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  يىغلىغان  تۆگه
بىـــــــر كـــــــۈنى پهيغهمـــــــبهر
ەئلهيھىسساالم سـاھابىلىرى بىـلهن

ـــــدى ـــــ  .وئلتۇرغانى ـــــر ت گهۆبى
ــــاالمنىڭ ــــبهر ەئلهيھىسس پهيغهم
ــدىن ــپ ائن ــڭ كېلى ــدىغا ئتتى ائل
ــــاالمنىڭ ــــبهر ەئلهيھىسس پهيغهم

خــــۇددىۇئ . تىۆكيېـــنىغىال چـــ
ــاالمغا  ــبهر ەئلهيھىسس ــرپهيغهم بى

نهرســــه دېمهكچــــى بولغانــــدەك
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ـــوزدى ـــكه س ـــوينىنى ۇئ تهرەپ . ب
بۇنىڭــــدىن ســــاھابىالر ھهيــــران

گىنىـــــڭ بـــــۇۆبولۇشـــــتى ۋە ت
ھهرىكهتلىرىنىڭ سهۋەبىگه قىزىقىپ

  . قاراپ تۇرۇشتى
پهيغهمــــــبهر ەئلهيھىسســــــاالم

  :  ساھابىلىرىگه
ـــــۇ «  - ـــــڭ ۆت ب ـــــېمه گىنى ن

»دېگهنلىكلىرىنـــى بىلـــدىڭالرمۇ؟ 
  .دەپ سورىدى
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  :ساھابىالر 
ــــرى هللا - ــــڭ پهيغهمبى ۋە ۇئنى

ــــــدۇر، ــــــاۋاپ  بىلگۈچى دەپ ج
  . بېرىشتى

ــــاالم - ــــبهر ەئلهيھىسس پهيغهم
 :ۇئالرغا

ــــ«  - ــــۇ ت ــــىۆب گه ۆئز ىئگىس
ـــدى ـــىكايهت قىل ـــتۈدىن ش .ۈئس

ــ ــىنىڭ ۇئن ــىئگىس ــالر ب يىچهوى يىل
ۈگه ېئغىـر، ۈئسـتىئشلهتكهنلىكىنى
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ـــــۈك ـــــانلىقىلىرىنى لهرنىي ،ائرتق
ۇئنى سويماقچى ەئمدىلىكته بولسا

دەپ » بولىۋاتقـــانلىقىنى ېئيتتـــى 
ــــــــهندۈردى ــــــــدىن. چۈش ائن

 :ساھابىالرنىڭ بىرىگه 
ــڭ«  - ــۇ تۆگىنى ــپ ب ــهن بېرى س

دەپ»  ىئگىســــىنى تېپىــــپ كهل 
 :ۇئ ساھابه. بۇيرىدى

مهن! نىڭ پهيغهمبىرى هللاىئ  - 
ـــــم ـــــىنىڭ كى ـــــڭ ىئگىس تۆگىنى
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،ىئكهنلىكىنى بىلمهيدىغان تۇرسـام
ەئلهيھىسسـاالمپهيغهمـبهر  .دېدى

 :كۈلۈمسىرىگهن ھالدا
گه  سېنى ۆئز ىئگىسىنىڭۆت«  -  

  . دېدى»  قېشىغا باشالپ بارىدۇ
خـــۇددى ،گهۆھهقىـــقهت بـــۇ تـــ

پهيغهمــــبهر ەئلهيھىسســــاالمدىن
بۇيرۇق ائلغاندەكال ۇئ سـاھابىنىڭ
ائلدىغا چۈشۈپ ۇئدۇل ىئگىسىنىڭ

ــاردى ــالپ ب ــا باش ــاھابه. يېنىغ ،س
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  :گىنىڭ ىئگىسىگه ۆت
ــــــــــېنى پ - ــــــــــبهرس هيغهم

.، دېـدىەئلهيھىسساالم چاقىرىـدۇ
ۇئالر پهيغهمبهر ەئلهيھىسساالمنىڭ
.ائلـــــدىغا بىـــــرلىكته كهلـــــدى

ــــدەۆت گىنىــــڭ ىئگىســــى كهلگهن
:پهيغهمبهر ەئلهيھىسساالم ۇئنىڭغا

ـــۇ ت«  - ـــرىۆب ـــڭ دېگهنلى گىنى
گىنىـــڭۆت  .دېـــدى» توغرىمـــۇ ؟ 

  : ىئگىسى
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ـــرى - ـــڭ دېگهنلى شـــۇنداق ۇئنى
پهيغهمـــــبهر. دېـــــدى تـــــوغرا، 

  : ەئلهيھىسساالم ۇئنىڭغا
گىگه ىئچىــــــــڭۆتــــــــ  ۇئ« -

ـــۇن ـــدىنائغرىس ـــا ھهدى ، ۇئنىڭغ
.دېدى» ائرتۇق ېئغىر يۈك ائرتما 

گىنىــڭۆت تىبــارەن شــۇنىڭدىن ېئ
ـــ ـــى ت ـــۈكۆىئگىس ـــر ي گىگه ېئغى
ــــدى ــــى  ،ائرتمى ــــۇنداقال ۇئن ش

  . سويۇشتىنمۇ ۋاز كهچتى
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  ھېكايىدىكى ساۋاقالر 
ن ائخىـــرەتتهھهر بىـــر ىئنســـا● 

قىلغان ياخشـىلىقى ۋە  ھايۋانالرغا
.يامانلىقىنىڭ نهتىجىسىنى كۆرىـدۇ
ھــــــايۋانالرنى ۇئسســــــۇز ۋە ائچ

ــــــلىق ۋە ۇئ ــــــا ائزارقويماس الرغ
  . بهرمهسلىك الزىمدۇر

  پهيغهمبهرىمىز بىلهن تىلهمچى
يۈملۈك پهيغهمبهرىمىـــز بىـــرۆســـ

ـــــاھابىل ـــــۈنى س ـــــلهن ىرىك بى
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نــــدا مهدىنىلىــــك بىــــروئلتۇرغا
ــــــى ائدەم تى ــــــبهرلهمچ پهيغهم

ىسســاالمنىڭ يېنىغــا كېلىــپەئلهيھ
  :ۇئنىڭغا

ــرى هللاىئ - ــڭ پهيغهمبى ــز! نى بى
ــ ــزناھ ــزگه  ،ايىتىمۇ كهمبهغهلمى بى

ـــــن ـــــاردەم بهرگى ـــــدى ، ي .دې
ك پهيغهمبهرىمىـــــــزۈيۈملۆســـــــ

  : ىڭدىنۇئن
ڭۆئيىڭــــــدە ھېچنــــــېمه«  -
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  . دەپ سورىدى» يوقمۇ؟
  : ۇئ ائدەم 

پهقهتــال چــوڭ بىــر يېپىنچىمىــز-
ــــمىنى ــــر قىس ــــڭ بى ــــار، ۇئنى ب

ــــز ــــتۈمىزگه يېپىنىمى ــــر  ،ۈئس بى
ـــتىمىزغا  ـــمىنى ائس ســـېلىپ قىس

سـۇ، ۇئنىڭدىن باشـقا بىـر ياتىمىز
ـــدىغان  ـــارىئچى ـــۈچىمىز  ب ،چۆم

:پهيغهمبهر ەئلهيھىسساالم . دېدى
ــــۇ يهرگه« - ــــىلهرنى ب ۇئ نهرس
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  . دېدى» !ېئلىپ كهلگىن 
ــــگه  ــــپ ۇئق ۇئ ائدەم ۆئيى ايتى

ــــىلهرنى ېئ ــــدىنهرس ــــپ كهل .لى
پهيغهمـــــبهر ەئلهيھىسســـــاالم ۇئ

  :نهرسىلهرنى قولىغا ېئلىپ 
ــــــــــىلهرنى«  - ــــــــــۇ نهرس ب

ــــېتىۋال ــــرەر كى ىدىغانس ــــىبى ش
  . دەپ سورىدى»  يوقمۇ؟

  :ساھابىالردىن بىرى 
ــر  - ــى بى ــا مهن ۇئن ،ائاليتىلالغ
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  :پهيغهمبهر ەئلهيھىسساالم.دېدى
ــــر «  -  ــــۇقتىلالبى ــــن ائرت دى
دەپ» رىـــــدىغانالر يوقمـــــۇ ؟ بى

  :باشقا بىر ساھابه . سورىدى
ــــا ائاليتىلالمهن ىئككــــى  - ،غ

پهيغهمـبهر ەئلهيھىسسـاالم. دېدى
بۇ نهرسىلهرنى ۇئ ساھابىگه ىئككـى

تىلالالرنـــىغـــا ســـاتتى ۋە ۇئ تىلال
  :بېرىپ  پېقىر ائدەمگه

الرنىــــڭ بىــــرىگهتىلالبــــۇ  «  -
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گىـــــدەكېي  ائىئلهڭـــــدىكىلهرگه
ــر دنهرســه ائل ــرىگه بى انه، يهنه بى

!پالتا ېئلىپ مېنىـڭ قېشـىمغا كهل
  . دەپ بۇيرىدى » 

پېقىر ائدەم بىـرازدىن كېـيىن بىـر
دانه پالتىنى كۆتـۈرۈپ پهيغهمـبهر
ــــــدىغا ەئلهيھىسســــــاالمنىڭ ائل

پهيغهمبهر ەئلهيھىسسـاالم. كهلدى
پالتىغا بىـر سـاپ بېكىتىـپ بهردى

  :ۋە 
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سهن بېرىپ بۇ پالتـا بىـلهن«  - 
تـــۇنقـــۇرۇ ق دەرەخلهردىـــن وئ

كهســلهپ كېلىــپ ســات، وئن بهش
ــىمغا ــڭ قېش ــيىن مېنى ــدىن كې كۈن

  . دېدى» ! كهل
بۇ پېقىر ائدەم قايتىپ پهيغهمبهر
ــــاالمنىڭ بــــۇيرىغىنى ەئلهيھىسس

ـــــ ـــــدى ۋە وئن بهشوب يىچه قىل
ركۈنــــدىن كېــــيىن پهيغهمــــبه
.ەئلهيھىسساالمنىڭ قېشىغا كهلدى
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   :پهيغهمبهر ەئلهيھىسساالمغا،ۇئ
ســىنىڭ! نىــڭ ەئلچىســى هللاىئ -

ـــدىم ـــدەك قىل ـــىپ. دېگىنىڭ كېس
ــــېتىپ ــــۇنالرنى س ــــگهن وئت كهل

ۇئنىـڭ. تىلالغا ېئرىشـتىم يېگىرمه 
بىر قىسمىغا يهيدىغان نهرسـىلهرنى

كـېچهك –يهنه بىر قىسمىغا كىيىم 
ۇنىڭ بىلهن پۇلۇم تېخىمۇ، بائلدىم

  . ، دېدىكۆپهيدى
ــــــبهر ــــــۆزلهر پهيغهم ــــــۇ س ب
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ـــــــۇەئ ـــــــاالمنى تولىم لهيھىسس
ــگه .ســۆيۈندۈردى ــر ائدەم ۇئ پېقى

  :قاراپ 
، ىئشــــلهپ ۆئزكۆردۈڭمــــۇ«  - 

ــلهن ېئرىشــكهن  نهرســهتهرىــڭ  بى
»سېنىڭ ۈئچۈن تېخىمۇ ياخشىدۇر

  . دېدى
  :ھېكايىدىكى ساۋاقالر

پېقىرلىقتىن قۇتۇلۇشنىڭ يـولى ●
ــــــــى ــــــــمهك ەئمهس بهلك تىلى
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هللاىئشـــــــلىمهكتۇر، چـــــــۈنكى 
  . ىئشلىگهنگه بېرەر

ـــالىق بولســـىمۇ ىئشـــلهپ●  جاپ
ــــېئرى اجشــــمهك بىرســــىگه مۇھت

  . شهكىلدە ياشىماقتىن ەئۋزەلدۇر
 زالىم پادىشاھ ۋە ھهزىرىتى سارە
ەئينـــــى زامانـــــدا ىئبـــــراھىم

ــىەئلهيھىسســاالم  ــالى ھهزىرىت ائي
رســــارەنى ېئلىــــپ زالىــــم بىــــ
. پادىشاھنىڭ دۆلىتىگه كهلگهنىدى
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رىتـــــى ســـــارە نـــــاھىيىتىھهزى
ىئبــراھىم. ىئــدىچىرايلىــق ائيــال 

  : ائيالى سارەگه ەئلهيھىسساالم
ــۇ - ــڭ ب پادىشــاھ ســىزنىڭ مېنى

ـــالىم ىئكهنلىكى ـــىائي بىلســـه ڭىزن
زورلـــۇق بىـــلهنســـىزنى مهنــدىن 

ائدىتــىبــۇ زالىمنىــڭ . ارتىۋالىــدۇت
ۇئنىڭغــا ىزشــۇڭا ســ. مىششــۇنداق

مېنىــــڭ ســــېڭلىم ىڭىزنىــــڭۆئز
ـــــى دەڭىئكهنلىك ـــــېمىالىڭىزن ، ن
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قېرىنــداش ا بىــز دىنــد لمىســۇن بو
  . ىدېد ،ھېساپلىنىمىز
ــراھىم  ــلهنىئب ــاالم بى ەئلهيھىسس

ــاھنىڭ ــم پادىش ــارە زالى ــالى س ائي
ـــــدى ـــــپ كهل ـــــتىگه يېتى .دۆلى
پادىشــاھنىڭ ائدەملىرىــدىن بىــرى

ــدى ۋ ــۆرۈپ قال ــارەنى ك ــمس ە زالى
  : پادىشاھنىڭ قېشىغا كېلىپ

شــــهھىرىڭىزگه ! ىئ شــــاھىمىز-
ناھايىتى گۈزەل بىر ائيال كهلدى،
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ــزدۇر، ــىزنىڭ ھهققىڭى ــال س ــۇ ائي ب
ــدىد ــاھ. ې ــلهن پادىش ــۇنىڭ بى ش

ەنى ېئلىــپ كېلىشــكهدەرھــال ســار
ـــــــى ـــــــراھىم. ائدەم ەئۋەتت ىئب

تهەئالدىـــن هللا ەئلهيھىسســـاالم 
ــاردە ــاي ــۈن نامازغ ــلهش ۈئچ م تى
  . تۇردى

ىپادىشــاھنىڭ ائدەملىــرى ســارەن
.پادىشاھنىڭ يېنىغا ېئلىپ كهلـدى
ــــدا ــــاھنىڭ ھۇزۇرى ــــم پادىش زالى
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  : غا  هللاسارە ھهزىرىتى 
مهن ساڭا ۋە ،سهنكىبىلى !هللاىئ 

ـــېنىڭ پهيغ ـــانس ـــرىڭگه ىئم همبى
ەئزەلــدىن مهن. ېئيتقــان بىــرىمهن

.پىتىمنــــى ســــاقالپ كهلــــدىمپىئ
ــى  ــهن مېن ــۈن س ــۇنىڭ ۈئچ ۆئزش

دەپ دۇائ! پاناھىڭـــدا ســـاقلىغىن
  . دىقىل

ــــاھ ــــم پادىش ــــارەنىڭ ، زالى س
لدىقا  قاراپ ھهيران  گۈزەلىكىگه
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ـــۇن – ـــولىنى س ـــا ق .دىدەۇئنىڭغ
ــــا پاد ــــەئمم ــــاھنىڭ ۇئنىڭغ اىش

ســۇنغان قــولى شــۇ ھامــان قېتىــپ
قېتىــپ قالغــان قــولىنى. قالــدى
ــدىرلى ــاھمى ــان پادىش تالماي قالغ
  : سارەگه

ـــا دۇائ هللا- ـــن، غ ـــڭ قىلغى مېنى
قولــــۇمنى ەئســــلىگه كهلتــــۈرۈپ

ساڭا ھىچبىـر زىيـان مهن !بهرسۇن
ـــۈزمهيمهن ـــيهتك .دى، دەپ يېلىن
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غــا دۇائ قىلىشــى بىــلهن هللاســارە 
ن قـــولىپ قالغـــازالىمنىـــڭ قېتىـــ

پادىشــاھ يهنه. ەئســلىگه كهلــدى
القىــــدەك ســــارەگه قــــولىنىۋائۋ
ــىۇئز ــولى ائۋ .اتت ــدىنمۇۋۋە ق القى

  . لدىبهكرەك قېتىپ قا
ســارەگه يهنه ، زالىــم پادىشــاھ

ـــڭ دۇائ قىلىشـــىنىيې ـــپ ۇئنى لىنى
زالىم . قىلدىسارە دۇائ . ۆئتۈندى

ــــلىگه ــــولى ەئس ــــاھنىڭ ق پادىش
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ولـــدىەئممـــا ۇئ يهنه ب .لـــدىكه
نچــى قېــتىمىقىلمــاي ســارەگه ۈئچ

ــولىنى ۇئز ــڭىق ــلهن ۇئنى تىشــى  بى
القــــــى ىئككــــــىۋقــــــولى ائۋ

ــپ ــرەك قېتى ــدىنمۇ بهك قېتىمدىكى
ىــم پادىشــاھ ائخىرقــىزال. لــدىقا

  :قېتىم سارەگه
مېنىـــڭ  ،غـــا دۇائ قىلغىـــن هللا-

قولــــۇمنى ەئســــلىگه كهلتــــۈرۈپ
!ســۇنكىگــۇۋاھ بول هللابهرســۇن ، 
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دەپ  ،ساڭا ھهرگىز چېقىلمـايمهن
، زالىـمدىسارە دۇائ قىلـ. يېلىندى

ــــلىگه ــــولى ەئس ــــاھنىڭ ق پادىش
  . دىلهك

ى ېئلىـپ كهلـگهنپادىشاھ سارەن
  : ائدىمىنى چاقىرىپ

ەئمهس بىرسهن ماڭا ائدەمنى  -
ۇئنــى !شــهيتاننى ېئلىــپ كهپســهن

ـــزدىن دەرھـــال دۆلهت تهۋەلىكىمى
اجهرنىۋەت ۋە ۇئنىڭغــا ھــىــچىقىر
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!خىزمهتچــى قىلىــپ قوشــۇپ قــوي
  . رىدىدەپ بۇي

نىڭەئلهيھىسســاالم ســارەىئبراھىم
بىـلهن قىـزيېنىغا بىـر خىزمهتچـى 

ـــــپ كه ـــــدىقايتى ـــــراھىم. ل ىئب
ســـارەدىن  نـــېمه ەئلهيھىسســـاالم

.ىدىىئش يـۈز بهرگهنلىكىنـى سـور
  : سارە ۇئنىڭغا

ـــدى هللا - ـــۋا قىل ـــى رەس ،زالىمن
چى بولغــانۇئنىــڭ ماڭــا ۇئزاتمــاق
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شـۇنىڭ،  قولىنى قاتتۇرۇپ قويـدى
ىزمهتچى قىزنـى بېرىـپهن بۇ خبىل

.بهردى، دەپ جاۋاپ يولغا سالدى
بىـــلهن ەئلهيھىسســـاالم ىئبـــراھىم

ـــا  هللاســـارە  ـــڭ زالىمغ قارشـــىنى
ـــا  ـــۇ بهرگهن ۇئالرغ ـــاردىمىگهب ي
  . ېئيتىشتىشۈكرىلهر 

  ھېكايىدىكى نهسىھهتلهر
ـــــدىكىلهرنىڭ هللا●  ـــــوغرا يول ت

ۆئزىگه چىـن هللا. ياردەمچىسىدۇر 
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ۇچىالرغـادۇائ قىلغىئخالس بىـلهن 
ياخشـى نىيهتلىـك . ياردەم بېرىدۇ

