتى» بولسىمۇ ھهدىيه بېرىشىپ تۇرۇڭالر 
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  بهشىرھهزرىتى 

  ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن

※بهختىيار يېتىم※
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بهشىر، ئهسلىده ئىسمىم مهن ئوھۇد ئۇرۇشىدا شېھىد بولغان ھهزرىتى ئهقرهبهنىڭ ئوغلى 

 ئاتامدىن ئايرىلغىنىمدا .بۈجهيىر ئىدى، پهيغهمبىرىمىز بهشىرگه ئۆزگهرتىپ قويغانىدى

  . مهن تېخى كىچىك ئىدىم، كۆڭلۈم يېرىم بولۇپ ئاتامنى سېغىنىپ ھهركۈنى يىغاليتىم

ممۇ، ھهر ئىشتا بىر خهيىر بار دېيىلگىنىدهك، مهن گهرچه ئاتا مېھرىدىن ئايرىلغان بولسا

  .جانابىي ھهق سۇبھانهۋهتهئاال ئاتامنى شېھىدلىك مهرتىۋىسىگه نائىل قىلدى

يىغالتقان ئالالھ مېنى يهنه كۈلدۈردى، ھېكايهمگه قىزىقىۋاتىسىزغۇ دهيمهن، ئۇنداقتا قۇالق 

  :سېلىڭ

ئۆتمهي ھېيت يېتىپ كهلدى، بارچه بالىالرنىڭ چېھرىده ھېيت ئاتامدىن ئايرىلىپ كۆپ 

، سهكرهپ ئويناۋاتاتتى-ھهممهيلهن يېڭى كىيىملىرىنى كىيىشىپ چۇرقىرىشىپخۇشاللىقى، 

  .مېنى ھهم ئارىلىرىغا چاقىرىشتى، ئهمما كۆڭلۈم تارتمىدى

ئاتامنىڭ شېھىد بولۇشى بىلهن ئائىلىمىزنىڭ ئهھۋالى ناچارلىشىپ، ئانام قايتا 

 ئىشالر تۈپهيلى بۇ. منىڭ مهن بىلهن تازا خوشى چىقمىدىنىكاھالنغانىدى، ئۆگهي دادا

  .ئازابلىنىۋاتقان مۇشتۇمدهك بۇ يۈرىكىمنىڭ ئويۇنغا مهيلى يوق ئىدى

تتىم، ئاتامسىز ئۆتكهن بۇ ھېيت ئېلىپ بىر بۇلۇڭدا تىزلىرىمنى قۇچاقالپ يىغالپ كهت

كهلگهن ئازابنى ئىچىمگه پاتۇرالماي ئۆكسۈپ ئۆكسۈپ يىغالۋاتقىنىمدا بىرهيلهن ئۇدۇلۇمدا 

ۇرۇپتۇ، كۆزلىرىمگه  كۆتۈرسهم سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ماڭا قاراپ تبېشىمنى.توختىدى

نېمه بولدۇڭ، بۇ ھېيت كۈنىده نېمىگه يىغالۋاتىسهن « :ئىشهنمهي قالدىم، پهيغهمبىرىمىز 

  .دهپ سورىدى» ئوغلۇم، نېمىشقا باشقا بالىالر بىلهن ئوينىمىدىڭ؟

 ئهي ئالالھنىڭ ئهلچىسى، ئانام ۋه ئاتام، ئوھۇد ئۇرۇشىدا شېھىد بولدى« :يىغلىغىنىمچه 

  .دېدىم» ئۆگهي دادامنىڭ مهن بىلهن كارى بولمىدى
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مهن سېنىڭ ئاتاڭ بولسام، « :سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز شهپقهت بىلهن بېشىمنى سىيالپ 

 ئاچاڭ بولسا، ھهسهن ۋه ھۈسهيىنلهر قېرىندىشىڭ بولسا ئائىشه ئاناڭ بولسا، فاتىمه

قوشۇلماسمهنمۇ ئهي پهيغهمبىرىم، «:جانالنغىنىمدىن ھايا.دېدى» قوشۇالمسهن؟

  .دېدىم» ئانام،دادام سىزگه پىدا بولسۇن، جان دهپ رازى بولىمهن 

پهيغهمبىرىمىز كۈلۈمسىرىگىنىچه بىشىمنى سىيالپ مېنى ئۆيگه ئېلىپ كهلدى ۋه يېڭى 

تقا  چاچلىرىمنى چىرايلىق تاراپ قويدى، خۇشاللىق بىلهن سىركىيىملهرنى كىيگۈزۈپ

  .چىقتىم

  .مۇ يۈگۈرۈشۈپ ئالدىمغا كهلدى، نېمه ئىش بولغىنىنى سوراشتىدوستلىرىم

  