بولغــــان ۋە چارىســــىز قالغانــــدا
  . دۇائ ىئجابهت قىلىنىدۇقىلىنغان 

ۈئچ خىل كىشـىلهرنىڭ دۇائسـى●
   :ىئجابهت قىلىنىدۇ

زۇلۇمغــــا( مهزلــــۇم  ،بىرىنچــــى
ــــڭ دۇائســــى) ى چۇغــــىۇئچر نى

  . ىئجابهت قىلىنىدۇ
ائنىنىــــڭ –ائتــــا  ،ىئككىنچــــى
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ــــرى ۈئچــــۈ قىلغــــان نپهرزەنتلى
  . دۇائسى ىئجابهت قىلىنىدۇ

ســـهپهر( مۇســـاپىر   ،نچـــىىۈئچ
نىڭ  دۇائسـى)  دىكى كىشىىۈئست

  .ىئجابهت قىلىنىدۇ
  شىپادۇر  قۇرائن

يۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنىــــڭۆســــ
كىشـىلىك بىـر 30ساھابىلىرىدىن  

ــــر ەئرەپ ــــدە بى ــــۇن كېچى قوش
سى تۇرۇشلۇق يهرگه يېتىـپقهبىلى
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ــــتى ــــدەكگېۇئالردا نه ي .كېلىش ى
نه ىئچكىـــــدەك ســـــۇ  ،نهرســـــه

ـــدى ـــۇ  .قالمىغانى ـــۇڭا ۇئالر  ب ش
قهبىلىدىكى كىشىلهردىن ۆئزلىرىنى
مېھمــــــان قىلىشــــــلىرىنى تهلهپ

قهبىلىـــدىكىلهرەئممـــا . قىلـــدى
ــا ــش ۇئياقت ــان قىلى ــى مېھم ۇئالرن

ـــا ي ـــا ۇئالرغ ـــۇن ھهتت -هپتۇرس
.ىئچكىدەك بىر نهرسـىمۇ بهرمىـدى

ــــىز  ــــاھابىالر ائمالس ــــىس كېچىن
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ۈئچــۈن كۈزىۋېلىــپ مــېڭىش ۆئت
قهبىلىـــــگه يـــــېقىن بىـــــر يهردە

  .دىچۈشكۈن قىل
ائرىدىن بىر ائز ۋاقىت ۆئتكهنـدە

نىڭ كاتىۋېشـىنى  چايـانبۇ قهبىلى
قهبىلىـدىكىلهر بـارلىق. چېقىۋالدى

ــارىلهرنى قى ــچچ ــۇ ھى ــپ بېقىپم لى
ـــدى ـــۈم كۆرەلمى ـــى. ۈئن ۇئالر ۇئن

ــــچ چــــارە ــــقا ھى قۇتۇلدۇرۋېلىش
ــــدا ــــرى  قالمىغان ــــانۆئزلى مېھم
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قىلىشنى رەت قىلغـان يولۇچىالرغـا
  . جبۇر بولدىىئلتىجا قىلىشقا مه

بۇ قهبىلىدىلهرنىڭ بىرى ساھابىلهر
يهرگه چۈشـــــــكۈن  قىلغـــــــان
  :جىددىيلهشكهن ھالدا كېلىپ

زنىــــڭ كاتىۋېشـــــىنىقهبىلىمى -
ـــدى، ـــان چېقىۋال ـــالردا چاي ائراڭ

نىشــنى داۋالىيااليــدىغانالرزەھهرلى
ــــــــارمۇ؟   دەپ ســــــــورىدى .ب

  : ساھابىلهر



37  

سـىلهرنىڭ بىــز بىــلهن كــارىڭالر -
ىزنىـــڭ ســـىلهرب ، ىنبولمىغانـــدىك

  . دېيىشتى بىلهن نېمه كارىمىز؟
ۇئ ائدەم يهنىــال يېلىنىــپ چىــڭ

لغانـــــــــدىن كېـــــــــيىنتۇرۇۋا
  : ساھابىلهردىن بىرى

ــىڭال - ــى  بېرىش ــهرتىھهققىن ر ش
.بىلهن مهن داۋاالپ قوياي، دېـدى

ـــدى  ـــاقۇل بول ـــى م ۋە ۇئۇئ كىش
ـــله كاتىۋېشـــىنىڭككىســـى ىئ قهبى
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  . يېنىغا كهلدى
ـــاتىھه سۈرىســـىنىۇئ   ســـاھابه ف

قېـــتىم وئقـــۇپ كېســـهلگهيهتـــته 
نبىرائزدىن كېـيى  .ھۈرۈپ قويدى

.ائغرىق ائزابى پۈتـۈنلهي يوقىـدى
30اشـلىقى بـۇ سـاھابىگه قهبىله ب

  . قوي بهردى
قـــوينى ېئلىـــپ 30بـــۇ ســـاھابه 

ھهيرانلىـــــق ىئچىـــــدەۆئزىنـــــى 
مراھلىرىنىڭ قېشىغاھه ساقالۋاتقان
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رســـاقلىرىوق. قايتىـــپ كهلـــدى
ـــا ـــكهن ھهمراھلىرىغ ـــپ كهت ېئچى

ســــۈتلىرىنى ى ســــېغىپقــــويالرن
  .ىئچۈردى

  : ھهمراھلىرى ۇئ ساھابىدىن 
ـــن - ـــويالر نهردى ـــۇ  ق ـــاھ، ب پ

ۇئ. دەپ ســــــورىدى كهلــــــدى؟
 :ساھابه

قهبىلىنىــڭ كاتىۋېشــىنى ائيهت  –
وئقــۇپ داۋاالپ قويىۋىــدىم بۇنىــڭ
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.دېــــــــدى، گه بهردىھهققىــــــــ
  : ھهمراھلىرى

ســـهن تېخـــى! پـــاھ ، پـــاھ  -
ائيهت وئقۇپ كېسـهل داۋاالشـنىمۇ

ۇئ. بىلهمتىـــڭ ؟ دەپ سوراشـــتى
  :ساھابه

ـــــــىپا –  ـــــــڭ ش مهن قۇرائننى
شـــۇنىڭ ىئكهنلىكىنـــى بىلهتـــتىم، 

ــــاتىھهۈئچــــۈن ۇئ  ائدەمــــگه  ف
ـــــۇپ ـــــۈرۈپ سۈرىســـــىنى وئق ھ
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نىــڭ ىئزنــى بىــلهن هللاقويىۋىــدىم 
  . ساقايدى، دېدى

ساھابىالر قۇرائن ۇئقۇپ قـويغىنى
ھهقنـى ېئلىشـنىۈئچۈن بېرىلگهن 

ىرىدە تازا توغرا تاپمـاي بـۇلكۆڭۈل
قويالرنىــــــــــڭ ســــــــــۈتلىرىنى
ىئچكهنلىكلىـــرى ۈئچـــۈن بىـــائرام
بولۇشتى ۋە بـۇ ىئشـنى پهيغهمـبهر

هيھىسســـاالمدىن ســـورىماقچىەئل
  .  بولۇشتى
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مهدىنىگه كهلگهندىن كېيىن ۇئالر
ـــــدىن  ـــــۇ ەئھۋال ـــــبهرب پهيغهم

ەئلهيھىسســــــــــاالمنى خهۋەردار
  . قىلدى

پهيغهمبهر ەئلهيھىسساالم قـۇرائن
ائرقىلىــــق كېســــهل داۋالىغــــان

ىگه كۈلۈســـىرىگهن ھالـــداســـاھاب
   :قاراپ

ســـهن فـــاتىھه سۈرىســـىنىڭ « -
كېســهلگه شـــىپا بولىـــدىغانلىقىنى
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ـــــــــــــڭ ؟ ۇئالر بهرگهن بىلهمتى
ڭىمۇ بىــر ۈئلــۈشقــويالردىن مــا
  .  دېدى» !ائيرىپ  قويۇڭالر

  نهسىھهتلهرھېكايىدىكى 
ســــۇنىڭ .قــــۇرائن شــــىپادۇر● 

شــىپالىق رولــى  خــۇددى شــىپالىق
ـــىگه ـــگهن مهنبهەئس ـــۇنىڭ كهل س
ــــنهت ــــولغىنى ۋە مهي ــــاغلىق ب ب
ـــگهن ســـۇ  شـــىپا توربىـــدىن كهل

ننىڭقۇرائ. ىغا وئخشاشتۇربولمىغىن
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داۋا ۈئچۈن ۆئزلىرىگه(  نىىشىپالىق
پـاكىزە )قۇرائن وئقـۇپ قويۇشـنى 

گـۈزەل تهقۋادار، ،نھاياتتا ياشىغا
ەئخالقلىـــق كىشـــىلهردىن تهلهپ

  . لىش الزىمدۇرقى
پهيغهمبهر ەئلهيھىسساالم بهزى ●

ـــهل ـــۇرائن ۋە دۇائلكېس ىكلهرنى ق
خسهت قىلىشۇائرقىلىق داۋاالشقا ر

ـــــرلىكته دوخ ـــــلهن بى تۇرغـــــابى
. ىمۇ تهۋسىيه قىلغانىدىككۆرۈنۈش
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پهيغهمبهر ەئلهيھىسساالمنىڭ 
  ىقىچاخچ

بىــر كــۈنى بىــر كىشــى پهيغهمــبهر
:كېلىپ ەئلهيھىسساالمنىڭ ائلدىغا

مېنى! نىڭ پهيغهمبىرى هللاىئ  - 
. دېدى !گىگه مىندۈرۈپ قويغىنۆت

پهيغهمــــــبهر ەئلهيھىسســــــاالم
   :ۇئنىڭغا

گىنىڭ بالىسىغاۆمهن سېنى ت«  -
»مىنــدۈرۈپ قويــاي ) الققــا ىبوت( 
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  :ھېلىقى ائدەم . دېدى
نمه! مبىـرىنىڭ پهيغه هللاىئ  -
؟گىنىڭ بالىسىنى نـېمه قىلىـمهنۆت

ـــا ـــى بولمىس ـــا مىنگىل ،يه ۇئنىڭغ
لهيھىسسـاالمپهيغهمـبهر ەئ. دېدى

   : كۈلۈمسىرىگهن ھالدا
ۆگىــدىنى تگىنۆۇئنــداقتا تــ«  -

»باشــــقا نهرســــىمۇ تۇغامــــدۇ؟
  .دېدى

  ھېكايىدىكى نهسىھهتلهر 
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ــالپ● ــهڭمۇ وئي ــاپ سۆزلىس وئين
   .سۆزله
وئرۇنلــۇققىلىنغـان چاخچــاق ●  

ـــدا ۆئز ـــۇىبولغىنى گىمـــۇ ۆئزگىگىم
.يپىياتى ائتا قىلىـدۇخۇشاللىق كه

ــۇ ــا ش ــاق بولس ــىز چاخچ تۇترىقس
ق قىلغۇچىنىــڭ قىممىتىنــىچاخچـا

شــــۇڭا قىلىغــــان. چۈشــــۈرىدۇ
ــۇق ــاق وئرۇنل ــىلهرگهچاخچ ، كىش

ائزار بېرىشــــــــنى مهقســــــــهت



48  

ــى ــاق بولۇش ــدىغان چاخچ قىلماي
  . كېرەك

  زەمزەم
ھىمەئينـــــى زامانـــــدا ىئبـــــرا

ــى بىــلهن ــاالم ائىئلىس ەئلهيھىسس
ــتىند ــايتتىپهلهس ــن هللا. ە ياش دى

ەئمىــر كېلىشــى بىــلهن ىئبــراھىم
ــالى ھهجهر ۋە ــاالم ائي ەئلهيھىسس

ھـازىرقىېئلىـپ وئغلى ىئسماىئلنى 
.بــــاردى هرگكهبه جايالشــــقان ي
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ەئينى زامانالردا ھهرەم ۋە كهبىنىڭ
ــى ــان بالىس ــا ىئنس ــى بولس ەئتراپ

ز كهتــكهنياشــىمايدىغان چهكســى
  . لۈك ىئدىلۆبىر چ

كۆڭلى يۇمشاق ۋە مهرھهمهتلىـك
هللابولغان ىئبراھىم ەئلهيھىسساالم 

ـــڭ يهن ـــا دۇچنى ـــر ىئمتاھانىغ ه بى
چۈنكى ۇئ ھاياتىنىـڭ. كهلگهنىدى

ۇئزۇن زامانلىرىـــدىن بېـــرى ائرزۇ
ــالى ــدا كىچىــك ائي قېلىــپ ائخىرى
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ـــان ھهزىب ـــنرىولغ ـــى  ھهجهردى ت
ــان ــ ۆئزى، تۇغۇلغ ــۈن تولىم ۇۈئچ

ـــــىۆســـــ ـــــان وئغل يۈملۈك بولغ
ىئسماىئلنى ۇئنىڭ ائنىسى بىلهن بۇ

تاشــــالپ لگه ائدەمســــىز چــــۆ
  . كېتىشكه بۇيرۇلغانىدى

يونىـــڭ بۇيرۇقىغـــا بـــ هللا ، ۇئ
سۇنغان ۋە ۇئنىڭ ياردىمىنى ۈئمۈد
قىلغان ھالدا ائىئلىسىنى چوڭ بىـر
تـــۈپ دەرەخ ائســـتىغا تاشـــالپ
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يېراقالشـماقتا يهردىـن  ۇپ بۇ قوي
  . ىئدى

، قاقــاس ، يــالغۇزبــۇ سۇسســىز
يهردە بــوۋىقى بىــلهن قالــدۇرۇلغان
ــران ــا ھهي ــى ھهجهر بولس ھهزىرىت

  :قالغان ھالدا
بىزنــــــــى ،ىئ ىئبــــــــراھىم – 

اشـالپبـۇ چـۆلگه ت  ائدىمىزاتسىز
؟قويـــۇپ قـــايهرگه كېتىۋاتىســـهن

  . دەپ توۋلىدى
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ەئلهيھىسسـاالم كهيـنىگه ىئبراھىم
.ۇئ قارىيالمـــــايتتى. قارىمىـــــدى

ــــائيا ــــۇ س ــــڭ ب ائلىغا ھهمولىنى
چـۈنكى ۇئ. پمۇ بېرەلمهيتتـىجاۋا

ــڭ ــالپ ماڭغانالرنى ــىدا تاش ائرقىس
الىتىگهھـــ ائشـــۇ بىچـــارىلهرچه 

ــــهپقهتلىك، ــــڭ ش ــــقا ۇئنى قاراش
ـــدىمايتتى ـــاغرى چى ـــاق ب .يۇمش

ائلىنىوھهزىرىتى ھهجهر بايىقى سـ
ــدى ۋە ــتىم تهكرارلى ــانچه قې ــر ق بى
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يهنىـــــــال ھىچبىـــــــر جـــــــاۋاپ
كېــــــيىن ەئڭائاللمىغانــــــدىن 

  :ائخىردا
ســاڭا بىزنــى هللا ،ىئ ىئبــراھىم – 

ۇ يهرگه قويـــــۇپ كېتىشـــــكهبـــــ
  . دەپ سورىدى ؟ بۇيرىدىمۇ

ــ ــۇرۇپىئب ــاالم ت راھىم ەئلهيھىسس
ائلغا جـاۋاپ بهرمهيوس بۇ ،قالدى

  .بولمايتتى
  :ىئبراھىم ەئلهيھىسساالم 
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هللا! شــــــــــۇنداق ىئ ھهجهر – 
  .، دېدىشۇنداق بۇيرىدى

ۋاپنىھهزىرىتـــى ھهجهر بـــۇ جـــا
دىن كېــيىن خــاتىرجهمائڭلىغانــ
ش ۋەۇئنىڭدىكى ەئنسـىرە ،بولدى

ۇئ .قورقۇدىن ھىچ ەئسهر قالمىدى
يالغۇز تاشالپ كېتىشتىن ۆئلىرىنى 

يــۈرىكى ېئچىشــىۋاتقان ىئبـــراھىم
نى خـــــاتىرجهمەئلهيھىسســـــاالم

   :قىلىش ۈئچۈن
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ــد- ــاۇئن ــا ســهن يولۇڭغ اق بولس
،كۇپايىدۇر هللاكېتىۋەرگىن، بىزگه 

ىزنــى ۆئز ھېمايىســىگه ائلىــدۇۇئ ب
ۋە بىزنى يالغۇز تاشالپ قويمايدۇ،

بـــۇ جـــاۋاپنى ائڭلىغـــان. دېـــدى
لهيھىسســـاالم يولىغـــاىئبـــراھىم ەئ

ــــــدى ۋە ــــــى راۋان بول ۇئالر ۇئن
تـــۆپىلىككهكۆرەلمهيـــدىغان بىـــر 

،قــاراپ كهبه تهرەپــكه كهلگهنــدە 
قـــــــــوللىرىنى ائلهملهرنىـــــــــڭ
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ـــارى  ـــۇنغان هللاپهرۋەردىگ ـــا س غ
قۇرائن كهرىمـدە تهائال  هللا ھالدا

بايان قىلغان مۇنۇ مهشھۇر دۇائنى
 :قىلدى

 ەئۋالدىمنىــڭ بىــر! پهرۋەردىگــارىمىز
يهنى بـاالم ىئسـماىئل بىـلهن(قىسمىنى 

نامـــاز وئقۇســـۇن) ائيـــالىم ھـــاجهرنى
ــادەت قىلســۇن( ــاڭا ىئب ــى س دەپ )يهن

سېنىڭ ھۆرمهتلىك ۆئيۈڭنىڭ قېشىدىكى
)هككىـگهيهنـى م(ېئكىنسىز بىـر ۋادىغـا 
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بىــر! وئرۇنالشــتۇردۇم، پهرۋەردىگــارىمىز
قىســىم كىشــىلهرنىڭ دىللىرىنــى ۇئالرغــا
مايىل قىلغىن، ۇئالرنى شـۈكۈر قىلسـۇن
دەپ تۈرلۈك مېـۋىلهرنى ۇئالرغـا رىزىـق

سـهن! پهرۋەردىگـارىمىز. قىلىپ بهرگىن
بىزنىــــــڭ يوشــــــۇرۇن ۋە ائشــــــكارا

    1قىلغانلىرىمىزنى بىلىپ تۇرىسهن
  نىڭ چىقىشىزەمزەم سۈيى

                                
 .ائيهتلهر  – 38،   37سۈرە ىئبراھىم  1
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ــــى ــــاغالردا ھهزىرىت ــــى چ ەئين
ىئســـماىئل ائنىســـىنى ېئمىـــدىغان

ىئبـراھىم. كىچىك بىر بـۇۋاق ىئـدى
ــى ۇئ يهرگه ــاالم ۇئالرن ەئلهيھىسس
تاشـــالپ كېتىـــپ ۇئزۇن ۆئتـــمهي

قويۇپ  ۇئالرنىڭ يېنىدىكى ۇئالرغا
ېــتىلگهن خورمــا ۋە ســۇ تــۈگهپك

ـــى ـــى ھهجهر. كهتت ـــڭھهزىرىت نى
ېئچىـــپ رســىقى ناھـــايىتى بهكوق

ــى ــالۇئ .كهتت ــتۈگه بهك ــڭ ۈئس نى
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ــــى ــــاپ كهتت ــــماىئل. ۇئسس ىئس
ـــدىغانغا ســـۈتمۇ چىقمـــاس ېئمى

چلىــــــق ۋەبــــــاال ائ. بولــــــدى
.قتىن يىغاليتتــــــىىۇئسســــــۇزل

ســـىنىڭ بـــۇبالىھهزىرىتـــى ھهجهر 
بىـــر.  ھـــالىتىگه قـــاراپ تـــۇراتتى

يۈرىكى بۇنىڭغـا قانـداقمۇائنىنىڭ 
ـــدۇ، دەيســـىز ـــت ! چىداي –ۇئ تى

ـــق ىئ ـــدەتىتلى ـــا چى ـــهفا تېغىغ س
بـۇ يهردە بىـرەر . يۈگۈرۈپ چىقتى
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دېــگهن كىشــى كۆرۈنــۈپ قــاالرمۇ 
نه . قارىـدى  وئي بىلهن ەئتراپقـا

گىدەك بىرەر نهرسـه، نهېي نه   ،سۇ
  . بىرەر ىئنسان كۆرۈنمىدى

ــــدىن چۈشــــۈپ ۇئ ســــهفا تېغى
كۆڭلىكىنىڭ ېئتىگىنى كۆتهرگىنىچه

تېغىغــــــا قــــــاراپ ۇئدۇل  هرۋەم
ردىمــۇ ھىچنــېمهۇئ يه. يۈگــۈردى

ـــدىۈكۆر ـــپ. نمى ـــا  قىزى ائپتاپت
تاپانلىرىنى  كهتكهن قۇمالر ۇئنىڭ
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ــدۈرەتتى ــا . كۆي ــگهن”ەئمم ۆئلمى
دېگهنــدەك “جانــدا ۈئمــۈد بــار

ھهزىرىتى ھهجهر كۆزلىرىدىن ياش
   :ھالدا ۇزغانائق
بهرداشــــــلىق بهر وئغلــــــۇم، –

بىـــزگه هللاىق بهر بـــاالم، بهرداشـــل
ــدۇ،  ــاردەم قىلى ــۇمي ــاردەم چوق ي
  . قىلىدۇ، دەيتتى

ـــى ھهجهر ـــه  ھهزىرىت ـــر نهرس بى
دېـــگهن ۈئمـــۈد ،تېپىلىـــپ قـــاالر
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سهفا بىلهن مهرۋە ائرىلىغىدابىلهن 
مانا بۇ. كهلدى يهتته قېتىم بېرىپ

ھاجىالرنىـــڭ ســـهفا بىـــلهن مهرۋە
ــپ ــتىم بېرى ــته قې ــىدا يهت -ائرىس

)ىلىشـقا يهنـى سـهيى ق( كېلىشكه 
   . بۇيرۇلۇشىنىڭ سهۋەبلىرىدىندۇر

ــى بىــلهن  ســهفا ھهجهر ھهزىرىت
  :مهرۋە نىڭ ائرىلىغىدا  يۈگۈرگهچ

ىئ تهۋبىلهرنى قوبۇل قىلغۇچى - 
ېنى ەئپۇ قىلغىن،م !پهرۋەردىگارىم
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ـــــۈرگىن ـــــى كهچ ـــــڭمېن ، مېنى
بىدىن ىئسماىئلنىگۇناھلىرىم سهۋە

ــسۇس ــويمىغىنس ــماىئلنىىز ق ، ىئس
ــرۇمۆئزەڭ ــدىن مهھ ــڭ ياردىمىڭ نى

ـــــــويمىغىن ـــــــاىئ ىئبراھىم !ق غ
ـــان ـــىىئبر، مهرھهمهت  قىلغ اھىمن

وئتتــــا كۆيــــدۈرمىگهن رەبــــبىم،
،ىئبراھىمنىـــڭ وئغلـــى ۇئسســـىدى

سسـۇزلىقتىنىئبراھىمنىڭ وئغلـى ۇئ
ىئڭرىماقتا، ياردەم قىلغىن، ياردەم
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سۇن يـاردەمىولم، قانداقال بقىلغىن
دەپ دۇائ! قىلغىـــــن ىئ رەبـــــبىم

  . قىلىپ كېلهتتى
ۇئ ائخىرقــى قېــتىم مهرۋە تېغىغــا

ــــر ائۋازچىققا ــــا بى ــــدا قۇلىقىغ ن
ھهزىرىتــى ھهجهر بــۇ. ائڭالنــدى

ـــۇالقائ ـــلهن ق ۋازغـــا دىقـــقهت بى
.ۋاز قايتـا ائڭالنـدىبۇ ائ. سالدى

   :شۇنىڭ بىلهن ۇئ
ـــى – ـــى! ىئ ائۋاز ىئگىس ائۋازىڭن
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يـــــاردەم  بىـــــزگه ، ائڭلىـــــدىم
 . دېدى! قىاللىساڭ ياردەم قىلغىن

گهھهجهرنىڭ سۆزى تـۈھهزىرىتى 
ــــۈگىمهي  ــــزەم ت ــــازىرقى زەم ھ

پهرىشــتهبىر  قۇدۇقىنىــڭ قېشــىدا
ھهزىتــــى پهرىشــــته  .كۆرۈنــــدى
  : ھهجهردىن

ـــىز كىـــم بولىســـىز  –  ؟ دەپس
  . سورىدى

مهن ىئبــــــــــــــــــــــــراھىم -
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ـــــڭەئلهيھىسســـــاالم نىڭ وئغلىنى
.ۇئ ھهجهر بولىمهن، دېدى ائنىسى

  :پهرىشته 
ىمــــگهك لهرنىىئبــــراھىم ســــى –

.؟  دەپ سـورىدىائمانهت قىلـدى
  :رىتى ھهجهرھهزى
،تهەئالغا ائمـانهت قىلـدى هللا -

  : پهرىشته.دېدى
ــــــــــمه –  ــــــــــىلهرنى ھهم س

ىئھتىياجىڭالرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىغا
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  .، دېدىائمانهت قويۇپتۇ
بـــــــۇ ۋاقىتتـــــــا ىئســـــــماىئل
گهۇئسســـۇزلۇقتىن پـــۇتلىرىنى يهر

ــاتتى ــپچهكلهپ يىغالۋات .ۇئرۇپ تى
پهرىشــته قــانىتى بىــلهن ىئســماىئل

ىــــــــپپــــــــۇتلىرىنى تىپچهكلىت
بىـر .ۇئرۇۋاتقان يهرنى قېزىۋاتاتتى

لغان ۇئ يهردىنائزدىن كېيىن قېزى
ــى ــپ چىقت ــى . ســۇ ېئتىلى ھهزىرىت

لبـــۇ ۋاقىـــتقىچه ىئســـماىئھهجهر 
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ـــــــــۈپ ـــــــــۇزلۇقتىن ۈئل ۇئسس
دەپ وئيلىغــــان  ،دىمۇقالغانمــــ

لىنىڭ يېنىغـا كېلىـپۇئ وئغ. ىئدى
ـــــدى ـــــران قال ـــــايىتى. ھهي ناھ

هللا، شـــــــهپقهتلىك مېھرىبـــــــان
ــۇ  ىئســماىئلنى ــدەب ــىز چۆل سۇسس

ائچلىــق ۋە. يــالغۇز قويمىغانىــدى
قتىن يىغلىغــــــــانىۇئسســــــــۇزل

ىئســـــــــماىئلنىڭ پـــــــــۇتلىرى
ردىـــــن ســـــۇتىـــــپچهكلىگهن يه
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  . چىقىرىپ بهرگهنىدى
ــــــپ ــــــى ھهجهر ېئتىلى ھهزىرىت

ى بىرائزدىن كېيىنچىقىۋاتقان سۇن
:دەپ ەئنسـىرەپ  ،كېتىـدۇيوقاپ 

ــــزەم  ــــزەم ، زەم ــــا ،( زەم توخت
دەرھـال قـولىە دېدى  ۋ  !)توختا

.چــۇمالپ ائلــدىبىــلهن ســۇنى وئ
ھهجهر بۇ سـۇدىن ىئسماىئل بىلهن

ھهتتـــــا. قـــــانغىچه ىئچىشـــــتى
ــ ــاجىالر ب ــازىرغىچه ھ ۇ ســۇدىنھ
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  . قانغىچه  ىئچىپ كهلمهكته
هللا« : پهيغهمبهر ەئلهيھىسسـاالم

ماىئلنىڭ ائنىســـىغا رەھـــمهتىئســـ
ۇئ زەمزەمنـــــى ۆئزى، قىلســـــۇن

ــۇنىڭ ــۋەتكهن ۋە س ــگه قويى مهيلى
ىئدىغان بولسا ەئتراپىنى قورشىمى

ــتىچه ــۇدۇق پې ــۇدۇقى ق ــزەم ق زەم
ســۇ قىــن ەئمهس بهلكــى بىــر ېئ

-» ان بـــوالتتى شـــهكلىدە ائققـــ
  . دېدى
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ـــۇدىن ـــۇ س ـــى ھهجهر ب ھهزىرىت
.ىئچتــــى، بالىســــىنىمۇ ېئمىتتــــى

  : پهرىشته ھهزىرىتى ھهجهرگه
دەپ ، ۆئلۈپ كېتهرمىـزمىكىن – 

ڭنىـ هللايهر   مانا ۇئ ، ەئنسىرمهڭ
بـۇ ۆئينـى بـۇ ، ۆئيىنىڭ وئرنىـدۇر

ــاال ــا ب ــى بىن ــڭ ائتىس ــلهن ۇئنى بى
ۇئ ىئشـنىڭ ىئگىسـىنى هللا  .قىلىدۇ

ــــدۇ ــــوق قىلىۋەتمهي ــــز ي ،ھهرگى
بىنىڭ وئرنىۇئ زامانالردا كه. دېدى
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  . يوق بولۇپ كهتكهنىدى
ھهجهر بــــــۇ يهردە ھهزىرىتــــــى

ـــڭ. ياشاشـــقا باشـــلىدى كۈنلهرنى
نبىرىدە بىر كارۋان بۇ يهرگه يـېقى

ــ ــن ۆئت ــر يهردى ــپۈبى پ كېتىۋىتى
يــېقىن بىــر يهرگهقونــۇش ۈئچــۈن 

ۇئالر ھهزىرىتـى. قىلدى چۈشكۈن 
ــاۋا ــڭ ھ ــاۋاتقان يهرنى ھهجهر ياش

ــلۇقىدا ب ــۇپبوش ــنىڭ ۇئچ ــر قۇش ى
  .  يۈرگىنىنى كۆردى
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   :ۇئالر
ــۇ - ــۇش س ــۇ ق ــىزكى ب شۈبھىسس

قى ۈئســـــتۈدە ۇئچـــــۇپۇقـــــۇد
ردەبىـز بـۇ يه ، يۈرگهندەك قىلىدۇ

ەپ وئيلىمىغــان ىئــدۇق،ســۇ بــار د
ـــپ ـــۋالنى بىلى ـــتى ۋە  ەئھ دېيىش

ۈئچۈن بىر قانچه ائدەمنـىكېلىش 
ۇۇئالر كېتىپ بۇ يهردە س. ەئۋەتتى

.بارلىقىنى خهۋەر قىلىـپ كېلىشـتى
كارۋاندىكىلهر بۇ يهرگه كېلىپ سـۇ
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ـــى ىئســـماىئلنىڭ بېشـــىدا ھهزىرىت
ــــىائ نىســــى ھهزىرىتــــى ھهجهرن

   :كارۋاندىكهر ۇئنىڭغا. ۇئچراتتى
ــۇ يهردە  ســىزگه قوشــنا –  ــز ب بى

ـــۇپ وئل ـــاقبول ـــىپ قالس تۇراقلىش
   . دەپ سورىدى  ؟ بوالمدۇ

  : ھهزىرىتى ھهجهر
ۇ ســــــۇدىنبــــــ ، بولىــــــدۇ – 

، ەئمما بۇپايدىالنساڭالرمۇ بولىدۇ
ـــدارچى ـــۇغا ىئگى قىلىق قىلىـــشس
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  . ھوقۇقى مهندە بولىدۇ، دېدى
ۇپكارۋاندىكهر بۇنىڭغا ماقۇل بول

  . راقلىشىپ قالدىبۇ يهردە وئلتۇ
دىنالــھهزىرىتــى ھهجهر بــۇ ەئھۋ

، شۇنىڭدىنناھايىتى خوش بولدى
ـــــ ـــــالغۇز هللايىن كې ـــــى ي ۇئالرن

، شـۇنداق قىلىـپ مهكـكهقويمىدى
ــتا  ــهھىرى ائس ــدا –ش ــتا پهي ائس
ــر. بولۇشــقا باشــلىدى ــدىن بى ائرى

ۆئسـۈپ، ىئسماىئلمۇ زامانالر ۆئتتى
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ـــوپ  ـــپ چ ـــر –يېتىلى ـــوڭ  بى چ
بــۇ ، ۇئ .يېگىــت بولــۇپ قالــدى

ـــــــــــقانالردىن يهردە وئلتۇراقالش
قوشــنىلىرى. ەپــچه ۆئگهنــدىەئر

ــــى ــــۇ ياخش ــــماىئلنى تولىم ىئس
ۇئنىڭ گۈزەل خۇلقىغا ۋە. كۆرەتتى

بهكــالتۇرقىغــا  -تهقــىكېلىشـكهن 
كېـــيىن ۇئنـــى. ھهيـــران قـــاالتتى

ىــڭ ىئچىــدىكى بىــر قىزىغــاۆئزلىرىن
ائرىدىن بىـر قـانچه. ۆئيلهندۈردى
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ـــۈپ ۇئ ـــالر ۆئت ـــڭيىل ائتىســـى نى
ھىم ەئلهيھىسسـاالم مهككىـگهىئبرا

بــاال ىئككىســى –ائتــا . كهلــدى
وئرنـى يوقالغـان كهبىنـىبىرلىكته 

 . بىنا قىلدىنىڭ ەئمرى بىلهن  هللا
مۇشۇنداق ساائدەتلىك كۈنلهرنىڭ
ــــى ــــماىئلنىڭ ائنىس ــــدا ىئس بىرى

يېشـــــىدا 90ىتـــــى ھهجهر ھهزىر
ۇئنىـڭ رىۋايهتلهردە. ۋاپات قىلدى

ھىجــــر دەپكهبىــــگه  يانــــداش 
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نلىقىائتالغان يهرگه دەپنه قىلىنغا
  . سۆزلهنمهكته
  نهسىھهتلهر

ـــى●  ـــمىگىچهبېش ـــۈن چۈش غا ك
ــــدۇ ــــر كهلمهي ــــى . خىزى ھهزرىت

ھهجهرنىـــڭ بېشـــىغا ېئغىـــر كـــۈن
پهرىشتىنى ۇئنىڭغا هللا چۈشكهندە

  . ياردەم بېرىشكه ەئۋەتتى
تهائال ھهرگىـــــز ۆئزىـــــگه هللا ●

لىنغــان نهرســىنى يــوقائمــانهت قى
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ــــــــدۇقىلىۋە ــــــــراھىم. تمهي ىئب
ەئلهيھىسساالم وئغلى ىئسماىئل ۋە

غــا ائمــانهت هللاۇئنىــڭ ائنىســىنى 
نى ەئڭ ياخشىۇئالر هللاقىلىۋىدى 

  . ھىمايه قىلدى
  ائنىنىڭ مۇھاببىتى

ـــــــــــاالمنىڭ داۋۇت ەئلهيھىسس
زامانىســىدا يېشــى چــوڭراق بىــر
ــ ــاش چوك ــر ي ــلهن بى ــال بى انائي
بۇ  .بىرلىكته بىر سهپهرگه چىقىپتۇ
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ــى ائ ــردىنىئكك ــدا بى ــڭ يېنى يالنى
كىچىك بالىسى بولـۇپ  بـۇ ىئككـى

بىرىگه تهڭ –بالىنىڭ ياشلىرى بىر 
ۇئالر كېتىۋاتقاندا بىر بـۆرە. كهنىئ

ن بىرىنـىتۇيۇقسىز كېلىپ بالىالردى
ياشانغان. ېتىپتۇقامالالپ ېئلىپ ك
  : غاائيال ياش چوكان

ــى،- ــپ كهتت ــاالڭنى ېئلى ــۆرە ب ب
  :ياش چوكان .ەپتۇد

بـــۆرە ســـېنىڭ بـــاالڭنى ،يـــاق -



81  

   .ەپتۇد  ،ېئلىپ كهتتى
بىرلىــرى -بـۇ ىئككـى ائيـال بىـر 

ىـدە تالىشـىپ بىـربىلهن شۇ تهرىق
ــــــۇ. هپتــــــۇيهرگه كېلهلم ۇئالر ب

ـــــق ـــــڭ ھهقلى داۋاســـــىدا كىمنى
ىئكهنلىكىـــگه ھۆكـــۈم قىلـــدۇرۇش
ۈئچــۈن داۋۇت ەئلهيھىسســاالمنىڭ

ــدىغا كېلىشــ ــى ۋە ىپتۇائل داۋالىرىن
ـــان قىل ـــا باي ـــۇۇئنىڭغ داۋۇد. ىپت

ــــڭ ــــاالم ۇئ ائيالالرنى ەئلهيھيسس
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شىكايهتلىرىنى ائڭالپ بولغانـدىن
ـــالىنى ـــان ب ـــات قالغ ـــيىن ھاي كې
ـــىتىپ ـــا وئخش ـــانغان ائيالغ ياش

ىنى چـــوڭ ائيالغـــا بېرىشـــكهبـــال
  . ۇپتۇبۇير

ـــــــــۇ ـــــــــال داۋۇدب ىئككى ائي
ـــــدىنەئ ـــــاالمنىڭ يېنى لهيھىسس

چىققانــدىن كېــيىن يهنىــال قايىــل
تهرەپــتىنىئككــى بــالىنى  بولمــاي

  :ۇئالر ائندىن. پتۇتارتىشقا باشال
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ـــــــــــۇنى داۋۇد - ـــــــــــز ب بى
ەئلهيھىسســـــــاالمنىڭ وئغلـــــــى

دېيىشـىپ  ،سۇاليماندىن سـورايلى
ــ ــدىغا بېرىش ــڭ ائل ۇئالر .ىپتۇۇئنى

ەئلهيھىســـــــاالمغا ســـــــۇاليمان
ــــانەئ ــــۇر باي ــــرەر ق ھــــۋالنى بى
ســــــــــۇاليمان. شــــــــــىپتۇقىلى

ـــاالم  ـــىدىنەئلهيھىسس ۇئ ىئككىس
ـــىنىڭ  ـــڭ بالىنقايسىس ـــيھهقى ىقى

ىئگىسى ىئكهنلىكىنى سىناپ بىلىش
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  : ۈئچۈن ائدەملىرىگه
لىـپتىزدىن ماڭا بىر پىچاق ېئ -

ـــگهكـــېلىڭالر ـــالىنى ىئككى ـــۇ ب ، ب
پـــارچىالپ  بـــۇ ىئككـــى ائيالغـــا

ياشــانغان. دەپتــۇ ،بۆلــۈپ بېــرەي
  :ائيال

شۇنداق قىلىڭ، بالىنى ىئككىگه -
ەئمما يـاش. ەپتۇد ، بۆلۈپ بېرىڭ

يمانچوكــــــــــــان ســــــــــــۇال
ەئلهيھىسســاالمنى راســتىنال بــالىنى
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ىئككىــــــــگه پارچىاليــــــــدىغان
ــايدۇ ــپوئخش ــالپ قېلى ، دەپ وئي