بولغان ئىشالرنى ئېيتىپ بهرگهندىن كېيىن مهدىنىدىكى ھهممه كىچىك بالىالر ماڭا ھهۋهس 

كاشكى، مېنىڭ داداممۇ ئوھۇد ئۇرۇشىدا شېھىد « :بىلهن قاراشتى، ھهتتا ئارىدىن بىرى 

  .دېدى» ئائىلىسىگه كىرهلىگهن بولسام هيغهمبىرىمىزنىڭ بولسىچۇ، مهنمۇ پ

كېيىنكى ھاياتىمدا نېمه ئىش بولغانلىقىنى بىلمهيسىلهر بهلكىم، پهيغهمبىرىمىزنىڭ مۇبارهك 

  . چاچلىرىم ئاقىرىپ كهتتىقولى تهگكهن چاچلىرىم ئاقارماي قاپقارا تۇردى، باشقا
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  !سۆيۈملۈك قېرىنداشالر، ئهزىز دوستالر

نىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن شۇنچىلىك ئازابالنغانىدىمكى بۇ ھاياتىمدا ئهمدى ماڭا ئاتام

بىر ھېيت تهنتهنىسىمۇ خۇش خۇشاللىق ۋه كۈلكه نېسىپ بولمايدۇ دهپ ئويلىغانىدىم،

قىاللمىغان ، كۈلدۈرهلمىگهن يۈزۈم پهيغهمبىرىمىزنىڭ شاپائىتى بىلهن كۈلدى ۋه بارلىق 

  .بولدۇم ئازابالردىن خاالس سىقىنتى ۋه

ئانىسىز ھېيت ھېيت ئهمهس، بۇنى پهقهت باشتىن - سىلهرگه شۇنى ئېيتقۇم كېلىۋاتىدۇ، ئاتا

 خالىساڭالر بىرهر ھېيت كۈنى يېتىم بالىالرنى يوقالپ، ئۆتكۈزۈپ باققانالرال بىلىدۇ،

ئىللىقلىق يهتكۈزۈپ بېقىڭالر، ئۇالرنىڭ سهبىي قهلبىنى چۈشۈنۈشكه تىرىشىپ بېقىڭالر، 

 .ىم بالىنى خۇش قىلىش سىلهرنىڭ قولۇڭالردىن ھهم كېلىدۇبىر يېت
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  فازىلھهزرىتى 

  ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن

※يغهمبىرىمىزنىڭ ئىپپهت دهرسىهپ※
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، يهنى مهنمۇ سۆيۈملۈك  ھهزرىتى ئابباسنىڭ ئوغلىاغىسىمهن پهيغهمبىرىمىزنىڭ  ت

همبىرىمىزنىڭ ۋىدالىشىش ھهجىده ئۇنىڭ پهيغ. پهيغهمبىرىمىزنىڭ تۇغقانلىرىدىن بىرى

 دهپ ئاتىشىدىغان »رهدىفۇر رهسۇل«، شۇ سهۋهب مېنى بىلهن بىر تۆگىگه مىنگهنىدىم

  .بولدى

بىر كۈنى، پهيغهمبىرىمىز بىر مېھماندارچىلىققا چاقىرىلغانىدى، ئاتام  ئىككىمىز 

ىز ھهققىده سۆزلىدى،  سۆھبهتته پهيغهمبىرىمىز دىنىمپهيغهمبىرىمىز بىلهن بىرگه باردۇق،