   :ائالقزادە بولغان ھالدا
ــــــاق  – ــــــاق! ي ــــــالىنى! ي ب

ـــاڭالر ـــاال مېنىـــڭۇئ  !پارچىلىم ب
، بۇ بالىنىەئمهس بهلكى ۇئنىڭدۇر

  .ەپتۇد  ،ۇئ ائيالغا بېرىڭالر
بۇنىـــــڭ بىـــــلهن ســـــۇاليمان

ـــاالم ـــ ەئلهيھىسس ـــاش ڭ بالىنى ي
ــــــــى ــــــــڭ ىئكهنلىكىن چوكاننى
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ـــاش ـــالىنى ي ـــتۈرۈپ ب جهزىملهش
شـۇنىڭ. ېرىپتـۇبـۇيرۇپ بچوكانغا 

ـــــــلهن ھهق ۆئز ىئگىســـــــىگه بى
  . غان بولۇپتۇقايتۇرۇل

  ھېكايىدىكى نهسىھهتلهر
ــايلىقتۇر ● ــل ەئڭ زور ب ــۇ. ەئقى ب

يهردە ســـــــــــــــــــــــــۇاليمان
-ەئلهيھىسســــــاالمنىڭ ەئقىــــــل
.پاراســىتى نامايهنــدە قىلىنغانــدۇر
چــۈنكى ۇئ مهســىلىنى ائيالالرنىــڭ
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تىگه قارىتابالىلىرىغا بولغان مۇھابى
يــــاش. ربىــــر تهرەپ  قىلغانــــدۇ

چوكان بالىسىنىڭ كېسىلمهسـلىكى
مۈئچۈن ۆئز بالىسـىنى مېنىـڭ بـاال
. ەئمهس، دېيىشكه رازى بولغانىدى

ــۇاليمان  ــاشس ــاالم ي ەئلهيھىسس
ــــڭ  ــــانچوكاننى ــــىغا بولغ بالىس

گهرچه  ۇئتى سـهۋەبىدىن مۇھاببى
دېــگهن “مېنىـڭ ەئمهس”چوكـان 

ــىمۇ  ــال بولس ــايهنى ــالىنى ۇئنىڭغ ب
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  . بۇيرۇپ بهرگهنىدى
ــالر●  ــام يىغ ــا ائن ــا يىغلىس ،ماڭ

   .يالغان يىغالرباشقىسى ماڭا  
  ىئتنى سۇغارغان ائدەم

بىــر ائدەم بىــر كــۈنى ســهپهردە
ـــپ ناھـــايىتى ۇئسســـاپ كېتىۋىتى
كېتىپ يول ۈئستۈدە ۇئچرىغان بىر

چۈشــۈپ قــانغىچه ســۇ قــاقۇدۇق
ۇئ قـــۇدۇقتىن. ىئچىـــپ چىقىپتـــۇ

چىقىـپ قــۇدۇق ەئتراپىــدا قــاتتىق
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ـــــتىن نه ـــــاپ كهتكهنلىك مۇئسس
ـــ ـــىوت ـــر ىئتن ـــان بى پىنى ياالۋاتق
  : ۆئزىگه -ۆئزۋە  ۈپتۇكۆر
ـــۇ بىچـــارە ھـــايۋانمۇ ماڭـــا - ب

ش ۇئسسۇزلۇقنىڭ دەردىنـىوئخشا
دەپ ۇئنىڭغــــا ىئــــچ ، تــــارتىپتۇ
ــۇ ــۇ . ائغرىتىپت ــا س ــرىشۇئ ىئتق بې

ۈئچۈن ەئتراپىغـا قـاراپ ھىچنـېمه
  .اپتۇتاپالم

كېــيىن قۇدۇققــا  قايتــا چۈشــۈپ 



90  

،ېئلىپائيىقىنى سېلىپ ائياققا سۇ 
ــلهن ــزى بى ــى ېئغى ــدىن ائيىقىن ائن
چىشلىگىنىچه قـۇدۇق تاملىرىـدىن

ىققىــپ ۇئ ســۇ بىــلهنيامىشــىپ چ
تهەئائال بـۇ هللا. ۇرۇپتۇىئتنى سـۇغ

ـــۇ ـــا قىلغـــان ب بهندىســـىنىڭ ىئتق
ـــهكى ـــهپقىتىلدىكى ش ۈئچـــۈن ش

نىـڭۇئ ۇپناھايىتى خۇرسـهن بولـ
   .ىپتۇگۇناھلىرىنى مهغپىرەت قىل

 مۈشۈكنى سوالپ  قويغان ائيال
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ــر ــال بى ــر ائي ــدا بى ــۇرۇنقى زامان ب
مۈشۈككه ائچچىقى كېلىپ قېلىـپ

بـۇ. ۇپتـۇالپ قويۇئنى ۆئيىگه سـو
گىـدەك نهېجهرياندا ۇئنىڭغـا نه ي

.ىئچكىـــدەك ھىچنـــېمه بهرمهپتـــۇ
ارە مۈشــــۈك ائچلىــــق ۋەبىچــــ

ــــ ــــىزلىقتىن مىي ۋە اڭالپتۇسۇسس
ھېلىقى ائيـال. پتۇىئشىكنى تىرمىال

ـــــــۇب ـــــــۈكنىڭ ب ـــــــا مۈش ۇلس
ـــــپپهرۋامۇ قىقىينىلىشـــــلىرىغا لى
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ۇئنىڭغــا ھىچنــېمه. ايمــاپتۇقويم
ا ۇئنـىگه ھهتتىبهرمىگهننىڭ ۈئست

بــۇ .اپتۇســىرتقىمۇ چىققىلــى قويمــ
ــۇپ ــۈكنى ســوالپ قوي ــال مۈش ائي

ـــانلىق ـــلهن ىائزاپلىغ ـــهۋەبى بى س
  .لىنىپتۇدوزاخقا تاش

  ھېكايىدىكى نهسىھهتلهر 
رەھىـــــم غـــــارەھىـــــم قىلمىغا●

ــــــن ســــــهن. قىلىنمــــــاس زېمى
ــــل، ــــم قى ــــدىكىلهرگه رەھى يۈزى
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ـــ ـــماندىكى زات س ـــماڭا ائس رەھى
  .قىلسۇن

ـــــــىلىق ۋە●  ـــــــر ياخش ھىچبى
نى كىچىــك كۆرمهســلىكيامــانلىق

  .الزىم
ىنه ىئشـمۇ چـوڭ نهتىـجهكىچىكك

  . بېرىدۇ
انالرغا رەھىمدىلىك قىلىـشھايۋ● 
نىـــــڭ گـــــۈزەل دىنىمىزنىـــــڭبىز

  . بۇيرىقىدۇر
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ـــايۋانالرنى ـــدا ھ ـــالم تارىخى ىئس
ــۇداپىەئ  ــۇس م ــدىغان مهخس قىلى

ــــۆپوئرۇن ــــايىتى ك ــــن ناھ الردى
   .قۇرۇلغان ىئدى

  تۈگىمهيدىغان تاماق
ــــــ ــــــزۆس يۈملۈك پهيغهمبىرىمى

مــــۇھهممهد ەئلهيھىسســــاالم ۋە
مانالر مهدىـــنه شـــهھىرىدەمۇســـۇل

هللامهكـكه شـهھىرىكى . شايتتىيا
ى مهدىنىگه ھۇجۇمنىڭ دۈشمهنلىر
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بــــۇ خهۋەر. قىلمــــاقچى بولــــدى
ـــــبهر ـــــاالمغا پهيغهم ەئلهيھىسس

ــلهن شــهھهرنى . يهتتــى بۇنىــڭ بى
دۈشــمهن ھۇجۇمىــدىن قوغــدىماق

ــــۇلمانالر ۈئچــــۈن ــــهھهر مۇس ش
ـــــدەك( وئرەك ەئتراپىغـــــا  )خهن

  . كوالشقا باشلىدى
نپهيغهمبهر ەئلهيھىسسـاالم بىـله

كـۈچى پۈتـۈنبارلىق مۇسۇلمانالر 
ـــاتتى ـــدەك كوالۋات ـــلهن خهن .بى
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ـــان ـــمه ائدەم ىئشـــلهپ ھارغ ھهم
يىتى ســـوغۇقىھـــاۋا نـــاھ. ىئـــدى

ـــــڭ ۈئســـــتۈگه ۇئالرن ـــــڭۇئنى ى
  . قورساقلىرى ناھايىتى ائچ ىئدى

ــــــرى ــــــۇلمانالردىن بهزىلى مۇس
  :پهيغهمبهر ەئلهيھىسساالمغا

ــــرى هللاىئ  –  ــــڭ پهيغهمبى !نى
.ال ېئچىپ كهتتىقورساقلىرىمىز بهك

ائچلىققـــــــــــا چىـــــــــــدىماي
قورساقلىرىمىزغا تاش باغلىۋالدۇق،
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پهيغهمــــــــــبهر. دېيىشــــــــــتى
الرغـا قورسـىقىنىەئلهيھىسساالم ۇئ

ـــــهتتى ـــــپ كۆرس ـــــۇ. ېئچى ۇئم
ائچلىقنىـــــــڭ قاتتىقلىقىـــــــدىن

ــــاشرســــىقىغا وق ىئككــــى دانه ت
  . باغلىۋالغان ىئدى

تۇرمـــۇش ناھـــايىتى ۇئ يىلـــالردا
ــــدە ــــاتتىقچىلىق ىئچى ــــ ق ۇپبول

ۋە نچىســى ائچىســاھابىلهرنىڭ كۆپ
ـــــدە كـــــۈنس ۇسســـــىزلىق ىئچى



98  

  . كهچۈرىشهتتى
ــابىر ــاھابىالردىن ج ــۈنى س ــر ك بى

  :ۆئيىگه كهلدى ۋە ائيالىدىن
ــاالمنى –  ــبهر ەئلهيھىسس پهيغهم

ى بىر ائچ قالغـان ھـالهتتهناھايىت
ــۆردۈم ــرەر، ك ــدەك بى ــدە يىگى ۆئي

ـــارمۇ .؟  دەپ ســـورىدىنهرســـه ب
  :ۇئنىڭ ائيالى

يدە بىـر كىچىـك وئغـالق ۋەۆئ - 
دىن باشـقاائرپىوئچۇم  بىر قانچه 
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  . دېدى ،نهرسه يوق
جابىر رەزىيالالھۇ ەئنھۇ وئغالقنـى

ائيــالى ائرپىنــى تارتىــپسـويدى، 
ــــدى ــــا .ۇئن قىل ــــنى قازانغ گۆش

ــــالدى ــــۇرۇپس ــــى يۇغ ، خېمىرن
بولــــدۇردى، قــــازاننى تونۇرنىــــڭ

شۇرۇشــــقاۇگه قويــــۇپ پىســــتۈئ
  . باشلىدى

ـــــۇجـــــابىر رەز ـــــالالھۇ ەئنھ ىي
پهيغهمـــــبهر ەئلهيھىسســـــاالمنى
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چاقىرىپ كېلىش ۈئچۈن ماڭغانـدا
  :ائيالى ۇئنىڭغا

ىزنىــــڭتامىقىمتهييارلىغــــان  – 
ـــــى بىلىســـــهن ـــــىائزلىقىن ، مېن

ــــاالمنىڭ ــــبهر ەئلهيھىسس پهيغهم
ــالهتك ــدا خىج ــه قويائلدى دىغانى

، بــۇ تامــاقىئشــنى ھهرگىــز  قىلمــا
،ائرانال بىر قانچه ائدەمگه يېتىـدۇ

ـــــــكهرتتى جـــــــابىر. دەپ  ەئس
رەزىيـــالالھۇ ەئنھــــۇ پهيغهمــــبهر
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ەئلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا باردى ۋە
   :ۇئنىڭغا

بىـر !ىڭ پهيغهمبىـرىن هللاىئ   -
، بىزنىـڭتهييارلىغانىدىمائز تاماق 
گه تاماققـــــــا مهرھهمهتۆئيـــــــ

  . قىلسىڭىزكهن، دېدى
  :پهيغهمبهر ەئلهيھىسساالم

»تامىقىــڭ قانچىلىــك بــار؟ «  - 
  .  سورىدى دەپ
ائرپـا ۇئنىـدىن تۆت وئچۇم -ۇئ 
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يېقىلغان نان بىلهن بىر وئغالقنىـڭ
  . دېدى ، گۆشى

يۈملىك پهيغهمـــــــــبهرۆســـــــــ
 : ەئلهيھىسساالم كۈلۈمسىرىدى ۋە

ىلىــك بىــرزھهم كــۆپ ۋە مهز«  -
  :ائندىن. دېدى »تاماق 

ــن«  -  ــپ دېگى ــا بېرى ،ائيالىڭغ
ـــارمىغىچه ت ـــانومهن ب ـــۇردىن ن ن

ــلهن قازا ــدىنبى ــاي ن گۆشــنى ائلم
  . دېدى» تۇرسۇن 
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پهيغهمبهر ەئلهيھىسساالم ائندىن
خهنـــدەك كوالۋاتقانالرغـــا ىئـــالن

  :قىلغان ھالدا
!ىئ خهنــدەك كولىغــۇچىالر« - 

ـــابىر  ـــىڭالر ج ـــاپهتقېرىندېش زىي
رگه، ھهممىمىـــز ۇئ يهيـــارالپتۇتهي

.دەپ توۋلىـــدى» بىلـــله بـــارايلى
زىيـالالھۇبۇنى ائڭلىغـان جـابىر رە

ــدىەئن ــرەپ قال ــۇ تهمتى ممــاەئ. ھ
تامـاق. ەئمدى باشقا چارە يوقتى
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ــا ائران ب ــىگهبولس ــانچه كىش ــر ق ى
دېمهكـــكه. يهتكىـــدەكال ىئـــدى

ــــىلهرگه ــــۆپ كىش ــــك ك بۇنچىلى
ۇئ. مكىن ەئمهســـتىۇيېتىشـــى مـــ

وئيـــال ۆئيىـــگه –بـــۇالرنى وئيـــال 
  :يېتىپ كهلدى ۋە ائيالىغا

ۆئزىپهيغهمبهر ەئلهيھىسسـاالم   
نانالرنى ائلمـايۋە گۆش كهلگىچه 

ـــدى ـــدەكته. تۇرۇشـــقا بۇيرى خهن
ۋاتقانالرنىڭ ھهممىســـــىىئشـــــال
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، قانـــداق قىلىمىـــز؟كېلىۋاتىـــدۇ
  . دېدى

نچىلىـــكتاماقنىـــڭ قا :ائيـــالى
؟ىئكهنلىكىنــــى دېمىگهنمىــــدىڭ

  .دېدى
  . ەئلۋەتته دېگهنىدىم – 

  :ائيالى
ۇئنداقتا ۇئالرنىـڭ ھهممىسـىنى -

يغهمبهرسهن چاقىردىڭمۇ ياكى په
  ؟ەئلهيھىسساالم چاقىردىمۇ
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  :جابىر رەزىيالالھۇ ەئنھۇ
ــــاالم - ــــبهر ەئلهيھىسس پهيغهم

بـۇنى ائڭلىغـان. ، دېـدىچاقىردى
ائيال يهڭگىل بىـر نهپهس ائلـدى

  :ۋە
،وئنـــداق بولســـا ەئنســـىرمه -

پهيغهمبهر ەئلهيھىسسـاالم بىـزدىن
  .، دېدىياخشى بىلگۈچىدۇر

ـــبهر ـــيىن پهيغهم ـــرائزدىن كې بى
الرم باشـقا مۇسـۇلمانەئلهيھىسساال
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.بىــلهن بىــرلىكته يېتىــپ  كهلــدى
ۇئالر بىرلىكته گۆش ۋە نان ۈئچۈن

ــلهپ دۇائ ــكهت تى ــتىقىلى  بهرى .ش
پهيغهمـــبهر ەئلهيھىسســـاالم ۆئي

   :ىئگىسى ائيالغا
نســـــىز نـــــان ياقىـــــدىغا«  -

ائيالدىن بىرىنى چاقىرىپ كىرىـڭ،
سىز بىلهن بىـرلىكته نـان ياقسـۇن،

مـۈچ، بىـرۆر چگۆشنى قازاندىن بىـ
ــــڭۆچ ــــۈچتىن ېئلى ــــازاننىم ، ق
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نۇرنىــــڭ ۈئســــتۈدىن ھهرگىــــزوت
  . تاپىلىدىدەپ  »چۈشۈرمهڭ 

پهيغهمبهر ەئلهيھىسساالم ھهر بىر
كىشـــىنىڭ ھهيرانلىـــق قاراشـــلىرى

نۇردىن بىـر پـارچه نـانوائستىدا ت
گه بىــرىنىــڭ ۈئســتائلــدى ۋە ۇئ

ھهر بىـــر. پـــارچه گـــۆش قويـــدى
ردىنبىـ بـويىچهمۇسۇلمانغا مۇشۇ 

  :بىردىن تارقاتتى ۋە ۇئالرغا
ــاقنى يېيىشــنى«  - ــڭ هللا تام نى



109  

  . دېدى »ىئسمى بىلهن باشالڭالر
گهنلهرنىڭ ھهممىسى تويغىچهكهل
گـۆش ۋەەئمما قازانـدىكى . يىدى
نــۇردىكى نــان ھىــچ ائزايمىغــانتو

ــــيىن. ىئــــدى ــــن كې ــــر ائزدى بى
االم ۆئيپهيغهمـــبهر ەئلهيھىسســـ
   :ىئگىسى ائيالغا بۇرۇلۇپ

قــالغىنىنى ۆئزەڭــلهر يهڭــلهر«  -
،ۋە قوشنىالرغىمۇ سـۇنۇپ بېـرىڭالر
چۈنكى ھهممه كىشـى قـاتتىق بىـر
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چىلىقنى باشـــــــــتىنائچـــــــــار
  . دېدى» كهچۈرمهكته 

جــابىر رەزىيلالھــۇ ەئنھــۇ ۇئ كــۈن
ھهققىــــدە توختىلىــــپ مۇنــــداق

  :دېدې
نىـــڭ نـــامى بىـــلهن قهســـهم هللا

ــ! قىلىمهنكــى ــگهنب ــا كهل ۇ تاماقق
ۇئالرنىـڭ. ىائدەم مىڭ كىشى ىئـد

شۇنداق. ھهممىسى تويغىچه يېدى
، قــــازىنىمىزبولۇشــــىغا قارىمــــاي



111  

،ك ھـــالهتته قاينىغـــانبۇرۇنقىـــدە
ــدانې ــان ھال ــچ خورىمىغ ــز ھى نىمى

ۇئنىڭـــدىن ۆئزىمىزمـــۇ .قالـــدى
. يىدۇق ۋە قوشنىالرنىمۇ يىدۇردۇق

  ھېكايىدىكى نهسىھهتلهر 
ــبهرلهر●  ــا پهيغهم ــۆجىزە بولس م

ــهتكه ــتىن كۆرس ــقىرىن ائدەت تاش
  . ھادىسىلهردۇر

تامــــاق يېيشــــتىن ىئلگىــــرى● 
دېــيىش ۋە تامــاقنى “بىســمىلالھ”
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يېـيىش تامـاقۆئزىنىڭ ائلدىـدىن 
   .دەبلىرىدىندۇريېيىشنىڭ ەئ

  ھېرا دىكى نۇر
يۈملۈك  پهيغهمبىرىمىــــــزۆســــــ

دىچهمۇھهممهد ەئلهيھىسساالم خه
ــۇردى ــۇش ق ــلهن تۇرم ــز بى .ائنىمى
ــــچه ائنىمىــــز ــــى خهدى ھهزىرىت