ھهممهيلهن بېشىغا قۇش قونسىمۇ ئۈركۈتىۋهتمىگىدهك دهرىجىده جىمجىت تىڭشاپ 

 يهنه بىردهم داۋام قىلغان «: سۆھبهت ئاياغلىشىپ، ھهممهيلهن كۆڭلىده .ئولتۇراتتى

  .دهپ تهقهززا بولۇپ تۇرغاندا پهيغهمبىرىمىزگه ئۇسسۇزلۇق ئهكىلىشتى» بولسىچۇ؟

، ئۇنى ئهتراپىدىكىلهرگىمۇ سۇنىدىغان ئادىتى بار ڭ بىر نهرسه ئىچسهپهيغهمبىرىمىزنى

، بىسمىلالھ دهپ ئالالھنىڭ نامى بىلهن باشالپ بىر ئىككى يۇتۇم ئىچىۋالغاندىن ئىدى

سولىغا قارىدى، ئوڭ تهرىپىده مهن -كىلهرگه بهرمهكچى بولۇپ ئوڭكېيىن ئهتراپىدى

بارهك ئاغزى تهگكهن يهردىن مهن ئېچىدىغان ئولتۇرغانىدىم، ئهمدى پهيغهمبىرىمىزنىڭ مۇ

نىڭ يېنىمدا غهمبىرىمىزنىڭ سول تهرىپىده ۋه مې كهتتىم، پهيبولدۇم دهپ ھاياجانلىنىپ

 ساھابىلهر بار ئىدى، پهيغهمبىرىمىز ئۇالرنىڭ كۆڭلىگه بولسا باشقا ھۆرمهتكه سازاۋهر

سهت قىلساڭ، سهندىن ئوغلۇم، ئهگهر رۇخ« :كهلمىسۇن دهپ،مهندىن مۇاليىملىق بىلهن 

  .دهپ سورىدى»  چوڭالرغا بهرسهم،بوالمدۇ؟ئاۋال

 ئهگهر باشقىالرغا ئۆتۈنۈپ بېرىدىغان بولسام، پهيغهمبىرىمىزنىڭ لىۋى تهگكهن يهردىن

ئىچىش شهرىپىدىن مهھرۇم قاالتتىم، بۇنداق پۇرسهت ئىككىنچىلهپ يا كېلهتتى  يا 

رۇخسهت قىاللمايمهن، ئهي « :هت قىلىپشۇڭا بۇ تهكلىپنى سىيلىق ھالدا ر.كهلمهيتى
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ن بۇ شهرهپنى ھېچكىمگه بهرگىم يوق، ئهگهر رازى رهسۇلۇلالھ، سىزدىن ماڭا بېرىلىدىغا

  .دېدىم» بولسىڭىز مهن نۆۋىتىمده ئاۋال ئىچسهم

،  تاللىشىمنى باشقىالرمۇ تهرىپلهپ بېشىمنى سىيالشتىمېنىڭ بۇ جاۋابىم، بۇ

لدىن ئىچىشكه تهكلىپ قىلىشنى ئويالشقىنىغا ھهم رهھمهت پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئۇالرنى ئا

  .پهيغهمبىرىمىزمۇ كۈلۈمسىرىگىنىچه قولىدىكى قاچىنى ماڭا سۇندى.ئېيىتتى

 بىر پهيغهمبىرىمىز مېنى تهرىپلهپال ئۆتكهن ئهمهس، يهنه تهنقىدلىگهن ۋاقتلىرىمۇ بولغان،

ىدلىگهنىدى، خۇالسىلىسهم، قېتىم قامالشمىغان بىر ئىشىم ئۈچۈن پهيغهمبىرىمىز تهنق

ھهركهتنى ئاڭلىسا ئۇنى ماختايتى ۋه -پهيغهمبىرىمىز بالىالر ئارىسىدىكى بىرهر ياخشى، ئىش

  .پىكىرلهرنى بېرهتتى- مۇشۇنىڭغا ئوخشاش، خاتالىقلىمىزنى بىلسه ھهم تهنقىد ۋه تهكلىپ

 تۆگىگه ۋىدالىشىش ھهجىده ئالالھنىڭ ئهلچىسى سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز بىلهن بىر

، شۇ چاغدا كېتىۋاتقىنىمىزدا بىر ياش خانىم مىنگهنلىكىمنى قهيت قىلىپ ئۆتكهنىدىم

 بىر قانچه سۇئال سورىدى، پهيغهمبىرىمىز ئۇ خانىمغا يېتىشىپ كېلىپ، پهيغهمبىرىمىزدىن
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، ئۇ قارىماي تۇرۇپ جاۋاپ بهردى، ئهمما مېنىڭ كۆزۈم ئۇ خانىمنىڭ كۆزىگه چۈشۈپ قالدى

باالغهتكه يېتىش باسقۇچىدا ئىدىم، مېنىڭ ئۇ ئايالغا قاراۋاتقىنىمنى سىزىپ چاغدا مهن 

 بېشىمنى قولى بىلهن باشقا تهرهپكه بۇرىۋهتتى، دىققهتسىزلىكتىنال قالغان پهيغهمبىرىمىز

پۇشايمان سادىر قىلىپ سالغان بۇ ئىشىمدىن شۇنداق خىجىل بولدۇم ۋه 

  .مىنىمدىن ئۆكۈندۈىئارام قىلغنى ھهم بقىلدىم،پهيغهمبىرىمىز

  

  !سۆيۈملۈك قېرىنداشلىرىم

مهيلى قىز ياكى ئهركهك بولۇڭ رهببىمىز بىزدىن ھهر ۋاقىت ھايالىق، ئىپپهتلىك 

سىڭىللىرىڭالرغا،ئانا ۋه ھامماڭالرغا بىگانه نىگاھالرنىڭ - ھهدهبولۇشىمىزنى تهلهپ قىلىدۇ،

م نامهھرهملهرگه تىكىلىپ چۈشۈپ قېلىشىنى خالىمىغان ئىكهنسىلهر، ئۇنداقتا سىلهر ھه

مۆمئ�ن «:ئايىتىده مۇندا دېگهن -30، ئالالھۇ سۇبھانهۋهتهئاال نۇر سۈرىسىنىڭ قارىماڭالر

ئ�رل�رگ� ئٻ��تق�نىك، �م�ھرەمل�رگ� تىك�لىپ قار��سۇن، ئ�ۋرەتل�ىىن زىناد�ن ساقل�سۇن، مۇنداق ق�ل�ش 

  »ڭ ق�لم�ش�ىد�ن تولۇق خ�ۋەردارئۇالر ئۈچۈن ئ�ڭ �خش�ىدۇر، ئالالھ ھ�ق�ق�ت�ن ئۇالرنى
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   ئابدۇلالھھهزرىتى

  ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن

※جېبرىئىل ئهلهيھىسساالمنى كۆرگهن باال※
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 ئابدۇلالھ،پهيغهمبىرىمىزنىڭ تاغىسى ئابباسنىڭ ئهزىز دوستالر، مېنىڭ ئىسمىم 

المنى دهسلهپته قوبۇل يهنى فازىلنىڭ ئېنىسى بولىمهن، ئانام ئۈممۇ فازىل ئىسئوغلىمهن،

 مهن تۇغۇلغاندا ئاتام مېنى كۆتۈرۈپ پهيغهمبىرىمىزنىڭ يېنىغا .قىلغان ئايالالردىندۇر

ئهي ئالالھىم،ئۇنى دىن ئۆلىمالىرىدىن « :همبىرىمىز مېنى قۇچىقىغا ئېلىپ ئاپىرىپتۇ، پهيغ

دۇئا دهپ » قىلغايسىز، قۇرئان كهرىمنى مهنىسى بىلهن ئۆگىنىشكه نېسىپ قىلغايسىز

 ئادهم بالىسىغا رهببىم،« :قىلغانىكهن، كېيىنمۇ پهيغهمبىرىمىز مېنى كۆرسىال دۇئا قىلىپ 

 سۆيۈملۈك .دهيتى» ئاتا قىلغان بارلىق ئىلىم ۋه ھېكمهتنى بۇ بالىغا ئۆگهتكهيسىز

  .پهيغهمبىرىمىزنىڭ دۇئالىرى سايىسىدا مهن چوڭ بولغاندا مهشھۇر بىر ئىسالم ئالىمى بولدۇم

ق دهۋرىم پهيغهمبىرىمىزنىڭ يېنىدا ئۆتتى، ئۇ مۇبارهك زاتتىن نۇرغۇن نهرسىلهرنى بالىلى

، پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئاياللىرىدىن ھهزرىتى مهيمۇنه مېنىڭ ھاممام بولغانلىقى ئۆگهندىم