لىق بىر ائيـاللتلىك ۋە ەئقىقهشهپ
پهيغهمبىرىمىــــــز ۆئزى .ىئــــــدى

ھهر نهرســـــىگه ۇئىئھتىيـــــاجلىق 
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  . كهنىدىائرقىلىق ېئرىش
پهيغهمــبهر ائخىرقــى ۋاقىــتالردا

غۇزلۇقنىداىئم يـال  ەئلهيھىسساالم
ۇئ. خااليـــدىغان بولـــۇپ قالـــدى

يهيدىغان ۋە ىئچىدىغىنىنى ېئلىـپ
غارىغــــانــــۇر تېغىــــدىكى ھېــــرا 

بــۇ. ان بولــۇپ قالغانــدىكېتىــدىغ
ـــــــــلهن ـــــــــانالر بى يهردە ىئنس
ۇئچرۇشۇشتىن يىراق بولغان ھالدا

ــالغۇز  –كــېچه  ــدۈز ي ــال هللاكۈن غى



114  

شــــىلهركى. ىئبــــادەت قىالتتــــى
،ائرىســــىدىكى ناھهقســــىزلىكلهر
نتىرىك پىتى كۆمۈلۈپ كېتىلىۋاتقا

ــقىزالرنىــڭ ته ــىق .دىرىنى وئياليتت
ــى ــارە ىئزدەيتت ــرەر چ ــا بى .بۇالرغ

رنىڭ ۆئز قــوللىرى بىــلهنكىشــىله
ەتياســــىغان بۇتالرغــــا ىئبــــاد

ــى ــزار قىالتت ــى بى ــلىرى ۇئن .قىلىش
مۇتلهق تۈردەۇئنىڭ تهپهككۈرىدە 

قۇياشــنى ۋە ، يــۈزىنى، ائينــى يهر
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ـــر زاتھهر نهرســـى ـــان بى نى ياراتق
  .مهۋجۇت ىئدى

ۇئنىـڭ كېچىسـىشۇ مهزگىللهردە 
ۈزىكـــۆرگهن چۈشـــلىرى كۈنــــد

ـــنهن ر .ائيلىنـــاتتىلىققـــا ېائەئي
ــــــا  ــــــدە قۇلىقىغ ســــــهن”بهزى

دېـــگهن ائۋازالر “بهرســـهنپهيغهم
  . كېرەتتى
40مىـــز يۈملۈك پهيغهمبىرىۆســـ

ۇئ. ياشــالرغا كىرىـــپ قالغانىـــدى
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خهدىچه ائنىمىز تهييارالپ بهرگهن
قالرنى ېئلىـپ  ھېـرا غارىغـازۇقلۇوئ

ــى ــرى. كهتت ــدىن بې ــڭ ۇئزۇن ۇئنى
الغان بىر ياخشى ائدىتـىنۈپ قۆك

ۇئ  ھهر يىلــى رامىــزان. دىبــار ىئــ
ېئيىدا بۇ يهرگه كېلىـپ كـۈنلىرىنى

  . ۆئتكۈزەتتى ىئبادەت بىلهن
يېڭــــى رامىــــزان ېئيىنىــــڭ قهدر
ـــــــــبهر ـــــــــىدە پهيغهم كېچىس
غـاەئلهيھىسساالم ۇئلـۇغ ياراتقۇچى



117  

ــــۇر ــــدى ۋە چوڭق ــــادەت قىل ىئب
.كۈپ كهتتـىۆر قوينىغا چۇككهتهپ

هللاتىللىرىـدا  بارلىق جـانلىقالر ۆئز
  . ىشاتتىۇرغا يالۋۇ
ن بېرى كۈتـۈلگهن زامـانۇئزۇندى

ردىنالغارنىڭ ىئچى بىـ. كهلگهنىدى
ۋەھيـى. نۇر بىلهن يـورۇپ كهتتـى

ېئلىپ چۈشكۈچى ەئلچى جىبرىئل
ــــــۇرالر ــــــاق ن ــــــدە چاقن ىئچى

ــــدى ۋە ــــزگه كۆرۈن پهيغهمبىرىمى
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  :ۇئنىڭغا
  .دېدى! وئقۇ-
ــاالم ھ  ــبهر ەئلهيھىسس همپهيغهم

.قورققــان ھهم ھهيــران قالغانىــدى
.يۈرىكى دۈپۈلدەپ سوقۇپ كهتتى

  :ۇئ
»مهن وئقۇيالمــــــــــايمهن « -
جىبىئــل ەئلهيھىسســاالم.  ېــدىد

   : يهنه
.دەپ بۇيرىــــــــدى! وئقــــــــۇ-
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پهيغهمــــــبهر ەئلهيھىسســــــاالم
تىن تـــېخىچه ۆئزىـــگهھهيـــرانلىق

  :ۇئ. كېلهلمىگهنىدى
»مهن وئقۇشنى بىلمهيمهن «  - 

  . دەپ جاۋاپ بهردى
ـــلىۈئچ ـــدا جىبرىىئ ـــى قېتىم نچ

ەئلهيھىسســاالم ۇئنــى كــۈچ بىــلهن
  :سىققىپ تۇرۇپ

ــۇ-  ــدى! وئق ــلهن. دې ــڭ بى بۇنى
پهيغهمبهر ەئلهيھىسساالم جىبرىئل
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  :ەئلهيھىسساالمغا
»نېمىنــــى وئقــــۇيمهن ؟ «  -  

ـــــــورىدى ـــــــل. دەپ س جىبرىىئ
ەئلهيھىسســاالم ەئلهق سۈرىســىنىڭ

ياراتقان پهرۋەردىگارىڭنىـڭ :باشتىكى
ــۇغىن ــلهن وئق ــمى بى ــاننى ۇئ.  ىئس ىئنس

ـــاراتتى ـــدىن ي ـــته قان ـــۇغىن،. لهخ وئق
ۇئ. پهرۋەردىگارىــــڭ ەئڭ كهرەملىكتــــۇر

.ۆئگهتتـى) خهت يېزىشـنى(قهلهم بىلهن 
ـــــىلهرنى ـــــگهن نهرس ـــــانغا بىلمى ىئنس
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دېــگهن ائيهتلهرنــى   1بىلــدۈردى
پهيغهمبهر ەئلهيھىسسـاالم.وئقۇدى

ــڭ ــۇ جىبرىىئلنى ــلهن ب بۇيرىشــى بى
ـــى ھهم ـــۇپ ۇئن ـــى وئق ائيهتلهرن

ــــا ھت ــــكهمىلىغ ــــا مهھ هم دىلىغ
  . ۋالدىۇوئرناشتۇر

ائرقىــــــــــدىن جىبرىئــــــــــل
  :ھىسساالميەئله

                                
 .  ائيهتكىچه -5دىن  -1سۈرە ەئلهق  1
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ـــــــۇھهممهد - ـــــــېنى ،ىئ م س
مهن ۋەھيـــــى! هيمهنمۇبـــــارەكل

ــــته ــــكۈچى پهرىش ــــپ چۈش ېئلى
سـهن بولسـاڭ  ،جىبرىئل بـولىمهن

نىڭ پۈتـۈن ىئنسـانالرغا تـوغرا هللا
ه مهسـۇئلتىپ بېرىشـكىيول كۆرسـ

دېــدى قىلىنغــان پهيغهمبىرىســهن،
 .ۋە بىردىنال كۆزدىن غايىپ بولدى

مانــا بۇنىــڭ بىــلهن مــۇھهممهد
تهرىپىــدىن هللا ەئلهيھىسســاالمغا
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مبهرلىـك ۋەزىپىســى رەســمىيپهيغه
  . سۇندا بېرىلگهن بولدىوي

مبهر ەئلهيھىسساالم غاردىنپهيغه
قـۇ ۋە ھاياجانـدىنۇئ قور. چىقتى

ۇئ مهكــكه تهرەپــكه. تىترەيتتــى
بىــر يولــداقــاراپ كېتىۋاتقىنىــدا 

.ائجايىپ ىئشالرغا يولۇقتىمۇنچه 
،دەرەخـلهر –دەل  ، تاغالر، تاشالر

ۇئچــــــار قۇشــــــالر ۋە بــــــارلىق
ــــپ ــــا كېلى مهۋجــــۇداتالر زۇۋانغ
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ۇئنىڭغــا ســاالم بېرىشــتى ۋە ۇئنــى
  :تهبرىكلهپ

ــۇن ىئ  –  ــاالم بولس ــاڭا س هللاس
  . دېيىشهتتى! نىڭ ەئلچىسى

پهيغهمبهر ەئلهيھىسساالم ۆئيىگه
ىــزخهدىــچه ائنىم يىتىــپ بارغانــدا

.ۇئنى ىئشـىك ائلدىـدا كۈتىۋالـدى
پهيغهمـــبهر ەئلهيھىسســـاالم ۆئي
:ىئچىگه كىرگهندە تىترىگهن ھالدا

ــــۇڭال«  -  ــــى وئراپ قوي ر ،مېن
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  .دېدى» مېنى وئراپ قويۇڭالر 
خهدىچه ائنىمىز ۇئنـى يـاتقۇزۇپ
مهھـــــــكهم وئراپ قويـــــــدى ۋە
ــاكى ــاالم ت ــبهر ەئلهيھىسس پهيغهم

ه  يېنىــدا قــاراپكهلگىــچ ەئســلىگه
ـــــــــۇردى هيغهمـــــــــبهرپ .وئلت

ەئلهيھىسســــاالم وئڭشــــالغاندىن
كېيىن بولـۇپ ۆئتـكهن ىئشـالرنىڭ
ھهممىســىنى خهدىــچه ائنىمىزغــا

  :سۆزلهپ بهردى ۋە
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ــــۇپ« –  ــــدىن قورق مهن ۆئزەم
  . دېدى» لدىماق

قخهدىچه ائنىمىز ۇئنىڭغا مۇنـدا
  :تهسهللى بهردى

ــا –  ــا ۋە قورقم ــائرام بولم هللا، بى
نســـاننىخشـــاش بىـــر ىئســـاڭا وئ

، چـۈنكىھهرگىزمۇ رەسۋا قىلمايدۇ
ڭســهن يېقىنلىرىڭنىــڭ ھهممىســىنى
،ھالىدىن خهۋەر ېئلىـپ تۇرىسـهن

مىســــكىنلهرگه يــــاردەم -پېقىــــر
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ىبېرىســـهن، مېھمـــانالرنى ياخشـــ
ــــــــهن ــــــــىزلىققا، كۈتىس ھهقس

ــــــــداپ ،ۇئچرىغــــــــانالرنى قوغ
ــى ــڭ ھهقلىرىن ــن ۇئالرنى زالىمالردى

   .دېدى  ،ېئلىپ بېرىسهن
ـــچه ـــيىن خهدى ـــن كې ـــر ائزدى بى
ائنىمىـــــــــــز پهيغهمـــــــــــبهر
ەئلهيھىسســــــــاالمنى ېئلىــــــــپ

ـــ ـــىنىڭ وئغل ـــڭتاغىس ى  ۋەرەقهنى
  . قېشىغا باردى
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بىلىملىك ، ۋەرەقه كۆپنى كۆرگهن
ـــدى ـــوۋاي ىئ ـــتىائن ب ۇئ. خىرىس

نپهيغهمــــبهر ەئلهيھىسســــاالمدى
.نېمىلهرنى كۆرگهنلىگىنى سـورىدى

ۇئنىڭغـا پهيغهمبهر ەئلهيھىسساالم
ۇئ. ۆرگهنلىرىنى دەپ بهردىكــــــــ

ــــاالمنىڭ ــــبهر ەئلهيھىسس پهيغهم
دېگهنلىرىنــى ائڭلىغانــدىن كېــيىن

  :مۇنداق دېدى
ــارەت –  ــوش بىش ــىلهرگه خ كىش
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ســهن غــاردا كــۆرگهن  !بولســۇنكى
پهرىشــــته ســــهندىن بـــــۇرۇنقى

ىــڭن هللاپهيغهمــبهرلهرگه ۇئلــۇغ 
.ەئمرىنى يهتكـۈزگهن جىبرىئلـدۇر

لىـرىباشقا پهيغهمبهرلهرنىـڭ قهۋم
ــــېنىڭ ــــدەك س ــــا قىلغىنى ۇئالرغ
ــــا ــــېنى يالغانچىغ ــــۇ س قهۋمىڭم

ساڭا ەئزىـيهت بېرىـدۇ  ،رىدۇچىقى
ــدىن ھهيــدەپۋە  ــېنى يۇرتتىڭ س

ـــدۇ ـــاشچىقىرى ـــكى مهن ي ، كاش
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بولـــۇپ قالغىنىمـــدا مهككىلىكـــلهر
ــۇرســېنى  چىقىــپ كېتىشــكه مهجب

ــــاردەم ــــاڭا ي ــــدا مهن س قىلغان
  . ، دېدىبولسام قىاللىغان

ـــبهر ەئلهي ـــۇھىسســـاالم پهيغهم ب
.سۆزلهرنى ائڭالپ ھهيـران قالـدى

نى ناھايىتى بهكچۈنكى قهۋمى ۇئ
ۇئنــى ياخشــى. ياخشــى كــۆرەتتى

كۆرگهنلىكىـــــــــــــــــــــــــدىن
ۋەىئشـــــهنگهنلىكىدىن ۇئنىڭغـــــا
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ــــام “ىئشــــهنچلىك ائدەم” دەپ ن
  :ۇئ. بېرىشكهنىدى

مېنـــى تۇغۇلـــۇپ ۆئســـكهن« - 
ـــــــــدەپ ـــــــــدىن  ھهي يۇرتۇم

  . دەپ سورىدى» چىقىرىشامدۇ ؟
ۋاي غهمكىـن ھالـدا بېشـىنىبۇ بۇ
  :سىالپ

شۇنداق بـارلىق پهيغهمـبهرلهر – 
ـــــدىن دۈشـــــمهنلىككه ۆئز قهۋمى
ۇئچرىغــــان ۋە ۆئز يۇرتلىرىــــدىن
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  . ، دېدىھهيدەلگهنىدى
ــۈپ ــل ۆئت ــر مهزگى ــدىن بى بۇنىڭ

ـــۇپ  ـــات بول ـــڭۋەرەقه ۋاپ ۆئزىنى
ۇئنىڭغا نېسپدېگهنلىرىنى كۆرۈش 

  . بولمىدى
ســۆھبهتتىن كېــيىن خهدىــچه بــۇ
پهيغهمـــــــــــبهرنىمىـــــــــــز ائ

ەئلهيھىسساالمغا ىئمان كهلتۈرگهن
چى كىشـى بولـدى ۋە ۇئنـىىئككىن

  .ھهر ۋاقىت، ھهر يهردە قوللىدى
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  ھېكايىدىكى نهسىھهتلهر 
ــــاالم●  ــــبهر ەئلهيھىسس پهيغهم

وئقۇش ، يېزىشنى بىلمهيدىغان بىر
ـــبهر بولۇشـــىغا ساۋاتســـىز پهيغهم

ۇپ نازىـــلتـــۇنجى بولـــقارىمـــاي 
ـــڭ قىلىنغـــان ائيهت ـــرا”لهرنى “ىئق

دەپ باشلىنىشــى “وئقــۇ”  يهنــى
خالىسـا هللا. جايىپ بىر ىئشـتۇرائ
نامــاز”يــاكى  “ىئمــان كهلتــۈر”

.دەپ نازىل قىلغان بـوالتتى “وئقۇ
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ھهر بىـــــر مۇســـــۇلماندېـــــمهك 
وئقۇشـــــــــنىڭ ۋە ىئلىمنىـــــــــڭ
ـــۇنى ـــى ۋە ب ـــۇھىملىقىنى بىلىش م
   .ەئمهلىيهتته وئرۇنلىشى الزىمدۇر

  باال شېخىنى سۇندۇرغانخورما 
مېۋە بىرىۋاتقان خورمىالر ەئمدىال

ـــرى ىئـــدى ـــڭ بى رافـــى. كۈنلهرنى
ــــا ــــاال خورم ــــر ب ــــىملىك بى ىئس

مهكچى بولـۇپ خورمـا شـېخىنىيې
  . سۇندۇردى
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خورما بېغىنىڭ ىئگىسى بۇ بـالىنى
ــــېمه ــــالىنى ھىچن ــــپ ب تۇتىۋىلى
ـــبهر ـــال پهيغهم قىلماســـتىن ۇئدۇل
ەئلهيھىسساالمنىڭ ائلـدىغا ېئلىـپ

    .باردى
يۈزلىرىدۇققان ۋە وخىجىلىقتىن ھ رافى
ىـــپ بېشـــىنى تـــۆۋەن ســـېلىۋالغانقىزىر

ــــــدى ــــــ. ىئ ــــــبهرۆس يۈملۈك پهيغهم
ــۋالىنى ــۇ  ەئھ ــڭ ب ەئلهيھىسســاالم بالىنى

ىدى ۋە ۇئنىـڭ بېشـىنىكۆرۈپ كۈلۈمسـىر
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  :سىالپ تۇرۇپ
بــاالم خورمــا شــاخلىرىنى نېمىشــقا«  -

  . دەپ سورىدى » سۇندۇردۇڭ ؟ 
  :رافى

رسـۇقىموق! همبىـرىنىڭ پهيغ هللاىئ  – 
رســــــــــــۇقىمنىو، قائچ ىئــــــــــــدى

  . ، دېدىيغۇزماقچىدىموت
ەئلهيھىسســاالم مۇاليىملىــق پهيغهمــبهر

  :بىلهن
نى ەئمدى ھهرگىـزخورما شاخلىرى«  -
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ـــۇم ەئگهر يېمهكچـــى، ســـۇندۇرما وئغل
كـۈلگهنلهرنىۆىغا تبولساڭ  دەرەخ ائست

.دەپ تهۋسىيه قىلـدى» يېسهڭ  بولىدۇ
  :شۇنىڭ بىلهن بىرگه

ـــ هللاىئ «   - ـــڭ قب ـــىقىنىوۇ بالىنى رس
  . دەپ دۇائ قىلدى» !تويغۇزغىن 

ـــى ـــېس راف ـــۇزۇر ھ ـــايىتىمۇ بهك ھ ناھ
چــــــۈنكى ۇئ پهيغهمــــــبهر. قىلــــــدى

ـــش ەئلهيھىسســـاالمنىڭ دۇائســـىنى ىئلى
بىلهن بىرگه  دەرەخ ائسـتىغا تۈكـۈلگهن
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ــــورم ــــدىغانلىقىغاخ ــــه بولى ىالرنى يېس
  . رۇخسهت ائلغانىدى

  ر ھېكايىدىكى نهسىھهتله
ــــالىالرۆســــ ــــز ب يۈملۈك پهيغهمبهرىمى
سىدە ناھايىتى ۈئنۈملـۈك بولغـانىتهربىي

  . تهربىيه يوللىرىنى كۆرسهتكهنىدى
ماســــتىنرافىغــــا ائچىغالنمــــايال قال
، ائنــدىنخاتاســىنىڭ ســهۋەبىنى ســوراپ

ۋە ۇئنىــڭ  كهنۇئنىڭغــا يــول كۆرســهت
   .ھهققىدە خهيرىلىك دۇائ قىلغانىدى
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  دېڭىزدىن كهلگهن پۇل
ر زامــانالردا بىــر ســودىگهرنىڭ پۇلغــابىــ

ڭشىدىن مىـۇنوىئھتىياجى چۈشۈپ بىر ت
 :پۇل سورالغان ائدەم. تىلال پۇل سوراپتۇ

ـــرەي - ـــهنبهرســـهممۇ بې ـــېكىن س ، ل
ــۇ ــا گ ــۇل قهرز ائلغىنىڭغ ــدىن پ ۋاھمهن
 . بولغىدەك بىرەرىنى ېئلىپ كهل، دەپتۇ