 .ئۈچۈن خالىغان ۋاقتىمدا پهيغهمبىرىمىزنىڭ يېنىغا كېلهلهيتىم ۋه سۆھبهتلىشهلهيتىم

بىلهن بىلله كېچىده تۇرۇپ ناماز ئوقۇيتۇق، ئۇنداق كېچىلهرنىڭ بهزىده پهيغهمبىرىمىز 

، بىر كۈنى پهيغهمبىرىمىز ناماز ئوقۇۋاتقاندا كىرىپ ھوزۇرىنى تهرىپلهپ بېرهلمهيمهن

يغهمبىرىمىز قولى  ناماز ئوقۇشقا باشلىدىم، بىر چاغدا په سول تهرىپىدهكهينىگه ئۆتۈپ

پىگه تۇرغۇزۇپ قويدى، نامىزىمىزنى شۇنداق بىلهن بېشىمدىن يېنىك ئىتتىرىپ ئوڭ تهرى

  .داۋام قىلدۇق

س بىلهن پهيغهمبىرىمىزنى يوقالپ باردۇق، ئهمما بىر كۈنى، ئاتام ھهزرىتى ئاببا

« : ئاتام . پهيغهمبىرىمىز بىز بىلهن كارى بولماي ئۆز ئىشى بىلهن مهشغۇل بولىۋهردى

ېمىشقا بىز بىلهن كارى پهيغهمبىرىمىزگه ھۆرمهتسىزلىك قىلىپ قويدۇقمۇ يا، ن

  .دهپ ھهسرهت چېكىشكه باشلىدى» بولمايدىغاندۇ؟
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 شۇ زاتنىڭ گهپلىرىنى تىڭشاپ ئاتا، پهيغهمبىرىمىزنىڭ يېنىدا باشقا بىرهيلهن بارئىكهن، -

  .شۇ سهۋهب بىزگه قارىيالمىغاندۇ،دېدىمباش لىڭشىتىۋاتىدۇ،

  .دېدى» رىمىز ئۆزى يالغۇزكهنغۇقايسى ئادهمنى دهيسهن، پهيغهمبى« :ئاتام ھهيرانلىقتىن

  

  .، مهنمۇ پىكرىمده چىڭ تۇردۇممهن بولسام بىرهيلهننى ئېنىقال كۆرىۋاتاتتىم

ئابدۇلالھ، سهن مېنىڭ يېنىمدىكى زاتنى « :بىز قايتىدىغان ۋاقىتتا پهيغهمبىرىمىز مهندىن 

  .دهپ سورىدى» كۆردۈڭمۇ؟

  .مه دېگىنىنى تازا بىلهلمىدىمھهئه، ئهي ئالالھنىڭ ئهلچىسى، كۆردۈم، ئهمما نې-

  ئوغلۇم، ئۇ كىشىنىڭ كىملىكىنى بىلهمسهن ؟-

  .ياق بىلمهيدىكهنمهن، پهيغهمبىرىم، ئۇ كىشىنى ھېچ بۇرۇن كۆرۈپ باقمىغان ئىكهنمهن-

  . باياتىن يېنىمدا ئولتۇرغان ئۇ زات جىبرىئىل ئهلهيھىسساالم ئىدى-

ىم، ئاتام ئىككىلىمىز ھهيرانلىقتىن ۋه بۇنداق جاۋاب چىقىشىنى ئويالپمۇ باقمىغان ئىد

پهيغهمبىرىمىز ماڭا يهنه بىر قېتىم خهيىرلىك دۇئاالرنى ھاياجاندىن ئېسىمىزنى يوقاتتۇق،

  .قىلدى
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  !ئهزىز قېرىنداشلىرىم

سلىده مهن پهيغهمبىرىمىزنىڭ دۇئاسىنىڭ كۈچى بىلهن بۈيۈك ئىسالم ئالىمى بواللىدىم،ئه

 . ئالىمالر پهيغهمبهرلهرنىڭ ۋارىسىدۇرىم بولماق مۈشكۈل ئهمهس،سىلهرمۇ تىرىشساڭالرال  ئال

 پهيغهمبىرىمىز مىراس قالدۇرغان ئىسالم شۇنداق ئهمهسمۇ؟بايلىقتۇر، تۈگىمهس ئىلىم

سىلهرمۇ بۇ خهزىنىگه . خهزىنىلهرنىڭ ئهڭ قىممهتلىكىدۇردىنىنىڭ ئىلىملىرى بولسا 

نىڭ ۋارىسلىرى بولغان ئالىمالرغا ئېرىشىنى خاالمسىلهر؟ ئۇنداقتا پهيغهمبىرىمىز

  .ئىلىملىرىنى ئۆگىنىۋىلىشقا تىرىشىڭالرھۆرمهتسىزلىك قىلماڭالر، ئۇالرنىڭ 
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