   :قهرز ائلغۇچى
هللا، گۇۋاھچىنىــــڭ نــــېمه كېرىكــــى -

؟لۇشـــقا يېتهلىـــك ەئمهســـمۇگـــۇۋاھ بو



140  

  . دەپتۇ
  :قهرز بهرمهكچى بولغان ائدەم

ــداق بولســا ســهن قهرزگه كې - ــلۇئن پى
.دەپتـۇ! بولغىدەك بىرەرىنـى ېئلىـپ كهل

    :قهرز ائلغۇچى يهنه
 . يېتهرلىكتۇر، دەپتۇ هللاكېپىل بولۇشقا 
   :قهرز بهرگۈچى

  . دەپتۇ  ،تۇغرا دېدىڭ دوستۇم
توغرىلىـقۇئالر پۇلنى قايتۇرۇش ۋاقتـى 

كېلىشــــىۋالغاندىن كېــــيىن قهرزۆئز ائرا 
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پـــــۇلنى ســـــورالغۇچى مىـــــڭ تىلـــــال
  . تىجارەتچىگه قهرز بېرىپتۇ

قهرز ائلغان بۇ تىجارەتچى ائرىدىن بىـر
مهزگىــل ۆئتكهنــدە تىجــارەت قىلمــاقچى

.دېڭىز بىلهن سهپهرگه ائتلىنىپتـۇ بولۇپ
ىســـىنى قىلىـــپبارغـــان يېرىـــدە سود
قـايتىش ۇئ ۆئيىگه. ىئشلىرىنى پۈتۈرۈپتۇ

اەئممـــ. ۈئچـــۈن بىـــر كـــېمه ىئزدەپتـــۇ
ــاپتۇ ــايتۇرۇشقهرز. پهقهتــال تاپالم نــى ق

بــۇ دۇرۇس يــول. ۋاقتىمـۇ توشــۇپ قـاپتۇ
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تۇتقــان تىجـــارەتچى قهرزىنــى ۋاقتىـــدا
يـالپوئ نىبېرەلمهيدىغان بولۇپ قـالغىنى
شــۇنىڭ . كــۆڭلى بهكمــۇ يېــرىم بولۇپتــۇ

سىنىى قايتۇرۇشنىڭ چارىبىلهن ۇئ قهرزىن
ۇئ ائخىرىدا بىر كىچىك كۆتهك. ىئزدەپتۇ

پارچىســـىنى ســـېتىپ ېئلىـــپ ۇئنىـــڭ
ۇئ. يۇپتــۇوئتتۇرســىنى كــاۋاك قىلىــپ وئ

ىئچىــگه قهرز ائلغــان تىلالالرنــى ۋە پــۇل
يغانوئ .ىئگىسىگه يازغان خهتنى قويۇپ

دە –يهرنىڭ ائغزىنى چىڭ يېپىشتۇرۇپتۇ 
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ۇئنــى ېئلىــپ دېڭىــز ياقىســىغا بېرىــپ ۇئ
  :غا هللا يهردە

مېنىـڭ پاالنچىـدىن مىـڭ !ىئ رەببىم -
، ۇئىلــــال قهرز ائلغىنىمنــــى بىلىســــهنت

ــۇۋاچى تهلهپ ــر گ ــدىن بى ــدا مهن ائلدى
هللاگـۇۋاھچى بولۇشـقا  ”قىلىۋىدى مهن 

ســـېنىڭ ۇئ ائدەم. دېـــدىم “كۇپايىـــدۇر
ــدى ــۇل قىل ــۇۋاھلىقىڭنى قوب ــدىن. گ ائن

مهنــدىن كىپىــل بولۇشــقا بىرىنــى ېئلىــپ
قىلىۋىــــــدى مهنكېلىشــــــىمنى تهلهپ 
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.دېـدىم “كۇپايىدۇر هللاكېپىپ بولۇشقا ”
ۇئ ياخشــــى نىيهتلىــــك ائدەم ســــېنىڭ

ى ۋە مىـڭ تىلـالكىپىلىكىڭنى قوبۇل قىلد
سـهن! هللاىئ ۇئلـۇغ . پۇلنى ماڭـا بهردى

تىــدا قايتىــپ قهرزىمنــىقمېنىــڭ ۆئز ۋا
قهرەلى بويىچه قـايتۇرۇش ۈئچـۈن كـېمه

كېمه تاپالمىغـانلىقىمنى ىئزدىگىنىمنى ۋە
تهكنىـڭ ىئچىـگه قويغـانۆبۇ ك. بىلىسهن

تىلالالرنى ىئگىسىگه تاپشـۇرۇپ بېرىشـنى
تهكنىۆېگىــنىچه كــد  ،ســاڭا تاپشــۇردۇم
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  . پتۇدېڭىزغا تاشال
شۇنىڭدىن كېيىن ۇئ ائدەم يهنه ۆئيىگه
نىقــــايتىش ۈئچــــۈن كــــېمه ىئزدەشــــ

   .رۇپتۇداۋامالشتۇ
قىســـــىداقهرز ىئگىســـــى دېڭىـــــز يا

شۇ ائرىـدا. كهنتقانتىجارەتچىنى ساقالۋا
ۇئنىڭغــا ېئقىــپ كهلــگهن بىــرتۇيۇقســىز 

تهكنى ۆئيــگهۆۇئ كــ. ۈپتــۇكــۆتهك كۆرۈن
ېتىـپ وئتـۇن قىلىـپ قالىمـاقچىېئلىپ ك

ۇئ ۆئيىـگه بېرىـپ. ېڭىپتۇبولۇپ ېئلىپ م
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ــ ــڭۆك ــدىن مى ــدا ىئچى تهكنى پارچىلىغان
نىڭغـا ائتـاپ يېزىلغــان خهتتىلـال ۋە ۇئ

  . ىپتۇچىق
پ قهرز ائلغانائرىدىن بىر مهزگىل ۆئتۈ

ىـپتىجارەتچى كېمه تېپىپ ۆئيىـگه قايت
بهرگهن ائدەمنىـڭۋە ۆئزىگه قهرز  كهپتۇ

ــۇ ــگه كهپت ــگه قهرز بهرگهن. ۆئيى ۇئ ۆئزى
  :ائدەمگه مىڭ تىلال پۇلنى سۇنۇپ

ـــى هللا –  ـــهم قىلىمهنك ـــا قهس مهن! غ
ـــكهن ـــۇلنى كېلىش ـــان پ ـــهندىن ائلغ س
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مــۇددەت ىئچىـــدە قـــايتۇرۇش ۈئچـــۈن
ىئزدىگهن بولسـاممۇ توختىماستىن كېمه

ـــۇددىتى ـــايتۇرۇش م ـــى ق ـــاڭا قهرزن س
ـــ ـــۇ ۋاقى ـــىدىغان ائش ـــېمهتوش تقىچه ك

،مېنـــى ەئيىــپكه بۇيرىمـــا. تاپالمىــدىم
  .ەپتۇد

  :قهرز بهرگۈچى
ماڭــــــا بىــــــر نهرســــــه ســــــهن – 

ــــــدىڭ ؟ دەپ ســــــور .اپتۇەئۋەتكهنمى
  :قهرزدار
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، مهن سـاڭا بۇنـدىن بــۇرۇنشـۇنداق -
ــهندۈر ــانلىقىمنى چۈش ــېمه تاپالمىغ ۈپك

ــڭ ــلهن مى ــارچه خهت بى ــر پ ــان بى يازغ
لىپتهكنىــڭ ىئچىــگه ســېۆتىلالنــى بىــر ك

  .ەپتۇەئۋەتكهنىدىم، د
   :قهرز ىئگىسى

تهك ىئچىگه سېلىپ ەئۋەتكهنۆك هللا -
.بىــلهن پــۇلنى ماڭــا يهتكــۈزدى خېتىــڭ

تىلالنــى مىــڭھــازىر ېئلىــپ كهلــگهن بــۇ 
  . سهن ۆئزەڭ ىئشلهتكىن، دەپتۇ
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ــۇغ  ــمهك ۇئل ــڭ  هللادې ۋە قهرزقهرزدارنى
ۋەىئگىســــىنىڭ ياخشــــى نىيهتلىرىنــــى 

  . يهردە قويمىغانىدىتىرىشچانلىقلىرىنى 
  ھېكايىدىكى نهسىھهتلهر 

هنمىز ۋەدىمىزدەبىرىگه ۋەدە بهرگهنك● 
  . تۇرۇشىمىز الزىم

.ىئشــهنچ ەئڭ كاتتــا دەســمايىدۇر ● 
سـان ھهر ۋاقىـتىئشهنچكه ېئرىشكهن ىئن

  . ياردەمگه ېئرىشىدۇ
ـــودا ●  ـــېتىق –س ـــم س –تا ۋە قهرز ېئلى
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ــدا ھۆج ــمبېرىمى رۈرۆ، زجهتلهشــمهك الزى
ېپىـــــلتېپىلغانـــــدا گـــــۇۋاھچى ۋە ك
ــم ــش الزى ــازىر قىلى ــۇچىنى ھ ــۇنى. بولغ ب

   .دىنىمىز شۇنداق بۇيرىغاندۇر
  رىلىنىڭ دوست هللا

ـــ ـــداقۆس ـــز مۇن يۈملۈك پهيغهمبىرىمى
  :دېگهن

غـا هللاتهەئالنىڭ يولالردا يۈرۈپ  هللا«  
بـادەت قىلغـاندۇائ قىلغان ۋە ۇئنىڭغا ىئ

ىرىبهنــدىلىرىنى ىئزدەيــدىغان پهرىشــتىل
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ــــار ــــادەت هللاۇئالر . ب ــــا دۇائ ۋە ىئب غ
ــــى ــــوپ ائدەمن ــــرەر ت ــــان بى قىلىۋاتق

   :ۇئچراتقان ھامان باشقا پهرىشتىلهرنى
نـــى يـــاد ېئتىۋاتقـــان هللابـــۇ يهردە  -

دەپ! بهنــدىلهر بــار بــۇ يهرگه كــېلىڭالر
پهرىشتىلهرنىڭ  ھهممىسى ۇئ. چاقىرىدۇ

رنى يهره كېلىــــــپ ۇئ بهنــــــدىلهيهرگ
ـــــمانالرغىچه ـــــاكى ائس ـــــدىن ت يۈزى

.ىغان قاناتلىرى بىلهن وئرىۋالىـدۇكېلىد
ھهممىنــــى ەئڭ ياخشــــى بىلىــــپ هللا
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  :تۇرسىمۇ پهرىشتىلهردىن 
  .دەپ سورايدۇ؟قۇللىرىم نېمه دەيدۇ -
    : پهرىشتىلهر 

ســــاڭا دۇائ قىلىۋاتىــــدۇ ۋە ســــېنى -
،مهدھىــيىلهپ ســاڭا شــۈكۈر ېئيتىۋاتىــدۇ

  .  دەپ جاۋاپ بېرىدۇ
  :سوائلىنى داۋامالشتۇرۇپ هللاۇئلۇغ 

  . ۇئالر مېنى كۆرگهنمۇ؟ دەيدۇ -
    :پهرىشتىلهر

  . دەيدۇ ،ياق سېنى كۆرمىگهن -
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ــــالر ىئــــدى - ــــداق قى ؟كۆرســــه قان
   :پهرىشتىلهر

ــۆرگهن بولســا - ــاۋادا ســېنى ك ســاڭا ن
تېخىمــۇ كــۆپ ىئبــادەت قىلغــان، ســېنى

ېخىمـۇ كـۆپ، تتېخىمۇ كۆپ ۇئلۇغلىغان
هللاۇئلـۇغ . ، دەيدۇدۇائ قىلغان بوالتتى

  :يهنه
دەپ؟ ۇئالر نېمىنى ۈئمۈد قىلىدىكهن -

 :پهرىشتىلهر. سورايدۇ
ســـــهندىن جهننىتىڭنـــــى ۈئمـــــۈد -
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 . ،  دەيدۇقىلىدىكهن
 ؟ الر جهننهتنى كۆرگهنمۇۇئ -
 . ياق، جهننهتنى كۆرمىگهن-
  ؟ناۋادا كۆرسه قانداق قىلىشاتتى -

ــى كۆرســه :پهرىشــتىلهر ــاۋادا جهننهتن ن
ـــر ـــنهتكه كى ـــۇجهن ـــۈن تېخىم ىش ۈئچ
ــنهتكه تېخىمــۇبهكــرەك تىرىشــقان ، جهن
  . بوالر ىئدى باغلىغانبهكرەك ىئشتىياق 

ـــۇغ  ائلىنى سوراشـــنى داۋاموســـ هللاۇئل
  :قىلىدۇ ۋە مۇنداق دەيدۇ
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 ؟  الر نېمىدىن پاناھ تىلىشىۋاتىدۇۇئ -
   :پهرىشتىلهر

ــز - غىنىپۇئالر ســاڭا ســې! ىئ رەببىمى
   .دوزاختىن  پاناھ تىلىشىۋاتىدۇ

  ؟ۇئالر دوزاخنى كۆرگهنمۇ -
  . ياق كۆرمىگهن-
ۋادا كــۆرگهن بولســا قانــداق قىــالرنــا -

  :پهرىشتىلهر. ىئدى
اۋادا دوزاخنى كۆرگهن بولسا ىئـدى،ن -

،ۇئنىڭــدىن تېخىمــۇ بهكــرەك قاچقــان
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.ەيــدۇد ،تېخىمــۇ بهك قورققــان بــوالتتى
   :هللابۇنىڭ بىلهن ۇئلۇغ 

مهن! سېلهرنى گـۇۋاھچى قىلىمهنكـى -
.يـــدۇدە ،ۇئالرنـــى مهغپىـــرەت قىلـــدىم

   :پهرىشتىلهرنىڭ بىرى
ــــبىم - ــــ! ىئ رەب ــــىداۇئالرنى ڭ ائرىس

ــن ــۇ ۇئالردى ــار، ب ــۇل ب ــر ق ــار بى گۇناھك
نىيهت بىـلهن بـۇ شقا بىرا، ۇئ بەئمهستى

ــدى ــۇرۇپيهرگه كهلگهنى ، ۇئ يهردە وئلت
   :هللاۇئلۇغ . دەيدۇ ،قالدى



157  

ــــۇ  - ــــدىمۇئنىم ــــرەت قىل ، ۇئمهغپى
ــىلهردىنكى ۇئالر ــۇنداق كىش ــدىلهر ش بهن
ـــانالرمۇ ـــۇرۇپ قالغ ـــرگه وئلت ـــلهن بى بى

رنىڭ سهۋەبى بىـلهن قۇتۇلدۇرۇلىـدۇ،ۇئال
 ».ەيدۇد

 ھهدىستىكى نهسىھهتلهر 
نىـڭ رەھمىتـى هللاجهننهتكه پهقهت ● 

بىلهن كىرگىلى) هغپىرىتى ياردىمى ۋە م(
يــادنــى  هللانىــڭ رەھمىتــى  هللا . بولىــدۇ

غىنىنىـڭ بـۇيرى هللاۋە  ېئتىپ تۇرىدىغان
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 . بويىچه ياشىغانالرغا بولىدۇ
يۈملۈك پهيغهمبهرىمىزنىـڭ خهۋەرۆس● 

هنـدىلىرى ھهققىـدەب هللاۇئلۇغ بېرىشىچه 
قۇلـۇم مېنـى قانـداق ” :مۇنداق دېـگهن

ـــالهتته ت ـــھ ـــۇۇهپهكك ـــا مهن ش ر قىلس
ـــى ەئسلھـــالهتتىمهن ىســـه مهن، ۇئ مېن

مېنـــى ، ۇئۇئنىــڭ بىــلهن بىللىــدۇرمهن
مهنمـۇ ۇئنـى دىلىمـدا دىلىدا ياد ەئتسـه

، ۇئ مېنى بىر تـوپ كىشـىلهرياد ېئتىمهن
ائرىسىدا ياد ەئتسه مهن ۇئنى ۇئنىڭدىن
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ۇ ياخشى  بولغان بىر توپ ىئچىـدەتېخىم
، ۇئ مهن تهرەپــكه مېڭىــپيــاد ېئــتىمهن

ــــ ــــۈرۈپكهلس ــــكه يۈگ ه مهن ۇئ تهرەپ
   “.بارىمهن

  شهيتاننىڭ دوستلىرى
ــۈنى په ــر ك ــاالمبى ــبهر ەئلهيھىسس يغهم

ساھابىلىرى بىلهن بىر ۆئيدە وئلتارغانـدا
شـىكنى چىكىـپ ۆئيـگهتۇيۇقسىز بىرى ىئ
  :ت سورىدى ۋەكىرىشكه رۇخسه

  . سىلهردىن بىر تىلىگىم بار، دېدى -
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 :يۈملۈك پهيغهمبىرىمىزۆىڭ بىلهن سبۇن
هن كىشـــــىنىڭىئشـــــىك چهكـــــك« -

ــــــىلهر؟ ــــــى بىلهمس دەپ -»كىملىكىن
  :ابىالرساھ. سورىدى

ـــــرى ەئڭپۋە ۇئنىـــــڭ  هللا - هيغهمبى
  .دېيىشتىياخشى بىلگۈچىدۇر، 

  :پهيغهمبهر ەئلهيھىسساالم
مىئشىك ائلدىـدا تۇرغـان ۇئ ائدە«   -

،لهنهتلهنــــگهن مهخلــــۇق شــــهيتاندۇر
»!نىـــڭ لهنىتـــى بولســـۇن هللاۇئنىڭغـــا 
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 :ھهزىرىتى ۆئمهر. دېدى
ــــرى هللاىئ  –  ــــڭ پهيغهمبى ەئگهر! نى

نى شـۇ ھامـانڭ مهن ۇئرۇخسهت بهرسه
ــــۈر ــــدىۈۆئلت ــــبهر. ۋىتهي، دې پهيغهم

  :ەئلهيھىسساالم
هللا، ۆئزەڭنـــى بېســـىۋال! ىئ ۆئمهر« -

يــــامهتكىچهتهائال ۇئنىڭغــــا تــــاكى قى
ــــهت بهرگهن ــــقا رۇخس ــــى. ياشاش ۇئن

ائنـدىن. دېدى -»ۆئلتۈرۈشتىن ۋاز كهچ
  :ساھابىلىرىگه قاراپ
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ــۇ !ىئشــىكنى ېئچىڭــالر«  -  شــهيتان ب
.ت ائلغانىــدىيهرگه كېلىشــكه رۇخســه

سـۆزلىرىگه ياخشـى قـۇالق ۇئنىڭ دېگهن
ــــىلهرگه ــــېلىڭالر، س ــــدۈرمهك س چىبىل

  .دېدى» بولغانلىرىنى ياخشى ائڭالڭالر
چهككهن ھېلىقى كىشـىىئشىكنى ائستا 

ـــردىۆئي  ـــگه كى ـــۇرقى. ىئچى ـــڭ ت ۇئنى
پهيغهمـبهر. بهشىرە ىئـدىناھايىتىمۇ بهت

  :ەئلهيھىسساالم ۇئنىڭدىن
ســــــېنىڭ ! ىئ لهنهتلهنگــــــۈچى«  -
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.دەپ ســورىدى» كىمــلهر؟ ھهمراھلىرىــڭ
   :شهيتان

  . جازانه يىگهنلهر -
 »؟ۇئنداقتا سېنىڭ دوستلىرىڭ كىم«  -
  . زىنا قىلغۇچىالر -
ــــله«  - ــــلهن بىل ــــلهر بى ســــهن كىم

  »؟ ياتىسهن
  .بىلهن مهستلهر -
  » ؟مېھمانلىرىڭ كىم«  -
  .بۇالڭچىالر -وئغرى -
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  » ؟ىمسېنىڭ ەئلچىلىرىڭ ك«  -
  . ېھىرگهرلىك قىلغۇچىالرس -
زۈڭنىۆكـ( ؟زۈڭنىڭ نـۇرى نـېمهۆك«  -
ۇرلـــۇق قىلىۋىتىـــدىغان خۇشـــاللىقىڭن

  »نېمه؟
  .خوتۇنالرنى ائجراشتۇرغانالر -ەئر -
  » ؟يگىنىڭ كىمۆس«  -
  .جۈمه نامىزىنى وئقۇمايدىغانالر -
ىڭ ھۇزۇرىـدىن قوغالنـدىن هللاىئ «  -

ســېنىڭ يــۈرىكىڭنى نــېمه! قىلىنغــۇچى
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  » ؟دۇپارچىالي
رازىلىقى ۈئچۈن جىھادقا ماڭغان هللا -

  .شنىشىائتالرنىڭ كى
ىسـمىڭنى نـېمهۇئنداقتا سـېنىڭ ج«  -

  » ؟ېئرىتىپ يوق قىلىدۇ
ـــــــڭ هللا - غـــــــا تهۋبه قىلغۇچىالرنى

  . تهۋبىسى
  » ؟جىگىرىڭنى نېمه پارچىاليدۇ«  -
ـــېچه ۋە  - ـــان تهۋبهك ـــدۈز قىلىنغ كۈن

  .ىئستىغفار
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يهنى( ۇ يۈزىڭنى نېمه پۈرۈشتۈرىد«  -
  »؟)سېنى نېمه بىزار قىلىدۇ

  . يوشۇرۇن بېرىلگهن سهدىقه -
  »؟زلىرىڭنى نېمه كور قىلىدۇكۆ«  -
  . زكېچىسى وئقۇلغان ناما-
  »؟ بوينۇڭنى نېمه ەئگدۈرىدۇ«-
 . جاماەئت بىلهن وئقۇلغان ناماز -

ـــاالم ـــبهر ەئلهيھىسس ـــهيتان پهيغهم ش
ائلالرغاوان پۈتــۈن ســۇئنىڭــدىن ســورىغ

ــاۋاپ بهرد ــلهن . ىج ــڭ بى ــمهك بۇنى دې
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ـــانالر ـــۈن ىئنس ـــاھابىالرال ەئمهس پۈت س
نىڭ قانداق كىشـىلهرشهيتاننىڭ دوستلىرى

ۇسۇسىيهتلىرىنىۋە ۇئنىڭ خ ىئكهنلىكىنى
  . بىلىۋالغان بولدى

  پۈباغچىدىكى ائلتۇن ك
بــۇرۇنقى زامانــدا بىــر ائدەم بىــر بــاغ

باغچىــدا ىئشــلهۋېتىپ ىئچــى. ســېتىۋاپتۇ
ــلهن توشــق ــۇن بى ــۇائلت ــر ك پۈزۇلغان بى

پنى كۆتهرگىنىچه ۆئزىگهۈۇئ ك. تېپىۋاپتۇ
ن ائدەمنىـــڭبـــۇ بـــاغنى ســـېتىپ بهرگه
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  :قېشىغا بېرىپ ۇئنىڭغا
ســهندىن ســېتىۋالغان! ىئ دوســتۇم -

قاچىالنغـان بـۇ باغدىن ىئچىـگه ائلتـۇن
پنى تېپىۋالدىم،  سهن بـۇ ائلتـۇنالرنىۈك

هن ســهندىن بــۇ بــاغنىالچــۈنكى م  ،ائل
،، ائلتــــۇن ســــېتىۋالمىغانســـېتىۋالغان

  . دەپتۇ 
   : باغنى ساتقان ائدەم

ــــ - ــــڭ ىئچى ــــاڭا باغنى دىكىمهن س
نهرسىلهرنى بىرلىكته ساتتىم، بۇ ائلتۇنالر
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!سېنىڭ ھهققىڭ، بۇنى سهن ېئلىـپ كهت
  . دەپتۇ 

ــان ائدەم ــاغنى ائلغ ــپ ب ــۇنداق قىلى ش
ــ ــۇ ائلت ــاتقان ائدەم ب ــلهن س :نالرنىۇبى

! دېســــــه ســــــهن ائل  !ســــــهن ائل
ـــكىنىچه  ـــاالش دېيىش ـــى ۇئزاق ت -خېل

ۇئالرنىــــڭ ھهر. ىپتۇقىلىشــــ تــــارتىش
ـــ ـــۇ ائلت ـــى ب ـــتىنىئككىس ۇنالرنى ېئلىش
ــر . ۆئزلىرىنــى قــاچۇرۇپتۇ بىرىنــىۇئالر بى
كېـيىن ائدىـل بىـر قايىل قىاللمىغانـدىن
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  . ىپتۇھاكىمنىڭ ائلدىغا بېرىش
ھــــــاكىم ۇئالرنىــــــڭ دېگهنلىرىنــــــى

   :اندىن كېيىنائڭلىغ
ــارمۇســىلهرنى - ــالىلىرىڭالر ب ؟ دەپڭ ب
  :باغنى سېتىۋالغان ائدەم. اپتۇسور
.ەپتـــۇ، دمېنىـــڭ بىـــر وئغلـــۇم بـــا - 

   : ساتقان كىشى
بۇنىـڭ.  ەپتـۇ، دمېنىڭ بىر قىزىم بـار -

  : بىلهن ھاكىم
بىرىگه نىكاھالپ –بالىلىرىڭالرنى بىر  –
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ـــۇڭالر ـــىگه، قوي ـــۇنالرنى ۇئ ىئككىس ائلت
دىن قالغان بىـر، ۇئنىڭپ بېرىڭالرخهجله
،ىنى ۆئزلىرىڭالرغــا ســهرپ قىلىڭــالرقىســم

ــــدىنمۇ   ــــقىنىۇئنىڭ ــــاائش نى پېقىرالرغ
  .دەپتۇ! تارقىتىپ بېرىڭالر

  ھېكايىدىكى نهسىھهتلهر
سقانـــــاەئت قىلىـــــش تـــــۈگىمه● 

بـۇ ھېكايىـدىكى ھهر ىئككـى. خهزىنىدۇر
ــدۇر ۋە  ــاەئت ىئگىلىرى ــۈزەلكىشــى قان گ

  . لهردىندۇرەئخالقلىق كىشى
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ان كىشىلهرنى دۇنياغرا يولدا بولغتو هللا
  . ۋە ائخىرەتته مۇكاپاتاليدۇ

ىقىئنسانالرنىڭ ەئخالقىنىڭ قانـداقلى● 
ــــــــــودا  -1 ــــــــــېتىقتا ،  –س -2س

ــــــنىدارچىلىقتا ،  ــــــهپهردە – 3قوش س
  . بىلىنىدۇ

پهيغهمبهر ەئلهيھىسساالم دۇنياغا 
كېلىدىغان يىلى يۈز بهرگهن  پىل 

  ۋەقهسى
ـــاالم  ـــۇھهممهد ەئلهيھىسس ـــام دۇنياغ
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.دىغان كـۈنلهر يېقىنالشـماقتا ىئـدىكېلى
ـــرى ـــدىن بې ـــهھىرىدە خىلى ـــكه ش مهك

رىســـىداەئبـــرەھه ىئســـىملىك بىـــرى توغ
  . چۆچهك بولىنىۋاتاتتى -سۆز

ــانالردا  ــۇغ ۇئ زام كهبىنىــڭ ســهۋەبىۇئل
بىـــلهن مهكـــكه شـــهھىرى مـــۇھىم بىـــر
.تىجـــارەت مهركىـــزىگه ائيالنغانىـــدى

مۇھىم بىرەئبرەھه كهبىنىڭ بۇ دەرىجىدە 
ـــتى ـــىغا رازى ەئمهس ـــۇپ قېلىش .يهر بول

ــــدىن ــــدە ائلتۇن ــــرەھه يهمهن ھهل ەئب
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ۆئزبىر چىركـاۋا سـالدۇردى ۋە  بېرىلگهن
ـــــــدىكى  كىشـــــــىلهرنى ۆئزىتهۋەلىكى

ا كېلىپ ىئبادەتسالدۇرغان بۇ چىركاۋىغ
  .قىلىشقا بۇيرىدى

ەئمما كىشىلهر ۇئ يهرگه كهلمهي يهنىـال
زىيــارەتتتــى ۋە ۇئ يهرنــى كهبىــگه كېته
ــــــى ــــــدەك. قىالتت ــــــۇنى ائز دېگهن ب

ەئرەپلهردىــن بىــر كىشــى بــۇ چىركاۋىغــا
تهرەت قىلىــپ ۇئنىــڭ ىئچىــگهىرىــپ ك

بــــرەھه بۇنىڭغــــا بهكمــــۇەئ. قويــــدى
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بىنى ۆئرۈپ تاشالشـقاۇئ كه. غهزەپلهندى
  . قهسهم قىلدى

ــــۇن ــــر قوش ــــوڭ بى ــــايىتى چ ۇئ ناھ
ننىڭ ائلـدىغا چـوڭتهييارلىدى ۋە قوشۇ

بــو قوشــۇن يهمهنــدىن .پىلالرنـى تىــزدى
.ىقىپ مهككىگه قـاراپ يـۈرۈش قىلـدىچ

ۇئالر يول ۈئستۈدە ۇئالرغا قارشى چىقىپ
ــىماقچى بول ــوللىرىنى توس ــارلىقي ــان ب غ

  . ىئلگىرلىدى كۈچلهرنى يېڭىپ
مهككىــــگه ەئبرەھهنىــــڭ قوشــــۇنى 
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ـــــنالپ قالغانىـــــدى ـــــايىتى يېقى .ناھ
مهككىدىكى كىشىلهر تاغالرنىڭ ۈئسـتۈگه

ــــۇپچىقىۋاقېچىــــپ  ــــېمه لغــــان بول ن
ـــــدىغانلىقىنى ـــــۈز بېرى ـــــالرنىڭ ي ىئش

  . ساقلىشىۋاتاتتى
ەئبرەھهنىـــــڭ ائدەملىـــــرى مهكـــــكه

ــدا وئتــال ــەئتىراپى ــۈرگهن ت گىلهرنىۆپ ي
ەئينـــى چاغـــدىكى. ھهيـــدەپ كهتتـــى

ــــبهر ــــى پهيغهم ــــڭ كاتىۋېىش مهككىنى
ەئلهيھىسســــــــــاالمنىڭ بوۋىســــــــــى
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ـــدۇلم ـــاائب ـــڭ يېنىغ ۇتتهلىپ ەئبرەھهنى
–هلىپ چىرايـــى ائبـــدۇلمۇتت. بـــاردى

،شــــهكلى كېلىشــــكهن، ســــاالپهتلىك
ەئبـرەھه ۇئنـى. ھهيۋەتلىك ائدەم ىئـدى

ـــۆرۈپ  ـــۆرمهتك ـــدە ھ ـــا ائالھى ۇئنىڭغ
ىـــڭ نـــېمه تهلىپـــىبىلـــدۈردى ۋە ۇئن
  . بارلىقىنى سورىدى

ســىلهر تۇتــۇپ كهتــكهن ىئككــى يــۈز -
ۇرۇپ بېرىشـىڭالرنى تهلهپگهمنى قايتۆت

 .دېدى ائبدۇل مۇتتهلىپ-قىلىمهن، 
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ــي   ــداق ائددى ــدىن بۇن ــرەھه ۇئنىڭ ەئب
گهپنىڭ چىقىشىنى كۈتمىگهچكه ھهيـران

  :قالدى ۋە ائچىغالنغان ھالدا
مهن ســـىلهر ۈئچـــۈن مـــۇقهددەس –

بولغان كهبىنى يىقىتقىلـى كهلسـهم سـهن
قالـدىڭمۇ، بـۇ لىرىنىڭ غېمىـداگىۆشۇ تائ

  . ؟ دېدىقانداق گهپ بولدى 
: ائبدۇل مۇتتهلىپ سۈرلۈك تۈس بىلهن

چقـاگىلهرنىڭ ىئگىسـى بولغاۆمهن ت – 
ڭ، كهبىنىـلـدىمۇئالرنى تهلهپ قىلىپ كه
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لــۋەتته ۇئمــۇ، ەئدۇر هللاىئگىســى بولســا 
  . ۆئز ۆئيىنى قوغدايدۇ، دېدى

ــرە ــۇرۇپەئب ــدا ت ــاۋاپ ائلدى ــۇ ج ھه ب
گىلىرىنىائبدۇل مۇتتهلىپنىڭ تـۆ. قالدى

  . ۇئنىڭغا قايتۇرۇپ بهردى
ەه خهلقى پارەكهندىچىلىك ىئچىدمهكك
ھهمـمه ائدەم ۆئزلىـرى چوقۇنـۇپ. ىئدى

لغۇز بىـركېلىۋاتقان بۇتلىرىنى تاشالپ يـا
ۇئالرنىــــڭ. غــــا دۇائ قىلىشــــاتتى هللا
.لىدىن باشـقا نـېمه كىلهتتـى دەيسـىزقو
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چىققىـــــپۇئالر شـــــهھهرنى تاشـــــالپ 
لغۇسى ىئشـالرنىھالدا بو ەئندىشلهنگهن

  . ساقالشقا باشلىدى
ــىكىنىڭ ــڭ ىئش ــدۇلمۇتتهلىپ كهبىنى ائب

   :ھالقىسىدىن تۇتتى ۋە يىغالپ تۇرۇپ
  .ىئ رەببىم قوغدىغىن كهبه ەئھلىنى -

  .مهغرۇرنىڭ سۇنسۇن بۈگۈن غۇرۇرى
 . ەئلۋەتته ھىچ كىشى يىڭهلمهس سېنى

   .قوغدا ۆئيىڭنى ،ىئنسامۇ قوغدايدۇ
ــا دۇائ  هللادەپ  ــدى  ۋە غ ــن هللاقىل دى
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  . مهدەت تىلىدى
ـــرەھه ائخ ـــشەئب ـــۇم قىلى ـــرى ھۇج ى
گه قـاراپقوشۇن كهبىـ. بۇيرىقىنى بهردى

قوشـۇننىڭ. ۇئدۇل ىئلگىرلهشكه باشلىدى
.دا ناھىيىتى چوڭ پىلالر بـار ىئـدىائلدى

ى ۇئالر ائرقىلىـــــقكهبىنـــــ، ەئبـــــرەھه
ــدى ــى ىئ ــڭ ەئڭ. ۆئرۈمهكچ ــۇ پىلالرنى ب

ىملىك بىــر ائقىئســ “مهھمــۇد”ائلدىــدا 
كهبىگه يېقىنلىشـىپ. پىل كېتىپ باراتتى

قالـدى ۋەرۇپ قالغاندا بۇ پىل وئرنىدا تۇ



182  

ھهرقــانچه. تۇرغــان يهردە چۆكۈۋالــدى
ــىمۇقىلى ــدىۇئ شس ــى تۇرغۇزالمى ەئگهر. ن

ا تهرەپــكه قــاراپ ھهيدىســهپىلنــى باشــق
كهبه تهرەپـكه بۇرىسـىالەئمما . ماڭاتتى

  . ماڭمايتتى
.ىئشتىن ھهممه ائدەم ھهيران قالدىبۇ 
.لىرىگه بىـر خىـل قورقـۇنچ چۈشـتىىىئچ

ـــدا ـــر گهپ  بۇنىڭ ـــۇم بى ـــار دەپچوق ب
ـــتى ـــا. وئيالش ـــا ھۇجۇمغ ـــۇن قايت قوش

ۆئتمهكچــى بولــۇپ تۇرغانــدا ەئقىللهرنــى
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  .يران قالدۇرىدىغان بىر ىئش بولدىھه
ــــــا ــــــدە قارلىغاچق ــــــمان يۈزى ائس

.خشايدىغان بىر قۇش توپى كۆرۈنـدىوئ
بــۇ. ىئــدى “ەئبهبىــل قۇشــلىرى ”بــۇالر  

ـــڭ ـــوپى ەئبرەھهنى ـــالر ت ـــۇنى قۇش قوش
ــلىدى ــقا باش ــتۈدە ۇئچۇش ــر ھهر .ۈئس بى
، ائغزىداقۇش ىئككى چاڭگىسىدا بىردىن

بىر دىـن بولـۇپ ۈئچ تـال كىچىـك تـاش
ۇئ تاشالرنى كهلگهن بولۇپ ائلغان ھالدا

ۇئ تـاش تهكـكهن. ۇئچرىغىنىغا ائتـاتتى
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ەتتى يـاكى ېئغىـرھهر بىر ائدەمنى ۆئلتۈر
قوشۇن پاتپـاراق بولـۇپ. يارىدار قىالتتى

ــــك ــــۈكەئس ــــدەك تۈش هرلهر كىرىۋالغى
ــهتتىىئ ــال. ستىش ــا قۇش ــڭەئمم ر ۇئالرنى

ەئبهبىــــل. ائرقىســــىدىن قــــوغاليتتى
-هنىـڭ قوشـۇنىنى تىــرەقۇشـلىرى ەئبرەھ
  . پىرەڭ قىلىۋەتتى

يارىلىنىـپەئبرەھه ېئتىلغان تاشالردىن 
  . ائغرىق ائزابىدا ۆئلدى

ـــلهن  ـــۇ ۋەقه بى ـــىز هللاب ـــڭ چهكس نى
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يهنه بىـــر قېـــتىم نامايهنـــدە قـــۇدىرىتى
بـرەھه ۋە ۇئنىـڭمـۇتهككهبىر ەئ. بولدى

پىللىرى بىلهن كۈچلهندۈرۈلگهن قوشۇنى
كىچىك قۇشالر ائتقان كىچىك تاشـالرنىڭ

  .  پۈتۈنلهي  تارمار بولدى بىلهن كۈچى
ـــدۇلمۇت ۆئز هللا”تهلىپنىڭ خـــۇددى ائب

اسـتىنالدېگىنىـدەك ر “قوغدايـدۇ ۆئيىنى
بۇ ۋەقهلىكتىن. ۆئز ۆئيىنى قوغدىدى هللا

بىلىسـىنىڭهۋە قـۇرەيش قكېيىن كهبىنىڭ 
  . ھۆرمىتى تېخىمۇ ائشتى
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پىــل”بــۇ ۋەقهلىــك ەئرەپــلهر ائرىســىدا 
ۇھىمبـۇ ھهم مـ. دەپ ائتالدى “ۋەقهسى

پىـــل. بىـــر تـــارىخىي باشـــالنما بولـــدى
ـــ ـــا – 570 ڭۋەقهســـى مىالدىيهنى يىلىغ

بـۇ ۋەقهلىـك قـۇرائن. توغرا كهلگهنىـدى
سۈرىسىدە مۇنـداق بايـان كهرىمنىڭ پىل
رىڭنىــــڭ فىــــلپهرۋەردىگا :قىلىنغــــان

ـــــانلىقىنى ـــــداق قىلغ ـــــى قان ىئگىلىرىن
ـــدىڭمۇ؟ ـــيله . كۆرمى ـــڭ ھى -ۇئ ۇئالرنى

ۇئ ۇئالرنىـڭ مىكرىنى بهربات قىلمىدىمۇ؟
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تــــوپ قۇشــــالرنى -ۈئســــتىگه تــــوپ 
قۇشالر ۇئالرغا ساپال تاشـالرنى. ەئۋەتتى
ـــــپ ـــــاينىۋېتىلگهن، ېئتى ـــــى چ ۇئالرن

   . ساماندەك قىلىۋەتتى
  نهسىھهتلهر 

ــن ۈئمۈدسى هللا ــمدى ــلىك الزى .زلهنمهس
ۈللىك بىلهن بىـر ائسـانلىقھهر بىر مۈشك

   .باردۇر
  غاردىكى ۈئچ يولۇچىنىڭ دۇائسى

يولـۇچى بىـرلىكتهبۇرۇنقى زامانـدا ۈئچ 



188  

كهچ بولغاندا يـامغۇر. سهپهرگه چىقىپتۇ
لىنىشيېغىپ كېتىـپ بـۇ ۈئچىسـى دالـدى

ۇئالر غارنىـڭ. ۈئچۈن بىر غارغا كىرىۋاپتۇ
ـــدا ت اغـــدىن دومـــۇالپىئچىـــدە تۇرغان

چۈشكهن بىر تـاش دەل غارنىـڭ ائغزىـدا
ـــى چىقىـــش ـــاپ غارنىـــڭ ائغزىن توخت

دەك دەرىجىـــــدەمكىن بولمىغىـــــۇمـــــ
غارنىــڭ ىئچىــدىكى. پۈتــۈنلهي ېئتىۋاپتــۇ

ــش ــداق چىقى ــن قان ــۇ يهردى ــىلهر ب كىش
ىـــدە چــارە وئيالشـــقاقكــى ھهقكېرەكلى
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  :بۇ يولۇچىالر ائخىرىدا. باشالپتۇ
شـــــىۈئچـــــۈن قىلغـــــان ياخ هللا – 

ـــان ـــپ قىلغ ـــان قىلى ـــلىرىمىزنى باي ىئش
ـــۇ ق ـــى ب ـــز بىزن ـــتىندۇائيىمى ىيىنچىلىق
ــۈمكىن ــىپتۇ-، قۇتۇلدۇرىشــى م -ديىيش

ــله ،دە ــڭ بى ــدىكىبۇنى ــڭ ىئچى ن ۇئالرنى
  :بىرى دۇائ قىلىشنى باشالپتۇ

ائنـام –مېنىڭ قېرىغان ائتـا ! هللاىئ  -
ۇئالرنى ناھىيىتى ياخشـىمهن . بار ىئدى
ائلــدى بىــلهن كهچ كىرگهنــدە. باقــاتتىم
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ــــــۇزاتت ــــــى تويغ ــــــدىنىمۇئالرن ، ائن
ــــــدىكىل ــــــايۋانالرنىائىئلهم هرنى ۋە ھ

بىــر كــۈنى وئتــۇن يىغىــش. تويغــۇزاتتىم
هچـتهۈئچۈن يىراقالرغا كېتىـپ قېلىـپ ك
ۆئيـگه. ۆئيگه كهچرەك قـايتىم كهلـدىم

ائنــام بىــلهن دادام قايتقىنىمــدا قارىســام
ـــاپتۇ ۇئالر ۈئچـــۈن ســـۈت. ۇئخـــالپ ق
ـــاغدىم، ۇئال ـــاتتىس ـــال ۇئخالۋات .ر يهنى

ـــــــۇرۇپ ـــــــاي ت ـــــــى تويغۇزم ۇئالرن
ائىئلهمـــــدىكىلهرگه ۋە ھايۋانلىرىمغـــــا
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.غان نهرسه بېرىشنى راۋا كۆرمىـدىميهيدى
.تىشـــقا ھهم قىيمىـــدىمىۇئالرنـــى وئيغ

ن پۇتلىرىمغا ېئسـىلىپبالىلىرىم ائچلىقتى
مهن ســــۈت قاچىســــىنى. يىغلىشــــاتتى

ــا  ــۇتقىنىمچه ائت ــدا ت ــڭ –قولۇم ائنامنى
تتـا تـاڭ، ھهۇمنىشىنى كۈتۈپ تۇردىيغوئ

ائخىــردا. ېئتىــپ كۈنمــۇ چىقىــپ كهتتــى
ـــ ـــلهن دادامم ـــام بى ـــدى ۋەائن ۇ وئيغان

  . سۈتلىرىنى ىئچىشتى
نى ســـېنىڭ رازىلىقىـــڭبـــۇ ىئشـــ هللاىئ 
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ــدىم ــىمدىن.  ۈئچــۈن قىل ــۇ ىئش ەئگهر ب
نرازى بولغان بولسـاڭ يـولىمىزنى توسـقا

  !ائشۇ توساقتىن بىزنى قۇتقازغىن
توســاق ائدىــن كېــيىنبــۇ دۇ 

ــرائز ــۇ بى ــن. ېئچىلىپت ــۇ يهردى ــا ب ەئمم
  . چىقىپ كهتكىلى بولمايدىكهن

  : ىئككىنچى يولۇچى دۇائسىنى باشالپتۇ
ــــھ-  ــــايىتىمۇ! ىئ الل ــــڭ ناھ تاغامنى

ــار ىئــدى ــزى ب ــر قى ــق بى ــى. چىرايلى ۇئن
ھهمـــمه ائدەمـــدىن بهكـــرەك ياخشـــى
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ۇئنىڭغــا يېقىنالشــماق وئيىــدا. كــۆرەتتىم
.ما ۇئ ماڭا مـاقۇل بولمىـدىبولدۇم، ەئم

ائرىــدىن بىــر مهزگىــل ۆئتــۈپ ۇئ مېنىــڭ
ۆئزىنىڭ يوقسـۇللۇق ۋە. قېشىمغا كهلدى

ـــدى ۋە ـــانلىقىنى دې ـــا قالغ ائچارچىلىقت
مهن ۇئنىڭغـا. مهندىن يـاردەم سـورىدى

مېنىڭ تهلىۋىمگه مـاقۇل بولـۇش شـهرتى
ۇئ مـاقۇل. دانه تىلال بهردىـم 120بىلهن 

مهن ۆئز .بولۇشــــقا مهجبــــۇر ىئــــدى
  :ائرزۇيىمغا يېتهي دەپ تۇرغاندا ۇئ
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ىغانتوســ هللاماڭــا ، دىــن قــورق هللا -
  . شهكىلدە ىئگه بولمىغىن، دېدى

كهلدىممهن بۇ سۆزنى ائڭالپ ېئسىمگه 
ـــمىدىم ـــا يېقىنالش ، ۇئ گهرچهۋە ۇئنىڭغ

ىئنســـــانالر ىئچىـــــدە ەئڭ ياخشـــــى
ۇشــىغا قارىمــايكۆرىــدىغان ائدىمىــم بول

نالرنىمـۇگهن ائلتۇبهر. ۇئنىڭغا تهگمىدىم
  . قايتۇرۇپ ائلمىدىم

ىقىم ۈئچــۈنســهندىن قورققــانل! هللاىئ 
، مېنىـــڭ بـــۇبـــۇ ىئشـــتىن ۋاز كهچـــتىم
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ـــــان ىئشـــــىمدىن رازى بولســـــاڭ بولغ
غان بــۇ توســاقتىنيــولىمىزنى توســىۋال

  ! بىزنى قۇتقازغىن
ــن ــۇ دۇائدى ــيىن  ب ــر ائزكې ــاق بى توس

ەئمما يهنىال چىقىـپ كهتكىلـىىپتۇ ېئچىل
  . پتۇبولما

چى دۇائسـىنىۇنچـى يولـىبۇ قېتىم ۈئچ
   :باشالپتۇ

ايىتىبىــر زامــانالردا مهن ناھــ! هللاىئ -
ۇئالرنىـڭ. كۆپ كىشـىلهرنى ىئشـلىتهتتىم
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.قىلىرىنى ۋاقتىدا بېرىپ تـۇراتتىمىئش ھه
بىرى ھهققىنـىپهقهت ۇئالرنىڭ ىئچىدىن 

مهن ۇئنىـڭ ىئـش. ائلماي كېتىـپ قـاپتۇ
بىــر. مھهققىنــى ۇئنىــڭ نامىــدا ىئشــلهتتى

كېيىن ۇئنىڭ مېلى كۆپىيىـپزامانالردىن 
ۇئزۇن يىلالر ۆئتـۈپ بىـر ىئشـچى. كهتتى

  :كهلدى ۋە
مېنىـــڭ ىئـــش ھهققىمنـــى بهرگىـــن، -

  :مهنمۇ. دېدى
،سهن كۆرۈپ تۇرغـان ائشـۇ كـالىالر – 
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الر ۋە تۆگىلهرنىڭ ھهممىسـى سـېنىڭ،قوي
 .دېدىم! بۇالرنى ېئلىپ كهتكىن

  :لدى ۋەبۇ ىئشچى بهكال ھهيران قا
ــدى! مېنــى مهســخىرە قىلمىغىــن - .دې

  :مهن
ـــاق –  ـــخىرە! ي ـــېنى مهس ـــز س ھهرگى

،، بۇالرنىــڭ ھهممىســى ســېنىڭقىلمىــدىم
ـــش ـــكهن ىئ ـــاي كهت ـــېنىڭ ائلم مهن س

ــېنىڭ ــى س ــلىتىپ ھهققىڭن ــدا ىئش نامىڭ
، شـۇنىڭ بىـلهن سـهنكۆپهيتىپ قويدۇم
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ـــۇ  ـــان ائش ـــۆرۈپ تۇرغ ـــىلهرنىڭك نهرس
   .ھهممىسى سېنىڭ بولدى، دېدىم

بۇنىـــڭ بىـــلهن ۇئ ىئشـــچى ۇئ مـــال
  .  وپلىرىنىڭ ھهممىسىنى ېئلىپ كهتتىت

مېنىـڭ بــۇ ىئشــچىنىڭ ھهققىنــى! هللاىئ 
ـــان ـــدىن رازى بولغ قوغدىشـــىمدىن مهن

بـــۇ توســـاقنى ېئچىـــپ گهڭ بىـــزبولســـا
  ! بهرگىن

توســاق پۈتــۈنلهي بــۇ دۇائدىــن كېــيىن
ــۇ ــان. ېئچىلىپت ــۇچى ېئچىلغ ــۇ ۈئچ يول ب
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 . ىلىپتۇداۋام ق يهردىن چىقىپ يوللىرىنى
  نهسىھهتلهر 

نـى هللاشىلىق قىلىش ىئنسانالرغا ياخ● 
ۆئزى ۈئچـۈن قىلىنغـان هللا. رازى قىلىدۇ

ــــىلى ــــر ياخش ــــاتىنىھهر بى قنىڭ مۇكاپ
ـــدۇ ـــتالردا. بهرمهي قالماي ـــان ۋاقى ائس

ــۈنلهردە ــيىن ك ــىلىق قى ــان ياخش قىلىنغ
ـــهۋەپكارقىيىنچىل ـــقا س ـــتىن قۇتۇلۇش ىق
 . بولىدۇ

  ايمىنىكېفلنىڭ پۇش
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ــ ــدا كىف ــۇرۇنقى زامان ــرب ل ىئســىملىك بى
امـانۇئ ھهرقانـداق ي. كهنكىشى بـار ىئـ

ــقىلىشــتىن  ىئشــالرنى ــر. دىكهنيانماي بى
كۈنى مۇھتاج بولـۇپ قالغـان بىـر ائيـال

  :كىفل. پتۇاپ كهكىفلدىن ياردەم سور
پشۇرساڭ مهن ساڭاۆئزەڭنى ماڭا تا – 

ائيـال چارىسـىز. ەپتۇياردەم قىلىمهن، د
ـــا كىبولغاچ ـــاقۇلق ـــۋىگه م ـــڭ تهلى فلنى

تـال تىلـال 60ل ۇئ ائيالغـا كىف. ۇپتۇبول
كىفـل ۇئ ائيالـدىن پايـدىلىناي. ېرىپتۇب
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ــىغا  ــدەپ تۇرۇش ــكه ۋەۇئ ائي ال تىترەش
  :كىفل. پتۇيىغالشقا باشال

.اپتۇنېمىشــقا يىغاليســهن؟ دەپ ســور-
  :ۇئ ائيال يىغالپ تۇرۇپ

ــداق- ــان مۇن ــدا ھىچقاچ مهن ھاياتىم
.ى قىلىپ باقمىغان ىئدىمبىر گۇناھ ىئشن

بۇ گۇناھقا مېنى مهجبۇر قىلىپ قـويغىنى
،ىڭ ھهدىـدىن ائرتـۇق پېقىرلىقىمـدۇرمېن

جىـل بولىـۋاتىمهن ۋەدىـن خى هللاەئمما 
ــــۇۋاتىمهن، ــــۇ قورق ــــل. دەپت ۆئزى كىف
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ـــۇ ســـۆزلهردىن ھهيرانلىـــق ائڭلىغـــان ب
  :قېلىپىئچىدە 

دىـــن قورقـــۇپ هللادېـــمهك ســـهن   – 
ــــهنيى ــــداقدە؟ ەئگ -غالۋېتىپس هر ۇئن

بولســا ســهن كهتكىــن، بهرگهن پــۇللىرىم
ماڭا مۇنچىلىك كۆپ هللا، سېنىڭ بولسۇن

ــن ــىمۇ مهن يهنې ــالئمهتلهر بهرگهن بولس ى
هللا. گۇناھالرغـــا چۆكـــۈپ يـــۈرۈپتىمهن

بۇندىن كېـيىن! بىلهن قهسهم قىلىمهنكى
نىڭ بۇيرىغانلىرىغا ھىچقاچان قارشى هللا
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ھىچقانـداق گۇنـاھ ىئـشچىقمايمهن ۋە 
گۇناھلىرىغــاھهمــدە  دەپتــۇ! مهنىلمــايق

   .قىلىپتۇتهۋبه 
ــۈپ كىفــل شــۇ كىچىســى تۇيۇقســىز ۆئل

  .پتۇقا
كىشـىلهر،ىئككىنچى كـۈنى ەئتىگهنـدە  

كىفلنــــى هللا ” گهكىفلنىــــڭ ىئشــــىكى
ــــدى ــــرەت قىل ــــگهن خهت “مهغپى دې

  . ۈشۈپتۇيېزىلغانلىقىنى كۆر
  نهسىھهتلهر 
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ـــداق●  ـــق ھهرقان ـــق ۋە ائچلى پېقىرلى
.لىشــقا مهجبــۇر قىلىــدۇنلىقالرنى قىيامــا

ــــ ــــۇڭا ىئش ــــرگهش ــــاالل ەئجى لهپ ھ
رغا مۇھتــــاجباشــــقىالېئرىشىشــــىمىز، 

  . الزىم قا تىرىشىشىمىزبولماسلىق
ـــــى  ھهر●  ـــــنىڭ بېش ـــــن هللاىئش دى

  . قورقۇشتۇر
تهۋبه يگۇناھلىرىــــــدىن ھهقىقىــــــ● 

ــــــداق گ ــــــۇچى ھىچقان ــــــاھقىلغ ۇن
  . ىئشلىمىگهندەك پاكلىنىدۇ
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  ناماز گۇناھالرنى ياپىدۇ
ـــــــاالمنىڭپهيغ ـــــــبهر ەئلهيھىسس هم

ســـاھابىالردىن ەئبـــۇ ۇئمـــامه رىـــۋايهت
ـــدۇ ـــداق دەي ـــپ مۇن ـــبهر: قىلى پهيغهم
ــــاھاب ــــلهنەئلهيھىسســــاالم س ىلىرى بى
شـۇ چاغـدا بىــر. مهسـجىدته وئلتـۇراتتى

ـــبهر ـــدى ۋە پهيغهم ـــپ كهل ائدەم كىرى
 : ەئلهيھىسساالمغا

مهن بىــر! نىــڭ پهيغهمبىــرى هللاىئ -
جازاسـىنى اڭا ۇئنىـڭ، ملىدىمگۇناھ ىئش
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پهيغهمـــبهر. دېـــدى! ىئجـــرا قىلغىـــن
م ۇئ ائدەمگه ھىچبىـر گهپەئلهيھىسساال
ائدەم ۇئ ســــۆزىنى يهنهۇئ . قىلمىــــدى
ھىسســاالمپهيغهمــبهر ەئلهي. تهكرارلىــدى

شۇ ائرىـدا نامـاز. بىرنېمه دېمىدىيهنىال 
.تى كىرىپ قالـدى ۋە نامـاز وئقۇلـدىۋاق

نهناماز وئقۇلـۇپ بولۇنغانـدا ۇئ ائدەم يه
غاسـىهيھىسسـاالمنىڭ ائرقىپهيغهمبهر ەئل

  :پهيغهمبهر ەئلهيھىسساالم. كىرىۋالدى
نىسهن ۆئيىڭدىن چىقاندا تاھارەت« -
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ائلغـان ەئمهسـمىدىڭ ؟ كامىل ناھايىتى
 :ۇئ ائدەم. دېدى» 
!نىـــڭ پهيغهمبىـــرى هللاشـــۇنداق ىئ -

  :پهيغهمبهر ەئلهيھىسساالم. دېدى
بىـلهن بىـرگه نامـازائندىن بىزنىـڭ «-

ــــدىڭمۇ ؟ ــــورىدى» وئقۇمى ۇئ .دەپ س
 :ائدەم

ـــۇدۇم، ىئ - ـــى هللاوئق ـــڭ ەئلچىس !نى
  :پهيغهمبهر ەئلهيھىسساالم. دېدى

تهائال گۇناھىڭنى هللانداق بولسا ۇئ« -
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  . دېدى» كهچۈردى 
 نهسىھهتلهر 

ــــوڭ●  ــــاز چ ــــى بهش ۋاخ نام ىئنىقك
بىـر گۇناھالرنى قىلماسلىق شهرتى بىـلهن

ـــر ۋاخ نا ۋاخ ـــلهن يهنه بى مـــازنامـــاز بى
رنىـڭائرىلىقىدا قىلىنغان كىچىـك گۇناھال

 . كهچۈرىلىشىگه سهۋەپ بولىدۇ
ى كامىل ېئلىـش گۇنـاھالرنىتاھارەتن● 

تاھــــارەت ېئلىـــش ۈئچــــۈن. يۇيىـــدۇ
قــوللىرىنى ياخشــى يۇيــۇپ پاكىزلىغانــدا



209  

ــــاھالر قــــول بىــــلهن ىئشــــلهنگهن گۇن
قالرنىـــڭتىرناقالرنىـــڭ ۇئچـــى ۋە بارما

 . ائرىسىدىن چىققىپ كېتىدۇ
ســــۇ بېرىــــپ غىــــز ۋە بۇرنۇڭغــــاېئ● 
بىــلهن قوشــۇپ ڭ، جهينهكلىرىــنىڭيــۈزى

غا مهسـھڭيۇغاندا ۋە بېشى ڭنىبىلهكلىرى
ــۇتلىرى ــپ پ ــلهن ڭنى وئشــۇقلىرىڭقىلى بى

لىرىڭـدىنقوشۇپ يۇغانـدا پۈتـۈن گۇناھ
 . يۇيۇنۇپ پاكالنغاندەك بولىسهن

ــان●  ــهجدىگه هللا هڭنىپىش ــۈن س ۈئچ
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ــــاز قىلغ ــــۇپ نام ــــداقوي ــــۈن ىنىڭ پۈت
پـاكىز –دىن پاكلىنىـپ پـاك ڭگۇناھلىرى
  . بولىسهن

  
  
  

 
  
  

   


